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නගමොතස්සභගවගතොඅරහගතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

විනයවිනිච්ඡයටීො 

(පඨකමොභාක ො) 

 න්ථාරම්භෙථා 

(ක) 

ආදිච්චවංසම්බරපාතුභූතං; 
බයාම්පභාමණ්ඩලගෙවචාපං; 
ධම්මම්බුනිජ්ඣාපිතපාපඝම්මං; 

වන්ොමහං බුද්ධ මහම්බුවන්තං. 

(ඛ) 

පසන්නගම්භීරපොළිගසොතං; 
නානානයානන්තතරඞ්ගමාලං; 
සීලාදිඛන්ධාමිතමච්ඡගුම්බං; 

වන්ොමහං ධම්ම මහාසවන්තිං. 

(ග) 

සීගලොරුගවලංධුතසඞ්ඛමාලං; 
සන්ගතොසගතොයංසමථූමිචිත්තං; 
පධානකිච්චංඅධිචිත්තසාරං; 

වන්ොමහං සඞ්ඝ මහාසමුද්ෙං. 

(ඝ) 

ගයතන්තිධම්මංමුනිරාජපුත්තා; 
යාවජ්ජකාලංපරිපාලයන්තා; 
සංවණ්ණනංනිම්මලමානයිංසු; 
ගතපුබ්බගකචාචරිගයනමාමි. 

(ඞ) 

ගයො ධම්මගසනාපතිතුලයනාගමො; 
තථූපගමොසීහළදීපදීගපො; 
මමංමහාසාමිමහායතින්ගෙො; 
පාගපසිවුඩ්ඪංජිනසාසනම්හි. 

(ච) 
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ටීො කතාඅට්ඨකථායගයන; 
සමන්තපාසාදිකනාමිකාය; 
අඞ්ගුත්තරායට්ඨකථායගචව; 

සත්ථන්තරස්සාපිච ක ොතිසත්ථං. 

(ඡ) 

නිකායසාමග්ගිවිධායගකන; 

රඤ්ඤා පරක්ෙන්තිභුක න සම්මා; 
ලඞ්කිස්සගරනාපිකගතොපහාරං; 

වන්ගෙ  රං ගාරවභාජනංතං. 

(ජ) 

නමස්සමාගනොහමලත්ථගමවං; 
වත්ථුත්තයංවන්දිතවන්ෙගනයයං; 
යංපුඤ්ඤසන්ගෙොහමමන්ෙභූතං; 
තස්සානුභාගවනහතන්තරාගයො. 

(ඣ) 

ගයො බුද්ධකඝොසාචරියාසගභන; 
විඤ්ඤු්පසත්ගථනපිසු්පසත්ගථො; 

ගසො බුද්ධදත්තාචරියාභිධාගනො; 
මහාකවීගථරියවංසදීගපො. 

(ඤ) 

අකාසියං විනයවිනිච්ඡයව්හයං; 

සඋත්තරං පකරණමුත්තමංහිතං; 
අගපක්ඛතංවිනයනගයසුපාටවං; 
පුරාසියංවිවරණමස්සසීහළං. 

(ට) 

යස්මා නදීපන්තරිකානමත්ථං; 
සාගධතිභික්ඛූනමගසසගතොතං; 
තස්මාහිසබ්බත්ථයතීනමත්ථං; 
ආසීසමාගනනෙයාලගයන. 

(ඨ) 

සුමඞ් ලත්ගථරවගරනයස්මා; 
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සක්කච්චකලයාණමගනොරගථන; 
නයඤ්ඤුනාරඤ්ඤනිවාසිගකන; 
අජ්ගඣසිගතොසාධුගුණාකගරන. 

(ඩ) 

ආකඞ්ඛමාගනනචිර්පවත්තිං; 
ධම්මස්සධම්මිස්සරගෙසිතස්ස; 

ගචොළ්පදීගපන ච බුද්ධමිත්ත- 
ත්ගථගරනසද්ධාදිගුගණොදිගතන. 

(ඪ) 

තථා මහාෙස්සපඅව්හගයන; 
ගථගරනසික්ඛාසුසගාරගවන; 
කුදිට්ඨිමත්ගතභවිොරගකන; 
සීගහනගචොළාවනිපූජිගතන. 

(ණ) 

ගයො ධම්මකිත්තීතිපසත්ථනාගමො; 
ගතනාපිසද්ගධනඋපාසගකන; 
සීලාදිනානාගුණමණ්ඩිගතන; 
සද්ධම්මකාගමනිධපණ්ඩිගතන. 

(ත) 

සද්ගධනපඤ්ඤාණවතාවළත්තා-; 
මඞ්ගලයවංගසනමහායගසන; 

ආයාචිගතො වාණි භාණුනාපි; 
වරඤ්ඤුනාසාධුගුගණොෙගයන. 

(ථ) 

තස්මා තමාගරොපියපාළිභාසං; 
නිස්සායපුබ්බාචරිගයොපගෙසං; 
හිත්වානිකායන්තරලද්ධිගෙොසං; 
කත්වාතිවිත්ථාරනයංසමාසං. 

(ෙ) 

අවුත්තමත්ථඤ්චපකාසයන්ගතො; 
පාඨක්කමඤ්චාපිඅගවොක්කමන්ගතො; 
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සංවණ්ණයිස්සාමිතෙත්ථසාරං; 
ආොයගන්ථන්තරගතොපිසාරං. 

(ධ) 

චිරට්ඨිතිං පත්ථයතාජනානං; 
හිතාවහස්සාමලසාසනස්ස; 
මයාසමාගසනවිධීයමානං; 

සංවණ්ණනං සාධුසුණන්තුසන්ගතොති. 

ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනා 

1-5 

. සුවිපුලාමලසද්ධාපඤ්ඤාදිගුණසමුෙයාවහං 
සකලජනහිගතකගහතුජිනසාසනට්ඨිතිමූලභූතං
විනය්පකරණමිෙමාරභන්ගතොයමාචරිගයො පකරණාරම්ගභ 
රතනත්තය්පණාමපකරණාභිධානාභිගධයයකරණ්පකාරපගයොජනනිමිත්

තකත්තුපරිමාණාදීනි ෙස්ගසතුමාහ ‘‘වන්දිත්වා’’තිආදි. තත්ථ රතනත්තයං 
නාම. 

‘‘චිත්තීකතංමහග්ඝඤ්ච, අතුලංදුල්ලභෙස්සනං; 
අගනොමසත්තපරිගභොගං, රතනං ගතන වුච්චතී’’ති. (දී. නි. අට්ඨ. 
2.33; සං.නි.අට්ඨ.3.5.223; ඛු.පා.අට්ඨ.6.3; සු.නි.අට්ඨ.1.226; 
මහානි. අට්ඨ.50) – 

නිද්දිට්ඨසභාවං 

‘‘බුද්ගධො සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං, ධම්ගමො ගලොකුත්තගරොනව; 
සඞ්ගඝොමග්ගඵලට්ගඨොච, ඉච්ගචතංරතනත්තය’’න්ති.– 

විභාවිත්පගභෙං සකලභවදුක්ඛවිනිවාරණං තිභගවගනකපටිසරණං 
වත්ථුත්තයං. 

තස්ස පණාකමො නාම පණාමකිරියානි්ඵාදිකා ගචතනා. සා තිවිධා

කායපණාගමො වචීපණාගමො මගනොපණාගමොති. තත්ථ ොයපණාකමො නාම
රතනත්තයගුණානුස්සරණපුබ්බිකා 
අඤ්ජලිකම්මාදිකායකිරියාවස්පවත්තිකා කායවිඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපිකා

ගචතනා. වචීපණාකමො නාම තගථව පවත්තා 
නානාවිධගුණවිගසසවිභාවනසභාවගථොමනාකිරියාවස්පවත්තිකා

වචීවිඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපිකා ගචතනා. මකනොපණාකමො නාම
උභයවිඤ්ඤත්තිගයො අසමුට්ඨාගපත්වා ගකවලං ගුණානුස්සරගණන
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චිත්තසන්තානස්ස තන්නින්නත්ගපොණත්පබ්භාරතාය
ගාරවබහුමානනවස්පවත්තිසාධිකාගචතනා. 

ඉමස්ස තාව රතනත්තයපණාමස්ස ෙස්සනං
යථාධි්ගපතත්ථසාධනත්ථං. ගුණාතිසයගයොගගන හි පණාමාරගහ
රතනත්තගය කගතො පණාගමො පුඤ්ඤවිගසසභාවගතො 
ඉච්ඡිතත්ථාභිනි්ඵත්තිවිබන්ධගකන උපඝාතගකන, උපපීළගකන ච
අපුඤ්ඤකම්ගමන උපනීයමානස්ස උපද්ෙවජාලස්ස විනිවාරගණන
යථාලද්ධසම්පත්තිනිමිත්තකස්ස පුඤ්ඤකම්මස්ස අනුබල්පොගනන ච
තබ්බිපාකසන්තතියා ආයුසුඛබලාදිවඩ්ඪගනන ච 
චිරකාල්පවත්තිගහතුගකොති යථාධි්ගපතපකරණනි්ඵත්තිනිබන්ධනගකො
ගහොති. අථාපි ගසොතූනඤ්ච වන්ෙනීයවන්ෙනාපුබ්බගකනාරම්ගභන
අනන්තරාගයන උග්ගහණධාරණාදික්කගමන 
පකරණාවගබොධ්පගයොජනසාධනත්ථං. අපිච ගසොතූනගමව
විඤ්ඤාතසත්ථුකානං භගවගතො යථාභූතගුණවිගසසානුස්සවගනන
සමුපජාත්පසාොනං පකරගණ ගාරවු්පාෙනත්ථං, අවිඤ්ඤාතසත්ථුකානං 
පන පකරණස්ස ස්වාඛයාතතාය ත්පභගව සත්ථරි ගාරවු්පාෙනත්ථඤ්ච
ගසොතුජනානුග්ගහගමව පධානං කත්වා ආචරිගයහි ගන්ථාරම්ගභ
ථුති්පණාමපරිදීපකානං ගාථාවාකයානං නික්ගඛගපො විධීයති. ඉතරථා
විනාපි තන්නික්ගඛපං කායමගනොපණාගමනාපි
යථාධි්ගපත්පගයොජනසිද්ධිගතො කිගමගතන ගන්ථගාරවකගරනාති
අයගමත්ථ සඞ්ගඛගපො. විත්ථාරගතො පන පණාම්පගයොජනං 

සාරත්ථදීපනියාදීසු (සාරත්ථ. ටී. 1.ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනා; වි. වි. ටී.
2.ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනා)ෙස්සිතනගයගනවඤාතබ්බං. 

අභිධානකථනං පන ගවොහාරසුඛත්ථං. අභිකධයයස්ස සමුදිගතන
පකරගණන පටිපාගෙතබ්බස්ස කථනං පකරණස්ස 
ආරභිතබ්බසභාවෙස්සනත්ථං. විදිතානින්දිතසාත්ථකසුකරානුට්ඨානාභි
ගධයයගමව හි පකරණං පරික්ඛකජනා ආරභිතබ්බං මඤ්ඤන්තීති. 

ෙරණප්පොරසන්ෙස්සනං ගසොතුජනසමුස්සාහනත්ථං. 
අනාකුලමසංකිණ්ණතාදි්පකාගරන හි විරචිතං පකරණං ගසොතාගරො

ගසොතුමුස්සහන්තීති. පකයො නකථනං පන පකරණජ්ඣායගන
ගසොතුජනසමුත්ගතජනත්ථං. අසති හි පගයොජනකථගන

අවිඤ්ඤාත්පගයොජනාඅජ්ඣායගනබයාවටානගහොන්තීති. නිමිත්තකථනං
සරික්ඛකජනානං පකරගණ ගාරවු්පාෙනත්ථං. 
පසත්ථකාරණු්පන්ගනගයවහිපකරගණසරික්ඛකාගාරවංජගනන්තීති. 

ෙත්තුකථනං පුග්ගලගරුකස්ස පකරගණ ගාරගවො පුග්ගලගාරගවනපි

ගහොතූති. පරිමාණකථනං අසජ්ඣායනාදිපසුතානං සම්පහංසනත්ථං.
පකරණපරිමාණස්සවගනන හි ගත සම්පහට්ඨා ‘‘කිත්තකමිෙම්පකං න

චිගරගනවපරිසමාගපස්සාමා’’තිසජ්ඣායනාදීසුවත්තන්තීති. ආදි-සද්ගෙන
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සක්කච්චසවනනිගයොජනං සඞ්ගහිතං, තං 
සබ්බසම්පත්තිනිොනසුතමයඤාණනි්ඵාෙනත්ථං. අසක්කච්චං සුණමානස්ස
ච සවනාභාවගතො තංගහතුකස්ස සුතමයඤාණස්සාපි අභාගවොති. තථා හි 
වික්ඛිත්තචිත්ගතොපුග්ගගලොසබ්බසම්පත්තියාවුච්චමාගනොපි‘‘නමයාසුතං, 
පුන භණිතබ්බ’’න්තිභණති. 

තත්ථ පඨමගාථායං තාව ‘‘වන්දිත්වා’’ති ඉමිනා තිවිගධොපි පණාගමො

අවිගසසගතො ෙස්සිගතො. විගසසගතො පන ‘‘කසට්ඨං, අප්පටිපුග් ලං, 

භවාභාවෙරං, නිරඞ් ණ’’න්තිඉගමහිචතූහිපගෙහිවචීපණාගමො, ‘‘සිරසා’’ති

ඉමිනා කාය්පණාගමො, ‘‘බුද්ධං, ධම්මං,  ණඤ්චා’’ති ඉගමහි පන තීහි
පගෙහිපණාමකිරියායකම්මභූතංරතනත්තයං ෙස්සිතන්තිෙට්ඨබ්බං. 

‘‘විනයස්සවිනිච්ඡය’’න්ති ඉමිනා අභිධානං ෙස්සිතං අලුත්තසමාගසන
විනයවිනිච්ඡයනාමස්ස ෙස්සනගතො. තස්ස අන්වත්ථභාගවන
සද්ේපවත්තිනිමිත්තභූතං සකගලනාගනන පකරගණන 

පටිපාගෙතබ්බමභිගධයයම්පි ගතගනව ෙස්සිතං. ‘‘සමාකසනා’’ති ච 

‘‘අනාකුලමසංකිණ්ණං, මධුරත්ථපදක්ෙම’’න්තිචඑගතහි කරණ්පකාගරො

ෙස්සිගතො. ‘‘හිතත්ථායා’’ති ච ‘‘පටුභාවෙරං විනයක්ෙකම’’ති ච ‘‘අපාරං 

ඔතරන්තාන’’න්තිආදිනා ච පගයොජනං. ‘‘භික්ඛූනං භික්ඛුනීන’’න්ති ඉමිනා
බාහිරනිමිත්තං ෙස්සිතං. අබ්භන්තරනිමිත්තං පන 
බාහිරනිමිත්තභූතභික්ඛුභික්ඛුනිවිසයා කරුණා, සා ආචරියස්ස

පකරණාරම්ගභගනව විඤ්ඤායතීති විසුං න වුත්තා. ‘‘පවක්ඛාමී’’ති ඉමිනා 
සමානාධිකරණභාගවනලබ්භමාගනො‘‘අහ’’න්තිසුද්ධකත්තාසාමඤ්ගඤන
ෙස්සිගතො.විගසසගතො පනපකරණාවසාගන– 

‘‘රචිගතො බුද්ධදත්කතන, සුද්ධචිත්ගතන ධීමතා; 
සුචිරට්ඨිතිකාගමන, සාසනස්සමගහසිගනො’’ති.(උ.වි.961) – 

ඉමාය ගාථාය ගචව ‘‘ඉති තම්බපණ්ණිගයන පරමගවයයාකරගණන
තිපිටකනයවිධිකුසගලන පරමකවිවරජන හෙයපදුමවනවිකසනකගරන
කවිවරාසගභන පරමරතිකරවරමධුරවචනුග්ගාගරන උරගපුගරන 

බුද්ධදත්කතන රචිගතොයං විනයවිනිච්ඡගයො’’ති (වි. වි. 3183) ඉමිනා
වාගකයන ච ෙස්සිගතො – ‘‘මාදිසාපි කවී ගහොන්ති, බුද්ධෙත්ගත
දිවඞ්ගගත’’තිආදිනා පච්ඡිමගකහි ච පසත්ථතගරහි කවිවගරහි

අභිත්ථුතගුගණො භදන්තබුද්ධදත්තාචරිකයො ගවදිතබ්ගබො. ගහතුකත්තා ච
තත්ගථව වක්ඛමාගනො පකරණජ්ගඣසගන කතාධීගනො 

බුද්ධසීහමහාගථගරො, ගසො– 

‘‘වුත්තස්සබුද්ධසීගහන; 
විනයස්සවිනිච්ඡගයො; 
බුද්ධසීහංසමුද්දිස්ස; 
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මමසද්ධිවිහාරිකං; 
කගතොයංපනභික්ඛූනං; 
හිතත්ථායසමාසගතො’’ති.(වි.වි.3177-3178) – 

එවංෙස්සිගතො. 

උත්තර්පකරණස්සගහතුකත්තාපන සඞ්ඝපාලමහාගථගරො, ගසොපි– 

‘‘ඛන්තිගසොරච්චගසොසිලය-බුද්ධිසද්ධාෙයාෙගයො; 
පතිට්ඨිතාගුණායස්මිං, රතනානීවසාගගර. 

‘‘විනයාචාරයුත්ගතන, ගතනසක්කච්චසාෙරං; 

යාචිගතො සඞ්ඝපාකලන, ගථගරනථිරගචතසා. 

‘‘සුචිරට්ඨිතිකාගමන, විනයස්සමගහසිගනො; 
භික්ඛූනංපාටවත්ථාය, විනයස්සවිනිච්ඡගය; 

අකාසිංපරමංඑතං, උත්තරං නාම නාමගතො’’ති.(උ.වි.965-968) – 

එවංෙස්සිගතො.නගකවලගමගතද්ගවගයවමහාගථරාගහතුකත්තාගරො, අථ 

ගඛො මහාවංසාදීසු– 

‘‘බුද්ධස්ස වියගම්භීර- 
ගඝොසත්තාතංවියාකරුං; 

‘බුද්ධකඝොකසො’තිගයොගසොහි; 
බුද්ගධොවියමහීතගල’’ති.– 

ආදිනා නගයන අභිත්ථුතගුගණො තිපිටකපරියත්තියා අට්ඨකථාකාගරො 

භදන්තබුද්ධකඝොසාචරිගයො ච අනුස්සුතිවගසන ‘‘ගහතුකත්තා’’ති 
ගවදිතබ්ගබො. 

කථං? අයං කිර භදන්තබුද්ධදත්තාචරිගයො ලඞ්කාදීපගතො සජාතිභූමිං

ජම්බුදීපමාගච්ඡන්ගතො භදන්තබුද්ධකඝොසාචරියං ජම්බුදීපවාසිගකහි
පටිපත්තිපරායගනහි යුත්තබයත්තගුගණොගපගතහි මහාගථරවගරහි
කතාරාධනංසීහළට්ඨකථංපරිවත්ගතත්වා සකලජනසාධාරණායමූලභාසාය
තිපිටකපරියත්තියාඅට්ඨකථංලිඛිතුංලඞ්කාදීපංගච්ඡන්තං අන්තරාමග්ගග
දිස්වා සාකච්ඡාය සමුපපරික්ඛිත්වා සබ්බගලොකාතීගතන අසදිගසන 
පණ්ඩිච්චගුගණන රතනනිධිෙස්සගන පරමෙලිද්ගෙො විය බලවපරිගතොසං
පත්වා අට්ඨකථමස්ස කාතුකාමතං ඤත්වා ‘‘තුම්ගහ
යථාධි්ගපතපරියන්තලිඛිතමට්ඨකථං අම්හාකං ගපගසථ, මයමස්සා
පකරණං ලිඛාමා’’ති තස්ස සම්මුඛා පටිජානිත්වා ගතන ච ‘‘සාධු තථා 

කාතබ්බ’’න්ති අජ්ගඣසිගතො අභිධම්මට්ඨකථාය අභිධම්මාවතාරං, 
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විනයට්ඨකථාය සඋත්තරං විනයවිනිච්ඡයපෙරණඤ්ච අකාසීති
අනුස්සුයයගතති. 

‘‘සමාකසනා’’ති ඉමිනා ච පරිමාණම්පි සාමඤ්ගඤන ෙස්සිතං
විත්ථාරපරිමාගණ තස්ස පරිමාණසාමඤ්ඤස්ස විඤ්ඤායමානත්තා.
විගසසගතො පන පරිච්ගඡෙපරිමාණං ගන්ථපරිමාණන්ති දුවිධං. තත්ථ 
පරිච්ගඡෙපරිමාණංඉමස්මිංපකරගණකථාගවොහාගරනවුච්චති. 

ගසයයථිෙං? – පාරාජිකකථා සඞ්ඝාදිගසසකථා අනියතකථා 
නිස්සග්ගියකථා පාචිත්තියකථා පාටිගෙසනීයකථා ගසඛියකථාති
භික්ඛුවිභඞ්ගකථා සත්තවිධා, තගතො අනියතකථං වජ්ගජත්වා තගථව
භික්ඛුනිවිභඞ්ගකථා ඡබ්බිධා, මහාඛන්ධකකථාදිකා
භික්ඛුනික්ඛන්ධකකථාවසානා වීසතිවිධා ඛන්ධකකථා, කම්මකථා, 
කම්මවිපත්තිකථා, පකිණ්ණකවිනිච්ඡගයො, කම්මට්ඨානභාවනාවිධානන්ති 

විනයවිනිච්ඡකයෙථාපරිච්කඡකදොසත්තතිංස. 

උත්තරප්පෙරකණ ච වුත්තනගයන භික්ඛුවිභඞ්ගග සත්තවිධා කථා, 
භික්ඛුනිවිභඞ්ගග ඡබ්බිධා, තෙනන්තරා විපත්තිකථා, අධිකරණපච්චයකථා, 
ඛන්ධකපඤ්හාකථා, සමුට්ඨානසීසකථා, ආපත්තිසමුට්ඨානකථා, 
එකුත්තරනයකථා, ගසෙගමොචනකථා, විභඞ්ගද්වයනිොනාදිකථා, 

සබ්බඞ්ගලක්ඛණකථා, පරිවාරසඞ්කලනකථාති ඡත්තිංස ෙථාපරිච්කඡදා. 

නිස්සන්කදකහ පන ‘‘අට්ඨතිංස කථාපරිච්ගඡො’’ති වුත්තං, තං
එකුත්තරනගය අෙස්සිගතහිපි ද්වාෙසකපන්නරසකනගයහි සහ 
ගසොළසපරිච්ගඡගෙ ගගහත්වා අ්පකංඌනමධිකං ගණනූපගං න ගහොතීති
කත්වා වුත්තන්ති ෙට්ඨබ්බං. උභයත්ථ කථාපරිච්ගඡෙපරිමාණං 

කතසත්තතිවිධං ගහොති. නිස්සන්කදකහ ‘‘පඤ්චසත්තතිවිධා’’ති වචගන
පරිහාගරො වුත්තනගයොව. ගන්ථපරිමාණං පන විනයවිනිච්ඡගය 

අසීති න්ථාධිොනි චත්තාරි  න්ථසහස්සානි, උත්තගර 

පඤ්ඤාස න්ථාධිොනි නව  න්ථසතානි ගහොන්ති. ගතන වුත්තං 

උත්තරාවසාකන – 

‘‘ගාථාචතුසහස්සානි, සතඤ්චඌනවීසති; 
පරිමාණගතොතිවිඤ්ගඤගයයො, විනයස්සවිනිච්ඡගයො. 

පඤ්ඤාසාධිකසඞ්ඛානි, නවගාථාසතානිහි; 
ගණනා උත්තරස්සායං, ඡන්ෙසානුට්ඨුගභන තූ’’ති. (උ. වි. 969-
970); 

ඉච්ගචවං විනයවිනිච්ඡගයො උත්තගරො චාති ද්ගව පකරණානි

තිංසාධිකානි පඤ්චගාථාසහස්සානි. එත්ථ ච විනයවිනිච්ඡකයො නාම 
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උභගතොවිභඞ්ගඛන්ධකාගතවිනිච්ඡයසඞ්ගාහකපකරණං. තගතො පරං

පරිවාරත්ථසඞ්ගාහකපකරණං උත්තකරො නාම.ගතගනවවක්ඛති– 

‘‘ගයොමයාරචිගතොසාගරො, විනයස්සවිනිච්ඡගයො; 
තස්සොනිකරිස්සාමි, සබ්බානුත්තරමුත්තර’’න්ති.(උ.වි. 2) 

තං කස්මා උත්තරනාගමන ගවොහරියතීති? පඤ්හුත්තරවගසන ඨිගත
පරිවාගර තගථව සඞ්ගගහතබ්ගබපි ගතන පකාගරන පාරාජිකකථාමත්තං
ෙස්ගසත්වා– 

‘‘ඉගතො පට්ඨායමුඤ්චිත්වා, පඤ්හාපුච්ඡනමත්තකං; 
විස්සජ්ජනවගසගනව, ගහොතිඅත්ථවිනිච්ඡගයො’’ති.(උ.වි.14) – 

වත්වාපඤ්හංපහායතගතොපට්ඨායඋත්තරමත්තස්ගසව ෙස්සිතත්තාතථා
ගවොහරීයන්ති. 

‘‘තස්මා විනයනූපාය’’න්තිආදිනා පන ගසොතුජනං සක්කච්චසවගන
නිගයොගජති. සක්කච්චසවනපටිබද්ධා හි සබ්බාපි 
ගලොකියගලොකුත්තරසම්පත්තීති අයගමත්ථ සමුොයත්ගථො. අයං පන
අවයවත්ගථො – ගසො යස්මා අත්ථගයොජනක්කගමන පෙගයොජනං කත්වා
වණ්ණිගත සුවිඤ්ගඤගයයො ගහොති, තස්මා තථා පෙගයොජනං කත්වා
අත්ථවණ්ණනංකරිස්සාම– 

ගසට්ඨං අ්පටිපුග්ගලං බුද්ධඤ්ගචව භවාභාවකරං ධම්මඤ්ගචව 
නිරඞ්ගණංගණඤ්ගචවසිරසාවන්දිත්වාභික්ඛූනංභික්ඛුනීනඤ්චහිතත්ථාය
සමාගසන සමාහිගතොවිනයස්සවිනිච්ඡයංවක්ඛාමීතිගයොජනා. 

තත්ථ කසට්ඨන්ති සබ්ගබ ඉගම පසත්ථා අයගමගතසං අතිසගයන
පසත්ගථොති ගසට්ගඨො. තථා හි ගසො භගවා ‘‘අහඤ්හි බ්රාහ්මණ ගජට්ගඨො 
ගසට්ගඨො ගලොකස්සා’’ති (පාරා. 11) ගවරඤ්ජබ්රාහ්මණස්ස අත්තගනො 
ගජට්ඨගසට්ඨභාවස්ස පරිජානනවිනිච්ඡයගහතුභූතාහි ඣානාදීහි
නිරතිසයගුණසම්පත්තීහි සමන්නාගතත්තා– 

‘‘ත්වගමවඅසිසම්බුද්ගධො, තුවංසත්ථාඅනුත්තගරො; 
සගෙවකස්මිංගලොකස්මිං, නත්ථිගතපටිපුග්ගගලො.(දී.නි. 2.370); 

තුවංබුද්ගධොතුවංසත්ථා, තුවංමාරාභිභූමුනි; 
තුවංඅනුසගයගඡත්වා, තිණ්ගණොතාගරසිමංපජං. 

උපධීගතසමතික්කන්තා, ආසවාගතපොලිතා; 
සීගහොසි අනුපාොගනො, පහීනභයගභරගවො. (ම. නි. 2.400; සු. නි. 
550-551; ගථරගා.839-940); 
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මහාවීර මහාපඤ්ඤ, ඉද්ධියායසසාජල; 
සබ්බගවරභයාතීත, පාගෙවන්ොමිචක්ඛුමා’’ති. (සං.නි.1.159; ධ.
ප.අට්ඨ.1.56); – 

ආදීහීනානානගයහිසගෙවගකන ගලොගකන අභිත්ථවියතාය පසත්ථතගමො, 
තගමව ගසට්ඨංපසත්ථතමන්තිඅත්ගථො. 

අප්පටිපුග් ලන්ති නත්ථි එතස්ස පටිපුග්ගගලො අධිගකො, සදිගසො වාති
අ්පටිපුග්ගගලො. තථා හි ගුණවගසන අනන්තාපරිමාණාසු ගලොකධාතූසු
අත්තනාඅධිකස්ස, සදිසස්සවා පුග්ගලස්සඅභාවගතො– 

‘‘නගමආචරිගයොඅත්ථි, සදිගසොගමනවිජ්ජති; 
සගෙවකස්මිංගලොකස්මිං, නත්ථිගමපටිපුග්ගගලො’’ති.(මහාව.11) 
– 

අත්තනාවඅත්තගනොඅවිපරීගතොඅ්පටිපුග්ගලභාගවොපටිඤ්ඤාගතො, තස්මා
තංඅ්පටිපුග්ගලංසබ්බගලොකුත්තමන්තිඅත්ගථො. 

බුද්ධන්ති අනන්තමපරිගමයයං ගඤයයමණ්ඩලමනවගසසං බුද්ධවාති
බුද්ගධො, එගතන අගනකක්පගකොටිසතසහස්සං 
සම්භතපුඤ්ඤඤාණසම්භාරානුභාවසිද්ධිධම්මරූපකායසිරිවිලාසපටිමණ්ඩි
ගතො සද්ධම්මවරචක්කවත්තී සම්මාසම්බුද්ගධො ෙස්සිගතො. අථ වා චත්තාරි
සච්චානි සයං විචිගතොපචිතපාරමිතාපරිපාචිගතන

සවාසනානවගසසකිගලස්පහායගකනසයම්භුඤාගණනබුජ්ඣීති බුද්කධො. 
යථාහ– 

‘‘අභිඤ්ගඤයයංඅභිඤ්ඤාතං, භාගවතබ්බඤ්චභාවිතං; 
පහාතබ්බං පහීනං ගම, තස්මා බුද්ගධොස්මි බ්රාහ්මණා’’ති. (ම. නි.
2.392, 399; සු.නි.563; ගථරගා.828); 

විත්ථාගරො පනස්ස ‘‘බුජ්ඣිතාසච්චානීතිබුද්ගධො, ගබොගධතා පජායාති
බුද්ගධො’’තිආදිනා (මහානි. 192; චූළනි. පාරායනත්ථුතිගාථානිද්ගෙස 97; 

පටි. ම. 1.162) නිද්කදසාදීසු වුත්තනගයන ගවදිතබ්ගබො. සද්ෙසිද්ධි
සාසනිකානං අවගමනත්ගථ වත්තමානා බුධ-ධාතුගතො ‘‘භාවකම්ගමසු ත’’ 
ඉති ඉගතො තාතිවත්තමාගන ‘‘බුධගමාදිත්ගථ කත්තරී’’ති ඉමිනා 

ෙච්චායනසුත්ගතනකත්තරිත්පච්චයවිධානගතොගවදිතබ්බා.ගලොකියානං 
පන ගබොධනත්ථධාතූනම්පි ගමනත්ථතාය වුත්තත්තා ගතයත්ථාකම්මකාදි 
සුත්තගතොකත්තරිත-්පච්චයකරගණනගවදිතබ්බා. 

අථ වා ධාතූනං අගනකත්ථතාය බුධ-ඉච්චයං ධාතු
ජාගරණවිකසනත්ගථසු වත්තමාගනො අකම්මගකොති ‘‘පබුද්ගධො පුරිගසො, 
පබුද්ධං පදුම’’න්තිආදීසු විය බුද්ධවා අඤ්ඤාණනිද්ොවිගගමන
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ඤාණචක්ඛූනි උම්මීලන්ගතො පබුද්ගධො, ගුගණහි වා විකසිගතොති කත්තරි
සිද්ගධන බුද්ධ-සද්ගෙන ‘‘බුද්ගධො’’ති
තිභවගනකචූළාමණිපාෙපඞ්කජරාගරතගනො භගවා ගලොකනාගථො වුච්චති, 
ඉමස්මිං පක්ගඛපි ගතයත්ථාදිසුත්ගත අකම්මකග්ගහගණන පච්චයවිධානං
ෙට්ඨබ්බං. 

අථ වා සකම්මකානං ධාතූනං කම්මවචනිච්ඡාය අභාගව
අකම්මකභාවගතො ‘‘ඵලංසයගමවපක්ක’’න්තිආදීසුවියගබොධනත්ගථගයව
බුධ-ධාතුගතොකත්තරිවිධානං සිජ්ඣති. අථවානීලගුණගයොගගනපටාදීසු
නීලගවොහාගරො විය භාවසාධනංබුද්ධ-සද්ෙං ගගහත්වා බුද්ධගුණගයොගගතො
‘‘බුද්ගධො’’තිගවොහරීයති.එවමගනකධාසිද්ගධනබුද්ධ-සද්ගෙන වුච්චමානං
තංභගවන්තංතංධම්මරාජන්තිඅත්ගථො. 

‘‘කසට්ඨංඅප්පටිපුග් ල’’න්ති පෙද්වයං‘‘බුද්ධ’’න්තිඑතස්සවිගසසනං.
එත්ථච‘‘බුද්ධං, ගසට්ඨං, අ්පටිපුග්ගල’’න්තිඉගමහිතීහිපගෙහිනයගතො
‘‘ඉතිපිගසොභගවාඅරහං සම්මාසම්බුද්ගධො’’තිආදිනා(දී.නි.1.157; 3.6; ම.
නි.1.147, 144; 3.434; සං. නි.1.249; 5.479; අ.නි.5.14, 30; 6.25, 26; 
ගනත්ති. 93), ‘‘ගයො වෙතං පවගරො මනුගජසු, සකයමුනී භගවා
කතකිච්ගචො’’තිආදීහි (වි. ව. 886) ච අගනගකහි සුත්තපගෙහි 
ෙස්සිතදූරාවිදූරසන්තිකනිොනගහතුඵලසත්ගතොපකාරාවත්ථාධම්මත්ථ- 
ගලොකුද්ධාරත්තිකත්තයසඞ්ගහිතංසුපරිසුද්ධංබුද්ධගුණසමුෙයං නිරවගසසං
ෙස්ගසති. අයගමව හි බුද්ධගුණානං නිරවගසසගතො ෙස්සනූපාගයො, යදිෙං
නයෙස්සනං.ඉතරථාපටිපෙවණ්ණනායඅපරිමිතානංබුද්ධගුණානංගකොහි
නාමසමත්ගථො පරියන්තංගන්තුං.යථාහ– 

‘‘බුද්ගධොපි බුද්ධස්සභගණයයවණ්ණං; 
ක්පම්පිගචඅඤ්ඤමභාසමාගනො; 
ඛීගයථක්ගපොචිරදීඝමන්තගර; 
වණ්ගණොනඛීගයථතථාගතස්සා’’ති. (දී.නි.අට්ඨ.3.141; ම.නි. 
අට්ඨ.2.425; උො.අට්ඨ.53; අප.අට්ඨ.2.7.20; බු.වං.අට්ඨ.4.4; 
චරියා. අට්ඨ. නිොනකථා, පකිණ්ණකකථා; දී. නි. ටී.
1.ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනා; ම. නි. ටී. 
1.ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනා; සං. නි. ටී.
1.1.ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනා; අ. නි. ටී. 
1.1.ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනා; වජිර. ටී.
ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනා; සාරත්ථ. ටී. 
1.ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනා; ගනත්ති. ටී.
ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනා); 

එවගමගතහි තීහි පගෙහි නිරවගසසගුණසංකිත්තනථුතියා වගසන 
‘‘වන්දිත්වා’’ති ඉමිනා පණාමස්ස ච වුත්තත්තා ඉමාය අඩ්ඪගාථාය 



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො ගන්ථාරම්භකථා 

12 
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බුද්ධරතනසඞ්ඛාතපඨමවන්ෙනීයවත්ථුවිසයා ථුතිපණාමසභාවා වන්ෙනා
ෙස්සිතාති ෙට්ඨබ්බං. 

තෙනන්තරං ධම්මරතනස්ස පණාමං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘භවාභාවෙරං

ධම්ම’’න්ති. එත්ථ භව-සද්ගෙන ද්ගව භවා වුත්තා කම්මභගවො, 

උපපත්තිභගවොති. තත්ථ කම්මභගවො භවති එතස්මා ඵලන්ති ‘‘භකවො’’ති
වුච්චති. විපාකක්ඛන්ධකටත්තාරූපසඞ්ඛාගතො පන උපපත්තිභගවො 
අවිජ්ජාතණ්හුපාොනසඞ්ඛාරාදිසහකාරිකාරණයුත්ගතන 
කුසලාකුසලගචතනාසඞ්ඛාතකම්මභවපච්චගයන යථාරහං භවතීති 

‘‘භකවො’’ති වුච්චති. ගසො පන 
කාමභවරූපභවඅරූපභවසඤ්ඤීභවඅසඤ්ඤීභවගනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීභව- 
එකගවොකාරභවචතුගවොකාරභවපඤ්චගවොකාරභවවගසන නවවිගධො.
එවගමගතසු නවසු භගවසු ෙසවිගධොපි ධම්ගමො අත්තානං ධාගරන්තස්ස
පුග්ගලසන්තානස්ස අනුපාදිගසසනිබ්බානධාතුයා පරං 
අ්පටිසන්ධිකතාසාධගනන භගවසු, භවස්ස වා අභාවං කගරොතීති 

භවාභාවෙකරො, තං, අපරාපරජාති්පබන්ධස්ස ගහතුසමුග්ඝාගතන 
අ්පවත්තිධම්මතාපාෙකන්තිඅත්ගථො. 

ධම්මන්තිඅත්තානංධාගරන්ගතචතූසු අපාගයසු, සංසාගරචඅපතමාගන
ධාගරතීති ධම්ගමො, ගසො 
චතුමග්ගඵලනිබ්බානසඞ්ඛාතනවගලොකුත්තරධම්ගමො ච ත්පටිපාෙගකො 
නවඞ්ගසාසනාපරනාමගධයයචතුරාසීතිසහස්සධම්මක්ඛන්ධ්පගභෙභින්ගනො
පරියත්තිධම්ගමො චාතිෙසවිගධො.ගසොපිනි්පරියායධම්ගමො, පරියායධම්ගමො 
චාති දුවිගධො. තත්ථ නි්පරියායධම්ගමො නාම අපාගය, සංසාගර වා
පධානගහතුභූතානං උද්ධම්භාගියානං, ඔරම්භාගියානඤ්ච ෙසන්නං
සංගයොජනානං සමුච්ඡින්ෙගනන මග්ගධම්ගමො, තස්ස
තංකිච්චනි්ඵත්තිනිමිත්තභාගවන නිබ්බානධම්ගමො චාති පඤ්චවිගධොපි
නි්පරියාගයනපුග්ගලසන්තානංධාගරතීතිකත්වා ‘‘නි්පරියායධම්ගමො’’ති
වුච්චති. චත්තාරි පන සාමඤ්ඤඵලානි පටි්පස්සද්ධිපහාගනන
මග්ගානුගුණ්පවත්තියා, පරියත්ති ච මග්ගනිබ්බානාධිගමස්ස

මූලකාරණභාවගතොතිපඤ්චවිගධොපි පරියායධම්කමො නාම. 

එත්තාවතා ‘‘ස්වාක්ඛාගතොභගවතාධම්ගමො’’තිආදිනා (සං.නි.1.249; 
අ. නි. 3.76; දී. නි. 3.6; අ. නි. 6.10, 25, 26), 
‘‘රාගවිරාගමගනජමගසොක’’න්තිආදීහි (වි. ව. 887) ච සුත්තන්ගතහි

වුත්තස්ස, තදට්ඨෙථාදීසු ච වණ්ණිතස්ස සරණානුස්සරණවගසනාපි
සග්ගගමොක්ඛසම්පත්තිපටිලාභකාරණස්සඅනවගසසස්ස ධම්මරතනගුණස්ස
නයගතො උද්දිට්ඨත්තා ච ‘‘වන්දිත්වා’’ති ඉමිනා පණාමස්ස ෙස්සිතත්තා ච
ධම්මරතනසඞ්ඛාතස්ස දුතියස්ස වන්ෙනීයස්ස ථුතිපණාමසභාවා වන්ෙනා 
ෙස්සිතාතිෙට්ඨබ්බං. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො ගන්ථාරම්භකථා 

13 
පටුන 

තෙනන්තරං සඞ්ඝරතනස්ස වන්ෙනාසන්ෙස්සනත්ථං වුත්තං 

‘‘ ණඤ්කචව නිරඞ් ණ’’න්ති. එත්ථ ‘‘රාගගො අඞ්ගණං ගෙොගසො අඞ්ගණං
ගමොගහො අඞ්ගණ’’න්ති (විභ. 924) වුත්ගතහි රාගාදිඅඞ්ගගණහි 
තෙඞ්ගවික්ඛම්භනසමුච්ගඡෙපටි්පස්සද්ධිනිස්සරණවිමුත්තිවගසන

නිග්ගගතො විමුත්ගතොති නිරඞ් කණො, තං නිරඞ්ගණං. අරියවංගස 
සීලසමාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිවිමුත්තිඤාණෙස්සනසඞ්ඛාගතහි ගුණගගණහි

ගණීයතීති  කණො, තං. 

එත්තාවතා ‘‘සු්පටිපන්ගනො භගවගතො සාවකසඞ්ගඝො’’තිආදිනා (සං.
නි. 1.249; අ.නි.3.76; දී.නි.3.6; අ.නි.6.10, 25, 26;), ‘‘යත්ථචදින්නං 
මහ්ඵලමාහු, චතූසුසුචීසුපුරිසයුගගසූ’’තිආදීහි(වි.ව.888) චගතහිගතහි 

සුත්තපගෙහි වුත්තානං, තදට්ඨෙථාදීසු ච වණ්ණිතානං 
විමලාතුලනිඛිලවිසාලගපසලසීලාදිනාන්පකාරානග්ඝසඞ්ඝරතනගුණානං
සංකිත්තනසභාවාය ථුතියා ච ‘‘වන්දිත්වා’’ති එගතන
යථාවුත්තසරූපපගභෙපණාමස්ස වුත්තත්තා ච 
සඞ්ඝරතනසඞ්ඛාතතතියවන්ෙනීයවත්ථුවිසයාථුති්පණාමසඞ්ඛාතාවන්ෙනා

ෙස්සිතාති ගවදිතබ්බා. සිරසාති අත්ත්පසාෙගාරවාවහන්ගතන මුද්ධනා. 

වන්දිත්වාතිපණමිත්වාගථොමිත්වාවා. 

එවං පඨමගාථාය වන්ෙනීයස්ස රතනත්තයස්ස ථුති්පණාමසඞ්ඛාතං
වන්ෙනං ෙස්ගසත්වා තෙනන්තරාය සන්ෙස්ගසතබ්බපගයොජනාදිපටිපාදිකාය
ගාථාය ‘‘භික්ඛූන’’න්ති ඉමිනා කිඤ්චාපි සංසාගර භයං ඉක්ඛතීති
‘‘භික්ඛූ’’ති කලයාණපුථුජ්ජගනන සද්ධිං අට්ඨ අරියපුග්ගලා වුච්චන්ති, 

පාළියං (පාරා. 44-45; විභ. 510) පන ‘‘භින්නපටං ධාගරතීති භික්ඛු, 
භික්ඛනසීගලොති භික්ඛූ’’තිආදිනා භික්ඛුසද්ෙස්ස අත්ථුද්ධාරවගසන
නිබ්බචනන්තරානි ෙස්ගසත්වා පාතිගමොක්ඛසංවරසංවරණාරහස්ගසව
අධි්ගපතභාවං ෙස්ගසතුං ‘‘සමග්ගගන සඞ්ගඝන ඤත්තිචතුත්ගථන
කම්ගමන අකු්ගපන ඨානාරගහන උපසම්පන්ගනො, අයං ඉමස්මිං අත්ගථ
අධි්ගපගතො භික්ඛූ’’ති ෙස්සිතා සික්ඛාකාමා සාසනාවචාරා කුලපුත්තා 

ඉධාධි්ගපතා, ගතසං භික්ඛූනඤ්ච. භික්ඛුනීනඤ්චාති 
අට්ඨවාචිකඋපසම්පොකම්ගමන උභගතොසඞ්ගඝ උපසම්පන්නාතාදිසාගයව
කුලධීතගරො ෙස්සිතා. එකගතොපසම්පන්නාපි සාමඤ්ගඤන ගය්හන්ති. 

එෙකතොපසම්පන්නාති චභික්ඛුනිසඞ්ගඝඋපසම්පජ්ජිත්වායාවභික්ඛුසඞ්ගඝ
න උපසම්පජ්ජන්ති, තාව, භික්ඛුනී ච ලිඞ්ගපරිවත්තගනන
භික්ඛුනිභාව්පත්තාඅධි්ගපතා, තාසං භික්ඛුනීනඤ්ච. 

හිතත්ථායාති සබ්බසම්පත්තිනි්ඵාෙකරණත්ථාය හිගනොති ගච්ඡති
යථාධි්ගපතඵලසාධගන පවත්තතීති හිතන්ති අගරොගතාදිකාරණං
අමගතොසධාදි වුච්චති. ඉධ පන සග්ගගමොක්ඛසම්පත්තිසිද්ධිකාරණං
පාතිගමොක්ඛසංවරසීලරක්ඛනංවුච්චති, තෙත්ථාය. 
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සමාහිකතො සම්මා ආහිගතො පවත්තිගතො විනිච්ඡයමග්ගගො එගතනාති
‘‘සමාහිගතො’’ති පකරණකාරගකො ෙස්සිගතො. අථ වා සම්මා ආහිතං 
විනයවිනිච්ඡගය ඨපිතං පවත්තිතං චිත්තගමතස්සාති ‘‘සමාහිතචිත්ගතො’’ති

වත්තබ්ගබ උත්තරපෙගලොගපන ‘‘සමාහිකතො’’ති වුත්ගතො. 
පරමගම්භීරසුදුත්තරවිනයපිටකත්ථවිනිච්ඡගය පවත්තනාරහස්ස ඉමිනා
විගසසගනන අත්තනි සමාහිතචිත්ත්පවත්තිනිමිත්තභූගතො අත්තගනො
ඤාණස්ස පෙට්ඨානභූගතො සමාධි ෙස්සිගතො ගතන සමාධිනා සමාහිගතො
හුත්වාතිඅත්ගථො. 

පවක්ඛාමීති පකාගරන වක්ඛාමි, ගයන පකාගරන විනයවිනිච්ඡගය
වුත්ගත අජ්ජතනා මන්ෙසතිමතිවීරියා පටිපජ්ජනකා ගම්භීරතරං 
විනයපිටකත්ථවිනිච්ඡයං සුගඛන උග්ගණ්හිතුං, ධාගරතුඤ්ච සක්ගකොන්ති, 

තාදිගසන පකාරවිගසගසන වක්ඛාමීති අත්ගථො. සමාකසනාති සමසනං
සංඛිපනං සමාගසො, ගතන, සංඛිත්තරුචිකානමුග්ඝාටිතඤ්ඤූනං
කතාධිකාරානං ඤාණුත්තරානං පුග්ගලානඤ්ච පපඤ්චභීරුකානං
ගහණධාරගණ මන්ෙයන්තානං මන්ෙබුද්ධීනඤ්ච උපකාරගකන

නාතිවිත්ථාරක්කගමනාතිඅත්ගථො. විනයස්සාති විනයපිටකස්ස.තඤ්හි– 

‘‘විවිධවිගසසනයත්තා; 
විනයනගතොගචවකායවාචානං; 
විනයත්ථවිදූහිඅයං; 
විනගයො ‘විනගයො’ති අක්ඛාගතො’’ති. (දී. නි. අට්ඨ. 
1.පඨමසඞ්ගීතිකථා; පාරා. අට්ඨ. 1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා; ධ. ස.
අට්ඨ.නිොනකථා)– 

වුත්ගතහි අත්ථවිගසගසහි ‘‘විනගයො’’ති වුච්චති. තස්ස එවං 
සන්ෙස්සිතසභාවස්ස ‘‘විනගයො නාම සාසනස්ස ආයූ’’ති (දී. නි. අට්ඨ. 
1.පඨමසඞ්ගීතිකථා; පාරා. අට්ඨ. 1.පඨමසඞ්ගීතිකථා; ඛු. පා. අට්ඨ. 
5.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා) සඞ්ගීතිකාරගකහි මහාකස්සපාදීහි

අභිත්ථුතගුණස්ස විනයපිටකුත්තමස්ස. විනිච්ඡයන්ති විගසගසන, විවිගධන
වා ආකාගරන වි්පටිපත්තිනීහරණවගසන චීයති විභජීයතීති
‘‘විනිච්ඡගයො’’ති ලද්ධනාමං විභජනං, විනයවිනිච්ඡයං නාම පකරණන්ති

වුත්තං ගහොති. ‘‘විනයස්සවිනිච්ඡය’’න්ති ච අලුත්තසමාගසොයං
‘‘ගෙවානංපියතිස්ගසො, කණ්ගඨකාගළො’’තිආදීසුවිය. 

එවං දුතියගාථාය 
කත්තුනිමිත්තපගයොජනාභිධානාභිගධයයපකරණ්පකාගරකගෙසං
ෙස්ගසත්වා සක්කච්චසවනකාරණනිෙස්සනමුගඛනාපි පකරණ්පකාරාදිං

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘අනාකුල’’මිච්චාදි.තත්ථ අනාකුලන්ති නත්ථිඑත්ථසද්ෙගතො, 
අත්ථගතො, විනිච්ඡයගතො වා ආකුලං පුබ්බාපරවිගරොගධො, මිස්සතා වාති



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො ගන්ථාරම්භකථා 
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අනාකුගලො, විනයවිනිච්ඡගයො, තං වෙගතො ගම නිගබොධථාති සම්බන්ගධො. 

අසංකිණ්ණන්තිනිකායන්තරලද්ධීහිඅසම්මිස්සං. 

මධුරත්ථපදක්ෙමන්ති පොනං කගමො පෙක්කගමො, පෙගති, 
සද්ොනමුච්චාරණන්තිඅත්ගථො.මධුගරොඅත්ගථොචපෙක්කගමොචයස්ස ගසො
මධුරත්ථපෙක්කගමො, තං– 

‘‘පොසත්තං පෙත්ථානං, මධුරත්ථමුදීරිතං; 
ගයනමජ්ජන්තිධීමන්ගතො, මධුගනවමධුබ්බතා’’ති.– 

ඉමිනා ලක්ඛගණන සද්ොනමත්ථානඤ්ච වගසන 
පොසත්තාපරනාමගධයයමාධුරියාලඞ්කාගරන සමලඞ්කතත්තා
මධුරත්ථපෙක්කමං. 

පටුභාවෙරන්ති පටති ගච්ඡති පජානාතීති පටු, පඤ්ඤවා, පටුගනො
භාගවො, සද්ේපවත්තිනිමිත්තභූතා පඤ්ඤා, තං පටුභාවං පඤ්ඤාවිගසසං
කගරොති ජගනතීති පටුභාවකගරො, තං, පඤ්ඤාවිගසසජනකන්ති අත්ගථො.

එතං විනයස්සවිනිච්ඡයන්තිගයොජනා. පරමන්තිඋත්තමං. විනයක්ෙකමති
විනයපිටගක, තෙත්ගථච, පවත්තික්කගමපටුභාවකරන්ති අත්ගථො. 

එවං තතියගාථාය පකරණගුණාපගෙගසන ගසොතුජනං සමුස්සාගහත්වා

ඉොනි ‘‘අපාර’’න්තිආදිචතුත්ථගාථාය පකරණඤ්ච තන්නිස්සයං 
විනයපිටකඤ්ච නාවාසාගරභාගවන ෙස්ගසත්වා
තිගරොභූගතොපගමගයයොපමානගභගෙන රූපකාලඞ්කාගරන පකරණගුණං

පකාගසන්ගතො ගසොතුජනං සමුත්ගතගජති. තත්ථ අපාරන්ති නත්ථි පාරං
එතස්සාති අපාගරො, විනයසාගගරො. ගසො හි පුරිමබුද්ධු්පාගෙසු සාසනං 
පසීදිත්වා විනයපිටගක උග්ගහණධාරණපටිපාෙනපටිපත්තිවගසන
අකතාධිකාගරහි පුග්ගගලහි 
දුරධිගමනීයධම්මත්ථනිරුත්තිපටිභානපරියන්තතාය‘‘අපාගරො’’තිවුච්චති. 

ඔතරන්තානන්ති සජ්ඣායනසවනධාරණාදිවගසන

අජ්ගඣොගාහන්තානං. සාරන්ති නිබ්බානසම්පාපකභාගවන සාරභූතාය
අරියමග්ගසම්භාරාය පුබ්බභාගපටිපත්තියා
මූලභූතපාතිගමොක්ඛසංවරසඞ්ඛාතසීලසාර්පකාසකතාය සාරං. 

විනයසා රන්ති විනයපිටකසඞ්ඛාතං සාගරං. විනගයො හි 
සික්ඛාපෙපඤ්ඤත්තියා කාල්පත්තජානනස්සාපි ධම්මගසනාපතිආදීනම්පි
අවිසයත්තා අතිගම්භීරාතිවිත්ථිණ්ණභාගවන සාගගරො වියාති සාගගරො, 
විනගයොචගසොසාගගරොචාති විනයසාගගරො, තං, අගාධාපාරගුණගයොගගතො
සාගගරොපමංවිනයපිටකන්තිඅත්ගථො. 

දුතියගාථාය ‘‘භික්ඛූනං භික්ඛුනීන’’න්ති වත්වාපි ‘‘හිතත්ථායා’’ති
ඉමිනා සම්බන්ධත්තා ච වාකයන්තගරහි අන්තරිතභාගවන දූරත්තා ච තං
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අනාදියිත්වා එත්ථ 
විනයසාගරජ්ගඣොගාහනතෙත්ථපටිපජ්ජනාරහකත්තුවිගසසසන්ෙස්සනත්ථා

ය ‘‘භික්ඛූනං භික්ඛුනීන’’න්ති පුන වුත්තන්ති ෙට්ඨබ්බං. නාවා විය භූගතො 

නාවාභූකතො, තං, නාවාට්ඨානියංමහානාවාසදිසන්තිඅත්ගථො. මකනොරමන්ති
මගනො රමති එත්ථ, එගතනාති වා මගනොරගමො, තං, 
අජ්ඣායනගවොහාරපසුතානංපටිපත්තිපරායනානඤ්ච සාධූනංමගනොරමන්ති
අත්ගථො. 

එත්තාවතා පකරණගුණසංකිත්තගනන ගසොතුජනං සමුත්ගතගජත්වා

ඉොනි සක්කච්චසවගනනිගයොගජන්ගතො ‘‘තස්මා විනයනූපාය’’න්තිආදිමාහ.

තත්ථ තස්මාති යස්මා යථාවුත්තං
අනාකුලතාදිවිවිධානග්ඝගුණාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතං, ගතන ගහතුනාති

අත්ගථො. විනයනූපායන්ති විවිධාකාගරන, විගසසනයගතො වා කායවාචානං
නයනං ෙමනං අකත්තබ්බගතො නිවත්ගතත්වා කත්තබ්ගබසු නිගයොජනං
විනයනං, උගපච්චතංඵලංආයති උ්පජ්ජතීතිඋපාගයො, ගහතු, විනයනස්ස
උපාගයො විනයනූපාගයො, තං, කායජීවිතානගපක්ඛානං සික්ඛාකාමානං
ගපසලානං භික්ඛූනං භික්ඛුනීනං කායවාචානං 
අනනුගලොමිකවි්ඵන්දිතාපනයනසඞ්ඛාතෙමනස්ස කාරණභූතන්ති වුත්තං
ගහොති. 

එත්තාවතා අත්තනා කත්තුමිච්ඡිගත පකරගණ පණ්ඩිතානං 
පවත්තිගහතුභූතානං අනාකුලතාදිගුණානං විභාවනවගසන
‘‘අනාකුල’’න්තිආදිවිගසසනානි වත්වා ඉොනි සක්කච්චසවනාවගබොගධ

විසයං විගසසිතබ්බං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘විනයස්සවිනිච්ඡය’’න්ති. එත්ථ ච
දුතියගාථාය ‘‘විනයස්සවිනිච්ඡය’’න්ති ‘‘පවක්ඛාමී’’ති කිරියාය
කම්මෙස්සනවගසන වුත්තං, තං ඉධ ආගනත්වා සම්බන්ධියමානම්පි
දූරසම්බන්ධං ගහොතීති තමනාගනත්වා ‘‘නිගබොධථා’’ති ඉමිස්සා කිරියාය
කම්මසන්ෙස්සනත්ථං ‘‘විනයස්සවිනිච්ඡය’’න්ති වුත්තත්තා 
පුනරුත්තිගෙොසාභාගවොතිෙට්ඨබ්බං. 

අවික්ඛිත්කතනචිත්කතනාතිඑත්ථ විවිගධ ආරම්මගණඛිත්තං ගපසිතං
වික්ඛිත්තං, උද්ධච්චවිචිකිච්ඡාදිපගරතං අසමාහිතං චිත්තං, න වික්ඛිත්තං
අවික්ඛිත්තං, ත්පටිපක්ඛං සමාහිතං කුසලචිත්තං, ගතන, එතස්ස
පකරණුත්තමස්ස සවනාදිබයාපාරං විනා නානාරම්මගණසු පවත්තිවගසන 
වික්ගඛපමනාපන්ගනන සමාහිගතන චිත්ගතනාති අත්ගථො.
‘‘අවික්ඛිත්ගතන…ගප.… නිගබොධථා’’තිවෙන්ගතනච‘‘අවික්ඛිත්තස්සායං
ධම්ගමො, නායංධම්ගමො වික්ඛිත්තස්සා’’තිවචනගතොවික්ඛිත්තස්සධම්ගමසු
ොයාොභාවගතො අත්තගනො පකරණත්ථභූතාය අධිසීලසික්ඛාය
සම්මාපටිපජ්ජනාපගෙගසොකගතොගහොති. 
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වදකතො කමතිඑත්ථ‘‘ගාරගවනචා’’තිපාඨගසගසො.තත්ථායමත්ගථො– 
භාසමාගන මයි ගාරගවන, යථාවුත්ගතන කාරගණන චාති
සාමිභුම්මානමවිගසසතාය ‘‘ගම’’ති සාමිවචනස්ස ‘‘මයී’’ති
අත්ථසම්භවගතො අයමත්ගථො වුත්ගතො. පකරණස්ස
අනාකුලතාදිගුණසමන්නාගතත්තාච වත්තරිමයිගාරගවනචසමාහිගතන

ගචතසාති අධි්පාගයො. නික ොධථාති වාකයත්ථපෙත්ථං
සන්ධායභාසිතත්ථභාවත්ථාදිවගසන නිගසසගතොගබොධථ, සක්කච්චංසුත්වා
විනයවිනිච්ඡයං බුජ්ඣථ විජානාථාති අත්ගථො, චින්තාභාවනාමයඤාණානං
මූලභූතපකරණවිසයංසුතමයඤාණංනි්ඵාගෙථාති අධි්පාගයො. 

ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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භික්ඛුවිභඞ්ක ො 

පාරාජිෙෙථා 

පඨමපාරාජිකකථාවණ්ණනා 

6. එවං පඤ්චහි ගාථාහි රතනත්තයපණාමාදිං ෙස්ගසත්වා ඉොනි 

යථාපටිඤ්ඤාතවිනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘තිවිකධ’’තිආදි. තත්ථ 

‘‘තිවිකධ’’තිආදිනා පඨමපාරාජිකසික්ඛාපෙවිනිච්ඡයං ෙස්ගසති. තිවිකධති

වච්චපස්සාවමුඛමග්ගානංවගසනති්පකාගර මග්ක තිඉමිනාසම්බන්ගධො. 

තිලමත්තම්පීති තිලබීජමත්තම්පි අඞ්ගජාතන්ති සම්බන්ගධො. මග්ක ති
වච්චපස්සාවානං නික්ඛමනද්වාරතාය, අන්නපානපිත්තගසම්හාදීනං
පගවසනනික්ඛමනද්වාරතාය ච මග්ගගවොහාරගගත සරීර්පගෙගස, 
අල්ගලොකාගසති සම්බන්ගධො. ‘‘මග්ගගසු තිලමත්තම්පි, තීසු
ගසවනගචතගනො’’ති වත්තබ්ගබපි ‘‘තිවිගධ’’ති
පකාරවාචිවිධසද්ගෙොපාොගනන සජාතිසඞ්ගහවගසන තීහි රාසීහි 
සඞ්ගගහත්වාපගභෙවගසනතිංසවිගධොමග්ගගොෙස්සිගතොගහොති. 

ගසයයථිෙං? පාරාජිකවත්ථුභූතමුඛාදිමග්ගානං නිස්සයභූගත සත්ගත 
ෙස්ගසතුං ‘‘තිස්ගසො ඉත්ථිගයො මනුස්සිත්ථී අමනුස්සිත්ථී 

තිරච්ඡානගතිත්ථී’’තිආදිනා (පාරා. 56) නගයන පාළියං 
ෙස්සිතමනුස්සාමනුස්සතිරච්ඡානගතිත්ථීනං පච්ගචකං තිණ්ණං මග්ගානං
වගසන නව මග්ගා, තගථව ෙස්සිතානං තිණ්ණං උභගතොබයඤ්ජනකානං
වගසන නව මග්ගා, තිණ්ණං පන පණ්ඩකානං මුඛමග්ගවච්චමග්ගානං
වගසන පච්ගචකං ද්ගව ද්ගව මග්ගාති ඡ මග්ගා, තථා තිණ්ණං පන
පුරිසානන්තිඑවංතිංසවිගධොගහොති. 

කසවනකචතකනොති ගසවගන ගමථුනපගයොගග ගචතනා අස්සාති
විග්ගගහො, ගමථුනරාගූපසංහිතාය ගචතනාය සමන්නාගගතොති අත්ගථො. 

අල්කලොොකසතිතිංසමග්ගානමඤ්ඤතගර මග්ගගපකතිවාගතනඅසංඵුට්ගඨ
අල්ලපගෙගස, ඉමිනා බාහිරං පාරාජිකක්ගඛත්තං න ගහොතීති දීගපති.
විගසසනස්සවිගසසාගපක්ඛත්තාදුතියගාථාය‘‘සසික්ගඛොගසො’’තිපෙද්වයං 
ආහරිත්වා‘‘ගසවනගචතගනොසසික්ගඛොගසොභික්ඛූ’’තිගයොගජතබ්බං. 

අඞ්ගග සරීගර ජාතන්ති අඞ්  ාතං, පුරිසනිමිත්තං. සතිපි
අවගසසසරීරාවයවානං තථාභාගව රුළ්හිවගසන තගෙව තථා වුත්තං. 

පකවකසන්කතොති ද්වයංද්වයසමාපත්තිසඞ්ඛාතකායිකකිරියං 

නි්ඵාගෙන්ගතො. පරාජිකතොති දුල්ලභාය ඛණසම්පත්තියා ලද්ධබ්බගතො
දුල්ලභා ගලොකියගලොකුත්තරගුණසම්පත්තිසුඛගතො පරිහාගපත්වා 
කිගලසසපත්ගතහිපරාජයමාපාදිගතොතිඅත්ගථො. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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අයගමත්ථ ගයොජනා – සසික්ගඛො ගසවනගචතගනො තිවිගධ මග්ගග
අල්ගලොකාගස අඞ්ගජාතං තිලමත්තම්පි පගවගසන්ගතො ගසො භික්ඛු
පරාජිගතොගහොතීති.එත්තාවතා– 

‘‘ගයො පන භික්ඛු භික්ඛූනං සික්ඛාසාජීවසමාපන්ගනො සික්ඛං 
අපච්චක්ඛාය දුබ්බලයං අනාවිකත්වා ගමථුනං ධම්මං පටිගසගවයය, 
අන්තමගසො තිරච්ඡානගතායපි, පාරාජිගකො ගහොති අසංවාගසො’’ති
(පාරා.44) – 

භගවතාපඤ්ඤත්තසික්ඛාපෙංසඞ්ගහිතන්තිෙට්ඨබ්බං. 

7. එවංඉමිස්සා ගාථායඅත්තූපක්කමමූලකංපාරාජිකංෙස්ගසත්වාඉොනි
‘‘භික්ඛුපච්චත්ථිකා මනුස්සිත්ථිං භික්ඛුස්ස සන්තිගක ආගනත්වා
වච්චමග්ගගන (පාරා. 58) අඞ්ගජාගත අභිනිසීගෙන්තී’’තිආදිනය්පවත්තං

පගරොපක්කමමූලකංපාරාජිකඤ්ච ෙස්ගසතුමාහ ‘‘පකවසන’’න්තිආදි.තත්ථ 

පකවසනන්ති භික්ඛුපච්චත්ථිගකහි 
සුත්තපමත්තාදිමනුස්සිත්ථිආදීනමඤ්ඤතරං ආගනත්වා
යථාවුත්තමග්ගානමඤ්ඤතරං මග්ගං යථා පවිසති, තථා භික්ඛුගනො
අඞ්ගජාගත අභිනිසීොපගන සම්භවන්තං මග්ග්පගවසනමාහ. පගවසනං
සාදියන්ගතො සසික්ගඛො ගසොති ගයොජනා. එත්ථ ‘‘පගවසනං සාදියති
අධිවාගසති, තස්මිං ඛගණ ගසවනචිත්තං උපට්ඨාගපතී’’ති (පාරා. අට්ඨ.

1.58) අට්ඨෙථාවචනගතො අග්ගගතො යාව මූලං පගවගසන්ගතසු 
අස්සාෙචිත්තං උපට්ඨාගපන්ගතො තඞ්ඛගණගයව සාසනගතො චුගතොති

අත්ගථො. පවිට්ඨන්තිආදීසුපගෙසුපිඑවගමවගයොජනා. 

පවිට්ඨන්ති පවිට්ඨක්ඛගණො. ‘‘පවිට්ඨ’’න්තිආදිනා තාය තාය කිරියාය
උපලක්ඛිගතො ඛගණො ගගහතබ්ගබො. ගතගනගවත්ථ අච්චන්තසංගයොගග

උපගයොගවචනං කතං. ඨිතන්ති එත්ථ ‘‘සුක්කවිස්සට්ඨිසමගය’’ති
අට්ඨකථාවචනස්ස සබ්බථා බයාපාරරහිතං කාලං සන්ධාය වුත්තත්තා

සුක්කවිස්සට්ඨිසමගයොපි ගගහතබ්ගබො. ගතගනව  ණ්ඨිපකද වුත්තනගයන
පවිට්ඨස්ස ච යාව උද්ධරණාරම්ගභො, තාව සම්භවන්ගතො ඨිතකාගලොපි

ගගහතබ්ගබො. උද්ධරණන්ති නීහරණකාගලො. 

වාති වික්ගප, අපීති සමුච්චගය, ගසො වා-සද්ගෙන වික්පිතානං
පක්ඛානංතුලයබලතංගජොගතති. ඉති ඉගමහි ද්වීහිපි ‘‘ගසො ගච පගවසනං 

සාදියති, පවිට්ඨං සාදියතී’’තිආදිනා (පාරා. 58) පාළියං ආගතනගයන
ලබ්භමානං පගවසනාදිඑකක්ඛණම්පි සාදියනපච්චයා ආපජ්ජමානං

පාරාජිකං ෙස්ගසති. සසික්කඛොති සික්ඛාය සහ වත්තතීති සසික්ගඛො, 

අපච්චක්ඛාතසික්ගඛොති අත්ගථො. සාදියන්කතොති ගසවනචිත්තං 

උපට්ඨාගපන්ගතො. කසො භික්ඛු. ඨකපත්වා කිරියන්තිඅත්තූපක්කමනංවිනා. 
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චුකතොති ‘‘භික්ඛුපච්චත්ථිගකහි කතමිෙං, න මයා’’ති ගලගසන න මුච්චති, 
සාදියනචිත්ගතසති සාසනගතොචුගතොගයවගහොතීතිඅධි්පාගයො. 

එත්ථ ච සසික්කඛොති ඉෙං ‘‘සික්ඛං අපච්චක්ඛාය දුබ්බලයං
අනාවිකත්වා’’ති (පාරා. 44) සික්ඛාපෙපාඨස්ස අත්ථෙස්සනවගසන

නිද්දිට්ඨං. තස්ස පදභා කන (පාරා. 45), තදට්ඨෙථාය ච විභත්තං
සික්ඛාපච්චක්ඛානං සඞ්ගඛපගතො එවං ගවදිතබ්බං – 
චිත්තගඛත්තකාලපගයොගපුග්ගලවිජානනවගසනසික්ඛාපච්චක්ඛානංගහොති, 
න තෙභාගවන. උපසම්පන්නභාවගතො චවිතුකාමතාචිත්ගතගනව හි
සික්ඛාපච්චක්ඛානංගහොති, නෙවාවාරවා වාවෙන්තස්ස.එවංචිත්තවගසන
සික්ඛාපච්චක්ඛානංගහොති, නතෙභාගවන. 

තථා ‘‘බුද්ධං පච්චක්ඛාමි, ධම්මං පච්චක්ඛාමි, සඞ්ඝං පච්චක්ඛාමි, 
සික්ඛං, විනයං, පාතිගමොක්ඛං, උද්ගෙසං, උපජ්ඣායං, ආචරියං, 
සද්ධිවිහාරිකං, අන්ගතවාසිකං, සමානුපජ්ඣායකං, සමානාචරියකං, 
සබ්රහ්මචාරිං පච්චක්ඛාමී’’ති එවං වුත්තානං බුද්ධාදීනං චතුද්ෙසන්නං, 
‘‘ගිහීති මං ධාගරහි, උපාසගකො, ආරාමිගකො, සාමගණගරො, තිත්ථිගයො, 
තිත්ථියසාවගකො, අස්සමගණො, අසකයපුත්තිගයොති මං ධාගරහී’’ති එවං
වුත්තානං ගිහිආදීනං අට්ඨන්නඤ්චාති ඉගමසං බාවීසතියා ගඛත්තපොනං
යස්ස කස්සචි සගවවචනස්ස වගසන ගතසු යං කිඤ්චි වත්තුකාමස්ස යං
කිඤ්චි වෙගතො සික්ඛාපච්චක්ඛානං ගහොති, න රුක්ඛාදීනං අඤ්ඤතරස්ස
නාමං ගගහත්වා සික්ඛං පච්චක්ඛන්තස්ස. එවං ගඛත්තවගසන 
සික්ඛාපච්චක්ඛානංගහොති, නතෙභාගවන. 

තත්ථ යගෙතං ‘‘පච්චක්ඛාමී’’ති ච ‘‘මං ධාගරහී’’ති චාති වුත්තං 
වත්තමානකාලවචනං, යානිච‘‘අලංගමබුද්ගධන, කිංනුගමබුද්ගධන, න
මමත්ගථො බුද්ගධන, සුමුත්තාහං බුද්ගධනා’’තිආදිනා නගයන
ආඛයාතවගසන කාලං අනාමසිත්වා පුරිගමහි චුද්ෙසහි පගෙහි සද්ධිං
ගයොගජත්වා වුත්තානි ‘‘අලං ගම’’තිආදීනි චත්තාරි පොනි, ගතසංගයව
සගවවචනානං වගසන පච්චක්ඛානං ගහොති, න ‘‘පච්චක්ඛාසි’’න්ති වා 
‘‘පච්චක්ඛිස්ස’’න්ති වා ‘‘මං ධාගරසී’’ති වා ‘‘මං ධාගරස්සතී’’ති වා ‘‘යං
නූනාහං පච්චක්ගඛයය’’න්ති වාතිආදීනි අතීතානාගතපරික්පවචනානි
භණන්තස්ස. එවං වත්තමානකාලවගසන ගචව අනාමට්ඨකාලවගසන ච 
පච්චක්ඛානංගහොති, නතෙභාගවන. 

පගයොගගො පන දුවිගධො කායිගකො ච වාචසිගකො ච. තත්ථ ‘‘බුද්ධං 
පච්චක්ඛාමී’’තිආදිනා නගයන යාය කායචි භාසාය වචීගභෙං කත්වා
වාචසිකපගයොගගගනව පච්චක්ඛානං ගහොති, න අක්ඛරලිඛනං වා
හත්ථමුද්ොදිෙස්සනං වා කායපගයොගං කගරොන්තස්ස. එවං
වාචසිකපගයොගගගනවපච්චක්ඛානංගහොති, නතෙභාගවන. 
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පුග්ගගලොපනදුවිගධොගයොචපච්චක්ඛාති, යස්සචපච්චක්ඛාති. තත්ථ
ගයො පච්චක්ඛාති, ගසො සගච උම්මත්තකඛිත්තචිත්තගවෙනට්ටානං
අඤ්ඤතගරොනගහොති. යස්සපනපච්චක්ඛාති, ගසොසගචමනුස්සජාතිගකො
ගහොති, න ච උම්මත්තකාදීනං අඤ්ඤතගරො, සම්මුඛීභූගතො ච
සික්ඛාපච්චක්ඛානංගහොති.නහිඅසම්මුඛීභූතස්සදූගතනවාපණ්ගණන වා
ආගරොචනං රුහති. එවං යථාවුත්තස්ස පුග්ගලස්ස වගසන පච්චක්ඛානං
ගහොති, න තෙභාගවන. 

විජානනම්පි නියමිතානියමිතවගසන දුවිධං. තත්ථ යස්ස, ගයසං වා
නියගමත්වා ‘‘ඉමස්ස, ඉගමසං වා ආගරොගචමී’’ති වෙති. සගච ගත යථා 
පකතියා ගලොගක මනුස්සා වචනං සුත්වා ආවජ්ජනසමගය ජානන්ති, එවං
තස්ස වචනානන්තරගමව තස්ස ‘‘අයං උක්කණ්ඨිගතො’’ති වා ‘‘ගිහිභාවං
පත්ථයතී’’ති වා ගයන ගකනචි ආකාගරන සික්ඛාපච්චක්ඛානභාවං
ජානන්ති, පච්චක්ඛාතාව ගහොති සික්ඛා. අථ අපරභාගග ‘‘කිං ඉමිනා
වුත්ත’’න්ති චින්ගතත්වා ජානන්ති, අඤ්ගඤ වා ජානන්ති, අපච්චක්ඛාතාව 
ගහොතිසික්ඛා.අනියගමත්වාආගරොගචන්තස්සපනසගචවුත්තනගයනගයො
ගකොචි මනුස්සජාතිගකො වචනත්ථං ජානාති, පච්චක්ඛාතාව ගහොති සික්ඛා.
එවං විජානනවගසන පච්චක්ඛානං ගහොති, න තෙභාගවන. ගයො පන
අන්තමගසොෙවායපිපච්චක්ඛාති, ගතන අපච්චක්ඛාතාවගහොතිසික්ඛා. 

ඉතිඉගමසංවුත්ත්පකාරානංචිත්තාදීනංවගසන අපච්චක්ඛාතසික්ගඛො
‘‘සසික්ගඛො’’තිවුත්ගතො. 

8-10. ‘‘ඉොනි සන්ථගතන සන්ථතස්ස ඝට්ටගන
උපාදින්නකඝට්ටනාභාවගතො ගෙොගසො නත්ථී’’ති පාපභික්ඛූනං 
ගලසක්පනං පටික්ඛිපිතුං ‘‘භික්ඛුපච්චත්ථිකා මනුස්සිත්ථිං භික්ඛුස්ස 
සන්තිගකආගනත්වා වච්චමග්ගගන, පස්සාවමග්ගගන, මුගඛන අඞ්ගජාතං
අභිනිසීගෙන්ති සන්ථතාය අසන්ථතස්සා’’තිආදිනා (පාරා. 61) නගයන 

පාළියං වුත්තසන්ථතවාරානමත්ථං සඞ්ගණ්හන්ගතො ආහ 

‘‘සන්ථකතනා’’තිආදි. තත්ථ සන්ථකතනාති චම්මගචොළතිපුපට්ටාදීහි

පටිච්ඡාදිගතන. ‘‘පකවකසන්කතො’’ති ඉමිනා සන්ථතවාරස්ස පගරොපක්කමං
නිස්සායෙස්සනමුපලක්ඛණන්තිඅත්තූපක්කගමපි ගයොගජතබ්බතංෙස්ගසති, 

තස්ස වක්ඛමාගනන ‘‘පරාජිගතො’’ති ඉමිනා සම්බන්ගධො. ‘‘තකථවා’’ති
ඉමිනාපගවගසන්ගතොතිආදි්පකාරංපරාමසති. 

එවං පගවගසන්ගතො කො පරාජිගතො ගහොතීති ආහ 

‘‘උපාදින්කනනා’’තිආදි. එත්ථ උපාදින්කනනාති තණ්හාදිට්ඨීහි උගපගතන
කම්මුනාඅත්තගනො ඵලභාගවගනවආදින්නංගහිතන්තිඋපාදින්නං, එගතන
අත්තගනො අඞ්ගජාතස්ස, වත්ථුපුග්ගලානං මග්ගස්ස ච ඝට්ටනට්ඨානගතං
කාය්පසාෙං ෙස්ගසති. ඉමිනාව අඞ්ගජාතගතං අනට්ඨකාය්පසාෙං
චම්මඛිලං, පිළකාදි ච ගගහතබ්බං. ‘‘උපාදින්නකං නාම කායින්ද්රිය’’න්ති 



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 

22 
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 ණ්ඨිපකද වුත්තං.තබ්බිපරියාගයන ‘‘අනුපාදින්නක’’න්තිත්පටිච්ඡාෙකං
ගචොළාදි වුත්තං. උපාදින්ගනන උපාදින්ගන, අනුපාදින්ගන වා
පාරාජිකක්ගඛත්ගත ඝට්ටිගත, අනුපාදින්නගකන වා උපාදින්ගන
අනුපාදින්ගන වා පාරාජිකක්ගඛත්ගත ඝට්ටිගතති ගයොජනා. එත්ථ ච
කරණවචනන්තානිපොනි‘‘අඞ්ගජාගතනා’’ති ඉමස්සවිගසසනානි. 

එත්තාවතා සන්ථතචතුක්කවගසන අත්තූපක්කගම සති 
පාරාජිකක්ගඛත්ගත පාරාජිකං ෙස්ගසත්වා ඉොනි පරූපක්කගමපි

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘සකච’’තිආදි. එත්ථාති එගතසු චතූසු වික්ගපසු. 

පාරාජිෙක්කඛත්කත පවිට්කඨ තූති එත්ථ තු-සද්ගෙන
පගවසනට්ඨිතුද්ධාරක්ඛණත්තයං සමුච්චිගනොති. යංතං-සද්ොනං
නිච්චසම්බන්ධත්තාහි‘‘ගසො’’තිතං-සද්ගෙොපාොගන‘‘ගයො’’ති යං-සද්ගෙොපි
අජ්ඣාහරිතබ්ගබො, සාමත්ථිගයන සම්පිණ්ඩනත්ගථො අපිසද්ගෙො ච.
අයගමත්ථ අත්ථගයොජනා – භික්ඛුපච්චත්ථිගකහි ආගනත්වා භික්ඛුගනො
අඞ්ගජාගත අභිනිසීොපිතමනුස්සිත්ථිආදීනං තීසු මග්ගගසු

අඤ්ඤතරමග්ගසඞ්ඛාතං පාරාජිකක්ගඛත්තං පවිට්ගඨ වා තු-සද්ගෙන 

සම්පිණ්ඩිතපගවසනට්ඨිතුද්ධාරානමඤ්ඤතරක්ඛගණවාසගචගයො සාදියති, 
ස්පමුඛාදි්පගවසනකාගල විය අනුත්තසිත්වා කාමරාගපිපාසාභිභූගතො යදි

සාදියති, ගසොපි භික්ඛු පරාජිගතො ගහොතීති ගයොජනා. ‘‘සකච සාදියතී’’ති
ඉමිනාසාසඞ්කවචගනනනසාදියති, අනාපත්තීති සූචිතංගහොති. 

‘‘පාරාජිකක්ගඛත්ගත’’ති ඉමිනා බයවච්ඡින්ගන අඤ්ඤස්මිං ඨාගන 
වීතික්කමන්තස්ස ඉමස්මිංගයව වික්ගප සම්භවන්තිගයො ඉතරාපත්තිගයො

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘කඛත්කත’’තිආදි. ‘‘එත්ථා’’ති ආගනත්වා සම්බන්ධනීයං. 

‘‘කඛත්කත’’ති සාමඤ්ඤනිද්ගෙගසපි ගහට්ඨා ‘‘පාරාජිකක්ගඛත්ගත’’ති
විගසසිතත්තා, උපරිථුල්ලච්චයාදීනඤ්ච විධීයමානත්තා 
අඤ්ඤථානුපපත්තිලක්ඛණායසාමත්ථියාථුල්ලච්චයදුක්කටානංගඛත්ගතති
අයමත්ගථො ලබ්භති. ‘‘කණ්ණච්ඡිද්ෙක්ඛිනාසාසූ’’තිආදිනා නගයන
වක්ඛමාගනසු ජීවමානකසරීරගතථුල්ලච්චයදුක්කටක්ගඛත්ගතසූති වුත්තං
ගහොති. 

ඉගමසු ද්වීසු ගඛත්ගතසු ‘‘සන්ථතාදිනා සන්ථතාදිං පගවගසන්තස්ස
උපාදින්නාදීහි උපාදින්නාදීනං ඝට්ටගන අධිවාගසන්තස්ස අනාපත්තී’’ති
වත්තුමසක්කුගණයයතාය පාරාජිකක්ගඛත්ගත වුත්තසබ්බවික්ගප එත්ථ 
ගයොගජන්ගතහි එවං ගයොගජතබ්බං – ථුල්ලච්චයක්ගඛත්ගත සන්ථගත වා
අසන්ථගතවා සන්ථගතනවාඅසන්ථගතනවාඅඞ්ගජාගතනගසවන්තස්ස
උපාදින්ගන වා අනුපාදින්ගන වා උපාදින්ගනන, තථා අනුපාදින්ගනන වා
ඝට්ටිගතථුල්ලච්චයංතස්සවිනිද්දිගසති.එවං දුක්කටක්ගඛත්ගතසන්ථගත
වා…ගප.… ඝට්ටිගතදුක්කටඤ්චතස්සවිනිද්දිගසති ගයොගජතබ්බං. 
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ඉහ සබ්බත්ථතීසුපිගඛත්ගතසු උපාදින්න-සද්ගෙනඅනට්ඨකාය්පසාෙං
අඞ්ගජාතඤ්ච තත්ථජාතචම්මඛිලපිළකා ච ගය්හන්ති, දුක්කටක්ගඛත්ගත

පන අඞ්ගුලිආදිඉතරාවයවාපි. තීසුපි ගඛත්ගතසු අනුපාදින්න-සද්ගෙන 
අඞ්ගජාතාදිපටිච්ඡාදිතවත්ථාෙගයො ච ගය්හන්ති, දුක්කටක්ගඛත්ගත පන
නිමිත්ගත නට්ඨකාය්පසාෙචම්මඛිලපිළකගරොමාදීනි. ඉමානි ච
අනුපාදින්නානි. අඞ්ගජාගතතගරොපාදින්නාවයගව ච තීසුපි ගඛත්ගතසු
පගවගසන්තස්සදුක්කටගමව. 

11. එත්තාවතා ජීවමානසරීගර සන්ථතාසන්ථතවගසන පච්ගචකං
තිවිගධසුපි පාරාජිකථුල්ලච්චයදුක්කටක්ගඛත්ගතසු
සන්ථතාසන්ථතවගසගනව දුවිගධන නිමිත්ගතන ගසවන්තස්ස
පගරොපක්කගම සති සාදියන්තස්ස 
ලබ්භමානපාරාජිකථුල්ලච්චයදුක්කටාපත්තිගයො යථාසම්භවං ෙස්ගසත්වා
ඉොනි ‘‘මතසරීගර පන තථා තථා ගසවන්තානං ගෙොගසො නත්ථී’’ති

පාපභික්ඛූනං ගලගසොකාසපටිබාහනත්ථං පාළියං ෙස්සිගතසු යථාවුත්ගතසු
තීසු ගඛත්ගතසු ලබ්භමානා තිස්ගසො ආපත්තිගයො ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘මකත’’තිආදි. 

තත්ථ ‘‘මකත’’ති එතස්ස‘‘මනුස්සිත්ථිආදීනංසරීගර’’තිඅජ්ඣාහරිත්වා

අත්ථගයොජනා කාතබ්බා. ඉමිනා ‘‘අක්ඛායිකත’’තිආදිනා ෙස්සිතානං
නිමිත්තානංනිස්සයං ෙස්සිතංගහොති.‘‘නිමිත්තමත්තංගසගසත්වා’’තිආදිනා
නගයන වක්ඛමානගාථායං විය සකලසරීගර ඛාදිගතපි නිමිත්තස්ස
විජ්ජමානාවිජ්ජමානභාගවොගයව ආපත්තියාභාවාභාවස්ස පමාණන්ති
‘‘අක්ඛායිගත’’ති එගතන ‘‘මගත’’ති එතං අවිගසගසත්වා ‘‘නිමිත්ගත’’ති 
අජ්ඣාහරිත්වාතංගතනවිගසසිතබ්බං.අථවා‘‘නිමිත්තමත්ත’’න්තිආදිනා 
වක්ඛමානගාථාය‘‘නිමිත්ගත’’තිපෙංආගනත්වාගයොගජතබ්බං. 

අක්ඛායිකතති සබ්බථා අක්ඛායිගත පාරාජිකවත්ථුභූගත නිමිත්ගත. 

කයභුයයක්ඛායිකතපිචාති කිඤ්චිකිඤ්චිඛාදිත්වාබහුකාවසිට්ගඨනිමිත්ගත.
‘‘යස්සචතූසුභාගගසු තිභාගමත්තංඛාදිතං, තංනිමිත්තංගයභුයයක්ඛායිතං

නාමා’’ති වෙන්ති. කමථුනන්ති රාගපරියුට්ඨාගනන සදිසභාවාපත්තියා
මිථුනානං ඉෙං ගමථුනං, මතිත්ථිආදීනං රාගපරියුට්ඨාගනන
සදිසත්තාභාගවපිතත්ථවීතික්කගමො රුළ්හියා‘‘ගමථුන’’න්තිවුච්චති. 

පාරාජිකෙොතිපරාජිගතො, පරාජයමාපන්ගනොති අත්ගථො. අයඤ්හි
පාරාජික-සද්ගෙොසික්ඛාපොපත්තිපුග්ගගලසුවත්තති.තත්ථ ‘‘අට්ඨානගමතං
ආනන්ෙ අනවකාගසො, යං තථාගගතො වජ්ජීනං වා වජ්ජිපුත්තකානං වා
කාරණා සාවකානං පාරාජිකං සික්ඛාපෙං පඤ්ඤත්තං සමූහගනයයා’’ති 
(පාරා. 43) එවං සික්ඛාපගෙ වත්තමාගනො ගවදිතබ්ගබො. ‘‘ආපත්ති ත්වං
භික්ඛු ආපන්ගනො පාරාජික’’න්ති (පාරා. 67) ආපත්තියා. ‘‘න මයං
පාරාජිකා, ගයොඅවහගටො, ගසොපාරාජිගකො’’ති (පාරා.155) එවංපුග්ගගල.



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 

24 
පටුන 

‘‘පාරාජිගකනධම්ගමනඅනුද්ධංගසයයා’’තිආදීසු (පාරා. 384) පනධම්ගම
වත්තතීති වෙන්ති. යස්මා පන තත්ථ ධම්ගමොති කත්ථචි ආපත්ති, කත්ථචි
සික්ඛාපෙගමවඅධි්ගපතං, තස්මාගසොවිසුංන වත්තබ්ගබො. 

තත්ථ සික්ඛාපෙං ගයො තං අතික්කමති තං පරාගජති, තස්මා 
‘‘පාරාජික’’න්තිවුච්චති.ආපත්තිපනගයොනංඅජ්ඣාපජ්ජතිතංපරාගජති, 
තස්මා ‘‘පාරාජිකා’’ති වුච්චති. පුග්ගගලො යස්මා පරාජිගතො
පරාජයමාපන්ගනො, තස්මා ‘‘පාරාජිගකො’’ති වුච්චති. සික්ඛාපොපත්තීසු
පාරාජික-සද්ගෙොපරාගජතීති ‘‘පාරාජිගකො’’තිකත්තුසාධගනො, පුග්ගගලපන

පරාජීයතීති කම්මසාධගනොති ගවදිතබ්ගබො. ‘‘නකරො’’ති ඉමිනා පුබ්ගබ
වුත්තභික්ඛුගයවඅධි්ගපගතො. සාමඤ්ඤගජොතනාවිගසගසඅවතිට්ඨතීති. 

12. කයභුයයක්ඛායිකතති චතූසු ගකොට්ඨාගසසු එකගකොට්ඨාසාවගසසං

කත්වා ඛාදිගත. උපඩ්ඪක්ඛායිකතති සමභාගාවගසසං ඛාදිගත. ථූගලො 

අච්චගයො ථුල්ලච්චකයො, ගසොගයව ආපජ්ජීයතීති ආපත්තීති

ථුල්ලච්චයාපත්ති. පාචිත්තියාෙගයොසන්ධාගයත්ථ ථුල්ලච්චයගවොහාගරො, න

පාරාජිකසඞ්ඝාදිගසගසති ෙට්ඨබ්බං. කසකසති අවගසගස උපකච්ඡකාදීසු.

වුත්තඤ්හි අට්ඨෙථායං ‘‘අවගසසසරීගර උපකච්ඡකාදීසු දුක්කට’’න්ති

(පාරා. අට්ඨ. 1.59-60). දුට්ඨු කතන්ති දුක්ෙටං, දුක්ෙට-සද්ගෙො 

නියතනපුංසකත්තා ඉත්ථිලිඞ්ගස්සාපි ආපත්ති-සද්ෙස්ස සලිඞ්ගගන
විගසසනංගහොති. 

13. නිමිත්තමත්තං කසකසත්වා ඛායිකතපීති එත්ථ තිණ්ණමඤ්ඤතරං 

නිමිත්තංගසගසත්වාසකලසරීගරඛාදිගතපි. පි-සද්ගෙො බයතිගරගක, පගගව

ඉතගරති දීගපති.තස්මිං නිමිත්කත අක්ඛායිගතවාගයභුයයක්ඛායිගතවාති
ද්විධා වුත්ගතසු තීසු නිමිත්ගතසු අඤ්ඤතරස්මිං නිමිත්ගත ගමථුනං

ගසවගතොපි පරා කයො පාරාජිකාපත්ති ගහොතීති අධි්පාගයො. කසවකතොපීති

එත්ථ පි-සද්ගෙො අගපක්ඛායං. තස්මානගකවලංගහට්ඨා වුත්තානගමවාති
අගපක්ඛති. සන්ථතාෙගයො වික්පා යථාවුත්තනගයන එත්ථාපි
ගයොගජතබ්බා. 

14. ‘‘උද්ධුමාතාදිසම්පත්ගත’’ති එත්ථ ‘‘යො පන සරීරං උද්ධුමාතකං
ගහොති කුථිතං නීලමක්ඛිකාසමාකිණ්ණං කිමිකුලසමාකුලං නවහි
වණමුගඛහි පග්ඝරිතපුබ්බකුණපභාගවනඋපගන්තුම්පිඅසක්කුගණයයං, තො
පාරාජිකවත්ථුඤ්ච ථුල්ලච්චයවත්ථුඤ්චජහති, තාදිගසසරීගරයත්ථකත්ථචි

උපක්කමගතොදුක්කටගමවා’’ති (පාරා.අට්ඨ.1.59-60) අට්ඨෙථාවචනගතො 

සබ් ත්ථාපි චාති අක්ඛායිතාදිසබ්බවික්ගපොපගතානි 
පාරාජිකථුල්ලච්චයදුක්කටක්ගඛත්තානි ගහිතානීති ෙට්ඨබ්බං. තත්ථාපි

වීතික්කගමො අනාපත්ති න ගහොතීති ෙස්ගසතුමාහ ‘‘දුක්ෙට’’න්ති. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 

25 
පටුන 

‘‘ඛායිතක්ඛායිත’’න්තිආදීසු ඛායිතක්ඛායිතඤ්ච නාගමතං සබ්බං 
මතසරීරගකගයවගවදිතබ්බං, නජීවමාගනතිගයොගජතබ්බං. 

15. ජීවමාගන කථන්ති ආහ ‘‘ඡින්දිත්වා පනා’’තිආදි. තත්ථ 

වණසඞ්කඛපකතොති වණසඞ්ගහගතො. තස්මින්ති යත්ථ ඨිතං නිමිත්තං

උ්පාටිතං, තස්මිං පගෙගස. එත්ථ දුතිගයො පන-සද්ගෙො ඉධ අෙස්සිතං
අට්ඨකථායං ආගතනගයන විඤ්ඤායමානං අත්ථවිගසසං ගජොගතති. 

අට්ඨෙථායහි ‘‘යදිපි නිමිත්තං සබ්බගසො ඛායිතං, ඡවිචම්මම්පි නත්ථි, 
නිමිත්තසණ්ඨානං පඤ්ඤායති, පගවසනං ජායති, පාරාජිකගමවා’’ති එවං
අජීවමාගන වුත්තවිනිච්ඡයානුසාගරන ජීවමාගනපි ඡවිචම්මමත්තං ගච 
සබ්බගසො උ්පාටිතං, නිමිත්තසණ්ඨානං පඤ්ඤායති, පගවසනක්ඛමං
ගහොති, තත්ථ ගසවන්තස්ස පාරාජිකගමවාති විඤ්ඤායමානමත්ථං
ගජොගතතීතිවුත්තංගහොති. 

16. තගතො නිමිත්තගතොති සම්බන්ගධො. පතිතායාති පතිතායං, අයගමව

වා පාගඨො. නිමිත්තකතොති නිමිත්ත්පගෙසගතො පතිතායං මංසගපසියන්ති
සම්බන්ගධො. ඡින්දිත්වා වා තච්ගඡත්වා වා පතිතායං තස්සං 
නිමිත්තමංසගපසියන්තිඅත්ගථො.ගමථුනරාගගනඋපක්කමන්තස්සදුක්කටං
විනිද්දිගසති ගයොජනා. 

17. ‘‘නඛපිට්ඨිප්පමාකණපී’’තිආදිගාථාය ‘‘ඡින්දිත්වා’’තිආදිකා 

අට්ඨකථා ආගනත්වා සම්බන්ධිතබ්බා. සතීති එත්ථ ‘‘අවසිට්ගඨ’’ති

පාඨගසගසො. ජීවමාකනති එත්ථ ‘‘සරීගර’’ති පාඨගසගසො. ජීවමානසරීගර
පන ඡින්දිත්වා තච්ගඡත්වා නිමිත්ගත උ්පාටිගත නඛපිට්ඨි්පමාගණපි
මංගස, න්හාරුම්හිවා අවසිට්ගඨසතිගමථුනංපටිගසවන්ගතො පරාජිගතොති
ගයොජනා. 

18. ‘‘කණ්ණච්ඡිද්ෙක්ඛී’’ති ගාථාය ‘‘ජීවමාගන’’ති ආගනත්වා
සම්බන්ධිතබ්බං, ‘‘සරීගර’’ති පාඨගසගසො.
‘‘අස්සගගොමහිසාදීන’’න්තිආදිනා අස්සාදීනං වක්ඛමානත්තා පාරිගසසගතො
‘‘මනුස්සාන’’න්ති ලබ්භති. මනුස්සානං ජීවමානසරීගර කණ්ණ…ගප.… 

වගණසුවාතිගයොජනා. වත්ථිකෙොකසති මුත්තපථබ්භන්තගර. වකණසුවාති

සත්ථකාදීහි කතවගණසු. අඞ්  ාතන්ති තිලමත්තම්පි අඞ්ගජාගතකගෙසං. 

රා ාතිගමථුනරාගගන. 

19. අවකසසසරීරස්මින්ති 
කණ්ණච්ඡිද්ොදියථාවුත්තසරීරාවයවවජ්ජිතසරීර්පගෙගස. ගතනාහ 

‘‘උපෙච්ඡූරොදිසූ’’ති උපෙච්ඡං නාම බාහුමූලන්තරං. ඌරොදිසූති

ඌරුගවමජ්ඣාදීසු. ආදි-සද්ගෙනවුත්තාවගසසංසරීර්පගෙසංසඞ්ගණ්හාති. 
‘‘අඞ්ගජාත’’න්ති ආගනත්වා සම්බන්ධිතබ්බං. ‘‘පගවගසත්වා’’ති
සාමත්ථියා ලබ්භති, අඞ්ගජාතංතිලබීජමත්තංපගවගසත්වාති වුත්තංගහොති. 
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වසා කමථුනරා ස්ස කසවමානස්සාති ගමථුනරාගගන වීතික්කමන්තස්සාති
අත්ගථො.‘‘සන්ථගතනා’’තිආදිනාවුත්ත්පකාගරොඑත්ථාපි ගයොගජතබ්ගබො. 

20. අස්සක ොමහිසාදීනන්ති ආදි-සද්ගෙන ගගොකණ්ණගවජාෙගයො
සඞ්ගහිතා. අස්සාෙගයො පාකටාගයව. ‘‘මතාන’’න්ති වක්ඛමානත්තා 

‘‘ජීවමානාන’’න්තිසාමත්ථියාලබ්භති. කසවන්ති‘‘වසා ගමථුනරාගස්සා’’ති
අනුවත්තමානත්තා ගමථුනරාගවගසන තිලබීජමත්තම්පි අඞ්ගජාත්පගෙසං
පගවගසන්ගතොථුල්ලච්චයංඵුගසතිගයොජනා.එත්ථච ‘‘ඔට්ඨගද්රභෙන්තීනං, 
අස්සගගොමහිසාදින’’න්තිපාගඨනභවිතබ්බං.එවඤ්හිසති අට්ඨකථාවසාගන

නිද්දිට්ගඨන පකාරත්ථවාචිනා ආදි-සද්ගෙන 
ථුල්ලච්චයවීතික්කමාරහනාසාවත්ථිගකොසවන්ගතොඅවුත්තාසබ්ගබපිසත්තා

ගය්හන්ති. ‘‘අස්සගගොමහිසාදීන’’න්ති පඨමපාොවසාගනනිද්දිට්ගඨන ආදි-
සද්ගෙන ඔට්ඨගද්රභෙන්තීනම්පි සඞ්ගගහො ගහොතීති ගතසං පුනවචනං 
නිරත්ථකංසියාති. 

21. තථා ගසවමානස්ස දුක්කටන්ති සම්බන්ගධො. සබ් තිරච්ඡානන්ති 
තිරියං අඤ්චන්ති වඩ්ඪන්තීති තිරච්ඡා, සබ්ගබ ච ගත තිරච්ඡාචාති

සබ්බතිරච්ඡා, ගතසං සබ්බතිරච්ඡානං. ‘‘තථා’’ති ඉමිනා ‘‘වසා 
ගමථුනරාගස්සා’’තිආදීනං පරාමට්ඨත්තා සබ්බතිරච්ඡානානං අක්ඛිආදීසු 
තිලබීජමත්තම්පි අඞ්ගජාත්පගෙසං ගමථුනරාගගන පගවගසන්තස්ස
දුක්කටන්ති වුත්තං ගහොති. එත්ථාපි සන්ථතාදිවික්ගපනිද්ගෙොසභාගවො න
සක්කාවත්තුන්තිතම්පි ගයොගජතබ්බං. 

22. එවං තිරච්ඡානානං ජීවමානකසරීගර ලබ්භමානා ආපත්තිගයො
ෙස්ගසත්වා ගතසංගයව මතසරීගරපි සම්භවනකආපත්තිගයො ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘කතස’’න්තිආදි. ‘‘කතස’’න්ති ඉමිනා මනුස්සතිරච්ඡානගතානං ගහණන්ති
වෙන්ති.මනුස්සානං මතාමතසරීගරපාරාජිකථුල්ලච්චයදුක්කටක්ගඛත්ගතසු
තිස්සන්නං ආපත්තීනං ෙස්සිතත්තා, පුන ගහගණ පගයොජනාභාවා ගත
වජ්ගජත්වා අනුවත්තමානසබ්බතිරච්ඡානන්ති ඉමිනා ගයොගජතබ්බං, ගතසං

සබ්බතිරච්ඡානගතානන්ති අත්ගථො. අල්ලසරීකරසූති

උද්ධුමාතකාදිභාවමසම්පත්ගතසු අල්ලමතසරීගරසු තිවිකධ කඛත්තස්මිං 
අසන්ථගත, සන්ථගත වා සති ගමථුනරාගස්ස වසා ගසවගතො තිවිධාපි
ආපත්තිසියාතිඅනුවත්තමානපගෙහිසහගයොජනා. 

තිවිකධ කඛත්තස්මින්ති මතමනුස්සසරීගර වුත්තනගයන
අක්ඛායිතගයභුයයක්ඛායිතගභගෙ මග්ගත්තයසඞ්ඛාගත පාරාජිකක්ගඛත්ගත
ච ගයභුයයක්ඛායිතඋපඩ්ඪක්ඛායිතගභගෙ තස්මිංගයව මග්ගත්තයසඞ්ඛාගත
ච, අක්ඛායිතගයභුයයක්ඛායිතගභගෙ
කණ්ණච්ඡිද්ෙක්ඛිනාසාවත්ථිගකොසවණසඞ්ඛාගත ච ථුල්ලච්චයක්ගඛත්ගත
උපඩ්ඪක්ඛායිතගයභුයයක්ඛායිතගභගෙ තස්මිංගයව 
කණ්ණච්ඡිද්ෙක්ඛිනාසාවත්ථිගකොසවණසඞ්ඛාගත ච, 
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අක්ඛායිතගයභුයයක්ඛායිතඋපඩ්ඪක්ඛායිත ගයභුයයක්ඛායිතගභගෙ

අවගසසසරීරසඞ්ඛාගත දුක්කටක්ගඛත්ගත චාති තිවිගධපි ගඛත්ගත. සතීති 
විජ්ජමාගන. සන්ථගත වා අසන්ථගත වා ගමථුනරාගස්ස වසා ගසවගතො
යථාරහං පාරාජිකථුල්ලච්චයදුක්කටසඞ්ඛාතා තිවිධා ආපත්ති භගවයයාති
අත්ගථො. 

එගතසගමව ච උද්ධුමාතාදිභාවං සම්පත්ගත සරීගර 
සන්ථතාදිවුත්තවික්පයුත්ගතසු තීසු මග්ගගසු යත්ථ කත්ථචි
ගමථුනරාගගන ගසවගතො ආපජ්ජිතබ්බදුක්කටඤ්ච උද්ධුමාතාදිසම්පත්ගත
සබ්බත්ථාපිචදුක්කටන්ති මනුස්සසරීගරවුත්තනගයනවිඤ්ඤාතුංසක්කාති
ඉමස්මිං තිරච්ඡානගතසරීගර විගසසමත්තං ෙස්ගසතුං ‘‘ගතසං
අල්ලසරීගරසූ’’තිආදීනං වුත්තත්තා දුක්කටං පුබ්ගබ වුත්තනගයන

ගවදිතබ්බං. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘කුථිතකුණගප පන පුබ්ගබ
වුත්තනගයගනවසබ්බත්ථ දුක්කට’’න්ති. 

23. බහි ඡුපන්තස්සාතිගයොජනා. නිමිත්තං මුත්තකරණං. ‘‘ඉත්ථියා’’ති
සාමඤ්ගඤන වුත්ගතපි චතුත්ථගාථාය ‘‘තිරච්ඡානගතිත්ථියා’’ති
වක්ඛමානත්තා පාරිගසසගතො ඉමිනා මනුස්සාමනුස්සිත්ථීනගමව ගහණං, 
ඉමිනා අමනුස්සිත්ථියාපි ගහණස්ස. ඉමිස්සානන්තරගාථාය ඉගතො
‘‘ඉත්ථියා’’ති අනුවත්තිගත තත්රාපි අමනුස්සිත්ථියාපි ගහණං සියාති තම්පි
වජ්ගජත්වා කායසංසග්ගසඞ්ඝාදිගසසස්ස වත්ථුභූතං මනුස්සිත්ථිගමව
ෙස්ගසතුං තත්ථ වුත්තං ‘‘ඉත්ථියා’’තිඅධිකවචනගමව ඤාපකන්ති 
ගවදිතබ්බං. 

මහාඅට්ඨෙථායං (පාරා. අට්ඨ. 1.59-60) ‘‘ඉත්ථිනිමිත්තං
ගමථුනරාගගනමුගඛන ඡුපති, ථුල්ලච්චය’’න්තිසාමඤ්ගඤනවුත්තත්තාච 

ධම්මක්ඛන්ධකෙ ‘‘න ච භික්ඛගව රත්තචිත්ගතන අඞ්ගජාතං ඡුපිතබ්බං, 
ගයොඡුගපයය, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති(මහාව.252) සාමඤ්ඤවචනගතො
ච උද්ධුමාතාදිභාවමසම්පත්තාය අල්ලමතමනුස්සිත්ථියා ච අක්ඛායිගත වා 
ගයභුයයක්ඛායිගත වා නිමිත්ගත සති පාරාජිකවත්ථුභාවගතො තත්ථාපි බහි
ඡුපන්තස්ස ථුල්ලච්චයන්ති අයමත්ගථොපි මතාමතවිගසසං අකත්වා
‘‘ඉත්ථියා’’තිඉමිනාව සාමඤ්ඤවචගනනගගහතබ්ගබො. 

24. නිමිත්කතනාති අත්තගනො අඞ්ගජාගතන. මුකඛනාති පකතිමුගඛන. 

නිමිත්තං ඉත්ථියාති ජීවමානකමනුස්සිත්ථියා අඞ්ගජාතං. යස්මා පන

කායසංසග්ගසික්ඛාපෙවිනීතවත්ථූසු මතිත්ථිවත්ථුම්හි මතිත්ථියා සරීගර
කායසංසග්ගරාගගනගයො ඡුපති, තස්ස‘‘අනාපත්තිභික්ඛුසඞ්ඝාදිගසසස්ස, 
ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’ති (පාරා. 281) වුත්තත්තා මතමනුස්සිත්ථී න 

ගගහතබ්බා.තගථව යක්ඛිවත්ථුම්හි කායසංසග්ගරාගගන යක්ඛිනියාසරීරං
ගයන ඵුට්ඨං, තස්ස ‘‘අනාපත්ති භික්ඛු සඞ්ඝාදිගසසස්ස, ආපත්ති 
ථුල්ලච්චයස්සා’’තිවුත්තත්තා, ඉගධවඋපරිදුතියසඞ්ඝාදිගසගස‘‘පණ්ඩගක 



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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යක්ඛිගපතීසු, තස්ස ථුල්ලච්චයං සියා’’ති (වි. වි. 341) වක්ඛමානත්තා ච 
අමනුස්සිත්ථීපි න ගගහතබ්බා. ගතන වුත්තං ‘‘ජීවමානකමනුස්සිත්ථියා 
අඞ්ගජාත’’න්ති. අන්ගතො පගවගසතුකාමතාය සති
කායසංසග්ගරාගාසම්භවගතො ‘‘කායසංසග්ගරාගගනා’’ති ඉමිනා ච බහි
ඡුපිතුකාමතාවිඤ්ඤායතීති‘‘බහී’’තිඅනුවත්තනං විනාපිතෙත්ගථොලබ්භති. 

 රෙන්තිසඞ්ඝාදිගසගසො. 

25. තගථව බහි ඡුපන්තස්සාති ගයොජනා, අන්ගතො අ්පගවගසත්වා

බහිගයව ඡුපන්තස්සාති වුත්තං ගහොති. උභයරාක නාති

කායසංසග්ගරාගගන, ගමථුනරාගගන වා. පුරිසස්සාපීති

ජීවමානකපුරිසස්සපි. පි-සද්ගෙොනගකවලංවුත්තනගයනඉත්ථියානිමිත්තං

ඵුසන්තස්ගසව ආපත්ති, අථ ගඛො පුරිසස්සාපීති දීගපති. ‘‘නිමිත්ත’’න්ති 
මුත්තකරණගමව වුච්චති. ‘‘ජීවමානකපුරිසස්සා’’ති අයං විගසගසො කුගතො
ලබ්භතීති ගච? ‘‘කායසංසග්ගරාගගන වා ගමථුනරාගගන වා
ජීවමානකපුරිසස්ස වත්ථිගකොසං අ්පගවගසන්ගතො නිමිත්ගතන නිමිත්තං

ඡුපති, දුක්කට’’න්ති ඉගතො අට්ඨෙථාවචනගතො (පාරා. අට්ඨ. 1.59-60) 
ලබ්භති. 

26. අචිරවතිතරන්තානංගුන්නංපිට්ඨිං අභිරුහන්තාඡබ්බග්ගියාභික්ඛූ
ගමථුනරාගගන අඞ්ගජාගතන අඞ්ගජාතංඡුපිංසූතිඉමස්මිංවත්ථුම්හි ‘‘නච 
භික්ඛගව රත්තචිත්ගතන අඞ්ගජාතං ඡුපිතබ්බං, ගයො ඡුගපයය, ආපත්ති 
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති (මහාව. 252) ආගතනයං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘නිමිත්කතනා’’තිආදි. එත්ථාපි ‘‘තථා’’ති ඉමස්සානුවත්තනගතො ‘‘බහී’’ති

ලබ්භති. අත්තගනො නිමිත්කතන තිරච්ඡානගතිත්ථියා නිමිත්තං
ගමථුනරාගගතොබහිඡුපන්තස්සථුල්ලච්චයංගහොතීතිගයොජනා. 

27. ‘‘ගමථුනරාගගතො’’ති ඉමිනා බයවච්ඡින්නමත්ථං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘ොයසංසග් රාක නා’’තිආදි. එත්ථාපි 

‘‘ොයසංසග් රාක නා’’තිවචනසාමත්ථියා බහි ඡුපනං ගවදිතබ්බං. 

නිමිත්තස්සාතිපස්සාවමග්ගස්ස. ඡුපකනතිඵුසගන. 

28. තමාවට්ටෙකතති එත්ථ ‘‘තං ආවට්ටකගත’’ති පෙච්ගඡගෙො. 

ආවට්ටෙකතති විවගට. ‘‘මුගඛ’’ති සම්බන්ධිසද්ෙත්තා, අඤ්ඤස්ස 
සම්බන්ධිගනො ච අනිද්දිට්ඨත්තා සුතානුගලොමිකානං සුතසම්බන්ධස්ගසව
බලවත්තාච පුරිමානන්තරගාථාය‘‘තිරච්ඡානගතිත්ථියාමුගඛ’’තිකිඤ්චාපි

සුතස්ගසව සම්බන්ගධො විඤ්ඤායති, තථාපි ඉමාය ගාථාය විනීතවත්ථුම්හි 

(පාරා. 73) ‘‘අඤ්ඤතකරො භික්ඛු සිවථිෙං  න්ත්වා ඡින්නසීසං පස්සිත්වා 

වට්ටෙකත මුකඛ අච්ඡුපන්තං අඞ්  ාතං පකවකසසී’’ති 
ෙස්සිතඡින්නසීසවත්ථුස්ස සඞ්ගහිතත්තා මනුස්සමුඛගමවගගහතබ්බං සියා. 
තිරච්ඡානගතානං, පනඅමනුස්සානඤ්චමුගඛතථාපගවගසොනිද්ගෙොගසොති 
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වත්තුමසක්කුගණයයත්තා තත්ථාපි ඉෙගමව උපලක්ඛණන්ති
පාරාජික්පගහොනකානං සබ්ගබසංමුගඛතිෙට්ඨබ්බං.තංඅඞ්ගජාතං.තත්ථ

ආවට්ටකගත පාරාජික්පගහොනකානං මුකඛ ආොස තං ෙත්වා කත්ථචි

අඵුසාගපත්වා නීහරන්තස්ස උක්ඛිපන්තස්ස දුක්කටන්ති ගයොජනා. අථ වා 
තිරච්ඡානානං ආවට්ටකගත මුගඛති ගයොගජත්වා තෙඤ්ඤසඞ්ගගහො
උපලක්ඛණවගසනකාතබ්ගබො. 

29. තථාති ‘‘ආකාසගතංකත්වා’’ති යථාවුත්ත්පකාරංපරාමසති. චතූහි

පස්කසහීති සහත්ගථ කරණවචනං. ‘‘පස්කසහී’’ති සම්බන්ධිසද්ෙත්තා 

‘‘නිමිත්තස්සා’’ති සාමත්ථියා ලබ්භති. ‘‘ඉත්ථියා’’ති සාමඤ්ඤසද්ෙත්තා

‘‘සබ්බස්සා’’ති පාඨගසගසො. ජාතිවාචකත්තා එකවචනං. ‘‘චතූහි පස්කසහි, 

කහට්ඨිමත්තල’’න්ති ච ඉගමසං සම්බන්ධිපෙස්ස අනිද්ගෙගසපි
ගමථුනපාරාජිකාධිකාරත්තාචසන්ථතචතුක්කස්සඅට්ඨකථාවසාගනඉමාය 
ගාථාය සඞ්ගහිතස්ස ඉමස්ස විනිච්ඡයස්ස පරිගයොසාගන ‘‘යථා ච
ඉත්ථිනිමිත්ගත වුත්තං, එවං සබ්බත්ථ ලක්ඛණං ගවදිතබ්බ’’න්ති (පාරා.
අට්ඨ. 1.61-62) නිමිත්තවිනිච්ඡයස්සාතිගෙසස්ස කතත්තා ච සාමත්ථිගයන 

‘‘නිමිත්තස්සා’’තිලබ්භති.ඉෙගමව ‘‘පකවකසත්වා’’ති එතස්සආධාරවගසන
ගගහතබ්බං.‘‘අඞ්ගජාත’’න්තිඅනුවත්තති. 

එවං වාකයං පූගරත්වා ‘‘යථා ආවට්ටකගත මුගඛ අඞ්ගජාතං 
පගවගසත්වාතමාකාසගතංකත්වානීහරන්තස්ස දුක්කටං, තථාසබ්බස්සා 

ඉත්ථියා නිමිත්ගත පස්සාවමග්ගසඞ්ඛාගත අඞ්ගජාතං පගවගසත්වා තස්ස

චතූහිපස්ගසහිසහ කහට්ඨිමත්තලං චත්තාගරො පස්ගස, ගහට්ඨිමත්තලඤ්ච
අච්ඡුපන්තං ආකාසගතං කත්වා නීහරන්තස්ස දුක්කට’’න්ති ගයොගජත්වා
අත්ගථොවත්තබ්ගබො. 

30. උප්පාටිකතොට්ඨමංකසසූති උ්පාටිතං ඔට්ඨමංසං ගයසන්ති

විග්ගගහො. කතසු ෙන්ගතසු.  හිනික්ඛන්තකෙසු වාතිපකතියාඔට්ඨමංසගතො

බහි නික්ඛමිත්වා ඨිගතසු වා ෙන්ගතසු. වායමන්තස්සාති අඞ්ගජාගතන
ඡුපන්තස්ස. 

31. අට්ඨිසඞ්ඝට්ටනං ෙත්වාති නිමිත්තමංසසන්නිස්සයානි අට්ඨීනි 

සඞ්ඝට්ගටත්වා. මග්ක ති අට්ඨිසඞ්ඝාතමගය මග්ගග. දුවිධරා කතොති 

ගමථුනරාගගන වා කායසංසග්ගරාගගන වා. වායමන්තස්සාති අඞ්ගජාතං
පගවගසත්වා චාගරන්තස්ස. 

32. ආලිඞ් න්තස්සාති පරිස්සජන්තස්ස. හත්ථ ාහාදීසු හත්කථො නාම
ක්පරගතො පට්ඨායයාව අග්ගනඛා. හත්ථස්ස, ත්පටිබන්ධස්සචගහණං 

හත්ථග් ාකහො. අවගසසසරීරස්ස, ත්පටිබන්ධස්සචපරාමසනං පරාමාකසො.

නිස්සන්කදකහ පන‘‘මාතුගාමස්සසරීරස්සවා ත්පටිබන්ධස්සවාහත්ගථන
ගහණං හත්ථග්ගාගහො’’ති වුත්තං, තං අට්ඨකථාය න සගමති. තස්මා



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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යථාවුත්තනයස්ගසව අට්ඨකථාසු ආගතත්තා ගසොගයව සාරගතො
පච්ගචතබ්ගබො. පරාමගසපි ‘‘හත්ගථන සරීරස්ස, ත්පටිබන්ධස්ස ච
පරාමසන’’න්ති යං තත්ථ වුත්තං, තම්පි න යුජ්ජති.

අවගසසසරීරාවයගවනාපි පරාමසගතො දුක්කටගමව ගහොතීති. චුම් නාදීසූති 

ආදි-සද්ගෙන ගවණිග්ගාහාදිං සඞ්ගණ්හාති. ‘‘අයං නකයො’’ති එගතන 
‘‘ඉත්ථියා ගමථුනරාගගන හත්ථග්ගාහාදීසු දුක්කට’’න්ති ඉමමත්ථං
අතිදිසති. 

33. මනුස්සාමනුස්ගසහි අඤ්ගඤසු තිරච්ඡානගගතසු
ගහට්ඨිමපරිච්ගඡගෙන ගමථුනධම්මපාරාජිකවත්ථුභූගත සත්ගතෙස්ගසතුමාහ 

‘‘අපකද’’තිආදි. ‘‘අපකද, ද්විපකද, චතුප්පකද’’ති ඉගමහි විගසසගනහි

විගසසිතබ්බං ‘‘සත්තනිකාගය’’ති ඉෙං වත්තබ්බං. අපකද සත්තනිකාගය. 

අහකයොති ථලචගරසු උක්කට්ඨපරිච්ගඡෙගතො හත්ථිගිලනගක අජගගර

උපාොය ගහට්ඨිමපරිච්ගඡගෙනනාගා ච. මච්ඡාතිජලගජසුඋපරිමගකොටියා 
පඤ්චසතගයොජනිකානි තිමිරපිඞ්ගලාදිමච්ගඡ උපාොය ගහට්ඨිමන්තගතො

පාඨීනපාවුසාෙගයො මච්ඡා ච. ද්විපකද සත්තනිකාගය. ෙකපොතාති
උපරිමගකොටියා ගරුගළ උපාොය ගහට්ඨිමන්තගතො කගපොතාකගපොතපක්ඛී 

ච. පාරාවතාති ගකචි. චතුප්පකද සත්තනිකාගය. ක ොධාති උපරිමගකොටියා

හත්ථිං උපාොය ගහට්ඨිමන්තගතො ගගොධා චාති ඉකම සත්තා. කහට්ඨාති

ගහට්ඨිමපරිච්ගඡෙගතො. පාරාජිෙස්සවත්ථූති ගමථුනධම්මපාරාජිකස්ස
වත්ථූනීති පාඨගසගසො. 

34. කසකවතුොමතා ගමථුනගසවාය තණ්හා, තාය

ගමථුනරාගසඞ්ඛාතාය සම්පයුත්තංචිත්තං කසකවතුොමතාචිත්තං.මග්ක ති 

වච්චමග්ගාදීනං අඤ්ඤතගර මග්ක . මග්ගස්ස අත්තගනො මුත්තකරණස්ස
පගවසනං. පබ්බජ්ජාය, පාතිගමොක්ඛසංවරසීලස්ස වා අන්ගත විනාගස

භගවොති අන්තිකමො, පාරාජිකාපන්ගනො පුග්ගගලො, තස්ස වත්ථු 

අන්තිමභාවස්සකාරණත්තාපාරාජිකාපත්ති අන්තිමවත්ථූති වුච්චති, තගෙව
පඨමං චතුන්නං පාරාජිකානං ආදිම්හි ගෙසිතත්තා පඨමන්තිමවත්ථු, තස්ස 

පඨමන්තිමවත්ථුකනො, පඨමපාරාජිකස්සාතිවුත්තං ගහොති. 

35. සාමන්තා ආපත්තිසමීගපභවං සාමන්තං, පාරාජිකාපත්තියාසමීගප 

පුබ්බභාගග භවන්ති අත්ගථො. කසසානං පන තිණ්ණම්පීති අවගසසානං
අදින්නාොනාදීනං තිණ්ණං පාරාජිකධම්මානං. ථුල්ලච්චයං සාමන්තමිති 
උදීරිතන්ති සම්බන්ගධො. කථමුදීරිතං? ‘‘ඵන්ොගපති, ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති (පාරා. 94) දුතිගය, ‘‘මනුස්සංඋද්දිස්ස ඔපාතං ඛණති, 
පතිත්වා දුක්ඛගවෙනං උ්පාගෙති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’ති, තතිගය, 
‘‘පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති පාරාජිකස්ස, අ්පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති(පාරා.215) චතුත්ගථසමුදීරිතං. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 

31 
පටුන 

එත්ථචචතුත්ථපාරාජිකස්සථුල්ලච්චයාපත්තියා සාමන්තාපත්තිභාගවො
යස්ස උත්තරිමනුස්සධම්මං සමුල්ලපති, ගසො යාව න පටිවිජානාති, තාව
සමුල්ලපනපච්චයා ථුල්ලච්චයාපත්තිසම්භාගව, සමුල්ලපිගත තස්මිං 
සමුල්ලපිතමත්ගථපටිවිජානන්ගතපාරාජිකාපත්තිසම්භාගවචයුජ්ජති.ගසො 
ච ‘‘අ්පටිවිජානන්තස්ස වුත්ගත ථුල්ලච්චය’’න්ති ඉමිනාව සඞ්ගහිගතොති
ෙට්ඨබ්බං. 

36. අ ානන්තස්ස වාතූපත්ථද්ධං අඞ්ගජාතං දිස්වා අත්තගනො රුචියා
වීතික්කමංකත්වාමාතුගාගමසුගච්ඡන්ගතසුඅජානමානස්ස, මහාවගනදිවා
නිද්දුපගතභික්ඛුගනොවියපගරහිකිරියමානංඅජානන්තස්සාතිවුත්තං ගහොති. 

තකථවාති ඉමිනා ‘‘අනාපත්තීති ඤාතබ්බ’’න්ති ඉෙමාකඩ්ඪති. 

අස්සාදියන්තස්සාති භික්ඛුපච්චත්ථිගකසු අභිභවිත්වා වීතික්කමං
කගරොන්ගතසු ච කාරාගපන්ගතසු ච, ස්පමුඛං පවිට්ඨකාගල විය 
උත්තසිත්වා අනධිවාගසන්තස්ස ච, මහාවගන දිවාවිහාගරොපගතභික්ඛුගනො
විය පගරොපක්කමං ඤත්වාපි කාගය ආදිත්තඅග්ගිනා විය උත්තසිත්වා
අනධිවාගසන්තස්සාති අත්ගථො. ‘‘අජානන්තස්සා’’ති එත්ථ අපි-සද්ගෙො
ගයොගජතබ්ගබො. බුද්ධසාසගන ඛීරසාගරසලිලනිම්මගල සබ්බපඨමං

පාතුභූතත්තා ආදි ච තං වීතික්කමසඞ්ඛාතං කම්මඤ්චාති ආදිෙම්මං, තං

එතස්ස අත්ථීති ආදිකම්මී, එත්ථ සුදින්ගනො භික්ඛු, තස්ස ආදිෙම්මිකනොති
ගගහතබ්ගබො. උපරිපි ඉගමසං පොනංආගතාගතට්ඨාගන ඉමිනාවනගයන
අත්ගථො ගවදිතබ්ගබො. ඉධ ච උපරි සබ්බසික්ඛාපගෙසු ච නිොනාදිවගසන
සත්තරසවිගධො සාධාරණවිනිච්ඡගයො පකිණ්ණගක සඞ්ගඛපගතො, උත්තගර 
විත්ථාරගතොචආවිභවිස්සති.තස්මාඑත්ථනෙස්සිගතොතිගවදිතබ්බං. 

37-38. විනකයති විනයපිටගක. අනයූපරකමති ගනති පාගපති

සීලසම්පෙං සමාධිසම්පෙං පඤ්ඤාසම්පෙඤ්චාති නකයො, කායවචීද්වාගරහි

අවීතික්කමසඞ්ඛාගතො සංවගරො, ත්පටිපක්ගඛො අසංවගරො අනකයො නාම, 
තස්සඋපරගමොනිවත්තිඑත්ථාතිඅනයූපරගමො, විනගයො, තත්ථ අනයූපරගම
විනගය. 

තගතො එව පරකම උක්කට්ගඨ.අනයස්සවාඋපරගමනිවත්තගන පරකම 

උක්කට්ගඨති ගගහතබ්බං. පරා උත්තමා මා සාසනසිරී එත්ථාති පරකමො, 
විනගයොති එවම්පි ගගහතබ්බං. ‘‘විනගයොනාම සාසනස්සආයූ’’ති (දී.නි.
අට්ඨ. 1.පඨමසඞ්ගීතිකථා; පාරා. අට්ඨ. 1.පඨමසඞ්ගීතිකථා; ඛු. පා. අට්ඨ. 
5.මහාසඞ්ගීතිකථා; ගථරගා. අට්ඨ. 1.251) වචනගතො
උත්තමසාසනසම්පත්තියුත්ගතති අත්ගථො. 

සු නස්සාතිගසොභගණොජගනොසුජගනො, සික්ඛාකාගමොඅධිසීලසික්ඛාය
ගසොභමාගනො පියසීගලොකුලපුත්ගතො, තස්සනයගනනයනූපගම විනගයති

සම්බන්ගධො. අනයූපරමත්තා, පරමත්තාචසුජනස්සකුලපුත්තස්ස නයකන 
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නයනූපගම. සුඛානයකනති ගලොකියගලොකුත්තරගභෙං සුඛං ආගනතීති
සුඛානයනං, තස්මිං.ඉෙඤ්ච‘‘නයගන’’තිඑතස්ස විගසසනං. 

එතං විගසසනංකිමත්ථන්තිගච? උපමාභාගවන ගහිතපකතිනයනගතො
ඉධසම්භවන්තංවිගසසංෙස්ගසතුන්තිගවදිතබ්බං.කතගරොගසොවිගසගසොති 
ගච? පකතිනයනං රාගගෙොසාදිකිගලසූපනිස්සගයො හුත්වා
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකදුක්ඛස්ස චපච්චගයොගහොති.ඉෙංපනවිනයනයනං
ඉමස්ස කුලපුත්තස්ස එවං අහුත්වා එකංගසන ගමොක්ඛාවහනසුඛස්ගසව
පච්චගයොගහොතීතිඉමස්සවිගසසස්සෙස්සනත්ථං.යථා විනයමවිරාගධත්වා
පටිපජ්ජගනන 
සිජ්ඣනකසීලසංවරමූලකඅවි්පටිසාරාදිඅනුපාදිගසසපරිනිබ්බානාවසා-
නඵලසම්පත්තිවගසන උ්පජ්ජනකගලොකියගලොකුත්තරසුඛාවහගන
විනගයතිවුත්තංගහොති. 

පධානරකතොති එත්ථ ‘‘අපී’’ති පාඨගසගසො. පධාගන විනයාභිගයොගග
රගතොපි, විනගය අජ්ඣායනසවනචින්තනාදිවගසන වායමන්ගතොපීති
අත්ගථො. අථවා ‘‘විරාගගොගසට්ගඨොධම්මාන’’න්ති (ධ. ප.273; ගනත්ති.

170; කථා. 872) වචනගතො පධානං නිබ්බානං, තස්මිං රගතොති අත්ගථො. 

සාරමකතති ‘‘සාර’’න්ති අධිමගත. අථ වා සාරං අගඵග්ගුමතං

මහාවිහාරවාසීනං ආචරියමතං එත්ථාති ‘‘සාරමකතො’’ති විනයවිනිච්ඡගයො

වුත්ගතො, තස්මිං. ඉධාති ඉමස්මිං විනයවිනිච්ඡගය. රකතොති 

අච්චන්තාභිරගතො. ‘‘නරකතො’’තිඑත්ථන-කාරං‘‘රමගත’’ති ඔසානපගෙන
ගයොගජත්වාගයොපනනරමගතතිසම්බන්ගධො. 

ගථරනවමජ්ඣිමභික්ඛුභික්ඛුනීනං අන්තගර කයො පන පුග්ගගලො

නිච්චපරිවත්තනසවනානුස්සරණචින්තනවගසන න රමකත න කීළති, ගසො

පුග්ගගලො විනකය පධානරකතොපි විනයපිටගක අජ්ඣයනසවනාදිවගසන
යුත්තපයුත්ගතොපි පටු ගහොති කිං, න ගහොගතවාති ෙස්ගසති. විනයපිටගක 
පාටවමාකඞ්ඛන්ගතහිපඨමංතාගවත්ථසක්කච්චංඅභිගයොගගොකාතබ්ගබොති
අධි්පාගයො. 

ඉමගමවත්ථං ආනිසංසපාරංපරියපගයොජගනන සහ ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘ඉම’’න්තිආදි. ඉමන්ති වුච්චමානං විනයවිනිච්ඡයං, ‘‘අගවදී’’ති ඉමිනා
සම්බන්ගධො. ‘‘ගයො’’ති පාඨගසගසො. ගයො කුලපුත්ගතො 

සතිසම්පජඤ්ඤසද්ධාසම්පන්ගනො ඉමං විනයවිනිච්ඡයං සම්මා අකවදි 

අඤ්ඤාසි. කිං භූතන්ති ආහ ‘‘හිතවිභාවන’’න්ති.
ගලොකියගලොකුත්තරසම්පත්තියා මූලසාධනත්තා සීලමිධ හිතං නාම, තං
විභාගවති පකාගසතීති හිතවිභාවගනොති විග්ගගහො. ‘‘සීගල 
පතිට්ඨාය…ගප.… විජටගය ජට’’න්ති (සං. නි. 1.23, 192; මි. ප. 2.1.9) 
වුත්තත්තා සබ්බකිගලසජටාවිජටනගලොකුත්තරඤාණස්ස
පෙට්ඨානගසොපචාරසාභිඤ්ඤාරූපාරූපඅට්ඨසමාධීනං පෙට්ඨානතාය
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සබ්බගලොකියගලොකුත්තරගුණසම්පොනං මූලභූගතසු චතුපාරිසුද්ධිසීගලසු
පධානං පාතිගමොක්ඛසංවරසීලං, ත්පකාසකත්තා අයං විනයවිනිච්ඡගයො 
‘‘හිතවිභාවගනො’’තිවුත්ගතො. 

භාවනන්ති භාවීයති පුන්පුනං ගචතසි නිගවසීයතීති භාවගනො, 
භාවනීගයොති වුත්තං ගහොති. හිතවිභාවකත්තාගයව හිතත්ථීහි පුන්පුනං
චිත්ගත වාගසතබ්ගබොති වුත්තං ගහොති, තං එවංවිධං විනයවිනිච්ඡයං. 

සුරසම්භවන්ති රසීයති අස්සාදීයතීති රගසො, සද්ෙරගසො අත්ථරගසො

කරුණාදිරගසො විමුත්තිරගසො ච, ගසොභගණො රගසො එතස්සාති සුරකසො, 

විනයවිනිච්ඡගයො, තංසුරසං. භවං භවන්තං, සන්තන්තිවුත්තංගහොති, සුරසං
සමානං, සුරසං භූතන්ති අත්ගථො. කිං වුත්තං ගහොති? ‘‘සිගලගසො පසාගෙො
සමතා මධුරතා සුඛුමාලතා අත්ථබයත්ති උොරතා ඔගජො කන්ති සමාධී’’ති
එවං වුත්ගතහි කවිජගනහි 
අස්සාගෙතබ්බසිගලසාදිෙසවිධසද්ෙජීවිතගුණසඞ්ඛාතසද්ෙරසසම්පත්තීහි ච
සභාවාඛයානං උපමා රූපකං දීපකං ආවුත්තීති
එවමාදික්කමනිද්දිට්ඨපඤ්චතිංසඅත්ථාලඞ්කාගරසු 
අනුරූපසභාවාඛයානාදි්පධානඅත්ථාලඞ්කාරසඞ්ඛාතඅත්ථරසසම්පත්තීහි ච
යථාසම්භවං පකාසිතබ්බකරුණාරසඅබ්භුතරසසන්තරසාදීහි ච යුත්තත්තා
සුරසංඉමං විනයවිනිච්ඡයන්තිවුත්තංගහොති. 

අථ වා ඉමිනා පකරගණන පධානගතො
විධීයමානපාතිගමොක්ඛසංවරසීලස්ස එකන්ගතන සමාධිසංවත්තනිකත්තා
සමාධිස්ස ච පඤ්ඤාය පෙට්ඨානත්තා පඤ්ඤාය ච නිබ්බානපාපනගතො
මූලකාරණං හුත්වා කගමන නිබ්බානාමතඵලරසසම්පොයකං ඉමං 
විනයවිනිච්ඡයං පරමස්සාෙනීයරූගපන ධිතිවිමුත්තිරගසන සුරසභූතන්ති

වුත්තං ගහොතීති ච ගවදිතබ්බං. සම්භවන්ති එත්ථ සං වුච්චතිසුඛංකායිකං
ගචතසිකඤ්ච, තං භවති එතස්මාති සම්භගවො, විනයවිනිච්ඡගයො, තං, 
කායචිත්තසුඛානං මූලකාරණභූතං, වුත්තනගයන සුරසත්තා ච 
යථාවුත්තරසසම්පෙසාරමහුස්සගවන සම්භූතමානසිකසුඛස්ස, 
තංසමුට්ඨානරූපනිස්සයකායිකසුඛස්සචපභවභූතන්තිඅත්ගථො.එත්තාවතා 
ඉමස්සවිනයවිනිච්ඡයස්සසම්මාවිඤ්ඤාතබ්බතායකාරණංෙස්සිතං ගහොති. 

එවං නානාගුණරතනාකරං ඉමං විනයවිනිච්ඡයං සම්පජානන්ගතො ගසො 

කුලපුත්ගතො කිං ගහොතීති ගච? පාලිනා උපාලිනා සගමො භවති. පාලිනාති

සාසනංපාගලතීති ‘‘පාකලො’’තිවිනගයො වුච්චති, වුත්තඤ්හි ‘‘විනගයොනාම
සාසනස්ස ආයූ’’ති (දී. නි. අට්ඨ. 1.පඨමසඞ්ගීතිකථා; පාරා. අට්ඨ.
1.පඨමසඞ්ගීතිකථා; ඛු.පා.අට්ඨ. 5.මහාසඞ්ගීතිකථා; ගථරගා.අට්ඨ.1.251) 

ගසො අස්ස අත්ථීති පාලී, පරියත්තිපටිපත්තිපටිගවධවගසනතිවිධසාසනස්ස 
ජීවිතභූතවිනයපඤ්ඤත්තිසඞ්ඛාතසාසනධරත්තා ‘‘පාලී’’ති ලද්ධනාගමන
උපාලිනා, ‘‘එතෙග්ගංභික්ඛගවමමසාවකානංභික්ඛූනංවිනයධරානංයදිෙං
උපාලී’’ති (අ. නි. 1.219, 228) චතුපරිසමජ්ගඣ නිසින්ගනන



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 

34 
පටුන 

සද්ධම්මවරචක්කවත්තිනා සම්මාසම්බුද්ගධන මුඛපදුමං විකාගසත්වා
පකාසිතඑතෙග්ගට්ඨාගනන විගසසගතො සායනරක්ඛනකභාගවන 
පටිලද්ධපාලීතිනාමගධගයයන උපාලිමහාගථගරන සගමො ගහොතීති වුත්තං
ගහොති. 

කස්මිං විසගය සගමො භවතීති ගච? සාසගන. සාසකනති යථාවුත්ගත
තිවිගධ සාසගන, තත්රාපි ථාවරජඞ්ගමසකලවත්ථුවිත්ථාරාධරමණ්ඩලසදිගස
පටිපත්තිපටිගවධද්වයධාගර පරියත්තිසාසගන, තත්ථාපි
විනයකථාධිකාරත්තා ලබ්භමාගන 
විනයපිටකසඞ්ඛාතපරියත්තිසාසගනකගෙගසසගමොභවතීතිඅත්ගථො. 

කිංභූගත සාසගන? මාරබලිසාසගන. මාරස්ස බලි මාර ලි, 

මාරගගොචගරො, තස්ස සාසනං හිංසකං මාර ලිසාසනං, තස්මිං. ඛන්ධාදීසු
පඤ්චසු මාගරසු පධානභූතකාමරාගාදිපභවකිගලසමාරස්ස ගගොචරභාගවන 
බලිසඞ්ඛාතඉත්ථිසරීරාදිනිස්සයගඵොට්ඨබ්බාදිවිසයස්ස පරිච්චජාපනත්ථං
‘‘ගයො පන භික්ඛු…ගප.… අසංවාගසො’’තිආදිනා (පාරා. 44) නගයන
වුත්තත්තා තස්ස මාරබලිස්ස හිංසකං ගහොතීති 
මාරබලිසාසනනාමගධයයවිනයපඤ්ඤත්තිසඞ්ඛාතසාසගනතිඅත්ගථො. 

අථ වා ‘‘බළිගසනපි ජාගලන, හත්ගථන කුමිගනන වා’’ති 

උදෙට්ඨෙථාය වක්ඛමානත්තා බළිස-සද්ගෙන මච්ඡමාරණකණ්ටකමාහ, 

තං මාරස්ස බළිසං අසති ඛිපති වජ්ගජතීති මාර ළිසාසනං, තස්මිං, 
‘‘සමන්තපාගසො මාරස්සා’’ති වුත්තත්තා සංසාරසාගගර 
පරිවත්තමානකසංකිගලසොසපුථුජ්ජනසඞ්ඛාතමච්ගඡ ගණ්හිතුං
මාරමහාගකවට්ගටන 
පක්ඛිත්තබළිසසඞ්ඛාතඉත්ථිරූපසද්ොදිපඤ්චකාමගුණා- 
මිසාවුතකාමරාගාදිකිගලසමහාබළිසං
තෙඞ්ග්පහානවීතික්කම්පහානාදිවගසන පජහන්ගත 
විනයපඤ්ඤත්තිසඞ්ඛාගතසාසගනතිඅධි්පාගයො. 

එත්ථ ච සාරමගත ඉධ ඉමස්මිං විනයවිනිච්ඡගය ගයො පනන රමගත, 

ගසො පුග්ගගලො අනයූපරගම තගතො එව පරකම උත්තගම සුජනස්ස

සුඛානයගන නයකන නයනුපගම විනගය රකතො අභිරගතො පධානරකතොපි 

විනගය අජ්ඣායනාදීසු ගයොගමාපජ්ජන්ගතොපි පටු කහොති පටුතගරො ගහොති
කිං, නගහොගතව.තස්මාවිනගයපාටවත්ථිනා එත්ගථවසක්කච්චාභිගයොගගො
කාතබ්ගබොති සඞ්ගඛපගතො සාධි්පායා අත්ථගයොජනා ගවදිතබ්බා. අථ වා

පධාගනචතුබ්බිගධසම්ම්පධාගනවීරිගය රකතො අභිරගතො කයොපන නගරො

සාරමගත ඉධ ඉමස්මිං විනයවිනිච්ඡගය යගතො රමගත, අගතො තස්මා ගසො

අනයූපරගම සුජනස්ස සුඛානයගන විනගය පටු කහොති කුසගලො ගහොතීති
ගයොජනාතිගනොඛන්ති. 
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හිතවිභාවනං හිත්පකාසකං භාවනං භාවනීයංආගසවිතබ්බං සුරසම්භවං 

සුරසංසමානංසුරසංභූතං සම්භවං සුඛගහතුකං ඉමං විනයවිනිච්ඡයං ගයො 

අකවදි අඤ්ඤාසි, ගසො පුග්ගගලො මාර ළිසාසකන මාරවිසය්පහානකගර, 
අථ වා මාරබළිසස්ස මාරස්ස වත්ථුකාමාමිසාවුතකිගලසකාමබළිසස්ස

අසගන වජ්ජමාගන සාසකන තිවිගධපි ජිනසාසගන, තත්ථාපි
පටිපත්තිපටිගවධානං පතිට්ඨානභූගත පරියත්තිසාසගන, තත්රාපි
සකලසාසනස්ස ජීවිතසමාගන 

විනයපඤ්ඤත්තිසඞ්ඛාතපරියත්තිසාසගනකගෙගස පාලිනා විනයපරියත්තියං
එතෙග්ගග ඨපගනන සාසනපාලගන තංමූලභාවගතො

පාලසඞ්ඛාතවිනයපරියත්තියා පසත්ථතගරන උපාලිනා උපාලිමහාගථගරන
සගමොභවතීතිගයොජනා. 

ඉතිවිනයත්ථසාරසන්දීපනියා 

විනයවිනිච්ඡයවණ්ණනාය 

පඨමපාරාජිකකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දුතියපාරාජිකකථාවණ්ණනා 

39. ඉොනිදුතියං පාරාජිකවිනිච්ඡයංෙස්ගසතුමාහ ‘‘ආදියන්කතො’’තිආදි.
තත්ථ ‘‘ගථයයචිත්ගතනා’’තිපාඨගසගසො.ගසොචපච්චත්ගතකවචනන්ගතහි

සබ්බපගෙහි ගයොගජතබ්ගබො, ගථයයචිත්ගතන ආදියන්කතො පරාජිගතොති
සම්බන්ගධො. පරසන්තකං ආරාමාදිං අභියුඤ්ජිත්වා සාමිකං පරාගජත්වා
ගථයයචිත්ගතන ගණ්හන්ගතො තෙත්ථාය කගත පුබ්බපගයොගග දුක්කටං, 
සාමිකස්සවිමතු්පාෙගනථුල්ලච්චයඤ්ච ආපජ්ජිත්වාතස්සචඅත්තගනොච
ධුරනික්ගඛගපන පාතිගමොක්ඛසංවරසීලසම්පත්තියා අොයාගෙො හුත්වා
පරාජිගතොගහොතීතිවුත්තංගහොති. 

‘‘තථා’’තිච ‘‘අපී’’තිච ‘‘පරාජිකතො’’තිච ‘‘ගථයයචිත්ගතනා’’තිඉමිනා

සහ එකගතො කත්වා ‘‘හරන්කතො’’තිආදීහි චතූහිපි පගෙහි ගයොගජතබ්බං.

ගථයයචිත්ගතන හරන්කතොපි තථා පරාජිගතොති ගයොජනා සීසාදීහි
පරසන්තකං භණ්ඩං හරන්ගතො ගථයයචිත්ගතන භණ්ඩස්ස ආමසගන 
දුක්කටඤ්ච ඵන්ොපගන ථුල්ලච්චයඤ්ච ආපජ්ජිත්වා සීසගතො
ඛන්ගධොහරණාදිපගයොගංකගරොන්ගතොපිතථාපරාජිගතො ගහොතීතිඅත්ගථො. 

ගථයයචිත්ගතන අවහරන්කතොපි තථා පරාජිගතොති ගයොජනා. අයං
පගනත්ථ අත්ගථො – අඤ්ගඤහි සඞ්ගගොපනාදිං සන්ධාය අත්තනි 
උපනික්ඛිත්තභණ්ඩං ‘‘ගෙහි ගම භණ්ඩ’’න්ති ගචොදියමාගනො ‘‘න මයා
ගහිත’’න්තිආදිනා මුසා වත්වා ගථයයචිත්ගතන ගණ්හන්ගතොපි තස්ස
විමතු්පාෙගන ථුල්ලච්චයමාපජ්ජිත්වා තගථව ධුරනික්ගඛගපන පරාජිගතො
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ගහොතීති. ‘‘නාහං අග්ගගහසි’’න්තිආදිනා අවජානිත්වා පටික්ඛිපිත්වා
හරන්ගතො‘‘අවහරන්ගතො’’ති වුත්ගතො. 

ගථයයචිත්ගතන ඉරියාපථං විකෙොකපන්කතොපි තථා පරාජිගතොති
ගයොජනා.යංපනඅඤ්ගඤසංභණ්ඩහරණකමනුස්සාදීනමඤ්ඤතරං‘‘ගතන
භණ්ගඩන සහගණ්හාමී’’තිභණ්ඩංහරන්තංගථයයචිත්ගතනනිවාගරත්වා
අත්තනා ඉච්ඡිතදිසාභිමුඛංකත්වාතස්සපකතිඉරියාපථංවිගකොගපන්ගතොපි
පඨමපාදුද්ධාගරන ථුල්ලච්චයමාපජ්ජිත්වා දුතියපෙවාරාතික්කගමන තගථව
පරාජිගතොගහොතීතිඅත්ගථො. 

ගථයයචිත්ගතන ඨානා චාකවන්කතොපි තථා පරාජිගතොති ගයොජනා.
ථලාදීසු ඨිතං භණ්ඩං ගථයයචිත්ගතන අවහරිතුකාමතාය ඨිතට්ඨානගතො 
අපගනන්ගතොපි දුතියපරිගයසනාදීසු ආමසනාවසාගනසු සබ්ගබසුපි
පගයොගගසු දුක්කටානි ච ඵන්ොපගන ථුල්ලච්චයඤ්ච ආපජ්ජිත්වා උපරි
වක්ඛමාන්පකාගරසු විය ඨිතට්ඨානගතො ගකසග්ගමත්තම්පි අපගනන්ගතො
තගථවපරාජිගතොගහොතීතිඅත්ගථො. 

එවගමතාය ගාථාය ‘‘ආදිගයයය හගරයය අවහගරයය ඉරියාපථං 
විගකොගපයය ඨානාචාගවයය සඞ්ගකතං වීතිනාගමයයා’’ති (පාරා. 92) 
පෙභාජනාගගතසු ඡසු පගෙසුආගෙො පඤ්ච පොනිසඞ්ගගහත්වා ඡට්ඨං පෙං
කස්මානසඞ්ගහිතන්තිගච? අයංගාථානතංපෙභාජනං ෙස්ගසතුංවුත්තා, 

අථගඛොගතසංපොනංවිනිච්ඡයංසන්ධාය අට්ඨෙථාසු (පාරා.අට්ඨ.1.92) 
වුත්තපඤ්චවීසතිඅවහාගර ෙස්ගසතුං තෙවයවභූතපඤ්චපඤ්චකානි
ෙස්ගසතුකාගමන වුත්තා, තස්මා එත්ථ ඡට්ඨං පෙංන වුත්තන්ති ෙට්ඨබ්බං.
අථ වා වක්ඛමාගන තතියපඤ්චගක නිස්සග්ගියාවහාරපගෙන, 
පඤ්චමපඤ්චගක පරික්පාවහාරපගෙන ච සඞ්ගය්හමානත්තා එත්ථ
නාගනකභණ්ඩපඤ්චකද්වයං අසඞ්කරගතො ෙස්ගසතුං ඡට්ඨං පෙං න
ගහිතන්තිගවදිතබ්බං. 

40. ඉමස්මිං අදින්නාොනපාරාජිගක වත්ථුම්හි ඔතිණ්ගණ
කත්තබ්බවිනිච්ඡයස්ස පඤ්චවීසතිඅවහාරානං අඞ්ගානි ගහොන්ති, ගත ච
නානාභණ්ඩපඤ්චකං එකභණ්ඩපඤ්චකං සාහත්ථිකපඤ්චකං
පුබ්බපගයොගපඤ්චකං ගථයයාවහාරපඤ්චකන්ති නිද්දිට්ඨා 
පඤ්චපඤ්චකගභො, තත්ථ ඉමාය ගාථාය
නාගනකභණ්ඩපඤ්චකද්වය්පගභගෙ ෙස අවහාගර සඞ්ගගහත්වා

අවගසසපඤ්චකත්තයං ෙස්ගසතුං ‘‘තත්ථා’’ති ආරද්ධං. තත්ථ තත්ථාති

තිස්සංගාථායං. නාකනෙභණ්ඩානන්තිනානා, එගකොචභණ්ගඩොගයසන්ති
විග්ගගහො. සවිඤ්ඤාණකඅවිඤ්ඤාණකභණ්ඩවගසන
නානාභණ්ඩපඤ්චකඤ්ච සවිඤ්ඤාණකභණ්ඩවගසගනව 

එකභණ්ඩපඤ්චකඤ්ච ගවදිතබ්බං. පඤ්ච පරිමාණා ගයසන්ගත පඤ්චො, 

ගතසං. අවහාරාති අවහරණානි, ගචොරකම්මානීති වුත්තං ගහොති. එකතති



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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අනන්තරගාථාය ‘‘ආදියන්ගතො’’තිආදිනා නිද්දිට්ඨා ආදියන්තාෙගයො.
පටිපත්තිසන්තාගන විගසසං විනිච්ඡයං භාගවති උ්පාගෙතීති විභාවී, 

විනයධගරො, ගතන විභාවිනා. විඤ්ඤාතබ් ාති පගරසං
ආරාමාදිසවිඤ්ඤාණකවත්ථූනි වා ොසමයූරාදිං ගකවලං 
සවිඤ්ඤාණකවත්ථුමත්තං වා අවහරිතුං කතා යථාවුත්තසරූපා
ආදියනාෙගයො ඨානාචාවනපරිගයොසානා පඤ්ච අවහාරා 
යථාවුත්තනානාභණ්ඩඑකභණ්ඩවිසයා හුත්වා පවත්තන්තීති
නානාභණ්ඩපඤ්චකං එකභණ්ඩපඤ්චකන්ති ෙස අවහාරා භවන්තීති
විනයධගරන ඔතිණ්ණස්ස වත්ථුගනො විනිච්ඡගයොපකාරකත්තා තථගතො
ඤාතබ්බාතිඅත්ගථො. 

41. එවං පඤ්චවීසති අවහාගර ෙස්ගසතුං වත්තබ්ගබසු පඤ්චසු
පඤ්චගකසු නාගනකභණ්ඩපඤ්චකානි ද්ගව ෙස්ගසත්වා ඉොනි

අවගසසපඤ්චකත්තයංෙස්ගසතුමාහ ‘‘සාහත්ථා’’තිආදි.තත්ථ සාහත්කථොති
සගකො හත්ගථො, ගතන නිබ්බත්ගතො, තස්ස වා සම්බන්ධීති සාහත්ගථො, 

අවහාගරො, ගචොගරන සහත්ථා කගතො අවහාගරොති අත්ගථො. ආණත්තිකෙො

කචවාතිආණත්තියා නිබ්බත්ගතොආණත්තිගකො, අවහාගරො, ගචොරස්ස‘‘ඉමං
නාමභණ්ඩංගණ්හා’’තියස්සකස්සචි ආණාපගනන සිද්ගධොඅවහාගරොච. 

නිස්සග්ක ොති නිස්සජ්ජනං නිස්සග්ගගො, අවහාගරො, සුඞ්කඝාතට්ඨාගන, 
පරික්පිගතොකාගසවාඨත්වාභණ්ඩස්සබහිපාතනන්තිවුත්තං ගහොති. 

අත්ථසාධකෙොති පාරාජිකාපත්තිසඞ්ඛාතං අත්ථං සාගධතීති
අත්ථසාධගකො, ගසො අවහාගරො ච යථාණත්තිකං අවිරාගධත්වා එකංගසන 
අවහරන්තස්ස ‘‘අසුකස්ස භණ්ඩං අවහරා’’ති අවිගසගසන වා
අවහරිතබ්බවත්ථුවිගසගසො ගහණකාගලොගහණගෙගසොගහණාකාගරොචාති
එවමාදිවිගසසානමඤ්ඤතගරන විගසගසත්වා වා ආණාපනඤ්ච එකංගසන
පාෙග්ඝනකගතලපිවනකං උපාහනාදිකිඤ්චිවත්ථුං ගතලභාජනාදීසු
පාතනාදි්පගයොගගො චාතිඑවමාදි්පගයොගගොචකිරියාසිද්ධියාපුගරතරගමව
පාරාජිකසඞ්ඛාතස්ස අත්ථස්ස සාධනගතො අත්ථසාධගකො අවහාගරො චාති
වුත්තංගහොති. 

ධුරනික්කඛපනඤ්චාති ධුරස්ස නික්ගඛපනං ධුරනික්ගඛපනං, තඤ්ච
අවහාගරො, පරසන්තකානං ආරාමාදීනංඅභිගයොගවිසගයචඋපනික්ඛිත්තස්ස
භණ්ඩාදිගනොවිසගයචගචොරස්ස සාමිගනො විස්සජ්ජගනචසාමිගනොච, යො
කොචි යථාකථඤ්චි ගණ්හිස්සාමීති ගහගණ නිරුස්සාහභාවසඞ්ඛාගතො
ධුරනික්ගඛපාවහාගරො චාති වුත්තං ගහොති. ඉති ඉෙං ධුරනික්ගඛපනඤ්ච
යථාවුත්ත්පකාරං සාහත්ථාදිචතුක්කඤ්ච පඤ්චන්නං අවහාරානං සමූගහො 

පඤ්චෙං, සාහත්ථාදිපඤ්චකං ‘‘සාහත්ථපඤ්චෙ’’න්ති වුච්චති. ආදි-සද්ගෙො
ලුත්තනිද්දිට්ගඨොතිගවදිතබ්බං. 
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42. පුබ් සහපකයො ා චාති එත්ථ ‘‘පුබ්බපගයොගගො සහපගයොගගො’’ති
පගයොග-සද්ගෙො පච්ගචකං ගයොගජතබ්ගබො. ‘‘ආණත්තිවගසන

පුබ්බපගයොගගො ගවදිතබ්ගබො’’ති අට්ඨෙථාවචනගතො (පාරා. අට්ඨ. 1.92) 
යථාණත්තිකමවිරාගධත්වා ගණ්හගතො ‘‘අසුකස්ස ඉත්ථන්නාමං භණ්ඩං

අවහරා’’තිආණාපනං පුබ් පකයොක ො නාමඅවහාගරො.කාගයන, වාචායවා

පයුජ්ජනංආණාපනං පකයොක ො, ආණත්තස්සභණ්ඩග්ගහණගතොපුබ්බත්තා

පුබ්ගබො ච ගසො පගයොගගො චාති පුබ් පකයොක ො අවහාගරොති ෙට්ඨබ්බං.

‘‘ඨානාචාවනවගසන සහපගයොගගො ගවදිතබ්ගබො’’ති අට්ඨෙථාවචනස්ස
උපලක්ඛණපෙත්තා ඨානාචාවනඤ්ච පරායත්තභූමිගහගණ
ඛීලසඞ්කමනාදිකඤ්චසහපගයොගගොඅවහාගරොති ගවදිතබ්ගබො. 

සංවිදාහරණන්ති බහූහි එකගතො හුත්වා ‘‘ඉෙං නාම භණ්ඩං
අවහරිස්සාමා’’ති සංවිෙහිත්වා සබ්ගබහි, එකගතො වා සබ්ගබසං අනුමතියා 
එගකන වා ගන්ත්වා පරසන්තකස්ස ගථයයචිත්ගතන හරණසඞ්ඛාගතො
සංවිොවහාගරොච.සමංඑකී හුත්වාවිසුංඑගකනාපිගථයයචිත්ගතනපාගෙවා
පාොරගහ වා ගහිගත කතමන්තනානං සබ්ගබසම්පි පාරාජිකං ගහොතීති

ෙට්ඨබ්බං. සංවිෙහිත්වා මන්ගතත්වා අවහරණං සංවිදාහරණං. 
නිරුත්තිනගයන සද්ෙසිද්ධි ගවදිතබ්බා. ‘‘සංවිොහරණ’’න්ති
‘‘සංවිොවහාගරො’’ති ඉමස්ස ගවවචනං. ‘‘සම්බහුලා සංවිෙහිත්වා එගකො
භණ්ඩං අවහරති, ආපත්ති සබ්ගබසං පාරාජිකස්සා’’ති (පාරා. 118) 
වචනගතො එවං සහකතමන්තගනසු එගකනාපි ගථයයචිත්ගතන පාගෙ වා
පාොරගහ වා ගහිගත කතමන්තනානං සබ්ගබසං පාරාජිකං ගහොතීති
ෙට්ඨබ්බං. 

සඞ්කෙතෙම්මන්ති පුබ්බණ්හාදිකාලපරිච්ගඡගෙන සඤ්ජානනං 

සඞ්කෙකතො, ගතනකතං කම්මංඅවහරණංසඞ්ගකතකම්මංනාම.තංපන
පුගරභත්තාදීසුකඤ්චිකාලං පරිච්ඡින්දිත්වා‘‘ඉමස්මිංකාගලඉත්ථන්නාමං
භණ්ඩංඅවහරා’’තිවුත්ගත තස්මිංගයවකාගලතංගයවයථාවුත්තංභණ්ඩං
අවහරති ගච, සඞ්ගකතකාරකස්ස සඞ්ගකතක්ඛගණගයව පාරාජිකන්ති
සඞ්ගඛපගතොගවදිතබ්බං. 

කනමිත්තන්තිපරභණ්ඩාවහාරස්ස ගහතුත්තාඅක්ඛිනිඛණනාදි නිමිත්තං 
නාම, ගතන නිබ්බත්තං ගනමිත්තං, අවහරණසඞ්ඛාතකම්මං අවහාගරො.
‘‘මයාඅක්ඛිම්හිනිඛණිගතවාභමුම්හි උක්ඛිත්ගතවාඉත්ථන්නාමංභණ්ඩං
අවහරා’’ති ආණත්ගතන තං නිමිත්තං දිස්වා වුත්තගමව භණ්ඩං
වුත්තනියාමමවිරාගධත්වා ගහිතං ගච, නිමිත්තකාරකස්ස 
නිමිත්තකරණක්ඛගණගයව පාරාජිකං ගහොති. වුත්තනියාමං විරාගධත්වා
ගහිතං ගච, නිමිත්තකාරගකො මුච්චති, අවහාරකස්ගසව පාරාජිකං.

පුබ්බපගයොගගො ආදි යස්ස තං පුබ් පකයො ාදි, පුබ්බපගයොගාදි ච තං
පඤ්චකඤ්චාතිවිග්ගගහො. 
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43. ගථයයඤ්ච පසය්හඤ්ච පරික්ගපො ච පටිච්ඡන්ගනො ච කුගසො ච 

කථයයපස්හපරිෙප්පපටිච්ඡන්නකුසා, ගත ආදී උපපෙභූතා ගයසං 

අවහාරානංගත කථයය…කප.… කුසාදිො, අවහාරා, ඉමිනාගථයයාවහාගරො

ච…ගප.… කුසාවහාගරො චාති වුත්තං ගහොති. තත්ථ කථයයාවහාකරොති 

කථකනො වුච්චති ගචොගරො, තස්ස භාගවො කථයයං, එත්ථ න-කාරගලොගපො
නිරුත්තිනගයන ෙට්ඨබ්ගබො, ගතන අවහරණං ගථයයාවහාගරො, 
සන්ධිච්ගඡොදිවගසන අදිස්සමාගනන ගහණඤ්ච කූටමානකූටකහාපණාදීහි
වඤ්ගචත්වාගහණඤ්චගථයයාවහාගරො. 

පසය්හ අභිභවිත්වා අවහරණං පස්හාවහාකරො, ගාමවිගලොපකා විය
සාමිගක අභිභවිත්වා ගහණඤ්ච රාජභටාෙගයො විය අභිභවිත්වා 
නිබද්ධකරග්ගහගණඅධිකග්ගහණඤ්චපසය්හාවහාගරො. 

වත්ථසුත්තාදිකං පරිච්ඡිජ්ජ ක්ගපත්වා අවහරණං පරිෙප්පාවහාකරො, 
ගසො ච භණ්ගඩොකාසපරික්පවගසන දුවිගධො ගහොති. තත්ථ
නික්ඛිත්තභණ්ඩං අන්ධකාර්පගෙසං පවිසිත්වා සුත්තාදිභණ්ඩානි තත්ථ
නික්ඛිත්තානි, ගත ගපළාෙගයො ගණ්හන්තස්ස ‘‘වත්ථානි ගච ගණ්හිස්සාමි, 
සුත්තානිගචනගණ්හිස්සාමී’’තිආදිනානගයනපරික්ගපත්වාඋක්ඛිපනං 

භණ්ඩපරික්පපුබ්බකත්තා භණ්ඩපරිෙප්පාවහාකරො නාම. 
ආරාමපරිගවණාදීනි පවිසිත්වා ගලොභනීයං භණ්ඩං දිස්වා 
ගබ්භපාසාෙතලපමුඛමාළකපාකාරද්වාරගකොට්ඨකාදිං යං කිඤ්චි ඨානං
පරික්ගපත්වා ‘‘එත්ථන්තගරදිට්ගඨොගච, ඔගලොගකතුංගහිතංවියෙස්සාමි, 
ගනො ගච, හරිස්සාමී’’ති පරික්ගපත්වා ආොය ගන්ත්වා
පරික්පිතට්ඨානාතික්කගමො ඔකාසපරික්පපුබ්බකත්තා 

ඔොසපරිෙප්පාවහාකරො නාමාතිසඞ්ගඛපගතොගවදිතබ්ගබො. 

තිණපණ්ණාදීහි පටිච්ඡන්නස්ස භණ්ඩස්ස අවහරණං 

පටිච්ඡන්නාවහාකරො, උයයානාදීසු කීළමාගනහි වා සඞ්ඝපරිවිසන්ගතහි වා
මනුස්ගසහි ඔමුඤ්චිත්වා ඨපිතං අලඞ්කාරාදිකං යං කිඤ්චි භණ්ඩං දිස්වා
‘‘ඔණමිත්වා ගණ්හන්ගත ආසඞ්කන්තී’’ති ඨත්වා 
තිණපණ්ණපංසුවාලුකාදීහි පටිච්ඡාගෙත්වා සාමිගකසු පරිගයසිත්වා අදිස්වා
සාලගයසු ගගතසු පච්ඡා ගථයයචිත්ගතන ගහණඤ්ච තගෙව භණ්ඩං
කද්ෙමාදීසු ගථයයචිත්ගතන අඞ්ගුට්ඨාදීහි පීගළත්වා ඔසීොගපත්වා
ගහට්ඨාභාගගන ඵුට්ඨට්ඨානං උපරිභාගගන අතික්කමනඤ්ච
පටිච්ඡන්නාවහාගරොතිවුත්තංගහොති. 

කුගසනඅවහාගරො කුසාවහාකරො, ගථයයචිත්ගතන කුසංසඞ්කාගමත්වා
පරගකොට්ඨාසස්ස අග්ගඝන මහන්තස්ස වා සමසමස්ස වා ගහණන්ති 
අත්ගථො. ගයො පන භික්ඛු කුසපාතගනන සඞ්ඝස්ස චීවගරසු භාජියමාගනසු
අත්තගනො ගකොට්ඨාගසන සමං වා අධිකං වා ඌනකං වා අග්ගඝන
පඤ්චමාසකං වා අතිගරකපඤ්චමාසකං වා අග්ඝනකං අඤ්ඤස්ස



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 

40 
පටුන 

ගකොට්ඨාසං අවහරිතුකාගමො අත්තගනො ගකොට්ඨාගස පතිතං කුසං
පරගකොට්ඨාගස පාගතතුකාගමොඋද්ධරති, තඞ්ඛගණචපරස්සගකොට්ඨාගස
පාතිතක්ඛගණ ච න පාරාජිකං අනාපජ්ජිත්වා පරගකොට්ඨාසගතො
පරනාමලිඛිතංකුසංඋක්ඛිගපන්ගතොතගතොගකසග්ගමත්තම්පි අපනාගමති, 
පාරාජිගකො ගහොති. යදි පඨමං පරගකොට්ඨාසගතො කුසං උද්ධරති, 
උද්ධටක්ඛගණච අත්තගනොගකොට්ඨාගසපාතිතක්ඛගණචසකනාමලිඛිතං
කුසං උද්ධරණක්ඛගණ ච පාරාජිකං අනාපජ්ජිත්වා පරගකොට්ඨාගස
පාතනක්ඛගණහත්ථගතොගකසග්ගමත්තම්පිමුත්ගතපාරාජිගකො ගහොති. 

යදි ද්ගවපිකුගසපටිච්ඡාගෙත්වා සබ්ගබසු භික්ඛූසුසකසකගකොට්ඨාසං
ආොය ගගතසු යස්මිං කුසං පටිච්ඡාගෙසි, තස්ස සාමිගකන ආගන්ත්වා
‘‘මය්හංකුගසොකස්මාන දිස්සතී’’තිවුත්ගතගචොගරො ‘‘මය්හම්පිකුගසොන
දිස්සතී’’ති වත්වා අත්තගනො ගකොට්ඨාසං තස්ස සන්තකං විය ෙස්ගසත්වා
තස්මිං විවදිත්වා වා අවිවදිත්වා වා ගගහත්වා ගගත ඉතරං ගකොට්ඨාසං 
උද්ධරති ගච, උද්ධටක්ඛගණගයව පාරාජිගකො ගහොති. යදි පගරො ‘‘මය්හං
ගකොට්ඨාසංතුය්හංන ගෙමි, ත්වංතුය්හංගකොට්ඨාසංවිචිනිත්වාගණ්හාහී’’ති
වෙති, එවං වුත්ගත ගසො අත්තගනො අස්සාමිකභාවං ජානන්ගතොපි පරස්ස
ගකොට්ඨාසං උද්ධරති, උද්ධටක්ඛගණ පාරාජිගකො ගහොති. යදි පගරො
විවාෙභීරුකත්තා‘‘කිංවිවාගෙනා’’තිචින්ගතත්වා‘‘මය්හං වාපත්තංගහොතු
තුය්හංවා, වරගකොට්ඨාසංත්වංගණ්හාහී’’තිවගෙයය, දින්නකංනාම ගහිතං
ගහොතීතිපාරාජිකංනගහොතීති.යදි ‘‘තවරුච්චනකංගණ්හාහී’’තිවුත්ගතො 
විවාෙභගයන අත්තගනො පත්තං වරභාගං ඨගපත්වා ලාමකභාගං ගගහත්වා
ගගතො, ගචොගරො පච්ඡා ගණ්හන්ගතො විචිතාවගසසං නාම අග්ගගහසීති
පාරාජිගකොනගහොති. එවංකුසාවහාරවිනිච්ඡගයො ගවදිතබ්ගබො. අයගමත්ථ

පඤ්චවීසතියා අවහාගරසු සඞ්ගඛගපො, විත්ථාගරො පන සමන්තපාසාදිොය 
විනයසංවණ්ණනායවුත්තනගයගනවගවදිතබ්ගබො. 

44. එත්තාවතා අදින්නාොනපාරාජිකස්ස විනිච්ඡයාවයවරූගපන
උග්ගගහතබ්ගබ පඤ්චවීසති අවහාගර ෙස්ගසත්වා ඉොනි
අදින්නාොනවිනිච්ඡගයසම්පත්ගතසහසාආපත්තිං අනාගරොගපත්වා පඨමං

ඔගලොගකතබ්බානිපඤ්චඨානානිෙස්ගසතුං ‘‘වත්ථුොලග්ඝකදකස චා’’තිආදි
ආරද්ධං. 

තත්ථ වත්ථු නාම අවහටභණ්ඩං. කිං වුත්තං ගහොති? අවහාරගකන
‘‘මයා ඉත්ථන්නාමං භණ්ඩං අවහට’’න්ති වුත්ගතපි තස්ස භණ්ඩස්ස
සස්සාමිකඅස්සාමිකභාවං උපපරික්ඛිත්වා සස්සාමිකං ගච, අවහාරකාගල
ගතසං සාලයභාවං වා නිරාලයභාවං වා නියගමත්වා සාලයකාගල ගච
ගහිතං, භණ්ඩං අග්ඝාගපත්වා මාසකං වා ඌනමාසකං වා ගහොති, 
දුක්කගටන, අතිගරකමාසකං වා ඌනපඤ්චමාසකං වා ගහොති, 
ථුල්ලච්චගයන, පඤ්චමාසකං වා අතිගරකපඤ්චමාසකං වා ගහොති, 
පාරාජිගකන කාතබ්ගබො. සාමිකානං නිරාලයකාගල ගච ගහිතං, නත්ථි
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පාරාජිකං. භණ්ඩසාමිගක පන භණ්ඩං ආහරාගපන්ගත තං වා භණ්ඩං
තෙග්ඝනකංවා ොතබ්බන්ති. 

ොකලො නාමඅවහාරකාගලො. භණ්ඩංනාගමතංකොචි මහග්ඝං ගහොති, 
කොචි සමග්ඝං. තස්මා අවහටභණ්ඩස්ස අග්ඝං පරිච්ඡින්ෙන්ගතහි
අවහටකාලානුරූපංකත්වා පරිච්ඡින්ෙනත්ථංකාලවිනිච්ඡගයො කාතබ්ගබොති
වුත්තංගහොති. 

අග්කඝො නාම අවහටභණ්ඩස්ස අග්ගඝො. එත්ථ ච සබ්බො භණ්ඩානං
අග්ගඝො සමානරූගපො න ගහොති, නවභණ්ඩං මහග්ඝං ගහොති, පුරාණං ගච 
සමග්ඝං. තස්මා අවහාරකාගල භණ්ඩස්ස නවභාවං වා පුරාණභාවං වා
නියගමත්වාඅග්ගඝො පරිච්ඡින්දිතබ්ගබොතිඅධි්පාගයො. 

කදකසො චාති භණ්ඩාවහාරගෙගසො. එත්ථ ච සබ්බස්සාපි භණ්ඩස්ස
උට්ඨානගෙගස සමග්ඝං හුත්වා අඤ්ඤත්ථ මහග්ඝත්තා අවහටභණ්ගඩ
අග්ඝං පරිච්ඡින්දිත්වා තෙනුරූපා ආපත්තිගයො නියමන්ගතහි අග්ඝං 
පරිච්ඡින්ෙනත්ථාය අවහාරගෙසං නියගමත්වා තස්මිං ගෙගස අග්ඝවගසන
තෙනුරූපා ආපත්තිගයොකාගරතබ්බාතිඅධි්පාගයො. 

පරිකභොක ො නාම අවහටභණ්ගඩ අවහාරගතො පුබ්ගබ පගරහි
කතපරිගභොගගො. එත්ථ ච යස්ස කස්සචි භණ්ඩස්ස පරිගභොගගන අග්ගඝො
පරිහායතීති භණ්ඩසාමිකං පුච්ඡිත්වා තස්මිං භණ්ගඩ නගවපි එකවාරම්පි
ගයන ගකනචි පකාගරන පරිභුත්ගත පරිහාගපත්වා අග්ගඝො
පරිච්ඡින්දිතබ්ගබොතිවුත්තං ගහොති. 

එවමාදිනානගයනඑතානිපඤ්චඨානානිඋපපරික්ඛිත්වාවවිනිච්ඡගයො 

කාතබ්ගබොති ෙස්ගසතුමාහ ‘‘පඤ්චපි ඤත්වා එතානි ෙත්තබ්ක ො 

පණ්ඩිකතනවිනිච්ඡකයො’’ති. 

45. එත්තාවතා අදින්නාොනවිනිච්ඡයාවයවභූගතපඤ්චවීසතිඅවහාගරච
පඤ්චට්ඨානාවගලොකනඤ්ච ෙස්ගසත්වා ඉොනි අනාගගත පාපභික්ඛූනං
ගලගසොකාසපිෙහනත්ථංපරසන්තකංයංකිඤ්චි වත්ථුංයත්ථකත්ථචිඨිතං
ගයන ගකනචි පකාගරන ගණ්හගතො ගමොක්ඛාභාවං ෙස්ගසතුකාගමන 
තථාගගතනයාපගනතා– 

භූමට්ඨඤ්චථලට්ඨඤ්ච; 
ආකාසට්ඨමථාපරං; 
ගවහාසට්ගඨො ෙකට්ඨඤ්ච; 
නාවායානට්ඨගමවච. 

භාරාරාමවිහාරට්ඨං; 
ගඛත්තවත්ථුට්ඨගමවච; 
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ගාමාරඤ්ඤට්ඨමුෙකං; 
ෙන්තගපොගනොවන්පති. 

හරණගකොපනිධිගචව; 
සුඞ්කඝාතකංපාණකා; 
අපෙංද්විපෙඤ්ගචව; 
චතු්පෙංබහු්පෙං. 

ඔචරගකොණිරක්ගඛොච; 
සංවිොහරණම්පිච; 
සඞ්ගකතකම්මංනිමිත්ත- 
මිතිතිංගසත්ථමාතිකා.– 

නික්ඛිත්තා, තාසං යථාක්කමං පදභා කන, තදට්ඨෙථාය ච ආගතනගයන
විනිච්ඡයං ෙස්ගසතුකාගමො පඨමං තාව භූමට්ගඨ විනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘දුතියංවාපී’’තිආදි. 

තත්ථ දුතියං ගථයයචිත්ගතන පරිගයසගතො දුක්කටන්ති සම්බන්ගධො. 
එවං සබ්බපගෙසු. උපරි සඤ්ජාතාහි රුක්ඛලතාහි, ඉට්ඨකපාසාණාදීහි ච
සඤ්ඡන්නං මහානිධිං උද්ධරිතුකාගමන ‘‘මයා එගකගනව න සක්කා’’ති
අත්තගනො අඤ්ඤං සහායං පරිගයසිතුං ගථයයචිත්ගතන සයිතට්ඨානා

උට්ඨානාදීසු සබ්බපගයොගගසු දුක්කටං ගහොතීති අත්ගථො. කුදාලං 

භූමිඛණනත්ථාය පිටෙං වාපි පංසුඋද්ධරණත්ථායයංකිඤ්චිභාජනං.ඉගමසු
ද්වීසු කුොලස්ස ගච ෙණ්ගඩො නත්ථි, ෙණ්ඩත්ථාය රුක්ඛගතො ෙණ්ඩං
ඡින්ෙගතො ච කුොගලො ගච න ගහොති, කුොලකරණත්ථාය අගයොබීජං
උද්ධරණත්ථායඅක්පියපථවිංඛණන්තස්සපිපච්ඡිකරණත්ථාය පණ්ණානි
ඡින්ෙගතොපිපිටකවායනත්ථායවල්ලිංඡින්ෙගතොපි උභයත්ථාපිපරිගයසගන
මුසා භණගතොපි දුක්කටඤ්ගචව පාචිත්තියඤ්ච, ඉතරපගයොගගසු
දුක්කටගමවාතිගවදිතබ්බං. 

 ච්ඡකතොති දුතියාදිං පරිගයසිත්වා ලද්ධා වා අලද්ධා වා නිධිට්ඨානං

ගච්ඡන්තස්ස පගෙ පගෙ දුක්ෙටන්ති අත්ගථො. එත්ථ ච ‘‘ගථයයචිත්ගතො

දුතියං වා පරිගයසතී’’තිආදි පාළියං (පාරා. 94) ‘‘ගථයයචිත්ගතො’’ති 
වුත්තත්තා, ඉධ ‘‘ගථයයචිත්ගතනා’’ති වචනගතො ‘‘ඉමං නිධිං ලභිත්වා
බුද්ධපූජං වා කරිස්සාමි, සඞ්ඝභත්තං වා කරිස්සාමී’’ති එවමාදිනා නගයන

කුසලචිත්ත්පවත්තියා සති අනාපත්තීති ෙට්ඨබ්බං. පුබ් කයො කතොති
අදින්නාොනස්ස පුබ්බපගයොගභාවගතො, දුතියපරිගයසනාදීසුපුබ්බපගයොගගසු
දුක්කටන්තිඅත්ගථො. 

දුක්කටඤ්ච අට්ඨවිධං ගහොති පුබ්බපගයොගදුක්කටං සහපගයොගදුක්කටං
අනාමාසදුක්කටං දුරුපචිණ්ණදුක්කටං විනයදුක්කටං ඤාතදුක්කටං
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ඤත්තිදුක්කටං පටිස්සවදුක්කටන්ති. තත්ථ ‘‘ගථයයචිත්ගතො දුතියං වා
කුොලංවාපිටකංවාපරිගයසතිගච්ඡතිවා, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’තිවුත්තං 

පුබ් පකයො දුක්ෙටං නාම. ඉධ පාචිත්තියට්ඨාගන පාචිත්තියං, ඉතගරසු
පුබ්බපගයොගගසු දුක්කටං. ‘‘තත්ථජාතකං කට්ඨං වා ලතං වා ඡින්ෙති, 

ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති වුත්තං සහපකයො දුක්ෙටං. ඉධ
අදින්නාොනසහිතපගයොගත්තා පාචිත්තියවත්ථුම්හි, ඉතරත්රචදුක්කටගමවාති
අයගමත්ථ විගසගසො. මුත්තාමණිආදීසු ෙසසු රතගනසු, සාලිආදීසු සත්තසු
ධඤ්ගඤසු, සබ්ගබසු ච ආවුධභණ්ඩාදීසු ආමසනපච්චයා දුක්කටං 

අනාමාසදුක්ෙටං. කෙලිනාළිගකරපනසාදිරුක්ඛට්ඨගමව ඵලංආමසන්තස්ස

වුත්තංදුක්කටං දුරපචිණ්ණදුක්ෙටං. උපචරණං උපචිණ්ණං, පරාමසනන්ති
අත්ගථො. දුට්ඨු උපචිණ්ණං දුරුපචිණ්ණං, දුරුපචිණ්ගණ දුක්කටං
දුරුපචිණ්ණදුක්කටං. භික්ඛාචාරකාගල පත්ගත රජස්මිං පතිගත පත්තං
අ්පටිග්ගගහත්වා වා අගධොවිත්වා වා භික්ඛාපටිග්ගහගණන දුක්කටං 

විනයදුක්ෙටං, විනගය පඤ්ඤත්තං දුක්කටං විනයදුක්කටං. කිඤ්චාපි
අවගසසදුක්කටානිපි විනගය පඤ්ඤත්තාගනව, තථාපි රුළ්හියා 
මයූරාදිසද්ගෙහිගමොරාෙගයොවියඉෙගමවතථාවුච්චති. ‘‘සුත්වානවෙන්ති, 

ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති වුත්තං ඤාතදුක්ෙටං නාම. එකාෙසසු 

සමනුභාසනාසු ‘‘ඤත්තියා දුක්කට’’න්ති වුත්තං ඤත්තිදුක්ෙටං. ‘‘තස්ස
භික්ඛගව භික්ඛුගනො පුරිමිකා ච න පඤ්ඤායති, පටිස්සගව ච ආපත්ති

දුක්කටස්සා’’ති(මහාව.207) වුත්තං පටිස්සවදුක්ෙටං නාම.ඉගමසුඅට්ඨසු
දුක්කගටසුඉධආපජ්ජිතබ්බං දුක්කටංපුබ්බපගයොගදුක්කටංනාම.ගතනාහ
‘‘පුබ්බගයොගගතො’’ති. ගාථාබන්ධසුඛත්ථං උපසග්ගං අනාදියිත්වා
‘‘පුබ්බපගයොගගතො’’ති වත්තබ්ගබ ‘‘පුබ්බගයොගගතො’’ති වුත්තන්ති
ගගහතබ්බං. 

එත්ථ ච කිඤ්චාපි ඉගමසු දුක්කගටසු අසඞ්ගහිතානි
උභගතොවිභඞ්ගාගතානි දිවාගසයයාදිදුක්කටානි ගචව ඛන්ධකාගතානි ච
බහූනි දුක්කටානි සන්ති, තානි පගනත්ථ විනයදුක්කගටගයව
සඞ්ගහිතබ්බානි. ‘‘විනගය පඤ්ඤත්තං දුක්කටං විනයදුක්කට’’න්ති හි 

සාරත්ථදීපනියං (සාරත්ථ. ටී. 2.94) වුත්තන්ති. අට්ඨෙථායං (පාරා. අට්ඨ. 
1.94) පන රගජොකිණ්ණදුක්කටස්ගසව ‘‘විනයදුක්කට’’න්ති ගහණං
උපලක්ඛණමත්තං. ඉතරථා අට්ඨ දුක්කටානීති ගණනාපරිච්ගඡගෙොගයව
නිරත්ථගකො සියාති පුබ්බපගයොගග දුක්කටාදීනම්පි විනයදුක්කගටගයව
සඞ්ගගහතබ්බභාගවපිකතිපයානිෙස්ගසත්වා ඉතගරසගමකගතොෙස්සනත්ථං
ගතසං විසුං ගහණං සුත්තඞ්ගසඞ්ගහිතත්ගතපි ගගයයගාථාදීනං අට්ඨන්නං
විසුංෙස්සනංවියාතිගවදිතබ්බං. 

46. තත්ථ ාතෙං ෙට්ඨං වාති තස්මිං චිරනිහිතනිධූපරි ජාතං අල්ලං 

සුක්ඛංකට්ඨංවා. ලතංවාතිතාදිසංවල්ලිංවා.ඉෙං උපලක්ඛණංතිණාදීනං

ඛුද්ෙකගච්ඡානඤ්ච ගගහතබ්බත්තා. උභයත්ථාපීති අල්ගල ච සුක්ගඛ චාති
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වුත්තං ගහොති. අල්ලරුක්ඛාදීනි ඡින්ෙගතො පාචිත්තියං අහුත්වා

දුක්කටමත්තස්සභවගනකාරණං ෙස්ගසති ‘‘සහපකයො කතො’’ති.අවහාගරන
සහිතපගයොගත්තා පාචිත්තියට්ඨාගනපි දුක්කටගමවාති වුත්තං ගහොති.
‘‘සහපගයොගගතො උභයත්ථාපි දුක්කට’’න්ති වෙන්ගතො පඨමගාථාය
ෙස්සිතපුබ්බපගයොගගතොඉමායෙස්සිතසහපගයොගස්ස විගසසංෙස්ගසති. 

47. පථවින්තික්පියංවාඅක්පියංවාපථවිං.අක්පියපථවිංඛණගතො 

සහපගයොගත්තා දුක්කටගමව.  ූහකතොති පංසුං එකගතො රාසිං 

කගරොන්තස්ස. ‘‘වියූහති එකපස්ගස රාසිංකගරොතී’’ති අට්ඨෙථාවචනගතො
ඌහ-ඉච්ගචතස්ස ධාතුගනො විතක්ගක උ්පන්නත්ගතපි 
ධාතූනමගනකත්ථත්තා වි-උපසග්ගවගසන ඉධ රාසිකරගණ වත්තතීති 
ගගහතබ්බං. රාසිභූතං පංසුං කුොගලන වා හත්ගථන වා පච්ඡියා වා

උද්ධරන්තස්සච අපගනන්තස්සචපගයොගගණනායදුක්කටං පංසුකමවවාති

එත්ථ අවුත්තසමුච්චයත්ගථන වා-සද්ගෙන සඞ්ගහිතන්ති ෙට්ඨබ්බං. 

ආමසන්තස්සාති නිධිකුම්භිං හත්ගථන පරාමසන්තස්ස. වාති සමුච්චගය. 

දුක්ෙටන්ති දුට්ඨු කතං කිරියං සත්ථාරා වුත්තං විරාගධත්වා ඛලිත්වා

කතත්තාතිදුක්කටං.වුත්තඤ්ගචතං පරිවාකර (පරි. 339) – 

‘‘දුක්කටන්ති හියංවුත්තං, තංසුගණොහි යථාතථං; 
අපරද්ධංවිරද්ධඤ්ච, ඛලිතංයඤ්චදුක්කට’’න්ති. 

දුට්ඨුවාවිරූපංකතංකිරියාතිදුක්කටං.වුත්තම්පිගචතං පරිවාකර (පරි.
339) – 

‘‘යංමනුස්ගසොකගරපාපං, ආවිවායදිවාරගහො; 
‘දුක්කට’න්තිපගවගෙන්ති, ගතගනතංඉතිවුච්චතී’’ති. 

එවං ‘‘තත්ථජාතක’’න්තිආදිගාථාද්වයාගතං ගඡෙනදුක්කටං 
ඛණනදුක්කටං බූහනදුක්කටං උද්ධරණදුක්කටං ආමසනදුක්කටන්ති
පඤ්චසු සහපගයොගදුක්කගටසු පුරිමපුරිමපගයොගගහි ආපන්නා
දුක්කටාපත්තිගයො පච්ඡිමං පච්ඡිමං දුක්කටං පත්වා පටිපස්සම්භන්ති, 
තංතංපගයොගාවසාගන ලජ්ජිධම්මං ඔක්කමිත්වා ඔරමති ගච, 
තංතංදුක්කටමත්තං ගෙගසත්වා පරිසුද්ගධො ගහොති. ධුරනික්ගඛපමකත්වා 
ඵන්ොගපන්තස්ස ථුල්ලච්චයං පත්වා ආමසනදුක්කටං පටිපස්සම්භතීති 

මහාඅට්ඨෙථායං (පාරා. අට්ඨ. 1.94) වුත්තං. යථාපාළියා ගය්හමාගන 
පුරිමපුරිමාපත්තීනං පටිපස්සද්ධි ‘‘ඤත්තියා දුක්කටං, ද්වීහි කම්මවාචාහි

ථුල්ලච්චයා පටිපස්සම්භන්තී’’ති පාළියං (පාරා. 414, 421, 428, 439) 
ආගතත්තා අනුස්සාවනාය එව ලබ්භතීති ෙට්ඨබ්බං. ඉමස්ස පන සුත්තස්ස

අනුගලොමවගසන මහාඅට්ඨෙථායං වුත්තාඉමස්මිංඅදින්නාොනසික්ඛාපගෙපි 
ආපත්තිපටිපස්සද්ධිපමාණන්තිනිට්ඨගමත්ථගන්තබ්බං. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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48. ‘‘ඵන්ොගපති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. ඨානා චාගවති, ආපත්ති
පාරාජිකස්සා’’ති (පාරා. 94) වුත්තං ඨානාචාවගන පාරාජිකඤ්ච තස්ස
සාමන්තාපත්තිභූතං ථුල්ලච්චයඤ්ච ඨානගභෙවිඤ්ඤාපනමුගඛන

වත්තබ්බන්ති ඉොනි තං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘මුකඛපාස’’න්තිආදි. තත්ථ මුකඛ 

කුම්භිමුඛවට්ටියං. පාසං පකවකසත්වාති බන්ධනං පාසං පක්ඛිපිත්වා. 

ඛාණුකෙති අගයොඛාණුම්හි, ඛදිරඛාණුගක වා. බද්ධකුම්භියා ඨානගභගෙො
බන්ධනානංවසාගඤගයයොතිසම්බන්ගධො. 

49. ඉොනි ඨානගභෙංෙස්ගසති ‘‘ද්කව’’තිආදිනා. ‘‘එෙස්මිංඛාණුකෙ’’ති
ඉමිනා ද්වීසු දිසාසු වා තීසු චතූසු වා දිසාසු ඛාණුගක ඛණිත්වා
බද්ධඛාණුගණනාය සම්භවන්ගතො ඨානගභගෙො උපලක්ඛිගතො ගහොති.

වලයං…ගප.… කතාය වා ද්ගව ඨානානීති ගයොජනා. වාති සමුච්චගය
උපලක්ඛිගතොගහොති. 

50. එවං ඨානගභෙං ෙස්ගසත්වා ඉොනි ඨානවගසන ආපජ්ජිතබ්බා

ආපත්තිගයො ෙස්ගසතුමාහ ‘‘උද්ධරන්තස්සා’’තිආදි. සඞ්ඛලින්ති ොමං. 

ථුල්ලච්චයන්ති එකස්ස සන්තිගක ගෙගසතබ්බාසු ආපත්තීසු ථූලත්තා, 

අච්චයත්තාචථුල්ලච්චයංනාම.වුත්තඤ්ගහතං පරිවාකර – 

‘‘ථුල්ලච්චයන්ති යංවුත්තං; 
තංසුගණොහියථාතථං; 
එකස්සමූගලගයොගෙගසති; 
ගයොචතංපටිගණ්හති; 
අච්චගයොගතනසගමොනත්ථි; 
ගතගනතංඉතිවුච්චතී’’ති.(පරි.339); 

එත්ථචථූලච්චයන්තිවත්තබ්ගබ‘‘සම්පරාගයච(සං.නි.1.49) සුග්ගති, 
තං ගහොති කටුක්ඵල’’න්තිආදීසු (ධ. ප. 66) විය ලකාරස්ස ද්විත්තං, 

සංගයොගග ඌකාරස්ස රස්ගසො ච ගවදිතබ්ගබො. තකතො සඞ්ඛලිකගභෙගතො 

පරං. ඨානාචාකවතීතිඨිතට්ඨානගතොගකසග්ගමත්තම්පිඅපගනති. එත්ථච 

නාවට්ඨෙථායං ‘‘උද්ධං වා අගධො වා තිරියං වා අන්තමගසො
ගකසග්ගමත්තම්පි සඞ්කාගමති, ආපත්ති පාරාජිකස්සා’’ති (පාරා. 99) 
වුත්තනගයන ‘‘තිරිය’’න්ති වුත්තා චතස්ගසො දිසා, උද්ධමගධො චාති
ඡට්ඨානානි. තාසු එකං දිසං අපනීයමානාය කුම්භියා තංදිසාභිමුඛං
ඉතරදිසායං ඨිතපස්ගස ඔරිමදිසාය ඨිතපස්ගසන ඵුට්ගඨොකාසස්ස
ගකසග්ගමත්තම්පි අනතික්කන්ගත ඵන්ොපනවගසන ථුල්ලච්චයං ගහොති, 
අතික්කන්ගත ඨානා චාවිතත්තා පාරාජිකං ගහොතීති ගවදිතබ්ගබො. ඉමගමව

සන්ධායාහ ‘‘ඨානා චාකවති කච චුකතො’’ති. එගසව නගයො ඵන්ෙනරහිතාය
නිධිකුම්භියාඨානාචාවගනපි. 
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51. එවං පඨමං බන්ධනං ඡින්දිත්වා පච්ඡා කුම්භිග්ගහගණ නයං
ෙස්ගසත්වාඉොනිපඨමංකුම්භිං අපගනත්වාපච්ඡාබන්ධනාපනයගනනයං

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘පඨම’’න්තිආදි. කසො නකයොති ‘‘පඨමුද්ධාගර ථුල්ලච්චයං, 
දුතියුද්ධාගරපාරාජික’’න්තිතගමවත්ථමතිදිසති. 

52. වලයන්ති කුම්භියා බද්ධසඞ්ඛලිකායමූගලපගවසිතංවලයං.මූගල

ඝංසන්ගතො ඉගතො චිගතො ච සාගරතීති ගයොජනා. ඝංසන්කතොති

ඵුසාගපන්ගතො. ඉකතො චිකතො ච සාකරතීති ඔරගතො ච පාරගතො ච

සඤ්චාගලති. රක්ඛතීති එත්ථ ‘‘සීලං භික්ඛු’’න්ති පාඨගසගසො, පාරාජිකං

නාපජ්ජතීතිවුත්තංගහොති. තත්ථාතිතස්මිංමූගල. කඛ තං ෙකරොන්කතොවාති

සබ්බපස්සගතොමූලංඅඵුසාගපත්වාආකාසගතංකගරොන්ගතොව. පරාජිකතොති
ඨානාචාවනස්සකතත්තාපරාජයමාපන්ගනොගහොති. 

53. කුම්භිමත්ථගක ජාතන්ති ගයොජනා. චිරකාලං නිහිතත්තා මූගලහි
කුම්භිං විනන්ධිත්වා ඨිතන්ති අත්ගථො. සමීගප ජාතං රුක්ඛං ඡින්ෙගතොති
ගයොජනා. එත්ථ ච ‘‘තත්ථජාතකං කට්ඨං වා’’තිආදිකාය ගාථාය
නිධිමත්ථගකභූමියංඨිතරුක්ඛලතාදිංඡින්ෙන්තස්ස ආපත්තිවුත්තා, ඉමාය
පන ගාථාය භූමිං නිඛණිත්වා ඔතිණ්ණකාගල නිධිං විනන්ධිත්වා ඨිතමූලං
අල්ලරුක්ඛං, ඛාණුකං වා ගගහත්වා ආහාති පුනරුත්තිගෙොසාභාගවො

ගවදිතබ්ගබො. ‘‘අතත්ථ ’’න්ති ඉමිනා සහපගයොගාභාවමාහ. ඉමිනාව
පුරිමගාථාය වුත්තං කට්ඨලතාදීනි නිධිසම්බන්ධානි ගච, 
යථාවුත්තදුක්කටස්ස වත්ථූනි, සමීපානි ගච, පාචිත්තියස්ගසව වත්ථූනීති
දීගපති. 

54. ඉොනි එවං පරිගයසිත්වා දිට්ඨනිධිභාජනං ඨිතට්ඨානගතො
අචාගලත්වා අන්ගතොඨිතංභණ්ඩමත්තං ගණ්හගතො විනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘අන්කතොකුම්භි ත’’න්තිආදි. තත්ථ ඵන්දාකපතීති අන්ගතොචාටියා
පක්ඛිත්ගතඅත්තගනොභාජගනපක්ඛිපිතුං රාසිකරණාදිවගසනඵන්ොගපති. 

අප ූහතිවාතිගහට්ඨාඨිතං ගණ්හිතුංඋපරිඨිතානිඅපගනන්ගතොවියූහති
වා. අථවා අපබූහන්ගතොති (පාරා. අට්ඨ. 1.94) අට්ඨකථාවචනස්ස ද්විධා

කගරොන්ගතොති  ණ්ඨිපකද අත්ගථොවුත්ගතොතිඅත්තගනොභාජගනපක්ඛිපිතුං

ඉගතො චිගතො ච රාසිං කගරොන්ගතොති අත්ගථො ගවදිතබ්ගබො. තත්කථවාති 
අන්ගතොකුම්භියගමව. 

55. හරන්කතොති අවහරන්ගතො. මුට්ඨිං ඡින්දතීති අත්තගනො භාජනං
පක්ඛිපිත්වා ගණ්හිතුං අසක්කුගණගයයො අන්ගතොකුම්භිම්හි හත්ථං 
ඔතාගරත්වා කුම්භිගතභණ්ගඩන යථා අබද්ධං ගහොති, තථා මුට්ඨියා
පරිච්ඡින්ෙති, කුම්භිගතංමුට්ඨියාගණ්හන්ගතොකුම්භිගගතනමුට්ඨිගතංයථා
අසම්මිස්සං ගහොති, තථා පරිච්ඡින්දිත්වා පාෙග්ඝනකං වා
අතිගරකපාෙග්ඝනකංවාගණ්හාතීතිවුත්තං ගහොති.අත්තගනොභාජගනගතං
කත්වාවා ඡින්ෙතීතිගයොජනා. අත්තගනොභාජනගතංකත්වා කුම්භිගගතන
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යථා අසම්මිස්සං ගහොති, තථා පරිච්ඡින්ෙතීති අත්ගථො, සගච අත්තගනො
භාජනගතං හුත්වා කුම්භිගගතන අසම්මිස්සං භණ්ඩං පඤ්චමාසකං වා
අතිගරකපඤ්චමාසකංවාඅග්ඝති, පාරාජිගකොතිවුත්තංගහොති. 

56. හාරංවාතිමුත්තාහාරංවා. පාමඞ් ංවාති සුවණ්ණමයං, රජතමයං

වා පාමඞ්ගං ොමං. සුත්තාරළ්හන්ති සුත්ගත ආරුළ්හං සුත්තාරුළ්හං, 
සුත්තඤ්ච සුත්තාරුළ්හඤ්ච සුත්තාරුළ්හන්ති එකගෙසසරූගපකගසගසො
ෙට්ඨබ්ගබො. ‘‘සුත්ගතන ආවුතස්සාපි සුත්තමයස්සාපි එතං අධිවචන’’න්ති 

අට්ඨෙථාවචනගතො (පාරා. අට්ඨ. 1.94) පඨමමුත්තාහාරං විනා
සුවණ්ණරජතපවාළාදිමණිකංවාසුත්ගතසුආවුණිත්වාකතානානාවලිගයො 
ගචවසුත්තමයානිචභණ්ඩානිගගහතබ්බානි.කුම්භියාඨිතන්තිපාඨගසගසො. 

ඵන්දාකපතීති ගථයයචිත්ගතන ගණ්හිතුකාමතාය චාගලති. යථාවත්ථුන්ති

වීතික්කමානුරූපං ථුල්ලච්චයං ගහොතීති අධි්පාගයො. ඨානා චාකවතීති

ඨිතට්ඨානගතො ගකසග්ගමත්තම්පි අතික්කාගමති. චුකතොති 
පාතිගමොක්ඛසංවරසීලාපරිහීගනොතිඅත්ගථො. 

අපරිපුණ්ණාය කුම්භියාඑකගෙසට්ඨං භණ්ඩං තගතො තගතො 
ගකසග්ගමත්තම්පි ඨානං අපගනත්වා තත්ගථව අන්ගතොකුම්භියා අඤ්ඤං
ඨානං ගනන්තස්ස ච තත්ගථව ආකාසගතං කගරොන්තස්ස ච ‘‘අත්තගනො
භාජනගතංවාකගරොති, මුට්ඨිංවා ඡින්ෙතී’’ති(පාරා.94) එගතහිසදිසත්තා

වත්ථුම්හිපාෙංඅග්ඝන්ගතපාරාජිකා ගහොතීති මහාඅට්ඨෙථායං (පාරා.අට්ඨ.
1.94) ඉෙං සන්නිට්ඨානං. භාජනතගල ගකොටිං ඨගපත්වා කගමන
සකලභාජනකුච්ඡිංගතගනවපූගරත්වා මුඛවට්ටියාඑකාගකොටිනික්ඛිත්තා
ගච, තථාඨපිතස්සහාරාදිගනොසකලභාජනංඅට්ඨානන්ති ගකොටිංගගහත්වා
උජුකං උක්ඛිපන්තස්ස ඔසානගකොටි භාජනතලගතො ගකසග්ගමත්තම්පි
ආකාසගතං කගරොගතො ච මුඛවට්ටියං ඝංසිත්වා ආකඩ්ඪන්තස්ස
සකලභාජගනොෙරං ගඛගපත්වා මුඛවට්ටියා ඨපිතගකොටියා ඵුට්ඨට්ඨානං
අපරාය ගකොටියා ගකසග්ගමත්තම්පි අතික්කාමයගතො ච භාජනකුච්ඡියා
උපඩ්ඪං වත්ථාදිනා ගකනචි පූගරත්වා තස්ගසොපරි 
ඨපිතහාරාදිසුත්තාරුළ්හස්ස ඨිගතොකාසගමව ඨානන්ති තගතො
ගකසග්ගමත්තංඅපගනන්තස්සපි පාරාජිකංගහොතීතිවුත්තංගහොති. 

57. සප්පිආදීසූති භාජනගගතසු ස්පිආදිද්රවවත්ථූසු යං කිඤ්චි. 

පාදපූරණන්තිපාෙං පූගරතීතිපාෙපූරණං, පාෙග්ඝනකන්ති අත්ගථො. පිවගතො
පරාජගයොති සම්බන්ගධො. කොති ගච? එගකගනව පගයොගගන පීතමත්ගත

පාෙපූරගණතිගයොජනා. ‘‘මුඛගතංවිනා’’තිපාඨගසගසො.තත්ථ එකෙකනව

පකයොක නාති ධුරනික්ගඛපමකත්වා එකාබද්ධං කත්වා ආකඩ්ගඪත්වා 
පිවනපගයොගගන. ‘‘මුඛගතං විනා’’ති ඉමිනා සගච ගලගගතගනව පාගෙො
පූරති, අන්ගතොගලං පවිට්ගඨති වුත්තං ගහොති. මුඛගගතන පූරති, මුඛගතං 
භාජනගගතන විගයොගජත්වා ඔට්ගඨසු පිහිගතසූති වුත්තං ගහොති.
ගවළුනළාදීහි ආකඩ්ගඪත්වා පිවන්තස්ස නාළගගතන පූරති, නාළගතං



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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භාජනගගතන විගයොගජත්වා නාළිගකොටියං අඞ්ගුලියා පිහිතායන්ති වුත්තං
ගහොති. ඉෙං ‘‘අත්තගනො භාජනගතං වා කගරොති, මුට්ඨිං වා ඡින්ෙතී’’ති
(පාරා. 94) වුත්තනයස්ස අනුගලොමවගසන මහාපච්චරියාදීසු (පාරා. අට්ඨ. 
1.94) අට්ඨකථාසුවුත්තනගයනගගහතබ්බන්තිඅධි්පාගයො. 

‘‘එගකගනව පගයොගගන පීතමත්ගත පරාජගයො’’ති ඉමිනා ස්පිආදීසු 
මහග්ගඝසුතත්තගකගනවපාෙපූරණඤ්ගචගහොති, එකවාරගමවමුගඛනවා
ස්පිආදිනා වා භාජනගගතන එකාබද්ධභාගව ඡින්නමත්ගතපි අත්තගනො
භාජගන කුම්භිං පණාගමත්වා පක්ඛිත්ගතන කුම්භිගගත ඡින්නමත්ගතපි
පාරාජිගකොගහොතීතිගගහතබ්බං. 

58. ‘‘ධුරනික්ගඛපං කත්වා පුන්පුනං පිවන්තස්ස න පරාජගයො’’ති
ඉමිනා ධුරනික්ගඛපමකත්වා පුන්පුනං පිවගතො පරාජගයොති සාමත්ථියා
වුත්තං ගහොති. ධුරනික්ගඛපං අකත්වා පුන්පුනං මුගඛන ගගහත්වා වා
පුටාදීහි වා ගගහත්වා පාෙපූරණමත්තං පිවන්තස්ස පරාජගයො ගහොතීති
ගගහතබ්බං. 

59-60. සගච ඛිපති ගථයයචිත්ගතොති සම්බන්ගධො. යං කිඤ්චි

භණ්ඩෙන්ති ගතලපිවනාරහං දුකූලසාටකචම්මඛණ්ඩාදිකං භණ්ඩං. 

කතලකුම්භියං පරස්සාතිලබ්භති. තං නික්ඛිත්තභණ්ඩං. ධුවන්තිඑකංගසන.

තාවගෙ විනස්සතීති සම්බන්ගධො. තාවකදති තස්මිං ඛගණගයව. කතරස්මිං

ඛගණතිආහ ‘‘හත්ථකතො මුත්තමත්කත’’ති, ගතලස්ස පීතකාලං අනාගම්ම 

පුබ්බපගයොගත්තා පඨමගමව ගහොතීති අධි්පාගයො. විනස්සතීති සීලවිනාසං

පාපුණාති. ආවිඤ්ක ත්වාති පණාගමත්වා.  ාකෙතීති පග්ඝරාගපති.

‘‘සාගළතී’’තිපි පඨන්ති, ගසොගයව අත්ගථො. සාළ සවගනති ධාතු. තථාති
‘‘ගථයයචිත්ගතො විනස්සතී’’ති ආකඩ්ඪති, ගථයයචිත්ගතන එවං
කගරොන්තස්සපාරාජිගකොගහොතීතිවුත්තංගහොති. 

61. තන්ති ගතලස්ස ඔකිරණභාවං ඤත්වා පඨමගමව තුච්ඡභාජගන 
ගථයයචිත්ගතන නික්ඛිත්තං පාෙග්ඝනකගතලපිවනකං තං වත්ථාදිභණ්ඩං. 

‘‘උද්ධරන්කතොවා’’ති සාවධාරණවචගනන ‘‘පීතමත්ගත පරාජගයො’’ති

ෙස්සිතං මහාඅට්ඨකථාමතං පටික්ඛිත්තං ගහොති. ධංසිකතොති
‘‘සාසනක්පරුක්ඛා පාතිගතො, පාරාජිකාපන්ගනොති අධි්පාගයො.
‘‘ගථයයචිත්ගතො’’ති ආකඩ්ඪනත්ථං ‘‘තථා’’ති ආගනත්වා සම්බන්ධනීයං. 
ඉමිනා සුද්ධචිත්ගතන ගගොපනත්ථාය තුච්ඡභාජගන වත්ථාදිං නික්ඛිපිත්වා
අඤ්ගඤන තං අගනොගලොගකත්වා ගතගල ආසිත්ගත පච්ඡා
සුද්ධචිත්ගතගනවඋද්ධරගතොනගෙොගසොතිදීපිතං ගහොති. 

62. තත්කථවාති ඨිතට්ඨාගනගයව. භින්දකතොති ඨානා අචාගවත්වා
තිණජ්ඣාපකස්ස විය භික්ඛුගනො ඨානාචාවනාධි්පායං විනා පාසාණාදිනා 
ගකනචි පහරිත්වා භින්ෙගතො. ‘‘මන්ගතොසධානුභාගවන භින්ෙගතො’’ති ච
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වෙන්ති. ඡඩ්කඩන්තස්සාති අඡඩ්ගඩතුකාමස්සාපි සගතො
පරිපුණ්ණගතලඝටාදීසු චාපල්ගලන වාලුකං වා උෙකං වා ඔකිරිත්වා
උත්තරාගපන්තස්සාති අත්ගථො. ‘‘උෙකමාතිකං ඝටාභිමුඛං කත්වා
ඔපිලාගපන්තස්සා’’ති වෙන්ති. ඨානාචාවනාධි්පාගය සතිපි 
ගථයයචිත්තාභාගවන පාරාජිකා න විජ්ජති, භණ්ඩගෙයයං පන ගහොතීති

සන්නිට්ඨානං. ඣාකපන්තස්සාති කට්ඨානි පක්ඛිපිත්වා ඣාගපන්තස්ස. 

අපරිකභො ං ෙකරොන්තස්සාති උච්චාරපස්සාවාදිගමොකිරිත්වා අපරිගභොගං

කගරොන්තස්ස. දුක්ෙටන්තිඑගතසුභින්ෙනාදීසුචතූසුපිඨාගනසු පදභා නියං 
දුක්කටගමවආගතත්තාවුත්තං. 

භූමට්ඨකථාවණ්ණනා. 

63. ඉොනි ථලට්ගඨ විනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘ඨපිත’’න්තිආදි. තත්ථ 

පත්ථරිත්වාතිඅත්ථරිත්වා.එත්ථ ච-සද්ගෙොඅවුත්තසම්පිණ්ඩනත්ගථො, ගතන
ථගලරාසිකතධඤ්ඤාදීසු විනිච්ඡගයොනිමිකුම්භියාවුත්තවිනිච්ඡයානුසාගරන
විඤ්ඤාතුං සක්කාති තං සරූපගතො අවුත්තං සමුච්චිගනොති. 

අත්ථරණාදිෙන්ති පච්චත්ථරණාදිකං. කවකඨත්වා උද්ධරන්තස්සාති

කිලඤ්ජසංහරණනියාගමන වට්ගටත්වා සංහරිත්වා උද්ධරන්තස්ස. මුත්කත

ඨානාති කගමනසංහරිත්වාඨිතට්ඨානගතොගකසග්ගමත්තම්පිමුත්ගතසති. 

පරාභකවොතිසාසනගතොපරිහීගනො. 

64. එවං අත්ථරිත්වා ඨපිතවත්ථාදීනං සංහරිත්වා ගහගණ විනිච්ඡයං
ෙස්ගසත්වා තිරියගතො ආකඩ්ඪගන විනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘ඔරිමන්කතනා’’තිආදි. පි, වාති පකාරන්තරගමව සමුච්චිගනොති. උජුෙං 

ෙඩ්ඪකතොපි වාති අත්ථරිත්වා ඨපිතවත්ථාදිකං චතූසු දිසාසු එකං දිසං 
උජුකමාකඩ්ඪගතො ච පාරාජිකං ගහොති. කොති ගච? එත්ථාපි ඔරිමන්ගතන 
ඵුට්ඨගමොකාසං පාරිමන්තගතො අතික්කන්ගත පාරාජිකන්ති ගයොජනා. 

ඔරිමන්කතන ඵුට්ඨකමොොසන්ති ගගහත්වා ආකඩ්ඪන්තස්ස අත්තගනො 

ඨිතදිසාගතපරියන්ගතන ඵුසිත්වා ඨිතට්ඨානං. පාරිමන්තකතොති 
පාරිමන්ගතන, කරණත්ගථගතො-පච්චගයො. 

ථලං නාම පටිච්ඡන්නාපටිච්ඡන්නභූමිපාසාෙපබ්බතතලාදීනි, තත්රට්ඨං

ධඤ්ඤාදිභණ්ඩං ථලට්ඨං නාම ගහොති. තත්ථ සබ්බත්ථ විනිච්ඡගයො
වුත්තනගයන ගවදිතබ්ගබො. 

ථලට්ඨකථාවණ්ණනා. 

65-6. පරිච්කඡදාතිඨානපරිච්ගඡො.ගසසංසුවිඤ්ගඤයයගමව. 

67-8. කඛ තන්තිආකාසගතං. අස්සාතිගමොරස්ස. තන්තිගමොරං. 
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69. ඨානාති යථාපරිච්ඡින්නා ඡබ්බිධා ඨානා. තස්සාති ගමොරස්ස

ඵන්ොපගනතිගයොජනා. තස්සාතිවාභික්ඛුස්සථුල්ලච්චයමුදීරිතං. 

70. අග්ගගහත්වා හත්ගථන ගලඩ්ඩුඛිපනාදිපගයොගගන ගමොරං

තාගසත්වාඨිතට්ඨානගතොඅපගනති. අත්තකනොඨානාතිගමොරස්සඅත්තගනො

ඡ්පකාරට්ඨානා. සයංඨානාතිභික්ඛුසකට්ඨානා, සමණභාවගතොතිවුත්තං
ගහොති. 

71-2. ඉොනි ‘‘ඨානා චාගවති ගච ගමොර’’න්ති ෙස්සිතං ඨානාචාවනං

විභාගවතුමාහ ‘‘ඵුට්කඨොොස’’න්තිආදි. 

73. ෙකරනිලීයතීතිපසාරිතහත්ථතගලනිසීෙති. 

75. උඩ්කඩත්වාතිආකාසංඋ්පතිත්වා. 

76. අඞ්ක  නිලීනන්ති අංසකූටාදිසරීරාවයගව නිලීනං. පාකදති

අත්තගනොපඨමුද්ධාරපාගෙ. දුතිකය පාගෙ. 

77. පාදානන්ති ද්වින්නං පාොනං. ෙලාපස්සාති භූමියං ඵුසියමානස්ස
කලාපග්ගස්ස. 

78. තකතො පථවිකතොති තීහි අවයගවහි පතිට්ඨිතපථවි්පගෙසගතො, න
පඨමගතො තත්ථ දුක්කටත්තා, න දුතියගතො තත්ථ ථුල්ලච්චයත්තා, තතියා
පනඨානාගකසග්ගමත්තම්පි චාවයගතොපාරාජිකන්තිවුත්තංගහොති. 

එත්තාවතා– 

‘‘පඤ්ජගරඨිතංගමොරංසහපඤ්ජගරනඋද්ධරති, පාරාජිකං.යදි
පන පාෙං නග්ඝති, සබ්බත්ථ අග්ඝවගසන කත්තබ්බං.
අන්ගතොවත්ථුම්හි චරන්තං ගමොරං ගථයයචිත්ගතො පෙසා බහිවත්ථුං
නීහරන්ගතො ද්වාරපරිච්ගඡෙං අතික්කාගමති, පාරාජිකං. වගජ
ඨිතබලිබද්ෙස්ස හි වගජො විය අන්ගතොවත්ථු තස්ස ඨානං. හත්ගථන
පන ගගහත්වා අන්ගතොවත්ථුස්මිම්පි ආකාසගතං කගරොන්තස්ස
පාරාජිකගමව. අන්ගතොගාගම චරන්තම්පි ගාමපරිච්ගඡෙං
අතික්කාගමන්තස්සපාරාජිකං.සයගමවනික්ඛමිත්වාගාමූපචාගරවා 
වත්ථූපචාගර වා චරන්තං පනගථයයචිත්ගතොකට්ගඨන වාකථලාය
වා උත්රාගසත්වා අටවීභිමුඛං කගරොති, ගමොගරො උඩ්ගඩත්වා
අන්ගතොගාගම වා අන්ගතොවත්ථුම්හි වා ඡෙනපිට්ගඨ වා නිලීයති, 
රක්ඛති. සගච පන අටවීභිමුගඛො උඩ්ගඩති වා ගච්ඡති වා, ‘අටවිං
පගවගසත්වා ගගහස්සාමී’ති පරික්ගප අසති පථවිගතො
ගකසග්ගමත්තම්පි උ්පතිතමත්ගත වා දුතියපෙවාගර වා පාරාජිකං.
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කස්මා? යස්මා ගාමගතො නික්ඛමන්තස්ස ඨිතට්ඨානගමව ඨානං 
ගහොතී’’ති(පාරා.අට්ඨ.1.96) – 

අට්ඨකථාගගතො විනිච්ඡගයො උපලක්ඛිගතොති ගවදිතබ්බං.
කපිඤ්ජරාදිපරසන්තකසකුගණසුචඑගසවවිනිච්ඡගයොෙට්ඨබ්ගබො. 

79. පත්කතති ද්වාගර භික්ඛාය ඨිතං භික්ඛුගනො හත්ථගගත පත්ගත. 

තස්ස ගථයයචිත්තස්ස. 

80. අනුද්ධරිත්වාවාති පත්ගත පතිතං සුවණ්ණාදිං හත්ගථන
අනුක්ඛිපිත්වාවපඨමපෙවාගරථුල්ලච්චයංගම්මමානත්තානවුත්තං. 

81. හත්කථති හත්ථතගල. වත්කථති චීවගර. මත්ථකෙති සිරසි.

ගාථාඡන්ෙවගසන වා-සද්ගෙ ආකාරස්ස රස්සත්තං. පතිට්ඨිතන්ති පතිතං. 

තන්ති ඡිජ්ජමානංතංසුවණ්ණඛණ්ඩාදි.යදිආකාගසගච්ඡන්තං, පතන්තං
වා හත්ගථන ගණ්හාති. ගහිතහත්ගථ ඨිතට්ඨානගමව ඨානං, තගතො
ගකසග්ගමත්තම්පි අපගනන්තස්ස පාරාජිකං. තථා ගගහත්වා
ගථයයචිත්ගතන ගච්ඡගතො දුතියපාදුද්ධාගර. වත්ථාදීසු පතිගතපි එගසව
නගයො. 

ආකාසට්ඨකථාවණ්ණනා. 

82. මඤ්චපීඨාදීසූති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන මඤ්චපීඨසදිගස ගවහාසභූගත

අට්ටවිතානාෙගයො සඞ්ගණ්හාති. ආමාසම්පීති හත්ගථන වා කාගයන වා

ආමසිතබ්බංවත්ථාදිඤ්ච. අනාමාසම්පීතිතථාඅපරාමසිතබ්බංසුවණ්ණාදිං. 

ආමසන්තස්සාති හත්ථාදීහි පරාමසන්තස්ස. ‘‘දුක්ෙට’’න්ති ඉමිනා
ඵන්ොපගන ථුල්ලච්චයඤ්ච ඨානාචාවගන පාරාජිකඤ්ච ගහට්ඨා ථලට්ගඨ
වුත්තනගයනවිඤ්ඤාතුංසක්කාතිඅතිදිසති. ඨානපරිච්ගඡගෙොපනමඤ්චාදීහි
එව උක්ඛිපන්තස්ස චතුන්නං පාොනං වගසන, තත්රට්ඨගමව ගණ්හන්තස්ස
මඤ්චස්ස චතූසු පාෙසීගසසු ඵුසිත්වා මජ්ගඣ අඵුසිත්වා ඨිතස්ස
ඛලිමක්ඛිතථද්ධසාටකස්ස චතුන්නං පාෙසීසානං වගසන, අටනීසු ඵුසිත්වා
ඨිතස්සඅටනීනංවගසනවාගවදිතබ්ගබො. 

83. වංකසති චීවරවංගස, ඉමිනා චීවරනික්ගඛපනත්ථාය 

ඨපිතරුක්ඛෙණ්ඩසලාකාරජ්ජුආෙගයො උපලක්ඛිතා. ඔරකතොති අත්තගනො 

ඨිතදිසාභිමුඛගතො. කභො න්ති සංහරිත්වා චීවරං තස්ස නාගමත්වා 

ඨපිතමජ්ඣට්ඨානං. අන්තන්ති නාගමත්වා එකගතො කතං, උභයානං වා

අන්තං. පාරකතොෙත්වාතිවංසගතොපරභාගගකත්වා. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 

52 
පටුන 

84. චීවකරන ඵුට්කඨොොකසොති චීවගරන ඵුට්ඨට්ඨානං. තස්සාති තථා

ඨපිතස්සචීවරස්ස. කසොසෙකලො චීවරවංගසොඨානංනතුගහොතීතිමගතොති
සම්බන්ගධො. 

85-6. ඔරිමන්ගතන ඵුට්ඨංවාතංඔකාසන්තිසම්බන්ගධො.චීවරගභොගං 
ගගහත්වා ගථයයචිත්ගතන අත්තගනො අභිමුඛං ආකඩ්ඪගතො අත්තගනො
ඨිතදිසාය චීවරවංගස චීවගරන ඵුසිත්වා ඨිතට්ඨානපරියන්තං ඉතගරන

අතික්කාමයගතො චුතීති සම්බන්ගධො. ඉතකරන පාරිමන්ගතන භිත්තිදිසාය
චීවරස්ස ඵුට්ගඨොකාසපරියන්තං ඉතගරන ඵුට්ඨං තං ඔකාසං ඔරිමන්ගතන

අතික්කාමයගතොවාචුතීතිගයොජනා. ඉතකරනාතිපාරිමන්ගතනභිත්තිපස්ගස

චීවරවංගස ඵුසිත්වා ඨිතචීවරපරියන්ගතන. ඵුට්ඨං චීවරවංගසොකාසං. 

ඔරිමන්කතනාති අත්තගනො ඨිතදිසාය චීවරවංගස ඵුසිත්වා 

ඨපිතචීවර්පගෙගසන. අතික්ොමයකතොති ගකසග්ගමත්තම්පි 
අතික්කාගමන්තස්ස. 

එවං දීඝන්තාකඩ්ඪගන සම්භවන්තං වික්පං ෙස්ගසත්වා ඉොනි 

තිරියන්ගතන අතික්කමනවිධිං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘දක්ඛිණන්කතනා’’තිආදි. 

පුනාතිඅථවා. ෙක්ඛිණන්ගතනඵුට්ඨට්ඨානංවාමන්ගතන අතික්කාමයගතො
චුතීති ගයොජනා.චීවරංහරිතුංචීවරාභිමුඛංඨිතස්සඅත්තගනොෙක්ඛිණපස්ගස
චීවරගකොටියා ඵුට්ඨං චීවරට්ඨිත්පගෙසං වාමපස්ගස චීවරන්ගතන
අතික්කාමයගතො පාරාජිකගමවාති අත්ගථො. වාමන්ගතන ඵුට්ඨට්ඨානං

ඉතගරනඅතික්කාමයගතොවාචුතීතිගයොජනා. වාමන්කතනඵුට්ඨට්ඨානන්ති
චීවරාභිමුඛං ඨිතස්ස වාමපස්ගස චීවරන්ගතන ඵුට්ඨං චීවරට්ඨිත්පගෙසං. 

ඉතකරන ෙක්ඛිණපස්ගස චීවරන්ගතන අතික්කාමයගතො වා චුති පාරාජිකා 
ගහොතීතිඅත්ගථො. 

87. වංසකතොති චීවගරන ඵුසිත්වා ඨිතචීවරවංස්පගෙසගතො. 
‘‘ගකසග්ගමත්ත’’න්ති කත්ථචි ගපොත්ථගක ලිඛන්ති, තං න ගගහතබ්බං. 

‘‘උක්ඛිත්කත’’ති භුම්ගමකවචනන්ගතන සමානාධිකරණත්තා 
පච්චත්ගතකවචනන්තතා න යුජ්ජතීති. ‘‘ගකසග්ගමත්ගත උක්ඛිත්ගත’’ති
කත්ථචිපාගඨො දිස්සති, ගසොචපමාණං. 

88. විගමොගචන්ගතො ථුල්ලච්චයං ඵුගසති ගයොජනා. චීවරවංගස
ඵුසාගපත්වා, අඵුසාගපත්වා වා රජ්ජුයා බන්ධිත්වා ඨපිතචීවරං
ගණ්හිතුකාගමො ගථයයචිත්ගතන බන්ධනං ගමොගචන්ගතො ථුල්ලච්චයං 

ආපජ්ජතීති අත්ගථො. මුත්කතති මුත්තමත්ගත. පාරාජිගකො ගහොති ඨානා
චුතභාවගතොතිඅධි්පාගයො. 

89. කවකඨත්වාති එත්ථ ‘‘වංසගමවා’’ති සාමත්ථියගතො ලබ්භති.
චීවරවංසං පලිගවගඨත්වා තත්ගථව ඨපිතචීවරං නිබ්ගබගඨන්තස්ස

භික්ඛුගනොපි අයං නගයොති සම්බන්ගධො. නිබ්ක කඨන්තස්සාති



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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විනිගවගඨන්තස්ස. අයං නකයොති ‘‘නිබ්ගබගඨන්තස්ස ථුල්ලච්චයං, 
නිබ්ගබඨිගත පාරාජික’’න්ති යථාවුත්තනයමතිදිසති. වලයං ඡින්ෙගතො වාපි
අයං නගයොති සම්බන්ගධො. ‘‘භික්ඛුගනො, වංගස, ඨපිතං, චීවර’’න්ති ච
ආගනත්වාගයොගජතබ්බං. චීවරවංගසපගවගසත්වා ඨපිතංචීවරවලයංයථා
ඡින්නමත්ගත ඨානා චවති, තථා ඡින්ෙන්තස්ස භික්ඛුගනො ගඡෙගන

ථුල්ලච්චයං, ඡින්ගනපාරාජිකන්ති අත්ගථො. කමොකචන්තස්සාපයයංනකයොති
එත්ථාපි ‘‘වලය’’න්ති ඉමිනා සද්ධිං ‘‘භික්ඛුගනො’’තිආදිපොනි
ගයොගජතබ්බානි. චීවරවංගස ඨපිතං චීවරං වලයං ගමොගචන්තස්සාපි
ථුල්ලච්චයපාරාජිකානිපුබ්ගබවුත්තනයාගනව. 

ඉහ පුරිගමන අපි-සද්ගෙන යථාවුත්තපකාරද්වගය සම්පිණ්ඩිගත

ඉතගරන අපි-සද්ගෙන අවුත්තසම්පිණ්ඩනමන්තගරනඅත්ථවිගසසාභාවගතො
අවුත්තමත්ථං සම්පිණ්ගඩති, ගතන ‘‘ආකාසගතං වා කගරොති, නීහරති
වා’’ති පකාරද්වයං සඞ්ගණ්හාති. ගතන රුක්ඛමූගල පගවගසත්වා
ඨපිතනිධිසඞ්ඛලිකවලයමිව චීවරවංගස සබ්බට්ඨාගනහිපි අඵුසාගපත්වා 
චීවරවලයං ආකාසගතං කගරොන්තස්සාපි චීවරවංසගකොටියා බහි
නීහරන්තස්සාපි ථුල්ලච්චයපාරාජිකානි වුත්තනගයගනව ඤාතබ්බානීති
එගතගයව සඞ්ගණ්හාති. ‘‘වලයං ඡින්ෙගතො වාපි, ගමොගචන්තස්ස වාපි, 
වලයං ආකාසගතං වා කගරොති, නීහරති වා’’ති ඉගමසු චතූසු වික්ගපසු
එකම්පි තථා අකත්වා චීවරවලයං චීවරවංගස ඝංගසත්වා ඉගතො චිගතො ච 
සඤ්චාගරන්තස්ස චීවරවලයස්ස සබ්ගබොපි චීවරවංගසො ඨානන්ති
‘‘ඨානාචාවනං නත්ථී’’ති වුත්තබයතිගරකවගසන ෙස්සිතබ්බන්ති
ගගහතබ්බං. 

90. ඨපිතස්සහීතිඑත්ථපසිද්ධිසූචකං හි-සද්ෙංආගනත්වා‘‘චීවගරවිය

හී’’ති ගයොගජත්වා විගසසත්ථගජොතකං තු-සද්ෙං ආගනත්වා ‘‘ඨපිතස්ස
තූ’’ති ගයොගජතබ්බං. අථ වා නිපාතානමගනකත්ථත්තා යථාඨාගන

ඨිතානගමවවිගසසත්ගථ හි-සද්ගෙො, පසිද්ධියං තු-සද්ගෙොච ගයොගජතබ්ගබො.
විනිච්ඡගයොගවදිතබ්ගබොතිගයොජනා. දීඝගතොවාතිරියගතොවාපසාගරත්වා 
චීවරවංගස නික්ඛිත්තස්ස චීවරස්ස විනිච්ඡගයො පන සංහරිත්වා චීවරවංගස
ඨපිතචීවරවිනිච්ඡගයො විය වුත්ගතො, ‘‘ඔරිමන්ගතන…ගප.… පාරාජිකං
භගව’’ති ගාථාත්තගයවුත්තනගයනගවදිතබ්ගබොතිඅත්ගථො. 

91. සික්ොයාති ඔලම්බිකාධාගර. යං භණ්ඩකන්ති සම්බන්ගධො. 

පක්ඛිපිත්වාති නිගවගසත්වා. ලග්ගිතං කහොතීති ඔලම්බිතං ගහොති. 

‘‘සික්ොකතො තං හරන්කතො වා චුකතො’’ති එතස්මිං වික්ගප සික්කාය
ඵුට්ඨට්ඨානවගසන ඨානාචාවනං ගවදිතබ්බං. දුතියවික්ගප සික්කාය, 
බන්ධනට්ඨානස්ස ච භිත්තිපස්ගස ඵුට්ඨට්ඨානං යදි සියා, තස්ස ච වගසන
ඨානාචාවනංගවදිතබ්බං. 
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92-3. කුන්තාදීති ආදි-සද්ගෙන භින්දිවාලාදි දීඝවත්ථු ගගහතබ්බං.
තට්ටිකාඛාණුකා විය භිත්තියං පටිපාටියා නිගවසිතානි මිගසිඞ්ගානි වා

සූලානි වා නා දන්තා නාම. අග්ක  වාති කුන්තඵලගකොටියං වා. බුන්කද 

වාතිකුන්තෙන්තමූගලවා. පරිෙඩ්ඪකතොතිඋජුකං ආකඩ්ඪගතො. 

ඵුට්කඨොොසන්ති තස්මිං තස්මිං නාගෙන්ගත ඵුට්ඨට්ඨානං
අතික්කාමයගතො ගකසග්ගමත්ගතන පරාජගයො සියාති සම්බන්ගධො, 
ඨපිතට්ඨපිතට්ඨානං විහාය ගකසග්ගමත්තම්පි අතික්කාමයගතො
පාරාජිකන්ති අත්ගථො. ගකසග්ගගන අන්තගරන ගහතුනා පරාජගයොති
ගගහතබ්බං, ගකසග්ගමත්තම්පිඅපනයනගහතු පාරාජිකංගහොතීතිඅත්ගථො. 

94-5. එවං දීඝගතො ආකඩ්ඪගන, උක්ඛිපගන ච විනිච්ඡයං ෙස්ගසත්වා
තිරියං ආකඩ්ඪගන, පරගතො නයගන ච විනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘පාොරාභිමුකඛො’’තිආදි. ආෙඩ්ඪතීති අත්තගනො ඨිතට්ඨානාභිමුඛං 

ආවිඤ්ඡති. ඔරිමන්තඵුට්කඨොොසන්ති ඔරිමන්ගතන ඵුට්ගඨොකාසං, 
අත්තගනො දිසාය කුන්තෙණ්ගඩන ඵුට්ගඨොකාසන්ති අත්ගථො. එත්ථ 
අච්චයනකිරියාසම්බන්ගධ සාමිවචන්පසඞ්ගග උපගයොගවචනං.
‘‘සකම්මකධාතු්පගයොගග උපගයොගවචනස්ස මාගධිකගවොහාගර
ෙස්සනගතො කම්මත්ගථගයව උපගයොගවචන’’න්ති එගක වෙන්ති, එතං

කච්චායනලක්ඛගණන සමානං. ඉතරන්තච්චකයති ඉතරන්ගතන කගතො 
අච්චගයොති ඉතරන්තච්චගයො, මජ්ගඣපෙගලොපසමාගසො, පාරිමන්ගතන
කත්තබ්බාතික්කගම කගතති අත්ගථො. ගකසග්ගගන චුගතොති ගයොජනා.
යථාවුත්ගතොගයවඅත්ගථො. 

පරකතො කපල්ලන්තස්සාති පරගතො කත්වා ගපල්ලන්තස්ස, 

භිත්තිපස්සාභිමුඛං කත්වා නි්පීගළන්තස්සාති අත්ගථො. තකථවාති

‘‘ගකසග්ගගනචුගතො’’තිආකඩ්ඪති. ඨපිකතපි ච කුන්තාදිම්හිඅයංනගයොති
ගයොජනා.‘‘ගකසග්ගගනා’’තිආදිනාඅයගමව විනිච්ඡයනගයොවත්තබ්ගබොති
අත්ගථො. 

96. තාලස්සඵලං චාගලන්තස්ස අස්ස භික්ඛුගනො කයන ඵගලන වත්ථු 

පඤ්චමාසකං පූරති, තස්මිං ඵගල බන්ධනා මුත්ගත පාරාජිකං භගවති
ගයොජනා. 

97. තාලස්ස පිණ්ඩිං ඡින්දතීතිතාලඵලකණ්ණිකං ඡින්ෙති. යාය වත්ථු
පූරති, තස්සාඡින්නමත්තාය ‘‘අස්සපාරාජිකංසියා’’තිගහට්ඨාවුත්තනගයො
ඉධාපිගයොගජතබ්ගබො.තාලපිණ්ඩිසගච ආකාසගතාගහොති, පිණ්ඩිමූලගමව
ඨානං.පණ්ණෙණ්ගඩවාපණ්ගණවාඅපස්සායඨිතාගච, ඨිතට්ඨාගනහිසහ
පිණ්ඩිමූලං ගගහත්වා ඨානගභෙං ඤත්වා ඨානාචාවගනන පාරාජිකම්පි 

ෙට්ඨබ්බං. එකසව නකයොති ‘‘ගයන වත්ථු පූරති, තස්මිං බන්ධනා මුත්ගත
අස්සපාරාජිකංසියා’’තියථාවුත්ගතොඑවනගයො.එගතසුසබ්ගබසු ඨාගනසු
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පාරාජිකවීතික්කමගතො පුබ්බභාගානන්තර්පගයොගග ථුල්ලච්චයඤ්ච
සහපගයොගග පාචිත්තියට්ඨාගන දුක්කටඤ්ච තගතොපි පුබ්බපගයොගග 
පාචිත්තියට්ඨාගන පාචිත්තියඤ්ච දුක්කටඤ්ච
ගමනදුතියපරිගයසනාදිඅවගසසපගයොගගසු අදින්නාොනපුබ්බකත්තා
දුක්කටඤ්චඅසම්මුය්හන්ගතහිගවදිතබ්බං. 

ගවහාසට්ඨකථාවණ්ණනා. 

98. උෙගක නිධිට්ඨානං ගච්ඡගතොති සම්බන්ගධො. අගම්භීගරොෙගක

නිධිට්ඨානංපෙවාගරනගච්ඡගතොපගෙ පගෙපුබ්බපගයොගග දුක්ෙටං ගහොතීති

ගයොජනා.  ම්භීකර පන තථාති ‘‘පෙවාගරන ගච්ඡගතො දුක්කට’’න්ති 

යථාවුත්තමතිදිසති.  ච්ඡකතොති තරගතො, හත්ථං අචාගලත්වා තරන්තස්ස
පෙවාරගණනාය, හත්ගථන ච වායමන්තස්ස ‘‘පෙවාගරනා’’ති ඉෙං
උපලක්ඛණන්ති කත්වා හත්ථවාරගණනාය පෙවාරගණනාය දුක්කටානි

ගවදිතබ්බානි.ගතනවුත්තං අට්ඨෙථායං ‘‘ගම්භීගරහත්ගථහිවාපාගෙහිවා
පගයොගංකගරොන්තස්ස හත්ථවාගරහිවාපෙවාගරහිවාපගයොගගපගයොගග
දුක්කට’’න්ති(පාරා.අට්ඨ.1.98). 

උම්මුජ් නාදිසූති එත්ථ ආදි-සද්ගෙනනිමුජ්ජනං සඞ්ගණ්හාති. එත්ථාපි
‘‘තථා’’ති අනුවත්තමානත්තා පගයොගග පගයොගග දුක්කටන්ති අයමත්ගථො
ගවදිතබ්ගබො. නිහිතකුම්භියා ගහණත්ථං නිමුජ්ජනුම්මුජ්ජගනසුපි
හත්ථවාගරන, පෙවාගරන, හත්ථපෙවාගරහිච දුක්කටගමවාතිවුත්තංගහොති.

ගතනාහ අට්ඨෙථායං ‘‘එගසව නගයො කුම්භිගහණත්ථං
නිමුජ්ජනුම්මුජ්ජගනසූ’’ති(පාරා.අට්ඨ.1.98). 

ඉමිස්සා ගාථාය ‘‘නිධිට්ඨානං ගච්ඡගතො දුක්කට’’න්ති වචනගතො තථා 
ගච්ඡන්තස්ස උෙකස්පචණ්ඩමච්ඡෙස්සගනන භායිත්වා පලායන්තස්ස
ගමනස්ස අතෙත්ථත්තා අනාපත්තීති බයතිගරගකන විඤ්ඤායති. එත්ථ 
දුතියපරිගයසනාදිසබ්බපගයොගගසු පාචිත්තියට්ඨාගන පාචිත්තියඤ්ච 
පාචිත්තිගයන සහ දුක්කටඤ්ච අවගසසපගයොගගසු සුද්ධදුක්කටඤ්ච
සහපගයොගග භාජනාමසගන අනාමාසදුක්කටඤ්ච ඵන්ොපගන
ථුල්ලච්චයඤ්ච ඨානාචාවගන පාරාජිකඤ්ච නිධිකුම්භියා වුත්තනගයන
විඤ්ඤාතුං සක්කාති න වුත්තන්ති ෙට්ඨබ්බං. තත්ථ ඨානගභගෙො පඤ්චධා 
ගහොති, ඉධ පීගළත්වා ඔසාගරතුං සක්කුගණයයත්තා අගධොදිසාය සහ
ඡබ්බිධංගහොතීති අයගමගතසංවිගසගසො. 

99. තත්ථ ාතෙපුප්කඵසූතිතස්මිංජගලරුළ්ගහසුඋ්පලාදිකුසුගමසු, 

නිද්ධාරගණ භුම්මං. කයන පුප්කඵනාති නිද්ධාරිතබ්බං. ඡින්දකතොති එත්ථ
වත්තමානකාලවගසන අත්ථං අග්ගගහත්වා ‘‘ඡින්නවගතො’’ති භූතවගසන
අත්ගථො ගගහතබ්ගබො. එවං අග්ගහිගත අන්තිමස්ස පගයොගස්ස යාව 
අනුපරගමො, ථුල්ලච්චයාරහත්තා පාරාජිකවචනස්ස වත්ථුවිගරොධිතාය ච



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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ඉමස්ගසව පච්ඡිමකුසුමස්ස කන්තනකාගල පු්ඵනාළපස්ගස තචමත්ගතපි
අච්ඡින්ගනපාරාජිකං නත්ථීතිෙස්ගසතුං‘‘එකනාළ…ගප.… පරිරක්ඛතී’’ති
එත්ගථව අනන්තගර වුච්චමානනයස්ස විරුද්ධත්තා ච ඉමං විනිච්ඡයං
ෙස්ගසතුං ලිඛිතස්ස ‘‘යස්මිං පු්ගඵ වත්ථු පූරති, තස්මිං ඡින්නමත්ගත

පාරාජික’’න්ති (පාරා. අට්ඨ. 1.98) අට්ඨෙථාවචනස්ස විරුද්ධත්තා ච
වත්තමානකාලමගගහත්වා භූතකාලස්ගසවගගහතබ්බත්තා‘‘කොගෙවෙත්ත
ආගගතොසී’’ති පඤ්හස්ස ‘‘එගසොහමාගච්ඡාමි, ආගච්ඡන්තං මා මං
විජ්ඣා’’ති උත්තගර විය වත්තමානසමීගප වත්තමාගනවාති භූගත 
වත්තමානබයපගෙසගතොවුත්තන්තිෙට්ඨබ්බං. 

100. ‘‘උප්පල ාතියා’’ති ඉමිනා ‘‘පදුමජාතියා’’ති බයතිගරකගතො 
වුත්තත්තා ‘‘පදුමජාතිකානං පන ෙණ්ගඩ ඡින්ගන අබ්භන්තගර සුත්තං

අච්ඡින්නම්පි රක්ඛතී’’ති(පාරා.අට්ඨ.1.98) අට්ඨෙථානගයොසඞ්ගහිගතොති 

ෙට්ඨබ්බං. එෙනාෙස්ස වා පස්කසති ‘‘නාළස්ස එකපස්ගස’’ති වත්තබ්ගබ

ගාථාබන්ධසුඛත්ථංවුත්තන්තිගවදිතබ්බං. තකතොතිනාළගතො. 

101. භාරබද්ධකුසුගමසු විනිච්ඡයස්ස වක්ඛමානත්තා ඡින්දිත්වා 

ඨපිකතසූති අබද්ධකුසුමවගසන ගගහතබ්බං. පුබ්ක  වුත්තනකයනාති
තත්රජාතකකුසුගමසු වුත්තවිනිච්ඡයානුසාගරන. ‘‘ගයන පු්ගඵන පූරති, 
තස්මිං ඡින්නමත්ගත’’ති අවත්වා ගහිතමත්ගත පාරාජිකන්ති ගයොජනා
ගචත්ථ විගසගසො. 

102. භාරං කත්වා බද්ධානි භාර ද්ධානීති මජ්ඣපෙගලොපීසමාගසො. 

පුප්ඵානීති පාෙග්ඝනකානි උ්පලාදිකුසුමානි. ඡස්වාොකරසූති උෙගක
ඔසීොගපතුං සක්කුගණයයත්තා අගධොදිසාය සහ චතස්ගසො දිසා, උද්ධන්ති

ඉමාසු ඡසු දිසාසු, නිද්ධාරගණ භුම්මං. කෙනචි ආොකරනාති
නිද්ධාගරතබ්බෙස්සනං. ඨානාචාවනස්ස සාධකතමත්තා කරගණගයව

කරණවචනං. නස්සතීති පාෙග්ඝනකපු්ඵානං ඨානාචාවගනන 
පාරාජිකමාපජ්ජිත්වා ගලොකියගලොකුත්තරානං අනවගසසගුණානං
පතිට්ඨානභූතං පාතිගමොක්ඛසංවරසීලං නාගසත්වා සයං ගුණමරගණන
මීයතීතිඅත්ගථො. 

103. පුප්ඵානං ෙලාපන්ති පාෙග්ඝනකඋ්පලාදිකුසුමකලාපං. උදෙං

චාකලත්වාති යථා වීචි උට්ඨාති, තථා චාගලත්වා. පුප්ඵට්ඨානාති පු්ඵානං

ඨිතට්ඨානා. චාකවතීතිකලාපං ගකසග්ගමත්තම්පිඅපගනති. ‘‘පු්ඵංඨානා 
චාගවතී’’ති කත්ථචි ගපොත්ථගකසු පාගඨො දිස්සති. පු්ඵකලාපස්ගසව
ගහිතත්තා පුරිගමොගයවගගහතබ්ගබො. 

104. ‘‘එත්ථ  තං  කහස්සාමී’’ති සහ පාඨගසගසන ගයොජනා. 

පරිෙප්කපතීති‘‘එත්ථගතංගගහස්සාමී’’තිඨානං පරිච්ඡින්දිත්වා තක්ගකති. 

රක්ඛතීති ඨානාචාවගනපි සති ගසො පරික්ගපො පාරාජිකාපත්තිගතො තං 
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භික්ඛුං රක්ඛති.  තට්ඨානාති පු්ඵකලාගපන ගතං සම්පත්තඤ්ච තං

ඨානඤ්චාතිවිග්ගගහො. ‘‘උද්ධරන්කතො’’ති එගතන ‘‘පු්ඵානංකලාප’’න්ති

ආගනත්වාසම්බන්ධිතබ්බං. ‘‘ෙතට්ඨානා’’තිපිපාගඨො, කතාපු්ඵානංඨානා
උද්ධරන්ගතොති සම්බන්ගධො. උෙකං චාගලත්වා වීචිගයො උට්ඨාගපත්වා
වීචි්පහාගරන උෙකපිට්ගඨන පරික්පිතට්ඨානං සම්පත්තං පු්ඵකලාපං
ඨිතට්ඨානාඋද්ධරන්ගතො ගකසග්ගමත්තම්පිඨානාචාගවන්ගතොතිඅත්ගථො. 

‘‘ඨානා’’ති ඉෙං ‘‘භට්ගඨො’’ති ඉමිනා සම්බන්ධනීයං. භට්කඨො නාම

පවුච්චතීති අත්තනා සමාොය රක්ඛියමානා 
පාතිගමොක්ඛසංවරසීලසඞ්ඛාතසබ්බගුණරතනඞ්කුරාභිනිබ්බත්තට්ඨානා
පතිගතොනාමගහොතීති පවුච්චති. 

105.  ලකතො අච්චුග් තස්සාති එත්ථ ‘‘පු්ඵස්සා’’ති සාමත්ථියා 
ලබ්භති. ජලපිට්ඨිගතො අච්චුග්ගතස්ස පු්ඵස්ස සකලජලං ඨානං, 
කද්ෙමපිට්ඨිගතො පට්ඨායඋෙකපිට්ඨිපරියන්තං පු්ඵෙණ්ගඩනඵරිත්වාඨිතං

සබ්බමුෙකංඨානන්ති වුත්තංගහොති. උප්පාකටත්වාතිපු්ඵග්ගංආකඩ්ඪත්වා 

උ්පීගළත්වා. තකතොති තස්මා පු්ඵට්ඨානභූතසකලජලරාසිගතො. උජුන්ති

උජුංකත්වා. උද්ධරකතොති උ්පාගටන්තස්ස. 

106. නාෙන්කතති උ්පාටිතපු්ඵනාළස්ස මූලගකොටියා.  ලකතොති
උෙකපිට්ඨිගතො. මුත්තමත්ගත ගකසග්ගමත්තං දූරං කත්වාති
පාඨගසසගයොජනා කාතබ්බා. ‘‘ජලගතො’’ති පඨමතතියපාගෙසු ද්වික්ඛත්තුං
වචනං අත්ථාවිගසගසපි පොවුත්තිඅලඞ්කාගර අඩ්ඪයමකවගසනවුත්තත්තා
පුනරුත්තිගෙොගසොනගහොතීතිගවදිතබ්බං. ‘‘මුත්තමත්ගත, අමුත්ගත’’තිච
සම්බන්ධිතබ්බං, අත්ථානංවාවිගසසගතොඋභයත්ථවුත්තන්ති ගවදිතබ්බං.
තස්මිංනාළන්ගතතිසම්බන්ගධො. 

107. තස්ස නාගමත්වා උ්පාටිතස්ස. සහ ගච්ගඡන උ්පාටිතස්සාපි
අයගමව විනිච්ඡගයො. ඉධ පන සබ්බපු්ඵපණ්ණනාළානි මූලගතො පභුති
පඨමං ඨිතට්ඨානගතො අපනාමනවගසන ඨානාචාවනං ගවදිතබ්බං. එවං
පු්ඵාදීනි උ්පාගටන්තස්ස භූතගාමවිගකොපනාපත්තියා ඨාගන
සහපගයොගදුක්කටංගහොතීතිගවදිතබ්බං. 

108-9. බළිසාදිමච්ඡග්ගහගණොපකරණානං වචනගතො, ජගල

ඨිතමතමච්ඡානං විනිච්ඡයස්ස ච වක්ඛමානත්තා මච්කඡති

ජීවමානකමච්ඡානංගහණං.උපලක්ඛණවගසන වාඅවුත්තසමුච්චයත්ථ වා-
සද්ගෙන වා ඛිපකාදීනි මච්ඡවගධොපකරණානි වුත්තාගනවාති ෙට්ඨබ්බං. 

වත්ථූති පාගෙො. තස්මිං මච්ගඡ. උද්ධගටොගයව උද්ධටමත්කතො, මච්ගඡො, 

තස්මිං.  ලාති උෙකගතොගකසග්ගමත්තම්පිඅපගනත්වාඋක්ඛිත්තමත්ගතති
වුත්තංගහොති. 
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110. පු්ඵානං වියමච්ඡානම්පිඨිතට්ඨානගමවඨානන්තිඅග්ගගහත්වා

සකලජලං ඨානං කත්වා කස්මා වුත්තන්ති ආහ ‘‘ඨානං සලිල ානං

හී’’තිආදි. සලිගල ජාතා සලිල ා, ඉති පකරණගතො මච්ඡාගයව වුච්චන්ති. 

අත්ථ්පකරණසද්ෙන්තරසන්නිධානාදීහි සද්ො විගසසත්ථං වෙන්තීති. හීති

පසිද්ධියං. කෙවලන්ති අවධාරගණ, ජලගමවාති වුත්තං ගහොති. ඉමිනා
බහිඋෙකං නිවත්තිතං ගහොති. සකලං ජලගමව ඨානං යස්මා, තස්මා
සලිලට්ඨං ජලා විගමොගචන්ගතො පාරාජිගකො ගහොතීති
ගහතුගහතුමන්තභාගවන ගයොජනා ගවදිතබ්බා. ආපන්නං පරාගජතීති 

පාරාජිො, ආපත්ති, සා එතස්සඅත්ථීති පාරාජිකෙො, පුග්ගගලො. 

111. නීරං උෙකං. වාරිම්හි ජගල ජාගතො වාරික ො, ඉති පකරණගතො
මච්ගඡොව ගය්හති. එගතගනවආකාගස උ්පතිතමච්ගඡො, ගගොචරත්ථාය ච
ථලමුග්ගතකුම්මාෙගයො උපලක්ඛිතාති ගවදිතබ්බං. ගතසං ගහගණ
විනිච්ඡගයො ආකාසට්ඨථලට්ඨකථාය වුත්තනගයන ගවදිතබ්ගබො. 

භණ්ඩග්කඝන විනිද්දිකසති දුක්කටාදිවත්ථුගනො භණ්ඩස්ස අග්ඝවගසන 
දුක්කටථුල්ලච්චයපාරාජිකාපත්තිගයොවගෙයයාතිඅත්ගථො. 

112. තොකෙතිසරස්මිං, ඉමිනා ච වාපිගපොක්ඛරණිගසොබ්භාදිජලාසයා 

සඞ්ගය්හන්ති. නදියාති නින්නගාය, ඉමිනා ච කන්ෙරාෙගයො සඞ්ගය්හන්ති. 

නින්කනති ආවාගට. මච්ඡවිසං නාමාති එත්ථ නාම-සද්ගෙො සඤ්ඤායං.

මච්ඡවිසනාමකං මෙනඵලාදිකං ෙට්ඨබ්බං.  කතති විසපක්ඛිපගක
මච්ඡඝාතගකගගත. 

114. සාමිකෙසූති විසං ගයොගජත්වා ගගතසු මච්ඡසාමිගකසු. 

ආහරන්කතසූති ආහරාගපන්ගතසු. භණ්ඩකදයයන්ති භණ්ඩඤ්ච තං
ගෙයයඤ්චාති විග්ගගහො, අත්තනා ගහිතවත්ථුං වා තෙග්ඝනකං වා භණ්ඩං
ොතබ්බන්තිඅත්ගථො. 

115. මච්කඡතිමතමච්ගඡ. කසකසතිනමතමච්ගඡ. 

116. අමකතසු ගහිගතසූති පකරණගතො ලබ්භති, නිමිත්තත්ගථ ගචතං

භුම්මං. අනාපත්තිං වදන්තීති අදින්නාොනාපත්තියා අනාපත්තිං වෙන්ති, 
මාරණ්පත්තියා පාචිත්තියං ගහොගතව. අයඤ්ච විනිච්ඡගයො
අරක්ඛිතඅගගොපිගතසු අස්සාමිකතළාකාදීසුගවදිතබ්ගබො. 

උෙකට්ඨකථාවණ්ණනා. 

117. නාවන්තිඑත්ථ‘‘නාවානාමයායතරතී’’ති(පාරා.99) වචනගතො 
ජලතාරණාරහංඅන්තමගසොඑකම්පිවහන්තංරජනගෙොණිගවණුකලාපාදිකං 

ගවදිතබ්බං. නාවට්ඨං නාම භණ්ඩං යං කිඤ්චි ඉන්ද්රියබද්ධං වා

අනින්ද්රියබද්ධං වා. ‘‘කථකනත්වා  ණ්හිස්සාමී’’ති ඉමිනා 
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‘‘ගථයයචිත්තස්සා’’ති ඉමමත්ථං විඤ්ඤාගපති. පාදුද්ධාකරති

දුතියපරිගයසනාදිඅත්ථං ගච්ඡන්තස්ස පගෙ පගෙ. කදොසාති

දුක්කටාපත්තිගයො. වුත්තාති ‘‘නාවට්ඨං භණ්ඩං අවහරිස්සාමී’ති
ගථයයචිත්ගතො දුතියං වා පරිගයසති ගච්ඡති වා, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති

(පාරා. 99) පදභා නියං භගවතා වුත්තා, ඉමිනා
පුබ්බපගයොගසහපගයොගදුක්කටානි, ඵන්ොපගන ථුල්ලච්චයං, ඨානාචාවගන 
පාරාජිකඤ්චඋපලක්ඛණවගසනෙස්සිතන්තිගවදිතබ්බං. 

118. චණ්ඩකසොකතති ගවගගන ගච්ඡන්ගත උෙක්පවාගහ, 
‘‘චණ්ඩගසොගත’’ති ඉමිනා බන්ධනං විනා සභාගවන අට්ඨිතභාවස්ස

සූචනගතො ‘‘ න්ධනකමව ඨාන’’න්ති වුත්තට්ඨානපරිච්ගඡෙස්ස කාරණං 
ෙස්සිතන්ති ගවදිතබ්බං. යස්මා චණ්ඩගසොගත බද්ධා, තස්මා

බන්ධනගමකගමවඨානං මතන්තිවුත්තංගහොති. තස්මින්තිබන්ධගන. ධීරා 
විනයධරා. 

119-120. ‘‘නිච්චකලඋදකෙනාව-ම න්ධනමවට්ඨිත’’න්තිඉමිනාඡධා 
ඨානපරිච්ගඡෙස්සලබ්භමානත්ගතකාරණංෙස්ගසති.නාවංකඩ්ඪගතොතස්ස

පාරාජිකන්ති සම්බන්ගධො.පුනපිකිංකගරොන්ගතොතිආහ ‘‘එකෙනන්කතන 

සම්ඵුට්ඨ’’න්තිආදි. තං නාවං අතික්කාමයගතොති සම්බන්ගධො. එත්ථාපි 
‘‘කඩ්ඪතවගතො අතික්කමිතවගතො’’ති භූතවගසන අත්ගථො ගයොගජතබ්ගබො.
යගමත්ථවත්තබ්බං, තං ගහට්ඨාවුත්තනයගමව. 

121. එවං චතුපස්සාකඩ්ඪගනවිනිච්ඡයංෙස්ගසත්වාඉොනිඋද්ධං, අගධො

ච උක්ඛිපනඔසීොපගනසු විනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘තථා’’තිආදි. තථාති

‘‘තස්ස පාරාජික’’න්ති ආකඩ්ඪති. කස්මිං කාගලති ආහ ‘‘උද්ධං 

කෙසග් මත්තම්පී’’තිආදි. අකධොනාවාතලන්ති නාවාතලස්ස අගධො
අගධොනාවාතලං, තස්මිං උද්ධං ගකසග්ගමත්තම්පි උෙකම්හා විගමොචිගතති 
ඉමිනා සම්බන්ගධො. ගතන ඵුට්ඨං ගකසග්ගමත්තම්පි මුඛවට්ටියා

විගමොචිගතති ගයොජනා. කතනාති අගධොනාවාතගලන ඵුට්ගඨ උෙගක
මුඛවට්ටියාකරණභූතාය ගකසග්ගමත්තම්පිවිගමොචිගතතිගගහතබ්බං. 

122. තීගර බන්ධිත්වා පන නිච්චගල ජගල ඨපිතා යා නාවා, තස්සා 

නාවාය ඨානං බන්ධනඤ්චඨිගතොකාගසො චාතිද්විධාමතන්තිගයොජනා. 

123. පුබ් ං පඨමං බන්ධනස්ස විගමොචගන ථුල්ලච්චයං ගහොතීති

ගයොජනා. කෙනචුපාකයනාති ‘‘පුරගතො පච්ඡගතො වාපී’’තිආදික්කගමන 

යථාවුත්ගතොපායඡක්ගකසු ගයන ගකනචි උපාගයනාති අත්ගථො. ඨානා 

චාකවති නාවං. 

124. පඨමං ඨානා චාකවත්වාති ‘‘පුරගතො පච්ඡගතො වා’’තිආදිනා
යථාවුත්ගතසු ඡසු ආකාගරසු අඤ්ඤතගරන ආකාගරන නාවං
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ඨපිතට්ඨානගතො පඨමං චාගවත්වා. එකසව ච නකයොති නාවාය පඨමං
ඨිතට්ඨානගතොචාවගන ථුල්ලච්චයං, පච්ඡාබන්ධනගමොචගනපාරාජිකන්ති
එගසවනගයොගනතබ්ගබොතිඅත්ගථො.එත්ථ ච ‘‘තීගරබන්ධිත්වානිච්චගල
උෙගක ඨපිතනාවාය බන්ධනඤ්ච ඨිගතොකාගසො චාති ද්ගව ඨානානි, තං
පඨමං බන්ධනා ගමොගචති, ථුල්ලච්චයං. පච්ඡා ඡන්නං ආකාරානං
අඤ්ඤතගරන ඨානා චාගවති, පාරාජිකං. පඨමං ඨානා චාගවත්වා පච්ඡා

බන්ධනගමොචගනපි එගසව නගයො’’ති (පාරා. 99) අට්ඨෙථායං 
වුත්තවිනිච්ඡගයො සඞ්ගහිගතො. ආමසනඵන්ොපගනසු දුක්කටථුල්ලච්චයානි
ගහට්ඨාකුම්භියංවුත්තනගයගනවඤාතුං සක්කුගණයයත්තානවුත්තානීති
ගවදිතබ්බං.එවමුපරිපි. 

125. උස්සාකරත්වාති උෙකගතො ථලං ආගරොගපත්වා. නිකුජ්ජිත්වාති
අගධොමුඛං කත්වා. ථගල ඨපිතාය නාවාය මුඛවට්ටියා ඵුට්ගඨොකාගසො එව

ඨානන්ති ගයොජනා. හීති විගසගසො, ගතන ජලට්ඨගතො ථලට්ඨාය නාවාය
වුත්තංවිගසසංගජොගතති. 

126. එත්ථ අගධො ඔසීොපනස්ස අලබ්භමානතාය තං විනා ඉතගරසං
පඤ්චන්නං ආකාරානං වගසන ඨානාචාවනං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘කඤකයයො’’තිආදි. යකතො කුකතොචීති තිරියං චතස්සන්නං, උපරිදිසාය ච
වගසනයංකිඤ්චිදිසාභිමුඛං ගකසග්ගමත්තම්පිඅතික්කගමන්ගතො. 

127. උක්කුජ්ජිතායපීති උද්ධංමුඛං ඨපිතායපි. ඝටිොනන්ති

ොරුඛණ්ඩානං. ‘‘තථා’’ති ඉමිනා ‘‘ගඤගයයො ඨානපරිච්ගඡගෙො’’තිආදිනා
වුත්තනයං අතිදිසති. ගසො පන උක්කුජ්ජිත්වා භූමියං ඨපිතනාවාය යුජ්ජති.
ඝටිකානංඋපරිඨපිතායපනනාගෙන්ගතසු ඨපිතකුන්ගතවුත්තවිනිච්ඡගයො
යුජ්ජති. 

128. ‘‘කථයයා’’ති ඉෙං ‘‘පාගජන්තස්සා’’ති විගසසනං. තිත්කථති

තිත්ථාසන්නජගල. අරිත්කතනාති ගකනිපාගතන. ඵිකයනාති

පාජනඵලගකන. පාක න්තස්සාතිගපගසන්තස්ස. ‘‘තං පාක තී’’තිපිපාගඨො

දිස්සති, තං නාවංගයො පාක ති, තස්ස පරා කයොතිඅත්ගථො. 

129-30. ඡත්තන්තිආතපවාරණං. පණාකමත්වාති යථාවාතංගණ්හාති, 

තථාපණාගමත්වා. උස්සාකපත්වාව චීවරන්තිචීවරංඋද්ධංඋච්චාගරත්වාවා.

ගාථාඡන්ෙවගසන ‘ව’ඉති රස්සත්තං. ලඞ්ොරසදිසන්ති

පසාරිතපටසරික්ඛකං. සමීරණන්තිමාලුතං. නකදොකසොතස්ස විජ් තීතිඉෙං
වාතස්ස අවිජ්ජමානක්ඛගණ එවං කගරොගතො පච්ඡා ආගගතන වාගතන
නීතනාවාය වගසන වුත්තං. වායමාගන පන වාගත එවං කගරොන්තස්ස
ආපත්තිගයවාතිෙට්ඨබ්බං. 
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131-2. සයගමව උපාගතන්ති සම්බන්ගධො. ගාමසමීගප තිත්ථං 

 ාමතිත්ථං. තන්තිනාවං. ඨානාතිඡත්ගතනවාචීවගරනවාගහිතවාගතන 

ගන්ත්වා ගාමතිත්ගථ ඨිතට්ඨානා. අචාකලන්කතොති ඵන්ොපනම්පි
අකගරොන්ගතො, ඉමිනා ථුල්ලච්චයස්සාපි අභාවං ෙස්ගසති. 

‘‘අචාකවන්කතො’’තිපි පාගඨො, ඨිතට්ඨානගතො ගකසග්ගමත්තම්පි 

අනපගනන්ගතොති අත්ගථො, ඉමිනා පාරාජිකාභාවං ෙස්ගසති. කිණිත්වාති

මූගලන වික්කිණිත්වා. සයකමව ච  ච්ඡන්තින්ති එත්ථ ච-කාගරො 
වත්තබ්බන්තරසමුච්චගය.තථාපණාමිතඡත්ගතනවාඋස්සාපිතචීවගරනවා

ගහිතවාගතන අත්තනා ගච්ඡන්තිං. ඨානා චාකවතීති අත්තනා 
ඉච්ඡිතදිසාභිමුඛංකත්වාපාජනවගසනගමනට්ඨානාචාගවති. 

නාවට්ඨකථාවණ්ණනා. 

133-4. යන්ති එගතනාති යානං. රමයතීති රකථො. වහති, වුය්හති, වහන්ති

එගතනාතිවා ව්හං. ‘‘උපරිමණ්ඩපසදිසං පෙරච්ඡන්නං, සබ්බපාලිගුණ්ඨිමං

වා ඡාගෙත්වා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 1.100) අට්ඨෙථායං වුත්තනගයන කතං

සකටංවය්හංනාම. සන්දමානිොති‘‘උගභොසුපස්ගසසුසුවණ්ණරජතාදිමයා
ගගොපානසිගයො ෙත්වා ගරුළපක්ඛකනගයන කතා සන්ෙමානිකා’’ති (පාරා.

අට්ඨ. 1.100) අට්ඨෙථායං වුත්තනගයන කතයානවිගසගසො. ඨානා 

චාවනකයො ස්මින්තිඨානාචාවන්පගයොගග. 

135-6. ෙසට්ඨානාචාවනවගසන පාරාජිකං වෙන්ගතහි පඨමං
ඨානගභෙස්ස ඤාතබ්බත්තා තං ෙස්ගසත්වා ආපත්තිගභෙං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘යානස්ස දුෙයුත්තස්සා’’තිආදි. දුෙයුත්තස්සාති දුකං ගගොයුගං යුත්තස්ස

යස්සාති, යුත්ගතයස්මින්තිවාවිග්ගගහො. දස ඨානානීතිද්වින්නංගගොණානං
අට්ඨපාො, ද්ගවචචක්කානීතිඑගතසංෙසන්නං පතිට්ඨිතට්ඨානානංවගසන
ෙස ඨානානි වගෙයයාති අත්ගථො. එගතගනව නගයන චතුයුත්තාදියාගන

අට්ඨාරසාති ඨානගභෙස්ස නගයො ෙස්සිගතො ගහොති. යානං පා යකතොති

සකටාදියානංගපසයගතො.‘‘ධුගරතියුගාසන්ගන’’තිඅට්ඨකථාය  ණ්ඨිපකද 
වුත්තං. රථීසාය යුගගන සද්ධිං බන්ධනට්ඨානාසන්ගනති වුත්තං ගහොති. 

‘‘ධුර’’න්තිචයුගස්ගසවනාමං. ‘‘ධුරං ඡඩ්ගඩත්වා, ධුරංආගරොගපත්වා’’ති

(පාරා. අට්ඨ. 1.100) අට්ඨෙථාවචනගතො තංසහචරියාය
සම්බන්ධනට්ඨානම්පි ධුරංනාම. ඉධපනගඞ්ගා-සද්ගෙො වියගඞ්ගාසමීගප
ධුරසමීගපපාජකස්ස නිසජ්ජාරහට්ඨාගනධුරස්සවත්තමානතාලබ්භති. 

ගගොණානංපාදුද්ධාගරතස්සථුල්ලච්චයංවිනිද්දිගසතිගයොජනා. ඉෙඤ්ච
ගගොණානං අවිගලොමකාලං සන්ධාය වුත්තං. විගලොමකාගල සම්භවන්තං

විගසසං ගජොගතතුං ‘‘ථුල්ලච්චයං තු’’ ඉච්චත්ර තු-සද්ගෙන අට්ඨෙථායං 
‘‘සගචපනගගොණා ‘නායංඅම්හාකංසාමිගකො’තිඤත්වාධුරංඡඩ්ගඩත්වා
ආකඩ්ඪන්තාතිට්ඨන්තිවා ඵන්ෙන්තිවා, රක්ඛතිතාව.ගගොගණපුනඋජුකං



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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පටිපාගෙත්වාධුරංආගරොගපත්වා ෙළ්හං ගයොගජත්වාපාචගනනවිජ්ඣිත්වා
පාගජන්තස්ස වුත්තනගයගනව ගතසං පාදුද්ධාගරන ථුල්ලච්චය’’න්ති

වුත්තවිගසගසොසඞ්ගහිගතොතිෙට්ඨබ්ගබො. චක්ොනං හීතිඑත්ථඅධිගකන හි-
සද්ගෙන ‘‘සගචපි සකද්ෙගම මග්ගග එකං චක්කංකද්ෙගමලග්ගං ගහොති, 
දුතියංචක්කංගගොණාපරිවත්ගතන්තා පවත්ගතන්ති, එකස්සපනඨිතත්තා
න තාව අවහාගරො ගහොති. ගගොගණ පන පුන උජුකං පටිපාගෙත්වා
පාගජන්තස්ස ඨිතචක්ගක ගකසග්ගමත්තං ඵුට්ගඨොකාසං අතික්කන්ගත

පාරාජික’’න්ති (පාරා. අට්ඨ.1.100) අට්ඨෙථායං වුත්තවිගසගසො ෙස්සිගතො
ගහොතීතිෙට්ඨබ්බං. 

137-9. එත්තාවතා යුත්තයානවිනිච්ඡයං ෙස්ගසත්වා ඉොනි

අයුත්තයානවිනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘අයුත්තෙස්සා’’තිආදි. ධුගරන
උපත්ථම්භනියං ඨිතස්ස තස්ස අයුත්තකස්සාපි ච යානකස්ස
උපත්ථම්භනිචක්කකානං වගසන තීගණව ඨානානි භවන්තීති ගයොජනා.

තත්ථ අයුත්තෙස්සාති ගගොගණහි අයුත්තකස්ස. ධුකරනාති
යථාවුත්තනගයන ධුරයුත්තට්ඨානසමීපගෙගසන, සකටසීගසනාති වුත්තං

ගහොති. උපත්ථම්භනියන්ති සකටසීගසොපත්ථම්භනියා උපරි ඨිතස්ස. 
උපත්ථම්භයති ධුරන්ති උපත්ථම්භනී. සකටස්ස
පච්ඡිමභාගගොපත්ථම්භනත්ථං දීයමානං ෙණ්ඩද්වයං පච්ඡිගමොපත්ථම්භනී
නාම, පුරිමභාගස්ස දීයමානස්ස උපත්ථම්භනී පුරිගමොපත්ථම්භනී නාමාති
අයමුපත්ථම්භනීනං විගසගසො. ඉධ පුරිගමොපත්ථම්භනී අධි්ගපතා. 

‘‘උපත්ථම්භනිචක්ෙොනං වකසන තීකණව ඨානානී’’ති ඉෙං ගහට්ඨා
අක්පකතාය උපත්ථම්භනියා වගසන වුත්තං, ක්පකතාය පන වගසන 
‘‘චත්තාරී’’තිවත්තබ්බං. 

‘‘තථා’’ති ඉමිනා ‘‘ඨානානි තීගණවා’’ති ආකඩ්ඪති, 

ොරුචක්කද්වයවගසන තීණි ඨානානීති අත්ගථො. ‘‘දාරූන’’න්ති ඉමිනා
බහුවචනනිද්ගෙගසන රාසිකතොරූනං ොරුකස්ස එකස්සාපි ඵලකස්සාපි

ගහණං ගවදිතබ්බං. ‘‘භූමියම්පිධුකරකනව, තකථව ඨපිතස්ස චා’’තිඉමිනා 
තීණිගයව ඨානානීති අතිදිසති. එත්ථ ධුරචක්කානං පතිට්ඨිගතොකාසවගසන

තීණිඨානානි.එත්ථච උපරිට්ඨපිතස්සචාති ච-කාරං‘‘භූමියං ඨපිතස්සා’’ති
එත්ථාපි ගයොගජත්වා සමුච්චයං කාතුං සක්කාති. තත්ථ අධිකවචගනන ච-

කාගරන අට්ඨෙථායං ‘‘යංපනඅයුත්තකංධුගරඑකාය, පච්ඡගතො චද්වීහි
උපත්ථම්භනීහි උපත්ථම්ගභත්වා ඨපිතං, තස්ස තිණ්ණං උපත්ථම්භනීනං, 
චක්කානඤ්ච වගසන පඤ්ච ඨානානි. සගච ධුගර උපත්ථම්භනී 
ගහට්ඨාභාගග ක්පකතා ගහොති, ඡ ඨානානී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 1.100) 
වුත්තවිනිච්ඡයං සඞ්ගණ්හාති. 

පුරකතො පච්ඡකතො වාපීති එත්ථ ‘‘කඩ්ඪත්වා’’ති පාඨගසගසො. අපි-
සද්ගෙන ‘‘උක්ඛිපිත්වාපී’’ති අවුත්තං සමුච්චිගනොති. ගයො පන පුරගතො
කඩ්ඪත්වාඨානා චාගවති, ගයොවාපනපච්ඡගතොකඩ්ඪත්වාඨානාචාගවති, 
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ගයොවාපනඋක්ඛිපිත්වාඨානා චාගවතීතිගයොජනා. තිණ්ණන්තිඉගමතගයො
ගහිතා, ‘‘ගතස’’න්ති සාමත්ථියා ලබ්භති, ගතසං තිණ්ණං පුග්ගලානන්ති

වුත්තං ගහොති. කො කිං ගහොතීති ආහ ‘‘ථුල්ලච්චයං තු…කප.… 

පරා කයො’’ති. ‘‘ඨානා චාකව’’ති ඉෙං ‘‘ථුල්ලච්චය’’න්ති ඉමිනාපි

සම්බන්ධනීයං. තු-සද්ෙස්ස විගසසගජොතනත්ථං උපාත්තත්තා
සාවගසසට්ඨානාචාවගන ඵන්ොපනථුල්ලච්චයං, නිරවගසසට්ඨානාචාවගන
පනකගතඨානාචාවනපාරාජිකාවුත්තාගහොතීති ෙට්ඨබ්බං. 

140. අක්ඛානං සීසකෙහීති අක්ඛස්ස උභයගකොටීහි. 
‘‘ජාතයාඛයායගමකස්මිං බහුවචනමඤ්ඤතරාය’’මිති වචනගතො එකස්මිං

අත්ගථබහුවචනං යුජ්ජති. ‘‘ඨිතස්සා’’තිඑතස්සවිගසසනස්ස‘‘යානස්සා’’ති 
විගසසිතබ්බං සාමත්ථියා ලබ්භති. ‘‘ඨානානි ද්ගව’’ති වුත්තත්තා යථා
සකටධුරං භූමිං න ඵුසති, එවං උච්චතගරසු ද්වීසු තුලාදිොරූසු ද්ගව
අක්ඛසීගසආගරොගපත්වා ඨපිතංයානගමවගය්හති. 

141. ෙඩ්ඪන්කතොති ද්වින්නං අක්ඛසීසානං ආධාරභූගතසු ොරූසු

ඝංසිත්වා ඉගතොචිගතොචකඩ්ඪන්ගතො. උක්ඛිපන්කතොතිඋජුංඨිතට්ඨානගතො 

උච්චාගරන්ගතො. ඵුට්කඨොොසච්චකයති ඵුට්ගඨොකාසගතො 

ගකසග්ගමත්තාතික්කගම. අඤ්ඤස්සාති යථාවුත්ත්පකාරගතො ඉතරස්ස. 

යස්සෙස්සචි රථාදිකස්ස යානස්ස. 

142. අක්ඛුද්ධීනන්ති චතුන්නං අක්ඛරුද්ධනකආණීනං. අක්ඛස්ස 
උභයගකොටීසු චක්කාවුණනට්ඨානගතො අන්ගතො ද්වීසු සකටබාහාසු 
අක්ඛරුද්ධනත්ථාය ද්ගව අඞ්ගුලිගයො වියආගකොටිතා චතස්ගසොආණිගයො

අක්ඛුද්ධි නාම. ධුරස්සාති ධුරබන්ධනට්ඨානාසන්නස්ස රථසීසග්ගස්ස. තං 

යානං. වා-සද්ගෙනපස්ගසවාගගහත්වා කඩ්ඪන්ගතො, මජ්ගඣවාගගහත්වා

උක්ඛිගපන්ගතොති කිරියන්තරං වික්ගපති.  කහත්වාති එත්ථ

‘‘කඩ්ඪන්ගතො’’ති පාඨගසගසො. ඨානා චාකවතීති උද්ධීසු ගගහත්වා
කඩ්ඪන්ගතො අත්තගනො දිසාය උද්ධිඅන්ගතන ඵුට්ඨට්ඨානං ඉතගරන
උද්ධිපරියන්ගතනගකසග්ගමත්තම්පි අතික්කාගමති. 

‘‘උද්ධීසු වා’’ති සාසඞ්කවචගනන අනුද්ධිකයානස්සාපි විජ්ජමානත්තං

සූචිතංගහොති. අට්ඨෙථායං ‘‘අථඋද්ධිඛාණුකානගහොන්ති, සමගමවබාහං
කත්වා මජ්ගඣ විජ්ඣිත්වා අක්ඛසීසානි පගවසිතානි ගහොන්ති, තං
ගහට්ඨිමතලස්සසමන්තා සබ්බංපථවිංඵුසිත්වාතිට්ඨති, තත්ථචතූසුදිසාසු, 
උද්ධඤ්ච ඵුට්ඨට්ඨානාතික්කමවගසන පාරාජිකං ගවදිතබ්බ’’න්ති (පාරා.
අට්ඨ.1.100) වුත්තවිනිච්ඡයඤ්චබයතිගරකවගසනසඞ්ගණ්හාති. 

143. නාභියාති නාභිමුගඛන. එෙකමව සියා ඨානන්ති එකං නාභියා
ඵුට්ඨට්ඨානගමව ඨානං භවතීති අත්ගථො. ‘‘එකමස්ස සියා ඨාන’’න්ති 

ගපොත්ථගකසු දිස්සති, තගතො පුරිමපාගඨොව සුන්ෙරතගරො. පරිච්කඡකදොපීති
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එත්ථ පි-සද්ගෙො විගසසත්ථගජොතගකො, පරිච්ගඡගෙො පනාති අත්ගථො. 

පඤ්චධාති නාභියා චතුපස්සපරියන්තං, උද්ධඤ්ච පඤ්චධා, 
ඨානාචාවනාකාගරොගහොතීතිඅත්ගථො. 

144. ඨානානි ද්කවති ගනමියා, නාභියා ච ඵුට්ඨට්ඨානවගසන ද්ගව

ඨානානි. අස්සාති චක්කස්ස. කතසං ද්වින්නංඨානානං.භිත්තිආදිංඅපස්සාය 

ඨපිතචක්කස්සාපි හි අට්ඨෙථායං වුත්ගතො අයම්පි විනිච්ඡගයො වුත්ගතො, 
ගයොපිඉමිනාචපාගඨනෙස්සිගතොගහොති. 

145. අනාරක්ඛන්ති සාමිගකන අසංවිහිතාරක්ඛං. අකධොකදත්වාති

ගගොගණඅගපගසත්වා. වට්ටති, පාරාජිකංනගහොතීතිඅධි්පාගයො.සාමිගක
ආහරාගපන්ගතපනභණ්ඩගෙයයංගහොති. 

යානට්ඨකථාවණ්ණනා. 

146. භාරට්ඨකථාය සීසක්ඛන්ධෙකටොලම් වසාති එවංනාමකානං 
සරීරාවයවානං වගසන භාගරො චතුබ්බිගධො ගහොති. තත්ථ සීසභාරාදීසු 
අසම්ගමොහත්ථං සීසාදීනං පරිච්ගඡගෙො ගවදිතබ්ගබො – සීසස්ස තාව
පුරිමගගලගලවාටගකො පිට්ඨිගගලගකසඤ්චිගකසන්ගතආවට්ගටොගහොති, 
ගලස්ගසවඋගභොසුපස්ගසසුගකසඤ්චි ගකසාවට්ටාඔරුය්හජායන්ති, ගය
‘‘කණ්ණචූළිකා’’ති වුච්චන්ති, ගතසං අගධොභාගගො චාති අයං

ගහට්ඨිමපරිච්ගඡගෙො, තගතොඋපරි සීසං, එත්ථන්තගර ඨිතභාගරො සීසභාකරො 
නාම. 

උගභොසුපස්ගසසුකණ්ණචූළිකාහිපට්ඨායගහට්ඨා, ක්පගරහි පට්ඨාය
උපරි, පිට්ඨිගලාවට්ටගතො ච ගලවාටකගතො ච පට්ඨාය ගහට්ඨා, 
පිට්ඨිගවමජ්ඣාවට්ටගතොචඋරපරිච්ගඡෙමජ්ගඣහෙයආවාටගතොචපට්ඨාය

උපරි ඛන්කධො, එත්ථන්තගරඨිතභාගරො ඛන්ධභාකරො නාම. 

පිට්ඨිගවමජ්ඣාවට්ටගතො, පනහෙයආවාටගතොච පට්ඨායගහට්ඨායාව

පාෙනඛසිඛා, අයං ෙටිපරිච්ගඡගෙො, එත්ථන්තගර සමන්තගතො සරීගර

ඨිතභාගරො ෙටිභාකරො නාම. 

ක්පරගතො පට්ඨාය පන ගහට්ඨා යාව හත්ථනඛසිඛා, අයං 

ඔලම් ෙපරිච්ගඡගෙො, එත්ථන්තගරඨිතභාගරො ඔලම් කෙො නාම. 

භරතීති භාකරො, භරති එගතන, එතස්මින්ති වා භාකරො, ඉති

යථාවුත්තසීසාෙගයො අවයවා වුච්චන්ති. භාගර තිට්ඨතීති භාරට්ඨං. ඉති
සීසාදීසු ඨිතං භණ්ඩං වුච්චති. ‘‘භාගරොගයව භාරට්ඨ’’න්ති (පාරා. අට්ඨ.

1.101) අට්ඨෙථාවචනගතො භරීයතීති භාකරො, කම්මනි සිද්ගධන භාර-
සද්ගෙනභණ්ඩගමවවුච්චති. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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147. සිරස්මිංකයවාති යථාපරිච්ඡින්ගන සිරසි එව. සාකරතීති

අනුක්ඛිපන්ගතො ඉගතො චිගතො ච සාගරති. ථුල්ලච්චයං සියාති
ඵන්ොපනථුල්ලච්චයංභගවයය. 

148. ඛන්ධන්ති යථාපරිච්ඡින්නගමව ඛන්ධං. ඔකරොපිකතති ඔහාරිගත. 

සීසකතොතිඑත්ථ ‘‘උද්ධ’’න්තිපාඨගසගසො, යථාපරිච්ඡින්නසීසගතොඋපරීති

අත්ගථො. කෙසග් මත්තම්පීතිගකසග්ගමත්තංදූරංකත්වා. පි-සද්ගෙොපගගව

තගතො අධිකන්ති දීගපති. කමොකචන්කතොපීති ගකසග්ගගන අඵුසන්තං

අපගනන්ගතො.එත්ථාපි පි-සද්ගෙනනගකවලංඛන්ධංඔගරොගපන්තස්ගසව
පාරාජිකං, අපිචගඛො ගමොගචන්ගතොපි පරාජිගතොතිගහට්ඨාවුත්තමගපක්ඛති. 
පසිබ්බකාදියමකභාරං පන සීගස ච පිට්ඨියඤ්චාති ද්වීසු ඨාගනසු ඨිතත්තා

ද්වීහි ඨාගනහි අපනයගනන පාරාජිකං ගහොති, තඤ්ච ‘‘සීසකතො

කමොකචන්කතො’’ති ඉමිනාවඑකගෙසවගසනසඞ්ගහිතන්තිෙට්ඨබ්බං. 

149-50. එවං සීසභාගර විනිච්ඡයං ෙස්ගසත්වා තෙනන්තරං
උද්ගෙසක්කගමසු ඛන්ධභාරාදීසු විනිච්ඡගය ෙස්ගසතබ්ගබපි අවසාගන
වුත්තඔලම්බකභාගර විනිච්ඡයං ෙස්ගසත්වා ආෙයන්තභාරානං

වුත්තනයානුසාගරන ගසගසසුපි විනිච්ඡයං අතිදිසිතුමාහ ‘‘භාර’’න්තිආදි. 

සුද්ධමානකසොති පාතරාසාදිකාරගණන අගථයයචිත්ගතො, හත්ථගතභාරං
ගථයයචිත්ගතන භූමියං ඨපනනිස්සජ්ජනාදිං කගරොන්තස්ස හත්ථගතො
මුත්තමත්ගතපාරාජිකන්තිඉෙගමගතන උපලක්ඛිතන්තිෙට්ඨබ්බං. 

එත්ථ වුත්තනකයකනවාති සීසභාරඔලම්බකභාගරසු වුත්තානුසාගරන. 

කසකසසුපි භාකරසූති ඛන්ධභාරාදිගකසුපි. මතිසාකරන සාරමතිනා. 

කවදිතබ්ක ො විනිච්ඡකයොති යථාපරිච්ඡින්ගනසු ඨාගනසු ඨිතං පාෙග්ඝනකං
යංකිඤ්චිවත්ථුංගථයයචිත්ගතන‘‘ගණ්හිස්සාමී’’තිආමසන්තස්ස දුක්කටං, 
ඨානා අචාගවත්වා ඵන්ොගපන්තස්ස ථුල්ලච්චයං, 
යථාපරිච්ඡින්නට්ඨානාතික්කමනවගසන වා උද්ධංඋක්ඛිපනවගසන වා
ඨානා චාගවන්තස්ස පාරාජිකං ගහොතීති අයං විනිච්ඡගයො ගවදිතබ්ගබොති
අත්ගථො. 

භාරට්ඨකථාවණ්ණනා. 

151-3. ඉොනි ආරාමට්ඨවිනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘දුක්ෙට’’න්තිආදි. 

ආරාමන්ති චම්පකාදිපු්ඵාරාමඤ්ච අම්බාදිඵලාරාමඤ්චාති ද්වීසු ආරාගමසු
යං කඤ්චි ආරාමං. ආරමන්ති එත්ථ පු්ඵාදිකාමිගනොති විග්ගගහො, තං 

ආරාමං, අභි-සද්ෙගයොගග උපගයොගවචනං. අභියුඤ් කතොති පරායත්තභාවං
ජානන්ගතො ‘‘මම සන්තක’’න්ති අට්ටං කත්වා ගණ්හිතුං ගථයයචිත්ගතන
සහායාදිභාවත්ථං දුතියකපරිගයසනාදිවගසන අභියුඤ්ජන්තස්ස දුක්කටං
මුනිනාවුත්තන්තිඉමිනාසම්බන්ධනීයං, අදින්නාොනස්සපුබ්බපගයොගත්තා

සහපගයොගගණනාය දුක්කටන්ති භගවතා වුත්තන්ති අත්ගථො. ධම්මං
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චරන්කතොති අට්ටං කගරොන්ගතො. පරං සාමිකං පරාක ති කච, සයං

සාසනගතො පරාජිකතොතිගයොජනා. 

තස්සාති භණ්ඩසාමිගනො. විමතිං  නයන්තස්සාති ‘‘ඉමිනා සහ අට්ටං
කත්වා මම සන්තකං ලභිස්සාමි වා, න වා’’ති සංසයං උ්පාගෙන්තස්ස
ගචොරස්ස. ගයොපි ධම්මං චරන්ගතො සයං පරජ්ජති, තස්ස ච ථුල්ලච්චයන්ති
ගයොජනා. 

සාමිකනො ධුරනික්කඛකපති ‘‘අයං ථද්ගධො කක්ඛගළො
ජීවිතබ්රහ්මචරියන්තරායම්පි ගම කගරයය, අලං ොනි මය්හං ඉමිනා 
ආරාගමනා’’ති සාමිගනො ධුරනික්ගඛගප සති, අත්තගනො ‘‘න ෙස්සාමී’’ති
ධුරනික්ගඛගප චාති ගයොජනා. එවං උභින්නං ධුරනික්ගඛගප පාරාජිකං. 

තස්සාති අභියුඤ්ජන්තස්ස. සබ්ක සං කූටසක්ඛීනඤ්චාති ච-කාගරො
ලුත්තනිද්දිට්ගඨොති ගවදිතබ්ගබො. ගචොරස්ස අස්සාමිකභාවං ඤත්වාපි
තොයත්තකරණත්ථංයංකිඤ්චිවෙන්තාකූටසක්ඛිගනො, ගතසංසබ්ගබසම්පි 
භික්ඛූනංපාරාජිකංගහොතීතිඅත්ගථො. 

ආරාමට්ඨකථාවණ්ණනා. 

154. විහාරට්ඨකථායං විහාරන්ති උපලක්ඛණත්තා ‘‘පරිගවණං වා, 

ආවාසං වා’’ති ච ගගහතබ්බං. සඞ්ඝිෙන්ති චාතුද්දිසං සඞ්ඝං උද්දිස්ස

භික්ඛූනං දින්නත්තා සඞ්ඝසන්තකං. ෙඤ්චීති ඛුද්ෙකං, මහන්තං වාති
අත්ගථො. අච්ඡින්දිත්වාන ගණ්හිතුං අභියුඤ්ජන්තස්ස පාරාජිකා න

සිජ්ඣතීතිපි පාඨගසසගයොජනා. ගහතුං ෙස්ගසති ‘‘සබ්ක සං 

ධුරනික්කඛපාභාවකතො’’ති, සබ්බස්ගසව චාතුද්දිසිකසඞ්ඝස්ස
ධුරනික්ගඛපස්ස අසම්භවගතොති අත්ගථො. ‘‘විහාර’’න්ති එත්තකගමව
අවත්වා ‘‘සඞ්ඝික’’න්ති විගසසගනන දීඝභාණකාදිගභෙස්ස ගණස්ස, 
එකපුග්ගලස්ස වා දින්නවිහාරාදිං අච්ඡින්දිත්වා ගණ්හන්ගත
ධුරනික්ගඛපසම්භවාපාරාජිකන්තිවුත්තංගහොති.එත්ථවිනිච්ඡගයොආරාගම 
විය ගවදිතබ්ගබො. ඉගමසු තත්රට්ඨභණ්ගඩ විනිච්ඡගයො 
භූමට්ඨථලට්ඨආකාසට්ඨගවහාසට්ගඨසු වුත්තනගයන ඤාතුං සක්කාති න
වුත්ගතොති ගවදිතබ්ගබො. 

විහාරට්ඨකථාවණ්ණනා. 

155-6. ගඛත්තට්ගඨ සීසානීති වල්ලිගයො. නිදම්පිත්වානාති යථා

ධඤ්ඤමත්තං හත්ථගතං ගහොති, තථා කත්වා. අසිකතනාති ොත්ගතන. 

ලායිත්වාති ොයිත්වා. සබ්බකිරියාපගෙසු ‘‘සාලිආදීනං සීසානී’’ති 
සම්බන්ධනීයං. සාලිආදීනං සීසානි නිෙම්පිත්වා ගණ්හගතො යස්මිං බීගජ
ගහිගත වත්ථු පූරති, තස්මිං බන්ධනා ගමොචිගත තස්ස පාරාජිකං භගවති
ගයොජනා. අසිගතන ලායිත්වා ගණ්හගතො යස්මිං සීගස ගහිගත…ගප.… 
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භගව, කගරන ඡින්දිත්වා ගණ්හගතො යස්සං මුට්ඨියං ගහිතායං…ගප.… 

භගවතිගයොජනා. බීක ති වීහාදිඵගල. වත්ථු පූරතීතිපාෙග්ඝනකං ගහොතීති. 

මුට්ඨියන්ති සීසමුට්ඨියං, බීජමුට්ඨියං වා.  න්ධනා කමොචිකතති
බන්ධනට්ඨානගතොගමොචිගත. 

157. දණ්කඩො වාති වත්ථුපූරකවීහිෙණ්ගඩො වා. අච්ඡින්ගනො රක්ඛතීති 

සම්බන්ගධො. තකචොවාතිතස්ස ෙණ්ඩස්සඑකපස්ගසඡල්ලිවා අච්ඡින්ගනො

රක්ඛතිච්ගචව සම්බන්ගධො. වා-ග්ගහගණන ඉධාවුත්තං අට්ඨෙථාගතං

(පාරා. අට්ඨ.1.104) ‘‘වාගකො’’ති ඉෙංසඞ්ගණ්හාති. වාකෙො නාම ෙණ්ගඩ
වා තගච වා බාහිරං. ඉධාපි තගචො වා අච්ඡින්ගනො රක්ඛතීති ගයොජනා. 

වීහිනාෙම්පි වාති ගහිතධඤ්ඤසාලිසීගසන පතිට්ඨිතං වීහිකුද්රූසාදිගච්ඡානං

නාළං, තචගබ්ගභොති වුත්තං ගහොති. දීඝන්ති දීඝං ගච ගහොති. 

‘‘අනික්ඛන්කතොවා’’ති ඉමිනා ‘‘ෙණ්ගඩො’’ති සම්බන්ගධො. ‘‘තගතො’’ති 
පාඨගසගසො. තගතො දීඝවීහිනාළගතො සබීජවීහිසීසෙණ්ගඩො සබ්බගසො
ඡින්ගනො ඡින්නගකොටියා ගකසග්ගමත්තම්පි බහි අනික්ඛන්ගතොති අත්ගථො. 

රක්ඛතීතිතංභික්ඛුංදුක්කටථුල්ලච්චයපාරාජිකවත්ථූනං අනුරූපාපත්තිගතො
පාගලති.මුත්ගතොගච, නරක්ඛතීතිඅත්ගථො. 

වුත්තඤ්ගචතං අට්ඨෙථායං ‘‘වීහිනාළං දීඝම්පි ගහොති, යාව
අන්ගතොනාළගතො වීහිසීසෙණ්ඩගකො න නික්ඛමති, තාව රක්ඛති. 
ගකසග්ගමත්තම්පි නාළගතො ෙණ්ඩකස්ස ගහට්ඨිමතගල නික්ඛන්තමත්ගත
භණ්ඩග්ඝවගසන කාගරතබ්ගබො’’ති (පාරා. 1.104). තථා ඉමිනාව

විනිච්ඡගයන අට්ඨෙථායං ‘‘ලායිතබ්බවත්ථුපූරකවීහිසීසමුට්ඨියා මූගල
ඡින්ගනපි සීගසසුඅච්ඡින්නවීහිසීසග්ගගහිසද්ධිංජගටත්වාඨිගතසුරක්ඛති, 
ජටංවිජගටත්වා විගයොජිගතසුයථාවුත්තපාරාජිකාදිආපත්තිගයොගහොන්තී’’ති
එවමාදිගකොවිනිච්ඡගයොච සූචිගතොතිගගහතබ්ගබො. 

158. මද්දිත්වාති වීහිසීසානි මද්දිත්වා. පප්කඵොකටත්වාති භුසාදීනි

ඔඵුනිත්වා. ඉගතො සාරං ගණ්හිස්සාමීති පරික්ගපතීති ගයොජනා. ඉකතොති

වීහිසීසගතො. සාරං ණ්හිස්සාමීතිසාරභාගංආදියිස්සාමි.සගචපරික්ගපතීති 

ගයොජනා. රක්ඛතීති වත්ථුපගහොනක්පමාණං ොත්ගතන ලායිත්වා වා
හත්ගථන ඡින්දිත්වා වා ඨානා චාගවත්වා ගහිතම්පි යාව පරික්ගපො න
නිට්ඨාති, තාවආපත්තිගතොරක්ඛතීතිඅත්ගථො. 

159. මද්දකනපීති වීහිසීසමද්ෙගනපි. උද්ධරකණපීති පලාලාපනයගනපි. 

පප්කඵොටකනපීති භුසාදිකචවරාපනයගනපි. කදොකසො නත්ථීති අග්ඝවගසන
පාරාජිකාදිආපත්තිගයො න භවන්ති, සහපගයොගදුක්කටං පන ගහොගතව. 

අත්තකනො…කප.… පරා කයොති අත්තගනො පඨමං පරික්පිතාකාගරන
සබ්බං කත්වා සාරභාගං ගණ්හිතුං අත්තගනො භාජගන පක්ඛිත්තමත්ගත 
යථාවුත්තපාරාජිකාෙගයොගහොන්තීතිඅත්ගථො. 
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160. එත්තාවතා ‘‘ගඛත්තට්ඨං නාම භණ්ඩං ගඛත්ගත චතූහි ඨාගනහි
නික්ඛිත්තං ගහොති භූමට්ඨං ථලට්ඨං ආකාසට්ඨං ගවහාසට්ඨ’’න්ති (පාරා.
104) වුත්තානි ගඛත්තට්ඨානි චත්තාරි යථාවුත්තසදිසානීති තානි පහාය

‘‘තත්ථජාතක’’න්තිආදි පාළියං ආගගත තත්රජාගත විනිච්ඡයං ෙස්ගසත්වා
ඉොනි‘‘ගඛත්තංනාමයත්ථපුබ්බණ්ණංවා අපරණ්ණංවාජායතී’’ති(පාරා.

104) එවමාගගත ගඛත්ගතපි විනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘ ාන’’න්තිආදි. 

 ානන්තිපරසන්තකභාවං ජානන්ගතො. ඛීලන්තිඅ්පිතක්ඛරංවාඉතරංවා

පාසාණාදිඛීලං. සඞ්ොකමතීති පරායත්තභූමිං සාමිකා යථා පස්සන්ති, තථා
වා අඤ්ඤථා වා අත්තගනො සන්තකං කාතුකාමතාය ගකසග්ගමත්තම්පි
ඨානංයථාසසන්තකංගහොති, තථාගථයයචිත්ගතනනිඛණතීතිඅත්ගථො. 

161. තං පාරාජිකත්තං තස්ස කො ගහොතීති ආහ ‘‘සාමිොනං තු

ධුරනික්කඛපකන සතී’’ති.‘‘ගහොතී’’තිපාඨගසගසො. තු-සද්ගෙන‘‘අත්තගනො 
වා’’ති විගසසස්ස සඞ්ගහිතත්තා සාමිගනො
නිරාලයභාවසඞ්ඛාතධුරනික්ගඛගපච‘‘සාමිකස්ස නෙස්සාමී’’තිඅත්තගනො

ධුරනික්ගඛගප ච තස්ස පාරාජිකත්තං ගහොතීති අත්ගථො. එවමුදීරිතන්ති
‘‘ගකසග්ගමත්තම්පී’’තිඑවංනියමිතංකථිතං. 

162. යාපනාතියාභූමිපන. කතසු ද්වීසු ඛීගලසු. ආකදොථුල්ලච්චයන්ති

පඨගමඛීගලසඞ්කාමිගතගසො භික්ඛුථුල්ලච්චයංආපජ්ජති. දුතිකයතිදුතිගය
ඛීගල සඞ්කාමිගත පරාජගයො ගහොතීති ගයොජනා. බහූහි ඛීගලහි
ගගහතබ්බට්ඨාගන පරියන්තඛීගලසුද්වීසුවිනිච්ඡගයොචඑගතගනවවුත්ගතො
ගහොති.එත්ථපනඅන්ගත ඛීලද්වයංවිනාඅවගසසඛීලනිඛණගනචඉතගරසු
තෙත්ගථසුසබ්බපගයොගගසුචදුක්කටංගහොතීති විගසගසො. 

163-4. ‘‘මගමෙං සන්තක’’න්ති ඤාගපතුකාගමොති සම්බන්ගධො.
පරසන්තකාය භූමියා පරායත්තභාවං ඤත්වාව ගථයයචිත්ගතන
ගකසග්ගමත්තම්පි ඨානං ගණ්හිතුකාමතාය ‘‘එත්තකං ඨානං මම 
සන්තක’’න්ති රජ්ජුයා වා යට්ඨියා වා මිනිත්වා පරස්ස ඤාගපතුකාගමොති

අත්ගථො. කයහි ද්වීහි පකයොක හීති සබ්බපච්ඡිමගකහි

රජ්ජුපසාරණයට්ඨිපාතනානමඤ්ඤතගරහි ද්වීහි පගයොගගහි. කතසූති
නිද්ධාරගණභුම්මං. 

ඉධ රජ්ජුංවාපීතිවික්පත්ථවා-සද්ගෙන‘‘යට්ඨිංවා’’තිගයොගජතබ්ගබපි

අවුත්තසමුච්චයත්ථං අධිකවචනභාගවන වුත්තපි-සද්ගෙන
ඉධාවුත්තමරියාෙවතීනං විනිච්ඡයස්ස ඤාපිතත්තා
යථාවුත්තරජ්ජුයට්ඨිවිනිච්ඡගයසු විය පරසන්තකාය භූමියා 
ගකසග්ගමත්තම්පි ඨානං ගථයයචිත්ගතන ගණ්හිතුකාමතාය වතිපාගෙ
නිඛණිත්වා වා සාඛාමත්ගතන වා වතිං කගරොන්තස්ස මරියාෙං වා
බන්ධන්තස්ස පාකාරං වා චිනන්තස්ස පංසුමත්තිකා වා වඩ්ගඪන්තස්ස
පුබ්බපගයොගග පාචිත්තියට්ඨාගන පාචිත්තියඤ්ච දුක්කටඤ්ච සහපගයොගග
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ගකවලදුක්කටඤ්ච පච්ඡිමපගයොගගසු ද්වීසු පඨමපගයොගග ථුල්ලච්චයඤ්ච
අවසානපගයොගග පාරාජිකඤ්ච ගහොතීති විනිච්ඡගයොපි සඞ්ගහිගතොති 
ෙට්ඨබ්බං. 

ගඛත්තට්ඨකථාවණ්ණනා. 

165. වත්ථට්ඨාදීසු වත්ථට්ඨස්සාති එත්ථ ‘‘වත්ථු නාම ආරාමවත්ථු

විහාරවත්ථූ’’ති (පාරා. 105) පදභා කන වුත්තත්තා පු්ඵාදිආරාගම කාතුං
සඞ්ඛරිත්වාඨපිතභූමිච පුබ්බකතාරාමානංවිනාගසතුච්ඡභූමිචවිහාරංකාතුං
අභිසඞ්ඛතා භූමි ච නට්ඨවිහාරභූමි චාති එවං විභාගවති වසති එත්ථ
උපගරොගපොවාවිහාගරොවාති ‘‘වත්ථූ’’ති වුච්චතිඉච්ගචවංදුවිධංවත්ථුඤ්ච
‘‘වත්ථුට්ඨං නාම භණ්ඩං වත්ථුස්මිං චතූහි ඨාගනහි නික්ඛිත්තං ගහොති
භූමට්ඨංථලට්ඨංආකාසට්ඨංගවහාසට්ඨ’’න්ති(පාරා.105) වචනගතොඑවං
චතුබ්බිධං භණ්ඩඤ්චාති ඉෙං ද්වයං වත්ථු ච වත්ථුට්ඨඤ්ච 
වත්ථුවත්ථුට්ඨන්ති වත්තබ්ගබ එකගෙසසරූගපකගසසවගසන සමාගසත්වා, 
උ-කාරස්ස ච අකාරං කත්වා ‘‘වත්ථට්ඨස්සා’’ති ෙස්සිතන්ති ගගහතබ්බං. 
යථාවුත්තදුවිධවත්ථුගනො, වත්ථට්ඨස්ස ච භණ්ඩස්සාති අත්ගථො. 

කඛත්තට්කඨතිඑත්ථාපිඅයගමවසමාගසොතිගඛත්ගතචගඛත්තට්ගඨචාති 

ගගහතබ්බං. නාවට්ඨාදිගවොහාගරපි එගසව නගයො.  ාමට්කඨපි චාති 
‘‘ගාමට්ඨං නාම භණ්ඩං ගාගම චතූහි ඨාගනහි නික්ඛිත්තං ගහොති
භූමට්ඨං…ගප.… ගවහාසට්ඨ’’න්ති (පාරා. 106) වුත්ගත චතුබ්බිගධ
ගාමට්ඨභණ්ගඩපීතිඅත්ගථො. 

වත්ථට්ඨගාමට්ඨකථාවණ්ණනා. 

166. අරඤ්ඤට්ඨකථායං ‘‘තිණං වා’’තිආදිපොනං ‘‘තත්ථජාතක’’න්ති

පගෙන සම්බන්ගධො. තත්ථ ාතෙන්ති ‘‘අරඤ්ඤං නාම යං මනුස්සානං
පරිග්ගහිතංගහොතී’’ති(පාරා.අට්ඨ.1.107) වචනගතො තත්ථජාතංයංකිඤ්චි
මනුස්සසන්තකං සාමිකානං අකාමා අගගහතබ්බගතො සාරක්ගඛ අරඤ්ගඤ 

උ්පන්නන්ති අත්ගථො. තිණං වාති පගරහි ලායිත්වා ඨපිතං වා අත්තනා

ලායිතබ්බං වා ගගහච්ඡාෙනාරහං තිණං වා. පණ්ණං වාති එවරූපගමව

ගගහච්ඡාෙනාරහං තාලපණ්ණාදිපණ්ණං වා. ලතං වාති තථාරූපගමව
ගවත්තලතාදිකං වල්ලිං වා. යා පන දීඝා ගහොති, මහාරුක්ගඛච ගච්ගඡ ච
විනිවිජ්ඣිත්වා වා ගවගඨත්වා වා ගතා, සා මූගල ඡින්නාපි අවහාරං න
ජගනති, අග්ගග ඡින්නාපි. යො පන අග්ගගපි මූගලපි ඡින්නා ගහොති, තො 
අවහාරංජගනති.සගචපනගවගඨත්වාඨිතාගහොති, ගවගඨත්වාඨිතාපන
රුක්ඛගතො ගමොචිතමත්තා අවහාරං ජගනතීති අයගමත්ථ විගසගසො.
සාමිගකන අවිස්සජ්ජිතාලයං ඡල්ලිවාකාදිඅවගසසභණ්ඩඤ්ච ඉමිනාව

උපලක්ඛිත්වා සඞ්ගහිතන්ති ගවදිතබ්බං. ෙට්ඨකමව වාති ොරුං වා. 

භණ්ඩග්කඝකනව ොතබ්ක ොති එත්ථ අන්ගතොභූතගහතුත්ථවගසන

කාගරතබ්ගබොති අත්ගථො ගගහතබ්ගබො. ගතනාහ අට්ඨෙථායං 
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‘‘භණ්ඩග්ගඝන කාගරතබ්ගබො’’ති. අවහටතිණාදිභණ්ගඩසු අග්ඝවගසන
මාසකං වා ඌනමාසකං වා ගහොති, දුක්කටං. අතිගරකමාසකං වා 
ඌනපඤ්චමාසකං වා ගහොති, ථුල්ලච්චයං. පඤ්චමාසකං වා
අතිගරකපඤ්චමාසකං වා ගහොති, පාරාජිකං. පාරාජිකං ගච අනාපන්ගනො, 
ආමසනදුක්කටං, ඵන්ොපනථුල්ලච්චයඤ්ච කාගරතබ්ගබොති අත්ගථො. 

 ණ්හන්කතොතිඅවහරන්ගතො. 

167-74. ඉොනි ‘‘කට්ඨගමව වා’’ති වුත්තරුක්ඛොරූසු විනිච්ඡයං

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘මහග්කඝ’’තිආදි. මහග්කඝති පඤ්චමාසකං වා

අතිගරකපඤ්චමාසකං වා අග්ඝකං හුත්වා මහග්ගඝ. නස්සතීති 

ගථයයචිත්තසමඞ්ගී හුත්වා ඡින්නමත්ගතපි පාරාජිකං ආපජ්ජති. පි-සද්ගෙො

අවධාරගණ. ‘‘කෙොචිපී’’තිඉමිනා අද්ධගගතොපිඅල්ලංවාගහොතුපුරාණංවා, 
තච්ගඡත්වාඨපිතංනගගහතබ්බගමවාති අත්ගථො. 

මූකලති උපලක්ඛණමත්තං. ‘‘අග්ගග ච මූගල ච ඡින්ගනො ගහොතී’’ති

(පාරා. අට්ඨ. 1.107) අට්ඨෙථාවචනගතො මූලඤ්ච අග්ගඤ්ච ඡින්දිත්වාති

ගගහතබ්ගබො. අද්ධ තන්ති ජිණ්ණගළිතපතිතතචං, චිරකාලං ඨිතන්ති
වුත්තංගහොති. 

ලක්ඛකණති අත්තගනො සන්තකං ඤාගපතුං රුක්ඛක්ඛන්ගධ තචං

ඡින්දිත්වා කතසල්ලක්ඛගණ. ඡල්ලිකයොනද්කධති සමන්තගතො
අභිනවු්පන්නාහි ඡල්ලීහි පරිගයොනන්ධිත්වා අෙස්සනං ගමිගත. 

අජ්ඣාවුත්ථඤ්චාති එත්ථ ‘‘ගගහ’’න්ති පාඨගසගසො. ගගහං කතඤ්ච 
අජ්ඣාවුත්ථඤ්චාතිගයොජනා.ගගහංකාතුංඅරඤ්ඤසාමිකානංමූලං ෙත්වා
රුක්ගඛ කිණිත්වාඡින්නොරූහිතංගගහංකතඤ්චපරිභුත්තඤ්චාතිඅත්ගථො. 

විනස්සන්තඤ්චාති එත්ථාපි ‘‘අවසිට්ඨං ොරු’’න්ති පාඨගසගසො. තං ගගහං
කත්වා අවසිට්ඨං වස්සාතපාදීහි විවිධා ජීරිත්වා විනස්සමානං, 
විපන්නොරුන්තිවුත්තංගහොති.ගණ්හගතොනගෙොගසොගකොචීතිසම්බන්ගධො.
‘‘සාමිකා නිරාලයා’’ති ගණ්හගතො කාචිපි ආපත්ති නත්ථීති අත්ගථො.
කිංකාරණන්ති ගච? අරඤ්ඤසාමිගකහි මූලං ගගහත්වා අඤ්ගඤසං
දින්නත්තා, ගතසඤ්චනිරාලයං ඡඩ්ඩිතත්තාතිඉෙගමත්ථකාරණං. 

වුත්තඤ්ගහතං අට්ඨෙථායං ‘‘ගගහාදීනං අත්ථාය රුක්ගඛ ඡින්දිත්වා
යොතානිකතානි, අජ්ඣාවුත්ථානිචගහොන්ති, ොරූනිපි අරඤ්ගඤවස්ගසන
චආතගපනචවිනස්සන්ති, ඊදිසානිපිදිස්වා‘ඡඩ්ඩිතානී’තිගගහතුං වට්ටති.
කස්මා? යස්මාඅරඤ්ඤසාමිකාඑගතසංඅනිස්සරා.ගයහිඅරඤ්ඤසාමිකානං 
ගෙයයධම්මං ෙත්වා ඡින්නානි, ගත එව ඉස්සරා, ගතහි ච තානි ඡඩ්ඩිතානි, 
නිරාලයා තත්ථජාතා’’ති(පාරා.අට්ඨ.1.107). එවම්පිසතිපච්ඡාසාමිගකසු
ආහරාගපන්ගතසු භණ්ඩගෙයයංගහොතීතිෙට්ඨබ්බං. 
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කයො චාති අරඤ්ඤසාමිකානං ගෙයයධම්මං පවිසන්ගතො අෙත්වා
‘‘නික්ඛමන්ගතො ෙස්සාමී’’ති රුක්ගඛ ගාහාගපත්වා නික්ඛමන්ගතො ගයො ච

භික්ඛු. ආරක්ඛට්ඨානං පත්වාති අරඤ්ඤපාලකා යත්ථ නිසින්නා අරඤ්ඤං

රක්ඛන්ති, තංඨානං පත්වා. ‘‘චින්කතන්කතො’’තිකිරියන්තරසාගපක්ඛත්තා

‘‘අතික්කගමයයා’’ති සාමත්ථියගතො ලබ්භති. තස්මා චිත්කත 

ෙම්මට්ඨානාදීනිෙත්වාතිඑත්ථ ආදි-සද්ගෙන පකාරත්ගථනකුසලපක්ඛියා
විතක්කා සඞ්ගය්හන්ති. අඤ්ඤං චින්ගතන්ගතො වා ආරක්ඛනට්ඨානං
පත්වාගයව අතික්කාගමයයාති ගයොගජත්වා අත්ගථො වත්තබ්ගබො. තත්ථ 

අඤ්ඤං චින්කතන්කතො වාති අඤ්ඤං විහිගතො වා, ඉමිනා 

යථාවුත්තවිතක්කානංසඞ්ගගහො. අස්සාතිඑත්ථ ‘‘ගෙයය’’න්තිකිතගයොගග
කත්තරිසාමිවචනත්තාඅගනනාතිඅත්ගථො. 

‘‘ගයොචා’’ති එත්ථ අවුත්තසමුච්චයත්ගථන ච-සද්ගෙන
අරඤ්ඤපවිසනකාගල යථාවුත්තනගයන මූලං අෙත්වා අරඤ්ඤං පවිසිත්වා
ොරූනිගගහත්වාගමනකාගල‘‘අරඤ්ඤපාලකාසගචයාචන්ති, ෙස්සාමී’’ති 
පරික්ගපත්වා ගන්ත්වා ගතහි අයාචිතත්තා අෙත්වා ගච්ඡන්ගතොපි තගථව
ආගන්ත්වා ආරක්ඛගකසු කීළාපසුගතසු වා නිද්ොයන්ගතසු වා බහි 
නික්ඛන්ගතසු වා තත්ථ ඨත්වා ආරක්ඛගක පරිගයසිත්වා අදිස්වා
ගච්ඡන්ගතොපි තගථව ආගන්ත්වා තත්ථ නියුත්තඉස්සරජගනහි අත්තගනො
හත්ථගතො ොතබ්බං ෙත්වා වා අත්තානං සම්මානං කත්වා වා පාලගක
සඤ්ඤාගපත්වා වා පාලගක ඔකාසං යාචිත්වා ගතහි දින්ගනොකාගසො වා
ගච්ඡන්ගතොපීතිඑත්තකාවුත්ගතනසදිසත්තාසඞ්ගහිතාතිෙට්ඨබ්බා. 

වරාහාතිසූකරා. වග්ඝාතිබයග්ඝා. අච්ඡාතිඉස්සා. තරච්ඡාතිකාළසීහා. 

ආදි-සද්ගෙන දීපිමත්තහත්ථිසීහාෙගයො වාළමිගා සඞ්ගය්හන්ති. එගතගයව
වරාහාෙගයොසමාගමවගසන මරණාදිඅනිට්ඨසමීපචාරිතායඋපඅනිට්ඨසමීගප

ෙවන්තිපවත්තන්තීති ‘‘උපද්දවා’’තිවුච්චන්ති.ආරක්ඛට්ඨානංආගතකාගල 

දිට්ඨවරාහාදිඋපද්ෙවගතොති වුත්තං ගහොති. මුච්චිතුොමතායාති 

ගමොක්ඛාධි්පාගයන. ‘‘තකථවා’’ති ඉමිනා පවිසනකාගල ගෙයයධම්මං
අෙත්වා ‘‘නික්ඛමනකාගල ෙස්සාමී’’ති පවිසිත්වා ොරුං ගගහත්වා
ආරක්ඛට්ඨානං පත්ගතොති පුරිමගාථාය සාමත්ථියගතො

ලබ්භමාගනොගයවත්ගථො ෙස්සිගතො. තං ඨානන්ති තං ආරක්ඛට්ඨානං. 

අතික්ොකමතීති ‘‘ඉෙං තං ඨාන’’න්තිපි අසල්ලක්ඛණමත්තභයුපද්ෙගවො 
හුත්වාපලායන්ගතොඅතික්කමති, භණ්ඩගෙයයංපනගහොතීතිගයොජනා. 

සුඞ්ෙඝාතකතොති එත්ථාපි පි-සද්ගෙො ලුත්තනිද්දිට්ගඨොති ගවදිතබ්ගබො, 
සුඞ්කගහණට්ඨානගතොපීති අත්ගථො. සුඞ්කස්ස රඤ්ගඤො ොතබ්බභාගස්ස
ඝාගතො මුසිත්වා ගහණමත්ගතො, සුඞ්ගකො හඤ්ඤති එත්ථාති වා

සුඞ්කඝාගතොතිවිග්ගගහො.සුඞ්කඝාතසරූපං පරගතොආවිභවිස්සති. තස්මාති

සුඞ්කඝාතගතො තස්ස ගරුකත්තා එව. තන්ති තං සුඞ්කඝාතට්ඨානං. 
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අකනොක්ෙම්ම  ච්ඡකතොති අපවිසිත්වා ගච්ඡන්තස්ස. දුක්ෙටං උද්දිට්ඨං 
‘‘සුඞ්කංපරිහරති, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති(පාරා.113). 

එතන්ති යථාවුත්තආරක්ඛට්ඨානං. කථයයචිත්කතන පරිහරන්තස්සාති
ගථයයචිත්ගතන පරිහරිත්වා දූරගතො ගච්ඡන්තස්ස. ආකාගසනපි ගච්ඡගතො
පාරාජිකමනුද්දිට්ඨංසත්ථුනාති සම්බන්ගධො. 

නනු ච ‘‘ඉෙං පන ගථයයචිත්ගතන පරිහරන්තස්ස ආකාගසන

ගච්ඡගතොපි පාරාජිකගමවා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 1.107) අට්ඨෙථායං 

වුත්තවචනං විනා පාළියං ‘‘අරඤ්ඤට්ඨ’’න්ති මාතිකාපෙස්ස විභඞ්ක  
‘‘තත්ථජාතකං කට්ඨං වා ලතං වා තිණං වා පඤ්චමාසකං වා
අතිගරකපඤ්චමාසකං වා අග්ඝනකං ගථයයචිත්ගතො ආමසති, ආපත්ති
දුක්කටස්ස. ඵන්ොගපති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. ඨානා චාගවති, ආපත්ති 
පාරාජිකස්සා’’ති (පාරා. 106) සාමඤ්ඤවචනගතො සුඞ්කඝාගත ‘‘සුඞ්කං
පරිහරති, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති වචනං විය එත්ථ ආරක්ඛට්ඨානං 
පරිහරන්තස්ස විසුංවුත්තපාරාජිකාපත්තිවචගනඅසතිපි ‘‘අට්ඨකථාය’’න්ති
අවත්වා ‘‘සත්ථුනා’’ති කස්මා ආහාති? වුච්චගත – අට්ඨකථාචරිගයන
තගථව වුත්තත්තාආහ.කස්මා පන අට්ඨකථාචරිගයන ‘‘අපඤ්ඤත්තංන
පඤ්ඤගපස්සාම, පඤ්ඤත්තං න සමුච්ඡින්දිස්සාමා’’ති (පාරා. 565) 
පාළිපාඨං ජානන්ගතනපි පාළියං අවුත්තපාරාජිකං නිද්දිට්ඨන්ති? එත්ථ
විනිච්ඡයං භික්ඛූහි පුට්ගඨන භගවතා වුත්තනයස්ස මහාඅට්ඨකථාය
ආගතත්තා තස්ගසව නයස්ස සමන්තපාසාදිකායං නිද්දිට්ඨභාවං
ජානන්ගතන ඉමිනාපිආචරිගයනඉධ‘‘සත්ථුනා’’තිවුත්තන්තිගගහතබ්බං. 

අථ වා ‘‘සුඞ්කං පරිහරති, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති වත්වා 
ආරක්ඛට්ඨානවිනිච්ඡගය අවචනං යථාවුත්තවිසයස්ස අදිට්ඨභාගවන වා
සියා, ඉමස්සතථා අනවජ්ජතාවාසියා, වුත්තානුසාගරනසුවිඤ්ගඤයයතාවා
සියාති තගයො වික්පා. ගතසු පඨමවික්ගපො සබ්බඤ්ඤුභාවබාධනගතො
දුබ්බික්පමත්තං ගහොති. දුතියවික්ගපො ගලොකවජ්ජස්ස ඉමස්ස
අනවජ්ජභාගවො නාම අනුපපන්ගනොති අනාොතබ්ගබො. පාරිගසසගතො 
තතියවික්ගපොයුජ්ජති. 

තත්ථ ‘‘වුත්තානුසාගරනා’’ති කිගමත්ථ වුත්තං නාම, තෙනුසාගරන 
ඉමස්සාපි සුවිඤ්ගඤයයතා කථන්ති ගච? පඨමනිද්දිට්ගඨ
අරඤ්ඤට්ඨනිද්ගෙගස සාමඤ්ගඤන ‘‘ඨානා චාගවති, ආපත්ති
පාරාජිකස්සා’’ති (පාරා. 106) ඉෙං වුත්තං, න පන ගථයයචිත්ගතන
ආරක්ඛට්ඨානපරිහරණඤ්ච. ‘‘ගමනකාගල ‘මූලං ෙත්වා ගමිස්සාමී’ති 
පුබ්බපරික්පිතනියාගමන අෙත්වා ගච්ඡගතො පරික්පාවහාගරොව ගහොතී’’ති
ච ‘‘තං පන ගයන ගකනචි ආකාගරන පරික්පිතට්ඨානං පහාය ගමනං
ඨානාචාවනංනාමගහොගතවාතිගතනවත්ථුනා පාරාජිකගමවගහොතී’’ති ච
‘‘ඨානා චාගවති, ආපත්ති පාරාජිකස්සා’ති ඉමිනා ච විඤ්ඤාතත්ථගමව
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ගහොතී’’ති ච විසුං න වුත්තං. සුඞ්කට්ඨානපරිහරණං පන 
ඨානපරිහරණසභාවත්තා සභාවගතො ඊදිසංව සන්තම්පි ඉෙං විය
පරික්පිතට්ඨානං න ගහොතීති වක්ඛමානරාජසම්මතට්ඨානගතො අඤ්ඤං
පරික්පිතට්ඨානං සමානම්පි ගථයයචිත්තු්පත්තිමත්ගතන තං පරිහරිත්වා
ගච්ඡන්තස්ස ගථයයචිත්ගතන අත්තගනො පත්තං ගණ්හන්තස්ස විය
පාරාජිකාය අවත්ථුතඤ්ච දුක්කටස්ගසව වත්ථුභාවඤ්ච විඤ්ඤාගපතුං
‘‘සුඞ්කං පරිහරති, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති වුත්තන්ති භගවගතො
අධි්පායඤ්ඤුනා අට්ඨකථාචරිගයන ‘‘පාරාජිකගමවා’’ති (පාරා. අට්ඨ.
1.107) වුත්තත්තා ගතන අට්ඨකථායං වුත්තනීහාරගමව ෙස්ගසතුං
අයමාචරිගයොපි ‘‘සත්ථුනා පාරාජිකමනුද්දිට්ඨ’’න්ති ආහාති නිට්ඨගමත්ථ 
ගන්තබ්බං. 

තස්මාති යස්මා එවං පරිහරිත්වා ගථයයචිත්ගතන දූරගතො වජ්ගජත්වා
ගච්ඡන්තස්සාපි පාරාජික්පගහොනකතාය අච්චන්තභාරියං ගහොති, තස්මා. 

එත්ථාති ඉමස්මිං අරඤ්ඤාරක්ඛට්ඨාගන. ‘‘විකසකසනා’’ති ඉෙං
‘‘අ්පමත්ගතන ගහොතබ්බ’’න්ති ඉමිනා ගහතුභාගවන සම්බන්ධනීයං. 

සතිසම්පන්නකචතසාතිච පියසීකලනාතිච ‘‘භික්ඛුනා’’තිඑතස්සවිගසසනං.
අසික්ඛාකාමස්ස භික්ඛුගනො ඉමස්ස ඔවාෙස්ස අභාජනතාය තං

පරිවජ්ගජතුමාහ ‘‘පියසීකලනා’’ති. පියසීලස්සාපි සතිවිරහිතස්ස
පමත්තට්ඨාගන සරණාසම්භවා ඉමස්ස අභාජනතාය තං වජ්ගජතුමාහ 

‘‘සතිසම්පන්නකචතසා’’ති. 

අරඤ්ඤට්ඨකථාවණ්ණනා. 

175-6. කතොයදුල්ලභොලස්මින්ති ගතොයං දුල්ලභං යස්මිං ගසො
ගතොයදුල්ලගභො, ගතොයදුල්ලගභොචගසොකාගලොචාතිගතොයදුල්ලභකාගලො, 

තස්මිං. ආවජ්ක ත්වා වාතිඋෙකභාජනංනාගමත්වා වා. පකවකසත්වා වාති 

අත්තගනො භාජනංතස්මිංපක්ඛිපිත්වාවා. ඡිද්දංෙත්වාපිවාතිඋෙකභාජගන
ඔමට්ඨාදිගභෙං ඡිද්ෙං කත්වා වා ගණ්හන්තස්ස භණ්ඩග්ගඝන විනිද්දිගසති
වක්ඛමාගනනසම්බන්ධනීයං. 

තථාති යථා ගතොයදුල්ලභකාලස්මිං භාජගන රක්ඛිතගගොපිතං උෙකං

අවහරන්තස්ස පාරාජිකං වුත්තං, ගතගනව නීහාගරන. වාපියං වාති

පරසන්තකායසාරක්ඛායවාපියංවා. තොකෙවාතිතාදිගසජාතස්සගරවා.

එවං සාරක්ඛානං ගපොක්ඛරණිආදීනං එගතහි වා අවුත්තසමුච්චගයන වා-

සද්ගෙන වා ගහණං ගවදිතබ්බං. අත්තකනො භා නං පකවකසත්වා

 ණ්හන්තස්සාතිඋපලක්ඛණපෙන්ති භාජනගතජගලචඉධචගතලභාජගන
විය මුගඛන වා වංසාදීහි වා ආකඩ්ඪත්වා ගථයයචිත්ගතන පිවන්තස්ස
යථාවත්ථුකමාපත්තිවිධානංගවදිතබ්බං. 
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177. මරියාදන්ති වාපිආදීනං පාළිවට්ටබන්ධං. ඡින්දකතොති කුොලාදීහි

පංසුආදීනි උද්ධරිත්වා ද්විධා කගරොන්තස්ස. විගසසත්ථාවගජොතගකන තු-
සද්ගෙන ‘‘මරියාෙං ඡින්දිත්වා දුබ්බලංකත්වාතස්ස ඡින්ෙනත්ථායවීචිගයො 
උට්ඨාගපතුංඋෙකංසයංඔතරිත්වාවාගගොමහිංගසවාඅඤ්ගඤමනුස්ගසවා
කීළන්ගත ොරගක වා ඔතාගරත්වා වා අත්තගනො ධම්මතාය ඔතිණ්ගණ
තාගසත්වාවාඋෙගකඨිතංරුක්ඛං ඡින්දිත්වාවාගඡොගපත්වාවාපාගතත්වා
වා පාතාගපත්වා වා ජලං ගඛොගභති, තගතො උට්ඨිතාහි වීචීහි මරියාගෙ
ඡින්ගනපි ගතගනව ඡින්ගනො ගහොති. එවගමව ගගොමහිංසාෙගයො මරියාෙං
ආගරොහන්ගතනාපි අඤ්ගඤහි ආගරොහාගපන්ගතනාපි ගතසං ඛුගරහි
මරියාගෙ ඡින්ගනපි, උෙකනිද්ධමනාදිං පිෙහිත්වා වා පිෙහාගපත්වා වා
වාපිමරියාොය නීචට්ඨානං බන්ධිත්වා වා බන්ධාගපත්වා වා
අතිගරකජලාපගමනමග්ගගතො නීහරිතබ්ගබොෙකං වාගරත්වා වා බාහිරගතො
උෙකංපගවගසත්වාවාපූගරති, ඔගඝනමරියාගෙ ඡින්ගනපි ගතගනවඡින්නං
ගහොතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 1.108 අත්ථගතො සමානං) එවමාදිකං 

අට්ඨෙථාගතවිගසසංසඞ්ගණ්හාති. අදින්නාදානපුබ් කතොතිඅදින්නාොනස්ස

පුබ්බපගයොගත්තා. භූත ාකමන සද්ධිම්පීති භූතගාගමනපි සද්ධිං. අපි-
සද්ගෙන පථවිඛණනං සම්පිණ්ගඩති. මරියාෙං ඡින්ෙන්ගතො තත්ථජාතං
තිණාදිංඡින්ෙති, භූතගාමපාචිත්තිගයනසද්ධිං දුක්කටං. ජාතපථවිං ඡින්ෙති, 
පථවිඛණනපාචිත්තිගයනසද්ධිංදුක්කටංආපජ්ජතීතිඅධි්පාගයො. 

178. ොතබ්ක ොති එත්ථ ‘‘භණ්ඩග්ගඝන ආපත්තියා’’ති පාඨගසගසො. 
අන්ගතොභූතගහත්වත්ථවගසන කාගරතබ්ගබොති ගගහතබ්ගබො. අන්ගතො
ඨත්වාඡින්ෙන්ගතො බහිඅන්ගතන, බහිඨත්වාඡින්ෙන්ගතොඅන්ගතොඅන්ගතන, 
උභයත්ථාපි ඨත්වා ඡින්ෙන්ගතො මජ්ඣගතො භණ්ඩග්ගඝන ආපත්තියා
කාගරතබ්ගබොතිගයොජනා.අයංපගනත්ථඅත්ගථො– අන්ගතොවාපියංඨත්වා
මරියාෙං ඡින්දිත්වා උෙගක බහි නික්ඛමිගත නික්ඛන්තඋෙකග්ගඝන 
දුක්කටථුල්ලච්චයපාරාජිකාසු යථාපන්නාය ආපත්තියා කාගරතබ්ගබො. බහි
ඨත්වාමරියාෙං ඡින්දිත්වාඅන්ගතොවාපියංපවිසන්ගතොෙකස්සඨිතට්ඨානගතො
චාවිතක්ඛගණ නික්ඛන්තඋෙකග්ගඝන ආපත්තියා කාගරතබ්ගබො. කොචි
අන්ගතොකොචිබහිඨත්වාමරියාෙං මජ්ගඣඨගපත්වාඡින්ෙන්ගතොමජ්ගඣ
ඨිතට්ඨානං ඡින්දිත්වා උෙකස්ස නීහටක්ඛගණ නීහටඋෙකස්ස අග්ගඝන
ආපත්තියාකාගරතබ්ගබොති. 

උෙකට්ඨකථාවණ්ණනා. 

179-80. වාකරනාති වාගරන වාගරන සාමගණරා අරඤ්ඤගතො යං
ෙන්තකට්ඨං සඞ්ඝස්සත්ථායආගනත්වාසගචආචරියානම්පිආහරන්ති, යාව

ගත ෙන්තකට්ඨං පමාගණන ඡින්දිත්වා සඞ්ඝස්ස ච ආචරියානඤ්ච න

නියයාකදන්ති, තාව අරඤ්ඤගතො ආභතත්තා තං සබ් ං සඞ්ඝස්ස ච 

සකසකආචරියානඤ්ච ආභතං ෙන්තකට්ඨං කතසකමව ච 

ෙන්තකට්ඨහාරකානංසාමගණරානං සන්තෙං ගහොතීති අත්ථගයොජනා. 
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181. තස්මාතියස්මාගතසගමවසාමගණරානංසන්තකංගහොති, තස්මා. 

තං අරඤ්ඤගතො ආභතං ෙන්තකට්ඨඤ්ච සඞ්ඝස්ස ගරුභණ්ඩඤ්ච 
ෙන්තකට්ඨන්ති සම්බන්ගධො. සඞ්ඝිකාය භූමියං උ්පන්නං සඞ්ගඝන 
රක්ඛිතගගොපිතත්තා ගරුභණ්ඩභූතං ෙන්තකට්ඨඤ්චාති වුත්තං ගහොති. 

 ණ්හන්තස්ස චාති අධිකච-කාගරන ඉහාවුත්තස්ස අට්ඨෙථාගතස්ස
ගණපුග්ගලගිහිපරිබද්ධ 
ආරාමුයයානසඤ්ජාතඡින්නාඡින්නරක්ඛිතගගොපිතෙන්තකට්ඨස්ස
සමුච්චිතත්තා තඤ්ච ගථයයචිත්ගතන ගණ්හන්තස්ස අවහටෙන්තකට්ඨස්ස
අග්ඝවගසනආපත්තිගයොවත්තබ්බාති අයමත්ගථොදීපිගතොගහොති. 

182. කතහි ෙන්තකට්ඨහාරගකහි සාමගණගරහි. නියයාදිතන්ති
මහාසඞ්ඝස්සපටිපාදිතං. 

183. සඞ්ඝිකකාලගතො පට්ඨාය ගථයයචිත්ගතන ගණ්හගතොපි

අවහාරාභාගව කාරණං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘අරක්ඛත්තා’’තිආදි. තත්ථ 

අරක්ඛත්තාති සඞ්ඝිකභාගවන ලද්ගධපි රක්ඛිතගගොපිතෙන්තකට්ගඨ විය 

සඞ්ගඝන කතාරක්ඛායාභාවා. යථාවුඩ්ඪමභාක තබ් කතොති 
සඞ්ඝිකත්තස්සාපි සගතො යථාවුඩ්ඪං පටිපාටිමනතික්කම්ම

භාගජතබ්බඵලපු්ඵාදීනං විය භාගජතබ්බතාභාවගතො. සබ් සාධාරණත්තා

චාති සඞ්ඝපරියාපන්නානංසබ්ගබසගමවසාධාරණත්තා. 

ඉදන්ති සඞ්ඝස්ස නියයාදිතෙන්තකට්ඨං. අඤ්ඤං වියාති අඤ්ඤං 
ගණපුග්ගලාදිසන්තකං රක්ඛිතගගොපිතෙන්තකට්ඨං විය. එවං ගචොරිකාය
ගණ්හගතො අවහාරාභාගව කාරගණන සාධිගතපි ගථයයචිත්ගතන 
සකපරික්ඛාරම්පි ගණ්හගතො දුක්කටස්ස වුත්තත්තා තථා ගණ්හන්ගතො
දුක්කටා න මුච්චතීති ෙට්ඨබ්බං. වත්තං පන ජානිතබ්බං – 
සඞ්ඝිකෙන්තකට්ඨං ගණ්හන්ගතන පධානඝරාදීසු පවිසිත්වා චිගරන 
ඔසරන්ගතන බහි වීතිනාගමතබ්බදිවගස ගගණත්වා තංපමාගණන
ගගහතබ්බං, මග්ගං ගච්ඡන්ගතන එකං ද්ගව ෙන්තකට්ඨානි ථවිකාය
පක්ඛිපිත්වාගන්තබ්බං, තත්ගථවවසන්ගතනදිවගස ඛාදිතබ්බෙන්තකට්ඨං
ගගහතබ්බන්ති. 

ෙන්තකට්ඨකථාවණ්ණනා. 

184. ‘‘අග්ගිං වා කදතී’’තිආදීසු ‘‘රුක්ගඛ’’ති පකරණගතො ලබ්භති
‘‘රුක්ගඛොවිනස්සතී’’ති වක්ඛමානත්තා, රුක්ගඛොච ‘‘වන්පතිනාමගයො
මනුස්සානං පරිග්ගහිගතො ගහොති රුක්ගඛො පරිගභොගගො’’ති (පාරා. 110) 

පාළියං ආගතත්තා ච අට්ඨෙථාය (පාරා. අට්ඨ. 1.110) ච වුත්තනගයන
අම්බලබුජපනසාදිගකො මනුස්සානං පරිගභොගාරගහො මනුස්සායත්ගතො

රක්ඛිතගගොපිගතොගයව ගගහතබ්ගබො. අග්ගිං වා කදතීති ගචොරිකාය අග්ගිං

ආලිම්ගපති වා. සත්කථන රුක්ගඛ සමන්තකතො ආකෙොකටතීති 
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වාසිඵරසුආදිසත්ගථන රුක්ඛතචං ඡින්ෙන්ගතො සමන්තගතො ආවාටං

ෙස්ගසති. මණ්ඩූෙෙණ්ටෙනාමෙං විසං වා රුක්ගඛ ආකෙොකටතීති
ගචොරිකායරුක්ඛං නාගසතුකාගමො රුක්ගඛ මණ්ඩූකකණ්ටකනාමකං විසං
පගවගසති. 

185. කයන වා කතන වාති යථාවුත්ගතන වා අවුත්ගතන වා ගයන

ගකනචි උපාගයන. රක්කඛො විනස්සතීති අග්ගිං ෙත්වා ඣාපිගතො
ධඤ්ඤකලාගපො විය, ගතලකුම්භී විය ච විනාව ඨානාචාවගනන

යථාට්ඨිතගමවනස්සති. ‘‘ඩ්හතී’’ති ඉෙං ‘‘අග්ගිං ගෙතී’’ති ඉෙං සන්ධාය

වුත්තං. විනස්සතීති මණ්ඩූකකණ්ටකාගකොටනාදිඅවගසසපගයොගං සන්ධාය
වුත්තන්ති ෙට්ඨබ්බං ‘‘ගථයයචිත්ගතො ඡින්ෙති, පහාගර පහාගර ආපත්ති
දුක්කටස්ස, එකංපහාරං අනාගගතආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස, තස්මිංපහාගර
ආගගතආපත්ති පාරාජිකස්සා’’ති(පාරා.110) ඨානාචාවගනනපාරාජිකස්ස

ආගතත්තා. පොසිතන්ති එත්ථ ‘‘අට්ඨකථාය’’න්ති ලබ්භති. පාඨාගතං
පාරාජිකං පනපාරිගසසගතොචසූචීයතීතිතබ්බාචකස්සවාසඞ්ගාහකස්සවා
වචනස්ස ඉහාවිජ්ජමානත්තාතත්ථවිනිච්ඡගයොපාසංසිගකොපිඉහාවුත්ගතො. 

වන්පතිකථාවණ්ණනා. 

186-7. ‘‘හරණකං නාම අඤ්ඤස්ස හරණකං භණ්ඩං. ගථයයචිත්ගතො
ආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. ඵන්ොගපති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. ඨානා
චාගවති, ආපත්ති පාරාජිකස්සා’’ති (පාරා. 111) වුත්තහරණකනිද්ගෙගස
‘‘ඨානාචාගවති, ආපත්තිපාරාජිකස්සා’’ති(පාරා. 111) පාගඨ‘‘ඨාන’’න්ති

ගහිතසීසාදිට්ඨාන්පගභෙවගසන අට්ඨෙථාය (පාරා. අට්ඨ. 1.110) 

ආගතවිනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘ඡින්දිත්වා කමොකචත්වා  ණ්හකතො’’ති.

කිරියානං සකම්මකත්තා ‘‘අලඞ්කාර’’න්ති පාඨගසගසො. ඡින්දිත්වාති

ගීගවයයකාදිං. කමොකචත්වාතිකණ්ණපිළන්ධනාදිං. 

සීසාදීහි කමොචිතමත්තස්මින්ති එත්ථාපි විගසසිතබ්බෙස්සනත්ථං 
‘‘අලඞ්කාරස්මි’’න්ති තගමව භුම්ගමකවචනන්තවගසන ගගහතබ්බං. 

ආෙඩ්ඪනවිෙඩ්ඪනන්ති එත්ථ අභිමුඛං කඩ්ඪනං ආකඩ්ඪනන්ති කත්වා 

අත්තගනො සමීපමාවිඤ්ඡනං ආෙඩ්ඪනං, විපරීතං කඩ්ඪනං විකඩ්ඪනන්ති

කත්වාතබ්බිපරීතං විෙඩ්ඪනං. 

188-9. වලයන්ති අවඞ්කං මට්ඨහත්ථූපගං. ෙටෙම්පි වාති
අගනකවඞ්ගක ගයොගජත්වා බුබ්බුළාදීනි ෙස්ගසත්වා වා අෙස්ගසත්වා වා

කතංහත්ථූපගං. අග්  ාහුන්ති ක්පරගතොපට්ඨායඅග්ගහත්ථං. අපරාපරං

චාකරතීති ඉගතො චිගතො ච සඤ්චාගරති. ‘‘සාකරතී’’තිවා පාගඨො, ගසොගයව

අත්ගථො. තං වලයංවාකටකංවා. ආොස තංෙකරොතීති සබ්බදිසාහියථා
හත්ථං න ඵුසති, තථා ආකාසගතං කගරොති. නිධිවලයස්ස
පගවසිතරුක්ඛමූගල සබ්බදිසාහි අඵුසන්තං ආකාසගතකරගණ පාරාජිකං
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ගහොති, ඉධ‘‘රක්ඛතී’’තිකස්මා වුත්තන්තිආහ ‘‘සවිඤ්ඤාණෙකතො’’තිආදි. 

ඉදන්තිවලයංකටකඤ්ච. 

190. ‘‘නිවත්ථං වත්ථ’’න්ති ඉමිනා චීවරම්පි ගය්හති. පරස්ස 

වත්ථසාමිකස්ස. පකරොපීති වත්ථසාමිගකොපි. තන්තිගචොගරනඅච්ඡිජ්ජමානං

අත්තනා නිවත්ථවත්ථං. ලජ් ාය සහසාන මුඤ්චතීතිලජ්ජාය සීඝතරං න 
පරිච්චජති. 

191. ගචොගරොපි ආකඩ්ඪති, ගසො පගරොපි ආකඩ්ඪතීති ගයොජනා. කසො

පකරො ගචොරගතො අඤ්ගඤො, වත්ථසාමිගකොති අත්ගථො. පරස්සාති
වත්ථසාමිකස්ස. 

192. ‘‘ඨානා චාගවයයා’’ති පාගඨ ඨාන-සද්ගෙන
සඞ්ගහිතසීසාදිට්ඨානගතො හරීයගතති හරණකන්ති
වුත්තාලඞ්කාරාදිභණ්ඩස්ස චාවගනන පාරාජිකං ෙස්ගසත්වා ඉොනි තගෙව
හරණකංහාරගකනසහහරන්තස්සහාරකස්සඨිතට්ඨානගතොඅපනයගනන
ඨානාචාවනඤ්ච ‘‘ඨානා චාගවයයා’’ති ඉමිනාව සඞ්ගය්හතීති තත්ථාපි

විනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘සභණ්ඩහාරෙ’’න්තිආදි. භණ්ඩං හරති ගනතීති 

භණ්ඩහාරකෙො, පුරිසාදිගකො, ගතන සහාති සභණ්ඩහාරෙං, 
අලඞ්කාරවත්ථාදීනි ආොය ගච්ඡන්ගතහි ඉත්ථිපුරිසාදිපාගණහි සගහව. 

භණ්ඩන්ති ගතහි හරියමානත්තා හරණකසඞ්ඛාතවත්ථාභරණාදිභණ්ඩං. 

කනන්තස්සාති ‘‘ගනන්ගතො අස්සා’’ති පෙච්ගඡගෙො. කනන්කතොති
ඨිතට්ඨානගතො චාගවත්වා අත්තනා ඉච්ඡිතදිසාභිමුඛං පාගපන්ගතො. අස්ස
පඨගම පාගෙ අතික්කන්ගත ථුල්ලච්චයං ආපජ්ජිත්වාති පාඨගසසගයොජනා. 

අස්සාතිඉමස්ස භණ්ඩහාරකස්ස.පඨමපාගෙඅතික්කන්ගතඅත්තනාපඨමං
ගන්තබ්බදිසගතොගචොරස්සාභිමතදිසං ගගතථුල්ලච්චයංආපජ්ජිත්වාදුතිගය
අතික්කන්ගතචුගතොසියාතිගයොජනා. 

193. ගථයයගචතගනො සගච තජ්ගජත්වා පරස්ස හත්ථගතො භණ්ඩං
පාතාගපති, පරස්ස හත්ථගතො භණ්ගඩ මුත්තමත්ගත තජ්ගජත්වා

පාතාපකස්ස පරාජගයොති ගයොජනා. භණ්කඩ මුත්තමත්කතති භණ්ගඩ
හත්ථගතොගකසග්ගමත්තම්පි මුත්තක්ඛගණ. 

194. අථාපීතිඅථවා. පරිෙප්කපත්වාපාතාකපති වාතිඑත්ථ‘‘යංමය්හං
රුච්චති, තං ගණ්හිස්සාමී’’ති වා ‘‘එවරූපං ගච ගහොති, ගණ්හිස්සාමී’’ති
විගසගසත්වාවාපරික්ගපත්වාතජ්ගජත්වාපාගතති, දුක්කටං.එවංපාතිතං

භණ්ඩං තස්ස ගචොරස්සආමසගනදුක්කටං වුත්තන්තිගයොජනා. 

195. යථාවත්ථුන්ති භණ්ඩස්ස අග්ඝානුරූපං, ථුල්ලච්චයං ගහොතීති 

අධි්පාගයො. ඡඩ්ඩිකතපීතිතස්සගචොරභාවංජානිත්වා භීතතසිගතනඅත්තනා
නීයමාගන භණ්ගඩ ඡඩ්ඩිගතපි සති. ගතගනව ඨානාචාවනං කාරාපිතන්ති 
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පාරාජිකන්ති න ගගහතබ්බන්ති ආහ ‘‘න කදොකසො’’ති. ‘‘තිට්ඨ තිට්ඨා’’ති
වුත්ගත පන උත්තසිත්වා ඡඩ්ඩනං තස්සආණත්තියා විනා ගහොතීතිතත්ථ 
තස්ස අනාපත්තීති අධි්පාගයො. තථා වෙගතො පන
අදින්නාොනපුබ්බපගයොගත්තා දුක්කටගමව. 

196. තන්ති තං ඡඩ්ඩිතං භණ්ඩං. තදුද්ධාකරති තස්ස ඡඩ්ඩිතස්ස

භණ්ඩස්ස උද්ධාගර පාරාජිකං. පාරාජිකං කො සියාති ආහ ‘‘සාමිකෙ

සාලකය කත’’ති.නිරාලයං ඡඩ්ඩිතංපනගණ්හගතොඅසතිගථයයචිත්ගතන
ගෙොගසොතිබයතිගරකගතොෙස්ගසති. 

197. සාමිකස්ස සාලයකාගල ගණ්හන්තස්සාපි පාරාජිකාභාව්පකාරං

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘ ණ්හකතො’’ති. පුබ්බගාථාය ‘‘ත’’න්ති ඉධානුවත්තගත. 

සෙසඤ්ඤාය ණ්හකතොති‘‘තිට්ඨතිට්ඨා’’තිවචනගතොඋත්තසිත්වා සාලයං

ඡඩ්ඩිතං තං වත්ථුං සකසඤ්ඤාය ගණ්හන්තස්ස.  හකණති සකසඤ්ඤාය
ගහණගහතු, සකසඤ්ඤාය ගහිතභණ්ඩං අත්තගනො ගහණකාරණා භික්ඛුං

අවහාරාපත්තිගතො රක්ඛතීති අධි්පාගයො. ගතනාහ ‘‘ හකණ පන 

රක්ඛතී’’ති.භණ්ඩගෙයයංපනගහොතීතිගයොජනා. ‘‘තථා’’තිඉමිනාගහගණ
රක්ඛතීතිඅතිදිසති. 

198-9. ධුරනික්කඛපං ෙත්වාති ‘‘මය්හං කිගමගතන භණ්ගඩන, 

ජීවිතරක්ඛනගමව වරතර’’න්තිනිරාලගයොහුත්වා.ගතනාහ ‘‘භීකතොකචොරා 

පලායතී’’ති. කචොරාති එත්ථ ච ගහතුම්හි නිස්සක්කං.  ණ්හකතොති එත්ථ

‘‘ත’’න්ති පාඨගසගසො, තථා ඡඩ්ඩිතං තං භණ්ඩන්ති අත්ගථො. උද්ධාකර

දුක්ෙටන්තිවත්ථුම්හි අනවජ්ගජපිගථයයචිත්තවගසනදුක්කටංගහොති, අසති

ගථයයචිත්ගතදුක්කටම්පින ගහොතීතිවුත්තංගහොති. ආහරාකපන්කතතිඑත්ථ
භාවලක්ඛගණ භුම්මං, තස්මිංභණ්ඩසාමිනිආහරාගපන්ගතසතීතිඅත්ගථො. 

200. නිරාලගයන ඡඩ්ඩිතවත්ථුගනො ගහගණ භණ්ඩගෙයයඤ්ච

අගෙන්තස්ස පරාජගයො ච කස්මාති ආහ ‘‘තස්සා’’තිආදි. අඤ්ඤාසූති 
මහාපච්චරියාදීසුඉතරාසුඅට්ඨකථාසු. 

හරණකකථාවණ්ණනා. 

201. උපනිධිකථාය ‘‘න ගණ්හාමී’’ති සම්පජානමුසාවාෙං භාසගතොති
ගයොජනා.ගයනගකනචි රහසි‘‘ඉෙංමය්හංභණ්ඩංපටිසාගමත්වාගෙහී’’ති
නියයාදිතං භණ්ඩං පච්ඡා සාමිගකන ‘‘ගෙහි ගම තං භණ්ඩ’’න්ති වුත්ගත
අච්චන්තමුපගන්තුං ‘‘නාහං ගණ්හාමී’’ති සම්පජානමුසාවාෙං භාසගතොති

අත්ගථො.  ණ්හාමීති අග්ගගහසිං. අච්චන්තා ගහගසො අතීගත
වත්තමාන්පගයොගගොයං. ‘‘සම්පජානමුසාවාගෙ පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 2) 
ඉමස්ස සික්ඛාපෙස්ස විසගය කස්මා දුක්කටං වුත්තන්ති ආහ 

‘‘අදින්නාදානපුබ් ෙත්තා’’තිආදි. තත්ථ අදින්නාදානපුබ් ෙත්තාති
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අදින්නාොනස්ස සහපගයොගවගසන පුබ්බඞ්ගමත්තා, න පුබ්බපගයොගත්තා.
න හි අදින්නාොනස්ස පුබ්බපගයොගග පාචිත්තියට්ඨාගන දුක්කටමත්ථීති.

ගතගනවාහ අට්ඨෙථායං ‘‘අදින්නාොනස්සපගයොගත්තා’’ති. 

202. එතස්සාති එතස්ස සමීගප. කිං නු දස්සතීති ෙස්සති කිං නු. 

විමතුප්පාකදති ගහතුම්හි භුම්මං. තස්සාති යස්ස භික්ඛුගනො සන්තිගක
උපනික්ඛිත්තං, තස්ස. 

203. තස්මින්ති යස්මිං උපනික්ඛිත්තං, තස්මිං භික්ඛුම්හි. දාකන

නිරස්සාකහති අත්තනි නික්ඛිත්තස්ස භණ්ඩස්ස සාමිකස්ස ොනවිසගය
උස්සාහරහිගත සති, ‘‘න ොනි තං ෙස්සාමී’’ති ධුරනික්ගඛගප කගතති

අධි්පාගයො. ගතගනවාහ ‘‘උභින්නං ධුරනික්කඛකප’’ති. පකරොති

භණ්ඩසාමිගකො. ධුරන්ති ‘‘ගයන ගකනචි ආකාගරන ගණ්හිස්සාමී’’ති

උස්සාහං. නික්ඛිකපතිනික්ඛිගපයය. 

204. චිත්කතනාදාතුොකමොවාති එත්ථ ‘‘ගයො තස්සා’’ති පාඨගසගසො. 

කචතිඅපි-සද්ෙත්ගථ.ගයොගචොගරොචිත්ගතනඅොතුකාගමොව, තස්සගචොරස්ස 

‘‘ෙස්සාමී’’ති මුගඛන වෙගතොපීති ගයොජනා. අථ වා අදාතුොකමොති එත්ථ

‘‘හුත්වා’’තිපාඨගසගසො. කචතිවුත්තත්ගථො. එවාති ‘‘පරාජගයො’’ති ඉමිනා

යුජ්ජති. චිත්කතන අදාතුොකමො හුත්වා මුගඛන ‘‘ෙස්සාමී’’ති වෙගතොපි 

සාමිකනොධුරනික්කඛකප සති පරා කයො ගහොගතවාතිගයොජනා. 

උපනිධිකථාවණ්ණනා. 

205. සුඞ්ෙඝාතස්සාති ‘‘සුඞ්කඝාතං නාම රඤ්ඤා ඨපිතං ගහොති 

පබ්බතඛණ්ගඩ වා නදීතිත්ගථ වා ගාමද්වාගර වා’’ති (පාරා. 113) පාළියං 
ආගතස්ස ‘‘සුඞ්කංතගතොහනන්ති…ගප.… විනාගසන්තී’’ති (පාරා. අට්ඨ.

1.113) අට්ඨෙථායං නිරුත්තස්ස ‘‘ඉගතො පට්ඨාය නීයමාගන භණ්ගඩ
එත්තකගතො එත්තකං රාජභාගං ගගහතබ්බ’’න්ති රාජාදීහි 

තංතංපගෙසසාමිගකහි නියමිතස්ස පබ්බතඛණ්ඩාදිට්ඨානස්ස.  හීති

සුඞ්කගහණත්ථාය පරික්පිතසීමගතො බහි. පාකතතීති එත්ථ
‘‘ගථයයචිත්ගතො’’ති පකරණගතො ලබ්භති. ‘‘රාජාරහං භණ්ඩ’’න්ති
පාඨගසගසො. යගතො කුගතොචි භණ්ඩගතො පඤ්චමාසකං වා
අතිගරකපඤ්චමාසකං වා අග්ඝනගකො භාගගො රාජාදිගෙසසාමිකස්ස
ොතබ්ගබො ගහොති, තාදිසං භණ්ඩං ගථයයචිත්ගතො යථා බහි පතති, එවං

ඛිපතීති අත්ගථො. ධුවං පතතීති එත්ථාපි ‘‘ත’’න්ති පාඨගසගසො, 
‘‘භණ්ඩ’’න්ති පකරණගතො ලබ්භති. යථා ඛිත්තං තං භණ්ඩං එකන්ගතන

බහිපතතීති.හත්ථගතො මුත්තමත්කත තස්මිං භණ්ගඩ. 

206. ‘‘ධුවං පතතී’’ති එත්ථ බයතිගරකං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘තං 

රක්කඛ’’තිආදි. තන්ති ගථයයාය බහි පාගතතුං ඛිත්තං භණ්ඩං පටිහතං
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හුත්වාති ගයොජනා. වාතක්ඛිත්තම්පි වාති පාගඨො ගගහතබ්ගබො.
‘‘වාතක්ඛිත්ගතො’’ති ලිඞ්ගවිපල්ලාගසොවාෙට්ඨබ්ගබො. 

207. පච්ඡාති පතිතට්ඨාගන ගථොකං චිරායිත්වා, ඉමිනා ගථොකම්පි
චිරායිතමත්ගත පගයොගසාධියං කාරියං සිද්ධගමවාති පාරාජිකස්ස කාරණං 

සම්පන්නගමවාතිෙස්ගසති.ගතනාහ ‘‘පාරාජිෙංසියා’’ති. 

208. ‘‘ඨත්වා’’තිආදිනා පතිතට්ඨාගන අචිරායිත්වා ගගතපි තස්මිං බහි 
පතිතට්ඨානගතො ඉතරත්රාපි චිරායිගතන බහි පාතන්පගයොගගන සාධියං
කාරියං සිද්ධගමවාති පාරාජිකකාරණස්ස සිද්ධතං ෙස්ගසති. ගතගනවාහ 

‘‘පරා කයො’’ති. ‘‘අතිට්ඨමාන’’න්තිආදිනා යත්ථ කත්ථචි අචිරායගනන

පගයොගස්ස නිරත්ථකතංෙස්ගසති.ගතගනවාහ ‘‘රක්ඛතී’’ති. 

209. තන්තිඅට්ඨකථාවචනං. 

210. සයංවාවට්කටතීතිඅන්ගතොඨිගතොසයංවාහත්ගථනවාපාගෙන

වා යට්ඨියා වා බහිසීමාය නින්නට්ඨානං පරිවට්ගටති. අට්ඨත්වාති

පවට්ටිතමත්ගත අන්ගතො කත්ථචිපි අට්ඨත්වා. වට්ටමානන්ති පවට්ටන්තං. 

 තන්ති බහිසීමංගකසග්ගමත්තට්ඨානම්පිඅන්ගතොසීමමතික්කමමත්තං. 

211. තංභණ්ඩං සගචඅන්ගතොඨත්වාඨත්වාබහිගච්ඡතීතිගයොජනා.

යදි අන්ගතොසීමාය ඨත්වා ඨත්වා බහිසීමං ගච්ඡතීති අත්ගථො. රක්ඛතීති
අන්ගතොසීමාය පඨමගතිනිවත්තගනගනව එතස්ස භික්ඛුගනො
පගයොගගවගස්ස නිවත්තත්තා, තගතො උපරි නිවත්තනාරහකාරණස්ස
අලද්ධභාගවන අත්තනා ච ගතත්තා තථා බහිසීම්පත්තං තං භණ්ඩං 

තංමූලකපගයොජකං භික්ඛුංආපත්තියාරක්ඛතීතිඅධි්පාගයො. සුද්ධචිත්කතන

ඨපිකතති ‘‘එවං ඨපිගත වට්ටිත්වා ගමිස්සතී’’ති ගථයයචිත්ගතන විනා
‘‘ගකවලං ඨගපස්සාමී’’ති චිත්ගතන බහිසීමාභිමුඛං නින්නට්ඨානං 

ඔතාගරත්වාඨපිගත. සයංවට්ටතීතිභණ්ඩංසයගමව නින්නට්ඨානංනින්නං

හුත්වාබහිසීමං ගචපවට්ටන්තං ගච්ඡති. වට්ටතීතිආපත්තියා අකරණගතො
වට්ටති. 

212.  ච්ඡන්කතති ගචොරස්ස පගයොගං විනා අත්තනාව ගච්ඡන්ගත. 

තන්ති රාජගෙයයපඤ්චමාසකඅතිගරකපඤ්චමාසකමත්තං සුඞ්කවන්තං 
භණ්ඩං. නීහගටපි නාවහාගරොති ගයොජනා. ගකවලං ගථයයචිත්තස්ස
ආපත්තියාඅනඞ්ගභාවගතො, යානාදිපගයොජකකායවචීපගයොගස්සඅභාවගතො, 
භණ්ඩට්ඨපිතයානාදිගනො අත්තනාව බහිසීම්පත්තත්තා, ගතගනව
භණ්ඩස්සාපිගතත්තාච භික්ඛුගනොඅවහාගරොනත්ථීතිඅත්ගථො. 

213. පකයොක නවිනාතිගචොරස්සසකපගයොගමන්තගරන. අවහාකරොන 

විජ් තීතිඑත්ථයුත්තිවුත්තනයාව. 
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214. මණින්ති පාොරහං සුඞ්කොතබ්බමණිරතනං, එගතගනව

උපලක්ඛණපෙත්තා යංකිඤ්චි භණ්ඩං සඞ්ගහිතගමව. පාරාජිෙං සියාති

යානස්ස අත්තනා පාජිතත්තාති අධි්පාගයො. සීමාතික්ෙමකනති 
සුඞ්කග්ගහණස්සනියමිතට්ඨානාතික්කමගන. 

215. මතන්ති ‘‘එත්තකභණ්ඩගතො එත්තකං ගගහතබ්බ’’න්ති රාජූහි

අනුමතං. කසකසො ෙථාමග්ක ොති ‘‘සුඞ්කට්ඨානං පත්වා සුඞ්කිගකසු 
නිද්ොයමාගනසු, කීළන්ගතසු, බහිගගතසුවාපරිගයසිත්වාඅදිස්වාගච්ඡගතො
න ගෙොගසො, භණ්ඩගෙයයං ගහොතී’’ති එවමාදිගකො විනිච්ඡයකථාමග්ගගො. 

අරඤ්ඤට්ඨෙථාසකමොති ‘‘ගයො චාරක්ඛට්ඨානං පත්වා’’තිආදිනා (වි. වි. 
170) යථාවුත්තඅරඤ්ඤට්ඨකථායසදිගසො, 

‘‘කම්මට්ඨානංචිත්ගතකත්වා; 
චින්ගතන්ගතොඅඤ්ඤවිහිගතො; 
සුඞ්කට්ඨානංපත්වාගච්ගඡ; 
භණ්ඩගෙයයංගහොගතවස්සා’’ති.– 

ආදිනා නගයන වුච්චමානසදිගසොගයව. ගතගනව ගතත්ථතාය ඉොනි න 
විචාරීයතීතිඅධි්පාගයො. 

සුඞ්කඝාතකථාවණ්ණනා. 

216. ‘‘පාගණො නාමමනුස්සපාගණොවුච්චතී’’ති(පාරා.114) පාළිකතො ච
‘‘තම්පි භුජිස්සං හරන්තස්ස අවහාගරො නත්ථී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 1.114) 

අට්ඨෙථාවචනගතො ච පරොසමනුස්ගසොගයව අධි්ගපගතොති තගමව

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘අන්කතො ාත’’න්තිආදි. ගගහොසියාකුච්ඡිම්හිොසස්සජාගතො 

අන්කතො ාකතො නාම, තං වා.ධගනනකීගතො ධනක්කීකතො, තංවා. දින්නං 

වාපනකෙනචීතිමාතුලඅයයකාදීසුගයනගකනචිොසංකත්වාදින්නංවා. 

දාසන්ති පච්ගචකං සම්බන්ධනීයං. ෙරමරානීතං වා දාසන්ති පරවිසයං
විලුම්පිත්වා ආගනත්වා ොසභාවාය ගහිතසඞ්ඛාතං කරමරානීතොසං වා. 

හරන්තස්සපරා කයොතිඑත්ථ‘‘ගචොරිකාය හරිස්සාමී’’තිආමසගනදුක්කටං, 
ඵන්ොපගන ථුල්ලච්චයං ආපජ්ජිත්වා ඨිතට්ඨානගතො ගකසග්ගමත්තම්පි
අතික්කාමයගතොපාරාජිකංගහොතීතිඅධි්පාගයො. 

217. භුජිස්සං වාති යස්ස කස්සචි මනුස්සස්ස අොසභූතං. මානුසන්ති

මනුස්සජාතිකංසත්තං. ආඨපිතන්තිඋපනික්ඛිත්තං. 

218. තන්ති අන්ගතොජාතාදීසු ොගසසු යං කඤ්චි ොසං. 

පලායිතුොකමොවාති පලාගපතුකාගමො නීහරිතුකාගමො. අථ වා තං ොසං
භුගජහි උක්ඛිපිත්වා අයං පලායිතුකාගමොතිපි අත්ගථො ගගහතබ්ගබො. 

භුක හීති උගභොහි හත්ගථහි. තං ඨිතට්ඨානකතොති තස්ස ඨිතට්ඨානං



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 

82 
පටුන 

තංඨිතට්ඨානං, තගතො තංඨිතට්ඨානගතො, ගචොගරන අත්තනා

ඨිතට්ඨානගතොති අත්ගථොන ගගහතබ්ගබොති ෙස්ගසතුගමවං වුත්තං. කිඤ්චි

සඞ්ොකමතීතිගකසග්ගමත්තම්පිතගතොඅඤ්ඤංඨානංපාගපති. භුක හිවාති

එත්ථ වා-සද්ගෙො වක්ඛමානපකාරන්තරාගපක්ගඛො, ‘‘සඞ්කාගමති වා’’ති
ගයොගජතබ්බං. 

219. තජ්ක ත්වාති භයකගරන වචගනන ගලගසන, ඉඞ්ගිගතන වා

තාගසත්වා ගනන්තස්ස තස්සාති සම්බන්ගධො. පදවාරකතොති පෙවාගරන
යුත්තා ථුල්ලච්චයාෙගයො ආපත්තිගයො ගහොන්තීති ගයොජනා.
පඨමපෙවාරයුත්තා ථුල්ලච්චයාපත්ති, දුතියපෙවාරයුත්තා පාරාජිකාපත්ති
ගහොතීතිඅත්ගථො. 

220. හත්ථාදීසූති ආදි-සද්ගෙනගකසවත්ථාදිං සඞ්ගණ්හාති. තන්තිොසං. 

ෙඩ්ඪකතොපීති ආකඩ්ඪගතොපි. පරා කයොති ‘‘පෙවාරගතො’’ති
අනුවත්තමානත්තා පඨමපෙවාගරථුල්ලච්චයං, දුතියපෙවාගර අතික්කන්ගත 

පාරාජිකන්තිඅත්ගථො. අයංනකයොති ‘‘පෙවාරගතොයුත්තා ථුල්ලච්චයාෙගයො
ආපත්තිගයොගහොන්තී’’තිවුත්තනගයො. 

221. කව සාවාති ගවගගගනව, ගචොරස්ස වචගනන 
කාතබ්බවිගසසරහිගතන බලවගමනගවගගනාති වුත්තං ගහොති. ඉමිනා
අනාපත්තිභාවස්සකාරණං ෙස්ගසති. 

222. සණිෙන්ති මන්ෙගතියා. වදතීති ‘‘ගච්ඡ, යාහි, පලායා’’තිආදිකං

වචනං කගථති. කසොපි චාති ගයො මන්ෙගතියා ගච්ඡන්ගතො එවං වුත්ගතො, 
ගසොපිච. 

223. පලායිත්වාති සාමිකං පහාය ගන්ත්වා. අඤ්ඤන්ති
සාමිකායත්තට්ඨානගතො අඤ්ඤං ඨානං. සාපණං වීථිසන්නිගවසයුත්තං 

නි මම්පි වා. තකතොති පලායිත්වා පවිට්ඨගාමාදිගතො. තන්ති පලායිත්වා
පවිට්ඨංතංොසං. 

පාණකථාවණ්ණනා. 

224. කථයයාති ගථයයචිත්ගතන. සප්පෙරණ්ඩන්ති ස්පසයනගපළං. 

යථාවත්ථුන්ති ථුල්ලච්චයමාහ. ඨානකතොති ස්පගපළාය ඨිතට්ඨානගතො. 

චාවකනති ගකසග්ගමත්තාතික්කගම. 

225. ෙරණ්ඩන්ති ස්පගපළං. උග්ඝාකටත්වාති විවරිත්වා. 

ෙරණ්ඩතලකතොති අන්ගතොගපළාය තලගතො. නඞ්ගුට්කඨති
නඞ්ගුට්ඨපරියන්ගත. 
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226. ඝංසිත්වාති ගපළාපස්ගස ඵුසාගපත්වා. සප්පෙරණ්ඩස්ස

මුඛවට්ටිකතොති කරණ්ඩපුටමුඛවට්ටිගතො. තස්ස නඞ්ගුට්ගඨ මුත්තමත්ගතති
ගයොජනා. 

227. නාමකතොති නාගමන, නාමං වත්වාති වුත්තං ගහොති. 

පක්කෙොසන්තස්සාතිඅව්හායන්තස්ස. තස්සාතිපක්ගකොසකස්ස. 

228. තථාති කරණ්ඩං විවරිත්වා. මණ්ඩූකමූසිකානං රවං කත්වා

නාගමන පක්ගකොසන්තස්සාති ගයොජනා. වා-සද්ගෙන 
ලාජාවිකිරණඅච්ඡරපහාරාදිකංසඞ්ගණ්හාති. 

229. මුඛන්ති ස්පකරණ්ඩස්ස මුඛං. එවකමව ච ෙකරොන්තස්සාති
මණ්ඩූකසඤ්ඤං, මූසිකසඤ්ඤං කත්වා වා ලාජා විකිරිත්වා වා අච්ඡරං

පහරිත්වා වා නාමං වත්වා පක්ගකොසන්තස්ස. කයන කෙනචීති
වුත්තනීහාරගතොගයනවාගතන වා. 

230. නපක්කෙොසතිකචතියථාවුත්තනගයනගයොගජත්වානාමංවත්වා

න පක්ගකොසති. තස්සාතිකරණ්ඩමුඛවිවරකස්සභික්ඛුස්ස. 

අපෙකථාවණ්ණනා. 

231. හත්ථින්තිහත්ථිම්හි, භුම්මත්ගථඑවඋපගයොගවචනං. 

232. සාලායන්තිහත්ථිසාලායං.වසතිඑත්ථාති වත්ථු, රාජාගාරං, තස්ස

අන්ගතො අන්කතොවත්ථු, අන්ගතොරාජගගහන්ති අත්ගථො. අඞ් කණති

අන්ගතොරාජඞ්ගගණ. පි-සද්ගෙො ‘‘අන්ගතොනගගර’’ති අවුත්තම්පි

සම්පිණ්ගඩති. වත්ථු චාති ච-සද්ගෙන අඞ්ගණං සමුච්චිගනොති. සෙලං 

අඞ් ණංඨානන්තිහත්ථිගනොවිචරණගයොග්ගංඅඞ්ගණට්ඨානංසන්ධායාහ, 
සකලසාලාති ගගහතබ්බං. 

233. අ ද්ධස්සාති යථාවුත්තසාලාරාජවත්ථඞ්ගණාගපක්ඛාය වුත්තං. 
අබද්ධස්සහිහත්ථිගනොසකලසාලාෙගයොඨානං, තෙතික්කගමඨානාචාවනං

ගහොතීති අත්ගථො. හීති අවධාරගණ වා. ‘‘ ද්ධස්ස හී’’ති ගයොජනාය

විගසසත්ගථොවෙට්ඨබ්ගබො, බද්ධස්සපනාතිවුත්තංගහොති.  ද්ධස්සපනාති

සාලාදීසු සන්නිහිතස්ස පන. ඨිතට්ඨානඤ්චාති සාලාදීසු ඨිතට්ඨානඤ්ච, 

චතූහිපාගෙහි අක්කන්තට්ඨානන්තිවුත්තංගහොති.  න්ධනඤ්චාතිගීවායවා 

පච්ඡාපාෙද්වයබන්ධනවලගයවාඋභයත්ථවාබන්ධනට්ඨානඤ්ච. තස්මාති
යස්මා ඨිතට්ඨානඤ්ච බන්ධනඤ්ච ඨානන්ති ඡ වා පඤ්ච වා ඨානානි

ලබ්භන්ති, තස්මා. කතසං ඨානානං. ොරකයති එත්ථ ‘‘ආපත්ති’’න්ති

සාමත්ථියා ලබ්භතීති. හරකතොති හත්ථිසාලාදිගතො ගචොරිකාය හරන්තස්ස. 

ොරකයති ආමසගන දුක්කටං, ඨානගභෙගණනාය යාව පච්ඡිමට්ඨානා 
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පුරිගමසු ථුල්ලච්චයානි, අන්තිමට්ඨානා ගකසග්ගමත්තම්පි චාවගන
පාරාජිකං කාගරයයාතිඅත්ගථො. 

234. ඨිතට්ඨානන්ති චතූහි පාගෙහි අක්කන්තට්ඨානං, ඉෙඤ්ච
අබද්ධහත්ථිං සන්ධාය වුත්තං. බද්ධස්ස විනිච්ඡගයො සාලාදීසු බද්ධස්ස
වුත්තවිනිච්ඡයසදිගසොතිගතත්ථතායනවුත්ගතො. 

235. එෙං ඨානන්ති සයිතට්ඨානමත්තං. තස්මින්ති ගගජ. තස්සාති
භික්ඛුස්ස. තුරඞ්ගමහිසාදීසුද්විපගෙචබහු්පගෙච. 

236. එගසවනගයො ගඤගයයො, වත්තබ්බංකිඤ්චිපිනත්ථීති ගයොජනා.

තත්ථ තුරඞ් ා අස්සා. මහිසා ලුලායා. ආදි-සද්ගෙන

ගගොගද්රභඔට්ඨාදිචතු්පොනං සඞ්ගගහො. නත්ථි කිඤ්චිපි වත්තබ් න්ති 
අස්සසාලාරාජාගාරඞ්ගණබහිනගරාදීසු අබන්ධිතසයනඅස්සාදීනං
ඨානගභගෙො යථාවුත්තසදිසත්තානවුත්ගතො. 

බන්ධිත්වාඨපිතඅස්සස්සපනසගචගසොචතූසුපාගෙසුබද්ගධොගහොති, 
බන්ධනානං, ඛුරානඤ්ච ගණනාය අට්ඨ ඨානානි, සගච මුගඛ ච බද්ගධො
ගහොති, නව ඨානානි, මුගඛගයව බද්ගධො, පඤ්ච ඨානානීති ඨානගභගෙො ච
තගථවසසමිගසූකරාදිචතු්පගෙසු බන්ධිත්වාඨපිගතසුබද්ධබද්ධට්ඨාගනහි
සහ චතූහි පාගෙහි අක්කන්තට්ඨානවගසන ලබ්භමාගනො ඨානගභගෙො ච
ගගොමහිගසසු බද්ගධසු එවගමව ලබ්භමාගනො ඨානගභගෙො ච වජාදීසු
පගෙගසසු පගවසිගතසුද්වාගරසුරුක්ඛසූචිගයොඅපගනත්වාවාඅනපගනත්වා
වා නාමං වත්වා වා අවත්වා වා පක්ගකොසන්තස්ස, සාඛාභඞ්ගතිණාදීනි
ෙස්ගසත්වා පක්ගකොසිත්වා වා අපක්ගකොසිත්වා වා පගලොගභන්තස්ස
තාගසත්වා නික්ඛමන්තස්ස ස්පකරණ්ඩගක ස්පස්ස වුත්තනගයන
ලබ්භමාගනො විගසගසො ච ගනතබ්ගබො. ඉහ සබ්බත්ථ ඨානගභගෙසු
බහුගකසුපි උපන්තට්ඨාගනසු ථුල්ලච්චයං, අන්තට්ඨාගන පාරාජිකං
වුත්තසදිසන්ති ඉමස්ස සබ්බස්ස විනිච්ඡයස්ස ‘‘එගසවනගයො’’තිඉමිනාව 
ගතත්තා, ආහටගතොඅවිඤ්ඤායමානස්සකස්සචිවිගසසස්සාභාවාචවුත්තං
‘‘නත්ථි කිඤ්චිපිවත්තබ්බ’’න්ති. 

ද්විපකදපීති‘‘ද්විපෙංනාමමනුස්සා පක්ඛජාතා’’ති(පාරා.115) පාළියං 
වුත්තා මනුස්සා ච මයූරාදිගලොමපක්ඛා ච වග්ගුලිආදිචම්මපක්ඛා ච

භමරාදිඅට්ඨිපක්ඛාචාතිඑවමාදිගක සත්ගතච.  හුප්පකදති‘‘බහු්පෙංනාම

විච්ඡිකා සතපදී උච්චාලිඞ්ගපාණකා’’ති (පාරා. 117) පාළියං 
වුත්තබහු්පෙසත්ගතචාතිඅත්ගථො. 

එත්තාවතා පාපභික්ඛූනං ගලගසොකාසපිෙහනත්ථං පෙභාජගන
වුත්තභූමට්ඨාදිතිංසවිනිච්ඡයමාතිකාකථාසු පඤ්චවීසති මාතිකාකථා 
ෙස්ගසත්වා අවසිට්ඨාසු පඤ්චමාතිකාකථාසු සංවිොවහාගරො, 
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සඞ්ගකතකම්මං, නිමිත්තකම්මන්ති මාතිකත්තයකථා පඨමගමව
අදින්නාොනවිනිච්ඡයසම්භාරභූතානං පඤ්චවීසතියා අවහාරානං
ෙස්සනට්ඨාගනඨත්වා– 

‘‘පුබ්බසහපගයොගගොච, සංවිොහරණම්පිච; 
සඞ්ගකතකම්මංගනමිත්තං, පුබ්බගයොගාදිපඤ්චක’’න්ති.(වි.වි. 42) 
– 

ඉමිනා සඞ්ගහිතාති තං පහාය අවගසගස ඔචරගකො, ඔණිරක්ඛගකොති 
කථාද්වගය ඔචරණකකථාය ආණත්තික්පගයොගත්තා, තඤ්ච
ඔණිරක්ඛගකනකරියමානංඨානාචාවනං සාහත්ථිගකනවාආණත්තිගකන
වා පගයොගගන ගහොතීති තස්සාපි ‘‘සාහත්ථාණත්තිගකො ගචවා’’ති 
සාහත්ථිකපඤ්චගකපඨමගමවසඞ්ගහිතත්තා ච ථලට්ඨගවහාසට්ඨකථාදීසු 
සඞ්ගහිතත්තාචතඤ්චද්වයංනවුත්තන්තිගවදිතබ්බං. 

තත්ථ ‘‘ඔචරගකො නාම භණ්ඩං ඔචරිත්වා ආචික්ඛතී’’ති (පාරා. 118) 

පාළියං වුත්ගතො ගචොරාපනපුරිගසො ‘‘ඔචරගකො’’ති ගවදිතබ්ගබො. ඔචරතීති 

ඔචරකෙො, තත්ථ තත්ථ ගන්ත්වා අන්ගතො අනුපවිසතීති වුත්තං ගහොතීති.

‘‘ඔණිරක්ගඛොනාමආහටංභණ්ඩංගගොගපන්ගතො’’ති (පාරා.118) පාළියං 
වුත්ගතො මුහුත්තං අත්තනි ඨපිතස්ස පරභණ්ඩස්ස රක්ඛගකො 

‘‘ඔණිරක්ගඛො’’තිගවදිතබ්ගබො.ඔණිතංරක්ඛතීති ඔණිරක්කඛො, ගයො පගරන
අත්තගනො වසනට්ඨාගන ආභතං භණ්ඩං ‘‘ඉෙං තාව භන්ගත මුහුත්තං
ඔගලොගකථ, යාවාහං ඉෙං නාම කිච්චං කත්වා ආගච්ඡාමී’’ති වුත්ගතො
රක්ඛති, තස්ගසතංඅධිවචනං. 

ද්විචතුබහු්පෙකථාවණ්ණනා. 

237. ‘‘පඤ්චහි ආකාගරහි අදින්නං ආදියන්තස්ස ආපත්ති

පාරාජිකස්සා’’තිආදිනා(පාරා.122) නගයන පාළියං ආගතානිපඤ්චඞ්ගානි

සඞ්ගගහතුමාහ ‘‘පකරස’’න්තිආදි. තත්ථ ‘‘පකරසං සන්තෙං ධන’’න්ති

ඉමිනා පරමනුස්සසන්තකතා, ‘‘පකරසන්ති වි ානිත්වා’’ති ඉමිනා

පරායත්තභාවස්ස ජානනං, ‘‘ රෙ’’න්තිඉමිනා පාෙං වා අතිගරකපාෙං වා

අග්ඝනකතා, ‘‘කථයයචිත්කතනා’’ති ඉමිනා ගථයයචිත්තතා, ‘‘ඨානා

චාකවතී’’ති ඉමිනා පඤ්චවීසතියා අවහාරානං අඤ්ඤතරස්ස සමඞ්ගිතාති
එවගමත්ථපඤ්චඞ්ගසඞ්ගගහොගවදිතබ්ගබො. 

238. එත්තාවතා තිංසමාතිකාකථාවිනිච්ඡයං සඞ්ගගහත්වා ඉොනි
‘‘අනාපත්ති සසඤ්ඤිස්ස විස්සාසග්ගාගහ තාවකාලිගක ගපතපරිග්ගගහ
තිරච්ඡානගතපරිග්ගගහ පංසුකූලසඤ්ඤිස්සා’’තිආදිනා (පාරා.131) නගයන 

පාළියං ආගතං අනාපත්තිවාරං සඞ්ගගහතුමාහ ‘‘අනාපත්තී’’තිආදි. තත්ථ 

සසඤ්ඤිස්සාති පරසන්තකම්පි ‘‘සසන්තක’’න්ති සුද්ධසඤ්ඤාය
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ගණ්හන්තස්සඅනාපත්තීතිසබ්බත්ථ ගයොගජතබ්බං.එවංගහිතංසාමිගකහි
දිස්වායාචිගතඅගෙන්තස්සඋභින්නංධුරනික්ගඛගපන පාරාජිකං. 

තිරච්ඡානපරිග් කහති තිරච්ඡාගනහි පරිග්ගහිතවත්ථුම්හි. සගචපි හි
නාගගරුළමාණවකමාණවිකාපි මනුස්සගවගසන ආපණං පසාගරත්වා
නිසින්නා ගහොන්ති, භික්ඛු ච ගථයයචිත්ගතන ගතසං සන්තකං ගණ්හාති, 
අනාපත්තීතිවුත්තං ගහොති.සීහබයග්ඝදීපිපභුතීහිවාළමිගගහිගහිතගගොචරං
පඨමං ගමොචාගපන්තස්ස තං මුඤ්චිත්වා අත්තගනොපි හිංසනගතො ගථොකං
ඛායිගත වාගරන්තස්ස ගෙොගසො නත්ථි. ගසනාදීසු තිරච්ඡාගනසු ගයන

ගකනචිගහිතං ගගොචරං ගමොචාගපතුං වට්ටති. වුත්තඤ්ගහතං අට්ඨෙථායං 
‘‘ගසනාෙගයොපි ආමිසං ගගහත්වා ගච්ඡන්ගත පාතාගපත්වා ගණ්හිතුං
වට්ටතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 1.131). එවගමව ධම්මනිගෙඩ්ඩුභාදීහි
ගහිතමණ්ඩූකාෙගයොජීවිතරක්ඛනත්ථායගමොචාගපතුංවට්ටතීති ගවදිතබ්බං. 

තාවොලිෙග් ාකහති ‘‘පටිකරිස්සාමී’’ති තාවකාලිකං ගණ්හන්තස්ස
එවං ගහිතං සගච භණ්ඩසාමිගකො පුග්ගගලො වා ගගණො වා ‘‘තුම්ගහව 
ගණ්හථා’’ති අනුජාගනයය, වට්ටති. නානුජාගනයය, න ගණ්ගහයය, 
ොතබ්බං. අගෙන්තස්ස උභින්නං ධුරනික්ගඛගපන පාරාජිකං.

‘‘සඞ්ඝසන්තකංපනපටිොතුගමව වට්ටතී’’ති අට්ඨෙථායං වුත්තං. 

විස්සාසග් ාකහති ‘‘අනුජානාමි භික්ඛගව පඤ්චහඞ්ගගහි
සමන්නාගතස්ස විස්සාසං ගගහතුං, සන්දිට්ගඨො ච ගහොති, සම්භත්ගතො ච, 
ආලපිගතො ච, ජීවති ච, ගහිගත ච අත්තමගනො ගහොතී’’ති (මහාව. 356) 

පාළියං ආගතං පඤ්චහඞ්ගගහි සමන්නාගතස්ස සන්තකං විස්සාගසන
ගණ්හන්තස්ස ගහගණ විනිච්ඡගයො යථාවුත්තසුත්තවණ්ණනායං

ගවදිතබ්ගබො. යථාහ සමන්තපාසාදිොයං – 

තත්ථ සන්දිට්ගඨොති දිට්ඨමත්තකමිත්ගතො. සම්භත්ගතොති
ෙළ්හමිත්ගතො. ආලපිගතොති ‘‘මම සන්තකං යං ඉච්ඡසි, තං
ගණ්ගහයයාසි, ආපුච්ඡිත්වා ගහගණ කාරණං නත්ථී’’ති වුත්ගතො.
ජීවතීති අනුට්ඨානගසයයාය සයිගතොපි යාව ජීවිතින්ද්රියුපච්ගඡෙං න
පාපුණාති. ගහිගත ච අත්තමගනොති ගහිගත තුට්ඨචිත්ගතො ගහොති, 
එවරූපස්ස සන්තකං ‘‘ගහිගත ගම අත්තමගනො භවිස්සතී’’ති
ජානන්ගතන ගගහතුං වට්ටති. අනවගසසපරියාොනවගසන ගචතානි
පඤ්චඞ්ගානි වුත්තානි, විස්සාසග්ගාගහො පන තීහඞ්ගගහි රුහති – 
සන්දිට්ගඨො, ජීවති, ගහිගත අත්තමගනො, සම්භත්ගතො, ජීවති, ගහිගත 
අත්තමගනො, ආලපිගතො, ජීවති, ගහිගතඅත්තමගනොති. 

ගයොපනජීවති, නචගහිගතඅත්තමගනොගහොති, තස්සසන්තකං 
විස්සාසග්ගාගහන ගහිතම්පි පුන ොතබ්බං. ෙෙමාගනන ච මතකධනං
තාව ගය තස්ස ධගන ඉස්සරා ගහට්ඨා වා පබ්බජිතා වා, ගතසං



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 

87 
පටුන 

ොතබ්බං. අනත්තමනස්ස සන්තකං තස්ගසව ොතබ්බං. ගයො පන
පඨමංගයව ‘‘සුට්ඨු කතං තයා මම සන්තකං ගණ්හන්ගතනා’’ති
වචීගභගෙන වාචිත්තු්පාෙමත්ගතනවාඅනුගමොදිත්වාපච්ඡාගකනචි
කාරගණනකුපිගතො පච්චාහරාගපතුංනලභති.ගයොපිඅොතුකාගමොව, 
චිත්ගතනපනඅධිවාගසති, නකිඤ්චිවෙති, ගසොපිපුනපච්චාහරාගපතුං
න ලභති. ගයො පන ‘‘මයා තුම්හාකං සන්තකං ගහිතං වා පරිභුත්තං
වා’’ති වුත්ගත ‘‘ගහිතං වා ගහොතු පරිභුත්තං වා, මයා පන තං
ගකනචිගෙවකරණීගයනඨපිතං, තංපාකතිකංකාතුංවට්ටතී’’ති වෙති, 
අයංපච්චාහරාගපතුංලභතීති(පාරා.අට්ඨ.1.131). 

කපතපරිග් කහති ගපත්තිවිසයු්පන්නා ච මරිත්වා තස්මිංගයව
අත්තභාගව නිබ්බත්තා ච චාතුමහාරාජිකාෙගයො ගෙවා ච ඉමස්මිං අත්ගථ
ගපතානාම, ගතසංසන්තකංගණ්හන්තස්සචඅනාපත්තීතිඅත්ගථො.සගචපි
හි සක්ගකො ගෙවරාජා ආපණං පසාගරත්වා නිසින්ගනො ගහොති, 
දිබ්බචක්ඛුගකො ච භික්ඛු තං ඤත්වා සතසහස්සග්ඝනකම්පි වත්ථං තස්ස
විරවන්තස්ගසව අච්ඡින්දිත්වා ගණ්හිතුං වට්ටති. ගෙවපූජත්ථං රුක්ඛාදීසු
මට්ඨවත්ථාදීනි ගණ්හගතො නිද්ගෙොසතාය කිගමව වත්තබ්බං.
පංසුකූලසඤ්ඤායගණ්හගතොපිඅනාපත්ති.තථාගහිතම්පිසගච සස්සාමිකං
ගහොති, සාමිගකආහරාගපන්ගතොතබ්බන්තිඋපලක්ඛණගතොගවදිතබ්බං. 

239. එත්ථාති දුතියපාරාජිකවිනිච්ඡගය. ච-සද්ගෙන
අවුත්තසමුච්චයත්ගථන අවගසසසික්ඛාපෙවිනිච්ඡගය සඞ්ගණ්හාති. 

වත්තබ්ක ොති මාතිකට්ඨකථාදීසු විය අවසාගන කගථතබ්ගබො. 

පාළිමුත්තවිනිච්ඡකයොතිසමුට්ඨානාදිගකො තංතංසික්ඛාපෙපාළියං අනාගගතො
උපාලිත්ගථරාදීහිඨපිගතොවිනිච්ඡගයො. 

240. පරාජිතාකනෙමකලනාති 
අපරිගමයයක්පගකොටිසතසහස්ගසොපචිතපාරමිතාසම්භූගතන
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපෙට්ඨාගනන ආසවක්ඛයඤාගණන සහ වාසනාය
සමුච්ගඡේපහාගනන පරාජිතා රාගාෙගයො අගනකකිගලසමලා ගයන ගසො 
පරාජිතාගනකමගලො, ගතන පරාජිතාගනකමගලන. ජිගනන යං දුතියං

පාරාජිකං වුත්තං, අස්ස දුතියපාරාජිකස්ස ච අත්ගථො මයා සමාගසන 

වුත්ගතො. අකසකසන අතිවිත්ථාරනගයන වත්තුං තස්සඅත්ථංකගථතුංගකො

හිසමත්ගථොතිගයොජනා.එත්ථ ච-සද්ගෙොපඨමපාරාජිකසමුච්චයත්ගථො. හි-
සද්ගෙො අවධාරගණ, ගතනඅගසගසනතෙත්ථංවත්තුංසමත්ගථොනත්ගථව 
අඤ්ඤත්රතථාගතාතිදීගපති. 

ඉතිවිනයත්ථසාරසන්දීපනියා 

විනයවිනිච්ඡයවණ්ණනාය 
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දුතියපාරාජිකකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තතියපාරාජිකකථාවණ්ණනා 

241-2. එවමතිසුඛුමනයසමාකුලං දුතියපාරාජිකං ෙස්ගසත්වා ඉොනි

තතියපාරාජිකංෙස්ගසතුමාහ ‘‘මනුස්ස ාති’’න්තිආදි.තත්ථ මනුස්ස ාතින්ති
ජායතීතිජාති, රූපාරූපපටිසන්ධි, මනුස්ගසසු ජාතියස්සගසොමනුස්සජාති, 
මනුස්සජාතිගකොමනුස්සවිග්ගගහොතිවුත්තංගහොති, තං මනුස්සජාතිං. 

එත්ථ ච මනුස්කසසූති කුසලාකුසලමනස්ස උස්සන්නත්තා
මනුස්සසඞ්ඛාගතසු නගරසු. ‘‘යං මාතුකුච්ඡිස්මිං පඨමං චිත්තං

උ්පන්න’’න්ති(පාරා.172) පදභා කන වුත්තනගයනමාතුකුච්ඡිම්හිපඨමං 
උ්පජ්ජමානපටිසන්ධිචිත්තඤ්ච 
තංසම්පයුත්තගවෙනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාරසඞ්ඛාතඛන්ධත්තයඤ්ච තංසහජාතානි
– 

‘‘තිලගතලස්සයථාබින්දු, ස්පිමණ්ගඩොඅනාවිගලො; 
එවං වණ්ණ්පටිභාගං, ‘කලල’න්ති පවුච්චතී’’ති. (පාරා. අට්ඨ. 
2.172; විභ.අට්ඨ.26) – 

වුත්තානි ජාතිඋණ්ණංසුම්හි පසන්නතිලගතගල වා ස්පිමණ්ගඩ වා
ඔතාගරත්වා උක්ඛිපිත්වා විධුනිගත අග්ගග 
ලම්බමානබින්දු්පමාණකලලසඞ්ඛාතානි සභාවකානං
කායභාවවත්ථුෙසකවගසන තිංස රූපානි ච අභාවකානං
කායවත්ථුෙසකවගසන වීසති රූපානි චාති අයං නාමරූපපටිසන්ධි ඉධ 

‘‘ ාතී’’ති ගහිතා. ‘‘යස්සා’’ති ඉමිනා අඤ්ඤපගෙන ‘‘යාව මරණකාලා

එත්ථන්තගර එගසො මනුස්සවිග්ගගහො නාමා’’ති (පාරා. 172) පදභා කන 
වුත්තනගයන පඨමභවඞ්ගගතො පට්ඨාය 
චුතිචිත්තාසන්නභවඞ්ගපරියන්තසන්තානසඞ්ඛාතසත්ගතො ගහිගතො. ඉමිනා 
මනුස්සවිග්ගහස්සපටිසන්ධිගතොපට්ඨායපාරාජිකවත්ථුභාවංෙස්ගසති. 

 ානන්කතොති‘‘සත්ගතොඅය’’න්තිජානන්ගතො. ජීවිතාකයොවිකයො කයති
ගයො භික්ඛු ජීවිතින්ද්රියා විගයොගජයය ගවොගරොගපයය, තස්ස ජීවිතින්ද්රියං

උපච්ඡින්ගෙයය උපගරොගධයයාති වුත්තං ගහොති. ගතනාහ පදභා කන 
‘‘ජීවිතාගවොගරොගපයයාති ජීවිතින්ද්රියංඋපච්ඡින්ෙතිඋපගරොගධතී’’ති(පාරා.
172). 

තඤ්ච ජීවිතින්ද්රියං රූපාරූපවගසන දුවිධං ගහොති. තත්ථ 
අරූපජීවිතින්ද්රියං අවිග්ගහත්තා උපක්කමවිසයං න ගහොති. 
රූපජීවිතින්ද්රියුපච්ගඡගෙන පන තොයත්තවුත්තිතාය තංසමකාලගමව
ඔච්ඡිජ්ජමානතාය එත්ථ සාමඤ්ගඤන උභයම්පි ගගහතබ්බං. ඉෙඤ්ච
අතීතානාගතං න ගගහතබ්බං තස්ස අවිජ්ජමානත්තා. උපක්කමවිසයාරහං
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පනපච්චු්පන්නගමවගගහතබ්බං.තඤ්ච ඛණසන්තතිඅද්ධාවගසනතිවිධං
ගහොති. 

තත්ථ උ්පාෙට්ඨිතිභඞ්ගවගසන ඛණත්තයපරියාපන්ගනො භාගවො 

ඛණපච්චුප්පන්නං නාම. තං සරසභඞ්ගභූතත්තා සයං භිජ්ජමානං 
උපක්කමසාධියංවිනාසවන්තංනගහොති.ආතගපඨත්වාගබ්භංපවිට්ඨස්ස 
අන්ධකාරවිගමන්තරඤ්ච සීගතන ඔවරකං පවිට්ඨස්ස 
විසභාගඋතුසමුට්ඨාගනන සීතපනූෙන්තරඤ්ච රූපසන්තති 

සන්තතිපච්චුප්පන්නං නාම. පටිසන්ධිචුතීනමන්තරාළ්පවත්ති 

ඛන්ධසන්තති අද්ධාපච්චුප්පන්නං නාම.ඉමස්මිංද්වගය උපක්කමසම්භගවො, 
තංවගසන උපච්ඡිජ්ජමානං ජීවිතං සන්තානපරිහානිපච්චයභාවගතො 
සන්තතිඅද්ධාපච්චු්පන්නද්වයං යථාපරිච්ඡින්නකාලම්පත්වා
උපක්කමවගසන අන්තරාගයව නිරුජ්ඣති, තස්මා
සන්තතිඅද්ධාපච්චු්පන්නරූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච තංනිගරොගධන
නිරුජ්ඣමානඅරූපජීවිතින්ද්රියඤ්චාති උභයං එත්ථ ‘‘ජීවිතා’’ති ගහිතන්ති

ගවදිතබ්බං. ඉෙගමව සන්ධායාහ පදභා කන ‘‘සන්තතිං විගකොගපතී’’ති
(පාරා.172). 

ඉමිස්සාවපාණාතිපාතභාගවආපත්තිභාවගතොඑත්ථඨත්වා අට්ඨෙථායං 
(පාරා.අට්ඨ.2.172) පාණපාණාතිපාතපාණාතිපාතීපාණාතිපාත්පගයොගානං

විභාගගො ෙස්සිගතො. තත්ථ පාකණොති ගවොහාරගතො සත්ගතො, පරමත්ථගතො

උපච්ඡිජ්ජමානං ජීවිතින්ද්රියං, තං ‘‘ජීවිතා’’තිඉමිනාවුත්තං. පාණාතිපාකතො 
නාම වධකගචතනා, ගසො ච ‘‘විගයොජගය’’ති ඉමිනා සන්ෙස්සිගතො. 

පාණාතිපාතී නාම පුග්ගගලො, ගසො ච ‘‘ගයො’’ති ඉමිනා සන්ෙස්සිගතො. 

පාණාතිපාතප්පකයොක ො පන– 

‘‘වුත්තාපාණාතිපාතස්ස; 
පගයොගාඡමගහසිනා’’ති– 

ආදිනා නගයන ඉගධව වක්ඛමානවිභාගත්තා වක්ඛමානනගයගනව 
ෙට්ඨබ්ගබො. 

අස්ස සත්ථං නික්ඛිගපයය වාති ගයොජනා. අස්සාති මනුස්සජාතිකස්ස.

‘‘හත්ථපාගස’’ති පාඨගසගසො. හත්ථපාකසො නාම සමීගපොති. අස්සාති 

සමීපසම්බන්ගධසාමිවචනං. සත්ථන්තිඑත්ථජීවිතවිහිං සනුපකරණභාගවන
සම්මතා ධාරාවන්තඅසිආදි ච ධාරාරහිතයට්ඨිභින්දිවාලලගුළාදි ච 
උපලක්ඛණවගසන ගගහතබ්බා. සසති හිංසතීති සත්ථං. ගතගනවාහ 

පදභා කන ‘‘අසිංවාසත්තිංවාභින්දිවාලංවාලගුළංවාපාසාණංවා සත්ථං
වා විසං වා රජ්ජුං වා’’ති. ඉධාවුත්තං කරපාලිකාඡුරිකාදි සමුඛං ‘‘සත්ථං 

වා’’ති ඉමිනා සඞ්ගහිතං. නික්ඛිකපයයාති යථා ගභොගගහතුං ලභති, තථා
උපනික්ඛිගපයය, අත්තවධාය ඉච්ඡිතක්ඛගණ යථා ගණ්හාති, තථා සමීගප
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ගතගනව චිත්ගතන ඨගපයයාති වුත්තං ගහොති. ඉමිනා ථාවර්පගයොගගො
සන්ෙස්සිගතො. 

මරගණ ගුණං වා වගෙයයාති ගයොජනා, මරණත්ථාය මරගණ ගුණං
වණ්ගණතීතිඅත්ගථො.‘‘ජීවිගතආදීනවංෙස්ගසති, මරගණගුණංභණතී’’ති

(පාරා. 172) පදභා කන වුත්තත්තා‘‘කිංතුය්හිමිනාපාපගකන දුජ්ජීවිගතන, 
ගයො ත්වං න ලභසි පණීතගභොජනානි භුඤ්ජිතු’’මිච්චාදිනා නගයන
මරණත්ථාය ජීවිගත අවණ්ණං වෙන්ගතො ච ‘‘ත්වං ගඛොසි උපාසක
කතකලයාගණො අකතපාගපො, මතං ගත ජීවිතා ගසගයයො, ඉගතො ත්වං
කාලකගතො විවිධවිහඞ්ගමවිකූජිගත පරමසුරභිකුසුමභූසිතතරුවරනිචිගත 
පරමරතිකරලළිතගතිභාසිතවිලපිතසුරයුවතිගණවිචරිගත වරනන්ෙගන
අච්ඡරාසඞ්ඝපරිවාරිගතො විචරිස්සසී’’තිආදිනා නගයන මරණත්ථාය
මරණානිසංසංෙස්ගසන්ගතොච‘‘මරගණගුණං වගෙයය’’ඉච්ගචවවුච්චති. 

මරණූපායං ගෙගසයයාති ගයොජනා. මරණාධි්පාගයගනව ‘‘සත්ථං වා

ආහර, විසංවාඛාෙ, රජ්ජුයාවාඋබ්බන්ධිත්වාකාලඞ්කගරොහී’’ති පදභා කන 
වුත්තසත්ථහරණානි ච අවුත්තම්පි ගසොබ්භනරකපපාතාදීසු පපතනඤ්චාති

එවමාදිකංමරණූපායංආචික්ගඛයය. ‘‘ගහොතිඅයම්පී’’තිපෙච්ගඡගෙො, අපීති

පුබ්ගබවුත්තද්වයංසමුච්චිගනොති. ද්කවධාභින්නසිලාවියඅසන්කධකයයොව 

කසො කඤකයයොති ද්විධා භින්නපාසාගණො විය භගවගතො 
පටිපත්තිපටිගවධසාසනද්වගයන ගසො පච්චු්පන්ගන අත්තභාගව 
සන්ධාතුමසක්කුගණගයයොවාතිඤාතබ්ගබොතිඅත්ගථො. 

243. ථාවරාදකයොති ආදි-සද්ගෙන විජ්ජාමයඉද්ධිමයපගයොගද්වයං
සඞ්ගහිතං. 

244. තත්ථාතිගතසුඡසුපගයොගගසු.සගකොහත්ගථො සහත්කථො, ගතන

නිබ්බත්ගතො සාහත්ථිකෙො, පගයොගගො. ඉධ හත්ථග්ගහණං උපලක්ඛණං, 
තස්මාහත්ථාදිනා අත්තගනොඅඞ්ගපච්චඞ්ගගනනි්ඵාදිගතොවධ්පගයොගගො
සාහත්ථිගකොතිගවදිතබ්ගබො. 

245. ‘‘ත්වං තං එවං පහරිත්වා මාගරහී’’ති භික්ඛුගනො පරස්ස යං

ආණාපනං, අයමාණත්තිගකො නගයොති ගයොජනා. ආණත්තිකෙො නකයොති
ආණත්තිගයව ආණත්තිගකො. ගනති පවත්ගතතීති නගයො, පගයොගස්ගසතං
නාමං. 

246. දූරන්ති දූරට්ඨං. ොකයන පටි ද්කධනාති එත්ථ කාගයකගෙගසො
හත්ථාදි කාගයො අවයගව සමුොගයොපචාරගතො ‘‘ගාගමො ෙඩ්ගඪො’’ති යථා. 
කායපටිබද්ධං චාපාදිකං පටිබද්ධං නාම පුබ්බපෙගලොගපන ‘‘ගෙවෙත්ගතො
ෙත්ගතො’’ති යථා. වා-සද්ගෙො ලුත්තනිද්දිට්ගඨො, කාගයන වා
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කායපටිබද්ගධන වාති වුත්තං ගහොති, ‘‘උසුආදිනිපාතන’’න්ති ඉමිනා

සම්බන්ගධො. විධානං විධි, පගයොගගොතිඅත්ගථො. 

247. අසඤ්චාරිමුපාකයනාති අසඤ්චාරිගමන නිච්චගලන උපාගයන.

ඔපතන්ති එත්ථාති ඔපාකතො, ගසො ආදි ගයසං 

අපස්ගසනවිසගභසජ්ජසංවිධානාදීනං ගත ඔපාතාදකයො, ගතසං විධානං 

ඔපාතාදිවිධානං, ඔපාතක්ඛණනාදිකිරියා. 

248. විජ් ායාති ආථබ්බනගවොගතමරණමන්තසඞ්ඛාතවිජ්ජාය. 

 ප්පනන්තියථාපගරොනසුණාති, තථාපුන්පුනංවචනං. 

249. මාරගණ සමත්ථා යා කම්මවිපාකජා ඉද්ධි, අයං ඉද්ධිමගයො
පගයොගගො නාමාති සමුදීරිගතොති ගයොජනා. කම්මවිපාගක ජාතා 

ෙම්මවිපාෙ ා, ඉද්ධි, යා ‘‘නාගානං නාගිද්ධි සුපණ්ණානං සුපණ්ණිද්ධි

යක්ඛානං යක්ඛිද්ධී’’තිආදිනා (පාරා. අට්ඨ. 2.172) බහුධා අට්ඨෙථායං 
වුත්තා.තත්ථ දිට්ඨෙට්ඨඵුට්ඨවිසානංනාගානං දිස්වා, ඩංසිත්වා, ඵුසිත්වා ච

පරූපඝාතකරගණ නාගිද්ධි ගවදිතබ්බා. එවං ගසසානම්පි. ඉද්ධිගයව 

ඉද්ධිමකයො, භාවනාමගයො ඉද්ධි්පගයොගගො පගනත්ථ න ගගහතබ්ගබො. 

වුත්තඤ්ගහතං අට්ඨෙථායං – 

‘‘ගකචි පන භාවනාමයිද්ධියාපි පරූපඝාතකරණං වෙන්ති. සහ
පරූපඝාතකරගණන චආදිත්තඝරූපරිඛිත්තස්සඋෙකඝටස්සගභෙනං
විය ඉද්ධිවිනාසඤ්ච ඉච්ඡන්ති, තං ගතසං ඉච්ඡාමත්තගමව. කස්මා? 
යස්මා තං කුසලගවෙනාවිතක්කපරිත්තත්තිකාදීහි න සගමති. කථං? 
අයඤ්හිභාවනාමයිද්ධිනාමචතුත්ථජ්ඣානමයාකුසලත්තිගකකුසලා
ගචව අබයාකතා ච, පාණාතිපාගතො අකුසගලො. ගවෙනාත්තිගක
අදුක්ඛමසුඛසම්පයුත්තා, පාණාතිපාගතො දුක්ඛසම්පයුත්ගතො.
විතක්කත්තිගක අවිතක්කඅවිචාරා, පාණාතිපාගතො
සවිතක්කසවිචාගරො. පරිත්තත්තිගක මහග්ගතා, පාණාතිපාගතො
පරිත්ගතොගයවා’’ති(පාරා. අට්ඨ.2.172). 

250. තත්ථාති ගතසු ඡබ්බිගධසු පගයොගගසු. උද්කදකසොපීති උද්දිසනං
උද්ගෙගසො, තංසහිගතො පගයොගගොපි උද්ගෙගසොති වුත්තං ගහොති ‘‘කුන්ගත

පගවගසහී’’ති යථා. එවං වත්තබ්බතාය ච අනුද්කදකසොති
තබ්බිපරීතවචනගමවඤාපකන්ති ගවදිතබ්බං.එත්ථඑගකගකොඋද්ගෙගසොපි
අනුද්ගෙගසොපිගහොතීතිගතසමයංගභගෙොපනදුවිගධො ගහොතීතිපරිදීපිගතොති
ගයොජනා. ඉගමසු ඡසු පගයොගගස්ගවව එගකකස්ගසව 
උද්දිස්සානුද්දිස්සකිරියමානතාය දුවිධභාවගතො ගතසං ද්වාෙසවිගධො ගභගෙො 

පදභා කන ච අට්ඨෙථාය ච දීපිගතො, තත්ථ විනිච්ඡයමිොනි ෙස්සයිස්සාමීති
අධි්පාගයො. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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251.  හූසුපීති මනුස්ගසසු බහූසුපි. කතන ෙම්කමනාති

පහාරොනසඞ්ඛාගතන කම්ගමන.  ජ්ඣතීති අපායං ගනතුං කම්මපාගසන
කම්මන්තරංනිවාගරත්වාබජ්ඣතීතිඅත්ගථො. 

252. පහාකරපීති පහරගණපි. කදහිකනොති මනුස්සවිග්ගහස්ස. තස්සාති
පහටස්ස. 

253. පහටමත්කත වාති පහටක්ඛගණ වා. පච්ඡාති ත්පච්චයා

කාලන්තගර වා. උභයථාපි ච මකතති ද්වින්නං ආකාරානමඤ්ඤතගරන

මගතපි. හන්තා වධගකො. පහටමත්තස්මින්ති තස්මිං මරණාරහපහාරස්ස
ලද්ධක්ඛගණගයව, මරණගතො පුබ්බභාගගගයවාති මත්තසද්ගෙන දීගපති.
මරණත්ථායචඅඤ්ඤත්ථායචදින්ගනසු අගනගකසුපහාගරසුමරණත්ථාය 
දින්න්පහාගරගනවයොකොචි මරිස්සති, පහාරොනක්ඛගණගයවපාරාජිකං
ගහොති. අමරණාධි්පාගයන දින්න්පහාරබගලනගච මගරයය, නගහොතීති
වුත්තංගහොතීති. 

254. ද්කව පකයො ාති උද්දිස්සානුද්දිස්සකිරියාගභෙභින්නා 
සාහත්ථිකාණත්තිකාද්ගවපගයොගා. 

255. ෙරණස්සාතිකිරියාය. විකසකසොතිනානත්තං. ආණත්තිනියාමොති
ආණත්තිංනියාගමන්තිවවත්ථාගපන්තීති ආණත්තිනියාමකා. 

256. තත්ථාතිගතසුආණත්තිනියාමගකසුඡසුආකාගරසු. කයොබ් නාදි

චාති ආදි-සද්ගෙන ථාවරියමන්ෙඛිඩ්ඩවුද්ධාදිඅවත්ථාවිගසගසොසඞ්ගහිගතො. 

257. යං මාතිකාය නිද්දිට්ඨං සත්ථං, තං කතමං?. සත්තමාරණන්ති
සත්ගතමාගරන්තිඑගතනාතිසත්තමාරණං, අසිආදිවගධොපකරණං. 

258. විජ්ඣනන්ති උසුආදීහි විජ්ඣනං. කභදනන්ති කකචාදීහි

ද්විධාකරණං. කඡදනන්ති ඛග්ගාදීහි ද්විධාකරණං. තාෙනන්ති මුග්ගරාදීහි

ආඝාතනං. එවමාදිවිකධොතිඑවමාදි්පකාගරො. අකනකෙොති බහුගකොගභගෙො. 

ෙරණස්සවිකසකසො කිරියාවිගසගසොතිඅත්ගථො. 

259-60. ‘‘පුරගතොපහරිත්වානමාගරහී’’තිගයො භාසිකතො ආණාපගකන, 

ගතන ආණත්ගතන පච්ඡගතො…ගප.… මාරිගතති ගයොජනා. වත්ථාණත්ති 

විසඞ්කෙතාති එත්ථ ‘‘යං ‘මාගරහී’ති…ගප.… තගතො’’ති
වත්ථුවිසඞ්ගකගතො ෙස්සිගතො. ‘‘පුරගතො…ගප.… මාරිගත’’ති

ආණත්තිවිසඞ්ගකගතො ෙස්සිගතො. මූලට්කඨොති ආණාපගකො. මූලන්ති හි 

පුබ්බකිරියානුරූපංආණාපනං, තත්ථඨිගතොති මූලට්කඨො. 
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261. ඉමිනා විසඞ්ගකගත ආණාපකස්ස අනාපත්තිං ෙස්ගසත්වා

සඞ්ගකගතඅවිරාධිගත උභින්නම්පිපාරාජිකංෙස්ගසතුමාහ ‘‘වත්ථු’’න්තිආදි.
තං වත්ථුංඅවිරජ්ඣිත්වාමාරිගතඋභගයසං…ගප.… උදීරිගතො, යථාණත්ති

චමාරිගත…ගප.… උදීරිගතොතිගයොජනා. මාරිකත වත්ථුස්මින්තිසාමත්ථියා 

ලබ්භති. උභකයසන්ති ආණාපකආණත්තානං. යථාොලන්ති ආණාපකස්ස
ආණත්තික්ඛණං, ආණත්තස්සමාරණක්ඛණඤ්ච අනතික්කමිත්වා.බන්ධනං

බන්ගධො, කම්මුනා බන්ගධො ෙම්ම න්කධො. අථ වා බජ්ඣති එගතනාති

බන්ගධො, කම්මගමවබන්ගධො ෙම්ම න්කධො. 

264. විසඞ්කෙකතො නාති විසඞ්ගකගතො නත්ථි, ද්වින්නම්පි 
යථාකාලපරිච්ගඡෙංකම්මබන්ගධොගයවාතිඅත්ගථො. 

265. සබ් කසොති සබ්ගබසුකාලගභගෙසු, සබ්බගසො ගවදිතබ්ගබොති වා 

සම්බන්ගධො. සබ් කසොතිසබ්බ්පකාගරන. විභාවිනාතිපණ්ඩිගතන.ගසොහි
අත්ථංවිභාගවතීතිතථාවුත්ගතො. 

266-7-8. ‘‘ඉමං  ාකම ඨිත’’න්ති ඉෙං තං සඤ්ජානිතුං වුත්තං, න 
මාරණක්ඛණට්ඨානනියමත්ථායාති ‘‘යත්ථ කත්ථචි ඨිත’’න්ති වත්වාපි 

‘‘නත්ථිතස්සවිසඞ්කෙකතො’’තිආහ. තස්සාතිආණාපකස්ස. ‘‘තත්ථා’’තිවා 

පාගඨො, තස්සංආණත්තියන්තිඅත්ගථො. ‘‘ ාකමකයව ඨිතංගවරිං මාගරහී’’ති

සාවධාරණංආණත්ගතොවගනගචඨිතංමාගරතිවා ‘‘වකනකයව ඨිතංගවරිං
මාගරහී’’ති සාවධාරණං වුත්ගතො ගාගම ඨිතං ගච මාගරති වාති ගයොජනා.
‘‘භික්ඛුනා සාවධාරණ’’න්ති ච ගපොත්ථගකසු ලිඛන්ති, තං අග්ගගහත්වා 

‘‘වකනවා සාවධාරණ’’න්තිපාගඨොගයවගගහතබ්ගබො.විගගතො සඞ්ගකගතො

ආණත්තිනියාගමොඑත්ථාති විසඞ්කෙකතො. 

269. සබ් කදකසසූති ගාමවනඅඞ්ගණගගහාදීසු සබ්ගබසු ඨාගනසු. 

කභදකතොතිනානත්තගතො. 

270. ‘‘සත්ගථන පනමාගරහී’’තිගයනගකනචිගයො ආණත්කතො, ගතන
ගයනගකනචිසත්ගථන මාරිගතවිසඞ්ගකගතොනත්ථීතිගයොජනා. 

271-2. ඉමිනා වාසිනා හීති එත්ථ හීති පෙපූරගණ. ‘‘ඉමිනා අසිනා 

මාගරයයා’’තිවුත්ගතො අඤ්කඤනඅසිනා මාගරතිවා‘‘ත්වංඉමස්සඅසිස්ස

එතායධාරාය මාරය’’ ඉතිවුත්ගතොතං කවරිං සගච ඉතරාය ධාරාය මාගරති 

වා ථරනා මාගරති වා තුණ්කඩන මාගරති වා, තථා මාරිගත

විසඞ්ගකගතොගයව ගහොතීතිගයොජනා. ථරනාතිඛග්ගමුට්ඨිනා. තුණ්කඩනාති

ඛග්ගතුණ්ගඩන. ‘‘විසඞ්කෙකතොවා’’ති සඞ්ගකතවිරාගධගනව පාරාජිකං න
ගහොතීති ෙස්සනපෙගමතං. 
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273. සබ් ාවුධෙ ාතිසූති 

ඉධාවුත්තකරපාලිකාඡුරිකාදිසබ්බපහරණසාමඤ්ගඤසු. විකසසකතොති 
ගභෙගතො. 

274. පකරනාති භික්ඛුනා. කසොති ආණත්ගතො. නිසින්නං නං මාකරති, 

විසඞ්කෙකතො න විජ් තීති ‘‘ගච්ඡන්තගමව මාගරහී’’ති සාවධාරණං
අවුත්තත්තා‘‘නිසින්ගනොපිගසොගයවා’’තිතංමාගරන්තස්ස විසඞ්ගකගතොන
ගහොති, අවධාරණං අන්තගරන කථනං තං සඤ්ජානාගපතුං වුච්චතීති 
ඉරියාපථනියාමකංනගහොතීතිඅධි්පාගයො. 

275-6. අසති සාවධාරගණ විසඞ්ගකතාභාවං ෙස්ගසත්වා ඉොනි
සාවධාරගණ ඉරියාපථන්තගරසු විසඞ්ගකතං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘නිසින්නංකයවා’’තිආදි. ‘‘නිසින්නංගයව මාගරහී’’ති වුත්ගතො ගච්ඡන්තං
මාගරති, විසඞ්ගකතන්තිඤාතබ්බං. ‘‘ගච්ඡන්තංගයව මාගරහී’’ති වුත්ගතො 
නිසින්නං මාගරති, විසඞ්ගකතන්ති ඤාතබ්බන්ති ගයොජනා. ඉමගමව

ගයොජනාක්කමංසන්ධායාහ ‘‘යථාක්ෙම’’න්ති. 

277. විජ්ඣිත්වාතිසරාදීහිවිජ්ඣිත්වා. 

278. ඡින්දිත්වාති අසිආදීහිඡින්දිත්වා.පුන කසොතිපගයොගගො. 

279. ෙරකණසූතිවිජ්ඣනාදිකිරියාවිගසගසසු. 

280-1. එත්තාවතා ආණත්තිනියාමකනිද්ගෙසං ෙස්ගසත්වා ඉොනි

දීඝාදිලිඞ්ගවගසනාපි සම්භවන්තං විසඞ්ගකතං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘දීඝ’’න්තිආදි. 
‘‘දීඝං…ගප.… ථූලං මාගරහීති අනියගමත්වා ආණාගපතී’’ති (පාරා. අට්ඨ.

2.174) අට්ඨෙථාවචනගතොඑව-කාරංවිනා‘‘දීඝංමාගරහී’’තිඅනියගමත්වා

ගකනචි ගයො ආණත්කතො ගහොති, ගසොපිආණත්ගතොයංකිඤ්චිතාදිසංසගච 
මාගරති, නත්ථිතත්ථවිසඞ්ගකගතො, උභින්නම්පිපරාජගයොතිගයොජනා.එවං 

‘‘රස්ස’’න්තිආදිසබ්බපගෙහිපිපච්ගචකංගයොජනාකාතබ්බා. අනියකමත්වාති

විසඞ්ගකතාභාවස්ස ගහතුෙස්සනං. එවකාගරො වාකයාලඞ්කාගරො. තත්ථාති 
ආණත්තික්පගයොගග. ‘‘උභින්නම්පි පරාජගයො’’ති වුත්තත්තා ආණාපකං

විනා අඤ්ඤං යථාවුත්තක්ඛණං මනුස්සවිග්ගහං ‘‘යං කිඤ්චි තාදිස’’න්ති 
ඉමිනාෙස්ගසති. 

සගච ආණාපගකො ආණාගපත්වා අත්තානගමව මාගරති, ආණාපගකො
දුක්කටං ආපජ්ජිත්වා මරති, ආණත්තස්ස පාරාජිකං. ආණාපගකන 
අත්තානමුද්දිස්සආණත්තියාකතායආණත්ගතොඅජානිත්වාතාදිසංඅඤ්ඤං
මාගරති, ඔකාසස්ස අනියමිතත්තා ආණාපගකො මුච්චති, ඉතගරො කම්මුනා
බජ්ඣති.යදි‘‘අමුකස්මිං රත්තිට්ඨාගනවාදිවාට්ඨාගනවානිසින්නංඊදිසං
මාගරහී’’ති ඔකාසං නියගමත්වා ආණාගපති, තත්ථ ආණාපකගතො
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අඤ්ඤස්මිංමාරිගතඋභින්නම්පිපාරාජිකං.තගතොබහිමාරිගත වධකස්ගසව
කම්මබන්ගධො.ආණාපගකො අත්තානගමවඋද්දිස්සආණාගපති, ඉතගරො ච
තගමවතත්ථ මාගරති, ආණාපකස්සදුක්කටං, ආණත්තස්සපාරාජිකං.සගච
අඤ්ඤත්ථ මාගරති, මූලට්ගඨො මුච්චති. අජානිත්වා අඤ්ඤං තත්ථ වා
අඤ්ඤත්ථ වා මාගරති, වධගකො පාරාජිකං ආපජ්ජති, මූලට්ගඨො මුච්චති.
ආනන්තරියවත්ථුම්හිආනන්තරිගයනසද්ධිං ගයොගජතබ්බං. 

282. ගයො මනුස්සංකඤ්චිඋද්දිස්සසගචඔපාතංඛණති, තථාඔපාතං
ඛණන්තස්ස තස්ස දුක්කටං නාම ආපත්ති ගහොතීති අජ්ඣාහාරගයොජනා.
ගයොජනාචනාගමසායථාරුතගයොජනා, අජ්ඣාහාරගයොජනාති දුවිධා.තත්ථ

පාඨාගතපොනගමව ගයොජනා යථාරතකයො නා, 
ඌනපූරණත්ථමජ්ඣාහාරපගෙහි සහ පාඨාගතපොනං ගයොජනා 

අජ්ඣාහාරකයො නාති ගවදිතබ්බා. ‘‘ඛණන්තස්ස ච ඔපාත’’න්ති

ගපොත්ථගකසු පාගඨො දිස්සති. ‘‘ඛණන්තස්ස තකථොපාත’න්ති පාගඨො

සුන්ෙගරො’’ති නිස්සන්කදකහ වුත්තං. ‘‘ආවාටන්ති එතස්ස ‘ඔපාත’න්ති
පරියාගයො’’තිච වුත්තං.තගතොපි– 

‘‘මනුස්සංකඤ්චිඋද්දිස්ස; 
ගයොගචඛණතිවාටකං; 
ඛණගතොතංතථාතස්ස; 
ගහොතිආපත්තිදුක්කට’’න්ති.– 

පාගඨො සුන්ෙරතගරො. ජාතපථවිං ඛණන්තස්ස පාරාජිකපගයොගත්තා
පගයොගගණනායදුක්කටං. 

283. තත්ථාති තස්මිං ආවාගට. තස්සාති පතිතස්ස මනුස්සවිග්ගහස්ස. 

දුක්ඛස්සුප්පත්තියාති දුක්ඛු්පත්තිගහතු. තස්සාති ගයන ආවාගටො ඛගතො, 

තස්ස භික්ඛුගනො. පතිත්වා ගසො ගච මරති, තස්මිං මකත තස්ස භික්ඛුගනො
පාරාජිකංභගවතිගයොජනා. 

284. අඤ්ඤස්මින්තියංසමුද්දිස්සආවාගටොඛගතො, තගතොඅඤ්ඤස්මිං. 

අනුද්දිස්සෙන්ති කිරියාවිගසසනං, අනුද්දිස්සකං කත්වාති අත්ගථො.
ඔපාතවිගසසනං ගච, ‘‘අනුද්දිස්සගකො ඔපාගතො’’ති පෙච්ගඡගෙො. 
‘‘අග්ගමක්ඛායතී’’තිආදීසු (සං.නි.5.139; අ.නි.4.34; 10.15; ඉතිවු.90; 
ගනත්ති.170) වියඔ-කාරට්ඨාගනඅ-කාගරො, ම-කාරාගගමොචෙට්ඨබ්ගබො, 
අගනොදිස්සගකොඔපාගතො ඛගතොගහොතීතිඅත්ගථො. 

285. ‘‘එත්ථ පතිත්වා ගයො ගකොචි මරතූ’’ති අගනොදිස්සගකො ඔපාගතො
සගචඛගතොගහොති, යත්තකානිපතිත්වා මරන්තිගච, අස්සතත්තකාගෙොසා

ගහොන්තීති ගයොජනා. ‘‘කයො කෙොචී’’ති ඉමිනා අත්තගනො මාතාපිතගරො ච
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සඞ්ගහිතා. කදොසාති කම්මබන්ධගෙොසා, පාරාජිකං පන එකගමව. අස්සාති
ගයනඅගනොදිස්සඔපාගතොඛගතො, තස්ස. 

286. ආනන්තරියවත්ථුස්මිං මගතති පාඨගසගසො, ‘‘තත්ථ පතිත්වා’’ති 
අධිකාගරො, අරහන්ගත, මාතරි, පිතරිචතස්මිංපතිත්වාමගතකාලකගතති

අත්ගථො. ආනන්තරියෙන්ති එත්ථ සකත්ගථ, කුච්ඡිගත, සඤ්ඤායං වා ක-

පච්චගයො ෙට්ඨබ්ගබො. ‘‘තථා’’ති ඉමිනා ‘‘ආනන්තරියවත්ථුස්මි’’න්ති
ඉමස්මිංසමාසපගෙ අවයවභූතම්පි ‘‘වත්ථුස්මි’’න්තිඉෙඤ්ච‘‘තත්ථපතිත්වා

මගත’’ති ඉෙඤ්ච ආකඩ්ඪති. ථුල්ලච්චයාදීනං වත්ථුස්මිං තත්ථ පතිත්වා

මගත ථුල්ලච්චයාදකයො කහොන්තීති ගයොජනා. තස්මිං ආවාගට පතිත්වා 
යක්ඛාදීසු මගතසු, පාරාජිකවත්ථුගනො දුක්ඛු්පත්තියඤ්ච ථුල්ලච්චයං, 
මනුස්සවිග්ගගහ මගත පාරාජිකං, තිරච්ඡාගන මගත පාචිත්තියන්ති වුත්තං
ගහොති. 

287. පාණාතිපාතා ද්කවති ද්වින්නං මතත්තා ද්ගව පාණාතිපාතා, 

එගකන පාරාජිකං, ඉතගරනකම්මබන්ගධොගයව. එකෙොකවකෙෙධංසකනති
මාතුවා ොරකස්සවාමරගණඑගකොපාණාතිපාගතොව. 

288. ගචොගරහි අනුබද්ගධො එත්ථ ආවාගට පතිත්වා මරිස්සති ගච, 

ඔපාතඛණකස්ගසවපාරාජිකංගහොතිකිරාතිගයොජනා. කිරාති අනුස්සවගන
අරුචිසූචකං. 

289-90. කවරිකනො භික්ඛුගතො අඤ්ගඤ ගවරිපුග්ගලා. තත්ථ තස්මිං

ඔපාගත සගච මනුස්සං පාකතත්වා මාකරන්ති, තථා ගවරිගනො තත්ථ

සයගමවපතිතංමනුස්සංබහිනීහරිත්වාසගච මාගරන්ති, තත්ථ ඔපපාතිො 

මනුස්සාඔපාගතනිබ්බත්තිත්වා තගතො නික්ඛන්තුංඅසක්කෙොන්තාමතාකච 

සියුං, සබ් ත්ථ ච යථාවුත්තසබ්බවාගරසු ඔපාතඛණකස්ගසව පරාජගයොති

ගයොජනා. නිබ් ත්තිත්වා හීති එත්ථ හීති පෙපූරගණ. යත්ථ යත්ථ
නිපාතසද්ොනං අත්ගථො න ෙස්සිගතො, තත්ථ තත්ථ පෙපූරණමත්තතා 
ගවදිතබ්බා. 

291. යක්ඛාදකයොති ආදි-සද්ගෙනතිරච්ඡානානං සඞ්ගගහො. වත්ථුවසාති
ථුල්ලච්චයපාචිත්තියානං වත්ථුභූතයක්ඛතිරච්ඡානානං වසා. 

ථුල්ලච්චයාදකයොති ආදි-සද්ගෙනපාචිත්තියසඞ්ගගහො. 

293. අයං නකයොති ‘‘අනාපත්තී’’තියථාවුත්ගතොනගයො. 

294-5.  ජ්ඣන්තීතිසගචඅවස්සංබජ්ඣන්ති. තත්ථාතිතස්මිංපාගස. 

‘‘හත්ථකතො මුත්තමත්තස්මි’’න්තිඉමිනාපගයොගස්සඅත්ථසාධකතංදීගපති. 
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296. යං පනඋද්දිස්සපාගසො ඔඩ්ඩිකතො, තගතො අඤ්ඤස්සබන්ධගනතු
අනාපත්තිපකාසිතාතිගයොජනා. 

297. මුධා වාපීති අමූගලන වාපි. මූලට්ඨස්කසවාති පාසකාරකස්ගසව. 

ෙම්ම න්කධොති පාණාතිපාගතො. බජ්ඣති එගතනාති බන්ගධො, කම්මගමව 
බන්ගධො කම්මබන්ගධො. පාරාජිකමත්ගත වත්තබ්ගබපි යාව ගසො වත්තති, 
තාව තත්ථ බජ්ඣිත්වා මතසත්ගතසු පඨමමතස්ස වගසන පාරාජිකං, 
අවගසසානංපාණාතිපාතසඞ්ඛාතස්ස අකුසලරාසිගනොසම්භවගතොතංසබ්බං
සඞ්ගගහත්වාසාමඤ්ගඤනද්වයම්පිෙස්ගසතුමාහ ‘‘කම්මබන්ගධො’’ති. 

298. ‘‘සගචගයන ලද්ගධො, ගසොඋග්ගළිතංවාපාසංසණ්ඨගපති, තස්ස
පස්ගසනවාගච්ඡන්ගතදිස්වාවතිං කත්වාසම්මුගඛපගවගසති, ථද්ධතරං
වාපාසයට්ඨිංඨගපති, ෙළ්හතරංවාපාසරජ්ජුං බන්ධති, ථිරතරංවාඛාණුකං

ආගකොගටතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.176) අට්ඨෙථාගතං විනිච්ඡයං

සඞ්ගහිතුමාහ ‘‘පාසමුග් ළිතම්පි වා’’ති. එත්ථ අවුත්තසමුච්චයත්ගථන පි-
සද්ගෙන ‘‘සණ්ඨගපතී’’තිආදිකා ‘‘බන්ධතී’’ති ෙස්සිතකිරියාවසානා

පගයොගා ෙස්සිතා. ථිරං වාපීති එත්ථ අපි-සද්ගෙො අට්ඨකථාය අවසිට්ඨං
‘‘ඛාණුකං ආගකොගටතී’’ති කිරියං සමුච්චිගනොති උභයත්ථපි

පකාරන්තරවික්පත්ථත්තාතිගගහතබ්බා. එවන්ති එවංසති.ගයනපාගසො

ලද්ගධො, ගතනාපි එවංපාගසකතවිගසගසසතීතිවුත්තංගහොති. උභින්නන්ති 
පාසකාරකස්සචඉොනිලභිත්වාපටිජග්ගන්තස්සචාතිඋභගයසං. 

299-300. කයොති පාසකාරගකො, ලද්ධපාසගකොති ඉගමසං ගයො ගකොචි. 

උග් ොකපත්වාති විඝාගටත්වා, යථා තත්ථ පාණිගනොන බජ්ඣන්ති, එවං

කත්වාති අත්ගථො. තත්ථ චාති පුන සණ්ඨපිගත පාගස ච. ගකො විමුච්චති? 
ගයනලද්ගධො, ගසො. 

301-2. ක ොකපත්වාති ගගොපනගහතු ගමොක්ගඛො න ගහොතීති ගයොජනා.
‘‘සීහංදිස්වාභයං ගහොතී’’තිආදීසුවියගහතුම්හිත්වා-පච්චගයොෙට්ඨබ්ගබො. 

තමඤ්කඤො…කප.… න ච මුච්චතීති එත්ථ න චාති ගනව. නාකසත්වා

සබ් කසො වාති ගසො යථා යස්ස කස්සචි සත්තස්ස විනාගසොපකරණං න

ගහොති, තථා ඡින්ෙනාදීහි නාගසත්වා. තං පාසයට්ඨිං. ගකො විමුච්චති? 
පාසකාරගකො. 

303. සූලං කරොකපන්තස්සාති සූලං නිඛණන්තස්ස. සජ්ක න්තස්සාති
සණ්ඨගපන්තස්ස. 

304. අසඤ්චිච්චාති එත්ථ ‘‘කගතන පගයොගගනා’’ති පාඨගසගසො, 
‘‘මගතපි අනාපත්තී’’තිඑගතහිසම්බන්ගධො.‘‘ඉමිනාහංඋපක්කගමනඉමං
මාගරස්සාමී’’ති අගචගතත්වා අපක්ගපත්වා අවධකගචතගනො හුත්වා
කගතන අඤ්ඤත්ථිගකනපි උපක්කගමන පගර මගතපි ආපත්ති නත්ථීති
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අත්ගථො, මුසලුස්සාපනාදිවත්ථූසු (පාරා. 180) විය අයං සත්ගතොතිසඤ්ඤී
හුත්වා ‘‘ඉමිනා උපක්කගමන ඉමං මාගරස්සාමී’’ති 
වීතික්කමසමුට්ඨාපකගචතනාසම්පයුත්තවික්පරහිගතො හුත්වා
අඤ්ඤත්ථිගකන පගයොගගන මනුස්ගස මගතපි පාරාජිකං නත්ථීති වුත්තං
ගහොති. 

අ ානන්තස්සාති ‘‘ඉමිනා අයං මරිස්සතී’’ති අජානන්තස්ස

උපක්කගමන පගර මගතපි අනාපත්ති, විස තපිණ්ඩපාතවත්ථුම්හි (පාරා.
181) විය ‘‘ඉෙං කාරණ’’න්ති අජානිත්වා කගතන මනුස්ගස මගතපි

අනාපත්තීති වුත්තං ගහොති. ‘‘තථා’’ති ඉමිනා ‘‘අනාපත්තී’’ති ආකඩ්ඪති. 

අමරණචිත්තස්ස අමරණිච්ඡාසහිතචිත්තස්ස උපක්කගමන පගර මගතපි 

අනාපත්ති වුද්ධපබ් ජිතාදිවත්ථූසු (පාරා. 180) වියාති අත්ගථො.
උම්මත්තකාෙගයොවුත්තසරූපාගයව. 

305. ‘‘මනුස්සපාණිම්හී’’ති ඉමිනා මනුස්සභාගවො අඞ්ගභාගවන

ෙස්සිගතො. ‘‘සචස්ස චිත්තං මරණූපසංහිත’’න්ති ඉමිනා 
මරණූපසංහිතචිත්තතාෙස්සිතා. 

ඉතිවිනයත්ථසාරසන්දීපනියා 

විනයවිනිච්ඡයවණ්ණනාය 

තතියපාරාජිකකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චතුත්ථපාරාජිකකථාවණ්ණනා 

306-7. එවං නාතිසඞ්ගඛපවිත්ථාරනගයන තතියපාරාජිකවිනිච්ඡයං
ෙස්ගසත්වා ඉොනි චතුත්ථපාරාජිකවිනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘අසන්ත’’න්තිආදි. තත්ථ ‘‘අසන්ත’’න්ති අගපක්ඛිත්වා ‘‘අත්තනී’’ති ච
‘‘ඣානාදිගභෙ’’න්ති අගපක්ඛිත්වා ‘‘උත්තරිමනුස්සධම්ම’’න්ති ච
‘‘සමුොචගරයයා’’තිඅගපක්ඛිත්වා ‘‘ගයොභික්ඛූ’’තිචසාමත්ථියාලබ්භතීති
අජ්ඣාහරිත්වා‘‘අත්තනි අසන්ත’’න්තිආදිනානගයනගයොගජතබ්බං. 

අත්තනි අසන්තන්ති තස්මිං අත්තභාගව අත්තගනො සන්තාගන

අනු්පාදිතතාය අවිජ්ජමානං. අත්තස්සිතකමව ෙත්වාති අත්තුපනායිකං

කත්වා අත්තනි විජ්ජමානං වියකත්වා තං උපගනත්වා. භවං අධිට්ඨාය ච

වත්තමානන්ති පටිසන්ධිගතො පට්ඨාය ච වත්තන්තං භවං චිත්ගතන
අධිට්ඨහිත්වා තක්ගකත්වා, චිත්ගත ඨගපත්වාති වුත්තං ගහොති. 

අඤ්ඤාපකදසඤ්ච විනාති ‘‘ගයො ගත විහාගර වසතීධ භික්ඛූ’’තිආදිනා 

නගයන වක්ඛමානං පරියායකථං ඨගපත්වා. අධිමානඤ්ච විනාති අදිට්ගඨ
දිට්ඨසඤ්ඤිතාදිසභාවං අධිගතමානසඞ්ඛාතං
‘‘අධිගතඋත්තරිමනුස්සධම්ගමො අහම්හී’’ති අධිමානඤ්ච ඨගපත්වා. 
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ඣානාදිකභදන්ති ඣානාෙගයො ගභො විගසසා යස්ස තං ඣානාදිගභෙං, 
‘‘උත්තරිමනුස්සධම්ගමො නාම ඣානං විගමොක්ගඛො සමාධි සමාපත්ති
ඤාණෙස්සනං මග්ගභාවනා ඵලසච්ඡි කිරියා කිගලස්පහානං විනීවරණතා 

චිත්තස්ස සුඤ්ඤාගාගර අභිරතී’’ති (පාරා. 198, 199) පදභා කන වුත්තං
ඣානාදිධම්මවිගසසන්ති අත්ගථො. ‘‘උත්තරිමනුස්සධම්මන්ති
උත්තරිමනුස්සානං ඣායීනඤ්ගචව අරියානඤ්ච ධම්ම’’න්ති (පාරා. අට්ඨ.

2.197) අට්ඨෙථාය වුත්තං ඣානලාභීහි ගචව අට්ඨහි අරියපුග්ගගලහි ච

අධිගතත්තාගතසංසන්තකන්තිසඞ්ඛයංගතං උත්තරිමනුස්සධම්මං. 

විඤ්ඤත්තිපගථ ඨිතස්ස කාගයන වා වාචාය වා ගයො භික්ඛු 

සමුොචගරයයාති අජ්ඣාහරිත්වා ගයොගජතබ්බං. විඤ්ඤත්තිපකථ ඨිතස්සාති
ද්වාෙසහත්ථබ්භන්තගර පගෙගස ඨිතස්ස ‘‘ඉත්ථියා වා පුරිසස්ස වා

ගහට්ඨස්සවාපබ්බජිතස්සවා’’ති (පාරා.198) පදභා කන වුත්තස්සයස්ස

කස්සචි. ොකයන වාති හත්ථමුද්ොදිවගසන කාගයන වා.
‘‘සික්ඛාපච්චක්ඛානං හත්ථමුද්ොය සීසං න ඔතරති, ඉෙං අභූතාගරොචනං 

හත්ථමුද්ොයපිඔතරතී’’ති(පාරා.අට්ඨ.2.215) අට්ඨෙථායං වුත්තත්තාඉධ
හත්ථමුද්ොදිහත්ථවිකාගරො ච අඞ්ගපච්චඞ්ගගචොපනඤ්ච ‘‘කාගයනා’’ති 

ඉමිනාගගහතබ්බං. වාචායවාතිගයොසවනූපචාගරඨිගතොගතන විඤ්ඤාතුං

සක්කුගණගයයන ගයන ගකනචි ගවොහාගරන වා. කයො භික්ඛූති ගයො

උපසම්පන්ගනො ගථගරො වා නගවො වා මජ්ඣිගමො වා. සමුදාචකරයයාති
‘‘පඨමං ඣානං සමාපජ්ජාමී’’තිආදිවචන්පකාගරසු යං කඤ්චි පකාරං

වගෙයය. තදත්කථතිගතනවුත්තවාකයස්සඅත්ගථ. ඤාකතවාතිඤාගතඑව.
මාතුගාමංවාපුරිසංවායංකිඤ්චිඋද්දිස්ස වුත්ගත, ගතගනවවාඅනුද්දිස්ස
වුත්ගත සවනූපචාගර ඨිගතන ගයන ගකනචි මනුස්සභූගතන 
වචනසමනන්තරගමව ‘‘අයං පඨමජ්ඣානලාභී’’තිආදිගක යථාවුත්ගත
අත්ථ්පකාගර ඤාගතගයව. ‘‘ගසො’’ති අජ්ඣාහරිත්වා ‘‘ගසො පුන
රුළ්හිභාගව අභබ්ගබො’’ති ගයොගජතබ්බං, අත්තනි අවිජ්ජමානගුණං සන්තං
විය කත්වා ඉච්ඡාචාගර ඨත්වා එවං කථිතපුග්ගගලො සීගල පතිට්ඨාය
උපරූපරි ලබ්භමානගලොකියගලොකුත්තරගුගණහි බුද්ධිසඞ්ඛාතං සාසගන 

බුද්ධිමධිගන්තුං අනරගහොති අත්ගථො. කිං වියාති ආහ ‘‘යකථව…කප.… 

රළිභාකව’’ති. ‘‘යථා’’ති එගතන සම්බන්ගධො ‘‘තථා’’ති, යථා තාගලො
මත්ථකච්ඡින්ගනො අභබ්ගබො පුන විරුළ්හියා, ගසොපි පාරාජිකං ආපන්ගනො
තගථවෙට්ඨබ්ගබොතිඅත්ගථො. 

308-9. ඉොනි ‘‘ඤාගතවඅභබ්ගබො’’තිච ‘‘අඤ්ඤාපගෙසඤ්චවිනා’’ති
ච එතස්මිං වාකයද්වගය බයතිගරකත්ථවගසන සම්භවන්තං ආපත්තිගභෙං

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘අසන්තකමවා’’තිආදි. 

අනන්තරන්ති ‘‘පඨමං ඣානං 

සමාපජ්ජාමී’’තිආදිවචනසමනන්තරගමව. කසොති ද්වාෙසහත්ථබ්භන්තගර
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ඨත්වා ගයනතං වචනං සුතං, ගසො පගරො පුග්ගගලො.  ානාති කචති ‘‘අයං
පඨමජ්ඣානලාභී’’තිආදිවගසන ගතන වුත්තවචන්පකාගරන අත්ථං
අවිරාගධත්වා අචිගරගනව සගච ජානාතීති අත්ගථො. ගයො පන ඣානාදීනං
අත්තනාඅලද්ධභාගවනවාආගගමඋග්ගහපරිපුච්ඡාදිවගසනඅපරිචිතත්තා
වා ඣානාදිසරූපං අජානන්ගතොපි ගකවලං ‘‘ඣානං විගමොක්ගඛො සමාධි 
සමාපත්තී’’තිආදිවචනානං සුතපුබ්බත්තා ගතන ‘‘පඨමං ඣානං
සමාපජ්ජාමී’’තිආදිවචගන වුත්ගත ‘‘ඣානං කිර එස සමාපජ්ජතී’’ති යදි

එත්තකමත්ථම්පි ජානාති, ගසොපි ‘‘ජානාති’’ච්ගචව අට්ඨෙථායං (පාරා.

අට්ඨ. 2.215) වුත්ගතොති ගගහතබ්ගබො. චුකතො හීති හි-සද්ගෙො අවධාරගණ, 
අත්තනා වුත්ගත ගතන තත්තගකගයව ඤාගත ගසො අසන්තගුණදීපගකො
පාපපුග්ගගලොඵලසම්පත්තිසම්පන්නංඉමංසාසනාමතමහාපාෙපංආරුය්හාපි 
ඵලං අපරිභුඤ්ජිත්වා විරාගධත්වා පතිත්වා මගතො නාම ගහොතීති වුත්තං
ගහොති. ඉමස්ගසවත්ථස්ස ‘‘අසන්ත’’මිච්චාදිනා පඨමං වුත්තස්සපි
බයතිගරකත්ථං ෙස්ගසතුං අනුවාෙවගසන වුත්තත්තා පුනරුත්තිගෙොගසො න
ගහොතීතිෙට්ඨබ්බං. 

ඉොනිතංබයතිගරකත්ථං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘කනො කච…කප.… කහොතී’’ති.

යස්ස ගසො ආගරොගචති, ගසො කච න  ානාති, අස්ස අසන්තගුණදීපකස්ස
මුසාවාදිගනො. 

‘‘අඤ්ඤාපගෙසඤ්ච විනා’’ති ඉමිනා ෙස්සිතබයතිගරකත්ථස්ස 

භාවාභාගවසම්භවන්තංආපත්තිගභෙංෙස්ගසතුමාහ ‘‘කයො කත’’තිආදි.ගයො

භික්ඛු කත තව ඉධ ඉමස්මිංවිහාගරවසතීතිගයොජනා. දීපිකතතිඅත්තගනො

අධි්පාගයපකාසිගත.  ානාති කචතිගයොතථාවුත්තවචනංඅස්ගසොසි, ගසො
‘‘එස අඤ්ඤාපගෙගසන අත්තගනො ඣානලාභිතං දීගපතී’’ති වා ‘‘එගසො

ඣානලාභී’’ති වා වචනසමනන්තරගමව සගච ජානාති. අස්සාති එවං

කථිතවචනවගතො තස්ස භික්ඛුගනො. තං ගතන වුත්තවචනං. දුක්ෙටකමව

කහොති, න ථුල්ලච්චයන්ති අත්ගථො. අත්තගනො ආවාසකාරානං ොයකානං
අඤ්ඤස්ස පවත්තිං කගථන්තස්ස විය අත්තගනොගයව අසන්තගුණං
සන්තමිව කත්වා කථනාකාගරො ඉමාය ගාථාය අත්ථගතො වුත්ගතොති
ෙට්ඨබ්ගබො. 

එත්ථ ච ඣානලාභීති චාති අවුත්තසමුච්චයත්ගථන ච-සද්ගෙන පාළියං 
(පාරා. 220) ආගතා අවගසසපරියායවාරා ච සඞ්ගහිතාති ෙට්ඨබ්බං. තථා 

ඣානලාභීති එත්ථ ඣානග්ගහගණන විගමොක්ඛාදීනඤ්ච උපලක්ඛිතත්තා 
ඣානාදිෙසවිධඋත්තරිමනුස්සධම්මවිසයපරියායකථං සුතවතා තඞ්ඛගණ
තෙත්ගථ ඤාගත පරියායසමුල්ලාපගකන ආපජ්ජිතබ්බං ථුල්ලච්චයඤ්ච
අවිඤ්ඤාගත වා චිගරන විඤ්ඤාගත වා ආපජ්ජිතබ්බං දුක්කටඤ්ච ඉමාය
ගාථායඅත්ථගතොෙස්සිතගමවාතිෙට්ඨබ්බං. 
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310. එතන්ති යථාවුත්ත්පකාරං ඣානාදිගභෙං උත්තරිමනුස්සධම්මං. 

අධිමානාති ‘‘අධිගගතොහ’’න්තිඑවංඋ්පන්නමානා, අධිකමානාති අත්ගථො, 
‘‘අයං ධම්ගමො මයා අධිගගතො’’ති ෙළ්හමු්පන්ගනන මාගනන

කගථන්තස්සාති වුත්තං ගහොති. වුත්කතො අනාපත්තිනකයොති ආපත්තියා

අභාගවො අනාපත්ති, සා එව නගයො ගනතබ්ගබො බුජ්ඣිතබ්ගබොති කත්වා, 

අනාපත්තීති වුත්තං ගහොති. ‘‘අධිමාගනනා’’ති එවං වුත්කතො භගවතාති
අත්ගථො, ‘‘අධිගතධම්ගමොහ’’න්ති අධිමාගනන ‘‘අහං
පඨමජ්ඣානලාභී’’තිආදීනි වෙන්තස්සඅනාපත්තීතිවුත්තංගහොති. 

අයමධිමාගනොකස්සගහොති, කස්සනගහොතීතිගච? අරියානංනගහොති 
මග්ගපච්චගවක්ඛණාදීහිපඤ්චහිපච්චගවක්ඛණාහිසඤ්ජාතගසොමනස්සානං 
විතිණ්ණකඞ්ඛත්තා. දුස්සීලස්සාපි න ගහොති තස්ස අරියගුණාධිගගම
නිරුස්සාහත්තා. සුසීලස්සාපි කම්මට්ඨානානුගයොගරහිතස්ස
නිද්ොරාමතාදිමනුයුත්තස්ස න ගහොති විස්සට්ඨභාවනාභිගයොගත්තා.
සුපරිසුද්ධාය සීලසම්පත්තියා පතිට්ඨාය සමථභාවනාමනුයුත්තස්ස
රූපාරූපසමාපත්තියං පත්තාසිගනො වා විපස්සනාභියුත්තස්ස 
ගසොපක්කිගලගසොෙයබ්බයඤාණලාභිගනො වා උ්පජ්ජති. ගසො 
සමථවිපස්සනාභාවනාහි කිගලසසමුොචාරස්ස අභාගව උ්පන්ගන ගත
විගසසභාගිගනොභවිතුං අෙත්වාඨිතිභාගිගනොකත්වාඨගපතීතිගවදිතබ්ගබො. 

පනාති අපි-සද්ෙත්ගථො. ‘‘එව’’න්ති ඉමිනා ‘‘අනාපත්තිනගයො

වුත්ගතො’’ති පච්චාමසති. ‘‘අවත්තුොමස්සා’’ති ඉෙඤ්ච පාළියං ආගතං 
‘‘අනුල්ලපනාධි්පායස්සා’’ති (පාරා. 222, 225) ඉෙඤ්ච අනත්ථන්තරං.
අවත්තුකාමස්සාති එවං වුත්ගතොති ගයොජනා. ගකොහඤ්ගඤන
පාපිච්ඡාපකතස්ස ‘‘ඣානාදීනං ලාභිම්හී’’ති වෙන්තස්ස අජ්ඣාසගයො
උල්ලපනාධි්පාගයො නාම, තථා අහුත්වා සබ්රහ්මචාරීසු අඤ්ඤං
බයාකගරොන්තස්ස එවගමව අනාපත්තිභාගවො වුත්ගතො භගවතාති අත්ගථො. 

ආදිෙස්සාපි එවං වුත්ගතොති ගයොජනා. ‘‘අනාපත්ති ආදිකම්මිකස්සා’’ති
(පාරා.222) ආදිකම්මිකස්සාපිඅනාපත්තිභාගවො වුත්ගතොභගවතාතිඅත්ගථො.
ඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ වග්ගුමුොතීරියා භික්ඛූ ආදිකම්මිකා.

අවුත්තසමුච්චයත්ගථන තථා-සද්ගෙන ඉධ 
අවුත්තඋම්මත්තකඛිත්තචිත්තගවෙනට්ටාගහිතා. 

311. පාපිච්ඡතාති ‘‘එවං මං ජගනො සම්භාගවස්සතී’’ති
ඣානලාභිතාදිගහතුකාය සම්භාවනාය සම්භාවනානිමිත්තස්ස
පච්චයපටිලාභස්ස පත්ථනාසඞ්ඛාතාය පාපිකාය ලාමිකාය ඉච්ඡාය

සමන්නාගතභාගවො ච. තස්සාති යං ඣානාදිගභෙභින්නං

උත්තරිමනුස්සධම්මං සමුල්ලපි, තස්ස ධම්මස්ස. අසන්තභාකවොති
අත්තසන්තාගනපච්චු්පන්නජාතියං අනු්පාදිතභාගවනඅවිජ්ජමානභාගවො. 

මනුස්සෙස්ස ආකරොචනඤ්කචවාති වුත්තවචනස්ස අත්ථං තඞ්ඛගණ
ජානනකස්ස මනුස්සජාතිකස්ස ‘‘පඨමං ඣානං සමාපජ්ජි’’න්තිආදිනා
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නගයන සවනූපචාගර ඨත්වා ආගරොචනඤ්ච. නඤ්ඤාපගෙගසන
ආගරොචනඤ්චාතිසම්බන්ගධො. ‘‘ගයොගතවිහාගරවසති, ගසොභික්ඛු පඨමං
ඣානං සමාපජ්ජී’’තිආදිනා (පාරා. 220) නගයන පවත්තඅඤ්ඤාපගෙසං

විනා උජුකගමව ආගරොචනඤ්ච. තකදව ඤාණන්ති තො එව ඤාණං, 

අචිරායිත්වා වුත්තක්ඛගණගයව ජානනන්ති අත්ගථො. එත්ථාති ඉමස්මිං 

චතුත්ථපාරාජිකාපත්තියං. ධීරා විනයධරා. 

312. පඨකම දුතිකය චන්කතති මනුස්සවිග්ගහපාරාජිකවජ්ජිගත 

යථාවුත්තපාරාජිකත්තගය. පරියාකයො න විජ් තීති පාරාජිකාපත්තිපථං
පරියායවචනං න ලභති. ‘‘න පගනතගර’’ති ඉෙං එත්ථාපි ගයොගජතබ්බං, 
ඉතගරපනතතියපාරාජිගකපරියාගයොනවිජ්ජතීතිඅත්ගථො.‘‘මරණවණ්ණං
වා සංවණ්ගණයයා’’ති (පාරා. 172) ච ‘‘අම්ගභො පුරිස කිං
තුය්හිමිනා’’තිආදිනා (පාරා. 171) ච ‘‘ගයො එවං මරති, ගසො ධනං වා
ලභතී’’තිආදිනා (පාරා. 175) ච පරියාගයන වෙන්තස්ස පාරාජිකගමවාති

වුත්තං ගහොති. ආණත්ති පාරාජිකගහතුආණත්තික්පගයොගගො. න

පකනතකරති පඨමචතුත්ථපාරාජිකද්වගය පන පාරාජිකගහතුභූතා ආණත්ති
නලභතීතිඅත්ගථො. 

313. ආදීති පඨමපාරාජිකං. එෙසමුට්ඨානන්ති එකකාරණං. සමුට්ඨාති
ආපත්ති එතස්මාති සමුට්ඨානං, කාරණංකායාදි. තං පන ඡබ්බිධංකාගයො, 
වාචා, කායවාචා, කායචිත්තං, වාචාචිත්තං, කායවාචාචිත්තන්ති. ගතසං

විනිච්ඡයං උත්තකර (උ. වි. 325 ආෙගයො) යථාගතට්ඨාගනගයව ච
වණ්ණයිස්සාම. තත්රිෙං එකසමුට්ඨානං එකං කායචිත්තං සමුට්ඨානං

එතස්සාති කත්වා. ගතනාහ ‘‘දුවඞ් ං ොයචිත්තකතො’’ති. ‘‘තං
සමුට්ඨාන’’න්ති අජ්ඣාහාගරො. ගයන සමුට්ඨාගනන පඨමපාරාජිකාපත්ති
උ්පජ්ජති, තංසමුට්ඨානසඞ්ඛාතං කාරණං. අඞ්ගජාතසඞ්ඛාතං කායඤ්ච

ගසවනචිත්තඤ්චාති ද්වයං අඞ්ගං අවයවං එතස්සාති දුවඞ් ං, 

තදුභයසභාවන්ති අත්ගථො යථා ‘‘දුවඞ්ගං චතුත්ථජ්ඣාන’’න්ති. කසසාති

අවසිට්ඨානි තීණි පාරාජිකානි. තිසමුට්ඨානාති කායචිත්තං, වාචාචිත්තං, 
කායවාචාචිත්තන්ති තිසමුට්ඨානා තීණි සමුට්ඨානානි එගතසන්ති කත්වා. 

කතසන්ති ගතසං තිණ්ණං සමුට්ඨානානං. අඞ් ානීති අවයවානි. සත්ත 
කාගයො, චිත්තං, වාචා, චිත්තං, කාගයො, වාචා, චිත්තන්ති, තංසභාවාතිවුත්තං
ගහොති. 

314. ආදීති ගමථුනධම්මපටිගසවනචිත්තසම්පයුත්තගචතනාසභාවං
පඨමපාරාජිකං. සුගඛොගපක්ඛායුතං උදීරිතන්ති ගයොජනා.
ඉට්ඨාලම්බණපටිලාභාදිගසොමනස්සගහතුම්හි සති සුඛගවෙනාසම්පයුත්තං
ගහොති, තස්මිං අසති උගපක්ඛාගවෙනාය සම්පයුත්තං ගහොතීති වුත්තන්ති
අත්ගථො. 
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තතියං දුක්ඛකවදනන්ති තතියං මනුස්සවිග්ගහපාරාජිකං
ගෙොසචිත්තසම්පයුත්තගචතනාසභාවත්තා දුක්ඛගවෙනාය සම්පයුත්තන්ති
අත්ගථො. 

දුතියන්ති අදින්නාොනගචතනාලක්ඛණං දුතියපාරාජිකං. ගලොගභන
පරසන්තකං ගචොරිකාය ගණ්හන්තස්ස ගසොමනස්සසම්පයුත්තං ගහොති, 
ගකොගධන අභිභූතස්ස විලුම්පිත්වා වා විලුම්පාගපත්වා වා ගණ්හගතො 
ගෙොමනස්සසම්පයුත්තං ගහොති, ගසොමනස්සං, ගෙොමනස්සඤ්ච විනා
අග්ගගහතුකාගමොවිය හුත්වාඋොසීනස්සගණ්හගතොඋගපක්ඛාසම්පයුත්තං

ගහොතීති ‘‘තිකවදනමුදීරිත’’න්තිආහ. 

චතුත්ථඤ්චාති උත්තරිමනුස්සධම්මසමුල්ලපනගචතනාලක්ඛණං
චතුත්ථපාරාජිකඤ්ච. සම්භාවනිච්ඡාය පච්චයාසාය වා තුට්ඨතුට්ඨස්ගසව
‘‘අහං පඨමං ඣානං සමාපජ්ජාමී’’තිආදිනා නගයන අත්තගනො
උත්තරිමනුස්සධම්මලාභිතං වෙන්තස්ස ගසොමනස්සසම්පයුත්තං ගහොති, 
අඤ්ඤපුග්ගගලසු පටිහතචිත්තස්ස කලහපුගරක්ඛාරතාය වෙගතො 
ගෙොමනස්සසම්පයුත්තං ගහොති, පච්චයාලාගභන ජිඝච්ඡාදිදුක්ඛං 
සහිතුමසක්කුගණයයතාය උොසීනස්ස වෙගතො උගපක්ඛාසම්පයුත්තං 

ගහොතීති ‘‘තිකවදනමුදීරිත’’න්තිආහ. 

315. අට්ඨ චිත්තානීති ගලොභසහගතානි අට්ඨ චිත්තානි ලබ්භගරති
ගයොජනා, ලබ්භන්තීති අත්ගථො, ගචතනාසභාගවන පඨමපාරාජිගකන

සම්පයුත්තානීතිවුත්තංගහොති. එවමුපරිපි. දුකවතිපටිඝසම්පයුත්තානිද්ගව

චිත්තානි. දසචිත්තානීතිගලොභසහගතානිඅට්ඨ, ද්ගව පටිඝසම්පයුත්තානීති. 

ලබ්භකරතිසම්පයුත්තභාගවන ලබ්භන්ති. 

316. තස්මාතියස්මා යථාවුත්තචිත්ගතහිසම්පයුත්තං, ගතනගහතුනා. 

ක්රියාතිකරගණනආපජ්ජිතබ්බත්තා කිරියා. වීතික්කමසඤ්ඤාය අභාගවන

මුච්චනගතො සඤ්ඤාය විගමොක්ගඛො එතස්සාති සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං.

කලොෙවජ් න්ති ගලොගකනඅකුසලභාවගතොවජ්ජනීයන්ති දීපිතං පකාසිතං. 

317. ආපත්තියංකයවාති එවකාගරන න සික්ඛාපගෙති ෙස්ගසති. ඉදං

විධානන්තිසමුට්ඨානාදිකංඉෙංයථාවුත්තං විධානං. විභාවිනාතිපඤ්ඤවතා
විනයධගරන. 

318-9. මුදුපිට්ඨි චාති ලතා විය නමිත්වා කරණං ෙස්ගසත්වා නච්චිතුං 

සමවාහිත්වා මුදුකතපිට්ඨිගකො ච. ලම්බී චාති පලම්බමාගනන දීගඝන

අඞ්ගජාගතනයුත්ගතො. ලම්බතීති ලම් ං, අඞ්ගජාතං, තං යස්ස අත්ථි ගසො
ලම්බී. ඉගම ද්ගවපි කාමපරිළාහාතුරභාගව සති අත්තගනො අඞ්ගජාතං 
අත්තගනො මුඛං, වච්චමග්ගඤ්ච පගවගසත්වා වීතික්කමිතුමරහත්තා 

පාරාජිකාපන්නසදිසත්තා පරිවජ්ජිතා. මුඛග් ාහීති මුගඛන ගහණං 
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මුඛග් ාකහො, ගසො එතස්ස අත්ථීති මුඛග්ගාහී, පරස්ස අඞ්ගජාතං මුගඛන

ගණ්හන්ගතොති අත්ගථො. නිසීදකෙොති පරස්ස අඞ්ගජාගත අත්තගනො
වච්චමග්ගගන නිසීෙන්ගතො. ඉගම ද්ගව සහවාසිකානං සීලවිනාසනගතො 
අඤ්ගඤහි සංවසිතුං අනරහාති පාරාජිකාපන්නසදිසත්තා විවජ්ජිතා. 

කතසන්ති අසංවාසතාසාමඤ්ගඤන චත්තාගරො පාරාජිකාපන්ගන 
සඞ්ගණ්හාති. ‘‘ගතසඤ්ච මග්ගගනමග්ගපටිපත්තිසාමඤ්ගඤන
පඨමපාරාජිකාපන්නස්ගසව අනුගලොමිකාති ගගහතබ්බා’’ ඉච්ගචවං 

නිස්සන්කදකහ වුත්තං. ඉමිනා ච අකතවීතික්කමානම්පි මුදුපිට්ඨිආදීනං
චතුන්නංඅනුගලොමපාරාජිකභාගවො වුත්ගතොතිවිඤ්ඤායති. 

සමන්තපාසාදිොයං පන – 

‘‘අපරානිපි ලම්බී, මුදුපිට්ඨිගකො, පරස්ස අඞ්ගජාතං මුගඛන 
ගණ්හාති, පරස්ස අඞ්ගජාගතඅභිනිසීෙතීතිඉගමසං චතුන්නංවගසන
චත්තාරි අනුගලොමපාරාජිකානීති වෙන්ති. එතානි හි යස්මා උභින්නං
රාගවගසන සදිසභාවූපගතානං ධම්ගමො ‘ගමථුනධම්ගමො’ති වුච්චති, 
තස්මා එගතන පරියාගයන ගමථුනං ධම්මං අ්පටිගසවිත්වාගයව
ගකවලං මග්ගගන මග්ග්පගවසනවගසන ආපජ්ජිතබ්බත්තා 
ගමථුනධම්මපාරාජිකස්ස අනුගලොගමන්තීති ‘අනුගලොමපාරාජිකානී’ති
වුච්චන්තී’’ති(පාරා. අට්ඨ.2.233) – 

වුත්තත්තාචතබ්බණ්ණනායච සාරත්ථදීපනියං – 

‘‘ලම්බංදීඝතාය පලම්බමානං අඞ්ගජාතගමතස්සාති ලම්බී. ගසො 
එත්තාවතා න පාරාජිගකො, අථ ගඛො යො අනභිරතියා පීළිගතො
අත්තගනො අඞ්ගජාතං මුගඛ වා වච්චමග්ගග වා පගවගසති, තො
පාරාජිගකො ගහොති. මුදුකා පිට්ඨි එතස්සාති මුදුපිට්ඨිගකො, 
කතපරිකම්මාය මුදුකාය පිට්ඨියා සමන්නාගගතො. ගසොපි යො 
අනභිරතියාපීළිගතොඅත්තගනොඅඞ්ගජාතංඅත්තගනොමුගඛපගවගසති
තො පාරාජිගකො ගහොති. පරස්ස අඞ්ගජාතං මුගඛන ගණ්හාතීති ගයො
අනභිරතියා පීළිගතො පරස්ස සුත්තස්ස වා පමත්තස්ස වා අඞ්ගජාතං
අත්තගනො මුගඛන ගණ්හාති. පරස්ස අඞ්ගජාගත අභිනිසීෙතීති ගයො 
අනභිරතියා පීළිගතො පරස්ස අඞ්ගජාතං කම්මනියං දිස්වා අත්තගනො
වච්චමග්ගගන තස්සූපරි අභිනිසීෙති, තං අත්තගනො වච්චමග්ගං
පගවගසතීති අත්ගථො. ලම්බීආෙගයො චත්තාගරො කිඤ්චාපි
පඨමපාරාජිගකන සඞ්ගහිතා, යස්මා පන උභින්නං 
රාගපරියුට්ඨානසඞ්ඛාගතන පරියාගයන ගමථුනං ධම්මං
අ්පටිගසවිගනොගහොන්ති, තස්මා විසුංවුත්තා’’ති(සාරත්ථ.ටී.2.233) 
– 

වුත්තත්තාචකතවීතික්කමාගයගවගත‘‘පාරාජිකා’’ති ගගහතබ්බා. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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භික්ඛුනීනඤ්ච චත්තාරීති එත්ථ ‘‘අසාධාරණානී’’ති පාඨගසගසො, 
භික්ඛූහි අසාධාරණානි භික්ඛුනීනගමව නියතානි උබ්භජාණුමණ්ඩලිකා, 
වජ්ජපටිච්ඡාදිකා, උක්ඛිත්තානුවත්තිකා, අට්ඨවත්ථුකාති චත්තාරි

පාරාජිකානිච. විබ්භන්තාභික්ඛුනී සයන්තිඑත්ථ‘‘ගතසංඅනුගලොමිකා’’ති
ආගනත්වාසම්බන්ධිතබ්බං.ගතසං චතුන්නංපාරාජිකානංඅනුගලොමිකාසයං
විබ්භන්තා භික්ඛුනී චාති ගයොජනා. චිත්තවසිකා හුත්වා අත්තනා 
නිවත්ථචීවරම්පි හි මාතුගාමානං නිවාසනනීහාගරන සයගමව නිවාගසත්වා
ගිහිගවසං ගරොගචත්වා ගහිතමත්ගත සාසනගතො චුතා භික්ඛුනී චාති වුත්තං
ගහොති. එවංකරගණන ගිහිභාවාපන්නතාසාමඤ්ගඤන සංවාසාරහා න
ගහොන්තීතිඉගමසං චතුන්නංපාරාජිකානංඅනුගලොමිකාජාතා. 

තථාති යථා ඉගම ෙස්සිතා ගතන අසංවාසාරහතාය, භික්ඛුභාවාය
අභබ්බතාය ච පාරාජිකාව, තථා එකාෙස අභබ්බපුග්ගලාපි ගහොන්තීති

අත්ගථො. එොදසාභබ් ාති මාතුඝාතගකො, පිතුඝාතගකො, අරහන්තඝාතගකො, 
සඞ්ඝගභෙගකො, ගලොහිතු්පාෙගකො, පණ්ඩගකො, තිරච්ඡානගගතො, 
උභගතොබයඤ්ජනගකො, ගථයයසංවාසගකො, භික්ඛුනිදූසගකො, 

තිත්ථියපක්කන්තගකොති එකාෙස. සබ්ක කත චතුවීසති එගත සබ්ගබ
චතුවීසතිපුග්ගලාසගමොධානගතො ගවදිතබ්බාතිඅධි්පාගයො. 

320. ඉගම චතුවීසති පාරාජිකා පුග්ගලා සීසච්ඡින්ගනොව ජීවිතුං ඉධ
භික්ඛුභාවායඅභබ්බාති වුත්තාතිගයොජනා. 

321. ඉගමසං එකාෙසන්නං අභබ්බතාය ගහතුෙස්සනත්ථමාහ 

‘‘පණ්ඩකෙො චා’’තිආදි. පණ්ඩකෙො චාති ආසිත්තපණ්ඩගකො, 
උසූයපණ්ඩගකො, පක්ඛපණ්ඩගකො, ඔපක්කමිකපණ්ඩගකො, 

නපුංසකපණ්ඩගකොති වුත්ගතො පඤ්චවිගධො පණ්ඩගකො ච. තිරච්ඡාකනොති
තිරියං අඤ්ඡති ගච්ඡතීති ‘‘තිරච්ඡාගනො’’ති ගහිගතො නාගසුපණ්ණාදිගකො
සබ්බතිරච්ඡානගයොනිගකො ච. යක්ඛාෙගයො සබ්ගබ අමනුස්සාපි ඉධ

තිරච්ඡාගනගයව සඞ්ගහිතාති ගවදිතබ්බා. උභකතො යඤ් කනොපි චාති
ඉත්ථිපුරිසබයඤ්ජනසාධගකහි උභගතො කම්මගතො ජාතානි ථනාදිකානි
බයඤ්ජනානි යස්සාති නිරුත්ගතො ඉත්ථිඋභගතොබයඤ්ජගනො, 

පුරිසඋභගතොබයඤ්ජගනොතිදුවිගධොඋභගතොබයඤ්ජගනොච. වත්ථුවිපන්නාති

තබ්භාවභාවිතාය භික්ඛුභාගවො වසති එත්ථාති වත්ථු, පුග්ගලානං
භික්ඛුභාවාරහතා, සා පන 
පබ්බජ්ජාක්ඛන්ධකාගතසබ්බගෙොසවිරහිතගුණසම්පයුත්තතා, තං විපන්නං 

පණ්ඩකභාවාදිගයොගගන ගයසං ගත ‘‘වත්ථුවිපන්නා’’ති ගගහතබ්බා. හි-
සද්ගෙොගහතුම්හි.යස්මාවත්ථුවිපන්නා, තස්මාඉධඅත්තභාගව පබ්බජ්ජාය

අභබ්බාති වුත්තං ගහොති. ‘‘අකහතුපටිසන්ධිො’’ති වචගනන ඉගමසං 
විපාකාවරණයුත්තභාවමාහ, ඉමිනා එගතසං මග්ගාධිගමස්ස වාරිතභාගවො
ෙස්සිගතොති ගවදිතබ්බං. 
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322. පඤ්චානන්තරිොති කම්මාවරගණන යුත්තතාය
සග්ගගමොක්ඛසම්පත්තිගතො පරිහායිත්වා මරණානන්තරං අපායපටිසන්ධියං

නියතා මාතුඝාතකාෙගයො පඤ්චානන්තරිකා ච. කථයයසංවාකසොපි චාති
ලිඞ්ගත්ගථනගකො, සංවාසත්ගථනගකො, උභයත්ගථනගකොති තිවිගධො

ගථයයසංවාසගකො ච. දූසකෙොති පකතත්තාය භික්ඛුනියා ගමථුනං
පටිගසවිත්වා තස්සා දූසිතත්තා භික්ඛුනිං දූගසතීති ‘‘භික්ඛුනිදූසගකො’’ති

වුත්ගතො ච. තිත්ථිපක්ෙන්තකෙො චාති තිත්ථියානං ලද්ධිං, ගවසඤ්ච
ගරොගචත්වා තං ගගහත්වා ගතසමන්තරං පවිට්ගඨො ච. ඉති අට්ඨ පන

කිරියානට්ඨාති ගයොජනා. ඉතීති ඉෙමත්ථත්තා ඉගමති වුත්තං ගහොති. ගත
ඉගමති සම්බන්ගධො. ගත ඉගම අට්ඨ පන මාතුවධාදිකිරියාය ඉහත්තභාගව 
භික්ඛුභාවාය අනරහා හුත්වා නට්ඨාති අත්ගථො. එත්තාවතා
එකාෙසඅභබ්බානංඅභබ්බතාය කාරණංෙස්සිතංගහොති. 

323. මයා පාරාජිකානංසාරභූගතොගයොඅයංවිනිච්ඡගයොවුත්ගතො, තස්ස 

විනිච්ඡයස්ස අනුසාකරන අනුගමගනන කසකසොපි විනිච්ඡගයො බුකධන 
පණ්ඩිගතන අගසසගතොවවිඤ්ඤාතුංසක්කාතිගයොජනා. 

324. පටුභාවකගර පරගම විවිගධහි නගයහි යුත්ගත විනයපිටගක
පරමත්ථනයං අභිපත්ථයතා අයං සතතං පරියාපුණිතබ්ගබොති ගයොජනා.

තත්ථ විවිකධහි නාන්පකාගරහි. නකයහීති නීයන්ති වුත්තානුසාගරන 
උදීරියන්තීති ‘‘නයා’’ති වුත්ගතහි චක්කගපයයාලාදීහි නගයහි. 

පරමත්ථනයන්ති පරගමො ච ගසො අත්ගථො චාති පරමත්කථො, පරගමො වා

විගසගසනනිච්ඡිතබ්ගබොඅත්ගථො පරමත්කථො, ගසොගයවවිනිච්ඡයත්ථිකානං
බුද්ධියා ගනතබ්ගබොති පරමත්ථනගයො, විනිච්ඡයූපාගයො නීයති එගතනාති

කත්වා ‘‘පරමත්ථනගයො’’ති වුච්චති, තං පරමත්ථනයං. අභිපත්ථයතාති
විනයපිටගකවිනිච්ඡයංවාතදුපායං වාපත්ථයතා, ඉච්ඡන්ගතනාතිඅත්ගථො.
‘‘පරියාපුණිතබ්ගබො අය’’න්ති පෙච්ගඡගෙො. ම-කාගරො ආගමසන්ධිගජො, ඔ-

කාරස්ස අ-කාරාගෙගසො. පරියාපුණිතබ්ක ොති පඨිතබ්ගබො, ගසොතබ්ගබො

චින්ගතතබ්ගබො ධාගරතබ්ගබොතිවුත්තංගහොති. අයන්තිවිනයවිනිච්ඡගයො. 

ඉතිවිනයත්ථසාරසන්දීපනියා 

විනයවිනිච්ඡයවණ්ණනාය 

චතුත්ථපාරාජිකකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සඞ්ඝාදිකසසෙථාවණ්ණනා 

325. එවං නානානයපටිමණ්ඩිතස්ස පාරාජිකකණ්ඩස්ස විනිච්ඡයං
ෙස්ගසත්වා ඉොනි තෙනන්තරමුද්දිට්ඨස්ස ගතරසකණ්ඩස්ස විනිච්ඡයං

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘කමොකචතුොමතා’’තිආදි. ගමොගචතුං කාගමතීති 

කමොකචතුොකමො, තස්සභාගවො කමොකචතුොමතා, තාය සම්පයුත්තංචිත්තං 
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කමොකචතුොමතාචිත්තං. එත්ථ ‘‘ගමොගචතුකාමතා’’ති ඉමිනා එකාෙසසු
රාගගසු ‘‘ගමොචනස්සාගෙො’’ති වුත්තං ඉමස්ස සඞ්ඝාදිගසසස්ස මූලකාරණං
සුක්කගමොචනවිසයංරාගමාහ. 

එොදස රා ා නාම ‘‘ගමොචනස්සාගෙො, මුච්චනස්සාගෙො, මුත්තස්සාගෙො, 
ගමථුනස්සාගෙො, ඵස්සස්සාගෙො, කණ්ඩුවනස්සාගෙො, ෙස්සනස්සාගෙො, 
නිසජ්ජස්සාගෙො, වාචස්සාගෙො, ගගහස්සිතගපමං, වනභඞ්ගිය’’න්ති

එවමාගතා. ඉධ කමොචනං නාම සම්භවධාතුගමොචනං, තෙත්ථාය

තබ්බිසයරාගසම්පයුත්තගවෙනා කමොචනස්සාකදො නාම. ගතනාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘ගමොගචතුං අස්සාගෙො ගමොචනස්සාගෙො’’ති. මුච්චමාගන
අස්සාගෙො මුච්චනස්සාගෙො, සම්භවධාතුම්හි මුච්චමාගන තංරාගසම්පයුත්තා

ගවෙනා මුච්චනස්සාකදො නාම. එගතගනව නගයන 
මුත්තස්සාොදිවාචස්සාොවසාගනසු පගෙසු අත්ථක්කගමො ගවදිතබ්ගබො.
ඉගමහි නවහි පගෙහි අස්සාෙසීගසන කුන්තයට්ඨිඤාගයන තංසහචරිගතො

රාගගො ෙස්සිගතො. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘නවහි පගෙහි
සම්පයුත්තඅස්සාෙසීගසනරාගගො වුත්ගතො’’ති. 

ක හස්සිතකපමන්ති එත්ථ ගගහට්ඨා මාතුආෙගයො

ආගධයයආධාරගවොහාගරන ‘‘ක හා’’ති වුච්චන්ති. ‘‘මඤ්චා උක්කුට්ඨිං
කගරොන්තී’’තිආදීසු විය තන්නිස්සිගතො සිගනහපරියාගයො රාගගො 
‘‘ගගහස්සිතගපම’’න්ති වුත්ගතො. ඉමිනා පගෙන රාගස්ස සභාගවො

සන්ෙස්සිගතො.වනගතො භඤ්ජිත්වාආභතංයංකිඤ්චිඵලපු්ඵාදි වනභඞ්ගියං 
නාම. ඉධ පන රාගවගසන පටිබද්ධචිත්තං මාතුගාගමහි
විරහදුක්ඛාපනයනත්ථං (පාරා. අට්ඨ. 2.240) ගතසං ඨාගන ඨගපත්වා
ෙස්සනඵුසනවගසන වින්දිතුං රාගීහි ගගහතබ්බගතො ගතහි 
පිළන්ධිතමාලසහිතං තම්බූලන්ති එවමාදි ‘‘වනභඞ්ගිය’’න්ති අධි්ගපතං.
ඉමිනා පත්ථිතවිසයගගොචගරො රාගගො තොයත්තවත්ථුවගසන සන්ෙස්සිගතො.

යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘එගකනපගෙනසරූගපගනවරාගගො, එගකන පගෙන
වත්ථුනාවුත්ගතො.වනභඞ්ගගොහිරාගස්සවත්ථු, න රාගගොගයවා’’ති(පාරා.
අට්ඨ.2.240). 

‘‘ගමොගචතුකාමතා’’ති ඉෙගමව අවත්වා ‘‘චිත්ත’’න්ති වචගනන
වීතික්කමසාධිකාය කායවිඤ්ඤත්තියා සමුට්ඨාපකං රාගසම්පයුත්තං
චිත්තවිගසසං ෙස්ගසති. ගතන චිත්ගතන සමුට්ඨාපියමානං 

විඤ්ඤත්තිසඞ්ඛාතං වීතික්කමං ‘‘වායාකමො’’ති ඉමිනා ෙස්ගසති. වායාකමො 
නාමතංචිත්තසම්පයුත්තවීරියං. එත්ථපන ‘‘ගසම්ගහොගුගළො’’තිආදීසුවිය
ඵගල ගහතූපචාරඤාගයන වීතික්කමස්ස විගසසගහතුභූතවීරියවාචගකන ච
පගෙන වීතික්කගමොව වුත්ගතොති ෙට්ඨබ්බං. අජ්ඣත්තබාහිරවත්ථුඝට්ටනං, 
ආකාගස කටිකම්පනන්ති සුක්කගමොචනත්ගථො වායාගමොති අත්ගථො.
සුක්කස්සගමොචනංසුක්කගමොචනං. 
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108 
පටුන 

එත්ථච සුක්ෙස්සාති‘‘සුක්කන්තිෙස සුක්කානිනීලංපීතකංගලොහිතකං
ඔොතං තක්කවණ්ණං ෙකවණ්ණං ගතලවණ්ණං ඛීරවණ්ණං ෙධිවණ්ණං

ස්පිවණ්ණ’’න්ති (පාරා. 237) පදභා කන වුත්තානි සත්තානං
පිත්තාදිආසයගභගෙන, පථවිධාතුආදීනං චතුන්නං වා 
රසගසොණිතමංසගමෙඅට්ඨිඅට්ඨිමිඤ්ජානං ඡන්නං ගෙහධාතූනං වා ගභගෙන
අගනකධා භින්ගන ෙසවිගධ සුක්ගක අඤ්ඤතරස්ස සුක්කස්සාති අත්ගථො.
ගමොචනං විස්සට්ඨීති පරියායං, පකතියා ඨිතසකට්ඨානගතො ගමොචනන්ති

අත්ගථො.යථාහ පදභා කන ‘‘විස්සට්ඨීතිඨානගතොචාවනාවුච්චතී’’ති(පාරා.
237). ඉහ ‘‘ඨානං නාම වත්ථිසීසසඞ්ඛාතං මුත්තකරණමූල’’න්ති ගකචි.
‘‘කටී’’ති අපගර. ‘‘සකලකාගයො’’ති අඤ්ගඤ. ඉගමසං තිණ්ණං වචගනසු

‘‘තතියස්ස භාසිතං සුභාසිත’’න්ති (පාරා. අට්ඨ. 2.237) අට්ඨෙථායං 
තතියවාෙස්ස කතපාසංසත්තා ගකසගලොමනඛෙන්තානං
මංසවිනිමුත්තට්ඨානඤ්ච මුත්තකරීසගඛළසිඞ්ඝාණිකාථද්ධසුක්ඛචම්මඤ්ච
වජ්ගජත්වා අවගසසං සකලසරීරං 
කාය්පසාෙභාවජීවිතින්ද්රියඅබද්ධපිත්තානං විය සම්භවධාතුයා ච ඨානන්ති
ගවදිතබ්බං. 

‘‘සුක්කගමොචන’’න්ති ඉමිනාකිං වුත්තං ගහොතීති? ‘‘ආගරොගයත්ථාය, 
සුඛත්ථාය, ගභසජ්ජත්ථාය, ොනත්ථාය, පුඤ්ඤත්ථාය, යඤ්ඤත්ථාය, 
සග්ගත්ථාය, බීජත්ථාය, වීමංසත්ථාය, ෙවත්ථායගමොගචතී’’ති (පාරා. 237) 
වුත්තෙසවිධඅධි්පායන්ගතොගධඅඤ්ඤතරඅධි්පාගයො හුත්වා
‘‘රාගූපත්ථම්ගභ, වච්චූපත්ථම්ගභ, පස්සාවූපත්ථම්ගභ, වාතූපත්ථම්ගභ, 
උච්චාලිඞ්ගපාණකෙට්ඨූපත්ථම්ගභ ගමොගචතී’’ති (පාරා. 237) 
වුත්තපඤ්චවිධකාලානමඤ්ඤතරකාගල ‘‘අජ්ඣත්තරූගප, බහිද්ධාරූගප, 
අජ්ඣත්තබහිද්ධාරූගප, ආකාගසකටිංකම්ගපන්ගතොගමොගචතී’’ති (පාරා.
237) වුත්තචතුරුපායානමඤ්ඤතගරන උපාගයන
යථාවුත්තරාගපිසාචවගසන විවගසො හුත්වා 
යථාවුත්තනීලාදිෙසවිධසම්භවධාතූනමඤ්ඤතරං යථාවුත්තට්ඨානගතො
ඛුද්ෙකමක්ඛිකාය පිවනමත්තම්පි සගච ගමොගචතීති සඞ්ගඛපගතො 

ගගහතබ්බං. එත්ථ ච උච්චාලිඞ් පාණො නාම ගලොමසපාණා, ගයසං
ගලොගමඅල්ලිගන අඞ්ගජාතංකම්මනියංගහොති. 

අඤ්ඤත්ර සුපිනන්කතනාති සුපිගනො එව සුපිනන්ගතො, 

නිස්සක්කවචන්පසඞ්ගග කරණවචනගතො සුපිනන්තාති අත්ගථො. සුපිනා 
නාම ‘‘වාතාදිධාතුක්ගඛොභවගසන වා පුබ්බානුභූතඉත්ථිරූපාදිවිසයවගසන
වා ඉට්ඨානිට්ඨගෙවතානුභාගවන වා පුඤ්ගඤන පටිලභිතබ්බඅත්ථස්ස, 
අපුඤ්ගඤන පත්තබ්බානත්ථස්ස ච පුබ්බනිමිත්තවගසන වා ගහොතී’’ති
(පාරා. අට්ඨ. 2.237) වුත්ගතසු චතූසු කාරගණසු එගකන කාරගණන
කපිනිද්ොය සුපිගන දිස්සමානාරම්මණගතො යං සුක්කගමොචනං ගහොති, තං
අවිසයංසුක්කගමොචනංවිනාති වුත්තංගහොති. 
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සඞ්ඝාදිගසගසොව සඞ්ඝාදිකසසතා. සඞ්ඝාදිගසසං ආපජ්ජිත්වා තගතො
වුට්ඨාතුකාමස්ස කුලපුත්තස්ස ආදිම්හි පරිවාසොනත්ථං, මජ්ගඣ ච
මූලායපටිකස්සගනන විනා වා සහ වා මානත්තොනත්ථං, අවසාගන
අබ්භානත්ථඤ්ච සඞ්ගඝො එසිතබ්ගබොති ‘‘සඞ්ගඝො ආදිම්හි ගචව ගසගස ච
ඉච්ඡිතබ්ගබොඅස්සාතිසඞ්ඝාදිගසගසො’’ති(පාරා.අට්ඨ.2.237; කඞ්ඛා. අට්ඨ.
සුක්කවිස්සට්ඨිසික්ඛාපෙවණ්ණනා) වුත්තත්තා සඞ්ඝාදිගසසා නාම, 

සුක්කවිස්සට්ඨිසඞ්ඝාදිගසසාපත්ති ගහොතීති අත්ගථො. යථාහ පදභා කන 
‘‘සඞ්ගඝොවතස්සාආපත්තියාපරිවාසංගෙති, මූලාය පටිකස්සති, මානත්තං
ගෙති, අබ්ගභති, න සම්බහුලා, න එකපුග්ගගලො, ගතන වුච්චති 
‘සඞ්ඝාදිගසගසො’ති. තස්ගසව ආපත්තිනිකායස්ස නාමං නාමකම්මං
අධිවචනං, ගතනපි වුච්චති ‘සඞ්ඝාදිගසගසො’’ති (පාරා. 237). එත්ථ ච
පරිවාසාදිකථාසඞ්ඝාදිගසසාවසාගන ආගතට්ඨාගනගයවආවිභවිස්සති. 

326. එත්තාවතා මූලසික්ඛාපොගතං අත්තූපක්කමමූලකං ආපත්තිං
ෙස්ගසත්වා ඉොනි ඉමිස්සා සඞ්ඝාදිගසසාපත්තියා පරූපක්කගමනපි

ආපජ්ජනංෙස්ගසතුමාහ ‘‘පකරනා’’තිආදි. උපක්ෙමාකපත්වාති අඞ්ගජාතස්ස
ගහණංවාඝට්ටනංවාකාගරත්වා. 

327. සඤ්චිච්චාති ‘‘උපක්කමාමි ගමොගචස්සාමී’’ති ගචගතත්වා 

පක්ගපත්වා. උපක්ෙමන්තස්සාති අජ්ඣත්තරූපාදීසු තීසු යත්ථ කත්ථචි

ඝට්ගටන්තස්ස. සමුද්දිට්ඨන්ති ‘‘ගචගතති උපක්කමතින මුච්චති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්සා’’ති(පාරා.262) පදභා කන භගවතාවුත්තන්තිඅධි්පාගයො. 

328. ඉමිස්සං ගාථායං ‘‘අත්තගනො අඞ්ගජාතං උපක්කමන්තස්සා’’ති
ඉමිනා අජ්ඣත්තරූගප වා බහිද්ධාරූගප වා අජ්ඣත්තබහිද්ධාරූගප වා
අත්තගනො අඞ්ගජාතං ඝට්ගටන්තස්සාති ඉමස්ස අත්ථස්ස වුත්තත්තා 
අඞ්ගජාතඝට්ටගනන විනාභාවගතො ඉමිනා අසඞ්ගය්හමානස්සාපි ආකාගස 
කටිකම්පගනන සුක්කගමොචගන සඞ්ඝාදිගසසස්ස පඨමගාථායං
‘‘වායාගමො’’තිසාමඤ්ඤවචගනන සඞ්ගහිතත්තාතංඨගපත්වා‘‘ගතනගඛො
පනසමගයනඅඤ්ඤතරස්සභික්ඛුගනො ගමොචනාධි්පායස්සආකාගසකටිං
කම්ගපන්තස්ස අසුචි මුච්චි…ගප.… අසුචි න මුච්චි. තස්ස කුක්කුච්චං
අගහොසි…ගප.… අනාපත්ති භික්ඛු සඞ්ඝාදිගසසස්ස, ආපත්ති 

ථුල්ලච්චයස්සා’’ති ආොකසෙටිෙම්පනවත්ථුම්හි වුත්තත්තා අමුත්ගත

ථුල්ලච්චයංසඞ්ගගහතුමාහ ‘‘සඤ්චිච්චා’’තිආදි. 

තත්ථ සඤ්චිච්චාති ‘‘උපක්කමාමි ගමොගචස්සාමී’’ති ජානිත්වා
සඤ්ජානිත්වාති අත්ගථො. ‘‘උපක්කමන්තස්සා’’ති සාමඤ්ඤගතො තං

විගසගසතුං ‘‘ආොකස ෙම්පකනනපී’’ති ආහ, කටිකම්පගනනාති
ගගහතබ්බං.කථමිෙං ලබ්භතීති ගච? ඉමායකථාය සඞ්ගගහතබ්බවත්ථුම්හි 
‘‘ආකාගස කටිං කම්ගපන්තස්සා’’ති (පාරා. 266) පාගඨ ‘‘කටිං
කම්ගපන්තස්සා’’ති වචනසහචරස්ස ‘‘ආකාගස’’ති වචනස්ස
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සන්නිධානබගලන ලබ්භති අත්ථ්පකරණසද්ෙන්තරසන්නිධානා සද්ොනං
විගසසත්ථදීපනගතො. 

329. වත්ථින්තිමුත්තවත්ථිං, මුත්තකරණස්සවත්ථින්තිඅත්ගථො. කීොය

පූකරත්වාතිගාමොරගකොවියකීළිතුකාමතායමුත්තවත්ථිං ෙළ්හංගගහත්වා

පූගරත්වාතිඅත්ගථො.යථාහ වත්ථිවත්ථුම්හි අට්ඨෙථායං ‘‘ගතභික්ඛූවත්ථිං
ෙළ්හං ගගහත්වා පූගරත්වා පූගරත්වා විස්සජ්ගජන්තා ගාමොරකාවිය
පස්සාවමකංසූ’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.264). ‘‘න වට්ටතී’’ති සාමඤ්ගඤන
කස්මා වුත්තන්ති? තස්මිං වත්ථුස්මිං වුත්තනගයන ගමොචනාධි්පාගයන
ෙළ්හං ගගහත්වා පූගරත්වා පූගරත්වා විස්සජ්ගජන්තස්ස සුක්ගක මුත්ගත
ගමොචනාධි්පාගයො ගචගතති, උපක්කමති, මුච්චතීති අඞ්ගානං
සම්පන්නත්තා සඞ්ඝාදිගසසස්ස, අමුත්ගත ථුල්ලච්චයස්ස සම්භවගතො 
උභයසඞ්ගහත්ථමාහ. 

330. උපනිජ්ඣායනවත්ථුම්හි ‘‘නචභික්ඛගවසාරත්ගතනමාතුගාමස්ස 
අඞ්ගජාතං උපනිජ්ඣායිතබ්බං, ගයො උපනිජ්ඣාගයයය, ආපත්ති

දුක්කටස්සා’’ති (පාරා. 266) පාළියං ‘‘මාතුගාමස්සා’’ති සාමඤ්ගඤන

වුත්තත්තා ‘‘තිස්සන්න’’න්ති වෙති. තිස්සන්නං පන ඉත්ථීනන්ති
මනුස්සාමනුස්සතිරච්ඡානගතවගසනතිස්සන්නංඉත්ථීනං. ‘‘අඞ්ගජාත’’න්ති

විගසගසත්වා වුත්තත්තා ‘‘නිමිත්ත’’න්ති මුත්තකරණගමව වුච්චති, 
පටසගතනාපි පටිච්ඡාදිතං වා අ්පටිච්ඡාදිතං වා ගයොනිමග්ගන්ති අත්ගථො.

ගතනාහ අට්ඨෙථායං ‘‘සගචපි පටසතං නිවත්ථා ගහොති, පුරගතො වා
පච්ඡගතො වා ඨත්වා ‘ඉමස්මිං නාම ඔකාගස නිමිත්ත’න්ති
උපනිජ්ඣායන්තස්ස දුක්කටගමව. අනිවත්ථානං ගාමොරිකානං නිමිත්තං
උපනිජ්ඣායන්තස්ස පන කිගමව වත්තබ්බ’’න්ති (පාරා. අට්ඨ. 2.266). 

පුරකතොවාතිඑත්ථ‘‘ඨත්වා’’ති පාඨගසගසො. 

331. එගකන…ගප.… පස්සගතො එෙං දුක්කටන්ති සම්බන්ගධො.
‘‘එගකනපගයොගගනඑකං දුක්කට’’න්තිවචනගතොඅගනගකහිපගයොගගහි

අගනකානිදුක්කටානීතිබයතිගරකගතොලබ්භති. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘ඉගතො
චිගතොචවිගලොගකත්වාපුන්පුනං උපනිජ්ඣායන්තස්සපගයොගගපගයොගග
දුක්කට’’න්ති (පාරා. අට්ඨ. 2.266). ඉමිස්සා අට්ඨකථාය ‘‘ඉගතො චිගතො

චා’’ති වුත්තත්තා උම්මීලනනිමීලනන්ති එත්ථ ‘‘විවිධා තං
අගනොගලොගකත්වාතගමව ඔගලොගකන්තස්සා’’තිලබ්භති. 

332. අගමොචනාධි්පායස්සමුත්තස්මිංඅනාපත්තිපකාසිතාතිගයොජනා.
ගමොචනාධි්පායං විනා ගභසජ්ජකරණත්ථං සුද්ධචිත්ගතන අඞ්ගජාගත
ගභසජ්ජගලපං කගරොන්තස්ස වා සුද්ධචිත්ගතගනව උච්චාරපස්සාවාදිං
කගරොන්තස්ස වා මුත්ගතපි අනාපත්තීති ඉෙං ‘‘අනාපත්ති සුපිනන්ගතන

නගමොචනාධි්පායස්සා’’තිආදිනා (පාරා. 263) නගයන අනාපත්තිවාකර 
වුත්තගමවාතිඅත්ගථො. 
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ඉමස්මිං පාගඨ ‘‘අනුපක්කමන්තස්සා’’ති අවුත්ගතපි ඉමස්ස පාඨස්ස
පුරගතො ‘‘ගචගතති න උපක්කමති මුච්චති, අනාපත්තී’’ති (පාරා. 262) ච
‘‘න ගචගතති න උපක්කමති මුච්චති, අනාපත්තී’’ති (පාරා. 262) ච

වචනගතො තං සඞ්ගගහතුමාහ ‘‘අනුපක්ෙමකතොපි ච මුත්තස්මිං අනාපත්ති

පොසිතා’’ති. ගමොචනස්සාෙරාගගන පීළිගතො හුත්වා ‘‘අගහො වත ගම
මුච්ගචයයා’’ති චින්ගතත්වා වා 
එවරූපගමොචනස්සාෙරාගපීළාපුබ්බඞ්ගමචිත්ගත අසතිපි ගකවලං
කාමවිතක්කමත්ගතන උපහගතො හුත්වා තාදිසඅජ්ඣත්තිකබාහිරවත්ථූසු
ඝට්ටනවගසන වා ආකාගස කටිකම්පනවගසන වා උපක්කමං
අකගරොන්තස්ස තාදිසචින්තාබගලන වා කාමවිතක්කබගලන වා සුක්ගක
මුත්ගතපි අනාපත්තීතිඉෙංයථාවුත්තපාඨවගසනපකාසිතන්තිඅත්ගථො. 

සුපිනන්කතන මුත්තස්මිං, අනාපත්ති පොසිතාති එත්ථ
අන්තසද්ෙත්ථාභාවගතො සුපිගනති අත්ගථො. සුපිගන ගමථුනං ධම්මං
පටිගසවන්තස්සවාමාතුගාගමහිකායසංසග්ගංආපජ්ජන්තස්සවාසුක්ගක 

මුත්ගතපි අවිසයත්තා අනාපත්ති පාළියං ‘‘අනාපත්ති භික්ඛු
සුපිනන්ගතනා’’ති(පාරා.263) ඉමිනාපකාසිතාතිඅත්ගථො. 

එත්ථඨත්වා අට්ඨෙථායං ‘‘සුපිගනපන උ්පන්නායඅස්සාෙගචතනාය
සචස්ස විසගයො ගහොති, නිච්චගලන භවිතබ්බං. න හත්ගථන නිමිත්තං
කීළාගපතබ්බං. කාසාවපච්චත්ථරණරක්ඛනත්ථං පන හත්ථපුගටන
ගගහත්වා ජග්ගනත්ථාය උෙකට්ඨානං ගන්තුං වට්ටතී’’ති (පාරා. අට්ඨ.
2.262) වුත්තත්තා අණ්ඩපාලිකා කිකීසකුණා විය, වාලපාලිකා චමරී විය, 
එකගනත්තපාලගකො පුරිගසො විය ච කායජීවිගතපි අගපක්ඛං පහාය සීලං 
රක්ඛිතුකාගමන සික්ඛාකාගමන නිබ්බානගාමිනිපටිපත්තිං පූගරතුකාගමන
කුලපුත්ගතන ‘‘අඤ්ඤත්ර සුපිනන්තා’’ති (පාරා. 237) වෙගතො තථාගතස්ස
අධි්පායානුකූලං අට්ඨකථාගතො ඤත්වා අ්පමත්ගතන පටිපජ්ජිතබ්බන්ති
අයමත්රානුසාසනී. 

සුක්කවිස්සට්ඨිකථාවණ්ණනා. 

333. මනුස්සිත්ථින්ති මනුස්සජාතිකං ඉත්ථිං, ‘‘මාතුගාගමො නාම 
මනුස්සිත්ථී, නයක්ඛී, නගපතී, නතිරච්ඡානගතා, අන්තමගසොතෙහුජාතාපි

ොරිකා, පගගව මහත්තරී’’ති (පාරා. 271) පදභා කන වුත්තත්තා 
තෙහුජාතකුමාරිකාභාගවනපි ඨිතං ජීවමානකමනුස්සමාතුගාමන්ති වුත්තං
ගහොති. ‘‘මනුස්සිත්ථි’’න්ති සාමඤ්ඤවචගනන ජීවමානකමනුස්සිත්ථින්ති

අයං විගසගසො කුගතො ලබ්භතීති? විනීතවත්ථුම්හි (පාරා. 281 ආෙගයො)
මතිත්ථියා කායං ඵුසන්තස්ස ථුල්ලච්චයවචනගතො පාරිගසසගතො ලබ්භති. 

ආමසන්කතොති ‘‘හත්ථග්ගාහං වා ගවණිග්ගාහං වා අඤ්ඤතරස්ස වා 
අඤ්ඤතරස්ස වා අඞ්ගස්ස පරාමසන’’න්ති (පාරා. 270) වුත්තත්තා 
හත්ථාදිඅඞ්ගපච්චඞ්ගඵුසනාදිනාන්පකාරානං අඤ්ඤතගරන පකාගරන
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ආමසන්ගතොති අත්ගථො. අත්තගනො කාගයන ඉත්ථියා කායස්ස සංසග්ගග

මිස්සීභාගව රාගගො ොයසංසග් රාක ො. සඞ්ඝාදිගසගසො එතස්ස අත්ථීති 

සඞ්ඝාදිකසසිකෙො, කායසංසග්ගසඞ්ඝාදිගසගසො ආපන්ගනො ගහොතීති වුත්තං 
ගහොති. 

334. කායසංසග්ගරාගගන ඉත්ථියා අන්තමගසො ගලොමම්පි අත්තගනො

සරීගර කලොකමන ඵුසන්තස්ස භික්ඛුගනො සඞ්ඝාදිගසසාපත්ති ගහොතීති
ගයොජනා. එත්ථ (පාරා. අට්ඨ. 2.274) ‘‘ගලොමගණනාය සඞ්ඝාදිගසසා
ගහොන්තී’’ති කුරුන්ෙට්ඨකථාමතස්ස අට්ඨිතත්තා, ‘‘ගකොට්ඨාසගණනායන
ගහොති, ඉත්ථිගණනාය ගහොතී’’ති මහාඅට්ඨකථාමතස්ස ඨිතත්තා
සඞ්ඝසන්තගක මඤ්චපීගඨ පච්චත්ථරණාදිනා ගකනචි අ්පටිච්ඡාදිගත
ඵුසන්තස්සවිය ගලොමගණනායඅහුත්වාඵුට්ඨගලොමානංබහුත්ගතපිඑකස්මිං
පගයොගගඑකාඑවආපත්ති, බහූසු පගයොගගසුපගයොගගණනායආපත්තිගයො
ගහොන්තීතිසන්නිට්ඨානං. 

335. ඉත්ථියාති මනුස්සිත්ථියා. සම්ඵුට්කඨොති හත්ථාදිසරීරාවයගව

සංසග්ගං සමාපන්ගනො. ගසවනගචතගනො වායමිත්වා කායසංසග්ගරාගගන

අත්තගනො කායං චාගලත්වාති අත්ගථො. සඞ්ඝාදිකසසතාති එත්ථ සකත්ගථ

තද්ධිත්පච්චගයො. ‘‘සඞ්ඝාදිකසසිතා’’ති පන පාගඨො සුන්ෙගරො, 
සඞ්ඝාදිගසසස්ස අත්ථිතාවිජ්ජමානභාගවොතිඅත්ගථො.සඞ්ඝාදිගසසාපත්තියා
සබ්භාවසඞ්ඛාතා අත්ථිතා ඊපච්චයත්ගථ පුග්ගගල
සඞ්ඝාදිගසසීසද්ෙපවත්තිනිමිත්තං ගහොතීති භාවපච්චගයො තංඅත්ථවගසන
ලබ්භති. යථාහු ‘‘යස්ස ගුණස්ස හි භාවා ෙබ්ගබ සද්ෙසන්නිගවගසො, 
තෙභිධාගනත්තතාෙගයො’’ති. 

336. එකෙන හත්කථන  කහත්වාති (කඞ්ඛා. අට්ඨ. 
කායසංසග්ගසික්ඛාපෙවණ්ණනා) එත්ථ ‘‘කායසංසග්ගරාගගනා’’ති

ආගනත්වා සම්බන්ධිතබ්බං. ‘‘මනුස්සිත්ථි’’න්ති අජ්ඣාහාගරො. තං 

මනුස්සිත්ථිං. තත්ථ තත්ථාති ඉත්ථියා තස්මිං තස්මිං සරීරාවයගව. 

‘‘එොවාපත්තී’’තිපඨමංගහිතහත්ථස්ස අනපනීතත්තාවුත්තං.ගහිතහත්ථං
පනගමොගචත්වාපුන්පුනංඵුසන්තස්සපගයොගගණනාය ආපත්තිගහොතීති
බයතිගරකගතොලබ්භති. 

337. එගකන හත්ගථන අග් කහත්වා සීසගතොයාවපාෙං, පාෙගතොයාව
සීසඤ්ච කායා හත්ථං අගමොගචත්වා දිවසම්පි තං ඉත්ථිං ඵුසන්තස්ස
එකාවාපත්තීති ගයොජනා. එත්ථාපි ‘‘අගමොගචත්වා’’ති බයතිගරකගතො
ගමොගචත්වාඵුසන්තස්ස පගයොගගණනායඅගනකාපත්තිගයොතිලබ්භති. 

338. එකගතො ගහිතපඤ්චඞ්ගුලීනං ගණනාය සගච ආපත්ති සියා, 
එකස්ස මාතුගාමස්ස සරීරං රාගචිත්ගතන ඵුසන්තස්ස
ද්වත්තිංසකලාපගකොට්ඨාසගතො බයතිගරකස්ස සරීරස්සාභාවා 
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ද්වත්තිංසකලාපගකොට්ඨාසගණනායආපත්තියාභවිතබ්බං, තථා අභාවගතො

ඉෙම්පිනගහොතීති ෙස්සනත්ථං ‘‘නහිකෙොට්ඨාසකතොසියා’’තිආහ. 

340-1. ඉත්ථියාවිමතිස්සාපි අත්තගනො ොකයන ඉත්ථියා කායංඵුසගතො
තස්ස ථුල්ලච්චයං සියා, ඉත්ථියා පණ්ඩකාදිසඤ්ඤිගනොපි අත්තගනොපි 

ොකයන ඉත්ථියා කායං ඵුසගතො තස්ස ථුල්ලච්චයං සියා. ආදි-සද්ගෙන
පුරිසතිරච්ඡානගතානං සඞ්ගගහො. ඉත්ථියා ඉත්ථිසඤ්ඤිගනො අත්තගනො 

ොකයන ඉත්ථියාකායසම්බද්ධංඵුසගතො තස්සථුල්ලච්චයංසියා. පණ්ඩකෙ 

පණ්ඩකසඤ්ඤිගනො අත්තගනො ොකයන පණ්ඩකස්සකායං ඵුසගතොතස්ස

ථුල්ලච්චයංසියා. යක්ඛිකපතීසු යක්ඛිගපතිසඤ්ඤිගනො අත්තගනො ොකයන 
තාසං කායං ඵුසගතො තස්ස ථුල්ලච්චයං සියාති ගයොජනා. එත්ථ 
‘‘පණ්ඩකග්ගහගණන උභගතොබයඤ්ජනගකොපි ගය්හතී’’ති 

වජිරබුද්ධිටීොයං වුත්තං.‘‘ඉත්ථියාගවමතිකස්සාපි පණ්ඩකාදිසඤ්ඤිගනොපි

අත්තගනො ොකයන ඉත්ථියා කායසම්බද්ධං ඵුසගතො තස්ස ථුල්ලච්චයං
සියා’’ති න ගයොගජතබ්බං. කස්මා? තථා ගයොජනායං පාළියං දුක්කටං
වුත්තං, නථුල්ලච්චයන්තිඅනිට්ඨ්පසඞ්ගගතො. 

‘‘දුක්ෙටං ොයසංසග්ක , තිරච්ඡාන තිත්ථියා’’ති ඉමිනා 

විනීතවත්ථුම්හි ආගතනගය සඞ්ගහිගතපි ගතගනව නගයන පණ්ඩගක 
විමතිඉත්ථිසඤ්ඤිතාදිඅඤ්ඤමතිපක්ගඛ ච පුරිසතිරච්ඡානගගතසු 
පුරිසතිරච්ඡානගතසඤ්ඤිවිමතිපණ්ඩකාදිඅඤ්ඤමතිපක්ගඛ ච ඉති ඉගමසං

තිණ්ණං කායපටිබද්ධාමසනාදීසුච පදභා කන වුත්තසබ්බදුක්කටාපත්තිගයො
උපලක්ඛිතාතිෙට්ඨබ්බං. 

342. අත්තගනො ොකයන පටි ද්කධන ඉත්ථියා කාගයන පටිබද්ධං

ඵුසන්තස්ස භික්ඛුගනො පන දුක්කටන්ති ගයොජනා. එත්ථ පි-සද්ගෙො 

වුත්තදුක්කටානං සමුච්චයත්ගථො. ච-සද්ගෙන පන අවුත්තසමුච්චයත්ගථන
‘‘නිස්සග්ගිගයන කායං ආමසති. නිස්සග්ගිගයන කායපටිබද්ධං ආමසති.
නිස්සග්ගිගයනනිස්සග්ගියංආමසති, ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති (පාරා.276) 

පාළියං ආගතදුක්කටානංසඞ්ගගහොගවදිතබ්ගබො. 

343-4. න ගකවලං පෙභාජනාගතඉත්ථිසරීරාදිකගමව අනාමාසං, 

විනීතවත්ථූසු ොරුධීතලිකවත්ථුඅනුගලොමගතොගපොත්ථලිකාදිඉත්ථිරූපකඤ්ච
නිස්සග්ගියවාරානුගලොමගතො අසරීරට්ඨං මාතුගාගමහි
පරිභුත්තවත්ථාභරණාදිඤ්ච විභඞ්ගක්ඛන්ධකාදීසු වුත්තනයානුසාගරන
අට්ඨකථාගතං අවගසසං අනාමාසවත්ථුඤ්ච ආමසන්තස්ස ආපත්තිං 

සඞ්ගගහතුමාහ ‘‘ඉත්ථීන’’න්තිආදි. 

‘‘ඉත්ථීනං ඉත්ථිරූපඤ්චා’’ති ඉෙං ‘‘ඉත්ථිකාය ඉත්ථිධනං (පාරා. 34), 
සද්ධානං සද්ධාපරායන’’න්තිආදීසු විය ගලොකගවොහාරවගසන වුත්තං.

ඉත්ථීනං ොරුගලොහමයාදිකං ඉත්ථිරූපඤ්චාති ගයොජනා. ආදි-සද්ගෙන



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 

114 
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ගහට්ඨිමපරිච්ගඡෙගතො මත්තිකාය, පිට්ගඨන වා කතං මාතුගාමරූපං
සඞ්ගණ්හාති. මාතුගාමරූපං ගයන ගකනචි දින්නං සබ්බරතනමයං විනා
අවගසසං සාදියිත්වා භින්දිත්වා සමණසාරු්පපරික්ඛාරං කාරාගපතුං, 
අඵුසිත්වාපරිභුඤ්ජිතබ්ගබවා ගයොගජතුංවට්ටති. 

‘‘වත්ථ’’න්ති ඉමිනා නිවාසනපාරුපනද්වයම්පි සාමඤ්ගඤන ගහිතං.
ඉෙඤ්ච මාතුගාගමන පරිභුඤ්ජිතුං ඨපිතම්පි අනාමාසගමව, චීවරත්ථාය
දින්නං සම්පටිච්ඡිත්වා ගණ්හිතුං වට්ටති. ගහට්ඨිමපරිච්ගඡගෙන

තිණචුම්බටකං, අඞ්ගුලියාපණ්ණමුද්දිකංඋපාොය අලඞ්ොරකමව. එත්ථච
වාලගකසවට්ටගකගසසු පගවසනකෙන්තසූචිආදි ක්පියභණ්ඩං දියයමානං
සමණසාරු්පපරික්ඛාරත්ථායගගහතබ්බං. 

තත්ථ ාතඵලං ඛජ් න්ති රුක්ගඛ ඨිතං ඛාදිතබ්බං
පනසනාළිගකරාදිඵලඤ්ච මනුස්ගසහි රාසිකතං පරිභුඤ්ජිතබ්බඵලඤ්ච 
‘‘මනුස්ගසහි රාසිකගතසුපි එගසව නගයො’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.281) 

අට්ඨෙථායං වුත්තත්තාඅනාමාසන්තිඋපලක්ඛණගතොඉමිනාවගගහතබ්බං. 
අරඤ්ගඤරුක්ඛගතොපතිතංඵලං ‘‘අනුපසම්පන්නස්සෙස්සාමී’’තිගගහතුං

වට්ටති. ‘‘මුග් ාදිං තත්ථ ාතෙ’’න්ති උපලක්ඛණපෙත්තා ගච්ඡගතො 

වියුත්තම්පිගගහතබ්බං. මුග් ාදින්තිඑත්ථ ‘‘අපරණ්ණ’’න්තිපාඨගසගසො. 

සබ් ානි ධඤ්ඤානීති ‘‘සාලි වීහි යගවො කඞ්ගු, කුද්රසූවරකගගොධුමා’’ති
වුත්තානි සත්ත ධඤ්ඤානි. ගඛත්තමග්ගගන ගච්ඡතා සාලිසීගස හත්ගථන
අඵුසන්ගතනගන්තබ්බං. සගචමග්ගගොසම්බාගධො ගහොති, සරීගරධඤ්ඤං 
ඵුසන්ගතපි මග්ගත්තා න ගෙොගසො. වීථියං, ගගහඞ්ගගණ වා ධඤ්ගඤසු
පසාරිගතසු අපසක්කිත්වා ගච ගන්තුං න සක්කා, ‘‘මග්ගං අධිට්ඨාය

ගන්තබ්බ’’න්ති (පාරා. අට්ඨ. 2.281) අට්ඨෙථාවචනගතො ‘‘ඉමං මග්ගං
ගමිස්සාමී’’ති ගන්තුං වට්ටති. ‘‘කුලගගගහ ධඤ්ඤමත්ථගක ගච ආසනං
පඤ්ඤාගපත්වා දින්නං ගහොති, නිසීදිතුං වට්ටතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.281

අත්ථගතො සමානං) අට්ඨෙථායං වුත්තං. ‘‘ආසනසාලායං ධඤ්ගඤ
වි්පකිණ්ගණ අනුක්කමිත්වා එකමන්ගත පීඨකං පඤ්ඤාගපත්වා 
නිසීදිතබ්බං. සගචමනුස්සාතස්මිංධඤ්ඤමත්ථගකආසනංපඤ්ඤාගපත්වා
ගෙන්ති, නිසීදිතුං වට්ටතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.281 අත්ථගතො සමානං) 

අට්ඨෙථායං වුත්තත්තාඅත්තනාතත්ථආසනංපඤ්ඤාගපත්වානිසීදිතුංන
වට්ටති. 

345. ධමනසඞ්ඛාදිං සබ්බං පඤ්චඞ්ගතුරියම්පි චාති සම්බන්ගධො. 

ධමනසඞ්කඛො නාම සද්ෙකරණසඞ්ගඛො. ආදි-සද්ගෙන වංසසිඞ්ගතාළාදීනං

සඞ්ගගහො. පඤ්චඞ් තුරියන්තිආතතං, විතතං, ආතතවිතතං, ඝනං, සුසිරන්ති 

පඤ්චඞ්ගසඞ්ඛාතං තුරියං. තත්ථ ආතතං නාම චම්මපරිගයොනද්ගධසු

ගභරිආදීසු එකගතො ආකඩ්ඪත්වා ඔනද්ධං එකතලතුරියං. විතතං නාම

උභගතොආකඩ්ඪත්වාඔනද්ධංඋභයතලතුරියං. ආතතවිතතං නාමඋභයගතො
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චමජ්ඣගතොචසබ්බගතොපරිගයොනන්ධිතං. ඝනං සම්මාදි. සම්මන්තිතාළං, 

ඝණ්ටාකිඞ්කණිආදීනම්පිඑත්ගථවසඞ්ගගහො. සුසිරන්ති වංසාදි. 

ඉධ (පාරා. අට්ඨ. 2.281) කුරන්දට්ඨෙථායං වුත්තනගයන
ගභරිගපොක්ඛරඤ්ච ගභරිතලචම්මඤ්ච වීණා ච වීණාගපොක්ඛරචම්මඤ්ච
ෙණ්ගඩො ච අනාමාසං. ‘‘පූජං කත්වා ගචතියඞ්ගණාදීසු ඨපිතගභරිගයො
අචාගලන්ගතන අවගසසට්ඨානං සම්මජ්ජිතබ්බං. කචවරඡඩ්ඩනකාගල

කචවරං විය ගගහත්වා එකස්මිං ඨාගන ඨගපතබ්බ’’න්ති මහාපච්චරියං 
වුත්තං. තුරියභණ්ගඩසු යං කිඤ්චි අත්තගනො දීයමානං තං පරිවත්ගතත්වා 
ක්පියපරික්ඛාරං ගගහතුං අධිවාගසතබ්බං. ගෙොණි වා ගපොක්ඛරං වා 
ෙන්තකට්ඨනික්ඛිපනත්ථාය, චම්මඤ්ච සත්ථගකොසකරණත්ථාය
ගගහතබ්බං. 

රතනානි ච සබ් ානීති මුත්තා මණි ගවළුරිගයො සඞ්ගඛො සිලා පවාළං
රජතං ජාතරූපං ගලොහිතඞ්ගකො මසාරගල්ලන්ති (පාරා. අට්ඨ. 2.281) 
වුත්තානි සබ්බානි රතනානි ච. එත්ථ ච විද්ධා, අවිද්ධා වා සාමුද්දිකාදී 

සබ්බාපි මුත්තා අනාමාසා. භණ්ඩමූලත්ථඤ්ච ගණ්හිතුං න වට්ටති.

අන්තමගසො ජාතිඵලිකං උපාොය නීලපීතාදිගභගෙො සබ්ගබොපි මණි 
ගධොතවිද්ගධො අනාමාගසො. ආහතාකාගරගනව ඨිගතො අවිද්ධාගධොගතො මණි 
පත්තාදි භණ්ඩමූලත්ථං අධිවාගසතුං වට්ටතීති වුත්තං. මහාපච්චරියං පන 

පටික්ඛිත්තං. පචිත්වා කගතො කාචමණිගයගවගකො වට්ටති. කවළුරිකය ච
මණිසදිගසොගයවවිනිච්ඡගයො. 

ධමනසඞ්ගඛො‘‘සබ්බංධමනසඞ්ඛාදි’’න්තිආදිගාථායතුරිගයසුගහිගතො. 
රතනඛචිගතො සඞ්ගඛො අනාමාගසො. පානීයසඞ්ගඛො ගධොගතොපි අගධොගතොපි
ආමාගසො. අවගසසසඞ්ගඛො පන අඤ්ජනාදිගභසජ්ජත්ථං, 
පත්තාදිභණ්ඩමූලභාගවන ච අධිවාගසතුං වට්ටති. සුවණ්ගණන එකගතො

විලියාගපත්වා කතා මුග්ගවණ්ණා සිලා අනාමාසා. ගසසා සිලා

ඛුද්ෙකනිසානාදිකම්මත්ථංඅධිවාගසතුංවට්ටති. ‘‘පවාෙං ගධොතමගධොතඤ්ච
විද්ධමවිද්ධඤ්ච සබ්බථා අනාමාසං, නාපි අධිවාගසතබ්බ’’න්ති 

මහාපච්චරියං වුත්තත්තා පවාෙපටිමාගචතියානි ගචව ගපොත්ථගකසු
පගවගසතබ්බආණියා මූගල, අග්ගගච පගවගසතබ්බං පදුමාදිආකාගරන
කතංවට්ටඤ්චන ගගහතබ්බංනඵුසිතබ්බං. 

බීජගතො පට්ඨාය ර තං,  ාතරූපඤ්ච කතං වා ගහොතු අකතං වා, 
සබ්බගසො අනාමාසං, න ච සාදිතබ්බං. ඉමිනා කතං පටිමාදිකඤ්ච 
ආරකූටගලොහඤ්ච අනාමාසන්ති වක්ඛති. කතාකතසුවණ්ණරජතානං
අසාදියිතබ්බතාය ඉධ අට්ඨකථාය ආගතත්තා උත්තගරන රාජපුත්ගතන

කාගරත්වා ආහටං සුවණ්ණගචතියං න වට්ටතීති මහාපදුමත්කථකරන 
පටික්ඛිත්තන්ති සුවණ්ණපටිමාගචතියගපොත්ථකාවච්ඡාෙකමණිපදුමවට්ටාදි
යං කිඤ්චි න සාදිතබ්බගමව, න ච ආමසිතබ්බං. එගතන කතං
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ගසනාසගනොපකරණං පන පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. ධම්මමණ්ඩගප කතම්පි 

පටිජග්ගිතුං වට්ටති. ගලොහිතවණ්ගණො මණි, මසාර ල්ලමණි ච සබ්බථා

අනාමාගසො, නචඅධිවාගසතබ්ගබොති මහාපච්චරියං වුත්තං. 

346. සබ් මාවුධභණ්ඩන්ති ඛග්ගාදි සබ්බං ආවුගධොපකරණං 
පත්තාදික්පියපරික්ඛාරමූලත්ථාය දීයමානංසත්ථවාණිජාය අකාතබ්බත්තා
න ගගහතබ්බං, ‘‘ඉමං ගණ්හථා’’ති දින්නං භින්දිත්වා ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකං
කත්වා ‘‘ඛුරාදික්පියපරික්ඛාරං කාගරස්සාමී’’ති සාදිතුං වට්ටති.
සඞ්ගාමභූමියං මග්ගග පතිතඛග්ගාදිං දිස්වා පාසාගණන භින්දිත්වා
‘‘ඛුරාදික්පියභණ්ඩානි කාගරස්සාමී’’තිගණ්හිතුංවට්ටති.උසුසත්තිආදිකං
ඵලගතොෙණ්ඩංඅපගනත්වා ක්පියපරික්ඛාරකාරාපනත්ථායගගහතබ්බං. 

ජියාති ධනුගුගණො. ච-කාගරන ඉමිස්සා ගාථාය අවුත්තං

අඞ්කුසගතොමරාදිං පරහිං ගසොපකරණං සඞ්ගණ්හාති. ධනුදණ්ඩකෙොති
ජියාවිරහිගතො ධනුෙණ්ඩගකො. ඉෙං පරහිංගසොපකරණභණ්ඩාදිකං විහාගර
සම්මජ්ජිතබ්බට්ඨාගන ඨපිතං ගච, සාමිකානං වත්වා ගතහි අග්ගහිතං ගච, 
අචාගලන්ගතනසම්මජ්ජිතබ්බං. 

 ාලඤ්චාති මච්ඡජාලපක්ඛිජාලාදිජාලඤ්ච. ජාලං දීයමානං
ඡත්තගවඨනත්ථං, ආසනගචතියාදිමත්ථගක බන්ධනාදිපගයොජගන සති

තෙත්ථඤ්ච ගගහතබ්බං. සරවාරණං නාමඵලකාදිකංඅඤ්ගඤහිඅත්තගනො 
විජ්ඣනත්ථාය විස්සට්ඨසරනිවාරණං විනාසගනොපගරොධකාරණං ගහොතීති
භණ්ඩමූලත්ථං සාදිතුං වට්ටති. ‘‘ෙන්තකට්ඨාධාරඵලකාදි යදිච්ඡිතං
කගරොමී’’ති මුට්ඨිංඅපගනත්වාගගහතුංවට්ටති. 

347. කචතියන්ති එත්ථ ‘‘සුවණ්ණගචතිය’’න්ති ඉෙං 
‘‘සුවණ්ණපටිබිම්බාදී’’ති අනන්තරං වුත්තත්තා ලබ්භති. 
සුවණ්ණග්ගහණඤ්චුපලක්ඛණන්ති රජතමයඤ්ච ගගහතබ්බං. 

ආරකූටෙන්ති සුවණ්ණවණ්ණං ගලොහවිගසසමාහ. ‘‘අනාමාස’’න්ති ඉෙං
‘‘අසම්පටිච්ඡියංවා’’තිඑතස්ස උපලක්ඛණං. 

348. සබ්බං වාදිතමිති සම්බන්ගධො. ඔනහිතුන්ති චම්මවරත්තතන්තීහි 

බන්ධිතුං. ඔනහාකපතුන්ති තගථව අඤ්ගඤහි කාරාගපතුං. වාදාකපතුන්ති

අඤ්ගඤහි වාොගපතුං. වාකදතුන්ති අත්තනා වාගෙතුං. වාදිතන්ති වාෙනීයං
යථා ‘‘කරණීයංකාරිත’’න්ති, වාෙනාරහංතුරියභණ්ඩන්තිඅත්ගථො.ඉෙඤ්ච 
ඔනහනාදිකිරියායකම්මං. 

349. උපහාරංෙරිස්සාමාතිපූජංකරිස්සාම.ඉතිඅනුමතිග්ගහණත්ථාය. 

වත්තබ් ාතිගතවත්තාගරොවත්තබ්බාතිගයොජනා. 
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350-1. ධුත්තියා ඉත්ථියාති විපන්නාචාරාය ගලොළිත්ථියා. සයං

ඵුසියමානස්සාති භික්ඛුගනො පගයොගං විනා ඉත්ථියා අත්තනාව 

ඵුසියමානස්ස. ොකයන අවායමිත්වාති තස්සා සරීරසම්ඵස්සානුභවනත්ථං

අත්තගනො කායං අචාගලත්වා. ඵස්සං පටිවි ානකතොති ඵස්සං
අනුභවන්තස්ස. 

අසඤ්චිච්චාතිඑත්ථ‘‘ඵුසගන’’ති පාඨගසගසො, ‘‘ඉමිනාඋපාගයනඉමං
ඵුසාමී’’තිඅගචගතත්වා.කිංවුත්තංගහොති? ‘‘ඉමිනා පත්තපටිග්ගහණාදිනා
උපාගයන එතිස්සා සරීරසම්ඵස්සං අනුභවිස්සාමී’’ති අචින්ගතත්වා
පත්තථාලකතට්ටකපණ්ණපුටගභසජ්ජාදිං පටිග්ගණ්හාගපන්තියා හත්ගථ 
අත්තගනො හත්ගථනඵුසනාදීසු අනාපත්තීති වුත්තං ගහොති. ‘‘අස්සතියා’’ති
ඉෙං පන ඉමිනාව සඞ්ගහිතත්තා ඉධ විසුං න වුත්තං, මාතුගාමස්ස සරීගර
ඵුසනභාවං අජානිත්වා අඤ්ඤවිහිගතො හුත්වා සතිං අනුපට්ඨගපත්වා
හත්ථපාෙපසාරණාදීසුඵුසන්තස්සාති අත්ගථො. 

අ ානන්තස්සාති ොරකාකාරං ොරිකං ‘‘මාතුගාගමො’’ති අජානිත්වා

ගකනචි කරණීගයන ඵුසන්තස්ස. කමොක්ඛාධිප්පායිකනො චාති 
‘‘ගමොක්ඛාධි්පාගයො කාගයන වායමති, ඵස්සං පටිවිජානාති, අනාපත්ති.
ගමොක්ඛාධි්පාගයො කාගයනවායමති, නචඵස්සංපටිවිජානාති, අනාපත්ති.
ගමොක්ඛාධි්පාගයොනචකාගයන වායමති, ඵස්සංපටිවිජානාති, අනාපත්ති.
ගමොක්ඛාධි්පාගයො න ච කාගයන වායමති, න ච ඵස්සං පටිවිජානාති, 
අනාපත්තී’’ති (පාරා. 279) වුත්තගමොක්ඛාධි්පායවගතො චතුබ්බිධස්ස
පුග්ගලස්සාතිවුත්තංගහොති.‘‘අනාපත්තී’’තිඉමිනාසම්බන්ගධො. 

ඉගමසු ගයො මාතුගාගමන ආලිඞ්ගනාදිපගයොගගන
අජ්ගඣොත්ථරයමාගනොතං අත්තගනොසරීරගතොඅපගනත්වාමුඤ්චිතුකාගමො
හත්ථචාගලන, මුට්ඨිආදීහි වා පටිපණාමනං, පහරණාදිකඤ්ච පගයොගං

කගරොති, අයං පඨකමො පුග් කලො. අත්තානමජ්ගඣොත්ථරිතුං ආගච්ඡන්තිං
ඉත්ථිංදිස්වාපහරණාකාරාදිසබ්බපගයොගං ෙස්ගසත්වාතාගසත්වාඅත්තගනො

සරීරං ඵුසිතුං අගෙන්ගතො දුතිකයො. ඉත්ථියා අජ්ගඣොත්ථරිත්වාආලිඞ්ගිගතො
ගචොපනරහිතං මං ‘‘අනත්ථිගකො’’ති මන්ත්වා ‘‘සයගමව පලායිස්සතී’’ති, 
‘‘අගචොපනගමව ගමොක්ගඛොපාගයො’’ති ඤත්වා නිච්චගලොව හුත්වා ඵස්සං

පටිවිජානන්ගතො තතිකයො. අත්තානං අජ්ගඣොත්ථරිතුමාගච්ඡන්තිං ඉත්ථිං
දිස්වාදුතිගයොවියතාගසතුං කාය්පගයොගංඅකත්වා‘‘අගගතපාගතස්සාමි, 
පහරිත්වාතාගසස්සාමී’’තිවා චින්ගතත්වානිච්චගලොවහුත්වාතිට්ඨන්ගතො 

චතුත්කථොති ගවදිතබ්ගබො. 

352. පඨකමනාති එත්ථ ‘‘පාරාජිගකනා’’ති පාඨගසගසො, 
කායචිත්තසමුට්ඨානන්ති වුත්තං ගහොති. ඉධ චිත්තං නාම 
කායසංසග්ගරාගසම්පයුත්තං චිත්තං, සුක්කවිස්සට්ඨිම්හි ගමොගචතුකාමතාය
සම්පයුත්තංචිත්තං. 
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කායසංසග්ගකථාවණ්ණනා. 

353-4. දුට්ඨුල්ලවාචස්සාකදනාති දුට්ඨු කුච්ඡිතභාවං උලති ගච්ඡතීති 

දුට්ඨුල්ලා, දුට්ඨුල්ලා ච සා වාචා චාති දුට්ඨුල්ලවාචා, 
වච්චමග්ගපස්සාවමග්ගගගමථුනධම්මපටිසංයුත්තා වාචා, යථාහ‘‘දුට්ඨුල්ලා
නාමවාචාවච්චමග්ගපස්සාවමග්ගගමථුනධම්මපටිසංයුත්තා වාචා’’ති(පාරා.
285), දුට්ඨුල්ලවාචාය අස්සාගෙො දුට්ඨුල්ලවාචස්සාගෙො, 
තථාපවත්තවචීවිඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපකචිත්තසම්පයුත්තා ගචතනා, ගතන
සම්පයුත්ගතො රාගගො ඉධසහචරිගයන ‘‘දුට්ඨුල්ලවාචස්සාගෙො’’තිවුත්ගතො, 
ගතන, දුට්ඨුල්ලවාචස්සාෙසම්පයුත්ගතන රාගගනාති අත්ගථො. ඉමිනා 
‘‘ඔභාසන්තස්සා’’තිවක්ඛමානඔභාසනස්සගහතුෙස්සිගතො. 

ඉත්ථියා ඉත්ථිසඤ්ඤිගනො භික්ඛුගනොති ගයොජනා. ඉත්ථියා

ඉත්ථිසඤ්ඤිකනොති ‘‘මාතුගාගමොනාමමනුස්සිත්ථී, න යක්ඛී, නගපතී, න
තිරච්ඡානගතා, විඤ්ඤූ පටිබලා සුභාසිතදුබ්භාසිතං දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං

ආජානිතු’’න්ති පදභා කන නිද්දිට්ඨසරූපායසුභාසිතදුබ්භාසිතංජානන්තියා

මනුස්සිත්ථියා ඉත්ථිසඤ්ඤිගනො භික්ඛුගනොති අත්ගථො. ‘‘ද්වින්නං

මග් ාන’’න්ති එතස්ස සම්බන්ධීවගසන ‘‘ඉත්ථියා’’ති ඉෙං සාමිවගසන
ගයොගජතබ්බං, යථාවුත්තසරූපස්ස මාතුගාමස්සවච්චමග්ගපස්සාවමග්ගන්ති

අත්ගථො. වණ්ණාවණ්ණවකසන චාති ‘‘වණ්ණං භණතිනාම ද්ගව මග්ගග
ගථොගමතිවණ්ගණතිපසංසති.අවණ්ණංභණති නාමද්ගවමග්ගගඛුංගසති
වම්ගභති ගරහතී’’ති නිද්ගෙගස වුත්තනගයන උගභො මග්ගග උද්දිස්ස
ගථොමනගරහණවගසනාතිවුත්තංගහොති. 

ගමථුනස්ස යාචනාෙගයොගමථුනයාචනාෙගයො, ගතහි කමථුනයාචනාදීහි, 
‘‘යාචතිපි ආයාචතිපි පුච්ඡතිපි පටිපුච්ඡතිපි ආචික්ඛතිපි අනුසාසතිපි
අක්ගකොසතිපී’’ති (පාරා. 285) උද්ගෙගස වුත්තගමථුනයාචනාදිවගසනාති
වුත්තං ගහොති. ඉගමහි ද්වීහි ‘‘ඔභාසන්තස්සා’’ති වුත්තඔභාසනා ෙස්සිතා. 

ඔභාසන්තස්සාති උද්ගෙසයන්තස්ස, පකාගසන්තස්සාති අත්ගථො. 

‘‘විඤ්ඤු’’න්ති ඉමිනා ඔභාසනකිරියාය කම්මමාහ, ඉමිනා විගසසිතබ්බං
‘‘මනුස්සිත්ථි’’න්ති ඉෙං පකරණගතො ලබ්භති, 
යථාෙස්සිතපෙභාජනාගතසරූපං විඤ්ඤුං පටිබලං මනුස්සිත්ථින්ති වුත්තං 

ගහොති. අන්තමකසො හත්ථමුද්දායපීති ඔභාසගන අන්තිමපරිච්ගඡෙෙස්සනං.
දුට්ඨුල්ලවචනස්සාෙභාගව සති ගයො වච්චමග්ගපස්සාවමග්ගපටිබද්ධං
ගුණගෙොසං වා ගමථුනධම්මයාචනාදිවගසන වා දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං
ජානන්තිං මනුස්සිත්ථිං ගහට්ඨිමපරිච්ගඡගෙන හත්ථමුද්ොයපි වගෙයයාති
අත්ගථො. 

ඉමස්මිං ගාථාද්වගය දුට්ඨුල්ලවාචස්සාගෙන ඉත්ථියා ඉත්ථිසඤ්ඤිගනො
විඤ්ඤුං තං ඉත්ථිං ද්වින්නං මග්ගානං වණ්ණවගසන අන්තමගසො 
හත්ථමුද්ොයපිඔභාසන්තස්සභික්ඛුගනොගරුකංසියාතිඑකංවාකයං, තථා 
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‘‘ද්වින්නංමග්ගානංඅවණ්ණවගසනා’’තිඉමිනාච ‘‘ගමථුනයාචනාදීහී’’ති
ඉමිනා ච ගයොජනාය වාකයද්වයන්ති එවං ගයොජනාවගසන තීණි වාකයානි
ගහොන්ති. 

තත්ථ පඨමවාගකය වණ්ණවචගනන සඞ්ගහිතං ගථොමනාදිකථං
කගථන්තස්ස සඞ්ඝාදිගසගසො ගහොති. ‘‘ඉත්ථිලක්ඛගණන සුභලක්ඛගණන
සමන්නාගතාසී’’ති එත්තකගමව ගථොමනත්ථං වෙගතො සඞ්ඝාදිගසගසො න
ගහොති, ‘‘තව වච්චමග්ගගො ච පස්සාවමග්ගගො ච ඊදිගසො සුගභො
සුසණ්ඨාගනො, ගතන නාම ඊදිගසන ඉත්ථිලක්ඛගණන සුභලක්ඛගණන
සමන්නාගතාසී’’ති වෙන්තස්ස ගහොති. ‘‘වණ්ගණති, පසංසතී’’ති
පෙද්වයඤ්ච‘‘ගථොගමතී’’තිපෙස්ස පරියාගයො. 

දුතියවාගකය අවණ්ණපෙසඞ්ගහිතං ඛුංසනාදිත්තගය ඛුංසනං නාම

පගතොගෙොපගමහි ඵරුසවචගනහි තුෙනං. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘ඛුංගසතීති
වාචාපගතොගෙන ඝට්ගටතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.285). පතුජ්ජගතගනනාති 

‘‘පකතොකදො’’තිඅගච්ඡන්ගත අස්සාෙගයො පවත්ගතතුං

විජ්ඣනකපාචනෙණ්ගඩො වුච්චති. වම්භනං නාමඅපසාෙනං. අපසාදනං නාම
ගුණගතො පරිහාපනං. යථාහ ‘‘වම්ගභතීති අපසාගෙතී’’ති (පාරා. අට්ඨ.

2.285).  රහා නාම ගෙොසාගරොපනං. යථාහ ‘‘ගරහතීති ගෙොසං ගෙතී’’ති
(පාරා. අට්ඨ. 2.285). ඉමං ඛුංසනාදිපටිසංයුත්තවචනං වක්ඛමාගනසු 
‘‘සිඛරණීසි, සම්භින්නාසි, උභගතොබයඤ්ජනාසී’’ති ඉගමසු තීසු පගෙසු
අඤ්ඤතගරන ගයොගජත්වාකගථන්තස්ගසවසඞ්ඝාදිගසගසො, නඉතරස්ස. 

තතියවාගකය කමථුනයාචනාදිවචගනහි සඞ්ගහිතං ආයාචනාදිං
කගරොන්තස්සාපි සඞ්ඝාදිගසගසො. ‘‘යාචති නාම ගෙහි ගම අරහසි ගම 
ොතු’’න්තිආදිනා (පාරා. 285) නගයන එගකකං පෙං ‘‘ගෙහි ගම ගමථුනං
ධම්ම’’න්තිආදිවගසන ගමථුනධම්මපගෙන සහ ඝගටත්වා ගමථුනධම්මං
යාචන්තස්ගසවගහොති. 

‘‘කො ගත මාතා පසීදිස්සති, කො ගත පිතා පසීදිස්සති, කො ගත 
ගෙවතාගයො පසීදිස්සන්ති, කො ගත සුඛගණො සුලගයො සුමුහුත්ගතො 
භවිස්සතී’’තිආදිආයාචනපෙනිද්ගෙගස එගකකං පෙං තත්ගථව ඔසාගන
වුත්ගතන ‘‘කො ගත ගමථුනං ධම්මං ලභිස්සාමී’’ති පගෙන ඝගටත්වා
ගමථුනංයාචන්තස්ගසවගහොති. 

‘‘කථං ත්වං සාමිකස්ස ගෙසි, කථං ජාරස්ස ගෙසී’’ති (පාරා. 285) 
පුච්ඡානිද්ගෙසවචගනසු ච අඤ්ඤතරං ගමථුනධම්මපගෙන ඝගටත්වා 
පුච්ඡන්තස්ගසවගහොති. 
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‘‘එවං කිර ත්වං සාමිකස්ස ගෙසි, එවං ජාරස්ස ගෙසී’’ති (පාරා. 285) 
පටිපුච්ඡානිද්ගෙසවචගනසු අඤ්ඤතරං ගමථුනධම්මපගෙන ඝගටත්වා
විගසගසත්වාපටිපුච්ඡන්තස්ගසවගහොති. 

‘‘කථංෙෙමානාසාමිකස්සපියාගහොතී’’තිපුච්ඡගතොමාතුගාමස්ස ‘‘එවං
ගෙහි, එවංගෙන්තීසාමිකස්සපියාභවිස්සතිමනාපාචා’’තිආණත්තිවචගන, 
අනුසාසනිවචගනචඑගසවනගයො. 

355. අක්ගකොසනිද්ගෙසාගගතසු ‘‘අනිමිත්තාසි නිමිත්තමත්තාසි
අගලොහිතාසි ධුවගලොහිතාසි ධුවගචොළාසි පග්ඝරන්තීසි සිඛරණීසි
ඉත්ථිපණ්ඩකාසි ගවපුරිසිකාසි සම්භින්නාසි උභගතොබයඤ්ජනාසී’’ති
එකාෙසසුපගෙසු‘‘සිඛරණීසිසම්භින්නාසිඋභගතොබයඤ්ජනාසී’’ති පෙත්තයං
පච්ගචකං ආපත්තිකරං, ඉමිනා පෙත්තගයන සහ පුබ්ගබ වුත්තානි 
වච්චමග්ගපස්සාවමග්ගගමථුනධම්මපොනි තීණි චාති ඡ්පොනං පච්ගචකං 
ආපත්තිකරත්තා ඉගතො පරානි අනිමිත්තාදීනි අට්ඨ පොනි ‘‘අනිමිත්තාසි
ගමථුනධම්මං ගෙහී’’තිආදිනා නගයන ගමථුනධම්මපගෙන සහ ඝගටත්වා
වුත්තාගනව ආපත්තිකරානීති ගවදිතබ්බානි, ‘‘ගමථුනයාචනාදීහී’’ති එත්ථ 

ආදි-සද්ෙසඞ්ගහිගතසු ‘‘අනිමිත්තාසී’’තිආදීසු එකාෙසසු අක්ගකොසපගෙසු
අන්ගතොගධත්ගතපි ගකවලං ආපත්තිකරත්තා ගරුතරං පෙත්තයං විසුං 

සඞ්ගගහතබ්බන්තිඤාගපතුමාහ ‘‘සිඛරණීසී’’තිආදි. 

සිඛරණීසීති එත්ථ ‘‘සිඛරණී අසී’’ති පෙච්ගඡගෙො. ‘‘අසී’’ති පච්ගචකං

ගයොගජතබ්බං. තු-සද්ගෙො ගකවලයුත්තම්පි ආපත්තිකරං ගහොතීති විගසසං

ගජොගතති. ගකවගලනාපි අක්ගකොසවචගනනාති ගයොජනා. සිඛරණීසීතිබහි

නික්ඛන්තආණිමංසා භවසි. සම්භින්නාසීති

මිස්සීභූතවච්චමග්ගපස්සාවමග්ගා. උභකතො යඤ් නාසීතිඉත්ථිනිමිත්ගතන, 
පුරිසනිමිත්ගතන චාති උභගතොබයඤ්ජගනහි සමන්නාගතා. ‘‘අයං ඉත්ථී, 

අයං පුරිගසො’’ති බයඤ්ජයතීති  යඤ් නං, මුත්තකරණානි. සුණන්තියාති 
එත්ථ ‘‘විඤ්ඤුමනුස්සිත්ථියා’’ති අධිකාරගතො ලබ්භති, ඉමිනා

අක්ගකොසිතබ්බවත්ථු ෙස්සිතංගහොති.භාසිතං සුණන්තියා සුභාසිතදුබ්භාසිතං 
ජානන්තියා මනුස්සිත්ථියා විසගය පවත්තඅක්ගකොසවචගනන
සඞ්ඝාදිගසගසොගහොතීති අත්ගථො. 

356. පුන්පුනං ඔභාසන්තස්ස වාචානං ගණනාය ගරුකා සියුන්ති
ගයොජනා. එත්ථ ‘‘එකං ඉත්ථි’’න්ති අජ්ඣාහරිතබ්බං. එකවාචාය බහූ
ඔභාසන්තස්ස ච ඉත්ථීනං ගණනාය ගරුකා සියුන්ති ගයොජනා. එත්ථාපි
‘‘ඉත්ථිගයොපී’’තිලබ්භති. 

357. සා කච නප්පටි ානාතීති එත්ථ ‘‘යං සුණන්තිං මනුස්සිත්ථිං 
ද්වින්නංමග්ගානංවණ්ණාවණ්ණවගසනඔභාසති, සාගචනපටිජානාතී’’ති
සාමත්ථියා ලබ්භමානංආොය ගයොගජතබ්බං. අත්තගනො භාසිතං දුට්ඨුල්ලං
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වුත්තසමනන්තරගමව අත්ථවගසන සගච න ජානාතීති අත්ගථො. තස්සාති
තස්ස දුට්ඨුල්ලභාසිතභික්ඛුස්ස.උබ්භජාණුං, අධක්ඛකංවාආදිස්සභණගන

චාපි තස්ස ථුල්ලච්චයං සියාති ගයොජනා. භණකනති ද්වින්නං මග්ගානං 
වණ්ණාදිකථගන, ‘‘භණගතො’’තිපි ලිඛන්ති, භණන්තස්ස, භණනගහතූති
අත්ගථො. ගහතුම්හි අයමන්තපච්චගයො ‘‘අසම්බුධ’’න්තිආදීසු (පාරා. අට්ඨ.

1.ගන්ථාරම්භකථා) විය. උබ්භ ාණුන්ති ජාණුගතො උද්ධං. අක්කඛෙන්ති
අක්ඛකගතොගහට්ඨා. 

358. උබ්භක්ඛෙන්ති අක්ඛකගතො උද්ධං. අකධො ාණුමණ්ඩලන්ති

ජාණුමණ්ඩලගතොඅගධො. උද්දිසන්තිඋද්දිස්ස. ‘‘උද්දිස්සුබ්භක්ඛංවාතථා, 
අගධොජාණුමණ්ඩල’’න්ති ච ලිඛන්ති, ගසො පාගඨො සුන්ෙගරො.
වණ්ණාදිභණගන දුක්කටන්ති සම්බන්ගධො. ‘‘විඤ්ඤුමනුස්සිත්ථියා’’ති

අධිකාරගතොලබ්භති. ොයපටි ද්කධවණ්ණාදිභණකනදුක්ෙටන්තිඑත්ථාපි
එගසවනගයො. වච්චමග්ගපස්සාවමග්ගාසඞ්ඝාදිගසසක්ගඛත්තං, අධක්ඛකං
උබ්භජාණුමණ්ඩලං ථුල්ලච්චයක්ගඛත්තං, උද්ධක්ඛකංඅගධොජාණුමණ්ඩලං
දුක්කටක්ගඛත්තන්ති ඉගමසු තීසු ගඛත්ගතසු අක්ඛකඤ්ගචව
ජාණුමණ්ඩලඤ්ච ථුල්ලච්චයදුක්කටානං ද්වින්නං අවධිභූතං කත්ථ

සඞ්ගය්හතීති? දුක්කටක්ගඛත්ගතගයව සඞ්ගය්හති. යථාහ අට්ඨෙථායං 
‘‘අක්ඛකං, පන ජාණුමණ්ඩලඤ්ච එත්ගථව දුක්කටක්ගඛත්ගත සඞ්ගහං
ගච්ඡතී’’ති(පාරා.අට්ඨ.2.286). 

359. පණ්ඩගක යක්ඛිගපතීසු ද්වින්නං මග්ගානං වණ්ණාදිභණගන 

තස්ස භණන්තස්ස ථුල්ලච්චයං භගවති අධිකාරවගසන ආගතපගෙහි සහ

ගයොගජතබ්බං. පණ්ඩොදීසූති ආදි-සද්ගෙනයක්ඛිගපතීනං ගහණං. 

360. උබ්භක්ඛෙ…කප.… අයං නකයොති ‘‘පණ්ඩකාදීසූ’’ති ඉමිනා

ගයොගජතබ්බං. අයං නකයොති ‘‘දුක්කටගමව ගහොතී’’ති වුත්ගතො නගයො. 

සබ් ත්ථාති සඞ්ඝාදිගසසථුල්ලච්චයදුක්කටක්ගඛත්තවගසන සබ්ගබසු
ගඛත්ගතසු. 

361. අත්ථපුගරක්ඛාගරො හුත්වා ඔභාසගතොපි අනාපත්තීති ගයොජනා. 
මාතුගාමානං ‘‘අනිමිත්තාසී’’තිආදීසු පගෙසු අත්ථකථනං පුගරක්ඛත්වා 
‘‘අනිමිත්තාසී’’තිආදිපෙං භණන්තස්ස වා මාතුගාගමහි සහ අට්ඨකථං
සජ්ඣායන්තානං වා අනාපත්තීති අත්ගථො. ධම්මපුගරක්ඛාගරො හුත්වා
ඔභාසගතො අනාපත්තීති ගයොජනා. පාළිධම්මං වාගචන්තස්ස වා තාසං 
සුණන්තීනංසජ්ඣායනංවා පුගරක්ඛත්වා‘‘අනිමිත්තාසී’’තිආදීසුපගෙසුයං
කිඤ්චිපබ්බජිතස්සවාඉතරස්ස වාමාතුගාමස්සකගථන්තස්සඅනාපත්තීති. 

පුකරක්ඛත්වානුසාසනින්ති ‘‘ඉොනි අනිමිත්තාසි…ගප.… 
උභගතොබයඤ්ජනාසි, අ්පමාෙං ොනි කගරයයාසි, යථා ආයතිම්පි එවරූපා
නාගහොසී’’ති අනුසාසනිංපුගරක්ඛත්වා. 
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362. උම්මත්තොදීනන්ති පිත්තුම්මත්තකයක්ඛුම්මත්තකවගසන 

ද්වින්නංඋම්මත්තකානඤ්ච ආදි-සද්ෙසඞ්ගහිතස්ස ඉමස්මිංආදිකම්මිකස්ස
උොයිත්ගථරස්ස ච අනාපත්තීති වුත්තං ගහොති. ‘‘ඉෙං සික්ඛාපෙං
තිසමුට්ඨානං කායචිත්තගතො ච වාචාචිත්තගතො ච කායවාචාචිත්තගතො ච 
සමුට්ඨාති. කිරියං, සඤ්ඤාවිගමොක්ඛං, සචිත්තකං, ගලොකවජ්ජං, 
කායකම්මං, වචීකම්මං, අකුසලචිත්ත’’න්ති (පාරා. අට්ඨ. 2.287) 

අට්ඨෙථායං වුත්තපකිණ්ණකවිනිච්ඡයං ෙස්ගසති 

‘‘සමුට්ඨානාදකයො…කප.… තුලයාවා’’ති. ගවෙනාය අදින්නාොගනන

අසමත්තා ‘‘කවදකනත්ථ ද්විධා මතා’’තිආහ, සුගඛොගපක්ඛාගවෙනාවගසන
ද්විධාමතාතිඅත්ගථො. 

දුට්ඨුල්ලවාචාකථාවණ්ණනා. 

363. ොමපාරිචරියායාතිගමථුනධම්මසඞ්ඛාගතනකාගමනපාරිචරියාය, 

ගමථුනධම්ගමනපාරිචරියායාතිඅත්ගථො. අථවාකාමිතාපත්ථිතාති ොමා, 
ගමථුනරාගවගසන පත්ථිතාති අත්ගථො, කාමා ච සා පාරිචරියා චාති 

කාමපාරිචරියා, තස්සා ොමපාරිචරියායාතිපි ගගහතබ්බං, 
ගමථුනරාගචිත්ගතන අභිපත්ථිතපාරිචරියායාතිඅත්ගථො. ‘‘වණ්ණං
භාසගතො’’තිඉමිනා සම්බන්ගධො, ‘‘එතෙග්ගංභගිනිපාරිචරියානංයාමාදිසං
සීලවන්තං කලයාණධම්මං බ්රහ්මචාරිං එගතන ධම්ගමන පරිචගරයයා’’ති
අත්තගනො ගමථුනධම්ගමන පාරිචරියාය ගුණං ආනිසංසං කගථන්තස්සාති

වුත්තං ගහොති. තස්මිංකයව ඛකණති තස්මිං භණිතක්ඛගණගයව. සා කච 

 ානාතීතියංඋද්දිස්සඅභාසි, සගචසාවචනසමනන්තරගමවජානාති. 

364. සා මනුස්සිත්ථී ගනො ජානාති ගච, තස්ස ථුල්ලච්චයන්ති

සම්බන්ගධො. යක්ඛිකපතිකදවීසු ජානන්තීසු, පණ්ඩගක ච ජානන්ගත

අත්තකාමපාරිචරියාය වණ්ණං භාසගතො තස්ස භික්ඛුගනො ථුල්ලච්චයං

ගහොතීති ගයොජනා. කසකසති පුරිසතිරච්ඡානගතවිසගය, යක්ඛිආදීනං
අජානනවිසගය ච අත්තකාමපාරිචරියාය වණ්ණං භාසගතො තස්ස ආපත්ති
දුක්කටංගහොතීතිගයොජනා. 

365. චීවරාදීහීති චීවරපිණ්ඩපාතාදීහි. වත්ථුොකමහීති තණ්හාය
වත්ථුභාගවනවත්ථූචකාමිතත්තාකාමාතිච සඞ්ඛාගතහිපච්චගයහි. 

366. රාගගොඑව රා තා. ‘‘රාගිතා’’තිවාපාගඨො, රාගගො අස්සඅත්ථීති

රාගී, තස්ස භාගවො රාගිතා, අත්තකාමපාරිචරියාය රාගගොති අත්ගථො. 

ඔභාකසොති අත්තකාමපාරිචරියාය ගුණභණනං. කතන රාක නාති

කාමපාරිචරියායරාගගන. ඛකණතස්මින්ති භණිතක්ඛගණ. වි ානනන්තියං
මනුස්සිත්ථිං උද්දිස්ස අත්තකාමපාරිචරියාය වණ්ණං භණති, තාය තස්ස
වචනත්ථස්සවිජානනන්තිවුත්තං ගහොති. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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367. පඤ්චඞ් ානීති මනුස්සිත්ථිතා, තංසඤ්ඤිතා, පාරිචරියාය රාගිතා, 

ගතන රාගගන ඔභාසනං, ඛගණ තස්මිං විජානනන්ති ඉමානි එත්ථ 
අත්තකාමපාරිචරියසික්ඛාපගෙ පඤ්ච අඞ්ගානි, පඤ්ච ආපත්තිකාරණානීති

අත්ගථො. අස්සාති අත්තකාමපාරිචරියසික්ඛාපෙස්ස. 

අත්තකාමපාරිචරියකථාවණ්ණනා. 

368. ‘‘පටිග්ගණ්හාතී’’තිආදිකිරියාත්තගයොපාොනසාමත්ථිගයන
තික්ඛත්තුං පටිපාෙනකං ‘‘ගයො භික්ඛූ’’ති ච ‘‘ගරු ගහොතී’’ති
පෙසාමත්ථිගයන ‘‘තස්සා’’තිචලබ්භමානත්තාතිවිගධහි සහ ‘‘ගයොභික්ඛු
පුරිසස්ස සන්ගෙසං පටිග්ගණ්හාති, වීමංසති පච්චාහරති ගච, තස්ස ගරු
ගහොතී’’තිඑකංවාකයංගහොති.එවං ‘‘ඉත්ථියාපිවා’’තිඉමිනාගයොජනායපි
එකං වාකයංගහොතීතිඉමිස්සාගාථායවාකයද්වයංයුජ්ජති. 

ඉධ සන්ගෙසක්කමඤ්ච ගයොජනාක්කමඤ්ච ජානනත්ථං පඨමං තාව 

ඉත්ථීනඤ්චභරියානඤ්චපගභගෙොචසරූපඤ්චවිභාවීයති– ගතසු ඉත්ථිකයො 

ෙසවිධා ගහොන්ති. යථාහ පදභා කන ‘‘ෙස ඉත්ථිගයො මාතුරක්ඛිතා
පිතුරක්ඛිතා මාතාපිතුරක්ඛිතා භාතුරක්ඛිතා භගිනිරක්ඛිතා ඤාතිරක්ඛිතා

ගගොත්තරක්ඛිතා ධම්මරක්ඛිතා සාරක්ඛා සපරිෙණ්ඩා’’ති. භරියා ච ෙසවිධා

ගහොන්ති. යථාහ පදභා කන ‘‘ෙස භරියාගයො ධනක්කීතා ඡන්ෙවාසිනී
ගභොගවාසිනී ඔෙපත්තකිනීඔභටචුම්බටාොසීචභරියාචකම්මකාරීචභරියා
ච ධජාහටා මුහුත්තිකා’’ති (පාරා. 303). ඉමාසං පගභගෙො ච සරූපානි ච
සඞ්ගඛපගතොඑවංගවදිතබ්බානි – 

පුරිගසහි සහ යථා සංවාසං න කගරොති, එවං මාතරා රක්ඛිතා 

මාතුරක්ඛිතා. යථාහ‘‘මාතුරක්ඛිතානාමමාතාරක්ඛතිගගොගපති ඉස්සරියං

කාගරති වසං වත්ගතතී’’ති. පිතුරක්ඛිතාදීසුපි එගසවනගයො. තත්ථ යස්මිං
ගකොණ්ඩඤ්ඤාදිගගොත්ගත ජාතා, තස්මිංගයව ගගොත්ගත ජාගතහි රක්ඛිතා 

ක ොත්තරක්ඛිතා. යථාහ ‘‘ගගොත්තරක්ඛිතා නාම සගගොත්තා
රක්ඛන්තී’’තිආදි. එකං සත්ථාරං උද්දිස්ස පබ්බජිගතහි වා

එකගණපරියාපන්ගනහි වා රක්ඛිතා ධම්මරක්ඛිතා නාම. යථාහ

‘‘ධම්මරක්ඛිතානාමසහධම්මිකා රක්ඛන්තී’’තිආදි (පාරා. 304). සාරක්ඛා 
නාම ‘‘ගබ්ගභපි පරිග්ගහිතා ගහොති ‘මය්හං එසා’ති අන්තමගසො

මාලාගුළපරික්ඛිත්තාපී’’ති පාළියං වුත්තසරූපා. සපරිදණ්ඩා නාම ‘‘ගකහිචි
ෙණ්ගඩොඨපිගතොගහොති‘ගයොඉත්ථන්නාමංඉත්ථිංගච්ඡති, තස්සඑත්තගකො 
ෙණ්ගඩො’’තිවුත්තසරූපාතිඅයංෙසන්නංඉත්ථීනංසරූපසඞ්ගඛගපො.ඉමාසු
ෙසසු සාරක්ඛසපරිෙණ්ඩානංද්වින්නංපරපුරිසගසවායංමිච්ඡාචාගරොගහොති, 
ඉතරාසංනගහොති. ඉමාෙසපිපඤ්චසීලංරක්ඛන්ගතහිඅගමනීයා. 

ෙසසු භරියාසු ‘‘ධනක්කීතා නාම ධගනන කිණිත්වා වාගසතී’’ති 

වුත්තත්තාභරියභාවායඅ්පකංවාබහුංවාධනංෙත්වාගහිතා ධනක්කීතා 
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නාම. ‘‘ඡන්ෙවාසිනී නාම පිගයො පියං වාගසතී’’ති වුත්තත්තා අත්තරුචියා

සංවසිගතන පුරිගසනසම්පටිච්ඡිතා ඡන්දවාසිනී නාම. ‘‘ගභොගවාසිනීනාම
ගභොගං ෙත්වා වාගසතී’’ති වුත්තත්තා උදුක්ඛලමුසලාදිගගගහොපකරණං

ලභිත්වා භරියභාවං ගච්ඡන්තී ජනපදිත්ථී කභො වාසිනී නාම. ‘‘පටවාසිනී
නාමපටංෙත්වාවාගසතී’’ති වුත්තත්තානිවාසනමත්තංවාපාරුපනමත්තං

වාලද්ධාභරියභාවංගච්ඡන්තී ෙලිද්දිත්ථී පටවාසිනී නාම. ඔදපත්තකිනී නාම
‘‘උෙකපත්තංආමසිත්වා වාගසතී’’ති (පාරා. 304) වුත්තත්තා ‘‘ඉෙංඋෙකං
විය සංසට්ඨා අගභජ්ජා ගහොථා’’ති වත්වා එකස්මිං උෙකපත්ගත පුරිගසන
සද්ධිං හත්ථං ඔතාගරත්වා භරියභාවං නීගතො මාතුගාගමො වුච්චති.
‘‘ඔභටචුම්බටා නාම චුම්බටං ඔගරොගපත්වා වාගසතී’’ති (පාරා. 304) 
වුත්තත්තා සීසගතො චුම්බටං ඔගරොගපත්වා භරියභාවමුපනීතා

කට්ඨහාරිකාදිඉත්ථී ඔභටචුම් ටා නාම. දාසී ච භරියා ච නාම ‘‘ොසී ගචව
ගහොතිභරියා චා’’ති(පාරා.304) වුත්තත්තාභරියංකත්වාවාසිතා‘‘තස්ගසව

ොසීචභරියාචා’’ති වුත්තා. ෙම්මොරීචභරියාච නාම ‘‘කම්මකාරීගචව
ගහොති භරියා චා’’ති (පාරා. 304) වුත්තත්තා පධානිත්ථිනිරගපක්ගඛන
කුටුම්බකිච්චං කාගරත්වාභරියභාවංනීතාභරියාකතකම්මා‘‘කම්මකාරීච
භරියාචා’’තිවුත්තා. ‘‘ධජාහටානාමකරමරානීතාවුච්චතී’’ති(පාරා.304) 
වුත්තත්තා ධජං උස්සාගපත්වා ගච්ඡන්තියා මහාගසනාය සද්ධිං ගන්ත්වා
පරවිසයංවිලුම්පන්ගතනපච්ඡින්දිත්වා ආගනත්වාභරියභාවමුපනීතාඉත්ථී 

ධ ාහටා නාම. ‘‘මුහුත්තිකා නාම තඞ්ඛණිකා වුච්චතී’’ති (පාරා. 304) 

වුත්තත්තා අචිරකාලං සංවාසත්ථාය ගහිතා ඉත්ථී මුහුත්තිො නාමාති අයං
ෙසන්නංභරියානං සරූපසඞ්ගඛගපො.යථාවුත්තාසුෙසසුඉත්ථීසුඅඤ්ඤතරං
ෙසන්නං භරියානං අඤ්ඤතරට්ඨාගන ඨපනත්ථමධි්ගපතභාවං වත්තුං
පුරිගසන ‘‘ගච්ඡ භන්ගත ඉත්ථන්නාමං මාතුරක්ඛිතං බූ්රහි ‘ගහොහි කිර
ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා ධනක්කීතා’ති’’ආදිනා නගයන දින්නසන්ගෙසං 
‘‘සාධුඋපාසකා’’තිආදිනානගයනවචීගභෙංකත්වාවාසීසකම්පනාදිවගසන

වා පටිග්ගණ්හාතීතිආහ ‘‘පටිග් ණ්හාතිසන්කදසං පුරිසස්සා’’ති. 

එත්ථ පුරිසස්සාති උපලක්ඛණත්තා ‘‘පුරිසස්ස මාතා භික්ඛුං

පහිණතී’’තිආදිනා (පාරා. 321) නගයන පාළියං වුත්තපුරිසස්ස

මාතාපිතුආෙගයො ච ගගහතබ්බා. වීමංසතීති එවං පටිග්ගහිතසාසනං
තස්සාගයව එකංගසන අවිරාගධත්වා වෙන්තස්ස

මාතාපිතුආදීනමඤ්ඤතරස්සවාආගරොගචතීතිඅත්ගථො. එත්ථාපි වීමංසතීති
උපලක්ඛණත්තා ‘‘පටිග්ගණ්හාති අන්ගතවාසිං වීමංසාගපත්වා අත්තනා
පච්චාහරති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිගසසස්සා’’ති (පාරා. 338) වුත්තත්තා

වීමංසාගපතීතිපි ගගහතබ්බං. පච්චාහරතීති තථා ආහටං සාසනං සුත්වා
තස්සාඉත්ථියා සම්පටිච්ඡිගතච අසම්පටිච්ඡිගතචලජ්ජායතුණ්හීභූතායච

තං පවත්තිං පච්චාහරිත්වාආචික්ඛතීති වුත්තං ගහොති. ඉධාපි පච්චාහරතීති
උපලක්ඛණත්තා ‘‘පටිග්ගණ්හාති වීමංසති අන්ගතවාසිං පච්චාහරාගපති, 
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ආපත්ති සඞ්ඝාදිගසසස්සා’’ති (පාරා. 338) වුත්තත්තා පච්චාහරාගපතීති ච
ගගහතබ්බං. 

‘‘ඉත්ථියාපි වා’’ති ඉමිනා ගයොගජත්වා ගහිතදුතියවාගකය ච එවගමව
අත්ගථො වත්තබ්ගබො. තත්ථ සන්ගෙසක්කගමො පන ‘‘මාතුරක්ඛිතා භික්ඛුං
පහිණති ‘ගච්ඡ භන්ගත ඉත්ථන්නාමං බ්රූහි ‘ගහොමි ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා
ධනක්කීතා’ති’’ආදිපාළිනගයන (පාරා. 330) ෙට්ඨබ්ගබො. එත්ථාපි
‘‘වීමංසාගපති පච්චාහරාගපතී’’ති ඉෙඤ්ච වුත්තනගයගනව ගගහතබ්බං.
ඉමිනා නියාගමන ෙසන්නං ඉත්ථීනං නාමං විසුං විසුං වත්වා ෙසන්නං 
භරියානංඅඤ්ඤතරත්ථායදීයමානසන්ගෙසක්කගමොගයොගජතබ්ගබො.ඉධාපි 

ඉත්ථියාපි වාති උපලක්ඛණත්තා ‘‘මාතුරක්ඛිතාය මාතා භික්ඛුං පහිණති
‘ගච්ඡ භන්ගත ඉත්ථන්නාමං බ්රූහි ‘ගහොතු ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා 
ධනක්කීතා’’තිආදිපාළිවගසන (පාරා. 324) ඉත්ථියා මාතුපිතුආදීනඤ්ච
සන්ගෙසක්කගමො ගයොගජතබ්ගබො. 

370. තං පවත්තිං. සඤ්චරිත්තා සඤ්චරණගහතු. න මුච්චතීති
ඉත්ථිපුරිසානං අන්තගර සාසනං පටිග්ගගහත්වා සඤ්චරණගහතු
ආපජ්ජිතබ්බසඞ්ඝාදිගසසගතොනමුච්චතීතිඅත්ගථො. 

371. අඤ්ඤං වාති මාතාපිතුරක්ඛිතාදීසු අඤ්ඤතරං වා. ‘‘භාසකතො’’ති
ලිඛන්ති. ‘‘ගපසිගතො’’තිඉමිනාවිරුද්ධත්තාතංපහාය ‘‘භාසතී’’තිපාගඨො
ගගහතබ්ගබො.පාඨගසගසොවාකාතබ්ගබො.‘‘ගයොඅඤ්ඤංභාසතිගච, තස්ස 

භාසගතොති ගයොජනා’’ති නිස්සන්කදකහ වුත්තං. ‘‘මාතරා රක්ඛිතං ඉත්ථිං
‘ගච්ඡ බ්රහූී’ති ගයො ගපසිගතො ගහොති, තස්ස පිතුරක්ඛිතං වා අඤ්ඤං වා
භාසගතො විසඞ්ගකගතොවා’’ති, ‘‘මාතරා…ගප.… බූ්රහී’ති ගපසිගතො හුත්වා
පිතුරක්ඛිතං වා අඤ්ඤං වා භාසගතො විසඞ්ගකගතොවා’’ති ගයොජනා 
යුත්තතරාතිඅම්හාකංඛන්ති. 

372. පටිග් ණ්හනතාදීහීති පටිග්ගණ්හනගමව පටිග්ගණ්හනතා. ආදි-

සද්ගෙන වීමංසනපච්චාහරණානි ගහිතානි. සඤ්චරිත්කතති සඤ්චරගණ. 

සමාපන්කනතිගගත සති.  රොපත්තිමාදිකසතිඑත්ථ‘‘තස්සා’’තිගසගසො. 

ආදිකසතිකගථයය. 

373. ද්වීහි ථුල්ලච්චයං වුත්තන්ති එත්ථ ද්වීහි ද්වීහි අඞ්ගගහි 
සඤ්චරිත්ගත සමාපන්ගන ථුල්ලච්චයං වුත්තන්ති ගගහතබ්බං.
‘‘පටිග්ගණ්හාති වීමංසති න පච්චාහරති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස.
පටිග්ගණ්හාති න වීමංසති පච්චාහරති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. න
පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති(පාරා.338) 

ද්වීහි ද්වීහි අඞ්ගගහි ථුල්ලච්චයං වුත්තන්ති අත්ගථො. පණ්ඩොදීසූති

පණ්ඩකයක්ඛිගපතීසු. තීහිපි අඞ්ගගහිසඤ්චරිත්ගතසමාපන්ගනථුල්ලච්චයං 
වුත්තන්තිගයොජනා. 
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එකෙකනවාති එගකගනව අඞ්ගගන. සබ් ත්ථාති මාතුරක්ඛිතාදීසු

සබ්බමාතුගාගමසුච විනීතවත්ථුම්හි ‘‘ගතනගඛොපනසමගයනඅඤ්ඤතගරො
පුරිගසො අඤ්ඤතරංභික්ඛුංආණාගපසි ‘ගච්ඡභන්ගතඉත්ථන්නාමංඉත්ථිං
වීමංසා’ති. ගසො ගන්ත්වා මනුස්ගස පුච්ඡි ‘කහං ඉත්ථන්නාමා’ති. සුත්තා
භන්ගතති…ගප.… මතා භන්ගතති. නික්ඛන්තා භන්ගතති. අනිත්ථී
භන්ගතති. ඉත්ථිපණ්ඩකාභන්ගතති.තස්ස කුක්කුච්චං අගහොසි. අනාපත්ති
භික්ඛු සඞ්ඝාදිගසසස්ස, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (පාරා. 341) ආගතාසු
සුත්තාදීසුපඤ්චසුච. 

374. අනාපත්ති පොසිතාති ගචතියාදීසු කත්තබ්බං නිස්සාය ඉත්ථියා 
පුරිසස්ස, පුරිගසන ච ඉත්ථියා දින්නසාසනං පටිග්ගගහත්වා වීමංසිත්වා
පච්චාහරිත්වාආගරොගචන්තස්ස අනාපත්තිභාගවො ‘‘අනාපත්තිසඞ්ඝස්සවා
ගචතියස්ස වා ගිලානස්ස වා කරණීගයන ගච්ඡති, උම්මත්තකස්ස

ආදිකම්මිකස්සා’’ති(පාරා.340) පාළියං වුත්තාතිඅත්ගථො. 

375. තථා තස්සාති මනුස්සජාතිකාය තස්සා. නනාලංවචනීයතාති
‘‘මමාය’’න්ති වා නිග්ගහපග්ගගහ වා නිරාසඞ්කං වත්තුං නාහරතීති 

අලංවචනීයා, අස්සාමිකා, සා හි ගකනචි ‘‘මය්හං එසා’’ති වත්තුං වා
නිරාසඞ්ගකන නිග්ගහපග්ගහවචනං වා වත්තුං අසක්කුගණයයා, 

අලංවචනීයාන භවතීති නාලංවචනීයා, සස්සාමිකා, සා හි සාමිගකනතථා

කාතුං සක්කුගණයයාති නාලංවචනීයා, නාලංවචනීයා න භවතීති 

නනාලංවචනීයා, අලංවචනීයපගෙනවුත්තාඅස්සාමිකාඑව, පටිගසධාද්ගව 
පකතිමත්ථං ගමයන්තීති, නනාලංවචනීයාය භාගවො නනාලංවචනීයතා, 
නිරාසඞ්ගකන අවචනීයතා අස්සාමිකභාගවොති වුත්තං ගහොති.
සඤ්චරිත්තවගසන භික්ඛුනා වචනීයා න ගහොතීති වා ‘‘අලංවචනීයා’’තිපි

ගගහතබ්බගමව. පටිග් ණ්හනතාදීනං වසාති එත්ථ චකාගරො
ලුත්තනිද්දිට්ගඨො. තගතො පටිග්ගණ්හනවීමංසනපච්චාහරණසඞ්ඛාතානං 
තිණ්ණං අඞ්ගානං වගසන ච පුබ්ගබ වුත්තමනුස්සිත්ථිතා
නනාලංවචනීයතාතිවුත්තානං ද්වින්නංඅඞ්ගානංවගසනචඉෙංසික්ඛාපෙං
ආපත්තිකාරගණහිපඤ්චහිඅඞ්ගගහි යුත්තන්තිඅත්ගථො. 

376. ඉදං සඤ්චරිත්තසික්ඛාපෙං. අථ වා ලිඞ්ගවිපල්ලාගසන ච අයං 
සඞ්ඝාදිගසගසොති ගගහතබ්ගබො. කායගතො, වාචගතො, කායවාචගතො, 
කායචිත්තගතො, වාචාචිත්තගතො, කායවාචාචිත්තගතො වා උ්පජ්ජනගතො 

ඡසමුට්ඨානං. තගතො එව අචිත්තෙමුදීරිතං. මිස්සකසමුට්ඨානඤ්හි
අචිත්තකං. අවගසසචිත්ගතසුපි යස්මිංචිත්ගතඅසතිඅචිත්තකංනාමගහොති, 

තං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘අලංවචනියත්තං වා’’තිආදි. ගාථාබන්ධවගසන රස්ගසො, 
‘‘අලංවචනීයත්ත’’න්ති ගගහතබ්බං. ගයො සන්ගෙසං ගපගසති, තස්මිං

පටිබද්ධභාවන්ති අත්ගථො. පණ්ණත්තිං වාති සඤ්චරිත්තසික්ඛාපෙසඞ්ඛාතං
පණ්ණත්තිංවා අජානගතොඅචිත්තකමුදීරිතන්තිසම්බන්ගධො. 
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377. සාසනන්ති මාතුගාමස්ස, පුරිසස්ස වා සාසනං. ොයවිොකරනාති

සීසකම්පනාදිනා කායවිකාගරන.  කහත්වාති පටිග්ගගහත්වා. තං

උප ම්මාති පටිග්ගහිතසාසනංයස්සවත්තබ්බංගහොති, තංමාතුගාමං, පුරිසං

වා උපගම්ම. වීමංසිත්වාති තං කිච්චං තීගරත්වා. හරන්තස්සාති

පච්චාහරන්තස්ස. ොයකතො සියාති වචීගභෙං විනා පටිග්ගහණාදීනං
කාගයගනව කතත්තා කායසමුට්ඨානගතොව සඞ්ඝාදිගසගසො ගහොතීති
අත්ගථො. 

378. ඉත්ථියා වචනංසුත්වාතිගයොජනා. යථානිසින්කනොවාතිපකතියා 

නිසින්නට්ඨාගනගයවනිසින්ගනො. තං වචනං. තත්කථවා තස්කසවාතියත්ථ
නිසින්ගනො ඉත්ථියා සාසනං පටිග්ගණ්හි, තගමව ආසනං අවිජහිත්වා
අත්තනා නිසින්නට්ඨානගමව ආගතස්ස සන්නිසිතබ්බපුරිසස්ගසව, එත්ථ

‘‘ආගරොගචත්වා’’ති පාඨගසගසො. පුන ‘‘ආකරොකචන්තස්සා’’ති ඉෙං
තත්ගථවාගතාය තස්සා එව ඉත්ථියා එවං ගයොගජතබ්බං. සාසනං ෙත්වා
ගන්ත්වා පුන තත්ගථව ආගතස්ස මාතුගාමස්ගසව ඤාතමනන්තරං 
කායිකකිරියංවිනාවචගනගනවආගරොගචන්තස්සාතිඅත්ගථො.ඉෙංඉත්ථියා
සාසනං පටිග්ගහණාදිවගසනවුත්තං. 

අථ වා පුරිසස්ස වචනං සුත්වා යථානිසින්ගනොව තං වචනං ඉත්ථියා 
ආගරොගචත්වාපුනතත්ගථවාගතස්ගසවපුරිසස්ස ආගරොගචන්තස්සාති එවං
පුරිසසන්ගෙසං පටිග්ගහණාදිවගසනාපි ගයොජනා කාතබ්බා. එත්ථ ච 

තත්කථවා තස්සාතිඋපලක්ඛණං.සාසනවචනමත්ගතගනවපටිග්ගගහත්වා, 
කිච්චන්තගරන ගන්ත්වා වා යදිච්ඡාවගසන දිට්ඨට්ඨාගන වා වත්වා පුනපි
තත්ගථව දිට්ඨට්ඨාගන පුන ආගරොගචන්තස්ස ච වචගනගනව
සමුට්ඨානභාගවොගවදිතබ්ගබො. 

379. ‘‘අලං…ගප.… අජානගතො’’ති අචිත්තකත්තකාරණං වුත්තගමව, 
කස්මාපුන ‘‘අජානන්තස්ස පණ්ණත්ති’’න්තිවුත්තන්තිගච? තදුභයස්සාපි

විසුංකාරණාභාවංවිඤ්ඤාගපතුං වුත්තන්තිගවදිතබ්බං. නංවිධින්තිසාසනං
පටිග්ගගහත්වා ආහරිත්වාආගරොගචත්වා පච්චාහරිත්වාආගරොචනසඞ්ඛාතං 

විධානං. අරහකතොපීති ඛීණාසවස්සපි, ගසඛපුථුජ්ජනානං පගගවාති

අයමත්ගථො සම්භාවනත්ගථන අපි-සද්ගෙනගජොතිගතො. 

380.  ානිත්වාති අලංවචනීයභාවං වා පණ්ණත්තිං වා උභයගමව වා

ජානිත්වා. තථාති කායවාචගතො කගරොන්තස්සාති ඉමිනා ගයොගජතබ්බං. 

සචිත්තකෙහීති යථාවුත්තචිත්ගතන සචිත්තගකහි. කතකහවාති කායාදීහි

ගතහිඑව, ‘‘තීකහවා’’තිපිපාගඨො. 

සඤ්චරිත්තකථාවණ්ණනා. 
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381-2. සයංයාචිතකෙකහවාති එත්ථ ‘‘උපකරගණහී’’ති පාඨගසගසො, 
‘‘පුරිසං ගෙථා’’තිආදිනා නගයන අත්තනාව යාචිත්වා ගහිගතහි
උපකරගණගහවාති අත්ගථො. යථාහ ‘‘සඤ්ඤාචිකා නාම සයං යාචිත්වා
පුරිසම්පි පුරිසත්තකරම්පි ගගොණම්පි සකටම්පි වාසිම්පි පරසුම්පිකුඨාරිම්පි
කුොලම්පිනිඛාෙනම්පී’’ති. එත්ථ එව-කාගරනඅයාචිතංනිවත්ගතති. ගතන

අස්සාමිකන්තිදීපිතංගහොති. ‘‘කුටිෙ’’න්තිඉමිනා‘‘කුටිනාමඋල්ලිත්තාවා
ගහොති අවලිත්තා වා උල්ලිත්තාවලිත්තා වා’’ති (පාරා. 349) වුත්තත්තා
භූමිගතො පට්ඨාය භිත්තිච්ඡෙනානි පටිච්ඡාගෙත්වා මත්තිකාය වා සුධාය වා
ද්වාරවාතපානාදිඅගලගපොකාසං ඨගපත්වා අන්ගතො ලිත්තභාගවන
උල්ලිත්තානාමකංවාතථාබහිලිත්තභාගවන අවලිත්තානාමකංවාඅන්ගතො
ච බහි ච ලිත්තභාගවන උල්ලිත්තාවලිත්තානාමකං වා කුටින්ති වුත්තං
ගහොති. 

අප්පමාණිෙන්ති ‘‘තත්රිෙං පමාණං, දීඝගසො ද්වාෙසවිෙත්ථිගයො
සුගතවිෙත්ථියා, තිරියං සත්තන්තරා’’ති (පාරා. 348) දීඝපුථුලානං 
වුත්ත්පමාගණනඅතිගරකත්තාඅ්පමාණිකන්තිඅත්ගථො. 

එත්ථ ච තිලක්ඛණං පටිවිජ්ඣිත්වා තීණිකිගලසමූලානි උ්පාගටත්වා
කාලත්තයවත්ත සබ්බධම්ගම පටිවිජ්ඣිත්වා තිභුවගනකපටිසරණභූතස්ස 
භගවගතො ධම්මරාජස්ස අඞ්ගුලං පමාණමජ්ඣිමපුරිසස්ස අඞ්ගුලගතො
තිවඞ්ගුලං ගහොති, එකා විෙත්ථි තිස්ගසො විෙත්ථිගයො ගහොන්ති, එකං රතනං
තීණි රතනානි ගහොන්තීති එවං නියමිතා සුගතවිෙත්ථි ච වඩ්ඪකිරතගනන

දියඩ්ඪරතන්පමාණාගහොති.යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘සුගතවිෙත්ථිනාමඉොනි
මජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස තිස්ගසො විෙත්ථිගයො වඩ්ඪකිහත්ගථන දියඩ්ගඪො
හත්ගථොගහොතී’’ති(පාරා.අට්ඨ. 2.348-349). තස්මා සුගතවිෙත්ථියාද්වාෙස
වඩ්ඪකිහත්ගථන අට්ඨාරස හත්ථා ගහොන්ති. ‘‘දීඝගසො ද්වාෙස විෙත්ථිගයො

සුගතවිෙත්ථියාති බාහිරිගමන මාගනනා’’ති (පාරා. 349) පදභා කන 
වුත්තත්තා අන්තිමං සුධාගලපං අග්ගගහත්වා ථුසමත්තිකපරියන්ගතන වා
මහාමත්තිකපරියන්ගතන වා බාහිරන්තගතො අට්ඨාරසහත්ථ්පමාණං, 
‘‘තිරියං සත්තන්තරාති අබ්භන්තරිගමන මාගනනා’’ති (පාරා. 349) 

පදභා කන වුත්තත්තා අබ්භන්තරිගමන පුථුලගතො
ද්වාෙසඞ්ගුලාධිකෙසහත්ථ්පමාණඤ්චකුටියා පමාණන්තිගගහතබ්බං.එවං
ඨිතපමාණගතොදීඝගතොපුථුලගතොවාඋභගතොවාගකසග්ගමත්තාධිකාපි කුටි
ආපත්තියා අඞ්ගං ගහොතීති ෙස්ගසතුං ‘‘අ්පමාණික’’න්ති ආහාති
සඞ්ගඛපගතො ගවදිතබ්බං. 

අත්තුද්කදසන්ති උද්දිසිතබ්ගබොති උද්කදකසො, අත්තා උද්ගෙගසො
එතිස්සාතිඅත්තුද්ගෙසා, කුටි, තංඅත්තුද්ගෙසං.‘‘අත්තුද්ගෙසන්තිඅත්තගනො

අත්ථායා’’ති පදභා කන වුත්තත්තා ‘‘මය්හං එසා වාසත්ථාය භවිස්සතී’’ති 

අත්තානං උද්දිසිත්වාති අත්ගථො. ‘‘ෙකරොන්තස්සා’’ති ඉෙං 

‘‘කාරයමාගනනාති කගරොන්ගතො වා කාරාගපන්ගතො වා’’ති පදභා කන 
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වුත්තනගයන පගයොජකකත්තුගනො ච ගගහතබ්බත්තා උපලක්ඛණන්ති

ගගහතබ්බං. තථාති ගතගනව පකාගරන, ගයහි අස්සාමිකතාදීහි පකාගරහි
යුත්තං පමාණාතික්කන්තංකුටිංකගරොන්තස්සආපත්ති, ගතගහවපකාගරහි
යුත්තං අගෙසිතවත්ථුකම්පිකුටිංකගරොන්තස්සාති.ඉමිනාඅ්පමාණිකංවිය 
අගෙසිතවත්ථුකම්පි විසුංගයව ආපත්තියා පධානඞ්ගන්ති. වසති එත්ථාති 

වත්ථු, භූමි, සා අගෙසිතා එතිස්සාති අගෙසිතවත්ථුකා, කුටි, තං 

අකදසිතවත්ථුෙං. 

කිංවුත්තංගහොති? ගතනකුටිකාගරනභික්ඛුනාකුටිවත්ථුං ගසොගධත්වා
සමතලං කාගරත්වා සඞ්ඝං උපසඞ්කමිත්වා වුඩ්ඪානං භික්ඛූනං පාගෙ 
වන්දිත්වා උක්කුටිකං නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගගහත්වා ‘‘අහං භන්ගත 
සඤ්ඤාචිකායකුටිංකත්තුකාගමොඅස්සාමිකංඅත්තුද්ගෙසං, ගසොහංභන්ගත
සඞ්ඝං කුටිවත්ථුඔගලොකනං යාචාමී’’ති තික්ඛත්තුං වත්වා යාචිගතන
සඞ්ගඝන වා සඞ්ගඝන ඤත්තිදුතියාය කම්මවාචාය සම්මගතහි බයත්ගතහි 
පටිබගලහි ද්වීහිභික්ඛූහිවාගතනසද්ධිංගන්ත්වාකුටිවත්ථුංඔගලොගකත්වා
සාරම්භභාවංවා අපරික්කමනභාවංවාඋභයගමවවාපස්සන්ගතහි ‘‘මායිධ
කරී’’ති නිවාගරත්වා අනාරම්භං ගච ගහොති සපරික්කමනං, ආගන්ත්වා
සඞ්ඝස්ස ආගරොචිගත කුටිකාරගකගනව භික්ඛුනා පුබ්ගබ වුත්තනගයන
සඞ්ඝං උපසඞ්කමිත්වා වුඩ්ඪානං භික්ඛූනං පාගෙ වන්දිත්වා උක්කුටිකං 
නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගගහත්වා ‘‘අහං භන්ගත සඤ්ඤාචිකාය කුටිං
කත්තුකාගමො අස්සාමිකං අත්තුද්ගෙසං, ගසොහං භන්ගත සඞ්ඝං
කුටිවත්ථුගෙසනං යාචාමී’’ති තික්ඛත්තුං වත්වා යාචිගත වුඩ්ඪානුමගතන
බයත්ගතන භික්ඛුනා පටිබගලන ඤත්තිදුතියාය කම්මවාචාය ගෙගසත්වා
නියයාදිතකුටිවත්ථුස්ස අභාවා අගෙසිතවත්ථුකං, ගතගනව
අස්සාමිකතාදිපකාගරන යුත්තං යථාවුත්ත්පකාරං කුටිකං අත්තනා
යාචිගතහිඋපකරගණහිකගරොන්තස්ස, කාරාගපන්තස්ස චාතිවුත්තංගහොති. 

ද්කවසඞ්ඝාදිකසසාකහොන්තීති‘‘භික්ඛූ වාඅනභිගනයයවත්ථුගෙසනාය, 
පමාණං වා අතික්කාගමයය, සඞ්ඝාදිගසගසො’’ති (පාරා. 348) 

තුලයබලතාසූචගකන වා-සද්ගෙනසම්පිණ්ඩිත්වා වුත්තඅඞ්ගද්වයසහිතත්තා
ද්ගව සඞ්ඝාදිගසසා ගහොන්තීති අත්ගථො. යථාහ ‘‘භික්ඛු කුටිං කගරොති
අගෙසිතවත්ථුකං පමාණාතික්කන්තං අනාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති 
ද්වින්නං සඞ්ඝාදිගසසාන’’න්ති (පාරා. 355) ච ‘‘භික්ඛුකුටිං කගරොති 
අගෙසිතවත්ථුකං අනාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති සඞ්ඝාදිගසසස්සා’’ති
(පාරා. 354) ච ‘‘භික්ඛු කුටිං කගරොති පමාණාතික්කන්තං අනාරම්භං
සපරික්කමනං, ආපත්ති සඞ්ඝාදිගසසස්සා’’ති (පාරා. 355) ච වුත්තත්තා
ද්වීසුඅඞ්ගගසුඑකංගච, එගකොව සඞ්ඝාදිගසගසො ගහොතීති.තංපන ‘‘සගච
එකවිපන්නාසා, ගරුකංඑකකං සියා’’තිවක්ඛති. 

සාරම්භාදීසූති එත්ථ සාරම්භ-සද්ගෙො ගසොපද්ෙවපරියාගයො. යථාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘සාරම්භං අනාරම්භන්ති සඋපද්ෙවං අනුපද්ෙව’’න්ති (පාරා.
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අට්ඨ. 2.348-349). එත්ථ ‘‘ගසතං ඡාගමාරගභථ යජමාගනො’’ති පගයොගග

විය ආ-පුබ්බස්සරභස්සහිංසත්ගථපිදිස්සමානත්තාකත්තුසාධගනො ආරම්භ-
සද්ගෙොහිංසකානංකිපිල්ලිකාදිසත්තානං වාචගකොභවතීති තංසහිතට්ඨානං

සාරම්භං නාම ගහොති. ගතගනව පදභා කනපි වුත්තං ‘‘සාරම්භං නාම
කිපිල්ලිකානංවාආසගයොගහොති, උපචිකානංවා, උන්දූරානංවා, අහීනංවා, 
විච්ඡිකානං වා, සතපදීනං වා, හත්ථීනං වා, අස්සානං වා, සීහානං වා, 
බයග්ඝානං වා…ගප.… ආසගයොගහොතී’’ති(පාරා.353). 

ආදි-සද්ගෙනඅපරික්කමනංසඞ්ගණ්හාති. ‘‘සපරික්කමනංනාමසක්කා
ගහොති යථායුත්ගතන සකගටන අනුපරිගන්තුං, සමන්තා නිස්ගසණියා
අනුපරිගන්තුං, එතං සපරික්කමනං නාමා’’ති (පාරා. 353) 
වුත්තලක්ඛණවිපරියායගතොනිබ්බගකොසස්සඋෙකපාතට්ඨාගනඑකංචක්කං
ඨගපත්වාඉතරං චක්කංබහිඨගපත්වාකුටිංපරික්ඛිපිත්වාආවජ්ජියමානස්ස
ගගොයුත්තසකටස්ස වා නිස්ගසණියං ඨත්වා කුටිං ඡාෙයමානානං
නිස්ගසණියා වා පරගතො ගමිතුමසක්කුගණයයත්තා අපරික්කමනන්ති
ගවදිතබ්බං. 

එවං වුත්තසාරම්භඅපරික්කමනසඞ්ඛාතඅඞ්ගද්වගයනයුත්තං ගච, ද්ගව 
දුක්කටානිගහොන්ති.යථාහ‘‘භික්ඛුකුටිංකගරොතිගෙසිතවත්ථුකංපමාණිකං
සාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති ද්වින්නං දුක්කටාන’’න්ති (පාරා. 355). 
එකං ගච, එකගමව ගහොති. යථාහ ‘‘භික්ඛු කුටිං කගරොති ගෙසිතවත්ථුකං
පමාණිකංසාරම්භංසපරික්කමනං, ආපත්ති දුක්කටස්ස.භික්ඛුකුටිංකගරොති
ගෙසිතවත්ථුකං පමාණිකං අනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති (පාරා. 355) එතං තයම්පි ‘‘සාරම්භාදීසු දුක්කට’’න්ති
සාමඤ්ගඤනසඞ්ගහිතන්තිෙට්ඨබ්බං. 

එකංඅඞ්ගංපමාණිකත්තංවාගෙසිතවත්ථුකත්තංවාවිපන්නං එතිස්සාති 

එෙවිපන්නා. පුබ්ගබ වුත්තත්ථානං සඞ්ඝාදිගසසාදිපොනමත්ගථො

වුත්තනගයගනවගවදිතබ්ගබො. සාති යථාවුත්තලක්ඛණකුටි. 

383. ඉොනි ඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ අට්ඨු්පත්තියං ‘‘ගත යාචනබහුලා

විඤ්ඤත්තිබහුලා විහරන්ති ‘පුරිසං ගෙථ පුරිසත්තකරං ගෙථා’’තිආදිපාළියා 

(පාරා. 342) අට්ඨෙථායං (පාරා. අට්ඨ. 2.342) ආගතං 

ක්පියාක්පියවිනිච්ඡයං සඞ්ගඛපගතො ෙස්ගසතුමාහ ‘‘පුරිස’’න්තිආදි. 

ෙම්මසහායත්ථායාති කිස්මිඤ්චිකම්ගමසහායභාවාය, කම්මකරණත්ථායාති
වුත්තංගහොති.‘‘ඉත්ථන්නාමං කම්මංකාතුංපුරිසංලද්ධුංවට්ටතී’’තියාචිතුං

වට්ටතීතිඅත්ගථො.යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘කම්මකරණත්ථාය‘පුරිසංගෙථා’ති

යාචිතුං වට්ටතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.342). මූලච්කඡජ් වකසනාතිසාමිකානං 
ආයත්තභාවසඞ්ඛාතමූලස්ස ඡින්ෙනවගසන, අත්තගනො
ආයත්තභාවකරණවගසනාතිවුත්තං ගහොති. 
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384. අවජ් න්ති වජ්ජරහිතං, නිද්ගෙොසන්ති අත්ගථො. 
මිගලුද්ෙකමච්ඡබන්ධකාදීනං සකකම්මං වජ්ජකම්මං නාම. තස්මා
මිගලුද්ෙකාෙගයො හත්ථකම්මං යාචන්ගතන පන ‘‘තුම්හාකං හත්ථකම්මං
ගෙථා’’ති, ‘‘හත්ථකම්මං ොතබ්බ’’න්ති සාමඤ්ගඤන අවත්වා
‘‘ඉත්ථන්නාමං කම්මං ොතබ්බ’’න්ති විගසගසත්වාගයව යාචිතබ්බං.
ලුද්ෙගකවාඉතගරවානික්කම්ගමඅයාචිත්වාපියථාරුචි කම්මංකාරාගපතුං
වට්ටති.හත්ථකම්මයාචනායසබ්බථාපික්පියභාවංදීගපතුං තංතංසි්පිගක
යාචිත්වා මහන්තම්පි පාසාෙං කාරාගපන්ගතන හත්ථකම්ගම යාචිගත
අත්තගනොඅගනොකාසභාවංඤත්වාඅඤ්ගඤසං කගරොන්තානංොතබ්බංමූලං

දියයමානං අධිවාගසතුං වට්ටතීති විත්ථාරගතො අට්ඨෙථායං (පාරා. අට්ඨ.
2.342 අත්ථගතොසමානං) වුත්තත්තා කුසලානං අත්ථං අපරිහාගපන්ගතන
ක්පිගයන සාරු්ගපන පගයොගගන යාචිතබ්බං. යාචිතකම්මං කාතුං
අසමත්ගථහිකගරොන්තානංදියයමානංහත්ථකම්මමූලංකම්මං කාරාගපත්වා 
කම්මකාරගක ෙස්ගසත්වා ොගපතබ්බං. එවං යාචනාය අනවජ්ජභාගව

අට්ඨකථාගතං කාරණං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘හත්ථෙම්මම්පී’’තිආදි. පි-සද්ගෙො 

අවධාරගණ, පෙපූරගණ වා. හි-සද්ගෙො ගහතුම්හි. යස්මා ඉෙං හත්ථකම්මං
කිඤ්චි වත්ථු න ගහොති, තස්මා අනවජ්ජගමව හත්ථකම්මං යාචිතුං පන 
වට්ටතීති. 

385. ඤාතොදිකෙති ඤාතකපවාරිගත. ඨකපත්වාති වජ්ගජත්වා. 

ක ොණමායාචමානස්සාති අඤ්ඤාතකඅ්පවාරිගත තාවකාලිකං විනා

ගකවලං කම්මකරණත්ථාය ගගොණං යාචන්තස්ස. කතසුපීති ඤාතකාදීසුපි
මූලච්ගඡජ්ගජන ගගොණමායාචනස්ස දුක්කටන්ති ගයොජනා.
‘‘තාවකාලිකනගයන සබ්බත්ථ වට්ටතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.342) 

අට්ඨෙථාවචනගතො යාව කම්මකරණකාලං, තාව නියගමත්වා 
ඤාතකඅඤ්ඤාතකපවාරිතඅ්පවාරිගත සබ්ගබපි යාචිතුං වට්ටති. තථා
යාචිත්වාවා අයාචිත්වාවාගහිගතොගච, රක්ඛිත්වාපටිජග්ගිත්වාසාමිකානං
නියයාගෙතබ්ගබො, ගගොගණ වා නට්ගඨ විසාගණ වා භින්ගන සාමිගකසු
අසම්පටිච්ඡන්ගතසුභණ්ඩගෙයයං. 

386. කදමාතිඑත්ථ ‘‘තුම්හාක’’න්තිපාඨගසගසො. ‘‘විහාරස්සගෙමා’ති 
වුත්ගත පන ‘ආරාමිකානං ආචික්ඛථ පටිජග්ගනත්ථායා’ති වත්තබ්බ’’න්ති

(පාරා. අට්ඨ. 2.342) අට්ඨෙථායං වුත්තං. සකටවිනිච්ඡයස්සාපි 
ගගොණවිනිච්ඡගයනසමානත්තාතංඅවත්වාවිගසසමත්තගමවෙස්ගසතුමාහ 

‘‘සෙටං…කප.… වට්ටතී’’ති. ‘‘තුම්හාකං ගෙමාති වුත්ගත’’ති ආගනත්වා

සම්බන්ධිතබ්බං. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘තුම්හාකගමව ගෙමාති වුත්ගත
ොරුභණ්ඩංනාමසම්පටිච්ඡිතුංවට්ටතී’’ති(පාරා.අට්ඨ. 2.342). 

387. කුඨාරාදීසූති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන නිඛාෙනං සඞ්ගණ්හාති. අයං
නගයො ගවදිතබ්ගබොති පාඨගසගසො. ‘‘සකටං ගගොගණො විය තාවකාලිකං
අකත්වා අඤ්ඤාතකඅ්පවාරිගත න යාචිතබ්බං, මූලච්ගඡජ්ජවගසන
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අඤ්ඤාතකඅ්පවාරිගත න යාචිතබ්බං, තාවකාලිකං යාචිතබ්බ’’න්ති
විනිච්ඡගයො ච ‘‘සකටං…ගප.… වට්ටතී’’ති විගසසවිනිච්ඡගයො චාති අයං

නගයො වාසිආදීසු ච ගවදිතබ්ගබොති අත්ගථො. අනජ්ඣාවුත්ථෙන්ති ගකනචි
‘‘මගමත’’න්ති අපරිග්ගහිතං, ‘‘රක්ඛිතගගොපිතට්ඨාගනගයව හි විඤ්ඤත්ති

නාමවුච්චතී’’ති අට්ඨෙථාවචනගතොඅරක්ඛිතාගගොපිතකන්තිවුත්තංගහොති. 

අට්ඨෙථාය වල්ලිආදිවිනිච්ඡයම්පිවත්වා‘‘අනජ්ඣාවුත්ථකංපන යංකිඤ්චි

ආහරාගපතුං වට්ටතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.342) වුත්තත්තා සබ් න්ති ඉධ
වුත්තගගොණාදිකඤ්ච වක්ඛමානවල්ලිආදිකඤ්චගගහතබ්බං.ඉමිනාපුබ්ගබ

වුත්තවිනිච්ඡයස්ස රක්ඛිතගගොපිතවිසයත්තං දීපිතං ගහොති. හරාකපතුම්පි

වට්ටතීති එත්ථ අපි-සද්ගෙනපගගවගකනචිහරිත්වාදින්නන්ති දීගපති. 

388. වල්ලිආදිම්හීති ආදි-සද්ගෙන ගවත්තමුඤ්ජතිණමත්තිකා

සඞ්ගණ්හාති.එත්ථමුඤ්ජපබ්බජතිණංවිනාගගහච්ඡාෙනතිණං තිණං නාම. 

 රභණ්ඩප්පකහොනකෙති ‘‘වල්ලි අඩ්ඪබාහුමත්තාපී’’තිආදිනා නගයන

වුත්තලක්ඛගණ ගරුභණ්ඩ්පගහොනගක. පකරසං සන්තකෙකයවාති
අවධාරගණනනඅනජ්ඣාවුත්ථගකදුක්කටන්ති බයතිගරකගතොදීගපති. 

389. පච්චකයසූති චීවරපිණ්ඩපාතගසනාසනසඞ්ඛාගතසු තීසුපච්චගයසු.
එව-කාගරන ගිලානපච්චයසඞ්ඛාගත චතුත්ථපච්චගය විඤ්ඤත්ති වට්ටතීති

දීගපති. විඤ්ඤත්ති නාම ‘‘ආහර, ගෙහී’’ති ඉච්ඡිතපච්චගය නාමං වත්වා

යාචනා. අට්ඨෙථායං වුත්තං ‘‘සබ්ගබනසබ්බංනවට්ටතී’’ති(පාරා.අට්ඨ.

2.342) සාවධාරණත්ථං ෙස්ගසතුං ‘‘න ච වට්ටතී’’ති වුත්තත්තා ගනව
වට්ටතීතිඅත්ගථො ගගහතබ්ගබො. 

විඤ්ඤත්තියා අලබ්භමානභාගවන සමත්තා පච්චගයසු තීසු අනන්තරං 
සහනිද්දිට්ඨපච්චයත්තයගතො තතියපච්චගයගයව ලබ්භමානවිගසසං

ෙස්ගසතුං ‘‘තතිකය පරිෙකථොභාසනිමිත්තානි ච ලබ්භගර’’ති වුත්තත්තා 
අවසිට්ඨද්වගය පන පරිකථාෙගයො න ලබ්භන්තීති වුත්තං ගහොති. අවුත්ගත 
චතුත්ථපච්චගයපි සමුච්චයත්ගථන ච-කාගරන පරිකථාදිත්තයං ලබ්භතීති
සිද්ධත්තා ‘‘තීස්ගවවා’’ති එව-කාගරන බයතිගරකමුගඛන විඤ්ඤත්තියා ච
අනුඤ්ඤාතත්තා චතුත්ගථ ගිලානපච්චගය
පරිකගථොභාසනිමිත්තකම්මවිඤ්ඤත්තිගයො වට්ටන්තීති සිද්ධං. එත්තාවතා 
චතුත්ගථ පච්චගය පරිකථාෙගයො චත්තාගරොපි වට්ටන්ති, තතියපච්චගය
විඤ්ඤත්තිං විනා ගසසත්තයං වට්ටති, පුරිමපච්චයද්වගය සබ්බම්පි න
වට්ටතීතිවුත්තන්ති ෙට්ඨබ්බං. 

ගසනාසනපච්චගය පරිෙථාදිෙන්ති උගපොසථාගාරාදිකරණාරහට්ඨානං
ඔගලොගකත්වා උපාසකානං සුණන්තානං ‘‘ඉමස්මිං වත ඔකාගස එවරූපං
ගසනාසනං කාතුං වට්ටතී’’ති වා ‘‘යුත්ත’’න්ති වා ‘‘අනුරූප’’න්ති වා 

පවත්තාකථා පරිෙථා නාම.‘‘උපාසකාතුම්ගහකත්ථවසථා’’ති පුච්ඡිත්වා
‘‘පාසාගෙ භන්ගත’’ති වුත්ගත ‘‘භික්ඛූනං පන උපාසකා පාසාගෙො න 



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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වට්ටතී’’තිආදිනා නගයන පවත්තා කථා ඔභාකසො නාම. උපාසගකසු
පස්සමාගනසු භූමියං රජ්ජුං පසාගරත්වා භූමිං භාගජත්වා ඛාණුගක
ආගකොගටත්වා ‘‘කිමිෙං භන්ගත’’ති වුත්ගත ‘‘එත්ථ ආවාසං කගරොම

උපාසකා’’තිආදිකා කථා නිමිත්තෙථා නාම. ගිලානපච්චගය ච ඉමිනා

නගයනයථාරහංගවදිතබ්බං. සබ්බගමතං අට්ඨෙථාය (පාරා.අට්ඨ.2.342) 
වුත්තං. 

390-3. ඉොනි කුටිකාරස්ස භික්ඛුගනො ආපත්තිෙස්සනත්ථමාහ 

‘‘අකදසිකත’’තිආදි. තං උත්තානත්ථගමව. නිකසන්තස්සාති පාසාගණ

ඝංසිත්වා තිඛිණං කගරොන්තස්ස. පාචිත්තියා සහාති ‘‘භූතගාමපාතබයතාය
පාචිත්තිය’’න්ති(පාචි. 90) වුත්තපාචිත්තිගයනසද්ධිං. 

ආපත්තින්ති පාචිත්තියට්ඨාගන පාචිත්තියඤ්ගචව දුක්කටඤ්ච ඉතරත්ර
සුද්ධපගයොගදුක්කටඤ්චාතිආපත්තිං. 

යා පනාති යා කුටි. පඨකම දුතිකයති එත්ථ ‘‘පිණ්ගඩහී’’ති
කරණබහුවචනං විභත්තිවචනවිපරිණාමවගසන ‘‘පිණ්ගඩ’’ති
භුම්ගමකවචනන්තං කත්වා ගයොගජතබ්බං, ‘‘නික්ඛිත්ගත’’ති 
අජ්ඣාහරිතබ්බං, භාවලක්ඛගණභුම්මං, නික්ඛිත්ගතසතීතිඅත්ගථො. 

394. ‘‘සගච අඤ්ඤස්සා’’ති පෙච්ගඡගෙො. විප්පෙතන්ති

ආරද්ධමනිට්ඨිතං. ‘‘අනාපත්තී’’ති ඉෙං නිට්ඨිගත 
ආපජ්ජිතබ්බසඞ්ඝාදිගසසාභාවං සන්ධායාහ. පුබ්බපගයොගමත්ගතන හි 

පාචිත්තියදුක්කටානිපිගහොන්ති, තානිපනගෙගසතබ්බානි. ‘‘තථා’’තිඉමිනා
‘‘අනාපත්තී’’ති ආකඩ්ඪති, ගතන සඞ්ඝාදිගසසාපත්තියා අභාවගතො
පුබ්බභාගග ආපන්නානං පාචිත්තියදුක්කටානං ගෙගසතබ්බතා ච දීපිතා

ගහොති. තංකුටින්තිතං වි්පකතකුටිං. 

395. අඤ්ඤං ගභොජනසාලාදිං. තථාති අනාපත්තිමාහ. 

396. ‘‘ෙකරොකතො’’ති ඉමිනා ‘‘කාරාපයගතො’’තිපිලබ්භති. උභගයනාපි 

‘‘ක්රියකතො’’ති ඉමස්ස කාරණං ෙස්ගසති. ‘‘අප්පමාණිෙ’’න්ති ඉමිනා
සඞ්ඝාදිගසසස්සඅඞ්ගංෙස්ගසති. 

397. තන්ති ‘‘අ්පමාණික’’න්ති එවං පච්චාමසති. ‘‘ක්රියාක්රියකතො’’ති
ඉෙංකුටියාකරණඤ්චවත්ථුගෙසනාය අකරණඤ්චඋපාොයවුත්තං. 

කුටිකාරසික්ඛාපෙවණ්ණනා. 

398. වත්ථුං අගෙගසත්වාති සම්බන්ගධො, ‘‘ගතන විහාරකාරගකන
භික්ඛුනාවිහාරවත්ථුංගසොගධත්වා සඞ්ඝංඋපසඞ්කමිත්වා’’තිආදිනා (පාරා.

367) පදභා කන ආගතනගයන විහාරං කාරාගපන්ගතන භික්ඛුනා
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විහාරවත්ථුංගසොගධත්වාසමතලංකාගරත්වා සඞ්ඝංඋපසඞ්කම්මවුඩ්ඪානං
භික්ඛූනං පාගෙ වන්දිත්වා උක්කුටිකං නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගගහත්වා
‘‘අහං භන්ගත මහල්ලකං විහාරං කත්තුකාගමො සස්සාමිකං අත්තුද්ගෙසං, 
ගසොහං භන්ගත සඞ්ඝං විහාරවත්ථුඔගලොකනං යාචාමී’’ති තික්ඛත්තුං 
යාචිත්වා ලද්ගධ වුඩ්ගඪ වා භික්ඛූ ඤත්තිදුතියාය කම්මවාචාය සඞ්ගඝන
සම්මගත වා භික්ඛූ ගනත්වා කතපරිකම්මං විහාරවත්ථුං ෙස්ගසත්වා
කුටිවත්ථුඔගලොකගන විය ගතභික්ඛූහි ඔගලොගකත්වා සාරම්භාදිභාවං
උපපරික්ඛිත්වා අනාරම්භසපරික්කමනභාවං ඤත්වා ආගන්ත්වා සඞ්ඝස්ස
ආගරොචිගත පුන ගතන සඞ්ඝං උපසඞ්කමිත්වා වුඩ්ඪානං භික්ඛූනං පාගෙ
වන්දිත්වා උක්කුටිකං නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගගහත්වා ‘‘අහං භන්ගත
මහල්ලකං විහාරංකත්තුකාගමො සස්සාමිකං අත්තුද්ගෙසං, ගසොහං භන්ගත
සඞ්ඝං විහාරවත්ථුගෙසනං යාචාමී’’ති තික්ඛත්තුං යාචිත්වා සඞ්ගඝන
ඤත්තිදුතියාය කම්මවාචායවිහාරවත්ථුගෙගසතබ්බං, තථාඅකත්වාතිවුත්තං 
ගහොති.ඉහසාරම්භාදිපඨමසික්ඛාපගෙවුත්තනගයගනවගවදිතබ්බං. 

මහල්ලෙන්ති ‘‘සස්සාමිකභාගවන සඤ්ඤාචිකකුටිගතො මහන්තභාගවො
එතස්ස අත්ථීති මහල්ලගකො. යස්මා වා වත්ථුං ගෙසාගපත්වා
පමාණාතික්කගමනාපි කාතුං වට්ටති, තස්මා පමාණමහන්තතායපි

මහල්ලගකො’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.366) අට්ඨෙථායං වුත්තනගයන

මහන්තභාගවන යුත්තන්තිඅත්ගථො. විහාරන්ති‘‘විහාගරොනාමඋල්ලිත්ගතො 
වා ගහොති අවලිත්ගතො වා උල්ලිත්තාවලිත්ගතො වා’’ති (පාරා. 371) 

පදභා කන වුත්ත්පකාරං ගසනාසනන්ති අත්ගථො. විහරන්ති අස්මින්ති
විග්ගගහො. උල්ලිත්තාදිසරූපං පුරිමසික්ඛාපගෙ වුත්තනයගමව. තං විහාරං 
ගයො කගරයයාති ගයොජනා. කගරයය වා කාරාගපයය වාති පුබ්ගබ

වුත්තනයගමව. අත්තවාසත්ථන්ති අත්තගනො වාසං පටිච්ච, ඉමිනා පරස්ස

වාසත්ථාය කගරොති, අනාපත්තීතිබයතිගරකගතොවිඤ්ඤායති. ‘‘ රෙ’’න්ති 
එත්ථ වත්ථුගෙසනාය අකාරාපගනන ‘‘එගකොව සඞ්ඝාදිගසගසො ගහොතී’’ති
පුබ්ගබ වුත්තවික්පත්තයං න ගගහතබ්බං. ඉෙඤ්ච වක්ඛති
‘‘පමාණා…ගප.… සඞ්ඝාදිගසසතා’’ති(වි.වි.399ආෙගයො). 

399. ක්රියාසමුට්ඨානාභාවන්ති පමාණාතික්කගමපි ආපත්තියා

අසම්භවගතො කිරියාසමුට්ඨානස්ස ඉධ අභාගවො ඤාතබ්ගබො. ක්රිය…කප.… 

ලක්ඛකයතිඑත්ථබයතිගරකගතොඅගෙසිතවත්ථුකතායඅකිරියාසමුට්ඨානතා 
අනුඤ්ඤාතා. 

මහල්ලකවිහාරකථාවණ්ණනා. 

401-3. කතසූති චතුවීසතියා පාරාජිගකසු. භික්ඛුකනො අනුරූපානි

එකූනවීසතීතිභික්ඛුනීනං පටිනියතාඋබ්භජාණුමණ්ඩලිකාෙගයො චත්තාගරො
තෙනුගලොමාය විබ්භන්තභික්ඛුනියා සහ පඤ්ච පාරාජිගක විනා භික්ඛුගනො
අනුරූපාගසසාඑකූනවීසතිපාරාජිකා. 
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ඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ පදභා කන ‘‘පාරාජිගකන ධම්ගමනාති චතුන්නං
අඤ්ඤතගරනා’’ති (පාරා. 386) වුත්තනයස්ස ඉධ ‘‘එකූනවීසතී’’ති වචනං
විරුජ්ඣතීති ගච? න විරුජ්ඣති. කස්මා? යස්මා පෙභාජනං 
පාතිගමොක්ඛුද්ගෙසාගතමත්තං ගගහත්වා පවත්තං, ඉෙං පන බුද්ධානුමතිං
ගගහත්වා විනයපරියත්තිපවත්තකානංආචරියානංමතංගගහත්වාපවත්තං, 
තස්මා න විරුජ්ඣතීති ගගහතබ්බං. ආචරිගයො සබ්බපාරාජිකානං
‘‘බ්රහ්මචරියා චාගවයය’’න්ති (පාරා. 385) වුත්තඅනුද්ධංසනස්ස
එකන්තසාධනත්තා භික්ඛුනීනං පටිනියතසානුගලොමපාරාජිකපඤ්චකං විනා

අවගසසං සබ්බං සඞ්ගණ්හි, ගතගනව විනයට්ඨකථාය  ණ්ඨිපදවිවරකණ 
‘‘චතුන්නං අඤ්ඤතගරනාති පාතිගමොක්ඛුද්ගෙගස එව ආගගත ගගහත්වා
වුත්තං, ඉතගරසංඅඤ්ඤතගරනාපිඅනුද්ධංගසන්තස්සසඞ්ඝාදිගසගසොවා’’ති 
වුත්තං.තස්මා‘‘අනුද්ධංගසයයා’’ති(පාරා.384) පාගඨඅධි්පායංගගහත්වා 
පවත්තත්තා ඉගමසං ආචරියානං මතං පමාණන්ති ගගහතබ්බං. ‘‘ගතසු
අඤ්ඤතගරනා’’ති වක්ඛමානත්තා ‘‘එකූනවීසතී’’ති එත්ථ ‘‘යානී’’ති
සාමත්ථියාලබ්භති. 

අඤ්ඤතගරන අමූලගකනාති ගයොජනා. අමූලකෙනාති ගචොෙකස්ස
ෙස්සනාදීහි ගචොෙනාමූගලහි විරහිතත්තා අමූලකං, පාරාජිකං, ගතන. යථාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘යංපාරාජිකංගචොෙගකනචුදිතකම්හිපුග්ගගලගනව දිට්ඨංන
සුතං න පරිසඞ්කිතං, ඉෙං එගතසං ෙස්සනසවනපරිසඞ්කාසඞ්ඛාතානං 
මූලානං අභාගවන අමූලකං නාමා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.385-386). එත්ථ ච 

මංසචක්ඛුනා වා දිබ්බචක්ඛුනා වා දිට්ඨං දිට්ඨං නාම. පකතිගසොගතන වා

දිබ්බගසොගතනවාසුතං සුතං නාම.චිත්ගතනපරිසඞ්කිතං පරිසඞ්කිතං නාම.
තංතිවිධං දිට්ඨසුතමුතපරිසඞ්කිතවගසන. 

තත්ථ තාදිගස කම්මනිගය ඔකාගස මාතුගාගමන සද්ධිං භික්ඛුගනො 
අඤ්ඤථියං පගයොගං දිස්වා අඤ්ඤථා ගගහත්වා ‘‘වීතික්කමනං නු

ගඛොයමකාසී’’තිගහණං දිට්ඨපරිසඞ්කිතං නාම.කුට්ටතිගරොහිගතභික්ඛුම්හි 
මාතුගාමස්ස සද්ෙං සුත්වා තත්ථ අඤ්ඤස්ස විඤ්ඤුපුරිසස්ස සබ්භාවං

අජානිත්වා ‘‘වීතික්කමනංනුගඛොයමකාසී’’තිඑවංගහණං සුතපරිසඞ්කිතං 
නාම. විහාරපරියන්ගත තරුණමාතුගාමපුරිසානං දිවසං වීතිනාගමත්වා
ගතට්ඨාගන වි්පකිණ්ණපු්ඵානි ඔගලොගකත්වා, මංසසුරගන්ධඤ්ච
ඝායිත්වා ‘‘ඉෙං කස්ස කම්ම’’න්ති උපපරික්ඛන්ගතන භික්ඛුගනො
ගචතියපූජිතමාලාගන්ධස්ස පීතාරිට්ඨස්ස භික්ඛුගනො සරීරගන්ධං ඝායිත්වා

‘‘තං එතස්සකම්මංනු ගඛො’’තිකිරියමානසංසගයො මුතපරිසඞ්කිතං නාම.
එවරූපස්ස දිට්ඨසුතපරිසඞ්කිතමූලකස්ස අභාවගතො අමූලගකන

පාරාජිගකනාති අයගමත්ථ සඞ්ගඛගපො, විත්ථාගරො පන සමන්තපාසාදිොය 
(පාරා.අට්ඨ.2.385-386) වුත්තනගයන ෙට්ඨබ්ගබො. 

කචොකදතීති ‘‘පාරාජිකං ධම්මං ආපන්ගනොසී’’තිආදිවචගනන සයං

ගචොගෙති.ගචොොපනංපනවක්ඛති. චාවනකචතකනො හුත්වාති‘‘අ්ගපවනාම
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නං ඉමම්හා බ්රහ්මචරියා චාගවයය’’න්ති උ්පන්ගනන පරං සාසනා

චාගවතුකාගමනචිත්ගතනසමන්නාගගතොහුත්වා. ‘‘සුද්ධංවාඅසුද්ධංවා’’ති
ඉෙං ‘‘ගචොගෙතී’’ති ඉමිනා වුත්තගචොෙනාකිරියාය කම්මනිද්ගෙගසො, 
‘‘අඤ්ඤං භික්ඛු’’න්ති ගසගසො, පාරාජිකමනාපන්නං වා ආපන්නං වා

අඤ්ඤං භික්ඛුන්ති අත්ගථො. කයොති මාතිකාගතභික්ඛු, ‘‘දුට්ගඨො ගෙොගසො
අ්පතීගතො’’ති ඉෙං අජ්ඣාහරිතබ්බං, උ්පන්ගනන ගෙොසගලගසන සයං
දූසිගතො, පරඤ්ච දූගසන්ගතො පීතිසුඛාදීහි අපගගතො ගයො භික්ඛූති අත්ගථො.
වක්ඛමාගනන‘‘තස්සා’’තිඉමිනා සම්බන්ගධො. 

‘‘කගත ඔකාසම්හී’’ති පෙච්ගඡගෙො, ඔකාසං ‘‘කාරාගපත්වා’’ති (පාරා. 

389) පාඨගතොඅන්ගතොනීතගහත්වත්ථතාය ‘‘ෙකත’’ති‘‘කාරිගත’’ති එතස්ස
පරියාගයොගහොති, ‘‘ඔකාසංගමකගරොහි, අහංතංවත්තුකාගමො’’තිඔකාගස
කාරාපිගතති අත්ගථො. ‘‘අකගත ඔකාගස’’ති පෙච්ගඡගෙො, පුබ්ගබ

වුත්ගතොගයවත්ගථො. දුක්ෙටාපත්තියා සහාති ඔකාසස්ස අකාරාපිතත්තා 
දුක්කටාපත්තියාසද්ධිං. 

404-5. කෙොණ්කඨොසීති ධුත්ගතොසි. ක ට්ඨබ් තිකෙොසීති
කාලීගෙවීවතනියුත්ගතොසි.කාලීගෙවීකිර සිරිගෙවියාගජට්ඨා, තස්මාතස්සා
වතධගරො ගජට්ඨබ්බතිගකො වුච්චති. තං පන වතං සමාදියිත්වා පූගරන්ගතො
සකලසරීගර මසිං මක්ගඛත්වා කාකපත්තානි මුට්ඨියං කත්වා කාලීගෙවිං
ඵලගක ලිඛාගපත්වා තං කාජගකොටියං බන්ධිත්වා 
උච්ඡිට්ගඨොෙකාදිඅසුචිසන්නිචිතඔලිගල්ලං පවිසිත්වා ‘‘දුස්සීගලොසි
නිස්සීගලොසි සීලවිරහිගතොසී’’තිගථොගමන්ගතොවිචරතීති. 

දුස්සීලත්තාඑවහීනජ්ඣාසයතාය පාපධම්කමො ලාමකසභාගවොසි.පූතිනා

කම්ගමන සීලවිපත්තියා අන්ගතො පවිට්ඨත්තා අන්කතොපූති. ඡහි ද්වාගරහි 

රාගාදිකිගලසානුස්සවගනන තින්තත්තා අවස්සුකතො. ගසසගමත්ථ 

උත්තානත්ථගමව.  රෙං නිද්දිකසති එත්ථ ‘‘කගතොකාසම්හී’’ති ච
‘‘තගථව අකගතොකාගස, දුක්කටාපත්තියා සහා’’ති ච ආගනත්වා
සම්බන්ධිතබ්බං. එවමුත්තරත්රාපි. 

406. සම්මුඛාති චුදිතකස්සසම්මුඛා, අවිදූගරති අත්ගථො. හත්ථමුද්දායාති

මුත්තපාණාදිවගසන. තං හත්ථමුද්ොය කථිතං. පකරොති යං ගචොගෙසි, ගසො

චුදිතගකොපගරො. භික්ඛුකනොතිගචොෙකස්සභික්ඛුගනො. 

407. සම්මුකඛ ඨත්වාති චුදිතකස්ස ආසන්ගන ඨත්වා. 

‘‘කචොදාකපන්තස්සා’’ති එතස්ස කම්මභාවගතො පගරොති ඉෙං

උපගයොගන්තවගසන සම්බන්ධිතබ්බං. එවමුත්තරත්ර. කෙනචීති අඤ්ගඤන

ගකනචි පුග්ගගලන. තස්ස ගචොෙකස්ස. ‘‘කචොදාකපන්තස්සා’’තිපුනවචනං
නියමත්ථං. 
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408. කසොපීති උග්ගහාපිතත්තා ගචොෙනං කගරොන්ගතො ඉතගරො

පගයොජ්ජකපුග්ගගලොපි. කතසං ද්වින්නම්පීති පගයොජකපගයොජ්ජකානං 
ද්වින්නම්පි. 

409. වුත්තට්ඨානංපණ්ණංවාසන්ගෙසංවාහරන්ගතොදූගතොනාම, ගසො 

‘‘පණ්ණං වා සාසනං වා කපකසත්වා’’ති ඉමිනා සඞ්ගය්හතීති තස්මිං විසුං

අවත්තබ්ගබපි ‘‘දුත’’න්ති වචගනන නිස්සට්ඨදූතමාහ. පණ්ණං වා අෙත්වා
‘‘එවඤ්ච එවඤ්ච වො’’ති සාසනඤ්ච අෙත්වා ‘‘තං ගචොගෙහී’’ති
අත්ථමත්තගමව ෙත්වා නිස්සට්ගඨො භික්ඛු ඉධ ‘‘නිස්සට්ඨදූගතො’’ති 
ගගහතබ්ගබො. 

අථ වා ‘‘දූත’’න්ති ඉමිනා ගචොගෙතුං උග්ගහාගපත්වා, 
තමනුග්ගහාගපත්වා වා නිස්සට්ගඨො භික්ඛු දූගතොගයව ගගහතබ්ගබො. 

‘‘පණ්ණ’’න්ති ඉමිනා පබ්බජිතස්ස වා අපබ්බජිතස්ස වා කස්සචි හත්ගථ

ගචොෙනං ලිඛිත්වා දින්නපණ්ණං ගගහතබ්බං. සාසනන්ති ‘‘පාරාජිකං
ආපන්ගනො’’තිආදිනානගයනවත්වාගපසියමානං සාසනංගගහතබ්බං.ඉෙං

තයම්පි දූගර නිසීදිත්වා අඤ්ගඤහි කාරාපනගතො ‘‘කචොදාකපන්තස්සා’’ති
ආහ.‘‘පර’’න්තිආගනත්වා සම්බන්ධිතබ්බං.එත්ථඔකාසකාරාපනංනත්ථි. 

410. තථාති යථා අමූලගකන පාරාජිගකනසම්මුඛා ඔකාගස කාරිගත, 
අකාරිගත ච, තථා අමූලගකහි සඞ්ඝාදිගසගසහීති වුත්තං ගහොති. ‘‘වුත්ගත 
සම්මුඛා පගර’’ති භුම්මවගසන අධිකගතන ගයොගජතබ්බං, ගචොගෙති

ගචොොගපතීතිවුත්තං ගහොතීති. පාචිත්තියාපත්තීතිඔකාගසකාරිගතගකවලා, 
අකාරිගත දුක්කගටන සහාති ගගහතබ්බං. සම්මුඛා ගසසාපත්තීහි පගර
වුත්ගත චාවනසඤ්ඤිගනො දුක්කටං ගහොතීති ගයොජනා.
ඔකාසාකාරාපගනනපිදුක්කටගමවගහොති. 

411. අක්කෙොසනාධිප්පායස්සාති ඛුංසනාධි්පායස්ස. අෙකතොොසන්ති

අකාරිගතොකාසං, ‘‘පර’’න්තිඉමිනාගයොගජතබ්බං. අත්තනාතිගචොෙගකන, 

‘‘සයං අකාරිගතොකාස’’න්ති ඉමිනා ගයොගජතබ්බං. සහ පාචිත්තිකයනාති
‘‘ඔමසවාගෙ පාචිත්තිය’’න්ති (පාරා. 14) වුත්තපාචිත්තිගයන සහ. 

වදන්තස්සාතිගචොගෙන්තස්ස වා ගචොොගපන්තස්ස වා, එත්ථ ‘‘සම්මුඛා’’ති
ඉෙංවක්ඛමානස්ස‘‘අසම්මුඛා’’තිඑතස්ස විපරියායගතොලබ්භති, ච-කාගරන
කාරිගතොකාසපක්ගඛදුක්කගටනපාචිත්තියසම්බන්ධී. 

412. අසම්මුඛා වදන්තස්සාති එත්ථ ‘‘අක්ගකොසනාධි්පායස්සා’’ති 
ආගනත්වා සම්බන්ධිතබ්බං. ‘‘අකගතොකාසමත්තනා’’ති නානුවත්තති. 

සත්තහි ආපත්තීහීති 
පාරාජිකසඞ්ඝාදිගසසථුල්ලච්චයපාචිත්තියපාටිගෙසනීයදුක්කටදුබ්භාසිතසඞ්
ඛාගතසු සත්තසු ආපත්තික්ඛන්ගධසු ගයන ගකනචීති වුත්තං ගහොති. 
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‘‘තථා’’ති ඉමිනා ‘‘අසම්මුඛා’’ති ඉෙං සඞ්ගණ්හාති. ෙම්මන්ති
තජ්ජනීයාදිසත්තවිධංකම්මං. 

413. උම්මත්තොදීනන්ති ආදි-සද්ගෙන ‘‘අනාපත්ති සුද්ගධ
අසුද්ධදිට්ඨිස්සඅසුද්ගධ අසුද්ධදිට්ඨිස්සඋම්මත්තකස්සආදිකම්මිකස්සා’’ති 

(පාරා. 390) වුත්ගතසඞ්ගණ්හාති. පඤ්චඞ් සංයුතන්තියංගචොගෙති, තස්ස
‘‘උපසම්පන්ගනො’’ති සඞ්ඛූපගමනං, තස්මිං සුද්ධසඤ්ඤිතා, ගයන
පාරාජිගකන ගචොගෙති, තස්ස දිට්ඨාදිවගසනඅමූලකතා, චාවනාධි්පාගයන
සම්මුඛා ගචොෙනා, තස්ස තඞ්ඛණවිජානනන්ති ඉගමහි පඤ්චහි අඞ්ගගහි
යුත්තංගහොති. 

415. ඉදන්ති ‘‘සික්ඛාපෙ’’න්ති ගසගසො, ‘‘සික්ඛාපෙ’’න්ති ච ඉමිනා 

ත්පටිපාෙනීයා ආපත්තිගයව ගය්හති. තිසමුට්ඨානන්ති කායචිත්තගතො, 
වාචාචිත්තගතො, කායවාචාචිත්තගතොති සචිත්තගකහි තීහි සමුට්ඨානගතො 

තිසමුට්ඨානං. ගතගනවාහ ‘‘සචිත්ත’’න්ති. පටිඝචිත්තානං ද්වින්නං
අඤ්ඤතගරනසහිතත්තාසචිත්තකං.තංසම්පයුත්තායගෙොමනස්සගවෙනාය

වගසන දුක්ඛකවදනං. 

දුට්ඨගෙොසකථාවණ්ණනා. 

416. කලසමත්තන්ති ‘‘අඤ්ඤම්පි වත්ථුං ලිස්සති සිලිස්සති 
ගවොහාරමත්ගතගනව ඊසකං අල්ලීයතීති ගලගසො, ජාතිආදීනංගයව
අඤ්ඤතරගකොට්ඨාසස්ගසතං අධිවචන’’න්ති (පාරා. අට්ඨ. 2.391) 
අට්ඨකථාය ෙස්සිතනිබ්බචගනසු ‘‘ගලගසො නාම ෙස ගලසා ජාතිගලගසො

නාමගලගසො’’තිආදිනා (පාරා. අට්ඨ. 394) නගයන පදභා කන වුත්ගතසු
ජාතිනාමගගොත්තාදීසු ෙසසු ගලගසසු අඤ්ඤතරගලසමත්තන්ති වුත්තං
ගහොති. 

තත්ථ  ාති නාම ඛත්තියබ්රාහ්මණාදිජාති. නාමං නාම ඉමස්මිං
සික්ඛාපගෙ ‘‘ඡගලගකො ෙබ්ගබො මල්ලපුත්ගතො නාම, ඡගලිකා ගමත්තියා
භික්ඛුනී නාමා’’ති ඨපිතං නාමං විය ගචොෙගකහි ඨපිතනාමඤ්ච

බුද්ධරක්ඛිතාදිසකනාමඤ්චාති දුවිධං නාමං. ක ොත්තං නාම

ගගොතමගමොග්ගල්ලානාදිගගොත්තං. ලිඞ් ං නාම 
දීඝතාදිසණ්ඨානනානත්තඤ්ච කණ්හතාදිවණ්ණනානත්තඤ්චාති ඉෙං

දුවිධලිඞ්ගං. ආපත්තිකලකසො නාමලහුකාදිරූගපනඨිතපාචිත්තියාදිආපත්ති. 

පත්කතො නාම ගලොහපත්තාදි. චීවරං නාම පංසුකූලාදි. උපජ්ඣාකයො නාම

චුදිතකස්සඋපජ්ඣාගයො. ආචරිකයො නාමචුදිතකස්සපබ්බජ්ජාචරියාදිගකො. 

කසනාසනං නාමචුදිතකස්ගසවනිවාසපාසාොදිකං. 

කචොකදයයාතිඅඤ්ඤඛත්තියජාතිකංපුග්ගලං පාරාජිකංඅජ්ඣාපජ්ජන්තං
දිස්වා අත්තගනො ගවරිඛත්තියජාතිකං පුග්ගලං ‘‘ඛත්තිගයො මයා දිට්ගඨො, 



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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පාරාජිකං ධම්මං අජ්ඣාපන්ගනොසී’’තිආදිනා නගයන ගචොගෙති. 

 රොපත්ති නාම සඞ්ඝාදිගසගසො. සකචචාවනකචතකනොති‘‘අ්ගපවනාම
නංඉමම්හා බ්රහ්මචරියාචාගවයය’’න්ති (පාරා.392) වුත්තත්තාසගචඉමං
සාසනා චාගවයයාමීතිඅධි්පාගයොහුත්වාගචොගෙතීතිවුත්තංගහොති, ඉමිනා
බයතිගරකවගසන න අඤ්ඤාධි්පාගයොති වුත්තගමව ගහොතීති
පුරිමසික්ඛාපෙට්ඨකථායං ෙස්සිගතසු ‘‘චාවනාධි්පාගයො
අක්ගකොසාධි්පාගයො’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.389) 
එවමාදිනාන්පකාරාධි්පාගයසු ආපත්තියා අඞ්ගභූතං චාවනාධි්පායං
ෙස්ගසත්වා ගසසාධි්පාගයපටික්ඛිපති. 

417. තථාසඤ්ඤීති අයං පාරාජිකමජ්ඣාපන්ගනොගයවාති තථාසඤ්ඤී.
‘‘ගචොගෙති වා ගචොොගපති වා’’ති වුත්තත්තා ‘‘තථාසඤ්ඤී’’ති ඉෙං

‘‘ගචොොගපතී’’ති ඉමිනාපි ගයොගජතබ්බං. කසකසොති එත්ථ ‘‘පාරාජිකානි
වුත්තානී’’තිආදිං කත්වා ‘‘සචිත්තං දුක්ඛගවෙන’’න්ති පරියන්තං කත්වා 
ෙස්සිතපඨමසික්ඛාපෙවිනිච්ඡයසඞ්ගාහකකථාපබන්ගධන
වුත්තසබ්බවිනිච්ඡගයසු තංසික්ඛාපෙනියතං ‘‘අමූලගකනා’’ති ඉෙඤ්ච
ඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ ‘‘භික්ඛුමන්තිමවත්ථුනා…ගප.… අනාපත්ති සියා’’ති
වුත්තමත්ථඤ්ච ඨගපත්වා අවසිට්ඨසබ්බවිනිච්ඡගයොති අත්ගථො. 

අනන්තරසකමොමකතො ගහට්ඨා අනන්තරංවුත්තසික්ඛාපගෙගනවසදිගසොති 
ගවදිතබ්ගබො. 

දුතියදුට්ඨගෙොසකථාවණ්ණනා. 

418. සමග් ස්ස සඞ්ඝස්සාති ‘‘සමග්ගගො නාම සඞ්ගඝො

සමානසංවාසගකො සමානසීමායංඨිගතො’’ති පදභා කන වුත්තත්තාචිත්ගතන

චකාගයන චඑකීභූතස්සසඞ්ඝස්සාතිවුත්තංගහොති. ච-කාගරොපෙපූරගණො, 
එව-කාරත්ගථො වා, නසමග්ගස්සාති බයතිගරකත්ගථො ගවදිතබ්ගබො. 

කභදත්ථං වායකමයයාති ‘‘ඉගම කථං කො භිජ්ජිස්සන්තී’’ති රත්තින්දිවං
චින්ගතත්වා උපායං ගගවසිත්වා පක්ඛපරිගයසනාදිං කගරයයාති අත්ගථො. 

වුත්තඤ්හි පාළියං ‘‘ගභොයපරක්කගමයයාතිකථංඉගමනානා අස්සුවිනා
අස්සුවග්ගාඅස්සූතිපක්ඛංපරිගයසතිගණංබන්ධතී’’ති(පාරා. 412). 

කභදකහතුන්ති ‘‘ඉධුපාලි භික්ඛු අධම්මං ‘ධම්ගමො’ති දීගපති, ධම්මං

‘අධම්ගමො’ති දීගපතී’’තිආදිනා (පරි. 459) නගයන ඛන්ධකෙ වුත්තං
අට්ඨාරසගභෙකරවත්ථුසඞ්ඛාතං සඞ්ඝගභෙකාරණමාහ. ඉෙගමව හි 

පදභා කන වුත්තං ‘‘ගභෙනසංවත්තනිකං වා අධිකරණන්ති

අට්ඨාරසගභෙකරවත්ථූනී’’ති.  කහත්වාති පග්ගය්හ. තිට්කඨයයාති 

න්පටිනිස්සජ්ගජයය. පරිදීපයන්ති එත්ථ පරිදීගපන්ගතො, න
පටිනිස්සජ්ජන්ගතොති අත්ගථො. යථාහ ‘‘තිට්ගඨයයාති න 
පටිනිස්සජ්ගජයයා’’ති. 
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419. භික්ඛූහීතිතස්සසඞ්ඝගභෙකස්සපරක්කමනංපස්සන්ගතහිවාදූගර 
ගච, ඨිතං පවත්තිං සුණන්ගතහි වා ලජ්ජීහි සුගපසගලහි ගසසභික්ඛූහි.
වුත්තඤ්ගහතං ‘‘භික්ඛූහීතිඅඤ්ගඤහිභික්ඛූහි.ගයපස්සන්තිගයසුණන්ති, 
ගතහි වත්තබ්ගබො’’ති (පාරා. 412). තස්ස වෙන්ගතහි එවං වත්තබ්බන්ති 
වචනාකාරෙස්සනත්ථමාහ ‘‘මායස්මා සමග්ගස්ස සඞ්ඝස්ස ගභොය
පරක්කමි, ගභෙනසංවත්තනිකං වා අධිකරණං සමාොය පග්ගය්හ අට්ඨාසි, 
සගමතායස්මා සඞ්ගඝන, සමග්ගගො හි සඞ්ගඝො සම්ගමොෙමාගනො
අවිවෙමාගනො එකුද්ගෙගසො ඵාසු විහරතී’’ති (පාරා. 411) පාඨං, තං

එකගෙසසඞ්ගහවගසන උපලක්ගඛතුමාහ ‘‘කභදත්ථං…කප.… 

කභදොරණ’’න්ති.ඉතිවත්තබ්ගබොතිගයොජනා. 

420. වුච්චමාකනො හීති එත්ථ හි-සද්ගෙො අපි-සද්ෙත්ගථො. ‘‘පී’’ති වා
පාගඨො, ගතහි ලජ්ජිභික්ඛූහි ‘‘මායස්මා’’තිආදිනා නගයන විසුං තික්ඛත්තුං

වුත්ගතොපීතිඅත්ගථො. නිස්සජ්ක යයනකචවනන්තිතංගභොයපරක්කමනං 
අ්පටිනිස්සජ්ජනපච්චයා දුක්කටාපත්තිං ආපජ්ජිත්වාපි න විස්සජ්ගජයයාති 
අත්ගථො.වුත්තඤ්ගහතං‘‘ගනොගචපටිනිස්සජ්ජති, ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති
(පාරා. 412). තථාහිඅ්පටිනිස්සජ්ජන්ගතොහත්ගථසු, පාගෙසුචගගහත්වා
සඞ්ඝමජ්ගඣ ආගනත්වාතගථවතික්ඛත්තුංවුත්ගතොපිතංඅවිස්සජ්ගජත්වා
දුක්කටාපත්තිං ආපන්ගනොතිඉමිනාචසඞ්ගහිගතො. වුත්තඤ්ගහතංභගවතා
‘‘ගසො භික්ඛු සඞ්ඝමජ්ඣම්පි ආකඩ්ඪත්වා වත්තබ්ගබො ‘මායස්මා…ගප.… 
ඵාසු විහරතී’ති. දුතියම්පි වත්තබ්ගබො. තතියම්පි වත්තබ්ගබො. සගච
පටිනිස්සජ්ජති, ඉච්ගචතංකුසලං. ගනො ගච පටිනිස්සජ්ජති, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති.ඉෙංඋභයත්ථදුක්කටංසාමඤ්ගඤනවක්ඛති‘‘තික්ඛත්තුං 
පනවුත්තස්ස, අපරිච්චජගතොපිත’’න්ති. 

සමනුභාසිතබ්ක ොතිඑත්ථ‘‘ගසොභික්ඛූ’’ති ආගනත්වාසම්බන්ධිතබ්බං, 
‘‘යාවතතිය’’න්ති ගසගසො, යථාහ ‘‘ගසො භික්ඛු භික්ඛූහි යාවතතියං
සමනුභාසිතබ්ගබො’’ති (පාරා. 411), තථා සඞ්ඝමජ්ගඣපි තික්ඛත්තුං
වුච්චමාගනොපිගනො විස්සජ්ගජත්වා දුක්කටංආපන්ගනොගසො ආධානග්ගාහී
භික්ඛු සඞ්ගඝන තික්ඛත්තුං වුත්තං කම්මවාචං වත්වා සමනුභාසිතබ්ගබොති

අත්ගථො.යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘යාවතතියංසමනුභාසිතබ්ගබොතියාවතතියං
සමනුභාසනං, තාවසමනුභාසිතබ්ගබො, තීහි සමනුභාසනකම්මවාචාහිකම්මං

කාතබ්බ’’න්ති (පාරා. අට්ඨ. 2.411). තන්ති ගභොය පරක්කමනං, 

ගභෙනසංවත්තනිකං අධිකරණං පග්ගගහත්වා ඨානඤ්ච. අච්ච න්ති, 

ඤත්තිචතුත්ථායකම්මවාචාය වුච්චමානායපි අච්චජන්ගතො.  රෙං ඵුකසති

තතියායකම්මවාචාය ‘‘ගසොභාගසයයා’’ති යයකාර්පත්තායසඞ්ඝාදිගසසං 
ආපජ්ජති. 

421. සඞ්ඝස්ස ගභොයපරක්කමන්තංභික්ඛුං දිස්වා, සුත්වා, ඤත්වාච
අවෙන්තස්සභික්ඛුගනො දුක්කටන්තිගයොජනා. 
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422. කීවදූගර වසන්ගතහි සුත්වා ගන්ත්වා වත්තබ්බන්ති ආහ 

‘‘ න්ත්වා’’තිආදි. අද්ධගයොජනගමව අද්ධකයො නතා, තගතො අධිකං වා.

ගිලානං පටිච්ච අද්ධගයොජනං වුත්තං, ඉතරං පටිච්ච ‘‘අධිෙං දූරම්පි පන

 න්තබ් ’’න්ති වුත්තං. ගතගනවාහ ‘‘සකච සක්කෙොතී’’ති. තාවකදති තො
එව, අචිරායිත්වාතිඅත්ගථො. 

423. තික්ඛත්තුංපනවුත්තස්සාති‘‘මායස්මා’’තිආදිනානගයනවිසුඤ්ච 

සඞ්ඝමජ්ගඣ ච තික්ඛත්තුං වුත්තස්සාපි අපරිච්චජන්තස්ස. තං ගභොය
පරක්කමාදිකං. ගභේපවත්තියා සුතක්ඛගණ සයං අගන්ත්වා පණ්ණං වා

සාසනං වා ගපගසන්තස්ස ආපත්තිං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘දූතං වා’’තිආදි. යථාහ 

අට්ඨෙථායං (පාරා.අට්ඨ.2.411) ‘‘දූතංවාපණ්ණංවාගපගසත්වාවෙගතොපි 
ආපත්තිගමොක්ගඛොනත්ථී’’තිආදි. 

425. යයොකරපනසම්පත්කතති‘‘යස්සනක්ඛමති, ගසොභාගසයයා’’ති 

(පාරා. 413) තතියකම්මවාචාය අන්ගත යයකාගර උච්චාරිගත. 

පස්සම්භන්තීති පටි්පස්සම්භන්ති, වූපසමන්තීති අත්ගථො. දුක්ෙටාදකයොති
ඤත්තියා දුක්කටං, ද්වීහි කම්මවාචාහි ද්ගව ච ථුල්ලච්චයා. යථාහ
‘‘සඞ්ඝාදිගසසං අජ්ඣාපජ්ජන්තස්ස ඤත්තියා දුක්කටං, ද්වීහිකම්මවාචාහි
ථුල්ලච්චයාපටි්පස්සම්භන්තී’’ති (පාරා.414). තස්මාඤත්තියාපුබ්ගබබහි
ච සඞ්ඝමජ්ගඣ ච තික්ඛත්තුං වුත්ගතපි අ්පටිනිස්සජ්ජගනනආපන්නානි
ද්ගවදුක්කටානිගෙගසතබ්බානීතිවිඤ්ඤායති. 

ඉමිස්සා කම්මවාචායකිංආපන්නාපත්තිගයො පටි්පස්සම්භන්ති, උොහු
අනාපන්නාති විචාරණාය ‘‘ගයො අවසාගන පටිනිස්සජ්ජිස්සති, ගසො තා
ආපත්තිගයොනආපජ්ජති, තස්මා අනාපන්නා පටි්පස්සම්භන්තී’’ති (පාරා.

අට්ඨ. 2.414) මහාසුමත්කථරස්ස වාෙං ‘‘කිමනාපන්නානං
පටි්පස්සද්ධියා’’ති පටිබාහිත්වා ‘‘ලිඞ්ගපරිවත්තගනඅසාධාරණාපත්තිගයො

වියආපන්නා පටි්පස්සම්භන්තී’’ති මහාපදුමත්කථරස්ස වාගෙොඨිගතො. 

426. අෙකතපනෙම්මස්මින්තියථාවුත්තසමනුභාසනකම්ගමඅකගත. 

අපරිච්ච කතොපි චාති තං සඞ්ඝගභොය පරක්කමනං අපරිච්චජන්තස්සාපි. 

‘‘සඞ්ඝාදිකසකසනා’’ති ඉමිනා කම්මං අකත්වා සඞ්ඝමජ්ගඣ ච බහි ච
තික්ඛත්තුං වුච්චමානස්ස අ්පටිනිස්සජ්ජගනන දුක්කටං පන ගහොතීති
බයතිගරකගතොවෙස්ගසති. 

427. පුබ්ක වාතිඤත්තියා පුබ්ගබවිසුං, සඞ්ඝමජ්ගඣවා තික්ඛත්තුං

වුච්චමාගනපි. තඞ්ඛකණපීති ඤත්තික්ඛගණ වා. ඤත්තියා අනිට්ඨිතායපි 

පච්ඡාපි, ඉමස්ස අවධිං ෙස්ගසති ‘‘අසම්පත්කත යයොරස්මි’’න්ති. 

පටිනිස්සජ් කතොපි ච තස්ස සඞ්ඝාදිගසගසන අනාපත්ති පකාසිතාති
පඨමගාථායපච්ඡිමඩ්ඪංඉධාගනත්වාගයොගජතබ්බං. 
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428. එත්තාවතා ‘‘අනාපත්ති අසමනුභාසන්තස්ස පටිනිස්සජ්ජන්තස්ස
උම්මත්තකස්ස ඛිත්තචිත්තස්ස ගවෙනාට්ටස්ස ආදිකම්මිකස්සා’’ති (පාරා.
416) පාගඨ ‘‘පටිනිස්සජ්ජන්තස්සා’’ති පගෙන ගහිගතසු
‘‘ඤත්තිගතො’’තිආදීසු විනිච්ඡයං ෙස්ගසත්වා තං නිගගමතුං 

‘‘පටිනිස්සජ් කතො වාපි ත’’න්ති ආහ. නිගමනත්ථගජොතගකො එවං-සද්ගෙො
සාමත්ථියා ලබ්භති, එවං ‘‘ඤත්තිගතො’’තිආදිනා යථාවුත්තනගයන

පටිනිස්සජ්ජන්තස්ස වාති අත්ගථො. තන්ති සඞ්ඝගභේපගයොගං. 

අසමනුභාසකතො වාති අසමනුභාසියමානස්ස. ‘‘අසමනුභාසියගතො’’ති
වත්තබ්ගබ විකරණපච්චයගලොගපන ‘‘අසමනුභාසගතො’’ති වුත්තන්ති 

ෙට්ඨබ්බං. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘අසමනුභාසන්තස්සාති 
අසමනුභාසියමානස්සා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.416). ‘‘සඞ්ඝාදිගසගසන
අනාපත්ති පකාසිතා’’ති අනුවත්තමානත්තා ඉච්ඡිතත්ගථ සිද්ගධපි පුන
‘‘අනාපත්ති පකාසිතා’’ති වචගන පුනරුත්තතා ආපජ්ජතීති? නාපජ්ජති, 
පොවුත්තිනාමඅලංකාගරොගහොතීති. 

429. ඉමස්ස සික්ඛාපෙස්ස අත්ථු්පත්තියං සඞ්ඝගභෙත්ථං පඤ්ච
වත්ථූනි යාචන්ගතන ගෙවෙත්ගතන ‘‘සාධු භන්ගත භික්ඛූ යාවජීවං
මච්ඡමංසංනඛාගෙයයං, ගයො මච්ඡමංසංඛාගෙයය, වජ්ජංනංඵුගසයයා’’ති
(පාරා. 409) වුත්ගත ‘‘අලං ගෙවෙත්ත මයා තිගකොටිපරිසුද්ධං මච්ඡමංසං
අනුඤ්ඤාතංඅදිට්ඨංඅසුතංඅපරිසඞ්කිත’’න්ති (පාරා.409) අනුඤ්ඤාගතසු
මච්ඡමංගසසුක්පියාක්පියවිනිච්ඡයංපුබ්ගබ අගනොකාසාභාගවනඅවත්වා
පකතංසික්ඛාපෙවිනිච්ඡයංනිට්ඨාගපත්වාඉොනිපත්තාවගසසං තංෙස්ගසතුං 

‘‘යඤ්හී’’තිආදි ආරද්ධං. ‘‘තං තස්සා’’ති වක්ඛමානත්තා ‘‘ය’’න්ති ඉෙං 
‘‘භික්ඛු’’න්ති ඉමිනා ච ‘‘මච්ඡමංස’’න්ති එගතන ච ගයොගජතබ්බං. 

මච්ඡන්තිඔෙකං. මංසන්තිථලජානංමංසං. නිබ්ක මතිකෙොති‘‘මංඋද්දිස්ස
කත’’න්ති වා ‘‘සඞ්ඝං උද්දිස්ස කත’’න්ති වා උ්පන්නාය විමතියා
විරහිගතො. 

430. සමුද්දිස්ස ෙතන්ති සඞ්ඝං වා අත්තානං වා උද්දිස්ස කතං. 

‘‘ඤත්වා’’තිඉමිනාඅජානිත්වාභුඤ්ජන්තස්ස අනාපත්තිභාවමාහ. 

431. හත්ථීනං අස්සානංඅච්ඡානංමනුස්සානංඅහීනංකුක්කුරානංදීපීනං
සීහානංබයග්ඝානං තරච්ඡානංමංසංඅක්පියංගහොතීතිගයොජනා. 

432. සචිත්තකතා ආපත්තියාගයව යුජ්ජති, ඉධ පන තංගහතුකං

මංසගමවගහතුම්හිඵලූපචාගරන සචිත්තෙන්තිගහිතං.එත්ථචිත්තංනාම

අත්තානං වා සඞ්ඝං වා උද්දිස්ස කතභාවජානනචිත්තං. කසසන්ති

අනුද්දිස්සකතං අක්පියමංසං. අචිත්තෙන්තිවුත්තනයගමව. 

433. පුච්ඡිත්වාකයවාති අක්පියමංසපරිහාරත්ථං ෙසසු මංගසසු
නාමඤ්ච උද්දිස්සකතස්ස පරිහාරත්ථං උභයස්සාපි පටිලද්ධාකාරඤ්ච
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පුච්ඡිත්වාගයවාති අත්ගථො. ඔෙගකසු මච්ගඡසු අක්පියාභාවගතො
ලද්ධාකාගරොවඤාතබ්ගබො.මංගස දිට්ඨමත්ගතගයව ‘‘ඉෙංඅසුකමංස’’න්ති
ජානන්ති ගච, අපුච්ඡිගතපි ගෙොගසො නත්ථි. ොයගකසු මංසස්සාභාගව
ලද්ධනියාගම අපුච්ඡිගතපි ගෙොගසො නත්ථි. යථා වා තථා වා විමතියා 
උ්පන්නාය අ්පටිග්ගාගහත්වා නිසින්ගන ‘‘කස්මා න පටිග්ගණ්හථා’’ති
පුච්ඡිගත විමතියාඋ්පන්නාකාරංවත්වා‘‘මයංතුම්ගහවාඉතගරභික්ඛූවා
උද්දිස්ස න කරිම්හා’’ති වත්වා ‘‘අම්හාකගමව සන්ධාය කතං, 
පණ්ණාකාරත්ථාය කතං, අතිථීනං වා අත්ථාය කත’’න්තිආදිනා අත්තනා
ලද්ධ්පකාරංවත්වා‘‘සංසයංඅකත්වා පටිග්ගගහතබ්බ’’න්තිවගෙයයංගච, 

පටිග්ගගහතුංවට්ටතීතිසබ්බමිෙං අට්ඨෙථාය වුත්තං. 

භික්ඛූනං එතං වත්තන්ති ගයොජනා. වත්තට්ඨාති සම්මාසම්බුද්ගධන
මහාකරුණාය ගෙසිතං පාතිගමොක්ඛසංවරසීලං විගසොගධත්වා පටිපජ්ජගන

පතිට්ඨිතා. ‘‘විනයඤ්ඤුකනො’’ති ඉමිනා විනයං අජානිත්වා
උපගෙස්පමාගණගනව වත්තං පූගරන්ගතහි වත්තස්ස විගරොගධොපි සියාති

ගත නිවත්ගතති. ‘‘වත්තට්ඨා’’ති විගසසගනන විනයං ඤත්වාපි අපූරගණ
නිවත්ගතති. උභගයනපිඅත්තනාවුත්තවිනිච්ඡයස්සපරිසුද්ධභාවංදීගපති. 

434. ඉදං සමනුභාසනන්ති යථාවුත්තසික්ඛාපෙමාහ. සමනුභාසගනන
සාගධතබ්බා ආපත්ති සමනුභාසනා කාරණූපචාගරන. අඤ්ඤථා

එකසමුට්ඨානාදිභාගවො න යුජ්ජති. එෙසමුට්ඨානං කායවාචාචිත්තසඞ්ඛාතං

එකං සමුට්ඨානං එතස්සාති කත්වා. ොයෙම්මන්ති හත්ථමුද්ොවගසන
කාගයන කාතබ්බස්ස පටිනිස්සජ්ජනස්ස අකතත්තා කායකම්මං. 

වචීෙම්මන්ති වචසා කාතබ්බස්ස අකතත්තා වචීකම්මං. අක්රියන්ති 
යථාවුත්තනගයන ‘‘සඞ්ඝගභගෙොපක්කමනිවාරණාය පරක්කමනං
පටිනිස්සජ්ජාමී’’ති කායවිකාගරන වා වචීගභගෙන වා අවිඤ්ඤාපනගතො
අකිරියංනාමගහොතීතිවුත්තංගහොති. 

සඞ්ඝගභෙකථාවණ්ණනා. 

435. කිඤ්චිපි වත්තබ් න්ති ‘‘එගකො වා ද්ගව වා තගයො වා’ති 
වුත්තසඞ්ඝගභොනුවත්තකභික්ඛුං පස්සන්ගතහි සුණන්ගතහි ලජ්ජිභික්ඛූහි 
විසුඤ්චසඞ්ඝමජ්ගඣචගනත්වාතික්ඛත්තුංගයව සඞ්ඝගභොනුවත්තනස්ස
අකත්තබ්බතං වත්වා තගතො අගනොරමන්තානං ඤත්තිචතුත්ථාය 
කම්මවාචාය සමනුභාසනකම්මං කාතබ්බ’’න්ති ඉෙඤ්ච

‘‘තතියානුස්සාවනාය යය-කාර්පත්තාය ආපජ්ජනකසඞ්ඝාදිගසසගතො
පුබ්ගබ ආපන්නා දුක්කටථුල්ලච්චයා පටි්පස්සම්භන්තී’’ති ඉෙඤ්ච
අනාපත්තිපකාගරො චාති ඉමං සාධාරණවිනිච්ඡයං සන්ධායාහ.

වචන්පකාරගභගෙොපනඅත්ගථව, ගසොසඞ්ගඛපගතො මාතිොය (පාරා.418-

419) විත්ථාරගතො පදභා කන (පාරා.418-419) ආගතනගයනවත්තබ්ගබො. 
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අස්සාතිදුතියසඞ්ඝගභෙසික්ඛාපෙස්ස. ‘‘සමුට්ඨානා…කප.… මතා’’තිඉමිනා
සාධාරණවිනිච්ඡගයොඅතිදිට්ගඨොති ෙට්ඨබ්බං. 

දුතියසඞ්ඝගභෙකථාවණ්ණනා. 

436. උද්කදසපරියාපන්කනති එත්ථ ‘‘සික්ඛාපගෙ’’ති ගසගසො, 
නිොනපාරාජිකසඞ්ඝාදිගසසඅනියතවිත්ථාරසඞ්ඛාගත 
පඤ්චවිධඋද්ගෙසලක්ඛණපාතිගමොක්ගඛ අන්ගතොගධසික්ඛාපෙවිසගයති

අත්ගථො. ‘‘උද්කදසපරියාපන්කනසික්ඛාපකද’’තිඉමිනා‘‘අවචනීයමත්තානං 

කගරොතී’’ති ඉමස්ස විසයං ෙස්ගසති. භික්ඛු දුබ් ච ාතිකෙොති එත්ථ
‘‘ගයො’’ති අජ්ඣාහාගරො. ‘‘දුබ්බචජාතිගකොති දුබ්බචසභාගවො, වත්තුං 

අසක්කුගණගයයොති අත්ගථො’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.425-426) අට්ඨෙථාය 
වුත්තගෙොවචස්සතාය ගහතුභූතපාපිච්ඡතාදීහි එකූනවීසතියා ධම්ගමහි
සමන්නාගගතො හුත්වා අත්තනි වුත්තං අනුසිට්ඨිං සාෙරමග්ගහගණන

නාසනතා ගෙොවචස්සසභාගවොති අත්ගථො. වුත්තඤ්ගහතං පදභා කන 
‘‘දුබ්බචජාතිගකො ගහොතීති දුබ්බගචො ගහොති ගෙොවචස්සකරගණහි ධම්ගමහි
සමන්නාගගතොඅක්ඛගමො අ්පෙක්ඛිණග්ගාහීඅනුසාසනි’’න්ති(පාරා.426). 

අවචනීයමත්තානං ෙකරොතීති ‘‘මා මං ආයස්මන්ගතො කිඤ්චි අවචුත්ථ
කලයාණංවාපාපකංවා, අහම්පායස්මන්ගතනකිඤ්චිවක්ඛාමිකලයාණං
වා පාපකං වා, විරමථායස්මන්ගතො මම වචනායා’’ති (පාරා. 425) 

වුත්තනගයන අත්තානං අවචනීයං කගරොති.  රෙං සියාති එත්ථ
‘‘තස්සා’’ති ඉෙං අජ්ඣාහාරනයසම්බන්ගධන ලබ්භති. තත්රායං ගයොජනා – 
දුබ්බචජාතිගකො ගයො භික්ඛු උද්ගෙසපරියාපන්ගන සික්ඛාපගෙ අත්තානං
අවචනීයංකගරොති, තස්සගරුකංසියාති. 

කිං වුත්තං ගහොති? ගයො භික්ඛු අත්තගනො ගෙොවචස්සතං පස්සන්ගතහි, 
සුණන්ගතහි ච ලජ්ජිභික්ඛූහි ‘‘මා ආයස්මා අත්තානං අවචනීයං
අකාසි…ගප.… අඤ්ඤමඤ්ඤවුට්ඨාපගනනා’’ති(පාරා.425) වුත්තනගයන
තික්ඛත්තුං වුත්ගතොපි දුක්කටංආපජ්ජිත්වාපිනවිස්සජ්ගජති, ‘‘ගසො භික්ඛු
සඞ්ඝමජ්ඣම්පි ආකඩ්ඪත්වාවත්තබ්ගබො’’ති(පාරා.426) වුත්තත්තාහත්ගථ
ගගහත්වා ආකඩ්ඪත්වාපිසඞ්ඝමජ්ඣංගනත්වාතගථවතික්ඛත්තුංවුත්ගත
දුක්කටං ආපජ්ජිත්වාපි න විස්සජ්ගජති, තස්ස දුබ්බචජාතිකස්ස
ඤත්තිචතුත්ථාය කම්මවාචාය කරියමාගන සමනුභාසනකම්ගම තතියාය

කම්මවාචාය යයකාර්පත්තායපුබ්ගබවුත්තනගයගනවඤත්තියාදුක්කටං, 
ද්වීහි කම්මවාචාහි ථුල්ලච්චගය ච පටි්පස්සම්භයමාගනො සඞ්ඝාදිගසගසො
ගහොතීති වුත්තංගහොති. 

437. දුබ් කචති එත්ථ ‘‘සික්ඛාපගෙ’’ති ගසගසො, තථා 

සඞ්ඝකභදෙවණ්ණකනති එත්ථාපි. සඞ්ඝගභගෙො එව සඞ්ඝකභදකෙො, තං
වණ්ගණති කගථතීති සඞ්ඝගභෙකවණ්ණනං, කිං තං? සික්ඛාපෙං, තඤ්ච 
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පඨමගමව සඞ්ඝගභෙකසික්ඛාපෙං ගගහතබ්බං, තස්මිං වුත්තනගයනාති

ගයොජනා. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘සමුට්ඨානාදීනි

පඨමසඞ්ඝගභෙසදිසාගනවා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.425-426). ‘‘සබ්ක ො

විනිච්ඡකයො’’තිඑගතනඉධෙස්සිගතන ‘‘ගරුකංසියා’’තිඑගතනසඞ්ගහිතං
සඞ්ඝාදිගසසාවසානවිනිච්ඡයං වජ්ගජත්වා ‘‘අකගත
පනා’’තිආදිගාථාත්තගයන වුත්තඅනාපත්ති්පකාගර ච 
‘‘ඉෙගමකසමුට්ඨාන’’න්තිආදිගාථායවුත්තසමුට්ඨානාදිගකචඅතිදිසති. 

දුබ්බචකථාවණ්ණනා. 

438. කයො කුලදූසගකොභික්ඛු, ගසොඡන්ෙගාමිතාදීහිපාගපන්ගතොභික්ඛුහි 

ෙම්කමෙරියමාකනතං ඡන්ෙගාමිතාදීහිපාපනංඅච්චජන්ගතො  රෙංඵුකස 
සඞ්ඝාදිගසසංආපජ්ජතීතිගයොජනා.‘‘කුලදූසගකොති කුලානිදූගසතිපු්ගඵන
වාඵගලනවාචුණ්ගණනවාමත්තිකායවා ෙන්තකට්ගඨනවා ගවළුයාවා
ගවජ්ජිකාය වා ජඞ්ඝගපසනිගකන වා’’ති (පාරා. 437) වචනගතො 
සද්ධාසම්පන්නකුලානි ලාභං නිස්සාය පු්ඵොනාදීහි සඞ්ගණ්හිත්වා තථා 

අකගරොන්ගතසුලජ්ජිභික්ඛූසුකුලානංසද්ධාදූසනගතො කුලදූසකෙො, භික්ඛු. 

ඡන්ද ාමිතාදීහි පාකපන්කතොති කුලදූසනකම්මං කගරොන්තං දිස්වා වා
සුත්වා වා අවචනගතො ආපජ්ජිතබ්බදුක්කටගතො මුච්චනත්ථාය ‘‘ආයස්මා
ගඛො…ගප.… අලන්ගත ඉධ වාගසනා’’ති වෙන්ගත ලජ්ජී ගපසගල භික්ඛූ
‘‘ඡන්ෙගාමිගනො ච භික්ඛූ…ගප.… එකච්චං න පබ්බාගජන්තී’’ති

ඡන්ෙගාමිතාදීහි චතූහි අගතිගමගනහි ගයොගජන්ගතොති අත්ගථො. ෙම්කම

ෙරියමාකනති යථාවුත්තනගයන අත්තානං ගරහන්තානං භික්ඛූනං
කරියමානංඅක්ගකොසනඤ්චපරිභාසනඤ්චගය පස්සන්ති, ගයචසුණන්ති, 
ගතහි ‘‘මායස්මාඑවං අවච, නචභික්ඛූඡන්ෙගාමිගනො…ගප.… අලන්ගත
ඉධ වාගසනා’’ති තික්ඛත්තුං වුච්චමාගනොපි දුක්කටං ආපජ්ජිත්වාපි 
අ්පටිනිස්සජ්ජන්තං හත්ගථ ගගහත්වා ආකඩ්ඪත්වා සඞ්ඝමජ්ඣං
ආගනත්වා ‘‘මායස්මා එවං අවචා’’තිආදිනා නගයගනව පුනපි තික්ඛත්තුං 
වුත්ගත දුක්කටං ආපජ්ජිත්වාපි අ්පටිනිස්සජ්ජන්තස්ස ඤත්තිචතුත්ථාය 

කම්මවාචාය සමනුභාසනකම්ගම කරියමාගනති වුත්තං ගහොති.  රෙං 

ඵුකසති ඤත්තියා දුක්කටං, ද්වීහි කම්මවාචාහි ථුල්ලච්චගය ච 

පටි්පස්සම්ගභන්ගතො තතියකම්මවාචාය අන්ගත යයකාගර සම්පත්ගත
සඞ්ඝාදිගසසංආපජ්ජතීතිවුත්තංගහොති. 

439-40. ‘‘කුලානි දූගසතිපු්ගඵනවා’’තිආදිනා (පාරා. 437) නගයන 
වුත්තකුලදූසගනොපකරණභූතචුණ්ණපණ්ණාදීසු විනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘චුණ්ණ’’න්තිආදි. චුණ්ණන්ති සිරීසපණ්ණාදිචුණ්ණං. පණ්ණන්ති 

තම්බූලපණ්ණතාලපණ්ණාදිඛාදිතබ්බාඛාදිතබ්බපණ්ණං. ඵලන්ති 

තාලපනසාදිඵලං. පුප්ඵන්ති චම්පකාදිපු්ඵං. කවළුන්ති අන්ගෙොළිකාපාටං
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කිරණ්ඩාදිකං ගවළුං. ෙට්ඨන්ති ගගහොරුං, ඉන්ධනඤ්ච. මත්තිෙන්ති
පාකතිකං, පඤ්චවණ්ණංවාමත්තිකං. 

අත්තගනොසන්තකං, තාවකාලිකාදිවගසනගහිතංවාචුණ්ණං…ගප.… 
මත්තිකං කුලසඞ්ගහණත්ථාය ෙෙගතො කුලදූසනදුක්කටං ගහොතීති

සම්බන්ගධො. කථයයාති ගචොරිකා. ‘‘දදකතො’’ති ඉෙං සාමිවචනං 

‘‘ොතබ්ක ො’’ති පච්චත්තවචනන්තං විගසසිතබ්බමගපක්ඛිත්වා
‘‘ෙෙන්ගතො’’තිවිභත්තිවිපරිණාගමනපච්චත්තවචනන්තං අනුවත්ගතතබ්බං. 

ොතබ්ක ොති එත්ථ කාගරතබ්ගබොති අත්ගථො. ඉමිනා සඞ්ඝසන්තකං, 
ගණසන්තකං, අඤ්ඤපුග්ගලසන්තකඤ්ච චුණ්ණාදිං කුලසඞ්ගහත්ථං 
ගචොරිකාය ගෙන්ගතො භණ්ඩග්ගඝන කාගරතබ්ගබොති ඉමං විනිච්ඡයං

ෙස්ගසති. සඞ්ඝඤ්ඤසන්තකෙතිසඞ්ඝඤ්ඤසන්තකචුණ්ණාදිගකතිඅත්ගථො.

එත්ථ අඤ්ඤ-සද්ගෙනගණපුග්ගලානංගහණං. 

441. සඞ්ඝිෙං රභණ්ඩංවාතිසඞ්ඝසන්තකංගරුභණ්ඩපගහොනකංවා 

පණ්ණාදිකං. කසනාසනනියාමිතන්ති ‘‘එත්තකා ඵලරුක්ඛාෙගයො 

ගසනාසගන නවකම්මත්ථායා’’ති එවං නියමිතං වා. ඉස්සරවතාකය වාති 

එවකාගරන‘‘ගථයයා’’ති ඉෙංනිවත්තිතං. 

442. හරිත්වා වාති අත්තනාගයව හරිත්වා වා. ‘‘පු්ඵං ගෙන්තස්සා’’ති 

ඉමිනාසම්බන්ගධො.එසනගයොඋපරිපි. හරාකපත්වාවාති අඤ්ඤස්සහත්ගථ

ගපගසත්වා වා. පක්කෙොසිත්වා වාති ආමන්ගතත්වා වා පක්ගකොසාගපත්වා

වාතිඋපලක්ඛණගතොලබ්භති. ආ තස්ස වාති අත්තනා එවආගතස්ස වා. 

‘‘කුලසඞ් හණත්ථායා’’තිවචගනන‘‘එවරූගපඅධි්පාගයඅසති වට්ටතී’’ති
වුත්තත්තා ‘‘ගචතියංපූජංකගරොන්තාපි ‘පූගජස්සාමා’තිපු්ඵානි ගගහත්වා
ගච්ඡන්තාපිතත්ථතත්ථසම්පත්තානංගචතියපූජනත්ථායගෙන්ති, එතම්පි 
පු්ඵොනං නාම න ගහොතී’’තිආදිකං (පාරා. අට්ඨ. 2.436-437) 

අට්ඨෙථාගතංසබ්බංවිනිච්ඡයංෙස්සිතංගහොති. 

443. එවං උස්සග්ගං ෙස්ගසත්වා අපවාෙං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘හරිත්වා 

වා’’තිආදි. ‘‘හරාකපත්වා’’ති ඉමිනා ගයොගජතබ්බස්ස වා-සද්ෙස්ස
අවුත්තසම්පිණ්ඩනත්ථතාය ‘‘පක්ගකොසිත්වා වා පක්ගකොසාගපත්වා වා, 

ආගතානංවා’’තිචසඞ්ගය්හති. ආ තස්කසවාති එවකාගරනහරිත්වාොනාදිං 
නිවත්ගතති. 

444. තඤ්චාති මාතාපිතුආදීනං තං පු්ඵොනඤ්ච. වත්ථුපූ ත්ථන්ති

රතනත්තයපූජනත්ථං. න පනඤ්ඤථාති අඤ්ගඤන පකාගරන ොතුං න
වට්ටති. ගයන පකාගරන ොතුං න වට්ටති, ගකොයං පකාගරොති ආහ 

‘‘සිවාදී’’තිආදි. සිවාදිපූ නත්ථන්ති මහිස්සරාදිගෙවතාපූජනත්ථඤ්ච. 

මණ්ඩනත්ථන්ති පිළන්ධනත්ථං. එවං අොතබ්බ්පකාරනියමගනන ‘‘ඉමං 
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වික්කිණිත්වා ජීවිකං ක්ගපස්සන්තී’’ති මාතාපිතුආදීනං ොතුං වට්ටතීති 
වෙන්ති. 

445. ‘‘ඵලාදීසු …කප.… විනිච්ඡකයො’’ති ඉමිනා ‘‘හරිත්වා වා
හරාගපත්වාවා’’තිආදිනාපුබ්ගබ වුත්තවිනිච්ඡගයොඵලපණ්ණාදීසුසබ්බත්ථ
සමාගනොතිෙස්ගසති. 

446. ‘‘පුප්ඵාදිභා කන’’ති පු්ඵඵලාදීනං භාජනකාගල. සම්මකතනාති

පු්ඵාදිභාජනත්ථං ඛන්ධකෙ වුත්තනගයනසඞ්ගඝනසම්මගතනභික්ඛුනා. 

අස්සාති භාජනට්ඨානංආගතස්ස. ඉතකරනාතිසඞ්ඝසම්මුතිංවිනා පු්ඵාදීනි

භාජාගපන්ගතන. ඤාකපත්වා දාතබ් න්ති සබ්බං සඞ්ඝං ජානාගපත්වා
ොතබ්බං. 

447. උපඩ්ඪභාවන්ති එගකන භික්ඛුනා ලද්ධබ්බභාගගතො උපඩ්ඪං. 

‘‘කථොෙංකථොෙ’’න්තිඉමිනාඋපඩ්ඪගතොපිඅ්පතරංගහිතං. 

448. පරිබ් යවිහීනස්සාති තණ්ඩුලාදිජීවිතවුත්තිවයමූලරහිතස්ස. 

සම්පත්තිස්සරියස්සාපීතිඅත්තගනොසමීපමුපගතස්සඉස්සරස්සච. ‘‘ොතබ්බං
තු සකං ඵල’’න්ති ඉමිනා සම්බන්ගධො. ‘‘පරිබ්බයවිහීනානං, ොතුං 

සපරසන්තක’’න්ති ඛුද්දසික්ඛාය ආගතං, ඉධ ‘‘සකං ඵල’’න්ති වුත්තං.
තත්ථ පරවචගනන විස්සාසිකානං ගහණං, ඉධ පන විස්සාසග්ගාගහන
ගගහත්වා දීයමානම්පිසසන්තකගමවාති‘‘සක’’න්තිවුත්තන්තිගගහතබ්බං. 

449-50. යත්රසඞ්ඝාරාගමසඞ්ගඝනඵලරුක්ඛපරිච්ගඡෙංකත්වාකතිකා
කතාති ගයොජනා, ‘‘ආගන්තුකානං එත්තකං ඵලං ොතබ්බ’’න්ති
ඵලපරිච්ගඡෙං කත්වා වා ‘‘එත්තගකසු රුක්ගඛසු ඵලං ොතබ්බ’’න්ති 
රුක්ඛපරිච්ගඡෙං කත්වා වා සඞ්ගඝන කතිකා ගයන පකාගරන කතාති

අත්ගථො. තත්රා තස්සපීති එවංඨපිතකතිකවත්තංතංසඞ්ඝාරාමංඵලත්ථාය
ආගතස්සාපි. 

යථාපරිච්කඡදන්ති සඞ්ගඝන තථාකතඵලරුක්ඛපරිච්ගඡෙමනතික්කම්ම. 

දදකතොති ඔචිනිත්වා ඨපිතඵලං, ක්පියකාරගකහි ඔචිනාගපත්වා වා 
ගෙන්තස්ස. ඔචිතඵගල ච ක්පියකාරගක ච අසති ඵලත්ථාය ආගගතසු

වත්තිතබ්බවිධිං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘දස්කසතබ් ාපි වා’’තිආදි. ‘‘වත්වා’’ති 

ගසගසො. ච-කාරං අපි-සද්ගෙන එකගතො කත්වා ‘‘අපිචා’’තිගයොජනා. එවං
වත්වා සඞ්ගඝන පරිච්ඡින්නරුක්ඛා ෙස්ගසතබ්බාති ඉමිනා ‘‘ඉධ ඵලානි
සුන්ෙරානි, ඉගතො ගණ්හථා’ති එවං පන න වත්තබ්බ’’න්ති (පාරා. අට්ඨ.

2.436-437) අට්ඨෙථා බයතිගරකගතොෙස්සිතාගහොති. 

451. ‘‘ඛණිත්වා’’ති එගතන ‘‘ඛණාගපත්වා’’ති ඉෙම්පි සඞ්ගහිතං, 

‘‘ක්පියභූමි’’න්ති වක්ඛමානත්තා පථවින්ති එත්ථ ‘‘අක්පිය’’න්ති
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ලබ්භති. ගතගනවාහ ‘‘පාචිත්තිකයනා’’ති. ‘‘මාලා ච්ඡ’’න්ති ඉමිනා
පු්ඵූපගගතරුණගච්ගඡච මල්ලිකාසුමනාදිගුම්බගාගච්ගඡචසඞ්ගණ්හාති.

යථාහ අට්ඨෙථාය ‘‘තරුණකා හි පු්ඵරුක්ඛාපි පු්ඵගච්ඡාපි 

‘මාලාවච්ඡා’ත්ගවව වුච්චන්තී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.431). ආදි-සද්ගෙන
ඵලූපගරුක්ගඛ ච ගභසජ්ජරගස ඔසධගච්ගඡ ච සඞ්ගණ්හාති. 

‘‘ගරොපාපගන’’ති වක්ඛමානත්තා ‘‘සය’’න්ති ඉෙං ‘‘ගරොපගන’’ති ඉමිනා
යුජ්ජති. 

‘‘සයං ඛණිත්වා’’ති කස්මා න යුජ්ජතීති? ‘‘ඛණාගපත්වා’’ති 
වක්ඛමානස්සඅභාවාච ‘‘ගයොපනභික්ඛුපථවිංඛගණයයවාඛණාගපයය
වා, පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 85) වචනගතො ඛණාපගන පාචිත්තිගයන
භවිතබ්බත්තාච ‘‘ඛණිත්වා’’තිඉමිනාචඛණනඛණාපනානංද්වින්නගමව

ගගහතබ්බත්තානයුජ්ජති. කුලදූසකනතිකුලදූසනනිමිත්තං.අක්පියපථවිං

ඛණිත්වා, ඛණාගපත්වා ච සයං මාලාගච්ඡාදිගරොපගන කගත අස්ස 
මාලාගච්ඡාදිගරොපකස්ස භික්ඛුගනො අක්පියපථවීඛණනපච්චගයන 

පාචිත්තිකයන සද්ධිං කුලදූසකන කුලදූසනනිමිත්තං දුක්කටං ගහොතීති
ගයොජනා. 

452. ‘‘තථා’’ති ඉමිනා ‘‘සයංගරොපගන’’තිඉෙංවිනා අවගසස්පකාරං

සඞ්ගණ්හාති. ‘‘අෙප්පිකයන වාකෙයනා’’ති ඉෙං ‘‘අක්පියපථවිං
ඛණාගපත්වා’’තිඉමිනාච ‘‘ගරොපාපගන’’තිඉමිනාචයුජ්ජති. ‘‘ඉමං භූමිං
ඛණ, ඉමං ගච්ඡං ගරොගපහී’’තිආදිකං අක්පියං ගවොහාරං වත්වා
අක්පියපථවිං ඛණාගපත්වා මාලාගච්ඡාදිගරොපනං කාරාගපන්තස්සාපි
තගථවපාචිත්තියඤ්චදුක්කටඤ්ච ගහොතීතිඅත්ගථො. 

ඛණනගරොපගනහි ද්වීහි පාචිත්තියදුක්කටානි අවසිට්ගඨහි තෙත්ථිගකහි

සබ්බගවොහාරපගයොගගභගෙහි කිං ගහොතීති ආහ ‘‘සබ් ත්ථා’’තිආදි. 

කුලදූසකනති නිමිත්ගත, විසගය වා භුම්මං. අක්පිගයන වාගකයන පන
පථවිං ඛණාගපත්වා අක්පිගයන වාගකයන ගරොපාපගනපි තථා

පාචිත්තිගයනසහකුලදූසගනභික්ඛුගනො දුක්කටංවුත්තං. සබ් ත්ථ ඉගතො
පගරසුපි තෙත්ථිගකන සබ්බගවොහාරබයාපාගරසු කුලදූසනනිමිත්තං
භික්ඛුගනොදුක්කටංවුත්තන්තිගයොජනා. 

453. ක්පියභූමියාඅත්තනාඛණගන, අක්පියගවොහාගරනඛණාපගන

ච පාචිත්තියාභාවගතො දුක්කටංගයව වුත්තන්තිආහ ‘‘උභයත්ථ චා’’තිආදි.
එත්ථ ‘‘එව’’න්ති ගසගසො, ගසො යථාවුත්තමත්ථං නිගගමති. එවං
යථාවුත්තනගයන ක්පියභූමියම්පි
මාලාගච්ඡාදිගරොපනගරොපාපනසඞ්ඛාගතසු ද්වීසු ඨාගනසු ච භික්ඛුගනො 
දුක්කටංවුත්තන්තිගයොජනා. 
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454. සදුක්ෙටා පාචිත්තීති‘‘ආවාටංඛණ, ගච්ඡංගරොගපහී’’තිඑකවාරං
ආණත්ගතබහූ ආවාගටඛණිත්වාබහූසුගච්ගඡසුගරොපිගතසුපිආණත්තියා
එකත්තා දුක්කගටන සහ පාචිත්තියං ගහොතීති අයමත්ගථො අක්පියභූමිං

සන්ධායවුත්ගතො. ‘‘සුද්ධංවාදුක්ෙට’’න්තිඉෙංඅක්පියභූමියංක්පිගයන 
ගවොහාගරන ආවාටං ඛණාපකස්ස ච ක්පියභූමියං අක්පියගවොහාගරන
ආවාටං ඛණාපකස්ස ච ‘‘ඉමං ගච්ඡං ගරොගපහී’’ති එකවාරාණත්තපච්චයා
ආපජ්ජිතබ්බංකුලදූසනදුක්කටංසන්ධාය වුත්තං. 

455. ෙප්පිකයකනව වාකෙයනාති එත්ථ ෙප්පියවාෙයං නාම ‘‘එත්ථ
ආවාටං ජාන, එත්ථආවාටං ජානිතබ්බං, එත්ථ ආවාගටන භවිතබ්බ’’න්ති
එවරූපං වාකයඤ්ච ‘‘ඉමං ගච්ඡං එත්ථ ජාන, අයං ගච්ගඡො එත්ථ

ජානිතබ්ගබො’’තිආදිවාකයඤ්ච. එවකාගරන අක්පියගවොහාරඤ්ච
ක්පියාක්පියමිස්සකගවොහාරඤ්ච නිවත්ගතති. 
පරියාගයොභාසනිමිත්තකම්මං පන ‘‘ඉතරත්තයං වට්ටතී’’ති (පාරා. අට්ඨ.

2.431) අට්ඨෙථාවචනගතො වට්ටති. උභයත්ථ ච භූමියාති

ක්පියාක්පියභූමීසුද්වීසු. කරොපකනතිඑත්ථසම්බන්ධගතො, පකරණගතොච
‘‘මාලාගච්ඡාදීන’’න්ති ලබ්භති. 

‘‘වාගකයනා’’ති වුත්තත්තා ‘‘ගරොපාපගන’’ති වත්තබ්ගබො, 
‘‘ගරොපගන’’තිකිමත්ථමාහාතිගච? සුද්ධකත්තුනිද්ගෙගසනපගයොජකස්සාපි
සඞ්ගගහතබ්බගතො ගාථාබන්ධවගසන වුත්තං. ඉමිනා උපරිගාථාය ‘‘සයං
ගරොගපතු’’න්තිඑත්ථ ‘‘සය’’න්ති ඉමිනාවිගසගසත්වා ‘‘ගරොපාගපතු’’න්ති
ඉෙංනිවත්ගතති. ‘‘පරිගභොගත්ථාය හි ක්පියභූමියං වා අක්පියභූමියං වා
ක්පියගවොහාගරන ගරොපාපගන අනාපත්තී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.431) 

අට්ඨෙථාවිනිච්ඡකයො ඉමාය ගාථාය සඞ්ගහිගතොති ගවදිතබ්ගබො. කෙොචි

කදොකසොතිපාචිත්තියඤ්චදුක්කටඤ්චාති වුත්තගෙොගසසුඑගකොපිගෙොගසොන
විජ්ජතීතිඅත්ගථො. 

456-7. ‘‘සයං කරොකපතු’’න්ති ඉෙං ‘‘ආරාමාදීනමත්ථායා’’ති ඉමිනා
සම්බන්ධිතබ්බං. 

ආදි-සද්ගෙන වනාදිං සඞ්ගණ්හාති. සයං කරොපිතස්ස වාති එත්ථ වා-
සද්ගෙන ‘‘ගරොපාපිතස්සා’’ති ඉෙං සඞ්ගණ්හාති, එතස්ස විගසසනත්ථං
‘‘ක්පිගයන ගවොහාගරනා’’ති පාඨගසගසො. අයං පන විනිච්ඡගයො
‘‘ආරාමත්ථායපනවනත්ථායචඡායත්ථායච අක්පියගවොහාරමත්තගමව

න වට්ටති, ගසසං වට්ටතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.431) අට්ඨෙථාගතනගයන
ගවදිතබ්ගබො. අන්ගතො ආරාමභූසනත්ථාය, බහි අරඤ්ඤත්ථාය විය
ඡායත්ථාය සුද්ධචිත්ගතන ‘‘ඉමං ජානා’’තිආදික්පියගවොහාගරන 
ගරොපාපිතරුක්ගඛ ච ක්පියභූමියඤ්ච අත්තනා කගත වා
අක්පියගවොහාගරන කාරාපිගත වා අක්පියභූමියඤ්ච ක්පියගවොහාගරන
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අත්තනා කාරාපිගත වා අඤ්ගඤහි කගත වා ආවාගට අත්තනා ගරොපිගත
රුක්ගඛචඵලංපරිභුඤ්ජිතුංඉච්ඡතිගච, පරිභුඤ්ජිතුංවට්ටතීති අත්ගථො. 

ආරාමාදීනමත්ථායක්පියභූමියංසයංගරොපිතස්සවාක්පියභූමියං වා
අක්පියභූමියං වා ක්පියගවොහාගරන ගරොපාපිතස්ස වා රුක්ඛස්ස යඤ්ච
ඵලං, තං ඵලං පරිභුඤ්ජිතුං භික්ඛූනං වට්ටතීති ගයොජනා. කත්ථචි
ගපොත්ථගකසු ‘‘ආරාමාදීනමත්ථායා’’ති ගාථාය ලිඛිතට්ඨාගන 
‘‘කුලසඞ්ගහණත්ථායා’’තිආදිගාථා දිස්සති. සා පාළික්කමවිරුද්ධත්තා
අට්ඨාන්පයුත්තා, ‘‘පු්ඵාන’’න්තිආදිගාථාය පුරගතො වුච්චමානා පන
ඨාන්පයුත්තාගහොති. 

458. සබ් ත්ථාති ආරාමාදිඅත්ථාය පුබ්ගබ විය අත්තනා ගරොපිගතසු, 

ගරොපාපිගතසු ච සබ්ගබසු මාලාගච්ඡාදීසු. අෙප්පිකයොදකෙකනව පාචිත්තීති
‘‘ගයොපනභික්ඛුජානංස්පාණකං උෙකංතිණං වාමත්තිකංවාසිඤ්ගචයය
වා සිඤ්චාගපයය වා, පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 140) වුත්තා පාචිත්ති එව, න
දුක්කටන්තිඅත්ගථො. 

459. ඉොනි දුක්කගටනසද්ධිංපාචිත්තියවිසයංෙස්ගසති ‘‘කුල…කප.… 

දුක්ෙට’’න්ති. සිඤ්චකතොතික්පිගයොෙගකගනව සිඤ්චගතො, සිඤ්චාපයගතො
ච. 

460. කතසංකයව ද්වින්නං පන අත්ථායාති කුලදූසනපරිගභොගානං 

ද්වින්නමත්ථාය. සිඤ්චකන සිඤ්චාපකනති එත්ථ ‘‘මාලාගච්ඡාදීන’’න්ති

පකරණගතොලබ්භති. දුක්ෙටන්තිඑත්ථ ‘‘ගකවල’’න්තිගසගසො. 

461. ඔචිනාපකනති අඤ්ගඤහි පු්ඵානං ඔචිනාපගන. සයකමොචිනකන

චාපීති අත්තනාව ඔචිනගන ච. සපාචිත්තියදුක්ෙටන්ති
‘‘භූතගාමපාතබයතාය පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 90) වුත්තත්තා
පු්ගඵොචිනනගහතු පාචිත්තියඤ්ච කුලදූසනදුක්කටඤ්ච ගහොතීති වුත්තං
ගහොති. 

462. පූජාදිඅත්ථාය, කුලසඞ්ගහත්ථායචපු්ඵානංඔචිනනඔචිනාපනානි
කාරාගපන්තස්ස ආපත්තියා ආපජ්ජන්පකාරං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘පුප්ඵාන’’න්ති. ‘‘පු්ඵානං ගණනාය පාචිත්තියං ගහොතී’’ති වුත්තත්තා 

පුප්ඵකමොචිනකතොති එත්ථ ‘‘විසුං විසු’’න්ති ගසගසො. එගකකපු්ඵං 
ඔචිනන්තස්ස පු්ඵගණනාය පාචිත්තියං ගහොතීති අත්ගථො. ‘‘එගකන
පගයොගගන බහූනි පු්ඵානි ඔචිනන්තස්ස පන පගයොගගණනාය ගහොතී’’ති 

අට්ඨෙථායං වුත්තං ඉධ බයතිගරකගතො ලබ්භති. ‘‘ඔචිනකතො’’ති ඉමිනා 
‘‘ඔචිනාපයගතො’’ති ඉෙඤ්ච කිරියාසාමඤ්ගඤ විගසසස්ස
අන්ගතොගධභාවගතොවාඋපලක්ඛණගතොවා ෙස්සිතන්ති. 
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තත්ථ චපු්ඵානිවිසුංවිසුංවත්වා ඔචිනාගපන්තස්සපු්ඵානංගණනාය
ගහොතීති ඉෙගමව ආපජ්ජති. එකවාරමාණත්ගතන බහූනි පු්ඵානි බහූසු ච
වාගරසු ඔචිගතසු ආණත්තිගණනාය ගහොතීති විනිච්ඡගයො ෙට්ඨබ්ගබො. ඉෙං
සබ්බ්පකාරං අනන්තරවුත්තගාථාය ෙස්සිතවිධිම්හි ච ෙට්ඨබ්බන්ති

ඤාගපතුමාහ ‘‘කුලත්ථං කච සදුක්ෙටා’’ති. කුලත්ථන්ති කුලසඞ්ගහත්ථං.
‘‘සදුක්කටා’’ති වුත්තත්තා පාචිත්තියඤ්ච දුක්කටඤ්ච පු්ඵගණනාය

ගහොතීති සිද්ධං. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘පු්ඵගණනාය
දුක්කටපාචිත්තියානී’’ති(පාරා.අට්ඨ. 2.431). 

463. ගන්ථනං  න්කථො, ගතන නිබ්බත්තං  න්ථිමං. එස නගයො

සබ්බත්ථ. ගන්ථිමාදිසරූපං සයගමව වක්ඛති. සඞ්ගහණං සඞ් කහො, 
පු්ඵානංසඞ්ගගහොතිවිග්ගගහො. 

464. ඉමානි ගන්ථිමාදීනි සරූපගතො ෙස්ගසතුමාහ ‘‘තත්ථ දණ්කඩන

දණ්ඩං වා’’තිආදි. තත්ථ තත්ථාති ගතසු ඡසු පු්ඵසඞ්ගගහසු. ‘‘දණ්කඩන

දණ්ඩං වා’’ති ඉෙං සෙණ්ඩඋ්පලාදිකුසුමං සන්ධායාහ. ‘‘වණ්කටනපි ච 

වණ්ටෙ’’න්ති ඉෙං සවණ්ටකරත්තකුසුමාදිං සන්ධායාහ. ෙරණං සබ් න්ති
කතංසබ්බං.ඉධසබ්බත්ථක්පියවිධිවිභාගං ‘‘සබ්බගමත’’මිච්චාදිගාථායං
වක්ඛති. 

465. සුත්තාදීහි ක ොප්කඵත්වාති එත්ථ ‘‘වස්සිකපු්ඵාදීනී’’ති ගසගසො. 
සුත්ගතන වා කෙලිවාකාදීහි වා වස්සිකාදිපු්ගඵ ගන්ථිත්වා

කතපු්ඵවිකාගරො ක ොප්ඵිමං නාම. එකගතො වණ්ටානි යස්සාති විග්ගගහො. 

උභකතොවණ්ටිොතිඑත්ථාපිඑගසවනගයො.අ්පත්ගථවාසකත්ගථවා ෙ-

කාගරො ෙට්ඨබ්ගබො. ඉත්ථිලිඞ්ගවිසගය ෙ-කාරගතො පුබ්බාකාරස්ස ඉ-
කාරාගෙගසො. 

සබ්බපු්ඵානං වණ්ටානි එකදිසාය කත්වා ගන්ථිතපු්ඵාවලි 

එෙකතොවණ්ටිො නාම, වණ්ටානි උභයදිසාය කත්වා ගන්ථිතපු්ඵාවලි 

උභකතොවණ්ටිො නාමාති තං ගගෝඵිමං එවං දුවිධං ගහොතීති අත්ගථො.
‘‘වාකං වා වල්ලිං වා රජ්ජුං වා දිගුණං කත්වා තත්ථ
නීපකෙම්බාදිවණ්ටරහිතානි පු්ඵානි ගවගඨත්වා ගහණං ගගෝඵිමං

නාමා’’ති(පාරා.අට්ඨ.2.431අත්ථගතොසමානං) අට්ඨෙථාය වුත්තං. 

466. බුන්කදසූති මූගලසු. මකුලාදිෙන්ති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන
වණ්ටරහිතමධුකාදිපු්ඵඤ්ච වණ්ටසහිතමල්ලිකාදිපු්ඵඤ්ච සඞ්ගහිතං. 

සූචිආදීහීති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන තාලහීරාදිං සඞ්ගණ්හාති. මාලාවිෙතීති

පු්ඵමාලාවිකති. සූචිආදීහි මකුලාදිෙං පු්ඵං බුන්ගෙසු විජ්ඣිත්වා ආවුතා

මාලාවිකති කවධිමං නාමාතිවුච්චතීතිගයොජනා. 
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467. ‘‘කවඨිමං නාම පු්ඵොමපු්ඵහත්ථගකසු ෙට්ඨබ්බ’’න්ති (පාරා. 

අට්ඨ. 2.431) අට්ඨෙථාය ෙස්සිත්පකාගරසු පඨම්පකාරං ෙස්ගසති 

‘‘කවකඨත්වා ෙතං මාලාගුකණහි වා’’ති. ධම්මගෙසනාය වා පටිමාය වා
ධාතුයා වා පූජං කත්තුකාමා මුද්ධනි උජුකං කත්වා මාලාොමකලාපං 
ඔලම්බිත්වා අග්ගග ඝටිකාකාරෙස්සනත්ථං මාලාවලිගයො අගනකක්ඛත්තුං
පරික්ඛිපන්තා ගවගඨන්ති, ඉෙංඑවරූපංමාලාගුණකරණම්පිගවඨිමංනාමාති
වුත්තංගහොති. 

අඤ්ඤ්පකාරං ෙස්ගසති ‘‘වාොදීහි ච  ද්ධං වා’’ති, ‘‘බන්ධිත්වා’’තිපි
පාගඨො, ‘‘කත’’න්ති ඉමිනා සම්බන්ගධො. එකච්ගච 
උ්පලාදිදීඝෙණ්ඩකුසුමානි අට්ඨ වා නව වා ෙස වා කලාපං කත්වා
ගතසගමව ෙණ්ඩානං වාගකහි වා අඤ්ගඤන ගයන ගකනචි ෙණ්ඩකග්ගග
ඨගපත්වාවාවිසුංවාබන්ධිත්වා උ්පලහත්ථාදිංකගරොන්ති, තඤ්චගවඨිමං
නාමාතිවුත්තංගහොති.එතංද්වයම්පින වට්ටති. 

ක්පියකාරගකහි ඔචිනිත්වා ඨපිතපු්ඵානි සාටගක පක්ඛිපිත්වා
භණ්ඩිකං කත්වා බන්ධිතුං න වට්ටති. ගතසුගයව පු්ගඵසු අච්ඡින්ගනන
ෙණ්ගඩන වා තස්මිංගයව ෙණ්ගඩ අච්ඡින්නවාගකන වා කලාපං කත්වා 
බන්ධිතුං, අංසභණ්ඩිකාය පක්ඛිපිත්වා ගගහතුඤ්ච වට්ටති. යථාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘ගතසංගයව පන වාගකන වා ෙණ්ගඩන බන්ධිතුං
අංසභණ්ඩිකං වාකාතුං වට්ටතී’’ති. ‘‘වාගකන වා ෙණ්ගඩන වා’ති ච ඉෙං

අච්ඡින්දිත්වා පරික්ඛිපිත්වා බන්ධනං සන්ධාය වෙන්තී’’ති සීහෙ ණ්ඨිපකද 
වුත්තං.පදුමාදිපු්ඵානිපදුමාදිපණ්ගණසුනාගළහිපගවගසත්වානාගළහිබහි
කත්වා පණ්ගණන පු්ඵානි පටිච්ඡාගෙත්වා පණ්ණග්ගග බන්ධිතුං වට්ටති.
‘‘ෙණ්ගඩ පන බන්ධිතුං න වට්ටතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.431) ච 

අට්ඨෙථායගමවවුත්තං. 

468. පුප්ඵමාලාහි පූරකණතිපු්ඵාවලීහිපූරගණ. ඉෙංකත්ථලබ්භතීති

ආහ ‘‘ක ොධි’’න්තිආදි. පුප්ඵපටං නාම මාලාවලිගයොතන්තංවියපසාගරත්වා
වත්ථං වායන්ගතහි විය තිරියඤ්ච මාලාවලීහි වායිතපටං වුච්චති. ඉෙං
පු්ඵපටං මාලාවලීහි දීඝගසො පූරණං සන්ධාය පුරිගම ගහිතං, තිරියගතො
වායනං සන්ධාය වක්ඛමාගන වායිගමපි ගහිතන්ති පුනරුත්තාභාගවො

ගවදිතබ්ගබො. පටාදීනන්ති ආදි-සද්ගෙන ගචතියධාතුකරණ්ඩකගවදිකාදීනං
ගහණං. 

පරික්කඛකපසු ලබ්භතීති ගබොධික්ඛන්ධාදීනං පුන්පුනං පරික්ඛිපගනසු
ලබ්භති. ගබොධික්ඛන්ධාෙගයො පු්ඵාවලීහි පරික්ඛිපන්ගතහි
පඨමවද්ධට්ඨාගන පු්ඵාවලියා අනතික්කාමිගත පුරිමං නාම ඨානං යාව
පාපුණාති, තාව අඤ්ගඤන ගගහත්වා පරික්ඛිපන්ගතන ආහරිත්වා පුනපි 
තස්මිං ඨාගන පත්ගත අඤ්ඤස්ස ොනවගසන ගබොධික්ඛන්ධං, ගචතියං, 

ධාතුකරණ්ඩකංවා පු්ඵකඤ්චුගකනඡාගෙතුං වට්ටතීති අට්ඨෙථාය වුත්තං.



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 

153 
පටුන 

සගචපි ද්ගවගයව භික්ඛූ උගභොසු පස්ගසසු ඨත්වා පරියාගයන හරන්ති, 
වට්ටතිගයවාති වෙන්ති. පු්ඵපටවායනත්ථං පසාරියමානපු්ඵාවලීසු ච
එගසවවිනිච්ඡගයො. 

දීඝපු්ඵාවලිං නාගෙන්ගතසු පක්ඛිපිත්වා පුන පක්ඛිපිතුං න වට්ටති.
‘‘නාගෙන්ගතසු පන පු්ඵවලයං පගවගසතුං වට්ටතී’’ති වුත්තත්තා
අඤ්ගඤහි වලයං කත්වා දින්නපු්ඵාවලිවලයං ධාතුකරණ්ඩථුපිකාය
පගවගසතුං වට්ටති. ‘‘මාලාගුගණහි පන බහූහිපි කතං පු්ඵොමං ලභිත්වා
ආසනමත්ථකාදීසු බන්ධිතුං වට්ටතී’’ති වුත්තත්තා පු්ඵොමපු්ඵාවලීනං
පු්ඵරහිතායසුත්තගකොටියා රජ්ජුෙණ්ඩාදීසුබන්ධිතුංවට්ටති. 

469. පුප්ඵරූපං නාම ‘‘ගගෝඵිමපු්ගඵගහව හත්ථිඅස්සාදිරූපකානි 
කගරොන්ති, තානිපි වායිමට්ඨාගන තිට්ඨන්තී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.431) 
වුත්තත්තා තංතංරූපසණ්ඨානං කත්වා පු්ඵාවලිගයො නිගවගසත්වා

කරියමානං හත්ථිඅස්සාදිරූපං. ඉමස්මිං අට්ඨෙථාපාගඨ ‘‘තානිපි
වායිමට්ඨාගන තිට්ඨන්තී’’තිවුත්තත්තාච ‘‘අඤ්ගඤහිකතපරිච්ගඡගෙපන
පු්ඵානිඨගපන්ගතන හත්ථිඅස්සාදිරූපකම්පිකාතුංවට්ටතී’’ති(පාරා.අට්ඨ.

2.431) අට්ඨෙථාපාඨස්ස සාරත්ථදීපනියං ‘‘පු්ඵානි ඨගපන්ගතනාති
අගන්ථිතානි පාකතිකපු්ඵානි ඨගපන්ගතන. පු්ඵොමං පන පූජනත්ථාය
භූමියං ඨගපන්ගතන ඵුසාගපත්වා වා අඵුසාගපත්වා වා දිගුණං කත්වා
ඨගපතුං නවට්ටතී’’ති(සාරත්ථ.ටී.2.431) වුත්තත්තාචඉමංහත්ථිආදිරූපං
පූගරන්ගතන මාලාවලිං අඤ්ගඤහි කතපරිච්ගඡගෙ සම්බන්ධිත්වා 
පාසාණආසනමඤ්චපීඨහත්ථිරූපාදිමත්ථගක ඨගපත්වා පූජන්පකාගරො 

වායිමන්තිවිඤ්ඤායති. 

පුප්ඵපටන්ති පුබ්ගබ වුත්ත්පකාරං පු්ඵපටං පූගරන්ගතන එකාපි
පු්ඵාවලි පරිවත්ගතත්වා න ඨගපතබ්බා, වායන්ගතන අඤ්ගඤහි පූරිගතපි
එකාපි පු්ඵාවලි න පාගතතබ්බා, ඉෙං පූරිමවායිමානං නානාකරණං. 

ආදිග්ගහගණන පු්ඵජාලං සඞ්ගණ්හාති, තං කගරොන්තස්ස
ජාලච්ඡිද්ෙගණනාය දුක්කටං ගහොති. ‘‘භිත්තිච්ඡත්තගබොධිත්ථම්භාදීසුපි
එගසවනගයො’’තිවුත්තත්තාඡත්තාදීසුච පු්ඵජාලංනොතබ්බං. 

470. ඉමස්ස සික්ඛාපෙස්සසාධාරණත්තා ‘‘භික්ඛූනංභික්ඛුනීනඤ්චා’’ති 

ආහ. බුද්ධස්සපීතිඑත්ථ පි-සද්ගෙො සම්භාවගන, ‘‘පූජත්ථ’’න්තිවත්තබ්බං, 
බුද්ධස්ස පූජත්ථායපි කාතුං වා කාරාගපතුං වා න වට්ටතීති අත්ගථො.
ධම්මසඞ්ඝරතනානිපි උපලක්ඛණගතො සඞ්ගය්හන්ති. ගසගස කිගමව
වත්තබ්බන්තිබයතිගරකත්ගථො. 

471. ‘‘තථා’’ති ඉමිනා ‘‘සයං පගරහි වා කාරාගපතුං භික්ඛූනඤ්ච 
භික්ඛුනීනඤ්ච බුද්ධස්සපී’’ති අනන්තරගාථාය වුත්තමතිදිසති. 

ෙලම් ෙන්ති ද්වින්නං ධනුකානමන්තගර ඔලම්බකොමං. යථාහ 
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අට්ඨෙථායං ‘‘කලම්බගකොති අඩ්ඪචන්ෙනාගෙන්තන්තගර 
ඝටිකාොමඔලම්බගකො වුත්ගතො’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.431). එත්ථ ච 

ඝටිොදාමඔලම් කෙො නාම අන්ගත ඝටිකාකාරයුත්ගතො

යමකොමඔලම්බගකො. ොතුන්ති බන්ධිතුං න වට්ටතීති ගයොජනා.
එගකකපු්ඵොමං පන නික්ඛන්තසුත්තගකොටියා පබන්ධිත්වා ඔලම්බිතුං
වට්ටති. පු්ඵොමද්වයං සඞ්ඝටිතුකාගමනපි නික්ඛන්තසුත්තගකොටියාව

සුත්තගකොටිසඞ්ඝටිතුංවට්ටති. අඩ්ඪචන්දෙකමවවාති‘‘අඩ්ඪචන්ොකාගරන

මාලාගුණපරික්ගඛගපො’’ති අට්ඨෙථාය වුත්තසරූපංවා. 

එත්ථ ච අඩ්ඪචන්දාොකරන මාලාගුණපරික්කඛකපො නාම
අඩ්ඪචන්ොකාගරන මාලාගුණස්ස පුන්පුනං හරණපච්චාහරණවගසන
පූගරත්වා පරික්ඛිපනං. ගතගනව තං පූරිගම පවිට්ඨං. තස්මා එතම්පි 
අඩ්ඪචන්ොකාරං පුන්පුනං හරණපච්චාහරණවගසන පූරිතං න වට්ටති, 
එකවාරංපනඅඩ්ඪචන්ොකාගරනමාලාගුණංහරිතුංවට්ටතීතිවෙන්ති.කාතුං
න වට්ටතීති සම්බන්ගධො. ‘‘තදුභයම්පි පූරිගමගයව පවිට්ඨ’’න්ති (පාරා.

අට්ඨ.2.431) අට්ඨෙථායං වුත්තං. අඤ්කඤහි පූරිතන්තිඅඤ්ගඤහිආයතං

පසාගරත්වාපූරිතංපු්ඵපටං. වායිතුම්පිචාතිතිරියංඑකපු්ඵාවලිම්පිවායිතුං
‘‘න වට්ටතී’’තිඉමිනාවසම්බන්ගධො. 

472. පිට්ඨොචමයන්ති තණ්ඩුලපිට්ඨාදීහි කතඤ්ගචවකාචමත්තිකායච

කතං පු්ඵොමං. කභණ්ඩුපුප්ඵමයම්පි චාති ගභණ්ඩුෙණ්ඩගකහි
මල්ලිකාසුමනචම්පකාදිසදිසං කත්වා ඡිද්ගෙහි කතොමඤ්ච.

‘‘ගගණ්ඩුපු්ඵමය’’න්තිපිලිඛන්ති. ඛරපත්තමයන්තිඑත්ථ ඛරපත්තං නාම 

කුඞ්කුට්ඨඛචිතං පු්ඵපටන්ති වෙන්ති. ොතුන්ති ගන්ථනගන්ථාපනාදීනි
කාතුං. ගභණ්ඩුඛරපත්තොමානං පටික්ඛිත්තත්තා ගචලාදීහි කතොමම්පි න
වට්ටතිඅක්පියානුගලොමත්තාතිවෙන්ති. 

473. හීරාදීහීති තාලනාළිගකරහීරාදීහි. ආදි-සද්ගෙන තිණසලාකාදිං

සඞ්ගණ්හාති. පටාෙත්ථන්ති පටාකාකාගරන පූජනත්ථං. 

‘‘විජ්ඣන්තස්සා’’ති ඉමිනා කණ්ටගකහි විජ්ඣනං, හීරාදීහි ආවුණනඤ්ච
සඞ්ගහිතං. 

475. අකසොෙපිණ්ඩිආදීනන්ති අගසොකපු්ඵමඤ්ජරිකාදීනං. ආදි-

සද්ගෙන අට්ඨෙථායං (පාරා. අට්ඨ. 2.431) එගතගහව සද්ධිං ෙස්සිතං
ජාලවිතානං, ඡිද්ොනි ෙස්ගසත්වා කතගවදිකා, නාගෙන්තකං, 
පු්ඵචඞ්ගකොටකාපිධානං, තාලපණ්ණවලයාදිඤ්ච සඞ්ගණ්හාති. 

ධම්මරජ්ජුයාතිඑත්ථ සාරත්ථදීපනියං ‘‘ධම්මරජ්ජුනාමගචතියංවාගබොධිං

වා පු්ඵපගවසනත්ථ ආවජ්ජිත්වා බද්ධරජ්ජූ’ති මහා ණ්ඨිපකද, 

මජ්ඣිම ණ්ඨිපකද ච වුත්තං, තස්මා තථා බද්ධාය රජ්ජුයා ගචතියස්ස ච

අන්තගර පු්ඵානි පගවගසතුං වට්ටතීති විඤ්ඤායති.  ණ්ඨිපකද පන 
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‘ධම්මරජ්ජුන්ති සිථිලවට්ටිතං රජ්ජුං කත්වා ගබොධිං වා ගචතියං වා
පරික්ඛිපිත්වා ධම්මාසගන වා ලම්බිත්වා තත්ථ පු්ඵානි පගවගසන්තී’ති 
වුත්තං, තස්මා සිථිලවට්ටිතාය රජ්ජුයා අන්තගරපි පු්ඵානි පගවගසතුං
වට්ටතීති විඤ්ඤායති, වීමංසිත්වා යුත්තතරං ගගහතබ්බං. උභයත්ථාපි
පගනත්ථ ගනවත්ථි විගරොගධොති අම්හාකං ඛන්තී’’ති (සාරත්ථ. ටී. 2.431) 
ලිඛිතං. 

476. විජ්ඣන්තස්සපීති පි-සද්ගෙන ධම්මාසනවිතානාදීසුපු්ඵපූජනත්ථං
සයං කණ්ටකහීරාදි්පගවසනං සඞ්ගණ්හාති. ‘‘විතානාදීසු පු්ඵපූජනත්ථං
කණ්ටකහීරාදි්පගවසනං න වට්ටතී’ති ඉෙං අට්ඨකථාචරිය්පමාණගතො

ගගහතබ්බ’’න්ති සාරත්ථදීපනියං වුත්තං. 

477. ෙප්පියවචනං නාම ‘‘එවං ජාන, එවං කගත ගසොගභයය, යථා
එතානි පු්ඵානින විකිරියන්ති, තථාකගරොහී’’තිආදි (පාරා. අට්ඨ. 2.431) 

අට්ඨෙථාගතං ක්පියවචනං. වත්ථුපූ කනති රතනත්තයපූජගන.

නිමිත්තාදීසු නිමිත්තං නාමපු්ඵානිච ගන්ථනවාගක චගගහත්වාගන්ථිතුං

ජානන්තානං සමීගප ඨපනං. ඔභාකසො නාම ‘‘තුම්ගහහි පිළන්ධිතකුසුමානි
කස්මා න විකිරන්තී’’ති වුත්ගත ‘‘ගන්ථිතත්තා’’ති ගච වෙති, නනු

පූජනකපු්ඵානි ගන්ථිතුං න වට්ටතීතිආදිවචනානි. පරියාකයො නාම
පණ්ඩිගතහි පු්ඵානි යථා න විකිරියන්ති, තථා ගන්ථිත්වා පූගජතුං

මනාපන්තිආදිවචනං. පොසිතා අට්ඨකථායං. 

478. ‘‘කුලානි දූගසති පු්ගඵන වා’’තිආදිපාගඨ (පාරා. 437) 
‘‘ගවජ්ජිකාය වා ජඞ්ඝගපසනිගකන වා’’ති (පාරා. 437) වුත්තං
ගවජ්ජකම්මාදිං කුලදූසනගතො විසුං කත්වා ‘‘න ගකවලං…ගප.… 
කුොචන’’න්තිකස්මාවුත්තන්ති? විසුංකාතුංනවුත්තං.ගයොජනාපගනත්ථ
එවං ගවදිතබ්බා ‘‘න ගකවලමිෙගමව වුත්ත්පකාරං පු්ඵොනාදිකුලදූසනං
කුොචනං අකත්තබ්බං, අථ ගඛො ගවජ්ජකම්මාදි කුලදූසනම්පි කුොචනං න

කත්තබ්බ’’න්ති. කවජ් ෙම්මාදීති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන 
වක්ඛමානපරිත්ගතොෙකසුත්තොනඅනාමට්ඨපිණ්ඩොනදූගතයයජඞ්ඝගපසනි
ගක සඞ්ගණ්හාති. 

479. ‘‘කුොචනං නකත්තබ්බ’’න්තිසාමඤ්ගඤනනිගසගධත්වාඉොනි 

‘‘ෙත්තබ් ’’මිච්චාදිනා අපවාෙවිධිං ෙස්ගසති. පඤ්චන්නං සහධම්මිනන්ති 
භික්ඛුභික්ඛුනිසික්ඛමානසාමගණරසාමගණරීනං පඤ්චන්නං සහ සද්ධිං
චරිතබ්ගබො පබ්බජ්ජාසාසනධම්ගමො එගතසං අත්ථීති ‘‘සහධම්මිකා’’ති

සඞ්ඛං ගතානං. අෙතවිඤ්ඤත්තිං ෙත්වාපීති අඤ්ඤාතකඅ්පවාරිගත
ගභසජ්ජං යාචිත්වාපි ‘‘වගෙයයාථ භන්ගත ගයනත්ගථො’’ති එවං

අකතට්ඨාගන විඤ්ඤත්ති අෙතවිඤ්ඤත්ති. අත්තකනො ධකනති
සසන්තකවිසගය. 
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480. ‘‘තථා’’තිසහධම්මිකානංවුත්තමතිදිසති. තදුපට්ඨාෙ න්තුකනොති

ගතසංද්වින්නංමාතාපිතූනං ගවයයාවච්චකරස්ස. භණ්ඩුෙස්සාතිගිහිලිඞ්ගග

ඨිතස්සාපි පබ්බජ්ජාගපක්ඛස්ස. අත්තකනො කවයයාවච්චෙරස්සපීති 
අත්තගනොකම්මකරස්සපි.එත්තකානඤ්චජනානංපඤ්චසහධම්මිකානංවිය 
අකතවිඤ්ඤත්තියාපිගභසජ්ජංකාතබ්බන්තිවුත්තංගහොති. 

481. ක ට්ඨභාතාති අත්තගනො පුබ්බගජො භාතා. ෙනිට්කඨොති අනුගජො

භාතා. තථා භගිනිකයො දුකවතිගජට්ඨකනිට්ඨා ද්ගවභගිනිගයො. චූෙමාතාති 

මාතු කනිට්ඨා. චූෙපිතාති පිතු කනිට්ගඨො. මහාමාතාති මාතු ගජට්ඨා. 

මහාපිතා පිතු ගජට්ඨභාතා. 

482. පිතුච්ඡාති පිතුභගිනී ගජට්ඨකනිට්ඨා. මාතුකලොති මාතු භාතා.

ගජට්ඨකනිට්ගඨ ද්ගව පිතුච්ඡා, ද්ගවමාතුගල චඑකගතොකත්වා ‘‘දසා’’ති
වුත්තං.ගභසජ්ජංකාතුංවට්ටතීතිසම්බන්ගධො. 

484. ‘‘ෙස්සන්ති ගම ඉගම’’ති ආගභොගං කත්වා වා ොතබ්බන්ති
ගයොජනා. 

485. එකතසං ෙසන්නං ඤාතීනං. යාව සත්තමා කුලාති එත්ථ
කුලපරිච්ගඡගෙො කථං ගගහතබ්ගබොති? ‘‘සපුත්තොරං භාතු කුටුම්බං එකං
කුලං, එවං තස්සපුත්තස්සවාධීතුවාකුටුම්බංඑකංකුල’’න්තිඑවමාදිනා
නගයන යාව සත්තමා කුලපරිවට්ටා ගගහතබ්බා. ‘‘සපුත්තපතිභගිනියා
කුටුම්බං එකං කුලං, තථා තස්ස පුත්තස්ස වා ධීතු වා කුටුම්බං එකං
කුල’’න්තිආදිනා නගයන යාව සත්තමා කුලපරිවට්ටා ගගහතබ්බා.
චූළමාතාදීනම්පි කුලපරම්පරා ඉමිනා නියාගමන ගගහතබ්බාති වෙන්ති. 

කුලදූසනං න රූහතීති ‘‘ොතුං පු්ඵං පනඤ්ඤස්ස, ආගතස්ගසව
ඤාතිගනො’’තිආදිනා (වි. වි. 443) නගයන කථිතවිධිනා එගතසු
පවත්තන්තස්ස කුලදූසනංනරුහතීතිවුත්තංගහොති. 

486. භාතු ායාතිඅත්තගනොගජට්ඨස්සවාකනිට්ඨස්සවාභාතුභරියා. 

භගිනිසාමිකෙොතිඅත්තගනොගජට්ඨායවාකනිට්ඨායවාභගිනියා සාමිගකො. 

487. භාතුකනොතිගජට්ඨස්ස, කනිට්ඨස්සචභාතුගනො.අනුපච්ඡාජාතාති 

අනු ා, කනිට්ඨභගිනී. ‘‘අනුජා’’තිඋපලක්ඛණන්ති ගජට්ඨායපි සඞ්ගගහො.
ගජට්ඨකනිට්ඨභාතූනං භරියා ච ගජට්ඨකනිට්ඨභගිනීනං සාමිකා ච සගච

අඤ්ඤාතකා ගහොන්තීති ගයොජනා. කදථාති එත්ථ ‘‘ඉමං ගභසජ්ජ’’න්ති 
පාඨගසගසො. 

488. කතසම්පි භාතුභගිනීනං. ‘‘පුත්තාන’’න්ති ඉමිනා ධීතූනම්පි

සඞ්ගගහො. ෙත්වාති වත්වා. තුම්හාෙං මාතාපිතූනං කදථාති එත්ථාපි ‘‘ඉමං

ගභසජ්ජ’’න්ති පකරණගතො ලබ්භති. මාතාපිතූනන්ති
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උභයසඞ්ගාහකවචනගතො ‘‘තුය්හංමාතුවා, තුය්හංපිතු වා’’තියථාසම්භවං

විසුං විසුඤ්ච වත්තබ්බං. කතසන්ති ච තුම්හාෙන්ති ච සාමිවචනං. 

පුත්තානන්තිච මාතාපිතූනන්තිච සම්පොනවචනං. 

489. ගභසජ්ජකරණාරහානං වත්තබ්බතාය ‘‘අෙල්ලකෙො’’ති ඉෙං

ඉස්සරාදිපගෙහි පච්ගචකං ගයොගජතබ්බං. අෙල්ලකෙොති ආතුගරො. ෙල්ලං 

වුච්චති සුඛං, තං එතස්ස අත්ථීති ෙල්ලකෙො, නකල්ලගකො අකල්ලගකො. 

ඤාති නුජ්ඣිකතොවාතිඤාතිජගනනපරිච්චත්ගතොවා. 

490. එකතසං සබ්ක සන්ති ඉස්සරාදිආතුරානං සබ්ගබසගමගතසං

ජනානං. ‘‘සාධුනා’’ති වක්ඛමානත්තා අපච්චාසීසතා සතාති එත්ථ සතාති
කිරියාපෙං. ‘‘ඉමස්මිංකගත ඉගම මය්හං එවරූපං ෙස්සන්තී’’ති අත්තගනො
අත්ථායපච්චාසීසනංඅකගරොන්ගතනාතිඅත්ගථො. භික්ඛුසඞ්ඝස්සඋපකාරතං

පච්චාසීසන්ගතන කාතුං වට්ටති. පටිසන්ථාකරොති ආමිසපටිසන්ථාගරො, 
ධම්මපටිසන්ථාගරොති දුවිගධො පටිසන්ථාගරො. එත්ථ ආමිසපටිසන්ථාගරො
ගය්හති.ගභසජ්ජංආමිගසනපිගහොතීතිධම්මකථාය සඞ්ගගහොපියුජ්ජගතව.
පටිසන්ථරණං පටිසන්ථාගරො. පටිලද්ධාමිසස්ස ච ධම්මස්ස ච ගතසු ච
අත්තනිචපතිරූගපනාකාගරනසමංඅත්ථරණංපවත්තනන්තිඅත්ගථො. 

අපගරොනගයො– ආමිසස්සචධම්මස්සචඅලාගභනඅත්තගනො, පරස්ස
ච අන්තගර සම්භවන්තස්ස ඡිද්ෙස්ස විවරස්ස ගභෙස්ස පටිසන්ථරණං

පිෙහනං සඞ්ගහණං පටිසන්ථාකරො. අයඤ්හි ගලොකසන්නිවාගසො
අලබ්භමාගනනආමිගසනච ධම්ගමන චාති ද්වීහි ඡිද්ගෙො, තස්සතං ඡිද්ෙං
යථාන පඤ්ඤායති, එවංපීඨස්සවියපච්චත්ථරගණනආමිගසන, ධම්ගමන
ච පටිසන්ථරණං ‘‘ආමිසපටිසන්ථාගරො, ධම්මපටිසන්ථාගරො’’ති වුච්චතීති. 

සාධුනාතිසාමීචි්පටිපන්නතාදිඅරියධම්ගමපතිට්ඨිතුකාගමන අරියාචාගරන

භික්ඛුනාති අත්ගථො. ‘‘අධුනා’’ති ඉෙං ඉමිස්සා පටිපත්තියා සබ්බකාලං
පටිපජ්ජිතබ්බතායපි පාපජනකණ්හකසංගාගම ඉමස්මිං විපන්නකාගල 
විගසගසනඅ්පමත්ගතනපවත්ගතතබ්බන්තිඅධි්පාගයනවුත්තං. 

491-2. කෙනචීති උපලක්ඛණත්තා උපාසගකන වා උපාසිකාය වාති

අත්ගථො. හත්කථනාතිහත්ථාවයවාඅඞ්ගුලිගයොවුත්තාසමුොගයපවත්තස්ස 

ගවොහාරස්ස අවයගව පවත්තනගතො. ෙත්වාති එත්ථ ‘‘පරිත්ත’’න්ති
පාඨගසගසො, කගරොතිස්ස කිරියාසාමඤ්ගඤ වත්තනගතො භණිත්වාති

අත්ගථො. කතසකමවචසන්තෙන්තිපරිත්තංභණාගපන්තානගමවසන්තකං 
සුත්ගතොෙකං. එවං වුත්තත්තා ‘‘අත්තගනො සුත්ගතොෙකං ආහරිත්වා
පුඤ්ඤත්ථායඉෙං හත්ගථනචාගලත්වා, ආමසිත්වාවාපරිත්තංභණථා’’ති
වුත්ගත ගකනචි පරිත්ගතොෙකං සුත්තං කාතබ්බං. ගකනචි
‘‘පරිත්ගතොෙකසුත්තානි ගෙථා’’ති වුත්ගත භික්ඛුනා ගතසගමව සන්තකං
ජලංහත්ගථනචාගලත්වාසුත්තකං මද්දිත්වාපරිත්තංකත්වා ොතබ්බන්ති
ගයොජනා. 
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493. අනාමට්කඨොපීතිහත්ගථනඅනාමසිගතොපි, අපබ්බජිතස්සහත්ථගතො
ලද්ධා අත්තනාවාඅඤ්ගඤනවාභික්ඛුනාඅගහිතග්ගගොතිවුත්තංගහොති. 

494. කචොරදාමරිෙස්සචාතිගාමවිගලොපකස්සගචොරස්සච. 

495. පණ්ඩුපලාසස්සාති පබ්බජ්ජාගපක්ඛස්ස භණ්ඩුකස්ස, 

පණ්ඩුවණ්ගණො පලාගසො පණ්ඩුපලාකසො, ගසො වියාති පණ්ඩුපලාගසො, 
තංසදිගස තබ්ගබොහාගරො ‘‘සීගහොයං මාණවගකො’’තිආදීසු විය. යථා
පණ්ඩුපලාගසො රුක්ඛා පතනාභිමුගඛො තිට්ඨති නියතපාගතො, එවමයම්පි
ගිහිලිඞ්ගගතො අපගමාභිමුගඛො පබ්බජ්ජූපගමගන නියගතොව තිට්ඨතීති
‘‘පණ්ඩුපලාසසදිගසො’’තිගවදිතබ්ගබො. 

ථාලකෙපිචාතිඅත්තගනොපරිගභොගථාලගකපි. ඉෙඤ්චනිෙස්සනමත්තං, 

පත්ගතොපි ගහිගතොගයවාති ෙට්ඨබ්බං. ඨකපත්වාති එත්ථ ‘‘පිණ්ඩපාත’’න්ති

උපගයොගවගසන සම්බන්ධනීයං. තං පනාති අත්තගනො පරිගභොගථාලගක
ඨගපත්වා දියයමානං පිණ්ඩපාතං. ‘‘මාතාපිතූන’’න්ති (පාරා. අට්ඨ.2.436-

437) අට්ඨෙථාවචනගතො එත්ථ ‘‘පිතුගනො’’ති උපලක්ඛණන්ති
මාතාපිතූනම්පීති අත්ගථො. සගච එකගසගසො ඉච්ඡිගතො, ‘‘පිතූනම්පී’’ති
පාගඨොයුජ්ජති. 

496.  ඞ්ඝකපසනියන්ති ගිහීනං දූගතයයසාසනහරණකම්මං 

‘‘ජඞ්ඝගපසනිය’’න්තිවුච්චති. අපිචාති වුත්තසමුච්චගයො. 

497. එත්තාවතා සාමඤ්ඤවිධිංෙස්ගසත්වාඉොනිඅපවාෙවිධිංෙස්ගසතුං 

‘‘භණ්ඩූ’’තිආදි වුත්තං. සාසනන්ති සන්ගෙසං. හරිතුන්ති වුත්තට්ඨානං
ගනතුං. 

498. අට්ඨවිකධනපීති පු්ඵොනාදිජඞ්ඝගපසනියාවසාගනන

අට්ඨ්පකාගරනපි. කුලදූසනෙම්කමනාති කුලානං සද්ධාවිනාසගකන

අනාචාරකම්ගමන. ලද්ධන්තිඑත්ථ‘‘ගභොජන’’න්තිඉෙං ‘‘භුඤ්ජිතු’’න්තිච 
‘‘අජ්ගඣොහාගරසූ’’ති ච වුත්තත්තා, ‘‘ගසගසසුපි අයං නගයො’’ති
වක්ඛමානත්තා චලබ්භති.පඤ්චසුසහධම්මිගකසුඑගකනාපිකුලදූසගනන

කම්ගමන උ්පාදිතපච්චගයො සබ්ගබසම්පි න වට්ටතීති ‘‘පඤ්චන්නං

සහධම්මීනංනචවට්ටතී’’තිසබ්බපටිගසගධොකගතො. 

499. සබ් ත්ථාති ‘‘අජ්ගඣොහාගරසූ’’තිඑතස්සවිගසසනං, සබ්ගබසූති 

අත්ගථො. ‘‘අජ්ගඣොහාගර අජ්ගඣොහාගර’’ති අට්ඨෙථාගතං සඞ්ගණ්හාති. 

‘‘අජ්කඣොහාකරසූ’’ති ඉෙං පරගලං කාතබ්බං ආමිසං සන්ධායාහ.

ගසසපච්චගය පටිච්ච පරිගභොගවගසගනව ‘‘කසකසසූ’’ති ආහ, 
අනජ්ගඣොහරණීගයසු ගසසපච්චගයසූති අත්ගථො. කිං වුත්තං ගහොති? 
චීවරපච්චගයසරීරගතො ගමොගචත්වා පරිගභොගගණනාය, ගසනාසනපච්චගය



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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නිබ්බගකොගස උෙකපතනට්ඨානගතො අබ්භන්තරං පවිට්ඨවාරගණනාය, 
මඤ්චපීඨාදිගසනාසගන නිසීෙනසයනාදිපරිගභොගගණනාය, 
අනජ්ගඣොහරිත්වා අබ්භඤ්ජනාගලපනාදිවගසන කාතබ්බගභසජ්ගජ

සරීරගතො ගමොගචත්වා වාරගණනායාති වුත්තං ගහොති. අයං නකයොති
‘‘දුක්කටංපරිදීපිත’’න්තිවුත්ගතො නගයො. 

500. ‘‘උප්පන්නපච්චයා’’ති ඉෙං ‘‘අභූතාගරොචගනනා’’ති

ඉෙමගපක්ඛිත්වා වුත්තං. ‘‘ෙත්වා රූපියකවොහාර’’න්ති ඉෙමගපක්ඛිත්වා 
‘‘උ්පාදිතපච්චයා’’ති ගයොජනා කාතබ්බා. රූපියගවොහාරවිනිච්ඡගයො
නිස්සග්ගිගය ආවි භවිස්සති. අභූතාගරොචනවිනිච්ඡගයො චතුත්ථපාරාජිගක

වුත්ගතො. සමානාති පොසිතාති කුලදූසනකම්ගමන උ්පාදිතපච්චගයහි
සදිසාති අට්ඨකථායං වුත්තාති අත්ගථො. ඉමිනා තත්ථාපි විනිච්ඡගයො
එත්තගකොගයවාතිඅතිදිසති. 

501. ‘‘සංසාරවාගසො දුක්ඛ’’න්ති ඤත්වා නිබ්බානාධිගගම මානසං
බන්ධිත්වා නිබ්බානගාමිනිං පටිපෙං සන්ධාය සාසනාවතිණ්ගණන
සික්ඛාකාගමන කුලපුත්ගතන ගසවිතක්ඛගණගයව
ජීවිතහරණසමත්ථවිසමිස්සපූතිමුත්තං විය වජ්ජනීයං අක්පියපච්චයං
උ්පාගෙතුං කරියමානං අක්පිගයොපාය්පකාරං එකගතො ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘විඤ්ඤත්තී’’තිආදි. තත්ථ විඤ්ඤත්ති යාචනා. අනුප්පදානන්ති 

පිණ්ඩපටිපිණ්ඩොනං. කවජ් ෙම්මං වුත්තනයගමව. අකනසනං නාම
අ්පිච්ඡතායඅනනුරූගපනපගයොගගනපච්චයපරිගයසනං. 

පාරිභටයතා නාම ඉස්සගර ගසවිතුං පරිවාගරත්වා ගතසං චිත්තරුචිතං
විලපන්තානං පරිභටානං ගසවකජනානං විය ලාභත්ථිකස්ස භික්ඛුගනො
පච්චයොයගකසු පවත්තීති ගවදිතබ්ගබො. පරි සමන්තගතො භටති ගසවතීති 

පරිභකටො, ඉස්සරජනානං සමීපාවචගරො ගසවකජගනො, පරිභගටො වියාති 

පරිභකටො, භික්ඛු, පරිභටස්ස කම්මං පාරිභටයං, තස්ස භාගවො පාරිභටයතා.
අථ වා පරිභටති ධාති විය කුලොරගක අඞ්ගක කරණාදිවගසන ධාගරතීති 

පරිභකටො, පරිභටස්ස කම්මං පාරිභටයං, තස්ස භාගවො පාරිභටයතාති
ලාභාසාය භික්ඛුගනොකුලොරගකසුඅනනුගලොමිකාපවත්තිවුච්චති. 

මුග් සූපතා නාම පක්කමුග්ගා විය පක්කාපක්කබීජමිස්සා ලාභාසාය
ොයකානං චිත්තාරාධනත්ථාය සච්චාලීකමිස්සකතා. යථා මුග්ගගසු
පච්චමාගනසු ගකොචිගෙව න පච්චති, බහගවො පච්චන්ති, එවගමව යස්ස
ොයගකහි සද්ධිංකගථන්තස්සකිඤ්චිගෙවසච්චංගහොති, අසච්චගමවබහුකං

ගහොති, අයං වුච්චති මුග්ගසූපසදිසත්තා ‘‘මුග් සූකපො’’ති, තස්ස කම්මං 

මුග් සූපං, තස්ස භාගවො මුග්ගසූපතා. වත්ථුවිජ් ෙං නාම
කූපවත්ථුගගහවත්ථුආදීනං ආචික්ඛනං. වත්ථුවිජ්ජායකානං කතං
වත්ථුවිජ්ජකං. 
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502.  ඞ්ඝකපසනියං, දූතෙම්මඤ්ච වුත්තනයගමව. කුලදූසනන්ති

වුත්තාවගසසං. අභූතාකරොචනඤ්ච වුත්තනයගමව. බුද්ධපටිකුට්ඨන්ති 
බුද්ගධහි පටික්ගකොසිතං ගරහිතං යථාවුත්තං මිච්ඡාජීවඤ්ච අවුත්තඤ්ච
අඞ්ගවිජ්ජානක්ඛත්තවිජ්ජාඋක්කාපාතදිසාඩාහභූමිචාලාදිගභෙං 

මිච්ඡාජීවනූපායං සබ්බං. විවජ් කයති විසමිව, ගූථමුත්තං විය ච ආරකා
පරිවජ්ගජයයාති අත්ගථො. ‘‘සික්ඛාකාගමො කුලපුත්ගතො’’ති සාමත්ථියා 
ලබ්භති. 

503. පටිනිස්සජ් කතොපි තන්ති සමනුභාසනකම්මගතො පුබ්ගබ වා 

ඤත්තිචතුත්ථාසුකම්මවාචාසු අන්තකම්මවාචාය යය-කාරං අ්පත්තාය වා

කුලදූසනකම්මං පජහන්තස්සාති වුත්තං ගහොති. සඞ්ඝකභදසමන්ති
පඨමසඞ්ඝගභගෙනසමන්ති. 

කුලදූසනකථාවණ්ණනා. 

504. ‘‘ ාන’’න්ති ඉමස්ස ‘‘භික්ඛුනා’’ති එතස්ස විගසසනත්තා

ජානතාති ගගහතබ්බං. පාළියා ලිඛිගත සීහෙ ණ්ඨිපකද පන එවරූපං

ආපත්තිං ආපන්ගනොස්මීති ඤත්වාති අත්ගථො වුත්ගතො. යාවතීහන්ති 
යත්තකානි අහානි, ‘‘ඡාදිතා’’ති ඉමිනා සම්බන්ගධො, 

ඡාෙනකිරියාඅච්චන්තසංගයොගග උපගයොගවචනං. ඡාදිතාති ‘‘අහං
ඉත්ථන්නාමංආපත්තිං ආපන්ගනො’’තිසබ්රහ්මචාරීනංඅනාගරොචනදිවගසන 

පටිච්ඡාදිතා. ආපත්තීති සඞ්ඝාදිගසසාපත්ති. අොමාති අරුචියාව
සඞ්ඝාදිගසසං ආපජ්ජිත්වා අකතපටිකම්මස්ස සග්ගගමොක්ඛානං

අන්තරායකරත්තාති අධි්පාගයො. පරිවත්ථබ් න්ති පරිවාසං සමාොය

වත්ථබ්බං. කිත්තකං කාලන්ති ආහ ‘‘තාවතීහ’’න්ති, තත්තකානි අහානීති
වුත්තං ගහොති. ආපජ්ජිත්වා යත්තකානි අහානි පටිච්ඡාගෙති, තත්තකාගනව
අහානීතිඅත්ගථො. 

505-6. ආපත්ති කිත්තගකන පටිච්ඡන්නා ගහොතීති ආහ ‘‘ආපත්ති 

චා’’තිආදි. තත්ථ ආපත්ති චාති සඞ්ඝාදිගසසාපත්ති ච. අනුක්ඛිත්කතො චාති

උක්ගඛපනීයකම්ගමනසයංඅනිස්සාරිගතො ච. පහූචාතිසයංසබ්රහ්මචාරීනං 

සන්තිකං ගන්ත්වා ආගරොගචතුං පගහොති ච. අනන්තරායිකෙො චාති 

ගමනවිබන්ධගකන රාජගචොරාදිඅන්තරාගයන විරහිගතො ච. චතුස්ව පීති 

එත්ථ ‘‘එගතසූ’’ති ගසගසො, එගතසු චතූසූති අත්ගථො. තංසඤ්ඤීති 
ආපත්තිසඤ්ඤී අනුක්ඛිත්තසඤ්ඤී පහුසඤ්ඤී අනන්තරායිකසඤ්ඤීති

වුත්තං ගහොති. තස්ස එවංසඤ්ඤිගනො ඉගමසු චතූසු තථාසඤ්ඤිගනො

පුග්ගලස්ස. ඡාකදතුොමතාතිආචරියාදීසුගාරගවනවාගරහාදිභයාවා ‘‘න 

ආගරොගචස්සාමී’’ති පටිච්ඡාගෙතුකාමතා ච. ඡාදනන්ති තථා චින්ගතත්වා
‘‘අහංඉත්ථන්නාමංආපන්ගනො’’තිඅවත්වාපටිච්ඡාෙනඤ්චාතිඉගමහිෙසහි 

අඞ්ගගහි. ‘‘භික්ඛුනා’’ති කත්තුනිද්ගෙසත්තා ඡන්නාති එත්ථ ඡාදිතාති
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අත්ගථො.කාලවිධිංෙස්ගසති ‘‘අරණුග් මකනනා’’ති, ආපත්තිආපන්නදිවසං
ගඛගපත්වා අරුණුට්ඨාගනනසද්ධිංඡන්නාගහොතීතිඅත්ගථො. 

ද්ගවභාණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

507. එවං පටිච්ඡන්නසඞ්ඝාදිගසසපටිකම්මත්ථං ‘‘අකාමා
පරිවත්ථබ්බ’’න්ති විහිතස්ස පරිවාසස්ස ගකො ගභගෙො, ගකො

පවත්තික්කගමොතිආහ ‘‘තිවිකධො’’තිආදි.ගසොපරිවාගසොතිවිගධොදීපිගතොති

සම්බන්ගධො. ගකනාති ආහ ‘‘තිවිධාකපතකචතසා’’ති. ‘‘තිස්ගසො විධා, 
ගසගයයොහමස්මීති විධා, සදිගසොහමස්මීතිවිධා, හීගනොහමස්මීතිවිධා’’ති(දී.
නි. 3.305) වුත්තවිධාය මානනාමගධයයගතො තිවිධමානගතො
අපගතචිත්ගතනසම්මාසම්බුද්ගධනාතිඅත්ගථො. 

පටිච්ඡන්නා ආපත්ති එතස්සාති පටිච්ඡන්කනො. අරිසාදීනං
ආගතිගණත්තා තත්ථ පක්ඛිපගනන අ-කාරපච්චගයො ෙට්ඨබ්ගබො. ගතගනව
වක්ඛති‘‘පටිච්ඡන්නායොතබ්ගබො’’තිආදි. 

සුද්ධන්කතොති ‘‘උගභො ගකොටිගයො ගසොගධත්වා ොතබ්බපරිවාගසො

සුද්ධන්ගතොනාමා’’ති පාළි ණ්ඨිපකද වුත්තත්තාඋපසම්පොකාලසඞ්ඛාගතො
සුද්ගධො පුබ්බන්ගතො, ආගරොචිතකාලසඞ්ඛාගතො සුද්ගධො අපරන්ගතො ච
පරිවාසසමාොනකාගල වා පරිවසනකාගල වා උපපරික්ඛිත්වා දිට්ඨා සුද්ධා
අන්තා අනාපත්තිකාලසඞ්ඛාතා උගභො ගකොටිගයො අස්සාති කත්වා 

සුද්ධන්තනාමගකොපරිවාගසොච.එත්ථච ගභොදිංවක්ඛති. 

සම්මා දිවසාදීනං ඔධානං පක්ගඛගපො යත්ථ ගසො සකමොධාකනො, 
පරිවාගසො. දිවගසසු දිවගස වා ආපත්තීසු ආපත්තිගයො වා සබ්බා
නානාවත්ථුකා ආපත්තිගයො එකගතො කත්වා ඔධාය ොතබ්බපරිවාගසොති
අත්ගථො.එත්ථාපි ගභොදිංවක්ඛති. 

508. තත්රාති ගතසු තීසු පරිවාගසසු. ‘‘ගයො’’ති ගසගසො. ඉතීති
එවමත්ගථො ෙට්ඨබ්ගබො. ගයො පටිච්ඡන්නපරිවාගසො, අයන්ති එවං 
පකාසිගතොතිගයොජනා. 

509-10. පරිවාසොනකාගල වුච්චමානාය කම්මවාචාය පධානලක්ඛණං

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘වත්ථුක ොත්තවකසනා’’තිආදි. තත්ථ ‘‘වත්ථූ’’ති
සුක්කගමොචනාදිගකො වීතික්කගමො වුච්චති. අයගමව සුක්කවිස්සට්ඨිආදිකං
ගං වාචං සඤ්ඤඤ්ච තායති රක්ඛතීති කත්වා ‘‘ගගොත්ත’’න්ති වුච්චති.
තඤ්හි සජාතියසාධාරණවිජාතියවිනිවත්තනවගසන අඤ්ඤත්ථ ගන්තුං
අෙත්වා වාචං සද්ෙං, තබ්බිසයං සඤ්ඤඤ්ච රක්ඛති. ඉෙං
වත්ථුගගොත්තද්වයවාචකං සුක්කවිස්සට්ඨිකායසංසග්ගවිගසසවචනඤ්ච
‘‘නානාවත්ථුකා’’තිසාමඤ්ඤවචනඤ්චාති ඉමිනාවචනද්වගයනාතිවුත්තං
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ගහොති. වුත්තඤ්ගහතං අට්ඨෙථායං ‘‘සුක්කවිස්සට්ඨිං
කායසංසග්ග’න්තිආදිවචගනනාපි ‘නානාවත්ථුකාගයො’තිආදිවචගනනාපි
වත්ථුගචව ගගොත්තඤ්ච සඞ්ගහිත’’න්ති (චූළව. අට්ඨ. 102). 

නාමාපත්තිවකසන වාති එත්ථ සඞ්ඝාදිගසගසොති සජාතිසාධාරණනාමං, 
ආපත්තීති සබ්බසාධාරණනාමන්ති ද්වීහි නාගමහි තංතංවීතික්කමවගසන
ආපජ්ජිතබ්බගතොතගෙවආපත්තීතිඑවමුභින්නංනාමාපත්තීනං වගසනවාති
අත්ගථො. 

ෙම්මවාචා හි ොතබ් ාති ‘‘වත්ථුගගොත්තවගසනාපී’’ති එත්ථ අපි-
සද්ගෙො ‘‘නාමාපත්තිවගසන වා’’ති එත්ථ සඞ්ඝාදිගසගසොති
සජාතිසාධාරණනාමං, ආපත්තීති සබ්බසාධාරණනාමන්ති ද්වීහි නාගමහීති
ඉෙං සමුච්චිගනොතීති උභයං එකගතො ගයොගජත්වා කම්මවාචා කාතබ්බාති.

‘‘නාමාපත්තිවගසන වා’’ති එත්ථ වික්පත්ගථන වා-සද්ගෙන, ‘‘අහං
භන්ගත සම්බහුලා සඞ්ඝාදිගසසා ආපත්තිගයො ආපජ්ජිං
එකාහපටිච්ඡන්නාගයො’තිඑවංනාමමත්තවගසනවාගයොජනා කාතබ්බා’’ති 

අට්ඨෙථාය වුත්තවිගසසනිවත්තනත්ථමත්තසද්ෙවගසන ච
වත්ථුගගොත්තවිරහිගතන ගකවගලන නාමාපත්තිමත්ගතන පගයොගජත්වා
කාතබ්බාගයවාති වුත්තං ගහොති. කම්මවාචාය කරණ්පකාගරො පන 

සමුච්චයක්ඛන්ධකෙ ආගතනගයන ආපන්නපුග්ගලනාගමන ච 
එකාහපටිච්ඡන්නාදිවචගනනචගයොගජත්වා ෙට්ඨබ්ගබො.තස්සොතබ්ගබොති
ගයොජනා. ‘‘පරිවාගසො’’ති පකරණගතො ලබ්භති, පටිච්ඡන්නාපත්තිකස්ස
පුග්ගලස්සපරිවාගසො ොතබ්ගබොතිඅත්ගථො. 

කතන චාති ලද්ධපරිවාගසන අන්ගතොසීමාය උක්කුටිකං නිසින්ගනන

පග්ගහිතඤ්ජලිනා භික්ඛුනා ච. සමාදියිත්වාති එත්ථාපි ‘‘වත්ත’’න්ති
සාමත්ථියා ලබ්භති. ‘‘සමාොගනපයයං නගයො’’ති (වි. වි. 514) 
වක්ඛමානත්තා ‘‘වත්තං සමාදියාමි, පරිවාසං සමාදියාමී’’ති ඉගමසං
ද්වින්නං අඤ්ඤතරං වා ද්වයගමව වා තික්ඛත්තුං වත්වා 

පාරිවාසිෙක්ඛන්ධකෙ වුත්තවත්තපූරණත්ථං සමාදියිත්වාති වුත්තං ගහොති.
ආදිගතො සඞ්ඝස්ස ආගරොගචතබ්බන්ති ගයොජනා. තථා වත්තං සමාදියිත්වා

නිසින්ගනන පඨමං සඞ්ඝස්ස ‘‘අහං භන්ගත එකං ආපත්තිං ආපජ්ජිං
සඤ්ගචතනිකංසුක්කවිස්සට්ඨිංඑකාහපටිච්ඡන්නං, ගසොහංසඞ්ඝං එකිස්සා
ආපත්තියා සඤ්ගචතනිකාය සුක්කවිස්සට්ඨියා එකාහපටිච්ඡන්නාය 
එකාහපරිවාසං යාචිං, තස්ස ගම සඞ්ගඝො එකිස්සා ආපත්තියා
සඤ්ගචතනිකාය සුක්කවිස්සට්ඨියා එකාහපටිච්ඡන්නාය එකාහපරිවාසං
අොසි, ගසොහං පරිවසාමි, ගවෙයාමාහං භන්ගත, ගවෙයතීති මං සඞ්ගඝො

ධාගරතූ’’තිඑවං ආකරොකචතබ් ං. 

‘‘ඉමඤ්ච පනත්ථං ගගහත්වා යාය කායචි වාචාය ආගරොගචතුං 

වට්ටතිගයවා’’ති (චූළව. අට්ඨ. 102) අට්ඨෙථාවචනගතො යාය කායචි
භාසායපිආගරොගචතුංවට්ටති. 
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511. පුනප්පුනා තානන්ති එත්ථ ‘‘භික්ඛූන’’න්ති ගසගසො. පුබ්ගබ 
ආගරොචනට්ඨානං අසම්පත්තානං ආගන්තුකානං භික්ඛූනම්පි. 

ආකරොකචන්කතොවාති එකස්ස ආගරොචගන ගසො ගච වුඩ්ඪතගරො ගහොති, 
‘‘භන්ගත’’ති වත්වා පුබ්ගබ වුත්තනගයගනව වත්වා, නවගකො ගච, 
‘‘ආවුගසො’’ති වත්වා අවසාගන ‘‘මං ආයස්මා ධාගරතූ’’ති, ද්ගව ගච
ගහොන්ති, ‘‘මංආයස්මන්තාධාගරන්තූ’’ති, තගයොගච, ‘‘මංආයස්මන්ගතො

ධාගරන්තූ’’ති වත්වා ආගරොගචන්ගතොව. රත්තියා කඡදං අෙත්වාති
‘‘පකතත්ගතනභික්ඛුනාසද්ධිංඑකච්ඡන්ගන’’තිආදිනා(චූළව.81) නගයන
වුත්තඑකගසනාසගන පකතත්ගතන භික්ඛුනා සද්ධිං අරුණුට්ඨාපනවගසන 
කරියමාගනනසහවාගසනවා‘‘පකතත්තභික්ඛූහිවිනාඑකගකනවාගසො’’ති 
වුත්තවි්පවාගසන වා ‘‘ආගන්තුකානං ආගරොචනාය අකරණ’’න්ති

වුත්තඅනාගරොචගනන වා සම්භවන්තං රත්තිච්ගඡෙමකත්වා. වත්තකභදං

අෙත්වා වා පාරිවාසිකක්ඛන්ධගක පාරිවාසිකස්ස පඤ්ඤත්තවත්තගතො

එකම්පිඅහාගපත්වාච. සදාවකසතිපරිවාසංවසිතුං පරික්පිතා සබ්බදිවසා
යාවඛිණන්ති, තාවවගසයයාතිඅත්ගථො. 

512. තත්ථ පරිවාකසො විකසොකධතුං න සක්ො කචති තස්ස විහාරස්ස 
මහන්තත්තා ආගගත ආගන්තුකභික්ඛූ පරිගයසිත්වා ආගරොගචන්ගතන

රත්තිච්ගඡෙංඅකත්වා පරිවාසංගසොගධතුංනසක්කාගචගහොති. තංවත්තං 

නික්ඛිපිත්වානාති තථා සමාදින්නං වත්තං උපරි වක්ඛමානනගයන 
නික්ඛිපිත්වා. 

513. කත්ථ නික්ඛිගපයයාති ආහ ‘‘තත්ථා’’තිආදි. තත්කථව

සඞ්ඝමජ්කඣ වාති අත්තගනො යස්මිං වත්තං සමාදින්නං, තස්මිංගයව

සඞ්ඝමජ්ගඣ වා. පුග් කල වාති භික්ඛූසු උට්ඨාය තත්ථ තත්ථ ගගතසු
අන්ගතොසීමායගයව ඔහීගන එකභික්ඛුම්හි වා අසතියා බහිසීමං ගගතන
සරිතක්ඛගණඅත්තනාසද්ධිංගච්ඡන්ගතතස්සාගයවපරිසායපරිවාසොගන 
සම්මුඛීභූගත පුග්ගගල වා ආගන්තුකභික්ඛු ගච, තස්ස වා සන්තිගක
ආගරොගචත්වා වත්තං නික්ඛිපිතබ්බන්ති වුත්තං ගහොති. කථං නික්ඛිගප’ති

ආහ ‘‘නික්ඛිපාමී’’තිආදි. ‘‘තථා’’තිඉමිනා ‘‘නික්ඛිපාමී’’තිඑතංපච්චාමසති. 

තංවත්තන්තිඅත්තනා සමාදින්නංතංවත්තං. 

514. අයං නකයොති ‘‘එකපගෙනාපි ද්වීහි පගෙහි වා පනා’’ති එවං 
අනන්තගරොදිතනගයො. 

515-20. පෙතත්කතොතිවුච්චතීතිසග්ගගමොක්ඛාවරණාභාගවනපකගතො 
පුබ්බසරූගපගනව ඨිගතො අත්තා එතස්සාති ‘‘පකතත්ගතො’’ති කථීයති. 

පච්චූසොලස්මින්තිඅරුණගතොපුරිමකාගල. 

පරික්ඛිත්තවිහාරස්සාති එත්ථ පාකාරාදීහි පරික්ඛිත්තං එකම්පි
ගසනාසනං විහරන්ති අස්මින්ති කත්වා තථා වුච්චති. ද්ගව ගලඩ්ඩුපාගත
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අතික්කම්මාති ගයොජනා. ගලඩ්ඩුපාතද්වයස්ස අවධිං ෙස්ගසති 

‘‘පරික්කඛපකතො  හී’’ති, ‘‘අපරික්ඛිත්තකතො පරික්කඛපාරහට්ඨානා  හී’’ති
ච. 

පරික්ගඛපාරහට්ඨානං නාම කතමන්ති? විසුද්ධිමග්ක  (විසුද්ධි. 1.31) 
ධුතඞ්ගනිද්ගෙගස ‘‘මජ්ඣිමට්ඨකථායං පන විහාරස්සාපි ගාමස්ගසව
උපචාරං නීහරිත්වා උභින්නං ගලඩ්ඩුපාතානං අබ්භන්තරා මිනිතබ්බ’න්ති
වුත්තං. ඉෙගමත්ථපමාණ’’න්ති වුත්තත්තා අපරික්ඛිත්තස්ස
පඨමගලඩ්ඩුපාතං ගහොති, ගාගම වුත්ගතන විධිනා විහාරපරියන්ගත
ඨිතභත්තසාලගිලානසාලාදිගසනාසගන ගච පරික්ගඛගපො අත්ථි, තත්ථ වා, 
නත්ථි ගච, නිබ්බගකොසස්ස උෙකපාතට්ඨාගන ඨිගතන මාතුගාගමන 
ඡඩ්ඩිතභාජනගධොවගනොෙකපතනට්ඨාගන වා ගසනාසනගතො දූගර
ගචතියඞ්ගගණ, ගබොධියඞ්ගගණවාඨත්වා බලමජ්ඣිමස්සපුරිසස්සහත්ථං
පසාගරත්වාඅත්තගනොබල්පමාගණනඛිත්තස්ස මුට්ඨියාගහිතපාසාණස්ස

පතනට්ඨානංවිහාරූපචාගරොනාම, තගෙවපාකාරාදීහි පරික්කඛපාරහට්ඨානං 
නාම. තත්ථ ඨත්වා තගථව ඛිත්තස්ස පාසාණස්ස පතනට්ඨානං එගකො
ගලඩ්ඩුපාගතො, තත්ථාපිඨත්වාතගථවඛිත්තස්ස පාසාණස්ස පතනට්ඨානං 
එගකොගලඩ්ඩුපාගතොතිඑවංද්ගවගලඩ්ඩුපාතාගගහතබ්බා. 

මග් කතො ඔක්ෙමිත්වාති මග්ගගතො අපසක්කිත්වා. ගුම්ක නාති

රුක්ඛගහගනන වා ලතාගහගනන වා. වතියාති කණ්ටකසාඛාදීහි කතාය
වතියා. 

වත්තමාදායාති පුබ්ගබ වුත්තනගයන වත්තං සමාදියිත්වා. 

ආකරොකචත්වාතියථාවුත්තනගයනආගරොගචත්වා. 

නික්ඛිපිත්වාති පුබ්ගබ වුත්තනගයන වත්තං නික්ඛිපිත්වා. භික්ඛූති

අත්තනාසද්ධිං හත්ථපාසොනත්ථායආගගතොභික්ඛු. යස්සෙස්සචීතිඑත්ථ 
‘‘සන්තිගක’’තිගසගසො. 

ආකරොකචත්වා වාතිඅත්තගනොනවකතගරොගච, ‘‘ආවුගසො’’ති, වුඩ්ගඪො

ගච, ‘‘භන්ගත’’ති වත්වා යථාවුත්තනගයගනව ආගරොගචත්වා. කසසන්ති 

අවගසසවිනිච්ඡයං. සමුච්චයස්සාති චූළවග්ගාගතස්ස 

තතියසමුච්චයක්ඛන්ධකස්ස. අට්ඨෙථායචාති‘‘සගචඅඤ්ගඤො ගකොචිභික්ඛු
ගකනචිගෙව කරණීගයනා’’තිආදිනා (චූළව. අට්ඨ. 102) 

අට්ඨෙථාගතවිනිච්ඡගයනාපි. 

විභාවකයති‘‘සගචයංභික්ඛුංතත්ථආගතං පස්සති, භාසමානස්සසද්ෙං
සුණාති, තස්ස ආගරොගචතබ්බං. තථා අකගරොන්තස්ස රත්තිච්ගඡගෙො ච
වත්තගභගෙොචගහොතිදුක්කටංආපජ්ජති.සගචගසොද්වාෙසරතනබ්භන්තරං 
පත්වාතස්සඅජානන්තස්ගසවපක්කන්ගතොගහොති, රත්තිච්ගඡගෙොවගහොති, 
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න වත්තගභගෙො. සගච අත්තනා සද්ධිං ආගගතො ගකනචිගෙව කරණීගයන
ගගතො ගහොති, විහාරං ගන්ත්වා යං පඨමං පස්සති, තස්ස සන්තිගක
ආගරොගචත්වා වත්තං නික්ඛිපිතබ්බං. එවං පරික්පිතදිවගස පුණ්ගණ
කුක්කුච්චවිගනොෙනත්ථං අතිගරගක ච දිවගස වත්තං පූගරත්වා 
පරිගයොසාගන වත්ගත අසමාදින්ගන මානත්තාරගහො න ගහොතීති සඞ්ඝං

උපසඞ්කම්ම වත්තං සමාදියිත්වා ඛන්ධකෙ ආගතනගයගනව මානත්තං
යාචිතබ්බං. අනික්ඛිත්තවත්ගතන චරිතුකාමස්ස පුන වත්තසමාොනං

කාතබ්බංනගහොතී’’තිඑත්තගකො විගසගසො, ඉමං අට්ඨෙථාගතංවිනිච්ඡයං
පකාගසයයාතිවුත්තං ගහොතීති. 

පටිච්ඡන්නපරිවාසකථාවණ්ණනා. 

521. න  ානතීති එත්ථ ඡන්ෙවගසන රස්ගසො කගතො. ආපත්තීනඤ්ච

රත්තීනං, පරිච්කඡදං න  ානතීති බහූ සඞ්ඝාදිගසගස ආපජ්ජිත්වාපි
‘‘එත්තකාහං ආපත්තිගයො ආපන්ගනො’’ති අත්තගනො 
ආපන්නසඞ්ඝාදිගසසාපත්තීනංපරිච්ගඡෙං නජානාති, ‘‘මයා ආපන්නාපත්ති
එත්තගකදිවගසපටිච්ඡන්නා’’තිදිවසපරිච්ගඡෙංනජානාති. 

522. ඉොනි තස්සපගභෙංෙස්ගසතුමාහ ‘‘එකසවා’’තිආදි. පරිසුද්කධහීති
සකලසංකිගලස්පහාගනන පරිසුද්ධසන්තාගනහි 

උපාලිත්ගථරාදිපුබ්බාචරිගයහි. එකසොව සුද්ධන්කතොති එගසො 

යථාවුත්තසරූගපො සුද්ධන්තපරිවාගසො. චූෙසුද්ධන්තනාකමො චාති ‘‘ගයො
උපසම්පෙගතොපට්ඨායඅනුගලොමක්කගමනවා’’තිආදිනා(චූළව.අට්ඨ.102) 

අට්ඨෙථායං වුත්තනගයනඋපසම්පෙමාළකගතො පට්ඨාය අනුගලොමවගසන
වා ආගරොචිතදිවසගතොපට්ඨායපටිගලොමවගසනවාසරන්ගත ‘‘කිත්තකානි
දිවසානි පරිසුද්ගධොති සරසී’’ති විනයධගරහි පුච්ඡිගත ‘‘එත්තකං කාලං
පරිසුද්ගධොස්මී’’ති වුත්තවගතො ගතන වුත්තසුද්ධදිනානි පරියන්තං කත්වා
දින්ගනො යාව උපසම්පන්නදිවගසො, තාව බහුදිවගසසු ගනතබ්බං
මහාසුද්ධන්තං සන්ධාය ඉතරදිනානං පූගරතබ්බත්තා චූළසුද්ධන්ගතො
නාමාති වුත්තංගහොති. 

‘‘අයඤ්හි සුද්ධන්තපරිවාගසො නාම උද්ධම්පි ආගරොහති, ගහට්ඨාපි 
ඔගරොහති, ඉෙමස්ස ලක්ඛණ’’න්ති (චූළව. අට්ඨ. 102) වුත්තත්තා ඉමං
පරිවාසං පරිවසනගතො පච්ඡා දිවසං සරන්ගතො පරික්ගපත්වා ගයොගජත්වා
ගහිතදිවසගතො වඩ්ගඪති වා හාගපති වා, උභයත්ථාපි ‘‘පුන
පරිවාසොනකිච්චං නත්ථී’’ති (චූළව. අට්ඨ. 102) වචනගතො පුබ්ගබ
දින්නපරිවාගසොගයවපමාණං. ‘‘එතස්සඅ්පටිච්ඡන්නං ‘පටිච්ඡන්නා’තිවා
අචිරපටිච්ඡන්නං ‘චිරපටිච්ඡන්නා’ති වා අසම්බහුලම්පි ‘සම්බහුලා’ති වා
විපරීතගතො ගගහත්වා විනයකම්මං කගරොන්තස්ස ආපත්තිගතො වුට්ඨානං 
ගහොති, පටිච්ඡන්නං ‘අ්පටිච්ඡන්නා’තිආදිවිපරියාගයන න ගහොතී’’ති

(චූළව.අට්ඨ. 102අත්ථගතොසමානං) අට්ඨෙථාගතනගයොගවදිතබ්ගබො. 
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මහාසුද්ධන්තනාමකෙොති ‘‘ගයො පන යථාවුත්ගතන
අනුගලොමපටිගලොමනගයන පුච්ඡියමාගනොපි රත්තිපරියන්තං න ජානාති, 
ගනව සරති, ගවමතිගකො වා ගහොති, තස්ස දින්ගනො සුද්ධන්තපරිවාගසො

මහාසුද්ධන්ගතොති වුච්චතී’’ති (චූළව. අට්ඨ. 102) අට්ඨෙථායං 
නිද්දිට්ඨසරූගපො මහාසුද්ධන්ගතො නාම. ‘‘අයං උද්ධං නාගරොහති, ගහට්ඨා
පනඔගරොහතී’’තිවුත්තත්තාඅයංපරිවාගසොයාවඋපසම්පන්නදිවගසො, තාව 
පූගරතබ්බගතොතගතොඋද්ධංනාගරොහති.අන්තරාගළඅත්තගනොසුද්ධකාලං
පරික්ගපත්වා සරති ගච, තගතො පට්ඨාය නිවත්තනගතො දිවසහානං පන
ගහොගතව. 

523. ‘‘අඤ්ඤතගරො භික්ඛු සම්බහුලා සඞ්ඝාදිගසසා ආපත්තිගයො
ආපන්ගනො ගහොති, ගසො ආපත්තිපරියන්තං න ජානාති, රත්තිපරියන්තං න
ජානාතී’’ති (චූළව. 156) ආගතවත්ථුම්හි ඉමස්ස පරිවාසස්ස
අනුඤ්ඤාතත්තා තං වත්ථුං සඞ්ගගහතුං ‘‘ආපත්තීනං චා’’තිආදිං වත්වාපි 
‘‘ආපත්තිපරියන්තංපන‘එත්තකාඅහංආපත්තිගයොආපන්ගනො’තිජානාතු
වා මා වා, අකාරණගමත’’න්ති (චූළව. අට්ඨ. 102) පටිගසගධත්වා 

අට්ඨෙථායං පධානභාගවනවුත්තරත්තිපරියන්තස්ස අපරිජානනමත්තගමව 

පමාණන්ති ෙස්ගසතුමාහ ‘‘දුවිකධොපී’’තිආදි. දුවිකධොපි අයං 
සුද්ධන්තපරිවාගසො එකච්චං රත්තිපරිච්ගඡෙං, සකලං වා රත්තිපරිච්ගඡෙං
අජානගතොවාවිමතිස්සවාොතබ්ගබොතිගයොජනා. 

සුද්ධන්තපරිවාසකථාවණ්ණනා. 

524. ඉතගරොපි ගසො සගමොධානපරිවාගසො තිධා මගතොති ගයොජනා.
ධාතුසද්ොනං අගනකත්ථත්තා ‘‘ඔධාන’’න්ති මක්ඛනං වුච්චති. ගතනාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘ඔධුනිත්වා මක්ගඛත්වා’’ති (චූළව. අට්ඨ. 102). 

‘‘සකමොධාන’’න්ති පක්ගඛගපො වුච්චති. යථාහ අට්ඨෙථායං 

‘‘සගමොෙහිත්වා’’ති. ඔධානඤ්ච සගමොධානඤ්ච ඔධානසකමොධානං, තං

යත්ථ ගසො පරිවාගසො ‘‘ඔධානසකමොධාකනො’’තිගවදිතබ්ගබො. අරිසාදිගගණ
අන්ගතොගධත්තා ගහත්ථ, උපරි ච එවරූගප ඨාගන අ-කාරපච්චගයො
ෙට්ඨබ්ගබො. පරිවුත්ථදිවසානං මක්ඛනඤ්ච මූලාපත්තියං අන්තරාපත්තීනං
පක්ඛිපනඤ්ච යස්මිං ගසො පරිවාගසොති වුත්තං ගහොති. ගතගනගවත්ථ

‘‘දිවගසපරිවුත්ගථතු, ඔධුනිත්වාපදීයගත’’තිවක්ඛති. යථාහ අට්ඨෙථායං 
‘‘පරිවුත්ථදිවගස ඔධුනිත්වා මක්ගඛත්වා පුරිමාය ආපත්තියා
මූලදිවසපරිච්ගඡගෙ පච්ඡා ආපන්නං ආපත්තිං සගමොෙහිත්වා’’ති (චූළව.
අට්ඨ.102). 

අග්ඝපුබ්බගකො මිස්සකපුබ්බගකො සගමොධානපරිවාගසොති ගයොජනා, 
අග්ඝසගමොධානපරිවාගසො මිස්සකසගමොධානපරිවාගසොති වුත්තං ගහොති.

අග්ගඝො ච මිස්සගකො ච අග්ඝමිස්සො, ගත පුබ්බකා එතස්සාති 

අග්ඝමිස්සෙපුබ් කෙො, සගමොධාගනො. අග්ගඝන සගමොධානං 
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අග්ඝසකමොධානං, තං යත්ථ ගසො අග්ඝසකමොධාකනො, ආපන්නාසු බහූසු
සබ්බචිරපටිච්ඡන්නාපත්තීනං දිවසගණනග්ගඝගනව පච්ඡා 

ආපන්නආපත්තීනංපක්ගඛපයුත්තපරිවාගසොතිඅත්ගථො.යථාහ අට්ඨෙථායං 
‘‘අග්ඝසගමොධාගනො නාම සම්බහුලාසු ආපත්තීසු යා එකා වා ද්ගව වා
තිස්ගසො වා සම්බහුලා වා ආපත්තිගයො සබ්බචිරපටිච්ඡන්නාගයො, තාසං
අග්ගඝන සගමොධාය තාසං රත්තිපරිච්ගඡෙවගසන අවගසසානං
ඌනතරපටිච්ඡන්නානං ආපත්තීනං පරිවාගසො දියයති, අයං වුච්චති
අග්ඝසගමොධාගනො’’ති (චූළව. අට්ඨ. 102). මිස්සකානං නානාවත්ථුකානං

ආපත්තීනං සගමොධානං මිස්සෙසකමොධානං, තං යත්ථ ගසො පරිවාගසො 

මිස්සෙසකමොධාකනො. මිස්සකානං නානාවත්ථුකානං ආපත්තීනං එකගතො

පක්ගඛපයුත්ගතො පරිවාගසොති අත්ගථො. යථාහ අට්ඨෙථායං 
‘‘මිස්සකසගමොධාගනො නාම ගයො නානාවත්ථුකා ආපත්තිගයො එකගතො
කත්වාදියයතී’’ති(චූළව.අට්ඨ.102). 

525-7. එවං තිවිගධ සගමොධානපරිවාගස පඨමපරිවාසස්ස
විගසසනභූතතාය අවයවානං ද්වින්නං ඔධානසගමොධානසද්ොනං
අත්ථානුවාගෙන තදුභයඔධානසගමොධානසරූපං විධාතුමාහ 

‘‘ආපජ්ජිත්වා…කප.… පොසිකතො’’ති. තත්ථ පඨමස්ස ඔධාන-

සද්ෙසඞ්ඛාතස්ස අවයවස්ස අත්ථසරූපානුවාෙමාහ ‘‘ආපජ්ජිත්වා…කප.… 

පදීයකත’’ති. දුතියාවයවසඞ්ඛාතසගමොධාන-සද්ෙස්ස අත්ථසරූපානුවාෙමාහ 

‘‘පුරිමාපත්තියා…කප.… භික්ඛුකනො’’ති. ගතගනව උභයත්ථානුවාගෙ 

‘‘භික්ඛුකනො’’ති පෙද්වයස්ස, ‘‘පදීයකත දාතබ්ක ො’’ති කිරියාපෙද්වයස්ස ච
විසුං විසුං ගහිතත්තා පුනරුත්තිගෙොසාභාගවො ගවදිතබ්ගබො. එවං
අවයවත්ථානුවාගෙන විධාතබ්බසමුොයං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘එකසොධානසකමොධානපරිවාකසොපොසිකතො’’ති.එත්ථ ඡාකදන්තස්සහීති හි-

සද්ගෙො ගහතුම්හි. එකසොධානසකමොධාකනොති එත්ථ එත-සද්ෙසම්බන්ගධන
‘‘ගයො’’ති ලබ්භති. 

තත්රායං ගයොජනා – ආපජ්ජිත්වා…ගප.… ඔධුනිත්වා ගයො යස්මා
පදීයගත, පුරිමාපත්තියා…ගප.… ගයො යස්මා ොතබ්ගබො, තස්මා 
එගසොධානසගමොධානපරිවාගසොපකාසිගතොති. 

තත්ථ අන්තරාපත්තිං ආපජ්ජිත්වාති පටිච්ඡන්නාපත්තියා පරිවසන්ගතො
වා මානත්තාරගහො වා මානත්තං චරන්ගතො වා අබ්භානාරගහො වා හුත්වා

කොචි අඤ්ඤං සඞ්ඝාදිගසසාපත්තිං ආපජ්ජිත්වා. ඡාකදන්තස්සාති පඨමං
ආපන්නාපත්තියාපටිච්ඡාදිතකාගලන සමං වා ඌනං වා කාලං
පටිච්ඡාගෙන්තස්ස. ‘‘මූලායපටිකස්සගනන ගත පරිවුත්ථදිවගස ච 
මානත්තචිණ්ණදිවගස ච සබ්ගබ ඔධුනිත්වා’’ති (චූළව. අට්ඨ. 102) 

අට්ඨෙථාවචනගතො එත්ථ ‘‘පරිවුත්කථ’’ති උපලක්ඛණත්තා
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‘‘මානත්තචිණ්ගණ චා’’ති ගගහතබ්බං. ඔධුනිත්වාති ච
මූලායපටිකස්සනවගසනමක්ගඛත්වා, අදිවගසකත්වාතිඅධි්පාගයො. 

ගයො යස්මා පදීයගත, ගසො පරිවාගසො සට්ඨිවස්සානි පරිවසිත්වා 
මානත්තාරගහොහුත්වාපිඅන්තරාපත්තිංආපජ්ජිත්වාඑකාහම්පිපටිච්ඡාදිගත 
මූලායපටිකස්සගනනගතදිවගසසබ්ගබමක්ගඛත්වාතාගනවසට්ඨිවස්සානි

පුනපි යස්මා පදීයගතති අත්ගථො. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘සට්ඨිවස්සානි 
පරිවසිත්වා මානත්තාරගහො හුත්වාපි හි එකදිවසං අන්තරාපත්තිං
පටිච්ඡාගෙත්වා පුනපිසට්ඨිවස්සානිපරිවාසාරගහො ගහොතී’’ති (චූළව. අට්ඨ.
102). 

පුරිමාපත්තියාති ගතන ආපන්නාසු සම්බහුලාසු ආපත්තීසු

සබ්බාපත්තීනංපුගරතරගමවපටිච්ඡන්නායආපත්තියා. මූලදිවකසතිපඨමං

වීතික්කමදිවගස. විනිච්ඡිකතති ‘‘අසුකසංවච්ඡගර අසුකමාගස

අසුකදිවගස’’තිනියමිගත. සකමොධාය පක්ඛිපිත්වාොතබ්ගබොතිසම්බන්ගධො. 

විධානකතොයාචමානස්සාතිවිධානගතොසඞ්ගඝනොතබ්ගබොතිගයොගජතබ්බං, 

සමුච්චයක්ඛන්ධකෙ වුත්ගතන විධිනා යාචමානස්ස තත්ගථව වුත්තවිධිනා
සඞ්ගඝන ොතබ්ගබොති අත්ගථො. ‘‘එගසො ඔධානසගමොධානපරිවාගසො’’ති 
පෙච්ගඡගෙො. 

528-9. තථා වුච්චතීති සම්බන්ගධො. තාසං අග්ඝවකසනහීති හි-සද්ගෙො

ගහතුම්හි. ‘‘කසොති තංසද්ෙසම්බන්ගධන‘‘ගයො’’තිලබ්භති.තත්රායංගයොජනා
– සම්බහුලා…ගප.… තාසං අග්ඝවගසන තගතො ඌනපටිච්ඡන්නානං
ආපත්තීනං සගමොධායගයොයස්මා පොතබ්ගබොපරිවාගසො, තස්මාගසොයථා
අවයවත්ථවගසන ‘‘ඔධානසගමොධාගනො’’ති පරිවාගසො වුත්ගතො, තථා
‘‘අග්ඝසගමොධාගනො’’ති වුච්චතීති. 

තත්ථ සම් හුලාසූතියාසංආපත්තීනං පරිවසිතුකාගමො, තාසුසම්බහුලාසු

ආපත්තීසු, නිද්ධාරගණභුම්මං. ‘‘එොවා’’තිආදිනිද්ධාරියනිද්ගෙගසො. තාසං 

ආපත්තීනං. අග්ඝවකසනාතිගණනවගසන, රත්තිපරිච්ගඡෙවගසනාතිවුත්තං

ගහොති.යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘තාසංරත්තිපරිච්ගඡෙවගසනා’’ති(චූළව.අට්ඨ.

102). ‘‘පොතබ්ගබො’’ති ඉමිනා සම්බන්ගධො. තකතොති

චිරපටිච්ඡන්නාපත්තිගතො. ඌනපටිච්ඡන්නානං ආපත්තීනන්ති එත්ථ
උපගයොගත්ගථසාමිවචනං, ඌනපටිච්ඡන්නාගයොආපත්තිගයොසගමොධායාති
වුත්තංගහොති. 

530. නානා සුක්කවිස්සට්ඨිආදීනි වත්ථූනි යාසං තා නානාවත්ථුො, 

නානාවත්ථුකා සඤ්ඤා යාසං ආපත්තීනං තා නානාවත්ථුෙසඤ්ඤාකයො. 

සබ් ාති එත්ථ ‘‘යා’’ති ගසගසො, සුක්කවිස්සට්ඨිආදිකුලදූසනාවසානා යා

සබ්බා ගතරසසඞ්ඝාදිගසසාආපත්තිගයොතිඅත්ගථො. තාසබ් ාතිඑත්ථ පි-

සද්ගෙො වත්තබ්ගබො. දාතබ්ක ොති එත්ථ ‘‘පරිවාගසො’’ති ආගනත්වා
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සම්බන්ධිතබ්බං. තා සබ්බාපි එකගතො කත්වා ොතබ්ගබො පරිවාගසොති
ගයොජනා. තස්සගතරසසඞ්ඝාදිගසසාපත්තිගයොපිඑකගතොකත්වාතිඅත්ගථො.
‘‘අහං භන්ගත සම්බහුලා සඞ්ඝාදිගසසා ආපත්තිගයො ආපජ්ජිං එකං
සුක්කවිස්සට්ඨිං…ගප.… එකං කුලදූසකං, ගසොහං භන්ගත සඞ්ඝං තාසං
ආපත්තීනං සගමොධානපරිවාසං යාචාමී’’ති තික්ඛත්තුං යාචනාය ච 
තෙනුරූපාය ඤත්තියා ච කම්මවාචාසු ච නාමං වත්වා ොතබ්බපරිවාගසො 

මිස්සකෙොමකතො ‘‘මිස්සකසගමොධානපරිවාගසො’’ති ඤාගතො.ද්ගව, තිස්ගසො, 
චතස්ගසො, අතිගරකා ච ආපන්නස්සාපි පරිවාසං ගෙන්ගතන ඉමිනා 
නියාගමනවත්ථුං, නාමංවිගසගසත්වාගගහතබ්බං. 

සගමොධානපරිවාසකථාවණ්ණනා. 

531. පරිවුත්ථපරිවාසස්සාති තිවිගධ පරිවාගස අඤ්ඤතරස්ස වගසන 

පරිවුත්ථපරිවාසස්ස. උත්තරි ඡ රත්තිකයොති පරිවාසගතො උත්තරි ඡ
රත්තිගයො, ඡ දිවගසතිවුත්තං ගහොති, ‘‘චරිතු’’න්තිගසගසො, චරණකිරියාය 
අච්චන්තසංගයොගග උපගයොගවචනං. මානත්තං ගෙයයන්ති ගයොජනා, 

‘‘සඞ්ගඝනා’’ති සාමත්ථියා ලබ්භති. සමුච්චයක්ඛන්ධකෙ වුත්තනගයන
ගයොගජත්වාඡාරත්තඤ්චොතබ්ගබො, භික්ඛුමානනවිධිභික්ඛුස්ස ොතබ්ගබොති
අත්ගථො. 

‘‘පරිවුත්ථපරිවාසස්සා’’ති ඉමිනා පටිච්ඡන්නමානත්තං පකතං, තත්ථ
පගභගෙ අසති කස්මා ‘‘පටිච්ඡන්නාපටිච්ඡන්නවසා දුගව’’ති වුත්තන්ති? 
පකතගභෙමනගපක්ඛිත්වා ඡාරත්තමානත්ගත ලබ්භමානවිසයගභෙං
ෙස්ගසතුංවුත්තං.එවඤ්හි සතිසගමොධානමානත්ගතච‘‘ඡාරත්තංමානත්තං

ගෙතූ’’ති(චූළව.128) පාළියං වුත්තත්තාතම්පිගගහත්වා‘‘තිධා’’තිකස්මා
න වුත්තන්ති? තම්පි පටිච්ඡන්නාපත්තියා පරිවුත්ථපරිවාසස්ගසව 
ොතබ්බමානත්තන්තිපටිච්ඡන්නමානත්තවචගනගනවසඞ්ගහිතත්තාවිසුංන
වුත්තං. ගතගනවචතුබ්බිගධමානත්ගතඉගමහිද්වීහිවිනා ෙස්ගසතබ්ගබසු
ද්වීසු මානත්ගතසු පක්ඛමානත්තමත්තං ‘‘ඡාගෙන්තියා’’තිආදිගාථාය
ෙස්ගසත්වාසගමොධානමානත්තංවිසුංන ෙස්සිතන්තිෙට්ඨබ්බං. 

534-6. විනිද්දිට්ඨප්පොරන්ති ‘‘පරික්ඛිත්තවිහාරස්සා’’තිආදිනා 

යථාවුත්තගාථාද්වගයනනිද්දිට්ඨ්පකාරං. ආදියිත්වානතං කතසන්තිඑත්ථ

‘‘සන්තිගක’’ති වක්ඛමානගතො ලබ්භති. කතසං චතුන්නං සම්මුඛා
උක්කුටිකං නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගගහත්වා තං වත්තං සමාදියිත්වාති
අත්ගථො. ‘‘තං ගතසං සන්තිගක’’ති ඉෙං ‘‘ආගරොගචත්වා’’ති ඉමිනාපි
යුජ්ජති. ගතසගමව සම්මුඛා නිසින්ගනන ‘‘අහං භන්ගත එකං ආපත්තිං
ආපජ්ජිං සඤ්ගචතනිකං සුක්කවිස්සට්ඨි’’න්තිආදිනා නගයන 

සමුච්චයක්ඛන්ධොගතං ආගරොචනං කත්වා. ඉමිනා අන්ගතොඅරුගණ
දිට්ඨානංඅඤ්ගඤසම්පිආගරොචනංඋපලක්ඛිතං. 
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නික්ඛිකප සන්තිකෙ කතසං වත්තන්ති එත්ථ ‘‘අරුගණ උට්ඨිගත’’ති
අජ්ඣාහරිතබ්බං. අරුගණ උග්ගගත ගතසං භික්ඛූනං සම්මුඛා
යථාවුත්තනගයගනව නිසීදිත්වා ‘‘වත්තං නික්ඛිපාමි, මානත්තං 
නික්ඛිපාමී’’තිඉගමසුද්වීසුඑකංවාද්වයගමවවාවත්වාවත්තංනික්ඛිගප. 

537. තස්ස මානත්තස්ස. රත්තිච්කඡදාදිකෙොති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන
වත්තගභගෙොගහිගතො.අට්ඨකථාවගසන පාළිවගසනාතිගයොජනා. 

538. වීසතියා භික්ඛූනං වග්ගගො සමූගහො වීසතිවග්ක ො, ගසො එව 

වීසතිවග්ගිකෙො.අබ්කභයයාතිඔසාගරයය, අබ්භන්තරං කගරයයාතිඅත්ගථො. 

විධිනාතිසමුච්චයක්ඛන්ධකාගතක්කගමන. අබ්භිකතොතිසංවාගසනඅන්ගතො

කගතො, පෙතත්කතොති පකතිසභාගවො, ආපත්තිං අනාපන්නකාලසදිගසො
ගහොතීති අත්ගථො. 

539. ආපත්තිං ඡාගෙන්තියා භික්ඛුනියාති ගයොජනා, ‘‘ආපජ්ජිත්වා’’ති
ගසගසො, ආපත්තිංආපජ්ජිත්වා ‘‘ආපත්තිචා’’තිආදිනා(වි.වි.505) නගයන
පුබ්ගබ ෙස්සිගතහි ෙසහි අඞ්ගගහි පටිච්ඡාගෙන්තියා භික්ඛුනියා අත්තගනො

ආපත්තිං ඡාගෙන්තියා භික්ඛුනියා. න ච ආපත්තීති එත්ථ ‘‘අත්තකනො’’ති
ඉමිනා අඤ්ඤිස්සා ආපත්තිං පටිච්ඡාගෙන්තියා 

වජ්ජපටිච්ඡාදිකාසඞ්ඛාතපාරාජිකාපත්තීති දීපිතං ගහොති. ‘‘භික්ඛුනියා’’ති
ඉමිනාභික්ඛුස්සදුක්කටාපත්තිභාවං දීගපති. 

541. විරුද්ධමත්ථං නයති පජහතීති විනකයො, විනිච්ඡගයො, තං 
විනයපිටකත්ථවිනිච්ඡයවිගසසවිසයං සම්ගමොහසඞ්ඛාතං විරුද්ධං

පච්චත්ථිකං තෙඞ්ගවගසන පජහනගතො විනයනයසඞ්ඛාතං තගතො එව

අතිබුද්ධිදීපනං, අතිසගයන බුද්ධිං දීගපතීති අතිබුද්ධිදීපනං, තං 
විනයත්ථවිනිච්ඡයකංඤාණපදීපංවිගසගසනජාගලන්තං.විවිගධහිනගයහි

යුත්තතාය විවිධනයයුතං.විනයනකයතිවිනයපිටකස්සපරසන්තානපාපගන, 
විනයවණ්ණනායන්තිවුත්තංගහොති. 

ඉතිවිනයත්ථසාරසන්දීපනියා 

විනයවිනිච්ඡයවණ්ණනාය 

සඞ්ඝාදිගසසකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අනියතෙථාවණ්ණනා 

542-3. ඉොනි සඞ්ඝාදිගසසකථානන්තරං අනියතකථං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘රකහොනිසජ් ස්සාකදනා’’තිආදි. රහසි නිසජ්ජා රකහොනිසජ් ා, තස්සා

අස්සාගෙො රගහොනිසජ්ජස්සාගෙො, ගතන රකහොනිසජ් ස්සාකදන, 

ගමථුනධම්මසන්නිස්සිගතනකිගලගසනාතිඅත්ගථො. වුත්තඤ්හි අට්ඨෙථායං 
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‘‘රගහොනිසජ්ජස්සාගෙොති ගමථුනධම්මසන්නිස්සිතකිගලගසො වුච්චතී’’ති
(පාරා. අට්ඨ. 2.451). ‘‘රගහො නාම චක්ඛුස්ස රගහො ගසොතස්ස රගහො.
චක්ඛුස්සරගහොනාමනසක්කාගහොතිඅක්ඛිංවා නිඛණියමාගනභමුකංවා
උක්ඛිපියමාගනසීසංවාඋක්ඛිපියමාගනපස්සිතුං.ගසොතස්සරගහො නාමන

සක්කාගහොතිපකතිකථාගසොතු’’න්ති(පාරා.445) පදභා කන වුත්තරගහසු 

චක්ඛුස්සරගහොඑවඉධාධි්ගපගතො.යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘කිඤ්චාපිපාළියං
‘ගසොතස්ස රගහො’ති ආගතං, චක්ඛුස්ස රගහගනව පන පරිච්ගඡගෙො
ගවදිතබ්ගබො’’ති(පාරා.අට්ඨ.2.444-445). 

චක්ඛුස්ස රහත්තා ‘‘පටිච්ඡන්න’’න්ති ඉමම්පි පටිච්ඡන්නත්තා එව
‘‘අලංකම්මනිය’’න්ති ඉමම්පි සඞ්ගණ්හාති. නිසජ්ජසද්ගෙොපාොගනන

‘‘ආසගන’’තිඉෙම්පිගහිතගමව. ‘‘මාතු ාමස්ස සන්තිෙං  න්තුොකමො’’ති
ඉමිනා ‘‘මාතුගාගමන සද්ධි’’න්ති ඉෙම්පි ගහිතගමව. එවං සාමත්ථියා
ලබ්භමානපගෙොපාොගනනගයොපනභික්ඛුමාතුගාගමනසද්ධිංඑගකොඑකාය
රගහො පටිච්ඡන්ගන ආසගන අලංකම්මනිගය නිසජ්ජස්සාගෙනාති වුත්තං
ගහොති. චක්ඛුස්ස රහභාගවන කුට්ටාදිපටිච්ඡන්ගන ගතගනව
ගමථුනගසවනකම්මස්සඅනුරූගපආසගනතෙහුජාතායපි මනුස්සිත්ථියාසහ
නිසජ්ජස්සාෙරාගගන සමන්නාගගතො හුත්වාති අත්ගථො. එත්ථ 
‘‘මාතුගාමස්සා’’ති තෙහුජාතම්පි ඉත්ථිං ගණ්හාතීති කුගතො ලබ්භතීති? 
‘‘මාතුගාගමො නාම මනුස්සිත්ථී, න යක්ඛී, න ගපතී, න තිරච්ඡානගතා, 
අන්තමගසො තෙහුජාතාපි ොරිකා, පගගව මහත්තරී’’ති (පාරා. 445) 

පදභා නකතො ලබ්භති. 

‘‘නිවාකසතී’’තිඉමිනා‘‘කායබන්ධනං බන්ධති, චීවරංපාරුපතී’’තිඉෙං

ලක්ඛීයති. සබ් ත්ථාති යථාවුත්තං පගයොගගතො පුබ්බාපරපගයොගග

සඞ්ගණ්හාති. ගතගනව ‘‘පකයොක  ච පකයොක  චා’’ති විච්ඡාපගයොගගො
කගතො. නිසීෙගතො චස්ස දුක්කටන්ති ගයොජනා. ‘‘උභින්නම්පි නිසජ්ජාය
පාචිත්තිය’’න්ති වක්ඛමානත්තා දුක්කටං සන්ධාය එකකස්ස නිසීෙගතොති
ගගහතබ්බං. 

544. නිසජ් ාය උභින්නම්පීති එත්ථ ‘‘සකි’’න්ති ගසගසො, උභින්නං 
නිසජ්ජාපූරණවගසන අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස පුගර වා පච්ඡා වා එකක්ඛගණ වා
මාතුගාමස්ස වා භික්ඛුස්ස වා එකවාරං නිසජ්ජායාති වුත්තං ගහොති.

වුත්තඤ්ගහතං පාළියං ‘‘මාතුගාගම නිසින්ගන භික්ඛු උපනිසින්ගනො වා
ගහොතී’’තිආදි(පාරා.445). ගහොතිපාචිත්තියන්තිගයොජනා.පගයොගගණනාය
ච ගහොන්ති පාචිත්තියානීති ගගහතබ්බං, මාතුගාමස්ස වා භික්ඛුගනො වා
උභින්නං වා උට්ඨායුට්ඨාය පුන්පුනං උපනිසීෙනපගයොගගණනාය චාති

අත්ගථො. ‘‘ආපත්තීහිපි තීහිපී’’ති වක්ඛමානත්තා පාචිත්තියග්ගහණං 
පාරාජිකසඞ්ඝාදිගසසානං උපලක්ඛණං ගහොති, තීසු එකං ගහොතීති වුත්තං

ගහොති. එත්ථ ‘‘පකයො  ණනායා’’ති ඉෙං පාරාජිකාය න ලබ්භති
එකපගයොගගගනව සිජ්ඣනගතො. කායසංසග්ගසඞ්ඝාදිගසගසො, පන
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සරීරගතො පුන්පුනං වියුජ්ජිත්වා ඵුසගනන පාචිත්තියඤ්ච
යථාවුත්තනගයගනවලබ්භති. 

 හූසුපි මාතුගාගමසු  හුොනි පාචිත්තියානිගහොන්තීතිගයොජනා.බහූසු
මාතුගාගමසු නිසින්ගනසු නිසින්නානං ගණනාය එගකගනව පගයොගගන
බහූනිපාචිත්තියානිචසඞ්ඝාදිගසසාච ගහොන්ති. ‘‘පගයොගගණනායචා’’ති
ඉමස්ස එත්ථාපි යුජ්ජමානත්තා තාසු විසුං විසුං උට්ඨායුට්ඨාය පුන්පුනං
නිසීෙන්තීසු, සයඤ්ච උට්ඨායුට්ඨාය පුන්පුනං නිසීෙගතො තාසං ගණනාය
ආපජ්ජිතබ්බාපත්තිගයො පගයොගගණනාය ච බහූ ගහොන්තීති ඉෙං ලබ්භති.
එත්ථාපි පනපාරාජිකංනලබ්භති, සඞ්ඝාදිගසගසො, පාචිත්තියඤ්චලබ්භති. 

545. සමීගප ඨිගතොපි අන්ගධො අනාපත්තිං න කගරොතීති ගසොතස්ස
රහභාගව අසතිපි පධානභූතස්ස ‘‘චක්ඛුස්ස රගහො’’ති ඉමස්ස අඞ්ගස්ස

විජ්ජමානත්තා වුත්තං ‘‘අන්කතොද්වාදසහත්ථකෙ’’ති, ඉමිනා සවනූපචාගර
විජ්ජමාගනපීති වුත්තං ගහොති. ඉත්ථීනං තු සතම්පි ච න කගරොති
අනාපත්තින්ති ගයොජනා, විඤ්ඤුගනො පුරිසස්ස අසන්නිහිතභාගවනාති

අධි්පාගයො. ‘‘ඉත්ථීනම්පිසතම්පිචා’’තිලිඛන්ති, තගතොපිඅයගමවපාගඨො 

සුන්ෙගරො. පි-සද්ගෙොවාතු-සද්ෙත්ගථෙට්ඨබ්ගබො. 

546. නිපජ්ජිත්වාති එත්ථ ‘‘සමීගප’’ති ගසගසො, ‘‘නිද්ොයන්ගතොපී’’ති 

එතස්ස විගසසගකන ‘‘නිපජ්ජිත්වා’’ති ඉමිනා නිසීදිත්වා නිද්ොයන්ගතොති
ඉමස්ස නිවත්තිතත්තා සමීගප නිසීදිත්වා නිද්ොයන්ගතොපි අනන්ගධො 

මනුස්සපුරිගසොඅනාපත්තිංකගරොතීතිලබ්භති. ‘‘කෙවල’’න්ති විගසසගනන
බලවනිද්දූපගගතො ගහිගතොතිතථා අහුත්වාඅන්තරන්තරා ආපන්නාපන්ගන
විනිච්ඡිනිත්වා පවත්තමානාය කපිනිද්ොය නිද්ොයන්ගතොපි අනාපත්තිං
කගරොතීති අයමත්ගථො ලබ්භති. ‘‘පිහිතද්වාරගබ්භස්සා’’ති වත්තබ්ගබ 

මජ්ඣපෙගලොපීසමාසවගසන ‘‘පිහිත බ්භස්සා’’ති වුත්තං. ‘‘ද්වාකර’’ති
ඉමිනා ද්වාගරකගෙසභූතං උම්මාරං වා තංසමීපං වා උපචාගරන වුත්තන්ති
ෙට්ඨබ්බං. සගච ගබ්ගභො පිහිතද්වාගරො න ගහොති, අනාපත්තීති 
බයතිගරකගතොෙස්සිතං. 

547. ඉමස්මිං අනියතසික්ඛාපගෙ පාළියං අනාපත්තිවාගරඅසතිපි‘‘ගයො
පන භික්ඛු මාතුගාගමන සද්ධිං රගහො පටිච්ඡන්ගන ආසගන නිසජ්ජං
ක්ගපයය, පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 285) පඤ්චමස්ස අගචලකවග්ගස්ස
චතුත්ථසික්ඛාපගෙ අනාපත්තිවාගර‘‘අනාපත්තිගයොගකොචිවිඤ්ඤූපුරිගසො
දුතිගයොගහොති, තිට්ඨතින නිසීෙති, අරගහොගපක්ගඛො, අඤ්ඤවිහිගතොනිසීෙති, 
උම්මත්තකස්ස ආදිකම්මිකස්සා’’ති (පාචි. 288) වුත්ගත අනාපත්තිවාගර

සඞ්ගගහතුමාහ ‘‘අනන්කධ සතී’’තිආදි. ‘‘එතස්ස සමීගප’’ති පකරණගතො
ලබ්භති. ඉධ පුල්ලිඞ්ගනිද්ගෙගසන පුරිගසො ලබ්භති, ‘‘ගතනාපි අබාගලන

භවිතබ්බං, මනුස්සජාතිගකන භවිතබ්බ’’න්ති ඉෙඤ්ච ‘‘විඤ්ඤුස්මි’’න්ති
ඉමිනා ලබ්භති. අන්ධසදිසනිද්දූපගතපටිපක්ඛවාචිඅනන්ධපගෙන
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‘‘අනිද්ොයන්ගත’’ති ලබ්භති, මනාපාමනාපං ජානන්ගත අනිද්ොයන්ගත
මනුස්සපුරිගසෙස්සනූපචාරස්සඅන්ගතො විජ්ජමාගනතිඅත්ගථො. 

‘‘නිසජ්ජපච්චයාගෙොගසොනත්ථී’’තිඉමිනාසම්බන්ගධො, එවරූගපරගහො 
ආසගන මාතුගාගමන සද්ධිං නිසින්නපච්චයා ආපත්ති නත්ථීති අත්ගථො. 

‘‘ඨිතස්සා’’ති ඉමිනාපි තගෙව පෙං ගයොගජතබ්බං. විඤ්ඤුම්හි පටිබගල 
මනුස්සපුරිගසඅසන්නිහිගතපිතථාවිගධරගහොආසගනමාතුගාගමආසගන
නිසින්ගනපි සයාගනපි ඨිගතපි සයං ඨිතස්ස නිසජ්ජාය අභාවා ත්පච්චයා

ආපත්ති න ගහොතීති අත්ගථො. අරහසඤ්ඤිකනො නිසජ් පච්චයා කදොකසො

නත්ථීති රගහො ආසගන මාතුගාගමන සද්ධිං නිසජ්ජන්තස්සාපි ‘‘රගහො’’ති
සඤ්ඤාරහිතස්ස නිසීෙගතො නිසජ්ජපච්චයා අනාපත්තීති අත්ගථො.
වික්ඛිත්තගචතගසොනිසජ්ජපච්චයාගෙොගසොනත්ථීතිගයොජනා. 

548. එත්තාවතා පාචිත්තියාපත්තිමත්තගතො අනාපත්ති්පකාරං
ෙස්ගසත්වා ඉොනි ඉමස්ස සික්ඛාපෙස්ස අනියතගවොහාරගහතුභූතාහි තීහි

ආපත්තීහි අනාපත්තිපකාරං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘න කදොකසො’’තිආදි. ආපත්තීහිපි 

තීහිපීති ‘‘නිසජ්ජං භික්ඛු පටිජානමාගනොතිණ්ණං ධම්මානං අඤ්ඤතගරන 
කාගරතබ්ගබො පාරාජිගකන වා සඞ්ඝාදිගසගසන වා පාචිත්තිගයන වා’’ති 

(පාරා. 444) පාළියං වුත්තාහි 
‘‘පඨමපාරාජිකාපත්තිකායසංසග්ගසඞ්ඝාදිගසසාපත්තිපාචිත්තියාපත්තී’’ති
ඉමාහි තීහිපිආපත්තීහීතිවුත්තංගහොතීති. 

පඨමානියතකථාවණ්ණනා. 

549. වත්තබ්බභාගවනාධිකතදුතියානියතවිනිච්ඡයගතො පඨමානියගත
වුත්තවිනිච්ඡගයහි සමං විනිච්ඡයං පහාය තත්ථ අවුත්තං ඉමස්ගසව

විනිච්ඡයවිගසසං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘අනන්ධා’’තිආදි. ඉධ 
දුට්ඨුල්ලවාචාසඞ්ඝාදිගසසස්සාපිගහිතත්තාතගතොඅනාපත්තිකරංෙස්ගසතුං 

‘‘අ ධිකරො’’ති වුත්තං. අනන්කධො අ ධිකරොති ‘‘පුරිගසො’’ති ඉෙං සන්ධාය
වුත්තං. ‘‘ඉත්ථී’’ති ඉෙං සන්ධාය ‘‘අනන්ධාබධිරා’’ති ගගහතබ්බං.
එවමුපරිපි. ගතනාපි සවනූපචාරන්ගතොගගධන භවිතබ්බන්ති ෙස්ගසතුං 

‘‘අන්කතොද්වාදසහත්ථට්කඨො’’තිවුත්තං. 

550. ‘‘අන්කධො අ ධිකරො අනාපත්තිං න ෙකරොතී’’ති ඉෙං 

කායසංසග්ගසඞ්ඝාදිගසසං සන්ධාය වුත්තං. ‘‘ ධිකරො වාපි චක්ඛුමා, න 

ෙකරොති අනාපත්ති’’න්ති ඉෙං පන දුට්ඨුල්ලවාචාසඞ්ඝාදිගසසං සන්ධාය 
වුත්තන්තිඑවගමත්ථසන්ධායභාසිතත්ගථොගවදිතබ්ගබො. 

පුරිමානියතකථාය අවුත්තවිගසසස්ස දුතියානියතකථාය 
වත්තුමිච්ඡිතත්තාඅයම්පිවිගසගසොඉධවත්තබ්ගබො.ගකොයංවිගසගසො, ගයො
ඉධ වත්තබ්ගබොති ගච? තත්ථ ‘‘පටිච්ඡන්ගනආසගන අලංකම්මනිගය’’ති



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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(පාරා. 444) වුත්තං ආසනඞ්ගද්වයං ඉධ ‘‘නගහව ගඛො පන පටිච්ඡන්නං
ආසනං ගහොති නාලංකම්මනිය’’න්ති (පාරා. 453) නිගසගධත්වා ‘‘අලඤ්ච
ගඛො ගහොති මාතුගාමං දුට්ඨුල්ලාහි වාචාහි ඔභාසිතු’’න්ති (පාරා. 453) ඉෙං
අපුබ්බඞ්ගං වුත්තං. තත්ර මාතුගාගමොති අන්තමගසො තෙහුජාතාපි ොරිකා
ගහිතා, ඉධ ‘‘මාතුගාගමො නාම මනුස්සිත්ථී, න යක්ඛී, න ගපතී, න
තිරච්ඡානගතා, විඤ්ඤූ පටිබලා සුභාසිතදුබ්භාසිතං දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං
ආජානිතු’’න්ති(පාරා. 454) විඤ්ඤූපටිබගලොමාතුගාගමොවවුත්ගතො.තත්ථ
‘‘පාරාජිගකන වා සඞ්ඝාදිගසගසන වා පාචිත්තිගයන වා’’ති (පාරා. 444) 
තිස්ගසොආපත්තිගයොවුත්තා, ඉධ‘‘නිසජ්ජංභික්ඛු පටිජානමාගනොද්වින්නං
ධම්මානං අඤ්ඤතගරන කාගරතබ්ගබො සඞ්ඝාදිගසගසන වා පාචිත්තිගයන
වා’’ති(පාරා.453) ද්ගවගයවආපත්තිගයොවුත්තා. සඞ්ඝාදිගසගසසුචතත්ථ
‘‘සාගචඑවංවගෙයය‘අගයයො මයා දිට්ගඨොනිසින්ගනොමාතුගාගමනසද්ධිං
කායසංසග්ගං සමාපජ්ජන්ගතො’ති, ගසො ච තං පටිජානාති, ආපත්තියා
කාගරතබ්ගබො’’ති (පාරා. 448) කායසංසග්ගසඞ්ඝාදිගසගසොවවුත්ගතො, ඉධ
ගසො ච වුත්ගතො, ‘‘සා ගච එවං වගෙයය ‘අයයස්ස මයා සුතං නිසින්නස්ස
මාතුගාමං දුට්ඨුල්ලාහි වාචාහි ඔභාගසන්තස්සා’ති, ගසො ච තං පටිජානාති, 
ආපත්තියා කාගරතබ්ගබො’’ති (පාරා. 455) දුට්ඨුල්ලවාචාසඞ්ඝාදිගසගසො ච
වුත්ගතො.එත්තගකො උභින්නමනියතානංවිගසගසො. 

අයංකස්මානවුත්ගතොති? අයංසම්ගබොධවත්ථුවිගසගසො වත්තුමිච්ඡිගතො
පන අට්ඨකථාගතවිනිච්ඡයවිගසසගතොති තස්මා න වුත්ගතොති ෙට්ඨබ්ගබො. 

තිසමුට්ඨානකමවිදං කායචිත්තවාචාචිත්තකායවාචාචිත්තවගසන තීණි
සමුට්ඨානානිඑතස්සාතිකත්වා. 

ඉගමහිපිද්වීහිඅනියතසික්ඛාපගෙහිසික්ඛාපෙන්තගරසු පඤ්ඤත්තාගයව
ආපත්තිගයො, අනාපත්තිගයො ච ෙස්සිතා, න ගකොචි ආපත්තිවිගසගසො
වුත්ගතො, තස්මා කිගමගතසං වචගනනාති? වුච්චගත – 
විනයවිනිච්ඡයලක්ඛණං ඨගපතුං භගවතා උ්පන්ගන වත්ථුම්හි ද්ගව
අනියතා පඤ්ඤත්තා. කථං? එවරූපායපි සද්ගධයයවචනාය උපාසිකාය
වුච්චමාගනො පටිජානමාගනොව ආපත්තියා කාගරතබ්ගබො, න
අ්පටිජානමාගනො, තස්මා ‘‘යායකායචිආපත්තියාගයනගකනචිගචොදිගත
පටිඤ්ඤාතකරණංගයවඞ්ගං කාතබ්බ’’න්ති ඉගමහි සික්ඛාපගෙහි
විනිච්ඡයලක්ඛණංඨපිතන්තිගවදිතබ්බං.අථකස්මාභික්ඛුනීනං අනියතං න
වුත්තන්ති? ඉෙගමවලක්ඛණංසබ්බත්ථඅනුගතන්තින වුත්තං. 

දුතියානියතකථාවණ්ණනා. 

ඉතිවිනයත්ථසාරසන්දීපනියා 

විනයවිනිච්ඡයවණ්ණනාය 

අනියතකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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නිස්සග්ගියෙථාවණ්ණනා 

551. එවං අනියතකථංෙස්ගසත්වාඉොනිනිස්සග්ගියකථංෙස්ගසතුමාහ 

‘‘කඛොම’’න්තිආදි. කඛොමන්තිඑවංනාමකංචීවරං. කඛොමන්ති ගච්ඡවිගසසස්ස
නාමං, තස්ස වාගකහි කතචීවරං කාරගණොපචාරගවොහාරවගසන

‘‘ගඛොම’’න්ති වුත්තං. ෙප්පාසන්ති ක්පාසසුත්තමයං චීවරං, ඉෙම්පි 

වුත්තනගයගනව ‘‘ක්පාස’’න්ති වුච්චති. කෙොකසයයං නාම 
ගකොසකාරකිමිගකොසං, ගකොගසනනිබ්බත්තංසුත්තංගකොගසයයං.ඉධපන
ගතන ගකොගසයයසුත්ගතන නිබ්බත්තං චීවරං ‘‘ගකොගසයය’’න්ති වුත්තං. 

සාණන්ති සාණවාකසුත්ගතහි වායිත්වා කතචීවරං. ඉෙඤ්ච ගඛොමං විය

ෙට්ඨබ්බං. භඞ් න්ති ගඛොමසුත්තාදීනි සබ්බානි, එකච්චානි වා මිස්ගසත්වා 
කතචීවරං. ඉෙම්පි කරණ්පකාගරන ලද්ධනාමකං. ‘‘භඞ්ගං නාම එකා
ගච්ඡජාති, තස්සා වාකමයසුත්ගතහිවායිත්වාකතචීවර’’න්තිගකචි.ඉමස්මිං

පක්ගඛගඛොමංවියගගහතබ්බං. ෙම් ලන්තිමනුස්සගලොමවාළගලොමංවිනා
ගසසගලොගමහි වායිත්වා කතචීවරං වුත්තන්ති. ඉෙං ‘‘චීවරං නාම ඡන්නං

චීවරානං අඤ්ඤතරං චීවර’’න්ති (පාරා. 463) පදභා කන ච ‘‘ගඛොමං
ක්පාසිකං ගකොගසයයංකම්බලං සාණං භඞ්ග’’න්ති (පාරා. අට්ඨ. 2.462-

463) අට්ඨෙථාය චවුත්තං සන්ධායාහ. ‘‘ ාතිකතො’’ති ඉෙං පමාණාදිගභෙස්ස

වක්ඛමානත්තා වුත්තං.  ාතිකතොති ගඛොමාදිසාමඤ්ඤගතො. සාමඤ්ඤඤ්හි
‘‘ජාතී’’ති වුච්චති. දීඝරස්සථූලසුඛුමනීලපීතාදිගභෙභින්නානං සබ්ගබසං
වත්ථාවයවානං සඞ්ගාහිකගඛොමසුත්තමයතාසාමඤ්ඤංජාතීතිවුත්තංගහොති.
එවංගසගසසුපි. 

552. දුකූලන්ති එවංනාමකං රුක්ඛවාකමයචීවරං. පත්තුණ්ණන්ති
පත්තුණ්ණගෙගස සඤ්ජාතවත්ථං. ‘‘පත්තුණ්ණං ගකොගසයයවිගසගසො’’ති 

අභිධානකෙොකස වුත්තං. චිනන්ති චිනගෙගස උ්පන්නවත්ථං. 

කසොමාරපට්ටෙන්ති ගසොමාරගෙගස උ්පන්නවත්ථං. 

‘‘කසොමාරචිනපටෙ’’න්තිපි ලිඛන්ති, ගසොගයවත්ගථො. ඉද්ධි න්ති

එහිභික්ඛූනංපුඤ්ඤිද්ධියානිබ්බත්තංචීවරං. කදවදින්නන්තිගෙවතාහිදින්නං
චීවරං. තඤ්හි ක්පරුක්ගඛ නිබ්බත්තං, ජාලිනියා ගෙවකඤ්ඤාය

අනුරුද්ධත්ගථරස්ස දින්නවත්ථසදිසං. තස්සාති ජාතිගතො ඡබ්බිධස්ස

ක්පියචීවරස්ස. ඉදං ඡබ්බිධචීවරං යථාරහං අනුගලොමිකං වුත්තන්ති
අත්ගථො. දුකූලඤ්හි සාණස්ස අනුගලොමං වාකමයත්තා, පත්තුණ්ණාදීනි
ගකොගසයයස්ස අනුගලොමානි පාණගකහි කතසුත්තමයත්තා, ඉද්ධිජම්පි
ගඛොමාදීනංගයව අඤ්ඤතරං ගහොතීති ගතසං අනුගලොමං, ගෙවදින්නම්පි
ගඛොමාදීනංගයවඅනුගලොමංගහොතිගතසංඅඤ්ඤතරභාවගතො.යථාහ– 

‘‘සාණස්සතුදුකූලඤ්හි, ඉද්ධිජංගෙවදින්නකං; 
ගඛොමාදීනංවසිට්ඨංතු, ගකොගසයයස්සානුගලොමික’’න්ති. 
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553. තිණ්ණං චීවරානං සමාහාගරො තිචීවරන්ති පමාණයුත්තං 
සඞ්ඝාටිආදිනාගමන අධිට්ඨිතචීවරස්ගසව නාමත්තා තගෙව වුච්චති.
ගණනවගසනයංකිඤ්චි චීවරත්තයංනවත්තබ්බං.සමුද්ගෙකගෙගසොපියථා
‘‘සමුද්ගෙො’’ති වුච්චති, එවං අධිට්ඨිගතසු තීසු චීවගරසු අඤ්ඤතරං

‘‘තිචීවර’’න්ති වුච්චති. පරික්ඛාරකචොෙන්ති සඞ්ඝාටිආදිවිසිට්ඨනාගමහි 
අනධිට්ඨිතං ‘‘අනුජානාමි භික්ඛගවආයාගමන අට්ඨඞ්ගුලං සුගතඞ්ගුගලන 
චතුරඞ්ගුලවිත්ථතං පච්ඡිමං චීවර’’න්ති (පාරා. 358) අනුඤ්ඤාතං 
පච්ඡිමචීවරපරියන්තං කත්වා කතාකතස්ස යස්ස කස්සචි චීවරස්ස
රුළ්හිසඤ්ඤා. 

මුඛං සන්ෙමානලාලං පුඤ්ඡති එගතනාති මුඛපුඤ්ඡනන්තිකගපොලගතො
නිච්චං සන්ෙමානලාලානං පුඤ්ඡනත්ථාය අනුඤ්ඤාතස්ස චීවරවිගසසස්ස

නාමං. නිසීෙන්ති එත්ථාති නිසීදනන්ති ච භික්ඛූනං අත්ථරිත්වා නිසීදිතුං

අනුඤ්ඤාතස්ස චීවරස්ස නාමං. අධිට්කඨයයාති ‘‘ඉමං 
කණ්ඩු්පටිච්ඡාදි’’න්තිආදිනා (වි. වි. 585) වක්ඛමානනගයන නාමං

ගගහත්වා අධිට්ගඨයයාති අත්ගථො. පච්චත්ථරණකමව චාති සඞ්ඝිගක 
මඤ්චපීගඨ සරීරසම්ඵුසගනන ආපජ්ජිතබ්බාය ආපත්තියා ගමොචනත්ථාය
තත්ථඅත්ථරිත්වා පරිගභොගත්ථායඅනුඤ්ඤාතංපච්චත්ථරණචීවරඤ්ච. 

554. එොහන්ති වසනකිරියාය අච්චන්තසංගයොගග උපගයොගවචනං. 

තිචීවරන්ති තිචීවගරන. විප්පවකසයයාති ‘‘සඞ්ඝාටියා වා උත්තරාසඞ්ගගන
වා අන්තරවාසගකන වා’’ති (පාරා. 476) වුත්තත්තා එකගෙගස
සමුොගයොපචාරවගසන අවයවස්ස වචනගතො තිණ්ණං චීවරානං

අඤ්ඤතගරනාතිපි වුත්තං ගහොති. ‘‘තථා’’ති ඉමිනා ‘‘විනා’’ති ඉෙං

පච්චාමසති. අධිට්ඨාති අධිට්ඨායාති ගගහතබ්බං ‘‘පටිසඞ්ඛා ගයොනිගසො’’ති
(ම. නි.1.22, 23; අ.නි.6.58) යථා, එත්ථ ‘‘වළඤ්ජියමාන’’න්තිගසගසො, 
අධිට්ඨාය වළඤ්ජියමානං නිසීෙනං තථා විනා චතුමාසං න වගසයයාති
ගයොජනා. 

555. ෙප්පියන්තික්පියකාරණංනීලාදිවණ්ණගභෙකරණං. ෙප්පියන්ති

චකාරගණකාරියූපචාගරනගගහතබ්බං. බින්දුංදත්වාති‘‘නීලංවාකද්ෙමං
වා කාළසාමං වා’’ති (පාචි. 368) වුත්තගලොහමලාදිනා ගයන ගකනචිපි

මඞ්ගුලපිට්ඨි්පමාණාදිකං බින්දුං ෙත්වා. තත්ථාති ගතසු අධිට්ඨාතබ්ගබසු 

තිචීවරාදීසු, නිද්ධාරගණ භුම්මං. තිචීවරන්ති නිද්ධාරිතබ්බං. උපපන්නන්ති

යුත්තං. පමාකණනාති අනන්තරං වක්ඛමාගනන පමාගණන. 

අධිට්ඨාතබ් න්ති ‘‘ඉමං සඞ්ඝාටිං අධිට්ඨාමී’’තිආදිනා වක්ඛමානනගයන

නාමං වත්වා අධිට්ඨාතබ්බං. එවකාගරන පන නාමං වත්වා න
වික්ගපතබ්බන්ති ෙස්ගසති. එස නගයො ගසසචීවගරසුපි. වුත්තඤ්ගහතං
භගවතා‘‘අනුජානාමිභික්ඛගවතිචීවරංඅධිට්ඨාතුං, න වික්ගපතු’’න්තිආදි
(මහාව. 358). තස්මා තිචීවරාදීනි අධිට්ඨහන්ගතන ‘‘ඉමං සඞ්ඝාටිං
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අධිට්ඨාමී’’තිආදිනා නාමං වත්වා අධිට්ඨාතබ්බං. වික්ගපන්ගතන පන 
‘‘ඉමංසඞ්ඝාටි’’න්තිආදිනාතස්සචීවරස්සනාමංඅග්ගගහත්වා‘‘ඉමංචීවරං
තුය්හං වික්ගපමී’’තිවික්ගපතබ්බං.තිචීවරංවාගහොතුඅඤ්ඤංවා, යදිතං
තං නාමං ගගහත්වා වික්ගපති, අවික්පිතං ගහොති අතිගරකචීවරට්ඨාගන
තිට්ඨති.තංචීවරන්ති සම්බන්ගධො. 

556-7. ‘‘උපපන්නංපමාගණනා’’තිඑත්ථවුත්ත්පමාණංෙස්ගසතුමාහ 

‘‘පච්ඡිමන්කතනා’’තිආදි. සඞ්ඝටිතට්ගඨන සඞ්ඝාටි. වත්ථඛණ්ඩානි
සිබ්බනකම්ගමන සඞ්ඝගටත්වා කතත්තා ‘‘සඞ්ඝාටී’’ති චීවරානං
සාමඤ්ඤනාමං. ඉධ පන රුළ්හියා අන්තරවාසකාදිවිගසසනාමබයතිරිත්ගත

චීවරවිගසගස වත්තති. මුට්ඨිපඤ්චොති එත්ථ එකාදීනමට්ඨාරසන්තානං
සඞ්ඛයාසද්ොනං සඞ්ගඛයගයය වත්තමානත්තා පඤ්චසද්ගෙො
චීවර්පමාණ්පකරණගතො ලබ්භමානහත්ථසඞ්ඛාතරතගනගයව පවත්තති, 
ගතගනව මුට්ඨිසද්ගෙොපි උත්තරපෙගලොගපන මුට්ඨිරතගන වත්තති.

පඤ්චන්නං පූරගණො පඤ්චකමො, මුට්ඨියා පඤ්චගමො මුට්ඨිපඤ්චකමො. 
මුට්ඨිපඤ්චගමො පරිමාණගමතිස්සාති ‘‘මුට්ඨිපඤ්චමකා’’ති වත්තබ්ගබ ම-
කාරගලොගපන‘‘මුට්ඨිපඤ්චකා’’තිසඞ්ඝාටි වුත්තා. 

මුට්ඨිත්තිොති එත්ථ වුත්තනගයන සඞ්ගඛයගයය වත්තමාගනො ති-
සද්ගෙො චීවර්පමාණ්පකරණගතො ලබ්භමානහත්ථසඞ්ඛාතරතගනගයව 
වත්තති, ගතගනවමුට්ඨිසද්ගෙොපිඋත්තරපෙගලොගපනමුට්ඨිරතගනවත්තති.

තිණ්ණං පූරගණො තතිකයො, මුට්ඨියා තතිගයො මුට්ඨිතතිකයො, මුට්ඨිතතිගයො
පරිමාණගමතිස්සාති ‘‘මුට්ඨිතතියකා’’ති වත්තබ්ගබ තිය-පච්චයගලොගපන

‘‘මුට්ඨිත්තිකා’’තිසඞ්ඝාටිගයව වුච්චති.එවමුපරිපි. තිරියන්තිතිරියගතො. 

උත්තමන්කතනාති උක්කට්ඨපරිමාණන්ගතන. සත්ථුකනො චීවරූනාපීති
‘‘තත්රිෙං සුගතස්ස සුගතචීවර්පමාණං, දීඝගසො නව විෙත්ථිගයො
සුගතවිෙත්ථියා, තිරියං ඡ විෙත්ථිගයො’’ති (පාචි. 548) 

වුත්ත්පමාණසුගතචීවරගතො ඌනාපි. පි-සද්ගෙො සම්භාවගන, 
උක්කට්ඨපරිච්ගඡගෙනතත්තකම්පිවට්ටති, තගතොගචඌනංවත්තබ්බගමව 
නත්ථීති අත්ගථො. අන්තද්වයසන්ෙස්සගනන උභයමජ්ගඣ යං
පගහොනකරුච්චනක්පමාණං, තං ගගහතබ්බන්තිෙස්ගසති. 

558. මුට්ඨිපඤ්චෙසද්ගෙො පුබ්ගබ වුත්තනගයනිධ දීඝන්ගත වත්තති.
මුට්ඨිපඤ්චගකො දීඝන්ගතො යස්ස, යස්මිං වා පමාගණති විග්ගගහො, 
දීඝන්තගතො මුට්ඨිපඤ්චක්පමාගණනාති වුත්තං ගහොති. 

‘‘මුට්ඨිපඤ්චම’’න්තිපි ලිඛන්ති. තිරියන්තකතොති විත්ථාරන්තගතො.

අඩ්ඪහත්ගථො අඩ්කඪො උත්තරපෙගලොගපන, ගසො ගතගයයො තතිගයො යස්ස
පමාණස්සාති ගගහතබ්බං, තං, අඩ්ඪගතයයරතන්පමාණංගහොතීතිඅත්ගථො. 

ද්විහත්ථං වාති ද්ගව හත්ථා යස්ස පමාණස්සාති විග්ගගහො, 
ද්විරතන්පමාණං වා ගහොතීති අත්ගථො. ඉෙඤ්ච ‘‘තිරියං ද්විහත්ගථොපි
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වට්ටති. පාරුපගනනපි හි සක්කා නාභිං පටිච්ඡාගෙතු’’න්ති (පාරා. අට්ඨ.

2.469) අට්ඨෙථාගතත්තා වුත්තං. ‘‘කසකස අන්තරවාසකෙ’’ති ඉෙං
යථාවුත්තපරිමාගණන පරිමිතචීවරනිෙස්සනං. 

559. අහතාහතෙප්පානන්ති එත්ථ ‘‘වත්ථාන’’න්ති ගසගසො. අහතානං

වත්ථානන්තිනවවත්ථානං.අහතගතොකිඤ්චිඌනානි අහතෙප්පානි, ගතසං
නවගවොහාරූපගානං කතිපයගධොතානං වත්ථානන්ති වුත්තං ගහොති. 

සඞ්ඝාටීතිසඞ්ඝාටිනාමකචීවරං. දිගුණාතිදුපට්ටකතා. 

560. උතුද්ධටානන්ති අතික්කන්තදිවසානං, බහුකාලං නිවාගසත්වා 
පරිච්චත්තානන්ති වුත්තං ගහොති. අථ වා යානි උතුගතො උද්ධටානි, ගතසං
වත්ථානන්ති ගගහතබ්බං, තිණ්ණංඋතූනමඤ්ඤතරංඅතික්කමිත්වාඨිතානං

පුරාණවත්ථානන්ති වුත්තං ගහොති. චීවරානන්ති චීවරත්ථානි වත්ථාගනව

ගහිතානි. චතුග්ගුණාතිචතුපට්ටා. කසසාදුකවති අන්තරවාසකඋත්තරාසඞ්ගා

ද්ගව. යථාසුඛන්තියථාරුචි. පංසුකූලන්තිසුසානාදීසුපතිතපිගලොතිකචීවරං. 

561. ‘‘තීණිපී’’තිආදීසු ‘‘තිචීවගර කයිරමාගන සබ්බං ඡින්නකං 

න්පගහොතී’’ති පාළියං ආගතවත්ථුම්හි ‘‘අනුජානාමි භික්ඛගව ද්ගව
ඡින්නකානිඑකංඅඡින්නක’’න්ති(මහාව.360) ආදිවචනගතො ‘‘චීවර’’න්ති

ගසගසො. ඡින්දිතබ් න්තිවත්ථානිඡින්දිත්වාසිබ්ගබත්වා කාතබ්බං. පකහොති

කචති වත්ථානි ඡින්දිත්වා කරගණ යදි චීවරස්ස පගහොති. සබ්ක සූති තීසු

චීවගරසු. අප්පකහොන්කතසූති වත්ථානං ඡින්දිත්වා සිබ්බගනන 

අ්පගහොන්ගතසු. අන්වාධිෙන්ති වත්ගථ ඌනාතිගරකං අපගනත්වා 
ආගන්තුකපත්තසඞ්ඛාතංඅනුවාතංචීවරස්සපරියන්ගත, මජ්ගඣචයථාරහං 
දීඝරස්සපරිමාණයුත්තංඅල්ලියාගපතබ්බන්තිවුත්තංගහොති. 

562. අච්ඡින්නං වාති යථාවුත්තනගයන අච්ඡින්නං වා. අනාදින්නන්ති

අනාදින්නආගන්තුකපත්තං. තිචීවරන්ති තීසු චීවගරසු එගකකන්ති වුත්තං

ගහොති. දුබ්කභොක නාති දුට්ඨු පරිගභොගගන. යථා පරිභුත්තං නස්සති, තථා
කිලිට්ඨානංගධොවනාදිමකත්වානිවාසනාදිනාපරිගභොගගන. 

563-4. කුසින්ති ආයාමගතො ච විත්ථාරගතො ච අනුවාතං චීවරමජ්ගඣ

තාදිසගමව දීඝපත්තඤ්ච. වුත්තඤ්ගහතං චීවරක්ඛන්ධඅට්ඨෙථායං ‘‘කුසීති
ආයාමගතො ච විත්ථාරගතො ච අනුවාතාදීනං දීඝපත්තානගමතං

අධිවචන’’න්ති (මහාව. අට්ඨ. 345). අඩ්ඪකුසින්ති අනුවාතසදිසං
චීවරමජ්ගඣ තත්ථ තත්ථ රස්සපත්තං. වුත්තම්පි ගචතං ‘‘අඩ්ඪකුසීති

අන්තරන්තරාරස්සපත්තානං නාම’’න්ති(මහාව.අට්ඨ.345). මණ්ඩලන්ති
එගකකස්මිං ඛණ්ගඩ මහාමණ්ඩලං. වුත්තම්පි ගචතං ‘‘මණ්ඩලන්ති
පඤ්චඛණ්ඩිකචීවරස්ස එගකකස්මිං ඛණ්ගඩ මහාමණ්ඩල’’න්ති (මහාව.

අට්ඨ. 345). අඩ්ඪමණ්ඩලන්ති මණ්ඩලස්ස අන්ගතො නිගවසියමානං
ඛුද්ෙකමණ්ඩලං. වුත්තම්පි ගචතං ‘‘අඩ්ඪමණ්ඩලන්තිඛුද්ෙකමණ්ඩල’’න්ති
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(මහාව. අට්ඨ. 345). විවට්ටන්ති මණ්ඩලං, අඩ්ඪමණ්ඩලඤ්චාති ද්ගව
එකගතො කත්වාසිබ්බිතංගවමජ්ගඣඛණ්ඩං.වුත්තම්පිගචතං‘‘විවට්ටන්ති
මණ්ඩලඤ්ච අඩ්ඪමණ්ඩලඤ්ච එකගතො කත්වා සිබ්බිතං

මජ්ඣිමඛණ්ඩ’’න්ති(මහාව.අට්ඨ.345). අනුවිවට්ටන්තිමජ්ඣිමඛණ්ඩස්ස
උගභොසුපස්ගසසුසිබ්බිතං තගථවද්විමණ්ඩලපත්තංඛණ්ඩද්වයං.වුත්තම්පි
ගචතං‘‘අනුවිවට්ටන්තිතස්ස උගභොසුපස්ගසසුද්ගවඛණ්ඩානී’’ති(මහාව.

අට්ඨ. 345).  ාහන්තන්ති ගතසං අනුවිවට්ටානං බාහිරපස්ගස සිබ්බිතං 
බාහිරඛණ්ඩද්වයං. වුත්තම්පි ගචතං ‘‘බාහන්තන්ති ගතසං අනුවිවට්ටානං
බහිඑගකකං ඛණ්ඩ’’න්ති(මහාව.අට්ඨ.345). 

පඤ්චන්නං සමාහාගරො පඤ්චෙං, ෙස්සිත්පකාරපඤ්චඛණ්ගඩහි

සිබ්බිතචීවරංපඤ්චකංනාම. ආදි-සද්ගෙනසත්තඛණ්ඩාදීහිසිබ්බිතචීවරානං

ගහණං. ගතගනගවත්ථාහ ‘‘ෙත්තබ් ං තු තිචීවර’’න්ති. සත්තඛණ්ඩස්ස
චීවරස්ස එකං මජ්ඣිමඛණ්ඩං විවට්ටනාමගමව ගහොති, තස්ස උගභොසු
පස්ගසසු ද්ගව ද්ගව ඛණ්ඩානි චූළානුවිවට්ටමහානුවිවට්ටසඞ්ඛාතානි

අනුවිවට්ටනාමාගනව ගහොන්ති. වුත්තඤ්ගචතං අට්ඨෙථායං ‘‘අථ වා
අනුවිවට්ටන්ති විවට්ටස්සඑකපස්සගතොද්වින්නං, එකපස්සගතොද්වින්නන්ති

චතුන්නම්පි ඛණ්ඩානගමතංනාම’’න්ති (මහාව. අට්ඨ. 345).  ාහන්තන්ති 
ද්වීසු පරියන්ගතසු සිබ්බනීයං බාහිරඛණ්ඩද්වයං, තඤ්ච සඞ්ඝගටත්වා
බාහමත්ථගක ඨපියමානත්තා ‘‘මඤ්චා උක්කුට්ඨිංකගරොන්තී’’තිආදීසුවිය
ආගධගයය ආධාගරොපචාරවගසන බාහාති ච චීවරස්ස පරියන්තාවයවත්තා
‘‘අන්ත’’න්තිචවුච්චති.වුත්තම්පිගචතං ‘‘බාහන්තන්තිසු්පමාණංචීවරං
පාරුපන්ගතන සංහරිත්වා බාහාය උපරි ඨපිතා උගභො අන්තා බහිමුඛා
තිට්ඨන්ති, ගතසං එතං නාම’’න්ති (මහාව. අට්ඨ. 345). ඉෙං

සත්තඛණ්ඩචීවරගමව මහාඅට්ඨෙථායං විහිතන්ති ඉොනිපි තගෙව වට්ටති.
වුත්තම්පිගචතං‘‘අයගමවහිනගයොමහාඅට්ඨකථායං වුත්ගතො’’ති.භික්ඛුනා
කුසිං…ගප.… බාහන්තම්පිචාති සබ්බං විධිං ෙස්ගසත්වාව ඡින්නං
පඤ්චකාදි්පගභෙකංසමණසාරු්පංතිචීවරංකත්තබ්බන්තිගයොජනා. 

565-6. යථාවුත්තවිධිං අවිරාගධත්වා චීවරං ක්පබින්දුං ෙත්වා
සඞ්ඝාටිආදිනාගමන අධිට්ඨායපරිභුඤ්ජන්තස්ස අධිට්ඨානංකථංභිජ්ජතීති

ආහ ‘‘දාකනනා’’තිආදි. දාකනනාතිඅඤ්ඤස්ස ොගනන. අච්ඡිජ්  ාකහනාති

අඤ්ගඤන අච්ඡින්දිත්වා ගහගණන. විස්සාසග් හකණන චාති අත්තනි

විස්සාගසන අඤ්ඤස්ස ගහගණන. හීනායාවත්තකනනාති සික්ඛං
අ්පච්චක්ඛාය ගිහිභාවූපගමගනන අඤ්ඤස්ස ොගන විය චීවගර
නිරාලයභාගවගනවපරිච්චත්තා. 

ගකචි පන ‘‘හීනායාවත්තකනනාති භික්ඛුනියා ගිහිභාවූපගමගනනාති
එවමත්ථංගගහත්වාභික්ඛුපනවිබ්භන්ගතොපියාවසික්ඛංන පච්චක්ඛාති, 
තාව භික්ඛුගයවාති අධිට්ඨානං න විජහතී’’ති වෙන්ති, තං න ගගහතබ්බං



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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‘‘භික්ඛුනියාහීනායාවත්තගනනා’’ති විගසගසත්වා අවුත්තත්තා, භික්ඛුනියා
ච ගිහිභාවූපගමගන අධිට්ඨානවිජහනං විසුං වත්තබ්බන්ති නත්ථි තස්සා
විබ්භමගනගනවඅස්සමණිභාවගතො. 

සික්ඛායාති භික්ඛුසික්ඛාය. පහාකනනාති පච්චක්ඛාගනන.
සික්ඛාපච්චක්ඛානංපගනත්ථසගච භික්ඛුලිඞ්ගගඨිගතොසික්ඛංපච්චක්ඛාති, 
තස්ස කායලග්ගම්පිචීවරං අධිට්ඨානං විජහතීති ෙස්සනත්ථං ගහිතං. 

‘‘සික්ඛායචපහානකතො’’තිච ලිඛන්ති, තං‘‘හීනායාවත්තගනනාපි, සික්ඛාය
ච පහානගතො’’ති පාඨක්කගම සති යුජ්ජති. යථාවුත්ගතො පන පාගඨො
‘‘සික්ඛායචපහාගනන, හීනායාවත්තගනනපී’’තිපාඨක්කගමයුජ්ජති. යථා
තථාවාගහොතු, නගකොචිවිගරොගධො. 

පච්චුද්ධාකරනාති චීවරස්ස පච්චුද්ධරගණන. ‘‘කාලකිරියායා’’ති 

අට්ඨෙථාවචනගතො විනාකසනාතිචීවරසාමිකස්සජීවිතවිනාගසොවවුච්චතීති. 

ලිඞ් ස්ස පරිවත්තනාති භික්ඛුස්ස ඉත්ථිලිඞ්ගපරිවත්තනා, භික්ඛුනියා

පුරිසලිඞ්ගපරිවත්තනාති එවං උභයථා ලිඞ්ගස්ස පරිවත්තගනන. සබ් ං 

නවවිධම්පි චීවරං. අධිට්ඨානන්ති එත්ථ ‘‘ඉගමහි අට්ඨහී’’ති ගසගසො.

වුත්ගතොවායමත්ගථො අට්ඨෙථායං ‘‘තත්ථ පුරිගමහි අට්ඨහි සබ්බචීවරානි 

අධිට්ඨානං විජහන්තී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.469). භිජ් තීති පජහති. ඡිද්ෙස්ස

භාගවො ඡිද්දභාකවො, තස්මිං, ඡිද්ගෙ සති ඡිද්ගෙ ජාගතති වුත්තං ගහොති. 

තිචීවරන්ති තීසු චීවගරසු අඤ්ඤතරන්ති වුත්තං ගහොති. තිචීවරගමව වාති
ගගහතබ්බං.වුත්තඤ්ච‘‘ඡිද්ෙභාගවනපන තිචීවරස්ගසවා’’ති. 

567. කීව්පමාගණ ඡිද්ගෙ ජාගතති ආහ ‘‘ෙනිට්ඨස්සා’’තිආදි. 

‘‘ෙනිට්ඨ…කප.… මාණෙ’’න්තිඉමිනාගහට්ඨිමපරිච්ගඡෙං ෙස්ගසති. 

568. එකෙො තන්තුපීතිදීඝගතො වාතිරියගතොවාඑකම්පිසුත්තං. 

569. ජිණ්ණට්ඨාගනඅග්ගළංගෙන්ගතනගතචීවරිගකනවත්තිතබ්බවිධිං

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘පඨම’’න්තිආදි. පඨමන්ති ඡින්නට්ඨානස්ස ඡින්ෙනගතො

පුබ්ගබගයව. අග් ෙං දත්වාති වත්ථඛණ්ඩං අල්ලියාගපත්වා. රක්ඛතීති
එත්ථ ‘‘අධිට්ඨාන’’න්ති අනුවත්තගත, ‘‘ගතචීවරිගකො භික්ඛූ’’ති ලබ්භති, 
එවං වත්ථඛණ්ඩං අල්ලියාගපන්ගතො ගතචීවරිගකො භික්ඛු අධිට්ඨානං
රක්ඛතීතිවුත්තංගහොති.විපරියාගයන අධිට්ඨානංභින්ෙතීතිලබ්භති.පඨමං
ද්ගව ගකොටිගයො ඝගටත්වාති ගයොජනා. මජ්ගඣ ජිණ්ණං අධිට්ඨිතචීවරං
මජ්ගඣඡින්ෙන්ගතොතගතොපුබ්ගබගයවද්ගවගකොටිගයොඑකගතො ඝගටත්වා

සිබ්බිත්වා. පච්ඡාතිගකොටිඝටනගතො පච්ඡා. ඡින්දතීතිමජ්ඣංඋභයගකොටිං

කාතුංඡින්ෙති. රක්ඛතීතිවුත්ත්පකාරගමව. 

570. තිචීවගර කත්ථ ජාතං ඡිද්ෙමධිට්ඨානං භින්ෙතීති ආහ 

‘‘චතුරඞ්ගුලා’’තිආදි.චත්තාරිචඅට්ඨච චතුරට්ඨං, චතුන්නංඅට්ඨන්නංවා
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අඞ්ගුලානං සමාහාගරො චතුරට්ඨඞ්ගුලං, තස්මාති ගගහතබ්බං. චතුරඞ්ගුලා

අට්ඨඞ්ගුලාති ගයොජනා. ඔරන්ති අබ්භන්තරං. එකඤ්ච ද්ගව ච එකද්ගව, 

ගතසං එෙද්වින්නං, ‘‘චීවරාන’’න්තිපකරණගතොලබ්භති, එකස්ස චීවරස්ස, 
ද්වින්නඤ්ච චීවරානන්ති ගයොජනා. යථාසඞ්ඛයානුද්ගෙසවගසන එකස්ස 
තිරියගතො චතුරඞ්ගුලගතොඔරං, ද්වින්නංතිරියගතො අට්ඨඞ්ගුලගතොඔරන්ති
ගයොජනා. වාකයද්වගයපි‘‘ඡිද්ෙංභින්ෙගතවා’’තිගයොගජතබ්බං. 

එෙස්ස චීවරස්සාති අන්තරවාසකචීවරස්ස. තිරියකතොති විත්ථාරගතො. 

චතුරඞ්ගුලං ඔරන්තිචතුරඞ්ගුලගතො අබ්භන්තගරඡිද්ෙං අධිට්ඨානං භින්ෙති. 

ද්වින්නන්ති උත්තරාසඞ්ගසඞ්ඝාටීනං. තිරියකතොති විත්ථාරගතො. 

අට්ඨඞ්ගුලකතො ඔරන්ති අට්ඨඞ්ගුලගතො අබ්භන්තගර. තිණ්ණම්පි දීඝගතො

විෙත්ථියා ඔරං ඡිද්ෙං අධිට්ඨානං භින්ෙගතවාති ගයොජනා. එත්ථ විදත්ථි 
වඩ්ඪකිවිෙත්ථි ගගහතබ්බා. එවං වුත්තපරිච්ගඡෙබ්භන්තගර ඡිද්ගෙ ජාගත
තස්සචීවරස්ස අතිගරකචීවරත්තා ෙසාහමනතික්කමිත්වාසූචිකම්මංකත්වා
අධිට්ඨාතබ්බං.තථාඅකගරොන්ගතනපන පරික්ඛාරගචොළංඅධිට්ඨාතබ්බං. 

571. ‘‘නිසීදනස්සා’’ති ‘‘නිසීෙනචීවරස්සා’’ති වත්තබ්ගබ 

උත්තරපෙගලොගපන වුත්තන්ති ෙට්ඨබ්බං. දියඩ්ඪාති එත්ථ විගසසිතබ්බා
විෙත්ථි‘‘ද්ගවවිෙත්ථිගයො’’තිච‘‘සුගතස්සවිෙත්ථියා’’තිච වුත්තසාමත්ථියා

ලබ්භති. අඩ්ගඪන දුතියා දියඩ්ඪා, දුතියං අඩ්ඪගමතස්සාති ‘‘දුතියඩ්ඪා’’ති

වත්තබ්ගබතිය-පච්චයගලොගපන ‘‘දියඩ්ඪා’’තිවුත්තං, අඩ්ඪදුතියාති වුත්තං

ගහොති. ‘‘සු තස්සවිදත්ථියා’’තිපමාණනියමස්සකතත්තා වඩ්ඪකිවිෙත්ථියා
තිස්ගසො විෙත්ථිගයො එකා සුගතවිෙත්ථි ගහොති. ඉෙං නිසීෙනචීවරං දීඝගතො
වඩ්ඪකිහත්ගථන තිහත්ථං, විත්ථාරගතො ඡළඞ්ගුලාධිකද්විහත්ථ්පමාණං
ගහොති. ‘‘ෙසා විෙත්ථී’’ති (පාචි. 533) වුත්තත්තා දියඩ්ඪහත්ථා ෙසාති
ගවදිතබ්බා. 

572. චතස්කසොති එත්ථාපි ‘‘විෙත්ථිගයො’’ති සාමත්ථියාව ලබ්භති. 
‘‘කණ්ඩු්පටිච්ඡාදියා’’තිවිභත්තිපරිණාගමනදීඝගතොතිගයොජනා. 

573. අඩ්ඪං ගතයයං තතියං යස්සා සා අඩ්ඪකතයයා, අඩ්ඪතතියාති 
වුත්තංගහොති. 

574. තගතො උත්තරිං තදුත්තරිං, තස්ස තස්ස වුත්ත්පමාණගතො

අතිගරකං. අධිෙච්කඡදනන්ති අධිකස්ස පමාණාතිරිත්තට්ඨානස්ස ගඡෙනං 
අස්ස පාචිත්තියස්ස ගෙසනායාති අධිකච්ගඡෙනං, වුත්ත්පමාණගතො 

අධිකට්ඨානං ඡින්දිත්වා ගෙගසතබ්බං පාචිත්තියං. උදීරිතං වුත්තං පාළියාති
අත්ගථො. 

575. අප්පමාකණනාතිගුණවගසනඅ්පමාගණනසම්මාසම්බුද්ගධන. 
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576. සබ්බං වට්ටතීති සම්බන්ගධො. ‘‘සබ් ’’න්ති ඉමිනා අට්ඨෙථාය 
ආගතං නීලාදිං සඞ්ගණ්හාති. මහන්තාදිගභෙං සබ්බං පච්චත්ථරණචීවරං
වට්ටති. 

577. ‘‘මුඛපුඤ්ඡනගචොළං එක’’න්තිපෙච්ගඡගෙො.එකංගධොවිත්වායාව 

සුක්ඛාපීයති, තාව අඤ්ගඤන මුඛපුඤ්ඡගනන භවිතබ්බත්තා ආහ ‘‘ද්කවපි

වට්ටන්තිසබ් ථා’’ති. 

579. පමාණගතො, ගණනගතො ච අතීතාති පමාණ ණනාතීතා. 
‘‘පමාණාතීතා’’ති වචගනන විනයධරානං අ්පමාණගුණතං ෙස්ගසති, 
‘‘ගණනාතීතා’’තිඉමිනාඅතික්කන්තගණනතං.පකතං විනගයපඨමංකතං
බුද්ගධන භගවතා පඤ්ඤත්තං ජානන්තීති පකතඤ්ඤූ, විනයධරා, ගත 

පෙතඤ්ඤුකනො. 
අපරිමාණගුණමණිගණභූසිතඋපාලිොසකාදිමහාගථරාචරියපරම්පරාගතා
සඞ්ඛයාපථාතීතා විනයධරාතිවුත්තංගහොති. 

580. සු තට්ඨඞ්ගුලායාමන්ති වඩ්ඪකිරතන්පමාණදීඝං. 

චතුරඞ්ගුලවිත්ථතන්ති වඩ්ඪකිවිෙත්ථි්පමාණවිත්ථාරං. වික්පනුපගං

පච්ඡිමං චීවරං නාම ගහොති. පච්ඡිමං චීවරන්ති පරිස්සාවනපටාදීනං
විගසසනං, පච්ඡිමචීවර්පමාණන්තිවුත්තංගහොති. 

581. පරිස්සාවපටන්ති උෙකපරිස්සාවනත්ථං පටං. පත්තත්ථවිෙන්ති

පත්තකඤ්චුකං. කපොත්ථෙත්ථවිෙන්තිගපොත්ථකකඤ්චුකං. ආදිග්ගහගණන
පච්ඡිම්පමාණාදිංයංකිඤ්චිපටං, ෙණ්ඩපටඤ්ච සඞ්ගණ්හාති. 

582. අධිට්ඨාතුන්ති පරික්ඛාරගචොළං අධිට්ඨාතුං. ඨපිකතති අනධිට්ඨාය

ඨපිගත. මහාපච්චරියං පන‘‘අනාපත්තී’’ති(පාරා.අට්ඨ.2.469) ආහ. නත්ථි 

කදොසතාතිගෙොගසොඑවගෙොසතා.‘‘අත්තගනොසන්තකභාවගතොගමොගචත්වා

ඨපිතං සන්ධාය මහාපච්චරියං අනාපත්ති වුත්තා’’ති වෙන්ති. ‘‘ඉමිනා 
ගභසජ්ජං ගචතාගපස්සාමි, ඉෙං මාතුයා ෙස්සාමී’’ති ඨගපන්ගතන
අධිට්ඨාතබ්බං.‘‘ඉෙං ගභසජ්ජස්ස, මාතුයා’’තිවිභජිත්වාසසන්තකභාවගතො
ගමොචිගතඅධිට්ඨානකිච්චංනත්ථීති අධි්පාගයො.ගහොතිගචත්ථ– 

‘‘යංවත්ථංභික්ඛුනාලද්ධං, කතංමාතාදිසන්තකං; 
නිස්සග්ගියංනගහොතීති, තමාහුවිනයඤ්ඤුගනො’’ති. 

583. වස්සමාකසචතුකරොතිවස්සාගනචතුගරොමාගස, අධිට්ඨානකිරියාය 
චත්තාගරො මාගස අවිච්ගඡගෙොති අච්චන්තසංගයොගග උපගයොගවචනං. 

වස්සිගකචත්තාගරොමාගසනිවාගසතබ්බාසාටිකා වස්සිෙසාටිො. 
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584. කණ්ඩුං පටිච්ඡාගෙතීති ෙණ්ඩුප්පටිච්ඡාදි, කණ්ඩුගරොගාතුරස්ස 
භික්ඛුගනො ත්පටිච්ඡාෙනත්ථමනුඤ්ඤාතචීවරස්ගසතමධිවචනං. ගහොන්ති
ගචත්ථ– 

‘‘මාතිෙට්ඨෙථායස්සා, කණ්ඩුච්ඡාදිකසාටියා; 
නකාලාතික්කගමවුත්තං, අධිට්ඨානවිවට්ටනං. 

අධිට්ඨානපහානඞ්ගග-සුවුත්තත්තාවිගසසගතො; 
වීමංසිතබ්බංවිඤ්ඤූහි, තත්ථයංකාරණංසියා’’ති. 

586. ‘‘අසම්මුකඛ එතන්ති චා’’ති වචගනගනව සම්මුගඛ ‘‘ඉම’’න්ති
විඤ්ඤායති.විචක්ඛගණො පච්චුද්ධගරයයාතිගයොජනා. 

587. අධිට්ඨිතන්ති අධිට්ඨානං. 

588. ඉති සබ් මිදන්ති එවං වුත්තං ඉෙං තිචීවරාදීනං 

පමාණාදිසබ්බවිධානං. කතචීවරිෙභික්ඛුකනොති තිචීවරාධිට්ඨාගනන 
අධිට්ඨිතගතචීවරිකස්ස විනයගතචීවරිකස්ස. තිණ්ණං චීවරානං සමාහාගරො 

තිචීවරං, තිණ්ණං තිචීවරානං සමාහාගරොති ‘‘තිතිචීවර’’න්ති වත්තබ්ගබ
එකගෙසසරූගපකගසසනගයන ‘‘තිචීවර’’න්ති නවචීවරානි සඞ්ගහිතානි, 
තිචීවගර නියුත්ගතො ගතචීවරිගකොති විනයගතචීවරිගකො වුච්චති.
ධුතඞ්ගගතචීවරිකස්සාපි තිචීවගර ඉෙගමව විධානන්ති ගසොපි සඞ්ගය්හති.
අඤ්ගඤසු වා පන ඡසු චීවගරසු පරික්ඛාරගචොළං එකං අංසකාසාවගමව

වට්ටති. තථා වත්වාවාති ‘‘ඉමං පරික්ඛාරගචොළං අධිට්ඨාමී’’තිආදිනා

නගයනවත්වා. තං පරික්ඛාරගචොළං. පරික්ඛාරගචොළමස්සඅත්ථි, තත්ථවා

නියුත්ගතොති පරික්ඛාරකචොළිකෙො. 

589. ‘‘තිචීවරං පනපරික්ඛාරගචොළංඅධිට්ඨාතුංවට්ටති, නවට්ටතී’’ති

අනුගයොගංකත්වා‘‘වට්ටතී’’ති (පාරා.අට්ඨ.2.469) අට්ඨෙථාය වුත්තත්තා

ඉධ ‘‘තිචීවර’’න්ති චීවරත්තයගමව වුත්තං. ‘‘සුඛපරිහාරත්ථං එකම්පි
වික්ගපතබ්බ’’න්ති වචනගතො එකගෙගස සමුොගයොපචාරවගසන එකම්පි
වික්ගපතබ්බගමවගහොති. 

පරික්ඛාරකචොෙං ොතුම්පි වට්ටතීති බද්ධසීමගතො බහි වසන්ගතන
එකගකනගතචීවරිගකනඅන්ගතොඅරුගණඅසතියාතීසුචීවගරසු හත්ථපාගස
අකගතසු නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං ගහොතීති, විනයකම්මං කාතුං 
සභාගපුග්ගලානංදුල්ලභත්තා චසුඛපරිහාරත්ථංතීසුඑකංවා සබ්බානිඑව
වාතිචීවරනාගමනකතාධිට්ඨානානිපච්චුද්ධරිත්වාපරික්ඛාරගචොළනාගමන 
අධිට්ඨාතුම්පිවට්ටතීතිවුත්තංගහොති. 

එවං අග්ගගහත්වා ‘‘සගච තිචීවරං පරික්ඛාරගචොළාධිට්ඨානං ලගභයය, 
උගෙොසිතසික්ඛාපගෙ පරිහාගරො නිරත්ථගකො භගවයයා’’ති (පාරා. අට්ඨ.
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2.469) වුත්තං මහාපදුමත්ගථරස්ස මතං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘එවං

චුකදොසිකත’’තිආදි. එවං කචති එවං තිචීවරං පරික්ඛාරගචොළං අධිට්ඨහිත්වා 

පරිහරිතුං වට්ටති ගච. උකදොසිකතති ඉමස්ස සික්ඛාපෙස්ස අනන්තගර

දුතියකථිනසික්ඛාපගෙ. වුත්කතො පරිහාකරොති ‘‘එකකුලස්ස ගාගමො ගහොති
පරික්ඛිත්ගතො ච. අන්ගතොගාගම චීවරං නික්ඛිපිත්වා අන්ගතොගාගම

වත්ථබ්බ’’න්තිආදිනා(පාරා.478) නගයන පදභා නාවසාගනවුත්ගතො, ඉධ
ච ‘‘ගාමාදීසු පගෙගසසූ’’තිආදිනා නගයන අනන්තරං වක්ඛමාගනො

තිචීවරස්ස පරිහරණවිධි. නිරත්ථකෙොති පරික්ඛාරගචොළනාගමන
අධිට්ඨිතචීවරස්ස ගතන විධිනා තිචීවරං අපරිහරන්තස්සාපි භික්ඛුගනො
අනාපත්තිභාවගතොනි්පගයොජගනොතිඅත්ගථො. 

590. ත්පරිහරිතුමාහ ‘‘න’’ඉච්චාදි.නනිරත්ථගකොතිගයොජනා.ගහතුං 

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘කතචීවරිෙස්කසවා’’තිආදි. ගයො තිචීවරනාගමන අධිට්ඨානං
අපච්චුද්ධරිත්වාසතිංඋපට්ඨගපත්වාඅන්ගතොඅරුගණචීවරංහත්ථපාසගතො 

අගමොගචත්වා අරුණං උට්ඨාගපති, තාදිසස්ස කතචීවරිෙස්කසව තස්මිං
සික්ඛාපගෙ උගෙොසිතපරිහාරස්ස භගවතා ගෙසිතත්තාති අත්ගථො. යස්මා 

තාදිසස්ගසවගතචීවරිකස්සඋගෙොසිතසික්ඛාපගෙපරිහාගරොවුත්ගතො, තස්මා.

තං සබ් ම්පීති තං නවවිධං සබ්බම්පි චීවරං. පරික්ඛාරකචොෙස්සාති
පරික්ඛාරගචොළනාගමන අධිට්ඨහිත්වා චීවරං පරිභුඤ්ජිතුකාමස්ස

පරික්ඛාරගචොළනාගමනඅධිට්ඨාතුං වට්ටති. 

591. ඉමිනා උගෙොසිතපරිහාරස්ස අනිරත්ථකභාවං සාගධත්වා ඉොනි
‘‘තිචීවරං පරික්ඛාරගචොළනාගමනාපි අධිට්ඨාතුං වට්ටතී’’ති ඉමස්ස 
අධිකත්ථස්ස මහාකාරුණිගකන අනුඤ්ඤාතභාගව
කිරියන්තරානුජානනසඞ්ඛාතඅධිකවචනස්ස ඤාපකගහතුභාවං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘අධිට්කඨතී’’තිආදි. ඉමස්මිංගයව සික්ඛාපගෙ අනාපත්තිවාගර ‘‘අනාපත්ති
අන්ගතොෙසාහං අධිට්ගඨති, වික්ගපතී’’ති පාගඨ අනාපත්තිභාගව
‘‘අධිට්ගඨතී’’ති එත්තගකගනව පරියත්ගත (පාරා. 469) ‘‘වික්ගපතී’’ති 
කිරියන්තරානුජානගනන පකාරන්තගරනාපි ගෙොගසො නත්ථීති අධි්පායස්ස
විඤ්ඤාපිතත්තාති අත්ගථො. 

592. එවං ෙකරොන්තස්සාති තිචීවරනාගමන අධිට්ඨානං පච්චුද්ධරිත්වා 
පරික්ඛාරගචොළනාගමන අධිට්ඨහන්තස්ස. ඉොනි අති්පසඞ්ගං

ෙස්ගසතුකාමස්ස ගචොෙකස්ස අධි්පායං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘එව’’න්තිආදි.
මූලාධිට්ඨානං පහාය කාතබ්බ්පකාරන්තරස්සාපි විජ්ජමානත්තා තිචීවරං
පච්චුද්ධරිත්වා මුඛපුඤ්ඡනාදිකං කත්වා අධිට්ඨහගතොපි ගෙොගසො න සියාති
කස්මානාපජ්ජතීතිඅත්ගථො. නඉතිඅති්පසඞ්ගනිවාරගණ. 

593. කිච්චවිධානකතොති ගතසං මුඛපුඤ්ඡනාදීනං අත්තගනො අත්තගනො
කිච්චස්ස සාධනගතො, තාදිසං කිච්චවිගසසාගපක්ඛං විනා තංතංනාගමන

අධිට්ඨාතුං න යුජ්ජතීති අධි්පාගයො. අකිච්චස්සාති
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මුඛපුඤ්ඡනාදිකිච්චරහිතස්ස. අධිෙස්සාති පච්චුද්ධරිත්වා පඨමං

අධිට්ඨානස්ස විජහිතත්තා අතිගරකස්ස. අස්සාතිතිචීවරස්ස. අධිට්ඨානං තු

යුජ් තීති ෙසාහං අනතික්කමිත්වා පරික්ඛාරගචොළනාගමන අධිට්ඨානං පන
යුජ්ජති. 

594. නිධානස්ස මුඛං උපාගයොති නිධානමුඛං, 
අන්තරවාසකාදිතංතංචීවරනාගමන අධිට්ඨානගතො අතිගරකං යං කිඤ්චි
චීවරංයථාඨපිතං ආපත්තිංනකගරොති, තථානිධානස්සඋපාගයොතිඅත්ගථො. 

එතං පරික්ඛාරගචොළාධිට්ඨානං. මහාපච්චරියන්ති බ්රාහ්මණතිස්සභගය
භික්ඛුසඞ්ඝං ජම්බුදීපං ගනතුං සක්කස්ස ගෙවානමින්ෙස්ස ආණත්තියා
විසුකම්ගමන නිම්මිතමහාපච්චරියං නිසීදිත්වා ලිඛිතත්තා තංනාමකායං 
විනයට්ඨකථායං, ‘‘මහාපච්චරියාදිසූ’’තිපිලිඛන්ති. 

595. පරික්ඛාරගචොළනාගමන අධිට්ඨානවිධානස්ස වුත්ත්පමාණං

කතමන්ති ආහ ‘‘චීවර’’න්තිආදි. ‘‘නිොගන උ්පත්තිගතො’’ති පෙච්ගඡගෙො. 

‘‘චීවරං පරිපුණ්ණ’’න්ති නිදාකන ‘‘තිචීවරං සම්පුණ්ණං විජ්ජති, 
ඉෙමතිගරකචීවරංකිංකාතබ්බ’’න්තිභික්ඛූහිභගවගතො ආගරොචිතවත්ථුම්හි. 

උප්පත්තිකතොති පරික්ඛාරගචොළාධිට්ඨානස්ස උ්පන්නත්තා, 
අනුඤ්ඤාතත්තාති අත්ගථො. ‘‘ගතන ගඛො පන සමගයන භික්ඛූනං
පරිපුණ්ණං ගහොති තිචීවරං, අත්ගථො ච ගහොති පරිස්සාවගනහිපි ථවිකාහිපි.
භගවගතො එතමත්ථං ආගරොගචසුං. අනුජානාමි භික්ඛගව

පරික්ඛාරගචොළක’’න්ති (මහාව.357) එත්ථ පාළියං එවංවි්පවාසසුඛත්ථං 
නාගමනාධිට්ඨිතතිචීවරං අධිට්ඨානං පච්චුද්ධරිත්වාපරික්ඛාරගචොළනාගමන
අධිට්ඨාතුං වට්ටතීති සාධගනන තගෙකසාධනත්තා එව එකම්පි චීවරං

වික්ගපතුංවට්ටතීතිවුත්තගමව ගහොති.ගතගනවාහ අට්ඨෙථායං ‘‘එවඤ්ච
සති ගයො තිචීවගර එගකන චීවගරන වි්පවසිතුකාගමො ගහොති, තස්ස
තිචීවරාධිට්ඨානං පච්චුද්ධරිත්වා වි්පවාසසුඛත්ථං වික්පනාය ඔකාගසො
දින්ගනොගහොතී’’ති(පාරා.අට්ඨ.2.469). 

596-8. එත්තාවතා ක්පියචීවරඤ්ච තත්ථ කත්තබ්බඤ්ච ෙස්ගසත්වා

ඉොනිඅක්පියචීවරං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘කුසවාොදී’’තිආදි. කුසන්තිෙබ්බතිණං. 

වාෙන්ති රුක්ඛාදීනං වාකං. ආදි-සද්ගෙන ඵලකං ගහිතං, චීර-සද්ගෙො
චීවරපරියාගයො, ඉමස්මිංකුසාෙගයොගන්ගථත්වාකගත චීවගරගයවවත්තති. 

කෙස ංෙම් ලන්තිමනුස්සගකගසහි වීතකම්බලඤ්ච. වාල ංෙම් ලන්ති

අස්සවාලචමරවාගලහි වීතකම්බලඤ්ච. උලූෙපක්ඛන්ති
ගකොසියසකුණපත්තං.ඉධපනතං ගන්ගථත්වාකතචීවරගමවගගහතබ්බං. 

අජිනක්ඛිකපති අජිනදීපිචම්ගම. ‘‘ධාරයගතො ථුල්ලච්චය’’න්ති පච්ගචකං
සම්බන්ගධො. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 

186 
පටුන 

ෙදලිදුස්කසති කෙලිවාකමයවත්ගථ. එරෙදුස්කසති එරකමයවත්ගථ. 

අක්ෙදුස්කසති අක්කෙණ්ගඩවාගතසංසුත්තානිවාගගහත්වාකතවත්ගථ. 

කපොත්ථකෙතිමකචිවාකමයවත්ගථ. තිරීකටවාති එවංනාමගකරුක්ඛතගච. 

කවඨකනතිසීසගවඨගන. ෙඤ්චුකෙතිකවගච. 

සබ් නීලකෙති ගකවලනීලගක. එස නගයො මඤ්ක ට්ඨාදීසු. 

මහානාමරත්කතති තනුපදුමෙලවණ්ණරත්ගත. මහාරඞ් රත්කතති 
සතපදිවණ්ණරත්ගත. 

599. අච්ඡින්නදසකෙතිඅච්ඡින්නාෙසායස්ස, තස්මිංචීවගර.එසනගයො 

දීඝදකසපි. ඵලදකසති ඵලසදිසගන්ථිතා ෙසා යස්ස, තස්මිං. පුප්ඵදකසති
කණ්ණිකං බන්ධිත්වා විකාගසත්වා කතා ෙසා යස්ස, තස්මිං චීවගරති

අත්ගථො. අච්ඡින්නචීවරස්සාති නග්ගං කත්වා ගචොගරහි විලුත්තචීවරස්ස. 

එත්ථාතිකුසවාකාදීසු, සබ්බනීලාදීසු ච. කිඤ්චීති එකම්පි අක්පියංනත්ථි
අනනුගලොමිකං නත්ථි. ‘‘නග්ගගන එගතසු අක්පියචීවගරසු යංකිඤ්චි
ලද්ධං, ගතනහිරිගකොපිනංපටිච්ඡාගෙත්වා පච්ඡාක්පියචීවගරලද්ගධතං
අධිවාගසත්වා ඉෙං අක්පියචීවරං පරිච්චජිතබ්බං. සබ්බනීලකාදිවත්ගථසු
ලද්ගධසු ක්පියරජගනන රජිත්වා, තං වණ්ණං නාගසත්වා වා 
ක්පියවත්ථානි උභයපස්ගසසු අල්ලියාගපත්වා, පටිච්ඡාගෙත්වා වා

නිවාගසතුංවට්ටතී’’ති අට්ඨෙථායං වුත්තං. 

600. ‘‘අන්කතොදසාහ’’න්ති ඉෙං ‘‘අධිට්ගඨතී’’තිආදීහි සබ්බපගෙහිපි 

ගයොගජතබ්බං. විස්සජ්ක තීති අඤ්ඤස්ස ගෙති. ඉධ ොනං දුවිධං
සම්මුඛාොනං, පරම්මුඛාොනන්ති.පටිග්ගාහකංදිස්වා ‘‘ඉෙංතුය්හං ෙම්මී’’ති

ොනං සම්මුඛාදානං නාම.පරම්මුඛා ‘‘ඉෙං ඉත්ථන්නාමස්සෙම්මී’’තිදින්නං 

පරම්මුඛාදානං. ‘‘ඉෙං ත්වංගණ්හාහී’’තිවා‘‘තුය්හංගණ්හාහී’’තිවාවුත්ගත
‘‘මය්හං ගණ්හාමී’’ති සගච වෙති, ොනගහණද්වයම්පි සුද්ධං. ‘‘ඉෙං තව
සන්තකංකගරොහි, තවසන්තකංගහොතු, තව සන්තකංගහොතී’’තිොයගකන
වුත්ගතගණ්හන්ගතොපි ‘‘මමසන්තකංකගරොමි, මමසන්තකං ගහොතු, මම
සන්තකං ගහොතී’’ති වෙති ගච, ොනං, ගහණඤ්ච අසුද්ධං ගහොති. ‘‘තව
සන්තකං කගරොහී’’තිවුත්ගතපන‘‘සාධුභන්ගතමය්හංගණ්හාමී’’තිවත්වා
ගණ්හාති, ගහණං සුද්ධං. ‘‘ඉෙං තුය්හං ගණ්හාහී’’ති වුත්ගත ‘‘අහං න
ගණ්හාමී’’තිවෙති, පුන ‘‘දින්නංමයා, තුය්හංගණ්හාහී’’තිවුත්ගතඉතගරොපි
පුන පටික්ඛිපති, තං චීවරං කස්සචි අසන්තකත්තා ෙසාහාතික්කගමනාපි
නිස්සග්ගියං න ගහොතීති පච්ඡා ගතසු ද්වීසු ගයො ඉච්ඡති, ගතන අධිට්ඨාය

පරිභුඤ්ජිතබ්බන්ති සබ්බමිෙං අට්ඨෙථාය (පාරා. අට්ඨ. 2.469 අත්ථගතො
සමානං)වුත්තං. 

අධිට්ඨිතචීවගරඅධිට්ඨාගනගවමතිගකනඅත්තගනොවිමතිංපඨමංආවි 
කත්වා ‘‘සගච අනධිට්ඨිතං, එවං කගත ක්පියං ගහොතී’’ති චින්ගතත්වා 
නිස්සජ්ගජත්වා විනයකම්මං කගරොන්තස්ස මුසාවාෙගෙොගසො නාපජ්ජති.
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යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘න හි එවං ජානාගපත්වා විනයකම්මං කගරොන්තස්ස 
මුසාවාගෙො ගහොතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.469). ‘‘ගකචි ‘තථා ගවමතිකචීවරං
අඤ්ගඤන විස්සාගසන ගගහත්වා පුන ොතබ්බ’න්ති වෙන්ති, තං න 
සුන්ෙර’’න්ති(පාරා.අට්ඨ.2.469ගථොකංවිසදිසං)තත්ගථවවුත්තං. 

විනස්සතීති ගචොරාදීහි විනස්සති. ‘‘නස්සති, ඩය්හති, අච්ඡින්දිත්වා
ගණ්හන්තී’’ති ඉමානිපි විනාස්පකාරත්තා ‘‘විනස්සතී’’ති ඉමිනාව

සඞ්ගය්හන්ති. තත්ථ ‘‘නස්සතී’’ති ඉෙං ගචොරාදීහි හටං සන්ධාය වුත්තං, 

‘‘විනස්සතී’’තිඉෙංඋන්දූරඛායිතාදිංසන්ධායවුත්තං, ‘‘ඩ්හතී’’තිඅග්ගිනා

ෙඩ්ඪංසන්ධාය. විස්සාකසතිඑත්ථසන්දිට්ගඨොචසම්භත්ගතොචආලපිගතොච
ජීවති ච ගහිගත චත්තමගනො ගහොතීති පඤ්චඞ්ගසමන්නාගගතන අත්තනි

විස්සාගසන අඤ්ගඤන ගහිගතති අත්ගථො. පොසිතාති ‘‘අනාපත්ති
අන්ගතොෙසාහං අධිට්ගඨතී’’තිආදිනා(පාරා.469) නගයනවුත්තා. 

601. ඉෙංපන සමුට්ඨානංනාගමනකථිනසමුට්ඨානංනාමාතිඅත්ගථො.
ඉෙං කථිනසමුට්ඨානං නාම කායවාචගතො ච කායවාචාචිත්තගතො ච
සමුට්ඨාති.අතිගරකචීවරභාවස්සජානනචිත්ගතන පණ්ණත්තිජානනචිත්ගත

අසතිපි ආපත්තිසම්භවගතො අචිත්තං. අනධිට්ඨානගතො, අවික්පනගතො ච 

අක්රියං. කම්මට්ඨානමනුයුඤ්ජන්ගතො වා ගචතියාදිං වන්ෙන්ගතො වා
එකාෙසමංඅරුණංඋට්ඨාගපති, කුසලචිත්ගතොආපජ්ජති, කලහාදිපසුගතොවා
වීතික්කමං ජානන්ගතො වා උට්ඨාගපති, අකුසලචිත්ගතො ආපජ්ජති, 
ඛීණාසගවොපනඅසතියාවාපණ්ණත්තිංඅජානන්ගතොවාතථා කගරොන්ගතො

අබයාකතචිත්ගතො ආපජ්ජතීති තිචිත්තං. වුත්තනගයන 
කම්මට්ඨානාදිමනුයුඤ්ජන්තස්ස ගසොමනස්සචිත්තසමඞ්ගිගනො සුඛගවෙනා, 
උගපක්ඛාචිත්තසමඞ්ගිගනො උගපක්ඛාගවෙනා, කලහාදිපසුතස්ස

ගෙොමනස්සචිත්තසමඞ්ගිගනො දුක්ඛගවෙනා ගහොතීති තිකවදනං. එස නගයො
උපරිපිඑවරූගපඨාගන ගයොගජතබ්ගබො. 

පඨමකථිනකථාවණ්ණනා. 

602.  ාමාදීසු පකදකසසු තිපඤ්චසූති තිචීවරානි නික්ඛිපිත්වා
වි්පවාගසන ගෙොසං, උ්පජ්ජනට්ඨානඤ්ච ෙස්ගසතුං ‘‘ගාගමො

එකූපචාගරො’’තිආදිනා (පාරා. 477) නගයන පාළියං 
වුත්තගාමනිගවසනඋගෙොසිතඅට්ටමාළපාසාෙහම්මියනාවාසත්ථගඛත්තධඤ්
ඤකර- ණආරාමවිහාරරුක්ඛමූලඅජ්ගඣොකාසසඞ්ඛාගතසු පන්නරසසු

චීවරනික්ගඛපට්ඨාගනසූති වුත්තං ගහොති. එත්ථ  ාකමො නාම
එකකුටිකාදිගාගමො. 

නිකවසනං නාම ගාමගතො බහි චතුසාලාදිගකො ගගගහො. ගතනාහ 

 ණ්ඨිපකද ‘‘ගාමනිගවසනානංවිගසසංවෙන්තා‘පුන එකපරිච්ගඡෙංකත්වා
නිගවසිතා බහුගගහා නිගවසනං නාම ගහොන්තී’ති වෙන්ති, තස්මා ඉෙං 
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නිගවසනාදි සබ්බං ‘ගාමගතො බහී’ති ගගහතබ්බ’’න්ති. ඉෙඤ්ච තත්ගථව
වුත්තං ‘‘නිගවසනාදිකං අන්ගතොගාගම ගච ගහොති, ගාගම
වුත්තපරිහාරස්ගසව ලබ්භනගතොඅන්ගතොගාමගතොබහී’තිගගහතබ්බ’’න්ති. 

අට්ඨෙථායං ‘‘උගෙොසිගතොති යානාදීනං භණ්ඩානං සාලා’’ති (පාරා.

අට්ඨ. 2.482-487) වුත්තසරූපං උකදොසිතං නාම. ‘‘අට්ගටොති
පටිරාජාදිපටිබාහනත්ථං ඉට්ඨකාහි කගතො බහලභිත්තිගකො
චතුපඤ්චභූමිගකො පතිස්සයවිගසගසො’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.482-487) 

වුත්තසරූගපො අට්කටො නාම. ‘‘මාගළොති එකකූටසඞ්ගහිගතො 
චතුරස්සපාසාගෙො’’ති (පාරා. අට්ඨ. 482-487) වුත්ගතො

එකකණ්ණිකසඞ්ගහිගතො චතුරස්සගගගහො මාකෙො නාම. පාසාකදොති 

දීඝපාසාගෙො. හම්මියන්ති මුණ්ඩච්ඡෙනපාසාගෙො. නාවාති යාන්පත්ති. 

සත්ථන්ති ජඞ්ඝසත්ථසකටසත්ථවගසන දුවිගධො ජනසමූගහො, ගසො ච
නිවිට්ඨානිවිට්ඨවගසන පච්ගචකං දුවිගධො. තත්ථ නිවිට්ගඨ
වතිආදිපරික්ගඛගපොපිගහොගතව. 

කඛත්තන්ති යවගඛත්තාදිගඛත්තං. ධඤ්ඤෙරණං ඛලං. ආරාකමො 

පු්ඵාරාගමො, ඵලාරාගමො ච. විහාකරොති එකම්පි ගසනාසනං වුච්චති.
‘‘රුක්ගඛොනාමයංමජ්ඣන්තිගකකාගලසමන්තාඡායා ඵරතී’’ති (පාරා.

494) වුත්ත්පමාණපරිච්ඡන්ගනො රක්කඛො. අජ්කඣොොකසො නාම
සත්තබ්භන්තගරො, ගසො විඤ්චාටවිආදිඅගාමකාරඤ්ගඤ ච මච්ඡබන්ධානං

අගමනපගථ සමුද්ෙදීගප ච ලබ්භති. මච්ඡ න්ධානං අ මනපකථො නාම
උෙකපිට්ඨියා ගන්ත්වා පුන තෙගහව ගගහං ආගන්තුං අසක්කුගණයයතාය
දූගරොසමුද්ේපගෙගසොවුච්චති. 

අයංගාමාදිගකොපච්ගචකංඑකූපචාගරො, නානූපචාගරොතිදුවිගධො.තත්ථ 
අජ්ගඣොකාසං විනා ගාමාදිගකො තංතංරාජාදිසාමිකකුලානං
එකත්ථනානත්ථවගසන එකකුලසන්තගකො ගච ගහොති, එකූපචාගරො.
නානාකුලසන්තගකො ගච, නානූපචාගරො ගහොති. වුත්තඤ්ගහතං ‘‘ගාගමො
එකූපචාගරො නාම එකකුලස්ස ගාගමො ගහොතී’’තිආදි (පාරා. 478). 

අට්ඨෙථායම්පි වුත්තං ‘‘එකකුලස්ස ගාගමොති එකස්ස රඤ්ගඤො වා 
ගභොජකස්ස වා ගාගමො’’ති ච ‘‘නානාකුලස්ස ගාගමොති නානාරාජූනං වා
ගභොජකානං වා ගාගමො ගවසාලීකුසිනාරාදිසදිගසො’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.479) 
ච. 

එකකුගලනකාරාපිගතොවිහාගරොඑකූපචාගරො, නානාකුගලහිකාරාපිගතො 

නානූපචාගරො ගහොති. යථාහ  ණ්ඨිපකද ‘‘විහාගර 
එකකුලනානාකුලගවොහාගරො කාරාපකානං වගසන වුත්ගතො’’ති.
අජ්ගඣොකාගස පන උපචාරගභගෙො අබ්භන්තරවගසන ගවදිතබ්ගබො.

වුත්තඤ්ගචතං පාළියං ‘‘අජ්ගඣොකාගසො එකූපචාගරො නාම අගාමගක
අරඤ්ගඤ සමන්තා සත්තබ්භන්තරා එකූපචාගරො. තගතො පරං



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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නානූපචාගරො’’ති. ඉධ එකං අබ්භන්තරං අට්ඨවීසතිරතනං ගහොති. යථාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘එකං අබ්භන්තරං අට්ඨවීසතිහත්ථ’’න්ති (පාරා. අට්ඨ.
2.489). එවං සඞ්ගඛපගතො වුත්තසරූප්පගභොනි පන්නරස ඨානානි
ෙස්ගසතුමාහ ‘‘ගාමාදීසු පගෙගසසු තිපඤ්චසූ’’ති. අයගමත්ථ සඞ්ගඛගපො, 
විත්ථාගරොපන පාළිඅට්ඨකථාවණ්ණනගතොගවදිතබ්ගබො. 

‘‘තිචීවගරන වි්පවාගසයයාති සඞ්ඝාටියා වා උත්තරාසඞ්ගගන වා 
අන්තරවාසගකන වා. අන්ගතොගාගම චීවරං නික්ඛිපිත්වා’’ති (පාරා. 476, 

478) වචනගතො එත්ථ තිචීවරන්ති තිණ්ණං චීවරානමඤ්ඤතරගමව චීවරං 

වත්තබ්බං. එෙරත්තන්ති වි්පවාසකිරියාය අච්චන්තසංගයොගග 

උපගයොගවචනං. අපි-සද්ගෙනකිංපනදිරත්තාදිකන්ති ෙස්ගසති. 

සඞ්ඝසම්මුතියා විනාති තිචීවරං පරිහරිතුං අසමත්ගථන ගිලාගනන
භික්ඛුනාසඞ්ඝංවන්දිත්වාඋක්කුටිකංනිසීදිත්වා අඤ්ජලිංපග්ගය්හ ‘‘අහං
භන්ගතගිලාගනො, නසක්ගකොමිතිචීවරංආොයපක්කමිතුං, ගසොහං භන්ගත
සඞ්ඝං තිචීවගරන අවි්පවාසසම්මුතිං යාචාමී’’ති තික්ඛත්තුං යාචිගතන 
සඞ්ගඝන තස්ස ඤත්තිදුතියාය කම්මවාචාය දින්නං අවි්පවාසසම්මුතිං
විනාති වුත්තංගහොති.තථාලද්ධසම්මුතිකස්සගිලානස්සභික්ඛුගනොතස්මිං
ගගලඤ්ගඤ අවූපසන්ගත වා වූපසන්ගතපි චීවරනික්ගඛපට්ඨානං
ආගමනකාගල වා උ්පන්ගන අඤ්ගඤපි ගරොගග අවූපසන්ගත තායගයව
සම්මුතියානගෙොගසො. 

603. භික්ඛුකනොති අලද්ධසම්මුතිකස්ස භික්ඛුගනො. කතන චීවගරන. 

විප්පවත්ථුං න වට්ටතීති විනා වසිතුං න වට්ටති. කිං වුත්තං ගහොති? 
‘‘එකකුලස්ස ගාගමො ගහොති පරික්ඛිත්ගතො ච, අන්ගතොගාගම චීවරං
නික්ඛිපිත්වාඅන්ගතොගාගමවත්ථබ්බං.අපරික්ඛිත්ගතොගහොති, යස්මිංඝගර
චීවරං නික්ඛිත්තං ගහොති, තස්මිං ඝගර වත්ථබ්බං, හත්ථපාසා වා න 
විජහිතබ්බං. නානාකුලස්ස ගාගමො ගහොති පරික්ඛිත්ගතො ච, යස්මිං ඝගර
චීවරංනික්ඛිත්තංගහොති, තස්මිංඝගරවත්ථබ්බංසභාගයවාද්වාරමූගලවා, 

හත්ථපාසා වා න විජහිතබ්බ’’න්තිආදිනා (පාරා. 478) නගයන පාළියා 
වුත්තට්ඨානගතොබහිඅරුණංඋට්ඨාගපතුංනවට්ටතීතිවුත්තං ගහොති. 

ඉමස්මිං පාගඨ ‘‘පරික්ඛිත්කතො’’තිඉෙංපාකාගරනවාවතියාවාපරිඛාය

වා පරික්ඛිත්තං සන්ධාය වුත්තං. හත්ථපාසා වාති එත්ථ හත්ථපාසා නාම

අඩ්ඪතියරතනං ගහොති. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘තං ඝරං සමන්තගතො
හත්ථපාසා න විජහිතබ්බං, අඩ්ඪගතයයරතන්පමාණා පගෙසා උද්ධං න
විජහිතබ්බන්තිවුත්තංගහොතී’’ති(පාරා. අට්ඨ.2.477-478). 

වි්පවසන්තස්ස ගකො ගෙොගසොති ආහ ‘‘කහොති…කප.… 

අරණුග් කම’’ති. අනුඤ්ඤාතට්ඨානගතො හි බහි චීවගරන විනා අරුණං 
උට්ඨාගපන්තස්ස තං චීවරං නිස්සජ්ජිතබ්බං ගහොති, තංගහතුකා



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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පාචිත්තියාපත්තිපි ගහොතීති අත්ගථො. ගතගනව වක්ඛති
‘‘නිස්සජ්ජිත්වා…ගප.… විඤ්ඤුනා’’ති. 

604. න්හායන්තස්කසවාති චීවරස්ස හත්ථපාසගතො දූගර
නහායන්තස්ගසව, අනාෙගරසාමිවචනං. 

606. අච්ඡින්නං විලුත්තං චීවරං යස්ස ගසො අච්ඡින්නචීවකරො, භික්ඛු, 

තස්සඨානං අච්ඡින්නචීවරට්ඨානං, තස්මිං. 

607. නිවාකසත්වාති එත්ථ ‘‘අන්තරවාසක’’න්ති ච  කහත්වාති එත්ථ
‘‘ඉතරානී’’ති ච ගසගසො. ඉෙඤ්ච ගන්තබ්බට්ඨාගන, ආසන්ගන මග්ගග ච
මනුස්සසම්බාගධ අසති කත්තබ්බෙස්සනං. ඉතරත්ථ නිවාගසත්වා, 
පාරුපිත්වාචසඞ්ඝාටිංඅංගසකත්වාවගන්තබ්බංගහොති.විහාගරසභාගගසු 
අලබ්භමාගනසු ආසනසාලම්පි ගන්ත්වා සභාගස්ස සන්තිගක විනයකම්මං

කත්තබ්බන්ති අට්ඨෙථායං (පාරා.අට්ඨ.2.495 අත්ථගතොසමානං)වුත්තං. 

‘‘නිස්සජ්ජිත්වා’’ති ඉමිනා ‘‘ඉෙං ගම භන්ගත චීවරං රත්තිවි්පවුත්ථං
අඤ්ඤත්ර භික්ඛුසම්මුතියා නිස්සග්ගියං, ඉමාහං සඞ්ඝස්ස නිස්සජ්ජාමී’’ති
සඞ්ගඝ වා ‘‘ඉෙං ගම භන්ගත චීවරං…ගප.… අහං ආයස්මන්තානං
නිස්සජ්ජාමී’’ති තිණ්ණං, ද්වින්නං වා සන්තිගක වා ‘‘ඉෙං ගම
ආවුගසො…ගප.… ඉමාහංආයස්මගතොනිස්සජ්ජාමී’’තිඑකස්සසන්තිගකවා 

වත්වා නිස්සජ්ජිත්වාති වුත්තං ගහොති. විඤ්ඤුනාති එවං 
නිස්සග්ගියවත්ථුනිස්සජ්ජනාදිනාන්පකාරවිධිජානනගකන ඤාණවතාති
අත්ගථො. 

608. තං නිස්සග්ගියචීවරං. 

609. ‘‘අකදන්තස්ස ච නිස්සට්ඨං දුක්ෙට’’න්ති ඉමිනා ‘‘බයත්ගතන 
භික්ඛුනා පටිබගලන ආපත්ති පටිග්ගගහතබ්බා, නිස්සට්ඨචීවරං 

ොතබ්බ’’න්තිවුත්තත්තාඉමංවිධිංජානනතාය  යත්කතන යථාවිධිංකාතුං

සමත්ථතාය පටි කලන ඛන්ධකෙ (චූළව. 239) ආගතනගයන ආපත්තිං
පටිග්ගගහත්වා නිස්සට්ඨචීවරං හත්ගථන ගගහත්වා නිසීොගපත්වා සගච
සඞ්ගඝොගහොති, ‘‘සුණාතුගමභන්ගතසඞ්ගඝො, ඉෙංචීවරංඉත්ථන්නාමස්ස
භික්ඛුගනො නිස්සග්ගියං සඞ්ඝස්ස නිස්සට්ඨං, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, 
සඞ්ගඝො ඉමං චීවරං ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුගනො ෙගෙයයා’’ති, සගච තගයො
ගහොන්ති, ‘‘සුණන්තු ගම ආයස්මන්තා, ඉෙං චීවරං ඉත්ථන්නාමස්ස
භික්ඛුගනො නිස්සග්ගියං ආයස්මන්තානං නිස්සට්ඨං, යොයස්මන්තානං
පත්තකල්ලං, ආයස්මන්තා ඉමං චීවරං ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුගනො
ෙගෙයය’’න්ති, සගච එකගකො ගහොති, ‘‘ඉමං චීවරං ආයස්මගතො ෙම්මී’’ති 
ොතබ්බං, නිස්සට්ඨචීවරං ‘‘අත්තගනොගයව දින්න’’න්ති සුද්ධසඤ්ඤාය
ගගහත්වා අගෙන්තස්සදුක්කටංගහොතීතිවුත්තංගහොති. 
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තස්ස සන්තකභාවං ඤත්වා ගලගසන විලුම්පන්තස්ස පන 
භණ්ඩග්ඝවගසන දුක්කටථුල්ලච්චයපාරාජිකාපත්තිගයො ගහොන්ති. යථාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘තස්ස සන්තකභාවං පන ඤත්වා ගලගසන අච්ඡින්ෙන්ගතො

භණ්ඩංඅග්ඝාගපත්වාකාගරතබ්ගබො’’ති(පාරා.අට්ඨ.2.469). පරියාපුතන්ති
‘‘න භික්ඛගව නිස්සට්ඨචීවරං න ොතබ්බං, ගයො න ෙගෙයය, ආපත්ති

දුක්කටස්සා’’ති(පාරා.470) පාළියං වුත්තන්තිඅත්ගථො. 

610-1. ගථගර ෙහගර චාති එගතසු උගභොසුපි මග්ගං ගච්ඡන්ගතසූති

ගයොජනා. ‘‘කථකර’’ති ඉමිනා අනිස්සිතභාවමාහ, ‘‘දහකර චා’’ති ඉමිනා

නිස්සිතභාවං. ඔහීකනති ඔසක්කිගත. සගච ගසො ගථගරො නිස්සයාචරිගයො

භගවයයාති අධි්පාගයනාහ ‘‘ ර’’න්ති. තස්මිං ෙහගර. වත්ථන්ති තස්ස

හත්ගථ ඨිතචීවරං. න පස්සම්භතීති ධුරනික්ගඛපං අකත්වා ගමගන
සඋස්සාහත්තා නිස්සයපටි්පස්සද්ධි න ගහොතීති අධි්පාගයො. ගතගනව
‘‘මුහුත්ත’’න්තිආදිමාහ. 

614. පච්චුද්ධාගර අන්ගතොගයවාරුගණති ඉමිනා සම්බන්ගධො, 
ෙහරභික්ඛුගනො දූරභාවඤ්ච අරුණුග්ගමනඤ්ච ඤත්වා චීවරස්ස
අනිස්සග්ගියත්ථං තස්ස හත්ගථ ඨිතභාවං සල්ලක්ගඛත්වා පුරාරුණා

පච්චුද්ධගරතිඅත්ගථො. විස්සජ්ක තීතිඅඤ්ඤස්සගෙති. විනස්සතීතිගචොරාදීහි
නස්සති. 

දුතියකථිනකථාවණ්ණනා. 

616. අොලචීවරන්ති ‘‘අකාලචීවරං නාම අනත්ථගත කථිගන
එකාෙසමාගස උ්පන්නං, අත්ථගත කථිගන සත්තමාගස උ්පන්නං, 
කාගලපි ආදිස්ස දින්න’’න්ති (පාරා. 500) වචනගතො අනත්ථතකථිගන
විහාගර ‘‘චීවරමාගසො’’තිගයො පුබ්බකත්තිකකාළපක්ඛපාටිපෙගතො පට්ඨාය
යාව අපරකත්තිකපුණ්ණමී, තාව මාගසො වුච්චති, තගතො පගරසු එකාෙසසු
මාගසසු උ්පන්නඤ්චඅත්ථතකථිගනවිහාගරගයො චීවරමාගසො, ගහමන්තා
ච චත්තාගරො මාසාති පඤ්චමාසගතො බහි සත්තසු මාගසසු උ්පන්නඤ්ච 
අත්ථතකථිගන පඤ්ච මාසා යථාපරිච්ඡින්නකාගල සඞ්ඝස්ස ච ‘‘ඉෙං
අකාලචීවරං ෙම්මී’’තිපුග්ගලස්සච‘‘ඉෙංතුය්හංෙම්මී’’තිදින්නඤ්ගචතිඉෙං 
අකාලචීවරන්ති අත්ගථො. ‘‘උ්පන්න’’න්ති ගසගසො, ‘‘උ්පජ්ගජයය
සඞ්ඝගතො වා ගණගතො වා ඤාතිගතො වා මිත්තගතො වා පංසුකූලගතො වා
අත්තගනො වා ධගනනා’’ති (පාරා. 500) වචනගතො සඞ්ඝස්ස වා ‘‘ඉෙං
සුත්තන්තිකගණස්සගෙම, ඉෙංආභිධම්මිකගණස්සගෙමා’’තිආදිනා නගයන
ගණස්ස වා දින්නගතො අත්තගනො වස්සග්ගගන වා ඤාතිආදිගතො වා 
සුසානාදිපංසුකූලගඛත්තගතො වා අත්තගනො සන්තගකන
සුත්තක්පාසාදික්පියවත්ථුගතොවා උ්පන්නචීවරන්තිඅත්ගථො. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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මාසපරමංනික්ඛිකපති මාගසො පරමං පමාණං එතස්සනික්ඛිපනස්සාති
මාසපරමං, නික්ඛිපනන්තිකිරියාවිගසසනංකාතබ්බං, මාසපරමං නික්ඛිපනං
කගරයයාති වුත්තං ගහොති. ‘‘ආකඞ්ඛමාගනන භික්ඛුනා පටිග්ගගහතබ්බං, 
පටිග්ගගහත්වා ඛි්පගමව කාගරතබ්බං, ගනො චස්ස පාරිපූරී, මාසපරමං
ගතනභික්ඛුනාතං චීවරංනික්ඛිපිතබ්බංඌනස්සපාරිපූරියා’’ති(පාරා.500) 
වචනගතො එවං උ්පන්නං චීවරං ඉච්ඡන්ගතන පටිග්ගගහත්වා සගච
පගහොති, ෙසාහමනතික්කාගමත්වාකාගරතබ්බං.සගච න්පගහොති, ඌනස්ස
පරිපූරණත්ථංමාසපරමංඨගපතබ්බන්තිඅත්ගථො. 

කොඑවංනික්ඛිපිතබ්බන්තිආහ ‘‘සති පච්චාසායා’’ති, ‘‘පච්චාසාගහොති
සඞ්ඝගතො වා ගණගතො වා ඤාතිගතො වා මිත්තගතො වා පංසුකූලගතො වා
අත්තගනො වා ධගනනා’’ති (පාරා. 500) වුත්තසඞ්ඝාදිගතො අත්තගනො 
වස්සග්ගාදිගතො ලගභයය, ගතන ‘‘ඉමස්ස ඌගන පරිපුණ්ගණ

කාගරස්සාමී’’ති පච්චාසාය සති එවං නික්ඛිපිතබ්බන්ති අත්ගථො. තකතො

උද්ධං ඨකපතුං නවට්ටතීති මාසගතොඅතිගරකකාලංනික්ඛිපිතුංනවට්ටති, 
නිස්සග්ගියපාචිත්තියංගහොතීති අත්ගථො. 

යදි එවං ‘‘තෙහු්පන්ගන මූලචීවගර පච්චාසාචීවරං උ්පජ්ජති, ෙසාහා
කාගරතබ්බං…ගප.… වීගස උ්පන්ගන මූලචීවගර පච්චාසාචීවරං 
උ්පජ්ජති, ෙසාහා කාගරතබ්බ’’න්ති (පාරා. 500) කස්මා ආහාති? 
පච්චාසාචීවරස්ස ෙසදිවගස අතික්කම්ම ඨගපතුං අයුත්තත්තා, මූලචීවරස්ස

තග්ගතිකත්තා එවං වුත්තං. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘මූලචීවරස්ස
උ්පන්නදිවසගතො යාව වීසතිගමො දිවගසො, තාව උ්පන්නං පච්චාසාචීවරං
මූලචීවරංඅත්තගනොගතිකංකගරොතී’’ති(පාරා. අට්ඨ.2.500). 

තතියකථිනකථාවණ්ණනා. 

618-9. භික්ඛුනියා ගයො ගධොවාගපතීති සම්බන්ගධො. ‘‘භික්ඛුනී නාම
උභගතොසඞ්ගඝ උපසම්පන්නා’’ති (පාරා. 500) වචනගතො භික්ඛුනිසඞ්ගඝ
ඤත්තිචතුත්ථාය කම්මවාචාය, භික්ඛුසඞ්ගඝ ඤත්තිචතුත්ථාය

කම්මවාචායාති අට්ඨවාචිකාය උපසම්පන්නා භික්ඛුනී නාම. භුත්තන්ති
භික්ඛුනා අත්තනා පරිභුත්තං රජිතං ආදින්නක්පං, ‘‘පරිගභොගං
කරිස්සාමී’’ති අන්තමගසො සීසං ඨගපත්වා සයනමත්ගතනාපි පුරාණභූතං

චීවරන්තිඅත්ගථො.යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘රජිත්වාක්පංකත්වාඑකවාරම්පි
නිවත්ථංවා පාරුතංවාඅන්තමගසොපරිගභොගසීගසනඅංගසවාමත්ථගකවා
කත්වාමග්ගංගගතොගහොති, උස්සීසකංවාකත්වානිපන්ගනොගහොති, එතම්පි

පුරාණචීවරගමවා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.503-505). වත්ථන්ති කාරිගය
කාරගණොපචාරවගසනචීවරගමව ආහ. 

අඤ්ඤාතිොයාති ‘‘අඤ්ඤාතිකා නාම මාතිගතො වා පිතිගතො වා යාව
සත්තමා පිතාමහයුගා අසම්බද්ධා’’ති වචනගතො අත්තගනො වා තස්සා වා
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මාතුවාපිතුවාපරම්පරායයාවසත්තමා යුගා, එත්ථන්තගරගයනගකනචි
ඤාතගකන අසම්බද්ධභාගවන අඤ්ඤාතිකායාති අත්ගථො. යථා චාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘පිතාමගහොගයව පිතාමහයුගං. තගතො උද්ධං සබ්ගබපි
පුබ්බපුරිසා පිතාමහග්ගහගණගනව ගහිතා. එවං යාව සත්තගමො පුරිගසො, 

තාව යා අසම්බද්ධා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.503-505). ආකෙොටාකපතීති 
පහරාගපති. 

තකතො ගධොවාපනාදිගතො. නිස්සග්ගියාපත්තීති නිස්සග්ගියස්ස ආපත්ති 
නිස්සග්ගියාපත්ති, නිස්සග්ගියස්ස චීවරස්ස නාගමන විසිට්ඨා
පාචිත්තියාපත්ති ගහොතීති අත්ගථො. ඉෙඤ්ච තිණ්ණං පගයොගානං අන්ගත
ආපජ්ජිතබ්බාය ආපත්තියා ෙස්සනං. තස්ස නිගයොගගන ගධොවනාදිං
කගරොන්තියා භික්ඛුනියා තෙත්ථං සබ්බපුබ්බපගයොගගණනාය භික්ඛුගනො

දුක්කටං ගහොතීති ගගහතබ්ගබො. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘යාවනං ගධොවිත්වා
උක්ඛිපති, තාව භික්ඛුනියා පගයොගග පගයොගග භික්ඛුස්ස දුක්කට’’න්ති 

(පාරා. අට්ඨ. 2.503-505). පඨකමනාති තීණිපි කාරාගපන්තස්ස යං පඨමං

කාරාගපති, ගතනාතිඅත්ගථො. දීපිතන්ති‘‘අඤ්ඤාතිකායඅඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී
පුරාණචීවරං ගධොවාගපතිරජාගපතිආගකොටාගපති, නිස්සග්ගිගයනආපත්ති
ද්වින්නං දුක්කටාන’’න්තිආදිනා(පාරා.506) ගෙසිතං.ඉමිනානගයනද්ගව
කාරාගපන්තස්ස පඨගමන නිස්සග්ගියාපත්ති, දුතිගයන දුක්කටන්ති
අයමත්ගථොසඞ්ගය්හති. 

620. ‘‘කධොවනත්ථායකදතී’’තිඉමිනා‘‘භුත්තංවත්ථ’’න්තිඅධිකාරගතො 
ලබ්භති. 

621. සාමකණරනිද්කදකසපීති ‘‘සාමගණරා’’තිනිද්ගෙගසොනාම යස්ස, 
තස්මිම්පි, අත්තනා පරිභුත්තං වත්ථං ගධොවනත්ථාය ගෙතීති ගයොජනා, 
අත්තගනො පරිභුත්තං චීවරං ගධොවනත්ථාය සාමගණරස්ස ගෙතීති අත්ගථො. 

පි-සද්ගෙො සමුච්චයත්ගථො. උපසම්පජ් ාති පුබ්බකිරියාය ‘‘ගධොවතී’’ති
අපරකිරියාසාමත්ථියාලබ්භති. 

622. දහරානඤ්ච භික්ඛූනන්ති අත්තගනො නවකතරානං භික්ඛූනං. 

නියයාදිකත දින්ගන. එසනකයොති ‘‘එගකන පාචිත්තියං, අවසිට්ගඨහි ද්වීහි
වාඑගකනවාසබ්බපගයොගගසුදුක්කටංගහොතී’’ති නගයො. 

623. චීවකරතිපරිභුත්තචීවගර. 

624. ‘‘කධොවනප්පච්චයාකයවා’’ති ඉමිනා ඉතරද්වයස්ස තස්ස
අනාණත්තියා කතත්තාතගතොඅනාපත්තිභාවමාහ. 

626. ඤාතිොතිඑත්ථ‘‘පටිසඞ්ඛාගයොනිගසො’’තිආදීසු(ම.නි.1.22-23, 
422; අ. නි. 6.58; 8.9; මහානි. 206; ධ. ස. 1355; විභ. 518) විය
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ගාථාබන්ධවගසන ය-කාරගලොගපො, ඤාතිකාය භික්ඛුනියාති අත්ගථො.

‘‘ඤාතිකා අඤ්ඤාතිසඤ්ඤිස්සා’’ති පෙච්ගඡගෙො. පච්චත්ථරණන්ති
මඤ්චපීගඨඅත්ථරිතබ්බං පච්චත්ථරණචීවරඤ්ච. 

627. ‘‘භික්ඛුනීනං වකසනා’’ති ඉෙං භික්ඛුසඞ්ගඝපි උපසම්පන්නා ගච, 

පාචිත්තියසම්භවා වුත්තං. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘භික්ඛූනං සන්තිගක
උපසම්පන්නාය පන යථාවත්ථුකගමවා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.506). 
භික්ඛුනිසඞ්ගඝ පඨමං උපසම්පජ්ජිත්වා පච්ඡා භික්ඛුසඞ්ගඝ ගච
උපසම්පජ්ජති, ගකවලං භික්ඛුසඞ්ගඝ උපසම්පන්නාති න වුච්චතීති තා
භගවති ධරමාගන පඨමං පබ්බජිතා පඤ්චසතා සාකියානිගයො වුච්චන්ති.

යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘භික්ඛූනං සන්තිගක උපසම්පන්නා නාම පඤ්චසතා 
සාකියානිගයො’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.506). භික්ඛුගනො ලිඞ්ගග පරිවත්ගත
තස්ගසවඋපසම්පන්නකම්මස්සඅනුඤ්ඤාතත්තාගසොපිගගහතබ්ගබොගයව. 

628. අවුත්තා කධොවතීති ‘‘ඉමං චීවරං ගධොවා’’ති අවුත්තා චීවරං
කිලිට්ඨං දිස්වාඅවත්වාඨපිතට්ඨානගතොචීවරංගගහත්වාවාසයගමවවත්වා
යාචනාදිනගයන වා අනාණත්තියා ච ගගහත්වා චීවරගධොවනාදිං කගරයය

ගච. අපරිභුත්තං වාතිගහට්ඨාවුත්තනගයනඅපරිභුත්තංචීවරං. අඤ්ඤං වාති
උපාහනත්ථවිකපත්තත්ථවිකගපොත්ථකත්ථවිකමඤ්චපීඨාදිං යං කිඤ්චි 
පරික්ඛාරං. 

පුරාණචීවරගධොවාපනකථාවණ්ණනා. 

629. වික්පනුපගං පච්ඡිමං උපාොය කිඤ්චි චීවරං ගණ්හගතොති
ගයොජනා, එත්ථ ‘‘අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා හත්ථගතො’’ති ච ‘‘ඤාතිකාය
අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤිස්සා’’ති ච ‘‘එකගතොඋපසම්පන්නාය හත්ථගතො
ගණ්හාතී’’ති ච වක්ඛමානවචනසාමත්ථියා ලබ්භමානගතො පුබ්ගබ
වුත්තනගයන අඤ්ඤාතිකාය උභගතොසඞ්ගඝ උපසම්පන්නාය භික්ඛුනියා
හත්ථගතො වික්පනුපගරතනවිෙත්ථි්පමාණවත්ථගතො පට්ඨාය යං කිඤ්චි

චීවරං ගණ්හන්තස්සාති අත්ගථො. ‘‘ආපත්තී’’ති සාමඤ්ගඤන වුත්ගතපි
‘‘නිස්සග්ගියා පාචිත්තියාපත්තී’’ති පකරණගතො ච ‘‘නිස්සග්ගියාපත්තී’’ති

වක්ඛමානගතො ච ලබ්භති. ඨකපත්වා පාරිවත්තෙන්ති ‘‘පාරිවත්තකං
පරිත්ගතන වා විපුලං, විපුගලන වා පරිත්ත’’න්ති (පාරා. 514) වචනගතො 

මහාපච්චරියං ‘‘අන්තමගසො හරීතකඛණ්ගඩනාපී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.514) 
වුත්තත්තා ච ගහට්ඨිමන්තගතො හරීතකඛණ්ඩම්පි ෙත්වා ගගහතබ්බං
තිචීවරඤ්ච පාරිවත්තකං නාම ගහොති, තං ඨගපත්වාති වුත්තං ගහොති.

පරිවත්තනං පරිවත්තං, තං එතස්ස අත්ථීති පාරිවත්තෙං, කයවික්කගයන
ගගහතබ්බංචීවරන්තිඅත්ගථො. 

630.  හණත්ථාය පකයොක ති ගණ්හිතුං හත්ථපසාරණාදි්පගයොගග. 

පරියාපුතන්ති ‘‘පටිග්ගණ්හාතිපගයොගගදුක්කට’’න්ති(පාරා.512) ගෙසිතං. 
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631. අනුපසම්පන්නහත්කථති භික්ඛුභික්ඛුනිගතො අඤ්ගඤ සබ්ගබ

අනුපසම්පන්නා ගහිතා. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘සගච පන
සික්ඛමානාසාමගණරසාමගණරිඋපාසකඋපාසිකානං හත්ගථ ගපසිතං
පටිග්ගණ්හාති, අනාපත්තී’’ති(පාරා.අට්ඨ.2.512). 

632. එෙකතොති එත්ථ භික්ඛුනිසඞ්ඝගතොති ගගහතබ්බං. අඤ්ඤස්මිං

පක්ගඛ පාචිත්තියගමව. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘භික්ඛූනං සන්තිගක 
උපසම්පන්නායපනපාචිත්තියගමවා’’ති(පාරා.අට්ඨ.2.513). 

633. ‘‘පාරිවත්තකංෙස්සාමී’’තිආගභොගංකත්වාගණ්හාති, ගෙොගසොන
විජ්ජතීතිගයොජනා. 

634. අඤ්ඤං පරික්ඛාරන්ති ථවිකකායබන්ධනාදි අවික්පියං වා 
අවික්පනුපගංවාපරික්ඛාරගමවගගහතබ්බං.වික්පනුපගංපනනවට්ටති.

යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘වික්පනුපගං පච්ඡිමචීවර්පමාණං පන 
පටපරිස්සාවනම්පිනවට්ටතී’’ති (පාරා. අට්ඨ.2.514). චීවරපටිග්ගණ්හනං
කිරියා, පාරිවත්තකස්ස අොනං අකිරියාති කිරියාය ච අකිරියාය ච

ආපජ්ජිතබ්බගතො ක්රියාක්රියං. 

චීවරපටිග්ගහණකථාවණ්ණනා. 

635. ‘‘අඤ්ඤාතකං අ්පවාරිත’’න්ති පෙච්ගඡගෙො. ‘‘ගහපතිං වා
ගහපතානිංවා’’තිපාඨගසගසො. වුත්තඤ්හිභගවතා ‘‘අඤ්ඤාතකංගහපතිං
වාගහපතානිංවා’’ති(පාරා.516, 518). පුබ්ගබවුත්තනගයනයාවසත්තමා

පිතාමහයුගා සම්බද්ධඤ්ඤාතිකතාය අභාවගතො අඤ්ඤාතෙං. ‘‘යං මය්හං

ගගගහ අත්ථි, තං පවාගරමී’’තිආදිනානගයන අප්පවාරිතං. ‘‘ගහපතිනාම

ගයොගකොචි අගාරංඅජ්ඣාවසතී’’ති(පාරා.519) පාළියං වුත්තං  හපතිංවා. 

‘‘ගහපතානී නාම යා කාචි අගාරං අජ්ඣාවසතී’’ති (පාරා. 519) පාළියං 
වුත්තංඝරණිංවාතිඅත්ගථො. 

කහොති නිස්සග්ගියාපත්තීති ‘‘අඤ්ඤත්ර සමයා විඤ්ඤාගපති, පගයොගග

දුක්කටං, පටිලාගභනනිස්සග්ගියංගහොතී’’ති(පාරා.519) පාළියං වුත්ගතසු
සබ්ගබසුපුබ්බපගයොගගසුදුක්කගටනසද්ධිං නිස්සග්ගියපාචිත්තියං ගහොතීති

වුත්තං ගහොති. අඤ්ඤත්රසමයාති ‘‘තත්ථායංසමගයො, අච්ඡින්නචීවගරො වා

ගහොති භික්ඛුනට්ඨචීවගරොවා’’ති(පාරා.518) මාතිොය, ‘‘අච්ඡින්නචීවගරො
නාමභික්ඛුස්සචීවරංඅච්ඡින්නංගහොතිරාජූහිවාගචොගරහිවා ධුත්ගතහිවා
ගයහි ගකහිචි වා අච්ඡින්නං ගහොති. නට්ඨචීවගරො නාම භික්ඛුස්ස චීවරං 
අග්ගිනා වා ෙඩ්ඪං ගහොති, උෙගකන වා වූළ්හං ගහොති, උන්දූගරහි වා

උපචිකාහි වා ඛායිතං ගහොතී’’ති (පාරා. 519) පදභා කන ච
නිද්දිට්ඨසරූපකාලගතො අඤ්ඤත්රාතිඅත්ගථො. 
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636. තිෙපාචිත්තියං වුත්තන්ති ‘‘අඤ්ඤාතගක අඤ්ඤාතකසඤ්ඤී, 
ගවමතිගකො, ඤාතකසඤ්ඤී අඤ්ඤත්ර සමයා චීවරං විඤ්ඤාගපති, 
නිස්සග්ගියංපාචිත්තිය’’න්ති (පාරා.520) පාචිත්තියත්තයංභගවතාවුත්තං.

‘‘ඤාතගකඅඤ්ඤාතිසඤ්ඤිස්සා’’ති පෙච්ගඡගෙො. තත්ථාතිතස්මිංඤාතගක. 

කවමතිෙස්සාති ‘‘ඤාතගකො නු ගඛො, අඤ්ඤාතගකො’’ති ගවමතිකස්ස. 

ද්විකදුක්කටං තගථවාති ගයොජනා. ‘‘තකථවා’’ති ‘‘වුත්ත’’න්ති ඉෙං
ආකඩ්ඪති, ‘‘ඤාතගක අඤ්ඤාතකසඤ්ඤී, ගවමතිගකො අඤ්ඤත්ර සමයා
චීවරං විඤ්ඤාගපති, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (පාරා. 520) ගෙසිතන්ති
අත්ගථො. 

637-8. සමගය විඤ්ඤාගපන්තස්සඅනාපත්තීතිගයොජනා.එත්ථ‘‘චීවරං 
අඤ්ඤාතකඅ්පවාරිත’’න්ති ආගනත්වා සම්බන්ධිතබ්බං, 
යථාපරිච්ඡින්නකාලද්වයගතො අඤ්ඤතරස්මිංකාගලඅඤ්ඤාතකඅ්පවාරිතං

චීවරං විඤ්ඤාගපන්තස්ස අනාපත්තීති අත්ගථො. ඤාතකෙ වා පවාරිකතති
එත්ථාපි ‘‘අත්තගනො’’ති අජ්ඣාහාගරො, ‘‘සමගය’’තිඉමිනාගයොගජතබ්බං, 
අත්තගනො ඤාතකපවාරිගත අසමගයපි චීවරං විඤ්ඤාගපන්තස්ස

අනාපත්තීති අත්ගථො. අඤ්ඤස්සත්ථායාති එත්ථ ‘‘අත්තගනො’’ති ගසගසො, 
අත්තගනොඤාතගක, පවාරිගතවාවිඤ්ඤාගපන්තස්ස අනාපත්තීතිගයොජනා, 
අඤ්ඤං භික්ඛුං නිස්සාය අත්තගනො ඤාතගක වා පවාරිගත වා චීවරං 
විඤ්ඤාගපන්තස්ස අනාපත්තීති වුත්තං ගහොති. ඉතරං පක්ඛං ෙස්ගසති 

‘‘තස්සඤාතකෙවාපවාරිකතවා’’ති. තස්සාති ‘‘අඤ්ඤස්සා’’තිවුත්තස්ස, 

‘‘විඤ්ඤාගපන්තස්ස අනාපත්තී’’ති ඉමිනා ගයොගජතබ්බං. වාති 
පුරිමවික්පාගපක්ඛං.යංසන්ධායචීවරංවිඤ්ඤාගපති, තස්සඤාතගකවා
පවාරිගතවා තංගයවසන්ධායචීවරංවිඤ්ඤාගපන්තස්සඅනාපත්තීතිවුත්තං
ගහොති. 

‘‘අත්තගනො වා ධගනනා’’ති වුත්තං අනාපත්තිඅඞ්ගං 

උම්මත්තොදිකනොති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන සඞ්ගය්හති, අත්තගනො සන්තකං
සුත්තක්පාසාදිකං ක්පියවත්ථුං ෙත්වා ගණ්හිතුකාමතාය
අක්පියගවොහාගරනයාචන්තස්සචඅනාපත්තීති අත්ගථො. 

අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්තිකථාවණ්ණනා. 

639. අප්පවාරිතමඤ්ඤාතින්ති එත්ථ ‘‘ගහපතිං වා ගහපතානිං වා’’ති

ඉෙං සාමත්ථියා ලබ්භති. තතුත්තරින්ති තගතො සන්තරුත්තරපරමගතො 
උත්තරින්තිගගහතබ්බං, ‘‘සන්තරුත්තරපරමංගතනභික්ඛුනාතගතොචීවරං 
සාදිතබ්බ’’න්ති (පාරා. 523) වුත්තත්තා අච්ඡින්නචීවගරන 
සාදිතබ්බඅන්තරවාසකඋත්තරාසඞ්ගමත්ගතනඅධිකන්තිඅත්ගථො. 

‘‘තගතො ගච උත්තරි සාදිගයයයා’’ති (පාරා. 523) වචනගතො 
‘‘සාදියන්තස්සා’’ති වත්තබ්බං, එවං වත්තබ්ගබ ‘‘විඤ්ඤාගපන්තස්සා’’ති
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කස්මා වුත්තන්ති? අච්ඡින්නචීවරානං භික්ඛූනං ඡබ්බග්ගිගයහි භික්ඛූහි 
චීවරවිඤ්ඤාපනවත්ථුස්මිං ‘‘කථඤ්හි නාම තුම්ගහ ගමොඝපුරිසා න මත්තං
ජානිත්වා බහුංචීවරංවිඤ්ඤාගපස්සථා’’ති(පාරා.522) ඡබ්බග්ගිගයභික්ඛූ
ගරහිත්වා ඉමස්ස සික්ඛාපෙස්ස පඤ්ඤත්තත්තා ‘‘සාදිතබ්බ’’න්ති එත්ථ

විඤ්ඤාගපතබ්බන්තිඅත්ගථො ගහොති, ගතගනවඉමස්මිං පදභා කන ‘‘තගතො
ගච උත්තරි සාදිගයයයාති තතුත්තරි විඤ්ඤාගපතී’’ති (පාරා. 524) ච 

ආපත්තිකභදසන්දස්සනට්ඨාකන ‘‘අඤ්ඤාතගක අඤ්ඤාතකසඤ්ඤී 
තතුත්තරි චීවරං විඤ්ඤාගපති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තිය’’න්තිආදිවචනගතො
(පාරා. 525) ච වුත්තං. යදි එවං සික්ඛාපගෙගයව ‘‘සාදිතබ්බං, 
සාදිගයයයා’’ති ච උභයත්ථ ‘‘විඤ්ඤාගපතබ්බං, විඤ්ඤාගපයයා’’ති ච
කස්මා න වුත්තන්ති? අච්ඡින්නචීවරභාවං ඤත්වා අවිඤ්ඤාපිගතපි
අභිහරිත්වා දියයමානම්පි අධිවාගසන්ගතන එවගමව සාදිතබ්බන්ති න
වුත්තං. ඉමස්ගසව ච අධිකවිඤ්ඤාපනනිගසධනත්ථං වෙන්ගතනාපි 
‘‘තඤ්ගචඅඤ්ඤාතගකොගහපතිවාගහපතානීවාබහූහිචීවගරහිඅභිහට්ඨුං
පවාගරයය, සන්තරුත්තරපරමං ගතන භික්ඛුනා තගතො චීවරං
සාදිතබ්බ’’න්ති සාදිතබ්බනියම්පධානං වුත්තං. තස්මා අච්ඡින්නචීවගරන
අත්තනා වා තං සන්ධාය අඤ්ගඤන වා විඤ්ඤාගපන්ගතනපි
අවිඤ්ඤාගපන්ගතපි දියයමානං සාදියන්ගතනාපි සන්තරුත්තරපරමතං 
නාතික්කමිතබ්බන්ති ඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ සන්ධාය භාසිතත්ගථොති 
සල්ලක්ගඛතබ්බන්ති එත්තකං ඤාගපතුං ‘‘සාදියන්තස්සා’’ති අවත්වා 
‘‘විඤ්ඤාගපන්තස්සා’’තිවුත්තන්තිආචරියාභිසන්ධිගවදිතබ්බා. 

640. ඉොනි විඤ්ඤාපගන ච අධිවාසගන ච උභයත්ගථව නියමං 
ෙස්ගසතුං‘‘සගචතීණිනට්ඨානිගහොන්ති, ද්ගවසාදිතබ්බානි.ද්ගවනට්ඨානි, 
එකං සාදිතබ්බං. එකං නට්ඨං, න කිඤ්චි සාදිතබ්බ’’න්ති (පාරා. 524) 

පදභා කන වුත්තවිනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘යස්සා’’තිආදි. ‘‘යස්ස තීණිපි
නට්ඨානි, ද්ගවවානට්ඨානි, එකංවානට්ඨ’’න්තිසම්බන්ධිත්වායථාක්කමං
‘‘ගතන ද්ගව සාදිතබ්බානි, එකං සාදිතබ්බං, න කිඤ්චිපි සාදිතබ්බ’’න්ති
ගයොජනා කාතබ්බා. යස්ස තීණිපි චීවරානි නට්ඨානි, බහු ච දියයති, ගතන
ද්ගවගයව චීවරානි සාදිතබ්බානි. ද්ගව චීවරානි නට්ඨානි, එකං සාදිතබ්බං.
එකඤ්ගච නට්ඨං, න සාදිතබ්බං, අවසිට්ඨං පච්ඡා ධම්ගමන සගමන

ලද්ධනීහාගරන ගගහතබ්බන්ති අත්ගථො. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘ගසසං
සභාගට්ඨානගතො පරිගයසිස්සතී’’ති. ‘‘භික්ඛුනියා පන පඤ්චසුපි නට්ගඨසු
ද්ගව සාදිතබ්බානි, චතූසුනට්ගඨසුඑකංසාදිතබ්බං, තීසුනට්ගඨසුකිඤ්චින 

සාදිතබ්බ’’න්ති(පාරා.අට්ඨ.2.522-524) අට්ඨෙථායං වුත්තං. 

641-2. ගසසකං ආහරන්තස්ස අනාපත්තීති ඤාතබ්බන්ති ගයොජනා.
එවමුපරිපිගයොගජතබ්බං.චීවරං ගයොගජත්වාඅතිගරකංවත්ථංපච්චාහරිත්වා
‘‘ෙස්සාමී’’ති බහුම්පි ගගහත්වා ගච්ඡන්තස්ස අනාපත්තීති අත්ගථො.
අතිගරකම්පි තුම්ගහගයව ගණ්හථාති දින්නං ගණ්හගතොපි අනාපත්ති. න
අච්ඡින්නකාරණාදින්ගනතිගයොජනා, අච්ඡින්නචීවරභාවං අනුද්දිස්සබහූනං
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චීවරානං ගහණනිමිත්ගතනාපි අනාපත්තීති අත්ගථො. එවගමව ‘‘න 
නට්ඨකාරණා ගෙන්තී’’ති ඉෙම්පි ෙස්සිතගමව. අච්ඡින්නචීවගර නිස්සාය 
තතුත්තරිචීවරවිඤ්ඤාපනවත්ථුම්හි ඉමස්ස සික්ඛාපෙස්ස පඤ්ඤත්තත්තා 

අනාපත්තිවාකර ‘‘අඤ්ඤස්සත්ථායා’’තිනගහිතං. 

තතුත්තරිකථාවණ්ණනා. 

643. ෙලයාණෙමයතාකහතූති සුන්ෙරස්ස මහග්ඝස්ස කාමතං පටිච්ච
චීවගර වික්පනං ආපජ්ගජයයාති ගයොජනා, ‘‘කීදිගසන ගත භන්ගත
චීවගරන අත්ගථො’’තිපුබ්ගබඅ්පවාරිගතො ‘‘ආයතංවාගහොතුවිත්ථතංවා

අ්පිතං වා සණ්හං වා’’ති (පාරා. 529) පදභා කන වුත්තවිසිට්ඨක්පං 

අධිකවිධානං කගරොතීති අත්ගථො. තස්ස ලාභා නිස්සග්ගියං භකවති තථා
අ්පවාරිගතන හුත්වා කගතන අධිකවිධාගනන නි්ඵන්නචීවරස්ස
ලාභ්පගයොගගන දුක්කටනිස්සග්ගියපාචිත්තියාගහොන්ති. 

644. මහග්ඝං …කප.… විඤ්ඤාකපතීති වීසතිඅග්ඝනකං චීවරං
ොතුකාමම්හිඋපාසගක, ‘‘අලංමය්හංඑගතන, ෙසග්ඝනකංවාඅ්පග්ඝනකං
වාගෙහී’’තිවෙති. 

645. ‘‘ඤාතගක අඤ්ඤාතිසඤ්ඤිස්සා’’තිපෙච්ගඡගෙො. 

පඨගමොපක්ඛටකථාවණ්ණනා. 

646. පඨමසික්ඛාපගෙ එගකන උපාසගකන පීළා ලද්ධා, ඉධ ද්වීහීති
එත්තකං නානාකරණං. ගසසං පඨමසික්ඛාපෙසදිසගමවාති ආහ 

‘‘දුතිකයො…කප.… විනිච්ඡකයො’’ති. උපක්ඛටපගෙන ලක්ඛිතං සික්ඛාපෙං 

උපක්ඛටං, දුතියඤ්ච තං උපක්ඛටඤ්චාති දුතිගයොපක්ඛටං, තස්මිං 

දුතිකයොපක්ඛකට. අස්සාතිදුතිගයොපක්ඛටස්ස. 

දුතිගයොපක්ඛටකථාවණ්ණනා. 

647. රඤ්ඤා වාති රාජගතො වා. රාජගතො ගභොග්ගං භුඤ්ජිතබ්බං අස්ස 

අත්ථීති ‘‘රා කභොග්ක ො’’ති වුත්ගතො, රාජගතො භත්තගවත්තනලාභිගතො

යගතො කුගතොචි ොයකා ආභතන්ති සම්බන්ගධො. න ච වට්ටතීති එත්ථ
‘‘නිස්සග්ගියපාචිත්තියභාවගතො’’ති අජ්ඣාහරිතබ්බං. ඉධ උත්තරිකරණීයං
‘‘තික්ඛත්තු’’න්තිආදිගාථාය (වි.වි.671) වක්ඛති. 

648. චීවරගචතාපන්නවගසන අධිගතරජතාදි ගයන ගකනචි

පරියාගයනාපි න සාදිතබ්බන්ති ෙස්ගසතුමාහ ‘‘ර තං වා’’තිආදි.

ධවලසභාවතාය රාජතීති ර තං, සජ්ඣු. ජාතං රූපං

වණ්ණායතනගමතස්සාති  ාතරූපං, සුවණ්ණං. කිඤ්චීති අ්පමත්තකම්පි.
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අත්තගනො වා අත්ථාය පරස්ස වා අත්ථාය දියයමානං කිඤ්චි ගණ්හිතුං න
වට්ටතීතිගයොජනා. 

649. අත්තගනො පටිග්ගහගණ ආපත්තියා රූපියගහණසික්ඛාපගෙ
වක්ඛමානත්තා අඤ්ඤස්ස අත්ථාය ගහගණ ආපත්තිෙස්සනත්ථමාහ 

‘‘අඤ්ඤස්සත්ථායා’’තිආදි. තත්ථ අඤ්ඤස්සත්ථායාති අඤ්ඤස්ස
පුග්ගලස්ස, ගණස්ස, සඞ්ඝස්ස, ගචතියස්ස, නවකම්මස්ස වා අත්ථාය. 

නිද්දිට්ඨන්ති ආහරිත්වා ‘‘ඉමං ගණ්හථා’’ති වුත්තං රජතං, ජාතරූපං වා
අඤ්ඤං වා යං කිඤ්චි නිස්සග්ගියදුක්කටවත්ථුං පටිග්ගණ්හගතො තස්ස

භික්ඛුගනොදුක්කටංගහොතීති මහාපච්චරියං වුත්තන්තිගයොජනා. 

650-1. වුත්තගමවත්ථං සරූපගතො විභාගවතුමාහ ‘‘කනත්වා’’තිආදි. 

කනත්වාති ආගනත්වා. අෙප්පියං භණ්ඩන්ති ‘‘රජතං ජාතරූපං වා’’ති

යථාවුත්තගමව අක්පියභණ්ඩං. ඉත්ථන්ති වක්ඛමාන්පකාගරන. න ච 

වට්ටතීති එත්ථ ච-කාගරන වට්ටති චාති අනුඤ්ඤාතං කතන්ති. යථාහ 

අට්ඨෙථායං – 

‘‘සගචපන‘නයිෙංභික්ඛූනංසම්පටිච්ඡිතුංවට්ටතී’ති පටික්ඛිත්ගත
‘වඩ්ඪකීනං වා කම්මකරානං වා හත්ගථ භවිස්සති, ගකවලං තුම්ගහ 
සුකතදුක්කටං ජානාථා’ති වත්වා ගතසං හත්ගථ ෙත්වා පක්කමති, 
වට්ටති. අථාපි ‘මම මනුස්සානං හත්ගථ භවිස්සති, මය්හගමව වා
හත්ගථ භවිස්සති, ගකවලං තුම්ගහ යං යස්ස ොතබ්බං, තෙත්ථාය
ගපගසයයාථා’තිවෙති, එවම්පි වට්ටතී’’ති(පාරා.අට්ඨ.2.538-539). 

652. විහාරස්සාතිඑත්ථ ‘‘නවකම්මස්සා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.538-539) 

අට්ඨෙථායං වුත්තත්තාවත්තබ්බංගාථාබන්ධවගසනන වුත්තං. 

654. ර තං  ාතරූපං වා සඞ්ඝස්සාති එත්ථ ‘‘චත්තාගරො පච්චගය 

පරිභුඤ්ජථාතිදින්න’’න්තිගසගසො.යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘සගච පනගකොචි
බහුම්පි හිරඤ්ඤසුවණ්ණං ආගනත්වා ‘ඉෙං සඞ්ඝස්ස ෙම්මි, චත්තාගරො 
පච්චගයපරිභුඤ්ජථා’තිවෙති, තංගචසඞ්ගඝොසම්පටිච්ඡති, පටිග්ගහගණපි
පරිගභොගගපි ආපත්තී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.538-539). එවං ආභතං තස්මිං
සඞ්ගඝ ගයො ගකොචි භික්ඛු ‘‘නයිෙං ක්පතී’’ති සගච පටික්ඛිපති, ‘‘අයං
සඞ්ඝස්ස ලාභන්තරායං කගරොතී’’ති වෙන්තස්ගසවආපත්ති ගහොති. යථාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘ගයොහිතං ගචොගෙති, ස්ගවවසාපත්තිගකොගහොති, ගතනපන

එගකනබහූඅනාපත්තිකාකතා’’ති (පාරා. අට්ඨ.2.538-539). ඉධ ස්කවව

සාපත්තිකෙොති එත්ථ ‘‘දුක්කටාපත්තිගකොති වුත්තං ගහොතී’’ති  ණ්ඨිපකද 

වුත්තං. ඉමිස්සා ගාථාය ‘‘සඞ්ඝස්සා’’ති අලිඛිත්වා ‘‘භික්ඛුගනො’’ති ච
ලිඛන්ති, තං න සුන්ෙරං. ඉොනි ෙස්සිතඅට්ඨකථාපාගඨ ‘‘සඞ්ගඝො 
සම්පටිච්ඡතී’’ති(පාරා.අට්ඨ.2.538-539) වුත්තත්තා‘‘සඞ්ඝස්සා’’තිපාගඨො 
සුන්ෙගරො. 
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655. තොෙස්සාති වාපියා. සස්සු්පත්තිනිොනගතො තළාකං ගඛත්තං, 

තගතොතස්සගහණංවාපරිගභොගගොවානචවට්ටතීතිගයොජනා. තොෙස්ස

චාති එත්ථ ච-කාගරන ගඛත්තවත්ථු සඞ්ගහිතං. න ච වට්ටතීති එත්ථ
චකාගරනවට්ටතිචාති ෙස්සිතංගහොති. 

656. තං කතමන්ති ආහ ‘‘චත්තාකරො’’තිආදි. සබ් ම්පීති
තළාකගපොක්ඛරණිගඛත්තාදිසබ්බම්පි. 

658-9. අපරිච්ඡින්නභා ස්මින්ති‘‘ඉමස්මිංභූමිභාගගකතස්සකම්ගමහි 
එත්තගකො භාගගො ගෙගයයො’’ති එවං පුබ්ගබ අනියමිතආගය භූමිභාගග.

අකතපුබ්බං නවසස්සං නාම. එත්තෙං භා ං කදථාති එත්තකං

කහාපණභාගංගෙථ. උට්ඨාකපතීතිඋ්පාගෙති. 

‘‘කසථ වපථා’’ති අක්පියං වාචං වත්වාති ගයොජනා. වපථාති චාති

එත්ථ ච-සද්ගෙො ඉධ අවුත්තං තංකත්තුගයොගකාගල වුච්චමානං

අක්පියවචනන්තරං සමුච්චිගනොති. උප්පාදිතඤ්චාති එත්ථ ච-සද්ගෙො

කහාපණං සමුච්චිගනොති. සබ් න්ති තථා උ්පාදිතකහාපණඤ්ච එවං 
අක්පියගවොහාගරනඋ්පාදිතඤ්චාතිසබ්බං. 

660. කසථාදිකං වචනං අවත්වා ‘‘එත්තිකාය භූමියා එත්තගකො නාම
භාගගො’’ති භූමිං ගයො ච පතිට්ඨාගපති, තස්ගසගවතමක්පියන්ති

වක්ඛමාගනන ගයොගජතබ්බං. ච-සද්ගෙො ‘‘ගයො පනා’’ති
වක්ඛමානපුග්ගලන්තරාගපක්ගඛො. 

661-2. භූමියා සයගමව පමාණස්ස ජානනත්ථං තූති ගයොජනා, 
‘‘එත්තගක භූමිභාගග අම්ගහහි සස්සං කතං, එත්තකං නාම භාගං
ගණ්හථා’’ති කසගකහි වුත්ගත ගතසං වචනං අසද්ෙහිත්වා සයගමව 

ගඛත්තභූමියා පමාණං ඤාතුකාමතායාති අත්ගථො. තු-සද්ගෙො ඉමගමව 
විගසසං ගජොගතති. ගයො පන මිනාති, තස්ගසගවතමක්පියන්ති

වක්ඛමාගනන ගයොගජතබ්බං. රජ්ජුයාපි ච දණ්කඩනාති එත්ථ පාගෙනාපි
මිනිතුං න වට්ටතීති වෙන්ති. ‘‘රක්ඛතී’’තිආදිකිරියාපගෙහිපි එවගමව
ගයොගජතබ්බං. 

ඛකල ඨත්වාරක්ඛතීතිධඤ්ඤකරගණඨත්වාඅඤ්ගඤගණ්හිතුංඅෙත්වා 
පාගලති.කථං රක්ඛිතුං වට්ටති, කථං රක්ඛිතුංනවට්ටතීති? තං පනවීහිං
‘‘ඉෙං වා එත්තකං වා මා ගණ්හ, ඉෙං ගගහතුංනලබ්භතී’’ති වා ‘‘ඉගතො
අපගනහි, ඉධපුඤ්ජංකගරොහී’’තිවාඑවමාදිනාපගයොගගනගචරක්ඛති, තං
අක්පියං. සගච ‘‘මයි ඨිගත රක්ඛිතං ගහොතී’’ති රක්ඛති, ගණ්හන්ගත වා
පස්සිත්වා ‘‘කිං කගරොථා’’ති භණති, වට්ටති. රූපියපටිග්ගහණසික්ඛාපගෙ

ද්වාරං පිෙහිත්වා රක්ඛන්ගතන වසිතබ්බන්ති හි වුත්තන්ති  ණ්ඨිපකද 

වුත්තනගයනගවදිතබ්ගබො. අඤ්ඤස්මිම්පි  ණ්ඨිපකද වුත්තං ‘‘ගථගනත්වා



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 

201 
පටුන 

ගණ්හන්ගත සති එතං ගභො පවත්තිං භික්ඛුසඞ්ඝස්සකිං ආගරොගචස්සාමීති

පටිපුච්ඡිතුං වට්ටතීති වෙන්තී’’ති. නීහරාකපතීති එත්ථාපි සගච පරියාගයන

වෙති, වට්ටතීති වෙන්ති. තස්කසකවතමෙප්පියන්ති ඉෙං ගඛත්තමිනනාදිං
කගරොන්ගතන ලද්ධබ්බගතො අඤ්ඤස්ස අභිනවු්පාදිතස්ස අභාවා

අඤ්ගඤසං වට්ටතීතිද්වීසු  ණ්ඨිපකදසු වුත්තං. 

663. ‘‘එත්තගකහි වීහීහි ඉෙං ආහරථා’’ති වුත්තා සගච ආහරන්තීති

ගයොජනා. එත්ථ ‘‘තස්කසකවතමෙප්පිය’’න්ති ඉෙං ධඤ්ඤස්ස විචාරිතත්තා

වුත්තං. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘තස්ගසව අක්පියං. කස්මා? ධඤ්ඤස්ස 
විචාරිතත්තා’’ති(පාරා.අට්ඨ.2.538-539). 

664. හිරඤ්කඤනාතිකහාපගණන. ‘‘තමෙප්පිය’’න්ති ඉෙංකහාපණානං

විචාරිතත්තා වුත්තං. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘සබ්ගබසං අක්පියං. කස්මා? 
කහාපණානංවිචාරිතත්තා’’ති(පාරා.අට්ඨ. 2.538-539). 

665. කපසොරෙදාසංවාතිගපසකාරකසඞ්ඛාතංොසංවා, කපසොකරො 

තන්තවාගයො. ආරාමිොනං නාකමන කදන්කතති ‘‘ආරාමිකං ෙම්මි, 
ගවයයාවච්චකරංෙම්මී’’තිආදිනානගයන ගෙන්ගත. 

666. ඛීරං ෙධිතක්කංස්පිනවනීතන්ති පඤ්චක ොරසා. 

667. අජිොදීසූති ආදි-සද්ගෙනමහිසං සඞ්ගණ්හාති. 

669. පටිසිද්කධපීති පටික්ඛිත්ගතපි. මූලං දත්වාති ක්පියභණ්ඩමූලං
ෙත්වා. කුක්කුටාෙගයො පන ‘‘සුගඛන වසන්තූ’’ති අරඤ්ගඤගයව

විස්සජ්ගජතබ්බං. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘කුක්කුටසූකගර ‘සුඛං ජීවන්තූ’ති
අරඤ්ගඤ විස්සජ්ගජතුං වට්ටතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.538-539). 
සූකරමයූරාදීසුපිලද්ගධසුගතසංඅනුරූගපගයව විසගයවිස්සජ්ගජතබ්බා. 

671. ‘‘තික්ඛත්තු’’න්තිආදිගාථාය ගකො සම්බන්ගධො? ‘‘රඤ්ඤා වා
රාජගභොග්ගගනා’’තිආදිගාථාය සඞ්ගහිතනගයන
රාජරාජාමච්චබ්රාහ්මණගහපතාදීසු ගයන ගකනචි අත්තනා වා 
චීවරගචතාපන්ගනනචීවරං ගචතාගපත්වා ‘‘ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං චීවගරන
අච්ඡාගෙහී’’ති වත්වා තං චීවරගචතාපන්නසඞ්ඛාතං චීවරමූලං ෙත්වා
පහිතදූගතන වා භික්ඛුං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘ඉෙං ගඛො භන්ගත ආයස්මන්තං
උද්දිස්ස චීවරගචතාපන්නං ආභතං, පටිග්ගණ්හාතු ආයස්මා
චීවරගචතාපන්න’’න්ති යදි වුච්ගචයය, භික්ඛුනා ‘‘න ගඛො මයං ආවුගසො
චීවරගචතාපන්නං පටිග්ගණ්හාම, චීවරඤ්ච ගඛො මයං පටිග්ගණ්හාම
කාගලන ක්පිය’’න්ති වුත්ගත සගච ගතන ‘‘අත්ථි පනායස්මගතො ගකොචි
ගවයයාවච්චකගරො’’ති වුත්ගත චීවරත්ථිගකන භික්ඛුනා ‘‘එගසො ගඛො
ආවුගසො භික්ඛූනං ගවයයාවච්චකගරො’’ති ආරාමිගක වා උපාසගක වා
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ෙස්සිගතයදි ගසො තස්ස අත්තනාආහරිත්වා ‘‘ඉමස්සභික්ඛුගනො චීවගරන
අත්ගථ සති ඉමිනා චීවරං ගචතාගපත්වා අච්ඡාගෙහී’’ති වත්වා තං භික්ඛුං 
උපසඞ්කමිත්වා ‘‘යං ගඛො භන්ගත ආයස්මා ගවයයාවච්චකරං නිද්දිසි, 
සඤ්ඤත්ගතො ගසො මයා, උපසඞ්කමතු ආයස්මා කාගලන, චීවගරන තං
අච්ඡාගෙස්සතී’’ති යදි වගෙයය, ගතන චීවරත්ථිගකන භික්ඛුනා කිං
කාතබ්බන්තිභගවතාවුත්තන්තිආහාති අයමිමිස්සාගාථායසම්බන්ගධො. 

තික්ඛත්තුං කචොදනා වුත්තාති ‘‘චීවරත්ථිගකන භික්ඛගව භික්ඛුනා
ගවයයාවච්චකගරො උපසඞ්කමිත්වා ද්වත්තික්ඛත්තුං ගචොගෙතබ්ගබො
සාගරතබ්ගබො ‘අත්ගථො ගම ආවුගසො චීවගරනා’’ති තික්ඛත්තුං ගචොෙනා
කාතබ්බාතිවුත්තා. 

ඡක්ඛත්තුං ඨානමබ්රවීති ‘‘ද්වත්තික්ඛත්තුං ගචොෙයමාගනො සාරයමාගනො
තං චීවරං අභිනි්ඵාගෙයය, ඉච්ගචතං කුසලං, ගනො ගච අභිනි්ඵාගෙයය, 
චතුක්ඛත්තුං පඤ්චක්ඛත්තුං ඡක්ඛත්තුපරමං තුණ්හීභූගතන උද්දිස්ස
ඨාතබ්බ’’න්ති(පාරා.538) වුත්තත්තාතික්ඛත්තුං උපසඞ්කමිත්වා‘‘අත්ගථො
ගමආවුගසො චීවගරනා’’තිකතායගචොෙනායනනි්පජ්ගජයය, ගතන පුන
ගන්ත්වා යං කිඤ්චි අවත්වා ‘‘න ආසගන නිසීදිතබ්බං, න ආමිසං
පටිග්ගගහතබ්බං, න ධම්ගමො භාසිතබ්ගබො’’ති (පාරා. 539) වචනගතො
ඨානභඤ්ජනකං නිසජ්ජාදිං කිඤ්චි අකත්වා ‘‘කිං කාරණං ආගගතොසී’’ති
පුච්ඡිගත ‘‘ජානාහි, ආවුගසො’’ති එත්තකමත්තං වත්වා
උක්කට්ඨපරිච්ගඡගෙනඡක්ඛත්තුංඨානං සද්ධම්මවරචක්කවත්තිනාභගවතා
ගෙසිතන්තිවුත්තංගහොති. 

යදි කචොකදතිකයවාති සගච ඨානං අකත්වා ගචොෙනාමත්තං කගරොති, ඡ
අබ්රවීති ගයොජනා, ‘‘ගචොෙනා’’ති සාමත්ථියගතො ලබ්භති, ඡක්ඛත්තුං
ගචොගෙත්වාසකිම්පිනඨාතබ්බන්තිවුත්තංගහොති. 

ඡගචොෙනං අකත්වා ගයො ඨානගමව කගරොති, ගතන කති ඨානානි

කාතබ්බානීති ආහ ‘‘කචොදනාදිගුණා ඨිතී’’ති, ‘‘කාතබ්බා’’ති ගසගසො, 
‘‘අබ්රවී’’ති ඉමිනා ගයොගජතබ්බං, ‘‘චතුක්ඛත්තුං ගචොගෙත්වා චතුක්ඛත්තුං 
ඨාතබ්බං, පඤ්චක්ඛත්තුං ගචොගෙත්වා ද්වික්ඛත්තුං ඨාතබ්බං, ඡක්ඛත්තුං 
ගචොගෙත්වාන ඨාතබ්බ’’න්ති(පාරා.539) වචනගතො, ‘‘ඡක්ඛත්තුපරම’’න්ති
(පාරා. 539) වචනගතො ච ඡක්ඛත්තුං ගචොෙනාය දිගුණා ද්වාෙසක්ඛත්තුකා
ඨිතිගහොතීතිසිද්ධත්තාගචොෙනගමවඅකත්වාඨානමත්තගමව කගරොන්තස්ස
ද්වාෙසක්ඛත්තුං වුත්තනගයන ඨාතබ්බගමවාති වුත්තං ගහොති. තගතො පරං 
කාතබ්බං අෙස්ගසත්වා එත්තගකගනව නිවත්ගතතබ්බන්ති ඤාගපන්ගතො
‘‘තගතො ගච උත්තරි වායමමාගනො තං චීවරං අභිනි්ඵාගෙති, පගයොගග
දුක්කටං, පටිලාගභන නිස්සග්ගිය’’න්ති (පාරා. 539) වුත්තනයා ආපත්ති
ගහොතීතිෙස්ගසති. 
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672. ‘‘අකචොකදත්වා ලද්කධ’’ති ඉෙං උපලක්ඛණං ‘‘අට්ඨත්වා
ලද්ගධ’’තිච ගය්හමානත්තා. 

රාජසික්ඛාපෙකථාවණ්ණනා. 

චීවරවග්ගගොපඨගමො. 

673. ‘‘එකෙනාපී’’ති ඉමිනාකිං පන ද්වීහි, බහූහි වාති වුත්තං ගහොති. 

මිස්කසත්වාතිඅන්තමගසොවාගතනආහගටනාපිගකොසියංසුනා මිස්ගසත්වා. 

සන්ථතන්ති‘‘සන්ථතංනාමසන්ථරිත්වාකතං ගහොතිඅවායිම’’න්ති(පාරා.

544) පදභා කන ච ‘‘සගම භූමිභාගග ගකොසියංසූනි උපරූපරි සන්ථරිත්වා

කඤ්ජිකාදීහිසිඤ්චිත්වාකතංගහොතී’’ති(පාරා. අට්ඨ.2.542) අට්ඨෙථාය ච
වුත්තසරූපං කඤ්ජිකං සිඤ්චිත්වා ගකොසියංසූනි අත්ථරිත්වා යාව
බහලමිච්ඡති, තාව වඩ්ගඪත්වා නිසීෙනනිපජ්ජනාදිඅත්ථං කාතබ්බං

සන්ථතන්ති අත්ගථො. කෙොසියංසුනාති ගකොසියකිමිගකොසියස්ස ඉෙන්ති 

කෙොසියං, සුත්තං, තස්ස සුත්තස්ස අංසු, ගතන ගකොසියංසුනාති අත්ගථො. 

ොරාකපන්තස්සාති උපලක්ඛණත්තා ‘‘කගරොන්තස්සා’’තිපි ගගහතබ්බං.
වුත්තඤ්ගහතං ‘‘කාරාගපයයාති එගකනාපි ගකොසියංසුනා මිස්ගසත්වා
කගරොති වා කාරාගපති වා’’ති (පාරා. 544). ගතගනවාහ ‘‘පරත්ථාය
කගරොන්තස්සකාරාගපන්තස්සා’’ති. 

675. භූමත්ථරණන්ති පරිකම්මකතාය භූමියා ඡවිරක්ඛනත්ථාය 

අත්ථරිතබ්බංඅත්ථරණං. භිසි නාමමඤ්චභිසි, පීඨභිසීති ද්වයං. බිබ්ක ොහනං 
උපධානං. 

ගකොසියකථාවණ්ණනා. 

676. ොෙකෙෙෙකලොමානන්ති‘‘කාළකංනාමද්ගවකාළකානිජාතියා
කාළකං වා රජනකාළකං වා’’ති (පාරා. 549) වචනගතො එවං කාළකානං

එළකගලොමානං. සුද්ධානන්ති ඉතරවණ්ගණහි එළකගලොගමහි අමිස්සානං.

යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘සුද්ධකාළකානන්තිසුද්ධානංකාළකානං, අඤ්ගඤහි 

අමිස්සිතකාළකානන්ති අත්ගථො’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.547). ෙකරයයාති
කගරොන්තස්ස ච කාරාගපන්තස්ස චාති වුත්තං ගහොති. යථාහ 

‘‘කාරාගපයයාතිකගරොතිවාකාරාගපතිවා’’ති. ආපත්තිකහොතීති ‘‘පගයොගග

දුක්කටං, පටිලාගභන නිස්සග්ගිය’’න්ති පාළියං වුත්තං
පුබ්බපගයොගදුක්කටඤ්චනිස්සග්ගියපාචිත්තියඤ්චආහ. 

සුද්ධකාළකකථාවණ්ණනා. 

677. ඔොතංතුලං වාබහුං වා සබ්බගමවවාගගහත්වානාතිගයොජනා. 

ෙපිලම්පි වාති එත්ථාපි එවගමව ගයොගජතබ්බං. එත්ථ සබ් කමව වාති
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සන්ථතස්ස ගගහතබ්බං සබ්බගමව වා ගලොමං. ෙකරොන්තස්සාති එත්ථ 
‘‘සන්ථත’’න්තිඅධිකාරගතො ලබ්භති. ‘‘නව’’න්තිඉෙං ‘‘කගරොන්තස්සා’’ති
පෙසාමත්ථිගයන ලබ්භති, නවං සන්ථතං කගරොන්තස්සාති අත්ගථො, 

‘‘අනාපත්තී’’ති ඉමිනා සම්බන්ගධො. ෙපිලම්පි වාති වාකාගරන
පකාරන්තගරනාපි කගරොන්තස්ස අනාපත්තිං සඞ්ගණ්හාති. ගසයයථිෙං? 
‘‘නවංපනභික්ඛුනාසන්ථතංකාරයමාගනනද්ගවභාගාසුද්ධකාළකානං 
එළකගලොමානං ආොතබ්බා තතියං ඔොතානං චතුත්ථං ගගොචරියාන’’න්ති

(පාරා.553) මාතිොය අනුඤ්ඤාත්පකාගරොගවදිතබ්ගබො. 

එත්ථ ‘‘ඔදාතං ෙපිලම්පි වා’’ති එතස්ස ‘‘බහුං වා’’ති විගසසගනන
කාළකානංඑළකගලොමානං යථාවුත්තභාගද්වයගතොඅධිකංඑළකගලොමම්පි
න ගගහතබ්බන්ති දීගපති ගකවලානං කාළකානං එළකගලොමානං

අග්ගගහතබ්බතාය පඨමසික්ඛාපගෙගනව වුත්තත්තා. ‘‘සබ් කමව වා’’ති
ඉමිනාපි පුරිමසික්ඛාපගෙ විය ඉගම ඔොතාෙගයො සබ්ගබ ගකවලා න

ගගහතබ්බා න ගහොන්තීති ෙස්සිතං ගහොති. ‘‘අනාපත්තී’’ති ඉමිනා එවං
අකත්වා අඤ්ගඤන පකාගරන කගරොන්තස්ස ආපත්ති ගහොතීති
බයතිගරකගතොදීපිතංගහොති. 

ගසයයථිෙං? වුත්තඤ්ගහතං භගවතා ‘‘අනාො ගච භික්ඛු ද්ගව භාගග 
සුද්ධකාළකානං එළකගලොමානං තතියං ඔොතානං චතුත්ථං ගගොචරියානං
නවං සන්ථතං කාරාගපයය, නිස්සග්ගියං පාචිත්තිය’’න්ති.
යත්තක්පමාගණහිඑළකගලොගමහිනවංසන්ථතංකාතුකාගමො ගහොති, ගත
ගලොගම චතුභාගං තුලයිත්වා ද්ගව තුගල වා ඌගන වා කාළකගලොගම
ගගහත්වාඑකංතුලං ඔොගතහිවාඑකංතුලංගගොචරිගයහිවාකාළගකහිවා
ඌගනකත්වා ද්වීහිපි අධිගක වාකත්වා කාළකගලොගම වජ්ගජත්වා ද්වීසු
එකං වා ද්ගවඑවවාගගහත්වාකාතුඤ්චකාරාගපතුඤ්ච වට්ටතීතිවුත්තං
ගහොති. එවං අනාපත්තිෙස්සගනන සබ්ගබොපි සික්ඛාපෙත්ගථො සඞ්ගහිගතොති
ෙට්ඨබ්ගබො. 

678. ‘‘අනුක්ෙකමනා’’තිඉමිනාඉමගමවඅග්ගගහත්වාපුරිමානන්තරං 
වුත්තසික්ඛාපෙද්වයඤ්ච ගගහතබ්බන්ති දීගපති. නිස්සජ්ජිත්වා ලද්ධානිපීති 
ගයොජනා. ‘‘අපී’’ති ඉමිනා ‘‘අඤ්ගඤන කතං පටිලභිත්වා පරිභුඤ්ජති, 
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති(පාරා.555) වුත්තදුක්කටඤ්ච‘‘නිස්සග්ගියංචීවරං 
අනිස්සජ්ජිත්වා පරිභුඤ්ජති, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (පාරා. 468) 
පඨමනිස්සග්ගියසික්ඛාපගෙ වුත්තනගයන ඉහාපි ‘‘නිස්සග්ගියං සන්ථතං 
අනිස්සජ්ජිත්වා පරිභුඤ්ජති, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති වුත්තම්පි 
ධම්මසඞ්ගහකාරගකහි ගපයයාලවගසන සංඛිත්තං තං දුක්කටඤ්චාති ඉෙං
ද්වයං සඞ්ගහිතන්තිෙට්ඨබ්බං. 

679. තතියං තු ක්රියාක්රියන්ති ඉෙං තතියසික්ඛාපෙං පන ‘‘ද්ගව භාගා 
සුද්ධකාළකාන’’න්තිආදිනා (පාරා. 554) වුත්තනගයන අග්ගගහත්වා
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කාළකානං අතිගරකග්ගහණවගසන අනනුඤ්ඤාත්පකාගරන කරණගතො

කිරියාකිරියං නාම. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘ආොය ච අනාොය ච කරණගතො
කිරියාකිරිය’’න්ති(පාරා. අට්ඨ.2.552). 

ද්ගවභාගකථාවණ්ණනා. 

680. ඡන්නං වස්සානං ඔකරනාති පුබ්ගබ සන්ථතස්ස කතදිවසගතො

පට්ඨාය උපරි ඡන්නං වස්සානං අබ්භන්තගරති අත්ගථො. කහොති

නිස්සග්ගියාපත්තීති ඡබ්බස්සන්තගර කතසන්ථතං නිස්සග්ගියං ගහොති, 

කාරකස්ස ච පාචිත්තියං ගහොතීති අත්ගථො. භික්ඛුසම්මුතිං ඨකපත්වාති
සන්ථතං ගගහත්වා අද්ධානමග්ගං පටිපජ්ජිතුං අසමත්ථස්ස ගිලානස්ස
‘‘අහංභන්ගතගිලාගනො නසක්ගකොමිසන්ථතංආොයපක්කමිතුං, ගසොහං
භන්ගත සඞ්ඝං සන්ථතසම්මුතිං යාචාමී’’ති (පාරා. 559) සඞ්ඝමජ්ගඣ
නිසජ්ජ අඤ්ජලිං පග්ගගහත්වා තික්ඛත්තුං යාචිගත ඤත්තිදුතියාය
කම්මවාචායගතට්ඨාගනඡබ්බස්සානංඅන්ගතොපි සන්ථතංකාතුංසඞ්ගඝන
දින්නසම්මුතිංවිනාතිඅත්ගථො. 

682. ඡබ් ස්සානිෙකරොන්තස්සාතිඑත්ථ ‘‘යොපරිපුණ්ණානි, තො’’ති 
ගසගසො, ඡබ්බස්ගසසු පරිපුණ්ගණසු සන්ථතං කගරොන්තස්සාති අත්ගථො.

යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘යොඡබ්බස්සානිපරිපුණ්ණානිගහොන්ති, තොසන්ථතං 

කගරොතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.557). තදුද්ධම්පීති ඡබ්බස්සගතො උපරිපි. 

විතාකනති විතානනිමිත්තං කගරොන්තස්ස. සාණිපාොකරති

පාකාරසදිසතිගරොකරණීයනිමිත්තං කගරොන්තස්ස. නිස්සජ්ජිත්වා ෙකතපි

චාති පුරාණසන්ථගත අඤ්ඤස්ස ෙත්වා අඤ්ඤස්මිං සන්ථගත ඔරගතො
ඡන්නං වස්සානං කගතපි ච අනාපත්තීති ගයොජනා. අයමනාපත්තිවාගරො
ගනව පාළියං, න අට්ඨකථාසු දිස්සති, තස්මා ගසො ආචරියපරම්පරාභගතො 
ආචරිගයන ෙස්සිගතොති විඤ්ඤායති. සාධාරණවිනිච්ඡයං පන
‘‘අනන්තරස්සිමස්සාපි, විගසගසොනුපලබ්භතී’’තිවක්ඛති. 

ඡබ්බස්සකථාවණ්ණනා. 

683. අනාදායාතිනවං නිසීෙනසන්ථතං කගරොන්ගතන භික්ඛුනා තස්ස 

විවණ්ණකරණත්ථාය පාළියං ‘‘පුරාණසන්ථතස්ස සාමන්තා සුගතවිෙත්ථි
ආොතබ්බා දුබ්බණ්ණකරණායා’’ති (පාරා. 567) යා ආොතුං වුත්තා, තං 
පුරාණසන්ථතස්ස ඡින්නමුඛාවත්තගතො සුගතවිෙත්ථිං අෙත්වා. එවගමතං
වුත්තන්ති කථං විඤ්ඤායතීති? ‘‘අනාොනවගසනස්ස, සුගතස්ස

විෙත්ථියා’’තිවක්ඛමාගනනවිඤ්ඤායති. සන්ථකතතිඑත්ථ ‘‘පුරාගණ’’ඉති

ච ොකරතුං ෙතඤ්චාති එත්ථ ‘‘නවං නිසීෙනං සන්ථත’’න්ති ච ගසගසො, 
පුරාගණ සන්ථගත අසන්ගත සාමන්තා සුගතවිෙත්ථිං අනාොය නවං
නිසීෙනසන්ථතං කගරොන්තස්ස අනාපත්ති. අඤ්ඤස්සත්ථාය නවං
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නිසීෙනසන්ථතං කාගරතුං, නවං නිසීෙනසන්ථතං අඤ්ගඤන කතං
පටිලභිත්වාපරිභුඤ්ජිතුඤ්චඅනාපත්තීතිගයොජනා. 

‘‘අඤ්ඤස්සත්ථාය ොකරතු’’න්ති ඉෙගමත්ථ පාචිත්තිගයගනව 
අනාපත්තිෙස්සනන්ති ගගහතබ්බං. තස්මා ‘‘අඤ්ඤස්සත්ථාය කගරොති වා
කාරාගපති වා, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (පාරා. 569) වුත්තත්තා ච 

අට්ඨෙථාය, තබ්බණ්ණනාසු ච අදිස්සමානත්තා වා තං න වත්තබ්බං. 
‘‘අනාපත්ති ඡබ්බස්සානි කගරොති…ගප.… අඤ්ඤස්සත්ථාය කගරොති වා
කාරාගපතිවා’’ති (පාරා.564) අනන්තරසික්ඛාපගෙවුත්තගමොගලොගකත්වා
වා දුක්කටස්ස ච විහිතත්තා පාචිත්තිගයන අනාපත්තිභාවං සන්ධාය

ලිඛිතන්ති විඤ්ඤායති. ෙතඤ්ච පරිභුඤ්ජිතුන්ති එත්ථ ‘‘අඤ්ගඤනා’’ති
වත්තබ්බං, ඉමිනා‘‘අඤ්ගඤනකතං පටිලභිත්වාපරිභුඤ්ජති, අනාපත්තී’’ති
පාගඨොවෙස්සිගතො. 

684. සුගතස්ස විෙත්ථියාඅනාොනවගසනච අස්ස සන්ථතස්සකරගණන

චසත්ථාරා එතං සික්ඛාපෙංකිරියාකිරියංවුත්තන්තිගයොජනා. 

685. නනු ච ඉමස්ස සික්ඛාපෙස්ස අට්ඨෙථාය ‘‘සමුට්ඨානාදීනි 
කිරියාකිරියත්තාඉමස්සසික්ඛාපෙස්සද්ගවභාගසික්ඛාපෙසදිසානී’’ති(පාරා.
අට්ඨ. 2.567) වුත්තානි, ඉහ ‘‘සඤ්චරිත්තසමා’’ති කස්මා වුත්තානීති? 
වුච්චගත – ද්ගවභාගසික්ඛාපගෙ ‘‘සමුට්ඨානාදීනිපි

ගකොසියසික්ඛාපෙසදිසාගනවා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.552) අට්ඨෙථාය 
වුත්තානි, ගකොසියසික්ඛාපගෙ සමුට්ඨානාදීනං සඤ්චරිත්ගතන සමභාවස්ස
වුත්තත්තා, මූලගමව සරිත්වා කිරියාකිරියසඞ්ඛාතවිගසසස්ස විසුං
ෙස්සිතත්තා අවසිට්ඨවිනිච්ඡයමත්තං සන්ධාය එවං වුත්තන්ති ගගහතබ්බං.
ඉමං විගසසං මුඤ්චිත්වා අවසිට්ඨවිනිච්ඡගයන ද්වීසු සික්ඛාපගෙසු

සාධාරණවිනිච්ඡයස්ස අවිගසසතංෙස්ගසතුමාහ ‘‘අනන්තරස්සා’’තිආදි. 

නිසීෙනසන්ථතකථාවණ්ණනා. 

686-7.  ච්ඡන්කතති තිගයොජනපූරණට්ඨානං අතික්කම්ම ගච්ඡන්ගත. 

යාකනති සකටාදිගක. කලොමානීති එළකගලොමානි. සාමිෙස්සාති

යානාදිසාමිගනො. අ ානකතොති අනාෙගර සාමිවචනං.
අද්ධානමග්ගපටිපන්ගනො ගයො පන භික්ඛු එළකගලොමං ලභිත්වා
‘‘තිගයොජනපරමංසහත්ථාහාගරතබ්බානී’’ති(පාරා.573) අනුඤ්ඤාතත්තා
තිගයොජනබ්භන්තගර සහත්ගථනාපි හරිත්වා තිගයොජනාතික්කගම පගරසං 
යානාදීසු සාමිගකසු අජානන්ගතසු ‘‘එගත හරිස්සන්තී’’ති චින්ගතත්වා යදි

ඨගපයයාති අත්ගථො. කතසූතිගයසුඑළකගලොමානිඨපිතානි, ගතසුයානාදීසු 

තිකයො නමතීකතසු භික්ඛුස්ස පගයොගං විනාපි තිගයොජනං අතික්කන්ගතසු

තස්ස භික්ඛුකනොආපත්ති ගහොතීතිගයොජනා, තස්සභික්ඛුගනො‘‘පඨමංපාෙං
තිගයොජනංඅතික්කාගමති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. දුතියංපාෙං අතික්කාගමති, 
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නිස්සග්ගියං පාචිත්තිය’’න්ති (පාරා. 573) වුත්තත්තා දුක්කටපාචිත්තියා
ගහොන්තීතිඅත්ගථො. 

අයංනකයොතිභික්ඛුගනොපගයොගංවිනායත්ථ එළකගලොමානිඨපිතානි, 

කතසු යානාදීසුතිගයොජනං අතික්කමන්ගතසු ආපත්ති ගහොතීති අයමත්ගථො
ෙට්ඨබ්ගබොතිඅත්ගථො. 

688. අ ච්ඡන්කතතිතිගයොජනබ්භන්තගරඨිගත. ‘‘අභිරූහිත්වා’’තිඉෙං
අනාපත්තිකාරගණසු එකං ෙස්ගසතුමාහ. ‘‘භූමියඤ්හි ඨත්වා ගෙන්ගතො, 

අව්හායන්ගතො වා පුරගතො ගච්ඡති, එගසවනගයො’’ති අට්ඨෙථායං වුත්තං.
අනාපත්තිවාගර ‘‘අඤ්ඤං හරාගපතී’’ති වචනගතො අත්තනා ගපසිගත

අඤ්ඤස්මිං හරන්ගත වට්ටතීති ෙස්ගසතුමාහ ‘‘සකච සාකරති වට්ටතී’’ති.
ගතගනවාහ‘‘තංපනඤ්ඤංහරාගපති, වචගනන විරුජ්ඣතී’’ති. 

690. ෙණ්ණච්ඡිද්කදසූතිඅත්තගනොකණ්ණබිගලසු. 

691. අනාපත්තිවාගර ‘‘කතභණ්ඩ’’න්තිවුත්තත්තාතත්ථඅන්තමගසො

සුත්තගකන බද්ධමත්තම්පි කතභණ්ඩගමවාති ආහ ‘‘සුත්තකෙන ච 

 න්ධිත්වා’’ති. කවණිංෙත්වාති කුද්රූසසීසපලාලගවණිසදිසංගවණිංකත්වා. 

ආපත්ති පරිදීපිතාති ‘‘ගවණිං කත්වා හරති, ඉෙං නිධානමුඛං නාම, 

ආපත්තිගයවා’’ති (පාරා.අට්ඨ.2.575) අට්ඨෙථායං වුත්තං. 

692. සුඞ්ෙඝාතන්ති එත්ථ ‘‘තං ඨාන’’න්ති ගසගසො, යදි තං ඨානං 
සුඞ්කඝාතන්ති ගයොජනා, තිගයොජගනොසානට්ඨානං යදි සුඞ්කඝාතට්ඨානං

භගවයයාතිඅත්ගථො. අනුප්පත්වාතිතංඨානංපත්වා.ගචොරාදීහිඋපද්දුගතොවා 

ගච්ඡති, ගයොඅඤ්ඤවිහිගතොවාගච්ඡතීතිගයොජනා. ආපත්තීති එත්ථආපත්ති

තස්ස ගච්ඡගතොති ලබ්භති. එත්ථ ‘‘ආපත්තී’’ති ඉමිනා සික්ඛාපගෙන
ආපත්තිමාහ. ඉමිස්සා අචිත්තකතාය ගතසං ද්වින්නම්පි ගහොති.
අදින්නාොනපාරාජිකං පන සචිත්තකතාය එගතසං න ගහොති. ගතනාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘යාහිතත්ථආපත්ති, සාඉධ අනාපත්ති.යාඉධආපත්ති, සා
තත්ථ අනාපත්තී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.572). ගථයයචිත්ගතන හරගතො
භණ්ඩග්ඝවගසන පාරාජිකථුල්ලච්චයදුක්කගටසු එකං ගහොති. ගතනාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘අදින්නාොගන පන සුඞ්කඝාගත ආපත්ති ගහොතී’’ති (පාරා.
අට්ඨ. 2.572). 

693. තිකයො නන්ති එත්ථ හරණකිරියාය අච්චන්තසංගයොගග

උපගයොගවචනං. ‘‘හරන්තස්සා’’ති ඉමස්ස කම්මදීපකං ‘‘ගලොමානී’’ති ඉෙං
පකරණගතො ලබ්භති. ‘‘අනාපත්ති පකාසිතා’’ති ඉෙං සබ්බත්ථ
වක්ඛමාගනන සම්බන්ධනීයං. තානිගයව පච්චාහරන්තස්සාති ගයොජනා. 

තිකයො නන්ති එත්ථ තංගයව තිගයොජනන්ති ලබ්භති. අත්තනා ගතං
තිගයොජනංපුනතාගනවගලොමානිගගහත්වා පච්චාගච්ඡන්තස්සාතිඅත්ගථො. 
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694. නිවාසත්ථාය වා  න්ත්වාති තිගයොජනබ්භන්තගර වා සීමාය වා

ආවාගස වසිතුකාමතායගන්ත්වා. තකතොපරංහරන්තස්සාතිතස්මිං ආවාගස
උද්ගෙසාදිංඅලභිත්වාතගතොපරංඅඤ්ඤස්මිංආවාගසවසිතුකාමතායපුනපි
තිගයොජනං හරන්තස්සාතිඅත්ගථො.ඉමිනාවනගයනතගතොපිඅඤ්ඤංඨානං, 
තගතොපිඅඤ්ඤන්ති සුද්ධචිත්ගතනගතගතට්ඨානගතොපුනපිපරම්පරංඨානං
ගමනවගසනගයොජනසතම්පිහරගතොගෙොගසො නත්ථීතිඉෙම්පිවුත්තංගහොති.

යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘එවං ගයොජනසතම්පිහරන්තස්සඅනාපත්තී’’ති(පාරා.

අට්ඨ.2.575). අච්ඡින්නංවාපිලභිත්වාහරකතොපීති‘‘ගචොරාවහටපරිච්චත්තං 
ලභිත්වා හරන්තස්ස. ඉධ සබ්බත්ගථව ‘‘නිවාසත්ථාය වා
ගන්ත්වා’’තිආදිගක අනාපත්තිවාගර පඨමලද්ධට්ඨානගතො පභුති
අතිගරකතිගයොජනම්පි හරන්තස්ස අනාපත්තීති අත්ගථො විඤ්ඤායති. 

නිස්සට්ඨංලභිත්වාති නිස්සජ්ජිත්වාවිනයකම්මංකත්වාදින්නංලභිත්වා. 

695. අඤ්කඤනාති තානි හාරිනා අඤ්ගඤන. ෙතභණ්ඩෙන්ති
‘‘කම්බලගකොජවසන්ථතාදිං යං කිඤ්චි අන්තමගසො සුත්තගකන 

බද්ධමත්තම්පී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.575) අට්ඨෙථායං වුත්තඑළකගලොගමහි
කතභණ්ඩකං. 

696. ඉදං සමුට්ඨානන්ති ඉෙං එළකගලොමසමුට්ඨානං. පණ්ණත්තිං
අජානනතාය වා ඤත්වාපි චීවරාදිපරික්ඛාගරසු ගලොමස්ස අල්ලිනභාවං
අජානිත්වාපි වා තිගයොජනං අතික්කාගමන්තස්ස අරහගතොපි ඉමාය

ආපත්තියාසම්භවගතො ‘‘අචිත්ත’’න්තිආහ. 

එළකගලොමකථාවණ්ණනා. 

697. එළකගලොමගධොවාපනකථා උත්තානාගයව. 

එළකගලොමගධොවාපනකථාවණ්ණනා. 

698.  ණ්කහයය වාති එත්ථ ‘‘ගයො’’ති ගසගසො. ‘‘ ණ්කහයය වා

 ණ්හාකපයයවා’’තිඉමිනා‘‘තත්ථත්තගනො පනත්ථායා’’තිවක්ඛමානත්තා
ච‘‘නිස්සජ්ජිත්වා’’තිආදිවචනගතොචඅත්තගනොඅත්ථාය උග්ගණ්ගහයයවා

උග්ගණ්හාගපයය වාති වුත්තං ගහොති. වාකාගරන ‘‘උපනික්ඛිත්තං වා
සාදිගයයයා’’තිඉෙංසඞ්ගණ්හාති, ‘‘ඉෙංඅයයස්සගහොතූ’’තිඋපනික්ඛිත්තං
ගචසාදියතීතිඅත්ගථො. 

ර තන්ති අඤ්ඤත්ථ සජ්ඣු වුච්චති, ඉධ පන ගවොහාරූපගකහාපණාදි

වුච්චති. වුත්තඤ්ගහතං පාළියං ‘‘රජතං නාම කහාපගණො ගලොහමාසගකො
ොරුමාසගකො ජතුමාසගකො, ගය ගවොහාරං ගච්ඡන්තී’’ති (පාරා. 584). ඉධ 

කහාපණාදීනංසරූපං අට්ඨෙථායං – 
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‘‘තත්ථ කහාපගණොති ගසොවණ්ණමගයො වා රූපියමගයො වා
පාකතිගකො වා. ගලොහමාසගකොති තම්බගලොහාදීහි කතමාසගකො.
ොරුමාසගකොති සාරොරුනා වා ගවළුගපසිකාය වා අන්තමගසො
තාලපණ්ගණපිරූපංඡින්දිත්වාකතමාසගකො. ජතුමාසගකොතිලාඛාය 
වානියයාගසනවාරූපංසමුට්ඨාගපත්වාකතමාසගකො.‘ගයගවොහාරං
ගච්ඡන්තී’තිඉමිනාපන පගෙනගයොගයොයත්ථයත්ථජනපගෙයො
යො ගවොහාරං ගච්ඡති, අන්තමගසො අට්ඨිමගයොපි චම්මමගයොපි
රුක්ඛඵලබීජමගයොපි සමුට්ඨාපිතරූගපොපි අසමුට්ඨාපිතරූගපොපි
සබ්ගබො සඞ්ගහිගතො’’ති(පාරා.අට්ඨ.2.583-584) – 

වුත්තනගයනගවදිතබ්බං. 

එත්ථ ච පාෙතිකෙො නාම එතරහි පකතිකහාපගණො. 

රක්ඛඵලබී මකයොතිතින්තිණිකාදිරුක්ඛානංඵලබීගජනකගතො. 

 ාතරූපෙං සුවණ්ණං.යථාහ පාළියං ‘‘ජාතරූපංනාමසත්ථුවණ්ගණො

වුච්චතී’’ති (පාරා. 584). නිස්සජ්ජිත්වාති එත්ථ ‘‘ගතනා’’ති ලබ්භති, 
‘‘භික්ඛුනා’’ති ඉමිනා යුජ්ජති, එවං සාදිතභික්ඛුනාති අත්ගථො. 

නිස්සජ්ජිත්වාති අත්තනා උග්ගහිතං වා පගරන උග්ගහාපිතං වා 
උපනික්ඛිපිතස්සසාදියනවගසනසාදිතංවාරජතංවාජාතරූපංවා ‘‘ගතන
භික්ඛුනා සඞ්ඝං උපසඞ්කමිත්වා එකංසංඋත්තරාසඞ්ගංකරිත්වා වුඩ්ඪානං
භික්ඛූනංපාගෙවන්දිත්වා උක්කුටිකංනිසීදිත්වාඅඤ්ජලිංපග්ගගහත්වා’’ති
(පාරා. 584) වචනගතො සඞ්ඝමජ්ගඣ උපසඞ්කමිත්වා වුඩ්ඪානං භික්ඛූනං
පාගෙ වන්දිත්වා උක්කුටිකං නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගය්හ ‘‘අහං භන්ගත
රූපියං පටිග්ගගහසිං, ඉෙං ගම නිස්සග්ගියං, ඉමාහං නිස්සජ්ජාමී’’ති
නිස්සජ්ජිත්වාතිවුත්තංගහොති. 

ආපත්ති කදකසතබ් ාවාති අත්තනා එව ආපන්නං නිස්සග්ගියං
පාචිත්තියං තස්මිං සඞ්ඝමජ්ගඣ එවගමව නිසීදිත්වා ගෙගසතබ්බා. එවං
ගෙසිතා ආපත්ති සඞ්ඝානුමගතන බයත්ගතන පටිබගලන භික්ඛුනා
පටිග්ගගහතබ්බා.වුත්තඤ්ගහතං ‘‘බයත්ගතනභික්ඛුනාපටිබගලනආපත්ති
පටිග්ගගහතබ්බා’’ති(පාරා.584). 

699. ර තන්ති රූපියං.  ාතරූපන්ති සුවණ්ණං. ඉමිනා පෙද්වගයන

කතාකතං සබ්බං සඞ්ගණ්හාති. උභින්නං මාසකෙොති ජාතරූපමාසගකො, 

රජතමාසගකොපි චාති වුත්තං ගහොති. ඉධ ර තමාසකෙොති ‘‘රජත’’න්ති 

පදභා කන (පාරා. 584) වුත්තකහාපණාදි පඤ්ච්පකාගරො මාසගකො

ගහිගතො.යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘වුත්ත්පකාගරොසබ්ගබොපිරජතමාසගකො’’ති
(පාරා. අට්ඨ. 2.583-584). ඉධ ‘‘ජාතරූපමාසගකො’’ති විසුං ගහිතත්තා
කහාපණපගෙන සුවණ්ණකහාපණං වජ්ගජත්වා ඉතරද්වයගමව වත්තබ්බං. 

‘‘නිස්සග්ගියාවහ’’න්ති ඉෙං අත්තගනො අත්ථාය 
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උග්ගණ්හනඋග්ගණ්හාපනසාදියනානි කගරොන්තං සන්ධායාහ.
‘‘තත්ථා’’තිආදිනා වක්ඛමානනගයනදුක්කටාවහඤ්චගහොගතව. 

700-1. මුත්තාදීනං ඉමස්මිං සික්ඛාපෙවිභඞ්ගග අවුත්තත්ගතපි 

පාචිත්තියෙණ්කඩ නවමවග්ක  දුතියස්ස රතනසික්ඛාපෙස්ස පදභා කන 
‘‘රතනංනාමමුත්තාමණිගවළුරිගයොසඞ්ගඛොසිලාපවාලංරජතං ජාතරූපං
ගලොහිතඞ්ගකොමසාරගල්ල’’න්ති(පාචි.506) වුත්තානං ෙසන්නංරතනානං 
ඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ නිස්සග්ගියවත්ථුං කත්වා වුත්තං රජතං, ජාතරූපඤ්ච 
වජ්ගජත්වා අවසිට්ඨානං අට්ඨන්නං රතනානං දුක්කටවත්ථුභාගවො ඉමස්ස

අට්ඨකථායං වවත්ථාපිගතොති ෙස්සනත්ථමාහ ‘‘මුත්තා…කප.… 

මසාර ල්ල’’න්ති. එත්ථ ගවළුරිගයො ගාථාබන්ධවගසන න වුත්ගතො, ගසො
එකගයොගනිද්දිට්ඨානං සත්තන්නං රතනානං ගහගණගනව ගය්හති. 

මුත්තාෙගයො යථාෙස්සිතසරූපාගයව. බ්රහ්මජාලාදිසුත්තන්තවගසනාපි
‘‘අක්පියා’’ති සිද්ධානං සත්තධඤ්ඤාදීනං පටිග්ගහගණ ආපත්තිං

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘ධඤ්ඤානී’’තිආදි. 

702. රතනසික්ඛාපකදකයව ‘‘රතනසම්මත’’න්තිආගතංක්පියවත්ථුං 

පටිග්ගණ්හගතොඅනාපත්තිභාවංෙස්ගසතුමාහ ‘‘මුග් මාසාදිෙ’’න්තිආදි. 

703-4. එවං ති්පකාගරන ඨිතං වත්ථුං ගණ්හගතො
අධි්පායනානත්ගතන සම්භවන්තං ආපත්ති්පගභෙං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘තත්ථා’’තිආදි. තත්ථාති ගතසු තීසු නිස්සග්ගියාදිවත්ථූසු. සඞ්ඝාදීනන්ති

සඞ්ඝගණපුග්ගලගචතියාදීනං. තන්ති නිස්සග්ගියවත්ථුං. සබ් ත්ථායාති
සබ්ගබසංඅත්ථායාතිවිග්ගගහො.අත්තගනොඅත්ථායච සඞ්ඝාදීනමත්ථායච
දුක්කටවත්ථුං ගණ්හන්තස්සාපි දුක්කටගමව ගහොතීති අත්ගථො. 

අවුත්තසමුච්චගයගනත්ථ ච-සද්ගෙන ‘‘සබ්බම්පි නික්ඛිපනත්ථාය
භණ්ඩාගාරිකසීගසන සම්පටිච්ඡගතො උපරි රතනසික්ඛාපගෙ ආගතවගසන 

පාචිත්තිය’’න්ති (පාරා. අට්ඨ. 2.583-584) අට්ඨෙථාය 
වුත්තවිනිච්ඡයවිගසසස්සසඞ්ගගහොකගතො. 

705. ෙහාපණාදීනන්ති ආදි-සද්ගෙන සුවණ්ණාදීනං සඞ්ගගහො. 

‘‘සහස්ස’’න්තිඉෙංඋපලක්ඛණං, සහස්සම්පීති වුත්තංගහොති. 

706. ථවිොදීසූති ආදි-සද්ගෙන සිථිලපූරිතානි භාජනානි ගහිතානි. 

‘‘සිථිල ද්කධසූ’’ති විගසසගනන බයතිගරකවගසන ‘‘ඝනබද්ගධ, පන

ඝනපූරිගතවාඑකාවආපත්තී’’ති(පාරා.අට්ඨ. 2.583-584) අට්ඨෙථාගසසං
දීගපති. 

707. උපනික්ඛිත්තසාදියනකම්මං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘ඉද’’න්තිආදි. 

 ණ්හිතුොකමොපීති එත්ථ ‘‘ගහොතූ’’ති ගසගසො. නිකසකධතබ් කමවාති
කාගයනවාවාචායවා ‘‘ඉෙංනක්පතී’’තිපටික්ඛිපිතබ්බගමව, එවංසති



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 

211 
පටුන 

අනාපත්තිගයවාති අත්ගථො. අයමත්ගථො අට්ඨෙථායං ‘‘කායවාචාහි වා
අ්පටික්ඛිපිත්වාපි සුද්ධචිත්ගතො හුත්වා ‘නයිෙං අම්හාකං ක්පතී’ති න
සාදියති, අනාපත්තිගයවා’’ති (පාරා.අට්ඨ.2.583-584) ආගගතොගයව. 

708. තං වත්ථුන්ති තථා පටික්ඛිත්තං වත්ථුං. ඨකපත්වා යදි  ච්ඡතීති
‘‘තුම්ගහ ගණ්හථවා, මාවා, දින්නංදින්නගමවා’’තිසගචගසොඨගපත්වාව
ගච්ඡති. යථා තං න විනස්සති, තථා තං ගගොපයිතබ්බන්ති ගයොජනා.

‘‘අඤ්ගඤො තත්ථ ආගන්ත්වා පුච්ඡතී’’තිආදිනා අට්ඨෙථාය වුත්තනගයන
තත්ථාගගතන ක්පියකාරගකන ‘‘කිමිෙ’’න්තිපුච්ඡිගතසරූපංආවිකත්වා
‘‘ගගොපයිස්සාමහං භන්ගත, ගුත්තට්ඨානං ෙස්ගසථා’’ති වුත්ගත ‘‘ඉමං
ගගහත්වා එහී’’ති අවත්වා සත්තභූමිකම්පි පාසාෙං අභිරුහිත්වා ‘‘ඉධ
ඨගපහී’’ති අවත්වා ‘‘ඉෙං ගුත්තට්ඨාන’’න්ති සුරක්ඛිතට්ඨානං ෙස්ගසත්වා
තත්ථඨපිගතඅග්ගළංෙත්වා රක්ඛිතබ්බන්තිවුත්තංගහොති. 

709. ගුත්තට්ඨානං ගගහත්වා ගච්ඡන්තස්ස ක්පියකාරකස්ස

අවත්තබ්බගවොහාරං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘ආහකරදමිද’’න්තිආදි. අෙප්පියන්ති
එත්ථ‘‘වචන’’න්තිලබ්භති.එවංඅක්පියවචනං අවත්වාසුරක්ඛිතට්ඨාගන
ආහරිත්වා ඨපිගත කිං කාතබ්බන්ති? වික්කායිගක 
පත්තචීවරාදික්පියභණ්ගඩ ආහගට ‘‘අම්හාකං ඉමිනා අත්ගථො, ඉමස්ස
එවරූපංමූලම්පි අත්ථි, ක්පියකාරගකොඑවනත්ථී’’තිවත්වාගතන ‘‘අහං
ක්පියකාරගකො, මය්හං ෙස්ගසථා’’ති වුත්ගත සගච රුච්චති, ද්වාරං
විවරිත්වා ‘‘ඉෙංගණ්හා’’තිඅවත්වා ‘‘එත්ථඨපිත’’න්තිෙස්ගසත්වාතස්මිං
තස්ස අග්ඝ්පමාණං ගගහත්වා ගෙන්ගත අධිවාගසතබ්බං. අතිගරකං
ගණ්හන්ගත ‘‘මයං තුම්හාකං භණ්ඩං න ගණ්හාම, ගච්ඡථා’’තිනීහරිත්වා
අග්ගළංෙත්වාක්පියකාරගක ලද්ගධ‘‘අම්හාකංඑවරූගපනඅත්ගථො, ඉෙං
නාම මූලං අත්ථී’’ති වත්වා ගතන කිණිත්වා දින්ගන අධිවාගසතබ්බන්ති 

අට්ඨෙථායං වුත්තනගයන පටිපජ්ජිතබ්බං. 

710. ඨකපත්වාරූපියග් ාහන්තිඅනන්තරසික්ඛාපගෙවක්ඛමානසරූපං 
සුවණ්ණාදිරූපියං පටිග්ගගහත්වා නිස්සජ්ජිත්වා ගෙසිතාපත්තිකං පුග්ගලං 

ඨගපත්වා. නිස්සට්ඨපරිවත්තිතන්ති එත්ථ නිස්සජ්ජිත්වා ආපත්තියා
ගෙසිතාය ‘‘සගච තත්ථආගච්ඡතිආරාමිගකො වා උපාසගකො වා’’තිආදිනා

(පාරා.584) පදභා කන වුත්තනගයනතත්ථාගතං ක්පියකාරකං‘‘ආවුගසො
ඉමංජානා’’තිවත්වා ‘‘ඉමිනාකිංආහරියයතූ’’තිගතනවුත්ගත ‘‘ඉමංවා
ඉමංවාආහරා’’තිඅවත්වා‘‘ක්පියංආචික්ඛිතබ්බංස්පිවාගතලංවාමධු 
වා ඵාණිතං වා’’ති (පාරා. 584) වුත්තත්තා භික්ඛූනං ක්පියවත්ථුමත්ගත 
ආචික්ඛිගතගතනනිස්සට්ඨවත්ථුංපරිවත්ගතත්වාආහටංක්පියභණ්ඩන්ති 
අත්ගථො. 

711. අත්තකනො පත්තභා ම්පීතිතථාආහගටක්පියභණ්ගඩසඞ්ඝස්ස
භාජියමාගන අත්තගනො වස්සග්ගගන අත්තගනො පත්තගකොට්ඨාසම්පි. 
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පටිග් ාහෙභික්ඛුකනොති රූපියං පටිග්ගගහත්වා ආපජ්ජිත්වා නිස්සජ්ජිත්වා

ගෙසිතාපත්තිකස්ස භික්ඛුගනො න වට්ටතීති සම්බන්ගධො. අඤ්ඤකතොති
අත්තගතො අඤ්ඤස්මා පබ්බජිතමනුස්සාමනුස්සතිරච්ඡානගතිත්ථිපුරිසානං

අඤ්ඤතරගතො. ලද්ධන්ති ගතහි අත්තනා ලද්ධගකොට්ඨාසගතො
දින්නවගසනපිලද්ධංතං වත්ථුං. 

712. යංකිඤ්චි පච්චයන්තිතං වත්ථුං පරිවත්ගතත්වා ගහිගතසු චතූසු 
පච්චගයසු අඤ්ඤතරම්පි පච්චයං. අන්තමගසො පථවිං ඛණිත්වා 
උ්පාදිගතොෙකම්පිොරූහිආදිත්තඅග්ගිම්පිගතගලනජලිතපදීපම්පි රුක්ගඛ
වා ගගගහ වා පකතිඡායම්පි තාලපණ්ණම්පි උපගභොගපරිගභොගාරහං

අඤ්ඤම්පි යං කිඤ්චීති අට්ඨෙථාය වුත්තනයං ඉමිනාව සඞ්ගහිතන්ති 

ගගහතබ්බං.යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘අන්තමගසොමක්කටාදීහිතගතො හරිත්වා
අරඤ්ගඤ ඨපිතං වා ගතසං හත්ථගතො ගළිත්වා තිරච්ඡානපරිග්ගහිතම්පි 
පංසුකූලම්පි න වට්ටතිගයවා’’තිආදි (පාරා. අට්ඨ. 2.583-584), 
‘‘රූපියපටිග්ගාහකස්ස පන ගකනචි පරියාගයන තගතො
උ්පන්නපච්චයපරිගභොගගො න වට්ටතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.585) චාති. 

භික්ඛුකනොති රූපියපටිග්ගාහකස්සභික්ඛුස්ස. 

713. අජ්ඣාරාකම වාති උපරි වක්ඛමානලක්ඛගණන පරිච්ඡින්ගන

අජ්ඣාරාගම වා. තං රූපියං, ‘‘පතිතං දිස්වා’’ති ගසගසො. අජ්ඣාවසකථපි

වාති වක්ඛමානලක්ඛගණ අන්ගතොආවාගස ච. නික්ඛිපන්තස්සාති ‘‘යස්ස
භවිස්සති, ගසො හරිස්සතී’’ති වුත්ගත ඨාගන තස්මිං වත්ථුස්මිං ගණනඤ්ච
උපලක්ඛණඤ්චසල්ලක්ගඛත්වාඨගපන්තස්ස. 

714. තිෙපාචිත්තියං වුත්තන්ති ‘‘රූපිගය රූපියසඤ්ඤී, ගවමතිගකො, 
අරූපියසඤ්ඤී රූපියං පටිග්ගණ්හාති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තිය’’න්ති (පාරා.

586) භගවතා පාචිත්තියං වුත්තං. දුක්ෙටන්ති එත්ථ ‘‘ද්විකදුක්කට’’න්ති
සාමත්ථියාලබ්භති. 

715. ක්රියාක්රියන්ති ගහගණන ආපජ්ජනගතො කිරියං. පටික්ගඛපස්ස
අකරණගතො අකිරියන්ති. 

රූපියපටිග්ගහණකථාවණ්ණනා. 

716-7. නිස්සග්ගියස්සාපි වත්ථුන්ති ‘‘නිස්සග්ගියපාචිත්තියස්ස
වත්ථූ’’ති පඨමසික්ඛාපගෙනිද්දිට්ගඨසු රජතාදීසු චතූසු අඤ්ඤතරං වත්ථුං. 

දුක්ෙටස්ස ච වත්ථුං වාති පඨමං ෙස්සිතමුත්තාදිදුක්කටවත්ථූසු අඤ්ඤතරං

වා, ඉගහොභයත්ථගහතුඵලසම්බන්ගධ සාමිවචනං. ෙප්පියස්සචවත්ථුංවාති
යථාෙස්සිගතසු එව මුග්ගමාසාදික්පියවත්ථූසු අඤ්ඤතරං වා, ඉහ
අවයවාවයවිසම්බන්ගධ සාමිවචනං. අවයවාවයවීනං අගභගෙපි
ගභදූපචාරවගසන යථා ‘‘සිලාපුත්තකස්ස සරීර’’න්ති ක්පියවත්ථුන්ති
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වුත්තං ගහොති ‘‘ක්පිගයන වත්ථුනා’’ති වක්ඛමානත්තා. ඉොගනත්ථ
දුක්කටවත්ථුගනො, ක්පියවත්ථුගනොචනිස්සග්ගියවත්ථුනා පරිවත්තිතත්තා
ආපත්තිගහොතීතිගගහතබ්බං.නිස්සග්ගියවත්ථුනාගයොපරිවත්ගතති, තස්ස
ආපත්තීතිගයොජනා. 

දුක්කටස්ස වත්ථුනා, ක්පිගයන ච වත්ථුනා වත්ථුං නිස්සග්ගියස්ස
පරිවත්ගතති, ආපත්තීති ගයොජනා. ඉධ උභයත්ථාපි පරිවත්තිතස්ස 
නිස්සග්ගියවත්ථුත්තා ආපත්ති ගහොති. එවං තීසුපි ඨාගනසු ‘‘ආපත්තී’’ති 
සාමඤ්ඤවචගනන නිස්සග්ගියපාචිත්තියගමව වුත්තන්ති පකරණගතො
ලබ්භති. 

718. දුක්කටස්ගසව වත්ථුනා දුක්කටස්ස ච වත්ථුං වා පරිවත්ගතති, 

දුක්කටන්ති ගයොජනා. ‘‘වත්ථුං වා ෙප්පියස්සා’’ති ඉෙං වුත්තනයගමව, 
ක්පියවත්ථුන්තිවුත්තංගහොති.ඉමස්සක්පියවත්ථුගනොපිදුක්කටවත්ථුනා 
පරිවත්තිතත්තාදුක්කටංගහොතීතිගගහතබ්බං. 

719. ‘‘වත්ථුනා ෙප්පියස්සා’’ති ඉෙම්පි වුත්තනයගමව. 
ක්පියවත්ථුනාපි පරිවත්තිගත දුක්කටවත්ථුවගසන දුක්කටං ගහොතීති ආහ 

‘‘තථා’’ති. 

720. ‘‘තථා’’ති ඉමිනා ‘‘වත්ථුගනො’’ති ඉෙං ආකඩ්ඪති. 

‘‘නිස්සග්ගියස්සා’’ති ඉමිනා පාචිත්තියමාහ. පුබ් න්ති පඨමං, පුබ්ගබ 

වුත්තරූපියපටිග්ගහණසික්ඛාපගෙති වුත්තං ගහොති. ඉමිනාති
රූපියසංගවොහාරසික්ඛාපගෙන.පරිවත්තනංවාරිතන්ති සම්බන්ගධො. 

721. රූපියන්ති ච සඤ්ඤිස්සාති ‘‘රූපියං නාම සත්ථුවණ්ගණො
කහාපගණො ගලොහමාසගකො ොරුමාසගකො ජතුමාසගකො, ගය ගවොහාරං

ගච්ඡන්තී’’ති (පාරා. 589) පදභා කන වුත්ගතසුරූපියසඤ්ඤිගතසු වත්ථූසු

‘‘අඤ්ඤතර’’න්ති සඤ්ඤිස්ස. අරූපිකයතිඛරපත්තාදිම්හි. කතන අරූපිගයන.
‘‘ගචතාගපන්තස්ස අරූපිය’’න්ති පෙච්ගඡගෙො. ‘‘අරූපිගය රූපියසඤ්ඤී
රූපියං ගචතාගපති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තිය’’න්ති (පාරා. 591) වුත්තත්තා
රූපියපරිවත්තගන දුක්කටස්ස අභාවගතො, පාචිත්තියස්ස ච සම්භවගතො
රූපියං න ගගහතබ්බං. අරූපිගය රූපියං ඉති සඤ්ඤිස්ස ච විමතිස්ස ච
අරූපියංගචතාගපන්තස්සගතනද්ගවදුක්කටානිගහොන්තීතිගයොජනා. 

722. අරූපිකය අරූපියන්ති සඤ්ඤිස්සාති එත්ථ ‘‘අරූපියං 

පරිවත්ගතන්තස්සා’’ති ගසගසො. පඤ්චහීති සහත්ගථ කරණවචනං, 
‘‘සහධම්මිගකහී’’ති ගසගසො, පඤ්චහි සහධම්මිගකහි සද්ධින්ති අත්ගථො. 

වදකතොති ගවොහරගතො, කයවික්කයං කගරොන්තස්සාති අත්ගථො. 
භික්ඛුභික්ඛුනිසාමගණරසාමගණරිසික්ඛමානාසඞ්ඛාගතහි පඤ්චහි
සහධම්මිගකහිඅරූපියං පරිවත්ගතන්තස්සඅනාපත්තීතිඅත්ගථො. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 

214 
පටුන 

723. සංගවොහාගරන සමුට්ඨානගතො ක්රියසමුට්ඨානං. 

රූපියසංගවොහාරකථාවණ්ණනා. 

724. ෙප්පියං නාම
‘‘චීවරපිණ්ඩපාතගසනාසනගිලානපච්චයගභසජ්ජපරික්ඛාරා, අන්තමගසො

චුණ්ණපිණ්ගඩොපි ෙන්තකට්ඨම්පි ෙසිකසුත්තම්පී’’ති පදභා කන වුත්තානි

ක්පියවත්ථූනි. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘චීවරාදීනංක්පියභණ්ඩානං වගසන 

අගනකවිධ’’න්ති. ෙප්පිකයකනවාති ගතගනව ක්පිගයන වත්ථුනා. 
‘‘කයවික්කයං සමාපජ්ගජයයාති ‘ඉමිනා ඉමං ගෙහි, ඉමිනා ඉමං ආහර, 
ඉමිනාඉමං පරිවත්ගතහි, ඉමිනාඉමංගචතාගපහී’තිඅජ්ඣාචරතී’’ති(පාරා.

595) වචනගතො ‘‘පරිවත්තයකතො’’ති ඉමස්ස ‘‘කයවික්කයං
සමාපජ්ජගතො’’ති පරියාගයො. 

තත්ථ අඤ්ඤස්ස හත්ථගතො ක්පියවත්ථුනා පරිවත්ගතත්වා ගහණං 

ෙකයො නාම. අත්තගනො හත්ථගතො ක්පියවත්ථුං පරිවත්ගතත්වා ොනං 

වික්ෙකයො. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘ඉමිනා ඉමං ගෙහී’තිආදිනා හි නගයන
පරස්ස ක්පියභණ්ඩං ගණ්හන්ගතො කයං සමාපජ්ජති, අත්තගනො ක්පියං
ගෙන්ගතො වික්කය’’න්ති. ‘‘ඨගපත්වා සහධම්මිගක’’ති වුත්තත්තා 

පරිවත්තයකතොතිඑත්ථ අඤ්ගඤහිසද්ධින්තිලබ්භති. එත්ථ අඤ්කඤ නාම
ගිහිගනො ඉත්ථිපුරිසා, සාසනගතො බාහිරා පබ්බජිතා ච. තස්මා අයං
කයවික්කගයො අන්තමගසො මාතාපිතූහිපි න කාතබ්ගබොගයව. යථාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘අයඤ්හි කයවික්කගයො ඨගපත්වා පඤ්ච සහධම්මිගක
අවගසගසහිගිහිපබ්බජිගතහිඅන්තමගසොමාතාපිතූහිපිසද්ධිංන වට්ටතී’’ති
(පාරා.අට්ඨ.2.595). 

725. අෙප්පියස්ස වත්ථුස්සාති ඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ 
වුත්තචීවරාදික්පියවත්ථුගතො අඤ්ඤස්ස නිස්සග්ගියදුක්කටවත්ථුස්ස. 

කතකනවාති අක්පියවත්ථුනාගයව. ‘‘ක්පියස්ස චා’’ති පාඨගසගසො, 
ගතගනව අක්පිගයන වත්ථුනා ක්පියස්ස වත්ථුස්ස පරිවත්තනඤ්චාති
ගයොජනා. එවඤ්හි පාඨගසගස අකගත අක්පිගයන වත්ථුනා ක්පියස්ස
පරිවත්තනං කයවික්කගය සඞ්ගගහතබ්බං සියා, තං න යුජ්ජති තස්ස
රූපියසංගවොහාගරගයව සඞ්ගහිතත්තා, ඉධ ච ‘‘ක්පියවත්ථුස්ගසව

ක්පියවත්ථුනා පරිවත්තනං කයවික්කගයො’’ති නියමිතත්තා. නිද්දිට්ඨන්ති 
‘‘අක්පියභණ්ඩපරිවත්තනඤ්හි කයවික්කයසඞ්ගහං න ගච්ඡතී’’ති (පාරා.

අට්ඨ. 2.594) අට්ඨෙථායං නිද්දිට්ඨන්තිඅත්ගථො. 

726. තස්මාති යස්මා අඤ්ඤත්ර සහධම්මිගකහි ක්පියවත්ථුස්සාපි 
කයවික්කගයො න වට්ටති, අක්පියස්ස, ක්පියස්ස ච වත්ථුගනො
අක්පිගයගනව වත්ථුනා පරිවත්තනඤ්ච රූපියසංගවොහාගර සඞ්ගහිතත්තා
කයවික්කයසඞ්ගහංනගච්ඡති, තස්මා. 
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729. ඉදංනාමාතිඔෙනාදික්පියවත්ථුගමවආහ. 

730-1. ‘‘ගගහත්වා’’තිආදිගාථාය වත්ථුලක්ඛණස්ස උොහරණං

ෙස්ගසත්වාව ආපත්තිගභෙං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘විඝාසාද’’න්තිආදි. ඡල්ලින්ති

රුක්ඛතචං. වල්ලින්ති ලතං. ෙට්ඨන්ති ඉන්ධනොරුං. දාරන්ති 
ගගහසම්භාරාදිොරුං.විපල්ලාගසනාපිවත්තබ්බං‘‘වල්ලිංවාපනඡල්ලිංවා, 

ොරුං වා කට්ඨගමව වා’’ති. වත්ථූනන්ති තථා වත්වා ආහරාපිතානං 
ඡල්ලිආදිවත්ථූනං. කයවික්කගය ආපත්තිගයො ගහොන්තීති ගයොජනා, 
නිස්සග්ගියපාචිත්තියාපත්තිගයොගහොන්තීතිවුත්තංගහොති. 

732. ‘‘ඉති එවා’’ති පෙච්ගඡගෙො, ‘‘පිවිත්වා’’තිආදිනා නගයන
පුබ්බකාගලවිහිතපච්චයන්තංඅකත්වා වුත්තනගයගනවාතිඅත්ගථො. 

733. භූමියා ලිම්පකනති ගයොජනායං පන ගසනාසනභූමියං 

පරිභණ්ඩකරණකාළකාදිවණ්ණකරණවගසන ගලපගන. වත්ථුකධොවකනති

චීවරාදිවත්ථූනං ගධොවගන. එත්ථාති ගතසු වුත්ත්පකාගරසු. එගතසං
ගහණස්සඋපලක්ඛණත්තා එවරූගපසුඅඤ්ගඤසුඨාගනසු. 

734. අයන්ති භූමිගසොධනාදිවගසනආපන්නා පාචිත්තියාපත්ති. 

735. ඨකපත්වා භණ්ඩසාමිෙන්ති එත්ථ බයතිගරකවගසන අඤ්ඤස්ස 
ක්පියකාරස්සාතිලබ්භති. 

736. භාසගතො අනාපත්තීතිගයොජනා.ගසසගමත්ථඋත්තානගමව. 

කයවික්කයකථාවණ්ණනා. 

ගකොසියවග්ගගොදුතිගයො. 

737. ක්පියා පත්තා මත්තිකාගයොමයා ජාතිගතො දුගවති ගයොජනා. 

වණ්ණාති පමාණානි.යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘තගයොපත්තස්සවණ්ණාතිතීණි 

පත්තස්ස පමාණානී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.602). ගතනාහ ‘‘උක්ෙට්කඨො 

මජ්ඣිකමොමකෙො’’ති. 

738. ද්වින්නං තණ්ඩුලනාළීනන්ති සුගකොට්ටිතානං අඛණ්ඩානං 

පුරාණසාලිතණ්ඩුලානං ද්ගව නාළිගයො ගගහතබ්බා. යථාහ අට්ඨෙථායං 
‘‘අනුපහතපුරාණසාලිතණ්ඩුලානං සුගකොට්ටිතපරිසුද්ධාන’’න්ති (පාරා.

අට්ඨ.2.602). භත්තන්තිඅවස්සාවිතංඅනුත්තණ්ඩුලංඅකිලින්නංඅපිණ්ඩිතං 
සුවිසෙං කුන්ෙමකුලරාසිසදිසං සුපක්ගකොෙනගමව ගගහතබ්බං. යථාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘අනුත්තණ්ඩුලං අකිලින්නං අපිණ්ඩිතං සුවිසෙං 
කුන්ෙමකුලරාසිසදිසං අවස්සාවිගතොෙන’’න්ති (පාරා. අට්ඨ. 2.602). 
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ම ධනාළියාති මගධරට්ගඨ නාළියා, සා නාළි තිලානං අට්ඨපසතානි 
ගණ්හාති.ගතනාහුගපොරාණා– 

‘‘ඛාරිෙසද්වයං වාගහො, ඛාරී ගෙොණට්ඨකද්වයං; 
ද්විඅට්ඨනාළිගයොගෙොගණො, නාගළකාපසතට්ඨකං; 
ලක්ඛංතිලානංපසතං, එතංවුත්තංපමාණගතො’’ති. 

‘‘මගධනාළි නාම අඩ්ඪගතරසපලා ගහොතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.602) 

අන්ධෙට්ඨෙථායං වුත්තං. තබ්බණ්ණනාය ‘‘අඩ්ඪගතරසපලානි මාගසහි
ගගහතබ්බානී’’තිවුත්තං.ගකචිපනාහු– 

‘‘චතු්පසතිකාමුට්ඨි, පලඤ්ගචතංචතුග්ගුණං; 
කුඩුව්පසතඤ්ගචව, චත්තාරිගචවනාළිතු. 

‘‘ගසොගයවපත්ගථොචත්තාගරො, පත්ථාඅළ්හකමුච්චගත; 
අළ්හකානම්පිචත්තාරි, ‘ගෙොගණො’තිපරිකිත්තිගතො’’ති. 

ආචරියාපන‘‘අට්ඨපසතාමාගධනාළී’’තිපුබ්බපක්ඛගමව ගරොචයන්ති. 

ඛාදනඤ්චචතුබ්භා න්තිතස්මිංභත්ගත චතුධාවිභත්ගතඑකභාගමත්තං

හත්ථහාරියඝනමුග්ගසූපන්තිඅත්ගථො.යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘තස්සඔෙනස්ස
චතුත්ථභාග්පමාගණො නාතිඝගනො නාතිතනුගකො හත්ථහාරිගයො
සබ්බසම්භාරසඞ්ඛගතොමුග්ගසූගපොපක්ඛිපිතබ්ගබො’’ති(පාරා.අට්ඨ. 2.602). 

 යඤ් නඤ්ච තදූපියන්තියාව චරිමාගලොපං, තාව සබ්බාගලොපානුරූපං

මච්ඡමංසාදිබයඤ්ජනඤ්ච. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘ආගලොපස්ස ආගලොපස්ස
අනුරූපං යාවචරිමාගලොප්පගහොනකං මච්ඡමංසාදිබයඤ්ජනං

පක්ඛිපිතබ්බ’’න්ති. එත්ථ ච ආකලොපස්ස ආකලොපස්ස අනුරූපන්ති
‘‘බයඤ්ජනස්ස මත්තානාම ඔෙනචතුත්ථභාගගො’’ති (ම. නි. අට්ඨ. 2.387) 

බ්රහ්මායුසුත්තස්සඅට්ඨෙථායං වුත්තත්තාආගලොපස්සචතුත්ථභාග්පමාණං
බයඤ්ජනං ආගලොපස්ස අනුරූපන්ති ගගහතබ්බං. ඉධ පන සූපස්ගසව
ඔෙනචතුත්ථභාග්පමාණං ෙස්ගසත්වා එතස්ස ලක්ඛගණ ෙස්සිගත
ඉතරස්සාපි ෙස්සිතගමව ගහොතීති බයඤ්ජනස්ස තථා විගසගසත්වා පමාණං
න ෙස්සිතං. ඔෙගන පක්ඛිපිතබ්බානි ස්පිගතලතක්කරසකඤ්ජිකාදීනි 
ගණනූපගානිනගහොන්ති. 

739. තං සබ් න්ති යථාවුත්තභත්තාදිනිරවගසසං.  ණ්හතීති

වක්ඛමාගනහි තීහි පකාගරහි ගණ්හාති. තස්සාති උක්කට්ඨස්ස පත්තස්ස. 

උපඩ්කඪොති තස්මිං පත්ගත ගණ්හනකෙබ්බසම්භාරගාහී පත්ගතො 

තංසහචරිගයන ‘‘උපඩ්ගඪො’’ති වුත්ගතො. තදුපඩ්කඪො චාති එත්ථාපි එගසව
නගයො.තස්සමජ්ඣිමස්සපත්තස්සඋපඩ්ගඪොතදුපඩ්ගඪොති ගගහතබ්බං. 
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740. ඉගමසුතීසු පත්ගතසුඋක්කට්ඨස්සවුත්තංඔෙනාදිසබ්බංයස්මිං
පත්ගත පක්ඛිත්තං, තස්ස මුඛවට්ටිමත්ථගක පුඤ්ජියමානං හීරකං

ගහට්ඨාභාගග ඵුසති, ගසො උක්ෙට්ඨමජ්ඣිකමො නාම, හීරගතො අතිගරකං

තිට්ඨති, ගසො උක්ෙට්කඨොමකෙො නාම, අන්ගතොපත්ගත මුඛවට්ටියා

ගහට්ඨිමන්තං අ්පත්වා තිට්ඨති, ගසො උක්ෙට්ඨුක්ෙට්කඨො නාම, එවං 
මජ්ඣිගමො ච ඔමගකො ච පච්ගචකං තිවිගධො ගහොතීති සබ්ගබ නව පත්තා

ගහොන්තීති ෙස්ගසතුමාහ ‘‘උක්ෙට්ඨස්සා’’තිආදි. තස්කසවාති

උක්කට්ඨස්ගසව. ඔමගකො ච මජ්ඣිගමො චාති ඔමෙමජ්ඣිමා. ඉධ
මජ්ඣිගමොචඔමගකොචඋක්කට්ඨස්ගසවගභගෙො.එසනගයො ඉතරද්වගයපි.
‘‘එව’’න්ති ඉමිනා යථා ‘‘උක්කට්ඨුක්කට්ගඨො උක්කට්ගඨොමගකො 
උක්කට්ඨමජ්ඣිගමො’’ති ගයොගජතබ්ගබො, එවං මජ්ඣිගමොමකානම්පි
යථාක්කමගයොජනං ෙස්ගසති ‘‘මජ්ඣිගමො මජ්ඣිමුක්කට්ගඨො
මජ්ඣිගමොමගකො, ඔමකුක්කට්ගඨොඔමකමජ්ඣිගමොඔමගකොමගකො චා’’ති. 

741. කතසූති නවසුපත්ගතසු. තස්මාතිඅපත්තභාවගතො. න ච්ඡන්තීති 
උක්කට්ඨුක්කට්ඨඤ්ච ඔමගකොමකඤ්චාති ද්ගව අගපක්ඛිත්වා බහුවචනං

කතං. එගත භාජනසඞ්ගඛගපන පරිභුඤ්ජිතබ්බාති. යථාහ අට්ඨෙථායං 
‘‘තස්මාඑගතභාජනපරිගභොගගනපරිභුඤ්ජිතබ්බා’’ති(පාරා.අට්ඨ.2.602). 

742. පත්තලක්ඛණසංයුතන්ති එත්ථ පත්තලක්ඛණං නාම
යථාවුත්තපමාණයුත්තතා, ‘‘අගයොපත්ගතො පඤ්චහි පාගකහි පක්ගකො
මත්තිකාපත්ගතො ද්වීහි පාගකහි පක්ගකො’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.608) වුත්තා
පාකසම්පත්ති, කිණිත්වා ගණ්හාතිගච, තස්ස ොතබ්බමූලස්සඅගසගසත්වා
දින්නභාගවො, ඡිද්ොභාගවො, ඡින්නරාජීනං අභාගවොති පඤ්චවිධං. ගහොති
ගචත්ථ– 

‘‘පමාණයුත්තතාපාක-සම්පත්තිදින්නමූලතා; 
අච්ඡිද්ොරාජිතාගචති, පත්තලක්ඛණපඤ්චක’’න්ති. 

‘‘අධිට්ඨාය වා වික්ගපත්වා වා’’ති වා-සද්ගෙො ගයොගජතබ්ගබො. 

අධිට්ඨායාති පඨමං පරිභුත්ගත පත්ගත සති තං පච්චුද්ධරිත්වා
අධිට්ඨාතබ්බපත්ගතො හත්ථපාගස ගච ගහොති, වක්ඛමානනගයන ‘‘ඉමං
පත්තං අධිට්ඨාමී’’ති වචීගභෙකරණවගසන වාචාය වා වචීගභෙං අකත්වා
එවගමව චින්ගතත්වා හත්ගථන ගගහත්වා ඵන්ොගපන්ගතන කාගයන වා
දූගර ගච හත්ථපාසා ගහොති, ඨපිතට්ඨානං සල්ලක්ගඛත්වා ‘‘එතං පත්තං 

අධිට්ඨාමී’’ති වාචා භින්දිතබ්බාති අට්ඨෙථායං (පාරා. අට්ඨ. 2.608
අත්ථගතො සමානං) වුත්තනගයන එකගකන වා පච්ඡා සතිසම්ගමොගස
සරාගපත්වා කුක්කුච්චංවූපසගමතුංසමත්ථස්සපුග්ගලස්සසන්නිධාගනවා
අධිට්ඨායාති වුත්තං ගහොති. ‘‘අඤ්ඤස්ස සන්තිගක අධිට්ඨාගන
අයමානිසංගසො– සචස්ස‘අධිට්ඨිගතොනුගඛොගම, ගනො’තිවිමතිඋ්පජ්ජති, 
ඉතගරොසාගරත්වා විමතිං ඡින්දිස්සතී’’ති (පාරා. අට්ඨ.2.608) අයමත්ගථො 
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අට්ඨෙථායං වුත්ගතො. ‘‘ද්ගව පත්ගත අධිට්ඨාතුං න ලභතී’’ති  ණ්ඨිපකද 
වුත්තං. 

විෙප්කපත්වාති (පාචි. 373; පාරා. අට්ඨ. 2.608; කඞ්කා. අට්ඨ.
වික්පනසික්ඛාපෙවණ්ණනා) ත්ථ වික්ගපතබ්බස්ස පත්තස්ස
එකත්තබහුත්තං, සන්නිහිතාසන්නිහිතත්තඤ්ච සල්ලක්ගඛත්වා එකං ගච 
සන්නිහිතං, ‘‘ඉමංපත්තංතුය්හංවික්ගපමී’’තිවා‘‘ඉමංපත්තංතිස්සස්ස 
භික්ඛුගනො වික්ගපමී’’ති වා ආදිනා නගයන එකං වික්ගපත්වාති වුත්තං
ගහොති. එත්ථ ‘‘පරිභුඤ්ගජයයා’’ති වුත්තත්තා, ‘‘මය්හං සන්තකං
පරිභුඤ්ගජහි වා විස්සජ්ගජහි වා යථාපච්චයං වා කගරොහී’’ති ගතන
අපච්චුද්ධගට පරිභුඤ්ජිතුං අයුත්තත්තා ‘‘වික්ගපත්වා’’ති
පච්චුද්ධටවිගසගසොගගහතබ්ගබො. 

743. ධාකරයයාතිඅනධිට්ඨහිත්වා, අවික්ගපත්වා ච පරිභුඤ්ජිතබ්ගබො. 

තං කාලං පත්තං අතික්කාමයගතොතිගයොජනා. ‘‘නිස්සග්ගිය’’න්තිඉමිනාපි

‘‘පත්ත’’න්තිඉෙංයුජ්ජති. පත්ත-සද්ගෙොමාගධිකානංද්විලිඞ්ගගකො, තස්මා
එවං වුත්ගතො. 

744. අධිට්ඨිතවික්පිගතසු අනන්ගතොගධත්තා අතිගරකභාවං

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘යං පත්ත’’න්තිආදි. 

745. සම්මුකඛති අඩ්ඪගතයයහත්ථ්පගෙසගතො අන්ගතො ඨිතං පත්තං. 

දූරස්මින්ති අඩ්ඪගතයයරතනගතො පරභාගග ‘‘අන්ගතොගබ්ගභ වා 

උපරිපාසාගෙවාසාමන්තවිහාගරවා’’ති අට්ඨෙථායං වුත්ත්පකාගරදූගරපි.
යත්ථ කත්ථචි වික්පනකාගලපි සන්තිකදූරවචනගභො එවගමව 

ගයොගජත්වා වත්තබ්බා. ‘‘වික්ගපතුං පන බහූනිපි ලබ්භතී’’ති  ණ්ඨිපකද 

වුත්තං. අයංනකයොති‘‘ඉමං පත්තංපච්චුද්ධරාමී’’තිආදිනගයො. 

746. වාචාකායවගසන දුවිගධ අධිට්ඨාගන වාචාධිට්ඨානං ෙස්ගසත්වා 

කායාධිට්ඨානංෙස්ගසතුමාහ ‘‘ආකභො ’’න්තිආදි. ආකභො න්ති‘‘ඉමංපත්තං

අධිට්ඨාමී’’ති ආගභොගං. ‘‘මනසා’’ති ඉමිනා න වචසාති වුත්තං ගහොති.

කායවිකාගරොව ොයවිොරෙං, හත්ගථනඵන්ොපනාදිකායකිරියාතිඅත්ගථො.
එගතගනව කායාධිට්ඨානං හත්ගථන අපත්තබ්ගබ දූගර න කාතබ්බන්ති
ෙස්ගසති. 

747-8. ‘‘ජහති අධිට්ඨාන’’න්ති පෙච්ගඡගෙො. දානකතොති අඤ්ඤස්ස

ොගනන. කභදෙකතොති භිජ්ජගනන. නාසකතොති පත්තසාමිකස්ස

කාලකිරියාය. විබ්භමකතොති සික්ඛං අපච්චක්ඛාය ගිහිභාවූපගමගනන. 

උද්ධාරකතොති පච්චුද්ධරගණන. පච්චක්ඛකතොති සික්ඛාපච්චක්ඛාගනන. 

පරිවත්තනකතොති ලිඞ්ගපරිවත්තගනන.  ාහකතොති විස්සාසග්ගහගණන, 
අච්ඡින්දිත්වාගහගණනච. 
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ෙඞ්ගුසිත්ථප්පමාකණනාති සත්තන්නං ධඤ්ඤානං ඛුද්ෙකතරස්ස

කඞ්ගුගනො සිත්ථ්පමාගණන. කඛනාති මුඛවට්ටියා ද්වඞ්ගුලගතො ගහට්ඨා

ආකාසපරියාගයනඡිද්ගෙන. ආණියා වාතිඅගයොමයායආණියාවා. 

750-1. මණිපත්කතොති මණිනා කගතො. කවළුරියුබ්භකවොති 

මරකතමණිමගයො. ඵලිකුබ්භකවොති ඵලිකපාසාගණන කගතො. ොචමකයොති

කාචමත්තිකාමගයො. ෙංසමකයොති කංසගලොගහන කගතො. තිපුමකයොති

කාළතිපුමගයො. සීසමකයොති ගසතතිපුමගයො. විපල්ලාගසන ච වෙන්ති. 

සජ්ඣුමකයොතිරජතමගයො. 

752. ඝටෙටාකහොති ඝටකපාලං. සීසෙටාකහොති ඡවසීසකපාලං. 

තුම් න්ති අලාබු. අස්සාති එකාෙසවිධස්ස පත්තස්ස. අනුකලොමිෙන්ති

අක්පියවගසන අනුගලොමං. තත්ථාති තස්මිං එකාෙසවිගධ. තම්බමයං
ගලොහමයං ථාලකං පන වට්ටතීති ගයොජනා, පත්ගතොගයව න වට්ටති, 
තම්බගලොහමයාථාලකාපනවට්ටන්තීතිඅත්ගථො. 

753. තට්ටිොදීනීති ආදි-සද්ගෙනවට්ටකාදීනංසඞ්ගගහො. වට්ටෙන්තිච

අඩ්ඪචන්ොකාගරො ගලොහාදිමගයො භාජනියවිගසගසො. පුග් ලස්සාති

භික්ඛුස්ස.ගිහීචසඞ්ගඝොච ගිහිසඞ්ඝා, ගතසංසන්තකා ගිහිසඞ්ඝිො. 

754. යංකිඤ්චිපත්තන්තිසත්තසුපත්ගතසුයංකිඤ්චිපත්තං. කවොදෙං

ෙත්වාති විගගතොෙකං කත්වා. පටිසාකමයයාති නික්ගඛපාරහට්ඨාගන
නික්ඛිපනවගසන, ථවිකාය පක්ඛිපිත්වාබන්ධනවගසනවාසඞ්ගගොගපයය. 

755. ඔතාකපතුන්ති ආතගප, අග්ගිම්හි වා තාගපතුං. උණ්කහති

තස්මිංගයව උණ්ගහ. න නිදකහතබ්ක ොති න ඣාගපතබ්ගබො.
සීසාපනයනගමව න වට්ටතීති න නිෙගහතබ්ගබොති අත්ගථො
අධිකනිවාරගණගනවවිඤ්ඤායති. 

756. මිඩ්ඪන්කතති මිඩ්ඪයා අන්ගත. පරිභණ්ඩන්කතති පමුගඛ

මහාමිඩ්ඪයා අන්ගත. ‘‘විත්ථිණ්කණති අන්තමගසො
ද්විපත්තමත්ගතොකාසවිත්ථාගර’’ති ගකචි.ඨගපතුංපනවට්ටතීතිගයොජනා, 
වලයාදිආධාගරන විනාපි ඨගපතුං වට්ටතීති අත්ගථො. ‘‘මිඩ්ඪයා පමුගඛ
මිඩ්ඪයාචඛරභූමිපගෙසාදීසුචවලයමත්ථගකඨගපතුංවට්ටතී’’ති වෙන්ති. 

757. දාරආධාරකෙතිඋදුක්ඛලසදිගසොරුමගයආධාගර. ද්කව පත්කත

ඨකපතුම්පිවට්ටතීතිපත්තමත්ථගකඅපරස්සාපිපත්තස්සඨපනවගසන ද්ගව

පත්ගත ඨගපතුම්පි වට්ටති. අපි-සද්ගෙන එකස්මිං වත්තබ්බගමව නත්ථීති

ෙස්ගසති. අයකමව නකයොති ‘‘ද්ගවපි පත්ගත ඨගපතුං වට්ටතී’’ති අයං

නගයො. දණ්ඩභූමිආධාරකෙසූති එත්ථ දණ්ඩාධාකරො නාම බහූහි ෙණ්ගඩහි
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කගතො. භූමිආධාරකෙො නාම භූමියං කගතො ආලවාලවලයාකාගරො
සිලිට්ඨාධාගරො.‘‘ෙන්තගවත්තලතාදිමගයොභූමිආධාරගකො’’තිගකචි. 

758-9. තට්ටිොයාති තාලපණ්ණාදීහි කතතට්ටිකාය. කපොත්ථකෙති

මකචිවාකමගය වා රුක්ඛවාකමගය වා අත්ථරගණ. ෙටසාරකෙති

තාලපණ්ණාදීහි වීගත අත්ථරගණ. පරිභණ්ඩෙතායාති

කතගගොමයපරිභණ්ඩාය. අපි-සද්ගෙන සුධාකම්මං කත්වා පාසාගණන

ඝංසිත්වා මට්ඨකතාය භූමියා වත්තබ්බගමව නත්ථීති ෙස්ගසති. වාලුොසු

වාති ගලඩ්ඩුපාසාණසක්ඛරකපාලාදිඅමිස්සාසුසණ්හසුඛුමවාලුකාසූති වුත්තං

ගහොති. ගතගනවාහ ‘‘තථාරූපාසූ’’තිආදි. රජම්හි සන්ගතපි අසන්ගතපි

විසුංගයව ‘‘ඛරභූමියාන ඨගපතබ්බ’’න්ති වුත්තත්තා ‘‘සර ායා’’ති ඉමිනා

රගජොකිණ්ණංසණ්හභූමිමාහ. ඛරභූමියාතිඵරුසභූමියා. 

760. ලග්ක තුන්තිඔලම්ගබතුං. ෙණ්ඩගකොටියා, නාගෙන්තගකොටියා ච 

පත්තමුගඛනපක්ඛිපිත්වාඨපනම්පි ලග් නං නාම. ඡත්තඞ්ෙමඤ්චපීකඨසූති
ඡත්ගත, අඞ්ගක, මඤ්චපීගඨච. 

761. අටනීසූතිඅඞ්ගගසු.  න්ධිත්වාතිථවිකාය අංසවද්ධනකාදිනාගයන

ගකනචි බන්ධිත්වා. ඔලම්ක තුම්පීති ලග්ගගතුම්පි. ‘‘ඨගපතුං උපරී’’ති
පෙච්ගඡගෙො. 

762. මඤ්චපීඨට්ටකෙති මඤ්චපීගඨසු ඨපිතපත්තා යථා න පතන්ති, 
තථා අටනිමත්ථගක ොරුනා පරික්ගඛගප කගත මඤ්චපීඨට්ටකා නාම 
ගහොන්ති, තාදිගස මඤ්චපීඨට්ටගක ඨගපතුං වට්ටතීති අත්ගථො. 

භත්තපූකරොපීති භත්තස්ස පූගරොපි. අපි-සද්ගෙන යාගුගතලපරිපූරිතස්සාපි
සඞ්ගගහො. තුච්ඡපත්ගත විනිච්ඡගයො යථාවුත්ගතොගයව. පූරණං පූගරො, 
භත්තස්සපූගරොභත්තපූගරො. 

තිභාණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

763. ෙවාටන්ති ද්වාරකවාටඵලකං. ‘‘ගසනාසගන 
ද්වාරකවාටවාතපානකවාටාදී’’තිආදීසු ද්වාරඵලකං ‘‘කවාට’’න්ති හි

වුත්තං. න පණාකමයයාති න නාගමයය න චාගලයය, න ච පිෙගහයයාති

අත්ගථො. පත්තං හත්ගථ යස්ස ගසො පත්තහත්කථොති භින්නාධිකරගණොයං 
බාහිරත්ථසමාගසො ‘‘වජිරපාණී’’තිආදීසු විය. ‘‘පණාගමයය අස්සා’’ති
පෙච්ගඡගෙො. 

764. න නීහකරයය පත්කතන චලොනීති රසං පිවිත්වා
පාතිතමධුකඵලට්ඨිකාදි ඡඩ්ඩිතානි බහි ඡඩ්ගඩතුං පත්ගතනනනීහගරයය. 

අට්ඨිොනි වාති පනසට්ඨිගකොලට්ඨිආදිඅට්ඨිකානි වා. උච්ඡිට්ඨමුදෙන්ති
මුඛගධොවනාදිකංඋච්ඡිට්ඨමුෙකං. පත්ගතන නීහරන්තස්සාති ගයොජනා, බහි
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ඡඩ්ගඩතුං තං පත්ගත ආසිඤ්චිත්වා හරන්තස්සාති වුත්තං ගහොති. ඉතරථා
උච්ඡිට්ඨපත්තගධොවගනොෙකම්පි ගතගනව පත්ගතන බහි න නීහරිතබ්බං 
සියා. 

765. පටිග්ගගහති මුඛගධොවගනොෙකන්ති පටිග් කහො, ගඛළමල්ලගකොව. 

මුඛකතොනීහටන්ති මුගඛනඡඩ්ඩිතංමංසඛණ්ඩාදියංකිඤ්චි. 

766. විනස්සතීතිවිබ්භගමනවාසික්ඛාපච්චක්ඛාගනනවාකාලකිරියාය

වා විනස්සති. අථ වා කයොති පච්චත්තවචනං ‘‘යස්සා’’ති සාමිවගසන 
පරිණාගමත්වා යස්ස භික්ඛුගනො පත්ගතො ගභගෙන වා අච්ගඡගෙන වා 
ගචොරිකායහරගණනවානස්සති, තස්සඅනාපත්තීතිගයොජනා. 

767. පඨමස්සාති පත්තවග්ගස්ස පඨමං සඞ්ගහිතත්තා පඨමස්ස. 

පත්තස්සාති පත්තසික්ඛාපෙස්ස. පඨකමනාති චීවරවග්ගස්ස පඨමං

සඞ්ගහිතත්තා පඨගමන කථිගනනාති සම්බන්ගධො. මකහසිනාති මහන්ගත
සීලක්ඛන්ධාෙගයො ගුගණ එසි ගගවසීති මගහසි. පඨමස්ස පත්තස්ස 

සමුට්ඨානාදකයො සබ්ක  ඉධ අනිද්දිට්ඨවිනිච්ඡයා පඨගමනකථිගනන සමා 

සදිසාඉතිමගහසිනා මතා අනුමතාඅනුඤ්ඤාතාතිගයොජනා. 

පඨමපත්තකථාවණ්ණනා. 

768. පඤ්ච බන්ධනානි ඌනානි යස්ස ගසො පඤ්ච න්ධනඌකනො, 
පත්ගතො, තස්මිං, අබන්ධනඤ්ච එකද්විතිචතුබන්ධනඤ්ච

‘‘පඤ්චබන්ධනඌන’’න්ති ගහිතං. යථාහ පාළියං ‘‘ඌනපඤ්චබන්ධගනො
නාම පත්ගතො අබන්ධගනො වා එකබන්ධගනො වා ද්විබන්ධගනො වා
තිබන්ධගනො වා චතුබන්ධගනො වා’’ති (පාරා. 613). බන්ධගන අකගතපි 
බන්ධනාරගහො වක්ඛමානලක්ඛණරාජියුත්ගතොපි

‘‘ඌනපඤ්චබන්ධගනොගයවා’’ති ගගහතබ්ගබො. එත්ථ අ න්ධකනො නාම

යස්ස බන්ධනගමව නත්ථි, ගසො. ගතගනවාහ අට්ඨෙථායං ‘‘යස්මා
අබන්ධනස්සපි පත්තස්ස පඤ්ච බන්ධනානි න පූගරන්ති සබ්බගසො
නත්ථිතායා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.612-613). ද්වඞ්ගුල්පමාණගතො 
ඌනරාජියුත්ගතො අබන්ධගනොකාගසොපි ‘‘අබන්ධගනොගයවා’’ති

ගගහතබ්ගබො. යථාහ පාළියං ‘‘අබන්ධගනොකාගසො නාම පත්ගතො යස්ස
ද්වඞ්ගුලාරාජින ගහොතී’’ති(පාරා.613). 

769. උද්දිට්ඨන්ති ‘‘බන්ධගනොකාගසො නාම පත්ගතො යස්ස ද්වඞ්ගුලා

රාජි ගහොතී’’ති(පාරා.613) පදභා කන වුත්තං.ද්වඞ්ගුලායරාජියා එකඤ්ච
බන්ධනන්ති ගයොජනා. ‘‘මුඛවට්ටිගතො ගහට්ඨා භට්ඨා’’ති 

අට්ඨෙථාවචනගතො (පාරා. අට්ඨ. 2.612-613) ‘‘සබ්බාපි රාජිගයො

මුඛවට්ටිගතො පට්ඨාය ගහට්ඨා භට්ඨාගයව ගගහතබ්බා’’ති නිස්සන්කදකහ 
වුත්තං. මුඛවට්ටිං විනා අඤ්ඤත්ථාපි ඌනපඤ්චබන්ධගන වා
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ඌනපඤ්චබන්ධගනොකාගසවාසතිගසොපිපත්ගතො ඌනපඤ්චබන්ධගනොන
ගහොතීතිනසක්කාවත්තුං, තස්මා‘‘මුඛවට්ටිගතොපට්ඨායා’’ති (පාරා.අට්ඨ.

2.612-613) අට්ඨෙථායං නියගමත්වා වචනං වීමංසිතබ්බං. ඉධ පන තථා
නියගමො න ෙස්සිගතො, තස්මා අයගමව විනිච්ඡගයො සාමඤ්ගඤන වුත්තාය

පාළියාඅඤ්ඤෙත්ථුසංසන්ෙතිසගමති. ච-කාරස්ස අවුත්තසමුච්චයත්ථත්තා
ද්වඞ්ගුලද්වඞ්ගුලාහිද්වීහිද්ගවබන්ධනානිචතීණි බන්ධනානිචාතිඉෙම්පි

වුත්තගමවගහොති.යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘යස්සපනද්ගවරාජිගයො, එකාගයව
වාචතුරඞ්ගුලා, තස්සද්ගවබන්ධනානි ොතබ්බානි.යස්සතිස්ගසො, එකාගයව
වා ඡළඞ්ගුලා, තස්සතීණිබන්ධනානි ොතබ්බානී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.612-
613). 

ඌනපඤ්චබන්ධනපත්ගතසු අන්තිමපත්තස්ස විභාගං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘ න්ධනානි චා’’තිආදි. මුඛවට්ටියා අට්ඨඞ්ගුල්පමාණානං චතුන්නං
රාජීනං චත්තාරි බන්ධනානි චාති වුත්තං ගහොති. චකාගරො පුබ්ගබ

වුත්තස්ගසව සමුච්චයං කගරොති. අට්ඨඞ්ගුලරාජියා තථාති මුඛවට්ටිගතො 
පට්ඨාය අට්ඨඞ්ගුලායාමං භට්ඨාය රාජියා ද්වඞ්ගුලද්වඞ්ගුලමත්ගත ඨාගන
ගතගනව නීහාගරනබද්ධානිචත්තාරිබන්ධනානිචාතිඅත්ගථො. 

770. එවං ඌනපඤ්චබන්ධනපත්තං ෙස්ගසත්වා ඉොනි

පරිපුණ්ණපඤ්චබන්ධනපත්තංෙස්ගසතුමාහ ‘‘පඤ්චවා’’තිආදි.මුඛවට්ටියා

ද්වඞ්ගුලද්වඞ්ගුලායාමං ඔතිණ්ණා පඤ්ච රාජිගයො ච. වා-සද්ගෙන

පඤ්චබන්ධනවික්පා ෙස්සිතා. එො වාපි දසඞ්ගුලාති මුඛවට්ටිගතො

ෙසඞ්ගුලායාමා එකාවා රාජිගහොති. අපි-සද්ගෙනතස්සා රාජියාබන්ධගනො 

පඤ්චබන්ධනපක්ගඛො ෙස්සිගතො. අයං පත්කතොති යස්ස පඤ්ච රාජිගයො වා
තත්ථ බන්ධනානි පඤ්චබන්ධනානි වා, ෙසඞ්ගුලා එකා රාජි වා තත්ථ
බන්ධනානිපඤ්චබන්ධනානිවාසන්ති, අයංපත්ගතො පඤ්චබන්ධගනොනාම. 

771. එත්තාවතා මත්තිකාපත්ගත විනිච්ඡයං ෙස්ගසත්වා ඉොනි

අගයොපත්ගත ෙස්ගසතුමාහ ‘‘අකයොපත්කතො’’තිආදි. ඡිද්ොනි පටිච්ඡාගෙතුං

බන්ධිතබ්බානි අගයොපට්ටානි කලොහමණ්ඩලොනි නාම. ‘‘භණ්ඩී’’තිපි
තස්ගසව පරියාගයො. භණ්ඩිතබ්බං බන්ධිත්වා ඡිද්ගෙ පටිච්ඡාදිගතපි යත්ථ

අසණ්හතාය ආමිසං තිට්ඨති, තාදිගසොපි අපත්ගතොගයවාති ආහ ‘‘මට්කඨො

වට්ටතී’’ති. අකයොචුණ්කණන වාණියාති එත්ථාපි ‘‘මට්ගඨො වට්ටතී’’ති 
සම්බන්ධනීයං. 

772. තස්ස නිස්සග්ගියං සඞ්ඝස්ස නිස්සට්ඨං තං පත්තං තස්මිං 
අනුකම්පාය අගණ්හන්තස්සාති ගයොජනා, ‘‘සඞ්ඝමජ්ගඣ
නිස්සජ්ජිතබ්ගබො’’ති(පාරා. 613) වචනගතොසඞ්ඝමජ්ගඣනිස්සට්ඨංතස්ස

තංපත්තං තස්මිං පත්තනිස්සජ්ජගකපුග්ගගලඅනුකම්පාය අගණ්හන්තස්ස. 
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773. දීයමාකන තු පත්තස්මින්ති ඌනපඤ්චබන්ධගනන පත්ගතන 
විඤ්ඤාපිතනවපත්ගත භික්ඛුම්හි තං පත්තං සඞ්ඝමජ්ගඣ නිස්සජ්ජිත්වා
ආපත්තිං ගෙගසත්වා නිසින්ගන චතස්ගසො අගතිගයො අගමනං, 
ගහිතාගහිතජානනන්තිඉගමහිපඤ්චහි අඞ්ගගහිසමන්නාගගතනභික්ඛුනා
පඨමං සඞ්ඝං යාචිත්වාඤත්තිදුතියායකම්මවාචාය සඞ්ගඝනපත්තගාහකං
කත්වා සම්මගතන නිස්සට්ඨපත්තං හත්ගථන ගගහත්වා තස්මිං සඞ්ගඝ
සඞ්ඝත්ගථරගතොපට්ඨායඅනුක්කගමනඋපසඞ්කම්මවිඤ්ඤායමානංගුණං

වත්වා පණාමිගත. යස්සාති තස්මිං සඞ්ඝමජ්ගඣ නිසින්නස්ස යස්ස 

භික්ඛුගනො, ගරොචනත්ථගයොගග සම්පොනවචනං. කසො දීයමාගනො පත්ගතො. 

තං දීයමානං පත්තං. 

774. දීපිකතොති ‘‘අපත්තකස්ස න ගාගහතබ්ගබො’’ති (පාරා. 615) 

වුත්ගතො. තත්ථාති තස්සං භික්ඛුපරිසායං. පත්තපරියන්කතොති එත්ථ ‘‘එවං
පරිවත්ගතත්වා පරියන්ගත ඨිතපත්ගතො’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.615) 

අට්ඨෙථායං වුත්තත්තා ගතන පත්තපරිවත්තගනන ආගගතො වා සබ්ගබහි
අග්ගහිතත්තා ආගගතො ගසො එව වා පත්ගතො පරියන්ගතො නාම ගහොතීති

අත්ගථො. තස්ස භික්ඛුකනොති පත්තං නිස්සජ්ජිත්වා නිසින්නස්ස තස්ස
භික්ඛුගනො. 

775. තන්ති අත්තගනො දින්නං තං පරියන්තපත්තං. අප්පකදකසති

මඤ්චපීඨාදිඅට්ඨාගන.යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘මඤ්චපීඨඡත්තනාගෙන්තාදිගක

අගෙගස’’ති(පාරා.අට්ඨ. 2.615). විස්සජ්ක තීතිඅඤ්ඤස්සගෙති.අත්තනා 
අොගපත්වා අඤ්ගඤන තං පත්තං සයගමව අත්තගනො ගගහත්වා අඤ්ඤං

අනුරූපං පත්තං දියයමානං ගණ්හිතුං වට්ටතීති අට්ඨෙථායං වුත්තං. 

අකභොක න පරිභුඤ් තීති යාගුරන්ධනාදිවගසන පරිභුඤ්ජති. යථාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘අගභොගගනාතියාගුරන්ධනරජනපචනාදිනා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 
2.615). ‘‘අන්තරාමග්ගග පන බයාධිම්හි උ්පන්ගන අඤ්ඤස්මිං භාජගන
අසති මත්තිකායලිම්පිත්වායාගුංවාපචිතුංඋෙකංවාතාගපතුංවට්ටතී’’ති

(පාරා. අට්ඨ. 2.615) අට්ඨෙථායං වුත්තත්තා තාදිගස ඨාගන තථාපි 
පරිභුඤ්ජිතුංවට්ටතීතිඑත්ථවිගසගසො. 

776. නට්කඨති අත්තගනොපරිභුඤ්ජියමාගනපත්ගත ගචොරග්ගහණාදිනා

නට්ගඨ. භින්කනති ගභෙමුපගගත. අනාපත්තීති අඤ්ඤං පත්තං

විඤ්ඤාගපන්තස්ස අනාපත්ති. පොසිතාති ‘‘අනාපත්ති නට්ඨපත්තස්ස
භින්නපත්තස්ස ඤාතකානං පවාරිතානං අඤ්ඤස්සත්ථාය අත්තගනො

ධගනනා’’තිආදිනා (පාරා. 617) නගයන පාළියං ගෙසිතා. ඉධ
‘‘අඤ්ඤස්සත්ථායා’’තිවුත්තත්තා අත්තගනොවළඤ්ජියමාගනපත්ගතසතිපි

අඤ්ඤස්සත්ථාය පත්තං විඤ්ඤාගපතුං වට්ටති. ඤාතොදීනං  ණ්හකතොති
එත්ථ‘‘සන්තක’’න්තිලබ්භති. අත්තගනොධගනනාතිගයොජනා.එත්ථධනං
නාමසුත්තවත්ථාදික්පියවත්ථු. 
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777. එත්ථ විඤ්ඤාපනං ක්රියං. 

දුතියපත්තකථාවණ්ණනා. 

778. සප්පිආදිංකභසජ් න්තිඑත්ථ පාළියං ‘‘ගසයයථිෙං? ස්පිනවනීතං
ගතලංමධුඵාණිත’’න්ති(පාරා.622) උද්දිසිත්වා ‘‘ස්පිනාමගගොස්පිවා
අජිකාස්පිවාමහිංසස්පිවා, ගයසංමංසංක්පති, ගතසං ස්පී’’ති(පාරා.
623) නිද්දිට්ඨංඝතඤ්ච‘‘ගතසංගයවනවනීත’’න්ති(පාරා.623) නිද්දිට්ඨං
නවනීතඤ්ච ‘‘තිලගතලං සාසපගතලං මධුකගතලං එරණ්ඩකගතලං
වසාගතල’’න්ති (පාරා. 623) නිද්දිට්ඨං ගතලඤ්ච ‘‘මධු නාම
මක්ඛිකාමධූ’’ති (පාරා. 623) නිද්දිට්ඨං මධුඤ්ච ‘‘ඵාණිතංනාමඋච්ඡුම්හා
නිබ්බත්ත’’න්ති (පාරා. 623) නිද්දිට්ඨං ගුළාදිඵාණිතඤ්චාති එතස්මිං

පඤ්චගභසජ්ජරාසිම්හි යං යං ගභසජ්ජන්ති අත්ගථො. පුකරභත්තන්ති

පුගරභත්ගත. පටි ්හාතිපටිග්ගගහත්වා. 

779. තං පුගරභත්තං පටිග්ගහිතං ගභසජ්ජං. සත්තාහන්ති එත්ථ
‘‘වට්ටතී’’ති කිරියාය අච්චන්තසංගයොගග උපගයොගවචනං. ‘‘සත්තාහං

අතික්කමන්තස්සා’’ති පෙච්ගඡගෙො. ‘‘සත්තාහාතික්ෙකම තස්සා’’ති වා
පාගඨො. සත්තාහස්ස අතික්කගමො සත්තාහාතික්කගමො, තස්මිං 

සත්තාහාතික්ෙකම. තස්සාති ගභසජ්ජපටිග්ගාහකස්ස භික්ඛුගනො. 

‘‘නිස්සග්ගිය’’න්ති ඉමිනා පාචිත්තියගමව ෙස්සිතං. නිස්සග්ගියවත්ථු
භාජනගණනායආපත්තිං කගරොති. එකස්මිං භාජගනපි විසුං විසුං ඨපිතානි
නවනීතපිණ්ඩගුළපිණ්ඩසක්කරමධුපටලානිපි අත්තගනොගණනායආපත්තිං
කගරොන්ති. 

780.  ණ්හිත්වාති පටිග්ගගහත්වා. සන්නිධීයතීති සන්නිධි, 

සන්නිහිතවත්ථු, තස්ස ොරෙං කරණං අපරාපරදිවසත්ථාය ඨපනං, තං
කත්වා, පච්ඡාභත්තං පටිග්ගහිතං යථා අපරං දිවසං ගච්ඡති, තථා කත්වා

නික්ඛිපිත්වාති අත්ගථො. නිරාමිසං සායකතොති ආමිගසන අමිස්ගසත්වා
භුඤ්ජන්තස්ස. 

781. උග් හිතන්ති අ්පටිග්ගහාගපත්වා හත්ගථන ගහිතං. 

සරීරකභොක තිබහිසරීරපරිගභොගගගනව. 

782.  හිතං පටිග්ගහිතං. තාකපත්වාති විලීයාගපත්වා. 

783. ‘‘සයංතාකපති…කප.… නකහොතිකසො’’තිඉෙංසුගධොතනවනීතං
සන්ධාය වුත්තං, දුද්ගධොගතන පන ෙධිගුළිකාදිසහිගතන සාමංපාගකො
ගහොගතව. නවනීතස්ස යං සයං තාපනං, ගසො සාමංපාගකො න ගහොතීති
ගයොජනා. 
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784. කයනකෙනචීතිඋපසම්පන්ගනන, අනුපසම්පන්ගනනවා. 

785. ‘‘සයං ෙකරොතී’’ති ඉමිනා අනුපසම්පන්නං නිවත්ගතති. ගතන

කතං පන තෙහු පුගරභත්තං සාමිසම්පි වට්ටති. යථාහ අට්ඨෙථායං 
‘‘පුගරභත්තං පටිග්ගහිතඛීගරනවා ෙධිනාවාකතස්පිඅනුපසම්පන්ගනන
කතංසාමිසම්පි තෙහුපුගරභත්තංවට්ටතී’’ති(පාරා.අට්ඨ.2.622). 

786. සවත්ථුෙස්සාතිඑත්ථවත්ථුනාමඛීරෙධි. 

787. අස්සාති පටිග්ගහිතඛීරෙධීහි කතස්පිමාහ. ‘‘පටිග් කහත්වා

තානී’’ති වුත්තත්තාති ඉෙං ‘‘යානි ගඛො පන තානි ගිලානානං භික්ඛූනං
පටිසායනීයානිගභසජ්ජානි, ගසයයථිෙං? ස්පිනවනීතංගතලංමධුඵාණිතං, 

තානි පටිග්ගගහත්වා’’ති (පාරා. 622) ඉමස්මිං මාතිොපාකඨ ‘‘යානී’’ති
වුත්තස්පිආදීනගමව‘‘තානි පටිග්ගගහත්වා’’තිවුත්තත්තාතිවුත්තංගහොති, 
තත්ථඛීරෙධීනංඅවුත්තත්තාති අධි්පාගයො. 

788. ෙප්පියසප්පිම්හීති ක්පියමංසානං සත්තානං ඝගත. 

අෙප්පියසප්පිම්හීති අක්පියමංසානං සත්තානං ඝගත, පටිග්ගගහත්වා
සත්තාගහඅතික්කන්ගතතිවුත්තංගහොති. 

789. ගතන ස්පිනා අක්පිගයන භවිතබ්බන්ති ඉෙං දුක්කටං කථං

ගහොතීති ආහ ‘‘සබ් ා’’තිආදි. අක්පියං මංසං ගයසං ගත අෙප්පියමංසා, 

මනුස්සාෙගයො, සබ්ගබචගතඅක්පියමංසාචාති සබ් ාෙප්පියමංසා, ගතසං. 

790-1. එවංගච වට්ටති, ‘‘ගයසංමංසංක්පති, ගතසංස්පී’’තිකස්මා
පාළියං වුත්තන්ති ගචොෙනං සමුට්ඨාගපත්වා තං පරිහරිතුමාහ 

‘‘කයස’’න්තිආදි. තත්ථ ‘‘ගයසඤ්හි ක්පති මංසං, ගතසං ස්පී’’ති ඉදං 

වචනං කිං පගයොජනං සාගධතීති වුත්තං ගහොති. ඉොනි
පරිච්ගඡෙනියමනසඞ්ඛාතං තංපගයොජනඤ්ච තබ්බිසයඤ්ච ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘පණීතකභො නස්සා’’තිආදි. පණීතගභොජනස්ස පරිච්ගඡෙනියාමනන්ති 
ගයොජනා. සත්තාහකාලිගක පඤ්චවිගධ ගභසජ්ගජති වුත්තං ගහොති, 

නිද්ධාරගණ භුම්මං. නිස්සග්ගියස්ස වත්ථූනන්ති නිද්ධාරිතබ්බෙස්සනං. 

නිස්සග්ගියස්සාති එත්ථ තංගහතුකස්ස පාචිත්තියස්සාති අත්ගථො. 

වත්ථූනන්ති ස්පිනවනීතද්වයගමව වුත්තං. සත්තාහකාලිගක
නිස්සග්ගියපාචිත්තියස්ස වත්ථු නාම එගතසගමව ස්පිනවනීතානි, 
පණීතගභොජනඤ්ච ගතසගමව ඛීරෙධිස්පිනවනීතානීති ෙස්ගසතුං තථා
වුත්තං, න අක්පියමංසසත්තානං ස්පිආදිනිවාරණත්ථං වුත්තන්ති අයං 
පාළියංතථාගතාධි්ගපගතොඅත්ගථොතිවුත්තංගහොති. 

792.  හිතුග් හිතාදිකෙ උග්ගහිතපටිග්ගහිතාදිගකනවනීගතපිසබ්ගබො 

විනිච්ඡගයො ස්පිම්හි වුත්තනගයගනව ගවදිතබ්ගබොති ගයොජනා. ආදි-



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 

226 
පටුන 

සද්ගෙනපුගරභත්තං, පච්ඡාභත්තංපටිග්ගහිතඛීරෙධීහි, උග්ගහිතඛීරෙධීහිච

කතං නවනීතං, තාදිසගමව අක්පියමංසනවනීතඤ්ච සඞ්ගහිතං. සබ්ක ො

විනිච්ඡකයොති ආපත්තිආදිකං සබ්බවිනිච්ඡයං සඞ්ගණ්හාති. යථාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘සබ්ගබො ආපත්තානාපත්තිපරිගභොගාපරිගභොගනගයො’’ති
(පාරා.අට්ඨ.2.622). 

793-4. භික්ඛූනංආකිරන්තීති එත්ථ ‘‘පත්ගත’’තිසාමත්ථියා ලබ්භති. 

ආදිච්චපක්ෙන්තිආතගපවිලීනං. සංසට්ඨං පරිස්සාවිතං. 

795-6. තිලගතලංසාසපගතලංමධුකගතලංඑරණ්ඩකගතලං.  හිතන්ති 
පටිග්ගහිතං. පුගරභත්තං සාමිසම්පි නිරාමිසම්පි සායිතබ්බන්ති ගයොජනා. 

කතසං වසාති සත්තාහාතික්කන්තානං ගතසං ගතලානං වගසන, 
ගතලභාජනගණනායාතිවුත්තංගහොති. 

798. කතසංතිණ්ණම්පීතිඑරණ්ඩමධුකසාසපබීජානංතිණ්ණං. 

799. නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. 

800. සාසපාදීනන්ති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන පටිගලොගමන 

මධුගකරණ්ඩකානං ගහණං.  කහත්වාති පටිග්ගගහත්වා. භික්ඛුනා 
ගතලත්ථාගයවගගහත්වාඨපිතානංසාසපාදීනංසත්තාහාතික්කගමදුක්කටං
සියාති ගයොජනා. 

801-2. නාළිගකරඤ්ච කරඤ්ජඤ්ච නාළිකෙරෙරඤ් ානි, ගතසං, 
නාළිගකරඵලානං, නත්තමාලට්ඨීනඤ්ච ගතලන්ති සම්බන්ගධො. 

කුරවෙස්සාති අතසිබීජස්ස. නිම්බඤ්ච ගකොසම්බකඤ්ච 

නිම් කෙොසම් ොනි, ගතසං, පුචිමන්ෙබීජස්සචඵන්ෙනබීජස්සචගතලන්ති

සම්බන්ගධො. භල්ලාතෙස්සාතිඑවංනාමකස්සරුක්ඛබීජස්ස. සමයච්චකයති
සත්තාහාතික්කගම. 

803. යාවොලිෙකභදඤ්චාති එත්ථ ‘‘යාවකාලික’’න්ති ගභගෙො
විගසසනං යස්සාති විග්ගගහො, ‘‘ඉෙං වත්ථු’’න්ති එතස්ස

අජ්ගඣොහරණීයවිගසසිතබ්බස්ස විගසසනං. යාවජීවිෙන්තිපි තස්ගසව

විගසසනං. කසසන්ති ‘‘සාමංපාකසවත්ථුක 
පුගරභත්තපච්ඡාභත්තපටිග්ගහිතඋග්ගහිතකවත්ථුවිධානංසබ්බ’’න්ති(පාරා.

අට්ඨ. 2.622) අට්ඨෙථායං ෙස්සිතං ගසසං විගසස්පකාරජාතමාහ. 

එත්ථාපීතිඉමස්මිංගතලවිනිච්ඡගයපි. 

804. අච්ඡස්ස ඉසස්ස. මච්ඡස්ස ජලජස්ස. වරාහස්ස සූකරස්ස. 

සුසුොසඞ්ඛාතස්ස මකරස්ස. මච්ඡවචගනගනව මකරස්ස සඞ්ගහිතත්ගතපි 

වාළමච්ඡභාගවන විසුං ගහණන්ති අට්ඨෙථායං වුත්තං.  ද්රභස්ස ඛරස්ස.
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ඉගමසං පඤ්චන්නං සත්තානං වගසන පඤ්චවිධානං වසානං ගතලඤ්ච
පඤ්ච්පකාරං ගහොතීතිඅත්ගථො. 

805. ෙප්පියාෙප්පියස්ස චාති ක්පියාක්පියමංසස්ස සත්තස්සාති 
වුත්තං ගහොති, සබ්බගමව වසාගතලං වට්ටතීති ඉමිනා සම්බන්ගධො. එත්ථ
‘‘අනුජානාමි භික්ඛගව වසානි ගභසජ්ජානි අච්ඡවසං මච්ඡවසං සුසුකාවසං
සූකරවසං ගද්රභවස’’න්ති (මහාව. 262) අනුඤ්ඤාතපාගඨ 

අච්ඡවසාග්ගහගණන මනුස්ගසහි අඤ්ගඤසං සබ්බාක්පියමංසසත්තානං 

වසාය අනුඤ්ඤාතත්තා තං සඞ්ගගහතුං අෙප්පියග්ගහණං කතන්ති

ෙට්ඨබ්බං. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘අච්ඡවස’න්ති වචගනන ඨගපත්වා
මනුස්සවසංසබ්ගබසං අක්පියමංසානංවසාඅනුඤ්ඤාතා’’ති(පාරා.අට්ඨ.
2.623). එත්ථ අක්පියමංසසත්තානංමංසානංඅක්පියභාගවො‘‘මංගසසුහි
ෙස මනුස්සහත්ථිඅස්සසුනඛඅහිසීහබයග්ඝදීපිඅච්ඡතරච්ඡානං මංසානි
අක්පියානි. වසාසු එකාමනුස්සවසාව. ඛීරාදීසු අක්පියංනාමනත්ථී’’ති

(පාරා. අට්ඨ. 2.623) අට්ඨෙථාවචනගතො ගවදිතබ්ගබො. අක්පියවචගනන

මනුස්සවසායපි ගය්හමානත්තාතස්මිංනීහරිතුමාහ ‘‘ඨකපත්වා’’ති. 

806. පුකරභත්තන්ති පුගරභත්ගත. සංසට්ඨං පරිස්සාවිතං.
‘‘පුගරභත්ත’’න්ති ඉෙං ‘‘පටිග්ගගහත්වාන, පක්කං, සංසට්ඨ’’න්ති ඉගමහි

පගෙහිපච්ගචකංගයොගජතබ්බං.යථාහ පාළියං ‘‘කාගල පටිග්ගහිතංකාගල
නි්පක්කං කාගල සංසට්ඨං ගතලපරිගභොගගන පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති (මහාව.
262). 

807. තං ෙත්වා කදතීති අපටිග්ගහිතවසං ගගහත්වා පචිත්වා ගතලං

ගෙතීති අත්ගථො. ගතනාහ අට්ඨෙථායං ‘‘අනුපසම්පන්ගනහි කතං 
නිබ්බට්ටිතවසාගතලං පුගරභත්තං පටිග්ගහිතං පුගරභත්තං සාමිසම්පි
වට්ටතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.623). තගතො උද්ධං සත්තාහමනතික්කම්මාති

ගගහතබ්බං. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘පච්ඡාභත්තගතො පට්ඨාය සත්තාහං
නිරාමිසගමව වට්ටතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.623). ඉධ උභයත්ථාපි කාගල, 
විකාගල ච ක්පියාක්පියමංසවසානං ගතලං දියයමානං

සුඛුමමංසචුණ්ණාදිකංඅබ්ගබොහාරිකං.යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘යංපනතත්ථ
සුඛුමරජසදිසං මංසං වා න්හාරු වා අට්ඨි වා ගලොහිතං වා ගහොති, තං
අබ්ගබොහාරික’’න්ති(පාරා.අට්ඨ.2.623). 

808. පටිග් කහතුන්ති එත්ථ ‘‘වස’’න්ති ච ොතුන්ති එත්ථ

‘‘ගතල’’න්තිචපකරණගතොලබ්භති. ොතුන්තිඑත්ථපචිතුංපරිස්සාවිතුන්ති 

උභයගමවාති අත්ගථො. ‘‘න වට්ටතී’’ති ඉෙං පටිග්ගහණාදිපගයොගත්තගය

විසුං විසුං දුක්කටත්තා වුත්තං. යථාහ පාළියං ‘‘විකාගල ගච භික්ඛගව
පටිග්ගහිතංවිකාගලනි්පක්කං විකාගලසංසට්ඨං, තංගචපරිභුඤ්ගජයය, 
ආපත්තිතිණ්ණංදුක්කටාන’’න්ති (මහාව.262). ඉමානිහිතීහිපගයොගගහි

තීණි දුක්කටානි ගහොන්ති. කසකසොති



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 

228 
පටුන 

උග්ගහිතකපටිග්ගහිතකසවත්ථුකවිසගයො විනිච්ඡගයො ච භාජනගණනාය
ආපත්තිගභගෙොචාතිඑවංපකාගරොවත්තබ්බවිගසගසො. 

809.  හිතන්ති පටිග්ගහිතං. මධුෙරීෙතන්ති 
මධුමක්ඛිකාඛුද්ෙකමක්ඛිකාභමරමක්ඛිකාසඞ්ඛාතාහිතීහිමධුකරීහිකතං. 

810. වත්ථූනං  ණනාති මධුපටගලන ඨිතං ගච, පටලගණනාය, 
පීගළත්වා භාජගන පක්ඛිපිත්වා ඨපිතං ගච, භාජනගණනාය, සිගලසමිව
පත්ථින්නං ගච, මහාභමරමධුඛණ්ඩපිණ්ඩවගසන, විසුං විසුං කගත ගතසං
ගණනායාතිඅත්ගථො. 

811. ඝනාඝනන්තිඑත්ථගුළඤ්චනාන්පකාරාසක්කරාචඝනපක්කං
නාම. පක්කතනුකංඵාණිතංඅඝනපක්කංනාම.උච්ඡුසිගලගසොඅපක්කඝනං
නාම. උච්ඡුෙණ්ඩගතො පීළිතරගසො අපක්කාඝනං නාම. ‘‘ඵාණිතං නාම
උච්ඡුම්හානිබ්බත්ත’’න්ති (පාරා. 623) සාධාරණපාළිවචනගතො, ‘‘ඵාණිතං
නාමඋච්ඡුරසංඋපාොයා’’ති(කඞ්ඛා.අට්ඨ. ගභසජ්ජසික්ඛාපෙවණ්ණනා; වි.

සඞ්ගඅට්ඨ.98) අට්ඨෙථාවචනගතොචඉහරසාදීහිඋච්ඡුපානම්පිසඞ්ගහිතං.
ගකචි උච්ඡුගනො චතුකාලිකත්තං වණ්ණයන්ති, තං න සාරගතො
පච්ගචතබ්බං. 

812. ඵාණිතන්ති වුත්ත්පකාගර තස්මිං ඵාණිගත අඤ්ඤතරං.  හිතං 
පටිග්ගහිතං. 

813. අසංසට්කඨනාති අපරිස්සාවිගතන. ෙතඵාණිතන්තිපරිස්සාගවත්වා

අත්තනාකතඵාණිතං. පුකරභත්තං හිකතනාතිපුගරභත්තංපටිග්ගහිගතන.

‘‘සයං කත’’න්ති (පාරා. අට්ඨ. 2.623) වුත්තත්තා ෙතන්ති උච්ඡුරගසො 
ගගහතබ්ගබො. 

816. ෙත්වාතිපචිත්වාඵාණිතංකත්වා. 

817. පච්ඡාභත්තං ෙතඤ්චාපීති පච්ඡාභත්තං අත්තනා ච කතං 
අනුපසම්පන්ගනනචකතංඵාණිතම්පි. 

818. ෙතං …කප.… සීතවාරිනාතිසීතුෙගකමධුකපු්ඵානිපක්ඛිපිත්වා
ඨගපත්වාමද්දිත්වා පරිස්සාවිතරගසනකතංමධුකඵාණිතං. 

819. අස්සාති මධුකඵාණිතස්ස. දුක්ෙටන්ති තොධාරභාජනගණනාය
දුක්කටං.ඛීරංපක්ඛිපිත්වාකතංමධුකඵාණිතංයාවකාලිකංගචගහොති, කථං
ඛණ්ඩසක්කරාකතං සත්තාහකාලිකං ගහොතීති විචාරණායං ඛීරජල්ලිකං
ගධොවිත්වා ගධොවිත්වා ගය්හමානත්තා වට්ටතීති පරිහරන්ති. යථාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘ඛණ්ඩසක්කරං පන ඛීරජල්ලිකං අපගනත්වා අපගනත්වා 
ගසොගධන්ති, තස්මාවට්ටතී’’ති(පාරා.අට්ඨ.2.623). ‘‘බීජගතොපට්ඨායන 



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 

229 
පටුන 

වට්ටතී’’ති පටික්ඛිත්තමධුකපු්ඵගමරයං විනා ආමකඤ්ච පක්කඤ්ච

මධුකපු්ඵං පුගරභත්තංවට්ටතීති අට්ඨෙථායං වුත්තං. 

820. සබ්ක සංපනඵලානන්තිකෙලිඛජ්ජූරිආදිඵලානං. 

821. සාමඤ්ඤගජොතනාය විගසගසපි අවට්ඨානගතො ‘‘ොලිො’’ති
ඉමිනා ‘‘පච්ඡාභත්තං සති පච්චගය’’ති වචනසාමත්ථියා යාවකාලිකවජ්ජා
තගයො කාලිකා ගගහතබ්බා, ‘‘පුගරභත්තං යථාසුඛ’’න්ති වචනසාමත්ථියා 

චත්තාගරොපි ගගහතබ්බා. යාවකාලිකවජ්ජා තගයො ොලිො පච්ඡාභත්තං 

විකාගල පච්චකය පිපාසාදිකාරගණ සති ගකවලම්පි පච්ගචකම්පි

මිස්ගසත්වාපි පරිභුඤ්ජිතුං භික්ඛුස්ස වට්ටන්ති. ොලිො චත්තාගරොපි 

පුකරභත්තං කාගල යාවමජ්ඣන්හා ගකවලම්පි මිස්ගසත්වාපි යථාසුඛං
අසතිපිපච්චගයපරිභුඤ්ජිතුං භික්ඛුස්සවට්ටන්තීතිගයොජනා. 

822. අරආදීනීති වණාදීනි. ‘‘මක්කඛතුං න වට්ටතී’’ති ඉමිනා
බාහිරපරිගභොගගොපිනිවාරිගතො. 

823. අනාපත්තිවාකර ‘‘අන්ගතොසත්තාහ’’න්ති අධිකාගර 
‘‘අනුපසම්පන්නස්ස චත්ගතන වන්ගතන මුත්ගතන අනගපක්ගඛො ෙත්වා

පටිලභිත්වා පරිභුඤ්ජතී’’ති (පාරා. 625) වුත්තත්තා චජිත්වාති එත්ථ 

‘‘අන්ගතොසත්තාහං අනුපසම්පන්නස්සා’’ති වත්තබ්බං. ලභිත්වාති එත්ථ

‘‘සත්තාහාතික්කගමපී’’ති සාමත්ථියා ලබ්භති. ගතනාහ මහාපදුමත්කථකරො 
‘‘අන්ගතොසත්තාගහ දින්නස්ස හි පුන පරිගභොගග ආපත්තිගයව නත්ථි, 
සත්තාහාතික්කන්තස්ස පන පරිගභොගග අනාපත්තීති ෙස්සනත්ථමිෙං

වුත්ත’’න්ති. ලභිත්වාති ගහිතගතගලන අනුපසම්පන්ගනන සක්කච්චං, 

අසක්කච්චංවාදින්නං ලභිත්වා. සායිතුන්තිඑත්ථ‘‘ලභතී’’තිගසගසො. 

824. ‘‘අනාපත්ති අධිට්කඨතී’’ති ද්වින්නං පොනං අන්තගර 

‘‘අන්ගතොසත්තාහ’’න්ති ගසගසො, සබ්බපගෙහිපි යුජ්ජති. අධිට්කඨතීති
සත්තාහබ්භන්තගර ස්පිඤ්ච ගතලඤ්ච වසඤ්ච මුද්ධනි ගතලං වා
අබ්භඤ්ජනං වා, මධුං අරුමක්ඛනං, ඵාණිතං ඝරධූපනං භවිස්සතීති 
අධිට්ගඨති. අධිට්ඨිගතන අනධිට්ඨිතං ගච මිස්සං ගහොති, පුනපි

අධිට්ඨාතබ්බං. විස්සජ්ක තීති අන්ගතොසත්තාගහ අඤ්ඤස්ස
උපසම්පන්නස්ස ගෙති. සගච තථා දින්නං අඤ්ගඤන අ්පටිග්ගහිතත්තා, 

ගතන පටිග්ගහිතම්පිඉතරස්ස දින්නත්තා ගතසං අනාපත්තීති අට්ඨෙථායං 
(පාරා.අට්ඨ.2.625අත්ථගතොසමානං)වුත්තං. 

විනස්සතීති සත්තාහබ්භන්තගර ගයන ගකනචි ආකාගරන යථා
අපරිගභොගං ගහොති, තථා ගචොරිකාය හරණාදිවගසන නස්සති. යථාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘විනස්සතීති අපරිගභොගං ගහොතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.625). 

අච්ඡින්දිත්වා  ණ්හතීති අඤ්ගඤො තස්මිං සත්තාහබ්භන්තගර විලුම්පිත්වා
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ගණ්හාති. විස්සාසං  ණ්හතීති තස්මිංගයව සත්තාහබ්භන්තගර අඤ්ගඤො
විස්සාසංගණ්හාති. 

825. අකථිනචිත්ගතන සත්ථුනා සමුට්ඨානාෙගයො සබ්ගබව පඨගමන

කථිගනන සමා පකාසිතාති ගයොජනා. අෙථිනචිත්කතනාති
මහාකරුණාරගසන තින්තතාය අකක්කසචිත්ගතන, 

අවිහිංසාභිරතචිත්ගතනාති වුත්තං ගහොති. සත්ථුනාති 
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකාදීහිඅත්ගථහිසගෙවකංගලොකංඅනුසාසතීතිසත්ථා, 
ගතන සබ්බඤ්ඤුනාෙසබගලනසම්මාසම්බුද්ගධන. 

ගභසජ්ජසික්ඛාපෙකථාවණ්ණනා. 

826. ගිම්හානන්ති එත්ථ ‘‘මාසාන’’න්ති සාමත්ථියා ලබ්භති, 
නිද්ධාරගණසාමිවචනං, ගිම්ගහසුචතූසුමාගසසූතිඅත්ගථො.නිද්ධාරිතබ්බං

ෙස්ගසති ‘‘මාකසො කසකසො’’ති, එත්ථ ‘‘වත්තබ්ගබ කාගල’’ති ගසගසො. 
ඵග්ගුනමාසකණ්හපක්ඛපාටිපෙගතො පට්ඨාය
ගජට්ඨමාසපුණ්ණමිපරිගයොසාගනසුතීසුමාගසසු අතික්කන්ගතසූතිඅත්ගථො. 

කසසමාකසො නාම ගජට්ඨමාසස්ස කණ්හපක්ඛපාටිපෙගතො පට්ඨාය
ආසාළ්හිමාසපුණ්ණමිපරිගයොසාගනො. ගිම්හානං මාගසො ගසගසොති 
වත්තබ්ගබකාගලතිඅත්ගථො. 

ඉමස්මිං පච්ඡිගම ගිම්හමාගස ගජට්ඨමාසස්ස කණ්හපක්ගඛො
වස්සිකසාටිකා ගච න ලද්ධා, පරිගයසිතුං ලද්ධං කාතුං ගඛත්තං, 
අධිට්ඨානනිවාසනානං අගඛත්තං. ආසාළ්හිපුරිමපක්ගඛො 
පරිගයසනකරණනිවාසනානං ගඛත්තං, අධිට්ඨාතුං අගඛත්තං.
ආසාළ්හිකණ්හපක්ඛපාටිපෙගතො යාව පච්ඡිමකත්තිකපුණ්ණමී, ඉෙං
චතුන්නම්පිගඛත්තන්තිඅයගමත්ථසඞ්ගඛගපො. 

පරිකයකසයයාති‘‘ගයමනුස්සාපුබ්ගබ වස්සිකසාටිකංගෙන්තී’’තිආදිනා

(පාරා. 628) පදභා කන වුත්තනගයන පුබ්ගබ වස්සිකසාටිකොයකං
උපසඞ්කම්ම ‘‘ගෙථ ගම වස්සිකසාටිකචීවර’’න්තිආදිනා වචගනන
අවිඤ්ඤාගපත්වා ‘‘කාගලො වස්සිකසාටිකාය සමගයො වස්සිකසාටිකාය, 
අඤ්ගඤපි මනුස්සා වස්සිකසාටිකං ගෙන්තී’’ති එවං 
සතු්පාෙමත්තකරගණනපරිගයගසයය. 

සාටිෙන්ති වස්සිකසාටිකං. ‘‘අද්ධමාකසො කසකසො’’ති ඉෙං
‘‘ගිම්හාන’’න්ති ඉමිනාව යුජ්ජති. තත්ථ ‘‘වත්තබ්ගබ කාගල’’ති

අජ්ඣාහරිතබ්බං, ආසාළ්හිමාසස්ස පුරිමපක්ගඛති අත්ගථො. ෙත්වාති එත්ථ
‘‘ලද්ධ’’න්ති සාමත්ථියා ලබ්භති. යථාවුත්තනගයන සතු්පාගෙන වා
අවගසසානං සද්ධාසම්පන්නකුලානං වා සන්තිකා ලද්ධං 
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සිබ්බනරජනක්පබින්දුොනවගසන නිට්ඨාගපත්වාති වුත්තං ගහොති. 

පරිදකහතිනිවාගසයය. 

827-8. පිට්ඨිසම්මකත සමකයති ‘‘කත්තිකපුණ්ණමාසියා පන 
පච්ඡිමපාටිපෙදිවසගතොපට්ඨායයාවගජට්ඨමූලපුණ්ණමාඉගමසත්තමාසා
පිට්ඨිසමගයො නාමා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.628) එවං ෙස්සිගතසු සත්තසු

මාගසසු. ඤාතකාඤ්ඤාතකාදිගනො සතු්පාෙං කත්වාති ගයොජනා. ආදි-

සද්ගෙන පවාරිතාපවාරිතානං සඞ්ගගහො. යථාහ අට්ඨෙථායං 
‘‘අඤ්ඤාතකඅ්පවාරිතට්ඨානගතො’’ති. 

කතසුකයවාති ඤාතකඅඤ්ඤාතකපවාරිතඅ්පවාරිගතසු. ‘‘තථා’’ති
ඉමිනා ‘‘ගහොති නිස්සග්ගියාපත්තී’’ති ඉෙං ෙස්සිතං. සා ආපත්ති
අඤ්ඤාතකඅ්පවාරිගතසු අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපගෙන ගහොති.

යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘ගෙථ ගම වස්සිකසාටිකචීවර’න්තිආදිනා නගයන 
විඤ්ඤත්තිං කත්වා නි්ඵාගෙන්තස්ස අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපගෙන 
නිස්සග්ගියංපාචිත්තිය’’න්ති(පාරා.අට්ඨ.2.628). ඤාතකපවාරිගතසුගතන 
සික්ඛාපගෙන අනාපත්ති, පිට්ඨිසමයත්තා ඉමිනා ආපත්ති ගහොති. 
අඤ්ඤාතකඅ්පවාරිගතසුචවක්ඛමානනගයනවත්තගභෙදුක්කගටනසද්ධිං
ගහොතීති ෙට්ඨබ්බං. 

829-30. අඤ්ඤාතකාදිගනො කත්වා පන සතු්පාෙන්ති ගයොජනා. ආදි-

සද්ගෙන අ්පවාරිතානං සඞ්ගගහො. කුච්ඡිසඤ්ඤිකත සමකයති 
යථාවුත්තපිට්ඨිසමගයසත්තමාගසවිනාඉතගරපඤ්චමාසාවුත්තා.යථාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘ගජට්ඨමූලපුණ්ණමාසියාපනපච්ඡිමපාටිපෙදිවසගතො පට්ඨාය
යාව කත්තිකපුණ්ණමා ඉගම පඤ්ච මාසා කුච්ඡිසමගයො නාමා’’ති (පාරා.

අට්ඨ. 2.628). වත්ථන්ති වස්සිකසාටිකං. අදින්නපුබ්ක සූති ගයහි
වස්සිකසාටිකානදින්නපුබ්බා, ගතසු, ඉමිනාවත්තගභෙස්සකාරණමාහ.ඉහ 

වත්තකභකදො නාම ‘‘ගය මනුස්සා පුබ්ගබ වස්සිකසාටිකචීවරං
ගෙන්තී’’තිආදිවචනගතො (පාරා. 628) දින්නපුබ්ගබසු කාතබ්බස්ස
සතු්පාෙස්ස අදින්නපුබ්ගබසු කරණං. බයතිගරකගතො දින්නපුබ්ගබසු
නත්ථීතිදීපිතංගහොති. 

තත්රාති අඤ්ඤාතකාදිම්හි. ‘‘නිස්සග්ගිය’’න්ති ඉමිනා
අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපගෙන ආපත්තිං ආහ. යථාහ
කුච්ඡිසමයචතුක්ගක ‘‘විඤ්ඤත්තිම්පි කත්වා නි්ඵාගෙන්තස්ස 
අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපගෙන නිස්සග්ගියං පාචිත්තිය’’න්ති. අයං 
පාචිත්තියාපත්ති පකතියා වස්සිකසාටිකොයගකසුපි ගහොතීති ඉෙං 

අට්ඨෙථායං ‘‘ඉෙං පන පකතියා වස්සිකසාටිකොයගකසුපි ගහොතිගයවා’’ති
(පාරා.අට්ඨ.2.628) වචනගතොවිඤ්ඤායති. 
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831. ඔවස්සාකපතීති ආකාසගතො පතිතඋෙගකගනව කායං ගතගමති, 
ඉමිනා ‘‘ඝටාදීහි ඔසිඤ්චිතුංවට්ටතී’’තිදීපිතං ගහොති. ‘‘නිබ්බගකොසම්බුනා

නහායිතුංවට්ටතී’’ති  ණ්ඨිපකදසු වුත්තං. සතිපිචීවකරති වස්සිකසාටිකාය

සතියාපි. ‘‘පරිකයොසාකන දුක්ෙට’’න්ති ඉමිනා බින්දුගණනායාති දීගපති. 

විවටඞ් කණතිරුක්ඛාදිනාගකනචි අනාවටට්ඨාගන. 

832. මාසස්මින්තිගිම්හානංපච්ඡිමමාසස්මිං. 

833. ‘‘අච්ඡින්නචීවරස්සාති එතං වස්සිකසාටිකගමව සන්ධාය

වුත්ත’’න්ති (පාරා. අට්ඨ. 2.630) අට්ඨෙථායං වුත්තං. වස්සිකසාටිකං

නිවාගසත්වා නහායන්තස්ස ගචොරුපද්ෙගවො ආපදා නාම. 

න්හානකෙොට්ඨෙන්ති නහානත්ථාය කතගකොට්ඨකං. ‘‘වාපී’’ති ඉමිනා

ගපොක්ඛරණිජාතස්සරාෙගයො උපලක්ඛිතා. න්හායන්තස්සාතිනග්ගගො හුත්වා
නහායන්තස්සාතිපකරණගතොලබ්භති.‘‘ආකාසගතොපතිතඋෙගකගනවා’’ති

(පාරා.අට්ඨ. 2.629) අට්ඨෙථායකමව වුත්තං. 

834. ක්රියන්ති අකාගල පරිගයසනකරණඅධිට්ඨානනිවාසගනහි
ආපජ්ජිතබ්බගතො කිරියං.කාගයනචවාචායචවිඤ්ඤාපනාදිංකගරොන්තස්ස 

ොයෙම්මං වචීෙම්මං ගහොති. 

වස්සිකසාටිකකථාවණ්ණනා. 

835. ‘‘ගයො පන භික්ඛු භික්ඛුස්ස සාමං චීවරං ෙත්වා’’ති (පාරා. 632) 

වචනගතො සාමන්තිඑත්ථ ‘‘භික්ඛූ’’තිච දත්වාතිඑත්ථ ‘‘භික්ඛුස්ස’’ඉතිච

ලබ්භති. චීවරන්තිඡන්නංචීවරානංඅඤ්ඤතරංචීවරංවික්පනුපගංපච්ඡිමං. 
‘‘කුපිගතො අනත්තමගනො අච්ඡින්ගෙයයා’’ති (පාරා. 632) වචනගතො 

අච්ඡින්දන්තස්සාතිඑත්ථ‘‘කුපිතස්සඅනත්තමනස්සා’’තිගසගසො, කුපිතස්ස
අනත්තමනස්ස අච්ඡින්ෙන්තස්ස වා අච්ඡින්ොගපන්තස්ස වාති අත්ගථො. 

තන්ති අත්තනා දින්නචීවරං. ‘‘සෙසඤ්ඤායා’’ති ඉමිනා පාරාජිකාය
අවත්ථුභාවංදීගපති. 

836. තථාතිඑකාගයවආපත්තීතිදීගපති. 

837. වත්ථානන්තිචීවරානං. අස්සාති භික්ඛුස්ස. 

841. සඞ්ඝාටිං ගණ්හ, උත්තරාසඞ්ගංගණ්හාතිගයොජනා. 

842. විෙප්පනුප ංපච්ඡිමන්තිඑත්ථ‘‘චීවර’’න්තිලබ්භති.ආයාමගතො 
වඩ්ඪකිහත්ථං තිරියං තථා විෙත්ථි්පමාණං වත්ථඛණ්ඩං
ගහට්ඨිමපරිච්ගඡෙගතො වික්පනුපගං නාම. අඤ්ඤං කිඤ්චි පරික්ඛාරන්ති

ගයොජනා, අන්තමගසො සුචිම්පීති වුත්තං ගහොති. පරං පුග්ගලං. 
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ඡින්දාකපන්තස්සාති අච්ඡින්ොගපන්තස්ස. කාරිතන්තස්ස ද්විකම්මකත්තා

‘‘පර’’න්ති ච ‘‘පරික්ඛාර’’න්ති ච කම්මද්වයගහණං. අඤ්ඤන්ති

පරික්ඛාරවිගසසනං. දුක්ෙටං වත්ථුගණනාය, වචනගණනායච. 

844. එවන්ති යථා අනුපසම්පන්ගන අනුපසම්පන්නසඤ්ඤිගනො
දුක්කටං, එවං අනුපසම්පන්ගන…ගප.… ගවමතිකස්සාපි දුක්කටන්ති

ගයොජනා. අච්ඡින්දන්තස්සාති එත්ථ යථාවුත්තං ‘‘අනුපසම්පන්ගන’’තිඉෙං
විභත්තිවිපරිණාගමනසාමිවචනංකත්වා ‘‘දින්න’’න්තිඅජ්ඣාහාගරනසහ
ගයොගජතබ්බං, ‘‘චීවර’’න්ති පකරණගතො ලබ්භති, අනුපසම්පන්නස්ස
දින්නංචීවරංඅච්ඡින්ෙන්තස්සාති වුත්තංගහොති. 

845. කසො වාති යස්ස චීවරං දින්නං, ගසො එව වා භික්ඛු. තුට්ගඨො වා 

දුට්ගඨො වා ගසො ගෙතීති ගයොජනා. විස්සාසකමව වාති විස්සාසං කත්වා
ගණ්හගතොතිගයොජනා. 

846. එත්ථාතිඉමස්මිංසික්ඛාපගෙ. 

චීවරච්ඡින්ෙනකථාවණ්ණනා. 

847. විඤ්ඤාකපත්වාති වත්ථවායාපනං සන්ධාය යාචිත්වා. ඡබ්බිධං

සුත්තන්ති පදභා කන ‘‘ගඛොමං ක්පාසිකං ගකොගසයයං කම්බලං සාණං

භඞ්ග’’න්ති (පාරා. 638) ආගතං ඡ්පකාරං සුත්තං. ෙම් ලන්ති
එළකගලොමසුත්තං. සානුගලොමානි ඡ්පකාරසුත්තානි ගහට්ඨා
චීවරවිනිච්ඡගය වුත්තානුසාගරන ගවදිතබ්බානි. චීවරත්ථං වත්ථං 

‘‘චීවර’’න්ති වුත්තං. තන්තවාකයහීති ක්පියාක්පිගයහි ගපසකාගරහි.

ගපොත්ථගකසු ‘‘වායාකපතුංනවට්ටතී’’තිපාගඨොදිස්සති, ‘‘සගච’’තිඉමිනා 

අයුජ්ජමානත්තාගසොඅපාගඨො. ‘‘වායාකපතිනවට්ටතී’’තිපාගඨො යුජ්ජතීති
සගචවායාගපතීතිගයොජනා, අත්තගනොඅත්ථායයදිවායාගපයයාතිඅත්ගථො. 

848. තථා අක්පිගයො. කීදිගසොති ආහ ‘‘අඤ්ඤාතොදිකෙො’’ති. 

අඤ්ඤාතොදිකෙොති අඤ්ඤාතගකොආදියස්සගසොඅඤ්ඤාතකාදිගකො. ආදි-
සද්ගෙන අ්පවාරිගතො ගහිගතො. ගයො භික්ඛු තන්තවායස්ස අඤ්ඤාතගකො, 
ගතනඅ්පවාරිගතොච, තස්ස අඤ්ඤාතකාදිගකොභික්ඛුනාවිඤ්ඤත්ගතොගසො
තන්තවාගයොඅක්පිගයොතිඅත්ගථො. 

849. අෙප්පිකයනාති විඤ්ඤාපිගතන. වායාකපන්තස්සාති එත්ථ
‘‘පගයොගග පගයොගග දුක්කටං, පටිලාගභනා’’ති ගසගසො. යථාහ
‘‘වායාගපති, පගයොගග පගයොගග දුක්කටං. පටිලාගභන නිස්සග්ගිය’’න්ති
(පාරා. 638). 
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850. කිත්තගක වීගතනිස්සග්ගියංගහොතීතිආහ ‘‘විදත්ථිමත්කත’’තිආදි. 

හත්ථමත්කතති රතනමත්ගත. පදභා කන ‘‘පටිලාගභන නිස්සග්ගිය’’න්ති 

වුත්තං, ඉධ ‘‘වීගත නිස්සග්ගිය’’න්ති කස්මා ආහාති? අට්ඨෙථායං 
වුත්තත්තා. තත්ථාපි තථා කස්මා වුත්තන්ති? තෙනන්තරං අත්තගනො

සන්තකත්තා වීතවීතට්ඨානං පටිලද්ධගමව ගහොති, පදභා කනපි ඉමිනා
අධි්පාගයන පටිලාගභන නිස්සග්ගියං වුත්තං, තස්මා යාව චීවරං වඩ්ඪති, 

තාවඉමිනාපමාගණනආපත්තිගයොවඩ්ඪන්ති. ඵලකෙපිචාතිඑත්ථ ඵලෙං 
නාම තුරිවීතට්ඨානං, යත්ථ සංහරිත්වා ඨගපන්ති. ඵලගක ඵලගකපි ච
නිස්සග්ගියං වුත්තන්තිගයොජනා. 

851. කතකනවාති විඤ්ඤත්තතන්තවාගයගනව. ෙප්පියං සුත්තන්ති
අවිඤ්ඤත්තියා ලද්ධසුත්තං. ක්පිගයන තන්තවාගයන අක්පියසුත්තං
වායාගපන්තස්සතගථවදුක්කටන්තිගයොජනා. 

852. එකන්තරිකගතො වා ක්පියාක්පිගයගහව සුත්ගතහි වීගත
දුක්කටන්ති ගයොජනා, අන්තරන්තරා අක්පියසුත්තානං පසාරගණන, 
වායගනන ච දුක්කටං ගහොතීති අත්ගථො. දීඝගතො වා තිරියගතො වා
ක්පියාක්පිගයගහව සුත්ගතහි වීගත දුක්කටන්ති ගයොජනා, දීඝගතො 
ක්පියසුත්තංපසාගරත්වාතිරියංඅක්පියසුත්ගතනවීගතදුක්කටංගහොතීති

අත්ගථො. වාග්ගහගණන වුත්තවිපරියායගතොපි ගයොගජතබ්බං. දීඝගතො 
අක්පියසුත්තංපසාගරත්වාතිරියගතොක්පියසුත්ගතන වීගතති අයගමත්ථ

විපරියාගයො. වීකතතිඑත්ථ‘‘ඵලගකඵලගක’’ති අනුවත්ගතතබ්බං. 

853. ක්පියාක්පිගයහි තන්තවාගයහි ක්පියාක්පියසුත්තං

මිස්ගසත්වා ෙකත වීගත ඵලගක ඵලගක තස්ස භික්ඛුස්ස දුක්කටන්ති

ගයොජනා. කවතිනිපාතමත්තං, අථවාගවතස්මිං ෙකත වීගතතිඅත්ගථො. 

854-5. කත ක්පියාක්පියතන්තවායා පරිච්ගඡෙං ෙස්ගසත්වා
වාගරගනව අක්පියසුත්තං සගච විනන්තීති ගයොජනා. අක්පිගයන

තන්තවාගයනවීගත. ඡන්ොනුරක්ඛනත්ථං ‘‘විකත’’තිවුත්තං. පමාණස්මින්ති

වික්පනුපගපච්ඡිම්පමාණස්මිං. තදූකනති තගතො

වික්පනුපගපච්ඡිම්පමාණගතොඌගන. ඉතකරනාතික්පියතන්තවාගයන. 

උභයත්ථාති පමාණස්මිං, තදූගනචදුක්කටංඑවාතිගයොජනා. 

856. සගච ක්පියාක්පියතන්තවායා ද්කවපි ගවමං උභයගකොටියා 

 කහත්වා එකගතොව විනන්ති වාති ගයොජනා. තිරියං සුත්තං පගවගසත්වා

ගයනආගකොගටන්ගතොඝනභාවංසම්පාගෙන්ති, තං කවමං වුච්චති. 

857. සබ් ත්ථ කභකදති ක්පියාක්පියසුත්තතන්තවාගයහි කගත 
පමාණතදූනඑකන්තරිකදීඝතිරිය්පකාගර සබ්බත්ථ වාරගභගෙ. 

ආපත්තිකභකදොති අක්පියසුත්ගතහි ආයාමවිත්ථාරගතො 
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අක්පියතන්තවාගයන වීත්පගෙගස පමාණයුත්ගත පාචිත්තියං, ඉතරත්ර
දුක්කටන්ති ගභගෙො. 

858. ෙප්පිකයො තන්තවාකයො නාම ඤාතගකො වා පවාරිගතො වා
ක්පියමූගලනපගයොජිගතො වා. 

859. ‘‘අනාපත්ති චීවරං සිබ්ගබතුං, ආගයොගග, කායබන්ධගන, 
අංසබද්ධගක, පත්තත්ථවිකාය, පරිස්සාවගන, ඤාතකානං, පවාරිතානං, 
අඤ්ඤස්සත්ථාය, අත්තගනො ධගනනා’’තිආදිකං (පාරා. 640) 

අනාපත්තිවාරං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘අනාපත්තී’’තිආදි. ඉධ නිද්දිට්ගඨොව
ලක්ඛගණන අනිද්දිට්ඨම්පි ගවදිතබ්බං. එත්ථ චීවරං සිබ්ගබතුං සුත්තං

විඤ්ඤාගපන්තස්ස අනාපත්තීති ගයොජනා. ධනං නාම තණ්ඩුලාදි

ක්පියවත්ථු. ‘‘පරිස්සාවකන’’තිආදීසු නිමිත්තත්ගථ භුම්මං, 
පරිස්සාවනාදිනිමිත්තං සුත්තඤ්ච තන්තවාගය ච විඤ්ඤාගපන්තස්ස
අනාපත්තීති වුත්තංගහොති. 

සුත්තවිඤ්ඤත්තිකථාවණ්ණනා. 

860. අප්පවාරිතඤ්ඤාතීනන්තිඅ්පවාරිතානංඅඤ්ඤාතීනං, ‘‘කීදිගසන
ගත භන්ගතචීවගරනඅත්ගථො, කීදිසංගතචීවරංවායාගපමී’’ති(පාරා.643) 

පදභා කන වුත්තනගයන අ්පවාරිතානං අඤ්ඤාතීනන්ති අත්ගථො. 

සකමච්චාති උපගන්ත්වා. විෙප්පන්ති විසිට්ඨං ක්පං අධිකවිධානං. 

ආපජ් තීති කගරොති, ‘‘ඉෙං ගඛො ආවුගසො චීවරං මං උද්දිස්ස වියයති, 
ආයතඤ්ච කගරොථ, විත්ථතඤ්ච අ්පිතඤ්ච සුවීතඤ්ච සු්පවායිතඤ්ච
සුවිගලඛිතඤ්ච සුවිතච්ඡිතඤ්ච කගරොථා’’තිආදිනා (පාරා. 642) නගයන
ොයකානං අධි්පායගතො අධිකතරආයතාදිකරණත්ථං විධානං කගරොතීති
වුත්තං ගහොති. 

තත්ථ ආයතන්ති දීඝං. විත්ථතන්තිපුථුලං. අප්පිතන්තිඝනං. සුවීතන්ති

සුට්ඨු වීතංසබ්බට්ඨාගනසුසමංකත්වාවීතං. සුප්පවායිතන්ති සුට්ඨුපවායිතං

සබ්බට්ඨාගන සමං කත්වා තන්ගත පසාරිතං. සුවිකලඛිතන්ති ගලඛනියා

සුට්ඨු විලිඛිතං. සුවිතච්ඡිතන්ති ගකොච්ගඡන සුට්ඨු විතච්ඡිතං, 
සුවිනිද්ගධොතන්ති අත්ගථො. 

861. සුත්තවඩ්ඪන්පකාරං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘දීඝායතප්පිතත්ථායා’’ති.

ගතන ච පදභා කන ‘‘තස්ස වචගනනආයතං වා විත්ථතං වා අ්පිතං වා
කගරොති, පගයොගග දුක්කටං, පටිලාගභන නිස්සග්ගියං ගහොතී’’ති (පාරා.

643) එතං ආයතාදිත්තයගමව වුත්තං. සුත්තවඩ්ඪනකෙ ෙකතති එත්ථ
අනන්තරංවත්තබ්ගබන‘‘පගයොගග දුක්කටංපටිලාගභනා’’තිපාඨගසගසන
සහ ගයොජනා කාතබ්බා, ොයගකහි තුලයිත්වා දින්න්පමාණගතො සුත්තං
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වඩ්ඪතුං ගතන කගතන සබ්ගබනාපි පගයොගගන භික්ඛුගනො දුක්කටඤ්ච
පටිලාගභනනිස්සග්ගියපාචිත්තියඤ්චගහොතීතිඅත්ගථො. 

862. ඤාතකාදීනං තන්තවාගයසු චීවගර වික්පං ආපජ්ජන්තස්ස

අනාපත්තිං විනිද්දිගසති ගයොජනා. අත්තකනො ධකනනාති එත්ථ

‘‘පගයොජිගතසූ’’ති ගසගසො, තන්තවාකයසූති එතස්ස විගසසනං. අත්තගනො
ධගනන පගයොජිගතසු තන්තවාගයසු චීවගර වික්පං ආපජ්ජන්තස්ස
අනාපත්තිං විනිද්දිගසති ගයොජනා, අත්තගනො සන්තකං ක්පියවත්ථුං
ගගහත්වාවිනන්ගතසුවික්පංආපජ්ජන්තස්සාති අත්ගථො.අඤ්ඤස්සත්ථාය
විනන්ගතසු වික්පං ආපජ්ජන්තස්සාති සහ පාඨගසගසන ගයොජනා 
ෙට්ඨබ්බා. 

863. මහග්ඝං කත්තුකාමිගනොතන්තවාගයහිඅ්පග්ඝංවායාගපන්තස්ස
අනාපත්තිංවිනිද්දිගසති ගයොජනා. 

ගපසකාරකථාවණ්ණනා. 

864. වස්සංවුත්කථ භික්ඛූ උද්දිස්සාති පුරිමිකාය වස්සූපගගත භික්ඛූ
උද්දිසිත්වා.පවාරණායපුබ්ගබවයංචීවරංදීයතීතිසම්බන්ගධො.ඉෙංවුත්තං 
ගහොති – ‘‘ෙසාහානාගතං කත්තිකගතමාසිකපුණ්ණම’’න්ති (පාරා. 648) 
පාළියං වුත්තං මහාපවාරණාඋගපොසථදිවසස්ස පුගරතරගමව
පුබ්බකත්තිකමාසස්ස ජුණ්හපක්ඛපඤ්චමියංයංචීවරං‘‘අච්ගචකචීවරංනාම

ගසනාය වා ගන්තුකාගමො ගහොතී’’තිආදිනා (පාරා. 649) පදභා නාගගතසු 
ගමිකගිලානගබ්භිනිඅභිනවු්පන්නසද්ධාදීසු අඤ්ඤතගරන දූතං ගපගසත්වා

වා අත්තනා වා ආගන්ත්වා ‘‘වස්සාවාසිකං ෙම්මී’’ති වත්වා දියයතීති. තං

කහොතච්කචෙචීවරන්තිතංඅච්චායිකචීවරංනාමගහොති. 

865. පුකරපවාරණාකයවාතිමහාපවාරණායපුගරතරගමවපඤ්චමිගතො

පට්ඨාය යස්මිං කිස්මිඤ්චි දිවගස. භාක ත්වා යදි  ්හතීති එත්ථ 

‘‘ගයනා’’තිච නොතබ්ක ොතිඑත්ථ ‘‘ගතනා’’තිච ෙකරොතිකචතිඑත්ථ
‘‘ගසොවස්සච්ගඡෙ’’න්තිචසාමත්ථියාලබ්භති. භාගජත්වායදිගයනගය්හති, 
ගතන වස්සච්ගඡගෙො න කාතබ්ගබො. ගසො වස්සච්ගඡෙං කගරොති ගච, තං
භාගජත්වාගහිතචීවරංසඞ්ඝිකංගහොතීතිගයොජනා, ඡින්නවස්ගසනතංචීවරං 
සඞ්ඝස්ගසවොතබ්බන්තිවුත්තංගහොති. 

866. ‘‘අන්කතොසමයකමවා’’ති ඉෙං ‘‘අධිට්ගඨතී’’තිආදීහි පගෙහි

පච්ගචකං ගයොගජතබ්බං. පදභා කන ‘‘චීවරකාලසමගයො නාම අනත්ථගත
කථිගන වස්සානස්ස පච්ඡිගමො මාගසො, අත්ථගත කථිගන පඤ්චමාසා’’ති
වුත්තසමයබ්භන්තගරගයවතං අච්ගචකචීවරං. 
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867. ෙථිකන තු අනත්ථකතති යස්මිං කථිනං අනත්ථතං, තස්මිං

විහාගරති වුත්තං ගහොති. තු-සද්ගෙො විගසසත්ථගජොතගකො. අනධිට්ඨාය 

අවික්ගපත්වා පරිහරීයති එත්ථ අච්ගචකචීවරන්ති පරිහාකරො, මාගසො, 

එගකො ච ගසො මාගසො චාති එෙමාකසො, පුබ්බකත්තිකමාසස්ස
පාටිපෙදිවසගතො පට්ඨාය යාව අපරකත්තිකමාසස්ස පුණ්ණමී, අයං 

චීවරකාලසමගයොතිවුත්ගතොමාගසො.ෙසන්නංඅහානංසමාහාගරො දසාහං, තං

පරමං අධිකං එතස්සාති දසාහපරකමො, මාගසො. ‘‘ෙසාහානාගතං 

කත්තිකගතමාසිකපුණ්ණම’’න්ති (පාරා. 648) පාළියං 
වුත්තපුබ්බකත්තිකපුණ්ණමිපරියන්තෙසාහාධිගකොති අත්ගථො. කථිගන
අනත්ථගතතු ෙසාහපරගමොඑකමාගසොවතස්සඅච්චායිකවත්ථස්සපරිහාගරො
මගතොතිගයොජනා. 

868. අත්ථකත ෙථිකනති කථිනත්ථතවිහාගරති වුත්තං ගහොති. තස්ස 
අච්චායිකවත්ථස්සාති සම්බන්ගධො. ෙසාහපරමා පඤ්ච මාසාති සම්බන්ගධො.
අනත්ථතකථිගන විහාගර
යථාවුත්තචීවරකාලසමයසඞ්ඛාතවස්සානාවසානමාගසො ච 
කථිනුද්ධාරදිවසසඞ්ඛාතපච්ඡිමකත්තිකකාළපක්ඛපාටිපෙගතො යාව

ඵග්ගුනමාසපුණ්ණමී, තාව ගහමන්තා චත්තාගරො මාසා චාති පඤ්ච මාසා.

පොසිතාති ‘‘අනත්ථගතකථිගන වස්සානස්ස පච්ඡිගමො මාගසො, අත්ථගත

කථිගනපඤ්චමාසා’’ති (පාරා.649) දීපිතා. දසාහපරමාති වුත්තත්ගථොගයව.

අත්ථගත කථිගන ෙසාහපරමා පඤ්ච මාසා තස්ස අච්චායිකවත්ථස්ස 

පරිහාකරො කාගලොතිමුනින්ගෙනපකාසිතාති ගයොජනා. 

අයමුභයත්ථ වුත්තා ෙසාහපරමතා අට්ඨෙථායං ‘‘අනත්ථගත කථිගන
එකාෙසදිවසාධිගකො මාගසො, අත්ථගත කථිගන එකාෙසදිවසාධිකා පඤ්ච 
මාසා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.650) වුත්තපාගඨන යථා න විරුජ්ඣති, තථා
විචාගරත්වා ගගහතබ්බා.එවඤ්හිපාගඨසතිනවිරුජ්ඣති– 

‘‘තස්සච්චායිකවත්ථස්ස, කථිගනතු අනත්ථගත; 
පරිහාගරකමාගසකා-ෙසාහපරගමොමගතො. 

අත්ථගතකථිගනතස්ස, පඤ්චමාසාපකාසිතා; 
පරිහාගරොදිගනගනකා-ෙසාහපරමාපනා’’ති. 

869. පඨගමන කථිගනනාති ගයොජනා. ‘‘අක්රියං අචිත්ත’’න්ති

පෙච්ගඡගෙො. අක්රියන්තිඅන්ගතොසමගයඅධිට්ඨානාදිඅකරණං. 

අච්ගචකචීවරකථාවණ්ණනා. 

870-1. භික්ඛූති සාසඞ්කසම්මගත ස්පටිභගය ආරඤ්ඤකගසනාසගන
වසන්තං භික්ඛුමාහ. යථාහ ‘‘යානි ගඛො පන තානි ආරඤ්ඤකානි
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ගසනාසනානි සාසඞ්කසම්මතානි ස්පටිභයානි, තථාරූගපසු භික්ඛු
ගසනාසගනසු විහරන්ගතො’’ති (පාරා. 653). පුබ්බකත්තිකපුණ්ණමං

වසිත්වාති සම්බන්ගධො. පුබ් ෙත්තිෙපුණ්ණමා නාම අස්සයුජමාසස්ස
ජුණ්හපක්ඛපන්නරසී, එත්ථ පන සහචරියනගයන තදුපලක්ඛිතා පුරිමිකා

තගයො වස්සානමාසා වුච්චන්ති. පුණ්ණමන්ති එත්ථ වාසකිරියාය
අච්චන්තසංගයොගග උපගයොගවචනං. පුරිමිකාය වස්සං උපගන්ත්වා
අච්ඡින්නවස්ගසො හුත්වා තගයො මාගස වසිත්වාති අත්ගථො. යථාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘යස්මා පන ගයො වස්සං උපගන්ත්වා යාව
පඨමකත්තිකපුණ්ණමංවසතී’’ති(පාරා.අට්ඨ.2.653-654). 

‘‘චීවර’’න්ති තිණ්ණං චීවරානං අඤ්ඤතරං වුච්චති. ගාගම ඨගපත්වාති
සම්බන්ගධො, එත්ථ ‘‘කත්තිකපුණ්ණම’’න්ති ච ‘‘ආකඞ්ඛමාගනො’’ති ච
ගසගසො, අපරකත්තිකමාගසකත්තිකගචොරභගයනචීවරං පටිසාගමතුකාගමො
භික්ඛු ආරඤ්ඤකගසනාසනස්ස සාමන්තා ගගොචරගාගම නික්ඛිපිත්වාති 
අත්ගථො. යථාහ ‘‘උපවස්සං ගඛො පන කත්තිකපුණ්ණමං…ගප.… 
ආකඞ්ඛමාගනො තිණ්ණං චීවරානං අඤ්ඤතරං චීවරං අන්තරඝගර
නික්ඛිගපයයා’’ති(පාරා. 653). 

‘‘සමන්තාක ොචර ාකම’’තිඉෙං‘‘අන්තරඝගර නික්ඛිගපයයාතිසමන්තා

ගගොචරගාගමනික්ඛිගපයයා’’ති(පාරා.654) පදභා කන වුත්තත්තාවුත්තං. 

‘‘අපරෙත්තිෙමාකස’’ති ච ‘‘කත්තිකපුණ්ණමන්ති කත්තිකචාතුමාසිනී 

වුච්චතී’’ති (පාරා. 654) පදභා නියවගසන වුත්තං. ඉධාපි හි 
‘‘කත්තිකපුණ්ණම’’න්ති අපරකත්තිකජුණ්හපක්ඛපන්නරසියා
වුච්චමානායාපි සහචරියනගයනතංසහචරිගතොචතුත්ගථොමාගසොවුත්ගතො. 

එත්තාවතා පුරිමිකාය වස්සං උපගන්ත්වා මහාපවාරණාය පවාගරත්වා 
වුත්තලක්ඛගණ ආරඤ්ඤකගසනාසගන වසන්තස්ස ආරඤ්ඤකස්ස
භික්ඛුගනොපච්ඡිමකත්තිකමාගස කත්තිකගචොරභගයසතිතිණ්ණංචීවරානං
අඤ්ඤතරං ගගොචරගාගම ඨගපත්වා ආරඤ්ඤකඞ්ගං පූරයගතො චීවගරන
වි්පවාගසො තස්මිං මාගස න ගහොතීති අනුඤ්ඤාතභාගවො දීපිගතො. තගෙව
පකාගසතුං නික්ගඛගපොපායසන්ෙස්සනමුගඛන වක්ඛති ‘‘කත්තිගකගයව
මාසස්මිං…ගප.… වට්ටතී’’ති. 

ඉොනි අස්මිංගයව මාගස තගතො අඤ්ඤත්ථ තස්ස භික්ඛුගනො ගකනචි 
කරණීගයන ගච්ඡගතො ගාගම ඨපිගතන ගතන චීවගරන වි්පවසගතො
නිද්ගෙොසභාවංඅනුජානන්ගතන භගවතා‘‘සියාචතස්සභික්ඛුගනො…ගප.… 
ගතනචීවගරනවි්පවසිතබ්බ’’න්ති(පාරා.653) වුත්තමත්ථං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘පච්චකය…කප.… සම්මුති’’න්ති. පච්චකයසතිතාදිකසති ‘‘සියාපච්චගයො, 
සියාකරණීය’’න්ති (පාරා.654) වචනගතොතාදිගසකිච්ගචසතීතිඅත්ගථො. 

ඡාරත්තපරමන්තිඡරත්තිගයොපරමායස්සවාසකම්මස්සතං ඡාරත්තපරමං, 

කිරියාවිගසසනං, ඡාරත්තපරමං වාසකම්මං කාතබ්බන්ති අත්ගථො. කතන



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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විනාවසිතබ් න්තිගාගමනික්ඛිත්ගතනගතනචීවගරනවිනා තම්හාආවාසා
අඤ්ඤත්ථ වසිතබ්බං. තගෙව පාකටං කාතුං වක්ඛති ‘‘අඤ්ඤත්ගථව
වසන්තස්ස, ඡාරත්තපරමංමත’’න්ති. 

තකතොතිඡාරත්තගතො. උත්තරිවසකතොතිසත්තමංඅරුණංඋට්ඨාගපත්වා
වසන්තස්සාති අත්ගථො. යථාහ ‘‘තගතො ගච උත්තරි වි්පවගසයයාති

සත්තගම අරුණුග්ගමගන නිස්සග්ගිය’’න්ති (පාරා. 654). කදොකසොති 

නිස්සග්ගියපාචිත්තියං. ‘‘විනා සඞ්ඝස්ස සම්මුති’’න්ති ඉමිනා කිං වුත්තං
ගහොති? උගෙොසිතසික්ඛාපගෙ අනුපඤ්ඤත්තිං කත්වා ගකොසම්බියං 
ගිලානභික්ඛුගනො ‘‘අනුජානාමි භික්ඛගව ගිලානස්ස භික්ඛුගනො තිචීවගරන 
අවි්පවාසසම්මුතිං ොතු’’න්ති (පාරා. 473) අනුඤ්ඤාතත්තා ගිලානස්ස
භික්ඛුගනො සඞ්ගඝන ඤත්තිදුතියාය කම්මවාචාය පුරිමගමව යා
අවි්පවාසසම්මුති දින්නා, තං විනාති වුත්තං ගහොති. ගතන
ලද්ධසම්මුතිගකන යාව ගරොගගො වූපසම්මති, තාව චිරම්පි ගතන චීවගරන

විනා වසිතුං වට්ටතීති අධි්පාගයො. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘අඤ්ඤත්ර
භික්ඛුසම්මුතියාතියාඋගෙොසිතසික්ඛාපගෙගකොසම්බකසම්මුතිඅනුඤ්ඤාතා, 
තස්සා සම්මුතියා අඤ්ඤත්ර. සගච සා ලද්ධා ගහොති, ඡාරත්තාතිගරකම්පි
වි්පවසිතුං වට්ටතී’’ති(පාරා.අට්ඨ.2.653-654). 

872-3. චීවරනික්ගඛපං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘ෙත්තිකෙකයව…කප.… 

පොසිකතො’’ති. ෙත්තිකෙකයවමාසස්මින්තිචතුන්නංවස්සානානංමාසානං 

පච්ඡිගමකත්තිකමාගසගයවඉෙගමකඞ්ගං. පඨමායපවාරිකතොති දුතියමඞ්ගං, 
ඉධ පඨමාය වස්සූපනායිකාය වස්සං උපගන්ත්වා පවාරිගතොති ගයොජනා, 

මහාපවාරණායපවාරිගතොතිවුත්තංගහොති.යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘පුරිමිකාය
උපගන්ත්වාමහාපවාරණායපවාරිගතොගහොතී’’ති(පාරා.අට්ඨ.2.653-654). 

පච්ඡිකමන පමාකණන යුත්කතති තතියමඞ්ගං. කසනාසකනති එතස්ස

විගසසනං.ඉහආරඤ්ඤකගසනාසනස්ස පච්ඡිමප්පමාණං නාමපාකාගරන
වා වතියා වා පරිඛාය වා පරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස
ඉන්ෙඛීලසඞ්ඛාතගාමද්වාරගකොට්ඨකුම්මාරගතොවා අපරික්ඛිත්තස්සගාමස්ස
පරික්ගඛපාරහට්ඨානසඞ්ඛාගත පරියන්තගගහස්ස උපචාගර ඨිතස්ස
ථාමමජ්ඣිමස්සපුරිසස්සබල්පමාගණනවිස්සට්ඨගලඩ්ඩුපාතද්වයගතොවා 
පට්ඨාය පරික්ඛිත්තස්ස විහාරස්ස සපරික්ගඛපං වා අපරික්ඛිත්තස්ස
විහාරස්ස යස්සං දිසායං ගාගමො ගහොති, තත්ථගාමපරියන්තගසනාසනංවා
ගචතියං වා ගබොධිං වා අවධිං කත්වා විහාරගමනීගයන පකතිමග්ගගන
විෙත්ථිගම්භීරං ආගරොපිගතන ආචරියධනුනා 
පමිතපඤ්චධනුසතපමාණදූරන්තිසඞ්ගඛපගතොගගහතබ්බං. 

සාසඞ්ෙසම්මකතති චතුත්ථමඞ්ගං, ‘‘ඉහ ස්පටිභගය’’ති ගසගසො.
‘‘සාසඞ්කසම්මතානි ස්පටිභයානී’’ති (පාරා. 653) හි පාළි. ඉෙං ද්වයම්පි
‘‘ගසනාසගන’’ති එතස්ස විගසසනං. ආරාමආරාමූපචාගරසු ගචොරානං 
නිසින්නසයිතට්ඨිතභුත්තපීතට්ඨානාදීනං දිස්සමානතාය ආසඞ්කාසහිගත



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 

240 
පටුන 

තත්ගථව ආරාමාදීසු පහටමාරිතවිලුත්තමනුස්සානං දිස්සමානතාය

විගසගසන සහභයතාය සප්පටිභකය ආරඤ්ඤගක ගසනාසගනති අත්ගථො. 

වසන්කතො භික්ඛු. වසන්කතොවාති එත්ථ එවකාගරො අට්ඨාන්පයුත්ගතො.
තස්මා තගතො ආගනත්වා චතුරඞ්ගසමාගයොගග එවාති ගයොගජතබ්ගබො. 

චතුරඞ් සමාකයොක  එවාති යථාවුත්තානං චතුන්නං අඞ්ගානං සමාගයොගග

සන්නිපාගත සති එව. එත්ථ එවකාගරන තස්ස අඞ්ගස්ස අභාගව

අලබ්භමානතං දීගපති. පොසිකතොති ‘‘තත්රායං අඞ්ගසම්පත්තී’’තිආදිකාය

(පාරා.අට්ඨ. 2.653-654) අට්ඨෙථාය වුත්ගතො. 

874. තං චීවරං. මාසකමෙන්ති වස්සානස්ස පච්ඡිමමාසසඞ්ඛාතං එකං
මාසං. ගයො ගාගමො සගච පුරිමබද්ධාය අවි්පවාසසීමාය අන්ගතො ගහොති, 
තත්ථ මාසගතො අතිගරකම්පි ඨගපතුං වට්ටතීති (වජිර. ටී. පාරාජික 653

අත්ථගතොසමානං) වජිරබුද්ධිත්ගථගරන වුත්තං. 

875. අඤ්ඤත්කථවාති යස්ස ආරඤ්ඤකගසනාසනස්ස ගගොචරගාගම

චීවරං නික්ඛිත්තං, තගතො ආරඤ්ඤකගසනාසනගතො බහි එව. අයං 

අධිප්පාකයොති ‘‘යං ගාම’’න්තිආදිකාය දියඩ්ඪගාථාය

පටිපාදිතත්ථද්වයසඞ්ඛාගතො අධි්පාගයො. අස්සාති සාසඞ්කසික්ඛාපෙස්ස.
එවං ඉමිනා සික්ඛාපගෙන ‘‘චීවගරන විනා කත්තිකමාගස අරඤ්ගඤ
වගසයයා’’ති අනුඤ්ඤාතත්තා ‘‘ඡාරත්තපරමං ගතන භික්ඛුනා ගතන
චීවගරන වි්පවසිතබ්බ’’න්ති (පාරා. 653) ඉමිනා ගගොචරගාගම තං
ඨගපත්වා තස්මිං ආරඤ්ඤකාවාගස වසිත්වා ගකනචි කරණීගයන තගතො
ආවාසගතො ගන්ත්වා බහි වසගතො දිවසපරිච්ගඡෙස්ස

විඤ්ඤායමානත්තාගයවාහ ‘‘පටිච්ඡන්කනොපොසිකතො’’ති. 

876. ‘‘සගච ගගොචරගාමගතො පුරත්ථිමාය දිසාය ගසනාසනං, අයඤ්ච

පච්ඡිමං දිසං ගගතො ගහොතී’’තිආදිනා (පාරා. අට්ඨ. 2.656) අට්ඨෙථායං 

කථිතනියාගමන විනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘කසනාසනමථා න්ත්වා’’තිආදි. 

කසනාසනන්තිඅත්තනානිවුත්ථංආරඤ්ඤකගසනාසනං. ආ න්ත්වාතිබහි
ගතට්ඨානගතො ආගන්ත්වා. ගගොචරගාගම චීවරං නික්ඛිපිත්වා තගතො
පුරත්ථිමායදිසායආරඤ්ඤකගසනාසගනවිහරගතොවිහාරානික්ඛම්මතගතො 
ගගොචරගාමගතො පච්ඡිමදිසාය දූරට්ඨානං ගතස්ස ආගතට්ඨානගතො තං
ගසනාසනං ආගන්ත්වා විදූරත්තා සත්තමං අරුණං උට්ඨාගපතුං
අසක්ගකොන්තස්සභික්ඛුගනොකිංවිහිතන්ති අයගමත්ථගයොජනා. 

877.  ාමසීමම්පි වා න්ත්වාතියත්ථචීවරංනික්ඛිත්තං, තංගාමසීමම්පි 

පුරාරුණාගයව ආගන්ත්වා. යත්ථ ෙත්ථචීති (පාරා. අට්ඨ. 2.656) 
සභාගෙවාලයද්වාරගකොට්ඨකාදීසු යත්ථ කත්ථචි ක්පියට්ඨාගන. ‘‘යත්ථ
කත්ථචී’’ති සාමඤ්ගඤන වුත්තත්තා තස්සා ගාමසීමාය අන්ගතො
ආරඤ්ඤකඞ්ගාරක්ඛනාරහං දූරට්ඨානං ලද්ධං ගච, අඞ්ගගභෙං අකත්වා
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තත්ථ අරුණං උට්ඨාගපතබ්බං. ධුතඞ්ගග විජ්ජමාගනපි ආපත්තිං
අනාපජ්ජිතුං අන්ගතොගාගමපි අරුණං උට්ඨාගපත්වා චීවරපවත්තිගයව

ඤාතබ්බා.යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘ගාමසීමම්පිඔක්කමිත්වාසභායංවායත්ථ
කත්ථචි වා වසිත්වා චීවර්පවත්තිං ඤත්වා පක්කමිතුං වට්ටතී’’ති (පාරා.
අට්ඨ.2.656). 

878. එවඤ්චාපි අසක්කෙොන්කතොති අඞ්ගගභෙං අකත්වා, කත්වා වා 
අන්ගතොගාමසීමාය අරුණං උට්ඨාගපතුම්පි ගන්තුං අසක්ගකොන්ගතො. 

ඤත්වාති අත්තගනො චීවරස්ස ඨපිතට්ඨානං සල්ලක්ගඛත්වා. තත්කථවාති

එත්ථ ‘‘ඨිගතො’’ති ලබ්භති. ඛිප්පන්ති සීඝං, පුරාරුණාති වුත්තං ගහොති.

අතිගරගක ඨාගනති ගයොජනා, යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘අතිගරකචීවරට්ඨාගන
ඨස්සතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.656), ‘‘අතිගරකචීවරට්ඨාගන තිට්ඨතී’’ති
චින්ගතත්වාති අත්ගථො. 

879. විස්සජ්ක තීති සත්තමඅරුණුට්ඨානගතො පුගරතරගමව අඤ්ඤස්ස
ගෙති. උපරිපිඑවගමවවත්තබ්බං. 

880. සාසඞ්ෙසම්මකත එවංනාමගක සික්ඛාපගෙ සමුට්ඨානාෙගයො

සබ්ගබ ගතන දුතිගයන කථිගනන සමා ඉති මුනින්ගෙන මතා අනුමතා
අනුඤ්ඤාතාති ගයොජනා. 

සාසඞ්කකථාවණ්ණනා. 

881.  ානන්ති ‘‘සඞ්ඝස්ස ගෙමා’’ති වචගනන පරිණාමිතභාවං ගයන

ගකනචි ආකාගරන ජානන්ගතො. යථාහ පදභා කන ‘‘සාමං වා

ජානාතී’’තිආදි(පාරා.659). පරිණතන්තිඑත්ථ පදභා කන ‘‘පරිණතංනාම
‘ෙස්සාම කරිස්සාමා’ති වාචා භින්නා ගහොතී’’ති වුත්තනියාගමන සඞ්ඝස්ස

පරිණතන්ති අත්ගථො. ලාභන්ති ලභිතබ්බං චීවරාදි යං කිඤ්චි. යථාහ
‘‘ලාගභො නාම චීවරපිණ්ඩපාතගසනාසනගිලානපච්චයගභසජ්ජපරික්ඛාරා, 

අන්තමගසොචුණ්ණපිණ්ගඩොපි ෙන්තකට්ඨම්පිෙසිකසුත්තම්පී’’ති. අත්තකනො 

පරිණාකමයයාති‘‘බහූආවුගසොසඞ්ඝස්සොයකා, බහූසඞ්ඝස්සභත්තා, මයං 
තුම්ගහනිස්සායතුම්ගහසම්පස්සන්තාඉධවිහරාම.තුම්ගහගචඅම්හාකංන
ෙස්සථ, අථ ගකො චරහි අම්හාකං ෙස්සති. ගෙථාවුගසො අම්හාකං ඉමානි
චීවරානී’’ති (පාරා. 657) පාළියා ආගතනගයනඅත්තගනො පරිණාගමයයාති

වුත්තං ගහොති. තස්ස නිස්සග්ගියන්ති එත්ථ ‘‘පගයොගග දුක්කටං, 

පටිලාගභනා’’ති ගසගසො. නිස්සග්ගියන්ති ඉෙං පරිණගත පරිණතසඤ්ඤිං
සන්ධාය වුත්තං. ගවමතිකස්ස පන දුක්කටං ගහොති. යථාහ ‘‘පරිණගත
ගවමතිගකො අත්තගනො පරිණාගමති, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති.
අපරිණතසඤ්ඤිගනො අනාපත්ති. යථාහ ‘‘පරිණගත අපරිණතසඤ්ඤී 
අත්තගනොපරිණාගමති, අනාපත්තී’’ති. 
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882. ‘‘අඤ්ඤස්ස කදහී’’ති සකච පරිණාකමතීති තථා සඞ්ඝස්ස

පරිණතභාවං ජානන්ගතො ‘‘අඤ්ඤස්ස ගෙහී’’ති යදි පරිණාගමති. සුද්ධිෙං 

පාචිත්තියන්ති නිස්සජ්ජිතබ්බවත්ථුරහිතං ගකවලං පාචිත්තියමත්තන්ති 

අත්ගථො. සුද්ධචිත්කතනාති සවාසනානවගසසකිගලස්පහාගනන 

පරිසුද්ධචිත්ගතන භගවතා. පාචිත්තියමුදීරිතන්ති පාචිත්තිගයසු අට්ඨමස්ස 

සහධම්මිෙවග් ස්ස අවසාගන ‘‘ගයො පන භික්ඛු ජානං සඞ්ඝිකං ලාභං
පරිණතංපුග්ගලස්සපරිණාගමයය, පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි.490) ගෙසිතං. 

883. එෙං චීවරන්ති සඞ්ඝස්සපරිණතචීවරගතොඑකංචීවරං. චීවරංවාති

එත්ථ වා-සද්ගෙො පච්චයන්තරවික්පත්ගථො. වා පනාති එත්ථ වා-සද්ගෙො
අත්ථවික්පත්ගථො. එකං චීවරං වා අඤ්ඤං වා පච්චයං පරස්ස, එකං පන

අත්තගනො වා පරිණාගමයය ගචති ගයොජනා. සද්ධින්ති එකගතො, 
එකක්ඛගණති වුත්තං ගහොති. ද්ගව පාචිත්තිගයො සද්ධිං සියුන්ති ගයොජනා, 
අඤ්ඤස්ස පරිණාමගනන සුද්ධපාචිත්තියඤ්ච අත්තගනො පරිණාමගනන
නිස්සග්ගියපාචිත්තියඤ්චාති ද්ගව පාචිත්තිගයො එකක්ඛගණ ගහොන්තීති 
අත්ගථො. 

884. පරිණාගමත්වාඨපිගතවිනිච්ඡයංෙස්ගසත්වාපරිච්චජිත්වාදින්ගන

විනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘සඞ්ඝස්සා’’තිආදි. ‘‘පරා කයො’’ති ඉෙං
පාේපගහොනකං වත්ථුං සන්ධාය වුත්තං. යථාවත්ථුවගසන පන
දුක්කටථුල්ලච්චයාපිවත්තබ්බා. 

885. අඤ්ඤස්ස ගචතියස්ස කපොණං පරිණතංඅඤ්ඤස්සගචතියස්සවා

සඞ්ඝස්ස වා පුග්ගලස්ස වාපි පන පරිණාගමයයාති ගයොජනා. සඞ්ඝස්ස 

පුග් ලස්සාති පෙද්වගයපි එවගමව ගයොගජතබ්බං. යථාහ ‘‘සඞ්ඝස්ස
පරිණතං අඤ්ඤසඞ්ඝස්ස වා ගචතියස්ස වා පුග්ගලස්ස වා පරිණාගමති, 
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’තිආදි (පාචි. 492). අඤ්ඤස්ස පුග්ගලස්ස ගපොණං
අඤ්ඤස්ස පුග්ගලස්සපරිණාගමයයාති. 

886. ඉමස්ස සබ්බසත්තවිසයතංෙස්ගසතුමාහ ‘‘කයොපනා’’තිආදි. 

887. ඉදං පරිණතසික්ඛාපෙං. තිසමුට්ඨානන්ති 
කායචිත්තවාචාචිත්තකායවාචාචිත්තසඞ්ඛාගතහිතීහිසචිත්තකසමුට්ඨාගනහි

සමුට්ඨානගතො තිසමුට්ඨානං. පරිණාමනපච්චයා ආපජ්ජිතබ්බගතො ක්රියං. 
සඞ්ඝාදීනං පරිණතන්තිසඤ්ඤාය අභාගවන විමුච්චනගතො 

සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං. කායවිඤ්ඤත්තිවචීවිඤ්ඤත්තීහි පරිණාගමතබ්බගතො 

ොයෙම්මංවචීෙම්මං. 

පරිණතකථාවණ්ණනා. 

පත්තවග්ගගොතතිගයො. 
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888. ගයඉමං විනිච්ඡයංතරන්ති, ගතපඤ්ඤත්තිමහාසමුද්ෙංතරන්තීති
ගයොජනා. පඤ්ඤත්තිසඞ්ඛාතං විනයපිටකගමව මහාසමුද්ගෙො වියාති 

පඤ්ඤත්තිමහාසමුද්කදො, තං. එවං සමුොයං ෙස්ගසත්වා තෙවයගව

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘කනො’’තිආදි. ගනකානි නාන්පකාරානි වත්තානි
ගසනාසනවත්තාදීනි ඛන්ධකාගතානි උග්ගා උත්තුඞ්ගා තරඞ්ගමාලා
මහාවීචිපරම්පරා යස්සාති විග්ගගහො, 
නාන්පකාරඛන්ධකවත්තසඞ්ඛාතමහාතරඞ්ගපරම්පරාය සජ්ජිතන්ති
අත්ගථො. සීලං පාතිගමොක්ඛසංවරාදිකගමව අන්ගතො ගවලාවලගයො යස්ස

ගසො සීලන්කතො, තං, පාතිගමොක්ඛසංවරසීලාදිචතුපාරිසුද්ධිසීලගමව
පටිපාගෙතබ්බතාය අන්තං ගවලාවලයභූතන්ති අත්ගථො. ආපත්තිගයො
සත්තාපත්තික්ඛන්ධා, සීලාචාරදිට්ඨිආජීවවිපත්තිගයොචගාහකාමකරාෙගයො
යස්සාති විග්ගගහො, 
සීලාචාරාජීවදිට්ඨිසම්පත්තිසඞ්ඛාතමුදුසත්තනාසකආපත්තිවිපත්තිසඞ්ඛා- 
තමාතඞ්ගමකරාදිචණ්ඩසත්තවන්තන්ති අත්ගථො. එවං අයං ගාථා
සමුොයාවයවානංසබ්ගබසගමව රූපකාලඞ්කාගරනවිරචිතාතිෙට්ඨබ්බා. 

ඉතිවිනයත්ථසාරසන්දීපනියා 

විනයවිනිච්ඡයවණ්ණනාය 

නිස්සග්ගියකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පාචිත්තියෙථාවණ්ණනා 

889. එවං නාතිවිත්ථාරසඞ්ගඛපගතො නිස්සග්ගියවිනිච්ඡයං ෙස්ගසත්වා
ඉොනි තෙනන්තරං නිද්දිට්ඨස්ස පාචිත්තියකණ්ඩස්ස විනිච්ඡයං ෙස්ගසතුං 

‘‘සම්ප ානමුසාවාකද’’තිආදි ආරද්ධං. සම්ප ානමුසාවාකදති අත්තගනො
වචනස්සමුසාභාවං ඤත්වා, අදිට්ඨං ‘‘දිට්ඨ’’න්තිආදිනානගයනමුසාවාගෙ
සම්පජානන්තස්ස මුසාභණගනතිපි අත්ගථො ගගහතබ්ගබො. යථාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘ජානිත්වා ජානන්තස්ස ච මුසාභණගන’’ති (පාචි. අට්ඨ. 2). 
‘‘මුසාවාගෙ’’තිහි නිමිත්තත්ගථභුම්මං, මුසාවාෙනිමිත්තන්තිඅත්ගථො. 

ෙවා භණන්තස්සාති ගයොජනා. අනුපපරික්ඛිත්වා ගවගගන දිට්ඨම්පි 
‘‘අදිට්ඨං ගම’’ති වෙන්තස්සාති අත්ගථො. යථාහ ‘‘ෙවා භණතිනාම සහසා

භණතී’’ති පෙභාජනීඅට්ඨෙථායං ‘‘සහසා භණතීති අවීමංසිත්වා 
අනුපධාගරත්වා ගවගගන දිට්ඨම්පි ‘අදිට්ඨං ගම’තිභණතී’’ති (පාචි. අට්ඨ.

11). රවාභණන්තස්සාති‘‘චීවර’’න්තිවත්තුකාමස්ස ‘‘චීර’’න්තිවචනංවිය
මන්ෙත්තා ගමොමූහත්තා ‘‘අඤ්ඤං භණිස්සාමී’’ති අඤ්ඤං භණන්තස්ස.
යථාහ‘‘රවාභණතිනාම‘අඤ්ඤංභණිස්සාමී’තිඅඤ්ඤංභණතී’’ති. 

890. අඤ්ඤත්ථාති චතුත්ථපාරාජිකාදීසු. අත්තනා අලද්ධං 
උත්තරිමනුස්සධම්මං ‘‘ලද්ධං මයා’’ති මුසා යස්ස භණති, ගතන
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තඞ්ඛණගමව සුත්වා තෙත්ගථ ඤාගත පාරාජිකස්ස, අඤ්ඤාගත
කාලන්තගරන ඤාගත ච පරියායවචගන ච ඤාගත ථුල්ලච්චයස්ස, 
පරියායවචගන අවිඤ්ඤාගත දුක්කටස්ස, දුට්ඨගෙොසසික්ඛාපගෙ පාරාජිකං 
අනාපන්නස්ස ‘‘ආපන්ගනො’’ති මුසාභණගන සඞ්ඝාදිගසසස්ස, 

ඔමසවාෙසික්ඛාපගෙ දුබ්භාසිතස්සචවුත්තත්තාආහ ‘‘මුසාවාදස්සොරණා

පඤ්ච ආපත්තිකයො’’ති. ඉමාය පාචිත්තියා සද්ධිං ඡ ආපත්තික්ඛන්ධා
ගහොන්ති. 

සම්පජානමුසාවාෙකථාවණ්ණනා. 

891-3. වුත්ගතසු ජාතිආදීසු ෙසසු අක්ගකොසවත්ථූසූති ගයොජනා, 

පදභා කන වුත්ගතසු 
ජාතිනාමගගොත්තකම්මසි්පආබාධලිඞ්ගකිගලසආපත්තිඅක්ගකොසානං
වගසන ෙසසු අක්ගකොසවත්ථූසූති අත්ගථො. ගතසුකිගලසං විනා සබ්ගබගත 

හීනුක්කට්ඨවගසන ද්වි්පකාරා ගහොන්ති. යථාහ පදභා කන ‘‘ජාති නාම
ද්ගවජාතිගයොහීනාචජාතිඋක්කට්ඨාචජාතී’’තිආදි. 

තත්ථ චණ්ඩාලාදිජාති හීනා, ඛත්තියබ්රාහ්මණජාතිගයො උක්කට්ඨා. 
නාගමසු අවකණ්ණකජවකණ්ණකාදිනාමානි ොසනාමත්තා හීනානි, 
බුද්ධරක්ඛිතාදිනාමානි උක්කට්ඨානි. ගකොසියාදිගගොත්තං හීනං, 
ගගොතමාදිගගොත්තං උක්කට්ඨං. කම්ගමසු වඩ්ඪකිමණිකාරාදිකම්මානි
හීනානි, කසිවාණිජ්ජාගගොරක්ඛකම්මානි උක්කට්ඨානි. සි්ගපසු
නළකාරකුම්භකාරාදිසි්පං හීනං, මුද්ොගණනාදිසි්පං උක්කට්ඨං. 
ආබාගධසු සබ්ගබපි ආබාධා හීනා, අපිච මධුගමගහො පීළාජනකත්තාභාවා
උක්කට්ගඨො. ලිඞ්ගගසු අතිදීඝතාෙගයො හීනා, නාතිදීඝතාෙගයො උක්කට්ඨා.
සබ්ගබපි කිගලසා හීනා. සබ්බාපත්තිගයොපි හීනා, අපිච
ගසොතාපත්තිසමාපත්ති උක්කට්ඨා. අක්ගකොගසසු ‘‘ඔට්ගඨොසි ගමණ්ගඩොසි
ගගොගණොසී’’තිආදිගකො හීගනො, ‘‘පණ්ඩිගතොසි බයත්ගතොසී’’තිආදිගකො 
උක්කට්ගඨො. 

අඤ්ඤත්රඤ්ඤාපකදකසනාති පරියායකථගනන විනා. ඔමසන්තස්සාති

වචනපගතොගෙන ඔවිජ්ඣන්තස්ස. සම්බුද්කධන පොසිතාති ‘‘චණ්ඩාගලොසි
ගවගනොසිගනසාගෙොසිරථකාගරොසි පුක්කුගසොසී’තිභණති, ආපත්තිවාචාය
වාචාය පාචිත්තියස්සා’’ති සාමං සබ්බධම්මාවගබොධගතො ‘‘සම්බුද්ගධො’’ති
පඤ්ඤාගතනභගවතාගෙසිතා. 

894. කතකහවාති ජාතිආදීහි අක්ගකොසවත්ථූගහව. අඤ්ඤාපගෙගසන
භූගතන වා…ගප.… ආපන්නගමව වා අනුපසම්පන්නං අක්ගකොසන්තස්ස

දුක්කටං සම්බුද්ගධනපකාසිතන්තිසම්බන්ගධො.ඉධභූතාභූතපොනි කතහීති
අගපක්ඛිත්වා බහුවචනන්තානි ගයොගජතබ්බානි. එගතන ‘‘සන්ති 
ඉගධකච්ගච’’තිආදිදුතියවාරත්ථං (පාචි. 26) ෙස්ගසන්ගතන



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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දුක්කටසාධනත්ගථන තගෙකකාරියං තතියං කයනූනවාරඤ්ච චතුත්ථං න 

මයන්තිආදිවාරඤ්ච සඞ්ගහිතන්ති ෙට්ඨබ්බං. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘සන්ති
ඉගධකච්ගච’තිවාගරපනපරිහරිත්වා වුත්තභාගවනදුක්කටං.එගසවනගයො 

‘කයනූන…කප.… නමය’න්ති වාගරසුපී’’ති(පාචි.අට්ඨ.26). 

පාළිමුත්තපකදහිපීති එත්ථාපි තගථව ‘‘භූගතන වා’’තිආදීනි පොනි

සම්බන්ධිතබ්බානි. ‘‘ගචොගරොසි, ගණ්ඨිගභෙගකොසී’’තිආදි පාළිමුත්තපදං 

නාම. සබ් ත්ථාති සබ්ගබසු චතූසු වාගරසු, පාළිමුත්තපගෙසු ච. වුත්තඤ්හි 
‘‘අනුපසම්පන්ගන පන චතූසුපි වාගරසු දුක්කටගමව. ‘ගචොගරොසි, 
ගණ්ඨිගභෙගකොසී’තිආදිවචගනහි පන උපසම්පන්ගනපි අනුපසම්පන්ගනපි

සබ්බවාගරසු දුක්කටගමවා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 26). ‘‘අනුපසම්පන්න’’න්ති 
ඉමිනා ‘‘ඉමස්මිඤ්ච සික්ඛාපගෙ ඨගපත්වා භික්ඛුං භික්ඛුනිආෙගයො සබ්ගබ

සත්තා අනුපසම්පන්නට්ඨාගන ඨිතා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 26) අට්ඨෙථායං 
වුත්තා අනුපසම්පන්නා සඞ්ගහිතා. ගතගනගවත්ථාපි වක්ඛති
‘‘පවිට්ඨානුපසම්පන්නට්ඨාගනඉධචභික්ඛුනී’’ති. 

895. දවෙමයතාතිඑත්ථ‘‘පටිසඞ්ඛාගයොනිගසො’’තිආදීසු(ම.නි.1.22, 
23, 422; අ.නි. 6.58; 9.9; මහානි. 206; විභ. 518) විය ය-කාරගලොගපො. 

සබ් ත්ථාති සබ්ගබසු වුත්තපාචිත්තියවත්ථූසු ච දුක්කටවත්ථූසු චාති

සබ්බත්ගථව. දුබ්භාසිතමුදීරිතන්ති ‘‘චණ්ඩාගලොසි…ගප.… පුක්කුගසොසී’ති
භණති, ආපත්ති වාචාය වාචාය දුබ්භාසිතස්සා’’ති (පාචි. 32) වුත්තන්ති
අත්ගථො.පරම්මුඛාපන පාචිත්තියවත්ථූහිචදුක්කටවත්ථූහිචඅක්ගකොසගන
දුක්කටගමව. තථා ෙවකමයතාය පරම්මුඛා වෙන්තස්සාපි දුබ්භාසිතගමවාති
ආචරියාවෙන්ති. 

896-7. අත්ථං පුරක්ඛත්වා වෙගතො භික්ඛුස්ස අනාපත්තීති ගයොජනා. 

ධම්කමො නාම ‘‘චණ්ඩාගලොසී’’තිආදිපාළිගයව. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘පාළිං 

වාගචන්ගතො ධම්මපුගරක්ඛාගරො’’ති (පාචි. අට්ඨ. 35). අනුසාසනී නාම
‘‘ඉොනිපි චණ්ඩාගලොසි, මා පාපධම්මං අකාසි, මා තගමො තමපරායගනො

අගහොසී’’තිආදිනා (පාචි.අට්ඨ.35) නගයන අට්ඨෙථායං වුත්තසරූපාගයව
අනුසාසනීපුගරක්ඛතායඨත්වාවෙන්තස්සචිත්තස්ස ලහුපරිවත්තිතභාවගතො
අන්තරාගකොගධඋ්පන්ගනපිඅනාපත්ති. 

එත්ථාති ඉමස්මිං ඔමසවාෙසික්ඛාපගෙ. පටිඝසම්පයුත්තචිත්ගතගනව
ආපජ්ජිතබ්බත්තාමානසිකදුක්ඛගවෙනාවගහොති. 

ඔමසවාෙකථාවණ්ණනා. 

898. දුවිධාකාරගතොභික්ඛුගපසුඤ්ගඤආපත්තිසියාතිගයොජනා.පිසතීති 

පිසුණා, වාචා, සමග්ගග සත්ගත අවයවභූගත වග්ගග භින්ගන කගරොතීති

අත්ගථො. පිසුණා එව කපසුඤ්ඤං, තාය වාචාය සමන්නාගගතො පුග්ගගලො
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සහචරියනගයන පිසුකණො, තස්සකම්මං කපසුඤ්ඤං, භික්ඛූනංගපසුඤ්ඤං

භික්ඛුගපසුඤ්ඤං, තස්මිං භික්ඛුකපසුඤ්කඤ. පදභා කන ‘‘උපසම්පන්ගනො
උපසම්පන්නස්ස සුත්වා උපසම්පන්නස්ස ගපසුඤ්ඤං උපසංහරති
‘ඉත්ථන්නාගමො තං ‘චණ්ඩාගලො…ගප.… පුක්කුගසො’ති භණතී’ති
ආපත්ති…ගප.… පාචිත්තියස්සා’’ති (පාචි. 39) වුත්තත්තා සයං 
උපසම්පන්ගනො හුත්වා උපසම්පන්නස්ස ජාතිආදීසු ෙසසු අක්ගකොසවත්ථූසු
අඤ්ඤතගරන අඤ්ඤං උපසම්පන්නං පරම්මුඛා අක්ගකොසන්තස්ස සුත්වා
තස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා වක්ඛමානසරූගපසු අත්තගනො
පියකාමතාගභොධි්පායසඞ්ඛාගතසු ද්වීසු කාරගණසු අඤ්ඤතරකාරණං
පටිච්ච ‘‘අසුගකො තුය්හං එවං වෙතී’’ති ගපසුඤ්ඤං හරති, තස්ස
ගපසුඤ්ඤකථනනිමිත්තංපාචිත්තියංගහොතීතිඅත්ගථො. 

දුවිධාොරකතොති එත්ථ ආොර-සද්ගෙො කාරණපරියාගයො. යථාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘ද්වීහාකාගරහීතිද්වීහිකාරගණහී’’ති(පාචි.අට්ඨ.38). එත්ථ 

ොරණං නාමඅධි්පායවිගසගසො.තංකාරණංඅධි්පායමුගඛනෙස්ගසතුමාහ 

‘‘අත්තකනො’’තිආදි. අත්තකනො පියොමස්සාති අත්තගනො පියභාවකාමස්ස
ගපසුඤ්ඤං භණන්තස්ස, අත්තගනො පියභාවං කාමයන්තස්සාති අත්ගථො, 

තාදිගසන අධි්පාගයනාති වුත්තං ගහොති. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘එවං අහං
එතස්සපිගයොභවිස්සාමී’’තිඅත්තගනොපියභාවං පත්ථයමානස්සා’’ති(පාචි.

අට්ඨ. 38). පරකභදත්ථිකනොපි වාති අක්ගකොසකස්ස ච අත්තගනො
ගපසුඤ්ඤවචනංසුණන්තස්සචාතිඋභින්නංගභෙං ඉච්ඡන්තස්සාතිඅත්ගථො, 

ගභොධි්පාගයනාති වුත්තං ගහොති. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘පරස්ස පගරන
ගභෙංඉච්ඡන්තස්සා’’ති(පාචි.අට්ඨ. 38). 

899. පරියායනගයන අක්ගකොසන්තස්සවචනස්ස…ගප.… දුක්කටන්ති
ගයොජනා, පරියායඅක්ගකොසවචනං සුත්වා පරස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා
වෙන්තස්ස භික්ඛුගනො දුක්කටං ගහොතීති අත්ගථො. යථාහ ‘‘ඉත්ථන්නාගමො
සන්ති ඉගධකච්ගච චණ්ඩාලා…ගප.… භණති, න ගසො අඤ්ඤං භණති, 
තංගයව භණතීති ආපත්ති වාචාය වාචාය දුක්කටස්සා’’තිආදි (පාචි. 41). 
පාළිමුත්තනගයන අක්ගකොසන්තස්ස වචනස්ස…ගප.… දුක්කටන්ති
ගයොජනා. එත්ථ ‘‘ගචොගරොසි, ගණ්ඨිගභෙගකොසී’’තිආදිනා ෙස්සිගතො 

පාළිමුත්තනකයො නාම. 

900. අනුපසම්පන්නස්ස අක්ගකොසං උපසම්පන්නං හරගතොපි ච තථා 

දුක්කටන්ති ගයොජනා. ච-සද්ගෙන උපසම්පන්නස්ස අක්ගකොසං
අනුපසම්පන්නං හරගතොපි ච, අනුපසම්පන්නස්ස අක්ගකොසං
අනුපසම්පන්නං හරගතොපි ච තථා දුක්කටන්ති වික්පද්වයඤ්ච
සමුච්චිගනොති. ‘‘ඉධාපි භික්ඛුනිං ආදිං කත්වා සබ්ගබ අනුපසම්පන්නා

නාමා’’ති(පාචි.අට්ඨ.38) අට්ඨෙථාවචනගතො ‘‘භික්ඛුනී’’තිඋපලක්ඛණං. 
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901. න කචව පියොමස්සාති පියභාවං අකාමයන්තස්ස ච. න 

කභදත්ථිකනොපිචාතිගභෙංඅනිච්ඡන්තස්සච. පාපානං  රහත්ථායාතිඑත්ථ

‘‘ගකවල’’න්ති ගසගසො. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘එකං අක්ගකොසන්තං, 
එකඤ්ච ඛමන්තං දිස්වා ‘අගහො නිල්ලජ්ගජො, ඊදිසම්පි නාම ආයස්මන්තං
පුන වත්තබ්බං මඤ්ඤිස්සතී’ති එවං ගකවලං පාපගරහිතාය භණන්තස්ස
අනාපත්තී’’ති(පාචි.අට්ඨ.38). 

ගපසුඤ්ඤකථාවණ්ණනා. 

903. අඤ්කඤනාතිසාමගණරාදිනා. ‘‘යඤ්චපෙංයඤ්චඅනුපෙංයඤ්ච 
අන්වක්ඛරංයඤ්චඅනුබයඤ්ජනං, සබ්බගමතංපෙගසොනාමා’’ති(පාචි.46) 

පදභා කන වුත්තත්තා අවයගව සමුොගයොපචාරවගසන ‘‘පිටෙත්තය’’න්ති

තගෙකගෙසපොදිඑවවුත්ගතොතිගගහතබ්ගබො.එත්ථ පොදිසරූපං අට්ඨෙථාය 
ගවදිතබ්බං. වුත්තඤ්හි තත්ථ ‘‘පෙන්ති එගකො ගාථාපාගෙො අධි්ගපගතො.
අනුපෙන්ති දුතිගයො පාගෙො. අන්වක්ඛරන්ති එගකකමක්ඛරං.
අනුබයඤ්ජනන්ති පුරිමබයඤ්ජගනන සදිසං පච්ඡාබයඤ්ජන’’න්ති (පාචි.
අට්ඨ. 45). ඉෙං ගාථාමයගෙසනං සන්ධාය වුත්තං. ‘‘යං කිඤ්චි වා
එකමක්ඛරං අන්වක්ඛරං, අක්ඛරසමූගහො අනුබයඤ්ජනං, 
අක්ඛරානුබයඤ්ජනසමූගහො පෙං, පඨමපෙං පෙගමව, දුතියං අනුපෙන්ති
එවගමත්ථ නානාකරණං ගවදිතබ්බ’’න්තිපි (පාචි. අට්ඨ. 45) වුත්තං. ඉෙං
චුණ්ණියගෙසනංසන්ධායවුත්තං. 

ධම්මන්ති බුද්ධභාසිතාදිපාළිධම්මං. පටිසම්භිදායඤ්හි ධම්මපඤ්චගක

පාළිපි ධම්ගමොති වුත්තා. ධම්මපඤ්චෙං නාම ඵලනිබ්බත්තගකො ගහතු, 
අරියමග්ගගො, භාසිතං, කුසලාකුසලංගචතිඑගතධම්මසඤ්ඤිතාතිනිද්දිට්ඨං.

එත්ථ හි භාසිතන්ති පාළි වුත්තා. අට්ඨකථානිස්සිගතොපි එත්ගථව සඞ්ගහං 
ගච්ඡති. ගසො ච පුබ්ගබ මගධභාසාය ඨිගතො සඞ්ගීතිත්තයාරුළ්ගහො
ගගහතබ්ගබො. 

‘‘සහ භණන්තස්ස පාචිත්තියං සියා’’ති ඉමිනා ‘‘එකගතො පට්ඨගපත්වා

එකගතො ඔසාගපන්තී’’තිආදිනා (පාචි. 46) පදභා නාගතනගයන
අනුපසම්පන්ගනන සද්ධිං ආරභිත්වා එකගතො උච්චාරණවගසන පෙං වා
අනුපෙං වා අන්වක්ඛරං වා අනුබයඤ්ජනං වා වෙගතො පොදිගණනාවගසන 
පාචිත්තියන්තිවුත්තංගහොති. 

904. සඞ්ගීතිං අනාරේකහසු ධම්ගමසු රාක ොවාදාදකයො සුත්තන්තා

ආපත්තිජනකාගයවාති මහාපච්චරියාදිසු වුත්තාති ගයොජනා. රාක ොවාකදො 

නාමඑගකොසුත්තන්ගතො. ආදි-සද්ගෙනතික්ඛින්ද්රියාදිසුත්තන්තාගහිතා. 

905. භික්ඛුස්මිම්පිභික්ඛුනියාපිචඅනුපසම්පන්නසඤ්ඤිගනො, විමතිස්ස
වා භික්ඛුස්සතථාපෙගසොධම්ගමදුක්කටංගහොතීතිගයොජනා. 
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906-7. එෙකතො උද්දිසාකපතීති එකගතො උද්ගෙසං ගණ්හන්ගතහි

අනුපසම්පන්ගනහි සද්ධිං උච්චාරණවගසන උද්දිසාගපති. සජ්ඣායං වා

ෙකරොතීති තථාඑකගතොසජ්ඣායති. 

‘‘සගච එකගාථාය එගකො පාගෙො න ආගච්ඡති, ගසසං ආගච්ඡති, අයං
ගයභුගයයන පගුණගන්ගථො නාම. එස නගයො සුත්ගතපි ගවදිතබ්ගබොතී’’ති 

(පාචි. අට්ඨ. 48) අට්ඨෙථාවචනගතො පගුණ න්ථන්ති එත්ථ

‘‘ගයභුගයයනා’’තිගසගසො. ඔපාකතතීති ‘‘එවංභණාහී’’තිඑකගතොභණති. 

උද්කදසන්තිඋද්දිසිතබ්බං. කතනාති අනුපසම්පන්ගනන. 

908. යස්මා ඉෙං පෙගසොධම්මසික්ඛාපෙං වාචගතො ච සමුට්ඨාති, 
වාචාචිත්තද්වයාපි ච සමුට්ඨාති, තස්මා ඉෙං සමුට්ඨානං
පෙගසොධම්මසඤ්ඤිතන්තිවුත්තන්තිගයොජනා. 

පෙගසොධම්මකථාවණ්ණනා. 

909-10. සබ්බච්ඡන්නසබ්බපරිච්ඡන්ගන ගසනාසගන තිස්සන්නං පන

රත්තීනං කයො පන භික්ඛු රත්තියං ඨගපත්වා භික්ඛුං අඤ්ගඤන සගච 
නිපජ්ගජයය, තස්ස පාචිත්තියං සියාති ගයොජනා. ‘‘යං කිඤ්චි
පටිච්ඡාෙනසමත්ථං ඉධ ඡෙනඤ්ච පරිච්ඡන්නඤ්ච ගවදිතබ්බ’’න්ති (පාචි.

අට්ඨ. 51) අට්ඨෙථායං වුත්තත්තා ඡෙනාරහං
ඉට්ඨකාසිලාසුධාතිණපණ්ණාදීනං ගයන ගකනචි සබ්බගසො ඡාදිතං

ගසනාසනං සබ් ච්ඡන්නං. ‘‘භූමිගතො පට්ඨාය යාව ඡෙනං ආහච්ච
පාකාගරන වා අඤ්ගඤන වා ගකනචි අන්තමගසො වත්ගථනපි

පරික්ඛිත්ත’’න්ති (පාචි. අට්ඨ. 51) අට්ඨෙථායං වුත්තත්තා ගයන ගකනචි

පරික්ඛිපිත්වා පටිච්ඡාදිතගසනාසනං සබ් පරිච්ඡන්නං. ‘‘ඡෙනං අනාහච්ච 
සබ්බන්තිගමන පරියාගයන දියඩ්ඪහත්ථුබ්ගබගධන පාකාරාදිනා
පරික්ඛිත්තාපි සබ්බපරිච්ඡන්නාගයවා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 51) 

කුරන්දට්ඨෙථායං වුත්තං, තං‘‘දියඩ්ඪා’’තිආදිනාවක්ඛති. 

එවං සබ්බච්ඡන්නසබ්බපරිච්ඡන්ගන එකස්මිං ගසනාසගන ගයො භික්ඛු 
උපසම්පන්නගතොඅඤ්ගඤනඑගකනවාඅගනගකහිවාතිරත්තං සහගසයයං 
ක්ගපත්වා චතුත්ථරත්තිං ආදිං කත්වා සබ්බරත්තීසු සූරියත්ථඞ්ගමගතො
පට්ඨාය සකලරත්තියං පඨමං වා පච්ඡා වා අපුබ්බාචරිමං වා පිට්ඨිං
පසාගරත්වා සගච එකගසනාසගන ගසයයං ක්ගපති, තස්ස ගෙවසිකං
පාචිත්තියං ගහොතීති ඉෙං විධානං ‘‘අපිගචත්ථ එකාවාසාදිකම්පි චතුක්කං

ගවදිතබ්බ’’න්තිආදිනා(පාචි.අට්ඨ.51) අට්ඨෙථායං වුත්තං. 

‘‘කයභුකයයන පරිච්ඡන්කන ඡන්කන’’ති ඉමිනාපි එවගමව ගයොගජත්වා
අත්ගථො ගවදිතබ්ගබො. ‘‘යස්සා පන උපරි බහුතරං ඨානං ඡන්නං, අ්පං
අච්ඡන්නං, සමන්තගතොචබහුතරංපරික්ඛිත්තං, අ්පංඅපරික්ඛිත්තං, අයං 
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ගයභුගයයනඡන්නා ගයභුගයයනපරිච්ඡන්නා නාමා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 51) 

අට්ඨෙථායං වුත්තනගයන ගයභුගයයන ඡන්නපරිච්ඡන්නං ගවදිතබ්බං. 

අත්ගථො වුත්තනගයොගයව. ‘‘ගයභුගයයන පංසුකා’’ති එතස්ස අට්ඨෙථායං 
(පාචි. අට්ඨ. 86) තීසු ද්ගව ගයභුයයං නාම, ඉධ පන පෙගසොධම්ගම

‘‘ගයභුගයයන පගුණං ගන්ථ’’න්ති එතස්ස අට්ඨෙථායං (පාචි. අට්ඨ. 48) 
‘‘එකගාථායා’’තිආදිවිවරගණ විය චතූසු තගයොපි භාගා ගයභුයයං නාමාති
ගවදිතබ්බං. 

911. ගමථුනස්ස පගහොනකංයං පනවත්ථු පඨමපාරාජිකායනිද්දිට්ඨං

අන්තමගසො තිරච්ඡානගගතනපි, කතන පඨමපාරාජිකවත්ථුනා පුග්ගගලන

සහනිපජ්ජිත්වා ආපත්ති සහගසයයාපත්තිගහොතීතිගයොජනා. 

912-3. ‘‘උගභො වා නිපජ්ජන්තී’’ති වික්පස්ස පඨමගාථාද්වගයගනව
අත්ථගතො ෙස්සිතත්තා පුබ්බාපරියවගසනපි සම්භවන්තං ෙස්ගසතුං
‘‘අනුපසම්පන්ගන’’තිආදිනා (පාචි. 52-54) නගයන ෙස්සිතපක්ඛද්වයං

නිෙස්ගසතුමාහ ‘‘නිපන්කන’’තිආදි. ‘‘උට්ඨහිත්වා’’ති ඉෙං විච්ඡාවගසන

ගගහතබ්බං. අනුපසම්පන්න ණනායපිවාතිබහූසු අනුපසම්පන්ගනසුගතසං
ගණනායච. අනුපසම්පන්ගනසු බහූසුගතසංගණනායඑකස්සභික්ඛුගනො
බහූආපත්තිගයොගහොන්තීතිඑවං ෙස්සගනනඋපසම්පන්ගනසුබහූසුඑකස්මිං
අනුපසම්පන්ගන සති ගතසඤ්ච තස්ස පගයොගගණනායආපජ්ජිතබ්බා බහූ
ආපත්තිගයො ච උගභොසුපි බහූසු එගකකස්ගසව උපසම්පන්නස්ස 
අනුපසම්පන්නගණනායබහූආපත්තිගයොචගහොන්තීතිපිෙස්සිතංගහොති. 

914. එගකගනව ද්වාගරන වළඤ්ජිතබ්බගතො එකූපචාගර සතගබ්ගභපි
ගසනාසගන උපසම්පන්ගනො එකස්මිං ගබ්ගභ වසන්ගතො අත්තනා
සයනගබ්ගභද්වාරංපිෙහිත්වාවාඅපිෙහිත්වාවාචතුත්ථරත්තියං සයතිගච, 
උපරිමතගල, අවගසසගබ්ගභසු ච සයන්ගතහි අනුපසම්පන්ගනහි පුබ්ගබ 

වුත්තආපත්තිනියගමොගයවාති ෙස්සනත්ථමාහ ‘‘සකච පිධායා’’තිආදි.

ගබ්භද්වාරං උත්තරපෙගලොගපන ‘‘ බ්භ’’න්ති වුත්තං. චතුත්ථදිවගස
අත්ථඞ්ගගත සූරිගය නිපජ්ජති, ආපත්ති සියාති ගයොජනා.

‘‘අනුපසම්පන්ගනනසහා’’තිපකරණගතොලබ්භති. ආපත්ති පාචිත්තියං. 

915. දියඩ්ඪහත්ථුබ්ක කධනාති වඩ්ඪකිරතගනන

දියඩ්ඪරතනුබ්ගබගධන. පාොකරො නාම නිට්ඨිගතො. චයනං නාම 
වි්පකතපාකාගරොතිපි වෙන්ති. ඉමිනා ච ආළින්ෙස්ස අග්ගහණත්ථං
‘‘ෙසහත්ථුබ්ගබධාපි ජගතිපරික්ගඛපසඞ්ඛයංනගච්ඡතී’’ති(පාචි.අට්ඨ.51) 

අට්ඨකථා පමාණන්ති වෙන්ති.   තීති ආළින්ෙං. ආදි-සද්ගෙන
භිත්තිපණ්ණාවරණාදිගහණං. 

916. දුස්සකුටියන්තිවත්ථකුටියං. 
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917. ‘‘සබ්බච්ඡන්නපරිච්ඡන්නාදි්පගභෙගතො

ගයභුයයාදි්පගභෙගතො’’ති ආදි-සද්ගෙොපච්ගචකංගයොගජතබ්ගබො.පඨගමන 

ආදි-සද්ගෙන 
සබ්බච්ඡන්නගයභුයයපරිච්ඡන්නසබ්බච්ඡන්නඋපඩ්ඪපරිච්ඡන්නසබ්බපරිච්ඡ
න්නගයභුයයච්ඡන්න- සබ්බපරිච්ඡන්නඋපඩ්ඪච්ඡන්නසඞ්ඛාතානි චත්තාරි

ගසනාසනානි ගහිතානි.  ාථාය සරූගපන
වුත්තසබ්බච්ඡන්නසබ්බපරිච්ඡන්ගනන සද්ධිං පඤ්ච ගසනාසනානි

ෙස්සිතානි ගහොන්ති. දුතිගයන ආදි-සද්ගෙන 
ගයභුයයච්ඡන්නගයභුයයපරිච්ඡන්න ගයභුයයච්ඡන්නඋපඩ්ඪපරිච්ඡන්න 
ගයභුයයපරිච්ඡන්නඋපඩ්ඪච්ඡන්නසඞ්ඛාතානි තීණි ගසනාසනානි ගහිතානි.
ඉගම අට්ඨ වික්පා ලබ්භන්ති. කස්මා වුත්තං ‘‘සත්ත පාචිත්තියානී’’ති? 

මහාඅට්ඨෙථාය වුත්තත්තා.යථාහ ‘‘මහාඅට්ඨෙථායං පන ‘සබ්බච්ඡන්ගන
ගයභුගයයනපරිච්ඡන්ගන පාචිත්තියං, සබ්බච්ඡන්ගන උපඩ්ඪපරිච්ඡන්ගන
පාචිත්තියං, ගයභුගයයනච්ඡන්ගන උපඩ්ඪපරිච්ඡන්ගන පාචිත්තියං, 
සබ්බපරිච්ඡන්ගන ගයභුගයයනච්ඡන්ගන පාචිත්තියං, සබ්බපරිච්ඡන්ගන
උපඩ්ඪච්ඡන්ගන පාචිත්තියං, ගයභුගයයනපරිච්ඡන්ගන උපඩ්ඪච්ඡන්ගන
පාචිත්තියං, පාළියං වුත්තපාචිත්තිගයන සද්ධිං සත්ත පාචිත්තියානී’ති
වුත්ත’’න්ති(පාචි.අට්ඨ.53). 

කස්මා පන අට්ඨෙථායං ‘‘අට්ඨ පාචිත්තියානී’’ති වත්වා ‘‘සත්තා’’ති

ගණනපරිච්ගඡගෙො කගතොති? නිස්සන්කදකහ තාව ‘‘ගසයයා නාම
සබ්බච්ඡන්නා සබ්බපරිච්ඡන්නා, ගයභුගයයනච්ඡන්නා

ගයභුගයයනපරිච්ඡන්නා’ති (පාචි. 52) පාළියං ආගගතසු ද්වීසු වික්ගපසු
එකස්මිං වුත්තපාචිත්තියං ගගහත්වා පාළියං වුත්ගතන පාචිත්තිගයන

‘සත්තා’ති වුත්ත’’න්ති පරිහාගරො ෙස්සිගතො. සාරත්ථදීපනියඤ්ච ‘‘සත්ත 
පාචිත්තියානී’ති පාළියං වුත්තපාචිත්තියද්වයං සාමඤ්ඤගතො එකත්ගතන
ගගහත්වා වුත්තං. විසුං පන ගය්හමාගන සබ්බච්ඡන්ගන සබ්බපරිච්ඡන්ගන
පාචිත්තියං, ගයභුගයයනච්ඡන්ගන ගයභුගයයනපරිච්ඡන්ගන පාචිත්තියන්ති
අට්ගඨවපාචිත්තියානි ගහොන්තී’’ති(සාරත්ථ.ටී.පාචිත්තිය3.53) පරිහාගරො
වුත්ගතො. 

සබ්බගයභුයයඋපඩ්ඪපගෙසු ඡන්නපරිච්ඡන්නපගෙහි ගයොජිගතසු නව 
වික්පා සම්භවන්ති, ගතසු නවගම
උපඩ්ඪච්ඡන්නඋපඩ්ඪපරිච්ඡන්නවික්ගප දුක්කටස්ස ෙස්සිතත්තා
පාරිගසසගතො ඉතගරසු අට්ඨසු අට්ඨ පාචිත්තියාගනව සම්භවන්ති. 

අට්ඨෙථායං පන අ්පකං ඌනමධිකං වා ගුණනූපගං න ගහොතීති කත්වා

‘‘සත්තා‘‘තිවුත්තන්තිගගහතබ්බං. එත්ථාතිඉමස්මිංසික්ඛාපගෙ. 

918. ‘‘අඩ්ඪච්ඡන්ගන අඩ්ඪපරිච්ඡන්ගන’’ති ගයොජනා.
‘‘සබ්බපරිච්ඡන්ගන චූළච්ඡන්ගන’’ති යථාක්කගමන ගයොජනා. ඉමිනා 
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අට්ඨෙථාගගතසු පඤ්චසුවික්ගපසුතතියවික්පංෙස්ගසත්වා ආදි-සද්ගෙන 

සබ්බච්ඡන්නාෙගයො ගසසවික්පා ගහිතා. යථාහ අට්ඨෙථායං 
‘‘සබ්බච්ඡන්ගන චූළකපරිච්ඡන්ගන දුක්කටං, ගයභුගයයනච්ඡන්ගන
චූළකපරිච්ඡන්ගන දුක්කටං, සබ්බපරිච්ඡන්ගන චූළකච්ඡන්ගන දුක්කටං, 
ගයභුගයයනපරිච්ඡන්ගන චූළකච්ඡන්ගනදුක්කටං, පාළියංආගතදුක්කගටන

සහපඤ්චදුක්කටානීහිවුත්ත’’න්ති (පාචි.අට්ඨ.53). පාළියංආ තදුක්ෙටං 
නාම ඉමිස්සාගයව ගාථාය ආදිම්හිගයව වුත්තදුක්කටං. යථාහ
‘‘උපඩ්ඪච්ඡන්ගනඋපඩ්ඪපරිච්ඡන්ගන ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති(පාචි.53). 

චූෙච්ඡන්නාදීනිගචත්ථඑවං ගවදිතබ්බානි– යස්සචතූසුභාගගසුඑගකො

ඡන්ගනො, ගසසා අච්ඡන්නා, ඉෙං චූෙෙච්ඡන්නං. යස්ස තීසු භාගගසු ද්ගව

ඡන්නා, එගකොඅච්ඡන්ගනො, ඉෙං කයභුකයයනච්ඡන්නං. යස්ස ද්වීසුභාගගසු

එගකොඡන්ගනො, එගකොඅච්ඡන්ගනො, ඉෙං උපඩ්ඪච්ඡන්නං නාමගසනාසනං. 

චූෙපරිච්ඡන්නාදීනි ඉමිනා නගයන ගවදිතබ්බානි. ඡන්නාදීහිපීති සහත්ගථ

කරණවචනං. පි-සද්ගෙො සමුච්චයත්ගථො. සබ්බචූළපරිච්ඡන්නඡන්නාදීහි
චතූහිපි සහ අඩ්ඪච්ඡන්නපරිච්ඡන්ගන පඤ්චධා දුක්කටං පරිදීපිතන්ති
ගයොජනා. 

920. සබ් ච්ඡන්නාදිකෙති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන ‘‘සබ්බපරිච්ඡන්ගන
සබ්බඅච්ඡන්ගන ගයභුගයයනඅච්ඡන්ගන ගයභුගයයනඅපරිච්ඡන්ගන’’ති

(පාචි. 54) පාළියං වුත්තා අනාපත්තිවාරගසසා ච අට්ඨෙථායං වුත්තා
‘‘උපඩ්ඪච්ඡන්ගන චූළකපරිච්ඡන්ගන, උපඩ්ඪපරිච්ඡන්ගන චූළකච්ඡන්ගන, 
චූළකච්ඡන්ගන චූළකපරිච්ඡන්ගන’’ති (පාචි. අට්ඨ. 53) තගයො
අනාපත්තිවාරාච ගහිතා. 

921. නිපන්කනපීති එත්ථ පි-සද්ගෙන ‘‘භික්ඛු නිපන්ගන

අනුපසම්පන්ගනො නිසීෙති, උගභො වා නිසීෙන්තී’’ති (පාචි. 54) පාළියං 
වුත්තපකාරන්තගරසමුච්චිගනොති. 

සහගසයයකථාවණ්ණනා. 

922. අපි-සද්ගෙන පගගව මහත්තරියාති ෙස්ගසති. සහකසයයං

පෙප්කපයයාති යථාවුත්තලක්ඛණං 
සබ්බච්ඡන්නසබ්බපරිච්ඡන්නාදිගසනාසනං පවිසිත්වා සූරියත්ථඞ්ගමගතො
පට්ඨාය පුබ්ගබ වුත්ත්පකාගරගනව පිට්ඨි්පසාරණලක්ඛණං ගසයයං
ක්ගපයය. 

923-4. කදවියාති ගෙවිත්ථියා. තිරච්ඡාන තිත්ථියාති ගගොධාදිකාය. 

‘‘කමථුනවත්ථුභූතායා’’ති ඉමිනා ගමථුනධම්මස්ස අවත්ථුභූතාය 

සහගසයයාය ගෙොසාභාවං ෙස්ගසති. වත්ථූනං  ණනායාති මාතුගාමස්ස

ගණනායචතාසඤ්චඅත්තගනොචපගයොගගණනායච. අස්සාතිභික්ඛුස්ස.
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මාතුගාගමන තගයො දිවගස සහගසයයාය ඉමිනා සික්ඛාපගෙන ආපත්තිං
ආපජ්ජිත්වා චතුත්ථදිවගස සහගසයයාය ද්වීහිපි සික්ඛාපගෙහි ආපත්තිං
ආපජ්ජතීතිඑත්ථදුක්කටවත්ථුභූතායඉත්ථියාතත්ගථවසහගසයයායඉමිනා 
සික්ඛාපගෙන දුක්කටං ආපජ්ජිත්වා චතුත්ථදිවගස රත්තියං සහගසයයාය
ඉමිනා සික්ඛාපගෙන ආපජ්ජිතබ්බදුක්කගටන සහ පුරිමසික්ඛාපගෙන
පාචිත්තියංආපජ්ජතීති ගවදිතබ්බං. 

දුතියසහගසයයකථාවණ්ණනා. 

926. ඡ්පඤ්චවාචාහි උද්ධං ඉත්ථියා ධම්මං භණන්තස්සාති

සම්බන්ගධො. ඉත්ථියාති‘‘මාතුගාගමොනාම මනුස්සිත්ථී, නයක්ඛී, නගපතී, 
න තිරච්ඡානගතා, විඤ්ඤූ පටිබලා ගහොති සුභාසිතදුබ්භාසිතං

දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං ආජානිතු’’න්ති පාළියං වුත්තමනුස්සිත්ථියා. 

භණන්තස්සාතිවක්ඛමානලක්ඛණංධම්මංඡහිපගෙහිඋත්තරි භණන්තස්ස. 

විඤ්ඤුංපුරිසවිග් හංවිනාති‘‘විඤ්ඤූනාම පුරිසවිග්ගගහොපටිබගලොගහොති

සුභාසිතදුබ්භාසිතං දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං ආජානිතු’’න්ති (පාචි. 64) පාළියං 

වුත්තසවනූපචාරගතමනුස්සපුරිසංවිනා. ධම්මන්ති වක්ඛමාන්පකාරසරූපං
ගෙසනාධම්මං. 

927. ගාථාමයා, චුණ්ණියගන්ථමයාති දුවිධා ගෙසනා, තත්ථ 

 ාථාමයකදසනාය වාචා නාම ගාථාපාෙලක්ඛණාති ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘ ාථාපාකදො’’තිආදි. චුණ්ණියගෙසනායං පන වාචාපරිච්ගඡගෙො

විභතයන්තවගසනගවදිතබ්ගබො.ගතනාහ  ණ්ඨිපකද ‘‘එගකොගාථාපාගෙො’ති
ඉෙංගාථාබන්ධගමවසන්ධායවුත්තං, අඤ්ඤත්ථපනවිභත්තිඅන්තපෙගමව

ගගහතබ්බ’’න්ති. පදකසොධම්මං නිද්දිට්ඨං ධම්මන්ති පිටකත්තයං. 

‘‘අට්ඨෙථ’’න්තිඉමිනාසඞ්ගීතිත්තයාරුළ්හංගපොරාණට්ඨකථං ගගහතබ්බං.

ගතගනව  ණ්ඨිපකද වුත්තං ‘‘අට්ඨකථං ධම්මපෙජාතකාදිවත්ථුඤ්චා’’ති.
ඉමිනාපි ගපොරාණකං සඞ්ගීතිආරුළ්හගමව අට්ඨකථං වුත්තන්ති වෙන්ති.
අට්ඨකථාදිපාඨංඨගපත්වාෙමිළාදිභාසන්තගරනයථාරුචිකගථතුං වට්ටතීති. 

928. පොදීනං වසා ඡන්නං වාචානං උපරි ධම්මං ගෙගසන්තස්සාති

ගයොජනා. කදකසන්තස්සාති පෙගසොධම්ගම වුත්තලක්ඛණපොදිසරූපාහි ඡහි

වාචාහි උත්තරි ධම්මං ගෙගසන්තස්ස. පදාදි ණනායාති 
යථාවුත්තලක්ඛණපෙඅනුපෙඅන්වක්ඛරඅනුබයඤ්ජනගණනාය. 

929. පුරිසවිග් හන්ති මනුස්සපුරිසගවසං. එත්ථ තිරච්ඡාන තා නාම
ගවසනිම්මානාරහාඉද්ධිමන්තා නාගසුපණ්ණා. 

931. වදකතොතිඅධිකංධම්මංභාසගතො. 
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932. ඉත්ථිරූපන්ති මනුස්සිත්ථිගවසං. තිරච්ඡාන තිත්ථියාති
වුත්තසරූපායතිරච්ඡානගතිත්ථියා. 

933. සයං උට්ඨාය නිසීදිත්වා පුන ධම්මං ගෙගසන්තස්ස අනාපත්ති

පකාසිතාති සම්බන්ගධො. මාතු ාමස්ස වා තථාති එත්ථ ‘‘තථා’’ති ඉමිනා
වුත්ත්පකාරස්ස ගහිතත්තා උට්ඨාය නිසින්නස්සමාතුගාමස්ස පුනධම්මං

ගෙගසන්තස්ස අනාපත්ති පකාසිතාති වුත්තං ගහොති. ‘‘උට්ඨායා’’තිආදිනා
ඉරියාපථපරිවත්තනෙස්සගනන නානාඉරියාපගථපිඅනාපත්තිංදීගපති. 

934. අඤ්ඤිස්සාපුනඅඤ්ඤිස්සාතිඑත්ථ ‘‘ආගතාගතායා’’තිගසගසො.

යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘අඤ්ඤස්ස මාතුගාමස්සාති එකිස්සා ගෙගසත්වා පුන
ආගතාගතාය අඤ්ඤිස්සාපි ගෙගසතීති එවං එකාසගන නිසින්ගනො 
මාතුගාමසතසහස්සන්නම්පි ගෙගසතීති අත්ගථො’’ති (පාචි. අට්ඨ. 66). 

අවුත්තසමුච්චයත්ගථන ච-සද්ගෙන‘‘පඤ්හංපුට්ගඨො කගථතී’’ති(පාචි.66) 
ඉෙංසමුච්චිගනොති.‘‘දීඝනිකාගයොකිමත්ථිගයොභන්ගත’’තිපඤ්හං පුච්ඡගතො

මාතුගාමස්ස සබ්බං දීඝනිකායං වෙගතොපි අනාපත්ති. යථාහ අට්ඨෙථායං 
‘‘පඤ්හංපුච්ඡති, පඤ්හංපුට්ගඨොකගථතීතිමාතුගාගමො ‘දීඝනිකාගයොනාම
භන්ගතකිමත්ථංදීගපතී’තිපුච්ඡති, එවංපඤ්හංපුට්ගඨොභික්ඛු සබ්බංගචපි

දීඝනිකායංකගථති, අනාපත්තී’’ති (පාචි. අට්ඨ.66). එත්ථච සබ් ංකචපි

දීඝනිොයංෙකථතීතියාවනනිට්ඨාති, තාවපුනදිවගසපි කගථති. 

935. ධම්මස්ස ගෙසනාය, විඤ්ඤුමනුස්සපුරිසස්සඅසන්නිහිතකරගණන

ච ආපජ්ජිතබ්බගතො ක්රියාක්රියං. 

ධම්මගෙසනාකථාවණ්ණනා. 

936. මහග් තං රූපාරූපජ්ඣානං. පණීතං ගලොකුත්තරධම්මං.

පධානභාවං නීතන්ති පණීතං. ආකරොකචන්තස්සාති ‘‘පඨමං ඣානං

සමාපජ්ජාමී’’තිආදිනා(පාරා.201) නගයන චතුත්ථපාරාජිකෙ වුත්තනගයන
වෙන්තස්ස. පරිනිබ්බානකාගලචපුට්ඨකාගලචභික්ඛුභික්ඛුනීනංඅත්තනා

ලද්ධස්ස උත්තරිමනුස්සධම්මස්සආගරොගචතබ්බත්තා ‘‘ඨකපත්වාභික්ඛුනිං 

භික්ඛු’’න්ති වුත්තං. ‘‘අඤ්ඤස්සා’’ති ගසගසො. යථාහ අට්ඨෙථායං 
‘‘උපසම්පන්නස්ස භූතං ආගරොගචතීති උත්තරිමනුස්සධම්මගමව සන්ධාය
වුත්තං. පරිනිබ්බානකාගල, හි අන්තරා වා අතිකඩ්ඪයමාගනන

උපසම්පන්නස්ස භූතං ආගරොගචතුං වට්ටතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 77). භූකතති
එත්ථ ‘‘උත්තරිමනුස්සධම්ගම ආගරොචිගත’’ති වත්තබ්බං, නිමිත්තත්ගථ
භුම්මං, අත්තගනො සන්තාගන ඉමස්මිං අත්තභාගව 
සිද්ධඋත්තරිමනුස්සධම්මස්සආගරොචනනිමිත්තන්තිඅත්ගථො. 

937. කනො කච  ානාති කසො වුත්තන්ති යස්ස ආගරොගචති, ගසො සගච
සුතක්ඛගණගයව වුත්තනගයගනව ‘‘එස පඨමජ්ඣානස්ස ලාභී’’තිආදිනා
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නගයන වුත්තං ගනො ජානාති. පරියායවචකනති ‘‘ගයො ගත විහාගර වසති, 
ගසො පඨමස්ස ඣානස්ස ලාභී’’ති එවමාදිපරියායවචගන. යස්ස
උත්තරිමනුස්සධම්මං ආගරොගචති, ගසො සගච සුතසමනන්තරං ‘‘එස එවං
වෙතී’’තිවුත්තංගනොජානාති, තාදිසස්සආගරොගචන්තස්සභික්ඛුගනොගහොති

ආපත්ති දුක්කටන්තිසම්බන්ගධො. අස්ස භූතස්සපරියායවචගනච භික්ඛුගනො
ආපත්තිදුක්කටංගහොතීතිගයොජනා. 

938. තථාරූකප ොරකණ සතීති පරස්ස කාරණභාවං ඤත්වාපි
පටිපත්තියා අගමොඝභාවෙස්සනසමුත්ගතජනසම්පහංසනාදිකරසඞ්ඛාගත

කාරගණ සති. සබ් ස්සාපීති උපසම්පන්නානුපසම්පන්නස්ස සබ්බස්ස. 

සීලාදින්ති සීලසුතපරියත්තිගුණං. වදකතොති එත්ථ ‘‘භික්ඛුගනො’’ති
පකරණගතොලබ්භති. 

939. තදසම්භවාති දිට්ඨිසම්පන්නස්ස උම්මාොදීනං අසම්භවා. යථාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘දිට්ඨිසම්පන්නානං උම්මාෙස්ස වා චිත්තක්ගඛපස්ස වා
අභාවාති. මහාපච්චරියම්පි හි විචාරිත’’න්ති (පාචි. අට්ඨ. 77). 
උම්මත්තකපෙස්ස අවචගන කාරණං වෙන්ගතගනව ඛිත්තචිත්තාදිපොනං
අවචගන කාරණඤ්ච උපලක්ඛණගතො ෙස්සිතගමවාති ෙට්ඨබ්බං. එත්ථ ච
මග්ගඵලදිට්ඨියා සමන්නාගතානං අරියානගමව හි උම්මත්තකාදිභාගවො
නත්ථි.ඣානලාභිගනො පනතස්මිං සතිඣානා පරිහායන්ති, තස්මා ගතසං
අභූතාගරොචනපච්චයාඅනාපත්තිවත්තබ්බා, න භූතාගරොචනපච්චයා. 

940. ඉමිස්සාපත්තියා අඤ්ඤත්ර ඣානමග්ගාදිලාභීනං අඤ්ඤස්ස

අසම්භවා ‘‘කුසලා යාෙකතකහව ද්විචිත්ත’’න්ති වුත්තං. ඉෙඤ්ච 
උක්කට්ඨපරිච්ගඡගෙන අරියපුග්ගගලගයව සන්ධාය වුත්තං. පණ්ණත්තිං
අජානන්තා පන ඣානලාභී පුථුජ්ජනා නානාවත්ථුම්හි ගලොභවගසන
අකුසලචිත්ගතනාපි න ආගරොගචන්තීති නත්ථි, තස්මා ‘‘තිචිත්ත’’න්ති
වත්තබ්බං සියා, තථාපි බහුගලනකුසලාබයාකතානගමව සම්භගවොති එවං

වුත්තන්ති ෙට්ඨබ්බං. ද්විකවදනං සුගඛොගපක්ඛාවගසන. ඉෙඤ්ච සික්ඛාපෙං
පණ්ණත්තිඅජානනවගසන අචිත්තකසමුට්ඨානං ගහොති. අරියා ගචත්ථ
පණ්ණත්තිංජානන්තා වීතික්කමංනකගරොන්ති, පුථුජ්ජනාපනපණ්ණත්තිං
ජානිත්වාපි වීතික්කමං කගරොන්ති. ගත ච සත්ථුගනො 
ආණාවීතික්කමගචතනාය බලවඅකුසලභාවගතො ඣානා පරිහායන්තීති 
ෙට්ඨබ්බං. 

භූතාගරොචනකථාවණ්ණනා. 

941. භික්ඛුගනො දුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං භික්ඛුසම්මුතිං ඨගපත්වා
අනුපසම්පන්ගන ආගරොගචන්තස්ස භික්ඛුගනො ආපත්තීති ගයොජනා. 

දුට්ඨුල්ලං ආපත්තින්ති සඞ්ඝාදිගසගසො. නනු ච ‘‘දුට්ඨුල්ලා නාම ආපත්ති

චත්තාරි ච පාරාජිකානි ගතරස ච සඞ්ඝාදිගසසා’’ති (පාචි. 79) පදභා කන 
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පාරාජිකසඞ්ඝාදිගසසා ෙස්සිතා, කස්මා ඉධ සඞ්ඝාදිගසගසොව ගහිගතොති? 
වුච්චගත – පාරාජිකං දුට්ඨුල්ලසද්ෙත්ථෙස්සනත්ථං වුත්තං, ඉධ පන

සඞ්ඝාදිගසගසොගයව භගවතා අධි්ගපගතොති අට්ඨෙථායං විචාරිතගමතං.
වුත්තඤ්හි තත්ථ ‘‘පාරාජිකානි දුට්ඨුල්ලසද්ෙත්ථෙස්සනත්ථං වුත්තානි, 
සඞ්ඝාදිගසසංපනඉධ අධි්ගපත’’න්ති (පාචි. අට්ඨ.78). වක්ඛතිච ‘‘ඉධ

සඞ්ඝාදිගසසාව, දුට්ඨුල්ලාපත්තිගයො මතා’’ති. අනුපසම්පන්කනති 
‘‘භික්ඛුඤ්චභික්ඛුනිඤ්චඨගපත්වාඅවගසගසොඅනුපසම්පන්ගනො’’ති(පාචි.

80) පදභා කන නිද්දිට්ඨඅනුපසම්පන්නස්ස ආගරොගචන්තස්සාති වුත්තං 
ගහොති. 

ඨකපත්වාභික්ඛුසම්මුතින්ති ‘‘අත්ථි භික්ඛුසම්මුතිආපත්තිපරියන්තාන

කුලපරියන්තා’’තිආදිනා(පාචි.80) පදභා කන ෙස්සිතංඅභිණ්හාපත්තිකස්ස
භික්ඛුගනො ආයතිං සංවරත්ථං හිගරොත්ත්පජනනත්ථං ආපත්තිගයො වා
උපාසකකුලානි වා උභයගමව වා පරිච්ඡින්දිත්වා වා අපරිච්ඡින්දිත්වා වා
ආපත්තිගයො ආගරොගචතුං සඞ්ගඝන සඞ්ඝමජ්ගඣ තික්ඛත්තුං සාගවත්වා

කතසම්මුතිං ඨගපත්වාති වුත්තං ගහොති. යථාහ අට්ඨෙථායං 
‘‘අභිණ්හාපත්තිකං භික්ඛුං දිස්වා ‘එවගමස පගරසු හිගරොත්ත්ගපනාපි
ආයතිං සංවරං ආපජ්ජිස්සතී’ති තස්ස භික්ඛුගනො හිගතසිතාය තික්ඛත්තුං
අපගලොගකත්වාසඞ්ගඝනකාතබ්බා’’ති(පාචි. අට්ඨ.80). 

942. ඝකටත්වාවදන්තස්කසවාති එවකාගරොයථාඨාගන ගයොගජතබ්ගබො. 

එවකාගරන බයවච්ඡින්නමත්ථං වක්ඛති ‘‘වත්ථු’’න්තිආදිනා. ‘‘අසුචිං

කමොකචත්වා’’ති ඉමිනා වත්ථුමාහ, ‘‘සඞ්ඝාදිකසස’’න්ති ඉමිනා ආපත්තිං.

වජ්ජගමව වජ් තා. ‘‘පාචිත්තියාපත්තී’’ති ඉමස්සායං පරියාගයො. ‘‘අයං 
අසුචිංගමොගචත්වාසඞ්ඝාදිගසසංආපන්ගනො’’තිවත්ථුනාසද්ධිංඝගටත්වා

ආපත්තිං වෙන්තස්ස වජ් තා පාචිත්තියාපත්තිගහොතීතිගයොජනා. 

943. සුද්ධස්සාති පාරාජිකමනාපන්නස්ස. වදන්ති වෙනගහතු, වත්ථුනා
සද්ධිංසඞ්ඝාදිගසසස්සකථනගතොති අත්ගථො. 

944. අදුට්ඨුල්ලායාති සඞ්ඝාදිගසසගතො අඤ්ඤාය ආපත්තියා. 

දුට්ඨුල්ලසඤ්ඤිකනොති සඞ්ඝාදිගසසසඤ්ඤිගනො. කසසා ආපත්තිකයොපි වාති
සඞ්ඝාදිගසසංවිනාගසගසඡළාපත්තික්ඛන්ගධ. 

945. තථාති දුක්කටං අතිදිසති. පඤ්චධා මතං අනුපසම්පන්නස්ස 
දුට්ඨුල්ලං අජ්ඣාචාරං ආගරොගචන්තස්ස තථා දුක්කටන්ති ගයොජනා. 

අනුපසම්පන්නස්ස පඤ්චධා මතං දුට්ඨුල්ලං අජ්ඣාචාරන්ති ච 
පාණාතිපාතාදිපඤ්චසික්ඛාපෙවීතික්කමා ගහිතා. ගකචි පන
‘‘සුක්කවිස්සට්ඨිආෙගයො පඤ්චා’’ති වෙන්ති, තං න ගගහතබ්බං.
පාණාතිපාතාදීනිහිෙගසවසික්ඛාපොනි සාමගණරානංපඤ්ඤත්තානි.ගතසං
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පඤ්ඤත්ගතසුගයව ච සික්ඛාපගෙසු දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලවිචාරණා කාතබ්බා, 
නචසුක්කවිස්සට්ඨිආදීනිවිසුංගතසං පඤ්ඤත්තානිඅත්ථීති. 

අථ භික්ඛුගනො දුට්ඨුල්ලසඞ්ඛාතානි සුක්කවිස්සට්ඨිආදීනි
අනුපසම්පන්නස්ස කිං නාම ගහොන්තීති? අජ්ඣාචාගරො නාම ගහොන්තීති.

යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘සුක්කවිස්සට්ඨි…ගප.… අජ්ඣාචාගරො නාමාති
වුත්ත’’න්ති (පාචි. අට්ඨ. 82). ඉමිනාපි ගචතං සිද්ධං ‘‘අනුපසම්පන්නස්ස
සුක්කවිස්සට්ඨිආදි දුට්ඨුල්ලංනාමනගහොතී’’ති. ‘‘අජ්ඣාචාගරොනාමා’’ති
හි වෙන්ගතො අනුපසම්පන්නස්ස සුක්කවිස්සට්ඨිආදි ගකවලං අජ්ඣාචාගරො
නාම ගහොති, න පන දුට්ඨුල්ගලො නාම අජ්ඣාචාගරොති දීගපති.
‘‘අජ්ඣාචාගරො නාමා’’තිචඅට්ඨකථායංවුත්තත්තා, අකත්තබ්බරූපත්තාච
අනුපසම්පන්නස්ස සුක්කවිස්සට්ඨිආදීනි ෙණ්ඩකම්මවත්ථුපක්ඛං භජන්ති.
තානි ච අඤ්ඤස්ස අනුපසම්පන්නස්ස අවණ්ණකාමතාය ආගරොගචන්ගතො

භික්ඛු දුක්කටං ආපජ්ජතීති වෙන්ති. ඉධ පන අනුපසම්පන්නග්ගහගණන
සාමගණරසාමගණරිසික්ඛමානානං ගහණංගවදිතබ්බං. 

අදුට්ඨුල්ලං අජ්ඣාචාරන්ති ගයොජනා. ‘‘අනුපසම්පන්නස්සා’’ති ච 
අජ්ඣාහරිතබ්බානි. අනුපසම්පන්නස්ස යථාවුත්ගතහි පඤ්චසික්ඛාපගෙහි

අඤ්ඤං විකාලගභොජනාදිං අදුට්ඨුල්ලං අජ්ඣාචාරං වා. යථාහ 
‘‘අනුපසම්පන්නස්ස දුට්ඨුල්ලං වා අදුට්ඨුල්ලං වා අජ්ඣාචාර’’න්තිආදි
(පාචි. 82). 

946. කෙවලං වත්ථුං වා ආකරොකචන්තස්සාති ‘‘අයං සුක්කවිස්සට්ඨිං

ආපන්ගනො’’තිආදිනා නගයන වත්ථුමත්තං ආගරොගචන්තස්ස. කෙවලං

ආපත්තිං වා ආකරොකචන්තස්සාති ‘‘අයං පාරාජිකං ආපන්ගනො, අයං
සඞ්ඝාදිගසසං ආපන්ගනො’’තිආදිනා නගයන ආපත්තිමත්තං

ආගරොගචන්තස්ස ච. භික්ඛුසම්මුතියාති එත්ථ වත්ථුනා ඝගටත්වාආපත්තිං 

ආගරොගචන්තස්සාති ගගහතබ්බං. ‘‘තථා’’ති ඉමිනා ‘‘අනාපත්තී’’ති එතං
පරාමසති. 

දුට්ඨුල්ලාගරොචනකථාවණ්ණනා. 

948. අෙප්පියං පථවින්ති පදභා කන ‘‘ද්ගව පථවිගයො ජාතා ච පථවී
අජාතාචපථවී’’ති(පාචි.86) උද්දිසිත්වා– 

‘‘ජාතා නාම පථවී සුද්ධපංසු සුද්ධමත්තිකා අ්පපාසාණා 
අ්පසක්ඛරා අ්පකථලා අ්පමරුම්බා අ්පවාලිකා
ගයභුගයයනපංසුකා ගයභුගයයනමත්තිකා, අෙඩ්ඪාපි වුච්චති ජාතා
පථවී.ගයොපිපංසුපුඤ්ගජොවා මත්තිකාපුඤ්ගජොවාඅතිගරකචාතුමාසං
ඔවට්ගඨො, අයම්පිවුච්චතිජාතාපථවී’’ති(පාචි. 86) ච, 
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‘‘අජාතා නාම පථවී සුද්ධපාසාණා සුද්ධසක්ඛරා සුද්ධකථලා 
සුද්ධමරුම්බා සුද්ධවාලිකා අ්පපංසු අ්පමත්තිකා
ගයභුගයයනපාසාණා ගයභුගයයනසක්ඛරා ගයභුගයයනකථලා
ගයභුගයයනමරුම්බා ගයභුගයයනවාලිකා, ෙඩ්ඪාපි වුච්චති අජාතා
පථවී. ගයොපි පංසුපුඤ්ගජො වා මත්තිකාපුඤ්ගජො වා ඌනචාතුමාසං
ඔවට්ගඨො, අයම්පිවුච්චතිඅජාතාපථවී’’ති(පාචි.86) ච– 

නිද්දිට්ඨාසුද්වීසුපථවීසුජාතපථවිසඞ්ඛාතං අක්පියපථවිං. 

එත්ථ පාසාණාදීනං ලක්ඛණං අට්ඨෙථායං ‘‘මුට්ඨි්පමාණගතො උපරි
පාසාණාති ගවදිතබ්බා, මුට්ඨි්පමාණා සක්ඛරා. කථලාති කපාලඛණ්ඩානි.
මරුම්බාති කටසක්ඛරා. වාලිකාති වාලුකාගයවා’’ති වුත්තනගයගනව
ගවදිතබ්බං.ගයභුගයයනපංසුකාදීනංලක්ඛණං ‘‘ගයභුගයයනපංසුකාතිතීසු
ගකොට්ඨාගසසු ද්ගව ගකොට්ඨාසා පංසු, එගකො පාසාණාදීසු අඤ්ඤතගරො
ගකොට්ඨාගසො’’ති (පාචි. අට්ඨ. 86) ච ‘‘අෙඩ්ඪාපීති 
උද්ධනපත්තපචනකුම්භකාරාවාපාදිවගසන තථා තථා අෙඩ්ඪා’’තිආදි 

අට්ඨෙථාගතො ච ගවදිතබ්බං. ‘‘අප්පපංසුඅප්පමත්තිො’’ති ද්වීසුපි පගෙසු
නිද්ගෙසරූගපන ගයභුගයයනපාසාණාදිපෙපඤ්චකංවුත්තං, තත්ථාපිඅත්ගථො 

කයභුකයයනපංසුපදාදීසු වුත්තවිපල්ලාගසන ගවදිතබ්ගබො. යථාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘ගතසංගයවහිද්වින්නංපගභෙෙස්සනගමත’’න්ති(පාචි. 86). 

ඛකණයය වාති එවරූපං අක්පියපථවිපගෙසං අන්තමගසො

පාෙඞ්ගුට්ගඨනාපිසම්මුඤ්ජනිසලාකායපිසයං වාඛණති. ඛණාකපයයවාති
අඤ්ගඤන වා ‘‘ඉෙං ඛණාහී’’තිආදිනා අක්පියගවොහාගරන ඛණාගපයය. 

කභදාකපයයාති තගථව ගභොගපයය. භින්කදයය වාති පස්සාවධාරාදීහිපි

භින්ගෙයය. අධිකාරවගසන වා-සද්ෙස්ස සබ්බකිරියාපගෙහි සම්බන්ගධො

ලබ්භතීති කභදාකපයය චාති එත්ථ ච-සද්ගෙො ඉධ අවුත්තස්ස ‘‘ෙහති වා, 
ෙහාගපති වා’’ති පෙද්වයස්ස සමුච්චයගකොති ගවදිතබ්ගබො. අන්තමගසො
පත්තම්පි පචන්ගතො සයං වා ෙහති, අඤ්ගඤන වා ෙහාගපතීතිආදි ඉගමසං

පොනං අට්ඨෙථාවගසන (පාචි. අට්ඨ. 87) ගවදිතබ්බං. පාචිත්තියං සියාති
ඛණන්තස්ස, භින්ෙන්තස්සචපහාගරපහාගර පාචිත්තියං. 

949. ආණාගපන්තස්ස ආණත්තිගණනාය, ෙහන්තස්ස
අග්ගිපාතගණනාය ගහොතීති ඉෙං ‘‘පහාගර පහාගර 
පාචිත්තිය’’න්තිආදිඅට්ඨකථාවචනවගසන ගවදිතබ්බං, ඉමගමව

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘සයකමවා’’තිආදි. 

950. ආණාකපන්තස්සාති සකිංආණාගපන්තස්ස. 

951. ‘‘ඛණාගපයයා’’ති සාමඤ්ඤවචනස්ස අපවාෙෙස්සනත්ථං ‘‘ඛණ 

කපොක්ඛරණි’’න්තිආදිමාහ. කෙොචි කදොකසො න විජ් තීති එත්ථ
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ගපොක්ඛරණිආවාටාදිසද්ොනං පථවිපරියායත්තාභාවගතො එවංවචගනන
අනාපත්තීති අධි්පාගයො. 

952. ‘‘ඉමං ඉධා’’තිආදීනංපොනංපච්චක්ඛභූතාධි්ගපතභූමිවාචකත්තා
ගතහි ගයොගජත්වා වුත්තස්ස තස්ගසව පගයොගස්ස ආපත්තිකරභාවං

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘ඉම’’න්තිආදි. 

953. ෙන්දන්ති තාලාදිකන්ෙං. කුරන්දන්තිකුලගචොචරුක්ඛං. ථූණන්ති 

ථම්භං. ඛාණුෙන්ති සාඛාවිටපරහිතං රුක්ඛාවයවං. මූලන්ති පථවියා

සු්පතිට්ඨිතභාවකරං රුක්ඛාවයවං. වට්ටතීති අනියගමත්වා වචගනන
අනාපත්තිභාවගතොවට්ටති. 

954. ඉමන්ති පච්චක්ඛපරාමාසපගෙන නියගමත්වා වචනගතො ආපත්ති

ගහොතීතිආහ ‘‘නියකමත්වානවත්තුංපනනවට්ටතී’’ති. 

955. ඝකටහි උස්සිඤ්චිතුන්ති ඝගටහි ගගහත්වා අවසිඤ්චිතුං. 

තනුෙද්දකමොති ජම්බාගලො.  හලං කද්ෙමං භික්ඛුනා අපගනතුං න ච

වට්ටතීතිගයොගජතබ්බං. 

956. නදියාදීනන්ති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන ගඞ්ගාකන්ෙරාදීනං ගහණං.

‘‘තට’’න්තිඉමිනාසම්බන්ගධො. වට්ඨන්තිවුට්ඨීහිඔවට්ඨඤ්ච. චාතුමාසන්ති
විගකොපනකිරියායඅච්චන්තසංගයොගගඋපගයොගවචනං, චාතුමාසබ්භන්තගර
විගකොගපතුංවට්ටතීතිඅත්ගථො. 

957. සගච ගතොයස්මිං පතතිතටන්ති ගයොජනා, සගචකූලං භිජ්ජිත්වා

අන්ගතොඋෙගකපතතීති. කදකවවුට්කඨපීති පජ්ජුන්නගෙගවවුට්ගඨපි. වුට්ඨ-
සද්ගෙො කත්තුසාධගනො. චාතුමාසමතික්කන්ගතපීති ගයොජනා. තත්ථ 

ගහතුෙස්සනත්ථමාහ ‘‘කතොකයකදකවොහිවස්සතී’’ති. 

958. කසොණ්ඩින්තිපාසාණගපොක්ඛරණිං. තත්ථතූති උෙකරහිගතතස්මිං
ගසොණ්ඩිආවාගට. 

959. අන්ගතොචාතුමාසං ගසොගධතුං භින්දිතුන්ති ගයොජනා. ‘‘කසොකධතුං 

භින්දිතුං විකෙොකපතු’’න්ති කිරියාපගෙහි ‘‘රජ’’න්ති කම්මපෙං ආගනත්වා 
සම්බන්ධිතබ්බං. තං රගජොරාසිං ගෙගව වුට්ගඨ පච්ඡා උෙකස්ස ඡින්නත්තා 
බහලභූමිසුක්ඛම්පි වුට්ඨිපාතදිවසගතො පට්ඨාය අන්ගතොචාතුමාගස
ගකොගපතුංභින්දිතුං වට්ටතීතිඅත්ගථො. 

960. පුණ්කණ ගසොණ්ඩිම්හි තංර ං විගකොගපතුං වට්ටතිචාතුමාසගතො
උද්ධන්තිගයොජනා. 
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961. ‘‘ඵුසායන්කත’’ති එගතන ‘‘ගෙගවො’’ති ඉෙං භුම්මවගසන
විපරිණාගමත්වා ‘‘ගෙගව ඵුසායන්ගත’’ති ගයොගජතබ්බං, පජ්ජුන්නගෙගව

වුට්ඨිපාතං කගරොන්ගතති අත්ගථො. පිට්ඨිපාසාණකෙති පාසාණපිට්ගඨ. 

තම්පීතිතථාපාසාණපිට්ගඨලග්ගංතම්පිරජං. 

962. අෙතපබ්භාකරො නාම යථා ගහට්ඨාභාගගො වුට්ඨිඵුසිගතහි න
ගතමීයති, තථා නමිත්වා ඨිතපබ්බත්පගෙගසො. ඉෙං අගනොවස්සකට්ඨාගන
උට්ඨිතවම්මිකානං උපලක්ඛණං. 

963. අබ්ගභොකාගස වුට්ඨිගතොවම්මිගකොසගචඔවට්ගඨො, කංචාතුමාසං

විගකොගපතුං වට්ටතීති සම්බන්ගධො. චාතුමාසන්ති විගකොපනකිරියාය 

අච්චන්තසංගයොගග උපගයොගවචනං. රක්කඛති ච ථම්භපාසාණාදීනං

උපලක්ඛණං. උපචිොදීනන්ති ආදි-සද්ගෙන කාළකිපිල්ලිකාදීනං ගහණං. 

කසො නකයොති ‘‘ඔවට්ඨදිවසගතො උත්තරි චාතුමාසබ්භන්තගර ගකොගපතුං
වට්ටතී’’ති යථාවුත්ගතොනගයො. 

964. මූසිකුක්කිරං නාම මූසිකාහි උද්ධටපංසු. මූසිකානං උක්කිගරො 

මූසිකුක්කිගරොති විග්ගගහො. ක ොෙණ්ටෙං නාම ගුන්නං ඛුරානං 

උට්ඨිතමත්තිකා.  ණ්ඩුප්පාදමලං නාම භූලතාය මලමත්තිකා. සම්බන්ධං
පනපකතිභූමිංඅගකොගපන්ගතනමත්ථකගතොගණ්හිතුංවට්ටති. 

965. ෙසීති කසිතට්ඨානං, තත්ථ නඞ්ගගලන උද්ධටමත්තිකා 

ෙසිනඞ් ලමත්තිො.‘‘අච්ඡින්නා’’තිඉමිනාඛණ්ඩාඛණ්ඩිකංකත්වා ආයතං
හුත්වා ඨිතමත්තිකාපටලම්පි අජාතපථවී සියාතිආසඞ්කානිවත්තනත්ථමාහ 

‘‘භූමිසම් න්ධා’’ති. සාති කසිනඞ්ගලමත්තිකා. 

966. කසනාසනන්ති එත්ථ ‘‘පුරාණ’’න්ති පාඨගසගසො ගගහතබ්ගබො.
ඔවට්ඨං චාතුමාසගතොඋද්ධංනවිගකොපගයතිගයොජනා. 

967. තකතොති ඔවට්ඨදිවසගතො පට්ඨාය චාතුමාසාතික්කන්තගගහගතො. 

‘‘ක ොපානසි’’න්ති ඉමිනා ගගොපානසිමත්ථගක ඨිතඋපචිකාපංසුම්හි 

භිජ්ජන්ගතපි අනාපත්තිභාවං දීගපති. ‘‘භිත්ති’’න්ති ඉමිනා තගෙකගෙසං
භිත්තිපාොදිොරුමාහ. ඉෙම්පි භිත්තිමත්තිකං උපචිකාමත්තිකං සන්ධාය

වුත්තං. ‘‘ථම්භ’’න්ති ඉෙම්පි තංසම්බන්ධපාකාරභූමිමත්තිකාඋපචිකාදිපංසුං

සන්ධාය වුත්තං. පදරත්ථරන්ති අත්ථතපෙරං. ඉෙම්පි පෙරානං උපරි 

මත්තිකාඋපචිකාපංසුං සන්ධාය වුත්තං. ‘‘ක ොපානසි’’න්තිආදීහි පගෙහි 

‘‘ගණ්හිස්සාමී’’ති පච්ගචකං ගයොජනීයං. ‘‘ ණ්හිස්සාමී’’ති ඉමිනා
විගකොපනාධි්පායාභාවංදීගපති. 

968.  ණ්හන්තස්සාතිඑත්ථඅනාෙගරසාමිවචනං, ‘‘සුද්ධචිත්ගතනා’’ති 

පාඨගසගසො. ඉට්ඨොතිඡෙනිට්ඨකා. ආදි-සද්ගෙනපාසාණසමුද්ෙගඵණාදීනං
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ගහණං. පතතීතිසුද්ධචිත්ගතනගණ්හන්ගතසගචමත්තිකාඡිජ්ජිත්වා පතති, 

අනාපත්තීති අත්ගථො. මත්තිෙන්ති භිත්තියං, ඡෙගන ච 
චාතුමාසාධිගකොවට්ඨමත්තිකං, අගනොවට්ඨංගච, ගණ්හිතුංවට්ටතීති.යථාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘සගචයායාඅතින්තා, තංතංගණ්හාති, අනාපත්තී’’ති (පාචි.
අට්ඨ.86). යදිගණ්හති, ආපත්තිසියාතිගයොජනා. 

969. අතින්කතොතිවස්ගසොෙගකනඅතින්ගතො, ඉමිනාවිනිච්ඡිතබ්බවත්ථුං 
ෙස්ගසති.තස්සඅන්ගතොගගගහචබහිචසම්භවගතොඅන්ගතොගගගහඨිතස්ස

තාවවිනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘අන්කතොක කහසකචසියා’’ති.වස්ගසොෙගකන 
තින්තාතින්ගතසු ද්වීසු මත්තිකාපුඤ්ගජසු අතින්තං තාව ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘අකනොවට්කඨොචා’’ති. 

970. වස්ගසොෙගකන තින්ගත විනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘වුට්කඨ පුන

චා’’තිආදි. ‘‘වුට්කඨ’’ති ඉමිනා ‘‘මත්තිකාපුඤ්ගජො’’ති පෙං භුම්මවගසන 
විපරිණාගමත්වාවුට්ගඨමත්තිකාපුඤ්ගජතිගයොගජතබ්බං, ‘‘එකදිවසම්පී’’ති

ගසගසො, ක හස්මින්ති එත්ථ ‘‘ඨිගත’’ති වත්තබ්බං, ගගහස්මිං ඨිගත 
මත්තිකාපුඤ්ගජ වස්ගසොෙගකන එකදිවසම්පි තින්ගතති වුත්තං ගහොති.
වක්ඛමානනගයන අඤ්ඤත්ථ පහරිත්වා උට්ඨිගතන ගතන අගතමිත්වා
උජුකං පතිගතහි වස්සඵුසිගතහි තින්ගතති ගගහතබ්බං. සගච සබ්ගබො 
තින්ගතොගහොතීතිගයොජනා.‘‘මත්තිකාපුඤ්ගජො’’ති ඉමිනාසම්බන්ගධො. 

971. ‘‘සබ්ගබො’’ති ඉමිනාවිගසසගනනබයවච්ඡින්නංඑකගෙසතින්ගත 

විනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘යත්තෙ’’න්තිආදි. තු-සද්ගෙො ඉමගමව විගසසං

ගජොගතති. යත්තෙන්තිගහට්ඨාඅගනොතරිත්වාමත්ථකගතො, පරියන්තකගතො

ච යත්තක්පමාණං. තත්ථාති මත්තිකාපුඤ්ගජ. ‘‘අෙප්පිය’’න්ති එතස්ස

‘‘චාතුමාසච්චගයනා’’ති අනුවත්තති. ‘‘අතින්තං…කප.… ෙප්පිය’’න්ති
ඉමිනා අක්පියට්ඨානං පරිහරිත්වා වා ක්පියකාරගකහි ක්පියවචගනන
හරාගපත්වා වා අතින්තං ඨානං යථාකාමං වළඤ්ගජතබ්බන්ති අයමත්ගථො

ෙස්සිගතො ගහොති. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘ක්පියකාරගකහී’’තිආදි (පාචි.
අට්ඨ.86). 

972. වාරිනාති උජුකං ආකාසගතො පතිතවස්ගසොෙගකන. අඤ්ඤත්ථ

පහරිත්වා තත්ථ පතිත්වා ගතමිගත වට්ටති. කසො මත්තිකාපුඤ්ගජො. තකතො

පරන්ති එකාබද්ධකාලගතො උත්තරිං කසො මත්තිකාපුඤ්ගජො වාරිනා
ගතමිගතො භූමියා එකාබද්ගධො ගච ගහොති, තගතො පරං සා ජාතා පථවී එව, 
ගකොගපතුංනවට්ටතීතිගයොජනා. 

973. ‘‘ඔවට්කඨො’’ති ඉමිනා අගනොවට්ඨපාකාගරො ක්පිගයොති

බයතිගරකවගසන ෙස්ගසති. ‘‘මත්තිොමකයො’’ති විගසසගනන
ඉට්ඨකපාකාරාදිං බයවච්ඡින්ෙති. තස්ස පන ක්පියභාවං වක්ඛති ‘‘සගච
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ඉට්ඨකපාකාගරො’’තිආදිනා. ‘‘චාතුමාසච්චකය’’ති ඉමිනා තගතො අන්ගතො
විගකොපනීයභාවං ෙස්ගසති. 

974. තත්ථාති ඔවට්ගඨ මත්තිකපාකාගර. අඝංසන්කතොවාති

පාකාරමත්තිකං අගකොගපන්ගතො. මත්තකසො ඡුපිත්වාති පමාණගතො මුදුකං

කත්වා හත්ථතලං ඨගපත්වා. අල්ලහත්කථනාති උෙකතින්ගතන

හත්ථතගලන.හත්ගථකගෙගසො හත්කථො නාම. 

975. කයභුයයෙථකල ඨාකනති පුබ්ගබවුත්තනගයනයස්සාතීසුභාගගසු
ද්ගවභාගාකථලාගහොන්ති, තාදිගස ක්පියපථවිට්ඨාගන. 

976. අබ්කභොොකසති උපලක්ඛණත්තා අන්ගතොගගගහපි ථම්භං
චාගලත්වා ජාතපථවිං විගකොගපතුංන වට්ටතීති ෙට්ඨබ්බං. ද්වීසුපිඨාගනසු
සුද්ධචිත්ගතන නිද්ගෙොසභාවං යථාවුත්ගතන ‘‘ථම්භං වා පෙරත්ථරං.
ගණ්හිස්සාමී’ති සඤ්ඤාය, ගගහතුං පන වට්ටතී’’ති ඉමිනා නගයනාහ. 

පථවින්තිඅක්පියපථවිං. 

977. උජුමුද්ධරගතොනගෙොගසොතිගයොජනා. 

978. උච්චාකලත්වාති උක්ඛිපිත්වා චාගලත්වා පරිවත්ගතත්වා. 

පවට්ටතීති පවට්ගටත්වා පවට්ගටත්වා ගනතීති අත්ගථො. සුද්ධචිත්තස්සාති
‘‘භූමි භිජ්ජතී’’ති අසල්ලක්ගඛත්වා ‘‘පාසාණං පවට්ගටත්වා පවට්ගටත්වා
හරිස්සාමී’’ති සුද්ධචිත්තවගතො. 

979. භූමියං ොරූනි ඵාගලන්තානම්පි භූමියං සාඛාදීනි කඩ්ඪගතො චාති
ගයොජනා. 

980. ෙණ්ටෙන්ති රුක්ඛකණ්ටකං, මච්ඡකණ්ටකඤ්ච. සූචි නාම

අගයොමයෙන්තමයතම්බමයකට්ඨමයාදිසූචීනං අඤ්ඤතරා. අට්ඨිං වාති

ගගොමහිංසාදීනංඅට්ඨිංවා. හීරං වාතිනාළිගකරාදිහීරංවා. ආකෙොකටතුන්ති

යථාඑකගකොටි භූමිංපවිසති, තථාතාගළතුං. පකවකසතුන්තිභූමිං ගමයිතුං. 

981. පස්සාවං මුත්තං. කමදනින්ති එත්ථ අක්පියපථවිමාහ. 

භින්දිස්සාමීතිඑත්ථ‘‘එවං චින්ගතත්වා’’තිගසගසො. 

982. ෙකරොන්තස්සාති සුද්ධචිත්ගතන පස්සාවං 

කගරොන්තස්සාතිගයොගජතබ්බං. ‘‘සම්මජ් කතො’’ති ඉෙං 
‘‘සම්මජ්ජන්ගතනා’’තිගගහතබ්බං, ‘‘සම්මජ්ජනියා’’තිගසගසො, අනන්තරං

ගමෙනීපෙං උපගයොගවගසන ‘‘ගමෙනි’’න්ති ගගහතබ්බං, ‘‘විසම’’න්ති

ගසගසො, ‘‘සමං ොතු’’න්ති ඉමිනා ගයොගජතබ්බං, සම්මජ්ජන්ගතන
උච්චට්ඨානං මද්දිත්වා, ආවාටට්ඨානං පගවගසත්වා සමං කාතුං
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සම්මජ්ජනියා ඝංගසතුංන වට්ටතීති අත්ගථො. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘විසමං
භූමිංසමංකරිස්සාමීතිසම්මජ්ජනියා ඝංසිතුම්පිනවට්ටතී’’ති (පාචි. අට්ඨ.
86). 

983. පාදඞ්ගුට්කඨන වාති එත්ථ සමුච්චයත්ගථන වා-සද්ගෙන 

අට්ඨෙථායං වුත්තං ‘‘කත්තරයට්ඨියා භූමිං ගකොට්ගටන්තී’’ති ඉෙං

සඞ්ගණ්හාති. ලිඛිතුම්පීති රාජිං කාතුම්පි භූමිං භින්ෙන්ගතනාති ගයොජනා. 

පාකදහීතිපාෙතගලහි. 

985. භූමින්ති අක්පියභූමිං. දහති දහාකපතීති එත්ථ ‘‘ගයො’’ති ච

‘‘තස්සා’’ති ච සම්බන්ධවගසන ලබ්භති. පත්තං දහන්තස්සාති ඡවියා
ථිරභාවත්ථංධූමංගාහාගපත්වාතිණුක්කාදීහිපත්තං ගණ්හන්තස්ස. 

986. තත්තොකනවාති ඨාන්පමාණාගනව. ඉධාපි ‘‘ගයො’’ති ච
‘‘තස්සා’’තිචසාමත්ථියාලබ්භති. 

987. භූමියන්ති අක්පියභූමියං. පත්තං පචීයති එත්ථාති පත්තපචනං, 
කපාලං, තස්මිංකපාගල. 

988. කසො අග්ගි තානි ොරූනි ෙහන්ගතො ගන්ත්වා කච එකංගසනභූමිං
ෙහති, තස්මාොරූනංඋපරිඅග්ගිංඨගපතුංන වට්ටතීතිගයොජනා. 

989. ඉට්ඨකා ආවපීයන්තිපච්චන්තිඑත්ථාති ඉට්ඨොවාකපො, ගසොඑව 

ඉට්ඨොවාපකෙො, ඉට්ඨකාපචනට්ඨානං. ආදි-සද්ගෙන කුම්භකාරාවාපාදිං
සඞ්ගණ්හාති. 

990. උපාදීයතීති උපාදානං, ඉන්ධනං, න උපාොනං අනුපාොනං, 

ඉන්ධනගතො අඤ්ඤං, තගතො අනුපාදානකතොති අත්ගථො. ඛාණුකෙති
මතඛාණුගක ච සුක්ඛරුක්ගඛ ච භූමිගතං අෙත්වා ‘‘නිබ්බාගපස්සාමී’’ති
අග්ගිොනං වට්ටති. පච්ඡා උස්සාගහ කගතපි න නිබ්බායති, න ගෙොගසොති.

යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘සගච පන භූමිං අ්පත්තගමවා’’තිආදි (පාචි. අට්ඨ.
87). 

991. තිණුක්ෙන්ති තිගණනබද්ධඋක්කං. තිණුක්ෙන්ති උපලක්ඛණං.
නාළිගකරපණ්ණාදීහිබද්ධාපි සඞ්ගය්හන්ති. 

992. තස්ස අග්ගිස්සපතිතට්ඨාගනඉන්ධනංෙත්වාපුනතංඅග්ගිං කාතුං

වට්ටතීතිමහාපච්චරියං රතං කථිතන්තිගයොජනා. 

993. ‘‘තස්ස අපථවිය’’න්ති පෙච්ගඡගෙො. විමතිස්සුභයත්ථාපීති 

පථවිඅපථවිද්වගයපිගවමතිකස්ස.තත්ථජාතා පථවී, ඉතරා අපථවී. 
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994. ඉමන්ති ආවාටං, මත්තිකං, පංසුංවා. 

පථවීඛණනකථාවණ්ණනා. 

මුසාවාෙවග්ගගොපඨගමො. 

995. භවන්තස්සාතිජායන්තස්ස, වඩ්ඪමානස්සච. භූතස්සාතිජාතස්ස, 

වඩ්ඪතස්ස චාති අත්ගථො. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘භවන්තිඅහුවුඤ්චාතිභූතා, 
ජායන්ති වඩ්ඪන්ති, ජාතා වඩ්ඪතා චා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 90). එත්ථ ච 

‘‘භවන්තී’’ති ඉමිනා විරුළ්හමූගල නීලභාවං ආපජ්ජිත්වා වඩ්ඪමානගක

තරුණගච්ගඡෙස්ගසති. ‘‘අහුවු’’න්තිඉමිනාපන වඩ්ඪත්වාඨිගතමහන්ගත

රුක්ඛගච්ඡාදිගක ෙස්ගසති. ‘‘භවන්තී’’ති ඉමස්ස විවරණං ‘‘ජයන්ති

වඩ්ඪන්තී’’ති, ‘‘අහුවු’’න්ති ඉමස්ස ‘‘ජාතා වඩ්ඪතා’’ති. එවං භූත-සද්ගෙො 
පච්චු්පන්නාතීතවිසගයොති ෙස්ගසති. ‘‘භවන්තස්ස භූතස්සා’’ති ඉමිනා

පෙද්වගයන ‘‘භූත ාමස්සා’’ති පෙස්ස තුලයාධිකරණතාෙස්සගනන ගාම-
සද්ෙස්සදිට්ඨිගතවනන්තාදිසද්ොනංදිට්ඨිවනාදිසද්ෙත්ගථවිය භූතසද්ෙත්ගථ

වුත්තිපක්ඛමාහ.යථාහ අට්ඨෙථායං (පාචි. අට්ඨ.90) ‘‘භූතාඑවවාගාගමො
භූතගාගමො, පතිට්ඨිතහරිතතිණරුක්ඛාදීනගමතං අධිවචන’’න්ති. භූතානං

ගෙවතානං ගාගමො නිවාගසොති වා භූත ාකමො. භූමියං පතිට්ඨහිත්වා හි
හරිතභාවමාපන්නා තිණරුක්ඛගච්ඡාෙගයො ගෙවතාහි පරිගය්හන්තීති.
ජායන්තස්ස වඩ්ඪන්තස්ස වා සම්පත්තවුද්ධිමරියාෙස්ස වා රුක්ඛාදිගනොති
අත්ගථො. 

පාත යතානිමිත්තන්ති එත්ථ පාතබයභාගවො පාත යතා, 
‘‘ගඡෙනගභෙනාදීහි යථාරුචි පරිභුඤ්ජිතබ්බතාති අත්ගථො’’ති 

අට්ඨෙථාවචනගතො පාතබයතා-සද්ෙස්ස පරිභුඤ්ජිතබ්බතාති අත්ගථො
ගවදිතබ්ගබො, සානිමිත්තංගහතු යස්සපාචිත්තියස්සතංපාතබයතානිමිත්තං.
රුක්ඛාදීනං ගඡෙනඵාලනාදිවගසන 
විගකොපනීයතාසඞ්ඛාතපාතබයතානිමිත්තං පරිභුඤ්ජිතබ්බතාගහතු

පාචිත්තියං උදීරිතං වුත්තන්තිඅත්ගථො. 

996-7. කසොති භූතගාගමො. තිලබී ාදිකෙොති තිලබීජගමත්ථ 

සුඛුමපණ්ණගසවාලාදිගකො. ආදි-සද්ගෙන ච තාදිසා ඉතරා ගසවාලජාති 
ගහිතා. ‘‘උපරි ඛුද්ොනුඛුද්ෙකපණ්ණඞ්කුගරො, ගහට්ඨා

ඛුද්ොනුඛුද්ෙකමූලඞ්කුගරො ගසවාගලො තිලබීජං නාමා’’ති  ණ්ඨිපකද 

වුත්තන්ති. විකෙොකපන්තස්ස තං සබ් න්ති භූමියං පතිට්ඨාය උෙගක 
ජායමානකගසවාලාදිංභූමියාඋ්පාටනච්ගඡෙනවගසනජගලඑවපතිට්ඨිතං 
සුඛුමපණ්ණනීලිකාදිං උෙකගතො උද්ධරණච්ගඡෙනවගසන තං සබ්බං
ගසවාලං විගකොගපන්තස්සාතිඅත්ගථො. 
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998. හත්කථන වියූහිත්වාති ජලගතො අගමොගචත්වා හත්ගථන දූරගතො

අපගනත්වා. ‘‘කහොතී’’තිආදිතස්සගහතුසන්ෙස්සනත්ථං. සෙලං අනවගසසං
සබ්බංජලංතස්සයස්මාඨානංගහොති, තස්මාති අත්ගථො. 

999. කචච්චාතිජානන්ගතො. තං ගසවාලජාතිකංජලා උද්ධරිතුංඋෙගකන

විනා භික්ඛුස්ස න වට්ටතීති ගයොජනා. ඨානසඞ්ෙමනඤ්හි තන්ති

ගහතුෙස්සනං. තං තථාකරණං යස්මා ඨානසඞ්කමනං ඨානගතො චාවනං, 
තස්මාතංනවට්ටතීතිගයොජනා. 

1000. යථාවුත්තස්ස බයතිගරකං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘උදකෙනා’’තිආදි. 

තත්ථ උදකෙනාති සහත්ගථ කරණවචනං. තං ගසවාලජාතිකං. වාරිසූති
එත්ථවාසංවාරයන්තීතිවාරී, ගතසු. 

1001.  කල වල්ලිතිණාදීනීති ජලමත්ථගක වල්ලිඤ්ච 

ජායමානකරවල්ලිතිණාදීනිච. උද්ධරන්තස්සාතිභූමියං පතිට්ඨිතංභූමිගතො, 
උෙගක පතිට්ඨිතං උෙකගතො ච උද්ධරන්තස්ස. තත්ථ අන්තපක්ඛං 

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘කතොයකතො’’ති. විකෙොකපන්තස්සාති ඛණ්ඩනාදිවගසන

ගකොගපන්තස්ස. තත්ථාති තස්මිං උෙගක, එව-කාගරො ලුත්තනිද්දිට්ගඨො 

‘‘තත්ගථවා’’ති(පාචි.අට්ඨ.92) අට්ඨෙථාවචනගතො. 

1002. එත්ථාති උෙගක එව. විකෙොකපන්තස්සාති ක්පියං

අකාරාගපත්වාගඡෙනාදිංකගරොන්තස්ස. තානීතිතථා පගරහිඋ්පාටිතත්තා

භූතගාමභාවගතො මුත්තානි වල්ලිතිණාදීනි. බී  ාකමනාති
මූලබීජගාමාදිවගසන. 

1003. එවං උෙකට්ගඨ සඞ්ගඛපගතො විනිච්ඡයං ෙස්ගසත්වා ඉොනි

ඉතරත්රාපි විනිච්ඡයංෙස්ගසතුමාහ ‘‘ථලට්කඨ’’තිආදි. හරිතඛාණුකෙොතිඑත්ථ
‘‘ගයො’’ති ගසගසො. ‘‘තස්සා’’ති ඉමිනා සම්බන්ගධො, කකුධකරඤ්ජාදීනං

ඡින්නාවසිට්ඨඛාණුගකොතිවුත්තංගහොති. ‘‘භූත ාකමනසඞ් කහො’’තිඉමිනා
තංවිගකොපගනපාචිත්තියභාවංදීගපති. එවමුපරිපි. 

1004. නාළිකෙරාදිොනං ඛාණූති එත්ථාපි ‘‘උපරිහරිගතො’’ති

සාමත්ථියාලබ්භති. ‘‘බී  ාකමනසඞ් කහො’’තිඉමිනා දුක්කටවත්ථුතමාහ.
එවමුපරිපි. කිඤ්චාපි හි තාලනාළිගකරාදීනං ඛාණු උද්ධං අවඩ්ඪනගකො
භූතගාමස්ස කාරණං න ගහොති, තථාපි
භූතගාමසඞ්ඛාතනිබ්බත්තපණ්ණමූලබීජගතො සම්භූතත්තා භූතගාමගතො
උ්පන්ගනොනාම ගහොතීතිබීජගාගමනසඞ්ගහංගච්ඡති. 

1005. තථාපොසිකතොති‘‘බීජගාගමො’’තිවුත්ගතො. 
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1006. ඵලිතා කෙලී යාව නීලපණ්ණා, තාව සා ච භූතගාගමොති

පකාසිතාති ගයොජනා. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘කෙලී පන ඵලිතා යාව

නීලපණ්ණා, තාවභූතගාගමගනව සඞ්ගහිතා’’ති(පාචි.අට්ඨ.92). නෙන්ති

ඛුද්ෙකගවළු. කවළූති මහාගවළු. තිණාදීනන්ති ආදි-සද්ගෙන සස්සාෙගයො
ගහිතා. 

1007. ගයො අයං පන ගවළු අග්ගගතො පට්ඨාය යො සුස්සති, තො ගසො

බීජගාගමන සඞ්ගහිගතො නාම ගහොතීති ගයොජනා. බී  ාකමනාති

ඵළුබීජගාගමන. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘කතරබීජගාගමන? 
ඵළුබීජගාගමනා’’ති. 

1008. ඉන්දසාකලො සල්ලකී. ආදි-සද්ගෙනගසොභඤ්ජනාදීනංසඞ්ගගහො. 

තු-සද්ගෙන අට්ඨෙථායං ‘‘කිඤ්චාපි රාසිකතෙණ්ඩගකහි රතන්පමාණාපි
සාඛානික්ඛමන්තී’’ති(පාචි.අට්ඨ.92) වුත්තවිගසසංගජොගතති.ඡින්දිත්වා
ඨපිතෙණ්ඩගකසු රතනමත්තාසුපි සාඛාසු උට්ඨිතාසු භූතගාමං අහුත්වා
බීජගාමගමව ගහොති අවිරුළ්හමූලකත්තාති අයං විනිච්ඡගයො විනයඤ්ඤුනා 

ඤාගතො කුක්කුච්චකානමුපකාරාය ගහොතීති ආහ ‘‘විඤ්කඤකයයො 

විනයඤ්ඤුනා’’ති.ඉමගමවත්ථං‘‘මූලමත්ගතපිවා’’තිආදිනාවක්ඛති. 

1009. මණ්ඩපාදීනමත්ථායාති මණ්ඩපවතිපාකාරාදීනමත්ථාය. සකච

කත නික්ඛණන්තීති යදි ගත ඉන්ෙසාලාදිෙණ්ඩගක භූමියං නිඛණන්ති. 

නිග් කත මූලපණ්ණස්මින්ති තථා නිඛාතෙණ්ඩගතො මූගල ච පණ්ගණ ච

ජාගත. භූත ාකමන සඞ් කහොති එත්ථ ‘‘ගතස’’න්ති සාමත්ථියා ලබ්භති, 
‘‘විඤ්ගඤගයයො’’තිඅධිකාගරො. 

1010. නිග් කතපීති තතිගයන පි-සද්ගෙනඅතිඛුද්ෙකතංසූගචති. 

1011. සෙන්දාතාලට්ඨීතිසකන්ෙතාලබීජං. පත්තවට්ටීතිසූචිසණ්ඨානා
අඞ්කුරපත්තවට්ටි. න ච බීජගාගමොති වුච්චතීති ගයොජනා. ‘‘භූතගාගමො’’ති
ඉෙංයථාවුත්තස්සබයතිගරකවගසනෙස්ගසති. 

1012. නාළිකෙරතචන්ති නාළිගකරඵලඡල්ලිං. දන්තසූචීවාති

ෙන්තමයසූචි ඉව. කසොපීති නාළිගකගරොපි. රුක්ඛතචසද්ොනං ඵගලසු

වත්තමානකාගලසුපි තංලිඞ්ගතා න විරුජ්ඣතීති ‘‘කසො’’ති ආහාති
විඤ්ඤායති. 

1013. මි සිඞ් සමානායාති හරිතවිසාණසදිසාය. පත්තවට්ටියාති

අඞ්කුරපත්තවට්ටියා. සතියාති විජ්ජමානාය. භූත ාකමොති වුච්චතීති
අමූලකභූතගාගමොතිවුච්චති.ඉෙංනාළිගකරස්සආගවණිකංකත්වා වුත්තං. 

චතුභාණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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1015-6. අම් ට්ඨීති අම්බබීජං.  ම්බුට්ඨීති ජම්බුබීජං. ආදි-සද්ගෙන 

මධුකපනසාදිබීජානං ගහණං. වන්දාොති රුක්ඛාෙනී. අඤ්ඤං වාති 

භණ්ඩෙදලිමකනොරහං වා. අස්සාති වන්ොකාදිගනො. අමූලවල්ලීති
එවංනාමිකාවල්ලි. 

1017. ගසො ගසවාගලොතිගයොජනා. 

1018. ඝංසිත්වාතිගයනගකනචිඝංසිත්වා. තං ගසවාලං. තස්මාතිතස්මා
පාකාරා. 

1019. කසවාකල අපනීගත. අන්කතොතිපානීයඝටාදීනං අන්ගතොකුච්ඡිම්හි.
කණ්ණකංඅබ්ගබොහාරන්තිගයොජනා.පානීයඝටාදීනංබහිගසවාගලොඋෙගක 
අට්ඨිතත්තා, බීජගාමානුගලොමත්තා ච දුක්කටවත්ථූති වෙන්ති. කණ්ණකං
නීලවණ්ණම්පි අබ්ගබොහාරිකගමව. 

1020. පාසාණදද්දූති මනුස්සසරීගර ගරොගාකාගරන පාසාගණ 

ජායමානස්ගසතං අධිවචනං. කසවාලන්ති පාසාණගසවාලං. කසකලයයො 

නාමසිලායසම්භූතාඑකාසුගන්ධජාති. අපත්තානීතිපණ්ණරහිතානි. 

1021. පුප්ඵිතන්තිවිකසිතං. තං අහිච්ඡත්තං. මකුලන්තිඅවිකසිතං. 

1022. අල්ලස්මිං රුක්ගඛතචංවිගකොගපත්වායථාගගහතුංනවට්ටති, 
තථාප්පටිකම්පිනියයාසම්පිවිගකොගපත්වාගගහතුංනවට්ටතීතිගයොජනා, 

පාචිත්තියගමවාති අධි්පාගයො. පප්පටිෙම්පීති අල්ලතචමත්ථගක

සුක්ඛතචපටලම්පි. ‘‘අල්ලස්මි’’න්ති ඉමිනා බයතිගරගකන මතරුක්ගඛ

ගෙොසාභාවං දීගපති. ‘‘තචං විකෙොකපත්වා’’ති වචනගතො රුක්ඛතචම්පි
ප්පටිකම්පි සාලකපිත්ථාදිනියයාසම්පි රුක්ගඛ අල්ලතචං අවිගකොගපත්වා
මත්ථකගතොඡින්දිත්වා ගගහතුංවට්ටති. 

1023. අක්ඛරච්ඡින්ෙනාරගහසුනුහිකෙලිආදීසුරුක්ගඛසු, තත්ථජාගතසු
තාලපණ්ණාදිගකසු වා අක්ඛරං ලිඛගතො පාචිත්තියමුදීරගයති ගයොජනා. 

‘‘තත්ථ ාකතසූ’’ති ඉමිනා රුක්ඛගතො අපනීතපණ්ගණසු ලිඛිතුං වට්ටතීති
බයතිගරකගතොදීගපති. 

1024. ‘‘පක්ෙකමවවා’’තිවිසුංවචනගතො ‘‘ඵලං වා’’තිඉමිනාඅපක්කං
ඵලංගහිතං. 

1025. ඵලිනිංසාඛන්ති ඛාෙනාරහඵලවතිං ජම්බුසාඛාදිකං සාඛං. 

 ණ්හකතො අනුපසම්පන්නස්සාතිගගහතබ්බං. සයං ඛාදිතුොකමොකචතිතථා
ඔනමිත්වාසාඛගතොඔචිනිත්වා දින්නඵලංසගචසයං ඛාදිතුකාගමොගහොති. 

එවංදාතුන්තියථාවුත්ත්පකාරං නාගමත්වාොතුං. 
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1026. පරං ෙඤ්චි උක්ඛිපිත්වාති අඤ්ඤං කඤ්චි අනුපසම්පන්නං 

උක්ඛිපිත්වා. පුප්ඵානි ඔචිනන්කතසූති කුසුමානි ලුනන්ගතසු. අයකමව

විනිච්ඡකයොති සාමඤ්ඤනිද්ගෙගසපි එත්ථ අත්තගනො නාගමත්වා
දින්නසාඛාය පු්ඵානි පානීයවාසත්ථාය න ගගහතබ්බානි. අනුපසම්පන්නං
උක්ඛිපිත්වා පු්ඵානි ඔචිනාගපත්වා ගහිතපු්ඵානි ගගහතබ්බානීති 

අයගමත්ථවිගසගසො.යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘ගතහි පනපු්ගඵහිපානීයංන
වාගසතබ්බං. පානීයවාසත්ථිගකන සාමගණරං උක්ඛිපිත්වා
ඔචිනාගපතබ්බානී’’ති(පාචි.අට්ඨ. 92). 

1027. ‘‘සාඛා’’ති භින්දිත්වා වා ඡින්දිත්වා වා ගමොචිතා වුච්චති. 

සාඛීනන්ති රුක්ඛානං. තන්ති යථාවුත්තරුක්ඛගතො ගමොචිතසාඛං. ගයසං

රුක්ඛානං සාඛා රුහති, ගතසං සාඛීනං තං සාඛං ක්පියං අකාරාගපත්වා

විගකොගපන්තස්සදුක්කටන්ති ගයොජනා. ‘‘කයසංරක්ඛානංසාඛාරහතී’’ති
වුත්තත්තා ගයසං සාඛා න රුහති, ගතසං තස්සා ක්පියකරණකිච්චං
නත්ථීතිවෙන්ති. 

1028. අල්ලසිඞ්ගිකවරාදිකෙසුපීති ආදි-සද්ගෙන වචලසුණාදීනංගහණං. 

1029. අනියාමගතො වට්ටගතවාති ගයොජනා. නියාමසරූපං ෙස්ගසතුං

‘‘ඉමං රුක්ඛ’’න්තිආදිවක්ඛමානත්තා අනියාමකතොති සාමඤ්ඤනිද්ගෙගස
‘‘ඉම’’න්තිනියාමවචනාභාවගතොති ගගහතබ්බං. 

1032. උච්ඡුඛණ්ඩානන්ති පූරණගයොගග සාමිවචනං, උච්ඡුඛණ්ගඩහීති

වුත්තං ගහොති. සබ් කමවාති පච්ඡියං ඨිතං සබ්බං ඛණ්ඩං. ෙතං කහොතීති

කතං ක්පියං ගහොති. එෙස්මිං ෙප්පිකය ෙකතති පච්ඡියං සබ්බඛණ්ගඩසු
ඵුසිත්වා ඨිගතසු එකස්මිං ඛණ්ගඩක්පිගය කගත. ‘‘අනුජානාමි භික්ඛගව
පඤ්චහි සමණක්ගපහි ඵලං පරිභුඤ්ජිතුං අග්ගිපරිජිතං සත්ථපරිජිතං
නඛපරිජිතං අබීජං නිබ්බට්ටබීජංගයව පඤ්චම’’න්ති (චූළව. 250) ඉති 
වුත්ගතසු අග්ගිසත්ථනගඛසු අඤ්ඤතගරන තත්ත අගයොඛණ්ගඩන වා
ජලිතග්ගිනා වා සූචිමුගඛන වා නඛච්ගඡෙගනන වා සත්ථකධාරාය වා
මනුස්සසීහාදීනං උ්පාටිතානු්පාටිතඅපූතිනගඛන වා විජ්ඣිත්වා වා
ඡින්දිත්වා වා ක්පියං කාතබ්බං. කගරොන්ගතන ච අනුපසම්පන්ගනන 
භික්ඛුනා ‘‘ක්පියං කගරොහී’’තිවුත්ගතගයව ‘‘ක්පිය’’න්තිපඨමංවත්වා
පච්ඡා අග්ගිපරිජිතාදි කාකබ්බන්ති ගගහතබ්බං. වක්ඛති ච
‘‘ක්පියන්ති…ගප.… වට්ටතී’’ති. ‘‘ක්පිය’’න්තිවචනංපනයායකායචි
වාචාය වත්තුං වට්ටතීති වෙන්ති. පඨමං අග්ගිං නික්ඛිපිත්වා නඛාදීහි වා
විජ්ඣිත්වා වා ඡින්දිත්වා වා ක්පියං කාතබ්බං. කගරොන්ගතන ච තං
අනුද්ධරිත්වාව ‘‘ක්පිය’’න්ති වත්වා පච්ඡා උද්ධරිතුං වට්ටතීති වෙන්ති, 
‘‘ක්පිය’’න්තිවත්තුකාගමො‘‘ක්ප’’න්තිගචවෙති, වට්ටතීති ගකචි. 
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1033. දාරන්ති උච්ඡූහි සද්ධිං එකගතොබද්ධොරුං. දාරං විජ්ඣතීති
එත්ථ ජානිත්වාපි විජ්ඣති වා විජ්ඣාගපති වා, වට්ටතිගයව.
‘‘එකසිත්ගථපී’’තිඑත්ථාපිඑගසවනගයො. 

1034. තානි උච්ඡුොරූනි. තන්තිවල්ලිං, රජ්ජුංවා. 

1035. මරිචපක්කෙහීති පරිණගතහි මරිචපක්ගකහි. අපරිණතානං පන
අබීජත්තා ක්පිගය අකගතපි වට්ටති. ඉෙඤ්ච ගසතලසුණතචලසුණාදීහි
මිස්සභත්තස්ස උපලක්ඛණං. එත්ථ ච භත්තසිත්ථසම්බන්ධවගසන
එකාබද්ධතාගවදිතබ්බා, නඵලාදීනගමව අඤ්ඤමඤ්ඤසම්බන්ධවගසන. 

1036. තිලතණ්ඩුලොදිසූතික්පියංකාතබ්බතිගලහිමිස්සතණ්ඩුලාදීසු. 

ආදි-සද්ගෙන ක්පියං කාතබ්බවත්ථූහි මිස්සිතානි ඉතරවත්ථූනි ගහිතානි. 

එො ද්කධ ෙපිත්කථපීති කටාගහන බද්ධබීගජ පරිණතකපිත්ථඵගලපි. 

ෙටාකහතිබද්ධමිඤ්ගජ කපාගල. 

1037. ෙටාහංමුඤ්චිත්වාතිසුක්ඛත්තාසමන්තගතොකටාහංමුඤ්චිත්වා. 

මිඤ් ෙන්ති පරිණතකපිත්ථඵලමිඤ්ජං. තං ෙපිත්ථං භින්දාකපත්වාති
කපිත්ථකටාහං භින්ොගපත්වා, ඉෙං බීජගතො මුත්තස්ස කටාහස්ස
භාජනගතිකත්තාවුත්තං. 

1038. ‘‘අභූතගාමඅබීගජසූ’’ති පෙච්ගඡගෙො, අභූතගාගමච අබීගජ චාති 
අත්ගථො.නනුච ‘‘අබීගජබීජසඤ්ඤී, ගවමතිගකො, ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති
(පාචි. 92) පාඨං විනා ‘‘අභූතගාගම භූතගාමසඤ්ඤී’’ති පාගඨො නත්ථීති
අභූතගාමග්ගහණං කස්මා කතන්ති? වුච්චගත – තස්මිං පාගඨ බීජං
භූතගාමඤ්ච බීජගාමං බීජඤ්ච බීජබීජන්ති වත්තබ්ගබ එකගසසනගයන
‘‘බීජ’’න්ති ගගහත්වා විනිච්ඡිතන්ති උභයං විභජිත්වා ෙස්සනත්ථං වුත්තං. 

තත්ථ තස්මිං අභූතගාමඅබීජගාමද්වගය. ඉමිස්සා ගාථාය ‘‘අභූතගාගම
භූතගාමසඤ්ඤිගනො දුක්කටං, ගවමතිකස්ස දුක්කටං, අබීජගාගම 
බීජගාමසඤ්ඤිගනොදුක්කටං, ගවමතිකස්සදුක්කට’’න්තිචත්තාරිදුක්කටානි 

ෙස්සිතානි. තත්ථ අභූත ාමන්ති බීජගාමං ගගහතබ්බං. අබී  ාමන්ති ගනො
බීජං. 

1039. තත්ථ තස්මිං භූතගාමබීජගාමද්වගය. 

‘‘අතථාසඤ්ඤිකනො’’තිආදීසු ‘‘භූතගාමං විගකොගපන්තස්සා’’ති ගසගසො, 
අනාපත්ති පකාසිතාති සම්බන්ගධො, අභූතගාමං, අබීජන්ති වා සඤ්ඤිගනො
භූතගාමං බීජම්පි විගකොගපන්තස්ස අනාපත්ති පකාසිතාති අත්ගථො

ගගහතබ්ගබො. යථාහ පාළියං ‘‘බීගජ අබීජසඤ්ඤී ඡින්ෙති වා…ගප.… 
අනාපත්තී’’ති. 
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අසඤ්චිච්චභූතගාමංවිගකොගපන්තස්සඅනාපත්තීතිගයොජනා. එවමුපරිපි
ගයොගජතබ්බං.ගච්ඡන්තස්සපාගෙසුගගහත්වාවාආලම්බණකත්තරයට්ඨියා 
ඝංසිත්වා වා තිණාදීසු ඡිජ්ගජසුපි ‘‘ඉමං ඡින්දිස්සාමී’’ති අමනසිකතත්තා 

අනාපත්තීති අත්ගථො. අසතිස්සාති අඤ්ඤවිහිතසතිස්ස වා අඤ්ගඤන

කථයගතො වා පාෙඞ්ගුට්ඨාදීහි තිණාදීනි ඡින්ෙන්තස්ස. ච-කාගරන ඉධ
අවුත්තං ‘‘අජානන්තස්සා’’ති ඉෙං සමුච්චිතං. ‘‘ඉමං භූතගාම’’න්ති වා
‘‘ඉමස්මිං අග්ගිම්හි පතිගත ඉමං ඩය්හතී’’ති වා ‘‘ඉමිනා ඉෙං භිජ්ජති
ඡිජ්ජතී’’තිආදිංවාඅජානන්තස්සඅනාපත්තීතිඅත්ගථො. 

1040. ඉදං චාති ඉෙං භූතගාමසික්ඛාපෙඤ්ච. තිසමුට්ඨානන්ති 
කායචිත්තවාචාචිත්තකායවාචාචිත්තවගසන තිසමුට්ඨානං. ගඡෙනාදිකිරියාය

ආපජ්ජනගතො ක්රියං. තිචිත්තන්ති පණ්ණත්තිං අජානිත්වා ගචතියාදීසු 
තිණගහනාදිකං කගරොන්තස්ස අඛීණාසවස්ස කුසලං, ඛීණාසවස්ස කිරියං, 
ඵලපු්ඵාදිගලොගභන විගකොගපන්තානං ගසඛපුථුජ්ජනානං අකුසලන්ති
තිචිත්තං. 

භූතගාමකථාවණ්ණනා. 

1041. අඤ්ඤවාෙවිගහසගක කම්මස්මිං සඞ්ගඝන කගතති ගයොජනා, 
අඤ්ඤවාෙකවිගහසකාගරොපනකම්ගම ඤත්තිදුතියායකම්මවාචායපච්ගචකං
සඞ්ගඝන කගතති අත්ගථො. ‘‘අඤ්ඤං වෙතීති අඤ්ඤවාෙකං, 
අඤ්ගඤනඤ්ඤං පටිචරණස්ගසතං නාමං. විගහගසතීති විගහසකං, 
තුණ්හීභූතස්ගසතං නාම’’න්ති (පාචි. අට්ඨ. 98) වචනගතො සඞ්ඝමජ්ගඣ
වත්ථුනා, ආපත්තියාවාගචොෙනායකතායතංඅවත්තුකාගමොහුත්වා‘‘ගකො
ආපන්ගනො, කිං ආපන්ගනො, කිස්මිං ආපන්ගනො’’තිආදිනා (පාචි. 94) 

පදභා නානුක්කගමන පුච්ඡිතං ඨගපත්වා අඤ්ඤස්ස අවචනං

අඤ්ගඤනඤ්ඤං පටිචරණං, තං කගරොන්ගතො අඤ්ඤවාදකෙො. ඉධ පන
භාව්පධානවගසනකිරියාගහිතා. 

තගථව ගචොදියමාගනො හුත්වා පුච්ඡිතං අවත්තුකාගමො හුත්වා
ආපත්තිභීරුකතායඅඤ්ගඤනඤ්ඤංපටිචරණංඅකත්වාසඞ්ඝං විගහගසතුං

තුණ්හීභූගතො විකහසකෙො නාම. එත්ථාපි භාව්පධානවගසන කිරියාව

ගගහතබ්බා.ඉධපනතබ්භාවාගරොපනකම්මංවුච්චතීතිසංගඛගපො. පුනතථා

ෙකරොන්තස්සාති පුනපි ගතගනව පකාගරන අඤ්ඤවාෙකවිගහසකානි විසුං

විසුං කගරොන්තස්ස. පාචිත්තියද්වයං කහොතීති පදභා කන ‘‘ගරොපිගත
අඤ්ඤවාෙගක’’තිආදිනා (පාචි. 100) නගයන ච ‘‘ගරොපිගත
විගහසගක’’තිආදිනා (පාචි. 100) නගයන ච විසුං විසුං පාචිත්තියස්ස
වුත්තත්තා එගකකස්මිං වත්ථුම්හි එගකකාය ආපත්තියා සම්භවගතො
පාචිත්තියද්වයංගහොතීතිගගහතබ්බං. 
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1042. ධම්කමති එත්ථ ‘‘කම්ගම’’ති ගසගසො. ධම්මකම්ගම
ධම්මකම්මසඤ්ඤී, ගවමතිගකො, අධම්මකම්මසඤ්ඤීති තීසු වික්ගපසු. 

අධම්කමති එත්ථාපි එගසව නගයො. ෙම්කම අකරොපිකතති

අඤ්ඤවාෙකකම්මාගරොපගන අකගත. එවං වදන්තස්සාති ‘‘ගකො

ආපන්ගනො’’තිආදීනිවෙන්තස්ස. වදන්තස්ස චාතිඑත්ථ චකාගරනකම්ගම
අගරොපිගත එවං විගහසන්තස්ස ච දුක්කටන්ති සමුච්චිගනොති. ඉමස්මිං

පක්ගඛ ෙම්කමඅකරොපිකතතිවිගහසකකාලමාහ. 

1043. ආපන්නන්ති අත්තනා ආපන්නං. භණ්ඩනං භවිස්සතීති

සඤ්ඤිස්සාති මයා ඉමස්මිං වුත්ගත සඞ්ඝස්ස භණ්ඩනකලහාෙගයො 

ගහොන්තීති සඤ්ඤාය තුණ්හී භවන්තස්ස. ගිලානස්සාති වත්තුං
අසක්කුගණයයමුඛගරොගාදියුත්තස්ස. 

1044. ක්රියාක්රියන්ති අඤ්ගඤනඤ්ඤපටිචරණං ක්රියං. තුණ්හීභාගවො 
අක්රියං. 

අඤ්ඤවාෙකකථාවණ්ණනා. 

1045-6. සම්මතස්සාති ඛන්ධකාගතගසනාසනපඤ්ඤාපකසම්මුතිආදීසු
ගතරසසු සම්මුතීසුඑකංවාකතිපයා වාසබ්බාවා ොතුංසඞ්ගඝනඤත්තිං
ඨගපත්වාකම්මවාචං වත්වා දින්නසම්මුතිකස්ස. ‘‘උපසම්පන්නංසඞ්ගඝන

සම්මත’’න්ති(පාචි.106) වචනගතො භික්ඛුකනොතිඋපසම්පන්නමාහ, අයසං

කත්තුකාගමොති සම්බන්ගධො. වදන්කතොති ‘‘ඡන්ගෙන ඉත්ථන්නාගමො
ගසනාසනං පඤ්ඤාගපති, ඡන්ගෙනභත්තානිඋද්දිසතී’’තිආදිංභණන්ගතො. 

‘‘උපසම්පන්කන’’ති ඉෙං ‘‘උජ්ඣාකපතී’’ති කිරියමගපක්ඛිත්වා කම්මනි

උපගයොගබහුවචනං. අයඤ්ගහත්ථ අත්ගථො – උජ්ඣාකපති අවඤ්ඤාය 
ඔගලොකාගපති, ලාමකගතො වා චින්තාගපති, ඛීයතීති ‘‘ඡන්ගෙන 
ඉත්ථන්නාගමො ගසනාසනං පඤ්ඤගපතී’’තිආදිං කගථන්ගතො පකාගසතීති.
ඉමස්මිං පක්ගඛ ‘‘උපසම්පන්නාන’’න්ති වත්තබ්ගබ සාමිඅත්ගථ
උපගයොගවගසන ‘‘උපසම්පන්ගන’’ති වුත්තං, උපසම්පන්නානං සන්තිගක
පකාගසතීතිඅත්ගථො. 

‘‘පාචිත්තියද්වයං කහොතී’’ති ඉෙං ‘‘උජ්ඣාපනගක ඛියයනගක
පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 105) ද්වින්නං වත්ථූනං එකගතො වුත්තත්තා ඉධාපි

එකගතො වුත්තං, විසුං විසුං පනගගහතබ්බං. ධම්කමති එත්ථ ‘‘කම්ගම’’ති
ගසගසො, උපසම්පන්නස්ස සම්මතස්ස සඞ්ගඝන දින්නසම්මුතිකම්මං සගච

ධම්මකම්මංගහොතීතිඅත්ගථො. අධම්කමතිඑත්ථාපිඑගසවනගයො. 

1047-8. භික්ඛුකනොති සම්මතස්ස භික්ඛුගනො. අසම්මතස්ස භික්ඛුස්ස 

අවණ්ණං භාසගතොති ගයොජනා. යස්ස ෙස්සචීති එත්ථ ‘‘සන්තිගක’’ති
ගසගසො, උපසම්පන්නස්සචඅනුපසම්පන්නස්සචයස්සකස්සචි සන්තිගකති



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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අත්ගථො. උපසම්පන්නකාගල සම්මතං පච්ඡා සාමගණරභාවං උපගතං
සන්ධාය ‘‘සම්මතස්ස සාමගණරස්සා’’ති වුත්තං. අවණ්ණං වෙගතොති
ගයොජනා. 

1049. ෙකරොන්තං සම්මතං. භණකතොති උජ්ඣාපයගතො, ඛීයගතො.

අත්ගථො පන වුත්තනගයොව. උජ්ඣාපනඛීයනකිරියාහිආපජ්ජනගතො ක්රියං. 
යස්මා උජ්ඣාපනං, ඛීයනඤ්ච මුසාවාෙවගසගනව පවත්තං, තස්මා
‘‘ආදිකම්මිකස්සඅනාපත්තී’’තිපාචිත්තියට්ඨාගන, දුක්කටට්ඨාගනචඉමිනා 
ච අනාපත්තිෙස්සනත්ථං වුත්තන්ති ගගහතබ්බං. එවඤ්ච කත්වා
උජ්ඣාගපන්තස්ස, ඛීයන්තස්ස ච එකක්ඛගණ ද්ගව ද්ගව ආපත්තිගයො
ගහොන්තීති ආපන්නං. 

උජ්ඣාපනකකථාවණ්ණනා. 

1050. සඞ්ඝස්සමඤ්චාදින්තිසම්බන්ගධො.‘‘සඞ්ඝිකංමඤ්චංවාපීඨංවා

භිසිංවා ගකොච්ඡංවා’’ති පාළියං ෙස්සිතංසඞ්ඝසන්තකංමඤ්චාදිං. එත්ථච 

මඤ්කචො නාම පාළියං ‘‘චත්තාගරො මඤ්චා මසාරගකො බුන්දිකාබද්ගධො
කුළීරපාෙගකො ආහච්චපාෙගකො’’ති (පාචි. 111) ච ෙස්සිගතො චතුබ්බිගධො

මඤ්ගචො.තත්ථ මසාරකෙො නාමමඤ්චපාගෙ විජ්ඣිත්වාතත්ථඅටනිසිඛාහි
ආවුණිත්වා කතමඤ්ගචො. ගසො ඉොනි වත්තමාගනො ගවත්තමඤ්ගචො. 

බුන්දිො ද්කධො නාම අටනිසීගසසු බුන්දිකරන්තරගතො මඤ්චපාගෙ

ඩංසාගපත්වා කගතො ගවත්තමඤ්චපෙරමඤ්ගචො ෙට්ඨබ්ගබො. කුළීරපාදකෙො 
නාම පාෙබුන්ගෙ අස්සඛුරාදිආකාරං ෙස්ගසත්වා කක්කටපාගෙහි විය

වඞ්කපාගෙහි ගයොජිතමඤ්ගචො. ආහච්චපාදකෙො නාම අටනිගයො විජ්ඣිත්වා 
අටනිඡිද්ගෙ පාෙසීගස සිඛං කත්වා තං පගවගසත්වා අටනියා උපරි
නික්ඛන්ගත පාෙසිඛාමත්ථගක තිරියං විජ්ඣිත්වා ආණිං පගවගසත්වා
කතමඤ්ගචො. 

පීඨං නාමඑවගමවකතංතන්නාමකගමව චතුබ්බිධං; 

භිසි නාම ‘‘පඤ්ච භිසිගයො උණ්ණභිසි ගචොළභිසි වාකභිසි තිණභිසි

පණ්ණභිසී’’ති ගබ්භවගසන ෙස්සිතා පඤ්ච භිසිගයො. තත්ථ උණ්ණා නාම

මනුස්සගලොමංඨගපත්වාඅවගසසගලොමානි. කචොො නාමපිගලොතිකා. වාෙං 

නාම මකචිවාකාදිකං. තිණං නාමෙබ්බතිණාදි. පණ්ණං නාමතමාලපණ්ණං
ඨගපත්වාඅවගසසපණ්ණං. 

කෙොච්ඡන්ති පාළියං ‘‘ගකොච්ඡං නාම වාකමයං වා උසීරමයං වා
මුඤ්ජමයංවා පබ්බජමයංවාඅන්ගතොසංගවගඨත්වාබද්ධංගහොතී’’ති(පාචි.
111) ෙස්සිතං වාකං වා උසීරං වා මුඤ්ජතිණං වා එළකගලොමානි වා
පබ්බජතිණංවාආොයඋගභොහිගකොටීහිවිත්ථතං කත්වාමජ්ගඣපීගළත්වා
සඞ්කුචිත්වාතං බන්ධිත්වා සීහචම්මාදීහි ගවඨනබන්ධනානි පටිච්ඡාගෙත්වා
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පාෙපුඤ්ඡනීවියනිසජ්ජත්ථායකතංආසනන්තිවෙන්ති.යථාහ අට්ඨෙථායං 
‘‘ගහට්ඨාචඋපරිචවිත්ථතං, මජ්ගඣසංඛිත්තං, පණවසණ්ඨානංකත්වා
බද්ධං ගහොති, තං කිර මජ්ගඣ සීහබයග්ඝචම්මපරික්ඛිත්තම්පි කගරොන්ති.
අක්පියචම්මං නාගමත්ථ නත්ථී’’තිආදි (පාචි. අට්ඨ. 111). 

සන්ථරාකපත්වාති උපසම්පන්ගනන වා අනුපසම්පන්ගනන වා 

සන්ථරාගපත්වා.එත්ථවිනිච්ඡයංවක්ඛති. සන්ථරිත්වාති සයංසන්ථරිත්වා
වා. 

1051. කනවුද්ධකරයයාති පඤ්ඤත්තට්ඨානගතො උද්ධරිත්වා න

පටිසාගමයය. න උද්ධරාකපයය වාති අඤ්ගඤන වා තථා න කාරාගපයය. 

තන්ති මඤ්චාදිං. පක්ෙමන්කතොති එත්ථ ‘‘ගයො භික්ඛූ’’ති ලබ්භති, 
මඤ්චාදීනං අත්ථතට්ඨානගතො ථාමමජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස ථාම්පමාගණන
හත්ථං පසාගරත්වා ඛිත්තපාසාණස්ස පතනට්ඨානං අතික්කම්ම 

ගච්ඡන්ගතොතිඅත්ගථො. යථාහ පාළියං ‘‘මජ්ඣිමස්සපුරිසස්ස ගලඩ්ඩුපාතං
අතික්කමන්තස්සා’’ති. 

1052. වස්සිකෙ චතුකරො මාකසති අන්ගතොවස්සං චාතුමාගස. සකච

කදකවො න වස්සතීති එත්ථ ‘‘කත්ථචි ජනපගෙ’’ති ගසගසො. ගතගනව 

‘‘සකච’’ති සාසඞ්කමාහ. ‘‘ගයසුජනපගෙසුවස්සකාගලනවස්සති, ගතසුපි
චත්තාගරො මාගස නික්ඛිපිතුං න වට්ටතිගයවා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 110) 

අට්ඨෙථායං වුත්තං. තථාචාපීතිගත චත්තාගරොමාගසඅවස්සන්ගතපි. 

1053. යත්ථාති යස්මිං ලඞ්කාදීපසදිගස ගෙගස. යත්ථ අපගරපි
ගහමන්ගත චත්තාගරො මාගස ගෙගවො වස්සති, තත්ථ අට්ඨ මාගස
අජ්ගඣොකාගස මඤ්චාදිං ඨගපතුං න වට්ටතීති ගයොජනා. ගිම්හාගන පන
චත්තාගරොමාගසබහිඨගපතුං වට්ටතීතිබයතිගරකගතොෙස්ගසති. 

1054. නිවාසස්මින්ති රුක්ගඛ කුලාවකං කත්වා නිරන්තරවාගස සති.

යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘යස්මිං පන ධුවනිවාගසන කුලාවගක කත්වා 

වසන්තී’’ති(පාචි.අට්ඨ.110). ෙදාචිපීති අගනොවස්සකාගලපි. 

1055-6. සඞ්ඝිකං යං කිඤ්චි මඤ්චාදීති ගයොජනා. සන්ථතං යදීති 

අනාණත්ගතනයදි අත්ථතං, පඤ්ඤත්තන්තිවුත්තංගහොති. යත්ථ ෙත්ථචි

ඨාකනති රුක්ඛමූලමණ්ඩපඅබ්ගභොකාසාදිම්හි යත්ථ කත්ථචි ඨාගන. කයන

කෙනචීති සද්ධිවිහාරිගකන වා අන්ගතවාසිගකන වා අඤ්ගඤන වා. 

භික්ඛුනාතිඋපසම්පන්ගනන. කසොති යස්සත්ථායපඤ්ඤත්තං, ගසොභික්ඛු. 

1057. තන්ති තං සඞ්ඝිකං ගවත්තමඤ්චාදිං. සන්ථරාපිත-සද්ගෙො
කත්තුසාධගනො, සන්ථරිතුංනිගයොජකස්ගසව භික්ඛුගනොතිඅත්ගථො. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 

273 
පටුන 

1058. භික්ඛුනාතිඑත්ථ‘‘ආණාපගකො’’තිවක්ඛමානත්තාආණත්ගතන

භික්ඛුනා උපසම්පන්ගනනාති ලබ්භති. තස්කසවාති ආණත්තියා 

ආසනපඤ්ඤාපකස්ස තස්ගසව භික්ඛුගනො. ‘‘නිසීදතී’’ති වචනස්ස 
උපලක්ඛණත්තා ආගන්ත්වා ථවිකං වා චීවරං වා යං කිඤ්චිගෙව ඨගපති, 
‘‘මය්හගමව භාගරො’’තිවාවෙති, පඤ්ඤාපගකොමුච්චතීතිගගහතබ්ගබො. 

1059-60. අනාපුච්ඡාති එත්ථ ‘‘ගයො භික්ඛු වා සාමගණගරො වා
ආරාමිගකොවා ලජ්ජීගහොති, අත්තගනොපලිගබොධං වියමඤ්ඤතී’’ති (පාචි.

අට්ඨ. 113) අට්ඨෙථාය වුත්තසරූපං යං කඤ්චි අනාපුච්ඡාති අත්ගථො. 
‘‘භික්ඛු වා සාමගණගරො වා ආරාමිගකො වා ලජ්ජී ගහොතී’’ති (පාචි. අට්ඨ.
113) වුත්තත්තා අලජ්ජිං ආපුච්ඡිත්වා ගන්තුං න වට්ටතීති වෙන්ති. ‘‘මයං
ගමිස්සාමා’’තිවත්වාඅනුමතිගහණංආපුච්ඡනංනාම, තංඅනාපත්තියාකථං
අඞ්ගං ගහොතීති ගච? ගමනස්ස අනුමතියා ලද්ධත්තා. ‘‘ක්පං ලභිත්වා
ගන්තබ්බ’’න්තිවචනගතො අනුමතිොයගකනවත්තාවත්තංසම්පටිච්ඡිතංවිය

ගහොතීති ලද්ධක්පත්තා එවං ගච්ඡති ගච, වට්ටති. අනියයාකතත්වාති
නියයාතනං අකත්වා වත්තාවත්තං අ්පටියාගෙත්වා, අසම්පටිච්ඡාගපත්වාති

වුත්තංගහොති. වාකරතිපෙවාගර. 

1062. තස්මාඨානාතිඅත්තනාඨත්වාආණාපිතගභොජනසාලගතො.යථාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘ගභොජනසාලගතොනික්ඛමිත්වා අඤ්ඤත්ථ ගච්ඡතී’’ති (පාචි.
අට්ඨ.111). 

1063. සඞ්ඝිගක සඞ්ඝිකසඤ්ඤිගවමතිකපුග්ගලිකසඤ්ඤීනං වගසන 

තිෙපාචිත්තියං. තිොතීකතනාති අකුසලමූලත්තිකාදිගතො

සවාසනසමුච්ගඡේපහානවගසන අතික්කන්ගතන. තිෙදුක්ෙටන්ති
‘‘පුග්ගලිගක සඞ්ඝිකසඤ්ඤී, ගවමතිගකො, පුග්ගලිකසඤ්ඤී අඤ්ඤස්ස
පුග්ගලිගක ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (පාචි. 112) වචනගතො දුක්කටත්තයං
ගහොති. 

1064-5. චිමිලිෙං නාම පරිකම්මකතාය භූමියා ඡවිරක්ඛනත්ථං 

අත්ථරිතබ්බපිගලොතිකං. තට්ටිො නාමතාලපණ්ණාදීහි කතතට්ටිකා. චම්මං 
සීහචම්මාදි. ගසනාසනපරික්ඛාගර අක්පියචම්මං නාම නත්ථි. යථාහ 

‘‘අට්ඨෙථාසු හි ගසනාසනපරිගභොගග පටික්ඛිත්තචම්මං නාම න දිස්සති, 
තස්මා සීහචම්මාදීනංපරිහරගණගයවපටික්ගඛගපො ගවදිතබ්ගබො’’ති (පාචි. 

අට්ඨ. 112). ඉමස්ස ච අට්ඨකථාපාඨස්ස සාරත්ථදීපනියා (සාරත්ථ. ටී.
පාචිත්තිය3.112) එවංඅත්ගථොවණ්ණිගතො– 

‘‘සීහචම්මාදීනංපරිහරගණගයවපටික්ගඛගපොගවදිතබ්ගබො’’තිඉමිනා ‘‘න
භික්ඛගව මහාචම්මානි ධාගරතබ්බානි සීහචම්මං බයග්ඝචම්මං දීපිචම්මං, 

ගයො ධාගරයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති එවං වුත්තාය ඛන්ධෙපාළියා 
අධි්පායං විභාගවති. ඉෙං වුත්තං ගහොති – ‘‘අන්ගතොපි මඤ්ගච
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පඤ්ඤත්තානිගහොන්ති, බහිපිමඤ්ගච පඤ්ඤත්තානි ගහොන්තී’’ති (මහාව.
255) ඉමස්මිං වත්ථුස්මිං සික්ඛාපෙස්ස පඤ්ඤත්තත්තා මඤ්චපීගඨසු
අත්ථරිත්වා පරිගභොගගොගයවපටික්ඛිත්ගතො, භූමත්ථරණවගසනපරිගභොගගො
පන අ්පටික්ඛිත්ගතොති. යදි එවං ‘‘පරිහරගණගයව පටික්ගඛගපො’’ති ඉෙං
කස්මාවුත්තන්ති? යථා ‘‘අනුජානාමිභික්ඛගවසබ්බංපාසාෙපරිගභොග’’න්ති
(චූළව. 320) වචනගතො පුග්ගලිගකපි ගසනාසගන
ගසනාසනපරිගභොගවගසන නියමිතං සුවණ්ණඝටාදිකං පරිභුඤ්ජිතුං
වට්ටමානම්පි ගකවලංඅත්තගනොසන්තකංකත්වාපරිභුඤ්ජිතුංනවට්ටති, 
එවමිෙංභූමත්ථරණවගසන පරිභුඤ්ජියමානම්පිඅත්තගනොසන්තකංකත්වා
තං තං විහාරං හරිත්වා පරිභුඤ්ජිතුං න වට්ටතීති ෙස්සනත්ථං
‘‘පරිහරගණගයවපටික්ගඛගපොගවදිතබ්ගබො’’තිවුත්තන්ති. 

‘‘ඵලෙ’’න්ති ඉමිනා පාඨාගතං ඵලකපීඨගමව ෙස්සිතං. යථාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘ඵලකපීඨං නාම ඵලකමයං පීඨ’’න්ති (පාචි. අට්ඨ. 112). 

පාදපුඤ්ඡනින්ති කෙලිවාකාදීහි කතං පාෙපුඤ්ඡනිකං. භූමත්ථරණං නාම
චිමිලිකාය සති තස්සා උපරි, අසති සුද්ධභූමියං අත්ථරිතබ්බා

කටසාරකාදිවිකති. උත්තරත්ථරණං නාම සඞ්ඝිකමඤ්චපීඨාදීනං උපරි 
අත්ථරිතබ්බපච්චත්ථරණං. 

පත්තාධාරෙන්ති පත්තවලයාධාරකං. තං යථාවුත්තපරික්ඛාරං. 

 ච්ඡකතොති ගලඩ්ඩුපාතං අතික්කම්ම ගච්ඡගතො. සගච පන ොයගකහි 
ොනකාගලගයව සහස්සග්ඝනකම්පි කම්බලං ‘‘පාෙපුඤ්ඡනිං කත්වා
පරිභුඤ්ජථා’’ති දින්නං, තගථව පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. තස්මා ඉමං
මඤ්චපීඨාදිගසනාසනම්පි ‘‘අබ්ගභොකාගසපි යථාසුඛං පරිභුඤ්ජථා’’ති
ොයගකහි දින්නං ගච, සබ්බස්මිම්පි කාගල අබ්ගභොකාගස නික්ඛිපිතුං
වට්ටතීතිවෙන්ති. 

1066. ආරඤ්ඤගකනාපි සගච ගන්තබ්බං ගහොති, අගනොවස්සගක
ගනොසති මඤ්චපීඨාදිං රුක්ඛස්මිං ලග්ගගත්වා යථාසුඛං ගන්තබ්බන්ති
ගයොජනා. 

1067. උපචිොදීහීතිඑත්ථ ආදි-සද්ගෙනමූසිකා ගහිතා. නලුජ් තීතින

නස්සති. තං සබ් න්තිමඤ්චාදිකංසකලං. 

1068. අත්තකනො සන්තකෙති අත්තගනො පුග්ගලිගක මඤ්චාදිවිසගය. 

රද්කධති වුඩ්ඪභික්ඛුනා වා ඉස්සරාදීහි වා යක්ඛසීහාදීහි වා මඤ්චාදිගක

රුද්ගධ අජ්ඣාවුත්ගථ, අභිභවිත්වා ගහිගතති අත්ගථො. ආපදාසුපීති
බ්රහ්මචරියන්තරායාදීසු ච සන්ගතසු. ගච්ඡගතො භික්ඛුගනො අනාපත්තීති
ගයොජනා. 
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1069. කායවාචගතො, කායවාචාචිත්තගතො ච සමුට්ඨානං
කථිනසමුට්ඨානං නාම. පඤ්ඤත්තිං අජානිත්වා සයං අනුද්ධරන්තස්ස
කාගයනගහොති, අනාපුච්ඡන්තස්සවාචායගහොති, පඤ්ඤත්තිංජානිත්වාඑවං
අකගරොන්තස්ස සචිත්තගකන ගතගනව ද්වගයන සමුට්ඨාතීති ගවදිතබ්බං.

ගලඩ්ඩුපාතාතික්කගමො ක්රියං. මඤ්චාදීනං අනුද්ධරණාදි අක්රියං. 

පඨමගසනාසනකථාවණ්ණනා. 

1070-3. භිසීති පඨමසික්ඛාපගෙ වුත්තපඤ්ච්පකාරා ඉමිස්සා 

අට්ඨෙථාය ‘‘මඤ්චකභිසි වා පීඨකභිසි වා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 116) එවං

ෙස්සිතභිසි ච. පච්චත්ථරණං නාම පාවාගරො ගකොජගවො වා. ‘‘එත්තකගමව

වුත්තන්ති අට්ඨෙථාසු වුත්තං. ‘ඉෙඤ්ච අට්ඨකථාසු
තථාවුත්තභාවෙස්සනත්ථං වුත්තං, අඤ්ඤම්පි තාදිසං මඤ්චපීගඨසු
අත්ථරිතබ්බං පච්චත්ථරණගමවා’ති තීසුපි ගණ්ඨිපගෙසු වුත්ත’’න්ති

(සාරත්ථ. අට්ඨ. පාචිත්තිය 3.116) සාරත්ථදීපනියා ලිඛිතං. නිසීදනන්ති 
නිසීෙනචීවරං. 

තිණසන්ථාකරො එරකාදීනි තිණානි ද්වීසු තීසු ඨාගනසු ගගොගපත්වා

කතසන්ථාගරො. පණ්ණසන්ථාකරො නාම නාළිගකරාදිපණ්ගණ තගථව

ගගොගපත්වා කතසන්ථාගරො. සයන්ති එත්ථාති කසයයා.

‘‘සබ් ච්ඡන්නපරිච්ඡන්කන’’තිඉෙංසහගසයයකථාය වුත්තත්ථගමව. 

දසවිධං කසයයන්ති ෙසවිධාසු ගසයයාසු අඤ්ඤතරන්ති වුත්තං ගහොති. 

සන්ථරිත්වාපි වාති එත්ථ පි-සද්ගෙො සම්පිණ්ඩනත්ගථො, ගසො

සන්ථරාගපත්වාපීති ඉමං සම්පිණ්ගඩති. වා-සද්ෙං ‘‘සයං අනුද්ධරිත්වා’’ති
එත්ථ ‘‘අනුද්ධරිත්වා වා’’ති ගයොගජත්වා ‘‘අනුද්ධරාගපත්වා වා’’ති අයං

වික්ගපො සඞ්ගය්හති. තං ගසයයං. 

ආරාමස්සූපචාරන්ති ‘‘අපරික්ඛිත්තස්ස උපචාගරො නාම ගසනාසනගතො

ද්ගව ගලඩ්ඩුපාතා’’ති අට්ඨෙථායං වුත්තං උපචාරමාහ. අස්සාති විහාරස්ස 
පරික්ඛිත්තස්ස. 

1074. උභකයසන්ති ගසනාසනගසයයානං.අන්ගතොගබ්ගභ සන්ථරිත්වා
ගච්ඡගතොතිසම්බන්ගධො. 

1075. උපචාකර විහාරස්සාති එත්ථ විහාකරො නාම 

අන්ගතොගබ්භාදිසබ්බපරිච්ඡන්නගුත්තගසනාසනං. යථාහ අට්ඨෙථායං 
‘‘විහාගරොති අන්ගතොගබ්ගභො වා අඤ්ඤං වා සබ්බපරිච්ඡන්නං

ගුත්තගසනාසනංගවදිතබ්බ’’න්ති(පාචි.අට්ඨ.117). තත්ථ උපචාකරො නාම 
තංසමීපං ඨානං. යථාහ ‘‘උපචාගරති තස්ස බහි ආසන්ගන ඔකාගස’’ති. 

මණ්ඩකපො නාම පරිච්ඡන්නාපරිච්ඡන්නසන්නිපාතමණ්ඩගපො. යථාහ
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‘‘මණ්ඩගප වාති අපරිච්ඡන්ගන පරිච්ඡන්ගන වාපි බහූනං

සන්නිපාතමණ්ඩගප’’ති. ආදි-සද්ගෙන උපට්ඨානසාලාරුක්ඛමූලානි

සඞ්ගහිතානි. උපට්ඨානසාලා නාම අගුත්තා ගභොජනසාලා. යථාහ
‘‘උපට්ඨානසාලායං වාති ගභොජනසාලායං වා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 117). 

අගුත්තතා ච ‘‘ඨානස්ස අගුත්තතායා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 117) 
අට්ඨකථාවචනගතොගවදිතබ්බාති. 

1076. තිෙපාචිත්තියං වුත්තන්ති ‘‘සඞ්ඝිගක සඞ්ඝිකසඤ්ඤී, 
ගවමතිගකො, පුග්ගලිකසඤ්ඤී’’ති වාරත්තගය පාචිත්තියත්තයං වුත්තං.

ෙසවත්ථූසු භවං තෙන්ගතොගධත්තාති දසවත්ථුෙං, ෙසන්නං වා වත්ථු

ෙසවත්ථු, තංගයව දසවත්ථුෙන්ති භිසිආදිකං අඤ්ඤතරං ගසයයාභණ්ඩං. 

තස්සාති සන්ථාරකස්ස. ‘‘පුග්ගලිගක සඞ්ඝිකසඤ්ඤී, ගවමතිගකො, 
පුග්ගලිකසඤ්ඤීඅඤ්ඤස්සපුග්ගලිගකආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති(පාචි. 117) 

තිෙදුක්ෙටංදීපිතං. 

1077. උද්ධරිත්වාති අත්ථතගසයයං යථා උපචිකාහි න ඛජ්ජති, තථා 

පටිසාගමත්වා, ‘‘ගච්ඡගතො’’ති ඉමිනා සම්බන්ගධො. අඤ්කඤන 

වුද්ධභික්ඛුඉස්සරාදිනා. පලිබුද්කධතිගසනාසගනපරිබුද්ගධ නිවාරිගත. 

1078. සාකපක්කඛොව ච  න්ත්වාති ‘‘අජ්ගජව ගන්ත්වා ඉෙං 
පටිසාගමස්සාමී’’ති අගපක්ඛාසහිගතොව ගාමන්තරාදිං ගන්ත්වා. යථාහ
‘‘අජ්ගජව ආගන්ත්වා පටිජග්ගිස්සාමී’ති එවං සාගපක්ගඛො නදීපාරං වා

ගාමන්තරංවා ගන්ත්වා’’ති(පාචි.අට්ඨ.118). තත්ථඨත්වාති ගතට්ඨාගන
ඨත්වා, තගතො බහි ගච්ඡාමීති චිත්ගත උ්පන්ගනති වුත්තං ගහොති. යථාහ 
‘‘යත්ථස්සගමනචිත්තංඋ්පන්නං, තත්ගථවඨිගතො’’ති(පාචි.අට්ඨ.118). 

තං පුච්ඡතීතිසම්බන්ගධො. තං ගසයයං කඤ්චිගපගසත්වාආපුච්ඡතීතිවුත්තං
ගහොති.යථාහ‘‘කඤ්චි ගපගසත්වාආපුච්ඡතී’’ති(පාචි.අට්ඨ.118). එත්ථ ච 
පුරිමසික්ඛාපගෙ මඤ්චාදීනං පඤ්ඤත්තට්ඨානගතො අන්ගතොවිහාගර වා
ගහොතු බහි වා, ගලඩ්ඩුපාතාතික්කගමන, ඉධ උපචාරාතික්කගමන
පාචිත්තියන්තිඅයංවිගසගසො ගවදිතබ්ගබො. 

අබ්ගභොකාසම්හිමඤ්චාදිං, විහාගරගසයයමත්තකං; 
හිත්වාවජන්තස්සගෙොගසො, ගලඩ්ඩුපාතූපචාරගතොති. 

දුතියගසනාසනකථාවණ්ණනා. 

1079. කයො භික්ඛු සඞ්ඝිකාවාගස පුබ්බුපගතං භික්ඛුං ජානං අනුපඛජ්ජ 

ගසයයං ක්ගපයය ගච, අස්ස භික්ඛුගනො පාචිත්තියං සියාති ගයොජනා. 

පුබ්බුප කතො නාම වස්සග්ගගන පාගපත්වා දින්නං ගසනාසනං ගගහත්වා

වසන්ගතො.  ානන්ති ‘‘අනුට්ඨාපනීගයො අය’’න්ති ජානන්ගතො. 

අනුට්ඨාපනීයා නාම වුද්ධාෙගයො. යථාහ පදභා කන ‘‘ජානාති නාම
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වුඩ්ගඪොති, ගිලාගනොති, සඞ්ගඝන දින්ගනොති ජානාතී’’ති (පාචි. 121). 

අනුපඛජ් ාති අනුපවිසිත්වා, තස්ස පඨමං පඤ්ඤත්තං මඤ්චාදීනං

ආසන්නතරං වක්ඛමානලක්ඛණං උපචාරං පවිසිත්වාති අත්ගථො. කසයයං

ෙප්කපයයාති ෙසවිධාසු ගසයයාසු අඤ්ඤතරං අත්ථරිත්වා සයනංකගරයය, 
නිපජ්ගජයයාතිවුත්තංගහොති. වක්ඛතිච‘‘ෙසස්වඤ්ඤතරංගසයය’’න්තිආදි.

‘‘නිසජ්ජං වා’’ති ගසගසො. යථාහ පදභා කන ‘‘අභිනිසීෙති වා අභිනිපජ්ජති
වා’’ති. 

1080-2. උද්දිට්ඨමත්ථං නිද්දිසිතුකාගමො පඨමං ‘‘අනුපඛජ්ජගසයයං
ක්ගපයයා’’ති එත්ථ විනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘පාදකධොවනපාසාණා…කප.… දුක්ෙට’’න්ති. ගසනාසනං පවිසන්තස්ස
භික්ඛුගනොපාෙගධොවනපාසාණායාවතං මඤ්චංවාපීඨංවානික්ඛමන්තස්ස 
පනමඤ්චපීඨගතොයාව පස්සාවට්ඨානං, එත්ථන්තගරතුයංඨානං, ඉෙගමව
උපචාගරොති වුච්චතීති ගයොජනා. තත්ථ උපචාගරති ගයොජනා. 

 ාකධතුොමස්සාති‘‘යස්සසම්බාගධො භවිස්සති, ගසොපක්කමිස්සතී’’තිඑවං
උ්පන්නචිත්තස්ස.සයන්තිඑත්ථාති විග්ගගහො. 

1983. ‘‘පාචිත්තියස්සා’’ති උද්ගෙසගතො වුත්තං නිද්දිසිතුමාහ 

‘‘නිසීදන්තස්සා’’තිආදි. තත්ථාති තථා අනුපඛජ්ජ අත්ථතාය ගසයයාය. 

‘‘පාචිත්තියද්වය’’න්තිඉෙං ‘‘ද්ගවපිකගරොන්තස්සා’’ති ඉමංපච්ඡිමවික්පං
සන්ධාය වුත්තං. පුරිමවික්පද්වගය පන ‘‘නිසීෙන්තස්ස වා පාචිත්තියං, 
නිපජ්ජන්තස්ස වා පාචිත්තිය’’න්ති වත්තබ්බං. ඉමස්මිං වික්පත්තගය
පච්ගචකං ‘‘තිකපාචිත්තියං තිකදුක්කට’’න්ති උභයස්සාපි වත්තබ්බතා 

අට්ඨෙථායං වුත්තා. කථං? සඞ්ඝිගක සඞ්ඝිකසඤ්ඤී, ගවමතිගකො, 
පුග්ගලිකසඤ්ඤී නිසජ්ජං ක්ගපති, පාචිත්තියන්ති නිසජ්ජාය
තිකපාචිත්තියං, එවං ගසයයාය තිකපාචිත්තියං, උභයත්ථ
තිකපාචිත්තියද්වයන්තිඑවංවික්පද්වගය ද්වාෙසපාචිත්තියානි.පුග්ගලිගක
සඞ්ඝිකසඤ්ඤී, ගවමතිගකො, පුග්ගලිකසඤ්ඤී අඤ්ඤස්ස පුග්ගලිගක
නිසජ්ජං ක්ගපති, දුක්කටන්ති නිසජ්ජාය තිකදුක්කටං, එවං ගසයයාය
තිකදුක්කටං, උභයත්ථ තිකදුක්කටද්වයන්ති ද්වාෙස දුක්කටානි ච 
ගවදිතබ්බානි. 

1084. ෙකරොන්තස්සාති එත්ථ ‘‘නිසීෙනාදි’’න්ති පකරණගතො ලබ්භති. 

තිෙපාචිත්තියං වුත්තන්ති ‘‘සඞ්ඝිගක සඞ්ඝිකසඤ්ඤී, ගවමතිගකො, 

පුග්ගලිකසඤ්ඤී’’ති වික්පත්තගය තිකපාචිත්තියං පාළියං (පාචි. 122) 

වුත්තං. එවං පුග්ගලිගකපි තිකදුක්කටං වුත්තං. ගතනාහ ‘‘පුග් කල

තිෙදුක්ෙට’’න්ති. ඉමිනා යථාවුත්තපාචිත්තියදුක්කටානි සාමඤ්ගඤන
තිගකපක්ඛිපිත්වාඑවංවුත්තානීති ගවදිතබ්බං. 

1085-6. ‘‘වුත්තූපචාර’’න්තිආදිගාථාද්වගය විහාරස්ස වුත්තූපචාරං
මුඤ්චිත්වා උපචාගර වා අබ්ගභොකාගසපි වා සන්ථරගතොපි වා
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සන්ථරාපයගතොපි වා තත්ථ නිසීෙගතො වා දුක්කටං වුත්තං. තත්ථ 

සබ්බත්ගථව තස්ස නිවාගසො වාරිගතොති ගයොජනා. තත්ථ විහාරස්සාති

යථාවුත්තගසනාසනස්ස. උපචාකරති අවිදූගර. අබ්කභොොකසති තස්ස 
ගසනාසනස්සනච්චාසන්ගනඅඞ්ගණ්පගෙගස. 

නිසීදකතොවාති වාග්ගහගණනනිපජ්ජගතොවාද්ගවපිකගරොන්තස්සවාති

සඞ්ගණ්හාති. යථාහ පාළියං ‘‘අභිනිසීෙති වා අභිනිපජ්ජති වා, ආපත්ති 

දුක්කටස්සා’’ති (පාචි. 122). තත්ථාති තස්මිං පුබ්බූපගතස්ස පත්ගත

ගසනාසගන. සබ් ත්කථවාති යථාවුත්තූපචාරගතො අන්ගතො ච බහි ච

අන්තමගසො අජ්ගඣොකාගසපීති සබ්බත්ගථව. තස්සාති අනත්තමනස්ස

අනුපඛජ්ජගසයයංක්පයගතොතස්ස විසභාගපුග්ගලස්ස. නිවාකසොවාරිකතො 
පරවිගහඨගකන සහවාසස්ස මහානත්ථකරත්තාති අධි්පාගයො. යථාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘එවරූගපන හිවිසභාගපුග්ගගලනඑකවිහාගරවාඑකඞ්ගගණ
වා වසන්ගතන අත්ගථො නත්ථි, තස්මා සබ්බත්ගථවස්ස නිවාගසො
වාරිගතො’’ති(පාචි.අට්ඨ.122). 

1087. ‘‘සීතාදිඋපපීළිතස්සා’’ති පෙච්ගඡගෙො, සීතාදීහි උපපීළිතස්ස 

බාධිතස්සාතිඅත්ගථො. ආදි-සද්ගෙන‘‘උණ්ගහනවා’’තිආදිකං සඞ්ගණ්හාති.

යථාහ ‘‘සීගතනවා උණ්ගහන වා පීළිගතො පවිසතී’’ති. එත්ථ ආපදා නාම
බහිසයන්තස්සජීවිතබ්රහ්මචරියන්තරායාපජ්ජනං. 

1088. ඉදං සික්ඛාපෙංදුක්ඛගවෙනංගහොතීතිගයොජනා. 

අනුපඛජ්ජකථාවණ්ණනා. 

1089. නික්ෙඩ්කඪයයාති නීහගරයය. නික්ෙඩ්ඪාකපයය වාති
නීහරාගපයයවා. 

1990. බහූ භූමිගයොවාලිකාතලසඞ්ඛාතායස්සගසො  හුභූකමො, පාසාගෙො. 
සමාසන්තවිධිවගසන‘‘බහුභූගමො’’තිවුච්චති. 

1091. ඨකපත්වාඨකපත්වාතිතස්මිංතස්මිංඨාගනගතිනිවත්තිංකත්වා 
කත්වා. 

1092. අයංනකයොති‘‘නික්ඛමා’තිඑකවචගනනගච්ඡන්ගතඅගනගකපි 
ද්වාරගකොට්ඨගක අතික්කන්ගත ආණාපකස්ස එකාව ආපත්ති ගහොති, 
ඨිතට්ඨානගතො ඨත්වා ඨත්වා නීහරන්තස්ස ද්වාරගකොට්ඨගණනාය

ගහොතී’’ති අයං නගයො. ආණත්තියා ඛකණකයවාති ‘‘ඉමං නික්කඩ්ඪාහී’’ති 
ආණත්තික්ඛගණගයව. 

1093. එොවාතිඑත්ථ‘‘පාචිත්තිගහොතී’’තිවත්තබ්ගබො.  හුොනිකචති
එත්ථ ‘‘ද්වාරානී’’ති වත්තබ්බං, අතික්කාගමතීති සම්බන්ගධො. ‘‘එත්තගක



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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ද්වාරගකොට්ඨගක අතික්කමාගපත්වා නික්කඩ්ඪාහී’’ති ච ‘‘යාව 
පරියන්තද්වාරගකොට්ඨකා නික්කඩ්ඪාහී’’ති ච ‘‘බහූ ද්වාරගකොට්ඨගක
අතික්කාගමත්වා නික්කඩ්ඪාහී’’ති ච ආණත්තත්තා බහූ ද්වාරගකොට්ඨගක

අතික්කාගමත්වා සගච නික්කඩ්ඪතීති අත්ගථො. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘සගච
පන එත්තකානි ද්වාරානි නික්කඩ්ඪාහී’ති වා ‘යාව මහාද්වාරං, තාව
නික්කඩ්ඪාහී’ති වා එවං නියගමත්වා ආණත්ගතො ගහොති, ද්වාරගණනාය
පාචිත්තියානී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 126). බහූනි පාචිත්තියානි ගහොන්තීති
ගයොජනා. 

1094. උපට්ඨානසාලාදීති එත්ථ නිස්සක්කත්ගථ පච්චත්තවචනගතො

උපට්ඨානසාලාදිගතොති අත්ගථො ගගහතබ්ගබො. ‘‘උපචාරකතො’’ති ඉමිනා
සමානාධිකරණත්තා විහාරස්ස උපට්ඨානසාලාදිගතො උපචාරගතොති වුත්තං

ගහොති. යථාහ  ණ්ඨිපකද ‘‘උපචාගරො නාම
උපට්ඨානසාලාදිමත්තගමවා’’ති.කාගයනපි වාචායපිතථානික්කඩ්ඪගනච

දුක්කටන්ති වක්ඛමාගනන සහ ගයොජනා. තස්සාති උපසම්පන්නස්ස. ආදි-
සද්ගෙන මණ්ඩපාෙගයො ගහිතා. යථාහ ‘‘විහාරස්ස උපචාරා වා
උපට්ඨානසාලාය වා මණ්ඩපා වා රුක්ඛමූලා වා අජ්ගඣොකාසා වා
නික්කඩ්ඪති වානික්කඩ්ඪාගපති වා, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (පාචි. 127). 

‘‘වාචායා’’තිඉමිනා ‘‘නික්ඛමා’’තිච‘‘ඉමංනික්කඩ්ඪාහී’’තිආණාපනඤ්ච

ගහිතං. ‘‘තථා’’තිඉමිනාඑගකනපගයොගගනඑකාපත්ති, නානාපගයොගගසු
පගයොගගණනාය, ද්වාරගණනාය වා ගහොතීති වුත්තගමව පකාරං
උපසංහරති. 

1095. ‘‘තථා’’තිඉෙං‘‘ඉතරංනික්කඩ්ඪන්තස්සදුක්කට’’න්තිඉමිනාපි
ගයොගජතබ්බං. යථා විහාරූපචාරගතො උපට්ඨානසාලාදිගතො උපසම්පන්නං
නික්කඩ්ඪන්තස්ස, නික්කඩ්ඪාගපන්තස්ස ච දුක්කටං ගහොති, තථා
අනුපසම්පන්නස්ස විහාරගතො ච විහාරූපචාරගතො ච නික්කඩ්ඪනාදිං
කගරොන්තස්ස භික්ඛුගනො දුක්කටං ගහොතීති අත්ගථො. තථා විහාරස්සූපචාරා
වා විහාරා වා සබ්ගබසම්පි පරික්ඛාරං නික්කඩ්ඪන්තස්ස දුක්කටන්ති

ගයොජනා. සබ්ක සන්ති උපසම්පන්නානුපසම්පන්නානං. පරික්ඛාරන්ති

අන්තමගසො රජනඡල්ලිපි සඞ්ගය්හති. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘අන්තමගසො 
රජනඡල්ලිම්පී’’ති(පාචි.අට්ඨ.126). 

1096. ‘‘අසම් ද්කධසූ’’ති ඉමිනා බයතිගරකගතො අසිථිලබද්ගධසු 

පරික්ඛාගරසුඑකිස්සාගයවආපත්තියාසම්භවංෙස්ගසති.යථාහ අට්ඨෙථායං 
‘‘ගාළ්හං බන්ධිත්වා ඨපිගතසු පන එකාව ආපත්තී’ති මහාපච්චරියං
වුත්ත’’න්ති (පාචි. අට්ඨ. 126). සිථිලබන්ධනං පන සම්මා බන්ධනං න

ගහොතීතිඅසම්බද්ධවචගනනගහිතන්ති ෙට්ඨබ්බං. අස්ස භික්ඛුස්සවත්ථූනං
ගණනාය දුක්කටං පරිදීපගයති ගයොජනා, පරික්ඛාරං නීහරන්තස්ස, 
නීහරාගපන්තස්සචඅස්සභික්ඛුගනොති වුත්තංගහොති. 
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1097-8. අන්කතවාසින්ති ච සද්ධිවිහාරිෙන්ති ච එත්ථ

‘‘අසම්මාවත්තන්ත’’න්තිගසගසො.යථාහ අනාපත්තිවාකර ‘‘අන්ගතවාසිකං
වාසද්ධිවිහාරිකංවාන සම්මාවත්තන්තංනික්කඩ්ඪතී’’තිආදි (පාචි.128). 

නික්ෙඩ්ඪන්තස්සාති එත්ථ ‘‘නික්කඩ්ඪාගපන්තස්සා’’ති ගසගසො. 
අසම්මාවත්තන්තං අන්ගතවාසිං වා අලජ්ජිං වා තථා අසම්මාවත්තන්තං 

සද්ධිවිහාරිකං වා උම්මත්තකංවා කතසං අන්ගතවාසිආදීනං පරික්ඛාරං වා
අත්තගනො වසනට්ඨානා වා තථා විස්සාසිකස්ස වසනට්ඨානා වා 
නික්කඩ්ඪන්තස්ස, නික්කඩ්ඪාගපන්තස්ස වා උපසම්පන්නං වා
අනුපසම්පන්නං වා සඞ්ඝිකවිහාරා නික්කඩ්ඪන්තස්ස සයං උම්මත්තකස්ස
වාඅනාපත්තිපකාසිතාති ගයොජනා. 

අට්ඨෙථායං ‘‘අලජ්ජීආෙගයො පන අත්තගනො වසනට්ඨානගතොගයව

නික්කඩ්ඪතබ්බා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 128) වුත්තං, පාළියඤ්ච ‘‘අත්තගනො
පුග්ගලිගක අනාපත්තී’’ති (පාචි. 127) වුත්තං, ‘‘අත්තගනො විස්සාසිකස්ස
වසනට්ඨානා’’ති ඉෙං කස්මා වුත්තන්ති ගච? ඉමස්ගසව පාඨස්ස
අනුගලොමගතො වුත්තං. අන්ගතවාසිකන්තිආදීසු පඨමං 
අසම්මාවත්තනාදිභාගවන ‘‘නික්කඩ්ඪස්සාමී’’ති චින්ගතත්වා
නික්කඩ්ඪන්තස්ස චිත්තලහුපරිවත්තිතායගකොගපඋ්පන්ගනපිඅනාපත්ති. 

1099. ‘‘තථා’’ති ඉමිනා ‘‘නික්කඩ්ඪන්තස්සා’’ති ච තත්ගථව ගසසං 
‘‘නික්කඩ්ඪාගපන්තස්සා’’ති(පාචි.අට්ඨ.126) ච‘‘තස්සපරික්ඛාරංවා’’ති

ච යථාවුත්තං උපසංහරති. ‘‘සඞ්ඝාරාමාපි සබ් ස්මා’’ති ඉෙං

කලහකාරගකගනව ගයොගජතබ්බං. යථාහ අට්ඨෙථායං 
‘‘භණ්ඩනකාරකකලහකාරකගමව සකලසඞ්ඝාරාමගතො නික්කඩ්ඪතුං 
ලභති.ගසොහිපක්ඛංලභිත්වාසඞ්ඝම්පිභින්ගෙයයා’’ති(පාචි.අට්ඨ.128). 

ඉදං තූති එත්ථ විගසසත්ථගජොතගකන තු-සද්ගෙන වුත්තවිගසසනං විනා

අවගසසවිනිච්ඡගයො අනන්තරසදිගසොගයවාති දීගපති. තිසමුට්ඨානං 
කායචිත්තවාචාචිත්තකායවාචාචිත්තගතොසමුට්ඨානගතොති. 

නික්කඩ්ඪනකථාවණ්ණනා. 

1100-1. මජ්ඣිමාසීසඝට්ටායාති සීසං න ඝට්ගටතීති අසීසඝට්ටා, 
මජ්ඣිමස්ස අසීසඝට්ටා මජ්ඣිමාසීසඝට්ටා, තාය, පමාණමජ්ඣිමස්ස
පුරිසස්ස සීසාඝට්ටන්පමාණුබ්ගබධගහට්ඨිමතලායාති අත්ගථො. 

කවහාසකුටියාති පෙරාදීහි උපරි අච්ඡන්නතලාය ද්විභූමිකාදිගභොය කුටියා. 

උපරීති මත්ථගක, අකතපෙරාදිඅත්ථරණාය තුලාමත්තයුත්තාය

උපරිමතගලති වුත්තං ගහොති. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘යාහි කාහිචි උපරි
අච්ඡන්නතලාද්විභූමිකකුටිවා තිභූමිකාදිකුටිවා‘ගවහාසකුටී’තිවුච්චති, ඉධ

පනඅසීසඝට්ටාඅධි්ගපතා’’ති(පාචි. අට්ඨ.131). ආහච්චපාදකෙ මඤ්කචති

‘‘ආහච්චපාෙගකොනාමමඤ්ගචොඅඞ්ගගවිජ්ඣිත්වාඨිගතො ගහොතී’’ති පාළියං 
ෙස්සිගත අටනිසීසානි විජ්ඣිත්වා පාෙසිඛං ආවුණිත්වා උපරිසිඛාය
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අනාගකොටිතආණිම්හි ඨිතමඤ්ගචති අත්ගථො. ආහච්චපාෙගක පීගඨති 

සම්බන්ගධො. යථාහ පාළියං ‘‘ආහච්චපාෙකංනාම පීඨං අඞ්ගග විජ්ඣිත්වා
ඨිතංගහොතී’’ති(පාචි.131). ගසොගයවත්ගථො. 

තස්මිං ආහච්චපාෙගක මඤ්ගච වා පීගඨ වා නිසීෙන්තස්ස වා
නිපජ්ජන්තස්සවාතස්සභික්ඛුගනොපගයොගගණනාය පාචිත්තිගයොසියුන්ති
ගයොජනා. 

1102-3. සඞ්ඝිගක සඞ්ඝිකසඤ්ඤිගවමතිකපුග්ගලිකසඤ්ඤීනං වගසන 

තිෙපාචිත්තියං. පුග් කලති පුග්ගලිගක විහාගර. ගවහාසකුටියා…ගප.… 
ගණනාගයව තස්ස තිකදුක්කටන්ති ගයොජනා. පුග්ගලිගක 

සඞ්ඝිකසඤ්ඤිගවමතිකඅඤ්ඤපුග්ගලිකසඤ්ඤීනංවගසන තිෙදුක්ෙටං. 

කහට්ඨා අපරිකභොක  වාති ොරුසම්භාරාදීනං වගසන ගහට්ඨිමතගල

අවලඤ්ගජ වා. සීසඝට්ටාය වාති සීසඝට්ටන්පමාණතලාය කුටියා වා. 

අකවහාසවිහාකරවාති අගවහාසකුටියාභූමියංකතපණ්ණසාලාදීසු.එත්ථාපි 

‘‘විස්සාසිෙවිහාකර’’ති ඉෙං ‘‘අත්තගනො පුග්ගලිගක අනාපත්තී’’ති (පාචි.
132) ඉමස්සඅනුගලොමනගතොවුත්තං. 

1104. යත්ථ පටාණි වා දින්නාති යස්මිං මඤ්ගච පාෙසීසානං උපරි 
අටනිමත්ථකගතො තිරියං ආණි පගවසිතා ගහොති, තත්ථ අභිනිසීෙගතො, 

අභිනිපජ්ජගතො වා න ගෙොගසොති ගයොජනා. තත්ථාති පුබ්ගබ

වුත්තඅපගවසිතපටාණිම්හි මඤ්ගච වා පීගඨ වා. ‘‘ඨත්වා’’ති ඉමිනා

නිපජ්ජනං නිවත්ගතති. ලක තීති උපරිබද්ධඅඞ්කුසසික්කාදීසු යං කිඤ්චි

පරික්ඛාරං ලගගති. ඉදං සික්ඛාපෙං සමුට්ඨානගතො එෙෙකලොකමන 
සික්ඛාපගෙනසමංමතන්තිගයොජනා. 

ගවහාසකුටිකථාවණ්ණනා. 

1105. යාවද්වාරස්සකෙොසම්හාතිඑත්ථ‘‘මහල්ලකස්සවිහාරස්සා’’ති 
ගසගසො, ‘‘මහල්ලගකොනාමවිහාගරොසස්සාමිගකො වුච්චතී’’ති (පාචි. 136) 

පාළියං වුත්තත්තා කාරාගපතානං ොයකානං සම්භවගතො මහල්ලකස්ස
‘‘විහාගරොනාමඋල්ලිත්ගතොවාගහොතිඅවලිත්ගතොවා උල්ලිත්තාවලිත්ගතො
වා’’ති ෙස්සිතගභෙස්ස විහාරස්ස ද්වාරගකොසසඞ්ඛාතපිට්ඨසඞ්ඝාටස්ස

‘‘සමන්තා හත්ථපාසා’’ති (පාචි. 136) පාළියං 
වුත්තද්වාරකවාටපුථුල්පමාණද්වාරබාහසමීපං අවධිං කත්වාති අත්ගථො.

යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘ද්වාරගකොගසො නාම පිට්ඨසඞ්ඝාටස්ස සමන්තා
කවාටවිත්ථාර්පමාගණොඔකාගසො’’ති(පාචි.අට්ඨ.135). 

අග් ෙට්ඨපනායාති එත්ථ අග්ගළසහචරිගයන තංසහිතද්වාරකවාගටන
යුත්තද්වාරබාහානගමවවුත්තත්තාද්වාරබාහානං නිච්චලත්ථායාතිඅත්ගථො.



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘සකවාටස්ස ද්වාරබන්ධස්ස නිච්චලභාවත්ථායාති

අත්ගථො’’ති (පාචි. අට්ඨ. 135). ලිම්පිතබ් න්ති එත්ථ ‘‘පුන්පුන’’න්ති

ගසගසො.යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘පුන්පුනංලිම්පිතබ්ගබොවාගලපාගපතබ්ගබො
වා’’ති (පාචි.අට්ඨ.135). තිණමත්තිකානංඋපරිපුන්පුනංමත්තිකාගලගපො
කාතබ්ගබොති අත්ගථො. 

1106-7. ගයො ගඤගයයො, අයං නගයොති සම්බන්ගධො, ‘‘පුන්පුනං

ලිම්පිතබ්බං වා ගලපාගපතබ්බගමව වා’’ති ගයො වුත්ගතො, අයං නකයො 

ගවදිතබ්ගබොති අත්ගථො. ආගලොකං සන්ගධති පිගධතීති ආකලොෙසන්ධි, 
වාතපානකවාටානගමතං අධිවචනං. යථාහ ‘‘ආගලොකසන්ධීති
වාතපානකවාටකා වුච්චන්තී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 135). එත්ථ කවාටස්ස
සාමන්තා කවාටද්වාරඵලකවිත්ථාර්පමාණං ගලපට්ඨානං. යථාහ
‘‘සබ්බදිසාසු කවාටවිත්ථාර්පමාගණොඔකාගසො’’ති(පාචි.අට්ඨ.135). 

එත්ථායමධි්පාගයො – වාතපානකවාටස්ස සාමන්තා
ද්වාරඵලකවිත්ථාර්පමාගණඨාගනතිණ්ණංමත්තිකානංඋපරිපියත්තකං
බහලං ඉච්ඡති, තත්තගක ඨාගන ආගලොකසන්ධි පරිකම්මත්ථාය
ලිම්පිතබ්ගබො වා ගලපාගපතබ්ගබො වාති. ‘‘පුන්පුනං ඡාොගපසි පුන්පුනං
ගලපාගපසී’’ති (පාචි. 134) ඉමස්මිං වත්ථුස්මිං උ්පන්නගෙොගසන
සික්ඛාපෙස්ස පඤ්ඤත්තත්තා ගලපං අනුජානන්ගතන ච ද්වාරබන්ධනස්ස
සාමන්තා අඩ්ඪගතයයහත්ථ්පමාගණගයව පගෙගස පුන්පුනං ගලපස්ස 
අනුඤ්ඤාතත්තා තගතො අඤ්ඤත්ථ පුන්පුනං ලිම්ගපන්තස්ස වා
ලිම්පාගපන්තස්ස වා භිත්තියං මත්තිකාහි කත්තබ්බකිච්චං නිට්ඨාගපත්වා
පුන චතුත්ථගලගප දින්ගන පාචිත්තිගයන භවිතබ්බන්ති වෙන්ති. 

 ණ්ඨිපකදසු පන තීසුපි පුන්පුනං ගලපොනස්ස වුත්ත්පමාණගතො
අඤ්ඤත්ථපටික්ඛිත්තමත්තංඨගපත්වා පාචිත්තියස්සඅවුත්තත්තාදුක්කටං
අනුරූපන්තිවුත්තං. 

ඡදනස්සාති පදභා කන වුත්තානං

ඉට්ඨකාසිලාසුධාතිණපණ්ණච්ඡෙනානං අඤ්ඤතරස්ස. ද්වත්තිපරියායන්ති

එත්ථ අට්ඨෙථායං ‘‘පරියාගයනාති පරික්ගඛගපන, එවං ඡෙනං පන

තිණපණ්ගණහි ලබ්භතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 136) වුත්තත්තා පරියායන්ති 
තිගණහිවා පණ්ගණහිවා පරික්ඛිපිත්වාඡෙනගමවගගහතබ්බං. ඉට්ඨකාය
වා සිලාය වා සුධාය වා ඡෙගන ලබ්භමානං මග්ගගන ඡෙනං පන
උපලක්ඛණවගසනලබ්භති.ද්වත්තිපරියාගයන ඡෙනඤ්ච‘‘සබ්බම්පිගචතං

ඡෙනං ඡෙනූපරි ගවදිතබ්බ’’න්ති (පාචි. අට්ඨ. 136) අට්ඨෙථාවචනගතො

උපරූපරි ඡෙනවගසන ගවදිතබ්බං. හරිතං නාම පුබ්බණ්ණාදි. යථාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘හරිතන්ති ගචත්ථ සත්තධඤ්ඤගභෙං පුබ්බණ්ණං, 
මුග්ගමාසතිලකුලත්ථඅලාබුකුම්භණ්ඩාදිගභෙඤ්ච අපරණ්ණං
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අධි්ගපත’’න්ති(පාචි. අට්ඨ.135). ඉගමසුඅඤ්ඤතරස්සාභාගවනඅහරිතං
නාම. 

අධිට්කඨයයන්ති විධාතබ්බං. තකතො උද්ධන්ති තීහි පරියාගයහි වා තීහි

මග්ගගහිවාඋද්ධං.යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘තිණ්ණංමග්ගානංවාපරියායානං

වා උපරී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 136). පාචිත්තියං කහොතීති වක්ඛමානදූරතාය
යුත්ගත අහරිතට්ඨාගන ඨත්වා සංවිෙහිත්වා තික්ඛත්තුං ඡාොගපත්වා
තතියවාගර ‘‘එවං කගරොහී’’ති ආණාගපත්වා පක්කමිතබ්බං.
අපක්කමන්ගතන තුණ්හීභූගතන ඨාතබ්බං, තගතො උත්තරි චතුත්ථවාගර 
ඡෙනත්ථං විෙහන්තස්ස ඉට්ඨකාදිගණනාය, තිගණසු තිණගණනාය, 

පණ්ගණසු පණ්ණගණනාය පාචිත්තියන්ති වුත්තං ගහොති. යථාහ පාළියං 
‘‘මග්ගගන ඡාගෙන්තස්ස ද්ගව මග්ගග අධිට්ඨහිත්වා තතියාය මග්ගං

ආණාගපත්වා පක්කමිතබ්බ’’න්තිආදි(පාචි.136). තතියායමග් න්ති එත්ථ 

තතියායාති උපගයොගත්ගථ සම්පොනවචනං, තතියං මග්ගන්ති අත්ගථො. 

තත්ථාතිහරිගත, ‘‘සගචහරිගතඨිගතොඅධිට්ඨාති, ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති
(පාචි. 137) වචනගතො අධිට්ඨානාය තිට්ඨගතොති ලබ්භති. බීජගරොපනගතො

පට්ඨාය යාව සස්සං තිට්ඨති, තාව හරිතං නාම. යථාහ අට්ඨෙථායං 
‘‘යස්මිම්පි ගඛත්ගත වුත්තං බීජං න තාව සම්පජ්ජති, වස්ගස පන පතිගත
සම්පජ්ජිස්සතී’’තිආදි(පාචි.අට්ඨ.135). 

1108-9. අහරිතට්ඨාගනපි තිට්ඨගතො පරිච්ගඡෙං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘පිට්ඨිවංකස’’තිආදි. ‘‘පිට්ඨිවංකස’’ති ඉෙං වංසයුත්තගසනාසනවගසන
වුත්තං.කණ්ණිකංගාහාගපත්වාකතගසනාසනස්සාපිඋපලක්ඛණං ගහොති. 

පිට්ඨිවංකසති ච ‘‘ගඞ්ගායං ගඝොගසො’’තිආදීසු විය සාමීපිකාධාගර භුම්මං.

කුගතොයං විගසගසො ලබ්භතීති? අට්ඨෙථායං ‘‘පිට්ඨිවංසස්ස වා
කූටාගාරකණ්ණිකාය වා උපරි, ථුපිකාය වා පස්ගස නිසින්ගනො ගහොතී’’ති
(පාචි. අට්ඨ. 135) වුත්තවිධානගතො ලබ්භති. ‘‘නිසින්ගනො’’ති 

අට්ඨෙථාවචනගතො ඨිකතොතිඑත්ථගතිනිවත්තිසාමඤ්ගඤන නිසින්ගනො ච

වුත්ගතොතිගගහතබ්ගබො. යස්මිංඨාකනතිඑත්ථ ‘‘අහරිගත’’ති පකරණගතො

ලබ්භති. ‘‘ඨාතු’’න්තිඉෙංඅධිට්ඨානකරණත්ථායඨානං ගගහත්වාවුත්තන්ති
‘‘තස්ස අන්ගතො අහරිගතපි ඨත්වා අධිට්ඨාතුං න ලබ්භතී’’ති (පාචි. අට්ඨ.

136) අට්ඨෙථාවචනගතොවිඤ්ඤායති. 

පතකනොොසකතොති එත්ථ පඨමත්ගථ ගතො-පච්චගයො. තඤ්හි ඨානං

විහාරස්ස පතගනොකාගසොති ගයොජනා. හීති ගහතුඅත්ගථ වත්තමානගතො
යස්මා අහරිගත පතන්තස්ස විහාරස්ගසතං ඨානං පතගනොකාගසො, තස්මා
තත්ථඨාතුංනවට්ටතීතිගගහතබ්බං. 

1111. ඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ ආගෙො තාව විහාරපෙස්ස පදභා කන 
‘‘විහාගරො නාම උල්ලිත්ගතො වා’’තිආදිවුත්තත්තා (පාචි. අට්ඨ. 136) 
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තබ්බිපරියායගතො තිගණගහව කතඡෙනභිත්තිකා කුටි තිණකුටිකාති

විඤ්ඤායතීතිතිණඡෙනාකුටිකා තිණකුටිො. 

ද්වත්තිපරියායකථාවණ්ණනා. 

1112.  ානන්ති ගතොයස්ස ස්පාණකභාවං ජානන්ගතො. සිඤ්කචයය

සිඤ්චාකපයයාතිඑත්ථ‘‘ගතනඋෙගකනා’’තිවත්තබ්බං. යථාහ අට්ඨෙථායං 
‘‘ගතනඋෙගකනසයංවාසිඤ්ගචයයා’’තිආදි (පාචි.අට්ඨ.140). 

1113. ගයො පන ධාරං අච්ඡින්දිත්වා සගච මත්තිකං සිඤ්ගචයය, එවං
සිඤ්චගතොතස්සාතිගයොජනා. 

1114-5. සන්දමානෙන්ති ගතොයවාහිනිං. මාතිෙං ආළිං. සම්මුඛං

ෙකරොන්තස්සාතිඋෙකංන්හායිතුමිච්ඡිතං යදි, සයංඅභිමුඛංකගරොන්තස්ස.

තත්ථ තත්ථ බන්ධගතො අස්ස භික්ඛුස්ස පගයොගගණනාය ආපත්ති සියාති

ගයොජනා. පකයො  ණනාතිපගයොගගණනාය, උෙකංබන්ධිත්වාබන්ධිත්වා 
යථිච්ඡිතදිසාභිමුඛකරණපගයොගානංගණනායාතිඅත්ගථො. 

1116-7. යං ජලංතිණාදිම්හි පක්ඛිත්ගතසගචඛයං වාආවිලත්තං වා
ගච්ඡති, තාදිගස උෙගක මත්තිකං, තිණගමව වා සගච සකටපුණ්ණම්පි

එකගතො පක්ඛිගපයය, එවං පක්ඛිපන්තස්ස එකා පාචිත්ති. එකෙෙං 

මත්තිකං, තිණගමව වා. වා-සද්ගෙන කට්ඨගගොමයාදිං වා පක්ඛිපන්තස්ස

පගයොගගණනාය පාචිත්තියන්ති ගයොජනා. ආවිලත්තන්ති පාණකා යථා 
නස්සන්ති, තථා ආලුළිතභාවං. ඉමිනා එවං අවිනස්සමානපාණගක
මහාඋෙගක තිණාදිං පක්ඛිපන්තස්ස අනාපත්තිභාවං දීගපති. යථාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘ඉෙං පන මහාඋෙකං…ගප.… සන්ධාය වුත්ත’’න්ති (පාචි.
අට්ඨ.140). 

1118. දුක්ෙටං කහොතීති ආණාපනපච්චයා දුක්කටං ගහොති. එො 
පාචිත්ති. 

1119. සබ් ත්ථාති ස්පාණගක ච අ්පාණගක ච. විමතිස්සාති
සහචරිගයනවිමතිසහිතමාහ. 

1120. ‘‘සබ් ත්ථාපාණසඤ්ඤිස්සා’’තිආදීසු අධිකාරගතො ලබ්භමානං 
‘‘සිඤ්චනාදීසුයංකිඤ්චිකගරොන්තස්සා’’තිඉෙං පච්ගචකංසම්බන්ධනීයං. 

සබ් ත්ථාතිස්පාණගක, අ්පාණගකච. අපාණසඤ්ඤිස්සාතිඑවංකගතන

පගයොගගනනස්සමානාපාණකාන සන්තීතිසඤ්ඤිස්ස. අසඤ්චිච්චාතියථා
පාණකා න නස්සන්ති, එවං ඝටාදීහි ගහිතං ස්පාණකඋෙකං උෙගකගයව
ඔසිඤ්චන්තස්ස වා ඔසිඤ්චාගපන්තස්ස වා වට්ටිත්වා තස්මිං උෙගක

තිණාදිම්හි පතිගත අසඤ්චිච්ච කතං නාම ගහොති. අසතිස්සාති අසතියා 
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කගරොන්තස්ස. අ ානකතොති පාණකානං අත්ථිභාවං අජානිත්වා 
කගරොන්තස්ස. 

1121-2. වධකචිත්ගත සති සත්තගම ස්පාණකවග්ගග 

පඨමසික්ඛාපදස්ස විසයභාවගතො තගතො විගසගසතුමාහ ‘‘විනා

වධෙචිත්කතනා’’ති. ඉමස්මිංසික්ඛාපගෙ පාළියං (පාචි.140) ‘‘ස්පාණකං 

උෙක’’න්ති ඉමිනා අට්ඨෙථාගතං පඨමඞ්ගඤ්ච ‘‘ජාන’’න්ති ඉමිනා
දුතියඞ්ගඤ්ච ‘‘සිඤ්ගචයය වා සිඤ්චාගපයය වා’’ති ඉමිනා චතුත්ථඞ්ගඤ්ච 
වුත්තං, න වුත්තං තතියඞ්ගං. තඤ්ච ගඛො වධකචිත්තස්ස සත්තමවග්ගග 

පඨමසික්ඛාපකදන පාචිත්තියවචනගතො එත්ථ තෙභාවලක්ඛණං තතියඞ්ගං 

වුත්තගමව ගහොතීතිඅධි්පාගයන අට්ඨෙථායං වුත්තන්ති ආහ ‘‘විනා

වධකචිත්ගතනා’’ති. ගතගනවාහ ‘‘චත්තාකරවස්ස අඞ් ානි, නිද්දිට්ඨානි

මකහසිනා’’ති. අස්සාතිඉමස්ස සික්ඛාපෙස්ස. 

1123. ස්පාණකසඤ්ඤිස්ස ‘‘පරිගභොගගන පාණකා මරිස්සන්තී’’ති 
පුබ්බභාගග ජානන්තස්සාපි සිඤ්චනසිඤ්චාපනං ‘‘පදීගප නිපතිත්වා
පටඞ්ගාදිපාණකා මරිස්සන්තී’’ති ජානන්තස්ස පදීපුජ්ජලනං විය විනාපි

වධකගචතනාය ගහොතීති ආහ ‘‘පණ්ණත්තිවජ් ං තිචිත්ත’’න්ති. එත්ථ
කිස්මිඤ්චි කුපිතස්ස වා කීළාපසුතස්ස වා සිඤ්චගතො අකුසලචිත්තං, 
මාලාගච්ඡාදිංසිඤ්චගතො කුසලචිත්තං, පණ්ණත්තිංඅජානගතොඛීණාසවස්ස

අබයාකතචිත්තන්ති තිචිත්තං ගවදිතබ්බං. තස්සාති සත්තමවග්ගග

පඨමසික්ඛාපෙස්ස. අස්ස චාති ඉමස්ස සිඤ්චනසික්ඛාපෙස්ස ච. ඉදං 

විකසසනන්ති ඉෙං නානාකරණං. එත්ථ ඉමස්මිං පකරගණ නිද්දිට්ඨං 
පකාසිතන්ති අත්ගථො. තං ගලොකවජ්ජං, ඉෙං පණ්ණත්තිවජ්ජං. තං
අකුසලචිත්තං, ඉෙං තිචිත්තං. තං දුක්ඛගවෙනං, ඉෙං තිගවෙනන්ති වුත්තං
ගහොති. 

සත්තමවග්ගග දුතියස්ස ඉමස්ස ච ගකො විගසගසොති ගච? ඉමස්ස
සික්ඛාපෙස්ස ‘‘සිඤ්ගචයය වා සිඤ්චාගපයය වා’’ති බාහිරපරිගභොගවගසන
පඨමංපඤ්ඤත්තත්තා ‘‘ස්පාණකංඋෙකංපරිභුඤ්ගජයයා’’ති(පාචි. 388) 
සික්ඛාපෙං අත්තගනො නහානපානාදිපරිගභොගවගසන පඤ්ඤත්තන්ති
ගවදිතබ්බං.තස්මිං වාපඨමංපඤ්ඤත්ගතපිඅත්තගනොපරිගභොගවගසගනව
පඤ්ඤත්තත්තා පුනඉෙං සික්ඛාපෙං බාහිරපරිගභොගවගසනපඤ්ඤත්තන්ති
ගගහතබ්බං. 

ස්පාණකකථාවණ්ණනා. 

ගසනාසනවග්ගගොදුතිගයො. 

1124-6. අට්ඨඞ් යුත්තස්සාති එත්ථ ‘‘සීලවා’’තිආදි එකමඞ්ගං, 
‘‘බහුස්සුගතො’’තිආදි දුතියං, ‘‘උභයානි ගඛො පනස්සා’’තිආදි තතියං, 
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‘‘කලයාණවාගචො ගහොතී’’තිආදිචතුත්ථං, ‘‘ගයභුගයයනභික්ඛුනීනංපිගයො
ගහොතිමනාගපො’’තිපඤ්චමං, ‘‘පටිබගලොගහොතිභික්ඛුනිගයොඔවදිතු’’න්ති
ඡට්ඨං, ‘‘න ගඛො පගනතං භගවන්තං උද්දිස්සා’’තිආදි සත්තමං, 
‘‘වීසතිවස්ගසො වා ගහොති අතිගරකවීසතිවස්ගසො වා’’ති අට්ඨමන්ති එතානි
පාඨාගතානි අට්ඨ අඞ්ගානිනාම. භික්ඛුනීනංඔවාගෙො, තෙත්ථාය සම්මුතීති

විග්ගගහො. ඉධාති ඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ. ඤත්ති චතුත්ථී යස්ස කම්මස්සාති
විග්ගගහො.‘‘කම්ගමනා’’තිගසගසො. 

අට්ඨඞ්ගයුත්තස්ස භික්ඛුස්සමගහසිනා ඤත්තිචතුත්කථන කම්ගමනයා
භික්ඛුගනොවාෙකසම්මුති ඉධ අනුඤ්ඤාතා, තාය අසම්මගතො ගයො භික්ඛූති
ගයොජනා. 

 රධම්කමහි අට්ඨහීති ‘‘වස්සසතූපසම්පන්නාය භික්ඛුනියා
තෙහුපසම්පන්නස්ස භික්ඛුගනො අභිවාෙනං පච්චුපට්ඨානං අඤ්ජලිකම්මං 

සාමීචිකම්මං කාතබ්බ’’න්තිආදීහි (පාචි. 149) පාළියං ආගගතහි අට්ඨහි 

ගරුධම්ගමහි. එෙං භික්ඛුනිං, සම් හුලා වාභික්ඛුනිගයොතිඉෙංපකරණගතො

ලබ්භති. ඔසාකරන්කතොවාති පාළිං උච්චාගරන්ගතොව. යථාහ අට්ඨෙථායං 

‘‘ඔසාගරතබ්බාති පාළි වත්තබ්බා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 149). කත ධම්කමති

පුබ්ගබ වුත්ගත ගත අට්ඨ ගරුධම්ගම. ඔවකදයයාති
අට්ඨගරුධම්මපාළිභාසනසඞ්ඛාතංඔවාෙං කගරයය. 

කිං වුත්තං ගහොති? පාටිපගෙ ඔවාෙත්ථාය ආගන්ත්වා වන්දිත්වා 
එකමන්තං නිසින්නා භික්ඛුනිගයො ‘‘ගතන භික්ඛුනා’’තිආදිනා
පාඨාගතනගයන‘‘සමග්ගත්ථ භගිනිගයො’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘සමග්ගම්හයයා’’ති
යදි වගෙයයං, ‘‘වත්තන්ති භගිනිගයො අට්ඨ ගරුධම්මා’’ති පුනපි පුච්ඡිත්වා
‘‘වත්තන්තයයා’’ති යදි වගෙයයං, ‘‘එගසො භගිනිගයො ඔවාගෙො’’ති
නියයාගෙයය. ‘‘න වත්තන්තයයා’’ති යදි වගෙයයං, 
‘‘වස්සසතූපසම්පන්නායා’’තිආදිනාඅට්ඨගරුධම්මපාළිභාසනවගසනඔවාෙං 
කගරයයාති වුත්තං ගහොති. යථාහ ‘‘ඔසාගරන්ගතොව ගත ධම්ගම
ඔවගෙයයා’’ති. 

1127. අඤ්කඤන ධම්කමනාති සුත්තන්ගතන වා අභිධම්ගමන වා. 

එෙකතොඋපසම්පන්නන්ති භික්ඛුනිසඞ්ගඝගයව උපසම්පන්නං. යථාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘භික්ඛුනීනං සන්තිගක එකගතොඋපසම්පන්නායා’’ති. තථාති
ඔවෙන්තස්සදුක්කටන්තිෙස්ගසති. 

1128. භික්ඛූනං සන්තිකෙකයව උපසම්පන්නන්ති මහාපජාපතියා
ගගොතමියා සද්ධිං පබ්බජිතා පඤ්චසතා සාකියානිගයො සඞ්ගණ්හාති. 

ලිඞ් විපල්ලාකස උපසම්පන්නභික්ඛුගනො ලිඞ්ගපරිවත්තගන සති තථා 
පාචිත්තිඑවපකාසිතාතිඅත්ගථො. 
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1129. ඔවාදං අනියයාකදත්වාති ‘‘වත්තන්ති භගිනිගයො අට්ඨ
ගරුධම්මා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘වත්තන්තයයා’’ති වුත්ගතති එත්ථාපි
ගසොගයවත්ගථො. 

1130. ගරුධම්ගමහි ඔවෙගතොදුක්කටන්තිගයොජනා. 

1131. අ ණ්හන්තස්ස ඔවාදන්ති එත්ථ ඔවාෙත්ථං යාචනසන්ගෙගසො
තෙත්ථතාය ඔවාගෙොති ගහිගතොති ඔවාෙසාසනං අසම්පටිච්ඡන්තස්සාති

අත්ගථො. අපච්චාහරකතොපි තන්ති තං අත්තනා ගහිතං ඔවාෙසාසනං
උගපොසථග්ගග ආගරොගචත්වා පාතිගමොක්ඛුද්ගෙසගකන දින්නං පටිසාසනං

භික්ඛුනිසඞ්ඝස්සගනත්වා අවෙන්තස්සාපි.  ාලන්තිසාසනසම්පටිච්ඡනඤ්ච
උගපොසථග්ගං ගනත්වා ආගරොචනඤ්ච පටිසාසනං හරිත්වා පාටිපගෙ
භික්ඛුනිසඞ්ඝගණපුග්ගලානං යථානුරූපං පච්චාගරොචනඤ්ච කාතුං

අජානනතාය බාලං. ගිලානන්ති උගපොසථග්ගං ගන්ත්වාපි ආගරොචනස්ස

බාධගකන ගගලඤ්ගඤන සමන්නාගතං ගිලානං.  මිෙන්ති පාටිපෙං
අනිසීදිත්වාගන්තබ්බංඅච්චායිකගමනං ගමිකඤ්චඨගපත්වාදුක්කටංසියාති
සම්බන්ගධො. 

1132. ෙම්මස්මින්ති එත්ථ ෙම්ම-සද්ගෙන භික්ඛුගනොවාෙකස්ස
ඤත්තිචතුත්ගථන කම්ගමන දින්නං සම්මුතිකම්මං අධි්ගපතන්ති 

අට්ඨෙථායං වුත්තං.ඤත්තිං, කම්මවාචඤ්චපරිහාගපත්වා, පරිවත්ගතත්වා

වා කතං ගච, අධම්මකම්මං නාම. වග්ක ති ඡන්ොරහානං ඡන්ෙස්ස
අනාහරගණන වා සන්නිපතිතානං උක්ගකොගටන වා වග්ගග සති. 

තිෙපාචිත්තියං සියාති ‘‘අධම්මකම්ගම අධම්මකම්මසඤ්ඤී වග්ගං 
භික්ඛුනිසඞ්ඝං වග්ගසඤ්ඤී ඔවෙති, ගවමතිගකො ඔවෙති, සමග්ගසඤ්ඤී
ඔවෙති, ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති (පාචි. 150) අධම්මකම්ගම
අධම්මකම්මසඤ්ඤිපක්ගඛ වුත්තපාචිත්තියත්තයංගහොති. 

1133. අධම්ගම පනකම්මස්මිං ගවමතිකස්සාපීති ගයොජනා. ‘‘තථා’’ති
ඉමිනා ‘‘වග්ගග භික්ඛුනිසඞ්ඝස්මිං, තිකපාචිත්තියං සියා’’ති ඉෙං
සඞ්ගණ්හාති. කිං වුත්තං ගහොති? අධම්මකම්ගම ගවමතිකපක්ගඛ ‘‘වග්ගං 
භික්ඛුනිසඞ්ඝං වග්ගසඤ්ඤී, ගවමතිගකො, සමග්ගසඤ්ඤී ඔවෙති, ආපත්ති 
පාචිත්තියස්සා’’ති (පාචි. 150) අධම්මිකකම්ගමගයව විමතිවාගර

වුත්තතිකපාචිත්තියං ගහොතීති වුත්තං ගහොති. ‘‘ධම්මෙම්මන්ති

සඤ්ඤිකනො’’ති ඉමිනාපි‘‘අධම්ගමපනකම්මස්මි’’න්තිඉෙංගයොගජතබ්බං, 
‘‘තථා’’ති සම්බන්ගධො, ගතන ‘‘වග්ගග’’තිආදිකං සඞ්ගණ්හාති.
‘‘අධම්මකම්ගම ධම්මකම්මසඤ්ඤී වග්ගං භික්ඛුනිසඞ්ඝං වග්ගසඤ්ඤී
ඔවෙති, ගවමතිගකො, සමග්ගසඤ්ඤී ඔවෙති, ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති
(පාචි. 150) වුත්තං තිකපාචිත්තියං ගහොති. එවගමතා පාචිත්තිගයො 

සන්ධායාහ ‘‘නවපාචිත්තිකයොවුත්තා’’ති. 
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ඉමස්මිං විය අධම්මකම්මවාගර ‘‘සමග්ගග භික්ඛුනිසඞ්ඝස්මි’’න්ති

වික්ගපචඑවගමවනවපාචිත්තිගයොගහොන්තීතිඅතිදිසන්ගතො ‘‘සමග්ක පි

ච තත්තො’’ති ආහ. යථාහ ‘‘අධම්මකම්ගම අධම්මකම්මසඤ්ඤී සමග්ගං
භික්ඛුනිසඞ්ඝං වග්ගසඤ්ඤී, ගවමතිගකො, සමග්ගසඤ්ඤී ඔවෙති, ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. අධම්මකම්ගම ගවමතිගකො සමග්ගං භික්ඛුනිසඞ්ඝං 
වග්ගසඤ්ඤී, ගවමතිගකො, සමග්ගසඤ්ඤී ඔවෙති, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස.
අධම්මකම්ගම ධම්මකම්මසඤ්ඤී සමග්ගං භික්ඛුනිසඞ්ඝං වග්ගසඤ්ඤී, 
ගවමතිගකො, සමග්ගසඤ්ඤී ඔවෙති, ආපත්තිපාචිත්තියස්සා’’ති(පාචි.150). 

1134. ද්වින්නං නවොනං වසාති යථාෙස්සිතං වග්ගනවකං, 

සමග්ගනවකන්ති ද්වින්නංනවකානංවගසන. තාතිපාචිත්තිගයො. 

‘‘ධම්මකම්ගම අධම්මකම්මසඤ්ඤී වග්ගං භික්ඛුනිසඞ්ඝං වග්ගසඤ්ඤී, 
ගවමතිගකො, සමග්ගසඤ්ඤී ඔවෙති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. ධම්මකම්ගම
ගවමතිගකොවග්ගංභික්ඛුනිසඞ්ඝංවග්ගසඤ්ඤී, ගවමතිගකො, සමග්ගසඤ්ඤී 
ඔවෙති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. ධම්මකම්ගම ධම්මකම්මසඤ්ඤී වග්ගං
භික්ඛුනිසඞ්ඝං වග්ගසඤ්ඤී, ගවමතිගකො, සමග්ගසඤ්ඤී ඔවෙති, ආපත්ති

දුක්කටස්සා’’ති වග් පක්කඛ නව දුක්කටානි. ‘‘ධම්මකම්ගම
අධම්මකම්මසඤ්ඤී සමග්ගං භික්ඛුනිසඞ්ඝං වග්ගසඤ්ඤී, ගවමතිගකො, 
සමග්ගසඤ්ඤී ඔවෙති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. ධම්මකම්ගම ගවමතිගකො
සමග්ගං භික්ඛුනිසඞ්ඝං වග්ගසඤ්ඤී, ගවමතිගකො, සමග්ගසඤ්ඤී ඔවෙති, 
ආපත්තිදුක්කටස්ස.ධම්මකම්ගමධම්මකම්මසඤ්ඤීසමග්ගං භික්ඛුනිසඞ්ඝං
වග්ගසඤ්ඤී, ගවමතිගකො ඔවෙති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. ධම්මකම්ගම 
ධම්මකම්මසඤ්ඤී සමග්ගං භික්ඛුනිසඞ්ඝං සමග්ගසඤ්ඤී ඔවෙති, 
අනාපත්තී’’ති (පාචි. 151) එත්ථ අන්ගත වුත්තං අනාපත්තිවාරං විනා

අවගසගසසු අට්ඨසු වාගරසු සමග් පක්කඛ අට්ඨ දුක්කටානි. එවං පුරිමානි
නව, ඉමානි අට්ඨාතිධම්මකම්මපක්ගඛසත්තරසදුක්කටානිගහොන්තීතිආහ 

‘‘දුක්ෙටංධම්මෙම්කමපි, සත්තරසවිධංසියා’’ති. 

1135. ‘‘ඔසාගරහී’’තිවුත්ගතොකගථතිවාතිගයොජනා.‘‘අට්ඨගරුධම්මං

කගථහී’’ති වුත්ගතො තං කගථති වා. පඤ්හං පුට්කඨො ෙකථති වාති
අට්ඨගරුධම්මවිසගය පඤ්හංපුට්ගඨොතගමවවෙතිවා.සික්ඛමානායකගථති
වාති සම්බන්ගධො. සික්ඛමානාය අට්ඨගරුධම්ගම කගථති වා, ගනව
ගෙොගසොතිඅත්ගථො.උම්මත්තකාදිගනොකථයගතොගනවගෙොගසොති ගයොජනා. 

1136. ඉොනි තිණ්ණම්පි බහුස්සුතානං ලක්ඛගණ එකත්ථ ෙස්සිගත 
භික්ඛුගනොවාෙකස්ස විගසගසො සුවිඤ්ගඤගයයො ගහොතීති තං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘වාචුග් තාවොතබ් ා’’තිආදි.ද්ගවමාතිකා පගුණාවාචුග්ගතාකාතබ්බාති
ගයොජනා. භික්ඛුභික්ඛුනිවිභඞ්ගග මාතිකා පගුණා වාචුග්ගතාව කාතබ්බාති
ගයොජනා, භික්ඛුභික්ඛුනිවිභඞ්ගමාතිකා පගුණා කත්වා තාසං අට්ඨකථං
උග්ගගහත්වා පාළිගතො, අත්ථගතො ච වචනපථාරුළ්හා ගවොහාරක්ඛමාගයව
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කාතබ්බාති වුත්තං ගහොති. චත්තාගරො භාණවාරා පගුණා වාචුග්ගතාව

කාතබ්බාතිපකාසිතාතිගයොජනා. ‘‘පගුණා’’තිඉමිනාපාළියංපගුණංකත්වා

ධාගරත්වා පරිපුච්ඡිතබ්බන්ති ෙස්ගසති. ‘‘වාචුග් තාව ොතබ් ා’’ති ඉමිනා
තෙත්ථංසුත්වාධාගරත්වාපරිපුච්ඡිතබ්බගමවාතිෙස්ගසති. 

1137. පරිෙථත්ථායාතිසම්පත්තානංධම්මකථනත්ථාය. ෙථාමග්ක ොති

මහාසුෙස්සනකථාමග්ගගො. මඞ් ල…කප.… අනුකමොදනාති අග්ගස්ස
ොනාදිමඞ්ගගලසු භත්තානුගමොෙනාසඞ්ඛාතා ොනකථා ච, කුමාරමඞ්ගලාදීසු

මහාමඞ්ගලසුත්තාදිමඞ්ගලානුගමොෙනාච, අමඞ් ලං නාමකාලකිරියා, තත්ථ
මතකභත්තාදීසුතිගරොකුට්ටාදිකථා චාතිඑවංතිස්ගසොගයවානුගමොෙනා. 

1138. උකපොසථාදිඅත්ථායාති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන පවාරණාදීනං

සඞ්ගගහො. ෙම්මාෙම්මවිනිච්ඡකයොති කම්මවග්ගග වුත්තවිනිච්ඡගයො, 
පරිවාගර කම්මවග්ගග ආගතඛුද්ොනුඛුද්ෙකකම්මවිනිච්ඡගයොති වුත්තං

ගහොති. ‘‘ෙම්මට්ඨාන’’න්ති ඉමිනා ‘‘උත්තමත්ථස්ස පාපක’’න්ති
වක්ඛමානත්තා විපස්සනාකම්මට්ඨානමාහ. විපස්සනාවගසන

උග්ගණ්හන්ගතන චධාතුවවත්ථානමුගඛනඋග්ගගහතබ්බන්ති  ණ්ඨිපකදසු 

වුත්තං. උත්තමත්ථස්සාතිඅරහත්තස්ස. 

1139. එත්තෙං උග් කහත්වාන  හුස්සුකතොති යථාවුත්තධම්මානං 

උග්ගහිතත්තා බහුස්සුගතො. පඤ්චවස්කසොති උපසම්පෙගතො පට්ඨාය
පරිපුණ්ණපඤ්චසංවච්ඡගරො. ‘‘ෙසවස්ගසො’’ති එත්ථාපි එගසව නගයො.
සංවච්ඡරවගසන පඤ්චවස්ගසසු පරිපුණ්ගණසු වුත්ථවස්සවගසන
අපරිපුණ්ගණසුපි පඤ්චවස්ගසොගයව. ඉතරථා ඌනපඤ්චවස්ගසොති
ගවදිතබ්ගබො. පරිපුණ්ණවීසතිවස්සූපසම්පොදීසු විය ගකචි සංවච්ඡරගණනං
අවිචාගරත්වා ‘‘පඤ්චවස්ගසො’’තිවචනසාමඤ්ගඤන වුත්ථවස්සගණනගමව

ගණ්හන්ති, තෙයුත්තං. තථා ගහගණසු යුත්ති වා මග්ගිතබ්බා. මුඤ්චිත්වා

නිස්සයන්ති නිස්සයවාසං ජහිත්වා. ඉස්සකරොති නිස්සයාචරියවිරගහන 
ඉස්සගරො, ඉමිනානිස්සයමුත්තලක්ඛණංෙස්සිතං. 

1140. ද්කව විභඞ් ාති භික්ඛුභික්ඛුනිවිභඞ්ගද්වයං. ඉධ ‘‘වාචුග් තා’’ති

ඉෙං පරිපුච්ඡම්පි සන්ධායාහාතිපි වුත්තං. ගතනාහ සාරත්ථදීපනියං ‘‘ද්ගව
විභඞ්ගා පගුණා වාචුග්ගතා කාතබ්බා’තිඉෙං පරිපුච්ඡාවගසනඋග්ගහණම්පි
සන්ධාය වුත්ත’න්ති වෙන්තී’’ති (සාරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය 3.145-147). 

 යඤ් නාදිකතොති එත්ථ  යඤ් නං නාම පෙං, ආදි-සද්ගෙන සඞ්ගහිතං 

අනු යඤ් නං නාම අක්ඛරං, පෙක්ඛරානි අපරිහාගපත්වාති වුත්තං ගහොති. 

චතූස්වපි නිොකයසූති දීඝමජ්ඣිමසංයුත්ත අඞ්ගුත්තරනිකාගයසු, 
නිද්ධාරගණ භුම්මං. එගකො වා නිකාගයො ගපොත්ථගකොපි ච එගකොති

ගයොජනා. අපි-සද්ගෙන ඛුද්ෙකනිකායස්සාපි සඞ්ගගහො ගවදිතබ්ගබො. ‘‘පි

වා’’ති ඉමිනා ඛුද්ෙකනිකාගය ජාතකභාණගකන සාට්ඨකථං ජාතකං



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 

290 
පටුන 

උග්ගගහත්වාපිධම්මපෙංසහවත්ථුනා උග්ගගහතබ්බගමවාතිෙස්සිගතද්ගව
ගපොත්ථගකසමුච්චිගනොති, චත්තාරිඛන්ධකවත්තානි වා. 

1142. දිසාපාකමොක්කඛො යත්ථ යත්ථ වසති, තස්සා තස්සාදිසාය

පාගමොක්ගඛො පධාගනො. කයනොමං කමොති යත්ථ කත්ථචි දිසාභාගග
යථාකාමං වුත්තිගකොගහොතීතිඅත්ගථො. පරිසංඋපට්ඨාගපතුංකාමංලභගත 
ඉස්සගරොති ගයොජනා, ඉස්සගරො හුත්වා භික්ඛුපරිසාය අත්තානං
උපට්ඨාගපතුං යථාරුචියා ලභතීති අත්ගථො. එත්තාවතා
පරිසූපට්ඨාපකලක්ඛණංවුත්තං. 

1143. වාචුග් න්තිවාචුග්ගතං.එත්ථච‘‘ඉොනිඅයංභණ්ඩපාථාවිධින 
ගහොතීති මිහකපරිපුච්ඡනකථානුරූපගතො අත්ථකරණං න වාචුග්ගතකරණං

නාමාති විඤ්ඤායතී’’ති නිස්සන්කදකහ වුත්තං. ඉමිනා යථාවුත්තං
දුතියඞ්ගගමව සඞ්ගහිතං. 

1144. අස්සාති ඉමස්ස සික්ඛාපෙස්ස. අසම්මතතාදීනි තීණි අඞ් ානීති
අත්තගනො අසම්මතතා, භික්ඛුනියා පරිපුණ්ණූපසම්පන්නතා, ඔවාෙවගසන
අට්ඨගරුධම්මභණනන්තිඉමානිතීණිඅඞ්ගානි. 

ඔවාෙකථාවණ්ණනා. 

1146. තිෙපාචිත්තියන්ති ‘‘අත්ථඞ්ගගත සූරිගය අත්ථඞ්ගතසඤ්ඤී, 
ගවමතිගකො, අනත්ථඞ්ගතසඤ්ඤී’’ති වික්පත්තගය. 

එෙකතොඋපසම්පන්නන්ති භික්ඛුනිසඞ්ගඝ උපසම්පන්නං. ‘‘භික්ඛුසඞ්ගඝ

උපසම්පන්නංපනඔවෙගතොපාචිත්තියගමවා’’ති අට්ඨෙථායං වුත්තං. 

1148. උද්කදසාදිනකයනාති ‘‘අනාපත්තිඋද්ගෙසං ගෙන්ගතො, පරිපුච්ඡං

ගෙන්ගතො’’තිආදිනාඅනාපත්තිවාරනගයන. අස්සාතිභික්ඛුස්ස. 

අත්ථඞ්ගතසූරියකථාවණ්ණනා. 

1149. ‘‘සගච අසම්මගතො’’ති වක්ඛමානත්තා ඔවදන්තස්සාති එත්ථ 

‘‘සම්මතස්සා’’ති ලබ්භති. භික්ඛුනුපස්සයන්ති භික්ඛුනිවිහාරං. අඤ්ඤත්ර

ොලාති ‘‘තත්ථායං සමගයො, ගිලානා ගහොති භික්ඛුනී’’ති වුත්තකාලගතො
අඤ්ඤත්ර. ‘‘ගිලානානාම භික්ඛුනීනසක්ගකොතිඔවාොය වා සංවාසායවා
ගන්තු’’න්ති(පාචි.161) ෙස්සිගත ගිලානකාගලඅනාපත්තීතිවුත්තංගහොති. 

1150. පාචිත්තියද්වයං කහොතීති පඨමසික්ඛාපගෙන, ඉමිනා ච
සික්ඛාපගෙන ද්ගව පාචිත්තියානි ගහොන්තීති. ‘‘තීණිපි පාචිත්තියානී’’ති
ගයොගජතබ්බා, පඨමදුතියතතිගයහි සික්ඛාපගෙහි තීණි පාචිත්තියානි
ගහොන්තීතිඅත්ගථො. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 

291 
පටුන 

1151. අඤ්කඤනධම්කමනාතිගරුධම්මගතොඅඤ්ගඤනබුද්ධවචගනන. 

දුක්ෙටද්වයන්ති අසම්මතභික්ඛුනුපස්සයගමනමූලකං දුක්කටද්වයං. 

භික්ඛුකනොති අසම්මතස්ස ‘‘සම්මතස්සාපී’’ති වක්ඛමානත්තා. ‘‘අට්ඨහි වා
ගරුධම්ගමහි අඤ්ගඤන වා ධම්ගමන ඔවෙති, ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති

(පාචි. 155) අත්ථඞ් තසික්ඛාපකද වුත්තත්තා ‘‘රත්තිකහතුෙ’’න්ති ආහ, 
රත්තිඔවාෙනමූලන්ති අත්ගථො. 

1152. පාචිත්තියද්වයන්ති දුතියතතියමූලකං. ගරුධම්ගමන ඔවාගෙො 

 රධම්කමො, ගසො නිොනං යස්ස පාචිත්තියස්සාති විග්ගගහො. සම්මතත්තා
ගරුධම්මනිොනස්ස පාචිත්තියස්ස අභාවගතොති සම්බන්ගධො. ඉමිනා 
පඨමසික්ඛාපගෙනඅනාපත්තිභාවංෙස්ගසති. 

1153. තස්කසවාතිසම්මතස්ගසව. දුක්ෙටං ඉමිනා තතියසික්ඛාපගෙන. 

අනාපත්ති පඨමසික්ඛාපගෙන, ගතගනවාහ ‘‘සම්මතත්තා’’ති. පාචිත්ති 

දුතියසික්ඛාපගෙන, ගතගනවාහ ‘‘රත්තිය’’න්ති. 

1154. තිෙපාචිත්තියං වුත්තන්ති ‘‘උපසම්පන්නාය
උපසම්පන්නසඤ්ඤී, ගවමතිගකො, අනුපසම්පන්නසඤ්ඤී භික්ඛුනුපස්සයං
උපසඞ්කමිත්වා අඤ්ඤත්ර සමයා ඔවෙති, ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති (පාචි.

162) තිකපාචිත්තියං වුත්තං. ඉතරද්වකයති ‘‘අනුපසම්පන්නාය 
උපසම්පන්නසඤ්ඤී, ආපත්ති දුක්කටස්ස. අනුපසම්පන්නාය ගවමතිගකො, 

ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (පාචි. 162) ෙස්සිගත ඉතරද්වගය. ඔවදන්තස්සාති
ගයනගකනචිඔවෙන්තස්ස. 

1155. තිකපාචිත්තියං, දුක්කටට්ඨාගන දුක්කටගමව ගහොතීති

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘තථා’’ති. භික්ඛුනුපස්සයං ගන්ත්වා අඤ්ගඤන ධම්ගමන 
ඔවෙන්තස්සතථාතිගයොජනා. 

භික්ඛුනුපස්සයකථාවණ්ණනා. 

1156. චීවරාදීනන්ති ආදි-සද්ගෙන පිණ්ඩපාතාදිඉතරපච්චයත්තයඤ්ච

සක්කාරගරුකාරමානනවන්ෙනපූජනානි ච සඞ්ගහිතානි. සම්මකතති
භික්ඛුගනොවාෙකසම්මුතියාසම්මගත. 

1157. තිෙපාචිත්තියං වුත්තන්ති ‘‘ධම්මකම්ගම ධම්මකම්මසඤ්ඤී, 
ගවමතිගකො, අධම්මකම්මසඤ්ඤී එවං වෙති, ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති

(පාචි.167) තිකපාචිත්තියං පාළියං ෙස්සිතගමව.ඉධ ෙම්මං නාමයථාවුත්තං
සම්මුතිකම්මං. අධම්මකම්ගම 

ධම්මකම්මසඤ්ඤිගවමතිකඅධම්මකම්මසඤ්ඤීනං වගසන තිෙදුක්ෙටං. 
වීසතිවස්ගසොවාඅතිගරකවීසතිවස්ගසොවාතිසම්මුතියා අඞ්ගානි. 
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1158. ‘‘සම්මතං අනුපසම්පන්න’’න්ති කං සන්ධායාහාති ගච? 
සම්මගතන හුත්වා සික්ඛං පච්චක්ඛාය සාමගණරභාවමුපගතං සන්ධාය

වුත්තං. ආමිසත්ථායාතිචීවරාදීනමත්ථාය. 

ආමිසකථාවණ්ණනා. 

1162. භික්ඛුනියාදින්නන්තිඑත්ථ‘‘භික්ඛුස්සා’’තිවත්තබ්බං. භික්ඛුනා

දින්නන්ති ගයොජනා. ‘‘භික්ඛුනියා’’ති ගසගසො. තත්ථාති

චීවරපටිග්ගහණසික්ඛාපගෙ. සූචිතාතිපකාසිතා. 

චීවරොනකථාවණ්ණනා. 

1163. අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියාචීවරන්තිගයොජනා. 

1164. එත්ථාතිඉමස්මිංසික්ඛාපගෙ. 

1165. සූචිං චීවරං පගවගසත්වාති සම්බන්ගධො. සූචිනීහරකණති
චීවරගතො. 

1166. පකයො ස්ස වසාති එකක්ඛගණ බහූ ආවුණිත්වා සූචියා
නීහරණපගයොගගණනාය. බහූ පාචිත්තිගයොති ගයොජනා, 
පගයොග්පමාණාපත්තිගයොගහොන්තීතිඅත්ගථො. 

1169. අගනකා පාචිත්තියාපත්තී ගහොන්තීති ගයොජනා. ආරපකථති

සූචිමග්ගග. දුතිගය පකථතිඑත්ථආර-සද්ගෙොගාථාබන්ධසුඛත්ථංලුත්ගතොති 
ගවදිතබ්ගබො. 

1170. ොහිනාමෙථාති ‘‘අගනකාපත්තිගයො ගහොන්තී’’තිඑත්ථකිං 

වත්තබ්බන්ති අත්ගථො. තිෙපාචිත්තියන්ති ‘‘අඤ්ඤාතිකාය 
අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී, ගවමතිගකො, ඤාතිකසඤ්ඤී චීවරං සිබ්බති වා
සිබ්බාගපති වා, ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති (පාචි. 178) වුත්තං
තිකපාචිත්තියං. 

1172. අඤ්ඤං පරික්ඛාරන්ති උපාහනත්ථවිකාදිං. සිබ් කතොති එත්ථ
‘‘සිබ්බාපයගතො’’ති අධිකාරගතො ලබ්භති. සික්ඛමානසාමගණරිගයො 

සික්ඛමානාදිො නාම. 

1173. සිබ්බනකිරියායආපජ්ජිතබ්බගතො ක්රියං. 

චීවරසිබ්බනකථාවණ්ණනා. 

1174-5. සංවිධායාති ‘‘අජ්ජ යාම, ස්ගව යාමා’’තිආදිනා නගයන
සංවිෙහිත්වා.යථාහ ‘‘අජ්ජවාහිගයයොවාපගරවාගච්ඡාමාති සංවිෙහතී’’ති
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(පාචි. 183). මග් න්ති එකද්ධානමග්ගං, අන්තමගසො ගාමන්තරම්පි. 

අඤ්ඤත්ර සමයාති ‘‘තත්ථායං සමගයො, සත්ථගමනීගයො ගහොති මග්ගගො
සාසඞ්කසම්මගතො ස්පටිභගයො’’ති (පාචි. 182) වුත්තකාලවිගසසා
අඤ්ඤත්රාති වුත්තං ගහොති. සත්ථවාගහහි විනා අගමනීගයො මග්ගගො 

සත්ථ මනීකයො නාම. ගචොරානං සයිතනිසින්නට්ඨිතඛාදිතපීතට්ඨානානි

යත්ථ දිස්සන්ති, තාදිගසො මග්ගගො සාසඞ්කෙො නාම. ගචොගරහි

හතමාරිතඝාතවිලුත්තමනුස්සායත්ථ පඤ්ඤායන්ති, ගසො සප්පටිභකයො නාම. 

ඉධාති ඉමස්මිං භික්ඛුනියා සද්ධිං කතසංවිධානං අවිරාගධත්වා තාය 
එකද්ධානමග්ගංපටිපජ්ජනකාගලතිඅත්ගථො. 

අඤ්ගඤො ගාගමො  ාමන්තරං, තත්ථ ඔක්කමනං උපගමනං 

 ාමන්තකරොක්ෙකමො, තස්මිං කගතති අත්ගථො. අගාමගක අරඤ්ගඤ
අද්ධගයොජනාතික්කගම වාති ගයොජනා, ගාමරහිතං අරඤ්ඤමග්ගම්පි
ද්විගාවුතං අතික්කන්ගතවාතිඅත්ගථො. 

1176. ‘‘ආපත්තිගහොතී’’තිසාමඤ්ඤගතොෙස්සිතආපත්තියාගභොගභෙං

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘එත්ථා’’තිආදි. එත්ථාති ඉමස්මිං සික්ඛාපෙවිනිච්ඡගය, 

පකරගණ වා. දුක්කටං දීපිතන්ති සම්බන්ගධො. අෙප්පියභූමට්කඨොති එත්ථ 

අෙප්පියා භූමි නාම අන්ගතොගාගම භික්ඛුනුපස්සයද්වාරගකොට්ඨගකොති

එවමාදි. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘සගච පන අන්ගතොගාගම
භික්ඛුනුපස්සයද්වාගර රථිකාය, අඤ්ගඤසු වා
චතුක්කසිඞ්ඝාටකහත්ථිසාලාදීසු සංවිෙහන්ති, භික්ඛුගනො ආපත්ති 
දුක්කටස්සා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 182-183). එත්ථ ච චතුන්නං මග්ගානං 

සම්බන්ධට්ඨානං චතුක්ෙං. තිණ්ණංමග්ගානං සම්බන්ධට්ඨානං සිඞ්ඝාටෙං. 

1177. ෙප්පියභූමි නාම භික්ඛුනුපස්සයාදි. යථාහ ‘‘සගච උගභොපි
භික්ඛුනුපස්සගයවාඅන්තරාරාගමවාආසනසාලායවාතිත්ථියගසයයායවා 
ඨත්වා සංවිෙහන්ති, අනාපත්ති. ක්පියභූමි කිරායං. තස්මා එත්ථ
සංවිෙහනපච්චයා දුක්කටාපත්තිං න වෙන්තී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 182-183). 

ගතගනවාහ ‘‘න වදන්තස්ස දුක්ෙට’’න්ති. ‘‘න වෙන්ති අස්සා’’ති 
පෙච්ගඡගෙො. 

1178. උභයත්ථාති අක්පියභූමියං ඨත්වා සංවිධාය ගමගන, 
ක්පියභූමියං ඨත්වා සංවිධාය ගමගන චාති උභයවික්ගප. 

 ච්ඡන්තස්කසවාති එවකාගරන නික්ඛන්තස්ස ගජොතකං. යථාහ

‘‘නික්ඛමගන අනාපත්තී’’ති. ‘‘භික්ඛුකනො’’ති ඉමිනා භික්ඛුනියා 
අනාපත්තිභාවං දීගපති. ආපත්තිගඛත්තනියමනත්ථමාහ 

‘‘අනන්තරස්සා’’තිආදි. 

1179. තත්රාපීති ක්පියභූමිඋපචාගරොක්කමගනපි. උදීරිතන්ති
මහාපච්චරියං.යථාහ‘‘මහාපච්චරියං වුත්ත’’න්ති. 
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1180. අන්තරාති අත්තගනො නික්ඛන්තගාමස්ස, අනන්තරගාමස්ස ච
ගවමජ්ගඣ. යථාහ ‘‘ගාමගතො නික්ඛමිත්වා පන යාව අනන්තරගාමස්ස
උපචාරංනඔක්කමති, එත්ථන්තගර සංවිෙහිගතපිභික්ඛුගනො දුක්කට’’න්ති
(පාචි. අට්ඨ. 182-183). ඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ කාලද්වාරමග්ගානං වගසන
තගයො සඞ්ගකතවිසඞ්ගකතාති ගතසු මග්ගද්වාරවිසඞ්ගකගතපි ආපත්ති

ගහොගතවාති ෙස්ගසතුමාහ ‘‘ද්වාර…කප.… වුච්චතී’’ති. කාලවිසඞ්ගකගත

පනඅනාපත්තිංවක්ඛති. ආපත්ති පාචිත්ති. 

1181. අසංවිදහිකත ොකලති ‘‘පුගරභත්තං ගමිස්සාමා’’තිආදිනා

කතසංවිධානානං පච්ඡාභත්තාදිඅසංවිෙහිතකාලංනාම, තස්මිං. භික්ඛුස්කසව 

විධානස්මින්ති භික්ඛුනියා සංවිධානං විනා භික්ඛුස්ගසව විධාගන සති
ආපත්තිදුක්කටං. 

1182. සමගය විෙහිත්වාගච්ඡගතොවාඅසමගයවිෙහිත්වාවිසඞ්ගකගතන

ගච්ඡගතොවාආපොසුවිෙහිත්වා ගච්ඡගතොවාඅනාපත්තීතිගයොජනා. තථාති
‘‘විෙහිත්වාගච්ඡගතො අනාපත්තී’’තිඉෙංඅතිදිසති. 

තත්ථ සමකයො නාම යථාවුත්තකාලවිගසගසො. විසඞ්කෙකතො නාම
කාලවිසඞ්ගකගතො, ‘‘අසුකස්මිං දිවගස අසුකගවලාය ගමිස්සාමා’’ති
සංවිෙහිත්වාගමනකාගලතස්සකාලසඞ්ගකතස්සවිභවනන්ති වුත්තංගහොති.

යථාහ ‘‘කාලවිසඞ්ගකගතගයව අනාපත්තී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 185). ආපදා 
නාම රට්ඨගභගෙ ජනපොනං පලායනකාගලො. යථාහ ‘‘රට්ඨගභගෙ 
චක්කසමාරුළ්හා ජනපො පරියායන්ති, එවරූපාසුආපොසූ’’ති (පාචි. අට්ඨ.

185). එත්ථ ච රට්ඨකභකදති රට්ඨවිගලොගප. චක්ෙසමාරේහාති

ඉරියාපථචක්කං, සකටචක්කං වා සමාරුළ්හා. උම්මත්තොදිකනොති ආදි-
සද්ගෙන ඛිත්තචිත්තාෙගයොගහිතා. 

1183. ොයවාචාදිෙත්තයාති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන චිත්තං ගහිතං, 
කායවාචාචිත්තාතිවුත්තංගහොති. 

සංවිධානකථාවණ්ණනා. 

1184. උද්ධං ජවතීති උජ් වනී, පටිගසොතගාමිනී නාවා, තං. අගධො

ජවනගතො ඔ වනී, අනුගසොතගාමිනී නාවා, තං. අභිරකහයයාති එත්ථ
‘‘සංවිධායා’’තිගසගසො.යථාහ‘‘ගයොපනභික්ඛු භික්ඛුනියාසද්ධිංසංවිධාය
එකං නාවං අභිරුගහයයා’’ති (පාචි. 186). 
ගලොකස්සාෙසඞ්ඛාතමිත්තසන්ථගවන තං නාවං ආරුය්හ කීළනචිත්තං

පුබ්බඞ්ගමංකත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤංසංවිධායාති අත්ගථො.යථාහ අට්ඨෙථායං 
‘‘ගලොකස්සාෙමිත්තසන්ථවවගසනකීළාපුගරක්ඛාගරො සංවිෙහිත්වා’’ති(පාචි.
අට්ඨ.188). 



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 

295 
පටුන 

1185. සගාමතීරපස්ගසන ගමගන ගාමන්තරවගසන වා පාචිත්ති, 
අගාමතීරපස්ගසන ගමගන අද්ධගයොජගන පාචිත්ති අද්ධගයොජනාතිගරගක
ඨාගනගාගමවිජ්ජමාගනපිඅවිජ්ජමාගනපි. 

1186. ගයොජනපුථුලායනදියාමජ්ගඣනගච්ඡගතොඅද්ධගයොජනවගසන

ආපත්තිෙස්සනත්ථමාහ ‘‘තථා’’තිආදි.‘‘ඌනගයොජනපුථුලායනදියාමජ්ඣං
උභයභාගං භජතීති තාදිසිකාය නදියා මජ්ගඣන ගච්ඡන්තස්ස
ගාමන්තරගණනාය, අද්ධගයොජනගණනායච ආපත්තී’’තිවෙන්ති. 

1187. යථාසුඛං සමුද්දස්මින්ති එත්ථ ‘‘ගන්තබ්බ’’න්ති ගසගසො. 

‘‘සබ් අට්ඨෙථාසූ’’තිආදිනා යථාසුඛගමනානුඤ්ඤාය ගහතුං ෙස්ගසති. 
ඉමිනාවඅසන්ෙමාගනොෙගකසුවාපිතළාකාදීසුඅනාපත්තීතිවිඤ්ඤායති. 

1188. තිත්ථසම්පාදනත්ථායාතිපරතිත්ථංපාගපතුං. තං නාවං. යුත්තාති
නාවාපාජකා. 

1189. ‘‘තථා’’ති ඉමිනා ‘‘අනාපත්ති පකාසිතා’’ති ඉමං සඞ්ගණ්හාති. 

අසංවිෙහිත්වාභික්ඛුනියාසද්ධිංඑකංනාවංඅභිරුගහයයවා, තිරියංතරණාය 
භික්ඛුනියා සද්ධිං සංවිෙහිත්වාපි එකං නාවං අභිරුගහයය වා, ආපොසු
භික්ඛුනියාසද්ධිංසංවිෙහිත්වාපිඑකංනාවංඅභිරුගහයය වා, තථාඅනාපත්ති
පකාසිතාතිගයොජනා. 

‘‘අනන්තරසකමො’’ති ඉමිනා ‘‘අසංවිෙහිගත කාගල’’තිආදිනා
වුත්තවිනිච්ඡයං සඞ්ගණ්හාති. ඉධාපි කාලවිසඞ්ගකගත අනාපත්ති, 
තිත්ථනාවාවිසඞ්ගකගත ආපත්තිගයව. යථාහ ‘‘ඉධාපි 
කාලවිසඞ්ගකගතගනව අනාපත්තී’’තිආදි (පාචි. අට්ඨ. 191). 
‘‘ගලොකස්සාෙමිත්තසන්ථවවගසනකීළාපුගරක්ඛාගරොසංවිෙහිත්වා’’ති(පාචි.
අට්ඨ. 188) වචනගතො ගකචි ‘‘ඉමං සික්ඛාපෙං අකුසලචිත්තං
ගලොකවජ්ජ’’න්ති වෙන්ති, තං න ගගහතබ්බං. කීළාපුගරක්ඛාරතාය හි
අභිරුහිත්වා ගාමන්තගරොක්කමගන, අද්ධගයොජනාතික්කගම වා
කුසලාබයාකතචිත්තසමඞ්ගීපි හුත්වා ආපත්තිං ආපජ්ජති. යදි හි ගසො
සංගවගං පටිලභිත්වා අරහත්තං වා සච්ඡිකගරයය, නිද්ෙං වා ඔක්කගමයය, 
කම්මට්ඨානං වා මනසි කගරොන්ගතො ගච්ගඡයය, කුගතො තස්ස
අකුසලචිත්තසමඞ්ගිතා, ගයනිෙං සික්ඛාපෙං ‘‘අකුසලචිත්තං, 
ගලොකවජ්ජ’’න්තිවුච්චති, තස්මා පණ්ණත්තිවජ්ජං, තිචිත්තන්තිසිද්ධං. 

නාවාභිරුහනකථාවණ්ණනා. 

1190. ගිහිසමාරම්භං හිත්වා භික්ඛුනියා පරිපාචිතං භත්තං ඤත්වා

භුඤ්ජගතො භික්ඛුගනො පාචිත්ති ගහොතීති ගයොජනා. පරිපාචිතං නාම
භික්ඛුගනො සීලසුතාදිගුණං කුලානං වත්වා නි්ඵාදිතං. යථාහ ‘‘භික්ඛුනියා
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පරිපාචිතං, ගුණ්පකාසගනන නි්ඵාදිතං ලද්ධබ්බං කතන්ති අත්ගථො’’ති

(පාචි.අට්ඨ.194). ගිහිසමාරම්භන්තිභික්ඛුනියාපරිපාචනගතොපුබ්ගබගයව 
ගිහිපටියත්තං. යථාහ ‘‘භික්ඛුනියා පරිපාචනගතො පඨමගමව යං ගිහීනං
පටියාදිතං භත්ත’’න්ති(පාචි.අට්ඨ.194). වක්ඛතිහි ‘‘ගිහිසම්පාදිතම්පිවා 
විනා’’ති. 

1191. ‘‘තස්සා’’ති වක්ඛමානත්තා ‘‘යං ගභොජන’’න්ති ගයොගජතබ්බං. 

තස්සාති පඤ්චධා වුත්තස්ස ගභොජනස්ස. සබ්ක සු අජ්කඣොහාකරසූති
සබ්ගබසුපරගලකරණ්පගයොගගසු. 

1192. භික්ඛුනියාපරිපාචිතංභුඤ්ජගතොගෙොගසොතිගයොජනා. 

1193. උකභොසූතිපරිපාචිගතපිඅපරිපාචිගතපි. සබ් ත්ථාතිඉගමසුද්වීසු
පරිභුඤ්ජගතොඅජ්ගඣොහාරවගසගනව දුක්කටන්තිගයොජනා. 

1195. පඤ්චගභොජනං ඨගපත්වා අඤ්ඤං පන යං කිඤ්චි
යාගුඛජ්ජඵලාදිකං භුඤ්ජන්තස්සඅනාපත්තීතිගයොජනා. 

පරිපාචිතකථාවණ්ණනා. 

1197. ඉෙං සබ්බං ෙසමං සික්ඛාපෙං සමුට්ඨානනයාදිනා

දුතියානියගතගනවසදිසංමතන්තිගයොජනා. ඉදංසික්ඛාපදන්ති ‘‘ගයොපන
භික්ඛු භික්ඛුනියා සද්ධිං එගකො එකාය රගහො නිසජ්ජං ක්ගපයය, 
පාචිත්තිය’’න්ති(පාචි.199) වුත්තං රගහොනිසජ්ජසික්ඛාපෙං. 

රගහොනිසජ්ජකථාවණ්ණනා. 

භික්ඛුනිවග්ගගොතතිගයො. 

1198. එකෙොති එකදිවසිගකො. ආවසකථො පිණ්කඩොති පුඤ්ඤත්ථිගකහි
එකං පාසණ්ඩං අනුද්දිස්ස යාවෙත්ථං ොතුං සාලාදීසු පඤ්ඤත්තං පඤ්චසු
ගභොජගනසු අඤ්ඤතරං ගභොජනං. යථාහ ‘‘ආවසථපිණ්ගඩො නාම
පඤ්චන්නං ගභොජනානං අඤ්ඤතරං ගභොජනං සාලාය වා මණ්ඩගප වා
රුක්ඛමූගල වා අජ්ගඣොකාගස වා අගනොදිස්ස යාවෙත්ගථො පඤ්ඤත්ගතො

ගහොතී’’ති (පාචි.206). අගිලාකනනාතිඑත්ථ ‘‘අගිලාගනොනාමසක්ගකොති

තම්හා ආවසථා පක්කමිතු’’න්ති වුත්ත පදභා නියඅට්ඨෙථායං 
‘‘අද්ධගයොජනං වා ගයොජනං වා ගන්තුං සක්ගකොතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 206) 
වුත්තත්තාතම්හාආවසථා අද්ධගයොජනංවාගයොජනංවාගන්තුංසමත්ගථන

අගිලාගනනාතිඅත්ගථො. තකතො උද්ධන්තිදුතියදිවසගතොඋත්තරි. 

1199. අගනොදිස්ගසව පඤ්ඤත්කත පිණ්ගඩතිගයොජනා, ‘‘ඉගමසංගයව
වා’’ති අඤ්ඤතරං පාසණ්ඩං වා ‘‘එත්තකානංගයව වා’’ති තත්ථ
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පුග්ගලපරිච්ගඡෙං වා අකත්වා සබ්බසාධාරණං කත්වා පඤ්ඤත්ගත

ආවසථපිණ්ගඩතිඅත්ගථො. යාවදත්කථ එවපිණ්ගඩපඤ්ඤත්ගතතිගයොජනා, 
යාවතා අත්ගථො කුච්ඡිපූරණාදිකං පගයොජනගමත්ථ පිණ්ගඩති විග්ගගහො, 
‘‘එත්තකං ොතබ්බ’’න්ති අපරිච්ඡින්දිත්වා ‘‘භුඤ්ජන්තානං යාවෙත්ථං

ොතබ්බ’’න්ති පඤ්ඤත්ගත පිණ්ගඩ එවාති අත්ගථො. භුඤ්ජිතබ් න්ති

කම්මසාධනංවාභාවසාධනං වා.‘‘ගභොජන’’න්තිඅජ්ඣාහරණීයං. සකින්ති

එකවාරං. තත්ථාතිආවසගථ. 

1200. තස්ස පිණ්ඩස්ස. අජ්කඣොහාකරසු සබ්ක සූති සබ්ගබසු

අජ්ගඣොහාර්පගයොගගසු කගතසු. තස්ස අජ්ගඣොහාරකස්ස. පාචිත්තිකයො 
පගයොගගණනාය. 

1201. ‘‘එගකන කුගලන නාගනකට්ඨානගභගෙසු පඤ්ඤත්ගත’’ති, 
‘‘නානාකුගලහිවානාගනකට්ඨානගභගෙසු පඤ්ඤත්ගත’’තිචාතිගයොජනා.

‘‘පිණ්ගඩ’’ති අධිකාගරො. නානා ච එගකො ච නාකනො, ඨානානං ගභො 

ඨානකභදා, නාගනකා ච ගත ඨානගභො චාති විග්ගගහො, ගතසු. 

එෙකභොක ොති එකපිණ්ඩපරිගභොගගො. එවකාගරන දුතියදිවසාදිපරිගභොගං
නිවත්ගතති. 

1204. ගිලානස්සාති වුත්තලක්ඛගණන ගිලාගනො හුත්වා පුන්පුනං
භුඤ්ජන්තස්ස ගච්ඡගතො වා ආගච්ඡන්තස්ස වා අනාපත්තීති ගයොජනා, 
අන්තමගසො අද්ධගයොජනම්පි ගච්ඡගතො, ගන්ත්වා ආගච්ඡගතො වා
අන්තරාමග්ගගචගතට්ඨාගන චඑකස්මිංදිවගසභුඤ්ජන්තස්සඅනාපත්තීති
වුත්තං ගහොති. යථාහ ‘‘ගයො ගච්ඡන්ගතො අන්තරාමග්ගග එකදිවසං, 
ගතට්ඨාගන ච එකදිවසං භුඤ්ජති, තස්සාපි අනාපත්ති. ආගච්ඡන්ගතපි

එගසව නගයො’’ති (පාචි. අට්ඨ. 208). ඔදිස්ස පඤ්ඤත්කතති එත්ථ
‘‘භික්ඛූ’’ති ගසගසො. යථාහ ‘‘භික්ඛූනංගයව අත්ථාය උද්දිසිත්වා

පඤ්ඤත්ගතො ගහොතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 208). පරිත්කතති උෙරපූරණාය
අ්පගහොනගක ගථොගක ගභොජගන. යථාහ ‘‘යාවෙත්ථං පඤ්ඤත්ගතො න
ගහොති, ගථොකං ගථොකං ලබ්භති, තාදිසං නිච්චම්පි පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටතී’’ති

(පාචි.අට්ඨ.208). සකින්තියාවෙත්ථං පඤ්ඤත්තංවුත්තනගයනඑකවාරං
භුඤ්ජගතොඅනාපත්ති. 

1205. යාගුආදීනීති ආදි-සද්ගෙන පඤ්චගභොජනගතො අඤ්ගඤසං
අජ්ගඣොහරණීයානංගහණං. 

ආවසථකථාවණ්ණනා. 

1206. වුත්තා සමයා අඤ්ඤත්රාති ගයොජනා, ‘‘තත්ථායං සමගයො, 
ගිලානසමගයො චීවරොනසමගයො චීවරකාරසමගයො අද්ධානගමනසමගයො
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නාවාභිරුහනසමගයො මහාසමගයො සමණභත්තසමගයො’’ති (පාචි. 217) 
වුත්තා සත්තවිධකාලාඅඤ්ඤත්ර. 

තත්ථ යො පාොනං ඵලිතත්තා න සක්ගකොති පිණ්ඩාය චරිතුං, අයං 

ගිලානසමකයො. අත්ථතකථිනානං පඤ්ච මාසා, ඉතගරසංකත්තිකමාගසොති 

අයං චීවරදානසමකයො. යො චීවගර කරියමාගන කිඤ්චිගෙව චීවගර

කත්තබ්බං කගරොති, අයං චීවරොරසමකයො. යො අද්ධගයොජනම්පි

ගන්තුකාගමො වාගහොති, ගච්ඡතිවා, ගගතොවා, අයං අද්ධාන මනසමකයො.

නාවාභිරහනසමකයපි එගසව නගයො. යො ගගොචරගාගම චත්තාගරො භික්ඛූ

පිණ්ඩාය චරිත්වා න යාගපන්ති, අයං මහාසමකයො. යො ගයො ගකොචි

පබ්බජිගතො භත්ගතන නිමන්ගතති, අයං සමණභත්තසමකයො. ගගණො

කතගමොතිආහ ‘‘ කණො’’තිආදි. 

1207. ගණගභොජනං නාම කින්ති ආහ ‘‘ය’’න්තිආදි. යං පඤ්චන්නං
අඤ්ඤතරං නිමන්තනගතො, විඤ්ඤත්තිගතොවාලද්ධං, තංඉධගභොජනන්ති

අධි්ගපතං ගහොතීති ගයොජනා. නිමන්තනකතොති ‘‘ගභොජනාන’’න්තිආදිනා

වක්ඛමාන්පකාගරනකතං අක්පියනිමන්තනමාහ. විඤ්ඤත්තිකතොපිවාති 
‘‘සගචපී’’තිආදිනාවක්ඛමානනගයනකතමක්පියවිඤ්ඤත්තිමාහ. 

1208-11. කභො නානන්තිනිද්ධාරගණසාමිවචනං, ‘‘අඤ්ඤතරස්සා’’ති
ගසගසො, ‘‘ඔෙගනො සත්තු කුම්මාගසො, මච්ගඡො මංසඤ්ච ගභොජන’’න්ති

සඞ්ගහිතානං පඤ්චන්නං ගභොජනානං අඤ්ඤතරස්ස. නාමන්තිවක්ඛමානං

ඔෙනාදිනාමං. භික්ඛූ නිමන්කතතීති එත්ථ ‘‘එකගතො, නානගතො වා’’ති
ගසගසො. යථාහ ‘‘එකගතො නිමන්තිතා. නානගතො නිමන්තිතා’’ති (පාචි.

අට්ඨ. 217-218). එෙකතො නිමන්තනං නාම සබ්ගබසං භික්ඛූනං එකගතො

ඨිතානං නිමන්තනං. නානකතො නිමන්තනං නාම භික්ඛූනං විසුං විසුං
වසනට්ඨානං ගන්ත්වා වා එකගතො ඨිතට්ඨානං ගන්ත්වා වා අගනගකහි
නිමන්තනං.යථාහ‘‘චත්තාරි පරිගවණානිවාවිහාගරවාගන්ත්වානානගතො
නිමන්තිතා, එකට්ඨාගනඨිගතසුගයවවා එගකො පුත්ගතන, එගකොපිතරාති
එවම්පිනානගතොනිමන්තිතා’’ති(පාචි.අට්ඨ.217-218). 

කවවචනං නාම ඔෙනාදිසබ්බපොනං, සම්පටිච්ඡථාතිආදිකිරියාපොනඤ්ච

පරියායවචනං. භාසන්තරං නාම මාගධවචනගතො අඤ්ඤං
සීහළෙමිළාදිගවොහාරන්තරං. ගවවචගනහි එව වා භාසන්තගරන වා
නිමන්ගතතීතිසම්බන්ගධො. 

තකතො නිමන්තනානන්තරං. නිමන්තනන්ති යථාවුත්තං

අක්පියනිමන්තනං. එෙකතො ණ්හන්තීතිඅඤ්ඤමඤ්ඤස්සද්වාෙසහත්ථං
අමුඤ්චිත්වා ඨිතාවානිසින්නාවාඑකගතොගණ්හන්ති. 
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‘‘ ණකභො නොරණ’’න්ති ඉෙං ගභොජනපච්චයා පාචිත්තියං එවං
ගහණමන්තගරනනගහොතීති වුත්තං. 

1212. එකගතො, නානගතො වාපි යං ගමනං, ගභොජනම්පි වා, තං

ගණගභොජගන න කාරණන්තිපි විඤ්ඤූ භණන්තීති ගයොජනා. එෙකතො

නානකතොවාපීතිඑත්ථ‘‘ඨිතාවානිසින්නාවා’’ති ගසගසො. 

1213-4. විඤ්ඤාකපත්වාති ‘‘අම්හාකං චතුන්නම්පි භත්තං 
ගෙහී’’තිආදිනා එකගතො වා ‘‘මය්හං ගෙහි, මය්හං ගෙහී’’ති පාගටක්කං වා 

විඤ්ඤාගපත්වා. එවම්පීතිවිඤ්ඤත්තිගතොපි. 

1215. දුවිධස්සාතිනිමන්තකස්ස, විඤ්ඤාපකස්සච. 

1216. සත්තසුපි සමගයසු භුඤ්ජතං අනාපත්තීති ගයොජනා, 
‘‘ගණගභොජන’’න්තිපකරණගතොලබ්භති, යථාවුත්ගතසුගිලානාදීසුසත්තසු

කාගලසු ගලසං විනා භුඤ්ජන්තානන්ති අත්ගථො. ‘‘එෙකතො’’ති ඉෙං

‘‘ගගහත්වා’’ති ඉමිනා ගයොගජතබ්බං. භුඤ් තන්ති භුඤ්ජන්තානං. තථාති 
‘‘අනාපත්තී’’තිඉෙංපච්චාමසති. 

1217. අනුපසම්පන්ගනො ච චාරී ච පත්ගතො ච අනිමන්තිගතො ච 

අනුපසම්පන්න…කප.… නිමන්තිතා, ගත චතුත්ගථ කත්වාති අත්ගථො, 
අනුපසම්පන්නං වා පිණ්ඩචාරිං වා චතුත්ථස්ස පත්තං වා අනිමන්තිතං වා
චතුත්ථං කත්වා එකගතො ගගහත්වා භුඤ්ජන්තානං ගණගභගෙො මුනිනා 
පකාසිගතො, ගණස්ස අපරිපුණ්ණතා දීපිතාති වුත්තං ගහොති. පිණ්ඩාය චරති

සීගලනාති පිණ්ඩචාරී, ගසො ඉධ පුබ්බපෙගලොගපන ‘‘චාරී’’ති වුත්ගතො, 
පිණ්ඩපාතිගකො. ගසො හි නිමන්තනං අසාදියන්ගතො ගණගභොජනගකො

ගණඛාෙගකො න ගහොතීති අධි්පාගයො. පත්කතො නාම විහාගර නිසීදිත්වා
චතුත්ගථන අත්තනා ලද්ධබ්බගභොජනත්ථාය ගපසිගතො පත්ගතො. 

අනිමන්තිකතො නාම පඨමං අක්පියනිමන්තනාය නිමන්තිගත

අනන්ගතොගගධොඋපසම්පන්ගනො. එත්ථාතිඉමස්මිංසික්ඛාපගෙ. අපි-සද්ගෙො 
ගහට්ඨාෙස්සිතංද්වින්නං, තිණ්ණංවාවගසනවුත්තවිනිච්ඡයංඅගපක්ඛති. 

1218. සමයලද්ධානන්ති ගිලානාෙගයො සත්තසමයා ලද්ධා ගයහි ගත
සමයලද්ධා, ගතසං, නිද්ධාරගණ සාමිවචනං. ‘‘අඤ්ඤතරස්සා’’තිගසගසො, 

‘‘වකසනා’’ති ඉමිනා සම්බන්ගධො. ගනව ගණගභගෙොති ගයොජනා.
සමයලද්ධකස්ස අත්තගනො අනාපත්තිභාවමන්තගරන තං චතුත්ථං කත්වා

ගණගභොජනං ගණ්හන්තානං පන ආපත්තිසම්භවගතො ආහ ‘‘ආපත්ති පන

කවදිතබ් ා’’ති. යථාහ මහාපච්චරියං ‘‘සමයලද්ධගකො සයගමව මුච්චති, 
ගසසානං ගණපූරකත්තාආපත්තිකගරොගහොතී’’ති(පාචි.අට්ඨ.220). 
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1219. පඤ්චගභොජගනසුඅඤ්ඤතරස්සනාමංගගහත්වානිමන්ගතත්වා
ගතසුගයවඅඤ්ඤංදියයමානං ගණ්හන්තස්සවිසඞ්ගකතාභාවංෙස්ගසතුමාහ 

‘‘කභො නානඤ්චා’’තිආදි. කභො නානන්ති නිද්ධාරගණ සාමිවචනං, 

අඤ්ඤතරස්සවගසනාතිවුත්තංගහොති. තං විසඞ්ගකතං, ඔෙනාදීනංනාගමන
නිමන්ගතත්වා දියයමානංයාගුආදිං ගණ්හන්තස්සගණගභොජනංනගහොතීති
වුත්තංගහොති. 

1221. ‘‘නිච්චභත්ත’’න්ති ධුවභත්තං වුච්චති. ‘‘නිච්චභත්තං 
ගණ්හථා’’තිවෙන්ති, බහූනම්පිඑකගතොගගහතුංවට්ටති.සලාකභත්තාදීසුපි
එගසව නගයො. 

ගණගභොජනකථාවණ්ණනා. 

1223-4.  හූහි මනුස්සකෙහීති විසුං විසුං නිමන්තිගතහි අගනගකහි 

මනුස්ගසහි. පඤ්චසු යස්ස ෙස්සාති එත්ථ ‘‘සහධම්මිගකසූ’’ති ගසගසො, 
නිද්ධාරගණ භුම්මං, පඤ්චසු සහධම්මිගකසු යස්ස කස්සචීති අත්ගථො. 

‘‘හිත්වා’’තිආදිනාකිමාහාති? යස්ස වික්ගපති, තස්මිංසන්නිහිගත‘‘මය්හං
භත්තපච්චාසං තුය්හං ෙම්මී’’ති සම්මුඛා වික්පනවගසන වා තස්මිං
අසන්නිහිගත තස්ස නාමං ගගහත්වා ‘‘මය්හං භත්තපච්චාසං
ඉත්ථන්නාමස්ස ෙම්මී’’තිඅසම්මුඛාවික්පනවගසනවාපඨමනිමන්තනාය 
වික්පනංහිත්වා, තංඅවික්ගපත්වාතිවුත්තංගහොති. 

භත්තන්ති එත්ථ ‘‘ගයො භුඤ්ජතී’’ති ගසගසො. නිමන්තිගතො ගයො පච්ඡා
නිමන්තිතං භත්තං භුඤ්ජති, තස්ස පාචිත්තියන්ති ගයොජනා. උ්පටිපාටියා
එකසිත්ථම්පි භුඤ්ජගතො තස්ස පාචිත්තියං සියාති ගයොජනාති. කිං වුත්තං
ගහොති? පච්ඡා නිමන්තිතානං ගභොජනං පඨමං භුඤ්ජිත්වා පඨමං
නිමන්තිතානං ගභොජනං පච්ඡා භුඤ්ජන්තස්ස ච එකපත්ගතගයව ගහට්ඨා
පඨමංනිමන්තිතානංගභොජනං පක්ඛිපිත්වාඉතරංඋපරිපක්ඛිපිත්වාගහට්ඨා
හත්ථංඔතාගරත්වාගහට්ඨාඨිතගභොජගන එකසිත්ථම්පිපඨමංඅභුඤ්ජිත්වා
උපරි ඨිතං පඨමං භුඤ්ජන්තස්ස චාති වුත්තං ගහොති. ගතගනව යථා
උ්පටිපාටිනගහොති, තථාමිස්සීකතං ගභොජනංභුඤ්ජන්තස්සනගෙොගසොති 

මහාපච්චරියං විනිච්ඡගයො බයතිගරකගතො ෙස්සිගතො ගහොති. යථාහ ‘‘ද්ගව
තීණිකුලානි නිමන්ගතත්වාඑකස්මිංඨාගනනිසීොගපත්වාඉගතොචිගතොච
ආහරිත්වාභත්තංආකිරන්ති, සූපබයඤ්ජනංආකිරන්ති, එකමිස්සකංගහොති, 
එත්ථඅනාපත්තීතිමහාපච්චරියං වුත්ත’’න්ති(පාචි.අට්ඨ.229). 

1225-6. පරම්පරගභොජනස්ස සරූපං පදභා කන වුත්තනගයන

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘කභො නානම්පී’’තිආදි. ගතසගමව පඤ්චන්නං ගභොජනානං

අඤ්ඤතරං ගභොජනං පරිභුඤ්ජතීති ගයොජනා. මකහසිනා පරිදීපිතන්ති 

පදභා කන ‘‘පරම්පරගභොජනං නාම පඤ්චන්නං ගභොජනාන’’න්තිආදිනා
(පාචි. 227) නගයනවුත්තං. 
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1227. යත්ථාතිඅගනගකහිඑකභාජගනපක්ඛිත්ගතයස්මිංගභොජගනති

වුත්තං ගහොති එගකගනව දින්ගන විචාරණාභාවා. සබ් කමෙරසං සියාති
විසුං විසුංවිඤ්ඤායමානරසංඅහුත්වාඑකරසගමවගහොති. 

1230. ‘‘ ාකමනා’’ති ඉමිනා ගාමට්ඨාගයව වුත්තා. ‘‘නිමන්තිතස්ස

කදොකසොනවිජ් තී’’තිඉෙංගාමපූගනිගගමහිපච්ගචකං ගයොගජතබ්බං.  ාම-
සද්ගෙන ‘‘ගාමා වා අරඤ්ඤා වා’’ති (පාරා. 91) එත්ථ විය නගරම්පි

සඞ්ගහිතං. පූක ො නාම විසුං විසුං සමූහා හුත්වා පුඤ්ඤකාරිගනො

ධම්මිකමනුස්සා. නි කමො නාම සාපගණො මහාගාගමො. සකලගාගමන
නිමන්තිගතො හුත්වා සම්පත්ගත යත්ථ කත්ථචි ගගගහ භුඤ්ජන්තස්ස

අනාපත්තීතිඅත්ගථො. පූ ාදීසුපිඑගසවනගයො. යථාහ ‘‘සකගලනගාගමන
එකගතො හුත්වා නිමන්තිතස්ගසව යත්ථ කත්ථචි භුඤ්ජගතො අනාපත්ති.

පූගගපි එගසව නගයො’’ති (පාචි. අට්ඨ. 229). නිච්චභත්කත කදොකසො න

විජ් තීති අගනකට්ඨානගතො දියයමානං නිච්චභත්තම්පි උ්පටිපාටියා 
භුඤ්ජන්තස්සනගෙොගසොතිවුත්තංගහොති. 

1231. කාගයො වාචා කායවාචාචිත්තන්ති ඉගමහි ආපජ්ජනං 

කථිනසමුට්ඨානං නාම. ඉධ ක්රියං නාම ගභොජනං, අක්රියං නාම
පඨමනිමන්තනස්ස අවික්පනං, ඉෙං ද්වයගමවාහ 

‘‘කභො නඤ්චාවිෙප්පන’’න්ති. 

පරම්පරගභොජනකථාවණ්ණනා. 

1232-3. පූවාති අතිරසාෙගයො රසා. පකහණෙත්ථායාති

පණ්ණාකාරත්ථාය. පටියත්තාති සම්පාදිතා. පාකථයයත්ථායාති ගමිකස්ස

සම්බලත්ථාය. පටියත්තා මන්ථා වාති සම්බන්ගධො. මන්ථා නාම 
බද්ධසත්තුඅබද්ධසත්තුතිලතණ්ඩුලාෙගයො. යථාහ 
‘‘බද්ධසත්තුඅබද්ධසත්තුතිලතණ්ඩුලාදි සබ්බං ඉධ මන්ගථොත්ගවව සඞ්ඛං

ගච්ඡතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 233). ගය පූවා, මන්ථා වාති ගයොජනා. හීති 

නිපාතමත්තං. තත්ථ පටියත්ගතසුගතසුපූගවසුවාමන්ගථසු වා. භික්ඛුනාති
එත්ථ‘‘ආකඞ්ඛමාගනනා’’තිගසගසො. 

ද්වත්තිපත්තාති ද්ගව වා තගයො වා පත්තාති විග්ගගහො. පූරාති
මුඛවට්ටියාගහට්ඨිමරාජිසමං පුණ්ණා.යථාහ‘‘මුඛවට්ටියාගහට්ඨිමගලඛාය
සමපූගරපත්ගතගගහත්වා’’ති (පාචි. අට්ඨ.233). ‘‘ද්වත්තිපත්තාපූරා’’ති
ගචත්ථ පරිමාණං ෙස්සිතං, පරිමාණපරිගමයයානං අගභගෙොපචාගරන
පූවමන්ථාගගහතබ්බායථා‘‘ද්ගවතිස්ගසො තණ්ඩුලනාළිගයො’’ති.පූගවහිවා

සත්තූහිවාතිගයොජනා. සත්තූතිබද්ධසත්තුඅබද්ධසත්තූනංගහණං, ඉමිනාව
තිලාදීනි උපලක්ඛිතානි. තතියපත්තස්ස මුඛවට්ටියා ගහට්ඨාරාජියා උද්ධං

කත්වා පක්ඛිත්තඤ්ගචතං ‘‘තකතො උත්තරි’’න්ති ඉමිනා ච ගය්හති. යථාහ
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‘‘සගච තතියං පත්තං ථූපීකතං ගණ්හාති, පූවගණනාය පාචිත්තිය’’න්ති
(පාචි. අට්ඨ.233). 

1237. තත්ථ ගතසුපූගවසුවාමන්ගථසුවාද්ගවගච පත්තපූරාලද්ධාති

ගයොජනා. එගකො පත්තපූගරො පොතබ්ගබොති ගයොජනා. එෙකතොති
එකපත්තපූරගතොනපොතබ්ගබොතිගයොජනා, කිඤ්චිපිඅකාමාන ොතබ්බන්ති
අත්ගථො.යථාහ ‘‘ගයනඑගකොගහිගතො, නගතනකිඤ්චිඅකාමාොතබ්බං.
යථාරුචි කාතබ්බ’’න්ති(පාචි.අට්ඨ.233). එවංෙෙන්ගතනආසනසාලායවා
අත්තගනො නිබද්ධවාසට්ඨාගනවාදිට්ඨස්සභික්ඛුසඞ්ඝස්සසාධාරණංකත්වා
ොනමන්තගරනන මිත්තානගමවොතබ්බං.යථාහ‘‘යථාමිත්තංපනොතුංන
ලබ්භතී’’ති(පාචි.අට්ඨ. 233). 

1238-9. අපගහණකං අපාගථයයං ගෙන්තානන්ති සම්බන්ගධො. යථාහ
‘‘න පගහණකත්ථායනපාගථයයත්ථායපටියත්තංගෙන්තී’’ති(පාචි.235). 

තකතොති පගහණකපාගථයයගතො. වා-සද්ගෙන ඉධ අවුත්තං ‘‘ගමගන

පටි්පස්සද්ගධගෙන්තී’’ති(පාචි.235) අනාපත්තිවාකර වුත්තංසඞ්ගණ්හාති. 

තදූනෙන්ති තගතො ද්වත්තිපත්තගතො ඌනකං. යථාහ 
‘‘ඌනකද්වත්තිපත්තපූගර පටිග්ගණ්හාතී’’ති (පාචි. 235). 
අපාගථයයාදිඅත්ථාය පටියාදිතන්තිසඤ්ඤායපාගථයයාදිංගණ්හන්තස්සාපි
ආපත්තිගයව අචිත්තකත්තා සික්ඛාපෙස්ස. අත්තගනොගයව ගහණත්ථං
‘‘ඉමස්සහත්ගථගෙහී’’තිවචගනනාපිආපජ්ජනගතො වචීකම්මං. 

කාණමාතුකථාවණ්ණනා. 

1240. අඤ්කඤනාති තද්ධිතගලොගපන නිද්ගෙගසො, අඤ්ඤතගරනාති

අත්ගථො, පවාරිගතොති සම්බන්ගධො. කභො නානන්ති නිද්ධාරගණ භුම්මං. 

පවාරිකතොති ‘‘ගණ්හථ භන්ගත යාව ඉච්ඡථා’ති එවං යාවෙත්ථපවාරණාය, 
සයඤ්ච ‘අලං ආවුගසො ගථොකං ගථොකං ගෙහී’ති එවං

පටික්ගඛපපවාරණායා’’ති අට්ඨෙථාය වුත්ත්පකාරද්වගයන පවාරිගතොති
අත්ගථො. වික්පද්වගය පකාරද්වගය පවාරිත-සද්ගෙ වර-ධාතුස්ස 
පත්ථනවාරණත්ථවගසනායමත්ගථො ගවදිතබ්ගබො, ‘‘පාචිත්ති

අනතිරිත්ත’’න්ති පෙච්ගඡගෙො. ‘‘අනතිරිත්තං කභො න’’න්ති

විගසසිතබ්බමගපක්ඛිත්වා ‘‘අඤ්කඤනා’’තිඑත්ථවිභත්තිංවිපරිණාගමත්වා
‘‘පඤ්චන්නං ගභොජනානං අඤ්ඤතරං ගභොජන’’න්ති ගයොගජතබ්බං, 
වක්ඛමාගනඅනතිරිත්තකතගභොජනනිද්ගෙගස වුත්ගතසුපඤ්චසුගභොජගනසු
අඤ්ඤතරං ගභොජනන්ති අත්ගථො. ‘‘ඛාෙනීයං වා ගභොජනීයං වා’’ති (පාචි.
236, 238) සහ ගෙසිතත්තා එකගයොගඤාගයන ‘‘ඛාෙනීයං වා’’ති ච
ගගහතබ්බං. පඤ්ච ගභොජනානි, කාලිකත්තයඤ්ච ඨගපත්වා සබ්බං
යාවකාලිකංඛාෙනීයන්තිවුත්තං. 
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1241. අසනන්ති එත්ථ වි්පකතගභොජනං දිස්සති, භුඤ්ජමාගනො ගච
පුග්ගගලො ගහොති, ගභොජනකිරියානුපච්ඡින්නා වත්තතීති අත්ගථො. 

කභො නන්ති පවාරණපගහොනකඔෙනාදි හත්ථාදීසු දිස්සති. හත්ථපාකසොති 
පවාරණපගහොනකං ගභොජනං ොතුං අභිහරිත්වා ඨිගතොකාගසො

අඩ්ඪගතයයහත්ථ්පමාගණො ගහොතීති වුත්තං ගහොති. අභිහරණං අභිහාකරො, 

ගසොඑව අභිහාරතා, තථාොතුංඨිතස්සකාගයනකගතොඅභිහාගරොදිස්සතීති 

වුත්තං ගහොති. ොයවාචාපටික්කඛකපොති තථා අභිහගට ගභොජගන 
පටිග්ගාහකස්ස හත්ථවිකාරාදිගකො කායිගකො වා ‘‘අල’’න්තිආදිගකො
වාචසිගකොවාපටික්ගඛගපො පඤ්ඤායතීතිඅත්ගථො. 

1242. නිප්පපඤ්කචනාති සහ වාසනාය 
පහීනතණ්හාදිපපඤ්චත්තයරහිගතනතථාගගතන. 

1243. තත්ථාති ඔෙනාදීසු. සත්තන්නන්ති ‘‘සාලී’’තිආදිනා
වක්ඛමානානුරූපානං. 

1244. ඔදකෙොති උෙගක භගවො. එත්ථාති පඤ්චඞ්ගපවාරණාය. 

අයංනිච්ඡකයොති වක්ඛමානවිධි්පකාරංවිනිච්ඡයංෙස්ගසති. 

1245. සාලීති සබ්බසාලිජාති. වීහීති සබ්බවීහිජාති. ෙඞ්ගූති

ගසතරත්තකාළගභො සබ්බා කඞ්ගුජාති. වරකෙො ගසතවරගකො. ධඤ්කඤන 
සම්භතපුඤ්ඤසම්භාගරනභගවතා. 

1246. තිණන්ති තිණබීජගමව වුත්තං. දීපිතං සඞ්ගහිතං. 

වරෙකචොරකෙොතිසුඛුමවරගකො. 

1248. අඞ්ගසම්පත්තිංෙස්ගසතුමාහ ‘‘හත්කථනා’’තිආදි. 

1249. තනූතිතනුකා. 

1250. නරක්ඛති පවාරණං. 

1251-2. ධඤ්ඤරසාදීනීති ආදි-සද්ගෙන ෙධිආෙගයො ගහිතා. 

ආකරොකපත්වාති උද්ධනං ආගරොගපත්වා. ඵලන්ති එලාළුකාදිඵලං. 

පණ්ණන්ති සූපසාකං. ෙළීරන්ති ගවළුආදීනං කළීරං.  හූනීති ගතසගමව

විගසසනං. තත්ථචාති පක්ඛිත්තපණ්ණාදිම්හිතක්කාදිගක. ඔධිංදස්කසතීති

එත්ථ ‘‘පරිගභොගකාගල’’ති ගසගසො. සඤ් කනතීති එත්ථ ‘‘ඵලාදියාගූ’’ති 
ලබ්භති. 

1253-4. රකසතිමංසාදිරගස. ‘‘යාගුං ගණ්හථා’’තිවා ‘‘යාගු’’න්ති වා 

වත්වාති ගයොගජතබ්බා. යාගු සඞ් හිතාති එත්ථ 
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ඔධිපඤ්ඤායනඅපඤ්ඤායනවික්පද්වගය යාගුයා සගමො විනිච්ඡගයොති
අධි්පාගයො. 

1255. ඡුපන්තීති සම්ඵුසන්ති. ඡුප සම්ඵස්ගසති ධාතු, පක්ඛිපන්තීති
වුත්තංගහොති.යථාහ ‘‘යත්ථමච්ඡමංසං පක්ඛිපන්තී’’ති(පාචි.අට්ඨ.238-
239). සාසපමත්තම්පි මච්ඡමංසං වා සගච පඤ්ඤායතීති ගයොජනා. 

පවාරණන්ති එත්ථ ‘‘ජගනතී’’ති ගසගසො. යාගුයාති පෙං පච්චත්තවගසන
විපරිණාගමත්වායාගුජගනතීති ගයොගජතබ්බං. 

1256. සංසට්කඨොතිපරිස්සාවිගතොනසඤ්ජගනතීතිගයොජනා. 

1257. සබ්බගසො ඨගපත්වාති සම්බන්ගධො.
මංසාදිපක්ඛිත්තඔෙනාදි්පකරණාවගසසගතො අඞ්ගං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘සබ් කසො’’ති. සබ්බගසො න පවාගරතීති ගයොජනා. කවළුතණ්ඩුලන්ති

ගවළුවීහීනං තණ්ඩුලං. ආදි-සද්ගෙන කන්ෙමූලං සඞ්ගහිතං. යථාහ
‘‘ගවණුතණ්ඩුලාදීහිවා කන්ෙමූලඵගලහිවාගයහිගකහිචිකතභත්ත’’න්ති. 

1258. තකතොතිසාලිආදිගතො, ගවළුආදිගතොච, තගතොනිබ්බත්තාපුථුකා

වාති අත්ගථො. තාහීතිපුථුකාහි. සුද්ධාති පුථුකාදීහිඅමිස්සානපවාගරන්තීති
සම්බන්ගධො. 

1259. භට්ඨානන්තිභජ්ජිතානං.සත්තූහිසඞ්ගහිතං සත්තුසඞ් හිතං. 

1261. සත්තූනංකමොදකෙොතිසත්තුබද්ධං, බද්ධසත්තූතිඅත්ගථො. 

1263. කතකහවාතිලාගජහිඑව. සුද්ධංඛජ් ෙංවාති වක්ඛමානනගයන
මච්ඡාදීහිඅසම්මිස්සංඛජ්ජකං. 

1264. ‘‘පූරිත’’න්තිආදිනා තබ්බිපරියායංෙස්ගසති. තන්තිකුණ්ඩකාදි. 

1266. අෙප්පියං මංසං. අවත්ථුත්තාති අක්පියමංසානංවාගරතබ්බත්තා
පවාරණායඅවත්ථුත්තා. 

1267. වත්ථුෙත්තාති ක්පියමංසස්ස පවාරණාය වත්ථුභූතත්තා. 

පවාකරතීති එත්ථ ‘‘ඛාදියමානස්ස ච මංසත්තා’’ති ගසගසො ෙට්ඨබ්ගබො. 
යථාහ ‘‘යං පන ඛාෙති, තං කිඤ්චාපි පටික්ඛිපිතබ්බට්ඨාගන ඨිතං, 
ඛාදියමානංපනමංසභාවංනජහතී’’ති(පාචි.අට්ඨ. 238-239). 

1268. කිඤ්චි ෙප්පියකභො නන්ති පඤ්චසු ගභොජගනසු යං කිඤ්චි 
ක්පියගභොජනං. 
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1269. අෙප්පියං මංසං අඤ්ඤන්ති අක්පියමංසගතො අවගසසං
කුලදූසනාදිවගසන උ්පන්නගභොජනං ගහිතං. යථාහ 
‘‘කුලදූසනගවජ්ජකම්මඋත්තරිමනුස්සධම්මාගරොචනසාදිතරූපියාදීහි
නිබ්බත්තං බුද්ධපටිකුට්ඨං අගනසනාය උ්පන්නං අක්පියගභොජනං
පටික්ඛිපති, න පවාගරතී’’ති. 

1270-1. අසනං ගභොජනන්තිඅඞ්ගද්වගයවිනිච්ඡයංෙස්ගසතුමාහ ‘‘සකච 

අජ්කඣොහට’’න්තිආදි. අජ්කඣොහටන්ති පරගලගතං ගහොති. ‘‘පත්කත’’ති
ඉමිනා ථාලකාදිභාජනඤ්ච ගහිතං. කත්ථචි ගභොජනං නත්ථීති ගයොජනා.
පත්ගත, හත්ගථ, මුගඛවායත්ථකත්ථචිපඤ්චන්නංගභොජනානංකිඤ්චි න
විජ්ජති, ගන්ධමත්තංපඤ්ඤායතීතිවුත්තංගහොති. 

1272. ආදායාති එත්ථ ‘‘අඤ්ඤත්ර භුඤ්ජිතු’’න්ති ගසගසො. ‘‘ගයොපි 
අඤ්ඤත්ර ගන්ත්වා භුඤ්ජිතුකාගමො මුගඛ භත්තං ගිලිත්වා ගසසං 

ආොයා’’තිආදිනා (පාචි. අට්ඨ. 238-239) මහාපච්චරියට්ඨෙථායං 

වුත්තවචනස්සපමාණත්තාආහ ‘‘නපවාකරතී’’ති. 

1273. ‘‘මුගඛ භත්තං ගිලිතං, හත්ගථ භත්තං විඝාසාෙස්ස ොතුකාගමො, 
පත්ගත භත්තං භික්ඛුස්ස ොතුකාගමො, සගච තස්මිං ඛගණ පටික්ඛිපති, න

පවාගරතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 238-239) එවමාගතං කුරන්දට්ඨෙථං 
සඞ්ගගහතුං ‘‘මුගඛ ච භත්ත’’න්තිආදිවචනගතො ච ‘‘අසනස්ස
උපච්ගඡො’’තිආදිනාවක්ඛමානායයුත්තියා අසනාවසාගනයුජ්ජමානත්තාච

ඉමිස්සා ගාථාය ‘‘ගභොත්තුකාගමො’’ති පාඨං අග්ගගහත්වා ‘‘දාතුොකමො’’ති
පාගඨොගගහතබ්ගබො. 

1274. ‘‘අසනස්ස උපච්කඡදා’’ති ඉමිනා තස්මිංගයව ආසගන
යථානිසින්ගනගනව කාතබ්ගබ අසගන ආසාවච්ගඡගෙො දීපිගතො. යථාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘තස්මිං පන ආසගන න භුඤ්ජිතුකාගමො, විහාරං පවිසිත්වා
භුඤ්ජිතුකාගමො, අඤ්ඤස්ස වා ොතුකාගමො’’ති (පාචි. අට්ඨ. 238-239). 

කුරන්දට්ඨෙථායං තස්ස විනිච්ඡයස්ස ෙස්සිතත්තා ‘‘මහාපඤ්ඤා’’ති 

කුරුන්ෙට්ඨකථාචරියං සන්ධායාහ. ොරණාොරණඤ්ඤුකනොති
‘‘පවාරණස්ස ඉෙං කාරණං, ඉෙං අකාරණ’’න්ති ජානන්තා.
‘‘කාරණාකාරණඤ්ඤුනා’’ති කත්ථචි ගපොත්ථගක ලිඛන්ති. තත්ථ
මහාපඤ්ඤා කාරණාකාරණඤ්ඤුගනොආචරියාඅසනස්ස…ගප.… ගසොතිහි
කාරණංකථයන්තීතිගයොජනා. 

1275. හත්ථපාසඞ්ගග විනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘ ණ්හකතො…කප.… 

පසාරිත’’න්ති.  ණ්හකතොති ගයන ඉරියාපගථන සමන්නාගගතො හුත්වා

ගණ්හාති, එවං ගණ්හගතො. පච්ඡිමං අඞ් න්ති ොයගකන දින්නස්ස
පටිග්ගාහකස්ස ගයො අවයගවො පරභාගග ගහොති, තං 
ඨානාදිඉරියාපථසමන්නාගතස්සපටිග්ගාහකස්සපණ්හිආදිංපච්ඡිමංඅඞ්ගං.
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ෙෙගතො පසාරිතංහත්ථංවිනාපුරිමංඅඞ්ගන්තිගයොජනා. පසාරිතං හත්ථන්ති

එත්ථ ‘‘ොතු’’න්ති ගසගසො. උභින්නන්ති එත්ථ ‘‘අන්තගර’’ති ගසගසො.
පටිග්ගාහකොයකානං පච්ඡිමපුරිමානං උභින්නං අඞ්ගානං අන්තගර
ඔකාගස. අඩ්ඪං උපඩ්ඪං හත්ථං ගතයයං තතියං යස්සාති විග්ගගහො, 
අතිගරකවිෙත්ථිද්විරතන්පමාණන්තිඅත්ගථො. 

1276. අභිහාරඞ්ගග විනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘තස්මි’’න්තිආදි. 

අඩ්ඪගතගයය තස්මිං ඨාකන ඨත්වාති ගයොජනා, ද්විරතනවිෙත්ථිපමාගණ

තස්මිං ඨාගන ඨත්වාති අත්ගථො. අභිහටන්ති උපනීතං. තාදිසන්ති 
අභිහටසදිසං, පවාරණපගහොනකානංපඤ්චන්නංගභොජනානංඅඤ්ඤතරන්ති
අත්ගථො. 

1277-8. ආධාරකෙ වාපීති වලයාදිපත්තාධාරගකපි. ඌරූසූති ද්වින්නං

ඌරූනං මජ්ගඣ, අඞ්ගකති අත්ගථො. ආහරිත්වාති අභිහරිත්වා. භත්තං 

 ණ්හාතීති එත්ථ ‘‘ඉගතො’’ති ගසගසො, ‘‘ඉගතො භත්තං ගණ්හා’’ති

අනන්තගර නිසින්ගනො ච භාසතීති ගයොජනා. භත්තන්ති උපලක්ඛණං, 

පඤ්චසු ගභොජගනසු යං කිඤ්චීති අත්ගථො. තන්ති තථා ගණ්හිතුං 

වුත්තභත්තාදිගභොජනං. අභිහාරස්ස චාති එත්ථ ච-සද්ගෙො පෙපූරණත්ගථො, 
එවකාරත්ගථොවා, අභාවාඑවාතිගයොජනා. 

1279. ‘‘භත්තපච්ඡි’’න්තිඉෙංඋපලක්ඛණං. 

1280. දීයමාකනතිඑත්ථ‘‘ගභොජගන’’තිගසගසො. ඉතකරොති හත්ථපාගස

නිසින්ගනො.අභිහාරඞ්ගස්සඅභාවාගසො න පවාරිකතොති. 

1281. පටික්ගඛපඞ්ගග විනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘ොකයනා’’තිආදි.

වාචාභිහාරස්ස අනඞ්ගත්තා ආහ ‘‘ොකයනාභිහට’’න්ති. යථාහ ‘‘වාචාය
අභිහටං පටික්ඛිපගතො පවාරණා නත්ථී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 238-239). 
අභිහටගභොජනංපටික්ඛිපිතුංඅඞ්ගුලිගයොවාහත්ථං වාහත්ථගතස්සකස්සචි
චලනාදිං යං කඤ්චි කායවිකාරං කගරොන්ගතො, භමුං උක්ඛිපන්ගතො, 
කුජ්ඣිත්වාඔගලොගකන්ගතොවාකාගයනපටික්ඛිපතීතිවුච්චති.‘‘අල’’න්ති
වා ‘‘න ගණ්හාමී’’ති වා ‘‘ආගගමහී’’ති වා ‘‘අධිවාගසහී’’ති වා ‘‘මා
ආකිරා’’තිවා ‘‘අපගච්ඡාහී’’තිවාඑවමාදිකංවෙන්ගතොවාචායපටික්ඛිපතීති
වුච්චති. 

1282-3. ආකිරාතිඑත්ථාපි‘‘ඉතිචා’’තිගයොගජතබ්බං.එවංවෙන්තස්ස 
නිවාගරතුකාමතාචිත්ගත සතිපි නිවාරණවචගනන ගහොන්තං පවාරණං

ආකිරාතිආදිවිධිවචගන න ගහොතීති ආහ ‘‘න පන’න්ති පවාරණා’’ති.
පවාරණාපනනඅත්ථීති ගයොජනා. 
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1284. ‘‘රසං ගණ්හථා’’තිවගෙතිසම්බන්ගධො. තංසුත්වාතිතංවචනං 
සුත්වා. 

1285. ‘‘සාර’’න්ති ඉෙං වණ්ණභණනමත්තං. ‘‘ඉද’’න්ති සාමඤ්ගඤන

මච්ඡමංසං වෙති, පවාරණඞ්ගං ගහොති. මච්ඡරසං මංසරසන්ති එත්ථ
ද්වන්ෙසමාසස්සපිසම්භවගතො ‘‘මච්ඡං, මංසංගණ්හා’’තිචවුත්තංගහොති, 
තඤ්චඅඞ්ගංගහොති. 

1286. ‘‘රසං ගණ්හා’’තිවුත්ගතපනස්සවික්පස්සඅභාවාපවාරණස්ස

අඞ්ගංනගහොති.ගතගනවාහ ‘‘අත්ථිචමංසංකච’’ති. 

1287. මුහුත්තං ආ කමහීති කඤ්චිකාලංඔගලොගකහි. 

1288. පනසාදීහීති ආදි-සද්ගෙනගවත්තඞ්ගාදීනං ගහණං. 

1290. මච්ඡසූපං මංසසූපන්ති එත්ථ සමාසවික්පා ‘‘මච්ඡරසං 
මංසරස’’න්තිඑත්ථවියෙට්ඨබ්බා. 

1291. ෙරම් ෙන්ති මච්ඡමංගසන වා අඤ්ගඤන වා මිස්සස්ගසව
සූපවිගසසස්සනාමං.ගතගනවච‘‘මංසකරම්බකංගණ්හථ, මච්ඡකරම්බකං 
ගණ්හථා’’තිවුත්ගතනිගසගධනපවාරණාගහොති, ‘‘කරම්බකංගණ්හථා’’ති
වුත්ගත අනියතවචනත්තා න ගහොති. කළීරසූපාදීහි සමානවිනිච්ඡයභාවං

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘එකසවනකයොවුත්කතො’’ති. 

1292. වුත්තස්මින්තිවුත්ගත. 

1293. කයනාතිභත්ගතන. ආපුච්ඡිකතොති ‘‘ගණ්හථා’’තිවුත්ගතො. තස්ස 

භත්තස්ස. අත්ථිතාය යාගුයා විජ්ජමානත්තා. ඉති ොරණන්ති ඉෙං
පවාරණකාරණං. 

1294. ‘‘යාගුමිස්සකංගණ්හා’’තිවුත්ගතසායාගු තත්ථ තස්මිං අභිහගට

භාජගනපක්ඛිත්තභත්ගතනසමාවාබහුතරාවාගචගහොති, කසො එවංවත්වා

අභිහටං පටික්ගඛපං භික්ඛු න පවාගරති කිරාති ගයොජනා. කිරාති අරුචිං
සූගචති.ගතගනවවක්ඛති‘‘කාරණංපන දුද්ෙස’’න්ති. 

1295. සබ් ත්ථාතිසබ්බඅට්ඨකථාසු. 

1296. විසුංෙත්වාතිඑකසිත්ථම්පියථානගහොති, තථාරසංවාඛීරංවා 
භත්තගතොවිගයොගජත්වා. 

1297.  ච්ඡන්කතකනවාති යාව ගභොජනනිට්ඨානං, තාව
ගච්ඡන්ගතගනව. යථාහ ‘‘ගච්ඡන්ගතන නදිපූරං පත්ගතනපි අට්ඨත්වා
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නදිතීගර ගුම්බං පරික්ඛිපිත්වාවිචරන්ගතනනාවංවාගසතුංවාආරුළ්ගහන
අට්ඨත්වාවට්ගටත්වා විචරන්ගතනා’’ති. 

1298. කසොති ගච්ඡන්ගතො. තකතොති ඨානගතො, ගමනඉරියාපථස්ස
විගකොපිතත්තාතිඅධි්පාගයො. 

1299. ආසනං අවිචාකලත්වාති නිසජ්ජාවගසන ඵුට්ඨට්ඨානං
අචාගලත්වා, අනුට්ඨහිත්වාති වුත්තං ගහොති. ‘‘අදින්නාොගන විය

ඨානාචාවනංගගහතබ්බ’’න්ති  ණ්ඨිපකද වුත්තං. 

1300. තකතොතිපවාරිතකාලගතොඋද්ධං, තකතො නිසින්නට්ඨානගතොවා.

ඉගතො, එත්ගතොවා. ඊසෙම්පි සංසරිතුන්තිනිසින්නට්ඨානගතොඉගතොචිගතො
චගථොකම්පිසංසරිතුං, අපගන්තුන්ති අත්ගථො. 

1301. සබ් ත්ථාති පීඨකාදිසංහාරිගම සබ්බස්මිං ආසගන. 

‘‘විනයඤ්ඤුනා’’ති ඉමිනා ‘‘සගච පන නං සහ මඤ්ගචන උක්ඛිපිත්වා 

අඤ්ඤත්ර ගනන්ති, වට්ටතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 238-239) අට්ඨෙථායං 
‘‘පීඨකාදීසුපි අයගමව විනිච්ඡගයො’’ති වුත්තභාවං ජානන්ගතනාති වුත්තං
ගහොති. 

1302. නිපජ්ජිත්වාති එත්ථ ‘‘පරිවත්තන්ගතන ගයන පස්ගසන
නිපන්ගනො, තස්ස ඨානං නාතික්කගමතබ්බ’’න්ති වචනගතො

පුබ්බසයිතට්ඨානං අවිජහිත්වා සයිත්වාගයවාති අත්ගථො. තකථවාති
උක්කුටිගකොහුත්වාවාති වුත්තංගහොති. ‘‘තස්සපනගහට්ඨාපලාලපීඨංවා

කිඤ්චි වා නිසීෙනකං ොතබ්බ’’න්ති (පාචි. අට්ඨ. 238-239) අට්ඨෙථායං 
වුත්තං. 

1303. අතිරිත්තං කගරොන්ගතන සික්ඛුනා භාජනං ඔනගමත්වාන
ගභොජගන ෙස්සිගත අථ ‘‘අලගමතං සබ්බ’’න්ති වත්තබ්බන්ති ගයොජනා.

තත්ථ අතිරිත්තං ෙකරොන්කතනාති ‘‘අතිරිත්තං නාම ක්පියකතං ගහොති, 
පටිග්ගහිතකතං ගහොති, උච්චාරිතකතං ගහොති, හත්ථපාගස කතං ගහොති, 
භුත්තාවිනාකතංගහොති, භුත්තාවිනාපවාරිගතනආසනාඅවුට්ඨිගතනකතං
ගහොති, ‘අලගමතං සබ්බ’න්ති වුත්තං ගහොති, ගිලානාතිරිත්තං ගහොතී’’ති
(පාචි. 239) වුත්ගතසු අට්ඨසු ආකාගරසු අන්තං විනා පුරිගමහි සත්තහි
විනයකම්මාකාගරහි අතිරිත්තං කගරොන්ගතනාති වුත්තං ගහොති. යථාහ 
‘‘ඉගමහි සත්තහි විනයකම්මාකාගරහි යං අතිරිත්ත’’න්තිආදි (පාචි. අට්ඨ. 
238-239). 

ඉධ අතිරිත්තං කාතුං අභිහටගභොජනං ක්පියඤ්ච නාම ගහොති, 
ක්පියකගතන සිඞ්ගිගවරලසුණාදිවත්ථුනා යුත්තතාය ච
අක්පියමංසාභාගවනච කුලදූසනාදීහිඅනු්පන්නභාගවනචකතඤ්චනාම



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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ගහොති. ‘‘අලගමතං සබ්බ’’න්ති අතිරිත්තකතභාවගතො එවංක්පියඤ්චතං

කතංචාති ෙප්පියෙතන්තිවුත්තංගහොති.එවමුපරිපි ෙත-සද්ෙස්සඅත්ගථොච
සමාසවිග්ගගහො ච ගවදිතබ්ගබො. අවසිට්ඨපගෙසු භික්ඛුනා පටිග්ගහිතං 

පටිග් හිතං නාම. තං කාරාගපත්වා ආගගතන භික්ඛුනා ගථොකං 

උච්චාගරත්වා, ඔතාගරත්වා වා ෙස්සිතං උච්චාරිතෙතං නාම. ක්පියං
කාරාගපතුමාගතස්ස අඩ්ඪගතයයහත්ථ්පමාණහත්ථපාසබ්භන්තරගගතන 

අතිරිත්තකතං ‘‘හත්ථපාකසෙත’’න්තිවුච්චති.අන්තමගසො පවාරණජනකං

යංකිඤ්චිගභොජනංකුසග්ගගනාපිගගහත්වාභුත්තත්තා භුත්තාවිනා. යථාහ
‘‘පඤ්චන්නං ගභොජනානංඅඤ්ඤතරං ගභොජනංඅන්තමගසො කුසග්ගගනාපි
භුත්තංගහොතී’’ති.භුඤ්ජන්ගතොපවාරිගතොහුත්වාගයොආසනංනගකොගපති, 
ගසො භුත්තාවී පවාරිගතො ‘‘ආසනා අවුට්ඨිගතො’’ති වුච්චති, ගතන කතං 

‘‘භුත්තාවිනා…කප.… අවුට්ඨිකතන ෙත’’න්ති වුත්තං. ‘‘අලගමතං 

සබ්බ’’න්තිවචීගභෙංකත්වා වුත්තං ‘‘අලකමතං සබ් න්තිවුත්තංකහොතී’’ති
ෙස්සිතං.අයංසත්තවිගධොවිනයකම්මාකාගරො නාම. 

ගිලානාතිරිත්තකං පන ඉමිස්සා ගාථාය අවුත්තම්පි 
අනතිරිත්තසන්ෙස්සනත්ථං වක්ඛමානාය ‘‘කත’’න්තිආදිගාථාය ‘‘න 
ගිලානාතිරිත්තඤ්චා’’ති ඉමස්ස විපරියායගතො ගවදිතබ්බං. ගිලානගතො
අතිරිත්තං, තස්ස අඤ්ඤදිගනසු භුඤ්ජනත්ථාය උපට්ඨාපිතම්පි 

ගිලානාතිරිත්තං නාම. 

‘‘කතන භික්ඛුනා’’ති ඉමිනා ‘‘භුත්තාවිනා’’ති ච ‘‘භුත්තාවිනා
පවාරිගතනආසනා වුට්ඨිගතනා’’ති ච වුත්ත්පකාගරන විසිට්ඨං ගතගනව
පාකටං භික්ඛුං පරාමසති, පවාරණජනකානං පඤ්චන්නං ගභොජනානං
අඤ්ඤතරං අ්පමත්තකම්පි භුත්තාවිනා, භුත්තාවී පවාරිගතොපි හුත්වා

ආසනා අවුට්ඨිගතනවා භික්ඛුනාති වුත්තං ගහොති. ඔනමිත්වාන භා කනති
එත්ථ ‘‘ෙස්සිගත ගභොජගන’’ති ගසගසො, ‘‘අථා’’ති ඉමිනා සම්බන්ගධො. 
ක්පියකරණාරහානි සිඞ්ගිගවරාදීනි ක්පියං කාගරත්වා පටිග්ගහාගපත්වා
ආගන්ත්වා හත්ථපාසබ්භන්තගර පත්වා අතිරිත්තං කාරාගපන්ගතන
භික්ඛුනාභාජනංගථොකං ඔනාගමත්වාඋච්චාගරත්වාෙස්සිතකාලානන්තරාති

වුත්තංගහොති.උත්තරිකාතබ්බං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘අල’’න්තිආදි. 

එත්තාවතා ‘‘කතනභික්ඛුනා’’තිඉමිනා ‘‘භුත්තාවිනාකතං, භුත්තාවිනා
පවාරිගතන ආසනා අවුට්ඨිගතන කත’’න්ති අඞ්ගද්වයං සඞ්ගහිතං. 

‘‘ඔනකමත්වාන භා න’’න්ති ඉමිනා ‘‘උච්චාරිතකතං ගහොතී’’ති ඉෙං
සඞ්ගහිතං. ‘‘ක්පියකතං, පටිග්ගහිතකතං, හත්ථපාගසකත’’න්තිඉෙංතයං 

අනන්තරියවාචිනා අථ-සද්ගෙන සඞ්ගහිතං. ‘‘අලගමතං සබ්බ’’න්ති ඉෙං
පගනත්ථසරූගපගනවෙස්සිතන්තිෙට්ඨබ්බං. 

1304. පත්ගත ඨිතගභොජනගමව අතිරිත්තං කාතබ්බන්ති නත්ථි, 
පච්ඡිආදීසු යත්ථ කත්ථචි භාජගන ඨිතම්පි කාතබ්බන්ති ෙස්ගසතුමාහ 
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‘‘ෙප්පියංපනා’’ති. කුණ්කඩති භණ්ඩුක්ඛලියං. භා කනතියංකිඤ්චිභාජනං
ගහිතං. 

1305. එතන්තිඅතිරිත්තකතංඑතංගභොජනං.තංඑකගමවඨගපත්වාති
ගයොජනා. ‘‘වට්ටගතවා’’ති වුත්ගතපි අබ්භඞ්ගාදීනමත්ථායාති

ගණ්ගහයයන්ති ආහ ‘‘භුඤ්ජිතබ් ’’න්ති, තගමකං විනා පගරහි
පරිභුඤ්ජිතබ්බන්ති අත්ගථො. 

1306-7. ෙප්පියංොකරත්වාතිඅතිරිත්තංකාගරත්වා. ආකිරන්තිකචති
යදිපක්ඛිපන්ති.පුනතථාඅතිරිත්තංකාගරත්වා භුඤ්ජිතබ්බන්තිගයොජනා. 

තං ගකන අතිරිත්තං කාතබ්බන්ති ආහ ‘‘කයනා’’තිආදි. තන්ති

අතිරිත්තකතං ගභොජනං. කයනඅෙතන්තිගයනභික්ඛුනාපඨමංඅතිරිත්තං
න කතං, ගතන කාතබ්බන්ති සම්බන්ගධො. යථාහ ‘‘ගයන අකතන්ති
අඤ්ගඤන භික්ඛුනා ගයන පඨමං න කතං, ගතන කාතබ්බ’’න්ති (පාචි.
අට්ඨ.238-239). යංවාඅකතං, තංවිසුංගතනවා කාතබ්බන්තිගයොජනා. 

යං වා අෙතන්ති තස්මිං අතිරිත්තකතගභොජගන අපක්ඛිත්තං යං ගභොජනං

අතිරිත්තං න කතං. තං විසුං කතන වා ොතබ් න්ති පච්ඡා පක්ඛිත්තං
ගභොජනංඅතිරිත්තංකගතනයථා අමිස්සංගහොති, තථාඅඤ්ඤස්සභාජනස්ස
ගහණවගසන විසුං කාගරත්වා ගතන පඨමං කතාතිරිත්ගතනාපි අතිරිත්තං
කාතබ්බං.යථාහ– ‘‘යඤ්චඅකතන්තිගයනපඨමංක්පියං කතං, ගතනාපි
යං අකතං, තං කාතබ්බං. පඨමභාජගන පන කාතුං න ලබ්භති. තත්ථ හි
කරියමානං පඨමංකගතනසද්ධිංකතංගහොති, තස්මාඅඤ්ඤස්මිංභාජගන
කාතුංවට්ටතීති අධි්පාගයො’’ති. 

1308. අෙප්පියාදීහි සත්තහීති‘‘අනතිරිත්තංනාමඅක්පියකතංගහොති, 
අ්පටිග්ගහිතකතං ගහොති, අනුච්චාරිතකතං ගහොති, අහත්ථපාගස කතං
ගහොති, අභුත්තාවිනා කතං ගහොති, භුත්තාවිනා ච පවාරිගතන ආසනා
වුට්ඨිගතන කතං ගහොති, ‘අලගමතං සබ්බ’න්ති අවුත්තං ගහොතී’’ති (පාචි.
239) වුත්ගතහිසත්තහිවිනයකම්මාකාගරහි.අතිරිත්තංකතන්ති ගයොජනා.
‘‘ගහොතිඅනතිරිත්තක’’න්තිපෙච්ගඡගෙො. 

1309. උපකට්ඨගවලායපි අතිරිත්තං කගරොන්ගතන ‘‘අහං පාගතොව 
භුඤ්ජි’’න්ති වා ‘‘ගථොකං පරිභුඤ්ජි’’න්ති වා අචින්ගතත්වා කාතබ්බන්ති 

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘කයොපී’’තිආදි. උපෙට්ඨූපනීතම්පීති උපකට්ඨගවලාය
උපනීතම්පිගභොජනං. 

1310. යාමාදිොලිෙන්තියාමසත්තාහයාවජීවිකකාලිකං. අනාමිස්සන්ති

ආමිගසනඅමිස්සං. තං යාමාදිකාලිකංපරිභුඤ්ජගතොතිසම්බන්ගධො. 
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1312. ගිලානස්ස භුත්තාතිරිත්තං විය කොචි භුඤ්ජිස්සතීති උද්දිස්ස

ඨපිතම්පි ගිලානාතිරිත්තං නාමාති අට්ඨෙථායං (පාචි. අට්ඨ. 238-239 
අත්ථගතො සමානං) වුත්තං. ‘‘විහාරාදීසු ගිලානස්ස පාපුණනගකොට්ඨාසම්පි 
ගිලානාතිරිත්තංනාමා’’තිවෙන්ති. 

1313. ෙථිකනනාතිපඨමකථිගනන. 

පඨමපවාරණකථාවණ්ණනා. 

1314. අනතිරිත්කතනාති එත්ථ ‘‘ඛාෙනීගයන වා ගභොජනීගයන වා’’ති

ගසගසො. එත්ථ ‘‘ඛාදනීයං නාම පඤ්චගභොජනානි යාමකාලිකං
සත්තාහකාලිකං යාවජීවිකං ඨගපත්වා අවගසස’’න්ති (පාචි. 239) වුත්තං 
පඤ්චගභොජනගතොඅඤ්ඤංසබ්බංයාවකාලිකංඛාෙනීයංනාම.‘‘ගභොජනීයං
නාමපඤ්චගභොජනානි ඔෙගනොකුම්මාගසොසත්තුමච්ගඡොමංස’’න්ති(පාචි.

239) වුත්තං.එත්ථවිනිච්ඡගයො අනන්තරසික්ඛාපගෙවුත්ගතො. පවාකරයයාති

එත්ථ ‘‘අභිහට්ඨු’’න්තිගසගසො. අභිහට්ඨුංපවාකරයයාති අභිහරිත්වා‘‘හන්ෙ
භික්ඛු යාවතකං ඉච්ඡසි, තාවතකං ගගහත්වා ඛාෙ වා භුඤ්ජ වා’’ති එවං

පවාගරයය. ‘‘පවාරිත’’න්තිපෙංවුත්තත්ථගමව.  ානන්තිසුත්වාවාදිස්වාවා

තස්ස පවාරිතභාවං ජානන්ගතො. ආසාදනාකපක්කඛොති ආසාෙනං ගචොෙනං

මඞ්කුකරණභාවං අගපක්ඛමාගනො. භුත්කතති තස්ස පගයොගගන ඉතගරන

භුඤ්ජිත්වා පරිගයොසාපිගත. තස්සාති ගයො තස්ස පවාරිතභාවං ඤත්වා
‘‘භුඤ්ජා’’තිනිගයොගජසි, තස්ස. 

1315-6. එකස්ස භුඤ්ජගනන අඤ්ඤස්ස පාචිත්ති ගහොතීති

කථගමතන්තිආසඞ්කායතථා වුත්තත්තා පරිහරිතුමාහ ‘‘දුක්ෙටං…කප.… 

දස්සිත’’න්ති. ඉතරස්ස  හකණති පවාරිතභික්ඛුගනො භුඤ්ජනත්ථාය 

පටිග්ගහගණ. අජ්කඣොහාරපකයොක සු චාති එත්ථාපි ‘‘ඉතරස්සා’’ති

සම්බන්ගධො. සබ් ං දුක්කටං, පාචිත්තියඤ්ච. දස්සිතන්ති‘‘අභිහරති, ආපත්ති 
දුක්කටස්ස. තස්ස වචගනන ‘ඛාදිස්සාමි භුඤ්ජිස්සාමී’ති පටිග්ගණ්හාති, 
ආපත්ති දුක්කටස්ස. අජ්ගඣොහාගර අජ්ගඣොහාගර ආපත්ති දුක්කටස්ස.
ගභොජනපරිගයොසාගන ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති (පාචි. 244) ගෙසිතං
භගවතාතිඅත්ගථො. 

1317. උභයත්ථාපි විමතිස්සාති පවාරිගත ච අපවාරිගත ච විමතිස්ස. 

දුක්ෙටං පරිදීපිතන්ති ‘‘පවාරිගත ගවමතිගකො. අ්පවාරිගත ගවමතිගකො, 
ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති(පාචි.245) ගෙසිතං. 

1318. ොරාකපත්වාති එත්ථ ‘‘භුඤ්ජාහී’’ති ගසගසො. 

අඤ්ඤස්සත්ථායාතිඑත්ථ‘‘අභිහරන්ගතොගච්ඡාහී’’ති ගසගසො. 

1319. ඔමසවාදතුලයාවාතිඉෙංඅදින්නාොනසමුට්ඨානංසන්ධායාහ. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 

312 
පටුන 

දුතියපවාරණකථාවණ්ණනා. 

1320. ඛාදනීයං වාති පඤ්ච ගභොජනානි ච කාලිකත්තයඤ්ච විනා

අවගසගසසු යං කිඤ්චි වා. කභො නීයං වාති පඤ්චසු ගභොජගනසු

අඤ්ඤතරම්පි. විොකලති විගගතකාගල. කාගලො නාම අරුණුග්ගමනගතො
යාව මජ්ඣන්තිකා, තෙඤ්ගඤො විකාගලො. යථාහ ‘‘විකාගලො නාම
මජ්ඣන්තිගක වීතිවත්ගත යාව අරුණුග්ගමනා’’ති (පාචි. 249). 
ඨිතමජ්ඣන්තිගකොපිකාගලගයවසඞ්ගය්හති.යථාහ ‘‘ඨිතමජ්ඣන්තිගකොපි
කාලසඞ්ගහංගච්ඡති.තගතොපට්ඨායපනඛාදිතුංවාභුඤ්ජිතුංවා නසක්කා, 
සහසා පිවිතුං පන සක්කා භගවයය. කුක්කුච්චගකන පන න කාතබ්බං. 
කාලපරිච්ගඡෙජානනත්ථඤ්ච කාලත්ථම්ගභො ගයොගජතබ්ගබො, 
කාලබ්භන්තගරව භත්තකිච්චං කාතබ්බ’’න්ති (පාචි. අට්ඨ. 248-249). 

කදොසන්ති පාචිත්තියං. 

1321. ‘‘ඛාෙනීයං වා ගභොජනීයං වා’’ති එත්ථ ගභොජනීයස්ස
පවාරණසික්ඛාපගෙෙස්සිතසරූපත්තා ඛාෙනීයංතාවසරූපගතොෙස්ගසතුමාහ 

‘‘යමාමිස ත’’න්තිආදි. එත්ථාති එගතසු ඛාෙනීයගභොජනීගයසු. යං පන 

වනමූලඵලාදිකං ආමිස තං ආමිගස යාවකාලිගක පරියාපන්නං, තං 

ඛාෙනීයන්තිගයොජනා. ොලිකෙස්වසකමොහත්ථන්තිඑත්ථ ගාථාබන්ධවගසන

ම-කාරගලොගපො, අසම්ගමොහත්ථන්ති වුත්තං ගහොති. ඉදන්ති වක්ඛමානං
සන්ධායාහ. 

1322. මූලන්ති යං කිඤ්චි රුක්ඛලතානං මූලං. ෙන්දන්ති

රුක්ඛලතානගමව කන්ෙං. මුොලන්ති පදුමගච්ඡමූලකන්ෙං. මත්ථෙන්ති
තාලනාළිගකරාදීනං මත්ථකං, ගවළුකළීරපල්ලවඞ්කුරානඤ්ච එත්ගථව

සඞ්ගගහො. ඛන්ධෙන්ති උච්ඡුආදිඛන්ධකං. තචන්ති ඡල්ලි. පත්තන්ති

පණ්ණං. පුප්ඵන්ති කුසුමං. ඵලන්ති රුක්ඛලතාදීනං ඵලං. අට්ඨීති

රුක්ඛලතාදිබීජං. පිට්ඨන්ති ධඤ්ඤාදිපිට්ඨං. නියයාසන්ති සිගලසං.
‘‘ඛාෙනීය’’න්තිසබ්බත්ථපකරණගතො ලබ්භති. 

1323. එවං ඛාෙනීයානං මාතිකං නික්ඛිපිත්වා ගත සරූපගතො

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘මූලඛාදනීයාදීන’’න්තිආදි.තත්ථරුක්ඛමූලගමවඛාෙනීයං, තං

ආදි ගයසන්ති විග්ගගහො. මුඛමත්තනිදස්සනං නික ොධථාති එත්ථ ‘‘මයා

කරියමාන’’න්තිගසගසො. මුඛමත්තන්ති පගවසද්වාරමත්තං, නිරවගසසගතො
ෙස්සගන පපඤ්චභීරුකානං පුබ්ගබ භයං ගහොතීති සඞ්ගඛපගතො ඛාෙනීයානි

ෙස්සිස්සන්ති වුත්තං ගහොති. තථා ෙස්සගන පගයොජනමාහ ‘‘නාමත්කථසු

භික්ඛූනං පාටවත්ථායා’’ති, මූලඛාෙනීයාදීනං නාගමසු ච තෙත්ගථසු ච
භික්ඛූනංපාටවු්පාෙනත්ථන්තිඅත්ගථො. 

1324-5. මූලකමූලාදීනි උපගෙසගතොගයව ගවදිතබ්බානි. න හි තානි
පරියායන්තගරන වුච්චමානානිපි සක්කා විඤ්ඤාතුං. පරියායන්තගරනපි හි
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වුච්චමාගන තං තං නාමං අජානන්තානං සම්ගමොගහොගයව සියා, තස්මා

තත්ථනකිඤ්චිවක්ඛාම. සාොනන්තිසූගපයයපණ්ණානං. ඉධාති ඉමස්මිං

සික්ඛාපගෙ. ආහාරත්ථන්ති ආහාගරන කත්තබ්බපගයොජනං, 

ආහාරකිච්චන්ති වුත්තං ගහොති. ‘‘ආමිසත්ථ’’න්තිපි ලිඛන්ති. ඵරන්තීති
විත්ථාගරන්ති. 

1326.  රට්ඨන්ති පුරාණකන්ෙං. යං තං ජරට්ඨන්ති සම්බන්ගධො.

ගසසානං ජරට්ඨං යාවකාලිකන්ති ගයොජනා. කසසානන්ති මූලකාදීනි
වුත්තානි. යථාහ ‘‘මූලකඛාරකජජ්ඣරීමූලානං පන ජරට්ඨානිපි
ආමිසගතිකාගනවා’’ති(පාචි.අට්ඨ.248-249). 

1331. කධොකතොතිනිබ්බත්තිතපිට්ගඨො. 

1332. අගධොගතො ඛීරවල්ලියා කන්ගෙොති ගයොජනා. වාෙයපථාතීතාති
‘‘අසුගකොවාඅසුගකොවා’’තිවත්වාපරියන්තං පාගපතුංඅසක්කුගණයයත්තා
වචනපථාතීතා. 

1333. පුණ්ඩරීෙං ගසතං. පදුමං රත්තං. 

1334. සම්භවං ජාතං. 

1338.  රට්ඨබුන්කදොතිකන්ෙස්සගහට්ඨාඅතීවපරිණතට්ඨානං. 

1339. පථවියං  කතොති අන්ගතොපථවියං ගගතො, පථවියං නිමුජ්ජිත්වා 
ගතතරුණෙණ්ගඩොතිවුත්තංගහොති. 

1340. එවං අන්ගතොභූමියං ගගතො. ‘‘පණ්ණෙණ්ගඩො උ්පලාදීන’’න්ති

පෙච්ගඡගෙො. සබ්ක ොතිතරුගණොපිපරිණගතොපි.උ්පලාදීනං, පදුමජාතියාච
සබ්ගබො පණ්ණෙණ්ගඩොයාවකාලිගකොතිගයොජනා. 

1345. පත්තඛාදනීයංනාමාතිපත්තසඞ්ඛාතංඛාෙනීයංනාම. 

1348. මූලොදීනන්ති ‘‘මූලකං ඛාරකඤ්ගචවා’’තිආදිකාය ගාථාය 
වුත්තමූලකාදීනං. 

1349. ෙණ්ණිොතිපදුමකණ්ණිකා. 

1360. කෙතොදීනන්ති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන තිම්බරුසකං ගහිතං. 

තාලඵලට්ඨීතිතරුණඵලානංඅට්ඨි. 
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1361. ‘‘පුන්නා මධුෙට්ඨීනී’’ති ච ‘‘පුන්නා මධුෙට්ඨිචා’’ති ච
ගපොත්ථගකසු උභයථා පාගඨො දිස්සති, අත්ගථො පන එගකොගයව. ‘‘ගසලු

අට්ඨී’’තිපෙච්ගඡගෙො. අනාමිකසති යාවජීවිගක. 

1363. කධොතං තාලපිට්ඨන්ති තාලගඵග්ගුං ගකොට්ගටත්වා උෙගක
මද්දිත්වා පරිස්සාගවත්වා කලගල භාජනතලං ඔතිණ්ගණ පසන්ගනොෙකං
අපගනත්වා ගහිතතාලපිට්ඨන්ති වුත්තං ගහොති.තථා ඛීරවල්ලියා පිට්ඨන්ති
ගයොජනා, තගථවගකොට්ගටත්වාපරිස්සාගවත්වාගහිතඛීරවල්ලියාපිට්ඨන්ති 
අත්ගථො. 

1364. අකධොතං වුත්තවිපරියායගතො ගගහතබ්බං.
‘‘ආහාරත්ථමසාගධන්තං, සබ්බං තංයාවජීවික’’න්තිවචනගතොගතසුගතසු
ජනපගෙසු මනුස්සානං ආහාරකිච්චං අකගරොන්තං මූලාදි යාවජීවිකං, 
තෙඤ්ඤංයාවකාලිකන්තිසඞ්ගඛපලක්ඛණංකාතබ්බන්ති. 

විකාලගභොජනකථාවණ්ණනා. 

1369. කභො නංසන්නිධිංෙත්වාඛාදනංවාතිඑත්ථගභොජනඛාෙනීයානි 

යථාවුත්තගභෙසරූපාගනව. සන්නිධිංෙත්වාතිපටිග්ගගහත්වා එකරත්තම්පි
අතික්කාගමත්වා, සන්නිෙහිත්වාති වුත්තං ගහොති. යථාහ ‘‘පටිග්ගගහත්වා
එකරත්තම්පි වීතිනාමිතස්ගසතං අධිවචන’’න්ති (පාචි. අට්ඨ. 253). තගෙව

වක්ඛති ‘‘සය’’න්තිආදිනා. ඛාදනන්ති කම්මසාධගනොයං, ‘‘ඛජ්ජ’’න්ති
ඉමිනාසමානත්ගථො. 

1371. ‘‘සන්නිධිං කත්වා’’ති එත්ථ නිද්ගෙසං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘සය’’න්තිආදි. 

1372. ‘‘තං න වට්ටතී’’ති එත්ථ අත්ථං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘තකතො’’තිආදි. 

තකතොති සන්නිධිකතගභොජනගතො. සුද්ධචිත්කතනාති

සවාසනසකලකිගලස්පහානගතො නිම්මලචිත්ගතන. තාදිනාති අට්ඨසු
ගලොකධම්ගමසු නිබ්බිකාරභාගවන තාදිනා. අථ වා යාදිසා පුරිමකා
සම්මාසම්බුද්ධාරූපාරූපගුගණහිඅගහසුං, තාදිගසනභගවතා. 

1373. ඔෙනාදීසු පඤ්චසු ගභොජගනසු තාව අක්පියමංගසන
සන්නිධිවගසන පාචිත්තියඤ්ච ආපත්තිවිගසසඤ්ච ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘අෙප්පිකයසූ’’තිආදි. පාචිත්තීති සන්නිධිපාචිත්තියමාහ. ඉතකරති
සීහාදිමංසම්හි.දුක්කගටනසහපාචිත්තීතිගයොජනා. 

1374. යාමොලිෙසඞ්ඛාතං පරිභුඤ් කතොති එත්ථ ‘‘සන්නිධිං
කත්වා’’ති අධිකාරගතො ලබ්භති. ‘‘දුක්කගටන සහා’’ති අවත්වා 

‘‘පාචිත්තී’’ති වුත්තත්තා සති පච්චගය පරිභුඤ්ජගතොති ගගහතබ්බං. යථාහ
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‘‘යාමකාලිකං සති පච්චගය අජ්ගඣොහාරගතො පාචිත්තියං. ආහාරත්ථාය 
අජ්ගඣොහාරගතොදුක්කගටනසද්ධිංපාචිත්තිය’’න්ති(පාචි.අට්ඨ.253). 

1375. අන්නන්ති එත්ථාපි ‘‘සන්නිධිකත’’න්තිඉෙං පුගර වියලබ්භති, 

‘‘පෙති’’න්ති ඉෙං ‘‘අන්න’’න්ති එතස්ස විගසසනං, මනුස්සමංසාදීහි

අසම්මිස්සං නාතිරිත්තකතං අන්නමත්තන්ති අත්ගථො. පාචිත්තියද්වයන්ති
අනතිරිත්තපච්චයාචසන්නිධිපච්චයාච ද්ගවපාචිත්තියානි. 

1376. ‘‘ද්ගව, ද්වය’’න්තිඋභයත්ථාපිඅයගමවත්ගථො. 

1377. සාමිකසනමුකඛනද්කවතිඑත්ථ‘‘පඤ්චගභොජනානියාමකාලිකං 
සත්තාහකාලිකං යාවජීවිකං ඨගපත්වා අවගසසං ඛාෙනීයං නාමා’’ති (පාචි.
254) වුත්තත්තා ඛාෙනීයාසඞ්ගහිගතන යාමකාලිගකන ච ගතන
සම්මිස්සත්තා සන්නිධිනාගමන මුඛගතආමිසමූලගකන ච

සන්නිධිපාචිත්තියානි ද්ගව ගහොන්තීති අත්ගථො. සාමිකසන මුකඛනාති
උපලක්ඛණත්තා යථාකථඤ්චිආමිගස මිස්සීභූගත එත්තකාආපත්තිගයොති 
ෙට්ඨබ්බං. නිරාමිසං යාමකාලිකං භුඤ්ජගතො එකගමව පාචිත්තියන්ති
ගයොජනා, ගයනගකනචි ආකාගරනඅසම්මිස්සංයාමකාලිකංපරිභුඤ්ජගතො
එකගමවපාචිත්තියංගහොතීතිඅත්ගථො. 

1378. තකමවාති සන්නිහිතගමව කාලිකං. කතසු ද්වීසු විෙප්කපසූති

සාමිසනිරාමිසවික්පද්වගය. කෙවලංදුක්ෙටං වඩ්ඪතීතිපඨමවික්ගපද්වීහි
පාචිත්තිගයහි සද්ධිං දුක්කටං, දුතියවික්ගප පාචිත්තිගයනසද්ධිං දුක්කටං
ගහොතීතිවුත්තංගහොති. 

1379. සුද්ධන්ති එත්ථ ‘‘සන්නිධිකතං ගභොජන’’න්ති ගසගසො. ඉෙං 

‘‘පකතිගභොජගන’’ති (පාචි. අට්ඨ. 253) අට්ඨෙථායං, ඉධච ‘‘න ගෙොගසො
යාමකාලිගක’’ති යාමකාලිකස්ස විසුං වක්ඛමානත්තා විඤ්ඤායති, 
අක්පියමංසයාමකාලිගකහිඅමිස්සංගභොජනන්තිවුත්තංගහොති. 

1380. මංකසති එත්ථ ‘‘අක්පිගය’’ති ඉෙං ථුල්ලච්චයාදිවචගනගනව

ලබ්භති. වඩ්ඪතීතිපුබ්ගබවුත්ගතහිපාචිත්තියද්වගයහිසද්ධිං මනුස්සමංගස

ථුල්ලච්චයඤ්ච සීහාදිමංගස දුක්කටඤ්ච වඩ්ඪති. මනුස්සමංගස ච කසකස 
සීහමංසාදිගක අක්පියමංගස ච යථානුක්කමගතො ථුල්ලච්චයඤ්ගචව
දුක්කටඤ්චාතිද්වයං වඩ්ඪතීතිගයොජනා. 

1381. අනතිරිත්තම්පි ගභොජනං විකාගල පරිභුඤ්ජගතො භික්ඛුගනො 

තන්නිමිත්තගකොගෙොගසොයථාවුත්ගතසු සබ් විෙප්කපසු නත්ථීති ගයොජනා.
‘‘විකාල…ගප.… කාලිගක’’ති යාමකාලිකස්ස විසුං වක්ඛමානත්තා ච 

අතිරිත්තකාරාපනඤ්ච ගභොජගනගයව සම්භවතීති අනතිරිත්තන්ති එත්ථ
‘‘නිහිතගභොජන’’න්ති ගසගසො. ‘‘අනතිරිත්තපච්චයා පන විකාගල



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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සබ්බවික්ගපසු අනාපත්තී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 253) අට්ඨකථාවචනගතො 

කදොකසොති අනතිරිත්තපච්චයා පාචිත්තියමාහ. ගතගනව වක්ඛති 

‘‘තන්නිමිත්තකෙො’’ති, අනතිරිත්තනිමිත්තගකොති අත්ගථො. 

සබ් විෙප්කපසූති ‘‘සුද්ධං වා මනුස්සමංසමිස්සං වා සීහාදිමංසමිස්සං වා

යාමකාලිකමිස්සං වා’’ති සබ්ගබසු වික්ගපසු. ‘‘තන්නිමිත්තකෙො’’ති
වචගනගනවවාරිතවිකාලාදිනිමිත්තස්සගෙොසස්ස සම්භවංෙස්ගසති. 

1382-3. විොලපච්චයාවාතිඑත්ථ වා-සද්ගෙන ‘‘අනතිරිත්තපච්චයා’’ති

ඉෙං සමුච්චිතං. අපි-සද්ගෙො ‘‘යාමකාලිගකපී’’ති ගයොගජතබ්ගබො.
සත්තාහකාලිකං, යාවජීවිකං ආහාරස්ගසව අත්ථාය පටිග්ගණ්හගතො

ගහගණ, යථාවුත්තස්ස සත්තාහකාලිකයාවජීවිකගභගෙන දුවිධස්ස තු 

අජ්ගඣොහාරපගයොගගසුනිරාමිගසවාදුක්කටන්තිගයොජනා. තු-සද්ගෙොඑව-
කාරත්ගථො. 

1384. අථාතිවාකයාරම්ගභනිපාගතො. ආමිසසංසට්ඨං සත්තාහකාලිකං, 

යාවජීවිකං වාති ගයොජනා.  කහත්වාති පටිග්ගගහත්වා. ඨපිතන්ති අරුණං

අතික්කාගමත්වාඨපිතං. පාචිත්තීතිසන්නිධිපාචිත්ති. 

1385. ොකලොති අරුණුග්ගමනාදිමජ්ඣන්තිකාවසාගනො කාගලො. 

යාකමොතිමජ්ඣන්තිකාදිදුතියඅරුණුග්ගමනාවසාගනො.තංතං කාලංකාලිකං

අතික්කාමයගතො තු ගෙොගසොති ගයොජනා. තු-සද්ගෙො එවකාරත්ගථො. තං වා 

ොලිෙන්ති යථාක්කමං යාවකාලිකං යාමකාලිකං සත්තාහකාලිකන්ති
වුත්තංගහොති. 

1386. යාවකාලිකං අත්තනා සම්භින්නානි ඉතරානි තීණි කාලිකානි 

අත්තගනොගයවසභාවංඋපගනතීතිගයොජනා.සගකොභාගවො සභාකවො, තං. 

1387-8. එවකමව විනිද්දිකසති ‘‘පුරිමං පුරිමං කාලිකං අත්තනා
සම්මිස්සං පච්ඡිමංපච්ඡිමංඅත්තගනොසභාවගමවගාහාගපතී’’තිකගථයයාති
වුත්තංගහොති. 

ඉකමසූතිආදීසු නිද්ධාරගණ භුම්මං. අන්කතොවුත්ථං කහොතීති
අක්පියකුටියං ඨගපත්වා අරුණුට්ඨාපගනන අන්ගතොවුත්ථං නාම ගහොති. 

සන්නිධි ච කහොතීති පටිග්ගගහත්වා පටිග්ගහණං අවිජහිත්වා

අරුණුට්ඨාපගනන සන්නිධි ච නාම ගහොති. ගපොත්ථගකසු ‘‘සන්නිධි’’න්ති

සානුනාසිගකොපාගඨොදිස්සති, ‘‘ගහොතී’’තිකිරියාය සම්බන්ධත්තා සන්නිධි-
සද්ගෙො පඨගමකවචනන්ගතොති අනුනාසිගකො ආගමසන්ධිගජොති

ගවදිතබ්ගබො. උභයම්පීතියථාවුත්තං අන්ගතොවුත්ථං, සන්නිධිචාතිඋභයම්පි. 

නකහොකතවාති පුරිමකාලිකද්වගයනඅමිස්සංනගහොගතව. 
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1389. ක්පියකුටිනාගමන අකතං, අසම්මතං, අපරිග්ගහං, පාකාරාදීහි

පරික්ඛිත්තං ගසනාසනං අෙප්පියකුටි නාමාති සඞ්ගඛපගතො ගගහතබ්බං. 

අන්තද්වකයනාති සත්තාහකාලිකයාවජීවිගකන, සහත්ගථ කරණවචනං. 

‘‘මිස්සිත’’න්ති ගසගසො.  හිතන්ති පටිග්ගහිතං. තං පුබ් ං ද්වයන්ති 
යාවකාලිකයාමකාලිකද්වයං. පුරිමකාලිකද්වගය යං කිඤ්චි
තෙහුපටිග්ගහිතම්පි අක්පියකුටියාගයව ඨගපත්වා අරුණං උට්ඨාපිගතන
පච්ඡිමකාලිකද්වගය ගයනගකනචිසම්මිස්සංඅන්ගතොවුත්ථංනාමගහොතීති
වුත්තංගහොති. 

1390. අන්ගතොවුත්ගථන පච්ඡිමකාලිකද්වගයන සංසට්ඨං යදිෙං

පුරිමකාලිකද්වයං, අයං මුඛසන්නිධි නාම ගහොතීති අට්ඨෙථායං (මහාව.
අට්ඨ. 295 අත්ථගතො සමානං) වුත්තං. මහාපච්චරියං පන අන්ගතොවුත්ථං
ගහොති, නක්පතිඉතිෙළ්හං කත්වාවුත්තන්තිගයොජනා. 

තත්ථ ‘‘මුඛසන්නිධී’’ති ච ‘‘අන්කතොවුත්ථ’’න්ති ච නාමමත්තගමව
නානාකරණං, ගසොගයවත්ගථොති උභින්නං අට්ඨකථාවචනානං

අනත්ථන්තරතා ගවදිතබ්බා. තථා හි මුඛ-සද්ගෙො අන්කතො-සද්ෙපරියාගයො, 

සන්නිධි-සද්ගෙො පරිවුත්ථ-සද්ෙපරියාගයො. මුගඛ සන්නිධි මුඛසන්නිධීති

කම්මසාධනං. බහි සන්නිධිනිවත්තනත්ථං අට්ඨකථාසු මුඛ-ග්ගහණං, 

අන්කතො-ගහණඤ්ච කතං.  හීති ච පටිග්ගගහත්වා අක්පියකුටියා බහි
යත්ථ කත්ථචි පරිවුත්ථං පච්ඡිමකාලිකද්වයං පුරිගමන කාලිකද්වගයන
සංසට්ඨං අධි්ගපතං. මුඛසන්නිධිඅන්ගතොවුත්ථපොනං අනත්ථන්තරභාගවො 

සමන්තපාසාදිොයං වුත්ගතො. 

යථාහ ‘‘සාමගණගරො භික්ඛුස්ස තණ්ඩුලාදිකං ආමිසං ආහරිත්වා
ක්පියකුටියං නික්ඛිපිත්වා පුනදිවගස පචිත්වා ගෙති, අන්ගතොවුත්ථං න
ගහොති. තත්ථ අක්පියකුටියංනික්ඛිත්තස්පිආදීසු යං කිඤ්චි පක්ඛිපිත්වා
ගෙති, මුඛසන්නිධිනාමගහොති.මහාපච්චරියංපන‘අන්ගතොවුත්ථංගහොතී’ති 
වුත්තං, තත්ථ නාමමත්තගමව නානාකරණ’’න්ති (මහාව. අට්ඨ. 295). 

නිස්සන්කදකහ පන අඤ්ඤථා වුත්ගතො විය විඤ්ඤායති, තත්ථපි අයගමව 
නගයොගවදිතබ්ගබො. 

1391. න කදොකසොති සන්නිධිගෙොගසො න ගහොති. නිදහිත්වාති
පටිග්ගගහත්වා පටිග්ගහණං අවිජහිත්වා සකසකකාලබ්භන්තගරගයව
නිෙහිත්වා. එත්ථ ච ගහට්ඨිමන්තගතො සන්නිධිං ෙස්ගසතුං ‘‘පත්තං
ගධොවිත්වා පුනතත්ථඅච්ගඡොෙකංවාආසිඤ්චිත්වා අඞ්ගුලියා වාඝංසිත්වා

නිස්ගනහභාගවො ජානිතබ්ගබො’’ති (පාචි. අට්ඨ. 253) අට්ඨෙථායං වුත්තං.
එගතනනිරගපක්ගඛනපටිග්ගහණං අවිස්සජ්ගජත්වාවසයං වා අඤ්ගඤන
වා තුච්ඡං කත්වාන සම්මා ගධොවිත්වා නිට්ඨාපිගත පත්ගත ලග්ගම්පි

අවිජහිතපටිග්ගහිතගමව ගහොතීති තත්ථ ආපත්ති වුත්තාති  ණ්ඨිපකදසු 
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වුත්තං. එගතනනිරගපක්ගඛන පටිග්ගහගණ විස්සට්ගඨ තාදිගසපි පත්ගත
ගෙොගසොනත්ථීතිසිද්ධං. 

සන්නිධිකථාවණ්ණනා. 

1393. පණීතානි කභො නානීති පාළියං ‘‘ගසයයථිෙං? ස්පි නවනීතං
ගතලංමධුඵාණිතංමච්ගඡොමංසංඛීරංෙධී’’ති(පාචි.259) උද්දිසිත්වා – 

‘‘ස්පිනාමගගොස්පි වා අජිකාස්පි වා මහිංසස්පි වා, ගයසං 
මංසංක්පති, ගතසං ස්පි.නවනීතංනාම ගතසඤ්ගඤවනවනීතං.
ගතලං නාම තිලගතලං සාසපගතලං මධුකගතලං එරණ්ඩකගතලං
වසාගතලං. මධු නාම මක්ඛිකාමධු. ඵාණිතං නාම උච්ඡුම්හා
නිබ්බත්තං. මච්ගඡො නාම ඔෙගකො වුච්චති. මංසං නාම ගයසං මංසං
ක්පති, ගතසංමංසං.ඛීරංනාමගගොඛීරංවාඅජිකාඛීරංවාමහිංසඛීරං
වා, ගයසංමංසංක්පති, ගතසං ඛීරං.ෙධිනාමගතසඤ්ගඤවෙධී’’ති
(පාචි.260) – 

නිද්දිට්ඨානි නව පණීතගභොජනානීති අත්ගථො. අගිලාකනොති ‘‘අගිලාගනො
නාම යස්ස විනා පණීතගභොජනානි ඵාසු ගහොතී’’ති (පාචි. 260) වුත්ගතො. 

අගිලාකනොතිඑත්ථ‘‘හුත්වා’’තිගසගසො. 

1394. සප්පිනාකදහීතිආදිවිඤ්ඤාපන්පකාගරො. සප්පිභත්තන්තිඑත්ථ
කිඤ්චාපි ස්පිසංසට්ඨං භත්තං, ස්පි ච භත්තඤ්ච ස්පිභත්තන්ති

විඤ්ඤායති, අට්ඨෙථාසු පන ‘‘සාලිභත්තංවියස්පිභත්තංනාමනත්ථී’’ති
(පාචි. අට්ඨ. 259) කාරණං වත්වා දුක්කටස්ගසව ෙළ්හතරං කත්වා

වුත්තත්තා න සක්කා අඤ්ඤං වත්තුං. අට්ඨෙථාචරියා එව හි ඊදිගසසු
ඨාගනසුපමාණං. 

1395. පාචිත්ති පරියාපුතාති ‘‘අජ්ගඣොහාගර අජ්ගඣොහාගර ආපත්ති 
පාචිත්තියස්සා’’ති(පාචි.260) එවංඅජ්ගඣොහාරගණනායපාචිත්තිවුත්තා. 

1396. සුද්ධානීති අන්ගනන අමිස්සානි. කසඛිකයසූති සික්ඛාකරණීගය
වුත්තන්තිඅත්ගථො. 

1397. යස්මා සුද්ධානංපණීතගභොජනානංවිඤ්ඤාගපත්වාපරිභුඤ්ජනං

දුක්කටවිසයං, තස්මා. සත්තධඤ්ඤමයන්ති සාලිආදීනං සත්තන්නං
ධඤ්ඤානං අඤ්ඤතරස්සවිකාරභූතං. 

1398. සගච ෙොතීති ගයොජනා. විසඞ්කෙතන්ති අනාපත්ති ගහොතීති
වුත්තං ගහොති. 
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1399. ගෙති ගචතිසම්බන්ගධො. අඤ්ඤතකරනාතිසහත්ගථකරණවචනං. 

‘‘භත්ත’’න්තිඅධිකාරගතොලබ්භති. අස්ස භික්ඛුස්ස. විසඞ්කෙතන්තිඅඤ්ඤං
යාචිතස්ස අඤ්ඤස්ස දින්නත්තා සඞ්ගකතස්ස විරාධගනන අනාපත්තීති
වුත්තංගහොති. 

1400. කයන කයන හීති එත්ථාපි තගථව කරණවචනං. 

‘‘විඤ්ඤත්ත’’න්තිඉෙං අධිකතස්ස ‘‘භත්ත’’න්තිඑතස්ස විගසසනං. කයන 

කයනාති අනියගමන පණීගතන. ගතන ස්පිආදි විසුං විසුං ගහිතගමව, 

ස්පිආදීනං ගගොස්පිආදිගභගෙො ච සඞ්ගහිගතො. තස්මිං ලද්කධපීති
යාචිගතගයව ලද්ගධ සති. තස්ස තස්ස මූගලපි ලද්ගධති විච්ඡාවගසන 
ගයොජනා. 

කිං වුත්තං ගහොති? ‘‘ස්පිනා භත්තං ගෙහී’’ති සාමඤ්ගඤන 
විඤ්ඤාගපන්තස්ස තගමව වා ‘‘ඉමිනා ස්පිං කත්වා ගණ්හථා’’ති 
නවනීතාදීසු අඤ්ඤතරං වා ගධනුං වා මූලං වා ගෙති ගච, ‘‘ගගොස්පිනා
භත්තං ගෙහී’’ති විගසසයුත්තං කත්වා විඤ්ඤාගපන්තස්ස තගමව වා
ගගොනවනීතාදීනිවාගාවිංවා‘‘ඉෙං ෙත්වාස්පිංගණ්හථා’’තිමූලංවාසගච
ගෙති, විසඞ්ගකතංනගහොති, යථාවත්ථුකගමව ආපත්තිංආපජ්ජතීතිවුත්තං
ගහොති. 

න අඤ්ඤථාති ස්පිං යාචිතවගතො ‘‘ඉමං ගගහත්වා ස්පිං කත්වා
ගණ්හථා’’ති අවත්වා ‘‘ස්පි නත්ථි, ඉෙං ගණ්හථා’’ති වත්වා වා
තුණ්හීභූගතන වා නවනීතාදීසු කිස්මිඤ්චි දින්ගන විගසසවිඤ්ඤාපකස්ස 
තෙඤ්ඤොගනපි විසඞ්ගකතගමව ගහොතීති අත්ගථො. පාළියා අනාගගතපි
දින්ගන විසඞ්ගකතගමව ගහොති. ‘‘සගච පන අඤ්ඤං පාළියා ආගතං වා

අනාගතංවාගෙති, විසඞ්ගකත’’න්ති(පාචි. අට්ඨ.259) අට්ඨෙථායං වුත්තං. 

1401. පාළියන්ති පුබ්ගබ ෙස්සිතං ‘‘ස්පි නාම ගගොස්පී’’තිආදිං 
නිද්ගෙසපාළිමාහ. යථාහ ‘‘පාළියං ආගතනවනීතාදීනි ඨගපත්වා’’තිආදි

(පාචි.අට්ඨ.259). අඤ්කඤහි නවනීතාදීහි.සහත්ගථකරණවචනං. 

1402. ‘‘විඤ්ඤාකපත්වා’’තිඉමස්සකම්මභූතං ‘‘භත්ත’’න්ති අධිකතං. 

ගාථාබන්ධවගසන වා-සද්ෙස්ස රස්ගසො කගතො. එකගතො වාති ගයොජනා, 
‘‘නානගතො’’තිපිගහිතගමව, එකට්ඨානගතොවානානට්ඨානගතොවාතිවුත්තං
ගහොති. යථාහ ‘‘සගච පන සබ්ගබහිපි ස්පිආදීහි එකට්ඨාගන වා
නානට්ඨාගන වා විඤ්ඤාගපත්වා’’තිආදි (පාචි. අට්ඨ. 259). ගතගනව 

භුඤ් තීති එත්ථ පරික්පසූචකං ‘‘ගච’’ති ඉෙඤ්ච අවකංසසන්ෙස්සනත්ථං

‘‘කුසග්ගගනඑකබින්දුම්පී’’තිඉෙඤ්චඅජ්ඣාහරිතබ්බං. මතාති අට්ඨෙථායං 
(පාචි.අට්ඨ. 259) වුත්තංසන්ධායාහ.එකගතොවානානගතොවාඨානාභත්තං
විඤ්ඤාගපත්වා එකරසං කත්වා අන්තමගසො කුසග්ගගන එකබින්දුම්පි
භුඤ්ජතිගච, නවපාචිත්තිගයොමතාතිගයොජනා. 
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1403. අක්පිගයන ස්පිනා ගෙහීති වුත්ගතපීති ගයොජනා, සහත්ගථ
කරණවචනං. ‘‘භත්ත’’න්ති අධිකතං. ‘‘ගයසං මංසං ක්පති, ගතසං

ස්පී’’ති (පාචි. 260) වුත්ත්පකාරස්ස විපරියායගතො අෙප්පියං ෙට්ඨබ්බං. 

කතනකච කදතීතියදිගතනයාචිගතනගතගනවඅක්පිගයනසද්ධිංඔෙනං
ගෙතීති. 

1404. තථාසඤ්ඤිස්සාති තථාසඤ්ඤිගනො, ගිලාගනොම්හීතිසඤ්ඤිගනොති
අත්ගථො.යථාහ‘‘ගිලාගනොගිලානසඤ්ඤී, අනාපත්තී’’ති(පාචි. 261). 

1405. ගිලානකාගල විඤ්ඤත්තං අගිලානස්ස භුඤ්ජගතො අනාපත්ති
පකාසිතාති ගයොජනා. එවමිතගරහිපි ද්වීහි පගෙහි ගයොගජතබ්බං. යථාහ
‘‘අනාපත්ති ගිලාගනො හුත්වා විඤ්ඤාගපත්වා අගිලාගනො භුඤ්ජතී’’තිආදි

(පාචි.262). ඤාතොදීනන්තිඑත්ථ ‘‘ආයත්ත’’න්තිගසගසො. ආදි-සද්ගෙන
‘‘පවාරිතානං අඤ්ඤස්සත්ථාය අත්තගනො ධගනන උම්මත්තකස්ස
ආදිකම්මිකස්සා’’තිඉෙං සඞ්ගණ්හාතීති. 

1406. චත්තාරි සමුට්ඨානානිෙස්ගසතුමාහ ‘‘ොයකතො’’තිආදි. 

පණීතගභොජනකථාවණ්ණනා. 

1407. ‘‘අදින්න’’න්ති ඉමිනා අදින්නාදානසික්ඛාපකද (පාරා. 91
ආෙගයො)වියපරපරිග්ගහිතංඅවත්වා අ්පටිග්ගහිතගමවවත්තබ්බං.යථාහ

‘‘අදින්නං නාම අ්පටිග්ගහිතකං වුච්චතී’’ති (පාචි. 266). මුඛද්වාරන්ති

මුගඛ ද්වාරං මුඛද්වාරං, ගලනාළිකා, ඉමිනා පන වචගනන යං කිඤ්චි
අජ්ගඣොහරණීයං, තංමුගඛනවාපවිසතුනාසිකායවා, ගලබිලංපවිට්ඨගමව

ආපත්තිකරන්ති දීගපති. ආහාරන්ති උෙකෙන්තගපොගනහි අඤ්ඤං
අජ්ගඣොහරිතබ්බං යං කිඤ්චි යාවකාලිකාදිං. යථාහ ‘‘ආහාගරො නාම
උෙකෙන්තගපොනංඨගපත්වායංකිඤ්චි අජ්ගඣොහරණීය’’න්ති(පාචි.266). 

ආහකරයයාති මුඛද්වාරං පගවගසයය, ඉමිනා පරගලං අකත්වා මුගඛන
පටිග්ගහිතග්ගහගණපි නත්ථි ගෙොගසොති සූචිතං. ගතගනවාහ 

‘‘දන්තකපොකනොදෙං හිත්වා’’ති. ගතගනව වුත්තං  ණ්ඨිපකද ‘‘භගවගතො
ෙන්තකට්ඨස්ස මුඛද්වාරඨපගන අනාපත්තිවචගනගනව යං කිඤ්චි වත්ථුං
පරගලං අකත්වා මුගඛ ඨපගන අනාපත්තිභාගවො වුත්ගතො’’ති. උෙකඤ්හි 
යථාසුඛං පාතුං, ෙන්තකට්ඨඤ්ච ෙන්තගපොනපරිගභොගගන පරිභුඤ්ජිතුං
වට්ටති, තස්ස පන රසං ගිලිතුං න වට්ටති. සගචපි ෙන්තකට්ඨරගසො
අජානන්තස්සඅන්ගතො පවිසති, පාචිත්තියගමව. ෙන්ගතපුනන්තිනිම්මගල

කගරොන්තිඑගතනාති දන්තකපොනං. 
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1408-9. බයතිගරකමුගඛන අදින්නලක්ඛණං, පෙභාජගන ච
වුත්තනගයන පඨමං දින්නලක්ඛණං ෙස්ගසන්ගතො ආහ 

‘‘හත්ථපාකසො’’තිආදි. හත්ථපාකසොතිපවාරණසික්ඛාපගෙ– 

‘‘ගණ්හගතොපච්ඡිමංඅඞ්ගං, ෙෙගතොපුරිමංපන; 
උභින්නං අඩ්ඪගතයයං ගච, විනා හත්ථං පසාරිත’’න්ති. (වි. වි. 
1275) – 

වුත්තලක්ඛගණො හත්ථපාගසො. අභිනීහාකරොති තත්ගථව වුත්තනගයන

අභිමුඛං කත්වා හරණඤ්ච. මජ්ඣිමුච්චාරණක්ඛකමොති
පටිග්ගගහතබ්බභාරස්ස උක්කට්ඨපරිච්ගඡගෙන ථාමමජ්ඣිගමන පුරිගසන
උක්ඛිපනාරහතා. භාව්පධාගනොයං නිද්ගෙගසො. අවකංගසො පන

‘‘අන්තමගසොරථගරණුමත්තම්පී’’ති(පාචි.අට්ඨ.269) අට්ඨෙථාවචනගතො

ගවදිතබ්ගබො. උච්චාරණං උක්ඛිපනං. ‘‘අමනුස්කසො’’ති ඉමිනා
තෙඤ්ඤසත්තසාමඤ්ගඤන තිරච්ඡානගතාපි ගවදිතබ්බා. ‘‘පක්ඛී

වා’’තිආදිවක්ඛමාගනන වා ගවදිතබ්බා. ොයාදිනාති

කායකායපටිබද්ධනිස්සග්ගියානංඅඤ්ඤතගරන.ගතගනවාහ ‘‘තිධා’’ති. 

ද්විධාතිකාගයනවාකායපටිබද්ගධනවා. පඤ්චඞ් සංකයොක තිඑත්ථ
‘‘හත්ථපාගසො’’ති පඨමඞ්ගං, ‘‘අභිනීහාගරො’’ති දුතියං, 
‘‘මජ්ඣිමුච්චාරණක්ඛගමො’’ති තතියං, ‘‘මනුස්ගසො…ගප.… තිධා’’ති
චතුත්ථං, ‘‘පටිග්ගණ්හාති…ගප.… ද්විධා’’ති පඤ්චමන්ති ඉමානි පඤ්ච 
අඞ්ගානි, පඤ්චන්නං අඞ්ගානං සංගයොගගො සමාගගමො සන්නිපාගතො

පඤ්චඞ්ගසංගයොගගො, තස්මිං.  හණන්ති පටිග්ගහණං. තස්ස භික්ඛුගනො. 

රූහති සම්පජ්ජති. 

1410-12. ඉතකරොතිපටිග්ගාහගකො. තස්ස අඞ්ගස්ස.නගච්ඡතීති නක ො, 

‘‘නක ො’’ති රුක්ගඛොපි පබ්බගතොපි වුච්චති. එවරූකපති ඊදිගස
උච්චනීචට්ඨාගන. 

1413. කසොණ්ඩායාතිහත්ගථන. 

1415-6. ඊසෙං ඔනත්වා ගථොකං නාගමත්වා ගතන භික්ඛුනා තං
ගහට්ඨිමං භාජනංඑකගෙගසනාපිපටිච්ඡිතබ්බන්තිගයොජනා. 

1417. උග්ඝාකටත්වා උච්චාගරත්වා, භාජනානි විසුං විසුං
ඔගරොගපත්වාතිවුත්තංගහොති. 

1418. ො භත්තන්ති භත්තකාජං, භත්තභරිතං පිටකන්තිවුත්තංගහොති. 

ඔනත්වාකදතීතිසයංඔනමිත්වා බයාභඞ්ගිංගෙති. 
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1419. ‘‘තිංසහත්කථො’’තිඉෙංතිංසරතනමත්ගතොගචගහොති, ‘‘දූර’’න්ති

න පරිසඞ්කිතබ්ගබොති ෙස්සනත්ථමාහ.  හිකතෙස්මින්ති උභයගකොටීසු
ඨපිගත ද්ගව ඝගට පටිග්ගහාගපතුං හත්ථපාගස ඨිගතන ොයගකන
දියයමානං තිංසහත්ථගවණුං පටිග්ගණ්හන්ගතන ගයන ගකනචි
කාය්පගෙගසන වා කායපටිබද්ගධන වා ‘‘ඉමං ගණ්හාමී’’ති ආගභොගං

කත්වාමඤ්චාදීසුයත්ථකත්ථචිඵුසිත්වාපටිග්ගහිගතති වුත්තංගහොති. තං

සබ් න්ති ගතසු ද්වීසු ඝගටසු පක්ඛිත්තං සබ්බගමව.  හිතකමවාති
පටිග්ගහිතගමවගහොති, ොයකස්සහත්ථපාසබ්භන්තගරගතත්තාඉෙංතස්ස

කායපටිබද්ධන්ති ‘‘දූර’’න්ති සඞ්කා න කාතබ්බාති එවකාගරන දීගපති.
‘‘ද්වීසු ඝගටසු භූමියං ඨපිගතසුපි තත්ථ බන්ධනගවළුයං

පටිග්ගණ්හනමත්ගතගනවපටිග්ගහිතංගහොතී’’ති  ණ්ඨිපකද වුත්තං. 

1420-24. ‘‘ෙටසාරකෙ’’ති ඉමිනා ගෙොණිඵලකාෙගයො උපලක්ඛිතා. 

‘‘නිසීදතී’’ති ඉෙං ‘‘තිට්ඨතී’’තිආදීනං උපලක්ඛණං. මඤ්චාදීනි ඵුසිත්වාති
එත්ථ ‘‘අඞ්ගුලියාපී’’ති ගසගසො. යථාහ ‘‘පටිග්ගහණසඤ්ඤාය මඤ්චාදීනි
අඞ්ගුලියාපි ඵුසිත්වා ඨිගතන වා නිසින්ගනන වා නිපන්ගනන වා’’තිආදි

(පාචි.අට්ඨ.265). පත්කතසූතිතථා ඨපිගතසුසබ්ගබසුපත්ගතසුගයව. යඤ්ච

දීයතීතිඑත්ථ‘‘තථා ඨිගතනා’’තිසාමත්ථියාලබ්භති. 

මඤ්චාදීසු අඞ්ගුලිආදිනා ගයන ගකනචි ඵුට්ඨමත්ගතපි පටිග්ගහණස්ස
රුහණභාවං ෙස්ගසත්වා ඉොනි තොගරොහගණනාපි සිජ්ඣතීති ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘පටිග් කහස්සාමී’’තිආදි. සගච පන පටිග්ගගහස්සාමිච්ගචව මඤ්චාදීනි
ආරුහිත්වා නිසීෙති, ොයගකොපි හත්ථපාගස ඨත්වාන ගෙති ගච, තං සබ්බං
ගහිතංගහොතීතිගයොජනා. 

කුච්ඡියා කුච්ඡිං ආහච්ච ගය පත්තා භූමියං ඨිතා, ගතසු යං යං පත්තං
අඞ්ගුලියාපිවාසූචියාපිවාඵුසිත්වානිසින්ගනො, තත්ථතත්ගථවදීයමානම්පි
පටිග්ගණ්හාති, වට්ටතීතිගයොජනා. 

1425. කටසාරාෙගයො සගච මහන්තා, පටිග්ගහණං න රුගහයයාති

වික්ගපො සියාති තන්නිවත්තනත්ථමාහ ‘‘ෙටසාරකෙ’’තිආදි. 

‘‘මහන්තස්මි’’න්තිඉමිනාකටසාරකස්සපුනවචගනගහතුමාහ. හත්ථත්ථරං 

නාම හත්ථිපිට්ගඨ අත්ථරිතබ්බං අත්ථරණං. ආදි-සද්ගෙන
අස්සත්ථරරථත්ථරාදිං සඞ්ගණ්හාති. ඨිතපත්ගතසු දියයමානං ගණ්හගතො

පටිග්ගහණරුහණගහතුං ෙස්ගසති ‘‘හත්ථපාසස්මිං විජ් මාකන තූ’’ති. තු-
සද්ගෙොවුත්තවිගසසගමව ගජොගතති. 

1426. තත්ථ ාතෙපණ්කණසූති රුක්ගඛගයව ඨිගතසු පණ්ගණසු. 

 කහතුන්තිපටිග්ගගහතුං. ‘‘න පකනතානී’’තිආදිගයනගහතුනානවට්ටති, 

තස්සෙස්සනං. හි-සද්ගෙොපසිද්ධිංසූගචති. 
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1427. ථාමමජ්ඣිගමන පුරිගසන උක්ඛිපිතුං අසක්කුගණයයං 

අසංහාරියං. තාදිකසති තථාරූගප, අසංහාරිගයති වුත්තං ගහොති. 

ඛාණු ද්කධතිභූමියංනිඛාතඛාණුගකබද්ගධ. 

1428. තින්තිණිොති චිඤ්චා. ආදි-සද්ගෙන තථා ඛුද්ෙකානං
කෙම්බපු්ඵපණ්ණාදීනං ගහණං. ‘‘තින්තිණිකාදිපණ්ගණසූ’’ති වචනගතො
සාඛාසු පටිග්ගහණංරුහතීතිෙට්ඨබ්බං.භූමියංපත්ථගටසූතිගයොගජතබ්බං.
යථාහ ‘‘භූමියං අත්ථගතසුසුඛුගමසුතින්තිණිකාදිපණ්ගණසුපිපටිග්ගහණං
නරුහතී’’ති(පාචි.අට්ඨ. 265). 

1429. පරිකවසකෙොති ොයගකො. 

1430. අගසසගතො පුඤ්ඡිත්වාතිගයොජනා. 

1431. පටිග් කහත්වාවාති පත්තං පටිග්ගගහත්වාව. භික්ඛා
ගගහතබ්බාති සම්බන්ගධො. 

1432. අපටිග් හිකතති එත්ථ ‘‘පත්ගත’’ති ගසගසො. තං පච්ඡා 
පටිග්ගගහත්වාපරිභුඤ්ජගතොඅනාපත්තීතිගයොජනා. 

1433. අනාදියිත්වාති අග්ගගහත්වා, තස්මිං වචගන ආෙරං අකත්වාති 
වුත්තංගහොති. 

1435. අඤ්ඤස්ස අනුපසම්පන්නස්ස. 

1436. පුබ්බාගභොගස්ස අනුරූපවගසන ‘‘සාමකණරස්ස තං

දත්වා…කප.… පන වට්ටතී’’ති වුත්තං. යස්මා පන තං ‘‘අඤ්ඤස්ස
ෙස්සාමී’’ති චිත්තු්පාෙමත්ගතනපරසන්තකංනාමනගහොති, තස්මාතස්ස
අෙත්වාපිපටිග්ගගහත්වා පරිභුඤ්ජිතුංවට්ටති. 

1437-9. භික්ඛුකනොති අඤ්ඤස්ස භික්ඛුස්ස. භත්තස්සාති

කඤ්ජිකාදිද්රවමිස්සභත්තමාහ. උප්ලවතීති උපරි ්ලවති. ෙඤ්ජිෙන්ති 
ආරනාලං, ඉමස්ස උපලක්ඛණත්තා ඛීරතක්කාදිද්රවං සඞ්ගහිතං. 

පවාකහත්වාතිමත්ථකගතොපලාගපත්වා. අන්කතො පවිට්ඨංසකචතන්තිතං

රජං යදි භත්තස්ස අන්ගතො පවිට්ඨං ගහොති. පටිග් කහතබ් න්ති
අනුපසම්පන්ගන අසති හත්ථගතො අගමොගචන්ගතගනව යත්ථ
අනුපසම්පන්ගනොඅත්ථි, තංතත්ථගනත්වාපටිග්ගගහතබ්බං. 

1440. අපනීයාවාති එත්ථ ‘‘ථූල’’න්ති ඉෙං ‘‘සුඛුමං ගච’’ති 
වක්ඛමානවිපරියායගතො ලබ්භති. සභත්තං අපනීයාති සම්බන්ගධො. යථාහ
‘‘උපරිභත්ගතනසද්ධිංඅපගනතබ්බං, පටිග්ගගහත්වාවාභුඤ්ජිතබ්බ’’න්ති 
(පාචි.අට්ඨ.265). 
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1441. කථකවොතිබින්දු. කථකවො…කප.… වට්ටතීති එත්ථයථාපඨමතරං
පතිතගථගව ගෙොගසො නත්ථි, තථා ආකිරිත්වා අපගනන්තානං පච්ඡා 
පතිතගථගවපිඅභිහටත්තාගනවත්ථිගෙොගසො. 

1442-4. චරකෙනාති ඛුද්ෙකඋක්ඛලියා. තකතො චරුකගතො. මසීති

ජල්ලිකාආදිකාභස්මා. භා කනතිභාජනපත්තාදිභාජගන. තස්සචාති තස්ස
මසිආදිගනොච. 

අනන්තරස්ස භික්ඛුස්ස දීයමානං යං පත්තගතො උ්පතිත්වා ඉතරස්ස
භික්ඛුගනො පත්ගත සගච පතති, තං පටිග්ගහිතගමව ගහොති, තස්මා

වට්ටගතවාති ගයොජනා. ‘‘දීයමාන’’න්ති එත්ථ ‘‘භත්තාදිකං යං කිඤ්චී’’ති 

පකරණගතො ලබ්භති. වට්ටකතවා යන්ති එත්ථ ‘‘වට්ටගතව අය’’න්ති
පෙච්ගඡගෙොනකාතබ්ගබො ‘‘අය’’න්තිඉමිනාසම්බන්ධනීයස්ස අභාවගතො.

තස්මා ව-කාගරොගාථාඡන්ෙවගසනදීඝංකත්වාවුත්ගතොති ගවදිතබ්ගබො. 

1445-6. පායාසස්සාති එත්ථ පූරණගයොගග සාමිවචනං, පායාගසනාති

වුත්තං ගහොති. උණ්හකතොති උණ්හත්තා. න සක්ෙතීති න සක්ගකොති. 

මුඛවට්ටියං වට්ටතීති මුඛවට්ටිං උක්ඛිපිත්වා හත්ගථ ඵුසාපිගත ගණ්හිතුං
වට්ටති. තථා මුඛවට්ටියා ගගහතුං න සක්කා ගච, ආධාරගකනපි
ගගහතබ්ගබොතිගයොජනා. 

1447-8. ආහරියමානං වා ගනව ජානාති, දීයමානං වා න ජානාතීති

ගයොජනා. ගාථාබන්ධවගසන ‘‘ ානතී’’ති රස්ගසො කගතො. ආකභො න්ති 

‘‘ගණ්හාමී’’තිආගභොගං.යථාහ මහාපච්චරියං ‘‘ආගභොගමත්තගමවහිඑත්ථ
පමාණ’’න්ති (පාචි. අට්ඨ. 265). ‘‘කාගයන වා කායපටිබද්ගධන වා
පටිග්ගණ්හාතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 265) වුත්තත්තා පත්තං ගගහත්වා
නිසින්නත්තා ‘‘කායපටිබද්ගධන ගණ්හිස්සාමී’’ති ආගභොගං කත්වාතිපි
යුජ්ජගතව. 

1449. ‘‘හත්කථන මුඤ්චිත්වා’’ති ඉෙං ‘‘ආධාරෙම්පි වා’’ති ඉමිනාපි

ගයොගජතබ්බං. ‘‘පාකදන කපල්කලත්වා’’ති ඉමිනා පන ‘‘ආධාරෙ’’න්ති
ඉෙගමව ගයොගජතබ්බං. යථාහ ‘‘හත්ගථන ආධාරකං මුඤ්චිත්වා පාගෙන

ගපල්ගලත්වා නිද්ොයතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 265). කපල්කලත්වාති පීගළත්වා, 
අක්කමිත්වාතිවුත්තංගහොති. 

1450. කමි-ධාතුස්ස මජ්ගඣ ‘‘අක්ක’’ඉති පෙච්ගඡගෙො
යතිහීනගෙොගසොති. 

‘‘සිගලොගකනියතට්ඨානං, පෙච්ගඡෙංයතිංවිදූ; 
තෙගපතංයතිබ්භට්ඨං, සවනුබ්ගබජනංයථා’’ති.– 
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ෙණ්ඩිනා වුත්තලක්ඛණගතො සිද්ධතාය ගෙොගසො යථා න ගහොති, තථා 
විචාගරත්වා ගගහතබ්බං. ගකචි පගනත්ථ ඉ-කාරාගමස්ස පච්චයභාවත්තා
තංසහිගතො ම-කාගරො තග්ගහගණන සඞ්ගය්හතීති උභයපක්ඛභාගීති
ධාතුපච්චයානං මජ්ගඣ යතියා ඉච්ඡිතත්තා න ගෙොගසොති පරිහරන්ති. 

 ා රස්සාපීතිඅනිද්ොයන්තස්සාපි. අනාදකරොතිඅනාෙරභාගවො. 

1451. තස්මාති තථා ගහණස්ස අනාෙරභාවගතො. තන්ති තං ආධාරකං

පාගෙන අක්කමිත්වා පටිග්ගහණඤ්ච. දීයමානන්ති ොයගකන

පටිග්ගහාපියමානං. පතතීතිපටිග්ගාහකස්ස හත්ථංඅඵුසිත්වාරගජොරහිතාය
සුද්ධභූමියාවාපදුමිනිපණ්ණාදීසු වාපතති.යථාහ‘‘යංදියයමානංොයකස්ස
හත්ථගතො පරිගළිත්වා සුද්ධායභූමියා වා පදුමිනිපණ්ණවත්ථකටසාරකාදීසු
වා පතති, තං සාමං ගගහත්වා පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 265). 
සරජායභූමියාපතිගතරජං පුඤ්ඡිත්වාවා ගධොවිත්වාවා පටිග්ගහාගපත්වා

වා පරිභුඤ්ජිතබ්බන්ති ඉෙං අට්ඨෙථායං පන ‘‘සරජාය භූමියං

පතතී’’තිආදිනා ෙස්සිතං.  කහතුන්ති එත්ථ ‘‘භුඤ්ජිතු’’න්ති ච වට්ටතීති
එත්ථ ‘‘පරිච්චත්තංොයගකහී’’තිචගසගසො.යථාහ ‘‘අනුජානාමිභික්ඛගව
යං දියයමානං පතති, තං සාමං ගගහත්වා පරිභුඤ්ජිතුං. පරිච්චත්තං තං
භික්ඛගවොයගකහී’’ති(චූළව.273). ‘‘යංදියයමානංපතතී’’ති අවිගසගසන
වුත්තත්තාචතූසුපිකාලිගකසුඅයංනගයොගවදිතබ්ගබො. 

1452. අබ්ගබොහාරිකනයංෙස්ගසතුමාහ ‘‘භුඤ් න්තාන’’න්ති. 

1453-4. තං මලං. කතසූති උච්ඡුආදීසු වත්ථූසු. තන්ති මලමිස්සකං

උච්ඡුආදිකං වත්ථු. න පඤ්ඤායතීති න පන පඤ්ඤායති. තස්මින්ති
උච්ඡුආදිවත්ථුස්මිං. 

1455. නිසකදොදුක්ඛලාදීනන්ති ආදි-සද්ගෙන නිසෙගපොතමුසලාදීනං
ගහණං. 

1456. වාසියා උපලක්ඛණත්තා තජ්ජාතිකං යං කිඤ්චි සත්ථම්පි

ගගහතබ්බං. ඛීකරති අනුපසම්පන්ගනන තාපිතඛීගර, ඉෙං උපරි ආමකස්ස

විසුං ගහගණන විඤ්ඤායති. නීලිොති නීලවණ්ණං. සත්ථකෙ විය

නිච්ඡකයොති සත්ගථන උට්ඨිතමගල උච්ඡුඛණ්ගඩ විය පටිග්ගගහත්වා 
පරිභුඤ්ජිතබ්බන්තිවිනිච්ඡගයොගවදිතබ්ගබො. 

1457. තන්ති තං අග්ගිසන්තත්තවාසිආදිං, තාපවත්ථුගතො වාසි 
ගගහතබ්බා. 

1459. තන්ති තං හත්ථාදිකායාවයවං වා චීවරං වා ගධොවිත්වා
පතිතකිලිට්ඨජලමිස්සගමොෙනං. රුක්ඛමූලාදීසු නිසීදිත්වා භුඤ්ජන්තස්ස 
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පත්තාදීසු රුක්ඛපණ්ණාදිං ගධොවිත්වා පතිතකිලිට්ගඨොෙගකපි එගසව

විනිච්ඡගයොති ෙස්ගසතුමාහ ‘‘එකසවා’’තිආදි. 

1460. ජලං සගච සුද්ධං පතති, වට්ටතීති ගයොජනා, ‘‘රුක්ඛගතො’’ති
ලබ්භති. අබ්ගභොකාගස ච සගච සුද්ධං ගතොයං පතති, වට්ටතීති එත්ථ
‘‘ආකාසගතො’’තිලබ්භති. උභයත්ථාපිරුක්ඛපණ්ගණසු, ආකාගසචරජස්ස

පඨමගමවවස්ගසොෙගකනගධොවිතත්තාආහ ‘‘සුද්ධ’’න්ති. 

1461. අච්ඡුපන්කතනාතිඅඵුසන්ගතන. තස්ස සාමගණරස්ස. 

1462. පත්තන්ති අනුපසම්පන්නස්ස පත්තං. ඡුපිත්වාති

අනුපසම්පන්නපත්තගගතොෙනං ඵුසිත්වා. තං අත්තගනො පත්ගත භත්තං.
යථාහ ‘‘අ්පටිග්ගහිගත ඔෙනං ඡුපිත්වා පුන අත්තගනො පත්ගත ඔෙනං
ගණ්හන්තස්සඋග්ගහිතගකොගහොතී’’ති(පාචි.අට්ඨ. 265). 

1464. පච්ඡාති තස්මිං ගහිගතපි අගහිගතපි පච්ඡා. තං 
පටිග්ගහිතගභොජනං. 

1467. තස්ස අත්තගනොපත්තගතස්සභත්තස්ස. 

1468. පකරනාතිඅ්පටිග්ගහිතපත්ගතන. 

1469-70. ‘‘යාගුආදීනං පචගන භික්ඛූනං භාජගන’’ති සම්බන්ගධො.

පචන්ති එත්ථාති පචනං, භාජනං. භා නූපරි හත්කථසු සාමකණරස්සාති

භාජනස්ස උපරි කගතසු සාමගණරස්ස හත්ගථසු. පතිතං හත්ථකතො

තස්මින්ති තස්ස සාමගණරස්ස හත්ථගතො පරිගළිත්වා තස්මිං භාජගන
පතිතං. 

1471. ‘‘න කගරොතිඅක්පිය’’න්තිඑත්ථකාරණමාහ ‘‘පරිච්චත්තඤ්හි 

ත’’න්ති. තඤ්හි යස්මා පරිච්චත්තං, තස්මා අක්පියංනකගරොතීති වුත්තං 

ගහොති. එවං අෙත්වාති යථාවුත්තපකාගරන අකත්වා. ආකිරකතව කචති

සගච භාජගන ආකිරති එව. තං තථා පක්ඛිත්තං භත්තභාජනං. නිරාමිසං

ෙත්වාති තත්ථ පතිතං ආමිසං යථා න තිට්ඨති, එවං ගධොවිත්වා
භුඤ්ජිතබ්බන්තිසම්බන්ගධො. 

1472-3. කුටන්ති ඝටං. ආවජ්ක තීතිකුටංනාගමත්වායාගුංආසිඤ්චති. 

1474. හත්කථති ද්ගව හත්ගථ. තත්ථාති තත්ථ භූමියං ඨපිගතසු ද්වීසු
හත්ථතගලසු. 
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1475-6. එෙස්ස  හණූප ං කච භාරන්ති ථාමමජ්ඣිගමන එගකන

පුරිගසන උක්ඛිපන්පමාණං භාරං සගච භගවයය. ‘‘තථා’’ති ඉමිනා 
‘‘එකස්සගහණූපගංභාර’’න්තිඉෙංපච්චාමසති. 

1477. ලග්ක න්තීති ඔලම්බන්ති. තත්ථාති තස්මිං මඤ්චපීගඨ. 

වට්ටකතවාතිඋග්ගහිතකංනගහොතීති දීගපති. 

1478. සම්මුජ් න්කතොති සම්මජ්ජන්ගතො. ඝට්කටතීති අසඤ්චිච්ච
සම්මජ්ජනියාඵුසති. 

1479. තං ඤත්වාති පටිග්ගහිතභාවං ඤත්වා. ඨකපතුං වට්ටති 
උග්ගහිතකංනගහොතීතිඅධි්පාගයො. 

1480. තන්තිපටිග්ගහිතසඤ්ඤායගහිතංතංඅ්පටිග්ගහිතං. අඤ්ඤථා

පන න ෙත්තබ් න්ති අපිහිතං පිධාතුඤ්ච පිහිතං විවරිතුඤ්ච න වට්ටතීති
අත්ගථො. 

1481.  හි ඨකපති කචති යදි පුබ්ගබ ඨපිතට්ඨානගතො බහි ඨගපති. 

කතනාතිබහිඨගපත්වා මුත්තහත්ගථනගතනභික්ඛුනා. තන්තිබහිඨපිතං

හත්ථගතො මුත්තං. ඤත්වාති අ්පටිග්ගහිතභාවං ඤත්වා. තං තථාඤත්වා
ඨපිතං. 

1482-3. උට්කඨති යදි ෙණ්ණිොති සගච කණ්ණිකා සඤ්ජායති. 

සිඞ්ගිකවරාදිකෙති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන පි්ඵලිආදීනං ගහණං. මූකලති

පඤ්චමූලාදිගක මූගල. ඝුණචුණ්ණන්ති ඝුණපාණගකහි උ්පාදිතචුණ්ණං. 

‘‘තථා’’ති ඉමිනා ‘‘උට්ගඨතී’’ති කිරියං පච්චාමසති. තංසමුට්ඨානකතොති

පටිග්ගහිතගතලාදීසු සමු්පන්නත්තා. තඤ්කඤවාති පවුච්චතීති
පඨමපටිග්ගහිතං තගමව ගතලාදිකන්ති වුච්චති. ගතනාහ 

‘‘පටිග් හණ…කප.… නවිජ් තී’’ති. 

1484-5. කෙොචි පුග් කලොතිසාමගණරගමිකාදීසුපිගයොගකොචිසත්ගතො. 

තාලපිණ්ඩින්ති තාලකණ්ණිකං ඵලං. අඤ්කඤො භූමට්කඨොති භූමියං ඨිගතො
අඤ්ගඤොගකොචිපුග්ගගලොඉත්ථීවාපුරිගසොවා. 

1486. ඡින්දිත්වාති ඡින්ෙං කත්වා. වතින්ති 
හත්ථපාස්පගහොනකබහලවතිං. යථාහ ‘‘හත්ථපාගස සතී’’ති (පාචි. අට්ඨ.

265). දණ්ඩකෙ අඵුසිත්වාවාති යත්තගකන ගමනගවගගො නිබ්බායති, 
එත්තකං, පහරණගතො වතිෙණ්ඩගක වා අ්පහරිත්වාති වුත්තං ගහොති.

පහරිත්වාඨත්වාගච්ඡතිගච, නවට්ටති.යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘මයංපන‘යං
ඨානංපහටං, තගතො සයංපතිතමිවගහොතී’තිතක්කයාම.තස්මිම්පිඅට්ඨත්වා
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ගච්ඡන්ගතයුජ්ජති සුඞ්කඝාතකගතොපවට්ගටත්වාබහිපතිතභණ්ඩංවියා’’ති
(පාචි.අට්ඨ.265). 

1487-8. පාොකරොති එත්ථ‘‘වතිංවා’’ති(පාචි. අට්ඨ.265) අට්ඨෙථායං 
ආගතත්තා ඉෙං අධිකාරගතො ගගහතබ්බං. ‘‘න පුථුගලො’’ති එත්ථ

අධි්ගපත්පමාණං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘අන්කතො…කප.… පකහොති කච’’ති. 

‘‘උද්ධං හත්ථසතං  න්ත්වා’’ති ඉමිනා ොයකස්ස ොතුමිච්ඡායආකාසං තං

උක්ඛිපිත්වා විස්සට්ඨභාවං ඤාගපති. සම්පත්තන්ති හත්ථ්පත්තං. 

 ණ්හකතොති පටිග්ගහණසඤ්ඤායගණ්හගතො. 

1489. ‘‘සාමකණර’’න්ති ඉෙං උපලක්ඛණන්ති ගිහිගනොපි ගහණං. 

තත්කථවාතිඛන්ගධඑව. නිසින්කනො සාමගණගරො. 

1491-2. ඵලිනිං සාඛන්ති ඵලවතිං සාඛං. ‘‘ඛාදිතු’’න්ති ඉෙං ‘‘චිත්ගත
සමු්පන්ගන’’ති ඉමිනා ගයොගජතබ්බං. සගච ඵලං ඛාෙති, එවං ඛාදිතුං

වට්ටතීතිගයොජනා. මක්ඛිොනංනිවාරත්ථන්තිමක්ඛිකානංනිවාගරතුං. 

1493. ඡායත්ථඤ්ච මක්ඛිකා නිවාගරතුඤ්ච ගය්හමානා ඵලසාඛා
සුඛපරිගභොගත්ථාය ක්පියං කාරාගපත්වා පටිග්ගහිතා ගච, ඛාදිතුමිච්ඡාය

සති පුන අ්පටිග්ගහිතාපි වට්ටතීති ෙස්ගසතුමාහ ‘‘ෙප්පියං පන

ොකරත්වා’’තිආදි. 

1494-5. ‘‘තං ගසොපටිග්ගහාගපත්වා’’තිවක්ඛමානත්තා ‘‘ කහත්වා’’ති

ඉෙං අ්පටිග්ගහාගපත්වා ගහණං සන්ධාය වුත්තන්ති ගගහතබ්බං. තං

පටිග් හිතන්තිඑත්ථ‘‘ගච පුබ්බගමවා’’තිගසගසො. 

1496-9. භික්ඛුස්ස පාගථයයතණ්ඩුගලති සම්බන්ගධො. කසොති

සාමගණගරො. ඉතකරහීතිභික්ඛුනාගහිගතහිඅත්තගනොතණ්ඩුගලහි. 

ද්වීසුපත්කතසූතිඋපලක්ඛණං.බහූසුපි එගසවනගයො. අත්තනාලද්ධං
භික්ඛූනං ෙත්වා ගතහි ලද්ධං අත්තනා ගගහත්වා අඤ්ගඤසං ොනවගසන

බහුන්නම්පි ොතුං වට්ටතීති අට්ඨෙථායං (පාචි. අට්ඨ. 265 අත්ථගතො

සමානං) වුත්තං තගමව ෙස්ගසතුමාහ ‘‘යාගුං භික්ඛුස්සා’’තිආදි. ‘‘ආවුගසො
තුය්හං යාගුං මය්හං ගෙහී’ති එවං ගථගරහි පටිපාටියා යාචිත්වාපි පිවිතුං
වට්ටති, සබ්ගබහි සාමගණරස්සසන්තකගමවභුත්තංගහොතී’’ති(පාචි.අට්ඨ.

265) අට්ඨෙථායං වුත්තං. සාමකණරස්ස පීතත්තාතිඑත්ථ ‘‘යාගුයා’’තිඉෙං
අධිකාරගතොලබ්භති. 

1500. ඉමස්සාතිපාගථයයතණ්ඩුලහාරකස්ස. ‘‘න විකසසතා’’තිඉමිනා
විසුංඅවත්තබ්බතංදීගපති. 
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1501. අස්ස විකසසස්සාති යථාවුත්තවිනිච්ඡයවිගසසස්ස විසුං 

වත්තබ්බභාගවති ගසගසො. තස්සාතිසාමගණරතණ්ඩුලහාරකස්ස භික්ඛුස්ස. 

සාලයභාවන්ති අත්තනා හටතණ්ඩුගලසු පරික්ඛීගණසු ‘‘ඉෙං අම්හාකම්පි
පෙස්සතී’’ති සාලයභාගවො. ඡායාදීනමත්ථාය ගය්හමානාය සාඛාය ඉමිස්සා
ඵලංඛාදිතුකාමතායසතිඛාෙනාරහන්තිආලයස්සකාතුංසක්කුගණයයත්තා 
අයම්පි අවිගසගසොති විඤ්ඤායති, තත්ථ සම්භවන්තං පන විගසසං
ෙස්ගසතුමාහාතිවත්තුං යුජ්ජති. 

1502-4. නිච්චාකලතුං න සක්කෙොතීති නිච්චාගලත්වා සක්ඛරා

අපගනතුං න සක්ගකොති. කචලකෙොති චූළසාමගණගරො. පක්කකාලස්මිං

විවරිත්වා පක්කතා ඤාතබ්බාති ගයොජනා. පි-සද්ගෙො පන-සද්ෙත්ගථ. 

ඔකරොකපත්වාති උද්ධනගතො ඔගරොගපත්වා. පුබ්බතණ්ඩුලගධොවනත්ථාය 

කතපටිග්ගහණස්ගසව පමාණත්තා ආහ ‘‘න පච්ඡස්ස 

පටිග් හණොරණ’’න්ති. අස්සාතිගභොජනස්ස. 

1505. කාරිතන්තස්ස ද්විකම්මකත්තාආහ ‘‘උද්ධනංසුද්ධභා න’’න්ති, 
උද්ධගනතිවුත්තංගහොති. 

1506. කෙොචීති අනුපසම්පන්ගනො. කතන භික්ඛුනාති උද්ධනං
සුද්ධභාජනං ආගරොගපත්වා ගයන අග්ගි කගතො, ගතන භික්ඛුනා. ඉෙඤ්ච
උපලක්ඛණං අඤ්ගඤනපිනකාතබ්බත්තා. 

1507. පච්ඡාති තණ්ඩුලපක්ගඛපගතො පච්ඡා. තං යාගුං. සකච පචතීති

අග්ගිං කගරොන්ගතො පචති. සාමපාො න මුච්චතීති තං යාගුං පිවන්ගතො
සාමපාකදුක්කටගතොන මුච්චති. 

1508. වල්ලියා සහ තත්ථ වල්ලියංජාතංඵලං කිඤ්චි ඊසකම්පිචාගලති, 

තගතො ලද්ධං කිඤ්චි ඵලං තස්කසව භික්ඛුගනො න වට්ටතීති ගයොජනා, තං

පරිභුඤ්ජගතො දුරුපචිණ්ණදුක්කටං ගහොතීති අධි්පාගයො. තස්කසවාති 

එවකාගරනඅඤ්ගඤසංවට්ටතීති දීගපති. 

1509. පරාමට්ඨුන්තිආමසිතුං. අපස්සයිතුන්ති අවලම්බිතුං, අපස්සනංවා

කාතුං. ‘‘කිරා’’ති ඉමිනා ගකවලං මහාපච්චරියං (පාචි. අට්ඨ. 265) 
වුත්තභාවංසූගචති. 

1510-1. තත්ථාති තස්මිං ගතගල. හත්ගථන සණ්ඩාසග්ගහණං 

අමුඤ්චන්කතන. තං ගතලං. 

1515-6. කලොණකිච්චන්ති අලවණට්ඨාගනගලොගණනකාතබ්බකිච්චං. 
සන්නිහිතගසසකාලිකසම්මිස්සං යාවජීවිකං විය සමුද්ගෙොෙකස්ස
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අසන්නිධිභාවං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘යාවජීවිෙසඞ්ඛාත’’න්තිආදි. 

ොලවිනිම්මුත්තන්තිඅකාලිකං, චතූසුකාලිගකසුඅසඞ්ගහිතන්ති අත්ගථො. 

1517. හිමස්ස ෙරොති හිගමොෙකස්ස මුත්තා විය පත්ථිනසක්ඛරා. 

 හලම්පි චාති පක්ඛිත්තට්ඨාගන මුගඛ වා කද්ෙමවණ්ණස්ස 

අපඤ්ඤායන්පමාණබහලං පානීයඤ්ච. අ්පටිග්ගහිතං වට්ටති. සගච
කද්ෙමවණ්ණංපඤ්ඤායති, නවට්ටතීති.යථාහ‘‘සගචපන මුගඛචහත්ගථ
ච ලග්ගති, න වට්ටති, පටිග්ගගහත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බ’’න්ති (පාචි. අට්ඨ.
265). 

1518. ෙසිතට්ඨාකනති කට්ඨට්ඨාගන. නවට්ටති අ්පටිග්ගහිතං. එවං
සබ්බත්ථ. 

1519. කසොබ්කභො දුක්ගඛොගාහනජලාසගයො. ‘‘ආවාගටො’’ති ගකචි. 

ෙකුකධොතිඅජ්ජුගනො. 

1520. පානීයස්සඝකටතිපානීයඝගට. තං පානීයඝටං. 

1521. වාසත්ථාය පු්ඵානි වාසපුප්ඵානි. තත්ථාති තස්මිං පානීයඝගට. 

ෙමල්ලිොසූති පාටලිකුසුමාදීහිපි සහ කණ්ටකමල්ලිකාසු. දින්නාසූති
පානීගයපක්ඛිත්තාසු. 

1522. විසතීති අන්ගතොගලං පවිසති. ගතගනව අට්ඨෙථායං 
‘‘අ්පටිග්ගගහත්වාඨපිතංපටිග්ගගහතබ්බ’’න්ති (පාචි.අට්ඨ.265) වුත්තං.

ඉෙං අට්ඨකථාවචනං ‘‘අඤ්ඤත්රඋෙකෙන්තගපොනා’’ති (පාචි. 266) පාළියා 
විරුජ්ඣතීති ගච? න විරුජ්ඣති. සා හි ගකවලං ෙන්තකිච්චං සන්ධාය
වුත්තා, ඉෙංරසංසන්ධායවුත්තන්ති.ගතගනවතෙනන්තරං ‘‘අජානන්තස්ස
රගස පවිට්ගඨපි ආපත්තිගයව. අචිත්තකඤ්හි ඉෙං සික්ඛාපෙ’’න්ති (පාචි.
අට්ඨ. 265) වුත්තං. තස්ස සික්ඛාපෙස්ස අචිත්තකතා ‘‘අ්පටිග්ගහිතගක 

පටිග්ගහිතසඤ්ඤී’’තිආදිකාය පාළියා ක්පියසඤ්ඤිගනොපි පාචිත්තියස්ස
වුත්තත්තා විඤ්ඤායති. පසන්ගනොෙකස්ස පන අ්පටිග්ගගහත්වාපි 
පාතබ්බතාය ෙන්තකට්ගඨන සදිසත්තා එකගයොගනිද්දිට්ඨානං සගහව
පවත්තීති විඤ්ඤායති. උෙකස්ස ච ෙන්තගපොනස්ස ච තුලයගෙොගසන
භවිතබ්බන්ති. 

1523. මුත්ගතොෙකසිඞ්ඝාණිකාදිද්රවඅස්සුඛීරාදිද්රවස්ස 
ආගපොධාතු්පකාරත්තා, කණ්ණමලාදිගනො ඝනෙබ්බස්ස 

පථවිධාතු්පකාරත්තා ‘‘සරීරට්කඨසුභූකතසූ’’තිඉමිනා ඛීරාදිමාහ. ‘‘කි’’න්ති

ඉෙං න වට්ටතීති පගෙනපි ගයොගජතබ්බං. ෙප්පාෙප්පියමංසානන්ති එත්ථ
‘‘සත්තාන’’න්තිසාමත්ථියා ලබ්භති. 
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1524. කලොණන්තිඑත්ථ‘‘එතංසබ්බම්පී’’තිඉෙංඅධිකාරගතොලබ්භති. 

1525. එත්ථාතිඑගතසුයථාවුත්ගතසුකණ්ණමලාදීසු. 

1528. චත්තාරි විෙටානීති මහාවිකටං නාම ගූථං, මත්තිකා, මුත්තං, 
ඡාරිකා චාති වුත්තානි චත්තාරි විකටානි. තානි හි විරුද්ධානි ස්පවිසානි

කතානි විහතානීති ‘‘විෙටානී’’ති වුච්චන්ති. නත්ථි ොයගකො එත්ථාති 

නදායෙං, ඨානං, තස්මිං. ‘‘න අ ගනො මා අලං පටිගසගධ’’ති වුත්තත්තා 

පටිගසධවාචිනා න-සද්ගෙනසමාගසො, ‘‘අොයගක’’තිඉමිනා අනත්ථන්තරං.

ඉධදුබ්බගචොචඅසමත්ගථොචඅසන්ගතොනාමාති අට්ඨෙථායං (පාචි.අට්ඨ.
265; කඞ්ඛා. අට්ඨ. ෙන්තගපොනසික්ඛාපෙවණ්ණනා, අත්ථගතො සමානං)
වුත්තං.ඉෙංකාගලොදිස්සංනාම. 

1529. පථවින්ති අක්පියපථවිං. තරන්ති අල්ලරුක්ඛං. ඉමිනා
ස්පෙට්ඨකාගල අසති ක්පියකාරගක විකටත්ථාය අත්තනා ච 
කත්තබ්බන්තිෙස්ගසති. 

1530. අච්කඡද ාහකතොති විලුම්පිත්වා ගණ්හනගතො. ‘‘තස්සා’’ති ඉෙං

සබ්ගබහි ගහතුපගෙහි යුජ්ජති. තස්සාති අ්පටිග්ගහිතස්සාති අත්ගථො.

අපරස්ස අභික්ඛුකස්ස ොගනන චාති ගයොජනා. ‘‘අභික්ඛුෙස්සා’’ති පන
විගසසගනන උපසම්පන්නස්ස දින්ගන පටිග්ගහණං න විජහතීති දීගපති. 

සබ් න්තියථාවුත්තංකාගයනගහණාදි්පකාරස්සකලයං ගහිතං. එවන්ති
ඉමිනානියාගමන. 

1531. දුරපචිණ්කණතිදුට්ඨුඋපචිණ්ගණදුරාමට්ගඨ, අ්පටිග්ගහිතස්ස 
ආමිසභත්තභාජනාදිගනො කීළාවගසන හත්ගථන පරාමසගන ච
තත්ථජාතකඵලිනිංසාඛායවාවල්ලියා වාගගහත්වාචාලගනචාතිඅත්ගථො. 

උග් හිතස්ස  හකණති අ්පටිග්ගහිතභාවං ඤත්වාව ගහිතස්ස කස්සචි

වත්ථුගනො පටිග්ගහගණ ච. අන්කතොවුත්කථ චාති අක්පියකුටියා අන්ගතො

ඨගපත්වාඅරුණං උට්ඨාපිගතච. සයංපක්කෙචාතියත්ථකත්ථචිඅත්තනා

පක්ගක ච. අන්කතොපක්කෙචාතිඅක්පියකුටියා අන්ගතොගයවපක්ගකච. 
දුක්කටංනිද්දිට්ඨන්තිසම්බන්ගධො. 

1532-3. පටිග්ගහිතගක තස්මිං පටිග්ගහිතසඤ්ඤිස්සාති සම්බන්ගධො. 

දන්තකපොනං ෙන්තකට්ඨං. 

1534. භික්ඛුනීනන්ති භික්ඛුගනො ච භික්ඛුනියා ච භික්ඛුනීනං, 

එකගෙසසරූගපකගසගසො. එත්ථ ඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ. විනිච්ඡගයො 

නවමජ්ඣිමගථරභික්ඛුනීනං යගතො අවිගසගසන ඉච්ඡිතබ්බගකො, තකතො 
තස්මා ගහතුනා සකගලො අයං විනිච්ඡගයො අසමාසගතො මයා කථිගතොති 
ගයොජනා.කුසලත්තිකාදීසුවියඅත්ථසාකලයස්සඅත්ථසඞ්ගඛපගතොවවත්තුං 
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සක්කුගණයයත්තා ‘‘සකගලො’’ති වත්වාපි කථාය විත්ථාරිතභාවං

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘අසමාසකතො’’ති. 

ෙන්තගපොනකථාවණ්ණනා. 

ගභොජනවග්ගගොචතුත්ගථො. 

1535. ‘‘අකචලොදීන’’න්තිආදීසු ‘‘අගචලගකො නාම ගයො ගකොචි

පරිබ්බාජකසමාපන්ගනො නග්ගගො’’ති (පාචි. 271) පදභා කන වුත්තං, 

තදට්ඨෙථාය ‘‘පරිබ්බාජකසමාපන්ගනොතිපබ්බජ්ජං සමාපන්ගනො’’ති(පාචි.
අට්ඨ. 269) වුත්තං, තස්මා අගචලකපබ්බජ්ජමුපගගතොගයගවත්ථ 

අගචලගකො නාම. ආදි-සද්ගෙන ‘‘පරිබ්බාජකස්ස වා පරිබ්බාජිකාය වා’’ති

(පාචි. 270) මාතිො-ගගත ද්ගව සඞ්ගණ්හාති. ඉගමසු ච ද්වීසු
‘‘පරිබ්බාජගකො නාම භික්ඛුඤ්ච සාමගණරඤ්ච ඨගපත්වා ගයො ගකොචි 

පරිබ්බාජකසමාපන්ගනො’’ති (පාචි. 271) වුත්ගතො පරිබ් ා කෙො නාම.
‘‘භික්ඛුනිඤ්ච සික්ඛමානඤ්ච සාමගණරිඤ්ච ඨගපත්වා යා කාචි 

පරිබ්බාජිකසමාපන්නා’’ති (පාචි. 271) වුත්තා පරිබ් ාජිො නාමාති

ගගහතබ්බා.පරිබ්බාජකාපගනත්ථඡන්නාගයවගගහතබ්බා. කදන්තස්සාති
එත්ථ‘‘භික්ඛුස්සා’’තිපකරණගතොලබ්භති, එත්ථ ‘‘කායාදිනා’’තිගසගසො.
යථාහ ‘‘ෙගෙයයාති කාගයන වා කායපටිබද්ගධන වා නිස්සග්ගිගයන වා
ගෙතී’’ති(පාචි.271). 

1536. තිෙපාචිත්තියන්ති තිත්ථිගය තිත්ථියසඤ්ඤී, ගවමතිගකො, 
අතිත්ථියසඤ්ඤීතිතිගකපාචිත්තියත්තයං. 

1537. අතිත්ථිගයතිත්ථියසඤ්ඤිස්ස, ගවමතිකස්සචතස්සභික්ඛුගනො
දුක්කටන්ති ගයොජනා. 

1538-9. කතසන්තිතිත්ථියානං.  හිකලපනන්ති බහිසරීගරලිම්පිතබ්බං

කිඤ්චි ගෙන්තස්ස. කතසං තිත්ථියානං සන්තිකෙ සමීගප අත්තගනො

භත්තපත්තාදිකං කභො නං ඨගපත්වා‘‘ගභොජනංගණ්හථා’’තිවෙන්තස්සච
අනාපත්තීති ගයොජනා.‘‘සමුට්ඨානංඑළකූපම’’න්තිපෙච්ගඡගෙො. 

අගචලකකථාවණ්ණනා. 

1540-2. භික්ඛු භික්ඛුගනොයංකිඤ්චිආමිසං ොගපත්වාවාඅොගපත්වා
වාතිගයොජනා.කිංවුත්තංගහොති? ‘‘එහාවුගසො, ගාමංවානිගමං වාපිණ්ඩාය

පවිසිස්සාමා’’ති (පාචි. 275) සික්ඛාපකද වුත්තනගයගනව වත්වා ගයන
සද්ධිංගාමංපිණ්ඩායපවිට්ගඨො, තස්සභික්ඛුස්ස ඛාෙනීයාදිගභෙංයංකිඤ්චි
ආමිසංොගපත්වාවාඅොගපත්වාවාති. 
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තං භික්ඛුං ‘‘ගච්ඡා’’ති වත්වා උගයයොගජතීති ගයොජනා. කිං වුත්තං
ගහොති? එවංගයොභික්ඛුගතනසද්ධිංගාමංපවිට්ගඨො, තං‘‘ගච්ඡාවුගසො, න
ගම තයා සද්ධිංකථා වා නිසජ්ජා වා ඵාසු ගහොති, එකකස්ස ගමකථා වා

නිසජ්ජා වා ඵාසු ගහොතී’’ති (පාචි. 275) වත්වා තප්පච්චයා ගතසං 
ඉත්ථියාසද්ධිං වචනාදීනං අනාචාරානං පච්චයා ගන්තුං නිගයොගජතීති. 

තප්පච්චයාති ‘‘උගයයොජනමත්තස්මි’’න්තිවිගසසනං. පඨකමනචාතිඑත්ථ 

ච-සද්ගෙො අට්ඨාන්පයුත්ගතො ‘‘උගයයොජනමත්තස්මිඤ්චා’’ති

ගයොගජතබ්ගබො. තස්සාතිඋගයයොජකස්ස. 

අස්සාති උගයයොජිතස්ස, අවයවසම්බන්ගධ සාමිවචනං. උපචාරස්මිං

අතික්ෙන්කතති වක්ඛමානලක්ඛගණ ෙස්සනූපචාගර වා සවනූපචාගර වා

අතික්කන්ගතති අත්ගථො, භාවලක්ඛගණ භුම්මං. පුන අස්සාති උපචාරස්ස.

ද්වාෙසරතනපරිගයොසානං, තෙන්ගතොගධං පාකාරාදිඑවවාඋපචාරස්ස සීමා 
නාම. 

1543. තං සරූපගතො ෙස්ගසතුමාහ ‘‘දස්සකන’’තිආදි. අජ්ගඣොකාගස
ෙස්සගන උපචාරස්සද්වාෙසහත්ථාපමාණංගෙසිතාතිගයොජනා.සවගනච
අජ්ගඣොකාගසඑවං සවනූපචාරස්සඅජ්ගඣොකාගසද්වාෙසහත්ථාපමාණං
ගෙසිතාති ගයොජනා, සවගන ච උපචාරස්ස අවධි

ද්වාෙසහත්ථ්පමාණගමවාති වුත්තන්ති අත්ගථො. න කචතකරති ඉතරස්මිං 
අනජ්ගඣොකාගසඑවංඋපචාරස්සපමාණං ද්වාෙසහත්ථානචගෙසිතා, කිං
නු බයාවධාකරා කුට්ටාෙගයො උපචාරස්ස පමාණන්ති ගෙසිතාති වුත්තං

ගහොති. වුත්තඤ්ගචතං අට්ඨෙථායං ‘‘සගච පන අන්තරා
කුට්ටද්වාරපාකාරාෙගයො ගහොන්ති, ගතහි අන්තරිතභාගවොගයව 
ෙස්සනූපචාරාතික්කගමො, තස්සවගසනආපත්තිගවදිතබ්බා’’ති(පාචි.අට්ඨ.
276). ඉධ උපචාරද්වගය සමාගනපි උගයයොජිතමවධිඅන්තං සන්ධාය
අසවනූපචාරංවුත්තන්ති විඤ්ඤායති. 

1544. ‘‘තිෙපාචිත්තීති උපසම්පන්ගන 
උපසම්පන්නසඤ්ඤිගවමතිකඅනුපසම්පන්නසඤ්ඤීහි තිකපාචිත්තියං. 

ඉතකරති අනුපසම්පන්ගන. තිෙදුක්ෙටන්ති අනුපසම්පන්ගන 
උපසම්පන්නසඤ්ඤිගවමතිකඅනුපසම්පන්නසඤ්ඤීනංවගසනතිකදුක්කටං.

‘‘ඉතගරති සාමගණගරගයවා’’ති නිස්සන්කදකහ ලිඛිතං. එතස්ගසවත්ථස්ස 
වජිරබුද්ධිනාපි වුත්තභාගවො ෙස්සිගතො. තථාෙස්සනං පඤ්චසහධම්මිගකසු 
ඉධාධි්ගපතමනුපසම්පන්නං සන්ධාය වුත්තං ගච, යුජ්ජති. අඤ්ඤථා 

පාළිඅට්ඨෙථාසු ‘‘අනුපසම්පන්ගන’’ති සාමඤ්ගඤන නිද්දිට්ඨත්තා 
ගහට්ඨානුපසම්පන්නම්පිතථාඋගයයොගජන්තස්සඅනාපත්තිනවත්තබ්බාති
අම්හාකං ඛන්ති. 

උභින්නන්ති උපසම්පන්නානුපසම්පන්නානං. නිස්සන්කදකහ පන 

‘‘භික්ඛුසාමගණරාන’’න්ති ලිඛිතං. ෙලිසාසනාකරොපකනති එත්ථ ෙලීති
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ගකොගධො, තස්ස සාසනං ආණා ෙලිසාසනං, තස්ස ආගරොපනං පවත්තනං
කලිසාසනාගරොපනං, තස්මිං, ගකොධවගසන ඨානනිසජ්ජාදීසු ගෙොසං
ෙස්ගසත්වා ‘‘පස්සථ ගභො ඉමස්ස ඨානං නිසජ්ජං ආගලොකිතං විගලොකිතං, 
ඛාණුගකොවියතිට්ඨති, සුනගඛොවියනිසීෙති, මක්කගටොවියඉගතොචිගතොච 
විගලොගකතී’’තිඑවං‘‘අ්ගපවනාමඉමිනාපිඋබ්බාළ්ගහොපක්කගමයයා’’ති
අමනාපවචනස්ස භණගනතිවුත්තංගහොති. 

1545. උකයයොක න්තස්ස කිච්කචනාති විහාරපාලකාදීනං
ගභොජනහරණාදිකිච්ගචන ගපගසන්තස්ස, ඉමස්ස උපලක්ඛණත්තා
‘‘අනාපත්ති ‘උගභො එකගතො න යාගපස්සාමා’ති උගයයොගජතී’’තිආදිනා 
(පාචි.278) අනාපත්තිවාරාගතාසබ්ගබපිපකාරාගගහතබ්බා. 

උගයයොජනකථාවණ්ණනා. 

1546. ඛුද්දකෙති එත්ථ ‘‘සයනිඝගර’’ති ගසගසො උපරි ‘‘අසයනිඝගර
තස්ස, සයනිඝරසඤ්ඤිගනො’’ති වක්ඛමානත්තා ලබ්භති. ‘‘මහල්ලගක’’ති
එත්ථාපිඑගසවනගයො. පිට්ඨිසඞ්ඝාටගතොඅඩ්ඪගතයයහත්ථ්පමාණංයස්ස

ගවමජ්ගඣ ගහොති, ඊදිගස ඛුද්ෙගක සයනිඝගරති අත්ගථො. පිට්ඨිවංසන්ති

පිට්ඨිවංගසන නියමිතං ගගහමජ්ඣං. ගතනාහ අට්ඨෙථායං ‘‘පිට්ඨිවංසං 
අතික්කමිත්වා’ති ඉමිනා මජ්ඣාතික්කමං ෙස්ගසතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 280). 

සකභො කනති සහ ගභොජගනහීති සගභොජනං, තස්මිං සගභොජගන. අථ වා 

සකභො කනති සගභොගග. රාගපරියුට්ඨිතස්ස පුරිසස්ස හි ඉත්ථී ගභොගගො, 
ඉත්ථියා ච පුරිගසො, ගමථුනරාගගන සාරත්තපුරිසිත්ථිසහිගතති වුත්තං

ගහොති.යථාහ පදභා කන ‘‘සගභොජනංනාමකුලංඉත්ථීගචවගහොතිපුරිගසො
ච, ඉත්ථී ච පුරිගසො චඋගභො අනික්ඛන්තා ගහොන්ති, උගභො අවීතරාගා’’ති
(පාචි. අට්ඨ. 281). ඉමිනා පරියුට්ඨිතස්ස ගමථුනරාගග්ගිගනො තඞ්ඛගණ

නිබ්බත්තභාගවො දීපිගතො. කුකලතිඝගර. 

1547. හත්ථපාසන්ති අඩ්ඪගතයයරතන්පමාණගෙසං. 

පිට්ඨිසඞ්ඝාටෙස්සචාතිද්වාරසබන්ධස්සච. සයනස්සාතිසයන්තිඑත්ථාති
සයනං, තස්ස, ආසන්ගන ඨාගන ගයො නිසීෙති සගභොජගන කුගල, 
‘‘තස්සා’’තිඉමිනා ගයොගජතබ්බං, සයනස්ස සමීගපඨාගනගයොනිසීෙතීති

අත්ගථො. මහල්ලකෙති පුබ්ගබ වුත්ත්පමාණගතො මහන්ගත සයනිඝගර.
‘‘ඊදිසඤ්ච සයනිඝරං මහාචතුසාලාදීසු ගහොතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 280) 

අට්ඨෙථායං වුත්තං. 

1548. සයනගමතස්සඅත්ථීති සයනී, සයනීචතංඝරඤ්චාතිවිග්ගගහො. 

තත්ථාතිසයනිඝගර. 

1549-50. දුතිකය සතීති දුතිගය භික්ඛුම්හි සති. යථාහ අනාපත්තිවාකර 

‘‘භික්ඛුදුතිගයොගහොතී’’ති(පාචි.283). වීතරාක සූතිවීතරාගපරියුට්ඨාගනසු. 
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වුත්තලක්ඛණං පකදසන්තිඛුද්ෙකමහන්තගසනාසගනවුත්තලක්ඛණපගෙස. 

අනතික්ෙම්මනිසින්නස්සාතිඅනතික්කමිත්වානිසීෙගතො. 

සගභොජනකථාවණ්ණනා. 

1552. කතසන්ති ද්වින්නං අනියතසික්ඛාපොනං. එසන්ති ඉගමසං

ද්වින්නං රගහොපටිච්ඡන්නරගහොනිසජ්ජසික්ඛාපොනං, අයකමව විකසකසොති
අනන්තරසික්ඛාපගෙන සමුට්ඨානභාවසඞ්ඛාගතො අයං විගසගසො දීපිගතොති
ගයොජනා. 

රගහොපටිච්ඡන්නරගහොනිසජ්ජකථාවණ්ණනා. 

1553-6. වුත්කතොති නිමන්තිගතො. සන්තං භික්ඛුන්ති ‘‘කුලං
උපසඞ්කමිස්සාමී’’ති යස්මිං පගෙගස චිත්තං උ්පන්නං, තස්ස සාමන්තා
ද්වාෙසහත්ථබ්භන්තගර ඨිතං භික්ඛුන්ති අත්ගථො. යථාහ ‘‘යත්ථ ඨිතස්ස
කුලානි පයිරුපාසනචිත්තං උ්පන්නං, තගතො පට්ඨාය යං පස්ගස වා 
අභිමුගඛ වා පස්සති, යස්ස ච සක්කා ගහොති පකතිවචගනනආගරොගචතුං, 
අයංසන්ගතොනාමා’’ති (පාචි.අට්ඨ.298). එත්ථ යංද්වාෙසහත්ථබ්භන්තගර

ඨිගතන ගසොතුංසක්කාභගවයය, තං පෙතිවචනං නාම. අනාපුච්ඡාති‘‘අහං
ඉත්ථන්නාමස්සඝරංගච්ඡාමී’’ති වා ‘‘චාරිත්තංආපුච්ඡාමී’’තිවාඊදිගසන

වචගනන අනාපුච්ඡිත්වා. චාරිත්තං ආපජ්ක යය කචති යදි සඤ්චගරයයාති

වුත්තං ගහොති. අඤ්ඤත්ර සමයාති ‘‘තත්ථායං සමගයො, චීවරොනසමගයො 

චීවරකාරසමගයො’’ති (පාචි. 299) සික්ඛාපකද අනුපඤ්ඤත්තිවගසන වුත්තා
දුවිධාසමයාඅඤ්ඤස්මිංකාගල. 

ආපත්තිගභෙං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘ඨකපත්වා’’තිආදි. ‘‘අවීතිවත්කත 

මජ්ඣන්කහ’’ති ඉමිනා පුගරභත්තං, පච්ඡාභත්තඤ්ච සඞ්ගහිතං. එත්ථ ච 

පුකරභත්තංපච්ඡාභත්තන්තිගයනභත්ගතනනිමන්තිගතො, තස්මිං අභුත්ගත
වාභුත්ගතවාතිඅත්ගථො.යථාහ‘‘පුගරභත්තංනාමගයනනිමන්තිගතො, තං 
අභුත්තාවී. පච්ඡාභත්තං නාම ගයන නිමන්තිගතො, තං අන්තමගසො

කුසග්ගගනපිභුත්තං ගහොතී’’ති (පාචි. 300) පදභා කන වුත්තං. අඤ්ඤස්ස

ඝරන්තිනිමන්තිතගතොඅඤ්ඤස්සගගහං.ඝරූපචාගරොක්කමගන දුක්කටන්ති
සම්බන්ගධො, අත්තනා ගතගගහස්ස උපචාගරොක්කමගන දුක්කටන්ති
අත්ගථො. පඨගමනපාගෙනාතිසම්බන්ගධො. 

ඝරම්මාකරති අඤ්ඤස්ස ගගහුම්මාගර. ඝරූපචාගර දුක්කටං සන්ධාය 

‘‘අපරම්පි චා’’ති වුත්තං. ‘‘සමතික්කගම’’ති ඉමිනා සහ ‘‘ඝරුම්මාගර’’ති
පෙං‘‘ඝරුම්මාරස්සා’’ති විභත්තිවිපරිණාගමනගයොගජතබ්බං. 

1557. ඨිතට්ඨාකනති යත්ථ ඨිතස්ස ගමනචිත්තං උ්පන්නං, තස්මිං
ඨාගන ද්වාෙසහත්ථබ්භන්තගරති ඉෙං යථාවුත්තනියාගමගනව ගගහතබ්බං. 
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ඔකලොකෙත්වාති උභයපස්සං, අභිමුඛඤ්ච ඔගලොගකත්වා. ‘‘යං පස්ගස වා 

අභිමුගඛවාපස්සතී’’ති(පාචි.අට්ඨ.298) අට්ඨෙථායං වුත්තං. 

1558. දූකරති ද්වාෙසහත්ථගතොදූරගමවාහ.ඉගතොචිගතොච ගගවසිත්වා
ආගරොචගනකිච්චංනත්ථීතිගයොජනා. 

1559. න කදොකසොති අනාපත්ති. සමකයති එත්ථ ‘‘අනාපුච්ඡගතො’’ති
ගසගසො. එත්ථ ච උපරි ච ‘‘න ගෙොගසො’’ති පච්ගචකං යුජ්ජති. සන්තං 

භික්ඛුන්තිසම්බන්ගධො. ඝකරනාතිඅඤ්ඤස්සඝගරන, එත්ථ ‘‘ඝරූපචාගරන

චා’’තිගසගසො. ආරාමං ච්ඡකතොතිඑත්ථගතන මග්ගගනාතිවුත්තංගහොති. 

1560. ‘‘ගතන මග්ගගනා’’ති ච ‘‘ගච්ඡගතො’’ති ච පෙද්වයං

‘‘තිත්ථියානං පස්සය’’න්ති ච ‘‘භික්ඛුනිපස්සය’’න්ති ච උභයත්ථ තථා-
සද්ගෙන ලබ්භති. ගතන ඝගරන, ඝරූපචාගරන වා ගන්තබ්බමග්ගගන 
තිත්ථියාරාමං වා භික්ඛුනිපස්සයං වා ගච්ඡගතො අනාපත්තීති අත්ගථො.

ආපොය ගච්ඡතීති ගයොජනා. ජීවිතබ්රහ්මචරියන්තරායා ආපදා. ආසනසාලං

වාති සීහළදීගප විය භික්ඛූනං භුඤ්ජනත්ථාය යත්ථ ොනපතීහි ආසනානි
පඤ්ඤාපීයන්ති, තං ආසනසාලං වා, ගභොජනසාලන්ති අත්ගථො.
‘‘ආපොයාසනසාල’’න්ති වත්තබ්ගබ ගාථාබන්ධවගසන යකාරගලොගපො. 

භත්තියස්සඝරන්තිනිමන්තිතඝරංවා සලාකභත්තොයකානංවාඝරං. 

1561. පගවසනං ක්රියං. අනාපුච්ඡනං අක්රියං. 

අචිත්තකසමුට්ඨානමිස්සකත්තා ‘‘අචිත්ත’’න්ති වුත්තං. 
කුසලාකුසලාබයාකතානංඅඤ්ඤතරචිත්තසමඞ්ගිනාආපජ්ජිතබ්බංසන්ධාය 

‘‘තිචිත්තඤ්චා’’තිවුත්තං. 

චාරිත්තකථාවණ්ණනා. 

1562. ‘‘සබ් ා’’ති ඉෙං විවරන්ගතො ‘‘චතුමාසපවාරණා පුනපවාරණා 
නිච්චපවාරණා’’ති පවාරණත්තයං ෙස්ගසති. එත්ථ ච 
‘‘චතුමාසපච්චයපවාරණාසාදිතබ්බාතිගිලානපච්චයපවාරණා සාදිතබ්බා’’ති

(පාචි. 307) පදභා කන වුත්තං. පුනපවාරණා ච චත්තාගරොගයව මාගස

ගභසජ්ගජනපවාරණං. ගතනාහ අට්ඨුප්පත්තියං ‘‘ගතනහිත්වං මහානාම

සඞ්ඝං අපරම්පි චතුමාසං ගභසජ්ගජන පවාගරහී’’ති. නිච්චපවාරණා නාම

යාවජීවං ගභසජ්ගජගහවපවාරණා.වුත්තම්පිගචතංභගවතා අට්ඨුප්පත්තියං 
‘‘ගතනහිත්වංමහානාමසඞ්ඝංයාවජීවං ගභසජ්ගජනපවාගරහී’’ති(පාචි.
303). 

සබ්බා ගචතා පවාරණා 
ගභසජ්ජපරියන්තරත්තිපරියන්තතදුභයපරියන්තඅපරියන්තවගසන
චතුබ්බිධාගහොන්ති.යථාහ – 
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‘‘ගභසජ්ජපරියන්තා නාම ගභසජ්ජානි පරිග්ගහිතානි ගහොන්ති 
‘එත්තගකහිගභසජ්ගජහිපවාගරමී’ති.රත්තිපරියන්තානාමරත්තිගයො
පරිග්ගහිතාගයො ගහොන්ති ‘එත්තකාසු රත්තීසු පවාගරමී’ති.
ගභසජ්ජපරියන්තා ච රත්තිපරියන්තා ච නාම ගභසජ්ජානි ච
පරිග්ගහිතානි ගහොන්ති රත්තිගයො ච පරිග්ගහිතාගයො ගහොන්ති
‘එත්තගකහි ගභසජ්ගජහි එත්තකාසු රත්තීසු පවාගරමී’ති. 
ගනවගභසජ්ජපරියන්තා නරත්තිපරියන්තා නාම ගභසජ්ජානි ච
අපරිග්ගහිතානි ගහොන්ති රත්තිගයො ච අපරිග්ගහිතාගයො ගහොන්තී’’ති
(පාචි.307). 

1563. ‘‘සාදිතබ්බා’’ති වුත්ගත සාදියන්පකාගර ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘විඤ්ඤාකපස්සාමී’’තිආදි.ගභසජ්ජම්පිසතිගමපච්චගය විඤ්ඤාගපස්සාමීති
ගයොජනා, ‘‘සාදිතබ්බා’’ති ඉමිනා සම්බන්ගධො. තගෙව බයතිගරකගතො 

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘න පටික්ඛිපිතබ් ා’’ති. පටික්ගඛපකාරණං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘කරොක ොදානිනකමතිචා’’ති. සා තිවිධාපවාරණා. 

1564. තිෙපාචිත්තියං වුත්තන්ති ‘‘තතුත්තරි තතුත්තරිසඤ්ඤී, 
ගවමතිගකො, නතතුත්තරිසඤ්ඤී ගභසජ්ජං විඤ්ඤාගපති, ආපත්ති

පාචිත්තියස්සා’’ති (පාචි. 309) වුත්තං පාචිත්තියත්තයං. ඉධ තතුත්තරීති
එත්ථගයහි ගභසජ්ගජහිපවාරිගතො, යාසුච රත්තීසුපවාරිගතො, තගතොගච
උත්තරි අධිකන්තිඅත්ගථො. යථාහ ‘‘ගභසජ්ජපරියන්ගතගයහිගභසජ්ගජහි
පවාරිගතො ගහොති, තානි ගභසජ්ජානි ඨගපත්වා අඤ්ඤානි ගභසජ්ජානි
විඤ්ඤාගපති, ආපත්තිපාචිත්තියස්සා’’තිච‘‘රත්තිපරියන්ගත යාසුරත්තීසු
පවාරිගතොගහොති, තාරත්තිගයොඨගපත්වාඅඤ්ඤාසුරත්තීසුවිඤ්ඤාගපති, 
ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති (පාචි. 308) ච. තත්ථ ගවමතිකස්ස ච දුක්කටං 
වුත්තන්තිගයොජනා. 

1565. තගතො චතුමාසගතො උත්තරි අතිගරකං තතුත්තරි, තතුත්තරි න

ගහොතීති නතතුත්තරි, නතතුත්තරීති සඤ්ඤා අස්ස අත්ථීති 

නතතුත්තරිසඤ්ඤී, භික්ඛු, තස්ස අනාපත්තීතිගයොජනා. කයහි ගභසජ්ගජහි
පවාරිගතො, තානි විඤ්ඤාගපන්තස්ස අනාපත්තීති සහ ගසගසන
ගයොගජතබ්බං.යථාහ‘‘අනාපත්තිගයහිගභසජ්ගජහිපවාරිගතොගහොති, තානි
ගභසජ්ජානි විඤ්ඤාගපතී’’ති(පාචි.310). ගයනවාගයහිගභසජ්ගජහියාසු
වා රත්තීසු පවාරිගතො, තගතො අඤ්ඤම්පි යථාතථං ආචික්ඛිත්වා භිගයයො

විඤ්ඤාගපන්තස්ස අනාපත්තීති සහ ගසගසන ගයොගජතබ්බං. යථාතථං

ආචික්ඛිත්වාභිකයයො විඤ්ඤාකපන්තස්සාතිඑත්ථ‘‘ඉගමහිතයාගභසජ්ගජහි
පවාරිතම්හ, අම්හාකඤ්ච ඉමිනා ච ඉමිනා ච ගභසජ්ගජන අත්ගථො’ති
ආචික්ඛිත්වා විඤ්ඤාගපති, ‘යාසු තයා රත්තීසු පවාරිතම්හ, තාගයො ච
රත්තිගයො වීතිවත්තා, අම්හාකඤ්ච ගභසජ්ගජන අත්ගථො’ති ආචික්ඛිත්වා
විඤ්ඤාගපතී’’ති (පාචි. 310) වචනගතො යථාතථං වත්වා අධිකං 
විඤ්ඤාගපන්තස්සාතිඅත්ගථො. 
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1566. අඤ්ඤස්ස භික්ඛුස්ස අත්ථාය වා විඤ්ඤාගපන්තස්ස භික්ඛුස්ස

අනාපත්තීති ගයොජනා. ඤාතොනං විඤ්ඤාකපන්තස්ස අනාපත්තීති එත්ථ
ඤාතකානං සන්තකං විඤ්ඤාගපන්තස්ස අනාපත්තීති අත්ගථො. අත්තගනො
වා ධගනන විඤ්ඤාගපන්තස්ස අනාපත්තීති ගයොජනා. එත්ථ ධනං නාම
තණ්ඩුලාදික්පියවත්ථු. 

1567. ‘‘තථා’’ති ඉමිනා ‘‘විඤ්ඤාගපන්තස්සා’’ති ඉෙං පච්චාමසති. 

උම්මත්තොදීනන්ති විගසසිතබ්බමගපක්ඛිත්වා ‘‘විඤ්ඤාගපන්තාන’’න්ති
බහුවචනංකාතබ්බං. 

ගභසජ්ජකථාවණ්ණනා. 

1568. උයුත්තන්තිසඞ්ගාමත්ථායකතඋගයයොගං, ගාමගතොනික්ඛම්ම 
ගච්ඡන්තං වා එකත්ථ සන්නිවිට්ඨං වා. යථාහ ‘‘උයයත්තා නාම ගසනා
ගාමගතො නික්ඛමිත්වා නිවිට්ඨා වා ගහොති පයාතා වා’’ති (පාචි. 314). 

අඤ්ඤත්රපච්චයාතිඨගපත්වාතථාරූපපච්චයං. 

1569. දස්සනස්සුපචාරස්මින්තිඑත්ථ දස්සනූපචාරං නාමයස්මිංඨාගන
ඨිතස්ස ගසනා පඤ්ඤායති, තං ඨානං. යථාහ ‘‘යත්ථ ඨිගතො පස්සති, 

ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති (පාචි. 314). උපචාරං විමුඤ්චිත්වා

පස්සන්තස්සාති යථාවුත්තෙස්සගනොපචාරට්ඨානංඑත්ථඨත්වාඔගලොගකතුං
න සුකරන්තිආදිනා කාරගණන තං ඨානං පහාය අඤ්ඤත්ථ
විගලොගකන්තස්සාති වුත්තං ගහොති. ගකනචි පටිච්ඡන්නං හුත්වා 
අදිස්සමානම්පි නින්නං ඨානං ඔතිණ්ණං අපඤ්ඤායමානම්පි
පඤ්ඤායන්තම්පිඔගලොගකතුං නසක්කාඑවගමවවිනිච්ඡගයොගවදිතබ්ගබො.
යථාහ‘‘ගකනචිඅන්තරිතාවානින්නංඔරුළ්හා වානදිස්සතී’’තිආදි(පාචි.

අට්ඨ.314). පකයො කතොති යථාවුත්තෙස්සනපගයොගගණනාය. 

1570. ඉොනි චතුරඞ්ගගසනාලක්ඛණං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘ආකරොහා පන 

චත්තාකරො’’තිආදි. ආකරොහාති එත්ථ හත්ථාගරොහා ෙට්ඨබ්බා. 

තප්පාදරක්ඛොති තස්ස පාෙරක්ඛකාති විග්ගගහො. ද්කව ද්කවති එගකකං

පාෙං රක්ඛන්තා ද්ගව ද්ගව. ද්වාදසකපොකසොති ද්වාෙස ගපොසා එතස්සාති
විග්ගගහො. ද්වාෙසපුරිසයුත්ගතොඑගකොහත්ථීනාම. 

1571. ආකරොකහොති එත්ථ අස්සාගරොගහො වුච්චති. තිපුරිකසොති තගයො

පුරිසා අස්සාති විග්ගගහො. හකයොති අස්ගසො. එකෙො සාරථීති රථචාරිගකො. 

‘‘ගයොගධො එගකො’’ති පෙච්ගඡගෙො. ආණිරක්ඛාති රථචක්කද්වයස්ස 
අගළනත්ථං අක්ඛකස්ස උගභොසු ගකොටීසු ආගකොටිතා ද්ගව ආණිගයො
රක්ඛනකා. 
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1572. චතුකපොකසොති චත්තාගරො ගපොසා යස්සාති විග්ගගහො. 

චතුසච්චවිභාවිනාතිචතුන්නංඅරියසච්චානංගෙසගකනභගවතා. පදහත්ථාති

ආවුධහත්ථා.පජ්ජගතගමයගතඅගනනපගරහනිතුන්ති පදං, ආවුධං, පොනි
හත්ගථසුගයසංගතපෙහත්ථාති භින්නාධිකරගණොබාහිරත්ථසමාගසොයථා
‘‘වජිරපාණී’’ති. පත්තිපොති-සද්ගෙො අනත්ථන්තරා, මනුස්සගසනාය
අධිවචනං. 

1573. චතුරඞ් සමායුත්තාති චතූහි අඞ්ගගහි අවයගවහි සමායුත්තාති 
විග්ගගහො. 

1574. හත්ථිආදීසූති යථාවුත්තලක්ඛණහත්ථිඅස්සරථපොතිනාමගකසු

චතූසු අඞ්ගගසු, නිද්ධාරගණ භුම්මං. එකෙෙන්ති එගකකං අඞ්ගං. එගතසු
අවකංසගතො එකං පුරිසාරුළ්හමපි හත්ථිඤ්ච තථා අස්සඤ්ච එකං

පෙහත්ථපුරිසඤ්ච එකගමකං කත්වා ආහ ‘‘එකෙෙං දස්සනත්ථාය 

 ච්ඡකතො’’ති. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘අන්තමගසො එකපුරිසාරුළ්හං එකම්පි

හත්ථිම්පී’’තිආදි (පාචි. අට්ඨ. 315). අනුයුත්කතපීති සඞ්ගාමං විනා
අඤ්ගඤන කාරගණන නික්ඛන්ගත. යථාහ ‘‘අනුයයත්තා නාම රාජා
උයයානංවානදිංවාගච්ඡති, එවංඅනුයයත්තා ගහොතී’’ති(පාචි.අට්ඨ.315). 

1575. සම්පත්තන්ති එත්ථ ‘‘ගසන’’න්ති පකරණගතො ලබ්භති. 

ආපදාසූති ජීවිතබ්රහ්මචරියන්තරාගය සති ‘‘එත්ථ ගගතො මුච්චිස්සාමී’’ති

ගච්ඡගතො අනාපත්ති. තථාරූකප පච්චකය ගිලානාවගලොකනාදිගක
ගමනානුරූපපච්චගයසතිඅනාපත්තීතිගයොජනා. 

උයයත්තකථාවණ්ණනා. 

1576-7. ‘‘සියා ච තස්ස භික්ඛුගනො ගකොචිගෙව පච්චගයො ගසනං
ගමනාය, දිරත්තතිරත්තං ගතන භික්ඛුනා ගසනාය වසිතබ්බ’’න්ති (පාචි.
318) අනුඤ්ඤාතත්තා ගකනචි කරණීගයන සඞ්ගාමත්ථං උයයත්තාය
ගසනායදිරත්තතිරත්තංපටිපාටියා වසිත්වාචතුත්ථරත්තියංවසන්තස්සපන

භික්ඛුගනො ආපත්තිං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘චතුත්කථ’’තිආදි. අනාපත්තිවාකර 

‘‘ගිලාගනොවසතී’’ති(පාචි.321) වුත්තත්තාආහ ‘‘අකරො වා’’ති. කසනායාති
එත්ථ පරික්ගඛපාරහට්ඨාගනන වා සඤ්චරණපරියන්ගතන වා ගසනා
පරිච්ඡින්දිතබ්බා, එවං පරිච්ඡින්නායගසනායඅන්ගතොවාතිඅත්ගථො. 

තිෙපාචිත්තියන්ති ‘‘අතිගරකතිරත්ගත අතිගරකසඤ්ඤී, ගවමතිගකො, 
ඌනකසඤ්ඤී ගසනාය වසති, ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති (පාචි. 320) 
පාචිත්තියත්තයංවුත්තං. 

ගසනාවාසකථාවණ්ණනා. 
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1580. උකයයොධිෙං නාම සඞ්ගාමට්ඨානං. යථාහ අට්ඨෙථායං 
‘‘උග්ගන්ත්වා උග්ගන්ත්වා එත්ථ යුජ්ඣන්තීති උගයයොධිකං, 

සම්පහාරට්ඨානස්ගසතං අධිවචන’’න්ති (පාචි. අට්ඨ. 322).  ලග් න්ති

‘‘එත්තකා හත්ථී’’තිආදිනා (පාචි. 324) පදභා නාගතනගයන බලස්ස
ගණනට්ඨානංබලග්ගං.යථාහ‘‘බලස්සඅග්ගං ජානන්තිඑත්ථාතිබලග්ගං, 

බලගණනට්ඨානන්ති අත්ගථො’’ති (පාචි. අට්ඨ. 322). කසනා ූහන්ති
‘‘ඉගතොහත්ථීගහොන්තු, ඉගතොඅස්සා, ඉගතොරථා, ඉගතො පත්තීගහොන්තූ’’ති

(පාචි.324) පදභා කන වුත්තගසනාසන්නිගවසට්ඨානංගසනාබූහං.යථාහ
‘‘ගසනාය වියූහං ගසනාබූහං, ගසනාසන්නිගවසස්ගසතං අධිවචන’’න්ති
(පාචි.අට්ඨ.322). 

1581. පුරිකමතිඅනන්තරසික්ඛාපගෙ. ‘‘ද්වාෙසපුරිගසොහත්ථී’’ඉති කයො 

හත්ථීවුත්ගතොතිගයොජනා. කතනාතිගතන හත්ථිනාගහතුභූගතන. 

1582. ‘‘කසකසසූ’’ති ඉමිනා අස්සානීකරථානීකපත්තානීකා ගහිතා. 

පත්තානීෙං නාම ‘‘චත්තාගරො පුරිසා පෙහත්ථා පත්තී පච්ඡිමං 
පත්තානීක’’න්ති (පාචි. 324) ගසනඞ්ගගසු පටිනිද්ගෙගසන නිබ්බිගසසං

කත්වා වුත්තං. තිණ්ණන්තිඑගතසංඋයයත්තාදීනං. 

උගයයොධිකකථාවණ්ණනා. 

අගචලකවග්ගගොපඤ්චගමො. 

1583. පිට්ඨාදීහීති එත්ථ ආදි-සද්ගෙනපූවාදිංසඞ්ගණ්හාති.යථාහ‘‘සුරා
නාම පිට්ඨසුරා පූවසුරා ඔෙනසුරා කිණ්ණපක්ඛිත්තා සම්භාරසංයුත්තා’’ති
(පාචි. 328). එත්ථ ච පිට්ඨං භාජගන පක්ඛිපිත්වා තජ්ජං උෙකං ෙත්වා

පක්ඛිපිත්වා කතා පිට්ඨසුරා. එවං පූගව, ඔෙගන ච භාජගන පක්ඛිපිත්වා

තජ්ජං උෙකං ෙත්වා මද්දිත්වා කතා ‘‘පූවසුරා, ඔදනසුරා’’ති වුච්චති. 

‘‘කිණ්ණා’’ති පන තස්සා සුරාය බීජං වුච්චති, ගය ‘‘සුරාගමොෙකා’’තිපි

වුච්චන්ති, ගත පක්ඛිපිත්වා කතා කිණ්ණපක්ඛිත්තා. 

හරීතකිසාසපාදිනානාසම්භාගරහිසංගයොජිතා සම්භාරසංයුත්තා. 

පුප්ඵාදීහීතිඑත්ථ ආදි-සද්ගෙනඵලාදීනංගහණං.යථාහ‘‘ගමරගයොනාම
පු්ඵාසගවොඵලාසගවො මධ්වාසගවොගුළාසගවොසම්භාරසංයුත්ගතො’’ති(පාචි.

328). තත්ථ ච පුප්ඵාසකවො නාම මධුකපු්ඵාදීනං ජාතිරසකගතො ගචව 

තාලනාළිගකරපු්ඵානඤ්ච රගසො චිරපරිවාසිගතො. ඵලාසකවො පන 

මුද්දිකාපනසඵලාදීනි මද්දිත්වා ගතසං රගසන කගතො. මධ්වාසකවො නාම
මුද්දිකානං ජාතිරගසන කගතො. මක්ඛිකාමධුනාපි කරීයතීති වෙන්ති.

උච්ඡුරගසො ගුොසකවො. හරීතකාමලකකටුකභණ්ඩාදිනානාසම්භාරානංරගසො

චිරපරිවාසිගතො සම්භාරසංයුත්කතො. ආසගවොගමරයංගහොතීතිගයොජනා. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 

341 
පටුන 

1584. බී කතො පට්ඨායාති සම්භාගර පටියාදිත්වා චාටියං
පක්ඛිත්තකාලගතො පට්ඨාය තාලනාළිගකරාදීනං පු්ඵරගස පු්ඵගතො

ගළිතාභිනවකාලගතොගයව ච පට්ඨාය. පිවන්තස්සාති එත්ථ

‘‘කුසග්ගගනා’’තිපි ගසගසො. උභයම්පි චාති සුරං, ගමරයඤ්චාති උභයම්පි.
බීජගතො පන පට්ඨාය කුසග්ගගන පිවන්තස්සපි භික්ඛුගනො පාචිත්තියං
ගහොතීතිගයොගජතබ්බං.පගයොගබාහුල්ගලන ආපත්තිබාහුල්ලංෙස්ගසතුමාහ 

‘‘පකයොක  ච පකයොක  චා’’ති. ඉෙඤ්ච විච්ඡින්දිත්වා විච්ඡින්දිත්වා
පිවන්තස්ස භික්ඛුගනො පගයොගග ච පගයොගග ච පාචිත්තියං ගහොතීති
ගයොගජතබ්බං. යථාහ ‘‘විච්ඡින්දිත්වා විච්ඡින්දිත්වා පිවගතො 
පගයොගගණනාය ආපත්තිගයො’’ති (පාචි. අට්ඨ. 328). එගකගනව
පගයොගගනබහුම්පි පිවන්තස්ස එකං එව ආපත්තිං බයතිගරකගතො දීගපති.
යථාහ ‘‘එගකන පන පගයොගගන බහුම්පි පිවන්තස්ස එකා ආපත්තී’’ති
(පාචි.අට්ඨ.328). 

1585. තිෙපාචිත්තියං වුත්තන්ති ‘‘මජ්ගජ මජ්ජසඤ්ඤී, මජ්ගජ 
ගවමතිගකො, මජ්ගජඅමජ්ජසඤ්ඤීපිවති, ආපත්තිපාචිත්තියස්සා’’ති (පාචි.
328) තිකපාචිත්තියංවුත්තං. 

1586. ‘‘අනාපත්ති නමජ්ජංගහොතිමජ්ජවණ්ණංමජ්ජගන්ධංමජ්ජරසං, 

තං පිවතී’’ති (පාචි. 328) වුත්තත්තා ආහ ‘‘අමජ් ං මජ් වණ්ණ’’න්තිආදි. 

අරිට්ඨං නාමආමලකඵලරසාදීහි කගතොආසවවිගසගසො. කලොණකසොවීරෙං 

නාම අට්ඨෙථායං – 

‘‘හරීතකාමලකවිභීතකකසාගව, සබ්බධඤ්ඤානි, 
සබ්බඅපරණ්ණානි, සත්තන්නම්පි ධඤ්ඤානං ඔෙනං, කෙලිඵලාදීනි
සබ්බඵලානි, ගවත්තගකතකඛජ්ජූරිකළීරාෙගයො සබ්බකළීගර, 
මච්ඡමංසඛණ්ඩානි, අගනකානි ච
මධුඵාණිතසින්ධවගලොණතිකටුකාදීනි ගභසජ්ජානි පක්ඛිපිත්වා
කුම්භිමුඛංලිම්පිත්වාඑකංවාද්ගවවාතීණිවාසංවච්ඡරානි ඨගපන්ති, 
තං පරිපච්චිත්වා ජම්බුරසවණ්ණං ගහොති. 
වාතකාසකුට්ඨපණ්ඩුභගන්ෙලාදීනඤ්ච සිනිද්ධගභොජනභුත්තානඤ්ච
උත්තරපානං භත්තජීරණකගභසජ්ජං තාදිසං නත්ථි. තං පගනතං
භික්ඛූනං පච්ඡාභත්තම්පි වට්ටති, ගිලානානං පාකතිකගමව.
අගිලානානංපනඋෙකසම්භින්නංපානපරිගභොගගනා’’ති(පාරා.අට්ඨ. 
2.192) – 

විභාවිගතො ගභසජ්ජවිගසගසො. සුත්තං නාම අගනගකහි ගභසජ්ගජහි
අභිසඞ්ඛගතොඅමජ්ජභූගතොආසවවිගසගසො. 

1587. වාස ාහාපනත්ථායාති සුගන්ධිභාවගාහාපනත්ථං. ඊසෙන්ති
මජ්ජවණ්ණගන්ධරසා යථා න පඤ්ඤායන්ති, එවං අ්පමත්තකං. යථාහ
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‘‘අනතික්ඛිත්තමජ්ගජගයව අනාපත්ති. යං පන අතික්ඛිත්තමජ්ජං ගහොති, 
යත්ථ මජ්ජස්ස වණ්ණගන්ධරසා පඤ්ඤායන්ති, තස්මිං ආපත්තිගයවා’’ති

(පාචි. අට්ඨ.329). සූපාදීනංතුපාකෙතිඑත්ථ ආදි-සද්ගෙනමංසපාකාෙගයො
සඞ්ගහිතා. යථාහ ‘‘සූපසම්පාගක මංසසම්පාගක ගතලසම්පාගක’’ති (පාචි.
328). 

1588. වත්ථුඅජානනා අචිත්තන්ති සම්බන්ගධො. යථාහ
‘‘වත්ථුඅජානනතායගචත්ථඅචිත්තකතා ගවදිතබ්බා’’ති(පාචි.අට්ඨ.329). 

වත්ථුඅ ානනතා ච නාම ‘‘මජ්ජ’’න්ති අජානනභාගවො. ඉදන්ති ඉෙං

සික්ඛාපෙං. ච-සද්ගෙන අඤ්ඤානි ච ගිරග්ගසමජ්ජාදිසික්ඛාපොනි

සමුච්චිගනොති. අකුසකලකනවාති අකුසලචිත්ගතගනව. පානකතොති

පාතබ්බගතො. කලොෙවජ් ෙන්ති සාධුගලොගකන වජ්ගජතබ්බන්ති අත්ගථො.

ගලොකවජ්ජගමව කලොෙවජ් ෙං. 

නනු ගචත්ථ වත්ථුඅජානනතාය අචිත්තකත්ගත තංවත්ථුඅජානනං
කුසලාබයාකතචිත්තසමඞ්ගිගනොපි සම්භවති, කස්මා ‘‘අකුසගලගනව
පානගතො ගලොකවජ්ජක’’න්තිවුත්තන්ති? වුච්චගත– යස්මාඅමජ්ජසඤ්ඤාය
පිවගතො, මජ්ජසඤ්ඤාය ච පිවගතො මජ්ජං වත්ථුනියාගමන
කිගලසු්පත්තියාව පච්චගයො ගහොති, යථා මජ්ජං පීතං අජානන්තස්සාපි
අකුසලානගමවපච්චගයොගහොති, නකුසලානං, තථා අජ්ගඣොහරණකාගලපි
වත්ථුනියාගමන අකුසලස්ගසව පච්චගයො ගහොතීති කත්වා වුත්තං 

‘‘අකුසගලගනවපානගතොගලොකවජ්ජක’’න්ති.යථාතං නිළිනි ාතකෙ (ජා.
2.18.1 ආෙගයො; ජා. අට්ඨ. 5.18.1 ආෙගයො) ගභසජ්ජසඤ්ඤාය ඉත්ථියා
මග්ගග අඞ්ගජාතං පගවගසන්තස්ස කුමාරස්ස ‘‘ඉත්ථී’’ති වා ‘‘තස්සා
මග්ගගගමථුනං පටිගසවාමී’’තිවාසඤ්ඤාය අභාගවපිකාමරාගු්පත්තියා 
සීලාදිගුණපරිහානිවත්ථුනියාමගතොචඅගහොසි, එවමිධාපිෙට්ඨබ්ගබො. 

ගකචි පන ‘‘අකුසගලගනව පානගතො’’ති ඉෙං ඉමස්ස සික්ඛාපෙස්ස 
සචිත්තකපක්ඛං සන්ධාය වුත්තං, අඤ්ඤථා පාණාතිපාතාදීසුපි
අති්පසඞ්ගගොති මඤ්ඤමානා බහුකාරණං, නියමනඤ්ච ෙස්ගසසුං. 

විනයට්ඨෙථායං (පාචි. අට්ඨ. 329), පන ඛුද්දෙපාඨට්ඨෙථායං (ඛු. පා. 

අට්ඨ. සික්ඛාපෙවණ්ණනා), විභඞ් ට්ඨෙථාදීසු ච ‘‘තිචිත්ත’’න්ති අවත්වා
‘‘අකුසලචිත්ත’’මිච්ගචව වුත්තත්තා, සික්ඛාපෙස්ස සාමඤ්ඤලක්ඛණං

ෙස්ගසන්ගතන පක්ඛන්තරලක්ඛණෙස්සනස්ස අයුත්තත්තා ච අට්ඨෙථාසු 
යථාරුතවගසගනව අත්ථග්ගහගණ ච කස්සචි විගරොධස්ස අසම්භවගතො
සචිත්තකපක්ඛගමව සන්ධාය අකුසලචිත්තතා, ගලොකවජ්ජතා ගචත්ථ න 
වත්තබ්බා. ‘‘වත්ථුං ජානිත්වාපි අජානිත්වාපි මජ්ජං පිවගතො භික්ඛුස්ස 
පාචිත්තියං. සාමගණරස්ස පන ජානිත්වාව පිවගතො සීලගභගෙො, න
අජානිත්වා’’ති (මාහාව. අට්ඨ. 108 අත්ථගතො සමානං) යං වුත්තං, තත්ථ
කාරණංමග්ගිතබ්බං. සික්ඛාපෙපඤ්ඤත්තියාබුද්ධානගමවවිසයත්තානතං
මග්ගිතබ්බං, යථාපඤ්ඤත්ගතගයව වත්තිතබ්බං. ඉෙං පන සික්ඛාපෙං
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අකුසලචිත්තං, සුගඛොගපක්ඛාගවෙනානං වගසන දුගවෙනඤ්ච ගහොති. 

විනයට්ඨෙථායං (පාචි. අට්ඨ. 329), පන මාතිෙට්ඨෙථායඤ්ච (කඞ්ඛා.
අට්ඨ. සුරාපානසික්ඛාපෙවණ්ණනා) ‘‘තිගවෙන’’න්ති පාගඨො දිස්සති, 

ඛුද්දෙපාඨවණ්ණනාය (ඛු. පා. අට්ඨ. සික්ඛාපෙවණ්ණනා), 

විභඞ් ට්ඨෙථාදීසු (විභ. අට්ඨ. 703 ආෙගයො) ච
‘‘සුඛමජ්ඣත්තගවෙනාවගසන දුගවෙන’’න්ති ච ‘‘ගලොභගමොහමූලවගසන 
ද්විමූලක’’න්තිචවුත්තත්තාගසො‘‘පමාෙපාගඨො’’තිගගහතබ්ගබො. 

සුරාපානකථාවණ්ණනා. 

1589. කයන කෙනචි අඞ්ක නාති අඞ්ගුලිආදිනා ගයන ගකනචි

සරීරාවයගවන. හසාධිප්පායිකනොති හගස අධි්පාගයො හසාධිප්පාකයො, ගසො
එතස්ස අත්ථීති විග්ගගහො, තස්ස, ඉමිනා කීළාධි්පායරහිතස්ස අනාපත්තිං
බයතිගරකගතො දීගපති. වක්ඛති ච ‘‘අනාපත්ති නහසාධි්පායස්සා’’ති. 

ඵුසකතො ඵුසන්තස්ස. 

1590. සබ් ත්ථාති සබ්ගබසු උපසම්පන්නානුපසම්පන්ගනසු. 

ොයපටි ද්ධාදිකෙ නකයති ‘‘කාගයන කායපටිබද්ධං ආමසති, ආපත්ති 
දුක්කටස්සා’’තිඑවමාදිනා (පාචි. 332) ෙස්සිගත නගය. අනුපසම්පන්ගන 
උපසම්පන්නසඤ්ඤිගවමතිකඅනුපසම්පන්නසඤ්ඤීනං වගසන තීණි

දුක්කටානි වුත්තානීති ආහ ‘‘තකථවානුපසම්පන්කන, දීපිතං

තිෙදුක්ෙට’’න්ති. එත්ථ ච ‘‘තකථවා’’ති ඉමිනා උපසම්පන්ගන 
උපසම්පන්නසඤ්ඤිගවමතිකඅනුපසම්පන්නසඤ්ඤීනං වගසන
තිකපාචිත්තියස්ස වුත්තභාගවො දීපිගතො ගහොති. යථා උපසම්පන්ගන
තිකපාචිත්තියං දීපිතං, තගථව අනුපසම්පන්ගන තිකදුක්කටං දීපිතන්ති
ගයොජනා. 

1591. එත්ථ…කප.… භික්ඛුනීති එත්ථ භික්ඛුපි භික්ඛුනියා 
අනුපසම්පන්නට්ඨාගනඨිගතොතිගවදිතබ්ගබො. 

1592. නහසාධිප්පායස්ස ඵුසකතොති හසාධි්පායං විනා වන්ෙනාදීසු 

පාොදිසරීරාවයගවනපරංඵුසන්තස්ස. කිච්කචසතීති පිට්ඨිපරිකම්මාදිකිච්ගච
සති. 

අඞ්ගුලිපගතොෙකකථාවණ්ණනා. 

1593.  කලති එත්ථ ‘‘උපරිගගෝඵගක’’ති ගසගසො. යථාහ

‘‘උපරිගගෝඵගක උෙගක’’ති (පාචි. 337). නිමුජ් නාදීනන්ති එත්ථ ආදි-
සද්ගෙන උම්මුජ්ජන්ලවනානි ගහිතානි. යථාහ ‘‘උපරිගගෝඵගක උෙගක
හසාධි්පාගයො නිමුජ්ජති වා උම්මුජ්ජති වා පලවති වා’’ති (පාචි. 337). 

‘‘කෙවල’’න්තිඉමිනානහානාදිකිච්ගචන ඔතරන්තස්සඅනාපත්තීතිදීගපති. 
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1594. උපරික ොප්ඵකෙ  කලති ගගෝඵකානං උපරිභාග්පමාගණ

ජගල. නිමුජ්ක යයපි වාති අන්ගතොජලං පවිසන්ගතො නිමුජ්ගජයය වා. 

තකරයයවාති්ලගවයයවා. 

1595-6. අන්ගතොගයගවොෙගක නිමුජ්ජිත්වාන ගච්ඡගතො තස්ස
හත්ථපාෙපගයොගගහි පාචිත්තිංපරිදීපගයතිගයොජනා. 

1597. හත්ථාදිසකලසරීරාවයවං සඞ්ගණ්හිතුං ‘‘කයන කයනා’’ති 
අනියමාගමඩිතමාහ. ජලං තරගතො භික්ඛුගනො ගයන ගයන පන අඞ්ගගන
තරණංගහොතීතිගයොජනා. 

1598. තරකතො වාපීති රුක්ඛගතොපි වා. තිෙපාචිත්තියන්ති උෙගක
හසධම්ගම හසධම්මසඤ්ඤිගවමතිකඅහසධම්මසඤ්ඤීනං වගසන

තිකපාචිත්තියං. ‘‘තිෙදුක්ෙට’’න්ති පාගඨො දිස්සති, ‘‘උෙගක අහසධම්ගම 
හසධම්මසඤ්ඤී, ආපත්ති දුක්කටස්ස. උෙගක අහසධම්ගම ගවමතිගකො, 
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (පාචි. 338) වත්වා ‘‘උෙගක අහසධම්ගම

අහසධම්මසඤ්ඤී, අනාපත්තී’’ති (පාචි. 338) තතියවික්ගප පාළියං 

අනාපත්ති වුත්තාති ගසො පමාෙපාගඨො, ‘‘ද්විෙදුක්ෙට’’න්ති පාගඨොගයව 
ගගහතබ්ගබො. 

1599. නාවං තීගර උස්සාගරන්ගතොපි වාති සම්බන්ගධො. 

උස්සාකරන්කතොති තීරමාගරොගපන්ගතො. ‘‘කීෙතී’’ති ඉෙං ‘‘පාගජන්ගතො’’ති
ඉමිනාපි ගයොගජතබ්බං. 

1600. ෙථලාය වාති ඛුද්ෙකකපාලිකාය වා. උදෙන්ති එත්ථ
‘‘භාජනගතං වා’’ති ගසගසො. ‘‘භාජනගතං උෙකං වා’’ති (පාචි. 338) හි 

පදභා කන වුත්තං. 

1601. ෙඤ්චිෙං වාති ධඤ්ඤරසංවා. අපි-සද්ගෙො ‘‘ඛීරංවාතක්කංවා

රජනං වා පස්සාවං වා’’ති (පාචි. 338) පාළියං ආගගත සම්පිණ්ගඩති. 

චික්ඛල්ලං වාපීති උෙකකද්ෙමං වා. එත්ථ විගසසගජොතගකන අපි-සද්ගෙන
‘‘අපිච උපරිගගෝඵගක වුත්තානි උම්මුජ්ජනාදීනි ඨගපත්වා අඤ්ගඤන
ගයන ගකනචි ආකාගරන උෙකං ඔතරිත්වා වා අගනොතරිත්වා වා යත්ථ
කත්ථචි ඨිතං උෙකං අන්තමගසො බින්දුං ගගහත්වා ඛිපනකීළායපි

කීළන්තස්ස දුක්කටගමවා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 336) අට්ඨෙථාගතං

විනිච්ඡයවිගසසං සම්පිණ්ගඩති. වික්ඛිපන්තිවික්ඛිපිත්වා. 

1602. සති කිච්ගච ජලං විගාහිත්වා නිමුජ්ජනාදිකං කගරොන්තස්ස

අනාපත්තීති ගයොජනා. කිච්චං නාමනහානාදිකං. 
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1603. අනන්තරස්සාති අඞ්ගුලිපගතොෙකසික්ඛාපෙස්ස. විගසගසොව 

විකසසතා, ගකොචිවිගසගසොනත්ථීතිඅත්ගථො. 

හසධම්මකථාවණ්ණනා. 

1604-5. ගයො භික්ඛුභික්ඛුනාපඤ්ඤත්ගතනවුච්චමාගනොඅස්සවචනං
අකත්තුකාමතාය ආෙරං පන සගච න කගරොති, තස්ස තස්මිං අනාෙරිගය
පාචිත්තියමුදීරගයති ගයොජනා, ඉමිනා වාගකයන පුග්ගලානාෙරමූලකං
පාචිත්තියං වුත්තං. යථාහ ‘‘අනාෙරියං නාම ද්ගව අනාෙරියානි 
පුග්ගලානාෙරියඤ්ච ධම්මානාෙරියඤ්චා’’ති (පාචි. 342), ‘‘පුග්ගලානාෙරියං
නාම උපසම්පන්ගනනපඤ්ඤත්ගතනවුච්චමාගනො‘අයංඋක්ඛිත්තගකොවා
වම්භිගතො වා ගරහිගතො වා ඉමස්ස වචනං අකතං භවිස්සතී’ති අනාෙරියං
කගරොති, ආපත්තිපාචිත්තියස්සා’’ති(පාචි. 342) ච. 

ධම්මගමව වා අසික්ඛිතුකාගමො ගයො භික්ඛු භික්ඛුනා පඤ්ඤත්ගතන 
වුච්චමාගනො අස්ස වචනං අකත්තුකාමතාය ආෙරං පන සගච න කගරොති, 
තස්ස තස්මිං අනාෙරිගය පාචිත්තියමුදීරගයති ගයොජනා, ඉමිනා
ධම්මානාෙරියමූලකං පාචිත්තියං වුත්තං. යථාහ ‘‘ධම්මානාෙරියං නාම
උපසම්පන්ගනන පඤ්ඤත්ගතන වුච්චමාගනො කථායං නස්ගසයය වා
විනස්ගසයය වා අන්තරධාගයයය වා, තං නසික්ඛිතුකාගමො අනාෙරියං

කගරොති, ආපත්තිපාචිත්තියස්සා’’ති(පාචි.342). අනාදරිකයතිනිමිත්තත්ගථ
භුම්මං. 

1606. තිෙපාචිත්තියංවුත්තන්ති‘‘උපසම්පන්ගනඋපසම්පන්නසඤ්ඤී, 
ගවමතිගකො, අනුපසම්පන්නසඤ්ඤී අනාෙරියං කගරොති, ආපත්ති

පාචිත්තියස්සා’’ති (පාචි. 343) තිකපාචිත්තියං වුත්තං. තිොතීකතනාති 

ගලොකත්තිකමතික්කන්ගතන. අනුපසම්පන්නානාදකර තිෙදුක්ෙටන්ති
අනුපසම්පන්ගන උපසම්පන්නසඤ්ඤිගවමතිකඅනුපසම්පන්නසඤ්ඤීනං
වගසනතිකදුක්කටං. 

1607. සුත්කතකනවාභිධම්කමනාති එත්ථ එවකාගරො ‘‘දුක්කට’’න්ති

ඉමිනා ගයොගජතබ්ගබො. ‘‘සුත්කතන අභිධම්කමනා’’ති පෙද්වගයන
අගභගෙොපචාරගතො සුත්තාභිධම්මාගගතො පරියත්තිධම්ගමො වුත්ගතො. 

අපඤ්ඤත්කතනාති පඤ්ඤත්තසඞ්ඛාතවිනයගතො අඤ්ඤත්තා

අපඤ්ඤත්ගතන. ‘‘අපඤ්ඤත්කතනා’’ති ඉෙං ‘‘සුත්ගතන අභිධම්ගමනා’’ති 
පෙද්වයවිගසසනං. භික්ඛුනා වුත්තස්ස තස්මිං භික්ඛුම්හි වා ධම්ගම වා

අනාෙරං කගරොගතොදුක්කටගමව.සාමගණගරන උභකයනපි පඤ්ඤත්ගතන
වා අපඤ්ඤත්ගතන වා වුත්තස්ස තස්මිං සාමගණගර වා පඤ්ඤත්ගත වා
අපඤ්ඤත්ගත වා ධම්ගම අනාෙරං කගරොගතො භික්ඛුස්ස දුක්කටගමවාති
ගයොජනා. 
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1608. කදොකසොතිපාචිත්තියදුක්කටසඞ්ඛාගතොගකොචිගෙොගසො. 

1609. එත්ථාති ඉමස්මිංආචරියානං ගාගහ. ගාරය්ගහො ආචරියුග්ගගහො

ගනවගගහතබ්ගබොතිගයොජනා.  ාර්කහො ආචරියුග් කහොතිඑත්ථ‘‘යස්මා
උච්ඡුරගසො සත්තාහකාලිගකො, තස්ස කසගටො යාවජීවිගකො, ද්වින්නංගයව
සමවාගයො උච්ඡුයට්ඨි, තස්මා විකාගල උච්ඡුයට්ඨිං ඛාදිතුං වට්ටති
ගුළහරීතගකවියා’’තිඑවමාදිගකොසම්පතිනිබ්බත්ගතො ගාරය්හාචරියවාගෙො.
කතගරො පන ගගහතබ්ගබොති? පගවණියා ආගගතො ආචරියුග්ගගහොව
ගගහතබ්ගබො. 

කුරන්දියං පන ‘‘ගලොකවජ්ගජ ආචරියුග්ගගහො න වට්ටති, 

පණ්ණත්තිවජ්ගජපනවට්ටතී’’ති (පාචි. අට්ඨ.344) වුත්තං. මහාපච්චරියං 
‘‘සුත්තං, සුත්තානුගලොමඤ්ච උග්ගහිතකානංගයව ආචරියානං උග්ගගහො
පමාණං, අජානන්තානං කථා අ්පමාණ’’න්ති (පාචි. අට්ඨ. 344) වුත්තං.
‘‘තං සබ්බං පගවණියාආගගතසගමොධානං ගච්ඡතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 344) 

අට්ඨෙථායං වුත්තං. එත්ථ කලොෙවජ්ක  ආචරියුග් කහො න වට්ටතීති
ගලොකවජ්ජසික්ඛාපගෙ ආපත්තිට්ඨාගන ගයො ආචරියවාගෙො, ගසො න
ගගහතබ්ගබො, ගලොකවජ්ජමතික්කමිත්වා‘‘ඉෙංඅම්හාකංආචරියුග්ගගහො’’ති 

වෙන්තස්ස උග්ගගහො න වට්ටතීති අධි්පාගයො. සුත්තානුකලොමං නාම

අට්ඨකථා. පකවණියාආ කතසකමොධානං  ච්ඡතීති ‘‘පගවණියා ආගගතො
ආචරියුග්ගගහොව ගගහතබ්ගබො’’ති (පාචි. අට්ඨ. 344) එවං වුත්ගත 
මහාඅට්ඨකථාවාගෙගයවසඞ්ගහංගච්ඡතීතිඅධි්පාගයො. 

අනාෙරියකථාවණ්ණනා. 

1610-1. ‘‘ගයො පනභික්ඛුභික්ඛුංභිංසාගපය්ය, පාචිත්තිය’’න්ති(පාචි.

346) මාතිොවචනගතො භයසඤ් නනත්ථායාති එත්ථ ‘‘භික්ඛුස්සා’’ති

ගසගසො. ගතගනව වක්ඛති ‘‘ඉතරස්ස තු භික්ඛුස්සා’’ති. රූපාදින්ති 

රූපසද්ෙගන්ධාදිං. උපසංහකරති උපට්ඨගපති, ෙස්ගසතීති වුත්තං ගහොති. 

භයානෙං ෙථන්ති ගචොරකන්තාරාදිකථං. යථාහ ‘‘ගචොරකන්තාරං වා
වාළකන්තාරං වා පිසාචකන්තාරං වා ආචික්ඛතී’’ති (පාචි. 348). 

පරසන්තිකෙති එත්ථ ‘‘පකරො’’තිවුත්තනගයනලබ්භමාගනොඋපසම්පන්ගනො 
ගගහතබ්ගබො. 

දිස්වාවාතිඋපට්ඨාපිතංතංරූපාදිං දිස්වාවා. සුත්වාවාතිතංභයානකං

කථංසුත්වාවා.යස්ස භයෙස්සනත්ථායතංඋපට්ඨාගපසි, ගසො භායතුවාමා

වා භායතු. ඉතරස්සාති තදුපට්ඨාපකස්ස භික්ඛුස්ස. තඞ්ඛකණති 
උපට්ඨාපිතක්ඛගණ. 

1612. තිෙපාචිත්තියංවුත්තන්ති‘‘උපසම්පන්ගනඋපසම්පන්නසඤ්ඤී, 
ගවමතිගකො, අනුපසම්පන්නසඤ්ඤී භිංසාගපති, ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති
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(පාචි. 348) තිකපාචිත්තියං වුත්තං. තිෙදුක්ෙටන්ති අනුපසම්පන්ගන 
උපසම්පන්නසඤ්ඤිගවමතිකඅනුපසම්පන්නසඤ්ඤීනංවගසනතිකදුක්කටං.

‘‘අනුපසම්පන්නං භිංසාගපතුකාගමො’’තිආදිගක දුක්ෙටවාකර 

අනුපසම්පන්නග්ගහගණන ගිහිගනොපි සඞ්ගය්හමානත්තා ‘‘සාමකණරං

 හට්ඨං වා’’ති ආහ. සාමගණරං…ගප.… භික්ඛුගනො තගථව
භිංසාගපන්තස්සතිකදුක්කටංවුත්තන්තිගයොජනා. 

භිංසාපනකථාවණ්ණනා. 

1614. ක ොතින්තිඅග්ගිං. තප්කපතුොකමොති විසිබ්ගබතුකාගමො. ‘‘ගතන
ගඛො පන සමගයන භික්ඛූ පදීගපපි ගජොතිගකපි ජන්තාඝගරපි 

කුක්කුච්චායන්තී’’ති(පාචි.352) උප්පන්නවත්ථුම්හි ‘‘අනුජානාමිභික්ඛගව
තථාරූපපච්චයා ගජොතිං සමාෙහිතුං සමාෙහාගපතු’’න්ති (පාචි. 352) 

වුත්තත්තා එත්ථ ‘‘තථාරූපං පච්චය’’න්ති ඉමිනා පදීපුජ්ජලනඤ්ච
පත්තපචනසරීරගසෙනාදිකම්මඤ්ච ජන්තාඝරවත්තඤ්ච ගගහතබ්බං. එත්ථ

ච ක ොතිකෙපීතිපත්තපචනගසෙනකම්මාදීසු ගජොතිකරගණතිඅත්ගථො. 

1615. සයංසමාදහන්තස්සාතිඅත්තනාජාගලන්තස්ස. 

1616.  ාලාකපන්තස්ස …කප.… දුක්ෙටන්තිආණත්තියාආපජ්ජිතබ්බං
දුක්කටංසන්ධායාහ.ආණත්තියාජලිගත ආපජ්ජිතබ්බාපත්ති‘‘ජාලුට්ඨාගන
පනාපත්ති, පාචිත්ති පරිකිත්තිතා’’ති අනුවත්තමානත්තා සිද්ධාති විසුං න
වුත්තා. 

1617. ගිලානස්සාති ‘‘ගිලාගනො නාම යස්ස විනා අග්ගිනා න ඵාසු

ගහොතී’’ති (පාචි. 354) වුත්තස්ස ගිලානස්ස. අවිජ්ඣාතං අලාතං 

උක්ඛිපන්තස්සාති ගහගණන භට්ඨං අනිබ්බුතාලාතං අග්ගිගනො සමීපං 
කගරොන්තස්ස, යථාඨාගනඨගපන්තස්සාතිවුත්තංගහොති. 

1618-9. විජ්ඣාතං අලාතන්ති නිබ්බුතාලාතං. යථාවත්ථුෙං 
පාචිත්තියන්ති වුත්තං ගහොති. අඤ්ගඤන වා කතං විසිබ්ගබන්තස්ස

අනාපත්තීති ගයොජනා. විසිබ්ක න්තස්සාති ත්ගපන්තස්ස. අඞ් ාරන්ති

වීතච්චිකං අඞ්ගාරං. පදීපුජ් ලනාදිකෙති ආදි-සද්ගෙන ‘‘ගජොතිගක 
ජන්තාඝගරතථාරූපපච්චයා’’ති (පාචි.352) ආගතංසඞ්ගණ්හාති.එත්ථච 

තථාරූපපච්චයාතිඨගපත්වාපදීපාදීනිඅඤ්ගඤනපිතථාරූගපන පච්චගයන. 

ගජොතිසමාෙහනකථාවණ්ණනා. 

1620-1. මජ්ඣිකම කදකසති ජම්බුදීගප යත්ථ ගබොධිමණ්ඩලං ගහොති, 
තස්මිං නවගයොජනසතාවට්ගට මජ්ඣිමමණ්ඩගල, ඉමිනා ඉෙං සික්ඛාපෙං 
තත්ගථව ගෙගසොදිස්සකතාය නියතන්ති ෙස්ගසති. ගතගනව වක්ඛති 
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අනාපත්තිවාකර ‘‘පච්චන්තිගමපි වා ගෙගස’’ති. චුණ්ණන්ති 

සිරීසචුණ්ණාදිකංචුණ්ණං. අභිසඞ්ඛරකතොති පටියාගෙන්තස්ස. 

1622-3. ‘‘මාගස ඌනසඤ්ඤිගනො’’ති පෙච්ගඡගෙො. අතිගරකද්ධමාගස
ඌනසඤ්ඤිගනො වා අතිගරකද්ධමාගස විමතිස්ස වා දුක්කටන්තිගයොජනා.

අතිගරකද්ධමාගස න්හායන්තස්ස අනාපත්තීති ගයොජනා. සමකයසු ච

න්හායන්තස්ස අනාපත්තීති එත්ථ ‘‘උණ්හසමගයො පරිළාහසමගයො
ගිලානසමගයො කම්මසමගයො අද්ධානගමනසමගයො වාතවුට්ඨිසමගයො’’ති 
(පාචි. 363) ෙස්සිගතසු ඡසු සමගයසු අඤ්ඤතගර සම්පත්ගත සමගය සතිං 
පච්චුපට්ඨගපත්වාඌනමාගසපිනහායන්තස්සඅනාපත්තීතිඅත්ගථො. 

තත්ථ ගජට්ඨමාගසො ච ආසාළ්හිමාසස්ස පුරිමපක්ගඛො චාති

දියඩ්ඪමාගසො උණ්හසමකයො නාම. යථාහ ‘‘උණ්හසමගයො නාම දියඩ්ගඪො
මාගසො ගසගසො ගිම්හාන’’න්ති (පාචි. 364), වස්සානස්ස පඨගමො මාගසො 

පරිොහසමකයො නාම. යථාහ ‘‘පරිළාහසමගයො නාම වස්සානස්ස පඨගමො
මාගසො’’ති(පාචි.364). ‘‘යස්සවිනානහානානඵාසුගහොතී’’ති(පාචි.364) 

වුත්ගතොසමගයො ගිලානසමකයො නාම.‘‘අන්තමගසොපරිගවණම්පි සම්මට්ඨං

ගහොතී’’ති (පාචි. 364) වුත්ගතො ෙම්මසමකයො නාම. ‘‘අද්ධගයොජනං

ගච්ඡිස්සාමී’තිනහායිතබ්බ’’න්ති(පාචි.364) වුත්ගතො අද්ධාන මනසමකයො 
නාම. ‘‘භික්ඛූ සරගජන වාගතන ඔකිණ්ණා ගහොන්ති, ද්ගව වා තීණි වා
උෙකඵුසිතානි කාගය පතිතානි ගහොන්තී’’ති (පාචි. 364) වුත්ගතො 

වාතවුට්ඨිසමකයො නාම. 

නදීපාරං ගච්ඡගතොපි ඌනකද්ධමාගස න්හායන්තස්ස අනාපත්තීති 

ගයොජනා. වාලිෙං උක්කිරිත්වානාති එත්ථ සුක්ඛාය නදියා වාලිකං
උක්කිරිත්වා.කතාවාගටසුපිඌනකද්ධමාගසන්හායන්තස්සපි අනාපත්තීති. 

‘‘තථා’’තිඉමිනා‘‘න්හායන්තස්ස අනාපත්තී’’තිඉෙංපච්චාමසති. 

1624. පච්චන්තිකමපිවාකදකසතිජම්බුදීගපයථාවුත්තමජ්ඣිමගෙසගතො

බහි පච්චන්තිගමසු ජනපගෙසු, ඛුද්ෙගකසු ච දීගපසු. සබ්ක සන්ති 

ලද්ධසමයානං, අලද්ධසමයානඤ්ච සබ්ගබසං භික්ඛූනං. ආපදාසූති 
භමරඅනුබන්ධාදිආපොසු.යථාහ ‘‘භමරාදීහිඅනුබද්ධස්සඋෙගකනිමුජ්ජිතුං

වට්ටතී’’ති (පාචි.අට්ඨ.366). කායචිත්තසමුට්ඨානං එෙෙකලොමසමුට්ඨානං 
නාම. 

න්හානකථාවණ්ණනා. 

1625-7. ‘‘නවංනාමඅකතක්පංවුච්චතී’’ති(පාචි.369) පාළිවචනගතො
ච ‘‘පටිලද්ධනවචීවගරනාති අත්ගථො’’ති (පාචි. අට්ඨ. 368) 

අට්ඨෙථාවචනගතොච චීවරන්තිඑත්ථ‘‘නව’’න්තිගසගසො.ක්පියංබින්දුං
අෙත්වා නවං චීවරං භික්ඛු පරිභුඤ්ජති, තස්ගසවං පරිභුඤ්ජගතො පාචිත්තීති
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සම්බන්ගධො. ඡන්නන්ති ගඛොමාදීනං, නිද්ධාරගණ සාමිවචනං. අඤ්ඤතරං

නවං චීවරන්තිනිද්ධාගරතබ්බං. යත්ථෙත්ථචීති‘‘චතූසුවා ගකොගණසුතීසු

වාද්වීසුවාඑකස්මිංවාගකොගණ’’ති(පාචි.අට්ඨ.368) අට්ඨෙථාවචනගතො
චීවරගකොගණසුයත්ථකත්ථචි. 

ෙංසනීකලනාති චම්මකාරනීගලන. චම්මොරනීලං නාම පකතිනීලං. 

 ණ්ඨිපකද පන ‘‘චම්මකාරා උෙගක තිඵලං, අගයොගූථඤ්ච පක්ඛිපිත්වා

චම්මංකාළංකගරොන්ති, තංචම්මකාරනීල’’න්තිවුත්තං. මහාපච්චරියං පන
‘‘අගයොමලංගලොහමලං, එතංකංසනීලංනාමා’’ති(පාචි. අට්ඨ.368) වුත්තං. 

පත්තනීකලන වාති ‘‘ගයො ගකොචි නීලවණ්ගණො පණ්ණරගසො’’ති (පාචි.

අට්ඨ. 368) අට්ඨෙථාය වුත්ගතන නීලපණ්ණරගසන. කයන කෙනචි

ොකෙනාති අඞ්ගාරජල්ලිකාදීසු අඤ්ඤතගරන ගයන ගකනචි
කාළවණ්ගණන.‘‘කද්ෙගමොනාම ඔෙගකො වුච්චතී’’ති(පාචි.369) වුත්තත්තා 

ෙද්දකමනාති උෙකානුකද්ෙමසුක්ඛකද්ෙමාදිංසඞ්ගණ්හාති. 

‘‘මඞ්ගුලස්ස පිට්ඨි්පමාණකං මයූරස්ස අක්ඛි්පමාණක’’න්ති 
යථාක්කගමනගයොජනා. 

1628. ‘‘පාළික්ගපො කණ්ණිකාක්ගපො’’ති ගයොජනා, මුත්තාවලි විය
පාළිං කත්වා අ්පිතක්ගපො ච කණ්ණිකාකාගරන අ්පිතක්ගපො චාති

අත්ගථො. ෙත්ථචීති එත්ථ ‘‘යථාවුත්ත්පගෙගස’’ති ගසගසො. ‘‘චතූසු වා

ගකොගණසුතීසුවා’’ති(පාචි.අට්ඨ. 368) වුත්තත්තා ‘‘අකනෙංවා’’තිආහ.

වට්ටගමව වට්ටෙං, ඉමිනා අඤ්ඤං විකාරං න වට්ටතීති ෙස්ගසති. යථාහ 
‘‘ඨගපත්වා එකං වට්ටබින්දුං අඤ්ගඤන ගකනචිපි විකාගරන ක්ගපො න
කාතබ්ගබො’’ති (පාචි.368). 

1629. ‘‘අනාපත්තිපොසිතා’’තිඉෙං‘‘විමතිස්සචා’’තිඑත්ථ ච-සද්ගෙන
සමුච්චිතං ‘‘ආදින්ගන ආදින්නසඤ්ඤිගනො’’ති තතියවික්පං සන්ධාය
වුත්තං.යථාහ‘‘ආදින්ගනආදින්නසඤ්ඤී, අනාපත්තී’’ති. 

1630. ‘‘ෙප්කප නට්කඨපි වා’’තිආදීහි ච ගයොගජතබ්බං. පි-සද්ගෙන
‘‘ක්පකගතොකාගස ජිණ්ගණ’’ති ඉෙං සම්පිණ්ගඩති. යථාහ 

‘‘ක්පකගතොකාගසොජිණ්ගණොගහොතී’’ති. කතන ක්පකගතනාතිසහත්ගථ 

කරණවචනං. සංසිබ්බිකතසූති එත්ථ ‘‘අක්පකගතසූ’’ති ගසගසො. යථාහ

‘‘ක්පකගතනඅක්පකතංසංසිබ්බිතංගහොතී’’ති.නිවාසනපාරුපනං ක්රියං. 

ක්පබින්දුඅනාොනං අක්රියං. 

දුබ්බණ්ණකරණකථාවණ්ණනා. 

1631-4. ‘‘වික්පනා නාම ද්ගව වික්පනා සම්මුඛාවික්පනා ච

පරම්මුඛාවික්පනා චා’’ති (පාචි. 374) වුත්තත්තා ‘‘විෙප්පනා
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දුකව’’තිආදිමාහ. ඉතීති නිෙස්සගන, එවන්ති අත්ගථො. කථං

සම්මුඛාවික්පනා ගහොතීති ආහ ‘‘සම්මුඛාය…කප.… නිද්දිකස’’ති. 

එෙස්සාති එත්ථ ‘‘බයත්තස්සා’’ති ගසගසො. ඉධ  යත්කතො නාම
වික්පනපච්චුද්ධාරණවිධිංජානන්ගතො. 

යථාවචනකයො කතොති ‘‘ඉමං චීවර’න්ති වා, ‘ඉමානි චීවරානී’ති වා, 
‘එතං චීවර’න්ති වා, ‘එතානි චීවරානී’ති වා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.469) 

අට්ඨෙථාය වුත්තං අනතික්කම්ම, වචනසම්බන්ධක්කගමනාති අත්ගථො.

තගෙකගෙසසරූපංෙස්ගසති ‘‘ඉමං චීවර’’න්ති. 

‘‘අපච්චුද්ධටකතො’’තිඉමිනා‘‘න ක්පතී’’තිඑතස්සගහතුංෙස්ගසති. 

1635. ‘‘සන්තෙ’’මිච්චාදි පච්චුද්ධරණ්පකාගරො. යථාපච්චයං

ෙකරොහීතිතුය්හංරුච්චනකංකගරොහීතිඅත්ගථො. 

1636. සම්මුඛාවික්පන්තරං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘අපරා සම්මුඛා 

වුත්තා’’තිආදි. අත්තනා අභිරුචිතස්ස යස්ස කස්සචි නාමං ගගහත්වාති

ගයොජනා. සහධම්මිනන්ති එත්ථ ‘‘පඤ්චන්න’’න්ති ගසගසො, නිද්ධාරගණ 
සාමිවචනං. 

1639. එවන්තිවක්ඛමානාගපක්ඛං. අපි-සද්ගෙොපන සද්ෙස්සත්ගථ. 

1640. මිත්කතොතිෙළ්හමිත්ගතො, ‘‘ගතනවත්තබ්බං ‘ගකොගතමිත්ගතො
වා සන්දිට්ගඨොවා’’ති(පාචි.374) වචනගතොඉෙංඋපලක්ඛණං.පුනගතනපි
භික්ඛුනා වත්තබ්බන්තිගයොජනා. 

1641-2. ‘‘අහං තිස්සස්ස භික්ඛුගනො ෙම්මී’ති වා…ගප.… ‘තිස්සාය 
සාමගණරියා ෙම්මී’ති වා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.469) ගසසඅට්ඨකථාපාගඨන 

‘‘ඉද’’මිච්චාදිපාගඨොගයොගජතබ්ගබො. 

1643. ද්වීසූතිනිද්ධාරගණභුම්මං, එත්ථ‘‘වික්පනාසූ’’තිපකරණගතො 
ලබ්භති. 

1644-5. ඉධ පන ඉමස්මිං සාසගන කයන පන භික්ඛුනා සහ

චීවරසාමිගකන තං විනයකම්මං කතං, තස්ස අවිස්සාකසන විස්සාසභාවං
විනා ගසො විනයකම්මකගතො භික්ඛු තං චීවරං පරිභුඤ්ගජයය, තස්ස
භික්ඛුගනො පාචිත්තීති ගයොජනා. ඡන්ොනුරක්ඛනත්ථං ‘‘විනයංකම්ම’’න්ති
අනුස්සාරාගගමො ගවදිතබ්ගබො, විනයකම්මන්ති අත්ගථො. තං චීවරං
අධිට්ඨහන්තස්සවාවිස්සජ්ජන්තස්සවාදුක්කටන්ති ගයොජනා. 

1646. පච්චුද්ධාරෙවත්කථසූති පච්චුද්ධටවත්ගථසු. 

අපච්චුද්ධාරසඤ්ඤිකනොති අපච්චුද්ධටසඤ්ඤිගනො. තත්ථාති
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අපච්චුද්ධටවත්ගථසු. කවමතිෙස්සාති ‘‘පච්චුද්ධටානි නු ගඛො මයා, 
අපච්චුද්ධටානී’’ති සංසයාපන්නස්ස. 

1647. පච්චුද්ධාරණසඤ්ඤිස්සාති පච්චුද්ධටමිෙන්ති සඤ්ඤිස්ස. 

විස්සාසාතියස්සවාචීවරංවික්ගපසි, ගතන අපච්චුද්ධටම්පිතස්සවිස්සාසා
පරිභුඤ්ජගතො ච. යථාහ ‘‘තස්ස වා විස්සසන්ගතො පරිභුඤ්ජතී’’ති (පාචි.
376). 

වික්පනකථාවණ්ණනා. 

1648-9. ‘‘පත්ගතො නාම ද්ගව පත්තා අගයොපත්ගතො
මත්තිකාපත්ගතො’’ති (පාචි. 379) ජාතියා ක්පියපත්තානං වුත්තත්තාආහ 

‘‘අධිට්ඨානුප ං පත්ත’’න්ති. තාදිසන්ති අධිට්ඨානුපගං. සූචිඝරං නාම

සසූචිකංවා අසූචිකංවා. ොය න්ධනං නාමපට්ටිකාවාසූකරන්තකංවා. 

නිසීදනං නාමසෙසංවුච්චති. 

‘‘පත්තං වා’’තිආදීහි උපගයොගන්තපගෙහි ‘‘අපගනත්වා 

නිගධන්තස්සා’’ති පච්ගචකං ගයොගජතබ්බං. නිකධන්තස්සාති එතස්ස 

‘‘හසාකපක්ඛස්සා’’ති විගසසනං. යථාහ ‘‘හසාගපක්ගඛොපීති

කීළාධි්පාගයො’’ති (පාචි. 379). ‘‘කෙවල’’න්ති ඉමිනා දුන්නික්ඛිත්තස්ස 
පටිසාමනාධි්පායාදිඅඤ්ඤාධි්පායාභාවං දීගපති. වක්ඛති ච 
‘‘දුන්නික්ඛිත්තමනාපත්ති, පටිසාමයගතොපනා’’ති. 

1650. කතනාපීති ආණත්ගතන. තස්සාති ආණාපකස්ස. තිෙදුක්ෙටං

වුත්තන්ති අනුපසම්පන්ගන 
උපසම්පන්නසඤ්ඤිගවමතිකඅනුපසම්පන්නසඤ්ඤීනංවගසනතිකදුක්කටං 
වුත්තං, ඉමිනා ච උපසම්පන්නසන්තගක තිකපාචිත්තියන්ති ඉෙඤ්ච
වුත්තගමව ගහොති. 

1651. අඤ්ඤන්තිපාළියංඅනාගතංපත්තත්ථවිකාදිපරික්ඛාරං. 

1652. සබ්ක සූති පාළියං ආගගතසු ච අනාගගතසු ච සබ්ගබසු 
පරික්ඛාගරසු. 

1653. ධම්මෙථං ෙත්වාති ‘‘සමගණන නාම අනිහිතපරික්ඛාගරන

භවිතුං න වට්ටතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 377) අට්ඨෙථාගතනගයන ධම්මකථං 

කත්වා. අනිහිතපරික්ඛාකරනාති අ්පටිසාමිතපරික්ඛාගරන. නිගධති ගච, 

තථා අනාපත්තීති ගයොජනා. අවිකහකසතුොමස්සාති 

විගහසාධි්පායරහිතස්ස. අකීෙස්සාති කීළාධි්පායරහිතස්ස ගකවලං
වත්තසීගසන‘‘පටිසාගමත්වාෙස්සාමී’’තිඅපනිගධන්තස්ස. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 

352 
පටුන 

1654. අදින්නාොනසමුට්ඨානාපත්තීනං අකුසලාදිවගසනපි

සචිත්තකත්තා ආහ ‘‘ඉදංඅකුසකලකනවසචිත්ත’’න්ති. 

චීවරාපනිධානකථාවණ්ණනා. 

සුරාපානවග්ගගොඡට්ගඨො. 

1655. ‘‘තිරච්ඡාන තං පාණ’’න්ති ඉමිනා ‘‘ගයො පනභික්ඛු සඤ්චිච්ච
පාණං ජීවිතා ගවොගරොගපයය, පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 383) ඉමස්මිං 

සික්ඛාපකද අධි්ගපතං පාණං ෙස්ගසති. ආපත්තිනානත්තාභාවා ආහ 

‘‘මහන්තං ඛුද්දෙම්පි වා’’ති. යථාහ ‘‘ඉමස්මිඤ්ච සික්ඛාපගෙ
තිරච්ඡානගගතොගයව ‘පාගණො’ති ගවදිතබ්ගබො, තං ඛුද්ෙකම්පි මහන්තම්පි 
මාගරන්තස්ස ආපත්තිනානාකරණං නත්ථි, මහන්ගත පන
උපක්කමමහන්තත්තා අකුසලං මහන්තං ගහොතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 382). 

‘‘මාගරන්තස්ස අස්සා’’ති පෙච්ගඡගෙො. ‘‘ඛුද්දෙම්පි වා මාකරන්තස්සා’’ති

ඉමිනා අට්ඨෙථායං ‘‘අන්තමගසො මඤ්චපීඨං ගසොගධන්ගතො
මඞ්ගුලබීජගකපි පාණසඤ්ඤීනික්කාරුණිකතායතංභින්ෙන්ගතොඅපගනති, 
පාචිත්තියං. තස්මා එවරූගපසු ඨාගනසු කාරුඤ්ඤං උපට්ඨගපත්වා
අ්පමත්ගතනවත්තංකාතබ්බ’’න්ති වුත්තවිනිච්ඡගයොපිසඞ්ගහිගතො. 

1656. උභයත්ථ චාති පාගණ වා අපාගණ වාති උභයත්ථාපි.
අවගසසවිනිච්ඡගයො පගනත්ථ මනුස්සවිග්ගගහ වුත්තනගයගනව 
ගවදිතබ්ගබො. 

සඤ්චිච්චපාණකථාවණ්ණනා. 

1658. සප්පාණෙන්තිසහපාණගකහීතිස්පාණකං.ගයපරිගභොගගන

මරන්ති, එවරූපාඉධ‘‘පාණකා’’තිඅධි්ගපතා. අස්සාතිභික්ඛුගනො. 

1659. ‘‘අවිච්ඡිජ් ා’’ති ඉමිනා විච්ගඡගෙගනව පගයොගනානත්තං

ගහොතීතිදීගපති. පත්තපූරම්පීතිඑත්ථ පි-සද්ගෙොබයතිගරගක. 

1660-1. අස්ස පාචිත්ති පරිදීපිතාති සම්බන්ගධො. තාදිකසනාති 

ස්පාණගකන. ආවිඤ්ඡිත්වානාති පරිබ්භමිත්වා. යාගුකයොති එත්ථ
‘‘උණ්හා’’ති සාමත්ථියා ලබ්භති. ඉෙඤ්ච පාණීනං මාරණත්ථං යං කිඤ්චි

උණ්හවත්ථුං ස්පාණගකන උෙගකන අනිබ්බාගපතුං උපලක්ඛණං. තං 

ස්පාණකංඋෙකං. න්හායකතොපිවාති එත්ථ පි-සද්ගෙන අට්ඨෙථායං – 

‘‘උෙකගසොණ්ඩිං වා ගපොක්ඛරණිං වා පවිසිත්වා බහි
නික්ඛමනත්ථාය වීචිංඋට්ඨාපයගතොපි.ගසොණ්ඩිංවාගපොක්ඛරණිංවා
ගසොගධන්ගතහි තගතො ගහිතඋෙකං උෙගකගයව ආසිඤ්චිතබ්බං.
සමීපම්හි උෙගක අසති ක්පියඋෙකස්ස අට්ඨ වා ෙස වා ඝගට 
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උෙකසණ්ඨානක්පගෙගස ආසිඤ්චිත්වා තත්ථ ආසිඤ්චිතබ්බං.
‘පවට්ටිත්වා උෙගක පතිස්සතී’ති උණ්හපාසාගණ උෙකං
නාසිඤ්චිතබ්බං. ක්පියඋෙගකන පන පාසාණං නිබ්බාගපත්වා
ආසිඤ්චිතුංවට්ටතී’’ති(පාචි.අට්ඨ.387) – 

වුත්තවිනිච්ඡයංසම්පිණ්ගඩති. 

1662. උභයත්ථපීතිස්පාණගකපිඅ්පාණගකපීතිඋභයත්ගථව. 

1664-6. පාණපටිබද්ධතාය කාරණං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘පතන’’න්තිආදි. 

සලභාදීනන්ති පටඞ්ගාදීනං. ඤත්වාති එත්ථ පි-සද්ගෙො ලුත්තනිද්දිට්ගඨො.

එවමුපරිපි. පදීපුජ් ලනන්ති එත්ථ ‘‘වියා’’ති ගසගසො. එත්ථාති ඉමස්මිං

සික්ඛාපගෙ. ස්පාණභාගවොව සප්පාණභාවතා, තං. භුඤ් කතොති 
භුඤ්ජිතබ්බගතො. 

සලභාදීනං පතනං ඤත්වාපි සුද්ගධන ගචතසා පදීපුජ්ජලනං විය
සපාණභාවං ඤත්වාපි ජලසඤ්ඤාය භුඤ්ජිතබ්බගතො එත්ථ 
පණ්ණත්තිවජ්ජතාගඤයයාතිගයොජනා. 

එවං සන්ගත සිඤ්චනස්පාණකසික්ඛාපොනං උභින්නම්පි ගකො 

විගසගසොතිආහ ‘‘සිඤ්චකන’’තිආදි. සිඤ්චනං සිඤ්චනසික්ඛාපෙං සිඤ්චකන 

වුත්තං සිඤ්චනවිසගය පඤ්ඤත්තං, ඉදං පන ස්පාණකසික්ඛාපෙං 

පරිකභොක වුත්තං අජ්ගඣොහාරවිසගය පඤ්ඤත්තන්තිඅයගමවතස්සගචව
අස්සචවිගසගසොතිගයොජනා. 

ස්පාණකකථාවණ්ණනා. 

1667. යථාධම්මන්ති ගයො යස්ස අධිකරණස්ස වූපසමනාය ධම්ගමො

වුත්ගතො, ගතගනව ධම්ගමනාති අත්ගථො. ‘‘කිච්චාධිෙරණ’’න්ති ඉමිනා 
ඉතරානි අධිකරණානි උපලක්ඛිතානි. යථාහ ‘‘අධිකරණං නාම චත්තාරි
අධිකරණානි විවාොධිකරණං අනුවාොධිකරණං ආපත්තාධිකරණං
කිච්චාධිකරණ’’න්ති (පාචි. 394). අපගලොකනකම්මාදීනි චත්තාරි
සඞ්ඝකිච්චං නාම, තගෙව සමගථහි අධිකරණීයත්තා වූපසගමතබ්බත්තා

අධිකරණන්ති කිච්චාධිෙරණං. පුන නීහාතබ් න්ති පුන නීහරිතබ්බං, 

වූපසගමතබ්බන්ති අත්ගථො. ඉමිනා ‘‘අකතං කම්ම’’න්තිආදිනා පාළියං 

ෙස්සිතාද්වාෙසඋක්ගකොටා උපලක්ඛිතාතිෙට්ඨබ්බා. උක්කෙොකටන්තස්සාති
තස්සතස්ස භික්ඛුගනොසන්තිකංගන්ත්වා‘‘අකතංකම්ම’’න්තිආදීනිවත්වා
උච්චාගලන්තස්ස යථාපතිට්ඨිතභාගවනපතිට්ඨාතුංනගෙන්තස්ස. එත්ථච 

පතිට්ඨාතුං නකදන්තස්සාතිතස්සපවත්තිආකාරෙස්සනත්ථංවුත්තං.යංපන
ධම්ගමන අධිකරණංනිහටං, තංසුනිහටගමව. 
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1668. ‘‘අකතං කම්මං, දුක්කටං කම්මං, පුන කාතබ්බං කම්ම’’න්ති 

වදතා වෙන්ගතනභික්ඛුනාතංකම්මංඋච්චාගලතුංනවට්ටතීතිගයොජනා. 

1669. විප්පෙකතති ආරද්ධානිට්ඨිගත. තන්ති පටික්ගකොසන්තං. 

සඤ්ඤාකපත්වාතිකතකම්මස්සඅනවජ්ජභාවංඤාගපත්වා. නපනඤ්ඤථාති
තථාඅසඤ්ඤාගපත්වා. 

1670. අධම්කම පන ෙම්මස්මින්ති යථාපාළිආගගත කම්මස්මිං. 

උභයත්ථාපීතිධම්මකම්ගම, අධම්මකම්ගමවාතිඋභයත්ථ. 

1671. න ච ෙම්මාරහස්ස වාති එත්ථ ච-සද්ගෙො ‘‘වග්ගගන චා’’ති

ගයොගජතබ්ගබො. ච-සද්ගෙොවා-සද්ෙත්ගථ ෙට්ඨබ්ගබො.‘‘අධම්ගමන, වග්ගගන
වානකම්මාරහස්සවාකත’’න්තිජානගතොඋක්ගකොටගන ගෙොගසොනත්ථීති
ගයොජනා. 

උක්ගකොටනකථාවණ්ණනා. 

1673. ‘‘දුට්ඨුල්ලා නාම ආපත්ති චත්තාරි ච පාරාජිකානි ගතරස ච
සඞ්ඝාදිගසසා’’ති (පාචි. 399) වචනගතොපාරාජිකානම්පි දුට්ඨුල්ලත්තා, ඉධ
ච පාරාජිකස්ස අනධි්ගපතත්තා ඉධාධි්ගපතගමව ෙස්ගසතුං 

‘‘සඞ්ඝාදිකසස’’න්තිඉමිනා දුට්ඨුල්ල-පෙංවිගසසිතං.යථාහ‘‘එත්ථචත්තාරි
පාරාජිකානි අත්ථුද්ධාරවගසන ෙස්සිතානි, සඞ්ඝාදිගසසාපත්ති පන

අධි්ගපතා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 399). ඤත්වාති සාමං වා අඤ්ඤගතො වා

ජානිත්වා. ඡාදයකතො තස්ස පරියාපුතාති ‘‘ඉමං ජානිත්වා ගචොගෙස්සන්ති, 
සාගරස්සන්ති, නාගරොගචස්සාමී’’ති පටිච්ඡාගෙන්තස්ස තස්ස පරියාපුතා
ගෙසිතා. 

1674-5. ධුරං නික්ඛිපිත්වාති ‘‘අඤ්ඤස්ස න ආගරොගචස්සාමී’’ති 

ධුරනික්ගඛපං කත්වා. තස්සාති දුට්ඨුල්ලස්ස. පටිච්ඡාෙනං ගහතු කාරණං

යස්සආගරොචනස්සාතිවිග්ගගහො. පටිච්ඡාදනකහතුෙන්තිආගරොචනකිරියාය
විගසසනං, ‘‘ඉත්ථන්නාගමො ඉත්ථන්නාමං සඞ්ඝාදිගසසං ආපන්ගනො, 
අඤ්ඤස්සනආගරොගචහී’’ති වත්වා ආගරොචනංකගරොතීති වුත්තං ගහොති. 

ඉතීති වුත්තනිෙස්සගන, හීතිඑවකාරත්ගථ, එවගමවවෙතීති අත්ගථො. 

යාව ගකොටි න ඡිජ්ජති, තාව එවං භික්ඛූනං සතම්පි සහස්සම්පි තං 
ආපත්තිංආපජ්ජතිඑවාතිගයොජනා. 

1676. මූකලනාති සඞ්ඝාදිගසසං ආපන්නපුග්ගගලන. ආකරොචිතස්ස

දුතියස්සාති සමානාධිකරණං. මූගලන ‘‘මම ආපත්තිං ආපන්නභාවං

අඤ්ඤස්ස න ආගරොගචහී’’ති ආගරොචිතස්ස දුතියභික්ඛුස්ස සන්තිකා

සුණන්ගතන තතිකයන නිවත්තිත්වා තස්ගසව දුතියස්ස පොසිකත 
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ආගරොචනස්ස කෙොටි ඡින්නාති වුච්චතීති ගයොජනා. කෙොටීති
ආගරොචනකිරියාවසානංවුච්චති. 

1677. දුට්ඨුල්ලාය ච දුට්ඨුල්ලසඤ්ඤීති එත්ථ ‘‘ආගරොගචන්ගතො’’ති 

පකරණගතො ලබ්භති. ඉතකරසු පන ද්වීසූති දුට්ඨුල්ලාය ගවමතිගකො, 
අදුට්ඨුල්ලසඤ්ඤීතිද්වීසු. 

1678. අදුට්ඨුල්ලායාති පඤ්චවිධාය ලහුකාපත්තියා. සබ් ත්ථාති

සබ්ගබසු වික්ගපසු. තිෙදුක්ෙටං නිද්දිට්ඨන්ති අදුට්ඨුල්ලාය 

දුට්ඨුල්ලසඤ්ඤිගවමතිකඅදුට්ඨුල්ලසඤ්ඤීනංවගසනදුක්කටත්තයං පාළියං 

(පාචි. 400) ෙස්සිතන්ති අත්ගථො. සබ් ත්ථාති සබ්ගබසු. 

අනුපසම්පන්නවාකරසූති තීසු අනුපසම්පන්නවික්ගපසු. දුක්ෙටන්ති
අනුපසම්පන්ගන උපසම්පන්නසඤ්ඤිගවමතිකඅනුපසම්පන්නසඤ්ඤීනං
වගසනතිකදුක්කටන්තිඅත්ගථො. 

1679-80. ‘‘සඞ්ඝස්සගභෙනාදීනිභවිස්සන්තී’’තිආදීහිසබ්ගබහිපගෙහි
‘‘න ආගරොගචති ගච, ගෙොගසො නත්ථී’’ති ඉෙං පච්ගචකං ගයොගජතබ්බං. 

සභා ං වා න පස්සතීති තථා අපස්සන්ගතො න ආගරොගචති ගච, ගෙොගසො
නත්ථි.කක්ඛගළොඅයන්තින ආගරොගචතිගච, ගෙොගසොනත්ථි. 

1681. අඤ්ඤස්ස අනාගරොචගනන ආපජ්ජිතබ්බගතො ‘‘අක්රිය’’න්ති 
වුත්තං. ‘‘ආගරොගචතබ්බ’’න්ති අනුඤ්ඤාතස්ස අනාගරොචනං

අනාෙරමන්තගරන න ගහොතීති ආහ ‘‘දුක්ඛකවදන’’න්ති. එත්ථ ච 

මාතිෙට්ඨෙථායං ‘‘සමනුභාසනසදිසාගනවා’’ති (කඞ්ඛා. අට්ඨ. 

දුට්ඨල්ලසික්ඛාපෙවණ්ණනා) වුත්තං, ඉධ ‘‘ධුරනික්කඛපතුලයාවා’’ති, 
උභයත්ථනාමමත්තගමවවිගසගසො, එකගමව සමුට්ඨානන්තිගවදිතබ්බං. 

දුට්ඨුල්ලකථාවණ්ණනා. 

1682. ඌනවීසතිවස්සන්ති එත්ථ ‘‘ජාන’’න්ති ගසගසො, 

‘‘ඌනවීසතිවස්ගසො’’ති ජානන්ගතොති අත්ගථො. ඌනවීසතිවස්කසො නාම

පටිසන්ධිගතො පට්ඨාය අපරිපුණ්ණවීසතිසංවච්ඡගරො. කයොති ගයො භික්ඛු

උපජ්ඣාගයො හුත්වා. ෙකරයයාති කාරාගපයය. උපසම්පජ්ජතීති 

උපසම්පකදො, තං. ගයො ජානං ඌනවීසතිවස්සං පුග්ගලං උපසම්පදං 

උපසම්පන්නං කගරයය, තස්ස එවං උපසම්පාගෙන්තස්ස භික්ඛුගනො

පාචිත්තියං ගහොතීති ගයොජනා. කසසානන්ති ‘‘ගණස්ස ච ආචරියස්ස ච

ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති(පාචි.404) පාළියං ෙස්සිතානංගහණං. 

1683. ඌනවීසතිවස්සභාවං  ානතා වා අ ානතා වා භික්ඛුනා ගයො

පුග්ගගලො ගච උපසම්පාදිගතො, ගසො අනුපසම්පන්ගනොව ගහොති, පුන කසො 



විනයවිනිච්ඡයටීකා පඨගමොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 

356 
පටුන 

පරිපුණ්ණවීසතිවස්ගසො සමාගනො උපසම්පන්ගනො ොතබ්ක ො 
උපසම්පාගෙතබ්ගබොගයවාතිගයොජනා. 

1684. දසවස්සච්චකයන පරිපුණ්ණෙසවස්ගසො හුත්වා උපජ්ඣායස්ස

සගතො අස්ස භික්ඛුපටිඤ්ඤස්ස අඤ්ගඤසං උපසම්පාෙගන ගකොචි ගෙොගසො 

කච එකංගසන නත්ථි නවිජ්ජතීතිගයොජනා. 

1685. තං භික්ඛුන්ති ඌනවීසතිවස්ගසො හුත්වා උපසම්පජ්ජිත්වා 
පරිපුණ්ණෙසවස්ගසො උපජ්ඣාගයො හුත්වා උපසම්පාගෙන්තං තං

භික්ඛුපටිඤ්ඤං.  කණො කච පරිපූරතීති මජ්ඣිමගෙගස ෙසවග්ගගො, 

පච්චන්තිගමසුජනපගෙසු පඤ්චවග්ගගොගගණොසගචඅනූගනොගහොති. කතති

උපසම්පාදිතා. සූපසම්පන්නාතිසුට්ඨුඋපසම්පන්නා. 

1686-7. ගයො භික්ඛු උපජ්ඣාගයො හුත්වා ‘‘ඌනවීසතිවස්සපුග්ගලං
උපසම්පාෙයිස්සාමි’’ඉතිගණම්පි වාආචරියම්පිවාපත්තම්පිවාපරිගයසති, 

මාෙෙඤ්ච සම්මන්නති බද්ධසීමං බන්ධති, තස්ස සබ්ක සු පගයොගගසු
දුක්කටං. තථා ඤත්තියා දුක්කටං. තථා ද්වීසු කම්මවාචාසුපි දුක්කටන්ති 
ගයොජනා. 

1688-9. වීසති ච තානි වස්සානි චාති වීසතිවස්සානි, ඌනානි
වීසතිවස්සානි යස්ස ගසො ඌනවීසතිවස්ගසො, ඌනවීසතිවස්ගසොති සඤ්ඤා
ඌනවීසතිවස්සසඤ්ඤා, සා එතස්ස අත්ථීති ‘‘ඌනවීසතිවස්සසඤ්ඤී’’ඉති
වත්තබ්ගබ නිපාතනලක්ඛගණන වස්ස-සද්ෙගලොපං කත්වා 

‘‘ඌනවීසතිසඤ්ඤී’’ති වුත්තං, තස්ස ඌනවීසතිසඤ්ඤිස්ස. පරිපුණ්ණානි
වීසතිවස්සානි එතස්සාති ‘‘පරිපුණ්ණවීසතිවස්ගසො’’ති වත්තබ්ගබ 
නිපාතනලක්ඛගණන වීසතිවස්ස-සද්ෙගලොපං කත්වා ‘‘පරිපුණ්ගණො’’ති 

පුග්ගගලො වුච්චති, තස්මිං පරිපුණ්කණ, පරිපුණ්ණවීසතිවස්ගස පුග්ගගලති

අත්ගථො. උභයත්ථාති ඌනවීසතිපරිපුණ්ණවීසතිවස්ගසසු උගභොසු
පුග්ගගලසු. 

ඌනවීසතිවස්සකථාවණ්ණනා. 

1691. කථයයසත්කථන සද්ධින්ති ‘‘ගථයයසත්ගථො නාම ගචොරා

කතකම්මා වා ගහොන්ති අකතකම්මා වා’’තිආදිනා (පාචි. 409) පදභා කන 
වුත්තසරූගපන සත්ථසඞ්ඛාගතන ජනසමූගහන සහාති වුත්තං ගහොති.

සහාදිගයොගගකරණවචනං.  ානන්කතොති ‘‘ගථයයසත්ගථො’’තිජානන්ගතො. 

සංවිධායාති ‘‘ගච්ඡාමාවුගසො, ගච්ඡාම භන්ගත, ගච්ඡාමාවුගසො, අජ්ජ වා

හිගයයො වා පගර වා අපගර වා ගච්ඡාමා’’ති පදභා කන වුත්තනගයන

සංවිෙහිත්වාති අත්ගථො. මග් න්ති එකද්ධානමග්ගං, එත්ථ ‘‘අන්තමගසො
ගාමන්තරම්පී’’ති ගසගසො. යථාහ ‘‘එකද්ධානමග්ගං පටිපජ්ගජයය

අන්තමගසො ගාමන්තරම්පී’’ති. පාචිත්තියං සියාති ‘‘ගාගම ගාමන්තගර
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ගාමන්තගර ආපත්ති පාචිත්තියස්ස. අගාමගක අරඤ්ගඤ අද්ධගයොජගන
අද්ධගයොජගන ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති වුත්ත්පකාරං පාචිත්තියං 
භගවයය. 

1692. නඋද්ධකටොතිඉධනවුත්ගතො. 

1693-4. මග් ාටවිවිසඞ්කෙකතතිමග්ගවිසඞ්ගකගත, අටවිවිසඞ්ගකගත

ච. යථාවත්ථුෙකමවාති පාචිත්තියගමව. කතසූති සත්ථිගකසු. 

අසංවිදහන්කතසූති සංවිධානං අකගරොන්ගතසු. සයං විදහකතොපි චාති

අත්තනා සංවිෙහන්තස්සච. උභයත්ථාතිගථයයසත්ගථවා අගථයයසත්ගථ
වාතිද්වීසු. 

1695. අකථයයසත්ථසඤ්ඤිස්සාති එත්ථ ‘‘උභයත්ථා’’ති

අනුවත්ගතතබ්බං. කාලස්සායන්ති ොලිකෙො, විසඞ්ගකගතො, තස්මිං, 

කාලසම්බන්ධිනිවිසඞ්ගකගතචඅනාපත්තීතිඅත්ගථො. ‘‘ොලිකෙ’’තිඉමිනා
විසඞ්ගකතවිගසසගනනමග්ගාටවිවිසඞ්ගකගතපි ආපත්තිගයවාතිදීගපති. 

1696. කායචිත්තගතො, කායවාචාචිත්තගතො ච සමුට්ඨානගතො ඉෙං
සික්ඛාපෙං ගථයයසත්ථසමුට්ඨානංකථිතන්තිගයොජනා. 

ගථයයසත්ථකථාවණ්ණනා. 

1697. සත්තමන්ති ‘‘ගයො පන භික්ඛු මාතුගාගමන සද්ධිං

සංවිධායා’’තිආදිනා (පාචි. 413) උද්දිට්ඨං සත්තමසික්ඛාපෙං. භික්ඛුනියා

සද්ධිං සංවිධාකනනාති භික්ඛුනියා සද්ධිං සංවිධානසික්ඛාපගෙන. 

සමුට්ඨානාදිනාතිසමුට්ඨානාදිනා විනිච්ඡගයන. තුලයන්තිසදිසං. කෙොචිපීති
අ්පමත්තගකොපි. 

සංවිධානකථාවණ්ණනා. 

1698. එගත පඤ්ච ධම්මා අන්තරායකරාති පකාසිතාති ගයොජනා. ඉධ

අයං අන්තරායෙර-සද්ගෙො පාළියං ආගගතන අන්තරායික-සද්ගෙන
සමානත්ගථො. තස්මා කම්මන්තරායිකා, කිගලසන්තරායිකා, 
විපාකන්තරායිකා, උපවාෙන්තරායිකා, ආණාවීතික්කමන්තරායිකාති ඉගම
පඤ්චඅන්තරායිකා ධම්මාභගවතාපකාසිතාතිවුත්තංගහොති. 

තත්ථ තංතංසම්පත්තියා විබන්ධනවගසන සත්තසන්තානස්ස අන්තගර 

ගවමජ්ගඣ එති ආගච්ඡතීති අන්තරාකයො, දිට්ඨධම්මිකාදිඅනත්ගථො, 
අනතික්කමනට්ගඨන තස්මිං අන්තරාගය නියුත්තා, අන්තරායං වා ඵලං

අරහන්ති, අන්තරායස්ස වා කරණසීලාති අන්තරායිො (සාරත්ථ. ටී.
පාචිත්තිය3.417; කඞ්ඛා.අභි.ටී.අරිට්ඨසික්ඛාපෙවණ්ණනා). 
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පඤ්චානන්තරියකම්මාගනව ෙම්මන්තරායිො, තථා
භික්ඛුනිදූසකකම්මං. තං පන ගමොක්ඛස්ගසව අන්තරායං කගරොති, න
සග්ගස්ස.ඉෙඤ්චමිච්ඡාචාරලක්ඛණස්සඅභාවගතොවුත්තං.නහි භික්ඛුනියා
ධම්මරක්ඛිතභාගවො අත්ථි. පාකතිකභික්ඛුනිවගසන ගචතං වුත්තං. අරියාය
පනපවත්තංඅපායසංවත්තනිකගමව.නන්ෙමාණවගකො (ම.නි.අට්ඨ. 3.7; 
ධ.ප.අට්ඨ.1.68උ්පලවණ්ණත්ගථරීවත්ථු; අ.නි.අට්ඨ.2.3.34) ගචත්ථ 
නිෙස්සනං. උභින්නං සමානච්ඡන්ෙතාවගසන වා න සග්ගන්තරායිකතා, 
ගමොක්ඛන්තරායිකතා පන ගමොක්ඛත්ථාය පටිපත්තියා විදූසනගතො.
අභිභවිත්වා පන පවත්තියා සග්ගන්තරායිකතාපි න සක්කා නිවාගරතුන්ති
වෙන්ති. 

අගහතුකදිට්ඨිඅකිරියදිට්ඨිනත්ථිකදිට්ඨිසඞ්ඛාතා මිච්ඡාදිට්ඨිධම්මා

නියතභාව්පත්තා කිකලසන්තරායිො නාම.
පණ්ඩකතිරච්ඡානගතඋභගතොබයඤ්ජනකානං පටිසන්ධිචිත්තු්පාෙධම්මා 

විපාෙන්තරායිො නාම. පණ්ඩකාදිග්ගහණඤ්ගචත්ථ නිෙස්සනමත්තං 
සබ්බායපි අගහතුකපටිසන්ධියා විපාකන්තරායිකභාවගතො. අරියූපවාො 

උපවාදන්තරායිො නාම.ගතපනයාවඅරිගයනඛමාගපන්ති, තාවගෙව, න
තගතො පරං. සඤ්චිච්ච ආපන්නා සත්තාපත්තික්ඛන්ධා 

ආණාවීතික්ෙමන්තරායිො නාම. ගතපියාවභික්ඛුභාවං වා පටිජානාති, න
වුට්ඨාතිවානගෙගසතිවා, තාවගෙව, නතගතොපරං. 

1699-700. 
‘‘අනන්තරායිකාඑගත; 
යථාගහොන්තිතථාඅහං; 
ගෙසිතංමුනිනාධම්මං; 
ආජානාමීතිගයොවගෙ’’ති.– 

එවං දුතියගාථා වත්තබ්බා. තථා අවුත්ගත ‘‘තික්ඛත්තු’’න්තිආදිගාථා
පඨමගාථාය සද්ධිං ඝටනා එව න සියා. තස්මා එත්ථායං ගාථා පරිහීනාති
විඤ්ඤායති. 

එකතති ‘‘අන්තරායිකා’’ති භගවතා පකාසිතා පඤ්ච ධම්මා ‘‘යථා
අනන්තරායිකා ගහොන්ති, තථා අහං මුනිනා ගෙසිතං ධම්මං ආජානාමී’’ති 

කයො භික්ඛුවගෙයය, කසො පන භික්ඛුතික්ඛත්තුංවත්තබ්ගබොතිසම්බන්ගධො.

ගකහි කථං වත්තබ්ගබොති ආහ ‘‘කය පස්සන්තී’’තිආදි. ගය තථාවාදිතං 

භික්ඛුං පස්සන්ති, ‘‘අසුගකො ආයස්මා එවංවාදී’’ති පරගතො සුණන්ති ච, 

ගතහි. කසො පන භික්ඛු ‘‘මා ආයස්මා එවං අවචා’’ති තික්ඛත්තුං
වත්තබ්ගබොතිගයොජනා. 
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1701. අවදන්තස්සාති තං දිස්වා වා සුත්වා වා යථාවුත්තනගයන 

අවෙන්තස්ස. දුක්ෙටන්තිඤාතදුක්කටං. තං දුලද්ධිං. අනිස්ස කතොතිභික්ඛූහි
එවං වුත්ගතපිඅනිස්සජන්තස්ස.තථාදුක්කටන්තිඅතිදිසති. 

1702. ෙම්මවාචායාතිතතියායකම්මවාචාය. ඔසාකනති පරිගයොසාගන, 

යයකාගර පත්ගතති අධි්පාගයො. තිෙපාචිත්තියං වුත්තන්ති ‘‘ධම්මකම්ගම
ධම්මකම්මසඤ්ඤී න පටිනිස්සජ්ජති, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස. ධම්මකම්ගම
ගවමතිගකො න පටිනිස්සජ්ජති, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස. ධම්මකම්ගම
අධම්මකම්මසඤ්ඤී න පටිනිස්සජ්ජති, ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති (පාචි.

421) තිකපාචිත්තියං වුත්තං. අධම්කමතිෙදුක්ෙටංවුත්තන්තිඅධම්මකම්ගම 
ධම්මකම්මසඤ්ඤිගවමතිකඅධම්මකම්මසඤ්ඤීනං වගසන තිකදුක්කටං
වුත්තං. 

1703. ‘‘අනාපත්ති අකතකම්මස්සා’’ති පෙච්ගඡගෙො. ෙම්මං නාම 
සමනුභාසනකම්මං. යථාහ ‘‘අනාපත්ති අසමනුභාසන්තස්සා’’ති (පාචි.
422). 

අරිට්ඨකථාවණ්ණනා. 

1704. ඤත්වාති අගනොසාරිතභාවං සයගමව වා පරගතො වා තස්ස වා

සන්තිකා ඤත්වා. අෙතානුධම්කමනාති අකගතො ඔසාරණසඞ්ඛාගතො
අනුධම්ගමො යස්ස ගසො අකතානුධම්ගමො, ගතන, සහගයොගගකරණවචනං. 

තථාවාදිෙභික්ඛුනාති ‘‘තථාහං භගවතා ධම්මං ගෙසිතං ආජානාමී’’තිආදිං 
වෙන්ගතන භික්ඛුනා. ‘‘අකතානුධම්ගමනා’’ති ඉමිනා සමානාධිකරණං. 

සංවකසයයාති උගපොසථාදිකං සඞ්ඝකම්මං කගරයය. භුඤ්ක යය චාති

ආමිසසම්ගභොගං වා ධම්මසම්ගභොගං වා කගරයය. සහ කසයය වාති
නානූපචාගරපිඑකච්ඡන්ගනනිපජ්ගජයය. 

1705. ඉොනි යථාවුත්තපාචිත්තියස්ස ගඛත්තනියමං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘උකපොසථාදිෙං ෙම්ම’’න්තිආදි. ආදි-සද්ගෙන පවාරණං ගහිතං. යථාහ 

‘‘උගපොසථංවාපවාරණංවා’’ති(පාචි.425). කතනසහාති උක්ඛිත්තගකන

සහ. ‘‘ෙම්මස්සපරිකයොසාකන’’තිඉෙංසංවාගසන ආපත්තිගඛත්තනිෙස්සනං. 

1706. එගකගනව පගයොගගන බහුං යාමකාලිකාදිආමිසං ගණ්හගතො 

එෙං පාචිත්තියං. තථා එගකගනවපගයොගගනබහුංආමිසං ෙෙගතොපි එෙං 

පාචිත්තියං.  හූසු පගයොගගසු  හූනි පාචිත්තියානීති ගයොජනා. ඉමිනා ච
ආමිසසම්ගභොගගන තුලයඵලං ධම්මසම්ගභොගම්පි සහචරිගයන ආහාති
ගවදිතබ්බං. තත්ථ පන පොදීහි උද්දිසන්තස්ස වා උද්දිසාගපන්තස්ස වා
පෙගසොධම්ගමවුත්තනගයනආපත්තිගවදිතබ්බා. 
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1707. ඉතකරොති පකතත්ගතො. ඉතරස්මින්ති උක්ඛිත්තගක. පකරොති

පකතත්ගතො. උකභොපි වාති පකතත්තඋක්ඛිත්තා ද්ගවපි වා. ‘‘එකත්ථ
එකගතො නිපජ්ජන්තී’’ති ගසගසො. ඉගමසු තීසුපි ඨාගනසු ‘‘පාචිත්තී’’ති
පකරණගතොලබ්භති. 

1708. උට්ඨහිත්වා පුන්පුනං නිපජ්ජන්තස්ස නිපජ්ජනපගයොගානං
වගසනආපත්තිගයොසියුන්ති අජ්ඣාහාරගයොජනාකාතබ්බා.‘‘උක්ඛිත්තගක
නිපන්නස්මි’’න්තිආදිනා වුත්තාපත්තිවිනිච්ඡගයො කත්ථ ගහොතීති ආහ 

‘‘එෙනානූපචාකරසු, එෙච්ඡන්කන විනිච්ඡකයො’’ති. නානූපචාකරසූති එත්ථ
පි-සද්ගෙො ච ‘‘විනිච්ඡගයො’’ති එත්ථ අයන්ති ච ගයොගජතබ්ගබො. එගකො
උපචාගරො අස්සාති එකූපචාරං, නානා උපචාගරො අස්සාති නානූපචාරං, 

එකූපචාරඤ්චනානූපචාරඤ්ච එෙනානූපචාරානි එකගෙසසරූගපකගසගසන, 
ගතසු.එකගතොඡන්නානිඑකච්ඡන්නානි, ගතසුඑකච්ඡන්ගනසූතිවත්තබ්ගබ

වණ්ණගලොගපන වා වචනවිපල්ලාගසන වා ‘‘එෙච්ඡන්කන’’ති වුත්තං. 
එකනානූපචාගරසුපි ගසනාසගනසු එකච්ඡන්ගනසු අයං
යථාවුත්තආපත්තිවිනිච්ඡගයො ෙට්ඨබ්ගබොතිඅත්ගථො. 

1709. උභයත්ථාපීතිඋක්ඛිත්තානුක්ඛිත්ගතසුද්වීසුපි. 

1710. ‘‘සඤ්ඤිස්සඔසාරිගතොතිචා’’තිපෙච්ගඡගෙො. 

උක්ඛිත්තකථාවණ්ණනා. 

1712. තථා විනාසිතන්ති ‘‘අජ්ජතග්ගග ගත ආවුගසො සමණුද්ගෙස න
ගචව ගසො භගවා සත්ථා අපදිසිතබ්ගබො, යම්පි චඤ්ගඤ සමණුද්ගෙසා
ලභන්ති භික්ඛූහි සද්ධිං දිරත්තතිරත්තං සහගසයයං, සාපි ගත නත්ථි, චර
පිගර විනස්සා’’ති (පාචි. 429) වුත්තනගයන නාසිතං. ‘‘තථා නාසිතං
සමණුද්ගෙස’’න්ති (පාචි. 428) වචනගතො ‘‘සමණුද්ගෙස’’න්ති ගසගසො. 

 ානන්ති වුත්තනගයන ‘‘නාසිගතො අය’’න්ති ජානන්ගතො. උපලාකපයයාති
‘‘උපලාගපයය වාති තස්ස පත්තං වා චීවරං වා උද්ගෙසං වා පරිපුච්ඡං වා

ෙස්සාමී’’ති(පාචි.430) පදභා කන ආගතනගයනසඞ්ගණ්ගහයය. කතනාති 

නාසිගතන. උපට්ඨාකපයය වාති ගතන දියයමානානි චුණ්ණමත්තිකාදීනි

සාදියන්ගතොගතනඅත්තගනොඋපට්ඨානංකාරාගපයයවා. ‘‘කතනා’’තිඉෙං

සහත්ගථ කරණවගසන ‘‘සම්භුඤ්ගජයයා’’තිආදීහි ච ගයොගජතබ්බං. වාති
එත්ථගාථාබන්ධවගසන රස්ගසො.සම්ගභොගසහගසයයා අනන්තරසික්ඛාපගෙ 
වුත්තනයා එව. තස්මා ආපත්තිපරිච්ගඡගෙොගපත්ථ තස්මිං වුත්තනගයගනව 
ගවදිතබ්ගබො. 

1713. අත්ථුද්ධාරවගසන අට්ඨෙථායං (පාචි. අට්ඨ. 428) වුත්තා 

තිස්ගසොනාසනාෙස්ගසතුමාහ ‘‘සංවාකසන…කප.… තිස්කසො’’ති. තත්ථතීසු

කතමා අධි්ගපතාති ආහ ‘‘එත්ථා’’තිආදි. ෙණ්ඩකම්ගමන නාසනා එත්ථ
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අධි්ගපතාතිගයොජනා.එතාසංවිභාගගොච‘‘තත්ථආපත්තියා අෙස්සනාදීසු
උක්ගඛපනා සංවාසනාසනා නාම. ‘දූසගකො නාගසතබ්ගබො, ගමත්තියං
භික්ඛුනිං නාගසථා’ති අයං ලිඞ්ගනාසනානාම. ‘අජ්ජතග්ගග ගතආවුගසො
සමණුද්ගෙස න ගචව ගසො භගවා සත්ථා අපදිසිතබ්ගබො’ති අයං

ෙණ්ඩකම්මනාසනානාමා’’ති(පාචි.අට්ඨ.428) අට්ඨෙථාය වුත්ගතො. 

1715. ‘‘වුත්තාසමනුභාසගන’’ති(වි.වි.1703) තත්ථවුත්තත්තාආහ 

‘‘අරිට්කඨනසමාමතා’’ති. 

කණ්ටකකථාවණ්ණනා. 

ස්පාණකවග්ගගොසත්තගමො. 

1716-7. කයො භික්ඛු සික්ඛාපෙං වීතික්කමන්ගතො තං වීතික්කමං ගය 

පස්සන්ති, සුණන්තිච, ගතහි භික්ඛූහිසික්ඛාපකදන වුච්චමාකනො ‘‘මාවුගසො
එවං අකාසි, න ක්පති එතං භික්ඛුස්සා’’ති සික්ඛාපගෙ වුත්තනගයන
වුච්චමාගනො ‘‘එතස්මිං සික්ඛාපගෙ ගයන මං තුම්ගහ වගෙථ, එතස්මිං 
සික්ඛාපෙත්ගථයාවඅඤ්ඤංවියත්තංබහුස්සුතංපකතඤ්ඤුංවිනයධරංන

පුච්ඡාමි, තාව අහං න සික්ඛිස්සාමී’’ති භණති, තස්ස එවං භණන්තස්ස 
පාචිත්තියංසියාතිසාධි්පායගයොජනා. 

1718-9. අනුපසම්පන්ගන 
උපසම්පන්නසඤ්ඤිගවමතිකඅනුපසම්පන්නසඤ්ඤීනං වගසන 

අනුපසම්පන්කන සත්ථුනා තිෙදුක්ෙටං දීපිතන්ති ගයොජනා, ඉමිනා ච
උපසම්පන්ගන උපසම්පන්නසඤ්ඤිගවමතිකඅනුපසම්පන්නසඤ්ඤීනං
වගසන උපසම්පන්ගන තිකපාචිත්තියං දීපිතං ගහොති. අපඤ්ඤත්ගතන

ඔවෙන්පකාරං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘න සල්කලඛායිදං කහොතී’’ති. උකභොහිපි 
උපසම්පන්නානුපසම්පන්ගනහි. ‘‘ඉෙං සල්ගලඛාය න ගහොතී’’ති 

අපඤ්ඤත්ගතන වුච්චමානස්ස ‘‘න තාවාහ’’න්තිආදීනි වදකතො තස්ස 
භික්ඛුගනො දුක්කටංගහොතීතිගයොජනා. ‘‘නගෙොගසොඋම්මත්තකාදීන’’න්ති 
පෙච්ගඡගෙො. 

සහධම්මිකකථාවණ්ණනා. 

1720. ‘‘ගයො පන භික්ඛු පාතිගමොක්ගඛ උද්දිස්සමාගන එවං

වගෙයයා’’තිආදිසික්ඛාපෙපාඨගතො (පාචි. 439) උද්දිට්කඨහීති එත්ථ
‘‘ඛුද්ොනුඛුද්ෙගකහි සික්ඛාපගෙහී’’තිගසගසො.පාරාජිකංඨගපත්වාඅවගසසා

උපාොයුපාොය ඛුද්ොනුඛුද්ෙකාති නිද්දිට්ඨා. එත්ථ කින්ති පටික්ගඛගප, 

එගතහි කිං, පගයොජනං නත්ථීති වුත්තං ගහොති. එකතහීති සමීපත්ගථ
වචනසාමඤ්ගඤන ‘‘ඉගමහී’’ති එතස්ස පරියාගයො. ‘‘කිං පනිගමහී’’ති
(පාචි. 439) සික්ඛාපෙපාගඨ පටික්ගඛපස්ස කාරණං ෙස්ගසති 
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‘‘කුක්කුච්චාදිනිදානකතො’’ති. එත්ථ ආදි-සද්ගෙන විගහසාවිගලඛා ගහිතා.

එත්ථ කුක්කුච්චං නාම ‘‘ක්පති නු ගඛො, න ක්පති නු ගඛො’’ති 

කුක්කුච්චකරණං. විකහසා නාම වි්පටිසාගරො. විකලඛා නාම
විචිකිච්ඡාසඞ්ඛාතාමගනොවිගලඛතාමගනොවිගලඛා, ඉගමහි සකගලහිපගෙහි
සික්ඛාපෙවිවණ්ණක්පකාගරො ෙස්සිගතො. ‘‘ඉති සික්ඛාපෙවිවණ්ණගන’’ති 

ඉති-සද්ගෙො අජ්ඣාහරිත්වා ගයොගජතබ්ගබො. විවණ්ණකනති නිමිත්තත්ගථ
භුම්මං. 

කුක්කුච්චාදිනිොනගතො එගතහි ඛුද්ොනුඛුද්ෙගකහි සික්ඛාපගෙහි
උද්දිට්ගඨහි කිං ඉති සික්ඛාපෙවිවණ්ණගන පාචිත්තියාපත්ති ගහොතීති
ගයොජනා. 

1721. තිෙපාචිත්තියංවුත්තන්ති ‘‘උපසම්පන්ගනඋපසම්පන්නසඤ්ඤී 
විනයං විවණ්ගණති, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස. උපසම්පන්ගන
ගවමතිගකො…ගප.… අනුපසම්පන්නසඤ්ඤී…ගප.… පාචිත්තියස්සා’’ති

(පාචි. 441) තීණි පාචිත්තියානි වුත්තානි. තං විනයං සගච පන
අනුපසම්පන්නස්සසන්තිගක විවණ්ගණති, තිකදුක්කටන්තිගයොජනා. 

1722-4. උභින්නම්පීති උපසම්පන්නානං, අනුපසම්පන්නානං 

උභින්නම්පි, ‘‘සන්තිගක’’තිගසගසො. අඤ්ඤධම්මවිවණ්ණකනති විනයගතො
අඤ්ගඤසංසුත්තාභිධම්මානංවිවණ්ණගන. 

අනාපත්තිවිසයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘නවිවණ්කණතුොමස්සා’’තිආදි.
නවිවණ්ගණතුකාමස්ස ‘‘හන්ෙ සුත්තන්තං පරියාපුණ, පච්ඡාපි විනයං
පරියාපුණිස්සසි’’ ඉති එවං වෙන්තස්ස අනාපත්තීති ගයොජනා. සදිසා එව 

සාදිසා. 

විගලඛනකථාවණ්ණනා. 

1725. ගමොහනකථායංතාව– 

‘‘අන්වඩ්ඪමාසංගයොභික්ඛු; 
පාතිගමොක්ගඛඅගසසගතො; 
උද්දිස්සමාගනඅඤ්ඤාණ- 
තායපුච්ඡතිඅත්තගනො’’ති.– 

පඨමගාථාය භවිතබ්බං. එවඤ්හි සති ‘‘අඤ්ඤාගණනා’’තිආදිගාථා 
පරිපුණ්ණසම්බන්ධාසියාතිවිඤ්ඤායති. 

අඤ්ඤාකණනාති එත්ථ වා ‘‘ආපන්නත්තා’’ති ගසගසො. 

ආපත්තිකමොක්කඛොති ආපත්තියා ගමොක්ගඛො. අඤ්ඤාගණන ආපන්නත්තා 
ආපත්තිගමොක්ගඛො ගනව විජ්ජතීති ගයොජනා. කිං කාතබ්බන්ති ආහ 
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‘‘ොකරතබ්ක ො’’තිආදි. යථා ධම්ගමො ඨිගතො, තථා භික්ඛු කාගරතබ්ගබොති 

සම්බන්ගධො. ධම්ම-සද්ගෙො පාළිවාචගකො, පාළියං යථා වුත්තං, තථා
කාගරතබ්ගබොති අත්ගථො, ගෙසනාගාමිනී ආපත්ති ගච, ගෙසාගපතබ්ගබො, 
වුට්ඨානගාමිනීගච, වුට්ඨාගපතබ්ගබොතිවුත්තංගහොති.යථාහ ‘‘යථාධම්ගමො
කාගරතබ්ගබො’’ති (පාචි. 444). අඤ්ඤාගණන ආපන්නත්තා තස්ස
ආපත්තියා ගමොක්ගඛොනත්ථි.යථාපනධම්ගමොචවිනගයොචඨිගතො, තථා
භික්ඛු කාගරතබ්ගබො, ගෙසනාගාමිනිං ගච ආපන්ගනො ගහොති, 
ගෙසාගපතබ්ගබො, වුට්ඨානගාමිනිංගච, වුට්ඨාගපතබ්ගබොතිඅත්ගථො. 

1726. උත්තරින්ති යථාධම්මකරණගතො උත්තරිං. දුතිකයකනවාති

ඤත්තිදුතිගයගනව. නින්දිත්වාති ‘‘තස්ස ගත ආවුගසො අලාභා’’තිආදිනා
ගරහිත්වා. 

1727. එවං ආකරොපිකත කමොකහති යථාධම්මකරණගතො උපරි
යථාවුත්තනගයනතංපුග්ගලංගරහිත්වාඤත්තිදුතියායකම්මවාචාය තස්ස
එවංගමොගහආගරොපිගත.පුනයදිගමොගහතීතිගයොජනා.තස්මිංගමොහනගක
පුග්ගගල පාචිත්තිවුත්තාතිගයොජනා. 

1728. දීපිතං තිෙදුක්ෙටන්ති ‘‘අධම්මකම්ගම ධම්මකම්මසඤ්ඤී
ගමොගහති, ගවමතිගකො, අධම්මකම්මසඤ්ඤී ගමොගහති, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති (පාචි. 447) තිකදුක්කටං ෙස්සිතං. එතස්ස විපරියායගතො
තිකපාචිත්තියං ගවදිතබ්බං. යථාහ ‘‘ධම්මකම්ගම ධම්මකම්මසඤ්ඤී
ගමොගහති, ගවමතිගකො, අධම්මකම්මසඤ්ඤී ගමොගහති, ආපත්ති

පාචිත්තියස්සා’’ති (පාචි. 447). එත්ථ ෙම්මන්ති ගමොහාගරොපනකම්මං 
අධි්ගපතං. යථාහ ‘‘ධම්මකම්ගමතිආදීසු ගමොහාගරොපනකම්මං
අධි්ගපත’’න්ති(පාචි.අට්ඨ.447). 

1729-30. ‘‘න ච කමොකහතුොමස්සා’’තිආදීහි ‘‘අනාපත්තීති 
විඤ්ගඤයය’’න්තිඉෙංපච්ගචකංගයොගජතබ්බං.‘‘විත්ථාගරනඅසුතස්සා’’ති 
පෙච්ගඡගෙො. එත්ථ ‘‘පාතිගමොක්ඛ’’න්ති කම්මපෙං අගපක්ඛිතබ්බං.

විත්ථාගරන ඌනකද්වත්තික්ඛත්තුං සුතස්ස චාති ගයොජනා. තථාති ඉමිනා 
‘‘අනාපත්තීතිවිඤ්ගඤයය’’න්තිඉෙංපච්චාමසති. 

ගමොහනකථාවණ්ණනා. 

1731-2. කුද්කධොති කුපිගතො. පහාරං කදතීති කාගයන වා
කායපටිබද්ගධන වා නිස්සග්ගිගයන වා අන්තමගසො උ්පලපත්ගතනාපි
පහාරං ගෙති. යථාහ ‘‘පහාරං ෙගෙයයාතිකාගයන වාකායපටිබද්ගධන වා
නිස්සග්ගිගයන වා අන්තමගසො උ්පලපත්ගතනාපි පහාරං ගෙතී’’ති (පාචි.

451). එත්ථ ‘‘අඤ්ඤස්ස භික්ඛුස්සා’’ති ගසගසො. තස්සාති අගපක්ඛිත්වා
‘‘ගයො’’ති ලබ්භති. 
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අට්ඨෙථාගතං විනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘සම්පහරිතුොකමනා’’තිආදි, 
ඉමිනාමරණාධි්පාගයනපහගට පාරාජිකන්තිවුත්තංගහොති. 

1733. ‘‘ඉති එවං කගත අයං සඞ්ඝමජ්ගඣන විගරොචතී’’ති 

විරූපෙරණාකපක්කඛො විරූපකරගණ අගපක්ඛවා තස්ස ච අගපක්ඛිතස්ස
භික්ඛුස්ස කණ්ණංවානාසංවායදිඡින්ෙති, දුක්කටන්තිගයොජනා. 

1734. අනුපසම්පන්කනති සාමිවචනත්ගථ භුම්මං. ‘‘ඉත්ථියා’’තිආදීහි
පගෙහි යථාරහං ගයොගජතබ්බං ‘‘අනුපසම්පන්නාය ඉත්ථියා

අනුපසම්පන්නස්ස පුරිසස්සා’’ති. තිරච්ඡාන තස්සපීති එත්ථ
‘‘අන්තමගසො’’ති ගසගසො. යථාහ ‘‘අන්තමගසො තිරච්ඡානගතස්සපී’’ති
(පාචි.අට්ඨ.452). 

1735. ‘‘සගච පහරති ඉත්ථිඤ්චා’’ති පෙච්ගඡගෙො. රත්කතන කචතසාති 

කායසංසග්ගරාගගන රත්ගතන චිත්ගතන. විනිද්දිට්ඨාති ‘‘ගයො පන භික්ඛු
ඔතිණ්ගණො විපරිණගතන චිත්ගතන මාතුගාගමන සද්ධිං කායසංසග්ගං 
සමාපජ්ගජයයා’’තිආදිනා(පාරා.270) ෙස්සිතා. 

1736. කමොක්ඛාධිප්පාකයොතිතගතොඅත්තගනොගමොක්ඛංපත්ගථන්ගතො. 

කදොකසොනවිජ් තීතිදුක්කටාදිගකොපිගෙොගසොනත්ථි. 

1737-9. ගහගඨතුකාමමායන්තං ගචොරම්පි වා පච්චත්ථිකම්පි වා
අන්තරාමග්ගග පස්සිත්වාති ගයොජනා. දිස්වා කථං පටිපජ්ජිතබ්බන්ති ආහ 

‘‘මා ඉධා ච්ඡුපාසො’’තිආදි, ආගමනපටික්ගඛගපන තත්ගථව තිට්ඨාති

වුත්තං ගහොති. ආයන්තන්ති එවං වුත්ගත තං අනාදියිත්වා ආගච්ඡන්තං.
යථාහ ‘‘වචනංඅනාදියිත්වාආගච්ඡන්ත’’න්ති(පාචි.අට්ඨ.453). 

එකසවනකයොති ‘‘මාආගච්ඡා’තිවුත්ගතපි ආගච්ඡන්තංපහගටමගතපි
අනාපත්තී’’තිඅයංනගයො. 

1740. තිෙපාචිත්තියංවුත්තන්ති‘‘උපසම්පන්ගනඋපසම්පන්නසඤ්ඤී, 
ගවමතිගකො, අනුපසම්පන්නසඤ්ඤීපහාරංගෙති, ආපත්තිපාචිත්තියස්සා’’ති

(පාචි. 452) තිකපාචිත්තියං වුත්තං. කසකසති අනුපසම්පන්ගන. 

තිෙදුක්ෙටන්ති ‘‘අනුපසම්පන්ගන උපසම්පන්නසඤ්ඤී, ගවමතිගකො, 
අනුපසම්පන්නසඤ්ඤී පහාරං ගෙති, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (පාචි. 452) 

තිකදුක්කටං වුත්තං. අනාණත්තිකත්තා ආහ ‘‘ොයචිත්තසමුට්ඨාන’’න්ති.
කායචිත්තානං සුගඛොගපක්ඛාපි සම්භවන්තීති තගතො විගසගසතුමාහ 

‘‘දුක්ඛකවදන’’න්ති. 

පහාරකථාවණ්ණනා. 
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1741. ොයන්ති කාගයකගෙසං හත්ථාදිඅවයවමාහ. වාති

දුතියත්ථසම්පිණ්ඩගන. ොය ද්ධන්ති කායපටිබද්ධං

පහරණගයොග්ගාගයොග්ගගසු කත්තරයට්ඨිසත්ථාදීසු අඤ්ඤතරං. සකච

උච්චාකරයයාති සගච පහරණාකාරං ෙස්ගසත්වා උක්ඛිගපයය, ඉෙං ‘‘කායං

වා කායපටිබද්ධං වා’’ති ඉගමහි පගෙහි පච්ගචකං ගයොගජතබ්බං. තස්සාති

උච්චාරිතකායාදිකස්ස. උග්ගිරණපච්චයාතිඋක්ඛිපනකාරණා. 

1742. අසම්පහරිතුොකමනාතිපහාරොනංඅනිච්ඡන්ගතන. දින්නත්තාති
පහාරස්සදින්නත්තා.අ්පහරිතුකාමත්තා පුරිමසික්ඛාපගෙනපාචිත්තියංන
ගහොති, උග්ගිරිතුකාමතාය කතපගයොගස්ස උග්ගිරණමත්ගත අට්ඨත්වා
පහාරස්ස දින්නත්තා ඉමිනාපි පාචිත්තියං න ගහොති, අජ්ඣාසයස්ස, 
පගයොගස්සචඅසුද්ධත්තාඅනාපත්තියාපිනභවිතබ්බන්තිදුක්කටංවුත්තං. 

1743. සගච ගතන පහාගරනභික්ඛුගනොහත්ථාදීසුපියංකිඤ්චි අඞ්ගං

භිජ්ජති, පහටස්ස පහාරොයකස්සදුක්කටන්තිසම්බන්ගධො. 

1744. කසකසො විනිච්ඡකයො ‘‘ගමොක්ඛාධි්පාගයො’’තිආදිගකො ඉධ
අවුත්ගතො විනිච්ඡගයො සමුට්ඨානාදිනා සද්ධිං අනන්තගර වුත්තනගයන
විනයඤ්ඤුනා ගවදිතබ්ගබොති ගයොජනා. ‘‘තිරච්ඡානාදීනං වච්චකරණාදිං
දිස්වාන පලාගපතුකාමතාය කුජ්ඣිත්වාපි උග්ගිරන්තස්ස
ගමොක්ඛාධි්පාගයොඑවා’’තිවෙන්ති. 

තලසත්තිකථාවණ්ණනා. 

1745. අමූලකෙනාති දිට්ඨාදිමූලවිරහිගතන, එත්ථ ‘‘භික්ඛු’’න්ති

ගසගසො. සඞ්ඝාදිකසකසනාති ගතරසන්නං අඤ්ඤතගරන. තස්සාති
ගචොෙකස්ස, ගචොොපකස්සවාපාපභික්ඛුගනො.සගචචුදිතගකො තස්මිංඛගණ
‘‘එසමංගචොගෙතී’’තිජානාති, පාචිත්තියංසියාතිගයොජනා, ඉමිනා ‘‘සගච
එවං නජානාති, චිගරනවාජානාති, දුක්කටංගහොතී’’තිසිද්ධං. 

1746. තත්ථාති උපසම්පන්ගන. තිෙපාචිත්තියන්ති ‘‘උපසම්පන්ගන
උපසම්පන්නසඤ්ඤී අමූලගකන සඞ්ඝාදිගසගසන අනුද්ධංගසති, ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. ගවමතිගකො…ගප.… අනුපසම්පන්නසඤ්ඤී අමූලගකන
සඞ්ඝාදිගසගසන අනුද්ධංගසති, ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති (පාචි. 462) 

තිකපාචිත්තියං. දිට්ඨාචාරවිපත්තියා කචොදකෙො දුක්ෙටාපත්තීති අමූලිකාය 
දිට්ඨිවිපත්තියා වා ආචාරවිපත්තියා වා අනුද්ධංගසන්තස්ස දුක්කටාපත්ති

ගහොතීති අත්ගථො. කසකස චාති අනුපසම්පන්ගන. තිෙදුක්ෙටන්ති
අනුපසම්පන්ගන උපසම්පන්නසඤ්ඤිගවමතිකඅනුපසම්පන්නසඤ්ඤීනං
වගසනතීණිදුක්කටානිගහොන්තීති අත්ගථො. 
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1747. ‘‘තථාසඤ්ඤිස්ස අනාපත්තී’’ති පෙච්ගඡගෙො. තථාසඤ්ඤිස්සාති 
සමූලකසඤ්ඤිස්ස. 

අමූලකකථාවණ්ණනා. 

1748-9. සඤ්චිච්චාති තස්ස පරිපුණ්ණවීසතිවස්සාදිභාවං 

ජානන්ගතොගයව. භික්ඛුකනොති එත්ථ ‘‘අඤ්ඤස්සා’’ති ගසගසො. 

ඌනවීසතිවස්කසො ත්වං මඤ්කඤති එත්ථ ‘‘මඤ්කඤ’’ති ඉමිනා
පරික්පත්ථවාචිනානිපාගතන‘‘උෙකං මඤ්ගඤආදිත්ත’’න්තිආදීසු(පාරා.
383) විය මුසාවාොපත්තියා අවිසයතං දීගපති. හිගතසිතාය

අනුසිට්ඨිොනාදිගක තථාරූගප අඤ්ඤස්මිං පච්චකය කාරගණ අසති

‘‘ඌනවීසතිවස්ගසො ත්වං මඤ්ගඤ’’ ඉති එවමාදිනා අඤ්ඤස්ස භික්ඛුකනො 
ගයොභික්ඛුසගචසඤ්චිච්චකුක්කුච්චංඋ්පාගෙයය, තස්සඑවංකුක්කුච්චං
උ්පාගෙන්තස්සභික්ඛුගනොවාචායවාචායපාචිත්තිගහොතීති ගයොජනා. 

1750. තිෙපාචිත්තියංවුත්තන්ති ‘‘උපසම්පන්ගනඋපසම්පන්නසඤ්ඤී 
සඤ්චිච්චකුක්කුච්චංඋපෙහති, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස.ගවමතිගකො…ගප.… 
අනුපසම්පන්නසඤ්ඤී සඤ්චිච්ච කුක්කුච්චං උපෙහති, ආපත්ති

පාචිත්තියස්සා’’ති (පාචි. 467) තිකපාචිත්තියං වුත්තං. කසකස චාති 

අනුපසම්පන්ගන ච. තිෙදුක්ෙටන්ති අනුපසම්පන්ගන 
උපසම්පන්නසඤ්ඤිගවමතිකඅනුපසම්පන්නසඤ්ඤීනංවගසනතිකදුක්කටං.

වජ්ජගමව වජ් තා. 

1751. හිගතසිතාය භාසගතොති සම්බන්ගධො. මා එවන්ති එත්ථ 
‘‘කගරොහී’’තිගසගසො, පුනපිමාඑවංකගරොහීතිඅත්ගථො.‘‘අහංතංඉත්ථියා
සහ නිසින්නං මඤ්ගඤ, තයා විකාගල භුත්තං මඤ්ගඤ, පුන මා එවං
කගරොහි’’ ඉතිහිගතසිතායභාසගතො අනාපත්තිපකාසිතාතිගයොජනා. 

සඤ්චිච්චකථාවණ්ණනා. 

1753. භණ්ඩනං නාම කලගහො, භණ්ඩනං ජාතං ගයසන්ති විග්ගගහො, 
ජාතභණ්ඩනානන්ති අත්ගථො, ‘‘වචන’’න්ති ගසගසො. ගසොතුං උපස්සුතිං 

තිට්ගඨයයාති ගයොජනා. උගපච්ච සුයයති එත්ථාති හි උපස්සුති, ඨානං, යං
ඨානං උපගගතන සක්කා ගහොති කගථන්තානං සද්ෙං ගසොතුං, තත්ථාති
අත්ගථො. ගයො පන භික්ඛු භණ්ඩනජාතානං භික්ඛූනං වචනං ගසොතුං
උපස්සුතිංසගචතිට්ගඨයය, තස්සපාචිත්තියංසියාතිගයොජනා. 

1754. ගචොගෙතුකාමතායගච්ඡගතොඅස්සාතිගයොජනා. 

1755. කසොතුන්ති පච්ඡගතො ගච්ඡන්තානං භණ්ඩනජාතානං වචනං

ගසොතුං. ඔහීයන්තස්සාති පකතිගමනං හාගපත්වා ඔසක්කන්තස්ස. පුරගතො 
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 ච්ඡකතො භික්ඛුස්ස දුක්කටන්තිගයොජනා.  ච්ඡකතො තුරිතංවාපීතිපුරගතො
ගච්ඡන්තානං භණ්ඩනජාතානං වචනං ගසොතුං පච්ඡගතො සීඝං 

ගච්ඡන්තස්සාපි. අයකමවවිනිච්ඡකයොතිපගෙපගෙඅයංඑව විනිච්ඡගයො. 

1756. අත්තගනො ඨිගතොකාසන්ති සම්බන්ගධො. උක්ොසිත්වාපි වාති 
උක්කාසිතසද්ෙං කත්වා වා. එත්ථ අහන්ති වා වත්වා ඤාගපතබ්බන්ති
ගයොජනා. 

1757. තිෙපාචිත්තියං වුත්තං උපසම්පන්ගන 

උපසම්පන්නසඤ්ඤිගවමතිකඅනුපසම්පන්නසඤ්ඤීනංවගසන. කසකස චාති

අනුපසම්පන්ගන. තිෙදුක්ෙටං අනුපසම්පන්ගන 
උපසම්පන්නසඤ්ඤිගවමතිකඅනුපසම්පන්නසඤ්ඤීනංවගසන. 

1758. ඔරමිස්සන්තිමයාගහිතදුග්ගාහගතොවිරමිස්සාමි. 

1759. කායචිත්තගතො ච කායවාචාචිත්තගතො ච සමුට්ඨානගතො 

කථයයසත්ථසමුට්ඨානං. සියා කිරියං ගසොතුකාමතාය ගමනවගසන, සියා 
අකිරියං ඨිතට්ඨානංආගන්ත්වා මන්තයමානං අජානාපනවගසන, ගතනාහ 

‘‘ඉදං කහොති ක්රියාක්රිය’’න්ති. ගමගනන සිජ්ඣනගතො ොයෙම්මං. 

තුණ්හීභාගවන සිජ්ඣනගතො වචීෙම්මං. සකදොසන්ති සාවජ්ජං, 
අකුසලචිත්තන්තිවුත්තං ගහොති. 

උපස්සුතිකථාවණ්ණනා. 

1760. ධම්මිොනන්ති ධම්ගමන විනගයන සත්ථුසාසගනන කතානං. 

ෙම්මානන්ති අපගලොකනකම්මං, ඤත්තිකම්මං, ඤත්තිදුතියකම්මං, 

ඤත්තිචතුත්ථකම්මන්ති ඉගමසං චතුන්නං කම්මානං. ඛීයතීති අරුචිං
පකාගසති. 

1761. උභයත්ථාතිඅධම්ගම, ධම්ගමච. 

1762. අධම්කමනාති එත්ථ ‘‘කම්ගමනා’’ති ගසගසො, ධම්මවිරුද්ගධන 
කම්ගමනාති අත්ගථො. ‘‘කම්මස්මි’’න්ති ඉෙං විභත්තිං විපරිණාගමත්වා 

‘‘කම්ගමනා’’ති අනුවත්ගතතබ්බං. වග්ක නාති ‘‘ඡන්ොරහානං ඡන්ගෙො
ආහගටො ගහොති, සම්මුඛීභූතා න පටික්ගකොසන්තී’’ති (මහාව. 387) 
වුත්තසාමග්ගිලක්ඛණස්සවිරුද්ධත්තා අසමග්ගගන, එත්ථ ‘‘සඞ්ගඝනා’’ති
ගසගසො. ‘‘තථා අකම්මාරහස්සා’’ති පෙච්ගඡගෙො. ‘‘අධම්ගමන කම්ගමන
ඉගම කම්මං කගරොන්තී’’ති ච ‘‘අසමග්ගගන සඞ්ගඝන ඉගම කම්මං
කගරොන්තී’’ති ච ‘‘අධම්ගමනකම්ගමන වග්ගගන සඞ්ගඝන ඉගම කම්මං
කගරොන්තී’’ති ච තථා ‘‘අකම්මාරහස්ස ඉගම කම්මං කගරොන්තී’’ති ච
ඤත්වා ගයොඛීයති, තස්සචඅනාපත්තිපකාසිතාතිගයොජනා. 
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කම්මපටිබාහනකථාවණ්ණනා. 

1764-5. ආගරොචිතං වත්ථු යාව න විනිච්ඡිතං වාති ගයොජනා, 
‘‘ගචොෙගකන ච චුදිතගකන ච අත්තගනො කථා කථිතා, අනුවිජ්ජගකො
සම්මගතො, එත්තාවතාපිවත්ථුගමවආගරොචිතංගහොතී’’ති(පාචි.අට්ඨ. 481) 

අට්ඨෙථාය වුත්තත්තා ආගරොචිතං වත්ථු යාව න විනිච්ඡිතං ගහොතීති
අත්ගථො. ඤත්ති වා ඨපිතා, කම්මවාචා නිට්ඨං යාව න ගච්ඡති, 
එතස්මිං…ගප.…ගහොතිආපත්තිදුක්කටන්තිගයොජනා. 

1766. ඡන්ෙං අෙත්වා හත්ථපාගස  හිකත තස්ස පාචිත්තියං සියාති 
ගයොජනා. 

1767-9. අධම්ගමපිකම්මස්මිංධම්මකම්මන්තිසඤ්ඤිගනොදුක්කටන්ති
ගයොජනා.ධම්මකම්ගමච අධම්මකම්මසඤ්ඤිගනොඅනාපත්තිඉධනවුත්තා, 
පාළියං පන වුත්තත්තා ඉධාපි ගයොගජතබ්බා. ‘‘සඞ්ඝස්ස භණ්ඩනාදීනි
භවිස්සන්තී’’ති සඤ්ඤිගනො ගච්ඡගතො ච ගයො වා ගිලාගනො ගහොති, තස්ස
ගච්ඡගතො ච ගිලානස්ස කරණීගය සති ගච්ඡගතො ච කම්මං
නගකොගපතුකාමස්ස ගච්ඡගතො ච පස්සාවනාදිනා පීළිතස්ස ගච්ඡගතො ච 
‘‘ආගමිස්සාමි’’ඉතිඑවංගච්ඡගතොපිනගෙොසතාතිගයොජනා.තත්ථගෙොගසො

එව කදොසතා, ආපත්ති, නකදොසතා අනාපත්ති. හත්ථපාසං විජහිත්වා

ගමගනන, ඡන්ෙස්සඅොගනනචආපජ්ජනගතො ක්රියාක්රියං. 

ඡන්ෙංඅෙත්වාගමනකථාවණ්ණනා. 

1770-1. සමග්ක න සඞ්කඝන සද්ධින්ති සමානසංවාසගකන
සමානසීමායං ඨිගතනසඞ්ගඝනසද්ධිං.වුත්තඤ්හි‘‘සමග්ගගොනාමසඞ්ගඝො

සමානසංවාසගකො සමානසීමායං ඨිගතො’’ති (පාචි. 486). චීවරන්ති
වික්පනුපගමාහ. යථාහ ‘‘චීවරංනාම ඡන්නං චීවරානං අඤ්ඤතරං චීවරං

වික්පනුපගං පච්ඡිම’’න්ති (පාචි. 486). සම්මතස්සාති

ගසනාසනපඤ්ඤාපකාදිසම්මුතිං පත්ගතසු අඤ්ඤතරස්ස. ඛීයතීති ‘‘ගයො
ගයොමිත්ගතො, තස්සතස්ස ගෙන්තී’’තිආදිනානගයනඅවණ්ණංභණති. 

ධම්මකම්ගමධම්මකම්මසඤ්ඤිගවමතිකඅධම්මකම්මසඤ්ඤීනං වගසන 

තිෙපාචිත්තියංවුත්තං. 

1772-4. සඞ්ගඝනාසම්මතස්සාපි චීවරං, අඤ්ඤගමව වා තගථව
සමග්ගගන සඞ්ගඝන ෙත්වා ඛීයති, තස්ස දුක්කටන්ති ගයොජනා.

අනුපසම්පන්ගන තගථව සමග්ගගන සඞ්ගඝන දින්ගන සබ් ත්ථ චීවගර, 

අඤ්ඤපරික්ඛාගර ච දුක්කටන්ති ගයොජනා. අනුපසම්පන්කනති
සම්පොනත්ගථ භුම්මං, අනුපසම්පන්නස්සාතිඅත්ගථො. 
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සභාවගතොඡන්ොදීනංවගසගනවකගරොන්තංඛීයන්තස්සචඅනාපත්තීති 

ගයොජනා. නයා විනිච්ඡයක්කමා. 

දුබ්බලකථාවණ්ණනා. 

1775. ඉෙං ද්වාෙසමන්තිසම්බන්ගධො, ‘‘ගයොපනභික්ඛුජානංසඞ්ඝිකං

ලාභංපරිණතංපුග්ගලස්ස පරිණාගමයය, පාචිත්තිය’’න්ති(පාචි.490) ඉමං

ද්වාදසමං සික්ඛාපෙන්ති අත්ගථො. තිංසෙෙණ්ඩස්මිං නිස්සග්ගියකණ්ගඩ. 

අන්තිකමනාති එත්ථ ‘‘සික්ඛාපගෙනා’’ති පකරණගතො ලබ්භති. ච-සද්ගෙො 
එවකාරත්ගථො. ‘‘ගයොපනභික්ඛුජානංසඞ්ඝිකංලාභංපරිණතංඅත්තගනො
පරිණාගමයය, නිස්සග්ගියං පාචිත්තිය’’න්ති (පාරා. 658) ඉමිනා

අන්තිගමගනවසික්ඛාපගෙනසබ්බථා සබ් ං වත්තබ්බංතුලයන්තිගයොජනා. 

අයකමව විකසසතාතිඑත්ථ විගසගසොගයව විකසසතා, අයගමව විගසගසොති 
අත්ගථො. 

1776. තත්ථාති තස්මිං නිස්සග්ගියාවසාගන සික්ඛාපගෙ. අත්තකනො

පරිණාමනාතිඅත්තගනොපරිණාමනගහතු. 

පරිණාමනකථාවණ්ණනා. 

සහධම්මිකවග්ගගොඅට්ඨගමො. 

1777-8. කයො පන භික්ඛු ගෙවියා වාපි රඤ්ගඤො වාපි අවිදිතාගමගනො
අ්පටිසංවිදිතාගමගනො සයනීයඝරා රාජස්මිං අනික්ඛන්ගත, ගෙවියා 

අනික්ඛන්තාය තස්ස සයනීයඝරස්ස උම්මාරං ඉන්ෙඛීලං සගච
අතික්කගමයය, තස්සභික්ඛුගනොපඨගමපාගෙ දුක්කටංසියා, දුතිගයපාගෙ
පාචිත්තියංසියාතිගයොජනා. 

1779. පටිසංවිදිකතති අත්තගනො ආගමගන නිගවදිගත. 

කනවපටිසංවිදිතසඤ්ඤිකනොති අනිගවදිතසඤ්ඤිගනො. තත්ථාති තස්මිං

පටිසංවිදිතාගමගන. කවමතිෙස්සාති ‘‘පටිසංවිදිතංනුගඛො, නපටිසංවිදිතං
නුගඛො’’ති සංසයමාපන්නස්ස. 

1780-1. ගනව ඛත්තියස්සඅ්පටිසංවිදිගතපිවානඛත්තියාභිගසගකන
අභිසිත්තස්ස අ්පටිසංවිදිගතපි වා පවිසගතො න ගෙොගසොති ගයොජනා, 
එවරූපානංඅනිගවදිගතපිපවිසන්තස්ස අනාපත්තීතිඅත්ගථො. 

උකභොසු රාජිනිචගෙවියාචසයනිඝරගතොබහි නික්ඛන්ගතසුපවිසගතොපි
වා උභින්නං අඤ්ඤතරස්මිං නික්ඛන්ගත පවිසගතොපි වා න ගෙොගසොති

ගයොජනා. ෙථිකනනාති එත්ථ ‘‘සමුට්ඨානාදිනා සම’’න්ති ගසගසො, ඉෙං
සික්ඛාපෙං සමුට්ඨානාදිවගසන කථිනසික්ඛාපගෙන සමානන්ති වුත්තං

ගහොති. සයනීයඝර්පගවගසො ක්රියං. අ්පටිසංගවෙනං අක්රියං. 
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අන්ගතපුරකථාවණ්ණනා. 

1782. රජතං, ජාතරූපං වා අත්තකනො අත්ථාය උග්ගණ්හන්තස්ස, 
උග්ගණ්හාපයගතොපිවාතස්සනිස්සග්ගියාපත්තීතිගයොජනා. 

1783. ගණපුග්ගලසඞ්ඝානං අත්ථාය ගචතිගය නවකම්මස්ස අත්ථාය
උග්ගණ්හාපයගතො, උග්ගණ්හගතොපි වා දුක්කටං ගහොතීති ගයොජනා.
ජාතරූපරජතානංසරූපං නිස්සග්ගිගයවුත්තනගයගනවගවදිතබ්බං. 

1784. මුත්තාදිරතනම්පි වුත්තසරූපගමව. සඞ්ඝාදීනම්පීති එත්ථ ආදි-
සද්ගෙනගණපුග්ගලගචතියානංසඞ්ගගහො. 

1785-6. යං කිඤ්චි ගිහිසන්තකං සගච ක්පියවත්ථු වා ගහොතු, 
අක්පියවත්ථු වාපි ගහොතු, මාතුකණ්ණපිළන්ධනං තාලපණ්ණම්පි වා
ගහොතු, භණ්ඩාගාරිකසීගසනපටිසාමයගතොතස්ස පාචිත්තියාපත්තිගහොතීති
ගයොජනා. 

1787. නනිකධතබ් කමවාතිනපටිසාගමතබ්බගමව. 

1788. එගසො හි යස්මාපලිගබොගධොනාම, තස්මාඨගපතුංපනවට්ටතීති 
ගයොජනා. 

1789. අනුඤ්ඤාකත ඨාකනති එත්ථ ‘‘පතිත’’න්ති ගසගසො. එත්ථ 

අනුඤ්ඤාතට්ඨානං නාම අජ්ඣාරාගමො වා අජ්ඣාවසගථො වා. යථාහ 
‘‘අනුජානාමි භික්ඛගව රතනං වා රතනසම්මතං වා අජ්ඣාරාගම වා
අජ්ඣාවසගථ වා උග්ගගහත්වා වා උග්ගහාගපත්වා වා නික්ඛිපිතුං ‘යස්ස

භවිස්සති, ගසො හරිස්සතී’’ති (පාචි. 504). එත්ථ ච අජ්ඣාරාකමො නාම 
පරික්ඛිත්තස්ස අන්ගතොපරික්ගඛගපො, අපරික්ඛිත්තස්ස ද්වින්නං

ගලඩ්ඩුපාතානං අන්ගතො. අජ්ඣාවසකථො නාම පරික්ඛිත්තස්ස
අන්ගතොපරික්ගඛගපො, අපරික්ඛිත්තස්ස මුසලපාතබ්භන්තරං. 

‘‘උග් කහත්වා’’ති ඉෙංඋපලක්ඛණං, උග්ගහාගපත්වාතිපිවුත්තංගහොති. 

1790-1. අනුඤ්ඤාකත පන ඨාකන යථාවුත්තඅජ්ඣාරාමාදිගක ඨාගන
රතනං වා රතනසම්මතං වා මනුස්සානං උපගභොගපරිගභොගං වා
සයනභණ්ඩං වා ගගහත්වා නික්ඛිපන්තස්ස, රතනසම්මතං විස්සාසං 
ගණ්හන්තස්ස ච තාවකාලිකගමව වා ගණ්හන්තස්ස උභයත්ථ
උම්මත්තකාදීනඤ්චනගෙොගසොතිගයොජනා. 

සඤ්චරිත්තසකමොදයන්ති එත්ථ ‘‘සමුට්ඨානාදිනා ඉෙං සික්ඛාපෙ’’න්ති
වත්තබ්බං, ඉෙං සික්ඛාපෙං සමුට්ඨානාදිනා සඤ්චරිත්තසමජාතිකන්ති
අත්ගථො. 
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රතනකථාවණ්ණනා. 

1792. පුකරතිපුබ්බභාගග. 

1793-4. සන්තන්ති චාරිත්තසික්ඛාපගෙ වුත්තසරූපං. අනාපුච්ඡාති

‘‘විකාගල ගාම්පගවසනං ආපුච්ඡාමී’’ති අනාපුච්ඡිත්වා. පච්චයං විනාති

තාදිසං අච්චායිකං කරණීයං විනා. පරික්කඛකපොක්ෙකමති පරික්ගඛපස්ස

අන්ගතොපගවගස. උපචාකරොක්ෙකමතිඑත්ථාපිඑගසවනගයො. 

1795. අථාතිවාකයන්තරාරම්ගභ. 

1796. තකතො අඤ්ඤන්ති පඨමං විකාගලගාම්පගවසනංආපුච්ඡිත්වා

තගතො පවිට්ඨගාමගතොඅඤ්ඤංගාමං.පුන තකතොතිදුතියගාමමාහ.කත්ථචි 

ගපොත්ථගක ‘‘ආපුච්ඡකනකිච්ච’’න්තිපාගඨොදිස්සති, ‘‘ආපුච්ඡනකිච්ච’’න්ති
පාගඨොගයව පන යුත්තතගරො. යථාආකඞ්ඛිතපමාණං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘ ාමසකතපිවා’’ති. 

1797. පස්සම්කභත්වානාති පටිවිගනොගෙත්වා. අන්තරා අඤ්ඤං ගාමං
පවිසන්තිගචතිගයොජනා. 

1798-9. කුලඝගරවා අඤ්ඤත්ථ ආසනසාලායවාභත්තකිච්චංකත්වා 

කයො භික්ඛු ස්පිභික්ඛාය වා ගතලභික්ඛාය වා සගච චරිතුකාගමො සියාති
ගයොජනා. 

පස්කසති පකතිවචනසවනාරගහඅත්තගනොසමීගප, එගතගනවඑත්තකා
ඨානාදූරීභූගතො අසන්ගතො නාමගහොතීතිබයතිගරකගතොලබ්භතීතිෙස්ගසති. 

අසන්කතතිඅවිජ්ජමාගනවාවුත්ත්පමාණගතොදූරීභූගතවා. නත්ථීතිඑත්ථ
‘‘චින්ගතත්වා’’තිගසගසො. 

1802. අකනොක්ෙම්මාතිඅනුපසක්කිත්වා. මග් ාති ගන්තබ්බමග්ගා. 

1803. තිෙපාචිත්තියන්ති විකාගල
විකාලසඤ්ඤිගවමතිකකාලසඤ්ඤීනංවගසන තිකපාචිත්තියංවුත්තං. 

1804. අච්චායිකෙ කිච්කච වාපීති ස්පෙට්ඨාදීනං
ගභසජ්ජපරිගයසනාදිගක අචිරායිතබ්බකිච්ගචසතිගච්ඡගතො. 

1805. අන්තරාරාමන්ති ගාමබ්භන්තගර සඞ්ඝාරාමං. භික්ඛුනීනං

උපස්සයන්තිභික්ඛුනිවිහාරං. තිත්ථියානංඋපස්සයන්තිතිත්ථියාරාමං. 
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1806-7. අන්තරාරාමාදිගමගන න ගකවලං අනාපුච්ඡා ගච්ඡගතොගයව, 
කායබන්ධනං අබන්ධිත්වා, සඞ්ඝාටිං අපාරුපිත්වා ගච්ඡන්තස්සාපි
අනාපත්ති. 

ආපදාසුපීති සීගහො වා බයග්ගඝො වා ආගච්ඡති, ගමගඝො වා උට්ගඨති, 
අඤ්ගඤොවාගකොචිඋපද්ෙගවොඋ්පජ්ජති, එවරූපාසු ආපොසුපිබහිගාමගතො
අන්ගතොගාමංගච්ඡගතොඅනාපත්තීතිඅත්ගථො. 

විකාලගාම්පගවසනකථාවණ්ණනා. 

1808. අට්ඨිෙන්තමයං වාපි විසාණජං වාපි සූචිඝරන්ති ගයොජනා. අට්ඨි 

නාම යං කිඤ්චි අට්ඨි. දන්කතොති හත්ථිෙන්ගතො. විසාණං නාම යං කිඤ්චි
විසාණං. 

1809. ලාකභති පටිලාගභ. කභදනෙන්ති ගභෙනගමව ගභෙනකං, තං
අස්ස අත්ථීති ගභෙනකං, පඨමං භින්දිත්වා පච්ඡා ගෙගසතබ්බත්තා තං
ගභෙනකං අස්ස පාචිත්තියස්ස අත්ථීති ගභෙනකං, පාචිත්තියං, 
අස්සත්ථිඅත්ගථඅ-කාරපච්චගයො. 

1810-1. ‘‘අනාපත්ති අරණිගක’’ති පෙච්ගඡගෙො. අරණිකෙති

අරණිධනුගක. විකධති කායබන්ධනස්ස විධගක. අඤ් නිොති

අඤ්ජනිනාළිකා. දෙපුඤ්ඡනියාති නහාතස්ස ගත්ගත

උෙකපුඤ්ඡනගපසිකාය. වාසි කටතිවාසිෙණ්ඩගක. 

සූචිඝරකථාවණ්ණනා. 

1812-3. මඤ්චපීඨසරූපං දුතිගය භූතගාමවග්ගග චතුත්ථසික්ඛාපගෙ
වුත්තගමව. ‘‘සුගතඞ්ගුගලන අට්ඨඞ්ගුලපාෙක’’න්ති අට්ඨඞ්ගුලපාෙකස්ස
ආගතත්තා‘‘අට්ඨඞ්ගුල්පමාගණනා’’ති එත්ථ‘‘පාගෙනා’’තිගසගසො. 

කහට්ඨිමාටනින්ති අටනියා ගහට්ඨිමතලං. අටනියා ගහට්ඨිමං
ගහට්ඨිමාටනී, තංඨගපත්වා, අඤ්ඤත්රගහට්ඨිමායඅටනියාති වුත්තංගහොති.

ගෙසනාපුබ්බභාගිගයන මඤ්චපාෙච්ගඡගෙන සහ වත්තතීති සච්කඡදා. තං 

පමාණං. අතික්ෙමකතොති අතික්කාමයගතො, ගාථාබන්ධවගසන ය-
කාරගලොගපො. 

1815. පමාකණන ෙකරොන්තස්සාති අටනියා ගහට්ඨා
වඩ්ඪකිරතන්පමාගණන පාගෙන ගයොගජත්වා කගරොන්තස්ස, එගතගනව

‘‘ඌනකං කගරොන්තස්සා’’ති ඉෙං උපලක්ඛිතං. තස්සාති තස්ස

අ්පමාණිකස්ස. ඡින්දිත්වාති අටනිගතො ගහට්ඨා වඩ්ඪකිරතනාතිරිත්තං
ඨානං ඡින්දිත්වා. 
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1816. පමාණකතො නිඛණිත්වාති එත්ථ ‘‘අධික’’න්ති සාමත්ථියා
ලබ්භති, පමාණගතොඅධිකංඨානංනිඛණිත්වා, අන්ගතොභූමිං පගවගසත්වාති 

වුත්තංගහොති. උත්තානංවාපීතිඋද්ධංපාෙංකත්වාභූමියං වාොරුඝටිකාසු

වා ඨගපත්වා. අට්ටං වා  න්ධිත්වා පරිභුඤ් කතොති උක්ඛිපිත්වා
තුලාසඞ්ඝාගටඨගපත්වාඅට්ටංබන්ධිත්වා පරිභුඤ්ජන්තස්සඅනාපත්ති. 

මඤ්චකථාවණ්ණනා. 

1817. තූලං ඔනද්ධගමත්ථාති තූකලොනද්ධං, තූලං පක්ඛිපිත්වා උපරි 
චිමිලිකාය ඔනද්ධං, ‘‘තූලං නාම තීණි තූලානි රුක්ඛතූලං ලතාතූලං
ගපොටකිතූල’’න්ති (පාචි. 528) වුත්තතූලානං අඤ්ඤතරං පක්ඛිපිත්වාඋපරි 

පිගලොතිකායසිබ්බිත්වාකතන්තිවුත්තංගහොති. කපොටකිතූලන්තිඑරකතූලාදි
යංකිඤ්චිතිණජාතීනංතූලං.උද්ොලනගමව උද්ොලනකං, තංඅස්සඅත්ථීති 

උද්දාලනෙන්ති වුත්තනයගමව. අතික්කන්තා ඊති උපද්ෙගවො ගයන ගසො

අනීති, භගවා, ගතන අනීතිනා. 

1818. ආකයොක ති ආගයොගපත්ගත.  න්ධකනති කායබන්ධගන. 

අංස ද්ධකෙති අංසබන්ධනගක. බිබ්ක ොහකනති උපධාගන. ථවිොති

පත්තථවිකා. ථවිොදීසූති ආදි-සද්ගෙන සිපාටිකාදීනං සඞ්ගගහො. ථවිකාදීසු
තූගලොනද්ගධසුපරිභුත්ගතසුභික්ඛුගනොඅනාපත්තීති ගයොජනා. 

1819. අඤ්කඤන ච ෙතන්ති එත්ථ ‘‘මඤ්චං වා පීඨං වා’’ති

පකරණගතො ලබ්භති. උද්දාකලත්වාති පිගලොතිකං උ්පාගටත්වා තූලං

අපගනත්වා. නයාතිසමුට්ඨානාෙගයො. 

තූගලොනද්ධකථාවණ්ණනා. 

1820. නිසීදනන්ති නිසීෙනචීවරං. පමාණකතොති ‘‘තත්රිෙං පමාණං, 
දීඝගසො ද්ගව විෙත්ථිගයො සුගතවිෙත්ථියා, තිරියං දියඩ්ඪං, ෙසා විෙත්ථී’’ති
(පාචි. 531) වුත්තපමාණගතො. පමාණාතික්කගම පගයොගග තස්ස දුක්කටං
සියාතිගයොජනා. 

1821. සච්කඡදන්ති පමාණගතො අතිරිත්තපගෙසස්ස

ගඡෙනකිරියාසහිතපටිකම්මං පාචිත්තියමුදීරිතන්ති අත්ගථො. තස්සාති
නිසීෙනස්ස. ද්වීසු ඨාගනසු ඵාගලත්වා තිස්ගසො ෙසා කාතබ්බා සියුන්ති
ගයොජනා. 

1822. තදූනෙන්ති තගතො පමාණගතො ඌනකං. විතානාදිං 

ෙකරොන්තස්සාති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන 

අත්ථරණසාණිපාකාරභිසිබිබ්ගබොහනානං සඞ්ගගහො. ‘‘සඤ්චරිත්තසමා 

නයා’’තිඉෙංවුත්තත්ථගමව. 
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නිසීෙනකථාවණ්ණනා. 

1823. කරොක ති කණ්ඩුපිළකාදිගරොගග සති. යථාහ ‘‘අනුජානාමි
භික්ඛගවයස්ස කණ්ඩු වාපිළකාවාඅස්සාගවොවාථුල්ලකච්ඡුවාආබාගධො, 

තස්ස කණ්ඩුපටිච්ඡාදි’’න්ති (මහාව.354). එත්ථ ෙණ්ඩූති කච්ඡු. පිෙොති

ගලොහිතතුණ්ඩිකාසුඛුමපිළකා. අස්සාකවොතිඅරිසභගන්ෙලමධුගමහාදිවගසන

අසුචිපග්ඝරණං. ථුල්ලෙච්ඡු වා ආ ාකධොති මහාපිළකාබාගධො වුච්චති. 

පමාණකතොති ‘‘තත්රිෙං පමාණං, දීඝගසො චතස්ගසො විෙත්ථිගයො 
සුගතවිෙත්ථියා, තිරියංද්ගවවිෙත්ථිගයො’’ති(පාචි.538) වුත්ත්පමාණගතො. 

කණ්ඩුපටිච්ඡාදිකථාවණ්ණනා. 

1825. පමාකණකනවාති ‘‘තත්රිෙං පමාණං, දීඝගසො ඡ විෙත්ථිගයො 
සුගතවිෙත්ථියා, තිරියං අඩ්ඪගතයයා’’ති (පාචි. 543) වුත්ත්පමාගණගනව. 

පමාණාතික්ෙකමති වස්සිකසාටිකාය යථාවුත්තපමාණගතො අතික්කමගන, 

නිමිත්තත්ගථ ගචතං භුම්මං. තස්ස භික්ඛුස්ස. නකයොති 
ගඡෙනපාචිත්තියාදිගකොවිනිච්ඡයනගයො. 

වස්සිකසාටිකකථාවණ්ණනා. 

1826. සුගතස්ස චීවගරන තුලය්පමාණං චීවරං ගයො භික්ඛු සගච

කාගරයය, තස්සචීවරස්ස ෙරකණ තස්සභික්ඛුස්ස දුක්ෙටංසියාති ගයොජනා.
තුලයංපමාණංයස්සාතිවිග්ගගහො. 

1827. අත්තගනො වත්ථානං කරණකාරාපනං විනා අඤ්ඤගතො
පටිලාගභො නාම නත්ථි, සූචිකම්මපරිගයොසාගන චීවරසරූපස්ස

පටිලාගභොගයගවත්ථ පටිලාකභොතිවිඤ්ඤායති. 

1828. තස්සාති යං ‘‘සුගතස්ස චීවගරනා’’ති වුත්තං, තස්ස
සුගතචීවරස්ස. දීඝගසො පමාගණන සුගතස්ස විෙත්ථියා නව විෙත්ථිගයො, 

තිරියං පමාගණන ඡ විෙත්ථිගයො විනිද්දිට්ඨා සික්ඛාපගෙගයව කථිතාති
ගයොජනා. 

නන්ෙකථාවණ්ණනා. 

රාජවග්ගගොනවගමො. 

ඉතිවිනයත්ථසාරසන්දීපනියාවිනයවිනිච්ඡයවණ්ණනාය 

පාචිත්තියකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඨගමොභාගගොනිට්ඨිගතො. 
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නගමොතස්සභගවගතොඅරහගතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

විනයපිටකෙ 

විනයවිනිච්ඡය-ටීො 

(දුතිකයොභාක ො) 

පාටිකදසනීයෙථාවණ්ණනා 

1830-1. එවං නාතිසඞ්ගඛපවිත්ථාරනගයන ද්ගවනවුති පාචිත්තියානි

ෙස්ගසත්වා තෙනන්තරං නිද්දිට්ගඨ පාටිගෙසනීගය ෙස්ගසතුමාහ ‘‘කයො

චන්තරඝර’’න්තිආදි. තත්ථ අන්තරඝරන්ති රථිකාදිමාහ. යථාහ
‘‘අන්තරඝරංනාමරථිකාබූහං සිඞ්ඝාටකංඝර’’න්ති. 

ගයො පන භික්ඛු අන්තරඝරං පවිට්ඨාය අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා
හත්ථගතො යං කිඤ්චි ඛාෙනං, ගභොජනම්පි වා සහත්ථා පටිග්ගණ්ගහයය, 

තස්ස භික්ඛුගනො ගහගණ දුක්කටං, කභොක  අජ්ගඣොහාගර පාටිගෙසනීයං
සියාතිගයොජනා. 

ඉගතො පට්ඨාය චතස්ගසො ගාථා උ්පටිපාටියා ගපොත්ථගකසු ලිඛිතා, 
තාසං අයංපටිපාටි– ‘‘එත්ථන්තරඝර’’න්තිතතියා, ‘‘තස්මාභික්ඛුනියා’’ති
චතුත්ථී, ‘‘රථිකාදීසූ’’තිපඤ්චමී, ‘‘රථිකායපිවා’’තිඡට්ඨී.පටිපාටි පනායං
මාතිකට්ඨකථක්කගමනගවදිතබ්බා.ඉමායපටිපාටියාතාසංඅත්ථවණ්ණනා
ගහොති– 

1832-3. පුරිමගාථාද්වගයන පෙභාජනාගතසාමඤ්ඤවිනිච්ඡයං

ෙස්ගසත්වා ඉොනි අට්ඨකථාගතං විගසසං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘එත්ථා’’තිආදි.

තත්ථ එත්ථාති ඉමස්මිං පඨමපාටිගෙසනීයසික්ඛාපගෙ. තස්සාති

අඤ්ඤාතිකභික්ඛුනියා. වාෙයකතොති‘‘අන්තරඝරංපවිට්ඨායා’’තිවචනගතො. 

හි-සද්ගෙොගහතුම්හි.යස්මාභික්ඛුස්සඨිතට්ඨානං න්පමාණන්ති අට්ඨෙථාය 

(පාචි.අට්ඨ.553) වණ්ණිතං, තස්මාආරාමාදීසුඨත්වාගෙන්තියා භික්ඛුනියා 

හත්ථගතො වීථිආදීසුඨත්වාගයොපටිග්ගණ්ගහයයගච, එවං පටිග් ණ්හකතො 
තස්ස භික්ඛුගනො න ගෙොගසොති ගයොජනා. පරිගභොගස්ස 

පටිග්ගහණමූලකත්තා නකදොකසො. ‘‘පටිග් ණ්හකතො’’තිඉමිනාපරිගභොගග
පාටිගෙසනීයාභාගවොචදීපිගතො ගහොති. 

1834. සගච භික්ඛුනී රථිකාදීසු ඨත්වා ගභොජනං ගෙති, භික්ඛු
අන්තරාරාගම ඨත්වා පටිග්ගණ්හාති ගච, තස්ස ආපත්තීති ගයොජනා.

ගාථාබන්ධවගසන ‘‘භික්ඛුනි කභො න’’න්ති රස්සත්තං. ආපත්තීති ච 
පටිග්ගහණපරිගභොගගසුදුක්කටපාටිගෙසනීයාපත්තිගයොසන්ධායවුත්තං. 
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1835. රථිකාදීසු ඨත්වා භික්ඛුනී ගභොජනං ගෙති ගච, තං රථිකායපි

වා…ගප.… අයං නගයොති ගයොජනා. තත්ථ රථිොති රච්ඡා.  ූහන්ති 

අනිබ්බිජ්ඣිත්වා ඨිතා ගතපච්චාගතරච්ඡා. සන්ධි නාම ඝරසන්ධි. 

සිඞ්ඝාටෙන්තිචතුක්ගකොණංවාතිගකොණංවා මග්ගසගමොධානට්ඨානං. අයං

නකයොති‘‘ආපත්තී’’තිඅනන්තරගාථාය වුත්තනගයො. 

1837. ආමිගසන අසම්භින්නරසං සන්ධාය ඉෙං දුක්කටං භාසිතං.
ආමිගසන සම්භින්ගන එකරගස යාමකාලිකාදිම්හි පටිග්ගගහත්වා
අජ්ගඣොහාගර පාටිගෙසනීයාපත්තිසියාතිගයොජනා. 

1838. එෙකතොඋපසම්පන්නහත්ථකතොති භික්ඛුනීනං සන්තිගක
උපසම්පන්නාය හත්ථගතො.යථාහ ‘‘එකගතොඋපසම්පන්නායාතිභික්ඛුනීනං
සන්තිගක උපසම්පන්නායා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 553). භික්ඛූනං සන්තිගක
උපසම්පන්නායපනයථාවත්ථුකගමවාති. 

1839. අඤ්ඤාතිකාය ඤාතිකසඤ්ඤිස්ස, තගථව විමතිස්ස ච
දුක්කටන්තිගයොජනා. 

1840. අඤ්ඤාතිකාය ොගපන්තියා භූමියා නික්ඛිපිත්වා ෙෙමානාය වා
අන්තරාරාමාදීසු ඨත්වා ගෙන්තියා පටිග්ගණ්හගතො භික්ඛුස්ස අනාපත්තීති

ගයොජනා. අන්තරාරාමාදීසූති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන 

භික්ඛුනුපස්සයතිත්ථියගසයයාපටික්කමනාදිං සඞ්ගණ්හාති. පටික්ෙමනං 
නාමගභොජනසාලා. 

1841. ගාමගතො බහිනීහරිත්වාගෙතීතිගයොජනා. 

1842. හත්ථකතොති එත්ථ ‘‘ගහගණ’’ති ගසගසො. තථාති අනාපත්ති.
සමුට්ඨානංඉෙංසික්ඛාපෙංඑළකගලොගමනසමංමතන්තිගයොජනා. 

පඨමපාටිගෙසනීයකථාවණ්ණනා. 

1843-4. අවුත්කතති වක්ඛමානනගයන අවුත්ගත. එගකනපි ච

භික්ඛුනාති සම්බන්ගධො. අපසක්ොති අපගච්ඡ. ආදි-අත්ථවාචිනා ඉති-
සද්ගෙන ‘‘අපසක්කතාව, භගිනි, යාවභික්ඛූභුඤ්ජන්තී’’ති වාකයගසගසො

සඞ්ගහිගතොතිෙට්ඨබ්ගබො.ඉමිනාඅපසාෙනාකාගරො සන්ෙස්සිගතො. ‘‘එකෙනපි

චභික්ඛුනා’’ති ඉමිනාඅවකංගසොෙස්සිගතො.උක්කංගසොපන‘‘ගතහිභික්ඛූහි

සා භික්ඛුනී අපසාගෙතබ්බා’’ති පාළිගතොපි ෙට්ඨබ්ගබො. ‘‘ආමිස’’න්ති 
සාමඤ්ඤවචගනපිපඤ්චන්නංගභොජනානංඅඤ්ඤතරස්ගසවගහණං.යථාහ

‘‘පඤ්චන්නං ගභොජනානං අඤ්ඤතගරනා’’ති. කභොක ති ච 

එෙකතොඋපසම්පන්නන්තිචවුත්තත්ථගමව. 
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1845. තකථවාති දුක්කටං. තත්ථාතිඅනුපසම්පන්නාය. 

1846. අත්තගනො භත්ගත දින්ගනපි ඉමිනා සික්ඛාපගෙන අනාපත්ති, 

පුරිමසික්ඛාපගෙන පන ආපත්තිසම්භවා ‘‘න කදතී’’ති වුත්තං. යථාහ
‘‘අත්තගනොභත්තංොගපති, න ගෙතීතිඑත්ථසගචපිඅත්තගනොභත්තංගෙති, 
ඉමිනාසික්ඛාපගෙනඅනාපත්තිගයව, පුරිමසික්ඛාපගෙනආපත්තී’’ති (පාචි.

අට්ඨ.558). තථාති අනාපත්ති.උභයසික්ඛාපගෙහිපිඅනාපත්තිංෙස්ගසතුමාහ 

‘‘පකදති කච’’ති.යථාහ ‘‘අඤ්ගඤසංභත්තංගෙති, නොගපතීතිඑත්ථපන
සගචපි ොගපයය, ඉමිනා සික්ඛාපගෙන ආපත්ති භගවයය, ගෙන්තියා පන
ගනවඉමිනා, නපුරිගමන ආපත්තී’’ති. 

1847. භික්ඛුනීයංන දින්නං, තං ොගපති, යත්ථවාන දින්නං, තත්ථ

ොගපති, තම්පි සබ්ක සං මිත්තාමිත්තානංසමංොගපති, තත්ථාපි අනාපත්ති. 

1848. සික්ඛමානාවාසාමගණරිකාවා‘‘ඉධසූපංගෙථ, ඔෙනංගෙථා’’ති 

කවොසාසන්තී විධානං කගරොන්තී ඨිතා, තං අනපසාගෙන්තස්ස අනාපත්ති. 
පඤ්ගචව ගභොජනානි විනා අඤ්ඤං ගවොසාසන්තිං භික්ඛුනිං
අනපසාගෙන්තස්ස අනාපත්ති. අනපසාගෙන්තස්ස උම්මත්තකාදිගනොපි
අනාපත්තීතිගයොජනා. 

1849. සමුට්ඨානන්ති එත්ථ ‘‘ඉමස්සා’’ති ගසගසො. ගභොජනං කිරියං, 

ගවොසාසන්තියාඅනිවාරණංඅකිරියන්තිඑවමිෙං ක්රියාක්රියං. 

දුතියපාටිගෙසනීයකථාවණ්ණනා. 

1850-1. කසක්ඛන්තිසම්මකතති‘‘ගසක්ඛසම්මතංනාමකුලංයංකුලං 
සද්ධාය වඩ්ඪති, ගභොගගන හායති, එවරූපස්ස කුලස්ස ඤත්තිදුතිගයන
කම්ගමන ගසක්ඛසම්මුති දින්නා ගහොතී’’ති (පාචි. 567) වුත්තං ඉෙං කුලං

ගසක්ඛසම්මතංනාම. ගතනාහ ‘‘ලද්ධසම්මුතිකෙකුකල’’ති.ලද්ධාසම්මුති
ගයනාති විග්ගගහො.ඝරූපචාරංඔක්කන්ගතනිමන්තිගතොපිඅනිමන්තිගතොව

ගහොතීතිආහ ‘‘ඝරූපචාකරොක්ෙමනා පුබ්ක වා’’ති. යථාහ ‘‘අනිමන්තිගතො
නාම අජ්ජතනායවාස්වාතනාය වාඅනිමන්තිගතො, ඝරූපචාරංඔක්කමන්ගත 
නිමන්ගතති, එගසොඅනිමන්තිගතොනාමා’’ති(පාචි.567). 

‘‘අගිලාගනො නාම ගයො සක්ගකොති පිණ්ඩාය චරිතු’’න්ති වුත්තත්තා 

භික්ඛාය චරිතුං සමත්ගථො අගිලාගනො නාම.  කහත්වාති සහත්ථා 

පටිග්ගගහත්වා. ‘‘ආමිස’’න්ති ඉමිනා සම්බන්ගධො. යථාහ ‘‘ඛාෙනීයං වා

ගභොජනීයං වා සහත්ථා පටිග්ගගහත්වා’’ති (පාචි. 567).  හකණති එත්ථ
‘‘ආහාරත්ථායා’’තිගසගසො. 
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1853. තත්ථාතිඅගසක්ඛසම්මගතකුගල. තකථව පරිදීපිතන්තිදුක්කටං
පරිදීපිතං. 

1854. නිමන්තිතස්ස වාති එත්ථ වා-සද්ගෙන නිමන්තිතස්ස අවගසසං
ගණ්හාති. යථාහ ‘‘නිමන්තිතස්ස වා ගිලානස්ස වා ගසසකං භුඤ්ජතී’’ති.

අඤ්ගඤසංභික්ඛාතත්ථදීයතීතිගයොජනා. තත්ථාතිතස්මිංගසක්ඛසම්මගත
කුගල. 

1855. යත්ථ ෙත්ථචීති ආසනසාලාදීසුයත්ථකත්ථචි. නිච්චභත්තාදිකෙ

වාපීති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන
සලාකභත්තපක්ඛිකඋගපොසථිකපාටිපදිකභත්තානං ගහණං. 

1856. ද්වාකරති එත්ථ ‘‘ඨගපත්වා’’ති ගසගසො. සම්පත්කතති එත්ථ
‘‘පච්ඡා’’ති ගසගසො. යථාහ ‘‘සගචපි අනාගගත භික්ඛුම්හි පඨමංගයව
නීහරිත්වාද්වාගරඨගපත්වාපච්ඡාසම්පත්තස්සගෙන්ති, වට්ටතී’’ති (පාචි.
අට්ඨ.569). 

1857. මහාපච්චරියා(පආචි. අට්ඨ. 569) ගතවිනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘භික්ඛු’’න්තිආදි. සමුට්ඨාකනෙකූපමන්ති සමුට්ඨානගතො
එළකගලොමසික්ඛාපෙසදිසන්ති අත්ගථො. 

තතියපාටිගෙසනීයකථාවණ්ණනා. 

1858-9. ‘‘පඤ්චන්නං පටිසංවිදිතං, එතං අ්පටිසංවිදිතං නාමා’’ති

වචනගතො ච ඉධාපි ‘‘සහධම්මිකඤාපිත’’න්ති වක්ඛමානත්තා ච අ හට්ඨ-
සද්ගෙන පරිබ්බාජකානං ගහණං. වුත්තගමව නයං ගවොහාරන්තගරන

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘ඉත්ථියා පුරිකසන වා’’ති. ‘‘යානි ගඛො පන තානි

ආරඤ්ඤකානි ගසනාසනානී’’ති (පාචි. 573) වචනගතො ආරාමන්ති

ආරඤ්ඤකාරාමමාහ. සගච එවමාගරොචිතං පටිසංවිදිතන්ති හි වුත්තං 

පෙභාජගනති (පාචි.573) ගයොජනා. පටිසංවිදිතන්තිපගගවනිගවදිතං. 

1860. පච්ඡා යථාගරොචිතංතගමවවාතස්සචපරිවාරංකත්වාඅඤ්ඤං
බහුංවාආහරීයතු, තම්පි පටිසංගවදිතංනාමාතිගයොජනා. 

1861. යාගුයාවිදිතංෙත්වාතිඑත්ථ‘‘තංඨගපත්වා’’තිඉෙංසාමත්ථියා 
ලබ්භති.ඉෙම්පිවිදිතංකුරුන්දියංවට්ටතීතිවුත්තන්තිගයොජනා. 

1862. පනාති අපි-සද්ෙත්ගථො. අඤ්ඤානිපි කුලානීති ගයොජනා. එත්ථ
‘‘අසුකංනාමකුලං පටිසංගවදිතංකත්වාඛාෙනීයාදීනිගගහත්වාගච්ඡතීති 

සුත්වා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 573) අට්ඨෙථාගසගසො. කතනාති
කතපටිසංගවදිගතන.තම්පිචසබ්බංවට්ටතීතිගයොජනා. 
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1863. එවං යං අනාකරොචිතන්ති ‘‘ආරාමං වා උපචාරං වා

පවිසිත්වා’’තිආදිනා නගයන යං පඨමං අනිගවදිතං. ‘‘එව’’න්ති ඉෙං ‘‘යං 

ආරාමමනාභත’’න්ති ඉමිනාපි ගයොගජතබ්බං. එවන්ති ‘‘තස්ස පරිවාරං

කත්වා’’තිආදිනා පකාගරන. ‘‘තං අසංවිදිතං නාමා’’ති ඉෙං
‘‘සහධම්මිකඤාපිත’’න්ති ඉමිනාපි ගයොගජතබ්බං. යථාහ ‘‘පඤ්චන්නං

පටිසංවිදිතං, එතං අ්පටිසංවිදිතං නාමා’’ති (පාචි. 573). අට්ඨෙථායඤ්ච 
‘‘පඤ්චන්නංපටිසංවිදිතන්තිපඤ්චසුසහධම්මිගකසුයංකිඤ්චිගපගසත්වා
‘ඛාෙනීයං වා ගභොජනීයං වා ආහරිස්සාමා’ති පටිසංවිදිතං කතම්පි
අ්පටිසංවිදිතගමවාතිඅත්ගථො’’ති (පාචි.අට්ඨ.573) වුත්තං. 

1864. ොරාකපත්වාතිඑත්ථ‘‘පටිසංවිදිත’’න්තිගසගසො. 

1865. භික්ඛුනාවාගන්ත්වා අන්තරාමග්ගගගගහතබ්බන්තිගයොජනා. 

එවමෙත්වාති ‘‘බහිආරාමං ගපගසත්වා’’තිආදිනා වුත්තවිධානං අකත්වා. 

උපචාරකතොතිඑත්ථභුම්මත්ගථගතො-පච්චගයොගවදිතබ්ගබො. 

1868. ‘‘පටිසංවිදිකත’’තිආදීනං පොනං ‘‘අනාපත්ගත වා’’ති ඉමිනා

සම්බන්ගධො. පටිසංවිදිකතති එත්ථ ‘‘ගිලානස්සා’’ති ගසගසො. පටිසංවිදිගත

අනාපත්ති, ගිලානස්සාපිඅනාපත්ති, අ්පටිසංවිදිගතපි තස්ස පටිසංවිදිතස්ස
අවගසසගක වා ගිලානස්ස අවගසසගක වා අනාපත්ති එවාති සම්බන්ගධො. 

යථාහ අනාපත්තිවාකර ‘‘පටිසංවිදිතස්ස වා ගිලානස්ස වා ගසසකං 
භුඤ්ජතී’’ති(පාචි.575). බහාරාගමපටිග්ගගහත්වාඅන්ගතොගයවභුඤ්ජගතො

අස්ස අනාපත්තීති ගයොජනා.  කහත්වා වාති එත්ථ වා-සද්ගෙො
‘‘තස්සා’’තිආදීසුපිගයොගජතබ්ගබො. 

1869. තත්ථාති තස්මිං ආරඤ්ඤකාරාගම. ඛාෙගතො අනාපත්ති එවාති
ගයොජනා, තත්ථ‘‘අඤ්ගඤනක්පියංකත්වාදින්නානී’’තිගසගසො. 

චතුත්ථපාටිගෙසනීයකථාවණ්ණනා. 

ඉතිවිනයත්ථසාරසන්දීපනියාවිනයවිනිච්ඡයවණ්ණනාය 

පාටිගෙසනීයකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කසඛියෙථාවණ්ණනා 

1870. එවං පාටිගෙසනීයවිනිච්ඡයංෙස්ගසත්වාතෙනන්තරංඋද්දිට්ඨානං

ගසඛියානං විනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘කයො අනාදරිකයකනවා’’තිආදි. කයොති

ගථගරො වා නගවො වා මජ්ඣිගමො වා. එත්ථ අනාදරියං නාම සඤ්චිච්ච
ආපත්තිආපජ්ජනං, නිවාසනාදිවත්ථස්ස උග්ගහගණ නිරුස්සාහඤ්ච. 

පච්ඡකතොපි වාතිඑත්ථ වා-සද්ගෙන ‘‘පස්සගතොපි වා’’තිඉෙං සඞ්ගණ්හාති. 

තස්සචාතිඑත්ථ ච-සද්ගෙො වක්ඛමානසමුච්චගයො. 
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1871. න ගකවලං වුත්තනගයන නිවාගසන්තස්ගසව ගහොති, 

ඛන්ධොගතහත්ථිගසොණ්ඩාදිආකාගරනාපි නිවාගසන්තස්ස දුක්කටං 

ගහොතීතිආහ ‘‘හත්ථිකසොණ්ඩාදී’’තිආදි. හත්ථිගසොණ්ඩාදිනිවාසනං පරගතො 

ඛුද්දෙවත්ථුක්ඛන්ධකෙ (චූළව. 280) ආවි භවිස්සති. පරිමණ්ඩලන්ති

සමන්තගතොමණ්ඩලංකත්වා. වත්ථබ් න්තිනිවත්ථබ්බංනිවාගසතබ්බන්ති
අත්ගථො. 

1872.  ාණුමණ්ඩලකතො කහට්ඨාති එත්ථ ‘‘ජඞ්ඝට්ඨිසීසගතො

පට්ඨායා’’ති ගසගසො. අට්ඨඞ්ගුලප්පමාණෙන්ති වඩ්ඪකිඅඞ්ගුගලන
අට්ඨඞ්ගුලමත්තන්ති ආචරියා. ‘‘ගයො පන සුක්ඛජඞ්ගඝො වා
මහාපිණ්ඩිකමංගසො වා ගහොති, තස්ස සාරු්පත්ථාය ජාණුමණ්ඩලගතො
අට්ඨඞ්ගුලාධිකම්පි ඔතාගරත්වා නිවාගසතුං වට්ටතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 576) 

අට්ඨෙථං සඞ්ගණ්හිතුමාහ ‘‘තකතොඌනංන වට්ටතී’’ති. 

1873. අසඤ්චිච්චඅපරිමණ්ඩලංනිවාගසන්තස්සඅනාපත්තීතිගයොජනා.

එවමුපරිපි. අසඤ්චිච්චාති ‘‘අපරිමණ්ඩලං නිවාගසස්සාමී’’ති එවං
අසඤ්චිච්ච, අථ ගඛො ‘‘පරිමණ්ඩලංගයව නිවාගසස්සාමී’’ති විරජ්ඣිත්වා

අපරිමණ්ඩලංනිවාගසන්තස්ස අනාපත්ති. අසතිස්සාපීති අඤ්ඤවිහිතස්සාපි

තථා නිවාගසන්තස්ස අනාපත්ති. අ ානන්තස්සාති ගකවලං පරිමණ්ඩලං
නිවාගසතුංඅජානන්තස්සඅනාපත්ති.අපිචනිවාසනවත්තංඋග්ගගහතබ්බං. 
උග්ගහිතවත්ගතොපිසගච‘‘ආරුළ්හ’’න්තිවා‘‘ඔරුළ්හ’’න්තිවානජානාති, 

තස්සාපි අනාපත්තිගයව. ගිලානස්සාති යස්ස ජඞ්ඝාය වා පාගෙ වා වගණො 
ගහොති, තස්ස උක්ඛිපිත්වා වා ඔතාගරත්වා වා නිවාගසන්තස්ස අනාපත්ති. 

පාකදොති ගචත්ථ පාෙසමීපං අධි්ගපතං. ආපදාසූති වාළා වා ගචොරා වා
අනුබන්ධන්ති, එවරූපාසුආපොසු අනාපත්ති. 

පරිමණ්ඩලකථාවණ්ණනා. 

1874. උකභො කෙොකණ සමං ෙත්වාති පාරුපනස්ස එකංගස කතස්ස
පිට්ඨිපස්ගස, උෙරපස්ගස ච ඔලම්බමාගන උගභො කණ්ගණ හත්ථිපිට්ගඨ

ගණ්ඩා විය සමං කත්වා. පරිමණ්ඩලං ෙත්වාති එතස්ගසව අත්ථපෙං. 

සාදරන්ති භාවනපුංසකනිද්ගෙගසො. සාෙරං වා පාරුපිතබ්බන්ති ගයොජනා, 

සාෙරං පාරුපනං කත්තබ්බන්ති අත්ගථො. එවං අෙකරොන්තස්සාති 
පාරුපනවත්ගතආෙරංජගනත්වාඑවංඅපාරුපන්තස්ස. 

1875. ‘‘පරිමණ්ඩලංනිවාගසස්සාමීතිසික්ඛාකරණීයා’’ති(පාචි.576) 
වා ‘‘පරිමණ්ඩලං පාරුපිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා’’ති (පාචි. 577) වා

‘‘අන්තරඝගර’’තිඅවිගසගසත්වා වුත්තත්තාආහ ‘‘අවිකසකසනවුත්ත’’න්ති.
ඉෙං සික්ඛාපෙද්වයං යස්මා අවිගසගසන වුත්තං, තස්මා ඝගර, විහාගර වා

කාතබ්බං පරිමණ්ඩලන්ති ගයොජනා. ඝකරති අන්තරඝගර. විහාකර වාති



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො භික්ඛුවිභඞ්ගගො 
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බුද්ධුපට්ඨානාදිකාලං සන්ධාය වුත්තං. පරිමණ්ඩලං ෙත්තබ් න්ති
පරිමණ්ඩලගමව නිවාගසතබ්බංපාරුපිතබ්බන්තිඅත්ගථො. 

දුතියං. 

1876. උගභො ගකොගණ සමං කත්වාති සම්බන්ගධො. ගීවගමව ච
අනුවාගතනඡාගෙත්වාතිගයොජනා. 

1877. තථා අෙත්වාති යථාවුත්තවිධානං අකත්වා.  ත්තූනිපීති උගභො

අංසකූටානිපි. උරම්පි චාති හෙයම්පි. විවරිත්වාති අ්පටිච්ඡාගෙත්වා. 

යථාොමන්ති ඉච්ඡානුරූපං.  ච්ඡකතොති එත්ථ ‘‘අන්තරඝගර’’ති ගසගසො. 

අන්තරඝරං නාමගාගම වා ගහොතු විහාගර වා, පචිත්වා භුඤ්ජිත්වා ගිහීනං
වසනට්ඨානං. 

තතියං. 

1878-9. ‘‘මණි න්ධකතො’’ති ඉමිනාපි ‘‘ගහට්ඨා’’ති ගයොගජතබ්බං. 

වාසූප ස්සාති එත්ථ ‘‘කායං විවරිත්වා නිසීෙගතො’’ති ගසගසො. වාසූපක ො 
නාම රත්තිවාසත්ථාය උපගගතො, එගතන වාසත්ථාය අන්තරඝරං
උපගච්ඡන්ගතන සු්පටිච්ඡන්ගනගනව උපගන්තබ්බන්ති දීපිතං ගහොති, 
එගතගනව වාසූපගතස්ස සන්තිකං උපගතස්ස යථාකාමං ගමගන න

ගෙොගසොති ච වුත්තගමව ගහොති. ගතනාහ  ණ්ඨිපකද ‘‘එකදිවසම්පි
වාසූපගතස්ස සන්තිකං යථාසුඛං ගන්තුං වට්ටති, ගකො පන වාගෙො
චතුපඤ්චාහංවාසමධිට්ඨාය වසිතභික්ඛූනංසන්තික’’න්ති. 

චතුත්ථං. 

1880. සුවිනීකතනාතිහත්ථපාොනංඅකීළාපගනගනවසුට්ඨුවිනීගතන. 

පඤ්චමං. 

1881. ගාථාබන්ධවගසන ‘‘සතීමතා’’ති දීගඝො කගතො. අවිොකරනාති

තංතෙවගලොකාසහිගතන. යුගං මත්තා පමාණං එතස්සාති යු මත්තං, 

රථයුගං චතුහත්ථ්පමාණං, තත්තකං පගෙසං. කපක්ඛිනාති
ඔගලොගකන්ගතන.‘‘භික්ඛුනා ඔක්ඛිත්තචක්ඛුනා’’තිපෙච්ගඡගෙො. 

1882. අන්තරඝගර යත්ථ කත්ථචිපි එකස්මිම්පි ඨාගන ඨත්වාති
ගයොජනා. එවං වුත්ගතපි තථාරූගප අන්තරාගය සති ගච්ඡගතොපි

ඔගලොගකතුං ලබ්භති. එෙස්මිං පන ඨාකන ඨත්වාති එත්ථ ගච්ඡන්ගතොපි
පරිස්සයාභාවං ඔගලොගකතුං ලබ්භතිගයව. ‘‘තථා ගාගම පූජ’’න්ති 

 ණ්ඨිපකදසු වුත්තං. පි-සද්ගෙොපන-සද්ෙත්ගථො, ඔගලොගකතුංපනවට්ටතීති
වුත්තං ගහොති. 
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1883. ඔකලොකෙන්කතො තහං තහන්ති ගයො අනාෙරියං පටිච්ච තං තං
දිසාභාගං පාසාෙංකූටාගාරංවීථිංඔගලොගකන්ගතො. 

සත්තමං. 

1884. එෙකතො වාපීති එකඅංසකූටගතො වා. උභකතො වාපීති

උභයංසකූටගතො වා. ඉන්දඛීලෙකතො අන්කතොති ගාමද්වාරින්ෙඛීලගතො
අන්ගතො, ඝගරතිවුත්තං ගහොති. 

නවමං. 

1885. තථානිසින්නොකලපීතිඉන්ෙඛීලස්සඅන්ගතොනිසින්නකාගලපි. 

කුණ්ඩිකං නීහරන්ගතන ච චීවරං අනුක්ඛිපිත්වා දාතබ් ා කුණ්ඩිකාති

ගයොජනා. කුණ්ඩිෙන්ති ච උපලක්ඛණමත්තං. ධම්මකරණාදීසුපි එගසව
නගයො. 

ෙසමං. 

පඨගමොවග්ගගො. 

1886. ගන්තුඤ්ගචව නිසීදිතුඤ්ච න වට්ටතීති ගයොජනා. ච-සද්ගෙො 

කිරියාසමුච්චගයො. හසනීයස්මිං වත්ථුස්මින්ති හාසජනගක කාරගණ. 

සිතමත්තන්තිමන්ෙහාසං. 

පඨමදුතියානි. 

1887. අප්පසද්කදනාති ‘‘කිත්තාවතාඅ්පසද්ගෙො ගහොති? ද්වාෙසහත්ගථ
ගගගහ ආදිම්හි සඞ්ඝත්ගථගරො, මජ්ගඣ දුතියත්ගථගරො, අන්ගත 
තතියත්ගථගරොතිඑවංනිසින්ගනසුයංසඞ්ඝත්ගථගරොදුතියත්ගථගරනසද්ධිං
මන්ගතති, දුතියත්ගථගරොතස්සසද්ෙඤ්ගචවසුණාති, කථඤ්චවවත්ථගපති.
තතියත්ගථගරො පන සද්ෙගමව සුණාති, කථං න වවත්ථගපති. එත්තාවතා
අ්පසද්ගෙො ගහොතී’’ති (පාචි. 588) වුත්තඅ්පසද්ෙයුත්ගතන. සගච පන
තතියත්ගථගරොකථඤ්ච වවත්ථගපති, මහාසද්ගෙොනාමගහොතීති. 

තතියං. 

1888. ොයප්පචාලෙං ෙත්වාති කායං චාගලත්වා චාගලත්වා. උපරිපි

එගසව නගයො.හත්ථස්සවුත්තලක්ඛණත්තා ‘‘ ාහූ’’තිමණිබන්ධගතො යාව
අංසකූටාගගහතබ්බා. 

1889. උජුංපග් කහත්වාතිඋජුංඨගපත්වා. ආසිතබ් න්තිනිසීදිතබ්බං.
‘‘සගමනඉරියාපගථනතූ’’ති පෙච්ගඡගෙො. 
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1890. ඉත්ථම්භූගත කරණවචනං. ගමනපටිසංයුත්ගතසු සික්ඛාපගෙසු

ගමනස්සඅසම්භගවොතිආහ ‘‘නිසීදකනනයුත්කතසූ’’ති. 

පඤ්චමඡට්ඨසත්තමට්ඨමනවමානි. 

දුතිගයොවග්ගගො. 

1891. ඛම්භං ෙත්වාති කටියා එකපස්ගස වා ද්වීසු වා පස්ගසසු 
ක්පරසන්ධිගතොආභුජිත්වාහත්ථංඨගපත්වා.යථාහ– ‘‘ඛම්භකගතොනාම
කටියංහත්ථං ඨගපත්වාකතඛම්ගභො’’ති(පාචි.අට්ඨ.596). උක්කුටිකායවා

ගච්ඡගතොති ගයොජනා. උක්කුටිො වුච්චති පණ්හිගයො උක්ඛිපිත්වා
අග්ගපාගෙහි වා අග්ගපාගෙ උක්ඛිපිත්වා පණ්හීහි එව වා භූමිං ඵුසන්තස්ස
ගමනං. 

1892. දුස්සපල්ලත්ථිොයාති ආගයොගපල්ලත්ථිකාය. අන්තරඝගර 
නිසීෙන්තස්සතස්සදුක්කටංගහොතීතිගයොජනා. 

1893. දුතිකය චාති‘‘න ඛම්භකගතොඅන්තරඝගරනිසීදිස්සාමී’’ති(පාචි.

597) සික්ඛාපගෙ ච. චතුත්කථ චාති ‘‘න ඔගුණ්ඨිගතො අන්තරඝගර 

නිසීදිස්සාමී’’ති (පාචි. 599) සික්ඛාපගෙ ච. ඡට්කඨති ‘‘න පල්ලත්ථිකාය

අන්තරඝගර’’ඉච්චාදි (පාචි. 601) සික්ඛාපගෙ ච. ඉති එවං සාරප්පා 

සමණාචාරානුච්ඡවිකා ඡබ්බීසති සික්ඛාපොනිපකාසිතානි. 

පඨමදුතියතතියචතුත්ථපඤ්චමඡට්ඨානි. 

1894. විඤ්ඤුනාභික්ඛුනාසක්කච්චංසතියුත්ගතන, පත්තසඤ්ඤිනාච
හුත්වා සමසූගපොව පිණ්ඩපාගතො ගගහතබ්ගබොති ගයොජනා. එවං එතාය

ගාථාය සික්ඛාපෙත්තයං සඞ්ගහිතං. සක්ෙච්චන්ති සතිං උපට්ඨගපත්වා. 

‘‘සතියුත්කතනා’’ති ඉෙං ‘‘සක්කච්ච’’න්ති එතස්ස අත්ථපෙං. ‘‘සතිං

උපට්ඨගපත්වා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 602) හි අට්ඨෙථායං වුත්තං. පත්ගත

සඤ්ඤා පත්තසඤ්ඤා, සා අස්ස අත්ථීති පත්තසඤ්ඤී, අනඤ්ඤවිහිගතන
අත්තගනොභාජගනගයව උපනිබද්ධසඤ්ඤිනාතිඅත්ගථො. 

1895. භත්තචතුබ්භාක ොති භත්තස්ස චතුබ්භාග්පමාගණො. තගතො
අධිකං ගණ්හගතොදුක්කටං. 

1896. ‘‘රසරගස’’ති වත්තබ්ගබ ‘‘රකසරකස’’ති ගාථාබන්ධවගසන 
වුත්තං. ද්ගව සූගප ඨගපත්වා අවගසසානි
ඔගලොණිසාකසූගපයයමච්ඡරසමංසරසාදීනිරසරසාති ගවදිතබ්බානි.එත්ථච 

‘‘ඔකලොණීති ෙධිකතං ගගොරස’’න්ති ගකචි. ‘‘එකා බයඤ්ජනවිකතී’’ති
අපගර. ‘‘ගයො ගකොචි සුද්ගධො කඤ්ජිකතක්කාදිරගසො’’ති අඤ්ගඤ. 

සාෙසූකපයයග්ගහගණන යා කාචි සූගපයයසාගකහි කතා බයඤ්ජනවිකති
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වුත්තා. මංසරසාදීනීති ආදි-සද්ගෙන අවගසසා සබ්බාපි බයඤ්ජනවිකති

සඞ්ගහිතාති ෙට්ඨබ්බං. ඤාතොදීනන්තිඑත්ථ‘‘සන්තකං ගණ්හන්තස්සා’’ති

ගසගසො. අඤ්ඤත්ථායාති එත්ථ ‘‘කතං ගණ්හන්තස්සා’’ති ගසගසො. 

ධකනනාතිඑත්ථ ‘‘අත්තගනො’’තිච ‘‘කීත’’න්තිච ‘‘ගණ්හන්තස්සා’’තිච
ගසගසො. ඤාතකාදීනං සන්තකං ගණ්හන්තස්ස, අඤ්ඤත්ථාය කතං
ගණ්හන්තස්ස, අත්තගනො ධගනන කීතං ගණ්හන්තස්ස අනාපත්තීති
අත්ගථො. 

සත්තමට්ඨමනවමානි. 

1897. අධිට්ඨානූපගස්ස පත්තස්සමුඛවට්ටියාඅන්ගතොගලඛාපමාගණන 
පූරිගතොවගගහතබ්ගබොතිගයොජනා. 

1898. අනාපත්තිවිසයං ෙස්ගසත්වා ආපත්තිවිසයං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘තත්ථා’’තිආදි. තත්ථාතිඅධිට්ඨානූපගග පත්ගත. ථූපීෙතංෙත්වාතිඑත්ථ
‘‘දියයමාන’’න්ති ගසගසො. යථාවුත්තගලඛාතික්කගමො යථා ගහොති, එවං
ථූපීකතං දියයමානං ගණ්හගතො ආපත්ති දුක්කටන්ති සම්බන්ගධො. ඉමිනා
පඨමං ථූපීකතස්ස අධිට්ඨානූපගපත්තස්ස පච්ඡා පටිග්ගහණඤ්ච
පඨමපටිග්ගහිතපත්ගත පච්ඡා ගභොජනස්ස ථූපීකතස්ස පටිග්ගහණඤ්ච 
නිවාරිතන්තිගවදිතබ්බං. 

1899. කාලිකත්තයගමව ච ථූපීකතං වට්ටගතවාති ගයොජනා. කසකසති 

අනධිට්ඨානූපගග පත්ගත. සබ් න්ති චතුබ්බිධංකාලිකං ථූපීකතං වට්ටතීති
ගයොජනා. 

1900. කපකසතීති එත්ථ ‘‘භික්ඛූ’’ති ගසගසො. භික්ඛු භික්ඛූනං යදි 
ගපගසතීති ගයොජනා. ‘‘විහාරං ගපගසතුං වට්ටතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 605) 

අට්ඨෙථාය අධි්පායං ෙස්ගසතුං ‘‘භික්ඛූන’’න්ති වචගනන පටිග්ගහණං
අවිජහිත්වා භික්ඛුනා එව ගපසිතං ගණ්හන්තානං භික්ඛූනං අනාපත්තීති
දීපිතං ගහොති. අඤ්ඤථා ‘‘පූගරතුං වට්ටතී’’ති එත්තකගමව වත්තබ්බන්ති
විඤ්ඤායති. 

1901. පක්ඛිප්පමානන්ති මුඛවට්ටිගතො උච්චං කත්වා මජ්ගඣ 

පක්ඛිපියමානං. ඵලාදිෙන්ති ආදි-සද්ගෙනඔෙනාදිම්පිසඞ්ගණ්හාති. කහට්ඨා 

ඔකරොහතීති සමන්තා ඔකාසසම්භවගතො චාලියමානං මුඛවට්ටි්පමාණගතො
ගහට්ඨාභස්සති. 

1902. තක්කෙොලොදීනන්තිඑත්ථ ආදි-සද්ගෙන පූගඵලාදීනංසඞ්ගගහො. 

ඨකපත්වාතිභත්තමත්ථගක නික්ඛිපිත්වා. වටංසෙන්තිඅවටංසකං. 
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1903. පූවස්සාතිවිකාරසම්බන්ගධසාමිවචනං, පූවවටංසකන්ති වුත්තං 

ගහොති.පූවස්සයාවකාලිකත්තාආහ ‘‘ඉදංථූපීෙතං සියා’’ති. 

1904. පණ්ණානං විසුංභාජනත්තාආහ ‘‘වට්ටතී’’ති. 

1905. අස්සාති භික්ඛුස්ස. තංතු සබ් න්ති‘‘ථූපීකතත්තානවට්ටතී’’ති

වුත්තං තං පන සබ්බං.  හිතං සු හිතන්ති විරාගධත්වා පටිග්ගහිතං ගච, 
සු්පටිග්ගහිතං. 

ෙසමං. 

තතිගයොවග්ගගො. 

1906. ‘‘උපරි ඔධි’’න්තිපෙච්ගඡගෙො. උපරීතිභත්තස්සඋපරි. ඔධින්ති

පරිච්ගඡෙං. පටිපාටියාති අත්තගනො දිසාය පරියන්තගතො පට්ඨාය
අනුක්කගමන. 

1907. අඤ්කඤසන්තිඑත්ථ ‘‘ගෙන්ගතො’’තිගසගසො.අත්තගනොභත්තං

අඤ්ගඤසං ගෙන්ගතොඅඤ්ඤස්සභාජගන ආකිරං ආකිරන්ගතොපනපටිපාටිං 
විනාපිතහිංතහිංඔමසතිගච, නත්ථිගෙොගසොතිගයොජනා.උත්තරිභඞ්ගකං
තථා ආකිරන්ගතො තත්ථ තත්ථ ඔමසති, නත්ථි ගෙොගසොති ගයොජනා. 

භුඤ්ජනත්ථාය ගණ්හන්ගතොපි ගචත්ථ වත්තබ්ගබො. උත්තරිභඞ් ං නාම 
බයඤ්ජනං. 

තතියං. 

1908. මත්ථකං ඔමද්දිත්වා පරිභුඤ්ජගතො ගෙොගසොති ගයොජනා.
‘‘ථූපකගතොති මත්ථකගතො, ගවමජ්ඣගතො’’ති (පාචි. අට්ඨ. 610) 

අට්ඨෙථාවචනගතො මත්ථෙන්ති එත්ථ භත්තමත්ථකමාහ. ඔමද්දිත්වාති
හත්ගථනභත්තංඅවමද්දිත්වා. 

1909. කසසකෙ පරිත්කතපි චාති අවසිට්ගඨ අ්පගකපි ච. 

සංෙඩ්ඪිත්වානාති තස්මිං තස්මිං ඨාගන ඨිතං සංහරිත්වා. එකගතො පන 
මද්දිත්වාභුඤ්ජගතොඅනාපත්තීතිගයොජනා. 

පඤ්චමං. 

1910. භිකයයොෙමයතාකහතූති පුන ගණ්හිතුකාමතාගහතු. සූපං වාති

මුග්ගාදිසූපංවා.  යඤ් නං වාතිඋත්තරිභඞ්ගංවා. 

ඡට්ඨං. 
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1911. විඤ්ඤත්තියන්ති සූගපොෙනවිඤ්ඤත්තියං. ‘‘ඤාතකානං වා
පවාරිතානං වා අඤ්ඤස්ස අත්ථාය වා අත්තගනො ධගනන වා’’ති ඉෙං 
අනාපත්තියංඅධිකං.ගිලාගනොපිහුත්වාපගරසංපත්තංඋජ්ඣානසඤ්ඤාය

ඔගලොගකන්තස්ස ආපත්ති ගහොතීති ආහ ‘‘උජ්ඣාකන ගිලාකනොපි න

මුච්චතී’’ති. උජ්ඣාකනතිනිමිත්තත්ගථභුම්මං. 

1912. දස්සාමීතිඉමස්සභත්තං ඔගලොගකත්වා ‘‘යංතත්ථනත්ථි, තං 
ෙස්සාමී’’ති වා ‘‘ොගපස්සාමී’’ති වා. අවමඤ්ඤිත්වා උජ්ඣායනචිත්තං 

උජ්ඣානං, උජ්ඣාගන සඤ්ඤා උජ්ඣානසඤ්ඤා, සා අස්ස අත්ථීති
විග්ගගහො.නඋජ්ඣානසඤ්ඤිගනොචඅනාපත්තීති ඤාතබ්බන්තිගයොජනා. 

සත්තමට්ඨමානි. 

1913. ‘‘කතසං මජ්ඣප්පමාකණනා’’ති ඉමිනා අසාරු්පවගසන 
ඛුද්ෙකපටික්ගඛගපො කගතොති ගවදිතබ්ගබො. ‘‘නාතිමහන්ත’’න්ති ච
අතිමහන්තස්ගසව පටික්ඛිත්තත්තා ඛුද්ෙගක ආපත්ති න දිස්සතීති. 

ෙ කෙොති ආගලොගපො. 

1914. මූලඛාෙනීයාදිගක සබ්බත්ථ ඛජ්ජගක පනාති ගයොජනා. 

ඵලාඵකලති ඛුද්ෙගක, මහන්ගතචඵගල. 

නවමං. 

1915. ෙසගම නත්ථිකිඤ්චිවත්තබ්බං. 

ෙසමං. 

චතුත්ගථොවග්ගගො. 

1916. ‘‘අනාහකට’’ති එතස්ස අත්ථපෙං ‘‘මුඛද්වාරං අ්පත්ගත’’ති.
යථාහ ‘‘අනාහගටති අනාහරිගත, මුඛද්වාරං අසම්පාපිගතති අත්ගථො’’ති
(පාචි. අට්ඨ. 617). ‘‘මුඛද්වාරං විවරන්තස්සා’’ති එත්තගක වුත්ගත 

මුඛද්වාර-සද්ෙස්ස සම්බන්ධිසද්ෙත්තා කස්සාති අගපක්ඛාය ‘‘මුඛද්වාරං
විවරිස්සාමී’’ති අත්තගනොපගෙකවචගනන බයඤ්ජිතගමවත්ථං පකාගසතුං 

අත්තකනො-ගහණංකතන්ති ගවදිතබ්බං. ච-සද්ගෙොඑවකාරත්ගථො, අ්පත්ගත
වාති ගයොගජතබ්ගබො, අසම්පත්ගතගයවාතිඅත්ගථො. 

පඨමං. 

1917. සෙලං හත්ථන්ති එත්ථ හත්ථ-සද්ගෙො තගෙකගෙගසසු අඞ්ගුලීසු
ෙට්ඨබ්ගබො. ‘‘හත්ථමුද්ො’’තිආදීසු විය සමුොගය පවත්තගවොහාරස්ස
අවයගවපිපවත්තනගතො එකඞ්ගුලිම්පිමුගඛපක්ඛිපිතුංනවට්ටති. 
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1918. අස්සාතිභික්ඛුගනො.  යාහරන්තස්සාති කගථන්තස්ස. 

දුතියතතියානි. 

1920. පිණ්ඩුක්කඛපෙන්ති පිණ්ඩං උක්ඛිපිත්වා උක්ඛිපිත්වා. ඉධාපි 

ඛජ්ජකඵලාඵගලසුඅනාපත්ති. ෙ ෙච්කඡදෙම්පිවාතිකබළං ඡින්දිත්වා.ඉධ

ඛජ්ජකඵලාඵගලහි සද්ධිං උත්තරිභඞ්ගගපි අනාපත්ති.  ණ්කඩ ෙත්වාති
එත්ථඵලාඵලමත්ගතගයවඅනාපත්ති. 

චතුත්ථපඤ්චමඡට්ඨානි. 

1921-2. හත්ථං නිද්ධුනිත්වානාති හත්ථං නිද්ධුනිත්වා භත්තං 

භුඤ්ජගතොති ච සම්බන්ගධො. සිත්ථාවොරෙන්ති සිත්ථානි අවකිරිත්වා

අවකිරිත්වා. ජිව්හානිච්ඡාරෙං වාපීති ජිව්හං නිච්ඡාගරත්වා නිච්ඡාගරත්වා. 

චපු චපූති වාති ‘‘චපු චපූ’’ති එවං සද්ෙං කත්වා. සත්තකමති ‘‘න 

හත්ථනිද්ධුනක’’න්ති සික්ඛාපගෙ. අට්ඨකමති ‘‘න සිත්ථාවකාරක’’න්ති

සික්ඛාපගෙ. ෙචවරජ්ඣකනති කචවරාපනයගන. 

සත්තමට්ඨමනවමෙසමානි. 

පඤ්චගමොවග්ගගො. 

1923. ‘‘සුරු සුරූ’’තිඑවංසද්ෙංකත්වානගභොත්තබ්බන්තිගයොජනා. 

හත්ථනිල්කලහෙංවාපීතිහත්ථංනිල්ගලහිත්වා නිල්ගලහිත්වා. 

1924. ඵාණිතං, ඝනයාගුං වා අඞ්ගුලීහි ගගහත්වා අඞ්ගුලිගයො මුගඛ
පගවගසත්වාපි තංගභොත්තුංවට්ටතීතිගයොජනා. 

1925. එකාය අඞ්ගුලිකායපි පත්ගතො න ගලහිතබ්ගබොව. ජිව්හාය
එකඔට්ගඨොපිනනිල්ගලහිතබ්බගකොති ගයොජනා.බහිඔට්ඨඤ්චජිව්හායන
ගලහිතබ්බං.ඔට්ගඨලග්ගංසිත්ථාදිංයංකිඤ්චි උගභොහිඔට්ඨමංගසහිගයව
ගගහත්වාඅන්ගතොකාතුංවට්ටති. 

පඨමදුතියතතියචතුත්ථානි. 

1926-8. න චගගහතබ්බං, පටික්කූලවගසනපටික්ඛිත්තන්තිගයොජනා. 

හි-ඉති ‘‘යස්මා’’ති එතස්ස අත්ගථ, ගතගනව වක්ඛති ‘‘තස්මා’’ති. 

‘‘පානීයථාලෙ’’න්ති ඉෙං උපලක්ඛණමත්තං සඞ්ඛාදීනම්පි තථා

නගගහතබ්බත්තා. සරාවංවාතිතට්ටකං වා. 

අනාමිකසනහත්කථනාතිආමිසරහිගතන හත්ගථකගෙගසන. යථාහ ‘‘සගච
පනහත්ථස්ස 
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එකගෙගසො ආමිසමක්ඛිගතො න ගහොති, ගතන පගෙගසන ගගහතුං
වට්ටතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 631). ආමිසමක්ඛිගතගනව හත්ගථන
‘‘ගධොවිස්සාමී’’ති වා ‘‘ගධොවාගපස්සාමී’’ති වා ගණ්හන්තස්ස පන
අනාපත්ති. 

පඤ්චමං. 

1929. උද්ධරිත්වාති සසිත්ථකා පත්තගධොවනා සිත්ථකානි උද්ධරිත්වා
තං පත්තගධොවගනොෙකං ඝරා බහි අන්තරඝගර ඡඩ්ගඩන්තස්ස අනාපත්ති. 

භින්දිත්වාති සසිත්ථගක පත්තගධොවගන සිත්ථකානි මද්දිත්වා උෙගකන
සම්භින්දිත්වා උෙකගතිකාගනව කත්වා තං උෙකං ඝරා බහි අන්තරඝගර 

ඡඩ්ගඩන්තස්ස අනාපත්ති.  කහත්වාති සසිත්ථකං පත්තගධොවගනොෙකං
ගගහත්වා පටිග්ගගහ ඡඩ්ගඩන්තස්ස අනාපත්ති. සසිත්ථකං 
පත්තගධොවගනොෙකං ඝරා බහි නීහරිත්වා අන්තරඝගර ඡඩ්ගඩන්තස්ස 

අනාපත්තීති අජ්ඣාහාරගයොජනා ගවදිතබ්බා. එත්ථ පටිග් කහො නාම
ගඛළමල්ලාදිගකොඋච්ඡිට්ඨහත්ථගධොවනභාජනවිගසගසො. 

ඡට්ඨං. 

1930. ඡත්තංයංකිඤ්චීති ‘‘ඡත්තංනාමතීණිඡත්තානිගසතච්ඡත්තං 
කිලඤ්ජච්ඡත්තං පණ්ණච්ඡත්තං මණ්ඩලබද්ධං සලාකබද්ධ’’න්ති (පාචි.

634) වුත්ගතසු තීසු ඡත්ගතසු අඤ්ඤතරං. එත්ථ ච කසතච්ඡත්තන්ති

වත්ථපලිගුණ්ඨිතං පණ්ඩරච්ඡත්තං. කිලඤ් ච්ඡත්තන්ති විලීවච්ඡත්තං. 

පණ්ණච්ඡත්තන්ති තාලපණ්ණාදීහි ගයහි ගකහිචි කතං. ‘‘මණ්ඩල ද්ධං

සලාෙ ද්ධ’’න්තිඉෙංපනතිණ්ණම්පිඡත්තානං පඤ්ජරෙස්සනත්ථංවුත්තං.

තානිහිමණ්ඩලබද්ධානිගචව ගහොන්තිසලාකබද්ධානිච. ‘‘යංකිඤ්චී’’ති
අනවගසසපරිග්ගහවචගනන ‘‘යම්පි ච තත්ථජාතෙණ්ගඩන කතං
එකපණ්ණච්ඡත්තං ගහොති, තම්පි ඡත්තගමවා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 634) 

අට්ඨෙථාය වුත්තං ඡත්තවිගසසං ගණ්හාති. හත්කථනාති එත්ථ

‘‘අමුඤ්චිත්වා’’තිගසගසො. සරීරාවයකවනාතිඑත්ථ‘‘ගගහත්වා’’තිගසගසො. 

වා-සද්ගෙො අපි-සද්ෙත්ගථො. අංසකූටාදිසරීරාවයගවන ගගහත්වාපි හත්ගථන
අමුඤ්චිත්වාධාගරන්තස්සාතිඅත්ගථො. 

සගච පනස්ස අඤ්ගඤො ඡත්තං ධාගරති, ඡත්තපාදුකාය වා ඨිතං ගහොති, 
පස්ගසවාඨිතංගහොති, 

හත්ථගතො අපගතමත්ගත ඡත්තපාණි නාම න ගහොති, තස්ස ධම්මං
ගෙගසතුං වට්ටති. ‘‘න ඡත්තපාණිස්ස අගිලානස්සා’’ති වචනගතො, ඉධ
‘‘සබ්බත්ථ අගිලානස්සා’’ති වක්ඛමානත්තා ච එත්ථ ‘‘අගිලානස්සා’’ති
ලබ්භති. ධම්මපරිච්ගඡගෙො ගචත්ථ පෙගසොධම්ගම වුත්තනගයගනව
ගවදිතබ්ගබො.එවමුපරිපි. 
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සත්තමං. 

1931. දණ්ඩපාණිම්හීති එත්ථ ෙණ්ගඩො පාණිම්හි අස්සාති විග්ගගහො.

කිත්තක්පමාගණො ෙණ්ගඩොති ආහ ‘‘චතුහත්ථප්පමාකණො’’තිආදි. 

මජ්ඣිමහත්ථකතොති පමාණමජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස හත්ථගතො, ගයො 
‘‘වඩ්ඪකිහත්ගථො’’තිවුච්චති. 

අට්ඨමං. 

1932. සත්ථපාණිස්සාති එත්ථාපි විග්ගගහො වුත්තනගයොව. වක්ඛමානං

සකලංධනුවිකතිං, සරවිකතිඤ්චඨගපත්වාඅවගසසංඛග්ගාදි සත්ථං නාම.
ඛග්ගං සන්නහිත්වා ඨිගතොපි සත්ථපාණි නු ගඛොති ආසඞ්කාය

නිවත්තනත්ථමාහ ‘‘සත්ථපාණී’’තිආදි.‘‘නගහොති අසි’’න්තිපෙච්ගඡගෙො. 

නවමං. 

1933-5. සගරන සද්ධිං ධනුං වා සුද්ධධනුං වා සුද්ධසරං වා සජියං
ධනුෙණ්ඩංවානිජියංධනුෙණ්ඩං වාගගහත්වාඨිතස්සාපිවානිසින්නස්සාපි
වා නිපන්නස්සාපි වා සගච ගයො තථා පෙගසොධම්ගම වුත්තලක්ඛණං
සද්ධම්මංගෙගසති, තස්සආපත්තිදුක්කටංගහොතීතිගයොජනා. සගචපනස්ස
ධනුඛන්ගධපටිමුක්කංගහොති, යාවනගණ්හාති, තාවවට්ටති.ජියායසහ 

වත්තතීති සජියං. 

ෙසමං. 

ඡට්ගඨොවග්ගගො. 

1936. පාදුොරේහෙස්සාති පාදුකං ආරුළ්ගහො පාදුොරේකහො, 
ගසොගයව පාදුකාරුළ්හගකො, තස්ස. කථං ආරුළ්හස්සාති ආහ 

‘‘අක්ෙමිත්වා’’තිආදි. අක්ෙමිත්වා ඨිතස්සාති ඡත්තෙණ්ඩගකඅඞ්ගුලන්තරං

අ්පගවගසත්වා ගකවලං පාදුකං අක්කමිත්වා ඨිතස්ස. පටිමුක්ෙස්ස වාති 
පටිමුඤ්චිත්වා ඨිතස්ස. එතං ද්වයම්පි ‘‘පාදුකාරුළ්හකස්සා’’ති එතස්ස 
අත්ථපෙං.යථාහ ‘‘නපාදුකාරුළ්හස්සඅගිලානස්සධම්ගමොගෙගසතබ්ගබො.
ගයො අනාෙරියං පටිච්ච අක්කන්තස්ස වා පටිමුක්කස්ස වා ඔමුක්කස්ස වා
අගිලානස්සධම්මං ගෙගසති, ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති(පාචි.638). 

පඨමං. 

1937-40. උපාහන තස්සාපීති අක්කන්තාදිආකාගරන
උපාහනාරුළ්හස්ස ච. යථාහ ‘‘අක්කන්තස්ස වා පටිමුක්කස්ස වා’’ති. 

සබ් ත්ථාති ඡත්තපාණිආදීසු සබ්බසික්ඛාපගෙසු. අගිලානස්සාති ඉෙං
ගයොගජතබ්බන්ති ගසගසො. යාගනවා ගතස්ස අගිලානස්ස ධම්මං ගෙගසති, 
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දුක්කටන්ති ගයොජනා. තත්ථ යාකන වා  තස්සාති සගච ද්වීහි ජගනහි
හත්ථසඞ්ඝාගතනගහිගතො, සාටගක වාඨගපත්වාවංගසනවය්හති, අයුත්ගත
වාවය්හාදිගකයාගන, විසඞ්ඛරිත්වාවාඨපිගතචක්කමත්ගතපිනිසින්ගනො
ගහොති, යානගගතොත්ගවවසඞ්ඛයං ගච්ඡති. 

සයගනපි වා අන්තමගසො කටසාරගක වා ඡමාය වා නිපන්නස්සාපි 
අගිලානස්සාති ගයොජනා. යථාහ ‘‘සයනගතස්සාති අන්තමගසො
කටසාරගකපි පකතිභූමියම්පි නිපන්නස්සා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 641). උච්ගච
පීගඨවාඋච්ගචමඤ්ගචපිවා නිසින්ගනන, ඨිගතනවානිපන්නස්සගෙගසතුං

න වට්ටතීති ගයොජනා. ‘‘ඨත්වා’’ති ඉමිනා ‘‘නිසීදිත්වා’’ති ඉෙඤ්ච
සඞ්ගහිතගමව. සයගනසු ගතස්ස ච ගෙගසන්ගතන සයගනසු ගගතනාපි
සමාගනවාපිඋච්ගචවානිපන්ගනගනවවට්ටතීති ගයොජනා. 

1941. ‘‘තකථව චා’’තිඉමිනා ‘‘වට්ටතී’’තිඉෙංගහිතං. 

දුතියතතියචතුත්ථානි. 

1942. ‘‘පල්ලත්ථිකායනිසින්නස්සා’’තිවත්තබ්ගබගාථාබන්ධවගසන

යකාරස්ස ගලොපං කත්වා ‘‘පල්ලත්ථිො නිසින්නස්සා’’ති වුත්තං, 
ආගයොගපල්ලත්ථිකාය වා හත්ථපල්ලත්ථිකාය වා දුස්සපල්ලත්ථිකාය වා

යාය කායචි පල්ලත්ථිකාය නිසින්නස්සාති අත්ගථො. කවඨිතසීසස්සාති 
දුස්සගවඨගනන වා ගමොලිආදීහි වා යථා ගකසන්ගතො න දිස්සති, එවං
ගවඨිතසීසස්ස. 

1943. යදි ගකසන්තං විවරාගපත්වා ගෙගසති, වට්ටතීති ගයොජනා. 

‘‘අයකමව විනිච්ඡකයො’’තිඉමිනා ‘‘සීසංවිවරාගපත්වාගෙගසති, වට්ටතී’’ති 
අනාපත්තිවාගරොපිවුත්ගතොගහොති. 

පඤ්චමඡට්ඨසත්තමානි. 

1944-5. අට්ඨගම ‘‘ආසගන නිසින්නස්සාති අන්තමගසො වත්ථම්පි
තිණානිපි සන්ථරිත්වා නිසින්නස්සා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 645) ඉෙඤ්චනවගම
‘‘උච්ගච ආසගනති අන්තමගසො භූමි්පගෙගසපි උන්නගත ඨාගන
නිසින්නස්ස ගෙගසතුං න වට්ටතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 647) ඉෙඤ්ච ෙසගම
‘‘සගචපී’’තිආදිනාවක්ඛමානවිනිච්ඡයඤ්චඨගපත්වා වත්තබ්බවිගසසාභාවා

ආහ ‘‘අට්ඨකම නවකම වාපි, දසකම නත්ථි කිඤ්චිපී’’ති. එත්ථ 
‘‘වත්තබ්බ’’න්ති ගසගසො. ගථරුපට්ඨානං ගන්ත්වාන ඨිතං ෙහරං ආසගන
නිසින්ගනො ගථගරො ගච පඤ්හං පුච්ඡතීති අජ්ඣාහාරගයොජනා.

කගථතබ්බමුපායං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘තස්ස පස්කස පනඤ්ඤස්ස, ෙකථතබ් ං

වි ානතා’’ති. එත්ථ ‘‘ඨිතස්සා’’ති ගසගසො. තස්ස සමීපවත්තිගනො කස්සචි
අභාගව සජ්ඣායංඅධිට්ඨහිත්වාපිවත්තුංවට්ටති. 
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අට්ඨමනවමෙසමානි. 

සත්තගමොවග්ගගො. 

1946.  ච්ඡකතොපුරකතොතිඑත්ථ‘‘පච්ඡගතොගච්ඡන්ගතනා’’තිගසගසො.
පච්ඡගතො ගච්ඡන්ගතනපුරගතොගච්ඡගතොපඤ්හංනවත්තබ්බන්තිගයොජනා.
සගච පුරගතො ගච්ඡන්ගතො පඤ්හං පුච්ඡති, කිං කාතබ්බන්ති ආහ 

‘‘පච්ඡිමස්සා’’තිආදි. 

1947. උග්ගහිතං ධම්මං පුරගතො ගච්ඡන්ගතන සද්ධිං පච්ඡගතො
ගච්ඡන්ගතොසජ්ඣායති, වට්ටතීතිගයොජනා.සමගමවගච්ඡගතොයුගග්ගාහං

කගථතුංවට්ටතීතිගයොජනා. යු ග් ාහන්තිඅඤ්ඤමඤ්ඤං. අඤ්ඤමඤ්ඤ-

සද්ෙපරියාගයොහි යු ග් ාහ-සද්ගෙො. 

පඨමං. 

1948. සකටමග්ගග එගකකස්ස චක්කස්ස පගථන ගච්ඡන්ගතො
එගකකස්ස චක්කස්ස පගථන සමං ගච්ඡගතො ධම්මං ගෙගසතුං වට්ටති.
උ්පගථනාපි ගච්ඡන්ගතො උ්පගථන සමං ගච්ඡන්තස්ස ධම්මං ගෙගසතුං

වට්ටතීති අජ්ඣාහාරගයොජනා. උප්පකථනාති අමග්ගගන. එවං
අනාපත්තිවිසගය ෙස්සිගත තබ්බිපරියායගතො ආපත්තිවිසගයො
ෙස්සිගතොගයවාති ගවදිතබ්ගබො. 

දුතියං. 

1949. තතිකයනත්ථිවත්තබ් න්ති ‘‘නඨිගතොඅගිලාගනොඋච්චාරංවා 
පස්සාවංවාකරිස්සාමී’’ති(පාචි.651) එතස්සවිනිච්ඡගයොයථාරුතවගසන 
සුවිඤ්ගඤගයයොති කත්වා වුත්තං. සගච පටිච්ඡන්නං ඨානං ගච්ඡන්තස්ස
සහසා උච්චාගරො වා පස්සාගවො වා නික්ඛමති, අසඤ්චිච්ච කගතො නාම, 
අනාපත්ති. අයගමත්ථ විගසගසො ෙට්ඨබ්ගබො. සිඞ්ඝාණිකාය ගඛගළගනව
සඞ්ගහිතත්ගතපි බාත්තිංසගකොට්ඨාගසසු විසුංගයව ෙස්සිගතො එගකො
ගකොට්ඨාගසොති සික්ඛාපගෙසු අවුත්තම්පි සඞ්ගගහත්වා ආහ 

‘‘උච්චාරාදිචතුක්ෙ’’න්ති. 

1950. එත්ථ හරිතංනාම ඉෙන්ති ෙස්ගසතුමාහ ‘‘ජීවරක්ඛස්සා’’තිආදි. 

රක්ඛස්සාති උපලක්ඛණං ජීවමානකතිණලතාදීනම්පි හරිගතගයව 

සඞ්ගහිතත්තා. ‘‘දිස්සමානං  ච්ඡතී’’ති වචගනගනව අදිස්සමානගතං
අහරිතන්ති බයතිගරකගතො විඤ්ඤායති. සාඛා වා භූමිලග්ගා දිස්සමානා 
ගච්ඡති, තංසබ්බංහරිතගමවාතිගයොජනා. 
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1951. සහසා වච්චං නික්ඛමගතවාති සම්බන්ගධො. අස්ස භික්ඛුගනො. 

වච්චන්ති උපලක්ඛණං පස්සාවාදීනම්පි ෙස්සිතත්තා. වට්ටතීති එත්ථ
‘‘ගිලානට්ඨාගනඨිතත්තා’’තිගසගසො. 

1952. පලාලණ්ඩුපකෙ වාපීති පලාලචුම්බටගකපි. එත්ථ ‘‘අ්පහරිතං 

අලභන්ගතනා’’ති ගසගසො. කිස්මිඤ්චීති සුක්ඛතිණාදිම්හි කිස්මිඤ්චි. තං 
වච්චංපච්ඡාහරිතංඔත්ථරති, වට්ටතීති ගයොජනා. 

1953. එතීති පවිසති. එත්ථාති ඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ. ‘‘ගඛගළන එව
චා’’තිපෙච්ගඡගෙො. 

තතියචතුත්ථානි. 

1954. වච්චකුටිසමුද්දාදිඋදකෙසූති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන සබ්බං

අපරිගභොගජලං සඞ්ගණ්හාති. ගතගනව ‘‘කතසං අපරිකභො ත්තා’’ති
අපරිගභොගත්තගමවකාරණමාහ. 

1955. උදකෙොකඝති එත්ථ‘‘ජාගත’’තිගසගසො. අ ලන්තිඅජලට්ඨානං. 

 කලතිපරිගභොගාරහජගල. ඉධාපිථලකගතොඋෙකංඔත්ථරති, අනාපත්ති. 

පඤ්චමං. 

අට්ඨගමොවග්ගගො. 

1956-7. පකිණ්ණකවිනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘සමුට්ඨානාදකයො’’තිආදි. 

කඤයයාති වක්ඛමානනගයන ගවදිතබ්බා. එත්ථාති එගතසු ගසඛිගයසු. 
උජ්ජග්ඝිකා ආදි ගයසන්ති විග්ගගහො, තග්ගුණසංවිඤ්ඤාගණොයං
බාහිරත්ථසමාගසො, උජ්ජග්ඝිකාඅ්පසද්ෙපටිසංයුත්තානි චත්තාරි
සික්ඛාපොනීතිඅත්ගථො.ඡමාච නීචාසනඤ්චඨානඤ්චපච්ඡාචඋ්පගථොච 

ඡමානීචාසනට්ඨානපච්ඡාඋප්පථා, ගතසද්ො එගතසං සික්ඛාපොනං අත්ථීති

ත්පටිසංයුත්තානි සික්ඛාපොනි ඡමා…කප.… උප්පථවා, ඡමාදිපෙවන්තානි

පඤ්චසික්ඛාපොනීතිඅත්ගථො.එත්ථ ඨාන-සද්ගෙනඨා-ධාතුස්ගසවරූපත්තා
සික්ඛාපොගගතො ඨිත-සද්ගෙො ගහිගතො. ‘‘ෙසසූ’’ති වත්තබ්ගබ

වණ්ණගලොගපන, විභත්තිවිපල්ලාගසනවා ‘‘දසා’’තිවුත්තං.සමනුභාසගන
සමුට්ඨානාදීහි එගතසු ෙසසු සික්ඛාපගෙසු සමුට්ඨානාෙගයො තුලයා වුත්තාති
ගයොජනා. 

කිං වුත්තං ගහොති? ඉමානි ෙස සික්ඛාපොනි සමනුභාසනසමුට්ඨානානි, 
එගකකගමත්ථ කිරියං, සඤ්ඤාවිගමොක්ඛං, සචිත්තකං, ගලොකවජ්ජං, 
කායකම්මං, වචීකම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛගවෙනන්තිවුත්තංගහොති. 
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1958-9. ‘‘ඡත්ත’’න්තිආදීනි සික්ඛාපොනං උපලක්ඛණපොනි. එතානි 

එකාෙස සික්ඛාපොනි සමුට්ඨානාදිනා පන ධම්මගෙසගනන තුලයාව සදිසා
එවාති ගයොජනා. ඉෙං වුත්තං ගහොති – ඉමානි එකාෙස සික්ඛාපොනි
ධම්මගෙසනාසමුට්ඨානානි, කිරියාකිරියානි, සඤ්ඤාවිගමොක්ඛානි, 
සචිත්තකානි, ගලොකවජ්ජානි, වචීකම්මානි, අකුසලචිත්තානි, 
දුක්ඛගවෙනානීති. 

සූකපොදකනන විඤ්ඤත්තීති සූකපොදන-සද්ගෙන ලක්ඛිතං 
විඤ්ඤත්තිසික්ඛාපෙං. විඤ්ඤත්තිසික්ඛාපොනංබහුත්තාඉෙගමවවිගසසිතං. 

කථයයසත්ථසමං මතන්ති සමුට්ඨානාදීහි ගථයයසත්ථසික්ඛාපගෙන සමානං
මතන්ති අත්ගථො. ඉෙං වුත්තං ගහොති – සූගපොෙනවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපෙං
ගථයයසත්ථසමුට්ඨානං, කිරියං, සඤ්ඤාවිගමොක්ඛං, සචිත්තකං, 
ගලොකවජ්ජං, කායකම්මං, වචීකම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛගවෙනන්ති. 

1960. අවකසසා තිපඤ්ඤාසාති අවගසසානි ගතපඤ්ඤාසසික්ඛාපොනි. 

සමානා පඨකමනතූතිපඨගමනපාරාජිගකනසමුට්ඨානාදිගතොසමානානීති 
අත්ගථො, පඨමපාරාජිකසදිසසමුට්ඨානානීති වුත්තං ගහොති. ‘‘අනාපත්ති
ආපොසූ’’තිපෙච්ගඡගෙො.පරිමණ්ඩලංනිවාගසත්වා, පාරුපිත්වාචරන්තානං 

ගචොරුපද්ෙවාදි ආපදා නාම. අපි-සද්ගෙන නදිසන්තරණාදිං සඞ්ගණ්හාති. 

කසඛිකයසුසබ්ක සූතිගයභුයයවගසනවුත්තං. 

1961. ‘‘න උජ්ඣානසඤ්ඤීපගරසංපත්තංඔගලොගකස්සාමී’’තිආදීනං

(පාචි.614) ඉමස්ස අනාපත්තිවාරස්සඅසම්භවගතොනපනාගගතොති පාළියං 
නවුත්ගතො. තස්සාපියථාවත්ථුකාවආපත්තිගයොෙට්ඨබ්බා. 

ඉතිවිනයත්ථසාරසන්දීපනියා 

විනයවිනිච්ඡයවණ්ණනාය 

ගසඛියකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

1962. ගයො ඉමං විනිච්ඡයං විදිත්වා ඨිගතො, ගසො හි යස්මා විනගය
විසාරගෙො ගහොති, විනීතමානගසො ච ගහොති, පගරහි දු්පධංසිගයො ච ගහොති, 

තකතො තස්මාකාරණාසමාහිගතොසතතංඉමංවිනයවිනිච්ඡයංසික්ගඛයයාති 
ගයොජනා. 

තත්ථ ඉමං විනිච්ඡයං විදිත්වාති 
සබ්බගලොකියගලොකුත්තරගුණසම්පත්තිනිොනං ඉමං විනයවිනිච්ඡයං
අත්ථගතො, ගන්ථගතො, විනිච්ඡයගතො ච සක්කච්චං ඤත්වා. විසාරකදොති
සාරජ්ජනං සාරකදො, විගගතොසාරගෙො අස්සාතිවිසාරගෙො, විනයපරියත්තියා, 
ආපත්තාදිවිභාගග ච නිබ්භගයො නිරාසඞ්ගකොති වුත්තං ගහොති. න ගකවලං
ඉමස්ස ජානගන එගසොව ආනිසංගසො, අථ ගඛො විනීතමානකසො ච කහොති, 
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සංයතචිත්ගතොගහොතීති අත්ගථො. කසොතිඉමංවිනිච්ඡයංසක්කච්චංවිදිත්වා
ඨිගතො භික්ඛු. පකරහීති ඉමං අජානන්ගතහි අඤ්ගඤහි. දුප්පධංසිකයො ච
කහොතීතිඅනභිභවනීගයොචගහොති. 

තකතොති තස්මා විනගය විසාරෙතාදිසබ්බගුණසම්පන්නගහතුත්තා. හීති
යස්මාති අත්ගථො. සික්කඛති සජ්ඣායනසවනාදිවගසන සික්ගඛයය, 
උග්ගණ්ගහයයාති අත්ගථො. ‘‘සතත’’න්ති ඉමිනා සබ්බත්ථකකම්මට්ඨාගන
විය එත්ථාපි සතතාභිගයොගගො කාතබ්ගබොති ෙස්ගසති. වික්ඛිත්තස්ස
යථාභූතපටිගවධාභාවගතොත්පටිපක්ඛායඑකග්ගතායනිගයොගජන්ගතොආහ 
‘‘සමාහිකතො’’ති, සම්මා විනයවිනිච්ඡගය ආහිගතො පතිට්ඨිගතො
එකග්ගචිත්ගතොතිවුත්තංගහොති.යථාහ‘‘අවික්ඛිත්තස්සායංධම්ගමො, නායං 
ධම්ගමොවික්ඛිත්තස්සා’’ති. 

1963. එවං ඉමාය ගාථාය වුත්තගමවත්ථං පකාරන්තගරනාපි
ෙස්ගසතුමාහ ‘‘ඉම’’න්තිආදි. කතති අගපක්ඛිත්වා ‘‘ගය’’ති ලබ්භති. ගය
ගථරා වා නවා වා මජ්ඣිමා වා. පරමන්ති අමතමහානිබ්බාන්පත්තියා
මූලකාරණස්ස සීලස්ස පකාසනගතො උත්තමං. අසංෙරන්ති
නිකායන්තරලද්ධීහි අසම්මිස්සං. සංෙරන්ති වුත්ත්පකාරගුගණොගපතත්තා
කායචිත්තසුඛකාරණං සම්මුඛං කගරොතීති සංකරං. සවනාමතන්ති
සද්ෙරසාදිගයොගගන කණ්ණරසායනං. අමතන්තිතගතොගයවඅමතංසුමධුරං. 
අමතමහානිබ්බානාවහත්තා වා ඵලූපචාගරන අමතං. ඉමං විනයවිනිච්ඡයං. 
අකවච්චාතිසක්කච්චංවිදිත්වා. අධිකෙතිඅධිසීලාදිසික්ඛත්තය්පකාසගනන
උක්කට්ගඨ. හිකතති ගලොකියගලොකුත්තරසුඛගහතුත්ගතන හිගත. හිගනොති
අත්තගනො ඵලන්ති ‘‘හිත’’න්ති සුඛගහතු වුච්චති. ෙලිසාසකනති
ගලොභාදිකිගලසවිද්ධංසගන. සාසකනති
විනයපරියත්තිසඞ්ඛාතසාසගනකගෙගස. පටුත්තන්තිබයත්තභාවං. නයන්ති 
න ගච්ඡන්ති. කෙකතතිකතගමගත.‘‘නගකචිසන්තිචා’’ති නිස්සන්කදකහ 
ඉමිස්සාගාථායඅත්ගථොලිඛිගතො. 

එවං එත්ථ අත්ථගයොජනා ගවදිතබ්බා – පරමං උත්තමං අසංෙරං 
නිකායන්තරලද්ධීහි අසම්මිස්සං සංෙරං 
සකලගලොකියගලොකුත්තරසුඛාභිනි්ඵාෙකං සවනාමතං ගසොතරසායනං ඉමං 
විනිච්ඡය්පකරණං අකවච්ච සක්කච්චං විදිත්වා අධිකෙ 
අධිසීලාදිසික්ඛත්තය්පකාසගනන උක්කට්ගඨ හිකත 
ගලොකියගලොකුත්තරසුඛගහතුභූගත ෙලිසාසකන සකලසංකිගලසවිද්ධංසගක 
සාසකන විනයපිටකසඞ්ඛාගතපරියත්තිසාසගනගයපටුත්තංන යන්ති, ගත
ගක නාමාති ගයොජනා, ගය ඉමං පකරණං අගවච්ච විදිත්වා ඨිතා, ගත
එකංසගතො විනයපිටගකපටුත්තංපාපුණන්තිගයවාතිඅධි්පාගයො. 

ඉතිවිනයත්ථසාරසන්දීපනියා 

විනයවිනිච්ඡයවණ්ණනාය 

භික්ඛුවිභඞ්ගකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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භික්ඛුනිවිභඞ්ක ො 

1964. එවං භික්ඛුවිභඞ්ගපාළියා, අට්ඨකථාය ච ආගතං විනිච්ඡයසාරං 
නාතිසඞ්ගඛපවිත්ථාරනගයන ෙස්ගසත්වා ඉොනි තෙනන්තරාය 
භික්ඛුනිවිභඞ්ගපාළියා, තෙට්ඨකථාය ච ආගතවිනිච්ඡයසාරං

ෙස්ගසතුමාරභන්ගතො ආහ ‘‘භික්ඛුනීන’’න්තිආදි. තස්මිං අපීති එත්ථ අපි-

සද්ගෙො වුත්තාගපක්ඛායං. ‘‘සමාකසනා’’ති ඉෙං ගන්ථවගසන සඞ්ඛිපනං

සන්ධායවුත්තං. ‘‘කිඤ්චිමත්ත’’න්තිඉෙංඅත්ථවගසනාතිගවදිතබ්බං. 

පාරාජිෙෙථාවණ්ණනා 

1965. ඡන්දකසොතිගමථුනගසවනරාගපටිසංයුත්ගතනඡන්ගෙන.එගතන
‘‘ඡන්ගෙපන අසතිබලක්කාගරනපධංසිතායඅනාපත්තී’’ති(කඞ්ඛා.අට්ඨ. 

ගමථුනධම්මසික්ඛාපෙවණ්ණනා) අට්ඨෙථා සූචිතා ගහොති. සා සමණී 
පාරාජිකානාමගහොතීතිපවුච්චතීතිගයොජනා. 

1966-7. ‘‘සජීවස්ස අපි අජීවස්සා’’ති පෙච්ගඡගෙො. ‘‘සන්ථතං වා 

අසන්ථත’’න්තිඉෙං‘‘අඞ්ගජාත’’න්තිඉමස්සවිගසසනං. අත්තකනොතිවිකධ

මග්ක තිඅත්තගනොවච්චපස්සාවමුඛමග්ගානං අඤ්ඤතරස්මිංමග්ගග.එත්ථ

‘‘සන්ථගත වා අසන්ථගත වා’’ති ගසගසො, ‘‘අල්කලොොකස’’ති ඉමිනා

සම්බන්ගධො. ‘‘ගයභුයයඅක්ඛායිතාදික’’න්ති පෙච්ගඡගෙො. ආදි-සද්ගෙන 
අක්ඛායිතංසඞ්ගණ්හාති. 

මනුස්සපුරිසාදීනං නවන්නං සජීවස්සපි අජීවස්සපි යස්ස කස්සචි 
සන්ථතං වා අසන්ථතං වා ගයභුයයක්ඛායිතාදිකං අඞ්ගජාතං අත්තගනො
සන්ථගතවා අසන්ථගතවාතිවිගධමග්ගගඅල්ගලොකාගසතිලඵලමත්තම්පි
පගවගසන්තීපරාජිතාති ගයොජනා. 

1968. සාධාරණවිනිච්ඡයන්ති භික්ඛුභික්ඛුනීනං 
සාධාරණසික්ඛාපෙවිනිච්ඡයං. 

1969-70. අධක්ඛෙන්ති එත්ථ අක්ඛකානං අගධොති විග්ගගහො. 

උබ්භ ාණුමණ්ඩලන්තිජාණුමණ්ඩලානංඋබ්භන්තිවිග්ගගහො. උබ්භ-සද්ගෙො

උද්ධං-සද්ෙපරියාගයො. ඉධ ‘‘අත්තගනො’’ති ගසගසො. අවස්සුතස්සාති

කායසංසග්ගරාගගන තින්තස්ස. අවස්සුතාති එත්ථාපි එගසව නගයො. යාති 

වුත්තත්තා ‘‘සා’’ති ලබ්භති. සරීරන්ති එත්ථ ‘‘යං කිඤ්චී’’ති ගසගසො.

පගරොපක්කමමූලකං පාරාජිකං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘කතන වා ඵුට්ඨා’’ති. එත්ථ
‘‘යථාපරිච්ඡින්ගනකාගය’’තිච ‘‘සාදිගයයයා’’තිචවත්තබ්බං. 

යා පන භික්ඛුනී අවස්සුතා අවස්සුතස්ස මනුස්සපුග්ගලස්ස යං කිඤ්චි 

සරීරං අත්තගනො අධක්ඛෙං උබ්භ ාණුමණ්ඩලං යං සරීරකං, ගතන
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සරීරගකනඡුගපයය, කතන මනුස්සපුරිගසනයථාපරිච්ඡින්ගනකාගය ඵුට්ඨා 
සාදිගයයයවා, සාපාරාජිකාසියාතිගයොජනා. 

1971-2. ‘‘ හිතං උබ්භ ාණුනා’’ති ඉමිනා ක්පරගතො උද්ධං 
පාරාජිකක්ගඛත්තගමවාති දීගපති. අත්තගනො යථාවුත්ත්පකාගරන
කාගයනාති ගයොජනා, අත්තගනො ‘‘අධක්ඛක’’න්තිආදිවුත්ත්පකාගරන

කාගයනාතිඅත්ගථො.තථාඅවස්සුතාය අවස්සුතස්ස පුරිසස්ස කායපටිබද්ධං
ඵුසන්තියා ථුල්ලච්චයං ගහොති. අත්තගනො යථාපරිච්ඡින්නකායපටිබද්ගධන
තථාඅවස්සුතාය අවස්සුතස්සපුරිසස්සකායංඵුසන්තියාථුල්ලච්චයංගහොති. 

1973. අත්තගනො අවගසගසන කාගයන අවස්සුතාය අවස්සුතස්ස

පුරිසපුග්ගලස්ස ොයං ඵුසන්තියා ථුල්ලච්චයං ගහොති. එවං අත්තගනො
පගයොගග ච පුරිසස්ස පගයොගග ච තස්සා භික්ඛුනියාගයව ථුල්ලච්චයං
ගහොතීති ගයොජනා. 

1974. යක්ඛගපතතිරච්ඡානපණ්ඩකානං කායං ‘‘අධක්ඛකං
උබ්භජාණුමණ්ඩල’’න්ති යථාපරිච්ඡින්නං තගථව අත්තගනො කාගයන

උභගතොඅවස්සගව සති ඵුසන්තියා අස්සා භික්ඛුනියා ථුල්ලච්චයං, තගථව
යක්ඛාදීනංපගයොගගපි තස්සාගයවථුල්ලච්චයංගහොතීතිගයොජනා. 

1975. එෙකතොවස්සකව චාපීති භික්ඛුනියා වගසන එකගතොඅවස්සගව

චාපි. ථුල්ලච්චයමුදීරිතන්ති පාරාජිකක්ගඛත්තභූගතන අත්තගනො කාගයන 

මනුස්සපුරිසස්ස කායං ඵුසන්තියා ථුල්ලච්චයං අට්ඨෙථායං (පාචි. අට්ඨ.

662) වුත්තන්ති අත්ගථො. අවකසකස ච සබ් ත්ථාති
යථාවුත්තපාරාජිකක්ගඛත්තගතොඅවගසගසථුල්ලච්චයක්ගඛත්ගත සබ්බත්ථ
එකගතොඅවස්සගව සති දුක්කටං ගහොතීති අත්ගථො. කායපටිබද්ගධන 
කායපටිබද්ධාමසනාදීසු සබ්බත්ථ උභගතොඅවස්සගව වා එකගතොඅවස්සගව
වාදුක්කටගමව ගහොති. 

1976. ‘‘උබ්භක්ඛෙමකධො ාණුමණ්ඩල’’න්ති යං අපාරාජිකක්ගඛත්තං
ඉධ ෙස්සිතං, එත්ථ එකගතොඅවස්සගව දුක්කටං ගහොති. ක්පරස්ස ච

ගහට්ඨාපි එත්කථව අගධොජාණුමණ්ඩගල සඞ්ගහංගතන්තිගයොජනා. 

1977-9. භික්ඛු භික්ඛුනියා සද්ධිං සගච කායසංසග්ගං කෙලායති 

ගසවතීතිගයොජනා. භික්ඛුනියානාකසොසියාතිසීලවිනාගසො පාරාජිකාපත්ති

සියාති අත්ගථො. ක හකපමන්ති එත්ථ ‘‘ගගහසිතගපම’’න්ති වත්තබ්ගබ
ගාථාබන්ධවගසන සිත-සද්ෙගලොගපො, අත්ගථො පනස්ස භික්ඛුවිභඞ්ගග
වුත්තනගයොව. 

1980. අවිකසකසනාති ‘‘භික්ඛුනියා’’ති වා ‘‘භික්ඛුස්සා’’තිවා විගසසං
අකත්වා. 
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1981. යස්සාති භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුනියා වා. යත්ථාති භික්ඛුනියං වා

භික්ඛුස්මිංවා. මකනොසුද්ධන්තිකායසංසග්ගාදිරාගරහිතං. තස්ස භික්ඛුස්සවා

භික්ඛුනියා වා තත්ථ භික්ඛුනියං වා භික්ඛුස්මිං වා විසගය නකදොසතා 
අනාපත්තීතිඅත්ගථො. 

1982. භින්දිත්වාති සීලගභෙං කත්වා. භික්ඛුනියා අපකතත්තා ආහ 

‘‘කනවකහොතිභික්ඛුනිදූසකෙො’’ති. 

1983. අථාති වාකයාරම්ගභ. න කහොතාපත්ති භික්ඛුකනොති එත්ථ
භික්ඛුනීහිකායසංසග්ගසඞ්ඝාදිගසසමාහ. 

1984. ‘‘ගඛත්ගත’’ති වක්ඛමානං ‘‘ඵුට්ඨා’’ති ඉමිනා ගයොගජත්වා 

‘‘පාරාජිෙ’’න්තිආදීහි, ‘‘ථුල්ලච්චයං ගඛත්ගත’’තිආදීහි ච සම්බන්ධිතබ්බං.

‘‘පාරාජික’’න්ති වක්ඛමානත්තා ඵුට්ඨාති එත්ථ ‘‘පාරාජිකක්ගඛත්ගත’’ති
ගසගසො. 

1985. තථාතිනිච්චලාපිසාදියති. කඛත්කතති ථුල්ලච්චයාදීනංගඛත්ගත.
කාගයනනිච්චලායපිචිත්ගතනසාදියන්තියාආපත්තිකස්මා වුත්තාතිආහ 

‘‘වුත්තත්තා…කප.… සත්ථුනා’’ති, භික්ඛුපාතිගමොක්ගඛවිය‘‘කායසංසග්ගං
සමාපජ්ගජයයා’’ති අවත්වාඉධ‘‘කායසංසග්ගංසාදිගයයයා’’තිවුත්තත්තාති
අධි්පාගයො. 

1986. තස්සා ආපත්තියා. ක්රියසමුට්ඨානන්ති කිරියායසමුට්ඨානං. එවං

සතීති සාදියනමත්ගතගනව ආපජ්ජිතබ්බභාගව සති. ඉදන්ති 

‘‘කිරියසමුට්ඨාන’’මිතිවිධානං. තබ් හුකලකනව නකයනාති 
කිරියසමුට්ඨානබාහුල්ගලනනගයනඛදිරවනාදිගවොහාගරොවියාති ෙට්ඨබ්බං. 

1987. තස්සා භික්ඛුනියා අසඤ්චිච්ච විරජ්ඣිත්වා ආමසන්තියා

අනාපත්ති, ‘‘අයං පුරිගසො’’ති වා ‘‘ඉත්ථී’’ති වා අ ානිත්වා ආමසන්තියා
අනාපත්ති, පුරිසස්ස ආමසගන සති ඵස්සං අසාදියන්තියා වා අනාපත්තීති
ගයොජනා. 

1988. ඛිත්තචිත්තායාති යක්ඛුම්මත්තාය. උම්මත්තිොය වාති
පිත්තගකොගපනඋම්මාේපත්තාය.ඉෙඤ්ච ‘‘අසුචී’’තිවා‘‘චන්ෙන’’න්තිවා
විගසසතංඅජානනගමවපමාණං. 

උබ්භජාණුමණ්ඩලකථාවණ්ණනා. 

1989-90. ‘‘පාරාජිෙත්තං ානන්තී’’තිඉමිනාඅවගසසාපත්තිංජානිත්වා 

ඡාගෙන්තියා පාරාජිකාභාවං දීගපති. සලිඞ්ක  තු ඨිතායාති 
පබ්බජ්ජාලිඞ්ගගගයව ඨිතාය. ඉති ධුගර නික්ඛිත්තමත්තස්මින්ති ගයොජනා. 
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ඉති-සද්ගෙොනිෙස්සගන.ඉතරායපුබ්ගබගයවආපන්නත්තා තමගපක්ඛිත්වා 

‘‘සාචා’’තිආහ. 

1991. වුත්තාවිසිට්ඨංසබ්බංවිනිච්ඡයංසඞ්ගගහතුමාහ ‘‘කසස’’න්තිආදි. 

තත්ථාති දුට්ඨුල්ලපටිච්ඡාෙගන. 

වජ්ජපටිච්ඡාදිකථාවණ්ණනා. 

1992-5. සඞ්කඝනාතිසමග්ගගනසඞ්ගඝන. උක්ඛිත්තකෙොතිආපත්තියා

අෙස්සනාදීසු උක්ඛිත්තගකො. ‘‘උක්කඛපකන ඨිකතො’’ති ඉමිනා
උක්ගඛපනීයකම්මකතස්ස අගනොසාරිතභාවං දීගපති. යා දිට්ඨි එතස්සාති 

යංදිට්ඨිකෙො, ගසො උක්ඛිත්තගකො භික්ඛු යාය දිට්ඨියා සමන්නාගගතො 

ගහොතීති අධි්පාගයො. ‘‘තස්සා දිට්ඨියා  හකණනා’’ති ඉමිනා
අනුවත්ත්පකාගරො ෙස්සිගතො. තං උක්ඛිත්තකං භික්ඛුන්ති ගයොජනා. සා

භික්ඛුනී අඤ්ඤාහි භික්ඛුනීහිවිසුම්පිච සඞ්ඝමජ්ගඣපි ‘‘එගසොගඛොඅගයය
භික්ඛු සමග්ගගන සඞ්ගඝන උක්ඛිත්ගතො’’තිආදිනා (පාචි. 669) නගයන
තික්ඛත්තුංවුච්චමානාතිගයොජනා.තංවත්ථුංඅචජන්තීගගහත්වා යදිතගථව

තිට්ඨතීතිගයොජනා.එත්ථ ‘‘යාවතතියංසමනුභාසිතබ්බා’’තිගසගසො. තස්ස

ෙම්මස්ස ඔසාකනති තතියාය කම්මවාචාය යයකාර්පත්තවගසන අස්ස

සමනුභාසනකම්මස්ස පරිගයොසාගන. අසාකියධීතරාති අසාකියධීතා, 

පච්චත්ගතකරණවචනං. ‘‘පුනඅප්පටිසන්කධයා’’ති ඉමිනාපුනගතගනවච
අත්තභාගවනභික්ඛුනිභාගවපටිසන්ධාතුංඅනරහතාවුත්තා. 

1996. තිෙදුක්ෙටං නිද්දිට්ඨන්ති අධම්මකම්ගම අධම්මකම්මසඤ්ඤා, 
ගවමතිකා, ධම්මකම්මසඤ්ඤාති එතාසං වගසන තිකදුක්කටං වුත්තං.
සමනුභාසගනවුත්තා සමුට්ඨානාෙගයොසබ්ගබඉධවත්තබ්බාතිගයොජනා. 

උක්ඛිත්තානුවත්තිකකථාවණ්ණනා. 

1997. ‘‘හත්ථග්ගහණංවාසාදිගයයයාතිහත්ගථොනාමක්පරංඋපාොය
යාව අග්ගනඛා. එතස්ස අසද්ධම්මස්ස පටිගසවනත්ථාය උබ්භක්ඛකං
අගධොජාණුමණ්ඩලං ගහණං සාදියති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’ති (පාචි.

676) වුත්තත්තා ආහ ‘‘අපාරාජිෙකඛත්තස්සා’’තිආදි. ‘‘ත’’න්ති
වක්ඛමානත්තා ‘‘ය’’න්ති ලබ්භති. අපාරාජිකක්ගඛත්තස්ස යස්ස කස්සචි
අඞ්ගස්ස යං ගහණං, තං හත්ථග්ගහණන්ති පවුච්චතීති ගයොජනා. හත්ගථ

ගහණං හත්ථග් හණං. 

1998. යස්ස ෙස්සචීති වුත්ත්පකාගරන යස්ස කස්සචි චීවරස්ස යං 
ගහණන්තිගයොජනා. 
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1999. අසද්ධම්ම-සද්ගෙන ගමථුනස්සාපි වුච්චමානත්තා තගතො 

විගසගසතුමාහ ‘‘ොයසංසග්  …කප.… ොරණා’’ති. භික්ඛුනී
කායසංසග්ගසඞ්ඛාතස්ස අසද්ධම්මස්ස කාරණා පුරිසස්ස හත්ථපාසස්මිං
තිට්ගඨයයවාතිගයොජනා. 

2000. තකතොති තස්ස අසද්ධම්මස්ස කාරණා. තත්ථාති හත්ථපාගස. 

පුරිකසනාති එත්ථ ‘‘කත’’න්ති ගසගසො, ‘‘සඞ්ගකත’’න්ති ඉමිනා
සම්බන්ගධො. ‘‘ආගමනං අස්සා’’ති පෙච්ගඡගෙො. ඉච්ගඡයයාති වුත්ගතපි න
ගමනිච්ඡාමත්ගතන, අථ ගඛො භික්ඛුනියා පුරිසස්ස හත්ථපාසං, පුරිගසනච
භික්ඛුනියාහත්ථපාසංඔක්කන්තකාගලගයව වත්ථුපූරණංෙට්ඨබ්බං.යථාහ
‘‘සඞ්ගකතං වා ගච්ගඡයයාති එතස්ස අසද්ධම්මස්ස පටිගසවනත්ථාය
පුරිගසන ‘ඉත්ථන්නාමං ආගච්ඡා’ති වුත්තා ගච්ඡති, පගෙ පගෙ ආපත්ති 
දුක්කටස්ස. පුරිසස්ස හත්ථපාසං ඔක්කන්තමත්ගත ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති (පාචි.676) ච‘‘පුරිසස්සඅබ්භාගමනංසාදියති, ආපත්ති
දුක්කටස්ස.හත්ථපාසං ඔක්කන්තමත්ගතආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති(පාචි.

676) ච. එත්ථ ච ඉත්ථන්නාමංආ ච්ඡාතිඉත්ථන්නාමං ඨානංආගච්ඡාති
අත්ගථො. 

2001. තදත්ථායාති තස්ගසව කායසංසග්ගසඞ්ඛාතඅසද්ධම්මස්ස

ගසවනත්ථාය. පටිච්ඡන්නට්ඨානඤ්චාති වත්ථාදිනා ගයන ගකනචි 
පටිච්ඡන්නඔකාසං. පුරිසස්ස හත්ථපාගස ඨිතා තෙත්ථාය කායං
උපසංහගරයයවාති ගයොජනා. 

2002. හත්ථග්ගහණාදීනං වුත්ත්පකාරානං අට්ඨන්නං වත්ථූනං

පූරගණන ‘‘අට්ඨවත්ථුො’’ති සඞ්ඛාතා අයං භික්ඛුනී විනට්ඨා කහොති 

සීලවිනාගසන, තගතොගයව අස්සමණීකහොති අභික්ඛුනීගහොතීතිගයොජනා. 

2003. අනුකලොකමන වාති හත්ථග්ගහණාදිපටිපාටියා වා. පටිකලොකමන

වාති තබ්බිපරියගතො පටිගලොගමන වා. එෙන්තරිොය වාති එකගමකං
අන්තරිත්වාපුන තස්සාපිකරණවගසනඑකන්තරිකායවා.අනුගලොගමනවා
පටිගලොගමනවාතගථකන්තරිකාය වා අට්ඨමං වත්ථුං පරිපූගරන්තීචුතාති
ගයොජනා. 

2004. එතගෙව අත්ථං බයතිගරකමුගඛන සමත්ගථතුමාහ 

‘‘අථාදිකතො’’තිආදි. සතක්ඛත්තුම්පීති බහුක්ඛත්තුම්පි. සත-සද්ගෙො ගහත්ථ
බහු-සද්ෙපරියාගයො. පාරාජිකා ගනව සියාති ගයොජනා, ඉමිනා
තංතංවත්ථුමූලකංදුක්කටථුල්ලච්චයංආපජ්ජතීතිවුත්තංගහොති. 

2005. යා පන ආපත්තිගයො ආපන්නා, ගෙගසත්වා තාහි මුච්චතීති

ගයොජනා. ධුරනික්කඛපනං ෙත්වාති ‘‘න පුගනවං කරිස්සාමී’’ති ධුරං 

නික්ඛිපිත්වා. කදසිතා  ණනූපිොති ගෙසිතා ගෙසිතගණනගමව උගපති, 
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පාරාජිකස්ස අඞ්ගං න ගහොතීති අත්ගථො. තස්මා යා එකං ආපන්නා, 
ධුරනික්ගඛපං කත්වා ගෙගසත්වා පුන කිගලසවගසන ආපජ්ජති, පුන
ගෙගසති, එවංඅට්ඨවත්ථූනි පූගරන්තීපිපාරාජිකානගහොති. 

2006. සඋස්සාහාය කදසිතාති පුන ආපජ්ජගන අනික්ඛිත්තධුරාය
භික්ඛුනියා ගෙසිතාපිආපත්තිගෙසනාගණනංනඋගපති.කිංගහොතීතිආහ 

‘‘කදසිතාපි අකදසිතා’’ති, තස්මා පාරාජිකාපත්තියා අඞ්ගගමව ගහොතීති
අධි්පාගයො. 

2008. අයං අත්කථොති ‘‘අසද්ධම්ගමො නාම කායසංසග්ගගො’’ති අයං

අත්ගථො. උද්දිසිකතොතිපකාසිගතො. 

2009. අයමත්ගථො ගකනවචගනනඋද්දිසිගතොතිආහ ‘‘විඤ්ඤූ…කප.… 

සාධෙං වචනං ඉද’’න්ති. ඉදං වචනන්ති ‘‘විඤ්ඤූ පටිබගලොකායසංසග්ගං

සමාපජ්ජිතු’’න්ති(පාචි.676) ඉෙංවචනං. සාධෙං පමාණං. 

අට්ඨවත්ථුකකථාවණ්ණනා. 

2010. අවස්සුතා, වජ්ජපටිච්ඡාදිකා, උක්ඛිත්තානුවත්තිකා, 

අට්ඨවත්ථුකාති ඉමා චතස්කසො පාරාජිකාපත්තිගයො මගහසිනා අසාධාරණා
භික්ඛුනීනගමව පඤ්ඤත්තාතිගයොජනා. 

ඉතිවිනයත්ථසාරසන්දීපනියා 

විනයවිනිච්ඡයවණ්ණනාය 

පාරාජිකකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සඞ්ඝාදිකසසෙථාවණ්ණනා 

2011. එවං භික්ඛුනිවිභඞ්ගග ආගතං පාරාජිකවිනිච්ඡයං වත්වා ඉොනි 

තෙනන්තරුද්දිට්ඨං සඞ්ඝාදිගසසවිනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘යා පන 

භික්ඛුනී’’තිආදි. උස්සයවාදාති ගකොධුස්සයමානුස්සයවගසන විවෙමානා.

තගතොගයව අට්ටං කගරොති සීගලනාති අට්ටොරී. එත්ථ ච ‘‘අට්කටො’’ති 
ගවොහාරිකවිනිච්ඡගයො වුච්චති, යං පබ්බජිතා ‘‘අධිකරණ’’න්තිපි වෙන්ති.

සබ්බත්ථ වත්තබ්ගබ මුඛමස්සා අත්ථීති මුඛරී, බහුභාණීති අත්ගථො. කයන

කෙනචි නකරන සද්ධින්ති ‘‘ගහපතිනා වා ගහපතිපුත්ගතන වා’’තිආදිනා

(පාචි. 679) ෙස්සිගතන ගයන ගකනචි මනුස්ගසන සද්ධිං. ඉධාති ඉමස්මිං

සාසගන. කිරාතිපෙපූරගණ, අනුස්සවගනවා. 

2012. සක්ඛිං වාති පච්චක්ඛගතො ජානනකං වා. අට්ටං කාතුං
ගච්ඡන්තියාපගෙපගෙතථාදුක්කටන්ති ගයොජනා. 
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2013. කවොහාරිකෙතිවිනිච්ඡයාමච්ගච. 

2014. අනන්තරන්තිතස්සවචනානන්තරං. 

2015. ඉතකරොති අට්ටකාරගකො. පුබ් සදිකසොව විනිච්ඡකයොති
පඨමාගරොචගනදුක්කටං, දුතියාගරොචගනථුල්ලච්චයන්තිවුත්තං ගහොති. 

2016. ‘‘තව, මමාපිචකථංතුවගමවආගරොගචහී’’තිඉතගරන වුත්තා 

භික්ඛුනීති ගයොජනා. යථාොමන්තිතස්සාචඅත්තගනොචවචගනයංපඨමං 
වත්තුමිච්ඡති, තංඉච්ඡානුරූපංආගරොගචතු. 

2018-9. උභින්නම්පියථාතථාආගරොචිතකථංසුත්වාතිගයොජනා. යථා

තථාති පුබ්ගබ වුත්තනගයන ගකනචි පකාගරන. කතහීති ගවොහාරිගකහි. 

අට්කටපනචනිට්ඨිකතතිඅට්ටකාරගකසුඑකස්මිංපක්ගඛපරාජිගත. යථාහ

‘‘පරාජිගත අට්ටකාරගක අට්ටපරිගයොසානං නාම ගහොතී’’ති. අට්ටස්ස 

පරිකයොසාකනතිඑත්ථ‘‘තස්සා’’තිගසගසො.තස්සඅට්ටස්සපරිගයොසාගනති 
ගයොජනා. 

2020-23. අනාපත්තිවිසයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘දූතං වාපී’’තිආදි.
පච්චත්ථිකමනුස්ගසහි දූතං වාපි පහිණිත්වා සයම්පි වා ආගන්ත්වා යා පන

ආකඩ්ඪීයතීතිගයොජනා. අඤ්කඤහීති ගාමොරකාදීහිඅඤ්ගඤහි.කිඤ්චිපරං
අගනොදිස්සාතිගයොජනා.ඉමිස්සාඔදිස්සවුත්ගත ගතහිගහිතෙණ්ගඩතස්සා

චගීවාතිසූචිතංගහොති.යාරක්ඛංයාචති, තත්ථ තස්මිංරක්ඛායාචගනතස්සා 
අනාපත්ති පකාසිතාති ගයොජනා. අඤ්ඤගතො සුත්වාති ගයොජනා. 

උම්මත්තිොදීනන්තිඑත්ථ ආදි-සද්ගෙන ආදිකම්මිකාගහිතා. 

සමුට්ඨානං කථිගනන තුලයන්ති ගයොජනා. ගසසං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘සකිරියං ඉද’’න්ති. ඉදං සික්ඛාපෙං. කිරියාය සහ වත්තතීති සකිරියං 

අට්ටකරගණන ආපජ්ජනගතො. ‘‘සමුට්ඨාන’’න්ති ඉමිනා ච
සමුට්ඨානාදිවිනිච්ඡගයොඋපලක්ඛිගතොති ෙට්ඨබ්ගබො. 

අට්ටකාරිකාකථාවණ්ණනා. 

2024-5.  ානන්තීති ‘‘සාමං වා ජානාති, අඤ්ගඤ වා තස්සා 

ආගරොගචන්තී’’ති (පාචි. 684) වුත්තනගයන ජානන්තී. කචොරින්ති යාය
පඤ්චමාසග්ඝනකගතොපට්ඨායයංකිඤ්චිපරසන්තකංඅවහරිතං, අයංගචොරී

නාම. වජ්ඣං විදිතන්ති ‘‘ගතනකම්ගමන වධාරහා අය’’න්ති එවං විදිතං. 

සඞ්ඝන්ති භික්ඛුනිසඞ්ඝං. අනපකලොකෙත්වාති අනාපුච්ඡා. රා ානං වාති 
රඤ්ඤා අනුසාසිතබ්බට්ඨාගන තං රාජානං වා. යථාහ ‘‘රාජා නාම යත්ථ

රාජා අනුසාසති, රාජා අපගලොගකතබ්ගබො’’ති.  ණකමව වාති ‘‘තුම්ගහව
තත්ථ අනුසාසථා’’ති රාජූහි දින්නං ගාමනිගමමල්ලගණාදිකං ගණං වා. 
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මල්ල ණං නාම පානීයට්ඨපනගපොක්ඛරණිඛණනාදිපුඤ්ඤකම්මනියුත්ගතො 
ජනසමූගහො. එගතගනව එවගමව දින්නගාමවරා පූගා ච ගසනිගයො ච

සඞ්ගහිතා. වුට්ඨාකපයයාති උපසම්පාගෙයය. ෙප්පන්ති ච
වක්ඛමානලක්ඛණං ක්පං. සා ගචොරිවුට්ඨාපනන්ති සම්බන්ගධො.
උපජ්ඣායා හුත්වා යා ගචොරිං උපසම්පාගෙති, සා භික්ඛුනීති අත්ගථො. 
උපජ්ඣායස්සභික්ඛුස්සදුක්කටං. 

2026. පඤ්චමාසග්ඝනන්තිඑත්ථපඤ්චමාසඤ්චපඤ්චමාසග්ඝනකඤ්ච 
පඤ්චමාසග්ඝනන්ති එකගෙසසරූගපකගසසනගයන පඤ්චමාසස්සාපි 

ගහණං. අතිකරෙග්ඝනංවාපීතිඑත්ථාපිඑගසවනගයො. 

2027. පබ්බජිතං පුබ්බං යාය සා පබ් ජිතපුබ් ා. වුත්ත්පකාරං
ගචොරකම්මංකත්වාපි තිත්ථායතනාදීසුයාපඨමංපබ්බජිතාතිඅත්ගථො. 

2028-30. ඉොනි පුබ්බපගයොගදුක්කටාදිආපත්තිවිභාගං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘වුට්ඨාකපති ච යා කචොරි’’න්තිආදි. ඉධ ‘‘උපජ්ඣායා හුත්වා’’ති ගසගසො.

ඉෙං ක්පං ඨගපත්වාති ගයොජනා. සීමං සම්මන්නති චාති අභිනවං සීමං

සම්මන්නති, බන්ධතීති වුත්තං ගහොති. අස්සාති භගවයය. ‘‘දුක්කට’’න්ති
ඉමිනාච‘‘ථුල්ලච්චයංද්වය’’න්තිඉමිනාච ගයොගජතබ්බං. 

ෙම්මන්කතතිඋපසම්පෙකම්මස්ස පරිගයොසාගන, තතියායකම්මවාචාය
යයකාර්පත්තායාතිවුත්තංගහොති. 

2031. අ ානන්තීතිගචොරිංඅජානන්තී.(ඉෙංසික්ඛාපෙං.) 

2032. කචොරිවුට්ඨාපනං නාමාති ඉෙං සික්ඛාපෙං

ගචොරිවුට්ඨාපනසමුට්ඨානං නාම. වාචචිත්තකතොති ඛණ්ඩසීමං අගන්ත්වා

කගරොන්තියා වාචාචිත්ගතහි. ොයවාචාදිකතොකචවාතිගන්ත්වාකගරොන්තියා 
කායවාචාචිත්තගතො ච සමුට්ඨාති. යථාහ ‘‘ගකනචිගෙව කරණීගයන
පක්කන්තාසු භික්ඛුනීසු අගන්ත්වා ඛණ්ඩසීමං වා නදිං වා
යථානිසින්නට්ඨාගනගයව අත්තගනො නිස්සිතකපරිසාය සද්ධිං
වුට්ඨාගපන්තියාවාචාචිත්තගතොසමුට්ඨාති, ඛණ්ඩසීමංවානදිංවාගන්ත්වා 
වුට්ඨාගපන්තියා කායවාචාචිත්තගතො සමුට්ඨාතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 683). 

ක්රියාක්රියන්තිඅනාපුච්ඡාවුට්ඨාපනවගසන කිරියාකිරියං. 

ගචොරිවුට්ඨාපනකථාවණ්ණනා. 

2033-4.  ාමන්තරන්ති අඤ්ඤං ගාමං. යා එකා සගච ගච්ගඡයයාති 

සම්බන්ගධො. නදීපාරන්ති එත්ථාපි එගසව නගයො. නදියා පාරං නදීපාරං.

‘‘එො වා’’ති උපරිපි ගයොගජතබ්බං. ඔහීකයයයාති විනා භගවයය. ඉධ
‘‘අරඤ්ගඤ’’තිගසගසො. අරඤ්ඤලක්ඛණං ‘‘ඉන්ෙඛීල’’ඉච්චාදිනාවක්ඛති.
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‘‘එකා වා රත්තිං වි්පවගසයය, එකා වා ගණම්හා ඔහීගයයයා’’ති

සික්ඛාපෙක්කගමො, එවං සන්ගතපි ගාථාබන්ධවගසන ‘‘රත්තිං

විප්පවකසයයා’’ති අන්ගත වුත්තං. ගතගනව විභාගවිනිච්ඡගය
ගෙසනාරුළ්හක්කගමගනව ‘‘පුගරරුගණොෙයාගයවා’’තිආදිං වක්ඛති. සා
පඨමාපත්තිකං ගරුකං ධම්මං ආපන්නා සියාති ගයොජනා. පඨමං ආපත්ති

එතස්සාති පඨමාපත්තිකෙො, වීතික්කමක්ඛගණගයව ආපජ්ජිතබ්ගබොති

අත්ගථො. ‘‘ගරුකං ධම්ම’’න්ති ඉමිනා සම්බන්ගධො. සෙ ාමා

නික්ඛමන්තියාතිභික්ඛුනියාඅත්තගනො වසනගාමගතොනික්ඛමන්තියා. 

2035. තකතො සකගාමගතො. 

2036-7. එගකන පෙවාගරන ඉතරස්ස ගාමස්ස පරික්ගඛගප
අතික්කන්ගත, උපචාගරොක්කගම වා ථුල්ලච්චයන්ති ගයොජනා. 

අතික්ෙන්කතඔක්ෙන්කතතිඑත්ථ ‘‘පරික්ගඛගපඋපචාගර’’තිඅධිකාරගතො
ලබ්භති. 

2038-9. නික්ඛමිත්වාති අත්තගනො පවිට්ඨගාමගතො නික්ඛමිත්වා. 

අයකමව නකයොති ‘‘එගකන පෙවාගරන ථුල්ලච්චයං, දුතිගයන 
ගරුකාපත්තී’’තිඅයංනගයො. 

වතිච්ඡිද්ගෙන වා ඛණ්ඩපාකාගරන වාති ගයොජනා. ‘‘තථා’’ති ඉමිනා

‘‘පාකාගරනා’’ති එත්ථාපි වා-සද්ෙස්ස සම්බන්ධනීයතං ෙස්ගසති.

‘‘භික්ඛුවිහාරස්ස භූමි තාසමක්පියා’’තිවක්ඛමානත්තා විහාරස්ස භූමින්ති 

භික්ඛුනිවිහාරභූමිගහිතා. ‘‘ෙප්පියන්තිපවිට්ඨත්තා’’ති ඉමිනාවක්ඛමානස්ස

කාරණංෙස්ගසති. කෙොචිකදොකසොති ථුල්ලච්චයසඞ්ඝාදිගසගසොවුච්චමාගනො
ගයොගකොචිගෙොගසො. 

2040. තාසන්ති භික්ඛුනීනං. ‘‘අෙප්පියා’’ති ඉමිනා තත්ථාපි පවිට්ඨාය
ගාමන්තරපච්චයාආපත්තිසම්භවමාහ. 

2041. ‘‘පඨමං පාෙං අතික්කාගමන්තියා’’ති (පාචි. 692) වුත්තත්තා 

‘‘හත්ථි…කප.… අනාපත්තිසියාපත්ති, පදසා මකනපනා’’තිවුත්තං. 

2042. ‘‘යං කිඤ්චි…කප.… ආපත්ති පවිසන්තියා’’ති
වුත්තස්ගසවත්ථස්ස උපසංහාරත්තානපුනරුත්තිගෙොගසො. 

2043-4. ලක්ඛකණනුපපන්නායාති ‘‘නදී නාම තිමණ්ඩලං
පටිච්ඡාගෙත්වා යත්ථ කත්ථචි උත්තරන්තියා භික්ඛුනියා අන්තරවාසගකො 
ගතමියතී’’ති(පාචි.692) වුත්තලක්ඛගණනසමන්නාගතායනදියා.යාපාරං
තීරංගච්ඡතීති ගයොජනා. 
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පඨමං පාදං උද්ධරිත්වාන තීකර ඨකපන්තියාති ‘‘ඉොනි පෙවාගරන
අතික්කමතී’’ති වත්තබ්බකාගල පඨමං පාෙං උක්ඛිපිත්වා පරතීගර
ඨගපන්තියා. ‘‘දුතියපාදුද්ධාගර සඞ්ඝාදිගසගසො’’ති (පාචි. අට්ඨ. 692) 

අට්ඨෙථාවචනගතො ‘‘අතික්ෙකම’’තිඉමිනාඋද්ධාගරොගහිගතො. 

2045. අන්තරනදියන්ති නදිගවමජ්ගඣ. භණ්ඩිත්වාති කලහං කත්වා. 

ඔරිමං තීරන්ති ආගතදිසාය තීරං. තථා පඨගම ථුල්ලච්චයං, දුතිගය ගරු
ගහොතීති අත්ගථො. ඉමිනා සකගලන වචගනන ‘‘ඉතරිස්සා පන අයං
පක්කන්තට්ඨාගනඨිතා ගහොති, තස්මාපරතීරංගච්ඡන්තියාපිඅනාපත්තී’’ති 

අට්ඨෙථාපි උල්ලිඞ්ගිතා. 

2046. රජ්ජුයාතිවල්ලිආදිකායයායකායචිරජ්ජුයා. 

2047. පිවිතුන්ති එත්ථ ‘‘පානීය’’න්ති පකරණගතො ලබ්භති. 

අවුත්තසමුච්චයත්ගථන අපි-සද්ගෙනභණ්ඩගධොවනාදිං සඞ්ගණ්හාති. අථාති
වාකයාරම්ගභ නිපාගතො. ‘‘නහානාදිකිච්චං සම්පාගෙත්වා ඔරිමගමව තීරං

ආගමිස්සාමී’’තිආලයස්ස විජ්ජමානත්තාආහ ‘‘වට්ටතී’’ති. 

2048. පෙසානදිං ඔතරිත්වානාති ගයොජනා. ගසතුං ආගරොහිත්වා තථා
පෙසාඋත්තරන්තියාඅනාපත්තීති ගයොජනා. 

2049.  න්ත්වානාතිඑත්ථ‘‘නදි’’න්තිගසගසො.උත්තරණකාගලපෙසා
යාතීති ගයොජනා. 

2050. කවක නාති එගකගනව ගවගගන, අන්තරා අනිවත්තිත්වාති
අත්ගථො. 

2051. ‘‘නිසීදිත්වා’’ති ඉෙං ‘‘ඛන්ගධ වා’’තිආදීහිපි ගයොගජතබ්බං. 

ඛන්ධාෙගයො ගචත්ථ සභාගානගමව ගගහතබ්බා. හත්ථසඞ්ඝාතකන වාති 
උගභොහිබද්ධහත්ථවලගයවා. 

2052-3. පාසන්ති හත්ථපාසං. ‘‘ආකභො ං විනා’’ති ඉමිනා
‘‘ගමිස්සාමී’’ති ආගභොගග කගත අජානන්තියා අරුගණ උට්ඨිගතපි
අනාපත්තීතිදීපිතංගහොති.යථාහ‘‘සගච සජ්ඣායංවාසවනංවාඅඤ්ඤංවා
කිඤ්චි කම්මං කුරුමානා ‘පුගරඅරුගණගයව දුතියිකාය සන්තිකං
ගමිස්සාමී’ති ආගභොගං කගරොති, අජානන්තියා එව චස්සා අරුගණො
උග්ගච්ඡති, අනාපත්තී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 692). නානාගබ්ගභ වත්තබ්බගමව

නත්ථීති ෙස්ගසතුමාහ ‘‘එෙ බ්කභපි වා’’ති. එකගබ්ගභපි වා දුතියිකාය
හත්ථපාසං අතික්කම්ම අරුණංඋට්ඨගපන්තියා භික්ඛුනියාආපත්තිසියාති
ගයොජනා. 
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2054. දුතියාපාසන්ති දුතියිකාය හත්ථපාසං. ‘‘ගමිස්සාමී’’ති ආගභොගං 
කත්වාගච්ඡන්තියාසගචඅරුණංඋට්ගඨති, නගෙොගසොතිගයොජනා. 

2055-6. අඤ්ඤත්ථ පඤ්චධනුසතිකස්ස (පාරා. 654) පච්ඡිමස්ස
ආරඤ්ඤකගසනාසනස්ස වුත්තත්තා තගතො නිවත්ගතතුමාහ 

‘‘ඉන්දඛීලමතික්ෙම්මා’’තිආදි. එත්ථාති ඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ. දීපිතන්ති 

අට්ඨෙථාය ‘‘අරඤ්ගඤති එත්ථ නික්ඛමිත්වා බහි ඉන්ෙඛීලා සබ්බගමතං

අරඤ්ඤ’’න්ති (පාචි. අට්ඨ. 692) එවං වුත්තලක්ඛණගමව අරඤ්ඤං 
ෙස්සිතන්තිඅත්ගථො. 

දුතියිකාය ෙස්සනූපචාරං විජහන්තියා තස්සාති ගයොජනා. ‘‘ හිකත’’ති
ඉෙංඅගපක්ඛිත්වා‘‘උපචාගර’’තිවිභත්තිවිපරිණාගමො කාතබ්ගබො. 

2057. සාණිපාොරපාොරතරඅන්තරිකත ඨාගන අසති ෙස්සනූපචාගර
සතිපි සවනූපචාගරආපත්තිගහොතීතිගයොජනා. 

2058-60. එත්ථ ෙථන්ති යත්ථ දූගරපි ෙස්සනං ගහොති, එවරූගප 
අජ්ගඣොකාගස ආපත්තිනියගමො කථං කාතබ්ගබොති අත්ගථො. අගනගකසු 
ඨාගනසු ‘‘සවනූපචාරාතික්කගම’’ති වුච්චමානත්තා තත්ථ ලක්ඛණං

ඨගපතුමාහ ‘‘මග් …කප.… එවරූපකෙ’’ති. එත්ථ ‘‘ඨාගන’’ති ගසගසො. 

කූ න්තියාති යථාවණ්ණවවත්ථානං න ගහොති, එවං අබයත්තසද්ෙං 
කගරොන්තියා. 

එවරූපගක ඨාගන ධම්මස්සවනාගරොචගන විය ච මග්ගමූළ්හස්ස
සද්ගෙන විය ච ‘‘අගයය’’ති කූජන්තියා තස්සා සද්ෙස්ස සවනාතික්කගම 

භික්ඛුනියා ගරුකා ආපත්ති ගහොතීති ගයොජනා. ‘‘භික්ඛුනියා  රො 

කහොතී’’තිඉෙං‘‘දුතියිකංනපාපුණිස්සාමී’’තිනිරුස්සාහවගසනගවදිතබ්බං. 

ගතගනව වක්ඛති ‘‘ඔහීයිත්වාථ ගච්ඡන්තී’’තිආදි. එත්ථාති ‘‘ගණම්හා
ඔහීගයයයා’’තිඉමස්මිං. 

2061. අථ ගච්ඡන්තීඔහීයිත්වාතිගයොජනා.‘‘ඉොනිඅහංපාපුණිස්සාමි’’ 
ඉති එවං සඋස්සාහා අනුබන්ධති, වට්ටති, දුතිගයොපචාරාතික්කගමපි
අනාපත්තීතිවුත්තංගහොති. 

2062. ‘‘ගච්ඡතුඅයං’’ ඉතිඋස්සාහස්සච්ගඡෙංකත්වාඔහීනාගච, තස්සා
ආපත්තීති අජ්ඣාහාරගයොජනා. 

2063. ඉතරාපීති ගන්තුං සමත්ථාපි. ඔහීයතු අයන්ති චාති
නිරුස්සාහ්පකාගරො සන්ෙස්සිගතො. වුත්තත්ථගමව සමත්ථයිතුමාහ 

‘‘සඋස්සාහානකහොතිකච’’ති. 
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2064-5. පුරිමා එකකං මග්ගං යාතීති ගයොජනා. එකගමව එෙෙං.

තස්මාති යස්මාඑකිස්සාඉතරාපක්කන්තට්ඨාගනතිට්ඨති, තස්මා. තත්ථාති

තස්මිං ගණම්හාඔහීයගන. පි-සද්ගෙො එවකාරත්ගථො. අනාපත්ති එව
පකාසිතාතිගයොජනා. 

2066-7.  ාමන්තර තායාති ගාමසීමගතාය. ‘‘නදියා’’ති ඉමිනා

සම්බන්ගධො. ආපත්තිකයොචතස්කසොපීති රත්තිවි්පවාස ගාමන්තරගමන 
නදිපාරගමනගණම්හාඔහීයනසඞ්ඛාතා චතස්ගසො සඞ්ඝාදිගසසාපත්තිගයො.
ගණම්හාඔහීයනමූලකාපත්තියා ගාමගතො බහි ආපජ්ජිතබ්බත්ගතපි
ගාමන්තගරොක්කමනමූලකාපත්තියා අන්ගතොගාගම ආපජ්ජිතබ්බත්ගතපි 

එෙක්ඛකණතිගාමූපචාරංසන්ධායාහ. 

2068-9. යා සද්ධිං යාතා දුතියිකා, සා ච පක්කන්තා වා සගච ගහොති, 
විබ්භන්තා වා ගහොති, ගපතානං ගලොකං යාතා වා ගහොති, කාලකතා වා
ගහොතීතිඅධි්පාගයො, පක්ඛසඞ්කන්තාවාගහොති, තිත්ථායතනසඞ්කන්තාවා
ගහොතීති අධි්පාගයො, නට්ඨා වා ගහොති, පාරාජිකාපන්නා වා ගහොතීති 
අධි්පාගයො. එවරූගප කාගල ගාමන්තගරොක්කමනාදීනි…ගප.… 
අනාපත්තීති ඤාතබ්බන්ති ගයොජනා. උම්මත්තිකායපි එවං චත්තාරිපි
කගරොන්තියා අනාපත්තීතිගයොජනා. 

2070. ‘‘අ ාමකෙ අරඤ්කඤ’’ති ඉෙං ගාමාභාගවන වුත්තං, න 
විඤ්ඣාටවිසදිසතාය. 

2071. ගාමභාවගතො නදිපාරගමනගණම්හාඔහීයනාපත්ති න සම්භවති, 
තස්සාපි සකගාමත්තා ගාමන්තරගමනමූලිකාපත්ති ච දිවසභාගත්තා

රත්තිවි්පවාසමූලිකාපත්ති ච න සම්භවතීති ආහ ‘‘සෙ ාකම…කප.… න

විජ් කර’’ති. යථාොමන්තියථිච්ඡිතං, දුතියිකායඅසන්තියාපීතිඅත්ගථො. 

2072. සමුට්ඨානාෙගයොපඨමන්තිමවත්ථුනාතුලයාතිගයොජනා. 

ගාමන්තරගමනකථාවණ්ණනා. 

2073. සීමාසම්මුතියා කචවාති ‘‘සමග්ගගන සඞ්ගඝන ධම්ගමන
විනගයන උක්ඛිත්තං භික්ඛුනිං කාරකසඞ්ඝං අනාපුච්ඡා තස්ගසව
කාරකසඞ්ඝස්ස ඡන්ෙං අජානිත්වා ඔසාගරස්සාමී’’තිනවසීමාසම්මන්නගන
ච.ද්වීහිකම්මවාචාහිදුගව ථුල්ලච්චයාගහොන්තීතිගයොජනා. 

2074. ෙම්මස්ස පරිකයොසාකනති ඔසාරණකම්මස්ස අවසාගන. 

තිෙසඞ්ඝාදිකසසන්ති ‘‘ධම්මකම්ගමධම්මකම්මසඤ්ඤාඔසාගරති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිගසසස්ස.ධම්මකම්ගමගවමතිකා, ධම්මකම්ගමඅධම්මකම්මසඤ්ඤා 
ඔසාගරති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිගසසස්සා’’ති (පාචි. 697) තිකසඞ්ඝාදිගසසං



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො භික්ඛුනිවිභඞ්ගගො 

407 
පටුන 

වුත්තං. ෙම්මන්ති ච උක්ගඛපනීයකම්මං. අධම්කම තිෙදුක්ෙටන්ති
‘‘අධම්මකම්ගම ධම්මකම්මසඤ්ඤා ඔසාගරති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.
අධම්මකම්ගම ගවමතිකා, අධම්මකම්මසඤ්ඤා ඔසාගරති, ආපත්ති 
දුක්කටස්සා’’තිතිකදුක්කටංවුත්තං. 

2075.  ණස්සාති තස්ගසව කාරකගණස්ස. වත්කත වා පන 

වත්තන්තින්ති ගතචත්තාලීස්පගභගෙ ගනත්තාරවත්ගත වත්තමානං. 

ගතචත්තාලීස්පගභෙං පන වත්තක්ඛන්ධකෙ (චූළව. 376) ආවි භවිස්සති. 

කනත්තාරවත්කතතිකම්මගතොනිත්ථරණස්සගහතුභූගත වත්ගත. 

2077. ඔසාරණං ක්රියං. අනාපුච්ඡනං අක්රියං. 

චතුත්ථං. 

2078-9. අවස්සුතාති ගමථුනරාගගන තින්තා. එවමුපරිපි. 

‘‘මනුස්සපුග් ලස්සා’’තිඉමිනායක්ඛාදීනංපටික්ගඛගපො. ‘‘උෙගක…ගප.… 

දුක්කට’’න්ති වක්ඛමානත්තා ආමිසන්ති අඤ්ඤත්ර ෙන්තගපොනා

අජ්ගඣොහරණීයස්සගහණං. පකයො කතොති පගයොගගණනාය. 

2080. එෙකතොවස්සුකතතිපුමිත්ථියාසාමඤ්ගඤනපුල්ලිඞ්ගනිද්ගෙගසො. 
කථගමතං විඤ්ඤායතීති? ‘‘එකගතොඅවස්සුගතති එත්ථ භික්ඛුනියා
අවස්සුතභාගවො ෙට්ඨබ්ගබොති මහාපච්චරියං වුත්තං. මහාඅට්ඨකථායං
පගනතං න වුත්තං, තං පාළියා සගමතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 701) වුත්තත්තා

විඤ්ඤායති. එත්ථ ච එතං න වුත්තන්ති ‘‘භික්ඛුනියා අවස්සුතභාගවො 

ෙට්ඨබ්ගබො’’ති එතං නියමනං න වුත්තං. තන්ති තං නියගමත්වා අවචනං. 

පාළියා සකමතීති ‘‘එකගතොඅවස්සුගත’’ති (පාචි. 701-702) අවිගසගසත්වා
වුත්තපාළියා, ‘‘අනවස්සුගතොති ජානන්තී පටිග්ගණ්හාතී’’ති (පාචි. 703) 
ඉමායචපාළියාසගමති.යදිහිපුග්ගලස්සඅවස්සුතභාගවොන්පමාණං, කිං 
‘‘අනවස්සුගතොති ජානන්තී’’ති ඉමිනා වචගනන. ‘‘අනාපත්ති උගභො
අනවස්සුතා ගහොන්ති, අනවස්සුතා පටිග්ගණ්හාතී’’ති එත්තකගමව

වත්තබ්බං සියා. අජ්කඣොහාරපකයොක සු බහූසු ථුල්ලච්චයචකයො 
ථුල්ලච්චයානං සමූගහො සියා, පගයොගගණනාය බහූනි ථුල්ලච්චයානි
ගහොන්තීති අධි්පාගයො. 

2081. සම්භගව, බයභිචාගර ච විගසසනං සාත්ථකං භවතීති 

‘‘මනුස්සවිග් හාන’’න්ති ඉෙං විගසසනං යක්ඛගපතතිරච්ඡානපගෙහි 
ගයොගජතබ්බං. උභගතොඅවස්සුගත සති මනුස්සවිග්ගහානං
යක්ඛගපතතිරච්ඡානානං හත්ථගතො ච පණ්ඩකානං හත්ථගතො ච තථාති

ගයොජනා. තථා-සද්ගෙගනත්ථ ‘‘යං කිඤ්චිආමිසංපටිග්ගණ්හාති, දුක්කටං.
අජ්ගඣොහාරපගයොගගසුථුල්ලච්චයචගයොසියා’’ති යථාවුත්තමතිදිසති. 
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2082. එත්ථාති ඉගමසු යක්ඛාදීසු. එකගතොඅවස්සුගත සති ආමිසං 

පටිග්ගණ්හන්තියා දුක්කටං. සබ් ත්ථාති සබ්ගබසු මනුස්සාමනුස්ගසසු

එකගතො, උභගතො වා අනවස්සුගතසු. උදකෙ දන්තෙට්ඨකෙති උෙකස්ස, 

ෙන්තකට්ඨස්සචගහගණ. පරිකභොක චාතිපටිග්ගහගණගචවපරිගභොගග
ච. 

2083-4. උභයාවස්සුතාභාකවති භික්ඛුනියා, පුග්ගලස්ස ච උභින්නං 

අවස්සුතත්ගතඅසතියදිආමිසංපටිග්ගණ්හාති, නගෙොගසොතිගයොජනා. අයං 

පුරිසපුග්ගගලො. න ච අවස්සුකතොති ගනව අවස්සුගතොති ඤත්වා. යා පන
ආමිසංපටිග්ගණ්හාති, තස්සාචඋම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්තිපකාසිතාති
ගයොජනා. ‘‘යාගණ්හාති, තස්සාඅනාපත්තී’’තිවුත්ගතපි පරිභුඤ්ජන්තියාව
අනාපත්තිභාගවොෙට්ඨබ්ගබො. 

පඤ්චමං. 

2085. උකයයො කනති‘‘කිංගතඅගයයඑගසොපුරිසපුග්ගගලොකරිස්සති 
අවස්සුගතොවාඅනවස්සුගතොවා, යගතොත්වංඅනවස්සුතා, ඉඞ්ඝඅගයයයං
ගතඑගසො පුරිසපුග්ගගලොගෙතිඛාෙනීයංවාගභොජනීයංවා, තංත්වංසහත්ථා
පටිග්ගගහත්වාඛාෙවා භුඤ්ජවා’’ති(පාචි.705) වුත්තනගයනනිගයොජගන. 

එකිස්සාති උගයයොජිකාය. ඉතරිස්සාති උගයයොජිතාය. පටිග් කහති

අවස්සුතස්ස හත්ථගතොආමිසපටිග්ගහගණ. දුක්ෙටානි චාතිඋගයයොජිකාය

දුක්කටානි. කභොක සූති උගයයොජිතාය තථා පටිග්ගහිතස්ස ආමිසස්ස

පරිගභොගගසු. ථුල්ලච්චය කණො සියාති උගයයොජිකාය ථුල්ලච්චයසමූගහො
සියාති අත්ගථො. 

2086-7. කභො නස්සාවසානස්මින්ති උගයයොජිතාය ගභොජනපරියන්ගත. 

සඞ්ඝාදිකසසතාතිඋගයයොජිකායසඞ්ඝාදිගසසාපත්තිගහොති. 

යක්ඛාදීනන්ති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන ගපතපණ්ඩකතිරච්ඡානගතා ගහිතා. 

තකථව පුරිසස්ස චාති අවස්සුතස්ස මනුස්සපුරිසස්ස. ‘‘ගහගණ

උගයයොජගන’’ති පෙච්ගඡගෙො.  හකණති උගයයොජිතාය ගහගණ. 

උකයයො කනති උගයයොජිකාය අත්තගනො උගයයොජගන. කතසන්ති

උෙකෙන්තගපොනානං. පරිකභොක ති උගයයොජිතාය පරිභුඤ්ජගන. දුක්ෙටං

පරිකිත්තිතන්ති උගයයොජිකායදුක්කටංවුත්තං. 

2088. කසසස්සාති උෙකෙන්තගපොනගතො අඤ්ඤස්ස

පරිභුඤ්ජිතබ්බාමිසස්ස. ‘‘ හණුකයයො කන’’තිආදිවුත්තනයගමව. 

2089-90. යා පන භික්ඛුනී ‘‘අනවස්සුගතො’’ති ඤත්වා උගයයොගජති, 
‘‘කුපිතා වා න පටිග්ගණ්හතී’’ති උගයයොගජති, ‘‘කුලානුද්ෙයතා වාපි න 
පටිග්ගණ්හතී’’ති උගයයොගජති, තස්සා ච උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති
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පකාසිතාති ගයොජනා. යථාහ ‘‘අනාපත්ති ‘අනවස්සුගතො’ති ජානන්තී
උගයයොගජති, ‘කුපිතාන පටිග්ගණ්හතී’තිඋගයයොගජති, ‘කුලානුද්ෙයතායන
පටිග්ගණ්හතී’ති උගයයොගජතී’’තිආදි(පාචි.708). 

ඡට්ඨං. 

2091. සත්තමන්ති‘‘යාපනභික්ඛුනීකුපිතාඅනත්තමනාඑවංවගෙයය 
බුද්ධං පච්චක්ඛාමී’’තිආදිනය්පවත්තං (පාචි. 710) සත්තමසික්ඛාපෙඤ්ච. 

අට්ඨමන්ති ‘‘යා පන භික්ඛුනී කිස්මිඤ්චිගෙව අධිකරගණ 
පච්චාකතා’’තිආදිනය්පවත්තං(පාචි.716) අට්ඨමසික්ඛාපෙඤ්ච. 

සත්තමට්ඨමානි. 

2092. නවකමති ‘‘භික්ඛුනිගයො පගනව සංසට්ඨා

විහරන්තී’’තිආදිසික්ඛාපගෙ (පාචි.722) ච. දසකමති‘‘යාපනභික්ඛුනීඑවං
වගෙයය සංසට්ඨාව අගයය තුම්ගහ විහරථ, මා තුම්ගහ නානා
විහරිත්ථා’’තිආදිසික්ඛාපගෙ (පාචි.728) ච. 

නවමෙසමානි. 

2093. ගතන මහාවිභඞ්ගාගගතන දුට්ඨකදොසද්වකයන ච තත්ගථව
ආගගතන ගතන සඤ්චරිත්තසික්ඛාපගෙන චාති ඉගමහි තීහි සද්ධිං

ඉධාගතානි ඡ සික්ඛාපොනීති එවං නව පඨමාපත්තිකා. ඉකතො 

භික්ඛුනිවිභඞ්ගගතො චත්තාරි යාවතතියකානි තකතො මහාවිභඞ්ගගතො චත්තාරි 

යාවතතියකානීති එවං අට්ඨ යාවතතියකානි, පුරිමානි නව චාති සත්තරස
සඞ්ඝාදිගසසසික්ඛාපොනිමයාගචත්ථෙස්සිතානීතිඅධි්පාගයො. 

ඉතිවිනයත්ථසාරසන්දීපනියාවිනයවිනිච්ඡයවණ්ණනාය 

සඞ්ඝාදිගසසකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිස්සග්ගියෙථාවණ්ණනා 

2094-5. එවං සත්තරසසඞ්ඝාදිගසගස ෙස්ගසත්වා ඉොනිතෙනන්තරානි

නිස්සග්ගියානි ෙස්ගසතුමාහ ‘‘අධිට්ඨානුප ං පත්ත’’න්තිආදි. 

‘‘අධිට්ඨානුප ං පත්ත’’න්ති ඉමිනා පගෙන ගකනචි කාරගණන 
අනධිට්ඨානුපගග පත්ගත අනාපත්තිභාවං දීගපති. ‘‘තස්සා’’ති ත-

සද්ොගපක්ඛාය භික්ඛුනීති එත්ථ ‘‘යා’’ති ලබ්භති. පත්තසන්නිධිොරණාති
අනධිට්ඨාය, අවික්ගපත්වාඑකරත්තම්පි පත්තස්සනික්ඛිත්තකාරණා. 

2096. ඉධ ඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ ගසගසො සබ්ගබො විනිච්ඡගයො
කථාමග්ගගොති ගයොජනා, අවගසසසබ්බවිනිච්ඡයකථාමග්ගගොති අත්ගථො. 

පත්තසික්ඛාපකදතිමහාවිභඞ්ගපඨමපත්තසික්ඛාපගෙ. 
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2097. විගසගසොව විකසසතා. 

පඨමං. 

2098. අොකලති ‘‘අනත්ථතකථිගන විහාගර එකාෙස මාසා, 
අත්ථතකථිගනවිහාගර සත්තමාසා’’ති(පාචි.740අත්ථගතොසමානං)එවං 

වුත්ගත අකාගල. වික්පන්තරං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘දින්නං ොකලපි

කෙනචී’’තිආදි. වුත්තවිපරියාගයන කාලනියගමො ගවදිතබ්ගබො. ගකනචි
අකාගල යං චීවරං දින්නං, කාගලපි යං චීවරං ආදිස්ස දින්නං, තං
අකාලචීවරං නාමාති ගයොජනා. ආදිස්ස ොන්පකාරං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘සම්පත්තා භාක න්තූ’’ති. නියාමිතන්ති ‘‘සම්පත්තා භාගජන්තූ’’ති එවං
වත්වා දින්නඤ්ච ‘‘ඉෙං ගණස්ස, ඉෙං තුය්හං ෙම්මී’’ති වත්වා වා
ොතුකාමතාය පාෙමූගල ඨගපත්වා වා දින්නඤ්ච ආදිස්ස දින්නං නාමාති
අත්ගථො. යථාහ ‘‘සම්පත්තා භාගජන්තූ’ති වත්වා වා ‘ඉෙං ගණස්ස, ඉෙං
තුම්හාකංෙම්මී’තිවත්වාවා ොතුකමයතායපාෙමූගලඨගපත්වාවාදින්නම්පි
ආදිස්සදින්නංනාමගහොතී’’ති(පාචි. අට්ඨ.740). 

2099. අොලචීවරන්තිවුත්ත්පකාරංඅකාලචීවරං. 

2100. අත්තනා පටිලද්ධන්ති තගතො යං චීවරං අත්තනා වස්සග්ගගන 
පටිලද්ධං. නිස්සජ්ජිත්වා පටිලද්ධකාගල කත්තබ්බවිධිං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘ලභිත්වා…කප.… නිකයො කය’’ති. යථාදාකන නිකයො කයතියථාොයගකන
දින්නං, තථාඋපගනතබ්බං, අකාලචීවරපක්ගඛගයව ඨගපතබ්බන්තිවුත්තං
ගහොති. 

2101. තස්සාති ‘‘යථාොගන නිගයොජගය’’ති වචනස්ස. විනයකම්මං
කත්වා පටිලද්ධම්පි තං පුන ගසවිතුං න ච වට්ටතීති අයමධි්පාගයොති
ගයොජනා. 

2102. කාලචීවගර අකාලවත්ථසඤ්ඤාය දුක්කටන්ති ගයොජනා. 

උභයත්ථපීති අකාලචීවගරපි කාලචීවගරපි. ගවමතිකාය තථා දුක්කටන්ති
ගයොජනා. 

2103. උභයත්ථපි චීවකර කාලචීවගරචඅකාලචීවගරචාතිඋභයචීවගරපි
කාලචීවරසඤ්ඤාය භාජාගපන්තියා නගෙොගසොති ගයොජනා. 

සචිත්තකසමුට්ඨානත්තයංසන්ධායාහ ‘‘තිසමුට්ඨානතා’’ති. 

දුතියං. 

2104. සකච සයං අච්ඡින්දති අඤ්ඤාය භික්ඛුනියා සද්ධිං චීවරං 
පරිවත්ගතත්වාපච්ඡා‘‘තුය්හංචීවරංත්වගමවගණ්හ, මය්හංචීවරංගෙහී’’ති
එවං යදිසයංඅච්ඡින්ෙති.එත්ථ‘‘සකසඤ්ඤායා’’තිගසගසො.සකසඤ්ඤාය
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ගහිතත්තා පාචිත්තියං, දුක්කටඤ්ච වුත්තං, ඉතරථා භණ්ඩග්ගඝන
කාගරතබ්ගබො. 

2105. ඉතකරසූති අබන්ධනඤ්ච ආණත්තිබහුත්තඤ්ච සඞ්ගණ්හාති.

ගතනාහ ‘‘වත්ථූනංපකයො ස්සවසාසියා’’ති. 

2106. ‘‘තිෙපාචිත්තී’’ති ඉෙමගපක්ඛිත්වා ‘‘උද්දිට්ඨා’’තිසම්බන්ධනීයං, 
උපසම්පන්නායඋපසම්පන්නසඤ්ඤා, ගවමතිකා, අනුපසම්පන්නසඤ්ඤාති

එතාසං වගසන තිකපාචිත්ති වුත්තාති අත්ගථො. අඤ්ඤස්මිං පරික්ඛාකරති

උපසම්පන්නානුපසම්පන්නානං අඤ්ඤස්මිං පරික්ඛාගර. ඉතරිස්සාති

අනුපසම්පන්නාය. තිෙදුක්ෙටන්ති අනුපසම්පන්නාය 
උපසම්පන්නසඤ්ඤාගවමතිකාඅනුපසම්පන්නසඤ්ඤානං වගසන
තිකදුක්කටංඋද්දිට්ඨං. 

2107. තායවාදීයමානං තායඅඤ්ඤායභික්ඛුනියාදුට්ඨායවාතුට්ඨාය
වා දීයමානං ගණ්හන්තියා, තස්සා විස්සාසගමව වා ගණ්හන්තියා

අනාපත්තීතිගයොජනා. ‘‘තිසමුට්ඨානතාමතා’’තිඉෙංවුත්තත්ථගමව. 

තතියං. 

2108. යා පන භික්ඛුනී ‘‘කිං ගත, අගයය, අඵාසු, කිං ආහරීයතූ’’ති
වුත්තා අඤ්ඤංවිඤ්ඤාගපත්වාතංආහටංපටික්ඛිපිත්වාතඤ්චඅඤ්ඤඤ්ච
ගණ්හිතුකාමාසගච අඤ්ඤංවිඤ්ඤාගපති, තස්සාවිඤ්ඤත්තිදුක්කටං, ලාභා
නිස්සග්ගියං සියාති සාධි්පායගයොජනා. විඤ්ඤත්තියා දුක්කටං 

විඤ්ඤත්තිදුක්ෙටං. 

2109-11. තිෙපාචිත්තියං වුත්තන්ති ‘‘අඤ්ගඤ අඤ්ඤසඤ්ඤා, 
අඤ්ගඤ ගවමතිකා, අඤ්ගඤ අනඤ්ඤසඤ්ඤා අඤ්ඤං විඤ්ඤාගපත්වා
අඤ්ඤං විඤ්ඤාගපති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 751) 

තිකපාචිත්තියං වුත්තං. අනඤ්කඤ ද්විෙදුක්ෙටන්ති අනඤ්ගඤ
අඤ්ඤසඤ්ඤාය, ගවමතිකාය ච වගසන ද්විකදුක්කටං. 

‘‘අනඤ්කඤනඤ්ඤසඤ්ඤායා’’තිආදිනා අනාපත්තිවිසගයො ෙස්සිගතො.
‘‘අනඤ්ගඤ අනඤ්ඤසඤ්ඤායා’’ති පෙච්ගඡගෙො. අනඤ්ගඤ 

අනඤ්ඤසඤ්ඤාය විඤ්ඤාගපන්තියා අනාපත්ති. තස්මිං පඨමවිඤ්ඤාපිගත
අ්පගහොන්ගතවාතඤ්ගඤවවාවිඤ්ඤාගපන්තියාඅනාපත්ති.අඤ්ගඤනපි 
අත්ගථසතිගතනසද්ධිංඅඤ්ඤංවිඤ්ඤාගපන්තියාඅනාපත්ති.ඉෙංවුත්තං
ගහොති – සගච පඨමං ස්පි විඤ්ඤත්තං, ‘‘ආමකමංසං පචිතබ්බ’’න්ති ච
ගවජ්ගජන වුත්තත්තා ගතගලන අත්ගථො ගහොති, තගතො ‘‘ගතගලනාපි ගම
අත්ගථො’’ති එවං අඤ්ඤඤ්ච විඤ්ඤාගපතීති. ආනිසංසඤ්ච ෙස්ගසත්වා
තගතොඅඤ්ඤංවිඤ්ඤාගපන්තියාපිඅනාපත්තීතිඤාතබ්බන්ති ගයොජනා.ඉෙං
වුත්තං ගහොති – සගච කහාපණස්ස ස්පි ආභතං ගහොති, ඉමිනා මූගලන
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දිගුණං ගතලං ලබ්භති, ගතගලනාපි ච ඉෙං කිච්චං නි්පජ්ජති, තස්මා 
ගතලමාහරාතිඑවංආනිසංසංෙස්ගසත්වාවිඤ්ඤාගපතීති. 

චතුත්ථං. 

2112-3. පුබ්බං අඤ්ඤං ගචතාගපත්වාති ගයොජනා, අත්තගනො
ක්පියභණ්ගඩන ‘‘ඉෙංනාමආහරා’’තිපුබ්බංඅඤ්ඤංපරිවත්තාගපත්වාති

අත්ගථො. එවන්තිඑත්ථ‘‘වුත්ගත’’තිගසගසො.ධගනනනිබ්බත්තං ධඤ්ඤං, 
අත්තගනොධගනනනි්ඵාදිතත්තා ගතලාදිඉධ ‘‘ධඤ්ඤ’’න්ති අධි්ගපතං, 
න වීහාදි. එවං වුත්ගත මය්හං අඤ්ඤං ධඤ්ඤං ආගනත්වා ගෙති ඉති
සඤ්ඤාය පච්ඡාඅඤ්ඤංගචතාගපයයාතිගයොජනා, නගමඉමිනාඅත්ගථො, 
අඤ්ඤං ආහරාති වුත්ගත ඉෙඤ්ච ෙත්වා අඤ්ඤඤ්ච ආහරිත්වා ගෙතීති
සඤ්ඤාය ‘‘න ගම ඉෙං රුච්චති, අඤ්ඤං ආහරා’’ති පච්ඡා අඤ්ඤං

පරිවත්තාගපයයාති අත්ගථො. කචතාපනපකයොක නාති ආණත්තාය

ගචතාපනවගසන. මූලට්ඨායාතිආණාපිකාය.ගතනචඅඤ්ගඤනවාමූගලන
ආභතංගහොතු, තස්ස ලාගභනිස්සග්ගියංගහොතීතිගයොජනා. 

2114. කසසන්තිතිකපාචිත්තියාදිකංවිනිච්ඡයවිගසසං. 

පඤ්චමං. 

2115-6. අඤ්ඤදත්ථාය දින්කනනාතිඋපාසගකහි ‘‘එවරූපංගගහත්වා 

භාගජත්වා පරිභුඤ්ජථා’’ති අඤ්ඤස්සත්ථාය දින්ගනන. ‘‘සඞ්ඝිකෙන 

පරික්ඛාකරනා’’ති ඉමිනා සම්බන්ගධො. පරික්ඛාකරනාති ක්පියභණ්ගඩන. 

සඞ්ඝිකෙනාති සඞ්ඝස්ස පරිච්චත්ගතන. ඉධාති ඉමස්මිං සාසගන. තස්සාති

යාය ගචතාපිතං. නිස්සග්ගියං සියාති එත්ථ නිස්සට්ඨපටිලද්ධං යථාොගන
උපගනතබ්බන්ති වත්තබ්බං. යථාහ ‘‘නිස්සට්ඨං පටිලභිත්වා යථාොගන 
උපගනතබ්බ’’න්ති (පාචි. 761). ඉෙං ගහට්ඨා වුත්තත්ථාධි්පායගමව. 

එත්ථාති ඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ. ‘‘අනඤ්ඤෙත්ථිගක අඤ්ඤෙත්ථිකසඤ්ඤා, 
ආපත්තිදුක්කටස්ස.අනඤ්ඤෙත්ථිගකගවමතිකා, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති

වුත්තත්තාආහ ‘‘අනඤ්ඤදත්ථිකෙ නිද්දිට්ඨං ද්විෙදුක්ෙට’’න්ති.ඉමිනාච
‘‘අඤ්ඤෙත්ථිගක තිකපාචිත්තිය’’න්ති ඉෙං වුත්තගමව. ‘‘අඤ්ඤෙත්ථිගක
අඤ්ඤෙත්ථිකසඤ්ඤා, ගවමතිකා, අනඤ්ඤෙත්ථිකසඤ්ඤා අඤ්ඤං
ගචතාගපති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තිය’’න්ති(පාචි.761) හිවුත්තං. 

2117. කසසෙන්ති යෙත්ථාය දින්නං, තං ගචතාගපත්වා ආහරිත්වා
අතිරිත්තං මූලං අඤ්ඤෙත්ථාය උපගනන්තියා අනාපත්තීති ගයොගජතබ්බං. 

සාමිකෙ පුච්ඡිත්වාති ‘‘තුම්ගහහි චීවරත්ථාය දින්නං, අම්හාකඤ්ච චීවරං

සංවිජ්ජති, ගතලාදීහි පන අත්ගථො’’ති එවං සාමිගක පුච්ඡිත්වා. තන්ති තං

ගචතාපන්නං. ආපදාසූති භික්ඛුනීහි විහාරං පහාය ගමනාරහමුපද්ෙගවො
ගහිගතො. යථාහ ‘‘ආපොසූති තථාරූගපසු උපද්ෙගවසු භික්ඛුනිගයො විහාරං
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ඡඩ්ගඩත්වා පක්කමන්ති, එවරූපාසු ආපොසු යං වා තං වා ගචතාගපතුං
වට්ටතී’’ති(පාචි.අට්ඨ.762). 

2118. සයංයාචිතෙංවිනාති‘‘සංයාචිතක’’න්තිපෙංවිනා, එත්තකගමව 
විසදිසන්තිවුත්තංගහොති. 

ඡට්ඨසත්තමානි. 

2119. අධිකවචනං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘මහා නිෙසඤ්ඤාචිකෙනා’’ති. 

පදතාධිොති පෙගමව පදතා. මහා නිකෙනාති ගණස්ස පරිච්චත්ගතන. 

සඤ්ඤාචිකෙනාතිසයංයාචිතගකන. 

2120. අනන්තරසමා මතාති ඉධ ‘‘පුග්ගලිගකනා’’ති පෙං විනා
සමුට්ඨානාදිනා සද්ධිං සබ්ගබ විනිච්ඡයා අනන්තරසික්ඛාපෙසදිසා මතාති
අත්ගථො. ‘‘යා පන භික්ඛුනී අඤ්ඤෙත්ථිගකන පරික්ඛාගරන

අඤ්ඤුද්දිසිගකන පුග්ගලිගකනා’’ති හි සික්ඛාපෙං. පුග් ලිකෙනාති

එකභික්ඛුනියා පරිච්චත්ගතන. ‘‘කිඤ්චිපී’’තිලිඛන්ති. ‘‘කෙොචිපී’’ති පාගඨො
සුන්ෙගරො‘‘විගසගසො’’තිඉමිනාතුලයාධිකරණත්තා. 

අට්ඨමනවමෙසමානි. 

පඨගමොවග්ගගො. 

2121-2. චත්තාරිකංසානිසමාහටානි, චතුන්නංකංසානංසමාහාගරොවා 

චතුක්ෙංසං, චතුක්කංසගතො අතිගරකං අතිගරකචතුක්කංසං, ගතන 
අතිගරකචතුක්කංසග්ඝනකං පාවුරණමාහ, උපචාගරන 

‘‘අතිකරෙචතුක්ෙංස’’න්ති වුත්තං. කංසපරිමාණං පගනත්ථ සයගමව 
වක්ඛති ‘‘කහාපණචතුක්කං තු, කංගසො නාම පවුච්චතී’’ති. තස්මා 

අතිගරකගසොළසකහාපණග්ඝනකන්තිඅත්ගථො.  රපාවුරණන්තිසීතකාගල 

පාරුපිතබ්බපාවුරණං. කචතාකපයයාති විඤ්ඤාගපයය. චත්තාරි සච්චානි 

සමාහටානි, චතුන්නං වා සච්චානං සමාහාගරො චතුසච්චං, තං පකාගසති

සීගලනාති චතුසච්චප්පොසී, ගතන, චතුන්නං අරියසච්චානං නිද්දිසගකන 

සම්මාසම්බුද්ගධන. පකයොක ති ‘‘ගෙහී’’ති එවං විඤ්ඤාපනපගයොගග. 

ලාකභතිපටිලාගභ. 

චතුන්නංසමූගහො චතුක්ෙං, කහාපණානං චතුක්කංකහාපණචතුක්කං.
කහාපගණො ගචත්ථ තංතංකාගල, තංතංපගෙගස ච ගවොහාරූපගගො
ගගහතබ්ගබො. ඉමා වුත්ත්පකාරා නිස්සග්ගියාවසානාපත්තිගයො
‘‘ඤාතකානඤ්ච සන්තගක’’ති අනාපත්තිවිසගය වක්ඛමානත්තා ‘‘යො
ගයනඅත්ගථො, තොතංවගෙයයාථා’’තිඑවං නිච්චපවාරණංඅකත්වාතස්මිං
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කාගල කිස්මිඤ්චි ගුගණ පසීදිත්වා ‘‘වගෙයයාථ ගයන අත්ගථො’’ති එවං
පවාරිතට්ඨාගනසම්භවන්තීතිෙට්ඨබ්බා. 

2123-5. ඌනකචතුක්කංගස අතිගරකසඤ්ඤා, ආපත්ති දුක්කටස්ස. 
ඌනකචතුක්කංගස ගවමතිකා, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති වුත්තත්තා ආහ 

‘‘ඌනකෙ තු චතුක්ෙංකස, උද්දිට්ඨං ද්විෙදුක්ෙට’’න්ති. ඉමිනා 
‘‘අතිගරකචතුක්කංගස අතිගරකසඤ්ඤා, ගවමතිකා, ඌනකසඤ්ඤා
ගචතාගපති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තිය’’න්තිතිකපාචිත්තියඤ්චෙස්සිතංගහොති. 

 රෙන්ති ගරුපාවුරණං. තදූනං වාති චතුක්කංසගතො ඌනකං වා. 

ඤාතොනඤ්චාති එත්ථ ච-සද්ගෙන පවාරිතානං සඞ්ගගහො. යථාහ
අනාපත්තිවාගර ‘‘ඤාතකානං, පවාරිතාන’’න්ති (පාචි. 787). එත්ථ ච 

‘‘අතිගරකචතුක්කංසම්පී’’ති වත්තබ්බං ‘‘තදූනං වා’’ති ඉමිනා

චතුක්කංසූනස්ස වුත්තත්තා. ‘‘අප්පකමව වා’’ති ඉමිනා
අතිගරකචතුක්කංගසපිමහග්ඝතරංවුත්තන්තිගවදිතබ්බං. 

එකාෙසමං. 

2126-7. ‘‘ලහුපාවුරණං පන භික්ඛුනියා ගචතාගපන්තියා
අඩ්ඪගතයයකංසපරමං ගචතාගපතබ්බ’’න්ති (පාචි. 789) වචනගතො 

ලහුපාවුරණන්ති එත්ථ ‘‘ගචතාගපන්තියා භික්ඛුනියා’’ති ච 

අඩ්ඪකතයයෙංසග්ඝනන්ති එත්ථ ‘‘ගචතාගපතබ්බ’’න්ති ච ගසගසො. 

ලහුපාවුරණන්ති උණ්හකාගල පාවුරණං. තිණ්ණං පූරගණො කතකයයො, 

අඩ්ගඪො ගතගයයො අස්සාති අඩ්ඪකතකයයො, අඩ්ඪගතගයයො ච ගසො කංගසො

චාති අඩ්ඪකතයයෙංකසො, තං අග්ඝතීති අඩ්ඪකතයයෙංසග්ඝනං, 

ෙසකහාපණග්ඝනකන්ති අත්ගථො. තකතොති අඩ්ඪගතයයකංසග්ඝනකගතො.

යං පන පාවුරණං අඩ්ඪගතයයකංසග්ඝනකං, තං ලහුපාවුරණං. තකතො 

අඩ්ඪගතයයකංසග්ඝනකගතො ලහුපාවුරණගතො. උත්තරින්ති අතිගරකං.
අඩ්ඪගතයයකංසග්ඝනකං යං පාවුරණං යා භික්ඛුනී ගචතාගපති, තස්ස

පාවුරණස්ස පටිලාගභ තස්සා භික්ඛුනියා නිස්සග්ගියපාචිත්තියා වුත්තාති
ගයොජනා. 

‘‘අනන්තරසමං ගසස’’න්ති ඉෙං සමත්ගථතුමාහ ‘‘නත්ථි ොචි

විකසසතා’’ති.විගසගසොගයව විකසසතා. 

ද්වාෙසමං. 

2128. ඉොනි පාතිගමොක්ඛුද්ගෙගස ආගගතසු සමතිංසනිස්සග්ගිගයසු
ගකසඤ්චි අත්තගනො අවචගන කාරණඤ්ච අවුත්ගතහි සද්ධිං වුත්තානං

ගහණඤ්චෙස්ගසතුමාහ ‘‘සාධාරණානී’’තිආදි.හියස්මාභික්ඛුනීනංභික්ඛූහි 

සාධාරණානි යානි සික්ඛාපොනි කසසානි ඉධ වුත්ගතහි අඤ්ඤානි, තානි



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො භික්ඛුනිවිභඞ්ගගො 

415 
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අට්ඨාරස සික්ඛාපොනිගචව ඉධ වුත්තසරූපානි ද්වාෙසසික්ඛාපොනි ගචති
ඉච්ගචවං නිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපොනි සමතිංගසව ගහොන්තීති
ගයොජනා. 

ඉතිවිනයත්ථසාරසන්දීපනියාවිනයවිනිච්ඡයවණ්ණනාය 

නිස්සග්ගියකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පාචිත්තියෙථාවණ්ණනා 

2129-30. එවං තිංස නිස්සග්ගියපාචිත්තියානි ෙස්ගසත්වා ඉොනි

සුද්ධපාචිත්තියානි ෙස්ගසතුමාහ ‘‘ලසුණ’’න්තිආදි. ලසුණන්ති එත්ථ ඉති-

සද්ගෙො ලුත්තනිද්දිට්ගඨො. ‘‘ලසුණං’’ඉති භණ්ඩිකං වුත්තං අට්ඨකථායං

(පාචි.අට්ඨ.793-795). චතුපඤ්චමිඤ්ජාදි්පගභෙංභණ්ඩිකං ලසුණං නාම, 

න තගතො ඌනං. ගතනාහ ‘‘න එෙද්විතිමිඤ් ෙ’’න්ති. පක්කලසුණගතො, 

සීහළදීපසම්භවගතො ච විගසසමාහ ‘‘ආමෙං මා ධංකයවා’’ති. මගගධසු 

ජාතං මා ධං, ‘‘වුත්ත’’න්ති ඉමිනා සම්බන්ගධො. යථාහ ‘‘මගධරට්ගඨ
ජාතලසුණගමව හිඉධලසුණන්තිඅධි්ගපත’’න්ති (පාචි. අට්ඨ. 795). තං
‘‘ඛාදිස්සාමී’’ති ගණ්හතීති සම්බන්ගධො. වුත්ත්පකාරං පාචිත්තියඤ්ච

අජ්ගඣොහාරවගසනාති ෙස්ගසතුමාහ ‘‘අජ්කඣොහාරවකසකනව, පාචිත්තිං

පරිදීපකය’’ති. 

2131. තගෙව වක්ඛති ‘‘ද්කව තකයො’’තිආදිනා. සද්ධින්ති එකගතො. 

සඞ්ඛාදිත්වාතිගලබිලං අ්පගවගසත්වාෙන්ගතහිසංචුණ්ණියන්තීඛාදිත්වා. 

අජ්කඣොහරති පරගලංකගරොති. 

2132. තත්ථාති තස්මිං භණ්ඩිකලසුගණ. ‘‘මිඤ් ානං  ණනායා’’ති
ඉමිනාඅජ්ගඣොහාරපගයොගගණනාගයවදීපිතා.යථාහ‘‘භින්දිත්වාඑගකකං 
මිඤ්ජං ඛාෙන්තියා පන පගයොගගණනාය පාචිත්තියානී’’ති (පාචි. අට්ඨ.
795). 

2133. සභාවගතො වට්ටන්ගතවාතිගයොජනා. 

2135. යථාවුත්තපලණ්ඩුකාදීනං නානත්තං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘එො 

මිඤ් ා’’තිආදි. ඉධ මිඤ්ජානං වගසගනවනානත්තං ෙස්සිතං. අට්ඨෙථායං 
පන වණ්ණවගසනාපි. යථාහ ‘‘පලණ්ඩුගකො පණ්ඩුවණ්ගණො ගහොති. 
භඤ්ජනගකොගලොහිතවණ්ගණො.හරිතගකොහරිතපණ්ණවණ්ගණො’’ති(පාචි.
අට්ඨ.797). 

2136. ‘‘සාළගව උත්තරිභඞ්ගගක’’තිපෙච්ගඡගෙො. ‘‘බෙරසාළවාදීසූ’’ති

(පාචි. අට්ඨ. 797) අට්ඨෙථාවචනගතො එත්ථ බෙර-සද්ගෙො ගසගසො. 

 දරසාෙවං නාම බෙරඵලානි සුක්ඛාගපත්වා චුණ්ගණත්වා කාතබ්බා 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො භික්ඛුනිවිභඞ්ගගො 

416 
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ඛාෙනීයවිකති. උම්මත්තිොදීනන්තිඑත්ථ ආදි-සද්ගෙනආදිකම්මිකාගහිතා.
යථාහ‘‘උම්මත්තිකාය ආදිකම්මිකායා’’ති(පාචි.797). 

පඨමං. 

2137. සම් ාකධති පටිච්ඡන්ගනොකාගස. තස්ස විභාගං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘උපෙච්කඡසුමුත්තස්සෙරකණපිවා’’ති. 

2138. අස්සා තථා පාචිත්තීති සම්බන්ගධො. ‘‘න කලොම ණනායා’’ති
ඉමිනා ‘‘පගයොගගණනායා’’තිඉෙගමවසමත්ථයති. 

2139. ආ ාකධති කණ්ඩුආදිගක ගරොගග. යථාහ – ‘‘ආබාධපච්චයාති 

කණ්ඩුකච්ඡුආදිආබාධපච්චයා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 801). මග් සංවිධානසමා

මතාති භික්ඛුනියා සංවිධාය එකද්ධානසික්ඛාපගෙන සදිසා මතා ඤාතාති
අත්ගථො. 

දුතියං. 

2140. පදුමස්ස වා පුණ්ඩරීකස්ස වා අන්තමගසො ගකසගරනාපි

කාමරාක න මුත්තෙරණස්ස තලඝාතකන මුත්තකරණම්පි පහාරොගන

පාචිත්තිගහොතීතිගයොජනා. කෙසකරනාපීති අපි-සද්ගෙනමහාපදුමපණ්ගණහි 
වත්තබ්බගමවනත්ථීතිදීගපති.යථාහ– ‘‘අන්තමගසොඋ්පලපත්ගතනාපීති
එත්ථ පත්තං තාව මහන්තං, ගකසගරනාපි පහාරං ගෙන්තියා
ආපත්තිගයවා’’ති(පාචි.අට්ඨ.803). 

2141. තත්ථාතිතස්මිංමුත්තකරණතගල. 

තතියං. 

2142. යාපන භික්ඛුනී ොමරා පකරතා කාමරාගගනපීළිතාඅත්තගනො 

 යඤ් කන මුත්තපගථ උ්පලපත්තම්පි පගවගසති, න වට්ටති පාචිත්ති

ගහොතීති ගයොජනා. පි-සද්ගෙන ‘‘ගකසරමත්තම්පි පන පගවගසන්තියා

ආපත්තිගයවා’’ති (පාචි.අට්ඨ.812) අට්ඨෙථා උල්ලිඞ්ගිතා. 

2143-4. යගෙයවං ‘‘ජතුමට්ඨගකපාචිත්තිය’’න්තිකස්මාවුත්තන්ති ආහ 

‘‘ඉදං…කප.…  තුමට්ඨෙ’’න්ති. ඉදං  තුමට්ඨෙං වත්ථුවකසකනව

වුත්තන්ති ‘‘අථ ගඛො සා භික්ඛුනී ජතුමට්ඨකං ආදියිත්වා ගධොවිතුං
විස්සරිත්වා එකමන්තං ඡඩ්ගඩසි. භික්ඛුනිගයො මක්ඛිකාහි සම්පරිකිණ්ණං
පස්සිත්වාඑවමාහංසු‘කස්සිෙංකම්ම’න්ති.සාඑවමාහ‘මය්හිෙං කම්ම’න්ති.
යා තා භික්ඛුනිගයො අ්පිච්ඡා, තා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාගචන්ති
‘කථඤ්හි නාම භික්ඛුනී ජතුමට්ඨකං ආදියිස්සතී’’ති (පාචි. 806) 
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ආගතවත්ථුවගසගනව වුත්තං, න තං විනා අඤ්ඤස්ස වට්ටකස්ස

සම්භවගතොතිඅධි්පාගයො.  තුමට්ඨෙං නාමජතුනාකගතොමට්ඨෙණ්ඩගකො. 

දණ්ඩන්ති එත්ථ ‘‘යං කිඤ්චී’’ති ගසගසො. යථාහ ‘‘අන්තමගසො
උ්පලපත්තම්පි මුත්තකරණං පගවගසතී’’ති (පාචි. 808). එතම්පි ච
අතිමහන්තං, ගකසරමත්තම්පි පන පගවගසන්තියා ආපත්ති එව. 

එොලුෙන්තිකක්කාරිඵලංවා. තස්මින්තිඅත්තගනොමුත්තකරගණ. 

2145. ආ ාධපච්චයාති මුත්තකරණ්පගෙගස ජාතවණාදිම්හි 
වණට්ඨානනිරුපනාදිපච්චයා. 

චතුත්ථං. 

2146. අග් පබ් ද්වයාධිෙන්ති අග්ගපබ්බද්වයගතො ගකසග්ගමත්තම්පි 
අධිකං. යථාහ ‘‘අන්තමගසො ගකසග්ගමත්තම්පි අතික්කාගමති, ආපත්ති 

පාචිත්තියස්සා’’ති (පාචි. 812). දෙසුද්ධිං ෙකරොන්තියාති 
මුත්තකරණට්ඨාගන ගධොවනං කගරොන්තියා. යථාහ ‘‘උෙකසුද්ධිකං නාම
මුත්තකරණස්සගධොවනා වුච්චතී’’ති(පාචි.812). 

2147. ‘‘තීණී’’ති ඉමිනා එකඞ්ගුලියා පබ්බද්වයස්ස පගවගසත්වා

ගධොවගන ගෙොසාභාවං දීගපති. දීඝකතොති අඞ්ගුලියා දීඝගතො. තීණි පබ්බානි
ගම්භීරගතොමුත්තකරගණපගවගසත්වාඋෙකසුද්ධිංආදියන්තියා පාචිත්තියං
භගවතිගයොජනා. 

2148. තිස්ගසො, චතස්ගසො වා අඞ්ගුලිගයො එකගතොකත්වා විත්ථාගරන
පගවසගන එකපබ්ගබපි පවිට්ගඨ ‘‘ද්වඞ්ගුලපබ්බපරම’’න්ති

නියමිත්පමාණාතික්කමගතො ආහ ‘‘එෙපබ් ම්පි යා පනා’’ති. යා පන 
භික්ඛුනී චතුන්නං වාපි අඞ්ගුලීනංතිස්සන්නං වාපි අඞ්ගුලීනං එකපබ්බම්පි 
විත්ථාරගතොපගවගසති, තස්සාපාචිත්තියංසියාතිගයොජනා. 

2149. ඉතීති එවං. සබ් ප්පොකරනාති ගම්භීරපගවසනාදිනා සබ්ගබන

පකාගරන. අභි යත්තතරං ෙත්වාති සුපාකටතරං කත්වා. අයමත්කථොති
‘‘එකිස්සඞ්ගුලියා තීණී’’තිආදිනාවුත්ගතොඅයමත්ගථො. 

2150. ද්වඞ්ගුලපබ්ගබ ගෙොගසො නත්ථීති ගයොජනා. උෙකසුද්ධිපච්චගය

පන සතිපි ඵස්සසාදියගන යථාවුත්තපරිච්ගඡගෙ අනාපත්ති. අධිෙම්පීති
ද්වඞ්ගුලපබ්බගතො අධිකම්පි. උෙකසුද්ධිං කගරොන්තියා ගෙොගසො නත්ථීති
ගයොජනා. 

2151. තථා උෙකසුද්ධිං කගරොන්තීනං උම්මත්තිකාදීනං අනාපත්ති
පකාසිතාතිගයොජනා. 
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පඤ්චමං. 

2152. භුඤ් කතොපනභික්ඛුස්සාතිපඤ්චන්නංගභොජනානංඅඤ්ඤතරං
භුඤ්ජගතො භික්ඛුස්ස. යථාහ ‘‘භුඤ්ජන්තස්සාති පඤ්චන්නං ගභොජනානං

අඤ්ඤතරං ගභොජනං භුඤ්ජන්තස්සා’’ති (පාචි. 817). පානීයං වා විධූපනං 

වාති වක්ඛමානං පානීයං, බීජනීයඤ්ච. උපතිට්කඨයයාති ‘‘හත්ථපාගස

තිට්ඨතී’’ති (පාචි. 817) වචනගතො එත්ථ උප-සද්ගෙො හත්ථපාසසඞ්ඛාතං
සමීපංවෙතීති ගවදිතබ්බං. 

2153. වත්ථගකොණාදි යාකාචි ‘‘බීජනී’’තිවුච්චතීති ගයොජනා, ඉමිනා
‘‘බීජනිකිච්චං සම්පාගෙස්සාමී’’ති අධිට්ඨාය ගහිතචීවරගකොණ්පකාරං යං
කිඤ්චි‘‘බීජනී’’ති වුච්චතීතිඅත්ගථො. 

2154. ‘‘අථගඛො සාභික්ඛුනීතස්සභික්ඛුගනොභුඤ්ජන්තස්සපානීගයන
චවිධූපගනනචඋපතිට්ඨිත්වා අච්චාවෙති.අථගඛොගසොභික්ඛුතංභික්ඛුනිං
අපසාගෙති‘මා, භගිනි, එවරූපංඅකාසි, ගනතංක්පතී’ති.‘පුබ්ගබමංත්වං
එවඤ්ච එවඤ්ච කගරොසි, ඉොනි එත්තකං න සහසී’ති පානීයථාලකං
මත්ථගක ආසුම්භිත්වා විධූපගනන පහාරං අොසී’’ති (පාචි. 815) ඉමස්මිං 

වත්ථුම්හි භික්ඛූහිආගරොචිගත‘‘කථඤ්හිනාම, භික්ඛගව, භික්ඛුනීභික්ඛුස්ස
පහාරං ෙස්සතී’’තිආදීනි (පාචි. 815) වත්වා ‘‘යා පන භික්ඛුනී භික්ඛුස්ස
භුඤ්ජන්තස්සපානීගයනවාවිධූපගනනවාඋපතිට්ගඨයය, පාචිත්තිය’’න්ති
(පාචි. 816) වුත්තත්තා පහාරපච්චයා නු ගඛොති ආසඞ්කං නිවත්ගතතුමාහ 

‘‘හත්ථපාකස ඉධ ඨානපච්චයාපත්ති දීපිතා’’ති. එත්ථ ච ආසුම්භිත්වාති

පාගතත්වා. ඉධාතිඉමස්මිංසික්ඛාපගෙ.‘‘න, භික්ඛගව, භික්ඛුනියා භික්ඛුස්ස
පහාගරො ොතබ්ගබො. යා ෙගෙයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 420) 

භික්ඛුනික්ඛන්ධකෙ වුත්තංගගහත්වා ආහ ‘‘පහාරපච්චයාවුත්තං, ඛන්ධකෙ

දුක්ෙටංවිසු’’න්ති. ඉමිනාවුත්තස්ගසවත්ථස්සකාරණංෙස්සිතංගහොති. 

2155. හත්ථපාසං හිත්වාතිඑත්ථ‘‘ගභොජනංභුඤ්ජගතො’’තිච ඛාදනං

ඛාදකතොති එත්ථ ‘‘හත්ථපාගස’’ති ච වත්තබ්බං. ගභොජනං භුඤ්ජගතො
හත්ථපාසං ජහිත්වා උපතිට්ඨන්තියා වා ඛාෙනං ඛාෙගතො හත්ථපාගස
උපතිට්ඨන්තියාවාගහොතිආපත්තිදුක්කටන්තිගයොජනා. 

2156. කදතීති පානීයං වා සූපාදිං වා ‘‘ඉමං පිවථ, ඉමිනා භුඤ්ජථා’’ති 

ගෙති.තාලවණ්ටං‘‘ඉමිනාබීජන්තාභුඤ්ජථා’’තිගෙති. දාකපතීතිඅඤ්ගඤන

උභයම්පි ොගපති. ඉදං සික්ඛාපෙං සමුට්ඨානගතො එළකගලොගමන සමං
මතන්තිගයොජනා. 

ඡට්ඨං. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො භික්ඛුනිවිභඞ්ගගො 

419 
පටුන 

2157. විඤ්ඤත්වාති සයං විඤ්ඤත්වා, අඤ්ඤාය වා විඤ්ඤාගපත්වා. 

‘‘විඤ්ඤත්වාවාවිඤ්ඤාගපත්වාවා’’ති (පාචි.821) හිසික්ඛාපෙං. ආමෙං

ධඤ්ඤන්ති අපක්කං අභට්ඨං සාලිආදිකං සත්තවිධං ධඤ්ඤං. යථාහ – 
‘‘ආමකධඤ්ඤං නාම සාලි වීහි යගවො ගගොධුගමො කඞ්ගු වරගකො

කුද්රසූගකො’’ති (පාචි. 822). කෙොට්කටත්වාති මුසගලහි ගකොට්ගටත්වා. යදි 
පරිභුඤ්ජතීතිගයොජනා. 

2158-60. ‘‘භුඤ්ජිස්සාමීති පටිග්ගණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්සාති ඉෙං
පගයොගදුක්කටං නාම, තස්මා න ගකවලං පටිග්ගහගණගයව දුක්කටං

ගහොතී’’තිආදිනා(පාචි.අට්ඨ.822) අට්ඨෙථා තං විභාගංෙස්ගසතුමාහ ‘‘න

කෙවලං තු ධඤ්ඤාන’’න්තිආදි. පනාති අපි-සද්ෙත්ගථ, සුක්ඛාපගනපීති

අත්ගථො. භජ් නත්ථායාති එත්ථ ‘‘වද්ෙලිදිවගස’’ති ගසගසො.
‘‘කපල්ලසජ්ජගන උද්ධනසජ්ජගන’’ති පච්ගචකං ගයොගජතබ්බං. 

දබ්බිසජ් කනතිකටච්ඡුසම්පාෙගන.තත්ථකපල්ලගක ධඤ්ඤපක්ඛිපගනති
ගයොජනා. ‘‘ඝට්ටනගකොට්ටගන’’ති වත්තබ්ගබ ගාථාබන්ධවගසන න-

කාරගලොපං කත්වා ‘‘ඝට්ටකෙොට්ටකන’’තිවුත්තං. 

2161-3. පමාණ-සද්ෙස්ස ආවත්තලිඞ්ගසඞ්ඛයත්තා ආහ 

‘‘කභො නඤ්කචව විඤ්ඤත්තිපමාණ’’න්ති. ආවත්තලිඞ් සඞ්ඛයත්තං නාම

නියතලිඞ්ගගකත්තබහුත්තං. තථා ගහත්ථ පමාණ-සද්ගෙො

නියතනපුංසකලිඞ්ගග නියගතකත්තං වුච්චති. එත්ථ ඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ

ගභොජනඤ්ගචව විඤ්ඤත්තිචාතිඉෙංද්වයං හි යස්මාපමාණං, තස්මාසයං 
විඤ්ඤත්වා වා අඤ්ඤගතො භජ්ජනාදීනි කාරාගපත්වා වා අඤ්ඤාය පන

විඤ්ඤාගපත්වාසයං භජ්ජනාදීනිකත්වාවා යාපන භික්ඛුනීඅජ්ගඣොහරති, 
තස්සා අජ්ගඣොහාරපගයොගගසුපාචිත්තිගයොසියුන්තිගයොජනා. 

මහාපච්චරියං (පාචි.අට්ඨ.823) වුත්තං විනිච්ඡයංෙස්ගසතුමාහ ‘‘මාතරං

වා’’තිආදි. මාතරංවාපියාචිත්වාතිඑත්ථ වා-සද්ගෙො අත්ථන්තරවික්පගන. 

පි-සද්ගෙොසම්භාවගන.මාතරංවාපිතරං වාඅඤ්ඤංවාඤාතකංවාපවාරිතං
වාආමකධඤ්ඤං යාචිත්වා වා අඤ්ඤායකාරාගපත්වා වා යා පරිභුඤ්ජති, 
තස්සාපාචිත්තීතිගයොජනා. 

2164. අවිඤ්ඤත්තියාලද්ධංසයංවාභජ්ජනාදීනිකත්වාවාඅඤ්ඤාය
කාරාගපත්වාවායා පරිභුඤ්ජති, තස්සාදුක්කටන්තිගයොජනා. 

2165. අඤ්ඤාය පන විඤ්ඤත්තියා ලද්ධං තාය කාරාගපත්වාපි සයං
කත්වා වා අජ්ගඣොහරන්තියාතථා ආපත්ති දුක්කටන්ති ගයොජනා. ඉෙඤ්ච 

මහාපච්චරියාගතනයං ගගහත්වා වුත්තං. මහාඅට්ඨෙථායං පන ‘‘අඤ්ඤාය
විඤ්ඤත්තං භුඤ්ජන්තියා දුක්කට’’න්ති (පාචි. අට්ඨ. 822) වුත්තත්තා
විඤ්ඤත්තියාපි අඤ්ඤායලද්ධංආමකංධඤ්ඤංතායකාරාගපත්වාවාසයං
කත්වාවාපරිභුඤ්ජන්තස්සාපි දුක්කටගමවවුත්තන්තිගවදිතබ්බං. 
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2166-7. කසදෙම්මාදිඅත්ථායාති වාතගරොගාදිනා ආතුරානං
ගසෙනාදිපටිකාරත්ථාය.ඉධ ‘‘අඤ්ඤාතකඅ්පවාරිතට්ඨාගනපී’’තිගසගසො. 
භික්ඛූනම්පි එගසව නගයො. ඨගපත්වා සත්ත ධඤ්ඤානි
ඤාතකපවාරිතට්ඨාගන ගසසවිඤ්ඤත්තියාපි අනාපත්තීති ඤාතබ්බන්ති

ගයොජනා. කසසවිඤ්ඤත්තියාති මුග්ගමාසඅලාබුකුම්භණ්ඩකාදීනං 
වුත්තධඤ්ඤාවගසසානංවිඤ්ඤත්තියා. 

සාලිආදීනං සත්තන්නං ධඤ්ඤානං දුක්කටස්ස වුත්තත්තා, 
අනාමාසත්තා ච සබ්ගබන සබ්බං න වට්ටන්තීති ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘ඤාතොනම්පී’’තිආදි. 

2168. ලද්ධන්ති ලබ්භමානං. නවෙම්කමසූති නවකම්මත්ථාය, 
නිමිත්තත්ගථභුම්මං. එත්ථ ‘‘සම්පටිච්ඡිතු’’න්තිගසගසො. ‘‘අවිඤ්ඤත්තියා
ලබ්භමානංපනනවකම්මත්ථාය සම්පටිච්ඡිතුංවට්ටතී’’ති(පාචි.අට්ඨ.823) 

මහාපච්චරියං වුත්තං. 

සත්තමං. 

2169. සඞ්ොරන්ති කචවරං. විඝාසෙං වාති 
උච්ඡිට්ඨකමච්ඡකණ්ටකමංසට්ඨිචලකමුඛගධොවනාදිකං යං කිඤ්චි. 

ඡඩ්කඩයය වාති එත්ථ ‘‘සය’’න්ති ගසගසො ‘‘ඡඩ්ඩාගපයය පගරහී’’ති 

වක්ඛමානත්තා.කුට්ටස්සතිගරො තිකරොකුට්ටං, තස්මිං, කුට්ටස්සපරභාගගති
අත්ගථො. ‘‘පාකාගරපි අයං නගයො’’ති වක්ඛමානත්තා කුට්ටන්ති වා 
බයතිරිත්තාභිත්තිගගහතබ්බා. 

2171. එොතිඑත්ථආපත්තීතිගසගසො.‘‘තස්සා’’තිඉමිනාසම්බන්ගධො. 

2172. ඡඩ්ඩකනති එත්ථ පි-සද්ගෙො ලුත්තනිද්දිට්ගඨො. ෙන්තකට්ඨස්ස
ඡඩ්ඩගනපිභික්ඛුනියාපාචිත්තිපරිදීපිතාති ගයොජනා. 

2173-4. සබ් ත්ථාති වුත්ත්පකාගරසු සබ්ගබසු වික්ගපසු.

අනාපත්තිවිසයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘අවලඤ්ක පී’’තිආදි. අවලඤ්ගජ ඨාගන
අගනොගලොගකත්වාඡඩ්ගඩන්තියාපි වාවලඤ්ගජඨාගනඔගලොගකත්වාපිවා

පන ඡඩ්ගඩන්තියා අනාපත්තීති ගයොජනා. ඡඩ්ඩනං ක්රියං. අගනොගලොකනං 

අක්රියං. 

අට්ඨමං. 

2175-6. යා පන භික්ඛුනී ගඛත්ගත වානාළිගකරාදිආරාගම වා යත්ථ

කත්ථචි ගරොපිගම හරිතට්ඨාගන තානි විඝාසුච්චාරසඞ්කාරමුත්තසඞ්ඛාතානි 

චත්තාරිවත්ථූනි සගචසයංඡඩ්ගඩතිවා, තථාපගරඡඩ්ඩාගපතිවා, තස්සා
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භික්ඛුනියා ආපත්තිවිනිච්ඡගයො වුත්තනකයො ‘‘එගකක’’මිච්චාදිනා
යථාවුත්තපකාගරොතිගයොජනා. 

2177-8. යා පන භික්ඛුනී හරිගත ගඛත්ගතනිසීදිත්වා භුඤ්ජමානා වා 

තථාහරිගත තත්ථ ගඛත්ගතඋච්ඡුආදීනි ඛාදන්ති ඛාෙමානාගච්ඡන්තීවායදි
උච්ඡිට්ඨං උෙකං වා චලකාදිං වා ඡඩ්ගඩති, තස්සා පාචිත්තියං ගහොතීති

ගයොජනා. චලෙං නාමවමිකරං. 

2179. තාදිකස හරිගතඨාගනඅන්තමගසොමත්ථකඡින්නංනාළිගකරම්පි
ජලං පිවිත්වාඡඩ්ගඩන්තියාආපත්තිසියාතිගයොජනා. 

2180. සබ්ක සන්තිභික්ඛුභික්ඛුනීනං. 

2181. ලායිතම්පිගඛත්තංපුනගරොහණත්ථායමනුස්සා රක්ඛන්තිගච, 

තත්ථ තස්මිං ගඛත්ගත විඝාසුච්චාරාදීනි ඡඩ්ගඩන්තියා අස්සා භික්ඛුනියා 

යථාවත්ථුෙකමවහි පාචිත්තියගමවාති ගයොජනා. ‘‘අස්සා යථාවත්ථුෙ’’න්ති
ඉමිනාභික්ඛුස්සදුක්කටන්තිවුත්තගමවගහොති. 

2182. ඡඩ්ඩිකතකඛත්කතතිමනුස්ගසහිඋද්ධටසස්ගසගඛත්ගත.යථාහ
– ‘‘මනුස්ගසසු සස්සං උද්ධරිත්වා ගගතසු ඡඩ්ඩිතගඛත්තං නාම ගහොති, 
තත්ථ වට්ටතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 830). එවං අකගතපි ගඛත්ගත සාමිගක
ආපුච්ඡිත්වාකාතුං වට්ටති. යථාහ ‘‘සාමිගක අපගලොගකත්වා ඡඩ්ගඩතී’’ති

(පාචි.832). ඉධගඛත්තපාලකා, ආරාමාදිගගොපකාච සාමිො එව.සඞ්ඝස්ස
ගඛත්ගත, ආරාගම චසගච ‘‘තත්ථකචවරංනඡඩ්ගඩතබ්බ’’න්තිකතිකා
නත්ථි, භික්ඛුස්ස ඡඩ්ගඩතුං වට්ටති සඞ්ඝපරියාපන්නත්තා, න භික්ඛුනීනං.
තාසංපනභික්ඛුසඞ්ගඝවුත්තනගයනනවට්ටති, නතස්සභික්ඛුස්ස, එවං

සන්ගතපිසාරු්පවගසනකාතබ්බන්ති. සබ් න්තිඋච්චාරාදිචතුබ්බිධං. 

නවමං. 

2183. එත්ථ ‘‘නච්චංනාමයංකිඤ්චිනච්චං.ගීතංනාමයංකිඤ්චිගීතං.
වාදිතංනාමයංකිඤ්චි වාදිත’’න්ති(පාචි.835) වචනගතො ‘‘යංකිඤ්චී’’ති
ගසගසො.යාපනභික්ඛුනීයංකිඤ්චි නච්චංවායංකිඤ්චිගීතංවායංකිඤ්චි

වාදිතංවාෙස්සනත්ථායගච්ගඡයයාති ගයොජනා.තත්ථ යංකිඤ්චිනච්චන්ති
නටාෙගයො වා නච්චන්තු ගසොණ්ඩා වා, අන්තමගසො

ගමොරසුකමක්කටාෙගයොපි, සබ්බම්ගපතං නච්චගමව. යං කිඤ්චි ගීතන්ති
නටාදීනං වා ගීතං ගහොතු අරියානං පරිනිබ්බානකාගල
රතනත්තයගුණූපසංහිතං සාධුකීළිතගීතං වා අසඤ්ඤතභික්ඛූනං 

ධම්මභාණකගීතං වා, සබ්බම්ගපතං ගීතගමව. යං කිඤ්චි වාදිතන්ති
ඝනාදිවාෙනීයභණ්ඩවාදිතං වා ගහොතු කුටගභරිවාදිතං වා අන්තමගසො
උෙරගභරිවාදිතම්පි, සබ්බම්ගපතං වාදිතගමව. ‘‘ෙස්සනසවනත්ථායා’’ති
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වත්තබ්ගබ විරූගපකගසසනගයන ‘‘දස්සනත්ථායා’’ති වුත්තං. පඤ්චන්නං

විඤ්ඤාණානංයථාසකං විසයස්සආගලොචනසභාවතායවා ‘‘දස්සනත්ථාය’’ 
ඉච්ගචව වුත්තං. 

2184. පුබ්බපගයොගදුක්කගටන සහ පාචිත්තියං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘දස්සනත්ථාය නච්චස්සා’’තිආදි. ගීතස්සාති එත්ථ ‘‘වාදිතස්සා’’ති
පකරණගතොලබ්භති. 

2185. එෙපකයොක නාති එකදිසාවගලොකනපගයොගගන. ගතගනව

වක්ඛති ‘‘අඤ්ඤස්මිම්පි…ගප.… සියු’’න්ති. පස්සතීති එත්ථ ‘‘නච්ච’’න්ති

ගසගසො. කතසන්ති ගයසං නච්චං පස්සති. පි-සද්ගෙන වාදිතම්පි
සම්පිණ්ගඩති. යථාහ ‘‘ගතසංගයව ගීතවාදිතං සුණාති, එකගමව
පාචිත්තිය’’න්ති(පාචි.අට්ඨ.836). 

2186. අඤ්ඤකතොතිඅඤ්ඤස්මිංදිසාභාගග. 

2187. ‘‘විසුං පාචිත්තිගයො සියු’’න්ති ඉෙගමව පකාගසතුමාහ 

‘‘පකයො  ණනාකයත්ථ, ආපත්ති ණනා සියා’’ති. එත්ථාති ඉමස්මිං 

නානාදිසාභාගග. නච්චගීතවාදිතානං ෙස්සනසවගන අට්ඨෙථාගතං 

විනිච්ඡයංෙස්ගසතුමාහ ‘‘නච්චිතු’’න්තිආදි. 

2188. ‘‘නච්ච ඉතී’’ති පෙච්ගඡගෙො, ‘‘නච්චාහී’’තිපි පාගඨො. 

උපට්ඨානන්ති ගභරිසද්ෙපූජං. සම්පටිච්ඡිතුන්ති ‘‘සාධූ’’ති අධිවාගසතුං. 
ඉමස්සඋපලක්ඛණවගසනවුත්තත්තානච්චගීගතපිඑගසවනගයො. 

2189-90. සබ් ත්ථාති නච්චනාදීසු සබ්බත්ථ. උපට්ඨානං ෙකරොමාති 

තුම්හාකංගචතියස්සනච්චාදීහිඋපහාරං කගරොමාති. උපට්ඨානංපසත්ථන්ති 
උපට්ඨානකරණංනාම සුන්ෙරන්ති. 

යා ආරාගමගයව ච ඨත්වා පස්සති වා සුණාති වාති ගයොජනා, ඉධ
‘‘අන්තරාරාගම වා’’තිආදි ගසගසො. ‘‘ආරාගම ඨත්වා අන්තරාරාගම වා
බහිආරාගමවානච්චාදීනිපස්සතිවාසුණාතිවා, අනාපත්තී’’ති(පාචි. අට්ඨ.

837) අට්ඨෙථාය වුත්තං. ‘‘ඨත්වා’’ති වුත්ගතපි සබ්ගබසුපි ඉරියාපගථසු

ලබ්භති. ආරාකම ඨත්වාති න ගකවලං ඨත්වාව, තගතො ගන්ත්වාපි 
සබ්බිරියාපගථහිපි ලභති. ‘‘ආරාගම ඨිතා’’ති (පාචි. 837) පන 
ආරාමපරියාපන්නෙස්සනත්ථං වුත්තං. ඉතරථා නිසින්නාපි න ලගභයයාති 

 ණ්ඨිපදාදීසුවුත්තං.භික්ඛූනම්පිඑගසවනගයො. 

2191. යා අත්තගනො ඨිගතොකාසං ආගන්ත්වා පගයොජිතං පස්සති වා

සුණාති වාති ගයොජනා. ඨිකතොොසන්ති එත්ථ ගතිනිවත්තිසාමඤ්ගඤන
සයිතනිසින්නම්පි ගය්හති.තථාරූපාහිකාරණාගන්ත්වාපස්සන්තියාවාපීති
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ගයොජනා. ොරණං නාම සලාකභත්තාදිකාරණං. යථාහ ‘‘සති කරණීගයති
සලාකභත්තාදීනං වාඅත්ථායඅඤ්ගඤනවාගකනචිකරණීගයනගන්ත්වා
ගතට්ඨාගනපස්සතිවාසුණාතිවා, අනාපත්තී’’ති(පාචි.අට්ඨ.837). 

2192. මග්ගං ගච්ඡන්තී පටිපගථ නච්චං අට්ඨත්වා පස්සතීති එවං

පස්සන්තියාපි ච තථා අනාපත්තීති අජ්ඣාහාරගයොජනා. පටිපකථති

ගමනමග්ගාභිමුගඛ. ආපදාසුපීති තාදිගසන උපද්ෙගවන උපද්දුතා
සමජ්ජට්ඨානං පවිසති, එවං පවිසිත්වා පස්සන්තියා වා සුණන්තියා වා
අනාපත්ති. 

2193. ඉදං සික්ඛාපෙං සමුට්ඨානගතො එළකගලොමසික්ඛාපගෙන සමං

මතං ‘‘සමාන’’න්තිවිඤ්ඤාතං. 

ෙසමං. 

ලසුණවග්ගගොපඨගමො. 

2194-5. ඉධ ඉමස්මිං සාසගන යා පන භික්ඛුනී රත්තන්ධකාරස්මිං
අ්පදීගප පුරිගසන සද්ධිං එකිකා සගච සන්තිට්ඨති, තස්සා පාචිත්තියං

වුත්තන්ති ගයොජනා. රත්තන්ධොරස්මින්ති රත්තියං. රත්තිපරියාගයො හි 

රත්තන්ධොර-සද්ගෙො. යථාහ පදභා කන ‘‘රත්තන්ධකාගරති ඔග්ගගත

සූරිගය’’ති (පාචි. 840). අප්පදීකපති පජ්ගජොතචන්ෙසූරියඅග්ගීසු එගකනාපි

අගනොභාසිගත, ඉමිනා රත්තික්ගඛත්තං ෙස්ගසති. ‘‘සන්තිට්ඨතී’’ති ඉමිනා
ගමනනිසින්නසයනසඞ්ඛාතං ඉරියාපථත්තිකඤ්චඋපලක්ඛිතන්තිෙට්ඨබ්බං.
වුත්තඤ්හි වජිරබුද්ධිනා ‘‘සන්තිට්ගඨයයාති එත්ථ ඨානාපගෙගසන
චතුබ්බිගධොපිඉරියාපගථොසඞ්ගහිගතො, තස්මා පුරිගසනසද්ධිංචඞ්කමනාදීනි
කගරොන්තියාපි පාචිත්තියඤ්ච උපලබ්භතී’’ති (වජිර. ටී. පාචිත්තිය 839

ගථොකංවිසදිසං). පුරිකසනසද්ධින්ති සන්තිට්ඨිතුං, සල්ලපිතුඤ්චවිඤ්ඤුනා
මනුස්සපුරිගසනසද්ධිං. 

රහස්සාෙවගසන පුරිසස්ස හත්ථපාසං සමාගන්ත්වා ගතන සද්ධිං 
සල්ලපන්තියාවාපාචිත්තියං වුත්තන්තිගයොජනා. 

2196-7. යා පනභික්ඛුනීසගච මනුස්සපුරිසස්ස හත්ථපාසං විජහිත්වා
සන්තිට්ඨති වා සල්ලපති වා, යක්ඛගපතතිරච්ඡානගතානං හත්ථපාසං
අවිජහිත්වා සන්තිට්ඨති වා සල්ලපති වා, තස්සා දුක්කටං පරිදීපිතන්ති
ගයොජනා. 

විඤ්ඤුග්ගහගණනඅවිඤ්ඤූපුරිගසො අනාපත්තිංනකගරොතීතිදීගපති. 

2198. අඤ්ඤවිහිතායාති රගහොඅස්සාෙගතො අඤ්ඤං චින්ගතන්තියා.
යථාහ ‘‘රගහොඅස්සාෙගතො අඤ්ඤවිහිතාව හුත්වා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 841). 
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චතුත්ගථන, ඡට්ගඨන ච සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨානගතො 

කථයයසත්ථසමුට්ඨානං. සන්තිට්ඨනසල්ලපනවගසන ක්රියං. සඤ්ඤාය

විගමොක්ගඛොඑතස්මින්ති සඤ්ඤාවිකමොක්ඛෙං. 

පඨමං. 

2199. පටිච්ඡන්කන ඔොකසති කුට්ටාදීසු ගයන ගකනචි පටිච්ඡන්ගන

ඔකාගස. ඉදං වචනං. 

දුතියං. 

2200. තතිගය ‘‘අජ්ගඣොකාගස’’ති ච චතුත්ගථ ‘‘රථිකාය, බූගහ, 
සිඞ්ඝාටගක’’තිපොනිච වජ්ගජත්වාඅවගසසංසන්ධායාහ ‘‘අපුබ්බංනත්ථි

කිඤ්චිපී’’ති.එත්ථ ‘‘වත්තබ්බ’’න්තිගසගසො.එත්ථ ච රථිොයාතිරච්ඡාය. 

 ූකහති අනිබ්බිද්ධරච්ඡාය. සිඞ්ඝාටකෙතිචච්චගරඔකාගස, තිගකොණං වා
චතුගකොණංවාමග්ගසගමොධානට්ඨාගනතිවුත්තංගහොති. 

තතියචතුත්ථානි. 

2201-2. ‘‘යා පනභික්ඛුනීපුගරභත්තංකුලානිඋපසඞ්කමිත්වාආසගන
නිසීදිත්වා සාමිගක අනාපුච්ඡා පක්කගමයය, පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 855) 
වචනගතොයාපනභික්ඛුනීපුගරභත්තං කුලානිඋපසඞ්කමිත්වාඡෙනන්ගතො
ආසගනනිසීදිත්වාසාමිගකඅනාපුච්ඡා අගනොවස්සක්පගෙසංඅතික්කගමති, 

යා ච අජ්ගඣොකාගස වා නිසීදිත්වා සගච උපචාරං අතික්කගමති, තස්සා
පඨගම පගෙ දුක්කටං ගහොති, දුතිගය පගෙ පාචිත්ති පරියාපුතාති ගයොජනා. 

‘‘ආසකන’’ති ඉමිනා පල්ලඞ්කමාභුජිත්වා නිසීෙනාරහමාසනං අධි්ගපතං.
යථාහ – ‘‘ආසනං නාම පල්ලඞ්කස්ස ඔකාගසො වුච්චතී’’ති (පාචි. 856). 

අකනොවස්සප්පකදසන්ති නිබ්බගකොසබ්භන්තරං. අබ්ගභොකාගස

ආපත්තිගඛත්තං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘උපචාරම්පි වා සකච’’ති. උපචාරන්ති 

ද්වාෙසහත්ථ්පමාණං පගෙසං. යථාහ  ණ්ඨිපකද ‘‘උපචාගරො
ද්වාෙසහත්ගථො’’ති. 

2203. ‘‘තථා’’ති ඉමිනා ‘‘දුක්කටං සමුදීරිත’’න්ති ඉෙං පච්චාමසති. 
ආපුට්ගඨ අනාපුට්ඨසඤ්ඤාය ආපුට්ගඨ විචිකිච්ඡගතො පක්කමන්තියා තථා
දුක්කටන්ති ගයොජනා. එත්ථ ච ‘‘භික්ඛුනියා’’තිසම්බන්ධිනියා සමානත්තා 

‘‘විචිකිච්ඡන්තියා’’ති වත්තබ්ගබ ලිඞ්ගවිපල්ලාසවගසන ‘‘විචිකිච්ඡකතො’’ති
වුත්තන්තිෙට්ඨබ්බං. 

2204. ගිලානායාති යා තාදිගසන ගගලඤ්ගඤන ආපුච්ඡිතුං න

සක්ගකොති. ආපදාසූති ඝගර අග්ගි උට්ඨිගතො ගහොති ගචොරා වා, එවරූගප
උපද්ෙගව අනාපුච්ඡාපක්කමන්තියාඅනාපත්ති. 
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පඤ්චමං. 

2205-6. ‘‘ ච්ඡන්තියා ව න්තියා’’ති ච 
නිසීෙනනිපජ්ජනාවසානෙස්සනත්ථං වුත්තං. පාචිත්තියං පන පච්ඡාභත්තං
සාමිගක ‘‘ඉධ නිසීොම වා සයාම වා’’ති අනාපුච්ඡිත්වා
නිසින්නනිපන්නපච්චයා ගහොතීති ගවදිතබ්බං. පච්ඡාභත්තං සාමිගක

අනාපුච්ඡාආසගන නිසීදිත්වා ගච්ඡන්තියාඑකාපාචිත්තිගහොතීතිගයොජනා.

එසනගයො ‘‘නිපජ්ජිත්වා’’තිආදීසුපි. 

යථා පන තත්ථ අසංහාරිගම අනාපත්ති, එවමිධ ධුවපඤ්ඤත්ගත වා 
අනාපත්තීති. 

ඡට්ඨං. 

2207. තිසමුට්ඨානන්තිසචිත්තගකහිතීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨානගතො. 

අට්ඨමං. 

2208. යා පනභික්ඛුනී අත්තානම්පි වා පරම්පි වානිරයබ්රහ්මචරිගයහි 
අභිසගපයය, තස්සා වාචගතො වාචගතො සියා පාචිත්තීති ගයොජනා. තත්ථ 

අභිසකපයයාති සපථං කගරයය, ‘‘නිරගය නිබ්බත්තාමි, අවීචිම්හි 
නිබ්බත්තාමී’’ති අත්තානං වා ‘‘නිරගය නිබ්බත්තතු, අවීචිම්හි
නිබ්බත්තතූ’’ති පරංවා‘‘ගිහිනීගහොමි, ඔොතවත්ථාගහොමී’’තිඅත්තානංවා
‘‘ගිහිනීගහොතු, ඔොතවත්ථා ගහොතූ’’තිපරංවාඅභිසගපයයාතිවුත්තංගහොති. 

2210. අක්ගකොසති අත්තානං වා පරං වාති සම්බන්ගධො. 

තිෙපාචිත්තියන්ති උපසම්පන්නාය 

උපසම්පන්නසඤ්ඤාගවමතිකාඅනුපසම්පන්නසඤ්ඤාවගසන. කසසායාති 
අනුපසම්පන්නාය. අනුපසම්පන්නාය උපසම්පන්නසඤ්ඤා, ගවමතිකා, 

අනුපසම්පන්නසඤ්ඤා අක්ගකොසති, දුක්කටන්තිඑවං තිෙදුක්ෙටං. 

2211. අත්ථධම්මානුසාසනිං පුරක්ඛත්වා වෙන්තීනං අනාපත්තීති

ගයොජනා. යථාහ අට්ඨෙථායං ‘‘අත්ථපුගරක්ඛාරායාති අට්ඨකථං
කගථන්තියා. ධම්මපුගරක්ඛාරායාති පාළිං වාගචන්තියා.
අනුසාසනිපුගරක්ඛාරායාති ‘ඉොනිපි ත්වං එදිසා, සාධු විරමස්සු, ගනො ගච
විරමසි, අද්ධා පුන එවරූපානි කම්මානි කත්වා නිරගය උ්පජ්ජිස්සසි, 
තිරච්ඡානගයොනියා උ්පජ්ජිස්සසී’ති එවං අනුසාසනියං ඨත්වා වෙන්තියා
අනාපත්තී’’ති(පාචි.අට්ඨ.878). 

නවමං. 
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2212. වධිත්වාති සත්ථාදීහි පහරිත්වා. වධිත්වා වාති එත්ථ වා-සද්ගෙො 

පාළියං ‘‘වධිත්වාවධිත්වා’’ති(පාචි.880) වුත්තංආගමඩිතං සූගචති. 

2213. එත්ථාති ඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ. කායවාචාචිත්තසමුට්ඨානං 

ධුරනික්කඛපසමුට්ඨානං නාම, සමනුභාසනසමුට්ඨානන්තිපි එතස්ගසව
නාමං. 

ෙසමං. 

අන්ධකාරවග්ගගොදුතිගයො. 

2214. යා පන භික්ඛුනී නග් ා අනිවත්ථා අපාරුතා හුත්වා නහායති, 

අස්සා සබ්බපගයොගග දුක්කටං. තස්ස නහානස්ස කවොසාකන පරිගයොසාගන

සා භික්ඛුනී ජිනවුත්තං ජිගනන භගවතා භික්ඛුනීනං පඤ්ඤත්තං කදොසං 

පාචිත්තියාපත්තිං සමුකපති ආපජ්ජතීති ගයොජනා. භික්ඛුනි කදොසන්ති එත්ථ
ගාථාබන්ධවගසනරස්ගසොකගතො. 

2215. අච්ඡින්නචීවරාති අච්ඡින්නඋෙකසාටිකචීවරා. නට්ඨචීවරාති

ගචොරාදීහි නට්ඨඋෙකසාටිකචීවරා. ආපදාසු වාති ‘‘මහග්ඝං ඉමං දිස්වා
ගචොරාපි හගරයය’’න්ති එවරූපාසු ආපොසු වා නග්ගාය නහායන්තියා න
ගෙොගසො. 

පඨමං. 

2216. දුතිකයති ‘‘උෙකසාටිකං පන භික්ඛුනියා
කාරයමානායා’’තිආදිසික්ඛාපගෙ (පාචි.888). 

දුතියං. 

2217-8. දුස්සිබ්බිතං චීවරන්ති අසක්කච්චසිබ්බිතං චීවරං. 

විසිබ්ක ත්වාති දුස්සිබ්බිතං පුන සිබ්බනත්ථාය සයං වා විගතසිබ්බනං
කත්වා. ‘‘විසිබ්බාගපත්වා’’ති ගසගසො. යථාහ ‘‘විසිබ්ගබත්වා වා 

විසිබ්බාගපත්වා වා’’ති (පාචි. 893). අනන්තරායාති ෙසසු අන්තරාගයසු 

අඤ්ඤතරන්තරායරහිතා. තං විසිබ්බිතං, විසිබ්බාපිතං වා චීවරං.
‘‘අනන්තරායාතං පච්ඡා’’තිවත්තබ්ගබගාථාබන්ධවගසනරස්ගසොකගතො. 

න සිබ්ක යයාති එත්ථාපි ‘‘න සිබ්බාගපයයා’’ති ගසගසො. යථාහ ‘‘ගනව
සිබ්ගබයය, නසිබ්බාපනායඋස්සුක්කංකගරයයා’’ති(පාචි.893). 

චතුපඤ්චාහන්ති එත්ථ ‘‘උත්තරිඡ්පඤ්චවාචාහි (පාචි. 62-64), 
උත්තරිදිරත්තතිරත්ත’’න්තිආදීසු (පාචි. 51-52) විය අ්පසඞ්ඛයාය
බහුසඞ්ඛයායං අන්ගතොගධත්ගතපි උභයවචනං ගලොකගවොහාරවගසන 
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වචනසිලිට්ඨතායාති ෙට්ඨබ්බං. ධුකරතිසිබ්බනුස්සාගහ. නික්ඛිත්තමත්කතති
විස්සට්ඨමත්ගත. 

2219. තිෙපාචිත්තියංවුත්තන්තිඋපසම්පන්නායඋපසම්පන්නසඤ්ඤා, 
ගවමතිකා, අනුපසම්පන්නසඤ්ඤාති තීසු වාගරසු තිකපාචිත්තියං වුත්තං. 

කසසායාතිඅනුපසම්පන්නාය. තිෙදුක්ෙටන්තිවාරත්තගයදුක්කටත්තයං. 

2220. උභින්නන්ති උපසම්පන්නානුපසම්පන්නානං. අඤ්ඤස්මින්ති

චීවරගතො අඤ්ඤස්මිං. අන්තරාකයපි වා සතීති රාජගචොරාදිඅන්තරායානං
ෙසන්නංඅඤ්ඤතගරසති. 

2221. ‘‘ධුරනික්කඛපනංනාම, සමුට්ඨානමිදංමත’’න්තිඉෙං අට්ඨෙථාය 
‘‘ධුරනික්ගඛපසමුට්ඨාන’’න්ති (පාචි. අට්ඨ. 893) වුත්තගමව ගගහත්වා
වුත්තං, ගතරසසු සමුට්ඨානසීගසසු ‘‘ධුරනික්ගඛපසමුට්ඨාන’’න්ති විසුං

සමුට්ඨානසීසං නාම නත්ථි. මාතිෙට්ඨෙථායඤ්ච 
‘‘සමනුභාසනසමුට්ඨාන’’න්ති (කඞ්ඛා. අට්ඨ.
චීවරසිබ්බනසික්ඛාපෙවණ්ණනා, අත්ථගතො සමානං) වුත්තං, තං
සමුට්ඨානසීගසසු අන්ගතොගධගමව. තස්මා ‘‘ධුරනික්ගඛපසමුට්ඨාන’’න්ති
ඉෙංසමනුභාසනසමුට්ඨානස්ගසවපරියාගයොති ගගහතබ්බං. 

තතියං. 

2222. පඤ්ච අහානි පඤ්චාහං, පඤ්චාහගමව පඤ්චාහිෙං. 

‘‘අතික්ෙකමයයා’’ති කිරියාය ද්විකම්මකත්තා ‘‘පඤ්චාහිෙ’’න්ති ච 

‘‘සඞ්ඝාටිචාර’’න්තිචඋපගයොගත්ගථඑවඋපගයොගවචනං.සඞ්ඝටිතට්ගඨන 

සඞ්ඝාටි, ඉතිවක්ඛමානානංපඤ්චන්නංචීවරානගමවාධිවචනං, සඞ්ඝාටීනං 

චාගරො සඞ්ඝාටිචාකරො, පරිගභොගවගසන වා ඔතාපනවගසන වා
පරිවත්තනන්ති අත්ගථො. ‘‘පඤ්චාහිකං සඞ්ඝාටිචාරං අතික්කගමයයාති
පඤ්චමං දිවසං පඤ්ච චීවරානි ගනවනිවාගසතින පාරුපති න ඔතාගපති 
පඤ්චමං දිවසං අතික්කාගමති, ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති (පාචි. 899) 
වචනගතො පඤ්චදිවසබ්භන්තගර යං කිඤ්චි අකත්වා අතික්කාගමන්තියා

චීවරගණනායපාචිත්ති ගහොතීතිෙස්ගසතුමාහ ‘‘යාතික්ෙකමයයා’’තිආදි. 

2223. තිචීවරන්ති අන්තරවාසකඋත්තරාසඞ්ගසඞ්ඝාටිසඞ්ඛාතං

තිචීවරඤ්ච. සංෙච්චීති ථනගවඨනසඞ්ඛාතං චීවරඤ්ච. දෙසාටීති

උතුනිකාගලනිවාගසතබ්බඋෙකසාටිචීවරඤ්ච. ඉති ඉගමපඤ්ච. පඤ්චතූති
පඤ්චචීවරානි නාම. 

2224-5. තිෙපාචිත්තීති පඤ්චාහාතික්කන්තසඤ්ඤා, ගවමතිකා, 
අනතික්කන්තසඤ්ඤාති වික්පත්තගය පාචිත්තියත්තයං ගහොති. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො භික්ඛුනිවිභඞ්ගගො 

428 
පටුන 

පඤ්චාහානතික්ෙන්කත අතික්කන්තසඤ්ඤාගවමතිකානං වගසන 
ද්විකදුක්කටං. 

‘‘පඤ්චකම දිවකස’’තිආදි අනාපත්තිවාරසන්ෙස්සනං. නිකසවතීති

නිවාගසතිවා පාරුපති වා. ඔතාකපතීතිඑත්ථ වා-සද්ගෙොලුත්තනිද්දිට්ගඨො, 

ඔතාගපති වාති අත්ගථො. ආපදාසුපීති මහග්ඝං චීවරං, න සක්කා ගහොති 
ගචොරභයාදීසුපරිභුඤ්ජිතුං, එවරූගපඋපද්ෙගවඅනාපත්ති. 

චතුත්ථං. 

2226. අඤ්ඤිස්සා සඞ්කගමතබ්බචීවරං අනාපුච්ඡා ගගහත්වා යා 

පරිභුඤ්ජති, තස්සාපාචිත්තියංසියාතිගයොජනා, අඤ්ඤිස්සා උපසම්පන්නාය
සන්තකංපඤ්චන්නංචීවරානංඅඤ්ඤතරංතස්සාඅවත්වාආොයපුනතස්සා 

ොතබ්බං, අෙත්වා යා භික්ඛුනී පටිගසවති, තස්සා පාචිත්තියං ගහොතීති
අත්ගථො. ‘‘සඞ්කගමතබ්බචීවරං සඞ්කමනීය’’න්ති පරියායසද්ො එගත.
යථාහ ‘‘චීවරසඞ්කමනීයන්ති සඞ්කගමතබ්බචීවරං, අඤ්ඤිස්සා සන්තකං
අනාපුච්ඡා ගහිතංපුනපටිොතබ්බචීවරන්තිඅත්ගථො’’ති(පාචි.අට්ඨ.903). 

2227. තිෙපාචිත්තියං වුත්තන්ති ‘‘උපසම්පන්නාය 
උපසම්පන්නසඤ්ඤා…ගප.… ගවමතිකා …ගප.… අනුපසම්පන්නසඤ්ඤා 
චීවරසඞ්කමනීයං ධාගරති, ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති (පාචි. 905) එවං 

තිකපාචිත්තියං පාළියං වුත්තං. කසසායාති අනුපසම්පන්නාය. 

‘‘තිෙදුක්ෙට’’න්ති ඉෙඤ්ච වුත්තනයගමව. ආපදාසූති සගච අපාරුතං වා
අනිවත්ථංවාගචොරාහරන්ති, එවරූපාසු ආපොසුවා. 

2228. එතං සමුට්ඨානං කථිගනන තුලයන්ති ගයොජනා. ගහණං, 

පරිගභොගගොච ක්රියං. අනාපුච්ඡනං අක්රියං. 

පඤ්චමං. 

2229. ලභිතබ් ං තු චීවරන්ති ලභිතබ්බං වික්පනුපගං චීවරං. 

නිවාකරතීති යථා ගත ොතුකාමා න ගෙන්ති, එවං අන්තරායං පරක්කමති. 

පාචිත්තිං පරිදීපකයති සගච තස්සා වචගනන ගත න ගෙන්ති, භික්ඛුනියා
පාචිත්තියංවගෙයයාතිඅත්ගථො. 

2230. එත්ථ පඨමං‘‘සඞ්ඝස්සා’’තිවුත්තත්තා  ණස්සාතිද්ගවතගයොව 

ගගහතබ්බා. ලාකභති එත්ථ ‘‘නිවාරිගත’’ති ගසගසො. සගච අඤ්ඤං 

පරික්ඛාරං නිවාගරති, තගථව දුක්කටන්ති ගයොජනා. අඤ්ඤන්ති 

වික්පනුපගචීවරගතො අඤ්ඤං. පරික්ඛාරන්ති යං කිඤ්චි ථාලකාදීනං වා
ස්පිගතලාදීනංවාඅඤ්ඤතරං. 
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2231. ආනිසංසංනිදස්කසත්වාති‘‘කිත්තකංඅග්ඝනකංොතුකාමත්ථාති 
පුච්ඡති, ‘එත්තකංනාමා’තිවෙන්ති, ‘ආගගමථතාව, ඉොනිවත්ථුමහග්ඝං, 
කතිපාගහන ක්පාගස ආගගත සමග්ඝං භවිස්සතී’’ති එවං ආනිසංසං

ෙස්ගසත්වා. න කදොසතාතිනගෙොගසො, අනාපත්තීතිඅත්ගථො. 

ඡට්ඨං. 

2232-3. ධම්මිෙං සමග්ගගන සඞ්ගඝන සන්නිපතිත්වා කරියමානං

චීවරානං විභඞ් ං භාජනං යා භික්ඛුනී පටිකසකධයය පටිබාගහයය, තස්සා 
එවං පටිගසගධන්තියා පාචිත්තියං ගහොතීති ගයොජනා. අධම්ගම

ධම්මසඤ්ඤාය දුක්කටං පරිදීපිතන්ති ගයොජනා. උකභො කවමතිොය වාති
උගභොසු ගවමතිකාය. ගාථාබන්ධවගසන සු-සද්ෙගලොගපො. ධම්මිගක
අධම්මිගක චීවරවිභඞ්ගග ගවමතිකාය පටිබාහන්තියා දුක්කටං පරිදීපිතන්ති
ගයොජනා. යථාහ ‘‘ධම්මිගක ගවමතිකා පටිබාහති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.

අධම්මිගක ගවමතිකා පටිබාහති, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති. ආනිසංසං

නිදස්කසත්වාති ‘‘එකිස්සා එකං සාටකං න්පගහොති, ආගගමථ තාව, 
කතිපාගහගනව උ්පජ්ජිස්සති, තගතො භාගජස්සාමී’’ති (පාචි. 914) එවං
ආනිසංසංෙස්ගසත්වා. 

සත්තමං. 

2235-6. නිවාසනුපගංවාතථාපාරුපනුපගංවාක්පබින්දුකතංවායං

කිඤ්චි චීවරං පඤ්ච සහධම්මිකෙ ච මාතාපිතකරොපි මුඤ්චිත්වා අඤ්ඤස්ස

යස්ස ෙස්සචි ගහට්ඨස්ස වා පරිබ්බාජකස්ස වා යදි ෙගෙයය, තස්සාපි

පාචිත්තියං පරියාපුතන්තිගයොජනා. එත්ථ ච ‘‘පිතකරො’’තිමාතා ච පිතා ච
මාතාපිතගරොතිවත්තබ්ගබ විරූගපකගසසවගසනනිද්ගෙගසොෙට්ඨබ්ගබො. 

2237. එත්ථ ඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ තා පන පාචිත්තිගයො චීවරානං
ගණනායවගසන ගගණතබ්බාතිගයොජනා. 

2238. තාව සම්පටිච්ඡිගතො කාගලො එතස්සාති තාවොලිෙං, චීවරං. 

‘‘අඤ්ඤස්සා’’ති පුබ්ගබ වුත්තස්ස දූරත්තා පුනපි ‘‘අඤ්කඤස’’න්ති ආහ, 
ගසොගයවත්ගථො. 

අට්ඨමං. 

2239. යා පන භික්ඛුනී ‘‘සගච මයං සක්ගකොම, ෙස්සාම කරිස්සාමාති
එවං වාචා භින්නා ගහොතී’’ති වුත්තාය දුබ්බලාය චීවරපච්චාසාය චීවරස්ස

විභඞ්ගං නිගසගධත්වා චීවගර කාලං අතික්කගමයය, අස්සා කදොසතා 

පාචිත්තියාපත්ති ගහොතීති ගයොජනා. චීවකර ොලන්ති ‘‘චීවරකාලසමගයො
නාම අනත්ථගතකථිගන වස්සානස්සපච්ඡිගමොමාගසො, අත්ථගතකථිගන
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පඤ්චමාසා’’ති(පාචි.922) පදභා කන වුත්තංචීවරකාලං. අතික්ෙකමයයාති
‘‘අනත්ථගත කථිගන වස්සානස්ස පච්ඡිමං දිවසං, අත්ථගත කථිගන
කථිනුද්ධාරදිවසංඅතික්කාගමතී’’තිවුත්තවිධිංඅතික්කාගමයය. 

2240. ‘‘අදුබ්බලචීවගර දුබ්බලචීවරසඤ්ඤා, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති 

වචනගතො සුදුබ් ලන්ති කචතසාති එත්ථ සු-සද්ගෙො පෙපූරගණ. උකභොසූති

දුබ්බගල, අදුබ්බගලච. ෙඞ්ඛිතායවාතිගවමතිකායවා. 

2241. ආනිසංසං නිදස්කසත්වාති ‘‘කිඤ්චාපි ‘න මයං අගයය
සක්ගකොමා’ති වෙන්ති, ඉොනි පන ගතසං ක්පාගසො ආගමිස්සති, සද්ගධො
පසන්ගනො පුරිගසො ආගමිස්සති, අද්ධා ෙස්සතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 921) එවං 

අට්ඨෙථාය වුත්තනගයනආනිසංසංෙස්ගසත්වා. 

නවමං. 

2242. ධම්මිෙං ෙථිනුද්ධාරන්ති ‘‘ධම්මිගකො නාම කථිනුද්ධාගරො
සමග්ගගො භික්ඛුනිසඞ්ගඝො සන්නිපතිත්වා උද්ධරතී’’ති (පාචි. 929) වුත්තං 
කථිනුද්ධාරං. 

2243. යස්සාති යස්ස කථිනස්ස. අත්ථාරමූලකෙො ආනිසංකසො නාම
‘‘ගයො ච තත්ථ චීවරු්පාගෙො, ගසො ගනසං භවිස්සතී’’ති (මහාව. 306) 
අනුඤ්ඤාගතො තස්මිං විහාගර උ්පජ්ජනකචීවරවත්ථානිසංගසො. 

උද්ධාරමූලකෙො නාම අන්තරුබ්භාරං කාරාගපන්ගතහි උපාසගකහි 
දියයමානචීවරවත්ථානිසංගසො. 

2245. සමානිසංකසොපීති අත්ථාරආනිසංගසන සමානිසංගසොපි

උබ්භාගරො. සද්ධාපාලනෙආරණාති පසාොනුරක්ඛනත්ථාය ොතබ්ගබොති

ගයොජනා. ආනිසංසං නිදස්කසත්වාති ‘‘භික්ඛුනිසඞ්ගඝො ජිණ්ණචීවගරො, 
කථිනානිසංසමූලගකොමහාලාගභො’’තිඑවරූපංආනිසංසංෙස්ගසත්වා. 

2246. සමුට්ඨානාදිනා සද්ධිං කසසං පන විනිච්ඡයජාතං අකසකසන 

සබ්බාකාගරන සත්තකමන සික්ඛාපගෙන සමංමතං ‘‘සදිස’’න්තිවිඤ්ඤාතං. 

කිඤ්චිපි අ්පකම්පි අපුබ් ං තත්ථ වුත්තනයගතොඅඤ්ඤංනත්ථීතිගයොජනා. 

ෙසමං. 

නග්ගවග්ගගොතතිගයො. 

2247. ‘‘යා පන භික්ඛුනිගයො ද්ගව එකමඤ්ගච තුවට්ගටයයං, 
පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 933) පඤ්ඤත්තසික්ඛාපගෙ විනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘එොයා’’තිආදි. එොයාති එකාය භික්ඛුනියා. අපරාති අඤ්ඤා 
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උපසම්පන්නා. නිපජ්ක යුන්ති එත්ථ ‘‘එකමඤ්ගච’’ති ගසගසො. ද්කවති
ද්ගවභික්ඛුනිගයො. 

2248-9. ‘‘එොයචා’’තිආදිඅනාපත්තිවාරනිද්ගෙගසො.උගභොවාපිසමං 

නිසීෙන්තීතිගයොජනා. එෙකෙනාතිඑළකගලොමසික්ඛාපගෙන. 

පඨමං. 

2250-1. පාවාරෙටසාරාදින්තිඑත්ථභුම්ගමකවචනං. ‘‘සංහාරිකමසූ’’ති
ඉමිනා සමානාධිකරණත්තා බහුවචන්පසඞ්ගග වචනවිපල්ලාගසගනත්ථ
එකවචනනිද්ගෙගසොති ෙට්ඨබ්ගබො. පාවාගරො ච කටසාගරො ච ගත ආදි 

යස්සාති විග්ගගහො, නිද්ධාරගණ ගචතං භුම්මං. එෙෙන්ති 

නිද්ධාරිතබ්බනිෙස්සනං. එකගමව එෙෙං. සංහාරිගමසු පාවාරාදීසු

අඤ්ඤතරන්ති අත්ගථො. ‘‘පාවාකරොති ගකොජවාෙගයො’’ති වෙන්ති. 

ෙටසාකරොති කගටොගයව. ආදි-සද්ගෙන අත්ථරිත්වා සයනාරහං සබ්බං

සඞ්ගණ්හාති. කතකනවාතියංඅත්ථතං, ගතගනව.පාරුපිත්වාසගචයාපන
ද්ගව සගහව නිපජ්ජන්ති, තාසං පාචිත්තියං සියාති ගයොජනා. එත්ථ ච
අත්ථරණපාවුරණකිච්ගච එකස්ගසව නිද්දිට්ඨත්තා එකස්ස අන්තස්ස
අත්ථරණඤ්ච එකස්ස අන්තස්ස පාරුපනඤ්ච විඤ්ඤායති. යථාහ
‘‘සංහාරිමානංපාවාරත්ථරණකටසාරකාදීනංඑකංඅන්තං අත්ථරිත්වාඑකං
පාරුපිත්වාතුවට්ගටන්තීනගමතංඅධිවචන’’න්ති(පාචි.අට්ඨ. 937). 

එෙස්මිං එකත්ථරගණ වා එකපාවුරගණ වා නිපජ්ජගන සති තාසං

ද්වින්නං භික්ඛුනීනං දුක්කටන්ති සම්බන්ගධො. ද්විෙදුක්ෙටං වුත්තන්ති 
‘‘නානත්ථරණපාවුරගණ එකත්ථරණපාවුරණසඤ්ඤා…ගප.… ගවමතිකා, 
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති(පාචි.939) වුත්තංදුක්කටද්වයං. 

2252. වවත්ථානංනිදස්කසත්වාතිමජ්ගඣකාසාවංවාකත්තරයට්ඨිංවා 
අන්තමගසො කායබන්ධනම්පි ඨගපත්වා නිපජ්ජන්ති, අනාපත්තීති අත්ගථො. 

කසසං සමුට්ඨානාදිවිධානං. ආදිනාති ඉමස්මිංගයව වග්ගග

පඨමසික්ඛාපගෙන. තුලයන්තිසමානං. 

දුතියං. 

2253. අඤ්ඤිස්සා භික්ඛුනියා. අඵාසුොරණාති අඵාසුකරණගහතු. 

අනාපුච්ඡාතිඅනාපුච්ඡිත්වා.තස්සාපුරගතො චචඞ්කමනාෙගයොයදිකගරයය, 

එවං කගරොන්තියා පාචිත්තියාපත්ති ගහොතීති ගයොජනා. චඞ්ෙමනාදකයොති

එත්ථ ආදි-සද්ගෙන ‘‘තිට්ඨතිවානිසීෙතිවාගසයයංවාක්ගපතිඋද්දිසතිවා

උද්දිසාගපතිවා සජ්ඣායංවාකගරොතී’’ති(පාචි.943) පදභා කන වුත්තානං 
සඞ්ගගහො. 
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2254. නිවත්තනානං  ණනායාති චඞ්කමන්තියා චඞ්කමස්ස

උභයගකොටිංපත්වා නිවත්තන්තියානිවත්තනගණනාය. පකයො කතොකයවාති
පගයොගගණනාගයව, ඉරියාපථපරිවත්තනගණනාගයවාති වුත්තං ගහොති. 

කදොසාති පාචිත්තියාපත්තිගයො. 

2255. පදානං ණනාවසාතිඑත්ථආදි-සද්ගෙොලුත්තනිද්දිට්ගඨො.යථාහ 

‘‘පොදිගණනායා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 943). තිෙපාචිත්තියං වුත්තන්ති
උපසම්පන්නායඋපසම්පන්නසඤ්ඤා, ගවමතිකා, අනුපසම්පන්නසඤ්ඤාති

වික්පත්තයස්ස වගසන පාචිත්තියත්තයං වුත්තං. කසසායාති
අනුපසම්පන්නාය. 

2256. න ච අඵාසුොමායාති ආපුච්ඡිත්වා තස්සා භික්ඛුනියා පුරගතො
චඞ්කමනාදීනි කගරොන්තියාඅනාපත්තීතිගයොජනා. 

2257. ක්රියාක්රියන්ති චඞ්කමනාදිකරණං කිරියං. ආපුච්ඡාය අකරණං 

අකිරියං. පාපමානසන්තිඅකුසලචිත්තං. 

තතියං. 

2258-9. අනන්තරායාති වක්ඛමාගනසු රාජන්තරායාදීසු ෙසසු

අන්තරාගයසු අඤ්ඤතරරහිතා භික්ඛුනී. දුක්ඛිතන්ති ගිලානං. යථාහ

‘‘දුක්ඛිතා නාම ගිලානා වුච්චතී’’ති (පාචි. 948). සහජීවිනින්ති

සද්ධිවිහාරිනිං.යථාහ ‘‘සහජීවිනීනාම සද්ධිවිහාරිනීවුච්චතී’’ති. අඤ්ඤාය

වානුපට්ඨාකපයයාති අඤ්ඤාය භික්ඛුනියා, සික්ඛමානාය, සාමගණරියා වා

ගිහිනියා වා උපට්ඨානං න කාරාගපයය. නුපට්කඨයය සයම්පි වාති යා

උපට්ඨානං න කගරයය. ධුකර නික්ඛිත්තමත්කත වාති ‘‘ගනව 
උපට්ගඨස්සාමි, නඋපට්ඨාපනායඋස්සුක්කංකරිස්සාමී’’තිධුගරඋස්සාගහ 

නික්ඛිත්තමත්ගතගයව. තස්සාතිඋපජ්ඣායාය. 

අන්කතවාසිනියා වාපීති පබ්බජ්ජාඋපසම්පොධම්මනිස්සයවගසන

චතුබ්බිධාසුඅන්ගතවාසිනීසුඅඤ්ඤතරාය. ඉතරායාතිඅනුපසම්පන්නාය. 

2260. ගිලානායාති සයං ගිලානාය. ‘‘ගගවසිත්වා අලභන්තියා’’ති
පෙච්ගඡගෙො, අඤ්ඤං උපට්ඨායිකං පරිගයසිත්වා අලභමානායාති අත්ගථො.
‘‘ආපොසු උම්මත්තිකාදීන’’න්ති පෙච්ගඡගෙො. ගාථාබන්ධවගසන

වණ්ණගලොගපොපි ෙට්ඨබ්ගබො. ආපදාසූති තථාරූගප උපද්ෙගව සති. 

ධුරනික්කඛපකනොදයන්ති ධුරනික්ගඛපසමුට්ඨානං. යගෙත්ථ වත්තබ්බං, තං
ගහට්ඨාවුත්තගමව. 

චතුත්ථං. 
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2261-2. පුග්ගලිකස්ස අත්තායත්තපරායත්තවගසන අනියමිතත්තා 

‘‘සෙ’’න්ති ඉමිනා නියගමති. සෙං පුග් ලිෙන්ති අත්තගනො පුග්ගලිකං. 

දත්වාති එත්ථ ‘‘භික්ඛුනියා’’ති ගසගසො. සෙවාටන්ති 

පරිවත්තකද්වාරකවාටසහිතං. උපස්සයන්තිගගහං. ද්වාරාදීසූතිඑත්ථ ආදි-

සද්ගෙන ගබ්භපමුඛානං සඞ්ගගහො, නිද්ධාරගණ ගචතං භුම්මං.  හූනිපීති 
නිද්ධාගරතබ්බනිෙස්සනං.බහූනිපිද්වාරානිවාබහූගබ්ගභවාබහූනිපමුඛානි

වා. තන්ති යස්සා උපස්සගයො දින්ගනො, තං භික්ඛුනිං. නික්ෙඩ්ඪන්තියාති

අතික්කාගමන්තියා. තස්සාතියානික්කඩ්ඪති, තස්සා. 

2263. එත්ථාති නික්කඩ්ඪගන. එකසව නකයොති ‘‘පගයොගගණනාය

ආපත්තී’’ති ෙස්සිතනගයො. එත්ථ පකයොක ො නාම ආණාපනං, ඉමිනා
‘‘එකායාණත්තියා අගනගකසු ද්වාගරසු අතික්කාමිගතසුපි එකාව ආපත්ති 
ගහොතී’’ති එවමාදිකං අට්ඨකථාගතවිනිච්ඡයං (පාචි. අට්ඨ. 943, 952
අත්ථගතොසමානං) සඞ්ගණ්හාති. 

2264. ගතසු විනිච්ඡගයසු එකං විනිච්ඡයවිගසසං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘එත්තොව ඉමං ද්වාරා’’තිආදි. ද්වාරගණනාය ආපත්තිගයො 

ද්වාර ණනාපත්තිකයො. 

2265. අෙවාටම්හාති අකවාටබන්ධගතො උපස්සයා නික්කඩ්ඪන්තියා 

දුක්කටන්ති ගයොජනා. කසසායාති අනුපසම්පන්නාය. තිෙදුක්ෙටන්ති
අනුපසම්පන්නාය උපසම්පන්නසඤ්ඤාය, ගවමතිකාය, 

අනුපසම්පන්නසඤ්ඤාය ච වගසන තිකදුක්කටං. උභින්නන්ති 

උපසම්පන්නානුපසම්පන්නානං. පරික්ඛාකරසූති පත්තචීවරාදීසු

පරික්ඛාගරසු. සබ් ත්ථාති සබ්ගබසු පගයොගගසු, නික්කඩ්ඪයමාගනසු, 
නික්කඩ්ඪාපියමාගනසුචාතිවුත්තංගහොති. 

2266. එත්ථ ඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ සමුට්ඨානාදිවිනිච්ඡගයන සහ කසසං 

විනිච්ඡයජාතං අකසකසන සබ්බ්පකාගරන සඞ්ඝිකා විහාරස්මා 

නික්කඩ්ඪනසික්ඛාපගෙන සමංමතං ‘‘සදිස’’න්ති සල්ලක්ඛිතන්තිගයොජනා. 

පඤ්චමං. 

2267. ඡට්කඨති ‘‘යා පන භික්ඛුනී සංසට්ඨා විහගරයය ගහපතිනා වා 
ගහපතිපුත්ගතන වා’’තිආදිමාතිකාය (පාචි. 956) නිද්දිට්ගඨ

ඡට්ඨසික්ඛාපගෙ. ඉධ වත්තබ් න්ති ඉමස්මිං විනයවිනිච්ඡගය කගථතබ්බං. 

අරිට්ඨස්ස සික්ඛාපකදනාති අරිට්ඨසික්ඛාපගෙන. විනිච්ඡකයොති
සමුට්ඨානාදිගකො. 

ඡට්ඨං. 
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2268. සාසඞ්ෙසම්මකතති එත්ථ ‘‘ස්පටිභගය’’ති ගසගසො. උභයම්පි

ගහට්ඨා වුත්තත්ථගමව. අන්කතොරට්කඨති යස්ස විජිගත විහරති, තස්ගසව
රට්ගඨ. සාසඞ්කසම්මගත ස්පටිභගය අන්ගතොරට්ගඨ සත්ගථන විනා
චාරිකං චරන්තියාභික්ඛුනියාආපත්තිසියාතිගයොජනා. 

2269. එවං චරන්තියා සගාමකට්ඨාගන ගාමන්තර්පගවගස ච
අගාමගක අරඤ්ගඤ අද්ධගයොජගන ච විනයඤ්ඤුනා භික්ඛුනා 

පාචිත්තියනකයො පාචිත්තියාපත්තිවිධානක්කගමො ගඤගයයො ඤාතබ්ගබොති
ගයොජනා. 

2270. සහ සත්ගථන චරන්තියා න ගෙොගසොති ගයොජනා. ගඛමට්ඨාගන
චරන්තියා, ආපොසු වාචරන්තියානගෙොගසොතිගයොජනා. 

සත්තමං. 

2271. අට්ඨකම නවකම වාපීති ‘‘යා පන භික්ඛුනී
තිගරොරට්ගඨ’’තිආදිගක(පාචි.966) අට්ඨමසික්ඛාපගෙච‘‘යාපන භික්ඛුනී
අන්ගතොවස්සං චාරිකං චගරයය, පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 970) 

වුත්තනවමසික්ඛාපගෙ ච. අනුත්තානං න විජ් ති, සබ්බං උත්තානගමව, 
තස්මාඑත්ථමයානවිචාරීයතීතිඅධි්පාගයො. 

අට්ඨමනවමානි. 

2272. ‘‘යා පන භික්ඛුනී වස්සංවුත්ථා චාරිකං න පක්කගමයය
අන්තමගසො ඡ්පඤ්චගයොජනානිපි, පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 974) 

වුත්තසික්ඛාපගෙ විනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘පාචිත්තී’’තිආදි. අහං න

 මිස්සාමි න පක්කමිස්සාමීති ධුරනික්කඛකප කගත පාචිත්තීති ගයොජනා. 

තථාතිපාචිත්ති. 

2273. වස්සංවුත්ථායපවාගරත්වාඅන්තමගසොපඤ්චගයොජනානිගන්තුං

වට්ටති.එත්ථ අපි-සද්ෙස්සසම්භාවනත්ථතංෙස්ගසතුමාහ ‘‘ඡසූ’’තිආදි. ඉධ 

ඉමස්මිංඅනාපත්තිවාගර ඡසු ගයොජගනසුයෙත්ථිවත්තබ්බං, තංකින්නුනාම
සියා, නත්ථි කිඤ්චි වත්තබ්බන්ති අත්ගථො. පවාගරත්වා ඡ ගයොජනානි
ගච්ඡන්තියා අනාපත්තිභාගවොඅවුත්තසිද්ගධොවාතිදීගපති. 

2274. තීණි ගයොජනානි. කතකනවාති ගයන ගතා, ගතගනව මග්ගගන. 

අඤ්කඤනමග්ක නාතිගතමග්ගගතොඅඤ්ගඤනපගථන. 

2275. දසවිකධ අන්තරායස්මිං සතීති වක්ඛමාගනසු අන්තරාගයසු 

අඤ්ඤතරස්මිං සති. තස්සා අනාපත්තීති ගයොජනා. ආපදාසූති 

අට්ටාදිකාරගණන ගකනචි පලිබුද්ධාදිභාවසඞ්ඛාතාසුආපොසු. ගිලානායාති

සයංගිලානාය. දුතියාය භික්ඛුනියාඅලාගභවාඅපක්කමන්තියාඅනාපත්ති. 
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2276. රාජා චගචොරාචඅමනුස්සාචඅග්ගිචගතොයඤ්චවාළා චසරීසපා

චාති විග්ගගහො. මනුස්කසොති එත්ථ ගාථාබන්ධවගසන පුබ්බපෙගලොගපො
‘‘ලාබූනි සීෙන්තී’’තිආදීසු (ජා. 1.1.77) විය. ජීවිතඤ්ච බ්රහ්මචරියා ච

ජීවිතබ්රහ්මචරියන්ති සමාහාරද්වන්ගෙ සමාගසො, තස්ස ජීවිතබ්රහ්මචරියස්ස. 

අන්තරායා එව අන්තරායිො. එගතසං ෙසන්නං අඤ්ඤතරස්මිං
අපක්කමන්තියා අනාපත්ති. යථාහ ‘‘අන්තරාගයති ෙසවිගධ අන්තරාගය.
‘පරංගච්ඡිස්සාමී’ති නික්ඛන්තා, නදිපූගරොපනආගගතො, ගචොරාවාමග්ගග
ගහොන්ති, ගමගඝොවාඋට්ඨාති, නිවත්තිතුංවට්ටතී’’ති(පාචි.අට්ඨ.976). 

2277. අපක්කමනං අක්රියං. අනාෙරිගයන ආපජ්ජනගතො ආහ 

‘‘දුක්ඛකවදන’’න්ති. 

ෙසමං. 

තුවට්ටවග්ගගොචතුත්ගථො. 

2278-80. රා ා ාරන්ති රඤ්ගඤො කීළනඝරං. චිත්තා ාරන්ති

කීළනචිත්තසාලං. ආරාමන්ති කීළනඋපවනං. කීළුයයානන්ති කීළනත්ථාය

කතං උයයානං. කීොවාපින්ති එත්ථ කිඤ්චාපි පාළියං (පාචි. 979) 
ගපොක්ඛරණී වුත්තා, සා පන සබ්බජලාසයානං කීළාය කතානං
උපලක්ඛණවගසන වුත්තාති ආහ ‘‘කීළාවාපි’’න්ති, කීළනත්ථාය

කතවාපින්ති අත්ගථො. ‘‘නානාොර’’න්ති ඉෙං යථාවුත්තපගෙහි පච්ගචකං 

ගයොගජතබ්බං. සබ්බසඞ්ගාහිකවගසන ‘‘තානී’’ති වුත්තං. නානාකාරං

රාජාගාරංචිත්තාගාරංආරාමංකීළුයයානංවාකීළාවාපිං දට්ඨුං ච්ඡන්තීනං

තානි සබ්බානි එකගතො ෙට්ඨුං ගච්ඡන්තීනං තාසං භික්ඛුනීනං පගෙ පගෙ
දුක්කටංමුනිනානිද්දිට්ඨන්ති ගයොජනා. 

පඤ්චපීති රාජාගාරාදීනිපඤ්චපි.එකාගයවපාචිත්තිආපත්තිපරිදීපිතාති 

ගයොජනා. තං තං දිසාභාගං ගන්ත්වා පස්සන්ති ගච, පාගටක්කාපත්තිගයො
පගයොගගණනායසියුන්තිගයොජනා. 

2281. ගමනබාහුල්ගලන ආපත්තිබාහුල්ලං පකාගසත්වා
ගීවාපරිවත්තනසඞ්ඛාගතන පගයොගබාහුල්ගලනාපි ආපත්තිබාහුල්ලං

පකාගසතුමාහ ‘‘පකයො  හුතායාපි, පාචිත්ති හුතා සියා’’ති. සබ් ත්ථාති
යත්ථභික්ඛුනියාපාචිත්තියංවුත්තං, තත්ථ සබ්බත්ථ. 

2282. ‘‘අවගසගසොපි අනාපත්තී’’ති පෙච්ගඡගෙො. අනාපත්ති ච

කථාමග්ගගො ච අනාපත්තිෙථාමග්ක ො, ගතසං විනිච්ඡගයො 

අනාපත්තිෙථාමග් විනිච්ඡකයො, ‘‘අනාපත්ති ආරාගම ඨිතා 

පස්සතී’’තිආදිගකො (පාචි. 981) අනාපත්තිවිනිච්ඡගයො ච අට්ඨෙථාගගතො

(පාචි. අට්ඨ. 981) අවගසසවිනිච්ඡගයො චාති අත්ගථො. ‘‘ආරාකම ඨිතා’’ති
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එගතන අජ්ඣාරාගම රාජාගාරාදීනි කගරොන්ති, තානි පස්සන්තියා
අනාපත්තීති අයමනාපත්තිවාගරො ෙස්සිගතො. එගතගනව අන්ගතොආරාගම
තත්ථ තත්ථ ගන්ත්වා නච්චාදීනි විය රාජාගාරාදීනිපි පස්සිතුං ලභතීතිපි

සිද්ධං. ආදි-සද්ගෙන ‘‘පිණ්ඩපාතාදීනං අත්ථාය ගච්ඡන්තියා මග්ගග 
ගහොන්ති, තානිපස්සති, අනාපත්ති.රඤ්ගඤොසන්තිකංගකනචිකරණීගයන
ගන්ත්වා පස්සති, අනාපත්ති. ගකනචි උපද්දුතා පවිසිත්වා පස්සති, 

අනාපත්තී’’තිඑගත අනාපත්තිවාරාසඞ්ගහිතා. නච්චදස්සන…කප.… සහාති 
සමුට්ඨානාදිනාවිනිච්ඡගයනසහනච්චෙස්සනසික්ඛාපෙසදිගසොව. 

පඨමං. 

2283. මානගතො පමාණගතො අතීතා අගපතා මානාතීතා, ආසන්දී, තං.

වාගළහි උගපගතො වාළූකපකතො, පල්ලඞ්ගකො, තං. ‘‘ආසන්දී නාම 
අතික්කන්ත්පමාණා වුච්චතී’’ති වචනගතො ගහට්ඨා අට්ටනියා
වඩ්ඪකිහත්ථගතො උච්චතරපාගෙො ආයාමචතුරස්ගසො මඤ්චපීඨවිගසගසො
ආසන්දීනාමසමචතුරස්සානං අතික්කන්ත්පමාණානම්පිඅනුඤ්ඤාතත්තා.
‘‘පල්ලඞ්ගකො නාමආහරිගමහි වාගළහි කගතො’’ති (පාචි. 984) වචනගතො
පමාණයුත්ගතොපි එවරූගපො න වට්ටති. ආහරිත්වා යථානුරූපට්ඨාගන

ඨගපතබ්බවාළරූපානි ආහරිමවාො නාම, සංහරිමවාළරූපයුත්ගතොතිවුත්තං

ගහොති. මානාතීතං ආසන්දිං වා වාළූගපතං පල්ලඞ්කං වා කසවන්තීනං 

අභිනිසීෙන්තීනං, අභිනිපජ්ජන්තීනඤ්ච යාසං භික්ඛුනීනං සත්ථා
පාචිත්තියාපත්තිංආහ. 

2284. තාසං නිසීෙනස්සාපි නිපජ්ජනස්සාපි පගයොගබාහුල්ලවගසන

පාචිත්තියානං ගණනා ගහොති ඉති එවං නිද්දිට්ඨා එවං අයං ගණනා 

අච්චන්තයකසන අනන්තපරිවාගරන භගවතා වුත්තාති ගයොජනා. එත්ථ ච 

ඉච්කචවන්ති නිපාතසමුොගයො, ඉති-සද්ගෙො නිෙස්සගන, එවං-සද්ගෙො
ඉෙමත්ගථෙට්ඨබ්ගබො. 

2285. පාකද ආසන්දියා කඡත්වාති ආසන්දියා පාගෙ පමාණගතො 
අධිකට්ඨානඡින්ෙගනන ගඡත්වා. පල්ලඞ්කස්ස පාගෙ වාළකා 

පල්ලඞ්ෙවාෙො, ගත හිත්වා අපගනත්වා, අනාපත්තීති ගසවන්තීනං
අනාපත්ති. 

දුතියං. 

2286-7. ඡන්නන්ති ගඛොමාදීනං ඡන්නං, නිද්ධාරගණ සාමිවචනං. 

අඤ්ඤතරං සුත්තන්ති නිද්ධාරිතබ්බනිෙස්සනං. හත්ථාති හත්ගථන, 

කරණත්ගථ ගචතං නිස්සක්කවචනං. අඤ්චිතන්ති හත්ථායාගමන

ආකඩ්ඪතං. තස්මින්ති තස්මිං අඤ්ඡිගත සුත්ත්පගෙගස. තක්ෙම්හීති

කන්තනසූචිම්හි. කවඨිකතති පලිගවඨිගත. 
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සුත්තෙන්තනකතොසබ් පුබ් පකයොක සූති සුත්තකන්තනගතොපුබ්ගබසු

ක්පාසවිචිනනාදිසබ්බපගයොගගසු. හත්ථවාරකතොති හත්ථවාරගණනාය.
යථාහ ‘‘ක්පාසවිචිනනං ආදිං කත්වා සබ්බපුබ්බපගයොගගසු
හත්ථවාරගණනායදුක්කට’’න්ති(පාචි.අට්ඨ.988). 

2288. ෙන්තිතං සුත්තන්ති පඨමගමව කන්තිතං ෙසිකසුත්තාදිං. පුන

ෙන්තන්තියාතිගකොටියාගකොටිංසඞ්ඝාගටත්වාපුන කන්තන්තියා. 

තතියං. 

2289. තණ්ඩුලානං ගකොට්ටනං තු ආදිං කත්වා ගිහීනං කවයයාවච්චං 
කගරොන්තියාසබ්බපුබ්බපගයොගගසුදුක්කටන්තිගයොජනා. 

2290. යාගුආදිසු නි්ඵාගෙතබ්ගබසුතොධාරානි භා නානි ගගණත්වාව
පාචිත්තිං පරිදීපගය, ඛජ්ජකාදීසු රූපානං ගණනාය පාචිත්තිං පරිදීපගයති

ගයොජනා. යාගුආදිසූති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන භත්තසූපාදීනං සඞ්ගගහො. 

ඛජ් ොදීසූති ආදි-සද්ගෙන මච්ඡමංසාදිඋත්තරිභඞ්ගානංසඞ්ගගහො. 

2291. ‘‘සගචපි මාතාපිතගරො ආගච්ඡන්ති, යංකිඤ්චි බීජනිං වා
සම්මජ්ජනිෙණ්ඩංවාකාරාගපත්වා ගවයයාවච්චකරට්ඨාගනඨගපත්වාවයං

කිඤ්චි පචිතුං වට්ටතී’’ති අට්ඨෙථා තං විනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘සකච’’තිආදි. සකචති එත්ථ ‘‘මාතාපිතගරො ආගච්ඡන්තී’’ති ගසගසො.
අත්තගනොඑවමාගතානංමාතාපිතූනම්පි කිඤ්චිකම්මං අකාගරත්වාකිඤ්චි

කම්මං කාතුං න වට්ටතීති ගයොජනා. අපි-සද්ගෙො සම්භාවගන, ගතන
අඤ්ගඤසංකථාගයවනත්ථීති දීගපති. 

2292-3. සඞ්ඝස්ස යාගුපාගන ගවයයාවච්චං කගරොන්තියා අනාපත්තීති

ගයොජනා. ‘‘සඞ්ඝභත්කතපී’’තිආදීසුපි එගසව නගයො. අත්තගනො
ගවය්යාවච්චකරස්ස වාති සම්බන්ගධො. යථාහ ‘‘යාගුපාගනති මනුස්ගසහි
සඞ්ඝස්සත්ථාය කරියමාගන යාගුපාගන වා සඞ්ඝභත්ගත වා ගතසං
සහායිකභාගවන යං කිඤ්චි පචන්තියා අනාපත්ති. ගචතියපූජාය සහායිකා
හුත්වාගන්ධමාලාදීනිපූගජති, වට්ටතී’’ති(පාචි.අට්ඨ.993). 

චතුත්ථං. 

2294. ‘‘යා පන භික්ඛුනී ‘එහාගයය ඉමං අධිකරණං වූපසගමහී’ති
වුච්චමානා ‘සාධූ’ති පටිස්සුණිත්වා සා පච්ඡා අනන්තරායිකිනී ගනව
වූපසගමයයනවූපසමායඋස්සුක්කංකගරයය, පාචිත්තිය’’න්ති(පාචි.995) 

සික්ඛාපෙස්ස විනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘පාචිත්ති ධුරනික්කඛකප’’තිආදි. 

ධුරනික්කඛකපති න ොනි තං වූපසගමස්සාමි, අඤ්ඤාහි වා න 
වූපසමාගපස්සාමී’’ති එවං ධුරස්ස උස්සාහස්ස නික්ගඛගප පාචිත්තීති
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ගයොජනා. චීවරසිබ්බගන යථා පඤ්චාහපරිහාගරො ලබ්භති, ඉධ පන තථා
එකාහම්පිපරිහාගරොනලබ්භතීති ගයොජනා. 

2295. කසසන්ති ‘‘ධුරං නික්ඛිපිත්වා පච්ඡා විනිච්ඡිනන්තී ආපත්තිං 
ආපජ්ජිත්වාව විනිච්ඡිනාතී’’තිආදිකං විනිච්ඡයජාතං. තත්ථ චීවරසිබ්බගන 
වුත්තනගයගනවගවදිතබ්බන්තිගයොජනා. 

පඤ්චමං. 

2296-7. යා පන භික්ඛුනීගිහීනංවාසහධම්මිගකඨගපත්වා අඤ්කඤසං 
පරිබ්බාජකපරිබ්බාජිකානං වා ෙන්තගපොගනොෙකං විනා අඤ්ඤං යං කිඤ්චි 

අජ්කඣොහරණීයං ඛාෙනීයං, ගභොජනීයංවාකාගයනවා කායපටිබද්ගධනවා
නිස්සග්ගිගයනවාෙොති, තස්සාපාචිත්තියංගහොතීතිගයොජනා. 

2298-9. ඉධ ඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ මුනිනා ෙන්තකට්ගඨොෙගක දුක්කටං 

වුත්තන්ති ගයොජනා. යා පන භික්ඛුනී කායාදීහි සයං න කදති අඤ්ගඤන 

දාකපති, තස්සා ච කායාදීහි අෙත්වා භූමියං නික්ඛිපිත්වා ගෙන්තියාපි යා

බාහිරගලපං වා ගෙති, තස්සාපි උම්මත්තිකාය ච න කදොකසො අනාපත්තීති 
ගයොජනා. 

ඡට්ඨං. 

2300-1. ආවසථචීවරන්ති ‘‘උතුනිගයො භික්ඛුනිගයො පරිභුඤ්ජන්තූ’’ති 

දින්නං චීවරං. යා භික්ඛුනී යං ‘‘ආවසථචීවර’’න්ති නියමිතං චීවරං, තං 
චතුත්ගථ දිවගසගධොවිත්වා අන්තමගසොඋතුනියා සාමගණරාය වා අෙත්වා

සගචපරිභුඤ්ගජයය, තස්සාපාචිත්තියංවුත්තන්තිගයොජනා. තිෙපාචිත්තියං

සියාති ‘‘අනිස්සජ්ජිගත අනිස්සජ්ජිතසඤ්ඤා…ගප.… ගවමතිකා…ගප.… 
නිස්සජ්ජිතසඤ්ඤා පරිභුඤ්ජති, ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති (පාචි. 1006) 
වුත්තංපාචිත්තියංගහොතීතිගයොජනා. 

2302-3. තස්මිං චීවගර නිස්සජ්ජිගත අනිස්සජ්ජිතසඤ්ඤාය වා 

ගවමතිකාය වා තස්සා භික්ඛුනියා ද්විකදුක්කටං වුත්තන්ති ගයොජනා.

අඤ්ඤාසං උතුනීනං අභාගව අෙත්වාපි පරිභුඤ්ජන්තියා අනාපත්ති. පුන

පරියකයති පුන උතුනිවාගර යථාකාලං පරිභුඤ්ජන්තියා අනාපත්ති. 

අච්ඡින්නචීවරාදීනඤ්චඅනාපත්තීතිගයොජනා. පරියකයති ගාථාබන්ධවගසන

රස්සත්තං. අච්ඡින්නචීවරාදීනන්ති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන නට්ඨචීවරාදීනං

සඞ්ගගහො. ආපදාසුපීතිමහග්ඝචීවරංසරීරගතොගමොගචත්වාසු්පටිසාමිතම්පි
ගචොරා හරන්ති, එවරූපාසුආපොසුපරිභුඤ්ජන්තියාඅනාපත්තීතිගයොජනා. 

සත්තමං. 
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2304. සෙවාටෙං විහාරන්ති කවාටබන්ධවිහාරං, ද්වාරකවාටයුත්තං

සුගුත්තගසනාසනන්ති වුත්තං ගහොති. රක්ඛනත්ථාය අදත්වාති ‘‘ඉමං
ජග්ගගයයාසී’’තිඑවං අනාපුච්ඡිත්වා. 

2305-6. ‘‘ගහොති පාචිත්තියං තස්සා, චාරිකං පක්කමන්තියා’’ති

වුත්තගමව පකාගසතුමාහ ‘‘අත්තකනො  ාමකතො’’තිආදි. අත්තකනො

 ාමකතොති අත්තගනො වසනකගාමගතො. තථා ඉතරස්සාති අපරික්ඛිත්තස්ස 

විහාරස්ස පරික්ගඛපං උපචාරං. තන්තිආදිපෙත්තගය භුම්මත්ගථ
උපගයොගවචනංගවදිතබ්බං.පරික්ඛිත්තස්සවිහාරස්සපරික්ගඛගපපඨගමන 

පගෙනසමතික්කන්ගත දුක්කටං, තථා ඉතරස්ස අපරික්ඛිත්තස්ස විහාරස්ස
තස්මිං උපචාගර අතික්කන්ගත දුක්කටං. දුතිගයන පගෙන පරික්ගඛගප, 
උපචාගරසමතික්කන්තමත්ගතපාචිත්තීතිගයොජනා. 

2307. අෙවාට න්ධනස්මිං කවාටබන්ධරහිගත විහාගර තථා

අනිස්සජ්ජන්තියා දුක්කටං පරිදීපිතං.  ග්ගිෙං අලභන්තියාති එත්ථ 

‘‘පරිගයසිත්වා’’තිගසගසො.  ග්ගිෙන්ති විහාරපටිජග්ගිකං. 

2308. ආපදාසූති රට්ගඨ භිජ්ජන්ගත ආවාගස ඡඩ්ගඩත්වා ගච්ඡන්ති, 

එවරූපාසුආපොසු. ගිලානායාතිවචීගභෙංකාතුං අසමත්ථායාති. 

අට්ඨමං. 

2309-10. හත්ථී චඅස්ගසොචරගථොච හත්ථිඅස්සරථා, ගතආදිගයසං

ගත හත්ථිඅස්සරථාදකයො, ගතහි. ආදි-සද්ගෙනධනු ථරූතිපෙද්වයංගහිතං. 

සංයුත්තන්ති යථාවුත්ගතහි හත්ථිඅස්සාදිපගෙහි සංගයොජිතං, ‘‘හත්ථීනං
සි්පං හත්ථිසි්ප’’න්තිආදිනා කතසමාසන්ති අත්ගථො, ‘‘හත්ථිසි්පං
අස්සසි්පං රථසි්පං ධනුසි්පං ථරුසි්ප’’න්ති එවං වුත්තං යං කිඤ්චි
සි්පන්ති වුත්තං ගහොති. හත්ථිසික්ඛාදිසි්පං සන්දීපගකො ගන්ගථො
වච්චවාචකානං අගභගෙොපචාගරන එවං වුත්ගතොති ගගහතබ්බං. ගතගනව

වක්ඛති ‘‘පොදීනං වගසනිධා’’ති. පරූපඝාතෙං මන්තා දකයො ප්පකභදෙං

කිඤ්චීති පගරසං අන්තරායකරං ඛිලනවසීකරණගසොසාපනාදිගභෙං 
ආථබ්බණමන්තඤ්ච විසගයොගාදි්පගභෙකඤ්ච යං කිඤ්චි සි්පන්ති
අත්ගථො. 

එත්ථ ච ඛිලනමන්කතො නාම ොරුසාරඛිලං මන්ගතත්වා පථවියං

පගවගසත්වාමාරණමන්ගතො. වසීෙරණමන්කතො නාමපරංඅත්තගනොවගස

වත්තාපනකමන්ගතො. කසොසාපනෙමන්කතො නාම පරසරීරං

රසාදිධාතුක්ඛගයන සුක්ඛභාවං පාපනකමන්ගතො. ආදි-සද්ගෙන

විගෙස්සනාදිමන්තානං සඞ්ගගහො. විකදස්සනං නාම මිත්තානං

අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස ගවරිභාවාපාෙනං. ඉධ ඉමස්මිං සාසගන යා භික්ඛුනී
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හත්ථි…ගප.… කිඤ්චි යස්ස කස්සචි සන්තිගක පොදීනං වගසන 

පරියාපුකණයය අධීගයයයගච, තස්සාපාචිත්තියංගහොතීතිගයොජනා. 

2311. කලකඛති ලිඛිතසි්ගප. ධාරණාය චාති ධාරණසත්ගථ, යස්මිං

වුත්තනගයන පටිපජ්ජන්තා බහූනිපි ගන්ථානි ධාගරන්ති. ගුත්තියාති

අත්තගනො වා පගරසං වා ගුත්තත්ථාය. පරිත්කතසු ච සබ්ක සූති
යක්ඛපරිත්තගචොරවාළාදිසබ්ගබසු පරිත්ගතසුච. 

නවමං. 

2312. දසකමති ‘‘යා පන භික්ඛුනී තිරච්ඡානවිජ්ජං වාගචයය, 

පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 1018) සමුද්දිට්ගඨ ෙසමසික්ඛාපගෙ. ඉදං 
ෙසමසික්ඛාපෙං. 

ෙසමං. 

චිත්තාගාරවග්ගගොපඤ්චගමො. 

2313. සභික්ඛුෙං ආරාමන්ති යත්ථ භික්ඛූ රුක්ඛමූගලපි වසන්ති, තං 

පගෙසං.  ානිත්වාති ‘‘සභික්ඛුක’’න්ති ජානිත්වා. යං කිඤ්චීති භික්ඛුං වා
සාමගණරංවාආරාමිකංවායංකිඤ්චි. 

2314-5. ‘‘සභික්ඛුගකො නාම ආරාගමො යත්ථ භික්ඛූ රුක්ඛමූගලපි

වසන්තී’’ති(පාචි.1025) වචනගතො ආහ ‘‘සකචඅන්තමකසො’’තිආදි.යාපන
භික්ඛුනී අන්තමගසො රුක්ඛමූලස්සපි අනාපුච්ඡා සගච පරික්ගඛපං
අතික්කාගමති, තස්සාපඨගමපාගෙ දුක්කටං, අපරික්ඛිත්ගතතස්සවිහාරස්ස
උපචාගරොක්කගම වාපි භික්ඛුනියා දුක්කටං, දුතිගය පාගෙ අතික්කාමිගත
පාචිත්තිසියාතිගයොජනා. 

2316. අභික්ඛුකෙ ආරාගම සභික්ඛූති සඤ්ඤාය උකභොසුපි 

සභික්ඛුකාභික්ඛුගකසු ආරාගමසු  ාතෙඞ්ඛාය සඤ්ජාතවිචිකිච්ඡාය, 
ගවමතිකායාතිඅත්ගථො.තස්සා ආපත්තිදුක්කටංගහොතීතිගයොජනා. 

2317. සීසානුගලොකිකා යා භික්ඛුනී ගච්ඡති, තස්සා ච අනාපත්ති

පකාසිතාති ගයොජනා. එවමුපරිපි. තා භික්ඛුනිගයො යත්ථ සන්නිපතිතා 

ගහොන්ති, තාසංසන්තිකං‘‘ගච්ඡාමී’’ති  ච්ඡති. යථාහ‘‘යත්ථභික්ඛුනිගයො
පඨමතරං පවිසිත්වාසජ්ඣායංවාගචතියවන්ෙනාදීනිවාකගරොන්ති, තත්ථ
තාසං සන්තිකංගච්ඡාමීතිගන්තුංවට්ටතී’’ති(පාචි.අට්ඨ.1027). 

2318. ‘‘සන්තං භික්ඛුං අනාපුච්ඡා’’ති වචගනගනව අභික්ඛුකංආරාමං 
කිඤ්චිඅනාපුච්ඡාපවිසන්තියාඅනාපත්තීතිදීපිතංගහොති.ආරාමමජ්ඣගතො
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වාමග්ගගො ගහොති, ගතනගච්ඡන්තියාපි. ආපදාසූතිගයනගකනචිඋපද්දුතා 
ගහොති, එවරූපාසුආපොසුපවිසන්තියා. 

පඨමං. 

2320. අක්කෙොකසයයාති ෙසන්නං අක්ගකොසවත්ථූනං අඤ්ඤතගරන

සම්මුඛා, පරම්මුඛා වා අක්ගකොගසයය වා. පරිභාකසයය වාති භය’මස්ස 

උපෙංගසයය වා. තිෙපාචිත්තියන්ති ‘‘උපසම්පන්ගන 
උපසම්පන්නසඤ්ඤා…ගප.… ගවමතිකා…ගප.… අනුපසම්පන්නසඤ්ඤා
අක්ගකොසති වා පරිභාසති වා, ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති (පාචි. 1031) 

තිකපාචිත්තියං වුත්තං. කසකසති අනුපසම්පන්ගන. තිකදුක්කටං තස්සා
ගහොතීතිගයොජනා. 

2321. ‘‘පුරක්ඛත්වා’’තිආදීසු යං වත්තබ්බං, තං ‘‘අභිසගපයයා’’ති 
(පාචි.875) වුත්තසික්ඛාපගෙවුත්තනයගමව. 

දුතියං. 

2322-3. සඞ්ඝන්ති භික්ඛුනිසඞ්ඝං. පරිභාකසයයාති ‘‘බාලා එතා, 
අබයත්තාඑතා, ගනතාජානන්තිකම්මං වාකම්මගෙොසංවාකම්මවිපත්තිංවා
කම්මසම්පත්තිංවා’’ති(පාචි.1035) ආගතනගයන පරිභාගසයයාතිඅත්ගථො. 

ඉතරායාතිඑත්ථ උපගයොගත්ගථකරණවචනං.එකංභික්ඛුනිංවාසම්බහුලා
භික්ඛුනිගයො වා තගථව ඉතරං අනුපසම්පන්නං වා පරිභාසන්තියා තස්සා
දුක්කටං පරිදීපිතන්තිගයොජනා. 

තතියං. 

2324-6. යා නිමන්තනපවාරණාඋගභොපි  ණකභො නසික්ඛාපකද (පාචි.

217-219), පවාරණසික්ඛාපකද (පාචි. 238-239) ච වුත්තලක්ඛණා, තාහි 
උගභොහි නිමන්තනපවාරණාහි යා ච භික්ඛුනී සගච නිමන්තිතාපි වා
පවාරිතාපි වා භගවයය, සා පුගරභත්තං යාගුඤ්ච

යාමකාලිකාදිොලිෙත්තයඤ්ච ඨගපත්වා යං කිඤ්චි ආමිසං යාවකාලිකං
අජ්ගඣොහරණත්ථාය පටිග්ගණ්හාති ගච, තස්සා ගහගණ දුක්කටං සියා, 

අජ්ගඣොහාරවගසන එත්ථ ඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ පාචිත්ති පරිදීපිතාති
ගයොජනා. 

එත්ථ ච නිමන්තිතා නාම ‘‘පඤ්චන්නං ගභොජනානං අඤ්ඤතගරන

ගභොජගනන නිමන්තිතා’’ති  ණකභො නසික්ඛාපකද වුත්තලක්ඛණා. 

පවාරණා ච ‘‘පවාරිගතො නාම අසනං පඤ්ඤායති, ගභොජනං පඤ්ඤායති, 
හත්ථපාගස ඨිගතො අභිහරති, පටික්ගඛගපො පඤ්ඤායතී’’ති 

පවාරණසික්ඛාපකද වුත්තලක්ඛණාතිගවදිතබ්බා. 
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2327. ොලිොනිචතීකණවාතියාමකාලිකාදීනිතීණිකාලිකානිඑව. 

2328-9. නිමන්තිතපවාරිතානං ද්වින්නං සාධාරණාපත්තිං ෙස්ගසත්වා

අනාපත්තිංෙස්ගසතුමාහ ‘‘නිමන්තිතා’’තිආදි. ඉධ ඉමස්මිං සාසගන යාපන 

භික්ඛුනී නිමන්තිතා අ්පවාරිතා සගච යාගුං පිවති, වට්ටති අනාපත්තීති

අත්ගථො. සාමිෙස්සාති ගයන නිමන්තිතා, තස්ස නිමන්තනසාමිකස්ගසව. 

අඤ්ඤකභො නන්ති ගයනනිමන්තිතා, තගතො අඤ්ඤස්සගභොජනං.සගචසා
භුඤ්ජති, තථාවට්ටතීතිගයොජනා. 

ොලිොනි ච තීකණවාති යාමකාලිකාදීනි තීණි කාලිකාගනව. පච්චකය

සතීතිපිපාසාදිපච්චගයසති. 

2330. ඉමස්ස සික්ඛාපෙස්ස ඉෙං සමුට්ඨානං අද්ධාගනන තුලයන්ති
ගයොජනා. පවාරිතාය, අ්පවාරිතායවානිමන්තිතායවගසනකිරියාකිරියතං

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘නිමන්තිතා’’තිආදි. නිමන්තිතා පන සාමිකං අනාපුච්ඡා

භුඤ්ජති ගච, තස්සා වගසන ඉදං සික්ඛාපෙං කිරියාකිරියං ගහොති. එත්ථ 

භුඤ්ජනං ක්රියං. සාමිකස්සඅනාපුච්ඡනං අක්රියං. 

2331. ‘‘ෙප්පියංොරාකපත්වා’’තිආදිංපවාරිතගමවසන්ධායාහ.යායදි 

පරිභුඤ්ජති, තස්සා ච පාචිත්ති සියා කිරියගතො ගහොතීති ගයොජනා. සියාති

අවස්සං. පවාරණසික්ඛාපකද වුත්තනගයන ක්පියං කාගරත්වා වා
අකාරාගපත්වා වා පරිභුඤ්ජන්තියා තස්සා පරිගභොගගගනව ඉමිනා
සික්ඛාපගෙනඅවස්සංආපත්තිගහොතීතිඅත්ගථො. 

චතුත්ථං. 

2332. ‘‘යා පන භික්ඛුනී කුලමච්ඡරිනී අස්ස, පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි.

1043) ඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ විනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘භික්ඛුනීන’’න්තිආදි. 
කුලසන්තිගක භික්ඛුනීනං අවණ්ණං වෙන්තියා පාචිත්තීති සම්බන්ගධො, 
කුලස්ස සන්තිගක ‘‘භික්ඛුනිගයො දුස්සීලා පාපධම්මා’’ති භික්ඛුනීනං

අවණ්ණං භාසන්තියාති අත්ගථො. කුලස්සාවණ්ණනං වාපීති ‘‘තං කුලං
අස්සද්ධං අ්පසන්න’’න්තිභික්ඛුනීනංසන්තිගකකුලස්සඅවණ්ණංඅගුණං
වෙන්තියා පාචිත්තීතිසම්බන්ගධො. 

2333. සන්තං භාසන්තියා කදොසන්ති අමච්ඡරායිත්වා කුලස්ස වා
භික්ඛුනීනංවාසන්තංගෙොසංආදීනවං කගථන්තියා. 

පඤ්චමං. 

2334-5. ඔවාදදායකෙොතිඅට්ඨහිගරුධම්ගමහිඔවාෙංගෙන්ගතො. වස්සං

උප ච්ඡන්තියාතිවස්සංවසන්තියා. 
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2336. භික්ඛූතිඔවාෙොයකාභික්ඛූ. 

ඡට්ඨං. 

2338. යා සා භික්ඛුනී වස්සං වුත්ථා පුරිමං වා පච්ඡිමං වා ගතමාසං

වුත්ථා තකතො අනන්තරං උභකතොසඞ්කඝ භික්ඛුනිසඞ්ගඝචභික්ඛුසඞ්ගඝච
‘‘නාහං පවාගරස්සාමී’’තිධුරංනික්ඛිපතිගචතිගයොජනා. 

සත්තමං. 

2341. ඔවාදාදීනමත්ථායාති අට්ඨගරුධම්මස්සවනාදීනමත්ථාය. ආදි-
සද්ගෙනඋගපොසථපුච්ඡනපවාරණානංගහණං. 

2342. ඔවාොදීනමත්ථායඅගමගනන අක්රියං.ොයිෙන්ති කායකම්මං. 

අට්ඨමං. 

2343. ‘‘අන්වද්ධමාසං භික්ඛුනියා භික්ඛුසඞ්ඝගතො ද්ගව ධම්මා
පච්චාසීසිතබ්බා උගපොසථපුච්ඡනඤ්ච ඔවාදූපසඞ්කමනඤ්ච, තං
අතික්කාගමන්තියා පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 1059) ඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ

විනිච්ඡයංෙස්ගසතුමාහ ‘‘න යාචිස්සාමී’’තිආදි.තංඋත්තානත්ථගමව. 

නවමං. 

2346-7. පසාකඛො නාම නාභියා ගහට්ඨා, ජාණුමණ්ඩලානං උපරි
පගෙගසො.තථාහියස්මාරුක්ඛස්සසාඛාවියඋගභොඌරූ පභිජ්ජිත්වාගතා, 

තස්මා ගසො පසාගඛොති වුච්චති, තස්මිං පසාගඛ. සඤ් ාතන්ති උට්ඨිතං. 

 ණ්ඩන්ති යං කිඤ්චි ගණ්ඩං. රධිතන්ති යං කිඤ්චි වණං. සඞ්ඝං වාති

භික්ඛුනිසඞ්ඝංවා.  ණංවාති සම්බහුලාභික්ඛුනිගයොවා. එකෙනාතිඑත්ථ
‘‘පුරිගසනා’’ති ගසගසො, සහත්ගථ ඉෙං කරණවචනං. යථාහ ‘‘පුරිගසන

සද්ධිංඑගකගනකා’’ති. පුරිකසොතිචමනුස්සපුරිගසොවගගහතබ්ගබො. 

කධොවාති එත්ථ ආදි-අත්ගථ වත්තමාගනන ඉති-සද්ගෙන
‘‘ආලිම්පාගපයය වා බන්ධාගපයය වා ගමොචාගපයය වා’’ති (පාචි. 1063) 
සික්ඛාපොගතානං ඉතගරසං තිණ්ණං සඞ්ගණ්හනගතො ‘‘ආලිම්ප බන්ධ
ගමොගචහී’’තිආණත්තිත්තයංසඞ්ගහිතං.ගතගනව වක්ඛති ‘‘දුක්කටානිච්ඡ
පාචිත්තිගයොඡචා’’ති. 

යාපනභික්ඛුනීපසාගඛජාතංගණ්ඩංවාරුධිතංවාසඞ්ඝංවාගණං වා

අනාපුච්ඡිත්වා එකෙන පුරිගසන එකිකා ‘‘භින්ෙ ඵාගලහි ගධොව ආලිම්ප

බන්ධගමොගචහී’’ති සබ් ානි කාතබ්බානිආණාගපති, තස්සාඡදුක්කටානි, 
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ෙකතසු භින්ෙනාදීසු ඡසු කිච්ගචසු තස්සා ඡ පාචිත්තිගයො ගහොන්තීති
ගයොජනා. 

2348-9. එත්ථාතිගණ්ගඩවාවගණවා.‘‘යංකාතබ්බංඅත්ථි, තං සබ්බං
ත්වං කගරොහි’’ඉති සගච එවං යා ආණාගපතීති ගයොජනා. තස්සා එකාය

ආණාපනවාචාය ඡදුක්කටානිචපාචිත්තියච්ඡක්කඤ්ගචතිද්වාෙසාපත්තිගයො 
සියුන්තිගයොජනා. 

2351. ආපුච්ඡිත්වා වාති සඞ්ඝං වා ගණං වා ආපුච්ඡිත්වා. දුතියන්ති
දුතියිකං. විඤ්ඤුංදුතියංගගහත්වාපිවාතිගයොජනා. 

ෙසමං. 

ආරාමවග්ගගොඡට්ගඨො. 

2353. ‘‘ගණපරිගයසනාදිස්මි’’න්ති වත්තබ්ගබ ඡන්ොනුරක්ඛනත්ථං

නිග්ගහිතාගගමො.  බ්භිනින්ති ආපන්නසත්තං, කුච්ඡිපවිට්ඨසත්තන්ති

අත්ගථො. වුට්ඨාකපන්තියාති උපසම්පාගෙන්තියා. ෙම්මවාචාහීති ද්වීහි
කම්මවාචාහි. 

2354-5. ෙම්මවාචාය ඔසාකනති තතියකම්මවාචාය පරිගයොසාගන, 

යයකාර්පත්ගතතිඅත්ගථො.  බ්භිනිසඤ්ඤායනච  බ්භිනියාතිඅගබ්භිනියා

ගබ්භිනිසඤ්ඤාය ච. උකභො සඤ් ාතෙඞ්ඛායාති උගභොසු
සමු්පන්නසංසයාය, ගබ්භිනියා, අගබ්භිනියා ච ගවමතිකායාති අත්ගථො.

ගාථාබන්ධවගසගනත්ථ සු-සද්ෙගලොගපො. තථා වුට්ඨාගපන්තියා

උපජ්ඣායාය ආපත්ති දුක්කටං ගහොතීති ගයොජනා. ආචරිනියා තස්සාති
උපජ්ඣායාගබ්භිනිංවුට්ඨාගපති, තස්සා කම්මවාචංසාගවන්තියා ආචරිනියා

ච.  ණස්සාති උපජ්ඣායාචරිනීහි අඤ්ඤස්ස භික්ඛුනිගණස්ස ච. තථා 
දුක්කටංදීපිතන්තිගයොජනා. 

2356. ‘‘ද්වීසු අගබ්භිනිසඤ්ඤායා’’ති පෙච්ගඡගෙො. ද්වීසූති ගබ්භිනියා, 
අගබ්භිනියාච. 

පඨමං. 

2357. දුතිකයති ‘‘යා පන භික්ඛුනී පායන්තිං වුට්ඨාගපයය, 
පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 1073) සික්ඛාපගෙ. ඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ පායන්තී 
නාමමාතාවාගහොතිධාතිවාතිඅයංවිගසගසො. 

දුතියං. 
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2358. යා පන භික්ඛුනී ද්ගව වස්සානි ඡසු ධම්ගමසු අසික්ඛිතසික්ඛං 

සික්ඛමානං සගච වුට්ඨාගපයය, පාචිත්ති සියාති ගයොජනා. තත්ථ ද්කව

වස්සානීති පවාරණවගසන ද්ගව සංවච්ඡරානි. ඡසු ධම්කමසූති
පාණාතිපාතාගවරමණිආදීසු විකාලගභොජනාගවරමණිපරිගයොසාගනසු ඡසු

ධම්ගමසු. අසික්ඛිතසික්ඛන්ති ‘‘පාණාතිපාතාගවරමණිං ද්ගව වස්සානි 
අවීතික්කම්ම සමාොනං සමාදියාමී’’තිආදිනා (පාචි. 1079) නගයන

අනාදින්නසික්ඛාපෙං වා එවං සමාදියිත්වාපි කුපිතසික්ඛං වා. සික්ඛමානං 
ගතසු ඡසු ධම්ගමසු සික්ඛනගතො වා ගත වා සික්ඛාසඞ්ඛාගත ධම්ගම

මානනගතො එවං ලද්ධනාමං අනුපසම්පන්නං. වුට්ඨාකපයයාති

උපසම්පාගෙයය. ආපත්ති සියාති පඨමසික්ඛාපගෙ වුත්තනගයගනව
කම්මවාචාපරිගයොසාගන පාචිත්තිආපත්තිසියා, පාචිත්තිගහොතීතිඅත්ගථො. 

2359. ‘‘ධම්මකම්ගම ධම්මකම්මසඤ්ඤා වුට්ඨාගපති, ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. ධම්මකම්ගම ගවමතිකා වුට්ඨාගපති, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස.
ධම්මකම්ගම අධම්මකම්මසඤ්ඤා වුට්ඨාගපති, ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති

එවං ධම්මෙම්කම සත්ථුනා තිෙපාචිත්තියං වුත්තං. ‘‘අධම්මකම්ගම
ධම්මකම්මසඤ්ඤා, ආපත්ති දුක්කටස්ස.අධම්මකම්ගමගවමතිකාආපත්ති
දුක්කටස්ස. අධම්මකම්ගම අධම්මකම්මසඤ්ඤා වුට්ඨාගපති, ආපත්ති

දුක්කටස්සා’’ති (පාචි. 1082) එවං අධම්කම පන ෙම්මස්මිං සත්ථුනා

තිෙදුක්ෙටංදීපිතං. 

2360. අඛණ්ඩකතො ඛණ්ඩංඅකත්වා. 

2361. සගච උපසම්පොගපක්ඛාපබ්බජ්ජායසට්ඨිවස්සාපිගහොති, තස්සා

ඉමාඡ සික්ඛාගයොද්ගවවස්සානිඅවීතික්කමනීයාපොතබ්බා, ඉමාඅෙත්වා න 

ොරකය ගනවවුට්ඨාගපයයාතිගයොජනා. 

තතියං. 

2362. චතුත්කථ නත්ථි වත්තබ් න්ති වක්ඛමානවිගසසගතො අඤ්ඤං 

වත්තබ්බං නත්ථීති යථාවුත්තනයගමවාති අධි්පාගයො. ‘‘ඉධා’’තිආදිනා
ඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ ලබ්භමානවිගසසං ෙස්ගසති. ඉධ ඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ

සඞ්ගඝන සම්මතං තං සික්ඛමානං වුට්ඨාකපන්තියා භික්ඛුනියා අනාපත්ති
ගහොතීතිගයොජනා. 

2363. ද්ගව වස්සානි ඡසු ධම්ගමසු සික්ඛිතසික්ඛාය සික්ඛමානාය
භික්ඛුනිසඞ්ගඝන උපසම්පෙගතො පඨමං ඤත්තිදුතියාය කම්මවාචාය යා

වුට්ඨානසම්මුති ොතබ්බා ගහොති, සා වුට්ඨානසම්මුති සකච පඨමං අදින්නා

කහොති.තත්ථ තස්මිං උපසම්පෙමාළගකපිපොතබ්බාගයවාතිගයොජනා. 
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2364. තතියඤ්චාති තතියසික්ඛාපෙඤ්ච. චතුත්ථඤ්චාති ඉෙං

චතුත්ථසික්ඛාපෙඤ්ච. පඨකමන සමං කඤයයන්ති පඨගමන සික්ඛාපගෙන

සමුට්ඨානාදිනාවිනිච්ඡගයනසමානන්ති ඤාතබ්බං. චතුත්ථං පනසික්ඛාපෙං

වුට්ඨාපනසම්මුතිං අොගපත්වාවුට්ඨාපනවගසන ක්රියාක්රියං ගහොති. 

චතුත්ථං. 

2365. ගිහි තන්ති පුරිසන්තරගතං, පුරිසසමාගම්පත්තන්ති අත්ගථො. 

පරිපුණ්ණද්වාෙසවස්සා පරිපුණ්ණා උත්තරපෙගලොගපන. කිඤ්චාපි න

ගෙොගසොති ගයොජනා. වුට්ඨාකපන්තියාති උපජ්ඣායා හුත්වා
උපසම්පාගෙන්තියා. 

2366. කසසන්ති වුත්තං. අකසකසන සබ්බගසො. 

පඤ්චමං. 

2368. දුක්ඛිතං සහජීවිනින්ති එත්ථ ‘‘සික්ඛාපෙ’’න්ති ගසගසො. 

තුවට්ටකවග්ගස්මිං ‘‘දුක්ඛිතං සහජීවිනි’’න්ති ඉගමහි පගෙහි යුත්තං යං 

සික්ඛාපෙංවුත්තං, කතන සික්ඛාපගෙන අට්ඨමංසමංගඤයයං, නවිකසසතා 

විගසගසො නත්ථීති ගයොජනා. අට්ඨමන්ති ‘‘යා පන භික්ඛුනී සහජීවිනිං
වුට්ඨාගපත්වා ද්ගවවස්සානිගනවඅනුග්ගණ්ගහයයනඅනුග්ගණ්හාගපයය, 

පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 1108) වුත්තසික්ඛාපෙං. තත්ථ සහජීවිනින්ති 

සද්ධිවිහාරිනිං. කනව අනුග් ණ්කහයයාති සයං උද්ගෙසාදීහි 

නානුග්ගණ්ගහයය. නඅනුග් ණ්හාකපයයාති‘‘ඉමිස්සා අගයයඋද්ගෙසාදීනි

ගෙහී’’ති එවං න අඤ්ඤාය අනුග්ගණ්හාගපයය. පාචිත්තියන්ති ධුගර
නික්ඛිත්තමත්ගතපාචිත්තියං. 

අට්ඨමං. 

2369. යා ොචි භික්ඛුනී වුට්ඨාපිතපවත්තිනිං ද්ගව වස්සානි 

නානුබන්ගධයය ගච, තස්සා පාචිත්ති පරියාපුතා කථිතාති ගයොජනා.

වුට්ඨාගපතීති වුට්ඨාපිතා, පවත්ගතති සුසික්ඛාගපතීතිපවත්තිනී, වුට්ඨාපිතා

චසාපවත්තිනීචාති වුට්ඨාපිතපවත්තිනී, උපජ්ඣායාගයතංඅධිවචනං, තං, 

උපජ්ඣායං. නානු න්කධයයාති චුණ්ගණන, මත්තිකාය, ෙන්තකට්ගඨන, 
මුගඛොෙගකනාතිඑවංගතනගතනකරණීගයනඋපට්ඨගහයය. 

2370. ‘‘ද්ගව වස්සානි අහං නානුබන්ධිස්සාමී’’ති ධුරං නික්ඛිපති ගච, 
එවංධුගර නික්ඛිත්තමත්තස්මිංපනතස්සාපාචිත්තියංසියාතිගයොජනා. 
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2371. යා පනභික්ඛුනීඋපජ්ඣායංබාලංවාඅලජ්ජිංවානානුබන්ධති, 
තස්සා, ගිලානාය වා ආපොසු වා උම්මත්තිකාය වා නානුබන්ධන්තියා න
ගෙොගසොතිගයොජනා. 

2372. අනුපට්ඨාගනනගහොතීතිආහ ‘‘අක්රියංවුත්ත’’න්ති. 

නවමං. 

2373-5. යා කාචි භික්ඛුනී සහජීවිනිං සද්ධිවිහාරිනිං වුට්ඨාකපත්වා 

උපසම්පාගෙත්වා තං ගගහත්වා අන්තමගසො ඡ්පඤ්චගයොජනානිපි න

 ච්කඡයය න චඤ්ඤං ආණාකපයය ‘‘ඉමං, අගයය, ගගහත්වා ගච්ඡා’’ති

අඤ්ඤඤ්ච න නිගයොගජයය ගච, ධුකර නික්ඛිත්තමත්තස්මිං ‘‘න ොනි
ගච්ඡිස්සාමි, අඤ්ඤඤ්චගගහත්වාගන්තුංනනිගයොගජස්සාමී’’තිඋස්සාගහ
විස්සට්ඨමත්ගතතස්සා පාචිත්තියංසියාතිගයොජනා. 

අන්තරායස්මිංසතිවා දුතියං අලභන්තියා වාආපොසුවාගිලානාය වා
උම්මත්තිකායවානගෙොගසොතිගයොජනා. 

ෙසමං. 

ගබ්භිනිවග්ගගොසත්තගමො. 

2376. ගිහි කතහි තීකහවාති අනන්තගර ගබ්භිනිවග්ගග

ගිහිගතපෙයුත්ගතහි පඤ්චමඡට්ඨසත්තගමහිතීගහවසික්ඛාපගෙහි. සදිසානීති
ඉධ වීසතිවස්සවචනඤ්ච කුමාරිභූතවචනඤ්ච තත්ථ ද්වාෙසවස්සවචනඤ්ච
ගිහිගතවචනඤ්ච ඨගපත්වා අවගසගසහි විනිච්ඡගයහි යථාක්කමං
සදිසාගනවාති. 

2377. මහූපපදාති මහා උපපගෙො යාසං සික්ඛමානානං තා මහූපපො. 

උපපදං නාමපොනගමවයුජ්ජති, නඅත්ථානන්ති ‘‘යාස’’න්තිඅඤ්ඤපගෙන
සික්ඛමානාදිපොනං ගහණං, සද්ෙත්ථානමගභගෙොපචාරස්ස පනඉච්ඡිතත්තා
සික්ඛමානපෙගහිතානගමත්ථගහණං ගවදිතබ්බං, මහාසික්ඛමානාති වුත්තං

ගහොති. ආදිකතොති එත්ථ ‘‘වුත්තා’’ති ගසගසො, ගබ්භිනිවග්ගග තිස්සන්නං
ගිහිගතානං පුරිගමසු තතියචතුත්ථසික්ඛාපගෙසු ආගතා ද්ගව සික්ඛමානාති
අත්ගථො. ගිහිගතාය ‘‘පරිපුණ්ණද්වාෙසවස්සා’’ති ච කුමාරිභූතාය
‘‘පරිපුණ්ණවීසතිවස්සා’’තිච වස්සවගසනනානාකරණස්සවුත්තත්තාතාහි

ද්වීහි මහාසික්ඛමානාය වස්සවගසගනව නානාකරණං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘ තා

වීසතිවස්සාති, විඤ්ඤාතබ් ා විභාවිනා’’ති, අතික්කන්තවීසතිවස්සා
මහාසික්ඛමානානාමගහොතීතිඅත්ගථො. 

2378. තා ද්ගව මහාසික්ඛමානා සගච ගිහිගතා වා ගහොන්තු, න ච

පුරිසගතා වා ගහොන්තු, සම්මුතිආදිසු කම්මවාචාය ‘‘සික්ඛමානා’’ති
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වත්තබ්බාති ගයොජනා. එත්ථ ච සම්මුති නාම ඤත්තිදුතියාය කම්මවාචාය

කාතබ්බාය සික්ඛාය සම්මුති ගචව වුට්ඨානසම්මුති ච. ආදි-සද්ගෙන
උපසම්පොකම්මංගහිතං. 

2379. ඉමාසං ද්වින්නං සම්මුතිොනාදීසු ඤත්තියා ච කම්මවාචාය ච

වත්තබ්බං ෙස්ගසත්වා ඉොනි අවත්තබ්බං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘න තා’’තිආදි. තා 

එතා උකභොපි මහාසික්ඛමානා ‘‘කුමාරිභූතා’’ති වා තථා ‘‘ගිහිගතා’’ති වා 

කම්මවාචාය නවත්තබ් ා යස්මා, තස්මා එවංවත්තුංනවට්ටතීතිගයොජනා. 

‘‘න වත්තබ් ා’’ති ඉමිනා තථා ගච කම්මවාචා වුච්ගචයය, තං කම්මං

කු්පතීති දීගපති. ඉධ පන-සද්ගෙො යස්මා-පෙත්ගථොති තෙත්ථවගසන
ගයොජනා ෙස්සිතා. 

2380. සම්මුතින්ති සික්ඛමානසම්මුතිං. දසවස්සායාති එත්ථ
‘‘ගිහිගතායා’’ති ගසගසො. යථාහ – ‘‘ගිහිගතාය ෙසවස්සකාගල
සික්ඛාසම්මුතිං ෙත්වා ද්වාෙසවස්සකාගල උපසම්පො කාතබ්බා’’ති (පාචි.

අට්ඨ. 1119). කසසාසුපීති එකාෙසවස්සකාගල ෙත්වා ගතරසවස්සකාගල
කාතබ්බා, ද්වාෙස, ගතරස, චුද්ෙස, පන්නරස, ගසොළස, සත්තරස, 
අට්ඨාරසවස්සකාගල සික්ඛාසම්මුතිං ෙත්වා වීසතිවස්සකාගල කාතබ්බාති

එවං අට්ඨාරසවස්සපරියන්තාසු ගසසාසුපි සික්ඛමානාසු. අයං නකයොති 
‘‘සම්මුතියා දින්නසංවච්ඡරගතො ආගාමිනි දුතිගය සංවච්ඡගර
උපසම්පාගෙතබ්බා’’ති අයං නගයො. ගතගනව වුත්තං ‘‘එකාෙසවස්සකාගල
ෙත්වාගතරසවස්සකාගලකාතබ්බා’’තිආදි. 

2381. ‘‘කුමාරිභූතා’’තිපි ‘‘ගිහිගතා’’තිපිවත්තුංවට්ටතීතිඅට්ඨකථායං 

වුත්තාතිගයොජනා. 

2382. යාපන පරිපුණ්ණවීසතිවස්සා සාමකණරී ‘‘කුමාරිභූතා’’තිවුත්තා, 

සා කම්මවාචාය ‘‘කුමාරිභූතා’’ඉච්ගචව වත්තබ්බා, අඤ්ඤථා පන න

වත්තබ් ා ‘‘ගිහිගතා’’ති වා ‘‘පුරිසන්තරගතා’’ති වා න වත්තබ්බාති
ගයොජනා. යථාහ ‘‘කුමාරිභූතා පන ‘ගිහිගතා’ති න වත්තබ්බා, 
‘කුමාරිභූතා’ඉච්ගචවවත්තබ්බා’’ති. 

2383. එතාතුපනතිස්කසොපීතිමහාසික්ඛමානාගිහිගතා, කුමාරිභූතාති 

වුත්තා පන එතා තිස්ගසොපි. අපි-සද්ගෙන ගිහිගතා කුමාරිභූතා ද්ගව
සකසකනාගමනාපිවත්තුංවට්ටන්තීතිදීගපති. ‘‘කුමාරිභූතසික්ඛමානායා’’ති 

පාළියං අවුත්තත්තා න වට්ටතීති ගකොචි මඤ්ගඤයයාති ආහ ‘‘න 

සංසකයො’’ති. තථා වත්තබ්බතාගහතුෙස්සනත්ථමාහ 

‘‘සික්ඛාසම්මුතිදානකතො’’ති. 

පඨමදුතියතතියානි. 
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2384-5. යා පන භික්ඛුනී ඌනද්වාදසවස්සාව උපසම්පොවගසන 
අපරිපුණ්ණද්වාෙසවස්සාඑවසයංඋපජ්ඣායාහුත්වාපරංසික්ඛමානංසගච
වුට්ඨාගපති, පුබ්ගබ වුත්තනගයගනව

ගණපරිගයසනාදිදුතියානුස්සාවනපරිගයොසාගනසු ආපන්නානං දුක්ෙටානං 

අනන්තරං ෙම්මවාචානං ඔසාකන තතියානුස්සාවනාය යයතාර්පත්තාය
තස්සාපාචිත්ති පරිදීපිතාතිගයොජනා. 

චතුත්ථං. 

2386. පඤ්චකමති ‘‘යාපනභික්ඛුනීපරිපුණ්ණද්වාෙසවස්සාසඞ්ගඝන 
අසම්මතා වුට්ඨාගපයය, පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 1142) සික්ඛාපගෙ. 

කායචිත්තවාචාචිත්තකායවාචාචිත්තවගසන තිසමුට්ඨානං. ක්රියාක්රියන්ති
වුට්ඨාපනංකිරියං, සඞ්ඝසම්මුතියාඅග්ගහණං අකිරියං. 

පඤ්චමං. 

2387. සඞ්කඝනාති භික්ඛුනිසඞ්ගඝන. උපපරික්ඛිත්වාති අලජ්ජිභාවාදිං

උපපරික්ඛිත්වා. අලංතාවාතිඑත්ථ‘‘ගතඅගයය’’තිගසගසො. වාරිතාති එත්ථ 
‘‘සාධූති පටිස්සුණිත්වා’’ති ගසගසො. ‘‘අලං තාව ගත, අගයය, 

උපසම්පාදිගතනා’’ති වාරිතා ‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා එත්ථ එතස්මිං

පවාරගණ පච්ඡා ඛීයති ‘‘අහගමව නූන බාලා, අහගමව නූන
අලජ්ජිනී’’තිආදිනා අවණ්ණංපකාගසති, ගෙොසතාපාචිත්තියාපත්තිගහොතීති
ගයොජනා. 

2388. ඡන්දකදොසාදීහි ෙකරොන්තියාති එත්ථ ‘‘පකතියා’’ති ගසගසො.

පකතියා ඡන්දකදොසාදීහි අගතිගමගනහි නිවාරණං ෙකරොන්තියා සගච
උජ්ඣායති, නගෙොගසොතිගයොජනා. 

ඡට්ඨං. 

2389-90. ලද්කධ චීවකරති සික්ඛාමානාය ‘‘සගච ගම ත්වං, අගයය, 
චීවරං ෙස්සසි, එවාහංතං වුට්ඨාගපස්සාමී’’තිවත්වායාචිගතතස්මිංචීවගර

ලද්ගධ. පච්ඡාති චීවරලාභගතො පච්ඡා. අසන්කත අන්තරායිකෙති ෙසන්නං
අන්තරායානං අඤ්ඤතරස්මිං අන්තරාගය අවිජ්ජමාගන. 

වුට්ඨාකපස්සාමිනාහන්ති අහං තං න සමුට්ඨාගපස්සාමීති ධුරනික්ගඛපගන
තස්සාපාචිත්තියංගහොතීතිගයොජනා. 

2391. ඉදන්තිඉෙංසික්ඛාපෙං.අවුට්ඨාපගනන අක්රියං. 

සත්තමං. 
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2392. අට්ඨමන්ති‘‘යාපනභික්ඛුනීසික්ඛමානං‘සගචමංත්වං, අගයය, 
ද්ගව වස්සානි අනුබන්ධිස්සසි, එවාහං තං වුට්ඨාගපස්සාමී’’තිආදි (පාචි.

1155) සික්ඛාපෙං. නවකමති ‘‘යා පන භික්ඛුනී පුරිසසංසට්ඨං 
කුමාරකසංසට්ඨං චණ්ඩිං ගසොකාවාසං සික්ඛමානං වුට්ඨාගපයය, 

පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි.1159) වුත්තසික්ඛාපගෙ. ‘‘වත්තබ් ංනත්ථී’’ති ඉෙං
සද්ෙත්ථවිගසසමන්තගරන විනිච්ඡයස්ස සුවිඤ්ගඤයයත්තා වුත්තං.

ගතගනවාහ ‘‘උත්තානකමවිද’’න්ති. 

සද්ෙත්ගථො පන එවං ගවදිතබ්ගබො – පුරිසසංසට්ඨන්ති
පරිපුණ්ණවීසතිවස්ගසන පුරිගසන අනනුගලොමිගකන කායවචීකම්ගමන

සංසට්ඨං. කුමාරෙසංසට්ඨන්ති ඌනවීසතිවස්ගසන කුමාගරන තගථව

සංසට්ඨං. චණ්ඩින්ති ගකොධනං. කසොොවාසන්ති සඞ්ගකතං කත්වා 
ආගච්ඡමානා පුරිසානං අන්ගතො ගසොකං පගවගසතීති ගසොකාවාසා, තං
ගසොකාවාසං.අථවාඝරංවියඝරසාමිකා, අයම්පිපුරිසසමාගමංඅලභමානා

ගසොකංආවිසති, ඉතියංආවිසති, ස්වාස්සාආවාගසොගහොතීති කසොොවාසා. 

ගතගනවස්ස පදභා කන ‘‘ගසොකාවාසා නාම පගරසං දුක්ඛං උ්පාගෙති, 

ගසොකංආවිසතී’’ති (පාචි. 1160) ද්ගවධා අත්ගථො වුත්ගතො. පාචිත්තියන්ති
එවරූපං වුට්ඨාගපන්තියා වුත්තනගයගනව කම්මවාචාපරිගයොසාගන
උපජ්ඣායායපාචිත්තියං. 

2393. ‘‘නත්ථි අජානන්තියා’’ති පච්ගඡගෙො, සික්ඛමානාය
පුරිසසංසට්ඨාදිභාවංඅජානන්තියාති අත්ගථො. 

අට්ඨමනවමානි. 

2394. විජාතමාතරා වා ජනකපිතරා වාසාමිනා පරිග්ගාහකසාමිනාවා 

නානුඤ්ඤාතං උපසම්පෙත්ථාය අනනුඤ්ඤාතං තං සික්ඛමානං
වුට්ඨාගපන්තියාතස්සාපාචිත්තියාපත්තිසියාති ගයොජනා. 

2395. න භික්ඛුනාති භික්ඛුනා ද්වික්ඛත්තුං න පුච්ඡිතබ්බං, සකිගමව 
පුච්ඡිතබ්බන්තිවුත්තංගහොති.යථාහ‘‘භික්ඛුනීහිද්වික්ඛත්තුං ආපුච්ඡිතබ්බං
පබ්බජ්ජාකාගල ච උපසම්පොකාගල ච, භික්ඛූනං පන සකිං ආපුච්ඡිගතපි 
වට්ටතී’’ති(පාචි.අට්ඨ.1162). 

2396-7. අත්ථිතන්ති අත්ථිභාවං. චතූහි සමුට්ඨාති, චත්තාරි වා 

සමුට්ඨානානි එතස්සාති චතුසමුට්ඨානං. කතගමහි චතූහි සමුට්ඨාතීති ආහ 

‘‘වාචකතො…කප.… ොයවාචාදිකතොපිචා’’ති.කථං වාචාදීහිචතූහිසමුට්ඨාති? 
අබ්භානකම්මාදීසු ගකනචිගෙව කරණීගයන ඛණ්ඩසීමායං නිසින්නා 
‘‘පක්ගකොසථ සික්ඛමානං, ඉගධව නං උපසම්පාගෙස්සාමා’’ති
උපසම්පාගෙති, එවං වාචගතො සමුට්ඨාති. ‘‘උපස්සයගතො පට්ඨාය 
උපසම්පාගෙස්සාමී’’ති වත්වා ඛණ්ඩසීමං ගච්ඡන්තියා කායවාචගතො
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සමුට්ඨාති. ද්වීසුපිඨාගනසුපණ්ණත්තිංජානිත්වා වීතික්කමංකගරොන්තියා

වාචාචිත්තගතො, කායවාචාචිත්තගතො ච සමුට්ඨාති. උපසම්පාෙනං ක්රියං, 

අනාපුච්ඡනං අක්රියං. 

ෙසමං. 

2398. එත්ථ ඉමස්මිංසාසගනයාභික්ඛුනීපාරිවාසිගකනඡන්ෙොගනන 
සික්ඛමානං සගච වුට්ඨාගපති, තස්සා පාචිත්තියං සියාති ගයොජනා. තත්ථ 

පාරිවාසිකෙන ඡන්දදාකනනාති චතුබ්බිධං පාරිවාසියං පරිසපාරිවාසියං, 
රත්තිපාරිවාසියං, ඡන්ෙපාරිවාසියං, අජ්ඣාසයපාරිවාසියන්ති. 

තත්ථ පරිසපාරිවාසියං නාම භික්ඛූ ගකනචිගෙව කරණීගයන
සන්නිපතිතා ගහොන්ති, අථ ගමගඝො වා උට්ඨහති, උස්සාරණා වා කරීයති, 
මනුස්සා වා අජ්ගඣොත්ථරන්තා ආගච්ඡන්ති, භික්ඛූ ‘‘අගනොකාගසො අයං, 
අඤ්ඤත්ර ගච්ඡාමා’’ති ඡන්ෙං අවිස්සජ්ගජත්වාව උට්ඨහන්ති. ඉෙං
පරිසපාරිවාසියං. කිඤ්චාපි පරිසපාරිවාසියං, ඡන්ෙස්ස පන අවිස්සට්ඨත්තා
කම්මංකාතුං වට්ටති. 

පුන භික්ඛූ ‘‘උගපොසථාදීනිකරිස්සාමා’’ති රත්තිංසන්නිපතිත්වා ‘‘යාව
සබ්ගබ සන්නිපතන්ති, තාව ධම්මං සුණිස්සාමා’’ති එකං අජ්ගඣසන්ති, 
තස්මිං ධම්මකථං කගථන්ගතගයව අරුගණො උග්ගච්ඡති. සගච 
‘‘චාතුද්ෙසිකංඋගපොසථංකරිස්සාමා’’තිනිසින්නා, ‘‘පන්නරගසො’’තිකාතුං
වට්ටති. සගච පන්නරසිකං කාතුං නිසින්නා, පාටිපගෙ අනුගපොසගථ
උගපොසථං කාතුංන වට්ටති. අඤ්ඤං පනසඞ්ඝකිච්චංකාතුං වට්ටති. ඉෙං
පනරත්තිපාරිවාසියං නාම. 

පුනභික්ඛූ‘‘කිඤ්චිගෙවඅබ්භානාදිසඞ්ඝකම්මංකරිස්සාමා’’ති නිසින්නා
ගහොන්ති, තගත්රගකොනක්ඛත්තපාඨගකොභික්ඛුඑවංවෙති‘‘අජ්ජනක්ඛත්තං 
ොරුණං, මා ඉෙං කම්මං කගරොථා’’ති, ගත තස්ස වචගනන ඡන්ෙං
විස්සජ්ගජත්වාතත්ගථව නිසින්නාගහොන්ති, අථඤ්ගඤොආගන්ත්වා– 

‘‘නක්ඛත්තං පටිමාගනන්තං, අත්ගථො බාලං උපච්චගා’’ති. (ජා. 
1.1.49) – 

වත්වා ‘‘කිංනක්ඛත්ගතන, කගරොථා’’තිවෙති. ඉෙං ඡන්ෙපාරිවාසියඤ්ගචව
අජ්ඣාසයපාරිවාසියඤ්ච. එතස්මිං පාරිවාසිගය පුන ඡන්ෙපාරිසුද්ධිං
අනාහරිත්වාකම්මංකාතුංනවට්ටති.ඉෙංසන්ධායවුත්තං ‘‘පාරිවාසිගකන
ඡන්ෙොගනනා’’ති. 

පාචිත්තියං සියාති එවං වුට්ඨාගපන්තියා වුත්තනගයගනව
කම්මවාචාපරිගයොසාගනපාචිත්තියංසියාතිඅත්ගථො. 
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2399. ඡන්ෙං අවිහාය වා අවිස්සජ්ගජත්වාව අවුට්ඨිතාය පරිසාය තු 

යථානිසින්නාය පරිසාය වුට්ඨාගපන්තියා අනාපත්තීතිගයොජනා. වා-සද්ගෙො
එවකාරත්ගථො. 

එකාෙසමං. 

2400. ද්වාදකසති ‘‘යා පන භික්ඛුනී අනුවස්සං වුට්ඨාගපයය, 

පාචිත්තිය’’න්ති(පාචි.1171) සික්ඛාපගෙ. කතරකසති‘‘යා පනභික්ඛුනීඑකං
වස්සංද්ගවවුට්ඨාගපයය, පාචිත්තිය’’න්ති(පාචි.1175) සික්ඛාපගෙ. 

ද්වාෙසමගතරසමානි. 

කුමාරිභූතවග්ගගොඅට්ඨගමො. 

2401. අගිලානාති ඡත්තුපාහගනන වූපසගමතබ්බගරොගරහිතා. යථාහ
‘‘අගිලානා නාම යස්සා විනා ඡත්තුපාහනා ඵාසු ගහොතී’’ති. ඡත්තඤ්ච

උපාහනා ච ඡත්තුපාහනං. තත්ථ ඡත්තං වුත්තලක්ඛණං, උපාහනා

වක්ඛමානලක්ඛණා. ධාකරයයාති උභයං එකගතො ධාගරයය. විසුං
ධාගරන්තියාහිදුක්කටංවක්ඛති. 

2402. දිවසන්ති අච්චන්තසංගයොගග උපගයොගවචනං. සගච ධාගරතීති
ගයොජනා. 

2403. ෙද්දමාදීනීතිඑත්ථ ආදි-සද්ගෙන මහාවාලුකාදීනංගහණං. 

2404. සගච ගච්ඡතීති සම්බන්ගධො. දිස්වා  ච්ඡාදිෙන්ති ඡත්ගත 

ලග්ගනගයොග්ගං නීචතරං ගච්ඡාදිකං දිස්වා. ආදි-සද්ගෙන ගුම්බාදීනං

ගහණං. දුක්ෙටන්තිඋපාහනමත්තස්ගසවධාරගණ දුක්කටං. 

2405. අපනාකමත්වාතිසීසගතොඅපනාගමත්වා. ඔමුඤ්චිත්වාතිපාෙගතො

ඔමුඤ්චිත්වා. කහොති පාචිත්තියන්තිපුනපාචිත්තියංගහොති. 

2406. පකයො  ණනාකයවාතිඡත්තුපාහනස්ස අපගනත්වා අපගනත්වා

එකගතො ධාරණපගයොගගණනාය. තිෙපාචිත්තියං වුත්තන්ති ‘‘අගිලානා 
අගිලානසඤ්ඤා, ගවමතිකා, ගිලානසඤ්ඤාඡත්තුපාහනංධාගරති, ආපත්ති 
පාචිත්තියස්සා’’ති (පාචි. 1181) එවං තිකපාචිත්තියං වුත්තං. ‘‘ගිලානා 
අගිලානසඤ්ඤා, ගිලානා ගවමතිකා, ඡත්තුපාහනං ධාගරති, ආපත්ති

දුක්කටස්සා’’ති (පාචි. 1182) එවං ද්විෙදුක්ෙටං තකථව වුත්තන්ති 
සම්බන්ගධො. 
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2407. යත්ථ භික්ඛූ වා භික්ඛුනිගයො වානිවසන්ති, තස්මිං ආරාකම වා

උපචාකර වා අපරික්ඛිත්තස්ස ආරාමස්ස උපචාකර වා. ආපදාසූති
රට්ඨගභොදිආපොසු. 

පඨමං. 

2408. භික්ඛුනියාති එත්ථ ‘‘අගිලානායා’’ති ගසගසො, පාගෙන ගන්තුං 
සමත්ථාය අගිලානාය භික්ඛුනියාති අත්ගථො. යථාහ ‘‘අගිලානා නාම 

සක්ගකොතිපෙසාගන්තු’’න්ති(පාචි.1187). යානං නාමරථාදි, තංගහට්ඨා
වුත්තසරූපගමව. 

2409. ආපදාසූති රට්ඨගභොදිආපොසු. ඡත්තුපාහනසික්ඛාපගෙආරාගම, 
ආරාමූපචාගර ච අනාපත්ති වුත්තා, ඉධ තථා අවුත්තත්තා සබ්බත්ථාපි
ආපත්තිගයව ගවදිතබ්බා. 

දුතියං. 

2410. ‘‘යං කිඤ්චිපි ෙටූපිය’’න්ති ඉෙං ‘‘සඞ්ඝාණි’’න්ති එතස්ස 

අත්ථපෙං. යථාහ – ‘‘සඞ්ඝාණිනාම යාකාචිකටූපගා’’ති. සඞ්ඝාණි නාම

ගමඛලාදිකටිපිළන්ධනං. ෙටූපියන්තිකටි්පගෙගසොපගං. 

2412. ෙටිසුත්තං නාමකටියංපිළන්ධනරජ්ජුසුත්තකං. 

2413. ඉධ ඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ චිත්තං අකුසලං, ඉෙං පන සික්ඛාපෙං 

ගලොකවජ්ජං, ඉති ඉෙං උභයගමව විකසසතා පුරිමසික්ඛාපෙගතො ඉමස්ස 
නානාකරණං. 

තතියං. 

2414. සීසූපගාදිසු යංකිඤ්චිසගචයාධාගරති, තස්සාතස්ස වත්ථුස්ස

ගණනායආපත්තිගයොසියුන්තිගයොජනා.සීසංඋපගච්ඡතීති සීසූප ං, සීගස

පිළන්ධනාරහන්ති අත්ගථො. ආදි-සද්ගෙන ගීවූපගාදීනං ගහණං. යථාහ – 
‘‘ඉත්ථාලඞ්කාගරො නාම සීසූපගගො ගීවූපගගො හත්ථූපගගො පාදූපගගො
කටූපගගො’’ති. 

2415. නච ගෙොගසොතිගයොජනා. ‘‘සදිසන්තිපරිදීපිත’’න්තිවත්තබ්ගබ
ඉති-සද්ගෙො ලුත්තනිද්දිට්ගඨො. 

චතුත්ථං. 

2416. කයන කෙනචි  න්කධනාති චන්ෙනතගරාදිනා ගයන ගකනචි

ගන්ධකක්ගකන. සවණ්ණාවණ්ණකෙන චාති වණ්ගණන සහ වත්තතීති 
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සවණ්ණෙං, හලිද්දිකක්කාදි, නත්ථිඑතස්සඋබ්බට්ටනපච්චයාදිස්සමාගනො

වණ්ණවිගසගසොති අවණ්ණෙං, සාසපකක්කාදි, සවණ්ණකඤ්ච

අවණ්ණකඤ්ච සවණ්ණාවණ්ණකං, ගතන සවණ්ණාවණ්ණකෙන ච. 
උබ්බට්ගටත්වාන්හායන්තියා න්හාගනොසාගනපාචිත්තියාපත්ති පකාසිතාති
ගයොජනා. 

2417. සබ් පකයොක ති සබ්බස්මිං පුබ්බපගයොගග. ආ ාධපච්චයාති
ෙද්දුකුට්ඨාදිගරොගපච්චයා. 

2418. ඡට්ඨන්ති ‘‘යා පන භික්ඛුනී වාසිතගකන පිඤ්ඤාගකන
නහාගයයය, පාචිත්තිය’’න්ති(පාචි.1203) සික්ඛාපෙං. 

පඤ්චමඡට්ඨානි. 

2419. යාපන භික්ඛුනීඅඤ්ඤායභික්ඛුනියාසගචඋබ්බට්ටාගපයයවා

සම්බාහාගපයය වා, තස්සා භික්ඛුනියා තථා පාචිත්තියාපත්ති ගහොතීති
ගයොජනා. 

2420. එත්ථ ඉමස්මිංඋබ්බට්ටගන, සම්බාහගනච හත්ථංඅගමොගචත්වා

උබ්බට්ටගන එො ආපත්ති සියා, හත්ථං ගමොගචත්වා ගමොගචත්වා
උබ්බට්ටගනපගයොගගණනායසියාතිගයොජනා. 

2421. ආපදාසූති ගචොරභයාදීහි සරීරකම්පනාදීසු. ගිලානායාති
අන්තමගසොමග්ගගමනපරිස්සගමනාපිආබාධිකාය. 

2422. අට්ඨමසික්ඛාපගෙ ‘‘සික්ඛමානායා’’ති ච නවමසික්ඛාපගෙ
‘‘සාමගණරියා’’තිච ෙසමසික්ඛාපගෙ ‘‘ගිහිනියා’’තිචවිගසසං වජ්ගජත්වා

අවගසසවිනිච්ඡගයො සත්තගමගනව සමාගනොති ෙස්ගසතුමාහ ‘‘අට්ඨමාදීනි

තීණිපී’’ති. 

සත්තමට්ඨමනවමෙසමානි. 

2423. අන්කතොඋපචාරස්මින්ති ද්වාෙසරතනබ්භන්තගර. ‘‘භික්ඛුස්ස

පුරකතො’’ති ඉෙං උපලක්ඛණං. තස්මා පුරගතො වා ගහොතු පච්ඡගතො වා
පස්සගතො වා, සමන්තගතො ද්වාෙසරතනබ්භන්තගරති නිෙස්සනපෙගමතං. 

ඡමායපීතිඅනන්තරහිතායභූමියාපි.යානිසීගෙයයාති සම්බන්ගධො. නවට්ටති 
පාචිත්තියාපත්තිගහොතීති අත්ගථො. 

2424. තිෙපාචිත්තියං වුත්තන්ති අනාපුච්ඡිගත අනාපුච්ඡිතසඤ්ඤා, 
ගවමතිකා, ආපුච්ඡිතසඤ්ඤාති තීසු වික්ගපසු පාචිත්තියත්තයං වුත්තං.
ආපුච්ඡිගත අනාපුච්ඡිතසඤ්ඤා, ගවමතිකා වා භික්ඛුස්ස පුරගතො
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නිසීගෙයයාති වික්පද්වගය දුක්ෙටද්වයං ගහොති. ආපදාසූති 

රට්ඨගභොදිආපොසු.ආපුච්ඡිතුඤ්චඨාතුඤ්චඅසක්ගකොන්තියා ගිලානාය. 

2425. නිපජ්ජනං ක්රියං. අනාපුච්ඡනං අක්රියං. 

එකාෙසමං. 

2426. ඔකාගසො කගතො ගයන ගසො ඔොසෙකතො, න ඔකාසකගතො 

අකනොොසෙකතො, තං, අකගතොකාසන්තිඅත්ගථො, ‘‘අසුකස්මිංනාමඨාගන 
පුච්ඡාමී’’ති අත්තනා පුච්ඡිතබ්බවිනයාදීනං නාමං ගගහත්වා ඔකාසං
කාරාපනකාගල අධිවාසනවගසන අකගතොකාසන්ති වුත්තං ගහොති. 

කදොසතාති පාචිත්තියාපත්ති. එකස්මිං පිටගක ඔකාසං කාරාගපත්වා
අඤ්ඤස්මිංපිටගකපඤ්හං පුච්ඡන්තියාපිපාචිත්තියංගහොතීතිෙස්ගසතුමාහ 

‘‘විනකය චා’’තිආදි. 

පුච්ඡන්තියාපි චාති එත්ථ පි-සද්ගෙන ‘‘අභිධම්මං පුච්ඡන්තියාපී’’ති

ඉෙඤ්ච අනුත්තසමුච්චයත්ගථන ච-සද්ගෙන ‘‘සුත්තන්ගත ඔකාසං 
කාරාගපත්වා විනයං වා අභිධම්මං වා පුච්ඡති, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස.
අභිධම්ගම ඔකාසංකාරාගපත්වාසුත්තන්තංවාවිනයංවාපුච්ඡති, ආපත්ති
පාචිත්තියස්සා’’ති ඉෙඤ්චසඞ්ගහිතං. 

2427. අකනොදිස්සාති ‘‘අසුකස්මිංනාම පුච්ඡාමී’’ති එවං අනියගමත්වා 
ගකවලං‘‘පුච්ඡිතබ්බංඅත්ථි, පුච්ඡාමිඅයයා’’තිඑවංවත්වා. 

ද්වාෙසමං. 

2428-9. සංෙච්චිෙන්ති ථනගවඨනචීවරං, තං පන පාරුපන්තියා
අධක්ඛකං උබ්භනාභිමණ්ඩලං පටිච්ඡාගෙන්තියා පාරුපිතබ්බං. ගතනාහ 

මාතිෙට්ඨෙථායං ‘‘අසංකච්චිකාති අධක්ඛකඋබ්භනාභිමණ්ඩලසඞ්ඛාතස්ස
සරීරස්ස පටිච්ඡාෙනත්ථං අනුඤ්ඤාතසංකච්චිකචීවරරහිතා’’ති (කඞ්ඛා.
අට්ඨ. අසංකච්චිකසික්ඛාපෙවණ්ණනා). ‘‘සංකච්චිකාය පමාණං තිරියං
දියඩ්ඪහත්ථන්ති ගපොරාණගණ්ඨිපගෙ වුත්ත’’න්ති (වජිර. ටී. පාචිත්තිය

1224-1226) වජිරබුද්ධිත්ගථගරො. පරික්කඛකපොක්ෙකමති පරික්ගඛපස්ස

අන්ගතොපගවසගන. උපචාකරොක්ෙකමපීති අපරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස 

දුතියගලඩ්ඩුපාතබ්භන්තරපගවසගනපි. එත්ථාතිඉමස්මිං සික්ඛාපගෙ. එකසව

නකයොති‘‘පඨගමපාගෙදුක්කටං, දුතිගය පාචිත්තිය’’න්තියථාවුත්ගතොගයව

නගයො මකතො විඤ්ඤාගතොති අත්ගථො. 

2430. ආපදාසුපීතිමහග්ඝංගහොතිසංකච්චිකං, පාරුපිත්වාගච්ඡන්තියා
ච උපද්ෙගවොඋ්පජ්ජති, එවරූපාසුආපොසුඅනාපත්ති. 
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2431. කසසන්ති ඉධ සරූපගතො අෙස්සිතඤ්ච. වුත්තනකයකනවාති
මාතිකාපෙභාජනාදීසු වුත්තනගයගනව. සුනිපුණස්මිං ධම්මජාතං, 
අත්ථජාතඤ්ච විභාගවති විවිගධනාකාගරන පකාගසතීති විභාවී, ගතන 

විභාවිනා. 

ගතරසමං. 

ඡත්තුපාහනවග්ගගොනවගමො. 

එවං නවහි වග්ගගහි භික්ඛුනීනං භික්ඛූහි අසාධාරණානි ඡන්නවුති 
සික්ඛාපොනි ෙස්ගසත්වා ඉගතො පගරසු මුසාවාෙවග්ගාදීසු සත්තසු වග්ගගසු
භික්ඛූහි සාධාරණසික්ඛාපොනි භික්ඛුපාතිගමොක්ඛවිනිච්ඡයකථාය
වුත්තනගයගනවගවදිතබ්බානීති තානිඉධනෙස්සිතානි. 

සබ්බාගනව භික්ඛුනීනං ඛුද්ෙගකසු ඡන්නවුති, භික්ඛූනං ද්ගවනවුතීති
අට්ඨාසීතිසතං සික්ඛාපොනි. තගතො පරං සකලං භික්ඛුනිවග්ගං, 
පරම්පරගභොජනං, අනතිරිත්තගභොජනං, අනතිරිත්ගතනඅභිහට්ඨුංපවාරණං, 
පණීතගභොජනවිඤ්ඤත්ති, අගචලකසික්ඛාපෙං, දුට්ඨුල්ලපඅච්ඡාෙනං, 
ඌනවීසතිවස්සඋපසම්පාෙනං, මාතුගාගමනසද්ධිංසංවිධායඅද්ධානගමනං, 
රාජන්ගතපුර්පගවසනං, සන්තං භික්ඛුං අනාපුච්ඡා විකාගල
ගාම්පගවසනං, නිසීෙනං, වස්සිකසාටිකන්ති ඉමානි බාවීසති සික්ඛාපොනි
අපගනත්වා ගසසානි සතඤ්ච ඡසට්ඨි ච සික්ඛාපොනි 
භික්ඛුනිපාතිගමොක්ඛුද්ගෙසමග්ගගනඋද්දිට්ඨානීතිගවදිතබ්බානි. 

තත්රායං සඞ්ගඛපගතො අසාධාරණසික්ඛාපගෙසු සමුට්ඨානවිනිච්ඡගයො – 
ගිරග්ගසමජ්ජා, චිත්තාගාරසික්ඛාපෙං, සඞ්ඝාණි, ඉත්ථාලඞ්කාගරො, 
ගන්ධවණ්ණගකො, වාසිතකපිඤ්ඤාගකො, භික්ඛුනිආදීහි
උම්මද්ෙනපරිමද්ෙනානීති ඉමානි ෙස සික්ඛාපොනි අචිත්තකානි, 
ගලොකවජ්ජානි, අකුසලචිත්තානි. අයං පගනත්ථ අධි්පාගයො – විනාපි 

චිත්ගතනආපජ්ජිතබ්බත්තා අචිත්තොනි, චිත්ගත පන සති අකුසගලගනව

ආපජ්ජිතබ්බත්තා කලොෙවජ් ානි ගචව අකුසලචිත්තානි ච. අවගසසානි
අචිත්තකානි පණ්ණත්තිවජ්ජාගනව. ගචොරිවුට්ඨාපනං, ගාමන්තරං, 
ආරාමසික්ඛාපෙං, ගබ්භිනිවග්ගගආදිගතො පට්ඨායසත්ත, කුමාරිභූතවග්ගග
ආදිගතො පට්ඨාය පඤ්ච, පුරිසසංසට්ඨං, පාරිවාසියඡන්ෙොනං, 
අනුවස්සවුට්ඨාපනං, එකන්තරිකවුට්ඨාපනන්ති ඉමානි එකූනවීසති
සික්ඛාපොනි සචිත්තකානි, පණ්ණත්තිවජ්ජානි. අවගසසානි සචිත්තකානි
ගලොකවජ්ජාගනවාති. 

ඉතිවිනයත්ථසාරසන්දීපනියාවිනයවිනිච්ඡයවණ්ණනාය 

පාචිත්තියකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පාටිකදසනීයෙථාවණ්ණනා 

2432. එවං පාචිත්තියවිනිච්ඡයං ෙස්ගසත්වා ඉොනි පාටිගෙසනීයං

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘අගිලානා’’තිආදි. යා පන භික්ඛුනී අගිලානා සයං අත්තනා
විඤ්ඤත්තියා ලද්ධං ස්පිං සගච ‘‘භුඤ්ජිස්සාමී’’ති ගණ්හති, තස්සා එවං
ගහගණ දුක්කටං පරිදීපිතන්ති ගයොජනා. තත්ථ යස්සා විනා ස්පිනා ඵාසු 

ගහොති, සා අගිලානා නාම. සප්පින්ති පුබ්ගබ වුත්තවිනිච්ඡයං පාළිආගතං
ගගොස්පිආදිකගමව. 

2433. තිපාටිකදසනීයන්ති අගිලානා අගිලානසඤ්ඤා, ගවමතිකා, 

ගිලානසඤ්ඤාති තීසු වික්ගපසු තීණි පාටිගෙසනීයානි. ගිලානා 

ද්විෙදුක්ෙටන්ති ගිලානාය ද්විකදුක්කටං. ගිලානා අගිලානසඤ්ඤා, 
ගවමතිකා වාතිද්වීසුවික්ගපසුද්ගවදුක්කටානි. 

2434-5. ගිලානා හුත්වා ස්පිං විඤ්ඤාගපත්වා පච්ඡා

වූපසන්තගගලඤ්ඤා හුත්වා කසවන්තියා පරිභුඤ්ජන්තියාපි ච ගිලානාය

අවගසසං පරිභුඤ්ජන්තියා වා ඤාතොදිකතො ඤාතකපවාරිතට්ඨානගතො
විඤ්ඤත්තංභුඤ්ජන්තියා වාඅඤ්ඤස්සත්ථායවිඤ්ඤත්තංපරිභුඤ්ජන්තියා
වා අත්තගනො ධගනන ගහිතං භුඤ්ජන්තියා වා උම්මත්තිකාය වා
අනාපත්තීතිගයොජනා. 

පඨමං. 

2436. කසකසසුදුතියාදීසූති‘‘යාපනභික්ඛුනීඅගිලානාගතලං…ගප.… 
මධුං…ගප.… ඵාණිතං…ගප.… මච්ඡං…ගප.… මංසං…ගප.… 
ඛීරං…ගප.… ෙධිං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ගජයය, පටිගෙගසතබ්බං තාය
භික්ඛුනියා ගාරය්හං අගයය ධම්මං ආපජ්ජිං අස්පායං පාටිගෙසනීයං, තං

පටිගෙගසමී’’ති(පාචි.1236) එවංදුතියාදීසුසත්තසු පාටිගෙසනීගයසු. නත්ථි

ොචි විකසසතාති ගතලාදිපොනි විනා අඤ්ගඤො ගකොචි විගසගසො නත්ථීති
අත්ගථො. 

2437. පාළියං අනාගගතසු සබ්ගබසු ස්පිආදීසු අට්ඨසු අඤ්ඤතරං 
විඤ්ඤාගපත්වාභුඤ්ජන්තියාපිදුක්කටන්තිගයොජනා. 

ඉතිවිනයත්ථසාරසන්දීපනියාවිනයවිනිච්ඡයවණ්ණනාය 

පාටිගෙසනීයකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සික්ඛාෙරණීයෙථාවණ්ණනා 

2438. පාටිගෙසනීයානන්තරං උද්දිට්ඨානි පඤ්චසත්තති ගසඛියානි

මහාවිභඞ්ගග වුත්තවිනිච්ඡයාගනවාති තගෙව අතිදිසන්ගතො ආහ ‘‘කසඛියා

පන කය ධම්මා’’තිආදි. ගය පන පඤ්චසත්තති ගසඛියා ධම්මා 
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පාටිගෙසනීයානන්තරං උද්දිට්ඨා, ගතසං අත්ථවිනිච්ඡගයො මහාවිභඞ්ගග
වුත්ගතොවාති ගයොජනා, අත්ථිගකහි තගතොව ගගහතබ්ගබො, න පුන ඉධ 
ෙස්ගසස්සාමීතිඅධි්පාගයො. 

ඉතිවිනයත්ථසාරසන්දීපනියාවිනයවිනිච්ඡයවණ්ණනාය 

සික්ඛාකරණීයකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2439-40. සවිභඞ් ානං උභගතොවිභඞ්ගසහිතානං 

උභකතොපාතිකමොක්ඛානං භික්ඛූනං, භික්ඛුනීනඤ්ච පාතිගමොක්ඛානං 

අට්ඨෙථාසාකරො සබ්බට්ඨකථානංසාරභූගතොගයොගසොඅත්ගථොවිගසසගතො 

සමන්තපාසාදිකායං වුත්කතො. තං සබ් ං සාරභූතං අත්ථං සමාොය ගයො

විනයස්සවිනිච්ඡගයො භික්ඛූනං, භික්ඛුනීනඤ්ච හිතත්ථාය මයා ෙකතො 
විරචිගතොතිසම්බන්ගධො. 

2441. කනො අම්හාකං පටිභාණ ං පටිභාණගතො ජාතං ඉමං තු ඉමං

විනයවිනිච්ඡයංපන කය න්තුකනො සත්තාසුණන්ති, කත ජන්තුගනො  නස්ස 

සත්තගලොකස්ස හිකත අධිසීලසික්ඛාපකාසකත්තා උපකාරගක සුමතස්ස
ගසොභණන්ති බුද්ධාදීහි මතස්ස, ගසොභගණහි වා බුද්ධාදීහි මතස්ස

පටිවිද්ධස්ස අමතමහානිබ්බානස්ස අයගන අඤ්ජසභූගත  නස්ස තායකන 
කායිකවාචසිකවීතික්කමපටිපක්ඛත්තා අපායභයනිවාරණට්ගඨනතාණභූගත 

විනකය විනයපිටගක පෙතඤ්ඤුකනො යථාසභාවං ජානන්තා තඤ්ඤුකනො 

භවන්ති තං තං ක්පියාක්පියං ගසවිතබ්බාගසවිතබ්බං ජානන්තා
භවන්ගතවාති අත්ගථො. 

2442. බහගවො සාරභූතා නයා එත්ථාති බහුසාරනගයො, තස්මිං 

 හුසාරනකය.පරකම උත්තගම විනකය විනයපිටගක විසාරදතං ගවසාරජ්ජං

අසංහීරඤාණං අභිපත්ථයතා විගසසගතො ඉච්ඡන්ගතන බුද්ධිමතා 

ඤාණාතිසයමන්ගතන යතිනා සබ්බකාලං තිවිධසික්ඛාපරිපූරගණ

අසිථිලපවත්තසම්මාවායාගමන භික්ඛුනා ඉමස්මිං විනයවිනිච්ඡගය පරමා 

උත්තරිතරා මහතී ආෙරතා ෙරණීයතමා විගසගසන කාතබ්බාගයවාති
අත්ගථො. 

2443. ඉච්ගචවං සීලවිසුද්ධිසාධගන විනයපිටගක ගවසාරජ්ජගහතුතාය
ඉමස්ස විනයවිනිච්ඡයස්ස සීලවිසුද්ධිආදිසත්තවිසුද්ධිපරම්පරාය
අධිගන්තබ්බස්ස අමතමහානිබ්බානස්ස පත්තියාපි මූලභූතතං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘අව ච්ඡතී’’තිආදි. 

ගයො පනභික්ඛුඅත්ථයුත්තංමහතා පගයොජනත්ගථන, අභිගධයයත්ගථන

ච සමන්නාගතං ඉමං විනයස්සවිනිච්ඡයං අව ච්ඡති අගවච්ච යාථාවගතො

ජානාති, ගසො අපරම්පරං මරණාභාවා අමරං ජරායාභාවා අ රං 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො භික්ඛුනිවිභඞ්ගගො 

459 
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රාගාදිකිගලසරජපටිපක්ඛත්තා අර ං අගනක්පකාරගරොගානං

අ්පවත්තිගහතුත්තා අර ං සන්තිපදං සබ්බකිගලසෙරථපරිළාහානං

වූපසමගහතුත්තා සන්තිසඞ්ඛාතං නිබ්බානපෙං අධි ච්ඡති 
සීලවිසුද්ධිආදිසත්තවිසුද්ධිපරම්පරායගන්ත්වාපටිවිජ්ඣතීතිගයොජනා. 

ඉතිවිනයත්ථසාරසන්දීපනියාවිනයවිනිච්ඡයවණ්ණනාය 

භික්ඛුනිවිභඞ්ගකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

 

 

  

 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො මහාවග්ගගො 
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ඛන්ධෙෙථා 

මහාවග්ක ො 

මහාඛන්ධකකථා 

පබ් ජ් ාෙථාවණ්ණනා 

2444. ඉච්ගචවං නාතිසඞ්ගඛපවිත්ථාරවගසන විභඞ්ගද්වගය, 
තෙට්ඨකථායචආගතංවිනිච්ඡයංෙස්ගසත්වාඉොනිඛන්ධකාගතංවිනිච්ඡයං 

ෙස්ගසතුමාරභන්ගතො ආහ ‘‘සීලක්ඛන්ධාදී’’තිආදි. තත්ථ 

සීලක්ඛන්ධාදියුත්කතනාති 
සීලසමාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිවිමුත්තිඤාණෙස්සනසඞ්ඛාගතහි පඤ්චහි ඛන්ගධහි

ගුණරාසීහි යුත්ගතන සමන්නාගගතන. සුභක්ඛන්කධනාති 
සුවණ්ණාලිඞ්ගසදිසවට්ටක්ඛන්ධතාය සුගභො සුන්ෙගරො ඛන්ගධො එතස්සාති
සුභක්ඛන්ගධො, භගවා, ගතන.ඉමිනාබාත්තිංසලක්ඛණානගමකගෙසභූතස්ස
සමවට්ටක්ඛන්ධතාලක්ඛණස්ස පරිදීපගකනවචගනනලක්ඛණාහාරනගයන
බාත්තිංසලක්ඛණාදිකාසබ්බාපිරූපකායසිරී සන්ෙස්සිතාතිගවදිතබ්බා. 

ඛන්ධකෙති ඛන්ධානං සමූගහො ඛන්ධගකො, ඛන්ධානං වා කායනගතො

දීපනගතො ඛන්ධගකො. ‘‘ඛන්ධා’’ති ගචත්ථ 
පබ්බජ්ජූපසම්පොදිවිනයකම්මසඞ්ඛාතා, චාරිත්තවාරිත්තසික්ඛාපෙසඞ්ඛාතා
ච පඤ්ඤත්තිගයො අධි්ගපතා. පබ්බජ්ජාදීනි හි භගවතා පඤ්ඤත්තත්තා 

‘‘පඤ්ඤත්තිගයො’’ති වුච්චන්ති. පඤ්ඤත්තියඤ්ච ඛන්ධ-සද්ගෙො දිස්සති
‘‘ොරුක්ඛන්ගධො (සං. නි. 4.241) අග්ගික්ඛන්ගධො (පටි. ම. 1.116) 
උෙකක්ඛන්ගධො’’තිආදීසු (අ. නි. 6.37) විය. අපිච භාගරාසත්ථතා ගචත්ථ
යුජ්ජතිගයවතාසංපඤ්ඤත්තීනංභාගගසො, රාසිගතොචවිභත්තත්තා.තස්මිං 

ඛන්ධකෙ. පි-සද්ගෙො වුත්තාගපක්ඛාය පඤ්චසතිකසත්තසතිකක්ඛන්ධගක
ද්ගව වජ්ගජත්වා පබ්බජ්ජක්ඛන්ධකාදිගක භික්ඛුනිඛන්ධකපරිගයොසාගන 
වීසතිවිගධ ඛන්ධගක වුත්තවිනිච්ඡයස්ස ඉධ වක්ඛමානත්තා. තගෙව

සන්ධායාහ ‘‘ඛන්ධකෙපිපවක්ඛාමි, සමාකසනවිනිච්ඡය’’න්ති. 

2445. ‘‘මාතරා පිතරා’’ති ඉමිනා ජනකාගයව අධි්ගපතා.
‘‘භණ්ඩුකම්මං, සමණකරණං, පබ්බාජනන්ති ච පරියාය-සද්ො’’ති
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛගව, සඞ්ඝං අපගලොගකතුං භණ්ඩුකම්මායා’’ති (මහාව.

98) ඉමිස්සා පාළියා අට්ඨෙථාය (මහාව. අට්ඨ. 98) වුත්තං. ආපුච්ඡිත්වාති
එත්ථ‘‘සඞ්ඝ’’න්තිගසගසො. 

2446. වාවකටොති පසුගතො, යුත්තපයුත්ගතොති අත්ගථො. ‘‘පබ්බාගජත්වා
ආනය ඉති චා’’ති පෙච්ගඡගෙො. එත්ථ ච තිධා පබ්බාජනං ගවදිතබ්බං
ගකසච්ගඡෙනං, කාසායඅච්ඡාෙනං, සරණොනන්ති, ඉමානිතීණිකගරොන්ගතො
‘‘පබ්බාගජතී’’ති වුච්චති. ගතසු එකං, ද්ගව වාපි කගරොන්ගතො තථා
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ගවොහරීයතිගයව. තස්මා ‘‘පබ් ාක ත්වානයා’’ති ඉමිනා ගකගස ඡින්දිත්වා
කාසායානිඅච්ඡාගෙත්වාආගනහීතිඅයමත්ගථොදීපිගතොති ෙට්ඨබ්ගබො. 

2447. අවුත්කතොති උපජ්ඣාගයන අනුගයයොජිගතො. ගසො ෙහගරො සගච
තං සයගමව ගකසච්ගඡෙනකාසායච්ඡාෙගනහි පබ්බාගජති, වට්ටතීති
ගයොජනා. 

2448. තත්ථාති අත්තගනො සමීගප. ඛණ්ඩසීමං කනත්වාති
භණ්ඩුකම්මාගරොචනපරිහාරත්ථං වුත්තං. ගතන සභික්ඛුගක විහාගර 
අඤ්ඤම්පි භික්ඛුං ‘‘එතස්ස ගකගස ඡින්ො’’ති වත්තුං න වට්ටති. 

පබ් ාක ත්වාතිගකසච්ගඡෙනංසන්ධායවෙති. 

2450. ‘‘පුරිසං භික්ඛුකතො අඤ්කඤො, පබ් ාක ති න වට්ටතී’’ති ඉෙං
සරණොනංසන්ධායවුත්තං.ගතගනවාහ ‘‘සාමගණගරො’’තිආදි. 

2451. උභින්නම්පි ගථරගථරීනං ‘‘ඉගමහිචීවගරහිඉමංඅච්ඡාගෙහී’’ති 

ආණත්තියා සාමගණගරොපි වාගහොතු, තථාසාමගණරීවා ගහොතු, කත උගභො
සාමගණරසාමගණරීකාසායානිොතුංලභන්තීති ගයොජනා. 

2452-4. පබ් ාක න්කතනභික්ඛුනාතිඑත්ථ‘‘තචපඤ්චකකම්මට්ඨානං 

ෙත්වා’’ති වත්තබ්බං එවඤ්හි කත්වා ගකසාපනයනස්ස අට්ඨෙථායං 
වුත්තත්තා. වුත්තඤ්හි තත්ථ ‘‘ආවුගසො, සුට්ඨු උපධාගරහි, සතිං
උපට්ඨාගපහීති වත්වා තචපඤ්චකකම්මට්ඨානං ආචික්ඛිතබ්බං. 
ආචික්ඛන්ගතන ච වණ්ණසණ්ඨානගන්ධාසගයොකාසවගසන
අසුචිගජගුච්ඡපටික්කූලභාවං, නිජ්ජීවනිස්සත්තභාවං වා පාකටං
කගරොන්ගතනආචික්ඛිතබ්බ’’න්තිආදි.කිමත්ථගමවං කරීයතීති ගච? සගච
උපනිස්සයසම්පන්ගනොගහොති, තස්සඛුරග්ගගගයවඅරහත්තපාපුණනත්ථං. 

වුත්තඤ්ගචතං අට්ඨෙථායං – 

‘‘ගය හි ගකචි ඛුරග්ගග අරහත්තං පත්තා, සබ්ගබ ගත එවරූපං
සවනං ලභිත්වා කලයාණමිත්ගතනආචරිගයන දින්නනයං නිස්සාය, 
ගනො අනිස්සාය, තස්මාස්ස ආදිගතොව එවරූපී කථා කගථතබ්බා’’ති
(මහාව.අට්ඨ.34). 

එගතගනව බයතිගරකගතො ඉගතො අඤ්ඤා අනියයානිකකථා න

කගථතබ්බාති දීපිතං ගහොති. ක ොමයාදිනාති ගගොමයචුණ්ණාදිනා. ආදි-

සද්ගෙන මත්තිකාදීනං ගහණං. පීෙො වාති ථුල්ලපීළකා වා. ෙච්ඡු වාති

සුඛුමකච්ඡු වා. නියංපුත්තන්ති අත්තගනො පුත්තං. ‘‘භික්ඛුනා’’ති ඉමස්ස

පෙස්සදූරත්තා ‘‘යතිනා’’ති ආහ. 
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2455-6. කස්මා පන එවං නහාගපතබ්ගබොති ආහ 

‘‘එත්තකෙනාපී’’තිආදි. කසොතිපබ්බජ්ජාගපක්ගඛො. උපජ්ඣායොදිසූතිඑත්ථ 

ආදි-සද්ගෙන ආචරියසමානුපජ්ඣායකාදීනංගහණං. පාපුණන්තිහීතිඑත්ථ 

හි-සද්ගෙො යස්මා-පෙත්ගථ වත්තති. යස්මා එත්තගකනාපි උපජ්ඣායාදීසු
සගාරගවොගහොති, යස්මාචඑවරූපංඋපකාරංලභිත්වාකුලපුත්තාඋ්පන්නං 
අනභිරතිං පටිවිගනොගෙත්වා සික්ඛාගයො පරිපූගරත්වා නිබ්බානං
පාපුණිස්සන්ති, තස්මා එවරූගපොඋපකාගරොකාතබ්ගබොතිඅත්ගථො. 

2458. එෙකතොතිසබ්බානිචීවරානිඑකගතොකත්වා. 

2459. අථාති අධිකාරන්තරාරම්ගභ නිපාගතො. තස්ස හත්ගථ අෙත්වාපි

උපජ්ඣාගයොවාආචරිගයොවාපිසයගමව තං පබ්බජ්ජාගපක්ඛංඅච්ඡාගෙති, 
වට්ටතීතිගයොජනා. 

2460. අදින්නචීවරස්ස අග්ගගහතබ්බත්තා ආහ ‘‘අපකනත්වා තකතො

සබ් ං, පුන දාතබ් කමවත’’න්ති. තකතොතිතස්සසරීරගතො. තන්තිචීවරං. 

2461-2. එතගෙවආහ ‘‘භික්ඛුනා’’තිආදිනා. අදින්නංන වට්ටතීතිඑත්ථ

පබ්බජ්ජා න රුහතීති වෙන්ති. තස්ගසව සන්තෙං වාපි චීවරං අදින්නං න

වට්ටති අත්තසන්තකෙ ආචරියුපජ්ඣායානංඅත්තගනොසන්තගකචීවගර ො

ෙථා වත්තබ්බගමව නත්ථීති අත්ගථො. භික්ඛූති ගය තත්ථ සන්නිපතිතා. 

ොරාකපත්වාන උක්කුටින්ති එත්ථ සබ්බධාත්වත්ථානුගගතො කගරොති-
සද්ගෙො ගහිගතොති උක්කුටිකං නිසීොගපත්වාති අත්ගථො ගගහතබ්ගබො, 

‘‘උක්කුටික’’න්ති (මහාව. අට්ඨ. 34) අට්ඨෙථාපාගඨො ගාථාබන්ධසුඛත්ථං
ඉධක-කාරගලොගපනනිද්දිට්ගඨො. 

2464. එෙපදං වාපීති බුද්ධමිච්චාදිකංඑකම්පිවාපෙං. එෙක්ඛරම්පිවාති 

බුකාරාදිඅක්ඛගරසු එකම්පි වා අක්ඛරං. පටිපාටින්ති ‘‘බුද්ධ’’මිච්චාදිකං
පෙපන්තිං. 

2465. අකත්තබ්බ්පකාරන්තරං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘තික්ඛත්තුං යදි 

වා’’තිආදි. තථා කසකසසූති යදි වා ‘‘ධම්මං සරණ’’න්ති තික්ඛත්තුං ගෙති, 

‘‘සඞ්ඝං සරණ’’න්ති යදි වා තික්ඛත්තුං ගෙති, එවම්පි තීණි සරණානි
අදින්නාගනවගහොන්ති. 

2466. අනුනාසිකන්තානි කත්වා ොතබ්බානීති සම්බන්ගධො.
අනුනාසිකන්තංකත්වා ොනකාගල අන්තරාවිච්ගඡෙං අකත්වා ොතබ්බානීති

ෙස්ගසතුං ‘‘එො ද්ධානි වා පනා’’ති වුත්තං. විච්ඡින්දිත්වා පෙපටිපාටිගතො 

ම-කාරන්තං කත්වා ොනසමගය විච්ගඡෙං කත්වා. මන්තානීති ‘‘බුද්ධං
සරණං ඉච්චාදිනා ම-කාරන්තානි. ‘‘බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමී’’තිආදිනා

නගයන නිග්ගහිතන්තගමවකත්වානොතබ්බන්ති ‘‘අථා’’තිආහ. 
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2467. සුද්ධි නාම ආචරියස්ස ඤත්තියා, කම්මවාචාය ච

උච්චාරණවිසුද්ධි. පබ් ජ් ාති සාමගණරසාමගණරිපබ්බජ්ජා. 

උභකතොසුද්ධියා විනාතිඋභගතොසුද්ධිං විනාආචරියන්ගතවාසීනං උභින්නං
තීසු සරණත්තයොනග්ගහගණසු උච්චාරණසුද්ධිං විනා, එකස්සාපි
අක්ඛරස්සවිපත්තිසබ්භාගවනගහොතීතිඅත්ගථො. 

2468-9. ‘‘පබ් ජ් ාගුණමිච්ඡතා’’ති ඉෙං ‘‘ආචරිගයන, 
අන්ගතවාසිගකනා’’ති පෙද්වයස්ස විගසසනං ෙට්ඨබ්බං, අන්ගතවාසිකස්ස 
පබ්බජ්ජාගුණං ඉච්ඡන්ගතන ආචරිගයන, අත්තගනො පබ්බජ්ජාගුණං

ඉච්ඡන්ගතන අන්ගතවාසිගකන ච බු-ද්ධ-ොරාදකයො වණ්ණා බු-කාර ධ-

කාරාෙගයො වණ්ණා අක්ඛරා ඨානෙරණසම්පදං 
කණ්ඨතාලුමුද්ධෙන්තඔට්ඨනාසිකාගභෙං ඨානසම්පෙඤ්ච 

අක්ඛරු්පත්තිසාධකතමජිව්හාමජ්ඣාදිකරණසම්පෙඤ්ච අහාකපන්කතන 
අපරිහාගපන්ගතන වත්තබ්බාති ගයොජනා. කස්මා ඉෙගමව ෙළ්හං කත්වා

වුත්තන්ති ආහ ‘‘එෙවණ්ණවිනාකසනා’’තිආදි. හි-සද්ගෙො යස්මා-පෙත්ගථ, 

යස්මාඑකස්සාපිවණ්ණස්ස විනාකසන අනුච්චාරගණනවාදුරුච්චාරගණන
වාපබ්බජ්ජාන රුහති, තස්මාඑවංවුත්තන්තිඅධි්පාගයො. 

2470. යදි සිද්ධාති සාසඞ්කවචගනන උභගතොඋච්චාරණසුද්ධියා
දුක්කරත්තං දීගපත්වා ‘‘අ්පමත්ගතහි භවිතබ්බ’’න්ති උභින්නං

ආචරියන්ගතවාසිකානං අනුසිට්ඨි දින්නා ගහොති. සරණ මනකතොවාති
අවධාරගණන සාමගණරපබ්බජ්ජා උපසම්පො විය ඤත්තිචතුත්ගථන

කම්ගමන න ගහොති, ඉොනිපි සරණගමගනගනව සිජ්ඣතීති දීගපති. හි-
සද්ගෙොපසිද්ධියං.යථාහ– 

‘‘යස්මාසරණගමගනනඋපසම්පො පරගතො පටික්ඛිත්තා, තස්මා
සාඑතරහි සරණගමනමත්ගතගනවනරුහති.සාමගණරස්සපබ්බජ්ජා
පන යස්මා පරගතොපි ‘අනුජානාමි, භික්ඛගව, ඉගමහි තීහි
සරණගමගනහි සාමගණරපබ්බජ්ජ’න්ති (මහාව. 105) අනුඤ්ඤාතා
එව, තස්මා සා එතරහිපි සරණගමනමත්ගතගනවරුහතී’’ති (මහාව.
අට්ඨ.34). 

සරණගමනගතොඑවපබ්බජ්ජා යදිපි කිඤ්චාපි සිද්ධා නි්ඵන්නා, තථාපි
අස්ස සාමගණරස්ස ‘‘ඉෙඤ්චිෙඤ්ච මයා පූගරතබ්බං සීල’’න්ති ඤත්වා 

පරිපූරණත්ථාය භික්ඛුනා ෙස සීලානි ොතබ්බානීති ගයොජනා. යථාහ 
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛගව, සාමගණරානං ෙස සික්ඛාපොනි, ගතසු ච
සාමගණගරහිසික්ඛිතුං. පාණාතිපාතාගවරමණී’’තිආදි(මහාව.106). 

පබ්බජ්ජාකථාවණ්ණනා. 
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2471. උපජ්ඣායන්ති වජ්ජාවජ්ගජඋපනිජ්ඣායතීතිඋපජ්ඣාගයො, තං, 
භගවතාවුත්ගතහි අඞ්ගගහිසමන්නාගගතොපරිපුණ්ණෙසවස්ගසොපුග්ගගලො.
නිවාගසත්වා ච පාරුපිත්වා ච සිරසි අඤ්ජලිං පග්ගගහත්වා අත්තගනො
අභිමුගඛ උක්කුටිකං නිසීදිත්වා ‘‘උපජ්ඣාගයො ගම, භන්ගත, ගහොහී’’ති
තික්ඛත්තුං වත්වා ආයාචනාය කතාය ‘‘සාහු, ලහු, ඔපායිකං, පටිරූපං, 
පාසාදිගකනසම්පාගෙහී’’තිඉගමසුපඤ්චසුපගෙසු අඤ්ඤතරංකාගයනවා
වාචාය වා උභගයන වා විඤ්ඤාගපත්වා තස්මිං සම්පටිච්ඡිගත පිතුට්ඨාගන
ඨත්වා අත්රජමිව තං ගගහත්වා වජ්ජාවජ්ජං උපපරික්ඛිත්වා ගෙොගසන
නිග්ගණ්හිත්වාසද්ධිවිහාරිගක සික්ඛාගපන්ගතොඋපජ්ඣාගයොනාම. 

විජ්ජාසි්පං, ආචාරසමාචාරං වා සික්ඛිතුකාගමහි ආෙගරන චරිතබ්ගබො 

උපට්ඨාතබ්ගබොති ආචරිකයො, තං, උපජ්ඣාගය 
වුත්තලක්ඛණසමන්නාගගතොගයව පුග්ගගලො. වුත්තනගයගනව නිසීදිත්වා
‘‘ආචරිගයො ගම, භන්ගත, ගහොහි, ආයස්මගතො නිස්සාය වච්ඡාමී’’ති
තික්ඛත්තුං වත්වා ආයාචනාය කතාය ‘‘සාහූ’’තිආදීසු පඤ්චසු අඤ්ඤතරං
වත්වාතස්මිංසම්පටිච්ඡිගතපිතුට්ඨාගන ඨත්වාපුත්තට්ඨානියංඅන්ගතවාසිං
සික්ඛාගපන්ගතොආචරිගයොනාම. 

එත්ථච සාහූතිසාධු. ලහූතිඅගරු, මමතුය්හංඋපජ්ඣායභාගවභාරියං

නත්ථීතිඅත්ගථො. ඔපායිෙන්තිඋපායපටිසංයුත්තං, තංඋපජ්ඣායග්ගහණං
ඉමිනා උපාගයනත්වංගමඉගතොපට්ඨායභාගරොජාගතොසීතිවුත්තංගහොති. 

පටිරූපන්ති අනුරූපං ගත උපජ්ඣායග්ගහණන්ති අත්ගථො. පාසාදිකෙනාති

පසාොවගහනකායවචීපගයොගගන. සම්පාකදහීතිතිවිධංසික්ඛංනි්ඵාගෙහීති

අත්ගථො. ොකයන වාති හත්ථමුද්ොදිං ෙස්ගසන්ගතො කාගයන වා.
නාමවිගසසංවිනා පූගරතබ්බවත්තානංසමතායඋගභොපිඑකගතොවුත්තා. 

එතානි වත්තානි උපජ්ඣායස්ස සද්ධිවිහාරිගකන, ආචරියස්ස

අන්ගතවාසිගකනාපි එවගමව කාතබ්බාගනවාති. වසතාති වසන්ගතන. 

පියසීකලනාති පියං සීලගමතස්සාති පියසීගලො, ගතන, සීලං
පරිපූරිතුකාගමනාතිවුත්තංගහොති. 

2472-3. ආසනං පඤ්ඤකපතබ් න්ති එත්ථ ‘‘කාලස්ගසව වුට්ඨාය
උපාහනා ඔමුඤ්චිත්වා එකංසං උත්තරාසඞ්ගං කරිත්වා’’ති (මහාව. 66) 

වුත්තා පුබ්බකිරියා වත්තබ්බා. ආසනං පඤ්ඤකපතබ් න්ති 
ෙන්තකට්ඨඛාෙනට්ඨානං සම්මජ්ජිත්වා නිසීෙනත්ථාය ආසනං 
පඤ්ඤගපතබ්බං. ඉමිනා ච යාගුපානට්ඨානාදීසුපි ආසනානි
පඤ්ඤගපතබ්බාගනවාතිෙස්සිතං ගහොති. 

දන්තෙට්ඨං දාතබ් න්ති මහන්තං, මජ්ඣිමං, ඛුද්ෙකන්ති තීණි
ෙන්තකට්ඨානි උපගනත්වා තගතො යං තීණි දිවසානි ගණ්හාති, 
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චතුත්ථදිවසගතොපට්ඨායතාදිසගමවොතබ්බං.සගචඅනියමංකත්වායංවා
තංවා ගණ්හාති, අථයාදිසංලභති, තාදිසංොතබ්බං. 

මුකඛොදෙං දාතබ් න්ති මුඛගධොවගනොෙකං මුගඛොෙකන්ති
මජ්ගඣපෙගලොපීසමාගසො, තං ගෙන්ගතන සීතඤ්ච උණ්හඤ්ච උෙකං
උපගනත්වාතගතො යංතීණිදිවසානිවළඤ්ගජති, චතුත්ථදිවසගතොපට්ඨාය
තාදිසගමවමුඛගධොවගනොෙකංොතබ්බං. සගචඅනියමංකත්වායංවාතංවා
ගණ්හාති, අථ යාදිසං ලභති, තාදිසං ොතබ්බං. සගච දුවිධම්පි වළඤ්ගජති, 
දුවිධම්පි උපගනතබ්බං. ‘‘මුගඛොෙකං මුඛගධොවනට්ඨාගන ඨගපත්වා 
අවගසසට්ඨානානි සම්මජ්ජිතබ්බානි. සම්මජ්ජන්ගතන ච වච්චකුටිගතො
පට්ඨාය සම්මජ්ජිතබ්බං.ගථගරවච්චකුටිංගගතපරිගවණංසම්මජ්ජිතබ්බං, 

එවං පරිගවණං අසුඤ්ඤං ගහොතී’’ති අට්ඨෙථායං (මහාව. අට්ඨ. 64
අත්ථගතො සමානං)වුත්තනගයගනවසම්මජ්ජිතබ්බං. 

තගතො උත්තරිං කත්තබ්බං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘තස්ස ොකලනා’’තිආදි. 

තස්සාති උපජ්ඣායස්ස වා ආචරියස්ස වා. ොකලනාති යාගුපානකාගල.
ඉධාපි ‘‘ආසනං පඤ්ඤගපතබ්බ’’න්ති ගසගසො. යථාහ ‘‘ගථගර
වච්චකුටිගතො අනික්ඛන්ගතගයව ආසනං පඤ්ඤගපතබ්බං. සරීරකිච්චං
කත්වාආගන්ත්වාතස්මිංනිසින්නස්ස‘සගචයාගු ගහොතී’තිආදිනානගයන
වුත්තංවත්තංකාතබ්බ’’න්ති(මහාව.අට්ඨ.64). 

යාගුතස්සුපකනතබ් ාතිඑත්ථ‘‘භාජනං ගධොවිත්වා’’තිගසගසො.යථාහ

– ‘‘භාජනං ගධොවිත්වා යාගු උපනාගමතබ්බා’’ති (මහාව. 66). සඞ්ඝකතො

වාති සලාකාදිවගසන සඞ්ඝගතො ලබ්භමානා වා. කුලකතොපි වාති
උපාසකාදිකුලගතොවා. 

‘‘පත්කත වත්තඤ්ච ොතබ් ’’න්ති ඉෙං ‘‘යාගුං පීතස්ස උෙකං ෙත්වා
භාජනංපටිග්ගගහත්වානීචංකත්වාසාධුකං අ්පටිඝංසන්ගතනගධොවිත්වා
පටිසාගමතබ්බං, උපජ්ඣායම්හි වුට්ඨිගතආසනං උද්ධරිතබ්බං. සගච ගසො
ගෙගසො උක්ලාගපො ගහොති, ගසො ගෙගසො සම්මජ්ජිතබ්ගබො’’ති (මහාව. 66) 
ආගතවත්තංසන්ධායාහ.දිවාභුත්තපත්ගතපි කාතබ්බංඑගතගනවෙස්සිතං
ගහොති. 

වත්තං ‘‘ ාමප්පකවසකන’’ති ඉෙං ‘‘සගච උපජ්ඣාගයො ගාමං
පවිසිතුකාගමො ගහොති, නිවාසනං ොතබ්බං, පටිනිවාසනං 
පටිග්ගගහතබ්බ’’න්තිආදිනය්පවත්තං (මහාව. 66) වත්තං සන්ධායාහ. 

‘‘ොතබ් ’’න්තිඉෙංසබ්බපගෙහිගයොගජතබ්බං. 

2474. චීවකර යානි වත්තානීති ගාමං පවිසිතුකාමස්ස චීවරොගන, 
පටිනිවත්තස්ස චීවරග්ගහණසඞ්ඝරණපටිසාමගනසු මගහසිනා යානි

වත්තානිවුත්තානි, තානි චකාතබ්බානි. කසනාසකනතථාති‘‘යස්මිංවිහාගර
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උපජ්ඣාගයො විහරතී’’තිආදිනා (මහාව. 66) වුත්තනගයන ‘‘ගසනාසගන 
කත්තබ්බ’’න්තිෙස්සිතංගසනාසනවත්තඤ්ච. 

පාෙපීඨකථලිකාදීසු තථාති ගයොජනා. උපජ්ඣාගය ගාමගතො
පටිනිවත්ගත ච ජන්තාඝගර ච ‘‘පාගෙොෙකං පාෙපීඨං පාෙකථලිකං

උපනික්ඛිපිතබ්බ’’න්ති (මහාව. 66) එවමාගතං වත්තඤ්ච කාතබ්බං. ආදි-
සද්ගෙන ‘‘උපජ්ඣාගයො පානීගයනපුච්ඡිතබ්ගබො’’තිආදිවත්තං(මහාව.66) 
සඞ්ගණ්හාති. 

2475. එවං සබ්බත්ථවත්ගතසුපාටිගයක්කංෙස්සියමාගනසුපපඤ්ගචොති
ඛන්ධකං ඔගලොගකත්වා සුඛග්ගහණත්ථාය ගණනං ෙස්ගසතුකාගමො ආහ 

‘‘එවමාදීනී’’තිආදි. කරො කතො වුට්ඨානා මනන්තානීතිආචරියුපජ්ඣායානං

ගරොගගතො වුට්ඨානාගමනපරිගයොසානානි. සත්තතිංසසතං සියුන්ති 
සත්තතිංසාධිකසතවත්තානීතිඅත්ගථො. 

තානි පන වත්තානි ඛන්ධෙපාළියා (මහාව. 66) ආගතක්කගමන එවං
යථාවුත්තගණනාය සමාගනතබ්බානි – ෙන්තකට්ඨොනං, මුගඛොෙකොනං, 
ආසනපඤ්ඤාපනං, සගච යාගු ගහොති, භාජනං ගධොවිත්වා යාගුයා
උපනාමනං, යාගුංපීතස්සඋෙකං ෙත්වාභාජනංපටිග්ගගහත්වානීචංකත්වා
සාධුකංඅ්පටිඝංසන්ගතනගධොවිත්වා පටිසාමනං, උපජ්ඣායම්හිවුට්ඨිගත
ආසනස්ස උද්ධරණං, සගච ගසො ගෙගසො උක්ලාගපො ගහොති, තස්ස
සම්මජ්ජනං, සගච උපජ්ඣාගයො ගාමං පවිසිතුකාගමො ගහොති, තස්ස
නිවාසනොනං, පටිනිවාසනපටිග්ගහණං, කායබන්ධනොනං, සගුණංකත්වා 
සඞ්ඝාටිොනං, ගධොවිත්වා ගසොෙකපත්තස්ස ොනං, සගච උපජ්ඣාගයො 
පච්ඡාසමණං ආකඞ්ඛති, තිමණ්ඩලං පටිච්ඡාගෙන්ගතන පරිමණ්ඩලං
නිවාගසත්වා කායබන්ධනං බන්ධිත්වා සගුණං කත්වා සඞ්ඝාටිගයො
පාරුපිත්වා ගණ්ඨිකං පරිමුඤ්චිත්වා ගධොවිත්වා පත්තං ගගහත්වා
උපජ්ඣායස්ස පච්ඡාසමගණන ගමනං, නාතිදූරනච්චාසන්ගන ගමනං, 
පත්තපරියාපන්නස්ස පටිග්ගහණං, න උපජ්ඣායස්ස භණමානස්ස
අන්තරන්තරාකථාඔපාතනං, උපජ්ඣායස්සආපත්තිසාමන්තා භණමානස්ස
ච නිවාරණං, නිවත්තන්ගතන පඨමතරං ආගන්ත්වා ආසනපඤ්ඤාපනං, 
පාගෙොෙකපාෙපීඨපාෙකථලිකානං උපනික්ඛිපනං, පච්චුග්ගන්ත්වා
පත්තචීවරපටිග්ගහණං, පටිනිවාසනොනං, නිවාසනපටිග්ගහණං, සගචචීවරං
සින්නං ගහොති, මුහුත්තං උණ්ගහ ඔතාපනං, ගනව උණ්ගහ චීවරස්ස
නිෙහනං, මජ්ගඣ යථා භඞ්ගගො න ගහොති, එවං චතුරඞ්ගුලං කණ්ණං
උස්සාගරත්වාචීවරස්සසඞ්ඝරණං, ඔගභොගගකායබන්ධනස්සකරණං, සගච
පිණ්ඩපාගතො ගහොති, උපජ්ඣාගයො චභුඤ්ජිතුකාගමො ගහොති, උෙකං ෙත්වා
පිණ්ඩපාතස්සඋපනාමනං, උපජ්ඣායස්සපානීගයනපුච්ඡනං, භුත්තාවිස්ස
උෙකංෙත්වාපත්තංපටිග්ගගහත්වා නීචංකත්වාසාධුකංඅ්පටිඝංසන්ගතන
ගධොවිත්වා ගවොෙකං කත්වා මුහුත්තං උණ්ගහ ඔතාපනං, න ච උණ්ගහ
පත්තස්සනිෙහනං, පත්තචීවරංනික්ඛිපිතබ්බං– 
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පත්තං නික්ඛිපන්ගතන එගකන හත්ගථන පත්තං ගගහත්වා එගකන 
හත්ගථන ගහට්ඨාමඤ්චං වා ගහට්ඨාපීඨං වා පරාමසිත්වා පත්තස්ස
නික්ඛිපනං, න ච අනන්තරහිතාය භූමියා පත්තස්ස නික්ඛිපනං, චීවරං
නික්ඛිපන්ගතන එගකන හත්ගථන චීවරං ගගහත්වා එගකන හත්ගථන
චීවරවංසං වා චීවරරජ්ජුං වා පමජ්ජිත්වා පාරගතො අන්තං ඔරගතො ගභොගං
කත්වාචීවරස්සනික්ඛිපනං, උපජ්ඣායම්හිවුට්ඨිගතආසනස්සඋද්ධරණං, 
පාගෙොෙකපාෙපීඨපාෙකථලිකානං පටිසාමනං, සගචගසො ගෙගසොඋක්ලාගපො
ගහොති, තස්ස සම්මජ්ජනං, සගච උපජ්ඣාගයො න්හායිතුකාගමො ගහොති, 
න්හානස්ස පටියාෙනං, සගච සීගතන අත්ගථො ගහොති, සීතස්ස සගච
උණ්ගහන අත්ගථො ගහොති, උණ්හස්ස පටියාෙනං, සගච උපජ්ඣාගයො
ජන්තාඝරං පවිසිතුකාගමොගහොති, චුණ්ණස්ස සන්නයනං, මත්තිකාගතමනං, 
ජන්තාඝරපීඨං ආොය උපජ්ඣායස්ස පිට්ඨිගතො පිට්ඨිගතො ගන්ත්වා
ජන්තාඝරපීඨං ෙත්වා චීවරං පටිග්ගගහත්වා එකමන්තං නික්ඛිපනං, 
චුණ්ණොනං, මත්තිකාොනං, සගච උස්සහති, ජන්තාඝරංපවිසිතබ්බං– 

ජන්තාඝරං පවිසන්ගතන මත්තිකාය මුඛං මක්ගඛත්වා පුරගතො ච 
පච්ඡගතො ච පටිච්ඡාගෙත්වා ජන්තාඝර්පගවගසො, න ගථරානං භික්ඛූනං
අනුපඛජ්ජ නිසීෙනං, නනවානංභික්ඛූනංආසගනනපටිබාහනං, ජන්තාඝගර
උපජ්ඣායස්ස පරිකම්මස්ස කරණං, ජන්තාඝරා නික්ඛමන්ගතන
ජන්තාඝරපීඨං ආොය පුරගතො ච පච්ඡගතො ච පටිච්ඡාගෙත්වා ජන්තාඝරා
නික්ඛමනං, උෙගකපිඋපජ්ඣායස්සපරිකම්මකරණං, න්හාගතනපඨමතරං
උත්තරිත්වාඅත්තගනොගත්තංගවොෙකංකත්වානිවාගසත්වා උපජ්ඣායස්ස
ගත්තගතොඋෙකස්සපමජ්ජනං, නිවාසනොනං, සඞ්ඝාටිොනං, ජන්තාඝරපීඨං 
ආොය පඨමතරං ආගන්ත්වා ආසනස්ස පඤ්ඤාපනං, 
පාගෙොෙකපාෙපීඨපාෙකථලිකානං උපනික්ඛිපනං, උපජ්ඣායස්ස පානීගයන
පුච්ඡනං, සගච උද්දිසාගපතුකාගමො ගහොති, උද්දිසාපනං, සගච 
පරිපුච්ඡිතුකාගමොගහොති, පරිපුච්ඡනං, යස්මිංවිහාගරඋපජ්ඣාගයොවිහරති, 
සගච ගසො විහාගරො උක්ලාගපො ගහොති, සගච උස්සහති, තස්ස ගසොධනං, 
විහාරං ගසොගධන්ගතන පඨමං පත්තචීවරස්ස නීහරිත්වා එකමන්තං
නික්ඛිපනං, නිසීෙනපච්චත්ථරණස්ස නීහරිත්වා එකමන්තං නික්ඛිපනං, 
භිසිබිබ්ගබොහනස්සනීහරිත්වාඑකමන්තංනික්ඛිපනං, මඤ්චස්ස නීචංකත්වා
සාධුකං අ්පටිඝංසන්ගතන අසඞ්ඝට්ගටන්ගතන කවාටපීඨං නීහරිත්වා 
එකමන්තං නික්ඛිපනං, පීඨස්ස නීචං කත්වා සාධුකං අ්පටිඝංසන්ගතන 
අසඞ්ඝට්ගටන්ගතන කවාටපීඨං නීහරිත්වා එකමන්තං නික්ඛිපනං, 
මඤ්චපටිපාෙකානං නීහරිත්වා එකමන්තං නික්ඛිපනං, ගඛළමල්ලකස්ස
නීහරිත්වාඑකමන්තංනික්ඛිපනං, අපස්ගසනඵලකස්සනීහරිත්වාඑකමන්තං
නික්ඛිපනං, භූමත්ථරණස්ස යථාපඤ්ඤත්තස්ස සල්ලක්ගඛත්වා නීහරිත්වා
එකමන්තංනික්ඛිපනං, සගචවිහාගර සන්තානකංගහොති, උල්ගලොකාපඨමං
ඔහාරණං, ආගලොකසන්ධිකණ්ණභාගානං පමජ්ජනං, සගච 
ගගරුකපරිකම්මකතා භිත්ති කණ්ණකිතා ගහොති, ගචොළකං ගතගමත්වා
පීගළත්වා පමජ්ජනං, සගච කාළවණ්ණකතා භූමි කණ්ණකිතා ගහොති, 
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ගචොළකං ගතගමත්වා පීගළත්වා පමජ්ජනං, සගච අකතා ගහොති භූමි, 
උෙගකන පරි්ගඵොසිත්වා පමජ්ජනං ‘‘මා විහාගරො රගජන උහඤ්ඤී’’ති, 
සඞ්කාරං විචිනිත්වා එකමන්තං ඡඩ්ඩනං, භූමත්ථරණස්ස ඔතාගපත්වා
ගසොගධත්වා ප්ගඵොගටත්වා අතිහරිත්වා යථාපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤාපනං, 
මඤ්චපටිපාෙකානං ඔතාගපත්වා පමජ්ජිත්වා අතිහරිත්වා යථාට්ඨාගන
ඨපනං, මඤ්චස්ස ඔතාගපත්වා ගසොගධත්වා ප්ගඵොගටත්වා නීචං කත්වා
සාධුකං අ්පටිඝංසන්ගතන අසඞ්ඝට්ගටන්ගතන කවාටපීඨං අතිහරිත්වා 
යථාපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤාපනං, පීඨස්ස ඔතාගපත්වා ගසොගධත්වා
ප්ගඵොගටත්වා නීචං කත්වා සාධුකං අ්පටිඝංසන්ගතන
අසඞ්ඝට්ගටන්ගතන කවාටපීඨං අතිහරිත්වා යථාපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤාපනං, 
භිසිබිබ්ගබොහනස්ස ඔතාගපත්වා ගසොගධත්වා ප්ගඵොගටත්වා අතිහරිත්වා 
යථාපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤාපනං, නිසීෙනපච්චත්ථරණස්ස ඔතාගපත්වා
ගසොගධත්වා ප්ගඵොගටත්වා අතිහරිත්වා යථාපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤාපනං, 
ගඛළමල්ලකස්සඔතාගපත්වා පමජ්ජිත්වාඅතිහරිත්වායථාට්ඨාගනඨපනං, 
අපස්ගසනඵලකස්ස ඔතාගපත්වා පමජ්ජිත්වා අතිහරිත්වා යථාට්ඨාගන
ඨපනං, පත්තචීවරංනික්ඛිපිතබ්බං– 

පත්තං නික්ඛිපන්ගතන එගකන හත්ගථන පත්තං ගගහත්වා එගකන
හත්ගථන ගහට්ඨාමඤ්චං වා ගහට්ඨාපීඨං වා පරාමසිත්වා පත්තස්ස 
නික්ඛිපනං, න ච අනන්තරහිතාය භූමියා පත්තස්ස නික්ඛිපනං, චීවරං
නික්ඛිපන්ගතන එගකන හත්ගථන චීවරං ගගහත්වා එගකන හත්ගථන 
චීවරවංසං වා චීවරරජ්ජුං වා පමජ්ජිත්වා පාරගතො අන්තං ඔරගතො ගභොගං
කත්වා චීවරස්ස නික්ඛිපනං, සගච පුරත්ථිමාය සරජා වාතා වායන්ති, 
පුරත්ථිමානංවාතපානානංථකනං, තථාපච්ඡිමානං, තථාඋත්තරානං, තථා
ෙක්ඛිණානං වාතපානානං ථකනං, සගච සීතකාගලො ගහොති, දිවා
වාතපානානං විවරණං, රත්තිං ථකනං, සගච උණ්හකාගලො ගහොති, දිවා
වාතපානානං ථකනං, රත්තිං විවරණං, සගච පරිගවණං උක්ලාපං ගහොති, 
පරිගවණස්ස සම්මජ්ජනං, සගච ගකොට්ඨගකො උක්ලාගපො ගහොති, 
ගකොට්ඨකස්ස සම්මජ්ජනං, සගච උපට්ඨානසාලා උක්ලාපා ගහොති, තස්සා
සම්මජ්ජනං, සගච අග්ගිසාලා උක්ලාපා ගහොති, තස්සා සම්මජ්ජනං, සගච
වච්චකුටි උක්ලාපා ගහොති, තස්සා සම්මජ්ජනං, සගච පානීයං න ගහොති, 
පානීයස්ස උපට්ඨාපනං, සගච පරිගභොජනීයං න ගහොති, පරිගභොජනීයස්ස
උපට්ඨාපනං, සගච ආචමනකුම්භියා උෙකං න ගහොති, ආචමනකුම්භියා 
උෙකස්ස ආසිඤ්චනං, සගච උපජ්ඣායස්ස අනභිරති උ්පන්නා ගහොති, 
සද්ධිවිහාරිගකන වූපකාසනං වූපකාසාපනං වා, ධම්මකථාය වා තස්ස
කරණං, සගච උපජ්ඣායස්ස කුක්කුච්චං උ්පන්නං ගහොති, 
සද්ධිවිහාරිගකනවිගනොෙනංවිගනොොපනංවා, ධම්මකථායවාතස්සකරණං, 
සගච උපජ්ඣායස්ස දිට්ඨිගතං උ්පන්නං ගහොති, සද්ධිවිහාරිගකන
විගවචනං විගවචාපනං වා, ධම්මකථාය වා තස්ස කරණං, සගච
උපජ්ඣාගයො ගරුධම්මං අජ්ඣාපන්ගනො ගහොති පරිවාසාරගහො, 
සද්ධිවිහාරිගකනඋස්සුක්කකරණං‘‘කින්තිනුගඛොසඞ්ගඝොඋපජ්ඣායස්ස 
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පරිවාසං ෙගෙයයා’’ති, සගච උපජ්ඣාගයො මූලායපටිකස්සනාරගහො ගහොති, 
සද්ධිවිහාරිගකන උස්සුක්කකරණං ‘‘කින්ති නු ගඛො සඞ්ගඝො උපජ්ඣායං
මූලාය පටිකස්ගසයයා’’ති, සගච උපජ්ඣාගයො මානත්තාරගහො ගහොති, 
සද්ධිවිහාරිගකන උස්සුක්කකරණං‘‘කින්තිනුගඛොසඞ්ගඝොඋපජ්ඣායස්ස
මානත්තං ෙගෙයයා’’ති, සගච උපජ්ඣාගයො අබ්භානාරගහො ගහොති, 
සද්ධිවිහාරිගකන උස්සුක්කකරණං ‘‘කින්ති නු ගඛො සඞ්ගඝො උපජ්ඣායං
අබ්ගභයයා’’ති, සගච සඞ්ගඝො උපජ්ඣායස්ස කම්මං කත්තුකාගමො ගහොති 
තජ්ජනීයං වානියස්සං වා පබ්බාජනීයං වා පටිසාරණීයං වා උක්ගඛපනීයං
වා, සද්ධිවිහාරිගකන උස්සුක්කකරණං ‘‘කින්ති නු ගඛො සඞ්ගඝො
උපජ්ඣායස්සකම්මංන කගරයය, ලහුකායවාපරිණාගමයයා’’ති, කතංවා
පනස්සගහොතිසඞ්ගඝනකම්මංතජ්ජනීයං වානියස්සංවාපබ්බාජනීයංවා
පටිසාරණීයං වා උක්ගඛපනීයං වා, සද්ධිවිහාරිගකන උස්සුක්කකරණං
‘‘කින්ති නු ගඛො උපජ්ඣාගයො සම්මා වත්ගතයය, ගලොමං පාගතයය, 
ගනත්ථාරං වත්ගතයය, සඞ්ගඝො තං කම්මං පටි්පස්සම්ගභයයා’’ති, සගච 
උපජ්ඣායස්ස චීවරං ගධොවිතබ්බං ගහොති, සද්ධිවිහාරිගකන ගධොවනං 
උස්සුක්කකරණංවා‘‘කින්තිනුගඛොඋපජ්ඣායස්සචීවරංගධොවිගයථා’’ති, 
සගච උපජ්ඣායස්ස චීවරං කාතබ්බං ගහොති, සද්ධිවිහාරිගකන කරණං
උස්සුක්කකරණං වා ‘‘කින්තිනු ගඛො උපජ්ඣායස්ස චීවරංකරිගයථා’’ති, 
සගච උපජ්ඣායස්ස රජනං පචිතබ්බං ගහොති, සද්ධිවිහාරිගකන පචනං
උස්සුක්කකරණං වා ‘‘කින්තිනු ගඛො උපජ්ඣායස්ස රජනං පචිගයථා’’ති, 
සගච උපජ්ඣායස්ස චීවරං රගජතබ්බං ගහොති, සද්ධිවිහාරිගකන රජනං 
උස්සුක්කකරණං වා ‘‘කින්ති නු ගඛො උපජ්ඣායස්ස චීවරං රජිගයථා’’ති, 
චීවරං රජන්ගතන සාධුකං සම්පරිවත්තකං සම්පරිවත්තකං රජනං, න ච
අච්ඡින්ගන ගථගව පක්කමනං, උපජ්ඣායං අනාපුච්ඡා න එකච්චස්ස
පත්තොනං, නඑකච්චස්ස පත්තපටිග්ගහණං, න එකච්චස්ස චීවරොනං, න
එකච්චස්ස චීවරපටිග්ගහණං, න එකච්චස්ස පරික්ඛාරොනං, න එකච්චස්ස
පරික්ඛාරපටිග්ගහණං, න එකච්චස්ස ගකසච්ගඡෙනං, න එකච්ගචන
ගකසානං ගඡොපනං, න එකච්චස්ස පරිකම්මකරණං, න එකච්ගචන
පරිකම්මස්ස කාරාපනං, න එකච්චස්ස ගවයයාවච්චකරණං, න එකච්ගචන
ගවයයාවච්චස්ස කාරාපනං, න එකච්චස්ස පච්ඡාසමගණන ගමනං, න
එකච්චස්ස පච්ඡාසමණස්සආොනං, නඑකච්චස්සපිණ්ඩපාතස්සනීහරණං, 
න එකච්ගචන පිණ්ඩපාතනීහරාපනං, න උපජ්ඣායං අනාපුච්ඡා
ගාම්පගවසනං, න සුසානගමනං, න දිසාපක්කමනං, සගච උපජ්ඣාගයො
ගිලාගනො ගහොති, යාවජීවං උපට්ඨානං, වුට්ඨානමස්ස ආගමනන්ති ගතසු
කානිචි වත්තානි සවිභත්තිකානි, කානිචි අවිභත්තිකානි, ගතසු 
අවිභත්තිකානං විභාගග වුච්චමාගන යථාවුත්තගණනාය අතිගරකතරානි
ගහොන්ති, තං පන විභාගං අනාමසිත්වා පිණ්ඩවගසන ගගහත්වා යථා අයං
ගණනාෙස්සිතාතිගවදිතබ්බා. 

2476. අෙකරොන්තස්සාති එත්ථ ‘‘වත්ත’’න්ති ගසගසො.

අනාෙරවගසගනව වත්තං අකගරොන්තස්ස භික්ඛුගනො ගතන වත්තකභකදන 
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වත්තාකරගණන සබ් ත්ථ සත්තතිංසාධිකසත්පගභෙට්ඨාගන

තත්තකංගයව දුක්ෙටං පකාසිතන්තිගයොජනා. 

උපජ්ඣායාචරියවත්තකථාවණ්ණනා. 

2477. එවං උපජ්ඣායාචරියවත්තානි සඞ්ගඛගපන ෙස්ගසත්වා
උපජ්ඣායාචරිගයහි සද්ධිවිහාරිකන්ගතවාසීනං කාතබ්බවත්තානි

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘උපජ්ඣායස්ස වත්තානී’’තිආදි. උපජ්ඣායස්ස වත්තානීති
උපජ්ඣාගයන සද්ධිවිහාරිකස්ස යුත්තපත්තකාගල කත්තබ්බත්තා 

උපජ්ඣායායත්තවත්තානීති අත්ගථො. තථා සද්ධිවිහාරිකෙති යථා
සද්ධිවිහාරිගකන උපජ්ඣායස්ස කාතබ්බානි, තථා උපජ්ඣාගයන
සද්ධිවිහාරිගකකාතබ්බානි. 

උපජ්ඣායාචරියවත්ගතසු ගාම්පගවගස පච්ඡාසමගණන හුත්වා 
නාතිදූරනච්චාසන්නගමනං, න අන්තරන්තරා කථාඔපාතනං, 
ආපත්තිසාමන්තාභණමානස්ස නිවාරණං, පත්තපරියාපන්නපටිග්ගහණන්ති
චත්තාරි වත්තානි, න එකච්චස්ස 
පත්තොනාදිඅනාපුච්ඡාදිසාපක්කමනාවසානානි වීසති පටික්ගඛපා ගචති
එතානි චතුවීසති වත්තානි ඨගපත්වා අවගසසානි ගතරසාධිකසතවත්තානි 

සන්ධායාහ ‘‘සතං කතරස කහොන්කතවා’’ති, ගතරසාධිකසතවත්තානි 
ගහොන්තීතිඅත්ගථො.ආචරිගයනඅන්ගතවාසිගකපිචකාතබ්බවත්තානිතථා
තත්තකාගනවාති අත්ගථො. 

සද්ධිවිහාරිකන්ගතවාසිකවත්තකථාවණ්ණනා. 

2478. උපජ්ඣායාචරිගයහි සද්ධිවිහාරිකන්ගතවාසිකානං

නිස්සයපටි්පස්සද්ධි්පකාරං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘පක්ෙන්කත වාපී’’තිආදි.
පක්කන්ගත වාපි විබ්භන්ගත වාපි පක්ඛසඞ්කන්ගත වාපි මගත වාපි
ආණත්තියා වාපි එවං පඤ්චධා උපජ්ඣායා සද්ධිවිහාරිගකන ගහිගතො 

නිස්සකයො පටි්පස්සම්භතීති ගයොජනා. පක්ෙන්කතති තෙහු 

අපච්චාගන්තුකාමතාය දිසං ගගත. විබ්භන්කතති ගිහිභාවං පත්ගත. 

පක්ඛසඞ්ෙන්තකෙති තිත්ථියායතනං ගගත. මකතති කාලකගත. 

ආණත්තියාති නිස්සයපණාමගනන. 

2479-80. ආචරියම්හාපි අන්ගතවාසිගකන ගහිතනිස්සයස්ස ගභෙනං 

ඡධා ඡ්පකාගරනගහොතීතිගයොජනා.කථන්තිආහ ‘‘පක්ෙන්කත චා’’තිආදි.
තං උපජ්ඣායගතො නිස්සයගභගෙ වුත්තනයගමව. විගසසං පන සයගමව

වක්ඛති ‘‘ආණත්තිය’’න්තිආදිනා. ආණත්තියන්ති එත්ථ

විගසසත්ථගජොතගකො පන-සද්ගෙො ලුත්තනිද්දිට්ගඨො. උභින්නම්පි

ධුරනික්කඛපකනපි චාති ආචරියස්ස නිස්සයපණාමගන පන උභින්නං
ආචරියන්ගතවාසිකානංගයව අඤ්ඤමඤ්ඤනිරාලයභාගව සති



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො මහාවග්ගගො 
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නිස්සයගභගෙො ගහොති, න එකස්සාති අත්ගථො. තගමවත්ථං බයතිගරකගතො

ෙළ්හීකගරොති ‘‘එකෙෙස්සා’’තිආදිනා.එගකකස්සවාඋභින්නංවාආලගය
සතින භිජ්ජතීතිගයොජනා.යථාහ– 

‘‘ආණත්තියං පන සගචපි ආචරිගයො මුඤ්චිතුකාගමොව හුත්වා
නිස්සයපණාමනාය පණාගමති, අන්ගතවාසිගකො ච ‘කිඤ්චාපි මං
ආචරිගයොපණාගමති, අථගඛොහෙගයනමුදුගකො’තිසාලගයොවගහොති, 
නිස්සගයො න පටි්පස්සම්භතිගයව. සගචපි ආචරිගයො සාලගයො, 
අන්ගතවාසිගකොනිරාලගයො ‘නොනිඉමං නිස්සායවසිස්සාමී’තිධුරං
නික්ඛිපති, එවම්පිනපටි්පස්සම්භති.උභින්නං සාලයභාගවපනන
පටි්පස්සම්භතිගයව. උභින්නං ධුරනික්ගඛගපන පටි්පස්සම්භතී’’ති 
(මහාව.අට්ඨ.83). 

අයං පන විගසගසොආචරියාණත්තියානිස්සයගභගෙගයව ෙස්සිගතො, න 

උපජ්ඣායාණත්තියා. සාරත්ථදීපනියං පන ‘‘සගචපි ආචරිගයො 
මුඤ්චිතුකාගමොව හුත්වා නිස්සයපණාමනාය පණාගමතීතිආදි සබ්බං
උපජ්ඣායස්ස ආණත්තියම්පිගවදිතබ්බ’’න්තිවුත්තං. 

2481. එවං පඤ්ච සාධාරණඞ්ගානි ෙස්ගසත්වා අසාධාරණඞ්ගං

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘උපජ්ඣායසකමොධාන- තස්සාපි ච භිජ් තී’’ති. තත්ථ

සගමොධානගමනං සරූපගතො, පගභෙගතො ච ෙස්ගසතුමාහ ‘‘දස්සනං

සවනඤ්චාති, සකමොධානං ද්විධා මත’’න්ති. අයගමත්ථ සඞ්ගඛගපො, 

විත්ථාගරො පන සමන්තපාසාදිොයං (මහාව. අට්ඨ. 83) ගගහතබ්ගබො. 
ගන්ථවිත්ථාරභීරූනංඅනුග්ගහායපනඉධනවිත්ථාරිගතො. 

2482-3. සභාගග ොයගක අසන්ගත අද්ධිකස්ස ච ගිලානස්ස ච

‘‘ගිලාගනනමංඋපට්ඨහා’’ති යාචිතස්ස ගිලානුපට්ඨාකස්සචනිස්සයංවිනා
වසිතුං ගෙොගසො නත්ථීති ගයොජනා. ‘‘ගිලානුපට්ඨාකස්සා’’ති වත්තබ්ගබ 
ගාථාබන්ධවගසන රස්සත්තං. ඉමිනා සභාගග නිස්සයොයගක සන්ගත

එකදිවසම්පි පරිහාගරොන ලබ්භතීති දීගපති. අත්තකනො වකනඵාසුවිහාරතං

 ානතාති අත්තගනො සමථවිපස්සනාපටිලාභස්ස වගන ඵාසුවිහාරං
ජානන්ගතනපි. ‘‘සභාගග ොයගක අසන්ගත’’ති පෙච්ගඡගෙො. සබ්බගමතං
විධානං අන්ගතොවස්සගතො අඤ්ඤස්මිං කාගල ගවදිතබ්බං. අයගමත්ථ 

සඞ්ගඛගපො, විත්ථාගරොපන සමන්තපාසාදිොය ගගහතබ්ගබො. 

නිස්සයපටි්පස්සම්භනකථාවණ්ණනා. 

2484. කුට්ඨමස්ස අත්ථීති කුට්ඨී, තං. ‘‘ ණ්ඩි’’න්තිආදීසුපි එගසව
නගයො. රත්තගසතාදිගභගෙන ගයන ගකනචි කුට්ගඨන ගවවණ්ණියං
පත්තසරීරන්තිඅත්ගථො.යථාහ– 
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472 
පටුන 

‘‘රත්තකුට්ඨං වා ගහොතු කාළකුට්ඨං වා, යං කිඤ්චි 
කිටිභෙද්දුකච්ඡුආදි්පගභෙම්පි සබ්බං කුට්ඨගමවාති වුත්තං. තඤ්ගච 
නඛපිට්ඨි්පමාණම්පි වඩ්ඪනකපක්ගඛ ඨිතං ගහොති, න
පබ්බාගජතබ්ගබො. සගච පන නිවාසනපාරුපගනහි
පකතිපටිච්ඡන්නට්ඨාගන නඛපිට්ඨි්පමාණං අවඩ්ඪනකපක්ගඛ ඨිතං 
ගහොති, වට්ටති. මුගඛ, පන හත්ථපාෙපිට්ගඨසු වා සගචපි
අවඩ්ඪනකපක්ගඛ ඨිතං නඛපිට්ඨිගතො ඛුද්ෙකපමාණම්පි න
වට්ටතිගයවාති කුරුන්දියං වුත්තං. තං තිකිච්ඡාගපත්වා
පබ්බාගජන්ගතනාපි පකතිවණ්ගණ ජාගතගයව පබ්බාගජතබ්ගබො’’ති
(මහාව. අට්ඨ.88). 

නඛපිට්ඨි්පමාණන්ති එත්ථ ‘‘කනිට්ඨඞ්ගුලිනඛපිට්ඨි අධි්ගපතා’’ති

තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත්තං. 

 ණ්ඩින්ති ගමෙගණ්ඩාදිගණ්ඩගභෙවන්තං. යථාහ ‘‘ගමෙගණ්ගඩො වා
ගහොතුඅඤ්ගඤොවා, ගයොගකොචිගකොලට්ඨිමත්තගකොපිගචවඩ්ඪනකපක්ගඛ
ඨිගතො ගණ්ගඩො ගහොති, න පබ්බාගජතබ්ගබො’’තිආදි (මහාව. අට්ඨ. 88). 

කෙොලට්ඨීති බෙරට්ඨි. කිලාසින්ති කිලාසවන්තං. යථාහ – ‘‘කිලාගසොති 
නභිජ්ජනකං නපග්ඝරණකං පදුමපුණ්ඩරීකපත්තවණ්ණං කුට්ඨං, ගයන

ගුන්නංවියසබලං සරීරංගහොතී’’ති(මහාව.අට්ඨ.88). ච-සද්ගෙොසබ්ගබහි 

උපගයොගවන්ගතහි පච්ගචකං ගයොගජතබ්ගබො. කසොසින්ති ඛයගරොගවන්තං. 
යථාහ – ‘‘ගසොගසොති ගසොසබයාධි. තස්මිං සති න පබ්බාගජතබ්ගබො’’ති

(මහාව. අට්ඨ. 88). අපමාරිෙන්ති අපමාරවන්තං. යථාහ – ‘‘අපමාගරොති 
පිත්තුම්මාගරො වා යක්ඛුම්මාගරො වා. තත්ථ පුබ්බගවරිගකන අමනුස්ගසන
ගහිගතො දුත්තිකිච්ගඡො ගහොති, අ්පමත්තගකපි පන අපමාගර සති න
පබ්බාගජතබ්ගබො’’ති. 

රා භටන්ති රඤ්ගඤො භත්තගවතනභටං වා ඨානන්තරං පත්තං වා
අ්පත්තං වා රාජපුරිසං. යථාහ – ‘‘අමච්ගචො වා ගහොතු මහාමත්ගතො වා
ගසවගකො වා කිඤ්චි ඨානන්තරං පත්ගතො වා අ්පත්ගතො වා, ගයො ගකොචි
රඤ්ගඤො භත්තගවතනභගටො. සබ්ගබො ‘රාජභගටො’ති සඞ්ඛ්යං ගච්ඡතී’’ති. 

කචොරන්ති මනුස්ගසහි අ්පමාෙනං ගාමඝාතපන්ථඝාතාදිකම්ගමන පාකටං 

ගචොරඤ්ච. ලිඛිතෙන්තියංකඤ්චිගචොරිකංවාඅඤ්ඤංවාගරුං රාජාපරාධං
කත්වා පලාතං, රාජා චනං පණ්ගණවා ගපොත්ථගකවා ‘‘ඉත්ථන්නාගමො 
යත්ථ දිස්සති, තත්ථ ගගහත්වා මාගරතබ්ගබො’’ති වා ‘‘හත්ථපාොදීනිස්ස
ඡින්දිතබ්බානී’’ති වා ‘‘එත්තකං නාම ෙණ්ඩං හරාගපතබ්ගබො’’ති වා
ලිඛාගපති, එවරූපංලිඛිතකං. 

‘‘ොරකභදෙ’’න්ති ගාථාබන්ධවගසන රස්ගසො කගතො. ොරකභදෙන්ති
ොතබ්බකරස්සවාකතගචොරකම්මස්සවා කාරණා කාරාඝගරපක්ඛිත්ගතොවා
නිගළබන්ධනාදීහි බද්ගධො වා, තගතො ගසො මුච්චිත්වා පලායති, එවරූපං
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කාරාගභෙකඤ්ච. යථාහ – ‘‘කාරා වුච්චති බන්ධනාගාරං, ඉධ පන
අන්දුබන්ධනං වා ගහොතු සඞ්ඛලිකබන්ධනං වා රජ්ජුබන්ධනං වා
ගාමබන්ධනං වා නිගමබන්ධනං වා නගරබන්ධනං වා පුරිසගුත්ති වා
ජනපෙබන්ධනං වා දීපබන්ධනං වා, ගයො එගතසු යං කිඤ්චි බන්ධනං
ඡින්දිත්වා භින්දිත්වා මුඤ්චිත්වා විවරිත්වා වා පස්සමානානං වා
අපස්සමානානං වා පලායති, ගසො ‘කාරාගභෙගකො’ති සඞ්ඛයං ගච්ඡතී’’ති 
(මහාව.අට්ඨ.92). 

2485. ෙසාහතන්තිඉණංගගහත්වාොතුංඅසමත්ථත්තා‘‘අයගමවගත
ෙණ්ගඩො ගහොතූ’’තිකසාදිනාදින්න්පහාරංඅවූපසන්තවණං.යථාහ– 

‘‘ගයො වචනගපසනාදීනි අකගරොන්ගතො හඤ්ඤති, න ගසො
කතෙණ්ඩකම්ගමො. ගයො පන ගකණියා වා අඤ්ඤථා වා කිඤ්චි
ගගහත්වාඛාදිත්වාපුනොතුංඅසක්ගකොන්ගතො‘අයගමවගත ෙණ්ගඩො
ගහොතූ’තිකසාහිහඤ්ඤති, අයංකසාහගතොකතෙණ්ඩකම්ගමො.ගයොච
කසාහි වා හගතො ගහොතු අද්ධෙණ්ඩකාදීනං වා අඤ්ඤතගරන, යාව
අල්ලවගණොගහොති, තාවනපබ්බාගජතබ්ගබො’’ති (මහාව.අට්ඨ.94). 

ලක්ඛණාහතන්ති එකංසං කත්වා පාරුගතන උත්තරාසඞ්ගගන
අ්පටිච්ඡාෙනීයට්ඨාගන තත්ගතන ගලොගහන ආහතං
අසච්ඡවිභූතලක්ඛගණන සමන්නාගතං.යථාහ– 

‘‘යස්සපනනලාගටවාඋරාදීසුවාතත්ගතනගලොගහනලක්ඛණං
ආහතංගහොති, ගසොසගචභුජිස්ගසො, යාවඅල්ලවගණොගහොති, තාවන
පබ්බාගජතබ්ගබො. සගචපිස්ස වණා රුළ්හා ගහොන්ති ඡවියා 
සමපරිච්ගඡො, ලක්ඛණං පන පඤ්ඤායති, තිමණ්ඩලං නිවත්ථස්ස
උත්තරාසඞ්ගග කගත පටිච්ඡන්ගනොකාගස ගච ගහොති, පබ්බාගජතුං
වට්ටති.අ්පටිච්ඡන්ගනොකාගසගච, නවට්ටතී’’ති(මහාව.අට්ඨ. 95). 

ඉණායිෙඤ්චාතිමාතාපිතුපිතාමහාදීහිවා අත්තනාවාගහිතඉණං.යථාහ
– 

‘‘ඉණායිගකොනාමයස්සපිතිපිතාමගහහිවාඉණංගහිතංගහොති, 
සයං වා ඉණං ගහිතං ගහොති, යං වා ආඨගපත්වා මාතාපිතූහි කිඤ්චි
ගහිතංගහොති, ගසොතංඉණංපගරසං ධාගරතීතිඉණායිගකො.යංපන
අඤ්ගඤඤාතකාආඨගපත්වාකිඤ්චිගණ්හන්ති, ගසොනඉණායිගකො. 
නහිගතතංආඨගපතුං ඉස්සරා.තස්මාතං පබ්බාගජතුං වට්ටතී’’ති
(මහාව.අට්ඨ. 96). 

දාසන්තිඅන්ගතොජාගතො, ධනක්කීගතො, කරමරානීගතො, සයංවාොසබයං
උපගගතොති චතුන්නං ොසානං අඤ්ඤතරං. ොසවිනිච්ඡගයො පගනත්ථ 

සමන්තපාසාදිොය (මහාව. අට්ඨ. 97) විත්ථාරගතො ගගහතබ්ගබො. 
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පබ් ාක න්තස්ස දුක්ෙටන්ති ‘‘කුට්ඨි’’න්තිආදීහි උපගයොගවන්තපගෙහි
පච්ගචකංගයොගජතබ්බං. 

2486. හත්ථච්ඡින්නන්ති හත්ථතගල වා මණිබන්ගධ වා ක්පගර වා

යත්ථ කත්ථචි ඡින්නහත්ථං. අට්ඨච්ඡින්නන්ති යථා නඛං න පඤ්ඤායති, 
එවංචතූසුඅඞ්ගුට්ඨගකසුඅඤ්ඤතරංවාසබ්ගබවායස්සඡින්නාගහොන්ති, 

එවරූපං. පාදච්ඡින්නන්තියස්සඅග්ගපාගෙසුවාගගෝඵගකසු වාජඞ්ඝායවා
යත්ථ කත්ථචි එගකො වා ද්ගව වා පාො ඡින්නා ගහොන්ති. 

හත්ථපාෙඡින්නස්සාපි පාළියං (මහාව. 119) ආගතත්තා ගසොපි ඉධ 
වත්තබ්ගබො, යථාවුත්තනගයගනව තස්ස දුක්කටවත්ථුතා පඤ්ඤායතීති න
වුත්ගතොති ෙට්ඨබ්බං. 

ෙණ්ණනාසඞ්ගුලිච්ඡින්නන්ති එත්ථ ‘‘කණ්ණච්ඡින්නං නාසච්ඡින්නං

කණ්ණනාසච්ඡින්නං අඞ්ගුලිච්ඡින්න’’න්ති ගයොජනා. ෙණ්ණච්ඡින්නන්ති
යස්ස කණ්ණමූගලවාකණ්ණසක්ඛලිකායවාඑගකොවාද්ගවවාකණ්ණා
ඡින්නා ගහොන්ති. යස්ස පන කණ්ණාවට්ගට ඡින්නා ගහොන්ති, සක්කා ච
ගහොන්ති සඞ්ඝාගටතුං, ගසො කණ්ණං සඞ්ඝාගටත්වා පබ්බාගජතබ්ගබො. 

නාසච්ඡින්නන්තියස්ස අජපෙගකවාඅග්ගගවාඑකපුගටවායත්ථකත්ථචි
නාසාඡින්නාගහොති.යස්සපනනාසිකා සක්කාගහොතිසන්ගධතුං, ගසො තං

ඵාසුකංකත්වාපබ්බාගජතබ්ගබො. ෙණ්ණනාසච්ඡින්නන්තිතදුභයච්ඡින්නං. 

අඞ්ගුලිච්ඡින්නන්ති යස්ස නඛගසසං අෙස්ගසත්වා එකා වා බහූ වා 
අඞ්ගුලිගයො ඡින්නා ගහොන්ති. යස්ස පන සුත්තතන්තුමත්තම්පි නඛගසසං

පඤ්ඤායති, තං පබ්බාගජතුං වට්ටති. ෙණ්ඩරච්ඡින්නකමව චාති යස්ස 
කණ්ඩරනාමකාමහාන්හාරූපුරගතොවාපච්ඡගතොවාඡින්නාගහොන්ති, ගයසු
එකස්සාපි ඡින්නත්තාඅග්ගපාගෙනවාචඞ්කමති, මූගලනවාචඞ්කමති, න
වාපාෙංපතිට්ඨාගපතුං සක්ගකොති. 

2487. ොණන්තිපසන්නන්ගධොවාගහොතුපු්ඵාදීහිවාඋපහතපසාගෙො, 

ගයො ද්වීහි වා එගකන වා අක්ඛිනා න පස්සති, තං කාණං. කුණින්ති 
හත්ථකුණී වා පාෙකුණී වා අඞ්ගුලිකුණී වා, යස්ස එගතසු හත්ථාදීසු යං

කිඤ්චි වඞ්කංපඤ්ඤායති, ගසොකුණී. ඛුජ් ඤ්චාතිගයොඋරස්සවා පිට්ඨියා
වාපස්සස්සවානික්ඛන්තත්තාඛුජ්ජසරීගරො, තංඛුජ්ජං.යස්සපන කිඤ්චි
කිඤ්චි අඞ්ගපච්චඞ්ගං ඊසකංවඞ්කං, තං පබ්බාගජතුං වට්ටති.මහාපුරිගසො 
එවහිබ්රහ්මුජුගත්ගතො, අවගසගසොසත්ගතොඅඛුජ්ගජොනාමනත්ථි. 

වාමනන්ති ගයො ජඞ්ඝවාමගනො වා කටිවාමගනො වා උභයවාමගනො වා, 
තං.තත්ථජඞ්ඝවාමනස්සකටිගතොපට්ඨායගහට්ඨිමකාගයො රස්ගසොගහොති, 
උපරිමකාගයොපරිපුණ්ගණො.කටිවාමනස්සකටිගතොපට්ඨාය උපරිමකාගයො
රස්ගසො ගහොති, ගහට්ඨිමකාගයො පරිපුණ්ගණො ගහොති. උභයවාමනස්ස
උගභොපිකායා රස්සාගහොන්ති.ගයසංකායරස්සත්තාභූතානංවියපරිවටුගමො



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො මහාවග්ගගො 

475 
පටුන 

මහාකුච්ඡිඝටසදිගසො අත්තභාගවො ගහොති. තං තිවිධම්පි පබ්බාගජතුං න
වට්ටති. 

ඵණහත්ථෙන්ති යස්ස වග්ගුලිපක්ඛකා විය අඞ්ගුලිගයො සම්බද්ධා
ගහොන්ති, තං. එතං පබ්බාගජතුකාගමන අඞ්ගුලන්තරිකාගයො ඵාගලත්වා
සබ්බංඅන්තරචම්මංඅපගනත්වාඵාසුකංකත්වාපබ්බාගජතබ්ගබො.යස්සාපි
ඡ අඞ්ගුලිගයො ගහොන්ති, තංපබ්බාගජතුකාගමනඅධිකං අඞ්ගුලිං ඡින්දිත්වා
ඵාසුකං කත්වාපබ්බාගජතබ්ගබො. 

ඛඤ් න්ති ගයො නතජාණුගකො වා භින්නජඞ්ගඝො වා මජ්ගඣ
සංකුටිතපාෙත්තා කුණ්ඩපාෙගකො වා පිට්ඨිපාෙමජ්ගඣන චඞ්කමන්ගතො
අග්ගග සංකුටිතපාෙත්තාකුණ්ඩපාෙගකොවාපිට්ඨිපාෙග්ගගනචඞ්කමන්ගතො
අග්ගපාගෙගනව චඞ්කමනඛඤ්ගජො වා පණ්හිකාය චඞ්කමනඛඤ්ගජො වා
පාෙස්ස බාහිරන්ගතන චඞ්කමනඛඤ්ගජො වා පාෙස්ස අබ්භන්තරන්ගතන
චඞ්කමනඛඤ්ගජොවාගගෝඵකානංඋපරිභග්ගත්තාසකගලන පිට්ඨිපාගෙන

චඞ්කමනඛඤ්ගජො වා, තං පබ්බාගජතුං න වට්ටති. එත්ථ නත ාණුකෙොති

අන්ගතොපවිට්ඨආනතපාගෙො. පක්ඛහතන්තියස්සඑගකොහත්ගථොවා පාගෙො
වාඅඩ්ඪසරීරංවාසුඛංන වහති. 

සීපදින්තිභාරපාෙං.යස්සපාගෙොථූගලො ගහොතිසඤ්ජාතපීළගකොඛගරො, 
ගසො න පබ්බාගජතබ්ගබො. යස්ස පන න තාව ඛරභාවං ගණ්හාති, සක්කා
ගහොති උපනාහං බන්ධිත්වා උෙකආවාගට පගවගසත්වා උෙකවාලිකාය
පූගරත්වා යථාසිරාපඤ්ඤායන්ති, ජඞ්ඝාචගතලනාළිකාවියගහොන්ති, එවං 
මිලාගපතුංසක්කා, තස්සපාෙංඊදිසංකත්වාතංපබ්බාගජතුංවට්ටති.සගච
පුන වඩ්ඪති, උපසම්පාගෙන්ගතනාපි තථා කත්වාව උපසම්පාගෙතබ්ගබො. 

පාපකරොගිනන්ති ගයො අරිසභගන්ෙරපිත්තගසම්හකාසගසොසාදීසු ගයන
ගකනචි ගරොගගන නිච්චාතුගරො අගතකිච්ඡගරොගගො ගජගුච්ගඡො අමනාගපො, 
තං. 

2488.  රාය දුබ් ලන්ති ගයො ජිණ්ණභාගවන දුබ්බගලො අත්තගනො 
චීවරරජනාදිකම්මම්පිකාතුංඅසමත්ගථො, තං.ගයොපනමහල්ලගකොපිබලවා

ගහොතිඅත්තානං පටිජග්ගිතුංසක්ගකොති, ගසොපබ්බාගජතබ්ගබො. අන්ධන්ති 

ජච්චන්ධං. පධිරඤ්කචවාතිගයොසබ්ගබනසබ්බංනසුණාති, තං. ගයොපන

මහාසද්ෙං සුණාති, තං පබ්බාගජතුං වට්ටති. මම්මනන්ති යස්ස වචීගභගෙො
වත්තති, සරණගමනංපරිපුණ්ණංභාසිතුංන සක්ගකොති, තාදිසංමම්මනම්පි
පබ්බාගජතුං න වට්ටති. ගයො පන සරණගමනමත්තං පරිපුණ්ණං භාසිතුං

සක්ගකොති, තංපබ්බාගජතුංවට්ටති.අථවා මම්මනන්තිඛලිතවචනං, ගයො

එකගමවඅක්ඛරංචතුපඤ්චක්ඛත්තුංවෙති, තස්ගසතමධිවචනං. පීඨසප්පින්ති

ඡින්නිරියාපථං. මූ න්තියස්සවචීගභගෙොන්පවත්තති. 
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2489. අත්තගනො විරූපභාගවනපරිසංදූගසන්ගතනපරිසදූසගක(මහාව.

අට්ඨ. 119) ෙස්ගසතුමාහ ‘‘අතිදීකඝො’’තිආදි. අතිදීකඝොති අඤ්ගඤසං 

සීස්පමාණනාභි්පගෙගසො. අතිරස්කසොති වුත්ත්පකාගරො උභයවාමගනො

විය අතිරස්ගසො. අතිොකෙො වාති ඣාපිතගඛත්ගත ඛාණුගකො විය
අතිකාළවණ්ගණො. මට්ඨතම්බගලොහනිෙස්සගනො අච්ගචොොගතොපි වාති
සම්බන්ගධො, ෙධිතක්කාදීහි මජ්ජිතමට්ඨතම්බගලොහවණ්ගණො අතීව
ඔොතසරීගරොතිඅත්ගථො. 

2490. අතිථූකලො වාති භාරියමංගසො මගහොෙගරො මහාභූතසදිගසො. 

අතිකිකසොති මන්ෙමංසගලොහිගතො අට්ඨිසිරාචම්මසරීගරො විය. අතිමහාසීගසො

වාති ගයොජනා. අතිමහාසීකසො වාති පච්ඡිං සීගස කත්වා ඨිගතො විය.

‘‘අතිඛුද්ෙකසීගසන අසහිගතනා’’ති පෙච්ගඡගෙො. අසහිකතනාති සරීරස්ස

අනනුරූගපන. ‘‘අතිඛුද්දෙසීකසනා’’ති එතස්ස විගසසනං. අසහිගතන 
අතිඛුද්ෙකසීගසනසමන්නාගගතොතිගයොජනා.යථාහ– ‘‘අතිඛුද්ෙකසීගසොවා
සරීරස්ස අනනුරූගපනඅතිඛුද්ෙගකනසීගසනසමන්නාගගතො’’ති. 

2491. කුටකුටෙසීකසොති තාලඵලපිණ්ඩිසදිගසන සීගසන

සමන්නාගගතො. සිඛරසීසකෙොති උද්ධං අනුපුබ්බතනුගකන සීගසන
සමන්නාගගතො, මත්ථකගතො සංකුටිගකො මූලගතො විත්ථගතො හුත්වා

ඨිතපබ්බතසිඛරසදිසසීගසොති අත්ගථො. කවළුනාළිසමාකනනාති

මහාගවළුපබ්බසදිගසන. සීකසනාති දීඝසීගසන. යථාහ – ‘‘නාළිසීගසො වා
මහාගවළුපබ්බසදිගසන සීගසනසමන්නාගගතො’’ති(මහාව.අට්ඨ.119). 

2492. ෙප්පසීකසොපීතිමජ්ගඣදිස්සමානආවාගටනහත්ථිකුම්භසදිගසන 

ද්විධාභූතසීගසනසමන්නාගගතො. පබ්භාරසීකසොවාතිචතූසු පස්ගසසුගයන

ගකනචි පස්ගසන ඔණගතන සීගසන සමන්නාගගතො. වණසීසකෙොති

වගණහි සමන්නාගතසීගසො. ෙණ්ණිෙකෙකසො වාති පාණගකහි
ඛායිතගකොගර සස්සසදිගසහි තහිං තහිං උට්ඨිගතහි ගකගසහි 

සමන්නාගගතො. ථූලකෙකසොපි වාති තාලහීරසදිගසහි ගකගසහි 
සමන්නාගගතො. 

2493. පූතිසීකසොති දුග්ගන්ධසීගසො. නිල්කලොමසීකසො වාති

ගලොමරහිතසීගසො.  ාතිපණ්ඩරකෙසකෙොති ජාතිඵලිගතහි පණ්ඩරගකගසො

වා.  ාතියා තම් කෙකසො වාති ආදිත්ගතහි විය තම්බවණ්ගණහි ගකගසහි 

සමන්නාගගතො. ආවට්ටසීසකෙොති ගුන්නං සරීගර ආවට්ටසදිගසහි 
උද්ධග්ගගහිගකසාවට්ගටහිසමන්නාගගතො. 

2494. සීසකලොකමෙ ද්කධහි භමුකෙහි යුකතොපීති සීසගලොගමහි සද්ධිං 

එකාබද්ධගලොගමහි භමුගකහි සමන්නාගගතො. සම් ද්ධභමුකෙො වාති 
එකාබද්ධඋභයභමුගකො, මජ්ගඣ සඤ්ජාතගලොගමහි භමුගකහි
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සමන්නාගගතොති අත්ගථො. නිල්කලොමභමුකෙොපි වාති භමුගලොමරහිගතො. 

නිල්කලොමභමුකෙොපි වාති පි-සද්ගෙන අවුත්තසමුච්චයත්ගථන
මක්කටභමුගකොසඞ්ගහිගතො. 

2495. මහන්තඛුද්දකනත්කතො වාතිඑත්ථ කනත්ත-සද්ගෙො මහන්තඛුද්ෙ-
සද්ගෙහිපච්ගචකංගයොගජතබ්ගබො, මහන්තගනත්ගතොවාඛුද්ෙකගනත්ගතො

වාති අත්ගථො. මහන්තකනත්කතො වාති අතිමහන්ගතහි ගනත්ගතහි 

සමන්නාගගතො. ඛුද්දෙකනත්කතො වාති මහිංසචම්ගම වාසිගකොගණන 
පහරිත්වා කතඡිද්ෙසදිගසහි අතිඛුද්ෙකක්ඛීහි සමන්නාගගතො. 

විසමකලොචකනොති එගකන මහන්ගතන, එගකන ඛුද්ෙගකන අක්ඛිනා

සමන්නාගගතො. කෙෙකරො වාපීති තිරියං පස්සන්ගතො. එත්ථ අපි-සද්ගෙන
නික්ඛන්තක්ඛිං සම්පිණ්ගඩති, යස්ස කක්කටකස්ගසව අක්ඛිතාරකා

නික්ඛන්තා ගහොන්ති.  ම්භීරකනත්කතොති යස්ස ගම්භීගර උෙපාගන

උෙකතාරකා විය අක්ඛිතාරකා පඤ්ඤායන්ති. එත්ථ ච උදෙතාරො නාම

උෙකපුබ්බුළං. අක්ඛිතාරොති අක්ඛිගගණ්ඩකා. විසමචක්ෙකලොති එගකන
උද්ධං, එගකනඅගධොතිඑවං විසමජාගතහිඅක්ඛිචක්ගකහිසමන්නාගගතො. 

2496.  තුෙණ්කණො වාති අතිඛුද්දිකාහි කණ්ණසක්ඛලීහි

සමන්නාගගතො. මූසිෙෙණ්කණො වාතිමූසිකානංකණ්ණසදිගසහිකණ්ගණහි

සමන්නාගගතො. හත්ථිෙණ්කණොපි වාති අනනුරූපාහි මහන්තාහි
හත්ථිකණ්ණසදිසාහි කණ්ණසක්ඛලීහි සමන්නාගගතො. 

ඡිද්දමත්තෙෙණ්කණොවාතියස්ස විනාකණ්ණසක්ඛලීහිකණ්ණච්ඡිද්ෙගමව

ගහොති. අවිද්ධෙණ්ණකෙොති කණ්ණබන්ධත්ථාය අවිද්ගධන කණ්ගණන 
සමන්නාගගතො. 

2497. ටඞ්කිතෙණ්කණො වාති ගගොභත්තනාළිකාය අග්ගසදිගසහි
කණ්ගණහි සමන්නාගගතො, ගගොහනුගකොටිසණ්ඨාගනහි කණ්ගණහි

සමන්නාගගතොති අත්ගථො. පූතිෙණ්කණොපි වාති සො පග්ඝරිතපුබ්ගබන

කණ්ගණන සමන්නාගගතො. පූතිෙණ්කණොපීති අපි-සද්ගෙන 

කණ්ණභගන්ෙරිගකො ගහිගතො. ෙණ්ණභ න්දරිකෙොති නිච්චපූතිනා 
කණ්ගණන සමන්නාගගතො. අවිද්ධකණ්ගණො පරිසදූසගකො වුත්ගතො, කථං

ගයොනකජාතීනං පබ්බජ්ජාති ආහ ‘‘කයොනොදිප්පකභකදොපි, නායං

පරිසදූසකෙො’’ති, කණ්ණාගවධනං ගයොනකානං සභාගවො, අයං
ගයොනකාදි්පගභගෙොපරිසදූසගකොනගහොතීතිවුත්තංගහොති. 

2498. අතිපිඞ් ලකනත්කතොති අතිසගයන පිඞ්ගගලහි ගනත්ගතහි

සමන්නාගගතො. මධුපිඞ්ගලං පන පබ්බාගජතුං වට්ටති. නිප්පඛුමක්ඛි වාති

අක්ඛිෙලගරොගමහි විරහිතඅක්ඛිගකො. පඛුම-සද්ගෙො හි ගලොගක

අක්ඛිෙලගරොගමසු නිරුළ්ගහො. අස්සුපග්ඝරකනත්කතො වාති පග්ඝරණස්සූහි

ගනත්ගතහි සමන්නාගගතො. පක්ෙපුප්ඵිතකලොචකනොති පක්කගලොචගනො



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො මහාවග්ගගො 
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පු්ඵිතගලොචගනොති ගයොජනා. පරිපක්කගනත්ගතො
සඤ්ජාතපු්ඵගනත්ගතොතිඅත්ගථො. 

2499. මහානාකසොති සරීරස්ස අනනුරූපාය මහතියා නාසාය

සමන්නාගගතො. අතිඛුද්දෙනාසිකෙොති තථා අතිඛුද්දිකාය නාසාය 

සමන්නාගගතො. චිපිටනාකසො වාති චිපිටාය අන්ගතො පවිට්ඨාය විය 

අල්ලිනාසාය සමන්නාගගතො. චිපිටනාකසො වාති අවුත්තවික්පත්ගථන වා-
සද්ගෙන දීඝනාසිගකො සඞ්ගය්හති. ගසො ච සුකතුණ්ඩසදිසාය ජිව්හාය

ගලහිතුං සක්කුගණයයාය නාසිකාය සමන්නාගගතො. කුටිලනාසිකෙොති
මුඛමජ්ගඣඅ්පතිට්ඨහිත්වාඑකපස්ගස ඨිතනාසිගකො. 

2500. නිච්චවිස්සවනාකසො වාති නිච්චපග්ඝරිතසිඞ්ඝාණිකනාගසො වා. 

මහාමුකඛොතියස්සපටඞ්ගමණ්ඩුකස්ගසවමුඛනිමිත්තංගයවමහන්තං ගහොති, 

මුඛං පන ලාබුසදිසං අතිඛුද්ෙකං. පටඞ් මණ්ඩුකෙො නාම 

මහාමුඛමණ්ඩුගකො. වඞ්ෙභින්නමුකඛො වාපීති එත්ථ ‘‘වඞ්කමුගඛො වා

භින්නමුගඛො වාපී’’ති ගයොජනා. වඞ්ෙමුකඛොති භමුකස්ස, නලාතස්ස වා

එකපස්ගස නින්නතාය වඞ්කමුගඛො. භින්නමුකඛො වාති මක්කටස්ගසව

භින්නමුගඛො. මහාඔට්කඨොපි වාති උක්ඛලිමුඛවට්ටිසදිගසහි ඔට්ගඨහි
සමන්නාගගතො. 

2501. තනුෙඔට්කඨො වාති ගභරිචම්මසදිගසහි ෙන්ගත පිෙහිතුං

අසමත්ගථහි ඔට්ගඨහි සමන්නාගගතො. කභරිචම්මසදිකසහීති 

ගභරිමුඛචම්මසදිගසහි. තනුෙඔට්කඨො වාති එත්ථ වා-සද්ගෙන
මහාධගරොට්ගඨො වා තනුකඋත්තගරොට්ගඨො වා තනුකඅධගරොට්ගඨො වාති

තගයො වික්පා සඞ්ගහිතා. විපුලුත්තරඔට්ඨකෙොති මහාඋත්තගරොට්ගඨො. 

ඔට්ඨඡින්කනොති යස්ස එගකො වා ද්ගව වා ඔට්ඨා ඡින්නා ගහොන්ති. 

උප්පක්ෙමුකඛොතිපක්කමුගඛො. එෙමුකඛොපිවාතිනිච්චපග්ඝරණමුගඛො. 

2502-3. සඞ්ඛතුණ්කඩොපීතිබහිගසගතහිඅන්ගතොඅතිරත්ගතහිඔට්ගඨහි 

සමන්නාගගතො. දුග් න්ධමුකඛොති දුග්ගන්ධකුණපමුගඛො. මහාදන්කතොපීති

අට්ඨකෙන්තසදිගසහි සමන්නාගගතො. අච්චන්තන්ති අතිසගයන. ‘‘කහට්ඨා

උපරිකතො වාපි,  හි නික්ඛන්තදන්තකෙො’’ති ඉෙං ‘‘අසුරෙන්තගකො’’ති

එතස්සඅත්ථපෙං. අසුකරොතිොනගවො. ‘‘සි්පිෙන්ගතොවාඔට්ඨෙන්ගතොවා’’ති 

 ණ්ඨිපකද ලිඛිගතො. යස්ස පන සක්කා ගහොන්ති ඔට්ගඨහි පිෙහිතුං, 
කගථන්තස්ගසවපඤ්ඤායති, ගනො අකගථන්තස්ස, තංපබ්බාගජතුංවට්ටති. 

අදන්කතොති ෙන්තරහිගතො. පූතිදන්කතොති පූතිභූගතහි ෙන්ගතහි 
සමන්නාගගතො. 

2504. ‘‘අතිඛුද්ෙකෙන්තගකො’’ති ඉමස්ස ‘‘යස්සා’’තිආදි අපවාගෙො. 

යස්ස ෙන්තන්තගර ොෙෙදන්තසන්නිකභො කලන්ෙකෙන්තසදිගසො ෙන්ගතො
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සුඛුගමොව ඨිගතො ගච, තං තු පබ්බාගජතුං වට්ටතීති ගයොජනා. 

පබ් ාක තුම්පීතිඑත්ථ පි-සද්ගෙොතු-සද්ෙත්ගථො. 

2505. ගයො ගපොගසොති සම්බන්ගධො. මහාහනුකෙොති ගගොහනුසදිගසන

හනුනා සමන්නාගගතො. ‘‘රස්කසන හනුනා යුකතො’’ති ඉෙං ‘‘චිපිටහනුගකො 
වා’’තිඉමස්සඅත්ථපෙං.යථාහ– ‘‘චිපිටහනුගකොවාඅන්ගතොපවිට්ගඨනවිය
අතිරස්ගසන හනුගකන සමන්නාගගතො’’ති (මහාව. අට්ඨ. 119). 

චිපිටහනුකෙො වාපීති එත්ථ පි-සද්ගෙන ‘‘භින්නහනුගකො වා වඞ්කහනුගකො
වා’’තිවික්පද්වයංසඞ්ගණ්හාති. 

2506. නිම්මස්සුදාඨිකෙොවාපීතිභික්ඛුනිසදිසමුගඛො. අතිදීඝ කලොපිවාති

බකගලසදිගසන ගගලන සමන්නාගගතො. අතිරස්ස කලොපි වාති
අන්ගතොපවිට්ගඨන විය ගගලන සමන්නාගගතො. භින්නගගලො වා
ගණ්ඩගගලොපි වාති ගයොජනා, භින්නගලට්ඨිගකො වා ගණ්ගඩන
සමන්නාගතගගලොපි වාතිඅත්ගථො. 

2507. භට්ඨංසකූකටො වාති මාතුගාමස්ස විය භට්ගඨන අංසකූගටන
සමන්නාගගතො.භින්නපිට්ඨිවාභින්නඋගරොපි වාති ගයොජනා, සුදීඝහත්ගථො
වාසුරස්සහත්ගථොවාතිගයොජනා, අතිදීඝහත්ගථොවාඅතිරස්සහත්ගථො වාති

අත්ගථො. වා-සද්ගෙන අහත්ථඑකහත්ථානං ගහණං. කච්ඡුසමායුගතො වා

කණ්ඩුසමායුගතො වාති ගයොජනා. වා-සද්ගෙන ‘‘ෙද්දුගත්ගතො වා

ගගොධාගත්ගතොවා’’තිඉගමද්ගවසඞ්ගණ්හාති.තත්ථ ක ොධා ත්කතොවාති
යස්සගගොධායවියගත්තගතොචුණ්ණානිපතන්ති. 

2508. මහානිසදමංකසොතිඉමස්සඅත්ථපෙං ‘‘උද්ධනග්ගුපමායුගතො’’ති.
යථාහ – ‘‘මහාආනිසගෙො වා උද්ධනකූටසදිගසහි ආනිසෙමංගසහි

අච්චුග්ගගතහි සමන්නාගගතො’’ති (මහාව. අට්ඨ. 119). මහානිසදමංකසො

වාති එත්ථ වා-සද්ගෙන භට්ඨකටිගකො සඞ්ගහිගතො. වාතණ්ඩිකෙොති

අණ්ඩගකොගසසු වුද්ධිගරොගගන සමන්නාගගතො. මහාඌරූති සරීරස්ස

අනනුරූගපහිමහන්ගතහිසත්තීහිසමන්නාගගතො. සඞ්ඝට්ටනෙ ාණුකෙොති
අඤ්ඤමඤ්ඤංසඞ්ඝට්ගටහිජාණූහි සමන්නාගගතො. 

2509. භින්න ාණූතියස්ස එගකො වා ද්ගව වා ජාණූභින්නා ගහොන්ති. 

මහා ාණූති මහන්ගතන ජාණුනා සමන්නාගගතො. දීඝ ඞ්කඝොති

යට්ඨිසදිසජඞ්ගඝො. විෙකටොවාති තිරියංගමනපාගෙහිසමන්නාගගතො, යස්ස

චඞ්කමගතො ජාණුකා බහි නිග්ගච්ඡන්ති. පණ්කහො වාති පච්ඡගතො
පරිවත්තපාගෙහි සමන්නාගගතො, යස්ස චඞ්කමගතො ජාණුකා අන්ගතො
පවිසන්ති. ‘‘පන්ගතො’’ති ච ‘‘සණ්ගහො’’ති ච එතස්ගසව ගවවචනානි. 

උබ් ද්ධපිණ්ඩිකෙොති ගහට්ඨා ඔරුළ්හාහි වා උපරි ආරුළ්හාහි වා මහතීහි
ජඞ්ඝපිණ්ඩිකාහිසමන්නාගගතො. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො මහාවග්ගගො 
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2510. යට්ඨි ඞ්කඝොති යට්ඨිසදිසාය ජඞ්ඝාය සමන්නාගගතො. 

මහා ඞ්කඝොති සරීරස්ස අනනුරූපාය මහතියා ජඞ්ඝාය සමන්නාගගතො. 

මහාපාකදොපිවාතිසරීරස්සඅනනුරූගපහිමහන්ගතහි පාගෙහිසමන්නාගගතො. 

අපි-සද්ගෙන ථූලජඞ්ඝපිණ්ඩිගකො සඞ්ගහිගතො, භත්තපුටසදිසාය ථූලාය

ජඞ්ඝපිණ්ඩියා සමන්නාගගතොති අත්ගථො. පිට්ඨිෙපාකදො වාති

පාෙගවමජ්ඣගතො උට්ඨිතජඞ්ගඝො. මහාපණ්හිපි වාති අනනුරූගපහි
අතිමහන්ගතහිපණ්හීහි සමන්නාගගතො. 

2511. වඞ්ෙපාකදොති අන්ගතො වා බහි වා පරිවත්තපාෙවගසන දුවිගධො

වඞ්කපාගෙො.  ණ්ඨිෙඞ්ගුලිකෙොති සිඞ්ගිගවරඵණසදිසාහි අඞ්ගුලීහි 

සමන්නාගගතො. ‘‘අන්ධනකඛොවාපී’’තිඑතස්සඅත්ථපෙං ‘‘කාළපූතිනගඛොපි
චා’’ති. යථාහ – ‘‘අන්ධනගඛො වා කාළවණ්ගණහි පූතිනගඛහි
සමන්නාගගතො’’ති (මහාව.අට්ඨ.119). 

2512. ඉච්කචවන්ති යථාවුත්තවචනීයනිෙස්සනත්ගථොයං
නිපාතසමුොගයො. අඞ්ගගවකල්ලතාය බහුවිධත්තා අනවගසසං

ගවකල්ල්පකාරංසඞ්ගණ්හිතුමාහ ‘‘ඉච්කචවමාදිෙ’’න්ති. 

පරිසදූසකකථාවණ්ණනා. 

2514. පත්තචීවරන්තිඑත්ථ ‘‘සාමගණරස්සා’’තිඅධිකාරගතොලබ්භති. 

අන්කතො නික්ඛිපකතොති ඔවරකාදීනං අන්ගතො නික්ඛිපන්තස්ස. 

සබ් පකයොක සූතිපත්තචීවරස්සආමසනාදිසබ්බපගයොගගසු. 

2515-6. දණ්ඩෙම්මං ෙත්වාති ෙණ්ඩකම්මං ගයොගජත්වා. ෙණ්ගඩන්ති 

විගනන්ති එගතනාති දණ්කඩො, ගසොගයව කත්තබ්බත්තා කම්මන්ති 

ෙණ්ඩකම්මං, ආවරණාදි. අනාචාරස්ස දුබ්බචසාමගණරස්ස ගකවලං 

හිතකාගමනභික්ඛුනා දණ්ඩෙම්මංෙත්වා ෙණ්ඩකම්මං ගයොගජත්වායාගුං

වා භත්තං වා වා-සද්ගෙන පත්තං වා චීවරං වා ෙස්ගසත්වා ‘‘ෙණ්ඩකම්ගම 

ආහගට ත්වං ඉෙං ලච්ඡසි’’ ඉති භාසිතුං වට්ටතීති ගයොජනා. කිරාති
පෙපූරණත්ගථනිපාගතො. 

2517. ධම්මසඞ්ගාහකත්ගථගරහි ඨපිතෙණ්ඩකම්මං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘අපරාධානුරූකපනා’’තිආදි. තං අපරාධානුරූපෙණ්ඩකම්මං නාම

වාලිකාසලිලාදීනං ආහරාපනගමවාති ගයොගජතබ්බං. ආදි-සද්ගෙන
ොරුආදීනංආහරාපනංගණ්හාති.තඤ්චගඛො ‘‘ඔරමිස්සතී’’තිඅනුකම්පාය, 
න‘‘නස්සිස්සතිවිබ්භමිස්සතී’’තිආදිනය්පවත්ගතන පාපජ්ඣාසගයන. 

2518-9. අකත්තබ්බංෙණ්ඩකම්මංෙස්ගසතුමාහ ‘‘සීකසවා’’තිආදි. සීකස

වාති එත්ථ ‘‘සාමගණරස්සා’’තිඅධිකාරගතො ලබ්භති. පාසාණාදීනීතිඑත්ථ 

ආදි-සද්ගෙන ඉට්ඨකාදීනං ගහණං. සාමගණරං උණ්ගහ පාසාගණ
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නිපජ්ජාගපතුංවාඋණ්හායභූමියා නිපජ්ජාගපතුංවාඋෙකංපගවගසතුංවා
භික්ඛුගනොනවට්ටතීතිගයොජනා. 

භගවතා අනුඤ්ඤාතෙණ්ඩකම්මං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘ඉධා’’තිආදි. ඉධාති

ඉමස්මිං ෙණ්ඩකම්මාධිකාගර. ආවරණමත්තන්ති ‘‘මා ඉධ පාවිසී’’ති 

නිවාරණමත්තං. පොසිතන්ති ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛගව, යත්ථ වා වසති, 
යත්ථවාපටික්කමති, තත්ථආවරණංකාතු’’න්ති(මහාව.107) භාසිතං. 

‘‘යත්ථ වා වසති, යත්ථ වා පටික්කමතීති යත්ථ වසති වා පවිසති වා, 
උභගයනාපි අත්තගනො පරිගවණඤ්ච වස්සග්ගගන පත්තගසනාසනඤ්ච

වුත්ත’’න්ති (මහාව. අට්ඨ. 107) අට්ඨෙථාය වුත්තත්තා යාව ගයොජිතං 
ෙණ්ඩකම්මං කගරොන්ති, තාව අත්තගනො පුග්ගලිකපරිගවණං වා 

වස්සග්ගගනපත්තගසනාසනංවාපවිසිතුංඅෙත්වානිවාරණං ආවරණං නාම. 

අට්ඨෙථායං ‘‘අත්තගනො’’ති වචනං ගය ආවරණං කගරොන්ති, ගත
ආචරියුපජ්ඣාගය සන්ධාය වුත්තන්ති විඤ්ඤායති. ගකචි පගනත්ථ
‘‘අත්තගනො’’ති ඉෙං යස්ස ආවරණං කගරොන්ති, තං සන්ධාය වුත්තන්ති
ගගහත්වා තත්ථ විනිච්ඡයං වෙන්ති. ගකචි උභයථාපි අත්ථං ගගහත්වා
උභයත්ථාපිආවරණං කාතබ්බන්තිවෙන්ති.වීමංසිත්වායගමත්ථයුත්තතරං, 
තංගගහතබ්බං. 

නිවාරණකථාවණ්ණනා. 

2520. පක්ගඛො චඔපක්කමිගකොචආසිත්ගතොචාතිවිග්ගගහො.එත්ථච
‘‘අනුගපොසගථ උගපොසථං කගරොතී’’තිආදීසු යථා උගපොසථදිගන
කත්තබ්බකම්මං ‘‘උගපොසගථො’’ති වුච්චති, තථා මාසස්ස පක්ගඛ

පණ්ඩකභාවමාපජ්ජන්ගතො ‘‘පක්කඛො’’ති වුත්ගතො. අථ වා පක්ඛපණ්ඩගකො 

පක්කඛො උත්තරපෙගලොගපන යථා ‘‘භීමගසගනො භීගමො’’ති. ඉෙඤ්ච
පාපානුභාගවන කණ්හපක්ගඛගයව පණ්ඩකභාවමාපජ්ජන්තස්ස අධිවචනං.
යථාහ ‘‘අකුසලවිපාකානුභාගවන කාළපක්ගඛ කාළපක්ගඛ පණ්ඩගකො
ගහොති, ජුණ්හපක්ගඛ පනස්ස පරිළාගහො වූපසම්මති, අයං
පක්ඛපණ්ඩගකො’’ති(මහාව.අට්ඨ. 109). 

යස්ස උපක්කගමන බීජානි අපනීතානි, අයං ඔපක්ෙමිෙපණ්ඩකෙො. 
යස්සපගරසංඅඞ්ගජාතංමුගඛනගගහත්වාඅසුචිනා ආසිත්තස්සපරිළාගහො

වූපසම්මති, අයං ආසිත්තපණ්ඩකෙො. උසූයකෙොතියස්සපගරසංඅජ්ඣාචාරං
පස්සගතො උසූයාය උ්පන්නාය පරිළාගහො වූපසම්මති, අයං
උසූයපණ්ඩගකො. ගයො පටිසන්ධියංගයව අභාවගකො උ්පන්ගනො, අයං 

නපුංසෙපණ්ඩකෙො. 

2521. කතසූති ගතසු පඤ්චසු පණ්ඩගකසු. ‘‘පක්ඛපණ්ඩකස්ස
යස්මිංපක්ගඛ පණ්ඩගකො ගහොති, තස්මිංගයවස්ස පක්ගඛ පබ්බජ්ජා 
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වාරිතා’’ති (මහාව. අට්ඨ. 109) කුරුන්දියං වුත්තත්තා ‘‘තිණ්ණං 

නිවාරිතා’’ති ඉෙං තස්ස පණ්ඩකස්ස පණ්ඩකපක්ඛං සන්ධාය වුත්තන්ති 
ගගහතබ්බං. 

2522. ‘‘නාකසතබ්ක ො’’ති ඉෙං ලිඞ්ගනාසනං සන්ධාය වුත්තං. යථාහ
‘‘ගසොපි ලිඞ්ගනාසගනගනව නාගසතබ්ගබො’’ති (මහාව. අට්ඨ. 109). එස
නගයොඋපරිපිඊදිගසසු ඨාගනසු. 

පණ්ඩකකථාවණ්ණනා. 

2523. ගථගනතීති කථකනො, ලිඞ්ගස්ස පබ්බජිතගවසස්ස ගථගනො 

ලිඞ් කථකනො. සංවාසස්ස භික්ඛුවස්සගණනාදිකස්ස ගථගනො 

සංවාසකථකනො. තදුභයස්ස චාති තස්ස ලිඞ්ගස්ස, සංවාසස්ස ච උභයස්ස
ගථගනොති සම්බන්ගධො. එස තිවිගධොපි ගථයයසංවාසගකො නාම පවුච්චතීති
ගයොජනා. 

2524-6. තත්ථ ගතසුතීසුගථයයසංවාසගකසුගයොසයගමවපබ්බජිත්වා 

භික්ඛුවස්සානි න ගණ්හති, යථාවුඩ්ඪං වන්ෙනම්පි ගනව ගණ්හති, අපි-
සද්ගෙන ආසගනන ගනව පටිබාහති උගපොසථපවාරණාදීසු ගනව

සන්දිස්සතීති සඞ්ගණ්හනගතො තදුභයම්පි නකගරොති, අයං ලිඞ් මත්තස්ස 

පබ්බජිතගවසමත්තස්ස කථනකතො ගචොරිකාය ගහණගතො ලිඞ්ගත්ගථගනො
සියාතිගයොජනා. 

ගයො ච පබ්බජිගතො හුත්වා භික්ඛුවස්සානි ගණ්හති, ගසො 

යථාවුඩ්ඪවන්ෙනාදිකං සංවාසං සාදියන්ගතොව සංවාසත්ගථනගකො මගතොති
ගයොජනා. යථාහ – ‘‘භික්ඛුවස්සගණනාදිගකො හි සබ්ගබොපි කිරියගභගෙො
ඉමස්මිංඅත්ගථ ‘සංවාගසො’තිගවදිතබ්ගබො’’ති(මහාව.අට්ඨ.110). 

වුත්තනකයොකයවාති උභින්නං පච්ගචකං වුත්තලක්ඛණගමව එතස්ස
ලක්ඛණන්ති කත්වා වුත්තං. අයං තිවිගධොපි ගථයයසංවාසගකො
අනුපසම්පන්ගනො න උපසම්පාගෙතබ්ගබො, උපසම්පන්ගනො නාගසතබ්ගබො, 
පුන පබ්බජ්ජං යාචන්ගතොපි න පබ්බාගජතබ්ගබො. බයතිගරකමුගඛන

ගථයයසංවාසලක්ඛණං නියගමතුං අට්ඨෙථාය (මහාව. අට්ඨ. 110) 

වුත්තගාථාද්වයංඋොහරන්ගතොආහ ‘‘යථාහ චා’’ති.යථාඅට්ඨකථාචරිගයො
රාජදුබ්භික්ඛාදිගාථාද්වයමාහ, තථායමත්ගථො බයතිගරකගතොගවදිතබ්ගබොති
අධි්පාගයො. 

2527-8. රා දුබ්භික්ඛෙන්තාර-කරො කවරිභකයහි වාති එත්ථ භය-
සද්ගෙොපච්ගචකංගයොගජතබ්ගබො‘‘රාජභගයන දුබ්භික්ඛභගයනා’’තිආදිනා. 

චීවරාහරණත්ථංවාතිඅත්තනා පරිච්චත්තචීවරංපුනවිහාරංආහරණත්ථාය. 

ඉධ ඉමස්මිං සාසගන. සංවාසං නාධිවාකසති, යාව කසො සුද්ධමානකසොති



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො මහාවග්ගගො 

483 
පටුන 

රාජභයාදීහි ගහිතලිඞ්ගතායගසොසුද්ධමානගසොයාවසංවාසංනාධිවාගසතීති
අත්ගථො. 

ගයො හි රාජභයාදීහි විනා ගකවලං භික්ඛූ වඤ්ගචත්වා ගතහි සද්ධිං 
වසිතුකාමතායලිඞ්ගංගණ්හාති, ගසොඅසුද්ධචිත්තතායලිඞ්ගග්ගහගණගනව
ගථයයසංවාසගකො නාමගහොති.අයංපනතාදිගසනඅසුද්ධචිත්ගතනභික්ඛූ
වඤ්ගචතුකාමතාය අභාවගතො යාව සංවාසං නාධිවාගසති, තාව
ගථයයසංවාසගකො නාම න ගහොති. ගතගනව ‘‘රාජභයාදීහි ගහිතලිඞ්ගානං
‘ගිහී මං සමගණොති ජානන්තූ’ති වඤ්චනාචිත්ගත සතිපි භික්ඛූනං 

වඤ්ගචතුකාමතායඅභාවාගෙොගසොනජාගතො’’තිතීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත්තං. 

ගකචි පන‘‘වූපසන්තභයතාඉධ සුද්ධචිත්තතා’’තිවෙන්ති, එවඤ්චසති
ගසො වූපසන්තභගයො යාව සංවාසං නාධිවාගසති, තාව ගථයයසංවාසගකො
නාම න ගහොතීති අයමත්ගථො විඤ්ඤායති. ඉමස්මිඤ්ච අත්ගථ
විඤ්ඤායමාගන අවූපසන්තභයස්සසංවාසසාදියගනපිගථයයසංවාසකතා න

ගහොතීති ආපජ්ගජයය, නච අට්ඨෙථායං අවූපසන්තභයස්සසංවාසසාදියගන 
අගථයයසංවාසකතාෙස්සිතා.‘‘සබ්බපාසණ්ඩියභත්තානිභුඤ්ජන්ගතො’’තිච
ඉමිනා අවූපසන්තභගයනාපි සංවාසං අසාදියන්ගතගනව වසිතබ්බන්ති

දීගපති. ගතගනව තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත්තං ‘‘යස්මා විහාරං ආගන්ත්වා
සඞ්ඝිකං ගණ්හන්තස්ස සංවාසං පරිහරිතුං දුක්කරං, තස්මා
‘සබ්බපාසණ්ඩියභත්තානි භුඤ්ජන්ගතො’ති ඉෙං වුත්ත’’න්ති. තස්මා
රාජභයාදීහිගහිතලිඞ්ගතාගචත්ථ සුද්ධචිත්තතාතිගගහතබ්බං. 

තාව එස ගථයයසංවාසගකො නාම න වුච්චතීති ගයොජනා. අයගමත්ථ 

සඞ්ගඛගපො, විත්ථාගරො පන ‘‘තත්රායං විත්ථාරනගයො’’ති අට්ඨෙථායං 
(මහාව.අට්ඨ.110) ආගතනගයනගවදිතබ්ගබො. 

ගථයයසංවාසකකථාවණ්ණනා. 

2529-30. ගයො උපසම්පන්ගනො භික්ඛු ‘‘අහං තිත්ථිගයො භවිස්ස’’න්ති 

සලිඞ්ක කනව අත්තගනො භික්ඛුගවගසගනව තිත්ථියානං උපස්සයං යාති 
ගචති සම්බන්ගධො. තිත්ථිගයසු පක්කන්තගකො පවිට්ගඨො 

තිත්ථියපක්ෙන්තකෙො. කතසං ලිඞ්ක  නිස්සිකතති ගතසං තිත්ථියානං 
ගවගසගහිගත. 

2531. ‘‘අහං තිත්ථිගයො භවිස්ස’’න්ති කුසචීරාදිකං ගයො සයගමව

නිවාගසති, ගසොපි පක්ෙන්තකෙො තිත්ථියපක්කන්තගකොසියාතිගයොජනා. 

2532-4. නග්ගගො ගතසංආජීවකාදීනංඋපස්සයංගන්ත්වාතිගයොජනා. 

කෙකස ලුඤ්චාකපතීති අත්තගනො ගකගස ලුඤ්චාගපති. ගතසං වතානි

ආදියති වාති ගයොජනා. වතානිආදියතීතිඋක්කුටික්පධානාදීනිවා වතානි 
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ආදියති. කතසං තිත්ථියානං ගමොරපිඤ්ඡාදිකං ලිඞ් ං සඤ්ඤාණං සගච

ගණ්හාති වා ගතසං පබ්බජ්ජං, ලද්ධිගමව වා සාරගතො වා එති උපගච්ඡති
වාති ගයොජනා. ‘‘අයං පබ්බජ්ජා ගසට්ඨාති ගසට්ඨභාවං වා උපගච්ඡතී’’ති

(මහාව. අට්ඨ. 110 තිත්ථියපක්කන්තකකථා) අට්ඨෙථායං වුත්තං. එස

තිත්ථියපක්කන්තගකො ගහොති එව, න පන විමුච්චති 

තිත්ථියපක්කන්තභාවගතො. නග් ස්ස ච්ඡකතොති‘‘ආජීවගකොභවිස්ස’’න්ති
කාසායාදීනිඅනාොය නග්ගස්සආජීවකානංඋපසංගච්ඡගතො. 

2535. කථයයසංවාසකෙො අනුපසම්පන්නවකසන වුත්කතො, ගනො
උපසම්පන්නවගසන. ඉමිනා ‘‘උපසම්පන්ගනො භික්ඛු කූටවස්සං
ගණ්හන්ගතොපි අස්සමගණො න ගහොති. ලිඞ්ගග සඋස්සාගහො පාරාජිකං
ආපජ්ජිත්වාභික්ඛුවස්සාදීනිගගණන්ගතොපිගථයයසංවාසගකොනගහොතී’’ති 

අට්ඨෙථාගතවිනිච්ඡයං දීගපති. තථා වුත්ගතොති ගයොජනා. 

‘‘උපසම්පන්නභික්ඛුනා’’ති ඉමිනා අනුපසම්පන්නං නිවත්ගතති. ගතන ච
‘‘සාමගණගරො සලිඞ්ගගන තිත්ථායතනං ගගතොපි පුන පබ්බජ්ජඤ්ච

උපසම්පෙඤ්චලභතී’’ති කුරන්දට්ඨෙථාගතවිනිච්ඡයංෙස්ගසති. 

තිත්ථියපක්කන්තකස්ස කිං කාතබ්බන්ති? න පබ්බාගජතබ්ගබො, 
පබ්බාජිගතොපි න උපසම්පාගෙතබ්ගබො, උපසම්පාදිගතො ච කාසායානි
අපගනත්වා ගසතකානි ෙත්වා ගිහිභාවං උපගනතබ්ගබො. අයමත්ගථො ච
‘‘තිත්ථියපක්කන්තගකො භික්ඛගව අනුපසම්පන්ගනො න
උපසම්පාගෙතබ්ගබො, උපසම්පන්ගනො නාගසතබ්ගබො’’ති (මහාව. 110) 

පාළිකතො ච ‘‘ගසො න ගකවලං න උපසම්පාගෙතබ්ගබො, අථ ගඛො න
පබ්බාගජතබ්ගබොපී’’ති (මහාව. අට්ඨ. 110 තිත්ථියපක්කන්තකකථා) 

අට්ඨෙථාවචනගතොචගවදිතබ්ගබො. 

තිත්ථියපක්කන්තකකථාවණ්ණනා. 

2536. ඉධාති ඉමස්මිං පබ්බජ්ජූපසම්පොධිකාගර. මනුස්සජාතිකගතො 

අඤ්ඤස්ස තිරච්ඡානගගතගයව අන්ගතොගධත්තං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘යක්කඛො 

සක්කෙොපි වා’’ති. තිරච්ඡාන කතො වුත්කතොති එත්ථ ඉති-සද්ගෙො
ලුත්තනිද්දිට්ගඨො. ‘‘තිරච්ඡානගගතො, භික්ඛගව, අනුපසම්පන්ගනො න 
උපසම්පාගෙතබ්ගබො, උපසම්පන්ගනො නාගසතබ්ගබො’’ති (මහාව. 111) 
වචනගතො පබ්බජ්ජාපි උපලක්ඛණගතො නිවාරිතාගයවාති කත්වා වුත්තං 

‘‘පබ් ාක තුං න වට්ටතී’’ති. ගතන තිරච්ඡානගගතො ච භගවගතො

අධි්පායඤ්ඤූහි අට්ඨෙථාචරිකයහි න පබ්බාගජතබ්ගබොති (මහාව. අට්ඨ.
111) වුත්තං. 

තිරච්ඡානකථාවණ්ණනා. 
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2537. පඤ්චානන්තරිකෙ කපොකසති මාතුඝාතගකො, පිතුඝාතගකො, 
අරහන්තඝාතගකො, ගලොහිතු්පාෙගකො, සඞ්ඝගභෙගකොති
ආනන්තරියකම්ගමහිසමන්නාගගතපඤ්චපුග්ගගල. 

තත්ථ මාතුඝාතකෙො (මහාව. අට්ඨ. 112) නාම ගයන මනුස්සිත්ථිභූතා
ජනිකා මාතා සයම්පි මනුස්සජාතිගකගනව සතා සඤ්චිච්ච ජීවිතා
ගවොගරොපිතා, අයං ආනන්තරිගයන මාතුඝාතකකම්ගමන මාතුඝාතගකො, 
එතස්සපබ්බජ්ජාචඋපසම්පොචපටික්ඛිත්තා.ගයනපනමනුස්සිත්ථිභූතාපි
අජනිකා ගපොසාවනිකමාතා වා චූළමාතා වා මහාමාතා වා ජනිකාපි වා
නමනුස්සිත්ථිභූතා මාතාඝාතිතා, තස්ස පබ්බජ්ජා න වාරිතා, න ච
ආනන්තරිගයො ගහොති. ගයන සයංතිරච්ඡානභූගතනමනුස්සිත්ථිභූතාමාතා
ඝාතිතා, ගසොපි ආනන්තරිගයො න ගහොති, තිරච්ඡානගතත්තා පනස්ස

පබ්බජ්ජා පටික්ඛිත්තාව. පිතුඝාතකෙපි එගසව නගයො. සගචපි හි ගවසියා
පුත්ගතො ගහොති, ‘‘අයං ගම පිතා’’ති න ජානාති, යස්ස සම්භගවන
නිබ්බත්ගතො, ගසො ගච අගනන ඝාතිගතො, ‘‘පිතුඝාතගකො’’ත්ගවව සඞ්ඛයං
ගච්ඡති, ආනන්තරියඤ්චඵුසති. 

අරහන්තඝාතගකොපි මනුස්සඅරහන්තවගසගනව ගවදිතබ්ගබො. 
මනුස්සජාතියඤ්හිඅන්තමගසොඅපබ්බජිතම්පිඛීණාසවංොරකංවාොරිකංවා
සඤ්චිච්ච ජීවිතා ගවොගරොගපන්ගතො අරහන්තඝාතගකොව ගහොති, 
ආනන්තරියඤ්ච ඵුසති, පබ්බජ්ජා චස්ස වාරිතා. අමනුස්සජාතිකං පන
අරහන්තං, මනුස්සජාතිකං වා අවගසසං අරියපුග්ගලං ඝාගතත්වා
ආනන්තරිගයො න ගහොති, පබ්බජ්ජාපිස්ස න වාරිතා, කම්මං පන බලවං
ගහොති. තිරච්ඡාගනො මනුස්සඅරහන්තම්පි ඝාගතත්වා ආනන්තරිගයො න
ගහොති, කම්මංපන භාරියං. 

ගයො ගෙවෙත්ගතො විය දුට්ඨචිත්ගතන වධකචිත්ගතන තථාගතස්ස 
ජීවමානකසරීගර ඛුද්ෙකමක්ඛිකාය පිවනකමත්තම්පි ගලොහිතං උ්පාගෙති, 

අයං කලොහිතුප්පාදකෙො නාම, එතස්සපබ්බජ්ජාචඋපසම්පොචවාරිතා.ගයො 
පන ගරොගවූපසමනත්ථං ජීවගකො විය සත්ගථන ඵාගලත්වා පූතිමංසඤ්ච
ගලොහිතඤ්චනීහරිත්වා ඵාසුංකගරොති, බහුංගසොපුඤ්ඤංපසවති. 

ගයො ගෙවෙත්ගතො විය සාසනං උද්ධම්මං උබ්බිනයං කත්වා චතුන්නං 

කම්මානං අඤ්ඤතරවගසන සඞ්ඝං භින්ෙති, අයං සඞ්ඝකභදකෙො නාම, 
එතස්ස පබ්බජ්ජා ච උපසම්පො ච වාරිතා. ‘‘මාතුඝාතගකො, භික්ඛගව, 
අනුපසම්පන්ගනො න උපසම්පාගෙතබ්ගබො, උපසම්පන්ගනො 

නාගසතබ්ගබො’’තිආදිකාය (මහාව. 112) පාළියා උපසම්පොපටික්ගඛගපො

පබ්බජ්ජාපටික්ගඛපස්ස උපලක්ඛණන්ති ආහ ‘‘පබ් ාක න්තස්ස

දුක්ෙට’’න්ති. 
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උභගතොබයඤ්ජනඤ්ගචව භික්ඛුනිදූසකඤ්ච තථා පබ්බාගජන්තස්ස

දුක්කටන්ති සම්බන්ගධො. උභකතො යඤ් නන්ති ක-කාරගලොගපන
නිද්ගෙගසො. ඉත්ථිනිමිත්තු්පාෙනකම්මගතො ච
පුරිසනිමිත්තු්පාෙනකම්මගතො ච උභගතො බයඤ්ජනමස්ස අත්ථීති 

උභකතො යඤ් නකෙො. ගසො දුවිගධො ගහොති ඉත්ථිඋභගතොබයඤ්ජනගකො, 
පුරිසඋභගතොබයඤ්ජනගකොති. 

තත්ථඉත්ථිඋභගතොබයඤ්ජනකස්ස (මහාව.අට්ඨ.116) ඉත්ථිනිමිත්තං
පාකටං ගහොති, පුරිසනිමිත්තං පටිච්ඡන්නං. පුරිසඋභගතොබයඤ්ජනකස්ස 
පුරිසනිමිත්තං පාකටං ගහොති, ඉත්ථිනිමිත්තං පටිච්ඡන්නං. 
ඉත්ථිඋභගතොබයඤ්ජනකස්ස ඉත්ථීසු පුරිසත්තං කගරොන්තස්ස
ඉත්ථිනිමිත්තං පටිච්ඡන්නං ගහොති, පුරිසනිමිත්තං පාකටං ගහොති.
පුරිසඋභගතොබයඤ්ජනකස්ස පුරිසානං ඉත්ථිභාවං උපගච්ඡන්තස්ස
පුරිසනිමිත්තං පටිච්ඡන්නං ගහොති, ඉත්ථිනිමිත්තං පාකටං ගහොති.
ඉත්ථිඋභගතොබයඤ්ජනගකො සයඤ්ච ගබ්භං ගණ්හාති, පරඤ්ච ගබ්භං 
ගණ්හාගපති. පුරිසඋභගතොබයඤ්ජනගකො සයං න ගණ්හාති, පරං
ගණ්හාගපතීති ඉෙගමගතසං නානාකරණං. ඉමස්ස පන දුවිධස්සාපි
උභගතොබයඤ්ජනකස්සගනව පබ්බජ්ජා අත්ථි, න උපසම්පොති ඉෙමිධ
සන්නිට්ඨානංගවදිතබ්බං. 

ගයො පකතත්තං භික්ඛුනිං (මහාව. අට්ඨ. 115) තිණ්ණං මග්ගානං 

අඤ්ඤතරස්මිං දූගසති, අයං භික්ඛුනිදූසකෙො නාම, එතස්ස පබ්බජ්ජා ච
උපසම්පොචවාරිතා.ගයොපනකායසංසග්ගගනසීලවිනාසංපාගපති, තස්ස 
පබ්බජ්ජාචඋපසම්පොචනවාරිතා.බලක්කාගරනපනඔොතවත්ථවසනං
කත්වා අනිච්ඡමානංගයවදූගසන්ගතොපිභික්ඛුනිදූසගකොගයව.බලක්කාගරන
පන ඔොතවත්ථවසනං කත්වා ඉච්ඡමානං දූගසන්ගතො භික්ඛුනිදූසගකො න
ගහොති. කස්මා? යස්මා ගිහිභාගව සම්පටිච්ඡිතමත්ගතගයව සා අභික්ඛුනී
ගහොති. සකිං සීලවිපන්නං පන පච්ඡා දූගසන්ගතො ගනව භික්ඛුනිදූසගකො
ගහොති, පබ්බජ්ජම්පිඋපසම්පෙම්පිලභති. 

2538. පාළිඅට්ඨකථාවිමුත්තං ආචරියපරම්පරාභතවිනිච්ඡයං

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘එෙකතො’’තිආදි. ‘‘එෙකතො’’ති ඉමිනා භික්ඛුසඞ්ඝස්සාපි

ගහණං භගවයයාතිතං පරිවජ්ගජතුං ‘‘භික්ඛුනීනංතු සන්තිකෙ’’තිවුත්තං.
එගතන තංදූසකස්ස භබ්බතං දීගපති. ගසො ගනව භික්ඛුනිදූසගකො සියා, 
‘‘උපසම්පෙං ලභගතව ච පබ්බජ්ජං, සා ච ගනව පරාජිතා’’ති ඉෙං
දුතියගාථාය ඉධාගනත්වා ගයොගජතබ්බං. ගකවලං භික්ඛුනිසඞ්ගඝ 

උපසම්පන්නා නාම න ගහොතීති අධි්පාගයගනව වුත්තං. ‘‘සා ච කනව 

පරාජිතා’’ති ඉමිනා තස්සා ච පුන පබ්බජ්ජූපසම්පොය භබ්බතං දීගපති.

අයමත්ගථො අට්ඨකථා ණ්ඨිපකදපි වුත්ගතොගයව ‘‘භික්ඛුනීනං වගසන
එකගතොඋපසම්පන්නං දූගසත්වා භික්ඛුනිදූසගකො න ගහොති, පබ්බජ්ජාදීනි
ලභති, සාචපාරාජිකානගහොතීතිවිනිච්ඡගයො’’ති. 
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2539. ‘‘සික්ඛමානාසාමගණරීසු ච වි්පටිපජ්ජන්ගතො ගනව
භික්ඛුනිදූසගකොගහොති, පබ්බජ්ජම්පිඋපසම්පෙම්පිලභතී’’ති (මහාව.අට්ඨ.

115) අට්ඨෙථාගතවිනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘සකච 

අනුපසම්පන්නදූසකෙො’’ති. ‘‘උපසම්පදං ලභකතව ච පබ් ජ් ’’න්ති ඉෙං

යථාඨාගනපි ගයොගජතබ්බං. සා ච කනව පරාජිතාති ඉෙං පන අට්ඨෙථාය 
අනාගතත්තා ච අනුපසම්පන්නාය උපසම්පන්නවික්පාභාවා ච න
ගයොගජතබ්බං. අසති හි උපසම්පන්නවික්ගප පරාජිතවික්පාසඞ්ගගහො
පටිගසගධොනිරත්ථගකොතිසා පබ්බජ්ජූපසම්පොනංභබ්බාගයවාතිෙට්ඨබ්බා.
ඉගම පන පණ්ඩකාෙගයො එකාෙස පුග්ගලා ‘‘පණ්ඩගකො, භික්ඛගව, 
අනුපසම්පන්ගනො න උපසම්පාගෙතබ්ගබො, උපසම්පන්ගනො
නාගසතබ්ගබො’’තිආදිවචනගතො (මහාව. 109) අභබ්බාගයව, ගනසං
පබ්බජ්ජා ච උපසම්පො චනරුහති, තස්මා න පබ්බාගජතබ්බා. ජානිත්වා 
පබ්බාගජන්ගතො, උපසම්පාගෙන්ගතො ච දුක්කටං ආපජ්ජති. අජානිත්වාපි
පබ්බාජිතා, උපසම්පාදිතාචජානිත්වාලිඞ්ගනාසනායනාගසතබ්බා. 

එකාෙසඅභබ්බපුග්ගලකථාවණ්ණනා. 

2540. නූපසම්පාදනීකයොවාති න උපසම්පාගෙතබ්ගබොව. 

අනුපජ්ඣායකෙොති අසන්නිහිතඋපජ්ඣාගයො වා

අග්ගහිතඋපජ්ඣායග්ගහගණො වා. ෙකරොකතොති අනුපජ්ඣායකං

උපසම්පාෙයගතො. දුක්ෙටංකහොතීතිආචරියස්සචගණස්සචදුක්කටාපත්ති

ගහොති. නකුප්පතිසකචෙතන්තිසගචඅනුපජ්ඣායකස්සඋපසම්පොකම්මං
කතං භගවයය, තංනකු්පතිසමග්ගගනසඞ්ගඝනඅකු්ගපනඨානාරගහන
කතත්තා. 

2541. එකෙතිඅභයගිරිවාසිගනො. ‘‘න  කහතබ් කමවා’’ති අට්ඨෙථාය 

ෙළ්හං වුත්තත්තා වුත්තං. තං වචනං. එත්ථ චඋපජ්ඣාගයඅසන්නිහිගතපි 
උපජ්ඣායග්ගහගණ අකගතපි කම්මවාචායං පන උපජ්ඣායකිත්තනං
කතංගයවාති ෙට්ඨබ්බං. අඤ්ඤථා ‘‘පුග්ගලං න පරාමසතී’’ති වුත්තාය
කම්මවිපත්තියා සම්භවගතො කම්මං කු්ගපයය. ගතගනව ‘‘උපජ්ඣායං
අකිත්ගතත්වා’’ති අවත්වා ‘‘උපජ්ඣං අග්ගාහාගපත්වා’’ති (මහාව. අට්ඨ.

117) අට්ඨෙථායං වුත්තං. යථා ච අපරිපුණ්ණපත්තචීවරස්ස 
උපසම්පොකාගල කම්මවාචායං ‘‘පරිපුණ්ණස්ස පත්තචීවර’’න්ති අසන්තං
වත්ථුං කිත්ගතත්වා කම්මවාචාය කතායපි උපසම්පො රුහති, එවං ‘‘අයං
බුද්ධරක්ඛිගතො ආයස්මගතො ධම්මරක්ඛිතස්ස උපසම්පොගපක්ගඛො’’ති
අසන්තං පුග්ගලං කිත්ගතත්වා ගකවලං සන්තපෙනීහාගරන කම්මවාචාය 
කතායඋපසම්පොරුහතිගයවාති ෙට්ඨබ්බං. ගතගනවාහ ‘‘නකු්පතිසගච
කත’’න්ති. ‘‘න, භික්ඛගව, අනුපජ්ඣායගකො උපසම්පාගෙතබ්ගබො, ගයො
උපසම්පාගෙයය, ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති(මහාව.117) එත්තකගමවවත්වා
‘‘ගසො ච පුග්ගගලො අනුපසම්පන්ගනො’’ති අවුත්තත්තා, 
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කම්මවිපත්තිලක්ඛණස්ස ච අසම්භවගතො ‘‘න ගගහතබ්බගමව ත’’න්ති
වුත්තං. 

කසකසසු සබ් ත්ථපීති 
සඞ්ඝගණපණ්ඩකගථයයසංවාසකතිත්ථියපක්කන්තකතිරච්ඡානගතමාතුපිතු
අරහන්තඝාතකභික්ඛුනිදූසකසඞ්ඝගභෙකගලොහිතු්පාෙකඋභගතොබයඤ්ජන
කසඞ්ඛාගතහි උපජ්ඣාගයහිඋපසම්පාදිගතසුසබ්ගබසුගතරසසුවික්ගපසු.
වුත්තඤ්හි භගවතා ‘‘න, භික්ඛගව, සඞ්ගඝන උපජ්ඣාගයන
උපසම්පාගෙතබ්ගබො, ගයොඋපසම්පාගෙයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’තිආදි.න
ගකවලං එගතසුගයව ගතරසසු, අථ 
‘‘අපත්තකඅචීවරකඅචීවරපත්තකයාචිතකපත්තයාචිතකචීවරයාචිතකපත්ත

චීවරකා’’ති එගතසු ඡසු වික්ගපසු අයං නගයො ගයොගජතබ්ගබොති. කසස-
ග්ගහගණන එගතසම්පි සඞ්ගගහො. වුත්තඤ්ගහතං භගවතා ‘‘න, භික්ඛගව, 
අපත්තගකො උපසම්පාගෙතබ්ගබො, ගයො උපසම්පාගෙයය, ආපත්ති

දුක්කටස්සා’’තිආදි (මහාව. 118). අයං නකයොති ‘‘න කු්පති සගච
කත’’න්තිවුත්තනගයො. 

2542. පඤ්චවීසතීති චතුවීසති පාරාජිකා, ඌනවීසතිවස්ගසො චාති
පඤ්චවීසති. වුත්තඤ්හි ‘‘න, භික්ඛගව, ජානංඌනවීසතිවස්ගසො පුග්ගගලො
උපසම්පාගෙතබ්ගබො. ගයො උපසම්පාගෙයය, යථාධම්ගමො කාගරතබ්ගබො’’ති

(මහාව. 99). ඔසාකරොති උපසම්පොසඞ්ඛාගතො ඔසාගරො. ගතගනව 

චම්කපයයක්ඛන්ධකෙ ‘‘තඤ්ගච සඞ්ගඝො ඔසාගරති, එකච්ගචො 

ගසොසාරිගතො’’තිආදිපාඨස්ස (මහාව. 396) අට්ඨෙථායං ‘‘ඔසාගරතීති 
උපසම්පොකම්මවගසන පගවගසතී’’ති (මහාව. අට්ඨ. 396) වුත්තං. 

‘‘නාසනාරකහො’’ති ඉමිනා ‘‘පණ්ඩගකො, භික්ඛගව, අනුපසම්පන්ගනො න
උපසම්පාගෙතබ්ගබො’’තිආදිවචනගතො (මහාව. 109) උපසම්පාදිතස්සාපි
ගසතකානිෙත්වා ගිහිභාවංපාගපතබ්බතංදීගපති. 

2543. හත්ථච්ඡින්නාදි  ාත්තිංසාතිචම්කපයයක්ඛන්ධකෙ – 

‘‘හත්ථච්ඡින්ගනො, භික්ඛගව, අ්පත්ගතො ඔසාරණං, තඤ්ගච
සඞ්ගඝො ඔසාගරති, ගසොසාරිගතො. පාෙච්ඡින්ගනො…ගප.… 
හත්ථපාෙච්ඡින්ගනො… කණ්ණච්ඡින්ගනො… නාසච්ඡින්ගනො… 
කණ්ණනාසච්ඡින්ගනො… අඞ්ගුලිච්ඡින්ගනො… අළච්ඡින්ගනො… 
කණ්ඩරච්ඡින්ගනො… ඵණහත්ථගකො… ඛුජ්ගජො… වාමගනො… 
ගලගණ්ඩී… ලක්ඛණාහගතො… කසාහගතො… ලිඛිතගකො… 
සීපදිගකො… පාපගරොගී… පරිසදූසගකො… කාගණො… කුණී… 
ඛඤ්ගජො… පක්ඛහගතො… ඡින්නිරියාපගථො… ජරාදුබ්බගලො… 
අන්ගධො… මූගගො… පධිගරො… අන්ධමූගගො… අන්ධපධිගරො… 
මූගපධිගරො… අන්ධමූගපධිගරො, භික්ඛගව, අ්පත්ගතො ඔසාරණං, 
තඤ්ගචසඞ්ගඝොඔසාගරති, ගසොසාරිගතො’’ති(මහාව.396) බාත්තිංස. 
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කුට්ඨිආදිචකතරසාති මහාඛන්ධකෙ ආගතා– 

‘‘කුට්ඨිංගණ්ඩිංකිලාසිඤ්ච, ගසොසිඤ්චඅපමාරිකං; 
තථාරාජභටංගචොරං, ලිඛිතංකාරගභෙකං. 

‘‘කසාහතංනරඤ්ගචව, පුරිසංලක්ඛණාහතං; 
ඉණායිකඤ්චොසඤ්ච, පබ්බාගජන්තස්සදුක්කට’’න්ති.– 

යථාවුත්තාගතරස. 

එවගමගත පඤ්චචත්තාලීස වුත්තා. ගතසු
කසාහතලක්ඛණාහතලිඛිතකානං තිණ්ණං උභයත්ථ ආගතත්තා
අග්ගහිතග්ගහගණනද්වාචත්තාලීගසවෙට්ඨබ්බා. 

‘‘හත්ථච්ඡින්නාදිබාත්තිංස, කුට්ඨිආදිච ගතරසා’’තිගයපුග්ගලාවුත්තා, 

කතසං.ඔසාකරොඅප්පත්කතොති උපසම්පොඅනනුරූපාතිඅත්ගථො. ෙකතොකචති 
අකත්තබ්බභාවමසල්ලක්ඛන්ගතහි භික්ඛූහි යදි උපසම්පොසඞ්ඛාගතො

ඔසාගරො කගතො භගවයය. රූහතීති සිජ්ඣති, ගත පුග්ගලා
උපසම්පන්නාගයවාති අධි්පාගයො.ආචරියාෙගයොපනආපත්තිංආපජ්ජන්ති.

යථාහ චම්කපයයක්ඛන්ධෙට්ඨෙථායං – ‘‘හත්ථච්ඡින්නාෙගයො පන
ද්වත්තිංසසුඔසාරිතා, උපසම්පාදිතාඋපසම්පන්නාව ගහොන්ති, නගතලබ්භා
කිඤ්චිවත්තුං.ආචරියුපජ්ඣායා, පනකාරකසඞ්ගඝොචසාතිසාරා, නගකොචි
ආපත්තිගතොමුච්චතී’’ති(මහාව.අට්ඨ.396). 

2544-5. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛගව, ද්ගවතගයොඑකානුස්සාවගනකාතුං, 
තඤ්චගඛොඑගකන උපජ්ඣාගයනා’’ති(මහාව.123) වචනගතොසගචතගයො
ආචරියා එකසීමායං නිසින්නා එකස්ස උපජ්ඣායස්ස නාමං ගගහත්වා
තිණ්ණං උපසම්පොගපක්ඛානං විසුං විසුංගයව කම්මවාචං එකක්ඛගණ

වත්වා තගයො උපසම්පාගෙන්ති, වට්ටතීති ෙස්ගසතුමාහ ‘‘එකූපජ්ඣායකෙො

කහොතී’’තිආදි. 

‘‘තකයො’’ති ඉෙං අට්ඨුප්පත්තියං ‘‘සම්බහුලානං ගථරාන’’න්ති (මහාව.

123) ආගතත්තාවුත්තං. එෙකතොතිඑකක්ඛගණ. අනුසාවනන්තිකම්මවාචං. 

ඔසාකරත්වාති වත්වා. ෙම්මන්ති උපසම්පොකම්මං. න ච කුප්පතීති න

විපජ්ජති. ෙප්පතීතිඅවිපජ්ජනගතොඑවං කාතුංවට්ටති. 

2546-7. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛගව, ද්ගව තගයො එකානුස්සාවගන
කාතු’’න්ති(මහාව.123) වචනගතොසගච එගකොආචරිගයො‘‘බුද්ධරක්ඛිගතො
ච ධම්මරක්ඛිගතො ච සඞ්ඝරක්ඛිගතො ච ආයස්මගතො සාරිපුත්තස්ස
උපසම්පොගපක්ගඛො’’ති උපසම්පොගපක්ඛානං පච්ගචකං නාමං ගගහත්වා
කම්මවාචං වත්වා ද්ගව තගයොපි උපසම්පාගෙති, වට්ටතීති ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘එකූපජ්ඣායකෙො කහොතී’’තිආදි. 
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උපසම්පෙං අගපක්ඛන්තීති ‘‘උපසම්පදාකපක්ඛා’’ති උපසම්පජ්ජනකා

වුච්චන්ති. කතසං නාමන්ති ගතසං උපසම්පජ්ජන්තානඤ්ගචව
උපජ්ඣායානඤ්ච නාමං. අනුපුබ්ගබන සාගවත්වාති ගයොජනා, 
‘‘බුද්ධරක්ඛිගතො’’තිආදිනා යථාවුත්තනගයන කම්මවාචායං සකට්ඨාගන

වත්වාසාගවත්වාතිවුත්තංගහොති. කතනාතිඑගකනආචරිගයන. එෙකතොති

ද්ගවතගයො ජගනඑකගතොකත්වා. අනුසාකවත්වාතිකම්මවාචංවත්වා. ෙතං 
උපසම්පොකම්මං. 

2548. අඤ්ඤමඤ්ඤානුසාකවත්වාති අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස නාමං
අනුසාගවත්වා, ගගහත්වාති අත්ගථො, අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස නාමං ගගහත්වා
කම්මවාචං වත්වාතිවුත්තංගහොති. 

2549. තං විධිං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘සුමකනො’’තිආදි. සුමකනොති ආචරිගයො. 

තිස්සකථරස්ස උපජ්ඣායස්ස. සිස්සෙං සද්ධිවිහාරිකං. අනුසාකවතීති

කම්මවාචං සාගවති. තිස්කසොති පඨමං උපජ්ඣායභූතස්ස ගහණං. 

සුමනකථරස්සාති පඨමං ආචරියත්ගථරමාහ. ඉගම ද්ගව එකසීමායං
නිසීදිත්වා එකක්ඛගණ අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස සද්ධිවිහාරිකානං කම්මවාචං
වෙන්තාඅත්තගනොඅත්තගනොසද්ධිවිහාරිකංපටිච්ච උපජ්ඣායාපිගහොන්ති, 
අන්ගතවාසිගකපටිච්චආචරියාපිගහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස ගණපූරකාච
ගහොන්තීතිවුත්තංගහොති.යථාහ– 

‘‘සගච පන නානාචරියා නානාඋපජ්ඣායා ගහොන්ති, 
තිස්සත්ගථගරො සුමනත්ගථරස්ස සද්ධිවිහාරිකං, සුමනත්ගථගරො
තිස්සත්ගථරස්ස සද්ධිවිහාරිකං අනුස්සාගවති, අඤ්ඤමඤ්ඤඤ්ච
ගණපූරකාගහොන්ති, වට්ටතී’’ති (මහාව.අට්ඨ.123). 

2550. ඉධාති ඉමස්මිං උපසම්පොධිකාගර. පටික්ඛිත්තාති ‘‘න ත්ගවව
නානුපජ්ඣාගයනා’’ති(මහාව.123) පටිසිද්ධා.ගලොකිගයහිආදිච්චපුත්ගතො
මනූති ගයො පඨමක්පිගකො මනුස්සානං ආදිරාජා වුච්චති, තස්ස වංගස

ජාතත්තාආදිච්ගචොබන්ධුඑතස්සාති ආදිච්ච න්ධු, භගවා, ගතන. 

මහාඛන්ධකකථාවණ්ණනා. 

උගපොසථක්ඛන්ධකකථාවණ්ණනා 

2551-2. යා එකාෙසහි සීමාවිපත්තීහි වජ්ජිතා තිසම්පත්තිසංයුතා
නිමිත්ගතන නිමිත්තං ඝගටත්වා සම්මතා, සා අයං බද්ධසීමා නාම සියාති
ගයොජනා. තත්ථ අතිඛුද්ෙකා, අතිමහතී, ඛණ්ඩනිමිත්තා, ඡායානිමිත්තා, 
අනිමිත්තා, බහිසීගම ඨිතසම්මතා, නදියා සම්මතා, සමුද්ගෙ සම්මතා, 
ජාතස්සගර සම්මතා, සීමාය සීමං සම්භින්ෙන්ගතන සම්මතා, සීමාය සීමං
අජ්ගඣොත්ථරන්ගතන සම්මතාති ‘‘ඉගමහි එකාෙසහි ආකාගරහි සීමගතො



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො මහාවග්ගගො 
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කම්මානි විපජ්ජන්තී’’ති (පරි.486) වචනගතොඉමාඑකාෙස විපත්තිසීමාකයො 
නාම, විපන්නසීමාතිවුත්තංගහොති. 

තත්ථ අතිඛුද්දො නාමයත්ථඑකවීසති භික්ඛූනිසීදිතුංනසක්ගකොන්ති. 

අතිමහතී නාම යා අන්තමගසො ගකසග්ගමත්ගතනාපි තිගයොජනං

අතික්කමිත්වා සම්මතා. ඛණ්ඩනිමිත්තා නාම අඝටිතනිමිත්තා වුච්චති.
පුරත්ථිමාය දිසාය නිමිත්තං කිත්ගතත්වා අනුක්කගමගනව ෙක්ඛිණාය, 
පච්ඡිමාය, උත්තරාය දිසාය කිත්ගතත්වා පුන පුරත්ථිමාය දිසාය
පුබ්බකිත්තිතං පටිකිත්ගතත්වා ඨගපතුං වට්ටති, එවං අඛණ්ඩනිමිත්තා
ගහොති. සගච පන අනුක්කගමන ආහරිත්වා උත්තරාය දිසාය නිමිත්තං
කිත්ගතත්වා තත්ගථව ඨගපති, ඛණ්ඩනිමිත්තා නාම ගහොති. අපරාපි 

ඛණ්ඩනිමිත්තා නාම යා අනිමිත්තුපගං තචසාරරුක්ඛං වා ඛාණුකං වා
පංසුපුඤ්ජවාලිකාපුඤ්ජානං වා අඤ්ඤතරං අන්තරා එකං නිමිත්තං කත්වා

සම්මතා. ඡායානිමිත්තා නාම පබ්බතච්ඡායාදීනං යංකිඤ්චි ඡායංනිමිත්තං

කත්වාසම්මතා. අනිමිත්තා නාමසබ්ගබනසබ්බංනිමිත්තානිඅකිත්ගතත්වා 

සම්මතා.  හිසීකම ඨිතසම්මතා නාම නිමිත්තානි කිත්ගතත්වා නිමිත්තානං
බහිඨිගතනසම්මතා. 

නදියාසමුද්කද ාතස්සකරසම්මතා නාම එගතසුනදිආදීසුසම්මතා.සා
හිඑවංසම්මතාපි‘‘සබ්බා, භික්ඛගව, නදීඅසීමා, සබ්ගබොසමුද්ගෙොඅසීගමො, 
සබ්ගබොජාතස්සගරොඅසීගමො’’ති(මහාව.148) වචනගතොඅසම්මතාව ගහොති. 

සීමායසීමංසම්භින්දන්කතනසම්මතා නාමඅත්තගනො සීමායපගරසංසීමං
සම්භින්ෙන්ගතන සම්මතා. සගච හි ගපොරාණකස්ස විහාරස්ස පුරත්ථිමාය
දිසායඅම්ගබොගචවජම්බූචාතිද්ගවරුක්ඛාඅඤ්ඤමඤ්ඤංසංසට්ඨවිටපා 
ගහොන්ති, ගතසු අම්බස්ස පච්ඡිමදිසාභාගග ජම්බූ, විහාරසීමා ච ජම්බුං
අන්ගතො කත්වාඅම්බංකිත්ගතත්වාබද්ධාගහොති, අථපච්ඡාතස්සවිහාරස්ස
පුරත්ථිමාය දිසායවිහාගරකගතසීමංබන්ධන්තාභික්ඛූතංඅම්බංඅන්ගතො

කත්වාජම්බුං කිත්ගතත්වාබන්ධන්ති, සීමායසීමංසම්භින්නාගහොති. සීමාය

සීමං අජ්කඣොත්ථරන්කතන සම්මතා නාම අත්තගනො සීමාය පගරසං සීමං
අජ්ගඣොත්ථරන්ගතන සම්මතා.සගචහිපගරසංබද්ධසීමංසකලංවාතස්සා
පගෙසං වා අන්ගතො කත්වා අත්තගනො සීමං සම්මන්නති, සීමාය සීමා
අජ්ගඣොත්ථරිතා නාම ගහොතීති. ඉති ඉමාහි එකාෙසහි විපත්තිසීමාහි
වජ්ජිතාතිඅත්ගථො. 

තිසම්පත්තිසංයුතාති නිමිත්තසම්පත්ති, පරිසාසම්පත්ති, 
කම්මවාචාසම්පත්තීති ඉමාහි තීහි සම්පත්තීහි සමන්නාගතා. තත්ථ 

නිමිත්තසම්පත්තියුත්තා නාම ‘‘පබ්බතනිමිත්තං, පාසාණනිමිත්තං, 
වනනිමිත්තං, රුක්ඛනිමිත්තං, මග්ගනිමිත්තං, වම්මිකනිමිත්තං, 
නදිනිමිත්තං, උෙකනිමිත්ත’’න්ති (මහාව. 138) එවං වුත්ගතසු අට්ඨසු
නිමිත්ගතසු තස්මිංතස්මිංදිසාභාගගයථාලද්ධානිනිමිත්තුපගානිනිමිත්තානි
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‘‘පුරත්ථිමාය දිසාය කිං නිමිත්තං? පබ්බගතො, භන්ගත, එගසො පබ්බගතො
නිමිත්ත’’න්තිආදිනානගයන සම්මාකිත්ගතත්වාසම්මතා. 

පරිසාසම්පත්තියුත්තා නාම සබ්බන්තිගමනපරිච්ගඡගෙනචතූහිභික්ඛූහි
සන්නිපතිත්වා යාවතිකා තස්මිං ගාමගඛත්ගත බද්ධසීමං වා
නදිසමුද්ෙජාතස්සගර වා අගනොක්කමිත්වා ඨිතා භික්ඛූ, ගත සබ්ගබ
හත්ථපාගසවාකත්වා, ඡන්ෙංවාආහරිත්වාසම්මතා. 

ෙම්මවාචාසම්පත්තියුත්තා නාම‘‘සුණාතු ගම, භන්ගතසඞ්ගඝො, යාවතා
සමන්තා නිමිත්තා කිත්තිතා’’තිආදිනා (මහාව. 139) නගයන වුත්තාය
පරිසුද්ධායඤත්තිදුතියකම්මවාචායසම්මතා. එවංඑකාෙසවිපත්තිසීමාගයො 
අතික්කමිත්වා තිවිධසම්පත්තියුත්තා නිමිත්ගතන නිමිත්තං ඝගටත්වා
සම්මතාසීමා බද්ධසීමාතිගවදිතබ්බා. 

2553-4. ඛණ්ඩසමානසංවාසඅවි්පවාසා ආෙගයො ආදිභූතා, ආදිම්හි වා

යාසංසීමානංතා ඛණ්ඩසමානසංවාසාවිප්පවාසාදී, තාසං, තාහිවාපගභගෙො 

ඛණ්ඩසමානසංවාසාදිගභගෙො, තගතො ඛණ්ඩසමානසංවාසාදිකභදකතො, 
ඛණ්ඩසීමා, සමානසංවාසසීමා, අවි්පවාසසීමාති ඉමාසං සීමානං එතාහි වා
කරණභූතාහි, ගහතුභූතාහි වා ජාගතන විභාගගනාති වුත්තං ගහොති.
සමානසංවාසාවි්පවාසානමන්තගර ඛණ්ඩා පරිච්ඡින්නා තාහි අසඞ්කරා 

සීමා ඛණ්ඩසීමා නාම. සමානසංවාගසහි භික්ඛූහි එකගතො උගපොසථාදිගකො

සංවාගසො එත්ථ කරීයතීති සමානසංවාසා නාම. අවිප්පවාසාය ලක්ඛණං

‘‘බන්ධිත්වා’’තිආදිනා වක්ඛති. ඉති  ද්ධා තිධා වුත්තාති එවං බද්ධසීමා
ති්පගභොවුත්තා. 

උදකුක්කඛපාති ගහතුම්හි නිස්සක්කවචනං. සත්තන්නං අබ්භන්තරානං

සමාහාරා සත්තබ්භන්තරා, තගතොපි ච. අබද්ධාපි තිවිධාති සම්බන්ගධො. 

තත්ථාති තාසු තීසු අබද්ධසීමාසු.  ාමපරිච්කඡකදොති සබ්බදිසාසු සීමං 
පරිච්ඡින්දිත්වා ‘‘ඉමස්ස පගෙසස්ස එත්තගකො කගරො’’ති එවං කගරන
නියමිගතො ගාම්පගෙගසො. යථාහ – ‘‘යත්තගක පගෙගස තස්ස ගාමස්ස
ගභොජකා බලිං හරන්ති, ගසො පගෙගසො අ්ගපො වා ගහොතු මහන්ගතො වා, 
‘ගාමසීමා’ත්ගවවසඞ්ඛයං ගච්ඡති.යම්පිඑකස්මිංගයවගාමක්ගඛත්ගතඑකං
පගෙසං ‘අයං විසුං ගාගමො ගහොතූ’ති පරිච්ඡින්දිත්වා රාජා කස්සචි ගෙති, 
ගසොපිවිසුංගාමසීමාගහොතිගයවා’’ති(මහාව. අට්ඨ.147). 

‘‘ගාමපරිච්ගඡගෙො’’තිඉමිනාචනගරපරිච්ගඡගෙොචසඞ්ගහිගතො.යථාහ
– ‘‘ගාමග්ගහගණනගචත්ථනගරම්පිගහිතගමවගහොතී’’ති (මහාව.අට්ඨ.
147). නිගමසීමාය විසුංගයව වුත්තත්තා තස්සා ඉධ සඞ්ගගහො න

වත්තබ්ගබො.වුත්තඤ්හි පාළියං ‘‘යංගාමංවානිගමංවාඋපනිස්සායවිහරති.
යා තස්ස වා ගාමස්ස ගාමසීමා, නිගමස්ස වා නිගමසීමා, අයං තත්ථ
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සමානසංවාසා එකුගපොසථා’’ති (මහාව. 147). ඉමිස්සා විසුංගයව
ලක්ඛණස්සවුත්තත්තාගාමසීමාලක්ඛගණගනවඋපලක්ඛිතා. 

2555. ‘‘ ාතස්සකර’’තිආදීසුජාතස්සරාදීනංලක්ඛණංඑවංගවදිතබ්බං
– ගයො පනගකනචිඛණිත්වාඅකගතොසයංජාගතොගසොබ්ගභොසමන්තගතො
ආගගතන උෙගකන පූරිගතො තිට්ඨති, යත්ථ නදියං වක්ඛමාන්පකාගර

වස්සකාගල උෙකං සන්තිට්ඨති, අයං  ාතස්සකරො නාම. ගයොපි නදිං වා
සමුද්ෙං වා භින්දිත්වා නික්ඛන්තඋෙගකන ඛණිගතො ගසොබ්ගභො එතං

ලක්ඛණංපාපුණාති, අයම්පි  ාතස්සකරොගයව. සමුද්කදො පාකගටොගයව. 

යස්සා ධම්මිකානං රාජූනං කාගල අන්වඩ්ඪමාසං අනුෙසාහං 
අනුපඤ්චාහංඅනතික්කමිත්වාගෙගවවස්සන්ගතවලාහගකසුවිගතමත්ගතසු
ගසොතං පච්ඡිජ්ජති, අයං නදිසඞ්ඛයං න ගච්ඡති. යස්සා පන ඊදිගස
සුවුට්ඨිකාගල වස්සානස්සචතුමාගසගසොතංනපච්ඡිජ්ජති, යත්ථතිත්ගථන

වා අතිත්ගථන වා සික්ඛාෙරණීකය ආගතලක්ඛගණන තිමණ්ඩලං
පටිච්ඡාගෙත්වා අන්තරවාසකං අනුක්ඛිපිත්වා උත්තරන්තියා භික්ඛුනියා
එකද්වඞ්ගුලමත්තම්පි අන්තරවාසගකො ගතමියති, අයං සමුද්ෙං වා පවිසතු

තළාකංවා, පභවගතොපට්ඨාය නදී නාම. 

සමන්තකතොති සමන්තා. මජ්ඣිමස්සාති ථාමමජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස. 

උදකුක්කඛකපොති වක්ඛමාගනන නගයන ථාම්පමාගණන ඛිත්තස්ස
උෙකස්ස වා වාලුකාය වා පතිතට්ඨාගනනපරිච්ඡින්ගනො අන්ගතොපගෙගසො.
යථා අක්ඛධුත්තා ොරුගුළං ඛිපන්ති, එවං උෙකං වා වාලුකං වා හත්ගථන
ගගහත්වාථාමමජ්ඣිගමනපුරිගසනසබ්බථාගමන ඛිපිතබ්බං, තත්ථයත්ථ

එවං ඛිත්තං උෙකං වා වාලුකා වා පතති, අයං උදකුක්කඛකපො නාමාති. 

උදකුක්කඛපසඤ්ඤිකතොති‘‘උෙකුක්ගඛගපො’’තිසල්ලක්ඛිගතො. 

2556. අ ාමකෙ අරඤ්කඤති විඤ්ඣාටවිසදිගස ගාමරහිගත

මහාඅරඤ්ගඤ. සමන්තකතොසත්කතවබ්භන්තරාතිඅත්තගනොඨිතට්ඨානගතො 
පරික්ඛිපිත්වා සත්ගතව අබ්භන්තරා යස්සා සීමාය පරිච්ගඡගෙො, අයං 
සත්තබ්භන්තරනාමිකාසීමානාම. 

2557. ගුළුක්කඛපනකයනාති අක්ඛධුත්තකානං 

ොරුගුළුක්ඛිපනාකාගරන. උදකුක්කඛපොති උෙකුක්ගඛපසදිසවගසන. 

2558. ඉමාසං ද්වින්නං සීමානං වඩ්ඪනක්කමං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘අබ්භන්තරූදකුක්කඛපා, ඨිකතොොසා පරං සියු’’න්ති. ඨිකතොොසා පරන්ති
පරිසායඨිතට්ඨානගතොපරං, පරිසපරියන්තගතොපට්ඨාය සත්තබ්භන්තරාච
මිනිතබ්බා, උෙකුක්ගඛගපොචකාතබ්ගබොතිඅත්ගථො. 
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494 
පටුන 

2559-60. අන්කතොපරිච්කඡකදතිඋෙකුක්ගඛගපනවාසත්තබ්භන්තගරහි
වා පරිච්ඡින්ගනොකාසස්ස අන්ගතො. හත්ථපාසං විහාය ඨිගතො වා පරං
තත්තකංපරිච්ගඡෙං අනතික්කම්මඨිගතොවාතිගයොජනා, සීමන්තරිකත්ථාය
ඨගපතබ්බං එකං උෙකුක්ගඛපං වා සත්තබ්භන්තරං එව වා අනතික්කම්ම
ඨිගතොතිඅත්ගථො. 

ෙම්මං විකෙොකපතීති අන්ගතො ඨිගතො කම්මස්ස වග්ගභාවකරණගතො, 
බහි තත්තකං පගෙසං අනතික්කමිත්වා ඨිගතො අඤ්ඤස්ස සඞ්ඝස්ස 
ගණපූරණභාවං ගච්ඡන්ගතො සීමාය සඞ්කරභාවකරගණන කම්මං

විගකොගපති. ඉති යස්මා අට්ඨකථානගයො, තස්මා කසො අන්ගතොසීමාය
හත්ථපාසංවිජහිත්වා ඨිගතොහත්ථපාගසවාකාතබ්ගබො, සීමන්තරිකත්ථාය

පරිච්ඡින්ගනොකාසගතො  හි වා කාතබ්ගබො. තත්තකං පරිච්ගඡෙං
අනතික්කමිත්වාඨිගතො යථාඨිගතොවසගචඅඤ්ඤස්සකම්මස්සගණපූරගකො
නගහොති, කම්මංනගකොගපතීති ගගහතබ්බං. 

2561-2. සණ්ඨානන්ති තිගකොටිසණ්ඨානං. නිමිත්තන්ති

පබ්බතාදිනිමිත්තං. දිසකිත්තනන්ති ‘‘පුරත්ථිමාය දිසාය කිං

නිමිත්ත’’න්තිආදිනා දිසාකිත්තනං. පමාණන්ති තිගයොජනපරමං පමාණං. 

කසොකධත්වාති යස්මිං ගාමක්ගඛත්ගත සීමං බන්ධති, තත්ථ වසන්ගත 
උපසම්පන්නභික්ඛූ බද්ධසීමවිහාගර වසන්ගත සීමාය බහි ගන්තුං අෙත්වා, 
අබද්ධසීමවිහාගරවසන්ගතහත්ථපාසංඋපගනතබ්ගබ හත්ථපාසංගනත්වා
අවගසගස බහිසීමාය කත්වා සබ්බමග්ගගසු ආරක්ඛං විෙහිත්වාති වුත්තං

ගහොති. සීමන්තිඛණ්ඩසීමං. 

කීදිසන්ති ආහ ‘‘තිකෙොණ’’න්තිආදි. පණවූපමන්ති පණවසණ්ඨානං
මජ්ගඣසංඛිත්තංඋභයගකොටියාවිත්ථතං. ‘‘විතානාකාරංධනුකාකාර’’න්ති 

ආොර-සද්ගෙො පච්ගචකං ගයොගජතබ්ගබො. ධනුොොරන්ති

ආගරොපිතධනුසණ්ඨානං, ‘‘මුදිඞ්ගූපමං සකටූපම’’න්ති උපමා-සද්ගෙො

පච්ගචකං ගයොගජතබ්ගබො. මුදිඞ්ගූපමන්තිමජ්ගඣවිත්ථතංඋභයගකොටියා 
තනුකං තුරියවිගසසං මුදිඞ්ගන්ති වෙන්ති, තාදිසන්ති අත්ගථො. සීමං
බන්ගධයයාති ගයොජනා. 

2563. පබ්බතාදිනිමිත්තුපගනිමිත්තානිෙස්ගසතුමාහ ‘‘පබ් ත’’න්තිආදි.
ඉති අට්ඨ නිමිත්තානි දීපගයති ගයොජනා. තගත්රවං සඞ්ගඛපගතො
නිමිත්තුපගතා ගවදිතබ්බා – සුද්ධපංසුසුද්ධපාසාණඋභයමිස්සකවගසන

(කඞ්ඛා.අට්ඨ.නිොනවණ්ණනා; මහාව.අට්ඨ. 138) තිවිගධොපිහි පබ් කතො 
හත්ථි්පමාණගතො පට්ඨාය උද්ධං නිමිත්තුපගගො, තගතො ඔමකතගරො න
වට්ටති. අන්ගතොසාගරහි වා අන්ගතොසාරමිස්සගකහි වා රුක්ගඛහි

චතුපඤ්චරුක්ඛමත්තම්පි වනං නිමිත්තුපගං, තගතො ඌනතරං න වට්ටති. 

පාසාණනිමිත්කත අයගුළම්පි පාසාණසඞ්ඛයගමවගච්ඡති, තස්මාගයොගකොචි
පාසාගණො උක්කංගසන හත්ථි්පමාණගතො ඔමකතරං ආදිං කත්වා
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ගහට්ඨිමපරිච්ගඡගෙන ද්වත්තිංසපලගුළපිණ්ඩපරිමාගණො නිමිත්තුපගගො, න 

තගතොඛුද්ෙකතගරො.පිට්ඨිපාසාගණොපනඅතිමහන්ගතොපිවට්ටති. රක්කඛො 
ජීවන්ගතොගයවඅන්ගතොසාගරොභූමියංපතිට්ඨිගතොඅන්තමගසො උබ්ගබධගතො
අට්ඨඞ්ගුගලො පරිණාහගතො සූචිෙණ්ඩ්පමාගණොපි නිමිත්තුපගගො, නතගතො

ඔරං වට්ටති. මග්ක ො ජඞ්ඝමග්ගගො වා ගහොතු සකටමග්ගගො වා, ගයො
විනිවිජ්ඣිත්වා ද්ගව තීණි ගාමක්ගඛත්තානි ගච්ඡති, තාදිගසො
ජඞ්ඝසකටසත්ගථහි වළඤ්ජියමාගනොගයව නිමිත්තුපගගො, අවළඤ්ගජො න
වට්ටති. ගහට්ඨිමපරිච්ගඡගෙන තංදිවසං ජාගතො අට්ඨඞ්ගුලුබ්ගබගධො

ගගොවිසාණමත්ගතොපි වම්මිකෙො නිමිත්තුපගගො, තගතො ඔරං න වට්ටති. 

උදෙං යංඅසන්ෙමානංආවාටගපොක්ඛරණිතළාකජාතස්සරගලොණිසමුද්ොදීසු 
ඨිතං, තං ආදිං කත්වා අන්තමගසො තඞ්ඛණංගයව පථවියං ඛගත ආවාගට
ඝගටහි ආහරිත්වා පූරිතම්පි යාව කම්මවාචාපරිගයොසානා සණ්ඨහනකං
නිමිත්තුපගං, ඉතරං සන්ෙමානකං, වුත්තපරිච්ගඡෙකාලං අතිට්ඨන්තං, 

භාජනගතං වා න වට්ටති. යා අබද්ධසීමාලක්ඛගණ නදී වුත්තා, සා
නිමිත්තුපගා, අඤ්ඤාන වට්ටතීති. 

2564. කතසූතිනිද්ධාරගණභුම්මං. තීණීති නිද්ධාරිතබ්බෙස්සනං, ඉමිනා
එකං වා ද්ගව වා නිමිත්තානින වට්ටන්තීති ෙස්ගසති. යථාහ – ‘‘සා එවං
සම්මන්නිත්වාබජ්ඣමානාඑගකන, ද්වීහිවානිමිත්ගතහි අබද්ධාගහොතී’’ති

(මහාව.අට්ඨ.138). සකතනාපීතිඑත්ථ පි-සද්ගෙොසම්භාවනායංෙට්ඨබ්ගබො, 
ගතනවීසතියා, තිංසායවා නිමිත්ගතහිවත්තබ්බගමවනත්ථීතිදීගපති. 

2565. තිගයොජනං පරං උක්කට්ගඨො පරිච්ගඡගෙො එතිස්සාති 

තිකයො නපරා. ‘‘වීසතී’’තිආදීනංසඞ්ඛයාගන, සඞ්ගඛයගයයචවත්තනගතො

ඉධ සඞ්ඛයාගන වත්තමානං වීසති-සද්ෙං ගගහත්වා එෙවීසති භික්ඛූනන්ති
භින්නාධිකරණනිද්ගෙගසොකගතොති ෙට්ඨබ්බං. ‘‘එකවීසති’’න්ති වත්තබ්ගබ
ගාථාබන්ධවගසන නිග්ගහීතගලොගපො, වීසතිවග්ගකරණීයපරමත්තා
සඞ්ඝකම්මස්ස කම්මාරගහන සද්ධිං භික්ඛූනං එකවීසතිං ගණ්හන්තීති
අත්ගථො, ඉෙඤ්ච නිසින්නානං වගසන වුත්තං. ගහට්ඨිමන්තගතො හි යත්ථ
එකවීසති භික්ඛූ නිසීදිතුං සක්ගකොන්ති, තත්තගක පගෙගස සීමං බන්ධිතුං
වට්ටතීති. 

2566. යා උක්කට්ඨායපියාචගහට්ඨිමායපිගකසග්ගමත්තගතොපිඅධිකා

වාඌනා වා, එතා ද්කවපි සීමාගයො ‘‘අසීමා’’තිආදිච්චබන්ධුනා වුත්තාති 
ගයොජනා. 

2567. සමන්තකතො සබ් කමව නිමිත්තං කිත්කතත්වාති
පුබ්බදිසානුදිසාදීසු පරිගතො සබ්බදිසාසු යථාලද්ධං නිමිත්ගතොපගං
සබ්බනිමිත්තං ‘‘විනයධගරන පුච්ඡිතබ්බං ‘පුරත්ථිමාය දිසාය කිං
නිමිත්ත’න්ති? ‘පබ්බගතො, භන්ගත’ති. පුන විනයධගරන ‘එගසො පබ්බගතො

නිමිත්ත’’න්තිආදිනා (මහාව. අට්ඨ. 138) අට්ඨෙථායං වුත්තනගයන
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නිමිත්ගතන නිමිත්තං ඝගටත්වා කිත්ගතත්වා. ඤත්ති දුතියා යස්සාති
විග්ගගහො, ‘‘සුණාතු ගම, භන්ගත සඞ්ගඝො, යාවතා සමන්තා නිමිත්තා

කිත්තිතා’’තිආදිනා (මහාව. 139) පදභා කන වුත්ගතන ඤත්තිදුතිගයන

කම්ගමනාතිඅත්ගථො. අරහති පගහොති විනයධගරොතිඅධි්පාගයො. 

2568.  න්ධිත්වාතියථාවුත්තලක්ඛණනගයනසමානසංවාසසීමංපඨමං 

බන්ධිත්වා. අනන්තරන්තිකිච්චන්තගරනබයවහිතං අකත්වා, කාලක්ගඛපං
අකත්වාති වුත්තං ගහොති, සීමං සමූහනිතුකාමානං පච්චත්තිකානං ඔකාසං

අෙත්වාති අධි්පාගයො. පච්ඡාති සමානසංවාසසම්මුතිගතො පච්ඡා.
චීවරාවි්පවාසකං සම්මන්නිත්වානයාබද්ධා, සා‘‘අවි්පවාසා’’තිවුච්චතීති
ගයොජනා. 

තත්ථ චීවරාවිප්පවාසෙං සම්මන්නිත්වාන යා  ද්ධාති ‘‘සුණාතු ගම, 
භන්ගත සඞ්ගඝො, යා සා සඞ්ගඝන සීමා සම්මතා සමානසංවාසා 
එකුගපොසථා…ගප.… ඨගපත්වා ගාමඤ්ච ගාමූපචාරඤ්ච, ඛමති සඞ්ඝස්ස, 
තස්මාතුණ්හී, එවගමතංධාරයාමී’’ති(මහාව.144) වුත්තනගයනචීවගරන 

අවි්පවාසං සම්මන්නිත්වා යා බද්ධා. සා අවිප්පවාසාති වුච්චතීති තත්ථ
වසන්තානං භික්ඛූනං චීවගරන වි්පවාසනිමිත්තාපත්තියා අභාවගතො තථා
වුච්චති, ‘‘අවි්පවාසසීමා’’තිවුච්චතීතිවුත්තංගහොති. 

2569. ‘‘යා කාචි නදිලක්ඛණ්පත්තා නදී නිමිත්තානි කිත්ගතත්වා
‘එතංබද්ධසීමංකගරොමා’ති කතාපිඅසීමාවගහොතී’’තිආදිකං(මහාව.අට්ඨ.

147) අට්ඨෙථානයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘නදී…කප.… න කවොත්ථරතී’’ති, න

පත්ථරති සීමාභාගවනබයාපිනීනගහොතීති අත්ගථො. කතකනවාතිගයනන 

ගවොත්ථරති, ගතගනවකාරගණන. අබ්රවීති ‘‘සබ්බා, භික්ඛගව, නදී අසීමා, 
සබ්ගබො සමුද්ගෙො අසීගමො, සබ්ගබො ජාතස්සගරො අසීගමො’’ති (මහාව. 147) 
අගවොච. 

සීමාකථාවණ්ණනා. 

2570. අට්ඨමියාපි උගපොසථගවොහාරත්තා දිනවගසන උගපොසථානං
අතිගරකත්ගතපි ඉධ අධි්ගපගතගයව උගපොසගථ ගගහත්වා ආහ 

‘‘නකවවා’’ති. 

2571-3. ගත සරූපගතො ෙස්ගසතුමාහ ‘‘චාතුද්දකසො…කප.… 

ෙම්කමනුකපොසථා’’ති. චතුද්ෙසන්නං පූරගණො චාතුද්දකසො. පන්නරසන්නං

පූරගණො පන්නරකසො. යොපන කෙොසම් ක්ඛන්ධකෙ (මහාව.451ආෙගයො)
ආගතනගයන භින්ගන සඞ්ගඝ ඔසාරිගත තස්මිං භික්ඛුස්මිං සඞ්ගඝො තස්ස
වත්ථුස්ස වූපසමාය සඞ්ඝසාමග්ගිං කගරොති, තො ‘‘තාවගෙව උගපොසගථො
කාතබ්ගබො, පාතිගමොක්ඛං උද්දිසිතබ්බ’’න්ති (මහාව. 475) වචනගතො

ඨගපත්වා චාතුද්ෙසපන්නරගස අඤ්ගඤොපි ගයො ගකොචි දිවගසො සාමග්ගී 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො මහාවග්ගගො 
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උකපොසකථොති. එත්ථ ඉති-සද්ගෙො ලුත්තනිද්දිට්ගඨො. චාතුද්ෙගසො, 

පන්නරගසො, සාමග්ගීචඋගපොසගථොතිඑගතතගයොපිඋගපොසථා දිවකසකනව 

නිද්දිට්ඨා දිවගසගනවවුත්තාතිගයොජනා. 

සඞ්කඝඋකපොසකථොති සඞ්ගඝන කාතබ්බඋගපොසගථො. 

 කණපුග් ලුකපොසකථොති එත්ථාපි එගසවනගයො. සාධයසාධනලක්ඛණස්ස 
සම්බන්ධස්ස ලබ්භමානත්තා ‘‘සඞ්ගඝ’’තිආදීසු සාමිවචන්පසඞ්ගග
භුම්මනිද්ගෙගසො. උගපොසගථො සාගධයො කම්මභාවගතො, සඞ්ඝගණපුග්ගලා
සාධනංකාරකභාවගතො. 

සුත්තස්ස උද්ගෙගසො සුත්තුද්කදකසො, සුත්තුද්ගෙගසොති අභිධානං නාමං

යස්සගසො සුත්තුද්කදසාභිධාකනො. ෙම්කමනාතිකිච්චවගසන. 

2574. ‘‘අධිට්ඨාන’’න්ති වාච්චලිඞ්ගමගපක්ඛිත්වා ‘‘නිද්දිට්ඨ’’න්ති
නපුංසකනිද්ගෙගසො. වාච්චලිඞ්ගා හි තබ්බාෙගයොති පාතිගමොක්ගඛො
නිද්දිට්ගඨො, පාරිසුද්ධිනිද්දිට්ඨාති පුමිත්ථිලිඞ්ගගනගයොගජතබ්බා. 

2575. වුත්තාති ‘‘පඤ්චිගම, භික්ඛගව, පාතිගමොක්ඛුද්ගෙසා, නිොනං 
උද්දිසිත්වා අවගසසං සුගතන සාගවතබ්බං, අයං පඨගමො
පාතිගමොක්ඛුද්ගෙගසො’’තිආදිනා (මහාව. 150) ගෙසිතා, සයඤ්ච ගතසඤ්ච

උද්ගෙගස සඞ්ගඛපගතො ෙස්ගසතුමාහ ‘‘නිදාන’’න්තිආදි. සාකවතබ් න්ති

එත්ථ ‘‘සුගතනා’’තිගසගසො. කසසෙන්තිඅනුද්දිට්ඨට්ඨානං– 

‘‘සුණාතු ගම, භන්ගත සඞ්ගඝො…ගප.… ආවිකතා හිස්ස ඵාසු
ගහොතීති ඉමං නිොනං උද්දිසිත්වා ‘උද්දිට්ඨං ගඛො ආයස්මන්ගතො
නිොනං, තත්ථායස්මන්ගත පුච්ඡාමි කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, දුතියම්පි
පුච්ඡාමි…ගප.… එවගමතං ධාරයාමී’ති වත්වා ‘උද්දිට්ඨං ගඛො
ආයස්මන්ගතො නිොනං. සුතා ගඛො පනායස්මන්ගතහි චත්තාගරො
පාරාජිකා ධම්මා…ගප.… අවිවෙමාගනහි සික්ඛිතබ්බ’’න්ති (මහාව.
අට්ඨ.150) – 

අට්ඨෙථාය වුත්තනගයනඅවගසසංසුගතන සාගවතබ්බං. 

2576. කසකසසුපීති උද්දිට්ඨාගපක්ඛාය ගසගසසු පාරාජිකුද්ගෙසාදීසුපි. 

‘‘අයකමව නකයො කඤකයයො’’ති සාමඤ්ගඤන වුත්ගතපි ‘‘විත්ථාගරගනව
පඤ්චගමො’’ති වචනගතො විත්ථාරුද්ගෙගස ‘‘සාගවතබ්බං තු ගසසක’’න්ති 
අයං නගයො න ලබ්භති. ‘‘සාගවතබ්බං තු ගසසක’’න්ති වචනගතො
පාරාජිකුද්ගෙසාදීසුයස්මිං වි්පකගතඅන්තරාගයොඋ්පජ්ජති, ගතනසද්ධිං
අවගසසං සුගතන සාගවතබ්බං. නිොනුද්ගෙගස පන අනුද්දිට්ගඨ සුගතන
සාගවතබ්බං නාම නත්ථි. භික්ඛුනිපාතිගමොක්ගඛ අනියතුද්ගෙසස්ස

පරිහීනත්තා ‘‘භික්ඛුනීනඤ්චචත්තාකරො’’තිවුත්තං. උද්කදසා නවිකමපනාති
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භික්ඛූනංපඤ්ච, භික්ඛුනීනංචත්තාගරොතිඋභගතොපාතිගමොක්ගඛඉගම නව
උද්ගෙසාවුත්තාතිඅත්ගථො. 

2577. උකපොසකථති සඞ්ඝුගපොසගථ. අන්තරායන්ති රාජන්තරායාදිකං
ෙසවිධං අන්තරායං. යථාහ – ‘‘රාජන්තරාගයො ගචොරන්තරාගයො
අගයන්තරාගයො උෙකන්තරාගයො මනුස්සන්තරාගයො අමනුස්සන්තරාගයො
වාළන්තරාගයොසරීසපන්තරාගයො ජීවිතන්තරාගයොබ්රහ්මචරියන්තරාගයො’’ති
(මහාව.150). 

තත්ථ සගච භික්ඛූසු ‘‘උගපොසථං කරිස්සාමා’’ති (මහාව. අට්ඨ. 150) 

නිසින්ගනසුරාජාආගච්ඡති, අයං රා න්තරාකයො. ගචොරා ආගච්ඡන්ති, අයං 

කචොරන්තරාකයො. ෙවොගහො ආගච්ඡතිවා, ආවාගසවාඅග්ගිඋට්ඨහති, අයං 

අ යන්තරාකයො. ගමගඝො වා උට්ගඨති, ඔගඝො වා ආගච්ඡති, අයං 

උදෙන්තරාකයො. බහූ මනුස්සාආගච්ඡන්ති, අයං මනුස්සන්තරාකයො. භික්ඛුං 

යක්ගඛො ගණ්හාති, අයං අමනුස්සන්තරාකයො. බයග්ඝාෙගයො චණ්ඩමිගා

ආගච්ඡන්ති, අයං වාෙන්තරාකයො. භික්ඛුං ස්පාෙගයො ඩංසන්ති, අයං 

සරීසපන්තරාකයො. භික්ඛුගිලාගනොවා ගහොති, කාලංවාකගරොති, ගවරිගනො

වාතංමාගරතුංගණ්හන්ති, අයං ජීවිතන්තරාකයො. මනුස්සාඑකංවාබහුංවා

භික්ඛූබ්රහ්මචරියා චාගවතුකාමාගණ්හන්ති, අයං බ්රහ්මචරියන්තරාකයො. 

‘‘කචවා’’ති ඉමිනා අන්තරාගයව අන්තරායසඤ්ඤිනා විත්ථාරුද්ගෙගස

අකගතපි අනාපත්තීති දීගපති. අනුද්කදකසොති විත්ථාගරන අනුද්ගෙගසො. 

නිවාරිකතොති ‘‘න, භික්ඛගව, අසති අන්තරාගය සංඛිත්ගතන පාතිගමොක්ඛං 
උද්දිසිතබ්බ’’න්තිආදිනා (මහාව. 150) පටිසිද්ගධො. ඉමිනා ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛගව, සති අන්තරාගය සංඛිත්ගතන පාතිගමොක්ඛං උද්දිසිතු’’න්ති
(මහාව.150) ඉෙම්පි විභාවිතංගහොති. 

2578. තස්සාති පාතිගමොක්ඛස්ස. ඉස්සරණස්ස ගහතුමාහ 

‘‘‘කථරාකධයය’න්ති පාඨකතො’’ති. කථරාකධයයන්ති ගථරාධීනං, 

ගථරායත්තන්ති අත්ගථො. පාඨකතොති පාළිවචනගතො. ‘‘ගයො තත්ථ භික්ඛු
බයත්ගතො පටිබගලො, තස්සාගධයයං පාතිගමොක්ඛ’’න්ති (මහාව. 155) 

වචනගතො ආහ ‘‘අවත්තන්කතනා’’තිආදි. අවත්තන්කතනාති අන්තමගසො

ද්ගවපිඋද්ගෙගසඋද්දිසිතුංඅසක්ගකොන්ගතන.ගථගරනගයො අජ්ඣිට්කඨො, 

එවමජ්ඣිට්ඨස්ස යස්ස පන ගථරස්ස, නවස්ස, මජ්ඣිමස්ස වා කසො 

පාතිගමොක්ගඛො වත්තති පගුගණොගහොති, ගසොඉස්සගරොතිසම්බන්ගධො. 

අජ්ඣිට්කඨොති ‘‘ත්වං, ආවුගසො, පාතිගමොක්ඛංඋද්දිසා’’තිආණත්ගතො, 
ඉමිනා අනාණත්තස්ස උද්දිසිතුං සාමත්ථියා සතිපි අනිස්සරභාගවො දීපිගතො
ගහොති. යථාහ – ‘‘සගච ගථරස්ස පඤ්ච වා චත්තාගරො වා තගයො වා 
පාතිගමොක්ඛුද්ගෙසා නාගච්ඡන්ති, ද්ගව පන අඛණ්ඩා සුවිසො වාචුග්ගතා
ගහොන්ති, ගථරායත්ගතොව පාතිගමොක්ගඛො. සගච පන එත්තකම්පි විසෙං
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කාතුංනසක්ගකොති, බ්යත්තස්ස භික්ඛුගනොආයත්ගතො ගහොතී’’ති (මහාව.
අට්ඨ.155). 

2579. උද්දිසන්කතති පාතිගමොක්ඛුද්ගෙසගක පාතිගමොක්ඛං

උද්දිසන්ගත. සමාවාතිආවාසිගකහිගණගනනසමාවා. අප්පා වාතිඌනා

වා. ආ ච්ඡන්ති සකච පනාති සගච පන ආගන්තුකා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති. 

කසසෙන්ති අනුද්දිට්ඨට්ඨානං. 

2580. උද්දිට්ඨමත්කතති උද්දිට්ඨක්ඛගණගයව කථාරම්භගතො
පුබ්බගමව. ‘‘වා’’ති ඉෙං එත්ථාපි ගයොගජතබ්බං, ඉමිනා අවුත්තං

‘‘අවුට්ඨිතාය වා’’තිඉමං වික්පං සම්පිණ්ගඩති. අවුට්ඨිතාය පරිසායාති ච 
භික්ඛුපරිසාය අඤ්ඤමඤ්ඤං සුඛකථාය නිසින්නායගයවාති අත්ගථො. 

පරිසායාති එත්ථ ‘‘එකච්චායා’’ති ච ‘‘සබ්බායා’’ති ච ගසගසො. භික්ඛූනං
එකච්චායපරිසායවුට්ඨිතායවාසබ්බායපරිසායවුට්ඨිතායවාතිගයොජනා. 

කතසන්ති වුත්ත්පකාරානං ආවාසිකානං. මූකලති සන්තිගක. පාරිසුද්ධි
කාතබ්බාති ගයොජනා. ‘‘ඉධ පන, භික්ඛගව…ගප.… ආගච්ඡන්ති බහුතරා, 
ගතහි, භික්ඛගව, භික්ඛූහි පුන පාතිගමොක්ඛං උද්දිසිතබ්බ’’න්ති වුත්තනයං

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘සකච  හූ’’ති. එත්ථ ‘‘පුන පාතිගමොක්ඛං උද්දිසිතබ්බ’’න්ති
ගසගසො. සබ්බවික්ගපසු පුබ්බකිච්චං කත්වා පුන පාතිගමොක්ඛං
උද්දිසිතබ්බන්තිඅත්ගථො.අයං පගනත්ථගසසවිනිච්ඡගයො– 

‘‘පන්නරගසොවාසිකානං, ඉතරානංසගචතගරො; 
සමාගනතගරනුවත්තන්තු, පුරිමානංසගචධිකා; 
පුරිමාඅනුවත්තන්තු, ගතසංගසගසපයයංනගයො. 

‘‘පාටිපගෙොවාසිකානං, 
ඉතරානංඋගපොසගථො; 
සමගථොකානංසාමග්ගිං, 
මූලට්ඨාගෙන්තුකාමගතො. 

බහිගන්ත්වානකාතබ්ගබො, 
ගනොගචගෙන්තිඋගපොසගථො; 
ගෙයයානිච්ඡායසාමග්ගී, 
බහූසුබහිවාවගජ. 

‘‘පාටිපගෙගන්තුකානං, එවගමවඅයංනගයො; 
සාගවයයසුත්තංසඤ්චිච්ච, අස්සාගවන්තස්ස දුක්කටන්ති. 

2581. විනිද්දිට්ඨස්සාති ආණත්තස්ස, ඉමිනා ඉතගරසං අනාපත්තීති 
දීගපති.ඉධ‘‘අගිලානස්සා’’තිගසගසො.ගථගරනආණාගපන්ගතන‘‘කිඤ්චි
කම්මං කගරොන්ගතො වා සොකාලගමව එගකො වා භාරනිත්ථරණගකො වා



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො මහාවග්ගගො 
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සරභාණකධම්මකථිකාදීසුඅඤ්ඤතගරොවාන උගපොසථාගාරසම්මජ්ජනත්ථං
ආණාගපතබ්ගබො, අවගසසාපනවාගරනආණාගපතබ්බා’’ති(මහාව. අට්ඨ.

159) අට්ඨෙථාය වුත්තවිධිනා ආණාගපතබ්ගබො. සගච ආණත්ගතො
සම්මජ්ජනිං තාවකාලිකම්පි න ලභති, සාඛාභඞ්ගං ක්පියං කාගරත්වා 
සම්මජ්ජිතබ්බං.තම්පිඅලභන්තස්සලද්ධක්පියංගහොති. 

ආසනපඤ්ඤාපනාණත්තියම්පි වුත්තනගයගනව ආණාගපතබ්ගබො.
ආණාගපන්ගතන ච සගච උගපොසථාගාගර ආසනානි නත්ථි, 
සඞ්ඝිකාවාසගතොපි ආහරිත්වාපඤ්ඤගපත්වාපුනආහරිතබ්බානි.ආසගනසු
අසතිකටසාරගකපිතට්ටිකාගයොපි පඤ්ඤගපතුංවට්ටති, තට්ටිකාසුපිඅසති
සාඛාභඞ්ගානි ක්පියං කාගරත්වා පඤ්ඤගපතබ්බානි, ක්පියකාරකං
අලභන්තස්සලද්ධක්පියංගහොති. 

පදීපකරගණපි වුත්තනගයගනවආණාගපතබ්ගබො. ආණාගපන්ගතන ච 
‘‘අසුකස්මිං නාම ඔකාගස ගතලං වා වට්ටි වා කපල්ලිකා වා අත්ථි, තං
ගගහත්වා කගරොහී’’තිවත්තබ්ගබො.සගචගතලාදීනිනත්ථි, භික්ඛාචාගරනපි 
පරිගයසිතබ්බානි. පරිගයසිත්වා අලභන්තස්ස ලද්ධක්පියං ගහොති. අපිච
කපාගල අග්ගිපිජාගලතබ්ගබො. 

2582. දීපන්ති එත්ථ ‘‘ජාගලත්වා’’ති ගසගසො. අථ වා ‘‘කත්වා’’ති

ඉමිනා ච ගයොගජතබ්බං.  ණඤත්තිං ඨකපත්වාති ‘‘සුණන්තු ගම, 
ආයස්මන්තා, අජ්ජුගපොසගථො පන්නරගසො, යොයස්මන්තානං පත්තකල්ලං, 
මයං අඤ්ඤමඤ්ඤං පාරිසුද්ධිඋගපොසථංකගරයයාමා’’ති එවං ගණඤත්තිං

නික්ඛිපිත්වා. ෙත්තබ්ක ො තීහුකපොසකථොති තීහි භික්ඛූහි උගපොසගථො
කාතබ්ගබො. තීසු ගථගරන එකංසං උත්තරාසඞ්ගං කත්වා උක්කුටිකං
නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගගහත්වා ද්ගව එවං තික්ඛත්තුගමව වත්තබ්ගබො
‘‘පරිසුද්ගධො අහං, ආවුගසො, ‘පරිසුද්ගධො’තිමං ධාගරථා’’ති (මහාව. 168). 
දුතිගයන, තතිගයන ච යථාක්කමං ‘‘පරිසුද්ගධො අහං, භන්ගත, 
‘පරිසුද්ගධො’තිමංධාගරථා’’තිතික්ඛත්තුගමවවත්තබ්බං. 

2583. පුබ්බකිච්චාදීනි කත්වා ඤත්තිං අට්ඨගපත්වා ගථගරන නගවො
එවංතික්ඛත්තුගමව වත්තබ්ගබො‘‘පරිසුද්ගධොඅහං, ආවුගසො, ‘පරිසුද්ගධො’ති
මං ධාගරහී’’ති(මහාව.168), නගවනගථගරොපි‘‘පරිසුද්ගධොඅහං, භන්ගත, 
‘පරිසුද්ගධො’ති මං ධාගරථා’’ති (මහාව. 168) තික්ඛත්තුං වත්තබ්ගබො.
ඉමස්මිං පන වාගර ඤත්තියා අට්ඨපනඤ්ච ‘‘ධාගරහී’’ති
එකවචනනිද්ගෙගසො චාති එත්තගකොව විගසගසොති තං අනාදියිත්වා 

පුග්ගගලන කාතබ්බං උගපොසථවිධිං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘පුබ් කිච්චං 

සමාකපත්වා, අධිට්කඨයය පකනෙකෙො’’ති. අධිට්කඨයයාති ‘‘අජ්ජ ගම
උගපොසගථො, පන්නරගසො’ති වා ‘චාතුද්ෙගසො’ති වා අධිට්ඨාමී’’ති

අධිට්ගඨයය. අස්සාති අවසාගනවුත්තපුග්ගලංසන්ධායඑකවචනනිද්ගෙගසො.
යථාවුත්ගතො සඞ්ගඝොපි තගයොපි ද්ගවපි අත්තගනො අත්තගනො අනුඤ්ඤාතං



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො මහාවග්ගගො 
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උගපොසථං අන්තරායං විනා සගච න කගරොන්ති, එවගමව 
ආපත්තිමාපජ්ජන්තීතිගවදිතබ්ගබො. 

2584-5. ඉොනි ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛගව, උගපොසථකම්මානි, 
අධම්ගමනවග්ගං උගපොසථකම්ම’’න්තිආදිනා(මහාව.149) නගයනවුත්තං

කම්මචතුක්කං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘අධම්කමන ච වග්ක නා’’තිආදි. අධම්ගමන
වග්ගගන කම්මං, අධම්මගතො සමග්ගගන කම්මං, ධම්ගමන වග්ගගන
කම්මං, ධම්මගතො සමග්ගගන කම්මන්ති එතානි චත්තාරි උගපොසථස්ස

කම්මානීති ජිගනො අබ්රවීති ගයොජනා. චතූස්වපි පකනකතසූති එගතසු චතූසු

කම්ගමසු පන. චතුත්ථන්ති ‘‘සමග්ගගන ච ධම්මගතො’’ති වුත්තං චතුත්ථං
උගපොසථකම්මං‘‘ධම්මකම්ම’’න්ති අධි්ගපතං. 

2586-7. තානි කම්මානි විභාගවතුමාහ ‘‘අධම්කමනිධා’’තිආදි. ඉධ 

ඉමස්මිං සාසගන එත්ථ එගතසු චතූසු උගපොසගථසු. අධම්ගමන වග්ගගො

උගපොසගථො කතගමොති කගථතුකාමතාපුච්ඡා. යත්ථ යස්සං එකසීමායං
භික්ඛුගනො චත්තාගරොවසන්තීතිගයොජනා. 

තත්ර එකස්සපාරිසුද්ධිංආනයිත්වාගතතගයො ජනා පාරිසුද්ධිං උගපොසථං
කගරොන්තිගච, එවංකගතොඋගපොසගථො අධම්ගමොවග්ගුගපොසගථොනාමාති
ගයොජනා, එකසීමට්ගඨහි චතූහි සඞ්ඝුගපොසගථ කාතබ්ගබ ගණුගපොසථස්ස

කතත්තා අධම්කමො ච සඞ්ඝමජ්ඣං විනා ගණමජ්ඣං පාරිසුද්ධියා

අගමනගතොතස්සහත්ථපාසංඅනුපගමගනන වග්ක ො ච ගහොතීතිඅත්ගථො. 

2588. අධම්කමන සමග්ක ොති එත්ථ ‘‘උගපොසගථො කතගමො’’ති
අනුවත්ගතතබ්බං. ‘‘භික්ඛුගනො එකගතො’’ති පෙච්ගඡගෙො. ‘‘ගහොති
අධම්මිගකො’’ති පෙච්ගඡගෙො. චතූහි සමග්ගගහි සඞ්ඝුගපොසගථ කාතබ්ගබ

ගණුගපොසථකරණං අධම්කමො, හත්ථපාසුපගමනගතො සමග්ක ො ගහොති. 

2589-90. ගයො උගපොසගථොධම්ගමනවග්ගගො ගහොති, ගසොකතගමොති

ගයොජනා. යත්ථ යස්සං එකසීමායං චත්තාගරො භික්ඛුගනො වසන්ති, තත්ර
එකස්ස පාරිසුද්ධිංආනයිත්වා ගත තගයො ජනා පාතිගමොක්ඛං උද්දිසන්ගත
ගච, ධම්ගමනවග්ගගොඋගපොසගථොගහොතීතිගයොජනා. එකසීමට්ගඨහිචතූහි

සඞ්ඝුගපොසථස්ස කතත්තා ධම්කමො, එකස්ස හත්ථපාසං අනුපගමගනන 

වග්ක ො චගහොතීතිඅත්ගථො. 

2591. ගයො ධම්මගතොසමග්ගගො, ගසොකතගමොතිගයොජනා. ඉධ ඉමස්මිං
සාසගන චත්තාගරොභික්ඛුගනොඑකගතොපාතිගමොක්ඛංඋද්දිසන්තිගච, අයං

ධම්මගතො සමග්ගගො උගපොසගථොති මකතො අධි්ගපගතොති ගයොජනා. චතූහි

සඞ්ඝුගපොසථස්ස කතත්තා ධම්කමො, එකස්සාපි හත්ථපාසං අවිජහගනන 

සමග්ක ොතිඅධි්පාගයො. 
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2592. වග්ක  සඞ්ගඝ වග්ගගොති සඤ්ඤිගනො, සමග්ක  ච සඞ්ගඝ
වග්ගගොති සඤ්ඤිගනො උභයත්ථ විමතිස්ස වා උගපොසථං කගරොන්තස්ස
දුක්කටං ආපත්තිගහොතීතිගයොජනා. 

2593. කභදාධිප්පායකතොති ‘‘නස්සන්ගතගත, විනස්සන්ගතගත, ගකො
ගතහිඅත්ගථො’’තිඑවංගභෙපුගරක්ඛාරතාය‘‘උගපොසථං කගරොන්තස්සා’’ති

ආගනත්වා ගයොගජතබ්බං. තස්ස භික්ඛුගනො ථුල්ලච්චයං කහොති 
අකුසලබලවතාය ච ථුල්ලච්චයං ගහොතීති. යථාහ – 
‘‘ගභෙපුගරක්ඛාරපන්නරසගක අකුසලබලවතාය ථුල්ලච්චයං වුත්ත’’න්ති

(මහාව. අට්ඨ. 176). වග්ක  වා සමග්ක  වා සඞ්ගඝ සමග්ගගො ඉති
සඤ්ඤිගනො උගපොසථං කගරොන්තස්ස අනාපත්තීති ගයොජනා. අවගසගසො
පගනත්ථ වත්තබ්බවිනිච්ඡගයො පවාරණවිනිච්ඡයාවසාගන
‘‘පාරිසුද්ධි්පොගනනා’’තිආදීහි (වි. වි. 2642) එකගතො වත්තුමිච්ඡන්ගතන
නවුත්ගතො. 

2594-5. ‘‘උක්ඛිත්කතනා’’තිආදිකානි කරණවචනන්තානි පොනි
‘‘සහා’’ති ඉමිනාසද්ධිං ‘‘උගපොසගථොනකාතබ්ගබො’’තිපගෙනපච්ගචකං

ගයොගජතබ්බානි. උක්ඛිත්කතනාති ආපත්තියා අෙස්සගන උක්ඛිත්තගකො, 
ආපත්තියා අ්පටිකම්ගම උක්ඛිත්තගකො, පාපිකාය දිට්ඨියා
අ්පටිනිස්සග්ගග උක්ඛිත්තගකොති තිවිගධන උක්ඛිත්ගතන. එගතසු හි
තිවිගධ උක්ඛිත්තගක සති උගපොසථං කගරොන්ගතො සඞ්ගඝො පාචිත්තියං
ආපජ්ජති. 

‘‘ හට්කඨනා’’තිඉමිනාතිත්ථිගයොපි සඞ්ගහිගතො. කසකසහිසහධම්මිහීති
භික්ඛුනී, සික්ඛමානා, සාමගණගරො, සාමගණරීති චතූහි සහධම්මිගකහි. 

චුතනික්ඛිත්තසික්කඛහීතිඑත්ථචුගතොචනික්ඛිත්තසික්ගඛොචාති විග්ගගහො. 

චුකතො නාම අන්තිමවත්ථුං අජ්ඣාපන්නගකො. නික්ඛිත්තසික්කඛො නාම
සික්ඛාපච්චක්ඛාතගකො. 

එොදසහීති පණ්ඩගකො, ගථයයසංවාසගකො, තිත්ථියපක්කන්තගකො, 
තිරච්ඡානගගතො, මාතුඝාතගකො, පිතුඝාතගකො, අරහන්තඝාතගකො, 
භික්ඛුනිදූසගකො, සඞ්ඝගභෙගකො, ගලොහිතු්පාෙගකො, 
උභගතොබයඤ්ජනගකොතිඉගමහිඑකාෙසහිඅභබ්ගබහි. 

සභාගාපත්තිගකන වා සහ උගපොසගථො න කාතබ්ගබො, පාරිවුත්ගථන
ඡන්ගෙන උගපොසගථොනකාතබ්ගබො, කගරොගතොදුක්කටංගහොතීතිගයොජනා.
එවං උක්ඛිත්තවජ්ජිගතසු සබ්බවික්ගපසු දුක්කටගමව ගවදිතබ්බං. ‘‘යං
ද්ගවපි ජනා විකාලගභොජනාදිනා සභාගවත්ථුනා ආපත්තිං ආපජ්ජන්ති, 
එවරූපාවත්ථුසභාගා ‘සභාගා’තිවුච්චතී’’ති (මහාව.අට්ඨ.169) වචනගතො 

‘‘සභා ාපත්තී’’ති වත්ථුසභාගාපත්තිගයවගගහතබ්බා. 
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උගපොසථදිවගස සබ්ගබොව සඞ්ගඝො සගච සභාගාපත්තිං ආපන්ගනො
ගහොති, 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛගව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාගස තෙහුගපොසගථ
සබ්ගබොසඞ්ගඝොසභාගංආපත්තිංආපන්ගනොගහොති, ගතහි, භික්ඛගව, 
භික්ඛූහි එගකො භික්ඛු සාමන්තා ආවාසා සජ්ජුකං පාගහතබ්ගබො
‘ගච්ඡාවුගසො, තංආපත්තිං පටිකරිත්වාආගච්ඡ, මයං ගතසන්තිගක
තංආපත්තිංපටිකරිස්සාමා’ති.එවඤ්ගචතං ලගභථ, ඉච්ගචතංකුසලං.
ගනො ගච ලගභථ, බයත්ගතන භික්ඛුනා පටිබගලන සඞ්ගඝො
ඤාගපතබ්ගබො – ‘සුණාතුගම, භන්ගතසඞ්ගඝො, අයංසබ්ගබොසඞ්ගඝො
සභාගංආපත්තිංආපන්ගනො, යො අඤ්ඤංභික්ඛුංසුද්ධංඅනාපත්තිකං
පස්සිස්සති, තො තස්ස සන්තිගක තං ආපත්තිං පටිකරිස්සතී’’ති
(මහාව.171) ච, 

ගවමතිගකොගචගහොති, 

‘‘සුණාතු ගම, භන්ගත සඞ්ගඝො, අයං සබ්ගබො සඞ්ගඝො සභාගාය
ආපත්තියා ගවමතිගකො, යො නිබ්ගබමතිගකො භවිස්සති, තො තං
ආපත්තිං පටිකරිස්සතී’’ති(මහාව.171) ච, 

වුත්තනගයනඋගපොසගථොකාතබ්ගබො. 

එත්ථ ච සජ්ඣුෙන්ති තෙගහවාගමනත්ථාය.  ණුකපොසථාදීසුපි එගසව

නගයො. වුත්තඤ්හි අට්ඨෙථා ණ්ඨිපකද ‘‘යථා සඞ්ගඝො සභාගං ආපත්තිං
ආපජ්ජිත්වා සුද්ධංඅලභිත්වා ‘යොසුද්ධංපස්සිස්සති, තොතස්සසන්තිගක
තං ආපත්තිං පටිකරිස්සතී’ති වත්වා උගපොසථං කාතුං ලභති, එවං ද්වීහිපි
අඤ්ඤමඤ්ඤං ආගරොගචත්වා උගපොසථං කාතුං වට්ටති. එගකනාපි
‘පරිසුද්ධං ලභිත්වා පටිකරිස්සාමී’ති ආගභොගං කත්වා කාතුං වට්ටති

කිරා’’ති. කිරාතිගචත්ථඅනුස්සවත්ගථ ෙට්ඨබ්ගබො, නපනාරුචියං. 

පාරිවුත්කථනඡන්කදනාතිඡන්ෙං ආහරිත්වාකම්මංකාතුංනිසින්ගනනපි
‘‘අසුභලක්ඛණතාදිනා ගකනචි කාරගණන න කරිස්සාමී’’ති විස්සට්ගඨ
ඡන්ගෙසගචපුනකරිස්සති, පුනඡන්ෙපාරිසුද්ධිං ආහරිත්වාකාතබ්බං.යථාහ
– ‘‘එතස්මිංපාරිවාසිගයපුනඡන්ෙපාරිසුද්ධිං අනාගනත්වාකම්මංකාතුංන
වට්ටතී’’ති(මහාව.අට්ඨ.1167). 

2596. අකදකසත්වා පනාපත්තින්ති ආපන්නං ආපත්තිං අගෙගසත්වා. 

නාවිෙත්වාන කවමතින්ති ‘‘අහං, භන්ගත, සම්බහුලාසු ආපත්තීසු 
ගවමතිගකො, යො නිබ්ගබමතිගකො භවිස්සාමි, තො තා ආපත්තිගයො

පටිකරිස්සාමී’’ති විමතිං අනාගරොගචත්වා. ‘‘යදා නිබ්ක මතිකෙොති එත්ථ
සගච පගනස නිබ්ගබමතිගකො න ගහොති, වත්ථුං කිත්ගතත්වාව ගෙගසතුං

වට්ටතී’’ති (මහාව. අට්ඨ. 169) අන්ධෙට්ඨෙථායං වුත්තං. තත්රායං
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ගෙසනාවිධි– සගච ගමඝච්ඡන්ගනසූරිගය ‘‘කාගලොනුගඛො, විකාගලො’’ති 
ගවමතිගකො භුඤ්ජති, ගතනභික්ඛුනා ‘‘අහං, භන්ගත, ගවමතිගකොභුඤ්ජිං, 
සගචකාගලො අත්ථි, සම්බහුලා දුක්කටාආපත්තිගයොආපන්ගනොම්හි. ගනො
ගච අත්ථි, සම්බහුලා පාචිත්තියාපත්තිගයො ආපන්ගනොම්හී’’ති එවං වත්ථුං
කිත්ගතත්වා ‘‘අහං, භන්ගත, යා තස්මිං වත්ථුස්මිං සම්බහුලා දුක්කටා වා
පාචිත්තියා වා ආපත්තිගයො ආපන්ගනො, තා තුම්හමූගල පටිගෙගසමී’’ති
වත්තබ්බං.එගසවනගයොසබ්බාපත්තීසූති. 

 ණ්ඨිපකදසු පගනවං විනිච්ඡගයො වුත්ගතො – ‘‘අහං, ආවුගසො, 
ඉත්ථන්නාමායආපත්තියාගවමතිගකො, යොනිබ්ගබමතිගකොභවිස්සාමි, තො 
තංආපත්තිංපටිකරිස්සාමී’තිවත්වාඋගපොසගථොකාතබ්ගබො, පාතිගමොක්ඛං
ගසොතබ්බ’’න්ති (මහාව. 170) වචනගතො යාව නිබ්ගබමතිගකො න ගහොති, 
තාව සභාගාපත්තිං පටිග්ගගහතුං න ලභති. අඤ්ගඤසඤ්ච කම්මානං
පරිසුද්ගධොනාමගහොති.‘‘පුනනිබ්ගබමතිගකොහුත්වා ගෙගසතබ්බගමවා’’ති
(කඞ්ඛා. අභි. ටී. නිොනවණ්ණනා) ගනව පාළියං, න අට්ඨකථායං අත්ථි, 
ගෙසිගතපනනගෙොගසො.‘‘ඉගතොවුට්ඨහිත්වාතංආපත්තිංපටිකරිස්සාමී’’ති 
(මහාව.170) එත්ථාපිඑගසවනගයොති. 

2597. උකපොසකථති දිනකාරකකත්තබ්බාකාරවගසන පන්නරසී, 
සඞ්ඝුගපොසගථො, සුත්තුද්ගෙගසොති ඉගමහි තීහි ලක්ඛගණහි සමන්නාගගත

උගපොසගථ. සභික්ඛුම්හාචආවාසාති‘‘යස්මිංඋගපොසගථකිච්ච’’න්තිආදිනා 
වක්ඛමාන්පකාරා සභික්ඛුකා ආවාසා. ඉධ ‘‘අනාවාසා’’ති ගසගසො. 

ආවාකසො වා අනාවාකසො වාති එත්ථ ‘‘අභික්ඛුගකො වා නානාසංවාසගකහි

සභික්ඛුගකොවා’’තිච න න්තබ්ක ොතිඑත්ථ‘‘අඤ්ඤත්ර සඞ්ගඝනඅඤ්ඤත්ර

අන්තරායා’’තිචගසගසො. ‘‘අනාවාකසො’’ති උගෙොසිතාෙගයොවුත්තා.භික්ඛුනා
උගපොසගථ සභික්ඛුම්හා ආවාසා වා අනාවාසා වා අභික්ඛුගකො වා
නානාසංවාසගකහි සභික්ඛුගකො වා ආවාගසො වා අනාවාගසො වා අඤ්ඤත්ර

සඞ්ගඝන අඤ්ඤත්රඅන්තරායා කුදාචනං කොචිපිනගන්තබ්ගබොති ගයොජනා. 

2598. යස්මිං ආවාගස පන උගපොසගථ කිච්චං සගච වත්තති, ගසො
ආවාගසො ‘‘සභික්ඛුගකො නාමා’’ති පකාසිගතොති ගයොජනා, ඉමිනා සගච
යත්ථඋගපොසගථොනවත්තති, ගසොසන්ගතසුපි භික්ඛූසුඅභික්ඛුගකොනාමාති
දීගපති. 

2599. උගපොසථස්ස පගයොජනං, ත්පසඞ්ගගන පවාරණාය ච

නිද්ධාගරතුකාමතායාහ ‘‘උකපොසකථොකිමත්ථායා’’තිආදි. 

2600. පටික්කෙොකසයයාතිනිවාගරයය. අකදන්තස්සපි දුක්ෙටන්තිඑත්ථ
‘‘ගකොගපතුංධම්මිකංකම්ම’’න්තිආගනත්වා සම්බන්ධිතබ්බං. 
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2601. කසො චාති (කඞ්ඛා. අට්ඨ. නිොනවණ්ණනා)
චතුවග්ගාදි්පගභගෙන පඤ්චවිගධො ගසො සඞ්ගඝො ච. ගහට්ඨිමපරිච්ගඡගෙන 

ෙත්තබ් ෙම්මානං වකසන පරිදීපිකතො, න ඡබ්බග්ගාදීනං කාතුං
අයුත්තතාෙස්සනවගසන. 

2602. චතුවග්ගාදිගභෙනිබන්ධනං කම්මං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘පවාරණ’’න්තිආදි. පවාරණඤ්ච තථා අබ්භානඤ්ච උපසම්පෙඤ්ච 
ඨගපත්වාචතුවග්ගගනඅකත්තබ්බංකම්මංනවිජ්ජතීතිගයොජනා. 

2603. මජ්ඣගෙගස උපසම්පො මජ්ඣකදසූපසම්පදා, තං. අබ්භානං, 

මජ්ඣගෙසූපසම්පෙඤ්චවිනා පඤ්චවග්ගගන සබ් ං කම්මංකාතුංවට්ටතීති
ගයොජනා. 

2604. කිඤ්චිපිකම්මංනනකත්තබ්බන්තිගයොජනා, සබ්බම්පිකම්මං
කත්තබ්බගමවාති අත්ගථො. ද්ගව පටිගසධා පකතත්ථං ගමයන්තීති.
වීසතිවග්ගගන සඞ්ගඝන සබ්ගබසම්පි කම්මානං කත්තබ්බභාගව කිමත්ථං

අතිගරකවීසතිවග්ගස්ස ගහණන්ති ආහ ‘‘ඌකන කදොකසොති ඤාකපතුං, 

නාධිකෙඅතිකරෙතා’’ති.යථාවුත්ගත චතුබ්බිගධසඞ්ගඝගණනගතො ඌකන

කදොකසො ගහොති, අධිගකගෙොගසොන ගහොතීතිඤාගපතුං අතිකරෙතාදස්සිතා, 
අතිගරකවීසතිවග්ගසඞ්ගඝො ෙස්සිගතොතිඅධි්පාගයො. 

2605. චතුවග්ගගනකත්තබ්ගබපකතත්තාවචත්තාගරොකම්ම්පත්තාති

දීපිතාති ගයොජනා. ගසසා පකතත්තා ඡන්ොරහාති ගසගසො. පෙතත්තාති 

අනුක්ඛිත්තාගචවඅන්තිමවත්ථුං අනජ්ඣාපන්නාචගගහතබ්බා. කසකසසු

චාතිපඤ්චවග්ගාදීසුපි. 

2606. චතුවග් ාදිෙත්තබ් ෙම්මං අසංවාසපුග්ගලං ගණපූරං කත්වා 
කගරොන්තස්ස දුක්කටං ගහොති. න ගකවලං දුක්කටගමව, කතඤ්ච කම්මං
කු්පතීති ගයොජනා. 

2607. පරිවාසාදීති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන මූලායපටිකස්සනාදීනං ගහණං. 

තත්රට්ඨන්තිපරිවාසාදීසු ඨිතං. ‘‘තථා’’තිඉමිනා‘‘කතංකු්පතිදුක්කට’’න්ති

ඉෙං අනුවත්ගතති. කසසං තූති පරිවාසාදිකම්මගතො අඤ්ඤං පන 

උගපොසථාදිකම්මං. වට්ටතීතිගත පාරිවාසිකාෙගයොගණපූරගකකත්වාකාතුං
වට්ටති. 

උගපොසථක්ඛන්ධකකථාවණ්ණනා. 

වස්සූපනායිකක්ඛන්ධකකථාවණ්ණනා 

2608. වස්සූපනායිකාවුත්තාතිගසගසො. පච්ඡිමාචාතිඑත්ථ ඉති-සද්ගෙො

නිෙස්සගන. වස්සූපනායිොති වස්සූපගමනා. ආලගයො, වචීගභගෙො වා
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කාතබ්ගබො උපගච්ඡතාති ඉමිනා වස්සූපගමන්පකාගරො ෙස්සිගතො.
උපගච්ඡතාආලගයොකත්තබ්ගබො, වචීගභගෙොවාකත්තබ්ගබොතිසම්බන්ගධො. 
උපගච්ඡන්ගතන ච ගසනාසගන අසති ‘‘ඉධ වස්සං වසිස්සාමී’’ති
චිත්තු්පාෙමත්තං වා කාතබ්බං, ගසනාසගන සති ‘‘ඉමස්මිං විහාගර ඉමං
ගතමාසං වස්සං උගපමී’’ති ච ‘‘ඉධ වස්සං උගපමී’’ති ච වචීගභගෙො වා
කාතබ්ගබොතිඅත්ගථො. 

2609. ජානං වස්සූපගමනංඅනුපගච්ඡගතොවාපීතිගයොජනා. කතමාසන්ති

එත්ථ ‘‘පුරිමං වා පච්ඡිමං වා’’ති ගසගසො. චරන්තස්සාපීති එත්ථ 

‘‘චාරික’’න්තිගසගසො.පුරිමංවා කතමාසං පච්ඡිමංවා කතමාසං අවසිත්වාව

චාරිකං චරන්තස්සාපි දුක්කටන්ති ගයොජනා. කතමාසන්ති
අච්චන්තසංගයොගග උපගයොගවචනං. යථාහ – ‘‘න, භික්ඛගව, වස්සං
උපගන්ත්වා පුරිමං වා ගතමාසං පච්ඡිමං වා ගතමාසං අවසිත්වා චාරිකා
පක්කමිතබ්බා, ගයොපක්කගමයය, ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති(මහාව.185). 

2610. රක්ඛස්ස සුසිකරති එත්ථ ‘‘සුද්ගධ’’ති ගසගසො. යථාහ – 
‘‘රුක්ඛසුසිගරති එත්ථ සුද්ගධ රුක්ඛසුසිගරගයව න වට්ටති, මහන්තස්ස
පන රුක්ඛසුසිරස්ස අන්ගතො පෙරච්ඡෙනං කුටිකං කත්වා පවිසනද්වාරං

ගයොගජත්වා උපගන්තුං වට්ටතී’’ති. ‘‘රක්ඛස්ස සුසිකර’’ති ඉමිනා
රුක්ගඛකගෙගසොවිටගපොපිසඞ්ගහිගතො, ගසොපිසුද්ගධොවනවට්ටති.යථාහ– 
‘‘රුක්ඛවිටභියාතිඑත්ථාපිසුද්ගධවිටපමත්ගතන වට්ටති, මහාවිටගපපන
අට්ටකංබන්ධිත්වාතත්ථපෙරච්ඡෙනංකුටිකංකත්වා උපගන්තුංවට්ටතී’’ති
(මහාව.අට්ඨ.203). 

‘‘ඡත්ගතතිඑත්ථාපිචතූසුථම්ගභසුඡත්තංඨගපත්වාආවරණං කත්වා
ද්වාරං ගයොගජත්වා උපගන්තුං වට්ටති, ඡත්තකුටිකා නාගමසා ගහොති. 

චාටියාති එත්ථාපි මහන්ගතන කපල්ගලන ඡත්ගත වුත්තනගයන කුටිං 

කත්වාව උපගන්තුං වට්ටතී’’ති අට්ඨෙථාවචනගතො එවමකතාසු 

සුද්ධඡත්තචාටීසු නිවාරණං ගවදිතබ්බං. ඡවකුටීති ටඞ්කිතමඤ්චාෙගයො
වුත්තා. යථාහ – ‘‘ඡවකුටිකා නාම ටඞ්කිතමඤ්චාදිගභො කුටි, තත්ථ 

උපගන්තුං න වට්ටතී’’ති(මහාව.අට්ඨ.203). 

සුසාගන පන අඤ්ඤං කුටිකං කත්වා උපගන්තුං වට්ටති. ‘‘ඡවසරීරං 
ඣාගපත්වා ඡාරිකාය, අට්ඨිකානඤ්ච අත්ථාය කුටිකා කරීයතී’’ති 

අන්ධෙට්ඨෙථායං ඡවකුටි වුත්තා. ‘‘ටඞ්කිතමඤ්ගචොති 
කසිකුටිකාපාසාණඝරන්ති ලිඛිත’’න්ති (වජිර. ටී. මහාවග්ග 203) 

වජිරබුද්ධිත්කථකරො. චතුන්නංපාසාණානංඋපරිපාසාණංඅත්ථරිත්වා කගතො

ගගගහොපි ‘‘ටඞ්කිතමඤ්කචො’’ති වුච්චති. දීගඝ මඤ්චපාගෙ මජ්ගඣ
විජ්ඣිත්වා අටනිගයො පගවගසත්වා මඤ්චං කගරොන්තීති තස්ස ඉෙං උපරි, 
ඉෙං ගහට්ඨාති නත්ථි, පරිවත්ගතත්වා අත්ථගතොපි තාදිගසොව ගහොති, තං

සුසාගන, ගෙවට්ඨාගනච ඨගපන්ති, අයම්පි ටඞ්කිතමඤ්කචො නාම. 
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2611. ‘‘සති පච්චයගවකල්ගල, සරීරාඵාසුතාය වා’’ති

අවගසසන්තරායානං වක්ඛමානත්තා ‘‘අන්තරාකයො’’ති ඉමිනා
රාජන්තරායාදිෙසවිගධොගගහතබ්ගබො. 

2612-4. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛගව, සත්තන්නං සත්තාහකරණීගයන
අ්පහිගතපි ගන්තුං, පගගව පහිගත භික්ඛුස්ස භික්ඛුනියා සික්ඛමානාය
සාමගණරස්ස සාමගණරියා මාතුයා ච පිතුස්ස චා’’ති (මහාව. 198) 

වුත්තනයංෙස්ගසතුමාහ ‘‘මාතාපිතූන’’න්තිආදි. 

මාතාපිතූනං ෙස්සනත්ථං, පඤ්චන්නං සහධම්මිකානං ෙස්සනත්ථං වා
ගනසං අත්ගථ සති වා ගනසං අන්තගර ගිලානං ෙට්ඨුං වා තදුපට්ඨාකානං
භත්තාදිංපරිගයසනත්ථංවාගනසංභත්තාදිංපරිගයසනත්ථංවාතථාගනසං 

පඤ්චන්නං සහධම්මිකානං අඤ්ඤතරං අනභිරතං උක්කණ්ඨිතං අහං 
ගන්ත්වා වූපකාගසස්සං වා වූපකාසාගපස්සාමි වා ධම්මකථමස්ස

කරිස්සාමීති වා තස්ස පඤ්චන්නං සහධම්මිකානං අඤ්ඤතරස්ස උට්ඨිතං 
උ්පන්නං දිට්ඨිං විගවගචස්සාමි වා විගවචාගපස්සාමි වා ධම්මකථමස්ස
කරිස්සාමීති වා තථා උ්පන්නං කුක්කුච්චං විගනොගෙස්සාමීති වා 
විගනොොගපස්සාමීති වා ධම්මකථමස්ස කරිස්සාමීති වා එවං විනයඤ්ඤුනා
භික්ඛුනා සත්තාහකිච්ගචන අගපසිගතපි ගන්තබ්බං, පගගව පහිගතති
ගයොජනා. 

භත්තාදීති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන ගභසජ්ජපරිගයසනාදිං සඞ්ගණ්හාති.
යථාහ – ‘‘ගිලානභත්තං වා පරිගයසිස්සාමි, ගිලානුපට්ඨාකභත්තං වා
පරිගයසිස්සාමි, ගිලානගභසජ්ජං වා පරිගයසිස්සාමි, පුච්ඡිස්සාමි වා

උපට්ඨහිස්සාමිවා’’ති. වූපොකසස්සන්තියත්ථඅනභිරතිඋ්පන්නා, තගතො
අඤ්ඤත්ථ ගගහත්වාගමිස්සාමීතිඅත්ගථො. 

විකනොකදස්සාමහන්ති වාති එත්ථ වා-සද්ගෙන ‘‘ඉධ පන, භික්ඛගව, 
භික්ඛුගරුධම්මං අජ්ඣාපන්ගනො ගහොතිපරිවාසාරගහො, ගසො ගචභික්ඛූනං
සන්තිගක දූතං පහිගණයය ‘අහඤ්හි ගරුධම්මං අජ්ඣාපන්ගනො
පරිවාසාරගහො, ආගච්ඡන්තුභික්ඛූ, ඉච්ඡාමි භික්ඛූනංආගත’න්ති.ගන්තබ්බං, 
භික්ඛගව, සත්තාහකරණීගයන අ්පහිගතපි, පගගව පහිගත ‘පරිවාසොනං
උස්සුක්කං කරිස්සාමි වා අනුස්සාගවස්සාමි වා ගණපූරගකො වා
භවිස්සාමී’’තිආදිනයං (මහාව. 193) සඞ්ගණ්හාති. එවං සත්තාහකිච්ගචන 
ගච්ඡන්ගතන අන්ගතොඋපචාරසීමාය ඨිගතගනව ‘‘අන්ගතොසත්තාගහ
ආගච්ඡිස්සාමී’’ති ආගභොගං කත්වා ගන්තබ්බං. සගච ආගභොගං අකත්වා
උපචාරසීමංඅතික්කමති, ඡින්නවස්ගසොගහොතීති වෙන්ති. 

2615. ‘‘අයං පගනත්ථ පාළිමුත්තකරත්තිච්ගඡෙවිනිච්ඡගයො’’ති 

අට්ඨෙථාගතං රත්තිච්ගඡෙවිනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘වස්සං 
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උප කතකනත්ථා’’තිආදි. එත්ථාති ඉමස්මිං සත්තාහකිච්චාධිකාගර. අයං
පාළිමුත්තකවිනිච්ඡගයොෙට්ඨබ්ගබොතිඅත්ගථො. 

2616. ‘‘අසුෙං නාම දිවස’’න්තිආදිනා නිමන්තනාකාරං වක්ඛති. 

පුබ් න්ති පඨමං. වට්ටතීති සත්තාහකිච්ගචන ගන්තුං වට්ටති. යථාහ – 
‘‘සගච එකස්මිං මහාවාගස පඨමංගයව කතිකා කතා ගහොති ‘අසුකදිවසං
නාම සන්නිපතිතබ්බ’න්ති, නිමන්තිගතොගයව නාම ගහොති, ගන්තුං
වට්ටතී’’ති (මහාව. අට්ඨ. 199). ‘‘උපාසගකහි ‘ඉමස්මිං නාම දිවගස 
ොනාදීනිකගරොම, සබ්ගබ එව සන්නිපතන්තූ’තිකතිකායපිකතාය ගන්තුං
වට්ටති, නිමන්තිගතොගයවනාමගහොතී’’තිගකචි. 

2617. භණ්ඩෙන්ති අත්තගනො චීවරභණ්ඩං. න වට්ටතීති

සත්තාහකිච්ගචනගන්තුංනවට්ටති. පහිණන්තීතිචීවරගධොවනාදිකම්ගමන
පහිණන්ති. ආචරියුපජ්ඣායානං ආණත්තිගයන ගකනචි අනවජ්ජකිච්ගචන
සත්තාහකරණීගයනගන්තුංවට්ටතීතිඉමිනාවදීපිතං ගහොති. 

2618. උද්කදසාදීනමත්ථායාති පාළිවාචනානි සන්ධාය. ආදි-සද්ගෙන

පරිපුච්ඡාදිං සඞ්ගණ්හාති.  රූනන්ති අගිලානානම්පි ආචරියුපජ්ඣායානං. 

 න්තුංලභතීතිසත්තාහකරණීගයනගන්තුංලභති. පුග් කලොතිපකරණගතො
භික්ඛුංගයවගණ්හාති. 

2619. ආචරිකයොතිනිෙස්සනමත්තං, උපජ්ඣාගයනනිවාරිගතපිඑගසව
නගයො. ‘‘සගච පන නං ආචරිගයො ‘අජ්ජ මා ගච්ඡා’ති වෙති, වට්ටතී’’ති

(මහාව.අට්ඨ.199) අට්ඨෙථානයංෙස්ගසතුමාහ ‘‘රත්තිච්කඡකද අනාපත්ති, 

කහොතීති පරිදීපිතා’’ති. රත්තිච්කඡකදති වස්සච්ගඡෙනිමිත්තං.
‘‘රත්තිච්ගඡගෙ’’තිසබ්බත්ථවස්සච්ගඡගෙොතිසන්නිට්ඨානං කත්වාවෙන්ති, 
එවංසත්තාහකරණීගයනගතංනංඅන්ගතොසත්තාගහගයවපුනආගච්ඡන්තං
සගච ආචරිගයො වා උපජ්ඣාගයො වා ‘‘අජ්ජ මා ගච්ඡා’’ති වෙති, 
සත්තාහාතික්කගමපි අනාපත්තීති අධි්පාගයො, වස්සච්ගඡගෙො පන
ගහොතිගයවාතිෙට්ඨබ්බංසත්තාහස්ස බහිද්ධාවීතිනාමිතත්තා. 

2620. යස්ස ෙස්සචිඤාතිස්සාති මාතාපිතූහි අඤ්ඤස්සඤාතිජනස්ස. 

‘‘ ච්ඡකතො දස්සනත්ථායා’’ති ඉමිනා ගසසඤාතිගකහි ‘‘මයං ගිලානා
භෙන්තානං ආගමනං ඉච්ඡාමා’’ති ච ‘‘උපට්ඨාකකුගලහි ොනං ෙස්සාම, 
ධම්මං ගසොස්සාම, භික්ඛූනං ෙස්සනං ඉච්ඡාමා’’ති ච එවං කත්තබ්බං
නිද්දිසිත්වාදූගතවා ගපසිගතසත්තාහකරණීගයනගච්ඡගතොරත්තිච්ගඡගෙො
ච දුක්කටඤ්ච න ගහොතීති වුත්තං ගහොති. යථාහ ‘‘ඉධ පන, භික්ඛගව, 
භික්ඛුස්ස ඤාතගකො ගිලාගනො ගහොති…ගප.… ගන්තබ්බං, භික්ඛගව, 
සත්තාහකරණීගයනපහිගත, නත්ගවවඅ්පහිගත’’ති(මහාව.199) ච ‘‘ඉධ
පන, භික්ඛගව, උපාසගකන සඞ්ඝං උද්දිස්ස විහාගරො කාරාපිගතො 
ගහොති…ගප.… ඉච්ඡාමි ොනඤ්ච ොතුං ධම්මඤ්ච ගසොතුං භික්ඛූ ච 
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පස්සිතුන්ති.ගන්තබ්බං, භික්ඛගව, සත්තාහකරණීගයනපහිගත, නත්ගවව 
අ්පහිගත’’ති(මහාව.188) ච. 

2621. ‘‘අහං ගාමකං ගන්ත්වා අජ්ගජව ආගමිස්සාමී’’ති ආ ච්ඡං 
ආගච්ඡන්ගතො සගච පාපුණිතුං න සක්ගකොගතව, වට්ටතීති ගයොජනා. 

වට්ටතීති එත්ථ ‘‘අජ්ගජව ආගමිස්සාමී’’ති ගන්ත්වා ආගච්ඡන්තස්ස
අන්තරාමග්ගග සගච අරුණුග්ගමනං ගහොති, වස්සච්ගඡගෙොපි න ගහොති, 
රත්තිච්ගඡෙදුක්කටඤ්චනත්ථීතිඅධි්පාගයො. 

2622. වක ති (මහාව. අට්ඨ. 203) ගගොපාලකානං නිවාසනට්ඨාගන. 

සත්කථති ජඞ්ඝසත්ථසකටසත්ථානං සන්නිවිට්ගඨොකාගස. තීසු ඨාකනසු

භික්ඛුකනො, වස්සච්කඡකද අනාපත්තීතිගතහිසද්ධිං ගච්ඡන්තස්ගසවනත්ථි
ආපත්ති, ගතහි වියුඤ්ජිත්වා ගමගන පන ආපත්තිගයව, පවාගරතුඤ්ච න
ලභති. 

වජාදීසු වස්සං උපගච්ඡන්ගතන වස්සූපනායිකදිවගස ගතන භික්ඛුනා 
උපාසකා වත්තබ්බා ‘‘කුටිකා ලද්ධුං වට්ටතී’’ති. සගච කරිත්වා ගෙන්ති, 
තත්ථ පවිසිත්වා ‘‘ඉධ වස්සං උගපමී’’ති තික්ඛත්තුං වත්තබ්බං. ගනො ගච
ගෙන්ති, සාලාසඞ්ගඛගපන ඨිතසකටස්ස ගහට්ඨා උපගන්තබ්බං. තම්පි
අලභන්ගතනආලගයොකාතබ්ගබො. සත්ගථ පනකුටිකාදීනං අභාගව ‘‘ඉධ
වස්සං උගපමී’’ති වචීගභෙං කත්වා උපගන්තුං න වට්ටති, 

ආලයකරණමත්තගමව වට්ටති. ආලකයො නාම ‘‘ඉධ වස්සං වසිස්සාමී’’ති
චිත්තු්පාෙමත්තං. 

සගචමග්ග්පටිපන්ගනගයවසත්ගථපවාරණදිවගසො ගහොති, තත්ගථව 
පවාගරතබ්බං. අථ සත්ගථො අන්ගතොවස්ගසගයව භික්ඛුනා පත්ථිතට්ඨානං
පත්වා අතික්කමති. පත්ථිතට්ඨාගන වසිත්වා තත්ථ භික්ඛූහි සද්ධිං 
පවාගරතබ්බං.අථාපිසත්ගථොඅන්ගතොවස්ගසගයවඅන්තරාඑකස්මිංගාගම
තිට්ඨති වා වි්පකිරති වා, තස්මිංගයව ගාගම භික්ඛූහි සද්ධිං වසිත්වා
පවාගරතබ්බං, අ්පවාගරත්වාතගතොපරංගන්තුංනවට්ටති. 

නාවාය වස්සං උපගච්ඡන්ගතනාපි කුටියංගයව උපගන්තබ්බං. 
පරිගයසිත්වාඅලභන්ගතආලගයොකාතබ්ගබො. සගචඅන්ගතොගතමාසංනාවා 
සමුද්ගෙගයව ගහොති, තත්ගථව පවාගරතබ්බං. අථ නාවා කූලං ලභති, 
සයඤ්ච පරගතො ගන්තුකාගමො ගහොති, ගන්තුං න වට්ටති. නාවාය
ලද්ධගාගමගයව වසිත්වා භික්ඛූහි සද්ධිං පවාගරතබ්බං. සගචපි නාවා
අනුතීරගමව අඤ්ඤත්ථ ගච්ඡති, භික්ඛු ච පඨමං ලද්ධගාගමගයව 
වසිතුකාගමො, නාවා ගච්ඡතු, භික්ඛුනා තත්ගථව වසිත්වා භික්ඛූහි සද්ධිං 
පවාගරතබ්බං. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො මහාවග්ගගො 
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ඉති වගජ, සත්ගථ, නාවායන්ති තීසු ඨාගනසු නත්ථි වස්සච්ගඡගෙ 
ආපත්ති, පවාගරතුඤ්චලභති. 

2623. සතිපච්චයකවෙල්කලතිපිණ්ඩපාතාදීනං පච්චයානංඌනත්ගත

සති. සරීරාඵාසුතාය වාති සරීරස්ස අඵාසුතාය ආබාගධ වා සති. වස්සං

කඡත්වාපි පක්ෙකමති වස්සච්ගඡෙං කත්වාපි යථාඵාසුකට්ඨානං ගච්ගඡයය. 

අපි-සද්ගෙනවස්සංඅගඡත්වා වස්සච්ගඡෙකාරගණසතිසත්තාහකරණීගයන
ගන්තුම්පිවට්ටතීතිදීගපති. 

2624. කයන කෙනන්තරාකයනාති රාජන්තරායාදීසු ගයන ගකනචි

අන්තරාගයන. කයො භික්ඛුවස්සංගනොපගගතො, ගතනාපිඡින්නවස්ගසනවාපි 

දුතියා වස්සූපනායිකාඋපගන්තබ්බාතිගයොජනා. 

2625-6. සත්තාහන්ති අච්චන්තසංගයොගග උපගයොගවචනං. 

‘‘වීතිනාකමතී’’ති ඉමිනා සම්බන්ගධො. උපගන්ත්වාපි වා බහිද්ධා එව

සත්තාහං වීතිනාගමති ගච. ගයො ගච්ඡති, ගයො ච වීතිනාගමති, තස්ස

භික්ඛුස්ස. පුරිමාපි න විජ් තීති අනුපගතත්තා, ඡින්නවස්සත්තා ච පුරිමාපි
වස්සූපනායිකා න විජ්ජති න ලභති. ඉගමසං ද්වින්නං යථාක්කමං
උපචාරාතික්කගම, සත්තාහාතික්කගමචආපත්තිගවදිතබ්බා. 

පටිස්සකව ච භික්ඛුස්ස, කහොති ආපත්ති දුක්ෙටන්ති ‘‘ඉධ වස්සං
වසථා’’ති වුත්ගත ‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා තස්ස විසංවාගෙ අසච්චාපගන

ආපත්ති ගහොති. කතමාති ආහ ‘‘දුක්ෙට’’න්ති. න ගකවලං එතස්ගසව
විසංවාගෙ ආපත්ති ගහොති, අථ ගඛො ඉතගරසම්පි පටිස්සවානං විසංවාගෙ
ආපත්තිගවදිතබ්බා.යථාහ– ‘‘පටිස්සගවචආපත්ති දුක්කටස්සාතිඑත්ථන
ගකවලං ‘ඉමං ගතමාසං ඉධ වස්සං වසථා’ති එතස්ගසව පටිස්සවස්ස 
විසංවාගෙආපත්ති, ‘ඉමං ගතමාසංභික්ඛංගණ්හථ, උගභොපිමයංඉධ වස්සං
වසිස්සාම, එකගතොව උද්දිසාගපස්සාමා’ති එවමාදිනාපි තස්ස තස්ස
පටිස්සවස්ස විසංවාගෙ දුක්කට’’න්ති (මහාව. අට්ඨ. 207). තඤ්ච ගඛො
පටිස්සවකාගල සුද්ධචිත්තස්ස පච්ඡා විසංවාෙනපච්චයා ගහොති. පඨමං
අසුද්ධචිත්තස්ස පන පටිස්සගව පාචිත්තියං, විසංවාගෙන දුක්කටන්ති
පාචිත්තිගයනසද්ධිංදුක්කටං යුජ්ජති. 

2627. ‘‘වස්සං උපගන්ත්වා පන අරුණං අනුට්ඨාගපත්වා තෙගහව
සත්තාහකරණීගයන පක්කමන්තස්සාපි අන්ගතොසත්තාගහ නිවත්තන්තස්ස

අනාපත්තී’’ති (මහාව. අට්ඨ. 207) අට්ඨෙථාවචනගතො, ‘‘ගකො වාගෙො

වසිත්වා බහි ගච්ඡගතො’’ති වක්ඛමානත්තා ච ‘‘නුට්ඨාකපත්වා

පනාරණ’’න්තිපාගඨො ගගහතබ්ගබො.කත්ථචිගපොත්ථගකසු‘‘උට්ඨාගපත්වා
පනාරුණ’’න්තිපාගඨොදිස්සති, ගසොන ගගහතබ්ගබො. 
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2628. වසිත්වාති ද්වීහතීහං වසිත්වා. යථා වස්සං වසිත්වා අරුණං 
අනුට්ඨාගපත්වාව සත්තාහකරණීගයන ගච්ඡගතො අනාපත්ති, තථා
ගතට්ඨානගතො අන්ගතොසත්තාගහ ආගන්ත්වා පුනපි අරුණං
අනුට්ඨාගපත්වාව සත්තාහකරණීගයන ගච්ඡගතො අනාපත්ති. 
‘‘සත්තාහවාගරන අරුගණො උට්ඨාගපතබ්ගබො’’ති (මහාව. අට්ඨ. 201) 

අට්ඨෙථාවචනං සත්තමාරුගණනපටිබද්ධදිවසංසත්තගමනඅරුගණගනව 
සඞ්ගගහත්වා සත්තමඅරුණබ්භන්තගර අනාගන්ත්වා අට්ඨමං අරුණං බහි 
උට්ඨාගපන්තස්ස රත්තිච්ගඡෙෙස්සනපරං, න සත්තමඅරුණස්ගසව තත්ථ 

උට්ඨාගපතබ්බභාවෙස්සනපරන්ති ගගහතබ්බං සික්ඛාභා නඅට්ඨෙථාය, 
සීහළගණ්ඨිපගෙසුචතථා විනිච්ඡිතත්තා. 

2629. ‘‘ගනොගපති අසතියා’’ති පෙච්ගඡගෙො, කනොකපතීති ‘‘ඉමස්මිං
විහාගරඉමං ගතමාසංවස්සංඋගපමී’’තිවචීගභගෙනනඋපගච්ඡති. 

2630. වුත්තගමවත්ථංසමත්ගථතුමාහ ‘‘නකදොකසොකෙොචි විජ් තී’’ති. 

2631. ‘‘ඉමස්මිං විහාගර ඉමං ගතමාසං වස්සං උගපමී’’ති තික්ඛත්තුං

වචගන නිච්ඡාරිකත එව වස්සං උපගගතො සියාති ගයොජනා. ‘‘නිච්ඡාරිකතව

තික්ඛත්තු’’න්ති ඉෙං උක්කංසවගසන වුත්තං, සකිං, ද්වික්ඛත්තුං වා
නිච්ඡාරිගතපිවස්සූපගගතොනාමගහොතීති.යථාහ– ‘‘ඉමස්මිං විහාගරඉමං 
ගතමාසංවස්සංඋගපමීතිසකිංවාද්වත්තික්ඛත්තුං වාවාචංනිච්ඡාගරත්වාව
වස්සංඋපගන්තබ්බ’’න්ති(මහාව.අට්ඨ.184). 

2632. නවමිගතො පට්ඨාය ගන්තුං වට්ටති, ආගච්ඡතු වා මා වා, 

අනාපත්තී’’ති (මහාව. අට්ඨ. 207) අට්ඨෙථානයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘ආදිං තු

නවමිං ෙත්වා’’තිආදි. නවමිං පභුති ආදිං කත්වා, නවමිගතො පට්ඨායාති

වුත්තං ගහොති.  න්තුං වට්ටතීති සත්තාහකරණීගයගනව ගන්තුං වට්ටති, 
තස්මා පවාරණදිවගසපි තෙගහව ආගන්තුං අසක්කුගණයයට්ඨානං
පවාරණත්ථාය ගච්ඡන්ගතන ලබ්භමාගනන සත්තාහකරණීගයන ගන්තුං 
වට්ටති. ‘‘පවාගරත්වා පන ගන්තුං වට්ටති පවාරණාය
තංදිවසසන්නිස්සිතත්තා’’ති (වජිර. ටී. මහාවග්ග 207) හි 

වජිරබුද්ධිත්කථකරො. ගසො පච්ඡා ආගච්ඡතු වා මා වා, ගෙොගසොන විජ්ජතීති
ගයොජනා. 

වස්සූපනායිකක්ඛන්ධකකථාවණ්ණනා. 

පවාරණක්ඛන්ධකකථාවණ්ණනා 

2633. ‘‘පවාරණා’’තිඉෙං‘‘චාතුද්ෙසී’’තිආදීහිපච්ගචකංගයොගජතබ්බං. 
තස්මිං තස්මිං දිගන කාතබ්බා පවාරණා අගභගෙොපචාගරන තථා වුත්තා. 

සාමග්ගී උගපොසථක්ඛන්ධකකථාවණ්ණනාය වුත්තසරූපාව.
සාමග්ගිපවාරණං කගරොන්ගතහි ච පඨමං පවාරණං ඨගපත්වා පාටිපෙගතො
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පට්ඨාය යාව කත්තිකචාතුමාසිපුණ්ණමා එත්ථන්තගර කාතබ්බා, තගතො

පච්ඡා වා පුගර වා න වට්ටති. කතවාචී ද්කවෙවාචීති ‘‘සුණාතු ගම, 
භන්ගත…ගප.… ගතවාචිකං පවාගරයය, ද්ගවවාචිකං පවාගරයය, 
එකවාචිකං පවාගරයයා’’ති තං තං ඤත්තිං ඨගපත්වා කාතබ්බා පවාරණා 
වුච්චති. 

2634. තීණි ෙම්මානි මුඤ්චිත්වා, අන්කතකනව පවාරකයති
‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛගව, පවාරණකම්මානි, අධම්ගමන වග්ගං
පවාරණකම්මං…ගප.… ධම්ගමන සමග්ගං පවාරණකම්ම’’න්ති (මහාව.
212) වත්වා ‘‘තත්ර, භික්ඛගව, යදිෙං අධම්ගමනවග්ගං පවාරණකම්මං, න, 
භික්ඛගව, එවරූපංපවාරණකම්මංකාතබ්බං…ගප.… තත්ර, භික්ඛගව, යදිෙං
ධම්ගමන සමග්ගං පවාරණකම්මං, එවරූපං, භික්ඛගව, පවාරණකම්මං
කාතබ්බ’’න්තිආදිවචනගතො (මහාව. 212) තීණි අකත්තබ්බානි
පවාරණකම්මානි මුඤ්චිත්වා කාතුං අනුඤ්ඤාගතන චතුත්ගථන
පවාරණකම්ගමන පවාගරයයාති අත්ගථො. තස්ස විභාගගකගෙසං ‘‘පඤ්ච
යස්මිං පනාවාගස’’තිආදිනාවක්ඛති. 

2635. පුබ් කිච්චංසමාකපත්වාති– 

‘‘සම්මජ්ජනීපදීගපොච, උෙකංආසගනනච; 
පවාරණායඑතානි, ‘පුබ්බකරණ’න්තිවුච්චති. 

‘‘ඡන්ෙපාරිසුද්ධිඋතුක්ඛානං, භික්ඛුගණනාචඔවාගෙො; 
පවාරණායඑතානි, ‘පුබ්බකිච්ච’න්තිවුච්චතී’’ති.– 

වුත්තං නවවිධංපුබ්බකිච්චංනිට්ඨාගපත්වා. 

පත්තෙල්කලසමානිකතති– 

‘‘පවාරණායාවතිකාචභික්ඛූකම්ම්පත්තා, 
සභාගාපත්තිගයොචනවිජ්ජන්ති; 
වජ්ජනීයාචපුග්ගලාතස්මිංනගහොන්ති, 
‘පත්තකල්ල’න්තිවුච්චතී’’ති.– 

වුත්ගතචතුබ්බිගධපත්තකල්ගලසගමොධානිගතපරිසමාපිගත. 

ඤත්තිංඨකපත්වාති‘‘සුණාතුගම, භන්ගත සඞ්ගඝො, අජ්ජපවාරණා, යදි
සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්ගඝො පවාගරයයා’’ති (මහාව. 210) එවං
සබ්බසඞ්ගාහිකවගසන ච ‘‘ගතවාචිකං පවාගරයයා’’ති ච ොනාදිකරගණන
ගයභුගයයන රත්තියා ගඛපිතාය ච රාජාදිඅන්තරාගය සති ච තෙනුරූපගතො
‘‘ද්ගවවාචිකං, එකවාචිකං, සමානවස්සිකං පවාගරයයා’’ති ච ඤත්තිං

ඨගපත්වා, තාසංවිගසගසො අට්ඨෙථායං ෙස්සිගතොගයව.යථාහ– 
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‘‘එවඤ්හි වුත්ගත ගතවාචිකඤ්ච ද්ගවවාචිකඤ්ච එකවාචිකඤ්ච
පවාගරතුං වට්ටති, සමානවස්සිකං න වට්ටති. ‘ගතවාචිකං
පවාගරයයා’ති වුත්ගතපනගතවාචිකගමවවට්ටති, අඤ්ඤංනවට්ටති, 
‘ද්ගවවාචිකං පවාගරයයා’ති වුත්ගත ද්ගවවාචිකඤ්ච ගතවාචිකඤ්ච
වට්ටති, එකවාචිකඤ්ච සමානවස්සිකඤ්ච න වට්ටති. ‘එකවාචිකං
පවාගරයයා’ති වුත්ගත පන එකවාචිකද්ගවවාචිකගතවාචිකානි 
වට්ටන්ති, සමානවස්සිකගමවනවට්ටති.‘සමානවස්සික’න්තිවුත්ගත
සබ්බං වට්ටතී’’ති(මහාව.අට්ඨ.210). 

ොතබ් ාති ගථගරන භික්ඛුනා එකංසං උත්තරාසඞ්ගං කරිත්වා
උක්කුටිකංනිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගගහත්වා එවමස්ස වචනීගයො ‘‘සඞ්ඝං, 
ආවුගසො, පවාගරමිදිට්ගඨනවා…ගප.… තතියම්පිආවුගසො, සඞ්ඝංපවාගරමි 
දිට්ගඨන වා…ගප.… පස්සන්ගතො පටිකරිස්සාමී’’ති (මහාව. 210) 
වුත්තනගයන කාතබ්බා. නවගකන භික්ඛුනා එකංසං උත්තරාසඞ්ගං
කරිත්වා…ගප.… තතියම්පි, භන්ගත, සඞ්ඝං පවාගරමිදිට්ගඨනවා…ගප.… 
පස්සන්ගතොපටිකරිස්සාමීති(මහාව.210) වුත්තනගයන කාතබ්බා. 

2636. ගථගරසු පවාගරන්ගතසු ගයො පන නගවො, ගසො සයං යාව
පවාගරති, තාවඋක්කුටිකංනිසීගෙයයාති ගයොජනා. 

2637. චත්තාගරො වා තගයොපි වා එොවාකස එකසීමායං වසන්ති ගච, 

ඤත්තිං වත්වා ‘‘සුණන්තු ගම, ආයස්මන්ගතො, අජ්ජ පවාරණා, 
යොයස්මන්තානං පත්තකල්ලං, මයං අඤ්ඤමඤ්ඤං පවාගරයයාමා’’ති
(මහාව.216) ගණඤත්තිංඨගපත්වාපවාගරයයන්තිගයොජනා. 

පවාකරයුන්ති එත්ථගථගරනභික්ඛුනාඑකංසංඋත්තරාසඞ්ගංකත්වා
උක්කුටිකං නිසීදිත්වාඅඤ්ජලිංපග්ගගහත්වාගතතගයොවාද්ගවවාභික්ඛූ
එවමස්සු වචනීයා ‘‘අහං, ආවුගසො, ආයස්මන්ගත පවාගරමි දිට්ගඨන වා
සුගතනවා පරිසඞ්කාය වා, වෙන්තුමං ආයස්මන්ගතො අනුකම්පංඋපාොය, 
පස්සන්ගතො පටිකරිස්සාමි. දුතියම්පි…ගප.… තතියම්පි අහං, ආවුගසො, 
ආයස්මන්ගතපවාගරමිදිට්ගඨනවාසුගතනවාපරිසඞ්කායවා, වෙන්තුමං
ආයස්මන්ගතො අනුකම්පං උපාොය, පස්සන්ගතො පටිකරිස්සාමී’’ති (මහාව. 
216) පවාගරතබ්බං. නගවනපි ‘‘අහං, භන්ගත, ආයස්මන්ගත පවාගරමි
දිට්ගඨනවාසුගතනවා පරිසඞ්කායවා, වෙන්තුමංආයස්මන්ගතොඅනුකම්පං
උපාොය, පස්සන්ගතො පටිකරිස්සාමි. දුතියම්පි…ගප.… තතියම්පි අහං, 
භන්ගත, ආයස්මන්ගත පවාගරමි දිට්ගඨන වා සුගතන වා පරිසඞ්කාය වා, 
වෙන්තුමංආයස්මන්ගතොඅනුකම්පං උපාොය, පස්සන්ගතොපටිකරිස්සාමී’’ති
පවාගරතබ්බං. 

2638. අඤ්ඤමඤ්ඤං පවාකරයුං, විනා ඤත්තිං දුකව  නා. ගතසු
ගථගරන ‘‘අහං, ආවුගසො, ආයස්මන්තං පවාගරමි දිට්ගඨන වා සුගතන වා
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පරිසඞ්කාය වා, වෙතු මං ආයස්මා අනුකම්පං උපාොය, පස්සන්ගතො
පටිකරිස්සාමි. දුතියම්පි…ගප.… තතියම්පි අහං, ආවුගසො, ආයස්මන්තං
පවාගරමි…ගප.… පටිකරිස්සාමී’’ති(මහාව.217) පවාගරතබ්බං. නගවනපි
‘‘අහං, භන්ගත, ආයස්මන්තං පවාගරමි…ගප.… වෙතු මං ආයස්මා
අනුකම්පංඋපාොය, පස්සන්ගතොපටිකරිස්සාමි.දුතියම්පි…ගප.… තතියම්පි
අහං, භන්ගත, ආයස්මන්තං පවාගරමි…ගප.… පටිකරිස්සාමී’’ති
පවාගරතබ්බං. 

අධිට්කඨයයාති පුබ්බකිච්චං සමාගපත්වා ‘‘අජ්ජ ගම පවාරණා
චාතුද්ෙසී’’ති වා ‘‘පන්නරසී’’ති වා වත්වා ‘‘අධිට්ඨාමී’’ති අධිට්ගඨයය. 
යථාහ ‘‘අජ්ජ ගම පවාරණාති එත්ථ සගච චාතුද්ෙසිකා ගහොති, ‘අජ්ජ ගම
පවාරණාචාතුද්ෙසී’ති, සගචපන්නරසිකා, ‘අජ්ජගමපවාරණාපන්නරසී’ති
එවං අධිට්ඨාතබ්බ’’න්ති (මහාව. අට්ඨ. 218), ඉමිනා 
සබ්බසඞ්ගාහාදිඤත්තීසු ච තස්මිං තස්මිං දිවගස ගසො ගසො ගවොහාගරො
කාතබ්ගබොති දීපිතගමව. 

කසසා සඞ්ඝපවාරණාති පඤ්චහි, අතිගරගකහි වා භික්ඛූහි කත්තබ්බා
පවාරණාසඞ්ඝපවාරණා. 

2639. පවාරිකතති පඨමපවාරණාය පවාරිගත. අනා කතොති ගකනචි
අන්තරාගයන පුරිමිකාය ච පච්ඡිමිකාය ච වස්සූපනායිකාය වස්සං

අනුපගගතො. අවුත්කථොති පච්ඡිමිකාය උපගගතො. වුත්තඤ්හි 

ඛුද්දසික්ඛාවණ්ණනාය ‘‘අවුත්ගථොති පච්ඡිමිකාය උපගගතො 
අපරිනිට්ඨිතත්තා ‘අවුත්ගථො’තිවුච්චතී’’ති.පාරිසුද්ධිඋගපොසථංකගරයයාති
ගයොජනා. එත්ථ‘‘ගතසංසන්තිගක’’තිගසගසො. 

2640-1. යස්මිං පනාවාගස පඤ්ච වා චත්තාගරො වා තගයො වා සමණා
වසන්ති, ගත තත්ථ එගකකස්ස පවාරණං හරිත්වාන සගච අඤ්ඤමඤ්ඤං
පවාගරන්ති, ආපත්තිදුක්කටන්ති ගයොජනා. 

කසසන්ති ‘‘අධම්ගමන සමග්ග’’න්තිආදිකං විනිච්ඡයං. ඉධාති ඉමස්මිං

පවාරණාධිකාගර. බුකධොති විනයධගරො. උකපොසකථ වුත්තනකයනාති 

උගපොසථවිනිච්ඡගයවුත්තක්කගමන. නකයතිජාගනයය. 

2642. සම්පාකදතත්තකනො සුචින්ති අත්තගනො උගපොසථං සම්පාගෙති. 

සබ් ං සාකධතීති උගපොසථාදිසබ්බං කම්මං නි්ඵාගෙති. නත්තකනොති
අත්තගනොඋගපොසථංනනි්ඵාගෙති. 

2643. තස්මාති යස්මාඅත්තගනොසුචිංනසාගධති, තස්මා. උභින්නන්ති

අත්තගනො ච සඞ්ඝස්ස ච. කිච්චසිද්ධත්ථකමවිධාති
උගපොසථාදිකම්මනි්පජ්ජනත්ථං ඉධ ඉමස්මිං උගපොසථකම්මාදිපකරගණ. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො මහාවග්ගගො 

515 
පටුන 

පාරිසුද්ධිපීති එත්ථ පි-සද්ගෙන පවාරණා සඞ්ගහිතා. ගතගනව වක්ඛති
‘‘ඡන්ෙංවා පාරිසුද්ධිංවා, ගගහත්වාවාපවාරණ’’න්ති. 

ඡන්ෙපාරිසුද්ධිපවාරණංගෙන්ගතනසගචසාපත්තිගකොගහොති, ආපත්තිං 
ගෙගසත්වා එකංසං උත්තරාසඞ්ගං කත්වා උක්කුටිකං නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං 
පග්ගගහත්වාඡන්ොදිහාරගකොභික්ඛුවත්තබ්ගබො ‘‘ඡන්ෙං ෙම්මි, ඡන්ෙංගම
හර, ඡන්ෙංගමආගරොගචහී’’ති(මහාව.165), ‘‘පාරිසුද්ධිංෙම්මි, පාරිසුද්ධිං
ගම හර, පාරිසුද්ධිං ගම ආගරොගචහී’’ති (මහාව. 164), ‘‘පවාරණං ෙම්මි, 
පවාරණං ගම හර, පවාරණං ගම ආගරොගචහි, මමත්ථාය පවාගරහී’’ති
(මහාව.213). 

2644. ‘‘ඡන්ගෙො එගකනා’’ති පෙච්ගඡගෙො. එගකන බහූනම්පි ඡන්ගෙො

හාතබ්ගබො, තථා පාරිසුද්ධි හාතබ්බා. පි-සද්ගෙන පවාරණා හාතබ්බාති

ගයොජනා. පරම්පරාහකටොඡන්කදොතිබහූනංවාඑකස්සවාඡන්ොදිහාරකස්ස 

හත්ථගතොඅන්තරාඅඤ්ගඤනගහිතාඡන්ෙපාරිසුද්ධිපවාරණා. විසුද්ධියාන

 ච්ඡති අනවජ්ජභාවාය න පාපුණාති බිළාලසඞ්ඛලිකඡන්ොදීනං
සඞ්ඝමජ්ඣංඅගමගනනවග්ගභාවකරණගතො. 

එත්ථචයථාබිළාලසඞ්ඛලිකායපඨමවලයං දුතියවලයංපාපුණාති, න 
තතියං, එවමිගමපිඡන්ොෙගයොොයගකනයස්සදින්නා, තගතොඅඤ්ඤත්ථන
ගච්ඡතීති බිළාලසඞ්ඛලිකාසදිසත්තා ‘‘බිළාලසඞ්ඛලිකා’’ති වුත්තා. 
බිළාලසඞ්ඛලිකාග්ගහණඤ්ගචත්ථ යාසං කාසඤ්චි සඞ්ඛලිකානං
උපලක්ඛණමත්තන්ති ෙට්ඨබ්බං. 

2645-6. ඡන්ෙං වා පාරිසුද්ධිං වා පවාරණං වා ගගහත්වා
ඡන්ොදිහාරගකො සඞ්ඝම්පත්වා සගච සාමගණරාදිභාවං පටිජාගනයය වා
විබ්භගමයයවාමගරයයවා, තං සබ්බංඡන්ොදිභාවංනාහටංගහොති, සඞ්ඝං

පත්වා එවංසියා සාමගණරාදිභාවංපටිජානන්ගතො, විබ්භන්ගතො, කාලකගතො

වාභගවයය, තංසබ්බං හටං ආනීතංගහොතීතිගයොජනා. 

තත්ථ සාමකණරාදිභාවං වා පටි ාකනයයාති ‘‘අහං
සාමගණගරො’’තිආදිනා භූතං සාමගණරාදිභාවං කගථයය, පච්ඡා

සාමගණරභූමියං පතිට්ඨගහයයාති අත්ගථො. ආදි-සද්ගෙන අන්තිමවත්ථුං 
අජ්ඣාපන්ගනොගහිගතො. 

2647. සඞ්ඝං පත්වාති අන්තමගසො තංතංකම්ම්පත්තස්ස 

චතුවග්ගාදිසඞ්ඝස්ස හත්ථපාසං පත්වාති අත්ගථො. පමත්කතොති පමාෙං

සතිසම්ගමොසං පත්ගතො. සුත්කතොති නිද්දූපගගතො. ඛිත්තචිත්තකෙොති

යක්ඛාදීහි වික්ගඛපමාපාදිතචිත්ගතො. නාකරොකචතීති අත්තගනො ඡන්ොදීනං

ආහටභාවං එකස්සාපි භික්ඛුගනොන කගථති. සඤ්චිච්චාති සඤ්ගචගතත්වා
ජානන්ගතොගයවඅනාෙරිගයො නාගරොගචති, දුක්කටංගහොති. 
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2648. කය කතති ගය ගත භික්ඛූ ගථරා වා නවා වා මජ්ඣිමා වා. 

විපස්සනාති සහචරිගයන සමගථොපි ගය්හති. සමථවිපස්සනා ච ඉධ

තරුණාගයව අධි්ගපතා, තස්මා විපස්සනායුත්තාති එත්ථ තරුණාහි 

සමථවිපස්සනාහි සමන්නාගතාති අත්ගථො. රත්තින්දිවන්ති 

අච්චන්තසංගයොගගඋපගයොගවචනං. අතන්දිතාතිඅනලසා. 

‘‘රත්තින්දිව’’න්ති එත්ථ රත්ති-සද්ගෙන රත්තියාගයව ගහණං, උොහු

එකගෙසස්සාති ආහ ‘‘පුබ් රත්තාපරරත්ත’’න්ති. පුබ්බා ච සා රත්ති චාති 

පුබ් රත්ති, පඨමයාගමො, අපරාච සාරත්ති චාති අපරරත්ති, පච්ඡිමයාගමො, 
පුබ්බරත්තිචඅපරරත්ති චාතිසමාහාරද්වන්ගෙසමාසන්ගතඅ-කාරපච්චයං

කත්වා ‘‘පුබ් රත්තාපරරත්ත’’න්ති වුත්තං. ඉධාපි අච්චන්තසංගයොගග 
උපගයොගවචනං. මජ්ඣිමයාගම කායෙරථවූපසමනත්ථාය සුපනං
අනුඤ්ඤාතන්ති තං වජ්ගජත්වා පුරිමපච්ඡිමයාගමසු
නිරන්තරභාවනානුගයොගගොකාතබ්ගබොතිෙස්සනත්ථගමවවුත්තං. විපස්සනා
පරායනා සමථවිපස්සනාව පරං අයනං පතිට්ඨා එගතසන්ති 

විපස්සනාපරායනා, සමථවිපස්සනාය යුත්තපයුත්තා ගහොන්තීති වුත්තං
ගහොති. 

2649. ලද්ගධො ඵාසුවිහාගරො ගයහි ගත ලද්ධඵාසුවිහාරා, ගතසං. 

ඵාසුවිහාකරොති ච සුඛවිහාරස්ස මූලකාරණත්තා තරුණා සමථවිපස්සනා 

අධි්ගපතා, පටිලද්ධතරුණසමථවිපස්සනානන්ති අත්ගථො. සියා න 

පරිහානිති පරිහානිනාමඑවංකගතනභගවයය. 

ෙත්තිෙමාසකෙති චීවරමාසසඞ්ඛාගත කත්තිකමාගස පවාරණාය

සඞ්ගගහො වුත්ගතොති ගයොජනා. ගාථාබන්ධවගසන ‘‘සඞ් ාකහො’’ති දීගඝො
කගතො, පවාරණාසඞ්ගගහොවුත්ගතොතිඅත්ගථො.යථාහ – 

‘‘පවාරණාසඞ්ගගහො ච නාමායං විස්සට්ඨකම්මට්ඨානානං 
ථාමගතසමථවිපස්සනානං ගසොතාපන්නාදීනඤ්ච න ොතබ්ගබො.
තරුණසමථවිපස්සනාලාභිගනොපන සබ්ගබවාගහොන්තු, උපඩ්ඪාවා, 
එකපුග්ගගලො වා, එකස්සපි වගසන ොතබ්ගබොගයව. දින්ගන 
පවාරණාසඞ්ගගහ අන්ගතොවස්ගස පරිහාගරොව ගහොති, ආගන්තුකා
ගතසං ගසනාසනං ගගහතුං න ලභන්ති. ගතහිපි ඡින්නවස්ගසහි න
භවිතබ්බං, පවාගරත්වාපනඅන්තරාපිචාරිකං පක්කමිතුංලභන්තී’’ති
(මහාව.අට්ඨ.241). 

පවාරණාසඞ්ගහස්ස ොන්පකාගරොපන පාළිකතො ගගහතබ්ගබො. 

පවාරණක්ඛන්ධකකථාවණ්ණනා. 
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චම්මක්ඛන්ධකකථාවණ්ණනා 

2650. එළකා ච අජා ච මිගා චාති විග්ගගහො. පසූනං ද්වන්ගෙ
එකත්තනපුංසකත්තස්ස විභාසිතත්තා බහුවචනනිද්ගෙගසො. එළකානඤ්ච
අජානඤ්ච මිගානං ගරොහිගතණිකුරුඞ්ගානඤ්ච. පසො ච මිගමාතා ච 

පසදමි මාතා, ‘‘පසෙමිගමාතුයා’’ති වත්තබ්ගබ ගාථාබන්ධවගසන 

‘‘පසද’’න්තිනිග්ගහිතාගගමො.පසෙමිගමාතුයාච චම්මංභික්ඛුගනොවට්ටතීති
ගයොජනා. ‘‘මිගාන’’න්ති ඉමිනා ගහිතානගමගවත්ථ විභාගෙස්සනං 

‘‘කරොහිකතණී’’තිආදි. කරොහිතාෙගයොමිගවිභාගවිගසසා. 

2651. එකතසං යථාවුත්තසත්තානං චම්මං ඨගපත්වා අඤ්ඤං චම්මං

දුක්කටාපත්තියාවත්ථුභූතන්තිඅත්ගථො. අඤ්ඤන්තිච– 

‘‘මක්කගටොකාළසීගහොච, සරගභොකෙලීමිගගො; 
ගයචවාළමිගාගහොන්ති, ගතසංචම්මංනවට්ටතී’’ති.(මහාව. අට්ඨ.
259) – 

අට්ඨෙථාය පටික්ඛිත්තංචම්මමාහ. මක්ෙකටො නාමසාඛමිගගො. ොෙසීකහො 

නාම මහාමුඛවානරජාතිගකො. වාෙමි ා නාම සීහබයග්ඝාෙගයො. යථාහ – 
‘‘තත්ථ වාළමිගාති සීහබයග්ඝඅච්ඡතරච්ඡා, න ගකවලඤ්ච එගතගයව, 
ගයසං පන චම්මං වට්ටතීති වුත්තං, ගත ඨගපත්වා අවගසසා අන්තමගසො
ගගොමහිංසස්සමිළාරාෙගයොපි සබ්ගබ ඉමස්මිං අත්ගථ ‘වාළමිගා’ත්ගවව
ගවදිතබ්බා’’ති. 

ථවිකා ච උපාහනා ච ථවිකෙොපාහනං. අමානුසං මනුස්සචම්මරහිතං

සබ්බං චම්මං ථවිගකොපාහගන වට්ටතීති ගයොජනා. එත්ථ ථවිොති
උපාහනාදිගකොසකස්ස ගහණං. යථාහ ‘‘මනුස්සචම්මං ඨගපත්වා ගයන
ගකනචි චම්ගමන උපාහනා වට්ටති. 
උපාහනාගකොසකසත්ථකගකොසකකුඤ්ජිකාගකොසගකසුපිඑගසවනගයො’’ති
(මහාව.අට්ඨ.259). 

2652. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛගව, සබ්බපච්චන්තිගමසු ජනපගෙසු

ගුණඞ්ගුණූපාහන’’න්ති (මහාව. 259) වචනගතො ‘‘වට්ටන්ති මජ්ඣිකම

කදකස, න ගුණඞ්ගුණූපාහනා’’ති වුත්තං. මජ්ඣිකම කදකසති ‘‘පුරත්ථිමාය
දිසායගජඞ්ගලංනාමනිගගමො’’තිආදිනා(මහාව.259) වුත්තසීමාපරිච්ගඡගෙ 

මජ්ඣිමගෙගස. ගුණඞ්ගුණූපාහනාති චතුපටලගතො පට්ඨාය බහුපටලා 
උපාහනා.යථාහ– ‘‘ගුණඞ්ගුණූපාහනාතිචතුපටලගතොපට්ඨායවුච්චතී’’ති
(මහාව. අට්ඨ. 245). මජ්ඣිමගෙගස ගුණඞ්ගුණූපාහනා න වට්ටන්තීති

ගයොජනා. අන්කතොආරාකමති එත්ථ පකරණගතො ‘‘සබ්ගබස’’න්ති ලබ්භති, 

ගිලානානමිතගරසඤ්ච සබ්ගබසන්ති අත්ගථො. සබ් ත්ථාපි චාති 

අන්ගතොආරාගම, බහිචාතිසබ්බත්ථාපි. කරොගිකනොතිගිලානස්ස වට්ටන්තීති
ගයොජනා. 
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2653. පුටබද්ධාඛල්ලකබද්ධාචාතිපච්ගචකංගයොගජතබ්බං.විගසගසො

පගනතාසං අට්ඨෙථායකමව වුත්ගතො ‘‘පුටබද්ධාති ගයොනකඋපාහනා
වුච්චති, යා යාවජඞ්ඝගතො සබ්බපාෙං පටිච්ඡාගෙති. ඛල්ලකබද්ධාති 

පණ්හිපිධානත්ථං තගල ඛල්ලකං බන්ධිත්වා කතා’’ති. පාලිගුණ්ඨිමා ච
‘‘පලිගුණ්ඨිත්වාකතා, යාඋපරිපාෙමත්තගමව පටිච්ඡාගෙති, නජඞ්ඝ’’න්ති 

අට්ඨෙථායං ෙස්සිතාව. තූලපුණ්ණාතිතූලපිචුනාපූගරත්වාකතා. 

සබ්බාව නීලා සබ් නීලා, සා ආදි යාසං තා සබ් නීලාදකයො. ආදි-
සද්ගෙන මහානාමරත්තපරියන්තානං ගහණං. එතාසං සරූපං 

අට්ඨෙථායකමව වුත්තං ‘‘නීලිකා උමාපු්ඵවණ්ණා ගහොති, පීතිකා 
කණිකාරපු්ඵවණ්ණා, ගලොහිතිකා ජයසුමනපු්ඵවණ්ණා, මඤ්ජිට්ඨිකා
මඤ්ජිට්ඨවණ්ණා එව, කණ්හා අද්ොරිට්ඨකවණ්ණා, මහාරඞ්ගරත්තා
සතපදිපිට්ඨිවණ්ණා, මහානාමරත්තා සම්භින්නවණ්ණා ගහොති

පණ්ඩුපලාසවණ්ණා. කුරන්දියං පන ‘පදුමපු්ඵවණ්ණා’ති වුත්ත’’න්ති

(මහාව.අට්ඨ.246). සබ් නීලාදකයොපිචාති අපි-සද්ගෙන නීලාදිවද්ධිකානං
ගහණං. 

2654. චිත්රාති විචිත්රා. කමණ්ඩවිසාණූපමවද්ධිොති ගමණ්ඩානං
විසාණසදිසවද්ධිකා, කණ්ණිකට්ඨාගන ගමණ්ඩසිඞ්ගසණ්ඨාගන වද්ගධ
ගයොගජත්වා කතාති අත්ගථො. ‘‘ගමණ්ඩවිසාණූපමවද්ධිකා’’ති ඉෙං

අජවිසාණූපමවද්ධිකානං උපලක්ඛණං. කමොරස්ස පිඤ්කඡන පරිසිබ්බිතාති
තගලසු වා වද්ගධසු වා ගමොරපිඤ්ගඡහි සුත්තකසදිගසහි පරිසිබ්බිතා.
උපාහනානචවට්ටන්තීතිගයොජනා. 

2655. මජ් ාරාති බිළාරා. ොෙො රුක්ඛකණ්ටකා. ඌලූො 

පක්ඛිබිළාලා. සීහාති ගකසරසීහාෙගයො සීහා. උද්දාති චතු්පෙජාතිකා. දීපී 

සද්ෙලා. අජිනස්සාතිඑවංනාමිකස්ස. පරික්ඛටාතිඋපාහනපරියන්ගතචීවගර
අනුවාතංවිය වුත්ත්පකාරංචම්මංගයොගජත්වාකතා. 

2656. සගච ඊදිසා උපාහනා ලභන්ති, තාසං වළඤ්ජන්පකාරං

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘පුටාදිං අපකනත්වා’’තිආදි. පුටාදිං සබ්බගසො ඡින්දිත්වා වා
අපගනත්වා වා උපාහනා ධාගරතබ්බාති ගයොජනා. එවමකත්වා
ලද්ධනීහාගරගනව ධාගරන්තස්ස දුක්කටං. යථාහ – ‘‘එතාසු යං කිඤ්චි
ලභිත්වාසගච තානිඛල්ලකාදීනිඅපගනත්වා සක්කාගහොන්තිවළඤ්ජිතුං, 
වළඤ්ගජතබ්බා, ගතසුපනසතිවළඤ්ජන්තස්ස දුක්කට’’න්ති(මහාව.අට්ඨ.
246). 

වණ්ණකභදං තථා ෙත්වාති එත්ථ ‘‘එකගෙගසනා’’ති ගසගසො.
‘‘සබ්බගසො වා’’ති ආහරිත්වා සබ්බගසො වා එකගෙගසන වා වණ්ණගභෙං

කත්වා සබ්බනීලාෙගයො උපාහනා ධාගරතබ්බාති ගයොජනා. තථා අකත්වා
ධාගරන්තස්ස දුක්කටං. යථාහ ‘‘එතාසු යං කිඤ්චි ලභිත්වා රජනං



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො මහාවග්ගගො 

519 
පටුන 

ගචොළගකන පුඤ්ඡිත්වා වණ්ණං භින්දිත්වා ධාගරතුං වට්ටති.
අ්පමත්තගකපිභින්ගනවට්ටතිගයවා’’ති.නීලවද්ධිකාෙගයොපි වණ්ණගභෙං
කත්වාධාගරතබ්බා. 

2657. තත්ථ ඨාගන පස්සාවපාදුකා, වච්චපාදුකා, ආචමනපාදුකාති

තිස්ගසො පාදුකාගයොඨගපත්වා සබ් ාපිපාදුො තාලපත්තිකාදිගභො සබ්බාපි
සඞ්කමනීයාපාදුකාධාගරතුංනවට්ටන්තීතිගයොජනා. 

2658. අතික්කන්තපමාණං උච්චාසයනසඤ්ඤිතං ආසන්දිඤ්ගචව

පල්ලඞ්කඤ්ච ගසවමානස්ස දුක්කටන්ති ගයොජනා. ආසන්දී 

වුත්තලක්ඛණාව. පල්ලඞ්කෙොති පාගෙසු ආහරිමානි වාළරූපානි ඨගපත්වා
කගතො, එකස්මිංගයව ොරුම්හි කට්ඨකම්මවගසන ඡින්දිත්වා කතානි
අසංහාරිමානි තත්රට්ඨාගනව වාළරූපානි යස්ස පාගෙසු සන්ති, එවරූගපො
පල්ලඞ්ගකො ක්පතීති ‘‘ආහරිගමනා’’ති ඉමිනාව දීපිතං.

‘‘අක්පියරූපකගතො අක්පියමඤ්ගචො පල්ලඞ්ගකො’’ති හි සාරසමාකස 
වුත්තං. 

2659. ක ොනෙන්ති දීඝගලොමකමහාගකොජවං. චතුරඞ්ගුලාධිකානි කිර
තස්ස ගලොමානි, කාළවණ්ණඤ්ච ගහොති. ‘‘චතුරඞ්ගුලගතො

ඌනක්පමාණගලොගමො ගකොජගවො වට්ටතී’’ති වෙන්ති. කුත්තෙන්ති
ගසොළසන්නං නාටකිත්ථීනං ඨත්වා නච්චනගයොග්ගං උණ්ණාමයත්ථරණං. 

චිත්තන්ති භිත්තිච්ඡිද්ොදිකවිචිත්රං උණ්ණාමයත්ථරණං. පටිෙන්ති 

උණ්ණාමයං ගසතත්ථරණං. පටලිෙන්ති ඝනපු්ඵකං උණ්ණාමයං 
ගලොහිතත්ථරණං, ගයො‘‘ආමලකපත්ගතො’’තිපිවුච්චති. 

එෙන්තකලොමින්ති උභගතො උග්ගතගලොමං උණ්ණාමයත්ථරණං. 

විෙතින්ති සීහබයග්ඝාදිරූපවිචිත්රං උණ්ණාමයත්ථරණං. ‘‘එකන්තගලොමීති

එකගතොෙසං උණ්ණාමයත්ථරණ’’න්ති දීඝනිකා. තූලිෙන්ති
රුක්ඛතූලලතාතූලගපොටකිතූලසඞ්ඛාතානං තිණ්ණං තූලානං 

අඤ්ඤතරපුණ්ණං පකතිතූලිකං. උද්දකලොමිෙන්ති එකගතො උග්ගතගලොමං
උණ්ණාමයත්ථරණං. ‘‘උද්ෙගලොමීති උභගතොෙසං උණ්ණාමයත්ථරණං.
එකන්තගලොමීති එකගතොෙසංඋණ්ණාමයත්ථරණ’’න්ති(දී.නි.අට්ඨ.1.15) 

දීඝනිොයට්ඨෙථායං වුත්තං. සාරසමාකස පන ‘‘උද්ෙගලොමීති එකගතො
උග්ගතපු්ඵං.එකන්තගලොමීතිඋභගතො උග්ගතපු්ඵ’’න්තිවුත්තං. 

2660. ෙට්ටිස්සන්ති රතනපරිසිබ්බිතං ගකොගසයයකට්ටිස්සමයං 
පච්චත්ථරණං.‘‘ගකොගසයයකට්ටිස්සමයන්තිගකොගසයයකසටමය’’න්ති(දී.

නි. ටී. 1.15) ආචරියධම්මපාලත්කථකරන වුත්තං, 

කන්තිතගකොගසයයපුටමයන්ති අත්ගථො. කෙොකසයයන්ති රතනපරිසිබ්බිතං
ගකොසියසුත්තමයං පච්චත්ථරණං. රතනපරිසිබ්බනරහිතං සුද්ධගකොගසයයං 
පනවට්ටති. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො මහාවග්ගගො 

520 
පටුන 

දීඝනිොයට්ඨෙථායං පගනත්ථ ‘‘ඨගපත්වා තූලිකං සබ්බාගනව
ගගොනකාදීනි රතනපරිසිබ්බිතානි න වට්ටන්තී’’ති (දී. නි. අට්ඨ. 1.15) 

වුත්තං. තත්ථ ‘‘ඨකපත්වා තූලිෙ’’න්ති එගතන රතනපරිසිබ්බනරහිතාපි

තූලිකානවට්ටතීතිදීගපති. ‘‘රතනපරිසිබ්බිතානිනවට්ටන්තී’’තිඉමිනාපන
යානි රතනපරිසිබ්බිතානි, තානිභූමත්ථරණවගසනයථානුරූපංමඤ්චාදීසුච
උපගනතුං වට්ටතීති දීපිතන්ති ගවදිතබ්බං. එත්ථ ච විනයපරියායං පත්වා
ගරුගක ඨාතබ්බත්තා ඉධවුත්තනගයගනගවත්ථවිනිච්ඡගයො ගවදිතබ්ගබො.
සුත්තන්තිකගෙසනායං පන ගහට්ඨානම්පි වගසන වුත්තත්තා ගනසං
සඞ්ගණ්හනත්ථං ‘‘ඨගපත්වා තූලිකං…ගප.… වට්ටන්තීති වුත්ත’’න්ති (දී.
නි.අට්ඨ.1.15) අපගර. 

හත්ථිඅස්සරථත්ථරන්ති හත්ථිපිට්ගඨ අත්ථරිතං අත්ථරණං

හත්ථත්ථරණං නාම. අස්සරථත්ථගරපි එගසව නගයො. ෙදලිමි පවර-

පච්චත්ථරණෙම්පි චාති කෙලිමිගචම්මං නාම අත්ථි, ගතන කතං
පවරපච්චත්ථරණන්තිඅත්ගථො.තංකිරගසතවත්ථස්සඋපරිකෙලිමිගචම්මං 

පත්ථරිත්වා සිබ්ගබත්වා කගරොන්ති. පි-සද්ගෙන අජින්පගවණී ගහිතා. 

අජිනප්පකවණී නාම අජිනචම්ගමහි මඤ්චපමාගණන සිබ්ගබත්වා කතා
පගවණී. තානි කිර චම්මානි සුඛුමතරානි, තස්මා දුපට්ටතිපට්ටානි කත්වා
සිබ්බන්ති.ගතනවුත්තං‘‘අජින්පගවණී’’ති. 

2661. රත්තවිතානස්සකහට්ඨාතිකුසුම්භාදිරත්තස්සගලොහිතවිතානස්ස 
ගහට්ඨා ක්පියපච්චත්ථරගණහි අත්ථතං සයනාසනඤ්ච.
කසාවරත්තවිතානස්ස පන ගහට්ඨා ක්පියපච්චත්ථරගණන අත්ථතං
වට්ටති.ගතගනවවක්ඛති‘‘ගහට්ඨා අක්පිගය’’තිආදි. 

ද්විධා රත්තූපධානෙන්ති සීසපස්ගස, පාෙපස්ගස චාති උභගතොපස්ගස 
පඤ්ඤත්තරත්තබිබ්ගබොහනවන්තඤ්ච සයනාසනං. ඉෙං සබ්බං අක්පියං
පරිභුඤ්ජගතො දුක්කටං ගහොති. ‘‘යං පන එකගමව උපධානං උගභොසු
පස්ගසසුරත්තංවාගහොතිපදුමවණ්ණංවා විචිත්රංවා, සගචපමාණයුත්තං, 

වට්ටතී’’ති (මහාව. අට්ඨ. 254) අට්ඨෙථාවිනිච්ඡකයො එගතගනව
බයතිගරකගතොවුත්ගතොගහොති. ‘‘ගයභුයයරත්තානිපිද්ගවබිබ්ගබොහනානින

වට්ටන්තී’’ති  ණ්ඨිපකද වුත්තං. ගතගනවගයභුගයයනරත්තවිතානම්පින
වට්ටතීති විඤ්ඤායති. 

එත්ථ ච කිඤ්චාපි දීඝනිොයට්ඨෙථායං ‘‘අගලොහිතකානි ද්ගවපි
වට්ටන්තිගයව, තගතො උත්තරි ලභිත්වා අඤ්ගඤසං ොතබ්බානි, ොතුං
අසක්ගකොන්ගතො මඤ්ගච තිරියං අත්ථරිත්වා උපරි පච්චත්ථරණං ෙත්වා
නිපජ්ජිතුම්පි ලභතී’’ති (දී. නි. අට්ඨ. 1.15) අවිගසගසන වුත්තං. 

කසනාසනක්ඛන්ධෙසංවණ්ණනායං පන ‘‘අගිලානස්ස සීසූපධානඤ්ච
පාදූපධානඤ්චාතිද්වයගමවවට්ටති, ගිලානස්ස බිබ්ගබොහනානිසන්ථරිත්වා
උපරි පච්චත්ථරණං ෙත්වා නිපජ්ජිතුම්පි වට්ටතී’’ති (චූළව. අට්ඨ. 297) 
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වුත්තත්තා ගිලාගනොගයව මඤ්ගච තිරියං අත්ථරිත්වා නිපජ්ජිතුං ලභතීති
ගවදිතබ්බං. 

2662. උද්ධං ගසතවිතානම්පිගහට්ඨාඅක්පිගයපච්චත්ථරගණසතින

වට්ටතීතිගයොජනා. තස්මින්තිඅක්පියපච්චත්ථරගණ. 

2663. ‘‘ඨකපත්වා’’ති ඉමිනා ආසන්ොදිත්තයස්ස වට්ටනාකාගරො

නත්ථීති දීගපති. කසසංසබ් න්තිගගොනකාදි ද්විධාරත්තූපධානකපරියන්තං

සබ්බං. ගිහිසන්තෙන්ති ගිහීනං සන්තකං ගතහිගයව පඤ්ඤත්තං, ඉමිනා
පඤ්චසුසහධම්මිගකසුඅඤ්ඤතගරනවාගතසං ආණත්තියාවාපඤ්ඤත්තං

නවට්ටතීතිදීගපති. ලභකතති නිසීදිතුංලභති. 

2664. තං කත්ථ ලභතීති පගෙසනියමං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘ධම්මාසකන’’තිආදි. ධම්මාසකනති එත්ථ අට්ඨෙථායං ‘‘යදි ධම්මාසගන
සඞ්ඝිකම්පි ගගොනකාදිං භික්ඛූහි අනාණත්තා ආරාමිකාෙගයො සයගමව 
පඤ්ඤාගපන්ති ගචව නීහරන්ති ච, එතං ගිහිවිකතනීහාරං නාම. ඉමිනා
ගිහිවිකතනීහාගරන වට්ටතී’’ති (චූළව. අට්ඨ. 320; වි. සඞ්ග. අට්ඨ.

පකිණ්ණකවිනිච්ඡයකථා 56 අත්ථගතො සමානං) වුත්තං. භත්තග්ක  වාති
විහාගර නිසීොගපත්වා පරිගවසනට්ඨාගන වා ගභොජනසාලායං වා.
අපිසද්ගෙන ගිහීනං ගගගහපි ගතහි පඤ්ඤත්ගත ගගොනකාදිම්හි නිසීදිතුං 

අනාපත්තීති දීගපති. ධම්මාසනාදිපගෙසනියමගනන තගතො අඤ්ඤත්ථ
ගිහිපඤ්ඤත්ගතපි තත්ථනිසීදිතුංනවට්ටතීතිබයතිගරකගතොවිඤ්ඤායති. 

භූමත්ථරණකෙති එත්ථ ‘‘කගත’’ති ගසගසො. තත්ථාති සඞ්ඝිගක වා
ගිහිසන්තගක වා ගගොනකාදිම්හි සහධම්මිගකහි අනාණත්ගතහි ගිහීහි එව

භූමත්ථරගණ කගත. සයිතුන්ති උපරි අත්තගනො පච්චත්ථරණං ෙත්වා

නිපජ්ජිතුං වට්ටති. අපි-සද්ගෙන නිසීදිතුම්පි වාති සමුච්චිගනොති. 
‘‘භූමත්ථරණගක’’තිඉමිනාගිහීහිඑවමඤ්චාදීසුසයනත්ථංඅත්ථගතඋපරි
අත්තගනො පච්චත්ථරණංෙත්වාසයිතුංවානිසීදිතුංවානවට්ටතීතිදීගපති. 

චම්මක්ඛන්ධකකථාවණ්ණනා. 

ගභසජ්ජක්ඛන්ධකකථාවණ්ණනා 

2665. ගහපතිස්ස භූමි, සම්මුතිභූමි, උස්සාවනන්තිකාභූමි, 
ගගොනිසාදිභූමීති ක්පියභූමිගයො චතස්ගසො ගහොන්තීති වුත්තා භගවතාති
ගයොජනා. 

2666. කථං ක්පියංකත්තබ්බන්ති ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛගව, චතස්ගසො
ක්පියභූමිගයො උස්සාවනන්තිකං ගගොනිසාදිකං ගහපතිං සම්මුති’’න්ති
(මහාව.295) එවංචතස්ගසොභූමිගයො උද්ධරිත්වාතාසංසාමඤ්ඤලක්ඛණං

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘සඞ්ඝස්සා’’තිආදි.සඞ්ඝස්සසන්තකංවාසත්ථායකතංගගහං
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වා භික්ඛුගනො සන්තකං වාසත්ථාය කතං ගගහං වාති ගයොජනා. ෙප්පියං 

ෙත්තබ් න්ති ක්පියට්ඨානං කත්තබ්බං. සහකසයයප්පකහොනෙන්ති
සබ්බච්ඡන්නපරිච්ඡන්නාදිලක්ඛගණන සහගසයයාරහං. 

2667. ඉොනි චතස්ගසොපි භූමිගයො සරූපගතො ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘ඨකපත්වා’’තිආදි. භික්ඛුං ඨගපත්වා අඤ්ගඤහි ක්පියභූමියා අත්ථාය

දින්නං වා ගතසං සන්තකං වා යං ගගහං, ඉෙං එව  හපතිභූමි නාමාති
ගයොජනා. 

2668. යා පනකුටිසඞ්ගඝන සම්මතා ඤත්තිදුතියාය කම්මවාචාය, සා
සම්මුතිකානාම.තස්සාසම්මන්නනකාගලකම්මවාචංඅවත්වාඅපගලොකනං 
වාකාතුංවට්ටගතවාතිගයොජනා. 

2669-70. පඨමඉට්ඨකාය වා පඨමපාසාණස්ස වා පඨමත්ථම්භස්ස වා 

ආදි-ග්ගහගණන පඨමභිත්තිපාෙස්ස වා ඨපගන පකරසු මනුස්ගසසු
උක්ඛිපිත්වාඨගපන්ගතසුසමන්තගතොපරිවාගරත්වා ‘‘ක්පියකුටිංකගරොම, 
ක්පියකුටිං කගරොමා’’ති අභික්ඛණං වෙන්ගතහි ආමසිත්වා වා සයගමව

උක්ඛිපිත්වාවාඉට්ඨකා ඨකපයය පාසාගණොවාථම්ගභො වාභිත්තිපාගෙොවා
ඨගපයයඨගපතබ්ගබො, අයංඋස්සාවනන්තිකාකුටීතිගයොජනා. 

2671. ඉට්ඨොදිපතිට්ඨානන්ති පඨමිට්ඨකාදීනං භූමියං පතිට්ඨානං. 

වදතන්ති ‘‘ක්පියකුටිං කගරොම, ක්පියකුටිං කගරොමා’’ති වෙන්තානං. 

සමොලං තු වට්ටතීති එකකාලං වට්ටති, ඉමිනා ‘‘සගච හි අනිට්ඨිගත
වචගනථම්ගභොපතිට්ඨාති, අ්පතිට්ඨිගතවාතස්මිංවචනංනිට්ඨාති, අකතා

ගහොතික්පියකුටී’’ති(මහාව.අට්ඨ.295) අට්ඨෙථාවිනිච්ඡකයො සූචිගතො. 

2672. ආරාගමො සකගලො අපරික්ඛිත්ගතො වා ගයභුයයගතො

අපරික්ඛිත්ගතො වාති දුවිගධොපි විඤ්ඤූහි විනයධගරහි ‘‘ගගොනිසාදී’’ති 
වුච්චති.පගවසනිවාරණාභාගවනපවිට්ඨානංගුන්නංනිසජ්ජාගයොගගතොතථා
වුච්චතීති ගයොජනා. 

2673. පගයොජනං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘එත්ථ පක්ෙඤ්චා’’තිආදි. ආමිසන්ති
පුරිමකාලිකද්වයං. ‘‘ආමිස’’න්ති ඉමිනා නිරාමිසං ඉතරකාලිකද්වයං
අක්පියකුටියංවුත්ථම්පිපක්කම්පික්පතීතිදීගපති. 

2674-5. ඉමා ක්පියකුටිගයො කො ජහිතවත්ථුකා ගහොන්තීති ආහ 

‘‘උස්සාවනන්තිො යා සා’’තිආදි. යා උස්සාවනන්තිකා ගයසු ථම්භාදීසු
අධිට්ඨිතා, සාගතසු ථම්භාදීසුඅපනීගතසුතෙඤ්ගඤසුපිථම්භාදීසුතිට්ඨතීති
ගයොජනා. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො මහාවග්ගගො 

523 
පටුන 

සබ්ගබසු ථම්භාදීසු අපනීගතසු සා ජහිතවත්ථුකා සියාති ගයොජනා. 

ගගොනිසාදිකුටි පරික්ඛිත්තා වතිආදීහි ජහිතවත්ථුකා සියා. පරික්ඛිත්තාති ච
‘‘ආරාගමො පන උපඩ්ඪපරික්ඛිත්ගතොපි බහුතරං පරික්ඛිත්ගතොපි

පරික්ඛිත්ගතොගයවනාමා’’ති (මහාව. අට්ඨ. 295) කුරන්දිමහාපච්චරියාදීසු 
වුත්තත්තා න ගකවලං සබ්බපරික්ඛිත්තාව, උපඩ්ඪපරික්ඛිත්තාපි
ගයභුයයපරික්ඛිත්තාපි ගගහතබ්බා. 

කසසාති ගහපතිසම්මුතිකුටිගයො. ඡෙනනාසගතො ජහිතවත්ථුකා සියුන්ති

ගයොජනා. ඡදනනාසකතොතිඑත්ථ‘‘ගගොපානසිමත්තංඨගපත්වා’’තිගසගසො.
සගච ගගොපානසීනං උපරි එකම්පි පක්ඛපාසමණ්ඩලං අත්ථි, රක්ඛති. යත්ර
පනිමා චතස්ගසොපි ක්පියභූමිගයො නත්ථි, තත්ථ කිං කාතබ්බං? 
අනුපසම්පන්නස්සෙත්වාතස්සසන්තකං කත්වාපරිභුඤ්ජිතබ්බං. 

2676. භික්ඛුං ඨගපත්වා අඤ්ගඤසං හත්ථගතො පටිග්ගගහො ච ගතසං
සන්නිධිචගතසං අන්ගතොවුත්ථඤ්චභික්ඛුස්සවට්ටතීතිගයොජනා. 

2677. භික්ඛුස්ස සන්තකං සඞ්ඝිකම්පි වා අක්පියභූමියං
සහගසයය්පගහොනගක ගගගහ අන්ගතොවුත්ථඤ්ච අන්ගතොපක්කඤ්ච
භික්ඛුස්ස න වට්ටති. භික්ඛුනියා සන්තකං සඞ්ඝිකම්පි වා අක්පියභූමියං
සහගසයය්පගහොනගක ගගගහ අන්ගතොවුත්ථඤ්ච අන්ගතොපක්කඤ්ච

භික්ඛුනියා න වට්ටතීති එවං උභින්නං භික්ඛුභික්ඛුනීනං න වට්ටතීති
ගයොජනා. 

2678. අෙප්පකුටියාති අක්පියකුටියා, ‘‘අක්පියභූමියං 

සහගසයය්පගහොනගකගගගහ’’ති අට්ඨෙථායං වුත්තාය අක්පියභූමියාති

අත්ගථො. ආදි-සද්ගෙනනවනීතගතලමධුඵාණිතානං ගහණං. 

2679. කතකහව අන්ගතොවුත්ගථහි සප්පිආදීහි සත්තාහකාලිගකහි සහ
භික්ඛුනා පක්කං තං යාවජීවිකං නිරාමිසං සත්තාහං පරිභුඤ්ජිතුං 
වට්ටගතවාතිගයොජනා. 

2680. පක්ෙං සාමංපක්කං තං යාවජීවිකං සගච ආමිසසංසට්ඨං
පරිභුඤ්ජති, අන්ගතොවුත්ථඤ්ච භුඤ්ජති, කිඤ්ච භිගයයො සාමංපක්කඤ්ච
භුඤ්ජතීති ගයොජනා. යාවජීවිකස්ස ආමිසසංසට්ඨස්ස ආමිසගතිකත්තා 

‘‘අන්කතොවුත්ථ’’න්තිවුත්තං. 

2682. උෙකං නකහොතිොලිෙං චතූසුකාලිගකසුඅසඞ්ගහිතත්තා. 

2683. තිොලිො යාවකාලිකා යාමකාලිකා සත්තාහකාලිකාති තගයො
කාලිකා පටිග්ගහවගසගනව අත්තගනො අත්තගනො කාලං අතික්කමිත්වා
භුත්තා ගෙොසකරා ගහොන්ති, තතියං සත්තාහාතික්කගම 
නිස්සග්ගියපාචිත්තියවත්ථුත්තාඅභුත්තම්පිගෙොසකරන්තිගයොජනා. 
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‘‘භුත්තා කදොසෙරා’’ති ඉමිනා පුරිමකාලිකද්වයං පටිග්ගගහත්වා
කාලාතික්කමනමත්ගතනආපත්තියාකාරණංනගහොති, භුත්තගමවගහොති.
සත්තාහකාලිකං කාලාතික්කගමන අපරිභුත්තම්පි ආපත්තියා කාරණං 
ගහොතීති දීගපති. ගතසු සත්තාහකාලිගකගයව විගසසං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘අභුත්තං තතියම්පි චා’’ති. ච-සද්ගෙො තු-සද්ෙත්ගථ. යාවජීවිකං පන
පටිග්ගගහත්වා යාවජීවං පරිභුඤ්ජියමානං ඉතරකාලිකසංසග්ගං විනා
ගෙොසකරංනගහොතීතිනගහිතං. 

2684. අම්බාෙගයොසද්ොරුක්ඛානංනාමභූතාතංතංඵගලපිවත්තමානා

ඉධ උපචාරවගසන තජ්ගජ පානගක වුත්තා, ගතගනවාහ ‘‘පානෙං

මත’’න්ති. කචොචං අට්ඨිකකෙලිපානං. කමොචං ඉතරකෙලිපානං. මධූති

මුද්දිකඵලානංරසං. මුද්දිොතිසීගතොෙගකමද්දිතානංමුද්දිකඵලානංපානං. 
‘‘සාලූකපානන්ති රත්තු්පලනීලු්පලාදීනං සාලූගක මද්දිත්වා

කතපාන’’න්ති පාළියං, අට්ඨෙථාය (මහාව.අට්ඨ.300) චසාලූක-සද්ෙස්ස

දීඝවගසන සංගයොගෙස්සනගතො ‘‘සාලු ඵාරසෙඤ්චා’’තිගාථාබන්ධවගසන
රස්ගසො කගතො. 

සාලූෙං කුමුදු්පලානං ඵලරසං. ඛුද්දසික්ඛාවණ්ණනායං පන
‘‘සාලූකපානං නාම රත්තු්පලනීලු්පලාදීනං කිඤ්ජක්ඛගරණූහි

කතපාන’’න්තිවුත්තං. ‘‘ඵාරුසක’න්තිආදීසුඑගකොරුක්ගඛො’’ති  ණ්ඨිපකද 

වුත්තං. තස්සඵලරගසො ඵාරසෙං නාම.එගතසංඅට්ඨන්නංඵලානංරගසො 
උෙකසම්භින්ගනො වට්ටති, සීතුෙගක මද්දිගතො පසන්ගනො නික්කසගටොව
වට්ටති, උෙගකනපන අසම්භින්ගනොරගසොයාවකාලිගකො. 

2685. ඵලන්ති අම්බාදිඵලං. සවත්ථුෙපටිග් කහොති පානවත්ථුකානං

ඵලානං පටිග්ගගහො. වසති එත්ථ පානන්ති වත්ථු, ඵලං, වත්ථුනා සහ

වට්ටතීති සවත්ථුෙං, පානං, සවත්ථුකස්සපටිග්ගගහොසවත්ථුකපටිග්ගගහො. 
සවත්ථුකස්ස පටිග්ගහං නාම වත්ථුපටිග්ගහණගමවාති කත්වා වුත්තං
‘‘පානවත්ථුකානං ඵලානංපටිග්ගගහො’’ති. 

2686. ‘‘සුගකොට්ගටත්වා’’ති වුච්චමානත්තා ‘‘අම් පක්ෙ’’න්ති 

ආමකගමවඅම්බඵලංවුච්චති. උදකෙති සීගතොෙගක. පරිස්සවං පරිස්සාවිතං. 

ෙත්වාති මධුආදීහි අභිසඞ්ඛරිත්වා. යථාහ – ‘‘තෙහුපටිග්ගහිගතහි 
මධුසක්කරක්පූරාදීහි ගයොගජත්වා කාතබ්බ’’න්ති (මහාව. අට්ඨ. 300). 

පාතුං වට්ටතීති එත්ථ විනිච්ඡගයො ‘‘එවං කතං පුගරභත්තගමව ක්පති, 
අනුපසම්පන්ගනහිකතංලභිත්වාපනපුගරභත්තංපටිග්ගහිතංපුගරභත්තං 
සාමිසපරිගභොගගනාපි වට්ටති, පච්ඡාභත්තං නිරාමිසපරිගභොගගන යාව

අරුණුග්ගමනා වට්ටතිගයව. එස නගයො සබ්බපාගනසූ’’ති අට්ඨෙථායං 
වුත්ගතො. 

2687. කසසපානකෙසුපීතිජම්බුපානකාදීසුපි. 
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2688. උච්ඡුරගසො අන්ගතොගධත්තා ඉධ වුත්ගතො, න පන
යාමකාලිකත්තා, ගසොපන සත්තාහකාලිගකොගයව. 

2689. මධුෙස්ස රසන්ති මධුකපු්ඵස්ස රසං. එත්ථ මධුකපු්ඵරගසො 
අග්ගිපාගකො වා ගහොතු ආදිච්චපාගකො වා, පච්ඡාභත්තං න වට්ටති.
පුගරභත්තම්පියං පානංගගහත්වාමජ්ජංකගරොන්ති, ගසොආදිගතොපට්ඨාය
න වට්ටති. මධුකපු්ඵං පන අල්ලං වා සුක්ඛං වා භජ්ජිතං වා ගතන
කතඵාණිතංවායගතොපට්ඨායමජ්ජංනකගරොන්ති, තං සබ්බංපුගරභත්තං
වට්ටති. 

පක්ෙඩාෙරසන්ති පක්කස්සයාවකාලිකස්ස රසං. සබ්ගබො පත්තරගසො

යාමකාලිගකොවුත්ගතොති ගයොජනා. අට්ඨෙථායං ‘‘යාවකාලිකපත්තානඤ්හි
පුගරභත්තංගයව රගසොක්පතී’’ති (මහාව. අට්ඨ. 300) ඉමගමව සන්ධාය
වුත්තං. 

2690. සානුගලොමානං සත්තන්නං ධඤ්ඤානං ඵලජං රසං ඨගපත්වා

සබ්ගබොඵලගජොරගසො විොකල යාමසඤ්ඤිගතඅනුගලොමගතොපරිභුඤ්ජිතුං
අනුඤ්ඤාගතොති ගයොජනා. 

2691. යාවකාලිකපත්තානං සීතුෙගක මද්දිත්වා කගතො රගසොපි
අපක්ගකො, ආදිච්චපාගකොපිවිකාගලපන වට්ටතීතිගයොජනා. 

2692-3. සත්තධඤ්ඤානුගලොමානි සරූපගතො ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘තාලඤ්චනාළිකෙරඤ්චා’’තිආදි. අපරණ්ණං මුග්ගාදි. 

‘‘සත්තධඤ්ඤානුකලොමිෙ’’න්ති ඉමිනා එගතසං රගසො යාවකාලිගකො 
යාමකාලසඞ්ඛාගතවිකාගලපරිභුඤ්ජිතුංනවට්ටතීතිෙස්ගසති. 

2695. එවමාදීනං ඛුද්ෙකානංඵලානංරගසොපනඅට්ඨපානානුගලොමත්තා 

අනුකලොමිකෙ යාමකාලිකානුගලොමිගක නිද්දිට්කඨො කථිගතොතිගයොජනා. 

2696. ඉධ ඉමස්මිං ගලොගක සානුගලොමස්ස ධඤ්ඤස්ස ඵලජං රසං
ඨගපත්වා අයාමකාලිගකො අඤ්ගඤො ඵලරගසො නත්ථීති ගයොජනා, සබ්ගබො
යාමකාලිගකොගයවාතිදීගපති. 

ගභසජ්ජක්ඛන්ධකකථාවණ්ණනා. 

කථිනක්ඛන්ධකකථාවණ්ණනා 

2697. වුත්ථවස්සානං පුරිමිකායවස්සංඋපගන්ත්වා යාවමහාපවාරණා, 

තාව රත්තිච්ගඡෙං අකත්වා වුත්ථවස්සානං භික්ඛූනං එකස්ස වා ද්වින්නං

තිණ්ණං චතුන්නං පඤ්චන්නං අතිගරකානං වා භික්ඛූනං පඤ්චන්නං

ආනිසංසානං වක්ඛමානානං අනාමන්තචාරාදීනං පඤ්චන්නං ආනිසංසානං
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පටිලාභොරණා මුනිපුඞ් කවො සබ්ගබසං අගාරිකාදිමුනීනං
සකලගුණගගණහිඋත්තගමො භගවා කථිනත්ථාරං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛගව, 

වස්සංවුත්ථානං භික්ඛූනං කථිනං අත්ථරිතු’’න්ති (මහාව. 306) අබ්් වි 
කගථසීතිගයොජනා. 

එත්ථායංවිනිච්ඡගයො– ‘‘කථිනත්ථාරංගකලභන්ති, ගකන ලභන්තීති? 
ගණනවගසන තාව පච්ඡිමගකොටියා පඤ්ච ජනා ලභන්ති, උද්ධං
සතසහස්සම්පි, පඤ්චන්නංගහට්ඨානලභන්තී’’ති(මහාව.අට්ඨ.306) ඉෙං 

අට්ඨෙථාය අත්ථාරකස්ස භික්ඛුගනො සඞ්ඝස්ස කථිනදුස්සොනකම්මං 
සන්ධාය වුත්තං. ‘‘වුත්ථවස්සවගසන පුරිමිකාය වස්සං උපගන්ත්වා
පඨමපවාරණාය පවාරිතාලභන්ති, ඡින්නවස්සාවාපච්ඡිමිකායඋපගතාවා
න ලභන්ති. අඤ්ඤස්මිං විහාගර වුත්ථවස්සාපි න ලභන්තීති මහාපච්චරියං

වුත්ත’’න්ති (මහාව. අට්ඨ. 306) ඉෙං අට්ඨෙථාය ආනිසංසලාභං සන්ධාය
වුත්තං, නකම්මං. 

ඉොනිතදුභයංවිභජිත්වාෙස්ගසති– 

‘‘පුරිමිකාය උපගතානං පන සබ්ගබ ගණපූරකා ගහොන්ති, 
ආනිසංසං න ලභන්ති, ආනිසංගසො ඉතගරසංගයව ගහොති. සගච
පුරිමිකායඋපගතාචත්තාගරො වාගහොන්ති, තගයොවාද්ගවවාඑගකො
වා, ඉතගරගණපූරගකකත්වාකථිනං අත්ථරිතබ්බං. අථ චත්තාගරො
භික්ඛූ උපගතා, එගකො පරිපුණ්ණවස්ගසො සාමගණගරො, ගසො ගච
පච්ඡිමිකාය උපසම්පජ්ජති, ගණපූරගකො ගචව ගහොති, ආනිසංසඤ්ච
ලභති. තගයො භික්ඛූද්ගවසාමගණරා, ද්ගවභික්ඛූතගයොසාමගණරා, 
එගකො භික්ඛු චත්තාගරො සාමගණරාති එත්ථාපි එගසවනගයො. සගච
පුරිමිකාය උපගතා කථිනත්ථාරකුසලා න ගහොන්ති, අත්ථාරකුසලා 
ඛන්ධකභාණකත්ගථරා පරිගයසිත්වා ආගනතබ්බා, කම්මවාචං
සාගවත්වා කථිනං අත්ථරාගපත්වා ොනඤ්ච භුඤ්ජිත්වා ගමිස්සන්ති, 
ආනිසංගසොපනඉතගරසංගයවගහොතී’’ති (මහාව.අට්ඨ.306). 

කථිනංගකනදින්නංවට්ටතීති? ගයනගකනචිගෙගවනවාමනුස්ගසන
වා පඤ්චන්නං වා සහධම්මිකානං අඤ්ඤතගරන දින්නං වට්ටති.
කථිනොයකස්සවත්තං අත්ථි, සගචගසොතංඅජානන්ගතොපුච්ඡති‘‘භන්ගත, 
කථංකථිනං ොතබ්බ’’න්ති, තස්ස එවංආචික්ඛිතබ්බං ‘‘තිණ්ණංචීවරානං
අඤ්ඤතර්පගහොනකං සූරියුග්ගමනසමගය වත්ථං ‘කථිනචීවරං ගෙමා’ති
ොතුංවට්ටති, තස්සපරිකම්මත්ථංඑත්තකානාමසූචිගයො, එත්තකංසුත්තං, 
එත්තකං රජනං, පරිකම්මං කගරොන්තානං එත්තකානං භික්ඛූනං 
යාගුභත්තඤ්චොතුංවට්ටතී’’ති. 

කථිනත්ථාරගකනාපි ධම්ගමන සගමන උ්පන්නං කථිනං
අත්ථරන්ගතන වත්තං ජානිතබ්බං. තන්තවායගගහගතො හි
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ආභතසන්තාගනගනවඛලිමක්ඛිතසාටගකොපිනවට්ටති, මලීනසාටගකොපින
වට්ටති, තස්මා කථිනත්ථාරසාටකං ලභිත්වා සුද්ධං ගධොවිත්වා සූචිආදීනි
චීවරකම්මූපකරණානිසජ්ගජත්වා බහූහිභික්ඛූහි සද්ධිං තෙගහව සිබ්බිත්වා
නිට්ඨිතසූචිකම්මං රජිත්වා ක්පබින්දුං ෙත්වා කථිනං අත්ථරිතබ්බං. සගච
තස්මිං අනත්ථගතගයව අඤ්ගඤො කථිනසාටකං අත්ථරිතබ්බකං ආහරති, 
අඤ්ඤානිචබහූනිකථිනානිසංසවත්ථානිගෙති, ගයො ආනිසංසංබහුං ගෙති, 
තස්ස සන්තගකගනව අත්ථරිතබ්බං. ඉතගරො යථා තථා ඔවදිත්වා
සඤ්ඤාගපතබ්ගබො. 

කථිනං පන ගකන අත්ථරිතබ්බං? යස්ස සඞ්ගඝො කථිනචීවරං ගෙති. 
සඞ්ගඝන පන කස්ස ොතබ්බං? ගයො ජිණ්ණචීවගරො ගහොති. සගච බහූ
ජිණ්ණචීවරා ගහොන්ති, වුඩ්ඪස්ස ොතබ්බං. වුඩ්ගඪසුපි ගයො මහාපරිවාගරො
තෙගහවචීවරංකත්වාඅත්ථරිතුං සක්ගකොති, තස්සොතබ්බං.සගචවුඩ්ගඪො 
න සක්ගකොති, නවකතගරො සක්ගකොති, තස්ස ොතබ්බං. අපි ච සඞ්ගඝන
මහාගථරස්ස සඞ්ගහං කාතුං වට්ටති, තස්මා ‘‘තුම්ගහ, භන්ගත, ගණ්හථ, 
මයංකත්වාෙස්සාමා’’තිවත්තබ්බං. 

තීසු චීවගරසු යං ජිණ්ණං ගහොති, තෙත්ථාය ොතබ්බං. පකතියා 
දුපට්ටචීවරස්ස දුපට්ටත්ථාගයව ොතබ්බං. සගචපිස්ස එකපට්ටචීවරං ඝනං
ගහොති, කථිනසාටගකොචගපලගවො, සාරු්පත්ථායදුපට්ට්පගහොනකගමව
ොතබ්බං. ‘‘අහං අලභන්ගතො එකපට්ටං පාරුපාමී’’ති වෙන්තස්සාපි දුපට්ටං
ොතුංවට්ටති.ගයොපනගලොභපකතිගකො ගහොති, තස්සනොතබ්බං.ගතනාපි
කථිනං අත්ථරිත්වා ‘‘පච්ඡා විසිබ්බිත්වා ද්ගව චීවරානි කරිස්සාමී’’ති න
ගගහතබ්බං. 

යස්සපනදියයති, තස්ස– 

‘‘සුණාතු ගම, භන්ගත සඞ්ගඝො, ඉෙං සඞ්ඝස්ස කථිනදුස්සං 
උ්පන්නං, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්ගඝො ඉමං කථිනදුස්සං
ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුගනොෙගෙයයකථිනංඅත්ථරිතුං, එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු ගම, භන්ගත සඞ්ගඝො, ඉෙං සඞ්ඝස්ස කථිනදුස්සං 
උ්පන්නං, සඞ්ගඝො ඉමං කථිනදුස්සං ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුගනො
ගෙතිකථිනං අත්ථරිතුං, යස්සායස්මගතොඛමති ඉමස්සකථිනදුස්සස්ස 
ඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුගනො ොනංකථිනංඅත්ථරිතුං, ගසොතුණ්හස්ස, 
යස්සනක්ඛමති, ගසොභාගසයය. 

‘‘දින්නං ඉෙං සඞ්ගඝන කථිනදුස්සං ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුගනො 
කථිනං අත්ථරිතුං, ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මා තුණ්හී, එවගමතං
ධාරයාමී’’ති(මහාව.307) – 

එවංඤත්තිදුතියායකම්මවාචායොතබ්බන්තිඑවංදින්නං. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො මහාවග්ගගො 
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2698-9. න උල්ලිඛිතමත්තාදි-චතුවීසතිවජ්ජිතන්ති පාළියං ආගගතහි
‘‘න උල්ලිඛිතමත්ගතන අත්ථතං ගහොති කථින’’න්ති (මහාව. 308) 

උල්ලිඛිතමත්තාදීහි චතුවීසතියා ආකාගරහි වජ්ජිතං. චීවරන්ති ‘‘අහගතන

අත්ථතංගහොතිකථින’’න්ති(මහාව.309) පාළියං ආගතානංගසොළසන්නං
ආකාරානං අඤ්ඤතගරන යුත්තං කතපරිගයොසිතං දින්නං ක්පබින්දුං
තිණ්ණං චීවරානං අඤ්ඤතරචීවරං. ගත පන චතුවීසති ආකාරා, 

ගසොළසාකාරාච පාළිකතො (මහාව.308), අට්ඨෙථාකතො (මහාව.අට්ඨ.308) 
චගගහතබ්බා. ගන්ථගාරවපරිහාරත්ථමිධනවුත්තා. 

භික්ඛුනා වක්ඛමාගන අට්ඨධම්ගම ජානන්ගතන අත්ථරගකන ආදාය 

ගගහත්වා පුරාණෙං අත්තනා පරිභුඤ්ජියමානං අත්ථරිතබ්බචීවගරන

එකනාමකං පුරාණචීවරං උද්ධරිත්වා පච්චුද්ධරිත්වා නවං අත්ථරිතබ්බං

චීවරං අධිට්ඨහිත්වා පුරාණපච්චුද්ධටචීවරස්ස නාගමන අධිට්ඨහිත්වාව තං
අන්තරවාසකංගච, ‘‘ඉමිනා අන්තරවාසගකනකථිනංඅත්ථරාමි’’ඉතිවචසා
වත්තබ්බන්ති ගයොජනා. සගච උත්තරාසඞ්ගගො ගහොති, ‘‘ඉමිනා
උත්තරාසඞ්ගගන කථිනං අත්ථරාමි’’, සගච සඞ්ඝාටි ගහොති, ‘‘ඉමාය 
සඞ්ඝාටියාකථිනංඅත්ථරාමී’’තිවත්තබ්බං. 

2700-1. ඉච්ගචවං තික්ඛත්තුං වුත්ගත කථිනං අත්ථතං ගහොතීති

ගයොජනා. කතන පන භික්ඛුනා නවගකන කථිනචීවරං ආදාය සඞ්ඝං
උපසඞ්කම්ම ‘‘අත්ථතං, භන්ගත, සඞ්ඝස්ස කථිනං, ධම්මිගකො
කථිනත්ථාගරො, අනුගමොෙථ’’ඉතිවත්තබ්බන්තිගයොජනා. 

2702. අනුගමොෙගකසුචගථගරහි‘‘අත්ථතං, ආවුගසො, සඞ්ඝස්සකථිනං, 
ධම්මිගකො කථිනත්ථාගරො, අනුගමොොමා’’ති වත්තබ්බං, නගවන පන
‘‘අත්ථතං, භන්ගත, සඞ්ඝස්ස කථිනං, ධම්මිගකො කථිනත්ථාගරො, 

අනුගමොොමී’’ති ඉති පුන ඊරකය කගථය්යාති ගයොජනා. ගාථාය පන

අනුගමොෙනපාඨස්ස අත්ථෙස්සනමුගඛන ‘‘සුඅත්ථතං තයා භන්කත’’ති
වුත්තං, නපාඨක්කමෙස්සනවගසනාතිගවදිතබ්බං. 

අත්ථාරගකසු ච අනුගමොෙගකසු ච නගවහි වුඩ්ඪානං වචනක්කගමො
වුත්ගතො, වුඩ්ගඪහි නවානං වචනක්කගමො පන තෙනුසාගරන යථාරහං
ගයොගජත්වාවත්තබ්ගබොතිගාථාසුන වුත්ගතොතිගවදිතබ්ගබො.අත්ථාරගකන
ගථගරන වා නගවන වා ගණපුග්ගලානං වචනක්කගමො ච ගණපුග්ගගලහි
අත්ථාරකස්සවචනක්කගමොචවුත්තනගයනයථාරහංගයොගජතුංසක්කාති
න වුත්ගතො. 

එවං අත්ථගත පන කථිගන සගච කථිනචීවගරන සද්ධිං ආභතං
ආනිසංසං ොයකා ‘‘ගයන අම්හාකං කථිනං ගහිතං, තස්ගසව ච ගෙමා’’ති
ගෙන්ති, භික්ඛුසඞ්ගඝො අනිස්සගරො. අථ අවිචාගරත්වාව ෙත්වා ගච්ඡන්ති, 
භික්ඛුසඞ්ගඝො ඉස්සගරො. තස්මා සගච කථිනත්ථාරකස්ස ගසසචීවරානිපි
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දුබ්බලානි ගහොන්ති, සඞ්ගඝන අපගලොගකත්වා ගතසම්පි අත්ථාය වත්ථානි
ොතබ්බානි, කම්මවාචායපනඑකාගයවවට්ටති. අවගසගස කථිනානිසංගස
බලවවත්ථානි වස්සාවාසිකඨිතිකාය ොතබ්බානි, ඨිතිකාය අභාගව
ගථරාසනගතො පට්ඨාය ොතබ්බානි, ගරුභණ්ඩං න භාගජතබ්බං. සගච පන
එකසීමාය බහූ විහාරා ගහොන්ති, සබ්ගබ භික්ඛූ සන්නිපාගතත්වා එකත්ථ
කථිනං අත්ථරිතබ්බං, විසුංවිසුංඅත්ථරිතුංනවට්ටති. 

2703. ‘‘ෙථිනස්සචකිංමූල’’න්තිආදීනිසයගමවවිවරිස්සති. 

2706. අට්ඨධම්මුද්ගෙසගාථාය පුබ්බකිච්චං පුබ් -වචගනගනව 
උත්තරපෙගලොගපනවුත්තං.ගතගනවවක්ඛති‘‘පුබ්බකිච්චන්තිවුච්චතී’’ති. 

‘‘පච්චුද්ධාර’’ඉති වත්තබ්ගබ ‘‘පච්චුද්ධර’’ඉති ගාථාබන්ධවගසන රස්ගසො.

ගතගනවවක්ඛති ‘‘පච්චුද්ධාකරො’’ති. අධිට්ඨහනං අධිට්ඨානං. පච්චුද්ධාගරො

ච අධිට්ඨානඤ්ච පච්චුද්ධරාධිට්ඨානා. ඉතරීතරගයොගගන ද්වන්ෙසමාගසො. 

අත්ථාකරොතිඑත්ථ‘‘කථිනත්ථාගරො’’තිපකරණගතොලබ්භති. 

‘‘මාතිො’’ති ඉමිනා ‘‘අට්ඨ කථිනුබ්භාරමාතිකා’’ති පකරණගතො
විඤ්ඤායති.යථාහ– ‘‘අට්ඨිමා, භික්ඛගව, මාතිකා කථිනස්සඋබ්භාරායා’’ති

(මහාව. 310). මාතිොති මාතගරො ජගනත්තිගයො, කථිනුබ්භාරං එතා අට්ඨ

ජගනන්තීති අත්ගථො. උද්ධාකරොතිකථිනස්ස උද්ධාගරො. ආනිසංසාති එත්ථ

‘‘කථිනස්සා’’ති පකරණගතො ලබ්භති. කථිනස්ස ආනිසංසාති ඉකම අට්ඨ 
ධම්මාති ගයොජනා. යථාහ ‘‘අත්ථතකථිනානං ගවො, භික්ඛගව, පඤ්ච 

ක්පිස්සන්තී’’තිආදි (මහාව. 306). ‘‘ආනිසංකසනා’’තිපි පාගඨො.
ආනිසංගසනසහඉගමඅට්ඨධම්මාතිගයොජනා. 

2707. ‘‘න උල්ලිඛිතමත්තාදි-චතුවීසතිවජ්ජිත’’න්තිආදිනා කථිනං
අත්ථරිතුං කතපරිගයොසිතං චීවරං ගච ලද්ධං, තත්ථ පටිපජ්ජනවිධිං
ෙස්ගසත්වා සගච අකතසිබ්බනාදිකම්මං වත්ථගමව ලද්ධං, තත්ථ

පටිපජ්ජනවිධිං පුබ්බකිච්චවගසන ෙස්ගසතුමාහ ‘‘කධොවන’’න්තිආදි. තත්ථ 

කධොවනන්ති කථිනදුස්සස්ස ගසතභාවකරණං. විචාකරොති ‘‘පඤ්චකං වා

සත්තකං වා නවකං වා එකාෙසකං වා ගහොතූ’’ති විචාරණං. කඡදනන්ති 

යථාවිචාරිතස්ස වත්ථස්ස ගඡෙනං.  න්ධනන්ති ගමොඝසුත්තකාගරොපනං. 

සිබ් නන්ති සබ්බසූචිකම්මං. ර නන්ති රජනකම්මං. ෙප්පන්ති 

ක්පබින්දුොනං. ‘‘පුබ් කිච්ච’’න්ති වුච්චති ඉෙං සබ්බං කථිනත්ථාරස්ස
පඨමගමවකත්තබ්බත්තා. 

2708. අන්තරවාසකෙොතිඑත්ථ ඉති-සද්ගෙො ලුත්තනිද්දිට්ගඨො.සඞ්ඝාටි, 
උත්තරාසඞ්ගගො, අගථො අන්තරවාසගකොති එසගමව තු පච්චුද්ධාගරොපි
අධිට්ඨානම්පිඅත්ථාගරොපිවුත්ගතොතිගයොජනා. 
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2709. අට්ඨමාතිකා (මහාව. 310-311; පරි. 415; මහාව. අට්ඨ. 310-

311) ෙස්ගසතුමාහ ‘‘පක්ෙමනඤ්චා’’තිආදි. පක්කමනංඅන්ගතො එතස්සාති 
පක්කමනන්තිකාති වත්තබ්ගබ උත්තරපෙගලොගපන ‘‘පක්කමන’’න්ති

වුත්තං. එස නගයො සබ්බත්ථ. අට්ඨිමාති එත්ථ ‘‘මාතිකා’’ති පකරණගතො
ලබ්භති. ඉමාඅට්ඨමාතිකාතිගයොජනා. 

2710. උද්ගෙසානුක්කගමන නිද්දිසිතුමාහ ‘‘ෙතචීවරමාදායා’’තිආදි. 

‘‘ෙතචීවරමාදායා’’ති ඉමිනා චීවරපලිගබොධුපච්ගඡගෙො ෙස්සිගතො. ‘‘ආවාකස

නිරකපක්ඛකෙො’’ති ඉමිනා දුතිගයො ආවාසපලිගබොධුපච්ගඡගෙො ෙස්සිගතො.
එත්ථ සබ්බවාගකයසු ‘‘අත්ථතකථිගනො ගයො භික්ඛු සගච පක්කමතී’’ති

ගසගසො. අතික්ෙන්තාය සීමායාති විහාරසීමාය අතික්කන්තාය. කහොති

පක්ෙමනන්තිොතිඑත්ථ ‘‘තස්සභික්ඛුගනො’’තිගසගසො, තස්ස භික්ඛුගනො
පක්කමනන්තිකානාමමාතිකාගහොතීතිඅත්ගථො. 

2711-2. ආනිසංසං නාම වුත්ථවස්ගසන ලද්ධං අකතසූචිකම්මවත්ථං.

ගතගනව වක්ඛති ‘‘කගරොතී’’තිආදි. ‘‘විහාකර අනකපක්ඛකෙො’’ති ඉමිනා
එත්ථ පඨමං ආවාසපලිගබොධුපච්ගඡගෙො ෙස්සිගතො. සුඛවිහරණං 

පගයොජනමස්සාති සුඛවිහාරිකෙො, විහාගරොති. තත්ථ තස්මිං විහාගර

විහරන්ගතොවතංචීවරංයදිකගරොති, තස්මිං චීවගරනිට්ඨිගත නිට්ඨානන්තා 

නිට්ඨානන්තිකාති වුච්චතීති ගයොජනා. ‘‘නිට්ඨිකතචීවකර’’ති ඉමිනා 
චීවරපලිගබොධුපච්ගඡගෙොෙස්සිගතො. 

2713. තමස්සමන්ති තං වුත්ථවස්සාවාසං. ධුරනික්කඛකපති

උභයධුරනික්ගඛපවගසන චිත්ත්පවත්තක්ඛගණ. සන්නිට්ඨානං නාම
ධුරනික්ගඛගපො. එත්ථ පලිගබොධද්වයස්ස එකක්ඛගණගයව උපච්ගඡගෙො 

අට්ඨෙථායං වුත්ගතො ‘‘සන්නිට්ඨානන්තිගක ද්ගවපි පලිගබොධා ‘ගනවිමං
චීවරං කාගරස්සං, න පච්ගචස්ස’න්ති චින්තිතමත්ගතගයව එකගතො
ඡිජ්ජන්තී’’ති(මහාව. අට්ඨ.311). 

2714. ෙථිනච්ඡාදනන්තිකථිනානිසංසංචීවරවත්ථුං. න පච්කචස්සන්ති

න පච්චාගමිස්සාමි. ෙකරොන්තස්කසවාති එත්ථ ‘‘චීවර’’න්ති පකරණගතො

ලබ්භති. ‘‘ෙථිනච්ඡාදන’’න්ති ඉෙං වා සම්බන්ධනීයං. ෙකරොන්තස්සාති

අනාෙගර සාමිවචනං. නට්ඨන්ති ගචොගරහි හටත්තා වා උපචිකාදීහි

ඛාදිතත්තාවානට්ඨං. දඩ්ඪංවාතිඅග්ගිනාෙඩ්ඪංවා. නාසනන්තිොතිඑවං
චීවරස්ස නාසනන්ගත ලබ්භමානා අයං මාතිකා නාසනන්තිකා නාමාති
අත්ගථො. එත්ථ ‘‘න පච්ගචස්ස’’න්ති ඉමිනා පඨමං 
ආවාසපලිගබොධුපච්ගඡගෙො ෙස්සිගතො. ‘‘කගරොන්තස්ගසවා’’තිඉමිනා දුතියං 
චීවරපලිගබොධුපච්ගඡගෙොෙස්සිගතො. 

2715. ලද්ධානිසංකසොති ලද්ධකථිනානිසංසචීවගරො. ආනිසංගස චීවගර 

සාකපක්කඛො අගපක්ඛවා  හිසීම කතො වස්සංවුත්ථසීමාය බහිසීමගගතො තං



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො මහාවග්ගගො 

531 
පටුන 

චීවරංකගරොති, කසො කතචීවගරො අන්තරබ්භාරං අන්තරා උබ්භාරංසුණාති
ගච, සවනන්තිකා නාම ගහොතීති ගයොජනා. ‘‘බහිසීමගගතො’’තිආදිනා 
දුතියපලිගබොධුපච්ගඡගෙො ෙස්සිගතො. එත්ථ ‘‘කතචීවගරො’’ති වුත්තත්තා 
චීවරපලිගබොධුපච්ගඡගෙො පඨමං ගහොති, ඉතගරො පන ‘‘සහ සවගනන

ආවාසපලිගබොගධො ඡිජ්ජතී’’ති (මහාව. අට්ඨ. 311) අට්ඨෙථාය වුත්තත්තා
පච්ඡාගහොති. 

2716-7. චීවරාසාය වස්සංවුත්ගථො ආවාසගතො පක්ෙන්කතො ‘‘තුය්හං
චීවරං ෙස්සාමී’’ති ගකනචි වුත්ගතො බහිසීමගගතො පන සවති, පුන ‘‘තව

චීවරං ොතුං න සක්ගකොමී’’ති වුත්ගතො ආසාය ඡින්නමත්තාය චීවගර

පච්චාසාය උපච්ඡින්නමත්තාය ආසාවච්කඡදිො නාම මාතිකාති මතා 
ඤාතාතිගයොජනා.ආසාවච්ඡාදිගකකථිනුබ්භාගරආවාසපලිගබොගධොපඨමං 
ඡිජ්ජති, චීවරාසායඋපච්ඡින්නායචීවරපලිගබොගධොඡිජ්ජති. 

2718-20. ගයො වස්සංවුත්ථවිහාරම්හාඅඤ්ඤංවිහාරංගගතොගහොති, ගසො 

ආ ච්ඡං ආගච්ඡන්ගතො අන්තරාමග්ගගකථිනුද්ධාරං අතික්කගමයය, තස්ස
ගසො කථිනුද්ධාගරො සීමාතික්කන්තිගකො මගතොති ගයොජනා. තත්ථ
සීමාතික්කන්තිගක කථිනුබ්භාගර චීවරපලිගබොගධො පඨමං ඡිජ්ජති, තස්ස
බහිසීගමආවාසපලිගබොගධොඡිජ්ජති. 

එත්ථ ච ‘‘සීමාතික්කන්තිගකො නාම චීවරකාලසීමාතික්කන්තිගකො’’ති 

කෙනචි වුත්තං. ‘‘බහිසීමායං චීවරකාලසමයස්ස අතික්කන්තත්තා

සීමාතික්කන්තිගකො’’ති (සාරත්ථ. ටී. මහාව. 311) සාරත්ථදීපනියං වුත්තං.
‘‘ආගච්ඡං අන්තරාමග්ගග, තදුද්ධාරමතික්කගම’’ති වුත්තත්තා පන
සඞ්ගඝන කරියමානං අන්තරුබ්භාරං ආගච්ඡන්ගතො විහාරසීමං
අසම්පත්ගතගයවකථිනුබ්භාරස්සජාතත්තාතං නසම්භුගණයය, තස්ගසවං
සීමමතික්කන්තස්ගසව සගතො පුන ආගච්ඡගතො අන්තරාමග්ගග ජාගතො
කථිනුබ්භාගරොසීමාතික්කන්තිගකොතිඅම්හාකංඛන්ති. 

ෙථිනානිසංසචීවරංආොයසගචආවාගස සාගපක්ගඛොව ගගතො ගහොති, 

පුනආගන්ත්වා ෙථිනුද්ධාරං කථිනස්ස අන්තරුබ්භාරගමව සම්භුණාතිකච 
යදි පාපුගණයය, තස්ස ගසො කථිනුද්ධාගරො ගහොති, ගසො ‘‘සහුබ්භාගරො’’ති
වුච්චතීතිගයොජනා.සහුබ්භාගරද්ගව පලිගබොධාඅපුබ්බංඅචරිමංඡිජ්ජන්ති. 

2721. ‘‘සීමාතික්කන්තිගකනා’’ති වත්තබ්ගබ උත්තරපෙගලොගපන 

‘‘සීමකතො’’තිවුත්තං.පක්කමනඤ්චනිට්ඨානඤ්චසන්නිට්ඨානඤ්ච සීමකතො 

සීමාතික්කන්තිගකන සහ ඉගම චත්තාකරො කථිනුබ්භාරා පුග් ලාධීනා 

පුග්ගලායත්තා සහුබ්භාරසඞ්ඛාගතො අන්තරබ්භාකරො සඞ්ඝාධීගනොති

ගයොජනා. ‘‘අන්තරබ්භකරො’’තිගාථාබන්ධවගසන රස්සත්තං. 
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2722. නාසනන්ති නාසනන්තිගකො. සවනන්ති සවනන්තිගකො.

ආසාවච්ගඡදිකාපිචාතිතගයොපිකථිනුබ්භාරා. නතුසඞ්ඝා නභික්ඛුකතොති
සඞ්ඝගතොපි න ගහොන්ති, පුග්ගලගතොපි න ගහොන්තීති අත්ගථො. චීවරස්ස
විනාගසො සඞ්ඝස්ස වා චීවරසාමිකස්ස වා පගයොගගන න ජාගතොති
නාසනගකොතාව කථිනුබ්භාගරොඋභගතොපිනගහොතීතිවුත්ගතො.සවනඤ්ච
උභගයසංපගයොගගතොනජාතන්තිතථා වුත්තං.තථාආසාවච්ගඡදිකාපි. 

2723. ආවාගසොගයව පලිගබොගධොතිවිග්ගගහො. පලික ොකධොචචීවකරති

එත්ථ චීවකරති ගභෙවචනිච්ඡාය නිමිත්තත්ගථ භුම්මං, 
චීවරනිමිත්තපලිගබොගධොති අත්ගථො, චීවරසඞ්ඛාගතො පලිගබොගධොති වුත්තං
ගහොති. සච්චාදිගුණයුත්තං මුසාවාොදිගෙොසවිමුත්තං අත්ථං වෙති සීගලනාති 

යුත්තමුත්තත්ථවාදී, ගතන. 

2724. අට්ඨන්නං මාතිොනන්ති බහිසීමගතානං වගසන වුත්තා
පක්කමනන්තිකාෙගයො සත්ත මාතිකා, බහිසීමං ගන්ත්වා අන්තරුබ්භාරං
සම්භුණන්තස්ස වගසන වුත්ගතො සහුබ්භාගරොති ඉමාසං අට්ඨන්නං

මාතිකානං වගසන ච. අන්තරබ්භාරකතොපි වාති බහිසීමං අගන්ත්වා
තත්ගථව වසිත්වා කථිනුබ්භාරකම්ගමන උබ්භාරකථිනානං වගසන
ලබ්භනගතො අන්තරුබ්භාරගතො චාති මගහසිනා කථිනස්ස දුගව උබ්භාරාපි
වුත්තාති ගයොජනා. බහිසීමං ගන්ත්වා ආගතස්ස වගසන සහුබ්භාගරො, 
බහිසීමං ආගතානංවගසනඅන්තරුබ්භාගරොතිඑගකොගයවඋබ්භාගරොද්විධා

වුත්ගතො, තස්මා අන්තරුබ්භාරංවිසුංඅග්ගගහත්වාඅට්ගඨවමාතිකා පාළියං 
(මහාව.310) විභත්තාතිගවදිතබ්බා. 

2725. අනාමන්තචාගරො උත්තරපෙගලොපවගසන ‘‘අනාමන්තා’’ ඉති
වුත්ගතො. යාව කථිනං න උද්ධරීයති, තාව අනාමන්ගතත්වා චරණං
ක්පිස්සති, චාරිත්තසික්ඛාපගෙනඅනාපත්තිභවිස්සතීතිඅත්ගථො. 

අසමාොනචාගරො ‘‘අසමාදාන’’න්ති උත්තරපෙගලොගපන වුත්ගතො. 

අසමාදානචාකරොතිතිචීවරංඅසමාොය චරණං, චීවරවි්පවාගසොක්පිස්සතීති
අත්ගථො. 

‘‘ ණකතො’’ති ඉමිනා උත්තරපෙගලොගපන ගණගභොජනං ෙස්සිතං.
ගණගභොජනම්පික්පිස්සති, තංසරූපගතොපාචිත්තියකණ්ගඩවුත්තං. 

‘‘යාවදත්ථිෙ’’න්ති ඉමිනා යාවෙත්ථචීවරං වුත්තං. යාවදත්ථචීවරන්ති
යාවතගකන චීවගරන අත්ගථො, තාවතකං අනධිට්ඨිතං අවික්පිතං
ක්පිස්සතීතිඅත්ගථො. 

‘‘තත්ථකයොචීවරප්පාකදො’’තිඉමිනා ‘‘ගයො චතත්ථචීවරු්පාගෙො’’ති

(මහාව.306) වුත්ගතොආනිසංගසොෙස්සිගතො. කයොචතත්ථචීවරප්පාකදොති
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තත්ථකථිනත්ථතසීමායංමතකචීවරං වා ගහොතුසඞ්ඝස්සඋද්දිස්ස දින්නං
වා සඞ්ඝිගකන තත්රු්පාගෙන ආභතං වා, ගයන ගකනචි ආකාගරන යං
සඞ්ඝිකං චීවරං උ්පජ්ජති, තං ගතසං භවිස්සතීති අත්ගථො. ඉගම පඤ්ච 
කථිනානිසංසාචවුත්තාතිසම්බන්ගධො. 

කථිනක්ඛන්ධකකථාවණ්ණනා. 

චීවරක්ඛන්ධකකථාවණ්ණනා 

2726-7. චීවරං උ්පජ්ජති එතාසූති ‘‘උප්පාදා’’ති ජනිකාව වුච්චන්ති, 
චීවරවත්ථපරිලාභක්ගඛත්තන්තිඅත්ගථො.යථාහ– ‘‘යථාවුත්තානංචීවරානං
පටිලාභාය ගඛත්තං ෙස්ගසතුං අට්ඨිමා භික්ඛගව මාතිකාතිආදිමාහා’’ති

(මහාව. අට්ඨ. 379). චීවරමාතිොති චීවරු්පාෙගහතුභූතමාතගරො. ගතනාහ 

ෙථිනක්ඛන්ධෙවණ්ණනායං ‘‘මාතිකාති මාතගරො, ජගනත්තිගයොති 

අත්ගථො’’ති (මහාව. අට්ඨ. 310). මාතිොති ගචත්ථ චීවරොනමධි්ගපතං.
යථාහ ‘‘සීමාය ොනං එකා මාතිකා, කතිකාය ොනං දුතියා’’තිආදි. සීමාය
ගෙති, කතිකාය ගෙති, භික්ඛාපඤ්ඤත්තියා ගෙති, සඞ්ඝස්ස ගෙති, 
උභගතොසඞ්ගඝ ගෙති, වස්සංවුත්ථසඞ්ඝස්ස ගෙති, ආදිස්ස ගෙති, පුග්ගලස්ස

ගෙති. ‘‘ඉමාපනඅට්ඨමාතිො’’තිවුත්තගමවනිගමනවගසනවුත්තං. 

2728. තත්ථාති තාසු අට්ඨමාතිකාසු. සීමාය කදතීති ‘‘සීමාය ෙම්මී’’ති
එවං සීමං පරාමසිත්වා ගෙන්ගතො සීමාය ගෙති, එවං දින්නං
අන්ගතොසීමගගතහි භික්ඛූහි භාගජතබ්බන්ති වණ්ණිතන්ති ගයොජනා. තත්ථ 

අන්කතොසීම කතහීතිොයගකොයංසීමංඅගපක්ඛිත්වා එවමාහ, තස්සාසීමාය

අන්ගතොගගතහි සබ්ගබහි. භාක තබ් න්ති තං චීවරං භාගජතබ්බං. 

වරවණ්ණිනාති ‘‘ඉතිපි ගසො භගවා අරහ’’න්තිආදිනා
සකලගලොකබයාපිගුණාතිසයයුත්ගතන බයාම්පභාය, ඡබ්බණ්ණානං 

රංසීනඤ්ච වගසන උත්තම්පභාතිසයයුත්ගතන වරවණ්ණිනා වණ්ණිතං 

කථිතං. අයගමත්ථ පෙවණ්ණනා, අයං පන විනිච්ඡගයො – සීමාය කදතීති
එත්ථ තාව ඛණ්ඩසීමා උපචාරසීමා සමානසංවාසසීමා අවි්පවාසසීමා
ලාභසීමා ගාමසීමා නිගමසීමා නගරසීමා අබ්භන්තරසීමා උෙකුක්ගඛපසීමා 
ජනපෙසීමා රට්ඨසීමා රජ්ජසීමා දීපසීමා චක්කවාළසීමා ඉතිපන්නරසසීමා 
ගවදිතබ්බා. 

තත්ථ ඛණ්ඩසීමා සීමාකථායං වුත්තා. උපචාරසීමා පරික්ඛිත්තස්ස
විහාරස්ස පරික්ගඛගපන, අපරික්ඛිත්තස්ස විහාරස්ස
පරික්ගඛපාරහට්ඨාගනන පරිච්ඡින්නා ගහොති. අපිච භික්ඛූනං
ධුවසන්නිපාතට්ඨානගතො වා පරියන්ගත ඨිතගභොජනසාලගතො වා
නිබද්ධවසනකආවාසගතො වා ථාමමජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස ද්වින්නං
ගලඩ්ඩුපාතානං අන්ගතො උපචාරසීමා ගවදිතබ්බා. සා පන ආවාගසසු

වඩ්ඪන්ගතසු වඩ්ඪති, පරිහායන්ගතසු පරිහායති. මහාපච්චරියං පන
‘‘භික්ඛූසුපි වඩ්ඪන්ගතසු වඩ්ඪතී’’ති (මහාව. අට්ඨ. 379) වුත්තං. තස්මා



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො මහාවග්ගගො 
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සගච විහාගරසන්නිපතිතභික්ඛූහිසද්ධිං එකාබද්ධා හුත්වා ගයොජනසතම්පි
පූගරත්වානිසීෙන්ති, ගයොජනසතම්පි උපචාරසීමාවගහොති, සබ්ගබසංලාගභො

පාපුණාති. සමානසංවාසඅවිප්පවාසසීමාද්වයම්පිවුත්තගමව. 

ලාභසීමා නාම ගනව සම්මාසම්බුද්ගධන අනුඤ්ඤාතා, න
ධම්මසඞ්ගාහකත්ගථගරහි ඨපිතා, අපිච ගඛො රාජරාජමහාමත්තා විහාරං
කාගරත්වා ගාවුතං වා අඩ්ඪගයොජනං වා ගයොජනං වා සමන්තගතො 
පරිච්ඡින්දිත්වා ‘‘අයං අම්හාකං විහාරස්ස ලාභසීමා’’ති නාමලිඛිතගක
ථම්ගභ නිඛණිත්වා ‘‘යං එත්ථන්තගර උ්පජ්ජති, සබ්බං තං අම්හාකං
විහාරස්ස ගෙමා’’ති සීමං ඨගපන්ති, අයං ලාභසීමා නාම. 

 ාමනි මන රඅබ්භන්තරඋදකුක්කඛපසීමාපි වුත්තාඑව. 

 නපදසීමා නාමකාසිගකොසලරට්ඨාදීනංඅන්ගතො බහූජනපොගහොන්ති, 

එත්ථ එගකගකො ජනපෙපරිච්ගඡගෙො ජනපෙසීමා. රට්ඨසීමා නාම

කාසිගකොසලාදිරට්ඨපරිච්ගඡගෙො. රජ් සීමා නාම මහාගචොළගභොගගො

ගකරළගභොගගොති එවං එගකකස්ස රඤ්ගඤො ආණාපවත්තිට්ඨානං. දීපසීමා 

නාම සමුද්ෙන්ගතන සමුච්ඡින්නමහාදීපා ච අන්තරදීපා ච. චක්ෙවාෙසීමා 
නාම චක්කවාළපබ්බගතගනවපරිච්ඡින්නා. 

එවගමතාසුසීමාසුඛණ්ඩසීමායගකනචිකම්ගමනසන්නිපතිතංසඞ්ඝං 
දිස්වා ‘‘එත්ගථව සීමාය සඞ්ඝස්ස ගෙමී’’ති වුත්ගත යාවතිකා භික්ඛූ 
අන්ගතොඛණ්ඩසීමගතා, ගතහි භාගජතබ්බං. ගතසංගයව හි තං පාපුණාති, 
අඤ්ගඤසං සීමන්තරිකාය වා උපචාරසීමාය වා ඨිතානම්පි න පාපුණාති.
ඛණ්ඩසීමායඨිගතපනරුක්ගඛ වාපබ්බගතවාඨිතස්සගහට්ඨාවාපථවියා
ගවමජ්ඣංගතස්සපාපුණාතිගයව. 

‘‘ඉමිස්සා උපචාරසීමාය සඞ්ඝස්ස ෙම්මී’’ති දින්නං පන 
ඛණ්ඩසීමාසීමන්තරිකාසු ඨිතානම්පි පාපුණාති. ‘‘සමානසංවාසසීමාය
ෙම්මී’’ති දින්නං පන ඛණ්ඩසීමාසීමන්තරිකාසු ඨිතානං න පාපුණාති.
අවි්පවාසසීමාලාභසීමාසු දින්නං තාසු සීමාසු අන්ගතොගතානංගයව
පාපුණාති. ගාමසීමාදීසු දින්නං තාසං සීමානං අබ්භන්තගර බද්ධසීමාය
ඨිතානම්පි පාපුණාති. අබ්භන්තරසීමාඋෙකුක්ගඛපසීමාසු දින්නං තත්ථ
අන්ගතොගතානංගයව පාපුණාති. ජනපෙරට්ඨරජ්ජදීපචක්කවාළසීමාසුපි
ගාමසීමාදීසුවුත්තසදිගසොගයවවිනිච්ඡගයො. 

සගච පනජම්බුදීගපඨිගතො‘‘තම්බපණ්ණිදීගප සඞ්ඝස්සෙම්මී’’තිවෙති, 
තම්බපණ්ණිදීපගතො එගකොපි ගන්ත්වා සබ්ගබසං ගණ්හිතුං ලභති. සගචපි
තගත්රව එගකො සභාගභික්ඛු සභාගානං භාගං ගණ්හාති, න වාගරතබ්ගබො.
එවං තාව ගයො සීමං පරාමසිත්වා ගෙති, තස්ස ොගන විනිච්ඡගයො
ගවදිතබ්ගබො. 
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ගයො පන ‘‘අසුකසීමායා’’ති වත්තුං න ජානාති, ගකවලං ‘‘සීමා’’ති 
වචනමත්තගමව ජානන්ගතො විහාරං ආගන්ත්වා ‘‘සීමාය ෙම්මී’’ති වා
‘‘සීමට්ඨකසඞ්ඝස්ස ෙම්මී’’ති වා භණති, ගසො පුච්ඡිතබ්ගබො ‘‘සීමා නාම
බහුවිධා, කතරංසීමංසන්ධාය භණසී’’ති, සගචවෙති‘‘අහං‘අසුකසීමා’තින
ජානාමි, සීමට්ඨකසඞ්ගඝො භාගජත්වා ගණ්හතූ’’ති, කතරසීමාය
භාගජතබ්බං? මහාසීවත්ගථගරො කිරාහ ‘‘අවි්පවාසසීමායා’’ති. තගතො නං
ආහංසු‘‘අවි්පවාසසීමානාමතිගයොජනාපිගහොති, එවංසන්ගතතිගයොජගන
ඨිතා ලාභං ගණ්හිස්සන්ති, තිගයොජගන ඨත්වා ආගන්තුකවත්තං පූගරත්වා
ආරාමං පවිසිතබ්බං භවිස්සති, ගමිගකො තිගයොජනං ගන්ත්වා ගසනාසනං
ආපුච්ඡිස්සති, නිස්සයපටිපන්නස්ස තිගයොජනාතික්කගම නිස්සගයො
පටි්පස්සම්භිස්සති, පාරිවාසිගකන තිගයොජනං අතික්කමිත්වා අරුණං
උට්ඨාගපතබ්බංභවිස්සති, භික්ඛුනියාතිගයොජගනඨත්වා ආරාම්පගවසනං
ආපුච්ඡිතබ්බං භවිස්සති, සබ්බම්ගපතං උපචාරසීමාපරිච්ගඡෙවගසගනව 
කත්තුංවට්ටති.තස්මාඋපචාරසීමායගමවභාගජතබ්බ’’න්ති. 

2729. ගය විහාරාසඞ්ගඝනකතිකාය එෙලාභො සමානලාභකා එත්ථ 

එගතසුවිහාගරසු දින්නං ‘‘කතිකායෙම්මී’’තිදින්නං සබ්ක හි භික්ඛූහිසහ 

භාක තබ් ං චීවරංකතිකායවුච්චතීතිගයොජනා. 

අයගමත්ථ විනිච්ඡගයො – කතිකා නාම සමානලාභකතිකා, තගත්රවං
කතිකා කාතබ්බා – එකස්මිං විහාගර සන්නිපතිගතහි භික්ඛූහි යං විහාරං
සඞ්ගණ්හිතුකාමා සමානලාභං කාතුං ඉච්ඡන්ති, අස්ස නාමං ගගහත්වා
‘‘අසුගකො නාම විහාගරො ගපොරාණගකො’’ති වා ‘‘බුද්ධාධිවුත්ගථො’’ති වා
‘‘අ්පලාගභො’’ති වා යං කිඤ්චි කාරණං වත්වා ‘‘තං විහාරං ඉමිනා
විහාගරන සද්ධිං එකලාභං කාතුං සඞ්ඝස්ස රුච්චතී’’ති තික්ඛත්තුං 
සාගවතබ්බං. එත්තාවතා තස්මිං විහාගර නිසින්ගනොපි ඉධ නිසින්ගනොව
ගහොති. තස්මිං විහාගරපි සඞ්ගඝන එවගමව කාතබ්බං. එත්තාවතා ඉධ 
නිසින්ගනොපි තස්මිං විහාගර නිසින්ගනොව ගහොති. එකස්මිං ලාගභ
භාජියමාගන ඉතරස්මිං ඨිතස්ස භාගං ගගහතුං වට්ටති. එවං එගකන
විහාගරනසද්ධිංබහූපිආවාසාඑකලාභාකාතබ්බාති. 

2730. චීවරොයගකන ධුවකාරා පාකවත්තාදිනිච්චසක්කාරා යත්ථ

සඞ්ඝස්ස ක්රීයන්ති කරීයන්ති තත්ථ තස්මිං විහාගර ගතගනව ොයගකන

සඞ්ඝස්ස දින්නං විහාරං ‘‘භික්ඛාපඤ්ඤත්තියා දින්න’’න්ති මගහසිනා
වුත්තන්තිගයොජනා. 

තත්රායං විනිච්ඡගයො – යස්මිං විහාගර ඉමස්ස චීවරොයකස්ස සන්තකං
සඞ්ඝස්සපාකවත්තංවාවත්තති, යස්මිංවාවිහාගරභික්ඛූඅත්තගනොභාරං 
කත්වා සො ගගගහ ගභොගජති, යත්ථ වා ගතන ආවාගසො කාරිගතො, 
සලාකභත්තාදීනි වා නිබද්ධානි, ගයන පන සකගලොපි විහාගරො 
පතිට්ඨාපිගතො, තත්ථ වත්තබ්බගමව නත්ථි, ඉගම ධුවකාරා නාම. තස්මා
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සගච ගසො ‘‘යත්ථ මය්හං ධුවකාරාකරීයන්ති, එත්ථ ෙම්මී’’ති වා ‘‘තත්ථ
ගෙථා’’ති වා භණති, බහූසු ගචපි ඨාගනසු ධුවකාරා ගහොන්ති, සබ්බත්ථ
දින්නගමවගහොති. 

සගච පන එකස්මිං විහාගර භික්ඛූ බහුතරා ගහොන්ති, ගතහි වත්තබ්බං 
‘‘තුම්හාකං ධුවකාගර එකත්ථ භික්ඛූ බහූ, එකත්ථ අ්පකා’’ති, සගච
‘‘භික්ඛුගණනාය ගණ්හථා’’ති භණති, තථා භාගජත්වා ගණ්හිතුං වට්ටති.
එත්ථචවත්ථගභසජ්ජාදි අ්පකම්පිසුගඛනභාජීයති, යදිපනමඤ්ගචොවා
පීඨකංවාඑකගමවගහොති, තංපුච්ඡිත්වා යස්සවාවිහාරස්සඑකවිහාගරපිවා
යස්ස ගසනාසනස්ස ගසො විචාගරති, තත්ථ ොතබ්බං. සගච ‘‘අසුකභික්ඛු
ගණ්හතූ’’තිවෙති, වට්ටති. 

අථ ‘‘මය්හං ධුවකාගර ගෙථා’’ති වත්වා අවිචාගරත්වාව ගච්ඡති, 
සඞ්ඝස්සපි විචාගරතුං වට්ටති. එවං පනවිචාගරතබ්බං – ‘‘සඞ්ඝත්ගථරස්ස 
වසනට්ඨාගන ගෙථා’’ති වත්තබ්බං. සගච තත්ථ ගසනාසනං පරිපුණ්ණං
ගහොති. යත්ථ න්පගහොති, තත්ථ ොතබ්බං. සගච එගකො භික්ඛු ‘‘මය්හං
වසනට්ඨාගන ගසනාසනපරිගභොගභණ්ඩං නත්ථී’’ති වෙති, තත්ථ
ොතබ්බන්ති. 

2731. සඞ්ඝස්සපනයං දින්නන්තිවිහාරංපවිසිත්වා ‘‘ඉමානිචීවරානි 
සඞ්ඝස්ස ෙම්මී’’ති යං චීවරං දින්නං. ‘‘සම්මුඛීභූගතනා’’ති වත්තබ්ගබ 

ගාථාබන්ගධන රස්සත්තං. සම්මුඛිභූකතනාති ච උපචාරසීමාය ඨිගතන. 

භාක තබ් න්ති ඝණ්ටිං පහරිත්වා කාලං ගඝොගසත්වා භාගජතබ්බං.

ඉෙගමත්ථ මුඛමත්තෙස්සනං. විනිච්ඡගයො අට්ඨෙථාය (මහාව. අට්ඨ. 379) 
ගවදිතබ්ගබො. ගසයයථිෙං – චීවරොයගකන විහාරං පවිසිත්වා ‘‘ඉමානි
චීවරානි සඞ්ඝස්ස ෙම්මී’’ති දින්ගනසු භාජියමාගනසු සීමට්ඨස්ස
අසම්පත්තස්සපිභාගංගණ්හන්ගතොන වාගරතබ්ගබො.විහාගරොමහාගහොති, 
ගථරාසනගතොපට්ඨායවත්ගථසුදියයමාගනසුඅලසජාතිකා මහාගථරාපච්ඡා
ආගච්ඡන්ති, ‘‘භන්ගත, වීසතිවස්සානං දියයති, තුම්හාකං ඨිතිකා 
අතික්කන්තා’’ති න වත්තබ්බා, ඨිතිකං ඨගපත්වා ගතසං ෙත්වා පච්ඡා
ඨිතිකාය ොතබ්බං. 

‘‘අසුකවිහාගර කිර බහුං චීවරං උ්පන්න’’න්ති සුත්වා 
ගයොජනන්තරිකවිහාරගතොපි භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති, සම්පත්තසම්පත්තානං
ඨිතට්ඨානගතො පට්ඨාය ොතබ්බං. අසම්පත්තානම්පිඋපචාරසීමං පවිට්ඨානං
අන්ගතවාසිකාදීසු ගණ්හන්ගතසුොතබ්බගමව. ‘‘බහිඋපචාරසීමායඨිතානං
ගෙථා’’ති වෙන්ති, න ොතබ්බං. සගච පන උපචාරසීමං ඔක්කන්ගතහි
එකාබද්ධා හුත්වා අත්තගනො විහාරද්වාගර වා අන්ගතොවිහාගරගයව වා
ගහොන්ති, පරිසවගසන වඩ්ඪතා නාම සීමා ගහොති, තස්මා ොතබ්බං. 
සඞ්ඝනවකස්ස දින්ගනපි පච්ඡා ආගතානං ොතබ්බගමව. දුතියභාගග පන



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො මහාවග්ගගො 

537 
පටුන 

ගථරාසනං ආරුළ්ගහ ආගතානං පඨමභාගගො න පාපුණාති, දුතියභාගගතො
වස්සග්ගගනොතබ්බං. 

එකස්මිංවිහාගරෙසභික්ඛූගහොන්ති, ෙසවත්ථානි ‘‘සඞ්ඝස්ස ගෙමා’’ති
ගෙන්ති, පාගටක්කං භාගජතබ්බානි. සගච ‘‘සබ්බාගනව අම්හාකං 
පාපුණන්තී’’ති ගගහත්වා ගච්ඡන්ති, දු්පාපිතානි ගචව දුග්ගහිතානි ච, 
ගතගතට්ඨාගන සඞ්ඝිකාගනව ගහොන්ති. එකං පන උද්ධරිත්වා ‘‘ඉෙං
තුම්හාකං පාපුණාතී’’තිසඞ්ඝත්ගථරස්ස ෙත්වා ගසසානි ‘‘ඉමානි අම්හාකං
පාපුණන්තී’’ති ගගහතුංවට්ටති. 

එකගමව වත්ථං ‘‘සඞ්ඝස්ස ගෙමා’’ති ආහරන්ති, අභාගජත්වාව 
‘‘අම්හාකං පාපුණාතී’’ති ගණ්හන්ති, දු්පාපිතඤ්ගචව දුග්ගහිතඤ්ච, 
සත්ථගකන, පන හලිද්දිආදිනා වා ගලඛංකත්වා එකං ගකොට්ඨාසං ‘‘ඉමං
ඨානං තුම්හාකංපාපුණාතී’’තිසඞ්ඝත්ගථරස්සපාගපත්වාගසසං‘‘අම්හාකං
පාපුණාතී’’ති ගගහතුංවට්ටති.යංපනවත්ථස්ගසවපු්ඵංවාවලිවා, ගතන
පරිච්ගඡෙං කාතුං න වට්ටති. සගච එකං තන්තං උද්ධරිත්වා ‘‘ඉෙං ඨානං
තුම්හාකං පාපුණාතී’’ති සඞ්ඝත්ගථරස්ස ෙත්වා ගසසං ‘‘අම්හාකං
පාපුණාතී’’ති ගණ්හන්ති, වට්ටති. ඛණ්ඩං ඛණ්ඩං ඡින්දිත්වා භාජියමානං
වට්ටතිගයව. 

එකභික්ඛුගක විහාගර සඞ්ඝස්ස චීවගරසු උ්පන්ගනසු සගච පුබ්ගබ
වුත්තනගයගනව ගසො භික්ඛු ‘‘සබ්බානි මය්හං පාපුණන්තී’’ති ගණ්හාති, 
සුග්ගහිතානි, ඨිතිකාපනනතිට්ඨති.සගචඑගකකං උද්ධරිත්වා‘‘ඉෙංමය්හං
පාපුණාතී’’ති ගණ්හාති, ඨිතිකා තිට්ඨති. තත්ථ ඨිතිකාය අට්ඨිතාය පුන
අඤ්ඤස්මිං චීවගර උ්පන්ගන සගච එගකො භික්ඛු ආගච්ඡති, මජ්ගඣ 
ඡින්දිත්වා ද්වීහිපි ගගහතබ්බං. ඨිතාය ඨිතිකාය පුන අඤ්ඤස්මිං චීවගර
උ්පන්ගන සගච නවකතගරො ආගච්ඡති, ඨිතිකා ගහට්ඨා ඔගරොහති. සගච
වුඩ්ඪතගරොආගච්ඡති, ඨිතිකා උද්ධංආගරොහති. අථ අඤ්ගඤොනත්ථි, පුන
අත්තගනොපාගපත්වාගගහතබ්බං. 

‘‘සඞ්ඝස්ස ගෙමා’’ති වා ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ගෙමා’’ති වා ගයන ගකනචි
ආකාගරන සඞ්ඝං ආමසිත්වා දින්නං පන පංසුකූලිකානං න වට්ටති
‘‘ගහපතිචීවරං පටික්ඛිපාමි, පංසුකූලිකඞ්ගං සමාදියාමී’’ති වුත්තත්තා, න
පන අක්පියත්තා. භික්ඛුසඞ්ගඝන අපගලොගකත්වා දින්නම්පි න
ගගහතබ්බං. යං පන භික්ඛු අත්තගනො සන්තකං ගෙති, තං භික්ඛුෙත්තියං
නාමවට්ටති.පංසුකූලංපනනගහොති.එවංසන්ගතපි ධුතඞ්ගංනභිජ්ජති.
‘‘භික්ඛූනංගෙම, ගථරානංගෙමා’’තිවුත්ගතපන පංසුකූලිකානම්පිවට්ටති.
‘‘ඉෙං වත්ථං සඞ්ඝස්ස ගෙම, ඉමිනා 
උපාහනත්ථවිකපත්තත්ථවිකආගයොගඅංසබද්ධකාදීනි කගරොථා’’ති 
දින්නම්පිවට්ටති. 
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පත්තත්ථවිකාදීනං අත්ථාය දින්නානි බහූනිපි ගහොන්ති, චීවරත්ථායපි
පගහොන්ති, තගතො චීවරං කත්වා පාරුපිතුං වට්ටති. සගච පන සඞ්ගඝො 
භාජිතාතිරිත්තානි වත්ථානි ඡින්දිත්වා උපාහනත්ථවිකාදීනං අත්ථාය
භාගජති, තගතො ගගහතුංනවට්ටති.සාමිගකහිවිචාරිතගමවහිවට්ටති, න
ඉතරං. 

‘‘පංසුකූලිකසඞ්ඝස්ස ධම්මකරණඅංසබද්ධාදීනං අත්ථාය ගෙමා’’ති 
වුත්ගතපිගගහතුංවට්ටති.පරික්ඛාගරොනාමපංසුකූලිකානම්පිඉච්ඡිතබ්ගබො.
යංතත්ථ අතිගරකංගහොති, තංචීවගරපිඋපගනතුංවට්ටති.සුත්තංසඞ්ඝස්ස
ගෙන්ති, පංසුකූලිගකහිපිගගහතබ්බං. අයං තාව විහාරං පවිසිත්වා ‘‘ඉමානි
චීවරානිසඞ්ඝස්ස ෙම්මී’’තිදින්ගනසුවිනිච්ඡගයො. 

සගචපනබහිඋපචාරසීමායඅද්ධානපටිපන්ගනභික්ඛූදිස්වා ‘‘සඞ්ඝස්ස
ෙම්මී’’ති සඞ්ඝත්ගථරස්ස වා සඞ්ඝනවකස්ස වා ආගරොගචති, සගචපි
ගයොජනං ඵරිත්වාපරිසාඨිතාගහොති, එකාබද්ධා ගච, සබ්ගබසංපාපුණාති. 
ගයපනද්වාෙසහිහත්ගථහිපරිසංඅසම්පත්තා, ගතසංනපාපුණාතීති. 

2732. ඉොනි ‘‘උභගතොසඞ්ගඝ ගෙතී’’ති මාතිකං විවරන්ගතො ආහ 

‘‘උභකතොසඞ්ඝමුද්දිස්සා’’තිආදි. උභකතොසඞ්ඝමුද්දිස්සාති භික්ඛුසඞ්ඝං, 

භික්ඛුනිසඞ්ඝඤ්ච උද්දිසිත්වා. කදතීති ‘‘උභගතොසඞ්ඝස්ස ගෙමී’’ති ගෙති. 

‘‘ හු වා’’ති එත්ථ ‘‘බහූ වා’’ති වත්තබ්ගබ ගාථාබන්ධවගසන රස්සත්තං.
භික්ඛුනීනං භික්ඛූ ගථොකා වා ගහොන්තු බහූ වා, පුග්ගලග්ගගන අකත්වා 
උභගතොසඞ්ඝවගසනසමභාගගොවකාතුංවට්ටතීතිගයොජනා. 

තත්රායං විනිච්ඡගයො – ‘‘උභගතොසඞ්ඝස්ස ෙම්මී’’ති වුත්ගතපි
‘‘ද්ගවධාසඞ්ඝස්ස ෙම්මි, ද්වින්නං සඞ්ඝානං ෙම්මි, භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච
භික්ඛුනිසඞ්ඝස්සචෙම්මී’’තිවුත්ගතපිඋභගතොසඞ්ඝස්ස දින්නගමවගහොති, 
ද්ගවභාගගසගමකත්වාඑගකොොතබ්ගබො. 

‘‘උභගතොසඞ්ඝස්ස ච තුය්හඤ්ච ෙම්මී’’ති වුත්ගත සගච ෙස ෙස භික්ඛූ, 
භික්ඛුනිගයො ච ගහොන්ති, එකවීසති පටිවීගස කත්වා එගකො පුග්ගලස්ස
ොතබ්ගබො, ෙස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස, ෙස භික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස. ගයන පුග්ගලිගකො
ලද්ගධො, ගසොසඞ්ඝගතොපි අත්තගනොවස්සග්ගගනගගහතුංලභති.කස්මා? 

උභකතොසඞ්ඝග්ගහගණනගහිතත්තා. 

‘‘උභගතොසඞ්ඝස්ස ච ගචතියස්ස ච ෙම්මී’’ති වුත්ගතපි එගසව නගයො. 
ඉධ පන ගචතියස්ස සඞ්ඝගතො පාපුණනගකොට්ඨාගසො නාම නත්ථි, 
එකපුග්ගලස්ස පත්තගකොට්ඨාසසගමොවගකොට්ඨාගසොගහොති. 

‘‘උභගතොසඞ්ඝස්සචතුය්හඤ්චගචතියස්සචා’’තිවුත්ගතපන ද්වාවීසති
ගකොට්ඨාගසකත්වාෙසභික්ඛූනං, ෙසභික්ඛුනීනං, එගකොපුග්ගලස්ස, එගකො 
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ගචතියස්සොතබ්ගබො.තත්ථපුග්ගගලොසඞ්ඝගතොපිඅත්තගනොවස්සග්ගගන
පුනගගහතුං ලභති.ගචතියස්සඑගකොගයව. 

‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච භික්ඛුනීනඤ්ච ෙම්මී’’ති වුත්ගත පන මජ්ගඣ
භින්දිත්වානොතබ්බං, භික්ඛූචභික්ඛුනිගයොචගගණත්වාොතබ්බං. 

‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස චභික්ඛුනීනඤ්ච තුය්හඤ්චා’’තිවුත්ගතපනපුග්ගගලො
විසුං න ලභති, පාපුණනට්ඨානගතො එකගමව ලභති. කස්මා? 

භික්ඛුසඞ්ඝග්ගහගණන ගහිතත්තා. 

‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්සචභික්ඛුනීනඤ්චතුය්හඤ්චගචතියස්ස චා’’තිවුත්ගතපි
ගචතියස්සඑකපුග්ගලපටිවීගසොලබ්භති, පුග්ගලස්සවිසුංන ලබ්භති.තස්මා
එකං ගචතියස්ස ෙත්වා අවගසසං භික්ඛූ ච භික්ඛුනිගයො ච ගගණත්වා 
භාගජතබ්බං. 

‘‘භික්ඛූනඤ්චභික්ඛුනීනඤ්ච ෙම්මී’’තිවුත්ගතපිනමජ්ගඣ භින්දිත්වා
ොතබ්බං, පුග්ගලගණනායඑවවිභජිතබ්බං. 

‘‘භික්ඛූනඤ්චභික්ඛුනීනඤ්චතුය්හඤ්චගචතියස්සචා’’තිඑවං වුත්ගතපි
ගචතියස්ස එකපුග්ගලපටිවීගසො ලබ්භති, පුග්ගලස්ස විසුං නත්ථි, භික්ඛූ ච
භික්ඛුනිගයොචගගණත්වාඑවභාගජතබ්බං.යථාචභික්ඛුසඞ්ඝංආදිංකත්වා
නගයො නීගතො, එවංභික්ඛුනිසඞ්ඝංආදිංකත්වාපිගනතබ්ගබො. 

‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්සචතුය්හඤ්චා’’තිවුත්ගතපුග්ගලස්සවිසුං නලබ්භති, 
වස්සග්ගගගනවගගහතබ්බං. 

‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච ගචතියස්ස චා’’ති වුත්ගත පන ගචතියස්ස විසුං
පටිවීගසොලබ්භති. 

‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්සචතුය්හඤ්චගචතියස්සචා’’තිවුත්ගතපි ගචතියස්ගසව
ලබ්භති, නපුග්ගලස්ස. 

‘‘භික්ඛූනඤ්චතුය්හඤ්චා’’තිවුත්ගතපිවිසුංනලබ්භති. 

‘‘භික්ඛූනඤ්චගචතියස්සචා’’තිවුත්ගතපනගචතියස්ස ලබ්භති. 

‘‘භික්ඛූනඤ්ච තුය්හඤ්චගචතියස්සචා’’ති වුත්ගතපිගචතියස්ගසවවිසුං
ලබ්භති, න පුග්ගලස්ස. භික්ඛුනිසඞ්ඝං ආදිං කත්වාපි එවගමව
ගයොගජතබ්බං. 

පුබ්ගබබුද්ධ්පමුඛස්සඋභගතොසඞ්ඝස්ස ොනංගෙන්ති, භගවා මජ්ගඣ
නිසීෙති, ෙක්ඛිණගතො භික්ඛූ, වාමගතො භික්ඛුනිගයො නිසීෙන්ති, භගවා
උභින්නං සඞ්ඝත්ගථගරො, තො භගවා අත්තගනො ලද්ධපච්චගය අත්තනාපි



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො මහාවග්ගගො 
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පරිභුඤ්ජති, භික්ඛූනම්පි ොගපති. එතරහි පන පණ්ඩිතමනුස්සා සධාතුකං
පටිමං වා ගචතියං වා ඨගපත්වා බුද්ධ්පමුඛස්ස උභගතොසඞ්ඝස්ස ොනං
ගෙන්ති, පටිමාය වා ගචතියස්ස වා පුරගතො ආධාරගක පත්තං ඨගපත්වා
ෙක්ඛිගණොෙකං ෙත්වා ‘‘බුද්ධානං ගෙමා’’ති තත්ථ යං පඨමං ඛාෙනීයං
ගභොජනීයං ගෙන්ති, විහාරං වා ආහරිත්වා ‘‘ඉෙං ගචතියස්ස ගෙමා’’ති
පිණ්ඩපාතඤ්ච මාලාගන්ධාදීනි ච ගෙන්ති, තත්ථකථං පටිපජ්ජිතබ්බන්ති? 
මාලාගන්ධාදීනි තාව ගචතිගය ආගරොගපතබ්බානි, වත්ගථහි පටාකා, 
ගතගලන පදීපා කාතබ්බා. පිණ්ඩපාතමධුඵාණිතාදීනි පන ගයො නිබද්ධං
ගචතියස්සජග්ගගකො ගහොතිපබ්බජිගතොවාගහට්ගඨොවා, තස්සොතබ්බානි.
නිබද්ධජග්ගගක අසති ආහටපත්තං ඨගපත්වා වත්තං කත්වා පරිභුඤ්ජිතුං
වට්ටති.උපකට්ගඨකාගලභුඤ්ජිත්වා පච්ඡාපිවත්තංකාතුංවට්ටතිගයව. 

මාලාගන්ධාදීසුචයංකිඤ්චි‘‘ඉෙංහරිත්වාගචතියස්සපූජං කගරොථා’’ති
වුත්ගත දූරම්පි හරිත්වා පූගජතබ්බං. ‘‘භික්ඛං සඞ්ඝස්ස හරා’’ති වුත්ගතපි
හරිතබ්බං.සගචපන‘‘අහංපිණ්ඩායචරාමි, ආසනසාලායභික්ඛූඅත්ථි, ගත 
හරිස්සන්තී’’ති වුත්ගත ‘‘භන්ගත, තුය්හංගයව ෙම්මී’’ති වෙති, භුඤ්ජිතුං 
වට්ටති. අථ පන ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ෙස්සාමී’’ති හරන්තස්ස ගච්ඡගතො
අන්තරාව කාගලො උපකට්ගඨො ගහොති, අත්තගනො පාගපත්වා භුඤ්ජිතුං
වට්ටති. 

2733. යං පන චීවරං ‘‘යස්මිං ආවාගස වස්සංවුත්ථස්ස සඞ්ඝස්ස

ෙම්මී’’තිගෙති, තස්මිංගයවආවාගස වුත්ථවස්කසන සඞ්ගඝන වාගගණනවා

පුග්ගගලනවා තං චීවරංභාගජතබ්බන්ති වණ්ණිතං ගෙසිතන්තිගයොජනා. 

තත්රායං විනිච්ඡගයො – විහාරං පවිසිත්වා ‘‘ඉමානි චීවරානි 
වස්සංවුත්ථසඞ්ඝස්ස ෙම්මී’’ති ගෙති, යාවතිකා භික්ඛූ තස්මිං ආවාගස 
වස්සංවුත්ථා, යත්තකා වස්සච්ගඡෙං අකත්වා පුරිමවස්සංවුත්ථා, ගතහි
භාගජතබ්බං, අඤ්ගඤසං න පාපුණාති. දිසාපක්කන්තස්සාපි සති ගාහගක 
යාව කථිනස්ස උබ්භාරා ොතබ්බං. අනත්ථගත පන කථිගන 
අන්ගතොගහමන්ගත එවඤ්ච වත්වා දින්නං පච්ඡිමවස්සංවුත්ථානම්පි
පාපුණාතීති ලක්ඛණඤ්ඤූවෙන්ති.අට්ඨකථාසුපගනතංඅවිචාරිතං. 

සගච පන බහි උපචාරසීමායං ඨිගතො ‘‘වස්සංවුත්ථසඞ්ඝස්ස ෙම්මී’’ති 
වෙති, සම්පත්තානං සබ්ගබසං පාපුණාති. අථ ‘‘අසුකවිහාගර
වස්සංවුත්ථසඞ්ඝස්සා’’ති වෙති, තත්ර වස්සංවුත්ථානගමව යාව
කථිනස්සුබ්භාරාපාපුණාති.සගචපනගිම්හානං පඨමදිවසගතොපට්ඨායඑවං
වෙති, තත්ර සම්මුඛීභූතානංගයව සබ්ගබසං පාපුණාති. කස්මා? පිට්ඨිසමගය
උ්පන්නත්තා. අන්ගතොවස්ගසගයව ‘‘වස්සං වසන්තානං ෙම්මී’’ති වුත්ගත
ඡින්නවස්සානලභන්ති, වස්සංවසන්තාවලභන්ති.චීවරමාගසපන‘‘වස්සං 
වසන්තානං ෙම්මී’’ති වුත්ගත පච්ඡිමිකාය වස්සූපගතානංගයව පාපුණාති, 
පුරිමිකාය වස්සූපගතානඤ්චඡින්නවස්සානඤ්චනපාපුණාති. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො මහාවග්ගගො 
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චීවරමාසගතො පට්ඨාය යාව ගහමන්තස්ස පච්ඡිගමො දිවගසො, තාව 
‘‘වස්සාවාසිකංගෙමා’’තිවුත්ගතකථිනංඅත්ථතංවාගහොතුඅනත්ථතංවා, 
අතීතවස්සංවුත්ථානගමව පාපුණාති. ගිම්හානං පඨමදිවසගතො පට්ඨාය
වුත්ගත පන මාතිකා ආගරොගපතබ්බා ‘‘අතීතවස්සාවාසස්ස පඤ්ච මාසා
අභික්කන්තා, අනාගගත චාතුමාසච්චගයන භවිස්සති, කතරවස්සාවාසස්ස
ගෙසී’’ති. සගච ‘‘අතීතවස්සංවුත්ථානං ෙම්මී’’ති වෙති, තං අන්ගතොවස්සං
වුත්ථානගමවපාපුණාති.දිසාපක්කන්තානම්පිසභාගාගණ්හිතුං ලභන්ති. 

සගච ‘‘අනාගගත වස්සාවාසිකං ෙම්මී’’ති වෙති, තං ඨගපත්වා 
වස්සූපනායිකදිවගසගගහතබ්බං.අථ‘‘අගුත්ගතොවිහාගරො, ගචොරභයංඅත්ථි, 
නසක්කා ඨගපතුං, ගණ්හිත්වාවාආහිණ්ඩිතු’’න්ති වුත්ගත ‘‘සම්පත්තානං
ෙම්මී’’ති වෙති, භාගජත්වා ගගහතබ්බං. සගච වෙති ‘‘ඉගතො ගම, භන්ගත, 
තතිගයවස්ගසවස්සාවාසිකංනදින්නං, තංෙම්මී’’ති, තස්මිංඅන්ගතොවස්ගස 
වුත්ථභික්ඛූනංපාපුණාති.සගචගතදිසාපක්කන්තා, අඤ්ගඤොවිස්සාසිගකො
ගණ්හාති, ොතබ්බං. අථ එගකොගයව අවසිට්ගඨො, ගසසා කාලකතා, සබ්බං
එකස්ගසවපාපුණාති.සගචඑගකොපි නත්ථි, සඞ්ඝිකංගහොති, සම්මුඛීභූගතහි
භාගජතබ්බන්ති. 

2734. යාගුයා පන පීතාය වා භත්කත වා භුත්ගත සගච පන ආදිස්ස 
‘‘ගයනගමයාගුපීතා, තස්සෙම්මි, ගයනගම භත්තංභුත්තං, තස්සෙම්මී’’ති
පරිච්ඡින්දිත්වාචීවරංගෙති, විනයධගරන තත්ථතත්ගථවොනංොතබ්බන්ති
ගයොජනා.එසනගයො ඛාෙනීයචීවරගසනාසනගභසජ්ජාදීසු. 

තත්රායං විනිච්ඡගයො – භික්ඛූ අජ්ජතනාය වා ස්වාතනාය වා යාගුයා 
නිමන්ගතත්වාගතසංඝරංපවිට්ඨානංයාගුංගෙති, යාගුංෙත්වාපීතායයාගුයා
‘‘ඉමානි චීවරානි ගයහි මය්හං යාගු පීතා, ගතසං ෙම්මී’’ති ගෙති, ගයහි
නිමන්තිගතහි යාගු පීතා, ගතසංගයව පාපුණන්ති, ගයහි පන
භික්ඛාචාරවත්ගතනඝරද්වාගරනගච්ඡන්ගතහිවා ඝරංපවිට්ගඨහිවායාගු
ලද්ධා, ගයසංවාආසනසාලගතොපත්තංආහරිත්වාමනුස්ගසහි නීතා, ගයවා
ගථගරහිගපසිතා, ගතසංනපාපුණන්ති. 

සගච පන නිමන්තිතභික්ඛූහි සද්ධිං අඤ්ගඤපි බහූ ආගන්ත්වා 
අන්ගතොගගහඤ්චබහිගගහඤ්චපූගරත්වානිසින්නා, ොයගකොචඑවංවෙති
‘‘නිමන්තිතා වා ගහොන්තු අනිමන්තිතා වා, ගයසං මයා යාගු දින්නා, 
සබ්ගබසං ඉමානි වත්ථානි ගහොන්තූ’’ති, සබ්ගබසං පාපුණන්ති. ගයහි පන
ගථරානං හත්ථගතො යාගු ලද්ධා, ගතසං න පාපුණන්ති. අථ ගසො ‘‘ගයහි
මය්හං යාගු පීතා, සබ්ගබසං ගහොන්තූ’’ති වෙති, සබ්ගබසං පාපුණන්ති.
භත්තඛාෙනීගයසුපිඑගසවනගයො. 

චීවකර වාති පුබ්ගබපි ගයන වස්සං වාගසත්වා භික්ඛූනං චීවරං
දින්නපුබ්බංගහොති, ගසොගචභික්ඛූගභොගජත්වාවෙති ‘‘ගයසංමයාපුබ්ගබ
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චීවරංදින්නං, ගතසංගයවඉමංචීවරංවාසුත්තංවා ස්පිමධුඵාණිතාදීනිවා
ගහොන්තූ’’ති, සබ්බංගතසංගයවපාපුණාති. 

කසනාසකනවාති‘‘ගයොමයාකාරිගතවිහාගරවා පරිගවගණවාවසති, 
තස්සිෙංගහොතූ’’තිවුත්ගතතස්ගසවගහොති. 

කභසජ්ක වාති‘‘මයංකාගලනකාලංගථරානං ස්පිආදීනිගභසජ්ජානි
ගෙම, ගයහි තානි ලද්ධානි, ගතසංගයවිෙං ගහොතූ’’ති වුත්ගත ගතසංගයව
ගහොතීති. 

2735. දීයගතති දානන්ති කම්මසාධගනන චීවරං වුච්චති. යං-සද්ගෙන

චීවරස්සපරාමට්ඨත්තා තං-සද්ගෙනාපිතගෙවපරාමසිතබ්බන්ති. 

තත්රායං විනිච්ඡගයො – ‘‘ඉමං චීවරං ඉත්ථන්නාමස්ස ෙම්මී’’ති එවං
පරම්මුඛා වා ‘‘ඉෙං ගම, භන්ගත, තුම්හාකං ෙම්මී’’ති එවං සම්මුඛා වා
පාෙමූගල ඨගපත්වා වා ගෙති, තං තස්ගසව ගහොති. සගච පන ‘‘ඉෙං
තුම්හාකඤ්චතුම්හාකංඅන්ගතවාසිකානඤ්චෙම්මී’’තිඑවංවෙති, ගථරස්සච 
අන්ගතවාසිකානඤ්ච පාපුණාති. උද්ගෙසං ගගහතුං ආගගතො ගගහත්වා
ගච්ඡන්ගතො ච අත්ථි, තස්සාපි පාපුණාති. ‘‘තුම්ගහහි සද්ධිං
නිබද්ධචාරිකභික්ඛූනං ෙම්මී’’ති වුත්ගත උද්ගෙසන්ගතවාසිකානං වත්තං
කත්වාඋද්ගෙසපරිපුච්ඡාදීනිගගහත්වාවිචරන්තානං සබ්ගබසංපාපුණාතීති. 

2737. වදතිච්කචවකමව ගචති ඉච්ගචවං යථාවුත්තනගයන වෙති ගච. 

තන්තිතංපරික්ඛාරං. කතසන්තිමාතුආදීනං.සඞ්ඝස්ගසවසන්තකංගහොතීති
ගයොජනා. 

2738. ‘‘පඤ්චන්නං…කප.… කහොතී’’ති ඉමිනා පුරිමගාථාද්වගයන 

විත්ථාරිතගමවත්ථං සංඛිපිත්වා ෙස්ගසති. පඤ්චන්නං සහධම්මිකානං. 

අච්චකයතිකාලකිරියාය. දානන්ති ‘‘මයිකාලකගතඉමංපරික්ඛාරංතුය්හං

ගහොතු, තවසන්තකං කගරොහී’’තිආදිනාපරිච්චජනං. කිඤ්චිපීතිඅන්තමගසො 
ෙන්තකට්ඨම්පි. ගිහීනං පන ොනං තථා ොයකානං ගිහීනගමව අච්චගය
රූහතීතිගයොජනා. 

2739. භික්ඛු වා සාමගණගරො වා භික්ඛුනිඋපස්සගය කාලං කගරොති, 

අස්ස භික්ඛුස්ස වා සාමගණරස්ස වා පරික්ඛාරා භික්ඛූනංකයව සන්තො 
භික්ඛුසඞ්ඝස්ගසව සන්තකාති ගයොජනා. භික්ඛුසඞ්ඝස්ගසව සන්තකා 
කාලකතස්සභික්ඛුසඞ්ඝපරියාපන්නත්තා. 

2740. සාමකණරී වාති එත්ථ වා-සද්ගෙන ‘‘සික්ඛමානා වා’’ති ඉෙං

සඞ්ගණ්හාති. විහාරස්මිං භික්ඛූනංනිවාසනට්ඨාගන. තස්සාතිභික්ඛුනියාවා 
සාමගණරියාවාසික්ඛමානායවාපරික්ඛාරාභික්ඛුනීනංසන්තකාගහොන්තීති

ගයොජනා. සන්තොතිඑත්ථාපිභික්ඛූසුවුත්තනගයගනවත්ගථො ගගහතබ්ගබො. 
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2741. කදහි කනත්වාති එත්ථ ‘‘ඉමං චීවර’’න්ති පකරණගතො ලබ්භති.
‘‘ඉමං චීවරං ගනත්වා අසුකස්ස ගෙහී’’ති යං චීවරං දින්නං, තං තස්ස
පුරිමස්ගසව සන්තකං ගහොති. ‘‘ඉෙං චීවරං අසුකස්ස ෙම්මී’’ති යං චීවරං
දින්නං, තං යස්සපහියයති, තස්සපච්ඡිමස්ගසවසන්තකංගහොතීතිගයොජනා. 

2742. යථාවුත්තවචන්පකාරානුරූගපන සාමිගක ඤත්වා සාමිගකසු 
විස්සාගසන වා ගතසු මගතසු මතකචීවරම්පි ගණ්හිතුං වට්ටතීති ෙස්ගසතුං

ආහ ‘‘එව’’න්තිආදි.‘‘මතස්සවාඅමතස්සවා’’තිපෙච්ගඡගෙො. විස්සාසංවාපි

 ණ්කහයයාති ජීවන්තස්ස සන්තකං විස්සාසග්ගාහං ගණ්ගහයය.  ණ්කහ

මතෙචීවරන්ති මතස්ස චීවරං මතකපරික්ඛාරනීහාගරන පාගපත්වා
ගණ්ගහයය. 

2743. රජගත අගනනාති ර නන්තිමූලාදිසබ්බමාහ. වන්තකදොකසනාති

සවාසනසමුච්ඡින්නරාගාදිගෙොගසන. තාදිනාති රූපාදීසු ඡළාරම්මගණසු
රාගාදීනං අනු්පත්තියා අට්ඨසු ගලොකධම්ගමසු නිබ්බිකාරතාය
එකසදිගසන. 

2744-5. ‘‘මූකල’’තිආදීසු නිද්ධාරගණ භුම්මං. මූලරජගන හලිද්දිං

ඨගපත්වා සබ්බං මූලරජනං වට්ටති. ඛන්කධසු රජගනසු මඤ්ගජට්ඨඤ්ච

තුඞ්ගහාරකඤ්ච ඨගපත්වා සබ්බං ඛන්ධරජනං වට්ටති. පත්කතසු රජගනසු
අල්ලියා පත්තං තථා නීලියා පත්තඤ්ච ඨගපත්වා සබ්බං පත්තරජනං

වට්ටති. පුප්ඵරජගනසුකුසුම්භඤ්චකිංසුකඤ්චඨගපත්වාසබ්බංපු්ඵරජනං 

වට්ටති. තචරජගන ගලොද්ෙඤ්ච කණ්ඩුලඤ්ච ඨගපත්වා සබ්බං තචරජනං

වට්ටති. ඵලරජනංසබ්බම්පිවට්ටතීතිගයොජනා. 

මඤ්ක ට්ඨන්ති එගකො සකණ්ටකරුක්ගඛො, වල්ලිවිගසගසො ච, යස්ස
රජනං මඤ්ගජට්ඨබීජවණ්ණං ගහොති. මඤ්ගජට්ඨරුක්ඛස්ස ඛන්ගධො 

ගසතවණ්ගණොතිගසොඉධනගගහතබ්ගබොරජනාධිකාරත්තා. තුඞ් හාරකෙො 
නාම එගකො සකණ්ටකරුක්ගඛො, යස්ස රජනං හරිතාලවණ්ණං ගහොති. 

අල්ලීතිචුල්ලතාපිඤ්ඡරුක්ගඛො, යස්සපණ්ණරජනංහලිද්දිවණ්ණං ගහොති. 

නීලීතිගච්ඡවිගසගසො, යස්සපනරජනංනීලවණ්ණංගහොති. කිංසුෙං නාම
වල්ලිකිංසුකපු්ඵං, යස්සරජනංගලොහිතවණ්ණං ගහොති. 

2746. කිලිට්ඨසාටෙන්ති මලීනසාටකං. කධොවිතුන්තිඑකවාරංගධොවිතුං.
අල්ලියාගධොතංකිරසම්මගෙවරජනං පටිග්ගණ්හාති. 

2747. චීවරානං ෙථා කසසාති ගභෙකාරණ්පකාරකථාදිකා ඉධ

අවුත්තකථා. පඨගම කථිගන වුත්තාති ගසගසො. විභාවිනාති
ඛන්ධකභාණගකන. 

චීවරක්ඛන්ධකකථාවණ්ණනා. 
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ඉතිවිනයත්ථසාරසන්දීපනියාවිනයවිනිච්ඡයවණ්ණනාය 

මහාවග්ගවිනිච්ඡයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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චූෙවග්ක ො 

පාරිවාසිකක්ඛන්ධකකථාවණ්ණනා 

2748. එවං මහාවග්ගවිනිච්ඡයං සඞ්ගඛගපන ෙස්ගසත්වා 

චූළවග්ගාගතවිනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘තජ් නීය’’න්තිආදි. තජ් නීයන්ති
කලහකාරකානංභික්ඛූනංතගතොවිරමනත්ථාය නිග්ගහවගසනඅනුඤ්ඤාතං

ඤත්තිචතුත්ථං තජ්ජනීයකම්මඤ්ච. නියස්සන්ති බාලස්ස අබයත්තස්ස
ආපත්තිබහුලස්ස අනපොනස්ස අනනුගලොමිගකහි ගිහිසංසග්ගගහි
සංසට්ඨස්ස විහරගතො භික්ඛුගනො නිග්ගහවගසන නිස්සාය වසනත්ථාය
කාතුංඅනුඤ්ඤාතංඤත්තිචතුත්ථංනියස්සකම්මඤ්ච. 

පබ් ා න්ති කුලදූසකස්ස භික්ඛුගනො යත්ථ ගතන කුලදූසනං කතං, 
තත්ථනලභිතබ්බආවාසත්ථායනිග්ගහවගසනඅනුඤ්ඤාතං ඤත්තිචතුත්ථං

පබ්බාජනීයකම්මඤ්ච. පටිසාරණන්ති සද්ධස්ස උපාසකස්ස ොයකස්ස
කාරකස්ස සඞ්ඝුපට්ඨාකස්ස ජාතිආදීහි අක්ගකොසවත්ථූහි අක්ගකොසකස්ස
භික්ඛුගනො තංඛමාපනත්ථාය නිග්ගහවගසන අනුඤ්ඤාතං ඤත්තිචතුත්ථං
පටිසාරණීයකම්මඤ්ච. 

තිවිධුක්කඛපනන්ති ආපත්තියා අෙස්සගන, ආපත්තියා අ්පටිකම්ගම, 
පාපිකාය දිට්ඨියා අ්පටිනිස්සග්ගග ච තගතො ඔරමිතුං නිග්ගහවගසන

අනුඤ්ඤාතං ඤත්තිචතුත්ථං තිවිධං උක්ගඛපනීයකම්මඤ්චාති. දීපකයති 

පාළියා, අට්ඨෙථාය චවුත්තනගයන පකාගසයයාතිඅත්ගථො. 

තජ්ජනීයාදිකම්මානංඔසාරණනිස්සාරණවගසනපච්ගචකං දුවිධත්ගතපි 

තංගභෙංඅනාමසිත්වාගකවලං ජාතිවගසන ‘‘සත්ත ෙම්මානී’’තිවුත්තන්ති
ගවදිතබ්බං. යථා ෙස්සිගතො පගනගතසං විගසගසො අත්ථු්පත්තිවගසනාති
ෙට්ඨබ්ගබො.විත්ථාගරොපගනසං කම්මක්ඛන්ධකගතොගවදිතබ්ගබො. 

2749. ඛන්ධකෙ කම්මසඞ්ඛාගත ඛන්ධගක ආගතානි ගතචත්තාලීස

වත්තානි. තදනන්තකරතිතස්සකම්මක්ඛන්ධකස්සඅනන්තගර. ඛන්ධකෙති

පාරිවාසිකක්ඛන්ධගක. නව අධිකානි ගයසං ගත නවාධිොනි තිංකසව 
වත්තානි, එකූනචත්තාලීසවත්තානීතිවුත්තං ගහොති. 

ෙම්මක්ඛන්ධකෙ තාව– 

‘‘ආපත්තියා අෙස්සගන උක්ගඛපනීයකම්මකගතන, භික්ඛගව, 
භික්ඛුනා සම්මා වත්තිතබ්බං. තත්රායං සම්මාවත්තනා – න
උපසම්පාගෙතබ්බං, න නිස්සගයො ොතබ්ගබො, න සාමගණගරො
උපට්ඨාගපතබ්ගබො, න භික්ඛුගනොවාෙකසම්මුති සාදිතබ්බා, 
සම්මගතනාපිභික්ඛුනිගයොනඔවදිතබ්බා, යායආපත්තියාසඞ්ගඝන
ආපත්තියාඅෙස්සගන උක්ගඛපනීයකම්මංකතංගහොති, සාආපත්තින
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ආපජ්ජිතබ්බා, අඤ්ඤාවාතාදිසිකා, තගතො වාපාපිට්ඨතරා, කම්මංන
ගරහිතබ්බං, කම්මිකා න ගරහිතබ්බා, න පකතත්තස්ස භික්ඛුගනො
අභිවාෙනං පච්චුට්ඨානං අඤ්ජලිකම්මං සාමීචිකම්මං ආසනාභිහාගරො 
ගසයයාභිහාගරො පාගෙොෙකං පාෙපීඨං පාෙකථලිකං
පත්තචීවරපටිග්ගහණං නහාගන පිට්ඨිපරිකම්මං සාදිතබ්බං, න
පකතත්ගතො භික්ඛු සීලවිපත්තියා අනුද්ධංගසතබ්ගබො, න
ආචාරවිපත්තියා අනුද්ධංගසතබ්ගබො, න දිට්ඨිවිපත්තියා
අනුද්ධංගසතබ්ගබො, න ආජීවවිපත්තියාඅනුද්ධංගසතබ්ගබො, නභික්ඛු
භික්ඛූහි ගභගෙතබ්ගබො, න ගිහිද්ධගජො ධාගරතබ්ගබො, න
තිත්ථියද්ධගජො ධාගරතබ්ගබො, න තිත්ථියා ගසවිතබ්බා, භික්ඛූ 
ගසවිතබ්බා, භික්ඛුසික්ඛාය සික්ඛිතබ්බං, න පකතත්ගතන භික්ඛුනා
සද්ධිංඑකච්ඡන්ගනආවාගසවත්ථබ්බං, නඑකච්ඡන්ගනඅනාවාගස 
වත්ථබ්බං, න එකච්ඡන්ගන ආවාගස වා අනාවාගස වා වත්ථබ්බං, 
පකතත්තංභික්ඛුං දිස්වාආසනාවුට්ඨාතබ්බං, නපකතත්ගතොභික්ඛු
ආසාගෙතබ්ගබො අන්ගතො වා බහි වා, න පකතත්තස්ස භික්ඛුගනො
උගපොසගථො ඨගපතබ්ගබො, න පවාරණා ඨගපතබ්බා, න සවචනීයං
කාතබ්බං, නඅනුවාගෙොපට්ඨගපතබ්ගබො, නඔකාගසොකාගරතබ්ගබො, 
න ගචොගෙතබ්ගබො, න සාගරතබ්ගබො, න භික්ඛූහි
සම්පගයොගජතබ්බ’’න්ති(චූළව.51) – 

එවං ගචතානි ගතචත්තාලීස වත්තානි සන්ධාය වුත්තං ‘‘කතචත්තාලීස

වත්තානි, ඛන්ධකෙ ෙම්මසඤ්ඤිකත’’ති. 

පාරිවාසිෙක්ඛන්ධකෙ (චූළව.76-82) – 

‘‘පාරිවාසිගකන, භික්ඛගව, භික්ඛුනාසම්මාවත්තිතබ්බං.තත්රායං 
සම්මාවත්තනා – නඋපසම්පාගෙතබ්බං, නනිස්සගයො ොතබ්ගබො, න
සාමගණගරො උපට්ඨාගපතබ්ගබො, න භික්ඛුගනොවාෙකසම්මුති
සාදිතබ්බා, සම්මගතනපිභික්ඛුනිගයොන ඔවදිතබ්බා, යායආපත්තියා
සඞ්ගඝන පරිවාගසො දින්ගනො ගහොති, සා ආපත්ති න ආපජ්ජිතබ්බා, 
අඤ්ඤාවාතාදිසිකා, තගතොවා පාපිට්ඨතරා, කම්මංනගරහිතබ්බං, 
කම්මිකා න ගරහිතබ්බා, න පකතත්තස්ස භික්ඛුගනො උගපොසගථො
ඨගපතබ්ගබො, න පවාරණා ඨගපතබ්බා, න සවචනීයං කාතබ්බං, න
අනුවාගෙො පට්ඨගපතබ්ගබො, න ඔකාගසො කාගරතබ්ගබො, න 
ගචොගෙතබ්ගබො, නසාගරතබ්ගබො, නභික්ඛූහිසම්පගයොගජතබ්බං. 

‘‘න, භික්ඛගව, පාරිවාසිගකනභික්ඛුනා පකතත්තස්සභික්ඛුගනො
පුරගතො ගන්තබ්බං, න පුරගතො නිසීදිතබ්බං, ගයො ගහොති සඞ්ඝස්ස 
ආසනපරියන්ගතො ගසයයාපරියන්ගතො විහාරපරියන්ගතො, ගසො තස්ස
පොතබ්ගබො, ගතනචගසො සාදිතබ්ගබො. 
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‘‘න, භික්ඛගව, පාරිවාසිගකනභික්ඛුනාපකතත්තස්සභික්ඛුගනො 
පුගරසමගණනවාපච්ඡාසමගණනවාකුලානිඋපසඞ්කමිතබ්බානි, න
ආරඤ්ඤිකඞ්ගං සමාොතබ්බං, නපිණ්ඩපාතිකඞ්ගංසමාොතබ්බං, නච
ත්පච්චයාපිණ්ඩපාගතො නීහරාගපතබ්ගබො‘මාමංජානිංසූ’ති. 

‘‘පාරිවාසිගකන, භික්ඛගව, භික්ඛුනා ආගන්තුගකන
ආගරොගචතබ්බං, ආගන්තුකස්ස ආගරොගචතබ්බං, උගපොසගථ
ආගරොගචතබ්බං, පවාරණායආගරොගචතබ්බං, සගචගිලාගනො ගහොති, 
දූගතනපිආගරොගචතබ්බං. 

‘‘න, භික්ඛගව, පාරිවාසිගකන භික්ඛුනා සභික්ඛුකා ආවාසා
අභික්ඛුගකො ආවාගසො ගන්තබ්ගබො අඤ්ඤත්ර පකතත්ගතන අඤ්ඤත්ර 
අන්තරායා. 

‘‘න, භික්ඛගව, පාරිවාසිගකන භික්ඛුනා සභික්ඛුකා ආවාසා
අභික්ඛුගකො අනාවාගසොගන්තබ්ගබොඅඤ්ඤත්රපකතත්ගතනඅඤ්ඤත්ර
අන්තරායා.න, භික්ඛගව, පාරිවාසිගකනභික්ඛුනාසභික්ඛුකාආවාසා
අභික්ඛුගකො ආවාගසො වා අනාවාගසො වා ගන්තබ්ගබො අඤ්ඤත්ර
පකතත්ගතනඅඤ්ඤත්රඅන්තරායා. 

‘‘න, භික්ඛගව, පාරිවාසිගකන භික්ඛුනා සභික්ඛුකා අනාවාසා 
අභික්ඛුගකොආවාගසො ගන්තබ්ගබො අඤ්ඤත්ර පකතත්ගතන අඤ්ඤත්ර
අන්තරායා. න, භික්ඛගව, පාරිවාසිගකන භික්ඛුනා සභික්ඛුකා
අනාවාසා අභික්ඛුගකො අනාවාගසො ගන්තබ්ගබො අඤ්ඤත්ර
පකතත්ගතන අඤ්ඤත්ර අන්තරායා. න, භික්ඛගව, පාරිවාසිගකන
භික්ඛුනා සභික්ඛුකා අනාවාසා අභික්ඛුගකොආවාගසො වා අනාවාගසො 
වාගන්තබ්ගබොඅඤ්ඤත්රපකතත්ගතනඅඤ්ඤත්රඅන්තරායා. 

‘‘න, භික්ඛගව, පාරිවාසිගකන භික්ඛුනා සභික්ඛුකා ආවාසා වා
අනාවාසා වා අභික්ඛුගකො ආවාගසො ගන්තබ්ගබො අඤ්ඤත්ර
පකතත්ගතන අඤ්ඤත්ර අන්තරායා. න, භික්ඛගව, පාරිවාසිගකන
භික්ඛුනාසභික්ඛුකාආවාසාවාඅනාවාසාවාඅභික්ඛුගකො අනාවාගසො
ගන්තබ්ගබො අඤ්ඤත්ර පකතත්ගතන අඤ්ඤත්ර අන්තරායා. න, 
භික්ඛගව, පාරිවාසිගකනභික්ඛුනාසභික්ඛුකාආවාසාවාඅනාවාසාවා
අභික්ඛුගකො ආවාගසො වා අනාවාගසො වා ගන්තබ්ගබො අඤ්ඤත්ර
පකතත්ගතනඅඤ්ඤත්රඅන්තරායා. 

‘‘න, භික්ඛගව, පාරිවාසිගකන භික්ඛුනා සභික්ඛුකා ආවාසා
සභික්ඛුගකො ආවාගසො ගන්තබ්ගබො යත්ථස්සු භික්ඛූ නානාසංවාසකා
අඤ්ඤත්ර පකතත්ගතන අඤ්ඤත්ර අන්තරායා. න, භික්ඛගව, 
පාරිවාසිගකන භික්ඛුනා සභික්ඛුකාආවාසා සභික්ඛුගකො අනාවාගසො
ගන්තබ්ගබොයත්ථස්සුභික්ඛූනානාසංවාසකාඅඤ්ඤත්රපකතත්ගතන
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අඤ්ඤත්ර අන්තරායා. න, භික්ඛගව, පාරිවාසිගකන භික්ඛුනා
සභික්ඛුකා ආවාසා සභික්ඛුගකො ආවාගසො වා අනාවාගසො වා
ගන්තබ්ගබොයත්ථස්සුභික්ඛූනානාසංවාසකා අඤ්ඤත්රපකතත්ගතන
අඤ්ඤත්රඅන්තරායා. 

‘‘න, භික්ඛගව, පාරිවාසිගකන භික්ඛුනා සභික්ඛුකා අනාවාසා 
සභික්ඛුගකො ආවාගසො ගන්තබ්ගබො යත්ථස්සු භික්ඛූ නානාසංවාසකා 
අඤ්ඤත්ර පකතත්ගතන අඤ්ඤත්ර අන්තරායා. න, භික්ඛගව, 
පාරිවාසිගකනභික්ඛුනා සභික්ඛුකාඅනාවාසාසභික්ඛුගකොඅනාවාගසො
ගන්තබ්ගබොයත්ථස්සුභික්ඛූනානාසංවාසකා අඤ්ඤත්රපකතත්ගතන
අඤ්ඤත්ර අන්තරායා. න, භික්ඛගව, පාරිවාසිගකන භික්ඛුනා 
සභික්ඛුකා අනාවාසා සභික්ඛුගකො ආවාගසො වා අනාවාගසො වා
ගන්තබ්ගබොයත්ථස්සුභික්ඛූ නානාසංවාසකාඅඤ්ඤත්රපකතත්ගතන
අඤ්ඤත්රඅන්තරායා. 

‘‘න, භික්ඛගව, පාරිවාසිගකන භික්ඛුනා සභික්ඛුකා ආවාසා වා
අනාවාසා වා සභික්ඛුගකො ආවාගසො ගන්තබ්ගබො යත්ථස්සු භික්ඛූ
නානාසංවාසකා අඤ්ඤත්ර පකතත්ගතන අඤ්ඤත්ර අන්තරායා. න, 
භික්ඛගව, පාරිවාසිගකනභික්ඛුනාසභික්ඛුකා ආවාසාවාඅනාවාසාවා
සභික්ඛුගකොඅනාවාගසොගන්තබ්ගබොයත්ථස්සුභික්ඛූනානාසංවාසකා 
අඤ්ඤත්ර පකතත්ගතන අඤ්ඤත්ර අන්තරායා. න, භික්ඛගව, 
පාරිවාසිගකන භික්ඛුනා සභික්ඛුකා ආවාසා වා අනාවාසා වා
සභික්ඛුගකොආවාගසොවාඅනාවාගසොවාගන්තබ්ගබො යත්ථස්සුභික්ඛූ
නානාසංවාසකාඅඤ්ඤත්රපකතත්ගතනඅඤ්ඤත්රඅන්තරායා. 

‘‘ගන්තබ්ගබො, භික්ඛගව, පාරිවාසිගකන භික්ඛුනා සභික්ඛුකා
ආවාසා සභික්ඛුගකො ආවාගසො යත්ථස්සු භික්ඛූ සමානසංවාසකා යං
ජඤ්ඤා‘සක්ගකොමිඅජ්ගජව ගන්තු’න්ති. 

‘‘ගන්තබ්ගබො, භික්ඛගව, පාරිවාසිගකන භික්ඛුනා සභික්ඛුකා
ආවාසා සභික්ඛුගකොඅනාවාගසොයත්ථස්සු භික්ඛූසමානසංවාසකායං
ජඤ්ඤා ‘සක්ගකොමිඅජ්ගජවගන්තු’න්ති. 

‘‘ගන්තබ්ගබො, භික්ඛගව, පාරිවාසිගකන භික්ඛුනා සභික්ඛුකා
ආවාසා සභික්ඛුගකො ආවාගසො වා අනාවාගසො වා යත්ථස්සු භික්ඛූ 
සමානසංවාසකායංජඤ්ඤා‘සක්ගකොමිඅජ්ගජවගන්තු’න්ති. 

‘‘ගන්තබ්ගබො, භික්ඛගව, පාරිවාසිගකන භික්ඛුනා සභික්ඛුකා
අනාවාසා සභික්ඛුගකොආවාගසොයත්ථස්සුභික්ඛූසමානසංවාසකායං
ජඤ්ඤා‘සක්ගකොමිඅජ්ගජව ගන්තු’න්ති. 
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‘‘ගන්තබ්ගබො, භික්ඛගව, පාරිවාසිගකන භික්ඛුනා සභික්ඛුකා
අනාවාසා සභික්ඛුගකො අනාවාගසො යත්ථස්සු භික්ඛූ සමානසංවාසකා
යංජඤ්ඤා‘සක්ගකොමිඅජ්ගජව ගන්තු’න්ති. 

‘‘ගන්තබ්ගබො, භික්ඛගව, පාරිවාසිගකන භික්ඛුනා සභික්ඛුකා
අනාවාසා සභික්ඛුගකො ආවාගසො වා අනාවාගසො වා යත්ථස්සු භික්ඛූ
සමානසංවාසකායංජඤ්ඤා ‘සක්ගකොමිඅජ්ගජවගන්තු’න්ති. 

‘‘ගන්තබ්ගබො, භික්ඛගව, පාරිවාසිගකන භික්ඛුනා සභික්ඛුකා
ආවාසා වා අනාවාසා වා සභික්ඛුගකො ආවාගසො යත්ථස්සු භික්ඛූ
සමානසංවාසකායංජඤ්ඤා ‘සක්ගකොමිඅජ්ගජවගන්තු’න්ති. 

‘‘ගන්තබ්ගබො, භික්ඛගව, පාරිවාසිගකන භික්ඛුනා සභික්ඛුකා
ආවාසා වා අනාවාසා වා සභික්ඛුගකො අනාවාගසො යත්ථස්සු භික්ඛූ
සමානසංවාසකායංජඤ්ඤා ‘සක්ගකොමිඅජ්ගජවගන්තු’න්ති. 

‘‘ගන්තබ්ගබො, භික්ඛගව, පාරිවාසිගකන භික්ඛුනා සභික්ඛුකා
ආවාසා වා අනාවාසා වා සභික්ඛුගකො ආවාගසො වා අනාවාගසො වා 
යත්ථස්සු භික්ඛූ සමානසංවාසකා යං ජඤ්ඤා ‘සක්ගකොමි අජ්ගජව
ගන්තු’න්ති. 

‘‘න, භික්ඛගව, පාරිවාසිගකන භික්ඛුනා පකතත්ගතන භික්ඛුනා
සද්ධිං එකච්ඡන්ගනආවාගස වත්ථබ්බං, නඑකච්ඡන්ගනඅනාවාගස 
වත්ථබ්බං, න එකච්ඡන්ගන ආවාගස වා අනාවාගස වා වත්ථබ්බං, 
පකතත්තං භික්ඛුං දිස්වා ආසනා වුට්ඨාතබ්බං, පකතත්ගතො භික්ඛු
ආසගනන නිමන්ගතතබ්ගබො, න පකතත්ගතන භික්ඛුනා සද්ධිං
එකාසගනනිසීදිතබ්බං, නනීගචආසගනනිසින්ගනඋච්ගචආසගන 
නිසීදිතබ්බං, න ඡමායං නිසින්ගන ආසගන නිසීදිතබ්බං, න
එකචඞ්කගමචඞ්කමිතබ්බං, න නීගචචඞ්කගමචඞ්කමන්ගතඋච්ගච
චඞ්කගම චඞ්කමිතබ්බං, න ඡමායං චඞ්කමන්ගත චඞ්කගම
චඞ්කමිතබ්බං. 

‘‘න, භික්ඛගව, පාරිවාසිගකන භික්ඛුනා පාරිවාසිගකන
වුඩ්ඪතගරන භික්ඛුනා සද්ධිං…ගප.… මූලායපටිකස්සනාරගහන
භික්ඛුනා සද්ධිං…ගප.… මානත්තාරගහන භික්ඛුනා සද්ධිං…ගප.… 
මානත්තචාරිගකන භික්ඛුනා සද්ධිං…ගප.… අබ්භානාරගහන 
භික්ඛුනා සද්ධිං එකච්ඡන්ගන ආවාගස වත්ථබ්බං, න එකච්ඡන්ගන
අනාවාගස වත්ථබ්බං, න එකච්ඡන්ගන ආවාගස වා අනාවාගස වා
වත්ථබ්බං, න එකාසගන නිසීදිතබ්බං, න නීගච ආසගන නිසින්ගන
උච්ගච ආසගන නිසීදිතබ්බං, න ඡමායං නිසින්ගන ආසගන 
නිසීදිතබ්බං, න එකචඞ්කගම චඞ්කමිතබ්බං, න නීගච චඞ්කගම
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චඞ්කමන්ගතඋච්ගච චඞ්කගමචඞ්කමිතබ්බං, නඡමායංචඞ්කමන්ගත
චඞ්කගමචඞ්කමිතබ්බං. 

‘‘පාරිවාසිකචතුත්ගථො ගච, භික්ඛගව, පරිවාසං ෙගෙයය, මූලාය
පටිකස්ගසයය, මානත්තංෙගෙයය, තංවීගසොඅබ්ගභයය, අකම්මංනච 
කරණීය’’න්ති(චූළව.76-82) – 

එවංපාරිවාසිකානංචතුනවුතිවත්තානි. 

සා ච ගනසං චතුනවුතිසඞ්ඛා එවං ගවදිතබ්බා – 
නඋපසම්පාෙනාදිනකම්මිකගරහපරිගයොසානානි නව වත්තානි, තගතො
පකතත්තස්ස උගපොසථට්ඨපනාදිභික්ඛූහිසම්පගයොජනපරිගයොසානානි අට්ඨ, 
තගතො නපුරගතොගමනාදී පඤ්ච, නපුගරගමනාදී චත්තාරි, ආගන්තුගකන
ආගරොචනාදී චත්තාරීති තිංස, සභික්ඛුකාවාසාදිගතො 
අභික්ඛුකාවාසාදිගමනපඅසංයුත්තානි තීණි නවකානි චාති සත්තපඤ්ඤාස, 
තගතො නපකතත්ගතන සද්ධිං එකච්ඡන්නවාසාදිපටිසංයුත්තානි එකාෙස, 
තගතො 
නපාරිවාසිකවුඩ්ඪතරමූලායපටිකස්සනාරහමානත්තාරහමානත්තචාරිකඅබ්
භානාරගහහි සද්ධිං එකච්ඡන්නවාසාදිපටිසංයුත්තානි පච්ගචකං එකාෙස
කත්වා පඤ්චපඤ්ඤාසාය වත්ගතසු
පාරිවාසිකවුඩ්ඪතරමූලායපටිකස්සනාරහමානත්තාරහානං තිණ්ණං 
සමානත්තාගතසුඑකංඑකාෙසකං, මානත්තචාරිකඅබ්භානාරහානංද්වින්නං
සමානත්තා ගතසු එකං එකාෙසකන්ති දුගව එකාෙසකානි, අන්ගත
පාරිවාසිකචතුත්ථස්ස සඞ්ඝස්ස පරිවාසාදිොනචතුක්ගක
ගණපූරණත්ථගෙොසගතො නිවත්තිවගසන චත්තාරි චත්තාරීති චතුනවුති 
වත්තානි. තානි අග්ගහිතග්ගහගණන එකූනචත්තාලීසවත්තානි නාම.
ආදිගතොනව, උගපොසථට්ඨපනාදීනි අට්ඨ, පකතත්ගතනඑකච්ඡන්නවාසාදී
චත්තාරිචාතිඑකවීසති වත්තානිකම්මක්ඛන්ධගකගහිතත්තාඉධගණනාය
අග්ගගහත්වා තගතො ගසගසසු ගතසත්තතියා වත්ගතසු
පාරිවාසිකවුඩ්ඪතරාදීහි එකච්ඡන්ගන වාසාදිපටිසංයුත්තානි ද්වාවීසති 
වත්තානි පකතත්ගතහි සමානත්තා තානි ච ‘‘ගන්තබ්ගබො
භික්ඛගව’’තිආදිකං නවකං තථා ගච්ඡන්තස්ස අනාපත්තිෙස්සනපරං, න
ආවාසගතො ගච්ඡන්තස්ස ආපත්තිෙස්සනපරන්ති තඤ්ච අග්ගගහත්වා
අවගසගසසු ද්වාචත්තාලීසවත්ගතසු පාරිවාසිකචතඋත්ථාදිකම්මචතුක්කං
ගරුකාපත්තිවුට්ඨානාය ගණපූරණත්ථසාමඤ්ගඤන එකං කත්වා තගයො
අපගනත්වා ගණිතානි එකූනචත්තාලීසානි ගහොන්තීති වුත්තං ‘‘නවාධිකානි 
තිංගසව, ඛන්ධගකතෙනන්තගර’’ති. 

2750. ඉමානි එකූනචත්තාලීසවත්තානිපුරිගමහිගතචත්තාලීසවත්ගතහි

සද්ධිං ද්වාසීති ගහොන්තීති ආහ ‘‘එවං සබ් ානි…කප.…  හිතා හකණන

තූ’’ති. 
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එවං කම්මක්ඛන්ධකපාරිවාසිකක්ඛන්ධගකසු මගහසිනා වුත්තානි 
ඛන්ධකවත්තානි ගහිතාගහගණන ද්වාසීති එව ගහොන්තීති ගයොජනා.
එවගමත්ථ ද්වාසීතික්ඛන්ධකවත්තානිෙස්සිතානි. 

ආ මට්ඨෙථාවණ්ණනායං පන– 

‘‘පාරිවාසිකානං භික්ඛූනං වත්තං පඤ්ඤගපස්සාමීති (චූළව. 75) 
ආරභිත්වා ‘න උපසම්පාගෙතබ්බං…ගප.… න ඡමායං චඞ්කමන්ගත
චඞ්කගම චඞ්කමිතබ්බ’න්ති (චූළව. 76-81) වුත්තාවසානානි ඡසට්ඨි, 
තගතො පරං ‘න, භික්ඛගව, පාරිවාසිගකන භික්ඛුනා පාරිවාසිගකන
වුඩ්ඪතගරන භික්ඛුනා සද්ධිං, මූලායපටිකස්සනාරගහන, 
මානත්තාරගහන, මානත්තචාරිගකන, අබ්භානාරගහන භික්ඛුනා 
සද්ධිං එකච්ඡන්ගන ආවාගස වත්ථබ්බ’න්තිආදීනං (චූළව. 82) 
පකතත්ගත චරිතබ්ගබහි අනඤ්ඤත්තා විසුං ගත අගගණත්වා
පාරිවාසිකවුඩ්ඪතරාදීසු පුග්ගලන්තගරසුචරිතබ්බත්තාගතසංවගසන
සම්පිණ්ගඩත්වා එගකකං කත්වා ගණිතානි පඤ්චාති එකසත්තති
වත්තානි, උක්ගඛපනීයකම්මකතවත්ගතසු වත්තපඤ්ඤාපනවගසන
වුත්තං ‘න පකතත්තස්ස භික්ඛුගනො අභිවාෙනං …ගප.… නහාගන
පිට්ඨිපරිකම්මං සාදිතබ්බ’න්ති (චූළව. 51) ඉෙං අභිවාෙනාදීනං
අසාදියනං එකං, ‘න පකතත්ගතො භික්ඛු සීලවිපත්තියා 
අනුද්ධංගසතබ්ගබො’තිආදීනි ච ෙසාති එවගමතානි ද්වාසීති ගහොන්ති.
එගතස්ගවව කානිචි තජ්ජනීයකම්මාදිවත්තානි, කානිචි
පාරිවාසිකාදිවත්තානීතිඅග්ගහිතග්ගහගණන ද්වාසීතිඑවා’’ති(ම.නි.
ටී.2.25; සාරත්ථ.ටී.2.39; වි.වි.ටී.1.39) – 

වුත්තං. එතානි පන වත්තානි කොචි තජ්ජනීයකම්මකතාදිකාගල, 
පාරිවාසිකාදිකාගල ච චරිතබ්බානි ඛුද්ෙකවත්තානීති ගගහතබ්බානි
ආගන්තුකවත්තාදීනං චුද්ෙසමහාවත්තානංවක්ඛමානත්තා. 

2751. ඉොනි පාරිවාසිකස්ස භික්ඛුගනො රත්තිච්ගඡෙං, වත්තගභෙඤ්ච

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘පරිවාසඤ්ච වත්තඤ්චා’’තිආදි. පරිවාසඤ්ච වත්තඤ්ච

සමාදින්නස්සාති ‘‘පරිවාසං සමාදියාමී’’ති පරිවාසඤ්ච ‘‘වත්තං 
සමාදියාමී’’ති වත්තඤ්ච පකතත්තස්ස භික්ඛුගනො සන්තිගක උක්කුටිකං
නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගගහත්වා වචීගභෙං කත්වා සමාදින්නස්ස. 

භික්ඛුකනොතිපාරිවාසිකස්සභික්ඛුගනො. 

2752. සහවාසාෙගයො ‘‘එකච්ඡන්ගන’’තිආදිනා සයගමව වක්ඛති.
සහවාගසො, විනාවාගසො, අනාගරොචනගමව චාති ඉගමහි තීහි
පාරිවාසිකභික්ඛුස්සරත්තිච්ගඡගෙොච දුක්කටඤ්චගහොතීතිගයොජනා. 
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2753. උදෙපාකතන සමන්තා නිබ්බගකොසස්ස උෙකපාතට්ඨාගනන. 

එෙච්ඡන්කනති එකච්ඡන්ගන පරිච්ඡන්ගන වා අපරිච්ඡන්ගන වා ආවාගස.
පකතත්ගතනභික්ඛුනාසහඋක්ඛිත්තස්සනිවාගසො නිවාරිගතොතිගයොජනා. 

‘‘නිවාරිකතො’’තිඉමිනා දුක්කටංගහොතීතිදීගපති. 

2754. අන්කතොකයවාති එකච්ඡන්නස්ස ආවාසපරිච්ගඡෙස්ස

අන්ගතොගයව. ‘‘නලබ්භතී’’තිඉමිනාරත්තිච්ගඡගෙොචදුක්කටඤ්චගහොතීති 
දීගපති. 

2755. මහාඅට්ඨෙථාදිසූති ආදි-සද්ගෙන කුරුන්ෙට්ඨකථාදිං

සඞ්ගණ්හාති. උභින්නන්ති උක්ඛිත්තකපාරිවාසිකානං. ඉති අවිගසගසන 
නිද්දිට්ඨන්තිගයොජනා. 

2756. ඉමිනා සහවාගසන රත්තිච්ගඡෙඤ්ච දුක්කටඤ්ච ෙස්ගසත්වා

විනාවාගසන ෙස්ගසතුමාහ ‘‘අභික්ඛුකෙ පනාවාකස’’ති. ආවාකසති 

වසනත්ථායකතගසනාසගන. අනාවාකසතිවාසත්ථායඅකගතගචතියඝගර
වා ගබොධිඝගරවාසම්මජ්ජනිඅට්ටගකවා ොරුඅට්ටගකවාපානීයමාගළවා
වච්චකුටියං වා ද්වාරගකොට්ඨගක වා අඤ්ඤත්ර වා යත්ථ කත්ථචි එවරූගප

ඨාගන. විප්පවාසං වසන්තස්සාතිපකතත්ගතනවිනාවාසංක්ගපන්තස්ස. 

රත්තිච්කඡකදො ච දුක්ෙටන්ති රත්තිච්ගඡගෙො ගචව වත්තගභෙදුක්කටඤ්ච
ගහොති. 

2757. එවං වි්පවාගසන රත්තිච්ගඡෙදුක්කටානි ෙස්ගසත්වා

අනාගරොචගනන ෙස්ගසතුමාහ ‘‘පාරිවාසිෙභික්ඛුස්සා’’තිආදි. භික්ඛුං 

දිස්වානාති ආකාගසනාපි ගච්ඡන්තං සමානසංවාසකං ආගන්තුකං භික්ඛුං

දිස්වා. තඞ්ඛකණති තස්මිං දිට්ඨක්ඛගණගයව. ‘‘අනාගරොගචන්තස්ස එව 

එතස්සා’’තිපෙච්ගඡගෙො. එවකාගරනරත්තිච්ගඡගෙොච දුක්කටඤ්චාතිඋභයං
එතස්ස ගහොතීති දීගපන්ගතන අදිට්ගඨො ගච, රත්තිච්ගඡගෙොව ගහොතීති 
ඤාගපති. යථාහ – ‘‘ගසොපිස්ස රත්තිච්ගඡෙං කගරොති, අඤ්ඤාතත්තා පන
වත්තගභෙදුක්කටං නත්ථී’’ති (චූළව. අට්ඨ. 75). නානාසංවාසගකන සහ
විනයකම්මං කාතුං න වට්ටති, තස්ස අනාගරොචගනපි රත්තිච්ගඡගෙො න
ගහොති. 

2758-9. පාරිවාසිකෙො භික්ඛු යත්ථ සඞ්ඝනවකට්ඨාගන ඨිගතො, 

තත්කථව තස්මිංගයව ඨාගන ඨත්වා යථාවුඩ්ඪං පකතත්ගතහිපි සද්ධිං

වුඩ්ඪපටිපාටියා පඤ්ච කිච්චානිකාතුංවට්ටතීතිගයොජනා. 

තානි සරූපගතො ෙස්ගසතුමාහ ‘‘උකපොසථපවාරණ’’න්තිආදි.

උගපොසථපවාරණං යථාවුඩ්ඪං කාතුං ලභතීති ගයොජනා. කදන්තීති එත්ථ

‘‘ඝණ්ටිං පහරිත්වා’’ති ගසගසො. සඞ්ඝදායොති කම්මධාරයසමාගසො.

සඞ්ඝස්ස එකත්ගතපි ගරූසු බහුවචනනිද්ගෙගසො. ‘‘කදති කච
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සඞ්ඝදායකෙො’’තිපි පාගඨො. තත්ථ ඝණ්ටිං පහරිත්වා භාගජත්වා ගෙන්ගතො

සඞ්ගඝො වස්සිකසාටිකං ගෙති ගච, පාරිවාසිගකො යථාවුඩ්ඪං අත්තගනො
පත්තට්ඨාගනලභතීතිගයොජනා. 

ඔකණො නන්ති විස්සජ්ජනං, සඞ්ඝගතො අත්තගනො පත්තානං ද්වින්නං, 
තිණ්ණං වා උද්ගෙසභත්තාදීනං අත්තගනො පුග්ගලිකභත්තපච්චාසාය
පටිග්ගගහත්වා ‘‘මය්හං අජ්ජ භත්තපච්චාසා අත්ථි, ස්ගව ගණ්හිස්සාමී’’ති

වත්වා සඞ්ඝවිස්සජ්ජනං ලභතීති වුත්තං ගහොති. භත්තන්ති ආගතාගගතහි
වුඩ්ඪපටිපාටියා ගගහත්වා ගන්තබ්බං විහාගර සඞ්ඝස්ස චතුස්සාලභත්තං.

තථා පාරිවාසිගකො යථාවුඩ්ඪං ලභතීති ගයොජනා. ඉකම පඤ්චාති
වුත්තගමවත්ථංනිගමයති. 

තත්රායං විනිච්ඡගයො (චූළව. අට්ඨ. 75) – උකපොසථපවාරකණ තාව

පාතිගමොක්ගඛ උද්දිස්සමාගන හත්ථපාගස නිසීදිතුං වට්ටති. මහාපච්චරියං 
පන ‘‘පාළියා අනිසීදිත්වා පාළිං විහාය හත්ථපාසං අමුඤ්චන්ගතන
නිසීදිතබ්බ’’න්ති වුත්තං. පාරිසුද්ධිඋගපොසගථ කරියමාගන
සඞ්ඝනවකට්ඨාගන නිසීදිත්වා තත්ගථව නිසින්ගනන අත්තගනො පාළියා
පාරිසුද්ධිඋගපොසගථො කාතබ්ගබොව. පවාරණායපි සඞ්ඝනවකට්ඨාගන 
නිසීදිත්වාතත්ගථවනිසින්ගනනඅත්තගනොපාළියාපවාගරතබ්බං.සඞ්ගඝන
ඝණ්ටිං පහරිත්වා භාජියමානං වස්සිකසාටිකම්පි අත්තගනො පත්තට්ඨාගන
ගගහතුංවට්ටති. 

ඔකණො කන සගච පාරිවාසිකස්ස ද්ගව තීණි උද්ගෙසභත්තාදීනි
පාපුණන්ති, අඤ්ඤා චස්සපුග්ගලිකභත්තපච්චාසා ගහොති, තානි පටිපාටියා
ගගහත්වා ‘‘භන්ගත, ගහට්ඨා ගාගහථ, අජ්ජ මය්හං භත්තපච්චාසා අත්ථි, 
ස්ගවව ගණ්හිස්සාමී’’ති වත්වා විස්සජ්ගජතබ්බානි, එවං තානි පුනදිවගසසු 

ගණ්හිතුංලභති. ‘‘පුනදිවගසසබ්බපඨමංඑතස්ස ොතබ්බ’’න්ති කුරන්දියං 
වුත්තං. යදි පන න ගණ්හාති න විස්සජ්ගජති, පුනදිවගස න ලභති. ඉෙං
ඔගණොජනංනාම පාරිවාසිකස්ගසවඔදිස්ස අනුඤ්ඤාතං.කස්මා? තස්සහි
සඞ්ඝනවකට්ඨාගනනිසින්නස්සභත්තග්ගගයාගුඛජ්ජකාදීනිපාපුණන්තිවා
න වා, තස්මා ‘‘ගසො භික්ඛාහාගරන මා කිලමිත්ථා’’ති ඉෙමස්ස
සඞ්ගහකරණත්ථායඔදිස්ස අනුඤ්ඤාතං. 

භත්කත චතුස්සාලභත්තංයථාවුඩ්ඪංලභති, පාළියාපනගන්තුංවාඨාතුං
වා න ලභති. තස්මා පාළිගතො ඔසක්කිත්වා හත්ථපාගස ඨිගතන හත්ථං
පසාගරත්වා යථා ගසගනො නිපතිත්වා ගණ්හාති, එවං ගණ්හිතබ්බං. 
ආරාමිකසමණුද්ගෙගසහිආහරාගපතුංනලභති. සගච සයගමවආහරන්ති, 
වට්ටති.රඤ්ගඤො මහාගපළභත්ගතපිඑගසවනගයො.චතුස්සාලභත්ගතපන
සගච ඔගණොජනං කත්තුකාගමො ගහොති, අත්තගනො අත්ථාය උක්ඛිත්ගත
පිණ්ගඩ ‘‘අජ්ජ ගම භත්තං අත්ථි, ස්ගවව ගණ්හිස්සාමී’’ති වත්තබ්බං.

‘‘පුනදිවගසද්ගවපිණ්ගඩලභතී’’ති(චූළව.අට්ඨ.75) මහාපච්චරියං වුත්තං.



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 

554 
පටුන 

උද්ගෙසභත්තාදීනිපි පාළිගතො ඔසක්කිත්වාව ගගහතබ්බානි. යත්ථ පන
නිසීොගපත්වා පරිවිසන්ති, තත්ථ සාමගණරානං ගජට්ඨගකන භික්ඛූනං
සඞ්ඝනවගකන හුත්වානිසීදිතබ්බන්ති. 

පාරිවාසිකක්ඛන්ධකකථාවණ්ණනා. 

සමථක්ඛන්ධකකථාවණ්ණනා 

2760. ඉොනි සමථවිනිච්ඡයං ෙස්ගසතුං ගයසු අධිකරගණසු සන්ගතසු

සමගථහි භවිතබ්බං, තානි තාව ෙස්ගසන්ගතො ආහ ‘‘විවාදාධාරතා’’තිආදි. 

විවාදාධාරතාති විවාොධිකරණං. ආපත්තාධාරතාති එත්ථාපි එගසව නගයො. 

ආධාරතාති අධිකරණපරියාගයො. ආධාරීයති අභිභුයයති වූපසම්මති 

සමගථහීති ආධාකරො, විවාගෙොචගසොආධාගරොචාති විවාදාධාකරො, ගසොඑව 

විවාදාධාරතා. එවමාධාරාධිකරණ-සද්ොනං විවාොදිසද්ගෙහි සහ
කම්මධාරයසමාගසො ෙට්ඨබ්ගබො. අධිකරීයති අභිභුයයති වූපසම්මති

සමගථහීති අධිෙරණන්ති විවාොදිචතුබ්බිධගමවපාළියංෙස්සිතං.අයමත්ගථො
‘‘එගතසං තු චතුන්නම්පි, සමත්තා සමථා මතා’’ති වක්ඛමාගනන
විඤ්ඤායති. 

2761. එතානි චත්තාරි අධිකරණානි ච ‘‘ඉධ පන, භික්ඛගව, භික්ඛූ
විවෙන්ති ‘ධම්ගමො’ති වා ‘අධම්ගමො’ති වා’’ති (චූළව. 215) අට්ඨාරස 

කභදොරෙවත්ථූනි චමගහසිනාවුත්තානි. තත්ථ ගතසුචතූසුඅධිකරගණසු 

විවාකදො අධිකරණසඞ්ඛාගතො එතානි අට්ඨාරස ගභෙකරවත්ථූනි නිස්සිකතො 
නිස්සායපවත්ගතොතිගයොජනා. 

2762. විපත්තිකයො චතස්කසොවාති ‘‘ඉධ පන, භික්ඛගව, භික්ඛූ භික්ඛුං 
අනුවෙන්ති සීලවිපත්තියා වා ආචාරවිපත්තියා වා දිට්ඨිවිපත්තියා වා
ආජීවවිපත්තියාවා’’ති(චූළව.215) වුත්තා චතස්ගසොවිපත්තිගයො.දිට්ඨාදීනං

අනුගන්ත්වා සීලවිපත්තිආදීහි වෙනං ගචොෙනා අනුවාකදො. උපා කතොති
නිස්සිගතො, අනුවාගෙොචතස්ගසොවිපත්තිගයො නිස්සායපවත්ගතොතිඅත්ගථො.
‘‘තත්ථා’’තිපඨමගමවනිද්ධාරණස්සවුත්තත්තාඉධ පුනවචගනපගයොජනං
න දිස්සති, ‘‘සම්භවා’’ති වචනස්සාපි න ගකොචි අත්ථවිගසගසො දිස්සති. 
තස්මා‘‘ආපත්තාධාරතාතත්ථ, සත්තආපත්තිසම්භවා’’තිපාගඨොනයුජ්ජති, 

‘‘ආපත්තාධාරතා නාම, සත්ත ආපත්තිකයො මතා’’ති පාගඨො යුත්තතගරො, 

ආපත්තාධාරතානාම ආපත්තාධිකරණංනාම සත්තආපත්තිකයොමතා සත්ත
ආපත්තිගයොව අධි්ගපතාතිඅත්ගථො. 

2763. සඞ්ඝකිච්චානි නිස්සායාති අපගලොකනකම්මාදීනි චත්තාරි 
සඞ්ඝකම්මානි උපාොය කිච්චාධිකරණාභිධානං සියා, කිච්චාධිකරණං නාම

චත්තාරි සඞ්ඝකම්මානීති අත්ගථො. එකතසං තු චතුන්නම්පීති එගතසං පන 

චතුන්නම්පි අධිකරණානං. සමත්තාති වූපසමගහතුත්තා. සමථා මතාති
සම්මුඛාවිනයාෙගයො සත්ත අධිකරණසමථාති අධි්ගපතා. අධිකරණානි
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සගමන්ති, සම්මන්තිවාඑගතහීති ‘‘සමථා’’ති වුච්චන්තීති ‘‘සමත්තාසමථා

මතා’’තිඉමිනා සමථ-සද්ෙස්ස අන්වත්ථංදීගපති. 

2764-5. ගත සරූපගතො ෙස්ගසතුමාහ ‘‘සම්මුඛා’’තිආදි. ‘‘විනකයො’’ති

ඉෙං සම්මුඛාදිපගෙහිපච්ගචකං ගයොගජතබ්බං‘‘සම්මුඛාවිනගයොසතිවිනගයො

අමූළ්හවිනගයො’’ති. ‘‘පටිඤ්ඤාවිනකයො’’ති ච පටිඤ්ඤාතකරණං වුත්තං. 

සත්තකමොවිනකයොතිසමගථොඅධි්ගපගතො.තිණවත්ථාරගකොතිඉගමසත්ත
සමථා බුද්ගධනාදිච්චබන්ධුනාවුත්තාතිගයොජනා. 

2766. චතූසු අධිකරගණසුයංඅධිකරණංයත්තගකහිසමගථහිසම්මති, 

ගතසඞ්ගගහත්වා ෙස්ගසන්ගතොආහ ‘‘විවාකදො’’තිආදි. 

2767-9. ‘‘විවාගෙො’’තිආදිනා උද්දිට්ඨමත්ථං නිද්දිසන්ගතො ආහ 

‘‘ඡට්කඨනා’’තිආදි. එත්ථ එගතසුචතූසු අධිකරගණසු, සමගථසුචකිංගකන

සම්මතීතිගච? විවාකදො විවාොධිකරණං ඡට්කඨන ගයභුයයසිකාය, පඨකමන 

සමගථන සම්මුඛාවිනගයන චාති ද්වීහි සමගථහි සම්මති. යස්සා කිරියාය

ධම්මවාදිගනො බහුතරා, එසා කයභුයයසිො. ‘‘සඞ්ඝසම්මුඛතා, 
ධම්මසම්මුඛතා, විනයසම්මුඛතා, පුග්ගලසම්මුඛතා’’ති (චූළව. 229, 234, 
236, 237, 242) වුත්තානං සඞ්ඝාදීනං චතුන්නං සන්නිධාගනන වා
ගණපුග්ගගලහි සමියමානං විවාොධිකරණං සඞ්ඝසම්මුඛතං විනා ඉතගරහි
තීහිවාසම්මතීතිවුත්තංගහොති. 

එත්ථ ච කාරකසඞ්ඝස්ස සඞ්ඝසාමග්ගිවගසන සම්මුඛීභාගවො 

සඞ්ඝසම්මුඛතා, සගමතබ්බස්ස වත්ථුගනො භූතතා ධම්මසම්මුඛතා, යථාතං

සගමතබ්බං, තගථවස්ස සමනං විනයසම්මුඛතා, ගයො ච විවෙති, ගයන ච
විවෙති, ගතසං උභින්නං අත්ථපච්චත්ථිකානං සම්මුඛීභාගවො 

පුග් ලසම්මුඛතා. 

‘‘අනුවාගෙො චතූහිපී’’ති උද්දිට්ඨං නිද්දිසන්ගතො ආහ ‘‘සම්මුඛා’’තිආදි. 

අනුපුබ්ක නාති අනුපටිපාටියා. සම්මුඛාවිනයාදීහි තීහිපීති 

සම්මුඛාවිනයසතිවිනයඅමූළ්හවිනගයහි තීහිපි. තකථවාති යථා තීහි, තථා 

පඤ්චකමන තස්සපාපියසිකාසමගථනාපි අනුවාගෙො සම්මති, පගගවචතූහීති
අත්ගථො. 

ගයො පාපුස්සන්නතාය පාපිගයො පුග්ගගලො, තස්ස කත්තබ්බගතො 

‘‘තස්සපාපියසිො’’තිකම්මං වුච්චති.ආයස්මගතො ෙබ්බස්ස මල්ලපුත්තස්ස
වියසතිගවපුල්ල්පත්තස්සඛීණාසවස්සකතා අමූලිකාසීලවිපත්තිගචොෙනා
සම්මුඛාවිනගයන, ඤත්තිචතුත්ථායකම්මවාචායදින්ගනන සතිවිනගයනච
සම්මති.උම්මත්තකස්සභික්ඛුගනොකතාආපත්තිගචොෙනාසම්මුඛාවිනගයන
ච තගථව දින්ගනන අමූළ්හවිනගයන ච සම්මති. සඞ්ඝමජ්ගඣආපත්තියා
ගචොදියමානස්ස අවජානිත්වා පටිජානනාදිං කගරොන්තස්ස පාපභික්ඛුගනො
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බහුලාපත්තිගචොෙනා සම්මුඛාවිනගයන ගචව තගථව පකගතන
තස්සපාපියසිකාකම්ගමනචවූපසම්මතීතිවුත්තංගහොති. 

‘‘ආපත්ති පන තීගහවා’’ති උද්ගෙසස්ස නිද්ගෙසමාහ 

‘‘සම්මුකඛනා’’තිආදි. සම්මුකඛන සම්මුඛාවිනගයන, පටිඤ්ඤාය 

පටිඤ්ඤාතකරගණන, තිණවත්ථාරගකන වා ඉගමහිතීහි එව සමගථහි සා

ආපත්ති ආපත්තාධිකරණං උපසමං යාතීති ගයොජනා. එත්ථ 

පටිඤ්ඤාතෙරණං නාමආපත්තිං පටිග්ගණ්හන්ගතන‘‘පස්සසී’’තිවුත්ගත

ආපත්තිං ගෙගසන්ගතන ‘‘ආම පස්සාමී’’ති සම්පටිච්ඡනං. තිණවත්ථාරෙං 
පනසයගමවවක්ඛති. 

තීකහව සමකථහීති එත්ථ ගරුකාපත්ති සම්මුඛාවිනගයන, 
පටිඤ්ඤාතකරගණන චාති ද්වීහි, ලහුකාපත්තිං ආපජ්ජිත්වා සඞ්ගඝ වා 
ගගණ වා පුග්ගගල වා ගෙසනාය සම්මුඛාවිනගයන ගචව
පටිඤ්ඤාතකරගණන ච, ගකොසම්බකානං විග්ගහසදිසං මහාවිග්ගහං
කගරොන්ගතහි ආපන්නා අගනකවිධා ආපත්තිගයො සගච ගහොන්ති, තාසු 
වක්ඛමානසරූපං ථුල්ලවජ්ජාදිං ඨගපත්වා අවගසසා සබ්බා ආපත්තිගයො
සම්මුඛාවිනගයන, තිණවත්ථාරගකනචසම්මන්තීතිඅත්ගථො. 

කිච්චං කිච්චාධිකරණං එකෙන සම්මුඛාවිනගයගනව සම්මතීතිගයොජනා. 

2770. කයභුයයසිෙෙම්කමති එත්ථ නිමිත්තත්ගථ භුම්මං. සලාෙං

 ාහකයතිවිනිච්ඡයකාරගකසඞ්ගඝධම්මවාදීනං බහුත්තංවා අ්පතරත්තං

වා ජානිතුං වක්ඛමාගනන නගයන සලාකං ගාහාගපයය. බුකධොති ‘‘න
ඡන්ොගතිං ගච්ඡති…ගප.… ගහිතාගහිතඤ්ච ජානාතී’’ති වුත්තං පඤ්චහි

අඞ්ගගහි සමන්නාගතං පුග්ගලං ෙස්ගසති. ‘‘ගූේකහනා’’තිආදිනා

සලාකග්ගාහ්පකාගරො ෙස්සිගතො. ෙණ්ණ ප්කපනාති එත්ථ කණ්ගණ
ජ්ගපො යස්මිං සලාකග්ගාහපගයොගගති විග්ගගහො. එත්ථ 

ගූේහසලාෙග් ාකහො නාම ධම්මවාදිසලාකා ච අධම්මවාදිසලාකා ච විසුං
විසුං චීවරකණ්ගණ පක්ඛිපිත්වා පුග්ගලානං සන්තිකං විසුං විසුං
උපසඞ්කමිත්වා සලාකා විසුං විසුං ෙස්ගසත්වා ‘‘ඉගතො තව රුච්චනකං 

ගණ්හාහී’’තිරගහොඨත්වාගාහාපනං. විවටෙං නාමධම්මවාදීනං බහුභාවං
ඤත්වා සබ්ගබසු ජානන්ගතසු පුග්ගලානං සන්තිකං ගාහාපනං. 

ෙණ්ණ ප්පනං නාමඑවගමවකණ්ණමූගලරගහොඨත්වාගාහාපනං. 

2771. අලජ්ජුස්සකදති එත්ථ ‘‘සඞ්ගඝ’’ති ගසගසො. ලජ්ජිසු  ාකලසූති
එත්ථාපි‘‘උස්සගෙසූ’’තිවත්තබ්බං. 

2772. සකෙනෙම්මුනාකයවාතිඅත්තගනොයංකිච්චං, ගතගනවාති. 
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2773-5. ‘‘ආපජ් තී’’තිආදි ‘‘අලජ්ජී, ලජ්ජී, බාගලො’’ති ජානනස්ස 

ගහතුභූතකම්මෙස්සනං. දුච්චින්තිකතොති 

අභිජ්ඣාදිතිවිධමගනොදුච්චරිතවගසන දුට්ඨු චින්ගතන්ගතො. දුබ්භාසීති
මුසාවාොදිචතුබ්බිධවචීදුච්චරිතවගසන වචීද්වාගර පඤ්ඤත්තානං

සික්ඛාපොනං වීතික්කමවගසන දුට්ඨු භාසනසීගලො. දුක්ෙටොරිකෙොති
පාණාතිපාතාදිතිවිධකායදුච්චරිතවගසන කායද්වාගර 
පඤ්ඤත්තසික්ඛාපොනං වීතික්කමවගසන කුච්ඡිතකම්මස්ස කරණසීගලො. 

ඉතිලක්ඛකණකනවාතියථාවුත්තංඅලජ්ජීලජ්ජීබාලලක්ඛණං නිගගමති. 

2776. ‘‘ගයභුයයසිකා’’තිආදිගාථාහිනිද්දිට්ඨගමවඅත්ථංනිගගමතුමාහ 

‘‘තිධා’’තිආදි. තිධාසලාෙ ාකහනාති තිවිධස්ස සලාකගාහස්ස

අඤ්ඤතගරන. බහුකා ධම්මවාදිගනො යදි සියුන්ති ගයොජනා. ොතබ් න්ති
එත්ථ‘‘විවාොධිකරණවූපසමන’’න්තිගසගසො. 

2777. ගයො පුග්ගගලො අලජ්ජී ච ගහොති සානුවාගෙො ච ෙම්මකතො 
කායකම්මගතො, වචීකම්මගතො ච අසුචි ච සම්බුද්ධජිගුච්ඡනීගයොති අත්ගථො. 

කසො එවංවිගධො පාපපුග් කලො තස්ස පාපියසිකකම්මස්ස ගයොගගො ගහොතීති

සම්බන්ගධො. සානුවාකදොතිඑත්ථ අනුවාකදො නාමගචොෙනා, සහ අනුවාගෙන

වත්තතීති සානුවාකදො, පාපගරහිතපුග්ගගලහි කාතබ්බගචොෙනායඅනුරූගපොති
අත්ගථො. 

2778-9. භණ්ඩකනති කලහස්ස පුබ්බභාගග. ෙලකහති

කායවචීද්වාර්පවත්ගත හත්ථපරාමසාදිගක කලගහ ච. විවාදම්හි

අනප්පකෙතිබහුවිගධවිවාගෙජාගත.  හුඅස්සාමකණචිණ්කණතිසමණානං
අනනුච්ඡවිගක නාන්පකාගර කායිකවාචසිකවීතික්කගම ච කගත. 

අනග්ක ති අනන්ගත. භස්සකෙති කුච්ඡිගත අමනාපවචගන චිණ්ගණති

ගයොජනා, භාසිකතති අත්ගථො.  කවසන්තන්ති ගගවසියමානං, 

ආපත්තාධිකරණන්ති ගසගසො. වාෙන්ති චණ්ඩං. ෙක්ඛෙන්ති ආසජ්ජං. 

ොතබ් න්ති වූපසගමතබ්බං. 

2780-2. යථා ච වූපසම්මති, තථා තිණවත්ථාරගක සුද්ගධො ගහොතීති
සම්බන්ගධො. 

ථුල්ලවජ් න්ති පාරාජිකඤ්ගචවසඞ්ඝාදිගසසඤ්ච. ගිහීහි පටිසංයුතන්ති
ගිහීනං ජාතිආදීහි පාළියා ආගගතහි ෙසහි අක්ගකොසවත්ථූහි, 
අට්ඨකථාගගතහිචතෙඤ්ගඤහිඅක්ගකොසවත්ථූහිඛුංසනවම්භනපච්චයා ච 
ධම්මිකපටිස්සවස්ස අසච්චාපනපච්චයා ච ආපන්නාපත්තිං. එසා එව හි

ආපත්ති ගිහිපටිසංයුත්තා නාම පරිවාකර ‘‘අත්ථි ගිහිපටිසංයුත්තා, අත්ථි
නගිහිපටිසංයුත්තා’’ති දුකං නික්ඛිපිත්වා ‘‘ගිහිපටිසංයුත්තාති 
සුධම්මත්ගථරස්ස ආපත්ති, යා ච ධම්මිකස්ස පටිස්සවස්ස අසච්චාපගන
ආපත්ති. අවගසසානගිහිපටිසංයුත්තා’’ති(පරි.අට්ඨ.321) වචනගතො. 
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සුධම්මත්කථරස්ස ආපත්තීති ච ගතන චිත්තස්ස ගහපතිගනො ජාතිං
පටිච්ච ඛුංසනවම්භනපච්චයා ආපන්නා ඔමසවාෙසික්ඛාපෙවිභාගගතා
දුක්කටාපත්ති ගගහතබ්බා. ඉෙඤ්ච උපලක්ඛණමත්තං, තස්මා ඉතගරහිපි
අක්ගකොසවත්ථූහිගිහිංඛුංගසන්තානංවම්ගභන්තානංඉතගරසංභික්ඛූනංසා 
ආපත්ති ගිහිපටිසංයුත්තාවාති ගවදිතබ්බං. තථා ආපන්නං ආපත්තිං
ගෙසාගපන්ගතන ෙස්සනූපචාරං අවිජහාගපත්වා සවනූපචාරං ජහාගපත්වා
එකංගස උත්තරාසඞ්ගං කාරාගපත්වා උක්කුටිකං නිසීොගපත්වා අඤ්ජලිං
පග්ගණ්හාගපත්වාසාආපත්තිගෙසාගපතබ්බා. 

දිට්ඨාවිෙම්මිෙන්ති දිට්ඨාවිකම්ගම නියුත්ගතො දිට්ඨාවිකම්මිගකො, තං, 

අට්ඨෙථායං ‘‘ගය පන ‘න ගමතං ඛමතී’ති අඤ්ඤමඤ්ඤං දිට්ඨාවිකම්මං 
කගරොන්තී’’ති (චූළව. අට්ඨ. 214) ගය පුග්ගලා ෙස්සිතා, 
ගතසමඤ්ඤතරස්ගසවගහණං. 

කයොති භණ්ඩනකාරගකහි භික්ඛූහි සද්ධිං මහන්තං විග්ගහං කත්වා

සම්බහුලා ආපත්තිගයො ආපන්ගනො ගයො භික්ඛු. තත්ථාති තස්මිං

තිණවත්ථාරකසමථකාරගක භික්ඛුසමූගහ. න කහොතීති ඡන්ෙං ෙත්වා තං
භික්ඛුපරිසංඅනාගතත්තානසංවිජ්ජති. තඤ්චඨගපත්වාතිගයොජනා. 

තිණවත්ථාරකෙ කගත සති යාව උපසම්පෙමාළගතො පභුතිආපන්නාය 

කසසායආපත්තියා නිරාපත්තිහුත්වා සුද්කධොකහොති සඞ්ගඝොතිගයොජනා. 

සමථක්ඛන්ධකකථාවණ්ණනා. 

ඛුද්ෙකවත්ථුක්ඛන්ධකකථාවණ්ණනා 

2783. කුට්කටතිඉට්ඨකාසිලාොරුකුට්ටානංඅඤ්ඤතරස්මිං. අට්ටාකනති

එත්ථ අට්ටානං නාම රුක්ගඛ ඵලකං විය තච්ගඡත්වා අට්ඨපොකාගරන
රාජිගයොඡින්දිත්වානහානතිත්ගථනිඛණන්ති, තත්ථචුණ්ණානිආකිරිත්වා
මනුස්සාකායංඝංසන්ති. 

2784.  න්ධබ් හත්කථනාතිනහානතිත්ගථඨපිගතනොරුමයහත්ගථන.
ගතන කිර චුණ්ණානි ගගහත්වා මනුස්සා සරීරං ඝංසන්ති. 

කුරවින්දෙසුත්තියාති කුරුවින්ෙකපාසාණචුණ්ණානි ලාඛාය බන්ධිත්වා
කතගුළිකකලාපගකො වුච්චති, තං උගභොසු අන්ගතසු ගගහත්වා සරීරං

ඝංසන්ති. මල්ලකෙනාතිමකරෙන්තකංඡින්දිත්වාමල්ලකමූලසණ්ඨාගනන 

කගතන මල්ලගකන, ඉෙං ගිලානස්සාපි න වට්ටති. අඤ්ඤමඤ්ඤඤ්ච 

ොයකතොතිඅඤ්ඤමඤ්ඤංසරීගරනඝංගසයය. 

2785. අෙතං මල්ලෙං නාම මකරෙන්ගත අච්ඡින්දිත්වා කතං, ඉෙං
අගිලානස්ස නවට්ටති. 
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2786. ෙපාලිට්ඨෙඛණ්ඩානීති කපාලඛණ්ඩඉට්ඨකඛණ්ඩානි. 

සබ් ස්සාති ගිලානාගිලානස්ස සරීගර ඝංසිත්වා උබ්බට්ගටතුං වට්ටති. 

‘‘පුථුපාණිෙ’’න්ති හත්ථපරිකම්මං වුච්චති, තස්මා සබ්බස්ස හත්ගථන

පිට්ඨිපරිකම්මං කාතුං වට්ටති. ‘‘වත්ථවට්ටී’’ති ඉෙං පාළියං 
වුත්තඋක්කාසිකස්ස පරියායං, තස්මා නහායන්තස්ස යස්ස කස්සචි
නහානසාටකවට්ටියාපිඝංසිතුංවට්ටති. 

2787. කඵණෙං නාම සමුද්ෙගඵණං. ෙථලන්ති කපාලඛණ්ඩං.

පාෙඝංසගන වුත්තා අනුඤ්ඤාතා. ෙතෙං නාම පදුමකණ්ණිකාකාරං
පාෙඝංසනත්ථංකණ්ටගකඋට්ඨාගපත්වා කතං, එතංගනවපටිග්ගගහතුං, න
පරිභුඤ්ජිතුංවට්ටති. 

2788. යං කිඤ්චිපි අලඞ්ොරන්ති හත්ථූපගාදිඅලඞ්කාගරසු යං කිඤ්චි 
අලඞ්කාරං. 

2789. ඔසණ්කඨයයාති අලඞ්කාරත්ථං සඞ්ඛගරොන්ගතො නගමයය. 

හත්ථඵණකෙනාති හත්ගථගනව ඵණකිච්චං කගරොන්තා අඞ්ගුලීහි 

ඔසණ්ගඨන්ති. ඵණකෙනාති ෙන්තමයාදීසු ගයන ගකනචි. කෙොච්කඡනාති
උසිරමගයනවාමුඤ්ජපබ්බජමගයනවාගකොච්ගඡන. 

2790. සිත්ථකතකලොදකතකලහීති සිත්ථගතලඤ්ච උෙකගතලඤ්චාති

විග්ගගහො, ගතහි. තත්ථ සිත්ථකතලං නාමමධුසිත්ථකනියයාසාදියංකිඤ්චි 

චික්කණං. චික්ෙණං නාමනියයාසං. උදෙකතලං නාමඋෙකමිස්සකංගතලං.
කත්ථචි ගපොත්ථගකසු ‘‘සිට්ඨා’’ති පාගඨො, ගසොගයවත්ගථො. 

අනුකලොමනිපාතත්ථන්ති නලාටාභිමුඛං අනුගලොගමන පාතනත්ථං. 

උද්ධකලොකමනාතිඋද්ධග්ගංහුත්වා ඨිතගලොගමන. 

2791. හත්ථංකතකලනකතකමත්වාතිකරතලංගතගලනමක්ගඛත්වා. 

සිකරොරහා ගකසා. උණ්හාභිතත්තස්සාති උණ්හාභිතත්තරජසිරස්ස.
අල්ලහත්ගථනසිගරොරුගහපුඤ්ඡිතුංවට්ටතීතිගයොජනා. 

2792. ආදාකස උදපත්කත වාති එත්ථ කංසපත්තාදීනිපි, ගයසු
මුඛනිමිත්තං පඤ්ඤායති, සබ්බානි ආොසසඞ්ඛගමව ගච්ඡන්ති, 
කඤ්ජියාදීනිපි ච උෙපත්තසඞ්ඛගමව, තස්මා යත්ථ කත්ථචි
ඔගලොගකන්තස්ස දුක්කටං. 

2793. ගයන ගහතුනා මුඛං ඔගලොගකන්තස්ස අනාපත්ති, තං

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘සඤ්ඡවි’’න්තිආදි.ආබාධපච්චයා‘‘ගමමුගඛවගණොසඤ්ඡවි
නුගඛො, උොහුනසඤ්ඡවී’’තිමුඛංෙට්ඨුඤ්ච‘‘අහංජිණ්ගණොනුගඛො, උොහු
ගනො’’ති අත්තගනො ආයුසඞ්ඛාරජානනත්ථඤ්ච මුඛං ෙට්ඨුං වට්ටතීති
ගයොජනා. 
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2794. නච්චං වාති යං කිඤ්චි නච්චං අන්තමගසො ගමොරනච්චම්පි. 

ගීතන්තියංකිඤ්චිනටගීතංවාසාධුගීතංවාඅන්තමගසො ෙන්තගීතම්පි, යං
‘‘ගායිස්සාමා’’ති පුබ්බභාගග ඔකූජන්තා කගරොන්ති, එතම්පි න වට්ටති. 

වාදිතන්ති යංකිඤ්චි වාදිතං. දට්ඨුං වා පන කසොතුං වාතිනච්චං ෙට්ඨුං වා
ගීතංවාදිතංගසොතුං වා. 

2795. සයං නච්චන්තස්ස වා නච්චාගපන්තස්ස වා ගායන්තස්ස වා
ගායාගපන්තස්ස වා වාගෙන්තස්ස වා වාොගපන්තස්ස වා දුක්කටගමව 

අට්ඨෙථාය (චූළව. අට්ඨ. 248) වුත්තන්ති තගෙකගෙසං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘දට්ඨුමන්තමකසො’’තිආදි. 

2796. සුණාතීතිගීතංවාවාදිතංවා. පස්සතීති නච්චංපස්සති. 

2797. පස්සිස්සාමීති එත්ථ ‘‘සුණිස්සාමී’’ති ගසගසො. ‘‘නච්චං 
පස්සිස්සාමි, ගීතං, වාදිතංවාසුණිස්සාමී’’තිවිහාරගතොවිහාරංගච්ඡගතොවාපි 
දුක්කටංගහොතීතිගයොජනා. 

2798. උට්ඨහිත්වාන  ච්ඡකතොති ‘‘නච්චං පස්සිස්සාමී’’ති, ‘‘ගීතං, 
වාදිතංවාසුණිස්සාමී’’තිනිසින්නට්ඨානගතොඋට්ඨහිත්වාඅන්ගතොවිහාගරපි 
තං තං දිසං ගච්ඡගතො ආපත්ති ගහොතීති ගයොජනා. වීථියං ඨත්වා ගීවං 
පසාගරත්වාපස්සගතොපිචආපත්තීතිගයොජනා. 

2799. දීඝාති ද්වඞ්ගුලගතො දීඝා. න ධාකරයයාති න ධාගරතබ්බා. 

ද්වඞ්ගුලං වා දුමාසං වාති එත්ථ ද්ගව අඞ්ගුලානි පරිමාණං එතස්සාති 

ද්වඞ්ගුකලො, ගකගසො. ද්ගව මාසා උක්කට්ඨපරිච්ගඡගෙො අස්සාති දුමාකසො. 

ගකසං ධාගරන්ගතො ද්වඞ්ගුලං වා ධාගරයය දුමාසං වා. තකතො උද්ධං න

වට්ටතීති තගතො ද්වඞ්ගුලගතො වා දුමාසගතො වා ගකසගතො උද්ධං ගකසං
ධාගරතුංනවට්ටති. 

අථ වා ද්ගව අඞ්ගුලානි සමාහටානි ද්වඞ්ගුලං, ද්ගව මාසා සමාහටා 

දුමාසං, උභයත්ථඅච්චන්තසංගයොගගඋපගයොගවචනං.ගකගසධාගරන්ගතො

ද්වඞ්ගුලමත්තං වා ධාගරයය දුමාසමත්තං වා, තකතො කාලපරිමාණගතො
උද්ධං ගකගස ධාගරතුං න වට්ටතීති අත්ගථො. සගච ගකගස
අන්ගතොද්ගවමාගස ද්වඞ්ගුගල පාපුණන්ති, අන්ගතොද්ගවමාගසගයව
ඡින්දිතබ්බා. ද්වඞ්ගුගල හි අතික්කගමතුං න වට්ටති. සගචපි න දීඝා, 
ද්ගවමාසගතොඑකදිවසම්පිඅතික්කගමතුංනලභතිගයව.එවමයංඋභගයනපි 
උක්කට්ඨපරිච්ගඡගෙගනවවුත්ගතො, තගතොඔරංපනනවට්ටනභාගවොනාම
නත්ථි. 

2800. දීගඝ නගඛ, දීඝානිනාසිකගලොමානිචනධාරගයතිගයොජනා, න

ධාගරයය, ඡින්ගෙයයාති අත්ගථො. වීසතිමට්ඨන්ති වීසතියා නඛානං මට්ඨං
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ලිඛිතමට්ඨභාවං කාතුං භික්ඛුගනො න වට්ටතීති ගයොජනා. සත්ථගකන
තච්ගඡත්වා චුණ්ණගකන පමජ්ජිත්වා ඵලිකමණීනං විය උජ්ජලකරණං 

ලිඛිතමට්ඨං නාම. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛගව, මලමත්තං අපකඩ්ඪතු’’න්ති
(චූළව.274) අනුඤ්ඤාතත්තාමුග්ගඵලතචාදීහි නඛමලංඅපගනතුංවට්ටති. 

2801. ෙප්පාකපයය විසුං මස්සුන්ති ගයො ගකසච්ඡින්ගනො විසුං මස්සුං

ක්පාගපයය. දාඨිෙං ඨකපයයාති ගකගස ඡින්ොගපත්වා මස්සුං

අක්පාගපත්වා විසුංඨගපයය. සම් ාකධතිඋපකච්ඡකමුත්තකරණසඞ්ඛාගත 

සම්බාධට්ඨාගන. කලොමං සංහරාකපයයවාති සත්ගථන වා සණ්ඩාගසන වා
අඤ්ගඤන ගයන ගකනචි පගරන ඡින්ොගපයය, සයං වා ඡින්ගෙයය.
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛගව, ආබාධපච්චයාසම්බාගධගලොමංසංහරාගපතු’’න්ති
(චූළව. 275) අනුඤ්ඤාතත්තා යථාවුත්තසම්බාගධ ගණ්ඩපිළකවණාදිගක
ආබාගධසතිගලොමංසංහරාගපතුංවට්ටති. 

2802. අගිලානස්සඡින්ෙගතොදුක්කටංවුත්තං. අඤ්කඤන වා පුග්ගගලන
තථාකත්තරියාඡින්ොගපන්තස්සදුක්කටංවුත්තන්තිසම්බන්ගධො. 

2803. කසසඞ් කඡදකනති අඞ්ගුලියාදිඅවගසසසරීරාවයවානං ගඡෙගන. 

අත්තවකධතිඅත්තුපක්කගමනවාආණත්තියාඋපක්කගමනවා අත්තගනො 
ජීවිතනාගස. 

2804. අඞ් න්තිඅඞ්ගජාතගතොඅවගසසංසරීරාවයවං.අහිකීටාදිෙට්ඨස්ස 

ත්පටිකාරවගසන අඞ් ං ඡින්දකතො න ගෙොගසො. තාදිසාබාධපච්චයා

ත්පටිකාරවගසන අඞ් ංඡින්දකතො න ගෙොගසො.ගලොහිතංගමොගචන්තස්සාපි
නගෙොගසොතිගයොජනා. 

2805. අපරිස්සාවකනො භික්ඛු සගච මග්ගං ගච්ඡති, දුක්කටං. මග්ක  

අද්ධාගන තං පරිස්සාවනං යාචමානස්ස ගයො න ෙොති, තස්ස අදදකතො 
අගෙන්තස්සාපි තගථව දුක්කටගමවාති ගයොජනා. ගයො පන අත්තගනො
හත්ගථපරිස්සාවගනවිජ්ජමාගනපියාචති, තස්ස නඅකාමාොතබ්බං. 

2806. ‘‘නග්ක ො’’ති පෙං ‘‘න භුඤ්ගජ’’තිආදි කිරියාපගෙහි පච්ගචකං

ගයොගජතබ්බං. නභුඤ්ක තිභත්තාදිං භුඤ්ජිතබ්බංනභුඤ්ගජයය. නපිකවති

යාගුආදිංපාතබ්බංන පිගවයය. නචඛාකදතිමූලඛාෙනීයාදිකංඛාෙනීයංන

ඛාගෙයය. නසායකයතිඵාණිතාදිකංසායිතබ්බඤ්චනසාගයයයනලිගහයය. 

නදකදතිඅඤ්ඤස්සභත්තාදිංකිඤ්චිනෙගෙයය. න ණ්කහයයාතිතථාසයං

නග්ගගොහුත්වානපටිග්ගණ්ගහයය. අඤ් සං මග්ගං. 

2807. පරිෙම්මං න ොතබ් න්ති පිට්ඨිපරිකම්මාදිපරිකම්මං න 

කාතබ්බං. ොරකයති සයං නග්ගගො හුත්වා අඤ්ගඤන 
පිට්ඨිපරිකම්මාදිපරිකම්මංනකාරාගපයයාතිඅත්ගථො. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 

562 
පටුන 

2808. පිට්ඨිකම්මාදිගක පරිෙම්කම ජන්තාඝරාදිකා තිස්ගසො පටිච්ඡාදී 

වුත්තා ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛගව, තිස්ගසො පටිච්ඡාදිගයො ජන්තාඝරපටිච්ඡාදිං
උෙකපටිච්ඡාදිං වත්ථපටිච්ඡාදි’’න්ති (චූළව. 261) අනුඤ්ඤාතාතිගයොජනා.

පටිච්ඡාගෙති හිරිගකොපිනන්ති පටිච්ඡාදි, ජන්තාඝරගමව පටිච්ඡාදි 

 න්තාඝරපටිච්ඡාදි. උෙකගමවපටිච්ඡාදි උදෙපටිච්ඡාදි. වත්ථගමවපටිච්ඡාදි 

වත්ථපටිච්ඡාදි. ‘‘සබ් ත්ථ පන වට්ටතී’’ති ඉමිනා ඉතරපටිච්ඡාදිද්වයං

පරිකම්ගමගයවවට්ටතීතිදීගපති. සබ් ත්ථාතිගභොජනාදිසබ්බකිච්ගචසු. 

2809. යත්ථ ෙත්ථචි කපොයන්ති 
තම්බගලොහවට්ටගලොහකංසගලොහකාළගලොහසුවණ්ණරජතාදීහි කතාය වා 

ොරුමයාය වා යාය කායචි ගපළාය ආසිත්තකූපධාගන. භුඤ්ජිතුං න ච

වට්ටතීති භාජනං ඨගපත්වා භුඤ්ජිතුං න වට්ටති. යථාහ – 
‘‘ආසිත්තකූපධානං නාම තම්බගලොගහන වා රජගතන වා කතාය ගපළාය
එතං අධිවචනං, ‘න භික්ඛගව ආසිත්තකූපධාගන භුඤ්ජිතබ්බ’න්ති
සාමඤ්ගඤන පටික්ඛිත්තත්තා පන ොරුමයාපින වට්ටතී’’ති (චූළව. අට්ඨ.
264). ‘‘අනුජානාමිභික්ඛගවමගළොරික’’න්ති(චූළව.264) අනුඤ්ඤාතත්තා

මගළොරිකායඨගපත්වාභුඤ්ජිතුංවට්ටති. ‘‘මකෙොරිො’’තිචෙණ්ඩාධාරගකො
වුච්චති, යංතගයො, චත්තාගරො, බහූවා ෙණ්ඩගකඋපරිචගහට්ඨාචවිත්ථතං
මජ්ගඣ සඞ්කුචිතං කත්වා බන්ධිත්වා ආධාරකං කගරොන්ති.
යට්ඨිආධාරකපණ්ණාධාරකපච්ඡිකපිට්ඨඝටකකවාටකාදිභාජනමුඛඋදුක්ඛ

ලාදීනිපි එත්ගථවසඞ්ගහංගච්ඡන්ති. යට්ඨිආධාරකෙොතියට්ඨිංගයව උජුකං
ඨගපත්වාබන්ධීකතආධාරගකො. 

එකභාජගන විසුං විසුං ගභොජනස්සාපි සම්භවගතො ‘‘භුඤ්ජගතො 
එකභාජගන’’ති එත්තගකගයව වුත්ගත තස්සාපි පසඞ්ගගො සියාති

තන්නිවත්තනත්ථමාහ ‘‘එෙකතො’’ති. ‘‘භුඤ් කතො’’ති ඉෙං උපලක්ඛණං.
එකගතොඑකභාජගනයාගුආදිපානම්පිනවට්ටති.යථාහ – ‘‘න, භික්ඛගව, 

එකථාලගක පාතබ්බ’’න්ති (චූළව. 264). අථ වා භුඤ් කතොති 
අජ්ගඣොහාරසාමඤ්ගඤන පානම්පි සඞ්ගහිතන්ති ගවදිතබ්බං. අයගමත්ථ
විනිච්ඡගයො – සගච එගකො භික්ඛු භාජනගතො ඵලං වා පූවං වා ගගහත්වා
ගච්ඡති, තස්මිං අපගගත ඉතරස්ස ගසසකං භුඤ්ජිතුං වට්ටති. ඉතරස්සාපි
තස්මිංඛගණපුනගගහතුංවට්ටතීති. 

2810. ගයද්ගව වාතගයොවාභික්ඛූඑකපාවුරණාවාඑකත්ථරණාවා
එකත්ථරණපාවුරණාවානිපජ්ජන්ති, ගතසඤ්ච, ගයඑකමඤ්ගචපිඑකගතො
නිපජ්ජන්ති, ගතසඤ්චආපත්තිදුක්කටංගහොතීති ගයොජනා. 

2811. සඞ්ඝාටිපල්ලත්ථිෙමුපා කතොති එත්ථ සඞ්ඝාටීති
සඞ්ඝාටිනාගමන අධිට්ඨිතචීවරමාහ. සඞ්ඝාටිපල්ලත්ථිකං උපගගතන

යුත්ගතොහුත්වාතිඅත්ගථො. නනිසීකදයයාතිවිහාගර වාඅන්තරඝගරවායත්ථ
කත්ථචි න නිසීගෙයය. ‘‘සඞ්ඝාටීති නාගමන



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 

563 
පටුන 

අධිට්ඨිතචීවරගවොහාර්පත්තමධිට්ඨිතචීවරං ‘සඞ්ඝාටී’ති වුත්ත’’න්ති 

නිස්සන්කදකහ, ඛුද්දසික්ඛාවණ්ණනායම්පි ‘‘සඞ්ඝාටියා න පල්ලත්ගථති
අධිට්ඨිතචීවගරන විහාගර වා අන්තරඝගර වා පල්ලත්ථිගකො න

කාතබ්ගබො’’ති වුත්තං. අට්ඨෙථායං පන ‘‘අන්ගතොගාගම වාසත්ථාය
උපගගතන අධිට්ඨිතං සඞ්ඝාටිං විනා ගසසචීවගරහිපල්ලත්ථිකායනිසීදිතුං
වට්ටතී’’ති වුත්තං. 

කිඤ්චි කීෙං න කීකෙයයාති ජුතකීළාදිකං යං කිඤ්චි

කායිකවාචසිකකීළිකංන කීගළයය. නච  ාහකයතින ච ගාහාගපයය, න
හරාගපයයාති අත්ගථො. 

2812. දාඨිොයපීතිමස්සුම්හි. උග් තන්ති එත්ථ‘‘බීභච්ඡ’’න්තිගසගසො. 

අඤ්ඤන්තිඅපලිතං. තාදිසන්තිබීභච්ඡං. 

2813. ‘‘අගිලාකනො’’ති ඉමිනා ගිලානස්ස අනාපත්තිභාවං දීගපති. 

‘‘ධාකරයයා’’ති ඉමිනා සුද්ධකත්තුනිද්ගෙගසන අගිලානස්සපි පරං 
ධාරාපගන, පරස්සධාරණසාදියගනචඅනාපත්තීතිවිඤ්ඤායතීති.අත්තගනො
ගුත්තත්ථං, චීවරාදීනංගුත්තත්ථඤ්චවට්ටතීතිගයොජනා.තත්රායංවිනිච්ඡගයො
(චූළව.අට්ඨ.270) – යස්සකායොගහොවාපිත්තගකොගපොවාගහොති, චක්ඛු
වාදුබ්බලං, අඤ්ගඤොවාගකොචිආබාගධො විනාඡත්ගතනඋ්පජ්ජති, තස්ස
ගාගම වා අරඤ්ගඤ වා ඡත්තං වට්ටති. වාළමිගගචොරභගයසු
අත්තගුත්තත්ථං, වස්ගසපනචීවරගුත්තත්ථම්පිවට්ටති. එකපණ්ණච්ඡත්තං
පන සබ්බත්ගථව වට්ටති. ‘‘එකපණ්ණච්ඡත්තං නාම තාලපත්ත’’න්ති 

 ණ්ඨිපකදසු වුත්තන්ති. 

2814. හත්ථිගසොණ්ඩාකාගරො අගභගෙොපචාගරන ‘‘හත්ථිකසොණ්ඩ’’න්ති 

වුත්ගතො. එවමුපරිපි. චීවරස්ස නාමගධයයං ‘‘වසන’’න්ති ඉෙං. 

‘‘නිවාකසන්තස්ස දුක්ෙට’’න්ති පෙද්වයඤ්ච ‘‘හත්ථිගසොණ්ඩ’’න්තිආදීහි

සබ්බපගෙහිපච්ගචකංගයොගජතබ්බං. කවල්ලියන්තිඑත්ථගාථාබන්ධවගසන
සං-සද්ෙගලොගපො, සංගවල්ලියන්ති අත්ගථො. 

එත්ථ හත්ථිකසොණ්ඩං (චූළව. අට්ඨ. 280) නාම නාභිමූලගතො
හත්ථිගසොණ්ඩසණ්ඨානං ඔලම්බකං කත්වා නිවත්ථං ගචොළිකිත්ථීනං 

නිවාසනංවිය. චතුක්ෙණ්ණං නාමඋපරිගතොද්ගව, ගහට්ඨගතො ද්ගවතිඑවං

චත්තාගරො කණ්ගණ ෙස්ගසත්වා නිවත්ථං. මච්ඡවාෙෙං නාම එකගතො

ෙසන්තං එකගතො පාසන්තං ඔලම්ගබත්වා නිවත්ථං. සංකවල්ලියන්ති

මල්ලකම්මකාරාෙගයොවියකච්ඡං බන්ධිත්වානිවාසනං. තාලවණ්ටෙං නාම

තාලවණ්ටාකාගරනසාටකං ඔලම්ගබත්වානිවාසනං. ච-සද්ගෙනසතවලිකං

සඞ්ගණ්හාති. සතවලිෙං නාම දීඝසාටකං අගනකක්ඛත්තුං ඔභඤ්ජිත්වා 
ඔවට්ටිකං කගරොන්ගතන නිවත්ථං, වාමෙක්ඛිණපස්ගසසු වා නිරන්තරං
වලිගයොෙස්ගසත්වා නිවත්ථං.සගචපනජාණුගතොපට්ඨායඑකාවාද්ගවවා
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වලිගයො පඤ්ඤායන්ති, වට්ටති. එවං නිවාගසතුං ගිලානස්සපි
මග්ගපටිපන්නස්සපිනවට්ටති. 

යම්පි මග්ගං ගච්ඡන්තා එකං වා ද්ගව වා ගකොගණ උක්ඛිපිත්වා
අන්තරවාසකස්ස උපරි ලග්ගගන්ති, අන්ගතො වා එකං කාසාවං තථා 
නිවාගසත්වා බහි අපරං නිවාගසන්ති, සබ්බං න වට්ටති. ගිලාගනො පන
අන්ගතොකාසාවස්ස ඔවට්ටිකං ෙස්ගසත්වා අපරං උපරි නිවාගසතුං ලභති.
අගිලාගනන ද්ගව නිවාගසන්ගතන සගුණං කත්වා නිවාගසතබ්බානි. ඉති
යඤ්චඉධපටික්ඛිත්තං, යඤ්චගසඛියවණ්ණනායං, තංසබ්බං වජ්ගජත්වා
නිබ්බිකාරං තිමණ්ඩලං පටිච්ඡාගෙන්ගතන පරිමණ්ඩලං නිවාගසතබ්බං. යං
කිඤ්චිවිකාරංකගරොන්ගතොදුක්කටානමුච්චති. 

2815. ගිහිපාරපනන්ති ‘‘ගසතපටපාරුතං (චූළව. අට්ඨ. 280) 
පරිබ්බාජකපාරුතංඑකසාටකපාරුතංගසොණ්ඩපාරුතංඅන්ගතපුරිකපාරුතං 
මහාගජට්ඨකපාරුතං කුටිපගවසකපාරුතං බ්රාහ්මණපාරුතං
පාළිකාරකපාරුත’’න්ති එවමාදිපරිමණ්ඩලලක්ඛණගතො අඤ්ඤථා පාරුතං, 
සබ්බගමතං ගිහිපාරුතං නාම. තස්මා යථා ගසතපටා අඩ්ඪපාලකනිගණ්ඨා
පාරුපන්ති, යථාචඑකච්ගචපරිබ්බාජකාඋරංවිවරිත්වා ද්වීසුඅංසකූගටසු
පාවුරණං ඨගපන්ති, යථා ච එකසාටකා මනුස්සා නිවත්ථසාටකස්ස 
එගකනන්ගතන පිට්ඨිං පාරුපිත්වා උගභො කණ්ගණ උගභොසු අංසකූගටසු
ඨගපන්ති, යථාච සුරාගසොණ්ඩාෙගයොසාටගකනගීවංපරික්ඛිපන්තාඋගභො
අන්ගත උෙගර වා ඔලම්ගබන්ති, පිට්ඨියං වා ඛිපන්ති, යථා ච
අන්ගතපුරිකාගයො අක්ඛිතාරකමත්තං ෙස්ගසත්වා ඔගුණ්ඨිකං පාරුපන්ති, 
යථා ච මහාගජට්ඨා දීඝසාටකං නිවාගසත්වා තස්ගසව එගකනන්ගතන 
සකලසරීරං පාරුපන්ති, යථා ච කස්සකා ගඛත්තකුටිං පවිසන්තා සාටකං
පලිගවගඨත්වා උපකච්ඡගක පක්ඛිපිත්වා තස්ගසව එගකනන්ගතන සරීරං
පාරුපන්ති, යථාචබ්රාහ්මණා උභින්නංඋපකච්ඡකානංඅන්තගරනසාටකං
පගවගසත්වා අංසකූගටසු පක්ඛිපන්ති, යථා ච පාළිකාරගකො භික්ඛු
එකංසපාරුපගනනපාරුතංවාමබාහංවිවරිත්වාචීවරංඅංසකූටංආගරොගපති, 
එවං අපාරුපිත්වා සබ්ගබපි එගත, අඤ්ගඤ ච එවරූගප පාරුපනගෙොගස
වජ්ගජත්වා නිබ්බිකාරං පරිමණ්ඩලං පාරුපිතබ්බං. තථා අපාරුපිත්වා
ආරාගම වා අන්තරඝගර වා අනාෙගරන යං කිඤ්චි විකාරං කගරොන්තස්ස
දුක්කටං. පරිමණ්ඩලගතො විමුත්තලක්ඛණනිවාසනපාරුපනගෙොගස
වජ්ගජත්වා පරිමණ්ඩලභාගවොගයව වුත්තලක්ඛගණො අධි්ගපගතොති
අත්ගථො. 

2816. කලොොයතං න වාකචයයාති ‘‘සබ්බං උච්ඡිට්ඨං, සබ්බං 
අනුච්ඡිට්ඨං, ගසගතො කාගකො, කාගළො බගකො ඉමිනා ච ඉමිනා ච
කාරගණනා’’ති එවමාදිනිරත්ථකකාරණපටිසංයුත්තං තිත්ථියසත්ථං 

අඤ්ගඤසං න වාගචයය. න ච තං පරියාපුකණති තං ගලොකායතං න ච

පරියාපුගණයය න උග්ගණ්ගහයය. තිරච්ඡානවිජ් ාති 
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හත්ථිසි්පඅස්සසි්පධනුසි්පාදිකා පගරොපඝාතකරා විජ්ජා ච. භික්ඛුනා න 
පරියාපුණිතබ්බා, නවාගචතබ්බාතිගයොජනා. 

2817. සබ් ාචාමරිබී නීති ගසතාදිවණ්ගණහි සබ්ගබහි චමරවාගලහි

කතා බීජනී. න චාලිම්කපයය දායං වාති ෙවඩාහාදිඋපද්ෙවනිවාරණාය 
අනුඤ්ඤාතං පටග්ගිොනකාරණං විනා අරඤ්ඤං අග්ගිනානආලිම්ගපයය.
ෙවඩාගහ පන ආගච්ඡන්ගත අනුපසම්පන්ගන අසති පටග්ගිං ොතුං, 
අ්පහරිතකරගණනවාපරිඛාඛණගනනවා පරිත්තාණංකාතුං, ගසනාසනං
පත්තං වා අ්පත්තං වා අග්ගිං අල්ලසාඛං භඤ්ජිත්වා නිබ්බාගපතුඤ්ච
ලභති. උෙගකන පන ක්පිගයගනව ලභති, ගනතගරන. අනුපසම්පන්ගන

පනසති ගතගනවක්පියගවොහාගරනකාරාගපතබ්බං. මුඛංනචලඤ්ක ති 
මගනොසිලාදිනාමුඛංනලිම්ගපයය, තිලගකනඅඞ්ගංනකගරයයාතිඅත්ගථො. 

2818. උභකතොො න්ති උභගතොගකොටියා භාරවහනගකොටිකාජං. 

අන්තරො ෙන්ති උභයගකොටියා ඨිතවාහගකහි වහිතබ්බං 

මජ්ගඣභාරයුත්තකාජං. සීසක්ඛන්ධෙටිභාරාදකයො ගහට්ඨා 
වුත්තලක්ඛණාව. 

2819. ගයො භික්ඛු වඩ්ඪකිඅඞ්ගුගලන අට්ඨඞ්ගුලාධිකං වා ගතගනව
අඞ්ගුගලන චතුරඞ්ගුලපච්ඡිමං වා ෙන්තකට්ඨං ඛාෙති, එවං ඛාෙගතො තස්ස
ආපත්තිදුක්කටංගහොතීතිගයොජනා. 

2820. කිච්කච සතිපීති සුක්ඛකට්ඨාදිග්ගහණකිච්ගච පන සති. 

කපොරිසන්ති පුරිස්පමාණං, බයාමමත්තන්ති වුත්තං ගහොති. ආපදාසූති
වාළමිගාෙගයො වා දිස්වා මග්ගමූළ්ගහො වා දිසා ඔගලොගකතුකාගමො හුත්වා
ෙවඩාහං වා උෙගකොඝං වා ආගච්ඡන්තං දිස්වා වා එවරූපාසු ආපොසු. 

වට්ටකතවාභිරූහිතුන්තිඅතිඋච්චම්පිරුක්ඛං ආගරොහිතුංවට්ටතිඑව. 

2821. සගච අෙල්ලකෙො ගිලාගනො න සියා, ලසුණං මාගධං ආමකං

භණ්ඩිකලසුණං න ච ඛාකද්ය ගනව පරිභුඤ්ගජයයාති ගයොජනා. 

භණ්ඩිෙලසුණං නාම චතුමිඤ්ජගතො පට්ඨාය බහුමිඤ්ජං.
පලණ්ඩුකභඤ්ජනකාදිලසුගණ මගගධසු ජාතත්ගතපි න ගෙොගසො.
ලසුණවිභාගගො ගහට්ඨා ෙස්සිගතොගයව. ගිලානස්ස පන ලසුණං ඛාදිතුං
වට්ටති. යථාහ – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛගව, ආබාධපච්චයා ලසුණං

ඛාදිතු’’න්ති (චූළව. 289). ආ ාධපච්චයාති යස්ස ආබාධස්ස ලසුණං 

ගභසජ්ජං ගහොති, ත්පච්චයාති අත්ගථො. බුද්ධවචනන්ති 

සඞ්ගීතිත්තයාරුළ්හාපිටකත්තයපාළි. අඤ්ඤථාති සක්කටාදිඛලිතවචනමයං
වාචනාමග්ගංනගරොගපතබ්බං, තථානඨගපතබ්බන්තිවුත්තං ගහොති. 
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2822. ඛිපිකතති ගයන ගකනචි ඛිපිගත. ‘‘ජීවා’’ති න වත්තබ්බන්ති
ගයොජනා. භික්ඛුනාඛිපිගතගිහිනා‘‘ජීවථා’’තිවුත්ගතනපුන‘‘චිරංජීවා’’ති

වත්තුං වට්ටතීතිගයොජනා. ‘‘චිර’’න්තිපගෙසතිපිවට්ටති. 

2823. ආකෙොකටන්තස්සාති කාගයන වා කායපටිබද්ධාදීහි වා

පහරන්තස්ස. පුප්ඵසංකිණ්කණතිපු්ඵසන්ථගත. 

2824. න්හාපිතා පුබ්බකා එතස්සාති න්හාපිතපුබ් කෙො, 

න්හාපිතජාතිගකොති අත්ගථො. ඛුරභණ්ඩන්ති න්හාපිතපරික්ඛාරං. න

 ණ්කහයයාති න පරිහගරයය. සගච ගයො න්හාපිතජාතිගකො ගහොති, ගසො
ඛුරභණ්ඩං ගගහත්වා න හගරයයාති අත්ගථො. අඤ්ඤස්ස හත්ථගතො

ගගහත්වා ගකසච්ගඡොදි කාතුං වට්ටති. උණ්ණීති ගකසකම්බලං විනා
උණ්ණමයා පාවුරණජාති. ‘‘ගගොනකං කුත්තකං චිත්තක’’මිච්චාදිනා

වුත්තගභෙවන්තතාය ආහ ‘‘සබ් ා’’ති. උණ්ණමයං අන්ගතොකරිත්වා

පාරුපිතුං වට්ටතීති ආහ ‘‘ ාහිරකලොමිො’’ති. යථාහ – ‘‘න, භික්ඛගව, 

බාහිරගලොමී උණ්ණීධාගරතබ්බා’’ති (චූළව. 249). සික්ඛාපදට්ඨෙථායං 
‘‘උණ්ණගලොමානි බහි කත්වා උණ්ණපාවාරං පාරුපන්ති, තථා
ධාගරන්තස්ස දුක්කටං. ගලොමානි අන්ගතො කත්වා පාරුපිතුං වට්ටතී’’ති
(චූළව.අට්ඨ.249). 

2825. අඞ් රා ං නාමකුඞ්කුමාදි. ෙකරොන්තස්සාති අබ්භඤ්ජන්තස්ස.
අකායබන්ධනස්සගාමං පවිසගතොපි දුක්කටංසමුදීරිතන්තිගයොජනා. එත්ථ
ච අසතියා අබන්ධිත්වා නික්ඛන්ගතන යත්ථ සරති, තත්ථ බන්ධිතබ්බං.
‘‘ආසනසාලායබන්ධිස්සාමී’’තිගන්තුංවට්ටති.සරිත්වා යාවනබන්ධති, න
තාවපිණ්ඩායචරිතබ්බං. 

2826. සබ්බං ආයුධංවිනාසබ්බං කලොහ ං ගලොහමයභණ්ඩඤ්චපත්තං, 
සඞ්කමනීයපාදුකං, යථාවුත්තලක්ඛණංපල්ලඞ්කං, ආසන්දිඤ්චවිනාසබ්බං 

දාර ං ොරුමයභණ්ඩඤ්ච වුත්තලක්ඛණගමව ෙතෙං, කුම්භොරිෙං 

ධනියස්ගසව සබ්බමත්තිකාමයං කුටිඤ්ච විනා සබ්බං මත්තිොමයං 
භණ්ඩඤ්චක්පියන්තිගයොජනා. 

ඛුද්ෙකවත්ථුක්ඛන්ධකකථාවණ්ණනා. 

ගසනාසනක්ඛන්ධකකථාවණ්ණනා 

2827. ආසන්දිකෙොති චතුරස්සපීඨං. අතික්ෙන්තපමාකණොති ගහට්ඨා
අටනියා වඩ්ඪකිහත්ථගතො උච්චතර්පමාණපාෙගකො. එකපස්සගතො දීගඝො
පන උච්චපාෙගකො න වට්ටති. යථාහ – ‘‘උච්චකම්පි ආසන්දිකන්ති
වචනගතොඑකගතොභාගගනදීඝපීඨගමවහි අට්ඨඞ්ගුලාධිකපාෙකංනවට්ටති, 
චතුරස්සආසන්දිගකො පන පමාණාතික්කන්ගතොපි වට්ටතී’’ති (චූළව. අට්ඨ.
297). 
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තථාති ඉමිනා ‘‘අතික්කන්තපමාගණො’’ති ඉෙං පච්චාමසති. 

පඤ්චඞ් පීඨන්ති චත්තාගරො පාො, අපස්ගසනන්ති ඉගමහි පඤ්චඞ්ගගහි

යුත්තපීඨං. සත්තඞ් න්ති තීසු දිසාසු අපස්සගය ගයොගජත්වා කතං. තඤ්හි
චතූහි පාගෙහි, තීහිඅපස්ගසහිචයුත්තත්තා‘‘සත්තඞ්ගපීඨ’’න්තිවුත්තං.එස
නගයො මඤ්ගචපි.යථාහ– ‘‘සත්තඞ්ගගොනාමතීසුදිසාසුඅපස්සයංකත්වා
කතමඤ්ගචො, අයම්පි පමාණාතික්කන්ගතොවට්ටතී’’ති(චූළව.අට්ඨ.297). 

2828. තූකලොනද්ධාති උපරි තූලං පක්ඛිපිත්වා බද්ධා. ඝකරකයවාති

ගිහීනංගගගහගයවනිසීදිතුංවට්ටතීතිසම්බන්ගධො. ‘‘නිසීදිතු’’න්තිඉමිනාව

සයනංපටික්ඛිත්තං. සීසපාදූපධානන්තිසීසූපධානඤ්ගචවපාදූපධානඤ්ච. ච-
සද්ගෙො පි-සද්ෙත්ගථ ගසො ‘‘අගිලානස්සා’’ති එත්ථ ආගනත්වා 
සම්බන්ධිතබ්ගබො, ගතනඅගිලානස්සාපිතාව වට්ටති, පගගවගිලානස්සාති
දීගපති. 

2829. න ගකවලං ගිලානස්ස සීසපාදූපධානගමව වට්ටති, අථ ගඛො

ඉෙම්පීති ෙස්ගසතුමාහ ‘‘සන්ථරිත්වා’’තිආදි. උපධානානි සන්ථරිත්වාතිබහූ

උපධානානි අත්ථරිත්වා. තත්ථ චාති තස්මිං උපධානසන්ථගර. 

පච්චත්ථරණෙංදත්වාති උපරිපච්චත්ථරණකංඅත්ථරිත්වා. 

2830. තිරියන්ති විත්ථාරගතො. මුට්ඨිරතනන්ති පාකතිකමුට්ඨිකරතනං.

තංපනවඩ්ඪකීනං විෙත්ථිමත්තං. මිතන්තිපාකටිතංපමාණයුත්තංගහොතීති 

ගයොජනා. කත්ථචි ගපොත්ථගකසු ‘‘මත’’න්ති පාගඨො දිස්සති, ගසො න

ගගහතබ්ගබො. දීඝකතොති බිම්ගබොහනස්ස දීඝගතො. දියඩ්ඪන්ති දියඩ්ඪහත්ථං

වා ද්විහත්ථං වා ගහොතීති කුරන්දියං වුත්තන්ති සම්බන්ගධො. ඉෙගමව හි
‘‘සීස්පමාණබිම්ගබොහන’’න්තිඅධි්ගපතං.යථාහ– 

‘‘සීස්පමාණංනාමයස්සවිත්ථාරගතොතීසුකණ්ගණසුද්වින්නං 
කණ්ණානංඅන්තරංමිනියමානංවිෙත්ථිගචවචතුරඞ්ගුලඤ්චගහොති, 
මජ්ඣට්ඨානං මුට්ඨිරතනං ගහොති. දීඝගතො පන දියඩ්ඪරතනං වා

ද්විරතනං වාති කුරන්දියං වුත්තං. අයං සීස්පමාණස්ස
උක්කට්ඨපරිච්ගඡගෙො, ඉගතො උද්ධං න වට්ටති, ගහට්ඨා පන
වට්ටතී’’ති(චූළව.අට්ඨ.297). 

2831. කචොෙන්ති පිගලොතිකා. පණ්ණන්ති රුක්ඛලතානං පණ්ණං. 

උණ්ණාති එළකාදීනං ගලොමං. තිණන්ති ෙබ්බතිණාදි යං කිඤ්චි තිණං. 

වාෙන්ති කෙලිඅක්කමකචිවාකාදිකං. එගතහි පඤ්චහි පූරිතා භිසිගයො 

තූලානං  ණනාවසා ගහතුගබ්භානං එගතසං පඤ්චන්නං ගබ්භානං 
ගණනාවගසනපඤ්චභාසිතාතිගයොජනා. 

2832. බිම්ගබොහනගබ්භං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘භිසී’’තිආදි. පඤ්කචවාති

යථාවුත්තගචොළාදිපඤ්ගචව. තථා තූලානි තීණිපීති ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛගව, 
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තීණි තූලානි රුක්ඛතූලං ලතාතූලං ගපොටකිතූල’’න්ති (චූළව. 297) 

අනුඤ්ඤාතානිතීණිපිතූලානි.එත්ථච රක්ඛතූලං නාමසිම්බලිරුක්ඛාදීනං

ගයසං ගකසඤ්චි රුක්ඛානං තූලං. ලතාතූලං නාම ඛීරවල්ලිආදීනං යාසං

කාසඤ්චි වල්ලීනං තූලං. කපොටකිතූලං නාම ගපොටකිතිණාදීනං ගයසං

ගකසඤ්චි තිණජාතිකානං අන්තමගසො උච්ඡුනළාදීනම්පි තූලං. කලොමානි 

මි පක්ඛීනන්ති සීහාදිචතු්පොනං, ගමොරාදිපක්ඛීනං ගලොමානි. ඉකමති
භිසිගබ්භාෙගයොඉගමෙසබිම්ගබොහනස්සගබ්භාති සම්බන්ගධො. 

2833. එවං ක්පියංභිසිබිම්ගබොහනගබ්භංෙස්ගසත්වාඉොනිඅක්පියං 

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘මනුස්සකලොම’’න්තිආදි. ගලොගමසු මනුස්සගලොමඤ්ච 

පු්ගඵසු බකුලපියඞ්ගුපු්ඵාදිකං සබ්බං පු්ඵඤ්ච පණ්ගණසු ච සුද්ධං 

ගකවලං තමාලපත්තඤ්ච න වට්ටතීති ගයොජනා. ‘‘සුද්ධ’’න්ති ඉමිනා
තමාලපත්තං ගසසගබ්ගභහිමිස්සංවට්ටතීතිබයතිගරකගතොදීගපති. 

2834. මසූරකෙතිචම්මඡවිභිසිබිම්ගබොහගන. 

2835. ‘‘සුද්ධ’’න්තිඉමිනාබයතිගරකගතො ෙස්සිතගමවත්ථංසරූපගතො

විභාගවතුමාහ ‘‘මිස්ස’’න්තිආදි. 

2836. තිරච්ඡාන තස්ස වාති අන්තමගසො ගණ්ඩු්පාෙස්සාපි. 

ොකරන්තස්සාති චිත්තකම්මකට්ඨකම්මාදිවගසන කාරාගපන්තස්ස වා 
කගරොන්තස්සවා. 

2837.  ාතෙන්ති අපණ්ණකජාතකාදිජාතකඤ්ච. වත්ථුන්ති
විමානවත්ථුආදිකං පසාෙජනකං වා ගපතවත්ථුආදිකං සංගවගජනකං වා

වත්ථුං. වා-සද්ගෙන අට්ඨෙථා තං ඉධෙස්සිතපකරණංසඞ්ගණ්හාති. පකරහි 

වාතිඑත්ථ වා-සද්ගෙොඅවධාරගණ, ගතනපගරහි කාරාගපතුගමවවට්ටති, න

සයං කාතුන්ති දීගපති. සයං ොතුම්පීති එත්ථ අපි-සද්ගෙො පගගව
කාරාගපතුන්ති දීගපති. 

2838. කයො පන භික්ඛු ද්වීහි වස්ගසහි වා එගකන වා වස්ගසන යස්ස 
භික්ඛුගනො වුඩ්ඪතගරො වා ගහොති ෙහරතගරො වා, ගසො ගතන භික්ඛුනා
සමානාසනිගකොනාමගහොතීති ගයොජනා. 

2839. ‘‘සත්තවස්කසන පඤ්චවස්කසො’’ති ඉෙං ද්වීහි වස්ගසහි 

වුඩ්ඪනවකානං සමානාසනිකත්ගත උොහරණං. ‘‘ඡ වස්කසන

පඤ්චවස්කසො’’ති ඉෙං එකවස්ගසන වුඩ්ඪනවකානං සමානාසනිකත්ගත
උොහරණං. 

2840. යං තිණ්ණං නිසීදිතුං පගහොති, තං ගහට්ඨා දීඝාසනං නාමාති
ගයොජනා. ‘‘සමානාසනිකා මඤ්ගච නිසීදිත්වා මඤ්චං භින්දිංසු, පීගඨ
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නිසීදිත්වා පීඨං භින්දිංසූ’’ති (චූළව. 320) ආගරොපිගත වත්ථුම්හි
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛගව, දුවග්ගස්සමඤ්චංදුවග්ගස්ස පීඨ’’න්ති(චූළව.320) 

අනුඤ්ඤාතත්තා ‘‘ද්කව’’ති සමානාසනිගකද්ගවසන්ධායවුත්තං. 

2841. උභගතොබයඤ්ජනං, ඉත්ථිං, පණ්ඩකං ඨගපත්වා සබ්ක හිපි 
ගහට්ගඨහි, පබ්බජිගතහිවාපුරිගසහිසහදීඝාසගන නිසීදිතුංඅනුඤ්ඤාතන්ති
ගයොජනා. ගපොත්ථගකසු පන කත්ථචි ‘‘සබ්ගබස’’න්ති සාමිවචනන්ගතො

පාගඨො දිස්සති, තගතො ‘‘සබ්ක හිපී’’ති කරණවචනන්ගතොව පාගඨො
යුත්තතගරො. කරණවචන්පසඞ්ගග වා සාමිවචනනිද්ගෙගසොති ගවදිතබ්බං. 
යථාහ ‘‘යං තිණ්ණං පගහොති, තං සංහාරිමං වා ගහොතු අසංහාරිමං වා, 
තථාරූගප අපි ඵලකඛණ්ගඩ අනුපසම්පන්ගනනාපි සද්ධිං නිසීදිතුං
වට්ටතී’’ති(චූළව.අට්ඨ.320). 

2842. පුරිමිකෙොති ඤත්තිදුතියාය කම්මවාචාය සම්මගතන ‘‘න
ඡන්ොගතිං ගච්ගඡයය…ගප.… ගහිතාගහිතඤ්චජාගනයයා’’ති(චූළව.317) 
වුත්ගතහි පඤ්චහි අඞ්ගගහි සමන්නාගගතන භික්ඛුනා
පුරිමවස්සූපනායිකදිවගස ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛගව, පඨමං භික්ඛූ ගගණතුං, 
පඨමං භික්ඛූ ගගණත්වා ගසයයා ගගණතුං, ගසයයා ගගණත්වා 
ගසයයග්ගගන ගාගහතු’’න්තිආදිනා (චූළව. 318) නගයන
අනුඤ්ඤාතනියාගමගනව ගසනාසනග්ගාහාපනං පුරිමිගකො නාම
ගසනාසනග්ගාගහො. එවගමව පච්ඡිමිකාය වස්සූපනායිකදිවගස

ගසනාසනග්ගාහාපනං පච්ඡිමිකෙො නාම. එවගමව මහාපවාරණාදිවසස්ස
අනන්තරදිවගස ‘‘භන්ගත, අන්තරාමුත්තකං ගසනාසනං ගණ්හථා’’ති

වත්වා වුඩ්ඪපටිපාටියා ගසනාසනග්ගාහාපනං අන්තරාමුත්තකෙො නාම. 

පොසිකතො ‘‘අපරජ්ජුගතාය ආසාළ්හියාපුරිමිගකො ගාහාගපතබ්ගබො, 
මාසගතායආසාළ්හියාපච්ඡිමිගකො ගාගහතබ්ගබො, අපරජ්ජුගතායපවාරණාය
ආයතිංවස්සාවාසත්ථායඅන්තරාමුත්තගකො ගාගහතබ්ගබො’’ති(චූළව.318) 
වුත්ගතො. 

2843. වුත්තගමවත්ථං නියගමත්වා ෙස්ගසතුමාහ ‘‘පුබ් ාරණා’’තිආදි.

ඉධ පාටිපදා නාම ද්ගව වස්සූපනායිකදිවසා ගචව මහාපවාරණාය
අනන්තරදිවගසො ච. ඉගමසං තිණ්ණං පාටිපෙදිවසානං අරුගණො 

පුබ් ාරකණො නාම. ගත දිවගස අතික්කම්ම දුතියතිථිපටිබද්ගධො අරුගණො 

පුනාරකණො නාම. ඉදන්ති උභයාරුණානන්තරං. කසනාසන ාහෙස්සාති
එත්ථ සකත්ගථ ක-පච්චගයො, ගසනාසනග්ගාහස්සාති අත්ගථො. යථාහ – 

‘‘ඉෙඤ්හි ගසනාසනග්ගාහස්ස ගඛත්ත’’න්ති. වස්සූප කත වස්සූපගගම

කාතබ්ගබ සති, සාගධතබ්බපගයොජගන භුම්මං. වස්සූප කතති වා
නිමිත්තත්ගථභුම්මං.පුරිමිකාය, හි පච්ඡිමිකායචවස්සූපගමනස්සතංතෙහු
ගසනාසනග්ගාගහො නිමිත්තං, අන්තරාමුත්තගකො පන ආගමිගනො
වස්සූපගමනස්සාති එවං තිවිගධොපි ගසනාසනග්ගාගහො වස්සූපගමනස්ස
නිමිත්තං ගහොති. 
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2844. පාටිපෙදිවසස්ස අරුගණඋග්ගගතගයවගසනාසගනපනගාහිගත

අඤ්ගඤො භික්ඛුආගන්ත්වාසගචගසනාසනපඤ්ඤාපකංගසනාසනං යාචති, 
ගසො භික්ඛු ගසනාසනපඤ්ඤාපගකන ‘‘ගසනාසනං ගාහිත’’න්ති
වත්තබ්ගබොති ගයොජනා. 

2845. වස්සාවාසස්සඉෙං වස්සාවාසිෙං, වස්සංවුත්ථානං ොතබ්බචීවරං, 
ගාථාබන්ධවගසන‘‘වස්සවාසික’’න්තිරස්සත්තං.සඞ්ඝිකංඅපගලොගකත්වා 

ගහිතං වස්සාවාසිෙං චීවරං සගච තත්ර ං තතු්ර්පාෙං ගහොති, අන්ගතොවස්ගස

විබ්භන්ගතොපිලභගතති ගයොජනා. ‘‘තත්ර ංසකච’’තිඉමිනාචස්සොයකානං 
වස්සාවාසිකපච්චයවගසන ගාහිතං පන න ලභතීති දීගපති. යථාහ – 
‘‘පච්චයවගසනගාහිතංපනන ලභතීතිවෙන්තී’’ති(චූළව.අට්ඨ.318). 

2846-8. සගච වුත්ථවස්ගසො ගයො භික්ඛු ආවාසිකහත්ථගතො කිඤ්චි

තිචීවරාදිකං ෙප්පියභණ්ඩං අත්තගනොගගහත්වා ‘‘අසුකස්මිංකුගලමය්හං

ගහිතං වස්සාවාසිකචීවරංගණ්හ’’ ඉතිඑවංවත්වා තස්ස ආවාසිකස්ස ෙත්වා

දිසං  ච්ඡති පක්කමති, ගසො තත්ථ ගතට්ඨාගන සගච උප්පබ්  ති ගිහී

ගහොති, තස්ස දිසංගතස්සසම්පත්තං තං වස්සාවාසිකංගතනතථාදින්නම්පි 

ආවාසිගකො භික්ඛු  කහතුං න ලභති, තස්ස පාපිතං වස්සාවාසිකචීවරං 

සඞ්ඝිෙංකයව සියාති ගයොජනා. යථාහ – ‘‘ඉධ, භික්ඛගව, වස්සංවුත්ගථො
භික්ඛුවිබ්භමති, සඞ්ඝස්ගසගවත’’න්ති. 

2849. තස්මිං කුගලොයගක මනුස්කස සම්මුඛාගචපටිච්ඡාගපති, තස්ස 
දිසංගමිස්සසම්පත්තංවස්සාවාසිකචීවරංආවාසිගකොලභතීතිගයොජනා. 

2850. තත්ථ ආරාකමො නාම පු්ඵාරාගමො වා ඵලාරාගමො වා. විහාකරො 

නාම යං කිඤ්චි පාසාොදිගසනාසනං. වත්ථූනි දුවිධස්සපීති ආරාමවත්ථු, 

විහාරවත්ථූතිදුවිධස්සවත්ථූනි ච. ආරාමවත්ථු නාමගතසංගයවආරාමානං 
අත්ථාය පරිච්ඡින්දිත්වා ඨපිගතොකාගසො, ගතසු වා ආරාගමසු විනට්ගඨසු

ගතසං ගපොරාණකභූමිභාගගො. විහාරවත්ථු නාම තස්ස පතිට්ඨාගනොකාගසො. 

භිසි නාම උණ්ණභිසිආදීනං පඤ්චන්නං අඤ්ඤතරා. බිම්ක ොහනං නාම

වුත්ත්පකාරානං බිම්ගබොහනානං අඤ්ඤතරං. මඤ්චං නාම මසාරගකො
බුන්දිකාබද්ගධො, කුළීරපාෙගකො, ආහච්චපාෙගකොති ඉගමසංපුබ්ගබවුත්තානං

චතුන්නං මඤ්චානං අඤ්ඤතරං. පීඨං නාම මසාරකාදීනංගයව චතුන්නං
පීඨානංඅඤ්ඤතරං. 

2851. කලොහකුම්භී නාමකාළගලොගහන වා තම්බගලොගහන වා ගයන

ගකනචි ගලොගහන කතා කුම්භී. ෙටාකහො පාකගටොව. ‘‘භාණෙ’’න්ති

අලඤ්ජගරො වුච්චති. අලඤ් කරොති ච බහුඋෙකගණ්හනිකා මහාචාටි, ජලං
ගණ්හිතුං අලන්ති අලඤ්ජගරො. ‘‘වට්ටචාටි විය හුත්වා ගථොකං දීඝමුගඛො

මජ්ගඣ පරිච්ගඡෙං ෙස්ගසත්වා කගතො’’ති  ණ්ඨිපකද වුත්තං. වාරකෙොති 
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ඝගටො. කු වුච්චති පථවී, තස්සා ොලනගතො විොරණගතො ‘‘කුදාකලො’’ති
අගයොමයඋපකරණවිගසගසොවුච්චති. 

2852. වල්ලිකවළුආදීසු කවළූති මහාගවණු. තිණන්ති ගගහච්ඡාෙනං

තිණං. පණ්ණං තාලපණ්ණාදිකං. මුඤ් න්ති මුඤ්ජතිණං. පබ්  න්ති

පබ්බජතිණං, මත්තිො පකතිමත්තිකා වා ගගරුකාදිපඤ්චවණ්ණා වා

මත්තිකා. ආහච අට්ඨකථාචරිගයො. 

2853. ද්කවතිපඨමදුතියගරුභණ්ඩානි. ද්වීහි සඞ් හිතානි ‘‘ආගරොගමො, 
ආරාමවත්ථු, ඉෙංපඨමං.විහාගරො, විහාරවත්ථු, ඉෙං දුතිය’’න්ති(චූළව.321-

322) වුත්තත්තා. චතුසඞ් හන්ති චතූහි භිසිආදීහි සඞ්ගගහො යස්සාති

විග්ගගහො. නවකෙොට්ඨාසන්තිගලොහකුම්භිආෙගයොනවගකොට්ඨාසාඅස්සාති

විග්ගගහො. අට්ඨධා වල්ලිආදීහිඅට්ඨහිපකාගරහි. 

2854. ඉතීති නිෙස්සනත්ගථ. එවං වුත්තනගයන පඤ්චහි රාසීහි 
නිද්දිට්ඨානංගරුභණ්ඩගණනානංපිණ්ඩවගසනපඤ්චවීසතිවිධංගරුභණ්ඩං 
පඤ්චනිම්මලගලොචගනො නාගථො පකාසයීති ගයොජනා. පඤ්ච නිම්මලානි
ගලොචනානි යස්සාති විග්ගගහො, මංසදිබ්බධම්මබුද්ධසමන්තචක්ඛුවගසන
පඤ්චවිධවි්පසන්නගලොචගනොති අත්ගථො. 

2855. විස්සජ්ක න්කතොති ඉස්සරවතාය පරස්ස විස්සජ්ගජන්ගතො. 

විභාක න්කතොති වස්සග්ගගන පාගපත්වා විභාගජන්ගතො. ඉෙඤ්හි සබ්බම්පි

ගරුභණ්ඩං කසනාසනක්ඛන්ධකෙ (චූළව. 321) ‘‘අවිස්සජ්ජියං. 

කිටාගිරිවත්ථුම්හි (චූළව. 322) අගවභඞ්ගිය’’න්ති ච වුත්තං. උභයත්ථ
ආගතගවොහාරගභෙෙස්සනමුගඛන තත්ථ වි්පටිපජ්ජන්තස්ස ආපත්තිං

ෙස්ගසන්ගතොආහ ‘‘භික්ඛු ථුල්ලච්චයංඵුකස’’ති. පරිවාකර පන– 

අවිස්සජ්ජියං අගවභඞ්ගියං, පඤ්චවුත්තා මගහසිනා; 
විස්සජ්ගජන්තස්සපරිභුඤ්ජන්තස්සඅනාපත්ති; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතාති.(පරි.479) – 

ආගතං. තස්මා මූලච්ගඡජ්ජවගසන අවිස්සජ්ජියං, අගවභඞ්ගියඤ්ච, 
පරිවත්තනවගසනපනවිස්සජ්ගජන්තස්ස, පරිභුඤ්ජන්තස්සච අනාපත්තීති
එවගමත්ථඅධි්පාගයො. 

2856. භික්ඛුනා පුග්ගගලනවාසඞ්ගඝනවාගගණනවාගරුභණ්ඩංතු 
විස්සජ්ජිතං අවිස්සට්ඨගමව ගහොති, විභත්තඤ්ච අවිභාජිතගමව ගහොතීති
ගයොජනා. 

2857. එත්ථ එගතසුපඤ්චසුගරුභණ්ගඩසුපුරිගමසු තීසු අ රභණ්ඩෙං 

කිඤ්චි න ච අත්ථීති ගයොජනා. චතුත්ගථ පන ගරුභණ්ගඩ අට්ඨෙථාය 
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‘‘ගලොහකුම්භී, ගලොහභාණකං, ගලොහකටාහන්ති ඉමානිතීණිමහන්තානිවා
ගහොන්තු ඛුද්ෙකානි වා, අන්තමගසො පසතමත්තඋෙකගණ්හනකානිපි 

ගරුභණ්ඩානිගයවා’’තිවුත්තනයංෙස්ගසතුමාහ ‘‘කලොහකුම්භී’’තිආදි. 

2858. ඉෙං තිවිධන්තිසම්බන්ගධො. පාද ණ්හනකෙොතිඑත්ථ පාකදො නාම
මගධනාළියා පඤ්චනාළිමත්තගණ්හනගකො භාජනවිගසගසො. භාජනානං 
පමාණං කගරොන්තා සීහළදීගප ගයභුගයයන ගතගනව පාගෙන මිනන්ති.

තස්මා අට්ඨෙථායං ‘‘සීහළදීගපපාෙගණ්හනගකොභාගජතබ්ගබො’’ති(චූළව.

අට්ඨ. 321) වුත්තං. කලොහවාරකෙොති
කාළගලොහතම්බගලොහවට්ටගලොහකංසගලොහානං ගයන ගකනචි කගතො. 

භාජිකයොතිභාගජතබ්ගබො. 

2859. තකතොඋද්ධන්තිතගතො පාෙගණ්හනකවාරකගතොඋද්ධං අධිකං

ගණ්හනගකො. එවං පාළිආගතානං විනිච්ඡයං ෙස්ගසත්වා අට්ඨෙථාගතානං

(චූළව. අට්ඨ. 321) ෙස්ගසතුමාහ ‘‘භිඞ් ාරාදීනී’’තිආදි. භිඞ් ාකරො නාම
උක්ඛිත්තහත්ථිගසොණ්ඩාකාගරන කතජලනිග්ගමකණ්ණිගකො උච්චගීගවො

මහාමුඛඋෙකභාජනවිගසගසො. ආදි-සද්ගෙන අට්ඨෙථාගතානි 
‘‘පටිග්ගහඋළුඞ්කෙබ්බිකටච්ඡුපාතිතට්ටකසරකසමුග්ගඅඞ්ගාරකපල්ලධූමක
ටච්ඡුආදීනි ඛුද්ෙකානි වා මහන්තානි වා’’ති (චූළව. අට්ඨ. 321) වුත්තානි

සඞ්ගණ්හාති. සබ් ානීතිඛුද්ෙකානිවාමහන්තානිවා. 

2860. තම්බථාලකා අයථාලකා භාගජතබ්බාති ගයොජනා. ච-සද්ගෙන 

අට්ඨෙථායං වුත්තං ‘‘ඨගපත්වා පන භාජනවිකතිං අඤ්ඤස්මිම්පි
ක්පියගලොහභණ්ගඩ අඤ්ජනී අඤ්ජනිසලාකා කණ්ණමලහරණී සූචි
පණ්ණසූචි ඛුද්ෙගකො පි්ඵලගකො ඛුද්ෙකං ආරකණ්ටකං කුඤ්චිකා තාළං
කත්තරයට්ඨිගවධගකො නත්ථුොනං භින්දිවාගලො ගලොහකූගටො ගලොහකුට්ටි 
ගලොහගුගළො ගලොහපිණ්ඩි ගලොහඅරණී චක්කලිකං අඤ්ඤම්පි වි්පකතං
ගලොහභණ්ඩං භාජිය’’න්ති (චූළව. අට්ඨ. 321) වචනං සඞ්ගණ්හාති. 

ධූමකනත්තන්ති ධූමනාළිකා. ආදි-සද්ගෙන 
‘‘ඵාලදීපරුක්ඛදීපකපල්ලකඔලම්බකදීපකඉත්ථිපුරිසතිරච්ඡානගතරූපකානි
පන අඤ්ඤානි වා භිත්තිච්ඡෙනකවාටාදීසු උපගනතබ්බානි අන්තමගසො
ගලොහඛිලකං උපාොය සබ්බානි ගලොහභණ්ඩානි ගරුභණ්ඩානිගයව
ගහොන්තී’’ති(චූළව.අට්ඨ.321) වුත්තං සඞ්ගණ්හාති. 

2861. අත්තනා පටිලද්ධන්ති එත්ථ පි-සද්ගෙො ලුත්තනිද්දිට්ගඨො, 
අත්තනා පටිලද්ධම්පීති අත්ගථො. භික්ඛුනා අත්තනා පටිලද්ධම්පි තං
ගලොහභණ්ඩං කිඤ්චිපිපුග්ගලිකපරිගභොගගනනභුඤ්ජිතබ්බන්තිගයොජනා. 

2862. කංසවට්ටගලොහානං විකාරභූතානි තම්බමයභා නානිපි 
පුග්ගලිකපරිගභොගගනසබ්බගසොපරිභුඤ්ජිතුංනවට්ටන්තීතිගයොජනා. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 

573 
පටුන 

2863. එකසව නකයොති ‘‘න පුග්ගලිකගභොගගනා’’තිආදිනා

ෙස්සිතනගයො. සඞ්ඝිගකසු වා ගිහීනං සන්තකෙසු වා යථාවුත්තභණ්ගඩසු

පරිගභොගපච්චයා කදොකසො න අත්ථීති ගයොජනා. ‘‘කංසගලොහාදිභාජනං
සඞ්ඝස්ස දින්නම්පි පාරිහාරියං න වට්ටති, ගිහිවිකතනීහාගරගනව

පරිභුඤ්ජිතබ්බ’’න්ති (චූළව. අට්ඨ. 321) මහාපච්චරියං වුත්තං. එත්ථ ච 

පාරිහාරියං න වට්ටති අත්තගනො සන්තකං විය ගගහත්වා පරිභුඤ්ජිතුං න

වට්ටතීති. ‘‘ගිහිවිෙතනීහාකරකනව පරිභුඤ්ජිතබ් ’’න්ති ඉමිනා සගච 
ආරාමිකාෙගයොපටිසාගමත්වාපටිගෙන්ති, පරිභුඤ්ජිතුංවට්ටතීතිෙස්ගසති. 

2864. ඛීරපාසාණන්ති මුදුකා පාණජාති. වුත්තඤ්හි

මාතිකාට්ඨකථා ණ්ඨිපකද ‘‘ඛීරපාසාගණො නාම මුදුගකො පාසාගණො’’ති. 

 රෙන්තිගරුභණ්ඩං. තට්ටොදිෙන්ති ආදි-සද්ගෙනසරකාදීනං සඞ්ගගහො. 

ඝටකෙොති ඛීරපාසාණමගයොගයව වාරගකො. ‘‘පාද ණ්හනකතො උද්ධ’’න්ති
ඉමිනාපාෙගණ්හනගකොඅගරුභණ්ඩන්තිදීගපති. 

2865. ‘‘සුවණ්ණරජතහාරකූටජාතිඵලිකභාජනානි ගිහිවිකතානිපි න
වට්ටන්ති, පගගව සඞ්ඝිකපරිගභොගගන වා පුග්ගලිකපරිගභොගගන වා’’ති

(චූළව. අට්ඨ. 321) අට්ඨෙථායං වුත්තනයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘සිඞ්ගී’’තිආදි. 

සිඞ්ගීති සුවණ්ණං. සජ්ඣු රජතං. හාරකූටං නාම සුවණ්ණවණ්ණං
ගලොහජාතං. ඵලිගකන උබ්භවං ජාතං, ඵලිකමයං භාජනන්ති අත්ගථො. 

ගිහීනං සන්තොනිපීති අපි-සද්ගෙන ගිහිවිකතපරිගභොගගනාපි තාව න
වට්ටන්ති, පගගව සඞ්ඝිකපරිගභොගගන වා පුග්ගලිකපරිගභොගගන වාති
දීගපති.ගසනාසනපරිගභොගගපනආමාසම්පිඅනාමාසම්පිසබ්බංවට්ටති. 

2866. ඛුද්දාති යාය වාසියා ඨගපත්වා ෙන්තකට්ඨච්ගඡෙනං වා 
උච්ඡුතච්ඡනංවාඅඤ්ඤංමහාකම්මංකාතුංනසක්කා, එවරූපාඛුද්ෙකාවාසි

භාජනීයා. මහත්තරීති යථාවුත්ත්පමාණාය වාසියා මහන්තතරා ගයන
ගකනචි ආකාගරන කතවාසි ගරුභණ්ඩං. ගවජ්ජානං සිරාගවධනකම්පි ච
ඵරසුතථාගරුභණ්ඩන්ති ගයොජනා. 

2867. කුඨාරීති එත්ථ ඵරසුසදිගසොව විනිච්ඡගයො. යා පන 

ආවුධසඞ්ගඛගපන කතා, අයං අනාමාසා. කුදාකලො අන්තමගසො 

චතුරඞ්ගුලමත්ගතොපි. සිඛරන්ති ධනුරජ්ජුගතො නාගමත්වා ොරුආදීනං

විජ්ඣනකකණ්ටගකො. කතකනවාතිනිඛාෙගනගනව. 

2868. නිඛාෙනස්ස ගභෙවන්තතාය තං විභජිත්වා ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘චතුරස්සමුඛං කදොණිමුඛ’’න්ති. කදොණිමුඛන්ති ගෙොණි විය උභයපස්ගසන 

නාමිතමුඛං. වඞ්ෙන්ති අග්ගගතො නාගමත්වා කතනිඛාෙනං. පි-සද්ගෙන

උජුකං සඞ්ගණ්හාති. තත්ථ චාති තස්මිං නිඛාෙගන. සෙණ්ඩං ඛුද්ෙකඤ්ච

නිඛාෙනං සබ්බං ගරුභණ්ඩන්ති ගයොජනා. ‘‘සදණ්ඩං ඛුද්දෙ’’න්ති ඉමිනා



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 

574 
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විගසසනද්වගයන අෙණ්ඩං ඵලමත්තං සිපාටිකාය ඨගපත්වා
පරිහරණගයොග්ගංසම්මජ්ජනිෙණ්ඩගවධනකංනිඛාෙනං අගරුභණ්ඩං, තගතො
මහන්තං නිඛාෙනං අෙණ්ඩම්පි ගරුභණ්ඩන්ති දීගපති. ගයහි මනුස්ගසහි
විහාගරවාසිආදීනිදින්නානිචගහොන්ති, ගතගචඝගරෙඩ්ගඪවාගචොගරහි
වා විලුත්ගත ‘‘ගෙථ ගනො, භන්ගත, උපකරගණ පුන පාකතිගක 
කරිස්සාමා’’ති වෙන්ති, ොතබ්බා. සගච ආහරන්ති, න වාගරතබ්බා, 
අනාහරන්තාපින ගචොගෙතබ්බා. 

2869. ‘‘කම්මාරතට්ටකාරචුන්ෙකාරනළකාරමණිකාරපත්තබන්ධකානං 
අධිකරණිමුට්ඨිකසණ්ඩාසතුලාදීනි සබ්බානි ගලොහමයඋපකරණානි සඞ්ගඝ
දින්නකාලගතො පට්ඨාය ගරුභණ්ඩානි.
තිපුගකොට්ටකසුවණ්ණකාරචම්මකාරඋපකරගණසුපි එගසව නගයො. අයං
පන විගසගසො – තිපුගකොට්ටකඋපකරගණසුපි තිපුච්ගඡෙනසත්ථකං, 
සුවණ්ණකාරඋපකරගණසු සුවණ්ණච්ගඡෙනසත්ථකං, 
චම්මකාරඋපකරගණසු කතපරිකම්මචම්මඡින්ෙනකං ඛුද්ෙකසත්ථන්ති

ඉමානි භාජනීයභණ්ඩානී’’ති (චූළව. අට්ඨ. 321) අට්ඨෙථා තං 

විනිච්ඡගයකගෙසංෙස්ගසතුමාහ ‘‘මුට්ඨිෙ’’න්තිආදි. තුලාදිෙන්තිඑත්ථ ආදි-
සද්ගෙන කත්තරිආදිඋපකරණංසඞ්ගණ්හාති. 

2870. ‘‘නහාපිතතුන්නකාරානංඋපකරගණසුපිඨගපත්වාමහාකත්තරිං, 
මහාසණ්ඩාසං, මහාපි්ඵලකඤ්ච සබ්බං භාජනීයං. මහාකත්තරිආදීනි

ගරුභණ්ඩානී’’ති(චූළව.අට්ඨ. 321) අට්ඨෙථා තං විනිච්ඡයංෙස්ගසතුමාහ 

‘‘න්හාපිතෙස්සා’’තිආදි.න්හාපිතකස්සඋපකරගණසුසණ්ඩාගසො, මහත්තරී
කත්තරී ච තුන්නකාරානඤ්ච උපකරගණසු මහත්තරී කත්තරී ච
මහාපි්ඵලකඤ්ච ගරුභණ්ඩකන්තිගයොජනා. 

2871. එත්තාවතා චතුත්ථගරුභණ්ගඩ විනිච්ඡයං ෙස්ගසත්වා ඉොනි

පඤ්චමගරුභණ්ගඩ විනිච්ඡයංෙස්ගසතුමාහ ‘‘වල්ලී’’තිආදි.ගවත්තලතාදිකා 

වල්ලි දුල්ලභට්ඨාගන සඞ්ඝස්ස දින්නා වා තත්ථ සඞ්ඝස්ස භූමියං ජාතා, 

රක්ඛිතා ගගොපිතා වා අඩ්ඪබාහු්පමාණා ගරුභණ්ඩං ගහොතීති ගයොජනා.

‘‘අඩ්ඪබාහූති ක්පරගතො පට්ඨාය යාව අංසකූට’’න්ති  ණ්ඨිපකද වුත්තං.
‘‘අඩ්ඪබාහු නාම විෙත්ථිචතුරඞ්ගුල’’න්තිපි වෙන්ති. සගච සා වල්ලි
සඞ්ඝකම්ගම, ගචතියකම්ගම චකගතඅතිගරකාගහොති, පුග්ගලිකකම්ගමපි
උපගනතුංවට්ටති.අරක්ඛිතාපනගරුභණ්ඩගමව නගහොති. 

2872. අට්ඨෙථායං ‘‘සුත්තමකචිවාකනාළිගකරහීරචම්මමයා රජ්ජුකා
වා ගයොත්තානිවාවාගකචනාළිගකරහීගරචවට්ගටත්වාකතාඑකවට්ටාවා
ද්විවට්ටා වා සඞ්ඝස්ස දින්නකාලගතො පට්ඨාය ගරුභණ්ඩං. සුත්තං පන
අවට්ගටත්වාදින්නං, මකචිවාකනාළිගකරහීරාචභාජනීයා’’ති(චූළව.අට්ඨ.

321) ආගතවිනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘සුත්තවාොදිනිබ් ත්තා’’තිආදි. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 
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වාොදීති ආදි-සද්ගෙන මකචිවාකනාළිගකරහීරචම්මානං ගහණං. නාතිදීඝා 

රජ්ජුො. අතිදීඝං කයොත්තෙං. 

2873. නාළිගකරස්ස හීගර වා මකචිවාකෙ වා වට්ගටත්වා කතා
එකවට්ටාපිගරුභණ්ඩකන්තිගයොජනා.ගයහිපගනතානිරජ්ජුකගයොත්තාදීනි 
දින්නානිගහොන්ති, ගතඅත්තගනොකරණීගයනහරන්තානවාගරතබ්බා. 

2874. වඩ්ඪකිඅඞ්ගුගලන අට්ඨඞ්ගුලායකතො සූචිදණ්ඩමත්කතො 
පරිණාහගතො සීහළදීගප ගලඛකානං ගලඛනිසූචිෙණ්ඩමත්ගතො සඞ්ඝස්ස

දින්ගනොවාතත්ථජාතගකොවා රක්ඛිකතො ගගොපිගතොගවළුගරුභණ්ඩංසියාති
ගයොජනා. ‘‘යං මජ්ඣිමපුරිසස්ස කනිට්ඨඞ්ගුලියා අග්ග්පමාණං, ඉෙං
සීහළදීගප ගලඛකානං ගලඛනිසූචියා පමාණ’’න්ති වෙන්ති. ගසො ච
සඞ්ඝකම්ගමචගචතියකම්ගමචකගතඅතිගරගකො පුග්ගලිකකම්ගම ොතුං
වට්ටති. 

2875. ෙණ්ගඩො ච සලාකා ච දණ්ඩසලාො, ඡත්තස්ස ෙණ්ඩසලාකාති

විග්ගගහො. ඡත්තදණ්කඩො නාම ඡත්තපිණ්ඩි. ඡත්තසලාොති

ඡත්තපඤ්ජරසලාකා. දණ්කඩොති උපාහනෙණ්ඩගකො. ‘‘දණ්කඩො’’ති
සාමඤ්ගඤන වුත්ගතපි අට්ඨකථාගගතසු සරූගපන ඉධාවුත්ගතො
උපාහනෙණ්ගඩොගයව සාමඤ්ඤවචගනන පාරිගසසගතො ගගහතබ්ගබොති.
ෙඩ්ඪගගහමනුස්සාගණ්හිත්වාගච්ඡන්තානවාගරතබ්බා. 

2876. මුඤ් ාදීසු ගගහච්ඡෙනාරගහසු තිගණසු යං කිඤ්චි මුට්ඨිමත්තං 

තිණංවාගගහච්ඡෙනාරහං තාලපණ්ණාදි එකම්පිසඞ්ඝස්සදින්නංවා තත්ථ 

සඞ්ඝිකභූමියංජාතංවාගරුභණ්ඩංසියාතිගයොගජතබ්බා.තත්ථ මුට්ඨිමත්තං 
නාමකරළමත්තං. ඉෙඤ්ච කරළං කත්වා ඡාගෙන්තානං ඡෙනකරළවගසන

ගගහතබ්බං. තාලපණ්ණාදීති ආදි-සද්ගෙන
නාළිගකරපණ්ණාදිගගහච්ඡෙනපණ්ණානං ගහණං. තම්පි මුඤ්ජාදි
සඞ්ඝකම්ගම ච ගචතියකම්ගම ච කගත අතිගරකං පුග්ගලිකකම්ගම ොතුං
වට්ටති. ෙඩ්ඪගගහමනුස්සාගගහත්වාගච්ඡන්ති, නවාගරතබ්බාති. 

2877-8. අට්ඨඞ්ගුලප්පමාකණොති දීඝගතො අට්ඨඞ්ගුලමත්ගතො. ගකචි

‘‘පුථුලගතො’’ති වෙන්ති. රිත්තකපොත්ථකෙොති ගලඛාහි සුඤ්ඤගපොත්ථගකො, 
න ලිඛිතගපොත්ථගකොති වුත්තං ගහොති. ‘‘අට්ඨඞ්ගුල්පමාගණො’’ති ඉමිනා
අට්ඨඞ්ගුලගතො ඌන්පමාගණො භාජිගයො, ‘‘රිත්තගපොත්ථගකො’’ති ඉමිනා
අට්ඨඞ්ගුලගතො අතිගරක්පමාගණොපි ලිඛිතගපොත්ථගකො භාජිගයොති
ෙස්ගසති. 

‘‘මත්තිකා පකතිමත්තිකා වා ගහොතු පඤ්චවණ්ණා වා සුධා වා 
සජ්ජුරසකඞ්ගුට්ඨසිගලසාදීසු වා යං කිඤ්චි දුල්ලභට්ඨාගන ආගනත්වා වා
දින්නං තත්ථජාතකං වා රක්ඛිතගගොපිතං තාලඵලපක්කමත්තං ගරුභණ්ඩං
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ගහොතී’’ති (චූළව. අට්ඨ. 321) අට්ඨෙථාගතවිනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘මත්තිො’’තිආදි. පාකතිකා වා ගසතගගරුකාදිපඤ්චවණ්ණා වාපි

මත්තිකාති ගයොජනා. සිකලකසො නාම කබිට්ඨාදිසිගලගසො. ආදි-සද්ගෙන 

සජ්ජුරසකඞ්ගුට්ඨාදීනං ගහණං. තාලපක්ෙපමාණන්ති 
එකට්ඨිතාලඵලපමාණාපි. තම්පි මත්තිකාදි සඞ්ඝකම්ගම, ගචතියකම්ගම ච
නිට්ඨිගත අතිගරකංපුග්ගලිකකම්ගමොතුංවට්ටති. 

2879-80. ‘‘ගවළුආදික’’න්ති පෙච්ගඡගෙො. රක්ඛිතං ගගොපිතං වාපි

ගණ්හතා සමෙං වා අතිකරෙං වා ථාවරං අන්තමගසො තංඅග්ඝනකං
වාලිකගමවවාෙත්වාගගහතබ්බන්ති ගයොජනා. 

අට්ඨෙථායං පන ‘‘රක්ඛිතගගොපිතං ගවළුං ගණ්හන්ගතන සමකං වා
අතිගරකංවාථාවරංඅන්තමගසොතංඅග්ඝනකවාලිකායපිඵාතිකම්මං කත්වා
ගගහතබ්ගබො. ඵාතිකම්මං අකත්වා ගණ්හන්ගතන තත්ගථව
වළඤ්ගජතබ්ගබො, ගමනකාගල සඞ්ඝිගක ආවාගස ඨගපත්වා ගන්තබ්බං.
අසතියා ගගහත්වා ගගතන පන පහිණිත්වා ොතබ්ගබො. ගෙසන්තරගගතන
සම්පත්තවිහාගර සඞ්ඝිකාවාගස ඨගපතබ්ගබො’’ති (චූළව. අට්ඨ. 321) 
ගවළුම්හිගයව අයං විනිච්ඡගයො වුත්ගතො, ඉධ පන ‘‘වල්ලිගවළාදිකං 
කිඤ්චී’’ති වල්ලිආදීනම්පි සාමඤ්ගඤන වුත්තත්තා තං උපලක්ඛණමත්තං 
වල්ලිආදීසුපියථාරහංලබ්භතීතිගවදිතබ්බං. 

2881. අඤ් නන්තිසිලාමගයො. එවං හරිතාලමකනොසිලාපි. 

2882. ොරුභණ්ගඩ අයං විනිච්ඡගයො – පරිණාහගතො යථාවුත්ත 

සූචිදණ්ඩප්පමාණකෙො අට්ඨඞ්ගුලදීගඝො කයො කෙොචි දාරභණ්ඩකෙො 
ොරුදුල්ලභට්ඨාගන සඞ්ඝස්ස දින්ගනො වා තත්ථජාතගකො වා 
රක්ඛිතගගොපිගතොගරුභණ්ඩංගහොතීතිගයොජනා. 

2883. එවං කුරන්දට්ඨෙථාය ආගතවිනිච්ඡයං ෙස්ගසත්වා 

මහාඅට්ඨෙථාය (චූළව. අට්ඨ. 321) ආගතං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘මහාඅට්ඨෙථාය’’න්තිආදි. තත්ථ ආසන්දිෙසත්තඞ් ා වුත්තලක්ඛණාව. 

‘‘භද්දපීඨ’’න්තිගවත්තමයංපීඨංවුච්චති. පීඨිොතිපිගලොතිකාබද්ධපීඨගමව. 

2884. එෙෙපාදපීඨං නාම ොරුපට්ටිකාය උපරි පාගෙ ඨගපත්වා
ගභොජනපල්ලඞ්කං වියකතපීඨංවුච්චති.‘‘ආමලකවට්ටකපීඨ’’න්තිඑතස්ස 

‘‘ආමණ්ඩෙවට්ටෙ’’න්ති පරියාගයො, තස්මා උභගයනාපි ආමලකාකාගරන 
ගයොජිතං බහුපාෙකපීඨං වුච්චති. ගකසුචි ගපොත්ථගකසු 

‘‘තථාමණ්ඩෙපීඨෙ’’න්ති පාගඨො. ගාථාබන්ධවගසන මණ්ඩෙ-

සද්ෙපගයොගගො. කෙොච්ඡං භූතගාමවග්ගග චතුත්ථසික්ඛාපගෙ වුත්තසරූපං. 

පලාලපීඨන්ති නිපජ්ජනත්ථාය කතා පලාලභිසි, ඉමිනා
කෙලිපත්තාදිමයපීඨම්පිඋපලක්ඛණගතො ෙස්සිතං. යථාහ – ‘‘පලාලපීගඨන
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ගචත්ථකෙලිපත්තාදිපීඨානිපිසඞ්ගහිතානී’’ති(චූළව.අට්ඨ. 321). කධොවකන 

ඵලෙන්ති චීවරගධොවනඵලකං, ගධොවනාදිසද්ොනං විගයත්ථ
විභත්තිඅගලොගපො. ඉගමසුතාව යංකිඤ්චි ඛුද්ෙකං වා ගහොතු මහන්තං වා, 
සඞ්ඝස්ස දින්නං ගරුභණ්ඩං ගහොති. බයග්ඝචම්මඔනද්ධම්පි
වාළරූපපරික්ඛිත්තංරතනපරිසිබ්බිතංගකොච්ඡං ගරුභණ්ඩගමව. 

2885. භණ්ඩිොති ෙණ්ඩකට්ඨච්ගඡෙනභණ්ඩිකා. මුග් කරොති

ෙණ්ඩමුග්ගගරො. දණ්ඩමුග් කරො නාම ගයන රජිතචීවරං ගපොගථන්ති. 

වත්ථඝට්ටනමුග් කරොති චීවරඝට්ටනමුග්ගගරො, ගයන අනුවාතාදිං

ඝට්ගටන්ති. අම් ණන්ති ඵලගකහි ගපොක්ඛරණිසදිසං කතපානීයභාජනං. 

මඤ්ජූසා නාම ගෙොණිගපළා. නාවා ගපොගතො. ර නකදොණිො නාම යත්ථ
චීවරංරජන්ති, පක්කරජනංවාආකිරන්ති. 

2886. උළුඞ්කෙොති නාළිගකරඵලකටාහාදිමගයො උළුඞ්ගකො. උභයං

පිධානසමගකො සමුග්ක ො. ‘‘ඛුද්ෙගකො පරිවිධගනො කරණ්ඩ’’න්ති වෙන්ති. 

ෙරණ්කඩො ච පාෙගණ්හනකගතො අතිගරක්පමාගණො ඉධ අධි්ගපගතො. 

ෙටච්ඡූතිෙබ්බි. ආදි-සද්ගෙන පානීයසරාවපානීයසඞ්ඛාදීනංගහණං. 

2887. ක හසම්භාරන්ති ගගගහොපකරණං. ථම්භතුලාගසොපානඵලකාදි

ොරුමයං, පාසාණමයම්පි ඉමිනාව ගහිතං. ෙප්පියචම්මන්ති 
‘‘එළකාජමිගාන’’න්තිආදිනා (වි.වි.2650) ගහට්ඨා ෙස්සිතංක්පියචම්මං. 

තබ්බිපරියායං අෙප්පියං. අභාජියං ගරුභණ්ඩත්තා. භූමත්ථරණං කත්වා
පරිභුඤ්ජිතුංවට්ටති. 

2888. අට්ඨෙථායං ‘‘එළකචම්මං පන පච්චත්ථරණගතිකගමවගහොති, 

තම්පි ගරුභණ්ඩගමවා’’ති (චූළව. අට්ඨ. 321) වුත්තත්තා ආහ ‘‘එෙචම්මං

 රං වුත්ත’’න්ති. කුරන්දියං පන ‘‘සබ්බං මඤ්ච්පමාණං චම්මං
ගරුභණ්ඩ’’න්ති (චූළව. අට්ඨ. 321) වුත්තං. එත්ථ ච 

‘‘පච්චත්ථරණ තිෙකමවා’’ති ඉමිනා මඤ්චපීගඨපි අත්ථරිතුං වට්ටතීති
දීගපති. ‘‘පාවාරාදිපච්චත්ථරණම්පි ගරුභණ්ඩ’’න්ති එගක, ‘‘ගනො’’ති

අපගර, වීමංසිත්වාගගහතබ්බං. මඤ්චප්පමාණන්තිචපමාණයුත්තං මඤ්චං. 

පමාණයුත්තමඤ්කචො නාම යස්ස දීඝගසො නව විෙත්ථිගයො තිරියඤ්ච

තදුපඩ්ඪං.උද්ධංමුඛමස්සාති උදුක්ඛලං. ආදි-සද්ගෙනමුසලං, සු්පං, නිසෙං, 

නිසෙගපොගතො, පාසාණගෙොණි, පාසාණකටාහඤ්ච සඞ්ගහිතං. කපසොරාදීති 

ආදි-සද්ගෙන චම්මකාරාදීනං ගහණං. තුරිගවමාදි කපසොරභණ්ඩඤ්ච 

භස්තාදි චම්මකාරභණ්ඩඤ්ච ෙසිභණ්ඩඤ්ච යුගනඞ්ගලාදි සඞ්ඝිෙං 
සඞ්ඝසන්තකංගරුභණ්ඩන්තිගයොජනා. 

2889. ‘‘තකථවා’’ති ඉමිනා ‘‘සඞ්ඝික’’න්ති ඉෙං පච්චාමසති. 

ආධාරකෙොති පත්තාධාගරො. තාලවණ්ටන්ති තාලවණ්ගටහි කතං.



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 

578 
පටුන 

ගවළුෙන්තවිලීගවහිවාගමොරපිඤ්ගඡහිවාචම්මවිකතීහිවාකතම්පි තංසදිසං
‘‘තාලවණ්ට’’න්ගතව වුච්චති. වට්ටවිධූපනානං තාලවණ්ගටගයව

අන්ගතොගධත්තා ‘‘බී නී’’ති චතුරස්සවිධූපනඤ්ච 
ගකතකපාගරොහකුන්තාලපණ්ණාදිමයෙන්තමයවිසාණමයෙණ්ඩකමකසබීජ

නී ච වුච්චති. පච්ඡි පාකටාගයව. පච්ඡිගතො ඛුද්ෙගකො තාලපණ්ණාදිමගයො

භාජනවිගසගසො චඞ්කෙොටෙං.සබ් ාසම්මජ් නීතිනාළිගකරහීරාදීහිබද්ධා 
යට්ඨිසම්මජ්ජනී, මුට්ඨිසම්මජ්ජනීති දුවිධා පරිගවණඞ්ගණාදිසම්මජ්ජනී ච
තගථව දුවිධා ඛජ්ජූරිනාළිගකරපණ්ණාදීහි බද්ධා ගගහසම්මජ්ජනී චාති
සබ්බාපිසම්මජ්ජනී ගරුභණ්ඩංගහොති. 

2890. චක්ෙයුත්තෙයානන්තිහත්ථවට්ටකසකටාදියුත්තයානඤ්ච. 

2891. ඡත්තන්ති පණ්ණකිලඤ්ජගසතච්ඡත්තවගසන තිවිධං ඡත්තං. 

මුට්ඨිපණ්ණන්ති තාලපණ්ණං සන්ධාය වුත්තං. විසාණභාජනඤ්ච 
තුම්බභාජනඤ්චාති විග්ගගහො, එකගෙසසරූගපකගසගසො, ගාථාබන්ධවගසන 
නිග්ගහිතාගගමොච. විසාණමයං, භාජනංතුම්බමයංභාජනඤ්චාතිඅත්ගථො.

ඉධ ‘‘පාෙගණ්හනකගතො අතිරිත්ත්පමාණ’’න්ති ගසගසො. අරණී 

අරණිසහිතං. ආදි-සද්ගෙන ආමලකතුම්බං අනුඤ්ඤාතවාසියා ෙණ්ඩඤ්ච

සඞ්ගණ්හාති. ලහු අගරුභණ්ඩං, භාජනීයන්ති අත්ගථො. පාෙගණ්හනකගතො 
අතිරිත්ත්පමාණංගරුභණ්ඩං. 

2892. විසාණන්ති ගගොවිසාණාදි යං කිඤ්චි විසාණං. අතච්ඡිතං
යථාගතගමව භාජනීයං. අනිට්ඨිතං මඤ්චපාොදි යං කිඤ්චි භාජනීයන්ති
ගයොජනා. යථාහ – ‘‘මඤ්චපාගෙො මඤ්චඅටනී පීඨපාගෙො පීඨඅටනී
වාසිඵරසුආදීනං ෙණ්ගඩොති එගතසු යං කිඤ්චි වි්පකතතච්ඡනකම්මං
අනිට්ඨිතගමව භාජනීයං, තච්ඡිතමට්ඨං පන ගරුභණ්ඩං ගහොතී’’ති (චූළව.
අට්ඨ.321). 

2893. නිට්ඨිකතො තච්ඡිකතො වාපීති තච්ඡිතනිට්ඨිගතොපි. විකධොති

කායබන්ධගන අනුඤ්ඤාතවිගධො. හිඞ්ගුෙරණ්ඩකෙොති හිඞ්ගුමගයො වා

තොධාගරො වා කරණ්ඩගකො. අඤ් නීති අඤ්ජනනාළිකා ච

අඤ්ජනකරණ්ඩගකො ච. සලාොකයොති අඤ්ජනිසලාකා. උදපුඤ්ඡනීති 
හත්ථිෙන්තවිසාණාදිමයාඋෙකපුඤ්ඡනී.ඉෙංසබ්බංභාජනීයගමව. 

2894. පරිකභො ාරහන්ති මනුස්සානං උපගභොගපරිගභොගගයොග්ගං. 

කුලාලභණ්ඩන්ති ඝටපිඨරාදිකුම්භකාරභණ්ඩම්පි. පත්තඞ් ාරෙටාහන්ති

පත්තකටාහං, අඞ්ගාරකටාහඤ්ච. ධූමදානං නාළිකා. ෙපල්ලිොති 
දීපකපල්ලිකා. 
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2895. ථුපිොති පාසාොදිථුපිකා. දීපරක්කඛොති පදීපාධාගරො. 

චයනච්ඡදනිට්ඨොති පාකාරගචතියාදීනං චයනිට්ඨකා ච ගගහාදීනං

ඡෙනිට්ඨකාච. සබ් ම්පීති යථාවුත්තංසබ්බම්පිඅනවගසසංපරික්ඛාරං. 

2896. ෙඤ්චනකෙොති සරගකො. ඝටකෙොති පාෙගණ්හනකගතො 
අනතිරිත්ත්පමාගණො ඝටගකො. ‘‘යථා ච මත්තිකාභණ්ගඩ, එවං
ගලොහභණ්ගඩපිකුණ්ඩිකා භාජනීයගකොට්ඨාසගමවභජතී’’ති (චූළව. අට්ඨ.

321) අට්ඨෙථානයං සඞ්ගගහතුමාහ ‘‘කලොහභණ්කඩපි කුණ්ඩිොපි ච

භාජියා’’ති. 

2897.  ර නාම පච්ඡිමං ගරුභණ්ඩත්තයං. ථාවරං නාම පුරිමද්වයං. 

සඞ්ඝස්සාති සඞ්ගඝන. පරිවත්කතත්වාති පුග්ගලිකාදීහි තාදිගසහි ගතහි
පරිවත්ගතත්වා. තත්රායං පරිවත්තනනගයො (චූළව. අට්ඨ. 321) – සඞ්ඝස්ස
නාළිගකරාරාගමො දූගරගහොති, ක්පියකාරකාතංබහුතරංඛාෙන්ති, තගතො
සකටගවතනංෙත්වාඅ්පගමවආහරන්ති, අඤ්ගඤසං පනතස්සආරාමස්ස
අවිදූරගාමවාසීනංමනුස්සානංවිහාරස්සසමීගපආරාගමොගහොති, ගත සඞ්ඝං
උපසඞ්කමිත්වාසගකනආරාගමන තංආරාමංයාචන්ති, සඞ්ගඝන ‘‘රුච්චති
සඞ්ඝස්සා’’ති අපගලොගකත්වා සම්පටිච්ඡිතබ්ගබො. සගචපි භික්ඛූනං 
රුක්ඛසහස්සංගහොති, මනුස්සානංපඤ්චසතානි, ‘‘නනුතුම්හාකංආරාගමො
ඛුද්ෙගකො’’තින වත්තබ්බං.කිඤ්චාපිහිඅයංඛුද්ෙගකො, අථගඛොඉතරගතො
බහුතරං ආයං ගෙති. සගචපි සමකගමව ගෙති, එවම්පි ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛගණ
පරිභුඤ්ජිතුංසක්කාතිගගහතබ්බගමව. 

සගච පන මනුස්සානං බහුතරා රුක්ඛා ගහොන්ති, ‘‘නනු තුම්හාකං 
බහුතරාරුක්ඛා’’තිවත්තබ්බං.සගච ‘‘අතිගරකංඅම්හාකංපුඤ්ඤංගහොතු, 
සඞ්ඝස්ස ගෙමා’’ති වෙන්ති, ජානාගපත්වා සම්පටිච්ඡිතුං වට්ටති. භික්ඛූනං
රුක්ඛා ඵලධාරිගනො, මනුස්සානංරුක්ඛානතාවඵලංගණ්හන්ති.කිඤ්චාපි
න ගණ්හන්ති, න චිරස්ගසව ගණ්හිස්සන්තීති සම්පටිච්ඡිතබ්බගමව.
මනුස්සානං රුක්ඛාඵලධාරිගනො, භික්ඛූනංනතාවඵලංගණ්හන්ති. ‘‘නනු
තුම්හාකං රුක්ඛා ඵලධාරිගනො’’ති වත්තබ්බං. සගච ‘‘ගණ්හථ, භන්ගත, 
අම්හාකංපුඤ්ඤංභවිස්සතී’’ති වෙන්ති, ජානාගපත්වාසම්පටිච්ඡිතුංවට්ටති.
එවං ආරාගමන ආරාගමො පරිවත්ගතතබ්ගබො. එගතගනව නගයන
ආරාමවත්ථුපි විහාගරොපි විහාරවත්ථුපි ආරාගමන පරිවත්ගතතබ්බං. 
ආරාමවත්ථුනා ච මහන්ගතන වා ඛුද්ෙගකන වා
ආරාමආරාමවත්ථුවිහාරවිහාරවත්ථූනි. 

කථං විහාගරන විහාගරො පරිවත්ගතතබ්ගබො? සඞ්ඝස්ස අන්ගතොගාගම
ගගහං ගහොති, මනුස්සානං විහාරමජ්ගඣ පාසාගෙො, උගභොපි අග්ගඝන
සමකා, සගචමනුස්සා ගතන පාසාගෙනතං ගගහං යාචන්ති, සම්පටිච්ඡිතුං
වට්ටති. භික්ඛූනං ගච මහග්ඝතරං ගගහං ගහොති, ‘‘මහග්ඝතරං අම්හාකං
ගගහ’’න්තිවුත්ගතච‘‘කිඤ්චාපිමහග්ඝතරං, පබ්බජිතානංපනඅසාරු්පං, 
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න සක්කා තත්ථ පබ්බජිගතහි වසිතුං, ඉෙං පන සාරු්පං, ගණ්හථා’’ති
වෙන්ති, එවම්පිසම්පටිච්ඡිතුංවට්ටති.සගචපනමනුස්සානංමහග්ඝං ගහොති, 
‘‘නනු තුම්හාකං ගගහං මහග්ඝ’’න්ති වත්තබ්බං. ‘‘ගහොතු, භන්ගත, 
අම්හාකං පුඤ්ඤංභවිස්සති, ගණ්හථා’’තිවුත්ගතපනසම්පටිච්ඡිතුංවට්ටති.
එවංවිහාගරන විහාගරොපරිවත්ගතතබ්ගබො.එගතගනවනගයනවිහාරවත්ථුපි
ආරාගමොපි ආරාමවත්ථුපි විහාගරන පරිවත්ගතතබ්බං. විහාරවත්ථුනා ච
මහග්ගඝන වා අ්පග්ගඝන වා විහාරවිහාරවත්ථුආරාමආරාමවත්ථූනි. එවං
තාවථාවගරනථාවරපරිවත්තනංගවදිතබ්බං. 

ගරුභණ්ගඩන ගරුභණ්ඩපරිවත්තගන පන මඤ්චපීඨං මහන්තං වා
ගහොතු ඛුද්ෙකං වා, අන්තමගසො චතුරඞ්ගුලපාෙකං ගාමොරගකහි 
පංස්වාගාරගකසු කීළන්ගතහි කතම්පි සඞ්ඝස්ස දින්නකාලගතො පට්ඨාය
ගරුභණ්ඩං ගහොති. සගචපි රාජරාජමහාමත්තාෙගයො එක්පහාගරගනව
මඤ්චසතං වා මඤ්චසහස්සං වා ගෙන්ති, සබ්ගබ ක්පියමඤ්චා
සම්පටිච්ඡිතබ්බා, සම්පටිච්ඡිත්වා වුඩ්ඪපටිපාටියා ‘‘සඞ්ඝිකපරිගභොගගන
පරිභුඤ්ජථා’’ති ොතබ්බා, පුග්ගලිකවගසන න ොතබ්බා. අතිගරකමඤ්ගච
භණ්ඩාගාරාදීසුපඤ්ඤගපත්වාපත්තචීවරං නික්ඛිපිතුම්පිවට්ටති. 

බහිසීමාය ‘‘සඞ්ඝස්ස ගෙමා’’ති දින්නමඤ්ගචො සඞ්ඝත්ගථරස්ස 
වසනට්ඨාගනොතබ්ගබො.තත්ථගචබහූමඤ්චාගහොන්ති, මඤ්ගචනකම්මං
නත්ථි, යස්ස වසනට්ඨාගන කම්මං අත්ථි, තත්ථ ‘‘සඞ්ඝිකපරිගභොගගන
පරිභුඤ්ජථා’’තිොතබ්ගබො. මහග්ගඝනසතග්ඝනගකන, සහස්සග්ඝනගකන
වා මඤ්ගචන අඤ්ඤං මඤ්චසතං ලභති, පරිවත්ගතත්වා ගගහතබ්බං. න
ගකවලං මඤ්ගචන මඤ්ගචොගයව, 
ආරාමආරාමවත්ථුවිහාරවිහාරවත්ථුපීඨභිසිබිම්ගබොහනානිපි පරිවත්ගතතුං
වට්ටන්ති. එස නගයො පීඨභිසිබිම්ගබොහගනසුපි එගතසු හි ක්පියාක්පියං
වුත්තනයගමව. තත්ථ අක්පියං න පරිභුඤ්ජිතබ්බං, ක්පියං
සඞ්ඝිකපරිගභොගගන පරිභුඤ්ජිතබ්බං. අක්පියං වා මහග්ඝං ක්පියං වා
පරිවත්ගතත්වා වුත්තවත්ථූනි ගගහතබ්බානි, අගරුභණ්ඩුපගං පන 
භිසිබිම්ගබොහනංනාමනත්ථීති. 

2898. භික්ඛු අගධොගතන පාගෙන, අල්ලපාගෙන වා ගසනාසනං

නක්කගමති සම්බන්ගධො. සයන්ති එත්ථ, ආසන්ති චාති සයනාසනං, 

පරිකම්මකතභූමත්ථරණාදි. අල්ලපාකදන වාති ගයන අක්කන්තට්ඨාගන
උෙකංපඤ්ඤායති, එවරූගපන තින්තපාගෙන.යථාහ– ‘‘අල්ගලහිපාගෙහීති
ගයහි අක්කන්තට්ඨාගන උෙකං පඤ්ඤායති, එවරූගපහි පාගෙහි
පරිභණ්ඩකතභූමි වා ගසනාසනං වා න අක්කමිතබ්බං. සගච පන 
උෙකසිගනහමත්තගමව පඤ්ඤායති, න උෙකං, වට්ටතී’’ති (චූළව. අට්ඨ.

324). සඋපාහකනොති එත්ථ ‘‘ගධොතපාෙක’’න්ති වත්තබ්බං. පාගෙ

පටිමුක්කාහි උපාහනාහි සඋපාහකනො භික්ඛු ගධොතපාෙකං ගධොතපාගෙහි 
අක්කමිතබ්බට්ඨානංතගථවනඅක්කගමතිගයොජනා. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 
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2899. පරිෙම්මෙතායාති සුධාදිපරිකම්මකතාය. නිට්ඨුභන්තස්සාති

ගඛළං පාගතන්තස්ස. පරිෙම්මෙතං භිත්තින්ති ගසතභිත්තිං වා
චිත්තකම්මකතං වා භිත්තිං. න ගකවලඤ්ච භිත්තිගමව, ද්වාරම්පි
වාතපානම්පි අපස්ගසනඵලකම්පි පාසාණත්ථම්භම්පි රුක්ඛත්ථම්භම්පි
චීවගරන වා ගකනචි වා අ්පටිච්ඡාගෙත්වා අපස්සයිතුං න ලභතිගයව.
‘‘ද්වාරවාතපානාෙගයො පන අපරිකම්මකතාපි අපටිච්ඡාගෙත්වා න 

අපස්සයිතබ්බා’’ති  ණ්ඨිපකද වුත්තං. 

2901. නිද්ොයගතො තස්ස ගකොචි සරීරාවයගවො පච්චත්ථරගණ
සඞ්කුටිගතසහසා යදිමඤ්චංඵුසති, දුක්කටන්තිගයොජනා. 

2902. කලොකමසු මඤ්චංඵුසන්ගතසු.හත්ථපාොනංතගලනඅක්කමිතුං
වට්ටතීති ගයොජනා. මඤ්චපීඨං නීහරන්තස්ස කාගය පටිහඤ්ඤති, 
අනාපත්ති. 

‘‘ොයගකහි ‘කාගයන ඵුසිත්වා යථාසුඛං පරිභුඤ්ජථා’ති 
දින්නගසනාසනං, මඤ්චපීඨාදිඤ්ච ොයගකන වුත්තනියාගමන

පරිභුඤ්ජන්තස්ස ගෙොගසො නත්ථී’’ති මාතිකට්ඨකථාය සීහෙ ණ්ඨිපකද 
වුත්තත්තාතථා පරිභුඤ්ජන්තස්සඅනාපත්ති. ‘‘ඉමංමඤ්චපීඨාදිංසඞ්ඝස්ස
ෙම්මී’’ති වුත්ගත ගරුභණ්ඩං ගහොති, න භාගජතබ්බං සඞ්ඝස්ස
පරාමට්ඨත්තා. ‘‘ඉමං මඤ්චපීඨාදිං භෙන්තානං වස්සග්ගගන ගණ්හිතුං
ෙම්මී’’තිවුත්ගතසතිපිගරුභණ්ඩභාගව ක්පියවත්ථුංභාගජත්වාගණ්හිතුං
වට්ටති, අක්පියභණ්ඩගමව භාගජත්වා ගගහතුං න ලබ්භති. ‘‘ඉමං
මඤ්චපීඨං වස්සග්ගගන ගගහතුං සඞ්ඝස්ස ෙම්මී’’ති වුත්ගත වස්සග්ගගන
භාගජත්වා ගගහතබ්බං වස්සග්ගගනභාජනං පඨමං වත්වා පච්ඡාසඞ්ඝස්ස 
පරාමට්ඨත්තා. ‘‘සඞ්ඝස්සඉමංමඤ්චපීඨංවස්සග්ගගනගණ්හිතුං ෙම්මී’’ති 
වුත්ගත පන ගරුභණ්ඩං ගහොති පඨමං සඞ්ඝස්ස පරාමට්ඨත්තාති අයම්පි

විගසගසොමාතිකට්ඨකථා  ණ්ඨිපකදකයව වුත්ගතො. 

2903-4. උද්ගෙසභත්තවිනිච්ඡගයකගෙසං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘සහස්සග්ඝනකෙො’’තිආදි. සහස්සග්ඝනගකො සචීවගරො පිණ්ඩපාගතො 
අවස්සිකං භික්ඛුං පත්ගතො, තස්මිං විහාගර ච ‘‘එවරූගපො පිණ්ඩපාගතො

අවස්සිකං භික්ඛුං පත්ගතො’’ති ලිඛිත්වා ඨපිකතොපි ච ගහොති, තගතො 

සට්ඨිවස්සානමච්චගය තාදිකසො සහස්සග්ඝනගකො සචීවගරො ගකොචි 

පිණ්ඩපාගතො සගච උ්පන්ගනො ගහොති, තං පිණ්ඩපාතං බුකධො 

විනිච්ඡයකුසගලොභික්ඛු අවස්සිකට්ඨිතිකායඅෙත්වාසට්ඨිවස්සිකට්ඨිතිොය 
ෙගෙයයාතිගයොජනා. 

2905. උද්කදසභත්තං භුඤ්ජිත්වාති උපසම්පන්නකාගල අත්තගනො 

වස්සග්ගගන පත්තං උද්ගෙසභත්තං පරිභුඤ්ජිත්වා.  ාකතො කච 

සාමකණරකෙොති සික්ඛාපච්චක්ඛානාදිවගසන සගච සාමගණගරො ජාගතො. 
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තන්ති උපසම්පන්නකාගල ගහිතං තගෙව උද්ගෙසභත්තං. සාමකණරස්ස

පාළියාතිසාමගණරපටිපාටියාඅත්තගනොපත්තංපච්ඡා ගගහතුංලභති. 

2906. කයො සාමගණගරො සම්පුණ්ණවීසතිවස්ගසො ‘‘ස්ගව උද්ගෙසං
ලභිස්සතී’’තිවත්තබ්ගබො, අජ්ජගසොඋපසම්පන්ගනොගහොති, ඨිතිකාඅතීතා 
සියාති ගයොජනා, ස්ගව පාගපතබ්බා සාමගණරට්ඨිතිකා අජ්ජ
උපසම්පන්නත්තා අතික්කන්තා ගහොතීති අත්ගථො, තං භත්තං න ලභතීති
වුත්තංගහොති. 

2907. උද්ගෙසභත්තානන්තරං සලාකභත්තං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘සකච 

පනා’’තිආදි.සගචසලාකාලද්ධා, තංදිගනභත්තංනලද්ධං, පුනදිගනතස්ස 

භත්තංගගහතබ්බං, නසංසකයො ‘‘ගගහතබ්බං නුගඛො, නගගහතබ්බ’’න්ති
එවංසංසගයොනකාතබ්ගබොතිගයොජනා. 

2908. උත්තරි උත්තරං අතිගරකං භඞ්ගං බයඤ්ජනං එතස්සාති 

උත්තරිභඞ් ං, තස්ස, අතිගරකබයඤ්ජනස්සාති අත්ගථො. එෙචරස්සාති

එකචාරිකස්ස.සලාකාගයව සලාකිො. 

2909. උත්තරිභඞ්ගගමව උත්තරිභඞ් ෙං. 

2910. කයන කයන හීති ගාහිතසලාගකන ගයන ගයන භික්ඛුනා. යං 

යන්තිභත්තබයඤ්ජගනසුයංයංභත්තංවායංයංබයඤ්ජනංවා. 

2911. සඞ්ඝුද්කදසාදිෙන්තිසඞ්ඝභත්තඋද්ගෙසභත්තාදිකං. ආදි-සද්ගෙන
නිමන්තනං, සලාකං, පක්ඛිකං, උගපොසථිකං, පාටිපදිකන්ති පඤ්චභත්තානි
ගහිතානි. 

තත්ථ සබ්බසඞ්ඝස්ස දින්නං සඞ්ඝභත්තං නාම. ‘‘සඞ්ඝගතො එත්තගක

භික්ඛූ උද්දිසිත්වා ගෙථා’’තිආදිනා වත්වා දින්නං උද්කදසභත්තං. 
‘‘සඞ්ඝගතො එත්තකානංභික්ඛූනංභත්තංගණ්හථා’’තිආදිනාවත්වාදින්නං 

නිමන්තනං නාම.අත්තගනොඅත්තගනොනාගමනසලාකගාහකානංභික්ඛූනං 

දින්නං සලාෙභත්තං නාම.චාතුද්ෙසියංදින්නං පක්ඛිෙං. උගපොසගථදින්නං 

උකපොසථිෙං. පාටිපගෙ දින්නං පාටිපදිෙං. තංතංනාගමන දින්නගමව තථා
තථා ගවොහරීයති. එගතසං පන විත්ථාරකථා ‘‘අභිලක්ඛිගතසූ’’තිආදිනා

(චූළව. අට්ඨ. 325 පක්ඛිකභත්තාදිකථා) අට්ඨෙථායං වුත්තනගයන

ගවදිතබ්බා. ආ න්තුොදීතිඑත්ථ ආදි-සද්ගෙන ගමිකභත්තං, ගිලානභත්තං, 
ගිලානුපට්ඨාකභත්තන්ති තීණි ගහිතානි. ආගන්තුකානං දින්නං භත්තං 

ආ න්තුෙභත්තං. එගසව නගයොගසගසසු. 

2912. විහාරන්ති විහාරභත්තං උත්තරපෙගලොගපන, විහාගර

තතු්ර්පාෙභත්තස්ගසතංඅධිවචනං. වාරභත්තන්ති දුබ්භික්ඛසමගය ‘‘වාගරන



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 
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භික්ඛූජග්ගිස්සාමා’’තිධුරගගහගතොපට්ඨායදින්නං. නිච්චන්තිනිච්චභත්තං

උත්තරපෙගලොගපන, තඤ්චතථාවත්වාව දින්නං. කුටිභත්තං නාමසඞ්ඝස්ස
ආවාසං කත්වා ‘‘අම්හාකං ගසනාසනවාසිගනො අම්හාකං භත්තං

ගණ්හන්තූ’’ති දින්නං. පන්නරසවිධං සබ්බගමව භත්තං ඉධ ඉමස්මිං

ගසනාසනක්ඛන්ධගක උද්දිට්ඨං කථිතං. එගතසං විත්ථාරවිනිච්ඡගයො

අත්ථිගකහි සමන්තපාසාදිොය ගගහතබ්ගබො. 

2913. පච්චයභාජගන මිච්ඡාපටිපත්තියා මහාදීනවත්තා
අ්පමත්ගතගනව පටිපජ්ජිතබ්බන්ති පච්චයභාජනකං අනුසාසන්ගතො ආහ 

‘‘පාළි’’න්තිආදි. 

ගසනාසනක්ඛන්ධකකථාවණ්ණනා. 

වත්තක්ඛන්ධකකථාවණ්ණනා 

2914-5. ආගන්තුගකොචආවාසිගකොචපිණ්ඩචාරිගකොචගසනාසනඤ්ච
ආරඤ්ඤගකො ච අනුගමොෙනා චාති විග්ගගහො, තාසු වත්තානි, 
ඉතරීතරගයොගද්වන්ෙසමාසස්සඋත්තරපෙලිඞ්ගත්තාඉත්ථි ලිඞ්ගනිද්ගෙගසො. 

භත්කත භත්තග්ගග, උත්තරපෙගලොගපො. ‘‘භත්කත’’තිආදීහි පගෙහි
‘‘වත්තානී’’තිපච්ගචකංගයොගජතබ්බං. 

ආචරිගයො ච උපජ්ඣායගකො ච සිස්ගසො ච සද්ධිවිහාරිගකො ච, ගතසං 

වත්තානීති විග්ගගහො. සබ් කසොති සබ්බාවයවගභගෙහි. චතුද්දකසවාති

අවයවගභගෙහි බහුවිධානිපි වත්තානි විසයගභගෙන චුද්ෙස එව වුත්තානි. 

විසුද්ධචිත්කතනාති සවාසනසකලසංකිගලස්පහානගතො 

අච්චන්තපරිසුද්ධචිත්තසන්තාගනන. විනායකෙනාති සත්ගත විගනතීති
විනායගකො, අනුත්තරපුරිසෙම්මසාරථිභාගවන ෙම්මගෙවබ්රහ්මනාගාදිගක
සත්ගත නානාවිගධන විනයනුපාගයන ෙගමතීති අත්ගථො. අථ වා විගගතො

නායගකොඅස්සාති විනායකෙො, ගතන. 

2916. ආරාමන්ති එත්ථ තංසමීගප තබ්ගබොහාගරො. යථාහ ‘‘ඉොනි
‘ආරාමං පවිසිස්සාමී’ති ඉමිනා උපචාරසීමසමීපං ෙස්ගසති, තස්මා
උපචාරසීමං පත්වා උපාහනාඔමුඤ්චනාදි සබ්බං කාතබ්බ’’න්ති (චූළව.

අට්ඨ.357). ‘‘පන අපගනතබ්බ’’න්තිපෙච්ගඡගෙො. මුඤ්චිතබ් ාතිඋපාහනා 
පාෙගතො අපගනතබ්බා. 

2917. ඔගුණ්ඨනන්ති සසීසපාරුපනං. සීගස චීවරගමව වා න

කාතබ්බන්ති සම්බන්ගධො. කතනාති ආගන්තුගකන. පානීයවාරිනාති
පාතබ්බජගලන. 

2918. පුච්ඡිත්වාති වස්සගණනං පුච්ඡිත්වා. විහාගර වුඩ්ඪභික්ඛුගනො 

ආගන්තුගකන භික්ඛුනා වන්දිතබ් ාව. ොකලති කාලස්ගසව. කතන 
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ආගන්තුගකන භික්ඛුනා ගසනාසනං ‘‘මය්හං කතරං ගසනාසනං

පාපුණාතී’’ති පුච්ඡිතබ් ඤ්චාති ගයොජනා. 

2919. ‘‘පුච්ඡිතබ්බ’’න්ති ඉෙං ‘‘වච්චට්ඨාන’’න්තිආදිගකහි සබ්ගබහි

උපගයොගන්තපගෙහි පච්ගචකං ගයොගජතබ්බං. පානීයකමව චාති ‘‘කිං
ඉමිස්සා ගපොක්ඛරණියා පානීයගමව පිවන්ති, උොහු නහානාදිපරිගභොගම්පි

කගරොන්තී’’ති (චූළව. අට්ඨ. 357) අට්ඨෙථාගතනගයන පානීයඤ්ච. තථා 

පරිකභො නීයඤ්ච. සඞ්ඝෙතිෙන්ති ‘‘ගකසුචි ඨාගනසු වාළමිගා වා
අමනුස්සා වා ගහොන්ති, තස්මා කං කාලං පවිසිතබ්බං, කං කාලං

නික්ඛමිතබ්බ’’න්ති අට්ඨෙථාගතනගයන සඞ්ඝස්ස කතිකසණ්ඨානඤ්ච. 

ක ොචරාදිෙන්ති එත්ථ ච ‘‘ගගොචගරො පුච්ඡිතබ්ගබොති ‘ගගොචරගාගමො
ආසන්ගන, උොහු දූගර, කාලස්ගසව ච පිණ්ඩාය චරිතබ්බං, උොහු ගනො’ති
එවං භික්ඛාචාගරො පුච්ඡිතබ්ගබො’’ති (චූළව. අට්ඨ. 357) වුත්තනගයන 

ගගොචරඤ්ච. ආදි-සද්ගෙන අගගොචරං ගහිතං. ‘‘අගගොචගරො නාම 
මිච්ඡාදිට්ඨිකානංවාගාගමොපරිච්ඡින්නභික්ගඛොවාගාගමො, යත්ථඑකස්සවා 
ද්වින්නං වා භික්ඛා දියයති, ගසොපි පුච්ඡිතබ්ගබො’’ති (චූළව. අට්ඨ. 357) 

වුත්තනගයන අක ොචරඤ්ච. 

2920. එවං ආගන්තුකවත්තං ෙස්ගසත්වා ඉොනි ආවාසිකවත්තං

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘වුඩ්ඪ’’න්තිආදි. පච්චුග්ගන්ත්වා පත්තඤ්ච චීවරඤ්ච 
පටිග්ගගහතබ්බන්තිගයොජනා.ච-සද්ගෙොලුත්තනිද්දිට්ගඨො. 

2921. තස්සාති ආගන්තුකස්ස. පාකදොදෙඤ්චාති ච-සද්ගෙන
ගධොතාගධොතපාො යත්ථ ඨපීයන්ති, තං පාෙපීඨං, පාෙකථලිකඤ්ච

උපනික්ඛිපිතබ්බන්ති එතං ගහිතං. පුච්ඡිතබ් ඤ්ච වාරිනාති ‘‘පානීගයන
පුච්ඡන්ගතන සගච සකිං ආනීතං පානීයං සබ්බං පිවති, ‘පුන ආගනමී’ති

පුච්ඡිතබ්ගබොගයවා’’ති වුත්තනගයන පානීගයන පුච්ඡිතබ්ගබො. ඉධ ච-
සද්ගෙන– 

‘‘අපිච බීජගනනපි බීජිතබ්ගබො, බීජන්ගතන සකිං පාෙපිට්ඨියං 
බීජිත්වා සකිං මජ්ගඣ, සකිං සීගස බීජිතබ්බං, ‘අලං ගහොතූ’ති
වුත්ගතනතගතොමන්ෙතරං බීජිතබ්බං.පුන‘අල’න්තිවුත්ගතනතගතො
මන්ෙතරං බීජිතබ්බං. තතියවාරං වුත්ගතන බීජනී ඨගපතබ්බා.
පාොපිස්ස ගධොවිතබ්බා, ගධොවිත්වා සගච අත්තගනො ගතලං අත්ථි, 
ගතන මක්ගඛතබ්බා. ගනො ගච අත්ථි, තස්ස සන්තගකන
මක්ගඛතබ්බා’’ති(චූළව.අට්ඨ.359) – 

වුත්තවත්තානිසඞ්ගණ්හාති. 

2922-3. වන්කදකයයොති වුඩ්ඪාගන්තුගකො වන්දිතබ්ගබො. 

පඤ්ඤකපතබ් න්ති ‘‘කත්ථ මය්හං ගසනාසනං පාපුණාතී’’ති පුච්ඡිගතන
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ගසනාසනං පඤ්ඤගපතබ්බං, ‘‘එතං ගසනාසනං තුම්හාකං පාපුණාතී’’ති
එවං ආචික්ඛිතබ්බන්ති අත්ගථො. ‘‘වත්තබ්ගබො’’ති ඉෙං 

‘‘අජ්ඣාවුත්ථමවුත්ථ’’න්තිආදීහි පගෙහි තංතංලිඞ්ගවචනානුරූගපන 

පරිවත්ගතත්වා පච්ගචකං ගයොගජතබ්බං. අජ්ඣාවුත්ථන්ති 

පඤ්ඤත්තගසනාසනස්ස භික්ඛූහි පඨමං වුත්ථභාවං. අවුත්ථං වාති

චීවරකාලං තස්මිං භික්ඛූහි අනජ්ඣාවුත්ථභාවං වා. ක ොචරාක ොචරං 
වුත්තගමව. 

කසක්ඛකුලානි චාති ලද්ධගසක්ඛසම්මුතිකානි කුලානි ච වත්තබ්බානි. 

‘‘පකවකස නික්ඛකම ොකලො’’ති ඉෙං ‘‘සඞ්ඝකතික’’න්ති එත්ථ

වුත්තත්ථගමව. පානීයාදිෙන්ති ආදි-සද්ගෙන පරිගභොජනීයකත්තරයට්ඨීනං
ආචික්ඛනංසඞ්ගණ්හාති. 

2924. යථානිසින්කනකනවාති අත්තනා නිසින්නට්ඨාගනගයව

නිසින්ගනන. අස්සාතිනවකස්ස. 

2925. ‘‘අත්ර පත්තං ඨගපහි, ඉෙමාසනං නිසීොහී’’ති ඉච්කචවං ඉමිනා

පකාගරන සබ්බං වත්තබ්බන්ති ගයොජනා. කදයයං කසනාසනම්පි චාති 

ගසනාසනඤ්ච ොතබ්බං. ච-සද්ගෙන ‘‘අවුත්ථං වා අජ්ඣාවුත්ථං වා
ආචික්ඛිතබ්බ’’න්තිආදිනා වුත්තං සම්පිණ්ගඩති. මහාආවාගසපි අත්තගනො
සන්තිකංසම්පත්තස්සආගන්තුකස්සවත්තං අකාතුංනලබ්භති. 

2926. ‘‘මාතිකාය නිද්දිට්ඨක්කගමගනව වත්තානි කාතබ්බානි, උොහු 
යථානු්පත්තිවගසනා’’ති ගකොචි මඤ්ගඤයයාති මාතිකාක්කගමගනව
කාතබ්බන්ති නියගමො නත්ථි, යථානු්පත්තවගසගනව කාතබ්බන්ති
විඤ්ඤාගපතුං මාතිකාක්කමමනාදියිත්වා ගමිකවත්තං ආරද්ධං. අථ වා
වත්තිච්ඡානුපුබ්බකත්තාසද්ෙපගයොගස්ස මාතිකාක්කමමනාදියිත්වායථිච්ඡං

නිද්ගෙගසො කගතොති ගවදිතබ්ගබොති. දාරමත්තිෙභණ්ඩානීති මඤ්චපීඨාදීනි

ගචව රජනභාජනානි ච. පටිසාකමත්වාති ගුත්තට්ඨාගන ඨගපත්වා. 

ආවසථම්පිථකෙත්වාතිආවසගථද්වාරකවාටාදීනිචථගකත්වා. 

2927. ආපුච්ඡිත්වාපීතිභික්ඛුස්ස වා සාමගණරස්ස වාආරාමිකස්ස වා 

‘‘ඉමංපටිජග්ගාහී’’තිනියයාගෙත්වාවා. පුච්ඡිතබ්ක  අසන්කතපීතිඑත්ථ පි-

සද්ගෙො පන-සද්ෙත්ගථො. ක ොකපත්වා වාපි සාධුෙන්ති ‘‘චතූසු පාසාගණසු
මඤ්චං පඤ්ඤගපත්වා මඤ්ගච මඤ්චං ආගරොගපත්වා’’තිආදිනා (චූළව.
360) වුත්තනගයනසම්මාපටිසාගමත්වා ගන්තබ්බන්තිගයොජනා. 

2928. පිණ්ඩචාරිකවත්තං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘සහසා’’තිආදි.පිණ්ඩචාරිගකො 

භික්ඛු අන්තරඝරං පවිසන්ගතො සහසා න පවිකස සීඝං න පවිගසයය, 

නික්ඛමන්ගතො සහසානනික්ඛකම සීඝංන නික්ඛගමයය, භික්ඛුසාරු්ගපන

පවිගසයය, නික්ඛගමයය ච. පිණ්ඩචාරිනා භික්ඛුනා ගගහද්වාරං



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 

586 
පටුන 

සම්පත්ගතන අතිදූකර න ඨාතබ් ං නිබ්බගකොසගතො අතිදූරට්ඨාගන න

ඨාතබ්බං. අච්චාසන්කනනඨාතබ් ං නිබ්බගකොසගතොආසන්නතගරඨාගන
න ඨාතබ්බං. 

2929. උච්චාකරත්වාතිඋපනාගමත්වා. භා නන්ති පත්තං. දක්ඛිකණන

පණාකමත්වාතිෙක්ඛිගණනහත්ගථන උපනාගමත්වා. භික්ඛං ණ්කහයයාති
එත්ථ ‘‘උගභොහි හත්ගථහි පටිග්ගගහත්වා’’තිගසගසො. යථාහ – ‘‘උගභොහි
හත්ගථහිපත්තංපටිග්ගගහත්වාභික්ඛා ගගහතබ්බා’’ති(චූළව.366). 

2930. සූපං ොතුකාමාවාඅොතුකාමාවාඉතිමුහුත්තකං සල්ලක්කඛයය 

තිට්ගඨයය. අන්තරාති භික්ඛාොනසමගය. න භික්ඛාදායිොතිඉත්ථීවාගහොතු
පුරිගසො වා, භික්ඛාොනසමගයමුඛංනඔගලොගකතබ්බන්ති. 

2931. පිණ්ඩචාරිකවත්තං ෙස්ගසත්වා ආරඤ්ඤිකවත්තං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘පානීයාදී’’තිආදි. පානීයාදීති ආදි-සද්ගෙන
පරිගභොජනීයඅග්ගිඅරණිසහිතකත්තරයට්ඨීනංගහණං. තත්රායංවිනිච්ඡගයො– 

පානීයං උපට්ඨාකපතබ් න්ති සගච භාජනානි න්පගහොන්ති, පානීයගමව
පරිගභොජනීයම්පි කත්වා උපට්ඨාගපතබ්බං. භාජනං අලභන්ගතන
ගවළුනාළිකායපි උපට්ඨාගපතබ්බං. තම්පි අලභන්තස්ස යථා සමීගප 
ඛුද්ෙකආවාගටොගහොති, එවංකාතබ්බං.අරණිසහිගතඅසතිඅග්ගිංඅකාතුම්පි
චවට්ටති. යථාචආරඤ්ඤිකස්ස, එවංකන්තාරපටිපන්නස්සාපිඅරණිසහිතං
ඉච්ඡිතබ්බං.ගණවාසිගනො පනගතනවිනාපිවට්ටතීති. 

නක්ඛත්තන්ති අස්සයුජාදිසත්තවීසතිවිධං නක්ඛත්තං ජානිතබ්බන්ති

සම්බන්ගධො. කථං ජානිතබ්බන්ති ආහ ‘‘කතන කයොක ො චා’’ති, ගතන

නක්ඛත්ගතන චන්ෙස්ස ගයොගගොඤාතබ්ගබොති අත්ගථො.  ානිතබ් ා දිසාපි

චාති අරඤ්ගඤවිහරන්ගතනඅට්ඨපිදිසාඅසම්ගමොහගතොජානිතබ්බා. 

2932. අඤ්ඤවත්තං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘වච්චපස්සාවතිත්ථානී’’තිආදි. 

පටිපාටියා භවන්තීති ගතානුක්කගමන ගසවිතබ්බා භවන්ති. යථාහ – 
‘‘වච්චකුටියං, පස්සාවට්ඨාගන, න්හානතිත්ගථති තීසුපි ආගතපටිපාටිගයව 

පමාණ’’න්ති (චූළව.අට්ඨ.373). යථාවුඩ්ඪංෙකරොන්තස්සාති ගතපටිපාටිං
විනාවුඩ්ඪපටිපාටියාකගරොන්තස්ස. 

2933. වච්චකුටිං පවිසන්ගතොසහසානපවිගසයය. උබ්භජිත්වාතිචීවරං
උක්ඛිපිත්වා. 

2934. නිත්ථුනන්ගතන භික්ඛුනා වච්චං න කාතබ්බන්ති ගයොජනා.
‘‘වච්චස්ස දුන්නිග්ගමගනනඋපහගතොහුත්වානිත්ථුනතිගච, නගෙොගසො’’ති 

සික්ඛාභා නවිනිච්ඡකය වුත්තං. ෙණ්ඩකට්ඨං ඛාෙගතො වච්චං ෙකරොකතො 
භික්ඛුගනොදුක්කටංගහොතීතිගයොජනා. 
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2936. ඛකරනාති ඵරුගසන වා ඵාලිතකට්ගඨන වා ගණ්ඨිගකන වා

කණ්ටගකන වා සුසිගරන වා පූතිනා වා ෙණ්ගඩන න අවකලකඛයය න

පුඤ්ගඡයය. නෙට්ඨං වච්චකූපකෙ ඡඩ්කඩයයාතිතංකට්ඨං වච්චකූගපන
ඡඩ්ගඩයය.පස්සාවගෙොණියාගඛළංන පාගතයයාතිගයොජනා. 

2937. පාදුොසූති වච්චපස්සාවපාදුකාසු. නික්ඛමකන නික්ඛමනකාගල. 

තත්කථවාති වච්චපස්සාවපාදුකාස්ගවව. පටිච්ඡාකදයයාති උක්ඛිත්තං චීවරං
ඔතාගරත්වාසරීරංපටිච්ඡාගෙයය. 

2938. ගයො වච්චංකත්වාසලිගලසති සකචනාචකමයය උෙකකිච්චංන 

කගරයය, තස්ස දුක්කටං උද්දිට්ඨන්ති ගයොජනා. කමොහනාසිනාති
සවාසනස්ස ගමොහස්ස, ගතන සහගජකට්ඨපහාගනකට්ඨානං 
සකලසංකිගලසානඤ්ච පහායිනා ආසවක්ඛයඤාගණන සමුච්ඡින්ෙතා 

මුනිනා සබ්බඤ්ඤුනා සම්මාසම්බුද්ගධන. ‘‘සලිකල සතී’’ති ඉමිනා අසති
නිද්ගෙොසතංදීගපති.යථාහ– 

‘‘සතිඋෙගකතිඑත්ථසගචඋෙකංඅත්ථි, පටිච්ඡන්නට්ඨානංපන 
නත්ථි, භාජගනන නීහරිත්වා ආචමිතබ්බං. භාජගන අසති පත්ගතන
නීහරිතබ්බං. පත්ගතපි අසති අසන්තං නාම ගහොති. ‘ඉෙං අතිවිවටං, 
පුරගතො අඤ්ඤං උෙකං භවිස්සතී’ති ගතස්ස උෙකං අලභන්තස්ගසව
භික්ඛාචාරගවලා ගහොති, කට්ගඨන වා ගකනචි වා පුඤ්ඡිත්වා
ගන්තබ්බං, භුඤ්ජිතුම්පිඅනුගමොෙනම්පිකාතුංවට්ටතී’’ති(චූළව. අට්ඨ.
373). 

2939. සසද්දන්ති උෙකසද්ෙං කත්වා. ‘‘පාසාණාදිට්ඨාගන පහරිත්වා

උෙකං සද්ොයති ගච, න ගෙොගසො’’ති සික්ඛාභා නවිනිච්ඡකය වුත්තං. චපු

චපූති චාති තාදිසං අනුකරණං කත්වා නාචගමතබ්බන්ති ගයොජනා. 

ආචමිත්වාති උෙකකිච්චං කත්වා. සරාකව ආචමනභාජගන උෙකං න
ගසගසතබ්බන්තිගයොජනා, ඉෙංපන සබ්බසාධාරණට්ඨානංසන්ධායවුත්තං.

යථාහ අට්ඨෙථායං – 

‘‘ආචමනසරාවගකතිසබ්බසාධාරණට්ඨානංසන්ධාගයතංවුත්තං.
තත්රහි අඤ්ගඤඅඤ්ගඤආගච්ඡන්ති, තස්මාඋෙකංනගසගසතබ්බං.
යංපනසඞ්ඝිගකපිවිහාගර එකගෙගසනිබද්ධගමනත්ථායකතංඨානං
ගහොති පුග්ගලිකට්ඨානං වා, තස්මිං වට්ටති. විගරචනං පිවිත්වා
පුන්පුනංපවිසන්තස්සාපිවට්ටතිගයවා’’ති(චූළව.අට්ඨ. 374). 

2940. ඌහතම්පීති අඤ්ගඤන වා අත්තනා වා අසඤ්චිච්ච ඌහතං

මගලන දූසිතට්ඨානං. අකධොවිත්වාති ජගල සති අගසොගධත්වා ජගල අසති
කට්ගඨන වා ගකනචි වා පුඤ්ඡිත්වා ගන්තබ්බං. යථාහ – ‘‘උෙකං අත්ථි
භාජනංනත්ථි, අසන්තංනාමගහොති, භාජනං අත්ථිඋෙකංනත්ථි, එතම්පි 
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අසන්තං, උභගය පන අසති අසන්තගමව, කට්ගඨන වා ගකනචි වා

පුඤ්ඡිත්වා ගන්තබ්බ’’න්ති(චූළව.අට්ඨ.374). උක්ලාපාපිසකච කහොන්තීති

වච්චපස්සාවට්ඨානානි සගච කචවරාකිණ්ණානි ගහොන්ති. ‘‘අකසසකතො

කසොකධතබ් ’’න්ති ඉමිනා තගතො කස්සචි කචවරස්ස අපනයනං ගසොධනං
නාමනගහොති, නිස්ගසසකචවරාපනයනගමවගසොධනන්ති දීගපති. 

2941. පිඨකරොති අවගලඛනකට්ඨනික්ගඛපනභාජනං. කුම්භී කච 

රිත්තාතිආචමනකුම්භීසගචතුච්ඡා. 

2942. එවං වච්චකුටිවත්තං ෙස්ගසත්වා ගසනාසනවත්තං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘අනජ්ඣිට්කඨො’’තිආදි. අනජ්ඣිට්කඨොති අනනුඤ්ඤාගතො. 

2943. වුඩ්ඪං ආපුච්ඡිත්වා කගථන්තස්සාති ගයොජනා. වුඩ්ඪතරා කමති
යං ආපුච්ඡිත්වාකගථතුමාරද්ගධො, තගතොපිවුඩ්ඪතරස්සභික්ඛුගනොආගගම
සති. 

2944. එෙවිහාරස්මින්ති එකස්මිං ගගගහ. ‘‘අනාපුච්ඡා’’ති ඉෙං
වක්ඛමාගනහියථාරහංගයොගජතබ්බං. 

2945. පඨමං යත්ථ කත්ථචි වුඩ්ඪානං සන්නිධාගන කත්තබ්බවත්තං
නිද්දිට්ඨන්ති ඉොනි එකවිහාගර වසන්ගතනාපිතස්සකාතබ්බතං ෙස්ගසතුං

පුනපි ‘‘න ච ධම්කමො ෙකථතබ්ක ො’’ති ආහ. ධම්මචක්ඛුනාති 
ධම්මගලොචගනන ධම්මගරුගකන, ඉමිනා අතාදිසස්ස කගතො වාගරො
නිරත්ථගකොතිදීගපති. 

2946. ොතබ්ක ොතිජාගලතබ්ගබො. කසොතිදීගපො. ‘‘ද්වාරංනාමයස්මා
මහාවළඤ්ජං, තස්මාතත්ථආපුච්ඡනකිච්චංනත්ථී’’ති (චූළව. අට්ඨ. 369) 
වචනගතො තං අවත්වා ආපත්තික්ගඛත්තගමව ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘වාතපානෙවාටානි, ථකෙයයවිවකරයයකනො’’ති. 

2947. වුඩ්ඪකතො පරිවත්තකයති ගයන වුඩ්ගඪො, තගතො පරිවත්තගය, 
පිට්ඨිං අෙස්ගසත්වා වුඩ්ඪාභිමුගඛො ගතන පරිවත්තගයති අත්ගථො.

චීවරකණ්ගණනවාකාගයනවා තං වුඩ්ඪංනචඝට්ටගය. 

2948. එවං ගසනාසනවත්තංෙස්ගසත්වාජන්තාඝරවත්තංෙස්ගසතුමාහ 

‘‘පුරකතො’’තිආදි.ගථරානංපුරගතොගනවන්හාගයයය, උපරි පටිගසොගතන

ච න්හාගයයය, ඔතරන්තානං වුඩ්ඪානං උත්තරං උත්තරන්ගතො මග්ගං

ෙගෙයය, නඝට්ටකය කාගයනවාචීවගරනවානඝට්ටගයයයාතිගයොජනා. 

‘‘තිමණ්ඩලං පටිච්ඡාගෙන්ගතන පරිමණ්ඩලං නිවාගසත්වා
කායබන්ධනං බන්ධිත්වා’’තිආදිනා (චූළව. 364) නගයන වුත්තානං

භත්තග්ගවත්තානං කසඛියෙථාය වුත්තත්තා ච උපජ්ඣායවත්තාදීනං 
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මහාඛන්ධෙෙථාය වුත්තත්තා ච අනුගමොෙනවත්තානං ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛගව, භත්තග්ගග චතූහි පඤ්චහි ගථරානුගථගරහි භික්ඛූහි
ආගගමතු’’න්තිආදිනා (චූළව. 362) නගයන භත්තග්ගවත්ගතගයව
අන්ගතොගධභාගවනවුත්තත්තාචනිද්ගෙගසතානින වුත්තානි, තථාපිගතසු
අනුගමොෙනවත්තං එවං ගවදිතබ්බං (චූළව. අට්ඨ. 362) – සඞ්ඝත්ගථගර
අනුගමොෙනත්ථාය නිසින්ගන ගහට්ඨා පටිපාටියා චතූහි නිසීදිතබ්බං. 
අනුගථගරනිසින්ගනමහාගථගරනචගහට්ඨාචතීහිනිසීදිතබ්බං.පඤ්චගම
නිසින්ගනඋපරි චතූහිනිසීදිතබ්බං.සඞ්ඝත්ගථගරනගහට්ඨාෙහරභික්ඛුස්මිං
අජ්ඣිට්ගඨපි සඞ්ඝත්ගථරගතො පට්ඨාය චතූහි නිසීදිතබ්බගමව. සගච පන
අනුගමොෙගකොභික්ඛු‘‘ගච්ඡථ, භන්ගත, ආගගමතබ්බකිච්චංනත්ථී’’තිවෙති, 
ගන්තුංවට්ටති.මහාගථගරන ‘‘ගච්ඡාම, ආවුගසො’’තිවුත්ගත ‘‘ගච්ඡථා’’ති
වෙති, එවම්පි වට්ටති. ‘‘බහිගාගම ආගගමස්සාමා’’ති ආගභොගං කත්වාපි
බහිගාමං ගන්ත්වා අත්තගනො නිස්සිතගක ‘‘තුම්ගහ තස්ස ආගමනං 
ආගගමථා’’තිවත්වාපිගන්තුං වට්ටතිගයව. සගච පනමනුස්සා අත්තගනො
රුචිගතන එගකන අනුගමොෙනං කාගරන්ති, ගනව තස්ස අනුගමොෙගතො
ආපත්ති, න ච මහාගථරස්ස භාගරො ගහොති. උපනිසින්නකථායගමව හි
මනුස්ගසසු කථාගපන්ගතසු මහාගථගරො ආපුච්ඡිතබ්ගබො, මහාගථගරන ච
අනුගමොෙනායඅජ්ඣිට්ගඨොවආගගමතබ්ගබොතිඉෙගමත්ථ ලක්ඛණන්ති. 

2949. වත්තන්ති යථාවුත්තං ආභිසමාචාරිකවත්තං. යථාහ – 
‘‘ආභිසමාචාරිකං අපරිපූගරත්වා සීලං පරිපූගරස්සතීති ගනතං ඨානං

විජ්ජතී’’ති. න වින්දතීතිනලභති. 

2950. අකනෙග්ක ොති වික්ඛිත්තත්තාගයව අසමාහිතචිත්ගතො. න ච

පස්සතීතිඤාණචක්ඛුනානපස්සති, ෙට්ඨුංසමත්ගථොනගහොතීතිඅත්ගථො. 

දුක්ඛාති ජාතිදුක්ඛාදිදුක්ඛගතො. 

2951. තස්මාතියස්මා දුක්ඛානපරිමුච්චති, තස්මා.ඔවාෙංකත්වාකිං 

විගසසං පාපුණාතීති ආහ ‘‘ඔවාදං බුද්ධකසට්ඨස්ස, ෙත්වා 

නිබ් ානකමහිතී’’ති. එහිති පාපුණිස්සති. 

වත්තක්ඛන්ධකකථාවණ්ණනා. 

භික්ඛුනික්ඛන්ධකකථාවණ්ණනා 

2952. විවරිත්වාන චීවරංඅපගනත්වා. 

2953. යං කිඤ්චි සම්පකයොක න්තියාති යං කිඤ්චි අනාචාරං

කගරොන්තියා. තකතොති ගතන අනාචාරසඞ්ඛාගතන අසද්ධම්ගමන. 

භාසන්තියාතිවාචායභාසන්තියා. 
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2954-6. දීඝන්ති එකපරික්ගඛපගතො දීඝං. විලීකවන ච පට්කටනාති

සණ්ගහහිපි විලීගවහි කතපට්ගටන. චම්මපට්කටනාති චම්මමයපට්ගටන. 

දුස්සපට්කටනාතිගසතවත්ගථන. දුස්සකවණියාතිදුස්ගසනගණ්ඨිතගවණියා. 

දුස්සවට්ටියාතිදුස්ගසනකතවට්ටියා. නඵාසුොනකමතබ් ාතිමජ්ඣිමස්ස

තනුභාවත්ථාය ගාමොරිකා විය ඵාසුලිකා න නාගමතබ්බා.  ඝනන්ති

මුත්තකරණ්පගෙසං. අට්ඨිොදිනාතිගගොජාණුට්ඨිකාදිනා. න ඝංසාකපයයාති
න ඝට්ටාගපයය. ‘‘අට්ඨිකාදිනා’’ති ඉෙං ‘‘න ඝංසාගපයයා’’ති ඉමිනා ච
‘‘ගකොට්ටාගපතී’’තිඉමිනාකිරියාපගෙනචසම්බන්ධිතබ්බං. 

2957. ‘‘කෙොට්ටාකපතී’’ති ඉෙං ‘‘හත්ථං වා’’තිආදීහි

උපගයොගන්තපගෙහි පච්ගචකං ගයොගජතබ්බං. හත්ථන්ති අග්ගබාහං. 

හත්ථකෙොච්ඡන්තිපිට්ඨිහත්ථං. පාදන්ති ජඞ්ඝං. 

2958. න මුඛං ලිම්පිතබ් න්ති ඡවිපසාෙකගරන තිලසාසපකක්කාදිනා 

අගනකවිගධන ලිම්පගනන න ලිම්පිතබ්බං. න චුණ්කණතබ් න්ති
මුඛචුණ්ණගලපනං නකාතබ්බං. මගනොසිලාය මුඛං ලඤ්ජන්තියා ආපත්ති
සියාතිගයොජනා. 

2959. අඞ් රාක ොනොතබ්ක ොතිහලිද්දිකුඞ්කුමාදීහිසරීරච්ඡවිරාගගො

න කාතබ්ගබො. අවඞ් ං න ච ොතබ් න්ති අඤ්ජනං බහි අක්ඛිගකොටියා

ගලඛංඨගපත්වානඅඤ්ජිතබ්බං. නොතබ් ං විකසසෙන්තිගණ්ඩපගෙගස
විචිත්රසණ්ඨානංවිගසසකංවත්තභඞ්ගංන කාතබ්බං. 

2960. ඔකලොෙනෙකතොති වාතපානගතො. රා ාති කාමරාගගන. 

ඔකලොකෙතුන්ති අන්තරවීථිං විගලොගකතුං, සාගලොගක න ච ඨාතබ්බන්ති
ගයොජනා. සාගලොගක ද්වාරං විවරිත්වා උපඩ්ඪකායං ෙස්ගසන්තීහි න 

ඨාතබ්බං. සනච්චන්තිනටසමජ්ජං. 

2961.  ණිෙං වුට්ඨාකපන්තියා ගවසිං වුට්ඨාගපන්තියා. 

‘‘වික්කිණන්තියා’’ති ඉෙං ‘‘සුර’’න්තිආදීහි උපගයොගන්තපගෙහි පච්ගචකං
ගයොගජතබ්බං. 

2963. න කචවුපට්ඨාකපතබ්ක ොති අත්තගනො ගවයයාවච්චං ගනව
කාරාගපතබ්ගබො. තිරච්ඡානගගතොපි ොගසො වා ොසී වා තිරච්ඡානගගතොපි

කම්මකගරොවා නකචව උපට්ඨාකපතබ්ක ො ගනවඅත්තගනොගවයයාවච්චං

කාරාගපතබ්ගබො. අපි-සද්ගෙනපගගවමනුස්සභූගතොතිදීගපති. 

2964. ‘‘සබ් නීලාදි’’න්තිඉමිනා– 

‘‘සබ්බනීලකමඤ්ගජට්ඨ-කණ්හගලොහිතපීතගක; 
මහානාමමහාරඞ්ග-රත්ගතසූ’’ති.(වි.වි.598) – 
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වුත්තානි අක්පියචීවරානි සඞ්ගහිතානි. ‘‘නමතකං නාම එළකගලොගමහි 
කතංඅවායිමංචම්මඛණ්ඩපරිගභොගගනපරිභුඤ්ජිතබ්බ’’න්ති (චූළව.අට්ඨ.

264) අට්ඨෙථාය වුත්තත්තා,  ණ්ඨිපකද ච ‘‘සන්ථරණසදිගසොපිගලොතිකාහි
කගතො පරික්ඛාරවිගසගසො’’ති වුත්තත්තා ච නිපජ්ජාය පරිභුඤ්ජිතබ්ගබො

පරික්ඛාරවිගසගසො නමතෙං නාම. 

2965. ඡන්නම්පි පුරිසබයඤ්ජනං‘‘එත්ථා’’තිචින්ගතත්වා රාගචිත්ගතන

ඔගලොගකන්තියාදුක්කටංගහොති. සබ් න්ති වුත්ත්පකාරංසබ්බං. 

2966. භික්ඛුං දූරගතොව පස්සිත්වා තස්ස භික්ඛුගනො දූරගතො
ඔක්කමිත්වාන මග්ගගොොතබ්ගබොතිගයොජනා. 

2967. භික්ඛං චරන්තියා භික්ඛුනියා භික්ඛුං පස්සිත්වා පන ගයන 

භික්ඛාය චරති, තං පත්තං නීහරිත්වා උපරි ඡාගෙත්වා ඨිතං සඞ්ඝාටිචීවරං

අපගනත්වා උක්කුජ් ං උද්ධංමුඛං කත්වා භික්ඛුගනො ෙස්ගසතබ්බන්ති 
ගයොජනා. 

2968. උතුනීනං භික්ඛුනීනං උතුොකල සඤ්ජාතපු්ගඵ කාගල 

සංකවල්ලිෙං ොතුං කච්ඡං බන්ධිතුං මගහසිනා කටිසුත්තකං
අනුඤ්ඤාතන්තිගයොජනා, ඉමිනා අඤ්ඤස්මිංකාගලකටිසුත්තකංබන්ධිතුං
න වට්ටතීති දීගපති. යථාහ – ‘‘න, භික්ඛගව, භික්ඛුනියා සබ්බකාලං
කටිසුත්තකං ධාගරතබ්බං, යා ධාගරයය, ආපත්ති දුක්කටස්ස. අනුජානාමි, 
භික්ඛගව, උතුනියාකටිසුත්තක’’න්ති(චූළව.422). 

2969. ඉත්ථිකපොසයුතන්ති ඉත්ථීහි වා පුරිගසහි වා ඉත්ථිපුරිගසහි වා 

යුත්තං.ඉත්ථිගපොසයුත්තංහත්ථවට්ටකගමවවා. පාටඞ්කීති පටගපොට්ටලිකං. 

2970.  රධම්කමති සඞ්ඝාදිගසගස. මානත්තන්ති පක්ඛමානත්තං. 

සම්මන්නිත්වාතිඤත්තිදුතියායකම්මවාචාය සම්මන්නිත්වා. 

2971. යස්සා ඉත්ථියා පබ්බජිතකාගල ගබ්ගභො වුට්ඨාති විජායති යදි, 

පුත්ගතො ගච, තස්සාපි ොරකමාතු යාව ගසො ොරගකො විඤ්ඤුතං පාපුණාති, 
යාවඛාදිතුං, භුඤ්ජිතුං, නහායිතුඤ්චඅත්තගනොධම්මතායසක්ගකොති, තාව 
දුතියාභික්ඛුනීතථාසම්මන්නිත්වාොතබ්බාතිගයොජනා. 

2972. සා පන මාතා භික්ඛුනී අත්තගනො පුත්තං පාගයතුං, ගභොගජතුං, 
මණ්ගඩතුං, උගරකත්වාසයිතුඤ්චලභතීති ගයොජනා. 

2973. දුතියිොය භික්ඛුනියා ොරගකන සහකසයයං ඨගපත්වා යථා

අඤ්ගඤසු පුරිගසසු වත්තිතබ් ං පටිපජ්ජිතබ්බං, තථා එව තස්මිං ොරගක
වත්තිතබ්බන්ති ගයොජනා. 
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2974. විබ්භකමකනවාතිඅත්තගනොරුචියාගසතවත්ථානංගහගණගනව.
යථාහ – ‘‘යස්මා සා විබ්භන්තා අත්තගනො රුචියා ඛන්තියා ඔොතානි 
වත්ථානිනිවත්ථා, තස්මාගයවසාඅභික්ඛුනී, නසික්ඛාපච්චක්ඛාගනනා’’ති

(චූළව. අට්ඨ.434). ඉධාතිඉමස්මිංසාසගන. 

2975.  තායාති එත්ථ ‘‘සකාවාසා’’ති ගසගසො. යථාහ – ‘‘යා සා, 
භික්ඛගව, භික්ඛුනී සකාවාසා තිත්ථායතනං සඞ්කන්තා, සා ආගතා න
උපසම්පාගෙතබ්බා’’ති. න ගකවලං න උපසම්පාගෙතබ්බා, පබ්බජ්ජම්පි න
ලභති.ඔොතානිගගහත්වාවිබ්භන්තාපන පබ්බජ්ජාමත්තංලභති. 

2976. වන්දනන්ති පාගෙ සම්බාගහත්වා වන්ෙනං. සාදිතුං වට්ටතීති
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛගව, සාදිතු’’න්ති(චූළව.434) අනුඤ්ඤාතත්තා වට්ටති.
තගත්රගක ආචරියා ‘‘සගච එකගතො වා උභගතො වා අවස්සුතා ගහොන්ති
සාරත්තා, යථාවත්ථුකගමවා’’ති වෙන්ති. එගක ආචරියා ‘‘නත්ථි එත්ථ
ආපත්තී’’ති වෙන්තීති එවං ආචරියවාෙං ෙස්ගසත්වා ‘‘ඉෙං ඔදිස්ස

අනුඤ්ඤාතං වට්ටතී’’ති අට්ඨෙථාසු වුත්තං, තං පමාණං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛගව, සාදිතු’’න්ති(චූළව.434) හිවචගනගනවක්පියං. 

2977. යාය කායචිවච්චකුටියාවච්ගචොනකාතබ්ගබො, ගහට්ඨාවිවගට

උද්ධං පටිච්ඡන්ගන පන වච්චං කාතුං වට්ටති. කහට්ඨා විවකට උපරි

පටිච්ඡන්කනති අට්ඨෙථායං ‘‘සගච කූගපො ඛගතො ගහොති, උපරි පන
පෙරමත්තගමවසබ්බදිසාසු පඤ්ඤායති, එවරූගපපිවට්ටතී’’ති(චූළව.අට්ඨ.
435) වුත්තං. 

2978. සබ් ත්ථාති භික්ඛුනිඋපස්සයඅන්තරඝරාදිසබ්බට්ඨාගනසු. 

ගිලානායාති යස්සා විනා පල්ලඞ්කං න ඵාසු ගහොති. අඩ්ඪපල්ලඞ්ෙන්ති
එකපාෙං ආභුජිත්වා කතපල්ලඞ්කං. ගසො එකං පණ්හිං ඌරුමූලාසන්නං
කත්වාඉතරංදූගරකත්වා ආභුජිතපල්ලඞ්ගකොනාම. 

2979. නරතිත්කථතිපුරිසානංනහානතිත්ගථ.යථාහ– ‘‘න, භික්ඛගව, 
භික්ඛුනියාපුරිසතිත්ගථනහායිතබ්බං, යානහාගයයය, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 
අනුජානාමි, භික්ඛගව, මහිලාතිත්ගථනහායිතු’’න්ති(චූළව.436). 

2980. යා සමණී ගන්ධචුණ්ගණන වා වාසිතමත්තියා වාසිතකාය
මත්තිකාය වා පටිගසොගත වා න්හාගයයය, තස්සා ආපත්ති දුක්කටන්ති

ගයොජනා. වාසිතවිගසසගනන අවාසිතා වට්ටතීති දීගපති. යථාහ – 
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛගව, පකතිමත්තික’’න්ති(චූළව.436). 

2981. අභුත්වාති එත්ථ ආමිසඅග්ගං ගහණමත්තම්පි අකත්වා, 
පත්තචීවරං කතිපයදිවසානිපි අපරිභුඤ්ජිත්වාති අත්ගථො. සගච අස්පායං, 
සබ්බම්පිඅපගනතුං වට්ටති. 
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2982. අනුපසම්පන්ගන අසන්ගත සබ් ං භික්ඛූහි පටිග්ගහිතං වා 
අ්පටිග්ගහිතං වා සන්නිධිකතං වා සබ්බං අජ්ගඣොහරණීයං භික්ඛූහි

පටිග්ගහාගපත්වා පරිභුඤ්ජිතුංභික්ඛුනීනංවට්ටතීතිගයොජනා. ‘‘භික්ඛුනීනං 

වට්ටතී’’ති ඉෙං පකරණවගසන වුත්තං. භික්ඛුනීහිපි පටිග්ගහාගපත්වා 
භික්ඛූනම්පිතථාවිධංපරිභුඤ්ජිතුංවට්ටති.යථාහ– ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛගව, 
භික්ඛූනං සන්නිධිං භික්ඛුනීහි පටිග්ගාහාගපත්වා පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති (චූළව. 
421). 

භික්ඛුනික්ඛන්ධකකථාවණ්ණනා. 

ඉතිවිනයත්ථසාරසන්දීපනියාවිනයවිනිච්ඡයවණ්ණනාය 

ඛන්ධකකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චතුබ්බිධකම්මකථාවණ්ණනා 

2983. අපගලොකනසඤ්ඤිතං කම්මං, ඤත්තිකම්මං, ඤත්තිදුතියකම්මං, 
ඤත්තිචතුත්ථකම්මන්ති ඉමානි චත්තාරි කම්මානීති ගයොජනා. තත්ථ 

චත්තාරීති ගණනපරිච්ගඡගෙො. ඉමානීති අනන්තරගමව වක්ඛමානත්තා

ආසන්නපච්චක්ඛවචනං. ෙම්මානීති පරිච්ඡින්නකම්මනිෙස්සනං. 

‘‘අපකලොෙනසඅඤත’’න්තිආදිගතසංසරූපෙස්සනං. 

තත්රායංසඞ්ගඛපගතොවිනිච්ඡගයො(චූළව.අට්ඨ.215; පරි.අට්ඨ. 482) – 

අපකලොෙනෙම්මං නාම සීමට්ඨකසඞ්ඝං ගසොගධත්වා ඡන්ොරහානං ඡන්ෙං
ආහරිත්වා සමග්ගස්ස සඞ්ඝස්ස අනුමතියා තං තං වත්ථුං කිත්ගතත්වා
‘‘රුච්චති සඞ්ඝස්සා’’ති තික්ඛත්තුං සාගවත්වා කත්තබ්බං කම්මං වුච්චති. 

ඤත්තිෙම්මං නාමවුත්තනගයගනවසමග්ගස්ස සඞ්ඝස්සඅනුමතියාඑකාය

ඤත්තියා කත්තබ්බං කම්මං. ඤත්තිදුතියෙම්මං නාම වුත්තනගයගනව
සමග්ගස්සසඞ්ඝස්ස අනුමතියාඑකායඤත්තියා, එකායචඅනුස්සාවනායාති

එවංඤත්තිදුතියායඅනුස්සාවනාය කත්තබ්බංකම්මං. ඤත්තිචතුත්ථෙම්මං 
නාමවුත්තනගයගනව සමග්ගස්සසඞ්ඝස්සඅනුමතියාඑකායඤත්තියා, තීහි
ච අනුස්සාවනාහීති එවං ඤත්තිචතුත්ථාහි තීහි අනුස්සාවනාහි කත්තබ්බං

කම්මං. ඤත්ති දුතියා යස්ස අනුස්සාවනස්ස තං ඤත්තිදුතියං, ගතන

කත්තබ්බං කම්මං ඤත්තිදුතියෙම්මං. ඤත්ති චතුත්ථා යස්ස 

අනුස්සාවනත්තයස්ස තං ඤත්තිචතුත්ථං, ගතන කාතබ්බං කම්මං 

ඤත්තිචතුත්ථෙම්මං. 

2984-7. ගතසං ඨානවගසන ගභෙං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘අපකලොෙනෙම්ම’’න්තිආදි. නවන්නං ඨානානං සමාහාගරො නවට්ඨානං, 

‘‘ගච්ඡතී’’ති ඉමිනා සම්බන්ගධො. ඤත්තිෙම්මන්ති

ගමනකිරියාකත්තුනිෙස්සනං. නවට්ඨානන්ති කම්මනිෙස්සනං. දුතියන්ති

ඤත්තිදුතියකම්මං. සත්ත ඨානානිගච්ඡතීතිගයොජනා. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 
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ඉොනිතං ඨානගභෙං සරූපගතො ෙස්ගසතුමාහ ‘‘නිස්සාරණඤ්චා’’තිආදි.
නිස්සාරණාදි කම්මවිගසසානං සඤ්ඤා. අපගලොකනකම්මඤ්හි
නිස්සාරණං…ගප.… පඤ්චමං කම්මලක්ඛණන්ති ඉමානි පඤ්ච ඨානානි 
ගච්ඡතීතිගයොජනා. 

එවං නාමවගසන ෙස්සිතානි නිස්සාරණාදීනි අත්ථගතො විභජිත්වා 

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘නිස්සාරණඤ්චා’’තිආදි. සමණුද්කදසකතොති
කණ්ටකසාමගණරගතො නිස්සාරණඤ්ච ඔසාරණඤ්ච වගෙති ගයොජනා.
තත්ථකණ්ටකසාමගණරස්සනිස්සාරණාතාදිසානංගයවසම්මාවත්තංදිස්වා
පගවසනා ‘‘ඔසාරණා’’තිගවදිතබ්බා. 

පබ්  න්කතන ගහතුභූගතන භණ්ඩුෙං භණ්ඩුකම්මපුච්ඡනං වගෙයයාති

අත්ගථො. පබ්බජ්ජාගපක්ඛස්ස ගකසච්ගඡෙනපුච්ඡනං භණ්ඩුෙම්මං නාම. 

ඡන්කනන ගහතුභූගතන බ්රහ්මදණ්ඩෙං කම්මං වගෙති ගයොජනා. 

තථාරූපස්සාති ඡන්නසදිසස්ස මුඛරස්ස භික්ඛූ දුරුත්තවචගනන 

ඝට්ගටන්තස්ස. ොතබ්ක ොති ‘‘භන්ගත, ඉත්ථන්නාගමො භික්ඛු මුඛගරො
භික්ඛූදුරුත්තවචගනහිඝට්ගටන්ගතොවිහරති, ගසොභික්ඛුයංඉච්ගඡයය, තං 
වගෙයය.භික්ඛූහිඉත්ථන්නාගමොභික්ඛුගනවවත්තබ්ගබො, නඔවදිතබ්ගබො, 
න අනුසාසිතබ්ගබො. සඞ්ඝං, භන්ගත, පුච්ඡාමි ‘ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුගනො 
බ්රහ්මෙණ්ඩස්ස ොනං රුච්චති සඞ්ඝස්සා’ති. දුතියම්පි පුච්ඡාමි… තතියම්පි 
පුච්ඡාමි‘ඉත්ථන්නාමස්ස, භන්ගත, භික්ඛුගනොබ්රහ්මෙණ්ඩස්සොනංරුච්චති 
සඞ්ඝස්සා’’ති(පරි.අට්ඨ.495-496) එවංබ්රහ්මෙණ්ගඩොකාතබ්ගබො. 

2988-9. ‘‘ආපුච්ඡිත්වානා’’ති පුබ්බකිරියාය ‘‘ගහිතායා’’ති අපරකිරියා

අජ්ඣාහරිතබ්බා, ‘‘රචියා’’ති එතස්ස විගසසනං. කදතීති එත්ථ 
‘‘අච්ඡින්නචීවරාදීන’’න්ති ගසගසො. සබ්ගබො සඞ්ගඝො සන්නිපතිත්වාන 

සබ් කසො සබ්ගබ සීමට්ගඨ ආගතාගගත භික්ඛූ ආපුච්ඡිත්වාන 
‘‘ඉත්ථන්නාගමන පරික්ඛාගරන භවිතබ්බං, රුච්චති තස්ස ොන’’න්ති විසුං
පුච්ඡිත්වා ගහිතාය භික්ඛූනං රුචියා තික්ඛත්තුං අපගලොගකත්වා
චීවරාදිපරික්ඛාරංඅච්ඡින්නචීවරාදීනංගෙති, යංඑවංභූතංසඞ්ඝස්ස ොනං, තං 

තස්ස අපගලොකනකම්මස්සකම්මලක්ඛණංගහොතීතිගයොජනා. ලක්ඛීයතීති 

ලක්ඛණං, කම්මගමවලක්ඛණං, නනිස්සාරණාදීනීති ෙම්මලක්ඛණං. 

2990-1. එවං අපගලොකනකම්මස්ස පඤ්ච ඨානානි
උද්ගෙසනිද්ගෙසවගසන ෙස්ගසත්වා ඉොනි ඤත්තිකම්මස්ස කම්මලක්ඛණං

තාව ෙස්ගසතුමාහ ‘‘නිස්සාරණ’’න්තිආදි. ඉති ‘‘ඤත්තියා නව ඨානානී’’ති
අයමුද්ගෙගසොවක්ඛමාගනන‘‘විනිච්ඡගය’’තිආදිනිද්ගෙගසගනව විභාවීයති. 

2992. විනිච්ඡකයතිඋබ්බාහිකවිනිච්ඡගය. අසම්පත්කතතිනිට්ඨංඅගගත. 

කථරස්සාති ධම්මකථිකස්ස. ගතගනවාහ ‘‘අවිනයඤ්ඤුකනො’’ති. තස්ස 
‘‘සුණන්තු ගම ආයස්මන්තා, අයං ඉත්ථන්නාගමො භික්ඛු ධම්මකථිගකො, 
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ඉමස්ස ගනව සුත්තං ආගච්ඡති, ගනො සුත්තවිභඞ්ගගො, ගසො අත්ථං 
අසල්ලක්ගඛත්වා බයඤ්ජනච්ඡායාය අත්ථං පටිබාහති, යොයස්මන්තානං
පත්තකල්ලං, ඉත්ථන්නාමංභික්ඛුංවුට්ඨාගපත්වාඅවගසසාඉමංඅධිකරණං
වූපසගමයයාමා’’ති (චූළව. 233) එවං උබ්බාහිකවිනිච්ඡගය ධම්මකථිකස්ස
භික්ඛුගනො යා නිස්සරණා වුත්තා, සා ඤත්තිකම්ගම ‘‘නිස්සාරණා’’ති
වුත්තාතිගයොජනා. 

2993-4. උපසම්පදාකපක්ඛස්ස ‘‘සුණාතු ගම, භන්ගත සඞ්ගඝො, 
ඉත්ථන්නාගමො ඉත්ථන්නාමස්ස ආයස්මගතො උපසම්පොගපක්ගඛො, 
අනුසිට්ගඨො ගසො මයා, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, ඉත්ථන්නාගමො 
ආගච්ගඡයයාති.ආගච්ඡාහී’’ති(මහාව.126) වචනපටිසංයුත්තස්සසඞ්ඝස්ස 
සම්මුඛානයනං, සාඔසාරණානාම.‘‘ආගච්ඡඔසාරණා’’තිපෙච්ගඡගෙො. 

උකපොසථවකසනාපි, පවාරණාවකසනාපි. ඤත්තියා ඨපිතත්තාති
‘‘සුණාතුගම, භන්ගතසඞ්ගඝො, අජ්ජුගපොසගථො පන්නරගසො, යදි සඞ්ඝස්ස
පත්තකල්ලං, සඞ්ගඝො උගපොසථංකගරයය’’ (මහාව. 134), ‘‘සුණාතු ගම, 
භන්ගත සඞ්ගඝො, අජ්ජ පවාරණා පන්නරසී, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, 
සඞ්ගඝො පවාගරයයා’’ති (මහාව. 210) උගපොසථපවාරණාවගසනඤත්තියා
ඨපිතත්තාඋගපොසගථො, පවාරණාවාතිඉමානිද්ගව ඤත්තිකම්මානි. 

‘‘උපසම්පදාකපක්ඛඤ්හි, අනුසාකසයයහන්ති චා’’ති ඉමිනා ‘‘සුණාතු
ගම, භන්ගත සඞ්ගඝො, ඉත්ථන්නාගමො ඉත්ථන්නාමස්ස ආයස්මගතො
උපසම්පොගපක්ගඛො, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, අහං ඉත්ථන්නාමං 
අනුසාගසයය’’න්ති(මහාව.126) අයංඑකාඤත්තිගහිතා. 

2995. ‘‘ඉත්ථන්නාමමහං භික්ඛුං, පුච්කඡයයං විනයන්ති චා’’ති ඉමිනා 
‘‘සුණාතු ගම, භන්ගත සඞ්ගඝො, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, අහං
ඉත්ථන්නාමංවිනයං පුච්ගඡයය’’න්ති(මහාව.151) අයංඑකාඤත්තිගහිතා. 

එවමාදීති ආදි-සද්ගෙන ‘‘යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, ඉත්ථන්නාගමො
ඉත්ථන්නාමං අනුසාගසයයා’’ති, ‘‘යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, අහං
ඉත්ථන්නාමං අන්තරායිගක ධම්ගම පුච්ගඡයය’’න්ති (මහාව. 126), ‘‘යදි
සඞ්ඝස්සපත්තකල්ලං, ඉත්ථන්නාගමොඉත්ථන්නාමංඅන්තරායිගකධම්ගම 
පුච්ගඡයයා’’ති, ‘‘යදිසඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, ඉත්ථන්නාගමො ඉත්ථන්නාමං
විනයං පුච්ගඡයයා’’ති (මහාව. 151), ‘‘යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, අහං
ඉත්ථන්නාගමන විනයං පුට්ගඨො විස්සජ්ගජයය’’න්ති (මහාව. 152), ‘‘යදි 
සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, ඉත්ථන්නාගමො ඉත්ථන්නාගමන විනයං පුට්ගඨො 
විස්සජ්ගජයයා’’ති – (මහාව. 152) ඉමා ඡඤත්තිගයො ගහිතා. එවං පුරිමා

ද්ගව, ඉමාච ඡාති එදිසා ඉමාඅට්ඨඤත්තිගයො‘‘සම්මුතී’’තිවුත්තා. 

2996. නිස්සට්ඨචීවරාදීනංදානන්ති‘‘සුණාතුගම, භන්ගතසඞ්ගඝො, ඉෙං 
චීවරං ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුගනො නිස්සග්ගියං සඞ්ඝස්ස නිස්සට්ඨං, යදි 
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සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්ගඝො ඉමං චීවරං ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුගනො 
ෙගෙයයා’’ති (පාරා. 464) එවං නිස්සට්ඨචීවරපත්තාදීනං ොනං ‘‘ොන’’න්ති

වුච්චති. ආපත්තීනං පටිග් ාකහොති ‘‘සුණාතු ගම, භන්ගත සඞ්ගඝො, අයං
ඉත්ථන්නාගමො භික්ඛුආපත්තිං සරති විවරතිඋත්තානිං කගරොති ගෙගසති, 
යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, අහං ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුගනො ආපත්තිං 
පටිග්ගණ්ගහයය’’න්ති(චූළව.239), ‘‘යොයස්මන්තානංපත්තකල්ලං, අහං 
ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුගනොආපත්තිං පටිග්ගණ්ගහයය’’න්ති (චූළව. 239). 
ගතන වත්තබ්ගබො ‘‘පස්සසී’’ති. ‘‘ආම පස්සාමී’’ති. ‘‘ආයතිං
සංවගරයයාසී’’ති.එවං ආපත්තීනංපටිග්ගාගහො‘‘පටිග්ගාගහො’’තිවුච්චති. 

2997. පවාරක්ෙඩ්ඪනාති පවාරණුක්කඩ්ඪනා. ගාථාබන්ධවගසනණ-

කාරගලොගපො. අථ වා පවාරණං පවාගරොති පවාරණ-සද්ෙපරියාගයො පවාර-

සද්ගෙො. ‘‘ඉමං උකපොසථංෙත්වා, ොකෙ පවාරයාමී’’ති ඉමිනා ‘‘සුණන්තු
ගම ආයස්මන්තා ආවාසිකා, යොයස්මන්තානං පත්තකල්ලං, ඉොනි
උගපොසථං කගරයයාම, පාතිගමොක්ඛං උද්දිගසයයාම, ආගගම කාගළ
පවාගරයයාමා’’ති(මහාව.240) අයංඤත්ති උපලක්ඛණගතොෙස්සිතා.එවං

කතපවාරණා ‘‘පච්චුක්කඩ්ඪනා’’ති මතා. එත්ථ ච ොකෙති
පුබ්බකත්තිකමාසස්ස කාළපක්ඛුගපොසගථ. ඉමිනා ච ‘‘ආගගම ජුණ්ගහ

පවාගරයයාමා’’ති අයං ඤත්ති ච උපලක්ඛිතා. ජුණ්කහති
අපරකත්තිකජුණ්හපක්ඛඋගපොසගථ. 

2998. තිණවත්ථාරකෙති තිණවත්ථාරකසමගථ. සබ් පඨමා ඤත්තීති

සබ්බසඞ්ගාහිකාඤත්තිවුච්චති. ඉතරා චාතිඋභයපක්ගඛපච්ගචකංඨපිතා

ද්ගවඤත්තිගයොචාතිඑවංතිධාපවත්තං එතං ඤත්තිකම්මංකම්මලක්ඛණං 

ඉති එවං වුත්තනගයන ‘‘විනිච්ඡගය’’තිආදිනා ඤත්තියා නව ඨානානි
ගවදිතබ්බානීතිගයොජනා. 

2999-3000. එවං ඤත්තිකම්ගම නව ඨානානි ෙස්ගසත්වා ඉොනි 
ඤත්තිදුතියකම්ගම සත්ත ඨානානි ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘ඤත්තිදුතියෙම්මම්පී’’තිආදි. ‘‘ඤත්තිදුතියෙම්ම’’න්තිආදිකාඋද්ගෙසගාථා
උත්තානත්ථාව. 

නිද්ගෙගස පත්තනික්කුජ් නාදීති ආදි-සද්ගෙනපත්තුක්කුජ්ජනංගහිතං. 

නිස්සාකරොසාරණා මතාති ‘‘නිස්සාරණා, ඔසාරණා’’ති ච මතා. තත්ථ 
භික්ඛූනං අලාභාය පරිසක්කනාදිගකහි අට්ඨහි අඞ්ගගහි සමන්නාගතස්ස
උපාසකස්ස සඞ්ගඝන අසම්ගභොගකරණත්ථං පත්තනික්කුජ්ජනවගසන
නිස්සාරණා ච තස්ගසව සම්මා වත්තන්තස්ස පත්තුක්කුජ්ජනවගසන

ඔසාරණාච ගවදිතබ්බා.සාඛුද්ෙකවත්ථුක්ඛන්ධගක වඩ්ඪලිච්ඡවිවත්ථුස්මිං 
(චූළව.265) වුත්තා. 
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3001. සීමාදිසම්මුති සම්මුතිනාම. සා පඤ්චදසධා මතාති සීමාසම්මුති
තිචීවගරනඅවි්පවාසසම්මුති සන්ථතසම්මුති භත්තුද්ගෙසක
ගසනාසනග්ගාහාපකභණ්ඩාගාරිකචීවරපටිග්ගාහකයාගුභාජකඵලභාජක 
ඛජ්ජභාජක අ්පමත්තකවිස්සජ්ජක සාටියග්ගාහාපක පත්තග්ගාහාපක
ආරාමිකගපසක සාමගණරගපසකසම්මුතීති එවං සා සම්මුති පඤ්චෙසවිධා 

මතාති අත්ගථො. කථිනස්ස වත්ථං, තස්ස. මගතොගයව මතකෙො, මතකස්ස

වාගසො මතකවාගසො, තස්ස මතෙවාසකසො, මතකචීවරස්ස. 

3002. ආනිසංසගඛත්තභූතපඤ්චමාසබ්භන්තගරගයව උබ්භාගරො 

අන්තරබ්භාකරො. කුටිවත්ථුස්ස, විහාරස්ස වත්ථුගනො ච ගෙසනා ගෙසනා
නාමාතිගයොජනා. 

3003. තිණවත්ථාරගක ද්වින්නං පක්ඛානං සාධාරණවගසන
ඨගපතබ්බඤත්ති ච පච්ඡා පක්ඛද්වගය විසුං විසුං ඨගපතබ්බා ද්ගව
ඤත්තිගයොචාතිතිස්ගසොඤත්තිගයොකම්මවාචායඅභාගවන ඤත්තිකම්ගම
‘‘කම්මලක්ඛණ’’න්ති ෙස්සිතා, පච්ඡා විසුං විසුං ද්වීසු පක්ගඛසු වත්තබ්බා
ද්ගව ඤත්තිදුතියකම්මවාචා ඤත්තිදුතියකම්ගම ‘‘කම්මලක්ඛණ’’න්ති 

ෙස්සිතාති තං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘තිණවත්ථාරකෙ ෙම්කම’’ති. 

‘‘කමොහාකරොපනතාදිසූ’’ති ඉමිනා පාචිත්තිගයසු 
ෙස්සිතගමොහාගරොපනකම්මඤ්ච අඤ්ඤවාෙකවිගහසකාගරොපනකම්මාදිඤ්ච

සඞ්ගණ්හාති. එත්ථාති ඉමස්මිං ඤත්තිදුතියකම්ගම. කම්මලක්ඛණගමව 

ෙම්මලක්ඛණතා. 

3004-5. ඉති එවං යථාවුත්තනගයන ඉකම සත්ත ඨානගභො
ඤත්තිදුතියකම්මස්ස. එවං ඤත්තිදුතියකම්ගම සත්ත ඨානානි ෙස්ගසත්වා 

ඤත්තිචතුත්ථකම්ගමඨානගභෙංෙස්ගසතුමාහ ‘‘තථා’’තිආදි. 

3006. තජ් නාදීනන්ති ආදි-සද්ගෙන නියස්සාදීනං ගහණං. කතසං 

සත්තන්නංකම්මානං. පස්සද්ධි වූපසගමො. 

3007. ‘‘භික්ඛුනීනං ඔවාකදො’’ති භික්ඛුගනොවාෙකසම්මුති ඵලූපචාගරන
වුත්තා. 

3008-9. මූලපටික්ෙස්කසො මූලාය පටිකස්සනා, ගාථාබන්ධවගසනක-

කාරස්සද්ගවභාගවො. උක්ඛිත්තස්සානුවත්තිොතිඋක්ඛිත්තානුවත්තිකාඑකා 
යාවතතියකා, අට්ඨ සඞ්ඝාදිගසසා, අරිට්ගඨො චණ්ඩකාළී ච ද්ගව, ඉගම

එකාෙස යාවතතියකා භවන්ති. ඉකමසං වසාති උක්ඛිත්තානුවත්තිකාදීනි 
පුග්ගලාධිට්ඨාගනන වුත්තානි, ඉගමසං සමනුභාසනකම්මානං වගසන. 

දකසොතිඑකාෙස. 
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3011. එවං චතුන්නම්පි කම්මානං ඨානගභෙං ෙස්ගසත්වා අන්වයගතො, 
බයතිගරකගතො ච කාතබ්බ්පකාරං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘අපකලොෙනෙම්මඤ්චා’’තිආදි. ඤත්තියාපි න කාරගය, ඤත්තිදුතිගයනපි
නකාරගයතිගයොජනා. 

3012. අපගලොකනකම්ගම වුත්තලක්ඛගණන ඤත්තිකම්මාදීනම්පි
කාතබ්බ්පකාගරො සක්කා විඤ්ඤාතුන්ති තං අෙස්ගසත්වා
ඤත්තිදුතියකම්ගම ලබ්භමානවිගසසං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘ඤත්තිදුතියෙම්මානී’’තිආදි. අපගලොගකත්වා කාතබ්බානි ලහුකානිපි

ඤත්තිදුතියකම්මානි අත්ථීති ගයොජනා. තානි පනකතමානීතිආහ ‘‘සබ් ා

සම්මුතිකයො සියු’’න්ති. එත්ථ සීමාසම්මුතිං විනා ගසසා 
තිචීවගරනඅවි්පවාසසම්මුතිආෙගයොසබ්බාපිසම්මුතිගයොතිඅත්ගථො. 

3013. කසසානීතියථාවුත්ගතහිගසසානිසීමාසම්මුතිආදීනිඡකම්මානි. 

න වට්ටතීති න වට්ටන්ති, ගාථාබන්ධවගසන න-කාරගලොගපො. යථාහ 
‘‘සීමාසම්මුති, සීමාසමූහනනං, කථිනොනං, කථිනුද්ධාගරො, 
කුටිවත්ථුගෙසනා, විහාරවත්ථුගෙසනාති ඉමානි ඡ කම්මානි ගරුකානි
අපගලොගකත්වා කාතුං න වට්ටන්ති, ඤත්තිදුතියකම්මවාචං සාගවත්වාව 

කාතබ්බානී’’ති (පරි. අට්ඨ. 482). ‘‘අපකලොකෙත්වා ොතුං පන න

වට්ටතී’’ති ඉෙං නිෙස්සනමත්තං, ඤත්තිචතුත්ථකම්මවගසනාපි කාතුං න

වට්ටන්ගතව. ගතගනවාහ ‘‘යථාවුත්තනකයකනව, කතන කතකනව

ොරකය’’ති, ගයො ගයො නගයො තං තං කම්මං කාතුං වුත්ගතො, ගතගනව
ගතගනවනගයනාතිඅත්ගථො. 

චතුබ්බිධකම්මකථාවණ්ණනා. 

කම්මවිපත්තිකථාවණ්ණනා 

3014. කම්මානං විපත්තියා ෙස්සිතාය සම්පත්තිපි බයතිගරකගතො

විඤ්ඤායතීති කම්මවිපත්තිං තාව ෙස්ගසතුමාහ ‘‘වත්ථුකතො’’තිආදි. වසති 

එත්ථ කම්මසඞ්ඛාතං ඵලං තොයත්තවුත්තිතායාති වත්ථු, කම්මස්ස

පධානකාරණං, තගතො වත්ථුකතො ච. අනුස්සාවනසීමකතොතිඅනුස්සාවනගතො, 

සීමගතොච. පඤ්කචවාති එවකාගරනකම්මගෙොසානංඑතංපරමතං ෙස්ගසති. 

3015. යථානික්ඛිත්තකම්මගෙොසමාතිකානුක්කගම කම්මවිපත්තිං

විභජිත්වා ෙස්ගසතුමාහ ‘‘සම්මුඛා’’තිආදි.
සඞ්ඝධම්මවිනයපුග්ගලසම්මුඛාසඞ්ඛාතං චතුබ්බිධං සම්මුඛාවිනයං

උපගනත්වාකාතබ්බංකම්මං සම්මුඛාෙරණීයං නාම. 

තත්ථයාවතිකාභික්ඛූකම්මපත්තා, ගතආගතාගහොන්ති, ඡන්ොරහානං
ඡන්ගෙො ආහගටො ගහොති, සම්මුඛීභූතා න පටික්ගකොසන්ති, අයං 

සඞ්ඝසම්මුඛතා. ගයන ධම්ගමන ගයන විනගයන ගයන සත්ථුසාසගනන



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 
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සඞ්ගඝො තං කම්මං කගරොති, අයං ධම්මසම්මුඛතා, විනයසම්මුඛතා. තත්ථ 

ධම්කමොති භූතං වත්ථු. විනකයොති ගචොෙනා ගචව සාරණා ච. සත්ථුසාසනං 
නාමඤත්තිසම්පො ගචව අනුස්සාවනසම්පො ච. යස්ස සඞ්ගඝො තංකම්මං

කගරොති, තස්ස සම්මුඛභාගවො පුග් ලසම්මුඛතා. එවං චතුබ්බිගධන 

සම්මුඛාවිනගයන යං සඞ්ඝකම්මං ‘‘කරණීය’’න්ති වුත්තං, තං අසම්මුඛා

ෙකරොති චතුබ්බිධලක්ඛණගතො එකම්පි පරිහාගපත්වා කගරොති, තං කම්මං 

වත්ථුවිපන්නං සම්මුඛාවිනයසඞ්ඛාගතන වත්ථුනා ගවකල්ලං 
‘‘අධම්මකම්ම’’න්තිපවුච්චතීතිගයොජනා. 

3016-8. එවං සම්මුඛාකරණීගය වත්ථුගතො කම්මවිපත්තිං ෙස්ගසත්වා

අසම්මුඛාකරණීයංවිභජිත්වා ෙස්ගසතුමාහ ‘‘අසම්මුඛා’’තිආදි. 

ගෙවෙත්තස්ස කතං පොසනීයෙම්මඤ්ච. ගසක්ඛසම්මුති
උම්මත්තකසම්මුතීති ගයොජනා. අවන්දියකම්මං පුග්ගලසීගසන 

‘‘අවන්දිකයො’’ති වුත්තං. අඩ්ඪකාසියා ගණිකාය අනුඤ්ඤාතා දූගතන 

උපසම්පො දූතූපසම්පදා. ඉතිඉමානිඅට්ඨකම්මානි ඨගපත්වානගසසානිපන 

සබ් කසො සබ්බානි කම්මානි ‘‘සම්මුඛාකරණීයානී’’ති ගසොභනගමනාදීහි 

සු කතො සත්ථා අබ්් වි කගථසීතිගයොජනා. 

3019-20. එවං වත්ථුගතො කම්මවිපත්තිං ෙස්ගසත්වා ඤත්තිගතො

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘ඤත්තිකතො’’තිආදි. විපජ් නනයාති විනයවිපජ්ජනක්කමා. 

වත්ථුං න පරාමසතීති යස්ස උපසම්පොදිකම්මං කගරොති, තංන පරාමසති
තස්ස නාමං න ගණ්හාති. ‘‘සුණාතු ගම, භන්ගත සඞ්ගඝො, අයං
ධම්මරක්ඛිගතො ආයස්මගතො බුද්ධරක්ඛිතස්ස උපසම්පොගපක්ගඛො’’ති 
වත්තබ්ගබ ‘‘සුණාතු ගම, භන්ගත සඞ්ගඝො, ආයස්මගතො බුද්ධරක්ඛිතස්ස 
උපසම්පොගපක්ගඛො’’තිවෙති.එවංවත්ථුංනපරාමසති. 

සඞ්ඝං න පරාමසතීති සඞ්ඝස්ස නාමං න පරාමසති තස්ස නාමං න
ගණ්හාති. ‘‘සුණාතු ගම, භන්ගත සඞ්ගඝො, අයං ධම්මරක්ඛිගතො’’ති 
වත්තබ්ගබ ‘‘සුණාතු ගම, භන්ගත, අයං ධම්මරක්ඛිගතො’’ති වෙති. එවං
සඞ්ඝංන පරාමසති. 

පුග් ලං නපරාමසතීතිගයොඋපසම්පොගපක්ඛස්සඋපජ්ඣාගයො, තංන
පරාමසති තස්සනාමං න ගණ්හාති. ‘‘සුණාතු ගම, භන්ගත සඞ්ගඝො, අයං
ධම්මරක්ඛිගතො ආයස්මගතො බුද්ධරක්ඛිතස්ස උපසම්පොගපක්ගඛො’’ති
වත්තබ්ගබ ‘‘සුණාතු ගම, භන්ගත සඞ්ගඝො, අයං ධම්මරක්ඛිගතො
උපසම්පොගපක්ගඛො’’තිවෙති.එවංපුග්ගලංනපරාමසති. 

ඤත්තිං න පරාමසතීති සබ්ගබන සබ්බං ඤත්තිං න පරාමසති, 
ඤත්තිදුතියකම්ගම ඤත්තිං අට්ඨගපත්වා ද්වික්ඛත්තුං කම්මවාචාය එව
අනුස්සාවනකම්මං කගරොති, ඤත්තිචතුත්ථකම්ගමපි ඤත්තිං අට්ඨගපත්වා 
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චතුක්ඛත්තුංකම්මවාචායඑවඅනුස්සාවනකම්මංකගරොති.එවංඤත්තිංන
පරාමසති. 

පච්ඡා වා ඤත්තිං ඨකපතීති පඨමං කම්මවාචාය අනුස්සාවනකම්මං
කත්වා‘‘එසාඤත්තී’’තිවත්වා‘‘ඛමතිසඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවගමතං

ධාරයාමී’’ති වෙති. එවං පච්ඡා ඤත්තිං ඨගපති. පඤ්චකහකතහීති එගතහි
පඤ්චහිකාරගණහි. 

3021-2. එවං ඤත්තිගතො කම්මවිපත්තිං ෙස්ගසත්වා ඉොනි

අනුස්සාවනගතො ෙස්ගසතුමාහ ‘‘අනුස්සාවනකතො’’තිආදි. අනුස්සාවනගතො

කම්මගෙොසාපඤ්චපකාසිතාති ගයොජනා. ‘‘නපරාමසතිවත්ථුංවා’’තිආදීසු
වත්ථුආදීනි වුත්තනගයගනව ගවදිතබ්බානි. එවං පන ගනසං අපරාමසනං
ගහොති (පරි. අට්ඨ. 485) – ‘‘සුණාතු ගම, භන්ගත සඞ්ගඝො’’ති
පඨමානුස්සාවගන වා ‘‘දුතියම්පි එතමත්ථං වොමි… තතියම්පි එතමත්ථං
වොමි, ‘‘සුණාතු ගමභන්ගතසඞ්ගඝො’’තිදුතියතතියානුස්සාවගනසුවා‘‘අයං
ධම්මරක්ඛිගතො ආයස්මගතො බුද්ධරක්ඛිතස්ස උපසම්පොගපක්ගඛො’’ති
වත්තබ්ගබ ‘‘සුණාතු ගම, භන්ගත සඞ්ගඝො, ආයස්මගතො
බුද්ධරක්ඛිතස්සා’’තිවෙන්ගතොවත්ථුංනපරාමසතිනාම. 

‘‘සුණාතු ගම, භන්ගත සඞ්ගඝො, අයං ධම්මරක්ඛිගතො’’ති වත්තබ්ගබ
‘‘සුණාතු ගම, භන්ගත, අයං ධම්මරක්ඛිගතො’’ති වෙන්ගතො සඞ්ඝං න
පරාමසතිනාම. 

‘‘සුණාතු ගම, භන්ගත සඞ්ගඝො, අයං ධම්මරක්ඛිගතො ආයස්මගතො 
බුද්ධරක්ඛිතස්සා’’ති වත්තබ්ගබ ‘‘සුණාතු ගම, භන්ගත සඞ්ගඝො, අයං
ධම්මරක්ඛිගතො උපසම්පොගපක්ගඛො’’ති වෙන්ගතො පුග්ගලං න පරාමසති
නාම. 

සාවනං හාකපතීති සබ්ගබන සබ්බං කම්මවාචාය අනුස්සාවනං න
කගරොති, ඤත්තිදුතියකම්ගම ද්වික්ඛත්තුං ඤත්තිගමව ඨගපති, 
ඤත්තිචතුත්ථකම්ගම චතුක්ඛත්තුං ඤත්තිගමව ඨගපති. එවං අනුස්සාවනං 
හාගපති.ගයොපිඤත්තිදුතියකම්ගමඑකංඤත්තිංඨගපත්වාඑකංකම්මවාචං 
අනුස්සාගවන්ගතො අක්ඛරං වා ඡඩ්ගඩති, පෙංවා දුරුත්තංකගරොති, අයම්පි
අනුස්සාවනං හාගපතිගයව. ඤත්තිචතුත්ථකම්ගම පන එකං ඤත්තිං
ඨගපත්වා සකිගමව වා ද්වික්ඛත්තුං වා කම්මවාචාය අනුස්සාවනං
කගරොන්ගතොපිඅක්ඛරංවා පෙං වාඡඩ්ගඩන්ගතොපි දුරුත්තං කගරොන්ගතොපි
අනුස්සාවනංහාගපතිගයවාතිගවදිතබ්ගබො. 

දුරත්තංෙකරොතීතිඑත්ථපනඅයං විනිච්ඡගයො(පරි.අට්ඨ.485) – ගයො
හි අඤ්ඤස්මිං අක්ඛගර වත්තබ්ගබ අඤ්ඤං වෙති, අයං දුරුත්තං කගරොති
නාම.තස්මාකම්මවාචංකගරොන්ගතනභික්ඛුනාය්වායං– 
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‘‘සිථිලංධනිතඤ්චදීඝරස්සං; 
ගරුකංලහුකඤ්චනිග්ගහිතං; 
සම්බන්ධංවවත්ථිතංවිමුත්තං; 
ෙසධාබයඤ්ජනබුද්ධියාපගභගෙො’’ති.(පරි.අට්ඨ.485) – 

වුත්ගතො, අයංසුට්ඨුඋපලක්ගඛතබ්ගබො. 

එත්ථ හි සිථිලං නාම පඤ්චසු වග්ගගසු පඨමතතියං. ධනිතං නාම

ගතස්ගවව දුතියචතුත්ථං. දීඝන්ති දීගඝන කාගලන වත්තබ්බං ආකාරාදි. 

රස්සන්තිතගතො උපඩ්ඪකාගලන වත්තබ්බං අකාරාදි.  රෙන්ති දීඝගමව, 
යං වා ‘‘ආයස්මගතො බුද්ධරක්ඛිතත්ගථරස්ස, යස්ස නක්ඛමතී’’ති එවං

සංගයොගපරං කත්වා වුච්චති. ලහුෙන්ති රස්සගමව, යං වා ‘‘ආයස්මගතො
බුද්ධරක්ඛිතගථරස්ස, යස්සනඛමතී’’තිඑවංඅසංගයොගපරංකත්වාවුච්චති. 

නිග් හිතන්ති යං කරණානි නිග්ගගහත්වා අවිස්සජ්ගජත්වා අවිවගටන

මුගඛන අනුනාසිකං කත්වා වත්තබ්බං. සම් න්ධන්ති යං පරපගෙන
සම්බන්ධිත්වා ‘‘තුණ්හස්සා’’ති වා ‘‘තුණ්හිස්සා’’ති වා වුච්චති. 

වවත්ථිතන්ති යං පරපගෙන අසම්බන්ධං කත්වා විච්ඡින්දිත්වා ‘‘තුණ්හී

අස්සා’’ති වා ‘‘තුණ්හ අස්සා’’ති වා වුච්චති. විමුත්තන්ති යං කරණානි
අනිග්ගගහත්වා විස්සජ්ගජත්වා විවගටන මුගඛන අනුනාසිකං අකත්වා
වුච්චති. 

තත්ථ‘‘සුණාතුගම’’තිවත්තබ්ගබත-කාරස්සථ-කාරංකත්වා ‘‘සුණාථු

ගම’’ති වචනං සිථිලස්ස ධනිතෙරණං නාම, තථා ‘‘පත්තකල්ලං, එසා
ඤත්තී’’ති වත්තබ්ගබ ‘‘පත්ථකල්ලං, එසා ඤත්ථී’’තිආදිවචනඤ්ච.
‘‘භන්ගත සඞ්ගඝො’’ති වත්තබ්ගබ භකාරඝකාරානං බකාරගකාගර කත්වා

‘‘බන්ගතසංගගො’’තිවචනං ධනිතස්සසිථිලෙරණං නාම. ‘‘සුණාතුගම’’ති
විවගටන මුගඛන වත්තබ්ගබ පන ‘‘සුණංතු ගම’’ති වා ‘‘එසා ඤත්තී’’ති 
වත්තබ්ගබ ‘‘එසං ඤත්තී’’ති වා අවිවගටන මුගඛන අනුනාසිකං කත්වා

වචනං විමුත්තස්ස නිග් හිතවචනං නාම. ‘‘පත්තකල්ල’’න්ති අවිවගටන 
මුගඛනඅනුනාසිකංකත්වාවත්තබ්ගබ‘‘පත්තකල්ලා’’තිවිවගටනමුගඛන

අනුනාසිකං අකත්වාවචනං නිග් හිතස්සවිමුත්තවචනං නාම.ඉතිසිථිගල 
කත්තබ්ගබ ධනිතං, ධනිගත කත්තබ්ගබ සිථිලං, විමුත්ගත කත්තබ්ගබ
නිග්ගහිතං, නිග්ගහිගත කත්තබ්ගබ විමුත්තන්ති ඉමානි චත්තාරි
බයඤ්ජනානි අන්ගතොකම්මවාචාය කම්මං දූගසන්ති. එවං වෙන්ගතො හි
අඤ්ඤස්මිංඅක්ඛගරවත්තබ්ගබඅඤ්ඤංවෙති, දුරුත්තංකගරොතීතිවුච්චති. 

ඉතගරසු පන දීඝරස්සාදීසු ඡසු බයඤ්ජගනසු දීඝට්ඨාගන දීඝගමව, 
රස්සට්ඨාගන ච රස්සගමවාති එවං යථාඨාගන තං තගෙව අක්ඛරං 
භාසන්ගතන අනුක්කමාගතං පගවණිං අවිනාගසන්ගතන කම්මවාචා
කාතබ්බා. සගච පන එවං අකත්වා දීගඝ වත්තබ්ගබ රස්සං, රස්ගස වා
වත්තබ්ගබ දීඝං වෙති, තථා ගරුගක වත්තබ්ගබ ලහුකං, ලහුගක වා



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 

602 
පටුන 

වත්තබ්ගබ ගරුකං වෙති, සම්බන්ගධ වා පන වත්තබ්ගබ වවත්ථිතං, 
වවත්ථිගත වා වත්තබ්ගබ සම්බන්ධං වෙති, එවං වුත්ගතපි කම්මවාචා න
කු්පති.ඉමානිහිඡබයඤ්ජනානිකම්මංන ගකොගපන්ති. 

යංපනසුත්තන්තිකත්ගථරා ‘‘ෙ-කාගරොත-කාරමාපජ්ජති, ත-කාගරො ෙ-
කාරමාපජ්ජති, ච-කාගරො ජ-කාරමාපජ්ජති, ජ-කාගරො ච-කාරමාපජ්ජති, ය-
කාගරො ක-කාරමාපජ්ජති, ක-කාගරො ය-කාරමාපජ්ජති, තස්මා ෙ-කාරාදීසු
වත්තබ්ගබසු ත-කාරාදිවචනං න විරුජ්ඣතී’’ති වෙන්ති, තං කම්මවාචං
පත්වා න වට්ටති. තස්මා විනයධගරන ගනව ෙ-කාගරො ත-කාගරො
කාතබ්ගබො…ගප.… න ක-කාගරො ය-කාගරො. යථාපාළියා නිරුත්තිං 
ගසොගධත්වා ෙසවිධාය බයඤ්ජනනිරුත්තියා වුත්තගෙොගස පරිහරන්ගතන
කම්මවාචා කාතබ්බා.ඉතරථාහිසාවනංහාගපතිනාම. 

අසමකයසාකවතීතිසාවනායඅකාගලඅනවකාගස ඤත්තිංඅට්ඨගපත්වා
පඨමංගයව අනුස්සාවනකම්මං කත්වා පච්ඡා ඤත්තිං ඨගපති. ඉති ඉගමහි

පඤ්චහාකාගරහි අනුස්සාවනගතො කම්මානි විපජ්ජන්ති. ගතනාහ – ‘‘එවං

පනවිපජ් න්ති, අනුස්සාවනකතොපිචා’’ති. 

3023. එවං අනුස්සාවනගතො කම්මවිපත්තිං ෙස්ගසත්වා සීමගතො
කම්මවිපත්ති උගපොසථක්ඛන්ධකකථාය වුත්තනයා එවාති තගමව

අතිදිසන්ගතො ආහ ‘‘එොදසහි…කප.… මයා’’ති. කම්මගෙොගසොගයව 

ෙම්මකදොසතා.තාව පඨමං. 

3024-7. එවං සීමගතො කම්මවිපත්තිං අතිගෙසගතො ෙස්ගසත්වා ඉොනි

පරිසවගසන ෙස්ගසතුමාහ ‘‘චතුවග්ක නා’’තිආදි. ෙම්මපත්තාති එත්ථ
‘‘චත්තාගරො පකතත්තා’’ති ගසගසො. යථාහ – ‘‘චතුවග්ගකරගණ කම්ගම

චත්තාගරොභික්ඛූපකතත්තාකම්මපත්තා’’ති(පරි.497). එත්ථච පෙතත්තා 

නාමඅනුක්ඛිත්තාඅනිස්සාරිතා පරිසුද්ධසීලාචත්තාගරොභික්ඛූ. ෙම්මපත්තා 
කම්මස්ස අරහාඅනුච්ඡවිකාසාමිගනො.නගතහිවිනාතංකම්මංකරීයති, න

ගතසං ඡන්ගෙො වා පාරිසුද්ධි වා එති. අනා තාති පරිසාය හත්ථපාසං

අනාගතා. ඡන්කදොතිඑත්ථ ‘‘ඡන්ොරහාන’’න්තිගසගසො.යථාහ ‘‘අවගසසා 
පකතත්තා ඡන්ොරහා’’ති. ඉමිනා අයමත්ගථො දීපිගතො ගහොති – ‘‘අවගසසා
පන සගචපි සහස්සමත්තා ගහොන්ති, සගච සමානසංවාසකා, සබ්ගබ
ඡන්ොරහාව ගහොන්ති, ඡන්ෙපාරිසුද්ධිං ෙත්වාආගච්ඡන්තුවාමාවා, කම්මං 

පනතිට්ඨතී’’ති. සම්මුඛාතිසම්මුඛීභූතා. 

තිවඞ්ගිකෙොති 
කම්මපත්තානාගමනඡන්ොනාහරණපටික්ගකොසනසඞ්ඛාතඅඞ්ගත්තයයුත්

ගතො. කදොකසො කම්මවිපත්තිලක්ඛගණො. පරිසාය වසා සියාති පරිසවගසන
ගහොති. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 
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පටිකසකධන්තීති පටික්ගකොසන්ති. දුතිකය චතුවග්ගිකෙ කම්ගම
දුවඞ්ගිගකොගෙොගසොපරිසායවසාසියාති ගයොජනා. 

එත්ථ එතස්මිං තතිගයචතුවග්ගිගක පටික්කෙොකසොව අත්ථි, නඉතගර
පරිසගෙොසාති එකඞ්ගිගකො ගෙොගසො පරිසාය වසා සියාති ගයොජනා. දුවඞ්ග
යුත්තපරිසාගෙොසස්ස දුතියං ගෙසිතත්තා දුවඞ්ග යුත්තපරිසාගෙොගසො
‘‘දුතිගයො’’ති වුත්ගතො. තථා තතියං ගෙසිතත්තා එකඞ්ගයුත්ගතො තතිගයො
ගවදිතබ්ගබො.ඉමගමවනයංපඤ්චවග්ගාදිසඞ්ඝත්තයස්ස අතිදිසන්ගතොආහ 

‘‘එවං…කප.… තිවිකධසුපී’’ති. ආදි-සද්ගෙන ෙසවග්ගවීසතිවග්ගසඞ්ඝානං
ගහණං. 

3028. එවං චතූසු සඞ්ගඝසු චතුන්නං තිකානං වගසන පරිසගතො

කම්මවිපත්තියා ද්වාෙසවිධතං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘චතුත්ථිො’’ති. අනුවාගෙන 

‘‘දසද්කවසියු’’න්තිවිධීයති.පරිසාවසාචතුත්ථිකාගෙොසා දසද්කව ද්වාෙස

සියුන්තිගයොජනා. එත්ථාතිඑගතසු‘‘වත්ථුගතො’’තිආදිනාවුත්ගතසුපඤ්චසු 

කම්මගෙොගසසු, නිද්ධාරගණ භුම්මං. ‘‘පරිසාවසා’’ති ඉෙං නිද්ධාගරතබ්බං. 

ෙම්මානීති අපගලොකනාදීනි චත්තාරි. එත්ථ ච චතුවග්ගාදිකරණීගයසු
කම්ගමසු පකතත්ගතන කම්මවාචං සාගවත්වා කතගමව කම්මං 
කම්මපත්ගතන කතං ගහොති. කම්මපත්ගත පකතත්ගත ඨගපත්වා
අපකතත්ගතන ගකනචි, ගකවගලගනව කම්මවාචං සාගවත්වා කතං
අපකතත්තකම්මපත්තලක්ඛණාභාවා, කම්මපත්ගතන ච කම්මවාචාය 
අස්සාවිතත්තාඅනුස්සාවනගෙොගසනවිපන්නංගහොතීතිගවදිතබ්බං.ගතගනව 
ගපොරාණකවිනයධරත්ගථරා කම්මවිපත්තිසඞ්කාපරිහාරත්ථං ද්වීහි තීහි
එකගතො කම්මවාචං සාවයන්ති. අයගමත්ථ සඞ්ගඛගපො, විත්ථාගරො පන

පරිවාරාවසාගන පාළියා (පරි.482 ආෙගයො)වා අට්ඨෙථාය (පරි.අට්ඨ.482
ආෙගයො)චගගහතබ්ගබො. 

කම්මවිපත්තිකථාවණ්ණනා. 

පකිණ්ණකවිනිච්ඡයකථාවණ්ණනා 

3029. ඡත්තං පණ්ණමයං කිඤ්චීති තාලපණ්ණාදිපණ්ණච්ඡෙනං යං

කිඤ්චිඡත්තං.  හීතිඋපරි. අන්කතොතිගහට්ඨා. සිබ්බිතුන්තිරූපංෙස්ගසත්වා
සූචිකම්මංකාතුං. 

3030. පණ්කණති ඡෙනපණ්ගණ. අඩ්ඪචන්දන්ති අඩ්ඪචන්ොකාරං. 

මෙරදන්තෙන්තිමකරෙන්තාකාරං, යං ‘‘ගිරිකූට’’න්තිවුච්චති. ඡින්දිතුංන
වට්ටතීති සම්බන්ගධො. මුඛවට්ටියා නාගමත්වා බද්ධපණ්ණගකොටියා වා 
මත්ථකිමණ්ඩලගකොටියාවාගිරිකූටාදිංකගරොන්ති, ඉමිනාතංපටික්ඛිත්තං. 

දණ්කඩති ඡත්තෙණ්ගඩ. ඝටෙන්ති ඝටාකාගරො. වාෙරූපං වාති

බයග්ඝාදිවාළානං රූපකං වා. කලඛාති උක්කිරිත්වා වා ඡින්දිත්වා වා
චිත්තකම්මවගසනවා කතරාජි. 
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3031. පඤ්චවණ්ණානං සුත්තානං අන්තගර නීලාදිඑෙවණ්කණන 

සුත්ගතන ථිරත්ථං ඡත්තං අන්ගතො ච බහි ච සිබ්බිතුං වා 

ඡත්තෙණ්ඩග්ගාහකසලාකපඤ් රං ථිරත්ථං විනන්ධිතුං වා වට්ටතීති

ගයොජනා. ‘‘පඤ්චවණ්ණානං එෙවණ්කණන ථිරත්ථ’’න්ති ඉමිනා
අගනකවණ්ගණහි සුත්ගතහි වණ්ණමට්ඨත්ථාය සිබ්බිතුඤ්ච විනන්ධිතුඤ්ච
නවට්ටතීතිදීගපති. 

ගපොත්ථගකසු පන ‘‘පඤ්චවණ්කණනා’’ති පාගඨො දිස්සති, තස්ස
එකවණ්ගණන, පඤ්චවණ්ගණනවාසුත්ගතනථිරත්ථංසිබ්බිතුං, විනන්ධිතුං
වාවට්ටතීතිගයොජනාකාතබ්බාගහොති, ගසොඑත්ගථවගහට්ඨාවුත්ගතන– 

‘‘පඤ්චවණ්ගණනසුත්ගතන, සිබ්බිතුංනචවට්ටතී’’ති– 

පාගඨනච‘‘ගකචිතාලපණ්ණච්ඡත්තංඅන්ගතොවාබහිවා පඤ්චවණ්ගණන
සුත්ගතන සිබ්බන්තා වණ්ණමට්ඨං කගරොන්ති, තං න වට්ටති.
එකවණ්ගණන පන නීගලන වා පීතගකන වා ගයන ගකනචි සුත්ගතන
අන්ගතො වා බහි වා සිබ්බිතුං ඡත්තෙණ්ඩග්ගාහකං සලාකපඤ්ජරං වා
විනන්ධිතුං වට්ටති, තඤ්ච ගඛො ථිරකරණත්ථං, න වණ්ණමට්ඨත්ථායා’’ති

(පාරා. අට්ඨ. 1.85 පාළිමුත්තකවිනිච්ඡය) අට්ඨෙථාපාගඨන ච විරුජ්ඣති, 
තස්මාගසොනගගහතබ්ගබො. 

3032. කලඛා වා පන කෙවලාති යථාවුත්ත්පකාරා සලාකගලඛා වා. 

ඡින්දිත්වාතිඋක්කිරිත්වාකතංඡින්දිත්වා. ඝංසිත්වාතිචිත්තකම්මාදිවගසන
කතංඝංසිත්වා. 

3033. දණ්ඩබුන්දම්හීති ඡත්තෙණ්ඩස්ස පඤ්ජගර ගාහණත්ථාය 

ඵාලිතබුන්ෙම්හි, මූගලති අත්ගථො. අයගමත්ථ නිස්සන්කදකහ වුත්තනගයො. 

ඛුද්දසික්ඛා ණ්ඨිපකද පන ‘‘ඡත්තපිණ්ඩියා මූගල’’ති වුත්තං. 

අහිඡත්තෙසණ්ඨානන්ති ඵුල්ලඅහිඡත්තාකාරං. රජ්ජුගකහි ගාහාගපත්වා

ෙණ්ගඩ බන්ධන්ති, තස්මිං බන්ධට්ඨාගන වලයමිව උක්කිරිත්වා 

උට්ඨාගපත්වා.  න්ධනත්ථායාති වාගතන යථා න චලති, එවං රජ්ජූහි
ෙණ්ගඩ පඤ්ජරස්ස බන්ධනත්ථාය. උක්කිරිත්වා කතා ගලඛා වට්ටතීති
ගයොජනා. යථාහ – ‘‘වාත්පහාගරන අචලනත්ථං ඡත්තමණ්ඩලිකං
රජ්ජුගකහි ගාහාගපත්වා ෙණ්ගඩ බන්ධන්ති, තස්මිං බන්ධනට්ඨාගන
වලයමිව උක්කිරිත්වා ගලඛං ඨගපන්ති, සා වට්ටතී’’ති. ‘‘සගචපි න

බන්ධන්ති, බන්ධනාරහට්ඨානත්තාවලයංඋක්කිරිතුං වට්ටතී’’ති  ණ්ඨිපකද 
වුත්තං. 

3034. සමං සතපදාදීනන්ති සතපොදීහි සදිසං, තුලයත්ගථ
කරණවචන්පසඞ්ගග සාමිවචනං. 
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3035. පත්තස්ස පරියන්කත වාති අනුවාතස්ස උභයපරියන්ගත වා. 

පත්තමුකඛපි වාති ද්වින්නං ආරාමවිත්ථාරපත්තානං සඞ්ඝටිතට්ඨාගන
කණ්ගණපිවා, එකස්ගසවවාපත්තස්සඌනපූරණත්ථංසඞ්ඝටිතට්ඨාගනපි 

වා. කවණින්ති කුද්රූසසීසාකාගරන සිබ්බනං. කෙචි ‘‘වරකසීසාකාගරනා’’ති

වෙන්ති. සඞ්ඛලිෙන්ති බිළාලොමසදිසං සිබ්බනං. කෙචි ‘‘සතපදිසම’’න්ති
වෙන්ති. 

3036. පට්ටන්ති පට්ටම්පි. අට්ඨගකොණාදිගකො විධි පකාගරො එතස්සාති 

අට්ඨකෙොණාදිෙවිධි, තං. ‘‘අට්ඨගකොණාදික’’න්ති ගාථාබන්ධවගසන

නිග්ගහිතාගගමො. ‘‘අට්ඨකෙොණාදිෙං විධි’’න්ති එතං ‘‘පට්ට’’න්ති එතස්ස 
සමානාධිකරණවිගසසනං, කිරියාවිගසසනං වා, ‘‘කගරොන්තී’’ති ඉමිනා

සම්බන්ගධො. අථවා පට්ටන්තිඑත්ථභුම්මත්ගථඋපගයොගවචනං, පට්ගටති

අත්ගථො. ඉමස්මිං පක්ගඛ ‘‘අට්ඨකෙොණාදිෙ’’න්ති උපගයොගවචනං. 

‘‘විධි’’න්ති එතස්ස විගසසනං. ඉධ වක්ඛමානචතුගකොණසණ්ඨානගතො

අඤ්ඤං අට්ඨගකොණාදිකං නාමං. තත්ථාති තස්මිං පට්ටද්වගය. 

අග්ඝිය දාරූපන්ති අග්ඝියසණ්ඨානඤ්ගචව ගොසණ්ඨානඤ්ච සිබ්බනං. 

මුග් රන්ති ලගුළසණ්ඨානසිබ්බනං. ආදි-සද්ගෙන ගචතියාදිසණ්ඨානානං
ගහණං. 

3037. තත්ථාති පට්ටද්වගය තස්මිං ඨාගන. ෙක්ෙටෙක්ඛීනීති

කුළීරඅච්ඡිසදිසානි සිබ්බනවිකාරානි. උට්ඨාකපන්තීති කගරොන්ති. තත්ථාති 

තස්මිං ගණ්ඨිකපාසකපට්ටගක. සුත්තාති ගකොණගතො ගකොණං 

සිබ්බිතසුත්තා ගචව චතුරස්ගස සිබ්බිතසුත්තා ච. පිෙොති ගතසගමව

සුත්තානං නිවත්ගතත්වා සිබ්බිතගකොටිගයො ච. දුවිඤ්කඤයයාවාති
රජනකාගල දුවිඤ්ගඤයයරූපා අගනොළාරිකා දීපිතා වට්ටන්තීති. යථාහ – 
‘‘ගකොණසුත්තපිළකාචචීවගරරත්ගතදුවිඤ්ගඤයයරූපා වට්ටන්තී’’ති. 

3038.  ණ්ඨිපාසෙපට්ටොති ගණ්ඨිකපට්ටකපාසකපට්ටකාති

ගයොජනා. ෙණ්ණකෙොකණසු සුත්තානීති චීවරකණ්ගණසු සුත්තානි ගචව 
ගණ්ඨිකපාසකපට්ටානංගකොගණසුසුත්තානිචඡින්ගෙයය.එත්ථචචීවගර
ආයාමගතො, විත්ථාරගතො ච සිබ්බිත්වා අනුවාතගතො බහි නික්ඛන්තසුත්තං
චීවරං රජිත්වා සුක්ඛාපනකාගල රජ්ජුයා වා චීවරවංගස වා බන්ධිත්වා
ඔලම්බිතුං අනුවාගත බද්ධසුත්තානි ච කණ්ණසුත්තානි නාම. යථාහ – 
‘‘චීවරස්ස කණ්ණසුත්තකං න වට්ටති, රජිතකාගල ඡින්දිතබ්බං. යං පන
‘අනුජානාමි, භික්ඛගව, කණ්ණසුත්තක’න්ති (මහාව. 344) එවං
අනුඤ්ඤාතං, තං අනුවාගත පාසකං කත්වා බන්ධිතබ්බං, රජනකාගල
ලග්ගනත්ථායා’’ති(පාරා.අට්ඨ.1.85 පාළිමුත්තකවිනිච්ඡය). 

3039. සූචිෙම්මවිොරං වාති චීවරමණ්ඩනත්ථාය නානාසුත්තගකහි
සතපදිසදිසං සිබ්බන්තා ආගන්තුකපට්ටං ඨගපන්ති, එවරූපං
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සූචිකම්මවිකාරං වා. අඤ්ඤං වා පන කිඤ්චිපීති අඤ්ඤම්පි යං කිඤ්චි 

මාලාකම්මමිගපක්ඛිපාොදිකං සිබ්බනවිකාරං. ොතුන්ති සයං කාතුං. 

ොරාකපතුන්තිඅඤ්ගඤනවාකාරාගපතුං. 

3040. ගයො භික්ඛු පරං උත්තමං වණ්ණමට්ඨං අභිපත්ථයං 

පත්ථයන්ගතො කඤ්ජිපිට්ඨඛලිඅල්ලිකාදීසු චීවරං පක්ඛිපති, තස්ස පන 

භික්ඛුගනො දුක්කටා ගමොක්ගඛො න විජ්ජතීති ගයොජනා. ෙඤ්ජීති

වායනතන්තමක්ඛනකඤ්ජිසදිසා ථූලාකඤ්ජි. පිට්ඨන්ති තණ්ඩුලපිට්ඨං.

තණ්ඩුලපිට්ගඨහි පක්කා ඛලි. අල්ලිොති නියයාගසො. ආදි-සද්ගෙන
ලාඛාදීනංගහණං. 

3041. චීවරස්ස ෙරකණ කරණකාගල සමුට්ඨිතානං සූචිහත්ථමලාදීනං
ගධොවනත්ථං, කිලිට්ඨකාගල ච ගධොවනත්ථං කඤ්ජිපිට්ඨිඛලිඅල්ලිකාදීසු
පක්ඛිපති, වට්ටතීති ගයොජනා. 

3042. තත්ථාති ගයනකසාගවනචීවරං රජති, තස්මිං රජගනචීවරස්ස

සුගන්ධභාවත්ථාය  න්ධං වා උජ්ජලභාවත්ථාය කතලං වා වණ්ණත්ථාය 

ලාඛංවා. කිඤ්චීතිඑවරූපංයංකිඤ්චි. 

3043. මණිනාතිපාසාගණන. අඤ්කඤනපිචකෙනචීතිගයන උජ්ජලං

ගහොති, එවරූගපනමුග්ගරාදිනාඅඤ්ගඤනාපිගකනචි වත්ථුනා. කදොණියාති

රජනම්බගණ. නඝංසිතබ් ං හත්ගථනගාගහත්වානඝට්ගටතබ්බං. 

3044. රත්තං චීවරං හත්ගථහි කිඤ්චි ගථොකං පහරිතුං වට්ටතීති
ගයොජනා. ‘‘යත්ථ පක්කරජනං පක්ඛිපන්ති, සා රජනගෙොණි, තත්ථ

අංසබද්ධකකායබන්ධනාදිං ඝට්ගටතුංවට්ටතී’’ති  ණ්ඨිපකද වුත්තං. 

3045.  ණ්ඨිකෙති ගවළුෙන්තවිසාණාදිමයගණ්ඨිගක. කලඛා වාති

වට්ටාදිගභො ගලඛා වා. පිෙො වාති සාසපබීජසදිසා ඛුද්ෙකපුබ්බුළා වා. 

පාළිෙණ්ණිෙකභදකෙොති මණිකාවළිරූපපු්ඵකණ්ණිකරූපගභෙගකො.
ක්පබින්දුවිකාගරොවානවට්ටතීතිගයොජනා. 

3046. ආරග්ක නාති ආරකණ්ටකග්ගගන, සූචිමුගඛන වා. ොචිපි

කලඛාතිවට්ටකගගොමුත්තාදිසණ්ඨානායාකාචිපිරාජි. 

3047. භමංආකරොකපත්වාතිභගමඅල්ලියාගපත්වා. 

3048. පත්තමණ්ඩලකෙතිපත්ගතඡවිරක්ඛනත්ථායතිපුසීසාදීහිකගත 
පත්තස්ස ගහට්ඨා ආධාරාදීනං උපරි කාතබ්ගබ පත්තමණ්ඩලගක. 

භිත්තිෙම්මන්ති විභත්තං කත්වා නානාකාරරූපකකම්මචිත්තං. යථාහ ‘‘න
භික්ඛගව චිත්රානි පත්තමණ්ඩලානි ධාගරතබ්බානි රූපකාකිණ්ණානි 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 
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භිත්තිකම්මකතානී’’ති (චූළව. 253). තත්ථාති තස්මිං පත්තමණ්ඩගල. 

අස්සාතිභික්ඛුස්ස. මෙරදන්තෙන්තිගිරිකූටාකාරං. 

3049. මුඛවට්ටියං යාගලඛා පරිස්සාවනබන්ධනත්ථායඅනුඤ්ඤාතා, තං

කලඛං ඨගපත්වා ධම්මකරණච්ඡත්ගත වා කුච්ඡියං වා කාචිපි ගලඛා න
වට්ටතීතිගයොජනා. 

3050. තහිං තහින්ති මත්තිකාය තත්ථ තත්ථ. තන්ති
තථාගකොට්ටිතදිගුණසුත්තකායබන්ධනං. 

3051. අන්ගතසු ෙළ්හත්ථාය ෙසාමුගඛ දිගුණං කත්වා ගකොට්ගටන්ති, 

වට්ටතීති ගයොජනා. චිත්තිෙම්පීති මාලාකම්මලතාකම්මචිත්තයුත්තම්පි 
කායබන්ධනං. 

3052. අක්ඛීනීතිකුඤ්ජරක්ඛීනි. තත්ථාති කායබන්ධගනවට්ටතීතිකා

කථා. උට්ඨාකපතුන්ති උක්කිරිතුං. 

3053. ඝටන්ති ඝටසණ්ඨානං. කදඩ්ඩුභසීසං වාති 
උෙකස්පසීසමුඛසණ්ඨානංවා.යංකිඤ්චිවිකාරරූපංෙසාමුගඛනවට්ටතීති
ගයොජනා. 

3054. මච්ඡෙණ්ටන්ති මච්ඡකණ්ටකාකාරං. ඛජ්ජූරිපත්තොොරන්ති
ඛජ්ජූරිපත්තසණ්ඨානං. මච්ඡකණ්ටං වා මට්ඨං පට්ටිකං වා
ඛජ්ජූරිපත්තකාකාරංවාඋජුකංකත්වාගකොට්ටිතංවට්ටතීති ගයොජනා.එත්ථ
ච උභයපස්ගසසු මච්ඡකණ්ටකයුත්තං මච්ඡස්ස පිට්ඨිකණ්ටකං විය යස්ස 

පට්ටිකාය වායනං ගහොති, ඉෙං කායබන්ධනං මච්ඡෙණ්ටෙං නාම. යස්ස

ඛජ්ජූරිපත්තසණ්ඨානමිවවායනංගහොති, තං ඛජ්ජූරිපත්තොොරං නාම. 

3055. පකතිවීතා පට්ටිො. සූෙරන්තංනාම 

කුඤ්චිකාගකොසකසණ්ඨානං. තස්ස දුවිධස්ස කායබන්ධනස්ස. තත්ථ

රජ්ජුකා සූකරන්තානුගලොමිකා, දුස්සපට්ටං පට්ටිකානුගලොමිකං. ආදි-
සද්ගෙනමුද්දිකකායබන්ධනංගහිතං, තඤ්චසූකරන්තානුගලොමිකං. යථාහ– 
‘‘එකරජ්ජුකං, පනමුද්දිකකායබන්ධනඤ්ච සූකරන්තකං අනුගලොගමතී’’ති

(චූළව. අට්ඨ. 278). තත්ථ එෙරජ්ජුො නාම එකවට්ටා. බහුරජ්ජුකස්ස
අක්පියභාවං වක්ඛති. ‘‘මුද්දිකකායබන්ධනං නාම චතුරස්සං අකත්වා

සජ්ජිත’’න්ති  ණ්ඨිපකද වුත්තං. 

3056. මුර ං නාමමුරජවට්ටිසණ්ඨානංගවගඨත්වාකතං. කවකඨත්වාති

නානාසුත්ගතහිගවගඨත්වා. සික්ඛාභා නවිනිච්ඡකය පන‘‘බහුකාරජ්ජුගයො 

එකගතොකත්වාඑකායරජ්ජුයාගවඨිතංමුරජංනාමා’’තිවුත්තං. මද්දවීණං 

නාම පාමඞ්ගසණ්ඨානං. කදඩ්ඩුභෙං නාම උෙකස්පසීසසදිසං. ෙලාබුෙං 
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නාමබහුරජ්ජුකං. රජ්ජුකයොතිඋභයගකොටියංඑකගතොඅබද්ධාබහූ රජ්ජුගයො, 

තථා බද්ධා කලාබුකං නාම ගහොතීති. න වට්ටන්තීති මුරජාදීනි ඉමානි

සබ්බානිකායබන්ධනානිනවට්ටන්ති. පුරිමා ද්කවතිමුරජං, මද්ෙවීණඤ්චාති
ද්ගව. ‘‘ෙසාසු සියු’’න්ති වත්තබ්ගබ ගාථාබන්ධවගසන වණ්ණගලොගපන 

‘‘දසා සියු’’න්ති වුත්තං. යථාහ – ‘‘මුරජං මද්ෙවීණ’න්ති ඉෙං ෙසාසුගයව
අනුඤ්ඤාත’’න්ති(චූළව.අට්ඨ.278). 

3057. පාමඞ් සණ්ඨානාතිපාමඞ්ගොමංවියචතුරස්සසණ්ඨානා. 

3058. එෙරජ්ජුමයන්තිනානාවට්ගටඑකගතොවට්ගටත්වාකතරජ්ජුමයං 
කායබන්ධනං. වට්ටං වට්ටතීති ‘‘රජ්ජුකා දුස්සපට්ටාදී’’ති එත්ථ
එකවට්ටරජ්ජුකා ගහිතා, ඉධපනනානාවට්ගටඑකගතොවට්ගටත්වාකතාව

එකරජ්ජුකා ගහිතා. තඤ්චාති තම්පි එකරජ්ජුකකායබන්ධනං. 

පාමඞ් සණ්ඨානංඑෙම්පිනචවට්ටතීතිගකවලම්පිනවට්ටති. 

3059. බහූ රජ්ජුගක එකගතො කත්වාති ගයොජනා. වට්ටති  න්ධිතුන්ති 
මුරජං, කලාබුකං වා න ගහොති, රජ්ජුකකායබන්ධනගමව ගහොතීති 
අධි්පාගයො.අයංපනවිනිච්ඡගයො ‘‘බහූරජ්ජුගකඑකගතොකත්වාඑගකන
නිරන්තරං ගවගඨත්වාකතං ‘බහුරජ්ජුක’න්තිනවත්තබ්බං, තංවට්ටතී’’ති

(පාරා. අට්ඨ. 1.85 පාළිමුත්තකවිනිච්ඡය) අට්ඨෙථාගගතොව ඉධ වුත්ගතො. 

සික්ඛාභා නවිනිච්ඡකය ‘‘බහුකා රජ්ජුගයො එකගතොකත්වා එකාය රජ්ජුයා
ගවඨිතං මුරජං නාමා’’ති යං වුත්තං, තං ඉමිනා විරුජ්ඣනගතො න
ගගහතබ්බං. 

3060. දන්ත-සද්ගෙන හත්ථිෙන්තා වුත්තා.  තූති ලාඛා. සඞ්ඛමයන්ති

සඞ්ඛනාභිමයං. විධොමතාතිඑත්ථ‘‘ගවඨකා’’තිපිපාගඨොවිධපරියාගයො. 

3061. ොය න්ධනවිකධති කායබන්ධනස්ස ෙසාය ථිරභාවත්ථං

කට්ඨෙන්තාදීහි කගත විගධ. විොකරො අට්ඨමඞ්ගලාදිගකො. තත්ථ තත්ථාති

තස්මිංතස්මිංඨාගන, උභයගකොටියන්තිඅත්ගථො. තු-සද්ගෙනඝටාකාගරොපි
වට්ටතීතිදීගපති. 

3062. මාලා …කප.… විචිත්තිතාති මාලාකම්මලතාකම්ගමහි ච

මිගපක්ඛිරූපාදිනානාරූගපහිච විචිත්තිතා.  නරඤ් නීතිබාලජනපගලොභිනී. 

3064. අට්ඨංසා වාපීති එත්ථ අපි-සද්ගෙන ගසොළසංසාදීනං ගහණං. 

වණ්ණමට්ඨාති මාලාකම්මාදිවණ්ණමට්ඨා. 

3065. අඤ්ජනිසලාකාපි තථා වණ්ණමට්ඨා න වට්ටතීති ගයොජනා.
‘‘අඤ්ජනිත්ථවිකාය ච, නානාවණ්ගණහි සුත්ගතහි, චිත්තකම්මං න



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 

609 
පටුන 

වට්ටතී’’ති පාගඨො යුජ්ජති. ‘‘ථවිොපි චා’’ති පාගඨො දිස්සති, ගසො න
ගගහතබ්ගබො. 

3066. රත්තාදිනා කයන කෙනචි එෙවණ්කණන සුත්කතන 
පිගලොතිකාදිමයංයං කිඤ්චිසිපාටිකංසිබ්ගබත්වාවළඤ්ජන්තස්සවට්ටතීති
ගයොජනා. 

3067. මණිෙන්ති ථූලපුබ්බුළං. පිෙෙන්ති සුඛුමපුබ්බුළං. පිප්ඵකලති 

වත්ථච්ගඡෙනසත්ගථ. ආරෙණ්ටකෙති පත්තාධාරවලයානං 

විජ්ඣනකණ්ටගක. ඨකපතුන්ති උට්ඨාගපතුං. යං කිඤ්චීති ගසසං
වණ්ණමට්ඨම්පිච. 

3068. දණ්ඩකෙතිපි්ඵලෙණ්ඩගක.යථාහ– ‘‘පි්ඵලගකපිමණිකංවා
පිළකං වායංකිඤ්චිඋට්ඨාගපතුංනවට්ටති, ෙණ්ඩගකපනපරිච්ගඡෙගලඛා

වට්ටතී’’ති. පරිච්කඡදකලඛාමත්තන්ති ආණිබන්ධනට්ඨානං පත්වා 

පරිච්ඡින්ෙනත්ථං එකාව ගලඛා වට්ටති. වලිත්වාති උභයගකොටියා මුඛං
කත්වාමජ්ගඣවලිගයොගාගහත්වා.නඛච්ගඡෙනංයස්මාකගරොන්ති, තස්මා 
වට්ටතීතිගයොජනා. 

3069. අරණිසහිගත කන්තකිච්චකගරො ෙණ්ගඩො උත්තරාරණී නාම. 

වාපීති පි-සද්ගෙන අධරාරණිං සඞ්ගණ්හාති, උදුක්ඛලෙණ්ඩස්ගසතං

අධිවචනං.අඤ්ඡනකයන්තධනු ධනුෙං නාම. මුසලමත්ථකපීළනෙණ්ඩගකො 

කපල්ලදණ්ඩකෙො නාම. 

3070. සණ්ඩාකසතිඅග්ගිසණ්ඩාසං වෙන්ති.කට්ඨච්කඡදනවාසියා තථා

යංකිඤ්චිවණ්ණමට්ඨංනවට්ටතීති සම්බන්ගධො. ද්වීසුපස්කසසූතිවාසියා

උගභොසු පස්ගසසු. කලොකහනාති ක්පියගලොගහන.  න්ධිතුං වට්ටතීති

උජුකගමව චතුරස්සං වා අට්ඨංසං වා බන්ධිතුං වට්ටති. ‘‘සණ්ඩාකසති

අග්ගිසණ්ඩාගස’’ති නිස්සන්කදකහ වුත්තං. අට්ඨෙථායං පගනත්ථ
සූචිසණ්ඩාගසොෙස්සිගතො. 

3071. කහට්ඨකතොති ගහට්ඨා අගයොපට්ටවලයස්ස. ‘‘උපරි 

අහිච්ඡත්තමකුලමත්ත’’න්ති අට්ඨෙථායං වුත්තං. 

3072. විසාකණතිගතලාසිඤ්චනකගවයමහිංසාදිසිඞ්ගග. නාළියං වාපීති

ගවළුනාළිකාදිනාළියං. අපි-සද්ගෙන අලාබුං සඞ්ගණ්හාති. 

ආමණ්ඩසාරකෙති ආමලකචුණ්ණමයගතලඝගට. කතලභා නකෙති

වුත්ත්පකාගරගයව ගතලභාජගන. සබ් ං වණ්ණමට්ඨං වට්ටතීති
පුමිත්ථිරූපරහිතං මාලාකම්මාදිසබ්බංවණ්ණමට්ඨංවට්ටති. 
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3073-5. පානීයස්සඋළුඞ්කෙතිපානීයඋළුඞ්ගක. කදොණියංර නස්සපීති

රජනගෙොණියම්පි. ඵලෙපීකඨති ඵලකමගය පීගඨ. වලයාධාරොදිකෙති 

ෙන්තවලයාදිආධාරගක. ආදි-සද්ගෙන ෙණ්ඩාධාරගකො සඞ්ගහිගතො. 

පාදපුඤ්ඡනියන්තිගචොළාදිමයපාෙපුඤ්ඡනියං. පීකඨතිපාෙපීගඨ.සහචරිගයන

පාෙකථලිකායඤ්ච. චිත්තං සබ් කමව ච වට්ටතීති යථාවුත්ගත
භික්ඛුපරික්ඛාගර මාතුගාමරූපරහිතං, භික්ඛුනිපරික්ඛාගර පුරිසරූපරහිතං
අවගසසංසබ්බං චිත්තකම්මං. 

3076. නානා ච ගත මණගයො චාති නානාමණී, ඉන්ෙනීලාෙගයො, 

නානාමණීහිකතා නානාමණිමයා, ථම්භාචකවාටාචද්වාරාචභිත්තිගයොච 

ථම්භෙවාටද්වාරභිත්තිකයො, නානාමණිමයා ථම්භකවාටද්වාරභිත්තිගයො 

යස්මිං තං තථා වුත්තං. ො ෙථා වණ්ණමට්ඨකෙති 
මාලාකම්මලතාකම්මචිත්තකම්මාදිවණ්ණමට්ඨගක වත්තබ්බගමව නත්ථීති
අත්ගථො. 

3077. ථාවරස්ස රතනමයපාසාෙස්ස ක්පියභාවං ෙස්ගසත්වා
සුවණ්ණාදිමයස්සාපි සබ්බපාසාෙපරිගභොගස්ස ක්පියභාවං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘කසොවණ්ණය’’න්තිආදි. කසොවණ්ණයන්ති සුවණ්ණමයං. ද්වාරකවාටානං
අනන්තරගාථාය ෙස්සිතත්තා ‘‘ද්වාරකවාටබන්ධ’’න්ති ඉමිනා
ද්වාරකවාටබාහාසඞ්ඛාතං පිට්ඨසඞ්ඝාටං ගහිතං. ද්වාරඤ්ච කවාටඤ්ච 

ද්වාරෙවාටානි, ද්වාරකවාටානං බන්ධං ද්වාරෙවාට න්ධං, 
උත්තරපාසකුම්මාරසඞ්ඛාතං පිට්ඨසඞ්ඝාටන්ති අත්ගථො. නානා ච ගත

මණගයො චාති නානාමණී, සුවණ්ණඤ්චනානාමණීච සුවණ්ණනානාමණී, 

භිත්ති ච භූමි ච භිත්තිභූමි සුවණ්ණනානාමණීහි කතා භිත්තිභූමි 

සුවණ්ණනානාමණිභිත්තිභූමි. ඉති ඉගමසු ගසනාසනාවයගවසු. න කිඤ්චි

එෙම්පි නිකසධනීයන්ති එකම්පි ගසනාසනපරික්ඛාරං කිඤ්චි න

නිගසධනීයං, ගසනාසනම්පි න පටික්ඛිපිතබ්බන්ති අත්ගථො. කසනාසනං

වට්ටතිසබ් කමවාති සබ්බගමවගසනාසනපරිගභොගංවට්ටති.යථාහ– 

‘‘සබ්බං පාසාෙපරිගභොගන්ති සුවණ්ණරජතාදිවිචිත්රානි කවාටානි 
මඤ්චපීඨානි තාලවණ්ටානි සුවණ්ණරජතමයානි
පානීයඝටපානීයසරාවානියංකිඤ්චි චිත්තකම්මකතං, සබ්බංවට්ටති.
‘පාසාෙස්ස ොසිොසං ගඛත්තවත්ථුං ගගොමහිංසං ගෙමා’ති වෙන්ති, 
පාගටක්කංගහණකිච්චංනත්ථි, පාසාගෙපටිග්ගහිගතපටිග්ගහිතගමව 
ගහොති. ගගොනකාදීනි සඞ්ඝිකවිහාගර වා පුග්ගලිකවිහාගර වා
මඤ්චපීඨගකසු අත්ථරිත්වා පරිභුඤ්ජිතුං න වට්ටන්ති. ධම්මාසගන
පන ගිහිවිකතනීහාගරන ලබ්භන්ති, තත්රාපි නිපජ්ජිතුං න වට්ටතී’’ති
(චූළව.අට්ඨ.320). 
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‘‘කසොවණ්ණද්වාරෙවාට න්ධ’’න්ති වා පාගඨො, බහුබ්බීහිසමාගසො.
ඉමිනාචදුතියපගෙනචගසනාසනංවිගසසීයති. 

3078. න දවං ෙකරති ‘‘කිං බුද්ගධො සිලකබුද්ගධො? කිං ධම්ගමො
ගගොධම්ගමො අජධම්ගමො? කිං සඞ්ගඝො ගගොසඞ්ගඝො අජසඞ්ගඝො
මිගසඞ්ගඝො’’ති පරිහාසං න කගරයය. තිත්ථියබ්බතං මූගබ්බතාදිකං ගනව
ගණ්ගහයයාතිගයොජනා. 

3079. තා භික්ඛුනිගයොඋෙකාදිනාවාපිනසිඤ්ගචයයාතිගයොජනා. 

3080. අඤ්ඤත්ථ අඤ්ඤස්මිං විහාගර වස්සංවුත්ගථො අඤ්ඤත්ථ 

අඤ්ඤස්මිංවිහාගර භා ං වස්සාවාසිකභාගංගණ්හාතිගච, දුක්කටං.තස්මිං

චීවගරනට්ගඨවා  ජ් කර ජිණ්ගණවාගීවාපුනොතබ්බන්තිගයොජනා. 

3081. කසොති අඤ්ඤත්ථ භාගං ගණ්හනගකො භික්ඛු. කතහීති

චීවරසාමිගකහි. තන්ති තථා ගහිතං වස්සාවාසිකභාගං. කතසන්ති
චීවරසාමිකානං. 

3082. ෙකරොකතොති කාරාපයගතො. දවා සිලං පවිජ්ඣන්කතොති
පන්තිකීළායකීළත්ථිකානං සි්පෙස්සනවගසනසක්ඛරං වා නින්නට්ඨානං
පවට්ටනවගසන පාසාණං වා පවිජ්ඣන්ගතො. න ගකවලඤ්ච පාසාණං, 
අඤ්ඤම්පි යං කිඤ්චි ොරුඛණ්ඩං වා ඉට්ඨකඛණ්ඩං වා හත්ගථන වා
යන්ගතන වා පවිජ්ඣිතුං න වට්ටති. ගචතියාදීනං අත්ථාය පාසාණාෙගයො
හසන්තා හසන්තා පවට්ගටන්තිපි ඛිපන්තිපි උක්ඛිපන්තිපි, කම්මසමගයොති
වට්ටති. 

3083. ගිහික ොපෙදානස්මින්ති ගිහීනං උයයානගගොපකාදීහි අත්තනා 

ගගොපිතඋයයානාදිගතොඵලාදීනංොගනයාවෙත්ථංදියයමාගනපි. නකදොකසො 

කෙොචි  ණ්හකතොති පටිග්ගණ්හගතො භික්ඛුගනො ගකොචි ගෙොගසො නත්ථි. 

සඞ්ඝකචතියසන්තකෙ තාලඵලාදිම්හි උයයානගගොපකාදීහි දියයමාගන 

පරිච්කඡදනකයො ගතසං ගවතනවගසන පරිච්ඡින්නානංගයව ගහගණ 
අනාපත්තිනගයොවුත්ගතොතිගයොජනා. 

3084. පුරිසසංයුත්තන්ති පරිවිසගකහි පුරිගසහි වුය්හමානං. 

හත්ථවට්ටෙන්තිහත්ගථගනවපවට්ගටතබ්බසකටං. 

3085. භික්ඛුනියා සද්ධිං කිඤ්චිපි අනාචාරං න සම්පකයොක යය න

කාගරය්යාති ගයොජනා. ‘‘කිඤ්චී’’තිපි පාගඨො, ගහට්ඨං වා පබ්බජිතං වා
කිඤ්චි භික්ඛුනියා සද්ධිං අනාචාරවගසන න සම්පගයොගජයයාති අත්ගථො. 

ඔභාකසන්තස්සාති කාමාධි්පායංපකාගසන්තස්ස. 

3086. හකවතිඑකංසත්ගථනිපාගතො. 
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3087. අත්තකනො පරිකභො ත්ථං දින්නන්ති ‘‘තුම්ගහගයව
පරිභුඤ්ජථා’’ති වත්වාදින්නංතිචීවරාදිං. 

3088. අසප්පායන්ති පිත්තාදිගෙොසානං ගකොපනවගසන අඵාසුකාරණං. 

අපකනතුම්පි ජහිතුම්පි, පගගවොතුන්තිඅධි්පාගයො. අග් ං කහත්වාදාතුං

වාති තථා ගහණාරහං අන්නාදිං සන්ධාය වුත්තං. ‘‘කතිපාහං භුත්වා’’ති
ගසගසො.පිණ්ඩපාතාදිගතොඅග්ගංගගහත්වාපත්තාදිං කතිපාහංභුත්වාොතුං
වට්ටතීතිඅත්ගථො. 

3089. පඤ්චවග්ගූපසම්පදාති විනයධරපඤ්චගමන සඞ්ගඝන

කාතබ්බඋපසම්පො. නවාති අඤ්ගඤහි එකවාරම්පි අපරිභුත්තා. 

ගුණඞ්ගුණඋපාහනා චතුපටලගතො පට්ඨාය බහුපටලඋපාහනා. 

චම්මත්ථාකරොතික්පියචම්මත්ථරණඤ්ච. ධුවන්හානන්තිපකතිනහානං. 

3090. සම් ාධස්සාති වච්චමග්ගපස්සාවමග්ගද්වයස්ස සාමන්තා 
ද්වඞ්ගුලා අන්ගතො සත්ථවත්ථිකම්මං වාරිතන්ති ගයොජනා. සත්ගථන

අන්තමගසො නගඛනාපි ගඡෙනඵාලනාදිවගසන සත්ථෙම්මඤ්ච වත්ථීහි

ගභසජ්ජගතලස්ස අන්ගතො පවිසනවගසන කාතබ්බං වත්ථිෙම්මඤ්ච 
ථුල්ලච්චයාපත්තිවිධාගනනවාරිතන්තිඅත්ගථො.පස්සාවමග්ගස්සසාමන්තා 
ද්වඞ්ගුලංඅඞ්ගජාතස්සඅග්ගගතොපට්ඨායගගහතබ්බං. 

3091. ‘‘පාෙත්ථ’’න්ති ඉමිනා නිබ්බාගපතුං චලගන නිද්ගෙොසභාවං 
දීගපති. 

3092. උපොකලතීති ‘‘පත්තචීවරාදිපරික්ඛාරං ගත ෙම්මී’’ති වත්වා

පගලොගභත්වා ගණ්හාති. තත්ථාති තස්මිං පුග්ගගල. ආදීනවන්ති
අලජ්ජිතාදිභාවං ෙස්ගසත්වා ගතන සහ සම්ගභොගාදිකරගණ

අලජ්ජිභාවාපජ්ජනාදිආදීනවං. තස්සාතිතගතො විගයොගජතබ්බස්සතස්ස. 

3093. ආදීනවෙස්සන්පකාරං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘මක්ඛන’’න්තිආදි. 
‘‘නහායිතුං ගගතන ගූථමුත්ගතහි මක්ඛනං විය දුස්සීලං නිස්සාය විහරතා
තයාකත’’න්ති එවංතත්ථආදීනවංවත්තුංවට්ටතීතිගයොජනා. 

3094-5. භත්තග්ක  ගභොජනසාලාය භුඤ්ජමාගනො. යාගුපාකනතියාගුං

පිවනකාගල. අන්කතො ාකමති අන්තරඝගර. වීථියන්තිනිගමනගරගාමාදීනං

රථිකාය. අන්ධොකරති අන්ධකාගර වත්තමාගන, අන්ධකාරගගතොති
අත්ගථො. තඤ්හි වන්ෙන්තස්ස මඤ්චපාොදීසුපි නලාටං පටිහඤ්ගඤයය. 

අනාවජ්ක ොතිකිච්චපසුතත්තාවන්ෙනංඅසමන්නාහරන්ගතො. එොවත්කතොති
එකගතොආවත්ගතොසපත්තපක්ගඛඨිගතොගවරීවිසභාගපුග්ගගලො. අයඤ්හි

වන්දියමාගනො පාගෙනපි පහගරයය. වාවකටොති 
සිබ්බනකම්මාදිකිච්චන්තරපසුගතො. 
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සුත්කතොතිනිද්ෙංඔක්කන්ගතො. ඛාදන්තිපිට්ඨකඛජ්ජකාදීනිඛාෙන්ගතො. 

භුඤ් න්කතොතිඔෙනාදීනි භුඤ්ජන්ගතො. වච්චංමුත්තම්පිවාෙරන්තිඋච්චාරං

වා පස්සාවං වා කගරොන්ගතො ඉති ඉගමසං ගතරසන්නං වන්ෙනා
අයුත්තත්ගථනවාරිතාති සම්බන්ගධො. 

3096-7. කම්මලද්ධිසීමාවගසන තීසු නානාසංවාසගකසු
කම්මනානාසංවාසකස්ස උක්ඛිත්තග්ගහගණන ගහිතත්තා, 
සීමානානාසංවාසකවුඩ්ඪතරපකතත්තස්ස වන්දියත්තා, පාරිගසසඤාගයන 
‘‘නානාසංවාසගකො වුඩ්ඪතගරො අධම්මවාදී අවන්දිගයො’’ති (පරි. 467) 

වචනගතො ච ලද්ධිනානාසංවාසගකො ඉධ ‘‘නානාසංවාසකෙො’’ති ගහිගතොති 

ගවදිතබ්ගබො. උක්ඛිත්කතොති තිවිගධනාපි උක්ගඛපනීයකම්ගමන 

උක්ඛිත්තගකො.  රෙට්ඨා ච පඤ්චාති 
පාරිවාසිකමූලායපටිකස්සනාරහමානත්තාරහමානත්තචාරිකඅබ්භානාරහසඞ්
ඛාතා පඤ්ච ගරුකට්ඨා ච. ඉගම පන අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස යථාවුඩ්ඪං
වන්ෙනාදීනි ලභන්ති, පකතත්ගතන අවන්දියත්තාව අවන්දිගයසු ගහිතා. 

ඉකම ාවීසතිපුග් කලති නග්ගාෙගයොයථාවුත්ගත. 

3098. ‘‘ධම්මවාදී’’ති ඉෙං ‘‘නානාසංවාසවුඩ්ඪගකො’’ති එතස්ස
විගසසනං. යථාහ ‘‘තගයොගම, භික්ඛගව, වන්දියා. පච්ඡා උපසම්පන්ගනන
පුගරඋපසම්පන්ගනො වන්දිගයො, නානාසංවාසගකො වුඩ්ඪතගරො ධම්මවාදී
වන්දිගයො, සගෙවගක ගලොගක, භික්ඛගව, සමාරගක…ගප.… තථාගගතො
අරහංසම්මාසම්බුද්ගධොවන්දිගයො’’ති(චූළව.312). 

3099. ‘‘එගතගයව වන්දියා, න අඤ්ගඤ’’ති නියාමස්ස අකතත්තා

අඤ්ගඤසම්පි වන්දියානං සබ්භාවං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘තජ් නාදී’’තිආදි. එත්ථ 

ආදි-සද්ගෙන නියස්සපබ්බාජනීයපඅසාරණීයකම්ගම සඞ්ගණ්හාති. එත්ථාති

එතස්මිංවන්ෙනීයාධිකාගර. ෙම්මන්තිඅපගලොකනාදිචතුබ්බිධංකම්මං. 

3100. සඞ්ගඝන අධම්මකම්ගම කරියමාගන තං වාගරතුං
අසක්ගකොන්ගතන, අසක්ගකොන්ගතහි ච පටිපජ්ජිතබ්බවිධිං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘අධිට්ඨාන’’න්තිආදි. අධිට්ඨානං පගනකස්ස උද්දිට්ඨන්ති ගයොජනා, 
අධම්මකම්මංකගරොන්තානං භික්ඛූනමන්තගරනිසීදිත්වාතං‘‘අධම්ම’’න්ති
ජානිත්වාපි තං වාගරතුං අසක්ගකොන්තස්ස එකස්ස ‘‘න ගමතං ඛමතී’’ති

චිත්ගතන අධිට්ඨානමුද්දිට්ඨන්ති වුත්තං ගහොති. ද්වින්නං වා තිණ්ණකමව

චාතිතගමවවාගරතුං අසක්ගකොන්තානං ද්වින්නංවාතිණ්ණංවාභික්ඛූනං 

අඤ්ඤමඤ්ඤං ‘‘න ගමතං ඛමතී’’ති දිට්ඨාවිෙම්මං සකසකදිට්ඨියා

පකාසනං උද්දිට්ඨන්ති අත්ගථො. තකතො උද්ධං තීහි උද්ධං චතුන්නං
කම්මස්සපටික්ගකොසනං ‘‘ඉෙං අධම්මකම්මංමාකගරොථා’’තිපටික්ඛිපනං
උද්දිට්ඨන්තිඅත්ගථො. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 
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3101. විස්සාසග්ගාහලක්ඛණං අග්ගහිතග්ගහගණන පඤ්චවිධන්ති

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘සන්දිට්කඨො’’තිආදි. ගයොජනා පගනත්ථ එවං ගවදිතබ්බා – 
සන්දිට්ගඨොචගහොති, ජීවතිච, ගහිගතචඅත්තමගනොගහොති, සම්භත්ගතොච
ගහොති, ජීවතිච, ගහිගතචඅත්තමගනොගහොති, ආලපිගතොචගහොති, ජීවතිච, 
ගහිගත ච අත්තමගනො ගහොතීති එවං සන්දිට්ඨසම්භත්තආලපිතානං
තිණ්ණගමගකකස්ස තීණි තීණි විස්සාසග්ගාහලක්ඛණානි කත්වා නවවිධං
ගහොතීති ගවදිතබ්බං. වචනත්ගථො, පගනත්ථ විනිච්ඡගයො ච ගහට්ඨා 
වුත්ගතොව. 

3102. සීලවිපත්ති, දිට්ඨිවිපත්තිචආචාරාජීවසම්භවා ද්ගවවිපත්තිගයො
චාතිගයොජනා, ආචාරවිපත්ති, ආජීවවිපත්තිචාතිවුත්තංගහොති. 

3103. තත්ථාති ගතසු චතූසු විපත්තීසු. අප්පටිෙම්මා පාරාජිකා 

වුට්ඨාන ාමිනී සඞ්ඝාදිගසසාපත්තිකා දුගව ආපත්තිගයො සීලවිපත්තීති
පකාසිතාතිගයොජනා. 

3104. යාච අන්තග්ගාහිකාදිට්ඨි, යාෙසවත්ථුකාදිට්ඨි, අයංදුවිධාදිට්ඨි 

දිට්ඨිවිපත්තීති දීපිතාති ගයොජනා. තත්ථ අන්තග් ාහිෙදිට්ඨි නාම
උච්ගඡෙන්තසස්සතන්තගාහවගසන පවත්තා දිට්ඨි. ‘‘නත්ථි
දින්න’’න්තිආදිනය්පවත්තාෙසවත්ථුකාදිට්ඨි. 

3105. ථුල්ලච්චයාදිකා ගෙසනාගාමිනිකා යා පඤ්ච ආපත්තිගයො, 

ආචාරකුසකලන භගවතා සා ආචාරවිපත්තීති වුත්තාති ගයොජනා. ආදි-

සද්ගෙන පාචිත්තියපාටිගෙසනීයදුක්කටදුබ්භාසිතානං ගහණං. යාති 

පඤ්චාපත්තිගයො අගපක්ඛිත්වා බහුත්තං. සාති ආචාරවිපත්ති 
සාමඤ්ඤමගපක්ඛිත්වාඑකත්තං. 

3106. කුහනාදීති ආදි-සද්ගෙන ලපනා ගනමිත්තිකතා නි්ගපසිකතා

ලාගභන ලාභං නිජිගීසනතා ගහිතා, කුහනාදීනං විත්ථාගරො විසුද්ධිමග්ක  
(විසුද්ධි.1.16) වුත්තනගයනගවදිතබ්ගබො.ආජීගවො පච්චගයොගහතුයස්සා

ආපත්තියාති විග්ගගහො. ඡබ්බිධාති 
චතුත්ථපාරාජිකසඤ්චරිත්තථුල්ලච්චයපාචිත්තියපාටිගෙසනීයදුක්කටාපත්තී

නං වගසනඡබ්බිධා. පොසිතා – 

‘‘ආජීවගහතු ආජීවකාරණා පාපිච්ගඡො ඉච්ඡාපකගතො අසන්තං
අභූතං උත්තරිමනුස්සධම්මං උල්ලපති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස.
ආජීවගහතු…ගප.… සඤ්චරිත්තං සමාපජ්ජති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිගසසස්ස.ආජීවගහතු…ගප.… ‘ගයො ගත විහාගර වසති, ගසො 
භික්ඛු අරහා’ති භණති, පටිජානන්තස්ස ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස.
ආජීවගහතු…ගප.… භික්ඛු පණීතගභොජනානි අගිලාගනො අත්තගනො
අත්ථාය විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජති, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස.
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ආජීවගහතු…ගප.… භික්ඛුනී පණීතගභොජනානි අගිලානා අත්තගනො
අත්ථාය විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජති, ආපත්ති පාටිගෙසනීයස්ස.
ආජීවගහතු ආජීවකාරණා සූපං වා ඔෙනං වා අගිලාගනො අත්තගනො
අත්ථායවිඤ්ඤාගපත්වාභුඤ්ජති, ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති (පරි.287) 
– 

ගෙසිතා.ඉමිනාආජීවවිපත්තිදීපිතා. 

3107. ‘‘උක්ඛිත්කතො’’තිආදි යථාක්කගමන ගතසං තිණ්ණං
නානාසංවාසකානංසරූපෙස්සනං.තත්ථතගයොඋක්ඛිත්තකාවුත්තාගයව. 

3108-9. ‘‘ගයො සඞ්ගඝන උක්ගඛපනීයකම්මකතානං අධම්මවාදීනං
පක්ගඛ නිසින්ගනො ‘තුම්ගහ කිං භණථා’ති ගතසඤ්ච ඉතගරසඤ්ච ලද්ධිං
සුත්වා ‘ඉගම අධම්මවාදිගනො, ඉතගර ධම්මවාදිගනො’ති චිත්තං උ්පාගෙති, 
අයං ගතසං මජ්ගඣනිසින්ගනොව ගතසංනානාසංවාසගකො ගහොති, කම්මං
ගකොගපති. ඉතගරසම්පි හත්ථපාසං අනාගතත්තා ගකොගපතී’’ති (මහාව.

අට්ඨ. 455) ආගත අට්ඨෙථාවිනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘අධම්මවාදිපක්ඛස්මි’’න්තිආදි. 

අධම්මවාදිපක්ඛස්මින්ති උක්ගඛපනීයකම්ගමන නිස්සාරිතානං

අධම්මවාදීනං පක්ඛස්මිං. නිසින්කනොවාති හත්ථපාසං අවිජහිත්වා

ගණපූරගකො හුත්වා නිසින්ගනොව. විචින්තයන්ති ‘‘ඉගම නු ගඛො
ධම්මවාදිගනො, උොහු එගත’’ති විවිගධනාකාගරන චින්තයන්ගතො. ‘‘එගත

පන ධම්මවාදී’’ති මානසං උ්පාගෙති, එවං උප්පන්කන පන මානකස. 

අධම්මවාදිපක්ඛස්මිංනිසින්ගනොවඑවංමානසං උ්පාගෙන්ගතො අයං භික්ඛු. 

ලද්ධියාති එවං උ්පාදිතමානසසඞ්ඛාතාය ලද්ධියා. ගතසං අධම්මවාදීනං 

නානාසංවාසකෙොනාම ගහොතීතිපකාසිගතො. 

තත්රට්කඨො පන කසොති තස්මිං අධම්මවාදිපක්ඛස්මිං නිසින්ගනොව ගසො.
සෙ-ධාතුයා ගතිනිවාරණත්ථත්තා තත්ර නිසින්ගනො ‘‘තත්රට්ගඨො’’ති වුච්චති. 

ද්වින්නන්ති ධම්මවාදිඅධම්මවාදිපක්ඛානං ද්වින්නං සඞ්ඝානං. ෙම්මන්ති

චතුවග්ගාදිසඞ්ගඝන කරණීයකම්මං. කෙොකපතීති අධම්මවාදීනං
අසංවාසභාවංගන්ත්වාගතසංගණපූරණත්තා, ඉතගරසංඑකසීමායංඨත්වා
හත්ථපාසංඅනුපගතත්තා, ඡන්ෙස්සචඅදින්නත්තාකම්මං ගකොගපති.ගයො
පන අධම්මවාදීනං පක්ගඛ නිසින්ගනො ‘‘අධම්මවාදිගනො ඉගම, ඉතගර
ධම්මවාදිගනො’’ති ගතසං මජ්ගඣ පවිසති, යත්ථ වා තත්ථ වා පක්ගඛ
නිසින්ගනො ‘‘ඉගම ධම්මවාදිගනො’’ති ගණ්හාති, අයං අත්තනාව අත්තානං
සමානසංවාසකංකගරොතීති ගවදිතබ්ගබො. 

3110.  හිසීමා කතො පකතත්ගතො භික්ඛු සගච හත්ථපාගස ඨිගතො
ගහොති, ගසො සීමාය නානාසංවාසගකො මගතොති ගයොජනා. තං ගණපූරණං
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කත්වා කතකම්මම්පි කු්පති. එවං යථාවුත්තනියාගමන තගයො
නානාසංවාසකාමගහසිනාවුත්තාති ගයොජනා. 

3111. චුකතොති පාරාජිකාපන්ගනො සාසනගතො චුතත්තා ‘‘චුගතො’’ති

ගහිගතො. ‘‘භික්ඛුනී එකාෙස අභබ්බා’’ති පෙච්ගඡගෙො. ඉකමති 

ගභෙමනගපක්ඛිත්වා සාමඤ්ගඤන සත්තරස ජනා. අසංවාසාති න 
සංවසිතබ්බා, නත්ථිවා එගතහිපකතත්තානං එකකම්මාදිගකොසංවාගසොති 

අසංවාසා නාමසියුං. 

3112. අසංවාසස්සසබ් ස්සාතියථාවුත්තස්සසත්තරසවිධස්සසබ්බස්ස 

අසංවාසස්ස. තථාෙම්මාරහස්සචාති‘‘යස්සසඞ්ගඝොකම්මං කගරොති, ගසො
ගනව කම්මපත්ගතො, නාපි ඡන්ොරගහො, අපිච කම්මාරගහො’’ති (පරි. 488) 

එවං පරිවාකර වුත්තකම්මාරහස්ස ච. උම්මත්තොදීනන්ති ආදි-සද්ගෙන 

ඛිත්තචිත්තාදීනංගහණං. සඞ්කඝ තජ්ජනීයාදීනිකගරොන්ගත. පටික්කඛකපොති

පටික්ගකොසනා. න රූහතීති පටික්ගකොසට්ඨාගන න තිට්ඨති, කම්මං න
ගකොගපතීතිඅධි්පාගයො. 

3113. සසංවාකසෙ…කප.… භික්ඛුකනොති වුත්තනගයන කම්ගමන වා
ලද්ධියා වා අසංවාසිකභාවං අනුපගතත්තා සමානසංවාසකස්ස සීමාය
අසංවාසිකභාවං අනුපගන්ත්වා එකසීමාය ඨිතස්ස අන්තිමවත්ථුං 

අනජ්ඣාපන්නත්තා පකතත්තස්ස භික්ඛුගනො. අනන්තරස්සපි හත්ථපාගස 

වචකනන වචීගභෙකරගණන පටික්කඛකපො පටික්ගකොගසො රහති 
පටික්ගකොසනට්ඨාගනගයවතිට්ඨති, කම්මංගකොගපතීතිඅධි්පාගයො. 

3114. ඡහි ආොකරහීති (පාචි. අට්ඨ. 438; කඞ්ඛා. අට්ඨ.
නිොනවණ්ණනා) ලජ්ජිතාය, අඤ්ඤාණතාය, කුක්කුච්චපකතතාය, 
සතිසම්ගමොසාය, අක්පිගයක්පියසඤ්ඤිතාය, 
ක්පිගයඅක්පියසඤ්ඤිතායාතිඉගමහිඡහිආකාගරහි.පඤ්ච සමණක්පා
චවුත්තා, පඤ්චවිසුද්ධිගයොචවුත්තාතිගයොජනා. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛගව, පඤ්චහි සමණක්ගපහි ඵලං පරිභුඤ්ජිතුං, 
අග්ගිපරිජිතං සත්ථපරිජිතං නඛපරිජිතං අබීජං නිබ්බට්ටබීජඤ්ගඤව

පඤ්චම’’න්ති (චූළව. 250) ඛුද්දෙවත්ථුකෙ අනුඤ්ඤාතා පඤ්ච

සමණෙප්පා නාම. පඤ්ච විසුද්ධිකයොති පරිවාගර එකුත්තකර ‘‘පඤ්ච
විසුද්ධිගයො’’ති ඉමස්ස නිද්ගෙගස ‘‘නිොනං උද්දිසිත්වා අවගසසං සුගතන
සාගවතබ්බං, අයං පඨමා විසුද්ධී’’තිආදිනා (පරි. 325) නගයන ෙස්සිතා
පඤ්ච පාතිගමොක්ඛුද්ගෙසසඞ්ඛාතා පඤ්ච විසුද්ධිගයො ච ‘‘සුත්තුද්ගෙගසො
පාරිසුද්ධිඋගපොසගථො අධිට්ඨානුගපොසගථො පවාරණා 
සාමග්ගිඋගපොසගථොගයව පඤ්චගමො’’ති (පරි. 325) එවං වුත්තා පඤ්ච
විසුද්ධිගයො චාති ද්ගවපඤ්චවිසුද්ධිගයො ‘‘ද්විපඤ්චවිඤ්ඤාණානී’’තිආදීසු
වියසාමඤ්ඤවචගනන සඞ්ගහිතා. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 
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3115-7. නිස්ගසගසනදීයතිපඤ්ඤපීයතිඑත්ථසික්ඛාපෙන්ති නිදානං, 
ගතසංගතසංසික්ඛාපොනංපඤ්ඤත්තියාඨානභූතංගවසාලීආදි.පුංවුච්චති

නිරගයො, තං ගලතිමද්ෙතිගනරයිකදුක්ඛංඅනුභවතීති පුග් කලො, සත්ගතො. 
අරියපුග්ගලා තංසදිසත්තා, භූතපුබ්බගතියාවා‘‘පුග්ගලා’’ති ගවදිතබ්බා.ඉධ
පගනගත සික්ඛාපෙවීතික්කමස්ස ආදිකම්මිකා අධි්ගපතා. ඉොනි 
පුග්ගලනිද්ගෙසං වක්ඛති. වසති එත්ථ භගවගතො ආණාසඞ්ඛාතා

සික්ඛාපෙපඤ්ඤත්තිතං පටිච්චපවත්තතීති වත්ථු, තස්සතස්ස පුග්ගලස්ස 
සික්ඛාපෙපඤ්ඤත්තිගහතුභූගතොඅජ්ඣාචාගරො. 

විධානංවිභජනං විධි, පගභගෙො.පඤ්ඤාපීයති භගවගතොආණාපකාගරන

ඤාපීයති එතායාති පඤ්ඤත්ති, පඤ්ඤත්තියා විධි පගභගෙො
‘‘පඤ්ඤත්තිවිධි’’න්ති වත්තබ්ගබ ‘‘විධිං පඤ්ඤත්තියා’’ති 
ගාථාබන්ධවගසන අසමත්ථනිද්ගෙගසො. සා පන පඤ්ඤත්තිවිධි 
පඤ්ඤත්තිඅනුපඤ්ඤත්ති අනු්පන්නපඤ්ඤත්ති සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති
පගෙසපඤ්ඤත්ති සාධාරණපඤ්ඤත්ති අසාධාරණපඤ්ඤත්ති
එකගතොපඤ්ඤත්තිඋභගතොපඤ්ඤත්තිවගසනනවවිධා ගහොති. 

‘‘විපත්ති ආපත්ති අනාපත්තී’’ති පෙච්ගඡගෙො, විපජ්ජන්ති එතාය 

සීලාෙගයොති විපත්ති. සාපනසීලආචාරදිට්ඨිආජීවානංවගසන චතුබ්බිධා.සා
පන උද්ගෙසවගසන ගහට්ඨා ෙස්සිතාව. ආපජ්ජන්ති එතාය 

අකුසලාබයාකතභූතාය භගවගතො ආණාවීතික්කමන්ති ආපත්ති. සා 

පුබ්බපගයොගාදිවගසන අගනක්පගභො ආපත්ති. අනාපත්ති 
අජානනාදිවගසන ආණාය අනතික්කමනං. සමුට්ඨාති එගතහි ආපත්තීති 

සමුට්ඨානානි, කායාදිවගසන ඡබ්බිධානි ආපත්තිකාරණානි. සමුට්ඨානානං

නගයො සමුට්ඨානනකයො, තං. 

වජ්ජඤ්ච කම්මඤ්ච කිරියා ච සඤ්ඤා ච චිත්තඤ්ච ආණත්ති ච 

වජ් ෙම්මක්රියාසඤ්ඤාචිත්තාණත්තිකයො, තාසං විධි තථා වුච්චති, තං. 

වජ් විධින්ති ‘‘යස්සා සචිත්තකපක්ගඛ චිත්තං අකුසලගමව ගහොති, අයං
ගලොකවජ්ජා, ගසසා පණ්ණත්තිවජ්ජා’’ති (කඞ්ඛා. අට්ඨ. 

පඨමපාරාජිකවණ්ණනා) වුත්තං වජ්ජවිධිං. ෙම්මවිධින්ති ‘‘සබ්බා ච
කායකම්මවචීකම්මතදුභයවගසන තිවිධා ගහොන්තී’’ති (කඞ්ඛා. අට්ඨ. 

පඨමපාරාජිකවණ්ණනා) ෙස්සිතං කම්මවිධිං. ක්රියාවිධින්ති ‘‘අත්ථාපත්ති
කිරියගතොසමුට්ඨාති, අත්ථි අකිරියගතො, අත්ථිකිරියාකිරියගතො, අත්ථිසියා
කිරියගතො සියා අකිරියගතො’’තිආදිනා (කඞ්ඛා. අට්ඨ.

පඨමපාරාජිකවණ්ණනා) නගයන ෙස්සිතං කිරියාවිධිං. සඤ්ඤාවිධින්ති
‘‘සඤ්ඤාවිගමොක්ඛා’’තිආදිනා (කඞ්ඛා. අට්ඨ. පඨමපාරාජිකවණ්ණනා)
නගයනෙස්සිතංසඤ්ඤාවිධිං. 

චිත්තවිධින්ති ‘‘සබ්බාපි චිත්තවගසන දුවිධා ගහොන්ති සචිත්තකා, 
අචිත්තකාචා’’ති(කඞ්ඛා.අට්ඨ.පඨමපාරාජිකවණ්ණනා) වුත්තංචිත්තවිධිං. 
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ආණත්තිවිධින්ති ‘‘සාණත්තිකං අනාණත්තික’’න්ති වුත්තං ආණත්තිවිධිං. 

අඞ් විධානන්ති සබ්බසික්ඛාපගෙසු ආපත්තීනං වුත්තං අඞ්ගවිධානඤ්ච.
ගවෙනාත්තිකං, කුසලත්තිකඤ්චාති ගයොජනා. තං පන ‘‘අකුසලචිත්තං, 
ද්විචිත්තං, තිචිත්තං, දුක්ඛගවෙනං, ද්විගවෙනං, තිගවෙන’’න්තිතත්ථතත්ථ
ෙස්සිතගමව. 

සත්තරසවිධං එතං ලක්ඛණන්ති යථාවුත්තනිොනාදිසත්තරස්පගභෙං 

සබ්බසික්ඛාපොනං සාධාරණලක්ඛණං. දස්කසත්වාති පකාගසත්වා. බුකධො 
විනයකුසගලො. තත්ථ තත්ථ සික්ඛාපගෙසු යථාරහං ගයොගජයයාති
සම්බන්ගධො. 

3118. ඉගමසු සත්තරසසු ලක්ඛගණසු නිොනපුග්ගගල තාව

නිද්දිසිතුමාහ ‘‘නිදාන’’න්තිආදි. තත්ථාති ගතසු සත්තරසසු

සාධාරණලක්ඛගණසු, නිද්ධාරගණ ගචතං භුම්මං. නිදානන්ති

නිද්ධාරිතබ්බෙස්සනං. ‘‘පුර’’න්ති ඉෙං ‘‘ගවසාලී’’තිආදිපගෙහි පච්ගචකං

ගයොගජතබ්බං. සක්ෙභග් ාති එගතහි ජනපෙවාචීහි සද්ගෙහි ඨානනිස්සිතා 
නාගරාවගගහතබ්බා.තානිච‘‘සක්ගකසුවිහරතිකපිලවත්ථුස්මිං, භග්ගගසු
විහරති සුසුමාරගිගර’’තිතත්ථතත්ථසික්ඛාපෙනිොගනනිෙස්සිතාගනව. 

3119. ‘‘දස කවසාලියා’’තිආදීනං අත්ථවිනිච්ඡගයො උත්තකර ආවි

භවිස්සති. ගිරිබ් ක ති රාජගහනගගර.තඤ්හි සමන්තාඨිගතහිඉසිගිලිආදීහි
පඤ්චහි පබ්බගතහිවජසදිසන්ති‘‘ගිරිබ්බජ’’න්තිවුච්චති. 

3121. භික්ඛූනං පාතිගමොක්ඛස්මිං සුදින්නධනියාෙගයො ගතවීසතිවිධා
ආදිකම්මිකපුග්ගලා වුත්තාතිගයොජනා. 

3122. උභයපාතිගමොක්ගඛ ආගතා කත සබ්ක  ආදිකම්මිකපුග්ගලා 

පරිපිණ්ඩිතා තිංස භවන්තීති ගයොජනා. වත්ථුආදීනං විනිච්ඡගයො උත්තකර 
වක්ඛමානත්තා ඉධ න වුත්ගතො. නනු ච නිොනපුග්ගලවිනිච්ඡයම්පි තත්ථ
වක්ඛතීතිගසොඉධකස්මාවුත්ගතොති? නායංගෙොගසො, ඉමස්සපකරණත්තා
ඉධාපිවත්තබ්ගබොති.යදිඑවංවත්ථුආදිවිනිච්ඡගයොපිඉධවත්තබ්ගබො සියා, 
ගසො කස්මා න වුත්ගතොති? එකගයොගනිද්දිට්ඨස්ස ඉමස්ස වචගනන ගසොපි
වුත්ගතොගයව ගහොතීතිඑකගෙසෙස්සනවගසනසංඛිත්ගතොතිෙට්ඨබ්ගබො. 

3123. ගයොඑනං තරුංජානාති, ගසොපඤ්ඤත්තිංඅගසසගතොජානාතීති

සම්බන්ගධො. එත්ථ ‘‘එනං තර’’න්ති ඉමිනා නිොනාදිසත්තරස්පකාරං 
සබ්බසික්ඛාපෙසාධාරණලක්ඛණසමුොයං රූපගකන ෙස්ගසති. කිං විසිට්ඨං

තරුන්තිආහ ‘‘තිමූල’’න්තිආදි. 

තත්ථ තිමූලන්ති නිොනපුග්ගලවත්ථුසඞ්ඛාතානිතීණිමූලානිඑතස්සාති

තිමූලං. නවපත්තන්ති නවවිධපණ්ණත්තිසඞ්ඛාතානි පත්තානි එතස්සාති 
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නවපත්තං. ද්වයඞ්කුරන්ති ගලොකවජ්ජපණ්ණත්තිවජ්ජසඞ්ඛාතා ද්ගව
අඞ්කුරා එතස්සාති ද්වයඞ්කුරං. ‘‘ද්විඅඞ්කුර’’න්ති වත්තබ්ගබ ඉ-කාරස්ස

අයාගෙසං කත්වා ‘‘ද්වයඞ්කුර’’න්ති වුත්තං. සත්තඵලන්ති 
ආණත්තිආපත්තිඅනාපත්තිවිපත්තිසඤ්ඤාගවෙනාකුසලත්තිකසඞ්ඛාතානි

සත්ත ඵලානි එතස්සාති සත්තඵලං. ඡපුප්ඵන්ති ඡසමුට්ඨානසඞ්ඛාතානි 

පු්ඵානිඑතස්සාතිඡපු්ඵං. ද්විප්පභවන්ති චිත්තකම්මසඞ්ඛාතාද්ගවපභවා

එතස්සාතිද්වි්පභවං. ද්විසාඛන්ති කිරියඅඞ්ගසඞ්ඛාතාද්ගවසාඛා එතස්සාති

ද්විසාඛං. එනං තරං කයො  ානාතීති ගයො වුත්ගතො භික්ඛු
වුත්තසරූපසාධාරණසත්තරසලක්ඛණරාසිවිනිච්ඡයසඞ්ඛාතතරුං ජානාති. 

කසොතිගසොභික්ඛු. පඤ්ඤත්තින්ති විනයපිටකං. අකසසකතොතිසබ්බගසො. 

3124. ඉති එවංමධුරපෙත්ථංඅනාකුලං පරමං උත්තමං ඉමංවිනිච්ඡයං

ගයො පඨති වාචුග්ගතං කගරොන්ගතො පරියාපුණාති, ගරුසන්තිගක සාධුකං 

සුණාති, පරිපුච්ඡකත ච අත්ථං පරිපුච්ඡති ච, කසො භික්ඛු විනය විනිච්ඡකය 

උපාලිසකමො භවති විනයධරානං එතෙග්ගට්ඨාගන නික්ඛිත්ගතන
උපාලිමහාගථගරනසදිගසො භවතීතිගයොජනා. 

ඉතිවිනයත්ථසාරසන්දීපනියාවිනයවිනිච්ඡයවණ්ණනාය 

පකිණ්ණකවිනිච්ඡයකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කම්මට්ඨානවිභාවනාවිධානකථාවණ්ණනා 

3125. ‘‘ආදිම්හිසීලංෙස්ගසයය. 

මජ්ගඣමග්ගංවිභාවගය; 
පරිගයොසාගනචනිබ්බානං; 
එසාකථිකසණ්ඨිතී’’ති.(දී.නි.අට්ඨ.1.190; ම.නි.අට්ඨ. 1.291; අ.
නි.අට්ඨ.2.3.64) – 

වුත්තං ධම්මකථිකලක්ඛණං සමනුස්සරන්ගතොයමාචරිගයො 
පාතිගමොක්ඛසංවරසීලපරිදීපකං විනිච්ඡයං නාතිසඞ්ගඛපවිත්ථාරමුගඛන
ෙස්ගසත්වා තංමූලකානං ඉතගරසඤ්ච තිණ්ණං සීලානං තංෙස්සගනගනව
ෙස්සිතභාවඤ්ච සීලවිසුද්ධිමූලිකා චිත්තවිසුද්ධිආදිගයො පඤ්චවිසුද්ධිගයො ච 
තංමූලිකඤ්ච අරියමග්ගසඞ්ඛාතං ඤාණෙස්සනවිසුද්ධිං තෙධිගමනීයං
නිබ්බානඤ්ච ෙස්ගසත්වායථාරද්ධං විනයකථංපරිගයොසාගපතුකාගමොආහ 

‘‘පාකමොක්කඛ’’තිආදි.තත්ථ පාකමොක්කඛති සමාධිආදීනංඅනවජ්ජධම්මානං

පතිට්ඨාභාගවන උත්තගම. කමොක්ඛප්පකවසකනති

අමතමහානිබ්බානනගරස්ස පගවසනනිමිත්ගත. මුකඛ අසහායද්වාරභූගත.
යථාහ– 

‘‘සග්ගාගරොහණගසොපානං, අඤ්ඤංසීලසමංකුගතො; 
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ද්වාරංවාපනනිබ්බාන-නගරස්සපගවසගන’’ති. (විසුද්ධි.1.9; බු.
බං.අට්ඨ.3.දීපඞ්කරබුද්ධවංසවණ්ණනා); 

සබ් දුක්ඛක්ඛකයති ජාතිදුක්ඛාදිසබ්බදුක්ඛානං ඛයස්ස අරියමග්ගස්ස

අධිගමූපායත්තා ඵලූපචාගරන සබ්බදුක්ඛක්ඛයසඞ්ඛාගත. ‘‘පාකමොක්කඛ’’ති

ච ‘‘කමොක්ඛප්පකවසකන මුකඛ’’ති ච ‘‘සබ් දුක්ඛක්ඛකය’’ති ච

‘‘පාතිගමොක්ඛස්මි’’න්තිඑතස්ස විගසසනං. වුත්කතතිපාරාජිකගතොපට්ඨාය
නාන්පකාරගතො නිද්දිට්ගඨ සති. ඉතරත්තයං වුත්තගමවාති සම්බන්ගධො. 
ඉන්ද්රියසංවරසීලආජීවපාරිසුද්ධිසීලපච්චයසන්නිස්සිතසීලසඞ්ඛාතං ඉතරං
සීලත්තයං වුත්තගමවගහොති ‘‘රාජාආගගතො’’තිවුත්ගතපරිසායආගමනං
විය, තස්මාතංනවක්ඛාමාති අධි්පාගයො. 

3126. ඉදං චතුබ්බිධං සීලන්ති පාතිගමොක්ඛසංවරසීලාදිං 

චතුපාරිසුද්ධිසීලං. ඤත්වාති ලක්ඛණාදිගතො, ගවොොනගතො, 
හානභාගියට්ඨිතිභාගියවිගසසභාගියනිබ්ගබධභාගියාදි්පකාරගතො ච

ජානිත්වා. තත්ථාති චතුබ්බිධසීගල. පතිට්ඨිකතොති 

අච්ඡිද්ොදිඅඞ්ගසමන්නාගතභාවමාපාෙගනන පතිට්ඨිගතො. සමාධින්ති

උපචාර්පනාගභෙගලොකියසමාධිං. භාකවත්වාති සමචත්තාලීසාය

කම්මට්ඨාගනසු පුන්පුනං අනුගයොගවගසන වඩ්ගඪත්වා. පඤ්ඤායාති
තිලක්ඛණාකාරාදිපරිච්ගඡදිකාය ගලොකුත්තරාය පඤ්ඤාය ගහතුභූතාය, 

කරණභූතාය ච. පරිමුච්චතීති සබ්බකිගලසබන්ධනං ගඡත්වා සංසාරචාරකා
සමන්තගතො මුච්චති, අනුපාදිගසසාය නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බායතීති
අධි්පාගයො. 

3127. එවං සමාසගතො වුත්තගමවත්ථං නිද්දිසන්ගතො ආහ 

‘‘දසානුස්සතිකයො’’තිආදි. ෙස අනුස්සතිගයො ච ෙස කසිණා ච ෙස අසුභා ච 
චතස්ගසො අ්පමඤ්ඤාගයො ච තථා චත්තාගරො ආරු්පා ච වුත්තා. අපරං 
කම්මට්ඨානද්වයඤ්චවුත්තන්තිසම්බන්ගධො. 

තත්ථ දසානුස්සතිකයො නාම ‘‘බුද්ධානුස්සති, ධම්මානුස්සති, 
සඞ්ඝානුස්සති, සීලානුස්සති, චාගානුස්සති, ගෙවතානුස්සති, කායගතාසති, 
මරණානුස්සති, ආනාපානසති, උපසමානුස්සතී’’ති (විසුද්ධි. 1.47) එවං
වුත්තාෙසඅනුස්සතිගයො. 

දස ෙසිණා නාම ‘‘පථවීකසිණං, ආගපොකසිණං, ගතගජොකසිණං, 
වාගයොකසිණං, නීලකසිණං, පීතකසිණං, ගලොහිතකසිණං, ඔොතකසිණං, 
ආගලොකකසිණං, පරිච්ඡින්නාකාසකසිණ’’න්ති(විසුද්ධි.1.47) වුත්තාඉගම
ෙසකසිණා. 
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දස අසුභා නාම ‘‘උද්ධුමාතකං, විනීලකං, විපුබ්බකං, විච්ඡිද්ෙකං, 
වික්ඛායිතකං, වික්ඛිත්තකං, හතවික්ඛිත්තකං, ගලොහිතකං, පුළුවකං, 
අට්ඨික’’න්ති(විසුද්ධි.1.47) වුත්තාඉගමෙසඅසුභා. 

චතස්කසො අප්පමඤ්ඤාකයො නාම ‘‘ගමත්තා, කරුණා, මුදිතා, 
උගපක්ඛා’’ති(විසුද්ධි.1.47) වුත්තාඉගමඅ්පමඤ්ඤාගයො. 

චත්තාකරො ආරප්පා නාම ‘‘ආකාසානඤ්චායතනං, 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං, 
ගනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන’’න්ති (විසුද්ධි. 1.47) වුත්තා ඉගමආරු්පා. 

අපරං ෙම්මට්ඨානද්වයං නාම ‘‘ආහාගරපටික්කූලසඤ්ඤා, 
චතුධාතුවවත්ථාන’’න්තිවුත්තංට්ඨානඋභයං. 

3128. ඉච්ගචවං චත්තාලීසවිධං මගනොභුගනො කම්මට්ඨානං සබ්බම්පි
කම්මට්ඨානං සමුද්දිට්ඨං සියාති ගයොජනා. කම්මස්ස ගයොගසඞ්ඛාතස්ස

ඨානං ආරම්මණභාගවන පවත්තිට්ඨානන්ති ෙම්මට්ඨානං. තිට්ඨති එත්ථ

ඵලං තොයත්තවුත්තිතායාති ඨානං, කාරණං, කම්මස්ස විපස්සනාය ඨානං

කාරණං ෙම්මට්ඨානං, කස්සාතිආහ ‘‘මකනොභුකනො’’ති.මගනොඅභිභවතීති

මගනොභූ, තස්ස මකනොභුකනො, කුසලචිත්ත්පවත්තිනිවාරගණන
තථාලද්ධනාමස්ස කාමගෙවස්සාති අත්ගථො. ඉමිනා
කම්මට්ඨානගණනාපරිච්ගඡගෙොෙස්සිගතො. 

3129-30. ඉගමසං කම්මට්ඨානානං භාවනාමයං භින්දිත්වා ෙස්ගසතුං

මාතිකං තාව ෙස්ගසන්ගතො ආහ ‘‘උපචාරප්පනාකතො’’තිආදි. තත්ථ 

උපචාරප්පනාකතොති ‘‘එත්තකානි කම්මට්ඨානානි උපචාරාවහානි, 

එත්තකානි අ්පනාවහානී’’ති එවං උපචාර්පනාවගසන ච. ඣානකභදාති
‘‘එත්තකානි පඨමජ්ඣානිකානි, එත්තකානි තිකචතුක්කජ්ඣානිකානි, 

එත්තකානි පඤ්චකජ්ඣානිකානී’’තිආදිනා ඣානගභො ච. අතික්ෙමාති

අඞ්ගානං, ආරම්මණානඤ්ච අතික්කමගතො. වඩ්ඪනාවඩ්ඪනා චාපීති
අඞ්ගුලද්වඞ්ගුලාදිවගසන වඩ්ගඪතබ්බා, අවඩ්ගඪතබ්බා ච. 

ආරම්මණභූමිකතොති නිමිත්තාරම්මණාදිආරම්මණගතො ගචව
ලබ්භමානාලබ්භමානභූමිගතොච. 

 හණාති දිට්ඨාදිවගසන ගගහතබ්බගතො. පච්චයාති තංතංඨානානං

පච්චයභාවගතො ච. භිකයයොති පුන-සද්ෙත්ථනීහාරත්ගථො. චරියානුකූලකතොති

රාගචරියාදීනං අනුකූලභාවගතොති අයං විකසකසො අයං ගභගෙො. එකතසු 
චත්තාලීසාය කම්මට්ඨාගනසු. 

3131. එවං මාතිකංනිද්දිසිත්වායථාක්කමංනිද්දිසන්ගතො පඨමංතාව

උපචාරාවහාෙගයොෙස්ගසතුමාහ ‘‘අට්ඨානුස්සතිකයො’’තිආදි. තත්ථාතිතිස්සං

මාතිකායං, ගතසු වා චත්තාලීසාය කම්මට්ඨාගනසු. අට්ඨානුස්සතිකයොති



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 

622 
පටුන 

කායගතාසතිආනාපානසතිද්වයවජ්ජිතා බුද්ධානුස්සතිආදිකා අට්ඨ

අනුස්සතිගයො ච. සඤ්ඤා ආහාගරපටික්කූලසඤ්ඤා ච. වවත්ථානඤ්ච 

චතුධාතුවවත්ථානඤ්චාති ඉකම ෙස. උපචාරාවහාති බුද්ධගුණාදීනං
පරමත්ථභාවගතො, අගනකවිධත්තා, එකස්සාපි ගම්භීරභාවගතො ච එගතසු
ෙසසු කම්මට්ඨාගනසු අ්පනාවගසන සමාධිස්ස 
පතිට්ඨාතුමසක්කුගණයයත්තා අ්පනාභාවනා්පත්ගතො සමාධි
උපචාරභාගවගයව පතිට්ඨාති, තස්මාඑගතඋපචාරාවහා. 

නනු ගචත්ථ දුතියචතුත්ථාරු්පසමාධි, ගලොකුත්තගරො ච සමාධි 
පරමත්ථධම්ගම අ්පනං පාපුණාති, තස්මා ‘‘පරමත්ථභාවගතො’’ති ගහතු
අ්පනමපාපුණගන කාරණභාගවන න වුච්චතීති? න, තස්ස
භාවනාවිගසගසන පරමත්ථධම්ගම පවත්තිසම්භවගතො, ඉමස්ස ච
රූපාවචරචතුත්ථභාවනාවිගසසසම්භවගතො ච. තථා හි
දුතියචතුත්ථාරු්පසමාධි අ්පනාපත්තස්ස අරූපාවචරසමාධිස්ස
චතුත්ථජ්ඣානස්ස ආරම්මණසමතික්කමමත්තභාවනාවගසන
සභාවාරම්මගණපි අ්පනං පාපුණාති. විසුද්ධිභාවනානුක්කමබගලන
ගලොකුත්තගරොසමාධිඅ්පනංපාපුණාතීති. 

3132. තත්ථාති ගතසු ඣානාවගහසු තිංසකම්මට්ඨාගනසු. අසුභාති

උද්ධුමාතකාෙගයො ෙස අසුභා. ොය තාසතීති කායගතාසති චාති ඉකම 

එකාෙස. පඨමජ්ඣානිොති ඉගමසං පටික්කූලාරම්මණත්තා, 
පටික්කූලාරම්මගණ ච චිත්තස්ස චණ්ඩගසොතාය නදියා අරිත්තබගලන
නාවාට්ඨානං විය විතක්කබගලගනව පවත්තිසම්භවගතො අවිතක්කානං
දුතියජ්ඣානාදීනං අසම්භගවොති සවිතක්කස්ස පඨමජ්ඣානස්ගසව

සම්භවගතො පඨමජ්ඣානිකා. ආනාපානඤ්ච කසිණා චාති ඉකම එකාෙස 

චතුක්ෙජ්ඣානිො රූපාවචරචතුක්කජ්ඣානිකා ච චතුක්කනගයන, 
පඤ්චකජ්ඣානිකාච. 

3133. තිස්කසොව අප්පමඤ්ඤාති ගමත්තා, කරුණා, මුදිතාති
අ්පමඤ්ඤා තිස්ගසොව. සාමඤ්ඤනිද්ගෙගස එතාසගමව ගහණං කථං

විඤ්ඤායතීති? ‘‘අථ පච්ඡිමා’’තිආදිනා චතුත්ථාය අ්පමඤ්ඤාය
චතුත්ථජ්ඣානිකභාවස්ස වක්ඛමානත්තා පාරිගසසගතො තං විඤ්ඤායති. 

තිෙජ්ඣානානීති තිකජ්ඣානිකා. ‘‘තිකජ්ඣානා’’ති වත්තබ්ගබ
ලිඞ්ගවිපල්ලාගසන එවං වුත්තන්ති ෙට්ඨබ්බං. ගමත්තාදීනං
ගෙොමනස්සසහගතබයාපාෙවිහිංසානභිරතීනං පහායකත්තා 
ගෙොමනස්සපටිපක්ගඛන ගසොමනස්ගසගනව සහගතතා වුත්තාති
චතුක්කනගයන තිකජ්ඣානිකතා වුත්තා, පඤ්චකනගයන
චතුක්කජ්ඣානිකතාච. 

‘‘අථා’’ති ඉෙං ‘‘පච්ඡිමා’’ති පෙස්ස ‘‘තිස්ගසො’’ති ඉමිනා පුරිමපගෙන
සම්බන්ධනිවත්තනත්ථං. පච්ඡිමා අ්පමඤ්ඤා, චත්තාගරො ආරු්පා ච
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චතුත්ථජ්ඣානිකා මතා චතුක්කනගයන, පඤ්චමජ්ඣානිකා ච. ‘‘සබ්ගබ
සත්තා සුඛිතා ගහොන්තු, දුක්ඛා මුච්චන්තු, ලද්ධසුඛසම්පත්තිගතො මා 
විගච්ඡන්තූ’’ති ගමත්තාදිතිවිධවස්පවත්තං බයාපාරත්තයං පහාය 
කම්මස්සකතාෙස්සගනන සත්ගතසු
මජ්ඣත්තාකාර්පත්තභාවනානිබ්බත්තාය තත්රමජ්ඣත්ගතොගපක්ඛාය
බලවතරත්තා අ්පනා්පත්තස්ස උගපක්ඛාබ්රහ්මවිහාරස්ස 
සුඛසහගතතාසම්භවගතොඋගපක්ඛාසහගතතාවුත්තා. 

3134. අඞ්ගාරම්මණගතො අතික්කගමො ද්විධා වුත්ගතොති ගයොජනා. 

චතුක්ෙතිෙජ්ඣාකනසූති ෙසකසිණා, ආනාපානසතීති එකාෙසසු 
චතුක්කජ්ඣානිගකසු ගචව ගමත්තාදිපුරිමබ්රහ්මවිහාරත්තයසඞ්ඛාගතසු 

තිකජ්ඣානිගකසු ච කම්මට්ඨාගනසු. අඞ් ාතික්ෙමතාති එකස්මිංගයව
ආරම්මගණ විතක්කාදිඣානඞ්ග සමතික්කගමන පඨමජ්ඣානාදීනං
ආරම්මගණගයව දුතියජ්ඣානාදීනං උ්පත්තිගතො අඞ්ගාතික්කගමො

අධි්ගපගතොතිඅත්ගථො.අඞ්ගාතික්කගමොගයව අඞ් ාතික්ෙමතා. 

3135. අඞ් ාතික්ෙමකතොති
තතියජ්ඣානසම්පයුත්තගසොමනස්සාතික්කමනගතො. 

ආරම්මණමතික්ෙම්මාති 
පටිභාගනිමිත්තකසිණුග්ඝාටිමාකාසතබ්බිසයපඨමාරු්පවිඤ්ඤාණතෙභාවස
ඞ්ඛාතානි චත්තාරි ආරම්මණානි යථාක්කමං අතික්කමිත්වා. 
කසිණුග්ඝාටිමාකාසතබ්බිසයපඨමාරු්පවිඤ්ඤාණතෙභාවතබ්බිසයතතියාරු

්පවිඤ්ඤාණසඞ්ඛාගතසු චතූසු ආරම්මගණසු ආරප්පා 

ආකාසානඤ්චායතනාදීනි චත්තාරි අරූපාවචරජ්ඣානානි  ායකර 
උ්පජ්ජන්ති. 

3136. එත්ථාති එගතසු ආරම්මගණසු. වඩ්කඪතබ් ානීති ‘‘යත්තකං
ඔකාසංකසිගණනඵරති, තෙබ්භන්තගර දිබ්බායගසොතධාතුයාසද්ෙංගසොතුං, 
දිබ්ගබන චක්ඛුනා රූපං පස්සිතුං, පරසත්තානඤ්ච ගචතසා චිත්තං
අඤ්ඤාතුං සමත්ගථො ගහොතී’’ති වුත්ත්පගයොජනං සන්ධාය
අඞ්ගගණනාදිවගසන පරිච්ඡින්දිත්වා යත්තකං ඉච්ඡති, තත්තකං

වඩ්ගඪතබ්බානි. කසසං අසුභාදි සබ් ංතං කම්මට්ඨානං පගයොජනාභාවා න

වඩ්කඪතබ් කමවාතිගයොජනා. 

3137. තත්ථ ගතසු කම්මට්ඨාගනසු ෙස කසිණා ච ෙස අසුභා ච

කායගතාසති, ආනාපානසතීති ඉකම  ාවීසති කම්මට්ඨානානි

පටිභාගාරම්මණානීති ගයොජනා. එත්ථ ‘‘ෙසිණා’’තිආදිනා තොරම්මණානි
ඣානානි ගහිතානි. 

3138. ධාතුවවත්ථනන්ති චතුධාතුවවත්ථානං, ගාථාබන්ධවගසන

රස්සත්තං. විඤ්ඤාණඤ්චාති විඤ්ඤාණඤ්චායතනං. කනවසඤ්ඤාති
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ගනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං. දස ද්කවති ද්වාෙස. භාවක ොචරාති 
සභාවධම්මගගොචරා, පරමත්ථධම්මාලම්බණාතිවුත්තංගහොති. 

3139. ද්කව ච ආරප්පමානසාති
ආකාසානඤ්චායතනආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඞ්ඛාතා අරූපාවචරචිත්තු්පාො
ද්ගවච.ඡඉගමධම්මානවත්තබ්බගගොචරානිද්දිට්ඨාති ගයොජනාචතුන්නං
අ්පමඤ්ඤානං සත්තපඤ්ඤත්තියා, පඨමාරු්පස්ස 
කසිණුග්ඝාටිමාකාසපඤ්ඤත්තියා, තතියාරු්පස්ස 
පඨමාරු්පවිඤ්ඤාණාභාවපඤ්ඤත්තියාචආරම්මණත්තා. 

3140. පටික්කූලසඤ්ඤාති ආහාගරපටික්කූලසඤ්ඤා. කායගතාසතීති

ද්වාෙගසව භූමිගතො කදකවසු කාමාවචරගෙගවසුකුණපානං, පටික්කූලාරහස්ස

ච අසම්භවා නපවත්තන්තීතිගයොජනා. 

3141. තානි ද්වාෙස ච. භිකයයොති අධිකත්ගථනිපාගතො, තගතො අධිකං 
ආනාපානසතිචාතිගතරසරූපාරූපගලොගකඅස්සාසපස්සාසානඤ්ච අභාවා

සබ්බගසො න ායකරතිගයොජනා. 

3142. අරූපාවචකර අරූපභගව චතුගරො ආරු්ගප ඨගපත්වා අඤ්කඤ 

ඡත්තිංස ධම්මා රූපසමතික්කමාභාවා න  ායන්තීති ගයොජනා. සබ්ක  

සමචත්තාලීස ධම්මා මානුකස මනුස්සගලොගකසබ්ගබසගමවලබ්භමානත්තා 

 ායන්ති. 

3143. චතුත්ථෙසිණං හිත්වාති වාගයොකසිණං දිට්ඨඵුට්ගඨන

ගගහතබ්බත්තා තං වජ්ගජත්වා නව ෙසිණා ච ෙස අසුභා චාති කත 

එකූනවීසති ධම්මා දිට්කඨකනව චක්ඛුවිඤ්ඤාගණන පුබ් භාක  
පරිකම්මකාගල ගගහතබ්බා භවන්තීති ගයොජනා. පුබ්බභාගග චක්ඛුනා
ඔගලොගකත්වා පරිකම්මං කතං, ගතන උග්ගහිතනිමිත්තං ගතසං
ගගහතබ්බන්තිවුත්තංගහොති. 

3144. ඵුට්කඨනාති නාසිකග්ගග, උත්තගරොට්ගඨ වා ඵුට්ඨවගසන.

කායගතාසතියං තචපඤ්චකං දිට්ගඨන ගගහතබ්බං. මාලුකතොති
වාගයොකසිණං දිට්ඨඵුට්ගඨන ගගහතබ්බං උච්ඡුසස්සාදීනං පත්ගතසු
චලමානවණ්ණග්ගහණමුගඛන, කාය්පසාෙඝට්ටගනන ච ගගහතබ්බත්තා. 

එත්ථ එගතසු කම්මට්ඨාගනසු. කසසෙන්ති වුත්තාවගසසං. 
බුද්ධානුස්සතිආදිකා අට්ඨානුස්සතිගයො, චත්තාගරො බ්රහ්මවිහාරා, චත්තාගරො 
ආරු්පා, ආහාගරපටික්කූලසඤ්ඤා, චතුධාතුවවත්ථානං, කායගතාසතියං
වක්කපඤ්චකාදීනි චාති සබ්බගමතං පරගතො සුත්වා ගගහතබ්බත්තා
සුගතගනවගගහතබ්බන්තිවුත්තං. 
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3145. එත්ථ එගතසු කම්මට්ඨාගනසු ආකාසකසිණං ඨගපත්වා නව
කසිණා පඨමාරු්පචිත්තස්ස ආරම්මණභූතකසිණුග්ඝාටිමාකාසස්ස

ගහතුභාවගතො පච්චයා ායකර පච්චයාභවන්තීතිගයොජනා. 

3146. ෙසපි කසිණා අභිඤ්ඤානං දිබ්බචක්ඛුඤාණාදීනං පච්චයා

භවන්තීති ගයොජනා. චතුත්ථස්සාතිචතුත්ථස්සබ්රහ්මවිහාරස්ස. 

3147. කහට්ඨිමකහට්ඨිමාරප්පන්ති ආකාසානඤ්චායතනාදිකං. පරස්ස

ච පරස්ස චාති විඤ්ඤාණඤ්චායතනාදිඋත්තරජ්ඣානස්ස පච්චගයොති

පකාසිතන්ති ගයොජනා. කනවසඤ්ඤාති ගනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං. 

නිකරොධස්සාති සඤ්ඤාගවෙයිතනිගරොධස්ස, තායනිගරොධසමාපත්තියා. 

3148. සබ්ක ති සමචත්තාලීසකම්මට්ඨානධම්මා. සුඛවිහාරස්සාති

දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරස්ස. භවනිස්සරණස්ස චාති විභවූපනිස්සයතාය
විපස්සනාපාෙකත්ගතනආසවක්ඛයඤාගණනඅධිගන්තබ්බස්සනිබ්බානස්ස 

ච. භවසුඛානඤ්චාති පරිකම්ගමොපචාරභාවනාවස්පවත්තානි 
කාමාවචරකුසලචිත්තානි කාමසුගතිභවසුඛානං, 
රූපාවචර්පනාවසපවත්තානි රූපාවචරචිත්තානි රූපාවචරභවසුඛානං, 
ඉතරානිඅරූපාවචරභූතානිඅරූපාවචරභවසුඛානඤ්චපච්චයාතිදීපිතා. 

3149. ෙස අසුභා, කායගතාසතීති ඉකම එකාෙසරාගචරිතස්සවිගසසගතො

අනුකූලා විඤ්ගඤයයාති ගයොජනා. ‘‘විකසසකතො’’ති ඉමිනා රාගස්ස 
උජුවිපච්චනීකභාගවන ච අතිස්පායගතො ච වුත්ගතො, ඉතගර ච

අපටික්ඛිත්තාති දීගපති. වුත්තඤ්ගහතං විසුද්ධිමග්ක  ‘‘සබ්බඤ්ගචතං 
උජුවිපච්චනීකවගසන ච අතිස්පායවගසන ච වුත්තං, රාගාදීනං පන
අවික්ඛම්භිකා, සද්ධාදීනං වා අනුපකාරා කුසලභාවනා නාම නත්ථී’’ති
(විසුද්ධි.1.47). 

3150. සවණ්ණෙසිණාති චතූහි වණ්ණගකහි කසිගණහි සහිතා.

චතස්ගසො අ්පමඤ්ඤාගයොති ඉකම අට්ඨ ගෙොසචරිතස්ස අනුකූලාති
පකාසිතාති ගයොජනා. 

3151. කමොහප්පෙතිකනොතිගමොහචරිතස්ස. ‘‘ආනාපානසතිඑකාවා’’ති 
පෙච්ගඡගෙො. 

3152. මරණූපසකමති මරණඤ්ච උපසගමො ච මරණූපසමං, තස්මිං

මරණූපසගම. සතීතිමරණානුස්සති, උපසමානුස්සති චාති එකත චත්තාගරො

ධම්මා. පඤ්ඤාපෙතිකනොති බුද්ධිචරිතස්ස. 

3153. ආදිඅනුස්සතිච්ඡක්ෙන්ති 
බුද්ධධම්මසඞ්ඝසීලචාගගෙවතානුස්සතිසඞ්ඛාතං ඡක්කං. 
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සද්ධාචරිතවණ්ණිතන්ති සද්ධාචරිතස්ස අනුකූලන්ති කථිතං. ආරප්පාති

චත්තාගරො ආරු්පා. කසසා ෙසිණාති භූතකසිණආගලොකාකාසකසිණානං

වගසනඡකසිණාති කසසා දස ධම්මා. සබ් ානුරූපොතිසබ්ගබසංඡන්නං
චරියානං අනුකූලාතිඅත්ගථො. 

3154-8. එවං යථානික්ඛිත්තමාතිකානුක්කගමන කම්මට්ඨාන්පගභෙං

විභාගවත්වා ඉොනි භාවනානයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘එව’’න්තිආදි. එවං

පකභදකතො ඤත්වා ෙම්මට්ඨානානීති යථාවුත්තගභෙනයමුගඛන 

භාවනාමයාරම්භෙස්සනං. පණ්ඩිකතොති තිගහතුකපටිසන්ධිපඤ්ඤාය

පඤ්ඤවා භබ්බපුග්ගගලො. කතසූති නිද්ධාරගණ භුම්මං. කමධාවීති

පාරිහාරියපඤ්ඤාය සමන්නාගගතො. දේහං

 කහත්වානාතිආදිමජ්ඣපරිගයොසාගනසුට්ඨු සල්ලක්ඛන්ගතනෙළ්හංඅට්ඨිං

කත්වාසක්කච්චංඋග්ගගහත්වා. ෙලයාණමිත්තකෙොති– 

‘‘පිගයොගරුභාවනීගයො; 
වත්තාචවචනක්ඛගමො; 
ගම්භීරඤ්චකථංකත්තා; 
ගනොචට්ඨාගනනිගයොජගකො’’ති.(විසුද්ධි.1.37; ගනත්ති.113) – 

වුත්තලක්ඛණගකො සීලසුතපඤ්ඤාදිගුණසමන්නාගතකලයාණමිත්තගකො. 

පඨමගමව පලිගබොධානං උච්ගඡෙං කත්වාති ගයොජනා. පඨමන්ති

භාවනාරම්භගතොපඨමගමව. පලික ොධානං උච්කඡදංෙත්වාති– 

‘‘ආවාගසො චකුලංලාගභො; 
ගගණොකම්මඤ්චපඤ්චමං; 
අද්ධානංඤාතිආබාගධො; 
ගන්ගථොඉද්ධීතිගතෙසා’’ති.(විසුද්ධි.1.41) – 

වුත්තානං ෙසමහාපලිගබොධානං, 
දීඝගකසනඛගලොමච්ගඡෙනචීවරරජනපත්තපචනාදීනං
ඛුද්ෙකපඅගබොධානඤ්චාති උභගයසං පලිගබොධානං උච්ගඡෙං කත්වා

නිට්ඨාපගනන වාආලයපරිච්චාගගන වා උච්ගඡෙංකත්වා. ඉද්ධි පගනත්ථ
විපස්සනාය පලිගබොගධො ගහොති, න සමාධිභාවනාය. වුත්තඤ්ගහතං 

විසුද්ධිමග්ක  ‘‘ඉද්ධීති ගපොථුජ්ජනිකා ඉද්ධි. සා හි
උත්තානගසයයකොරගකො විය, තරුණසස්සං විය ච දු්පරිහාරා ගහොති, 
අ්පමත්තගකගනව භිජ්ජති. සා පන විපස්සනාය පලිගබොගධො ගහොති, න
සමාධිස්සසමාධිං පත්වාපත්තබ්බත්තා’’ති(විසුද්ධි.1.41). 

ගෙොසවජ්ජිගත, අනුරූගප ච විහාගර වසන්ගතනාති ගයොජනා. 

කදොසවජ්ජිකතති– 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 
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‘‘මහාවාසංනවාවාසං, ජරාවාසඤ්චපන්ථනිං; 
ගසොණ්ඩිංපණ්ණඤ්චපු්ඵඤ්ච, ඵලංපත්ථිතගමවච. 

‘‘නගරංොරුනාගඛත්තං, විසභාගගනපට්ටනං; 
පච්චන්තසීමාස්පායං, යත්ථමිත්ගතොනලබ්භති. 

‘‘අට්ඨාරගසතානිඨානානි, ඉතිවිඤ්ඤායපණ්ඩිගතො; 
ආරකාපරිවජ්ගජයය, මග්ගංපටිභයංයථා’’ති.(විසුද්ධි.1.52) – 

අට්ඨෙථාසු වුත්ගතහිඉගමහිඅට්ඨාරසහි ගෙොගසහිගජ්ජිගත. 

අනුරූකපවසන්කතනාති– 

‘‘ඉධ, භික්ඛගව, ගසනාසනං නාතිදූරං ගහොති නච්චාසන්නං
ගමනාගමනසම්පන්නං, දිවා අ්පාකිණ්ණං, රත්තිං අ්පසද්ෙං 
අ්පනිග්ගඝොසං, අ්පඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම්ඵස්සං, තස්මිංගඛො
පන ගසනාසගන විහරන්තස්ස අ්පකසිගරගනව උ්පජ්ජන්ති 
චීවරපිණ්ඩපාතගසනාසනගිලානපච්චයගභසජ්ජපරික්ඛාරා, තස්මිං
ගඛොපනගසනාසගනගයගත භික්ඛූවිහරන්තිබහුස්සුතාආගතාගමා
ධම්මධරාවිනයධරාමාතිකාධරා, ගතකාගලනකාලං උපසඞ්කමිත්වා
පරිපුච්ඡතිපරිපඤ්හති ‘ඉෙං, භන්ගත, කථං, ඉමස්සගකොඅත්ගථො’ති, 
තස්සගතආයස්මන්ගතොඅවිවටඤ්ගචවවිවරන්ති, අනුත්තානීකතඤ්ච
උත්තානිංකගරොන්ති, අගනකවිහිගතසුචකඞ්ඛට්ඨානීගයසුධම්ගමසු
කඞ්ඛං පටිවිගනොගෙන්ති. එවං ගඛො, භික්ඛගව, ගසනාසනං
පඤ්චඞ්ගසමන්නාගතංගහොතී’’ති(අ.නි.10.11) – 

එවං භගවතා වණ්ණිගතහි පඤ්චහි ගුගණහි සමන්නාගතත්තා අනුරූගප 

භාවනාකම්මානුගුගණ විහාගර විහරන්ගතනාති අත්ගථො. පඨමාදීනීති 

පඨමදුතියාදීනි රූපාවචරජ්ඣානානි. සබ් කසො භාකවත්වාති විසුද්ධිමග්ක  
‘‘සබ්බංභාවනාවිධානං අපරිහාගපන්ගතනභාගවතබ්ගබො’’ති(විසුද්ධි.1.41) 
නික්ඛිත්තස්ස මාතිකාපෙස්ස විත්ථාරක්කගමන භාගවත්වා, චිත්තවිසුද්ධිං
සම්පාගෙත්වාතිවුත්තංගහොති. 

සප්පඤ්කඤොති කම්මජතිගහතුකපටිසන්ධිපඤ්ඤාය ගචව
කම්මට්ඨානමනසිකාරස්පායානි පරිග්ගගහත්වා අස්පායං පරිවජ්ගජත්වා
ස්පායගසවගනොපකාරාය පාරිහාරියපඤ්ඤාය ච සමන්නාගගතො 

ගයොගාවචගරො. තකතොති
ගනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනවජ්ජිතරූපාරූපජ්ඣානං 
විපස්සනාපාෙකභාගවන සමාපජ්ජිත්වා අට්ඨන්නං
විපස්සනාපාෙකජ්ඣානානමඤ්ඤතරගතො ඣානා වුට්ඨාය. ගතනාහ 

විසුද්ධිමග්ක  ‘‘ඨගපත්වා ගනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 
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අවගසසරූපාරූපාවචරජ්ඣානානං අඤ්ඤතරගතො වුට්ඨායා’’ති (විසුද්ධි.
2.663). 

නාමරූපවවත්ථානං ෙත්වාති විසුද්ධිමග්ගග දිට්ඨිවිසුද්ධිනිද්කදකස 
වුත්තනගයන පඤ්චක්ඛන්ධාදිමුගඛසු යථිච්ඡිගතන මුගඛන පවිසිත්වා
නාමරූපං වවත්ථගපත්වා ‘‘ඉෙං නාමං, ඉෙං රූපං, ඉමම්හා නාමරූපගතො
බයතිරිත්තං අත්තාදි කිඤ්චි වත්තබ්බං නත්ථී’’ති නිට්ඨං ගන්ත්වා, ඉමිනා
දිට්ඨිවිසුද්ධිෙස්සිතා. 

ෙඞ්ඛං විතීරියාති යථාදිට්ඨනාමරූපධම්මානං විසුද්ධිමග්ගග 

ෙඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධිනිද්කදකස (විසුද්ධි. 2.678 ආෙගයො) වුත්තනගයන
පඤ්චධා පරිග්ගගහත්වා ‘‘න තාවිෙං නාමරූපං අගහතුකං, න 
අත්තාදිගහතුක’’න්ති යාථාවගතො නාමරූපස්ස පඤ්චධා ෙස්සගනන
අද්ධත්තයගතං ‘‘අගහොසිං නු ගඛො අහං
අතීතමද්ධාන’’න්තිආදිනය්පවත්තං (ම. නි. 1.18; සං. නි. 2.20; මහානි. 
174) ගසොළසවිධං කඞ්ඛං, ‘‘සත්ථරි කඞ්ඛතී’’තිආදිනය්පවත්තං (ධ. ස.
1008) අට්ඨවිධඤ්ච කඞ්ඛං වීරිගයන තරිත්වා පජහිත්වා, ඉමිනා
කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධි ෙස්සිතාගහොති. 

එවං කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධිනි්ඵාෙගනන ඤාතපරිඤ්ඤාය ඨිගතො
ගයොගාවචගරො ස්පායං නාමරූපං ලක්ඛණත්තයං ආගරොගපත්වා

කඞ්ඛාවූපසමඤාගණන මග් ාමග් ඤාණදස්සනවිසුද්ධිනිද්කදකස (විසුද්ධි.
2.692 ආෙගයො) වුත්තනගයන සඞ්ඛාගර සම්මසන්ගතො ඔභාගසො, ඤාණං, 
පීති, පස්සද්ධි, සුඛං, අධිගමොක්ගඛො, පග්ගගහො, උපට්ඨානං, උගපක්ඛා, 

නිකන්තීති ෙසසුඋපක්කිගලගසසුපාතුභූගතසුතථා පාතුභූගත ඔභාසාදකයො

දසඋපක්කිකලකස ‘‘අමග්ගගො’’ති මග්ගවීථිපටිපන්නං විපස්සනාඤාණගමව

‘‘මග්ගගො’’ති පණ්ඩිකතො පඤ්ඤවාගයොගාවචගරොජානාතීති අත්ගථො, ඉමිනා
මග්ගාමග්ගඤාණෙස්සනවිසුද්ධිසඞ්ගඛපගතොෙස්සිතාගහොති. 

3159. එත්තාවතා ගතසංතිණ්ණංවවත්ථාගනතිගයොජනා. එත්තාවතාති

‘‘නාමරූපවවත්ථානංකත්වා’’තිආදිනාසඞ්ගඛපගතො ෙස්සිතනගයන. කතසං

තිණ්ණන්ති දිට්ඨිවිසුද්ධි, කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධි, 
මග්ගාමග්ගඤාණෙස්සනවිසුද්ධීති තීහි විසුද්ධීහි සකසකවිපස්සනානං

නාමරූපත්පච්චයමග්ගාමග්ගානං තිණ්ණං. වවත්ථාකන ෙකත නියගම

කගත. තිණ්ණං සච්චානන්ති දුක්ඛසමුෙයමග්ගසඞ්ඛආතානං තිණ්ණං

සච්චානං. වවත්ථානං ෙතං සියාති ඤාතතීරණපරිඤ්ඤාසඞ්ඛාගතන
ගලොකිගයගනව ඤාගණන අනුගබොධවගසන නිච්ඡගයො කගතො ගහොතීති
අත්ගථො. කථං? නාමරූපවවත්ථානසඞ්ඛාගතන දිට්ඨිවිසුද්ධිඤාගණන
දුක්ඛසච්චවවත්ථානං කතං ගහොති, පච්චයපරිග්ගහසඞ්ඛාගතන 
කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධිඤාගණන සමුෙයසච්චවවත්ථානං, 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 
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මග්ගාමග්ගවවත්ථානසඞ්ඛාගතන මග්ගාමග්ගඤාණෙස්සගනන
මග්ගසච්චවවත්ථානං. 

3160-1. එවං ඤාතතීරණපරිඤ්ඤාද්වයං සඞ්ගඛපගතො ෙස්ගසත්වා
පහානපරිඤ්ඤාය සරීරභූතානි නව ඤාණානි ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘උදයබ් යා’’තිආදි. තත්ථ උදයබ් යාති
උ්පාෙභඞ්ගානුපස්සනාවස්පවත්තා උත්තරපෙගලොගපන ‘‘උෙයබ්බයා’’ති
වුත්තා. තත්ථ උෙයං මුඤ්චිත්වා වගය වා පවත්තා භඞ්ගානුපස්සනා 

‘‘භඞ් ා’’ති වුත්තා. භයඤ්ච ආදීනගවො ච නිබ්බිො ච භයාදීනවනිබ්බිදා, 
සඞ්ඛාරානං භයගතො අනුපස්සනවගසන පවත්තා භයානුපස්සනා ච
දිට්ඨභයානං ආදීනවගතො ගපක්ඛනවගසන පවත්තා ආදීනවානුපස්සනා ච 
දිට්ඨාදීනගවසුනිබ්ගබෙවගසන පවත්තානිබ්බිොනුපස්සනා ච තථා වුත්තා. 
නිබ්බින්දිත්වා සඞ්ඛාගරහි මුච්චිතුකාමතාවගසගනව පවත්තං ඤාණං 

මුච්චිතුොමතාඤාණං. මුච්චනස්ස උපායසම්පටිපාෙනත්ථං පුන 

සඞ්ඛාරත්තයපටිග්ගහවසපවත්තංඤාණං පටිසඞ්ඛානුපස්සනා. 

සඞ්ඛාරධම්ගම භයනන්දිවිවජ්ජනවගසන අජ්ඣුගපක්ඛිත්වා 

පවත්තඤාණං සඞ්ඛාරකපක්ඛාඤාණං, සච්චානුගලොගමො තෙධිගමාය 

එකන්තපච්චගයො ගහොතීති ‘‘සච්චානුකලොමිෙ’’න්ති ච
කලාපසම්මසනඤාණාදීනං පුරිමානං නවන්නං කිච්චනි්ඵත්තියා, උපරි ච
සත්තතිංසාය ගබොධිපක්ඛියධම්මානඤ්ච අනුගලොමනගතො 

‘‘අනුගලොමඤාණ’’න්ති ච වුත්තං නවමං ඤාණඤ්චාති යා 
නවානුපුබ්බවිපස්සනාසඞ්ඛාතා පහානපරිඤ්ඤා ෙස්සිතා, අයං 

‘‘පටිපදාඤාණදස්සන’’න්තිපකාසිතාතිගයොජනා. 

3162. තකතො අනුගලොමඤාණගතො පරං මග්ගස්ස ආවජ්ජනට්ඨානියං
හුත්වා නිබ්බානමාලම්බිත්වා උ්පන්නස්ස පුථුජ්ජනගගොත්තස්ස 

අභිභවනගතො, අරියගගොත්තස්ස භාවනගතො වඩ්ඪනගතො ච ‘‘ක ොත්රභූ’’ති 

සඞ්ඛං ගතස්ස චිත්තස්ස සමනන්තරගමව ච. සන්තිමාරම්මණං ෙත්වාති
සබ්බකිගලසෙරථානඤ්ච සඞ්ඛාරදුක්ඛග්ගිගනො ච වූපසමනිමිත්තත්තා

‘‘සන්ති’’න්ති සඞ්ඛාතං නිගරොධමාලම්බිත්වා. ඤාණදස්සනන්ති චතුන්නං

අරියසච්චානං පරිඤ්ඤාභිසමයාදිවගසන ජානනට්ගඨන ඤාණං, චක්ඛුනා

විය පච්චක්ඛගතො ෙස්සනට්ගඨන දස්සනන්ති සඞ්ඛං ගතං 

ගසොතාපත්තිමග්ගඤාණසඞ්ඛාතං සත්තමවිසුද්ධිඤාණං  ායකත 
උ්පජ්ජතීතිඅත්ගථො. 

3163. පච්චකවක්ඛණපරියන්තන්ති පච්චගවක්ඛණජවනපරිගයොසානං. 

තස්සාතිඤාණෙස්සනසඞ්ඛාතස්සගසොතාපත්තිමග්ගස්ස. ඵලන්තිඵලචිත්තං 

අනු පච්ඡා මග්ගානන්තරංහුත්වාජායගත. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 
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එත්ථ ‘‘පච්චගවක්ඛණපරියන්ත’’න්ති ඉෙං ‘‘ඵල’’න්ති එතස්ස 
විගසසනං, කිරියාවිගසසනං වා, පච්චගවක්ඛණජවනං මරියාෙං කත්වාති
අත්ගථො. මග්ගානන්තරං ඵගල ද්වික්ඛත්තුං, තික්ඛත්තුං වා උ්පජ්ජිත්වා
නිරුද්ගධ තෙනන්තරගමව භවඞ්ගං ගහොති, භවඞ්ගං ආවට්ගටත්වා
පච්චගවක්ඛිතබ්බං මග්ගමාලම්බිත්වා මගනොද්වාරාවජ්ජනං උ්පජ්ජති, 
තගතොපච්චගවක්ඛණජවනානි.එවං ඵලචිත්තංභවඞ්ගපරියන්තගමවගහොති, 
න පච්චගවක්ඛණපරියන්තං. තථාපි අඤ්ගඤන ජවගනන අනන්තරිකං 
හුත්වා ඵලජවනානමනන්තරං පච්චගවක්ඛණජවනගමව පවත්තතීති
ෙස්සනත්ථං ඵලපච්චගවක්ඛණජවනානන්තගර උ්පන්නානි
භවඞ්ගාවජ්ජනානි අබ්ගබොහාරිකානිකත්වා‘‘පච්චගවක්ඛණපරියන්තං, ඵලං
තස්සානුජායගත’’තිවුත්තන්ති ගගහතබ්බං. 

පච්චගවක්ඛණඤ්ච මග්ගඵලනිබ්බානපහීනකිගලසඅවසිට්ඨකිගලසානං 
පච්චගවක්ඛණවගසන පඤ්චවිධං ගහොති. ගතසු එගකකං එගකගකන
ජවනවාගරන පච්චගවක්ඛතීති පඤ්ච පච්චගවක්ඛණජවනවාරානි ගහොන්ති.
තානිපච්චගවක්ඛණග්ගහගණනසාමඤ්ඤගතො ෙස්සිතානීතිෙට්ඨබ්බානි. 

3164. කතකනව ච උපාකයනාති උෙයබ්බයානුපස්සනාදිවිපස්සනානං

පඨමං මග්ගගො අධිගගතො, ගතගනව උපාගයන. කසො භික්ඛූති ගසො

ගයොගාවචගරො භික්ඛු. පුනප්පුනං භාකවන්කතොති පුන්පුනං විපස්සනං

වඩ්ගඪත්වා. යථා පඨමමග්ගඵලානි පත්ගතො, තථා. කසසමග් ඵලානි චාති
දුතියාදිමග්ගඵලානිචපාපුණාති. 

3165. ඉච්කචවං යථාවුත්තනගයන උ්පාෙවයන්තාතීතකත්තා 

අච්චන්තං අමතං ධම්මං අකවච්ච පටිවිජ්ඣිත්වා අගසසං අකුසලං 

විද්ධංසයිත්වා සමුච්ගඡේපහාගනනපජහිත්වා තකයොභකව කාමභවාදීසුතීසු 
භගවසු නිකන්තියා ගසොසනවගසන තගයො භගව විගසගසන ගසොසයිත්වා 

කසො අග්ගෙක්ඛිගණගයයො ඛීණාසගවො භික්ඛු පඨමං කිගලසපරිනිබ්බාගන 
ගසොසිතවිපාකක්ඛන්ධකටත්තාරූපසඞ්ඛාතඋපාදිගසසරහිතත්තා 

නිරපාදිකසසං නිබ්බානධාතුං උකපති අධිගච්ඡතීතිගයොජනා. 

ඉච්ගචවං සඞ්ගඛපගතො කම්මට්ඨානභාවනානගයො ආචරිගයන
ෙස්සිගතොති ගන්ථභීරුජනානුග්ගහවගසන විත්ථාරවණ්ණනං අනාමසිත්වා 
අනුපෙවණ්ණනාමත්තගමගවත්ථ කතං. විත්ථාරවණ්ණනා පනස්ස 
විසුද්ධිමග්ගගතො, තබ්බණ්ණනගතොචගගහතබ්බා. 

3166-7. විඤ්ඤාසක්ෙමකතො වාපීති 

අක්ඛරපෙවාකයසඞ්ඛාතගන්ථරචනක්කමගතො වා. පුබ් ාපරවකසන වාති

වත්තබ්බානමත්ථවිගසසානං පටිපාටිවගසන වා. අක්ඛර න්කධ වාති 
සද්ෙසත්ථඅලඞ්කාරසත්ථඡන්ගෙොවිචිතිසත්ථානුපාගතන කාතබ්බාය



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 
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අක්ඛරපෙරචනාය, ගාථාබන්ගධති අත්ගථො. අයුත්තං විය යදි දිස්සතීති
ගයොජනා. 

තන්ති තං ‘‘අයුත්ත’’න්ති දිස්සමානට්ඨානං. තථා න  කහතබ් න්ති
දිස්සමානාකාගරගනව අයුත්තන්තිනගගහතබ්බං.කථංගගහතබ්බන්තිආහ 

‘‘ කහතබ් මකදොසකතො’’ති. තස්ස කාරණමාහ ‘‘මයා උපපරික්ඛිත්වා, 

ෙතත්තා පන සබ් කසො’’ති. ගයො ගයො පගනත්ථ ගෙොගසො දිස්සති 
ඛිත්තගෙොගසො වා ගහොතු විපල්ලාසග්ගහණගෙොගසො වා, නාපරං ගෙොගසොති
දීගපති. ගතගනතං පකරණං සබ්ගබසං
තිපිටකපරියත්ති්පගභොයතනබහුස්සුතානං සික්ඛාකාමානං ගථරානං
අත්තගනො පමාණභූතතං සූගචති. අත්තගනො පමාණසූචගනන අත්තනා
විරචිතස්ස විනයවිනිච්ඡයස්සාපි පමාණතං විභාගවන්ගතො තස්ස
සවනුග්ගහධාරණාදීසුගසොතුජනංනිගයොගජතීතිෙට්ඨබ්බං. 

ඉතිවිනයත්ථසාරසන්දීපනියාවිනයවිනිච්ඡයවණ්ණනාය 

කම්මට්ඨානභාවනාවිධානකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිගමනකථාවණ්ණනා 

3168-78. එවං ‘‘විනගයො සංවරත්ථාය, සංවගරො අවි්පටිසාරත්ථාය, 
අවි්පටිසාගරොපාගමොජ්ජත්ථාය, පාගමොජ්ජංපීතත්ථාය, පීති පස්සද්ධත්ථාය, 
පස්සද්ධිසුඛත්ථාය, සුඛංසමාධත්ථාය, සමාධි යථාභූතඤාණෙස්සනත්ථාය, 
යථාභූතඤාණෙස්සනං නිබ්බිෙත්ථාය, නිබ්බිො විරාගත්ථාය, විරාගගො
විමුත්තත්ථාය, විමුත්ති විමුත්තිඤාණෙස්සනත්ථාය, විමුත්තිඤාණෙස්සනං 
අනුපාොපඅනිබ්බානත්ථායා’’ති (පරි. 365) 
ෙස්සිතානිසංසපරම්පරානිද්ධාරණමුගඛන 
අනුපාදිගසසනිබ්බානධාතුපරියන්තංසානිසංසංවිනයකථංකගථත්වාතස්සා
පමාණතඤ්ච විභාගවත්වා අත්තගනො සුතබුද්ධත්තා ‘‘සනිොනං, භික්ඛගව, 
ධම්මං ගෙගසමී’’ති (අ. නි. 3.126; කථා. 806) වචනගතො භගවගතො
චරිතමනුවත්තන්ගතො තස්ස ගෙසකාලාදිවගසන නිොනං ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘කසට්ඨස්සා’’තිආදි. 

තත්ථ කසට්ඨස්සාති 
ධනධඤ්ඤවත්ථාලඞ්කාරාදිඋපගභොගපරිගභොගසම්පත්තියා ගචව 
ගාමරාජධානිගඛත්තවත්ථුනදිතළාකාරාමාදිසම්පත්තියා ච පසත්ථතරස්ස. 

නාභිභූකතතිමජ්ඣවත්තිතායනාභිසදිගස. නිරාකුකලතිමජ්ඣවත්තිතාගයව

පරිමණ්ඩලාදිසම්භවගතො විගලොපාදිආකුලරහිගත. සබ් ස්ස පන කලොෙස්ස 

රාමණීයගක සම්පිණ්ඩිකත විය රමණීයතගර භූතමඞ්ගගල ගාගමති
සම්බන්ගධො. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 

632 
පටුන 

පුනපි කිංවිසිට්ගඨති ආහ ‘‘ෙදලී’’තිආදි. කෙලී ච සාලඤ්ච තාලඤ්ච

උච්ඡු ච නාළිගකරා ච ෙදලී…කප.… නාළිකෙරා, ගතසං වනානි 

ෙදලී…කප.… නාළිකෙරවනානි, ගතහි ආකුගල ආකිණ්ගණති අත්ගථො.

කමලානි ච උ්පලානි ච ෙමලුප්පලානි, ගතහි සඤ්ඡන්නා 

ෙමලුප්පලසඤ්ඡන්නා, සලිලස්සආසයා සලිලාසයා, කමලු්පලසඤ්ඡන්නා

ච ගත සලිලාසයා චාති ෙමල…කප.… සලිලාසයා, ගතහි ගසොභිගතො 

ෙමලුප්පලසඤ්ඡන්නසලිලාසයකසොභිකතො, තස්මිං. 

කාගවරියා ජලං ොකවරි ලං, කාගවරිජලස්ස සම්පාගතො පවත්තනං 

ොකවරි ලසම්පාකතො, ගතන පරි සමන්තගතො භූතං පවත්තිතං මහීතලං

එතස්සාති ොකවරි ලසම්පාතපරිභූතමහීතකලො, තස්මිං. ඉද්කධති

නානාසම්පත්තියා සමිද්ගධ. සබ් ඞ් සම්පන්කනති

සබ්බසුගඛොපකරණසම්පන්ගන. මඞ් කලතිජනානං ඉද්ධිවුද්ධිකාරණභූගත. 

භූතමඞ් කලතිඑවංනාමගකගාගම. 

පවගරො තිරතාරීණතලාදිගගණහි කුලාචලචක්කගභොගිනා 

ගභොගවලයසීෙන්තරසාගරාදි ආකාගරො එතාසන්ති පවරාොරා, පාකාරා ච 

පරිඛා ච පාොරපරිඛා, පවරාකාරා ච තා පාකාරපරිඛා චාති 

පවරාොරපාොරපරිඛා, තාහි පරිවාරිගතො 

පවරාොරපාොරපරිඛාපරිවාරිකතො, තස්මිං. දස්සනීකයති ෙස්සනාරගහ.

මගනොරමතිඑත්ථාති මකනොරකමො, තස්මිං. 

තීරස්ස අන්ගතො තීරන්කතො, තීරගමව වා අන්ගතො තීරන්කතො, 
ගපොක්ඛරණිගසොබ්භඋෙකවාහකපරිඛාදීනං කූල්පගෙගසො, තීරන්ගතරුහිංසු

ජායිංසූති තීරන්තරහා, තීරන්තරුහාචගතබහුත්තාඅතීරාඅපරිච්ගඡොචාති 

තීරන්තරහවාතීරා. ව-කාගරො සන්ධිගජො, තරූනං රාජාගනො තරරා ාකනො, 
තීරන්තරුහවාතීරා ච ගත තරුරාජාගනො චාති 

තීරන්තරහවාතීරතරරා ාකනො, ගතහි විරාජිගතො තීරන්ත…කප.… 

විරාජිකතො, තස්මිං, පු්ඵූපගඵලූපගඡායූපගගහි මහාරුක්ගඛහිපටිමණ්ඩිගතති

අත්ගථො. ‘‘තීරන්තරහවානතරරාජිවිරාජිකත’’තිවාපාගඨො, තීරන්තරුහානං 
වානතරූනං ගවතරූපරුක්ඛානං රාජීහි පන්තීහි පටිමණ්ඩිගතති අත්ගථො.

දිජානං ගණා දි  ණා, නානා ච ගත දිජගණා චාති නානාදි  ණා, ගත

තගතො තගතො ආගන්ත්වා රමන්ති එත්ථාති නානාදි  ණාරාකමො, තස්මිං, 
සුකගකොකිලමයූරාදිසකුණානං ආගන්ත්වා රමනට්ඨානභූගතති අත්ගථො. 

නානාරාමමකනොරකමතිනානා අගනගකආරාමාපු්ඵඵලාරාමා නානාරාමා, 

ගතහිමගනොරගමොති නානාරාමමකනොරකමො, තස්මිං. 

චාරූ ච ගත පඞ්කජා චාති චාරපඞ්ෙ ා, කමලු්පලකුමුොෙගයො, 

චාරුපඞ්කගජහි සංකිණ්ණා සඤ්ඡන්නා චාරපඞ්ෙ සංකිණ්ණා, 

චාරුපඞ්කජසංකිණ්ණාචගතතළාකාගචති චාරපඞ්ෙ සංකිණ්ණතොො, 
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ගතහි සමලඞ්කගතො විභූසිගතො චාර…කප.… සමලඞ්ෙකතො, තස්මිං.

සුන්ෙගරො මධුගරො රගසො අස්සාති සුරසං, සුරසඤ්ච තං උෙකඤ්චාති 

සුරකසොදෙං, සුරගසොෙගකනසම්පුණ්ණා සුරකසොදෙසම්පුණ්ණා, වරාචගත

කූපා චාති වරකූපා, සුරගසොෙකසම්පුණ්ණා ච ගත වරකූපා ගචති 

සුරකසොදෙසම්පුණ්ණවරකූපා, ගතහි උපගසොභිගතො සුරකසො…කප.… 

කූපකසොභිකතො, තස්මිං. 

විගසගසන චිත්රාති විචිත්රා, විචිත්රා ච ගත විපුලා චාති විචිත්රවිපුලා, 
විචිත්රවිපුලා ච ගත මණ්ඩපා චාති…ගප.… මණ්ඩපා, අතිසගයන උග්ගතා 

අච්චුග් තා, අච්චුග්ගතා ච ගත වරමණ්ඩපා චාති අච්චුග් වරමණ්ඩපා, 
ගාථාබන්ධවගසනවණ්ණගලොගපො, විචිත්රවිපුලා චගත අච්චුග්ගවරමණ්ඩපා

චාති විචිත්රවිපුලඅච්චුග් වරමණ්ඩපා, ගතහි මණ්ඩිගතො විභූසිගතො 

විචිත්ර…කප.… මණ්ඩිකතො, තස්මිං. මණ්ඩං සූරියරස්මිං පාති රක්ඛතීති 

මණ්ඩකපො. තගතො තගතො ආගම්ම වසන්ති එත්ථාති ආවාකසො, 

පාසාෙහම්මියමාළාෙගයො. අකනකෙහීති බහූහි. අච්චන්තන්තිඅතිසගයන. 

ධරණීතලං ගභත්වාඋග්ගගතනවිය, ඛරං ඵරුසංගකලාසසිඛරංජිත්වා
අවහසන්ගතනවියථූගපනචඋපගසොභිගත විහාගරතිගයොජනා. 

අම්බුං ෙොතීති අම්බුකදො, සරගෙ අම්බුගෙො සරදම්බුකදො, 
ථුල්ලනතමහන්තභාවසාමඤ්ගඤන සරෙම්බුගෙන සඞ්කාගසො 

සරදම්බුදසඞ්ොකසො, තස්මිං. සම්මා උස්සිගතො උග්ගගතොති සමුස්සිකතො, 
තස්මිං. ඔගලොගකන්තානං, වසන්තානඤ්ච පසාෙං චිත්තස්ස ගතොසං

ජගනතීති පසාද නනං, තස්මිං. එත්තාවතා විනයවිනිච්ඡයකථාය

පවත්තිතගෙසංෙස්ගසති, ‘‘වසතා මයා’’තිකත්තාරං. 

ගෙවෙත්තචිඤ්චමාණවිකාදීහි කතාපරාධස්ස, සීතුණ්හාදිපරිස්සයස්ස ච

සහනගතො, සසන්තානගතකිගලසාදීනං හනනගතො ච සීගහො වියාති සීකහො, 

බුද්ගධො ච ගසො සීගහො චාති බුද්ධසීකහො. ගසට්ඨපරියාගයො වා සීහ-සද්ගෙො, 

බුද්ධගසට්ගඨනාති අත්ගථො. වුත්තස්සාති ගෙසිතස්ස. විනයස්ස 

විනයපිටකස්ස. විනිච්ඡකයොති පාඨාගගතො ගචව අට්ඨකථාගගතො ච 

ආචරියපරම්පරාභගතොචවිනිච්ඡගයො. බුද්ධසීහන්තිඑවංනාමකං මහාගථරං. 

සමුද්දිස්සාති උද්දිසිත්වා, ගතන කතආයාචනං පටිච්චාති වුත්තං ගහොති.
ඉමිනාබාහිරනිමිත්තංෙස්සිතං. 

අයං විනිච්ඡගයො මම සද්ධිවිහාරිකං බුද්ධසීහං සමුද්දිස්ස භික්ඛූනං

හිතත්ථායසමාසගතොවරපාසාකද වසතාමයාකගතොති ගයොජනා. 

කිමත්ථායාති ආහ ‘‘විනයස්සාවක ොධත්ථං, සුකඛකනවාචිකරන චා’’ති, 
අනුපාදිගසගසන නිබ්බානපරියන්තානිසංසස්ස විනයපිටකස්ස පකරණස්ස
ගන්ථවගසනසමාගසත්වා අත්ථවගසනසුට්ඨු විනිච්ඡිතත්තා සුගඛන ගචව
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අචිගරන ච අවගබොධනත්ථන්ති වුත්තං ගහොති. භික්ඛූනන්ති
පධානනිෙස්සනං, එකගසසනිද්ගෙගසොවාගහට්ඨා– 

‘‘භික්ඛූනං භික්ඛුනීනඤ්ච හිතත්ථාය සමාහිගතො. පවක්ඛාමී’’ති
(වි.වි.ගන්ථාරම්භකථා2) – 

ආරද්ධත්තා.ඉමිනාපගයොජනංෙස්සිතං. 

3179. එවං ගෙසකත්තුනිමිත්තපගයොජනානි ෙස්ගසත්වා කාලනියමං

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘අච්චුතා’’තිආදි. වික්කමනං වික්ෙන්කතො, වික්කගමොති
අත්ගථො. අච්චුතං ගකනචි අනභිභූතං, තඤ්ච තං වික්කන්තඤ්චාති 

අච්චුතවික්ෙන්තං, අච්චුතස්ස නාරායනස්සවියඅච්චුතවික්කන්තංඑතස්සාති 

අච්චුතච්චුතවික්ෙන්කතො. ගකොගසො? රාජා, තස්මිං.කලම්භකුලං නන්ෙයතීති 

ෙලම්භකුලනන්දකනො, තස්මිං. ඉමිනා තස්ස කුලවංගසො නිෙස්සිගතො.

කලම්භකුලවංසජාගත අච්චුතච්චුතවික්කන්තනාගම ගචොළරාජිනි මහිං 

ගචොළරට්ඨං සමනුසාසන්කත සම්මා අනුසාසන්ගතසතිතස්මිංගචොළරාජිනි
රජ්ජං කාගරන්ගත සති අයං විනිච්ඡගයො මයා ආරද්ගධො ගචව සමාපිගතො
චාති.ඉමිනාකාලංනිෙස්ගසති. 

3180. ඉොනි ඉමං විනයවිනිච්ඡය්පකරණං කගරොන්ගතන අත්තගනො

පුඤ්ඤසම්පෙං සකලගලොකහිතත්ථාය පරිණාගමන්ගතො ආහ ‘‘යථා’’තිආදි. 

අයං විනයවිනිච්ඡගයොඅන්තරායංවිනායථා සිද්ධිං නි්ඵත්තිං පත්ගතො, තථා

සත්තානං ධම්මසංයුතා කුසලනිස්සිතා සඞ්ෙප්පා චිත්තු්පාො, 

අධි්ගපතත්ථා වා සබ්ගබ අන්තරායං විනා සිජ්ඣන්තු නි්පජ්ජන්තූති
ගයොජනා. 

3181. ගතගනව පුඤ්ඤ්ඵලභාගවන සකලගලොකහිගතකගහතුගනො

භගවගතො සාසනස්ස චිරට්ඨිතිමාසීසන්ගතො ආහ ‘‘යාව තිට්ඨතී’’තිආදි. 

‘‘මන්දාකරො’’ති වුච්චති සීතසිනිද්ධඑකපබ්බතරාජා. ෙං වුච්චතිඋෙකං, ගතන

ොරිගතො නිග්ගම්පගෙගසො ‘‘ෙන්දකරො’’ති වුච්චති.
සීතසිනිද්ධවිපුලපුලිනතගලහි, සන්ෙමානසාතසීතලපසන්නසලිගලහි, 
කීළමානනාන්පකාරමච්ඡගුම්ගබහි, 
උභයතීරපු්ඵඵලපල්ලවාලඞ්කතතරුලතාවගනහි, 
කූජමානසුකසාලිකකඔකිලමයූරහංසාදිසකුන්තාභිරුගතහි, තත්ථ තත්ථ 
පරිභමන්තභමරාමවජ්ජාහි ච චාරු මනුඤ්ඤා කන්ෙරා එතස්සාති 

චාරෙන්දකරො. ෙලි වුච්චති අපරාගධො, තං සාසති හිංසති අපගනතීති 

ෙලිසාසනං. ‘‘ෙලුසාසන’’න්තිවා පාගඨො. ෙලුසං වුච්චතිපාපං, තං අසති

වික්ඛිපති දූරමුස්සාරයතීති ෙලුසාසනං, පරියත්තිපටිපත්තිපටිගවධසඞ්ඛාතං
තිවිධසාසනං. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 

635 
පටුන 

3182. එවං ඔකස්ස දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්ථහිතසාධකස්ස
සාසනස්ස චිරට්ඨිතිං පත්ගථත්වා ගතගනව පුඤ්ඤකම්මානුභාගවන

ගලොකස්ස දිට්ඨධම්මිකත්ථගහතුමාසීසන්ගතොආහ ‘‘ොකල’’තිආදි. ොකලති

සස්සසමිද්ධීනං අනුරූගප කාගල. සම්මා පවස්සන්තූති

අවුට්ඨිඅතිවුට්ඨිගෙොසරහිතා යථා සස්සාදීනි සම්පජ්ජන්ති, තථා වස්සං 

වුට්ඨිධාරං පවස්සන්තූති අත්ගථො. වස්සවලාහොති වස්සවලාහකාධිට්ඨිතා

පජ්ජුන්නගෙවපුත්තා. මහීපාලාති රාජාගනො. ධම්මකතොති ෙසරාජධම්මගතො. 

සෙලංමහින්තිපථවිනිස්සිතසබ්බජනකායං. 

3183. එවං සබ්බගලොකස්ස ගලොකියගලොකුත්තරසම්පත්තිසාධනත්ථාය
අත්තගනො පුඤ්ඤපරිණාමං කත්වා ඉොනි
විදිතගලොකුත්තරසම්පත්තිනි්ඵාෙනවගසගනව පුඤ්ඤපරිණාමං

කගරොන්ගතො ආහ ‘‘ඉම’’න්තිආදි. ඉමිනා අත්තගනො විරචිතං පච්චක්ඛං

විනිච්ඡයමාහ. සාරභූතන්ති සීලසාරාදිතිවිධසික්ඛාසාරස්ස පකාසනගතො 

හත්ථසාරමිව භූතං. හිතන්ති තෙත්ගථ පටිපජ්ජන්තානං 
අනුපාදිගසසනිබ්බානාවසානස්ස හිතස්ස ආවහනගතො, සංසාරදුක්ඛස්ස ච

වූපසමනගතො අමගතොසධං විය හිතං. අත්ථයුත්තන්ති 
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්ථානං විනයනාදීහි යුත්තත්තා අත්ථයුත්තං. 

ෙකරොන්කතනාතිරචයන්ගතනමයා. යංපුඤ්ඤං පත්තන්තිකාරකංපුනාතීති

පුඤ්ඤං, පුජ්ජභවඵලනි්ඵාෙනගතො වා ‘‘පුඤ්ඤ’’න්ති සඞ්ඛං ගතං යං

කුසලකම්මං අපරිගමයයභවපරියන්තං පසුතං අධිගතං. කතන පුඤ්ගඤන

ගහතුභූගතන. අයං කලොකෙොති අයං සකගලොපි සත්තගලොගකො. 

මුනින්දප්පයාතන්ති මුනින්ගෙන සම්මාසම්බුද්ගධන සම්පත්තං. 

වීතකසොෙන්ති විගතගසොකං. ගසොකපරිගෙවදුක්ඛගෙොමනස්සඋපායාසාදීහි
විගතත්තා, ගතසං නික්කමනනිමිත්තත්තා ච අපගතගසොකාදිසංසාරදුක්ඛං. 

සිවං පුරං නිබ්බානපුරං පාපුණාතු සච්ඡිකගරොතු, කිගලසපරිනිබ්බාගනන, 
අනුපාදිගසසායනිබ්බානධාතුයාචපරිනිබ්බාතූතිවුත්තංගහොති. 

ඉති තම්බපණ්ණිගයනාතිආදි පකරණකාරකස්ස 
පභවසුද්ධිබාහුසච්චාදිගුණමුගඛනපකරගණගාරවංජගනතුකාගමනඑතස්ස
සිස්ගසනඨපිතං වාකයං. 

තත්ථ තම් පණ්ණිකයනාති තම්බපණ්ණිම්හි ජාගතො, තත්ථ විදිගතො, 

තගතොආගගතොතිවා තම් පණ්ණිකයො, ගතන.බයාකරණමගවච්චඅධීතවාති 

කවයයාෙරකණො, පරගමො ච උත්තගමො ච ගසො ගවයයාකරගණො චාති 

පරමකවයයාෙරකණො, ගතන.තීණිපිටකානිසමාහටානි, තිණ්ණංපිටකානං 

සමාහාගරො වා තිපිටෙං, නීයන්ති බුජ්ඣීයන්ති ගසයයත්ථිගකහීති නයා, 

නයන්ති වා එගතහි ගලොකියගලොකුත්තරසම්පත්තිං විගසගසනාති නයා, 

පාළිනයඅත්ථනයඑකත්තනයාෙගයොව, තිපිටගකආගතානයා තිපිටෙනයා, 
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විධානං පසාසනං, පවත්තනං වා විධි, තිපිටකනයානං විධි තිපිටෙනයවිධි, 

තිපිටකනයවිධිම්හිකුසගලො තිපිටෙනයවිධිකුසකලො, ගතන. 

පරමා ච ගත කවිජනා චාති පරමෙවි නා, පරමකවිජනානං හෙයානි 

පරමෙවි නහදයානි, පදුමානං වනානි පදුමවනානි, පරමකවිජනහෙයානි ච

තානිපදුමවනානිචාති පරමෙවි නහදයපදුමවනානි, ගතසංවිකසනංගබොධං

සූරිගයොවියකගරොතීති පරමෙවි නහදයපදුමවනවිෙසනෙකරො, ගතන.කවී

ච ගත වරා චාති ෙවිවරා, කවීනං වරාති වා ෙවිවරා, කවිවරානං වසගභො

උත්තගමො ෙවිවරවසකභො, ගතන, කවිරාජරාගජනාතිඅත්ගථො. 

පරමාචසාරතිචාති පරමරති, පරමරතිං කගරොන්තීති පරමරතිෙරානි, 

වරානිචතානිමධුරානිචාති වරමධුරානි, වරමධුරානිචතානිවචනානිචාති 

වරමධුරවචනානි, පරමරතිකරානි ච තානි වරමධුරවචනානි චාති 

පරමරතිෙරවරමධුරවචනානි, උග්ගිරණං කථනං උග් ාකරො, 

පරමරතිකරවරමධුරවචනානං උග්ගාගරො එතස්සාති පරම…කප.… 

වචනුග් ාකරො, ගතන. උරගපුරං පරමපගවණිගාගමො අස්ස නිවාගසොති 

උර පුකරො, ගතන. බුද්ධදත්කතනාති එවංනාමගකන ගථගරන, 
ආචරියබුද්ධෙත්තත්ගථගරනාති අත්ගථො. අයං විනයවිනිච්ඡගයො රචිගතොති 
සම්බන්ගධො. 

නිට්ඨිතාචායංවිනයත්ථසාරසන්දීපනීනාම 

විනයවිනිච්ඡයවණ්ණනා. 

විනයවිනිච්ඡය-ටීකාසමත්තා. 

නගමොතස්සභගවගතොඅරහගතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

උත්තරවිනිච්ඡය-ටීො 

ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනා 

(ක) 
ගෙවාතිගෙවං සුගතං, ගෙවබ්් හ්මින්ෙවන්දිතං; 
ධම්මඤ්චවට්ටුපච්ගඡෙං, නත්වාවට්ටාතිතංගණං. 

(ඛ) 
වන්ෙනාමයපුඤ්ගඤන, කම්ගමනරතනත්තගය; 
ගඡත්වාඋපද්ෙගවසබ්ගබ, ආරභිස්සංසමාහිගතො. 

(ග) 

ගථගරන බුද්ධදත්කතන, රචිතස්සසමාසගතො; 

සංවණ්ණනමසංකිණ්ණං, උත්තරස්ස යථාබලං. 
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1. අථායමාචරිගයො අත්තගනො විරචිගත විනගය තස්සුපනිස්සගය
විනයපිටගක ච භික්ඛූනං නාන්පකාරගකොසල්ලජනනත්ථං
පරිවාරට්ඨකථායඤ්ච ආගතවිනිච්ඡයං සඞ්ගගහත්වා උත්තරපකරණං
වණ්ණයිතුකාගමො පඨමං තාව අන්තරායනිවාරගණන 
යථාධි්ගපතසාධනත්ථං රතනත්තයං වන්ෙන්ගතො ආහ 

‘‘සබ් සත්තුත්තම’’න්තිආදි. 

පකරණාරම්ගභ රතනත්තයවන්ෙනාපගයොජනං තත්ථ තත්ථාචරිගයහි
බහුධා පපඤ්චිතං, අම්ගහහි ච විනයවිනිච්ඡයවණ්ණනායං සමාසගතො
ෙස්සිතන්ති න තං ඉධ වණ්ණයිස්සාම. පකරණාභිගධයය
කරණ්පකාරපගයොජනානිපි තත්ථ ෙස්සිතනයානුසාගරන ඉධාපි
ගවදිතබ්බානි. සම්බන්ධාදිෙස්සනමුගඛන අනුත්තානපෙවණ්ණනගමගවත්ථ
කරිස්සාමි. 

ජිනං, ධම්මඤ්ච, ගණඤ්ච වන්දිත්වා උත්තරං ොනි කරිස්සාමීති 
සම්බන්ගධො. කිංවිසිට්ඨං ජිනං, ධම්මං, ගණඤ්ච වන්දිත්වාති ආහ 

‘‘සබ් සත්තුත්තම’’න්තිආදි. තත්ථ සබ් සත්තුත්තමන්ති පඤ්චසු

කාමගුගණසු සත්තා ආසත්තා විසත්තා ලග්ගිතාති සත්තා, පරමත්ථගතො
සත්තපඤ්ඤත්තියා උපාොනභූතා උපාොනක්ඛන්ධා ගවොහාරගතො
ඛන්ධසන්තතිංඋපාොයපඤ්ඤත්තාසම්මුති‘‘සත්තා’’ති වුච්චන්ති.ගතපන
කාමාවචරාදිභූමිවගසන, නිරයාදිපගෙසවගසන, 
අගහතුකාදිපටිසන්ධිවගසනාතිඑවමාදීහිඅනන්තපගභො.ගතසුඛීණාසවානං 
යථාවුත්තනිබ්බචනත්ගථන සත්තගවොහාගරො න ලබ්භති. තථාපි ගත
භූතපුබ්බගතියා වා තංසදිසත්තා වා ‘‘සත්තා’’ති වුච්චන්ති. සබ්ගබ ච ගත

සත්තාචාති සබ් සත්තා. උද්ධටතමත්තා, උග්ගතතමත්තා, ගසට්ඨත්තාච 

උත්තකමො, සබ්බසත්තානං ගලොකියගලොකුත්තගරහි රූපාරූපගුගණහි
උත්තගමො, සබ්බසත්ගතසු වා උත්තගමො පවගරො ගසට්ගඨොති 

සබ් සත්තුත්තකමො. ‘‘ජින’’න්තිඑතස්සවිගසසනං. 

පුනපි කිංවිසිට්ඨන්ති ආහ ‘‘ධීර’’න්ති. ධී වුච්චති පඤ්ඤා, තාය ඊරති

වත්තතීති ධීකරො, තං. තාදිභාගවන ඉන්ෙඛීලසිගනරුආෙගයො විය 
අට්ඨගලොකධම්මසඞ්ඛාගතන භුසවාගතන අකම්පියට්ගඨන, 
චතුගවසාරජ්ජවගසන සගෙවගක ගලොගක ගකනචි අකම්පනීයට්ගඨන ච 

ධීරං, ධිතිසම්පන්නන්තිඅත්ගථො. ඉෙම්පිතස්ගසවවිගසසනං. 

වන්දිත්වාති කායවචීමගනොද්වාගරහි අභිවාගෙත්වාති අත්ගථො, 

යථාභුච්චගුණසංකිත්තගනන ගථොගමත්වා. සිරසාති
භත්තිභාවනතුත්තමඞ්ගගන කරණභූගතන. ඉමිනා විගසසගතො 
කායපණාගමොෙස්සිගතො, ගුණසංකිත්තගනනවචීපණාගමො, උභයපණාගමහි 
නානන්තරියකතායමගනොපණාගමොපිෙස්සිගතොචගහොති. 
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ජිනන්ති ගෙවපුත්තකිගලසාභිසඞ්ඛාරමච්චුඛන්ධමාරසඞ්ඛාගත
පඤ්චවිගධ මාගර 
බලවිධමනසමඋච්ගඡෙපහානසහායගවකල්ලනිොගනොපච්ගඡෙවිසයාතික්කම

වගසනපඤ්චහිආකාගරහි ජිතවාති ජිකනො, තං. 

‘‘ධම්ම’’න්ති එතස්ස නිබ්බචනාදිවගසන අත්ථවිනිච්ඡගයො ගහට්ඨා

ෙස්සිගතොව. අධම්මවිද්ධංසන්ති ධම්මසඞ්ඛාතස්ස කුසලස්ස පටිපක්ඛත්තා 

අධම්කමො වුච්චති අකුසලධම්ගමො, තංඅකුසලසඞ්ඛාතං අධම්මංවිද්ධංගසති
විනාගසති පජහති 
තෙඞ්ගවික්ඛම්භනසමුච්ගඡෙපටි්පස්සද්ධිනිස්සරණ්පහාගනනාති 

අධම්මවිද්ධංකසො, සපරියත්තිගකො නවගලොකුත්තගරො ධම්ගමො. පරියත්ති හි 
පඤ්චන්නං පහානානං මූලකාරණත්තා ඵලූපචාගරන තථා වුච්චති, තං
අධම්මවිද්ධංසං. ‘‘ධම්ම’’න්තිඑතස්සවිගසසනං. 

 ණන්ති අට්ඨන්නං අරියපුග්ගලානං සමූහං, සඞ්ඝන්ති අත්ගථො. 

අඞ් ණනාසනන්ති අත්තගනො නිස්සයං අඞ්ගන්ති මත්ගථන්තීති අඞ් ණා, 
කිගලසා රාගගෙොසගමොහා, ගත අඞ්ගගණ නාගසති යථාගයොගං 
තෙඞ්ගවික්ඛම්භනසමුච්ගඡෙපටි්පස්සද්ධිනිස්සරණ්පහාගනහි පජහතීති 

අඞ් ණනාසකනො, තං.‘‘ගණ’’න්තිඑතස්සවිගසසනං. 

2. මයාවිනයස්ස ගයොසාගරොවිනිච්ඡගයොරචිගතො, තස්ස විනිච්ඡයස්සාති

ගයොජනා. නත්ථි තස්ස උත්තගරොති අනුත්තකරො, සබ්ගබසු විනිච්ඡගයසු, 
සබ්ගබසං වා විනිච්ඡයානං අනුත්තගරො උත්තගමො විනිච්ඡගයොති 

සබ් ානුත්තකරො, තං. උත්තරං පකරණංඉොනි කරිස්සාමීතිගයොජනා. 

3. භණකතොතිභණන්තස්සපගුණංවාචුග්ගතංකගරොන්තස්ස. පඨකතොති

පඨන්තස්ස වාචුග්ගතං සජ්ඣායන්තස්ස. පයුඤ් කතොති තත්ථ පකාගරන

යුඤ්ජන්තස්ස, තං අඤ්ගඤසං වාගචන්තස්ස වා. සුණකතොති පගරහි

වුච්චමානං සුණන්තස්ස. චින්තයකතොති යථාසුතං අත්ථගතො, සද්ෙගතො ච 
චින්ගතන්තස්ස. ‘‘අබුද්ධස්ස බුද්ධිවඩ්ඪන’’න්ති වත්තබ්ගබ

ගාථාබන්ධවගසන විභත්තිගලොගපො. අබුද්ධස්ස බාලස්ස විනගය

අ්පකතඤ්ඤුගනො භික්ඛුභික්ඛුනිජනස්ස. බුද්ධිවඩ්ඪනං විනයවිනිච්ඡගය 

පඤ්ඤාවුද්ධිනි්ඵාෙකං. අථ වා බුද්ධස්ස විනිච්ඡගය කතපරිචයත්තා

පඤ්ඤවගතො ජනස්ස බුද්ධිවඩ්ඪනං බුද්ධියා පඤ්ඤාය

තික්ඛවිසෙභාවාපාෙගනනභිගයයොභාවසාධකං. පරමං උත්තමං උත්තරං නාම 

පකරණං වදකතො කගථන්තස්ස කම මම සන්තිකා නිරතා විනිච්ඡගය, තීසු

සික්ඛාසු වා විගසගසන රතා නික ොධථ ජානාථ සුතමයඤාණං
අභිනි්ඵාගෙථාතිගසොතුජනංසවගන නිගයොගජති. 
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මහාවිභඞ්ගසඞ්ගහකථාවණ්ණනා 

4. එවං ගසොතුජනං සවගන නිගයොගජත්වා යථාපටිඤ්ඤාතං

උත්තරවිනිච්ඡයං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘කමථුන’’න්තිආදි. ‘‘ෙති ආපත්තිකයො’’ති 
අයං දිට්ඨසංසන්ෙනා, අදිට්ඨගජොතනා, විමතිච්ගඡෙනා, අනුමති, 

කගථතුකමයතාපුච්ඡාති පඤ්චන්නංපුච්ඡානංකගථතුකමයතාපුච්ඡා. තිස්කසො

ආපත්තිකයො ඵුකසතිතස්සාසඞ්ගඛපගතොවිස්සජ්ජනං. 

5. එවං ගණනාවගසන ෙස්සිතානං ‘‘භකව’’තිආදි සරූපගතො ෙස්සනං. 

කඛත්කතති තිණ්ණං මග්ගානං අඤ්ඤතරස්මිං අල්ගලොකාගස 
තිලබීජමත්ගතපි පගෙගස. ගමථුනං පටිගසවන්තස්ස පාරාජිකං භගවති
සම්බන්ගධො. ‘‘ථුල්ලච්චය’’න්ති වුත්තන්ති ගයොජනා. 

‘‘කයභුයයක්ඛායිකත’’ති ඉෙං නිෙස්සනමත්තං, උපඩ්ඪක්ඛායිගතපි 
ථුල්ලච්චයස්ස ගහට්ඨා වුත්තත්තා. වට්ටකගත මුගඛ අඵුසන්තං අඞ්ගජාතං 
පගවගසන්තස්සදුක්කටංවුත්තන්තිගයොජනා. 

6. ‘‘අදින්නං ආදියන්කතො’’තිආෙගයොපිවුත්තනයාගයව. 

7. පඤ්චමාසග්ඝකන වාපීති ගපොරාණකස්ස නීලකහාපණස්ස 

චතුත්ථභාගසඞ්ඛාගත පඤ්චමාගස, තෙග්ඝනගක වා. අධිකෙ වාති 
අතිගරකපඤ්චමාසගක වා තෙග්ඝනගක වා. අදින්ගන පඤ්චවීසතියා
අවහාරානං අඤ්ඤතගරන අවහගට පරාජගයො ගහොතීති අත්ගථො. මාගස වා

ඌනමාගසවාතෙග්ඝනගකවාදුක්කටං. තකතොමජ්කඣතිපඤ්චමාසකගතො
මජ්ගඣ. පඤ්ච මාසා සමාහටා, පඤ්චන්නං මාසානං සමාහාගරොති වා 

පඤ්චමාසං, පඤ්චමාසං අග්ඝතීති පඤ්චමාසග්ඝනං, පඤ්චමාසඤ්ච

පඤ්චමාසග්ඝනඤ්ච පඤ්චමාසග්ඝනං, එකගෙසසරූගපකගසගසොයං, තස්මිං. 

මාකස වාති එත්ථාපි මාගසො ච මාසග්ඝනකඤ්ච මාසමාසග්ඝනගකොති 
වත්තබ්ගබ ‘‘මාගස’’ති එකගෙසසරූගපකගසගසො, උත්තරපෙගලොගපො ච
ෙට්ඨබ්ගබො. 

‘‘පඤ්චමාසග්ඝගන’’ති සාමඤ්ගඤන වුත්ගතපි ගපොරාණකස්ස 
නීලකහාපණස්ගසව චතුත්ථභාගවගසන පඤ්චමාසනියගමො කාතබ්ගබො.
තථා හි භගවතා දුතියපාරාජිකං පඤ්ඤාගපන්ගතන භික්ඛූසු පබ්බජිතං
පුරාණගවොහාරිකමහාමත්තං භික්ඛුං ‘‘කිත්තගකන වත්ථුනා රාජා මාගගධො
ගසනිගයො බිම්බිසාගරො ගචොරංගගහත්වාහනති වාබන්ධතිවා පබ්බාගජති
වා’’ති පුච්ඡිත්වා ගතන ‘‘පාගෙන වා පාොරගහන වා’’ති වුත්ගත ගතගනව

පමාගණනඅදින්නංආදියන්තස්සපඤ්ඤත්තං. අට්ඨෙථායඤ්ච – 

‘‘පඤ්චමාසගකො පාගෙොති පාළිං උල්ලිඞ්ගිත්වා ‘තො රාජගගහ 
වීසතිමාසගකො කහාපගණො ගහොති, තස්මා පඤ්චමාසගකො පාගෙො’. 
එගතන ලක්ඛගණනසබ්බජනපගෙසුකහාපණස්ස චතුත්ගථො භාගගො
‘පාගෙො’තිගවදිතබ්ගබො.ගසොචගඛො ගපොරාණකස්සනීලකහාපණස්ස



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 

640 
පටුන 

වගසන, නඉතගරසංදුද්රොමකාදීනං.ගතනහිපාගෙනඅතීතා බුද්ධාපි
පාරාජිකං පඤ්ඤගපසුං, අනාගතාපි පඤ්ඤගපස්සන්ති.
සබ්බබුද්ධානඤ්හි පාරාජිකවත්ථුම්හි වා පාරාජිගක වා නානත්තං
නත්ථි, ඉමාගනව චත්තාරි පාරාජිකවත්ථූනි, ඉමාගනව චත්තාරි
පාරාජිකානි, ඉගතො ඌනං වා අතිගරකං වා නත්ථි. තස්මා භගවාපි
ධනියංවිගරහිත්වාපාගෙගනව දුතියපාරාජිකංපඤ්ඤගපන්ගතො ‘ගයො
පන භික්ඛු අදින්නං ගථයයසඞ්ඛාත’න්තිආදිමාහා’’ති (පාරා. අට්ඨ.
1.88) වුත්තං. 

සාරත්ථදීපනියඤ්ච – 

‘‘චතුත්ගථො භාගගො පාගෙොති ගවදිතබ්ගබොති ඉමිනාව
සබ්බජනපගෙසු කහාපණස්ගසව වීසතිගමො භාගගොමාසගකොති ඉෙඤ්ච
වුත්තගමව ගහොතීති ෙට්ඨබ්බං. ගපොරාණසත්ථානුරූපං
ලක්ඛණසම්පන්නාඋ්පාදිතානීලකහාපණාතිගවදිතබ්බා. දුද්රොගමන
උ්පාදිගතොදුද්රොමගකො.ගසොකිරනීලකහාපණස්සතිභාගංඅග්ඝතී’ති
වත්වා ‘යස්මිං පගෙගස නීලකහාපණා න සන්ති, තත්ථාපි
නීලකහාපණවගසගනව පරිච්ගඡගෙො කාතබ්ගබො. කථං? 
නීලකහාපණානං වළඤ්ජනට්ඨාගන ච අවළඤ්ජනට්ඨාගන ච
සමානඅග්ඝවගසනපවත්තමානං භණ්ඩංනීලකහාපගණනසමානග්ඝං
ගගහත්වා තස්ස චතුත්ථභාගග්ඝනකං නීලකහාපණස්ස 
පාෙග්ඝනකන්තිපරිච්ඡින්දිත්වා විනිච්ඡගයොකාතබ්ගබො’’ති (සාරත්ථ.
ටී.2.88) අයමත්ගථොවවුත්ගතො. 

එත්ථ ෙහාපණං නාම කගරොන්තාසුවණ්ගණනපිකගරොන්තිරජගතනපි
තම්ගබනපි සුවණ්ණරජතතම්බමිස්සගකනපි. ගතසු කතරං කහාපණං

නීලකහාපණන්ති? කෙචි තාව ‘‘සුවණ්ණකහාපණ’’න්ති. කෙචි 
‘‘මිස්සකකහාපණ’’න්ති. තත්ථ ‘‘සුවණ්ණකහාපණ’’න්ති වෙන්තානං
අයමධි්පාගයො – පාරාජිකවත්ථුනා පාගෙන සබ්බත්ථ එකලක්ඛගණන
භවිතබ්බං, කාලගෙසපරිගභොගාදිවගසන අග්ඝනානත්තං පාෙස්ගසව 
භවිතබ්බං. භගවතා හි ධම්මිකරාජූහි හනනබන්ධනපබ්බාජනානුරූගපගනව
අදින්නාොගන පාරාජිකං පඤ්ඤත්තං, න ඉතරථා. තස්මා එසා සබ්බො
සබ්බත්ථ අබයභිචාරීති සුවණ්ණමයස්ස කහාපණස්ස චතුත්ගථන පාගෙන
භවිතබ්බන්ති. 

‘‘මිස්සකකහාපණ’’න්තිවෙන්තානංපනඅයමධි්පාගයො– 

අට්ඨෙථායං – 

‘‘තො රාජගගහ වීසතිමාසගකො කහාපගණො ගහොති, තස්මා
පඤ්චමාසගකො පාගෙො. එගතන ලක්ඛගණන සබ්බජනපගෙසු
කහාපණස්ස චතුත්ගථො භාගගො ‘පාගෙො’තිගවදිතබ්ගබො. ගසො ච ගඛො 
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ගපොරාණකස්ස නීලකහාපණස්ස වගසන, න ඉතගරසං
දුද්රොමකාදීන’’න්ති(පාරා.අට්ඨ.1.88) – 

වුත්තත්තා, සාරත්ථදීපනියඤ්ච – 

‘‘ගපොරාණසත්ථානුරූපං ලක්ඛණසම්පන්නා උ්පාදිතා
නීලකහාපණාති ගවදිතබ්බා’’ති(සාරත්ථ.ටී.2.88) – 

වුත්තත්තා ච ‘‘විනයවිනිච්ඡයංපත්වාගරුගකඨාතබ්බ’’න්ති වචනගතො ච
මිස්සකකහාපගණොගයවනීලකහාපගණො.තත්ගථවහිගපොරාණසත්ථවිහිතං
ලක්ඛණං දිස්සති.කථං? පඤ්ච මාසාසුවණ්ණස්ස, තථාරජතස්ස, ෙසමාසා 
තම්බස්සාතිඑගතවීසතිමාගසමිස්ගසත්වාබන්ධනත්ථායවීහිමත්තංගලොහං 
පක්ඛිපිත්වාඅක්ඛරානිචහත්ථිආදීනමඤ්ඤතරඤ්චරූපංෙස්ගසත්වාකගතො 
නිද්ගෙොසත්තානීලකහාපගණොනාමගහොතීති. 

සික්ඛාභා නවිනිච්ඡකය ච ගකසුචි ගපොත්ථගකසු ‘‘පාගෙො නාම පඤ්ච
මාසා සුවණ්ණස්සා’’තිපුරිමපක්ඛවාදීනං මගතනපාගඨො ලිඛිගතො. ගකසුචි
ගපොත්ථගකසු දුතියපක්ඛවාදීනං මගතන ‘‘පඤ්ච මාසා හිරඤ්ඤස්සා’’ති

පාගඨො ලිඛිගතො. සීහළභාසාය ගපොරාණගකහි ලිඛිතාය සාමකණරසික්ඛාය 
පන– 

‘‘ගපොරාණකස්ස නීලකහාපණස්සාති වුත්තඅට්ඨෙථාවචනස්ස, 
ගපොරාණගකරතනසුත්තාභිධානකසුත්ගත වුත්තකහාපණලක්ඛණස්ස
ච අනුරූපගතො ‘සුවණ්ණරජතතම්බානි මිස්ගසත්වා උට්ඨාගපත්වා 
කතකහාපණං කහාපණං නාමා’ති ච
‘සාමගණරානමුපසම්පන්නානඤ්ච අදින්නාොනපාරාජිකවත්ථුම්හි
ගකො විගසගසො’ති පුච්ඡං කත්වා ‘සාමගණරානං ෙසිකසුත්ගතනාපි
පාරාජිගකො ගහොති, උපසම්පන්නානං පන සුවණ්ණස්ස 
වීසතිවීහිමත්ගතනා’’ති– 

චවිගසගසොෙස්සිගතො. 

තංපනසුවණ්ණමාසකවගසනඅඩ්ඪතියමාසකංගහොති, පඤ්චමාසගකන
ච භගවතා පාරාජිකං පඤ්ඤත්තං. තස්මා තස්ස යථාවුත්තලක්ඛණස්ස
කහාපණස්ස සබ්බගෙගසසු අලබ්භමානත්තා සබ්බගෙසසාධාරගණන තස්ස
මිස්සකකහාපණස්ස පඤ්චමාසපාෙග්ඝනගකන සුවණ්ගණගනව
පාරාජිකවත්ථුම්හි නියමිගත සබ්බගෙසවාසීනං උපකාරාය ගහොතීති එවං 
සුවණ්ගණගනව පාරාජිකවත්ථුපරිච්ගඡගෙො කගතො. අයගමව නියගමො 
සීහළාචරියවාගෙහි සාගරොති ගහිගතො. තස්මා සික්ඛාගරුගකහි සබ්බත්ථ 
ගපසගලහි විනයධගරහි අයගමව විනිච්ඡගයො සාරගතො පච්ගචතබ්ගබො.
ගහොන්තිගචත්ථ– 
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‘‘ගහමරජතතම්ගබහි, සත්ගථනිද්දිට්ඨලක්ඛණං; 
අහාගපත්වාකගතොවීස-මාගසොනීලකහාපගණො. 

ගහමපාෙංසජ්ඣුපාෙං, තම්බපාෙද්වයඤ්හිගසො; 
මිස්ගසත්වාරූපම්ගපත්වා, කාතුංසත්ගථසුෙස්සිගතො. 

‘එලා’තිවුච්චගතගෙොගසො, නිද්ගෙොසත්තා තථීරිගතො; 
තස්සපාගෙොසුවණ්ණස්ස, වීසවීහග්ඝගනොමගතො. 

යස්මිං පනපගෙගසගසො, නවත්තතිකහාපගණො; 
වීසගසොවණ්ණවීහග්ඝං, ත්පාෙග්ඝන්තිගවදියං. 

වීසගසොවණ්ණවීහග්ඝං, ගථගනන්තාභික්ඛගවොතගතො; 
චවන්තිසාමඤ්ඤගුණා, ඉච්චාහුවිනයඤ්ඤුගනො’’ති. 

9. ඔපාතන්තිආවාටං.දුක්ගඛජාගතතිගයොජනා. 

10. උත්තරිං ධම්මන්ති එත්ථ ‘‘උත්තරිමනුස්සධම්ම’’න්ති වත්තබ්ගබ
නිරුත්තිනගයන මජ්ඣපෙගලොපං, නිග්ගහීතාගමඤ්ච කත්වා ‘‘උත්තරිං 
ධම්ම’’න්තිවුත්තං.උත්තරිමනුස්සානංඣායීනඤ්ගචවඅරියානඤ්චධම්මං 

උත්තරිමනුස්සධම්මං. අත්තුපනායිෙන්ති අත්තනි තං උපගනති ‘‘මයි 
අත්ථී’’ති සමුොචරන්ගතො, අත්තානං වා තත්ථ උපගනති ‘‘අහං එත්ථ
සන්දිස්සාමී’’ති සමුොචරන්ගතොතිඅත්තුපනායිගකො, තංඅත්තුපනායිකං, එවං
කත්වාවෙන්ගතොති සම්බන්ගධො. 

11. පරියාකයති ‘‘ගයො ගත විහාගර වසති, ගසො භික්ඛු අරහා’’තිආදිනා

(පරි. 287) පරියායභණගන. ඤාකතතියං උද්දිස්ස භණති, තස්මිංවිඤ්ඤුම්හි

මනුස්සජාතිගකඅචිගරනඤාගත. කනො කචතිගනොගචජානාති. 

ඉතිඋත්තගරලීනත්ථපකාසනියා 

පාරාජිකකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

13. ගචගතති, උපක්කමති, මුච්චති, එවංඅඞ්ගත්තගයපුණ්ගණගරුකං

වුත්තං. ද්වඞ්ක  ගචගතති, උපක්කමති යදි න මුච්චති, එවං අඞ්ගද්වගය 

ථුල්ලච්චයන්ති ගයොජනා. පකයොක ති පගයොගජත්වා උපක්කමිතුං 
අඞ්ගජාතාමසනං, පරස්ස ආණාපනන්ති එවරූගප
සාහත්ථිකාණත්තිකපගයොගග. 

14. වුත්තනගයගනව උපරූපරි පඤ්හාපුච්ඡනං ඤාතුං සක්කාති තං

අවත්තුකාගමො ආහ ‘‘ඉකතො පට්ඨායා’’තිආදි. මයම්පි යගෙත්ථ පුබ්ගබ
අවුත්තමනුත්තානත්ථඤ්ච, තගෙව වණ්ණයිස්සාම. 
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15. ොකයනාති අත්තගනො කාගයන. ොයන්ති ඉත්ථියා කායං. එස
නගයො‘‘කායබද්ධ’’න්තිඑත්ථාපි. 

16. අත්තගනො ොකයනපටි ද්කධන ඉත්ථියාකායපටි ද්කධ ඵුට්ගඨතු
දුක්කටන්තිගයොජනා. 

17. තිස්කසො ආපත්තිගයො සියුන්ති ගයොජනා. ද්වින්නං මග් ානන්ති
වච්චමග්ගපස්සාවමග්ගානං. 

18. වණ්ණාදිභඤ්කඤති වණ්ණාදිනා භණගන. කායපටිබද්ගධ
වණ්ණාදිනා භඤ්ගඤදුක්කටන්තිගයොජනා. 

19. අත්තොමචරියායාතිඅත්තකාමපාරිචරියාය. 

20. පණ්ඩකස්ස සන්තිගකපි අත්තකාමපාරිචරියාය වණ්ණං වෙගතො 

තස්ස භික්ඛුගනොති ගයොජනා. තිරච්ඡාන තස්සාපි සන්තිකෙති එත්ථාපි 
එගසවනගයො. 

21. ඉත්ථිපුරිසානමන්තගර සඤ්චරිත්තං සඤ්චරණභාවං සමාපන්කන 

භික්ඛුම්හි පටිග් ණ්හනවීමංසාපච්චාහරණෙත්තිකෙ සම්පන්ගන තස්ස
බුගධොගරුකං නිද්දිගසතිගයොජනා. 

22. ද්වඞ් සමාකයොක තිතීස්ගවගතසු ද්වින්නං අඞ්ගානං යථාකථඤ්චි 

සමාගයොගග. අඞ්ක සතිපකනෙස්මින්තිතිණ්ණගමකස්මිංපන අඞ්ගගසති. 

24. පකයොක ති ‘‘අගෙසිතවත්ථුකං පමාණාතික්කන්තං කුටිං, 
අගෙසිතවත්ථුකං මහල්ලකවිහාරඤ්ච කාගරස්සාමී’’ති උපකරණත්ථං

අරඤ්ඤගමනගතො පට්ඨාය සබ්බපගයොගග. එෙපිණ්කඩ අනා කතති
සබ්බපරියන්තිමංපිණ්ඩංසන්ධාය වුත්තං. 

25. ඉධ කයො භික්ඛුඅමූලගකනපාරාජිගකනධම්ගමනඅනුද්ධංගසතීති
ගයොජනා. 

26. ඔොසං නච ොකරත්වාති ‘‘කගරොතුගම, ආයස්මා, ඔකාසං, අහං
ගතවත්තුකාගමො’’තිඑවංගතන භික්ඛුනාඔකාසංඅකාරාගපත්වා. 

28. අඤ්ඤභාගිකයති අඤ්ඤභාගියපගෙන උපලක්ඛිතසික්ඛාපගෙ. එවං 
අඤ්ඤත්රපිඊදිගසසුඨාගනසුඅත්ගථොගවදිතබ්ගබො. 

29. ‘‘සමනුභාසනාය එවා’’ති පෙච්ගඡගෙො. න පටිනිස්ස න්ති 
අ්පටිනිස්සජන්ගතො. 
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30. ඤත්තියා දුක්කටං ආපන්ගනො සියා, ද්වීහි කම්මවාචාහි ථුල්ලතං
ආපන්ගනොසියා, කම්මවාචාය ඔසාගනගරුකංආපන්ගනොසියාතිගයොජනා. 

‘‘ථුල්ලත’’න්තිඉෙං ථුල්ලච්චයාපත්තිඋපලක්ඛණවචනං. 

31. චතූසු යාවතතියගකසු පඨගම ආපත්තිපරිච්ගඡෙං ෙස්ගසත්වා
ඉතගරසං තිණ්ණං ගතනපි එකපරිච්ගඡෙත්තා තත්ථ වුත්තනයගමව ගතසු

අතිදිසන්ගතොආහ ‘‘කභදානුවත්තකෙ’’තිආදි. 

ඉතිඋත්තගරලීනත්ථපකාසනියා 

සඞ්ඝාදිගසසකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

32. අතිකරෙචීවරන්ති අනධිට්ඨිතං, අවික්පිතං වික්පනුපගපමාණං
චීවරං ලද්ධා ෙසාහං අතික්කමන්ගතො එකගමව නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං

ආපජ්ජති. තිචීවගරන එකරත්තිම්පි විනා වසන්කතො එකගමව නිස්සග්ගියං 
පාචිත්තියං ආපජ්ජති. ඉෙඤ්ච ජාතිවගසන එකත්තං සන්ධාය වුත්තං
වත්ථුගණනාය ආපත්තීනංපරිච්ඡින්දිතබ්බත්තා. 

33.  කහත්වාොලචීවරන්ති අකාලචීවරං පටිග්ගගහත්වා. මාසන්ති

සතියාපච්චාසායනික්ඛිපිතුංඅනුඤ්ඤාතංමාසං. අතික්ෙමන්කතොතිසතියාපි
පච්චාසාය වීතික්කමන්ගතො අන්ගතොමාගස අනධිට්ඨහිත්වා, අවික්ගපත්වා
වා තිංසදිවසානි අතික්කමන්ගතො, චීවරු්පාෙදිවසං අරුණං ආදිං කත්වා
එකතිංසමංඅරුණංඋට්ඨාගපන්ගතොතිඅත්ගථො.එකංනිස්සග්ගියං ආපත්තිං
ආපජ්ජතීතිඋදීරිතන්තිගයොජනා. 

34. අඤ්ඤාතිොය භික්ඛුනියා. යංකිඤ්චි පුරාණචීවරන්ති එකවාරම්පි
පරිභුත්තං සඞ්ඝාටිආදීනමඤ්ඤතරංචීවරං. 

35. පකයො ස්මින්ති ‘‘ගධොවා’’තිආදිගක භික්ඛුගනො
ආණත්තිකපගයොගග, එවං ආණත්තාය ච භික්ඛුනියා උද්ධනාදිගක

සබ්බස්මිං පගයොගග ච. ‘‘නිස්සග්ගියාව පාචිත්ති කහොතීති නිස්සග්ගියා
පාචිත්තිච ගහොතීතිගයොජනා. 

36. පටි ණ්හකතොති එත්ථ‘‘අඤ්ඤත්ර පාරිවත්තකා’’තිගයොජනා. 

38. පකයො ස්මින්ති විඤ්ඤාපනපගයොගග. විඤ්ඤාපිකතති
විඤ්ඤාපිතචීවගරපටිලද්ගධ. 

39. භික්ඛූතිඅච්ඡින්නචීවගරො වානට්ඨචීවගරො වා භික්ඛු. තදුත්තරින්ති
සන්තරුත්තරපරමගතොඋත්තරිං. 

41. පකයොක තිවික්පනාපජ්ජනපගයොගග. 
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42. දුකවති දුක්කටපාචිත්තියවගසන දුගව ආපත්තිගයො ඵුගසති 
ගයොගජතබ්බං. 

44. පකයොක තිඅනුඤ්ඤාතපගයොගගතොඅතිගරකාභිනි්ඵාෙනපගයොගග. 

ලාකභතිචීවරස්සපටිලාගභ. 

කථිනවග්ගවණ්ණනාපඨමා. 

45. ගකොසියවග්ගස්ස ආදීසු පඤ්චසු සික්ඛාපගෙසු ද්ගව ද්ගව 

ආපත්තිගයොති ගයොජනා. පකයොක ති කරණකාරාපනපගයොගග. ලාකභති
කත්වාවාකාගරත්වාවාපරිනිට්ඨාපගන. 

46. ‘‘ගගහත්වා එළකගලොමානී’’ති පෙච්ගඡගෙො. අතික්ෙමන්ති
අතික්කමන්ගතො. 

47. අඤ්ඤායාති අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා. ‘‘ගධොවාගපති

එළගලොමක’’න්ති පෙච්ගඡගෙො. එෙකලොමෙන්ති එළකගලොමානි. 

නිරුත්තිනගයනක-කාරස්සවිපරියාගයො. පකයොක ති ගධොවාපනපගයොගග. 

48. පකයොක තිපටිග්ගණ්හනපගයොගග. 

49. නානාොරන්ති නාන්පකාරං. සමාපජ් න්තිසමාපජ්ජන්ගතොභික්ඛු. 

සමාපන්කනති සංගවොහාගර සමාපන්ගන සති. පකයොක ති
සමාපජ්ජනපගයොගග. 

50. පකයොක ති කයවික්කයාපජ්ජනපගයොගග. තස්මිං ෙකතති තස්මිං
භණ්ගඩඅත්තගනොසන්තකභාවංනීගත. 

ගකොසියවග්ගවණ්ණනාදුතියා. 

51. අතිකරෙෙන්ති අනධිට්ඨිතං, අවික්පිතං වා පත්තං. ෙසාහං 
අතික්කගමන්තස්ස තස්ස භික්ඛුගනො එකාව නිස්සග්ගියාපත්ති ගහොතීති
ගයොජනා. 

52-3. නත්ථි එතස්ස පඤ්ච බන්ධනානීති අපඤ්ච න්ධකනො, තස්මිං, 

ඌනපඤ්චබන්ධගන පත්ගතති අත්ගථො. පකයොක ති විඤ්ඤාපනපගයොගග. 

තස්ස පත්තස්ස ලාකභ පටිලාගභ. 

54. කභසජ් න්තිස්පිආදිකං. 

55. පකයොක තිපරිගයසනපගයොගග. 
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56. පකයොක තිඅච්ඡින්ෙනඅච්ඡින්ොපනපගයොගග. හකටතිඅච්ඡින්දිත්වා
ගහිගත. 

57. ද්කව පනාපත්තිකයො ඵුකසති වායාපනපගයොගග දුක්කටං, 
වික්පනුපගපච්ඡිමචීවරපමාගණනවීගතනිස්සග්ගියන්තිද්ගවආපත්තිගයො
ආපජ්ජතීති අත්ගථො. 

58-9. ගයො පන භික්ඛු අ්පවාරිගතො අඤ්ඤාතකස්ගසව තන්තවාගය 

සකමච්ච උපසඞ්කමිත්වාචීවගර වික්පංආපජ්ජන්ගතොගහොති. කසොතිගසො

භික්ඛු. ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති, න සංසගයොති ගයොජනා. පකයොක ති
වික්පාපජ්ජනපගයොගග. 

60. අච්ගචකසඤ්ඤිතං චීවරං පටිග්ගගහත්වාති ගයොජනා. ොලන්ති
චීවරකාලං. 

61. තිණ්ණමඤ්ඤතරංවත්ථන්තිතිණ්ණංචීවරානංඅඤ්ඤතරංචීවරං. 

ඝකරති අන්තරඝගර. නිදහිත්වාති නික්ඛිපිත්වා. කතන චීවගරන විනා

ඡාරත්තගතො අධිෙං දිවසංයස්සආරඤ්ඤකස්සවිහාරස්සගගොචරගාගමතං
චීවරං නික්ඛිත්තං, තම්හා විහාරා අඤ්ඤත්ර වසන්ගතො නිස්සග්ගියං ඵුගසති
ගයොජනා. 

62. සඞ්ඝිකං ලාභංපරිණතං  ානං ජානන්ගතො. 

63. පකයොක ති පරිණාමනපගයොගග. සබ් ත්ථාති පාරාජිකාදීසු

සබ්බසික්ඛාපගෙසු. අප්පනාවාරපරිහානීති පරිවාගර පඨමං
වුත්තකත්ථපඤ්ඤත්තිවාරස්ස පරිහාපනං, ඉධ අවචනන්ති අත්ගථො, තස්ස 
වාරස්සපරිවාගරසබ්බපඨමත්තාපඨමංවත්තබ්බභාගවපිතත්ථවත්තබ්බං
පච්ඡා ගණ්හිතුකාගමන මයා තං ඨගපත්වා පඨමං ආපත්තිෙස්සනත්ථං
තෙනන්තගරොකතාපත්තිවාගරො පඨමංවුත්ගතොතිඅධි්පාගයො. 

පත්තවග්ගවණ්ණනාතතියා. 

ඉතිඋත්තගරලීනත්ථපකාසනියා 

තිංසනිස්සග්ගියකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

64. මනුස්සුත්තරිධම්කමති උත්තරිමනුස්සධම්ගම. අභූතස්මිං

උත්තරිමනුස්සධම්කම සමුල්ලපිගත පරා කයො පාරාජිකාපත්ති. 

65. අමූලන්තිමවත්ථුනා අමූලගකන පාරාජිගකන ධම්ගමන භික්ඛුං

ගචොෙනාය  ර සඞ්ඝාදිගසගසො ගහොතීති ගයොජනා. පරියායවචකනති ‘‘ගයො
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ගතවිහාගරවසතී’’තිආදිනා(පරි.287) පරියාගයනකථගන. ඤාකතතියස්ස
කගථති, තස්මිංවචනානන්තරගමවඤාගත. 

66. කනො කච පන වි ානාතීති අථ තං පරියාගයන වුත්තං

වචනානන්තරගමවසගචනජානාති. සමුදාහටන්තිකථිතං. 

67. ඔමසගතො භික්ඛුස්ස දුගව ආපත්තිගයො වුත්තා. උපසම්පන්නං

ඔමසගතොපාචිත්තිසියා. ඉතරං අනුපසම්පන්නංඔමසගතො දුක්කටංසියාති
ගයොජනා. 

68. ගපසුඤ්ඤහරගණපිද්ගවආපත්තිගයොගහොන්ති. 

69. පකයොක ති පෙගසො ධම්මං වාගචන්තස්ස වචනකිරියාරම්භගතො
පට්ඨායයාව පොදීනංපරිසමාපනං, එත්ථන්තගර අක්ඛරුච්චාරණපගයොගග
දුක්කටං.පොනංපරිසමත්තියං පාචිත්තියං. 

70. ‘‘තිරත්තා අනුපසම්පන්නසහගසයයායා’’ති පෙච්ගඡගෙො.

අනුපසම්පන්ගනන සහගසයයා අනුපසම්පන්නසහකසයයා, තාය. තිරත්තා

උත්තරිං අනුපසම්පන්නසහගසයයායාති ගයොජනා. පකයොක තිසයනත්ථාය 

ගසයයාපඤ්ඤාපනකායාවජ්ජනාදිපුබ්බපගයොගග. පන්කනති 
කායපසාරණලක්ඛගණනසයගනනනිපන්ගන. 

71. ගයො පන භික්ඛු එකරත්තියං මාතුගාගමන සහගසයයං ෙප්කපති.

දුක්ෙටාදකයොති ‘‘පගයොගග දුක්කටං, නිපන්ගන පාචිත්තිය’’න්ති
යථාවුත්තද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජතීතිගයොජනා. 

72. පකයොක තියථාවුත්තලක්ඛණපගයොගග. 

73. අනුපසම්පන්කනති සමීපත්ගථ ගචතං භුම්මං. අනුපසම්පන්නස්ස

සන්තිගක භූතං උත්තරිමනුස්සධම්මං ගයො සගච ආකරොකචතීති ගයොජනා. 

දුක්ෙටාදකයොති යස්ස ආගරොගචති, ගසො න්පටිවිජානාති, දුක්කටං, 
පටිවිජානාති, පාචිත්තියන්තිඑවංද්ගව ආපත්තිගයොතස්සගහොන්ති. 

74. අඤ්ඤකතො අඤ්ඤස්ස උපසම්පන්නස්ස දුට්ඨුල්ලස්ස ආපත්තිං 

අනුපසම්පන්කන අනුපසම්පන්නස්ස සන්තිගක වදං වෙන්ගතොති ගයොජනා. 

පකයොක තිආරම්භගතො පට්ඨායපුබ්බපගයොගගදුක්කටංආගච්ඡතිදුක්කටං
ආපජ්ජති.ආගරොචිගතපාචිත්ති සියාතිගයොජනා. 

75. පකයොක ති ‘‘අක්පියපථවිං ඛණිස්සාමී’’ති කුොල
පරිගයසනාදිසබ්බපගයොගගති. 

මුසාවාෙවග්ගවණ්ණනාපඨමා. 
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76. පාකතන්කතොති විගකොගපන්ගතො. තස්සාති භූතගාමස්ස. පාකතති
විගකොපගන. 

77. අඤ්ඤවාෙකවිගහසකානං එකගයොගනිද්දිට්ඨත්තා තත්ථ
වුත්තනගයගනවවිගහසගකචඤාතුං සක්කාතිතත්ථවිසුංආපත්තිගභගෙො
නවුත්ගතො. 

78. පරන්ති අඤ්ඤං සඞ්ගඝන සම්මතගසනාසනපඤ්ඤාපකාදිකං

උපසම්පන්නං. උජ්ඣාකපන්කතොති තස්ස අයසං උ්පාගෙතුකාමතාය
භික්ඛූහි අවජානාගපතුං ‘‘ඡන්ොය ඉත්ථන්නාගමො ඉෙං නාම
කගරොතී’’තිආදීනි වත්වා අවඤ්ඤාය ඔගලොකාගපන්ගතො, ලාමකගතො වා

චින්තාගපන්ගතො. පකයොක ති උජ්ඣාපනත්ථායතස්සඅවණ්ණභණනාදිගක
පුබ්බපගයොගග. 

83. සඞ්ඝිගක විහාගරපුබ්බූපගතංභික්ඛුං  ානං ජානන්ගතොඅනුපඛජ්ජ

ගසයයං ක්ගපති, තස්ගසවං ගසයයං ෙප්පයකතොති ගයොජනා. 

පකයොක දුක්ෙටාදකයොති එත්ථ අලුත්තසමාගසො. ආදි-සද්ගෙන
ගසයයාක්පගන පාචිත්තියංසඞ්ගණ්හාති. 

84. පකයොක ති‘‘නික්කඩ්ඪථඉම’’න්තිආදිගකආණත්තිගකවා‘‘යාහි 
යාහී’’තිආදිගක වාචසිගක වා හත්ගථන තස්ස අඞ්ගපරාමසනාදිවගසන

කගතකායිගකවා නික්කඩ්ඪනපගයොගග. කසසන්තිපාචිත්තියං. 

85. ‘‘ගවහාසකුටියා උපරී’’ති පෙච්ගඡගෙො. ආහච්චපාදකෙති එත්ථ 

‘‘මඤ්ගච වා පීගඨ වා’’ති ගසගසො. සීදන්ති නිසීෙන්ගතො. දුක්ෙටාදකයොති
පගයොගග දුක්කටං, නිපජ්ජාය පාචිත්තියන්ති ඉමා ආපත්තිගයො ඵුගසති
අත්ගථො. 

86. අස්ස පජ්ජස්ස පඨමපාෙං ෙසක්ඛරපාෙකං ඡන්ගෙොවිචිතියං
වුත්තගාථා, ‘‘ගාථාඡන්ගෙො අතීතද්වය’’න්ති ඉමිනා

ඡන්ගෙොවිචිතිලක්ඛගණන ගාථාඡන්ෙත්තා අධිට්ඨිත්වා ද්වත්තිපරියාකයති

එත්ථ අක්ඛරද්වයං අධිකං වුත්තන්ති ෙට්ඨබ්බං. පකයොක ති 

අධිට්ඨානපගයොගග. අධිට්ඨිකතති ද්වත්තිපරියායානං උපරි අධිට්ඨාගන
කගත. 

87. පකයොක ති සිඤ්චනසිඤ්චාපනපගයොගග. සිත්කතති 
සිඤ්චනකිරියපරිගයොසාගන. 

භූතගාමවග්ගවණ්ණනාදුතියා. 

88. දුක්කටං ඵුගසතිගයොජනා.ඔවදිගතපාචිත්තිසියාතිගයොජනා. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 

649 
පටුන 

89. විභාගගොගයව විභා තා. 

90. අඤ්ඤාතිොය භික්ඛුනියා අඤ්ඤත්ර පාරිවත්තකා චීවරං කදන්කතො 

භික්ඛු දුකව ආපත්තිගයොඵුගසති ගයොජනා. පකයොක තිොනපගයොගග. 

93. ‘‘නාවං එක’’න්ති පෙච්ගඡගෙො. පකයොක ති අභිරුහණපගයොගග. 

දුක්ෙටාදකයොති ආදි-සද්ගෙනඅභිරුළ්ගහ පාචිත්තියංසඞ්ගණ්හාති. 

94. ‘‘දුවිධං ආපත්ති’’න්තිපෙච්ගඡගෙො. 

96. භික්ඛුනියා සද්ධිං රගහො නිසජ්ජං ක්ගපන්ගතො භික්ඛු

පගයොගගදුක්කටාෙගයො ද්කවපි ආපත්තිගයොඵුගසතිගයොජනා. 

ඔවාෙවග්ගවණ්ණනාතතියා. 

97. තදුත්තරින්ති තගතො භුඤ්ජිතුං අනුඤ්ඤාතඑකදිවසගතො උත්තරිං 

දුතියදිවසගතො පට්ඨාය. අනන්තරස්ස වග් ස්සාති ඔවාෙවග්ගස්ස. 

නවකමනාතිභික්ඛුනියා පරිපාචිතපිණ්ඩපාතසික්ඛාපගෙන. 

99. ද්වත්තිපත්කතති ද්වත්තිපත්තපූගර. තදුත්තරින්ති

ද්වත්තිපත්තපූරගතොඋත්තරිං. පකයොක තිපටිග්ගහණපගයොගග. 

101. අභිහට්ඨුන්තිඅභිහරිත්වා. 

102. තස්සාතිඅභිහරන්තස්ස. පිටකෙති විනයපිටගක. 

103. දසකමපීතිඑත්ථ‘‘ෙසගමඅපී’’තිපෙච්ගඡගෙො. 

ගභොජනවග්ගවණ්ණනාචතුත්ථා. 

104. අකචලොදිකනොති ආදි-සද්ගෙන‘‘පරිබ්බාජකස්සවාපරිබ්බාජිකාය

වා’’ති (පාචි. 270) වුත්ගත සඞ්ගණ්හාති. කභො නාදිෙන්ති ආදි-සද්ගෙන

ඛාෙනීයංසඞ්ගණ්හාති. පකයොක තිසහත්ථාොනපගයොගග. 

105. දාකපත්වා වා අදාකපත්වා වා කිඤ්චි ආමිසං. පකයොක ති

උගයයොජනපගයොගග. තස්මින්ති තස්මිං භික්ඛුම්හි. උගයයොජිගත පාචිත්ති
සියාතිගයොජනා. 

109. උම්මාරාතික්ෙකමතිඉන්ෙඛීලාතික්කගම. 

110. තදුත්තරින්ති තගතො පරිච්ඡින්නරත්තිපරියන්තගතො වා 
පරිච්ඡින්නගභසජ්ජපරියන්තගතොවාඋත්තරිං. 
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111. උයයත්තං ෙස්සනත්ථාය ගච්ඡන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ඵුගසති
ගයොජනා. 

අගචලකවග්ගවණ්ණනාපඤ්චමා. 

114. කමකරයයන්තිගමරයං.නිරුත්තිනගයනඅ-කාරස්සඑ-කාගරො, ය-

කාරස්ස ච ද්විත්තං. ගමරය-සද්ෙපරියාගයො වා කමකරයය-සද්ගෙො. මුනීති
භික්ඛු. 

115. ‘‘භික්ඛු අඞ්ගුලිපගතොගෙනා’’ති පෙච්ගඡගෙො. පකයොක ති

හාසාපනපගයොගග. තස්සාති හාසාගපන්තස්ස. 

116. ගගෝඵකා කහට්ඨා උෙගක දුක්කටං. ගගෝඵකගතො උපරි 

උපරික ොප්ඵෙං, උෙකං, තස්මිං, ගගෝඵකගතො අධික්පමාගණ උෙගකති 
අත්ගථො. 

117. අනාදරියන්ති පුග්ගලානාෙරියං, ධම්මානාෙරියං වා. පකයොක ති

අනාෙරියවගසන පවත්ගත කායපගයොගග වා වචීපගයොගග වා. ෙකත 
අනාෙරිගය. 

118. පකයොක තිභිංසාපනපගයොගග. 

119. ක ොතින්ති අග්ගිං. සමාදහිත්වානාති ජාගලත්වා. 

‘‘විසිබ්ක න්කතො’’තිඉමිනාඵලූපචාගරනකාරණං වුත්තං.විසිබ්බනකිරියාහි
සමාෙහනකිරියාය ඵලන්ති විසිබ්බනකිරියාගවොහාගරන සමාෙහනකිරියාව.

තස්මා විසිබ්ක න්කතොති එත්ථ සමාෙහන්ගතොති අත්ගථො. පකයොක ති

සමාෙහනසමාෙහාපනපගයොගග. විසීවිකතති වුත්තනගයන සමාෙහිගතති
අත්ගථො. 

120. පකයොක තිචුණ්ණමත්තිකාභිසඞ්ඛරණාදිසබ්බපගයොගග. ඉතරන්ති
පාචිත්තියං. 

121. තිණ්ණං දුබ් ණ්ණෙරණානන්ති

කංසනීලපත්තනීලකද්ෙමසඞ්ඛාතානං තිණ්ණං දුබ්බණ්ණකරණානං. එෙං 

අඤ්ඤතරං අනාදිය අෙත්වා. චීවරන්තිනවචීවරං. 

122. නත්ථි එතස්ස උද්ධාරන්ති අනුද්ධාගරො, තං අනුද්ධාරන්ති
වත්තබ්ගබගාථාබන්ධවගසන රස්සත්තං, අකතපච්චුද්ධාරන්තිඅත්ගථො. 

123. අපනිකධන්කතොති අපගනත්වා නිගධන්ගතො නික්ඛිගපන්ගතො. 

පත්තාදිෙන්ති ආදි-සද්ගෙන චීවරනිසීෙනසූචිඝරකායබන්ධනානං ගහණං. 
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පකයොක තිඅපනිධානපගයොගග. තස්මිං පත්තාදිගකපඤ්චවිගධපරික්ඛාගර.

අපනිහිගත කසසා පාචිත්තියාපත්තිසියාතිගයොජනා. 

සුරාපානවග්ගවණ්ණනාඡට්ඨා. 

124. තකපොධකනොති පාතිගමොක්ඛසංවරසීලසඞ්ඛාතං තගපොධනමස්සාති
තගපොධගනො, භික්ඛු. 

125. තස්මිං ඔපාගත. 

126. මනුස්සවිග් කහො මනුස්සසරීගරො. තිරච්ඡාන කතො නාගගො වා

සුපණ්ගණොවා. තස්ස ඔපාතඛණකස්ස. 

127. පටුබුද්ධිනාතිසබ්ගබසුගඤයයධම්ගමසුනිපුනඤාගණනභගවතා. 

128. පකයොක ති පරිගභොගත්ථාය ගහණාදිගක පගයොගග. තස්සාති
භික්ඛුස්ස. 

129. උක්කෙොකටන්කතොති උච්චාගලන්ගතො යථාඨාගන ඨාතුං

අගෙන්ගතො. පකයොක ති උක්ගකොටනපගයොගග. උක්ගකොටිගත පාචිත්තියං
සියාතිගයොජනා. 

130. දුට්ඨුල්ලං වජ් ෙන්ති සඞ්ඝාදිගසසාදිගක. එකං පාචිත්තියං 
ආපත්තිංආපජ්ජතිඉතිදීපිතන්තිගයොජනා. 

131. පකයොක ති ගණපරිගයසනාදිපගයොගග. දුක්ෙටං පත්කතො සියා 

දුක්කටාපත්තිං ආපන්ගනො භගවයයාති අත්ගථො. කසසාති පාචිත්තියාපත්ති
උපසම්පාදිගතසියා.ගාථාබන්ධවගසන උපසග්ගගලොගපො. 

132-3. ජානං ගථයයසත්ගථන සහ සංවිධාය මග්ගං පටිපජ්ජගතො ච
තගථව මාතුගාගමන සහ සංවිධාය මග්ගං පටිපජ්ජගතො චාති ගයොජනා. 

පකයොක ති සංවිධාය ගන්තුං පටිපුච්ඡාදිකරණපගයොගග. පටිපන්කනති

මග්ගපටිපන්ගන. අනන්තරන්ති
අද්ධගයොජනගාමන්තරාතික්කමනානන්තරං. 

134. ඤත්තියා ඔසාගනදුක්කටංඵුගසතිගයොජනා. 

135. අෙතානුධම්කමනාති අනුධම්කමො වුච්චතිආපත්තියාඅෙස්සගනවා
අ්පටිකම්ගමවා පාපිකායදිට්ඨියාඅ්පටිනිස්සග්ගගවාධම්ගමනවිනගයන
සත්ථුසාසගනන උක්ඛිත්තකස්ස අනුගලොමවත්තං දිස්වා කත්වා ඔසාරණා, 
ගසොඔසාරණසඞ්ඛාගතොඅනුධම්ගමො යස්සනකගතො, අයංඅකතානුධම්ගමො

නාම, තාදිගසන භික්ඛුනා සද්ධින්ති අත්ගථො. සම්භුඤ් න්කතොති
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ආමිසසම්ගභොගං කගරොන්ගතො භික්ඛු. පකයොක ති භුඤ්ජිතුං

ආමිසපටිග්ගහණාදිපගයොගග. භුත්කතති සම්භුත්ගත, උභයසම්ගභොගග, 
තෙඤ්ඤතගරවාකගතති අත්ගථො. 

136. උපලාකපන්කතොති පත්තචීවරඋද්ගෙසපරිපුච්ඡනාදිවගසන

සඞ්ගණ්හන්ගතො. පකයොක තිඋපලාපනපගයොගග. 

ස්පාණකවග්ගවණ්ණනාසත්තමා. 

137. සහධම්මිෙන්ති කරණත්ගථ උපගයොගවචනං, පඤ්චහි
සහධම්මිගකහි සික්ඛිතබ්බත්තා, ගතසංවාසන්තකත්තා‘‘සහධම්මික’’න්ති
ලද්ධනාගමන බුද්ධපඤ්ඤත්ගතන සික්ඛාපගෙන වුච්චමානස්සාති අත්ගථො. 

භණකතොති‘‘භික්ඛුස්සා’’තිඉමිනාසමානාධිකරණං. 

138. විවණ්කණන්කතොති‘‘කිංපනිගමහිඛුද්ොනුඛුද්ෙගකහිසික්ඛාපගෙහි 

උද්දිට්ගඨහී’’තිආදිනා ගරහන්ගතො. පකයොක ති ‘‘කිං ඉගමහී’’තිආදිනා

ගරහණවගසනපවත්ගතවචීපගයොගග. විවණ්ණිකත ගරහිගත. 

139. කමොකහන්කතොති‘‘ඉොගනවගඛොඅහං, ආවුගසො, ජානාමී’’තිආදිනා
අත්තගනො අජානනත්ගතනආපන්නභාවං දීගපත්වා භික්ඛුං ගමොගහන්ගතො, 

වඤ්ගචන්ගතොති අත්ගථො. කමොකහති ගමොහාගරොපනකම්ගම. අකරොපිකත 
කගත. 

140. භික්ඛුස්ස කුපිගතොපහාරංගෙන්ගතොඵුගසතිගයොජනා. පකයොක ති
ෙණ්ඩාොනාදිපගයොගග. 

141. පකයොක තිඋග්ගිරණපගයොගග. උග්ගිරිකතති උච්චාරිගත. 

142. අමූකලකනවාති දිට්ඨාදිමූලවිරහිගතගනව. කයොක ති

ඔකාසකාරාපනාදිපගයොගග. උද්ධංසිකතති ගචොදිගත. 

143. කුක්කුච්චං  නයන්කතොති ‘‘ඌනවීසතිවස්ගසො ත්වං මඤ්ගඤ 

උපසම්පන්ගනො’’තිආදිනා කුක්කුච්චං උපෙහන්ගතො. කයොක ති 

කුක්කුච්චු්පාෙනපගයොගග. උප්පාදිකතතිකුක්කුච්ගච උ්පාදිගත. 

144. ‘‘තිට්ඨන්ගතොඋපස්සුති’’න්තිපෙච්ගඡගෙො.සුතියාසමීපං උපස්සුති, 
සවනූපචාගරතිඅත්ගථො. 

145. ධම්මිොනංතුෙම්මානන්තිධම්ගමනවිනගයනසත්ථුසාසගනන

කතානං අපගලොකනාදීනංචතුන්නංකම්මානං. තකතොපුනාතිඡන්ෙොනගතො 

පච්ඡා. ඛීයනධම්මන්ති අත්තගනො අධි්ගපතභාවවිභාවනමන්තනං. ද්කව

ඵුකස දුක්ෙටාදකයොති ඛීයනධම්මාපජ්ජනපගයොගග දුක්කටං, ඛීයනධම්ගම
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ආපන්ගන පාචිත්තියන්ති එවං දුක්කටාෙගයො ද්ගව ආපත්තිගයො 
ආපජ්ගජයයාතිඅත්ගථො. 

146. සඞ්කඝ සඞ්ඝමජ්ගඣ. විනිච්ඡකයති වත්ථුගතොඔතිණ්ණවිනිච්ඡගය. 

නිට්ඨංඅ කතතිවත්ථුම්හි අවිනිච්ඡිගත, ඤත්තිංඨගපත්වාකම්මවාචායවා
අපරිගයොසිතාය. 

148. සමග්ක නසඞ්කඝනාතිසමානසංවාසගකනසමානසීමායංඨිගතන
සඞ්ගඝන. 

සහධම්මිකවග්ගවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

150. අවිදිකතො හුත්වාති රඤ්ගඤොඅවිදිතාගමගනොහුත්වා. 

152. රතනන්ති මුත්තාදිෙසවිධං රතනං. පකයොක ති 
රතනග්ගහණපගයොගග. 

153. විොකලතිමජ්ඣන්තිකාතික්කමගතොපට්ඨායඅරුගණ. 

155. අට්ඨිදන්තවිසාණාභිනිබ් ත්තන්ති අට්ඨිෙන්තවිසාණමයං. 

පකයොක තිකාරාපනපගයොගග. 

156. තස්මිං මඤ්චාදිම්හි ොරාපිකත කසසා පාචිත්තියාපත්ති සියාති
ගයොජනා. 

රතනවග්ගවණ්ණනානවමා. 

ඉතිඋත්තගරලීනත්ථපකාසනියා 

පාචිත්තියකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

159. චතූසු පාටිගෙසනීගයසුපි අවිගසගසන ආදිච්චබන්ධුනා බුද්ගධන
ද්විධාආපත්තිනිද්දිට්ඨාති ගයොජනා. 

160. සබ් ත්ථාතිසබ්ගබසුචතූසු. 

පාටිගෙසනීයකථාවණ්ණනා. 

161. ගසඛියකථා උත්තානත්ථාගයව. 

ගසඛියකථාවණ්ණනා. 

162. පරිවාගර පඨමංෙස්සිතගසොළසවාර්පගභගෙමහාවිභඞ්ගග‘‘පඨමං
පාරාජිකං කත්ථ පඤ්ඤත්ත’’න්තිආදි්පගභගෙො (පරි. 1) 
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කත්ථපඤ්ඤත්තිවාගරො, ‘‘ගමථුනංධම්මංපටිගසවන්ගතොකතිආපත්තිගයො
ආපජ්ජතී’’තිආදි්පගභගෙො (පරි. 157) කතාපත්තිවාගරො, ‘‘ගමථුනං ධම්මං
පටිගසවන්තස්ස ආපත්තිගයො චතුන්නං විපත්තීනං කති විපත්තිගයො
භජන්තී’’තිආදි්පගභගෙො (පරි. 182) විපත්තිවාගරො, ‘‘ගමථුනං ධම්මං 
පටිගසවන්තස්ස ආපත්තිගයො සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං කතිහි
ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ්ගහිතා’’තිආදි්පගභගෙො (පරි. 182) සඞ්ගහවාගරො, 
‘‘ගමථුනං ධම්මං පටිගසවන්තස්ස ආපත්තිගයො ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨහන්තී’’තිආදි්පගභගෙො
(පරි.184) සමුට්ඨානවාගරො, ‘‘ගමථුනංධම්මං පටිගසවන්තස්සආපත්තිගයො
චතුන්නං අධිකරණානං කතමං අධිකරණ’’න්තිආදි්පගභගෙො (පරි. 185) 
අධිකරණවාගරො, ‘‘ගමථුනංධම්මංපටිගසවන්තස්සආපත්තිගයොසත්තන්නං
සමථානං කතිහි සමගථහි සම්මන්තී’’තිආදි්පගභගෙො (පරි. 186) 
සමථවාගරො, තෙනන්තගරො ඉගමහි සත්තහි වාගරහි මිස්ගසො අට්ඨගමො
සමුච්චයවාගරොති ඉගමසු අට්ඨසු වාගරසු ආදිභූගත
කත්ථපඤ්ඤත්තිනාමගධගයය අ්පනාවාගර සඞ්ගගහතබ්බානං 
නිොනාදිසත්තරසලක්ඛණානං උභයවිභඞ්ගසාධාරණගතො උපරි
වක්ඛමානත්තාතංවාරංඨගපත්වා තෙනන්තරංඅසාධාරණංකතාපත්තිවාරං
ගසඛියාවසානංපාළික්කමානුරූපංෙස්ගසත්වා තෙනන්තරාවිපත්තිවාරාෙගයො
ඡ වාරා උභයවිභඞ්ගසාධාරණගතො වක්ඛමානාති කත්වා ගතපි ඨගපත්වා
ඉගමපච්චයසද්ගෙන අගයොගජත්වා ෙස්සිතා අට්ගඨවවාරා, පුන ‘‘ගමථුනං
ධම්මං පටිගසවනපච්චයා පාරාජිකං කත්ථ පඤ්ඤත්ත’’න්තිආදිනා (පරි.
188) පච්චය-සද්ෙං ගයොගජත්වා ෙස්සිතා අපගර අට්ඨ වාරා ගයොජිතාති
තත්ථාපි දුතියං කතාපත්තිපච්චයවාරං ඉමිනා කතාපත්තිවාගරන

එකපරිච්ගඡෙං කත්වා ෙස්ගසතුමාහ ‘‘පඤ්ඤත්තා’’තිආදි. 

පටිකසවනපච්චයාති පටිගසවනගහතුනා. 

163. අල්කලොොසප්පකවසකනති ජීවමානසරීගර තිණ්ණං මග්ගානං

අඤ්ඤතරස්මිං මග්ගග අල්ගලොකාස්පගවසගන. මගත අක්ඛායිගත වා පි-

සද්ගෙනගයභුයයඅක්ඛායිගතපගවසගනපගවසනනිමිත්තං කමථුනං ධම්මං 

පටිකසවන්කතො භික්ඛු පාරාජිකංඵුගසතිසම්බන්ගධො. 

164. තථා ගයභුයයක්ඛායිගත, උපඩ්ඪක්ඛායිගත ච ගමථුනං ධම්මං
පටිගසවන්ගතො භික්ඛු ථුල්ලච්චයං ඵුගසති ගයොජනා. වට්ටකගත මුගඛ

දුක්කටං වුත්තන්ති සම්බන්ගධො.  තුමට්ඨකෙති භික්ඛුනියා ජතුමට්ඨගක
දින්ගනපාචිත්තිවුත්තාති සම්බන්ගධො. 

166. අවස්සුතස්සාති කායසංසග්ගරාගගන තින්තස්ස. කපොසස්සාති

ගහණකිරියාසම්බන්ගධ සාමිවචනං. භික්ඛුනියාති අත්තසම්බන්ගධ
සාමිවචනං. ‘‘අත්තගනො’’ති ගසගසො. අවස්සුගතන ගපොගසන අත්තගනො
අධක්ඛකාදිගහණං සාදියන්තියා තථා අවස්සුතාය භික්ඛුනියා පාරාජිකන්ති
ගයොජනා. 
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167. ොකයනාති අත්තගනො කාගයන. ොයන්ති මාතුගාමස්ස කායං. 

ඵුසකතොති කායසංසග්ගරාගගන ඵුසගතො. ොකයන ොය ද්ධන්ති එත්ථාපි
එගසවනගයො. 

168. ොකයන පටි ද්කධනාති අත්තගනො කායපටිබද්ගධන. 

පටි ද්ධන්තිඉත්ථියාකායපටිබද්ධංඵුසන්තස්සදුක්කටං. තස්ස භික්ඛුස්ස. 

‘‘මහාවිභඞ්ගසඞ්ගගහො නිට්ඨිගතො’’ති කස්මා වුත්තං, නනු
ගසොළසවාරසඞ්ගගහමහාවිභඞ්ගගකතාපත්තිවාගරොගයගවත්ථවුත්ගතො, න
ඉතගර වාරාති? සච්චං, අවයගව පන සමුොගයොපචාගරන වුත්තං.
සාධාරණාසාධාරණානං මහාවිභඞ්ගග ගතානං සබ්බාපත්තිපගභොනං
ෙස්සගනොපචාරභූගතොකතාපත්තිවාගරො ෙස්සිගතොතිතංෙස්සගනනඅ්පධානා
ඉතගරපිවාරාඋපචාරගතොෙස්සිතාගහොන්තීතිචතථා වුත්තන්තිගවදිතබ්බං. 

ඉතිඋත්තගරලීනත්ථපකාසනියා 

මහාවිභඞ්ගසඞ්ගහවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

භික්ඛුනිවිභඞ්ක ො 

170. විනයස්ස විනිච්ඡකය භික්ඛූනං පාටවත්ථායාති භික්ඛුනීනං 
පාටවස්සාපි තෙධීනත්තා පධානෙස්සනවගසන වුත්තං. අථ වා 
ෙස්සනලිඞ්ගන්තරසාධාරණත්ගතඉච්ඡිගතපුල්ලිඞ්ගගන, නපුංසකලිඞ්ගගන

වා නිද්ගෙගසො සද්ෙසත්ථානුගයොගගතොති ‘‘භික්ඛූන’’න්ති පුල්ලිඞ්ගගන 
වුත්තං. 

171. නන්දන්තී සාදියන්තී. 

172. තිස්ගසො ආපත්තිගයො ඵුගසති ගයොජනා. ජාණුස්ස උද්ධං, 
අක්ඛකස්සඅගධොගහණංසාදියන්තියාතස්සා පාරාජිකන්තිගයොජනා. 

173. කායපටිබද්ගධවාගහණංසාදියන්තියාදුක්කටං. 

174. වජ් න්තිඅඤ්ඤිස්සාභික්ඛුනියාපාරාජිකාපත්තිං. 

176. තං ලද්ධින්ති උක්ඛිත්තස්ස යං ලද්ධිං අත්තගනො ගරොගචසි, තං
ලද්ධිංනනිස්සජ්ජන්තීති ගයොජනා. 

178. ‘‘ඉධ ආගච්ඡා’’තිපෙච්ගඡගෙො.‘‘වුත්තාආගච්ඡතී’’තිපෙච්ගඡගෙො. 

179. හත්ථපාසප්පකවසකනති හත්ථපාසූපගමගන. 

‘‘හත්ථ තප්පකවසකන’’තිවාපාගඨො, ගසොගයවඅත්ගථො. 
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ඉතිඋත්තගරලීනත්ථපකාසනියාභික්ඛුනිවිභඞ්ගග 

පාරාජිකකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

180. එෙස්සාති අත්තගනො අත්තගනො අට්ටකාරස්ස වා. ආකරොචකනති
වත්තබ්බස්සගවොහාරිකානංනිගවෙගන. 

181. දුතියාකරොචකනතිදුතියස්ස, දුතියංඑවංආගරොචගන. 

182. ද්වීහීති ද්වීහි කම්මවාචාහි. ෙම්මවාකචොසාකනති
කම්මවාචාඔසාගන. 

183. පරික්කඛකපඅතික්ෙන්කතතිඅත්තගනොගාමගතොගන්ත්වාඉතරං
ගාමං පවිසන්තියා පඨගමන පාගෙන තස්ස ගාමස්ස පරික්ගඛගප
අතික්කන්ගත, පඨමපාගෙ පරික්ගඛපං අතික්කගමත්වා
අන්ගතොගාමසඞ්ගඛපංගගතතිඅත්ගථො. 

184. දුතිකයනාති ගාමපරික්ගඛපගතො බහි ඨිගතන දුතියපාගෙන. 

අතික්ෙන්කතති තස්මිං ගාමපරික්ගඛගප අතික්කන්ගත, තස්මිං පාගෙ 
අන්ගතොගාමංපගවසිගතතිඅත්ගථො.ගසසංඋත්තානත්ථගමව. 

ඉතිඋත්තගරලීනත්ථපකාසනියාභික්ඛුනිවිභඞ්ගග 

සඞ්ඝාදිගසසකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

193. ඉහ භික්ඛුනී පත්තසන්නිචයං කගරොන්තී ගහොති, සා එකං
නිස්සග්ගියං පාචිත්තියංගයවඵුගසතිගයොජනා. 

194. අොලචීවරං ොලචීවරං කත්වා භාජාගපන්තියාති ගයොජනා. 

පකයොක තිභාජනපගයොගග. 

195. ඡින්කනති අච්ඡින්ගන. 

196. තකතොපරන්තිතගතොපඨමගතොඅඤ්ඤං. 

ඉතිඋත්තගරලීනත්ථපකාසනියාභික්ඛුනිවිභඞ්ගග 

නිස්සග්ගියකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

199. ලසුණං ඛාෙතිගච, ද්කව ආපත්තිගයොඵුටාතිගයොජනා. 

200. පකයොක ති සංහාරාපනපගයොගග. සංහකටති අත්තනා සංහගට, 

පගරනසංහරාපිගතචආපත්ති පාචිත්ති ගහොති. 
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201. ෙකතතිතලඝාගතකගත. 

202.  තුනා මට්ඨෙන්ති ජතුනා කතං මට්ඨෙණ්ඩකං. ‘‘දුක්කටං 
ආදින්ගන’’තිපෙච්ගඡගෙො. 

204. භුඤ්ජමානස්ස භික්ඛුස්ස හත්ථපාගසති ගයොජනා. හිත්වා 
හත්ථපාසං. 

205. විඤ්ඤාකපත්වාතිඅන්තමගසොමාතරම්පියාචිත්වා.අජ්ගඣොහාගර 
පාචිත්තිංදීපගයතිගයොජනා. 

206. උච්චාරාදින්ති ආදි-සද්ගෙන විඝාසසඞ්කාරමුත්තානංගහණං. 

ලසුණවග්ගවණ්ණනාපඨමා. 

209. ඉධ ඉමස්මිං රත්තන්ධකාරවග්ගග. පඨගම, දුතිගය, තතිගය, 

චතුත්ගථපි විනිච්ඡගයො ලසුණවග්ගස්ස ඡට්කඨන සික්ඛාපගෙන තුකලයො 
සදිගසොති ගයොජනා. 

210. ආසකනති පල්ලඞ්ගක තස්ගසොකාසභූගත. සාමිකෙ අනාපුච්ඡාති
තස්මිංකුගලයංකිඤ්චිවිඤ්ඤුමනුස්සං අනාපුච්ඡා. 

211. අකනොවස්සන්ති භිත්තියා බහි නිබ්බගකොසබ්භන්තරං. 

දුතියාතික්ෙකමති දුතිගයන පාගෙන නිබ්බගකොසස්ස 
උෙකපාතට්ඨානාතික්කගම. 

212. නිසීදිකතතිනිසින්ගන. 

213. පකයොක තිඋජ්ඣාපනපගයොගග. 

214. නිරයාදිනා අත්තානංවාපරංවා අභිසප්කපන්තී සපථංකගරොන්තී

ද්ගව ඵුගසතිගයොජනා. අභිසප්පිකතතිඅභිසපිගත. 

215. වධිත්වාතිහත්ථාදීහිපහරිත්වා.‘‘කගරොතිඑක’’න්ති පෙච්ගඡගෙො. 

රත්තන්ධකාරවග්ගවණ්ණනාදුතියා. 

216. නග් ාති අනිවත්ථා වා අපාරුතා වා. පකයොක ති
චුණ්ණමත්තිකාඅභිසඞ්ඛරණාදිපගයොගග. 

217. පමාණාතික්ෙන්තන්ති ‘‘දීඝගසොචතස්ගසො විෙත්ථිගයො
සුගතවිෙත්ථියා, තිරියං ද්ගව විෙත්ථිගයො’’ති (පාචි. 888) 

වුත්තපමාණමතික්කන්තං. පකයොක තිකාරාපනපගයොගග. 
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218. විසිබ්ක ත්වාතිදුස්සිබ්බිතංපුනසිබ්බනත්ථාය විසිබ්ගබත්වා. 

219. පඤ්ච අහානි පඤ්චාහං, පඤ්චාහගමව පඤ්චාහිෙං. සඞ්ඝාටීනං

චාගරො සඞ්ඝාටිචාකරො, පරිගභොගවගසන වා ඔතාපනවගසන වා 

සඞ්ඝටිතට්ගඨන ‘‘සඞ්ඝාටී’’ති ලද්ධනාමානං ‘‘තිචීවරං, උෙකසාටිකා, 

සංකච්චිකා’’ති ඉගමසං පඤ්චන්නං චීවරානං පරිවත්තනං. අතික්ෙකමති
භික්ඛුනීඅතික්කගමයය.අස්සාපනඑකාවපාචිත්ති පරිදීපිතාතිගයොජනා. 

220. සඞ්ෙමනීයන්තිසඞ්කගමතබ්බං.අඤ්ඤිස්සාසන්තකංඅනාපුච්ඡා 
ගහිතංපුනොතබ්බංපඤ්චන්නංඅඤ්ඤතරං. 

221.  ණචීවරලාභස්සාති භික්ඛුනිසඞ්ගඝන ලභිතබ්බචීවරස්ස. 

අන්තරායංෙකරොතීතියථාගතොතුකාමානගෙන්ති, එවංපරක්කමති. 

222. ධම්මිෙන්ති සමග්ගගන සඞ්ගඝන සන්නිපතිත්වා කරියමානං. 

පටි ාහන්තීතිපටිගසගධන්තී. පටි ාහිකත පටිගසධිගත. 

223. අ ාරිොදිකනොති ආදි-සද්ගෙන ‘‘පරිබ්බාජකස්සවාපරිබ්බාජිකාය

වා’’ති (පාරා. 917) වුත්ගත සඞ්ගණ්හාති. සමණචීවරන්ති ක්පකතං

නිවාසනපාරුපනුපගං. පකයොක තිොනපගයොගග. 

224. චීවකර දුබ් ලාසායාති දුබ්බලචීවරපච්චාසාය ‘‘සගච සක්ගකොම, 

ෙස්සාමා’’තිඑත්තකමත්තංසුත්වාඋ්පාදිතායආසායාතිඅත්ගථො. ොලන්ති

චීවරකාලසමයං. සමතික්ෙකමති භික්ඛුනීහි කාලචීවගර භාජියමාගන
‘‘ආගගමථ, අගයය, අත්ථිසඞ්ඝස්ස චීවරපච්චාසා’’තිවත්වාතංචීවරවිභඞ්ගං
සමතික්කගමයය. 

225. ධම්මිෙං ෙථිනුද්ධාරන්ති සමග්ගගන සඞ්ගඝන කරියමානං

කථිනස්ස අන්තරුබ්භාරං. පටි ාහන්තියාතිනිවාගරන්තියා. 

න්හානවග්ගවණ්ණනාතතියා. 

226. තුවට්කටයුන්ති නිපජ්ගජයයං. ඉතරං පාචිත්තියං. 

227. පකයොක ති භික්ඛුනියාඅඵාසුකකරණපගයොගග කරියමාගන. 

228. දුක්ඛිතන්තිගිලානං. නුපට්ඨාකපන්තියා වාපීතිතස්සාඋපට්ඨානං
පගරහිඅකාරාගපන්තියා, සයංවාඅකගරොන්තියා. 

229. උපස්සයංදත්වාතිකවාටබන්ධංඅත්තගනොපුග්ගලිකවිහාරංෙත්වා. 

ෙඩ්ඪිකතතිනික්කඩ්ඪගත. 
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230. සංසට්ඨාති ගහපතිනා වා ගහපතිපුත්ගතන වා සංසට්ඨවිහාරී

භික්ඛුනී සඞ්ගඝන සංසට්ඨවිහාරගතො නිවත්තියමානා. ඤත්තියා දුක්ෙටං 

ඵුකසතිසමනුභාසනකම්මඤත්තියාදුක්කටංආපජ්ගජයය. 

231. අන්කතොරට්කඨති යස්ස විජිගත විහරති, තස්ස රට්ගඨ. 

පටිපන්නායාතිචාරිකංක්ගපන්තියා. කසසෙන්තිපාචිත්තියං. 

තුවට්ටවග්ගවණ්ණනාචතුත්ථා. 

233. රා ා ාරාදිෙන්ති ආදි-සද්ගෙන චිත්තාගාරාදීනංගහණං. 

235. පකයොක ති ක්පාසවිචාරණං ආදිං කත්වා සබ්බපගයොගග. 

උජ් වුජ් වකනති යත්තකං හත්ගථන අඤ්ඡිතං ගහොති, තස්මිං තක්කම්හි
ගවඨිගත. 

237. පකයොක ති අගාරිකස්ස වා පරිබ්බාජකස්ස වා පරිබ්බාජිකාය වා 
සහත්ථාඛාෙනීයාදීනංොනපගයොගග. 

238. ‘‘සමං ආපත්තිපගභෙගතො’’තිපෙච්ගඡගෙො. 

239. තිරච්ඡාන තං විජ් න්ති යං කිඤ්චි බාහිරකං අනත්ථසංහිතං

පරූපඝාතකරං හත්ථිසික්ඛාදිසි්පං. පඨන්තියාති සික්ඛන්තියා. පකයොක ති

දුරුපසඞ්කමනාදිපගයොගග. පකදපකදතිපොදිවගසනපරියාපුණන්තියාපගෙ
පගෙඅක්ඛරපොනං වගසන. 

240. නවගම ‘‘පරියාපුණාතී’’තිපෙං, ෙසගම ‘‘වාකචතී’’ති පෙන්ති එවං

පෙමත්තගමවඋභින්නං විකසසෙං ගභෙකං. 

චිත්තාගාරවග්ගවණ්ණනාපඤ්චමා. 

241. තමාරාමන්ති යත්ථ භික්ඛූරුක්ඛමූගලපි වසන්ති, තං සභික්ඛුකං 
පගෙසං. 

243. අක්කෙොසතීතිෙසන්නංඅක්ගකොසවත්ථූනංඅඤ්ඤතගරනසම්මුඛා

වා පරම්මුඛා වා අක්ගකොසති. පරිභාසතීති භයෙස්සගනන තජ්ගජති. 
‘‘පාචිත්තිඅක්ගකොසිගත’’තිපෙච්ගඡගෙො. 

244. චණ්ඩිෙභාකවනාති ගකොගධන.  ණන්ති භික්ඛුනිසඞ්ඝං. 

පරිභාසතීති ‘‘බාලා එතා’’තිආදීහි වචගනහි අක්ගකොසති. පකයොක ති

පරිභාසනපගයොගග. පරිභට්කඨතිඅක්ගකොසිගත. ඉතරං පාචිත්තියං. 
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245. නිමන්තිතාතිගණගභොජගනවුත්තනගයනනිමන්තිතා. පවාරිතාති

පවාරණසික්ඛාපගෙ වුත්තනගයන වාරිතා. ඛාදනං කභො නම්පි වාති
යාගුපූවඛජ්ජකං, යාවකාලිකං මූලඛාෙනීයාදිඛාෙනීයං, ඔෙනාදිගභොජනම්පිවා

යා භික්ඛුනී භුඤ් න්තී ගහොති, සා පන ද්ගවගයව ආපත්තිගයො ඵුගසති
ගයොජනා. 

247. මච්ඡරායන්තීති මච්ඡරං කගරොන්තී, අත්තගනො
පච්චයොයකකුලස්ස අඤ්ගඤහි සාධාරණභාවං අසහන්තීති අත්ගථො. 

පකයොක ති තෙනුරූගප කායවචීපගයොගග. මච්ඡරිකතති මච්ඡරවගසන
කතපගයොගගනි්ඵන්ගන. 

248. අභික්ඛුකෙ පනාවාකසති යගතො භික්ඛුනුපස්සයගතො
අද්ධගයොජනබ්භන්තගර ඔවාෙොයකා භික්ඛූ න වසන්ති, මග්ගගො වා
අගඛගමො ගහොති, න සක්කා අනන්තරාගයන ගන්තුං, එවරූගප ආවාගස. 

පුබ් කිච්කචසූති ‘‘වස්සං වසිස්සාමී’’ති
ගසනාසනපඤ්ඤාපනපානීයඋපට්ඨාපනාදිපුබ්බකිච්ගච පන කරියමාගන 
දුක්කටංභගවතිගයොජනා. 

249. වස්සංවුත්ථාති පුරිමං වා පච්ඡිමං වා ගතමාසං වුත්ථා. 

උභකතොසඞ්කඝති භික්ඛුනිසඞ්ගඝ, භික්ඛුසඞ්ගඝ ච. තීහිපි ඨාකනහීති
‘‘දිට්ගඨනවා’’තිආදිනාවුත්ගතහිතීහි කාරගණහි. 

250. ඔවාදත්ථායාති ගරුධම්ගමොවාෙනත්ථාය. සංවාසත්ථායාති

උගපොසථපුච්ඡනත්ථාය ගචව පවාරණත්ථාය ච. න  ච්ඡතීති භික්ඛුං න
උපගච්ඡති. 

251. ඔවාදම්පි න යාචන්තීති උගපොසථාදිවගසන ඔවාදූපසඞ්කමනං

භික්ඛුං න යාචන්තී න පුච්ඡන්තී. උකපොසථන්ති උගපොසථදිවසගතො
පුරිමදිවගස ගතරසියංවාචාතුද්ෙසියංවාඋගපොසථංනපුච්ඡන්තී. 

252. අපුච්ඡිත්වාවසඞ්ඝංවාතිසඞ්ඝංවාගණංවාඅනපගලොගකත්වාව. 

‘‘කභදාකපතී’’ති ඉෙං නිෙස්සනමත්තං ‘‘ඵාලාගපයය වා ගධොවාගපයය වා
ආලිම්පාගපයය වා බන්ධාගපයය වා ගමොචාගපයය වා’’ති ඉගමසම්පි 

කිරියාවික්පානං සඞ්ගගහතබ්බත්තා. පසාඛ න්ති නාභියා ගහට්ඨා, 

ජාණුමණ්ඩලානං උපරි පගෙගස ජාතං ගණ්ඩං වා රුධිතං වා. පකයොක ති
ගභොපනාදිපගයොගග. 

ආරාමවග්ගවණ්ණනාඡට්ඨා. 
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253.  බ්භිනින්ති ආපන්නසත්තං සික්ඛමානං. වුට්ඨාකපන්තීති

උපජ්ඣායාහුත්වාඋපසම්පාගෙන්තී. පකයොක තිගණපරිගයසනාදිපගයොගග. 

වුට්ඨාපිකතති උපසම්පාදිගත, කම්මවාචාපරිගයොසාගනතිඅත්ගථො. 

255. සහජීවිනින්තිසද්ධිවිහාරිනිං. නානුග් ණ්හන්තීතිඋද්ගෙසොනාදීහි
නසඞ්ගණ්හන්තී. 

ගබ්භිනිවග්ගවණ්ණනාසත්තමා. 

258. ‘‘අලං වුට්ඨාපිගතනා’’ති වුච්චමානා භික්ඛුනීහි නිවාරියමානා. 

ඛීයතීති අඤ්ඤාසං බයත්තානං ලජ්ජීනං වුට්ඨානසම්මුතිං දීයමානං දිස්වා

‘‘අහගමව නූන බාලා’’තිආදිනා භණමානා ඛීයති. පකයොක ති

ඛීයමානපගයොගග. ඛීයිකතතිඛීයනපගයොගග නිට්ඨිගත. 

කුමාරිභූතවග්ගවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

260. ඡත්තුපාහනන්ති වුත්තලක්ඛණං ඡත්තඤ්ච උපාහනාගයො ච. 

පකයොක තිධාරණපගයොගග. 

261. යාකනනාතිවය්හාදිනා. යායන්තීතිසගච යාගනනගතාගහොති. 

262. සඞ්ඝාණින්ති යං කිඤ්චි කටූපගං. ධාකරන්තියාති කටියං
පටිමුච්චන්තියා. 

263.  න්ධවණ්කණනාති ගයන ගකනචි වණ්ගණන ච ගයන ගකනචි

ගන්ගධන ච.  න්කධො නාම චන්ෙනාගලපාදි. වණ්කණො නාම

කුඞ්කුමහලිද්ොදි. පකයොක ති ගන්ධාදිපගයොගග රචනගතො පට්ඨාය
පුබ්බපගයොගග. 

266. අනාපුච්ඡාති ‘‘නිසීොමි, අයයා’’ති අනාපුච්ඡිත්වා. නිසීදිකත 
භික්ඛුස්සඋපචාගරඅන්තමගසොඡමායනිසින්ගන. 

267. අකනොොසෙතන්ති ‘‘අසුකස්මිංනාමඨාගනපුච්ඡිස්සාමී’’තිඑවං 
අකතඔකාසං. 

268. පවිසන්තියාති විනිච්ඡයං ආරාමවග්ගස්ස පඨකමකනව 

සික්ඛාපගෙන සදිසං කත්වා වගෙයයාතිගයොජනා. 

ඡත්තුපාහනවග්ගවණ්ණනානවමා. 

ඉතිඋත්තගරලීනත්ථපකාසනියාභික්ඛුනිවිභඞ්ගග 

පාචිත්තියකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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269-70. අට්ඨසු පාටිගෙසනීයසික්ඛාපගෙසුපි ද්විධා ආපත්ති ගහොතීති 

ගයොජනා. තකතොතිගහණගහතු. සබ්ක සූති පාටිගෙසනීයසික්ඛාපගෙසු. 

පාටිගෙසනීයකථාවණ්ණනා. 

271-2. ඉමං පරමං උත්තමං නිරත්තරං ගකනචි වා වත්තබ්ගබන

උත්තගරන රහිතංනිද්ගෙොසං උත්තරං එවංනාමකං ධීකරො පඤ්ඤවා භික්ඛු

අත්ථවගසන විදිත්වා දුරත්තරං කිච්ගඡන උත්තරිතබ්බං 

පඤ්ඤත්තමහාසමුද්දං විනයමහාසාගරංසුගඛගනවයස්මාඋත්තරති, තස්මා 

ෙඞ්ඛච්කඡකද විනයවිචිකිච්ඡායඡින්ෙගන සත්කථ සත්ථසදිගස අස්මිං සත්කථ 

ඉමස්මිං උත්තරපකරගණ උස්මායුත්කතො කම්මජගතගජොධාතුයා

සමන්නාගගතො ජීවමාගනො භික්ඛු නිච්චං නිරන්තරං සත්කතො අභිරගතො 

නිච්චං කයො ං සතතාභිගයොගංකාතුං යුත්කතො අනුරූගපොතිගයොජනා. 

භික්ඛුනිවිභඞ්ක ො නිට්ඨිකතොති එත්ථාපි උ්පත්ති වුත්තනගයගනව
ගවදිතබ්බා. 

ඉතිඋත්තගරලීනත්ථපකාසනියා 

භික්ඛුනිවිභඞ්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චතුවිපත්තිකථාවණ්ණනා 

273. ඉොනි උභයසාධාරණං කත්වා විපත්තිවාරාදීනං විසිට්ඨවාරානං

සඞ්ගහංකාතුමාහ ‘‘ෙතිආපත්තිකයො’’තිආදි. 

274. භික්ඛුනී සගච ඡාගෙති, චුතා ගහොති. සගච ගවමතිකා ඡාගෙති, 
ථුල්ලච්චයංසියාතිගයොජනා. 

275. සඞ්ඝාදිකසසන්තිපරස්සසඞ්ඝාදිගසසං. 

276. ‘‘කති ආචාරවිපත්තිපච්චයා’’තිපෙච්ගඡගෙො. 

277. ආචාරවිපත්තින්ති අත්තගනොවාපරස්සවා ආචාරවිපත්තිං. 

279. පාපිෙංදිට්ඨින්තිඅගහතුකඅකිරියනත්ථිකදිට්ඨිආදිංලාමිකං දිට්ඨිං. 

281. මනුස්සුත්තරිධම්මන්තිඋත්තරිමනුස්සධම්මං. 

282. ආජීවගහතු සඤ්චරිත්තං සමාපන්ගනොති ගයොජනා. 

පරියායවචකනති ‘‘ගයො ගත විහාගර වසති, ගසො භික්ඛු අරහා’’තිආදිගක 
ගලසවචගන. ඤාගතති යං උද්දිස්ස වෙති, තස්මිං මනුස්සජාතිගක
වචනසමනන්තරගමව ඤාගත. 
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283. වත්වාතිඅගිලාගනොඅත්තගනොඅත්ථායවිඤ්ඤාගපත්වා.භික්ඛුනී
පන සගචඑවංගහොති, භික්ඛුනීඅගිලානාඅත්තගනොඅත්ථායපණීතගභොජනං
විඤ්ඤාගපත්වා භුත්තාවිනීසගචගහොතීතිඅධි්පාගයො.තස්සාපාටිගෙසනීයං
සියාතිගයොජනා. 

284. ‘‘අත්තකනො අත්ථාය විඤ්ඤාකපත්වානා’’ති ඉමිනා පරස්ස
ඤාතකපවාරිගත තස්ගසවත්ථාය විඤ්ඤාගපත්වා ගතන දින්නං වා තස්ස
විස්සාගසනවා පරිභුඤ්ජන්තස්සගතසංඅත්තගනොඅඤ්ඤාතකඅ්පවාරිගත
සුද්ධචිත්තතායඅනාපත්තීති දීගපති. 

ඉතිඋත්තගරලීනත්ථපකාසනියා 

චතුවිපත්තිකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අධිකරණපච්චයකථාවණ්ණනා 

285. විවාදාධිෙරණම්හාති ‘‘අධම්මං ‘ධම්ගමො’ති 
දීගපතී’’තිආදිනය්පවත්තා අට්ඨාරසගභෙකරවත්ථුනිස්සිතා
විවාොධිකරණම්හා. 

286. උපසම්පන්නංඔමසගතොභික්ඛුස්සපාචිත්තිගහොතීතිගයොජනා. 

287. අනුවාදාධිෙරණපච්චයාති ගචොෙනාපරනාමගධයයං
අනුවාොධිකරණගමවපච්චගයො, තස්මා, අනුවාෙනාධිකරණගහතූතිඅත්ගථො. 

289. ‘‘තථා’’තිඉමිනාඅමූලකත්තංඅතිදිසති. 

290. ආපත්තිපච්චයාතිආපත්තාධිකරණපච්චයා. 

293. කිච්චාධිෙරණපච්චයාති 
අපගලොකනාදිචතුබ්බිධකම්මසඞ්ඛාතකිච්චාධිකරණගහතු. 

294. අච්ච න්තීවාතිඅත්තගනොලද්ධිංඅපරිච්චජන්තීඑව. 

297. පාපිොය දිට්ඨියා පරිච්චජනත්ථාය කතාය යාවතතියෙං

සමනුභාසනාය තංදිට්ඨිංඅච්චජන්තියා තස්සා භික්ඛුනියා, තස්සභික්ඛුස්සච 

අච්ච කතො පාචිත්තිගහොතීතිගයොජනා. 

ඉතිඋත්තගරලීනත්ථපකාසනියා 

අධිකරණපච්චයකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඛන්ධකපුච්ඡාකථාවණ්ණනා 

300. කසකසසූතිඅභබ්බපුග්ගලපරිදීපගකසුසබ්බපගෙසු. 
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302. ‘‘නස්සන්තුඑගත’’තිපෙච්ගඡගෙො. පුරක්ඛොතිඑත්ථ සාමිඅත්ගථ
පච්චත්තවචනං, ගභෙපුගරක්ඛකස්ස, ගභෙපුගරක්ඛකායාතිඅත්ගථො. 

303. කසකසසූතිඅවගසගසසුඅසංවාසකාදිදීපගකසුපටික්ගඛපපගෙසු. 

304. එොව දුක්ෙටාපත්ති වුත්තාති වස්සං අනුපගමනාදිපච්චයා
ජාතිගතොඑකාවදුක්කටාපත්ති වුත්තා. 

305. උකපොසථසමා මතාති උගපොසථක්ඛන්ධගක වුත්තසදිසා ජාතා
ආපත්තිගයොමතාඅධි්ගපතා. 

306. චම්කමති චම්මක්ඛන්ධගක. වච්ඡතරිං ගගහත්වා මාකරන්තානං 

ඡබ්බග්ගියානං පාචිත්ති වුත්තාති සම්බන්ගධො. වච්ඡතරින්ති බලසම්පන්නං
තරුණගාවිං. සා හි වච්ඡකභාවං තරිත්වා අතික්කමිත්වා ඨිතත්තා 

‘‘වච්ඡතරී’’ති වුච්චති. 

307. අඞ්  ාතං ඡුපන්තස්සාති ගාවීනං අඞ්ගජාතං අත්තගනො

අඞ්ගජාගතන බහි ඡුපන්තස්ස. කසකසසූති ගාවීනං විසාණාදීසු ගහගණ, 
පිට්ඨිඅභිරුහගණච. යථාහ ‘‘ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ අචිරවතියානදියා ගාවීනං
තරන්තීනං විසාගණසුපිගණ්හන්තී’’තිආදි(මහාව.252). 

309. තත්ථ ගභසජ්ජක්ඛන්ධගක. සාමන්තා ද්වඞ්ගුකලති
වච්චමග්ගපස්සාවමග්ගානං සාමන්තා ද්වඞ්ගුලමත්ගත පගෙගස. 
සත්ථකම්මංකගරොන්තස්ස ථුල්ලච්චයමුදීරිතන්ති ගයොජනා. යථාහ – ‘‘න, 
භික්ඛගව, සම්බාධස්සසාමන්තාද්වඞ්ගුගලසත්ථකම්මංවාවත්ථිකම්මංවා
කාගරතබ්බං, ගයො කාගරයය, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’ති (මහාව. 279). 

එත්ථ ච ‘‘සාමන්තා ද්වඞ්ගුකල’’තිඉෙං සත්ථකම්මංගයවසන්ධාය වුත්තං. 
වත්ථිකම්මංපනසම්බාගධගයවපටික්ඛිත්තං. 

‘‘න, භික්ඛගව, අඤ්ඤත්ර නිමන්තිගතන අඤ්ඤස්ස ගභොජ්ජයාගු 
පරිභුඤ්ජිතබ්බා, ගයොපරිභුඤ්ගජයය, යථාධම්ගමොකාගරතබ්ගබො’’ති(මහාව.

283) වුත්තත්තාආහ ‘‘කභොජ් යාගූසුපාචිත්තී’’ති.එත්ථ ච කභොජ් යාගු නාම

බහලයාගු. ‘‘පිණ්ඩං වට්ගටත්වා පාතබ්බයාගූ’’ති  ණ්ඨිපකද වුත්තං. 

පාචිත්තීති පරම්පරගභොජනපවාරණසික්ඛාපගෙහි පාචිත්ති. කසකසසූති
අන්ගතොවුත්ථඅන්ගතොපක්කසයංපක්කපරිගභොගාදීසු. යථාහ ‘‘න, භික්ඛගව, 
අන්ගතොවුත්ථං අන්ගතොපක්කං සාමංපක්කං පරිභුඤ්ජිතබ්බං, ගයො 
පරිභුඤ්ගජයය, ආපත්තිදුක්කටස්සා’’තිආදි(මහාව.274). 

310. චීවරසංයුත්කතතිචීවරක්ඛන්ධගක. 

313. චම්කපයයකෙ ච කෙොසම්ක ති චම්ගපයයක්ඛන්ධගක ගචව

ගකොසම්බකක්ඛන්ධගකච. ‘‘ෙම්මස්මි’’න්තිආදීසුපිඑගසවනගයො. 
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317. කරොමන්කථති භුත්තස්ස ලහුං පාකත්තාය කුච්ඡිගතං මුඛං
ආගරොගපත්වා සණ්හකරණවගසනඅනුචාලගන. 

318. කසනාසනස්මින්ති ගසනාසනක්ඛන්ධගක.  රකනොති
ගරුභණ්ඩස්ස. 

320. සඞ්ඝකභකදතිසඞ්ඝගභෙකක්ඛන්ධගක. 

321. කභදානුවත්තොනන්ති සඞ්ඝගභොනුවත්තකානං.  ණකභොක ති
ගණගභොජගන. 

322. සාතිඑත්ථසබ්බවත්ගතසු අනාෙරිගයනගහොතීති ගසගසො. ගසසං 
උත්තානත්ථගමව. 

ඉතිඋත්තගරලීනත්ථපකාසනියා 

ඛන්ධකපුච්ඡාකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සමුට්ඨානසීසකථාවණ්ණනා 

325-6. මගහසිනා ද්වීසු විභඞ්ගගසු පඤ්ඤත්තානි යානි පාරාජිොදීනි 

සික්ඛාපොනි උගපොසගථ උද්දිසන්ති, කතසං සික්ඛාපොනං සමුට්ඨානං
භික්ඛූනං පාටවත්ථාය ඉගතො පරං පවක්ඛාමි, තං සමාහිතා සුණාථාති
ගයොජනා. 

327. කාගයො ච වාචා ච කායවාචා චාති අචිත්තකානි යානි තීණි

සමුට්ඨානානි, තාගනව චිත්ගතන පච්ගචකං ගයොජිතානි සචිත්තකානි තීණි 
සමුට්ඨානානි ගහොන්තීති එවගමව සමුට්ඨානං පුරිමානං ද්වින්නං වගසන 

එෙඞ්ගිෙං, තතියචතුත්ථපඤ්චමානං වගසන ද්වඞ්ගිෙං, ඡට්ඨස්ස වගසන 

තිවඞ්ගිෙඤ්චාති එවං ඡධා සමුට්ඨානවිධිං වෙන්තීති ගයොජනා. කාගයො, 
වාචාති එකඞ්ගිකං ද්වයං, කායවාචා, කායචිත්තං, වාචාචිත්තන්ති
දුවඞ්ගිකත්තයං, කායවාචාචිත්තන්තිඅඞ්ගගභගෙනතිවිධම්පි අවයවගභගෙන
සමුට්ඨානගභෙවිධිංඡ්පකාරංවෙන්තීතිඅධි්පාගයො. 

328. කතසු ඡසුසමුට්ඨාගනසුඑගකනවාසමුට්ඨාගනනද්වීහිවාතීහිවා 

චතූහිවාඡහිවාසමුට්ඨාගනහි නානා ආපත්තිගයොජායගරති සම්බන්ගධො. 

329. තත්ථ තාසු නානාපත්තීසු. පඤ්ච සමුට්ඨානානි එතිස්සාති 

පඤ්චසමුට්ඨානා, එවරූපාකාචිආපත්තිනවිජ්ජති.එකගමකං සමුට්ඨානං

යාසන්ති විග්ගගහො. පච්ඡිකමකහව තීහිපීති සචිත්තගකගහව තීහි
සමුට්ඨාගනහි, යා ආපත්ති එකසමුට්ඨානා ගහොති, සා සචිත්තකානං 
තිණ්ණමඤ්ඤතගරනගහොතීතිඅධි්පාගයො. 
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330-1. තතියච්ඡට්ඨකතොපි චාති කායවාචගතො, කායවාචාචිත්තගතො ච. 

චතුත්ථච්ඡට්ඨකතො කචවාති කායචිත්තගතො කායවාචාචිත්තගතො ච. 

පඤ්චමච්ඡට්ඨකතොපි චාතිවාචාචිත්තගතොකායවාචාචිත්තගතොච.‘‘කායගතො
කායචිත්තගතො’’ති පඨමං ද්විසමුට්ඨානං, ‘‘වාචගතො වාචාචිත්තගතො’’ති
දුතියං, ‘‘කායවාචගතො කායවාචාචිත්තගතො’’ති තතියං, ‘‘කායචිත්තගතො
කායවාචාචිත්තගතො’’ති චතුත්ථං, ‘‘වාචාචිත්තගතො කායවාචාචිත්තගතො’’ති
පඤ්චමං ද්විසමුට්ඨානන්ති එවං පඤ්චධා එව ඨිගතහි ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි 

එසා ද්විසමුට්ඨානාපත්ති  ායකත සමුට්ඨාති. න අඤ්ඤකතොති කායගතො 
වාචගතොති එකං, වාචගතො කායවාචගතොති එකන්ති එවං
යථාවුත්තක්කමවිපරියාගයන ගයොජිගතහි අඤ්ගඤහි සමුට්ඨාගනහි න
සමුට්ඨාති. 

332. පඨකමහිචතීහීති ‘‘කායගතො, වාචගතො, කායවාචගතො’’තිපඨමං 

නිද්දිට්ගඨහිතීහි අචිත්තකසමුට්ඨාගනහි. පච්ඡිකමහිචාති ‘‘කායචිත්තගතො, 
වාචාචිත්තගතො, කායවාචාචිත්තගතො’’තිඑවං පච්ඡා වුත්ගතහි සචිත්තගකහි

තීහි සමුට්ඨාගනහි. න අඤ්ඤකතොති ‘‘කායගතො, වාචගතො, කායචිත්තගතො, 
වාචගතො, කායවාචගතො, කායචිත්තගතො’’ති එවං වුත්තවිපල්ලාසගතො 
අඤ්ගඤහිතීහිසමුට්ඨාගනහිනසමුට්ඨාති. 

333-4. පඨමා තතියා කචව, චතුත්ථච්ඡට්ඨකතොපි චාති කායගතො, 
කායවාචගතො, කායචිත්තගතො, කායවාචාචිත්තගතොති එගතහි චතූහි

සමුට්ඨාගනහි ගචව. දුතියා…කප.… ච්ඡට්ඨකතොපි චාති වාචගතො, 
කායවාචගතො, වාචාචිත්තගතො, කායවාචාචිත්තගතොති ඉගමහි චතූහි චාති 
චතුසමුට්ඨාගනනාපත්ති. 

සාඑවංද්විධාඨිගතහිචතූහිසමුට්ඨාගනහිජායගත. නපනඤ්ඤකතොති
‘‘කායගතො, වාචගතො, කායවාචගතො, කායචිත්තගතො’’ති එවමාදිනා 
විපල්ලාසනගයන ගයොජිගතහි චතූහි සමුට්ඨාගනහි න සමුට්ඨාති. ඡ 

සමුට්ඨානානියස්සාසා ඡසමුට්ඨානා. සචිත්තගකහිතීහි, අචිත්තගකහිතීහීති
ඡහි එව සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාතීති. පකාරන්තරාභාවා ඉධ ‘‘න 
අඤ්ඤගතො’’තිනවුත්තං. 

ආහච අට්ඨකථාචරිගයොමාතිකට්ඨකථායං. 

335. සමුට්ඨාති එතස්මාති සමුට්ඨානං, කායාදිඡබ්බිධං, එකංසමුට්ඨානං 

කාරණං යස්සා සා එෙසමුට්ඨානා. පකාරන්තරාභාවා තිධා. කථං? 
සචිත්තකානං තිණ්ණං සමුට්ඨානානං වගසන තිවිධා. ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි

සමුට්ඨිතා ද්විසමුට්ඨිතා, ද්විසමුට්ඨානාපත්තීති අත්ගථො. පඤ්චධාති

වුත්තනගයන පඤ්ච්පකාරා. තීණි සමුට්ඨානානි යස්සා සා තිසමුට්ඨානා, 

චත්තාරිසමුට්ඨානානියස්සාසා චතුරට්ඨානා, තිසමුට්ඨානාචචතුරුට්ඨානා

ච තිචතුරට්ඨානාති එකගෙසසරූගපකගසගසො, තිසමුට්ඨානාද්විධාවිභත්තා, 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 

667 
පටුන 

චතුසමුට්ඨානාචද්විධාඑව විභත්තාතිඅත්ගථො.ඡහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨිතා 

ඡසමුට්ඨිතා, ඡසමුට්ඨානාති අත්ගථො. එෙධාති පකාරන්තරාභාවා එකධාව
ඨිතාතිඅධි්පාගයො. 

336. සබ් ාආපත්තිකයො සමුට්ඨානවිකසසකතො එවං ගතරසධාඨිතානං 
සමුට්ඨානගභොනංනානත්තගතොගතහිසමුට්ඨිතානංපඨමංපඤ්ඤත්තත්තා

සීසභූතානං සික්ඛාපොනංවගසන කතරකසවනාමානිලභන්ති, තානිඉගතො
පරං වක්ඛාමීතිගයොජනා. 

337. පඨමන්තිමවත්ථුඤ්චාති පඨමපාරාජිකසමුට්ඨානං. දුතියන්ති

අදින්නාොනසමුට්ඨානං. සඤ්චරිත්තෙන්ති සඤ්චරිත්තසමුට්ඨානං. 

සමනුභාසනන්ති සමනුභාසනසමුට්ඨානං. ‘‘කථිනං එළකගලොමක’’න්ති 
පෙච්ගඡගෙො, කථිනසමුට්ඨානංඑළකගලොමසමුට්ඨානඤ්ච. 

338. පදකසොධම්මන්ති පෙගසොධම්මසමුට්ඨානං. අද්ධානං 

කථයයසත්ථන්ති අද්ධානසමුට්ඨානං ගථයයසත්ථසමුට්ඨානං. කදසනාති

ධම්මගෙසනාසමුට්ඨානං. භූතාකරොචනෙන්ති භූතාගරොචනසමුට්ඨානං. 

කචොරිවුට්ඨාපනන්තිගචොරිවුට්ඨාපනසමුට්ඨානං. 

339. අනනුඤ්ඤාතෙඤ්චාති අනනුඤ්ඤාතකසමුට්ඨානඤ්චාති එතානි
ගතරසගතහි සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨිතානංගතසංසික්ඛාපොනංපඨමංපඨමං
නිද්දිට්ඨානං පඨමපාරාජිකාදිසික්ඛාපෙසමුට්ඨානානං ඉතගරසං

පුබ්බඞ්ගමභාවගතො ‘‘සීසානී’’ති වුත්තානි. යථාහ පරිවාරට්ඨෙථායං 
‘‘පඨමපාරාජිකංනාමඑකංසමුට්ඨානසීසං, ගසසානිගතන සදිසානී’’තිආදි

(පරි. අට්ඨ. 258). කතරකසකත සමුට්ඨානනයාති එගත සීසවගසන ෙස්සිතා

ගතරසසමුට්ඨානනයා. විඤ්ඤූහි උපාලිත්ගථරාදීහි. 

340. තත්ථ ගතරසසු සමුට්ඨානසීගසසු. යාති යා පන ආපත්ති. 

ආදිපාරාජිකුට්ඨානාතිපඨමපාරාජිකසමුට්ඨානා. 

341. අදින්නාොන-සද්ගෙො පුබ්බගකො පඨගමො එතිස්සා

තංසමුට්ඨානාපත්තියාති අදින්නාදානපුබ් ො, අදින්නාොනසමුට්ඨානාති
උද්දිට්ඨාති ගයොජනා. 

342.  ාතූතිඑකංගසන. 

343. අයං සමුට්ඨානවගසන ‘‘සමනුභාසනාසමුට්ඨානා’’ති වුත්තාති
ගයොජනා. 
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344. කථින-සද්ගෙො උපපගෙො යස්සා තංසමුට්ඨානාය ආපත්තියා සා 

ෙථිනුපපදා, කථිනසමුට්ඨානාති මතා ඤාතා, අයං සමුට්ඨානවගසන
‘‘කථිනසමුට්ඨානා’’තිඤාතාතිඅත්ගථො. 

345. එළකගලොම-සද්ගෙො ආදි යස්සා තංසමුට්ඨානාපත්තියා සා 

එෙෙකලොමාදිසමුට්ඨානාතිඅත්ගථො. 

349. එත්ථ සමුට්ඨාගනසු. 

350. භූතාගරොචන-සද්ගෙො පුබ්බභාගගො එතිස්සා තංසමුට්ඨානාය 

ආපත්තියාති භූතාකරොචනපුබ් ො, භූතාගරොචනසමුට්ඨානාති අත්ගථො. 

351. සමුට්ඨානං සමුට්ඨිතං, ගචොරිවුට්ඨාපනං සමුට්ඨිතං යස්සා සා 

කචොරිවුට්ඨාපනසමුට්ඨිතා, ගචොරිවුට්ඨාපනසමුට්ඨානාතිඅත්ගථො. 

353. තත්ථාති ගතරසසමුට්ඨානසීගසසු, ‘‘සමුට්ඨානං සචිත්තෙ’’න්ති

ඉෙං ‘‘පඨම’’න්තිආදීහි පච්ගචකං ගයොගජතබ්බං. පඨමං සමුට්ඨානන්ති

පඨමපාරාජිකසමුට්ඨානං. දුතියං සමුට්ඨානන්ති අදින්නාොනසමුට්ඨානං. 

චතුත්ථං සමුට්ඨානන්ති සමනුභාසනසමුට්ඨානං. නවමං සමුට්ඨානන්ති

ගථයයසත්ථසමුට්ඨානං. දසමං සමුට්ඨානන්ති ධම්මගෙසනාසමුට්ඨානං. 

ද්වාදසමං සමුට්ඨානන්තිගචොරිවුට්ඨාපනසමුට්ඨානං. 

354. සමුට්ඨාකනති සමුට්ඨානසීගස. සදිසාති ගතන ගතන

සමුට්ඨානසීගසන සමුට්ඨානා ආපත්තිගයො. ඉධාති ඉමස්මිං 

සමුට්ඨානවිනිච්ඡගය. දිස්සකරතිදිස්සන්ගත, දිස්සන්තීතිඅත්ගථො.අථවා ඉධ

දිස්සකරති ඉධ උභගතොවිභඞ්ගග එගතසු ගතරසසමුට්ඨාගනසු එගකකස්මිං
අඤ්ඤානිපි සදිසානි සමුට්ඨානානි දිස්සන්තීති අත්ගථො. ඉොනි තානි

සරූපගතො නිෙස්ගසතුමාහ ‘‘සුක්ෙඤ්චා’’තිආදි. තත්ථ සුක්ෙන්ති 

සුක්කවිස්සට්ඨිසික්ඛාපෙං.එසනගයො ‘‘ොයසංසග්ක ො’’තිආදීසුපි.යගෙත්ථ
දුවිඤ්ගඤයයං, තං වක්ඛාම. 

355. පුබ්බුපපරිපාකෙො චාති ‘‘ජානං පුබ්බුපගතං භික්ඛු’’න්ති (පාචි.
120) සික්ඛාපෙඤ්ච ‘‘භික්ඛුනිපරිපාචිත’’න්ති (පාචි. 192, 194) 

පිණ්ඩපාතසික්ඛාපෙඤ්ච. රකහො භික්ඛුනියාසහාති භික්ඛුනියා සද්ධිං රගහො

නිසජ්ජසික්ඛාපෙඤ්ච. සකභො කන, රකහො ද්කව චාති සගභොජගන කුගල

අනුපඛජ්ජසික්ඛාපෙඤ්ච ද්ගව රගහොනිසජ්ජසික්ඛාපොනි ච. අඞ්ගුලී උදකෙ

හසන්තිඅඞ්ගුලිපගතොෙඤ්ච උෙකහසධම්මසික්ඛාපෙඤ්ච. 

356. පහාකර උග්ගිකර කචවාති පහාරොනසික්ඛාපෙඤ්ච 

තලසත්තිඋග්ගිරණසික්ඛාපෙඤ්ච. කතපඤ්ඤාසා ච කසඛියාති 
පඤ්චසත්තතිගසඛියාසු වක්ඛමානානි උජ්ජග්ඝිකාදීනි
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සමනුභාසනසමුට්ඨානානි ෙස, ඡත්තපාණිආදීනි ධම්මගෙසනාසමුට්ඨානානි
එකාෙස, ගථයයසත්ථසමුට්ඨානං, සූගපොෙනවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපෙඤ්චාති
බාවීසති සික්ඛාපොනි ඨගපත්වා පරිමණ්ඩලනිවාසනාදීනි ඉතරානි

ගතපඤ්ඤාස ගසඛියසික්ඛාපොනි ච. අධක්ඛකුබ්භ ාණුඤ්චාති භික්ඛුනීනං 

අධක්ඛකඋබ්භජාණුසික්ඛාපෙඤ්ච.  ාමන්තරමවස්සුතාති ගාමන්තරගමනං, 
අවස්සුතස්සහත්ථගතොඛාෙනීයග්ගහණසික්ඛාපෙඤ්ච. 

357-8. තලමට්ඨුදසුද්ධි චාති තලඝාතං, ජතුමට්ඨං, 

උෙකසුද්ධිකාදියනඤ්ච. වස්සංවුත්ථාති ‘‘වස්සංවුත්ථා…ගප.… 

ඡ්පඤ්චගයොජනානී’’ති (පාචි.974) සික්ඛාපෙඤ්ච. ඔවාදායන ච්ඡන්තීති

ඔවාොය අගමනසික්ඛාපෙඤ්ච. නානු න්කධ පවත්තිනින්ති ‘‘වුට්ඨාපිතං
පවත්තිනිංද්ගවවස්සානිනානුබන්ගධයයා’’ති(පාචි.1112) සික්ඛාපෙඤ්චාති

උභගතොවිභඞ්ගගනිද්දිට්ඨා ඉගම පඤ්චසත්තති ධම්මාකායචිත්තසමුට්ඨිතා
ගමථුගනනසමා එකසමුට්ඨානාමතාතිගයොජනා. 

එත්ථ ච පාළියං ‘‘ඡසත්තතී’’ති ගණනපරිච්ගඡගෙො
සමුට්ඨානසික්ඛාපගෙන සහ ෙස්සිගතො. ඉධ පන තං විනා තංසදිසානගමව 
ගණනාෙස්සිතා.ගතගනවපඨමංසමුට්ඨානසීසංපාළියංගණනායපි ෙස්සිතං, 
ඉගධව න ෙස්සිතං. උපරි කත්ථචි සමුට්ඨානසීසස්ස ෙස්සනං පගනත්ථ 
වක්ඛමානානං තංසදිසභාවෙස්සනත්ථං, ගණනාය වක්ඛමානාය
අන්ගතොගධභාවෙස්සනත්ථං.ගතගනව තත්ථපිතංවිනාගණනංවක්ඛති. 

පඨමපාරාජිකසමුට්ඨානවණ්ණනා. 

359. විග් හන්ති මනුස්සවිග්ගහසික්ඛාපෙං. උත්තරි කචවාති

උත්තරිමනුස්සධම්මසික්ඛාපෙඤ්ච. දුට්ඨුල්ලන්ති දුට්ඨුල්ලවාචාසික්ඛාපෙං. 

අත්තොමතාති අත්තකාමපාරිචරියසික්ඛාපෙඤ්ච. දුට්ඨකදොසා දුකව කචවාති

ද්ගව දුට්ඨගෙොසසික්ඛාපොනි ච. දුතියානියකතොපි චාති
දුතියඅනියතසික්ඛාපෙඤ්ච. 

360. අච්ඡින්දනඤ්චාතිසාමංචීවරංෙත්වාඅච්ඡින්ෙනඤ්ච. පරිණාකමොති

සඞ්ඝිකලාභස්ස අත්තගනො පරිණාමනඤ්ච. මුසාඔමසකපසුණාතිමුසාවාගෙො

ච ඔමසවාගෙො ච භික්ඛුගපසුඤ්ඤඤ්ච. දුට්ඨුල්ලාකරොචනඤ්කචවාති

දුට්ඨුල්ලාපත්තිආගරොචනසික්ඛාපෙඤ්ච. පථවීඛණනම්පි චාති
පථවීඛණනසික්ඛාපෙඤ්ච. 

361. භූත ාමඤ්ච වාකදො චාති භූතගාමසික්ඛාපෙං, 

අඤ්ඤවාෙකසික්ඛාපෙඤ්ච. උජ්ඣාපනෙකමව චාති

උජ්ඣාපනකසික්ඛාපෙඤ්ච. නික්ෙඩ්කඪො සිඤ්චනඤ්කචවාති විහාරගතො

නික්කඩ්ඪනඤ්ච උෙගක තිණාදිසිඤ්චනඤ්ච. ආමිසකහතු චාතිආමිසගහතු
භික්ඛුනිගයොඔවාෙසික්ඛාපෙඤ්ච. 
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362. භුත්තාවින්ති භුත්තාවිං අනතිරිත්ගතන ඛාෙනීයාදිනා 

පවාරණසික්ඛාපෙඤ්ච. එහනාදරින්ති ‘‘එහාවුගසො, ගාමංවා’’ති (පාචි.275) 

වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච අනාෙරියසික්ඛාපෙඤ්ච. භිංසාපනකමව චාති 

භික්ඛුභිංසනකඤ්ච. අපනිකධයයාති පත්තාදිඅපනිධානසික්ඛාපෙඤ්ච. 

සඤ්චිච්චපාණන්තිසඤ්චිච්චපාණංජීවිතාගවොගරොපනඤ්ච. සප්පාණෙම්පි

චාතිජානංස්පාණකඋෙකසික්ඛාපෙඤ්ච. 

363. උක්කෙොටනඤ්චාති පුනකම්මාය උක්ගකොටනඤ්ච. ඌකනොති

ඌනවීසතිවස්සසික්ඛාපෙඤ්ච. සංවාකසොති උක්ඛිත්තගකන සද්ධිං

සංවාසසික්ඛාපෙඤ්ච. නාසකන චාති

නාසිතකසාමගණරසම්ගභොගසික්ඛාපෙඤ්ච. සහධම්මිෙන්ති සහධම්මිකං

වුච්චමානසික්ඛාපෙඤ්ච. විකලඛා චාති ‘‘විගලඛාය සංවත්තන්තී’’ති (පාචි.

439) ආගතසික්ඛාපෙඤ්ච. කමොහනාති ගමොහනසික්ඛාපෙඤ්ච. අමූලකෙන

චාතිඅමූලගකනසඞ්ඝාදිගසගසනඅනුද්ධංසනසික්ඛාපෙඤ්ච. 

364. කුක්කුච්චං ඛීයනං දත්වාති කුක්කුච්චඋ්පාෙනඤ්ච ධම්මිකානං 

කම්මානං ඡන්ෙං ෙත්වා ඛීයනඤ්ච චීවරං ෙත්වා ඛීයනඤ්ච. පරිණාකමයය

පුග් කලති සඞ්ඝිකං ලාභං පුග්ගලස්ස පරිණාමනසික්ඛාපෙඤ්ච. කිං කත, 

අොලං, අච්ඡින්කදති ‘‘කිං ගත, අගයය, එගසොපුරිසපුග්ගගලොකරිස්සතී’’ති
(පාචි. 705) ආගතසික්ඛාපෙඤ්ච අකාලචීවරං ‘‘කාලචීවර’’න්ති
අධිට්ඨහිත්වා භාජනසික්ඛාපෙඤ්ච භික්ඛුනියා සද්ධිං චීවරං පරිවත්ගතත්වා

අච්ඡින්ෙනසික්ඛාපෙඤ්ච. දුග් හනිරකයන චාති දුග්ගහිගතන දුපධාරිගතන
පරං උජ්ඣාපනසික්ඛාපෙඤ්ච නිරගයන වා බ්රහ්මචරිගයන වා
අභිසපනසික්ඛාපෙඤ්ච. 

365.  ණස්සචාති‘‘ගණස්සචීවරලාභංඅන්තරායංකගරයයා’’ති(පාචි. 

908) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. විභඞ් ඤ්චාති ‘‘ධම්මිකං චීවරවිභඞ්ගං

පටිබාගහයයා’’ති (පාචි. 912) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. දුබ් ලාසා තකථව චාති
‘‘දුබ්බලචීවරපච්චාසාය චීවරකාලසමයං අතික්කාගමයයා’’ති (පාචි. 921) 

වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. ධම්මිෙං ෙථිනුද්ධාරන්ති ‘‘ධම්මිකං කථිනුද්ධාරං

පටිබාගහයයා’’ති(පාචි.928) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. සඤ්චිච්චාඵාසුකමවචාති
‘‘භික්ඛුනියාසඤ්චිච්චඅඵාසුං කගරයයා’’ති(පාචි.942) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. 

366. සයං උපස්සයං දත්වාති ‘‘භික්ඛුනියා උපස්සයං ෙත්වා කුපිතා 
අනත්තමනා නික්කඩ්ගඪයයා’’ති (පාචි. 951) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. 

අක්කෙොකසයයචාති ‘‘භික්ඛුංඅක්ගකොගසයයවාපරිභාගසයයවා’’ති (පාචි.

1029) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. චණ්ඩිොති‘‘චණ්ඩීකතා ගණංපරිභාගසයයා’’ති

(පාචි. 1034) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. කුලමච්ඡරිනී අස්සාති ‘‘කුලමච්ඡරිනී

අස්සා’’ති (පාචි. 1043) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච.  බ්භිනිං වුට්ඨාකපයය චාති 
‘‘ගබ්භිනිංවුට්ඨාගපයයා’’ති(පාචි.1068) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. 
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367. පායන්තින්ති ‘‘පායන්තිං වුට්ඨාගපයයා’’ති (පාචි. 1073) 

වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. ද්කව ච වස්සානීති ‘‘ද්ගව වස්සානි ඡසු ධම්ගමසු
අසික්ඛිතසික්ඛං සික්ඛමානං වුට්ඨාගපයයා’’ති (පාචි. 1080) 

වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. සඞ්කඝනාසම්මතන්ති ‘‘සික්ඛිතසික්ඛං සික්ඛමානං
සඞ්ගඝන අසම්මතං වුට්ඨාගපයයා’’ති (පාචි. 1086) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. 

තිස්කසො ගිහි තා වුත්තාති ‘‘ඌනද්වාෙසවස්සං ගිහිගතං (පාචි. 1091), 
පරිපුණ්ණද්වාෙසවස්සං ගිහිගතං ද්ගව වස්සානි ඡසු ධම්ගමසු
අසික්ඛිතසික්ඛං (පාචි. 1097), ද්ගවවස්සානි සික්ඛිතසික්ඛං සඞ්ගඝන

අසම්මත’’න්ති(පාචි.1103) වුත්තසික්ඛාපොනිච. තිස්කසොකයවකුමාරිොති
‘‘ඌනවීසතිවස්සං කුමාරිභූත’’න්තිආදිනා (පාචි. 1120) නගයන වුත්තා
තිස්ගසොච. 

368. ඌනද්වාදසවස්සාද්කවති ‘‘ඌනද්වාෙසවස්සාවුට්ඨාගපයය(පාචි. 
1137), පරිපුණ්ණද්වාෙසවස්සාසඞ්ගඝනඅසම්මතාවුට්ඨාගපයයා’’ති(පාචි.

1142) වුත්තානි ද්ගව සික්ඛාපොනි ච. අලං තාව කතති ‘‘අලං තාව ගත, 

අගයය, වුට්ඨාපිගතනා’’ති(පාචි.1147) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. කසොොවස්සාති
‘‘චණ්ඩිං ගසොකාවාසං සික්ඛමානං වුට්ඨාගපයයා’’ති (පාචි. 1159) 

වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. පාරිවාසිෙච්ඡන්දදානකතොති ‘‘පාරිවාසිකඡන්ෙොගනන
සික්ඛමානං වුට්ඨාගපයයා’’ති(පාචි.1167) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. 

369. අනුවස්සංදුකවචාති‘‘අනුවස්සංවුට්ඨාගපයය(පාචි.1171), එකං 
වස්සං ද්ගව වුට්ඨාගපයයා’’ති (පාචි. 1175) වුත්තසික්ඛාපොනි චාති 

එකූනසත්තති සික්ඛාපොනි. අදින්නාදානතුලයත්තාති අදින්නාොගනන

සමානසමුට්ඨානත්තා. තිසමුට්ඨානිො ෙතාති සචිත්තගකහි තීහි
සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨහන්තීතිවුත්තා. 

දුතියපාරාජිකසමුට්ඨානවණ්ණනා. 

370. සඤ්චරිකුටිමහල්ලෙන්ති සඤ්චරිත්තං, සඤ්ඤාචිකාය

කුටිකරණං, මහල්ලකවිහාරකරණඤ්ච. කධොවාපනඤ්ච පටිග් කහොති
අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා පුරාණචීවරගධොවාපනඤ්ච චීවරපටිග්ගහණඤ්ච. 

චීවරස්ස ච විඤ්ඤත්තින්ති අඤ්ඤාතකං ගහපතිං වා ගහපතානිං වා 

චීවරවිඤ්ඤාපනසික්ඛාපෙඤ්ච.  හණඤ්ච තදුත්තරින්ති 
තදුත්තරිසාදියනසික්ඛාපෙඤ්ච. 

371. උපක්ඛටද්වයඤ්කචවාති‘‘චීවරගචතාපන්නංඋපක්ඛටංගහොතී’’ති

(පාරා. 528) ආගතසික්ඛාපෙද්වයඤ්ච. තථා දූකතන චීවරන්ති 

දූගතනචීවරගචතාපන්නපහිතසික්ඛාපෙඤ්ච. කෙොසියන්ති 

ගකොසියමිස්සකසික්ඛාපෙඤ්ච. සුද්ධොොනන්ති 

‘‘සුද්ධකාළකාන’’න්තිආදිසික්ඛාපෙඤ්ච (පාරා. 548). ද්කව භා ාදානකමව

චාති‘‘ද්ගවභාගාආොතබ්බා’’ති(පාරා.553) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. 
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372. ඡබ් ස්සානීති ඡබ්බස්සානි ධාරණසික්ඛාපෙඤ්ච. පුරාණස්සාති
‘‘පුරාණසන්ථතස්සා’’ති (පාරා. 567) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. 

කලොමකධොවාපනම්පි චාති එළකගලොමගධොවාපනසික්ඛාපෙඤ්ච. රූපියස්ස

පටිග් ාකහොති රූපියපටිග්ගහණසික්ඛාපෙඤ්ච. උකභො නානප්පොරොති 
රූපියසංගවොහාරකයවික්කයසික්ඛාපොනිච. 

373. ඌන න්ධනපත්කතොචාතිඌනපඤ්චබන්ධනපත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. 

වස්සසාටිෙසුත්තෙන්තිවස්සිකසාටිකසික්ඛාපෙඤ්චසුත්තං විඤ්ඤාගපත්වා

චීවරකාරාපනසික්ඛාපෙඤ්ච. විෙප්පාපජ් නන්ති තන්තවාගය

උපසඞ්කමිත්වාචීවගර වික්පාපජ්ජනඤ්ච. යාවද්වාරදානඤ්චසිබ් නන්ති
‘‘යාව ද්වාරගකොසා අග්ගළට්ඨපනායා’’ති (පාචි. 135) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච
‘‘අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියාචීවරංෙගෙයය(පාචි.171), චීවරංසිබ්ගබයයා’’ති
(පාචි.176) වුත්තසික්ඛාපෙද්වයඤ්ච. 

374. පූකවහීති පූගවහිවාමන්ගථහිවාඅභිහට්ඨුං පවාරණසික්ඛාපෙඤ්ච. 

පච්චකයොති චතුමාසපච්චයපවාරණසික්ඛාපෙඤ්ච. ක ොතීති ගජොතියා 

සමාෙහනසික්ඛාපෙඤ්ච. රතනන්ති රතනසික්ඛාපෙඤ්ච. සූචි…කප.… 

සු තස්සචාතිසූචිඝරසික්ඛාපොදීනිසත්තසික්ඛාපොනි ච. 

375. අඤ්ඤවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාචාති ‘‘අඤ්ඤංවිඤ්ඤාගපයයා’’ති(පාචි. 

749) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. අඤ්ඤං කචතාපනම්පි චාති ‘‘අඤ්ඤං
ගචතාගපත්වා අඤ්ඤං ගචතාගපයයා’’ති (පාචි. 749) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. 

සඞ්ඝිකෙනදුකවවුත්තාති ‘‘සඞ්ඝිගකනඅඤ්ඤංගචතාගපයය (පාචි.759), 
සඞ්ඝිගකනසඤ්ඤාචිගකනඅඤ්ඤංගචතාගපයයා’’ති(පාචි.764) වුත්තානි 

ද්ගව සික්ඛාපොනි ච. ද්කව මහා නිකෙනාති ‘‘මහාජනිගකන අඤ්ඤං
ගචතාගපයය (පාචි. 769), මහාජනිගකන සඤ්ඤාචිගකන අඤ්ඤං
ගචතාගපයයා’’ති (පාචි.774) වුත්තානිද්ගවසික්ඛාපොනිච. 

376. තථා පුග් ලිකෙකනෙන්ති ‘‘පුග්ගලිගකන සඤ්ඤාචිගකන
අඤ්ඤං ගචතාගපයයා’’ති (පාචි. 779) වුත්තගමකසික්ඛාපෙඤ්ච. 

 රපාවුරණන්ති ගරුපාවුරණගචතාපනසික්ඛාපෙඤ්ච. ලහුන්ති

ලහුපාවුරණගචතාපනසික්ඛාපෙං.‘‘විඝාසාඋෙසාටිචා’’ති පෙච්ගඡගෙො. ද්කව

විඝාසාති‘‘උච්චාරංවාපස්සාවංවා සඞ්කාරංවාවිඝාසංවාතිගරොකුට්ගටවා
තිගරොපාකාගර වා ඡඩ්ගඩයය වා ඡඩ්ඩාගපයය වා (පාචි. 825), හරිගත
ඡඩ්ගඩයය වා ඡඩ්ඩාගපයය වා’’ති (පාචි. 829) එවං වුත්තානි ද්ගව

විඝාසසික්ඛාපොනි ච. උදසාටි චාති උෙකසාටිකසික්ඛාපෙඤ්ච. තථා

සමණචීවරන්ති තථා ‘‘සමණචීවරං ෙගෙයයා’’ති (පාචි. 917) 
වුත්තසික්ඛාපෙඤ්චාති. 
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377. ඉති එගත එකූනපණ්ණාස ධම්මා දුක්ඛන්තදස්සිනා භගවතා

ඡසමුට්ඨානිකා ගතගයව සඤ්චරිත්තසමා සඤ්චරිත්තසික්ඛාපගෙන සමා 

ෙතා අනුමතාපඤ්ඤත්තාතිගයොජනා. 

සඤ්චරිත්තසමුට්ඨානවණ්ණනා. 

378. සඞ්ඝකභකදොති සඞ්ඝගභෙසික්ඛාපෙඤ්ච. 

කභදානුවත්තදුබ් චදූසොති ගභොනුවත්තකදුබ්බචකුලදූසකසික්ඛාපොනි ච. 

දුට්ඨුල්ලච්ඡාදනන්ති දුට්ඨුල්ලපටිච්ඡාෙනසික්ඛාපෙඤ්ච. දිට්ඨීති

දිට්ඨිඅ්පටිනිස්සජ්ජනසික්ඛාපෙඤ්ච. ඡන්දඋජ් ග්ඝිො දුකවති 
ඡන්ෙංඅෙත්වාගමනසික්ඛාපෙඤ්ච උජ්ජග්ඝිකාය අන්තරඝගර 
ගමනනිසීෙනසික්ඛාපෙද්වයඤ්ච. 

379. අප්පසද්දා දුකව වුත්තාති ‘‘අ්පසද්ගෙො අන්තරඝගර ගමිස්සාමි, 

නිසීදිස්සාමී’’ති (පාචි. 588, 589) වුත්තානි ද්ගව සික්ඛාපොනි ච. න

 යාහකරති ‘‘න සකබගළන මුගඛන බයාහරිස්සාමී’’ති (පාචි. 619) 

වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. ඡමා, නීචාසකන, ඨානන්ති ‘‘ඡමායං නිසීදිත්වා (පාචි.
645), නීගච ආසගනනිසීදිත්වා (පාචි.647), ඨිගතොනිසින්නස්සා’’ති(පාචි.

648) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. පච්ඡකතො උප්පකථනචාති‘‘පච්ඡගතොගච්ඡන්ගතො
පුරගතො ගච්ඡන්තස්ස (පාචි. 649), උ්පගථන ගච්ඡන්ගතො පගථන
ගච්ඡන්තස්සා’’ති(පාචි.650) වුත්තසික්ඛාපෙද්වයඤ්ච. 

380. වජ් ච්ඡාදාතිවජ්ජගතො පටිච්ඡාෙනසික්ඛාපෙඤ්ච. අනුවත්තා චාති

උක්ඛිත්තානුවත්තනසික්ඛාපෙඤ්ච.  හණන්ති ‘‘හත්ථග්ගහණං වා

සාදිගයයයා’’ති (පාචි. 675) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. ඔසාකරයය චාති
‘‘අනපගලොගකත්වා කාරකසඞ්ඝං අනඤ්ඤාය ගණස්ස ඡන්ෙං

ඔසාගරයයා’’ති (පාචි.695) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. පච්චක්ඛාමීතිසික්ඛාචාති 

‘‘බුද්ධං පච්චාචික්ඛාමී’’ති (පාචි. 710) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. තථා

කිස්මිඤ්චිකදවචාති‘‘කිස්මිඤ්චිගෙවඅධිකරගණ පච්චාකතා’’ති(පාචි.716) 
වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. 

381. සංසට්ඨාද්කවචාති ‘‘භික්ඛුනිගයොපගනවසංසට්ඨාවිහරන්තී’’ති 
(පාචි. 722) ච ‘‘යා පනභික්ඛුනීඑවං වගෙයයසංසට්ඨාව, අගයය, තුම්ගහ 

විහරථා’’තිආදිවචනං (පාචි.728) පටිච්චවුත්තසික්ඛාපෙද්වයඤ්ච. වධිත්වා

චාති ‘‘අත්තානං වධිත්වා වධිත්වා ගරොගෙයයා’’ති (පාචි. 880) 

වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. විසිබ්ක ත්වාචාති ‘‘භික්ඛුනියාචීවරංවිසිබ්ගබත්වාවා

විසිබ්බාගපත්වා වා’’ති (පාචි. 893) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. දුක්ඛිතන්ති

‘‘දුක්ඛිතං සහජීවිනි’’න්ති (පාචි. 947) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. පුනකදව ච 

සංසට්ඨාති ‘‘සංසට්ඨා විහගරයය ගහපතිනා වා ගහපතිපුත්ගතන වා’’ති

(පාචි. 956) එවං පුන වුත්තසංසට්ඨසික්ඛාපෙඤ්ච. කනව වූපසකමයය චාති
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‘‘‘එහාගයය, ඉමංඅධිකරණංවූපසගමහී’ති(පාචි.995) වුච්චමානා ‘සාධූ’ති 
පටිස්සුණිත්වා සා පච්ඡා අනන්තරායිකිනී ගනව වූපසගමයයා’’ති 
වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. 

382.  ානං සභික්ඛුොරාමන්ති ‘‘ජානං සභික්ඛුකං ආරාමං අනාපුච්ඡා 

පවිගසයයා’’ති (පාචි. 1024) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. තකථව න පවාරකයති
‘‘උභගතොසඞ්ගඝ තීහි ඨාගනහි න පවාගරයයා’’ති (පාචි. 1051) 

වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. තථා අන්වද්ධමාසඤ්චාති ‘‘අන්වද්ධමාසං භික්ඛුනියා
භික්ඛුසඞ්ඝගතො ද්ගව ධම්මා පච්චාසීසිතබ්බා’’ති (පාචි. 1059) 

වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. සහජීවිනිකයො දුකවති ‘‘සහජීවිනිං වුට්ඨාගපත්වා ද්ගව
වස්සානි ගනව අනුග්ගණ්ගහයය (පාචි. 1108), සහජීවිනිං වුට්ඨාගපත්වා
ගනවවූපකාගසයයා’’ති(පාචි.1116) වුත්තසික්ඛාපෙද්වයඤ්ච. 

383-4. සකචකමචීවරංඅකයයති‘‘සගචගමත්වං, අගයය, චීවරංෙස්සසි, 
එවාහං තං වුට්ඨාගපස්සාමී’’ති (පාචි. 1151) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. 

අනු න්ධිස්සසීති ‘‘සගච මං ත්වං, අගයය, ද්ගව වස්සානි අනුබන්ධිස්සසි, 
එවාහං තං වුට්ඨාගපස්සාමී’’ති (පාචි. 1155) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. අසගමන

සම්බුද්ගධන පකාසිතා ඉගම සත්තතිංස ධම්මා සබ්ගබ ොයවාචාදිකතො 

කායවාචාචිත්තගතො එෙසමුට්ඨානාෙතා සමනුභාසනාසියුං සමුට්ඨානගතො
සමනුභාසනසික්ඛාපගෙනසදිසාසියුන්ති ගයොජනා. 

සමනුභාසනසමුට්ඨානවණ්ණනා. 

385. ෙථිනානි ච තීණීති ‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මිං භික්ඛුනා උබ්භතස්මිං 

කථිගන’’ති (පාරා. 462) වුත්තානි ආදිගතො තීණි සික්ඛාපොනි. පත්කතොති
‘‘ෙසාහපරමං අතිගරකපත්ගතො’’ති (පාරා. 601) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. 

කභසජ් කමව චාති ‘‘පටිසායනීයානි ගභසජ්ජානී’’ති (පාරා. 622) 

වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. අච්කචෙම්පි චාති අච්ගචකසික්ඛාපෙඤ්ච. සාසඞ්ෙන්ති 

තෙනන්තරගමව සාසඞ්කසික්ඛාපෙඤ්ච. පක්ෙමන්තද්වයම්පි චාති ‘‘තං
පක්කමන්ගතො ගනව උද්ධගරයයා’’ති (පාචි. 109, 115) භූතගාමවග්ගග
වුත්තසික්ඛාපෙද්වයඤ්ච. 

386. තථා උපස්සයං  න්ත්වාති ‘‘භික්ඛුනුපස්සයං උපසඞ්කමිත්වා 

භික්ඛුනිගයො ඔවගෙයයා’’ති (පාචි. 158) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. පරම්පරං

කභො නන්ති ‘‘පරම්පරගභොජගන පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 221) 

වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. අනතිරිත්තන්ති ‘‘අනතිරිත්තං ඛාෙනීයංවා ගභොජනීයං

වා’’ති (පාචි. 238) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. සභත්කතොති ‘‘නිමන්තිගතො

සභත්ගතො සමාගනො’’ති (පාචි. 299) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. විෙප්කපත්වා 

තකථවචාති‘‘චීවරංවික්ගපත්වා’’ති(පාචි.373) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. 
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387. රඤ්කඤොති ‘‘රඤ්ගඤො ඛත්තියස්සා’’ති (පාචි. 498) 

වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. විොකලති ‘‘විකාගලගාමං පවිගසයයා’’ති(පාචි.509-

512) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. කවොසාසාති ‘‘ගවොසාසමානරූපා ඨිතා’’ති (පාචි.
558) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. ‘‘ආරඤ්ඤගක උස්සයවාදිකා’’ති පෙච්ගඡගෙො. 

ආරඤ්ඤකෙති ‘‘තථාරූගපසු ආරඤ්ඤගකසු ගසනාසගනසු පුබ්ගබ 

අ්පටිසංවිදිත’’න්ති (පාචි. 570) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. උස්සයවාදිොති
‘‘උස්සයවාදිකා විහගරයයා’’ති (පාචි. 679) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. 

පත්තසන්නිචයඤ්කචවාති ‘‘පත්තසන්නිචයං කගරයයා’’ති (පාචි. 734) 

වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. පුකර, පච්ඡා, විොලකෙති ‘‘යා පන භික්ඛුනී
පුගරභත්තංකුලානි උපසඞ්කමිත්වා’’ති(පාචි.855) ච‘‘පච්ඡාභත්තංකුලානි
උපසඞ්කමිත්වා’’ති (පාචි. 860) ච ‘‘විකාගල කුලානි උපසඞ්කමිත්වා’’ති
(පාචි.865) ච වුත්තසික්ඛාපෙත්තයඤ්ච. 

388-9. පඤ්චාහිෙන්ති ‘‘පඤ්චාහිකං සඞ්ඝාටිචාරං අතික්කගමයයා’’ති

(පාචි. 898) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. සඞ්ෙමනින්ති ‘‘චීවරසඞ්කමනීයං

ධාගරයයා’’ති (පාචි. 903) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. තථා ආවසථද්වයන්ති
‘‘ආවසථචීවරං අනිස්සජ්ජිත්වා පරිභුඤ්ගජයය (පාචි. 1004), ආවසථං
අනිස්සජ්ජිත්වා චාරිකං පක්කගමයයා’’ති (පාචි. 1009) එවං ආවසගථන

සද්ධිං වුත්තසික්ඛාපෙද්වයඤ්ච. පසාකඛති ‘‘පසාගඛ ජාතං ගණ්ඩං වා’’ති

(පාචි. 1063) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. ආසකන චාති ‘‘භික්ඛුස්ස පුරගතො 
අනාපුච්ඡාආසගනනිසීගෙයයා’’ති(පාචි.1215) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්චාතිඉගම
පන එකූනතිංසධම්මාකායවාචගතො, කායවාචාචිත්තගතොචසමුට්ඨානගතො

සබ්ගබ ද්විසමුට්ඨානිො, තගතොගයව ෙථිනසම්භවා කථිනසමුට්ඨානා
ගහොන්තීතිගයොජනා. 

කථිනසමුට්ඨානවණ්ණනා. 

390. ද්කවකසයයාතිද්ගවසහගසයයසික්ඛාපොනිච. ආහච්චපාකදොචාති

ආහච්චපාෙකසික්ඛාපෙඤ්ච. පිණ්ඩඤ්චාති

ආවසථපිණ්ඩගභොජනසික්ඛාපෙඤ්ච.  ණකභො නන්ති

ගණගභොජනසික්ඛාපෙඤ්ච. විොකලති විකාලගභොජනසික්ඛාපෙඤ්ච. 

සන්නිධිඤ්කචවාති සන්නිධිකාරකසික්ඛාපෙඤ්ච. දන්තකපොනන්ති

ෙන්තගපොනසික්ඛාපෙඤ්ච. අකචලෙන්තිඅගචලකසික්ඛාපෙඤ්ච. 

391. උයුත්තඤ්චාති ‘‘උයයත්තං ගසනං ෙස්සනාය ගච්ගඡයයා’’ති 

(පාචි.311) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච.‘‘වගසඋගයයොධි’’න්තිපෙච්ගඡගෙො. වකසති

‘‘ගසනාය වගසයයා’’ති (පාචි. 318) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. උකයයොධින්ති
‘‘උගයයොධිකං වා…ගප.… අනීකෙස්සනං වා ගච්ගඡයයා’’ති (පාචි. 323) 

වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. සුරාති සුරාපානසික්ඛාපෙඤ්ච. ඔකරන න්හායනන්ති

ඔගරනද්ධමාසනහායනසික්ඛාපෙඤ්ච. දුබ් ණ්ණෙරණඤ්කචවාති‘‘තිණ්ණං



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 

676 
පටුන 

දුබ්බණ්ණකරණාන’’න්ති (පාචි. 368) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. 

පාටිකදසනීයද්වයන්ති වුත්තාවගසසංපාටිගෙසනීයද්වයඤ්ච. 

392. ලසුණන්ති ලසුණසික්ඛාපෙඤ්ච. උපතිට්කඨයයාති ‘‘භික්ඛුස්ස
භුඤ්ජන්තස්සපානීගයනවා විධූපගනනවාඋපතිට්ගඨයයා’’ති (පාචි.816) 

වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. නච්චදස්සනකමවචාති ‘‘නච්චංවාගීතංවාවාදිතංවා

ෙස්සනාය ගච්ගඡයයා’’ති (පාචි. 834) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. නග් න්ති

‘‘නග්ගා නහාගයයයා’’ති (පාචි. 884) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. අත්ථරණන්ති
‘‘එකත්ථරණපාවුරණා තුවට්ගටයය’’න්ති (පාචි. 937) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. 

මඤ්කචති ‘‘එකමඤ්ගචතුවට්ගටයය’’න්ති(පාචි.933) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. 

අන්කතොරට්කඨති ‘‘අන්ගතොරට්ගඨ සාසඞ්කසම්මගත’’ති (පාචි. 962) 

වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. තථා  හීති ‘‘තිගරොරට්ගඨසාසඞ්කසම්මගත’’ති (පාචි.
966) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. 

393. අන්කතොවස්සන්ති ‘‘අන්ගතොවස්සං චාරිකං චගරයයා’’ති (පාචි.

970) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. අ ාරඤ්චාති ‘‘රාජාගාරං වා චිත්තාගාරං
වා…ගප.… ගපොක්ඛරණිං වා ෙස්සනාය ගච්ගඡයයා’’ති (පාචි. 978) 

වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. ආසන්දින්ති ‘‘ආසන්දිං වා පල්ලඞ්කං වා

පරිභුඤ්ගජයයා’’ති (පාචි. 983) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. සුත්තෙන්තනන්ති

‘‘සුත්තංකන්ගතයයා’’ති(පාචි.987) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. කවයයාවච්චන්ති 

‘‘ගිහිගවයයාවච්චං කගරයයා’’ති (පාචි. 991) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. සහත්ථා

චාති‘‘අගාරිකස්සවාපරිබ්බාජකස්සවාපරිබ්බාජිකායවා සහත්ථාඛාෙනීයං

වාගභොජනීයංවාෙගෙයයා’’ති(පාචි.1000) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. ආවාකසච 

අභික්ඛුකෙති ‘‘අභික්ඛුගක ආවාගස වස්සං වගසයයා’’ති (පාචි. 1047) 
වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. 

394. ඡත්තන්ති ‘‘ඡත්තුපාහනං ධාගරයයා’’ති (පාචි. 1178) 

වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. යානඤ්චාති ‘‘යාගනන යාගයයයා’’ති (පාචි. 1186) 

වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. සඞ්ඝාණින්ති ‘‘සඞ්ඝාණිං ධාගරයයා’’ති (පාචි. 1191) 

වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. අලඞ්ොරන්ති ‘‘ඉත්ථාලඞ්කාරං ධාගරයයා’’ති (පාචි.

1195) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච.  න්ධවාසිතන්ති ‘‘ගන්ධවණ්ණගකන 
නහාගයයය(පාචි.1199), වාසිතගකනපිඤ්ඤාගකනනහාගයයයා’’ති(පාචි.

1203) වුත්තසික්ඛාපෙද්වයඤ්ච. ‘‘භික්ඛුනී…කප.… ගිහිනියා’’ති එගතන
‘‘භික්ඛුනියා උම්මද්ොගපයයා’’තිආදීනි (පාචි. 1207) චත්තාරි සික්ඛාපොනි 
වුත්තානි. 

395. තථාසංෙච්චිොති ‘‘අසංකච්චිකා ගාමං පවිගසයයා’’ති (පාචි.

1225) එවං වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. ඉකම පන කතචත්තාලීස ධම්මා සබ්ගබ 

කායචිත්තවගසන ද්විසමුට්ඨානිො. එළකගලොගමන සමුට්ඨානගතො සමා 
ගහොන්තීතිගයොජනා. 
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එළකගලොමසමුට්ඨානවණ්ණනා. 

396-7. අඤ්ඤත්රාති ‘‘මාතුගාමස්ස උත්තරිඡ්පඤ්චවාචාහි ධම්මං 
ගෙගසයය අඤ්ඤත්ර විඤ්ඤුනා පුරිසවිග්ගගහනා’’ති (පාචි. 63) 

වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. අසම්මකතො කචවාති ‘‘අසම්මගතො භික්ඛුනිගයො

ඔවගෙයයා’’ති (පාචි. 146) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. තථා අත්ථඞ් කතන චාති 
‘‘අත්ථඞ්ගගත සූරිගය භික්ඛුනිගයො ඔවගෙයයා’’ති (පාචි. 154) 

වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. තිරච්ඡානවිජ් ා ද්කව වුත්තාති ‘‘තිරච්ඡානවිජ්ජං 
පරියාපුගණයය, වාගචයයා’’ති (පාචි. 1014, 1018) එවං වුත්තානි ද්ගව

සික්ඛාපොනි ච. අකනොොසෙතම්පි චාති ‘‘අගනොකාසකතං භික්ඛුං පඤ්හං 
පුච්ගඡයයා’’ති (පාචි. 1220) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්චාති ඉගම පන සබ්ගබ ඡ
ධම්මා වාචගතො, වාචාචිත්තගතො චාති ඉගමහි ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි

සමුට්ඨානිකා ගහොන්ති. පදකසොධම්මතුලයතා අයගමගතසං පෙගසොධම්ගමන 
සදිසභාගවොතිගයොජනා. 

පෙගසොධම්මසමුට්ඨානවණ්ණනා. 

398-9. එෙන්ති ‘‘භික්ඛුනියා සද්ධිං සංවිධාය එකද්ධානමග්ගං

පටිපජ්ගජයයා’’ති (පාචි. 180) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. නාවන්ති ‘‘එකනාවං

අභිරුගහයයා’’ති (පාචි. 188) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. පණීතඤ්චාති
‘‘පණීතගභොජනානි අගිලාගනො අත්තගනො අත්ථාය
විඤ්ඤාගපත්වාභුඤ්ගජයයා’’ති (පාචි. 259) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. 

සංවිධානඤ්චාති මාතුගාගමන සද්ධිං සංවිධාය ගමනසික්ඛාපෙඤ්ච. 

සංහකරති ‘‘සම්බාගධ ගලොමං සංහරාගපයයා’’ති (පාචි. 799) 

වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. ධඤ්ඤන්ති ‘‘ආමකධඤ්ඤං විඤ්ඤත්වා වා’’ති (පාචි.

821) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. නිමන්තිතාකචවාති ‘‘නිමන්තිතාවා පවාරිතාවා
ඛාෙනීයං වා ගභොජනීයං වා ඛාගෙයය වා භුඤ්ගජයය වා’’ති (පාචි. 1038) 

වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. පාටිකදසනියට්ඨෙන්ති භික්ඛුනීනං වුත්තා අට්ඨ
පාටිගෙසනීයා ගචති බුද්ධගසට්ගඨන පඤ්ඤත්තා එතා චුද්ෙස සික්ඛා 

චතුසමුට්ඨානා කායගතො, කායවාචගතො, කායචිත්තගතො, වාචාචිත්තගතො චාති

චතූහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨහන්ති. සමුට්ඨානගතො අද්ධාකනන 
අද්ධානසික්ඛාපගෙනසමාගහොන්තීතිමතාතිගයොජනා. 

අද්ධානසමුට්ඨානවණ්ණනා. 

400-1. සුතින්ති උපස්සුතිතිට්ඨනසික්ඛාපෙඤ්ච. සූපාදිවිඤ්ඤත්තින්ති

සූගපොෙනවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපෙඤ්ච. අන්ධොකරති ‘‘රත්තන්ධකාගර

අ්පදීගප’’ති (පාචි. 839) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. තකථව ච පටිච්ඡන්කනති

‘‘පටිච්ඡන්ගන ඔකාගස’’ති (පාචි. 843) වුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. ඔොකසති 
‘‘අජ්ගඣොකාගසපුරිගසනසද්ධි’’න්ති(පාචි.847) එවංවුත්තසික්ඛාපෙඤ්ච. 

 ූකහ චාති තෙනන්තරගමව ‘‘රථිකාය වා බූගහ වා සිඞ්ඝාටගක වා 
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පුරිගසන සද්ධි’’න්ති (පාචි. 851) ආගතසික්ඛාපෙඤ්චාති ඉගම සබ්ගබපි 

ආදිච්චබන්ධුනා ගෙසිතා ඡ ධම්මා චතුත්ථච්ඡට්ඨකතො කායචිත්තගතො, 

කායවාචාචිත්තගතො ච සමුට්ඨහන්තා කථයයසත්ථසමුට්ඨානා 
ගථයයසත්ථසික්ඛාපගෙනසමානසමුට්ඨානා සියුන්තිගයොජනා. 

ගථයයසත්ථසමුට්ඨානවණ්ණනා. 

402. ඡත්ත, දණ්ඩෙරස්සාපීති ‘‘න ඡත්තපාණිස්ස ෙණ්ඩපාණිස්සා’’ති 

(පාචි. 635) වුත්තසික්ඛාපෙද්වයඤ්ච. සත්ථාවුධෙරස්සාපීති ‘‘න
සත්ථපාණිස්ස (පාචි. 636), න ආවුධපාණිස්සා’’ති (පාචි. 637) 

වුත්තසික්ඛාපෙද්වයඤ්ච. පාදුකූපාහනා, යානන්ති ‘‘න පාදුකාරුළ්හස්ස 
(පාචි.638), නඋපාහනාරුළ්හස්ස (පාචි. 639), නයානගතස්සා’’ති (පාචි.

640) වුත්තසික්ඛාපෙත්තයඤ්ච. කසයයා, පල්ලත්ථිොය චාති ‘‘න
සයනගතස්ස (පාචි. 641), න පල්ලත්ථිකාය නිසින්නස්සා’’ති (පාචි. 642) 
වුත්තසික්ඛාපෙද්වයඤ්ච. 

403. කවඨිකතොගුණ්ඨිකතො චාති ‘‘න ගවඨිතසීසස්ස (පාචි. 643), න 
ඔගුණ්ඨිතසීසස්සා’’ති (පාචි. 644) වුත්තසික්ඛාපෙද්වයඤ්චාති නිෙස්සිතා 

සබ්ක  එොදස ධම්මා වාචාචිත්තසඞ්ඛාගතන එගකන සමුට්ඨාගනන 
සමුට්ඨිතාධම්මගෙසනසමුට්ඨානාතිසඤ්ඤිතාසල්ලක්ඛිතාති ගයොජනා. 

ධම්මගෙසනසමුට්ඨානවණ්ණනා. 

404. එවං තාව සම්භින්නසමුට්ඨානං ගවදිතබ්බං, නියතසමුට්ඨානං
තිවිධං, තං එකස්ගසව සික්ඛාපෙස්ස ගහොතීති විසුංගයව ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘භූතාකරොචනෙඤ්කචවා’’තිආදි. භූතාකරොචනෙඤ්කචවාති තීහි
අචිත්තකසමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨිතං භූතාගරොචනසික්ඛාපෙඤ්ච. 

කචොරිවුට්ඨාපනම්පි චාති වාචාචිත්තගතො, කායවාචාචිත්තගතො චාති ද්වීහි
සමුට්ඨිතං ගචොරිවුට්ඨාපනසික්ඛාපෙඤ්ච. අනනුඤ්ඤාතගමව 

අනනුඤ්ඤාතමත්තං. අනනුඤ්ඤාතමත්තන්ති වාචගතො, කායවාචගතො, 
වාචාචිත්තගතො, කායවාචාචිත්තගතො චාති චතූහි සමුට්ඨිතං

අනනුඤ්ඤාතසික්ඛාපෙඤ්චාති. ඉදං තයන්ති ඉෙං සික්ඛාපෙත්තයං. 

අසම්භින්නන්තිගකනචිඅඤ්ගඤන සික්ඛාපගෙනඅසම්මිස්සසමුට්ඨානං. 

ඉතිඋත්තගරලීනත්ථපකාසනියා 

සමුට්ඨානසීසකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආපත්තිසමුට්ඨානකථාවණ්ණනා 

405. ආදිනාතිපඨගමනකායසඞ්ඛාගතනසමුට්ඨාගනන. 
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406-7. දුක්ෙටාදකයොති ආදි-සද්ගෙන ථුල්ලච්චයසඞ්ඝාදිගසසා ගහිතා.
යථාහ – ‘‘පගයොගග දුක්කටං. එකං පිණ්ඩං අනාගගත ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්ස.තස්මිංපිණ්ගඩආගගතආපත්ති සඞ්ඝාදිගසසස්සා’’ති(පරි.

277). විොකලපනපාචිත්තීති විකාලගභොජනපාචිත්ති. අඤ්ඤාතිහත්ථකතොති

අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා අන්තරඝරං පවිට්ඨාය හත්ථගතො.  කහත්වාති 
ඛාෙනීයං වා ගභොජනීයං වා සහත්ථා පටිග්ගගහත්වා. ‘‘පඤ්ච ඉමා 
ආපත්තිගයො’’තිපෙච්ගඡගෙො. 

408. දුතිකයනාතිවාචාසඞ්ඛාගතනසමුට්ඨාගනන. 

409-10. සමාදිසති කගථති ගච. සබ් ථා විපන්නන්ති

අගෙසිතවත්ථුකතාදිනා සබ්බ්පකාගරන විපන්න්පගෙසං. කුටින්ති

සඤ්ඤාචිකාය කුටිං. යථාහ පරිවාකර ‘‘තස්ස කුටිං කගරොන්ති
අගෙසිතවත්ථුකං පමාණාතික්කන්තං සාරම්භං අපරික්කමන’’න්ති (පරි.
278). පෙගසොධම්මං මූලං සමුට්ඨානං යස්ස පාචිත්තියස්සාති තථා වුත්තං, 

ගතන පදකසොධම්මමූකලන, සහත්ගථගචතංකරණවචනං. 

411. තතිකයනසමුට්ඨාකනනාතිකායවාචාසඞ්ඛාගතනසමුට්ඨාගනන. 

412. සංවිදහිත්වානාතිසද්ධිංවිෙහිත්වා, ‘‘කුටිංකගරොමා’’තිඅඤ්ගඤහි 
සද්ධිංමන්ගතත්වාතිඅත්ගථො. 

413. වත්වාති අත්තගනො අත්ථාය විඤ්ඤාගපත්වා. භික්ඛුනින්ති
භික්ඛූනං භුඤ්ජනට්ඨාගන ඨත්වා ‘‘ඉධ සූපං ගෙථ, ඉධ ඔෙනං ගෙථා’’ති

ගවොසාසමානං උපාසකානං වත්වා ොගපන්තිං භික්ඛුනිං. න නිවාකරත්වාති
‘‘අපසක්ක තාව, භගිනි, යාව භික්ඛූ භුඤ්ජන්තී’’ති අනපසාගෙත්වා
භුඤ්ජගතොතිගයොජනා. 

414. චතුත්ගථන කායචිත්තසමුට්ඨාකනන ෙති ආපත්තිගයො සියුන්ති
ගයොජනා. 

417. පඤ්චකමනාති වාචාචිත්තසමුට්ඨාගනන. වදන්ති වෙන්ගතො
සමුොචරන්ගතො. 

418. කුටින්ති නිෙස්සනමත්තං, අගෙසිතවත්ථුකං පමාණාතික්කන්තං
සාරම්භං අපරික්කමනංගසනාසනම්පිගහණංගවදිතබ්බං. 

419. වාකචතිපදකසොධම්මන්තිඑත්ථ ‘‘අනුපසම්පන්න’’න්තිගසගසො.
යථාහ – ‘‘භික්ඛුඅක්පියසඤ්ඤීඅනුපසම්පන්නංපෙගසොධම්මංවාගචතී’’ති

(පරි. 281). දවෙමයතා වදන්තස්සාති ජාතිආදීහි අක්ගකොසවත්ථූහි 

කීළාධි්පාගයන වෙන්තස්ස. දවෙමයතාති ච ‘‘පටිසඞ්ඛා 
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ගයොනිගසො’’තිආදීසු(ම.නි.1.22, 24, 422; අ.නි.6.58; 8.9; මහානි.199, 
206; ධ.ස. 1355; විභ.518) වියය-කාරගලොගපනනිද්ගෙගසො. 

420. ඡට්ගඨන කායවාචාචිත්තසමුට්ඨාකනන. සංවිදහිත්වානාති
සංවිධාය, ‘‘ත්වඤ්චඅහඤ්චඑකගතො අවහරිස්සාමා’’තිසම්මන්තනංකත්වා. 

භණ්ඩං හරතීති ‘‘භාරියං ත්වං එකං පස්සං ගණ්හ, අහං ඉම’’න්ති වත්වා
ගතනසහඨානාචාගවතිගච. 

423. ඉධ ඉමස්මිං සාසගන. විමතූපරමං පරමන්ති එත්ථ ‘‘ක්පියං නු
ගඛො, අක්පිය’’න්තිවා ‘‘ආපත්තිනුගඛො, අනාපත්තී’’තිවා ‘‘ධම්ගමොනු
ගඛො, අධම්ගමො’’තිවාඑවමාදිනානගයනවිවිගධනාකාගරනපවත්තාවිමති 

විචිකිච්ඡාවිමති.විමතිංඋපරගමතිවිනාගසතීති විමතූපරමං. පරමං උත්තමං. 

උත්තරන්ති විභඞ්ගඛන්ධකාගතානං නිොනාදිවිනිච්ඡයානං

පඤ්හඋත්තරභාගවනඨිතත්තාඋත්තරං.ඉමංඋත්තරංනාමපකරණං කයො

උත්තරති පඤ්ඤාය ඔගාගහත්වා පරිගයොසාගපති. ඉධ ‘‘උත්තරං 
උත්තර’’න්ති පෙද්වගය එකං ගුණනිෙස්සනං, එකං සත්ථනිෙස්සනන්ති

ගගහතබ්බං. සුනගයන යුගතො ගසො පුග්ගගලො විනයං පිටකං උත්තරතීති 

සම්බන්ගධො. කිං විසිට්ඨන්ති ආහ ‘‘සුනය’’න්තිආදි. සුට්ඨු
චාරිත්තවාරිත්තෙළ්හීකරණසිථිලකරණගභො 

පඤ්ඤත්තිඅනඋපඤ්ඤත්තාදිනයා එත්ථාති සුනකයො, තං. සුට්ඨු නීයති

විනිච්ඡගයො එගතනාති සුනකයො, උත්තරවිනිච්ඡගයො, ගතන. 
විනිච්ඡයාවගබොගධන සංයුත්ගතො සමන්නාගගතො. දුක්ගඛන උත්තරීයතීති 

දුත්තරං. පාතිගමොක්ඛසංවරසීලදීපකත්ගතන 

සමාධිපඤ්ඤානිබ්බානසඞ්ඛාතඋත්තර්පත්තියා පතිට්ඨාභාවගතො උත්තරං

උත්තරති ඔගාගහත්වාපරිගයොසානංපාපුණාතීතිඅත්ගථො. 

ඉධගයොවිමතූපරමංපරමංඋත්තරංඋත්තරංනාමපකරණංඋත්තරති, 
සුනගයනයුගතොගසොපුග්ගගලො සුනයංදුත්තරංඋත්තරංවිනයං උත්තරතීති
ගයොජනා. ච-සද්ගෙන සත්ථන්තරසමුච්චයත්ගථන ඉමමත්ථං දීගපති. 
ගසයයථිෙං, ඉධ ගයො සුනයං දුත්තරං උත්තරං විනයංඋත්තරති, සුනගයන
යුගතො ගසො පුග්ගගලො විමතූපරමං පරමං උත්තරං උත්තරංනාම පකරණං
උත්තරතීති.ඉමිනාගයොඋත්තරංජානාති, ගසො විනයංජානාති.ගයොවිනයං
ජානාති, ගසො උත්තරං ජානාතීති උත්තරපකරණස්ස විනයපිටකජානගන 
අච්චන්තූපකාරිතාවිභාවිතාතිෙට්ඨබ්බං. 

ඉතිඋත්තගරලීනත්ථපකාසනියා 

ආපත්තිසමුට්ඨානකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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එකුත්තරනයකථාවණ්ණනා 

424. ඉකතො පරන්ති ඉගතො සමුට්ඨානවිනිච්ඡයකථාය පරං. පරන්ති

උත්තමං. එකුත්තරං නයන්ති එගකකඅඞ්ගාතිගරකතාය එකුත්තරසඞ්ඛාතං
එකකදුකාදිනයං. 

425-7. කෙ ආපත්තිෙරා ධම්මා…කප.… ො චාකදසන ාමිනීති
එගකකපඤ්හවගසන උත්තානත්ගථොගයව. 

428. සමුට්ඨානානීති ආදිගකො විස්සජ්ජනසඞ්ඛාගතො උත්තරවාගෙො.

තත්ථ සමුට්ඨානානි…කප.… දීපිතාති යස්මා එගතසං වගසන පුග්ගගලො

ආපත්තිංකගරොතිආපජ්ජති, තස්මා ‘‘ආපත්තිෙරා’’තිවුත්තා. 

429. තත්ථාති තාසු ආපත්තීසු. ලහුොති ලහුගකන විනයකම්ගමන
විසුජ්ඣනගතො ලහුකා. ගරුගකන විනයකම්ගමන විසුජ්ඣනගතො 
සඞ්ඝාදිගසසාපත්ති, ගකනචි ආකාගරන අනාපත්තිභාවං උපගනතුං
අසක්කුගණයයගතො පාරාජිකාපත්තිචගරුකාපත්තිනාම, තාපනලහුකාසු
වුත්තාසුතබ්බිපරියායගතොඤාතුං සක්කාතිවිස්සජ්ජගනවිසුංනවුත්තා. 

431. දුට්ඨුං කුච්ඡිතභාවංපරමගජගුච්ඡංනින්ෙනීයභාවංඋලතිගච්ඡතීති 

දුට්ඨුල්ලං, පාරාජිකසඞ්ඝාදිගසසං.ගතනාහ ‘‘දුවිධාපත්තිආදිකතො’’ති. 

432. පඤ්චානන්තරියසංයුත්තාති 
මාතුඝාතකපිතුඝාතකඅරහන්තඝාතගකහි ආපන්නා 
මනුස්සවිග්ගහපාරාජිකාපත්ති ච ගලොහිතු්පාෙකසඞ්ඝගභෙකානං
අභබ්බතාගහතුකා කායවචීද්වාර්පවත්තා අකුසලගචතනාසඞ්ඛාතා
පාරාජිකා ච අනන්තරගමව අපායු්පත්තිගහතුතාය ඉගම පඤ්ච
අනන්තරසංයුත්තා නාම. තා පන මිච්ඡත්තනියගතසු අන්ගතොගධත්තා 

‘‘නියතා’’තිවුත්තා. 

පරිවාකර (පරි.321) පනඅඤ්ගඤපි අන්තරායිකාදීබහූඑකකාෙස්සිතා, 
ගතපනගන්ථභීරුකජනානුග්ගගහනආචරිගයනඉධන ෙස්සිතා.අත්ථිගකහි 

පරිවාකරගයව (පරි. 321) ගගහතබ්බා. එත්ථ ච සත්තපි ආපත්තිගයො
සඤ්චිච්ච වීතික්කන්තා සග්ගන්තරායඤ්ගචව ගමොක්ඛන්තරායඤ්ච

කගරොන්තීති අන්තරායිො. අජානන්ගතන වීතික්කන්තා පන
පණ්ණත්තිවජ්ජාපත්තිගනවසග්ගන්තරායං, නගමොක්ඛන්තරායං කගරොතීති 

අනන්තරායිො. අන්තරායිකං ආපන්නස්සපි ගෙසනාගාමිනිං ගෙගසත්වා
වුට්ඨානගාමිනිගතො වුට්ඨාය සුද්ධිපත්තස්ස, සාමගණරභූමියං ඨිතස්ස ච
අවාරිගතොසග්ගමග්ගගමොක්ඛමග්ගගොති. 

එකකකථාවණ්ණනා. 
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435. අද්ධවිහීකනො නාම ඌනවීසතිවස්ගසො. අඞ් විහීකනො නාම

හත්ථච්ඡින්නාදිගභගෙො. වත්ථුවිපන්කනො නාම පණ්ඩගකො, තිරච්ඡානගගතො, 
උභගතොබයඤ්ජනගකො ච. අවගසසා ගථයයසංවාසකාෙගයො අට්ඨ
අභබ්බට්ඨාන්පත්තා දුක්කටකාරිගනො නාම, ඉමස්මිංගයව අත්තභාගව
දුක්කගටන අත්තගනො කම්ගමන අභබ්බට්ඨාන්පත්තාති අත්ගථො. 

අපරිපුණ්කණොති අපරිපුණ්ණපත්තචීවගරො. කනො යාචතීතිඋපසම්පන්නංන

යාචති. පටිසිද්ධාති ‘‘ද්ගව පුග්ගලා න උපසම්පාගෙතබ්බා’’තිආදිනා (පරි.
322) වාරිතා. 

436. හකවති එකංසත්ගථ නිපාගතො. ලද්ධසමාපත්තිස්ස භික්ඛුගනො

දීපිතා ආපත්ති අත්ථි හකව අත්ගථව. කනො ලද්ධසමාපත්තිස්සාති
අලද්ධසමාපත්තිස්සදීපිතාආපත්තිඅත්ගථවාති ගයොජනා. 

437. භූතස්සාති අත්තනි සන්තස්ස උත්තරිමනුස්සධම්මස්ස. 

අභූතාකරොචනාපත්තීති චතුත්ථපාරාජිකාපත්ති. අසමාපත්තිලාභිගනො 
නිද්දිගසතිගයොජනා. 

438. ‘‘අත්ථි සද්ධම්මසංයුත්තා’’තිආදීසු අත්ථි-සද්ගෙො
පච්චත්ගතකවචනන්ගතහිපච්ගචකංගයොගජතබ්ගබො. 

439. පදකසොධම්මමූලාදීති ආදි-සද්ගෙන 
‘‘උත්තරිඡ්පඤ්චවාචාධම්මගෙසනා’’තිආපත්තීනංගහණං. 

440. කභොක ති පරිගභොගග. ‘‘සපරික්ඛාරසංයුතා’’ති ඉෙඤ්ච
නිෙස්සනමත්තං. ‘‘පත්තචීවරානං නිස්සජ්ජගන, කිලිට්ඨචීවරානං
අගධොවගන, මලග්ගහිතපත්තස්ස අපචගන’’තිඑවමාදිකා අයුත්තපරිගභොගා
ආපත්තිගයොපිසකපරික්ඛාරසංයුත්තාගයව. 

441. මඤ්චපීඨාදින්ති ආදි-සද්ගෙන භිසිආදීනං ගහණං. 

අජ්කඣොොසත්ථකරපි චාති අජ්ගඣොකාගස අත්ථගර අත්ථරාපගන සති. 

අනාපුච්ඡාව මකනතිඅනාපුච්ඡිත්වාවා ගමගන. වා-සද්ගෙනඅනුද්ධරිත්වා

වා අනුද්ධරාගපත්වා වා ගමනං සඞ්ගණ්හාති. පරසන්තෙසංයුතාති 
පරපරික්ඛාරපටිබද්ධා. 

443. ‘‘සිඛරණීසී’’ති යං වචනං සච්චං, තං භණගතො  රෙං 
දුට්ඨුල්ලවාචාසඞ්ඝාදිගසගසොසියාතිගයොජනා. 

445.  රොපත්තීති උත්තරිමනුස්සධම්මපාරාජිකාපත්ති. 

භූතස්සාකරොචකනති භූතස්ස උත්තරිමනුස්සධම්මස්ස අනුපසම්පන්නස්ස

ආගරොචගන. සච්චං වදකතොති සච්චං වචනං වෙන්තස්ස. ලහුොති
පාචිත්තියාපත්ති. 
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447. විකෙොකපතුන්තිවග්ගකරගණනවිගකොගපතුං. හත්ථපාසං  හන්ති
අන්ගතොසීමාය එව හත්ථපාසං ජහන්ගතො, හත්ථපාසං ජහිත්වා එකමන්තං 

නිසීෙන්ගතොතිඅත්ගථො. ඵුකසතිභූමිගගතොඵුගසයය. 

448. ගවහාසකුටියා උපරි ආහච්චපාෙකං මඤ්චං වා පීඨං වා
අභිනිසීෙන්ගතො ගවහාසගගතො ආපජ්ජතීති ගයොජනා. සගච තං භූමියං

පඤ්ඤගපත්වානිසජ්ගජයය, න ආපජ්ගජයය.ගතනවුත්තං ‘‘නභූමිකතො’’ති. 

449. පවිසන්කතොති ආරාමං පවිසන්ගතො. නික්ඛමන්ති තගතො එව

නික්ඛමන්ගතො. තන්ති ආරාමං. 

450. වත්තමපූකරත්වානාති සීසගතො ඡත්තාපනයනං, පාෙගතො

උපාහනාමුඤ්චනවත්තං අකත්වා. නික්ඛමන්ති බහි නික්ඛමන්ගතො
ඡත්තුපාහනංධාගරන්ගතොපිනආපජ්ජති. 

451. ‘‘නික්ඛමන්කතො’’තිඉෙං‘‘නික්ඛම’’න්තිඑතස්සඅත්ථපෙං. පවිසං

නචාතියංආරාමංසන්ධායගගතො, තංපවිසන්ගතොන ආපජ්ගජයය. 

453. යා කාචි භික්ඛුනී අතිගම්භීරං උෙකසුද්ධිකං ආදියන්තී ආපත්තිං
ආපජ්ජතීතිගයොජනා. 

457. වත්තංපනත්තකනොතියංඅත්තගනොගනත්ථාරවත්තංවුත්තං, ගසො
තං අසමාදියන්ගතොවආපජ්ජතිනාමාතිගයොජනා. 

460. ඉතරස්ස ආචරියස්ස, තථාසද්ධිවිහාරිකස්සච. 

462. දදමාකනොතිපාරිවත්තකංවිනාෙෙමාගනො. 

463. මුදූතිමුදුපිට්ඨිගකො. ‘‘ලම්බීආදිගනො’’තිපෙච්ගඡගෙො. ආදි-සද්ගෙන
‘‘හත්ගථන උපක්කමිත්වා අසුචිං ගමොගචන්තස්ස, ඌරුනා අඞ්ගජාතං
ගපල්ලන්තස්ස, අත්තානං වධිත්වා වධිත්වා ගරොෙන්තියා භික්ඛුනියා 

ආපත්තී’’ති එවමාදීනං සඞ්ගගහො. අත්තාති එත්ථ නිස්සිතාති 
උත්තරපෙගලොගපො, විභත්තිගලොගපො ච නිරුත්තිලක්ඛගණන ෙට්ඨබ්ගබො. 

කසසාතිගමථුනධම්මකායසංසග්ගපහාරොනාදීසුවුත්තාපත්ති. පරනිස්සිතාති
පරංනිස්සායආපජ්ජිතබ්බාතිඅත්ගථො. 

465. ‘‘න, භික්ඛගව, ඔවාගෙොනගගහතබ්ගබො’’තිවචනගතොඔවාෙං න 

 ණ්හන්කතො නපටිග්ගණ්හන්ගතොවජ්ජතංආපජ්ජතිනාම. 

470. අරණුග්ක ති අරුණුග්ගමගන. නඅරණුග් කමති
අරුණුග්ගමනගතොඅඤ්ඤස්මිංකාගල. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 

684 
පටුන 

471. එකරත්තාතික්කගම ඡාරත්තාතික්කගම සත්තාහාතික්කගම

ෙසාහාතික්කගමති ගයොජනා. ආදි-සද්ගෙන මාසාදීනං සඞ්ගගහො. 

වුත්තමාපත්තින්ති සබ්බත්ථ නිස්සග්ගිගය පාචිත්තියාපත්තිං. ‘‘ආපජ්ජති
අරුණුග්ගගම’’තිපෙච්ගඡගෙො. 

473. පරසන්තකං රුක්ඛලතාදිං ගථයයාය ඡින්ෙන්තස්ස පාරාජිකං, 

ඡින්ෙන්තස්ස පාචිත්තිමත්තං ගහොතීති ආහ ‘‘භූත ාමං ඡින්දන්කතො

පාරාජිෙඤ්චපාචිත්තිඤ්ච ඵුකස’’ති. 

475. ඡාකදන්කතො පනාති එත්ථ ‘‘කා ආපත්තී’’ති ගසගසො. තත්ර ආහ 

‘‘ආපත්තිංඡාකදන්කතොනකරොආපජ් තී’’ති. 

අච්ඡින්කනොති අච්ඡින්නචීවගරො. නච්ඡාකදන්කතොති තිගණන වා
පණ්ගණන වා සාඛාභඞ්ගාදිනා ගයන ගකනචි අත්තගනො හිරිගකොපිනං
අ්පටිච්ඡාගෙන්ගතො.යථාහ– ‘‘තිගණනවාපණ්ගණනවා පටිච්ඡාගෙත්වා
ආගන්තබ්බං, නත්ගවවනග්ගගනආගන්තබ්බං.ගයොආගච්ගඡයය, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති(පාරා.517). 

476. කුසචීරාදින්ති ආදි-සද්ගෙන වාකචීරඵලකචීරාදීනංතිත්ථියධජානං
ගහණං. ධාගරන්ගතො ගකොචි ආපජ්ජතීති ගසගසො. තත්රාහ – ‘‘කුසචීරාදීනි
ධාගරන්ගතොධාගරන්ගතොආපජ්ජතී’’ති(පරි.අට්ඨ.322). 

477. යං නිස්සට්ඨපත්තං ‘‘අයං ගත භික්ඛු පත්ගතො යාවගභෙනාය

ධාගරතබ්ගබො’’ති දින්නං, තං සක්කච්චං අධාගරන්ගතො ච කදොසවා ගහොති
ආපජ්ජති ආපත්තිං. සචිත්තකාචිත්තකදුකස්ස සඤ්ඤාවිගමොක්ඛදුකං

යථාක්කමංපරියාගයොතිආහ ‘‘සචිත්තෙදුෙ’’න්තිආදි. 

දුකකථාවණ්ණනා. 

478. යා ආපත්ති නාගථ තිට්ඨන්ගත ගහොති, ගනො පරිනිබ්බුගත, සා
ආපත්ති අත්ථි. යාආපත්තිනාගථ පරිනිබ්බුගතගහොති, නතුතිට්ඨන්ගත, 
සාපි අත්ථි. යා ආපත්ති නාගථ තිට්ඨන්ගතපි ගහොති පරිනිබ්බුගතපි, සා
ආපත්තිඅත්ථීතිගයොජනා. 

479. සා කතමාති ආහ ‘‘රහිරප්පාදනාපත්තී’’තිආදි. තත්ථ 

කථරමාවුසවාකදන, වදකතො පරිනිබ්බුකතති ‘‘යථා ගඛො පනානන්ෙ, එතරහි 
භික්ඛූ අඤ්ඤමඤ්ඤං ආවුගසොවාගෙන සමුොචරන්ති, න ගඛො මමච්චගයන
එවං සමුොචරිතබ්බං…ගප.… නවකතගරන භික්ඛුනා ගථරතගරො භික්ඛු
‘භන්ගත’ති වා ‘ආයස්මා’ති වා සමුොචරිතබ්ගබො’’ති (දී. නි. 2.216) 
වචනගතොගථරංආවුගසොවාගෙනසමුොචරණපච්චයා ආපත්තිංපරිනිබ්බුගත
භගවතිආපජ්ජති, ගනොතිට්ඨන්ගතතිඅත්ගථො. 
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481. කථං කාගලගයවආපත්තිසියා, නවිකාගල.කථං විකාගලගයව

ආපත්ති සියා, කාගලනසියා. කථං කාගල ගචව විකාගල චාති උභයත්ථ 
සියාතිපඤ්ගහ. 

482. යථාක්කමං විස්සජ්ගජන්ගතොආහ ‘‘භුඤ් කතො’’තිආදි. 

483. අවගසසංපන සබ්බංආපත්තිංකාලවිකාගලසුසබ්බොආපජ්ජති, 
තත්ථචසංසගයොනත්ථීතිගයොජනා. 

484. ‘‘අත්ථාපත්ති රත්තිං ආපජ්ජති, ගනො දිවා, අත්ථාපත්ති දිවා 
ආපජ්ජති, ගනොරත්තිං, අත්ථාපත්තිරත්තිඤ්ගචවආපජ්ජතිදිවාචා’’ති(පරි.

323) වුත්තංතිකංෙස්ගසතුමාහ ‘‘රත්තිකමවා’’තිආදි. 

486. අත්ථාපත්තිෙසවස්ගසොආපජ්ජති, ගනොඌනෙසවස්ගසො, සාකථං
සියා. අත්ථාපත්ති ඌනෙසවස්ගසො ආපජ්ජති, ගනො ෙසවස්ගසො, සා කථං

ගහොති. අත්ථාපත්ති ෙසවස්ගසොපි ආපජ්ජති ඌනෙසවස්ගසොපීති උභයත්ථපි 
ආපත්තිකථංගහොතීතිගයොජනා. 

487. තත්ථ විස්සජ්ජනමාහ ‘‘උපට්ඨාකපතී’’තිආදි. ‘‘බාගලො’’තිඑතස්ස

හිඅත්ථපෙං ‘‘අ යත්කතො’’ති. 

488. ඌනෙසවස්ගසො එවං ‘‘අහං පණ්ඩිගතො’’ති පරිසං ගණ්හති, තථා
ආපත්තිං ආපජ්ජතීති ගයොජනා. ‘‘ෙසවස්ගසො ඌගනො’’ති පෙච්ගඡගෙො.
ෙසවස්ගසො, ඌනෙසවස්ගසො චාති උගභොගපගත පරිසුපට්ඨාපනාපත්තිගතො 
අඤ්ඤං ආපත්තිං ආපජ්ජතීති ගයොජනා. එත්ථ ච ‘‘ආපජ්ජන්ගත’’ති
වත්තබ්ගබ ගාථාබන්ධවගසනන-කාරගලොගපො. 

489. කථං කාගළ ආපත්තිං ආපජ්ජති, න ජුණ්ගහ, කථං ජුණ්ගහ

ආපත්තිංආපජ්ජති, නකාළස්මිං, කථං කාගළචජුණ්ගහචාති උභයත්ථපි 
ආපජ්ජතීතිගයොජනා. 

490. විස්සජ්ජනමාහ ‘‘වස්ස’’න්තිආදි. ‘‘ආපජ්ජගත 

අ්පවාගරන්ගතො’’ති පෙච්ගඡගෙො. ජුණ්කහති පුරිමපක්ගඛ. ොෙකෙති
අපරපක්ගඛ. 

491. අවිපත්තිනාති චතුබ්බිධවිපත්තිරහිතත්තා අවිපත්තිනා භගවතා 

පඤ්ඤත්තං. අවකසසන්තිවස්සංඅනුපගමනාපත්තියාච පවාරණාපත්තියාච
අවගසසංසබ්බංආපත්තිං. 

492. වස්සූපගමනං කාගළ ක්පති, ජුණ්ගහ ගනො ක්පති, පවාරණා

ජුණ්ගහ ක්පති, කාගළ ගනො ක්පති, කසසං අනුඤ්ඤාතං සබ්බං 

සඞ්ඝකිච්චංකාගළචජුණ්ගහචාති උභයත්ථපි ක්පතීති ගයොජනා. 
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493. අත්ථාපත්ති ගහමන්ගත ගහොති, ඉතරඋතුද්වකය 
ගිම්හානවස්සානසඞ්ඛාගත න ගහොති, අත්ථාපත්ති ගිම්ගහගයව ගහොති, න 

කසකසසු වස්සානගහමන්තසඞ්ඛාගතසු, අත්ථාපත්ති වස්ගස ගහොති, ගනො 

ඉතරද්වකය ගහමන්තගිම්හසඞ්ඛාගතතිගයොජනා. 

494-6. සා තිවිධාපි ආපත්ති කතමාති ආහ ‘‘දිකන

පාටිපදක්ඛාකත’’තිආදි. තත්ථ දිකන…කප.… පුණ්ණමාසියාති
අපරකත්තිකපුණ්ණමාසියා කාළපක්ඛපාටිපෙදිවගස පච්චුද්ධරිත්වා 
වික්ගපත්වාඨපිතංපන තංවස්සසාටිකචීවරංසගචගහමන්ගතනිවාගසති, 
ගහමන්ගතආපජ්ජතීතිගයොජනා. 

පච්ඡිකමති එත්ථ සාමිවචන්පසඞ්ගග භුම්මං. පච්ඡිමස්ස කත්තිකස්ස
යස්මිංපුණ්ණගමදිවගසවස්සිකසාටිකචීවරං පච්චුද්ධරිතබ්බං, තස්මිංදිවගස
තං අපච්චුද්ධරිත්වාව පාටිපගෙ අරුණං උට්ඨාගපන්ගතො

අපච්චුද්ධරණපච්චයා ආපත්ති ගහමන්ගතගයව ආපජ්ජති, ඉතකර 
ගිම්හානවස්සානඋතුද්වගය න ආපජ්ජතීති කුරුන්ෙට්ඨකථායං (පරි. අට්ඨ.
323) නිද්දිට්ඨන්ති ගයොජනා. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛගව, වස්සිකසාටිකං 
වස්සානං චතුමාසං අධිට්ඨාතුං, තගතො පරං වික්ගපතු’’න්ති (මහාව. 358) 

වුත්තපාළියා කුරුන්ෙට්ඨකථාවචනස්ස අවිරුජ්ඣනගතො ‘‘තම්පි 

සුවුත්ත’’න්ති(පරි.අට්ඨ.323) සමන්තපාසාදිොය වුත්තත්තා‘‘ගහමන්ගත
ආපජ්ජතී’’තිවචනස්සඋභයම්පිඅත්ගථොගහොතීති ගගහතබ්බං. 

497. ගිම්හානමාසානං සම්බන්ධිනි ගිම්හිකෙ උතුම්හි. මාසගතො

අතිගරගකො අතිගරකමාගසොති කත්වා අතිකරෙමාකසො කාගලො ගසගසොති

වත්තබ්ගබ කාගල. පරිකයසන්කතොති අඤ්ඤාතිකඅ්පවාරිතට්ඨානගතො
සතු්පාෙකරගණන වස්සිකසාටිකං පරිගයසන්ගතො ච අතිගරකමාගසො
ගසගසොතිකත්වානිවාගසන්ගතොචගිම්ගහආපත්තිංආපජ්ජති. ‘‘නතුඑව 
ඉතරඋතුද්වගය’’ති පෙච්ගඡගෙො. ගිම්ගහ පරිගයසන්ගතො පුරිමමාසත්තගය
ආපජ්ජතීති කත්වා නිවාගසන්ගතො අඩ්ඪමාසාධිගක ගිම්හමාසත්තගය

ආපජ්ජති. නිස්සන්කදකහ ‘‘ගිම්හානං පච්ඡිමමාසගතො පුරිගමසු සත්තසු 
මාගසසූ’’තිවුත්තං, තෙයුත්තං‘‘ගිම්හාගනගයවආපජ්ජතී’’තිගිම්හාපත්තියා 
ෙස්සිතත්තා, ‘‘ඉතරඋතුද්වගය’’ති පටිසිද්ධත්තා ච. එත්ථ ච ගාථාය 
පරිගයසනාපත්තියාගයව ෙස්සනං නිෙස්සනමත්තන්ති කත්වා
නිවාසනාපත්තියාච ගිම්ගහගයවසම්භගවොතිසාපිෙස්සිතා. 

498. ඉධ පන ඉමස්මිං සාසගන කයො භික්ඛු වස්සිකසාටිකචීවගර

විජ්ජමාගන නග්ගගො කායං ඔවස්සාගපති, ගසො හකව එකංගසන වස්කස 
වස්සානඋතුම්හි ආපජ්ජතීතිගයොජනා. 

499. ‘‘අත්ථාපත්ති සඞ්ගඝො ආපජ්ජති, න ගගණො න පුග්ගගලො, 
අත්ථාපත්ති ගගණො ආපජ්ජති, න සඞ්ගඝො න පුග්ගගලො, අත්ථාපත්ති
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පුග්ගගලො ආපජ්ජති, න සඞ්ගඝො න ගගණො’’ති (පරි. 323) වුත්තත්තිකං

ෙස්ගසතුමාහ ‘‘ආපජ් තිහි සඞ්කඝොවා’’තිආදි. 

500. කථමාපජ්ජතීති ආහ ‘‘අධිට්ඨාන’’න්තිආදි. අධිට්ඨානන්ති 
අධිට්ඨානුගපොසථංකගරොන්ගතො පාරිසුද්ධිඋගපොසථං වාතිසම්බන්ගධො. ඉධ
අත්තගනො යථාපත්තමුගපොසථං අකත්වා අපත්තඋගපොසථකරණං 
ආපජ්ජිතබ්බාපත්තිෙස්සනස්ස අධි්ගපතත්තා, අත්තකරණගෙොසස්ස විසුං

විසුං වක්ඛමානත්තා ච න  කණො න ච පුග් කලොති එත්ථ අධිට්ඨානං 
කගරොන්ගතො පුග්ගගලො ච පාරිසුද්ධිං කගරොන්ගතො ගගණො ච නාපජ්ජතීති
යථාලාභගයොජනා කාතබ්බා. යථාක්කමං ගයොජනං කගරොමීති
විපරියායවික්ගපො න කාතබ්ගබො. එවමුපරිපි විපරියායවිපක්ඛං කත්වා
යථාලාභගයොජනාවකාතබ්බා. 

501. ‘‘උකපොසථ’’න්ති ඉෙං ‘‘සුත්තුද්ගෙසමධිට්ඨාන’’න්ති පගෙහි 
පච්ගචකංගයොගජතබ්බං. 

502. සුත්තුද්කදසං ෙකරොන්කතො වාති එත්ථ වා-සද්ගෙන පාරිසුද්ධිං
ගණ්හාති. සුත්තුද්ගෙසං, පාරිසුද්ධිං වා උගපොසථං කගරොන්ගතො පුග්ගගලො
ආපත්තිං ආපජ්ජති, සුත්තුද්ගෙසං කගරොන්ගතො සඞ්ගඝො ච නාපජ්ජති, 
පාරිසුද්ධිංකගරොන්ගතොගගණොචනආපජ්ජතීතිගයොජනා. 

503. කථං පන ගිලාගනොව ආපත්තිං ආපජ්ජති, න අගිලාගනො, කථං
අගිලාගනොව ආපත්තිං ආපජ්ජති, ගනො ගිලාගනො, කථං ගිලාගනො ච

අගිලාගනොච උකභොපි ආපජ්ජන්තීතිගයොජනා. 

504. ගයො පන අෙල්ලකෙො ගිලාගනො අඤ්ගඤන පන ගභසජ්ගජන

අත්ගථසති තදඤ්ඤං තගතොඅඤ්ඤංගභසජ්ජංවිඤ්ඤාගපති, කසො ආපජ් ති 
පාචිත්තියාපත්තින්තිගයොජනා. 

505. ගභසජ්ගජන අත්ගථඅවිජ්ජමාගනපිසගචගභසජ්ජංවිඤ්ඤාගපති, 

අගිලාගනොව විඤ්ඤත්තිපච්චයා ආපත්තිං ආපජ් ති. කසසං පන ආපත්තිං

ගිලානඅගිලානා උකභොපි ආපජ්ජන්ති. 

506. අත්ථාපත්ති අන්ගතොව ආපජ්ජති, න බහිද්ධා, තථා අත්ථාපත්ති 

බහිඑවආපජ්ජති, නඅන්ගතො, අත්ථාපත්තිඅන්ගතො, බහිද්ධාති උභයත්ථපි 
ආපජ්ජතීතිගයොජනා. 

507. ගකවලං අන්ගතොගයවආපජ්ජතීතිගයොජනා. 

508. මඤ්චාදින්තිසඞ්ඝිකමඤ්චාදිං. 
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509. ‘‘අන්ගතොසීමාය එව ආපත්ති’’න්ති පෙච්ගඡගෙො. කථං
අන්ගතොසීමායඑවආපත්තිංආපජ්ජති, ගනවබහිසීමායආපත්තිංආපජ්ජති, 
කථං බහිසීමාය එව ආපත්තිං ආපජ්ජති, ගනො අන්ගතොසීමාය ආපත්තිං

ආපජ්ජති, කථං අන්ගතොසීමාය ච බහිසීමාය චාති උභයත්ථපි ආපජ්ජතීති
ගයොජනා. 

510. සඡත්තුපාහකනොභික්ඛූතිඡත්තුපාහනසහිගතොආගන්තුගකොභික්ඛු. 

පවිසන්කතො තකපොධකනොති ආගන්තුකවත්තං අෙස්ගසත්වා සඞ්ඝාරාමං 
පවිසන්ගතො. 

511. ‘‘උපචාරස්සඅතික්කගම’’තිපෙච්ගඡගෙො. 

512. කසසං සබ්බංආපත්තිංඅන්ගතොසීමායචබහිසීමායචආපජ්ජතීති
ගයොජනා. එත්ථ ච කිඤ්චාපි වස්සච්ගඡොපත්තිං බහිසීමාගගතො ආපජ්ජති, 
භික්ඛුනීආරාමපගවසනාපත්තිං අන්ගතොසීමාය ආපජ්ජති, තදුභයං පන 
ආගන්තුකගමිකවත්තගභොපත්තීහි එකපරිච්ගඡෙන්ති උපලක්ඛණගතො
එගතගනව විඤ්ඤායතීති විසුං න වුත්තන්ති ගගහතබ්බං. එවං සබ්බත්ථ
ඊදිගසසුඨාගනසුවිනිච්ඡගයො ගවදිතබ්ගබො. 

තිකකථාවණ්ණනා. 

515. වචීද්වාරිෙමාපත්තින්ති මුසාවාෙගපසුඤ්ඤහරණාදිවගසන

වචීද්වාගර ආපජ්ජිතබ්බාපත්තිං. පරවාචාය සුජ්ඣතීති සඞ්ඝමජ්ගඣ
එකවාචිකාය තිණවත්ථාරකකම්මවාචායසුජ්ඣති. 

516. වජ්ජගමව වජ් තා, තං, පාචිත්තියන්තිඅත්ගථො. 

518-9. තං කදකසත්වා විසුජ්ඣන්කතොති තං ගෙගසත්වා විසුද්ගධො

ගහොන්ගතො. යාවතතියෙං පනාති යාවතතිගයන සමනුභාසනකම්ගමන

ආපන්නං සඞ්ඝාදිගසසාපත්තිං පන. පරිවාසාදීති ආදි-සද්ගෙන 
මානත්තමූලායපටිකස්සනඅබ්භානානිගහිතානි. 

522. ොයද්වාරිෙමාපත්තින්ති කායද්වාගරන ආපජ්ජිතබ්බං 
පහාරොනාදිආපත්තිං. 

523. ොකයකනව විසුජ්ඣතීතිතිණවත්ථාරකං ගන්ත්වාකායසාමග්ගිං 
ගෙන්ගතොවිසුජ්ඣති. 

526. ගයොසුත්ගතො ආපත්තිංආපජ්ජති, ගසොකථංපටිබුද්ගධොවිසුජ්ඣති.
ගයොපටිබුද්ගධොවආපන්ගනො, ගසොකථං සුත්ගතොසුජ්ඣතීතිගයොජනා. 

528. ස ාරකසයයොදින්තිමාතුගාගමනසහගසයයාදිආපත්තිං. 
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529.  ග් න්කතොතිජාගරන්ගතොනිද්ෙංවිගනොගෙන්ගතො. 

531. පටිබුද්කධොතිඅනිද්ොයන්ගතො. 

532. අචිත්කතොති ‘‘සික්ඛාපෙං වීතික්කමිස්සාමී’’ති චිත්තා භාගවන 
අචිත්ගතො. 

535. සචිත්තොපත්තින්ති විකාලගභොජනාදිආපත්තිං. තිණවත්ථාගර 

සයන්කතො නිද්ොයන්ගතො තිණවත්ථාරකකම්ගම කරියමාගන ‘‘ඉමිනාහං
කම්ගමනආපත්තිගතොවුට්ඨාමී’’තිචිත්තරහිගතොවුට්ඨහන්ගතො අචිත්තගකො
විසුජ්ඣති. 

536. පච්ඡිමංතුපදද්වයන්ති– 

‘‘ආපජ්ජිත්වාඅචිත්ගතොව, අචිත්ගතොවවිසුජ්ඣති; 
ආපජ්ජිත්වාසචිත්ගතොව, සචිත්ගතොවවිසුජ්ඣතී’’ති.– 

පෙද්වයං. අමිස්කසත්වාති අචිත්තසචිත්තපගෙහි එවගමව මිස්සං අකත්වා. 

එත්ථාතිපුරිමපෙද්වගය. වුත්තානුසාකරනාතිවුත්තනයානුසාගරන. 

539. ෙම්මකතොතිසමනුභාසනකම්මගතො. 

540. ආපජ්ජිත්වාඅෙම්මකතොතිසමනුභාසනකම්මංවිනාවආපජ්ජිත්වා. 

541. සමනුභාසගන ආපජ්ජිතබ්බංසඞ්ඝාදිගසසාපත්තිං සමනුභාසනමාහ 
කාරණූපචාගරන. 

542. අවකසසන්තිමුසාවාෙපාචිත්තියාදිකං. 

543. විසුජ්ඣති අසම්මුඛාති සඞ්ඝස්ස අසම්මුඛා විසුජ්ඣති. ඉෙඤ්ච 
සම්මුඛාවිනගයන ගචව පටිඤ්ඤාතකරගණන ච සගමන්තං
ආපත්තාධිකරණං සන්ධාය වුත්තං. තත්ථ පුග්ගලසම්මුඛතාය සබ්භාගවපි
සඞ්ඝස්සඅසම්මුඛතායආපජ්ජතිවාවිසුජ්ඣති වාති‘‘අසම්මුඛා’’තිවුත්තං. 

551. ‘‘අචිත්තකචතුක්කං අජානන්තචතුක්ක’’න්ති
කුසලත්තිකඵස්සපඤ්චකාදිගවොහාගරොවිය ආදිපෙවගසනවුත්ගතො. 

552-3. අත්ථාපත්ති ආගන්තුගකො ආපජ්ජති, න කචතකරො ආවාසිගකො

ආපජ්ජති, අත්ථාපත්ති ආවාසිගකොව ආපජ්ජති, න කචතකරො ආගන්තුගකො
ආපජ්ජති, අත්ථාපත්ති ආගන්තුගකො ච ආවාසිගකො ච ගත උගභොපි
ආපජ්ජන්ති, උගභොගසසංනආපජ්ජන්තිඅත්ථීතිගයොජනා. 
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555. ඉතකරොති ආවාසිගකො. ආවාසවත්තන්ති ආවාසිගකන 

ආගන්තුකස්සකාතබ්බවත්තං. ආවාසීතිආවාසිගකො. 

556. න කචවා න්තුකෙොති තං ආවාසිකවත්තං අකගරොන්ගතො

ආගන්තුගකොනගචව ආපජ්ජති. කසසං කායවචීද්වාරිකං ආපත්තිං. උකභොපි 

ආගන්තුකආවාසිකා.භික්ඛුභික්ඛුනීනං අසාධාරණංආපත්තිං නආපජ්ජන්ති. 

557. වත්ථුනානත්තතාති වීතික්කමනානත්තතා. ආපත්තිනානත්තතාති
පාරාජිකාදීනංසත්තන්නංආපත්තික්ඛන්ධානං අඤ්ඤමඤ්ඤනානත්තතා. 

563. ‘‘පාරාජිොනං…කප.… නානභාකවො’’ති ඉෙං නිෙස්සනමත්තං
සඞ්ඝාදිගසසානං අනියතාදීහි වත්ථුනානතාය ගචව ආපත්තිනානතාය ච
ලබ්භමානත්තා. 

565. අයකමව විනිච්ඡකයොති න ගකවලං පාරාජිකාපත්තීසුගයව
සාධාරණාපත්තිගයො එකගතො ච විසුඤ්ච ආපජ්ජන්තානං
යථාවුත්තවිනිච්ඡගයො, අථගඛොඅවගසසසාධාරණාපත්තිගයොපි වුත්තනගයන
ආපජ්ජති, අයගමවවිනිච්ඡගයොගයොගජතබ්ගබො. 

577. ආදියන්කතො ගණ්හන්ගතො. පකයොක න්කතොති ගණ්හාගපන්ගතො. 

579. ඌනෙං පාදං…කප.… ලහුං ඵුකසති ථුල්ලච්චයං, දුක්කටඤ්ච
සන්ධායාහ. 

580. එකතකනව උපාකයන, කසසෙම්පි පදත්තයන්ති ගයො අයං
පඨමවිනිච්ඡගය වුත්තනගයො, එගතගනව නගයන ඌනපාෙං ආදියන්ගතො
ලහුකාපත්තිං ආපජ්ජති, පාෙං වා අතිගරකපාෙං වා ගහණත්ථං
ආණාගපන්ගතොගරුංපාරාජිකාපත්තිංආපජ්ජති, පාෙංවා අතිගරකපාෙංවා
ගණ්හන්ගතො ච ගහණත්ථාය ආණාගපන්ගතො ච ගරුගක
පාරාජිකාපත්තියංගයව තිට්ඨති, ඌනපාෙං ගණ්හන්ගතො ච ගහණත්ථාය
ආණාගපන්ගතො ච ලහුගක ථුල්ලච්චගය, දුක්කගට වා තිට්ඨතීති එවං

ගසසකම්පිඉමංපෙත්තයං. අත්ථසම්භවකතොකයවාතියථාවුත්තස්සඅත්ථස්ස
සම්භවවගසගනව. 

581-2. කථං කාගලගයව ආපත්ති සියා, ගනො විකාගල, විකාගලගයව
ආපත්ති සියා, න ච කාගල, අත්ථාපත්ති කාගල ච පකාසිතා විකාගල ච, 
අත්ථාපත්තිගනවකාගලචපකාසිතාගනවවිකාගලචාති ගයොජනා. 

586-7. කාගල පටිග්ගහිතංකිංකාගලක්පතිවිකාගලතුගනොක්පති, 
විකාගල ගහිතං කිං විකාගල ක්පති, ගනො කාගල ක්පති, කාගල ච
විකාගල ච පටිග්ගහිතංකිංනාම කාගල ච විකාගල චක්පති, කාගල ච
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විකාගල ච පටිග්ගහිතං කිං නාම කාගල ච විකාගල ච න ක්පති, වෙ
භද්රමුඛාතිගයොජනා. 

589. විකාගලගයව ක්පති, අපරජ්ජුකාගලපිනක්පතීතිගයොජනා. 

592. කුලදූසනෙම්මාදින්ති ආදි-සද්ගෙන 
අභූතාගරොචනරූපියසංගවොහාරවිඤ්ඤත්තිකුහනාදීනංසඞ්ගගහො. 

593-4. කතමා ආපත්තිපච්චන්තිගමසුගෙගසසුආපජ්ජති, නමජ්ඣිගම, 
කතමා ආපත්ති මජ්ඣිගම පන ගෙසස්මිං ආපජ්ජති, න ච පච්චන්තිගමසු, 
කතමාආපත්ති පච්චන්තිගමසුගචවගෙගසසුආපජ්ජතිමජ්ඣිගමච, කතමා
ආපත්ති පච්චන්තිගමසු ගචව ගෙගසසු න ආපජ්ජති න මජ්ඣිගම චාති
ගයොජනා. 

596. ‘‘ගසො ගුණඞ්ගුණුපාහන’’න්තිපෙච්ගඡගෙො. කසො භික්ඛූතිඅත්ගථො. 

599. එවං ‘‘ආපජ්ජති, නාපජ්ජතී’’ති පෙවගසන පච්චන්තිමචතුක්කං
ෙස්ගසත්වා ‘‘ගනව ක්පති, න ක්පතී’’ති පෙවගසන ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘පච්චන්තිකමසූ’’තිආදි. 

601. වුත්තන්ති ‘‘ගගණන පඤ්චවග්ගගනා’’තිආදිගාථාය ගහට්ඨා 
වුත්තං. 

603. එවං වත්තුන්ති ‘‘න ක්පතී’’ති වත්තුං. පඤ්චකලොණාදිෙන්ති
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛගව, ගලොණානී’’තිආදි. 

608. අනුඤ්ඤාතට්ඨානස්ස අන්කතො ගනො ආපජ්ජති, තං
අතික්කමන්ගතො බහිගයවචආපජ්ජතීතිගයොජනා. 

612. කසක්ඛපඤ්ඤත්තීති ගසඛියපඤ්ඤත්ති. 

613. අ ණාතිඅදුතියා.එත්ථහිඑකාපිගගණොනාම. 

614. උභයත්ථපි අසාධාරණමාපත්තින්තිභික්ඛුනීනංනියතාපඤ්ඤත්ති 
ගවදිතබ්බා. 

616. ගිලාගනො ච නාපජ්ජති, අගිලාගනො ච නාපජ්ජතීති එවං උගභොපි
නාපජ්ජන්තීති ගයොජනා. තිකාදීසු ෙස්සිතානං පොනං
චතුක්කාදිෙස්සනවගසනපුන්පුනංගහණං. 

618. ‘‘ආපජ්ජති අගිලාගනොවා’’තිපෙච්ගඡගෙො. 

චතුක්කකථාවණ්ණනා. 
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620. ‘‘ගරුථුල්ලච්චය’’න්තිවත්තබ්ගබ ‘‘ ර’’න්ති නිග්ගහීතාගගමො. 

621. පඤ්ච කථිනානිසංසාගහට්ඨාවුත්තාගයව. 

626. අග්ගිසත්ථනඛක්ෙන්තන්තිඅග්ගිසත්ථනගඛහිඅක්කන්තංඵුට්ඨං, 

පහටන්තිඅත්ගථො. අබී න්තිගනොබීජං. උබ් ට්ටබී ෙන්තිනිබ්බට්ටබීජකං. 

628. පවාරණාපීති පටික්ගඛපපවාරණාපි. ඔදනාදීහීති ආදි-සද්ගෙන

සත්තුකුම්මාසමච්ඡමංසානං ගහණං. ොයාදි හකණනාති කාගයන වා
කායපටිබද්ගධන වා ගහගණන. ‘‘ොතුකාමාභිහාගරො ච, 
හත්ථපාගසරණක්ඛම’’න්ති ඉගමහි චතූහි අඞ්ගගහි සද්ධිං ගතසං 
ද්වින්නගමකංගගහත්වාපටිග්ගහණාපඤ්ගචවගහොන්ති. 

629-30. විනයඤ්ඤුෙස්මින්ති විනයධගර පුග්ගගල. සෙඤ්ච සීලන්ති

අත්තගනො පාතිගමොක්ඛසංවරසීලඤ්ච. සුරක්ඛිතං කහොතීති
ආපත්තානාපත්තික්පියාක්පියානං විජානන්තතාය අගසවිතබ්බං පහාය

ගසවිතබ්බංගයවගසවනවගසනසුට්ඨුරක්ඛිතංගහොති. කුක්කුච්චමඤ්ඤස්ස

නිරාෙකරොතීති අඤ්ඤස්සසබ්රහ්මචාරිගනොක්පියාක්පියවිසගයඋ්පන්නං 

කුක්කුච්චංනිවාගරති. විසාරකදොභාසතිසඞ්ඝමජ්කඣති ක්පියාක්පියානං 

විනිච්ඡයකථායඋ්පන්නායනිරාසඞ්ගකො නිබ්භගයොගවොහරති. කවරිභික්ඛූති

අත්තපච්චත්ථිගක පුග්ගගල. ධම්මස්ස කචව ඨිතියා පවත්කතොති ‘‘විනගයො
නාම සාසනස්සආයු, විනගයඨිගත සාසනං ඨිතං ගහොතී’’ති (පාරා. අට්ඨ.
1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා; දී.නි.අට්ඨ.1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා; ඛු.පා.අට්ඨ.
5.මඞ්ගලසුත්තවණ්ණනා; ගථරගා. අට්ඨ. 1.251) වචනගතො

සද්ධම්මට්ඨිතියා පටිපන්ගනො ගහොති. තස්මා කාරණා. තත්ථ 

විනයඤ්ඤුභාගව. ධීකරො පඤ්ඤවාභික්ඛු. 

පඤ්චකකථාවණ්ණනා. 

631-2. ඡෙභිඤ්කඤනාති ඡ අභිඤ්ඤා එතස්සාති ඡළභිඤ්ගඤො, ගතන. 
අතික්කන්තපමාණං මඤ්චපීඨං, අතික්කන්තපමාණං නිසීෙනඤ්ච තථා
අතික්කන්තපමාණං කණ්ඩු්පටිච්ඡාදිවස්සසාටිකචීවරඤ්චසුගතස්ස චීවගර
පමාණිකචීවරන්තිඡ. 

633-4. අඤ්ඤාණඤ්ච කුක්කුච්චඤ්ච අඤ්ඤාණකුක්කුච්චා, ගතහි, 

අඤ්ඤාණතාය ගචව කුක්කුච්චපකතතාය චාති වුත්තං ගහොති. විපරීතාය 

සඤ්ඤාය ක්පිගයඅක්පියසඤ්ඤාය, අක්පිගයක්පියසඤ්ඤාය. 

තත්ථ කථං අලජ්ජිතාය ආපජ්ජති? අක්පියභාවං ජානන්ගතොගයව 
මද්දිත්වා වීතික්කමං කගරොති (කඞ්ඛා. අට්ඨ. නිොනවණ්ණනා). වුත්තම්පි
ගචතං – 
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‘‘සඤ්චිච්චආපත්තිංආපජ්ජති; 
ආපත්තිංපරිගූහති; 
අගතිගමනඤ්චගච්ඡති; 
එදිගසොවුච්චතිඅලජ්ජීපුග්ගගලො’’ති.(පරි.359); 

කථංඅඤ්ඤාණතායආපජ්ජති? අඤ්ඤාණපුග්ගගලොමන්ගෙොගමොමූගහො 
කත්තබ්බාකත්තබ්බං අජානන්ගතො අකත්තබ්බං කගරොති, කත්තබ්බං
විරාගධති.එවං අඤ්ඤාණතායආපජ්ජති. 

කථං කුක්කුච්චපකතතාය ආපජ්ජති? ක්පියාක්පියං නිස්සාය
කුක්කුච්ගචඋ්පන්ගනවිනයධරංපුච්ඡිත්වා ක්පියංගච, කත්තබ්බංසියා, 
අක්පියං ගච, න කත්තබ්බං, අයං පන ‘‘වට්ටතී’’ති මද්දිත්වා
වීතික්කමතිගයව.එවංකුක්කුච්චපකතතායආපජ්ජති. 

කථං ක්පිගය අක්පියසඤ්ඤාය ආපජ්ජති? සූකරමංසං 
‘‘අච්ඡමංස’’න්ති ඛාෙති, කාගල විකාලසඤ්ඤාය භුඤ්ජති. එවං ක්පිගය 
අක්පියසඤ්ඤායආපජ්ජති. 

කථං අක්පිගය ක්පියසඤ්ඤාය ආපජ්ජති? අච්ඡමංසං 
‘‘සූකරමංස’’න්තිඛාෙති, විකාගලකාලසඤ්ඤායභුඤ්ජති.එවංඅක්පිගය
ක්පියසඤ්ඤාය ආපජ්ජති. 

කථං සතිසම්ගමොසාය ආපජ්ජති? සහගසයයචීවරවි්පවාසාදීනි 
සතිසම්ගමොසායආපජ්ජති. 

635-8. ‘‘භික්ඛුනා උපට්ඨගපතබ්ගබො’’ති පෙච්ගඡගෙො. ධම්මචක්ඛුනාති 
පාතිගමොක්ඛසංවරසීලසඞ්ඛාගතො පටිපත්තිධම්ගමොව චක්ඛු එතස්සාති
ධම්මචක්ඛු, ගතන ඡහි අඞ්ගගහි යුත්ගතන ධම්මචක්ඛුනා පන භික්ඛුනා
උපසම්පාෙනා කාතබ්බා, නිස්සගයො ගචව ොතබ්ගබො, සාමගණගරො
උපට්ඨාගපතබ්ගබොතිගයොජනා.ආපත්තිංජානාති, අනාපත්තිංජානාති, ගරුං

ආපත්තිං ජානාති, ලහුං ආපත්තිං ජානාතීති ගයොජනා. අස්ස භික්ඛුගනො
උභයානි පාතිගමොක්ඛානි විත්ථාරා ස්වාගතානි භවන්ති, අත්ථගතො 
සුවිභත්තානි භවන්ති, සුත්තගසො අනුබයඤ්ජනගසො සුවිනිච්ඡිතානි භවන්ති, 
ෙසවස්ගසො වාගහොති, අතිගරකෙසවස්ගසොවාතිගයොජනා. 

ඡක්කකථාවණ්ණනා. 

639. සත්ත සාමීචිකයො වුත්තාති ‘‘ගසො ච භික්ඛු අනබ්භිගතො, ගත ච
භික්ඛූ ගාරය්හා, අයං තත්ථ සාමීචි, යුඤ්ජන්තායස්මන්ගතො සකං, මා ගවො 
සකංවිනස්සාතිඅයංතත්ථසාමීචි, අයංගත භික්ඛුපත්ගතොයාවගභෙනාය
ධාගරතබ්ගබොති, අයං තත්ථ සාමීචි, තගතො නීහරිත්වා භික්ඛූහි සද්ධිං
සංවිභජිතබ්බං, අයං තත්ථ සාමීචි, අඤ්ඤාතබ්බං පරිපුච්ඡිතබ්බං 
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පරිපඤ්හිතබ්බං, අයංතත්ථසාමීචි, යස්සභවිස්සති, ගසො හරිස්සතීති, අයං
තත්ථ සාමීචී’’ති ඡ සාමීචිගයො භික්ඛුපාතිගමොක්ගඛවුත්තා, ‘‘සා ච භික්ඛුනී
අනබ්භිතා, තා ච භික්ඛුනිගයො ගාරය්හා, අයං තත්ථ සාමීචී’’ති 

භික්ඛුනිපාතිගමොක්ගඛ වුත්තාය සද්ධිං සත්ත සාමීචිගයො වුත්තා. සත්කතව

සමථාපි චාති සම්මුඛාවිනයාදිසමථාපි සත්ගතව වුත්තා. 

පඤ්ඤත්තාපත්තිකයොසත්තාතිපාරාජිකාෙගයො පඤ්ඤත්තාපත්තිගයොසත්ත

වුත්තා. සත්තක ොජ්ඣඞ් දස්සිනාති සතිසම්ගබොජ්ඣඞ්ගාෙගයො සත්ත 
ගබොජ්ඣඞ්ගගයාථාවගතොපස්සන්ගතනභගවතා. 

සත්තකකථාවණ්ණනා. 

640-1. ඉධ කුලදූසගකොභික්ඛුආජීවස්ගසවකාරණාපු්ගඵන, ඵගලන, 
චුණ්ගණන, මත්තිකාය, ෙන්තකට්ගඨහි, ගවළුයා, ගවජ්ජිකාය, 
ජඞ්ඝගපසනිගකනාතිඉගමහිඅට්ඨහිආකාගරහිකුලානි දූගසතීතිගයොජනා. 

‘‘පුප්කඵනා’’තිආදිනා පු්ඵාදිනා ොනගමව උපලක්ඛණගතො ෙස්ගසති. 

පුප්කඵනාති පු්ඵොගනනාති අත්ගථො ගගහතබ්ගබො. පු්ඵොනාෙගයො
කුලදූසගනවුත්තා. 

642-5. ‘‘අට්ඨධානතිරිත්තාපි, අතිරිත්තාපි අට්ඨධා’’තිද්වීසු අට්ඨගකසු

අට්ඨ අනතිරිත්ගත තාව ෙස්ගසතුමාහ ‘‘අෙප්පියෙතඤ්කචවා’’තිආදි. 
ගිලානානතිරිත්තකන්තිනිද්දිට්ඨා ඉගම අට්ගඨව අනතිරිත්තකා ගඤයයාති

ගයොජනා. අෙප්පියෙතාදකයො පවාරණසික්ඛාපෙකථාවණ්ණනාය වුත්තා. 

646. ඤාතඤත්තිසූති ඤාතදුක්කටං, ඤත්තිදුක්කටඤ්ච. පටිසාවකනති
පටිස්සගව. අට්ඨදුක්කටානං විනිච්ඡගයො දුතියපාරාජිකකථාවණ්ණනාය
වුත්ගතො. 

648-9. එහිභික්ඛූපසම්පදාති යසකුලපුත්තාදීනං ‘‘එහි භික්ඛූ’’ති

වචගනන භගවතාදින්නඋපසම්පො. සරණ මකනනචාතිපඨමගබොධියංතීහි 

සරණගමගනහි අනුඤ්ඤාතඋපසම්පො. පඤ්හා යාෙරකණොවාදාති 
ගසොපාකස්ස පඤ්හාබයාකරගණොපසම්පො, මහාකස්සපත්ගථරස්ස 

දින්නඔවාෙපටිග්ගහගණොපසම්පොච.  රධම්මපටිග් කහොති මහාපජාපතියා
ගගොතමියාඅනුඤ්ඤාතගරුධම්මපටිග්ගහගණොපසම්පො. 

ඤත්තිචතුත්කථන ෙම්කමනාති ඉොනි භික්ඛුඋපසම්පො. අට්ඨවාචිොති
භික්ඛුනීනං සන්තිගක ඤත්තිචතුත්ගථන කම්ගමන, භික්ඛූනං සන්තිගක
ඤත්තිචතුත්ගථනකම්ගමනාතිඅට්ඨහි කම්මවාචාහිභික්ඛුනීනං උපසම්පො

අට්ඨවාචිකා නාම. දූකතන භික්ඛුනීනන්ති අඩ්ඪකාසියා ගණිකාය
අනුඤ්ඤාතාභික්ඛුනීනං දූගතනඋපසම්පො. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 

695 
පටුන 

650. සුද්ධදිට්ඨිනාති සුට්ඨු සවාසනකිගලසානං පහාගනන පරිසුද්ධා 
සමන්තචක්ඛුසඞ්ඛාතා දිට්ඨි එතස්සාති සුද්ධදිට්ඨි, ගතන සමන්තචක්ඛුනා 
සම්මාසම්බුද්ගධන. 

651. පාපිච්ඡා නාමඅසන්තගුණසම්භාවනිච්ඡා. 

652-3. න ච මජ් කපො සියාති මජ්ජගපො න සියා මජ්ජං පිවන්ගතො න

භගවයය, මජ්ජං න පිගවයයාති අත්ගථො. අබ්රහ්මචරියාති (අ. නි. අට්ඨ.

2.3.71) අගසට්ඨචරියගතො ගමථුනා විරගමයය. රත්තිං න භුඤ්ක යය

විොලකභො නන්ති උගපොසථං උපවුත්ගථො රත්තිගභොජනඤ්ච

දිවාවිකාලගභොජනඤ්ච න භුඤ්ගජයය. න ච  න්ධමාචකරති ගන්ධඤ්ච න

විලිම්ගපයය. මඤ්කච ඡමායං ව සකයථ සන්ථකතති ක්පියමඤ්ගච වා
සුධාදිපරිකම්මකතාය භූමියා වා තිණපණ්ණපලාලාදීනි සන්ථරිත්වා කගත

සන්ථගත වා සගයථාති අත්ගථො. එතඤ්හි අට්ඨඞ්ගිෙමාහුකපොසථන්ති එතං
පාණාතිපාතාදීනි අසමාචරන්ගතන උපවුත්ථං උගපොසථං අට්ඨහඞ්ගගහි

සමන්නාගතත්තා‘‘අට්ඨඞ්ගික’’න්ති වෙන්ති. දුක්ඛන්තගුනාතිවට්ටදුක්ඛස්ස
අන්තං අමතමහානිබ්බානං ගගතන පත්ගතන බුද්ගධන පකාසිතන්ති
ගයොජනා. 

654. භික්ඛුගනොවාෙකභික්ඛුගනො අට්ඨඞ්ගානි
භික්ඛුගනොවාෙකථාවණ්ණනායෙස්සිතාගනව. 

අට්ඨකකථාවණ්ණනා. 

655. කභො නානි පණීතානි නව වුත්තානීති පණීතානි හි
ගභොජනසික්ඛාපගෙ වුත්තානි. ෙසසු අක්පියමංගසසු මනුස්සමංසවජ්ජිතානි 

නව මංසානි ඛාෙන්තස්සදුක්කටංනිද්දිට්ඨන්තිගයොජනා. 

656. පාතිකමොක්ඛ…කප.… පරිදීපිතාති භික්ඛූනං පඤ්චුද්ගෙසා, 
භික්ඛුනීනං අනියතුද්ගෙගසහි විනා චත්තාගරොති උද්ගෙසා නව දීපිතා. 

උකපොසථා නකවවාති දිවසවගසන තගයො, කාරකවගසන තගයො, 

කරණවගසනතගයොතිනවඋගපොසථා. එත්ථාතිඉමස්මිංසාසගන. සඞ්කඝො

නවහිභිජ් තීතිනවහිපුග්ගගලහිසඞ්ගඝොභිජ්ජතීතිගයොජනා. යථාහ– 

‘‘එකගතො, උපාලි, චත්තාගරො ගහොන්ති, එකගතො චත්තාගරො, 
නවගමොඅනුස්සාගවති, සලාකංගාගහති‘අයංධම්ගමො, අයංවිනගයො, 
ඉෙං සත්ථුසාසනං, ඉමං ගණ්හථ, ඉමං ගරොගචථා’ති. එවම්පි ගඛො, 
උපාලි, සඞ්ඝරාජි ගචව ගහොති සඞ්ඝගභගෙො ච.නවන්නං වා, උපාලි, 
අතිගරකනවන්නං වා සඞ්ඝරාජි ගචව ගහොති සඞ්ඝගභගෙො චා’’ති
(චූළව.351). 
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නවකකථාවණ්ණනා. 

657. ෙස අක්ගකොසවත්ථූනි වක්ඛති. ෙස සික්ඛාපොනි පාකටාගනව.

මනුස්සමංසාදීනි ෙස අක්පියමංසානි ගහට්ඨා වුත්තාගනව. සුක්ොනි කව

දසාති නීලාදීනිෙසසුක්කානි. 

659. රඤ්ගඤො අන්ගතපුර්පගවසගන ෙස ආදීනවා එවං පාළිපාගඨන
ගවදිතබ්බා– 

‘‘ෙසයිගම, භික්ඛගව, ආදීනවාරාජන්ගතපුර්පගවසගන.කතගම
ෙස? ඉධ, භික්ඛගව, රාජා මගහසියා සද්ධිං නිසින්ගනො ගහොති, තත්ර
භික්ඛුපවිසති, මගහසීවා භික්ඛුං දිස්වාසිතංපාතුකගරොති, භික්ඛුවා
මගහසිංදිස්වාසිතංපාතුකගරොති, තත්ථ රඤ්ගඤොඑවංගහොති‘අද්ධා
ඉගමසංකතංවාකරිස්සන්තිවා’ති.අයං, භික්ඛගව, පඨගමො ආදීනගවො
රාජන්ගතපුර්පගවසගන. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛගව, රාජා බහුකිච්ගචො බහුකරණීගයො
අඤ්ඤතරං ඉත්ථිං ගන්ත්වා න සරති, සා ගතන ගබ්භං ගණ්හාති, 
තත්ථ රඤ්ගඤො එවං ගහොති ‘න ගඛො ඉධ අඤ්ගඤො ගකොචි පවිසති
අඤ්ඤත්ර පබ්බජිගතන, සියා නු ගඛො පබ්බජිතස්ස කම්ම’න්ති. අයං, 
භික්ඛගව, දුතිගයොආදීනගවොරාජන්ගතපුර්පගවසගන. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛගව, රඤ්ගඤොඅන්ගතපුගරඅඤ්ඤතරංරතනං
නස්සති, තත්ථ රඤ්ගඤො එවං ගහොති ‘නගඛො ඉධ අඤ්ගඤො ගකොචි
පවිසතිඅඤ්ඤත්රපබ්බජිගතන, සියානුගඛොපබ්බජිතස්සකම්ම’න්ති.
අයං, භික්ඛගව, තතිගයොආදීනගවොරාජන්ගතපුර්පගවසගන. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛගව, රඤ්ගඤො අන්ගතපුගර අබ්භන්තරා
ගුය්හමන්තා බහිද්ධාසම්ගභෙංගච්ඡන්ති, තත්ථරඤ්ගඤොඑවංගහොති
‘නගඛොඉධඅඤ්ගඤොගකොචිපවිසති අඤ්ඤත්රපබ්බජිගතන, සියානු
ගඛො පබ්බජිතස්ස කම්ම’න්ති. අයං, භික්ඛගව, චතුත්ගථො ආදීනගවො
රාජන්ගතපුර්පගවසගන. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛගව, රඤ්ගඤො අන්ගතපුගර පිතා වා පුත්තං 
පත්ගථති, පුත්ගතොවාපිතරංපත්ගථති, ගතසංඑවංගහොති‘නගඛොඉධ
අඤ්ගඤො ගකොචි පවිසති අඤ්ඤත්ර පබ්බජිගතන, සියා නු ගඛො
පබ්බජිතස්ස කම්ම’න්ති. අයං, භික්ඛගව, පඤ්චගමො ආදීනගවො
රාජන්ගතපුර්පගවසගන. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛගව, රාජානීචට්ඨානියංඋච්ගචඨාගනඨගපති, 
ගයසං තං අමනාපං, ගතසං එවං ගහොති ‘රාජා ගඛො පබ්බජිගතන
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සංසට්ගඨො, සියා නු ගඛො පබ්බජිතස්ස කම්ම’න්ති. අයං, භික්ඛගව, 
ඡට්ගඨොආදීනගවොරාජන්ගතපුර්පගවසගන. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛගව, රාජාඋච්චට්ඨානියංනීගචඨාගනඨගපති, 
ගයසං තං අමනාපං, ගතසං එවං ගහොති ‘රාජා ගඛො පබ්බජිගතන
සංසට්ගඨො, සියා නු ගඛො පබ්බජිතස්ස කම්ම’න්ති. අයං, භික්ඛගව, 
සත්තගමොආදීනගවොරාජන්ගතපුර්පගවසගන. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛගව, රාජාඅකාගලගසනංඋගයයොගජති, ගයසං
තං අමනාපං, ගතසංඑවංගහොති ‘රාජාගඛොපබ්බජිගතනසංසට්ගඨො, 
සියා නු ගඛො පබ්බජිතස්ස කම්ම’න්ති. අයං, භික්ඛගව, අට්ඨගමො
ආදීනගවො රාජන්ගතපුර්පගවසගන. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛගව, රාජා කාගල ගසනං උගයයොගජත්වා 
අන්තරාමග්ගගතො නිවත්තාගපති, ගයසං තං අමනාපං, ගතසං එවං
ගහොති ‘රාජාගඛොපබ්බජිගතන සංසට්ගඨො, සියා නුගඛොපබ්බජිතස්ස
කම්ම’න්ති. අයං, භික්ඛගව, නවගමො ආදීනගවො
රාජන්ගතපුර්පගවසගන. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛගව, රඤ්ගඤො අන්ගතපුරං හත්ථිසම්මද්ෙං 
අස්සසම්මද්ෙං රථසම්මද්ෙං රජනීයානි
රූපසද්ෙගන්ධරසගඵොට්ඨබ්බානි, යානි න පබ්බජිතස්ස සාරු්පානි, 
අයං, භික්ඛගව, ෙසගමො ආදීනගවො රාජන්ගතපුර්පගවසගන. ඉගම 
ගඛො, භික්ඛගව, ෙස ආදීනවා රාජන්ගතපුර්පගවසගන’’ති (අ. නි.
10.45; පාචි.497). 

තත්ථ ච පිතා වා පුත්තං පත්කථතීති පුත්තං මාගරතුමිච්ඡතීති අත්ගථො.

එගසව නගයො පුත්කතො පිතරං පත්කථතීති. හත්ථිසම්මද්දන්ති හත්ථීනං 
සම්මද්ගෙො සංසට්ගඨො එත්ථාති හත්ථිසම්මද්ෙං. එවං 

‘‘අස්සසම්මද්ද’’න්තිආදීසුපි. 

දසාොකරහීති– 

‘‘ආපත්තිනුක්ඛිත්තමනන්තරාය- 
පහුත්තතාගයොතථසඤ්ඤිතාච; 
ඡාගෙතුකාගමොඅථඡාෙනාති; 
ඡන්නාෙසඞ්ගගහරුණුග්ගමම්හීති.– 

ගහිගතහිෙසහිඅඞ්ගගහි. 
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660. දස ෙම්මපථා පුඤ්ඤාති පාණාතිපාතාගවරමණිආෙගයො ෙස

කුසලකම්මපථා. අපුඤ්ඤාපි තථා දසාති පාණාතිපාතාෙගයො ෙස 

අකුසලකම්මපථාව.ෙසොනවත්ථූනිවක්ඛති. දකසවරතනානිචාති – 

‘‘මුත්තාමණීගවළුරියාචසඞ්ඛා; 
සිලාපවාළංරජතඤ්චගහමං; 
ගලොහීතකඤ්චාපි මසාරගල්ලා; 
ෙස්ගසතිධීගරොරතනානිජඤ්ඤා’’ති.– 

නිද්දිට්ඨානිෙසරතනානි. 

662. මුනින්ගෙන අවන්දියා ෙස පුග්ගලා දීපිතාති ගයොජනා. කථං? 
‘‘ෙසයිගම, භික්ඛගව, අවන්දියා. පුගර උපසම්පන්ගනන පච්ඡා
උපසම්පන්ගනො අවන්දිගයො, අනුපසම්පන්ගනො අවන්දිගයො, 
නානාසංවාසගකො වුඩ්ඪතගරො අධම්මවාදී අවන්දිගයො, මාතුගාගමො
අවන්දිගයො, පණ්ඩගකො අවන්දිගයො, පාරිවාසිගකො අවන්දිගයො, 
මූලායපටිකස්සනාරගහො අවන්දිගයො, මානත්තාරගහො අවන්දිගයො, 
මානත්තචාරිගකො අවන්දිගයො, අබ්භානාරගහො අවන්දිගයො. ඉගම ගඛො, 
භික්ඛගව, ෙස අවන්දියා’’ති(චූළව.312). 

663-4. කසොසානිෙන්තිසුසාගන ඡඩ්ඩිතං. පාපණිෙන්තිආපණද්වාගර

ඡඩ්ඩිතං. උන්දූරක්ඛායිතන්ති උන්දූගරහි ඛායිතං පරිච්චත්තං පිගලොතිකං. 

ක ොඛායිතාදීසුපි එගසව නගයො. ථූපචීවරිෙන්ති බලිකම්මත්ථාය වම්මිගක

පරික්ඛිපිත්වා පරිච්චත්තවත්ථං. ආභිකසකියන්තිරාජූනං අභිගසකමණ්ඩගප 

පරිච්චත්තවත්ථං.  තපච්චා තඤ්චාතිසුසානගතමනුස්ගසහි පච්චාගන්ත්වා
නහායිත්වාඡඩ්ඩිතංපිගලොතිකං. 

665. සබ් නීලාදකයො වුත්තා, දස චීවරධාරණාති ‘‘සබ්බනීලකානි

චීවරානි ධාගරන්තීති වුත්තවගසන ෙසා’’ති (පරි. අට්ඨ. 330) කුරන්දියං 

වුත්තං. එත්ථ ඉමස්මිං ෙසගක සංකච්චිකාය වා උෙකසාටිකාය වා සද්ධිං
තිචීවරානිනාගමන අධිට්ඨිතානිනවචීවරානි‘‘ෙසචීවරධාරණා’’තිවුත්තානි.
යථාහ– ‘‘නවසු ක්පියචීවගරසුඋෙකසාටිකංවාසංකච්චිකංවාපක්ඛිපිත්වා
ෙසාතිවුත්ත’’න්ති (පරි.අට්ඨ.330). 

ෙසකකථාවණ්ණනා. 

666. පණ්ඩකාෙගයො එකාෙස අභබ්බපුග්ගලා පන උපසම්පාදිතාපි
අනුපසම්පන්නාගහොන්තීතිගයොජනා. 

667. ‘‘අක්පියා’’ති වුත්තා පත්තා එකාෙස භවන්තීති ගයොජනා. 

දාරක නපත්කතනාතිොරුමගයනපත්ගතන. රතනුබ්භවාතිරතනමයා දස 
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පත්තා එකාෙස භවන්තීති ගයොජනා. දාරක න චාති එත්ථ ච-සද්ගෙන
තම්බගලොහමයපත්තස්ස සඞ්ගගහො. යථාහ ‘‘එකාෙස පත්තාති 

තම්බගලොහමගයනවා ොරුමගයනවා සද්ධිං ෙසරතනමයා’’ති. ඉධ රතනං 
නාමමුත්තාදිෙසරතනං. 

668. අක්පියා පාදුකා එකාෙස ගහොන්තීති ගයොජනා. යථාහ ‘‘එකාෙස
පාදුකාති ෙස රතනමයා, එකා කට්ඨපාදුකා. 
තිණපාදුකමුඤ්ජපාදුකපබ්බජපාදුකාෙගයො පන කට්ඨපාදුකසඞ්ගහගමව
ගච්ඡන්තී’’ති. 

669-70. අතිඛුද්ෙකා අතිමහන්තාති ගයොජනා. ඛණ්ඩනිමිත්තකා

ඡායානිමිත්තකාති ගයොජනා.  හිට්කඨන සම්මතාති සීමාය බහි ඨිගතන
සම්මතා.නදියං, ජාතස්සගර, සමුද්ගෙ වාතථාසම්මතාතිගයොජනා.සීමාය
සම්භින්නාසීමායඅජ්ගඣොත්ථටාසීමාති ගයොජනා.ඉමාඑකාෙසඅසීමාගයො
සියුන්තිගයොජනා. 

671. එකාෙගසව පථවීක්පියා, එකාෙගසවපථවීඅක්පියාතිගයොජනා. 

තත්ථ එොදස ෙප්පියපථවී නාම සුද්ධපාසාණා, සුද්ධසක්ඛරා, 
සුද්ධකථලා, සුද්ධමරුම්බා, සුද්ධවාලුකා, ගයභුගයයනපාසාණා, 
ගයභුගයයනසක්ඛරා, ගයභුගයයනකථලා, ගයභුගයයනමරුම්බා, 
ගයභුගයයනවාලුකාති ඉමා ෙස ෙඩ්ඪාය පථවියා වා
චතුමාගසොවට්ඨකපංසුපුඤ්ගජන වා මත්තිකාපුඤ්ගජන වා සද්ධිං එකාෙස.
‘‘අ්පපංසුකා, අ්පමත්තිකා’’ති (පාචි. 86) අපරාපි පථවිගයො වුත්තා, තා
ගයභුගයයනපාසාණාදීසුපඤ්චසුගයවසඞ්ගහිතා. 

එොදස අෙප්පියපථවී නාම ‘‘සුද්ධපංසු සුද්ධමත්තිකා අ්පපාසාණා
අ්පසක්ඛරා අ්පකථලා අ්පමරුම්බා අ්පවාලුකා ගයභුගයයනපංසුකා
ගයභුගයයනමත්තිකා, අෙඩ්ඪාපිවුච්චතිජාතාපථවී.ගයොපි පංසුපුඤ්ගජොවා
මත්තිකාපුඤ්ගජො වා අතිගරකචාතුමාසං ඔවට්ගඨො, අයම්පි වුච්චති 
ජාතපථවී’’ති(පාචි.86) වුත්තාඑකාෙස. 

 ණ්ඨිො ෙප්පියාවුත්තා, එොදසචවීධොතිඑත්ථක්පියාගණ්ඨිකා
විධකා චඑකාෙසවුත්තාතිගයොජනා.ගතපන– 

‘‘ගවළුෙන්තවිසාණට්ඨි-කට්ඨලාඛාඵලාමයා; 
සඞ්ඛනාභිමයාසුත්ත-නළගලොහමයාපිච; 
විධාක්පන්තික්පියා, ගණ්ඨිගයොචාපිතම්මයා’’ති.– 

ඉමායගාථායසඞ්ගහිතාතිගවදිතබ්බා. 
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674-5. උක්ඛිත්තස්සානුවත්තිො භික්ඛුනී උභින්නං භික්ඛුභික්ඛුනීනං

වසා සඞ්ඝාදිගසගසසු අට්ඨ යාවතතියකාති ඉගම එකාෙස යාවතතියකාති 
පකාසිතාතිගයොජනා. 

676. නිස්සයස්ස පටි්පස්සද්ධිගයො දකසොව එකාෙගසව වුත්තාති 

ගයොජනා. ඡධාචරියකතොවුත්තාති– 

‘‘පක්කන්ගතපක්ඛසඞ්කන්ගත, විබ්භන්ගතචාපිනිස්සගයො; 
මරණාණත්තුපජ්ඣාය-සගමොධාගනහිසම්මතී’’ති.– 

ආචරියගතොඡධානිස්සයපටි්පස්සද්ධිගයොවුත්තා. උපජ්ඣායාතුපඤ්චධාති
තාසු උපජ්ඣායසගමොධානං විනා අවගසසාහි පඤ්චධා
උපජ්ඣායපටි්පස්සද්ධිගයොවුත්තාතිඉගමඑකාෙස. 

එකාෙසකකථාවණ්ණනා. 

677. කතරකසව ධුතඞ් ානීති පංසුකූලිකඞ්ගාදීනි ධුතඞ්ගානි ගතරගසව 
ගහොන්ති. 

පරමානි ච චුද්දසාති ‘‘ෙසාහපරමං අතිගරකචීවරං ධාගරතබ්බං, 
මාසපරමං ගතන භික්ඛුනා තං චීවරං නික්ඛිපිතබ්බං, සන්තරුත්තරපරමං
ගතන භික්ඛුනා තගතො චීවරං සාදිතබ්බං, ඡක්ඛත්තුපරමං තුණ්හීභූගතන 
උද්දිස්සඨාතබ්බං, නවං පනභික්ඛුනාසන්ථතංකාරාගපත්වා ඡබ්බස්සානි 
ධාගරතබ්බං ඡබ්බස්සපරමතා ධාගරතබ්බං, තිගයොජනපරමං සහත්ථා 
හරිතබ්බානි, ෙසාහපරමං අතිගරකපත්ගතො ධාගරතබ්ගබො, සත්තාහපරමං
සන්නිධිකාරකං පරිභුඤ්ජිතබ්බානි, ඡාරත්තපරමං ගතන භික්ඛුනා ගතන
චීවගරන වි්පවසිතබ්බං, චතුක්කංසපරමං, අඩ්ඪගතයයකංසපරමං, 
ද්වඞ්ගුලපබ්බපරමං ආොතබ්බං, අට්ඨඞ්ගුලපරමං මඤ්චපටිපාෙකං, 
අට්ඨඞ්ගුලපරමංෙන්තකට්ඨ’’න්තිඉතිඉමානි චුද්ෙසපරමානි. 

කසොෙකසව තු ‘‘ ාන’’න්ති පඤ්ඤත්තානීති ‘‘ජාන’’න්ති එවං වත්වා
පඤ්ඤත්තානි ගසොළස. ගත එවං ගවදිතබ්බා – ජානං සඞ්ඝිකං ලාභං
පරිණතං අත්තගනො පරිණාගමයය, ජානං පුබ්බුපගතං භික්ඛුං අනුපඛජ්ජ
ගසයයං ක්ගපයය, ජානං ස්පාණකං උෙකං තිණං වා මත්තිකං වා 
සිඤ්ගචයය වා සිඤ්චාගපයය වා, ජානං භික්ඛුනිපරිපාචිතං පිණ්ඩපාතං 
පරිභුඤ්ගජයය, ජානං ආසාෙනාගපක්ගඛො, භුත්තස්මිං පාචිත්තියං, ජානං
ස්පාණකං උෙකං පරිභුඤ්ගජයය, ජානං යථාධම්මං නිහටාධිකරණං පුන
කම්මාය උක්ගකොගටයය, ජානං දුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං පටිච්ඡාගෙයය, ජානං
ඌනවීසතිවස්සං පුග්ගලං උපසම්පාගෙයය, ජානං ගථයයසත්ගථන සද්ධිං
සංවිධාය එකද්ධානමග්ගං පටිපජ්ගජයය, ජානං තථාවාදිනා භික්ඛුනා
අකතානුධම්ගමන, ජානං තථානාසිතං සමණුද්ගෙසං, ජානං සඞ්ඝිකං ලාභං
පරිණතං පුග්ගලස්ස පරිණාගමයය, ජානං පාරාජිකං ධම්මං අජ්ඣාපන්නං 
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භික්ඛුනිං ගනවත්තනා පටිගචොගෙයය, ජානං ගචොරිං වජ්ඣං විදිතං
අනපගලොගකත්වා, ජානං සභික්ඛුකංආරාමංඅනාපුච්ඡාපවිගසයයාති. 

678. ඉධ ඉමස්මිං සාසගන කයො භික්ඛු අනුත්තරං සඋත්තරං 

උත්තරපකරගණන සහිතං සකලම්පි විනයවිනිච්ඡයං ජානාති, මහත්තකර 

අතිවිපුගල අනුත්තකර උත්තරවිරහිගත උත්තගම විනයනකය විනයාගගත
ආපත්තිඅනාපත්තිගරුකලහුකක්පියඅක්පියාදිවිනිච්ඡයකම්ගම. අථ වා 

විනයනකය විනයපිටගක පවත්තමාගනො කසො භික්ඛු නිරත්තකරො භවති 
පච්චත්ථිගකහිවත්තබ්බංඋත්තරං අතික්කමිත්වාඨිගතො, ගසට්ගඨොවාභවති, 

තස්ස ගචව පගරසඤ්ච සංසගයො න කාතබ්ගබොති ගයොජනා.  ානතීති
ගාථාබන්ධවගසනරස්ගසො. 

ඉතිඋත්තගරලීනත්ථපකාසනියා 

එකුත්තරනයකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ගසෙගමොචනකථාවණ්ණනා 

679. සුණතං සුණන්තානං භික්ඛූනං පටුභාවෙරා විනයවිනිච්ඡගය

පඤ්ඤාගකොසල්ලසාධිකා තගතොගයව වරා උත්තමා. 

කසදකමොචන ාථාකයොති අත්ථපච්චත්ථිකානං, සාසනපච්චත්ථිකානඤ්ච 
විස්සජ්ගජතුමසක්කුගණයයභාගවන චින්තයන්තස්ස ඛින්නසරීරා ගසගෙ

ගමොගචන්තීති කසදකමොචනා. අත්ථානුගතපඤ්හා උපාලිත්ගථගරන ඨපිතා 
පඤ්හගාථාගයො, ත්පටිබද්ධාවිස්සජ්ජනගාථාගයොචඉගතොපරංවක්ඛාමීති
ගයොජනා. 

681. ෙ න්ධං නාම අසීසං උරසි ජාතඅක්ඛිමුඛසරීරං. යථාහ – 
‘‘අසීසකං කබන්ධං, යස්ස උගර අක්ඛීනි ගචව මුඛඤ්ච ගහොතී’’ති (පරි.

අට්ඨ.479). මුකඛන කරණභූගතන. ෙත්වාතිගසවිත්වා. 

682. තස්ස භික්ඛුගනො ෙථං පාරාජිකෙො සියා පාරාජිකධම්ගමො කථං
සියා. 

684. කිඤ්චීතිපාෙංවාපාොරහංවාපරසන්තකං. පරඤ්ච නසමාදකපති
‘‘අමුකස්සඉත්ථන්නාමංභණ්ඩංඅවහරාහී’’තිපරංන ආණාගපයය. 

685. පරස්ස කිඤ්චි නාදියන්ගතොති සම්බන්ගධො. ආණත්තිඤ්චාති ච-
සද්ගෙනසංවිධානං, සඞ්ගකතඤ්චසඞ්ගණ්හාති. 

686.  රෙං භණ්ඩන්ති පාෙග්ඝනකභාගවන ගරුභණ්ඩං. 

‘‘පරික්ඛාර’’න්තිඑතස්ස විගසසනං. පරස්ස පරික්ඛාරන්තිපරසන්තකංයං
කිඤ්චිපරික්ඛාරං. 
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692. මනුස්සුත්තරිකෙ ධම්කමති උත්තරිමනුස්සධම්මවිසගය. ෙතිෙං

ෙත්වානාති ‘‘එවං නිසින්ගන එවං ඨිගත එවං ගමගන අත්ථං 

ආවිකගරොතී’’තිආදිං කත්වා. සම්භාවනාධිප්පාකයොති ‘‘අරහා’’ති ගගහත්වා

මහාසම්භාවනංකගරොතීති අධි්පාගයොහුත්වා. අතික්ෙමතිකචතිතථාකතං
කතිකං අතික්කමති ගච, තථාරූපං නිසජ්ජං වා ඨානං වා ගමනං වා

කගරොතීති අත්ගථො. චුකතොති තථාරූපං නිසජ්ජාදිං දිස්වා ගකනචි 
මනුස්සජාතිගකන ‘‘අරහා’’තිතඞ්ඛගණඤාගත ගසො පුග්ගගලො පාරාජිකං
ආපජ්ජති. 

693. එකවත්ථුකා කථංභගවයයන්තිගයොජනා. 

694. ඉත්ථියාති එකිස්සා ඉත්ථියා. පටිපජ් න්කතොති එකක්ඛගණ
අඤ්ගඤන පුරිගසන වුත්තසාසනං වත්වා, ඉමිනා ච ‘‘පටිග්ගණ්හාති, 
වීමංසතී’’තිඅඞ්ගද්වයස්සපුරිමසිද්ධතංදීගපතිඉමස්ස පච්චාහරණකතඤ්ච.
කායසංසග්ගං සමාපජ්ජිත්වා දුට්ඨුල්ලං වත්වා අත්තකාමපාරිචරියාය
වණ්ණංභණන්ගතො. 

695. යථාවුත්තං වත්තං අචරිත්වාති භගවතා වුත්තං පරිවාසාදිවත්තං 
අචරිත්වා. 

696. භික්ඛුනීහි අසාධාරණසික්ඛාපෙත්තා ආහ ‘‘නත්ථි 

සඞ්ඝාදිකසසතා’’ති. 

697. කයනකුද්කධොපසංසිකතොතිඑත්ථ‘‘නින්දිගතොචා’’තිගසගසො. 

698. තිත්ථියානං වණ්ණම්හි භඤ්ඤමාගන ගයො කුජ්ඣති, ගසො
ආරාධගකොති ගයොජනා, පරිගතොසිගතො පසංසිගතොති අධි්පාගයො.
තිත්ථියපුබ්ගබොඉමස්මිංසාසගනපබ්බජ්ජංලභිත්වා තිත්ථියානංවණ්ණස්මිං

භඤ්ඤමාගන සුත්වා සගච කු්පති අනත්තමනං කගරොති, ආරාධකෙො 
සඞ්ඝාරාධගකො සඞ්ඝං පරිගතොගසන්ගතො ගහොති, සම්බුද්ධස්ස වණ්ණස්මිං

භඤ්ඤමාගන යදි කුජ්ඣති, නින්දිගතොති ගයොජනා. එත්ථ සම්බුද්ධස්සාති
උපලක්ඛණං. 

701.  කහත්වාති පටිග්ගගහත්වා. 

751. ‘‘න රත්තචිත්කතො’’තිආදිනා පුරිමානං තිණ්ණං පාරාජිකානං 

වීතික්කමචිත්තු්පාෙමත්තස්සාපි අභාවං දීගපති. මරණායාති එත්ථ

‘‘මනුස්සජාතිකස්සා’’ති ඉෙං පාරාජිකපකරණගතොව ලබ්භති. තස්සාති

කිඤ්චිගෙන්තස්ස. තන්තිතථා දීයමානං. 
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752. ‘‘පරා කයො’’ති ඉෙං අභබ්බපුග්ගගලසු සඞ්ඝගභෙකස්ස
අන්ගතොගධත්තා වුත්තං. සලාකග්ගාගහනාපි සඞ්ඝං භින්ෙන්ගතො 
සඞ්ඝගභෙගකොවගහොති. 

753. අද්ධගයොජගන යං තිණ්ණං චීවරානං අඤ්ඤතරං එකං චීවරං 
නික්ඛිපිත්වානාති ගයොජනා. 

754. සු්පතිට්ඨිතනිගරොධසදිගස රුක්ඛමූලගක තිචීවරං නික්ඛිපිත්වා
අද්ධගයොජගනඅරුණං උට්ඨාගපන්තස්සාතිගයොජනා. 

755. කායිකා නානාවත්ථුකාගයො සම් හුලා ආපත්තිගයො අපුබ්බං
අචරිමං එකක්ඛගණකථංඵුගසතිගයොජනා. 

757. වාචසිකා න කායිකා නානාවත්ථුකාගයො සම්බහුලා ආපත්තිගයො
අපුබ්බංඅචරිමංඑකක්ඛගණකථංඵුගසති ගයොජනා. 

758. විනයනසත්කථතිවිනයපිටගක. තස්ස භික්ඛුස්ස. 

759. ‘‘ඉත්ථියා’’තිආදීසු සහත්ගථකරණවචනං. ඉත්ථියා වා පුරිගසන

වා පණ්ඩගකනවානිමිත්තගකගමථුනංන කසවන්කතො නපටිගසවන්ගතො 
ගමථුනපච්චයාචුගතොතිගයොජනා. 

760. කායසංසග්ගගොගයව ොයසංසග් තා, තං ආපන්නා. අට්ඨවත්ථුෙං

කඡජ් න්තිඑවංනාමකංපාරාජිකං. 

762. සමකයපිට්ඨිසඤ්ඤිකතතිගිම්හානංපච්ඡිමමාසස්සපඨමදිවසගතො
යාව ගහමන්තස්ස පඨමදිවගසො, එත්ථන්තගර සත්තමාසමත්ගත

පිට්ඨිසඤ්ඤිගත සමගය. ‘‘මාතුයාපි චා’’ති වත්තබ්ගබ ‘‘මාතරම්පි චා’’ති
වුත්තං. ගසොගයවවාපාගඨො. 

764. ‘‘අවස්සුතහත්ථකතො හි පිණ්ඩං  කහත්වා’’ති ඉමිනා

සඞ්ඝාදිගසසස්ස වත්ථුමාහ, ලසුණන්ති පාචිත්තියස්ස වත්ථුං, 

මනුස්සමංසන්ති ථුල්ලච්චයවත්ථුං, අෙප්පමඤ්ඤන්ති දුක්කටවත්ථුං. 

අෙප්පමඤ්ඤන්ති එත්ථ ‘‘මංස’’න්ති ගසගසො. ‘‘සබ්ගබ එකගතො’’ති 

පෙච්ගඡගෙො. එෙකතොති එත්ථ ‘‘මද්දිත්වා’’ති ගසගසො, අක්පියමංගසහි
සද්ධිං එකගතො මද්දිත්වා ඛාෙතීති අත්ගථො. සබ්බගමතං ‘‘ගගහත්වා, 

මද්දිත්වා, ඛාෙතී’’ති කිරියානං කම්මවචනං. මනුස්සමංසඤ්චාති එත්ථ ච-

සද්ගෙො පච්ගචකං ගයොගජතබ්ගබො ගහොති. තස්සාති භික්ඛුනියා. 
සඞ්ඝාදිගසසපාචිත්තියදුක්කටපාටිගෙසනීයථුල්ලච්චයානි එකක්ඛගණ
ගහොන්ති. 
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765. ‘‘පුග්ගගලො එගකො’’ති පෙච්ගඡගෙො. ද්කවපි ච පුණ්ණවස්සාති 

පරිපුණ්ණවීසතිවස්සා ච ද්ගවසාමගණරා. එොවකතසං පන ෙම්මවාචාති
ගතසං උභින්නං සාමගණරානං එගකන ආචරිගයන එකාව

උපසම්පෙකම්මවාචා කතා. එෙස්සාති එකස්සාපි සාමගණරස්ස. ෙම්මන්ති

උපසම්පෙකම්මං. න රූහකතති න සම්පජ්ජති, කිගමත්ථ කාරණං, වෙ
භද්ෙමුඛාතිඅධි්පාගයො. 

766. මහිද්ධිකෙසූති ද්වීසු සාමගණගරසු. සගච පන එගකො

ගකසග්ගමත්තම්පි ආොසක ො ආකාසට්ගඨොගහොති, ආකාසගතස්ගසව කතං

තං උපසම්පෙෙම්මං කනව රූහති ගනව සම්පජ්ජති, භූමිගතස්ස රූහතීති
ගයොජනා. 

767. ඉද්ධියා ආකාගස ඨිගතන සඞ්ගඝන භූමිගතස්ස සාමගණරස්ස
උපසම්පෙකම්මං න කාතබ්බං. යදි කගරොති, කු්පතීති ගයොජනා. ඉෙඤ්ච
සබ්බකම්මානං සාධාරණලක්ඛණං. යථාහ – ‘‘සඞ්ගඝනාපි ආකාගස 
නිසීදිත්වාභූමිගතස්සකම්මංනකාතබ්බං.සගචකගරොති, කු්පතී’’ති(පරි.
අට්ඨ. 481). 

768. වත්ථං ක්පකතඤ්ච න ගහොති, රත්තඤ්ච න ගහොති, 

ගකසකම්බලාදි අක්පියඤ්ච ගහොති, නිවත්ථස්ස පනාපත්ති තං පන
නිවත්ථස්සභික්ඛුගනොආපත්තිගහොති. අනාපත්තිකථංසියා, වෙභද්ෙමුඛාති
ගයොජනා. 

769. එත්ථ එතස්මිං අක්පියවත්ථුධාරගණ තන්නිමිත්තං. 
අච්ඡින්නචීවරස්ස භික්ඛුගනො අනාපත්ති සියාති ගයොජනා. 

‘‘කිඤ්චිපී’’තිආදිනා වුත්තගමවත්ථං සමත්ගථති. අස්ස අච්ඡින්නචීවරස්ස 
භික්ඛුස්ස අක්පියං නාම කිඤ්චිපි චීවරං න විජ්ජති, තස්මා අනාපත්තීති
අධි්පාගයො. 

770. කුකතොපි ච පුරිසස්ස හත්ථගතො ගභොජනස්ස කිඤ්චි න ගණ්හති, 

ගභොජනගතොකිඤ්චිපිසයම්පිකස්සචිපුරිසස්සන ගෙති, තථාපි  රෙංවජ් ං 

සඞ්ඝාදිගසසාපත්තිං උකපති ආපජ්ජති, තංකථමාපජ්ජති, ත්වං යදි විනගය

කුසගලො අසි, කම මය්හං වද එතං කාරණං කගථහීති ගයොජනා. හකවති
නිපාතමත්තං. 

771. යා පන භික්ඛුනී අඤ්ඤාය භික්ඛුනියා ‘‘ඉඞ්ඝ, අගයය, යං ගත
එගසො පුරිසපුග්ගගලො ගෙති ඛාෙනීයං වා’’තිආදිනා (පාචි. 705) 

සඞ්ඝාදිගසසමාතිකායවුත්තනගයන උගයයොජිතා අවස්සුතම්හා පුරිසපුග්ගලා

යං කිඤ්චි ගභොජනං ආදාය පටිග්ගගහත්වා සගච භුඤ්ජති, සා තථා

භුඤ්ජන්තීයායඋගයයොජිතාභුඤ්ජති, තස්සාඋගයයොජිකාය ධීරා විනයධරා

පණ්ඩිතා සඞ්ඝාදිකසසං ෙථයන්ති තස්සා උගයයොජිතාය
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ගභොජනපරිගයොසාගන උගයයොජිකාය සඞ්ඝාදිගසසං වෙන්තීති ගයොජනා.
යථාහ – ‘‘තස්සා හි ගභොජනපරිගයොසාගන උගයයොජිකාය සඞ්ඝාදිගසගසො 
ගහොතී’’ති(පරි.අට්ඨ.481). 

772. තංකථංයදි බුජ්ඣසි ජානාසි, සාධුකං බූ්රහි කගථහීතිගයොජනා. 

773. නිකසවිකතතිතායඋගයයොජිතායභික්ඛුනියාතස්සපුරිසපුග්ගලස්ස 
හත්ථගතො පටිග්ගහිගත තස්මිං ෙන්තගපොගන පරිභුත්ගත උගයයොජිකා
ලහුවජ්ජංආපජ්ජතීති අත්ගථො. 

775. ‘‘උක්ඛිත්තකෙො’’තිඉමිනාආපත්තිවජ්ජමාහ.යථාහ– ‘‘ගතනහි 
සද්ධිං විනයකම්මං නත්ථි, තස්මා ගසො සඞ්ඝාදිගසසං ආපජ්ජිත්වා
ඡාගෙන්ගතොවජ්ජං නඵුසතී’’ති. 

776. සප්පාණප්පාණ න්තිස්පාණගකචඅ්පාණගකචජාතං. කනව

 ඞ් මන්තිපාගෙහිභූමියංගනවචරන්තං. න විහඞ් මන්තිආකාගසපක්ඛං

පසාගරත්වා න චරන්තං. ද්වි න්ති ද්වීහි පච්චගයහි, ද්වික්ඛත්තුං වා

ජාතත්තා ද්විජං. ෙන්තන්තිමගනොහරං. අෙන්තන්තිඅමගනොහරං. 

777. ස්පාණගජො සද්ගෙො චිත්තගජො වුත්ගතො, අ්පාණගජො උතුගජො

සද්ගෙො වුත්ගතො, ගසො පන ද්වීකහව පච්චගයහි ජාතත්තා ‘‘ද්විගජො’’ති
මගතොති ගයොජනා. 

778. ‘‘විනකය’’තිආදිගාථාවණ්ණිතත්ථාගයව. 

ඉතිඋත්තගරලීනත්ථපකාසනියා 

ගසෙගමොචනකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සාධාරණාසාධාරණකථාවණ්ණනා 

779-80. සබ් සික්ඛාපදානන්ති උභගතොවිභඞ්ගාගතානං

සබ්බසික්ඛාපොනං. භික්ඛූහි භික්ඛුනීහීති උභයත්ථ සහත්ගථ කරණවචනං.
භික්ඛූහි භික්ඛුනීනඤ්ච, භික්ඛුනීහි භික්ඛූනඤ්චාති උභයත්ථ

අසාධාරණපඤ්ඤත්තඤ්ච, තථා භික්ඛූහි භික්ඛුනීනඤ්ච, භික්ඛුනීහි
භික්ඛූනඤ්චාති උභයත්ථසාධාරණසික්ඛාපෙඤ්චඅහංවක්ඛාමීතිගයොජනා. 

සමාහිතාති එකග්ගචිත්තා. තං මයා වුච්චමානං නිොනාදිනයං. සුණාථාති
ගසොතුජනංසක්කච්චසවගන නිගයොගජති. 

781. ‘‘නිදාන’’න්තිආදිගාථාවුත්තත්ථාව. 

782-3. ‘‘ෙතිකවසාලියා’’තිආදිපුච්ඡාගාථාඋත්තානත්ථාගයව. 
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786. ‘‘ෙස ගවසාලියා’’තිආදිවිස්සජ්ජනගාථානං ‘‘කමථුන’’න්තිආෙගයො 

නිද්ගෙසවගසන වුත්තා. විග් කහොති මනුස්සවිග්ගහං පාරාජිකං. 

චතුත්ථන්තිමවත්ථුෙන්ති උත්තරිමනුස්සධම්මපාරාජිකං. අතිකරෙචීවරන්ති

පඨමකථිනං. සුද්ධොෙකෙෙෙකලොමෙන්තිඑළකගලොමවග්ගගදුතියං. 

787. භූතන්ති පඨගම මුසාවාෙවග්ගග අට්ඨමං. පරම්පරඤ්කචවාති

පරම්පරගභොජනසික්ඛාපෙං. මුඛද්වාරන්ති චතුත්ගථ ගභොජනවග්ගග ෙසමං. 

භික්ඛුනීසු ච අක්කෙොකසොති භික්ඛුනිපාතිගමොක්ගඛ ඡට්ගඨ ආරාමවග්ගග 
දුතියං. 

788. ද්කව අනුද්ධංසනානීති අට්ඨමනවමසඞ්ඝාදිගසසා. චීවරස්ස 

පටිග් කහොතිචීවරවග්ගගපඤ්චමං. 

789. රූපියන්ති එළකගලොමවග්ගග අට්ඨමං. සුත්තවිඤ්ඤත්තීති

පත්තවග්ගග ඡට්ඨං. උජ්ඣාපනන්ති දුතිගය භූතගාමවග්ගග තතියං. 

පරිපාචිතපිණ්කඩොති තතිගය ඔවාෙවග්ගග නවමං. තකථව  ණකභො නන්ති
චතුත්ගථගභොජනවග්ගගදුතියං. 

790. විොකල කභො නඤ්කචවාති තත්ගථව සත්තමං. චාරිත්තන්ති

අගචලකවග්ගග පඤ්චගම ඡට්ඨං. න්හානන්ති සුරාපානවග්ගග ඡට්ගඨ

සත්තමං. ඌනවීසතිවස්සන්තිසත්තගමස්පාණකවග්ගග පඤ්චමං. දත්වා

සඞ්කඝනචීවරන්තිඅට්ඨගමසහධම්මිකවග්ගගනවමං. 

791. කවොසාසන්තීති දුතියං භික්ඛුපාටිගෙසනීයං. නච්චං වා ගීතං වාති

පඨගම ලසුණවග්ගග ෙසමං. චාරිෙද්වයන්ති චතුත්ගථ තුවට්ටවග්ගග

සත්තමට්ඨමානි. ඡන්දදාකනනාති අට්ඨගම කුමාරිභූතවග්ගග එකාෙසමං. 

‘‘ඡන්දදාකනතී’’තිවා පාගඨො.‘‘ඡන්ෙොනංඉතිඉගම’’තිපෙච්ගඡගෙො. 

792. කුටීතිඡට්ගඨොසඞ්ඝාදිගසගසො. කෙොසියන්ති නිස්සග්ගිගයසුදුතිගය

එළකගලොමවග්ගග පඨමං. කසයයන්ති මුසාවාෙවග්ගග පඤ්චමං. පථවීති

මුසාවාෙවග්ගග ෙසමං. භූත ාමෙන්ති භූතගාමවග්ගග දුතිගය පඨමං. 

සප්පාණෙඤ්චසිඤ්චන්තීතිභූතගාමවග්ගගෙසමං. 

800. ඡඌනානි තීකණව සතානීති ඡහි ඌනානි තීගණව සතානි, 

චතුනවුතාධිකානි ද්විසතානීතිඅත්ගථො. සමකචතසාති– 

‘‘වධගකගෙවෙත්තම්හි, ගචොගරඅඞ්ගුලිමාලගක; 
ධනපාගලරාහුගලච, සබ්බත්ථසමමානගසො’’ති. (මි.ප.6.6.5; ධ.
ප. අට්ඨ.1.16ගෙවෙත්තවත්ථු; ඉතිවු.අට්ඨ.100) – 
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වචනගතො සබ්ගබසු හිතාහිගතසු, ලාභාලාභාදීසු ච අට්ඨසු ගලොකධම්ගමසු
නිබ්බිකාරතායචසමානචිත්ගතනතථාගගතන. 

වුත්තාවකසසාති ගවසාලියාදීසුඡසුනගගරසුවුත්ගතහිඅවසිට්ඨානි. ඉකම

සබ්ක  ඉමානි සබ්බානි සික්ඛාපොනි සාවත්ථියං කතානි භවන්ති, 
පඤ්ඤත්තානිගහොන්තීතිඅත්ගථො. 

801. පාරාජිොනි චත්තාරීති ගවසාලියං වුත්තං 
ගමථුනමනුස්සවිග්ගහඋත්තරිමනුස්සධම්මං, රාජගගහ අදින්නාොනන්ති

චත්තාරි. සත්තසඞ්ඝාදිකසසොතිරාජගගහවුත්තාද්ගවඅනුද්ධංසනා, ද්ගව
ච ගභො, ආළවියං කුටිකාගරො, ගකොසම්බියං මහල්ලකවිහාගරො, 

ගෙොවචස්සන්තිසත්ත. නිස්සග්ගියානිඅට්කඨවාතිගවසාලියංඅතිගරකචීවරං, 
කාළකඑළකගලොමං, රාජගගහ චීවරපටිග්ගහණං, රූපියපටිග්ගහණං, 
සුත්තවිඤ්ඤත්ති, ආළවියං ගකොසියමිස්සකං, කපිලවත්ථුම්හි
එළකගලොමගධොවනං, ඌනපඤ්චබන්ධනන්තිඅට්ඨ. 

ද්වත්තිංකසව ච ඛුද්දොති ගවසාලියං භූතාගරොචනං, පරම්පරගභොජනං, 
අ්පටිග්ගහණං, අගචලකං, ‘‘යා පන භික්ඛුනී භික්ඛුං අක්ගකොගසයයා’’ති
පඤ්ච, රාජගගහ උජ්ඣාපනකං, භික්ඛුනිපරිපාචිතපිණ්ගඩො, ගණගභොජනං, 
විකාලගභොජනං, ‘‘ගයොපනභික්ඛුනිමන්තිගතො’’තිආදිච, ‘‘ඔගරනඩ්ඪමාසං
නහාගයයයා’’ති, ඌනවීසතිවස්සං, ‘‘සමග්ගගනසඞ්ගඝනචීවරං ෙත්වා’’ති
භික්ඛූනං අට්ඨ, භික්ඛුනීනං පන ‘‘නච්චං වා ගීතං වා’’තිආදි ච, ‘‘යා පන
භික්ඛුනී අන්ගතොවස්ස’’න්තිආදි ච, ‘‘යා පන භික්ඛුනී වස්සංවුත්ථා’’තිආදි
චාති ද්වයං, ‘‘යා පන භික්ඛුනී පාරිවාසිකඡන්ෙොගනනා’’තිආදි චාති
චත්තාරි, ආළවියං අනුපසම්පන්ගනන උත්තරි දිරත්තතිරත්තං, ‘‘පථවිං
ඛගණයයවා’’තිආදි, භූතගාමපාතබයතාය, ‘‘ජානංස්පාණකං උෙක’’න්ති
චත්තාරි, ගකොසම්බියං අඤ්ඤවාෙගක විගහසගක, යාවද්වාරගකොසා 
අග්ගළට්ඨපනාය, සුරාගමරයපාගන, අනාෙරිගය, ‘‘ගයො පනභික්ඛුභික්ඛූහි 
සහධම්මික’’න්තිආදි චාති පඤ්ච, කපිලවත්ථුම්හි ‘‘භික්ඛුනුපස්සයං 
ගන්ත්වා’’තිආදි, ‘‘අගිලාගනන භික්ඛුනාචාතුමාස’’න්තිආදි, ‘‘අට්ඨිමයංවා
ෙන්තමයං වා’’තිආදි තීණි භික්ඛූනං, භික්ඛුනීනං පන ‘‘උෙකසුද්ධිකං 
පනා’’තිආදි, ‘‘ඔවාොය වා’’තිආදීති ද්ගව, භග්ගගසු ‘‘අගිලාගනො 
විසිබ්බනාගපක්ගඛො’’තිආදිඑකන්තිඑතානිබාත්තිංගසවපාචිත්තියානි. 

802. ද්කව  ාර්හාති ‘‘භික්ඛුපගනවකුගලසූ’’තිආදි, ‘‘යානිගඛොපන

තානි ආරඤ්ඤකානී’’තිආදි චාති ද්ගව පාටිගෙසනීයා. තකයො කසඛාති
ගකොසම්බියං න සුරුසුරුකාරකං, භග්ගගසු න සාමිගසන හත්ගථන
පානීයථාලකං, න සසිත්ථකං පත්තගධොවනන්ති තීණි ගසඛියානි. 

ඡප්පඤ්ඤාකසව සික්ඛාපොනි පිණ්ඩිතානි ගවසාලියාදීසු ඡසු න කරසු 
පඤ්ඤත්තානිභවන්තීතිගයොජනා. 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 
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803. සත්තසු නගගරසුපඤ්ඤත්තානි එතානිසබ් ාකනව සික්ඛාපොනි
පන අඩ්ඪුඩ්ඪානි සතාගනව භවන්ති. සාවත්ථියං පඤ්ඤත්ගතහි 
චතුනවුතාධිකද්විසතසික්ඛාපගෙහි සද්ධිං ඡසු නගගරසු පඤ්ඤත්තානි
ඡපඤ්ඤාස සික්ඛාපොනිපඤ්ඤාසාධිකානිතීණිසතානිභවන්තීතිඅත්ගථො.

අඩ්ගඪනචතුත්ථංගයසං තානි අඩ්ඪුඩ්ඪානි. 

804-10. එවං නිොනවගසන නගරං ෙස්ගසත්වා ඉොනි
නිොනමඤ්ඤමගසගසත්වා උභගතොවිභඞ්ගාගතානං සබ්ගබසං සික්ඛාපොනං

ගකවලං පිණ්ඩවගසන ගණනං ෙස්ගසතුමාහ ‘‘සික්ඛාපදානි 

භික්ඛූන’’න්තිආදි. 

811. එවං සබ්බසික්ඛාපොනංනිොනඤ්චගණනඤ්ච ෙස්ගසත්වාඉොනි

අසාධාරණානි ෙස්ගසතුමාහ ‘‘ඡචත්තාලීසා’’තිආදි. භික්ඛූනං භික්ඛුනීහි
අසාධාරණභාවං මගහසිනාගමිතානිසික්ඛාපොනිඡචත්තාලීගසවගහොන්තීති
ගයොජනා.ඉමිනාඋද්ගෙසමාහ. 

814. ‘‘ඡ චසඞ්ඝාදිගසසා’’තිආදීහි ද්වීහිගාථාහිනිද්ගෙසං ෙස්ගසත්වා 

‘‘විස්සට්ඨී’’තිආදිනාපටිනිද්ගෙසමාහ. 

815. ‘‘නිස්සග්ගිගය ආදිවග්ගස්මි’’න්ති පෙච්ගඡගෙො. කධොවනන්ති 

අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා චීවරගධොවනං. පටිග් කහොති තස්සාගයව 
හත්ථගතොචීවරපටිග්ගහණං. 

816. ආරඤ්ඤන්තිඑකූනතිංසතිමංසික්ඛාපෙං. 

817. භික්ඛූනං, භික්ඛුනීනඤ්ච වුත්තානි සබ්බානි පාචිත්තියානි

ගණනාවසා අට්ඨාසීතිසතං භවන්තීති ගයොජනා. අට්ඨාසීතිසතන්ති 
භික්ඛුනිපාතිගමොක්ඛාගතං ඡසට්ඨිසතපාචිත්තියං වක්ඛමාගනහි

භික්ඛුනියගතහි බාවීසතිපාචිත්තිගයහිසද්ධිංඅට්ඨාසීතිසතංගහොති. තකතොති 
අට්ඨාසීතාධිකසතපාචිත්තියගතො නිද්ධාරිතානි එතානි ද්වාවීසති ඛුද්ෙකානි
භික්ඛූනං පාතිගමොක්ඛගකභවන්තීතිගයොජනා. 

818. භික්ඛුනිවග්ක ොති භික්ඛුනීනං ඔවාෙවග්ගගො. පරම්පරගභොජගන 

පඤ්ඤත්තංසික්ඛාපෙං පරම්පරකභො නං, පරම්පරගභොජගනනසහ වත්තතීති 

සපරම්පරකභො කනො. 

822. ‘‘එෙකතො පන පඤ්ඤත්තා’’තිආදි නිගමනං. භික්ඛුනීහි

අසාධාරණතං ගතා එකගතොව පඤ්ඤත්තා ඉකම ඉමානි සික්ඛාපොනි
පිණ්ඩිතානි ඡචත්තාලීසගහොන්තීතිගයොජනා. 
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823. මගහසිනා භික්ඛූහි අසාධාරණභාවං ගමිතානි භික්ඛුනීනං
සික්ඛාපොනිපරිපිණ්ඩිතානිසතං, තිංස චභවන්තීතිගයොජනා. 

824. එවං උද්දිට්ඨානං නිද්ගෙසමාහ ‘‘පාරාජිොනී’’තිආදිනා. 

පාරාජිොනි චත්තාරීති 
උබ්භජාණුමණ්ඩලිකවජ්ජපටිච්ඡාදිකඋක්ඛිත්තානුවත්තිකඅට්ඨවත්ථුකසඞ්
ඛාතානි චත්තාරිපාරාජිකානි. 

826. ද්වීහි ගාථාහි නිද්දිට්ඨානං පටිනිද්ගෙගසො ‘‘භික්ඛුනීනං තු 

සඞ්ඝාදිකසකසහී’’තිආදි. චතුන්නං පාරාජිකානං උද්ගෙසවගසගනව

පාකටත්තා පටිනිද්ගෙගස අග්ගහණං. ආදිකතො ඡාති උස්සයවාදිකාෙගයො ඡ 

සඞ්ඝාදිගසසා. ‘‘ආදිකතො’’තිඉෙං‘‘යාවතතියකා’’තිඉමිනාපි ගයොගජතබ්බං, 
අට්ඨසුයාවතතියගකසුපුරිමානිචත්තාරිසික්ඛාපොනීතිවුත්තං ගහොති. 

827. සත්තඤ්ඤදත්ථිොදීනීති ආදි-සද්ගෙන අඤ්ඤෙත්ථිකසික්ඛාපෙගතො
පච්ඡිමානි චත්තාරි, පුරිමානි ‘‘අඤ්ඤං විඤ්ඤාගපයය, අඤ්ඤං

ගචතාගපයයා’’ති ද්ගව ච ගහිතානි. පත්කතො කචවාති පඨමං

පත්තසන්නිචයසික්ඛාපෙමාහ. දුතියවග්ගග පුරිමසික්ඛාපෙද්වයං ‘‘ රං

ලහු’’න්තිඉමිනාගහිතං. 

828. ඉධ භික්ඛුනිපාතිගමොක්ගඛ එතානි පන ද්වාෙගසව නිස්සග්ගියානි
සත්ථාරාභික්ඛුනීනංවගසනඑකගතොපඤ්ඤත්තානීතිගයොජනා. 

829-30. ‘‘සබ්ක ව ණනාවසා’’තිආදිනිගමනං.භික්ඛූහිඅසාධාරණතං
ගතා භික්ඛුනීනංඑකගතොපඤ්ඤත්තාසතං, තිංසභවන්තීතිගයොජනා. 

831-3. ‘‘අසාධාරණා උභින්න’’න්ති පෙච්ගඡගෙො. උභින්නං
අසාධාරණසික්ඛාපොනි සතඤ්ච සත්තති ච ඡ ච භවන්ති. එවමුද්දිට්ඨානං

නිද්ගෙගසො ‘‘පාරාජිොනි චත්තාරී’’තිආදි.භික්ඛූහිඅසාධාරණානිභික්ඛුනීනං 

චත්තාරි පාරාජිොනි. දසච්ඡ චාති භික්ඛූහි අසාධාරණානි භික්ඛුනීනං
සඞ්ඝාදිගසසා ෙස, භික්ඛුනීහි අසාධාරණානි භික්ඛූනං විස්සට්ඨිආදිකා
සඞ්ඝාදිගසසාඡචාති සඞ්ඝාදිගසසාගසොළස. 

අනියතාදුකවකචවාතිභික්ඛුනීහි අසාධාරණානිභික්ඛූනංඅනියතාද්ගව

ච. නිස්සග් ා චතුවීසතීතිභික්ඛුනීහිඅසාධාරණානිභික්ඛූනංද්වාෙස, භික්ඛූහි

අසාධාරණානි භික්ඛුනීනං ද්වාෙසාති එවං නිස්සග්ගියා චතුවීසති ච. සතං 

අට්ඨාරස ඛුද්දොති භික්ඛුනීහි අසාධාරණානි භික්ඛූනං බාවීසති, භික්ඛූහි 
අසාධාරණානි භික්ඛුනීනං ඡන්නවුතීති අට්ඨාරසාධිකසතං ඛුද්ෙකානි ච. 

එත්ථාතිඉමස්මිංඅසාධාරණසඞ්ගගහ. 
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ද්වාදකසව ච  ාර්හාති භික්ඛුනීහි අසාධාරණානි භික්ඛූනං චත්තාරි, 
භික්ඛූහි අසාධාරණානි භික්ඛුනීනං අට්ඨාති එගත පාටිගෙසනීයා චාති ඉගම
ඡසත්තතිඅධිකානිසතසික්ඛාපොනිඋභින්නම්පිඅසාධාරණානීති ගයොජනා. 

834. උභින්නම්පි සාධාරණානි සත්ථුනා පඤ්ඤත්තානි සික්ඛාපොනි
සතඤ්චසත්තතිච චත්තාරිචභවන්තීතිපකාසිතාතිගයොජනා. 

835-6. පාරාජිොනි චත්තාරීති 
ගමථුනඅදින්නාොනමනුස්සවිග්ගහඋත්තරිමනුස්සධම්මපාරාජිකානි චත්තාරි

ච. සත්ත සඞ්ඝාදිකසසොති සඤ්චරිත්තඅමූලකඅඤ්ඤභාගියා, චත්තාගරො 

යාවතතියකා චාති සඞ්ඝාදිගසසා සත්ත ච. අට්ඨාරස ච නිස්සග් ාති
නිස්සග්ගිගයසු පඨගම චීවරවග්ගග 
ගධොවනපටිග්ගහණසික්ඛාපෙද්වයවජ්ජිතානි අට්ඨ, එළකගලොමවග්ගග 
අට්ඨමනවමෙසමානීති තගයො, පත්තවග්ගග
පඨමපත්තවස්සිකසාටිකආරඤ්ඤකසික්ඛාපෙත්තයස්ස වජ්ජිතානි සත්ත

චාති ඉමානිඅට්ඨාරස නිස්සග්ගියසික්ඛාපොනිච. සමසත්තතිඛුද්දොති– 

‘‘සබ්ගබොභික්ඛුනිවග්ගගොපි…ගප.… ද්වාවීසතිභවන්තිහී’’ති. (උ.
වි.818-821) – 

වුත්තා භික්ඛූනං භික්ඛුනීහි අසාධාරණාති ඉගමහි බාවීසතිපාචිත්තිගයහි
වජ්ජිතානි අවගසසානි සත්තති පාචිත්තියානි ච උභයසාධාරණවගසන 

පඤ්ඤත්තානි. පඤ්චසත්තති ගසඛියාපි චාති උභින්නං භික්ඛුභික්ඛුනීනං 

සමසික්ඛතා සාධාරණසික්ඛාපොනි සබ්බගසො සතං, සත්තති, චත්තාරි ච
ගහොන්තීතිගයොජනා. 

ඉතිඋත්තගරලීනත්ථපකාසනියා 

සාධාරණාසාධාරණකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ලක්ඛණකථාවණ්ණනා 

837. ඉකතොති සාධාරණාසාධාරණකථාය පරං. සබ්  න්ති 

සබ්බසික්ඛාපෙසාධාරණං. වදකතො කමති වෙගතො මම වචනං. නික ොධථාති
නිසාගමථ, එකග්ගචිත්තාහුත්වාසක්කච්චංසුණාථාති අත්ගථො. 

838-9. ‘‘විපත්ති ආපත්ති අනාපත්තී’’ති පෙච්ගඡගෙො. ‘‘ආණත්ති

අඞ්ග’’න්ති පෙච්ගඡගෙො. වජ් ෙම්මපකභදෙන්ති වජ්ජපගභෙකං

කම්මපගභෙකං. තිෙද්වයන්තිකුසලත්තිකගවෙනාත්තිකද්වයං. සබ් ත්ථාති 

ඉදං පන සත්තරසවිධසබ්බසාධාරණලක්ඛණං. සබ් ත්ථ සබ්ගබසු 
සික්ඛාපගෙසු. 
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840. ඉධ ඉමස්මිංසත්තරසවිගධයංලක්ඛණංපුබ්ගබවුත්තනයං, යඤ්ච 

උත්තානං, තං සබ්බං වජ්ගජත්වා අත්ථක ොතනං අත්ථ්පකාසනං 
කරිස්සාමීතිගයොජනා. 

841. නිොනං නාම රාජගහාදිසික්ඛාපෙපඤ්ඤත්තිට්ඨානභූතානි සත්ත
නගරානි, තං පුබ්ගබ ෙස්සිතන්ති අවසිට්ඨානි ෙස්ගසතුමාහ 

‘‘පුග් කලො’’තිආදි. පුග් කලො නාම කතගමො? යං යං භික්ඛුනිං, භික්ඛුඤ්ච

ආරබ්භ සික්ඛාපෙං පඤ්ඤත්තං, අයං භික්ඛුනී ච භික්ඛු ච
සික්ඛාපෙපඤ්ඤත්තියාආදිකම්මිගකො පුග්ගගලොතිවුච්චතීතිගයොජනා. 

842. ධනියාදකයොති ආදි-සද්ගෙන සම්බහුලා භික්ඛූ, වග්ගුමුොතීරියා
භික්ඛූ, ගසයයසගකො, උොයී, ආළවකා භික්ඛූ, ඡන්ගනො, ගමත්තියභූමජකා, 
ගෙවෙත්ගතො, අස්සජිපුනබ්බසුකා භික්ඛූ, ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ, උපනන්ගෙො
සකයපුත්ගතො, අඤ්ඤතගරො භික්ඛු, හත්ථගකො සකයපුත්ගතො, අනුරුද්ගධො, 
සත්තරසවග්ගියා භික්ඛූ, චූළපන්ථගකො, ගබලට්ඨසීගසො, ආයස්මා
ආනන්ගෙො, සාගතත්ගථගරො, අරිට්ගඨො භික්ඛු, ආයස්මා ආනන්ගෙොති ඉගම
එකවීසතිසඞ්ගහිතා. 

843. ථුල්ලනන්දාදකයොති ආදි-සද්ගෙන සුන්ෙරීනන්ො, ඡබ්බග්ගියා
භික්ඛුනිගයො, අඤ්ඤතරාභික්ඛුනී, චණ්ඩකාළී, සම්බහුලාභික්ඛුනිගයො, ද්ගව

භික්ඛුනිගයොතිඡයිගමසඞ්ගහිතා. සබ්ක තිඋභයපාතිගමොක්ගඛආදිකම්මිකා
සබ්ගබපුග්ගලා. 

844. වත්ථූති වත්ථු නාම සුදින්නාදිගනො තස්ස තස්ගසව පුග්ගලස්ස

ගමථුනාදිකස්ස ච වත්ථුකනො සබ්බ්පකාගරන අජ්ඣාචාකරො වීතික්කගමො
පවුච්චතීති ගයොජනා. 

845-6. ගකවලා මූලභූතාපඤ්ඤත්ති.අනුචඅනු්පන්ගනොචසබ්බත්ථ

ච පගෙගසො ච අන්වනුප්පන්නසබ් ත්ථපකදසා, ගතගයව පොනි 

අන්වනුප්පන්නසබ් ත්ථපකදසපදානි, තානිපුබ්බකානියාසං පඤ්ඤත්තීනං

තා අන්වනුප්පන්නසබ් ත්ථපකදසපදපුබ්බිො. තගථව සා පඤ්ඤත්තීති
ගයොජනා. අනුපඤ්ඤත්ති අනු්පන්නපඤ්ඤත්ති සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති
පගෙසපඤ්ඤත්තිගහොති.එකගතොඋභගතො පුබ්බාකගථව සා පඤ්ඤත්තීති

ගයොජනා.එකගතොපෙංඋභගතොපෙඤ්චපුබ්බමස්සාති එෙකතොඋභකතොපුබ් ා, 
එකගතොපඤ්ඤත්තිඋභගතොපඤ්ඤත්තීතිවුත්තං ගහොති. 

847. තත්ථ නවධාසුපඤ්ඤත්තීසු.පඤ්ඤත්තිනාමකතමාතිආහ ‘‘කයො

කමථුන’’න්තිආදි. ‘‘ගයොභික්ඛුගමථුනංධම්මං පටිගසගවයයා’’තිච ‘‘ගයො
භික්ඛු අදින්නං ආදිගයයයා’’ති ච එවමාදිකා සික්ඛාපෙස්ස මූලභූතා 

පඤ්ඤත්ති ගහොතීතිගයොජනා. 
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848. ඉච්කචවමාදිොති ආදි-සද්ගෙන ‘‘සික්ඛං අපච්චක්ඛාය දුබ්බලයං
අනාවිකත්වා’’ති ච‘‘ගාමාවාඅරඤ්ඤාවා’’තිචඑවමාදීනංසඞ්ගගහො. 

849. වජ්ජගක අනු්පන්ගනගයව පඤ්ඤත්තා අනු්පන්නපඤ්ඤත්ති, 

සා අනු්පන්නපඤ්ඤත්ති. 

850-1. ගුණඞ්ගුණුපාහනසික්ඛාපගෙන සහ චම්මත්ථරණසික්ඛාපෙඤ්ච 

ධුවන්හානං ධුවනහානසික්ඛාපෙං, පඤ්චවග්ගගන 

උපසම්පාෙනසික්ඛාපෙඤ්චාති එසා චතුබ්බිධා පඤ්ඤත්ති පගෙසපඤ්ඤත්ති

නාමාති වුත්තාති ගයොජනා. මජ්ඣිමකදසස්මිංකයව කහොතීති

මජ්ඣිමගෙසස්මිංගයව ආපත්තිකරා ගහොති. න අඤ්ඤකතොති න අඤ්ඤත්ර
පච්චන්තිගමසුජනපගෙසුගෙසන්තගරඨාගන. 

852. ඉකතොති චතුබ්බිධපගෙසපඤ්ඤත්තිගතො. එත්ථාති ඉමස්මිං

පඤ්ඤත්තිගභගෙ. සාධාරණදුොදිෙන්ති සාධාරණපඤ්ඤත්ති
අසාධාරණපඤ්ඤත්ති, එකගතොපඤ්ඤත්ති උභගතොපඤ්ඤත්තීති දුකද්වයං. 

අත්ථකතො එෙකමවාති අත්ථගතො අඤ්ඤමඤ්ඤසමානගමව.
විපත්තාපත්තානාපත්තිවිනිච්ඡගයො විත්ථාරිගතොති ඉධ න ෙස්සිගතො. අයං

පගනත්ථ සඞ්ගඛගපො – විපත්තීති සීලආචාරදිට්ඨිආජීවවිපත්තීනං 

අඤ්ඤතරා. ආපත්තීති පුබ්බපගයොගාදිවගසන ආපත්තිගභගෙො. අනාපත්තීති
අජානනාදිවගසනඅනාපත්ති. 

853. ආපත්ති පන සාණත්තිකාපි ගහොති, අනාණත්තිකාපි ගහොතීති

ගයොජනා. ‘‘ආණත්තීතිච නාකමසාආණාපනා’’තිඉමිනාආණත්ති-සද්ෙස්ස
සභාවසාධාරණත්තාතිඉධාහ. 

854. සබ්බසික්ඛාපගෙසුපි සබ්බාසං ආපත්තීනං සබ්ගබො පන
අඞ්ගගභගෙොපිවිභාවිනාඤාතබ්ගබොති ගයොජනා. 

856. ‘‘සා ච අක්රියසමුට්ඨානා’’ති පෙච්ගඡගෙො. කාගයන, වාචාය වා
ෙසාහබ්භන්තගර අතිගරකචීවරස්ස අනධිට්ඨාගනන නිස්සග්ගියපාචිත්තියං

ගහොතීති ‘‘පඨකමෙථිකන වියා’’තිඋොහරණංකතං. 

857. ක්රියාක්රියකතො කහොතීතිකිරියගතො ච අකිරියගතො ච ගහොති. තත්ථ 

උොහරණමාහ ‘‘චීවරග් හකණ වියා’’ති. අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා

හත්ථගතො චීවරග්ගහණං ක්රියා, පාරිවත්තකස්ස අොනං අක්රියාති එවං
කිරියායගචවඅකිරියායචඉමංආපජ්ජති. 

858. සියාපනෙකරොන්තස්සඅෙකරොන්තස්සාතියාපනආපත්තිසියා 
කගරොන්තස්ස, සියා අකගරොන්තස්ස ගහොති, අයං සියා කිරියගතො, සියා

අකිරියගතො සමුට්ඨාති. සියාති ච කොචි-සද්ෙත්ගථ නිපාගතො.
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අගත්රොොහරණමාහ ‘‘රූපිකයොග් හකණ වියා’’ති. රූපියස්ස උග්ගහගණ, 
උග්ගණ්හාපගන සියා කොචි කිරියගතො සමුට්ඨාති, උපනික්ඛිත්තස්ස
සාදියගන කායවාචාහි කාතබ්බස්ස අකරගණන කොචි අකගරොන්තස්ස
ගහොතීති. 

859. යා කගරොගතො අකුබ්බගතො, කොචි කගරොන්තස්ස ච ගහොති, සා
ආපත්ති සියා කිරියාකිරියගතො, සියා කිරියගතොපි ච ගහොතීති ගයොජනා.
‘‘කුටිකාරාපත්ති වියා’’ති වත්තබ්බං. සා හි වත්ථුං ගෙසාගපත්වා
පමාණාතික්කන්තං කගරොගතො කිරියගතො සමුට්ඨාති, අගෙසාගපත්වා
පමාණාතික්කන්තං, පමාණයුත්තං වා කගරොගතො කිරියාකිරියගතො 
සමුට්ඨාති. 

861. යකතො ආපත්තිගතො. අයං ආපත්ති. සඤ්ඤාය කරණභූතාය

විගමොක්ගඛො එතායාති සඤ්ඤාවිකමොක්ඛා. එත්ථ ච වීතික්කමසඤ්ඤා
අවිජ්ජමානාපි ආපත්තියා විමුච්චනස්ස සාධකතමට්ගඨන ගහිතා. යථා 
වුට්ඨියාඅභාගවනජාතංදුබ්භික්ඛං‘‘වුට්ඨිකත’’න්තිවුච්චති, එවංසම්පෙමිෙං 

ගවදිතබ්බං. අයං සචිත්තකාපත්ති. 

862-4. ඉතරා පන අචිත්තකාපත්ති. වීතික්කමසඤ්ඤාය අභාගවන

නත්ථි විගමොක්ගඛො එතායාති කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛා. සුචිත්කතන 
සවාසනකිගලස්පහාගනන, සකලගලොකියගලොකුත්තරකුසලසම්පගයොගගන 

ච සුන්ෙරචිත්ගතන භගවතා පොසිතා සබ් ාව ආපත්ති චිත්තස්ස වගසන

දුවිධා සියුන්ති ගයොජනා. සචිත්තෙසමුට්ඨානවකසන පනාති

සචිත්තකසමුට්ඨානවගසගනව.සචිත්තකමිස්සකවිවජ්ජනත්ථාය පන-සද්ගෙො
එවකාරත්ගථොවුත්ගතො. 

යා සචිත්තගකහි වා අචිත්තකමිස්සකසමුට්ඨානවගසන වා සමුට්ඨාති, 
අයංඅචිත්තකා. 

865. සුවිජ්ක නාති ගසොභමානාහි තීහි විජ්ජාහි වා අට්ඨහි වා විජ්ජාහි 

සමන්නාගතත්තා සුවිජ්ගජන. අනවජ්ක නාති
සවාසනකිගලසාවජ්ජරහිතත්තා අනවජ්ගජන භගවතා. 

කලොෙපණ්ණත්තිවජ් කතො ගලොකපණ්ණත්තිවජ්ජවගසන සබ්බාව
ආපත්තිගයොවජ්ජවගසනදුවිධාදුකාවුත්තාති ගයොජනා. 

866. යස්සා සචිත්තකෙ පක්කඛ, චිත්තං අකුසලං සියාති යස්සා 
සචිත්තකාචිත්තකසමුට්ඨානාය අචිත්තකාය සුරාපානාදිආපත්තියා 
සචිත්තකසමුට්ඨානපක්ගඛ චිත්තං අකුසලගමව ගහොති, අයං ගලොකවජ්ජා
නාමාති අත්ගථො. යස්සා පන සචිත්තකසමුට්ඨානාය
පඨමපාරාජිකාදිආපත්තියා චිත්තං අකුසලගමව ගහොති, තස්සා
ගලොකවජ්ජතාය වත්තබ්බගමව නත්ථි. අචිත්තකාපි වා ආපත්ති
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සචිත්තකපක්ගඛ කුසලචිත්ගත සති ගලොකවජ්ජතාය සිද්ධාය
අචිත්තකපක්ගඛපිගලොකවජ්ගජොගහොති, කිමඞ්ගං පනඅකුසලචිත්ගතගනව
ආපජ්ජිතබ්බායආපත්තියාගලොකවජ්ජතාතිසාවිසුංනවුත්තා. 

යස්මා පනපණ්ණත්තිවජ්ජාය වත්ථුවීතික්කමවජ්ජා සියාකුසලං, සියා
අබයාකතං, තස්මා තස්සා සචිත්තකපක්ගඛ චිත්තං කුසලගමවාති අයං

නියගමො නත්ථීති ආහ ‘‘කසසා පණ්ණත්තිවජ් ො’’ති. 

‘‘පණ්ණත්තිවජ් ො’’ති ඉමිනා ච ලක්ඛගණන වත්ථුවිජානනචිත්ගතන 
සචිත්තකපක්ගඛචිත්තංසියාකුසලං, සියාඅකුසලං, සියාඅබයාකතං, තස්මා
තස්සා සචිත්තකපක්ගඛචිත්තංඅකුසලගමවාතිඅයංනියගමොනත්ථීතිආහ. 

867. කායද්වාගරනආපජ්ජිතබ්බා ොයෙම්මං. උභයත්ථ ආපජ්ජිතබ්බා 

තදුභයං කායකම්මං වචීකම්මං. මගනොද්වාගර ආපත්ති නාම නත්ථීති
මගනොකම්මං න වුත්තං. ‘‘මගනොද්වාගර ආපත්ති නාම නත්ථීති ච ඉෙං
ගයභුයයවගසන වුත්තං උපනික්ඛිත්තසාදියනාදීසු මගනොද්වාගරපි 
ආපත්තිසම්භවගතො’’තිආචරියා. 

868-9. කුසලාදිතිෙද්වයන්ති කුසලත්තිකඤ්ගචව ගවෙනාත්තිකඤ්ච.
ආපත්තිං ආපජ්ජන්ගතො කුසලාකුසලචිත්ගතො, තථා අබයාකතචිත්ගතො වා 
හුත්වාආපජ්ජතීතිගයොජනා. 

දුක්ඛාදිසංයුකතොති ආදි-සද්ගෙන උගපක්ඛාගවෙනාසමඞ්ගිගනො
සඞ්ගගහො. එවං සන්ගතපි සබ්බසික්ඛාපගෙසු අකුසලචිත්තවගසන එකං
චිත්තං, කුසලාබයාකතවගසන ද්ගව චිත්තානි, සබ්ගබසං වගසන තීණි
චිත්තානි. දුක්ඛගවෙනාවගසන එකා ගවෙනා, සුඛඋගපක්ඛාවගසන ද්ගව, 
සබ්බාසංවගසන තිස්ගසොගවෙනාතිඅයගමවගභගෙොලබ්භති, නඅඤ්ගඤො 
ගභගෙො. 

කුසලත්තිකං සගචපි ගහිතං, න පන සබ්ගබසගමව චිත්තානං වගසන 
ලබ්භති, අථ ගඛො ආපත්තිසමුට්ඨාපකානං බාත්තිංසචිත්තානගමව වගසන
ලබ්භති. බාත්තිංගසව හි චිත්තානි ආපත්තිසමුට්ඨාපකානි. ද්වාෙස
අකුසලානි, අට්ඨ කාමාවචරකුසලානි, ෙස කාමාවචරකිරියචිත්තානි, 
කුසලගතො, කිරියගතො ච ද්ගව අභිඤ්ඤාචිත්තානි චාති එවං
බාත්තිංසචිත්ගතහි සමුට්ඨිතාපිආපත්ති අකුසලා වා ගහොති අබයාකතා වා, 

නත්ථි ආපත්ති කුසලං. යථාහ සමථක්ඛන්ධකෙ ‘‘ආපත්තාධිකරණං සියා
අකුසලංසියාඅබයාකතං, නත්ථිආපත්තාධිකරණංකුසල’’න්ති(චූළව.222; 
පරි. 303). අයං පන පාගඨො පණ්ණත්තිවජ්ජංගයව සන්ධාය වුත්ගතො, න
ගලොකවජ්ජං. යස්මිඤ්හි පථවිඛණනභූතගාමපාතබයතාදිගක
ආපත්තාධිකරගණ කුසලචිත්තං අඞ්ගං ගහොති, තස්මිඤ්ච සති න සක්කා
වත්තුං ‘‘නත්ථි ආපත්තාධිකරණං කුසල’’න්ති. තස්මා නයිෙං 
අඞ්ගපගහොනකචිත්තං සන්ධාය වුත්තං. යං තාව ආපත්තාධිකරණං



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 

715 
පටුන 

ගලොකවජ්ජං, තං එකන්තගතො අකුසලගමව. තත්ථ ‘‘සියා අකුසල’’න්ති
වික්ගපො නත්ථි. යං පන පණ්ණත්තිවජ්ජං, තං යස්මා සඤ්චිච්ච ‘‘ඉමං
ආපත්තිංවීතික්කමාමී’’තිවීතික්කමන්තස්ගසවඅකුසලං ගහොති, අසඤ්චිච්ච
පන කිඤ්චි අජානන්තස්ස සහගසයයාදිවගසන ආපජ්ජනගතො අබයාකතං
ගහොති, තස්මාතත්ථසඤ්චිච්චාසඤ්චිච්චවගසනඉමංවික්පභාවං සන්ධාය
ඉෙං වුත්තං ‘‘ආපත්තාධිකරණං සියා අකුසලං සියා අබයාකතං, නත්ථි 
ආපත්තාධිකරණංකුසල’’න්ති.සගචපන‘‘යංකුසලචිත්ගතොආපජ්ජති, ඉෙං
වුච්චති ආපත්තාධිකරණං කුසල’’න්ති වගෙයය, අචිත්තකානං 
එළකගලොමපෙගසොධම්මාදිසමුට්ඨානානම්පිකුසලචිත්තංආපජ්ගජයය, නච
තත්ථ විජ්ජමානම්පි කුසලචිත්තං ආපත්තියා අඞ්ගං, 
කායවචීවිඤ්ඤත්තිවගසන පන චලිතපවත්තානං කායවාචානං
අඤ්ඤතරගමවඅඞ්ගං, තඤ්චරූපක්ඛන්ධපරියාපන්නත්තා අබයාකතන්ති. 

870. ඉදංතුලක්ඛණන්තිඉෙංනිොනාදිසාධාරණවිනිච්ඡයලක්ඛණං. 

871. ‘‘තර’’න්තිආදිගාථා පුබ්ගබ වුත්තත්ථාව. අයං පන විගසගසො – 
තත්ථ ‘‘ද්වයඞ්කුර’’න්ති වුත්තං, ඉධ ‘‘චතුස්සිඛ’’න්ති. තත්ථ
‘‘ද්වයඞ්කුර’’න්ති ගලොකවජ්ජපණ්ණත්තිවජ්ජානං ගහණං, ඉධ 

චතුස්සිඛන්ති චතුන්නං විපත්තීනං. චත්තාගරො සීඛා අඞ්කුරා එතස්සාති
විග්ගගහො. තත්ථවිපත්ති ‘‘සත්තඵල’’න්තිසත්තඵගලසු අන්ගතොගධා, ඉධ 
විපත්තිට්ඨාගනවජ්ජංගගහත්වාසත්තඵලානි. 

872. අනුත්තරතං  තං අත්තනා උත්තරස්ස උත්තමස්ස කස්සචි 

අවිජ්ජමානත්තා ඉමං උත්තරං උත්තරං නාම පකරණං කයො 

ගථරනවමජ්ඣිගමසු අඤ්ඤතගරො පරියාපුණාති පාඨස්ස

පගුණවාචුග්ගතකරගණන අධීයති, පරිපුච්ඡති අත්ථඤ්ච අත්ථවණ්ණනං
සුත්වා සක්කච්චං උග්ගගහත්වා මනසා ගපක්ඛිත්වා පඤ්ඤාය 

සු්පටිවිජ්ඣිත්වා ධාගරති, ගසො ච භික්ඛු ච-සද්ගෙන එවගමව 

විනයවිනිච්ඡගය ගයො භික්ඛු යුත්ගතො, ගසො ච ොයවාචවිනකය 

කායවාචාවීතික්කමානං විනයගන සංවරගණ විනකය විනයපිටගක 

අනුත්තරතං උපයාති අත්තගනො උත්තරිතරස්ස අවිජ්ජමානතං උපගච්ඡති.

එත්ථ කාරණමාහ ‘‘උත්තරකතො’’ති, පගුණවාචුග්ගතකරගණන අධීගතන
අත්ථවණ්ණනං සුත්වා ධාරගණන සුට්ඨු ධාරිගතන ඉමිනා
උත්තරපකරගණනගහතුභූගතනාතිඅත්ගථො. 

ඉතිඋත්තගරලීනත්ථපකාසනියා 

ලක්ඛණකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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සබ්බසඞ්කලනනයකථාවණ්ණනා 

873. පරිවාගර මුඛාගතා කත්ථපඤ්ඤත්තිවාරාෙගයො අට්ඨ වාරා, 
ගතගයව පච්චය-සද්ගෙන ගයොගජත්වා වුත්තා අට්ඨපච්චයවාරාති
විභඞ්ගද්වගයවිසුංවිසුංෙස්සිතාගසොළසපරිවාරා අස්සාතිගසොළසපරිවාගරො, 

තස්ස කසොෙසපරිවාරස්ස. සබ් ං සඞ්ෙලනං නයන්ති සබ්ගබසං වුත්තානං
සඞ්කලනනයානං සඞ්ගගහතබ්බගතොසබ්බංසඞ්කලගභෙනංනයං. 

875. ොයිො ඡබ්බිධාති පඨමපාරාජිකාපත්ති, කුටිකරගණ පගයොගග 
දුක්කටාපත්ති, එකං පිණ්ඩං අනාගගත ථුල්ලච්චයාපත්ති, තස්මිං ආගගත 
සඞ්ඝාදිගසසාපත්ති, විකාලගභොජගන පාචිත්තියාපත්ති, 
පඨමපාටිගෙසනීයාපත්තීති ඡබ්බිධා. 

තථාවාචසිොපිචාතිචතුත්ථපාරාජිකා, කුටියාකාරාපගනපුබ්බගතිගයො, 
පෙගසොධම්මපාචිත්තියං, ෙවකමයතායහීගනනඛුංසනං, තස්ස දුබ්භාසිතන්ති
තථාඡබ්බිධා. 

ඡාකදන්තස්ස ච තිස්කසොති භික්ඛුනියා වජ්ජපටිච්ඡාදිකාය පාරාජිකං, 
භික්ඛුගනො සඞ්ඝාදිගසසඡාෙගන පාචිත්තියං, අත්තගනො දුට්ඨුල්ලච්ඡාෙගන
දුක්කටන්තිතිස්ගසො ච. 

පඤ්ච සංසග් පච්චයාති කායසංසග්ගග භික්ඛුනියා පාරාජිකං, 
භික්ඛුගනො සඞ්ඝාදිගසගසො, කාගයන කායපටිබද්ගධ ථුල්ලච්චයං, 
නිස්සග්ගිගයන කායපටිබද්ගධ දුක්කටං, අඞ්ගුලිපගතොෙගක පාචිත්තියන්ති
කායසංසග්ගපච්චයාපඤ්චආපත්තිගයො. 

877. භික්ඛුනියා වජ්ජපටිච්ඡාදිකාය පාරාජිකං, භික්ඛුස්ස
සඞ්ඝාදිගසසපටිච්ඡාෙකස්ස පාචිත්තියන්තිදුට්ඨුල්ලච්ඡාෙගනදුගව. 

879. ‘‘ ාමන්තකරචතස්කසොවා’’තිආදිපටිනිද්ගෙසගතොචවිඤ්ඤායති. 

881. ව න්තියාතිගච්ඡන්තියා. 

885. යා පන භික්ඛුනීරත්තන්ධකාගර අ්පදීගපහත්ථපාගසපුරිගසන

සද්ධිං යදි සල්ලගපයය, තස්සා පාචිත්ති. දූකර ඨිතා හත්ථපාසං විජහිත්වා
ඨිතා වගෙයයගච, දුක්කටගමවාතිගයොජනා. 

886. යාපන භික්ඛුනී ඡන්කන පටිච්ඡන්නට්ඨාගනදිවාපුරිගසනසද්ධිං 

අස්ස පුරිසස්ස හත්ථපාගස ඨිතා වකදයය සල්ලගපයය, තස්සා පාචිත්ති. 
හත්ථපාසංවිජහිත්වාවගෙයයගච, දුක්කටගමවාතිගයොජනා. 

891. සනිස්සග් ා ච පාචිත්තීති නිස්සජ්ජනවිනයකම්මසහිතාගයව 
පාචිත්ති. 
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893. ඉධ ඉමස්මිංසාසගන. 

896. දුවින්නන්තිද්වින්නං. 

898. සමානසංවාසෙභූමි නාම පකතත්තස්ස භික්ඛුගනො 
සමානලද්ධිකස්ස එකසීමායං ඨිතභාගවො. නානාපෙං පුබ්බං එතිස්සාති 

නානාපදපුබ්බිො, නානාසංවාසකභූමීති අත්ගථො. 

උක්ඛිත්තනානාලද්ධිකනානාසීමගතා නානාසංවාසෙභූමි. ඉමා ද්ගවගයව
සංවාසකභූමිගයොහිමගහසිනාකාරුණිගකනවුත්තාතිගයොජනා. 

899. දුවින්නන්ති පාරිවාසිකමානත්තචාරීනං ද්වින්නං පුග්ගලානං. 

ද්වයාතීකතනාති කාමසුඛල්ලිකානුගයොගඅත්තකිලමථානුගයොගසඞ්ඛාතං 
අන්තද්වයං අතික්කම්ම මජ්ඣිමාය පටිපොය ඨිගතන. අථ වා
සස්සතුච්ගඡෙද්වයං අතික්කන්ගතන. 

900. ‘‘ද්වඞ්ගුලපබ්බපරමං ආොතබ්බ’’න්ති ච තගථව ‘‘ද්වඞ්ගුලං වා
දුමාසංවා’’තිච ද්වඞ්ගුලාදුගවපඤ්ඤත්තාතිගයොජනා. 

905. ආණත්තියා මනුස්සමාරණං, ආණත්තියා අදින්නාොනම්පීති
ගයොජනා. 

907. තිස්කසොඔභාසනායිමාතිඉමාතිස්ගසොගමථුනාධි්පාය්පකාසනා. 

908. සඞ්ඝාදිගසගසොඑව සඞ්ඝාදිකසසතා. 

910. වනප්පති නාම පු්ඵං විනා ඵලන්තී 
නිගරොධඋදුම්බරඅස්සත්ථපිලක්ඛකාදිරුක්ඛජාති, ඉධ පන වනගජට්ගඨො 

රක්ඛිතගගොපිතගචතියරුක්ගඛො වන්පතීති අධි්පාගයො. ථුල්ලතාති
ථුල්ලච්චයං. 

912. විස්සට්ඨීති විස්සජ්ජි සම්භවධාතු. ඡඩ්ඩකනති උපක්කමිත්වා
ගමොචගන.‘‘හරිගතඋච්චාරංපස්සාවං ඡඩ්ඩගන’’තිපෙච්ගඡගෙො. 

913. කිං පමාණගමතාසන්ති කිත්තො. 

915. භික්ඛු භික්ඛුනියා සද්ධින්ති එත්ථ භික්ඛූති සාමිවචන්පසඞ්ගග 
පච්චත්තං, භික්ඛුගනොතිඅත්ගථො.ගාථාබන්ධවගසනවාවණ්ණගලොගපො. 

918. දුතියාය හත්ථපාසකං. 

922. ‘‘යාවතතියගක තිස්ගසො ආපත්තිගයො’’ති (පරි. අට්ඨ. 476
අත්ථගතො සමානං) පෙස්ස නිද්ගෙගස ‘‘ථුල්ලච්චයං සියා සඞ්ඝ-
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ගභෙකස්සානුවත්තිගනො’’ති පඨන්ති. ‘‘තිණ්ණං සඞ්ඝගභොනුවත්තාකානං

ගකොකාලිකාදීනංසඞ්ඝාදිගසගසො’’ති අට්ඨෙථායං වුත්තත්තාතථාපාගඨොන
ගගහතබ්ගබො. 

923. යාවතතියකෙතිතිණ්ණං පූරණී තතියා, කම්මවාචා, යාවතතියාය

කම්මවාචායපරිගයොසාගනආපජ්ජිතබ්බාආපත්ති යාවතතියො නාම. 

926. ‘‘අවස්සුතස්ස…කප.… කිඤ්චී’’ති ඉෙං ගරුකාපත්තියා 

වත්ථුෙස්සනං. ‘‘සබ් ං මංසං අෙප්පිය’’න්ති ඉෙං ථුල්ලච්චයදුක්කටානං
වත්ථුෙස්සනං. 

927. ‘‘විඤ්ඤාකපත්වාන…කප.… කභො නම්පි චා’’ති ඉෙං 

පාටිගෙසනීයවත්ථුෙස්සනං. ‘‘ලසුණම්පි චා’’ති ඉෙං පාචිත්තියවත්ථුෙස්සනං.
‘‘එකගතොඅජ්ගඣොහරන්තියා’’තිපෙච්ගඡගෙො. 

930. රත්තචිත්ගතන ඉත්ථියා අඞ්ගජාතං ඔගලොගකන්තස්ස දුක්කටං
වුත්තන්තිගයොජනා. 

931. සම්මාවත්තනාව සම්මාවත්තනො. කතචත්තාලීස වත්තනා 
ද්වාසීතික්ඛන්ධකවත්තානංපරිපූරණට්ඨාගන ෙස්සිතා. 

932. අෙස්සනඅපටිකම්ගම ආපන්නාපත්තියා දුකව පුග්ගලා, පාපිකාය 
දිට්ඨියා අ්පටිනිස්සග්ගග ආපන්නාපත්තියා එගකොති ඉගම තගයො 
උක්ඛිත්තපුග්ගලා. 

934. දූසකෙොති භික්ඛුනිදූසගකො. ෙණ්ටකෙොතිකණ්ටකසාමගණගරො. 

937. දකදයයච්කචවමාදිොති ඤත්තිකාගල ‘‘සඞ්ගඝො 

ෙගෙයයා’’තිආදිගභොඤත්තික්පනා, ඤත්තිකිරියාතිඅත්ගථො. කදති සඞ්කඝො

ෙකරොතීතිආදීතිකම්මවාචාකාගල ‘‘සඞ්ගඝො ගෙතී’’ති වා ‘‘කගරොතී’’ති වා 
ආදිගභොවචනකම්මස්සඅනිට්ඨිතත්තාවි්පකතපච්චු්පන්නංනාමසියා. 

938. දින්නං ෙතං පනිච්චාදීති කම්මවාචාය නිට්ඨිතාය ‘‘දින්නං 
සඞ්ගඝනා’’ති වා ‘‘කතං සඞ්ගඝනා’’ති වාතිආදිවචනං අතීතකරණං නාම
සියා. 

939. සඞ්කඝතිසඞ්ඝමජ්ගඣ. 

‘‘කාරගණහි පන ද්වීහි, සඞ්ගඝො භිජ්ජතිනඤ්ඤථා’’තිකස්මා වුත්තං, 
නනු ‘‘පඤ්චහුපාලි, ආකාගරහි සඞ්ගඝො භිජ්ජති. කතගමහි පඤ්චහි? 
කම්ගමන, උද්ගෙගසන, ගවොහරන්ගතො, අනුස්සාවගනන, 

සලාකග්ගාගහනා’’ති (පරි. 458) වුත්තත්තා, අට්ඨෙථායඤ්ච (පරි. අට්ඨ.
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458) ‘‘පඤ්චහිකාරගණහී’’ති වචනගතොචඉධඉගමහිද්වීගහවකාරගණහි
සඞ්ඝගභෙකථනං අයුත්තන්ති? වුච්චගත – නායුත්තං

පුබ්බපගයොගකාරකවගසනවුත්තත්තා.තථාහි අට්ඨෙථායං – 

‘‘කම්ගමනාති අපගලොකනාදීසු චතූසු කම්ගමසු අඤ්ඤතගරන
කම්ගමන. උද්ගෙගසනාති පඤ්චසු පාතිගමොක්ඛුද්ගෙගසසු
අඤ්ඤතගරනඋද්ගෙගසන. ගවොහරන්ගතොති කථයන්ගතො, තාහිතාහි
උපපත්තීහි ‘අධම්මං ධම්ගමො’තිආදීනි අට්ඨාරස ගභෙකරවත්ථූනි 
දීගපන්ගතො. අනුස්සාවගනනාති ‘නනු තුම්ගහ ජානාථ මය්හං
උච්චාකුලාපබ්බජිතභාවං, බහුස්සුතභාවඤ්ච, මාදිගසො නාමඋද්ධම්මං
උබ්බිනයං සත්ථුසාසනං කගරයයාති චිත්ගත උ්පාගෙතුං තුම්හාකං
යුත්තං, කිංමය්හංඅවීචි නීලු්පලවනමිවසීතගලො, කිමහංඅපායගතො
න භායාමී’තිආදිනා නගයන කණ්ණමූගල වචීගභෙං කත්වා
අනුස්සාවගනන. සලාකග්ගාගහනාති එවං අනුස්සාගවත්වා ගතසං
චිත්තං උපත්ථම්ගභත්වා අනිවත්තිධම්ගම කත්වා ‘ගණ්හථ ඉමං
සලාක’න්තිසලාකග්ගාගහන. 

‘‘එත්ථ ච කම්මගමව, උද්ගෙගසො වා පමාණං, 
ගවොහාරානුස්සාවනසලාකග්ගාහා පන පුබ්බභාගා.
අට්ඨාරසවත්ථුදීපනවගසන හි ගවොහරන්ගත තත්ථ රුචිජනනත්ථං
අනුස්සාගවත්වාසලාකායගහිතායපිඅභින්ගනොවගහොතිසඞ්ගඝො.යො
පන එවංචත්තාගරොවාඅතිගරගකවා සලාකංගාගහත්වාආගවණිකං
කම්මං වා උද්ගෙසං වා කගරොති, තො සඞ්ගඝො භින්ගනො නාම
ගහොතී’’ති(පරි.අට්ඨ.458) – 

වුත්තත්තා සලාකග්ගාහකම්මානි ද්ගව පධානකාරණානීති ඉධ තාගනව 
ෙස්සිතානි. 

නනු ච සලාකග්ගාගහොපි සඞ්ඝගභෙස්ස පුබ්බභාගගො වුත්ගතො, 
උද්ගෙසකම්මාගනව පධානභාගවන වුත්තානි, තස්මා කථමස්ස
සලාකග්ගාහස්ස පධානකාරණභාගවොති? වුච්චගත – උද්ගෙසකම්මානිපි
සලාකග්ගාගහ සිද්ගධ අවස්සම්භවනගතො අත්ථසාධනපගයොගගන විනා
අසිද්ධාගනව ගහොන්තීති ගසො පධානභාගවන ඉධ ගහිගතො, උද්ගෙගසො පන 
පඤ්ඤත්තකම්මපුබ්බඞ්ගමත්තා කම්ගමගනව සඞ්ගහිගතොති ඉධ විසුං න
වුත්ගතොති ෙට්ඨබ්බං. 

941. පයුත්තායුත්තවාචායාති පච්චයු්පාෙනත්ථාය පයුත්තා ච සා

සකයපුත්තියභාවස්ස අයුත්තා අනනුරූපා චාති පයුත්තායුත්තා, සාගයව
වාචාතිපයුත්තායුත්තවාචා, තාය. 

944. යා භික්ඛුනී විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජති, තස්සා ච පාටිගෙසනීයං
සියාතිගයොජනා. 
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945. අනාමකයොතිඅගිලාගනො. 

946. ‘‘දසසතානී’’තිආදිගාථාය රත්තීනන්තිඑත්ථ ‘‘සත’’න්තිගසගසො.
ඡාෙනකිරියාය අච්චන්තසංගයොගග උපගයොගවචනං. ෙසසතානිආපත්තිගයො 
රත්තීනංසතංඡාගෙත්වාතිගයොජනා.එවංකත්තබ්බගයොජනායං– 

‘‘ෙසසතංරත්තිසතං, ආපත්තිගයොඡාෙයිත්වාන; 
ෙසරත්තිගයොවසිත්වාන, මුච්ගචයයපාරිවාසිගකො’’ති.(පරි.477) – 

අයං පරිවාරගාථාපමාණං. එකදිවසං සතංසඞ්ඝාදිගසසාපත්තිගයො 
ආපජ්ජිත්වා ෙසදිවගස ඡාෙනවගසන සතංදිවගස
සහස්සසඞ්ඝාදිගසසාපත්තිගයො ඡාෙයිත්වාති අත්ගථො. අයගමත්ථ
සඞ්ගඛපත්ගථො – ගයො ෙසදිවගස සතං සඞ්ඝාදිගසසා ආපත්තිගයො
ආපජ්ජිත්වා ෙසදිවගස පටිච්ඡාගෙති, ගතන රත්තිසතං ආපත්තිසහස්සං 

පටිච්ඡාදිතංගහොතීති. දසරත්තිකයොවසිත්වානාති‘‘සබ්බාව තාආපත්තිගයො
ෙසාහපටිච්ඡන්නා’’ති පරිවාසං යාචිත්වා ෙස රත්තිගයො වසිත්වාති අත්ගථො. 

මුච්කචයය පාරිවාසිකෙොති පරිවාසං වසන්ගතො භික්ඛු අත්තනා
වසිතබ්බපරිවාසගතොමුච්ගචයය, මුත්ගතොභගවයයාතිඅත්ගථො. 

947. පාරාජිොනි අට්කඨවාති අග්ගහිතග්ගහගණන. කතවීස  රොති
භික්ඛූහි අසාධාරණා භික්ඛුනීනං ෙස, භික්ඛුනීහි අසාධාරණා භික්ඛූනං ඡ, 
උභින්නංසාධාරණාසත්තාතිඑවංගතවීස සඞ්ඝාදිගසසා. 

948. වුත්තානීතියථාවුත්තානිනිස්සග්ගියානි. ද්කවචත්තාලීසකහොන්තීති
භික්ඛුවිභඞ්ගාගතා තිංස, භික්ඛූහි අසාධාරණා භික්ඛුනීනං ආදිගතො ද්වාෙස
චාති ද්වාචත්තාලීස නිස්සග්ගියානි ගහොන්ති. අට්ඨාසීතිසතං පාචිත්තියා
පුබ්ගබෙස්සිතාව. 

949. සුසික්කඛනාතිසුට්ඨුසික්ඛිතඅධිසීලාදිතිවිධසික්ගඛනභගවතා. 

950. සුපඤ්කඤනාතිගසොභණාෙසබලචතුගවසාරජ්ජඡඅසාධාරණාෙගයො

පඤ්ඤා යස්ස ගසො සුපඤ්ගඤො, ගතන. යසස්සිනාති 
අට්ඨඅරියපුග්ගලසමූහසඞ්ඛාතපරිවාරයසා ච
සබ්බගලොකබයාපකගුණගඝොසසඞ්ඛාතකිත්තියසාච ගතනසමන්නාගතත්තා

යසස්සිනා. අඩ්ඪුඩ්ඪානිසතානි භවන්තීතියථාෙස්සිතගණනායපිණ්ඩවගසන
පඤ්ඤාසාධිකානි තීණි සතානි භවන්තීති අත්ගථො. සුපඤ්ගඤන යසස්සිනා

ගගොතගමන පඤ්ඤත්තානි සබ් ානි සික්ඛාපොනි අඩ්ඪුඩ්ඪානි සතානි
භවන්තීතිගයොජනා. 

951. එකතසු සික්ඛාපගෙසුගයොසාරභූගතොවිනිච්ඡගයොවත්තබ්ගබො, ගසො

සකගලො මයාසමාගසන සබ් ථා සබ්බාකාගරනවුත්ගතොතිගයොජනා. 
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952. ඉදං උත්තරංනාමපකරණං. 

953. තස්මාති මයා විචාගරත්වා වුත්තත්තාව. අත්කථති

වචනත්ථභාවත්ථාදිගභගෙ අත්ගථ වා. අක්ඛර න්කධ වාති 

අක්ඛරසඞ්ඛාතපෙබන්ගධ වා. විඤ්ඤාසස්ස ෙකමපි වාති උද්ගෙසවගසන

ගන්ථනික්ගඛපස්සකගමපි. ෙඞ්ඛානොතබ් ාති ‘‘යථාඅධි්ගපතස්ස ඉෙං
වාචකං නු ගඛො, අවාචක’’න්ති වා ‘‘ඉෙමයුත්තං නු ගඛො, යුත්ත’’න්ති වා
‘‘ඉෙමධිකං නු ගඛො, ඌන’’න්ති වා ‘‘ඉෙමඝට්ටිතක්කමං නු ගඛො, 
ඝට්ටිතක්කම’’න්තිවා‘‘ඉෙංවිරුද්ධසමයංනුගඛො, අවිරුද්ධසමය’’න්තිවා
‘‘ඉෙං දුරුත්තං නු ගඛො, සුවුත්ත’’න්ති වා ‘‘ඉෙං සත්ථකං නු ගඛො, 

නිරත්ථක’’න්තිවාකඞ්ඛාවිමතිගයනගකනචිනකාතබ්බා.  හුමානතාති
‘‘විනගයො සංවරත්ථායා’’තිආදිනා (පරි. 366) නිද්දිට්ඨපගයොජනපරම්පරාය
මූලකාරණත්තාමහතීසම්මානාකාතබ්බාතිඅත්ගථො. 

954. කයො භික්ඛු සඋත්තරං උත්තරපකරගණන සහිතං 

විනයස්සවිනිච්ඡයං නාම පකරණං  ානාති ධම්මගතො ගචව අත්ථගතො ච

විනිච්ඡයගතො ච සබ්බථා අවබුජ්ඣති, කසො භික්ඛු අත්තනා සික්ඛිතබ්බාය
සික්ඛාය සබ්බගසො විඤ්ඤාතත්තා සික්ඛාපගකන ආචරිගයන විනාපි

සික්ඛිතුං සමත්ගථොති. නිස්සයං විමුඤ්චිත්වාති ආචරියුපජ්ඣාගය නිස්සාය

වාසං මුඤ්චිත්වා. යථාොමඞ් කතොසියාතියාදිසායාදිසා අත්තනා ගාමිතා, 
තත්ථතත්ථගමනාරගහොභගවයයාතිඅත්ගථො. 

955. නිස්සයං ොතුකාගමන. සහ විභඞ්ගගන සවිභඞ් ං. සහ මාතිකාය 

සමාතිෙං. ඉදං සඋත්තරංවිනයවිනිච්ඡයපකරණං සුට්ඨුවාචුග් තංෙත්වා 
ගන්ථගතො සුට්ඨු පගුණං වාචුග්ගතං කත්වා අත්ථගතො, විනිච්ඡයගතො ච
සම්මාජානිත්වාඑවංොතබ්බන්තිගයොජනා. 

956-7. කයො භික්ඛු ඉමං සඋත්තරං විනයවිනිච්ඡයපකරණං වාචාය 

පඨති, මනසා චින්කතති, අඤ්ගඤහිවුච්චමානං සුණාති, අත්ථං පරිපුච්ඡති, 

පරං වාකචති, නිච්චං අත්ථං උපපරික්ඛති යථාපරිපුච්ඡිතමත්ථං 
ගහතුඋොහරණපවත්තිවගසන උපගන්ත්වා සමන්තගතො ඉක්ඛති පඤ්ඤාය 

නියගමතිවවත්ථගපති, තස්සපනභික්ඛුස්ස විනයනිස්සිතාසබ්ක ව අත්ථා 

ආපත්තානාපත්තික්පියාක්පියාදිපගභො සබ්ගබ අත්ථා හත්කථ ආමලෙං

විය කරතගලඅමලමණිරතනංවිය උපට්ඨහන්ති පාකටාභවන්තීතිගයොජනා.

නත්ථිඑතස්සමලන්ති අමලං, අමලගමව ආමලෙන්තිමණිරතනං වුච්චති. 

958. නත්ථි එගතසං බුද්ධීති අබුද්ධී, අබුද්ධී ච ගත ජනා චාති 

අබුද්ධි නා, අබුද්ධිජනානං සාරංඅවසාරං ඔසීෙනංෙොතිආෙොතිකගරොතීති 

අබුද්ධි නසාරදං, බුද්ධිවිරහිතානං අගාධං ගම්භීරං. ගතහි අලද්ධපතිට්ඨං 

අමතසා රං සද්ෙත්ථරසාමතස්ස, නිබ්බානාමතස්ස වා පටිලාභකාරණත්තා 



විනයවිනිච්ඡයටීකා දුතිගයොභාගගො චූළවග්ගගො 

722 
පටුන 

සාගරසදිසං පරමං උත්තමං ඉමං උත්තරං සා රං ආසන්නපච්චක්ඛං

උත්තරපකරණසඞ්ඛාතං සමුද්ෙසාගරං සාරගෙො හුත්වා උත්තරං 

උත්තරන්ගතො පරිගයොසාගපන්ගතො නකරො භික්ඛු හි යස්මා විනයපාරක ො 

විනයපිටකස්ස පරියන්තං ගගතො හුත්වා පාරක ො පාරං සංසාරස්ස

පාරසඞ්ඛාතංනිබ්බානංගච්ඡන්ගතො සියා භගවයයාතිගයොජනා. 

959. අකතොති තස්මාගෙව කාරණා අවපූරකතොරකතො පාපපූරගතො

නිරාසඞ්කතාය ඔරගතො නිවත්ගතො පාපභීරුගකො නගරො තමං විධූය 
පාපභීරුකතාය එව චිත්තපරියුට්ඨානවගසන උ්පජ්ජනකං ගමොහන්ධකාරං 

තෙඞ්ගපහානවගසන විධගමත්වා. සබ් ඞ් ණෙම්මදං සබ්ගබසං රාගාදීනං
අඞ්ගණානං කම්මං තෙඞ්ගාදිපහානං ෙොති ආවහතීති

‘‘සබ්බඞ්ගණකම්මෙ’’න්ති ලද්ධනාමං සුඛස්ස පදං ගලොකියගලොකුත්තරස්ස

සුඛස්සකාරණං ගුණසංහිතං සීලාදීහි අත්ථභූගතහිගුගණහිසංහිතංයුත්තං 

ගුණ්පකාසකං හිතං අමගතොසධං විය සබ්බගෙොසසබ්බබයාධිරහිතතාය

අජරාඅමතාදිගුණාවහත්තා හිතං ඉමං උත්තරං නාම පකරණං සක්ෙච්චං 

ආෙගරො හුත්වා නිච්චං සතතං සික්කඛ ‘‘එවං පරිචයන්තං කගරොමී’’ති
චින්ගතත්වා එකන්ගතන යථාවුත්තපගයොජනසාධනගයොග්ගං කත්වා 
අජ්ගඣනාදිවගසන සික්ගඛයය එව, න අජ්ඣුගපක්ඛගකො භගවයයාති
ගයොජනා. 

960. පටුභාවෙකර පාතිගමොක්ඛසංවරසීලපූරගණ, 
සාසනපච්චත්ථිකාභිභවගන ච පටුභාවං ගඡකත්තං ගවසාරජ්ජං කගරොති

අත්තානං ධාගරන්තානං ලජ්ජිපුග්ගලානන්ති පටුභාවකගර පරකම 

තගතොගයව උත්තගම පිටකෙ විනයපිටගක පටුතං පාටවං 
පඤ්ඤාගකොසල්ලංඅභිපත්ථයන්ගතනපටුනායතිනානිම්මල්පවත්තිගකන 

පටුනා විධිනා ගඡගකන සාගරන විධාගනන ඉදං සඋත්තරං

විනයවිනිච්ඡයපකරණං සතතං නිරන්තරං පරියාපුණිතබ් ං 
උග්ගහණධාරණපරිපුච්ඡාචින්තනාදිවගසන සික්ඛිතබ්බන්තිගයොජනා. 

ඉතිඋත්තගරලීනත්ථපකාසනියා 

සබ්බසඞ්කලනනයකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිගමනකථාවණ්ණනා 

961-3. මගහසිගනො තිවිධස්සාපි සාසනස්ස සුචිරට්ඨිතිොකමන 

අතිචිරකාල්පවත්තිං ඉච්ඡන්ගතන ධීමතා පසත්ථතරඤාගණන 

සුද්ධචිත්කතන ලාභසක්කාරනිරගපක්ඛතාය පරිසුද්ධජ්ඣාසගයන 

බුද්ධදත්කතන බුද්ධෙත්තාභිධාගනනආචරියවගරනරචිගතො. 

පජ්ජවගසන  න්ථකතො, අත්ථකතො කචව පරමුත්තගරො උත්තකරො 

විනිච්ඡගයො අන්තරායං අන්තකරන අජ්ඣත්තිකං, බාහිරං වා අන්තරායං
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විනා යථා සිද්ධිං උපා කතො පරිනිට්ඨානං පත්ගතො, තථා සත්තානං 

ධම්මසංයුතා කුසලූපසංහිතා සඞ්ෙප්පා මගනොරථා සිජ්ඣන්තු අන්තරායං
විනා නි්පජ්ජන්තු, එගතන උත්තරවිනිච්ඡයරචනාමගයන මහතා

පුඤ්ගඤොෙගයන චතූහි සඞ්ගහවත්ථූහි ජනං රඤ්ගජතීති ‘‘රා ා’’ති සඞ්ඛං

ගගතො මහීපාගලො මහිං පථවිසන්නිස්සිතං ජනකායං සම්මා ඤාගයන ෙස

රාජධම්ගම අගකොගපන්ගතො පාගලතු. කදකවො පජ්ජුන්ගනො ොකල 

ථාවරජඞ්ගමානං උපගයොගාරහකාගල සම්මා පවස්සතු අවුට්ඨිඅතිවුට්ඨිකං
අකත්වාසම්මාපවච්ඡතු. 

964. කසලින්කදො සිගනරුපබ්බතරාජා යාව තිට්ඨති යාව ගලොගක

පවත්තති, චන්කදො සකලජනපෙනයනසායගනො යාව විකරොචති යාව

අත්තගනො සභාවං ගජොගතති, තාව යසස්සිගනො ක ොතමස්ස අරහගතො

සම්මාසම්බුද්ධස්ස සද්ධම්කමො පරියත්තිපටිපත්තිපටිගවධවගසන තිවිගධො

සද්ධම්ගමො තිට්ඨතු පවත්තතු. 

965. සීහාදීනං, ොහාදීනඤ්ච බාහිරජ්ඣත්තිකානං පරිස්සයානං ඛමනං

සහනං අභිභවිත්වා පවත්තනං ඛන්ති. කසොරච්චන්ති ගසොභගන රගතොති 

සුරකතො, සුරතස්සභාගවොගසොරච්චං.සුන්ෙරංඅඛණ්ඩතාදිගුණසමන්නාගතං

සීලංඅස්සාති සුසීකලො. සුසීලස්සභාගවො. 

නිගමනකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උත්තරවිනිච්ඡයටීකානිට්ඨිතා. 

ඉතිවිනයත්ථසාරසන්දීපනීනාමවිනයවිනිච්ඡයවණ්ණනා, 

ලීනත්ථපකාසනීනාමඋත්තරවිනිච්ඡයවණ්ණනාච 

සමත්තා. 

පච්ඡාඨපිතගාථාගයො 

ගථගරන ථිරචිත්ගතන, සාසනුජ්ගජොතනත්ථිනා; 
පුඤ්ඤවාඤාණවාසීලී, සුහජ්ගජොමුදුගකොතථා. 

ගයොසීහළාරිමද්ගෙසු, චන්දිමාසූරිගයොවිය; 

පාකගටො සීවලිත්ගථගරො, මහාගතගජො මහායගසො. 

ගතනනීතාසීහළායා, ඉධපත්තාසුධීමතා; 
එසාසංවණ්ණනාසීහ-ළක්ඛගරනසුලික්ඛිතා. 

කරවකතො ඉතිනාගමන, ගථගරනථිරගචතසා; 
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අරිමද්දිගකරක්ඛන්ගතන, පරිවත්ගතත්වානසාධුකං. 

ලිඛාපිතාහිතත්ථාය, භික්ඛූනංඅරිමද්දිගක; 
එසාසංවණ්ණනාසුට්ඨු, සන්නිට්ඨානමුපාගතා; 
තගථවසබ්බසත්තානං, සබ්බත්ගථොචසමිජ්ඣතූති. 
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