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4. ොණමාත්ාසික්ඛාපදං ................................................................. 52 

5. පඨමපවා ණසික්ඛාපදං .............................................................. 53 

6. දුතියපවා ණසික්ඛාපදං .............................................................. 59 
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11. එොදසමසික්ඛාපදං ................................................................137 

12. ද්වාදසමසික්ඛාපදං .................................................................137 

13. කත් සමසික්ඛාපදං .................................................................137 

9. ඡත්තුපාහනවග්කගන ......................................................................138 

1. පඨමසික්ඛාපද-අත්ථකයනානා ...................................................138 

2. දුතියසික්ඛාපදං .........................................................................138 

3. ත්තියසික්ඛාපදං........................................................................138 

4. චතුත්ථසික්ඛාපදං .....................................................................138 

5. පඤ්චමසික්ඛාපදං ....................................................................138 

6. ඡට්ඨසික්ඛාපදං ........................................................................138 

7. සත්ත්මසික්ඛාපදං .....................................................................138 

8-10. අට්ඨමාදියොසික්ඛාපදං .............................................................138 
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1 

පටුන 

නකමනත්ස්ස ගවකත්නඅ හකත්නසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

විනයපිටකෙ 

පාචිත්යාදියොකයනානා 

පාචිත්තියකයනානා 

මහාොරුණිෙංනාථං, අභිනත්වාසමාසකත්න; 

පාචිත්යාදියොවණ්ණනාය, ෙරිස්සාමත්ථකයනානං. 

5. පාචිත්තියෙණ්ඩං 
1. මුසාවාදසික්ඛාපද-අත්ථකයනානා 

ඛුද්දොනන්තිසුඛුමාපත්තිපොසෙත්ත්ා අප්පොනං, ගණනකත්න වා
පචු ත්ත්ාබහුොනං.කයසංසික්ඛාපදානන්තිසම්බන්කධන.‘‘කයස’’න්තිපදං

‘‘සඞ්ගකහන’’ති පකදසාමයත්ථඡට්ඨී. සඞ්ගහීයකත්සඞ්ගක න. ‘‘නවහි

වග්කගහී’’තිපදං ‘‘සඞ්ගකහන, සුප්පතිට්ඨිකත්න’’ති පදද්වකය ෙ ණං.දානීති

ොලවාචකෙන සත්ත්මයන්ත්නිපාකත්න ඉදානි-පරියාකයන, ඉමස්මිංොකලති

අත්කථන.කත්සන්ති ඛුද්දොනං, අයං වණ්ණනාතිසම්බන්කධන.භවතීති එත්ථ

ති-සද්කදනඑෙංසත්කථඅනාගත්ොලිකෙනකහනති‘‘නි යංනූනගච්ඡාමි, එත්ථ

කම නත්ථි සංසකයන’’තිආදීසු (ාා. 2.22.331) විය.කිඤ්චාකපත්ථ හි යථා

එෙංසවාචකෙනනූනසද්කදන අත්ථි, නඑවං ‘‘ වතී’’ති පකද, අත්ථකත්නපන
අයං වණ්ණනා නූන  විස්සතීති අත්කථන ගකහත්බ්කබන. අථ වා
අවස්සම් ාවියත්කථඅනාගත්ොලවාචකෙන කහනති ‘‘ධුවං බුද්කධන

 වාමහ’’න්තිආදීසු (බු. වං. 2.109-114) විය.ොමඤ්කහත්ථ යථා

අවස්සම් ාවියත්ථවාචකෙන ධුවසද්කදන අත්ථි, න එවං ‘‘ වතී’’ති පකද, 
අත්ථකත්න පන ධුවං  විස්සති අයං වණ්ණනාති අත්කථන ගකහත්බ්කබනති
දට්ඨබ්බං. 

1. ‘‘ත්ත්ථා’’තිපදං ‘‘මුසාවාදවග්ගස්සා’’තිපකද නිද්ධා ණසමුදාකයන, 

කත්සු නවසු වග්කගසූති අත්කථන. පඨමසික්ඛාපකදති වා, කත්සුඛුද්දකෙසු

සික්ඛාපකදසූති අත්කථන.සෙයානං තත්කත්නති ගිනීහි සංවාසෙ ණකත්න

කලනෙමරියාදංඡින්දියොතුං, ාාතිසම්ක දකත්නවා ක්ඛිතුංසක්කුණන්තීතිසෙයා. 

සාෙවනසණ්කඩනග ංමාකපන්තීතිවාසෙයා, පුබ්බ ාාාකනන.කත්සංවංකස

භූත්ත්ත්ා එත් හිපි  ාාාකනන සෙයා නාම, කත්සංපුත්කත්නති අත්කථන.
‘‘බුද්ධොකල’’ති පදං ‘‘පබ්බජිංසූ’’ති පකද ආධාක න.

සෙයකුලකත්නනික්ඛමිත්වාති සම්බන්කධන.‘‘වාදක්ඛිත්කත්න’’ත්යාදියොනාවාකදන

ඛිත්කත්න, වාදම්හි වාති අත්ථං දස්කසති.යත්රයත්රාති යස්සං යස්සං දියොට්ඨියං

පවත්ත්තීති සම්බන්කධන.අවාානිත්වාති පටිස්සකවන විකයනගං ෙත්වා.

අවසද්කදන හිවිකයනගත්ථවාචකෙන. ‘‘අපාානිත්වා’’තිපි පාකඨන, පටිඤ්ඤාත්ං



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා පාචිත්තියෙණ්ඩං 
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පටුන 

අපනීත්ං ෙත්වාති අත්කථන.කදනසන්ති අයුත්තිකදනසං, සල්ලක්කඛන්කත්න

හුත්වාතිසම්බන්කධන.ෙකථන්කත්න ෙකථන්කත්නති
අන්ත්සද්කදනමානසද්දොරිකයන. ෙථියමාකනන ෙථියමාකනනති හි

අත්කථන.පටිාානිත්වාතිපටිඤ්ඤාත්ංෙත්වා.ආනිසංසන්තිනිද්කදනසං ගුණං.
පටිපුබ්කබන ච සද්කදනපටිච්ඡාදනත්කථනති ආහ ‘‘පටිච ති පටිච්ඡාකදතී’’ති.
‘‘කිං පන රූපං නිච්චං වාඅනිච්චං වා’’ති වුත්කත් ‘‘අනිච්ච’’න්ති වදති.

ෙස්මාති වුත්කත් ‘‘ාානිත්බ්බකත්න’’ති වදති. යදියො එවං නිබ්බානම්පි
ාානිත්බ්බත්ත්ා අනිච්චං නාම සියාතිවුත්කත් අත්ත්කනන කහතුම්හි කදනසං

දියොස්වා අහං ‘‘ාානිත්බ්බකත්න’’ති කහතුං න වදාමි, ‘‘ාාතිධම්මකත්න’’ති පන
වදාමි. ත්යා පන දුස්සුත්ත්ත්ා එවං වුත්ත්න්ති වත්වාඅඤ්කඤනඤ්ඤං

පටිච ති. ‘‘කුරුන්දියොය’’න්ති පදං ‘‘වුත්ත්’’න්ති පකද ආධාක න.එත්ස්සාති

‘‘රූපං අනිච්චං ාානිත්බ්බකත්න’’ති වචනස්ස.ත්ත්රාති

කුරුන්දියොයං.ත්ස්සාතිපටිාානනාවාානනස්ස. ‘‘පටිච්ඡාදනත්ථ’’න්ති පදං

‘‘ ාසතී’’තිපකදසම්පදානං. ‘‘මහාඅට්ඨෙථාය’’න්තිපදං ‘‘වුත්ත්’’න්තිපකද
ආධාක න. ‘‘දියොවාට්ඨානාදීසූ’’ති පදංඋපකනත්බ්බං. ඉදං ‘‘අසුෙස්මිං
නාමපකදකස’’තිපකදනිද්ධා ණසමුදාකයන. 

3. සම්මාවදති අකනනාතිසංවාදනං,උජුාාතිෙචිත්ත්ං, 

නසංවාදනංවිසංවාදනං,වඤ්චනාධිප්පායවසප්පවත්ත්ංචිත්ත්න්ති
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘විසංවාදනචිත්ත්’’න්ති. ‘‘වාචා’’ත්යාදියොනා

වචතිඑත්ායාතිවාචාති අත්ථං දස්කසති. හීති දළ්හීෙ ණකානත්ෙං, ත්දමිනා

සච්චන්ති අත්කථන. ‘‘වාචාකයවා’’තිපදං ‘‘බයප්පකථන’’ති පකද තුලයත්ථං, 

‘‘වුච්චතී’’තිපකදෙම්මං.පථසද්දප ත්ත්ාවාචාසද්දස්සබයාකදකසනෙකත්න.

සුද්ධකචත්නාෙථිත්ාතිසම්බන්කධන.ත්ංසමුට්ඨිත්සද්දසහිත්ාතිත්ායකචත්නාය
සමුට්ඨිකත්නසද්කදනසහපවත්ත්ාකචත්නාෙථිත්ාතිකයනානා. 

‘‘එව’’න්ති පදං ‘‘දස්කසත්වා’’ති පකද නිදස්සනං, ෙ ණං වා. 

‘‘දස්කසත්වා’’ති පදං ‘‘දස්කසන්කත්න ආහා’’ති පදද්වකය

පුබ්බොලකිරියා.අන්කත්ති ‘‘වාචා’’තිආදීනං පඤ්චන්නං පදානං

අවසාකන.‘‘ආ ා’’ති එත්ථ වත්ත්මාන-තිවචනස්ස
අොක නපච්චුප්පන්නොලවාචකෙන ‘‘ඉදානී’’ති පකදන කයනජිත්ත්ත්ා.

‘‘ත්ත්ථා’’තිපදං‘‘අත්කථනකවදියොත්බ්කබන’’තිපකදආධාක න.එත්ථාති‘‘අදියොට්ඨං
දියොට්ඨංකම’’තිආදීසු. ‘‘පාළිය’’න්ති පදං ‘‘කදසනා ෙත්ා’’ති පකද ආධාක න.
නිස්සිත්විඤ්ඤාණවකසනඅවත්වා නිස්සයපසාදවකසන ‘‘චක්ඛුනා

දියොට්ඨ’’න්තිවුත්ත්න්තිආහ ‘‘ඔළාරිකෙකනවා’’ති. 

4. ත්ස්සාති ‘‘තීහාොක හී’’තිආදියොවචනස්ස. ‘‘අත්කථන’’ති පදං 

‘‘කවදියොත්බ්කබන’’ති පකද ෙම්මං.හීති විකසසකානත්ෙං, විකසසංෙථයිස්සාමීති

අත්කථන.ත්ත්ථාතිචතුත්ථපා ාජිකෙ.ඉධාතිඉමස්මිංසික්ඛාපකද. 
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9. ආදීනම්පීතිපිසද්කදනසම්පිණ්ඩනත්කථන. 

11. මන්දසද්කදනාළත්ථවාචකෙනතිආහ ‘‘මන්දත්ත්ා ාළත්ත්ා’’ති. කයන

පනඅඤ්ඤං ණතීතිසම්බන්කධන. ‘‘සාමකණක නා’’තිපදං ‘‘වුත්කත්න’’ති

පකද ෙත්ත්ා. අපිසද්කදන පුච්ඡාවාචකෙන, ‘‘පස්සිත්ථා’’ති පකදන

කයනකාත්බ්කබන, අපි පස්සිත්ථාති අත්කථන. ‘‘අදියොට්ඨං
දියොට්ඨංකම’’තිආදියොවචනකත්න අඤ්ඤා පූ ණෙථාපිත්ාව අත්ථීති දස්කසන්කත්න
ආහ ‘‘අඤ්ඤා පූ ණෙථා නාමකහනතී’’ති. අප්පත්ාය ඌනස්ස අත්ථස්ස

පූ ණවකසන පවත්ත්ා ෙථාපූරණෙථා. එසා පූ ණෙථානාම ොති ආහ 

‘‘එකෙන’’තිආදියො.එසාහිගාකමඅප්පෙම්පිකත්ලංවාපූවඛණ්ඩංවාපස්සිත්වා
වාලභිත්වා වා බහුෙං ෙත්වා පූ ණවකසන ෙථිත්ත්ත්ා පූ ණෙථා නාම.
බහුොනි කත්ලානි වා පූකවවා පස්සන්කත්නපි ල න්කත්නපි අප්පෙං ෙත්වා
ඌනවකසනෙථිත්ත්ත්ාඌනෙථාපිඅත්ථීතිසක්ොවත්තුං.අට්ඨෙථාසුපන
අවුත්ත්ත්ත්ාවීමංසිත්වා ගකහත්බ්බං. බහුොය පූ ණස්ස අත්ථස්ස

ඌනවකසනපවත්ත්ාෙථාඌනෙථාතිවිග්ගකහනොත්බ්කබනති.පඨමං. 

2. ඔමසවාදසික්ඛාපදං 

12. දුතිකයමසධාතු විජ්ඣනත්කථ පවත්ත්ති ‘‘ඔමට්ඨං

උම්මට්ඨ’’න්තිආදීසු (සං. නි. අට්ඨ. 1.1.21) වියාති දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘ඔමසන්තීතිඔවිජ්ඣන්තී’’ති. 

13. ‘‘ඉදංවත්ථු’’න්ති පදං ‘‘ආහරී’’ති පකද ෙම්මං.

නන්දියොත්බ්කබනතිනන්කදනවණ්ණබලාදියො, කසන එත්ස්සත්ථීති නන්දී. විසාලානි

මහන්ත්ානිවිසාණානි එත්ස්සත්ථීතිවිසාක න,නන්දී ච කසන විසාකලන

කචතිනන්දියොවිසාක නති වචනත්ථං දස්කසති

‘‘නන්දියොවිසාකලනනාමා’’තිආදියොනා.කසනති නන්දියොවිසාකලන, ‘‘ආහා’’ති පකද

ෙත්ත්ා.ත්ත්කථවාති යුඤ්ජිත්ට්ඨාකනකයව.අක තුෙපටිසන්ධිොක පීති පි-

සද්කදන අනුග්ගහත්ථවාචකෙන, පකගවද්විකහතුෙ තිකහතුෙ
පටිසන්ධිොකලති අත්කථන. ‘‘කත්න චා’’ති
චො ස්සඅවුත්ත්සම්පිණ්ඩනත්ථත්ත්ා ‘‘අත්ත්කනන ෙම්කමන චා’’ති අත්ථං

සම්පිණ්කඩතීති ආහ ‘‘අත්ත්කනන ෙම්කමන චා’’ති.අත්ත්කනනති
නන්දියොවිසාලස්ස. 

15. එත්ථාති එතිස්සං පද ාානියං, ‘‘ආහා’’ති පකද ආධාක න.
‘‘යස්මා’’තිපදං වි ජිතුොකමන’’ති පකද කහතු. අට්ඨුප්පත්තියංකයව
‘‘හීකනනාපී’’ති වත්වාපද ාානියං අවුත්ත්ත්ත්ා ඉදං වුත්ත්න්ති

දට්ඨබ්බං.කවණුොරාාතීති විලීවො ාාති.කනසාදාාතීතිඑත්ථ
කෙවට්ටාාතිපිසඞ්ගහිත්ා. 

පුවුච්චතිෙරීසං, ත්ංකුසතිඅපකනතීතිතක්කුකසන. පුප්ඵංවුච්චතිෙරීසං, 

කුසුමංවා, ත්ංඡඩ්කඩතීතිතප්ඵඡඩ්ඩකෙන. 
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කුටතිඡින්දතීතිකෙනට්ක න,කසනකයවකෙනට් කෙන. යො  ොක 

එෙකත්නකයනකාත්වා‘‘ය ා’’තිකයනඅක්කෙනකසනඅත්ථි, එකසනහීකනනනාම
අක්කෙනකසනතිකයනානා. 

16. සබ්බපකදසූති නාමාදීසු සබ්බපකදසු.එත්ථාති ඉමස්මිං

සික්ඛාපකද.අලිෙන්තිඅසච්චං, මිච්ඡාවාචන්ති සම්බන්කධන. කයනපි වදතීති
කයනානා. 

26. පරි රිත්වාතිපරිමුඛං ෙථනං අපකනත්වා. දවංපරිහාසං

ොකමතීතිදවොකමන,ත්ස්ස  ාකවනදවෙමයං,ත්ංකයවදවෙමයත්ා. 
අනුපසම්පන්නන්ති එත්ථ අො ස්ස සදියොසත්ථමග්ගකහත්වා අඤ්ඤත්කථනව

ගකහත්බ්කබනතිආහ‘‘ඨකපත්වාභික්ඛු’’න්තිආදියො.යදියොහිසදියොසත්කථන කවයය, 
සාමකණක නවඅනුපසම්පන්කනනනාමසියාසණ්ඨාකනනචපුරිස ාකවනච

සදියොසත්ත්ා, ත්ස්මා අඤ්ඤත්කථනවගකහත්බ්කබනති දට්ඨබ්බං.සබ්බසත්ත්ාති

එත්ථසබ්බසද්කදන අනවකසසත්කථන මනුස්කස
උපාදායවචනත්ථාානනාාානනපෙතිොනංසබ්බසත්ත්ානම්පිගහිත්ත්ත්ා. 

35. අත්ථපුක ක්ඛාක න නාමාති කවදියොත්බ්කබනති සම්බන්කධන.
සික්ඛාපදමකපක්ඛියනපුංසෙලිඞ්ගවකසන ‘‘කිරිය’’න්තිආදියො වුත්ත්ං.

ආපත්තිමකපක්ඛිය ඉත්ථිලිඞ්ගවකසන ‘‘කිරියා’’තිආදියො වුත්ත්ං.

වජ්ාෙම්මසද්දා සික්ඛාපදමකපක්ඛන්ත්ාපි ආපත්ති, මකපක්ඛන්ත්ාපි

නියත්නපුංසෙලිඞ්ගත්ත්ා නපුංසොකයව, ත්ස්මා කත් ද්කව
ආපත්තිට්ඨාකනනවුත්ත්ාතිදට්ඨබ්බන්ති.දුතියං. 

3. කපසුඤ්ඤසික්ඛාපදං 

36. ත්තිකය ‘‘ාාත් ණ්ඩනාන’’න්තිවත්ත්බ්කබඅගයාහිකත්නතිආදීසුවිය

විකසසනප නිපාත්වකසන ‘‘ ණ්ඩනාාත්ාන’’න්ති වුත්ත්න්ති ආහ
‘‘සඤ්ාාත් ණ්ඩනාන’’න්ති.‘‘පුබ්බ ාකගන’’තිවත්වාත්ස්සසරූපංදස්කසති
‘‘ඉමිනා ච ඉමිනා චා’’තිආදියොනා. විරුද්ධං වදති

එකත්නාතිවිවාකදන,විග්ගාහිෙෙථා, ත්ංආපන්නාතිවිවාදාපන්නා,කත්සං.පිසති

සඤ්චුණ්කණතීතිපිසුකණන,පුග්ගකලන, ත්ස්ස ඉදන්තිකපසුඤ්ඤං,වචනන්ති
අත්ථංදස්කසන්කත්නආහ‘‘කපසුඤ්ඤන්තිපිසුණවාච’’න්ති. 

37. භික්ඛුකපසුඤ්කඤති භික්ඛූනං සන්තිෙං උපසංහකට
කපසුඤ්ඤවචකනතිඡට්ඨීසමාකසන. 

38. ‘‘දියොස්වා’’තිපදං ‘‘ ණන්ත්ස්සා’’තිපකදපුබ්බොලකිරියා, දස්සනං
හුත්වාතිඅත්කථන.ත්තියං. 
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4. පදකසනධම්මසික්ඛාපදං 

44. චතුත්කථපටිමුඛං ආදක න සුණන්තීතිපතිස්සා,න

පතිස්සාඅප්පතිස්සාතිදස්කසන්කත්නආහ‘‘අප්පතිස්සවා’’ති. 

45. ‘‘පදකසන’’තිඑත්ථ කසන-පච්චකයන විච්ඡත්ථවාචකෙනති ආහ ‘‘පදං

පද’’න්ති.ත්ත්ථාති කත්සු චතුබ්බිකධසු. පදං නාම ඉධ අත්ථකානත්ෙං

වාවි ත්යන්ත්ං වා න කහනති, අථ කඛන කලනකිකයහි ලක්ඛිකත්න ගාථාය
චතුත්ථංකසන පාකදනවඅධිප්කපකත්නති ආහ ‘‘පදන්ති එකෙන ගාථාපාකදන’’ති.

අනු පච්ඡා වුත්ත්පදත්ත්ා දුතියපාකදනඅනුපදංනාම. අනු සදියොසං

බයඤ්ානංඅනුබයඤ්ානන්ති අත්ථං දස්කසති
‘‘අනුබයඤ්ාන’’න්තිආදියොනා.බයඤ්ානසද්කදන පද-පරියාකයන. යංකිඤ්චි පදං

අනුබයඤ්ානං නාම න කහනති, පුරිමපකදන පනසදියොසං පච්ඡිමපදකමව
අනුබයඤ්ානංනාම. 

වාකචන්කත්නහුත්වානිට්ඨාකපතීතිකයනානා. ‘‘එෙකමෙංපද’’න්තිපදං 

‘‘නිට්ඨාකපතී’’තිපකදොරිත්ෙම්මං.‘‘කථක නා’’තිපදං‘‘වුත්කත්’’තිපකද

ෙත්ත්ා, ‘‘එෙකත්න’’තිපකදසහත්කථන.සාමකණක නඅපාපුණිත්වා ණතීති

සම්බන්කධන.මත්ත්කමවාති එත්ථ එවසද්කදන මත්ත්සද්දස්ස අවධා ණත්ථං

දස්කසති, කත්න පො ං පටික්ඛිපති. ‘‘අනිච්ච’’න්ති ච ‘‘අනිච්චා’’ති ච
ද්වින්නං පදානංසතිපි ලිඞ්ගවිකසසත්කත් අනුබයඤ්ානත්ත්ා

ආපත්තිකමනක්කඛනනත්ථීතිආහ ‘‘අනුබයඤ්ානගණනායපාචිත්තියා’’ති. 

බ්ර ්මාා ාදීනීතිඑත්ථ ආදියොසද්කදන සාමඤ්ඤඵලසුත්ත්ාදීනි දීඝසුත්ත්ානි

(දී. නි. 1.150 ආදකයන) සඞ්ගහිත්ානි. චසද්කදන ඔඝත් ණසුත්ත්ාදීනි

සංයුත්ත්සුත්ත්ානි (සං. නි. 1.1) ච චිත්ත්පරියාදානසුත්ත්ාදීනි

අඞ්ගුත්ත් සුත්ත්ානි (අ. නි. 1.2 ආදකයන) චසඞ්ගහිත්ානි.කසනති
කදවත්ා ාසිකත්නකවදියොත්බ්කබනතිකයනානා. 

කිඤ්චාපි වදතීති සම්බන්කධන. එත්ථ ච

කිඤ්චාපිසද්කදනග හත්ථවාචකෙන, පනසද්කදන

අනුග්ගහත්ථවාචකෙන.කමණ්ඩෙමිලින්දපඤ්ක සූති කමණ්ඩෙපඤ්කහ ච

මිලින්දපඤ්කහ ච.යන්ති සුත්ත්ං වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.
ආ ම්මණෙථාබුද්ධිෙෙථා දණ්ඩෙෙථා ඤාණවත්ථුෙථාති කයනකාත්බ්බං
කපයයාලවකසන වුත්ත්ත්ත්ා. ඉමාකයනපෙ ණානි නාමාති වදන්ති.

මහාපච්චරියාදීසුවත්වාපරිග්ගහිකත්නතිකයනානා.යන්තිසුත්ත්ං. 

48. ත්ත්රාති ‘‘එෙකත්න උද්දියොසාකපන්කත්න’’ති වචකන.උද්දියොසාකපන්තීති
ආචරියං කදසාකපන්ති බහුෙත්ත්ා මකපක්ඛියබහුවචනවකසන

වුත්ත්ං.කත්හීති උපසම්පන්නානුපසම්පන්කනහි.ද්කවපීති උපසම්පන්කනන ච
අනුපසම්පන්කනනච. 
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උපචාරන්තිද්වාදසහත්ථූපචා ං.කයසන්ති භික්ඛූනං.ප ායනෙගන්ථන්ති
පරිවජ්කාත්වාගච්ඡන්ත්ංපෙ ණං.සාමකණක නගණ්හාතීතිකයනානා. 

ඔපාකත්තීති අවපාකත්ති, ගළිත්ාකපතීති අත්කථන.සුත්කත්පීති

කවයයාෙ ණසුත්කත්පි.ත්න්ති කයභුකයයන පගුණගන්ථං.පරිසඞ්ෙමානන්ති

සා ජ්ාමානං. යං පන වචනං වුත්ත්න්තිසම්බන්කධන.කිරියසමුට් ානත්ත්ාති
ඉමස්සසික්ඛාපදස්සකිරියසමුට්ඨානත්ත්ාති.චතුත්ථං. 

5. සහකසයයසික්ඛාපදං 

49. පඤ්චකමමුට්ඨා සති එකත්සන්තිමුට් ස්සතී. නත්ථි

සම්පාානංඑකත්සන්තිඅසම්පාානා.

භවඞ්කගනතිණ්ණොක තිනිද්කදනක්ෙමනොකල. 

50. ‘‘පෙතියා’’තිපදං‘‘කදන්තී’’තිපකදවිකසසනං.කත්භික්ඛූකදන්තීති
සම්බන්කධන. ‘‘ගා කවනා’’තිපදඤ්ච ‘‘සික්ඛාොමත්ායා’’ති පදඤ්ච

‘‘කදන්තී’’ති පකද කහතු. සීසස්ස උපධානංඋස්සීසං,ත්ස්ස

ෙරීයකත්උස්සීසෙරණං, ත්ංකයව අත්කථන

පකයනානංඋස්සීසෙරණත්කථන,ත්දත්ථාය.ත්ත්රාති පුරිමවචනාකපක්ඛං, 

‘‘සික්ඛාොමත්ායා’’තිවචකනති අත්කථන. නිදස්සනන්ති කසකසන. අථ

වාසික්ඛාොමත්ායාතිපච්චත්කත් භුම්මවචනං. ‘‘ඉදම්පිස්ස කහනති

සීලස්මි’’න්තිආදීසු(දී.නි.1.195 ආදකයන)විය.ඉදම්පිසික්ඛාොමත්ායඅයං
සික්ඛාොමත්ා සික්ඛාොම ාකවන කහනතීති කයනානා.එස නකයන ‘‘ත්ත්රිදං
සමන්ත්පාසාදියොොය සමන්ත්පාසාදියොෙත්ත්ස්මි’’න්තිආදීසුපි. භික්ඛූඛිපන්තීති

කයනානා.ත්න්ති ආයස්මන්ත්ං  ාහුලං.අථාති ඛිපනකත්න පච්ඡා.ඉදන්ති
වත්ථු.සම්මුඤ්චනිෙචව ඡඩ්ඩනොනි සන්ධාය වුත්ත්ං. කත්නායස්මත්ා
 ාහුකලන පාතිත්ං නු කඛනතිකයනානා. කසන පනායස්මා ගච්ඡතීති

සම්බන්කධන.අපරිකභනගාඅඤ්කඤසන්තිඅඤ්කඤහිනපරිභුඤ්ජිත්බ්බා. 

51. හීතිසච්චං, යස්මා වා. සයනංකසයයා,ොයපසා ණකිරියා, සයන්ති

එත්ථාතිකසයයා,මඤ්චපීඨාදියො.ත්දු යම්පි එෙකසකසන වා
සාමඤ්ඤනිද්කදකසන වා එෙකත්න ෙත්වා ‘‘සහකසයය’’න්තිවුත්ත්න්ති

දස්කසන්කත්නආහ ‘‘කසයයා’’තිආදියො.ත්ත්ථාතිද්වීසුකසයයාසු.ත්ස්මාතියස්මා

ද්කවකසයයාදස්සිත්ා, ත්ස්මා.‘‘සබ්බච්ඡන්නා’’තිආදියොනාලක්ඛණංවුත්ත්න්ති

කයනානා.පාෙටකවන ාරන්තිකලනකෙවිදියොත්ංවචනං.දුස්සකුටියන්තිදුස්කසන
ඡාදියොත්කුටියං. අට්ඨෙථාසු යථාවුත්කත්පඤ්චවිධච්ඡදකනකයව ගය්හමාකන
කෙන කදනකසනති ආහ ‘‘පඤ්චවිධච්ඡදකනකයවා’’තිආදියො. යං පනකසනාසනං

පරික්ඛිත්ත්න්ති සම්බන්කධන.පාොකරනවාති ඉට්ඨෙසිලාදාරුනා

වා.අඤ්කඤන වාතිකිලඤ්ාාදියොනා වා.වත්කථනපීති පිසද්කදන පකගව

ඉට්ඨොදියොනාතිදස්කසති.යස්සාති කසනාසනසඞ්ඛාත්ාය කසයයාය. උපරීති
වාසමන්ත්කත්නතිවාකයනානා.එකෙනද්වාක නපවිසිත්වාසබ්බපාසාදස්ස
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පටුන 

වළඤ්ජිත්බ්බත්ංසන්ධායවුත්ත්ං‘‘එකූපචාක න’’ති.සත්ගබ් ංවාචතුස්සාලං

එකූපචා ංකහනතීතිසම්බන්කධන.ත්න්තිකසනාසනසඞ්ඛාත්ංකසයයං. 

ත්ත්ථාති කසනාසනසඞ්ඛාත්ායං කසයයායං.සම්බහුලා සාමකණ ා සකච

කහනන්ති, එකෙන භික්ඛු සකච කහනතීති කයනානා. ‘‘සාමකණ ා’’තිඉදං

පච්චාසන්නවකසන වුත්ත්ං, උපලක්ඛණවකසන වා
අඤ්කඤහිපිසහකසයයානං ආපත්තිසම් වකත්න. කත්ති

සාමකණ ා.සබ්කබසන්තිභික්ඛූනං.ත්ස්සාති සාමකණ ස්ස.එකසවනකයනති

එකසන එව නකයන, න අඤ්කඤන නකයනති අත්කථන. අථ වාඑකසවනකයනති

එකසන ඉව නකයන, එකසන එත්ාදියොකසන නකයන ඉව අයං නකයන දට්ඨබ්කබනති
අත්කථන. 

අපි චාති එෙංකසන.එත්ථාති ඉමස්මිං සික්ඛාපකද.චතුක්ෙන්ති

එොවාසඑොනුපසම්පන්නං, එොවාසනානුපසම්පන්නං, 

නානාවාසඑොනුපසම්පන්නං, නානාවාසනානුපසම්පන්නන්ති චතුසමූහං, 

චතුපරිමාණං වා.කයනති භික්ඛු.හිසද්කදනවිත්ථා කානත්කෙන, ත්ං වචනං

විත්ථා යිස්සාමීති අත්කථන, විත්ථාක න මයා වුච්චකත්ති වා.කදවසිෙන්ති

දියොවකස දියොවකස.ණිෙපච්චකයන හි විච්ඡත්ථවාචකෙන. කයනපි සහකසයයං

ෙප්කපති, ත්ස්සාපි ආපත්තීති කයනකාත්බ්කබන.ත්ත්රාති 

‘‘ති ච්ඡානගකත්නාපී’’තිවචකන. 

‘‘අපදානංඅහිමච්ඡා, ද්විපදානඤ්චකුක්කුටී; 

චතුප්පදානංමජ්ාාරී, වත්ථුපා ාජිෙස්සිමා’’ති.(පා ා.අට්ඨ.1.55); 

ඉමං ගාථං සන්ධාය වුත්ත්ං ‘‘වුත්ත්නකයකනවා’’ති.ත්ස්මාති යස්මා

කවදියොත්බ්කබන, ත්ස්මා.කගනධාති කුණ්කඩන.බිළාක නති ආඛුභුකාන.මඞ්ගුකසනති
නකුකලන. 

අසම්බද්ධභිත්තිෙස්ස ෙත්පාසාදස්සාති කයනානා.තු ාති එත්ථ තුලා

නාම ථම් ාන, මුපරි දක්ඛිණුත්ත් විත්ථා වකසනඨපිකත්න දාරුවිකසකසන

ථලතිථම්ක සුපතිට්ඨාතීතිෙත්වා.ත්ාපනකහට්ඨිමපරිච්කඡදකත්නතිස්කසන, 
උක්ෙට්ඨපරිච්කඡකදන පන පඤ්චසත්ත්නවාදකයන. නානූපචාක 
පාසාකදතිසම්බන්කධන. 

වාළසඞ්ඝාටාදීසූතිවාළරූපං දස්කසත්වා ෙකත්සු සඞ්ඝාටාදීසු.

ආදියොසද්කදන තුලංසඞ්ගණ්හාති. එත්ථ චසඞ්ඝාකටනනාම තුලාන, 

මුපරිපුබ්බපච්ඡිමායාමවකසනඨපිකත්නෙට්ඨවිකසකසනසම්මාඝකටන්තිඑත්ථ
කගනපානසයාදකයනතිෙත්වා. කත් පන ත්කයන

කහනන්ති.නිබ්බකෙනසබ්භන්ත්කරති ඡදනකෙනටිඅබ් න්ත්ක . පරිමණ්ඩලං

වාචතු ස්සංවාකසනාසනංකහනතීතිසම්බන්කධන.ත්ත්රාතිත්ස්මිංකසනාසකන.
අපරිච්ඡින්කනන ගබ් ස්ස උපචාක න
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එකත්සන්තිඅපරිච්ඡින්නගබ්භූපචාරාසබ්බගබ් ා, කත් පවිසන්තීති

අත්කථන.නිපන්නානං භික්ඛූනන්ති කයනානා.ත්ත්රාතිත්ස්මිං පමුකඛ.පමුඛස්ස

සබ්බච්ඡන්නත්ත්ා, සබ්බපරිච්ඡන්නත්ත්ා ච ආපත්තිං ෙක නතීති කයනානා.

නනුපමුකඛ ඡන්නකමව අත්ථි, කනන පරිච්ඡන්නන්ති ආහ

‘‘ගබ් පරික්කඛකපන’’තිආදියො.හීතිසච්චං. 

යං පන අන්ධෙට්ඨෙථායං වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.ාගතීති පථවියා ච
මන්දියො ාලින්දවත්ථුස්ස ච නාමකමත්ං. ඉධ පනමන්දියො ාලින්දවත්ථුසඞ්ඛාත්ා

භූක දාගහිත්ා.ත්ත්ථාතිඅන්ධෙට්ඨෙථායං.ෙස්මාපාළියානසකමතීතිආහ

‘‘දසහත්ථුබ්කබධාපී’’තිආදියො.හීති යස්මා.ත්ත්ථාති අන්ධෙට්ඨෙථායං.කයපි

මහාපාසාදාකහනන්තීතිකයනානා.කත්සුපීතිමහාපාසාකදසුපි. 

සුධාඡදනමණ්ඩපස්සාති එත්ථ‘‘සුධා’’තිඉදං උපලක්ඛණවකසන වුත්ත්ං

කයනකෙනචිඡදනමණ්ඩපස්සාපිඅධිප්කපත්ත්ත්ා.මණ්ඩංවුච්චතිසූරිය ස්මි, 

ත්ං පාති  ක්ඛති, ත්කත්න වා ානන්තිමණ්ඩපං. නනු එකූපචා ං කහනති

පාො ස්ස ඡිද්දත්ත්ාති ආහ ‘‘නහී’’තිආදියො.හීති සච්චං, යස්මා වා.
වළඤ්ානත්ථාය එවාතිඑවොක න කයනකාත්බ්කබන. කත්නාහ ‘‘න

වළඤ්ානූපච්කඡදනත්ථායා’’ති.අථවා ‘‘සද්දන්ත් ත්ථාකපනහකනනසද්කදන

අත්ථං වදතී’’ති (උදා. අට්ඨ. 1; දී. නි. ටි. 1.1; ම. නි. ටී.

1.මූලපරියායසුත්ත්වණ්ණනා; සං.නි.ටී. 1.1.ඔඝත් ණසුත්ත්වණ්ණනා; අ.

නි.ටී. 1.1.රුපාදියොවග්ගවණ්ණනා) වුත්ත්ත්ත්ා ‘‘න

වළඤ්ානූපච්කඡදනත්ථායා’’ති වුත්ත්ං.ෙවාටන්ති එත්ථ ද්වා කමව

අධිප්කපත්ං පරියාකයනවුත්ත්ත්ත්ා, අසති ච ද්වාක  ෙවාටස්සා ාවකත්න.

සංව ණවිව ණොකලෙවතිසද්දංෙක නතීතිෙවාටං. 

ත්ත්රාති ‘‘එකූපචා ත්ත්ා’’ති වචකන.යස්සාති ප වාදියොකනන. අනුකයනකගන

සියාති කයනානා.ඉධාති ඉමස්මිං සහකසයයසික්ඛාපකද, වුත්ත්න්ති

සම්බන්කධන.ත්ත්ථාති පිහිත්ද්වාක  ගබ්ක .කසනතිප වාදී. සබ්බච්ඡන්නත්ත්ා

ආපත්ති ඉති වුත්කත්ති කයනානා. එකසව නකයන‘‘සබ්බපරිච්ඡන්නත්ා න

කහනතී’’ති එත්ථාපි.පච්චාගමිස්සතීති පති ආගමිස්සති, පුන ආගමිස්සතීති
අත්කථන. 

බයඤ්ානමත්කත්කනවාති 

‘‘සබ්බච්ඡන්නා’’තිආදියොඅක්ඛ පදමත්කත්කනව, න අත්ථවකසන. ‘‘එවඤ්ච

සතී’’තිඉමිනා අබයාපිත්කදනසං දස්කසති.ත්කත්නතිඅනාපත්තිකත්න, 

පරිහාකයයයාති සම්බන්කධන.ත්ස්මාති යස්මාඅනියකත්සු වුත්ත්ං, 

ත්ස්මා.ත්ත්ථාති අනියකත්සු.ඉධාපීති ඉමස්මිං සික්ඛාපකදපි.යං

යන්තිකසනාසනං.සබ්බත්ථාති සබ්කබසු කසනාසකනසු, 

සහකසයයාපත්තිකහනතීතිසම්බන්කධන. 
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53. ද්වීසුඅට්ඨෙථාවාකදසුමහාඅට්ඨෙථාවාකදනවයුත්කත්නතිකසනපච්ඡා
වුත්කත්න. 

ඉමිනාපීති කසනම්බමණ්ඩකපනාපි.එත්න්ති ාගතියා

අපරික්ඛිත්ත්ත්ං.යථාතියංසද්දත්කථන ත්තියන්ත්නිපාකත්න, කයන
කසනම්බමණ්ඩකපනාතිඅත්කථනති.පඤ්චමං. 

6. දුතියසහකසයයසික්ඛාපදං 

55. ඡට්කඨආගන්තුො වසන්ති එත්ථාතිආවසකථන,ආවසකථන ච කසන

අගා ඤ්කචතිආවසථාගාරන්ති දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘ආගන්තුොනංවසනාගා ’’න්ති. මනුස්සානං සන්තිො වචනං සුත්වාති

වචනකසකසන කයනකාත්බ්කබන.සාටෙන්ති උත්ත් සාටෙං, 

නිවත්ථවත්ථන්තිපි වදන්ති.අච්චාගම්මාති ත්වාපච්චයන්ත්පදස්ස සම්බන්ධං

දස්කසතුමාහ ‘‘පවත්කත්න’’ති. යථා ඔමසවාදසික්ඛාපකද
අක්කෙනකසතුොමත්ායඛත්තියං‘‘චණ්ඩාකලන’’තිවදකත්නඅලිෙං ණකත්නපි

මුසාවාදසික්ඛාපකදන අනාපත්ති, ඔමසවාදසික්ඛාපකදකනව ආපත්ති, 

එවමිධාපිමාතුගාකමනසහසයකත්නපඨමසහකසයයසික්ඛාපකදනඅනාපත්ති, 
ඉමිනාවආපත්තීතිදට්ඨබ්බන්ති.ඡට්ඨං. 

7. ධම්මකදසනාසික්ඛාපදං 

60. සත්ත්කමම ාද්වාකරතිබහිඨිකත්මහාද්වාක .ආගම්ම, පවිසිත්වාවා
වසනට්ඨානත්ත්ා ඔව කෙන ආවසකථන නාමාති ආහ

‘‘ඔව ෙද්වාක ’’ති.සුනිග්ගකත්නාති සුට්ඨු බහි නික්ඛමිත්වා ගකත්න

සද්කදන. ‘‘අඤ්ඤාතු’’න්තිපදස්ස ‘‘නඤාතු’’න්තිඅත්ථංපටික්ඛිපන්කත්න

ආහ ‘‘ආාානිතු’’න්ති. ඉමිනා නො විොක න අඉති නිපාකත්න න කහනති, 
ආඉති උපසග්කගනති පනදස්කසති. ‘‘විඤ්ඤුනා පුරිකසනා’’ති එත්ත්ෙකමව
අවත්වා ‘‘පුරිසවිග්ගකහනා’’තිවදන්කත්න මනුස්සපුරිසවිග්ගහං ගකහත්වා
ඨිකත්න යක්කඛන කපකත්න ති ච්ඡානගකත්න සද්ධිංඨිත්ාය මාතුගාමස්ස

කදකසතුං න වට්ටතීති දස්කසති.නයක්කඛනාති යක්කඛන සද්ධිං ඨිත්ාය

මාතුගාමස්සකදකසතුංනවට්ටතීතිකයනානා.එසනකයන ‘‘නකපකත්න, න
ති ච්ඡානගකත්නා’’තිඑත්ථාපි. 

66. ඡප්පඤ්චවාචාහීතිඑත්ථ ‘‘පඤ්චා’’තිවාචාසිලිට්ඨවකසන වුත්ත්ං

ෙස්සචි පකයනානස්සා ාවා.ත්ත්ථාති ‘‘ඡප්පඤ්චවාචාහී’’ති පකද. එකෙන
ගාථාපාකදන එො වාචාති වදන්කත්න චුණ්ණිකයවි ත්යන්ත්ං එෙං පදං එො

වාචා නාමාති දස්කසති, අත්ථකානත්ෙපදං වා වාෙයපදං වා නගකහත්බ්බං.

‘‘එෙං පදං පාළිකත්න, පඤ්ච අට්ඨෙථාකත්න’’ති ඉමිනා ‘‘ද්කව පදානි

පාළිකත්න, චත්ත්ාරි අට්ඨෙථාකත්න’’තිආදියොනකයනපි ගකහත්බ්කබන.

ඡපදානතික්ෙකමනකයවහිපමාණං.ත්ස්මින්තිඑත්ථසතිවි ත්තිවිපල්ලාකස
ලිඞ්ගස්සාපිවිපල්ලාකසනකහනති ‘‘ත්ස්මි’’න්තිපුල්ලිඞ්කගනවුත්ත්ත්ත්ා.සති



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා පාචිත්තියෙණ්ඩං 
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චවි ත්තිවිපල්ලාකස ‘‘ත්ස්සා’’ති ඉත්ථිලිඞ්ග ාකවන පවත්ත්ා.
‘‘මාතුගාමස්සා’’තිනියත්පුල්ලිඞ්ගාකපක්ඛනස්ස අසම් වකත්න අත්ථවකසන
‘‘එකිස්සා’’ති ඉත්ථිලිඞ්ග ාකවනවුත්ත්ං. ඉමිනා ක දලිඞ්ගනිස්සිකත්න

විකසසනවිකසකසයනපි අත්ථීති දස්කසති.තුම් ාෙන්ති නිද්ධා ණසමුදාකයන.

‘‘සුණාථා’’තිඅවත්වාආක නකගනපිවට්ටතීතිආහ‘‘පඨම’’න්තිආදියො.ප මන්ති
චපඨමකමව.කත්නවුත්ත්ං ‘‘නපච්ඡා’’ති. පුට්කඨනහුත්වාභික්ඛුෙකථතීති
කයනානාති.සත්ත්මං. 

8. භූත්ාක නචනසික්ඛාපදං 

67. අට්ඨකමත්ත්ථාති චතුත්ථපා ාජිෙසික්ඛාපකද.ඉධාති

භූත්ාක නචනසික්ඛාපකද.හීති සච්චං, යස්මා වා.පයුත්ත්වාචාති පච්චකයහි

යුත්ත්ාවාචා.ත්ථාතිත්කත්නගුණාක නචනො ණා, අරියාසාදියොයිංසූතිකයනානා. 

යත්සද්දානං නිච්චසම්බන්ධත්ත්ා වුත්ත්ං ‘‘කය’’තිආදියො.සබ්කබපීති

පුථුජ්ානාරියාපි.භූත්න්තිවිජ්ාමානං. ෙස්මා සබ්කබපි පටිාානිංසු, නනු
අරිකයහි අත්ත්කනන ගුණානං අනාක නචිත්ත්ත්ාන පටිාානිත්බ්බන්ති ආහ

‘‘අරියානම්පී’’තිආදියො.හීති සච්චං, යස්මා වා. අරියානම්පි අබ් න්ත්ක 

උත්ත්රිමනුස්සධම්කමන යස්මා භූකත්න කහනති, ත්ස්මාසබ්කබපි ‘‘භූත්ං

 ගවා’’ති පටිාානිංසූති කයනානා. යස්මා  ාසිකත්න විය කහනති, 

ත්ස්මාතිකයනානා. අරියා පටිාානිංසූති

සම්බන්කධන.අනාදීනවදස්සිකනනතිකදනසස්ස අදස්සනධම්මා.කත්හීති අරිකයහි, 
 ාසිකත්නතිසම්බන්කධන. යං පිණ්ඩපාත්ං උප්පාකදසුන්ති

කයනානා.අඤ්කඤතිපුථුජ්ානා.සබ්බසඞ්ගාහිකෙකනවාති

සබ්කබසංපුථුජ්ානාරියානංසඞ්ගහකණපවත්කත්කනව.සික්ඛාපදවිභඞ්කගපීති

සික්ඛාපදස්ස පද ාානිකයපි.ත්ත්ථාති චතුත්ථපා ාජිකෙ.ඉධාති
ඉමස්මිංසික්ඛාපකද. 

77. උත්ත්රිමනුස්සධම්මකමව සන්ධාය වුත්ත්ං, න සුත්ාදියොගුණන්ති

අත්කථන.අන්ත්රා වාති පරිනිබ්බානොලකත්න අඤ්ඤස්මිං ොකල

වා.අතිෙඩ්ඪියමාකනනාතිඅතිනිප්පීළියමාකනන.උම්මත්ත්ෙස්සාතිඉදංපනාති
එත්ථ ඉති-සද්කදන ආදයත්කථන. කත්න

‘‘ඛිත්ත්චිත්ත්ස්සා’’තිආදියොංසඞ්ගණ්හාති.දියොට්ඨිසම්පන්නානන්ති

මග්ගපඤ්ඤාය, ඵලපඤ්ඤාය ච සම්පන්නානං.අනාපත්තීති

පාචිත්තියාපත්තියාඅනාපත්ති න වත්ත්බ්බා, ආපත්තිකයව කහනති, ත්ස්මා
‘‘උම්මත්ත්ෙස්සඅනාපත්තී’’තිනවත්ත්බ්බන්තිඅධිප්පාකයනති.අට්ඨමං. 

9. දුට්ඨුල්ලාක නචනසික්ඛාපදං 

78. නවකමත්ත්රාති ත්ස්සං ‘‘දුට්ඨුල්ලා නාමා’’තිආදියොපාළියං, ත්ාසු

වාපාළිඅට්ඨෙථාසු.විචාරණාති වීමංසනා.උපසම්පන්නසද්කදති

උපසම්පන්නසද්දත්ථ ාකව. එත්ථ හි සද්කද වුච්චමාකන අවිනා ාවකත්න
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සද්කදනඅත්කථනපිවුත්කත්න, විනාපි ාවපච්චකයන ාවත්ථස්සඤාත්බ්බත්ත්ා

 ාකවනපි ගකහත්බ්කබන, ත්ස්මාවුත්ත්ං ‘‘උපසම්පන්නසද්දත්ථ ාකව’’ති.

එකසව නකයන ‘‘දුට්ඨුල්ලසද්කද’’තිඑත්ථාපි. එත්ං පරිමාණං යස්සාතිඑත්ං, 

‘‘කත් සසඞ්ඝාදියොකසසා’’ති වචනං. එත්ං එව වත්ත්බ්බං, න ‘‘චත්ත්ාරි ච

පා ාජිොනී’’ති ඉදන්තිඅත්කථන.ත්ත්ථාති පාළියං. ෙස්සචි විමති  කවයය, 
කිං කවයයාති කයනානා. ආපත්තිං ආක නකචන්කත්න අක්කෙනසන්ත්ස්ස

සමානත්ත්ා වුත්ත්ං ‘‘එවංසතී’’තිආදියො.පාචිත්තියකමව චාති චසද්කදන

බයතික ෙත්කථන, නදුක්ෙටං ආපජ්ාතීති අත්කථන.හීති සච්චං.එත්න්ති

පාචිත්තියාපජ්ානත්ං, ‘‘අසුද්කධන කහනති…කප.…ඔමසවාදස්සා’’ති වචනං

වා, වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.එත්ථාතිපාළියං.අට් ෙථාචරියාකවති එත්ථ

එවොක න අට්ඨානකයනකගන, පමාණන්ති එත්ථ කයනකාත්බ්කබන, 
ො ණකමවාති අත්කථන. කත්න වුත්ත්ං ‘‘න අඤ්ඤාවිචා ණා’’ති. අථ

වාඅඤ්ඤාති සාමයත්කථ පච්චත්ත්වචනකමත්ං, න අඤ්කඤසං විචා ණා

පමාණන්ති අත්කථන. එවඤ්හි සති එවොක න ඨානකයනකගනව.තබ්කබපි චාති
ගන්ථා ම් ොකලපිච. 

එත්න්ති අට්ඨෙථාචරියානං පමාණත්ං.සංව ත්ථාය එව, 
අනාපජ්ානත්ථාය එව ච අනුඤ්ඤාත්න්ති කයනානා. කත්නාහ

‘‘නත්ස්ස’’ත්යාදියො.ත්ස්මාති යස්මා භික්ඛු ාකවන නාම න අත්ථි, ත්ස්මා
සුවුත්ත්කමවාතිසම්බන්කධන. 

80. සාති භික්ඛුසම්මුති, සඞ්කඝන ොත්බ්බාති කයනානා.ෙත්ථචීති

කිස්මිඤ්චි ඨාකන.ඉධාතිඉමස්මිං සික්ඛාපකද. ‘‘වුත්ත්ත්ත්ා’’ති පදං

‘‘ොත්බ්බා’’ති පකද කහතු.එසාති එකසන භික්ඛු.හිකත්සිත්ායාති

හිත්ස්සඑසිත්ාය, අත්ථස්සඉච්ඡත්ායාතිඅත්කථන. 

82. කසසානීතිආදියොම්හි පඤ්චසික්ඛාපදකත්න කසසානිඋපරි පඤ්ච

සික්ඛාපදානි.අස්සාති අනුපසම්පන්නස්ස.ඝකටත්වාති සම්බන්ධං ෙත්වාති.
නවමං. 

10. පථවීඛණනසික්ඛාපදං 

86. දසකම ගවා දස්කසතීති කයනානා.එත්ථාති පථවියං.ත්ත්ථාති කත්සු

පාසාණාදීසු.මුට්ඨිප්පමාණකත්නති

ඛටෙපමාණකත්න.සාතිඅදඩ්ඪපථවී. ත්ථිකුච්ඡියන්ති එවංනාමකෙ
ඨාකන.එෙපච්ඡිපූ ං පථවින්ති

සම්බන්කධන.කත්සංකයවාතිඅප්පපංසුඅප්පමත්තිොපදානං එව.හීති සච්චං, 

යස්මා වා.එත්න්ති කයභුකයයනපාසාණාදියොපඤ්චෙං.ත්න්ති

කුසීත්ං.ආණාකපත්වාති එත්ථ ‘‘ආණකපසකන’’ති ධාතුපාකඨසු වුත්ත්ත්ත්ා

ආණධාතුකයවකපසනසඞ්ඛාත්ංකහත්වත්ථංවදති, නණාකපපච්චකයන, කසන
පනධාත්වත්කථකයවවත්ත්ති.නහිත්ස්සවිසුංවුත්කත්නඅභිකධකයයනඅත්ථි
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ධාත්වත්ථකත්න අඤ්ඤස්ස අභිකධයයස්සා ාවා.ත්ාවාතිපඨමං

පාළිමුත්ත්ෙවිනිච්ඡයස්ස, ත්කත්නවා. 

කපනක්ඛ ං පදුමං කනතීතිකපනක්ඛරණී. ‘‘කසනකධන්කත්හී’’ති පදං

‘‘උස්සිඤ්චිතුංඅපකනතු’’න්තිපකදසු ාවෙත්ත්ා.කයනති‘‘ත්නුෙද්දකමන’’ති

පකදන කයනකාත්බ්කබන. කයන ත්නුෙද්දකමනති හිඅත්කථන.කුකටහීති

ඝකටහි.උස්සිඤ්චිතුන්ති උක්ඛිපිත්වා, උද්ධරිත්වා වා සිඤ්චිතුං.ත්ත්රාති

සුක්ඛෙද්දකම, ‘‘කයන’’තිපකදඅවයවීආධාක න.කයනතිසුක්ඛෙද්දකමන. 

ත්ටන්ති කූලං.උදෙසාමන්ත්ාති උදෙස්ස සමීකප.ඔමෙචතුමාසන්ති

චතුමාසකත්න ඌනෙං.ඔවට් න්ති කදකවන ඔවස්සිත්ං කහනති සකචති

කයනානා.පත්තීති ත්ටං පත්ති.උදකෙකයවාති පෙතිඋදකෙකයව.උදෙස්සාති

වස්කසනදෙස්ස.ත්ත්ථාතිපාසාණපිට්ඨියං.ප මකමවාති කසනණ්ඩිඛණනකත්න

පඨමං එව.උදකෙ පරියාදියොණ්කණති උදකෙ සුක්කඛ.පච්ඡාති උදෙපූ කත්න

පච්ඡා.ත්ත්ථාතිකසනණ්ඩියං.උදකෙකයවාති මූලඋදකෙකයව.උදෙන්ති

ආගන්තුෙඋදෙං.අල්ලීයතීතිපිට්ඨිපාසාකණ ලග්ගති.ත්ම්පීති

සුඛුම ාම්පි.අෙත්පබ්භාකරති වළඤ්කාන අෙකත් පබ් ාක . උපචිොහි

වමීයති, ඝ කගනළිොදකයනවාසත්කත්වමතීතිවම්මිකෙන. 

ගාවීනංඛුක න ෙණ්ටෙසදියොසත්ත්ාකගනෙණ්ටකෙනනාම, කත්න ඡින්කනන
ෙද්දකමන ‘‘කගනෙණ්ටකෙන’’ති වුච්චති.අච්ඡදනං වා විනට්ඨච්ඡදනං වා

පු ාණකසනාසනං කහනතීති කයනානා.ත්කත්නතිපු ාණකසනාසනකත්න, 

ගණ්හිතුං වට්ටතීතිසම්බන්කධන.අවකසසන්ති විනට්ඨච්ඡදනකත්න. අවකසසං

ඉට්ඨෙංගණ්හාමිඉතිසඤ්ඤායාතිකයනකාත්බ්කබන.කත්නාතිඉට්ඨොදියොනා.යා

යාතිමත්තිො.අතින්ත්ාතිඅනල්ලා, අකිලින්නාතිඅත්කථන. 

ත්ස්මින්ති මත්තිොපුඤ්කා.සබ්කබනති සෙකලන

මත්තිොපුඤ්කාන.අස්සාතිමත්තිොපුඤ්ාස්ස. ‘‘ෙප්පියො කෙහී’’ති පදං
‘‘අපනාකමත්වා’’ති පකද ොරිත්ෙම්මං.ෙස්මා වට්ටතීති ආහ

‘‘උදකෙනා’’තිආදියො.හීතිසච්චං, යස්මාවා. 

ත්ත්ථාති මත්තිොපාොක .අඤ්ඤම්පීති මණ්ඩපථම් කත්න

අඤ්ඤම්පි.කත්නඅපකදකසනාතිකත්නපාසාණාදියොපවට්ටනකලකසන. 

පස්සාවධාරායාති මුත්ත්කසනත්ාය.ෙත්ත්රයට්ඨියාති ෙත්ත් දණ්කඩන.
එත්ථහිෙත්ත් යතිඅඞ්ගපච්චඞ්ගානංසිථිල ාකවනසිථිකලනහුත්වා වතීති

ෙත්වාෙත්ත්කරනවුච්චති ජිණ්ණමනුස්කසන, කත්න එෙන්ත්කත්න

ගකහත්බ්බත්ත්ාෙත්ත්ක න ගහිත්ා යට්ඨි, ෙත්ත් ස්ස යට්ඨීති වා ෙත්වා
ෙත්ත් යට්ඨි වුච්චතිෙත්ත් දණ්කඩන. දන්ත්ාපඨමක්ඛක න

සජ්ඣායිත්බ්කබන.වීරියසම්පග්ග ණත්ථන්ති වීරියස්ස සුට්ඨු
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පග්ගණ්හනත්ථං, වීරියස්ස උක්ඛිපනත්ථන්ති අත්කථන. කෙචි භික්ඛූති
කයනානා. 

87. ත්ත්රාපීති ඉට්ඨෙෙපාලාදීසුපි.හීතිසච්චං.කත්සං අනුපාදානත්ත්ාති

කත්සං ඉට්ඨොදීනං අග්ගිස්සඅනින්ධනත්ත්ා.හීති සච්චං, යස්මාවා.ත්ානීති

ඉට්ඨොදීනි.අවිසයත්ත්ාතිආපත්තියා අකනනොසත්ත්ා.තිණුක්ෙන්ති

තිණමයංඋක්ෙං.ත්ත්කථවාතිමහාපච්චරියංඑව.අරීයතිඅග්ගිනිප්ඵාදනත්ථං

ඝංසීයතිඑත්ථාතිඅරණී,කහට්ඨා නිමන්ථනීයදාරු. සහ ධනුනා

එතිපවත්ත්තීතිසහිකත්න,උපරි නිමන්ථනදාරු. අ ණී ච සහිකත්න

චඅ ණීසහිකත්න, කත්නඅග්ගිංනිබ්බත්කත්ත්වාතිකයනානා.යථාෙරියමාකන

නඩය්හති, ත්ථාෙක නහීතිසම්බන්කධන. 

88. ආවාටංාානාතිආවාටංොතුං, ඛණිතුංවාාානාහීතිඅත්කථන. ‘‘එවං

මහාමත්තිෙං ාාන, ථුසමත්තිෙං ාානා’’තිඑත්ථාපි යථාලා ං

සම්පදානවාචෙපදං අජ්ඣාහරිත්වා කයනානාොත්බ්බා.සාති පථවී.කත්නාති
පවට්ටනාදියොනාති.දසමං. 

මුසාවාදවග්කගනපඨකමන. 

2. භූත්ගාමවග්කගන 

1. භූත්ගාමසික්ඛාපද -අත්ථකයනානා  

89. දුතියවග්ගස්සපඨකමත්ස්සාතිකදවත්ාය.උක්ඛිත්ත්ං ඵරසුන්තිඋද්ධං

ඛිත්ත්ං කුඨාරිං.නිග්ගක තුන්ති සණ්ඨාතුං, නිවත්කත්තුං

වා.චක්ඛුවිසයාතීකත්ති පසාදචක්ඛුස්ස

කගනච ාතික්ෙන්කත්.ම ාරාාසන්තිොති කවස්සවණමහා ාාස්ස

සන්තිො.ථනමූක කයවාති ථනසමීකපකයව.හිමවන්කත්තිහිමඋග්ගි කණ

වකන, හිමයුත්කත් වා.ත්ත්ථාති හිමවන්කත්, කදවත්ාසන්නිපාකත්

වා.රුක්ඛධම්කමනතිරුක්ඛස ාකවන.රුක්ඛධම්කමනචනාමකඡදනක දනාදීසු

රුක්ඛානං අකචත්නත්ත්ා කෙනපස්ස අෙ ණං, ත්ස්මිංරුක්ඛධම්කම ඨිත්ා

කදවත්ා රුක්ඛධම්කම ඨිත්ා නාම, කඡදනක දනාදීසු රුක්ඛස්ස
වියරුක්ඛට්ඨෙකදවත්ාය අකෙනපනං රුක්ඛධම්කම ඨිත්ා නාමාති

අධිප්පාකයන.ත්ත්ථාති ත්ාසු සන්නිපාත්කදවත්ාසු.ඉතීතිඉමස්ස අල නස්ස, 

ඉමස්මිං අල කන වා, ආදීනවන්ති සම්බන්කධන.භගවකත්නචාති ච-සද්කදන

‘‘පුබ්බචරිත්’’න්තිඑත්ථකයනකාත්බ්කබන.ඉමඤ්චආදීනවංඅද්දස,  ගවකත්න
පුබ්බචරිත්ඤ්ච අනුස්සරීති වාෙයසම්පිණ්ඩනවකසන කයනානා

ොත්බ්බා.කත්නාතිදස්සනානුස්ස ණො කණන.අස්සාතිකදවත්ාය.සංවිජ්ාති

පිත්ා අස්සාතිසපිතිකෙන,පුත්කත්න. (ත්ාවාති අතිවිය, පටිසඤ්චික්ඛන්තියාති
සම්බන්කධන) ‘‘මරියාදංබන්ධිස්සතී’’ති වත්වා ත්ස්ස අත්ථං දස්කසන්කත්න
ආහ ‘‘සික්ඛාපදංපඤ්ඤකපස්සතී’’ති. ඉති පටිසඤ්චික්ඛන්තියා අස්සා
කදවත්ායඑත්දකහනසීතිකයනානා. 
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කයනතිකයන කෙනචි ාකනන.කවති

එෙන්කත්න.උප්පතිත්න්තිඋප්පජ්ානවකසන අත්ත්කනන උපරි

පතිත්ං.භන්ත්න්ති  මන්ත්ංධාවන්ත්ං, වාරකයති නිවාක යය

නිග්ගණ්කහයයාති අත්කථන.ත්න්ති ානං. අයං පකනත්ථ කයනානා – සා ථි

 න්ත්ං ථංවා කයඉව, ත්ථාකයනකවඋප්පතිත්ංකෙනධංවා කය, ත්ංඅහං
සා ථිං ඉති බ්රූමි. ඉත්ක න කෙනධනිවා ෙකත්නඅඤ්කඤන  ාාඋප ාාාදීනං
සා ථිභූකත්නාකනන ස්මිග්ගාකහන ජ්ජුග්ගාකහනනාමාති. 

දුතියගාථාය කවජ්කානවිසටංවිත්ථත්ංසප්පවිසංසප්පස්ස ආසීවිසස්ස විසං

ග ළංඔසකධහික සජ්කාන, මන්කත්න ච විකනති ඉව, ත්ථා කයන

භික්ඛකවඋප්පතිත්ං කෙනධං කමත්ත්ාය විකනති, කසන

භික්ඛුඋරකගනභුාකගනතරාණංපුක   වංජිණ්ණංපු ාණත්ත්ාජිණ්ණං ත්චං

ාහාති ඉව, ත්ථාඔරපාරංඅපා සඞ්ඛාත්ංපඤ්කචන ම් ාගියසංකයනානං
ාහාතීතිකයනානාොත්බ්බා. 

ත්ත්රාතිද්වීසුගාථාසු. වත්ථු පන විනකය ආරූළ්හන්ති කයනානා.අථාති

පච්ඡා.යස්ස කදවතත්ත්ස්සාති කයන කදවපුත්කත්න.පරිග්ගක නති

පරිච්ඡින්දියොත්වා ගහිකත්න.කසනති කදවපුත්කත්න.ත්කත්නති උපගමනකත්න.

යදාකහනති, ත්දාති කයනානා.මක සක්ඛකදවත්ාසූති මහාපරිවා ාසුකදවත්ාසු, 

මහාකත්ාාසුවා.පටික්ෙමන්තීතිඅකපන්ති.කදවත්ායම්පිපඤ්හංපුච්ඡන්තීති

කයනානා.ත්ත්කථවාති අත්ත්කනනවසනට්ඨාකනකයව.උපට් ානන්ති

උපට්ඨානත්ථාය, සම්පදානත්කථ කචත්ං උපකයනගවචනං. අථ වා

උපගන්ත්වා තිට්ඨති එත්ථාතිඋපට් ානං, ගවකත්න සමීපට්ඨානං, ත්ං

ආගන්ත්වාතිඅත්කථන.නන්තිත්ං, අයකමවවාපාකඨන. 

90. ‘‘ වන්තී’’ති ඉමිනා විරූළ්කහ මූකල නීල ාවං ආපජ්ජිත්වා
වඩ්ඪමානකෙත්රුණරුක්ඛගච්ඡාදියොකෙ දස්කසති. ‘‘අහුවත්ථු’’න්ති ඉමිනා
පනවඩ්ඪිත්වාඨිකත්මහන්ත්රුක්ඛගච්ඡාදියොකෙදස්කසති. ‘‘අහුවත්ථු’’න්තිච
හියයත්ත්නිසඞ්ඛාත්ායත්ථුං-වි ත්තියා හූ-ධාතුස්ස ඌො ස්ස උවාකදකසන

කහනති. කපනත්ථකෙසු පන ‘‘අහුවතී’’තිපාකඨන දියොස්සති, කසන අපාකඨනති

දට්ඨබ්කබන. ‘‘ාායන්තී’’ති ඉමිනා භූ-ධාතුස්සසත්ත්ත්ථ ාවං දස්කසති, 

‘‘වඩ්ඪන්තී’’ති ඉමිනාවඩ්ඪනත්ථ ාවං.එත්න්ති ‘‘භූත්ගාකමන’’ති නාමං.

පීයකත් යථාොමංපරිභුඤ්ජීයකත්, පාත්බ්බං පරිභුඤ්ජිත්බ්බන්ති

වාපාත්බයං,පාසද්කදන යථාොමපරිභුඤ්ානත්කථන. කත්නාහ –
‘‘කඡදනක දනාදීහියථාරුචිපරිභුඤ්ජිත්බ්බත්ාතිඅත්කථන’’ති. 

91. ‘‘ඉදානී’’තිපදං‘‘ආහා’’තිපකදොලසත්ත්මී.යස්මින්තිබීකා.ත්න්ති

බීාං.පඤ්ච බීාාාත්ානීති එත්ථාාත්සද්දස්ස ත්බ් ාවත්ථත්ං සන්ධාය

අට්ඨෙථාසුඑවංවුත්ත්ං.ත්බ් ාවත්ථස්ස ‘‘මූකලාායන්තී’’තිඉමායපාළියා
අසංසන්දනත්ං සන්ධාය වුත්ත්ං සඞ්ගහොක න ‘‘නසකමන්තී’’ති.
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අට්ඨෙථාචරියානං මකත්න සති ාාත්සද්දස්ස ත්බ් ාවත්ථ ාකව
‘‘මූකලාායන්තී’’තිආදීසුමූකලමූලානිාායන්තීතිකදනකසන කවයයාතිමනසි

ෙත්වාආහ‘‘නහී’’තිආදියො.හීතිසච්චං, යස්මාවා.ත්ානීතිරුක්ඛාදීනි.ත්ස්සාති

‘‘භූත්ගාකමනනාම පඤ්ච බීාාාත්ානී’’ති පදස්ස.එත්න්ති

‘‘බීාාාත්ානී’’තිනාමං. බීකාසු ාාත්ානිබීාාාත්ානීති වුත්කත්

‘‘මූකලාායන්තී’’තිආදියොනා සකමති.එකත්නාති
‘‘බීාකත්න’’තිආදියොනාසඞ්ගකහනතිසම්බන්කධන. 

‘‘කයහී’’තිපදං ‘‘ාාත්ත්ත්ා’’තිපකදඅපාදානං, කහතුවා ‘‘වුත්ත්ානී’’ති

පකද ෙ ණං, ෙත්ත්ා වා.කත්සන්ති බීාානං.රුක්ඛාදීනං විරුහනං

ාකනතීතිබීාං. ‘‘බීාකත්න’’තිආදියොනාොරිකයනපචාක න ො ණස්ස
දස්සිත්ත්ත්ා ො ණූපචා ං පදීකපති. අඤ්ඤානිපි යානි වා

පනගච්ඡවල්ලිරුක්ඛාදීනිඅත්ථිසංවිජ්ාන්ති, ත්ානිගච්ඡවල්ලිරුක්ඛාදීනි

ාායන්තිසඤ්ාායන්තීතිකයනානා.ත්ානීතිගච්ඡවල්ලිරුක්ඛාදීනි. ත්ඤ්චමූලං, 

පාළියං වුත්ත්හලිද්දාදියො ච අත්ථි, සබ්බම්පි එත්ංමූලබීාං නාමාති

සම්බන්කධන.එත්ථාතිබීකාසු, ඛන්ධබීකාසුවා. 

92. සඤ්ඤාවකසනාති ‘‘බීා’’න්ති සඤ්ඤාවකසන. ‘‘ත්ත්ථා’’ති පදං 

‘‘කවදියොත්බ්කබන’’ති පකද ආධාක න. ‘‘යථා’’තිආදියොනා ො කණනපචාක න

ොරියස්සවුත්ත්ත්ත්ාඵලූපචා ංදස්කසති.යංබීාංවුත්ත්ං, ත්ංදුක්ෙටවත්ථූති

කයනානා. යකදත්ං ආදියොපදන්තිකයනකාත්බ්බං.කත්නාති ආදියොපකදන.  වීයති

 ගවත්ා ෙථීයතීතිරුත්ං,පාළි, ත්ස්ස

අනුරූපංයථාරුත්ං,පාළිඅනතික්ෙන්ත්න්තිඅත්කථන. 

එත්ථාති‘‘බීකාබීාසඤ්ඤී’’තිආදියොපකද, ඉමස්මිං සික්ඛාපකද වා. උදකෙ

ඨාති පවත්ත්තීතිඋදෙට්ක න,එවං ථලට්කඨනපි.ත්ත්ථාතිඋදෙට්ඨථලට්කඨසු.

සාසපස්ස මත්ත්ං පමාණං අස්ස කසවාලස්සාතිසාසපමත්තිකෙන. තිලස්ස

බීාපමාණංඅස්සකසවාලස්සාතිති බීාකෙන. පමාණත්කථකෙන.ආදියොසද්කදන
සඞ්ඛපණොදකයන කසවාකලසඞ්ගණ්හාති. ත්ත්ථ තිලබීාපමාකණන

ාලසණ්ඨිකත්න නීලාදියොවණ්ණයුත්කත්න කසවාකලනති බීාංනාම, සපත්කත්න
අප්පෙණ්කඩන උක්ඛලිපිධානාදියොපමාකණන සමූකලන

එකෙනකසවාලවිකසකසනසඞ්කඛනනාම,  ම සණ්ඨාකනන නීලවණ්කණන

එකෙනකසවාලවිකසකසනපණකෙනනාම. උදෙං කසවතීතිකසවාක න. ත්ත්ථාති

කසවාකලසු.කයනති කසවාකලන.පතිට්ඨිත්ං කසවාලන්ති සම්බන්කධන.යත්ථ

ෙත්ථචීති මූකල වානකළ වා පත්කත් වා.උද්ධරිත්වාති උප්පාකටත්වා. 

‘‘හත්කථහී’’ති පදං ‘‘වියූහිත්වා’’ති පකද ෙ ණං.හීතිසච්චං, යස්මා

වා.ත්ස්සාතිකසවාලස්ස.එත්ත්ාවත්ාතිඉකත්නචිකත්නචවියූහනමත්කත්න.කයන

කසවාකලන නික්ඛමති, ත්ංකසවාලන්ති

කයනානා.පරිස්සාවනන්ත්කරනාතිපරිස්සාවනඡිද්කදන. උප්පලානි අස්මිං

ගච්කඡතිඋප්පලිනී. පදුමානි අස්මිං ගච්කඡතිපදුමිනී,ඉකනන, 
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පටුන 

ඉත්ථිලිඞ්ගකානත්කෙනඊ.ත්ත්කථවාති උදකෙකයව.ත්ානීතිවල්ලීතිණානි.හීති

සච්චං, යස්මාවා.අනන්ත්කෙනතිසාසපමත්තිකෙනකසවාකලන.කසනහිනත්ථි
අත්ත්කත්නඅන්කත්නලාමකෙනකසවාකලනඑත්ස්සාතිෙත්වා‘‘අනන්ත්කෙන’’ති

වුච්චති. අත්ත්නාකයව හි සුඛුකමන, ත්කත්නසුඛුකමන කසවාකලන නත්ථීති

අධිප්පාකයන.ත්ත්ථාතිදුක්ෙටවත්ථු ාකව.ත්ම්පීති ‘‘සම්පුණ්ණභූත්ගාමං
නකහනතී’’ති වචනම්පි. පිසද්කදන මහාපච්චරිආදියොඅට්ඨෙථාචරියානං

වචනාකපක්කඛන.හීති සච්චං, යස්මා වා. න ආගකත්න, ත්ස්මා න සකමතීති

කයනානා.අථාති ත්ස්මිං අනාගකත්.එත්න්තිඅනන්ත්ෙකසවාලාදියොං.

ගච්ඡිස්සතීති වකදයයාති සම්බන්කධන.ත්ම්පීති ‘‘ගච්ඡිස්සතී’’ති වචනම්පි.
පිසද්කදනපුරිමට්ඨෙථාචරියානංවචනාකපක්කඛන. 

අභූත්ගාමමූ ත්ත්ාත්ාදියොසස්ස බීාගාමස්සාති එත්ථ බීාගාකමනතිවිකධන

කහනති – කයන සයං භූත්ගාමකත්න හුත්වා අඤ්ඤම්පි භූත්ගාමංාකනති, 
අම්බට්ඨිආදියොකෙන.කයනපනසයංභූත්ගාමකත්නහුත්වාඅඤ්ඤංපනභූත්ගාමං

න ාකනති, ත්ාලනාළිකෙ ාදියොඛාණු. කයන පනසයම්පිභූත්ගාමකත්න අහුත්වා
අඤ්ඤම්පිභූත්ගාමංනාකනති.පානීයඝටාදීනංබහිකසවාකලනති.භූත්ගාකමන
පනචතුබ්බිකධනකහනති–කයනසයංබීාගාමකත්නහුත්වාඅඤ්ඤම්පිබීාගාමං

ාකනති, එත් හි අම්බරුක්ඛාදියොකෙන. කයන පන සයංබීාගාමකත්න අහුත්වාව

අඤ්ඤංබීාගාමංාකනති, ආදියොෙප්පොකලඅම්බරුක්ඛාදියොකෙන.කයනපනසයං

බීාගාමකත්න හුත්වා අඤ්ඤං පන බීාගාමං න ාකනති, නීලවණ්කණන
ඵලිත්ෙදලීරුක්ඛාදියොකෙන.කයන පන සයම්පි බීාගාමකත්න අහුත්වා අඤ්ඤම්පි

බීාගාමංනාකනති, ඉධවුත්කත්නඅනන්ත්ෙකසවාලාදියොකෙනති.ත්ත්ථචතුත්ථං
භූත්ගාමංසන්ධායවුත්ත්ං‘‘අභූත්ගාමමූලෙත්ත්ාත්ාදියොසස්සබීාස්සා’’ති.අයං
පන ත්තියබීාගාමස්ස ච චතුත්ථභූත්ගාමස්ස ච විකසකසන –ත්තියබීාගාකම

මූලපණ්ණානි න පඤ්ඤායන්ති, චතුත්ථභූත්ගාකම ත්ානි

පඤ්ඤායන්තීති.මූලපණ්ණානං අපඤ්ඤායනත්ත්ා බීාගාකමනති වුත්කත්න, 
කත්සං පඤ්ඤායනත්ත්ා භූත්ගාකමනතිවුත්කත්න. ඉත් ථා හි වික නකධන

 කවයයාති. අත්ත්කනනවාකද පාචිත්තිය ාවකත්න ගරුෙං, මහාපච්චරිආදීනං

වාකදදුක්ෙටමත්ත් ාවකත්නලහුෙං.එත්න්තිඨානං. 

එවං උදෙට්ඨං දස්කසත්වා ථලට්ඨං දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘ථලට්කඨ’’තිආදියො. ථලට්කඨ විනිච්ඡකයන එවං කවදියොත්බ්කබනති

කයනානා.ත්ත්ථාති හරිත්ඛාණූසු.උද්ධං වඩ්ඪතීතිනවසාඛානිග්ගමකනන

ඡින්නකත්න උපරි වඩ්ඪති.කසනති ඛාණු. ඵලිත්ායෙදලියා ඛාණු බීාගාකමන

සඞ්ගහිකත්නති කයනානා. ඵලං සඤ්ාාත්ං එතිස්සාතිඵලිත්ා. ත්ථාති

‘‘භූත්ගාකමකනව සඞ්ගහිත්ා’’ති පදානි ආෙඩ්ඪති.යදාති යස්මිං

ොකල.රත්නප්පමාණාපීතිහත්ථප්පමාණාපි.අථාති අපාදානත්කථන, ත්කත්න
 ාසිෙ ණකත්නඅඤ්ඤන්ති අත්කථන. භූමියං නිඛණන්තීති සම්බන්කධන.

‘‘මූකලසු කචව පණ්කණසු චා’’තිඑත්ථ චසද්කදන සමුච්චයත්කථනව, න
විෙප්පත්කථනතිආහ‘‘මූලමත්කත්සුපනා’’තිආදියො. 
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බීාානීති මූලාදියොබීාානි. ඨපිත්ානිකහනන්තීති සම්බන්කධන. ‘‘උපරී’’ති
පකදන කහට්ඨා මූලානි චාති අත්ථං නකයන ඤාකපති. නඅඞ්කුක 

නිග්ගත්මත්කත්කයව, අථ කඛන හරිකත් නීලපණ්ණවණ්කණාාකත්කයව
භූත්ගාමසඞ්ගකහන ොත්බ්කබනති ආහ ‘‘හරිකත්’’තිආදියො. ත්ාලට්ඨීනං

මූලන්තිසම්බන්කධන.දන්ත්සූචි වියාති හත්ථිදන්ත්සූචි විය.

යථාඅසම්පුණ්ණභූත්ගාකමන ත්තිකයන කෙනට්ඨාකසන න ආගකත්න, න එවං
අමූලෙභූත්ගාකමන. කසන පන ආගකත්නකයවාතිආහ ‘‘අමූලෙභූත්ගාකම’’ති.
අමූලිෙලත්ාවියඅමූලෙභූත්ගාකමසඞ්ගහංගච්ඡතීතිඅත්කථන. 

වන්දාොතිරුක්ඛාදනී. සා හි සයං රුක්ඛං නිස්සාය ාායන්තීපි
අත්ත්කනනනිස්සයානං රුක්ඛානං අදනත්ත්ා  ක්ඛනත්ත්ා වදීයති ථුතීයතීති

‘‘වන්දාො’’තිවුච්චති.අඤ්ඤා වාති වන්දාොය අඤ්ඤා වා.ත්න්ති

වන්දාොදියොං.ත්කත්නති රුක්ඛකත්න.වනන්ති ඛුද්දකෙන ගච්කඡන.පගුම්කබනති

මහාගච්කඡන.දණ්ඩකෙනති රුක්කඛනදණ්ඩකයනගකත්න.ත්ස්සාපීති

අමූලිෙලත්ායපි.අයකමව විනිච්ඡකයනති වන්දාොදියොෙස්ස විනිච්ඡකයන විය
අයංවිනිච්ඡකයනදට්ඨබ්කබනතිකයනානා.‘‘ද්කවතීණිපත්ත්ානී’’තිවුත්ත්ත්ත්ා
එෙපත්කත්නසඤ්ාායන්කත්නපි අග්ගබීාසඞ්ගහං ගච්ඡතීති අත්කථන.

‘‘අනුපසම්පන්කනනා’’ති පදං ‘‘ලිත්ත්ස්සා’’ති පකදෙත්ත්ා.නිදාඝසමකයති

ගිම්හොකල.අබ්කබන ාරිකෙනති ආපත්තියා අඞ්ගන්ති න

කවනහරිත්බ්කබන.කවනහරිතුං න අ හතීති අත්කථන.එත්න්ති අබ්කබනහාරිෙත්ං, 

‘‘සකච…කප.…පමජ්ජිත්බ්බා’’තිවචනංවා. 

අහිං සප්පං ඡාකදතීතිඅහිච්ඡත්ත්ං,ත්ංකයවඅහිච්ඡත්ත්ෙං. යථාෙථඤ්චිහි

බුප්පත්ති, රුළ්හියා අත්ථවිනිච්ඡකයන.ත්ස්මාති ත්කත්න

විකෙනපනකත්න.ත්ත්ථාති අහිච්ඡත්ත්කෙ. කහට්ඨා ‘‘උදෙපප්පටකෙන’’ති

වත්වා ඉධ ‘‘රුක්ඛපප්පටිොයපී’’ති වුත්ත්ත්ත්ා පප්පටෙසද්කදන

ද්විලිඞ්කගනති දට්ඨබ්කබන.ත්න්ති පප්පටිෙං. ඨිත්ං නියයාසන්ති සම්බන්කධන.

එවං ‘‘ලග්ග’’න්ති එත්ථාපි. ත්ථකුක්කුච්කචනාතිහත්ථකලනකලන.
‘‘ඡින්දන්ත්ස්සාපී’’තිපකදකහතු. 

වාසත්ථිකෙනාති වාසං ඉච්ඡන්කත්න. ‘‘ඔචිනාකපත්බ්බා’’ති පකද

ෙත්ත්ා.උප්පාකටන්කත්හීතිඋද්ධ න්කත්හි.කත්සන්ති සාමකණ ානං. සාඛං
ගහිත්න්තිසම්බන්කධන.ඨපිත්ස්සසිඞ්ගීකව ස්සාතිකයනානා. 

ඡිජ්ානෙන්තිඡිජ්ානයුත්ත්ං, ඡිජ්ානා හන්ති අත්කථන.
‘‘චඞ්ෙමිත්ට්ඨානංදස්කසස්සාමී’’තිඉමිනාවත්ත්සීකසනචඞ්ෙමනංවට්ටතීති
දස්කසති. ‘‘භිජ්ාතී’’තිඉමිනා අභිජ්ාමාකන ගණ්ඨිපි ොත්බ්කබනති

දස්කසති.දාරුමක්ෙටෙන්ති මක්ෙටස්ස හත්කථනමක්ෙකටනඋපචාක න, 

මක්ෙකටන වියාතිමක්ෙටකෙන,සදියොසත්කථ කෙන. දාරුසඞ්ඛාකත්න

මක්ෙටකෙනදාරුමක්ෙටකෙන. ත්ං ආකෙනකටන්තීති
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සම්බන්කධන.අනියාමිත්ත්ත්ාති ඉමන්ති අනියාමිත්ත්ත්ා වචනස්ස. ඉදං

මහාසාමඤ්ඤං, විකසසසාමඤ්ඤම්පි වට්ටතීති ආහ ‘‘නාමං

ගකහත්වාපී’’තිආදියො.සබ්බන්තිසබ්බංවචනං. 

‘‘ඉමං ාානාතිආදීසූ’’ති පදං ‘‘එවමත්කථන දට්ඨබ්කබන’’ති පකද

ආධාක න.ඉමං මූ කභසජ්ාං ාානාති ඉමං මූලක සජ්ාං කයනජිතුං

ාානාතිකයනානා.එත්ත්ාවත්ාති ‘‘ඉමං

ාානා’’තිආදියොවචනමත්කත්න.ෙප්පියන්තිසමණකවනහාක න, කවනහා ස්සවා

යුත්ත්ං අනුරූපං.එත්ථාති ‘‘ෙප්පියංොත්බ්බ’’න්ති

වචකන.නිබ්බට්ටබීාකමවාති ඵලකත්න නිබ්බට්කටත්වා විසුං ෙත්ං

බීාංඑව.ත්ත්ථාති සුත්කත්. ෙක නන්කත්න භික්ඛුනා

ොත්බ්බන්තිකයනානා.‘‘ෙප්පියන්ති වත්වාවා’’ති ඉමිනා පඨමං
ෙත්වාඅග්ගිසත්ථනඛානි උද්ධරිත්වා පච්ඡා වත්තුං න වට්ටතීති

දස්කසති.ක න මයසත්ථස්සාති අයත්ම්බාදියොකලනහමයස්ස සත්ථස්ස.කත්හීති

මනුස්සාදීනංනකඛහි.කත්හීතිඅස්සාදීනංඛුක හි.කත්හීතිහත්ථිනකඛහි.කයහීති

නකඛහි.ත්ත්ථාාත්කෙහිපීති ත්ස්මිංසත්කථ ාාත්කෙහිපි, නකඛහීති
සම්බන්කධන. 

ත්ත්ථාති පුරිමවචනාකපක්ඛං.
‘‘ෙප්පියංෙක නන්කත්නා’’තිආදියොවචනමකපක්ඛති. ‘‘උච්ඡං ෙප්පියං

ෙරිස්සාමී’’ති උච්ඡකමවවිජ්ඣති, පකගව. ‘‘දාරුං ෙප්පියං ෙරිස්සාමී’’ති

උච්ඡංවිජ්ඣති, ‘‘දාරුංෙප්පියංෙරිස්සාමී’’තිදාරුකමවවාවිජ්ඣති, වට්ටති

එොබද්ධත්ත්ාති වදන්ති.ත්න්ති  ජ්ජුං වා වල්ලිං වා. සබ්බං

ඛණ්ඩන්තිසම්බන්කධන.ත්ත්ථාති මරිචපක්කෙසු.ෙටා න්ති එොය
 ාානවිෙතියා නාමකමත්ං. ඉධ පන බීාානං  ාාන ාකවනත්ංසදියොසත්ත්ා
ඵලකඵග්ගුපි ‘‘ෙටාහ’’න්ති වුච්චති. එොබද්ධන්ති ෙටාකහන
එෙකත්නආබද්ධං. 

ත්ානීති තිණානි.කත්නාති රුක්ඛපවට්ටනාදියොනා.ත්ත්රාතිත්ස්මිං
ඨපනපාත්නට්ඨාකන. ‘‘මනුස්සවිග්ගහපා ාජිෙවණ්ණනාය’’න්ති පදං 

‘‘වුත්ත්’’න්ති පකදසාමඤ්ඤාධාක න. භික්ඛු අජ්කඣනත්ථකටනකහනතීති

සම්බන්කධන.ඔපාකත්තිආවාකට.කසනහිඅවපත්නට්ඨානත්ත්ා ‘‘ඔපාකත්න’’ති

වුච්චති.රුක්ඛන්තිඅජ්කඣනත්ථටරුක්ඛං.භූමින්තිඔපාත්ථි භූමිං.ජීවිත්ක තූති

නිමිත්ත්ත්කථපච්චත්ත්වචනං, ජීවිත්ො ණාතිඅත්කථන. ‘‘භික්ඛුනා’’තිපදං

‘‘නික්ඛාකමතු’’න්ති පකද  ාවෙත්ත්ා, ොරිත්ෙත්ත්ා වා. 

‘‘අජ්කඣනත්ථටභික්ඛු’’න්ති වා ‘‘ඔපාත්භික්ඛු’’න්ති වා

ොරිත්ෙම්මංඅජ්ඣාහරිත්බ්බං.ත්ත්ථාති අනාපත්ති ාකව, 

අනාපත්ති ාවස්සවා.එත්ස්සාති සුත්ත්ස්ස. පක න පන ොරුඤ්කඤන

ෙක නතීතිසම්බන්කධන.එත්ම්පීති ොරුඤ්ඤම්පි.හීති සච්චං, යස්මා වාති.
පඨමං. 
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2. අඤ්ඤවාදෙසික්ඛාපදං 

94. දුතිකයඅනාචාරන්ති අචරිත්බ්බං ොයවචීද්වා වීතික්ෙමං.
සබ්බනාමස්සඅනියමත්ථත්ත්ා ඉධ වචනන්ති ආහ ‘‘අඤ්කඤන වචකනන

අඤ්ඤං වචන’’න්ති.කසනති භික්ඛු, වදතීති සම්බන්කධන.කෙනති

කෙනපුග්ගකලන.කින්තිකිංආපත්තිං.කිස්මින්තිකිස්මිං වත්ථුස්මිං.කින්තිකිං

ෙම්මං.ෙන්තිෙංපුග්ගලං.කින්තිකිංවචනං. 

එත්ථාති‘‘කෙනආපන්කනන’’තිආදියොපාළියං. ‘‘භික්ඛූහී’’ති පදං

‘‘වුත්කත්න’’ති පකද ෙත්ත්ා.අසාරුප්පන්ති භික්ඛූනං අසාරුප්පං.එකසනති

එකසන අත්කථන, වි කවනති අත්කථන.එත්න්ති වත්ථු.  ණන්කත්න වා හුත්වා

අඤ්කඤනඤ්ඤං පටිච තීතිසම්බන්කධන.එත්ථාති

පටිච්ඡන්නාසකන.කසනත්න්තිකසනත්ද්වා ං.චක්ඛුන්තිචක්ඛුද්වා ං. 

98. අඤ්ඤන්ති පුච්ඡිත්ත්ථකත්න අඤ්ඤං අපුච්ඡිත්මත්ථං.
 ාවප්පධාකනනයංෙත්තුනිද්කදකසනති ආහ ‘‘අඤ්කඤනඤ්ඤං

පටිච ණස්කසත්ංනාම’’න්ති.තුණ්හීභාවස්සාතිඅ ාසනස්ස.ආත්ූපසග්කගන
ලුත්ත්නිද්දියොට්කඨනතිආහ ‘‘ආක නකපතූ’’ති. එවං ‘‘අක නපිකත්’’ති එත්ථපි.
කත්නාහ‘‘අනාක නපිකත්’’ති. 

101. ත්න්ති අඤ්ඤවාදෙවිකහසෙක නපනෙම්මං.අස්සාති  කවයය, 

කහනතිවා. 

102. කින්තිකිංවචනං.කයනාතිකයනබයාධිනාෙකථතුංනසක්කෙනති, 

ත්ාදියොකසනබයාධිමුකඛකහනතීතිකයනානා.ත්ප්පච්චයාතිත්කත්නෙථිත්ො ණාති.
දුතියං. 

3. උජ්ඣාපනෙසික්ඛාපදං 

103. ත්තිකයභික්ඛූඋජ්ඣාකපන්තීතිඑත්ථ ‘‘භික්ඛූ’’තිොරිත්ෙම්මත්ත්ා
ෙ ණත්කථ උපකයනගවචනන්ති ආහ ‘‘කත්හි භික්ඛූහී’’ති.
ඔො විපරීකත්නඋොක නති ච කඣසද්කදන ඤාණත්කථනති ච දස්කසන්කත්න
ආහ ‘‘අවාානාකපන්තී’’ති. ‘‘ත්ංආයස්මන්ත්’’න්ති පදං
‘‘අවාානාකපන්තී’’තිපකදධාතුෙම්මං.අකනෙත්ථත්ත්ාධාතූනංකඣසද්කදන

ඔකලනෙනත්කථන ච චින්ත්නත්කථන ච කහනති, කත්නාහ

‘‘ඔකලනොකපන්තී’’තිආදියො.එත්ථාති ‘‘භික්ඛූ උජ්ඣාකපන්තී’’ති

පකද.ඡන්දායාති ඡන්දත්ථං. කයසං කසනාසනානි ච පඤ්ඤකපති,  ත්ත්ානි

චඋද්දියොසති, කත්සං අත්ත්නි කපමත්ථන්ති අත්කථන. අට්ඨෙථායං පන
‘‘ඡන්දායාතිඡන්කදනා’’ති වුත්ත්ං. ඉමිනා ලිඞ්ගවිපල්ලාසනකයන වුත්කත්න.

පක සං අත්ත්කනන කපකමනාතිඅත්කථන.පක්ඛපාකත්නාති අත්ත්කනන පක්කඛ
පාත්ාපකනන. 
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105. උජ්ඣාකපන්ති අකනනාතිඋජ්ඣාපනෙං. ඛියයන්ති

අකනනාතිඛියයනෙන්තිදස්කසන්කත්නආහ‘‘කයනවචකනනා’’තිආදියො. 

106. උපසම්පන්නංසඞ්කඝනසම්මත්ංමඞ්කුෙත්තුොකමනතිසම්බන්ධං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘උපසම්පන්නං සඞ්කඝනසම්මත්’’න්තිආදියො.

සම්බජ්ඣනංසම්බන්කධන,ොත්බ්කබනති කයනානා. උපසම්පන්නස්ස
සඞ්කඝනසම්මත්ස්ස අවණ්ණං ෙත්තුොකමන අයසං ෙත්තුොකමනති
වි ත්තිවිපරිණාකමන සම්බන්ධංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘වි ත්තිවිපරිණාකමන
ොත්බ්කබන’’ති. ‘‘වකසනා’’ති පදංවි ත්තිවිපරිණාකමන ොත්බ්කබන’’ති පකද

විකසසනං. යස්මා විකසකසන නත්ථි, ත්ස්මා ෙත්න්තිකයනානා.ත්න්ති

‘‘ඛියයනෙ’’න්තිපදං.කසනචභික්ඛූතිඋජ්ඣාපනකෙනචඛියයනකෙනචකසන

ච භික්ඛු.අථාති ත්ස්මා උජ්ඣාපනෙඛියයනෙෙ ත්ත්ා.අස්සාති

භික්ඛුකනන.අස්සාති කවයය. 

‘‘උපසම්පන්න’’න්තිපදං ‘‘උජ්ඣාකපතී’’තිපකද ධාතුෙම්මං

‘‘අනුපසම්පන්න’’න්ති පදං ොරිත්ෙම්මං, ‘‘අනුපසම්පන්න’’න්තිපදං
‘‘උජ්ඣාකපතී’’ති ොරිත්කිරියං අකපක්ඛිත්වා ෙම්මං කහනති.
‘‘ඛියයතී’’තිසුද්ධකිරියාය අකපක්ඛාය වි ත්තිවිපල්ලාකසන කහනතීති ආහ

‘‘ත්ස්ස වා’’තිආදියො.ත්ස්සාති අනුපසම්පන්නස්ස සන්තිකෙති

සම්බන්කධන.ත්න්ති සඞ්කඝන සම්මත්ං උපසම්පන්නං. ‘‘සඞ්කඝන

අසම්මත්’’න්තිඑත්ථන අපකලනෙනෙම්කමන අසම්මත්ං, ෙම්මවාචාය පන

අසම්මත්න්තිආහ ‘‘ෙම්මවාචායා’’තිආදියො. ද්කවත්කයනහුත්වාෙම්මවාචාය
සම්මනිතුමසක්කුකණයයත්ත්ාඅසම්මත්න්ති ච දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘යත්රා’’තිආදියො.යත්රාතියස්මිං විහාක . ‘‘අනුපසම්පන්නං සඞ්කඝන
සම්මත්’’න්තිඑත්ථඅනුපසම්පන්නස්සසම්මුතිකයන දාතුමසක්කුකණයයත්ත්ා
පුබ්බකවනහා වකසන සම්මත්න්ති වුත්ත්න්තිදස්කසන්කත්න ආහ

‘‘කිඤ්චාපී’’තිආදියො.ත්න්තිඅනුපසම්පන්න ාකව ඨිත්ං.බයත්ත්ස්සාති
වියත්ත්ස්ස.සඞ්කඝනවාෙකත්නතිකයනානාති.ත්තියං. 

4. පඨමකසනාසනසික්ඛාපදං 

108. චතුත්කථහිමකමව හිමන්කත්න, හිමන්කත්

නියුත්කත්නක මන්තිකෙන,ොකලනතිආහ ‘‘කහමන්ත්ොකල’’ති.ඔත්ාකපන්ත්ා
පක්ෙමිංසූති සම්බන්කධන. ොලසද්දස්සසම්බන්ධිසද්දත්ත්ා

සම්බන්ධාකපක්කඛනති ආහ ‘‘යස්ස ෙස්සචී’’ති.හිමවස්කසනාති හිකමන ච
වස්කසනච. 

110. ‘‘වස්සිකෙන’’ති න සඞ්කෙත්ාතිඅවස්සිෙසඞ්කෙත්ා. 

‘‘අට්ඨමාකස’’ති සාමඤ්ඤකත්න වුත්කත්පි ‘‘අවස්සිෙසඞ්කෙකත්’’ති
විකසසිත්ත්ත්ාකහමන්තිෙගිම්හිෙමාසාකයව ගකහත්බ්බාති ආහ ‘‘චත්ත්ාක න

කහමන්තිකෙ’’තිආදියො.යත්ථාතියස්මිංරුක්කඛ.නඌහදන්තීතිසම්බන්කධන.
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‘‘ොොවා’’ති එත්ථ වාසද්කදන සම්පිණ්ඩනත්කථන. කත්නාහ ‘‘අඤ්කඤ වා

සකුන්ත්ා’’ති.ත්ස්මාති යස්මා අනුාානාති, ත්ස්මා.යත්ථාති යස්මිං රුක්කඛ, 

විස්සමිත්වා ගච්ඡන්තීති කයනානා.යස්මින්ති රුක්කඛ, ෙත්වා වසන්තීති

කයනානා. අට්ඨ මාකසඑවාති සම් වකත්න ආහ ‘‘කයසු ානපකදසූ’’තිආදියො. 

කත්සුපීති ානපකදසුපි. අවස්සිෙසඞ්කෙකත් එවාති සම් වකත්න ආහ 

‘‘යත්ථා’’තිආදියො.යත්ථාති කයසුානපකදසු. ‘‘විගත්වලාහෙං විසුද්ධං න ං

කහනතී’’තිඉමිනාසකචඅවිගත්වලාහෙංඅවිසුද්ධංන ංකහනති, නික්ඛිපිතුංන
වට්ටතීති දීකපති. ‘‘එවරූකපොකල’’ති පදං ‘‘නික්ඛිපිතුං වට්ටතී’’ති පකද
ආධාක න. 

අබ්කභනොසිකෙනාපීතිඅබ්ක නොසධුත්ඞ්ගයුත්කත්නාපි. පිසද්කදන
රුක්ඛමූලිෙස්ස අකපක්ඛකෙන. වත්ත්ංවිත්ථාක න්කත්න ආහ ‘‘ත්ස්ස

හී’’තිආදියො.ත්ස්සාතිඅබ්ක නොසිෙස්ස. හිසද්කදන

විත්ථා කානත්කෙන.ත්ත්කථවාතිපුග්ගලිෙමඤ්චකෙකයව.සඞ්ඝිෙංමඤ්චන්ති

සම්බන්කධන.වීත්මඤ්චකෙනති වායිත්මඤ්චකෙන.ත්ස්මින්තිවීත්මඤ්චකෙ.
පු ාණමඤ්චකෙන නස්සන්කත්නපි අනග්කඝනති ආහ ‘‘පු ාණමඤ්චකෙන

ගකහත්බ්කබන’’ති.චම්කමන අවනහිත්බ්කබනතිඔනද්කධන,කසන එවඔනද්ධකෙන. 

ගකහත්වාචපනපඤ්ඤකපත්වානිපජ්ජිතුංනවට්ටතීතිකයනානා.අසමකයති

වස්සිෙසඞ්ඛාකත් අොකල.චතුග්ගුකණනාපීති චතුපටකලනපි. වට්ටන්ති

වලාහො ආවට්ටන්තිඅස්මිං සමකයති වට්ටුකලන, කසන එව වට්ටලිකෙන, 

සත්ත්ාහං වට්ටලිකෙන, සත්ත්ාකහන වාවට්ටලිකෙනසත්ත්ා වට්ටලිකෙන,කසන
ආදියො කයසං ත්ානීතිසත්ත්ාහවට්ටලිොදීනි. ආදියොසද්කදන සත්ත්ාහකත්න

ඌනාධිොනි ගකහත්බ්බානි.ොයානුගතිෙත්ත්ාති ොයං අනුගමෙත්ත්ා
ොයසදියොසත්ත්ාතිඅත්කථන. 

පණ්ණකුටීසූති පණ්කණන ඡාදියොත්කුටීසු.සභාගභික්ඛූනන්ති අත්ත්නා

ස ාගභික්ඛූනං, සන්තිෙන්තිසම්බන්කධන. අකනනවස්සකෙ ඨාකනති

කයනානා. ග්කගත්වාතිලම්කබත්වා, අයකමවවාපාකඨන. ‘‘සම්මජ්ානි’’න්ති

පදං ‘‘ගකහත්වා’’ති පකදඅවුත්ත්ෙම්මං, ‘‘ඨකපත්බ්බා’’ති පකද

වුත්ත්ෙම්මං.කධනවිත්වාති සම්මජ්ානිං සුද්ධං

ෙත්වා.උකපනසථාගාරාදීසූතිආදියොසද්කදනපරිකවණාදීනිගකහත්බ්බානි. 

කයන පන භික්ඛු ගන්තුොකමන කහනති, කත්නාති කයනානා.ත්ත්ථාති

සාලායං.යත්ථ ෙත්ථචීති යස්මිංකිස්මිඤ්චි ඨාකන.පාෙතිෙට් ාකනති

පෙතියා ගහිත්ට්ඨාකන.ත්ත්ර ත්කත්රවාති කත්සු කත්සු කචතියඞ්ගණාදීසුකයව. 

අසනසා න්තිඅසන්ති ක්ඛන්තිඅස්සංසාලායන්තිඅසනා,අසනාචසාසාලා

කචතිඅසනසා ා,ක නානසාලාති අත්කථන.ත්ත්රාතිත්ස්ස සම්මජ්ාන්ත්ස්ස, 

ත්ස්මිං ‘‘වත්ත්ං ාානිත්බ්බ’’න්ති පාකඨ වා.මජ්ඣකත්නති පවිත්ත්කත්න, 

සුද්ධට්ඨානකත්නති අත්කථන.පාදට් ානාභිමුඛාති සම්මජ්ාන්ත්ස්ස පාදට්ඨානං

අභිමුඛා.වාලිො  රිත්බ්බාති පංසු ච වාලිො ච



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා පාචිත්තියෙණ්ඩං 

22 

පටුන 

අපකනත්බ්බා.සම්මුඤ්චනීසලාොය ප ං කපල්කලත්බ්බාති

අධිප්පාකයන.බහීතිසම්මජ්ජිත්බ්බත්ලකත්නබහි. 

111. මසාරකෙනතීතිඑත්ථඉතිසද්කදනනාමපරියාකයන, මසා කෙනනාමාති
අත්කථන. එවං බුන්දියොොබද්කධනතීතිආදීසුපි. පාකද මසිත්වා විජ්ඣිත්වාත්ත්ථ

අටනිකයනපකවකසත්බ්බාඑත්ථාතිමසාරකෙන. බුන්කදනඑවබුන්දියොකෙන,පාකදන, 

ත්ස්මිං ආබද්ධා බන්ධිත්ා අටනී යස්සාතිබුන්දියොොබද්කධන. කුළී ස්ස පාකදන

විය පාකදන යස්සාතිකුළීරපාදකෙන,යථා කුළීක න වඞ්ෙපාකදන කහනති, එවං
වඞ්ෙපාකදනති වුත්ත්ංකහනති. ආහච්ච අඞ්කග විජ්ඣිත්වා ත්ත්ථ පකවසිකත්න

පාකදන යස්සාතිආ ච්චපාදකෙන. ආණින්ති අග්ගඛිලං. මඤ්චති පුග්ගලං

ධාක තීතිමඤ්කචන. පීඨති විසමදුක්ඛං හිංසතීතිපී ං.පණකවනති එකෙන

තූරියවිකසකසන, ත්ස්ස සණ්ඨානං ෙත්වාති අත්කථන. ත්ඤ්හි

එත් හිබුද්ධපටිමස්සපල්ලඞ්ෙසණ්ඨානංකහනති.ත්න්තිකෙනච්ඡං.ෙක නන්ති

කි ාති සම්බන්කධන.එත්ථාති කසනාසනපරික නකග.හීති සච්චං.ත්න්ති

කෙනච්ඡං මහග්ඝංකහනති, මහග්ඝත්ත්ා  ද්දපීඨන්තිපි වුච්චති.කයනාති
කයනභික්ඛුනා.‘‘ථාමමජ්ඣිමස්සා’’තිපකදනපමාණමජ්ඣිමංනිවත්කත්ති. 

එත්ථාති ‘‘අනාපුච්ඡං වාගච්කඡයයා’’ති පකද. කථක න ආණාකපතීති

කයනානා.ආණාකපතීති චආණ-ධාතුයා එව කපසනසඞ්ඛාත්ස්ස

කහත්වත්ථස්ස වාචෙත්ත්ාණාකපසද්කදන ස්වත්කථනව.කසනති දහක න.ත්ථාති

යථා කථක නවුත්කත්න, ත්ථා ෙත්වාති අත්කථන.ත්ත්ථාති දියොවාට්ඨාකන, 

මඤ්චපීකඨ වා.ත්කත්නති ඨපනොලකත්න. පරිබුන්කධති හිං

කසතීතිපලිකබනකධන,පරිසද්කදන උපසග්කගන, කසන විො වකසන අඤ්ඤථා

ාාකත්න.කසන පලිකබනකධන අඤ්ඤත්ථ ආවාසාදියොකෙන, ඉධ

පනසන්ථ ාපිත්මඤ්චාදියොකෙන.සායන්ති සායන්කහ, භුම්මත්කථ කචත්ං

උපකයනගවචනං. කථක න ණතීති සම්බන්කධන.ත්ත්ථාති මඤ්චපීකඨ.
‘‘බාකලන කහනතී’’තිවත්වා ත්ස්ස අත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘අනුග්ගහිත්වත්කත්න’’ති. අනුග්ගහිත්ං

වත්ත්ංකයනාතිඅනුග්ගහිත්වත්කත්න,කථක න.ත්ජ්කාතීති

උබ්කබකාති.ත්ස්මින්තිදහක .අස්සාතිකථ ස්ස. 

ආණත්තික්ඛකණකයවාති කථ ස්සකපසනක්ඛකණකයව. දහක න වදතීති

කයනානා. ‘‘කථක න’’ති පදං ‘‘වත්වා ගච්ඡතී’’ති පදද්වකයෙත්ත්ා, 

‘‘ොක ත්බ්කබන’’ති පකද ෙම්මං. නන්ති මඤ්චපීඨං, 

‘‘පඤ්ඤකපත්වා’’තිපදමකපක්ඛිය එවං වුත්ත්ං. නන්ති දහ ං වා.

‘‘වත්වා’’තිපදමකපක්ඛියඑවං වුත්ත්ං.ත්ත්කථවාතිමඤ්චපීකඨකයව.අස්සාති

කථ ස්ස.ත්ත්ථාති දියොවාට්ඨාකන.කභනානසා කත්න අඤ්ඤත්ථ ගච්ඡන්කත්නති
ක නානසාලකත්න නික්ඛමිත්වාමඤ්චපීඨපඤ්ඤාපනට්ඨානකත්න අඤ්ඤං

ඨානං ගච්ඡන්කත්න, කථක නති කයනානා.ත්ත්කථවාති

දියොවාට්ඨාකනකයව.යත්රිච්ඡතීති යං ඨානං ගන්තුමිච්ඡතීති
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අත්කථන.අන්ත්රසන්නිපාකත්ති සෙලං අකහන ත්ත්ං අසන්නිපාකත්ත්වා
අන්ත්ක සන්නිපාකත්සතීතිකයනානා. 

ත්ත්ථාති ත්ස්මිං ඨාකන. ආගන්තුොගණ්හන්තීති සම්බන්කධන.ත්කත්නති

ගණ්හනකත්න.කත්සන්ති ආගන්තුොනං. කයහීති ආවාසිකෙන වා කහනතු, 

ආගන්තුකෙන වා, කයහි භික්ඛූහි.කත්ති නිසින්නෙභික්ඛූ. උද්ධං පාළිපාඨං

සාක ති පවත්කත්තීතිඋස්සාරකෙන. ධම්මෙථායං

සාධූතිධම්මෙථිකෙන.ත්ස්මින්ති උස්සා කෙ වා ධම්මෙථිකෙ

වා.අක නරත්ත්න්ති අකහන ච  ත්ති ච අකහන ත්ත්ං, 

අච්චන්ත්සංකයනගපදං.ඉත්රස්මින්ති පඨමං නිසින්නභික්ඛුකත්න
අඤ්ඤස්මිංභික්ඛුම්හීති

කයනානා.අන්කත්නඋපචාරට්ක කයවාතිකලඩ්ඩුපාත්සඞ්ඛාත්ස්ස උපචා ස්ස

අන්කත්න ඨිකත්කයව, අනාදක  කචත්ං භුම්මං.සබ්බත්ථාති
ආපත්තිවා අනාපත්තිවාක සු. 

112. චිමිලිෙංවාතිආදීසු විනිච්ඡකයන එවං කවදියොත්බ්කබනති

කයනානා.ත්න්තිචිමිලිෙත්ථ ණං. උත්ත්රි

අත්ථරිත්බ්බන්තිඋත්ත්රත්ථරණන්ති දස්කසන්කත්නආහ ‘‘උත්ත් ත්ථ ණං

නාමා’’තිආදියො.භූමියන්ති සුධාදියොපරිෙම්කමනඅෙත්ායං

පෙතිභූමියං.චම්මඛණ්කඩනති එත්ථ චම්මංකයව අන්කත්ඛණ්ඩත්ත්ා
ඡින්නත්ත්ා චම්මඛණ්කඩනති වුච්චති.නනුසීහචම්මාදීනිනෙප්පන්තීතිආහ

‘‘අට්ඨෙථාසු හී’’තිආදියො.හීති සච්චං.ත්ස්මාති යස්මා න දියොස්සති, 

ත්ස්මා.පරි රකණකයවාති අත්ත්කනන සන්ත්ෙන්ති පරිච්ඡින්දියොත්වා, 
පුග්ගලිෙන්ති වා පරිග්ගකහත්වා ත්ං ත්ං ඨානං හ කණකයව. පාකදන

පුඤ්ඡීයති කසනධීයතිඑත්ායාතිපාදතඤ්ඡනීති ෙත්වා
 ජ්ජුපිකලනතිොකයනපාදපුඤ්ඡනීතිවුච්චතීතිආහ‘‘පාදපුඤ්ඡනීනාමා’’තිආදියො.
මයසද්දකලනපං ෙත්වාඵලෙපීඨන්ති වුත්ත්න්ති ආහ ‘‘ඵලෙපීඨං නාම

ඵලෙමයං පීඨ’’න්ති. ඵලෙඤ්ච පීඨඤ්චඵ ෙපී න්ති වා දස්කසතුං වුත්ත්ං

‘‘අථ වා’’ති.එකත්නාති ‘‘ඵලෙපීඨ’’න්ති පකදන. ‘‘සඞ්ගහිත්’’න්ති පකද

ෙ ණං, ෙත්ත්ා වා.බීානිපත්ත්ෙන්ති

චතු ස්සබීානීකයවසකුණපත්ත්සදියොසත්ත්ා බීානිපත්ත්ෙං, සදියොසත්කථ කෙන.

‘‘අජ්කඣනොකස’’ති පදං ‘‘පචිත්වා’’ති පකද ආධාක න.අග්ගිසා ායන්ති

අග්ගිනාපචනසාලායං.පබ්භාකරති කලණසදියොකස පබ් ාක .යත්ථාති යස්මිං
ඨාකන. 

යස්මින්ති පුග්ගකල. ‘‘අත්ත්කනනපුග්ගලිෙමිව කහනතී’’ති ඉමිනා
අනාපත්තීතිදස්කසති. 

113. කයන භික්ඛුවා ලජ්ජී කහනති, ත්ථාරූපං භික්ඛුං වා ති කයනානා.
‘‘ලජ්ජී කහනතී’’ති වත්වා ත්ස්සඅත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අත්ත්කනන
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පලිකබනධංවියමඤ්ඤතී’’ති.කයනතිආපුච්ඡකෙනභික්ඛු. ‘‘කෙනචිඋපද්දුත්ං
කහනතී’’ති සඞ්කඛකපනවුත්ත්මත්ථං විත්ථාක න්කත්න ආහ ‘‘සකචපි
හී’’තිආදියො. හිසද්කදන විත්ථා කානත්කෙන.වුඩ්ඪත්ක න භික්ඛු ගණ්හාතීති

සම්බන්කධන.ත්ං පකදසන්තිකසනාසනට්ඨපිත්ට්ඨානං.ආපදාසූති
විපත්තීසූති.චතුත්ථං. 

5. දුතියකසනාසනසික්ඛාපදං 

116. පඤ්චකමමඤ්චෙභිසීති මඤ්කච අත්ථරිත්බ්කබනමඤ්චකෙන, 
කසනකයව භිසීති මඤ්චෙභිසි. එවං පීඨෙභිසිපි. පාවාක න කෙනාකවනති

ද්කවකයවපච්චත්ථ ණන්ති වුත්ත්ාති ආහ ‘‘පාවාක න’’තිආදියො.වුත්ත්න්ති

අට්ඨෙථාසුවුත්ත්ං.දුතියාතික්ෙකමති දුතියපාදාතික්ෙකම.කසනාසනකත්නති

සකච එෙං කසනාසනං කහනති, ත්කත්න. අථ බහූනි කසනාසනානිකහනන්ති, 
සබ්බපච්ඡිමකසනාසනකත්න. එකෙන කලඩ්ඩුපාකත්න කසනාසනස්ස උපචාක න

කහනති, එකෙනපරික්කඛපා කහනතිආහ‘‘ද්කවකලඩ්ඩුපාත්ා’’ති. 

සකච භික්ඛු, සාමකණක න, ආ ාමිකෙන චාති ත්කයන කහනන්ති, 
භික්ඛුංඅනාපුච්ඡිත්වාසාමකණක නවාආ ාමිකෙනවානආපුච්ඡිත්බ්කබන.අථ

සාමකණක න, ආ ාමිකෙන චාතිද්කව කහනන්ති, සාමකණ ං අනාපුච්ඡිත්වා
ආ ාමිකෙනවනආපුච්ඡිත්බ්කබනතිදස්කසන්කත්නආහ‘‘භික්ඛුම්හිසතී’’තිආදියො.
තීසුපි අසන්කත්සු ආපුච්ඡිත්බ්බවිධිං දස්කසතුංවුත්ත්ං ‘‘ත්ස්මිම්පි

අසතී’’තිආදියො.කයනාති උපාසකෙන, ‘‘ොරිකත්න’’ති පකද ෙත්ත්ා.ත්ස්සාති
විහා සාමිෙස්ස.ත්ස්මිම්පි අසති ගන්ත්බ්බන්ති

කයනානා.පාසාකණසූතිපාසාණඵලකෙසු.සකච උස්ස තීති සකච සක්කෙනති.

උස්සහන්කත්නභික්ඛුනා ඨකපත්බ්බන්ති කයනානා.කත්පීති උපාසොපි, 

නසම්පටිච්ඡන්තීතිසම්බන්කධන.ත්ත්ථාතිදාරු ණ්ඩාදීසු. 

පරිච්කඡදාොක න කවණීයති දියොස්සතීතිපරිකවණං. ‘‘අථ කඛන’’ති පදං

‘‘කවදියොත්බ්බ’’න්ති පකද අරුචිලක්ඛණං. ‘‘ආසන්කන’’ති ඉමිනා
උපචා සද්දස්ස උපට්ඨානත්ථඅඤ්ඤක නපනත්කථ නිවත්කත්ති.

යස්මාවම්මිෙ ාසිකයව කහනති, ත්ස්මාති කයනානා.

උපචිනන්තීතිඋපචිො,ත්ාහි නිමිත්ත්භූත්ාහි පලුජ්ාති නස්සතීති

අත්කථන.කසනාසනන්තිවිහා ං.ඛායිතුන්තිඛාදියොතුං, අයකමවවාපාකඨන.ත්න්ති
මඤ්චපීඨං. මඤ්චපීඨං විහාක අපඤ්ඤකපත්වා විහාරූපචාක 
පඤ්ඤාපනස්ස විකසසඵලං දස්කසතුං ආහ ‘‘විහාරූපචාක පනා’’තිආදියො.
විහාරූපචාක පඤ්ඤපිත්න්තිසම්බන්කධන. 

118. ‘‘ගච්ඡන්කත්නා’’තිපදං ‘‘ගන්ත්බ්බ’’න්තිපකදෙත්ත්ා.ත්කථවාති

යථා පුරිමභික්ඛුෙක නති, ත්කථව. වසන්කත්නභික්ඛුනාපටිසාකමත්බ්බන්ති

කයනානා.රත්තිට් ානන්ති ත්තිංවසනට්ඨානං. 
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පටුන 

යාදීඝසාලාවායාපණ්ණසාලාවාඋපචිොනංඋට්ඨානට්ඨානංකහනති, 

ත්කත්නති කයනානා.ත්ස්මින්තිදීඝසාලාදියොකෙ.හීති සච්චං, යස්මා වා, 

සන්තිට්ඨන්තීති සම්බන්කධන.සිලුච්චකයනති පබ්බකත්න, ත්ස්මිං

කලණංසිලුච්චයක ණං,පබ්බත්ගුහාති අත්කථන.උපචිොසඞ්ොති උපචිොනං

උට්ඨානට්ඨානන්ති ආසඞ්ො.ත්කත්නති පාසාණපිට්ඨියං වා පාසාණථම්ක සු
වා ෙත්කසනාසනාදියොකත්න.ආගන්තුකෙන කයන භික්ඛු අනුවත්ත්න්කත්න වසතීති

සම්බන්කධන.කසනති ආගන්තුකෙන භික්ඛු. පුනකසනතිආගන්තුකෙන

භික්ඛුකයව.ත්කත්නති ගකහත්වා ඉස්සරිකයන වසනකත්න.උකභනපීති

ආවාසිකෙනපි ආගන්තුකෙනපි ද්කව භික්ඛූ.කත්සූති ද්වීසු

තීසු.පච්ඡිමස්සාතිසබ්බපච්ඡිමස්ස.ආකභනකගනාති ආක නගමත්කත්න මුත්ති

නත්ථි, ආපුච්ඡිත්බ්බකමවාති අධිප්පාකයන.අඤ්ඤකත්නති

අඤ්ඤාවාසකත්න.අඤ්ඤත්රාති අඤ්ඤස්මිං ආවාකස.ත්ත්කථවාති

ආනීත්ාවාකසකයව.කත්නාතිවුඩ්ඪත්ක න, ‘‘සම්පටිච්ඡිකත්’’ති පකද

ෙත්ත්ා.සම්පටිච්ඡිකත්තිවුඩ්ඪත්ක නසම්පටිච්ඡිකත්පිඉත් ස්සගන්තුංවට්ටති

ආපුච්ඡිත්ත්ත්ාති වදන්ති.නට් ං වාති නට්කඨ වාකසනාසකන සති ගීවා න

කහනතීති කයනානා.අඤ්ඤස්සාතිඅවිස්සාසිෙපුග්ගලස්ස.නට් ානීති නට්කඨසු
මඤ්චපීකඨසුසන්කත්සු. 

වුඩ්ඪත්ක න භික්ඛු ච ඉස්සරිකයන ච යක්කඛන ච සීකහන ච වාළමිකගන

චෙණ්හසප්කපන චවුඩ්ඪ…කප.… ෙණ් සප්පා,කත් ආදකයන කයසං

කත්තිවුඩ්ඪ…කප.… ෙණ් සප්පාදකයන,කත්සු. ආදියොසද්කදන

කපත්ාදකයනසඞ්ගණ්හාති.යත්ථාති යස්මිං ඨාකන.අස්සාති භික්ඛුකනන.
‘‘පලිබුද්කධන’’තිපදස්සඅත්ථංදස්කසතුංවුත්ත්ං‘‘උපද්දුකත්න’’ති.පඤ්චමං. 

6. අනුපඛජ්ාසික්ඛාපදං 

119. ඡට්කඨරූම්භිත්වාති නිවාක ත්වා, ආව ණං ෙත්වාති

අත්කථන.වස්සග්කගනාති වස්සගණනාය.අනුපඛජ්ාාතිඑත්ථ ඛද හිංසායන්ති

ධාතුපාකඨසු(සද්දනීතිධාතුමාලායං15 දො න්ත්ධාතු)වුත්ත්ත්ත්ාඛදසද්කදන
හිංසත්කථන කහනති. අනුසමීපං උපගන්ත්වා ඛදනං හිං සනං නාමඅනුසමීපං
පවිසනකමවාතිදස්කසන්කත්නආහ‘‘අනුපවිසිත්වා’’ති. 

120. ‘‘ාාන’’න්තිඑත්ථ ාානනාො ං දස්කසතුං වුත්ත්ං 

‘‘අනුට්ඨාපනීකයන අය’’න්ති.කත්කනවාති ාානනකහතුනා එව.අස්සාති

‘‘ාාන’’න්තිපදස්ස.හීතිවිත්ථා කානත්කෙන. සඞ්කඝන පන කදතීති

සම්බන්කධන.යස්සාතිවුඩ්ඪාදීසු අඤ්ඤත් ස්ස.එත්ථාති
වුඩ්ඪගිලානාදීසු.ගිලානස්සපි කදතීති කයනානා. ‘‘ගිලාකනන’’ති පදං ‘‘න

පීකළත්බ්කබන, අනුෙම්පිත්බ්කබන’’තිපදද්වකය වුත්ත්ෙම්මං. ‘‘ොමඤ්චා’’ති
පදස්සඅනුග්ගහත්ථකානත්ෙත්ත්ාපනසද්කදනග හත්ථකානත්කෙන. 
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121. මඤ්චපීඨානංඋපචාක න නාමාති සම්බන්කධන.යකත්නති යකත්න

කුකත්නචිඨානකත්න.යාවමඤ්චපීඨංඅත්ථි, ත්ාවඋපචාක නනාමාතිකයනානා.
ත්ස්මිංඋපචාක ඨිත්ස්සභික්ඛුකනනඋපචාක තිසම්බන්කධන. 

‘‘අභිනිසීදතිවාඅභිනිපජ්ාතිවා’’තිඑත්ථවාසද්දස්සඅනියමවිෙප්පත්ථං
දස්කසතුංවුත්ත්ං‘‘අභිනිසීදනමත්කත්නා’’තිආදියො. 

122. ඉකත්නති වා කත්න.ඉධාති ඉමස්මිංපාචිත්තියවාක . යථා වුත්කත්න, 

එවන්ති සම්බන්කධන.සබ්බත්කථවාති සබ්කබසු එව

විහා පරිකවකණසු.අස්සාති විස ාගපුග්ගලස්ස.ඉධාපීතිඉමස්මිම්පි

සික්ඛාපකද.ත්ත්ථාතිවිස්සාසිෙපුග්ගකල. 

123. පාළියං ‘‘ආපදාසූ’’තිපදං ‘‘පවිසතී’’ති අජ්ඣාහා පකදන

සම්බන්ධිත්බ්බන්තිආහ ‘‘ආපදාසූතිආදී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. නික්ෙඩ්ඪනසික්ඛාපදං 

126. සත්ත්කම කයපාසාදා වා යානි වා චතුස්සාලානීති කයනානා.

චත්ස්කසන භූමිකයන එකත්සන්තිචතුභූමො. එවං

පඤ්චභූමො.කෙනට් ොනීතිද්වා කෙනට්ඨොනි. ‘‘පාසාදා’’තිපදමකපක්ඛිය

වුත්ත්ං ‘‘කය’’තිපදං, ‘‘චතුස්සාලානී’’තිපකද අකපක්ඛිකත් ‘‘යානී’’ති
ලිඞ්ගවිපල්ලාකසනකහනති.කසනාසකනසුඑකෙනපකයනකගනබහුකෙද්වාක 
භික්ඛුං අතික්ොකමතීතිසම්බන්කධන.නානාපකයනකගහිනානාද්වාක භික්ඛුං
අතික්ොකමන්ත්ස්සාති කයනානා.
‘‘ද්වා ගණනායා’’තිඉමිනාපකයනගගණනායාතිපිඅත්ථංඤාකපතිඅත්ථකත්න

පාෙටත්ත්ා.අනාමසිත්වාතිඅඡපිත්වා. 

එත්ත්ොනීතිඑත්පමාණානි.ත්ස්සාති

නික්ෙඩ්ඪියමානස්සභික්ඛුස්ස.ගාළ් න්තිදළ්හං. 

127. ඉධාපීති ඉමස්මිම්පි සික්ඛාපකද.පිසද්කදන

පුරිමසික්ඛාපදාකපක්කඛන.සබ්බත්ථාති සබ්කබසු සික්ඛාපකදසු.යත්රාති යස්මිං
සික්ඛාපකද. 

128. කසනති  ණ්ඩනො ෙෙලහො කෙන භික්ඛු.හීතිසච්චං, යස්මා

වා.පක්ඛන්ති අත්ත්කනනපක්ඛං. නික්ෙඩ්ඪියමානපුග්ගලපක්කඛ
උම්මත්ත්ෙස්සනික්ෙඩ්ඪති වා නික්ෙඩ්ඪාකපති වාති සම්බන්ධිත්බ්බං.
නික්ෙඩ්ඪෙපුග්ගලපක්කඛඋම්මත්ත්ෙස්ස අනාපත්තීති සම්බන්ධිත්බ්බන්ති.
සත්ත්මං. 
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8. කවහාසකුටිසික්ඛාපදං 

129. අට්ඨකමඅච්ඡන්නත්ලත්ත්ා උපරි කවහාකසන

එතිස්සාතිඋපරිකව ාසා,සා චසා කුටි කචතිඋපරිකව ාසකුටීති දස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘උපරිඅච්ඡන්නත්ලායා’’ති. ත්ස්සා කුටියා සරූපං දස්කසතුං වුත්ත්ං 

‘‘ද්විභූමිෙකුටියා වා’’තිආදියො. ‘‘මඤ්ච’’න්ති පදං
‘‘අභී’’තිඋපසග්කගනසම්බන්ධිත්බ්බන්ති ආහ ‘‘අභි විත්වා’’ති.
‘‘නිසීදතී’’ති කිරියාපකදන වාකයනකාත්බ්කබනති ආහ ‘‘භුම්මත්කථ

වා’’තිආදියො.එත්න්ති ‘‘මඤ්ච’’න්තිපකද එත්ං වචනං උපකයනගවචනං. අථ

වාඑත්න්ති ‘‘මඤ්ච’’න්තිපදං උපකයනගවචනවන්ත්ං. එත්ථ ච
පච්ඡිමසම්බන්කධඅභීත්ූපසග්කගනපදාලඞ්ො මත්කත්නපදවිභූසනමත්කත්නති

ආහ ‘‘අභීති ඉදං පනා’’තිආදියො.පදකසනභණත්ථන්ති පදස්ස අලඞ්ො ත්ථං

විභූසනත්ථං පදස්සඵුල්ලිත්ත්ථන්ති අධිප්පාකයන.නිපතිත්වාති
එත්ථනීත්ූපසග්කගන ධාත්වත්ථානුවත්ත්කෙනති ආහ ‘‘පතිත්වා’’ති. අථ
වානික්ඛන්ත්ත්ථවාචකෙනති ආහ ‘‘නික්ඛමිත්වා වා’’ති. ඉමිනා

නීත්ූපසග්ගස්සධාත්වත්ථවිකසසෙත්ං දීකපති, නික්ඛන්කත්න හුත්වා

පතිත්වාතිඅත්කථන.හීතියස්මා.ආණීතිඅග්ගඛීලා. 

131. යා කුටිසීසං න ඝට්කටති, සාඅසීසඝට්ටානාමාති කයනානා. 

‘‘පමාණමජ්ඣිමස්සා’’තිඉමිනා ථාමමජ්ඣිමං

නිවත්කත්ති.සබ්බක ට්ඨිමාහීතිසබ්කබසං දබ්බසම් ා ානංකහට්ඨා

ඨිත්ාහි.තු ාහීති කගහථම් ානමුපරි විත්ථා වකසනඨිකත්හි ෙට්ඨවිකසකසහි.
ඉමිනාඅට්ඨෙථාවචකනනචතුලායසරූපංපාෙටං.කෙචිපනතුලායසරූපං

අඤ්ඤථාවදන්ති.එකත්නාති‘‘මජ්ඣිමස්සපුරිසස්සඅසීසඝට්ටා’’තිවචකනන

දස්සිත්ා කහනතීති සම්බන්කධන.හීතිසච්චං. යා ොචි කුටි වුච්චතීති

කයනානා.උපරීතිද්විභූමිෙකුටියං භූමිකත්න උපරි

භූමියං.අච්ඡන්නත් ාතිඅනුල්කලනචත්ලා, අවිත්ානත්ලාතිඅත්කථන.ඉධපනාති
ඉමස්මිංපනසික්ඛාපකද. 

133. හීති සච්චං, යස්මා වා.යායන්ති යා අයංකුටි.ත්ත්ථාති ත්ස්සං

සීසඝට්ටකුටියං. අකනනණකත්න භික්ඛුනාතිකයනානා.යස්සාති

කුටියා.අපරිකභනගන්ති න පරිභුඤ්ජිත්බ්බං, න පරිභුඤ්ානා හන්ති

අත්කථන.පත්ාණීති පත්නස්ස නිවා ණා ආණි අග්ගඛීලා. සා හි ආබන්ධං

නයතිපවත්කත්තීතිආණීති වුච්චති.යත්ථාති යස්මිං මඤ්චපීකඨ. න

නිප්පත්න්තීති නික්ඛන්කත්න හුත්වා න පත්න්ති.ආ ච්චපාදකෙති අඞ්කග

ආහනිත්වා විජ්ඣිත්වා ත්ත්ථ පකවසිත්පාදකෙ.නාගදන්ත්ොදීසූති නාගස්ස

දන්කත්න වියාති නාගදන්ත්කෙන, සදියොසත්කථ කෙන, කසන ආදියො කයසං කත්ති

නාගදන්ත්ොදකයන, කත්සු. ආදියොසද්කදන භිත්තිඛීලාදකයනසඞ්ගණ්හාතීති.
අට්ඨමං. 
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9. මහල්ලෙවිහා සික්ඛාපදං 

135. නවකමපිට් සඞ්ඝාටස්සාති ද්වා බාහාය. සා හි පිට්කඨ
ද්වින්නංෙවාටානං සං එෙකත්න ඝාකටන ඝටනං සමාගකමන එත්ස්සත්ථීති
පිට්ඨසඞ්ඝාකටනති වුච්චති.කුරුන්දියොයං වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.

මහාඅට්ඨෙථායං වුත්ත්න්ති කයනානා.ත්න්ති මහාඅට්ඨෙථාය වුත්ත්වචනං.

එවං ‘‘ත්කදවා’’ති එත්ථාපි.හීති සච්චං, යස්මා වා.භගවත්ාපීති

නමහාඅට්ඨෙථාචරිකයහිඑවවුත්ත්ං, අථකඛන ගවත්ාපිෙකත්නතිකයනානා.
ද්වා බන්කධනඅග්ගළස්ස අවිනා ාවකත්න ‘‘අග්ගළට්ඨපනායා’’ති වුත්කත්පි
අග්ගකළන සහද්වා බන්ධට්ඨපනායාති අත්කථනව ගකහත්බ්කබනති ආහ

‘‘සෙවාටෙද්වා බන්ධට්ඨපනායා’’ති.අග්ගකළනති

ෙවාටඵලකෙන.ඉමකමවත්ථන්තිමයා වුත්ත්ං ඉමං එව අත්ථං සන්ධායාති

සම්බන්කධන.එත්ථාති ‘‘අග්ගළට්ඨපනායා’’තිවචකන.අධිප්පාකයනති

 ගවකත්න අභිසන්ධි.හි-සද්කදනවිත්ථා කානත්කෙන.ෙම්පතීති භුසං

ෙම්පති.ච තීති ඊසං චලති.කත්නාති කත්නසිථිලපත්නකහතුනා. මාතිොයං, 
පද ාානීයඤ්ච ‘‘අග්ගළට්ඨපනායා’’තිපදස්සසම්බන්ධා ාවකත්න ත්ස්ස

සම්බන්ධං දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘ත්ත්ථා’’තිආදියො. ත්ත්ථත්ත්ථාති
‘‘අග්ගළට්ඨපනායා’’තිවචකන න වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.අත්ථස්ස

ො ණස්ස උප්පත්ති අත්ථුප්පත්ති, සාකයවඅට්ඨුප්පත්තීති වුච්චති
ත්ථො ස්සට්ඨො ංෙත්වා.අධිො කත්නදට්ඨබ්කබනතිකයනානා. 

යං පන වචනං වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.යස්සාති මහාවිහා ස්ස.උපරීති

ද්වා කත්නඋපරි.තීසු දියොසාසූති උක නසු පස්කසසු, උපරීති තීසු දියොසාසු.ත්ත්රාපීති

ඛුද්දකෙ විහාක පි.සාතිභිත්ති.අපරිපූරඋපචාරාපීති සමන්ත්ා

ෙවාටපමාකණනඅපරිපූ උපචා ාපි.උක්ෙට් පරිච්කඡකදනාති
උක්ෙංසපමාකණන.හත්ථපාසකත්න අතික ෙං න ලිම්පිත්බ්කබනති

අධිප්පාකයන. තීසු දියොසාසු එව ලිම්පිත්බ්කබන නකහනති, කලකපනොකස සති

අකධන ාකගපි ලිම්පිත්බ්කබනති ආහ ‘‘සකච පනස්සා’’තිආදියො.අස්සාති

විහා ස්ස. ආකලනෙං සන්කධන්ති පිදහන්තීති‘‘ආක නෙසන්ධී’’ති වුත්කත්

වාත්පානෙවාටොකයවාති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘වාත්පානෙවාටො

වුච්චන්තී’’ති. වාත්ං පිවතීතිවාත්පානං,ද්වා ං, ත්ස්මිං ඨිත්ා

ෙවාටොවාත්පානෙවාටො. කත්තිවාත්පානෙවාටො පහ න්තීති

සම්බන්කධන.එත්ථාතිආකලනෙසන්ධිම්හි.සබ්බදියොසාසූති උක නසු පස්කසසු, 

කහට්ඨා, උපරීතිචතූසු දියොසාසු. ‘‘ත්ස්මා’’තිපදං ‘‘ලිම්පිත්බ්කබන

වාකලපාකපත්බ්කබන වා’’තිපදද්වකය කහතු.එත්ථාති 

‘‘ආකලනෙසන්ධිපරිෙම්මායා’’තිපකද. 

ඉමිනාති කසත්වණ්ණාදියොනා.සබ්බකමත්න්ති එත්ං සබ්බං
කසත්වණ්ණාදියොෙං. 
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යන්තිකිච්චං.ෙත්ත්බ්බංකිච්චන්තිසම්බන්කධන.සද්දන්ත් බයවහිකත්නපි

ද්වත්තිසද්කදන පරියායසද්කදන සමාකසන කහනතීති ආහ ‘‘ඡදනස්ස
ද්වත්තිපරියාය’’න්ති. ද්කව වා ත්කයන වා පරියායා

සමාහටාතිද්වත්තිපරියායං, සමාහාක  දියොගු, තිසද්කදපක  ද්විස්ස අොක න

කහනති.පරික්කඛකපනති අනුක්ෙකමනපරික්කඛකපන. අපත්ූපසග්ගස්ස

පටිකසධවාචෙත්ත්ා ‘‘අහරිකත්’’ති වුත්ත්ං.එත්ථාති ‘‘අපහරිකත්’’ති පකද.
‘‘හරිත්’’න්ති ඉමිනා අධිප්කපත්න්තිසම්බන්කධන. ආදියොෙප්පොකල

අප ණ්ණකත්නපුබ්කබපවත්ත්ංඅන්නංතබ්බණ්ණං,අප ස්මිංපුබ්බණ්ණකත්න

පච්ඡා පවත්ත්ං අන්නංඅපරණ්ණං,නො ද්වයස්ස ණො ද්වයං

ෙත්වා.කත්කනවාතිඅධිප්කපත්ත්ත්ාඑව. 

වුත්ත්න්ති වපිත්ං, යථා ‘‘සුකමධභූකත්න ගවා’’තිඑත්ථ කබනධිං
අසම්පත්කත්නපි කබනධිසත්කත්න සුකමධභූකත්න ‘‘ ගවා’’ති

වුච්චතිඅවස්සම් ාවියත්ත්ා, එවංහරිත්ංඅසම්පත්ත්ම්පිකඛත්ත්ං‘‘හරිත්’’න්ති
වුච්චතිඅවස්සම් ාවියත්ත්ාතිඅත්ථංදස්කසති‘‘යස්මිම්පිකඛත්කත්’’තිආදියොනා. 

අ රිකත්කයවාති හරිත්වි කහ එව කඛත්කත්තිකයනානා.ත්ත්රාපීති

අහරිත්කඛත්කත්පි. ‘‘පිට්ඨිවංසස්සා’’තිපදං ‘‘පස්කස’’තිපකදසාමයත්ථඡට්ඨී, 

ඉමිනා පෙතිකගහංදස්කසති. ‘‘කූටාගා ෙණ්ණිොයා’’තිපදං ‘‘උපරි, 

ථූපිොයා’’තිපකද සාමයත්ථඡට්ඨී, ඉමිනා එෙකූටයුත්කත් මාළාදියොකෙ
දස්කසති. ඨිත්ං භික්ඛුන්ති සම්බන්කධන. නිසින්නෙංයංෙඤ්චි ානන්ති

කයනානා.ත්ස්සාති ඨිත්ට්ඨානස්ස.අන්කත්නති අබ් න්ත්ක , 

හියස්මාඅයංඔොකසනපත්කනනොකසනතිකයනානා. 

136. ඡාදියොත්ං නාමාති එත්ථ ඡාදියොත්සද්කදන  ාවත්කථන කහනති, කත්නාහ 

‘‘ඡාදන’’න්ති.උජුෙකමවාති ඡදනුට්ඨාපනකත්න උද්ධං උජුෙං එව.ත්න්ති

ඡාදනං.අපකනත්වාපීතිනාකසත්වාපි.ත්ස්මාති යස්මා ලබ් ති, ත්ස්මා, 

පක්ෙමිත්බ්බන්ති සම්බන්කධන.පරික්කඛකපනාති පරිවාක නඡාකදන්ත්ස්සාති

කයනානා.ඉධාපීති පරියායඡාදකනපිඅධිට්ඨහිත්වාති

සම්බන්කධන.තුණ්හීභූකත්නාති තුණ්හීභූකත්නහුත්වා.ඡදනුපරීති ඡදනස්ස

උපරි.හීතිසච්චං.‘‘ත්කත්නකචඋත්ත්රි’’න්තිඑත්ථත්කත්නද්වත්තිපරියායකත්න
උපරීතිදස්කසන්කත්නආහ‘‘තිණ්ණංමග්ගානංවා’’තිආදියො. 

137. ෙක නහත්කථන ලුනිත්බ්කබන, ඡින්දියොත්බ්කබන, 

ලාත්බ්කබනගකහත්බ්කබනති වාෙරකළනති ෙකත් අත්ථපෙ ණාදියොකත්න
තිණමුට්ඨිඑවාතිආහ‘‘තිණමුට්ඨිය’’න්ති.නවමං. 

10. සප්පාණෙසික්ඛාපදං 

140. දසකම‘‘ාාන’’න්තිගච්ඡන්ත්ාදියොගකණනතිආහ‘‘ාානන්කත්න’’ති.සං

විජ්ාතිපාකණන එත්ථාතිසපාණෙං. එත්න්ති උදෙං. සයං ාානන්කත්නපි
පක නාානාකපන්කත්නපි ාානාතිකයව නාමාති ආහ ‘‘යථා ත්ථා
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වා’’ති.සපාණෙංඋදෙන්ති ෙ ණත්කථ කචත්ං උපකයනගවචනං, කත්නාහ

‘‘කත්නඋදකෙනා’’ති.තබ්කබතිපථවිඛණනසික්ඛාපදාදියොකෙ. 

ත්ත්ථාති ‘‘සිඤ්කචයය වා සිඤ්චාකපයයවා’’තිපකද.ධාරන්ති

කසනත්ං.මාතිෙංපමුඛන්ති මාතිෙං අභිමුඛං.ත්ත්ථ ත්ත්ථාති ත්ස්මිංත්ස්මිං
ඨාකන.අඤ්ඤකත්නඨානකත්නඅඤ්ඤංඨානංකනතීතිකයනානා.‘‘සපාණෙං

උදෙ’’න්තිසාමඤ්ඤවචනස්සපි විකසකස අවට්ඨානකත්න, විකසසත්ථිනා ච
විකසසස්ස අනුපකයනජිත්බ්බකත්න ඉධවිකසසඋදෙන්ති සන්ධාය ාසිත්ත්ථං
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ඉදං පනා’’තිආදියො. ඉදං පන නවුත්ත්න්ති

සම්බන්කධන.යන්තිඋදෙං‘‘ගච්ඡතී’’තිපකදෙත්ත්ා.යත්ථාතියස්මිංඋදකෙති.
දසමං. 

භූත්ගාමවග්කගනදුතිකයන. 

3. ඔවාදවග්කගන 

1. ඔවාදසික්ඛාපද -අත්ථකයනානා  

144. භික්ඛුනිවග්ගස්ස පඨකමකත්සන්ති කථ ානං.
මහාකුකලහිනික්ඛමිත්වාපබ්බජිත්ාතිකයනානා.කුලධීත්ක නවිජ්ාමානගුණං
ෙථයන්තීතිසම්බන්කධන. ‘‘ඤාතිමනුස්සාන’’න්තිපදං

‘‘ෙථයන්තී’’තිපකදසම්පදානං.කුකත්නති ෙස්ස කථ ස්ස සන්තිොති

අත්කථන.කත්සන්ති කථ ානං ගුණන්ති සම්බන්කධන. 

‘‘ෙකථතු’’න්තිපදමකපක්ඛිත්වා ‘‘විජ්ාමානගුකණ’’ති වත්ත්බ්කබ අවත්වා 

‘‘වට්ටන්තී’’තිපදමකපක්ඛිය‘‘විජ්ාමානගුණා’’ති වුත්ත්ං.හීති සච්චං, යස්මා

වා.ත්කත්නතිෙථනො ණා අභිහරිංසූති සම්බන්කධන.කත්නාති
අභිහ ණකහතුනා. 

කත්සන්ති ඡබ්බග්ගියානං.ත්ාසූති භික්ඛුනීසු. ‘‘භික්ඛුනිකයන’’තිපදං 

‘‘උපසඞ්ෙමිත්වා’’තිපකද ෙම්මං. ඡබ්බග්ගියානං භික්ඛුනීසු උපසඞ්ෙමනං

ලා ත්ණ්හායකහනති, භික්ඛුනීනං ඡබ්බග්ගීසු උපසඞ්ෙමනං චලචිත්ත්ත්ාය
කහනතීතිඅඤ්ඤමඤ්ඤූපසඞ්ෙමන්ත්ානං විකසකසන. ති ච්ඡානභූත්ා

ෙථාතිරච්ඡානෙථානි ත්ථෙෙථාති දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘ති ච්ඡානෙථන්තී’’ති.සග්ගමග්ගගමකනපීති පිසද්කදනකමනක්ඛගමකන පන

ො නාම ෙථාති දස්කසති.  ාාාකනන ආ බ්  පවත්ත්ා ෙථාරාාෙථා. 
ආදියොසද්කදනකචන ෙථාදකයනසඞ්ගණ්හාති. 

147. කත්භික්ඛූති ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ  කවයුන්ති සම්බන්කධන.අදියොට්ඨං

සච්චං කයහීතිඅදියොට් සච්චා,කත්සං  ාකවනඅදියොට් සච්චත්ත්ං,ත්ස්මා

අදියොට්ඨසච්චත්ත්ා බන්ධිත්වාතිකයනානා.කනසන්ති

ඡබ්බග්ගියානං.අඤ්කඤකනවඋපාකයනාතිඅලද්ධසම්මුතිකත්න අඤ්කඤකනව

ලද්ධසම්මුතිසඞ්ඛාකත්න ො කණනෙත්තුොකමනති සම්බන්කධන.පරකත්නති
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පටුන 

ප ස්මිං පච්ඡා, උපරීතිඅත්කථන.ෙකරනන්කත්න වාති පරිබාහික  ෙක නන්කත්න

එව හුත්වා ආහාතිකයනානා.හීති සච්චං, යස්මා වා. යස්මා න භූත්පුබ්බානි, 

ඉතිත්ස්මාපරිබාහි ංෙක නන්කත්නවාතිඅත්කථන. 

ත්ත්ථාති ‘‘අනුාානාමී’’තිආදියොවචකන.සී වාති එත්ථ වන්තුසද්කදන

පසංසත්කථ ච අතිසයත්කථ චනිච්චකයනගත්කථ ච කහනති.ත්ස්සාති

ලද්ධසම්මුතිෙස්ස.ත්න්ති සීලං. පාතිකමනක්ඛසංව සද්දානං

ෙම්මධා ය ාවං, කත්හි චසංවුත්සද්දස්ස ත්ප්පුරිස ාවං දස්කසතුං වුත්ත්ං

‘‘පාතිකමනක්කඛනවා’’තිආදියො.ත්ත්ථඑවසද්කදනෙම්මධා ය ාවං, එනසද්කදන
චත්ප්පුරිස ාවංදස්කසතීතිදට්ඨබ්බං. 

වත්ත්තීතිඅත්ත් ාවංපවත්කත්ති. ොරිත්පච්චකයන හි අදස්සනං ගකත්න.
ඉමිනාඉරියාපථවිහා දියොබ්බවිහා බ්රහ්මවිහා අරියවිහාක සුචතූසුවිහාක සු

අත්ත් ාවවත්ත්නං ඉරියාපථවිහා ංදස්කසති.හීති සච්චං.එත්න්ති 

‘‘පාතිකමනක්ඛසංව සංවුකත්නවිහ තී’’තිවචනං.විභඞ්කගතිඣානවි ඞ්කග. 

‘‘සීල’’න්තිආදීනි අට්ඨ පදානි තුලයාධිෙ ණානි. අයං
පකනත්ථසම්බන්කධන–සීලංකුසලානංධම්මානංසමාපත්තියාපතිට්ඨාආදියො
ච ණං සංයකමන සංවක නකමනක්ඛං

පකමනක්ඛන්ති.සමාපත්තියාතිසමාපත්ත්ත්ථාය. ‘‘උකපකත්න’’තිආදීනි සත්ත්

පදානිඅඤ්ඤමඤ්ඤකවවචනානි. ත්ත්ථඋපපන්කනනති යුත්කත්න

අනුයුත්කත්න.සමන්නාගකත්නති සමන්ත්කත්න අනු පුනප්පුනං ආගකත්නති

සමන්නාගකත්න, සමඞ්ගීභූකත්නති අත්කථන. එත්ථ හි සංසද්කදන

සමන්ත්ත්ථවාචකෙන, අනුසද්කදනනඋපච්ඡින්නත්ථවාචකෙන.කත්නාති කත්න

ො කණන.පාක තීතිඅත්ත් ාවංබාධනකත්න ක්ඛති.යකපතීතිඅත්ත් ාකවන

පවත්ත්ති.යාකපතීතිඅත්ත් ාවං පවත්ත්ාකපති. යප යාපකන. යාපනං

පවත්ත්නන්ති හි ධාතුපාකඨසු වුත්ත්ං (සද්දනීතිධාතුමාලායං 18

පො න්ත්ධාතු).වි රතීති එත්ථ එකෙනආො ත්ථවාචකෙන ඉතිසද්කදන

ලුත්ත්නිද්දියොට්කඨන, ඉතිවුච්චති, ඉතිවුත්ත්න්තිවාකයනානා. 

ආචා කගනච සද්දානං ද්වන්ද ාවං, කත්හි ච
සම්පන්නසද්දස්සත්ප්පුරිස ාවං දස්කසන්කත්න

ආහ‘‘ආචාරකගනචරසම්පන්කනන’’තිආදියො.ත්ත්ථ චසද්කදන ද්වන්ද ාවං, 

එනසද්කදන ච ත්ප්පුරිස ාවං දස්කසති.අණුසද්කදන අප්පත්කථන, 

මත්ත්සද්කදනපමාණත්කථනති ආහ ‘‘අප්පමත්ත්කෙසූ’’ති.

‘‘දස්සනසීකලන’’තිඉමිනා‘‘දස්සාවී’’තිඑත්ථ ආවීසද්දස්ස ත්ස්සීලත්ථ ාවං

දස්කසති. ‘‘සමාදායා’’ති එත්ථ සංපුබ්බආපුබ්බස්ස දාසද්දස්ස
ෙම්මාකපක්ඛත්ත්ාත්ස්සෙම්මං දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘ත්ංත්ංසික්ඛාපද’’න්ති.
ඉමිනා ‘‘සික්ඛාපකදසූ’’තිඋපකයනගත්කථ භුම්මවචනන්ති දස්කසති. අථ

වාසික්ඛාපකදසූතිනිද්ධා ණත්කථ භුම්මවචනකමත්ං. ‘‘ත්ං ත්ං
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සික්ඛාපද’’න්ති ෙම්මං පනඅජ්ඣාහරිත්බ්බන්ති දස්කසති.‘‘සමාදායා’’ති
එත්ථසංසද්දස්ස ච ආපුබ්බස්ස දාසද්දස්ස ච යො ස්ස ච අත්ථං

දස්කසතුං‘‘සාධුෙං ගකහත්වා’’ති වුත්ත්ං.එත්ථාතිඉමිස්සං අට්ඨෙථායං.

විත්ථාක නපනගකහත්බ්කබනතිකයනානා.කයනතිකුලපුත්කත්න. 

අස්සාති ලද්ධසම්මුතිෙස්ස. යං ත්ං බහුසුත්ං නාම අත්ථි, ත්ං න

සුත්මත්ත්කමවාති කයනානා.මඤ්ජූසායන්ති කපළායං. සා හි සාමිෙස්ස

සධනත්ත්ං මඤ්ඤකත් ඉමායාති ‘‘මඤ්ජූසා’’ති වුච්චති. මඤ්ජූසායං  ත්නං

සන්නිචිත්ං විය සුත්ං සන්නිචිත්ං අස්මිංපුග්ගකලති කයනානා, එකත්නාති

‘‘සන්නිචිත්’’න්තිපකදන, දස්කසතීති සම්බන්කධන.කසනති ලද්ධසම්මුතිකෙන

භික්ඛු.සන්නිචිත්රත්නස්කසවාති සන්නිචිත් ත්නස්ස ඉව.ත්න්ති ‘‘කය කත්

ධම්මා’’තිආදියොවචනං.එත්ථාතිඉමස්මිංසික්ඛාපකද.අස්සාතිලද්ධසම්මුතිෙස්ස

භික්ඛුකනන.ත්ත්ථාති ‘‘වචසාපරිචිත්ා’’තිආදියොවචකන. එවමත්කථන

කවදියොත්බ්කබනතිකයනානා.පගුණාතිඋජුො.උජුකෙනහිඅජිම්හත්ත්ාපෙට්කඨන

උත්ත්කමන ගුකණනති අත්කථන ‘‘පගුකණන’’තිවුච්චති.අනුකපක්ඛිත්ාති

පුනප්පුනං උපගන්ත්වා ඉක්ඛිත්ා, පස්සිත්ා දස්සිත්ාති අත්කථන.අත්ථකත්නති

අභිකධයයත්ථකත්න, අට්ඨෙථාකත්නති අත්කථන.ොරණකත්නති ධම්මකත්න, 

පාළිකත්නති අත්කථන.දියොට්ඨිසද්දස්ස පඤ්ඤාසද්දකවවචනත්ත්ා

‘‘පඤ්ඤායා’’තිවුත්ත්ං.සුපච්චක්ඛෙත්ාතිසුට්ඨුඅක්ඛානංඉන්ද්රියානංපටිමුඛං
ෙත්ා. 

‘‘බහුස්සුකත්න’’තිඑත්ථබහුස්සුත්ස්සතිවිධ ාවංදස්කසන්කත්නආහ‘‘අයං

පනා’’තිආදියො. නිස්සයකත්න මුච්චතීතිනිස්සයමුච්චනකෙන. පරිසං

උපට්ඨාකපතීතිපරිසුපට් ාකෙන. භික්ඛුනිකයන ඔවදතීතිභික්ඛුකනනවාදකෙන.

ත්ත්ථාති තිවිකධසු බහුස්සුකත්සු.නිස්සයමුච්චනකෙන එත්ත්ෙං

උග්ගකහත්බ්බන්ති සම්බන්කධන.උපසම්පදායාති උපසම්පාකදත්වා. පඤ්ච

වස්සානි එත්ස්සාතිපඤ්චවස්කසන. කත්න උග්ගකහත්බ්බන්ති

කයනානා.සබ්බන්තිකමනාති සබ්කබසං පරිච්කඡදානං අන්කත් ලාමකෙ

පවත්කත්න.පගුණාතිඅජිම්හාඋජුො.වාචුග්ගත්ාතිත්ස්කසවකවවචනං.යස්ස

හිපාළිපාඨාසජ්ඣායනොකලපගුණාකහනන්ති, ත්ස්සවාචුග්ගත්ා.යස්සවා

පන වාචුග්ගත්ා කහනන්ති, ත්ස්ස පගුණා.ත්ස්මා ත්ානි පදානි

අඤ්ඤමඤ්ඤො ණකවවචනානි.පක්ඛදියොවකසසූතිජුණ්හපක්ඛොළපක්ඛපරි

යාපන්කනසුදියොවකසසු.ධම්මසාවනත්ථායාති සම්පත්ත්ානං පරිසානං ධම්මස්ස

සාවනත්ථායසුණාපනත්ථායාති අධිප්පාකයන.සාවනත්ථායාති
එත්ථයුපච්චයප ත්ත්ා ොරිත්පච්චකයන කලනකපන කහනතීති දට්ඨබ්බං. ත්ස්මා

සාවීයකත් සුණාපීයකත්සාවනන්ති වචනත්කථන ොත්බ්කබන.  ාණවා ා

උග්ගකහත්බ්බාතිසම්බන්කධන.සම්පත්ත්ානන්ති අත්ත්කනන

සන්තිෙංසම්පත්ත්ානං.පරිෙථනත්ථායාති පරිස්සඞ්කගන

ආලිඞ්ගකනනෙථනත්ථං, අප්පසද්දසඞ්ඛාත්ාය වාචාය ෙථනත්ථන්ති

අත්කථන. ‘‘ෙථාමග්කගන’’තිවුත්ත්ත්ත්ා වත්ථුෙථාකයව අධිප්කපත්ා, න
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සුත්ත්සඞ්ඛාකත්න පාළිපාකඨන. අනු පච්ඡා, පුනප්පුනං වා දායො කමනදන්ති

එත්ායාතිඅනුකමනදනා. ඣානං වාමග්කගන වා ඵලං වාසමණධම්කමනනාම.

ත්ස්ස ෙ ණත්ථංඋග්ගකහත්බ්බන්ති කයනානා.හීති සච්චං, යස්මා වා.

චතූසුදියොසාසුඅපටිහකත්නතිචාතුද්දියොකසන,අපටිහත්ත්කථණපච්චකයන. 

පරිසුපට්ඨාපකෙන ොත්බ්බාති කයනානා.අභිවිනකයති

අඤ්ඤමඤ්ඤපරිච්ඡින්කන විනයපිටකෙ.ද්කව විභඞ්ගාති භික්ඛුවි ඞ්කගන ච
භික්ඛුනිවි ඞ්කගන ච.අසක්කෙනන්කත්න පරිසුපට්ඨාපකෙන භික්ඛුනාති
සම්බන්කධන. එවං අත්ත්කනන අත්ථායඋග්ගකහත්බ්බං දස්කසත්වා ඉදානි

පරිසාය අත්ථාය උග්ගකහත්බ්බං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පරිසාය

පනා’’තිආදියො.අභිධම්කමති අඤ්ඤමඤ්ඤපරිච්ඡින්කනසුත්ත්න්ත්පිටකෙ එව, 

න අභිධම්මපිටකෙ.ත්කයන වග්ගාතිසගාථාවග්කගන නිදානවග්කගන

ඛන්ධවග්කගනති ත්කයන වග්ගා.වාසද්කදන අනියමවිෙප්පත්කථන.එෙන්ති

එෙංනිපාත්ං.ත්කත්නත්කත්නතිනිොයකත්න.සමුච්චයංෙත්වාති ාසිංෙත්වා.න

වුත්ත්න්ති අට්ඨෙථාසු නෙථිත්ං. යස්ස පන නත්ථි, කසන න ල තීති

කයනානා.සුත්ත්න්කත්චාති සුත්ත්න්ත්පිටකෙ පන.උග්ගහිකත්නති

සරූපෙථකනනගහිකත්න, උච්චාරිකත්නති අත්කථන.දියොසාපාකමනක්කඛනති දියොසාසු

ඨිත්ානංභික්ඛුආදීනංපාකමනක්කඛන.කයනොමංගකමනතියථාොමංගකමන. 

චතූසු නිොකයසූති ඛුද්දෙනිොයකත්නඅඤ්කඤසු

දීඝනිොයාදීසු.එෙස්සාති අඤ්ඤත් ස්ස එෙස්ස. එෙනිොකයනාති

එෙස්මිංනිොකය ලද්ධනකයන.හීති සච්චං, යස්මාවා.ත්ත්ථාති

චතුප්පෙ ණස්ස අට්ඨෙථායං.නානත්ථන්ති

නානාපකයනානං.ත්න්තිවිනයපිටෙං.එත්ත්ාවත්ාති

එත්ත්ෙපමාකණනපගුකණන.ක නතීති ඉතිසද්කදන පරිසමාපනත්කථන. ඉති
පරිසමාපනංකවදියොත්බ්බන්තිකයනානා. 

උ යානිකඛනපනස්සාතිආදියොපනවුත්ත්න්තිසම්බන්කධන.අඤ්ඤස්මින්ති

විනයපිටෙකත්නඉත් ස්මිං.ත්ත්ථාති ‘‘උ යානිකඛන පනස්සා’’තිආදියොවචකන.

යථා කයනාොක න ආගත්ානි, ත්ං ආො ං දස්කසතුන්ති

කයනානා.පදපච්චාභට් සඞ්ෙරකදනසවිරහිත්ානීති පදානං

පච්චා ට්ඨසඞ්ෙ භූකත්හිකදනකසහි වි හිත්ානි. එත්ථ චපදපච්චාභට් න්ති

පදානංපටිනිවත්තිත්වා ආ ස්සනං ගළනං, චුත්න්ති අත්කථන.පදසඞ්ෙරන්ති

පදානංවිපත්ති, විනාකසනතිඅත්කථන.‘‘සුත්ත්කසන’’තිසාමඤ්ඤකත්නවුත්කත්පි
ඛන්ධෙපරිවා සුත්ත්ං එවගකහත්බ්බන්ති ආහ

‘‘ඛන්ධෙපරිවා කත්න’’ති.අනුබයඤ්ානකසනතිඑත්ථ බයඤ්ානසද්කදන

අක්ඛ ස්ස ච පදස්ස ච වාචකෙනති ආහ ‘‘අක්ඛ පදපාරිපූරියාචා’’ති.හීති

සච්චං, යස්මාවා. 
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‘‘සිථිලධනිත්ාදීන’’න්තිපදං ‘‘වචකනනා’’තිපකද ෙම්මං, 

‘‘වචකනනා’’තිපදං ‘‘සම්පන්නාගකත්න’’තිපකද කහතු, ‘‘විස්සට්ඨාය
අකනලගළාය අත්ථස්සවිඤ්ඤාපනියා’’තිපදානි ‘‘වාචායා’’තිපකද

විකසසනානි.සිථි ධනිත්ාදීනන්ති
ආදියොසද්කදනනිග්ගහිත්විමුත්ත්සම්බන්ධවවත්ථිත්දීඝ ස්සගරුලහුසඞ්ඛාත්ා
අට්ඨබයඤ්ානබුද්ධිකයන

සඞ්ගණ්හාති.යථාවිධානවචකනනාතිඅක්ඛ චින්ත්ොනං යථා
සංවිදහනවචකනන. වාචාකයව ෙරීයති ෙථීයති

උච්චාරීයතිවාක්ෙරණංචො ස්ස ෙො ං ෙත්වා.හීතිත්කදව යුත්ත්ං.

මාතුගාකමන යස්මා ස සම්පත්ති කත්න, ත්ස්මා හීකළතීති කයනානා. 

‘‘ස සම්පත්ති හිත්’’න්තිපදං ‘‘වචන’’න්තිපකද විකසසන ාකවන විකසසං

ෙත්වා ‘‘හීකළතී’’තිපකද කහතු ාකවන සම්පජ්ානකත්න

කහතුඅන්කත්නගධවිකසසනන්ති දට්ඨබ්බං.සබ්බාසන්ති භික්ඛුනීනං.
‘‘සීලාචා සම්පත්තියා’’තිඉමිනා ාාතිකගනත්ත් රූප ක නගාදියොනාතිඅත්ථං

නිවත්කත්ති.ොරණඤ්චාතිඅට්ඨෙථඤ්ච.ත්ජ්කාත්වාති

උබ්කබකාත්වා.ත්ාසන්ති භික්ඛුනීනං.ගිහිොක තිභික්ඛුකනනවාදෙස්ස

ගිහිොකල අනජ්ඣාපන්නපුබ්කබනකහනතීතිසම්බන්කධන.හිත්කදව යුත්ත්ං.

‘‘මාතුගාකමන’’තිපදං‘‘නෙක නතී’’තිපකදසුද්ධෙත්ත්ා, ‘‘උප්පාකදතී’’තිපකද

කහතුෙත්ත්ා. ඨිත්ස්ස භික්ඛුකනනධම්මකදසනායාපීති කයනානා.අපිසද්කදන

ග හත්කථන.විසභාකගහීති විරුද්කධහි වත්ථා ම්මකණහි.අයුත්ත්ට් ාකනති

පබ්බජිත්ානං අනනුරූපට්ඨාකන.ඡන්දරාගන්ති බලවත්ණ්හං.කත්නාති
කත්නකහතුනා. 

‘‘එත්ථචා’’තිආදියොම්හිඅයංපනසඞ්ගකහන – 

‘‘සීලවාබහුස්සුකත්නච, ස්වාගකත්නචසුවාචකෙන; 

පිකයනපටිබකලනචාපි, නජ්ඣාපන්කනනචවීසතී’’ති. 

148. වත්ථුස්මින්ති අට්ඨුප්පත්තියං. ෙො කලනපං ෙත්වා

ගරුධම්මාතිවුච්චන්තීතිආහ ‘‘ගරුකෙහිධම්කමහී’’ති.කත්තිගරුධම්මා.හීති
යස්මා.‘‘එෙකත්න’’තිසාමඤ්කඤනවුත්ත්වචනස්සවිකසකසනගකහත්බ්බත්ං

දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘භික්ඛුනීනං සන්තිකෙ’’ති.යථාවත්ථුෙකමවාති
පාචිත්තියකමව. ත්ඤ්හි වත්ථුස්සආපත්තිො ණස්ස අනුරූපං පවත්ත්ත්ත්ා
‘‘යථාවත්ථුෙ’’න්තිවුච්චති. 

149. පාකත්නති පකගව, පඨමන්ති අත්කථන. අසම්මට්ඨං
සම්මජ්ජීත්බ්බන්තිසම්බන්කධන. අසම්මජ්ාකන කදනසං පාෙටං ෙක නන්කත්න

ආහ ‘‘අසම්මට්ඨං හී’’තිආදියො.හීති ත්ප්පාෙටීෙ ණකානත්කෙන.ත්න්ති

පරිකවණං.දියොස්වා  කවයුන්ති සම්බන්කධන.කත්නාති අකසනතුොමානං
විය වනකහතුනා. පරිකවණසම්මජ්ානස්ස ආනිසංසං දස්කසත්වා
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පානීයපරික නානීයඋපට්ඨානස්සත්කමව දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අන්කත්න

ගාමකත්නපනා’’තිආදියො.ත්ස්මින්තිපානීයපරික නානීකය. 

සාඛාභඞ්ගම්පීති  ඤ්ජිත්බ්බසාඛම්පි.දුතිකයනති විඤ්ඤූ පුරිකසන දුතිකයන.
නිසීදියොත්බ්බට්ඨානංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘නිසීදියොත්බ්බ’’න්තිආදියො.
‘‘විහා මජ්කඣ’’ති සාමඤ්ඤකත්න වත්වාවිකසසකත්න දස්කසතුං වුත්ත්ං

‘‘ද්වාක ’’ති. ඔස න්ති අවස න්ති එත්ථාතිඔසරණං,ත්ඤ්ච ත්ං

ඨානඤ්කචතිඔසරණට් ානං,ත්ස්මිං.සමග්ගත්ථාති එත්ථ සංපුබ්කබන ච

ආපුබ්කබන චගමුසද්කදනකහනති, ත්කත්න හියයත්ත්නීසඞ්ඛාත්ං ත්ථවචනං වා

කහනති, පඤ්චමීසඞ්ඛාත්ස්සථවචනස්සත්ථත්ත්ංවාකහනති, සංකයනගප ත්ත්ා

ආ උපසග්කගන  ස්කසන චකහනති, ඉති අත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සම්මා

ආගත්ත්ථා’’ති. ත්ත්ථ ‘‘සම්මා’’තිපකදනසංසද්දස්ස අත්ථං දස්කසති, 

‘‘ආ’’ඉතිපකදන ආත්ූපසග්ගං, ‘‘ගත්’’ඉතිපකදන ගමුධාතුං, 

‘‘ත්ථ’’ඉතිපකදන හියයත්ත්නීසඞ්ඛාත්ං ත්ථවචනං වා, පඤ්චමීසඞ්ඛාත්ස්ස
ථවචනස්සත්ථත්ත්ං වා දස්කසති. අයං පකනත්ථත්කථන – සමං තුම්කහ
ආගත්ත්ථාති.පඤ්චමීසඞ්ඛාත්ස්ස ථවචනස්ස ත්ථත්ත්ොකල සමං තුම්කහ

ආගා අත්ථ  වථාති. ‘‘ආගච්ඡන්තී’’තිපකදන‘‘වත්ත්න්තී’’ති එත්ථ

වතුධාතුයාඅත්ථං දස්කසති, ‘‘පගුණා වාචුග්ගත්ා’’තිපකදහි අධිප්පායං

දස්කසති.පාළීතිගරුධම්මපාළි. 

ත්ත්ථාතිත්ස්සංපාළියං, කත්සු වා අභිවාදනාදීසු

චතූසු.මග්ගසම්පදානන්තිමග්ගං පරිහරිත්වා භික්ඛුස්ස

ඔොසදානං.බීානන්තිබීානියා විධූපනං.පානීයාතච්ඡනන්ති පානීයස්ස

ආපුච්ඡනං.ආදියොසද්කදන පරික නානීයාපුච්ඡනාදියොෙං සඞ්ගණ්හාති.එත්ථචාති
එකත්සු චතූසු අභිවාදනාදීසු. ‘‘අන්කත්න ගාකම වා’’තිආදීනි ඡ පදානි 

‘‘ොත්බ්බකමවා’’තිපකද ආධාක න.රාජුස්සාරණායාති  ඤ්කඤනආනු ාකවන
ානානං උස්සා ණාය. මහාභික්ඛුසඞ්කඝන සන්නිපත්ති

එත්ථාතිම ාසන්නිපාත්ං,ත්ස්මිං මහාසන්නිපාකත් ඨාකන නිසින්කන

සතීතිකයනානා.පච්චුට් ානන්ති පටිෙච්කචව උට්ඨානං.ත්ං ත්න්ති
සාමීචිෙම්මං. 

සක්ෙත්වාතිචිත්තිංෙත්වා, සංආද ංෙත්වාතිඅත්කථන.කත්නාහ‘‘යථා

ෙකත්න’’තිආදියො.තිණ්ණංකිච්චානන්ති ‘‘සක්ෙත්වා ගරුංෙත්වා
මාකනත්වා’’තිසඞ්ඛාත්ානං තිණ්ණංකිච්චානං. අනීයසද්කදන ෙම්මත්කථනති
ආහ‘‘නඅතික්ෙමිත්බ්කබන’’ති. 

නත්ථි භික්ඛු එත්ථාතිඅභික්ඛුකෙනආවාකසන, කසන කිත්ත්කෙ ඨාකන

අභික්ඛුකෙන, කයනආවාකසනඅභික්ඛුකෙනනාමකහනතීතිආහ‘‘සකච’’තිආදියො.

‘‘උපස්සයකත්න’’තිපදං‘‘අබ් න්ත්ක ’’තිපකදඅපාදානං.එත්ථාතිඅභික්ඛුකෙ

ආවාකස.හීතිසච්චං.ත්කත්නතිඅඩ්ඪකයනානබ් න්ත්ක ඨිත්ආවාසකත්න.පරන්ති
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අඤ්ඤස්මිං ආවාකස, භුම්මත්කථ කචත්ං උපකයනගවචනං.පච්ඡාභත්ත්න්ති

 ත්ත්කත්න පච්ඡා.ත්ත්ථාති අභික්ඛුකෙ ආවාකස. ‘‘භික්ඛුනිකයන’’තිපදං 

‘‘වදන්තී’’තිපකද ෙම්මං.වුත්ත්ප්පමාකණතිඅඩ්ඪකයනානබ් න්ත් සඞ්ඛාකත්

වුත්ත්ප්පමාකණ.සාඛාමණ්ඩකපපීති සාඛාය ඡාදියොත්මණ්ඩකපපි.පිසද්කදන

ආවාකස පන ො නාම ෙථාති දස්කසති.වුත්ත්ාති වසිත්ා.එත්ත්ාවත්ාති

එෙ ත්ත්ංවසිත්මත්කත්න.එත්ථාති සභික්ඛුකෙ ආවාකස.

උපගච්ඡන්තීහිභික්ඛුනීහි යාචිත්බ්බාති කයනානා.පක්ඛස්සාතිආසළ්හීමාසස්ස
ජුණ්හපක්ඛස්ස. ‘‘කත් සිය’’න්තිපකදන අවයවිඅවයව ාකවන

කයනකාත්බ්බං.මයන්ති අම්කහ.යකත්නති කයන උජුනාමග්කගනාති

සම්බන්කධන. කත්නාහ ‘‘කත්න මග්කගනා’’ති.අඤ්කඤනමග්කගනාති

උජුමග්ගකත්න අඤ්කඤන ජිම්හමග්කගන.අයන්ති අයං ආවාකසන.ත්කත්නති

භික්ඛූනංආවාසකත්න, භික්ඛුනිඋපස්සයකත්න වා, ඉදකමවයුත්ත්ත් ං. වක්ඛති

හි ‘‘අම්හාෙං උපස්සයකත්නගාවුත්මත්කත්’’ති.කඛමට් ාකනති අ යට්ඨාකන.

ත්ඤ්හි ඛීයන්ති යා එත්ථාතිකඛමං,කඛමඤ්ච ත්ං ඨානඤ්කචති

කඛමට්ඨානන්තිෙත්වා ‘‘කඛමට්ඨාන’’න්ති වුච්චති.ත්ාහි

භික්ඛුනීහීතිඅඩ්ඪකයනානමත්කත් ඨාකන වසන්තීහි.ත්ා

භික්ඛුනිකයනතිගාවුත්මත්කත් ඨාකන වසන්තිකයන.අන්ත්රාති තුම්හාෙං, 

අම්හාෙඤ්ච නිවාසනට්ඨානස්ස, නිවාසනට්ඨානකත්න වා අන්ත්ක 
කවමජ්කඣ.භුම්මත්කථකචත්ංනිස්සක්ෙවචනං.ඨිකත්මග්කගතිසම්බන්කධන

‘‘සන්තිො’’තිපදං‘‘ආගත්’’ඉතිපකද අපාදානං.ත්ත්ථාති
අඤ්ඤාසංභික්ඛුනීනං උපස්සකය. ඉති යාචිත්බ්බාති

කයනානා.ත්කත්නතිභික්ඛූනංයාචිත්බ්බකත්න, ප න්තිසම්බන්කධන. 

චාතුද්දකසති ආසළ්හීමාසස්සජුණ්හපක්ඛස්ස චතුද්දසන්නං දියොවසානං

පූ කණ දියොවකස.ඉධාතිඉමස්මිං විහාක . ‘‘ඔවාද’’න්තිපදං ‘‘අනු’’ඉතිපකද

ෙම්මං.අනුජීවන්තිකයනති අනුගන්ත්වා ජීවනං වුත්තිං ෙක නන්තිකයන.

වුත්ත්ාභික්ඛූති සම්බන්කධන.දුතියදියොවකසති ආසළ්හීපුණ්ණමියං.අථාති

පක්ෙමනානන්ත් ං.එත්ථාතිභික්ඛූනං පක්ෙන්ත්ත්ත්ා අපස්සකන.
‘‘ආක නගංෙත්වා’’තිඉමිනාආක නගං අෙත්වා වසිතුංනවට්ටතීති දීකපති.

සභික්ඛුොවාසං ගන්ත්බ්බකමවාතිඅධිප්පාකයන.සාති වස්සච්කඡදාපත්ති.හීති

සච්චං, යස්මාවා.කෙනචිොරකණනාතිභික්ඛාචා ස්සඅසම්පදාදියොනාකෙනචි

නිමිත්කත්න.හීතිසච්චං. භික්ඛූනං පක්ෙන්ත්ාදියොො ණා අභික්ඛුොවාකස
වසන්තියා කිං අභික්ඛුොවාකසවපවාක ත්බ්බන්ති ආහ ‘‘පවාක න්තියා
පනා’’තිආදියො. 

අන්වද්ධමාසන්ති එත්ථ අනුසද්කදනවිච්ඡත්ථවාචකෙන

ෙම්මප්පවචනීකයන, කත්නපකයනගත්ත්ාභුම්මත්කථඋපකයනගවචනන්තිආහ 

‘‘අද්ධමාකස අද්ධමාකස’’ති.පච්චාසීසිත්බ්බාති එත්ථපතිපුබ්කබන ච
ආපුබ්කබනචසිධාතුඉච්ඡත්කථතිආහ‘‘ඉච්ඡිත්බ්බා’’ති.සිධාතුයාද්කව ාකවන

කහනති. ආපුබ්කබන සිසි ඉච්ඡායන්තිපි ධාතුපාකඨසු වුත්ත්ං.ත්ත්ථාති
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පටුන 

‘‘උකපනසථපුච්ඡෙ’’න්තිවචකන.පක්ඛස්සාති යස්ස ෙස්සචි පක්ඛස්ස.
මහාපච්චරියං පනවුත්ත්න්ති සම්බන්කධන. ඔවාදස්ස

යාචනංඔවාකදනඋත්ත් පදකලනකපන, කසනකයව අත්කථන

පකයනානංඔවාදත්කථන,ත්දත්ථාය.පාටිපදදියොවසකත්නති දුතියදියොවසකත්න. කසන හි

චන්කදන වුද්ධිඤ්චහානිඤ්ච පටිමුඛං පජ්ාති එත්ථ, එකත්නාති

වාපාටිපකදනතිවුච්චති.ඉතීති එවං වුත්ත්නකයන.  ගවා පඤ්ඤකපතීති

කයනානා.අඤ්ඤස්සාති ධම්මස්සවනෙම්මකත්න අඤ්ඤස්ස.නිරන්ත්රන්ති

අභික්ඛණං, ‘‘පඤ්ඤකපතී’’තිපකද  ාවනපුංසෙං.හීති විත්ථාක න.එවඤ්ච

සතීති එවංබහූපොක  සති ච.යන්ති යං ධම්මං.සාත්ථිෙන්ති

සපකයනානං.යථානුසිට් න්තිඅනුසිට්ඨියා අනුරූපං. සබ්බාකයව

භික්ඛුනිකයනපීතිකයනානා.හීතිසච්චං. 

ඔවාදංගච්ඡතීතිඔවාදංයාචිතුංභික්ඛුසඞ්ඝස්සආ ාමංගච්ඡති.නඔවාකදන

ගන්ත්බ්කබනතිඔවාදං යාචිතුං භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ආ ාකමන න

ගන්ත්බ්කබන.ඔවාකදනති ච උපකයනගත්කථ පච්චත්ත්වචනන්ති දට්ඨබ්බං.

ඉත් ථා හිසද්දපකයනකගන විරුජ්කඣයය.ඔවාදං ගන්තුන්ති
ඔවාදංයාචනත්ථායභික්ඛුසඞ්ඝස්සආ ාමංගන්තුං. 

‘‘ද්කවතිස්කසනභික්ඛුනිකයන’’තිපදං ‘‘යාචිත්වා’’තිපකද දුතියාෙම්මං.

‘‘කපකසත්බ්බා’’තිපකදපඨමාෙම්මං.ඔවාදූපසඞ්ෙමනන්ති ඔවාදස්ස

ගහණත්ථායඋපසඞ්ෙමනං.ආරාමන්ති භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ආ ාමං.ත්කත්නති

ගමනකත්න ප න්ති සම්බන්කධන.කත්නභික්ඛුනාති ඔවාදපටිග්ගාහකෙන

භික්ඛුනා.ත්න්තිසම්මත්ංභික්ඛුං. 

උස්ස තීතිසක්කෙනති.පාසාදියොකෙනාතිපසාදංආවකහනපසාදානකෙන

ොයවචීමකනනෙම්කමනාති අත්කථන.සම්පාකදතූති තිවිධං සික්ඛං

සම්පාකදතු.එත්ත්ාවත්ාති එත්ත්කෙන ‘‘පාසාදියොකෙන සම්පාකදතූ’’ති

වචනමත්කත්න.හීතිඵලකානත්කෙන.එත්න්ති ‘‘ත්ාහී’’තිවචනං. 

එත්ථචභික්ඛූනංසඞ්ඝගණපුග්ගලවකසනවචනවාක නතිවිකධනකහනති, 
ත්ංතිවිධංවචනවා ංභික්ඛුනීනංසඞ්ඝගණපුග්ගලවකසනතීහිවචනවාක හි

ගුණිත්ං ෙත්වා නවවචනවා ා කහනන්ති, ත්ං ආො ං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘ත්ත්රායං වචනක්ෙකමන’’ති.ත්ත්රාති පුරිමවචනාකපක්ඛං. වචනාොක න
පාෙකටනව. 

එො භික්ඛුනී වා බහූහි භික්ඛුනීඋපස්සකයහි ඔවාදත්ථාය
කපසිකත්වචනාො ංදස්කසන්කත්නආහ‘‘භික්ඛුනිසඞ්කඝනචඅයයා’’තිආදියො. 

කත්නාපීති ඔවාදපටිග්ගාහකෙනාපි ‘‘ඔවාද’’න්තිපදං
‘‘පටිග්ගාහකෙනා’’ති පකද ෙම්මං. පුන ‘‘ඔවාද’’න්තිපදං 

‘‘අපටිග්ගකහතු’’න්තිපකද ෙම්මං. බලති අස්සාසපස්සාසමත්කත්න ජීවති, 
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නපඤ්ඤාජීවිකත්නාතිබාක න. ගිලායති රුාතීතිගි ාකනන. ගමිස්සති ගන්තුං

 බ්කබනතිගමිකෙන. අයං පකනත්ථ කයනානා – ගන්තුං  බ්කබන කයන භික්ඛු

ගමිස්සතිගමනංෙරිස්සති, ඉතිත්ස්මාකසනභික්ඛුගමිකෙනනාම.අථවාකයන

භික්ඛුගන්තුං බ්බත්ත්ාගමිස්සතිගමනංෙරිස්සති, ඉතිත්ස්මාකසනභික්ඛු

ගමිකෙනනාමාති. ‘‘ බ්කබන’’තිචකහතුඅන්කත්නගධවිකසසනං. 

ත්ත්ථාතිබාලාදීසු තීසු පුග්ගකලසු.දුතියපක්ඛදියොවකසති පාටිපදකත්න

දුතියපක්ඛදියොවකස.උකපනසථග්කගති උකපනසථකගකහ. ත්ඤ්හි උකපනසථං

ගණ්හන්ති, උකපනසකථන වාගය්හති අස්මින්ති‘‘උකපනසථග්ග’’න්ති වුච්චති.
ත්ස්මිංඋකපනසථග්කග. ‘‘අනාක නකචතු’’න්ති වචනස්සඤාපෙං දස්කසත්වා
‘‘අපච්චාහරිතු’’න්තිවචනස්ස ත්කමව දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අප ම්පි
වුත්ත්’’න්තිආදියො. 

ත්ත්ථාතිඔවාදපටිග්ගාහකෙසුභික්ඛූසු.කනනචස්සාතිකනනකචඅස්ස.සභං

වාතිසමජ්ාං වා. සා හි සහ  ාසන්ති එත්ථ, සන්කත්හි වා  ාති

දියොබ්බතීති‘‘සභා’’තිවුච්චති, ත්ංස ංවාඋපසඞ්ෙමිස්සාමීතිකයනානා.ත්ත්රාති
ත්ස්මිංස ාදියොකෙ.එවං‘‘ත්ත්ථා’’තිපකදපි. 

චතුද්දසන්නං පූ කණනචාතුද්දකසන,ත්ස්මිංපවාක ත්වාති

සම්බන්කධන.භික්ඛුසඞ්කඝති භික්ඛුසඞ්ඝස්සසන්තිකෙ, සමීපත්කථ කචත්ං

භුම්මවචනං.අජ්ාත්නාති එත්ථඅස්මිං අහනි අජ්ා, ඉමසද්දකත්න අහනීති

අත්කථජ්ාපච්චකයන, ඉමසද්දස්සචඅොක න, අජ්ාඑවඅජ්ාත්නා, ස්වත්කථන

හි ත්නපච්චකයන. අප ස්මිං අහනිඅපරජ්ා,අප සද්දකත්න අහනීති අත්කථ

ජ්ාපච්චකයනසත්ත්ම්යන්කත්නකයව.එත්ථාති පවා කණ, 

‘‘අනුාානාමී’’තිආදියොවචකනවා.හීතිසච්චං. 

කෙන ා  න්ති කෙනතූහලං.ප මං භික්ඛුනී යාචිත්බ්බාති සඞ්කඝන
පඨමංභික්ඛුනීයාචිත්බ්බා. 

ත්ායභික්ඛුනියාවචනීකයනඅස්සාතිකයනානා.පස්සන්කත්නපටිෙරිස්සතීති
වජ්ාාවජ්ාංපස්සන්කත්නහුත්වාපටිෙරිස්සති. 

උභින්නන්ති භික්ඛුභික්ඛුනීනං.යථා ාකනකයවාති යං යං ඨානං

යථාඨානං, ත්ස්මිං යථාඨාකනකයව.කෙනචි පරියාකයනාති කෙනචි
ො කණන. අවපුබ්කබන ව සද්කදන පිහිත්ත්කථනතිආහ

‘‘පිහිකත්න’’ති.වචනංකයවාති ඔවාදවචනංකයව.පකථනති කාට්ඨෙට්ඨාකන

ඨානස්ස ො ණත්ත්ා පකථන.කදනසං පනාති අභික්ෙමනාදීසුආදීනවං

පන.අඤ්කාන්තීති මක්කඛන්ති. භික්ඛූහි පන ඔවදියොතුං අනුසාසිතුංවට්ටතීති
කයනානා. 

අඤ්ඤන්තිඔවාදකත්නඅඤ්ඤං.එකසනතිගරුධම්කමන. 
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150. ‘‘අධම්මෙම්කම’’ති එත්ථ ෙත්මං ෙම්මං නාමාති ආහ

‘‘අධම්මෙම්කමතිආදීසූ’’තිආදියො.ත්ත්ථාතිඅධම්මෙම්මධම්මෙම්කමසු. 

152. උද්කදසංකදන්කත්න  ණති, අනාපත්තීති කයනානා.ඔසාකරතීති

ෙකථති.චතුපරිසතීති චතුපරිසස්මිං.ත්ත්රාපීතිකත්න භික්ඛුනීනං
සුණනො කණනාති.පඨමං. 

2. අත්ථඞ්ගත්සික්ඛාපදං 

153. දුතිකයපරියායසද්කදන වා ත්කථනතිආහ ‘‘වාක නා’’ති.වාක නති ච
අනුක්ෙකමනකයවාති ආහ ‘‘පටිපාටියාති අත්කථන’’ති. අධිෙං චිත්ත්ං

ඉමස්සාතිඅධිකචකත්නති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘අධිචිත්ත්වකත්න’’තිආදියො.අධිචිත්ත්ං නාම ඉධ අ හත්ත්ඵලචිත්ත්කමව, න
විපස්සනාපාදෙභූත්ංඅට්ඨසමාපත්තිචිත්ත්න්ති ආහ

‘‘අ හත්ත්ඵලචිත්කත්නා’’ති. ‘‘අධිචිත්ත්සික්ඛා’’තිආදීසු (පා ා. 45; දී. නි.

3.305; ම. නි. 1.497; අ. නි. 6.105; මහානි. 10) හි විපස්සනාපාදෙභූත්ං

අට්ඨසමාපත්තිචිත්ත්ං ‘‘අධිචිත්ත්’’න්තිවුච්චති.න පමජ්ාකත්නති න

පමජ්ාන්ත්ස්ස.සාත්ච්චකිරියායාති සත්ත්ෙ කණන. උක න කලනකෙ මුනති

ාානාතීතිමුනීති ච, කමනනං වුච්චති ඤාණං මුනනට්කඨන ාානනත්කථන, 

ත්මස්සත්ථීතිමුනීති ච දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘මුනිකනනතී’’තිආදියො.ත්ත්ථ ‘‘කයන

මුනති…කප.… මුනකනන වා’’තිඉමිනා පඨමත්ථං දස්කසති, ‘‘කමනනං
වුච්චති…කප.…වුච්චතී’’තිඉමිනා දුතියත්ථං දස්කසති. මුන ගතියන්ති

ධාතුපාකඨසු (සද්දනීතිධාතුමාලායං 15 පො න්ත්ධාතු) වුත්ත්ත්ත්ා ‘‘කයන

මුනතී’’ති එත්ථභූවාදියොගණිකෙන මුනධාතුකයව, න කීයාදියොගණිකෙන මුධාතූති

දට්ඨබ්බං. අථ වා මුන ඤාකණතිධාතුපාකඨසු (සද්දනීතිධාතුමාලායං 17
කියාදියොගණිෙ) වුත්ත්ත්ත්ා ‘‘මුනාතී’’තිකීයාදියොගණිකෙනව.
ධාත්වන්ත්නො කලනකපනති දට්ඨබ්බං. ‘‘කමනනං වුච්චති ඤාණ’’න්ති

කචත්ථඤාණං නාමඅ හත්ත්ඤාණකමව. කමනනස්ස පකථනකමනනපකථනති
වුත්කත් සත්ත්තිංස කබනධිපක්ඛියධම්මාව අධිප්කපත්ාති ආහ 

‘‘සත්ත්තිංසකබනධිපක්ඛියධම්කමසූ’’ති. අථ වා අධිසීලසික්ඛාදකයන

අධිප්කපත්ාති ආහ ‘‘තීසු වා

සික්ඛාසූ’’ති.තබ්බභාගපටිපදන්තිඅ හත්ත්ඤාණස්ස පුබ්බ ාකග පවත්ත්ං

සීලසමථවිපස්සනාසඞ්ඛාත්ං පටිපදං.තබ්බභාකගති අ හත්ත්ඤාණස්ස

පුබ්බ ාකග.එත්ථාති ‘‘අධිකචත්කසන…කප.… සික්ඛකත්න’’ති වචකන.

‘‘ත්ාදියොකනන’’තිපදං ‘‘මුනිකනන’’තිපකදන කයනකාත්බ්බන්ති ආහ ‘‘ත්ාදියොසස්ස

ඛීණාසවමුනිකනන’’ති.එත්ථාති ‘‘කසනො න  වන්ති ත්ාදියොකනන’’ති වචකන.

 ාගාදකයන උපසකමතීතිඋපසන්කත්නති දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘ ාගාදීන’’න්ති.

සතිඅස්සත්ථීතිසතිමාති ෙත්වා මන්තුසද්කදන නිච්චකයනගත්කථනතිආහ
‘‘සතියාඅවි හිත්ස්සා’’ති. 
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පටුන 

න ෙසීයති න විකලඛීයතීතිඅොකසන,කසනකයවආොකසන. අන්ත්ක න

ඡිද්කදන ඉක්ඛිත්බ්කබනතිඅන්ත්ලික්කඛන. ආොකසන හි චතුබ්බිකධන

අාටාොකසන, ෙසිණුග්ඝාටිමාොකසන, පරිච්ඡින්නාොකසන, 
රූපපරිච්කඡදාොකසනති. ත්ත්ථ අාටාොකසනව ඉධාධිප්කපකත්න 

‘‘අන්ත්ලික්කඛ’’ති විකසසිත්ත්ත්ා. කත්නාහ ‘‘න ෙසිණුග්ඝාටිකම, න
පනරූපපරිච්කඡකද’’ති. පරිච්ඡින්නාොකසනපි රූපපරිච්කඡදාොකසන
සඞ්ගහිකත්න. ‘‘ම’’න්තිපදං ‘‘අවමඤ්ඤන්තී’’ති පකද

ෙම්මං.එත්ත්ෙකමවාතිඑත්ප්පමාණං‘‘අධිකචත්කසන’’තිආදියොසඞ්ඛාත්ං

වචනකමව, න අඤ්ඤංබුද්ධවචනන්ති අත්කථන.අයන්ති චූළපන්ථකෙන

කථක න. න්දාති වස්සග්ගත්කථ නිපාකත්න. මම ආනු ාවං දස්කසමි, 

තුම්කහපස්සථගණ්හථාතිඅධිප්පාකයන.වුට් ායාතිත්කත්නචතුත්ථජ්ඣානකත්න

වුට්ඨහිත්වා.අන්ත්රාපි ධායතීති එත්ථපිසද්දස්ස අට්ඨානත්ථං දස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘අන්ත් ධායතිපී’’ති. එකසව නකයන ‘‘කසයයම්පි ෙප්කපතී’’ති

එත්ථපි.කථකරනති චූළපන්ථකෙනකථක න. ඉදං පදං අන්ත් න්ත් ා
යුත්ත්ට්ඨාකනසු සම්බන්ධිත්වා ‘‘ත්ඤ්කචව ණතී’’තිඉමිනා

සම්බන්ධිත්බ්බං.භාතුකථරස්සාතිකාට්ඨෙ ාතුභූත්ස්සමහාපන්ථෙකථ ස්ස. 

පද්මන්තිගාථායංත්කයනපාදාඉන්දවජි ා, චතුත්ථපාකදනඋකපන්දවජික න.
ත්ස්මාපද්මන්තිඑත්ථමොක පක දුොරුො ස්සකලනපංෙත්වාප ක්ඛ ං

කනත්වා ‘‘පද්ම’’න්ති ද්වි ාකවන ලිඛිත්බ්බං.අවීත්ගන්ධන්ති

එත්ථවීතිදීඝුච්චා ණකමව යුත්ත්ං. පඞ්කෙ දවති ගච්ඡතීතිපදුමං. 

කෙනෙංදුග්ගන්ධස්සආදානංනුදතිඅපකනතීතිකෙනෙනුදං. සුන්දක නගන්කධන

ඉමස්සාතිසුගන්ධං. අයං පකනත්ථ කයනානා – යථාකෙනෙනුදසඞ්ඛාත්ං
සුගන්ධං පාකත්න පකගව බාලාත්කපන ඵුල්ලං විෙසිත්ං අවීත්ගන්ධං

හුත්වාවික නචමානං පදුමං සියා, ත්ථා අඞ්ගී සං අඞ්ගිකත්න සරී කත්න
නිච්ඡ ණප ස්ස  සං හුත්වාවික නචමානභූත්ං අන්ත්ලික්කඛ ත්පන්ත්ං
ආදියොච්චංඉවකත්ධාතුකෙත්පන්ත්ංසම්මාසම්බුද්ධංපස්සාති. 

පගුණන්ති වාචුග්ගත්ං.ත්කත්නති

අසක්කුකණයයකත්න.නන්තිචූළපන්ථෙං.කථකරනති මහාපන්ථකෙන කථක න

නික්ෙඩ්ඪාකපසීතිසම්බන්කධන.කසනති චූළපන්ථකෙන.අථාතිත්ස්මිං ොකල.
 ගවා ආහාති

කයනානා.බුද්ධචක්ඛුනාතිආසයානුසයඉන්ද්රියපක නපරියත්ත්ඤාණසඞ්ඛාකත්

න සබ්බඤ්ඤුබුද්ධානං චක්ඛුනා.ත්න්ති

චූළපන්ථෙං.ත්ස්සාතිචූළපන්ථෙස්ස.අථාතිත්ස්මිංආක නචනොකල.අස්සාති

චූළපන්ථෙස්ස, දත්වාති සම්බන්කධන.  ාං මලං

හ තිඅපකනතීතිරකාන රණං,පිකලනතිෙඛණ්ඩං.කසනති

චූළපන්ථකෙන.ත්ස්සාතිපිකලනතිෙඛණ්ඩස්ස, ‘‘අන්ත්’’න්තිපකද

අවයවිසම්බන්කධන.පරිසුද්ධම්පීති පිසද්කදන අපරිසුද්කධ පිකලනතිෙඛණ්කඩ

ො නාමෙථාති දස්කසති.සංකවගන්ති සන්ත්ාසං  යන්ති අත්කථන.අථාති
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ත්ස්මිං ආ ම් ොකල.අස්සාතිචූළපන්ථෙස්ස. ‘‘ත්’’න්තිපදං
‘‘මමායන ාව’’න්තිපකදනසම්බන්ධංෙත්වාකයනානාොත්බ්බාති.දුතියං. 

3. භික්ඛුනුපස්සයසික්ඛාපදං 

162. ත්තිකය ‘‘ඔවදති පාචිත්තියස්සා’’ති සාමඤ්ඤකත්න වුත්කත්පි
විකසසකත්න අත්කථන ගකහත්බ්කබනතිආහ ‘‘අට්ඨහි ගරුධම්කමහි

ඔවදන්ත්ස්කසව පාචිත්තිය’’න්ති.ඉකත්නති ඉමස්මා

සික්ඛාපදම්හා.යත්ථයත්ථාති යස්මිං යස්මිං සික්ඛාපකද.සබ්බත්ථත්ත්ථ
ත්ත්ථාතිකයනානාති.ත්තියං. 

පකිණ්ණෙෙථා 

එත්ථාති ඉමස්මිං සික්ඛාපකද. ඉදංපකිණ්ණෙං වුත්ත්න්ති

සම්බන්කධන.තීණිපාචිත්තියානීතිභික්ඛුකනනඅසම්මත්ත්ත්ාඑෙංපාචිත්තියං, 

සූරියස්සඅත්ථඞ්ගත්ත්ත්ාඑෙං, භික්ඛුනුපස්සයංඋපසඞ්ෙමිත්ත්ත්ාඑෙන්ති

තීණි පාචිත්තියානි.ෙථන්ති කෙන ො කණන කහනතීති කයනානා.ත්ත්ථාති

භික්ඛුනුපස්සයං.ත්ස්කසවාතිසම්මත්ස්කසව භික්ඛුකනන.අඤ්කඤන

ධම්කමනාතිගරුධම්කමහිඅඤ්කඤනධම්කමන.දියොවාපනාතිසූරියුග්ගමනකත්න
ත්ස්සඅනත්ථඞ්ගකත්කයවාති. 

4. ආමිසසික්ඛාපදං 

164. චතුත්කථබහුං මානං ෙත්ං කයහීතිබහුෙත්ා. බහුෙත්ා හුත්වා න
ඔවදන්තීතිඅත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘න

බහුෙත්ා’’තිආදියො.ධම්කමතිසීලාදියොධම්කම.අධිප්පාකයනති ‘‘න

බහුෙත්ා’’තිපදස්ස, ඡබ්බග්ගියානං වා අධිප්පාකයනති කයනානා.

‘‘ෙත්තුොකමනතිආදීන’’න්තිපදං ‘‘අත්කථන’’තිපකදවාචෙසම්බන්කධන. 

අසම්මකත්න නාම ඨපිකත්න කවදියොත්බ්කබනති කයනානා.සම්මුතින්ති
භික්ඛුකනනවාදෙසම්මුතිං. පච්ඡා සාමකණ භූමියංඨිකත්නති කයනානාති.
චතුත්ථං. 

5. චීව දානසික්ඛාපදං 

169. පඤ්චකමරථිොයාති  ච්ඡාය. සා හි  ථස්ස හිත්ත්ත්ා

 ථිොතිවුච්චති.සන්දියොට් ාති සකමනධානවකසන දස්සීයිත්ථාතිසන්දියොට්ඨා.

දියොට්ඨමත්ත්ො මිත්ත්ාති ආහ ‘‘මිත්ත්ා’’ති.කසසන්ති වුත්ත්වචනකත්න කසසං

වචනං.ත්ත්රාතිචීව පටිග්ගහණසික්ඛාපකද.හීති විකසසකානත්ෙං.ඉධාති
ඉමස්මිංචීව දානසික්ඛාපකදති.පඤ්චමං. 

6. චීව සිබ්බනසික්ඛාපදං 

175. ඡට්කඨඋදායීතිඑත්ථමහාඋදායී, ොළුදායී, ලාළුදායීතිත්කයනඋදායී

කහනන්ති.කත්සුත්තිකයනවාධිප්කපකත්නතිආහ ‘‘ලාළුදායී’’ති.ප ාකවනඨාති

පවත්ත්තීතිපට්ක නති ෙකත්පටිබකලනව ලබ් ති. කත්නාහ
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‘‘පටිබකලන’’ති.නිතකණනති කුසකලන. ‘‘පටි ාකනන

ෙත්චිත්ත්’’න්තිඉමිනා‘‘පටිභානචිත්ත්’’න්තිපදස්ස මජ්කඣ පදකලනපං

දස්කසති.කසනති ලාළුදායී අොසීතිසම්බන්කධන.ත්ස්සාති චීව ස්ස.
‘‘යථාසංහට’’න්ති එත්ථඑවසද්කදන අජ්ඣාහරිත්බ්කබනති ආහ
‘‘යථාසංහටකමවා’’ති. 

176. යං චීව ංනිවාසිතුං වා පාරුපිතුං වා සක්ො කහනති, ත්ං චීව ං

නාමාති කයනානා.එවං හීතිඑවකමව. ‘‘දුක්ෙට’’න්තිඉමිනා ‘‘සයං සිබ්බති, 

ආපත්තිපාචිත්තියස්සා’’ති එත්ථ අන්ත් ාපත්තිං දස්කසති.ආරාතිසූචි. සා හි

අ ති නිස්සඞ්ගවකසන ගච්ඡති පවිසතීති ‘‘ආ ා’’ති වුච්චති, ත්ස්සා

පකථනගමනංආරාපකථන,ත්ස්මිං, ආ ාපථස්ස නීහ ණාවසානත්ත්ා 

‘‘නීහ කණ’’ති වුත්ත්ං.සත්ක්ඛත්තුම්පීතිඅකනෙක්ඛත්තුම්පි.ආණත්කත්නති

ආණාපීයතීති ආණත්කත්න. ‘‘ආණාපිකත්න’’ති වත්ත්බ්කබ ණාකපසද්දස්ස

කලනපං, ඉො ස්ස ච අො ං ෙත්වා, ‘‘ආදත්කත්’’ති ආඛයාත්පකද
කත්වි ත්තියා විය ත්පච්චයස්ස ච ද්වි ාවං ෙත්වා එවංවුත්ත්ං. කත්නාහ

‘‘සකිං චීව ං සිබ්බාති වුත්කත්න’’ති.අථපනාති ත්කත්න අඤ්ඤථා

පන.ආණත්ත්ස්සාති ආණාපිත්ස්ස.සම්බහුලානිපි පාචිත්තියානි කහනන්තීති
සම්බන්කධන. 

කයපි නිස්සිත්ො සිබ්බන්තීති කයනානා, 

ආචරියුපජ්ඣාකයසුසිබ්බන්කත්සූති සම්බන්කධන.කත්සන්ති

ආචරියුපජ්ඣායානං.කත්සම්පීති නිස්සිත්ොනම්පි. ඤාතිොනං
භික්ඛුනීනංචීව න්ති සම්බන්කධන. ‘‘අන්කත්වාසිකෙහී’’තිපදං

‘‘සිබ්බාකපන්තී’’තිපකදොරිත්ෙම්මං.ත්ත්රාපීති ආචරියුපජ්ඣාකයහි

සිබ්බාපකනපි. ‘‘අන්කත්වාසිකෙ’’තිපදං ‘‘වඤ්කචත්වා’’තිපකදසුද්ධෙම්මං, 

‘‘සිබ්බාකපන්තී’’තිපකද ොරිත්ෙම්මං.ඉත්කරසන්තිආචරියුපජ්ඣායානන්ති.
ඡට්ඨං. 

7. සංවිධානසික්ඛාපදං 

181. සත්ත්කම ‘‘ත්ාසං භික්ඛුනීනං පච්ඡා ගච්ඡන්තීන’’න්ති පදානි
‘‘පත්ත්චීව ’’න්තිපාඨකසකසනකයනකාත්බ්බානීතිආහ‘‘පච්ඡාගච්ඡන්තීනං
පත්ත්චීව ’’න්ති. ත්ා භික්ඛුනිකයන පච්ඡාගච්ඡන්තිකයනති වි ත්තිවිපල්ලාසං

ෙත්වා‘‘දූකසසු’’න්තිපකදනකයනකාත්බ්බානීතිආහ ‘‘ත්ාභික්ඛුනිකයනකචන ා
දූසයිංසූ’’ති. අථ වාවි ත්තිවිපල්ලාසමෙත්වා ‘‘අච්ඡින්දියොංසූ’’ති පකද
‘‘පත්ත්චීව ’’න්තිපදංඅජ්ඣාහරිත්වා ‘‘දූකසසු’’න්තිපකද ‘‘සීල’’න්ති පාඨං
අජ්ඣාහරිත්වාකයනකාත්බ්බන්තිදට්ඨබ්බං. 

182-3. සංපුබ්කබන, විපුබ්කබන ච ධාධාතු ත්වාපච්චකයන කහනතීති ආහ

‘‘සංවිදහිත්වා’’ති.කුක්කුකටනති ත්ම්බචූකළන. කසන හි කුෙති ආහා ත්ථං

පාණොදකයනආදදාතීතිකුක්කුකටන.අයන්තිගාකමන.අධිෙ කණකණනතිආහ
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පටුන 

‘‘සම්පදන්තිඑත්ථා’’ති.එත්ථාති ච එත්ස්මිං ගාකම.
උත්ත් පදස්සඅධිෙ ණත්ථත්ත්ා පුබ්බපකදන ඡට්ඨීසමාකසනති ආහ

‘‘කුක්කුටාන’’න්තිආදියො. එවංණසද්දස්ස අධිෙ ණත්ථං, පුබ්බපකදන

ඡට්ඨීසමාසඤ්ච දස්කසත්වා ඉදානි ණසද්දස්ස ාවත්ථං, පුබ්බපකදන

බාහි ත්ථසමාසඤ්ච දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘අථ වා’’ති.ත්ත්ථාති

පච්ඡිමපාකඨ.උප්පතිත්වාතිඋඩ්ඩිත්වා උද්ධං ආොසං ලඞ්ගිත්වාති

අත්කථන.එත්ථාතිපච්ඡිමපාකඨ.ද්විධාති පදගමනපක්ඛගමනවකසන

ද්විපොක න. ‘‘උපචාක න න ලබ් තී’’තිඉමිනා ගාමන්ත්ක න න කහනති, 

එෙගාකමනකයව පන කහනති, ත්ස්මාආපත්තිපි එොකයව කහනතීති

දස්කසති.පච්චූකසති ප ාකත්. කසන හිපටිවිරුද්ධං තිමි ං උකසති නාකසතීති

පච්චූකසනති වුච්චති.වස්සන්ත්ස්සාති  වන්ත්ස්ස. ‘‘වචනකත්න’’තිපදං 

‘‘ආපත්තිකයවා’’තිපකද

ඤාපෙකහතු.රත්නමත්ත්න්ත්කරනතිකුක්කුපමාකණනබයවධාකනන. 

ත්ත්රාති‘‘ගාමන්ත්ක  ගාමන්ත්ක ’’ති වචකන.හීතිවිත්ථාක න.උකභනපීති

භික්ඛුභික්ඛුනිකයනපි සංවිදහන්තීතිසම්බන්කධන.න වදන්තීති අට්ඨෙථාචරියා

න ෙථයන්ති.චතුන්නං මග්ගානං සමාගමට්ඨානංචතුක්ෙං,ද්වින්නං, 

තිණ්ණං, චතුක්ෙකත්න අතික ොනං වා මග්ගානං

සම්බද්ධට්ඨානංසිඞ්ඝාටෙං. ත්ත්රාපීති උපචාක නක්ෙමකනපි.ගාමකත්නති

අත්ත්කනන ගාමකත්න. යාව න ඔක්ෙමන්ති, ත්ාවාති කයනානා.සන්ධායාති

ආ බ් .අථාති ත්ස්මිංනික්ඛමනොකල.ද්කවපීති භික්ඛුභික්ඛුනිකයනපි

ගච්ඡන්තීතිසම්බන්කධන.ත්න්තිවචනං. 

හීති විකසකසන. ‘‘ගාමන්ත්ක  ගාමන්ත්ක ’’තිපුරිමස්මිං නකය

අතික්ෙකමඅනාපත්ති, ඔක්ෙමකනආපත්තීතිඅයංවිකසකසන. 

184. ගත්තබ්බත්ථාති ගත්පුබ්බා අත්ථ  වථාති අත්කථන. එහි
ගච්ඡාමාතිවා ආගච්කඡයයාසීති වා වදතීති

කයනානා.කචතියවන්දනත්ථන්තිථූපස්සවන්දියොතුං. 

185. විසඞ්කෙකත්නාතිඑත්ථ ොලවිසඞ්කෙකත්න, ද්වා විසඞ්කෙකත්න, 
මග්ගවිසඞ්කෙකත්නති තිවිකධන. ත්ත්ථ ොලවිසඞ්කෙකත්කනව

අනාපත්තිංසන්ධාය ‘‘විසඞ්කෙකත්න ගච්ඡන්ති, අනාපත්තී’’ති ආහ.
ද්වා විසඞ්කෙකත්න වාමග්ගවිසඞ්කෙකත්න වා ආපත්තිකමනක්කඛන නත්ථි.

ත්මත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පුක  ත්ත්’’න්තිආදියො.චක්ෙසමාරුළ් ාති

ඉරියාපථචක්ෙං වාසෙටචක්ෙං වා සම්මා ආරුළ්හා.ානපදාති

ානකෙනට්ඨාසා.පරියායන්තීති පරි පුනප්පුනං යන්ති ච ආයන්ති
චාති.සත්ත්මං. 
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8. නාවාභිරුහනසික්ඛාපදං 

188. අට්ඨකම සහඅඤ්ඤමඤ්ඤං ථවනං

අභිත්ථවනංසන්ථකවන,සඞ්ගකමනති වුත්ත්ංකහනති. මිත්ත් ාකවන

සන්ථකවනමිත්ත්සන්ථකවන,කලනකෙහිඅස්සාකදත්බ්කබන ච කසන

මිත්ත්සන්ථකවන කචතික නෙස්සාදමිත්ත්සන්ථකවන,ත්ස්ස වකසන පභූ, කත්න
වා

ආයත්කත්නතික නෙස්සාදමිත්ත්සන්ථවවකසන,කත්න.උද්ධංගච්ඡතීතිඋද්ධංගාමි

නීති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘උද්ධ’’න්තිආදියො.උද්ධන්ති ච ඉධ පටිකසනකත්න.

කත්නාහ‘‘නදියොයා පටිකසනත්’’න්ති. ‘‘උද්ධංගාමිනි’’න්තිමාතිොපදං 

‘‘උජ්ාවනිොයා’’තිපද ාානියා සංසන්කදන්කත්න ආහ ‘‘යස්මා

පනා’’තිආදියො.කයනති භික්ඛු.උද්ධං ාවනකත්නති පටිකසනත්ංගමනකත්න.කත්නාති

කත්න කහතුනා.අස්සාති ‘‘උද්ධංගාමිනි’’න්තිපදස්ස. අනුකසනත්ං ඉධ අකධන

නාමාති ආහ ‘‘අනුකසනත්’’න්ති.අස්සපීතිපිසද්කදන පුරිමාකපක්කඛන.ත්ත්ථාති

‘‘උද්ධංගාමිනිං වා අකධනගාමිනිං වා’’තිවචකන.යන්ති නාවං හ න්තීති

සම්බන්කධන.සම්පටිපාදනත්ථන්ති සම්මා පටිමුඛං පාදනත්ථං, 

උජුපජ්ාාපනත්ථන්ති අත්කථන.එත්ථාති නාවායං. 

‘‘ඨකපත්වා’’තිපද ාානිමකපක්ඛිත්වා ‘‘උපකයනගත්කථ

නිස්සක්ෙවචන’’න්ති ආහ. ‘‘අඤ්ඤත්රා’’ති මාතිොපකද අකපක්ඛිකත්
නිස්සක්ෙත්කථනිස්සක්ෙවචනම්පියුජ්ාකත්ව. 

189. එෙං තී ංඅගාමෙං අ ඤ්ඤං කහනතීති කයනානා.

අද්ධකයනානගණනාය පාචිත්තියානි කහනන්තීති සම්බන්කධන.මජ්කඣන

ගමකනපීතිපිසද්කදනඅගාමෙඅ ඤ්ඤතී පස්කසන ගමකන ො නාම ෙථාති

දස්කසති.නකෙව ංනදියොයාතිකෙවලංනදියොයාඑවඅනාපත්තිනාතිකයනානා, 
අඤ්කඤසුපි සමුද්දාදීසුඅනාපත්තීති අධිප්පාකයන. කයනපි භික්ඛු ගච්ඡතීති

සම්බන්කධන.හීතිසච්චං, යස්මාවා. 

191. ොලවිසඞ්කෙකත්න, තිත්ථවිසඞ්කෙකත්න, නාවාවිසඞ්කෙකත්නති
තිවිකධන විසඞ්කෙකත්න. ත්ත්ථොලවිසඞ්කෙකත්නඅනාපත්තිං සන්ධාය
‘‘විසඞ්කෙකත්නඅභිරුහන්තී’’ති වුත්ත්ං. අඤ්කඤන විසඞ්කෙකත්න

ආපත්තිකයව, ත්මත්ථංදස්කසන්කත්නආහ ‘‘ඉධාපී’’තිආදීති.අට්ඨමං. 

9. පරිපාචිත්සික්ඛාපදං 

192. නවකමම ානාකගසූති මහාඅ හන්කත්සුතිට් මාකනසුසන්කත්සු, 

කචත්කෙ කපස්සභූකත් නවකෙ භික්ඛූ නිමන්කත්තීති අධිප්පාකයන.ඉත්රථාති
වි ත්තිවිපල්ලාසකත්න වා පාඨකසසකත්න වා අඤ්කඤන පොක න.අන්ත් ං

මජ්ඣං පත්ත්ා ෙථාඅන්ත්රෙථාති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අවසාන’’න්තිආදියො.

පකිරීයිත්ථාතිපෙත්ා,නපෙත්ාවිප්පෙත්ාති වුත්කත් ෙරියමානෙථාවාතිආහ

‘‘ෙරියමානාකහනතී’’ති.අද්ධච්ඡිකෙනාතිඋපඩ්ඪචක්ඛුනා.කත්හීතිකථක හි. 
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194.  ද්ධබ්බන්ති ලද්ධා හං.අස්සාති ‘‘භික්ඛුනිපරිපාචිත්’’න්තිපදස්ස.

සම්මා ආ භිත්බ්කබනතිසමාරම්කභනති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සමා ද්ධං

වුච්චතී’’ති.පටියාදියොත්ස්සාති පරිපාචිත්ස්ස  ත්ත්ස්ස. ගිහීනං

සමා ම්ක නතිගිහිසමාරම්කභන,ෙත්වත්කථකචත්ංසාමිවචනං.ත්කත්නතිත්කත්න

 ත්ත්කත්න.අඤ්ඤත්රාති විනා.ත්මත්ථං විව න්කත්න ආහ ‘‘ත්ං පිණ්ඩපාත්ං
ඨකපත්වා’’ති. පද ාාකන පන වුත්ත්න්තිසම්බන්කධන.

‘‘ඤාත්ෙපවාරිකත්හී’’තිපදං ‘‘අසමා ද්කධන’’තිපකද ෙත්ත්ා.අත්ථකත්නති

භික්ඛුනිඅපරිපාචිත්අත්ථකත්න.ත්ස්මාතියස්මාඅත්ථකත්නසමා ද්කධනවකහනති, 
ත්ස්මා. 

195. පටියාදියොත්න්ති පටියත්ත්ං. පෙතියා පටියත්ත්ංපෙතිපටියත්ත්න්ති
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පෙතියා’’තිආදියො. මහාපච්චරියංපන වුත්ත්න්ති

සම්බන්කධන.ත්ස්සාති ත්ස්කසව භික්ඛුකනන.අඤ්ඤස්සාති ත්කත්න අඤ්ඤස්ස
භික්ඛුකනන. 

197. භික්ඛුනිපරිපාචිකත්පීතිපිසද්කදනභික්ඛුනිඅපරිපාචිකත් ො නාම
ෙථාතිදස්කසතීති.නවමං. 

10.  කහනනිසජ්ාසික්ඛාපදං 

198. දසකමපාළිඅත්කථන චාති එත්ථ පාළිසද්කදන විනිච්ඡියසද්කද ච

කයනකාත්බ්කබන ‘‘පාළිවිනිච්ඡකයන’’ති.හීති සච්චං, යස්මා වා.

‘‘ඉදංසික්ඛාපද’’න්තිපදං ‘‘එෙපරිච්කඡද’’න්තිපකදතුලයත්ථෙත්ත්ා, 

‘‘පඤ්ඤත්ත්’’න්තිපකදෙම්මං.උපරීතිඅකචලෙවග්කගති.දසමං. 

ඔවාදවග්කගනත්තිකයන. 

4. කභනානවග්කගන 

1. ආවසථපිණ්ඩසික්ඛාපද -අත්ථකයනානා  

203. ක නානවග්ගස්සපඨකම ආවසකථ පඤ්ඤත්කත්න

පිණ්කඩනආවසථපිණ්කඩනති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘සමන්ත්ා’’තිආදියො.පරික්ඛිත්ත්න්ති පරිවුත්ං ආවසථන්ති සම්බන්කධන. අද්ධං

පථංගච්ඡන්තීතිඅද්ධිො. ගිලායන්ති රුාන්තීතිගි ානා. ගබ්ක න

කුච්ඡිට්ඨසත්කත්න එත්ාසන්තිගබ්භිනිකයන. මලං

පබ්බාකාන්තීතිපබ්බජිත්ා,කත්සං යථානුරූපන්ති සම්බන්කධන.
පඤ්ඤත්ත්ානිමඤ්චපීඨානි

එත්ථාතිපඤ්ඤත්ත්මඤ්චපීක න,ත්ං.අකනෙගබ් පරිච්කඡදං

අකනෙපමුඛපරිච්කඡදං ආවසථං ෙත්වාති කයනානා.ත්ත්ථාති

ආවසකථ.කත්සං කත්සන්තිඅද්ධිොදීනං. හිකයයනසද්දස්ස
අතීත්ානන්ත් ාහස්ස ච අනාගත්ානන්ත් ාහස්ස චවාචෙත්ත්ා ඉධ
අනාගත්ානන්ත් ාහවාචකෙනති ආහ ‘‘ස්කවපී’’ති. කුහිං ගත්ා ඉති
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පටුන 

වුත්කත්තිකයනානා.‘‘කුක්කුච්චායන්කත්න’’තිපදස්ස නාමධාතුංදස්කසන්කත්න
ආහ‘‘කුක්කුච්චංෙක නන්කත්න’’ති. 

206. ‘‘අද්ධකයනානංවාකයනානංවා’’තිඉමිනා‘‘පක්ෙමිතු’’න්තිපදස්ස

ෙම්මං දස්කසති. ‘‘ගන්තු’’න්තිඉමිනා ෙමුසද්දස්ස පදවික්කඛපත්ථං

දස්කසති. ‘‘අකනනදියොස්සා’’තිපදස්ස ත්වාපච්චයන්ත් ාවං දස්කසතුං

‘‘අනුද්දියොසිත්වා’’තිවුත්ත්ං. පාසං කඩතීතිපාසණ්කඩන,සත්ත්ානං

චිත්කත්සුදියොට්ඨිපාසං ඛිපතීති අත්කථන. අථ වා ත්ණ්හාපාසං, දියොට්ඨිපාසඤ්ච

කඩති උඩ්කඩතීතිපාසණ්කඩන,ත්ං පාසණ්ඩං.යාවත්ත්කථනපඤ්ඤත්කත්න

ක නතීති යාවත්ා අත්කථන කහනති, ත්ාවත්ා පඤ්ඤත්කත්න කහනතීති කයනානා. 

‘‘යාවදත්කථන’’තිපි පාකඨන, අයකමවත්කථන. දොක න

පදසන්ධිෙක න.සකිංභුඤ්ජිත්බ්බන්ති එෙදියොවසං සකිං භුඤ්ජිත්බ්බන්ති
අත්කථන.කත්නාහ‘‘එෙදියොවසංභුඤ්ජිත්බ්බ’’න්ති. 

එත්ථාතිඉමස්මිංසික්ඛාපකද. එෙකුකලන වා පඤ්ඤත්ත්න්ති
සම්බන්කධන. භුඤ්ජිතුං න වට්ටති එෙකත්නහුත්වා පඤ්ඤත්ත්ත්ත්ාති
අධිප්පාකයන. නානාකුකලහි පඤ්ඤත්ත්ං පිණ්ඩන්ති කයනානා.භුඤ්ජිතුං
වට්ටති නානාකුලානි එෙකත්න අහුත්වා විසුං විසුං
පඤ්ඤත්ත්ත්ත්ාතිඅධිප්පාකයන. කයනපි පිණ්කඩනඡිජ්ාතීති

සම්බන්කධන.උපච්ඡින්දියොත්වාතිඅසද්ධියාදියොපාපචිත්ත්ත්ත්ාඋපච්ඡින්දියොත්වා. 

208. අනුවසිත්වාති පුනප්පුනං වසිත්වා. අන්ත් ාමග්කග ගච්ඡන්ත්ත්ත්ා 

‘‘ගච්ඡන්කත්න භුඤ්ාතී’’ති ඉදං ත්ාව යුත්ත්ං කහනතු, ගත්ට්ඨාකන පන

ගමිත්ත්ත්ා ෙථං? පච්චුප්පන්නසමීකපනපි අතීකත්න කත්න සඞ්ගහිත්ත්ත්ා

යුත්ත්ං. ‘‘කුකත්න නු ත්වං භික්ඛුආගච්ඡසී’’තිආදීසු (සං. නි. 1.130) විය.
ත්ංසමීකපනපිහිත්ාදියොකසන.නානාට්ඨාකනසුනානාකුලානංසන්ත්කෙපෙතියා
අනාපත්ති ාවකත්නනානාට්ඨාකනසුඑෙකුලස්කසවසන්ත්ෙංසන්ධායවුත්ත්ං
‘‘අනාපත්තී’’ති.ආ ද්ධස්සවිච්කඡදත්ත්ා‘‘පුනඑෙදියොවසංභුඤ්ජිතුංල තී’’ති
වුත්ත්ං. ‘‘ඔදියොස්සා’’තිසාමඤ්ඤකත්නවුත්කත්පිභික්ඛූකයවගකහත්බ්බාතිආහ
‘‘භික්ඛූනංකයවා’’ති.පඨමං. 

2. ගණක නානසික්ඛාපදං 

209. දුතිකයපහීනලා සක්ො ස්ස කහතුං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කසන

කි ා’’තිආදියො.කසනති කදවදත්කත්න. ‘‘අකහනසී’’ති ච ‘‘පාෙකටන ාාකත්න’’ති ච

කයනකාත්බ්කබන.අාාත්සත්තුනාති අාාත්ස්කසකයව පිතු ාාස්ස

සත්තු ාවකත්නඅාාත්සත්තුනා, ‘‘මා ාකපත්වා’’තිපකද

ොරිත්ෙම්මං.රාාානන්ති බිම්බිසා  ාාං, ‘‘මා ාකපත්වා’’තිපකද

ධාතුෙම්මං.අභිමාකරති අභිනිලීයිත්වා  ගවකත්න මා ණත්ථාය කපසිකත්

ධනුධක .ගූළ් පටිච්ඡන්කනනති ගුහිකත්න හුත්වා පටිච්ඡන්කනන.පරිෙථායාති

පරිගුහනාය ෙථාය. ‘‘ ාාානම්පී’’තිපදං ‘‘මා ාකපසී’’තිපකද
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ධාතුෙම්මං.පවිජ්ඣීතිපවට්කටසි.ත්කත්නතිත්කත්නවුත්ත්කත්නප ංඋට්ඨහිංසූති

සම්බන්කධන. නගක නිවසන්තීතිනාගරා. රාාාති

අාාත්සත්තු ාාා.සාසනෙණ්ටෙන්තිසාසනස්ස ෙණ්ටෙසදියොසත්ත්ා

සාසනෙණ්ටෙං.ත්කත්නති නීහ කත්න.උපට් ානම්පීතිඋපට්ඨානම්පි, 

උපට්ඨානත්ථායපි වා.අඤ්කඤපීති  ාාකත්නඅඤ්කඤපි.අස්සාති

කදවදත්ත්ස්ස.කිඤ්චිඛාදනීයක නානීයං ‘‘දාත්බ්බ’’න්ති ඉමිනා

කයනකාත්බ්බං.කිඤ්චිවා අභිවාදනාදියො ‘‘ොත්බ්බ’’න්ති ඉමිනා සම්බන්කධන.
කුකලසුවිඤ්ඤාකපත්වා භුඤ්ානස්ස කහතුං දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘මාකම’’තිආදියො.කපනකසන්කත්නහුත්වාභුඤ්ාතීතිසම්බන්කධන. 

211.  ත්ත්ංඅනධිවාකසන්ත්ානංෙස්මාචීව ංපරිත්ත්ංඋප්පජ්ාතීතිආහ
‘‘ ත්ත්ංඅගණ්හන්ත්ාන’’න්තිආදියො. 

212. චීව ො කෙභික්ඛූ  ත්කත්න ෙස්මා නිමන්කත්න්තීති ආහ
‘‘ගාකම’’තිආදියො. 

215. නානාකවරජ්ාකෙති එත්ථ  ඤ්කඤන ඉදංරජ්ාං,විසදියොසං

 ජ්ාංවිරජ්ාං,නානප්පො ං වි ජ්ාංනානාවිරජ්ාං. නානාවි ජ්කාහි

ආගත්ානානාකවරජ්ාො. මජ්කඣ වුද්ධි කහනතීති ආහ

‘‘නානාවිකධහිඅඤ්ඤ ජ්කාහි ආගකත්’’ති.අඤ්ඤරජ්කාහීති  ාාගහකත්න

අඤ්කඤහි ජ්කාහි.  ඤ්ජිත්බ්බන්තිරඤ්ාන්ති වුත්කත්නිග්ගහිත්ස්ස
අනාසනංසන්ධායවුත්ත්ං‘‘නානාකව ඤ්ාකෙඉතිපිපාකඨන’’ති. 

218. ගණකභනාකනතිගණස්සක නානංගණක නානං, ගණක නානස්ස

ක නානං ගණක නානං, ත්ස්මිං ගණක නාකන පාචිත්තියන්ති අත්කථන.

‘‘ ත්තූප කත්න’’තිආදීසු (දී. නි. 1.10; ම.නි. 1.293) විය එෙස්ස
ක නානසද්දස්ස කලනකපන දට්ඨබ්කබන. නනු උකපනසකථ විය ද්කව
ත්කයනගකණනනාමාතිආහ‘‘ඉධගකණනනාමචත්ත්ාක න’’තිආදියො.කත්නද්කව

ත්කයන ගකණන නාම න කහනන්ති, චත්ත්ාක න පන ආදියොංෙත්වා ත්දුත්ත්රි

ගකණනනාමාති දස්කසති.ත්ංපකනත්න්තිඑත්ථ එත්සද්කදන වචනාලඞ්ොක න

ද්වීසු සබ්බනාකමසු පුබ්බස්කසවකයභුකයයන පධානත්ත්ා.පසවතීති වඩ්ඪති, 

ාායතීති අත්කථන.කවවචකනන වාති ‘‘ ත්කත්න නිමන්කත්මි, ක නාකනන

නිමන්කත්මී’’තිපරියාකයන වා.භාසන්ත්කරන වාති මූල ාසාකත්න අඤ්ඤාය

 ාසාය වා.එෙකත්න නිමන්තිත්ා භික්ඛූති සම්බන්කධන.හීති සච්චං, 

යස්මාවා.පමාණන්ති ො ණං. ‘‘චත්ත්ාක න’’ති ලිඞ්ගවිපල්ලාසංෙත්වා

‘‘විහාක ’’තිපකදන කයනකාත්බ්බං.ඨිකත්සුකයවාති පදංනිද්ධා ණසමුදාකයන.
එකෙනනිමන්තිකත්නතිසම්බන්කධන. 

චත්ත්ාක නභික්ඛූ විඤ්ඤාකපයුන්තිසම්බන්කධන.පාකටක්ෙන්ති

පතිඑෙස්ස ාකවනපාකටක්ෙං, විසුන්තිඅත්කථන.එෙකත්නවානානාකත්නවා
විඤ්ඤාකපයුන්තිසම්බන්කධන. 
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ඡවිසඞ්ඛාත්කත්න බාහි චම්මකත්න අබ් න්ත් චම්මස්ස ථූලත්ත්ා 

‘‘මහාචම්මස්සා’’ති වුත්ත්ං. ඵාලං එකත්සං පාදානං

සඤ්ාාත්න්තිඵාලිත්ා,උප්පාකදන්තීති සම්බන්කධන. පහටමත්කත් සතීති

කයනානා.කලකසනෙප්පන්තිපවත්ත්ංචිත්ත්ංක සෙප්පියං. 

සුත්ත්ඤ්චාතිසූචිපාසපකවසනසුත්ත්ඤ්ච.නනුවිසුංචීව දානසමකයනවිය

චීව ො සමකයනපි අත්ථි, ෙස්මා ‘‘යදා ත්දා’’ති වුත්ත්න්තිආහ ‘‘විසුං

හී’’තිආදියො.හීතිසච්චං, යස්මාවා.විසුංචීව දානසමකයනවියචීව ො සමකයන

නාමයස්මානත්ථි, ත්ස්මා‘‘යදාත්දා’’තිමයාවුත්ත්න්තිඅධිප්පාකයන.ත්ස්මා

කයන භික්ඛු ෙක නති, කත්නභුඤ්ජිත්බ්බන්ති කයනානා.සූචිකව නකෙනති
සිබ්බනත්ථාය ද්කවපිකලනතිෙඛණ්කඩ සම්බන්ධිත්වා සූචියා

විජ්ඣනකෙන.විචාකරතීති පඤ්චඛණ්ඩසත්ත්ඛණ්ඩාදියොවකසන

සංවිදහති.ඡින්දතීති සත්ථකෙන වා හත්කථන වා ඡින්දති.කමනඝසුත්ත්න්ති

මුය්හනං කමනකඝන, අත්ථකත්නගකහත්බ්බඡට්කටත්බ්බට්ඨාකනමුය්හනචිත්ත්ං, 

ත්ස්ස ඡින්දනං සුත්ත්න්තිකමනඝසුත්ත්ං.ආගන්තුෙපට්ටන්ති දුපට්ටචීවක 

මූලපට්ටස්සඋපරිඨපිත්පට්ටං.පච්චාගත්න්තිපට්ටචීව ාදීසුලබ් ති.බන්ධතීති

මූලපට්කටනආගන්තුෙපට්ටං. බන්ධති.අනුවාත්න්තිචීව ං අනුපරියායිත්වා

වීයති බන්ධීයතීති අනුවාත්ං, ත්ංඡින්දති.ඝට්කටතීති ද්කව අනුවාත්න්කත්

අඤ්ඤමඤ්ඤංසම්බජ්ඣති.ආකරනකපතීති චීව ස්ස උපරි

ආක නකපති.ත්ත්ථාති චීවක .සුත්ත්ං ෙකරනතීතිසූචිපාසපකවසනසුත්ත්ං

වට්කටති.වක තීති වට්ටිත්වාසුත්ත්කවඨනදණ්ඩකෙ

ආවට්කටති.පිප්ඵලිෙන්තිසත්ථෙං.ත්ඤ්හිපියම්පිඵාකලතීතිපිප්ඵලි, සාකයව

පිප්ඵලිෙන්ති ෙත්වා පිප්ඵලිෙන්තිවුච්චති, ත්ංනිකසතිනිසානං ෙක නතීති

අත්කථන.කයනපනෙකථති, එත්ංඨකපත්වාතිකයනානා. 

අද්ධානමග්ගස්ස ද්විගාවුත්ත්ත්ා ‘‘අද්ධකයනානබ් න්ත්ක ගාවුකත්’’ති

වුත්ත්ං. අභිරූළ්කහන භුඤ්ජිත්බ්බන්ති සම්බන්කධන.යත්ථාති යස්මිං ොකල.
‘‘සන්නිපත්න්තී’’ති බහුෙත්තුවකසනවුත්ත්ං. අකුසලං

පරිවජ්කාතීතිපරිබ්බාාකෙන, පබ්බජ්ාකවසංවාපරිග්ගකහත්වාවාතිගච්ඡති

පවත්ත්තීතිපරිබ්බාාකෙන. විනා  ාවපච්චකයන  ාවත්ථස්ස

ඤාත්බ්බකත්නපරිබ්බාාෙ ාකවන පරිබ්බාාකෙන, ත්ං සමාපන්කනනති
පරිබ්බාාෙසමාපන්කනන. අථ වාපරිබ්බාාකෙසු සමාපන්කනන

පරියාපන්කනනතිපරිබ්බාාෙසමාපන්කනන. ‘‘එකත්ස’’න්තිපදං ‘‘කයන
කෙනචී’’තිපකදනිද්ධා ණසමුදාකයන. 

220. කයපිභික්ඛූ භුඤ්ාන්තීති සම්බන්කධන.ත්ත්ථාති ‘‘ද්කව
ත්කයනඑෙකත්න’’තිවචකන. අනිමන්තිකත්න චතුත්කථන යස්ස

චතුක්ෙස්සාතිඅනිමන්තිත්චතුත්ථං,අනිමන්තිකත්න වා
චතුත්ථංඅනිමන්තිත්චතුත්ථං. එකසව නකයන අඤ්කඤසුපි

චතුත්කථසු.ඉධාතිඉමස්මිං සාසකන.නිමන්කත්තීති
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පටුන 

අෙප්පියනිමන්ත්කනනනිමන්කත්ති.කත්සූති චතූසු භික්ඛූසු.කසනති

උපාසකෙන.අඤ්ඤන්ති නාගත්භික්ඛුකත්නඅඤ්ඤං, නිමන්තිත්භික්ඛුකත්න

වා.ත්ඞ්ඛණප්පත්ත්න්තිත්ස්මිං පුච්ඡනෙථනක්ඛකණ පත්ත්ං.හීති

විත්ථාක න.ත්ත්ථාතිත්ස්මිංඨාකන, කගකහවා.කත්හීතිෙ ණභූකත්හිභික්ඛූහි. 

කසනති පිණ්ඩපාතිකෙන.අනාගච්ඡන්ත්ම්පීති සයං න

ආගච්ඡන්ත්ම්පි. ච්ඡථාතිලභිස්සථ. 

කසනපීතිසාමකණක නපි, නපිණ්ඩපාතිකෙනකයවාතිඅත්කථන. 

ත්ත්ථාතිගිලානචතුත්කථ, කත්සු චතූසු වා. ගිලාකනන ඉත්ක සං පන
ගණපූ කෙනකහනතීතිකයනානා. 

ගණපූරෙත්ත්ාති සමයලද්ධස්ස ගණපූ ෙත්ත්ා.චතුක්ොනීති
චීව දානචතුත්ථං චීව ො චතුත්ථංඅද්ධානගමනචතුත්ථං

නාවාභිරුහනචතුත්ථං මහාසමයචතුත්ථං, සමණ ත්ත්චතුත්ථන්ති
ඡචතුක්ොනි.පුරිකමහිමිස්කසත්වාඑොදසචතුක්ොනිකවදියොත්බ්බානි.එකෙන

පණ්ඩිකත්නභික්ඛු නිසින්කනන කහනතීති සම්බන්කධන.කත්සූති තීසුභික්ඛූසු, 
ගකත්සු ගච්ඡතීති කයනානා. භුත්වා ආගන්ත්වා ඨිකත්සුපි

අනාපත්තිකයව.ෙස්මාසබ්කබසංඅනාපත්ති, නනුචත්ත්ාක නභික්ඛූඑෙකත්න

ගණ්හන්තීති ආහ ‘‘පඤ්චන්නං හී’’තිආදියො.හීති සච්චං, යස්මා

වා.කභනානානංකයවාති න යාගුඛජ්ාෙඵලාඵලාදීනං.ත්ානිචාති කයහි

ක නාකනහිවිසඞ්කෙත්ංනත්ථි, ත්ානිචක නානානි.කත්හීතිචතූහිභික්ඛූහි. 

ත්ානීතියාගුආදීනි.ඉතීතිත්ස්මාඅනාපත්තින්තිකයනානා. 

කෙනචි කපසිකත්න අපණ්ඩිත්මනුස්කසන වදතීති කයනානා.

ෙත්තුොකමනකපසිකත්නති සම්බන්කධන.භත්ත්ං ගණ් ථාති වාති වාසද්කදන 

‘‘ඔදනං ගණ්හථ, ක නානං ගණ්හථ, අන්නං ගණ්හථ, කු ං ගණ්හථා’’ති

වචනානිපිසඞ්ගණ්හාති. නිමන්ත්නං සාදියොයන්තීතිකනමන්ත්නිො. 

පිණ්ඩපාකත් ධුත්ඞ්කග නියුත්ත්ාතිපිණ්ඩපාතිො. පුනදියොවකස න්කත්ති

වුත්කත්තිකයනානා. රිත්වාතිඅපකනත්වා.ත්කත්නතිත්කත්නවදනකත්නප න්ති

සම්බන්කධන.වික්කඛපන්ති විවිධං කඛපං.කත්ති අසුො චඅසුො ච ගාමිො.

 න්කත්ති වුත්කත්ති කයනානා.කසනපීතිඅපණ්ඩිත්මනුස්කසනපි, න
ගාමිොකයවාතිඅත්කථන.ෙස්මානල ාමි න්කත්තිවුත්කත්තිකයනානා.එවං

‘‘ෙථං නිමන්කත්සුං  න්කත්’’ති එත්ථාපි.ත්කත්නතිත්ස්මා ො ණා.එසාති

එකසනගාකමන.ත්න්තිභූමත්කථකචත්ංඋපකයනගවචනං, ත්ස්මිංගාකමච ථාති

හි අත්කථන.කිං එකත්නාති එකත්න පුච්ඡකනන කිං පකයනානං.එත්ථාති

පුච්ඡකන. මා පමජ්ජිත්ථාති වදතීති සම්බන්කධන.දුතියදියොවකසති

නිමන්ත්නදියොවසකත්නදුතියදියොවකස.ධුරගාකමතිපධානගාකම, අන්තිෙගාකමවා.

 ාකවන නාමකිරියත්ත්ා එකෙනකයවකහනති, ත්ස්මාෙත්ත්ා ං වා ෙම්මං වා
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සම්බන්ධං වා අකපක්ඛිත්වා බහුවචකනනන විත්බ්බං, කත්න වුත්ත්ං ‘‘න

දුබ්බකචහි  විත්බ්බ’’න්ති.කත්සූති ගාමිකෙසු ක නකාන්කත්සූති

සම්බන්කධන.අසනසා ායන්තික නානසාලායං.සාහිඅසතිභුඤ්ාතිඑත්ථාති

අසනා, සලන්ති පවිසන්ති අස්සන්ති සාලා, අසනා ච සා සාලාකචති

අසනසාලාතිඅත්කථන ‘‘අසනසාලා’’තිවුච්චති. 

අථ පනාති ත්කත්න අඤ්ඤථා පන. අපාදානත්කථන හිඅථසද්කදන.ත්ත්ථ

ත්ත්ථාති ත්ස්මිං ත්ස්මිංඨාකන අන්ත් වීථිආදීසූති අත්කථන.පටිෙච්කචවාති
පඨමං ෙත්වා එව. භික්ඛූසු ගාමකත්න අනික්ඛන්කත්සුපකගවාති වුත්ත්ං

කහනති.න වට්ටතීති ‘‘ ත්ත්ං ගණ්හථා’’තිපහිණත්ත්ා න වට්ටති. කය පන

මනුස්සා ක නකාන්තීති සම්බන්කධන.නිවත්ත්ථාති වුත්ත්පකදති

‘‘නිවත්ත්ථා’’ති වුත්කත් කිරියාපකද.යස්සෙස්සචික නතීති යස්ස ෙස්සචි

අත්ථාය කහනතීතිකයනානා.නිවත්තිතුං වට්ටතීති ‘‘ ත්ත්ං

ගණ්හථා’’තිඅවුත්ත්ත්ත්ානිවත්තිතුංවට්ටති.සම්බන්ධංෙත්වාති ‘‘නිවත්ත්ථ

 න්කත්’’ති  න්කත්සද්කදන අබයවහිත්ං ෙත්වා.නිසීදථභන්කත්, භත්ත්ං

ගණ් ථාති  න්කත්සද්කදන බයවහිත්ං ෙත්වා වුත්කත් ‘‘නිසීදථා’’තිපකද

නිසීදියොතුං වට්ටති. අථ න්කත්සද්කදනබයවහිත්ං අෙත්වා ‘‘නිසීදථ,  ත්ත්ං
ගණ්හථා’’ති සම්බන්ධං ෙත්වා වුත්කත් නිසීදියොතුං වට්ටති. ඉච්කචත්ං
නයංඅතිදියොසති‘‘එකසවනකයන’’තිඉමිනාති.දුතියං. 

3. ප ම්ප ක නානසික්ඛාපදං 

221. ත්තිකය ‘‘නකඛන…කප.… ෙක නන්තී’’තිපාඨස්ස අත්ථසම්බන්ධං
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කයනනියාකමනා’’තිආදියො. ත්ත්ථ ‘‘කයන
නියාකමනා’’තිඉමිනා ‘‘යථයිකම මනුස්සා’’ති එත්ථයථාසද්දස්ස

යංසද්දත්ථ ාවං දස්කසති.කත්නාති කත්නනියාකමන. ඉමිනා යථාසද්දස්ස
නියමනිද්දියොට්ඨ ාවං දස්කසති. ‘‘ඤායතී’’තිඉමිනාකිරියාපාඨකසසං දස්කසති.

‘‘සාසනං වා දානං වා’’තිපකදහි ඉදංසද්දස්ස අත්ථංදස්කසති.බුද්ධප්පමුකඛ

සඞ්කඝති සම්පදානත්කථ කචත්ානිභුම්මවචනානි, බුද්ධප්පමුඛස්ස සඞ්ඝස්ස

දානං වාති අත්කථන. ‘‘පරිත්ත්’’න්තිඉමිනා ඔ ෙසද්දස්ස අත්ථං දස්කසති.
‘‘ලාමෙ’’න්තිඉමිනාපරිත්ත්සද්දස්ස පරිවා ත්ථං නිවත්කත්ති. කික න එව

පති ාකවනියුත්කත්නකිරපතිකෙනතිඅත්ථංදස්කසන්කත්නආහ‘‘කි පතිකෙනති

එත්ථා’’ති ආදියො.කසනති කි පතිකෙන. ෙම්මං ොක තීති

සම්බන්කධන.උපචාරවකසනාති කවනහා වකසන, උපලක්ඛණවකසන, 

පධානවකසන වාති අත්කථන. නකෙවලං බද ාකයව, අඤ්කඤපි පන බහූ
ඛාදනීයක නානීයා පටියත්ත්ාති අධිප්පාකයන.

බදක නමිස්කසනබදරමිස්කසන,බද සාළකවනති ආහ
‘‘බද සාළකවනා’’ති.බද චුණ්කණන මිස්කසන

මධුසක්ඛ ාදියො‘‘බදරසාළකවන’’තිවුච්චති. 
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222. උද්ධංසූක න උග්ගකත්න අස්මිං ොකලතිඋස්සූකරනතිවුත්කත්
අතිදියොවාොකලනතිආහ‘‘අතිදියොවා’’ති. 

226. අයං ත්ත්විෙප්පනා නාම වට්ටතීති

කයනානා.පඤ්චසුස ධම්මිකෙසූති නිද්ධා ණසමුදාකයන, ඉත්ථන්නාමස්සාති

සම්බන්කධන.යදියොපනසම්මුඛාපිවිෙප්පිතුංවට්ටති, ත්දාඅත්ත්නාසහඨිත්ස්ස
 ගවකත්නෙස්මා න විෙප්කපතීති ආහ ‘‘සා චාය’’න්තිආදියො. සා අයං
විෙප්පනා සඞ්ගහිත්ාතිසම්බන්කධන. ෙස්මා  ගවකත්න විෙප්කපතුං න

වට්ටතීතිආහ‘‘ ගවතිහී’’තිආදියො.හීතිසච්චං, යස්මාවා.සඞ්කඝනෙත්න්ති
සම්බන්කධන. 

229. ‘‘ද්කවත්කයන නිමන්ත්කන’’තිපදානි ලිඞ්ගවිපල්ලාසානීති ආහ
‘‘ද්කව තීණි නිමන්ත්නානී’’ති.නිමන්තිත්බ්කබන

එකත්හීතිනිමන්ත්නානික නානානිභුඤ්ාතීතිසම්බන්කධන.ද්කවතීණිකුලානි

ආකි න්තීති කයනානා.සූපබයඤ්ානන්ති සූකපන ච බයඤ්ානඤ්ච

සූපබයඤ්ානං.අනාපත්තිඑෙකත්න මිස්සිත්ත්ත්ාති

අධිප්පාකයන.මූ නිමන්ත්නන්ති පඨමනිමන්ත්නං ක නානං.අන්කත්නති

කහට්ඨා.එෙම්පිෙබළන්තිඑෙම්පිආකලනපං.යථාත්ථාවාතිකයනවාකත්න

වාආොක න.ත්ත්ථාතිත්ස්මිංක නාකන.රසංවාතිඛී කත්නඅඤ්ඤං සංවා.

කයනඛී  කසනඅජ්කඣනත්ථත්ං ත්ත්ංඑෙ සංකහනති, ත්ංඛී ංවාත්ං සං
වාආකි න්තීතිකයනානා.යංසද්කදනහිඋත්ත් වාකෙයඨිකත්නපුබ්බවාකෙය

ත්ංසද්දංඅවගමයති. ඛීක න සංසට්ඨං  ත්ත්ංඛීරභත්ත්ං. එවං

 ස ත්ත්ං.අඤ්කඤපීති ඛී  ත්ත් ස ත්ත්දායෙකත්න

අඤ්කඤපි.අනාපත්ති ත්කත්න අමිස්සිත්ත්ත්ාති අධිප්පාකයන. 

‘‘භුඤ්ාන්කත්නා’’තිපදං ‘‘භුඤ්ජිතු’’න්තිපකද  ාවෙත්ත්ා.සප්පිපායාකසපීති
සප්පිනාචපායාකසනචෙකත් ත්කත්පි. 

ත්ස්සාති මහාඋපාසෙස්ස. ආපත්තීති චවට්ටතීති ච ද්වින්නං
අට්ඨෙථාවාදානං යුත්ත් ාවං මහාපච්චරිවාකදන දස්කසතුංවුත්ත්ං
‘‘මහාපච්චරිය’’න්තිආදියො. ද්කව අට්ඨෙථාවාදා හි

සන්ධාය ාසිත්මත්ත්කමවවිකසසා, අත්ථකත්න පන එො. මහාපච්චරියං

වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.එකෙනවාති කුම්භියා

එකෙනව.පරම්පරකභනානන්තිප ස්ස ප ස්ස ක නානං. නිමන්තිත්ම් ාතිඅහං

නිමන්තිකත්න අම්හි නනූති අත්කථන.ආතච්ඡිත්වාපීතිමහාඋපාසෙං
ආපුච්ඡිත්වාපි. 

කසනති අනුකමනදකෙන භික්ඛු.ත්න්ති භික්ඛුං.අඤ්කඤනති

අඤ්ඤත්ක න.කින්තිෙස්මා.නිමන්තිත්ත්ත්ාතිනිමන්තිත් ාවකත්න. 

සෙකලන ගාකමන නිමන්තිකත්නපි එෙකත්න හුත්වාව නිමන්තිත්ස්ස

ෙප්පති, න විසුං විසුන්ති ආහ ‘‘එෙකත්න හුත්වා’’ති.පූකගපීතිසමාදකපත්වා



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා පාචිත්තියෙණ්ඩං 

52 

පටුන 

පුඤ්ඤං ෙක නන්ත්ානං සමූකහපි. ‘‘නිමන්තියමාකනන’’තිපදස්ස

නිමන්ත්නාො ංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ ත්ත්ං ගණ්හා’’ති.යදග්කගනාති
යංඅග්කගන කයන කෙනට්ඨාකසනාති අත්කථන. ද්වීසු කථ වාකදසු
මහාසුමත්කථ වාකදනවයුත්කත්නතිකසනපච්ඡාවුත්කත්නති.ත්තියං. 

4. ොණමාත්ාසික්ඛාපදං 

230. චතුත්කථ‘‘නකුලමාත්ාති’’ආදීසු (අ. නි. 1.266; අ. නි. අට්ඨ.

1.1.266) නකුලස්ස  ගවකත්න මාත්ානකු මාත්ාති ච නකුලඤ්ච  ගවකත්න

ත්ං මාත්ාචාති නකුලමාත්ාති ච අත්කථන සම් වති, ‘‘උත්ත් මාත්ාති’’ආදීසු

උත්ත් ාය මාත්ාඋත්ත්රමාත්ාති අත්කථනකයව සම් වති. කත්සු

‘‘උත්ත් මාත්ා’’තිපදස්කසව ‘‘ොණමාත්ා’’තිපදස්ස ොණාය

මාත්ාොණමාත්ාතිඅත්කථනකයවසම් වතීතිආහ‘‘ොණායමාත්ා’’ති.ත්ස්සා
ධීතුයා ‘‘ොණා’’තිනාකමන විස්සුත් ාවංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සා

කි ා’’තිආදියො.සාති දාරිො විස්සුත්ාඅකහනසීති සම්බන්කධන.අස්සාති

මහාඋපාසිොය.කය කයති පුරිසා. ‘‘ ාකගන ොණා කහනන්තී’’තිඉමිනා

ෙණන්තිනිමිලන්ති  ාකගන පුරිසා එත්ායාතිොණාති අත්ථං

දස්කසති.ත්ස්සාති ොණාය.ආගත්න්ති එත්ථ ාවත්කථ කත්නති ආහ

‘‘ආගමන’’න්ති.අධිප්පාකයනති ‘‘කිස්මිංවියා’’තිපදස්ස, ොණමාත්ාය වා

අධිප්පාකයන. රිත්ත්ාති තුච්ඡා, සුඤ්ඤාති අත්කථන. ‘‘අස්මිං
ගමකන’’තිඉමිනාබාහි ත්ථසමාසං දස්කසති. ‘‘අරියසාවිො’’තිආදියොනා
අරියානංභික්ඛූහිඅපටිවි ත්ත්ක නගංදස්කසති.නකෙවලංකිඤ්චිපරික්ඛයං

අගමාසි, අථ කඛන සබ්බන්තිආහ ‘‘සබ්බංපරික්ඛයං අගමාසී’’ති.ොණාපීති

පිසද්කදනනකෙවලංමාත්ාකයවමග්ගඵල ාගිනීඅකහනසි, අථකඛනොණාපි

කසනත්ාපන්නාඅකහනසීතිදස්කසති.කසනපිතරිකසනතිොණායපතිභූකත්නකසනපි

පුරිකසන.පෙතිට් ාකනකයවාතිකාට්ඨෙපාාපතිට්ඨාකනකයව. 

231. ඉමස්මිං පන වත්ථුස්මින්ති ඉමස්මිං පූවවත්ථුස්මිං.එත්න්ති

පාකථයයවත්ථුං.අරියසාවෙත්ත්ාතිඅරියභූත්ස්සසාවෙස්ස ාවකත්න, අරියස්ස
වාසම්මාසම්බුද්ධස්සසාවෙ ාවකත්න. 

233. පකහණෙපණ්ණාො සද්දානංඅඤ්ඤමඤ්ඤකවවචනත්ත්ාවුත්ත්ං

‘‘පකහණෙත්ථායාතිපණ්ණාො ත්ථායා’’ති.ඉධාති ‘‘පූකවහි වා’’තිපකද, 

සික්ඛාපකද වා.බද්ධසත්තූති මධුසක්ඛ ාදීහි

මිස්කසත්වාබද්ධසත්තු.ථූපීෙත්න්තිථූපීෙත්ංෙත්වා. 

‘‘ද්වත්තිපත්ත්පූක ’’තිපදස්ස විකසසනුත්ත්  ාවං දස්කසතුංවුත්ත්ං

‘‘පූක  පත්කත්’’ති. ද්කව වා ත්කයන වා පත්ත්ාතිද්වත්තිපත්ත්ා,වාසද්දත්කථ

සඞ්කඛයන යබාහි ත්ථසමාකසන, තිසද්දප ත්ත්ා ද්විස්ස ච අොක න කහනති, 

ද්වත්තිපත්ත්ා ච කත් පූ ා චාතිද්වත්තිපත්ත්පූරා,කත් ද්වත්තිපත්ත්පූක 

ගකහත්වාතිකයනානා. ‘‘ආචික්ඛිත්බ්බ’’න්තිවුත්ත්වචනස්සආචික්ඛනාො ං
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දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අත්රමයා’’තිආදියො.කත්නාපීතිදුතිකයනාපි.පඨමභික්ඛු එෙං
ගකහත්වා දුතියභික්ඛුස්ස ආක නචනඤ්ච දුතියභික්ඛු එෙං
ගකහත්වාත්තියභික්ඛුස්සආක නචනඤ්චඅතිදියොසන්කත්නආහ‘‘කයනා’’තිආදියො.

ත්ත්ථකයනාති පඨමභික්ඛුනා. පටික්ෙමන්ති භුඤ්ජීත්වා

එත්ථාතිපටික්ෙමනන්ති වුත්කත් අසනසාලාව ගකහත්බ්බාති ආහ

‘‘අසනසාල’’න්ති.යත්ථාති යස්සං අසනසාලායං. මුකඛනකලනෙනං න

වට්ටතීති ආහ ‘‘අත්ත්කනන’’තිආදියො.අඤ්ඤත්ථාති පටික්ෙමනකත්න

අඤ්ඤත්ථ.අස්සාතිභික්ඛුස්ස. 

‘‘සංවි ජිත්බ්බ’’න්තිවුත්ත්වචනස්සසංවි ානාො ං දස්කසතුං වුත්ත්ං

‘‘සකච ත්කයන’’තිආදියො.යථාමිත්ත්න්ති යස්ස යස්ස මිත්ත්ස්ස.අොමාති න
ොකමන.ො ණත්කථකචත්ංනිස්සක්ෙවචනං. 

235. අන්ත්රාමග්කගති මග්ගස්ස අන්ත්ක න අන්ත් ාමග්කගන, 

සුඛුච්චා ණත්ථං මජ්කඣ දීකඝන, ත්ස්මිං. බහුම්පි කදන්ත්ානං එකත්සං
ඤාත්ෙපවාරිත්ානංබහුම්පිපටිග්ගණ්හන්ත්ස්සාතිකයනානා.අට්ඨෙථාසුපන
වුත්ත්න්තිසම්බන්කධන.අට්ඨෙථානංවචනංපාළියානසකමතීති.චතුත්ථං. 

5. පඨමපවා ණසික්ඛාපදං 

236. පඤ්චකමපවාරිත්ාති එත්ථ වස්සංවුත්ථපවා ණා, පච්චයපවා ණා, 

පටික්කඛපපවා ණා, යාවදත්ථපවා ණා චාති චතුබ්බිධාසු පවා ණාසු
යාවදත්ථපවා ණා චපටික්කඛපපවා ණා චාති ද්කව පවා ණා අධිප්කපත්ාති

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘බ්රාහ්මකණනා’’තිආදියො. බ්රාහ්මකණන පවාරිත්ාති

සම්බන්කධන.සයන්ති ත්තියන්ත්නිපාකත්න ‘‘පවාරිත්ා’’තිපකදන සම්බන්කධන.
චසද්කදනඅඤ්ඤත්ථ කයනකාත්බ්කබන යාවදත්ථපවා ණාය ච
පටික්කඛපපවා ණාය චාති. පටිමුඛං අත්ත්කනනකගහං විසන්ති

පවිසන්තීතිපටිවිස්සොති වුත්කත්ආසන්නකගහවාසිො ගකහත්බ්බාති ආහ
‘‘සාමන්ත්ඝ වාසිකෙ’’ති. 

237. උද්ධඞ්ගකමන කවනඔරකවන,කසනකයවසද්කදනඔරවසද්කදන,ොොනං

ඔ වසද්කදනෙකෙනරවසද්කදනතිදස්කසන්කත්නආහ‘‘ොොන’’න්තිආදියො. 

239. ත්වන්තුපච්චයස්ස අතීත්ත්ථ ාවං දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘ත්ත්ථ

චා’’තිආදියො.ත්ත්ථාති ‘‘භුත්ත්වා’’තිපකද. යස්මා කයන භික්ඛුනා

අජ්කඣනහරිත්ංකහනති, ත්ස්මා කසන ‘‘භුත්ත්ාවී’’ති සඞ්ඛයං

ගච්ඡතීතිකයනානා.සඞ්ඛාදියොත්වාති දන්කත්හි චුණ්ණං ෙත්වා.කත්නාති කත්න

කහතුනා.අස්සාති ‘‘භුත්ත්ාවී’’තිපදස්ස. පවාක ති

පටික්ඛිපතීතිපවාරිකත්නභික්ඛූති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘ෙත්පවා කණන’’ති.කසනපි චාති කසනපටික්කඛකපන ච කහනතීති

සම්බන්කධන.අස්සාති ‘‘පවාරිකත්න’’තිපදස්ස.ත්ත්ථාති

‘‘අසනංපඤ්ඤායතී’’තිආදියොවචකන. යස්මාභුත්ත්ාවීතිපි සඞ්ඛයංගච්ඡති, 
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ත්ස්මා න පස්සාමාති කයනානා. ‘‘අසනං පඤ්ඤායතී’’ති පද ාානියා 

‘‘භුත්ත්ාවී’’ති මාතිොපදස්ස අසංසන්දන ාවං දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘අසනං

පඤ්ඤායතීතිඉමිනා’’තිආදියො.යඤ්චාති යඤ්ච ක නානං.දියොරත්ත්ාදීති එත්ථ

ආදියොසද්කදනපඤ්චාදියොවචනංසඞ්ගණ්හාති.එත්න්ති‘‘භුත්ත්ාවී’’තිපදං. 

‘‘අසනං පඤ්ඤායතී’’තිආදීසු විනිච්ඡකයන එවං
කවදියොත්බ්කබනතිසම්බන්කධන. ‘‘පඤ්ඤායතී’’ති එත්ථ ඤාධාතුයා ඛායනත්ථං

දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘දියොස්සතී’’ති. ‘‘හත්ථපාකස’’තිපදස්ස
ද්වාදසහත්ථප්පමාකණන හත්ථපාකසනනාධිප්කපකත්නති ආහ
‘‘අඩ්ඪකත්යයහත්ථප්පමාකණ’’ති. වාචාය අභිහ ණං නාධිප්කපත්ං.කත්නාහ

‘‘ොකයනා’’ති.අභි රතීති අභිමුඛං හ ති.ත්න්ති ක නානං.එත්න්ති

පඤ්චඞ්ග ාවං, ‘‘පඤ්චහි…කප.…පඤ්ඤායතී’’තිවචනංවා. 

ත්ත්රාති ‘‘අසනං පඤ්ඤායතී’’තිආදියොවචකන.අස්නාතීති කීයාදියොගණත්ත්ා, 

ත්ස්ස ච එෙක්ඛ ධාතුත්ත්ාසො නො ානං සංකයනකගන දට්ඨබ්කබන.ත්න්ති

ක නානං. උන්දතිපසවති භුඤ්ාන්ත්ානං ආයුබලං ාකනතීතිඔදකනන. 

යවාදකයන පූතිංෙත්වා ෙත්ත්ත්ා කුච්ඡිකත්න මසීයති ආමසීයතීතිකුමාකසන. 

සචතිසමවාකයන හුත්වා  වතීතිසත්තු. 

බයඤ්ානත්ථායමාක ත්බ්කබනතිමච්කඡන. මානීයති භුඤ්ාන්කත්හීතිමංසං.

ත්ත්ථාති ඔදනාදීසු පඤ්චසු ක නාකනසු. සාක න අස්සත්ථිඅඤ්කඤසං

ධඤ්ඤානන්තිසාලී. වහති භුඤ්ාන්ත්ානං ජීවිත්න්තිවීහි. යවති අමිස්සිකත්නපි

මිස්සිකත්න විය  වතීතියකවන. ගුධති පරිකවඨති

මිලක්ඛක නානත්ත්ාතිකගනධුකමන. කසන නසීසත්ත්ා ෙමනීය ාවං

ගච්ඡතීතිෙඞ්ගු. මහන්ත්සීසත්ත්ා, මධු  සනාළත්ත්ා ච වරීයති

පත්ථීයතිාකනහීතිවරකෙන. කෙන ංරුධි ංදූසතිභුඤ්ාන්ත්ානන්තිකුද්රූසකෙන. 

නිබ්බත්කත්න ඔදකනන නාමාති සම්බන්කධන.ත්ත්ථාති සත්ත්සු

ධඤ්කඤසු.සාලීතීතිඑත්ථඉතිසද්කදනනාමපරියාකයන.සාලීනාමාතිඅත්කථන.

එකසවනකයන ‘‘වීහීතී’’තිආදීසුපි. 

එත්ථාතිතිණධඤ්ඤාාතීසු. නීවාක න සාලියා අනුකලනකමන, 

ව ෙකචන කෙන ව ෙස්සඅනුකලනකමන.අම්බි පායාසාදීසූති එත්ථ

ආදියොසද්කදනඛී  ත්ත්ාදකයන සඞ්ගණ්හන්ති.ඔධීති අවධි, මරියාකදනතිඅත්කථන.
කසනහිඅවහීයතිචජීයතිඅස්මාතිඔධීතිවුච්චති. 

කයනපිපායාකසනවායාපිඅම්බිලයාගුවාඔධිංනදස්කසති, කසනපවා ණං

න ාකනතීති කයනානා. පකයන ඛීක න ෙත්ත්ත්ාපායාකසන. පාත්බ්බස්ස, 

අසිත්බ්බස්සචාතිද්වින්නංබුප්පත්තිනිමිත්ත්ානංසම් වකත්නවාපායාකසනති

වුච්චති.උද්ධනකත්නතිචුල්ලිකත්න.සාහිඋපරිධීයන්තිඨපියන්තිථාලයාදකයන

එත්ථාති උද්ධනන්ති වුච්චති.ආවජ්ජිත්වාතිපරිණාකමත්වා.ඝනභාවන්ති

ෙථින ාවං.එත්ථාපිවාකෙය‘‘කයනකසන’’තිපදානිකයනකාත්බ්බානි.තබ්කබති
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පටුන 

අබ්භුණ්හොකල.නිමන්ත්කනති නිමන්ත්නට්ඨාකන.  ත්කත් ආකිරිත්වා

කදන්තීතිසම්බන්කධන.යාපනංගච්ඡතිඉමායාතියාගු. කිඤ්චාපිත්නුොකහනති, 

ත්ථාපීති කයනානා.උදොදීසූතිආදියොසද්කදන කිඤ්ජිෙඛී ාදකයනසඞ්ගය්හන්ති.

යාගුසඞ්ගහකමව ගච්ඡති, ෙස්මා? උදොදීනං

පක්කුථිත්ත්ත්ාතිඅධිප්පාකයන.ත්ස්මිං වාති ස ත්කත්, පක්කුථිත්උදොදියොකෙ

වා.අඤ්ඤස්මිං වාති පක්කුථිත්උදොදියොකත්න අඤ්ඤස්මිං

උදොදියොකෙවා.යත්ථයස්මිං උදොදියොකෙ පක්ඛිපන්ති, ත්ං පවා ණංාකනතීති
කයනානා. 

සුද්ධරසකෙනති මච්ඡමංසඛණ්ඩන්හාරූහිඅමිස්කසන සුද්කධන

මච්ඡාදියො සකෙන.රසෙයාගූති  සෙභූත්ාද්රවභූත්ා යාගු.ඝනයාගූති

ෙථිනයාගු.එත්ථාති ඝනයාගුයං.තප්ඵිඅත්ථායාතිපුප්ඵං ඵුල්ලං ඉමස්ස

ඛජ්ාෙස්සාති පුප්ඵී, පුප්ඵිකනන අත්කථන පකයනානංපුප්ඵිඅත්කථන, ත්දත්ථාය

ෙත්න්ති සම්බන්කධන.කත් ත්ණ්ඩුක තිකත් කසදියොත්ත්ණ්ඩුකල. අචුණ්ණත්ත්ා

කනව සත්තුසඞ්ඛයං, අපක්ෙත්ත්ා න  ත්ත්සඞ්ඛයංගච්ඡන්ති.කත්හීති

කසදියොත්ත්ණ්ඩුකලහි.කත්ත්ණ්ඩුකලපචන්ති, ෙක නන්තීතිසම්බන්කධන. 

‘‘යකවහී’’ති බහුවචකනන සත්ත් ධඤ්ඤානිපි ගහිත්ානි. එස

නකයනසාලිවීහියකවහීති එත්ථාපි.ථුකසති ධඤ්ඤත්කච.ප ාකපත්වාති

පටික්ෙමාකපත්වා. ත්න්ති චුණ්ණං ගච්ඡතීති

සම්බන්කධන.ඛරපාෙභජ්ජිත්ානන්ති ඛක න පාකෙන ඛ පාකෙන, ඛ පාකෙන

 ජ්ජිත්ාඛ පාෙ ජ්ජිත්ා, කත්සං. න පවාක න්ති අසත්තුසඞ්ගහත්ත්ාති

අධිප්පාකයන.කුණ්ඩෙම්පීති ෙණම්පි. පවාක ති සත්තුසඞ්ගහත්ත්ාති

අධිප්පාකයන.කත්හීති ලාකාහි.සුද්ධඛජ්ාෙන්තිපිට්කඨහි අමිස්සිත්ං සුද්ධං

ඵලාඵලාදියොඛජ්ාෙං. යාගුං පිවන්ත්ස්ස කදන්තීති කයනානා.ත්ානීති ද්කව
මච්ඡමංසඛණ්ඩානි.නපවාක තිද්වින්නංමච්ඡමංසඛණ්ඩානංඅඛාදියොත්ත්ත්ාති

අධිප්පාකයන.ත්කත්නතිද්කවමච්ඡමංසඛණ්ඩකත්න නීහරිත්වා එෙන්ති

සම්බන්කධන, කත්සු වා.කසනති ඛාදකෙන භික්ඛු.අඤ්ඤන්ති
ද්වීහිමච්ඡමංසඛණ්කඩහිඅඤ්ඤංපවා ණපකහනනෙංක නානං. 

අවත්ථුත්ායාති පවා ණාය අවත්ථු ාවකත්න. ත්ංවිත්ථාක න්කත්න ආහ

‘‘යං හී’’ති.හිසද්කදන විත්ථා කානත්කෙන.යන්ති මංසං.ඉදං පනාති ඉදං
මංසංපන. පටික්ඛිත්ත්මංසං ෙප්පිය ාවකත්න
අපටික්ඛිපිත්බ්බට්ඨාකනඨිත්ත්ත්ා පටික්ඛිත්ත්ම්පි මංස ාවං න ාහාති. නනු
ඛාදියොත්මංසං පනඅෙප්පිය ාවකත්න පටික්ඛිපිත්බ්බට්ඨාකන ඨිත්ත්ත්ා

ඛාදියොයමානම්පිමංස ාවංාහාතීතිආහ ‘‘යංපනා’’තිආදියො.කුලදූසෙෙම්මඤ්ච
කවජ්ාෙම්මඤ්ච

උත්ත්රිමනුස්සධම්මාක නචනඤ්චසාදියොත්රූපියඤ්චකු …කප.…

රූපියානි,ත්ානි ආදීනි කයසංකුහනාදීනන්තිකු …කප.…

රූපියාදකයන,කත්හි.සබ්බත්ථාතිසබ්කබසුවාක සු. 
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එවන්තිආදියො නිගමනනිදස්සනං.ත්න්ති ක නානං.යථාති කයනාොක න.

කයනඅජ්කඣනහටං කහනති, කසන පටික්ඛිපති පවාක තීති

කයනානා.ෙත්ථචීතිකිස්මිඤ්චි පත්ත්ාදියොකෙ.ත්ස්මිං කච අන්ත්කරති ත්ස්මිං

ඛකණකච.අඤ්ඤත්රාති අඤ්ඤස්මිං ඨාකන. පත්කත්

විජ්ාමානක නානංඅනජ්කඣනහරිතුොකමන කහනති යථා, එවන්ති

කයනානා.හීති සච්චං.සබ්බත්ථාති සබ්කබසු පකදසු.ත්ත්ථාති

කුරුන්දීයං.ආනිසදස්සාතිආගම්ම නිසීදති එකත්නාති ආනිසකදන, ත්ස්ස

පච්ඡිමන්ත්කත්නති සම්බන්කධන.පණ්හිඅන්ත්කත්නති පසති ඨිත්ොකල වා

ගමනොකලවාභූමිං ඵුසතීති පණ්හී, ත්ස්ස අන්ත්කත්න. ‘‘දායෙස්සා’’තිපදං
‘‘පසාරිත්හත්ථ’’න්තිපකදන ච ‘‘අඞ්ග’’න්ති පකදන ච

අවයවීසම්බන්කධන. ත්ථපාකසනතිහත්ථස්ස පාකසන සමීකපන හත්ථපාකසන, 

හත්කථන පසති ඵුසති අස්මිං ඨාකනති වා ත්ථපාකසන,අඩ්ඪකත්යයහත්කථන

පකදකසන.ත්ස්මින්තිහත්ථපාකස. 

උපනාකමතීති සමීපං නාකමති.අනන්ත්රනිසින්කනනපීති හත්ථපාසං
අවිාහිත්වා අනන්ත්ක  ඨාකනනිසින්කනනපි භික්ඛු වදතීති

කයනානා.භත්ත්පච්ඡින්ති ත්කත්න පක්ඛිත්ත්ං පච්ඡිං.ඊසෙන්ති
 ාවනපුංසෙං.උද්ධරිත්වා වා අපනාකමත්වා වාති

සම්බන්ධිත්බ්බං.දූකරතිනවාසකන.ඉකත්නති පත්ත්කත්න. ගකත්න දූකත්නති
සම්බන්කධන. 

පරිකවසනායාති පරිකවසනත්ථාය,  ත්ත්ග්කගවා.ත්ත්රාති අස්මිං

පරිකවසකන.ත්න්ති  ත්ත්පච්ඡිං.ඵුට් මත්ත්ාවාතිඵුසියමත්ත්ාව. ෙටච්ඡනා

උද්ධට ත්කත් පන පවා ණා කහනතීති කයනානා.හීති සච්චං, යස්මා

වා.ත්ස්සාතිපරිකවසෙස්ස.අභි කට පටික්ඛිත්ත්ත්ත්ාති අභිහටස්ස ත්ත්ස්ස
පටික්ඛිත්ත් ාවකත්න. 

‘‘ොකයන වාචාය වා පටික්ඛිපන්ත්ස්ස පවා ණා කහනතී’’ති
සඞ්කඛකපනවුත්ත්මත්ථං විත්ථාක න දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘ත්ත්ථා’’තිආදියො.ත්ත්ථාති කත්සු ොයවාචාපටික්කඛකපසු.මච්ඡිෙබීානින්ති
මක්ඛිොනං උත්ත්ාසනිං බීානිං. ඛො ස්ස හිඡො ංෙත්වා ‘‘මච්ඡිො’’ති

වුච්චති ‘‘සච්ඡිෙත්වා’’තිආදීසුවිය (අ. නි. 3.103). එත්ථ හි
‘‘සක්ඛිෙත්වා’’තිවත්ත්බ්කබඛො ස්සඡොක නකහනති. 

එකෙනවදතීතිසම්බන්කධන.අපකනත්වාතිපත්ත්කත්නඅපකනත්වා.එත්ථාති

වචකන.ෙථන්තිකෙනාොක නකහනතීතිකයනානා.වදන්ත්ස්සනාමාතිඑත්ථ

නාමසද්කදන ග හත්කථන ‘‘අත්ථී’’තිපකදන කයනකාත්බ්කබන.අත්ථි නාමාති

අත්කථන.ඉකත්නපීතිපත්ත්කත්නපි.ත්ත්රාපීතිත්ස්මිංවචකනපි. 

සමංසෙන්ති මංකසන සහ පවත්ත්ං.රසන්ති ද්රවං.ත්න්ති වචනං.

පටික්ඛිපකත්නකහනති. ෙස්මා? මච්කඡන ච  කසන ච මච්කඡන මිස්කසන
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 කසනචාතිඅත්ථස්සසම් වකත්න.ඉදන්තිවත්ථුං.මංසංවිසුංෙත්වාති‘‘මංසස්ස

 සං මංස ස’’න්ති මංසපදත්ථස්ස පධාන ාවං අෙත්වා,  සපදත්ථස්කසව
පධාන ාවංෙත්වාතිඅත්කථන. 

ආතච්ඡන්ත්න්ති ‘‘මංස සං ගණ්හථා’’තිආපුච්ඡන්ත්ං.ත්න්ති

මංසං.ෙරම්බකෙනති මිස්සොධිවචනකමත්ං. යඤ්හි අඤ්කඤන

අඤ්කඤනමිස්කසත්වා ෙක නන්ති, කසන ‘‘ෙ ම්බකෙන’’ති වුච්චති. අයං

පකනත්ථ වචනත්කථන – ෙක නතිසමූහං අවයවින්තිෙකරන,ෙරීයති වා

සමූකහන අවයවිනාතිෙකරන,අවයකවන, ත්ං වෙති

ආදදාතීතිෙරම්බකෙන,සමූකහන. ‘‘ෙදම්බකෙන’’තිපි පාකඨන, කසනපි
යුත්කත්නකයවඅනුමත්ත්ත්ාපණ්ඩිකත්හි.අභිධාකනපිඑවකමවඅත්ථී.අත්කථන
පන අඤ්ඤථා චින්කත්ත්බ්කබන. ඉමස්මිං වා අත්කථ  ො ස්ස

දොක නොත්බ්කබන. මංකසන මිස්කසන, ලක්ඛිකත්න වා

ෙ ම්බකෙනමංසෙරම්බකෙන.නපවාකරතීතිකයසංකෙසඤ්චිමිස්සෙත්ත්ාන

පවාක ති.පවාකරතීතිමංකසනමිස්සිත්ත්ත්ාපවාක ති. 

කයනපනපටික්ඛිපති, කසනපවාරිකත්නවකහනතීතිකයනානා.නිමන්ත්කනති

නිමන්ත්නට්ඨාකන.හීතිසච්චං.ත්ත්ථාති කුරුන්දියොයං.කයනාති කයන

 ත්කත්න.එත්ථාති ‘‘යාගුංගණ්හථා’’තිආදියොවචකන.අධිප්පාකයනති

අට්ඨෙථාචරියානංඅධිප්පාකයන.එත්ථාති ‘‘යාගුමිස්සෙං

ගණ්හථා’’තිආදියොවචකන.දුද්දසන්ති දුක්ෙ ං දස්සනං.ඉදඤ්චාති ‘‘මිස්සෙං

ගණ්හථා’’තිවචනඤ්ච.නසමාකනත්බ්බන්ති සමං න ආකනත්බ්බං, සමානං

වා න ොත්බ්බං.හීති සච්චං, යස්මා වා.ඉදං පනාතිමිස්සෙං පන.එත්ථාති

මිස්සකෙ.විසුංෙත්වාති සඛී සප්පීනිආකවණිංෙත්වා.ත්න්ති සාදියොං. 

ෙද්දීයතිමද්දීයතීතිෙද්දකමන. උන්දතිපසවතිවඩ්ඪතීතිඋදෙං. උන්දතිවා

ක්කලදනං ෙක නතීතිඋදෙං,නිලීකන සත්කත් ගුපති  ක්ඛතීතිගුම්කබන,ගුහති

සංව තීති වාගුම්කබන.අනුපරියායන්කත්නාති අනුක්ෙකමන

පරිවත්තිත්වාආයන්කත්න.ත්න්ති නාවං වා කසතුං වා.මජ්ඣන්හිෙන්ති

අහස්ස මජ්ඣං මජ්ඣන්හං, අහසද්දස්සන්හාකදකසන, මජ්ඣන්හං එව

මජ්ඣන්හිෙං. කපනත්ථකෙසු පන මජ්ඣන්තිෙන්ති පාකඨනඅත්ථි, කසන

අපාකඨනකයව. කයන ඨිකත්න පවාක ති, කත්න ඨිකත්කනව භුඤ්ජිත්බ්බන්ති

කයනානා.ආනිසදන්ති පීකඨ ඵුට්ඨආනිසදමංසං.අචාක ත්වාති අචාකවත්වා.
අයකමව වා පාකඨන. උපරි ච පස්කසසු චඅකමනකචත්වාති වුත්ත්ං කහනති.

අදියොන්නාදාකන විය ඨානාචාවනං න කවදියොත්බ්බං.සංසරිතුන්ති

සංසබ්බිතුං.නන්තිභික්ඛුං. 

අතික ෙං රිචති ගච්ඡතීතිඅතිරිත්ත්ං,නඅතිරිත්ත්ංඅනතිරිත්ත්න්ති අත්ථං
දස්කසන්කත්නආහ‘‘නඅතිරිත්ත්’’න්ති.‘‘අධිෙ’’න්තිඉමිනාඅතිරිත්ත්සද්දස්ස

අතිසුඤ්ඤත්ථංනිවත්කත්ති. අධි හුත්වා එති පවත්ත්තීතිඅධිෙං. ත්ං
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පටුන 

පනාතිඅනතිරිත්ත්ං පන කහනතීති සම්බන්කධන.ත්ත්ථාති 

‘‘අෙප්පියෙත්’’න්තිආදියොවචකන. විත්ථාක න එවං කවදියොත්බ්කබනති

කයනානා.ත්ත්ථාතිඅතිරිත්ත්ංොත්බ්කබසුවත්ථූසු.යංඵලංවායංෙන්දමූලාදියො

වාඅෙත්න්තිකයනානා.අෙප්පියකභනානංවාතිකුලදූසෙෙම්මාදීහිනිබ්බත්ත්ං

අෙප්පියක නානං වා අත්ථීතිසම්බන්කධන.කයනතිවිනයධක න භික්ඛු. කත්න
ෙත්න්ති කයනානා. ‘‘භුත්ත්ාවිනා පවාරිකත්නආසනා වුට්ඨිකත්න
ෙත්’’න්තිවචනකත්න භුත්ත්ාවිනා අපවාරිකත්න ආසනා
වුට්ඨිකත්නෙත්ත්බ්බන්තිසිද්ධං.ත්ස්මාපාකත්නඅද්ධානංගච්ඡන්කත්සුද්වීසු

එකෙන පවාරිකත්න, ත්ස්ස ඉත්ක න පිණ්ඩායචරිත්වාලද්ධංභික්ඛං අත්ත්නා

අභුත්වාපි‘‘අලකමත්ංසබ්බ’’න්තිොතුංල තිඑව.යන්තිඛාදනීයක නානීයං. 

‘‘ත්දු යම්පී’’තිඉමිනා අතිරිත්ත්ඤ්ච අතිරිත්ත්ඤ්චඅතිරිත්ත්ං,න

අතිරිත්ත්ංඅනතිරිත්ත්න්තිඅත්ථංදස්කසති. 

ත්ස්කසවාති අනතිරිත්ත්ස්කසව.එත්ථාති අනතිරිත්කත්, 

‘‘ෙප්පියෙත්’’න්ති ආදීසු සත්ත්සුවිනයෙම්මාොක සු වා.අනන්ත්කරති
විනයධ ස්ස අනන්ත්ක  ආසකන.පත්ත්කත්න නීහරිත්වාති

සම්බන්කධන.ත්ත්කථවාතිභුඤ්ානට්ඨාකනකයව.ත්ස්සාති

නිසින්නස්ස.කත්නාති  ත්ත්ං ආකනන්කත්න භික්ඛුනා භුඤ්ජිත්බ්බන්ති

කයනානා. ‘‘නිසින්කනන භික්ඛුනා’’ති ොරිත්ෙම්මංආකනත්බ්බං. ෙස්මා 

‘‘හත්ථං කධනවිත්වා’’ති වුත්ත්න්ති පුච්ඡන්කත්න ආහ ‘‘ෙස්මා’’ති.හීති

ො ණං.යස්මාඅෙප්පියංකහනති, ත්ස්මාහත්ථංකධනවිත්වාතිමයාවුත්ත්න්ති

අධිප්පාකයන.ත්ස්සාති  ත්ත්ං ආකනන්ත්ස්ස.කයනාති විනයධක න.

පුනකයනාති එවකමව.යඤ්චාති ඛාදනීයක නානීයඤ්ච. කයන විනයධක න

පඨමංඅෙත්ං, කත්කනවෙත්ත්බ්බං.යඤ්චඛාදනීයක නානීයංපඨමංඅෙත්ං, 

ත්ඤ්කඤවෙත්ත්බ්බන්තිවුත්ත්ංකහනති. ත්ත්ථාතිපඨම ාාකන.හීතිසච්චං.

පඨම ාානං සුද්ධං කධනවිත්වා ෙත්ම්පි නිද්කදනසකමව.කත්න භික්ඛුනාති
පවාරිකත්නභික්ඛුනා. 

කුණ්කඩපීති උක්ඛලියම්පි. සා හි කුඩතිඔදනාදියොං දාහං ෙක නතීති

කුණ්කඩනති වුච්චති.ත්න්තිඅතිරිත්ත්ෙත්ං ඛාදනීයක නානීයං.කයන පනාති
විනයධක න පන.භික්ඛුං නිසීදාකපන්තීති

සම්බන්කධන.මඞ්ග නිමන්ත්කනතිමඞ්ගලත්ථායනිමන්ත්නට්ඨාකන.ත්ත්ථාති

මඞ්ගලනිමන්ත්කන.ෙකරනන්කත්නාතිෙක නන්කත්නවිනයධක න. 

ගිලාකනන භුඤ්ජිත්ාවකසසකමව න කෙවලං ගිලානාතිරිත්ත්ං නාම, 

ගිලානංපනඋද්දියොස්සආ ත්ංගිලානාතිරිත්ත්කමවනාමාතිදස්කසන්කත්නආහ

‘‘න කෙවල’’න්තිආදියො.යංකිඤ්චි ගි ානන්ති උපසම්පන්නං වා

අනුපසම්පන්නං වායංකිඤ්චි ගිලානං. යං දුක්ෙටං වුත්ත්ං, ත්ං

අසංසට්ඨවකසන වුත්ත්න්ති කයනානා.අනා ාරත්ථායාති
පිපාසච්කඡදනආබාධවූපසමත්ථාය. 
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241. සති පච්චකයති එත්ථ පච්චයස්ස සරූපං දස්කසතුං

‘‘පිපාසායසතී’’ති ච ‘‘ආබාකධ සතී’’ති ච වුත්ත්ං.කත්න

කත්නාතිසත්ත්ාහොලිකෙනචයාවජීවිකෙනච.ත්ස්සාතිආබාධස්ස.ඉදංපදං 

‘‘උපසමනත්ථ’’න්ති එත්ථ සමුධාතුයා සම්බන්කධ සම්බන්කධන, 
යුපච්චකයනසම්බන්කධෙම්මන්තිදට්ඨබ්බන්ති.පඤ්චමං. 

6. දුතියපවා ණසික්ඛාපදං 

242. ඡට්කඨ නආචරිත්බ්කබනතිඅනාචාකරනති වුත්කත්

පණ්ණත්තිවීතික්ෙකමනති ආහ ‘‘පණ්ණත්තිවීතික්ෙම’’න්ති.
‘‘ෙක නතී’’තිඉමිනා ‘‘අත්ත්ානමාච තී’’තිආදීසුවිය ච සද්කදන

ෙ සද්දත්කථනති දස්කසති.උපනන්ධීති එත්ථ උපසද්කදන උපනාහත්කථන, 
නහධාතු බන්ධනත්කථනතිදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘උපනාහ’’න්තිආදියො. ානිකත්න

උපනාකහන කයනාති ානිත්උපනාකහන. ඉමිනා‘‘උපනන්කධන’’ති පදස්ස
උපනහතීතිඋපනන්කධනතිෙත්ථුත්ථංදස්කසති. 

243. අභි ට්ඨුන්ති එත්ථ තුංපච්චකයන ත්වාපච්චයත්කථනති ආහ 

‘‘අභිහරිත්වා’’ති. පද ාාකන පන වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන. සාධා ණකමව

අත්ථන්තිකයනානා.අස්සාති භික්ඛුස්ස.තී ාොකරහීති සාමං ාානකනන ච
අඤ්කඤසමාක නචකනන ච ත්ස්සාක නචකනන චාතිතීහි ො කණහි.

ආසාදීයකත්මඞ්කුං ෙරීයකත්ආසාදනං,ත්ං

අකපක්කඛනආසාදනාකපක්කඛනතිදස්කසන්කත්නආහ‘‘ආසාදන’’න්තිආදියො. 

යස්ස අත්ථාය අභිහටන්ති සම්බන්කධන.ඉත්රස්සාති අභිහා ෙකත්න
අඤ්ඤස්සභුත්ත්ස්සාති.ඡට්ඨං. 

7. විොලක නානසික්ඛාපදං 

247. සත්ත්කමගිරිම්හීති පබ්බත්ම්හි. කසන හි හිමවමනාදියොවකසන ාලං, 
සා භූත්ානි ච ක සජ්ාාදියොවත්ථූනි ගි ති නිග්ගි තීති ගිරීති

වුච්චති.අග්ගසමජ්කානති උත්ත්මසමජ්කාන. ඉකමහි පකදහි අග්කගන

සමජ්කානඅග්ගසමජ්කාන, ගිරිම්හිපවත්කත්නඅග්ගසමජ්කානගිරග්ගසමජ්කානති

අත්ථංදස්කසති.සමජ්කානතිචස ා.සාහිසමාගමංඅාන්තිගච්ඡන්තිානා
එත්ථාතිසමජ්කානති වුච්චති. ‘‘ගිරිස්ස වා’’තිආදියොනා ගිරිස්ස අග්කගන

කෙනටිගිරග්කගන,ත්ස්මිං පවත්කත්න සමජ්කානගිරග්ගසමජ්කානති අත්කථන

දස්සිකත්න.කසනතිගි ග්ගසමජ්කාන.  විස්සති කි ාති

කයනානා.භූමිභාකගතිඅවයවිආධාක න, සන්නිපත්තීති සම්බන්කධන. නටඤ්ච

නාටෙඤ්චනටනාටොනි. ‘‘නච්චං ගීත්ං වාදියොත්ඤ්චා’’ති ඉදං ත්යං

‘‘නාටෙ’’න්තිවුච්චති.කත්සන්තිනටනාටොනං.දස්සනත්ථන්තිදස්සනායච

සවනායච.සවනම්පිහිදස්සකනකනවසඞ්ගහිත්ං.අපඤ්ඤත්කත්සික්ඛාපකදති

ඌනවීසතිවස්සසික්ඛාපදස්ස ත්ාව අපඤ්ඤත්ත්ත්ත්ා.කත්ති

සත්ත් සවග්ගියා.ත්ත්ථාතිගි ග්ගසමජ්ාං.අථාති ත්ස්මිං ොකල.කනසන්ති
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සත්ත් සවග්ගියානං අදංසූති සම්බන්කධන.විලිම්කපත්වාති විකලපකනහි
විවිධාොක නලිම්කපත්වා. 

249. ‘‘විොකල’’ති සාමඤ්කඤන වුත්කත්පි විකසසොකලනව

ගකහත්බ්කබනති ආහ ‘‘ොකලන’’තිආදියො.කසන චාති ක නානොකලන ච.

මජ්ඣන්හිකෙන කහනතීති කයනානා.කත්කනවාති ක නානොලස්ස

අධිප්කපත්ත්ත්ාඑව.අස්සාති‘‘විොකල’’තිපදස්ස. ‘‘විොකලනනාම…කප.…
අරුණුග්ගමනා’’තිපද ාාකනන අරුණුග්ගමනකත්න යාව මජ්ඣන්හිො

ොකලන නාමාති අත්කථන නකයන දස්සිකත්න කහනති.ත්කත්නති
ඨිත්මජ්ඣන්හිෙකත්න. සූරියස්ස අතිසීඝත්ත්ා කවකගනඨිත්මජ්ඣන්හිෙං
වීතිවත්කත්යයාති ආහ ‘‘කුක්කුච්චකෙන පන න

ෙත්ත්බ්බ’’න්ති.ො ත්ථම්කභනති ොලස්ස ාානනත්ථාය

ථූකණන.ො න්ත්කරතිොලස්සඅබ් න්ත්ක . 

අවකසසං ඛාදනීයං නාමාති එත්ථ විනිච්ඡකයන එවං කවදියොත්බ්කබනති

කයනානා.යන්ති ඛාදනීයංඅත්ථීති සම්බන්කධන.වනමූලාදියොපක දං යම්පි

ඛාදනීයං අත්ථි, ත්ම්පි ආමිසගතිෙං කහනතීති කයනානා.කසයයථිදන්ති
පුච්ඡාවාචෙනිපාත්සමුදාකයන. ඉදං ඛාදනීයං කසයයථාෙත්මන්ති

අත්කථන.ඉදම්පීතිඉදංද්වාදසවිධම්පි.පිසද්කදනනපූවාදියොකයවාතිදස්කසති. 

ත්ත්ථාති ද්වාදසසු ඛාදනීකයසු, ආධාක භුම්මං. මූලති පතිට්ඨාති එත්ථ, 

එකත්නාති වාමූ ං. ඛාදියොත්බ්බන්තිඛාදනීයං. මූලකමව

ඛාදනීයංමූ ඛාදනීයං,ත්ස්මිං විනිච්ඡකයන එවං කවදියොත්බ්කබනති
කයනානා.මූලෙමූලාදීනි කලනෙසඞ්කෙකත්න පකදසකත්නකයව කවදියොත්බ්බානි.
ත්ං ත්ඤ්හි නාමං අාානන්ත්ානංඅතිසම්මූළ්හො ණත්ත්ා සහ

පරියායන්ත්ක න වචනත්ථං වක්ඛාම. සූපස්ස හිත්ංසූකපයයං,සූකපයයං

පණ්ණං එකත්සන්තිසූකපයයපණ්ණා,කත්සං මූලානිසූකපයයපණ්ණමූ ානි. 

ආමීයති අන්කත්න පකවසීයතීතිආමිකසන,ආොක න අන්කත්නෙ ණත්කථන, 

ආමිසස්ස ගති විය ගති එකත්සන්තිආමිසගතිොනි. එත්ථාති

මූකලසු.ාරඩ්ඪන්තිා භූත්ංඋපඩ්ඪං.අඤ්ඤම්පීතිවාෙලිමූලකත්නඅඤ්ඤම්පි. 

යානි පන මූලානි වුත්ත්ානි, ත්ානි යාවජීවිොනීති කයනානා.

පාළියංවුත්ත්ානීති සම්බන්කධන.ඛාදනීයත්ථන්ති ඛාදනීයස්ස, ඛාදනීකය වා

විජ්ාමානං, ඛාදනීකයනවාොත්බ්බංකිච්චං, පකයනානංවාතිඛාදනීයත්ථං. 

‘‘ඛාදනීකය’’තිඉමිනා ‘‘ත්ත්ථ වුත්ත්ාභිධම්මත්ථා’’තිආදීසු විය

ඛාදනීයත්ථපදස්සඋත්ත් පදත්ථපධාන ාවං දස්කසති. ත්ත්ථ ඛාදනීයස්ස, 

ඛාදනීකය වා විජ්ාමානං, ඛාදනීකයනවා ොත්බ්බං කිච්චං නාම

ජිඝච්ඡාහ ණකමව. යඤ්හි පූවාදියොඛාදනීයං ඛාදියොත්වාජිඝච්ඡාහ ණං කහනති, 

ත්ස්සකිච්චංකිච්චංනාමාතිවුත්ත්ංකහනති.ත්ංකිච්චං, පකයනානංවාකනව
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ඵ න්ති, කනව නිප්ඵාකදන්ති. එකසව නකයන ‘‘න ක නානීකය
ක නානීයත්ථංඵ න්තී’’තිඑත්ථාපි. 

කත්සන්ති මූලානං අන්කත්න, ලක්ඛණන්ති වාසම්බන්කධන. එෙස්මිං
ානපකද ඛාදනීයත්ථක නානීයත්කථසු ඵ මාකනසු අඤ්කඤසුපි
ානපකදසුඵ න්තිකයවාතිදස්සනත්ථං‘‘කත්සුකත්සුානපකදසූ’’තිවිච්ඡාපදං
වුත්ත්ං. කිඤ්චාපිහි බහූසු ානපකදසු පථවී සආකපන සසම්පත්තිවකසන
ඛාදනීයත්ථක නානීයත්ථං ඵ මානම්පිඑෙස්මිං ානපකද

පථවී සආකපන සවිපත්තිවකසන අඵ මානං  කවයය, විො වකසන පන

ත්ත්ථපවත්ත්ත්ත්ා ත්ං ානපදං පමාණං න ොත්බ්බං, ගකහත්බ්බකමවාති

වුත්ත්ං කහනති.පෙතිආ ාරවකසනාති අඤ්කඤහි යාවොලිෙ, 
සත්ත්ාහොලිකෙහි අමිස්සිත්ංඅත්ත්කනන පෙතියාව
ආහා කිච්චෙ ණවකසන. ‘‘මනුස්සාන’’න්තිඉමිනා
අඤ්කඤසංති ච්ඡානාදීනං ඛාදනීයත්ථක නානීයත්ථංඵ මානම්පි න

පමාණන්තිදස්කසති.ත්න්ති මූලං.හීතිසච්චං.නාමසඤ්ඤාසූති නාමසඞ්ඛාත්ාසු
සඤ්ඤාසු. 

යථාමූකලලක්ඛණංදස්සිත්ං, එවංෙන්දාදීසුපියංලක්ඛණංදස්සිත්න්ති
කයනානා.නකෙවලංපාළියංආගත්ානංහලිද්දාදීනංමූලංකයවයාවජීවිෙං

කහනති, අථ කඛන ත්චාදකයනපීති ආහ ‘‘යඤ්කචත්’’න්තිආදියො. යං එත්ං
අට්ඨවිධන්තිසම්බන්කධන. 

එවංමූලඛාදනීකය විනිච්ඡයං දස්කසත්වාඉදානි ෙන්දඛාදනීකය ත්ං

දස්කසන්කත්නආහ‘‘ෙන්දඛාදනීකය’’තිආදියො.ත්ත්ථෙන්දඛාදනීකයතිෙංසුඛං

දදාතීතිෙන්කදන, පදුමාදියොෙන්කදන, සුඛස්සඅදායොපනෙන්දාරුළ්හීවකසන

ෙන්දාතිවුච්චන්ති, ෙන්කදනඑවඛාදනීයංෙන්දඛාදනීයං, ත්ස්මිංවිනිච්ඡකයන

එවං කවදියොත්බ්කබනති කයනානා. එකසවනකයන උපරිපි.යන්තිෙන්දං. ඉමිනා

ත්ංසද්දානකපක්කඛන යංසද්කදනපි අත්ථීතිඤාකපති.ත්ත්ථාති ෙන්දඛාදනීකය.

ත්රුකණන, සුඛඛාදනීකයනතිවිකසසනපදානි යථාවචනං උපරිපි
කයනකාත්බ්බානි.එවමාදකයනඵ ණෙෙන්දායාවොලිොතිසම්බන්කධන. 

අකධනකත්නති විස කසන උදකෙන අධූනිකත්න.කත්ති ෙන්දා සඞ්ගහිත්ාති
සම්බන්කධන. 

මූකල අලති පවත්ත්තීතිමුළාක න,උදෙකත්න වාඋද්ධටමත්කත් මිලති

නිමිලතීතිමුළා ං. එවමාදියො ඵ ණෙමුළාලංයාවොලිෙන්ති කයනානා.ත්ං

සබ්බම්පීතිසබ්බම්පිත්ංමුළාලංසඞ්ගහිත්න්තිසම්බන්කධන. 

මසති විජ්ඣතීතිමත්ථකෙන. එවමාදියො මත්ථකෙනයාවොලිකෙනති

කයනානා.ාරඩ්ඪබුන්කදනතිා භූත්අඩ්ඪසඞ්ඛාකත්නපාකදන. 
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ඛනීයති අවදාරීයතීතිඛන්කධන,ඛායතීති වාඛන්කධන. 

‘‘අන්කත්නපථවීගකත්න’’තිපදං ‘‘සාලෙලයාණිඛන්කධන’’තිපකදකනව

කයනකාත්බ්බං, න අඤ්කඤහි. එවමාදියො ඛන්කධන

යාවොලිකෙනතිකයනානා.අවකසසාතිතීහිදණ්ඩොදීහිඅවකසසා. 

ත්චති සංව ති පටිච්ඡාකදතීතිත්කචන. සරකසනතිඑත්ථ එවොක න

කයනකාත්බ්කබන, ස කසනඑවාතිඅත්කථන.කත්සංසඞ්ගකහනතිසම්බන්කධන.හීති

සච්චං.එත්න්තිෙසාවක සජ්ාං, ‘‘අනුාානාමි…කප.… ක නානීයත්ථ’’න්ති

වචනංවා.එත්ථාතිෙසාවක සජ්කා.එකත්සම්පීතිමත්ථෙඛන්ධත්ත්චානම්පි. 

පත්තීතිපත්ත්ං.එකත්සන්තිමූලොදීනං.එවරූපානිපත්ත්ානිචඑෙංකසන

යාවොලිොනීති කයනානා. යා කලනණී ආක නහති, ත්ස්සා කලනණියාපත්ත්ං

යාවජීවිෙන්ති කයනානා.දීපවාසිකනනතිත්ම්බපණ්ණිදීපවාසිකනන, 

ාම්බුදීපවාසිකනන වා. යානි වා ඵ න්තීතිවුත්ත්ානීති සම්බන්කධන.කත්සන්ති

නිම්බාදීනං.ඉදංපදංපුබ්බප ාකපක්ඛෙං, ත්ස්මාද්වින්නංමජ්කඣවුත්ත්න්ති
දට්ඨබ්බං.පණ්ණානංඅන්කත්නනත්ථීතිසම්බන්කධන. 

පුප්ඵතිවිෙසතීතිතප්ඵං. එවමාදියොපුප්ඵංයාවොලිෙන්තිකයනානා.ත්ස්සාති

පුප්ඵස්ස.අස්සාතිඑවකමව. 

ඵලතීතිඵ ං. යානීති ඵලානි. ඵ න්තීතිසම්බන්කධන.කනසන්ති ඵලානං

පරියන්ත්න්ති සම්බන්කධන. යානිවුත්ත්ානි, ත්ානි යාවජීවිොනීති

කයනානා.කත්සම්පීතිඵලානම්පිපරියන්ත්න්තිසම්බන්කධන. 

අසීයති ඛිපීයති, ඡඩ්ඩීයතීති වාඅට්ඨි. එවමාදීනි ඵ ණොනි අට්ඨීනි

යාවොලිොනීතිකයනානා.කත්සන්තිඅට්ඨීනං. 

පිසීයති චුණ්ණං ෙරීයතීතිපිට් ං. එවමාදීනි ඵ ණොනි පිට්ඨානි

යාවොලිොනීති කයනානා.අකධනත්ෙන්ති උදකෙන

අධූනිත්ං.කත්සන්තිපිට්ඨානං. 

නි න්ත් ං අසති සම්බජ්ඣතීතිනියයාකසන.කසසාති උච්ඡනියයාසකත්න

කසසා. පාළියං වුත්ත්නියයාසාති සම්බන්කධන.ත්ත්ථාති නියයාසඛාදනීකය.

සඞ්ගහිත්ානංනියයාසානංපරියන්ත්න්තිකයනානා.එවන්තිආදියොනිගමනං. 

වුත්ත්කමවාතිකහට්ඨාපඨමපවා ණසික්ඛාපකදවුත්ත්කමවාති.සත්ත්මං. 

8. සන්නිධිො ෙසික්ඛාපදං 

252. අට්ඨකමඅබ් න්ත්ක  ාාකත්නඅබ්භන්ත්කරන.

ම ාකථකරනතිමහන්කත්හි ථි ගුකණහි යුත්කත්න. ඉමිනා ‘‘කබලට්කඨන’’ති

සඤ්ඤානාමස්ස සඤ්ඤිනාමිංදස්කසති.පධානඝකරති සමථවිපස්සනානං
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පදහනට්ඨානඝ සඞ්ඛාකත්එෙස්මිං ආවාකස.සුක්ඛකුරන්ති එත්ථ

කසනසනකු ත්ත්ා නසුක්ඛකු ං කහනති, කෙවලං පන අසූපබයඤ්ානත්ත්ාති
ආහ ‘‘අසූපබයඤ්ානංඔදන’’න්ති. කසනසනකු ම්පි යුත්ත්කමව. වක්ඛති හි
‘‘ත්ංපිණ්ඩපාත්ංඋදකෙනකත්කමත්වා’’ති. ‘‘ඔදන’’න්තිඉමිනාකු සද්දස්ස

ඔදනපරියායත්ං දස්කසති.ඔදනඤ්හි ෙක නති ආයුවණ්ණාදකයනති‘‘කුර’’න්ති

වුච්චති.කසනති කබලට්ඨසීකසන.ත්ඤ්ච කඛනති ත්ඤ්චසුක්ඛකු ං ආහ තීති

සම්බන්කධන.පච්චයගිද්ධත්ායාතිපිණ්ඩපාත්පච්චකය ලුද්ධත්ාය. කථක න
භුඤ්ාතීති සම්බන්කධන. මනුස්සානං එොහා ස්සසත්ත්ාහමත්ත්ට්ඨිත්ත්ත්ා

‘‘සත්ත්ාහ’’න්ති වුත්ත්ං.ත්කත්නතිභුඤ්ානකත්න ප න්ති

සම්බන්කධන.චත්ත්ාරිපීති එත්ථපිසද්කදන අධිොනිපි සත්ත්ාහානි
ගකහත්බ්බානි. 

253. ඉතීති ඉදං ත්යං. ‘‘සන්නිධි ොක න අස්සා’’ති
සමාකසනවිකසසනප නිපාත්වකසන ගකහත්බ්කබන. ‘‘සන්නිධිකිරියන්ති

අත්කථන’’ති ඉමිනා ෙරීයතීතිොකරනති ෙම්මත්ථං දස්කසති.එෙරත්ත්න්ති

අන්තිමපරිච්කඡදවකසන වුත්ත්ං ත්දධිොනම්පිඅධිප්කපත්ත්ත්ා.අස්සාති
‘‘සන්නිධිො ෙ’’න්තිපදස්ස. 

සන්නිධිො ෙස්ස සත්ත්ාහොලිෙස්සනිස්සග්ගියපාචිත්තියාපත්තියා
පච්චයත්ත්ා සන්නිධිො ෙං යාමොලිෙංඛාදනීයක නානීයං අසමානම්පි
සුද්ධපාචිත්තියාපත්තියා පච්චකයන කහනතීති ආහ

‘‘යාමොලිෙංවා’’ති.පටිග්ග කණති පටිග්ගහකණ ච ගහකණ
ච.අජ්කඣනහරිතුොමත්ාය හි පටිග්ගහකණ ච පටිග්ගකහත්වා ගහකණ චාති

වුත්ත්ං කහනති. යංපත්ත්ං අඞ්ගුලියා ඝංසන්ත්ස්ස කලඛා පඤ්ඤායති, කසන
පත්කත්න දුද්කධනකත්නකහනතිසකචතිකයනානාඋත්ත් වාකෙයයංසද්දං දියොස්වා

පුබ්බවාකෙය ත්ංසද්දස්ස ගමනීයත්ත්ා.ගණ්ඨිෙපත්ත්ස්සාති

බන්ධනපත්ත්ස්ස.කසනති ස්කනකහන. පග්ඝ ති සන්දියොස්සතීති

සම්බන්කධන.ත්ාදියොකසති දුද්කධනකත්, ගණ්ඨිකෙ වා.ත්ත්ථාති කධනවිත්පත්කත්

ආසිඤ්චිත්වාති සම්බන්කධන.හීති සච්චං.අබ්කබන ාරිොති නකවනහරිත්බ්බා, 

කවනහරිතුං න යුත්ත්ාති අත්කථන.යන්තිඛාදනීයක නානීයං පරිච්චාන්තීති

සම්බන්කධන.හීති සච්චං, යස්මා වා.ත්කත්නති
අපරිච්චත්ත්ඛාදනීයක නානීයකත්නනීහරිත්වාතිසම්බන්කධන. 

අෙප්පියමංකසසූතිනිද්ධා ණසමුදාකයන.සති පච්චකයතිපිපාසසඞ්ඛාකත්

පච්චකය සති.අනතිරිත්ත්ෙත්න්තිඅතිරිත්කත්න අෙත්ං සන්නිධිො ෙං
ඛාදනීයක නානීයන්ති කයනානා. එෙකමවපාචිත්තියන්ති

සම්බන්කධන.විෙප්පද්වකයතිසාමිසනි ාමිසසඞ්ඛාකත්

විෙප්පද්වකය.සබ්බවිෙප්කපසූතිවිොලසන්නිධිඅෙප්පියමංසයාමොලිෙපච්
චයසඞ්ඛාකත්සුසබ්කබසුවිෙප්කපසු. 
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පටුන 

255. ආමිසසංසට් න්ති ආමිකසන සංසට්ඨං සත්ත්ාහොලිෙං
යාවජීවිෙං. 

256. චතුබ්බිධොලිෙස්ස සරූපඤ්ච වචනත්ථඤ්ච දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘විොලක නානසික්ඛාපකද’’තිආදියො. ත්ත්ථ නිද්දියොට්ඨං
ඛාදනීයක නානීය’’න්තිඉමිනායාවොලිෙස්ස සරූපං දස්කසති.

‘‘යාව…කප.… ොලිෙ’’න්තිඉමිනා වචනත්ථං දස්කසති. ‘‘සද්ධිං…කප.…
පාන’’න්තිඉමිනා යාමොලිෙස්ස සරූපං දස්කසති.
‘‘යාව…කප.…ොලිෙ’’න්තිඉමිනා වචනත්ථං දස්කසති. ‘‘සබ්බිආදියො
පඤ්චවිධං ක සජ්ා’’න්තිඉමිනාසත්ත්ාහොලිෙස්ස සරූපං දස්කසති.
‘‘සත්ත්ාහං…කප.… ොලිෙ’’න්තිඉමිනා වචනත්ථංදස්කසති. 

‘‘ඨකපත්වා…කප.… සබ්බම්පී’’තිඉමිනා යාවජීවිෙස්ස සරූපං දස්කසති. 

‘‘යාව…කප.… ජීවිෙ’’න්තිඉමිනා වචනත්ථං දස්කසති. සබ්බවචනත්කථන

ලහුෙමත්ත්කමව, ගරුකෙන පකනවං කවදියොත්බ්කබන – යාව යත්ත්කෙන

මජ්ඣන්හිකෙන ොකලනයාවොක න,කසන අස්සත්ථී, ත්ං වා ොලං

භුඤ්ජිත්බ්බන්තියාවොලිෙං. යාකමන ොකලනයාමොක න,කසනඅස්සත්ථි, ත්ං

වා ොලං පරිභුඤ්ජීත්බ්බන්තියාමොලිෙං. සත්ත්ාකහන

ොකලනසත්ත්ා ොක න,කසන අස්සත්ථි, ත්ං වා ොලංනිදහිත්වා

පරිභුඤ්ජිත්බ්බන්තිසත්ත්ා ොලිෙං. යාවයත්ත්කෙන ජීකවනයාවජීකවන,කසන

අස්සත්ථි, යාවජීවංවාපරිහරිත්වාපරිභුඤ්ජිත්බ්බන්තියාවජීවිෙන්ති. 

ත්ත්ථාති චතුබ්බිකධසු ොලිකෙසු.සත්ක්ඛත්තුන්ති අකනෙවා ං. යාව

ොකලන නාතික්ෙමති, ත්ාවභුඤ්ාන්ත්ස්සාති කයනානා. අකහන ත්ත්ං
භුඤ්ාන්ත්ස්සාතිසම්බන්කධනති.අට්ඨමං. 

9. පණීත්ක නානසික්ඛාපදං 

257. නවකමපෙට්ඨ ාවං නීත්න්තිපණීත්න්ති වුත්කත්පණීත්සද්කදන
උත්ත්මත්කථනති ආහ ‘‘උත්ත්මක නානානී’’ති. සම්පන්කනන නාම න

මධු ගුකණන, අථකඛන මධු ගුණයුත්ත්ං ක නානකමවාති ආහ

‘‘සම්පත්තියුත්ත්’’න්ති.ෙස්සාතිෙ ණත්කථකචත්ංසාමිවචනං, කෙනාතිහි

අත්කථන. ‘‘සු ස’’න්තිඉමිනාසාදීයතිඅස්සාදීයතීතිසාදූතිවචනත්ථස්සසරූපං
දස්කසති. 

259. ‘‘කයනපන…කප.… භුඤ්කායයා’’ති එත්ථ විනිච්ඡකයන එවං

කවදියොත්බ්කබනතිකයනානා.සුද්ධානීති ඔදකනන අසංසට්ඨානි.

ඔදනසංසට්ඨානිසබ්බිආදීනීතිසම්බන්කධන.එත්ථාතිඉමස්මිංසික්ඛාපකද.හීති
සච්චං. ‘‘පණීත්සංසට්ඨානී’’තිඉමිනා පණීකත්හිසබ්බිආදීහි සංසට්ඨානි

ක නානානිපණීත්කභනානානීති අත්ථංදස්කසති.
‘‘සත්ත්ධඤ්ඤනිබ්බත්ත්ානී’’තිඉමිනාක නානානංසරූපංදස්කසති. 
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‘‘සබ්බිනා  ත්ත්’’න්තිආදීනං පඤ්චන්නං විෙප්පානං මජ්කඣතීසුපි
විෙප්කපසු ‘‘ ත්ත්’’න්ති කයනකාත්බ්බං. එවං වාෙයං ෙත්වා
විඤ්ඤාපකනආපත්තිං දස්කසත්වා සමාසං ෙත්වා විඤ්ඤාපකන ත්ං
දස්කසන්කත්නආහ‘‘සබ්බි ත්ත්ංකදහී’’තිආදියො. 

ඉකත්නති ගාවිකත්න ලද්කධනාති සම්බන්කධන.විසඞ්කෙත්න්ති

සඞ්කෙත්කත්න ඤාපිත්කත්න විගත්ං වි හිත්න්තිඅත්කථන.හීති සච්චං. ඉමිනා
විසඞ්කෙත්ස්සගුණකදනසංදස්කසති. 

ෙප්පියසබ්බිනා කදහීති ෙප්පියසබ්බිනාසංසට්ඨං  ත්ත්ං කදහීති

කයනානා. එකසව නකයන කසකසසුපි.කයනකයනාති කයන කයන

සබ්බිආදියොනා.ත්ස්මිං ත්ස්සාතිඑත්ථාපි විච්ඡාවකසන අත්කථන දට්ඨබ්කබන.

පාළියං ආගත්සබ්බිනාම කගනසබ්බි, අජිොසබ්බි, මහිංසසබ්බි, කයසං මංසං

ෙප්පති, කත්සං සබ්බි ච.නවනීත්ංනාම එවකමව.කත් ංනාම තිලකත්ලං, 

සාසපකත්ලං, මධුෙකත්ලං, එ ණ්ඩකත්ලං, 

වසාකත්ලඤ්ච.මධුනාමමක්ඛිොමධු.ඵාණිත්ංනාම උච්ඡම්හා

නිබ්බත්ත්ං.මච්කඡනනාම උදෙචක න. පාළිඅනාගකත්න මච්කඡන නාම නත්ථි.

මංසං නාමකයසං මංසං ෙප්පති, කත්සං මංසං.ඛීරදධීනිසබ්බිසදියොසාකනව.
වුත්ත්ං යථා එවං ‘‘නවනීත් ත්ත්ං

කදහී’’තිආදීසුපිසූකපනදනවිඤ්ඤත්තිදුක්ෙටකමව කහනතීති කයනානා.හීති

සච්චං.කසන චාති කසන චත්කථන.ත්ත්ථාතිත්ස්මිං අත්කථ.කිංපකයනානං.
නත්කථවපකයනානන්තිඅධිප්පාකයන. 

පටිලද්ධං ක නානන්ති සම්බන්කධන.එෙරසන්ති එෙකිච්චං.ත්කත්නති
නවපණීත්ක නානකත්නනීහරිත්වාතිසම්බන්කධන. 

සබ්බානීතිනවපාචිත්තියානිසන්ධායවුත්ත්ං. 

261. උභකයසම්පීති භික්ඛුභික්ඛුනීනම්පි. සබ්බීති කචත්ථ කයන

නංපරිභුඤ්ාති, ත්ස්ස බලායුවඩ්ඪනත්ථං සබ්බති ගච්ඡති

පවත්ත්තීතිසබ්බි,ඝත්ං. ත්තියක්ඛක කනව සජ්ඣායිත්බ්බං ලිඛිත්බ්බඤ්ච. 

ෙස්මා? ත්තියක්ඛ ට්ඨාකනකයවසබ්බගතියන්තිගතිඅත්ථස්සසබ්බධාතුස්ස
ධාතුපාකඨසුආගත්ත්ත්ාති.නවමං. 

10. දන්ත්කපනනසික්ඛාපදං 

263. දසකමදන්ත්ෙට් න්ති දන්ත්කපනනං. ත්ඤ්හි දන්කත්න ෙසීයති
විකලඛීයතිඅකනනාති ‘‘දන්ත්ෙට්ඨ’’න්ති වුච්චති. ‘‘සබ්බ’’න්ති ආදියොනා

සබ්බකමව පංසුකූලංසබ්බපංසුකූ ං,ත්මස්සත්ථීති‘‘සබ්බපංසුකූලිකෙන’’ති

අත්ථං දස්කසති.කසනති භික්ඛු පරිභුඤ්ාති කි ාති සම්බන්කධන.සුසාකනති
ආළහකන. ත්ඤ්හි ඡවානං සයනට්ඨානත්ත්ා ‘‘සුසාන’’න්තිවුච්චති

නිරුත්තිනකයන.ත්ත්ථාති සුසාකන. පුනත්ත්ථාති එවකමව. අයයසරූපඤ්ච
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කවනසාටිත්ෙසරූපඤ්ච දස්කසතුංවුත්ත්ං ‘‘අයයකවනසාටිත්ොනීති එත්ථා’’ති.
ත්ත්ථ ‘‘අයයා…කප.… පිත්ාමහා’’තිඉමිනාඅයයසරූපං දස්කසති.
‘‘කවන…කප.… ක නානීයානී’’තිඉමිනා කවනසාටිත්ෙසරූපං.

අයයසඞ්ඛාත්ානංපිතිපිත්ාමහානං අත්ථාය, කත් වා උද්දියොස්ස ඡඩ්ඩිත්ානි

කවනසාටිත්ෙසඞ්ඛත්ානිඛාදනීයක නානීයානිඅයයකවනසාටිත්ොනීතිවිග්ගකහන

ොත්බ්කබන. මනුස්සා ඨකපන්ති කි ාති සම්බන්කධන.යන්ති

ඛාදනීයක නානීයං.කත්සන්තිඤාත්ොනං.පිණ්ඩංපිණ්ඩංෙත්වාතිසඞ්ඝාටං

සඞ්ඝාටං ෙත්වා.අඤ්ඤන්ති වුත්ත්ඛාදනීයක නානීයකත්න

අඤ්ඤං.උම්මාකරපීති සුසානස්ස ඉන්දඛීකලපි. කසන හි උද්ධකටන

කිකලසමාක නඑත්ථාති‘‘උම්මාකරන’’ති වුච්චති. කබනධිසත්කත්න
හිඅභිනික්ඛමනොකල පුත්ත්ං චුම්බිස්සාමීති ඔව ෙස්ස ඉන්දඛීකල ඨත්වා
පස්සන්කත්නමාත් ං පුත්ත්ස්ස නලාකට හත්ථං ඨකපත්වා සයන්තිං දියොස්වා

‘‘සකච කම පුත්ත්ංගණ්කහයයං, මාත්ා ත්ස්ස පබුජ්කඣයය, පබුජ්ඣමානාය
අන්ත් ාකයන  කවයයා’’තිඅභිනික්ඛමනන්ත් ාය කයන පුත්ත්දාක 
පරිච්චජිත්වා ඉන්දඛීලකත්න නිවත්තිත්වාමහාභිනික්ඛමනං නික්ඛමි. ත්ස්මා
කබනධිසත්ත්ස්ස ඨත්වා පුත්ත්දාක සුඅකපක්ඛාසඞ්ඛාත්ස්ස මා ස්ස

උද්ධටට්ඨානත්ත්ා කසන ඉන්දඛීකලනනිප්පරියාකයන‘‘උම්මාකරන’’ති වුච්චති, 

අඤ්කඤ පන රූළ්හීවකසන.ථිකරනති ථද්කධන.ඝනබද්කධනති ඝකනන
බද්කධන.ෙථිකනන මංකසන ආබද්කධනති අත්කථන. වඨති ථූකලන

 වතීතිවක න,මුද්ධාදුතිකයනයං, කසනඅස්සත්ථීතිව කරනතිදස්කසන්කත්නආහ 

‘‘වඨක නති ථූකලන’’ති. ‘‘සල්ලක්කඛමා’’තිඉමිනා ‘‘මඤ්කඤ’’ති එත්ථ

මනධාතුසල්ලක්ඛණත්කථන, මො ස්කසොක නති දස්කසති.හීති

සච්චං.කත්සන්තිමනුස්සානං. 

264. සම්මාති අවිපරීත්ං.අසල් ක්කඛත්වාතිආහා සද්දස්ස
ඛාදනීයක නානීයාදීසු නිරූළ්හ ාවං අමඤ්ඤිත්වා.  ගවා පන

ඨකපසීතිසම්බන්කධන.යථාඋප්පන්නස්සාති කයනාොක න උප්පන්නස්ස. 

පිත්ා පුත්ත්සඞ්ඛාකත් දා කෙ සඤ්ඤාකපන්කත්න විය  ගවා කත්
භික්ඛූසඤ්ඤාකපන්කත්නතිකයනානා. 

265. එත්කදවාති තිණ්ණමාො ානමඤ්ඤත් වකසන අදියොන්නකමව

සන්ධායාතිසම්බන්කධන.හීති සච්චං. මාතිොයං ‘‘දියොන්න’’න්තිවුත්ත්ට්ඨානං

නත්ථි, අථෙස්මාපද ාාකනකයවවුත්ත්න්තිආහ‘‘දියොන්නන්තිඉද’’න්තිආදියො.

‘‘දියොන්න’’න්ති ඉදං උද්ධටන්ති සම්බන්කධන.අස්සාති ‘‘දියොන්න’’න්ති පදස්ස.

නිද්කදකසච ‘‘ොකයන…කප.…කදන්කත්’’තිඋද්ධටන්තිකයනානා.එවන්ති

ඉකමහි තීහාොක හිදදමාකනති සම්බන්කධන.එවන්ති ඉකමහි ද්වීහාොක හි. 

ආදීයමානන්ති සම්බන්කධන.රථකරණුම්පීති ථිෙවීථියං

උට්ඨිත්පංසුම්පි.තබ්කබතිපඨමපවා ණසික්ඛාපකද. එවං පටිග්ගහිත්ං එත්ං

ආහා ංදියොන්නංනාමවුච්චතීතිකයනානා. ‘‘එත්කමවා’’තිඑවස්සසම් වකත්න



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා පාචිත්තියෙණ්ඩං 
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පටුන 

ත්ස්ස ඵලං දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘න ඉද’’න්තිආදියො.නිස්සට්ඨං න වුච්චතීති
කයනානා. 

ත්ත්ථාති ‘‘ොකයනා’’තිආදියොවචකන.හීති සච්චං. නත්ථු ෙරීයති

ඉමායාතිනත්ථුෙරණී,ත්ාය. නාසාපුකටන පටිග්ගණ්හාතීති

සම්බන්කධන.අෙල් කෙනති ගිලාකනන.හීති සච්චං.

ොකයනපටිබද්කධනොයපටිබද්කධනෙටච්ඡආදීති ආහ 

‘‘ෙටච්ඡආදීසූ’’තිආදියො.හීතිසච්චං.පාතියමානන්තිපාත්ාපියමානං. 

එත්ථාති ඉමස්මිං සික්ඛාපකද. ‘‘පඤ්චහඞ්කගහී’’ති පදස්ස විත්ථා ං

දස්කසන්කත්නආහ‘‘ථාමමජ්ඣිමස්සා’’තිආදියො.ත්න්තිදාත්බ්බවත්ථුං. 

ත්ත්ථාති‘‘හත්ථපාකසනපඤ්ඤායතී’’තිවචකන.ගච්ඡන්කත්නපිඨිකත්කනව

සඞ්ගහිකත්න.භූමට් ස්සාතිභූමියංඨිත්ස්ස.ආොසට් ස්සාතිආොකසඨිත්ස්ස.
‘‘හත්ථංඅඞ්ග’’න්ති පකදහි අවයවිසම්බන්කධන

ොත්බ්කබන.වුත්ත්නකයකනවාති ‘‘භූමට්ඨස්ස ච සීකසනා’’තිආදියොනා

වුත්ත්නකයකනව.පක්ඛීති සකුකණන. කසන හි පක්ඛයුත්ත්ත්ත්ා පක්ඛීති

වුච්චති. ත්ථීතිකුඤ්ාක න.කසනහිකසනණ්ඩසඞ්ඛාත්හත්ථයුත්ත්ත්ත්ාහත්ථීති

වුච්චති. අද්කධන අට්ඨමං  ත්නමස්සාතිඅද්ධට් මරත්කනන,හත්ථී, 

ත්ස්ස.කත්නාතිහත්ථිනා. 

එකෙන දායකෙන වදතීති සම්බන්කධන.ඔණමතීතිකහට්ඨා

නමති.එත්ත්ාවත්ාති එෙකදසසම්පටිච්ඡනමත්කත්න.ත්කත්නති

සම්පටිච්ඡනකත්න.උග්ඝාකටත්වාතිවිවරිත්වා.ොකානාති බයා ඞ්ගියා. සා හි

ෙචති බන්ධතිවිවිධං  ා ං අස්මින්තිොකචනති වුච්චති, චො ස්ස
ාොක ෙකත් ොකානපි යුත්කත්නකයව. තිංස හත්ථා  ත්නානි

ඉමස්සාතිතිංස ත්කථන,කවණු.ගුළකුම්කභනතිඵාණිකත්න පූරිකත්න

ඝකටන.පටිග්ගහිත්කමවාතිකුම්ක සු හත්ථපාසකත්න බහි ඨිකත්සුපි
අභිහා ෙස්සහත්ථපාකසඨිත්ත්ත්ා පටිග්ගහිත්කමවාති වුත්ත්ං

කහනති.උච්ඡුයන්ත්කදනණිකත්නතිඋච්ඡංපීළනයන්ත්ස්සඅම්බණකත්න. 

බහූ පත්ත්ා ඨපිත්ා කහනන්තීති සම්බන්කධන.යත්ථාති යස්මිං ඨාකන.
ඨිත්ස්ස භික්ඛුකනන හත්ථපාකසති කයනානා.ඨත්වා ඵුසිත්වා ‘‘නිසින්නස්ස
භික්ඛුකනන’’ති පාඨකසකසන කයනකාත්බ්බං. ඨිකත්න වානිසින්කනන වා
නිපන්කනනවාදායකෙනදියොයයතීතිසම්බන්කධන. 

පථවියං ඨිත්ා කහනන්තීති සම්බන්කධන.යංයන්ති යං යං පත්ත්ං.යත්ථ

ෙත්ථචීතිකයසුකෙසුචීතිසම්බන්කධන.ත්න්තිත්ංවචනං. 

ත්ත්ථ ත්ස්මිං ඨාකන ාාකත්නත්ත්ථාාකත්න,අලුත්ත්සමාකසනයං, 

කසනකයවත්ත්ථාාත්කෙන,ත්ස්මිං.හීති සච්චං, යස්මා වා. ත්ත්ථාාත්කෙ න
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රුහතියථා, එවංනරුහතිකයවාතිකයනානා.ථාමමජ්ඣිකමනපුරිකසනසුට්ඨු

හරිත්බ්බන්ති සංහාරියං, ත්ංකයවසං ාරිමංයො ස්ස මො ං ෙත්වා, න

සංහාරිමංඅසං ාරිමං,ත්ස්මිං.කත්පීති කත්අසංහාරිමාපි.හීති සච්චං, යස්මා

වා.ත්ත්ථාාත්ෙසඞ්කඛපූපගාති ත්ත්ථාාත්කෙ සකමනධාකනත්වා කඛපං

පක්කඛපංඋපගත්ා.හීතිසච්චං, යස්මාවා.ඉදඤ්හිවාෙයන්ත් ත්ත්ාපුනප්පුනං

වුත්ත්න්ති දට්ඨබ්බං.ත්ානීතිතින්තිණිොදියොපණ්ණානි.සන්ධාකරතුන්ති සම්මා
ධාක තුං.ඨිකත්නදායකෙනතිසම්බන්කධන. 

ලද්ධස්ස ලද්ධස්ස වත්ථුස්ස සන්නිධිට්ඨානත්ත්ා, පක්ඛිත්ත්ට්ඨානත්ත්ා

වා ථවීයති පසංසීයතීතිථවිො,ත්කත්න.තඤ්ඡිත්වා පටිග්ගක ත්වාති
‘‘පුඤ්ඡිත්වා වාපටිග්ගකහත්වා වා’’ති අනියමවිෙප්පත්කථන වාසද්කදන

අජ්ඣාහරිත්බ්කබන. කත්සුකත්සුවත්ථූසු  ඤ්ාතිලග්ගතීතිරකාන,ත්ං. විනකය

පඤ්ඤත්ත්ංදුක්ෙටංවිනයදුක්ෙටං. ත්ං පනාති භික්ඛං පන.පටිග්ගක ත්වා

කදථාතිමංපටිග්ගහාකපත්වාමමකදථාතිඅධිප්පාකයන. 

ත්කත්නත්කත්නතිත්ස්මාත්ස්මාඨානාඋට්ඨාකපත්වාතිසම්බන්කධන.ත්න්ති

භික්ඛං.ත්ස්සාතිඅනුපසම්පන්නස්ස. 

කසන වත්ත්බ්කබනති කසන දියොයයමාකනන භික්ඛුදායකෙන භික්ඛුනා

වත්ත්බ්කබනති කයනානා.ඉමන්ති ස ාපත්ත්ං.කත්නාති

දියොයයමානභික්ඛුනා.ත්ථාොත්බ්බන්ති යථා දායකෙන භික්ඛුනාවුත්ත්ං, 

ත්ථාොත්බ්බන්ති අත්කථන.උප් වතීති උපරි ගච්ඡති, ප්ලු ගතියන්ති හි

ධාතුපාකඨසු (සද්දනීතිධාතුමාලායං16ළො න්ත්ධාතු)වුත්ත්ං.එත්ථඋඉති

උපසග්ගස්සඅත්ථදස්සනත්ථං ‘‘උපරී’’ති වුත්ත්ං, පො ලො සංකයනකගන

දට්ඨබ්කබන. කපනත්ථකෙසු පන ‘‘උප්පිලවතී’’ති ලිඛන්ති, කසන

අපාකඨන.ෙඤ්ජිෙන්තිබිලඞ්ගං. ත්ඤ්හි කෙන ාකලන අඤ්ජියං අභිබයත්ත්ං

අස්සාති ‘‘ෙඤ්ජිය’’න්තිවුච්චති, ත්කමව ෙඤ්ජිෙං යො ස්ස ෙො ං

ෙත්වා. ත්ං පවාකහත්වා, අපකනත්වාතිඅත්කථන.යත්ථාති යස්මිං ඨාකන.
සුක්ඛකමව  ත්ත්ං ජිත්බ්බට්කඨන

කසවිත්බ්බට්කඨනාතිසුක්ඛභත්ත්ං,ත්ස්මිං.තරකත්නති භික්ඛුස්ස පු කත්න, 

පුබ්කබ වා.ඵුසිත්ානීති බින්දූනි. ත්ානි හි සම්බාධට්ඨාකනසුපි
ඵුසන්තීතිඵුසිත්ානීතිවුච්චන්ති. 

උළුඞ්කෙනති කෙනසියසකුණනාකමන දීඝදණ්ඩකෙන

එකෙන ාානවිකසකසන, කත්න.කථවාතිඵුසිත්ානි.ත්ානිහිසම්බාධට්ඨාකනසුපි

ඵුසිත්ත්ත්ා ථවීයන්ති පසංසීයන්තීති ‘‘කථවා’’ති වුච්චන්ති.චරුකෙනාති

චරීයති  ක්ඛීයතීති චරු, හබයපාකෙන, ත්ං ෙක නතිඅකනනාති චරුෙං, 

ථාලයාදියොෙං ඛුද්දෙ ාානං, කත්න ආකිරියමාකනති

සම්බන්කධන.ොළවණ්ණොකමහි මානීයතීතිමසි. ඛාදතීතිඡාකරනඛො ස්ස
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ඡො ං, දො ස්ස ච  ො ං ෙත්වා, ඛා  කසන, කසනඉමිස්සත්ථීතිඡාරිො.

උප්පතිත්වාතිඋද්ධංගන්ත්වා.හීතිසච්චං, යස්මාවා. 

ඵාක ත්වාති ඡින්දියොත්වා. කදන්ත්ානංඅනුපසම්පන්නානන්ති

සම්බන්කධන.පායාසස්සාති පායාකසන.ත්ථාපීති කත්න මුඛවට්ටියා
ගහණාොක නපි. 

ආකභනගං ෙත්වාති ‘‘පටිග්ගකහස්සාමී’’තිමනසිො ං ෙත්වා.කසනති

නිද්දං ඔක්ෙන්කත්න භික්ඛු.වට්ටතිකයවාති ආක නගස්ස ෙත්ත්ත්ා

වට්ටතිකයව.අනාදරන්ති අනාදක න, ෙ ණත්කථ කචත්ං උපකයනගවචනං, 

අනාද ං හුත්වාතිවා කයනකාත්බ්බං.කෙචීති අ යගිරිවාසිකනන. ොකයන

පටිබද්කධනොයපටිබද්කධන,කත්න පටිබද්කධනොයපටිබද්ධපටිබද්කධන, 

කත්න.වචනමත්ත්කමවාති ‘‘පටිබද්ධපටිබද්ධ’’න්ති එෙං

අතික ෙංපටිබද්ධවචනමත්ත්කමව නානං, අත්ථකත්න පන

ොයපටිබද්ධකමවාති අධිප්පාකයන.යම්පීති යම්පි වත්ථු.ත්ත්රාති

ත්ස්මිංවට්ටකන.ත්න්තිඅනුාානනං. 

කනකයයන අධිප්පායං කනත්වා ඤාකත්න අත්කථන ඉමස්සාතිකනයයත්ථං.

එත්ථාති සුත්කත්, සුත්ත්ස්ස වා.යන්ති වත්ථු පත්තීති

සම්බන්කධන.පරිගළිත්වාති  ස්සිත්වා.සුද්ධායාතිනි ාාය.සාමන්ති

සයං.තඤ්ඡිත්වාවාතිආදීසුත්කයනවාසද්දාඅනියමවිෙප්පත්ථා.පුඤ්ඡිත්ාදීසුහි

එෙස්මිංකිච්කචෙකත් ඉත් කිච්චං ොත්බ්බං නත්ථීති අධිප්පාකයන.කත්නාති

කත්න භික්ඛුනා, ‘‘ආහ ාකපතුම්පී’’තිපකද ොරිත්ෙම්මං. ‘‘ෙස්මා න

වට්ටතී’’තිපුච්ඡා.හීතිවිත්ථාක න.වදන්කත්න ගවත්ාතිසම්බන්කධන.එත්ථාති
සුත්ත්වචකනසු. ‘‘පරිච්චත්ත්ංත්ං භික්ඛකව දායකෙහී’’ති වචකනනාති

කයනානා.අධිප්පාකයනතිනීත්ත්කථන අධිප්පාකයන, නිප්පරියාකයන ඉත්ත්කථන
ඤාත්ත්කථනඅධිප්පාකයනතිවුත්ත්ංකහනති. 

එවංනීත්ත්ථමධිප්පායංදස්කසත්වාකනයයත්ථ, මධිප්පායංදස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘යස්මා චා’’ති ආදියො.ත්න්ති පරිභුඤ්ානංඅනුඤ්ඤාත්න්ති

සම්බන්කධන.දුතියදියොවකසපීතිපිසද්කදන සම්පිණ්ඩනත්කථන, අප දියොවකසපීති

අත්කථන.අධිප්පාකයනති කනයයත්කථන අධිප්පාකයන කනත්වා ඉයයත්කථන
ඤාත්ත්කථනඅධිප්පාකයනතිවුත්ත්ංකහනති. 

භුඤ්ාන්ත්ානංභික්ඛූනන්තිසම්බන්කධන.හීතිවිත්ථාක න.දන්ත්ාතිදසනා.
කත් හිදංසීයන්ති  ක්ඛීයන්ති එකත්හීති ‘‘දන්ත්ා’’ති වුච්චන්ති.

සත්ථංකයවසත්ථෙංඛුද්දෙට්කඨන, කත්න පටිග්ගහිකත්න

සත්ථකෙන.එත්න්ති මලං.ත්න්ති කලනහගන්ධමත්ත්ං.පරි රන්තීති

පටිග්ගකහත්වාහ න්ති.හීතිසච්චං, යස්මාවා.ත්ංසත්ථෙංපරික නගත්ථාය

යස්මා නපරිහ න්ති, ත්ස්මා එකසව නකයනති අත්කථන. උග්ගහිත්පච්චයා, 
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පටුන 

සන්නිධිපච්චයා වා කදනකසනනත්ථීති වුත්ත්ං කහනති.ත්ත්ථාති කත්සු

ත්ක්ෙඛීක සු.නීලිොතිනීලවණ්ණාස්කනහා.ආමෙත්ක්ොදීසූතිඅපක්කෙසු
ත්ක්ෙඛීක සු. 

කිලිට් උදෙන්තිසමලං උදෙං.ත්ස්සාති සාමකණ ස්ස.

පත්ත්ගත්ංඔදනන්ති සම්බන්කධන.අස්සාති සාමකණ ස්ස.උග්ගහිත්කෙනති

අවගහිත්කෙන. ‘‘උඤ්ඤාකත්න’’තිආදීසු (සං. නි. 1.112) වියඋොක න

ඔො විපරීකත්න කහනති, අපටිග්ගකහත්වා ගහිත්ත්ත්ා දුග්ගහිත්කෙනති
වුත්ත්ංකහනති. 

එකත්නාති ඔදකනන.පටිග්ගහිත්කමව ක නතිහත්ථකත්න අමුත්ත්ත්ත්ාති
අධිප්පාකයන. 

තන පටිග්ගක ත්බ්බංසාකපක්කඛ සතීතිඅධිප්පාකයන.එත්කත්නති ඉකත්න

පත්ත්කත්න. සාමකණක න පක්ඛිපතීතිසම්බන්කධන.ත්කත්නති

පත්ත්කත්න.කෙචීතිඅ යගිරිවාසිකනන.ත්න්ති ‘‘පුන
පටිග්ගකහත්බ්බ’’න්තිවදන්ත්ානං කෙසඤ්චි ආචරියානං වචනං

කවදියොත්බ්බන්තිසම්බන්කධන.යන්තිපූව ත්ත්ාදියො. 

අත්ත්කනනවාති සාමකණ ස්ස වා.සාමකණරාති ආමන්ත්නං.ත්ස්සාති

සාමකණ ස්ස.භාාකනතියාගුපචනෙ ාාකන.යාගුකුටන්ති යාගුයා පූරිත්ං

කුටං.ත්න්ති යාගුකුටං. ‘‘භික්ඛුනා පටිග්ගණ්හාකපතු’’න්තිොරිත්ෙම්මං

උපකනත්බ්බං. ගීවං ඨකපත්වා ආවජ්කාතීති සම්බන්කධන.ආවජ්කාතීති
පරිණාකමති. 

පටිග්ග ණූපගං භාරන්ති ථාමමජ්ඣිකමනපුරිකසන සංහාරිමං  ා ං.

බලවත්ා සාමකණක නාති සම්බන්කධන.කත් ඝටංවාති කත්කලන පක්ඛිත්ත්ං

ඝටංවා. ග්කගන්තීතිලම්කබන්ති.අයකමවවාපාකඨන. 

නාගස්ස දන්කත්න වියාතිනාගදන්ත්කෙන,සදියොසත්කථ කෙන. අඞ්කීයකත්

ලක්ඛීයකත් අකනනාතිඅඞ්කුකසන,ගාමත්ථෙම්හි විජ්ඣනෙණ්ඩකෙන.

අඞ්කුකසන වියාතිඅඞ්කුසකෙන,ත්ස්මිං අඞ්කුසකෙ වා ලග්ගිත්ා කහනන්තීති

සම්බන්කධන.ගණ් කත්නති ගණ්හන්ත්ස්ස. මඤ්චස්ස

කහට්ඨාක ට් ාමඤ්කචන,ත්ස්මිං.ත්න්තිකත්ලථාලෙං. 

ආක නහන්කත්හිච ඔක නහන්කත්හි ච නිච්චංකසවීයතීතිනිස්කසණී,ත්ස්සා

මජ්ඣංනිස්කසණිමජ්ඣං,ත්ස්මිං.ෙණ්කණඋට්ඨිත්ංෙණ්ණිෙං,ෙණ්ණමලං, 

ෙණ්ණිෙං විය ෙණ්ණිෙං, යථා හි ෙණ්ණමලංෙණ්ණකත්න උට්ඨහිත්වා

සයං පවත්ත්ති, එවං කත්ලාදියොකත්න උට්ඨහිත්වා සයං පවත්ත්තීතිවුත්ත්ං

කහනති.ඝනචුණ්ණන්ති ෙථිනචුණ්ණං.ත්ංසමුට් ානකමව නාමාති ත්කත්න
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කත්ලාදියොකත්නසමුට්ඨානකමවනාමකහනතීතිඅත්කථන.එත්න්තිෙණ්ණිොදියො.ඉදං
පදංපුබ්බාප ාකපක්ඛං. 

කයනත්කත්නාති ජ්ජුනා.අඤ්කඤනකදතීතිසම්බන්කධන. 

පවිසන්කත් ච නික්ඛමන්කත් ච ව ති ආව ති ඉමායාතිවති,ත්ං.උච්ඡූති

 සාකලන. කසන හි උසති විසංදාකහතීති උච්ඡූති වුච්චති, 

ත්ං.තිම්බරුසෙන්තිතින්දුෙං.ත්ඤ්හි කත්කමතිභුඤ්ාන්ත්ං පුග්ගලං අද්කදති

 කසනාතිතිම්කබන,රුසති ඛුද්දියොත්ං නාකසතීතිරුසකෙන,තිම්කබන ච කසන

රුසකෙන චාති ‘‘තිම්බරුසකෙන’’ති වුච්චති, ත්ං.වතිදණ්ඩකෙසූති වතියා

අත්ථාය නික්ඛණිකත්සු දණ්ඩකෙසු.මයං පනාති සඞ්ගහො ාචරියභූත්ා

බුද්ධකඝනසනාමොමයංපන, අත්ත්ානංසන්ධායබහුවචනවකසනවුත්ත්ං.න

තථුක න පාොකරනතිඅඩ්ඪකත්යයහත්ථපාසානතික්ෙමං සන්ධාය

වුත්ත්ං. ත්ථසත්ම්පීති ත්නසත්ම්පි. 

කසනතිසාමකණක න.භික්ඛුස්සකදතීතිකයනානා.අපකරනතිසාමකණක න. 

ඵලං ඉමිස්සත්ථීතිඵලිනී,ඉනපච්චකයනඉත්ථිලිඞ්ගකානත්කෙන ඊ, ත්ං
සාඛන්ති කයනානා. ඵලිනිසාඛන්ති සමාසකත්නපි පාකඨන

අත්ථි.මච්ඡිෙවාරණත්ථන්ති මධුඵාණිත්ාදීහි මක්ඛනට්ඨාකනනිලීයන්තීති

මක්ඛිො, ත්ාකයවමච්ඡිොඛො ස්ස ඡො ංෙත්වා, ත්ාසං

නිවා ණාය.මූ පටිග්ග කමවාති මූකලපටිග්ගහණකමව, 
පඨමපටිග්ගහකමවාතිවුත්ත්ංකහනති. 

භික්ඛුගච්ඡතීතිසම්බන්කධන.අරිත්කත්නාතිකෙනිපාකත්න.ත්ඤ්හි අ ති

නාවා ගච්ඡති අකනනාතිඅරිත්ත්ං,කත්න.ත්න්ති පටිග්ගහණා හං ණ්ඩං. 

අනුපසම්පන්කනනාතිොරිත්ෙම්මං.ත්ස්මිම්පීති චාටිකුණ්ඩකෙපි.ත්න්ති
අනුපසම්පන්නං. 

පාකථයයත්ණ්ඩුක ති පථස්ස හිකත්ත්ණ්ඩුකල.කත්සන්ති

සාමකණ ානං.ඉත්කරහීති භික්ඛූහි ගහිත්ත්ණ්ඩුකලහි. සබ්කබහි

භික්ඛූහිභුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.එත්ථාති භික්ඛූහි ගහිකත්හිසාමකණ ස්ස

ත්ණ්ඩුකලහි යාගුපචකන න දියොස්සතීති සම්බන්කධන.ොරණන්ති
පරිවත්කත්ත්වාභුත්ත්ස්සචඅපරිවත්කත්ත්වාභුත්ත්ස්සචො ණං. 

 ත්ත්ංපචිතුොකමනසාමකණක නතිකයනානා.භික්ඛුනාආක නකපත්බ්බං, 

අග්ගි න ොත්බ්කබනති සම්බන්කධන.තන පටිග්ග ණකිච්චංනත්ථිමූකල
පටිග්ගහිත්ත්ත්ාතිඅධිප්පාකයන. 

අස්සාතිසාමකණ ස්ස.ත්කත්නතිඅග්ගිාාලනකත්න. 
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ත්ත්කත්උදකෙතිඋදකෙත්ාකප.ත්කත්නතිත්ණ්ඩුලපක්ඛිපනකත්න. 

පිධානන්තිඋක්ඛලිපිධානං.ත්ස්කසවාතිහත්ථකුක්කුච්චෙස්සභික්ඛුකනන

එව.දබ්බිං වාති ෙටච්ඡං වා. කසන හි දරීයති විකලනළීයති ඉමායාතිදබ්බීති
වුච්චති. 

ත්ත්රාති ත්ස්මිං ඨපකන.ත්ස්කසවාති

කලනලභික්ඛුස්කසව.ත්කත්නතිපත්ත්කත්න. පුනත්කත්නති සාඛාදියොකත්න.ත්ත්ථාති
ඵලරුක්කඛ. 

විත්ක්ෙං කසනකධතුන්ති ‘‘මය්හම්පිදස්සතී’’ති විත්ක්ෙං

කසනකධතුං.ත්කත්නතිඅම්බඵලාදියොකත්න. 

පුනත්කත්නතිමාත්ාපිතූනමත්ථාය ගහිත්කත්ලාදියොකත්න.කත්ති

මාත්ාපිත්ක න.ත්කත්නකයවාති කත්හිකයව ත්ණ්ඩුකලහි සම්පාකදත්වාති
සම්බන්කධන. 

එත්ථාති ත්ාපිත්උදකෙ. අමුඤ්චන්කත්කනවහත්කථනාති කයනානා.

අඞ්ගන්තිවිනාසංගච්ඡන්තීතිඅඞ්ගාරා. දරීයන්තිඵලීයන්තීතිදාරූනි. 

වුත්කත්නසාමකණක නතිකයනානා. 

ගවතිපරිභුඤ්ාන්ත්ානං විස්සට්ඨං සද්දංෙක නතීතිගුකළන,ගුළති විසකත්න

ජීවිත්ං  ක්ඛතීති වාගුකළන,ත්ං  ාකාන්කත්න භික්ඛූති සම්බන්කධන.ත්ස්සාති
කලනලසාමකණ ස්ස. 

ධූමස්සත්ථාය වට්ටීයති වට්ටිත්වා ෙරීයතීති ධූමවට්ටි, ත්ං.මුඛීයති

විපරීයතීතිමුඛං. ෙංවුච්චතිසීසං, ත්ංතිට්ඨතිඑත්ථාතිෙණ්ක න. 

භත්තුග්ගාකරනති උද්ධං ගි තිනිග්ගි තීති උග්ගාක න,  ත්ත්කමව

උග්ගාක න  ත්තුග්ගාක න, උග්ගා  ත්ත්න්තිඅත්කථන.දන්ත්න්ත්කරති
දන්ත්විවක . 

උපෙට්ක  ොක ති ආසන්කන මජ්ඣන්හිකෙොකල.ෙක්ඛාකරත්වාති
සඤ්චිත්වා. ත්ස්ස අත්ථං දස්කසතුංවුත්ත්ං ‘‘ද්කව ත්කයන කඛළපිණ්කඩ

පාකත්ත්වා’’ති. ඵළුසඞ්ඛාත්ං සිඞ්ගං විසාණං අස්මිංඅත්ථීතිසිඞ්ගී,කසනකයව

ෙටුෙ කයහිවි මිත්බ්බත්ත්ාසිඞ්ගීකවකරනතිවුච්චති.අඞ්කීයතිරුක්කඛනනවං

උග්ගකත්නතිලක්ඛීයති එකත්හීතිඅඞ්කුරා,සමං කලනකණන උදෙං, සමං වා

උදකෙනකලනණං අස්මින්තිසමුද්කදන,ත්ස්ස උදෙං

අවයවීඅවයව ාකවනාතිසමුද්කදනදෙං,කත්නඅපටිග්ගහිකත්නාතිසම්බන්කධන.

ඵාණති ගුළකත්නථද්ධ ාවං ගච්ඡතීතිඵාණිත්ං. ෙක න හත්කථන

ගහිත්බ්බාතිෙරො,වස්කසනපලං, ෙක න ගණ්හිතුම හාති
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අත්කථන.ෙත්ෙට්ඨිනාති ෙත්ෙනාමෙස්ස එෙස්ස රුක්ඛවිකසසස්ස

අට්ඨිනා.ත්න්ති උදෙං.ෙපිත්කථනති එෙස්සඅම්බිලඵලස්ස රුක්ඛවිකසසස්ස
නාමං. 

බ  න්ති ආවිලං.සන්දියොත්වාති විසන්දියොත්වා.ෙකුධකසනබ්භාදකයනති

ෙකුධරුක්ඛසමීකප ඨිත්ා කසනබ් ාදකයන.රුක්ඛකත්නති

ෙකුධරුක්ඛකත්න.පරිත්ත්න්තිඅප්පෙං. 

පානීයඝකට පක්ඛිත්ත්ානි කහනන්තීති සම්බන්කධන.ත්න්ති වාසමත්ත්ං

උදෙං.ත්ත්කථවාතිඨපිත්පුප්ඵවාසිත්පානීකයකයව. ඨපිත්ං දන්ත්ෙට්ඨන්ති
සම්බන්කධන.අාානන්ත්ස්ස භික්ඛුස්සාති කයනානා. අනාදක  කචත්ං

සාමිවචනං.හීතිසච්චං, යස්මාවා. 

කිංමහාභූත්ං වට්ටති, කිං න වට්ටතීතිකයනානා.යං පනාති මහාභූත්ං

පන.අඞ්ග ග්ගන්ති අඞ්කගසු ලග්ගං, මහාභූත්න්ති සම්බන්කධන.එත්ථාති

කසකද.සුඣාපිත්න්තිඅඞ්ගා සදියොසංෙත්වාසුට්ඨුඣාපිත්ං. 

චත්ත්ාරීති පථවී ඡාරිො ගූථං මුත්ත්න්තිචත්ත්ාරි.ම ාවිෙටානීති
මහන්ත්ානි සප්පදට්ඨක්ඛණසඞ්ඛාකත්විො ොකල ෙත්ත්බ්බානි

ඔසධානි.එත්ථාති ‘‘අසතිෙප්පියො කෙ’’ති වචකන.ොක නදියොස්සං නාමාති

බයාකධනදියොස්ස, පුග්ගකලනදියොස්ස, ොකලනදියොස්ස, සමකයනදියොස්ස, කදකසනදියොස්ස, 

වකසනදියොස්ස, ක සජ්කානදියොස්සසඞ්ඛාකත්සු සත්ත්සු ඔදියොස්කසසු ොකලනදියොස්සං
නාමාතිඅත්කථන.දසමං. 

ක නානවග්කගනචතුත්කථන. 

5. අකච ෙවග්කගන 

1. අකචලෙසික්ඛාපද -අත්ථකයනානා  

269. අකචලෙවග්ගස්ස පඨකම පරිවිසති

එත්ථාතිපරිකවසනන්තිදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පරිකවසනට්ඨාන’’න්ති.

පරිබ්බාාෙපබ්බාසද්දා සමානාති ආහ ‘‘පරිබ්බාාෙසමාපන්කනනති

පබ්බජ්ාං සමාපන්කනන’’ති. තිත්කථන සමං පූ තීතිසමතිත්ථීෙං, නදීආදීසු

උදෙං, සමතිත්ථිෙං වියාතිසමතිත්ථිෙං,පත්ත් ාාකනසු

යාගු ත්ත්ං.කත්සන්ති මාත්ාපිතූනං කදන්ත්ස්සාති සම්බන්කධන.
‘‘දාකපතී’’තිඑත්ථ දාධාතුයා සම්පදානස්ස සුවිාානිත්ත්ත්ා ත්ං අදස්කසත්වා
ොරිත්ෙම්මකමවදස්කසන්කත්නආහ‘‘අනුපසම්පන්කනනා’’ති. 

273. ‘‘සන්තිකෙ’’තිඉමිනා‘‘උපනික්ඛිපිත්වා’’ති එත්ථඋපසද්දස්ස

සමීපත්ථං දස්කසති.කත්සන්තිතිත්ථියානං.ත්ත්ථාති  ාාකන.ඉකත්නති

පත්ත්කත්න.ඉධාති මය්හං  ාාකන.නන්ති

ඛාදනීයක නානීයං.ත්ස්සාතිතිත්ථියස්සාති.පඨමං. 
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2. උකයයනානසික්ඛාපදං 

274. දුතිකයපටික්ෙමනඅසනසාලසද්දානං පරියායත්ත්ා වුත්ත්ං

‘‘අසනසාලායපී’’ති. ත්ත්ස්ස විස්සජ්ානංභත්ත්විස්සග්කගනති

ෙකත් ත්ත්කිච්චන්ති ආහ‘‘භත්ත්කිච්ච’’න්ති.
සම්භූධාතුස්සපපුබ්බඅපධාත්වත්ථත්ත්ාවුත්ත්ං‘‘නපාපුණී’’ති. 

276. වුත්ත්ාවකසසන්ති වුත්කත්හි මාතුගාකමන සද්ධිං

හසිතුොමත්ාදීහිඅවකසසං.ත්ස්මින්ති උකයයනජිත්භික්ඛුම්හි.අත්ථකත්නති

විාහන්ත්විාහිත්භික්ඛූනං අවිනා ාවසඞ්ඛාත්අත්ථකත්න.ඉත්කරනාති

උකයයනාෙභික්ඛුනා.ත්ත්ථාති ‘‘දස්සනූපචා ං වා සවනූපචා ං

වා’’තිවචකන.එත්ථාතිනිද්ධා ණසමුදාකයන, දස්සනූපචා සවනූපචාක සූති

අත්කථන. ‘‘ත්ථාතිඉමිනාද්වාදසහත්ථපමාණං අතිදියොසති.කත්හීති

කුට්ටාදීහි.ත්ස්සාති දස්සනූපචා ාතික්ෙමස්ස.
‘‘වුත්ත්පො මනාචා ’’න්තිඉමිනා‘‘නඅඤ්කඤනකෙනචිපච්චකයන’’තිඑත්ථ

අඤ්ඤසද්දස්ස අපාදානං දස්කසති, ‘‘ො ණ’’න්තිඉමිනා
පච්චයසද්දස්සත්ථං. 

277. ෙලිසද්දස්ස පාපප ාායසඞ්ඛාකත්සු ද්වීසු අත්කථසු
පාපසඞ්ඛාකත්නකෙනකධනති ආහ ‘‘ෙලීති කෙනකධන’’ති. ‘‘ආණ’’න්තිඉමිනා
සාසනසද්දස්සත්ථං දස්කසති.වුත්ත්ඤ්හි ‘‘ආණා ච සාසනං කඤයය’’න්ති.
කෙනධවකසන වදතීති සම්බන්කධන. දස්කසත්වාවදතීති කයනානා. ඉමස්ස

ඨානං නිසජ්ාං ආකලනකිත්ං විකලනකිත්ං පස්සථ ක නති කයනානා.ඉමිනාපීති
අමනාපවචනංවචකනනාපීති.දුතියං. 

3. සක නානසික්ඛාපදං 

279. ත්තිකය ‘‘සයනියඝක ’’ති වත්ත්බ්කබ යො කලනපං ෙත්වා

‘‘සයනිඝක ’’ති වුත්ත්න්ති ආහ‘‘සයනිඝකර’’ති.යකත්නති එත්ථ
කත්නසද්කදනපඨමාදීසු අත්කථසු දියොස්සති. ‘‘යකත්නනිදාන’’න්තිආදීසු (සු. නි.

275) පඨමත්කථ. ‘‘අන්ත් ාකය අකසසකත්න’’තිආදීසු (ධ. ස. අට්ඨ.

ගන්ථා ම් ෙථා 7) දුතියත්කථ. ‘‘අනිච්චකත්න’’තිආදීසු (පට්ඨා. 1.1.409) 

ත්තියත්කථ. ‘‘මාතිකත්නපිතිකත්න’’තිආදීසු (දී. නි. 1.311) පඤ්චමයත්කථ.

‘‘යංප කත්නදානපච්චයා’’තිආදීසු (ාා. 2.22.585) ඡට්ඨයත්කථ. ‘‘පු කත්න

පච්ඡකත්න’’තිආදීසු (පාචි. 576) සත්ත්මයත්කථ. ‘‘පදමකත්න’’තිආදීසු
ො ණත්කථ දියොස්සති. ඉධාපිො ණත්කථකයවාති ආහ ‘‘යස්මා’’ති. යස්මා

ො ණා අයයස්ස භික්ඛා දියොන්නා, ත්ස්මාගච්ඡථ  න්කත් තුම්කහති

අත්කථන.යන්තිභික්ඛං.කවනතිතුම්කහහි.අධිප්පාකයනතිපුරිසස්සඅජ්ඣාසකයන.
‘‘පරියුට්ඨිකත්න’’ති සාමඤ්ඤකත්න වුත්කත්පි
අත්ථපෙ ණාදියොකත්න ාගපරියුට්ඨිකත්නවාධිප්කපකත්නති

ආහ‘‘රාගපරියුට්ඨිකත්න’’ති,  ාකගනපරි විත්වාඋට්ඨිකත්නතිඅත්කථන. 
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280. සකභනානන්තිඑත්ථසොක නසහසද්දොරිකයනචඅොරුො ානං
අසරූපත්ත්ාඅො කත්නඋො ස්සකලනකපනචතීසුපකදසුපච්ඡිමානංද්වින්නං
පදානංතුලයත්ථනිස්සිත්සමාකසන ච පුබ්බපකදන සහ

ක දනිස්සිත්බාහි ත්ථසමාකසන ච කහනති, ඉතිඉමමත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘සහ උක නහි ාකනහී’’ති. අථ වා භුඤ්ජිත්බ්බන්තිකභනානං,සං විජ්ාති

ක නානං අස්මිං කුකලතිසකභනානන්ති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අථ

වා’’තිආදියො.හීති සච්චං.කත්කනවාති කත්කනව

අඤ්ඤමඤ්ඤංභුඤ්ජිත්බ්බත්ත්ා.අස්සාති ‘‘සක නාකන’’තිපදස්ස.ඝකරති
එත්ථ පුබ්කබන සයනිසද්කදන කලනකපනති ආහ ‘‘සයනිඝක ’’ති. ඉමිනා 

‘‘දත්කත්න’’තිආදීසු විය පුබ්බපදකලනපසමාසං දස්කසති.පිට් සඞ්ඝාටස්සාති

එත්ථ පිට්ඨසඞ්ඝාකටන නාම න අඤ්ඤස්ස යස්සෙස්සචි, අථ කඛන

සයනිඝ ගබ් ස්කසවාති ආහ ‘‘ත්ස්ස සයනිඝ ගබ් ස්සා’’ති.යථා වා ත්ථා

වාතිකයනවාකත්නවාආොක න.ෙත්ස්සාතිපිට්ඨිවංසංආක නකපත්වාවා
අනාක නකපත්වාවාෙත්ස්සාති.ත්තියං. 

284. චතුත්ථපඤ්චකමසු යථා ච සක නානසික්ඛාපදං

පඨමපා ාජිෙසමුට්ඨානං, එවකමවත්ානිපීතිකයනානාති.චතුත්ථපඤ්චමානි. 

6. චාරිත්ත්සික්ඛාපදං 

294. ඡට්කඨෙස්මා කත්හි ‘‘කදථාවුකසන  ත්ත්’’න්ති වුත්ත්ං, නනු

භික්ඛූනංඑවංවත්තුංනවට්ටතීතිආහ‘‘එත්ථත්ංකි ා’’තිආදියො.ත්ස්මාතියස්මා

අභිහටංඅකහනසි, ත්ස්මා. 

295. ඉදං පනවචනං ආහාති සම්බන්කධන.පසාදඤ්ඤථත්ත්න්ති

පසාදස්සඅඤ්කඤනාොක න  ාකවන.නන්ති ඛාදනීයං.
‘‘ගකහත්වාආගමංසූ’’තිඉමිනා ‘‘උස්සාරියිත්ථා’’ති එත්ථ උො ස්ස
උග්ගහත්ථත්ඤ්චස ධාතුස්ස ගත්යත්ථත්ඤ්ච අජ්ාත්නිඤුංවි ත්තියා

ත්ථත්ත්ඤ්චදස්කසති, උග්ගකහත්වාසාරිංසුඅගමංසූතිඅත්කථන. 

298. යත්ථාති යස්මිං ඨාකන. ඨිත්ස්ස භික්ඛුකනන චිත්ත්ං

උප්පන්නන්තිකයනානා.ත්කත්නති චිත්තුප්පන්නකත්න.යන්ති

භික්ඛුං.පෙතිවචකනනාතිඋච්චාසද්දමෙත්වා පවත්කත්න

ස ාවවචකනන.අන්කත්නවි ාකරතිවචනස්ස අතිසම්බාධත්ත්ා අයුත්ත් ාවං
මඤ්ඤමාකනනආහ‘‘අපිචඅන්කත්නඋපචා සීමායා’’ති. 

302. ගාමස්සඅන්ත්ක  ආ ාකමන තිට්ඨතීතිඅන්ත්රාරාකමනවිහාක න, ත්ං
ගච්ඡතීතිදස්කසන්කත්නආහ‘‘අන්කත්නගාකම’’තිආදීති.ඡට්ඨං. 

7. මහානාමසික්ඛාපදං 

303. සත්ත්කම ‘‘ ගවකත්න’’තිපදං ‘‘චූළපිතුපුත්කත්න’’තිපකද

සම්බන්කධන, ‘‘මහල්ලෙත්ක න’’තිපකද අපාදානං.චූළපිතුතත්කත්නති
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සුද්කධනදකනන, සක්කෙනදකනන, සුක්කෙනදකනන, කධනකත්නදකනන, 

අමිකත්නදකනනති පඤ්ච ානා  ාත්ක න, අමිත්ා, පාලිත්ාති ද්කව  ගිනිකයන.

කත්සු  ගවා චනන්කදන ච කාට්ඨ ාතුභූත්ස්ස සුද්කධනදනස්ස පුත්ත්ා, 

ආනන්කදන ෙනිට්ඨ ාතුභූත්ස්සඅමිකත්නදනස්ස පුත්කත්න, මහානාකමන ච
අනුරුද්කධනචත්තියස්සසුක්කෙනදනස්සපුත්ත්ා.සක්කෙනදනකධනකත්නදනානං

පුත්ත්ාඅපාෙටා.තිස්සත්කථක නඅමිත්ායනාම ගිනියාපුත්කත්න, පාලිත්ාය
පුත්ත්ධීත් ා අපාෙටා. ත්ස්මා චූළපිතුකනන සුක්කෙනදනස්සපුත්කත්න

චූළපිතුපුත්කත්නති අත්කථන දට්ඨබ්කබන.ද්වීසු ඵක සූති කහට්ඨිකමසු ද්වීසු

ඵකලසු.උස්සන්නසද්කදන බහුපරියාකයනති ආහ ‘‘බහූ’’ති.වාකත්නති
කගනට්ඨකත්න. ත්ඤ්හි ගාකවන කගනච ට්ඨානකත්න පටික්ෙමිත්වානිවාසත්ථාය
වාන්තිගච්ඡන්තිඅස්මින්තිවකානතිවුච්චති. 

306. ත්ස්මිං සමකයති ත්ස්මිං පවා ණසමකය. ‘‘එත්ත්කෙහී’’තිපදස්ස
නාමවකසනවාපරිමාණවකසනවාදුවිධස්සඅත්ථස්සඅධිප්කපත්ත්ත්ාවුත්ත්ං
‘‘නාමවකසනපරිමාණවකසනා’’ති.කත්සුනාමංසන්ධායඑත්ංනාමංඑකත්සං

ක සජ්ාානන්තිඑත්ත්ොනීති වචනත්කථන ොත්බ්කබන, පරිමාණං සන්ධාය

එත්ං පරිමාණංඑකත්සන්තිඑත්ත්ොනීති වචනත්කථන ොත්බ්කබන.
‘‘අඤ්ඤංක සජ්ා’’න්තිඑත්ථඅඤ්ඤසද්දස්සඅපාදානංනාමංවාපරිමාණං

වා කවයයාතිආහ ‘‘සබ්බිනාපවාරිකත්න’’තිආදියො. 

310. කයතිදායො, පවාරිත්ාකහනන්තීතිසම්බන්කධනති.සත්ත්මං. 

8. උයුත්ත්කසනාසික්ඛාපදං 

311. අට්ඨකම ‘‘අභිමුඛ’’න්තිඉමිනා අභිසද්දස්සත්ථං

දස්කසති.‘‘උයයාකත්න’’තිපදස්ස උට්ඨහිත්වා යාකත්නති දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘නග කත්නනිග්ගකත්න’’ති. ‘‘ෙත්උකයයනග’’න්ති ඉමිනා උට්ඨහිත්වා

යුඤ්ාති ගච්ඡතීතිඋයුත්ත්ාති දස්කසති. ධාතූන, මකනෙත්ථත්ත්ා වුත්ත්ං
‘‘ගාමකත්නනික්ඛන්ත්’’න්ති. 

314. ද්වාදසපුරිසා ඉමස්ස හත්ථිකනනතිද්වාදසතරිකසන,ආවුකධන

හත්කථසුඑකත්සන්තිආවුධ ත්ථා. නින්නන්ති නින්නට්ඨානං, 

පස්සකත්නභික්ඛුකනනතිසම්බන්කධනති.අට්ඨමං. 

9. කසනාවාසසික්ඛාපදං 

319. නවකම ‘‘තිට්ඨතු වා’’තිආදියොනා වසනාො ං දස්කසති. වාසද්කදන

‘‘චඞ්ෙමතු වා’’තිඅත්ථංසම්පිණ්කඩති.කිඤ්චි ඉරියාපථන්ති

චතූසුඉරියාපකථසුකිඤ්චි ඉරියාපථං. යථාරුද්ධමාකනසඤ්චාක න ඡිජ්ාති, 

එවංරුද්ධාසංවුත්ාකහනතීතිකයනානා.‘‘රුද්කධන’’තිඉමිනා‘‘පලිබුද්කධන’’ති
එත්ථපරිපුබ්බස්සබුධිධාතුස්සඅධිප්පායත්ථංදස්කසතීති.නවමං. 
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10. උකයයනධිෙසික්ඛාපදං 

322. දසකමයුජ්ඣන්තීති සංපහ න්ති. ‘‘බලස්ස අග්ගං
එත්ථා’’තිඉමිනාභින්නාධිෙ ණබාහි ත්ථසමාසං දස්කසති.

‘‘ාානන්තී’’තිපදං අත්ථසම්පුණ්ණත්ථායපක්ඛිත්ත්ං.අග්ගන්ති කෙනට්ඨාසං.

බලං ගණීයති එත්ථාතිබ ග්ගන්ති වචනත්කථනපි යුජ්ාති. කත්නාහ 

‘‘බලගණනට්ඨාන’’න්ති. ඉදඤ්හි වචනං අම්බකසචනගරුසිනනකයන

වුත්ත්ං. ෙථං? ‘‘බලගණනට්ඨාන’’න්ති වදන්කත්න අට්ඨෙථාචරිකයන
‘‘බලස්සඅග්ගංාානන්තිඑත්ථාතිබලග්ග’’න්තිවචනත්ථස්සපිණ්ඩත්කථන

චඤාපීයති, ‘‘බලංගණීයතිඑත්ථාතිබ ග්ග’’න්තිවචනත්කථනචදස්සීයති.

වියූහීයකත් සම්පිණ්ඩීයකත්බූක න,කසනාය බූකහනකසනාබූක නති අත්ථං
දස්කසති ‘‘කසනාය වියූහ’’න්තිආදියොනා. අණතික  වසද්දං

ෙක නතීතිඅණීෙං,මුද්ධාණොක න, හත්ථීකයව අණීෙං ත්ථාණීෙං. එකසව

නකයනකසකසසුපි.කයනහත්ථීපුබ්කබවුත්කත්න, කත්නහත්ථිනාතිකයනානාති.
දසමං. 

අකචලෙවග්කගනපඤ්චකමන. 

6. සුරාපානවග්කගන 

1. සු ාපානසික්ඛාපද-අත්ථකයනානා 

326. සු ාපානවග්ගස්සපඨකම ද්දාවතිඑත්ථාතිභද්දවතිොතිච,  ද්දා

වති  ද්දවති, සා එත්ථ අත්ථීතිභද්දවතිොති චඅත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘කසන’’තිආදියො.කසනතිගාකමනලභීතිසම්බන්කධන.පථංගච්ඡන්තීතිපථාවිකනනති

ෙකත් අද්ධිොකයවාතිආහ ‘‘අද්ධිො’’ති. අද්ධං ගච්ඡන්තීතිඅද්ධිො. 

‘‘පථිො’’තිපි පාකඨන, අයකමවත්කථන.‘‘කත්ාසා

කත්ා’’න්තිපදානිසම්බන්ධාකපක්ඛානි ච කහනන්ති, පදානං සමානත්ත්ා

සම්බන්කධන චසමාකනනති මඤ්ඤිතුං සක්කුකණයයා ච කහනන්ති, ත්ස්මා
කත්සං සම්බන්ධඤ්ච ත්ස්සඅසමානත්ඤ්ච දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘අත්ත්කනන

කත්ාසා නාගස්ස කත්ා’’න්ති. ‘‘ආනු ාකවනා’’තිඉමිනා පන කත්ාසද්දස්ස

අත්ථං දස්කසති. ෙකපනත්ස්ස පාකදනෙකපනකත්නඋපචාක න, ත්ස්ස

එකසනොකපනකත්න,වණ්කණන.ොකපනකත්න විය වණ්කණන

අස්සාතිොකපනතිොති දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘ෙකපනත්පාදසමවණ්ණ ත්කත්න ාසා’’ති.පසන්නසද්දස්සපසාදසද්ධාදකයන

නිවත්කත්තුං ‘‘සු ාමණ්ඩස්කසත්ං අධිවචන’’න්ති වුත්ත්ං.පඤ්චාභිඤ්ඤස්ස

සකත්නතිපඤ්චාභිඤ්ඤස්සසමානස්සසාගත්ස්සාතිකයනානා. 

328. ‘‘මධුෙපුප්ඵාදීනං  කසන ෙකත්න’’තිඉමිනා පුප්ඵානං  කසන

ෙකත්න ආසකවනතප්ඵාසකවනති වචනත්ථං දස්කසති. එස නකයන
‘‘ඵලාසකවන’’තිආදීසුපි.සු ාකම යානං විකසසං දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘සු ා

නාමා’’තිආදියො.පිට් කිණ්ණපක්ඛිත්ත්ාතිපිට්කඨනචකිණ්කණනචපක්ඛිත්ත්ා

ෙත්ාවාරුණීති සම්බන්කධන.කිණ්ණාති ච සු ාය බීාං. ත්ඤ්හිකි න්ති
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නානාසම් ා ානි මිස්සී වන්ති එත්ථාති කිණ්ණාති වුච්චති.
ත්ස්සාකයවමණ්කඩති කයනානා. සු නාමකෙන එකෙන වනච කෙන

ෙත්ාතිසුරා. මදංාකනතීතිකමරයං. 

329. ක නණකසනවීරෙන්තිඑවංනාමෙං පානං.සුත්ත්න්තිපි

එවකමව.ත්ස්මින්තිසූපසංපාකෙ. කත්ලං පන පචන්තීති සම්බන්කධන. නත්ථි

තිඛිණංමජ්ාංඑත්ථාතිඅතිඛිණමජ්ාං, අතිඛිණමජ්කාත්ස්මිංකයවකත්කලති

අත්කථන.යංපනාති කත්ලං පන. තිඛිණං මජ්ාං ඉමස්ස

කත්ලස්සාතිතිඛිණමජ්ාං. යත්ථාති කත්කල.අරිට්ක නතිඑවංනාමෙං

ක සජ්ාං.ත්න්ති අරිට්ඨං, ‘‘සන්ධායා’’තිපකදඅවුත්ත්ෙම්මං.එත්න්ති

‘‘අමජ්ාංඅරිට්ඨ’’න්තිවචනං, ‘‘වුත්ත්’’න්තිපකදවුත්ත්ෙම්මන්ති.පඨමං. 

2. අඞ්ගුලිපකත්නදෙසික්ඛාපදං 

330. දුතිකයඅඞ්ගුලීහි පතුජ්ානං අඞ්ගුලිපකත්නකදන, 

කසනකයවඅඞ්ගුලිපකත්නදකෙනති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘අඞ්ගුලීහී’’තිආදියො.උත්ත්න්කත්නතිඅවත්පන්කත්න. අවත්පන්කත්නති චඅත්ථකත්න
කිලමන්කත්නකයවාති ආහ ‘‘කිලමන්කත්න’’ති. කිලමන්කත්න හුත්වාති
කයනානා.අස්සාසගහකණන පස්සාකසනපි ගකහත්බ්කබනති ආහ

‘‘අස්සාසපස්සාසසඤ්චාක න’’ති.ත්ම්පීතිභික්ඛුනිම්පීති.දුතියං. 

3. හසධම්මසික්ඛාපදං 

335. ත්තිකයපොක න ෙරීයති ඨපීයතීතිපෙත්ංපඤ්ඤත්ත්න්ති

දස්කසන්කත්නආහ ‘‘යං ගවත්ා’’තිආදියො.යන්තිසික්ඛාපදං. 

336. හසසඞ්ඛාකත්නධම්කමන ස ාකවන සධම්කමනති වුත්කත් අත්ථකත්න

කීළිොකයවාතිආහ ‘‘කීළිොවුච්චතී’’ති. 

337. කගනප්ඵොනන්ති ච ණගණ්ඨිොනං. කත් හි පාකද පාදං

ඨපනොකලඅඤ්ඤමඤ්ඤූපරි ඨපනකත්න කගනපීයන්තීති කගනප්ඵා, කත් එව
කගනප්ඵොති වුච්චන්ති. පාදස්සහි උපරි පාදං ඨපනොකල එෙස්ස උපරි
එකෙනනඨකපත්බ්කබන.කත්නාහ ගවා ‘‘පාකදපාදංඅච්චාධායා’’ති (දී.නි.

2.196; ම. නි. 1.423; අ. නි. 3.16). ඔට්ඨකාන

දුතිකයන.ඔකරන න්ත්ස්සභික්ඛුකනනතිසම්බන්කධන. 

338. ඵියාරිත්ත්ාදීහීති ආදියොසද්කදන ලඞ්ො ාදකයන සඞ්ගණ්හාති.

කෙචිවදන්තීති සම්බන්කධන.පත්නුප්පත්නවාකරසූති

පත්නවා උප්පත්නවාක සු.ත්ත්ථාති ත්ස්සං ඛිත්ත්ෙථලායං.හීති සච්චං, 

යස්මා වා. ඨකපත්වාකීළන්ත්ස්සාති සම්බන්කධන.ලිඛිතුං

වට්ටතිකීළාධිප්පායස්ස වි හිත්ත්ත්ාති අධිප්පාකයන. කීළාධිප්පාකයන

අත්ථකානත්ෙං අක්ඛ ංලිඛන්ත්ස්සාපි ආපත්තිකයවාති වදන්ති.එත්ථාති
ඉමස්මිංසික්ඛාපකදති.ත්තියං. 
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4. අනාදරියසික්ඛාපදං 

342. චතුත්කථධම්කමනනාම ත්න්තිකයවාති ආහ ‘‘ත්න්තී’’ති.පකවණීති
ත්ස්කසව කවවචනං. ‘‘ත්ං වා න සික්ඛිතුොකමන’’ති එත්ථත්ංසද්දස්ස
අත්ථමාවිොතුං වුත්ත්ං ‘‘කයන පඤ්ඤත්කත්නා’’ති. විනකය
අපඤ්ඤත්ත්ංසන්ධාය වුත්ත්ං ‘‘අපඤ්ඤත්කත්නා’’ති ආහ ‘‘සුත්කත් වා
අභිධම්කමවාආගකත්නා’’ති. 

344. පකවණියාති උපාලිආදියොොය ආචරියප ම්ප සඞ්ඛාත්ාය
ත්න්තියා.කුරුන්දියොයං වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන. මහාපච්චරියං වුත්ත්න්ති

සම්බන්කධන.ත්ං සබ්බන්ති කුරුන්දියොවාදමහාපච්චරිවාදසඞ්ඛාත්ං සබ්බං ත්ං

වචනං.පකවණියා ආගකත්ති පකවණියා ආගත්සඞ්ඛාකත්
මහාඅට්ඨෙථාවාකදති.චතුත්ථං. 

345. පඤ්චකමමනුස්සවිග්ගක තිමනුස්සවිග්ගහපා ාජිකෙති.පඤ්චමං. 

6. කානතිසික්ඛාපදං 

350. ඡට්කඨානපදස්ස නාමත්ත්ා බහුවචනවකසන ‘‘ ග්කගසූ’’ති
පාළියං වුත්ත්ං. සුසුමා සණ්ඨාකනනපබ්බත්සඞ්ඛාකත්න ගිරි

එත්ථාතිසුසුමාරගිරි,එත්ස්සවාමාපිත්ොකලසුසුමාක නගි තිසද්දංනිග්ගි ති

එත්ථාතිසුසුමාරගිරීති අත්ථමනකපක්ඛිත්වා වුත්ත්ං ‘‘නග ස්ස

නාම’’න්ති.ත්ං පනාති වනං පන. ‘‘මිගාන’’න්තිආදියොනා මිගානං අ කයන

දීයතිඑත්ථාතිමිගදාකයනතිඅත්ථංදස්කසති. 

352. ‘‘කානතිකෙ’’තිපදස්ස කානතිස්ස අග්ගිස්ස

ෙ ණංකානතිෙන්තිදස්කසතුංවුත්ත්ං‘‘කානතිෙ කණ’’ති. 

354. ‘‘සමාදහිතුොමත්ායා’’තිපදං‘‘අ ණිසණ්ඨාපනකත්න’’තිපකද

කහතු.ාා ාතිසිඛා.සාහිාලතිදියොබ්බතීතිාාලාතිවුච්චති. 

පති ාත්ංඋක්ඛිපතීතිඑත්ථ ‘‘පතිත්ාලාත්’’න්තිවත්ත්බ්කබත්ො කලනපං
ෙත්වා සන්ධිවකසන පතිලාත්න්ති වුත්ත්න්තිආහ ‘‘අලාත්ං පතිත්ං

උක්ඛිපතී’’ති.අ ාත්න්ති උම්මුක්ෙං.ත්ඤ්හි ආදියොත්ත්ං හුත්වා අතිඋණ්හත්ත්ා

න ලාත්බ්බං න ගණ්හිත්බ්බන්ති අලාත්න්තිවුච්චති.අවිජ්ඣාත්න්ති
ඣායනකත්නඩය්හනකත්නඅවිගත්ංඅලාත්න්තිසම්බන්කධන.ඣායනංඩය්හනං

ඣාත්ං, විගත්ංඣාත්ංඉමස්සාලාත්ස්සාතිවිජ්ඣාත්ං. 

356. පදීපාදීනීතිපදීපකානතිොදීනි.ත්ත්ථාති ත්ාසු
දුට්ඨවාළමිගඅමනුස්සසඞ්ඛාත්ාසු ආපදාසුනිමිත්ත්භූත්ාසු. නිමිත්ත්ත්කථ
කචත්ංභුම්මවචනන්ති.ඡට්ඨං. 



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා පාචිත්තියෙණ්ඩං 

80 

පටුන 

7. නහානසික්ඛාපදං 

366. සත්ත්කමපා ං ගච්ඡන්කත්න න කෙවලං සඋදොය නදියොයා එව

න්හායිතුං වට්ටති, සුක්ඛාය නදියොයාපිවට්ටතීති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘සුක්ඛායා’’තිආදියො.උක්කිරිත්වාති වියූහිත්වා. ආවාටාකයව

ඛුද්දෙට්කඨනආවාටො,කත්සූති.සත්ත්මං. 

8. දුබ්බණ්ණෙ ණසික්ඛාපදං 

368. අට්ඨකමඅලභීති කභනති වචනත්කථ අපච්චයං ෙත්වා
ණපච්චයස්සස්වත්ථ ාවං දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘ලක නකයව ලාක න’’ති.
අපච්චයමෙත්වා පෙතියාණපච්චකයනපි යුත්කත්නකයවාති දට්ඨබ්බං.
සද්දන්ත්ක නපිඅත්ථන්ත් ා ාවාසමාකසනකහනතීතිආහ‘‘නවචීව ලාක නාති

වත්ත්බ්කබ’’ති.අනුනාසිෙක නපන්ති ‘‘නව’’න්ති එත්ථ නිග්ගහීත්ස්ස

විනාසං.නිග්ගහීත්ඤ්හිනාසංඅනුගත්ත්ත්ා‘‘අනුනාසිෙ’’න්තිවුච්චති, ත්ස්ස

අදස්සන, මෙත්වාති අත්කථන.මජ්කඣ ඨිත්පදද්වකයති ‘‘නව’’න්ති ච
‘‘චීව ලාක නා’’ති චද්වින්නං පදානමන්ත්ක  ‘‘ඨිකත් පනා’’ති ච

‘‘භික්ඛුනා’’ති ච පදද්වකය. නිද්ධා කණකචත්ං භුම්මවචනං.නිපාකත්නති

නිපාත්මත්ත්ං. අලභීති කභනති වචනත්ථස්ස අභිකධයයත්ථං දස්කසතුං
‘‘භික්ඛුනා’’තිවුත්ත්න්තිආහ‘‘භික්ඛුනා’’තිආදියො.පද ාාකනපනවුත්ත්න්ති

සම්බන්කධන.යන්තියංචීව ං. ‘‘චීව ’’න්තිඑත්ථචීව සරූපං දස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘යං නිවාකසතුං වා’’තිආදියො.චම්මොරනී න්ති චම්මො ානංතිඵකල
පක්ඛිත්ත්ස්ස අයගූථස්ස නීලං. මහාපච්චරියංවුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.

දුබ්බණ්කණන ෙරීයති අකනනාතිදුබ්බණ්ණෙරණං,ෙප්පබින්දුන්ති ආහ
‘‘ෙප්පබින්දුංසන්ධායා’’ති. ආදියොයන්කත්න භික්ඛුනා ආදාත්බ්බන්ති

සම්බන්කධන.කෙනකණසූති අන්කත්සු. වාසද්කදන

අනියමවිෙප්පත්කථන.අක්ඛිමණ්ඩ මත්ත්ං වාති අක්ඛිමණ්ඩලස්ස පමාණං

වාෙප්පබින්දූති සම්බන්කධන.පට්කට වාති අනුවාත්පට්කටවා.ගණ්ඨියං වාති

ගණ්ඨිෙපට්කට වා.පාළිෙප්කපනති ද්කව වා තිස්කසන වා ත්කත්න අධිො වා

බින්දුආවලීෙත්වා ෙකත්න ෙප්කපන.ෙණ්ණිෙෙප්කපනති ෙණ්ණිෙං
වියබින්දුකගනච්ඡෙංෙත්වාෙකත්නෙප්කපන.ආදියොසද්කදනඅග්ඝියෙප්පාදකයන

සඞ්ගණ්හාති.සබ්බත්ථාති සබ්බාසු අට්ඨෙථාසු. එකෙනපි බින්දු

වට්කටනකයවවට්ටතීතිආහ‘‘එෙංවට්ටබින්දු’’න්ති. 

371. අග්ගළාදීනීති ආදියොසද්කදන අනුවාත්පරි ණ්කඩ
සඞ්ගණ්හාතීති.අට්ඨමං. 

9. විෙප්පනසික්ඛාපදං 

374. නවකමත්ස්සාති එත්ථ ත්සද්දස්ස විසකයන චීව සාමිකෙනකයවාති

ආහ ‘‘චීව සාමිෙස්සා’’ති. දුතියස්සත්සද්දස්සවිසකයනවිනයධක නකයවාති

ආහ ‘‘කයනා’’තිආදියො. ‘‘අවිස්සාසන්කත්න’’තිපදස්ස කිරියාවිකසසන ාවං

දස්කසතුංවුත්ත්ං ‘‘අවිස්සාකසනා’’ති.කත්නාතිවිනයධක නාති.නවමං. 
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10. චීව ාපනිධානසික්ඛාපදං 

377. දසකම ‘‘අපකනත්වා’’තිඉමිනා අපඉත්ූපසග්ගස්ස අත්ථං

දස්කසති.නිකධන්තීති නිගූහිත්වා ඨකපන්ති. සාධිප්පාකයනති හසං, 
හසනත්ථාය වා අධිප්පාකයන. පරික්ඛා ස්සසරූපං දස්කසතුං වුත්ත්ං
‘‘පත්ත්ත්ථවිොදියො’’න්ති. පත්ත්ස්ස පාළියමාගත්ත්ත්ාපත්ත්ස්ස ථවිොති

අත්කථනකයව ගකහත්බ්කබන, න පත්කත්න ච ථවිො චාති.
‘‘සමකණනනාමා’’තිපදං‘‘ විතු’’න්තිපකද ාවෙත්ත්ාති.දසමං. 

සු ාපානවග්කගනඡට්කඨන. 

7. සප්පාණෙවග්කගන 

1. සඤ්චිච්චපාණසික්ඛාපද -අත්ථකයනානා  

382. සප්පාණෙවග්ගස්සපඨකමඋසුංඅසතිඛිපතිඅකනනාතිඉස්සාකසනති

ෙකත් ධනුකයව මුඛයකත්න ඉස්සාකසන නාම, ධනුග්ගහා- චරිකයනපන

උපචාක න. උසුං අසති ඛිපතීතිඉස්සාකසනති ෙකත් ධනුග්ගහාචරිකයන

ඉස්සාකසනනාම, ඉධපනඋපචා ත්කථනවාෙත්තුත්කථනවාගකහත්බ්කබනති
ආහ‘‘ධනුග්ගහාචරිකයනකහනතී’’ති.පබ්බජිත්ොකලඉස්සාසස්සඅයුත්ත්ත්ත්ා

වුත්ත්ං ‘‘ගිහිොකල’’ති.කවනකරනපිත්ාති එත්ථ වි අව පුබ්බස්ස රුහධාතුස්ස
අධිප්පායත්ථංදස්කසතුංවුත්ත්ං‘‘විකයනජිත්ා’’ති. 

යස්මා ගච්ඡතීති සම්බන්කධන.එත්න්ති ‘‘ජීවිත්ා කවනක නපිත්ා’’තිවචනං.

ෙස්මා කවනහා මත්ත්කමව කහනති, නනු යකත්න කුකත්නචි යස්මිංකිස්මිංචි
විකයනජිකත් ද්කව වත්ථූනි විය විසුං තිට්ඨන්ති පාණකත්න ජීවිකත්

විකයනජිකත්පාණජීවිත්ාපීති ආහ ‘‘න කහත්ථා’’තිආදියො.හීති සච්චං.එත්ථාති
‘‘ජීවිත්ා කවනක නපිත්ා’’තිවචකන දස්කසතුන්ති සම්බන්කධන. කිඤ්චි
ජීවිත්ංනාමාති කයනානා. අයං පකනත්ථ අත්ථසම්බන්කධන – සීසාලඞ්ොක 

සීසකත්න විකයනජිකත් සීසංඅලඞ්ො කත්න විසුං තිට්ඨති යථා, එවං ජීවිකත්

පාණකත්නවිකයනජිකත්ජීවිත්ංපාණකත්නවිසුංනතිට්ඨතිනාමාති.අඤ්ඤදත්ථූති
එෙංකසන. ‘‘පාණ’’න්තිසාමඤ්ඤකත්න වුත්කත්නපි මනුස්සපාණස්ස
පා ාජිෙට්ඨාකන ගහිත්ත්ත්ා ඉධ පාරිකසසඤාකයනති ච්ඡානපාකණනව

ගකහත්බ්කබනති ආහ ‘‘ති ච්ඡානගකත්නකයව පාකණන’’ති.ත්න්ති පාණං.
මහන්කත්පනපාකණතිසම්බන්කධන. 

385. කසනකධන්කත්නඅපකනතීති කයනානා.මඞ්ගුක නති මනුස්ස ත්ත්කපන
එකෙනකිමිවිකසකසන.කසනහි ත්ත්පිවනත්ථායමඞ්ගතිඉකත්නචිකත්නචඉමං

චිමඤ්ච ඨානං ගච්ඡතීති ‘‘මඞ්ගුකලන’’ති වුච්චති. පදක්ඛ ානඤ්හි

අවිපරිත්ත්ථං, කසනතූනඤ්චසජ්ඣාකයනපකදසල නත්ථං ෙත්ථචි ඨාකන
වචනත්කථන වුත්කත්නති දට්ඨබ්බං. ත්ස්ස

බීාකමවඛුද්දෙට්කඨනමඞ්ගු බීාෙං,ත්ස්මිං.ත්න්ති මඞ්ගුලබීාෙං.
භින්දන්කත්නහුත්වාතිකයනානාති.පඨමං. 
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2. සප්පාණෙසික්ඛාපදං 

387. දුතිකයසහපාකණහීතිසප්පාණෙංඋදෙන්තිදස්කසන්කත්නආහ‘‘කය

පාණො’’තිආදියො.හීතිසච්චං.පත්ත්පූ ම්පිඋදෙන්තිසම්බන්කධන. ත්ාදියොකසනාති

සප්පාණකෙන. කධනවකත්නපි පාචිත්තියන්ති කයනානා.උදෙකසනණ්ඩින්ති

සිලාමයං උදෙකසනණ්ඩිං.කපනක්ඛරණින්ති සිලාමයං කපනක්ඛ ණිං.

උට්ඨාපයකත්නපි පාචිත්තියන්තිසම්බන්කධන.ත්කත්නති

කසනණ්ඩිකපනක්ඛ ණීහි.උදෙස්සාති උදකෙන, පූක  ඝකට ආසිඤ්චිත්වාති

සම්බන්කධන.ත්ත්ථාති උදකෙ.උදකෙති

උදෙසණ්ඨානෙපකදකසආසිඤ්චිත්උදකෙ.පතිස්සතීති
කසනණ්ඩිකපනක්ඛ ණීහිගහිත්උදෙංපතිස්සතීති.දුතියං. 

3. උක්කෙනටනසික්ඛාපදං 

392. ත්තිකය ‘‘උච්චාකලන්තී’’තිඉමිනා උක්කෙනකටන්තීති එත්ථ

උපුබ්බස්සකුටධාතුස්සඋච්චාලනත්ථංදස්කසතිධාතූන, මකනෙත්ථත්ත්ා.යං

යංපතිට්ඨිත්ංයථාපතිට්ඨිත්ං,ත්ස්ස ාකවනයථාපතිට්ඨිත්භාකවන,කත්න. 

393. කයන ධම්කමනති කයන සමථධම්කමන.ධම්කමනාතිඑත්ථ එනසද්කදන
‘‘යථාධම්ම’’න්ති එත්ථ අංඉතිොරියස්ස ොරිං දස්කසති. ඉමිනා 

‘‘යථාධම්ම’’න්ති පදස්ස ‘‘නිහත්ාධිෙ ණ’’න්ති එත්ථ
නිහත්සද්කදනසම්බන්ධිත්බ්බ ාවං දස්කසති. ‘‘සත්ථා ා’’තිපදං ‘‘වුත්ත්ං’’

ඉතිපකද ෙත්ත්ා.නත්ථි හත්ං හනනං ඉමස්සාතිනි ත්න්ති වුත්කත්
අත්ථකත්නවූපසමනකමවාතිආහ‘‘වූපසමිත්’’න්ති. 

395. යං වා ත්ංවා ෙම්මං ධම්මෙම්මං නාම න කහනති, අථ කඛන
අධිෙ ණවූපසමෙම්මකමව ධම්මෙම්මං නාමාතිදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කයන

ෙම්කමනා’’තිආදියො.අයම්පීති අයම්පිභික්ඛු.කසසපදානිපීති ‘‘ධම්මෙම්කම

කවමතිකෙන’’තිආදීනිකසසපදානිපි.එත්ථාති ඉමස්මිං සික්ඛාපකද. විත්ථාක න

පනවුත්කත්නති සම්බන්කධන.ත්ත්කථවාති පරිවාක  එව.ඉධාති ඉමස්මිං

සික්ඛාපකද, වි ඞ්කගවාති.ත්තියං. 

4. දුට්ඨුල්ලසික්ඛාපදං 

399. චතුත්කථඅත්ථුද්ධාරවකසන

දස්සිත්ානිදුට්ඨුල්ලසද්දත්ථ ාකවනසදියොසත්ත්ාති අධිප්පාකයන.‘‘ධුර’’න්තිඑත්ථ
ලක්ඛණවන්ත්ත්ත්ා භුම්මත්කථ උපකයනගවචනන්ති ආහ ‘‘ධුක ’’ති.ධුක 
නික්ඛිත්ත්මත්කත්සතීතිකයනානා. 

එවංධුරං නික්ඛිපිත්වාති ‘‘අඤ්ඤස්ස නාක නකචස්සාමී’’ති එවං

ධු ංනික්ඛිපිත්වා.අඤ්ඤස්සාති වත්ථු, පුග්ගලකත්න

අඤ්ඤස්සදුතියස්ස.කසනපීතිදුතිකයනපි.අඤ්ඤස්සාතිත්තියස්ස.යාවකෙනටින

ඡිජ්ාති, ත්ාව ආපජ්ාතිකයවාතිකයනානා.ත්ස්කසවාති ආපත්තිං
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පටුන 

ආපන්නපුග්ගලස්ස.වත්ථුතග්ගක නකයවාති ආපත්තිං

ආපන්නපුග්ගකලනකයව.අයන්ති පඨමභික්ඛු.අඤ්ඤස්සාතිදුතියස්ස.කසනති

දුතිකයන ආක නකචතීති සම්බන්කධන.කයනාති පඨමභික්ඛුනා.අස්සාති

දුතියස්ස.ත්ස්කසවාති පඨමභික්ඛුස්කසව. වත්ථුපුග්ගලං උපනිධාය 

‘‘ත්තිකයනපුග්ගකලනදුතියස්සා’’තිවුත්ත්ං. 

400. පඤ්චාපත්තික්ඛන්කධති ථුල්ලච්චයාදියොකෙ

පඤ්චආපත්තික්ඛන්කධ.අජ්ඣාචාකරන නාමාති අධි විත්වාවීතික්ෙමිත්වා
ආචරිත්බ්බත්ත්ාඅජ්ඣාචාක නනාමාති.චතුත්ථං. 

5. ඌනවීසතිවස්සසික්ඛාපදං 

402. පඤ්චකමඅඞ්ගුලිකයනති ෙ සාඛාකයන. ත්ා හි අඞ්ගන්ති හත්ථකත්න
පඤ්චධාභිජ්ජිත්වා උග්ගච්ඡන්තීති අඞ්ගුලිකයනති වුච්චන්ති. ලිඛන්ත්ස්ස

උපාලිස්සාතිසම්බන්කධන.කත්නාති බහුචින්කත්ත්බ්බො කණන.අස්සාති

උපාලිස්ස.උකරනතිහදයං. ත්ඤ්හිඋසති චිත්ත්ත්ාකපන දහති එත්ථාතිඋක නති

වුච්චති.රූපසුත්ත්න්ති කහ ඤ්ඤිොනං රූපසුත්ත්ං, යථා

හත්ථාචරියානංහත්ථිසුත්ත්න්ති.අක්ඛීනීති චක්ඛූනි. ත්ානි හිඅක්ඛන්ති

විසකයසු බයාපී වන්ති, රූපං වා පස්සති ඉකමහීති අක්ඛීනීතිවුච්චන්ති.
මෙකසන සූචිමුඛානං ගහිත්ත්ත්ා ඩංකසන පිඞ්ගලමක්ඛිොකයනව

ගකහත්බ්බාති ආහ‘‘ඩංසාති පිඞ්ග මක්ඛිොකයන’’ති. පිඞ්ගලමක්ඛිොකයන

හිඩංසනට්කඨන ඛාදනට්කඨනඩංසාති වුච්චන්ති. දුක්ෙක න

ඛකමනඑත්ාසන්තිදුක්ඛාතිදස්කසන්කත්නආහ‘‘දුක්ඛමාන’’න්ති.කවදනානන්ති
සම්බන්කධන. අසාත්ස්ස ො ණං දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘අමධු ාන’’න්ති.

ඉමිනාඅමධු ත්ත්ා න සාදියොත්බ්බාතිඅසාත්ාති අත්ථං
දස්කසති.පාණසද්දජීවිත්සද්දානං පරියාය ාවං දස්කසතුං වුත්ත්ං

‘‘ජීවිත්හ ාන’’න්ති. පාණංහ න්ති අපකනන්තීතිපාණ රා,ත්ාසං
කවදනානන්තිසම්බන්කධන. 

404. විාායනොලකත්නපට්ඨායපරිපුණ්ණවීසතිවස්කසනනගකහත්බ්කබන, 
ගබ් ගහණොලකත්නපන පට්ඨායාති දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘පටිසන්ධිග්ගහණකත්නපට්ඨායා’’ති.ගබ්ක සයිත්ොකලනසද්ධිංවීසතිමං

වස්සංපරිපුණ්ණමස්සාතිගබ්භවීකසනපුග්ගකලන.හීති සච්චං.යථා ාති

කයනාොක නසඞ්ඛයංගච්ඡති, කත්නාොක න ගවාආහාතිකයනානා.අථ
වායථාකිංවචනං ගවාආහාතිකයනානා. 

ගබ් වීකසන හුත්වා උපසම්පන්කනනති සම්බන්කධන.අම්හීති අස්මි.

නුසද්කදන පරිවිත්ක්ෙත්කථ නිපාකත්න.යන්ති යාදියොසං පඨමං චිත්ත්න්ති
සම්බන්කධන. ඉමිනාපටිසන්ධිචිත්ත්ං දස්කසති. ‘‘පඨමං විඤ්ඤාණ’’න්ති

ත්ස්කසව කවවචනං.ත්න්ති පඨමං චිත්ත්ං පඨමං විඤ්ඤාණං.අස්සාති

සත්ත්ස්ස.සාවාාතීතිසාඑවපටිසන්ධි, ගබ්ක නනාමකහනතීතිසම්බන්කධන. 



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා පාචිත්තියෙණ්ඩං 

84 

පටුන 

ත්ත්ථාති පාළියං, විනිච්ඡකයන එවංකවදියොත්බ්කබනති කයනානා.කයනති

පුග්ගකලන.ම ාපවාරණායාති අස්සයුාපුණ්ණමියං. සා හි

පූජිත්පවා ණත්ත්ාමහාපවා ණාති වුච්චති.ත්කත්නති පවා ණාය

ාාත්ොලකත්න.ත්න්ති මහාපවා ණං.පාටිපකද චාති එත්ථචසද්කදන

අනියමවිෙප්පත්කථන, පවා ණදියොවසපාටිපදදියොවකසසු අඤ්ඤත් ස්මිං

දියොවකසඋපසම්පාකදත්බ්කබනති අත්කථන. ායනවඩ්ඪනන්ති
කුච්ඡිම්හිවසිත්මාකසසු අධිකෙසු හායනඤ්ච ඌකනසු වඩ්ඪුනඤ්ච
කවදියොත්බ්බං. 

කපන ාණෙත්කථ ා පන උපසම්පාකදන්තීති

සම්බන්කධන.එකූනවීසතිවස්සන්ති අනන්ත්ක  වුත්ත්ං

එකූනවීසතිවස්සං.නික්ඛමනීකයනති සාවණමාකසන. කසන හි අන්කත්නවීථිකත්න
බාහි වීථිං නික්ඛමතිසූරිකයන අස්මින්ති ‘‘නික්ඛමනීකයන’’ති

වුච්චති.පාටිපදදියොවකසති පච්ඡිමිොය

වස්සූපගමනදියොවකස.ත්ංඋපසම්පාදනං.ෙස්මාති පුච්ඡා. එත්ථඨත්වා

පරිහාක නවුච්චකත්මයාති කයනානා.වීසතියා වස්කසසූති
උපසම්පන්නපුග්ගලස්ස වීසතියා වස්කසසු.තිංස ත්තිදියොවස්ස එෙමාසත්ත්ා

‘‘චත්ත්ාක නමාසා පරිහායන්තී’’තිවුත්ත්ං.උක්ෙඩ්ඪන්තීති එෙස්ස

අධිෙමාසස්ස නාසනත්ථායවස්සං උපරි ෙඩ්ඪන්ති.ත්කත්නති ඡමාසකත්න

අපකනත්වාතිසම්බන්කධන.එත්ථාති ‘‘එකූනවීසතිවස්ස’’න්තිආදියොවචකන.පන-

සද්කදන හිසද්දත්කථන, සච්චන්ති අත්කථන.කයනති පුග්ගකලන.ත්ස්මාති

යස්මාගබ් මාසානම්පිගණනූපගත්ත්ාගකහත්වාඋපසම්පාකදන්ති, ත්ස්මාඡ
මාකස වසිත්වාතිසම්බන්කධන. අට්ඨ මාකස වසිත්වා ාාකත්නපි න

ජීවතීතිසුත්ත්න්ත්අට් ෙථාසු (දී.නි. අට්ඨ. 2.24-25; ම.නි. අට්ඨ. 3.205) 
වුත්ත්ං. 

406. දසවස්සච්චකයනාති උපසම්පදකත්න

දසවස්සාතික්ෙකමන.උපසම්පාකදතීති උපජ්ඣාකයන වාෙම්මවාචාචරිකයනවා

හුත්වා උපසම්පාකදති.ත්න්ති උපජ්ඣාචරියභූත්ංඅනුපසම්පන්නපුග්ගලං.
ෙම්මවාචාචරිකයනහුත්වාඋපසම්පාකදන්කත්නත්ංමුඤ්චිත්වාසකචඅඤ්කඤනපි

ෙම්මවාචාචරිකයනඅත්ථි, සූපසම්පන්කනන.කසනවසකචෙම්මවාචංසාකවති, 
නුපසම්පන්කනන. ඤත්වා පන පුන අනුපසම්පාකදන්කත් සග්ගන්ත් ාකයනපි
මග්ගන්ත් ාකයනපිකහනතිකයවාතිදට්ඨබ්බන්ති.පඤ්චමං. 

6. කථයයසත්ථසික්ඛාපදං 

407. ඡට්කඨ ‘‘පටියාකලනෙ’’න්ති එත්ථ ආකලනෙසද්කදන සූරිකයන
වුත්කත්න උපචාක න. සූරිකයන හිපු ත්ථිමදියොසකත්න උග්ගන්ත්වා පච්ඡිමදියොසං

ගකත්න, ත්ස්මා සූරියසඞ්ඛාත්ස්ස ආකලනෙස්සපටිමුඛං‘‘පටියාක නෙ’’න්ති
වුත්කත් පච්ඡිමදියොසාකයවගකහත්බ්බාති ආහ ‘‘පච්ඡිමං දියොසන්ති

අත්කථන’’ති.ෙම්මිොතිෙම්කමයුත්ත්ාපයුත්ත්ා. 
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409. රාාානන්ති එත්ථ  ඤ්කඤන සන්ත්ෙං ‘‘ ාාා’’ති වුච්චති

උපචාක න, අථවා  ඤ්කඤන එකසන ‘‘ ාාා’’ති ෙත්වා  ඤ්කඤන සන්ත්ෙං

‘‘ ාාා’’ති වුච්චති.කථයයන්ති කථකනත්වා ‘‘සක්ෙච්ච’’න්තිආදීසු (පාචි.

606) වියනිග්ගහීත්ාගකමනකහනති. ාාානං,  ඤ්කඤනසන්ත්ෙංවාකථයයං
කථකනත්වාගච්ඡන්තීතිඅත්කථන.ඉතිඉමමත්ථංදස්කසන්කත්නආහ‘‘ ාාානං
වාකථකනත්වා’’තිආදියො. 

411. චතූසුවිසඞ්කෙකත්සු ද්වීහි අනාපත්ති, ද්වීහි ආපත්තිකයවාති.
ඡට්ඨං. 

7. සංවිධානසික්ඛාපදං 

412. සත්ත්කම‘‘පධූකපන්කත්න’’ති එත්ථ පපුබ්බ ධූපධාතු
පරි ාසනත්කථවත්ත්තීති ආහ ‘‘පරි ාසන්කත්න’’ති. ත්වං සමකණනපි

මාතුගාකමනසද්ධිංගච්ඡසි, තුය්කහකවකසන කදනකසන, කනත්ස්ස පුරිසස්සාති
අත්ත්ානංකයව පරි ාසන්කත්නති අත්කථන. 

‘‘නික්ඛාකමසී’’තිඉමිනා‘‘නිප්පාකත්සී’’තිඑත්ථ නිපුබ්බපත්ධාතු
ගත්යත්කථනතිදස්කසතීති.සත්ත්මං. 

8. අරිට්ඨසික්ඛාපදං 

417. අට්ඨකමගන්කධතිගිජ්කඣ.කත්හිගිධන්තිකුණපංඅභිෙඞ්ඛන්තීති 

‘‘ගන්ධා’’තිවුච්චන්ති. ගද්කධතිපිපාකඨන, කසනපියුජ්ාතියථා‘‘යුගනන්කධන, 

යුගනද්කධන’’ති ච ‘‘පටිබන්කධන පටිබද්කධන’’තිච.බාධයිංසූති

හනිංසු.අස්සාතිඅරිට්ඨස්ස. 

ත්ද්ධිකත්න වුත්ත්ස්ස අත්ථස්ස දස්කසතුමාහ ‘‘කත්’’තිආදියො.කත්ති

අන්ත් ායිො.ත්ත්ථාති පඤ්චවිකධසුඅන්ත් ායිකෙසු. ‘‘ත්ථා’’තිපකදන

‘‘ෙම්මන්ත් ායිෙං නාමා’’ති පදං අතිදියොසති.ත්ං පනාති භික්ඛුනිදූසෙෙම්මං

පන.කමනක්ඛස්කසවාතිමග්ගනිබ්බානස්කසව.මග්කගනහිකිකලකසහිමුච්චතීති

අත්කථනකමනක්කඛනනාම. ඣානම්කපත්ථ සඞ්ගහිත්ංනීව කණහි

විමුච්චනත්ත්ා. නිබ්බානං විමුච්චීති අත්කථනකමනක්කඛනනාම. ඵලම්කපත්ථ

සඞ්ගහිත්ං විමුච්චිත්ත්ත්ා.නියත්මිච්ඡාදියොට්ඨිධම්මාති නියත් ාවං පත්ත්ා, 
නියත්වකසන වා පවත්ත්ාමිච්ඡාදියොට්ඨිසඞ්ඛාත්ා ධම්මා. කත් පන
නත්ථිෙඅකහතුෙ අකිරියවකසන තිවිධා.පණ්ඩොදියොගහණස්ස
නිදස්සනමත්ත්ත්ත්ා
‘පටිසන්ධිධම්මා’’තිපකදනඅකහතුෙද්විකහතුෙපටිසන්ධිධම්මා ගකහත්බ්බා
සබ්කබසම්පි විපාෙන්ත් ායිෙ ාවකත්න. කත්පිකමනක්ඛස්කසව අන්ත් ායං

ෙක නන්ති, න සග්ගස්ස.කත් පනාතිඅරියූපවාදා පන. ත්ාවකදව

උපවාදන්ත් ායිොනාමාති කයනානා.ත්ාපීති සඤ්චිච්ච ආපන්නා
ආපත්තිකයනපි. පා ාජිොපත්තිං සන්ධායවුත්ත්ං ‘‘භික්ඛු ාවං වා
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පටුන 

පටිාානාතී’’ති. සඞ්ඝාදියොකසසාපත්තිං සන්ධාය වුත්ත්ං ‘‘නවුට්ඨාති වා’’ති.
ලහුොපත්තිංසන්ධායවුත්ත්ං‘‘නකදකසතිවා’’ති. 

ත්ත්රාති පඤ්චවිකධසු අන්ත් ායිකෙසු.අයං භික්ඛූති අරිට්කඨන

ගන්ධබාධිපුබ්කබන භික්ඛු.කසසන්ත්රායිකෙතිආණාවීතික්ෙමන්ත් ායිෙකත්න

කසකස චතුබ්බිකධඅන්ත් ායිකෙ.ඉකමආගාරිොති අගාක  වසනසීලා ඉකම
මනුස්සා.භික්ඛූපිපස්සන්තිඵුසන්තිපරිභුඤ්ාන්තීතිසම්බන්කධන.ෙස්මාන

වට්ටන්ති, වට්ටන්තිකයවාති අධිප්පාකයන.රකසන රසං

සංසන්දියොත්වාතිඋපාදියොණ්ණෙ කසන අනුපාදියොණ්ණෙ සං, 
අනුපාදියොණ්ණෙ කසන වා උපාදියොණ්ණෙ සං සමාකනත්වා.කයනනිකසන
පච්චකවක්ඛණස්ස අ ාවකත්න සංවිජ්ාති ඡන්ද ාකගන

එත්ථාතිසච්ඡන්දරාකගන,කසනකයව

පරික නකගනසච්ඡන්දරාගපරිකභනකගන,ත්ං.එෙං ෙත්වාතිසමානං ෙත්වා.

ඝකටන්කත්න විය පාපෙං දියොට්ඨිගත්ං උප්පාකදත්වාති කයනානා.කිංසද්කදන

ග හත්කථන, ෙස්මා  ගවත්ා පඨමපා ාජිෙං පඤ්ඤත්ත්ං, 
නපඤ්ඤාකපත්බ්බන්තිඅත්කථන.මහාසමුද්දංබන්ධන්කත්නයථාඅෙත්ත්බ්බං

ෙක නති, ත්ථාපඨමපා ාජිෙං පඤ්ඤකපන්කත්න  ගවා අපඤ්ඤත්ත්ං

පඤ්ඤකපතීති අධිප්පාකයන.එත්ථාති පඨමපා ාජිකෙ.ආසන්ති

 බ්බාසං.ආණාචක්කෙතිආණාසඞ්ඛාකත්චක්කෙ. 

අට්ඨිකයවඅට්ඨිෙංකුච්ඡිත්ත්කථන, කුච්ඡිත්ත්කථ හි කෙන. අට්ඨිෙකමව

ඛකලන නීචට්කඨන ලාමෙට්කඨනාතිඅට්ඨිෙඞ්ඛක නනිග්ගහීත්ාගමං ෙත්වා.

කත්නඋපමාසදියොසාතිඅට්ඨිෙඞ්ඛලූපමා. ‘‘අට්ඨී’’තිච ‘‘ෙඞ්ඛල’’න්තිචපදං

ගකහත්වා වණ්කණන්තිආචරියා (සා ත්ථ. ටී. පාචිත්තිය 3.417; වි. වි. ටී.

පාචිත්තිය 2.417; ම.නි. අට්ඨ. 2.42; ම.නි. ටී. 3.42). අඞ්ගාරොසූපමාති

අඞ්ගා  ාසිසදියොසා, අඞ්ගාක හි වා පරිපුණ්ණාආවාටසදියොසා.අසිසූනූපමාති

එත්ථඅසීති ඛග්කගන. කසන හි අසකත් ඛිපකත් අකනනාති ‘‘අසී’’ති

වුච්චති.සූනාති අධිකෙනට්ටනං. ත්ඤ්හි සුනති සඤ්චුණ්ණ ාවං

ගච්ඡතිඑත්ථාති ‘‘සූනා’’ති වුච්චති. අසිනා සූනාතිඅසිසූනා,ත්ායඋපමා

සදියොසාතිඅසිසූනූපමා. සත්තිසූලූපමාති සත්තියා ච සූකලනච සදියොසා.එත්ථාති

ඉමිස්සංඅට්ඨෙථායං.මජ්ඣිමට් ෙථායංඅලගද්දූපමසුත්කත් (ම. නි.අට්ඨ.

1.234 ආදකයන) ගකහත්බ්කබන. එවංසද්දකඛනසද්දානමන්ත්ක  වියසද්දස්ස
බයාකදස ාවංදස්කසතුංවුත්ත්ං‘‘එවංවියකඛන’’ති.අට්ඨමං. 

9. උක්ඛිත්ත්සම්ක නගසික්ඛාපදං 

424. නවකමඅනුධම්මස්ස සරූපං දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘අනුකලනමවත්ත්ං
දියොස්වා ෙත්ා ඔසා ණා’’ති.ඉමිනා අනුකලනමවත්ත්ං දියොස්වා ෙකත්න

ඔසා ණසඞ්ඛාකත්න ධම්කමනඅනුධම්කමනති දස්කසති.ඔසාරණාති

පකවසනා.කත්කනවාති උක්ඛිත්ත්ෙස්ස අෙටානුධම්මත්ත්ා එව.අස්සාති
‘‘අෙටානුධම්කමනා’’තිපදස්ස. 
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දදකත්නවාගණ් කත්නවාතිවාසද්කදනඅනියමවිෙප්පත්කථනති.නවමං. 

10. ෙණ්ටෙසික්ඛාපදං 

428. දසකමඅරිට්ඨස්ස උප්පන්නං විය එත්ස්සාපි උප්පන්නන්ති

කයනානා.උම්මජ්ාන්ත්ස්සාති මනසිෙක නන්ත්ස්ස. සංවාසස්ස

නාසනාසංවාසනාසනා. ලිඞ්ගස්ස නාසනාලිඞ්ගනාසනා. දණ්ඩෙම්කමන

නාසනාදණ්ඩෙම්මනාසනා. ත්ත්ථාති තිවිධාසු නාසනාසු.දූසකෙන…කප.…

නාකසථාති එත්ථ අයං නාසනා ලිඞ්ගනාසනා නාමාති කයනානා.අයන්ති

දණ්ඩෙම්මනාසනා.ඉධාතිඉමස්මිං සික්ඛාපකද, ‘‘නාකසතූ’’ති පකද

වා.ත්ත්ථාතිපුරිමවචනාකපක්ඛං, ‘‘එවඤ්ච පන භික්ඛකව’’ති ආදියොවචකනති

අත්කථන.පිකරති ආමන්ත්නපදං ප සද්කදන සමානත්ථන්ති ආහ ‘‘ප ා’’ති. 

‘‘අම්හාෙං අනජ්ඣත්තිෙභූත්’’ඉති වා ‘‘අම්හාෙං පච්චනීෙභූත්’’ ඉති වා
අත්කථනදට්ඨබ්කබන. ‘‘අමාමෙ’’ඉතිපකදන ‘‘ප ’’ඉතිපදස්ස අධිප්පායත්ථං

දස්කසති. අම්කහනමමායෙ, අම්කහහි වා නමමායිත්බ්බ ඉති අත්කථන.
‘‘අම්හාමෙ’’ඉතිපි හො යුත්කත්න පාකඨන.අම්කහහි

ආමෙඉතිඅත්කථන.යත්ථාතියස්මිං ඨාකන.කත්ති උපකයනගත්කථ සාමිවචනං, 

ත්න්තිඅත්කථන.ත්වරූපසද්කදවාතිසම්බන්කධන.නපස්සාමාතිනපස්සාම, න
සුණාම. 

429. කත්නාති සාමකණක න. ‘‘ො ාකපයයා’’ති පකද
ොරිත්ෙම්මන්ති.දසමං. 

සප්පාණෙවග්කගනසත්ත්කමන. 

8. ස ධම්මිෙවග්කගන 

1. සහධම්මිෙසික්ඛාපද -අත්ථකයනානා  

434. සහධම්මිෙවග්ගස්ස පඨකමයන්ති යං පඤ්ඤත්ත්ං. 

‘‘සික්ඛමාකනනා’’ති එත්ථ මානපච්චයස්ස අනාගත්ත්ථ ාවං දස්කසතුං

වුත්ත්ං ‘‘සික්ඛිතුොකමනා’’ති. ‘‘සික්ඛමාකනනා’’තිපදං ‘‘භික්ඛුනා’’තිපකද

එව න කෙවලංො ෙවිකසසනං කහනති, අථ කඛන
‘‘අඤ්ඤාත්බ්බ’’න්තිආදියොපකදසුපිකිරියාවිකසසනංකහනතීතිදස්කසන්කත්නආහ

‘‘හුත්වා’’ති.පදත්ථකත්නති පදකත්න ච අත්ථකත්නච, පදානං අත්ථකත්න වාති.
පඨමං. 

2. විකලඛනසික්ඛාපදං 

438. දුතිකයවිනකය පටිසංයුත්ත්ා ෙථාවිනයෙථාති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘විනයෙථානාමා’’තිආදියො.ත්න්ති විනයෙථං. පද ාාකනන වණ්ණනා

විනයස්සවණ්කණන නාමාති කයනානා.ත්න්ති විනයස්ස වණ්ණං.

පරියාපුණනංපරියත්ති,විනයස්ස

පරියත්තිවිනයපරියත්ති,විනයපරියත්තිසඞ්ඛාත්ං මූලමස්ස
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වණ්ණස්සාතිවිනයපරියත්තිමූ කෙන,ත්ං. විනයධක න ල තීති

සම්බන්කධන.හීති විත්ථාක න. කත් සබ්කබ  ගවා  ාසතීති සම්බන්කධන.හීති
සච්චං. 

අස්සාති විනයධ ස්ස.ඉධාති ඉමස්මිං

සාසකන.අ ජ්ජිත්ාතිආදීසුෙ ණත්කථ පච්චත්ත්වචනං. අලජ්ජිත්ායාති හි

අත්කථන. කත්න වුත්ත්ං ‘‘ෙථංඅලජ්ජිත්ායා’’තිආදියො.චාති සච්චං. 

‘‘සඤ්චිච්චා’’ති පදං තීසු වාකෙයසුකයනකාත්බ්බං. සඤ්චිච්චආපත්තිං

ආපජ්ාති, සඤ්චිච්චආපත්තිං පරිගූහති, සඤ්චිච්ච අගතිගමනඤ්චගච්ඡතීති

අත්කථන.මන්කදනති බාකලන.කමනමූක නති

අතිසම්මූළ්කහන.විරාකධතීතිවි ජ්ඣාකපති.කුක්කුච්කච උප්පන්කනති

‘‘ෙප්පති නු කඛන, කනන’’ති විනයකුක්කුච්කච උප්පන්කන.අයං පනාති
අයංපුග්ගකලන පන වීතික්ෙමතිකයවාති සම්බන්කධන. අච්ඡමංකසන

සූෙ මංසස්ස වණ්ණසණ්ඨාකනනසදියොසත්ත්ා, දීපිමංකසන ච මිගමංසස්ස
සදියොසත්ත්ාවුත්ත්ං‘‘අච්ඡමංසංසූෙ මංස’’න්තිආදියො. 

ආපත්තිංච සතිසම්කමනසායාති එත්ථ

චසද්කදනඅවුත්ත්වාෙයසම්පිණ්ඩනත්කථන, ෙත්ත්බ්බඤ්ච න හි ෙක නතීති

අත්කථන.එවන්තිආදියොනිගමනං. 

එවං අවිනයධ ස්ස කදනසං දස්කසත්වා විනයධ ස්ස ගුණං

දස්කසන්කත්නආහ ‘‘විනයධක න පනා’’තිආදියො.කසනති විනයධක න.හීති

විත්ථාක න.පරූපවාදන්ති පක සංඋපවාදං.සුද්ධන්කත්ති සුද්ධස්ස

කෙනට්ඨාකස.ත්කත්නති පතිට්ඨානකත්න ප න්ති සම්බන්කධන.අස්සාති

විනයධ ස්ස.එවන්තිආදියො නිගමනං.අස්සාති

විනයධ ස්ස.කුක්කුච්චපෙත්ානන්ති කුක්කුච්කචන අභිභූත්ානං.කසනති

විනයධක න.කත්හීති කුක්කුච්චපෙකත්හි.සඞ්ඝමජ්කඣ ෙකථන්ත්ස්ස

අවිනයධ ස්සාතිකයනානා.ත්න්ති යංසා ජ්ාං. 

පටිපක්ඛං, පටිවිරුද්ධං වා අත්ථයන්ති

ඉච්ඡන්තීතිපච්චත්ථීො,ණයසද්කදන බහුලං ෙත්ත්ාභිධායකෙන, 

අත්ත්කනනපච්චත්ථිොඅත්ත්පච්චත්ථිො. ත්ත්ථාති

දුවිකධසුපච්චත්ථිකෙසු.ඉකමති
කමත්තියභුම්මාෙවඩ්ඪලිච්ඡවිකනන.අඤ්කඤපි කය වා පන භික්ඛූති
සම්බන්කධන.අරිට්ඨභික්ඛුචෙණ්ටෙසාමකණක නචකවසාලිෙවජ්ජිපුත්ත්ො

චඅරිට් …කප.… වජ්ජීතත්ත්ො. කත් චසාසනපච්චත්ථිො නාමාති
සම්බන්කධන. පරූපහාක න ච අඤ්ඤාකණන ච ෙඞ්ඛාප විත් කණන

චපරූ…කප.… විත්රණා. කත් ආදකයන කයසං වාදානන්තිපරූ…කප.…

විත්රණාදකයන. කත්එවවාදාඑකත්සන්තිපරූ…කප.…විත්රණාදියොවාදා. කත්ච
සාසනපච්චත්ථිො නාමාති සම්බන්කධන.අබුද්ධසාසනං බුද්ධසාසනන්ති
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වත්වා ෙත්පග්ගහා මහාසඞ්ඝිොදකයන ච සාසනපච්චත්ථිොනාමාති

කයනානා.ෙඞ්ඛාපරවිත්රණාදීති එත්ථආදියොසද්කදන ෙථාවත්ථුපෙ කණ

ආගත්ාවාදාසඞ්ගය්හන්ති.ම ාසඞ්ඝිොදකයනතිඑත්ථආදියොසද්කදනදීපවංකස
ආගත්ා ගණාසඞ්ගය්හන්ති. ආදියොම්හි ‘‘විපරීත්දස්සනා’’ති පදං සබ්බපකදහි

කයනකාත්බ්බං. ‘‘සහධම්කමනා’’ති පදස්සත්ථං දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘සහ

ො කණනා’’ති.යථාතිකයනාොක නනිග්ගය්හමාකනතිසම්බන්කධන. 

ත්ත්ථාතිතිවිකධසුසද්ධම්කමසු. මහාවත්ත්ානි සන්ති, අයං සබ්කබනති
කයනානා. චත්ත්ාරි ඵලානි චාතිලිඞ්ගවිපල්ලාකසන කයනකාත්බ්බං. එත්ථ
චොක නඅභිඤ්ඤාපටිසම්භිදාසඞ්ගහිත්ාත්ාසම්පිඅධිගමසාසන ාවකත්න. 

ත්ත්ථාතිතිවිකධසුසද්ධම්කමසු.කෙචිකථරාතිධම්මෙථිොකෙචිකථ ා.
‘‘කයනකඛන’’තිෙණ්ඨාදුතියක්ඛක නපඨිත්බ්කබන.කපනත්ථකෙසුපන‘‘කයන

කවන’’ති වොක න පාකඨන අත්ථි, කසනඅයුත්කත්න. ෙස්මා? ‘‘කසන කවන’’ති

ප කත්න වුත්ත්ත්ත්ා, එෙස්මිං වාකෙය ද්වින්නංසමානසුතිසද්දානං

අයුත්ත්ත්ත්ා ච.කෙචි කථරාති පංසුකූලිොකෙචි කථ ා ආහංසූති

සම්බන්කධන.ඉත්කරපනකථරාතිධම්මෙථිෙකථක හිචපංසුකූලිෙකථක හිච

අඤ්කඤ කථ ා.කත්තිපඤ්ච භික්ඛූ ෙරිස්සන්තීති සම්බන්කධන. ාම්බුදීපස්ස

පච්චන්කත් තිට්ඨතීතිපච්චන්තිකමන,ත්ස්මිං. ාම්බුදීපස්ස මජ්කඣ

කවමජ්කඣතිට්ඨතීතිමජ්ඣිකමන. අථ වා මජ්ඣානං සුද්ධානං

බුද්ධාදීනංනිවාකසනමජ්ඣිකමන,ත්ස්මිං. වීසති වග්ගා

ඉමස්සාතිවීසතිවග්කගන,කසනකයව ගකණනවීසතිවග්ගගකණන,ත්ං.එවන්තිආදියො
නිගමනං. 

ත්ස්සාකධකයයනති ත්ස්සායත්කත්න, ත්ස්සසන්ත්කෙනති වුත්ත්ං කහනති.

පවා ණාආකධයයා, සඞ්ඝෙම්මංආකධයයං, පබ්බජ්ාාආකධයයා, උපසම්පදා
ආකධයයාතිකයනානා. 

කයපි ඉකම නව උකපනසථාති සම්බන්කධන. යාපි ච ඉමා නව

පවා ණාකයනතිකයනානා.ත්ස්සාතිවිනයධ ස්ස.ත්ාසන්තිනවපවා ණානං. 

යානිපිඉමානි චත්ත්ාරි සඞ්ඝෙම්මානීතිකයනකාත්බ්බං. එත්ථ ච ත්ානි
විනයධ ායත්ත්ාකනවාතිපාඨකසකසනඅහ්ඣාහරිත්බ්කබන. 

යාපි ච අයං පබ්බජ්ාා ච උපසම්පදා ච ොත්බ්බාති කයනානා.හීති

සච්චං.අඤ්කඤනති විනයධ කත්න පක න.කසන එවාති විනයධක න එව.

‘‘උපජ්ඣ’’න්ති ධාතුෙම්මං, ‘‘සාමකණක නා’’ති ොරිත්ෙම්මං

උපකනත්බ්බං.එත්ථ චාතිඋකපනසථාදීසු ච. නිස්සයදානඤ්ච
සාමකණරූපට්ඨානඤ්ච විසුං ෙත්වා ද්වාදසානිසංකසල තීතිපි සක්ො
වත්තුං. 
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විසුං විසුං ෙත්වාති ‘‘පඤ්චාති ච…කප.…එොදසා’’ති ච කෙනට්ඨාසං

කෙනට්ඨාසං ෙත්වා, සත්ත් කෙනට්ඨාකස ෙත්වා

 ාසතීතිඅධිප්පාකයන.කථනකමතීති සම්මුඛා කථනකමති.පසංසතීති ප ම්මුඛා
පසංසති. ‘‘උග්ගකහත්බ්බ’’න්තිපදස්සත්ථංදස්කසතුං වුත්ත්ං
‘‘පරියාපුණිත්බ්බ’’න්ති. අද්ධනි

දීකඝසාධූතිඅද්ධනියංඅද්ධක්ඛමංඅද්ධකයනගයන්ති අත්කථන සාධුඅත්කථ

නියපච්චකයන(කමනග්ගල්ලාකන4.33.73). 

කථ ාචනවාචමජ්ඣිමාචබහූකත්භික්ඛූපරියාපුණන්තීතිකයනානා. 

439. ‘‘උද්දියොස්සමාකන’’ති පදස්ස ෙම්මරූපත්ත්ං දස්කසතුං වුත්ත්ං

‘‘උද්දියොසියමාකන’’ති.කසනපනාතිපාතිකමනක්කඛනපන.යස්මාඋද්දියොස්සමාකනන

නාම කහනති, ත්ස්මාති කයනානා.උද්දියොසන්කත් වාති උද්දියොසියමාකන

වා.උද්දියොසාකපන්කත් වාති උද්දියොසාපියමාකන වා. අන්ත්සද්කදන

හිමානසද්දොරිකයන.කයනති භික්ඛු.නන්ති ත්ං පාතිකමනක්ඛං. චසද්කදන

ඛුද්දානුඛුද්දෙපදස්සද්වන්නවාෙයං දස්කසති, පුබ්බපකද ෙො කලනකපන

දට්ඨබ්කබන.කත්සන්ති ඛුද්දානුඛුද්දාොනං.හීතිසච්චං.එත්ානීති

ඛුද්දානුඛුද්දොනි.කයති භික්ඛූ. ‘‘යාව උප්පජ්ාතිකයව, ත්ාව සංවත්ත්න්ති
ඉතිවුත්ත්ං කහනතීති කයනානා ඉමස්ස නයස්ස පාඨකසකසහි
කයනකාත්බ්බත්ත්ා. ගරුෙ ාවංසල්ලක්කඛන්කත්න ලහුෙ ාවං දස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘අථ වා’’තිආදියො.අතිවියාති අති ඉ එව. ඉොක න හි සන්ධිවකසන
අදස්සනං ගකත්න. වියසද්කදනඑවො ත්ථවාචකෙන ‘‘ව ම්හාෙං භුසාමිවා’’ති

එත්ථ(ාා. 1.3.108) ඉවසද්කදන විය, අති හුත්වා එවාති අත්කථන

දට්ඨබ්කබන.‘‘උපසම්පන්නස්සා’’තිඑත්ථසමීකපසාමිවචනන්ති(රුපසිද්ධියං 

316 සුත්කත්) ආහ ‘‘උපසම්පන්නස්ස

සන්තිකෙ’’ති.ත්ස්සාතිඋපසම්පන්නස්ස.ත්ස්මින්ති විනකය.විවණ්කණතීතින

කෙවලං ත්ස්කසව විවණ්ණමත්ත්කමව, අථ කඛනනින්දතිකයවාති ආහ

‘‘නින්දතී’’ති.ගර තීති ත්ස්කසව කවවචනං.අථ වානින්දතීති

උපසම්පන්නස්සසම්මුඛානින්දති.ගර තීතිප ම්මුඛාග හතීති.දුතියං. 

3. කමනහනසික්ඛාපදං 

444. ත්තිකයඅනුසද්කදන පටිපාටිඅත්ථං අන්කත්නෙත්වා

විච්ඡත්ථවාචකෙනති ආහ ‘‘අනුපටිපාටියාඅද්ධමාකස අද්ධමාකස’’ති.කසනති

පාතිකමනක්කඛන. උකපනසකථ උකපනසකථඋද්දියොසිත්බ්බන්තිඅනුකපනසථිෙං. 

එත්ථාපි හි අනුසද්කදනවිච්ඡත්ථවාචකෙන.කසනති පාතිකමනක්කඛන.
උද්දියොසියමාකනන නාමකහනතීති කයනානා. ‘‘ත්ස්මිං අනාචාක ’’ති පකදන
‘‘ත්ත්ථා’’ති පදස්සත්ථං දස්කසති. ‘‘යංආපත්ති’’න්ති පකදන යංසද්දස්ස

විසයං දස්කසති.යථාධම්කමනති එත්ථ ධම්මසද්කදන ධම්කමන ච විනකයන ච

අධිප්කපකත්නති ආහ ‘‘ධම්කමන ච විනකයන චා’’ති.යථාති

කයනාොක න.සාධුසද්කදන සුන්ද ත්කථන, ෙසද්කදනපදපූ කණනති ආහ



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා පාචිත්තියෙණ්ඩං 
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පටුන 

‘‘සුට්ඨූ’’ති. අට්ඨින්ති ච ‘‘ෙත්වා’’ති ච ද්කව පදානිදට්ඨබ්බානි.
‘‘අට්ඨිෙත්වා’’ති වා එෙං පදං. ත්ත්ථ පුබ්බනකය අත්කථන

යස්සත්ථීතිඅට්ඨිත්ථො ස්සට්ඨො ං ෙත්වා, ත්ං අට්ඨිං.ෙත්වාති

ත්වාපච්චයන්ත්උත්ත් පකදන සමාකසන නකහනති.අට්ඨිෙභාවන්ති එත්ථ
ඉෙසද්කදන ‘‘අට්ඨී’’ති එත්ථඊපච්චයං දස්කසති. ‘‘ ාව’’න්තිපකදන
 ාවපච්චකයනවිනා  ාවත්ථස්සඤාකපත්බ්බත්ංදස්කසති. අත්කථන පකනවං
දට්ඨබ්කබන – අට්ඨි ාවං ෙත්වාති. පච්ඡිමනකය

අත්කථනයස්සත්ථීතිඅට්ඨිකෙනපුරිමනකයකනව ත්ථො ස්ස ට්ඨො ංෙත්වා.

අත්ථයිත්බ්කබන ඉච්ඡිත්බ්කබනති වාඅට්ඨිකෙන,අට්ඨිෙඉති නාමසද්දකත්න
ත්වාපච්චකයන ොත්බ්කබන. ‘‘අට්ඨිෙත්වා’’ති ඉදං පදංකිරියාවිකසසනං.
කිරියාවිකසසකන වත්ත්මාකන ෙ ධාතු වා භූධාතු වා
කයනකාත්බ්බාතිදස්කසභුංවුත්ත්ං‘‘ෙත්වාහුත්වා’’ති.ත්ංසබ්බංදස්කසන්කත්න

ආහ‘‘අට්ඨිෙත්වාතිඅට්ඨිෙ ාවංෙත්වා, අට්ඨිකෙනහුත්වා’’ති.ත්තියං. 

4. පහා සික්ඛාපදං 

449. චතුත්කථෙස්මා ඡබ්බග්ගියා සත්ත් සවග්ගියානං පහා ං කදන්ති, 
නනු අො කණන පහා ං කදන්තීතිආහ ‘‘ආවුකසන’’තිආදියො. ඉමිනා යථා

වදන්ති, ත්ථාඅෙත්ත්ත්ාපහා ංකදන්තීතිදස්කසති. 

451. සකචපීති එත්ථ පිසද්කදන සකච අම ති, ො නාම ෙථා, 

පාචිත්තියකමවාතිදස්කසති.ප ාකරනාති පහා කහතුනා.යථාති

කයනාොක න.අයන්තිභික්ඛු.නවිකරනචතීතිනකසන ති. 

452. ‘‘අනුපසම්පන්නස්සා’’ති එත්ථ අො ස්ස අඤ්ඤත්ථං දස්කසතුං

වුත්ත්ං ‘‘ගහට්ඨස්ස වා’’තිආදියො.පබ්බජිත්ස්ස වාති පරිබ්බාාෙස්සවා
සාමකණ ස්සවා. 

453. ‘‘කෙනචී’’ති පදස්ස අත්ථං දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘මනුස්කසන

වා’’තිආදියො.ත්කත්නති විකහඨනකත්න, ඉමිනා කමනක්ඛස්ස අපාදානං දස්කසති, 

‘‘අත්ත්කනන’’ති ඉමිනා සම්බන්ධං දස්කසති. ‘‘පත්ථයමාකනන’’ති ඉමිනා

‘‘අධිප්පාකයන’’තිපදස්සත්ථං දස්කසති.මුග්ගකරන වාති

චතුහත්ථදණ්ඩස්සඅද්කධනදණ්කඩනවා.කසනතිකචන ාදියොකෙනති.චතුත්ථං. 

5. ත්ලසත්තිෙසික්ඛාපදං 

454. පඤ්චකමත් න්ති හත්ථත්ලං. ත්ඤ්හි ත්ලති යංකිඤ්චි

ගහිත්වත්ථුපතිට්ඨාතිඑත්ථාති‘‘ත්ල’’න්තිවුච්චති.සත්තීතිකුන්කත්න.කසනහි

සෙති විජ්ඣිතුං සමත්කථතීති ‘‘සත්තී’’ති වුච්චති. ත්ලකමව

සත්තිසදියොසත්ත්ාත් සත්තිෙං,සදියොසත්කථ කෙන, ත්ං ත්ලසත්තිෙං උපචාක න
ගකහත්වා ‘‘ොයම්පී’’ති වුත්ත්ං. ොයකත්නඅඤ්ඤං වත්ථුම්පි
ත්ලසත්තිෙසඞ්ඛාකත්න ොකයන ගකහත්වා උග්ගි ත්ත්ා වුත්ත්ං 

‘‘ොයපටිබද්ධම්පී’’ති.‘‘ප ාරසමුච්චිත්ා’’තිඑත්ථසංපුබ්කබන චඋපුබ්කබන ච
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චිසද්කදන පගුණනසඞ්ඛාකත් පරිචිකත් වත්ත්තීති ආහ ‘‘පහා පරිචිත්ා’’ති.
පහාක නසං පුනප්පුනංඋච්චිත්ා පරිචිත්ාතිඅත්කථන. ඉමකමවත්ථංසන්ධාය

වුත්ත්ං‘‘පුබ්කබපි…කප.…අත්කථන’’ති.අඤ්ඤම්පිසජ්ඣායනනයංදස්කසතුං

වුත්ත්ං ‘‘පහා ස්ස උබ්බිගා’’ති.ත්ස්සාති ත්ස්ස

පාඨස්ස.ප ාරස්සාතිපහා කත්න. නිස්සක්ෙත්කථ කචත්ං සාමිවචනං.
‘‘භීත්ා’’තිඉමිනා‘‘උබ්බිගා’’තිඑත්ථඋපුබ්බවිාධාතුස්සත්ථංදස්කසති. 

457-8. විරද්කධනති පණ්ණකෙන

හුත්වා.තබ්කබතිපුරිමසික්ඛාපකද.වුත්කත්සුවත්ථූසූති ‘‘කචන ං වාපච්චත්ථීෙං
වා’’තිආදියොනාවුත්කත්සුවත්ථූසූති.පඤ්චමං. 

6. අමූලෙසික්ඛාපදං 

459. ඡට්කඨකත්ති ඡබ්බග්ගියා. කචනකදන්ති කි ාති

සම්බන්කධන.ආකිණ්ණකදනසත්ත්ාති කත්සං ආකුලආදීනවත්ත්ා.එවන්ති

කචනදියොයමාකන.අත්ත්පරිත්ත්ාණන්තිඅත්ත්කනන පරිසමන්ත්කත්න ත්ාණං
 ක්ඛනංෙක නන්ත්ාකචනකදන්තීතිකයනානාති.ඡට්ඨං. 

7. සඤ්චිච්චසික්ඛාපදං 

464. සත්ත්කමඋපපුබ්බදහධාතුස්සසෙම්මිෙත්ත්ාොරිත්න්කත්නගධ ාවං

දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘උප්පාකදන්තී’’ති.‘‘අනුපසම්පන්නස්සා’’ති
එත්ථඅො ස්ස සදියොසත්ථං දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘සාමකණ ස්සා’’ති.
සාමකණක නපි හිඋපසම්පන්කනන සදියොකසන කහනති සණ්ඨාකනන ච
පුරිස ාකවනච.සාමකණ ස්සකුක්කුච්චංඋපදහතීතිසම්බන්කධන.නිසින්නං

මඤ්කඤ, නිපන්නං මඤ්කඤ, භුත්ත්ං මඤ්කඤ, පීත්ංමඤ්කඤ, ෙත්ං

මඤ්කඤති කයනානා.නිසින්නන්ති නිසීදියොත්ං.නිපන්නන්ති නිපජ්ජිත්න්ති.
සත්ත්මං. 

8. උපස්සුතිසික්ඛාපදං 

471. අට්ඨකම‘‘අධිෙ ණාාත්ාන’’න්තිඑත්ථඅධිෙ ණස්සපෙ ණකත්න
විවාදාධිෙ ණ ාවඤ්චවිකසසනප පද ාවඤ්ච දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘උප්පන්නවිවාදාධිෙ ණාන’’න්ති. ත්ත්ථඋප්පන්නසද්කදන

ාාත්සද්දස්සත්ථං දස්කසති. විවාදසද්කදනඅධිෙ ණස්ස සරූපං දස්කසති.

සුයයතීතිසුතිවචනං, සුතියාසමීපංඋපස්සුතිඨානන්ති අත්ථං දස්කසතුං වුත්ත්ං 

‘‘සුතිසමීප’’න්ති. ‘‘සමීප’’න්ති ඉමිනා උපසද්දස්සත්ථං දස්කසති. 

‘‘යත්ථා’’තිආදියොනා ‘‘උපස්සුතී’’ති එත්ථ උපසද්දස්ස පධානත්ත්ා ත්ස්ස

සරූපංදස්කසති.යත්ථාති යස්මිං ඨාකන.මන්කත්න්ත්න්ති එත්ථ
උපකයනගවචනස්සභුම්මත්කථඅධිප්කපත්ත්ත්ාවුත්ත්ං‘‘මන්ත්යමාකන’’ති. 

473. ‘‘වූපසමිස්සාමී’’ති එත්ථ ඉධාතුයා ගත්යත්ථං දස්කසතුං වුත්ත්ං 

‘‘වූපසමං ගමිස්සාමී’’ති.අොරෙභාවන්ති නිද්කදනස ාවං.කසනතුොමත්ාය
ගමනවකසනසියාකිරියන්තිකයනානා.ප කත්නපිඑකසවනකයනති.අට්ඨමං. 
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9. ෙම්මපටිබාහනසික්ඛාපදං 

474. නවකමමයන්ති ඡබ්බග්ගියනාමො අම්කහ.ෙත්ත්ත්ාති ෙම්මානං

ෙත්ත්ත්ා.ධම්කමනතිභූකත්නස ාකවන.එකත්සූතිචතූසුසඞ්ඝෙම්කමසූති.නවමං. 

10. ඡන්දංඅදත්වාගමනසික්ඛාපදං 

481. දසකමකචනකදති ප ස්ස කදනසං ආක නකපතීතිකචනදකෙන. කත්න ච
කචනදකෙනකචනකදත්බ්කබන කදනසං

ආක නකපත්බ්කබනතිචුදියොකත්න,කසනකයවචුදියොත්කෙන,කත්න ච.‘‘අනුවිජ්ාකෙනති
චවිනයධක න.කසනහිකචනදෙචුදියොත්ොනංමත්ංඅනුමිකනත්වාවිදතිාානාතීති

අනුවිජ්ාකෙන.එත්ත්ාවත්ාපීතිඑත්ත්කෙනපිපමාකණනාති.දසමං. 

11. දුබ්බලසික්ඛාපදං 

484. එොදසකම ‘‘අලජ්ජීත්ා’’තිආදීසු (පරි. 295) විය යො කලනකපන

නිද්කදකසනතිආහ ‘‘යථාමිත්ත්ත්ායා’’ති.‘‘කයනකයන’’තිඉමිනායථාසද්දස්ස

විච්ඡත්ථං දස්කසති.යථාවුඩ්ඪන්තිආදීසු(චූළව. 311 ආදකයන) විය කයන

කයනමිත්කත්න‘‘යථාමිත්ත්’’න්ති වචනත්කථනොත්බ්කබන.සබ්බපකදසූති
‘‘යථාසන්දියොට්ඨත්ා’’තිආදීසුසබ්කබසුපකදසූති.එොදසමං. 

12. පරිණාමනසික්ඛාපදං 

489. ද්වාදසකමයන්ති පදත්ථවිනිච්ඡයත්ථසඞ්ඛාත්ං යං වචනං.ත්ත්ථාති

තිංසෙෙණ්කඩ.ඉධාතිද්කවනවුතිෙණ්කඩ, සික්ඛාපකද

වා.තග්ග ස්සාතිප පුග්ගලස්සාති.ද්වාදසමං. 

සහධම්මිෙවග්කගනඅට්ඨකමන. 

9. රත්නවග්කගන 

1. අන්කත්පු සික්ඛාපද -අත්ථකයනානා  

494.  ාාවග්ගස්ස පඨකමපරිත්ත්කෙනති ගුකණන
ඛුද්දකෙන.පාසාදව සද්දස්ස උපරිසද්කදන සම්බන්ධිත්බ්බ ාවං දස්කසතුං
වුත්ත්ං ‘‘පාසාදව ස්සඋපරි ගකත්න’’ති. ඉමිනා පාසාදව ස්ස

උපරිඋපරිපාසාදවරං,ත්ංගකත්නඋපගකත්නතිඋපරිපාසාදවරගකත්නතිවචනත්ථං

දස්කසති.අයයානන්ති භික්ඛූනං. ‘‘ො ණා’’ති ඉමිනා

‘‘වාහසා’’තිපදස්සත්ථංදස්කසති.කත්හීතිඅකයයහි. 

497. අන්ත්රන්ති ඛණං, ඔොසං වා විව ං වා.ඝාකත්තුන්ති හනිතුං.
ඉච්ඡතීති ඉමිනා පත්ථධාතුයා යාචනත්ථංදස්කසති. ‘‘ ාාන්කත්පු ං
හත්ථිසම්මද්ද’’න්තිආදීසු වචනත්කථන එවං

කවදියොත්බ්කබනතිකයනානා. ත්ථිසම්මද්දන්ති හත්ථිසම්බාධට්ඨානං.අස්කසහි

සම්මද්කදන එත්ථාතිඅස්සසම්මද්කදන.  කථහිසම්මද්කදන

එත්ථාතිරථසම්මද්කදනති වචනත්ථං අතිදියොසන්කත්නආහ ‘‘එකසව නකයන’’ති.
‘‘සම්මත්ත්’’න්ති පඨමක්ඛක න පාඨස්ස සම්බාධස්ස අවාචෙත්ත්ාවුත්ත්ං



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා පාචිත්තියෙණ්ඩං 
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පටුන 

‘‘ත්ං න ගකහත්බ්බ’’න්ති.ත්ත්ථාති පාකඨ. ‘‘හත්ථීනංසම්මද්ද’’න්ති ඉමිනා

උත්ත් පදස්ස සම්මද්දනංසම්මද්දන්ති  ාවත්ථං දස්කසති, පුරිමපකදන
ඡට්ඨීසමාසඤ්ච.පුරිමපාකඨ පන උත්ත් පදස්ස අධිෙ ණත්ථඤ්ච
පුබ්බපකදන ත්තියාසමාසඤ්ච දස්කසති.බාහි ත්ථසමාකසනතිපි වුච්චති.

පච්ඡිමපාකඨ ‘‘හත්ථිසම්මද්ද’’න්තිආදියොපදස්සලිඞ්ගවිපල්ලාසඤ්ච‘‘අත්ථී’’ති
පාඨකසකසනකයනකාත්බ්බත්ඤ්ච දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘හත්ථිසම්මද්කදන

අත්ථී’’ති.රජිත්බ්බානීති  ානීයානි,  ජිතුං අ හානීති අත්කථන.
ඉමිනාසම්බන්ධොකල පුරිමපාකඨ  ඤ්කඤන අන්කත්පුක ති
වි ත්තිවිපල්ලාකසන ොත්බ්කබනති.පච්ඡිමපාකඨ පන මුඛයකත්නව යුජ්ාති.
කත්නවුත්ත්ං‘‘ත්ස්මිංඅන්කත්පුක ’’ති. 

498. අවසිත්ත්ස්සාති ඛත්තියාභිකසකෙන අභිසිත්ත්ස්ස.ඉකත්නති
සයනිඝ කත්න. ඉමිනා පඤ්චමීබාහි සමාසං දස්කසති.

 ඤ්කඤන තිානනට්කඨනරත්නංවුච්චතිමකහසී.මක සීතිචසාභිකසොකදවී.
නිපුබ්බ ගමුධාතුස්ස නිපුබ්බෙමුධාතුයාපරියාය ාවං දස්කසතුං වුත්ත්ං
‘‘නිග්ගත්න්තිනික්ඛන්ත්’’න්ති.පඨමං. 

2.  ත්නසික්ඛාපදං 

502. දුතිකයපමුස්සිත්වාති සතිවිප්පවාකසන

පමුස්සිත්වා.තණ්ණපත්ත්න්ති තුට්ඨිදායං. ත්ඤ්හි
මකනන ථපුණ්කණනපත්ත්බ්බ ාගත්ත්ා ‘‘පුණ්ණපත්ත්’’න්ති වුච්චති. ත්ස්ස

සරූපං දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘සත්කත්න පඤ්ච ෙහාපණා’’ති. ඉධ පන
ෙහාපණානං පඤ්චසත්ත්ත්ා පඤ්චවීසෙහාපණා

අධිප්කපත්ා.ආභරණසද්දස්සඅලඞ්ො සද්කදනපරියාය ාවංදස්කසතුංවුත්ත්ං
‘‘අලඞ්ො ’’න්ති. ‘‘මහාලත්ං නාමා’’ති ඉමිනා න කයන වා කසන වා

අලඞ්ොක න, අථකඛන විකසසාලඞ්ොක නති දස්කසති. මහන්ත්ානි

මාලාෙම්මලත්ාෙම්මානිඑත්ථාතිම ා ත්ා. ලත්ාගහකණනහිමාලාපිගහිත්ා.

නවහි කෙනටීහි අග්ඝං ඉමස්සාතිනවකෙනටිඅග්ඝනෙං,නවකෙනටිසඞ්ඛාත්ං

අග්ඝංඅ හතීතිවානවකෙනටිඅග්ඝනෙං. 

504. අන්කත්සමීකප වසනසීලත්ත්ා පරිචාරිකෙන‘‘අන්කත්වාසී’’ති
වුච්චතීතිආහ‘‘පරිචාරිකෙන’’ති. 

506. ද්කව ක ඩ්ඩුපාත්ාති ථාමමජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස ද්කව
කලඩ්ඩුපාත්ා.සඞ්ඝ…කප.… නවෙම්මානං අත්ථාය උග්ගණ්හන්ත්ස්ස වා
උග්ගණ්හාකපන්ත්ස්ස

වාදුක්ෙටන්තිකයනානා.අවකසසන්තිාාත්රූප ාත්කත්න

අවකසසං.මාතුෙණ්ණපිළන්ධනත්ා පණ්ණම්පීතිමාතුයා ෙණ්කණ

පිළන්ධිත්ත්ාලපණ්ණම්පි, පටිසාකමන්ත්ස්සාතිසම්බන්කධන. 
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‘‘ෙප්පිය ණ්ඩං කහනතී’’ති ඉමිනා අෙප්පිය ණ්ඩං න

වට්ටතීතිදස්කසති.ඉදන්ති  ණ්ඩං.පලිකබනකධනනාමාති අත්ත්කනන

පලිකබනකධන නාම.ඡන්කදනපීති වඩ්ඪකීආදීනං ඡන්දකහතුනාපි.භකයනපීති

 ාාවල්ල ානං  යකහතුනාපි.බ ක්ොකරනාති ෙ ණං ොක න, බකලන

ොක නබලක්ොක න, කත්න, බලක්ොක නහුත්වාපාකත්ත්වාතිඅත්කථන. 

ත්ත්ථාති මහා ාකම.යත්ථාති යස්මිං ඨාකන, සඞ්ො උප්පජ්ාතීති

සම්බන්කධන. ම ාානසඤ්චරණට් ාකනසූති බහූනං ානානං
සඤ්ච ණසඞ්ඛාකත්සු ඨාකනසු.නගකහත්බ්බස්ස කහතුං දස්කසතුං වුත්ත්ං

‘‘පලිකබනකධන න කහනතී’’ති. යස්මා පලිකබනකධන නකහනති, ත්ස්මා න

ගකහත්බ්බන්ති අධිප්පාකයන.එකෙනති එකෙනභික්ඛු පස්සතීති

සම්බන්කධන.ඔක්ෙම්මාතිඔක්ෙමිත්වා. 

රූපසද්කදන ණ්ඩපරියාකයනතිආහ ‘‘ ණ්ඩ’’න්ති. ණ්ඩංරූපංනාමාති

කයනානා.භණ්ඩිෙන්ති ණ්කඩන නියුත්ත්ං පුටෙං.ගකණත්වාති ගණනං

ෙත්වා.නිමිත්ත්න්තීති එත්ථ ඉතිසද්කදන නාමපරියාකයන. ලඤ්ඡනාදියො
නිමිත්ත්ංනාමාතිහිකයනානා.ලඤ්ඡනාදීතිආදියොසද්කදනනීලපිකලනතිොදකයන

සඞ්ගණ්හාති. ාඛායාතිාතුනා. 

පතිරූපා නාම ඉධ ලජ්ජිකුක්කුච්චොති ආහ

‘‘ලජ්ජිකනනකුක්කුච්චො’’ති.ථාවරන්තිාඞ්ගමා අඤ්ඤං ථාව ං.අද්ධුකනනති

ොලස්ස.සමාදකපත්වාති අඤ්කඤසමාදකපත්වා. උද්දියොස්ස අරියා තිට්ඨන්ති, 

එසාඅරියානයාචනා’’ති(ාා.1.7.59) වුත්ත්නකයනයාචිත්වාතිඅත්කථන. 

507. රත්නසම්මත්න්තිමනුස්සානංඋපක නගපරික නගන්ති.දුතියං. 

3. විොලගාමප්පවිසනසික්ඛාපදං 

508. ත්තිකය‘‘ති ච්ඡානභූත්ං ෙථ’’න්ති ඉමිනා‘‘තිරච්ඡානෙථ’’න්ති

පදස්ස තුලයනිස්සිත්සමාසං දස්කසති.රාාපටිසංයුත්ත්න්ති  ාජූහි
පටිසංයුත්ත්ං. 

512. සම්බහුලාභික්ඛූති සම්බන්කධන.ත්ස්මිං ගාකමති

ත්ස්මිංපඨමපවිසනගාකම.ත්ං ෙම්මන්ති ත්ං ඉච්ඡිත්ෙම්මං.අන්ත්රාති
ගාමවිහා ානමන්ත්ක .භුම්මත්කථකචත්ංනිස්සක්ෙවචනං. 

කු ඝකර වාති ඤාතිකුලඋපට්ඨාෙකුලඝක  වා.කත් භික්ඛාය වාති

කත්ලයාචනත්ථාය වා.පස්කසතිඅත්ත්කනන පස්කස සමීකපති

වුත්ත්ංකහනති.කත්නාති ගාමමජ්ඣමග්කගන.අකනනක්ෙම්මාති

අකනනක්ෙමිත්වා, අපක්ෙමිත්වාතිඅත්කථනති.ත්තියං. 
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4. සූචිඝ සික්ඛාපදං 

517. චතුත්කථෙො ස්ස පදපූ ණ ාවං දස්කසතුං

වුත්ත්ං‘‘කභදනකමවකභදනෙ’’න්ති.අස්සත්ථිඅත්කථඅපච්චකයනතිආහ‘‘ත්ං

අස්ස අත්ථී’’ති.අස්සාති පාචිත්තියස්ස. පඨමං සූචිඝ ං භින්දියොත්වා

පච්ඡාපාචිත්තියං කදකසත්බ්බන්ති අත්කථන.අරණිධනුකෙති

අ ණියාධනුකෙ.කවධකෙතිොයබන්ධනකවධකෙති.චතුත්ථං. 

5. මඤ්චසික්ඛාපදං 

522. පඤ්චකමකඡදනකමවකඡදනෙං, ත්මස්සත්ථීතිකඡදනෙන්තිඅත්ථං
සන්ධායවුත්ත්ං‘‘වුත්ත්නයකමවා’’ති. 

නිඛණිත්වාති පමාණාතික ෙං නිඛණිත්වා.උත්ත්ානං වා ෙත්වාති

කහට්ඨුපරි පරිවත්ත්නං වාෙත්වා. කපත්වාතිලම්බණවකසනඨකපත්වාති.
පඤ්චමං. 

6. තූකලනනද්ධසික්ඛාපදං 

526. ඡට්කඨඑත්ථාති මඤ්චපීකඨ. අවනහිත්බ්බන්තිඔනද්ධං,තූකලන

ඔනද්ධංතූක නනද්ධන්ති අත්කථනපි යුජ්ාති.තූ ංපක්ඛිපිත්වාති මඤ්චපීකඨ
චිමිලිෙංපත්ථරිත්වාත්ස්සුපරිතූලංපක්ඛිපිත්වාතිඅත්කථනති.ඡට්ඨං. 

7. නිසීදනසික්ඛාපදං 

531. සත්ත්කමෙත්ථාති කිස්මිං ඛන්ධකෙ, කිස්මිං වත්ථුස්මිං වා.හීති

සච්චං.ත්ත්ථාතිචීව ක්ඛන්ධකෙ, පණීත්ක නානවත්ථුස්මිං වා. ‘‘යථා

නාමා’’ති ඉමිනා ‘‘කසයයථාපී’’තිපදස්ස අත්ථං දස්කසති, ‘‘පු ාකණන
චම්මොක න’’ති ඉමිනා ‘‘පු ාණාසිකෙනට්කඨන’’තිපදස්ස. චම්මොක න හි

අසිනා චම්මං කුටති ඡින්දතීති‘‘අසිකෙනට්ක න’’ති වුච්චති.

වත්ථුප්පන්නොලමුපනිධාය වුත්ත්ං ‘‘පු ාකණන’’ති. ත්කමවූපමං පාෙටං

ෙක නන්කත්නආහ‘‘යථාහී’’ති.හීතිත්ප්පාෙටීෙ ණං, ත්ංපාෙටංෙරිස්සාමීති

හිඅත්කථන.චම්මොක නෙඩ්ඪතීතිසම්බන්කධන.විත්ථත්න්තිවිසාලං.කසනපීති

උදායීපි. ත්ංනිසීදනං ෙඩ්ඪතීති කයනානා.කත්නාති ෙඩ්ඪනකහතුනා.ත්න්ති

උදායිං.සන්ථත්සදියොසන්ති සන්ථකත්නසදියොසං.එෙස්මිං අන්කත්ති එෙස්මිං

කෙනට්ඨාකස, ඵාකලත්වාතිසම්බන්කධනති.සත්ත්මං. 

8. ෙණ්ඩුපටිච්ඡාදියොසික්ඛාපදං 

537. අට්ඨකම‘‘ෙත්ථා’’තිආදීනිවුත්ත්නයාකනව. 

539. ‘‘යස්සා’’ති පදස්ස විසයං දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘භික්ඛුකනන’’ති.

‘‘නාභියාකහට්ඨා’’තිඉමිනානාභියාඅකධනඅකධනනාභීතිවචනත්ථංදස්කසති, 

‘‘ාාණුමණ්ඩලානං උපරී’’ති ඉමිනා ාාණුමණ්ඩලානං

උබ් උබ්භාාණුමණ්ඩ න්ති. උබ් සද්කදන හි
උපරිපරියාකයනසත්ත්මයන්ත්නිපාකත්න. ෙණ්ඩුඛජ්ජුසද්දානං කවවචනත්ත්ා
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වුත්ත්ං‘‘ෙණ්ඩූති ඛජ්ජූ’’ති. ෙණ්ඩති ක දනං ෙක නතීතිෙණ්ඩු. ඛජ්ාති

බයධනං ෙක නතීතිඛජ්ජු. කෙසුචි කපනත්ථකෙසු ‘‘ෙච්ඡූ’’ති පාකඨන අත්ථි, 

කසනඅයුත්කත්න. 

කලනහිත්ංතුණ්ඩං එතිස්සාතික නහිත්තුණ්ඩිො. පිළයති

විබාධයතීතිපිළො. ආ භුකසන අසුචිං සවති පග්ඝ ාකපතීතිඅස්සාකවනති
වචනත්ථංදස්කසන්කත්නආහ ‘‘අසුචිපග්ඝ ණ’’න්ති. අරිසඤ්ච  ගන්ද ා ච
මධුකමකහන ච. ආදියොසද්කදනදුන්නාමොදකයන සඞ්ගණ්හාති. ත්ත්ථ අරි විය

ඊසති අභි වතීතිඅරිසං.  ගං වුච්චති වච්චමග්ගං, ත්ං ද ති

ඵාකලතීතිභගන්දරා,ගූථසමීකප ාාකත්න වණවිකසකසන. මධු විය මුත්ත්ාදියොං

මිහතිකසචතීතිමධුකමක න,කසන ආබාකධන මුත්ත්කමකහන

සුක්ෙකමකහන ත්ත්කමකහනති අකනෙවිකධන.ථුල් සද්කදන

මහන්ත්පරියාකයනතිආහ ‘‘මහා’’ති.අට්ඨමං. 

9. වස්සිෙසාටිෙසික්ඛාපදං 

542. නවකමවස්කස වස්සොකල අධිට්ඨාත්බ්බාතිවස්සිො,වස්සිො ච

සාසාටිොකචතිවස්සිෙසාටිොති.නවමං. 

10. නන්දත්කථ සික්ඛාපදං 

547. දසකම‘‘චතූහිඅඞ්ගුකලහී’’තිඉමිනාචතුක නඅඞ්ගුලාචතුරඞ්ගු ාති

අසමාහා දියොගුං දස්කසති.ඌනෙප්පමාකණනති  ගවකත්න ලාමෙපමාකණන.

ඉමිනාඔමෙසද්දස්සලාමෙත්ථංදස්කසතීතිදට්ඨබ්බන්ති.දසමං. 

 ත්නවග්කගනනවකමන. 

ඉතිසමන්ත්පාසාදියොොයවිනයසංවණ්ණනාය 

ඛුද්දෙවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 
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6. පාටිකදසනීයෙණ්ඩං 
1. පඨමපාටිකදසනීයසික්ඛාපද -අත්ථකයනානා  

ඛුද්දොනං අනන්ත් ා පාටිකදසනීයා කය ධම්මා සඞ්ගීතිොක හිඨපිත්ා, 
ඉදානිකත්සංධම්මානංඅයංවණ්ණනා වතීතිකයනානා. 

552. පඨමපාටිකදසනීකයත්ාව අත්කථන එවං කවදියොත්බ්කබනති

කයනානා.පටිආගමනොක ති පිණ්ඩාය ච ණට්ඨානකත්න පක්ෙමිත්වා, 

පටිනිවත්තිත්වාවාආගමනොකල.සබ්කබවාතිඑත්ථනිග්ගහීත්කලනපවකසන
සන්ධි කහනතීති ආහ ‘‘සබ්බකමවා’’ති. ‘‘ෙම්පමානා’’ති

ඉමිනාපපුබ්බවිධධාතුයාෙම්පනත්ථංදස්කසති.අකපහීතිඑත්ථඅපපුබ්බඉධාතු
ගත්යත්කථනතිආහ‘‘අපගච්ඡා’’ති. 

553. පටිකදකසත්බ්බාො ං දස්කසති

අකනනාතිපටිකදකසත්බ්බාොරදස්සනං. ද්වින්නං සද්දානං

පරියාය ාවංදස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘ ථිොති  ච්ඡා’’ති.  ථස්ස හිත්ාරථිො. 

ණයපච්චකය ෙකත්‘‘රච්ඡා’’ති (කමනග්ගල්ලාකන 4.72 සුත්කත්) වුච්චති.

 ච්ඡන්ත්ක න අනිබ්බිද්ධා  ච්ඡාබූක නනාමාති ආහ
‘‘අනිබ්බිජ්ඣිත්වා’’තිආදියො. බූකහතිසම්පිණ්කඩති ාකන අඤ්ඤත්ථ

ගන්තුමපදානවකසනාතිබූක න. සිඞ්ඝාටෙං නාම මග්ගසන්ධීති ආහ 

‘‘මග්ගසකමනධානට්ඨාන’’න්ති. සිඞ්ඝති මග්ගසකමනධානං ෙක නති

එත්ථාතිසිඞ්ඝාටෙං. එකත්සූති  ථිොදීසු.එකසවනකයනති

දුක්ෙටපාටිකදසනීකය අතිදියොසති.හීති සච්චං. ‘‘වචනකත්න’’ති පදං
‘‘කවදියොත්බ්කබන’’ති පකද ඤාපෙකහතු. දදමානාය භික්ඛුනියා

වකසනාතිකයනානා.එත්ථාතිසික්ඛාපකද.ත්ස්මාතියස්මාඅපමාණං, ත්ස්මා. 

ඉදන්ති වචනං වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.සම්භින්කන එෙ කස
ොලිෙත්ත්කයතිකයනානා. 

556. ‘‘දාකපතී’’ති කහතුත්ථකිරියාය ොරිත්ෙත්තුොරිත්ෙම්මානි

දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘අඤ්ඤාතිොය අඤ්කඤන කෙනචී’’ති.අඤ්කඤනාති
අත්ත්නාඅඤ්කඤන. ‘‘ත්ාය එව වා භික්ඛුනියා අඤ්කඤන වා කෙනචී’’ති

පදානි ‘‘පටිග්ගහාකපත්වා’’තිපකදොරිත්ෙම්මානීති.පඨමං. 

2. දුතියපාටිකදසනීයසික්ඛාපදං 

558. දුතිකයතරිමසික්ඛාපකදන ආපත්තිඅන්ත් ඝ ත්ත්ාති

අධිප්පාකයන.ඉමිනා සික්ඛාපකදන ආපත්ති

භකවයයකවනසාසමානත්ත්ාතිඅධිප්පාකයන. කදන්තියා පන කනව ඉමිනා, න
පුරිකමනආපත්තිඅඤ්ඤස්ස ත්ත්ත්ත්ාතිඅධිප්පාකයනති.දුතියං. 
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3. ත්තියපාටිකදසනීයසික්ඛාපදං 

562. ත්තිකය‘‘උභකත්න’’ති එත්ථ ෙ ණත්කථ කත්නති ආහ ‘‘ද්වීහී’’ති. 

‘‘උ කත්නපසන්න’’න්ති බයාකසනපි සමාකසනපි යුත්කත්නකයව, සමාකස

කත්නපච්චයස්ස අකලනකපන කහනති. ‘‘උ කත්න’’තිපදස්ස සරූපං දස්කසතුං
වුත්ත්ං ‘‘උපාසකෙනපිඋපාසිොයපී’’ති. ෙස්මා උ කත්නපසන්නං කහනතීති
ආහ ‘‘ත්ස්මිං කි ා’’තිආදියො. යස්මා ත්ස්මිං කුකල…කප.…

කසනත්ාපන්නාකයවකහනන්ති කි , ත්ස්මා ‘‘උ කත්නපසන්න’’න්ති වුත්ත්ං

කහනති. ‘‘සකචපී’’ති එත්ථපිසද්කදන අසීතිකෙනටිධනකත්න අධිෙම්පි

සම්පිණ්කඩති.හායනස්සො ණංදස්කසති‘‘යස්මා’’තිආදියොනා. 

569. ‘‘ඝ කත්නනීහරිත්වා’’ති එත්ථ‘‘නී රිත්වා’’ති පදස්ස
ෙම්මංදස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘ආසනසාලංවා විහා ං වා’’ති. 

‘‘ආකනත්වා’’තිඉමිනා නීපුබ්බහ ධාතුයා අත්ථං දස්කසති.ද්වාකරති
අත්ත්කනනකගහද්වාක ති.ත්තියං. 

4. චතුත්ථපාටිකදසනීයසික්ඛාපදං 

570. චතුත්කථඅවරුද්ධසද්කදන පරිරුද්ධසද්දස්ස පරියාකයනති

ආහ‘‘පරිරුද්ධාකහනන්තී’’ති. ආ ඤ්ඤෙස්ස කසනාසනස්ස
පරිසමන්ත්කත්නරුද්ධාආවුත්ාකහනන්තීතිඅත්කථන. 

573. ‘‘පඤ්චන්න’’න්තිනිද්ධා කණසාමිවචන ාවඤ්ච ‘‘යංකිඤ්චී’’ති
නිද්ධා ණීකයනසම්බන්ධිත්බ්බ ාවඤ්ච දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘පඤ්චසු

සහධම්මිකෙසු යං කිඤ්චී’’ති. ‘‘කපකසත්වා ඛාදනීයං ක නානීයං

ආහරිස්සාමී’’තිඉමිනා පටිසංවිදියොත්ාො දස්සනං. ‘‘ආ ාම’’න්ති
සාමඤ්ඤකත්න වුත්කත්පි ආ ඤ්ඤෙකසනාසනස්සආ ාකමන
එවඅධිප්කපකත්නති ආහ

‘‘ආ ඤ්ඤෙකසනාසනා ාමඤ්චා’’ති.ත්ස්සාතිආ ඤ්ඤෙකසනාසනා ාමස්ස

.‘‘ෙස්මා’’ති පුච්ඡාය ‘‘පටිකමනචනත්ථ’’න්ති විසජ්ානාය සකමතුං
සම්පදානත්කථ නිස්සක්ෙවචනං ොත්බ්බං.කිමත්ථන්ති හි

අත්කථන.පටිකමනචනත්ථන්තිත්දත්කථපච්චත්ත්වචනං.පටිකමනචනසඞ්ඛාත්ාය
අත්ථායාතිහිඅත්කථන.අත්ථසද්කදනචපකයනානවාචකෙන.පකයනානායාතිහි
අත්කථන. අථ වා ‘‘පටිකමනචනත්ථ’’න්ති විසජ්ානායං. ‘‘ෙස්මා’’තිපුච්ඡාය
සකමතුං නිස්සක්ෙත්කථ පච්චත්ත්වචනං ොත්බ්බං. පටිකමනචනසඞ්ඛාත්ා
අත්ථාතිහිඅත්කථන. අත්ථසද්කදනචො ණවාචකෙන.ො ණාතිහිඅත්කථන.
එවඤ්හිපුච්ඡාවිසජ්ානානං පුබ්බාප සමසඞ්ඛාකත්න විචකයන හාක න

පරිපුණ්කණන කහනතීති දට්ඨබ්බං.අම් ාෙන්ති

ඛාදනීයක නානීයපටිහ න්ත්ානංඅම්හාෙං.අම්ක තිකචන සඞ්ඛාකත්අම්කහ. 

‘‘ත්ස්සා’’ති පදස්සත්ථං දස්කසතුංවුත්ත්ං ‘‘එතිස්සා

යාගුයා’’ති.අඤ්ඤානිපීතිපටිසංවිදියොත්කුලකත්න අඤ්ඤානිපි
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කුලානි.කත්නාතිපටිසංවිදියොත්කුකලන. කුරුන්දියොවාකද යාගුයා පටිසංවිදියොත්ං

ෙත්වායාගුංඅග්ගකහත්වාපූවාදීනිආහ න්ති, වට්ටතීතිඅධිප්පාකයන. 

575. එෙස්සාති භික්ඛුස්ස.ත්ස්සාතිපටිසංවිදියොත්භික්ඛුස්ස, චතුන්නං වා

පඤ්චන්නං වා භික්ඛූනං අත්ථායාති කයනානා.අඤ්කඤසම්පීති

චතුපඤ්චභික්ඛුකත්න අඤ්කඤසම්පි.අධිෙකමවාති පරිභුත්ත්කත්න

අතික ෙකමව.යංපනාති ඛාදනීයක නානීයං පන, යම්පි ඛාදනීයක නානීයං

වනකත්නආහරිත්වාකදන්තීතිකයනානා.‘‘ත්ත්ථාාත්ෙ’’න්තිඑත්ථත්සද්දස්ස
විසයංදස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘ආ ාකම’’ති. අඤ්කඤන දියොන්නන්ති

සම්බන්කධන.නන්ති මූලඛාදනීයාදියොං.පටිසංවිදියොත්න්ති පටිෙච්කචව සුට්ඨු
ාානාපිත්න්තිඅත්කථනති.චතුත්ථං. 

ඉතිසමන්ත්පාසාදියොොයවිනයසංවණ්ණනාය 

පාටිකදසනීයවණ්ණනාය 

කයනානාසමත්ත්ා. 
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7. කසඛියෙණ්ඩං 
1. පරිමණ්ඩලවග්ග -අත්ථකයනානා  

සික්ඛිත්සික්කඛනතීසු සික්ඛාසු චතූහි මග්කගහි

සික්ඛිත්සික්කඛනත්ාදියොනාඅට්ඨහි කලනෙධම්කමහි අෙම්පියට්කඨන ත්ාදියොනා, 

ඉට්ඨානිට්කඨසු වා අවිො ට්කඨන ත්ාදියොනා  ගවත්ායානිසික්ඛාපදානි

‘‘කසඛියානී’’ති  ාසිත්ානි, දානි කත්සම්පිසික්ඛාපදානං අයම්පි
වණ්ණනාක්ෙකමන වතීතිකයනානා. 

576. ත්ත්ථාති කසඛියසික්ඛාපකදසු, අත්කථන එවං කවදියොත්බ්කබනති

කයනානා. ‘‘සමන්ත්කත්න’’තිඉමිනා පරිත්ූපසග්ගස්සත්ථං දස්කසති.
‘‘නාභිමණ්ඩලංාාණුමණ්ඩල’’න්ති එත්ථ උද්ධංසද්කදන ච අකධනසද්කදන ච

අජ්ඣාහරිත්බ්කබනති ආහ ‘‘උද්ධ’’න්තිආදියො.අට් ඞ්ගු මත්ත්න්ති

 ාවනපුංසෙං, නිවාකසත්බ්බන්ති සම්බන්කධන.ත්කත්නති

අට්ඨඞ්ගුලමත්ත්කත්න.යථා පටිච්ඡන්නං කහනති, එවං නිවාකසන්ත්ස්සාති

කයනානා.ත්ත්රිදංපමාණන්ති ත්ස්ස නිවාසනස්ස ඉදං

පමාණං.ත්ාදියොසස්සාතිදීඝකත්න මුට්ඨිපඤ්චෙස්ස තිරියං අඩ්ඪකත්යයහත්ථස්ස

නිවාසනස්ස. ාාණුමණ්ඩලංපටිච්ඡාදනත්ථං වට්ටතීති කයනානා.ත්ත්ථාති

චීවක සු.නතිට් තීතිවි ළත්ත්ානතිට්ඨති.තිට් තීතිඝනත්ත්ාතිට්ඨති. 

නිවාකසන්ත්ස්ස චාතිඑත්ථ චසද්කදනඅවධා ණත්කථන, 
නිවාකසන්ත්ස්කසවාති අත්කථන. කෙවලං එවං නිවාකසන්ත්ස්කසව දුක්ෙටං

නකහනති, අථ කඛන ත්ථා නිවාකසන්ත්ස්සාපි දුක්ෙටකමවාති කයනානා. කය

පන නිවාසනකදනසාතිසම්බන්කධන.අඤ්කඤති පු කත්න ච පච්ඡකත්න ච

ඔලම්කබත්වානිවසනකත්න අඤ්කඤ. කත් සබ්කබති සබ්කබ

කත්නිවාසනකදනසා.එත්ථාතිඉමස්මිංවි ඞ්කග.ත්ත්කථවාතිඛන්ධකෙකයව. 

අසඤ්චිච්ච නිවාකසන්ත්ස්ස අනාපත්තීති සම්බන්කධන. එකසව නකයන 

‘‘අසතියා’’ති එත්ථාපි.අාානන්ත්ස්සාති එත්ථ අාානනංදුවිධං

නිවාසනවත්ත්ස්ස අාානනං, ආරූළ්කහනරූළ්හ ාවස්ස අාානනන්ති.
ත්ත්ථආරූළ්කහනරූළ්හ ාවස්ස අාානනං සන්ධාය වුත්ත්ං
‘‘අාානන්ත්ස්සා’’ති දස්කසන්කත්නආහ ‘‘අාානන්ත්ස්සාති

එත්ථා’’තිආදියො.හීතිසච්චං.ත්ස්සාති නිවාසනවත්ත්ස්ස.අස්සාති භික්ඛුකනන.ත්ං

පනාතිආපත්තිකත්නඅකමනක්ඛනංපන.ත්ස්මාතියස්මායුජ්ාති, ත්ස්මා.කයනති
භික්ඛු. කුරුන්දියොයං වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන. සුක්ඛාාඞ්ඝා

ඉමස්සාතිසුක්ඛාඞ්කඝන. මහන්ත්ං

පිණ්ඩිෙමංසංඉමස්සාතිම ාපිණ්ඩිෙමංකසන.ත්ස්සාතිභික්ඛුස්ස. 

වකණනති අරු. ත්ඤ්හි වණති ගත්ත්විචුණ්ණනංෙක නතීති වකණනති

වුච්චති.වාළමිගා වා කචනරා වාති එත්ථවාසද්කදන අවුත්ත්සම්පිණ්ඩනත්කථන, 
කත්නඅඤ්ඤාපිඋදෙචික්ඛල්ලාදකයනආපදාසඞ්ගය්හන්ති. 
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577. ඉධාතිඉමස්මිංවි ඞ්කග, සික්ඛාපකදවා.උකභනෙණ්කණතිපු කත්න

චපච්ඡකත්නචනිග්ගකත්ද්කවෙණ්කණ.අවිකසකසනාති‘‘අන්ත් ඝක ’’තිච
‘‘ආ ාකම’’ති ච විකසසං

අෙත්වාසාමඤ්කඤන.වි ාකරපීතිසඞ්ඝසන්නිපාත්බුද්ධුපට්ඨානකථරුපට්ඨා
නාදියොොලංසන්ධායවුත්ත්ං. 

578. ොකයෙකදකසොයසද්කදන වත්ත්තීතිආහ ‘‘ාාණුම්පි උ ම්පී’’ති.

‘‘න සීසං පාරුකත්නා’’තිඉමිනා ‘‘සුප්පටිච්ඡන්කනනා’’තිපදස්ස

අතිබයාපිත්කදනසං පටික්ඛිපති.ගණ්ඨිෙන්ති පාකසන. කසන හි ගන්කථති

බන්ධතීති වා, ගන්කථතිබන්ධති එත්ථාති වා ෙත්වා ගන්ථිකෙනති වුච්චති.

න්ථො ස්ස වාණ්ඨොක  ෙකත්ගණ්ඨිකෙන,ත්ං ගණ්ඨිෙං

පටිමුඤ්චිත්වා.උකභනෙණ්කණති චීව ස්ස ද්කව කෙනකණ.ග වාටෙකත්නති

එත්ථගක නති ෙණ්කඨන. කසන හි
ඛජ්ාක නජ්ාකලයයකපයයසඞ්ඛාත්ංචතුබ්බිධං අසනං ගලති පන්කනන හුත්වා
කුච්ඡියං පත්ති ඉකත්නති ගකලනති වුච්චති.ආවාකටනකයව

ඛුද්දෙට්කඨනආවාටකෙන,ඛුද්දෙත්කථ කෙන. ගකල ඨිකත්නආවාටකෙන

ගලවාටකෙන.අො කත්නහිආො ස්සකලනකපන‘‘පප’’න්තිආදීසු(ාා.1.1.2) 

විය. එත්ථහි පආපන්ති පදච්කඡකදන, අො කත්න ආො ස්ස ච කලනකපන.

පවද්ධං ආපං පපං, මහන්ත්ං උදෙන්තිඅත්කථන. සීසං විවරිත්වාති
සම්බන්කධන. 

579. වාසංඋපගකත්නතිවාවාකසනඋපගකත්නතිවාඅත්ථංපටික්ඛිපන්කත්න

ආහ‘‘වාසත්ථායඋපගත්ස්සා’’ති. 

580. හත්ථපාකදඅකීළන්කත්න සුසංවුකත්න නාමාති දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘හත්ථංවාපාදංවාඅකීළාකපන්කත්න’’ති. 

582. ඔක්ඛිත්ත්චක්ඛූති එත්ථ ඔසද්කදන කහට්ඨාපරියාකයනති ආහ
‘‘කහට්ඨාඛිත්ත්චක්ඛූ’’ති. ‘‘හුත්වා’’තිඉමිනා කිරියාවිකසසන ාවං

දස්කසති.යුගයුත්ත්කෙනති යුකග යුත්ත්කෙන. දමියිත්ථාතිදන්කත්න. ආභුකසන

ාානාති ො ණාො ණන්තිආාාකනකයයන.එත්ත්ෙන්ති චතුහත්ථපමාණං.

කයන ගච්ඡති, අස්ස භික්ඛුකනන දුක්ෙටා ආපත්තිකහනතීති කයනානා.
‘‘පරිස්සය ාව’’න්තිච‘‘පරිස්සයා ාව’’න්තිචද්කවපාඨායුජ්ාන්තිකයව. 

584. ඉත්ථම්භූත් ක්ඛකණති ඉමං පො ං ඉත්ථං චීවරුක්ඛිපනං, 

 වතිගච්ඡතීතිභූකත්න, භික්ඛු.ලක්ඛීයතිඅකනනාතිලක්ඛණං, චීව ං.ඉත්ථං

භූකත්නඉත්ථම්භූකත්න, ත්ස්ස ලක්ඛණං ඉත්ථම්භූත්ලක්ඛණං, ත්ස්මිං.
ෙ ණවචනං දට්ඨබ්බන්තිකයනානා. ඉත්ථම්භූත්ලක්ඛණං නාම
කිරියාවිකසසනස්ස ස ාකවනති ආහ ‘‘එෙකත්න වා…කප.…හුත්වාති

අත්කථන’’ති.අන්කත්නඉන්දඛී කත්නති ගාමස්සඅන්කත්නඉන්දඛීලකත්නති.
පඨකමනවග්කගන. 
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2. උජ්ාග්ඝිෙවග්ග -අත්ථකයනානා  

586. උච්චාසද්දං ෙත්වා ාග්ඝනං

හසනංඋජ්ාග්කඝන,කසනකයවඋජ්ාග්ඝිො,ත්ාය. ඉති ඉමමත්ථං දස්කසන්කත්න

ආහ‘‘මහාහසිත්ංහසන්කත්න’’ති.එත්ථාති‘‘උජ්ාග්ඝිොයා’’තිපකද. 

588. කිත්ත්ාවත්ාති කිත්ත්කෙන පමාකණන, එවං නිසින්කනසු

කථක සූතිසම්බන්කධන, නිද්ධා කණ කචත්ං

භුම්මවචනං.වවත්ථකපතීතිඉදඤ්චීදඤ්චෙකථතීතිවවත්ථකපති.එත්ත්ාවත්ාති
එත්ත්කෙනපමාකණන. 

590. නිච්චලංෙත්වාොයස්සඋජුට්ඨපනංොයපග්ගකහනනාමාතිආහ
‘‘නිච්චලං ෙත්වා’’තිආදියො. එකසවනකයන බාහුපග්ගහසීසපග්ගකහසුපීති.
දුතිකයනවග්කගන. 

3. ඛම් ෙත්වග්ග -අත්ථකයනානා  

596. ඛම්ක නෙකත්න කයනාතිඛම්භෙකත්න.ඛම්කභනති ච පටිබද්කධන.
ෙත්ථපටිබද්කධනතිආහ‘‘ෙටියංහත්ථංඨකපත්වා’’ති.සසීසංඅවගුණ්ඨයති

පරිකවඨතීතිඔගුණ්ඨිකත්නතිආහ‘‘සසීසංපාරුකත්න’’ති. 

600. උද්ධං එොකෙනටි ඉමිස්සා ගමනායාතිඋක්කුටිොති දස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘උක්කුටිොවුච්චතී’’තිආදියො.එත්ථාති ‘‘උක්කුටිොයා’’තිපකද. 

601. හත්ථපල්ලත්ථීෙදුස්සපල්ලත්ථීකෙසු ද්වීසු
දුස්සපල්ලත්ථිකෙආකයනගපල්ලත්ථීොපි සඞ්ගහං ගච්ඡතීති ආහ
‘‘ආකයනගපල්ලත්ථිොපිදුස්සපල්ලත්ථිොඑවා’’ති. 

602. සතියාඋපට්ඨානංසක්ෙච්චන්තිආහ‘‘සතිංඋපට්ඨකපත්වා’’ති. 

603. පිණ්ඩපාත්ංකදන්කත්පීති පිණ්ඩපාත්ං පත්කත්පක්ඛිපන්කත්පි.

පත්කත් සඤ්ඤා පත්ත්සඤ්ඤා, සා අස්සත්ථීතිපත්ත්සඤ්ඤී. ‘‘ෙත්වා’’
තිඉමිනාකිරියාවිකසසන ාවංදස්කසති. 

604. සමසූපෙං පිණ්ඩපාත්න්ති එත්ථ සූපපිණ්ඩපාත්ානං
සමඋපඩ්ඪ ාවංආසඞ්ො  කවයයාති ආහ ‘‘සමසූපකෙන

නාමා’’තිආදියො.යත්ථාතිපිණ්ඩපාකත්.  ත්ත්ස්ස චතුත්ථ ාගපමාකණන සූකපන

කහනති, කසන පිණ්ඩපාකත්න සමසූපකෙන නාමාතිකයනානා. ඔකලනණී ච

සාෙසූකපයයඤ්චමච්ඡ කසනචමංස කසනචාතිද්වන්කදන.ත්ත්ථඔක නණීති

එො බයඤ්ානවිෙති.සාෙසූකපයයන්ති සූපස්ස හිත්ංසූකපයයං,සාෙකමව
සූකපයයං සාෙසූකපයයං. ඉමිනා සබ්බාපි සාෙසූකපයයබයඤ්ානවිෙති

ගහිත්ා.මච්ඡරසමංසරසාදීනීති එත්ථ ආදියොසද්කදන අවකසසා
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සබ්බාපිබයඤ්ානවිෙති සඞ්ගහිත්ා. ත්ං සබ්බං  සානං

 කසනරසරකසනතිෙත්වා‘‘ ස කසන’’තිවුච්චති. 

605. සමපුණ්ණංසම රිත්න්ති කවවචනකමව. ථූපං ෙකත්නථූපීෙකත්නති
අත්ථංදස්කසන්කත්නආහ‘‘ථූපීෙකත්නනාමා’’තිආදියො. 

ත්ත්ථාති‘‘ථූපීෙත්’’න්තිආදියොවචකන.කත්සන්තිඅ යත්කථ තිපිටෙචූළනා

ගත්කථ ානං. ඉති පුච්ඡිංසු, කත්සඤ්ච කථ ානං වාදං

ආක නකචසුන්තිකයනානා.කථකරනති චූළසුමනත්කථක න.එත්ස්සාති

තිපිටෙචූළනාගත්කථ ස්ස. සත්ත්ක්ඛත්තුන්ති සත්ත්

වාක .කුකත්නතිෙස්සාචරියස්ස සන්තිො.ත්ස්මාති යස්මා

යාවොලිකෙනපරිච්ඡින්කනන, ත්ස්මා.ආමිසාාතිෙංයාගු ත්ත්ංවාඵලාඵලං

වාති කයනානා.ත්ඤ්ච කඛනති ත්ඤ්ච සමතිත්ථිෙං.ඉත්කරනපනාති
නාධිට්ඨානුපකගන පත්කත්න පන. යං පූවඋච්ඡඛණ්ඩඵලාඵලාදියො

කහට්ඨාඔක නහති, ත්ං පූවඋච්ඡඛණ්ඩඵලාඵලාදීති

කයනානා.පූවවටංසකෙනතිඑත්ථවටංසකෙනති උත්ත්ංකසන. කසන හි උද්ධං

ත්සීයකත්අලඞ්ෙරීයකත්තිවටංකසනතිවුච්චතිඋො ස්සවො ං, ත්ො ස්සච

ටො ං ෙත්වා, කසනකයවවටංසකෙන, මුද්ධනි පිලන්ධිකත්න එකෙන

අලඞ්ො විකසකසන. පූවකමව ත්ංසදියොසත්ත්ා පූවවටංසකෙන, ත්ං.

පුප්ඵවටංසකෙනචත්ක්කෙනලෙටුෙඵලාදියොවටංසකෙනචාතිද්වන්කදන, කත්. 

ඉධාති ඉමස්මිං සික්ඛාපකද. නනුසබ්බථූපීෙකත්සු පටිග්ගහණස්ස

අෙප්පියත්ත්ා පරිභුඤ්ානම්පි න වට්ටතීති ආහ ‘‘සබ්බත්ථ පනා’’තිආදියො.

ත්ත්ථසබ්බත්ථාතිසබ්කබසුථූපීෙකත්සූති.ත්තිකයනවග්කගන. 

4. සක්ෙච්චවග්ග -අත්ථකයනානා  

608. ත්ත්ථත්ත්ථාතිත්ස්මිංත්ස්මිංඨාකන.ඔධින්තිඅවධිංමරියාදං. 

610. ථූපෙකත්නති ථූපකමව ථූපෙං, ත්කත්න ථූපෙකත්නති දස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘මත්ථෙකත්න’’ති. 

611. මාඝාත්සමයාදීසූති ‘‘පාකණමා ඝාකත්ථා’’ති  ාාාකනන ක රිං

ච ාකපන්තිඑත්ථාති මාඝාකත්න, කසනකයව සමකයන මාඝාත්සමකයන.
ආදියොසද්කදනඅඤ්ඤංපටිච්ඡන්නො ණංගකහත්බ්බං. 

615. කත්සන්තිමයූ ණ්ඩකුක්කුටණ්ඩානන්ති.චතුත්කථනවග්කගන. 

5. ෙබළවග්ග -අත්ථකයනානා  

617. ‘‘මුඛද්වා ’’න්තිෙම්මස්ස ‘‘අනාහකට’’ති ච ‘‘විවරිස්සාමී’’ති ච
ද්වීසුකිරියාසුසම්බන්ධ ාවංදස්කසතුංවුත්ත්ං‘‘අනාහරිකත්මුඛද්වා ’’න්ති. 
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618. සෙ ං ත්ථන්තිපඤ්චඞ්ගුලිංසන්ධායවුත්ත්ං. 

619. සෙබකළනාතිඑත්ථ ෙබළසද්කදන වචනස්සඅපරිපුණ්ණො ණං
සබ්බම්පිගකහත්බ්බං. 

620. පිණ්ඩුක්කඛපෙන්තිආදීසු විච්ඡත්කථ ෙපච්චකයනති ආහ
‘‘පිණ්ඩංඋක්ඛිපිත්වා උක්ඛිපිත්වා’’ති. ත්වාසද්කදන කිරියාවිකසසන ාවං
දස්කසති. 

624. ‘‘අවකිරිත්වා’’ති ඉමිනාසිත්ථාවොරෙන්ති එත්ථ

අවපුබ්කබනකි ධාතුකයව, නෙ ධාතූතිදස්කසති. 

626. ‘‘චතචපූ’’ති එවං සද්දන්ති ‘‘චපුචපූ’’ති එවං
අනුෙ ණ වන්ති.පඤ්චකමනවග්කගන. 

6. සුරුසුරුවග්ග -අත්ථකයනානා  

627. ‘‘සුරුසුරූ’’ති එවං සද්දන්ති ‘‘සුරුසුරූ’’ති එවං

අනුෙ ණ වං.දවනංකීළනන්තිඉමිනාවචනත්කථනපරිහාකසනදකවනනාමාති

ආහ ‘‘දකවනති පරිහාසවචන’’න්ති.ත්න්ති කසන දකවන.

ලිඞ්ගවිපල්ලාකසනකහස.න ොත්බ්බංන ොත්බ්කබනති

සම්බන්කධන.සි ෙබුද්කධනති සිලාය ෙකත්න, සිකලන නියුත්කත්න වා

බුද්කධන.අපටිබුද්කධනති අපටිවිද්කධන බුද්කධන, 

පරිහාසවචනකමත්ං.කගනධම්කමනති ගුන්නං ධම්කමන.අාධම්කමනතිඅාානං

ධම්කමන.මිගසඞ්කඝනතිමිගානංසඞ්කඝන.පසුසඞ්කඝනතිපසූනංසඞ්කඝන. 

628. ‘‘භුඤ්ාන්කත්නා’’තිපදං‘‘නිල්කලහිතු’’න්තිපකද ාවෙත්ත්ා. 

631. එවංනාමකෙති‘‘කෙනෙනුද’’න්ති එවං නාමං

අස්සපාසාදස්සාතිඑවංනාමකෙන,පාසාකදන, ත්ස්මිං. ‘‘පදුමසණ්ඨාකනන’’ති
ඉමිනා පාසාදස්ස සදියොසූපචාක න ‘‘කෙනෙනුකදන’’ති නාමල නං

දස්කසති.කත්නාති පදුමසණ්ඨානත්ත්ා.අස්සාතිපාසාදස්ස.තග්ගලිෙම්පීති

ප පුග්ගලසන්ත්ෙං ගකහත්බ්බං ‘‘අත්ත්කනන සන්ත්ෙම්පී’’ති

අත්ත්පුග්ගලසන්ත්ෙස්ස විසුං ගය්හමානත්ත්ා.සඞ්ඛම්පීති

පානීයසඞ්ඛම්පි.සරාවම්පීතිපානීයස ාවම්පි.ථා ෙම්පීතිපානීයථාලෙම්පි. 

632. ‘‘උද්ධරිත්වා’’ති සාමඤ්ඤකත්න වුත්ත්වචනස්ස ෙම්මාපාදානානි

දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘සිත්ථානි උදෙකත්න’’ති.භින්දියොත්වාති

චුණ්ණවිචුණ්ණානිෙත්වා.බහීතිඅන්ත් ඝ කත්නබහි. 

634. කසත්ච්ඡත්ත්න්තිඑත්ථකසත්සද්කදන පණ්ඩ පරියාකයනති ආහ

‘‘පණ්ඩ ච්ඡත්ත්’’න්ති.වත්ථපලිගුණ්ඨිත්න්ති වත්කථහි සමන්ත්කත්න
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කවඨිත්ං. කසත්ං ඡත්ත්ංකසත්ච්ඡත්ත්ං. කිළඤ්කාහි ෙත්ං

ඡත්ත්ංකිළඤ්ාච්ඡත්ත්ං. පණ්කණහි ෙත්ං ඡත්ත්ංපණ්ණච්ඡත්ත්ං. 

මණ්ඩකලනබද්ධංමණ්ඩ බද්ධං. සලාොහිබද්ධංස ාෙබද්ධං.ත්ානීතිතීණි

ඡත්ත්ානි.හීති සච්චං. යම්පිඑෙපණ්ණච්ඡත්ත්න්ති කයනානා.එකත්සූති තීසු

ඡත්කත්සු.අස්සාතියස්සෙස්සචිගහට්ඨස්සවා පබ්බජිත්ස්සවා.කසනතිකයන

කෙනචි ගහට්කඨන වා පබ්බජිකත්න වා.ඡත්ත්පාදුොය වාති

ඡත්ත්දණ්ඩනික්කඛපනායපාදුොයවා.එත්ථාතිඉමස්මිංසික්ඛාපකද. 

635. මජ්ඣිමස්සාති පමාණමජ්ඣිමස්ස.
‘‘චතුහත්ථප්පමාකණන’’තිඉමිනාචතුහත්ථකත්න ඌනාතික කෙන දණ්කඩන න
දණ්කඩන නාමාති දස්කසති. දණ්කඩන පාණිම්හි අස්සාතිවචනත්ථං
අතිදියොසන්කත්නආහ‘‘වුත්ත්නකයකනවා’’ති. 

636. ‘‘සත්ථපාණිම්හී’’ති එත්ථ අසි එව අධිප්කපකත්නති ආහ

‘‘අසි’’න්ති.අසින්තිඛග්ගං. 

637. ‘‘ආවුධංනාම චාකපන කෙනදණ්කඩන’’ති පාළියං වුත්ත්වචනං

උපලක්ඛණකමවාති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ආවුධපාණිස්සාති එත්ථා’’තිආදියො.
සබ්බාපිධනුවිෙතිආවුධන්තිකවදියොත්බ්බාතිකයනානා.යථා අසිංසන්නහිත්වා

ඨිකත්න සත්ථපාණීති සඞ්ඛයං න ගච්ඡති, එවං ධනුං ෙණ්කඨ පටිමුක්කෙන

ආවුධපාණීති ආහ ‘‘සකච පනා’’තිආදියො, ඉමිනා ආවුකධන
පාණිනාගහිකත්නකයවආවුධපාණිනාමාතිදස්කසතීති.ඡට්කඨනවග්කගන. 

7. පාදුෙවග්ග -අත්ථකයනානා  

638. අඞ්ගු න්ත්රන්ති පාදඞ්ගුලවිව ං.පාදුෙන්ති උපාහනවිකසකසන.

කසනහිපජ්ාකත්ඉමායාතිපාදුොතිවුච්චති, සාබහුපටලාචම්මමයාවාකහනති

ෙට්ඨමයාවා.පටිමුඤ්චිත්වාතිපාදුෙංපටිමුඤ්චීත්වා. 

640. ද්වීහිාකනහි ගහිකත්නති සම්බන්කධන.වංකසනාති කවණුනා, 

යාකනනිසින්කනනති සම්බන්කධන.විසඞ්ඛරිත්වාති විපත්තිංෙරිත්වා.ද්කවපීති

ධම්මෙථිෙධම්මපටිග්ගාහෙසඞ්ඛාත්ාඋක නපි ානා.වට්ටතීති කදකසතුං
වට්ටති. 

641. සයනගත්ස්සාතිසයනං ගත්ස්ස, සයකනනිපන්නස්සාති අත්කථන.
නිපන්නස්සකදකසතුංනවට්ටතීතිසම්බන්කධන. 

642. තීසුපල්ලත්ථිොසුයායොයචිපල්ලත්ථිොයනිසින්නස්සධම්මං
කදකසතුංනවට්ටතීතිදස්කසන්කත්නආහ‘‘පල්ලත්ථිොයා’’තිආදියො. 

643. යථාකවඨියමාකන කෙසන්කත්න න දියොස්සති, එවං කවඨිත්සීසස්සාති
කයනානා. 



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා කසඛියෙණ්ඩං 

107 

පටුන 

647. ඡපෙසද්දස්ස ච චණ්ඩාලසද්දස්ස ච කවවචනත්ත්ා වුත්ත්ං

‘‘චණ්ඩාලස්සා’’ති.චණ්ඩාකලන හි සං සුනඛං පචතීතිඡපකෙනති වුච්චති

සො ස්සඡො ං ෙත්වා. ඡපෙස්ස එසාඡපකී,චණ්ඩාල රියා.යත්රාති එත්ථ
ත්රපච්චකයන පච්චත්කත් කහනතීතිආහ ‘‘කයන හිනාමා’’ති. කයන  ාාා උච්කච

ආසකන නිසීදියොත්වා මන්ත්ං පරියාපුණිස්සති නාම, අයං  ාාායාව අතිවිය

අධම්මිකෙනතිවුත්ත්ංකහනති.‘‘සබ්බමිද’’න්තිඅයංසද්කදනලිඞ්ගවිපල්ලාකසනති

ආහ‘‘සබ්කබනඅය’’න්ති. ‘‘කලනකෙන’’තිඉමිනාඉධසද්දස්සවිසයංදස්කසති.

චරිමසද්කදන අන්තිමපරියාකයන.අන්තිකමනතිචලාමකෙන. ාමකෙනතිචනාම

ඉධවිපත්තීතිආහ ‘‘සඞ්ෙ ’’න්ති.සඞ්ෙරන්ති විපත්තිං. ‘‘නිම්මරියාකදන’’ති
ඉමිනා ‘‘සඞ්ෙ ං ගකත්න’’ති පදානං අධිප්පායත්ථං දස්කසති.

චරිමංගත්ංචරිමගත්ං,සබ්කබන අයං කලනකෙන චරිමගකත්නති අත්කථන. ඉධ ච

ාාත්කෙ (ාා. 1.4.33) ච කෙසුචි කපනත්ථකෙසු ‘‘චමරිෙත්’’න්ති පාකඨන

අත්ථි, කසන අයුත්කත්නකයව.ත්ත්කථවාති අම්බරුක්ඛමූකලකයව.කත්සන්ති
 ාාබ්රාහ්මණානං. 

ත්ත්ථාති තිස්සං ගාථායං.පාළියාති අත්ත්කනන

ආචා පොසෙගන්ථසඞ්ඛාත්ාය පාළියා.න පස්සකරති එත්ථ ක සද්කදන

අන්තිස්ස ොරිකයනති ආහ ‘‘නපස්සන්තී’’ති.කයන චායන්ති කයන ච

අයං.අයංසද්කදන පදාලඞ්ො මත්කත්න, බ්රාහ්මකණනති අත්කථන.අධීයතීති

අජ්ඣායති, සික්ඛතීතිඅත්කථන. 

ත්කත්නති කබනධිසත්කත්න වුත්ත්ගාථාකත්න ප න්තිසම්බන්කධන.ත්ස්සාති

ගාථාය.කභනතිකබනධිසත්ත්ං ආමන්කත්ති. ‘‘භුත්කත්න’’ති පදස්ස

ෙම්මවාචෙ ාවමාවිොතුං වුත්ත්ං ‘‘මයා’’ති.අස්සාති ඔදනස්ස. ඉමිනා සුචි

පරිසුද්ධං මංසංසුචිමංසං,කත්න උපකසචනමස්සාතිසුචිමංසූපකසචකනනති

බාහි ත්ථසමාසං දස්කසති.ධම්කමති ආචා ධම්කම.බද්කධන හුත්වාතිථද්කධන

හුත්වා, අයකමවවාපාකඨන. වණ්ණසද්දස්සසණ්ඨානාදියොකෙඅඤ්කඤඅත්කථ

පටික්ඛිපිතුංවුත්ත්ං ‘‘පසත්කථන’’ති.කථනමිකත්නතිත්ස්කසවකවවචනං. 

අථාති අනන්ත්ක .නන්ති බ්රාහ්මණං.ත්ස්සාතිගාථාද්වයස්ස.බ්රා ්මණාති

පුක නහිත්ං ආලපති.සම්පතීති සන්දීට්ඨිකෙ. ‘‘යා වුත්ති විනිපාකත්න, 

අධම්මච කණනවා’’තිපදානංසම්බන්ධංදස්කසතුංවුත්ත්ං‘‘නිප්පජ්ාතී’’ති. 

ම ාබ්ර ්කමති එත්ථ බ්රහ්මසද්කදනබ්රාහ්මණවාචකෙනති ආහ

‘‘මහාබ්රාහ්මණා’’ති.අඤ්කඤපීති ාාබ්රාහ්මකණහි අපක පි. ‘‘පචන්තී’’ති

වුත්කත්අවිනා ාවකත්න ‘‘භුඤ්ාන්තී’’ති අත්කථනපි ගකහත්බ්කබනති ආහ

‘‘පචන්ති කචව භුඤ්ාන්ති චා’’ති. ‘‘නකෙවල’’න්තිආදියොනාඅඤ්කඤපීති

එත්ථ පිසද්දස්සසම්පිණ්ඩනත්ථං දස්කසති, ත්වංආචරිස්සසීති සම්බන්කධන.

පුනත්වන්ති ත්ං, උපකයනගත්කථ කචත්ං පච්චත්ත්වචනං, ‘‘මා
භිදා’’තිඉමිනාසම්බන්ධිත්බ්බං.
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‘‘පාසාකණන’’තිඉමිනාඅස්මසද්කදනපාසාණපරියාකයනති දස්කසති.කත්නාති
භින්දනකහතුනා. 

648. අත්ත්කනනෙඞ්ඛාඨානස්ස පුච්ඡනං සන්ධාය වුත්ත්ං ‘‘න
ෙකථත්බ්බ’’න්ති. 

649. සමධුකරනාතිසමංධුක න, සමංමුකඛනාතිඅත්කථන. 

652. යං මූලං වායා සාඛා වා ගච්ඡතීති කයනානා.ඛන්කධති රුක්ඛස්ස

ඛන්කධ.නික්ඛමතීතිඋච්චා පස්සාකවනනික්ඛමති.තිණණ්ඩුපෙන්තිතිකණන

ෙත්ං, තිණමයංවාඅණ්ඩුපෙං.එත්ථාතිඋච්චා පස්සාවකඛකළසු. 

653. අධිප්කපත්උදෙං දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘පරික නගඋදෙකමවා’’ති.
සත්ත්කමනවග්කගන. 

එත්ථාති කසඛිකයසු.සූපබයඤ්ානපටිච්ඡාදකනති සූපබයඤ්ාකන
ඔදකනනපටිච්ඡාකදති.සමත්ත්ාකසඛියා. 

8. සත්ත්ාධිෙ ණසමථ -අත්ථකයනානා  

655. සඞ්ඛයංපරිච්ඡිජ්ාතීතිසඞ්ඛයාපරිච්කඡකදන.කත්සන්ති

චතුබ්බිධානමධිෙ ණානං.ත්ස්සාති කත්සංඛන්ධෙපරිවා ානං.ත්ත්කථවාති

කත්සුඑවඛන්ධෙපරිවාක සු.සබ්බත්ථාතිසබ්කබසුසික්ඛාපකදසූති. 

ඉතිසමන්ත්පාසාදියොොයවිනයසංවණ්ණනාය 

භික්ඛුවි ඞ්ගවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

ාාදියොලඤ්ඡිත්නාකමනකනොනංවාචිකත්නමයා. 

සාධුංමහාවි ඞ්ගස්ස, සමත්කත්නකයනානානකයනති. 
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භික්ඛුනීවිභඞ්කගන 

1. පාරාජිෙෙණ්ඩඅත්ථකයනානා 
එවංභික්ඛුවි ඞ්ගස්ස, ෙත්වානකයනානානයං; 

භික්ඛුනීනංවි ඞ්ගස්ස, ෙරිස්සංකයනානානයං. 

කයනති වි ඞ්කගන.විභඞ්ගස්සාති වි ඞ්කගන අස්ස.අස්සාතිකහනති.ත්ස්සාති

භික්ඛුනීනංවි ඞ්ගස්ස.යකත්නතියස්මා.අයංපකනත්ථකයනානා–භික්ඛූනං

වි ඞ්ගස්සඅනන්ත් ං භික්ඛුනීනං කයන වි ඞ්කගන සඞ්ගහිකත්න අස්ස, ත්ස්ස

භික්ඛුනීනං වි ඞ්ගස්සසංවණ්ණනාක්ෙකමන පත්කත්න යකත්න, ත්කත්න ත්ස්ස
භික්ඛුනීනං වි ඞ්ගස්ස අපුබ්බපදවණ්ණනංොතුං ත්ාව පා ාජිකෙ අයං

සංවණ්ණනාකහනතීති.අපුබ්බානංපදානංවණ්ණනාඅතබ්බපදවණ්ණනා,ත්ං. 

1. පඨමපා ාජිෙසික්ඛාපදං 

656. ‘‘කත්න…කප.…සාළ්කහන’’ති එත්ථ ‘‘එත්ථා’’ති පාඨකසකසන
කයනකාත්බ්කබන.දබ්බගුණකිරියාාාතිනාමසඞ්ඛාකත්සු පඤ්චසු සද්කදසු
සාළ්හසද්දස්ස නාමසද්ද ාවංදස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘සාළ්කහනති ත්ස්ස

නාම’’න්ති.මිගාරමාතුයාති විසාඛාය. සා හි මිගා කසට්ඨිනා
මාතුට්ඨාකනඨපිත්ත්ත්ා මිගා මාත්ා නාම. නවෙම්මං

අධිට්ඨාතීතිනවෙම්මිෙන්තිදස්කසන්කත්නආහ‘‘නවෙම්මාධිට්ඨායිෙ’’න්ති. 

‘‘පණ්ඩිච්කචන සමන්නාගත්ා’’තිඉමිනා පණ්ඩා වුච්චති පඤ්ඤා, සා

සඤ්ාාත්ාඉමිස්සාතිපණ්ඩිත්ාති වචනත්ථං දස්කසති.කවයයත්තිකෙනාති

විකසකසන අඤ්ාති පාෙටං ගච්ඡතීතිවියත්කත්න,පුග්ගකලන, ත්ස්ස ඉදං

කවයයත්තිෙං, ඤාණං, කත්න. ‘‘පණ්ඩා’’ති වුත්ත්පඤ්ඤාය ‘‘කමධා’’ති

වුත්ත්පඤ්ඤාය විකසස ාවං දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘පාළිගහකණ’’තිආදියො.
‘‘කමධා’’ති හි වුත්ත්පඤ්ඤා ‘‘පණ්ඩා’’ති වුත්ත්පඤ්ඤාය විකසකසනකහනති

සතිසහායත්ත්ා.ත්තු්රපායායාති අලුත්ත්සමාකසන‘‘ත්ත්රමජ්ඣත්ත්ත්ා’’තිආදීසු

(ධ.ස.අට්ඨ.කයවාපනෙවණ්ණනා)විය. ‘‘ෙම්කමසූ’’තිඉමිනාත්සද්දස්ස

විසයං දස්කසති. ෙත්ත්බ්බෙම්මුපපරික්ඛායාති ෙත්ත්බ්බෙම්කමසු
විචා ණාය.චසද්කදන ‘‘ෙත්ාෙත්’’න්ති පදස්ස ද්වන්දවාෙයං

දස්කසති.පරිකවසනට් ාකනති පරිභුඤ්ජිතුං විසන්ති පවිසන්ති

එත්ථාතිපරිකවසනං, ත්කමවඨානංපරිකවසනට්ඨානං, ත්ස්මිං.නිකූකටතිඑත්ථ
කූටසඞ්ඛාත්සිඛ වි හිකත් ඔොකසති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කෙනණසදියොසං

ෙත්වා දස්සිකත්ගම්භීක ’’ති. විත්ූපසග්කගන විො වාචකෙන, ස සද්කදන

සද්දවාචකෙනති ආහ ‘‘විප්පො සද්කදන’’ති. ච ති අකනනාතිචරණංපාකදන, 

ත්ස්මිංඋට්ඨිකත්න ගිලාකනන එතිස්සාතිචරණගි ානාති දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘පාදක නකගනසමන්නාගත්ා’’ති. 

657. ‘‘තින්ත්ා’’තිඉමිනාඅවස්සුත්සද්කදනඉධකිලින්නත්කථඑවවත්ත්ති, 

න අඤ්ඤත්කථති දස්කසති.අස්සාති ‘‘අවස්සුත්ා’’තිපදස්ස. පද ාාකන

වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.ත්ත්ථාති පද ාාකන. වත්ථං  ඞ්ගාාකත්න  ත්ත්ං
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විය, ත්ථාොයසංසග්ග ාකගන සුට්ඨු  ත්ත්ාති කයනානා. ‘‘අකපක්ඛාය

සමන්නාගත්ා’’ති ඉමිනාඅකපක්ඛා එතිස්සමත්ථීතිඅකපක්ඛවතීති අත්ථං

දස්කසති.පටිබද්ධං චිත්ත්ං ඉමිස්සන්තිපටිබද්ධචිත්ත්ාතිදස්කසන්කත්න ආහ

‘‘පටිබන්ධිත්වා ඨපිත්චිත්ත්ා වියා’’ති.දුතියපදවිභඞ්කගපීති ‘‘අවස්සුකත්න’’ති
දුතියපද ාාකනපි.පුග්ගලසද්දස්ස සත්ත්සාමඤ්ඤවාචෙත්ත්ා පුරිසසද්කදන

විකසකසති.අකධනඋබ්භඉති නිපාත්ානං ඡට්ඨියා සමසිත්බ්බ ාවං දස්කසතුං

වුත්ත්ං ‘‘අක්ඛොනංඅකධන’’තිආදියො.නනුයථා ඉධ ‘‘අක්ඛොනං අකධන’’ති

වුත්ත්ං, එවං පද ාාකනපිවත්ත්බ්බං, ෙස්මා න වුත්ත්න්ති ආහ

‘‘පද ාාකන’’තිආදියො.පදපටිපාටියාති‘‘අකධන’’තිච‘‘අක්ඛෙ’’න්තිචපදානං

අනුක්ෙකමන.එත්ථාති

අධක්ඛෙඋබ් ාාණුමණ්ඩකලසු.සාධාරණපාරාජිකෙහීති භික්ඛුභික්ඛුනීනං

සාධා කණහිපා ාජිකෙහි.නාමමත්ත්න්තිනාමකමව. 

659. එවන්ති ඉමාය පාළියා වි ජිත්වාති සම්බන්කධන.ත්ත්ථාති
‘‘උ කත්නඅවස්සුකත්’’තිආදියොවචකන. ‘‘උ කත්නඅවස්සුකත්’’ති

පාකඨනමූලපාකඨනකයව, නාඤ්කඤනති දස්කසන්කත්න විකසසමෙත්වා

‘‘උ කත්නඅවස්සුකත්ති උ කත්නඅවස්සුකත්’’ති වුත්ත්ං.උභකත්නති
එත්ථඋ සරූපඤ්ච කත්නසද්දස්ස ඡට්ඨයත්කථ පවත්තිඤ්ච දස්කසතුංවුත්ත්ං
‘‘භික්ඛුනියා කචව පුරිසස්ස චා’’ති. ත්ත්ථ භික්ඛුනීපුරිසසද්කදහි
උ සරූපංදස්කසති. ‘‘යා’’ති ච ‘‘ස’’ඉති ච ද්වීහි සද්කදහි කත්නපච්චයස්ස

ඡට්ඨයත්ථං, උභින්නං අවස්සුත් ාකව සතීති අත්කථන.  ාවපච්චකයන විනා

 ාවත්කථන ඤාත්බ්කබනති ආහ ‘‘අවස්සුත් ාකව’’ති.යථාපරිච්ඡින්කනනාති

‘‘අධක්ඛෙං, උබ් ාාණුමණ්ඩල’’න්තිකයන කයන

පරිච්ඡින්කනන.අත්ත්කනනති භික්ඛුනියා.ත්ස්ස වාතිපුරිසස්ස වා.ඉධාපීති
ොයපටිබද්කධනොයාමසකනපි. 

ත්ත්රාති කත්සු භික්ඛුභික්ඛුනීසු.න ොකරත්බ්කබන ‘‘ොයසංසග්ගං

සාදියොකයයයා’’ති අවුත්ත්ත්ත්ාතිඅධිප්පාකයන.අකචනපයමානාපීති

අචාලයමානාපි, පිසද්කදන සම් ාවනත්කථන, කත්න කචනපයමානා පකගවාති

දස්කසති.එවං පන සතීති චිත්කත්කනව අධිවාසයමානාය සති

පන.කිරියසමුට් ානත්ාති ඉමස්ස සික්ඛාපදස්ස

කිරියසමුට්ඨාන ාකවන.ත්බ්බහු නකයනාති ‘‘වනච කෙන (ම. නි. අට්ඨ.

2.201; 3.133), සඞ්ගාමාවචක න’’තිආදීසු (ම. නි. 2.108) විය ත්ස්සං

කිරියායංබහුලකත්නසමුට්ඨානනකයන.සාතිකිරියසමුට්ඨානත්ා. 

660. එත්ථාතිඋබ් ක්ඛෙඅකධනාාණුමණ්ඩකලසු. 

662. ‘‘එෙකත්න අවස්සුකත්’’ති එත්ථාපි කත්නපච්චකයන ඡට්ඨයත්කථ

කහනති.සාමඤ්ඤවචනස්සාපි විකසකස අවට්ඨානකත්න, විකසසත්ථිනා ච

විකසසස්ස අනුපකයනජිත්බ්බකත්න ආහ ‘‘භික්ඛුනියා එවා’’ති.ත්ත්රාති
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‘‘එෙකත්නඅවස්සුකත්’’තිආදියොවචකන.‘‘ත්කථවා’’තිඉමිනා

ොයසංසග්ග ාකගනඅවස්සුකත්නති අත්ථං අතිදියොසති.චතූසූති
කමථුන ාගොයසංසග්ග ාගකගහසිත්කපම සුද්ධචිත්ත්සඞ්ඛාකත්සු

චතූසු.යත්ථාතියස්මිංඨාකන. 

663. අයංපුරිකසනඉතිවාඉත්ථීඉතිවා අාානන්තියා වාතිකයනානාති.
පඨමං. 

2. දුතියපා ාජිෙසික්ඛාපදං 

664. දුතිකයෙච්චි කනන සාති එත්ථකනනසද්කදන නුසද්දත්කථනති ආහ

‘‘ෙච්චිනුසා’’ති.පරිවාරවිපත්තීතිපරිානස්සවිනාසනං.‘‘අකිත්තී’’තිඑත්ථ

සම්මුඛානින්දංගකහත්වා‘‘අයකසන’’තිඉමිනාප ම්මුඛානින්දාගකහත්බ්බාති

දස්කසතුංවුත්ත්ං ‘‘ප ම්මුඛග හාවා’’ති. 

666. ‘‘යාපා ාජිෙං ආපන්නා’’තිඉමිනා ‘‘සා වා’’ති එත්ථ ත්සද්දස්ස

විසයං දස්කසති.චතුන්නන්ති නිද්ධා ණත්කථ කචත්ං සාමිවචනං, චතූසූති

අත්කථන.පච්ඡාති සබ්බපා ාජිොනං පච්ඡා.ඉමස්මිංඔොකසති

පඨමත්තියපා ාජිොනමන්ත්ක  ඨාකන. පිත්න්තිසඞ්ගීතිොක හි

නික්ඛිත්ත්ං.එත්ථාති ඉමස්මිංසික්ඛාපකද.ත්ත්රාති දුට්ඨුල්ලසික්ඛාපකදති.
දුතියං. 

3. ත්තියපා ාජිෙසික්ඛාපදං 

669. ත්තිකයඅස්සාති ‘‘ධම්කමන විනකයනා’’ති පදස්ස.පද ාානං
වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන. ඤත්තිසම්පදා කචව අනුසාවනසම්පදා ච
සත්ථුසාසනංනාමාති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ඤත්ති…කප.… සම්පදාය

චා’’ති.සත්ථුසාසකනනාති ච සත්ථු ආණාය.ෙම්මන්ති

උක්කඛපනීයෙම්මං.ත්ත්ථාතිසඞ්කඝ. ‘‘වචනං නාදියොයතී’’තිආදීසු වියසඞ්ඝං

වා නාදියොයතීතිඑත්ථ නාදියොයනං නාම නානුවත්ත්නකමවාති ආහ

‘‘නානුවත්ත්තී’’ති.ත්ත්ථාති සඞ්ඝාදීසු.අයං ත්ාව සංවාකසනති සහභික්ඛූ

වසන්ති එත්ථාතිසංවාකසනති අත්කථන අයං එෙෙම්මාදියොසංවාකසන නාම.

‘‘සහ අයන ාකවනා’’තිඉමිනා සහ අයන්ති පවත්ත්න්තීතිස ායාති

වචනත්ථං දස්කසති.කත්ති භික්ඛූ.කයහි චාති භික්ඛූහි

ච.ත්ස්සාතිඋක්ඛිත්ත්ෙස්ස.කත්නාති උක්ඛිත්ත්කෙන.අත්ත්කනනති
උක්ඛිත්ත්ෙස්සාති.ත්තියං. 

4. චතුත්ථපා ාජිෙසික්ඛාපදං 

675. චතුත්කථකමථුන ාකගන අවස්සුත්ා නාධිප්කපත්ා, 

ොයසංසග්ග ාකගන අවස්සුත්ාවාධිප්කපත්ාති ආහ ‘‘ොයසංසග්ග ාකගන

අවස්සුත්ා’’ති. ‘‘පුරිසපුග්ගලස්සා’’තිපදංන හත්ථසද්කදන සම්බන්ධිත්බ්බං, 
ගහණසද්කදකනව සම්බන්ධිත්බ්බන්ති දස්කසන්කත්නආහ ‘‘යං
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පුරිසපුග්ගකලනා’’තිආදියො.ත්න්ති ගහණං, ‘‘හත්ථග්ගහණ’’න්ති වුත්ත්වචනං

උපලක්ඛණමත්ත්කමවාති ආහ ‘‘අඤ්ඤම්පී’’තිආදියො.ත්ත්ථ‘‘අඤ්ඤම්පී’’ති

හත්ථගහණකත්න ඉත් ම්පි.අපාරාජිෙක්කඛත්කත්ති උබ් ක්ඛකෙ

අකධනාාණුමණ්ඩකල.අස්සාති ‘‘හත්ථග්ගහණ’’න්තිපදස්ස.එත්ථාති

‘‘අසද්ධම්මස්සපටිකසවනත්ථායා’’තිපකද.ොයසංසග්කගනතිොයසංසග්කගන

එව. කත්න වුත්ත්ං ‘‘න කමථුනධම්කමන’’ති.හීති සච්චං, යස්මා

වා.එත්ථාතිොයසංසග්ගගහකණ.සාධෙන්තිඤාපෙං. 

තිස්සිත්ථිකයනති භුම්මත්කථ කචත්ංඋපකයනගවචනං. තීසු ඉත්ථීසූති හි

අත්කථන, තිස්කසනඉත්ථිකයනඋපගන්ත්වාතිවාකයනකාත්බ්කබන.එකසවනකයන

ප කත්නපි. යං කමථුනං අත්ථි, ත්ං න කසකවති කයනානා.න කසකවති චන

කසවති. තිො ස්ස හි එොක න.ත්කයනතරිකසති තීසු පුරිකසසු, කත් වා

උපගන්ත්වා.ත්කයන චඅනරියපණ්ඩකෙති තීසු අනරියසඞ්ඛාකත්සු

උ කත්නබයඤ්ානකෙසුචපණ්ඩකෙසුච, කත්වාඋපගන්ත්වාතිකයනානා.න

චාචකර කමථුනංබයඤ්ානස්මින්ති අත්ත්කනන නිමිත්ත්ස්මිං කමථුනං න ච

ආච ති. ඉදංඅනුකලනමපා ාජිෙං සන්ධාය වුත්ත්ං.කඡජ්ාං

සියාකමථුනධම්මපච්චයාතිකමථුනධම්මො ණා කඡජ්ාං සියා, පා ාජිෙං

 කවයයාති අත්කථන.කුසක හීති පඤ්හාවිසජ්ාකනකඡකෙහි, කඡෙොකමහි
වා.අයංපඤ්කහනඅට්ඨවත්ථුෙංසන්ධායවුත්කත්න. 

පඤ්හාවිසජ්ානත්ථාය චින්කත්න්ත්ානං

කසදකමනචනො ණත්ත්ා‘‘කසදකමනචනගාථා’’ති වුත්ත්ා.විරුජ්ඣතීති ‘‘න
කමථුනධම්කමන’’තිවචකනන‘‘කඡජ්ාංසියාකමථුනධම්මපච්චයා’’තිවචනං

විරුජ්ඣති, නසකමතීතිඅත්කථන.ඉතිකචවකදයය, නවිරුජ්ඣති.ෙස්මා? 
කමථුනධම්මස්සපුබ්බ ාගත්ත්ාති කයනානා. ඉමිනා කමථුනධම්මස්ස
පුබ්බ ාගභූකත්න ොයසංසග්කගනව උපචාක නත්ත්ථ කමථුනධම්මසද්කදන

වුත්කත්න, න ද්වයංද්වයසමාපත්තීති දීකපති.හිසද්කදන විත්ථා කානත්කෙන.

පරිවාක කයව වුත්ත්ානීති සම්බන්කධන.වණ්ණාවණ්කණනති

සුක්ෙවිසට්ඨි.ධනමනුප්පාදානන්ති සඤ්චරිත්ත්ං. ‘‘ඉමිනා පරියාකයනා’’ති

ඉමිනා කලකසන සමීපූපචාක නාති අත්කථන.එකත්නුපාකයනාති

‘‘හත්ථග්ගහණං සාදියොකයයයා’’තිපකද වුත්ත්උපාකයන.සබ්බපකදසූති

සබ්කබසු ‘‘සඞ්ඝාටිෙණ්ණග්ගහණංසාදියොකයයයා’’තිආදීසු පකදසු.අපි චාති

එෙංකසන, විකසසංවක්ඛාමීතිඅධිප්පාකයන.‘‘එවංනාමෙංඨාන’’න්තිඉමිනා
‘‘ඉත්ථංනාමංඉමස්සඨානස්සා’’තිවචනත්ථංදීකපති. 

676. එෙන්ත්රිොය වාති එත්ථ වාසද්කදන

ද්වන්ත්රිොදීනිපිසඞ්ගය්හන්ති.කයන කත්නාති කයන වා කත්න
වා.ද්විතිචතුප්පඤ්චඡවත්ථූනි කපයයාලවකසන වා වාසද්කදන වා

ගකහත්බ්බානි.අපි චාති කිඤ්ච භිකයයන, වත්ත්බ්බවිකසසං වක්ඛාමීති

අධිප්පාකයන.එත්ථාති ‘‘ආපත්තිකයන කදකසත්වා’’ති වචකන.හීති
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සච්චං.වුත්ත්න්ති පරිවාක වුත්ත්ං.ත්ත්රාති පුරිමවචනාකපක්ඛං. කදසිත්ා

ආපත්තිගණනූපිොති කයනානා.එෙංවත්ථුං ආපන්නායාභික්ඛුනීති

කයනානා.ධුරනික්කඛපංෙත්වාති ‘‘ඉමඤ්ච වත්ථුං, අඤ්ඤම්පි ච වත්ථුං
නාපජ්ජිස්සාමී’’තිධු නික්කඛපං ෙත්වා. යා පන සඋස්සාහාව කදකසතීති
කයනානාති.චතුත්ථං. 

සාධාරණාති භික්ඛුනීහි සාධා ණා.එත්ථාති ‘‘උද්දියොට්ඨා කඛන
අයයාකයන’’තිආදියොවචකන. 

ඉතිසමන්ත්පාසාදියොොයවිනයසංවණ්ණනාය 

භික්ඛුනිවි ඞ්කගපා ාජිෙෙණ්ඩවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

2. සඞ්ඝාදියොකසසෙණ්ඩං 
1. පඨමසඞ්ඝාදියොකසසසික්ඛාපද -අත්ථකයනානා  

පාරාජිොනන්ත්රස්සාතිපා ාජිොනං අනන්ත්ක  ඨපිත්ස්ස, සඞ්ගීත්ස්ස

වා, සඞ්ඝාදියොකසසෙණ්ඩස්සාති

සම්බන්කධන.අයංඊදියොසාඅනුත්ත්ානත්ථවණ්ණනාඅනුත්ත්ානානං පදානං

අත්ථස්සවණ්ණනාදානිඉමස්මිංොකල විස්සතීතිකයනානා. 

678. පඨකමඋදෙං වසිත්ං අච්ඡාදනං අකනන ෙත්න්තිඋකදනසිකත්නති
වචනත්කථන  ණ්ඩසාලා උකදනසිත්ං නාමාති දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘උකදනසිත්න්ති  ණ්ඩසාලා’’ති. එත්ථ හිඋදසද්කදනඋදෙපරියාකයන.

සංකයනකගන න ය්ද්ත්කත්නකයව.භණ්ඩසා ාති යානාදීනං ණ්ඩානං

ඨපනසාලා.අච්චාවදථාති එත්ථ අතීත්ූපසග්කගනඅතික්ෙමනත්කථන, 
ආත්ූපසග්කගනධාත්වත්ථානුවත්ත්කෙනතිආහ‘‘අතික්ෙමිත්වාවදථා’’ති. 

679. උස්සයවකසනවදනංඋස්සයවාකදන,කසනකයවඋස්සයවාදියොොති

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘උස්සයවාදියොො’’තිආදියො. ‘‘මානුස්සයවකසන

කෙනධුස්සයවකසනා’’ති ඉමිනා උස්සයක දං දස්කසති.සාති

උස්සයවාදියොො.අත්ථකත්නති සරූපකත්න.එත්ථාති පද ාාකන. අඩ්ඩනං

අභියුඤ්ානංඅඩ්කඩනති ෙත්වා ද්වින්නං ානානං අඩ්කඩන

කවනහාරිොනංවිනිච්ඡයො ණං කහනති, ත්ස්මා වුත්ත්ං ‘‘අඩ්කඩනති

කවනහාරිෙවිනිච්ඡකයන වුච්චතී’’ති, මුද්ධාත්තියක්ඛක නකයව.යන්ති

අඩ්ඩං.යත්ථාති යස්මිං කිස්මිංචි ඨාකන. ද්වින්නං අඩ්ඩො ොනංකවනහා ං

ාානන්තීතිකවන ාරිො,අක්ඛදස්සා, කත්සං.ද්වීසු ාකනසූති අඩ්ඩො කෙසු

ාකනසුද්වීසු.කයනකෙනචීතිඅඩ්ඩො කෙනවාඅඤ්කඤනවාකයනකෙනචි. 

එත්ථාති‘‘එෙස්සආක නකචතී’’තිආදියොවචකන.යත්ථෙත්ථචීතියංකිඤ්චි

ඨානංආගකත්පීතිසම්බන්කධන.අථාතිපච්ඡා.සාතිභික්ඛුනී.කසනතිඋපාසකෙන. 
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‘‘ෙප්පියො කෙනා’’තිපදං ‘‘ෙථාකපතී’’තිපකදොරිත්ෙම්මං.ත්ත්ථාති

ෙප්පියො ෙඉත්ක සු. කවනහාරිකෙහිෙකත්ති සම්බන්කධන.ගතිගත්න්ති

චි ොලපත්ත්ං.සුත්තබ්බන්ති පුබ්කබ සුත්ං.අථාතිසුත්පුබ්බත්ත්ා එව.කත්ති

කවනහාරිො, කදන්තීතිසම්බන්කධන. 

ප මන්ති සමනු ාසනකත්න පුබ්බං.ආපත්තීති

ආපජ්ානං.එත්ස්සාතිසඞ්ඝාදියොකසසස්ස.අයංහීතිඅයංඑව, වක්ඛමාකනනඑවාති

අත්කථන.එත්ථාති පද ාාකන.ස වත්ථුජ්ඣාචාරාති වත්ථුජ්ඣාචාක න සහ, 

වාෙයකමව, න සමාකසන.වත්ථුජ්ඣාචාරාති ෙ ණත්කථ නිස්සක්ෙවචනං

දට්ඨබ්බං. කත්න වුත්ත්ං ‘‘සහ වත්ථුජ්ඣාචාක නා’’ති.භික්ඛුනින්ති

ආපත්තිමාපන්නං භික්ඛුනිං.සඞ්ඝකත්නති භික්ඛුනිසඞ්ඝම්හා. අනීයසද්කදන
කහතුෙත්ත්ාභිධායකෙනතිආහ ‘‘නිස්සාක තීති නිස්සා ණීකයන’’ති.

භික්ඛුනිසඞ්ඝකත්න නිස්ස ති, නිස්සාරියති වාඅකනනාතිනිස්සාරණීකයනති

ෙ ණත්කථනපි යුත්කත්නකයව.ත්ත්ථාති පද ාාකන.යන්ති

සඞ්ඝාදියොකසසං.කසනති සඞ්ඝාදියොකසකසන. පද ාානස්ස අත්කථන

ො කණනපචාක නදට්ඨබ්කබන.හීති සච්චං.කෙනචීතිපුග්ගකලන, න

නිස්සාරීයතීති සම්බන්කධන. කත්න ධම්කමන ෙ ණභූකත්න, කහතුභූකත්න

වා.කසනතිධම්කමන. 

අඩ්ඩො ෙමනුස්කසහි වුච්චමානාති කයනානා.සයන්ති සාමං.ත්කත්නති

ගමනකත්න, ප න්තිසම්බන්කධන.භික්ඛුනියාවාෙත්ංආක නකචතූතිකයනානා. 

ධම්මිෙන්ති ධම්කමන ස ාකවන යුත්ත්ං.යථාති කයනාොක න.ත්න්ති

ආො ං.ත්ත්ථාති‘‘අකනනදියොස්සආචික්ඛතී’’තිවචකන. 

ධුත්ත්ාදකයනති ආදියොසද්කදන කචන ාදකයනසඞ්ගණ්හාති.සාති

ආචික්ඛනා.ත්න්ති ආචික්ඛනං.කත්සන්ති ගාමදා ොදීනං.දණ්ඩන්ති

ධනදණ්ඩං.ගීවාක නතීතිඉණංකහනති.අධිප්පාකයසතිපීතිකයනානා.ත්ස්සාති
අනාචා ංච න්ත්ස්ස. 

කෙව ං හීති කෙවලකමව.ත්න්ති  ක්ඛං.ොරකෙති අනාචා ස්ස

ො කෙ.කත්ස+?න්තිො ොනං. 

කත්සන්ති හ න්ත්ානං. ‘‘අනත්ථොමත්ායා’’තිඉමිනා  යාදියොනා වුත්කත්

නත්ථි කදනකසනති දස්කසති.හීතිලද්ධකදනසකානත්කෙන.අත්ත්කනන

වචනෙරං…කප.…වත්තුංවට්ටතීතිඅත්ත්කනනවචනංආදියොයිස්සතීතිවුත්කත්
වචනං අනාදියොයිත්වා දණ්කඩ ගහිකත්පි නත්ථි කදනකසනදණ්ඩගහණස්ස

පටික්ඛිත්ත්ත්ත්ා.දාසදාසීවාපිආදීනන්තිආදියොසද්කදන කඛත්ත්ාදකයන
සඞ්ගය්හන්ති. 
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පටුන 

වුත්ත්නකයකනවාතිඅතීත්ං ආ බ්  ආචික්ඛකන වුත්ත්නකයන එව.
‘‘ආයතිං අෙ ණත්ථායා’’තිඉමිනා අනාගත්ං ආ බ්  ඔදියොස්ස
ආචික්ඛනංදස්කසති. ‘‘කෙන එවංෙත්’’න්ති පුච්ඡාය අතීකත් ෙත්පුබ්බං

පුච්ඡති.සාපීතිපිසද්කදනවුත්ත්සම්පිණ්ඩනත්කථන.හීතිසච්චං, යස්මාවා. 

කවනහාරිො දණ්කඩන්තීති සම්බන්කධන.දණ්කඩන්තීති වධදණ්කඩන ච
ධනදණ්කඩනචආණංෙක නන්ති. 

කයනචායන්තිකයනචඅයං.භික්ඛුනීනංකයනඅයංනකයනවුත්කත්න, එකසව
නකයන භික්ඛූනම්පි නකයනති කයනානා. ‘‘එකසව නකයන’’ති
වුත්ත්වචනකමවවිත්ථාක න්කත්න ආහ ‘‘භික්ඛුකනනපි හී’’තිආදියො.

‘‘ත්ථා’’තිඉමිනා ‘‘ඔදියොස්සා’’තිපදංඅතිදියොසති.කත්චාතිකත්චකවනහාරිො.හීති

සච්චං, යස්මාවාති.පඨමං. 

2. දුතියසඞ්ඝාදියොකසසසික්ඛාපදං 

682. දුතිකයවරිත්බ්බං ඉච්ඡිත්බ්බන්තිවරං,ත්කමව

 ණ්ඩන්තිවරභණ්ඩන්ති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘මහග්ඝ ණ්ඩ’’න්ති. 

‘‘මුත්ත්ා’’තිආදියොනාත්ස්සසරූපංදස්කසති. 

683. ආපුබ්කබනකලනෙසද්කදනඅභිමුඛංකලනෙනත්කථනකහනති, උපුබ්කබන

උද්ධං කලනෙනත්කථන, ඔපුබ්කබන අකධනකලනෙනත්කථන, විපුබ්කබන ඉකත්න

චිකත්න ච වීතිහ ණකලනෙනත්කථන, අපපුබ්කබන ආපුච්ඡනත්කථන. ඉධ
පනඅපපුබ්බත්ත්ා ආපුච්ඡනත්කථනති ආහ ‘‘අනාපුච්ඡිත්වා’’ති. මල්ලගණ

 ටිපුත්ත්ගණාදියොෙන්තිආදීසුමල් ගකණනනාම නා ායන ත්තිකෙන

ගකණන.භටිතත්ත්ගකණනනාම කුමා  ත්තිකෙන ගකණන. ආදියොසද්කදන
අඤ්ඤම්පිගාමනිගකම අනුසාසිතුං සමත්ථං ගණං සඞ්ගණ්හාති. අථ

වාමල් ගකණනති මල්ල ාජූනං ගකණන. කත් හි ගණං ෙත්වා කුසිනා ායං

 ජ්ාංඅනුසාසන්ති, කත් සන්ධාය වුත්ත්ං

‘‘මල්ලගකණන’’ති.භටිතත්ත්ගකණනති ලිච්ඡවිගකණන පරියායන්ත්ක න
වුත්කත්න.ලිච්ඡවි ාජූනඤ්හි පුබ්බ ාාාකනන  ටිනාමෙස්ස ාටිලස්ස පුත්ත්ා

කහනන්ති, කත්සං වංකසපවත්ත්ා එත් හි ලිච්ඡවි ාාාකනනපි  ටිපුත්ත්ාති
වුච්චන්ති.ාටිකලනපනබා ාණසි ඤ්කඤනපුත්කත්නදියොකසනකත්නවුය්හමාකන
නදියොකත්න උද්ධරිත්වා අත්ත්කනනඅස්සකම පුත්ත්ං ෙත්වා   ණත්ත්ා

කපනසනත්ත්ාභටීති වුච්චති, ත්ස්ස පුත්ත්ත්ත්ා ලිච්ඡවිගකණනභටිතත්කත්නති

වුච්චති. කත්පි ගණං ෙත්වා කවසාලියං  ජ්ාංඅනුසාසන්ති, ත්ං සන්ධාය

වුත්ත්ං ‘‘ ටිපුත්ත්ගකණන’’ති.ධම්මගකණනනාම

සාසනධම්ම ත්තිකෙනගකණන.ගන්ධිෙකසණීතිගන්ධො ානංසමාාතිොනං

සිප්පිොනං ගකණන.දුස්සිෙකසණීති දුස්සො ානං සමාාතිොනං
කපසො ානං ගකණන.ආදියොසද්කදන ත්ච්ඡෙකසණි ාෙකසණිආදකයන

සඞ්ගය්හන්ති.යත්ථයත්ථාති යස්මිං යස්මිං ඨාකන.හීති සච්චං.කත් එවාති
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ගණාදකයන එව. පුනකත්ති ගණාදකයන.ඉදන්ති ‘‘ගණං

වා’’තිආදියොවචනං.එත්ථාති  ාාාදීසු. සඞ්ඝාපුච්ඡනකමව පධානො ණන්ති

ආහ ‘‘භික්ඛුනිසඞ්කඝන ආපුච්ඡිත්බ්කබනවා’’ති.ෙප්පගතිෙන්තිෙප්පං

ගච්ඡතීතිෙප්පගත්ා, සාඑවෙප්පගතිො, ත්ං. 

කෙනචි ෙ ණීකයන ඛණ්ඩසීමං අගන්ත්වා කෙනචි ෙ ණීකයන
භික්ඛුනීසුපක්ෙන්ත්ාසූති

කයනානා.නිස්සිත්ෙපරිසායාතිඅන්කත්වාසිෙපරිසාය.වුට් ාකපන්තියාතිඋපස
ම්පාකදන්තියාති.දුතියං. 

3. ත්තියසඞ්ඝාදියොකසසසික්ඛාපදං 

692. ත්තිකයදුතිකයන පාකදන අතික්ෙන්ත්මත්කත්ති සම්බන්කධන.
පරික්කඛපා හට්ඨානංනාමඝරූපචා කත්නපඨමකලඩ්ඩුපාකත්න.සඞ්කඛපකත්න

වුත්ත්මත්ථං විත්ථා කත්න දස්කසන්කත්න ආහ‘‘අපි කචත්ථා’’තිආදියො.එත්ථාති

ඉමස්මිංසික්ඛාපකද.උපචාකර වාති අපරික්ඛිත්ත්ස්ස

ගාමස්සපරික්කඛපා හට්ඨාකනවා.ත්කත්නතිගාමන්ත් කත්න, ඛණ්ඩපාොක න
වාවතිඡිද්කදනවාපවිසිතුන්තිසම්බන්කධන. 

සම්බද්ධා වති එකත්සන්තිසම්බද්ධවතිො,ද්කව

ගාමා.වි ාරන්තිභික්ඛුනිවිහා ං.ත්කත්න පනගාමකත්නතිත්කත්න ඉත් ගාමකත්න

පන, නික්ඛන්ත්ාය භික්ඛුනියා ඨාත්බ්බන්ති සම්බන්කධන.උස්සාරණාවාති
මනුස්සානංඋස්සා ණාවා. 

ානාතිගාමක නාො ානා.එෙං ගාමන්ති යංකිඤ්චි ඉච්ඡිත්ං එෙං

ගාමං.ත්කත්නති ගාමකත්න. ‘‘ෙස්මා’’ති ඉමාය පුච්ඡාය ‘‘විහ කත්න එෙං
ගාමංගන්තුං වට්ටතී’’ති වචනස්ස ො ණං පුච්ඡති.
‘‘විහා ස්සචතුගාමසාධා ණත්ත්ා’’තිඉමිනා විසජ්ාකනන ත්ං පුච්ඡං
විසජ්කාති. 

යත්ථාති යස්සං නදියොයං. උත්ත් න්තියාඑෙද්වඞ්ගුලමත්ත්ම්පි

අන්ත් වාසකෙන කත්මියති, සා නදී නාමාති කයනානා. යථා

නිවසියමානායතිමණ්ඩලපටිච්ඡාදනං කහනති, එවං නිවත්ථායාති කයනානා. 

භික්ඛුනියා උත්ත් න්තියා අන්ත් වාසකෙනති සම්බන්කධන.යත්ථෙත්ථචීති

යස්මිං කිස්මිංචි ඨාකන. ‘‘කසතුනා ගච්ඡති, අනාපත්තී’’තිඉමිනාපදසා

උත්ත් න්තියා එව ආපත්තීති දස්කසති.උත්ත්රණොක තිනදියොකත්න

උත්ත් ණොකල.ආොසගමනන්ති ඉද්ධියා ගමනං.
ආදියොසද්කදනහත්ථිපිට්ඨිආදකයන

සඞ්ගණ්හාති.අක්ෙමන්තියාතිඅතික්ෙමන්තියා.එත්ථාති ද්වීසු තීසු

භික්ඛුනීසු.ඔරිමතීරකමවාති අපා තී කමව.ත්කමව

තීරන්තිඔරිමතී කමව.පච්චුත්ත්රතීතිපටිනිවත්තිත්වාඋත්ත් ති. 
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කුරුමානා භික්ඛුනී ෙක නතීති කයනානා.අස්සාති භික්ඛුනියා

අාානන්තියා එව චාති සම්බන්කධන, අනාදක කචත්ං සාමිවචනං.අථ පනාති

අථසද්කදන යදියොපරියාකයන, කිරියාපකදනකයනකාත්බ්කබන. අථ අච්ඡති, අථ න

ඔත් තීති අත්කථන.අච්ඡතීතිවසති.හීති සච්චං.ඉධාති ‘‘එො වා ත්තිං
විප්පවකසයයා’’තිපකද. 

එවං වුත්ත් ක්ඛණකමවාති එවංඅභිධම්මපරියාකයන

වුත්ත්ලක්ඛණකමව.ත්ං පකනත්න්ති ත්ං පනඅ ඤ්ඤං.කත්කනවාති

ආපන්නකහතුනා එව.අට් ෙථායන්ති මහාඅට්ඨෙථායං. භික්ඛුනීසු

පවිසන්තීසූතිසම්බන්කධන, නිද්ධා ණත්කථ කචත්ං

භුම්මවචනං.එත්ථාතිදස්සනූපචා සවනූපචාක සු. යත්ථ ඔොකස ඨිත්ං

දුතියිො පස්සති, කසන ඔොකසනදස්සනූපචාකරන නාමාති

කයනානා.සාණිපාොරන්ත්රිොපීති සාණිපාොක න බයවහිොපි. යත්ථ

ඔොකසඨිත්ා…කප.… සද්දං සුණාති, කසන ඔොකසනසවනූපචාකරනනාමාති

කයනානා.මග්ගමූළ් සද්කදනාති මග්කග මූළ්හානං

සද්කදන.ධම්මස්සවනාකරනචනසද්කදනාතිධම්මස්සවනත්ථායආක නචනානං
සද්කදන.මග්ගමූළ්හසද්කදන සද්දායන්තියා සද්දං සුණාති
වියචධම්මස්සවනාක නචනසද්කදන සද්දායන්තියා සද්දං සුණාති විය ච

‘‘අකයය’’තිසද්දායන්තියා සද්දං සුණාතීති කයනානා.සද්දායන්තියාතිසද්දං

ෙක නන්තියා. නාමධාතු කහසා.එවරූකපති ‘‘මග්ගමූළ්හසද්කදන
වියා’’තිආදියොනාවුත්කත්එවරූකප. 

තිත්ථායත්නං සඞ්ෙන්ත්ා වාති තිත්ථීනංවාසට්ඨානං සඞ්ෙන්ත්ා වා.

ඉමිනා‘‘පක්ඛසඞ්ෙන්ත්ා’’තිඑත්ථ පක්ඛසද්දස්ස පටිපක්ඛවාචෙත්ත්ා කත්න

සාසනපටිපක්ඛා තිත්ථියා එවගකහත්බ්බාති දස්කසති.තිත්ථියාහි සාසනස්ස
පටිපක්ඛාකහනන්තීති.ත්තියං. 

4. චතුත්ථසඞ්ඝාදියොකසසසික්ඛාපදං 

694. චතුත්කථපාදස්ස ඨපනෙං පීඨංපාදපී ං. පාදස්ස ඨපනො

ෙථලිොපාදෙථලිොතිදස්කසන්කත්න ආහ

‘‘පාදපීඨංනාමා’’තිආදියො.අනඤ්ඤායාති එත්ථ යොක න
ත්වාපච්චයස්සොරිකයනති ආහ

‘‘අාානිත්වා’’ති.කනත්ථාරවත්කත්තිඋක්කඛපනීයෙම්මකත්න

නිත්ථ ණො කණ වත්කත්. ‘‘වත්ත්මාන’’න්තිඉමිනා ‘‘වත්ත්න්ති’’න්ති
එත්ථඅන්ත්පච්චයංනකයනදස්කසතීති.චතුත්ථං. 

5. පඤ්චමසඞ්ඝාදියොකසසසික්ඛාපදං 

701. පඤ්චකම‘‘එෙකත්න අවස්සුකත්’’ති එත්ථ කහට්ඨා වුත්ත්නකයන
‘‘එෙකත්න’’තිසාමඤ්ඤකත්න වුත්කත්පි භික්ඛුනියා එව ගකහත්බ්බ ාවඤ්ච
කත්නපච්චයස්ස ඡට්ඨුත්කථපවත්ත් ාවඤ්ච අවස්සු පකද  ාවත්ථඤ්ච
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දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘භික්ඛුනියාඅවස්සුත් ාකවන දට්ඨබ්කබන’’ති.එත්න්ති

‘‘භික්ඛුනියාඅවස්සුත් ාකවන’’ති වචනං.ත්න්ති අවචනං.පාළියාති ඉමාය
සික්ඛාපදපාළියාති.පඤ්චමං. 

6. ඡට්ඨසඞ්ඝාදියොකසසසික්ඛාපදං 

705. ඡට්කඨයකත්න ත්වන්ති එත්ථ ො ණත්කථ කත්නපච්චකයනති

ආහ‘‘යස්මා’’ති.ෙස්සා ක නන්තීතිඋකයයනජිොඋකයයනජිත්ාසු ෙස්සා

භික්ඛුනියා කහනන්තීති කයනානා.නකදතීති උකයයනජිොඋකයයනජිත්ාය න

කදති.න පටිග්ගණ් ාතීති උකයයනජිත්ාඋකයයනජිොය හත්ථකත්න න

පටිග්ගණ්හාති.පටිග්ගක න කත්න නවිජ්ාතීති කත්කනව ො කණන

උකයයනජිොය හත්ථකත්න උකයයනජිත්ාය පටිග්ගකහන නවිජ්ාති.ආපජ්ාති

ගරුෙං, න  හුෙන්ති එවං සන්කත්පිඋකයයනජිො ගරුෙකමව

සඞ්ඝාදියොකසසාපත්තිං ආපජ්ාති, න ලහුෙං.ත්ඤ්චාති ත්ං

ආපජ්ානඤ්ච.පරිකභනගපච්චයාතිඋකයයනජිොයපරික නගසඞ්ඛාත්ාො ණාති
අයංගාථායත්කථන. 

ඉත්රිස්සා පනාති උකයයනජිත්ාය පනභික්ඛුනියා.ප මසික්ඛාපකදති
පඤ්චමසික්ඛාපකද.පඤ්චමසික්ඛාපදඤ්හිඉමිනාසික්ඛාපකදනයුගළ ාකවන
සදියොසත්ත්ාඉමංඋපාදායපඨමන්තිවුත්ත්න්ති.ඡට්ඨං. 

7. සත්ත්මසඞ්ඝාදියොකසසසික්ඛාපදං 

709. සත්ත්කමයාවත්තියෙපදත්කථනති ‘‘යාවත්තියෙ’’න්තිඋච්චාරිත්ස්ස
පදස්සඅත්කථනකවදියොත්බ්කබනතිසම්බන්කධනති.සත්ත්මං. 

8. අට්ඨමසඞ්ඝාදියොකසසසික්ඛාපදං 

715. අට්ඨකමකිස්මිංචිකදව අධිෙරකණති නිද්ධා ණීයස්ස
නිද්ධා ණසමුදාකයනඅවිනා ාවකත්න ආහ ‘‘චතුන්න’’න්ති. ෙස්මා පන

නිද්ධා ණසමුදායනිද්ධා ණීය ාකවනවුත්ත්ං, නනු පද ාාකන චත්ත්ාරිපි
අධිෙ ණානිවුත්ත්ානීතිආහ‘‘පද ාාකනපනා’’තිආදීති.අට්ඨමං. 

9. නවමසඞ්ඝාදියොකසසසික්ඛාපදං 

723. නවකමසංසට් සද්කදන මිස්සපරියාකයනති ආහ ‘‘මිස්සීභූත්ා’’ති. 

‘‘අනනුකලනකමනා’’තිඉමිනා‘‘අනනුක නමිකෙනා’’ති එත්ථ
ඉෙසද්කදනස්වත්කථනති දස්කසති. කෙනට්ටනඤ්ච පචනඤ්ච ගන්ධපිසනඤ්ච
මාලාගන්ථනඤ්ච.ආදියොසද්කදන අඤ්කඤපි අනනුකලනමිකෙ ොයිකෙ
සඞ්ගණ්හාති. සාසනාහ ණඤ්ච පටිසාසනහ ණඤ්චසඤ්චරිත්ත්ඤ්ච.

ආදියොසද්කදන අඤ්කඤපි අනනුකලනමිකෙ වාචසිකෙ සඞ්ගණ්හාති.එත්ාසන්ති

භික්ඛුනීනං.සික නකෙනතියකසනති.නවමං. 
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10. දසමසඞ්ඝාදියොකසසසික්ඛාපදං 

727. දසකමඑවාචාරාති එත්ථ නිග්ගහිත්කලනපවකසනසන්ධීති ආහ
‘‘එවංආචා ා’’ති. ‘‘යාදියොකසන’’තිආදියොනා එවංසද්දස්ස නිදස්සනාදීසු 

(අභිධානප්පදීපිොයං 1186 ගාථායං) එොදසසු අත්කථසු උපමත්ථං

දස්කසති.සබ්බත්ථාති ‘‘එවංසද්දා එවංසිකලනො’’ති සබ්කබසු

පකදසු.උඤ්ඤායාති එත්ථ ඔො විපරීකත්න උොක නති ආහ

‘‘අවඤ්ඤායා’’ති.‘‘නීචංෙත්වාාානනායා’’තිඉමිනාඅවසද්කදනනීචත්කථන, 

ඤාධාතු අවකබනධනත්කථනති දස්කසති. ‘‘පරි වඤ්ඤායා’’ති වත්ත්බ්කබ

උත්ත් පදකලනපවකසන‘‘පරිභකවනා’’ති වුත්ත්න්ති ආහ ‘‘පරි විත්වා

ාානකනනා’’ති.අක්ඛන්තියාති එත්ථ සහනඛන්තිකයවාධිප්කපත්ා, කනව

අනුකලනමඛන්ති, න දියොට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තීති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘අසහනත්ායා’’ති.කවභස්සියාති එත්ථ විකසකසන

 ාකසතිඔ ාකසතීතිවි ාකසනආනු ාකවන, වි ාකසනඉමස්සසඞ්ඝස්සඅත්ථීති

වි ස්කසනසඞ්කඝන, බහ්වත්කථචඅතිසයත්කථචසපච්චකයනකහනති.ෙස්මා? 

මන්තුපච්චයත්ථත්ත්ා ‘‘කලනමකසන’’තිආදීසු (ාා. 1.14.57) විය, 

බහුආනු ාකවන අතිසයආනු ාකවන සඞ්කඝනති වුත්ත්ං කහනති, 

සංකයනගප ත්ත්ාආො ස්ස  ස්කසන. වි ස්සස්ස  ාකවන කව ස්සියං, 
බහුආනු ාකවන අතිසයආනු ාකවනකයව. ඉතිඉමමත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘බලව ස්ස ාකවනා’’ති. ත්ත්ථ බලවඉති පකදන මන්තුඅත්කථපවත්ත්ස්ස

සප්පච්චයස්ස බහ්වත්ථඤ්ච අතිසයත්ථඤ්ච දස්කසති,  ාවඉති

පකදනණියපච්චයස්ස  ාවත්ථං, එනඉති පකදන නිස්සක්ෙවචනස්ස
ෙ ණත්කථ පවත්ත් ාවංදස්කසති. ත්කමවත්ථමාවිෙක නන්කත්න ආහ

‘‘අත්ත්කනන බලවප්පොසකනනා’’ති. ත්ත්ථඅත්ත්කනනති අත්ත්සඞ්ඛාත්ස්ස

සඞ්ඝස්ස.බ වප්පොසකනනාති බහුආනු ාවප්පොසකනන, 
අතිසයආනු ාවප්පොසකනන වා.බලවප්පොසනං නාම අත්ථකත්න පක සං

සමුත්රාසනකමවාති ආහ ‘‘සමුත්රාසකනනාති අත්කථන’’ති.දුබ්බ භාකවනාති

එත්ථ  ාවඉතිපකදන ණයපච්චයස්ස  ාවත්ථං, 
එනඉතිපකදනනිස්සක්ෙවචනස්ස ෙ ණත්ථං දස්කසතීති

දට්ඨබ්බං.සබ්බත්ථාති ‘‘උඤ්ඤායා’’තිආදීසු සබ්කබසු පකදසු.
චසද්කදනලුත්ත්නිද්දියොට්කඨනති ආහ ‘‘එවං සමුච්චයත්කථන

දට්ඨබ්කබන’’ති.විවිච්චථාති එත්ථ වීත්ූපසග්කගන විනාසද්දත්කථන, 
විචධාතුසත්ත්ත්කථනතිආහ‘‘විනාකහනථා’’ති.දසමං. 

අනන්ත් ාපක්ඛිපිත්වාතිසම්බන්කධන.මහාවි ඞ්ගකත්නආහරිත්ානිඉමානි
තීණි සික්ඛාපදානීති කයනානා. නව පඨමාපත්තිො කවදියොත්බ්බාති

සම්බන්කධන.සබ්කබපි ධම්මාති කයනානා.එත්ථාති

‘‘උද්දියොට්ඨාකඛන’’තිආදියොපාකඨ.ත්ංපනාතිපක්ඛමානත්ත්ංපනාති. 

ඉතිසමන්ත්පාසාදියොොයවිනයසංවණ්ණනාය 
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භික්ඛුනිවි ඞ්කග 

සත්ත් සෙවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

3. නිස්සග්ගියෙණ්ඩං 
1. පඨමනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපද -අත්ථකයනානා  

තිංස නිස්සග්ගියා කය ධම්මා භික්ඛුනීනං  ගවත්ා පොසිත්ා, 

කත්සංධම්මානංදානිඉමස්මිං ොකල අයං සංවණ්ණනාක්ෙකමන
 වතීතිකයනානා. 

733. පඨකමආමත්තිොපණන්තිඑත්ථආමත්ත්සද්කදන ාානපරියාකයනති
ආහ ‘‘ ාානානී’’ති.  ාානානි හි අමන්ති

පරිභුඤ්ජිත්බ්බ ාවංගච්ඡන්තීති‘‘අමත්ත්ානී’’ති වුච්චන්ති.

අමත්ත්ානිවික්කිණන්තීති‘‘ආමත්තිො’’ති වචනත්ථං දස්කසන්කත්න

ආහ‘‘ත්ානී’’තිආදියො.කත්සන්තිආමත්තිොනං.ත්ංවාතිආමත්තිොපණංවා. 

734. ‘‘සන්නිධි’’න්ති ඉමිනා සංනිපුබ්කබන චිසද්කදන උචිනනත්කථනති

දස්කසති.හිසද්කදන විකසසකානත්කෙන.ත්ත්ථාතිමහාවි ඞ්කග.ඉධාති
භික්ඛුනිවි ඞ්කග. 

ඉදම්පීතිඉදංසික්ඛාපදම්පි.පිසද්කදනමහාවි ඞ්ගසික්ඛාපදංඅකපක්ඛතීති.
පඨමං. 

2. දුතියනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදං 

738. දුතිකයඅහත්කචනළානම්පි කසදමලාදියොකිලින්කන විරූපත්ත්ා
‘‘ජිණ්ණකචනළා’’තිවුත්ත්ං. ‘‘අපි අයයාහී’’තිඉමිනා ‘‘අප
අයයාහී’’තිපදවි ාගංනිවත්කත්ති. 

740. සබ්බම්පිඑත්ං චීව න්ති කයනානා.එවං පටි ද්ධන්ති

එවංනිස්සජ්ජිත්වා ලද්ධං.යථාදාකනකයවාති යථා දායකෙහිදියොන්නං, ත්ස්මිං

දාකනකයව උපකනත්බ්බං, අොලචීවක කයව පක්ඛිපිත්බ්බන්ති
අත්කථනති.දුතියං. 

3. ත්තියනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදං 

743. ත්තිකය න්දසද්කදන වවස්සග්ගත්කථ නිපාකත්නති ආහ

‘‘හන්දාතිගණ්හා’’ති.බහූනිනිස්සග්ගියානීතිසම්බන්කධන.සං රිත්වාතිවිසුං
විසුංසඞ්ඝරිත්වාති.ත්තියං. 

4. චතුත්ථනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදං 

748. චතුත්කථකිණාති අකනනාතිෙයන්ති වචනත්කථන මූලං ෙයං

නාමාති ආහ ‘‘මූකලනා’’ති.සාති ථුල්ලනන්දා, ආහ කි ාති
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සම්බන්කධන.ඤාධාතුයා අවකබනධනත්ථකත්න අඤ්ඤම්පිඤාධාතුයා
යාචනත්ථංදස්කසන්කත්නආහ‘‘යාචිත්වාවා’’ති. 

752. යන්තිසබ්බිකත්ලාදියො.ත්ඤ්කඤවාති

සබ්බිකත්ලාදියොකමව.යමෙන්තිසබ්බිං සහ කත්කලන යුගළං

ෙත්වා.කවජ්කානාති භිසක්කෙන. කසනහි ආයුබ්කබදසඞ්ඛාත්ං විජ්ාං

ාානාතීතිකවජ්කානති ච ක නගඤ්චත්ස්ස නිදානඤ්ච ක සජ්ාඤ්ච විදති

ාානාතීතිපිකවජ්කානති චවුච්චති.ත්කත්නති කවජ්කාන

වුත්ත්ො ණා.ෙ ාපණස්සාති ෙහාපකණන, ආ ත්න්ති සම්බන්කධනති.
චතුත්ථං. 

5. පඤ්චමනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදං 

753. පඤ්චකමසාති සික්ඛමානා.අයන්තිසික්ඛමානා.අද්ධාති

එෙංකසන.‘‘කචත්ාකපත්වා’’ති එත්ථ චිතිසද්කදන ාානනත්කථනති ආහ 

‘‘ාානාකපත්වා’’ති.පඤ්චමං. 

6. ඡට්ඨනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදං 

758. ඡට්කඨඡන්දං උප්පාකදත්වා ගහිත්ංඡන්දෙන්තිවචනත්ථං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ඡන්දෙ’’න්තිආදියො.ධම්මකිච්චන්ති

පුඤ්ඤෙ ණීයං.ධම්මසද්කදන කහත්ථ

පුඤ්ඤවාචකෙන.යන්තිවත්ථුං.පකරසන්ති අත්ත්නා අඤ්කඤසං.‘‘එත්’’න්ති
‘‘ඡන්දෙ’’න්ති එත්ං නාමං. ‘‘අඤ්ඤස්සත්ථායදියොන්කනනා’’තිඉමිනා

අඤ්ඤස්ස අත්කථනඅඤ්ඤදත්කථන,දොක නපදසන්ධිෙක න, ත්දත්ථාය

දියොන්කනනඅඤ්ඤදත්ථිකෙනති වචනත්ථංදස්කසති. ‘‘අඤ්ඤං උද්දියොසිත්වා

දියොන්කනනා’’තිඉමිනා අඤ්ඤං උද්දියොසිත්වා දියොන්නංඅඤ්ඤුද්දියොසිෙන්ති
වචනත්ථං දස්කසති. ‘‘සඞ්ඝස්සපරිච්චත්කත්නා’’ති ඉමිනා සඞ්ඝස්ස

පරිච්චත්කත්නසඞ්ඝිකෙනතිවචනත්ථංදස්කසති. 

762. යදත්ථායාතිකයසංචීව ාදීනංඅත්ථාය.යසද්කදනසමාස ාවකත්න

පුබ්කබනිග්ගහිත්ාගකමන කහනති.ත්න්ති චීව ාදියොෙං.තුම්ක හීති දායකෙ

සන්ධාය වුත්ත්ං.උපද්දකවසූති දුබ්භික්ඛාදියොඋපසග්කගසු.යං වා ත්ංවාති චීව ං
වාඅඤ්කඤවාපිණ්ඩපාත්ාදියොකෙතියංවාත්ංවාති.ඡට්ඨං. 

7. සත්ත්මනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදං 

764. සත්ත්කමසඤ්ඤාචිකෙනාති එත්ථ සංසද්දස්ස සයමත්කථ

පවත්ති ාවංදස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘සයං යාචිත්කෙනා’’ති.එත්කදවාති 

‘‘සඤ්ඤාචිකෙනා’’තිපදකමව.එත්ථාතිඉමස්මිංසික්ඛාපකදති.සත්ත්මං. 

8. අට්ඨමනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදං 

769. අට්ඨකමගණස්සාති භික්ඛුනිගණස්ස. ඉමිනා‘‘ම ාානිකෙනා’’ති
එත්ථභික්ඛුනිගකණනවමහාාකනනතිඅධිප්කපකත්නතිදීකපතීති.අට්ඨමං. 
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පටුන 

9. නවමනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදං 

774. නවකමඉකත්නති ඉමස්මා අට්ඨමසික්ඛාපදකත්න.අධිෙත්රන්ති
අතික ෙත් න්ති.නවමං. 

10. දසමනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදං 

778. දසකම‘‘විනස්සතී’’තිඉමිනා‘‘උන්ද්රියතී’’තිඑත්ථ උදියොධාතුයා

නස්සනත්ථංදස්කසතිධාතූනමකනෙත්ථත්ත්ා.පරිපත්තීතිපරිගලිත්වාපත්ති.

ඉමිනා නස්සනාො ං දස්කසති.එත්ත්ෙකමවාති එත්ං පරිමාණං
ද්විපදකමවාති.දසමං. 

11. එොදසමනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදං 

784. එොදසකමගරුපාවුරණංනාම සීත්ොකල පාවු ණවත්ථන්ති

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සීත්ොකල පාවු ණ’’න්ති. සීත්ොකල හි මනුස්සා

ථූලපාවු ණං පාරුපන්ති. ‘‘චතුක්ෙංසප ම’’න්ති එත්ථෙංසසද්කදන
භුඤ්ානපත්කත් චසුවණ්ණාදියොකලනහවිකසකස ච චතුෙහාපකණ චාති තීසු

අත්කථසු දියොස්සති, ඉධ පන චතුෙහාපකණවත්ත්තීති දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘ෙංකසන නාම චතුක්ෙහාපණිකෙන කහනතී’’ති. චතුක්ෙංසසඞ්ඛාත්ංප මං

ඉමස්සාතිචතුක්ෙංසපරමං,කසනළසෙහාපණග්ඝනෙංපාවු ණන්ති
අත්කථනති.එොදසමං. 

12. ද්වාදසමනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදං 

789. ද්වාදසකම හුපාවුරණංනාම උණ්හොකල පාවු ණවත්ථන්ති

දස්කසන්කත්නආහ ‘‘උණ්හොකලපාවු ණ’’න්ති.උණ්හොකලහිමනුස්සා
සුඛුමපාවු ණංපාරුපන්තීති.ද්වාදසමං. 

නිස්සග්ගියානංතිංස ාවං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘මහාවි ඞ්කග’’තිආදියො.

චීව වග්ගකත්න අපකනත්වාති සම්බන්කධන.අඤ්ඤදත්ථිොනීති

අඤ්ඤදත්ථිෙපකදන වුත්ත්ානි සික්ඛාපදානි.ඉතීති

එවං.එෙකත්නපඤ්ඤත්ත්ානීතිඑෙස්කසව පඤ්ඤත්ත්ානි, 

උභකත්නපඤ්ඤත්ත්ානීති උ කයසංපඤ්ඤත්ත්ානි.එත්ථාති ‘‘උද්දියොට්ඨා
කඛන’’තිආදියොවචකනති. 

ඉතිසමන්ත්පාසාදියොොයවිනයසංවණ්ණනාය 

භික්ඛුනිවි ඞ්කග 

තිංසෙවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 
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4. පාචිත්තියෙණ්ඩං 
1.  සුණවග්කගන 

1. පඨමසික්ඛාපද -අත්ථකයනානා  

තිංසොනන්ත්රංතිංසොනං අනන්ත්ක 

ොකලඡසට්ඨිසත්සඞ්ග ාඡඋත්ත් සට්ඨිඅධිෙසකත්හිසික්ඛාපකදහිසඞ්ගහිත්ා

කයධම්මාසඞ්ගීතිොක හිසඞ්ගීත්ා, දානිඉමස්මිංොකලකත්සම්පිධම්මානං
අයංවණ්ණනාකහනතීතිකයනානා. 

793. ත්ත්ථාති කත්සු ඡසට්ඨිසත්සඞ්ගකහසු සික්ඛාපකදසු, 
පඨමසික්ඛාපකදතිසම්බන්කධන. ‘‘ද්කව ත්කයන’’ති එත්ථ වාසද්කදන

ලුත්ත්නිද්දියොට්කඨනති ආහ ‘‘ද්කව වාත්කයන වා’’ති.කඵනට කෙති ෙන්කද, 

මිඤ්කා වා.එත්න්ති ‘‘ගණ්ඩිකෙ’’ති එත්ං නාමං.

‘‘පමාණ’’න්තිඉමිනාමත්ත්සද්කදන පමාණත්කථනව, න අප්පත්කථන, නාපි

අවධා ණත්කථනතිදස්කසති. සුණන්ති කසත්වණ්ණමූලං මහාෙන්දං.
මහාෙන්කදන හිබයඤ්ානසම්පාොදීසු ආමගන්ධානං අභි වනත්ත්ා ලසීයති

ෙන්තීයතීති සුණන්තිවුච්චති. 

සුවණ්ණ ංසකයනනින්ති සුවණ්ණමකයන පත්කත්නයුත්ත්ං

හංසකයනනිං.ාාතිස්සකරනති ාාතිං  වං ස තිාානාතීති ාාතිස්සක න.අථාති
ාාතිස්ස ස්සනිප්ඵන්නත්ත්ා. නිප්ඵන්නත්කථන හි

අථසද්කදන.තබ්බසිකනක නාති පුබ්කබ මනුස්ස කව  ාවිකත්න

සිකනකහන.ත්ාසන්තිපාාපතියාචතිස්සන්නංධීත් ානඤ්ච.ත්ංපනාතිපත්ත්ං
පන. 

795. මගකධසූති මගධ ට්කඨ ඨිකත්සු ානපකදසු.හීතිසච්චං, යස්මා

වා.ඉධාති ‘‘ලසුණං ඛාකදයයා’’තිපකද.ත්ම්පීති

මාගධෙම්පි.ගණ්ඩිෙ සුණකමවාතිගණ්කඩන කඵනකටන එත්ස්සත්ථීති

ගණ්ඩිෙං. ගණ්ඩසද්කදන හි කඵනටපරියාකයන, බහුත්කථඉෙපච්චකයන.
බහුගණ්ඩිෙලසුණන්ති හි වුත්ත්ං කහනති. ගණ්ඩසද්කදන හි කඵනකට ච

ෙකපනකලචාතිද්වීසුඅත්කථසුවත්ත්ති, ඉධපනකඵනකටවත්ත්තීතිදට්ඨබ්බං.

කපනත්ථකෙසු පනඔට්ඨකාන චතුත්ථක්ඛක න පාකඨන අත්ථි, කසන
වීමංසිත්වා ගකහත්බ්කබන. බහූසු හිපුබ්බකපනත්ථකෙසුෙණ්ඨකාන
ත්තියක්ඛක නචඔට්ඨකානචතුත්ථක්ඛක නචාතිද්කවඅක්ඛ ාඅඤ්ඤමඤ්ඤං

පරිවත්තිත්වා තිට්ඨන්ති.නඑෙද්විතිමිඤ්ාෙන්ති එෙමිඤ්කාන පලණ්ඩුකෙන

න කහනති, ද්විමිඤ්කාන  ඤ්ානකෙන නකහනති, තිමිඤ්කාන හරිත්කෙන න

කහනතීති අත්කථන. කුරුන්දියොයං පන වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.සඞ්ඛාදියොත්වාති
දන්කත්හිචුණ්ණවිචුණ්ණංෙත්වා. 

797. ප ණ්ඩුකෙනතිසුෙන්දකෙනඑකෙනලසුණවිකසකසන.භඤ්ානොදීනි

කලනෙසඞ්කෙකත්නපකදසකත්න දට්ඨබ්බානි.හීති සච්චං.ත්ස්සාති
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චාපලසුණස්ස.සභාකවකනවාති සූපසම්පාොදියොං විනා අත්ත්කනන ස ාවකත්න

එව.ත්න්තිමාගධෙං, පක්ඛිපිතුන්තිසම්බන්කධන.හීතිසච්චං.යත්ථෙත්ථචීති
කයසුකෙසුචීති.පඨමං. 

2. දුතියසික්ඛාපදං 

799. දුතිකයසංදස්සනං බාධති නිකසකධති අස්මිං

ඨාකනතිසම්බාධන්තිවචනත්කථන පටිච්ඡන්කනනොකසන සම්බාකධන නාමාති

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පටිච්ඡන්කනනොකස’’ති.උකභන උපෙච්ඡොති ද්කව

බාහුමූලා.කත්හිඋපරියංකිඤ්චිවත්ථුංෙචතිබන්ධතිඑත්ථාතිඋපෙච්ඡොති

වුච්චන්ති.මුත්ත්ෙරණන්තිපස්සාවමග්කගන. කසන හි මුත්ත්ං ෙක නති
අකනනාති මුත්ත්ෙ ණන්ති වුච්චති. කලනකමනෙත්තීයති ඡින්දීයති

ඉමායාතිෙත්ත්රි,ත්ාය වා, සුට්ඨුදළ්හං කලනමං

ඩංසතීතිසණ්ඩාකසන,කසනකයවසණ්ඩාසකෙන,කත්න වා, ඛු ති කලනමං

ඡින්දතීතිඛුකරන,කත්නවාසංහ ාකපන්තියාතිසම්බන්කධන.සං රාකපන්තියාති
අපකනන්තියාති.දුතියං. 

3. ත්තියසික්ඛාපදං 

803. ත්තිකයමුත්ත්ෙරණත් ඝාත්කනති මුත්ත්ෙ ණස්ස ත්ලංහනනං

පහ ණං මුත්ත්ෙ ණත්ලඝාත්නං, ත්ස්මිං මුත්ත්ෙ ණත්ලඝාත්කන

නිමිත්ත්භූකත්.ත්ාව ම න්ත්න්ති අතිවිය මහන්ත්ං.කෙසකරනාපීති
කිඤ්ාක්කඛනාපි.කසනහිකොකලස තිපවත්ත්තීතිකෙසක නතිවුච්චති. 

805. ගණ්ඩංවාතිපීළෙංවා.වණංවාතිඅරුංවාති.ත්තියං. 

4. චතුත්ථසික්ඛාපදං 

806. චතුත්කථ ඤ්කඤන

ඔක නධාරාකානකරනධා,පු ාකණ ාකානක නධාතරාණරාකානකරනධාති වචනත්ථං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පු ාකණ’’තිආදියො. ‘‘ගිහි ාකව’’ති ඉමිනා පු ාකණති

එත්ථ ණපච්චයස්ස සරූපං දස්කසති.චිරාචිරන්ති නිපාත්පටිරූපෙං. කත්න
වුත්ත්ං ‘‘චික නචික නා’’ති. ‘‘සක්කෙනථා’’ති ඉමිනා ෙථං තුම්කහ

 ාගචිත්ත්ං පටිහනිත්වා අත්ත්ානංධාකරථධාක තුං සක්කෙනථාති අත්ථං

දස්කසති.අනාකරනචිකත්පීතිභූත්කත්නඅනාක නචිකත්පි. 

807. ාතුනාති ලාඛාය.පට් දණ්ඩකෙති පටු ාකවනඨාති

පවත්ත්තීතිපට්ක න,කසනකයව දණ්කඩනපට් දණ්කඩන,ත්ස්ස පකවසනං

පට්ඨදණ්ඩෙං, ත්ස්මිං නිමිත්ත්භූකත්.එත්න්ති ‘‘ාතුමට්ඨකෙ’’ති එත්ං
වචනන්ති.චතුත්ථං. 

5. පඤ්චමසික්ඛාපදං 

810. පඤ්චකම‘‘අතිගම්භීර’’න්තිපදං කිරියාවිකසසනන්ති ආහ
‘‘අතිඅන්කත්නපකවකසත්වා’’ති. ‘‘උදකෙන කධනවනං කුරුමානා’’ති
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ඉමිනා‘‘උදෙසුද්ධිෙ’’න්තිපදස්ස උදකෙන සුද්ධියා ෙ ණන්ති
අත්ථංදස්කසති. 

812. ද්වඞ්ගු පබ්බපරමන්ති එත්ථ ද්කව අඞ්ගුලානි ච ද්කව පබ්බානිච

ද්වඞ්ගුලපබ්බං, උත්ත් පකදපුබ්බපදකලනකපන.ද්වඞ්ගුලපබ්බංප මංපමාණං

එත්ස්සඋදෙසුද්ධිෙස්සාතිද්වඞ්ගුලපබ්බප මං.විත්ථා කත්නද්වඞ්ගුලප මං, 
ගම්භී කත්නද්විපබ්බප මන්තිවුත්ත්ංකහනති.කත්නාහ ‘‘විත්ථා කත්න’’තිආදියො.

අඞ්ගුලංපකවකසන්තියාති සම්බන්කධන.හීති සච්චං. ‘‘චතුන්නං වා’’ති ඉදං

උක්ෙට්ඨවකසන වුත්ත්ං, තිණ්ණම්පි පබ්බං න වට්ටති, චතුන්නං පන
පකගවාතිඅත්කථනති.පඤ්චමං. 

6. ඡට්ඨසික්ඛාපදං 

815. ඡට්කඨ ත්ත්ස්ස විස්සජ්ානංභත්ත්විස්සග්කගනති
වුත්කත් ත්ත්කිච්චන්ති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ ත්ත්කිච්ච’’න්ති.

පානීයසද්කදන පානීයථාලෙංගකහත්බ්බං, විධූපනසද්කදන බීානී

ගකහත්බ්බා, උපසද්කදන සමීපත්කථනති සබ්බං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘එකෙනහත්කථනා’’තිආදියො.‘‘අච්චාවදතී’’තිපදස්ස අතික්ෙමිත්වාවදනාො ං
දස්කසති‘‘පුබ්කබපී’’තිආදියොනා. 

817. ‘‘සුද්ධඋදෙං වා කහනතූ’’තිආදියොනා ‘‘පානීකයනා’’ති වචනං

උපලක්ඛණංනාමාතිදස්කසති.දධිමත්ථූතිදධිමණ්ඩංදධිකනනසාක න, දධිම්හි

පසන්කනනදෙන්තිවුත්ත්ං කහනති.රකසනති මච්ඡ කසන මංස කසන.
‘‘අන්ත්මකසනචීව ෙණ්කණනපී’’ති ඉමිනා ‘‘විධූපකනනා’’ති වචනං
නිදස්සනංනාමාතිදස්කසති. 

819. කදතීති සයං කදති.දාකපතීති අඤ්කඤනදාකපති.උභයම්පීති
පානීයවිධූපනද්වයම්පීති.ඡට්ඨං. 

7. සත්ත්මසික්ඛාපදං 

822. සත්ත්කම ‘‘පකයනගදුක්ෙටං නාමා’’ති ඉමිනා කහට්ඨා වුත්කත්සු
අට්ඨසු දුක්ෙකටසුපුබ්බපකයනගදුක්ෙටං දස්කසති. න කෙවලං

පුබ්බපකයනගදුක්ෙටං එත්ත්ෙකමව, අථ කඛනඅඤ්ඤම්පි බහු කහනතීති

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ත්ස්මා’’තිආදියො.සඞ්ඝට්ටකනසුපීති

විකලනළකනසුපි.දන්කත්හිසඞ්ඛාදතීති දන්කත්හි චුණ්ණවිචුණ්ණං

ෙක නති.එත්ථාති ඉමස්මිං සික්ඛාපකද, අඤ්ඤාය භික්ඛුනියා
ො ාකපත්වාතිසම්බන්කධන. ‘‘අඤ්ඤායා’’තිපදං ‘‘විඤ්ඤාකපත්වා’’ති පකද

ොරිත්ෙම්මං.මාත්රම්පීති එත්ථ පිසද්කදන අඤ්ඤං විඤ්ඤාකපත්වා

භුඤ්ාන්තියාපකගවාති දස්කසති.ත්ාය වාති විඤ්ඤාපිත්භික්ඛුනියා වා.ත්න්ති

ආමෙධඤ්ඤං.ත්න්තිමහාපච්චරියං

වුත්ත්වචනං.තබ්බාපරවිරුද්ධන්තිපුබ්බාප කත්න විරුද්ධං.

‘‘අඤ්ඤාය…කප.…දුක්ෙටකමවා’’තිපුබ්බවචකනදුක්ෙටකමවවුත්ත්ං, පුන
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‘‘අඤ්ඤාය…කප.… දුක්ෙට’’න්ති ච පච්ඡිමවචකන

පාචිත්තියඤ්චදුක්ෙටඤ්ච වුත්ත්ං, ත්ස්මා පුබ්බාප විරුද්ධන්ති වුත්ත්ං

කහනති.හීතිසච්චං, යස්මාවා. 

823. ලබ් මානංආමෙධඤ්ඤන්ති සම්බන්කධන.අඤ්ඤං වායංකිඤ්චීති
මුග්ගමාසාදීහි වා ලාබුකුම් ණ්ඩාදීහි වා අඤ්ඤං යංකිඤ්චිතිලාදියොං වාති.
සත්ත්මං. 

8. අට්ඨමසික්ඛාපදං 

824. අට්ඨකමනිබ්බිට් රාාභකටනති එත්ථ උත්ත් පදස්සඡට්ඨීසමාසඤ්ච

පුබ්බපකදන බාහි ත්ථසමාසඤ්ච දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘නිබ්බිට්කඨන’’තිආදියො.

ත්ත්ථ ‘‘ ඤ්කඤන  තී’’ති ඉමිනා  ඤ්කඤන කටනරාාභකටනතිඡට්ඨීසමාසං

දස්කසති, ‘‘එකත්නා’’ති ඉමිනාබාහි ත්ථසමාසං.නිබ්බිට්ක නති නිවිට්කඨන

පතිට්ඨාපිකත්නතිඅත්කථන.කෙණීති  ඤ්කඤන දාත්බ්බස්ස

ආයස්කසත්මධිවචනං.එකත්නාති බ්රාහ්මකණන.ත්කත්නති
ඨානන්ත් කත්න. ටසඞ්ඛාත්ාය කෙණියා පථත්ත්ා ො ණත්ත්ා

ඨානන්ත් ංභටපථන්තිආහ‘‘ත්ංකයවඨානන්ත් ’’න්ති. 

826. චත්ත්ාරිපි වත්ථූනීති උච්චා ාදීනි.පාකටක්ෙන්ති පටිවිසුං

එකෙෙකමව.උච්චාරංවාතිආදීසු වාසද්කදන දන්ත්ෙට්ඨාදකයනපි

ගකහත්බ්බාති ආහ ‘‘දන්ත්ෙට්ඨ…කප.…පාචිත්තියකමවා’’ති.සබ්බත්ථාති
සබ්කබසුඋච්චා ාදීසූති.අට්ඨමං. 

9. නවමසික්ඛාපදං 

830. නවකමකරනපිම රිත්ට් ාකනතික නපිමට්ඨාකනචහරිත්ට්ඨාකනච.

ක නපියතිඅස්මින්ති ක නපියං, ත්ංකයවකරනපිමංයො ස්ස මො ං

ෙත්වා.එත්ානීති උච්චා ාදීනි.සබ්කබසන්තිභික්ඛුභික්ඛුනීනං.යත්ථ පනාති
යස්මිංකඛත්කත්ති.නවමං. 

10. දසමසික්ඛාපදං 

835. දසකමකසනණ්ඩා වාතිසු ාකසනණ්ඩා වා.කමනකරනතිමයූක න.සුකවනති

සුකෙන.මක්ෙකටනතිවානක න. ආදියොසද්කදන සප්පාදකයන සඞ්ගණ්හාති, 

මක්ෙටාදකයනපි නච්චන්තූති සම්බන්කධන.අසංයත්භික්ඛූනන්ති

වාචසිෙෙම්කම අසංයත්ානං භික්ඛූනං, ධම්ම ාණෙගීත්ං වා කහනතූති

කයනානා. ත්න්තියා ගුකණන බද්ධාත්න්තිබද්ධා. ‘‘භි’’න්තිසඞ්ඛාකත්න

 ාසද්කදන එතිස්සාතිකභරි. කුකටන ෙත්ා ක රිකුටකභරි,ත්ාය

වාදියොත්ංකුටකභරිවාදියොත්ං,ත්ං වා.උදෙකභරීතිඋදකෙන පක්ඛිත්ත්ා ක රි, ත්ාය
වාදියොත්ම්පිකහනතූතිසම්බන්කධන. 

836. කත්සංකයවාතිකයසං නච්චං පස්සති, කත්සංකයව.යදියො පන

නච්චගීත්වාදියොකත් විසුං විසුං පස්සති සුණාති, පාකටක්ො
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ආපත්තිකයනතිදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සකච පනා’’තිආදියො.අඤ්ඤකත්නති

අඤ්ඤකත්න කදසකත්න, පස්සතීති සම්බන්කධන. ‘‘ඔකලනකෙත්වා’’ති පකද
අකපක්ඛිකත්උපකයනගත්කථකත්නපච්චකයන කහනති.අඤ්ඤං ඔකලනකෙත්වාති
හිඅත්කථන. අඤ්ඤකත්න වාකදන්කත්පස්සතීතිකයනානා. භික්ඛුනීනල තීති

සම්බන්කධන. අඤ්කඤ වත්තුම්පීති සම්බන්කධන.උප ාරන්ති

පූාං.උපට් ානන්තිපාරිචරියං.සබ්බත්ථාතිසබ්කබසුසයංනච්චාදීසු. 

837. අන්ත්රාරාකම වාති ආ ාමස්ස අන්ත්ක  වා.බහිආරාකමවාති

ආ ාමස්ස බහි වා.අඤ්කඤන වාති සලාෙ ත්ත්ාදීහිඅඤ්කඤන

වා.ත්ාදියොකසනාතියාදියොකසනකචන ාදියොඋපද්දකවන, ත්ාදියොකසනාති.දසමං. 

ලසුණවග්කගනපඨකමන. 

2. අන්ධොරවග්කගන 

1. පඨමසික්ඛාපද -අත්ථකයනානා  

839. අන්ධො වග්ගස්ස පඨකමඅප්පදීකපති
උපලක්ඛණවකසනවුත්ත්ත්ත්ා අඤ්කඤපි ආකලනො ගකහත්බ්බාති

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පදීපචන්දසූරියඅග්ගීසූ’’තිආදියො.අස්සාති 

‘‘අප්පදීකප’’තිපදස්ස. 

841. න කහනඅස්සාදාකපක්ඛා හුත්වා ච  ස්සාදකත්න අඤ්ඤවිහිත්ාව

හුත්වා චාති කයනානා. ඉමිනා ‘‘සන්තිට්ඨති වා සල්ලපති වා’’ති පකද

කිරියාවිකසසන ාවං දස්කසති.දාකනන වානිමිත්ත්භූකත්න, පූාාය

වානිමිත්ත්භූත්ායමන්කත්තීතිකයනානාති.පඨමං. 

2. දුතියසික්ඛාපදං 

842. දුතිකයඉදකමවපදංනානන්තිසම්බන්කධනති.දුතියං. 

3. ත්තියසික්ඛාපදං 

846. ත්තිකය ‘‘ඉදකමවා’’ති පදං

අනුවත්කත්ත්බ්බං.ත්ාදියොසකමවාතිපඨමසදියොසකමවාතිඅත්කථනති.ත්තියං. 

4. චතුත්ථසික්ඛාපදං 

850. චතුත්කථෙණ්ණස්ස සමීපංනිෙණ්ණං,ත්කමවනිෙණ්ණිෙන්ති
වුත්කත් ෙණ්ණමූලන්ති ආහ ‘‘ෙණ්ණමූලංවුච්චතී’’ති. ‘‘ෙණ්ණමූකල’’ති
ඉමිනා ‘‘නිෙණ්ණිෙ’’න්ති එත්ථ භුම්මත්කථඋපකයනගවචනන්ති

දස්කසති.ආ රණත්ථායාතිආහ ාපනත්ථායාති.චතුත්ථං. 
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5. පඤ්චමසික්ඛාපදං 

854. පඤ්චකමකත්සන්තිඝ සාමිොනං.ඝරම්පීතිනකෙවලංආසනකමව, 

ඝ ම්පි කසනකධමාති අත්කථන.ත්කත්නතිපරිවිත්ක්ෙනකත්න, ප න්ති
සම්බන්කධන. 

858. කචන ාවාඋට්ඨිත්ාකහනන්තීතිකයනානාති.පඤ්චමං. 

6. ඡට්ඨසික්ඛාපදං 

860. ඡට්කඨඅභිනිසීකදයයාති එත්ථ අභිසද්කදන
උපසග්ගමත්කත්නවාතිදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘නිසීකදයයා’’ති. එකසව

නකයනඅභිනිපජ්කායයාතිඑත්ථාපි.ද්කවආපත්තිකයනතිසම්බන්කධනති.ඡට්ඨං. 

7. සත්ත්මසික්ඛාපදං 

864. සත්ත්කමසබ්බන්තිසෙලංවත්ත්බ්බවචනන්ති.සත්ත්මං. 

8. අට්ඨමසික්ඛාපදං 

869. අට්ඨකමඅනුත්ත්ානවචනංනත්ථීති.අට්ඨමං. 

9. නවමසික්ඛාපදං 

875. නවකමඅභිසකපයයාති එත්ථ සපධාතුස්සඅක්කෙනසනත්ථං
අන්කත්නෙත්වා ෙ ධාතුයා අත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සපථං

ෙක යයා’’ති.නිරකය නිබ්බත්ත්ාම්හීති අහං නි කය නිබ්බත්ත්ා

අම්හීතිකයනානා.නිරකය නිබ්බත්ත්තූති එසා භික්ඛුනී නි කයනිබ්බත්ත්තූති

කයනානා.ඊදියොසාක නතූතිමමසදියොසාකහනතූතිඅත්කථන.ොණාතිඑෙක්ඛිොණා, 

ද්වක්ඛිොණාවා.කුණීතිහත්ථපාදාදියොවඞ්ො. 

878. එදියොසාතිවිරූපාදියොාාතිො.විරමස්සූතිවි මාහි.අද්ධාතිධුවන්ති.නවමං. 

10. දසමසික්ඛාපදං 

879. දසකමඅනුත්ත්ානට්ඨානංනත්ථීති.දසමං. 

අන්ධො වග්කගනදුතිකයන. 

3. නග්ගවග්කගන 

1. පඨමසික්ඛාපද -අත්ථකයනානා  

883. නග්ගවග්ගස්සපඨකමබ්ර ්මචරිකයනචිණ්කණනාති චිණ්කණන

බ්රහ්මචරිකයනකිංනුකඛනනාමාතිඅත්කථන. ‘‘බ්රහ්මචරියස්සච කණනා’’ති

ඉමිනාචිණ්ණසද්දස්සච ණංචිණ්ණන්තිවචනත්ථංදස්කසති. ‘‘නඅඤ්ඤං

චීව ’’න්තිඉමිනාඑවත්ථංදස්කසති, අඤ්ඤත්ථාකපනහනංවාති.පඨමං. 
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2. දුතියසික්ඛාපදං 

887. දුතිකයඅනුත්ත්ානට්ඨානංනත්ථීති.දුතියං. 

3. ත්තියසික්ඛාපදං 

893. ත්තිකයඅනන්ත්රායිකිනීති එත්ථ නත්ථි අන්ත් ාකයනඑතිස්සාති

අනන්ත් ායා, සා එව අනන්ත් ායිකිනීති වචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘අනන්ත් ායා’’ති.ත්තියං. 

4. චතුත්ථසික්ඛාපදං 

898. චතුත්කථපඤ්චා න්ති සමාහා දියොගු, ණිෙපච්චකයන

ස්වත්කථන.සඞ්ඝාටිචාකරනතිඑත්ථ කෙනට්කඨන සඞ්ඝාටි නාම, 
චා සද්කදනකිමත්කථනති ආහ ‘‘පරික නගවකසන වා’’තිආදියො.

ත්ත්ථසඞ්ඝටිත්ට්ක නාති සංහරිත්ට්කඨන. ඉමිනා ‘‘කෙනට්කඨන
සඞ්ඝාටිනාමා’’තිපුච්ඡංවිසජ්කාති.‘‘පරිවත්ත්න’’න්තිඉමිනා‘‘චා සද්කදන

කිමත්කථන’’තිකචනදනං පරිහ ති.පඤ්චසූති තිචීව ං උදෙසාටිො
සංෙච්චිොතිපඤ්චසූති.චතුත්ථං. 

5. පඤ්චමසික්ඛාපදං 

903. පඤ්චකම ‘‘චීව සඞ්ෙමනීය’’න්තිඑත්ථ සඞ්ෙකමත්බ්බං

පටිදාත්බ්බන්තිසඞ්ෙමනීයන්ති ෙමුධාතුස්ස පටිදානත්ථඤ්ච

අනීයසද්දස්සෙම්මත්ථඤ්ච, ‘චීව ඤ්ච ත්ං

සඞ්ෙමනීයඤ්කච’තිචීවරසඞ්ෙමනීයන්තිවිකසසනප පද ාවඤ්චදස්කසන්
කත්න ආහ ‘‘සඞ්ෙකමත්බ්බං චීව ’’න්ති. ත්ත්ථ ‘‘සඞ්ෙකමත්බ්බං
චීව ’’න්තිඉමිනා ෙම්මත්ථඤ්ච විකසසනප පද ාවඤ්ච දස්කසති.
‘‘පටිදාත්බ්බචීව ’’න්ති ඉමිනාෙමුධාතුයා අත්ථං දස්කසති
අධිප්පායවකසනාති.පඤ්චමං. 

6. ඡට්ඨසික්ඛාපදං 

909. ඡට්කඨ ‘‘අඤ්ඤං පරික්ඛා ’’න්තිඑත්ථ පරික්ඛා ස්ස සරූපං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘යංකිඤ්චී’’තිආදියො. යංකිඤ්චි අඤ්ඤත් න්ති

සම්බන්කධන.කිත්ත්ෙංඅග්ඝනෙන්ති කිං පමාකණන අග්කඝන අ හං

චීව ං.දාතුොමත්ථාති තුම්කහ දාතුොමා  වථාති අත්කථන.ෙතිපාක නාති

ෙතිපයානිඅහානිෙතිපාහං, යො කලනකපන.ෙතිපයසද්කදනහිද්විතිවාචකෙන

රූළ්හීසද්කදන, කත්න ෙතිපාකහන.සමග්ඝන්ති අප්පග්ඝං.සංසද්කදන හි
අප්පත්ථවාචකෙනති.ඡට්ඨං. 

7. සත්ත්මසික්ඛාපදං 

911. සත්ත්කම‘‘විපක්ෙමිංසූ’’ති එත්ථ විවිධං ඨානං
පක්ෙමිංසූතිදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ත්ත්ථ ත්ත්ථ අගමංසූ’’ති. අම්හාෙම්පි
ආගමනන්තිසම්බන්කධන. 
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915. ෙතිපාක න උප්පජ්ජිස්සතීති ෙතිපාකහන චීව ං

උප්පජ්ජිස්සති.ත්කත්නතිත්ස්මිංචීවරුප්පජ්ානොකලති.සත්ත්මං. 

8. අට්ඨමසික්ඛාපදං 

916. අට්ඨකමකයනාටෙංනාකටන්ති, කත්නටානාමාතිකයනානා.ඉමිනා

නටෙංනාකටන්තීතිනටාති වචනත්ථං දස්කසති. කය නච්චන්ති, කත්නාටො

නාමාති කයනානා. ඉමිනා සයං නටන්තීතිනාටොති

වචනත්ථංදීකපති.වංසවරත්ත්ාදීසූති එත්ථවංකසනනාම කවණු.වරත්ත්ානාම
නද්ධිො.ආදියොසද්කදන  ජ්ජුආදකයන සඞ්ගණ්හාති. කය ලඞ්ඝනෙම්මං

ෙක නන්ති, කත් ඞ්ඝොනාමාති කයනානා.මායාොරාති එත්ථමායා නාම

මයනාමකෙන අසුක න සුක  චලයිතුං ෙත්ත්ත්ා මයස්ස එසාති මායා, ත්ං

ෙක නතීතිමායාොක න, මයනාමකෙන අසුක නකයව. අඤ්කඤ පන
රූළ්හීවකසන ‘‘මායාො ා’’ති වුච්චන්ති.කසනකෙන ඣායනං

ඩය්හනංකසනෙජ්ඣායං,සු ානං කසනෙජ්ඣායං

ෙක නතීතිකසනෙජ්ඣායිකෙන,මයනාමකෙන අසුක නකයව. අඤ්කඤ පන

රූළ්හීවකසන ‘‘කසනෙජ්ඣායිො’’තිවුච්චන්ති. ඉති ඉමමත්ථං
දස්කසතුංවුත්ත්ං ‘‘කසනෙජ්ඣායිො නාම

මායාො ා’’ති.කුම්භථුණිොනාමාති එත්ථ විස්සට්ඨත්ත්ා

ථවීයතීතිථුකණන,සද්කදන. කුම් ස්ස ථුකණනකුම්භථුකණන. කත්න

කීළන්තීතිකුම්භථුණිො,ඉති ඉමමත්ථං දස්කසති ‘‘ඝටකෙන කීළනො’’ති

ඉමිනා.බිම්බිසෙන්ති චතු ස්සඅම්බණත්ාළනං, ත්ං

වාකදන්තීතිබිම්බිසෙවාදොති.අට්ඨමං. 

9. නවමසික්ඛාපදං 

921. නවකමකත්සන්ති කය ‘‘න මයං අකයය සක්කෙනමා’’තිවදන්ති, 

කත්සං.දස්සතීතිඅච්ඡාකදස්සතීති.නවමං. 

10. දසමසික්ඛාපදං 

927. දසකමයස්සාති

ෙථිනස්ස.උබ්භාරමූ කෙනතිඋද්ධා මූලකෙන.සද්ධාපරිපා නත්ථන්ති
ෙථිනුද්ධා ංයාචන්ත්ස්සසද්ධායපරිපාලනත්ථන්ති.දසමං. 

නග්ගවග්කගනත්තිකයන. 

4. තුවට්ටවග්කගන 

1. පඨමසික්ඛාපද -අත්ථකයනානා  

933. තුවට්ටවග්ගස්ස පඨකම ‘‘තුවට්ට නිපජ්ාාය’’න්ති ධාතුපාකඨසු

(සද්දනීතිධාතුමාලායං 18 ටො න්ත්ධාතු) වුත්ත්ත්ත්ා ‘‘තුවට්කටයුන්ති
නිපජ්කායු’’න්තිවුත්ත්න්ති.පඨමං. 



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා භික්ඛුනීවි ඞ්කගන 

131 

පටුන 

2. දුතියසික්ඛාපදං 

937. දුතිකයඑෙත්ථරණපාවුරණන්තිඑත්ථ උත්ත් පදානංද්වන්ද ාවං, 
පුබ්බපකදනචබාහි ත්ථසමාස ාවංදස්කසතුංවුත්ත්ං‘‘එෙ’’න්තිආදියො.ත්ත්ථ

කචව, චසද්කදහි ද්වන්ද ාවං දීකපති, ‘‘එත්ාස’’න්තිඉමිනා

බාහි ත්ථසමාස ාවං.එත්න්ති ‘‘එෙත්ථ ණපාවු ණා’’ති එත්ං නාමන්ති.
දුතියං. 

3. ත්තියසික්ඛාපදං 

941. ත්තිකයඋළාරකු ාති ාාතිකසට්ඨකුලා, ඉස්සරියක නගාදීහි වා

විපුලකුලා.ගුකණහීති සීලාදියොගුකණහි. ‘‘උළා ාති සම් ාවිත්ා’’ති
ඉමිනාඉතිකලනපතුලයාධිෙ ණසමාසංදස්කසති. 

‘‘අභිභූත්ා’’තිඉමිනා‘‘අපෙත්ා’’ති එත්ථ ෙ ධාතු සබ්බධාත්වත්ථවාචීපි
ඉධ අපපුබ්බත්ත්ාවිකසසකත්න අභි වනත්කථ වත්ත්තීති

දස්කසති.එත්ාසන්තිභික්ඛුනීනං. ‘‘සඤ්ඤාපයමානා’’ති ඉමිනා

සඤ්ඤාපනංසඤ්ඤත්තීති වචනත්ථං දස්කසති.ක තූදා රණාදීහීති එත්ථ

ආදියොසද්කදන උපමාදකයන සඞ්ගණ්හාති. ‘‘විවිකධහි නකයහි ඤාපනා’’ති

ඉමිනාවිවිකධහිඤාපනංවිඤ්ඤත්තීතිවචනත්ථංදස්කසති. 

943. චඞ්ෙමකනපදවා ගණනාය ආපත්තියා න ොක ත්බ්කබනති ආහ

‘‘නිවත්ත්නගණනායා’’ති.පදාදියොගණනායාතිපදඅනුපදාදියොගණනායාති.ත්තියං. 

4. චතුත්ථසික්ඛාපදං 

949. චතුත්කථඅනුත්ත්ානට්ඨානංනත්ථීති.චතුත්ථං. 

5. පඤ්චමසික්ඛාපදං 

952. පඤ්චකමආණත්ත්ා භික්ඛුනීති කයනානා. ඉදඤ්ච
පච්චාසන්නවකසන වුත්ත්ං යංකිඤ්චිපි ආණාකපතුංසක්කුකණයයත්ත්ාති.
පඤ්චමං. 

6-9. ඡට්ඨාදියොසික්ඛාපදං 

955. ඡට්ඨ-සත්ත්ම-අට්ඨම-නවකමසුඅනුත්ත්ානවචනං නත්ථීති.
ඡට්ඨසත්ත්මඅට්ඨමනවමානි. 

10. දසමසික්ඛාපදං 

973. දසකමඅහුන්දරිොති ත්ස්මිං ොකල, කදකස වා සම්බාධස්ස

නාමකමත්න්තිආහ ‘‘අහුන්දරිොතිසම්බාධා’’ති. 

975. යථා ‘‘උත්ත්රිඡප්පඤ්චවාචාහී’’ති (පාචි. 62-65) එත්ථ

පඤ්චසද්කදන න කෙනචි අත්කථන, වාචාසිලිට්ඨත්ථං කලනෙකවනහා වකසන

වුත්කත්න, නඑවමිධ, ඉධපනඅත්කථනඅත්ථි, පඤ්චකයනානානිගච්ඡන්තියාපි
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අනාපත්තිකයවාති ආහ‘‘පවාක ත්වා…කප.…අනාපත්තී’’ති.පච්චාගච්ඡතීති
පටිනිවත්කත්ත්වාආගච්ඡතීති.දසමං. 

තුවට්ටවග්කගනචතුත්කථන. 

5. චිත්ත්ාගාරවග්කගන 

1. පඨමසික්ඛාපද -අත්ථකයනානා  

978. චිත්ත්ාගා වග්ගස්ස පඨකම  ඤ්කඤන කීළනට්ඨානං

අගා ංරාාාගාරන්ති වචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ ඤ්කඤන

කීළනඝ ’’න්ති.චිත්ත්ං අගා ංචිත්ත්ාගාරං. ආරාමන්ති නග කත්න

නාතිදූ ආ ාකමනතිආහ ‘‘උපවන’’න්ති.උයයානන්ති
සම්පන්නපුප්ඵඵලත්ායඋද්ධං උල්කලනකෙත්වා මනුස්සා යන්ති ගච්ඡන්ති

එත්ථාති උයයානං.කපනක්ඛරණින්ති කපනක්ඛ ං පදුමං කනතීති

කපනක්ඛ ණී.පඤ්චපීති  ාාාගා ාදීනි පඤ්චපි.සබ්බත්ථාති දස්සනත්ථාය
ගමකනචගන්ත්වාපස්සකනචාතිසබ්කබසු. 

981. ‘‘අජ්ඣා ාකම’’තිආදියොනාආ ාකම ඨිත්ාය ආ ාමකත්න බහි
ෙකත් ාාාගා ාදියොකෙ පස්සන්තියාපි අනාපත්තීති

දස්කසති.ත්ානීති ාාාගා ාදීනීති.පඨමං. 

2. දුතියසික්ඛාපදං 

982. දුතිකයඅනුත්ත්ානට්ඨානංනත්ථීති.දුතියං. 

3. ත්තියසික්ඛාපදං 

988. ත්තිකයයත්ත්ෙන්ති යත්ත්ෙං සුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.අඤ්ඡිත්න්ති

ෙඩ්ඪිත්ං.ත්ස්මින්තිත්ත්ත්කෙ සුත්කත්ති සම්බන්කධන.ත්ක්ෙම්හීති

එත්ථත්ක්කෙනතිඑකෙනඅකයනමකයනසුත්ත්ෙන්ත්නස්සඋපෙ ණවිකසකසන.

කසන හි ත්කීයතිසුත්ත්ං බන්ධීයති එත්ථ, එකත්නාති වා ත්ක්කෙනති වුච්චති, 

ත්ස්මිං.ෙන්ත්නකත්නතිෙන්තීයකත්ෙප්පාසාදියො ාවස්සඡින්දීයකත්ෙන්ත්නං, 
ත්කත්න. 

989. දසිෙසුත්ත්ාදියොන්තිඑත්ථදසාති වත්ථස්සාවයකවන. කසන හි දියොයයති

අවඛණ්ඩීයතීති දසාතිවුච්චති, ත්ස්සං දසායං පවත්ත්ංදසිෙං,ත්කමව

සුත්ත්ංදසිෙසුත්ත්ං. ආදියොසද්කදන වක්ඛමානං
දුක්ෙන්තිත්සුත්ත්ාදියොංසඞ්ගණ්හාතීති.ත්තියං. 

4. චතුත්ථසික්ඛාපදං 

992. චතුත්කථආදියොං ෙත්වාති කධනවනාදීනි ආදියොං ෙත්වා.ඛාදනීයාදීසූති

පූවඛාදනීයාදීසු.රූපගණනායාතිපූවාදීනංසණ්ඨානගණනාය. 
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993. යාගුපාකනත්ත් යාගුසඞ්ඛාකත්

පාකන.කත්සන්තිමනුස්සානං.කවයයාවච්චෙරට් ාකන  කපත්වාති
මාත්ාපිත්ක නඅත්ත්කනනකවයයාවච්චෙ ට්ඨාකනඨකපත්වාති.චතුත්ථං. 

5. පඤ්චමසික්ඛාපදං 

996. පඤ්චකමවිනිච්ඡිනන්තීති අධිෙ ණං විනිච්ඡිනන්තී
භික්ඛුනීතිකයනානාති.පඤ්චමං. 

6. ඡට්ඨසික්ඛාපදං 

999. ඡට්කඨඅනුත්ත්ානවචනංනත්ථීති. 

7. සත්ත්මසික්ඛාපදං 

1007. සත්ත්කම ‘‘පුන පරියාකය’’ති එත්ථපරියායසද්කදන

වා කවවචකනනති ආහ ‘‘පුනවාක ’’ති.ම ග්ඝචීවරන්ති මහග්ඝං
ආවසථචීව න්ති.සත්ත්මං. 

8. අට්ඨමසික්ඛාපදං 

1008. අට්ඨකමඅනිස්සජ්ජිත්වාතිඑත්ථබ්රහ්මකදකයයනනඅනිස්සජ්ානං, 
අථකඛනත්ාවොලිෙකමවාතිදස්කසන්කත්නආහ‘‘ ක්ඛනත්ථායා’’තිආදියො. 

1012. පටිාග්ගිෙන්ති ක්ඛණෙං.වචීකභදන්ති ‘‘පටිාග්ගාහී’’ති

වචීක දං.රට්ක ති විජිකත්. ත්ඤ්හි  ඨන්ති ගාමනිගමාදකයන

තිට්ඨන්තිඑත්ථාතිරට් න්තිවුච්චතීති.අට්ඨමං. 

9. නවමසික්ඛාපදං 

1015. නවකමසිප්පසද්කදන පච්කචෙං කයනකාත්බ්කබන ‘‘හත්ථිසිප්පඤ්ච
අස්සසිප්පඤ්ච  ථසිප්පඤ්චධනුසිප්පඤ්ච ථරුසිප්පඤ්චා’’ති.

ත්ත්ථථරුසිප්පන්තිඅසිකීළනසිප්පං. මන්ත්සද්කදනපි පච්කචෙං
කයනකාත්බ්කබන ‘‘ආථබ්බණමන්කත්නචඛීලනමන්කත්න චවසීෙ ණමන්කත්න

ච කසනසාපනමන්කත්න චා’’ති. ත්ත්ථආථබ්බණමන්කත්නතිආථබ්බණකවකදන

විහිකත්න පරූපඝාත්ෙක න මන්කත්න.ඛී නමන්කත්නතිසා දාරුඛීලං මන්කත්න

ාප්පිත්වා පථවියං නිඛණිත්වා ධා ණමන්කත්න.වසීෙරණමන්කත්නති
මන්කත්න ාප්පිත්වා ප ස්සඋම්මත්ත් ාවමාපන්නෙ කණන

මන්කත්න.කසනසාපනමන්කත්නති

ප ස්සමංසකලනහිත්ාදියොකසනසාපනමන්කත්න.අගදපකයනකගනති භුසවිසස්ස
පකයනානං.ආදියොසද්කදන අඤ්කඤපි පරූපඝාත්ෙ කණ සිප්කප

සඞ්ගණ්හාති.යක්ඛපරිත්ත්න්ති යක්කඛහි

සමන්ත්කත්නත්ාණං.නාගමණ්ඩ න්ති සප්පානං පකවසනනිවා ණත්ථං
මණ්ඩලබන්ධමන්කත්න.ආදියොසද්කදන විසපටිහනනමන්ත්ාදකයන
සඞ්ගණ්හාතීති.නවමං. 
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10. දසමසික්ඛාපදං 

1018. දසකමඅනුත්ත්ානවචනංනත්ථීති.දසමං. 

චිත්ත්ාගා වග්කගනපඤ්චකමන. 

6. ආරාමවග්කගන 

1. පඨමසික්ඛාපද -අත්ථකයනානා  

1025. ආ ාමවග්ගස්ස පඨකමඋපචාරන්ති අපරික්ඛිත්ත්ස්ස
ආ ාමස්සපරික්කඛපා හට්ඨානංඋපචා ං. 

1027. ‘‘සීසානුකලනකිො’’තිසාමඤ්ඤකත්න වුත්කත්පි

භික්ඛුනීනකමවසීසන්ති ආහ ‘‘භික්ඛුනීන’’න්ති.යත්ථාති යස්මිං
ඨාකනති.පඨමං. 

2. දුතියසික්ඛාපදං 

1028. දුතිකයඅබ්භන්ත්කරනති අබ් න්ත්ක  පරියාපන්කනන, ාාකත්න වා. 

‘‘සඞ්ොකමසී’’ති ඉමිනාසං රීති එත්ථ හ ධාතුයාසඞ්ෙමනත්ථං

දස්කසති.න් ාපිත්ාති ෙප්පො. කත් හිනහාකපන්ති කසනචාකපන්තීති

න්හාපිත්ාතිවුච්චන්ති.ත්න්තිොසාවනිවාසනන්ති.දුතියං. 

3-4. ත්තිය -චතුත්ථසික්ඛාපදං  

1036. ත්තියචතුත්කථසුඅනුත්ත්ානට්ඨානංනත්ථීති.ත්තියචතුත්ථානි. 

5. පඤ්චමසික්ඛාපදං 

1043. පඤ්චකම‘‘කුකල මච්ඡක න’’ති එත්ථ මච්ඡ නංමච්ඡකරනති
වචනත්කථන ොත්බ්කබන. ‘‘ත්ං කුලං අස්සද්ධංඅප්පසන්න’’න්ති කුලස්ස
අවණ්ණං  ාසතීති කයනානා. ‘‘භික්ඛුනිකයන දුස්සීලාපාපධම්මා’’ති
භික්ඛුනීනංඅවණ්ණං ාසතීතිකයනානා. 

1045. ‘‘සන්ත්ංකයව ආදීනව’’න්ති සම්බන්ධියා සම්බන්ධං දස්කසතුං
වුත්ත්ං ‘‘කුලස්ස වාභික්ඛුනීනං වා’’ති ඉමිනා ද්වීසු අඤ්ඤත් කමව න

සම්බන්කධනකහනති, අථකඛනද්වයම්පීතිදස්කසතීති.පඤ්චමං. 

6. ඡට්ඨසික්ඛාපදං 

1048. ඡට්කඨඔවාදායාතිඑත්ථනකයනවාකසනවාඔවාකදනකහනති, අථ

කඛනගරුධම්කමනකයවාති ආහ ‘‘ගරුධම්මත්ථායා’’ති. සහ වසති එත්ථ, 

එකත්නාතිවාසංවාකසනතිවචනත්කථනඋකපනසථපවා ණාසංවාකසනනාමාති

ආහ ‘‘උකපනසථපවා ණාපුච්ඡනත්ථායා’’ති. ‘‘පුච්ඡනත්ථායා’’ති

ඉමිනා‘‘සංවාසායා’’ති එත්ථ උත්ත් පදකලනප ාවං දස්කසති.එත්ථාති

භික්ඛුනිවි ඞ්කග, සික්ඛාපකදවාපාළියංවාති.ඡට්ඨං. 
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7-9. සත්ත්ම -අට්ඨම-නවමසික්ඛාපදං  

1053. සත්ත්මට්ඨමනවකමසුඅනුත්ත්ානවචනං නත්ථි. කෙවලං පන 

‘‘ඉමිස්සාපී’’ති පදං විකසකසන, ඉමිස්සාපි පාළියාති
අත්කථනති.සත්ත්මට්ඨමනවමානි. 

10. දසමසික්ඛාපදං 

1062. දසකමද්කව ොයා උපරිමොකයන කහට්ඨිමොකයනති. ත්ත්ථ

ෙටිකත්නඋද්ධංඋපරිමොකයන, කහට්ඨාකහට්ඨිමොකයන.ත්ත්ථ‘‘පසාකඛ’’ති

ඉදං කහට්ඨිමොයස්සනාමන්තිආහ ‘‘අකධනොකය’’ති.හීතිසච්චං.ත්කත්නති
අකධනොයකත්න. ඉමිනාපඤ්චමීබාහි ත්ථසමාසං දස්කසති. රුක්ඛස්ස සාඛා
පභිජ්ජිත්වාගත්ාවියඋක නඌරූපභිජ්ජිත්වාගත්ාතිකයනානා. 

1065. ඵාක හීතිඑත්ථඉතිසද්කදන ආදයත්කථන. කත්න ‘‘කධනවා’’තිආදීනි

චත්ත්ාරි පදානිසඞ්ගණ්හාති.ආණත්තිදුක්ෙටානීති කහට්ඨා වුත්කත්සුඅට්ඨසු

දුක්ෙකටසුවිනයදුක්ෙටකමව.කසකසසූතිභින්දනකත්නකසකසසුඵාලනාදීසූති.
දසමං. 

ආ ාමවග්කගනඡට්කඨන. 

7. ගබ්භිනිවග්කගන 

1. පඨමසික්ඛාපද -අත්ථකයනානා  

1069. ගබ්භිනිවග්ගස්ස පඨකම කුච්ඡිං පවිට්කඨන සත්කත්න එතිස්සා

අත්ථීතිකුච්ඡිපවිට් සත්ත්ා. ‘‘කුච්ඡි’’න්තිපි පාකඨන. ඉමිනාගබ්භිනීති එත්ථ
ගබ් සද්කදන කුච්ඡිට්ඨසත්ත්වාචකෙනති දස්කසති.ගබ් සද්කදන

(අභිධානප්පදීපිොයං 944 ගාථායං) හි කුච්ඡිට්ඨසත්කත් ච කුච්ඡිම්හිච
ඔව කෙචවත්ත්තීති.පඨමං. 

2. දුතියසික්ඛාපදං 

1073. දුතිකයථඤ්ඤං පිවතීතිපායන්කත්න,දා කෙන, කසනඑතිස්සා

අත්ථීතිපායන්තීතිදස්කසන්කත්නආහ‘‘ථඤ්ඤංපායමානි’’න්ති.දුතියං. 

3. ත්තියසික්ඛාපදං 

1077. ත්තිකයනිත්ථරිස්සතීතිවට්ටදුක්ඛකත්නනිත්ථරිස්සති. 

1079. පාණාතිපාත්ා කවරමණින්ති එත්ථ පාණාතිපාත්ා වි මති

ඉමායාතිකවරමණීති අත්කථන සික්ඛාපදං කව මණි නාමාති ආහ
‘‘පාණාතිපාත්ාකව මණිසික්ඛාපද’’න්ති. යං ත්ං

සික්ඛාපදන්තිසම්බන්කධන.සබ්බත්ථාති ‘‘අදියොන්නාදානා කව මණි’’න්තිආදීසු

සබ්කබසුවාකෙයසු. පබ්බජිත්ාය සාමකණරියාති සම්බන්කධන.එත්ාසූති
ඡසුසික්ඛාසූති.ත්තියං. 
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4. චතුත්ථසික්ඛාපදං 

1084. චතුත්කථ ‘‘වුට්ඨානසම්මුතී’’ති පදං ‘‘කහනතී’’ති පකද ෙත්ත්ා, 

‘‘දාත්බ්බාකයවා’’තිපකදෙම්මන්ති.චතුත්ථං. 

5-9. පඤ්චමාදියොසික්ඛාපදං 

1095. පඤ්චමාදීසු නවමපරිකයනසාකනසු සික්ඛාපකදසු
අනුත්ත්ානට්ඨානංනත්ථීති.පඤ්චමඡට්ඨසත්ත්මට්ඨමනවමානි. 

10. දසමසික්ඛාපදං 

1116. දසකමවූපොකසයයාතිඑත්ථොසධාතුයාගත්යත්ථංදස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘ගච්කඡයයා’’ති.දසමං. 

ගබ්භිනිවග්කගනසත්ත්කමන. 

8. කුමාරිභූත්වග්කගන 

1-2-3. පඨම -දුතිය-ත්තියසික්ඛාපද-අත්ථකයනානා  

1119. කුමාරිභූත්වග්ගස්සපඨමදුතියත්තිකයසු යා පන ත්ා

මහාසික්ඛමානාතිසම්බන්කධන.සබ්බප මා ද්කව

ම ාසික්ඛමානාතිගබ්භිනිවග්කගසබ්බාසංසික්ඛමානානංපඨමංවුත්ත්ාද්කව

මහාසික්ඛමානා.ත්ා පනාති මහාසික්ඛමානා

පන.සික්ඛමානාඉච්කචවවත්ත්බ්බාති සම්මුතිෙම්කමසුසාමඤ්ඤකත්න

වත්ත්බ්බා. ‘‘ගිහිගත්ා’’තිවා‘‘කුමාරිභූත්ා’’තිවානවත්ත්බ්බා, වදන්තිකච, 

සම්මුතිෙම්මංකුප්පතීති අධිප්පාකයන.ගිහිගත්ායාති එත්ථ ගිහිගත්ා

නාමපුරිසන්ත් ගත්ාවුච්චති.සාහියස්මාපුරිසසඞ්ඛාකත්නගිහිනාගමියිත්ථ, 

අජ්ඣාචා වකසන, ගිහිං වා ගමිත්ථ, ත්ස්මා ගිහිගත්ාති වුච්චති. අයං

සික්ඛමානාතිසම්බන්කධන.කුමාරිභූත්ානාම සාමකණ ා වුච්චති. සා හි

යස්මාඅගිහිගත්ත්ත්ාකුමාරී හුත්වා භූත්ා, කුමාරි ාවං වා භූත්ා ගත්ා, ත්ස්මා

කුමාරිභූත්ාතිවුච්චති.තිස්කසනපීති ගිහිගත්ා කුමාරිභූත්ා

මහාසික්ඛමානාතිතිස්කසනපි.සික්ඛමානාති සික්ඛං මාකනතීති
සික්ඛමානාති.පඨමදුතියත්තියානි. 

4. චතුත්ථසික්ඛාපදං 

1136. චතුත්කථඅනුත්ත්ානවචනංනත්ථීති.චතුත්ථං. 

5. පඤ්චමසික්ඛාපදං 
පඤ්චකම එත්ථ සික්ඛාපකද ‘‘සඞ්කඝන පරිච්ඡින්දියොත්බ්බා’’ති යංවචනං

වුත්ත්ං, ත්ස්සාතිකයනානාති.පඤ්චමං. 

6-7-8. ඡට්ඨ -සත්ත්ම-අට්ඨමසික්ඛාපදං  
ඡට්ඨසත්ත්මට්ඨකමසුඅනුත්ත්ානට්ඨානංනත්ථීති.ඡට්ඨසත්ත්මට්ඨමානි. 
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9. නවමසික්ඛාපදං 

1158. නවකමඅන්කත්නති අබ් න්ත්ක . ඉමිනා
ආත්ූපසග්ගස්සත්ථංදස්කසති. ‘‘කසනෙ’’න්තිආදියොනා අන්කත්න වාකසති

පකවකසතීතිආවාසා. කසනෙංආවාසාකසනොවාසාතිවචනත්ථංදස්කසති.ඝ ං

ඝ සාමිො ආවිසන්ති විය, එවංඅයම්පි කසනෙං ආවිසතීති කයනානා.ඉතීති

එවං.යන්ති කසනෙං.ස්වාස්සාති කසන අස්සා.කසනති කසනකෙන.අස්සාති

සික්ඛමානාය.ආවාකසනති ආවාකසනොකසන. ‘‘එදියොසා අය’’න්ති ඉමිනා 

‘‘අාානන්තී’’තිඑත්ථඅාානනාො ංදස්කසතීති.නවමං. 

10. දසමසික්ඛාපදං 

1162. දසකමඅනාතච්ඡාති එත්ථ ත්වාපච්චකයන කලනකපනතිආහ

‘‘අනාපුච්ඡිත්වා’’ති.ද්වික්ඛත්තුන්තිද්කවවාක .සකින්තිඑෙවා ං. 

1163. අපුබ්බංසමුට්ඨානසීසං ඉමස්සාතිඅතබ්බසමුට් ානසීසං.

ද්වීසුපි ාකනසූති වාචාකත්න ච ොයවාචාකත්න චාති ද්වීසු

ඨාකනසුපි.අනනුාානාකපත්වාති මාත්ාපිතූහි ච සාමිකෙන ච න
අනුාානාකපත්වාති.දසමං. 

11. එොදසමසික්ඛාපදං 

1167. එොදසකමත්ත්ථාති ‘‘පාරිවාසියඡන්දදාකනනා’’ති

වචකන.අඤ්ඤත්රාතිඅඤ්ඤංඨානං. 

එෙං අජ්කඣසන්තීති එෙං භික්ඛුංධම්මෙථනත්ථාය

නිකයයනකාන්ති.අඤ්ඤංපනාතිඋකපනසථිෙකත්නඅඤ්ඤංපන. 

ත්ත්රාති කත්සු භික්ඛූසු. සු ාසු ංනක්ඛත්ත්ං පඨතීතිනක්ඛත්ත්පා කෙන.

දාරුණන්ති ෙක්ඛළං.කත්ති භික්ඛූ.ත්ස්සාතිනක්ඛත්ත්පාඨෙස්ස භික්ඛුස්ස.

‘‘නක්ඛත්ත්ං පටිමාකනන්ත්ං, අත්කථන බාලංඋපච්චගා’’තිාාත්ෙපාළි (ාා.

1.1.49). අයංපකනත්ථකයනානා–නක්ඛත්ත්ංපටිමාකනන්ත්ංබාලංඅත්කථන
හිත්ංඋපච්චගාඋපසමීකපඅතික්ෙමිත්වාඅගාති.එොදසමං. 

12. ද්වාදසමසික්ඛාපදං 

1170. ද්වාදසකමනප්පක නතීති භික්ඛුනිකයනනිවාසාකපතුං න
සක්කෙනතීති.ද්වාදසමං. 

13. කත් සමසික්ඛාපදං 

1175. කත් සකමඑෙංවස්සන්තිඑත්ථවස්සසද්කදනසංවච්ඡ පරියාකයන, 
උපකයනගවචනඤ්ච භුම්මත්කථ කහනතීති ආහ ‘‘එෙස්මිං සංවච්ඡක ’’ති.
කත් සමං. 

කුමාරිභූත්වග්කගනඅට්ඨකමන. 
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9. ඡත්තුපා නවග්කගන 

1. පඨමසික්ඛාපද -අත්ථකයනානා  

1181. ඡත්ත්වග්ගස්සපඨකමෙද්දමාදීනීතිචික්ඛල්ලාදීනි. ආදියොසද්කදන

උදොදීනිසඞ්ගණ්හාති.ගච්ඡාදීනීතිඛුද්දපාදපාදීනි.ආදියොසද්කදනඅඤ්ඤානිපි
ඡත්ත්ංධාක තුංඅසක්කුකණයයානිසම්බාධට්ඨානානිසඞ්ගණ්හාතීති.පඨමං. 

2. දුතියසික්ඛාපදං 

1184. දුතිකයයාකනනාති යන්ති ඉච්ඡිත්ට්ඨානං සුකඛන ගච්ඡන්ති

අකනනාතියානන්ති.දුතියං. 

3. ත්තියසික්ඛාපදං 

1191. ත්තිකය ‘‘විප්පකිරියිංසූ’’තිකිරියාපදස්සෙත්තුනාඅවිනා ාවකත්න

ෙත්ත්ා ංදස්කසතුංවුත්ත්ං‘‘මණකයන’’ති.මණකයනතිච ත්නානීති.ත්තියං. 

4. චතුත්ථසික්ඛාපදං 

1194. චතුත්කථසීසූපගාදීසූතිආදියොසද්කදනගීවූපගාදකයනසඞ්ගණ්හාති.යං

යන්තිඅලඞ්ො න්ති.චතුත්ථං. 

5. පඤ්චමසික්ඛාපදං 

1199. පඤ්චකමගන්කධන චාති ගන්කධති අත්ත්කනන වත්ථුංසූකචති

පොකසතීතිගන්කධන.වණ්ණකෙනචාතිවිකලපකනනච.ත්ඤ්හිවණ්ණයති
ඡවිකසන ං පොකසතීති වණ්ණෙන්ති වුච්චති. චසද්කදන
සමාහා ද්වන්දවාෙයංදීකපතීති.පඤ්චමං. 

6. ඡට්ඨසික්ඛාපදං 

1202. ඡට්කඨඅනුත්ත්ානවචනංනත්ථීති.ඡට්ඨං. 

7. සත්ත්මසික්ඛාපදං 

1208. සත්ත්කමඋම්මද්දකනති උප්පීළිත්වා මද්දකන.සංබා කනපීති
පුනප්පුනංබාහකනපීති.සත්ත්මං. 

8-10. අට්ඨමාදියොසික්ඛාපදං 

1210. අට්ඨමාදීසුතීසුඅනුත්ත්ානවචනංනත්ථීති.අට්ඨමනවමදසමානි. 

11. එොදසමසික්ඛාපදං 

1214. එොදසකමඅභිමුඛකමවාතිඅභිමුකඛඑව.මුඛස්සහිඅභිඅභිමුඛන්ති

වචනත්කථන ොත්බ්කබන, සත්ත්මියා අංොක න. ඉමිනාතරකත්නති එත්ථ

කත්නපච්චකයන භුම්මත්කථ කහනතීති දස්කසති.උපචාරන්ති
ද්වාදසහත්ථූපචා න්ති.එොදසමං. 
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12. ද්වාදසමසික්ඛාපදං 

1219. ද්වාදසකම ‘‘අකනනොසෙත්’’න්තිපදස්ස අයුත්ත්සමාස ාවඤ්ච
විකසසනප පදබාහි සමාස ාවඤ්චදස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘අෙත්ඔොස’’න්ති.

ඔොකසන න ෙකත්න කයනාතිඅකනනොසෙකත්න,භික්ඛු, ත්ං.

‘‘අනියකමත්වා’’ති ඉමිනා ‘‘අකනනදියොස්සා’’ති පදස්ස ත්වාපච්චයන්ත් ාවං
දස්කසතීති.ද්වාදසමං. 

13. කත් සමසික්ඛාපදං 

1226. කත් සකමඋපචාකරපීති අපරික්ඛිත්ත්ස්ස
ගාමස්සපරික්කඛපා හට්ඨානසඞ්ඛාකත්උපචාක පි. 

1227. ‘‘අච්ඡින්නචීවරිොයා’’තිසාමඤ්ඤකත්න
වුත්කත්පිවිකසකසනකයවාධිප්කපකත්නති ආහ ‘‘සඞ්ෙච්චිෙචීව කමවා’’ති.
සමන්ත්කත්න පුරිසානං දස්සනංෙන්තීයති ඡින්දීයති

එත්ථාතිසඞ්ෙච්චි,අධක්ඛෙඋබ් නාභිට්ඨානං, සඞ්ෙච්කච

නිවසිත්බ්බන්තිසංෙච්චිෙං,ත්කමවචීව න්තිසඞ්ෙච්චිෙචීවරන්ති.කත් සමං. 

ඡත්තුපාහනවග්කගනනවකමන. 

සබ්බාකනව සික්ඛාපදානීති සම්බන්කධන.ත්කත්නති කත්හි

අට්ඨාසීතිසත්සික්ඛාපකදහි, අපකනත්වාතිසම්බන්කධන. 

ත්ත්රාතිකත්සුඛුද්දකෙසු.එත්ථාතිදසසුසික්ඛාපකදසූති. 

භික්ඛුනිවි ඞ්කගඛුද්දෙවණ්ණනාය 

කයනානාසමත්ත්ා. 

5. පාටිකදසනීයසික්ඛාපද -අත්ථකයනානා  
ඛුද්දොනං අනන්ත් ා පාටිකදසනීයා නාම අට්ඨ කය

ධම්මාසඞ්කඛකපකනවසඞ්ගහංආරූළ්හාසඞ්ගීතිොක හි, කත්සංඅට්ඨන්නං
පාටිකදසනීයනාමොනංධම්මානං සඞ්කඛකපකනව එසා වණ්ණනා
පවත්ත්කත්තිකයනානා. 

1228. යානි සබ්බිකත්ලාදීනීති සම්බන්කධන.හීතිවිත්ථාක න.එත්ථාති

අට්ඨසු පාටිකදසනීකයසු.පාළිවිනිමුත්ත්කෙසූති පාළිකත්න

විනිමුත්ත්කෙසු.සබ්කබසූතිඅඛිකලසුසබ්බිකත්ලාදීසූති. 

භික්ඛුනිවි ඞ්කගපාටිකදසනීයවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 
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පනාති පක්ඛන්ත් කානත්කෙන. කය ධම්මාඋද්දියොට්ඨාති

සම්බන්කධන.කත්සන්ති පාටිකදසනීයානං. පුනකත්සන්ති
කසඛියඅධිෙ ණසමථධම්මානං. 

ත්න්තිඅත්ථවිනිච්ඡයං, විදූවදන්තීතිසම්බන්කධන. යොක න
පදසන්ධිෙක න. අයං පකනත්ථ කයනානා – කත්සං පාටිකදසනීයානං

අනන්ත් ාකය ච කසඛියා පඤ්චසත්ත්ති කය ච ධම්මා, චසද්කදන

ලුත්ත්නිද්දියොට්කඨන, අධිෙරණව් යාඅධිෙ ණසමථනාමො සත්ත් කය ච

ධම්මා  ගවත්ාඋද්දියොට්ඨා, කත්සං කසඛියඅධිෙ ණසමථධම්මානං කයන

අත්ථවිනිච්ඡකයන වි ඞ්කග මයාවුත්කත්න, ත්ාදියොසකමව ත්ං අත්ථවිනිච්ඡයං

භික්ඛුනීනං වි ඞ්කගපි විදූ වදන්ති යස්මා, ත්ස්මා කත්සං ධම්මානං
කසඛියඅධිෙ ණසමථධම්මානංයාඅත්ථවණ්ණනාත්ත්ථමහාවි ඞ්කගවිසුං

මයාන වුත්ත්ා. ඉමා අත්ථවණ්ණනාඉධාපිභික්ඛුනීනංවි ඞ්කගපි, පිසද්කදන

ලුත්ත්නිද්දියොට්කඨන, මයා න වුත්ත්ාකයවාති. නොක න ද්වීසුකිරියාසු
කයනකාත්බ්කබන. 

‘‘සබ්බාසවපහංමග්ගං, පුඤ්ඤෙම්කමනචිමිනා; 

උප්පාකදත්වාසසන්ත්ාකන, සත්ත්ාපස්සන්තුනිබ්බුති’’න්ති. 

අයං ගාථා එත් හි කපනත්ථකෙසු නත්ථි, ටීොසු පන අත්ථි.

ත්ස්මාඑවකමත්ථ කයනානා කවදියොත්බ්බා –ඉමිනා තඤ්ඤෙම්කමන

චවි ඞ්ගවණ්ණනාය ෙකත්න ඉමිනා පුඤ්ඤෙම්කමන ච අඤ්කඤන

පුඤ්ඤෙම්කමන ච. චසද්කදන හිඅවුත්ත්සම්පිණ්ඩනත්කථන.සත්ත්ාසබ්කබ

සත්ත්ාසබ්බාසවප ංසබ්කබසං ආසවානං

විඝාත්ෙංමග්ගංඅ හත්ත්මග්ගංසසන්ත්ාකනඅත්ත්කනනනියෙජ්ඣත්කත්උප්පා

කදත්වාාකනත්වානිබ්බුතිංඛන්ධපරිනිබ්බානං ඤාණාකලනචකනන
පස්සන්තූති. 

ඉතිසමන්ත්පාසාදියොොයවිනයසංවණ්ණනාය 

භික්ඛුනිවි ඞ්ගවණ්ණනාය 

කයනානාසමත්ත්ා. 

ාාදියොලඤ්ඡිත්නාකමන, කනොනංවාචිකත්නමයා; 

භික්ඛුනීනංවි ඞ්ගස්ස, සමත්කත්නකයනානානකයනති. 

නකමනත්ස්ස ගවකත්නඅ හකත්නසම්මාසම්බුද්ධස්ස 
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පටුන 

ම ාවග්ගකයනානා 
1. ම ාඛන්ධෙං 

1. කබනධිෙථා 

එවූ කත්නවි ඞ්ගස්ස, ෙත්වානකයනානානයං; 

මහාවග්ගඛන්ධෙස්ස, ෙරිස්සංකයනානානයං. 

උභින්නන්ති උ කයසං.පාතිකමනක්ඛානන්ති පාතිකමනක්ඛවි ඞ්ගානං.
පාතිකමනක්ඛගහකණන කහත්ථකත්සං වි ඞ්කගනපි ගහිකත්න අක කදන වා

උත්ත් පදකලනපවකසන වා.ඛන්ධෙන්ති පඤ්ඤත්තිසමූහං. ඛන්ධසද්කදන
කහත්ථපඤ්ඤත්තිවාචකෙන. විනයපඤ්ඤත්තිකයන වුච්චන්ති ‘‘ඛන්කධන’’ති.

කත්සං සමූකහනඛන්ධකෙන. අථවාඛන්කධනති  ාසි. ඛන්ධසද්කදනහි
 ාසත්ථවාචකෙන. විනයපඤ්ඤත්ති ාසි වුච්චති ‘‘ඛන්කධන’’ති. ෙොක න
පොසෙවාචකෙන.ඛන්ධානං විනයපඤ්ඤත්ති ාසීනං කෙන

පොසකෙනතිඛන්ධකෙන,ත්ං ඛන්ධෙං. අයං පකනත්ථ කයනානා – උභින්නං

පාතිකමනක්ඛානංසඞ්ගීතිසමනන්ත් ංඛන්ධකෙනවිදාඛන්ධකෙසු කුසලා

මහාකථ ා යංඛන්ධෙං සඞ්ගායිංසු, ත්ස්ස ඛන්ධෙස්ස දානි

සංවණ්ණනාක්ෙකමන යස්මා සම්පත්කත්න, ත්ස්මා ත්ස්ස ඛන්ධෙස්ස අයං
අනුත්ත්ානත්ථවණ්ණනාකහනතීති. 

කය අත්ථාති සම්බන්කධන. හිසද්කදන පදාලඞ්ොක න.කයසන්ති

පදානං.කත්ති කත් අත්කථ.භකවති  කවයය,  විතුං සක්කුකණයයාති

අත්කථන.කත්සන්තිඅත්ථානං.කින්තිකිංපකයනානං.කත්තිඅත්කථ, ඤාතුන්ති

සම්බන්කධන. අථවාකත්ති අත්ථා, අවණ්ණිත්ාති සම්බන්කධන.කත්සංකයවාති
අත්ථානකමව. අයං පකනත්ථ කයනානා – පද ාානීකය කයසං පදානංකය

අත්ථා  ගවත්ා පොසිත්ා, කත්සං පදානන්ති පාඨකසකසන, කත් අත්කථ පුන

වකදයයාම කච, ෙදාපරිකයනසානං සංවණ්ණනාය පරිනිට්ඨානං  කව, න

 කවයයාති අධිප්පාකයන. කය කචව අත්ථාඋත්ත්ානා, කත්සං සංවණ්ණනාය

කිං පකයනානං, න පකයනානන්ති අධිප්පාකයන.අධිප්පායානුසන්ධීහිච

අධිප්පාකයනචඅනුසන්ධිනාචබයඤ්ාකනනචකයපනඅත්ථාඅනුත්ත්ානා, 

කත් අත්කථ, අත්ථා වා අවණ්ණිත්ායස්මා ඤාතුං න සක්ො, ත්ස්මා
කත්සංකයව අත්ථානං අයං සංවණ්ණනානකයනකහනතීති. ඉතිසද්කදන
පරිසමාපනත්කථන. 

1. ‘‘කත්න…කප.…කව ඤ්ාාය’’න්තිආදීසු (පා ා. 1) ෙ ණවචකන

විකසසො ණමත්ථි විය, ‘‘කත්න…කප.… ප මාභිසම්බුද්කධන’’ති එත්ථ

කිඤ්චාපි නත්ථීතිකයනානා. අසදියොකසනපමායං.කිඤ්චාපිසද්කදන

ග හත්ථකානත්කෙන, පන-සද්කදන සම් ාවනත්ථකානත්කෙන.
‘‘ෙ ණවචකනකනවා’’තිඑත්ථඑවොක නඋපකයනගවචනංවාභුම්මවචනං

වා නිවාක ති.අභි ාකපනති අභිමුඛංඅත්ථං ලපතීති අභිලාකපන, 

සද්කදන.ආදියොකත්නති කව ඤ්ාෙණ්ඩකත්න.එත්න්ති ‘‘කත්න සමකයන බුද්කධන
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පටුන 

 ගවා උරුකවලාය’’න්තිආදියොවචනං. ‘‘අඤ්කඤසුපී’’ති වත්වා ත්කමවත්ථං
දස්කසතුංවුත්ත්ං‘‘ඉකත්නපක සූ’’ති. 

යදියො විකසසො ණං නත්ථි, කිං පකනත්ස්ස වචකන පකයනානන්ති

කචනකදන්කත්නආහ ‘‘කිං පකනත්ස්සා’’තිආදියො.එත්ස්සාති ‘‘කත්න සමකයන
බුද්කධන ගවා උරුකවලාය’’න්තිආදියොවචනස්ස. නිදානදස්සනං පකයනානං

නාමාති කයනානා. ත්කමවත්ථංවි ාකවතුමාහ‘‘යා හී’’තිආදියො. යා පබ්බජ්ාා
කචව යාඋපසම්පදා ච  ගවකත්න අනුඤ්ඤාත්ාති කයනානා. යානි ච

අනුඤ්ඤාත්ානීති සම්බන්කධන.ත්ානීති

පබ්බජ්ාාදීනි.අභිසම්කබනධින්තිඅ හත්ත්මග්ගඤාණපදට්ඨානං
සබ්බඤ්ඤුත්ඤ්ඤාණඤ්ච

සබ්බඤ්ඤුත්ඤ්ඤාණපදට්ඨානංඅ හත්ත්මග්ගඤාණඤ්ච.කබනධිම ාමණ්කඩ
ති මහන්ත්ානංමග්ගඤාණසබ්බඤ්ඤුත්ඤ්ඤාණානං පසන්නට්ඨාකන

කබනධිරුක්ඛමූකලතිඅත්කථන.එවන්තිආදියොනිගමනං. 

ත්ත්ථාතියං ‘‘කත්නසමකයන උරුකවලාය’’න්තිආදියොවචනං වුත්ත්ං, 

ත්ත්ථ.උරුකව ායන්ති එත්ථ උරුසද්කදන මහන්ත්පරියාකයනති ආහ 

‘‘මහාකවලාය’’න්ති. ‘‘වාලිෙ ාසිම්හී’’ති ඉමිනා කවලාසද්දස්ස  ාසත්ථං

දස්කසති, ොලසීමාදකයන නිවත්කත්ති. යදියො පන ‘‘උරූ’’ති වාලිොය නාමං, 

‘‘කවලා’’ති මරියාදාය, එවඤ්හි සති නනු උරුයා කවලාති අත්කථන
දට්ඨබ්කබනති ආහ ‘‘කවලාතික්ෙමනකහතු ආහටා උරුඋරුකවලා’’ති.

ඉමිනාකවලාය අතික්ෙකමනකව ාඋත්ත් පදකලනපවකසන, කවලාය ආහටා

උරුඋරුකව ාපදවිපරියායවකසනාති දස්කසති.එත්ථාති
‘‘උරුකවලාය’’න්තිපකද. ත්කමවත්ථං වි ාකවන්කත්න ආහ
‘‘අතීකත්කි ා’’තිආදියො. අනුප්පන්කන බුද්කධ පබ්බජිත්වාති

සම්බන්කධන.ත්ාපසපබ්බජ්ාන්ති ඉසිපබ්බජ්ාං, න

සමණපබ්බජ්ාං.ෙතිෙවත්ත්න්ති ෙ ණං ෙත්ං, ෙකත්න පවත්ත්ං ෙතිෙං, 

ත්කමව වත්ත්ංෙතිෙවත්ත්ං. අෙංසු කි ාති සම්බන්කධන.කයනති කයන

කෙනචි.අඤ්කඤනති අත්ත්නා අපක න. කසන ආකි තූති

සම්බන්කධන.පත්ත්තකටනාති පණ්කණන ෙකත්න

පුකටන.ත්කත්නතිෙතිෙවත්ත්ෙ ණකත්න.ත්ත්ථාති ත්ස්මිං පකදකස.ත්කත්නති

මහාවාලිෙ ාසිානනකත්න, ප න්ති සම්බන්කධන. නන්ති ත්ං පකදසං.ත්න්ති
මහාවාලිෙ ාසිං. 

‘‘කබනධිරුක්ඛමූකල’’තිඑත්ථඅස්සත්ථරුක්ඛස්සඋපචා වකසනකබනධීති
නාමල නං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කබනධි වුච්චති චතූසු මග්කගසු

ඤාණ’’න්තිආදියො.ඉමිනා චත්ත්ාරි සච්චානි බුජ්ඣතීතිකබනධීති වචනත්කථන

චතූසුමග්කගසුඤාණංකබනධිනාමාතිදස්කසති.එත්ථාතිකබනධිම්හි, කබනධියං

වා. සමීපත්කථ කචත්ං භුම්මවචනං.රුක්කඛනපීතිපිසද්කදන න

මග්ගඤාණකමවාති දස්කසති.මූක ති ආසන්කන.ප මාභිසම්බුද්කධනති



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා මහාවග්ගකයනානා 

143 

පටුන 

අනුනාසිෙකලනපවකසන සන්ධීති ආහ ‘‘පඨමංඅභිසම්බුද්කධන’’ති.
‘‘හුත්වා’’ති ඉමිනා ‘‘පඨම’’න්තිපදස්ස  ාවනපුංසෙං

දස්කසති.සබ්බප මංකයවාති සබ්කබසං ානානං පඨමකමව
අභිසම්බුද්කධනහුත්වාති සම්බන්කධන. එකෙන එව

පල්ලඞ්කෙනඑෙපල් ඞ්කෙනතිඅවධා ණසමාසං දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘එකෙකනව පල්ලඞ්කෙනා’’ති. ‘‘සකිං…කප.… ආභුජිකත්නා’’තිඉමිනා

අවධා ණඵලං දස්කසති.පල් ඞ්කෙනති ච ඌරුබද්ධාසනං.විමුත්තිසුඛං

පටිසංකවදීති එත්ථ ත්දඞ්ගාදීසු (පටි. ම.අට්ඨ. 1.1.104) පඤ්චසු විමුත්තීසු
පටිප්පස්සද්ධිසඞ්ඛාත්ා ඵලසමාපත්තිඑවාධිප්කපත්ාති ආහ

‘‘ඵලසමාපත්තිසුඛ’’න්ති.ඵ සමාපත්තීතිඅ හත්ත්ඵලසමාපත්ති. සා හි

විරුද්කධහි උපක්කිකලකසහි මුච්චිත්ට්කඨනවිමුත්තීති වුච්චති, ත්ාය

සම්පයුත්ත්ංසුඛංවිමුත්තිසුඛං,චතුත්ථජ්ඣානිෙංඅ හත්ත්ඵලසමාපත්තිසුඛං.

අථවාත්ාය ාාත්ං සුඛං විමුත්තිසුඛං, සෙලකිකලසදුක්ඛූපසමසුඛං. 

‘‘පටිසංකවදයමාකනන’’තිඉමිනා ‘‘පටිසංකවදී’’ති එත්ථ ණීපච්චයස්ස

ෙත්තුත්ථංදස්කසති.පුනප්පුනංසුට්ඨුවදතිඅනු වතීතිපටිසංකවදී. පටිසංකවදී
හුත්වානිසීදීතිසම්බන්කධන. 

පච්චයාොරන්තිඅවිජ්ාාදියොපච්චයානං උප්පාදාො ං. ෙස්මා
පච්චයාොක නපටිච්චසමුප්පාකදන නාමාති ආහ ‘‘පච්චයාොක න

හී’’තිආදියො.හීතිසච්චං, යස්මා වා. ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤ’’න්තිඉමිනා

‘‘පටිච්චා’’තිපදස්ස ෙම්මංදස්කසති, ‘‘සහිකත්’’තිඉමිනා සංසද්දස්සත්ථං.

‘‘ධම්කම’’තිඉමිනාත්ස්සසරූපං.එත්ථාතිඉමිස්සංවිනයට්ඨෙථායං.ත්ත්ථාති

‘‘අනුකලනමපටිකලනම’’න්තිපකද, අනුකලනමපටිකලනකමසු වා.
ස්කවවපච්චයාොක න වුච්චතීති කයනානා. ‘‘අත්ත්නා
ෙත්ත්බ්බකිච්චෙ ණකත්න’’තිඉමිනාඅනුකලනමසද්දස්ස ස ාවත්ථං

දස්කසති.ස්කවවාතිපච්චයාොක නඑව.ත්ංකිච්චන්තිඅත්ත්නාෙත්ත්බ්බංත්ං

කිච්චං.ත්ස්ස අෙරණකත්නති අත්ත්නා ෙත්ත්බ්බකිච්චස්ස අෙ ණකත්න.

ඉමිනාපටිකලනමසද්දස්ස ස ාවත්ථං දස්කසති.තරිමනකයකනවාති 

‘‘අවිජ්ාාපච්චයාසඞ්ඛා ා’’තිආදියොනාපුරිමනකයකනව.වාතිඅථවා.පවත්තියාති

සංසා පවත්තියා.අනුක නකමනති අනුකූකලන, අනුරූකපන වා.ඉත්කරනති 

‘‘අවිජ්ාායත්කවවා’’තිආදියොනා වුත්කත්න

පච්චයාොක න.ත්ස්සාතිපවත්තියා.පටික නකමනති පටිවිරුද්කධන, එත්ථාති

‘‘අනුකලනමපටිකලනම’’න්තිපකද.අත්කථනදට් බ්කබනති එත්ථ අත්කථන එවාති

සම් වකත්න ත්ස්ස ඵලං වා ‘‘සද්දන්ත් ත්ථාකපනහකනන සද්කදන අත්ථං

වදතී’’ති වචනකත්න (උදා. අට්ඨ. 1; දී. නි. ටී. 1.1; ම. නි. ටී.

1.මුලපරියායසුත්ත්වණ්ණනා; සං. නි. ටී. 1.1.ඔඝත් යසුත්ත්වණ්ණනා; 

අ.නි. ටී. 1.1.රුපාදියොවග්ගවණ්ණනා) සද්දන්ත් ත්ථාකපනහනං වා

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ආදියොකත්නපනා’’තිආදියො.යාවසද්කදන අවධිවචකනන. යාව

අන්ත්ං පාකපත්වාතිසම්බන්කධන.ඉකත්නති ඉකමහි වුත්කත්හි ද්වීහි

අත්කථහි.‘‘මනසාොසී’’ති එත්ථ ඉො කලනපවකසන සන්ධීතිආහ ‘‘මනසි
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අොසී’’ති.ත්ත්ථාති ‘‘මනසාොසී’’තිපකද.යථාතිකයනාොක න.ඉදන්තිඉමං

ආො ං.ත්ත්ථාති ‘‘අවිජ්ාාපච්චයා සඞ්ඛා ා’’තිආදියොපාකඨ අවයවත්කථන
එවංකවදියොත්බ්කබනති කයනානා. සමාසමජ්කඣ ත්සද්කදන පුබ්බපදස්කසව

ලිඞ්ගවචනානිගකහත්බ්බානීතිආහ‘‘අවිජ්ාාචසාපච්චකයනචා’’ති. වාකෙය
පනත්සද්කදන ප පදස්කසව ලිඞ්ගවචනානි ගකහත්බ්බානි.

‘‘අවිජ්ාාපච්චයා’’තිපදං ‘‘සම් වන්තී’’තිපකදන සම්බන්ධිත්බ්බන්ති ආහ

‘‘ත්ස්මා අවිජ්ාාපච්චයා සඞ්ඛා ාසම් වන්තී’’ති.සබ්බපකදසූති
‘‘සඞ්ඛා පච්චයාවිඤ්ඤාණ’’න්තිආදීසුසබ්කබසුපකදසු. 

යථා පනාති කයනාොක න පන.ඉදන්ති ඉමං ආො ං.ත්ත්ථාති 

‘‘අවිජ්ාාය…කප.… නික නකධන’’තිආදියොවාකෙය.අවිජ්ාායත්කවවාතිඑත්ථ
‘‘ ද්දියොකයනත්කවවා’’තිආදීසු විය ‘‘ ද්දියොකයන ඉති එවා’’ති

පදච්කඡකදනෙත්ත්බ්කබන, න එවං ‘‘අවිජ්ාාය ඉති එවා’’ති, අථ කඛන
‘‘අවිජ්ාාය තු එවා’’තිොත්බ්කබනති ආහ ‘‘අවිජ්ාාය තු එවා’’ති. ‘‘ප

අතිකමනක්ඛංඅතිපකමනක්ඛ’’න්තිආදීසු (ෙඞ්ඛා.අට්ඨ.නිදානවණ්ණනා)විය

උපසග්ගබයත්ත්කයන වුත්ත්ං, එවමිධනිපාත්බයත්ත්කයන වුත්ත්න්ති
දට්ඨබ්බං. ත්ත්ථ එවසද්කදනසත්ත්ජීවාදකයන නිවත්කත්ති. තුසද්කදන
පක්ඛන්ත් ත්ථකානත්කෙන. අනුකලනමපක්ඛකත්නපටිකලනමසඞ්ඛාත්ං
පක්ඛන්ත් ං මනසාොසීති අත්කථන. අකසසවි ාගනික නධසද්කදන

අයුත්ත්සමාකසන, උත්ත් පකදනචත්තියාසමාකසනතිආහ‘‘වි ාගසඞ්ඛාකත්න
මග්කගන අකසසනික නධා’’ති. ත්ත්ථඅකසසසද්දං වි ාගසද්කදන
සම්බන්ධමෙත්වා නික නධසද්කදන සම්බන්ධං ෙත්වාඅත්ථස්ස

ගහණංඅයුත්ත්සමාකසනනාම. ‘‘මග්කගනා’’තිඉමිනාවි ාගසද්දස්සත්ථං

දස්කසති.මග්කගනහිවි ජ්ානට්කඨනවිරාකගනතිවුච්චති.සඞ්ඛාරනිකරනකධනති
එත්ථමග්කගනනික නධත්ත්ාඅනුප්පාදනික නකධනකහනතීතිආහ‘‘සඞ්ඛා ානං

අනුප්පාදනික නකධනකහනතී’’ති.අනුප්පාදනිකරනකධනති ච අනුප්පාකදන

නික නකධනසමුච්කඡදවකසන නිරුද්ධත්ත්ා.එවන්ති යථා

අවිජ්ාායත්කවවඅකසසවි ාගනික නධා සඞ්ඛා නික නකධන, එවං ත්ථාති

අත්කථන.ත්ත්ථාති ‘‘එවකමත්ස්සා’’තිආදියොවචකන. කෙවලසද්කදන

සෙලපරියාකයනති ආහ ‘‘සෙලස්සා’’ති, අනවකසසස්සාති අත්කථන. අථවා

සත්ත්ජීවාදීහි අමිස්සිත්ත්ත්ා අමිස්සත්කථනති ආහ ‘‘සුද්ධස්ස වා’’ති.

‘‘සත්ත්වි හිත්ස්සා’’තිඉමිනාසුද්ධ ාවංදස්කසති.දුක්ඛක්ඛන්ධස්සාතිඑත්ථ

ඛන්ධසද්කදන ාසත්ථවාචකෙනතිආහ ‘‘දුක්ඛ ාසිස්සා’’ති. 

එත්මත්ථංවිදියොත්වාති එත්ථ එත්සද්දස්ස විසයං දස්කසතුං වුත්ත්ං 

‘‘ය්වාය’’න්තිආදියො. ත්ත්ථ ‘‘අවිජ්ාාදියොවකසන…කප.… නික නකධන කහනතී’’ති
ය්වායං අත්කථනවුත්කත්නති කයනානා. සමුදකයන ච කහනතීති

සම්බන්කධන.විදියොත්කව ායන්ති පාෙටකවලායං පසිද්ධොකලති අත්කථන.ඉමං

උදානන්ති එත්ථ ඉමසද්කදන වුච්චමානාකපක්කඛන. ත්ස්මිං අත්කථවිදියොකත්

සතීති කයනානා.පාානනත්ායාති පොක න
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ාානන ාවස්ස.කසනමනස්සයුත්ත්ඤාණසමුට් ානන්ති කසනමනස්කසන

එකුප්පාදාදියොවකසනයුත්කත්න ඤාකණන සමුට්ඨානං, යුත්ත්ං වා

ඤාණසඞ්ඛාත්ං සමුට්ඨානං උදානන්තිසම්බන්කධන. ත්ත්ථඋදානන්ති

කෙනට්කඨන උදානං? උදානට්කඨන, කමනදනට්කඨන, කීළනට්කඨන චාති

අත්කථන.කිමිදංඋදානංනාම? පීතිකවගසමුට්ඨාපිකත්නඋදාහාක න.යථා(උදා.
අට්ඨ. ගන්ථා ම් ෙථා) හි යං කත්ලාදියොමිනිත්බ්බවත්ථු මානංගකහතුං න

සක්කෙනති විසන්දියොත්වා ගච්ඡති, ත්ං ‘‘අවකසකෙන’’ති වුච්චති. යඤ්ච

ාලංත්ළාෙං ගකහතුං න සක්කෙනති, අජ්කඣනත්ථරිත්වා ගච්ඡති, ත්ං
‘‘ඔකඝන’’ති වුච්චති.එවකමවං යං පීතිකවගසමුට්ඨාපිත්ං විත්ක්ෙවිප්ඵා ං

හදයං සන්ධාක තුං න සක්කෙනති, කසනඅධිකෙන හුත්වා අන්කත්න
අසණ්ඨහිත්වා වචීද්වාක න නික්ඛමන්කත්න
පටිග්ගාහෙනි කපක්කඛනඋදාහා විකසකසන ‘‘උදාන’’න්ති වුච්චති.
‘‘අත්ත්මනවාචංනිච්ඡාක සී’’තිඉමිනාඋදධාතුස්සඋදාහා ත්ථංදස්කසති. 

ත්ස්සාති උදානස්ස අත්කථන එවංකවදියොත්බ්කබනති කයනානා.යදාති එත්ථ

දාපච්චයස්ස අත්ථවාෙයංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘යස්මිං ොකල’’ති. කවති
‘‘බයත්ත්’’න්ති ඉමස්මිං අත්කථ නිපාකත්න. බයත්ත්ංපාෙටන්ති හි

අත්කථන.පාතුභවන්තීතිඑත්ථපාතුනිපාත්ස්සඅත්ථස්ස ‘‘හකව’’තිනිපාකත්න
වුත්ත්ත්ත්ා භූධාතුස්කසව අත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘උප්පජ්ාන්තී’’ති.අනුක නම පටික නම පච්චයාොරපටිකවධසාධොති
අනුකලනමකත්න ච පටිකලනමකත්න ච පච්චයාො ස්ස පටිවිජ්ඣනස්ස

සාධො.කබනධිපක්ඛියධම්මාති කබනධියා මග්ගඤාණස්ස පක්කඛ
 වාසත්ත්තිංසධම්මා.අථවාපාතුනිපාකත්නසහ‘‘ වන්තී’’තිපදස්සඅත්ථං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පොසන්තී’’ති. ඉමස්මිං නකය හකවසද්කදන

එෙංසත්ථවාචකෙන. කවඑෙංකසනාති හි

අත්කථන.අභිසමයවකසනාතිමග්ගඤාණවකසන. මග්ගඤාණඤ්හි යස්මා

අභිමුඛංචත්ත්ාරිසච්චානිසකමච්චඅයතිාානාති, ත්ස්මාඅභිසමකයනතිවුච්චති. 

‘‘කිකලසසන්ත්ාපනට්කඨනා’’ති ඉමිනා ආභුකසන කිකලකස

ත්ාකපතීතිආත්ාකපනති වචනත්ථං දස්කසති. න වීරියසාමඤ්ඤං කහනති, අථ
කඛනසම්මප්පධානවීරියකමවාති ආහ ‘‘සම්මප්පධානවීරියවකත්න’’ති.

ඉමිනාආත්ාපීති එත්ථ ඊපච්චයස්ස වන්තුඅත්ථං

දස්කසති.ආරම්මණූපනිජ්ඣාන ක්ඛකණන චාති ෙසිණාදියොආ ම්මණං
උපගන්ත්වානිජ්ඣානස ාකවන අට්ඨසමාපත්තිසඞ්ඛාකත්න ඣාකනන

ච. ක්ඛණූපනිජ්ඣාන ක්ඛකණන චාති අනිච්චාදියොලක්ඛණං
උපගන්ත්වානිජ්ඣානස ාකවන විපස්සනාමග්ගඵලසඞ්ඛාකත්න ඣාකනන
ච. ‘‘බාහිත්පාපස්සා’’ති ඉමිනාබාහිකත්න අකණන පාකපන

අකනනාතිබ්රා ්මකණනති වචනත්ථං දස්කසති.අණසද්කදන හි පාපපරියාකයන.

‘‘ඛීණාසවස්සා’’තිඉමිනාත්ස්සසරූපංදස්කසති.අථස්සාතිඅථඅස්ස, ත්ස්මිං
ොකලබ්රාහ්මණස්සාතිඅත්කථන.යාඑත්ාෙඞ්ඛාවුත්ත්ාතිසම්බන්කධන.‘‘කෙන
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නුකඛන…කප.…අකවනචා’’තිආදියොනා(සං.නි.2.12) නකයනචත්ථා‘‘ෙත්මං

නු කඛන…කප.… අකවනචා’’තිආදියොනා (සං. නි. 2.35) නකයන ච

පච්චයාොක වුත්ත්ාති කයනානා.කනන ෙල්ක න පඤ්ක නති අයුත්කත්න

පඤ්කහන, දුප්පඤ්කහනඑකසනතිඅත්කථන.ත්ථාතිඑවං, ත්කත්නඅඤ්ඤථාවා.යා

චකසනළස ෙඞ්ඛා (ම. නි. 1.18; සං. නි. 2.20) ආගත්ාති සම්බන්කධන.

අපටිවිද්ධත්ත්ාෙඞ්ඛාති කයනානා.කසනළස ෙඞ්ඛාති අතීත්විසයා පඤ්ච, 

අනාගත්විසයාපඤ්ච, පච්චුප්පන්නවිසයා ඡාති කසනළසවිධා

ෙඞ්ඛා.වපයන්තීති වි අපයන්ති, ඉො කලනකපනායං සන්ධි.

විත්ූපසග්කගනධාත්වත්ථානුවත්ත්කෙන, අපයන්ති–සද්කදනඅපගමනත්කථනති

ආහ ‘‘අපගච්ඡන්තී’’ති. ‘‘නිරුජ්ඣන්තී’’තිඉමිනා අපගමනත්ථකමව

පරියායන්ත්ක න දීකපති. ‘‘ෙස්මා’’ති ඉමිනා ‘‘යකත්න පාානාති
සකහතුධම්ම’’න්ති වාෙයස්ස පුබ්බවාෙයො ණ ාවං

දස්කසති.සක තුධම්මන්ති එත්ථ සහ අවිජ්ාාදියොකහතුනාති සකහතු, 

සඞ්ඛා ාදියොකෙනපච්චයුප්පන්නධම්කමන. සකහතු ච කසන ධම්කමන චාති

සකහතුධම්කමනති වචනත්ථං දස්කසන්කත්නආහ ‘‘අවිජ්ාාදියොකෙනා’’තිආදියො. 

‘‘පටිවිජ්ඣතී’’ති ඉමිනා පාානාතීතිඑත්ථ ඤාධාතුයා අවකබනධනත්ථං

දස්කසති, මා ණකත්නසනාදියොකෙඅත්කථනිවත්කත්ති.ඉතීතිත්ස්මා, වපයන්තීති
කයනානා. 

2. පච්චයක්ඛයස්සාති පච්චයානං ඛයට්ඨානස්ස අසඞ්ඛත්ස්සාති

කයනානා.ත්ත්රාති දුතියඋදාකන. ඛීයන්ති පච්චයා එත්ථාතිඛයං,නිබ්බානන්ති

ආහ ‘‘පච්චයානං ඛයසඞ්ඛාත්ං නිබ්බාන’’න්ති. ‘‘අඤ්ඤාසී’’ති

ඉමිනාඅකවදීති එත්ථ විදධාතුයා ඤාණත්ථංදස්කසති, අනු වනලා ාදියොකෙ

නිවත්කත්ති. ත්ස්මා වපයන්තීති සම්බන්කධන.වුත්ත්ප්පොරාති පඨමඋදාකන

වුත්ත්සදියොසා.ධම්මාතිකබනධිපක්ඛියධම්මා, චතුඅරියසච්චධම්මාවා. 

3. ඉමං උදානංඋදාකනසීති සම්බන්කධන. කයන මග්කගන විදියොකත්නති

කයනානා.ත්ත්රාති ත්තියඋදාකන. කසන බ්රාහ්මකණන තිට්ඨතීති සම්බන්කධන.
කත්හිඋප්පන්කනහි කබනධිපක්ඛියධම්කමහි වා යස්ස අරියමග්ගස්ස

චතුසච්චධම්මා පාතුභූත්ා, කත්න අරියමග්කගන වා විධූපයන්ති

කයනානා.වුත්ත්ප්පොරන්තිසුත්ත්නිපාකත් වුත්ත්ප්පො ං.මාරකසනන්ති

ොමාදියොෙං දසවිධංමා කසනං. ‘‘විධකමන්කත්න’’තිඉමිනාවිධූපයන්ති

එත්ථධූපධාතුයා විධමනත්ථං දස්කසති, ලිම්පනත්ථාදකයන නිවත්කත්ති.

‘‘විද්ධංකසන්කත්න’’තිඉමිනාවිධකමන්කත්නති එත්ථ ධමුධාතුයා

ධංසනත්ථංදස්කසති, සද්දත්ථාදකයන

නිවත්කත්ති.‘‘සූරිකයනවඔ ාසය’’න්තිපදස්ස ‘‘සූරිකයන ඉවා’’ති අත්ථං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘යථා’’තිආදියො.සූරිකයනති ආදියොච්කචන. කසන හි යස්මා

පඨමෙප්පිොනං සූ ං ාකනති, ත්ස්මා සූරිකයනති වුච්චති.අබ්භුග්ගකත්නති

අභිමුඛං උද්ධංආොසං ගකත්න, අබ් ං වා ආොසං උග්ගකත්න.අබ්භසද්කදන

හිආොසපරියාකයන. ආොකසන හි යස්මා ආභුකසන  ාති දියොප්පති, 
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ත්ස්මා‘‘අබ්භ’’න්තිවුච්චති.අයංපකනත්ථඔපම්මසංසන්දනං–යථාසූරිකයන

ඔ ාසයන්කත්න තිට්ඨති, එවං බ්රාහ්මකණන සච්චානි පටිවිජ්ඣන්කත්න. යථා

සූරිකයනඅන්ධො ං විධකමන්කත්න තිට්ඨති, එවං බ්රාහ්මකණන මා කසනම්පි
විධූපයන්කත්නති. 

එත්ථාති එකත්සු තීසු උදාකනසු. පඨමං උදානංඋප්පන්නන්ති
සම්බන්කධන. ඉමිස්සා ඛන්ධෙපාළියා උදානපාළිං සංසන්දන්කත්න ආහ 

‘‘උදාකනපනා’’තිආදියො. උදාකනපනවුත්ත්න්තිසම්බන්කධන.ත්න්තිඋදාකන

වුත්ත්වචනං, වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.අච්චකයනාති අතික්ෙකමන, 

ත්කමවත්ථං වි ාකවන්කත්න ආහ ‘‘ත්දාහී’’තිආදියො.ත්දාති ‘‘ස්කව ආසනා
වුට්ඨහිස්සාමී’’ති  ත්තිංඋප්පාදියොත්මනසිො ොකල.  ගවා මනසාොසීති
සම්බන්කධන. පුරිමා ද්කව උදානගාථාආනු ාවදීපිො කහනන්තීති

කයනානා.ත්ස්සාතිපච්චයාො පාානනපච්චයක්ඛයාධිගමස්ස.එකෙෙකමවා

තිඅනුකලනමපටිකලනකමසු එකෙෙකමව.ප මයාමඤ්චාතිඅච්චන්ත්සංකයනකග

උපකයනගවචනං, නි න්ත් ං පඨමයාමොලන්ති අත්කථන.ඉධපනාතිඉමස්මිං
ඛන්ධකෙ පන. ත්කමවත්ථං විත්ථාක න්කත්නආහ ‘‘ ගවා හී’’තිආදියො.ත්ත්ථ

 ගවා උදාකනසීති සම්බන්කධන.විසාඛතණ්ණමායාතිවිසාඛාය යුත්ත්ාය
පුණ්ණමාය. ‘‘අරුකණන උග්ගමිස්සතී’’ති

වත්ත්බ්බසමකයතිසම්බන්කධන.සබ්බඤ්ඤුත්න්ති සබ්බඤ්ඤු ාවං, 

අනාව ණඤාණන්ති අත්කථන.ත්කත්නති අරුණුග්ගමනකත්න.ත්ං දියොවසන්ති

භුම්මත්කථඋපකයනගවචනං, ත්ස්මිංදියොවකසතිහිඅත්කථන.අච්චන්ත්සංකයනකග

වා, ත්ං දියොවසං ොලන්ති හි අත්කථන.එවං මනසිෙත්වාති යථා ත්ං දියොවසං

අනුකලනමපටිකලනමං මනසාොසි, එවං මනසිෙත්වාති අත්කථන.ඉතීතිඑවං.
‘‘කබනධිරුක්ඛමූකල…කප.… නිසීදී’’ති එවං වුත්ත්ංත්ං සත්ත්ාහන්ති

කයනානා.ත්ත්කථවාතිකබනධිරුක්ඛමූකලකයව. 

2. අාපාලෙථා 

4. නභගවාතිඑත්ථනොක න‘‘උපසඞ්ෙමී’’තිපකදනකයනකාත්බ්කබන, 

නඋපසඞ්ඛමීති හි අත්කථන.ත්ම් ා සමාධිම් ාති
ත්කත්නඅ හත්ත්ඵලසමාපත්තිසමාධිකත්න. අනන්ත් කමව අනුපසඞ්ෙමනං
උපමාය ආවිෙක නන්කත්න ආහ ‘‘යථාපනා’’තිආදියො. ඉච්කචවං වුත්ත්ං න

කහනතීති කයනානා.ඉදන්ති ඉදංඅත්ථාාත්ං.එත්ථාති ‘‘භුත්වා සයතී’’ති

වාකෙය.එවන්ති උපකමයයකානත්කෙන.ඉධාපීති ඉමිස්සං ‘‘අථ කඛන

 ගවා’’තිආදියොපාළියම්පි.ඉදන්ති අයමත්කථන දීපිකත්නකහනතීති

කයනානා.එත්ථාති‘‘අථකඛන ගවා’’තිආදියොපාකඨ. 

අපරානිපීති පල්ලඞ්ෙසත්ත්ාහකත්නඅඤ්ඤානිපි.ත්ත්රාති

‘‘අප ානිපී’’තිආදියොවචකන.  ගවතිනිසින්කන සතීති කයනානා.කිරසද්කදන

විත්ථා කානත්කෙන. කිං නු කඛනති පරිවිත්ක්ෙනත්කථ

නිපාකත්න.එෙච්චානන්ති අප්කපසක්ඛානං එෙච්චානං.ත්ාසන්ති
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කදවත්ානං.බ ාධිගමට් ානන්තිබකලනකත්ාසාඅධිගමට්ඨානං.අනිමිකසහීති

උම්මිකසහි.සත්ත්ා න්ති ෙම්මත්කථ කචත්ං උපකයනගවචනං, 

අච්චන්ත්සංකයනකග වා.එවඤ්හි සති ‘‘ොල’’න්ති ෙම්මං කවදියොත්බ්බං.ත්ං

 ානන්තිඅනිමිකසහි අක්ඛීහි

ඔකලනකියමානට්ඨානං.අථාතිඅනිමිසසත්ත්ාහස්ස

අනන්ත්ක .රත්නචඞ්ෙකමති  ත්නමකය චඞ්ෙකම.ත්ං  ානන්ති

චඞ්ෙමට්ඨානං.ත්කත්නතිචඞ්ෙමසත්ත්ාහකත්න.රත්නඝරන්ති  ත්නමයං

කගහං.ත්ත්ථාති  ත්නඝක  අභිධම්මපිටෙං විචිනන්කත්නති

සම්බන්කධන.එත්ථාති  ත්නඝක , අභිධම්මපිටකෙ වා, නිද්ධා කණ කචත්ං

භුම්මවචනං.ත්ං ානන්තිඅභිධම්මපිටෙවිචිනනට්ඨානං. 

එවන්තිආදියො පුබ්බවචනස්ස නිගමවකසනපච්ඡිමවචනස්ස

අනුසන්ධිනිදස්සනං.කත්නාති අාපාලානංනිසීදනො කණන.අස්සාති

නිකරනධස්ස. ‘‘අාපාලනිකරනකධනත්කවව නාම’’න්ති ඉමිනා උපචා වකසන
නාමල නං දස්කසති. අාපාබ්රාහ්මණා ලන්ති නිවාසං ගණ්හන්ති

එත්ථාතිඅාපාක න,උණ්හොකලවාඅන්කත්නපවිට්කඨඅකාඅත්ත්කනනඡායාය

පාකලතීතිඅාපාක න,අාපාකලනචකසනනිකරනකධනකචතිඅාපා නිකරනකධනති

වචනත්ථානිපි පෙ ණන්ත්ක සු (උදා. අට්ඨ. 4) දස්සිත්ානි.ත්ත්රාපීති

අාපාලනිකරනකධපි.කබනධිකත්නතිකබනධිරුක්ඛකත්න.එත්ථාතිඅාපාලනිකරනකධ.

 ගවති නිසින්කනති කයනානා.ත්ත්ථාති ‘‘අථ

කඛනඅඤ්ඤත්ක න’’තිආදියොවචකන.කසනතිබ්රාහ්මකණන.දියොට් මඞ්ගලිකෙනනාමාති
දියොට්ඨසුත්මුත්සඞ්ඛාකත්සු තීසු මඞ්ගලිකෙසුදියොට්ඨමඞ්ගලිකෙන නාම කි ාති

අත්කථන. ‘‘මානවකසන…කප.… වුච්චතී’’ති ඉමිනා ‘‘හුංහු’’න්ති

ෙක නතීතිහුංහුඞ්කෙන,හුංහුඞ්කෙනාාතිස ාකවනඉමස්සාතිහුංහුඞ්ොාතිකෙනති
වචනත්ථංදස්කසති. 

කත්නාති බ්රාහ්මකණන.සිඛාප්පත්ත්න්ති අග්ගප්පත්ත්ං.ත්ස්සාති

උදානස්ස.කයනති පුග්ගකලන, පටිාානාතීති සම්බන්කධන. ‘‘න
දියොට්ඨමඞ්ගලිෙත්ායා’’ති ඉමිනා අවධා ණඵලං දස්කසති. 

‘‘බාහිත්පාපධම්මත්ත්ා’’ති ඉමිනා බාහිකත්නපාකපන ධම්කමන

අකනනාතිබාහිත්පාපධම්කමනති වචනත්ථං දස්කසති. 

‘‘හුංහුඞ්ො පහාකනනා’’ති ඉමිනා නත්ථි හුංහුඞ්ොක න

ඉමස්සාතිනිහුංහුඞ්කෙනති වචනත්ථං දස්කසති.රාගාදියොෙසාවාභාකවනාති

ඉමිනානත්ථි ාගාදියොෙසාකවනඉමස්සාතිනික්ෙසාකවනතිවචනත්ථංදස්කසති. 

‘‘ ාවනානුකයනගයුත්ත්චිත්ත්ත්ායා’’තිඉමිනායත්ංඅනුයුත්ත්ංඅත්ත්ංචිත්ත්ං

ඉමස්සාතියත්ත්කත්නති වචනත්ථං දස්කසති. එත්ථ හි

යත්සද්කදනවීරියවාචකෙන, යත්ධාතුයා නිප්ඵන්කනන, අත්ත්සද්කදන
චිත්ත්පරියාකයන. යත්සද්දස්සයමුධාතුයාචනිප්ඵන්න ාවං දස්කසතුං වුත්ත්ං

‘‘සීලසංවක න වා’’තිආදියො. ‘‘සඤ්ඤත්චිත්ත්ත්ායා’’ති ඉමිනා යමති

සංයමතීතියත්ං,යත්ංඅත්ත්ං චිත්ත්ං ඉමස්සාතියත්ත්කත්නති වචනත්ථං
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දස්කසති.සච්චානි විදන්ති ාානන්තීතිකවදානීති වචනත්කථනමග්ගඤාණානි
කවදානිනාමාතිදස්කසන්කත්නආහ‘‘චතුමග්ගඤාණසඞ්ඛාකත්හිකවකදහී’’ති. 

‘‘චතුමග්ගඤාණසඞ්ඛාත්ාන’’න්ති වි ත්තිපරිණාමං ෙත්වා

‘‘කවදාන’’න්තිපකදනකයනකාත්බ්කබන.අන්ත්න්ති නිබ්බානං. ත්ඤ්හි

යස්මාසඞ්ඛා ානංඅවසාකනාාත්ං, ත්ස්මාඅන්ත්න්තිවුච්චති.පුනඅන්ත්න්ති

අ හත්ත්ඵලං. ත්ඤ්හි යස්මා මග්ගස්ස පරිකයනසාකනපවත්ත්ං, ත්ස්මා
අන්ත්න්ති වුච්චති. ‘‘මග්ගබ්රහ්මචරියස්ස වුසිත්ත්ත්ා’’තිඉමිනා වුසිත්ං

මග්ගසඞ්ඛාත්ං බ්රහ්මචරියං අකනනාතිවුසිත්බ්ර ්මචරිකයනති වචනත්ථං

දස්කසති.ධම්කමනබ්ර ්මවාදංවකදයයාතිවුත්ත්වචනස්සඅත්ථංදස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘බ්රාහ්මකණනඅහන්ති එත්ං වාදං ධම්කමන වකදයයා’’ති.ධම්කමනාති

භූකත්නස ාකවන.ක නකෙති එත්ථ සත්ත්කලනකෙනවාධිප්කපකත්නති ආහ
‘‘සෙකලකලනෙසන්නිවාකස’’ති. 

3. මුචලින්දෙථා 

5. අො කමකඝනතිඑත්ථවප්පාදියොොලස්සඅ ාවානඅොකලනකහනති, අථ
කඛන වස්සොකල අසම්පත්ත්ත්ත්ා අොකලනති ආහ
‘‘අසම්පත්කත්වස්සොකල’’ති. ‘‘උප්පන්නකමකඝන’’ති ඉමිනා අොකල

උප්පන්කනන කමකඝනඅො කමකඝනති වචනත්ථං දස්කසති.ගිම් ානංපච්ඡිකම

මාකසති කාට්ඨමූලමාකස.ත්ස්මින්ති කමකඝ.සීත්වාත්දුද්දියොනීති එත්ථ සීකත්න
වාකත්න දූසිත්ං දියොනං ඉමිස්සාවට්ටලිොයාති සීත්වාත්දුද්දියොනීති
වචනත්ථංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සාච පනා’’තිආදියො. සා ච පන

සත්ත්ාහවට්ටලිො සීත්වාත්දුද්දියොනී නාම අකහනසීති සම්බන්කධන. ‘‘සමීකප
කපනක්ඛ ණියා නිබ්බත්කත්න’’ති ඉමිනා මුචලින්දස්ස සමීකප

නිබ්බත්කත්නමුචලින්කදනතිවචනත්ථංදස්කසති.මුචලින්කදනතිචනිචුකලන.කසන
නීකපනති ච පියකෙනති ච වුච්චති.නාගස්සක නකගන එකෙනපි සත්ත්ාභුාත්ත්ා

‘‘ක නකගහී’’ති බහුවචනවකසන වුත්ත්ං.ත්ස්මින්ති නාග ාකා ඨිකත් සතීති

කයනානා.ත්ස්සාති නාග ාාස්ස.ත්ස්මාති යස්මා ණ්ඩාගා ගබ් පමාණං

අකහනසි, ත්ස්මා.ඨානස්සො ණංපරිදීකපතිඅකනනාති ානොරණපරිදීපනං 

‘‘මා  ගවන්ත්ං සීත්’’න්තිආදියොවචනං.කසනති නාග ාාා.හීති සච්චං. පාළියං 

‘‘බාධයිත්ථා’’ති කිරියාපදං අජ්ඣාහරිත්බ්බන්ති ආහ ‘‘මා සීත්ං

 ගවන්ත්ංබාධයිත්ථා’’ති.ත්ත්ථාති ‘‘මා  ගවන්ත්ං

සීත්’’න්තිආදියොවචකන.සත්ත්ාහවට්ටලිොය සතීති සම්බන්කධන.ත්ම්පීති

උණ්හම්පි.නන්ති  ගවන්ත්ං.ත්ස්සාතිනාග ාාස්ස.උබ්බිද්ධන්ති උද්ධං
ඡිද්දං.විද්ධඡිද්දසද්දාහිපරියායා.ආොසංකමඝපටලපටිච්ඡන්නංආසන්නං

විය කහනති, කමඝපටලවිගකම දූ ං විය උපට්ඨාති, ත්ස්මා වුත්ත්ං

‘‘කමඝවිගකමන දූරීභූත්’’න්ති.විගත්ව ා ෙන්ති එත්ථ විගත්සද්කදන

අපගත්ත්ථවාචකෙන, වලාහෙසද්කදනකමඝපරියාකයනති ආහ

‘‘අපගත්කමඝ’’න්ති. ඉන්දනීලමණි විය දියොබ්බතීතිකදකවනති වචනත්කථන

ආොකසනකදකවනනාමාතිආහ‘‘කදවන්තිආොස’’න්ති.අත්ත්කනනරූපන්ති
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පටුන 

අත්ත්කනන නාගසණ්ඨානං. ඉමිනාසෙවණ්ණන්ති එත්ථ සෙසද්කදන

අත්ත්වාචකෙන, වණ්ණසද්කදනසණ්ඨානකවවචකනනතිදස්කසති. 

සුකඛන විකවකෙනති එත්ථ ත්දඞ්ග වික්ඛම් නසමුච්කඡද
පටිප්පස්සද්ධිනිස්ස ණවිකවෙසඞ්ඛාකත්සු පඤ්චසු
විකවකෙසුනිබ්බානසඞ්ඛාකත්න නිස්ස ණවිකවකෙන ච
ොයචිත්ත්උපධිවිකවෙසඞ්ඛාකත්සු තීසු විකවකෙසුනිබ්බානසඞ්ඛාකත්න
උපධිවිකවකෙන ච ගකහත්බ්කබනති ආහ ‘‘නිබ්බානසඞ්ඛාකත්න

උපධිවිකවකෙන’’ති. ‘‘චතුමග්ගඤාණසන්කත්නකසනා’’ති ඉමිනාතුට් ස්සාති

එත්ථපිණ්ඩපාත්සන්කත්නසාදියොකෙ නිවත්කත්ති.සුත්ධම්මස්සාති

එත්ථසුත්සද්කදන විස්සුත්පරියාකයනති ආහ ‘‘පොසිත්ධම්මස්සා’’ති, 

පාෙටසච්චධම්මස්සාතිඅත්කථන.පස්සකත්නති එත්ථ මංසචක්ඛුස්ස
ෙ ණ ාකවනආසඞ්ො  කවයයාති ආහ ‘‘ඤාණචක්ඛුනා’’ති. 

‘‘අකුප්පන ාකවන’’ති ඉමිනාඅබයාපජ්ාන්ති එත්ථබයාපාදසද්දස්ස

කදනසවාචෙ ාකවන ච ණයපච්චයස්ස  ාවත්කථන ච දස්සිකත්න.එකත්නාති

‘‘අබයාපජ්ා’’න්තිපකදන.කමත්ත්ාතබ්බභාකගනති අබයාපජ්ාස්ස පුබ්බ ාකග

කමත්ත්ායඋප්පන්න ාකවන.පාණභූකත්සු සංයකමනති එත්ථ
පාණභූත්සද්දාකවවචන ාකවන සත්කත්සු එව වත්ත්න්තීති ආහ ‘‘සත්කත්සු

චා’’ති.ෙරුණාතබ්බභාකගනති සංයමස්ස පුබ්බ ාකග ෙරුණාය

උප්පන්න ාකවන.යාති යා වි ාගත්ා. අනාගාමිමග්ගස්ස
ොම ාගස්සඅනවකසසපහානත්ත්ා වුත්ත්ං ‘‘එකත්න අනාගාමිමග්කගන
ෙථිකත්න’’ති. යාථාවමානස්සඅ හත්ත්මග්කගන නිරුද්ධත්ත්ා වුත්ත්ං

‘‘අස්මි…කප.…ෙථිත්’’න්ති.ඉකත්නතිඅ හත්ත්කත්න. 

4.  ාාායත්නෙථා 

6. පාචීනකෙනකණති පු ත්ථිමඅස්කස, පුබ්බදක්ඛිණදියොසා ාකගති

අත්කථන.රාාායත්නරුක්ඛන්ති ඛීරිොරුක්ඛං.කත්න කඛනපන සමකයනාති
එත්ථ ත්සද්දස්ස විසයං පුච්ඡිත්වා දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘ෙත්ක නසමකයනා’’ති. නිසින්නස්ස  ගවකත්නති කයනානා.
කදව ාාසද්දස්ස අඤ්කඤ පාාපතිආදකයනකදව ාාාකනන නිවත්කත්තුං

‘‘සක්කෙන’’ති වුත්ත්ං.ත්න්තිහරීත්ෙං. පරිභුත්ත්මත්ත්ස්කසව  ගවකත්නති
සම්බන්කධන.නිසින්කන ගවති. 

‘‘කත්න කඛන පන සමකයනා’’ති ඉමිනා කයන සමකයන  ගවා

 ාාායත්නමූකලනිසීදියො, කත්න කඛන පන සමකයනාති අත්ථං

දස්කසති.උක්ෙ ානපදකත්නති උක්ෙලනාමො ානපදම්හා. යස්මිං කදකස

 ගවා විහ ති, ත්ං කදසන්ති කයනානා.එත්ථාති ‘‘ත්ං

කදසංඅද්ධානමග්ගප්පටිපන්නා’’තිපකද.කත්සන්ති
වාණිාානං.ඤාතිසාකලනහිත්සද්දානං අඤ්ඤමඤ්ඤකවවචනත්ත්ා ‘‘ඤාතී’’ති
වුත්කත් සාකලනහිත්සද්දස්සඅත්කථන සිද්කධනති දස්කසතුං වුත්ත්ං
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පටුන 

‘‘ඤාතිභූත්පුබ්බා කදවත්ා’’ති.සාති කදවත්ා.කනසන්ති වාණිාානං.ත්කත්නති

අපවත්ත්නො ණා.කත්ති වාණිාා. ඉදන්ති අපවත්ත්නං.බලින්ති

උපහා ං.කත්සන්ති වාණිාානං. ‘‘සබ්බිමධුඵාණිත්ාදීහි කයනකාත්වා’’ති පදං

පුබ්බාප ාකපක්ඛං, ත්ස්මාමජ්කඣවුත්ත්ං.පතිමාකනථාතිඑත්ථමානපූාායං

කපමකනති ධාතුපාකඨසු (සද්දනීතිධාතුමාලායං 18 නො න්ත්ධාතු)
වුත්ත්ත්ත්ා පූානකපමනං නාම අත්ථකත්නඋපට්ඨහනන්ති ආහ

‘‘උපට්ඨහථා’’ති.ත්ං කවනති එත්ථ ත්ංසද්කදනපතිමානනවිසකයන, කවනසද්කදන

තීසු කවනසද්කදසු තුම්හසද්දස්ස ොරිකයන කවනසද්කදන, කසන

චචතුත්ථයත්කථනතිආහ‘‘ත්ංපතිමානංතුම්හාෙ’’න්ති.කවනොක නහිතිවිකධන

තුම්හසද්දස්ස ොරිකයන, කයනවචනස්ස ොරිකයන, පදපූ කණනති.
ත්ත්ථතුම්හසද්දස්ස ොරිකයන පඤ්චවිකධන
පච්චත්ත්උපකයනගෙ ණසම්පදානසාමිවචනවකසනාති.
ත්ත්ථතුම්හසද්දොරිකයන සම්පදානවචකනනඉධාධිප්කපකත්න. කත්නාහ 

‘‘තුම්හාෙ’’න්ති. ‘‘ය’’න්තිසද්දස්ස විසකයන පටිග්ගහණත්කථනති ආහ

‘‘යංපටිග්ගහණ’’න්ති.අස්සාති  කවයය. කයන පත්කත්න

අකහනසීතිකයනානා.අස්සාති  ගවකත්න.කසනතිපත්කත්න. සුාාත්ාය

ආගච්ඡන්තියා එවාති සම්බන්කධන. අනාදක  කචත්ං සාමිවචනං.කත්නාති

අන්ත් ධායකහතුනා.අස්සාති  ගවකත්න. ත්කථසූති ෙ ණත්කථ කචත්ං

භුම්මවචනං.හත්කථහීතිහිඅත්කථන.කිම්හීතිකෙන. 

ඉකත්නති ආසළ්හීමාසජුණ්හපක්ඛපඤ්චමිකත්න.එත්ත්ෙං ො න්ති එත්ං

පමාණං එකූනපඤ්ඤාසදියොවසොලං.ජිඝච්ඡාති

ඝසිතුමිච්ඡා.පිපාසාතිපාතුමිච්ඡා.අස්සාති  ගවකත්න. කචත්සා-
කචකත්නසද්දානංසම්බන්ධාකපක්ඛත්ත්ා කත්සං සම්බන්ධං දස්කසතුං වුත්ත්ං

‘‘අත්ත්කනන’’ති ච ‘‘ ගවකත්න’’ති ච. ඉකමහි සම්බන්ධිසද්දානමසදියොසත්ත්ා

සම්බන්කධනපි අසදියොකසනති දස්කසති.අත්ත්කනනති චතුන්නං මහා ාාානං.

සමාකසනකයව අවයවීපධාකනන කහනති, වාෙයං පන අවයවපධාකනනකයවාති

දස්කසන්කත්නආහ ‘‘චතූහි දියොසාහී’’ති. පාළියං ‘‘ආගන්ත්වා’’ති පාඨකසකසන

කයනකාත්බ්කබන. ‘‘සිලාමකය’’ති ඉමිනා සිලාමයකමවකස ාමයන්ති අත්ථං

දස්කසති.ඉදන්ති ‘‘කසලාමකය පත්කත්’’ති වචනං.කයති

මුග්ගවණ්ණසිලාමකයපත්කත්.ත්කත්නති

ඉන්දනීලමණිමයපත්ත්උපනාමනකත්න, ප න්තිසම්බන්කධන.කත්සන්ති

චතුන්නං මහා ාාානං. චත්ත්ාක නපිඅධිට්ඨහීති සම්බන්කධන. 

යථාතිකයනාොක න, අධිට්ඨියමාකනති කයනානා.එෙසදියොකසනති එෙංකසන

සදියොකසන.අධිට්ඨිකත් පත්කත්ති සම්බන්කධන.පත්කත්ති ච
ෙ ණත්කථභුම්මවචනං. පත්කත්න පටිග්ගකහසීති හි

අත්කථන.පච්චග්කඝතිඑත්ථ එොක න ස්මිංවචනස්ස ොරිකයනති ආහ
‘‘පච්චග්ඝස්මි’’න්ති. පටි අග්ඝන්තිපදවි ාගං ෙත්වා පටිසද්කදන

පාකටක්ෙත්කථන, ‘‘අග්ඝ’’න්ති සාමඤ්ඤකත්න වුත්කත්පිමහග්ඝත්කථනති
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පාකටක්ෙං මහග්ඝස්මි’’න්ති. ඉමිනා චත්ත්ාක න
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එෙකත්නහුත්වා න මහග්ඝා කහනන්ති, පාකටක්ෙං පන මහග්ඝා කහනන්තීති

දස්කසති. අථ වාසඋපසග්කගනපච්චග්ඝසද්කදනඅභිනවපරියාකයනති ආහ

‘‘අභිනකව’’ති.අභිනකවනති ච අචි ත්නවත්ථුස්ස නාමං.

අචි ත්නවත්ථුඅචි ත්නත්ත්ා අබ්භුණ්හං විය කහනති, ත්ස්මා

වුත්ත්ං‘‘අබ්භුණ්ක ’’ති. ‘‘ත්ඞ්ඛකණනිබ්බත්ත්ස්මි’’න්ති ඉමිනාත්කමවත්ථං

වි ාකවති.ද්කවවාචිොතිපදස්ස සමාසවකසන චත්ද්ධිත්වකසන ච

නිප්ඵන්න ාවංදස්කසන්කත්නආහ‘‘ද්කවවාචා’’තිආදියො.පත්ත්ාතිඑත්ථඑකෙන
ඉතිසද්කදන ලුත්ත්නිද්දියොට්කඨන. ඉති ත්ස්මාද්කවවාචිොඉති අත්කථනති

කයනානා.කත්ති වාණිාා.අථාති ත්ස්මිං ොකල.කත්ති කෙකස.කත්සන්ති

වාණිාානං.පරි රථාති අත්ත්කනනඅභිවාදනපච්චුට්ඨානට්ඨානන්ති

පටිග්ගකහත්වා, පරිච්ඡින්දියොත්වා වා හ ථාතිඅත්කථන.කත්ති

වාණිාා.අමකත්කනවාතිඅමකත්නඉව, අභිසිත්ත්ාඉවාතිකයනානා. 

5. බ්රහ්මයාචනෙථා 

7.  ගවාඋපසඞ්ෙමීති

සම්බන්කධන.ත්ස්මින්තිඅාපාලනිකරනකධ.ආචිණ්ණසමාචිණ්කණනතිආචරිකත්න

සම්මාචරිකත්න, නඑෙස්ස බුද්ධස්ස ආචිණ්කණන, අථ කඛන සබ්බබුද්ධානං

ආචිණ්ණසමාචිණ්කණන, අතිආචිණ්කණනනිච්චාචිණ්කණනති අත්කථන.
සඞ්කඛකපන වුත්ත්මත්ථං විත්ථාක න්කත්න ආහ

‘‘ාානන්තිහී’’තිආදියො.ධම්මකදසනන්ති  ගවකත්න ධම්මකදසනං, 

ධම්මකදසනත්ථාය වා  ගවන්ත්ං,  ගවන්ත්ං වා ධම්මකදසනං.ත්කත්නති

යාචනො ණා.හීති සච්චං, යස්මා වා.කලනෙසන්නිවාකසන බ්රහ්මගරුකෙන

යස්මා, ඉතිත්ස්මාඋප්පාකදස්සන්තීතිකයනානා.ඉතීතිආදියොනිගමනං. 

ත්ත්ථාතිපරිවිත්ක්ෙනාො පාකඨ. ‘‘පඤ්චොමගුකණසු අල්ලීය’’න්තීති

ඉමිනාඅල්ලීයන්ති අභි මිත්බ්බට්කඨන ලග්ගන්ති එත්ථාතිආ යාපඤ්ච

ොමගුණාති වචනත්ථං දස්කසති.අල්ලීයන්තීතිලග්ගන්ති. ‘‘පඤ්ච

ොමගුකණ අල්ලීයන්තී’’තිපි පාකඨන, එවං සති

අල්ලීයන්තිඅභි මිත්බ්බට්කඨන කසවියන්තීතිආ යාපඤ්ච

ොමගුණාතිවචනත්කථන ොත්බ්කබන.අල්ලීයන්තීති කසවන්ති.කත්ති පඤ්ච

ොමගුණා.‘‘යදියොද’’න්තිපදස්සයං ඉදන්ති පදවි ාගං ෙත්වා ‘‘ය’’න්ති ච
‘‘ඉද’’න්ති ච සබ්බනාමපදන්ති ආසඞ්ො කවයයාති ආහ ‘‘යදියොදන්ති

නිපාකත්න’’ති. ඉමිනා තීසු ලිඞ්කගසු ද්වීසු ච වචකනසුවිනාසං, විො ං වා

විසදියොසංවානඅයනත්ත්ානගමනත්ත්ාඅබයයංනාමාතිදස්කසති, අත්කථනපන

සබ්බනාමත්කථනකයවාති දට්ඨබ්බං.ත්ස්සාති ‘‘යදියොද’’න්තිනිපාත්ස්ස, 

අත්කථනති සම්බන්කධන. ානන්ති ‘‘ඨානං’’ඉතිපදං.පටිච්චසමුප්පාදන්ති 

‘‘පටිච්චසමුප්පාකදන’’ඉතිපදං. අත්කථනපි යුත්කත්නකයවාති

දට්ඨබ්බං.ඉකමසන්ති සඞ්ඛා ාදීනං පච්චයුප්පන්නානං.පච්චයාති

අවිජ්ාාදියොො ණා. ‘‘ඉදප්පච්චයා එවා’’ති ඉමිනාඉදප්පච්චයත්ාති එත්ථ
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ත්ාපච්චයස්ස ස්වත්ථං දීකපති ‘‘කදවත්ා’’තිආදීසු (ඛු. පා. අට්ඨ.
එවමිච්චාදියොපාඨවණ්ණනා)විය. 

කසනමමස්සකි මකථනතිඑත්ථත්ංසද්දස්සවිසයංදස්කසන්කත්නආහ‘‘යා

අාානන්ත්ානංකදසනානාමා’’ති, ඉමිනා ‘‘කදකසයයං, නආාාකනයු’’න්ති

ද්වින්නකමව කිරියාපදානං ත්සද්දස්ස විසය ාවං දස්කසති, නඑෙස්ස

කිරියාපදස්ස.කසනති කදසනාසඞ්ඛාකත්න ොයවචීපකයනකගන, ඉමිනා

වාෙයවිසකයත්සද්කදනඋත්ත් පදස්කසවලිඞ්ගවචනානිගණ්හාතීතිදස්කසති, 
සමාසමජ්කඣපනත්සද්කදනපුබ්බපදස්කසවලිඞ්ගවචනානිගණ්හාති.කත්න

වුත්ත්ං ‘‘අවිජ්ාා ච සා පච්චකයන චා’’ති (උදා. අට්ඨ.
පඨමකබනධිසුත්ත්වණ්ණනා)ච‘‘අභිධම්කමනචකසනපිටෙඤ්චා’’තිච(පා ා.

අට්ඨ. 1.පඨමමහාසඞ්ගීතිෙථා; ධ. ස. අට්ඨ. නිදානෙථා)ආදියො. කි මකථනති

ොයකිලමනකහතු. කිලමතිඅකනනාති කිලමකථන.අස්සාති  කවයය.සාති

ොයවචීපකයනගසඞ්ඛාත්ා කදසනා.වික සාතිොයවිහිංසාකහතු. විහිංසති
ඉමායාතිවිකහසා.චිත්කත්නපනබුද්ධානංකිලමකථනවාවිකහසාවානත්ථි

අ හත්ත්මග්කගන සමුච්ඡින්නත්ත්ා. ‘‘පටි ංසූ’’තිඑත්ථ පටීති
ෙම්මප්පවචනීයකයනගත්ත්ා ‘‘ ගවන්ත්’’න්ති එත්ථ

සාමයත්කථඋපකයනගවචනන්ති ආහ ‘‘ ගවකත්න’’ති.‘‘අනු අච්ඡරියා’’ති

ඉමිනා ‘‘න අච්ඡරියා’’ති පදවි ාගං නිවත්කත්ති, පුනප්පුනං අච්ඡරියාති

අත්කථන.පටිභංසූතිඑත්ථපටිසද්කදන පටි ානත්කථන,  ාධාතුඛායනත්කථනති

ආහ ‘‘පටි ානසඞ්ඛාත්ස්ස ඤාණස්ස කගනච ා අකහසු’’න්ති. ‘‘කගනච ා
අකහසු’’න්ති ඉමිනා ඛායනංනාම අත්ථකත්න කගනච  ාකවන  වනන්ති
දස්කසති. 

කමති මම, මයා වා, අධිගත්ං ධම්මංපොසිතුන්ති සම්බන්කධන.

අරියමග්ගකසනත්ස්ස පටිපටිකසනත්න්තිවුත්කත් නිබ්බානකමවාති ආහ

‘‘පටිකසනත්ං වුච්චති නිබ්බාන’’න්ති.නිබ්බානගාමින්ති අරියමග්ගං.

අරියමග්කගන හි යස්මා නිබ්බානංගමයති, ත්ස්මා නිබ්බානගාමීති

වුච්චති.ත්කමනඛන්කධනාතිඑත්ථ ත්මසද්කදන අවිජ්ාාපරියාකයන, ඛන්ධසද්කදන

 ාසත්කථනතිආහ ‘‘අවිජ්ාා ාසිනා’’ති. ‘‘අජ්කඣනත්ථටා’’තිඉමිනාආවුටාති

එත්ථ වුධාතු ආව ණත්කථනතිදස්කසති.අප්කපනස්සුක්ෙත්ායාති එත්ථ

අපත්ූපසග්කගනඅ ාවත්කථන, ත්ාපච්චකයන  ාවත්කථනති ආහ
‘‘නිරුස්සුක්ෙ ාකවනා’’ති. 

8. ක නකෙති

සත්ත්කලනකෙ.ම ාබ්ර ්කමතිමහාබ්රහ්මාකනන.අප්පරාක්ඛාාතිොති එත්ථ

අප්පං  ාංඅක්ඛිම්හි එකත්සන්ති අප්ප ාක්ඛා, අප්ප ාක්ඛා ාාති ස ාකවන

එකත්සන්තිඅප්පරාක්ඛාාතිොති වචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘පඤ්ඤාමකය’’තිආදියො. ‘‘පඤ්ඤාමකය’’ති ඉමිනා මංසමකයති අත්ථං
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පටුන 

නිවත්කත්ති.එකත්සන්ති සත්ත්ානං.ධම්මස්සාතිතුපච්චයකයනකග ඡට්ඨීෙම්මං.

ආපුබ්කබනඤාධාතුපටිවිජ්ඣනත්කථනතිආහ ‘‘පටිවිජ්ඣිත්ාක න’’ති. 

සංවිජ්ාති මලං එකත්සන්තිසම ා,පූ ණෙස්සපාදියොො ඡ සත්ථාක න, 

කත්හි. ‘‘ ාගාදීහී’’ති ඉමිනා මලසරූපං දස්කසති.අවාතකරත්න්ති එත්ථ
අවපුබ්කබන චආපුබ්කබන ච පු ධාතු විව ණත්කථනතිආහ ‘‘විව  එත්’’න්ති.

වො ස්ස පො ං ෙත්වා ‘‘අපාපුක ත්’’න්තිපි පාකඨන. අමත්සද්දස්ස

සලිලාදකයනනිවත්කත්තුංවුත්ත්ං ‘‘නිබ්බානස්සා’’ති.ඉකමසත්ත්ාසුණන්තූති

සම්බන්කධන.විමක නාති එත්ථ විසද්කදන අ ාවත්කථනති ආහ

‘‘අ ාවකත්න’’ති.ඉමිනානත්ථිමලංඑත්ස්සාතිවිමක නතිවචනත්ථංදස්කසති. 

‘‘සම්මාසම්බුද්කධනා’’තිඉමිනාඅඤ්ඤපදත්ථසරූපංදස්කසති.අනුක්ෙකමන

මග්කගන බුජ්ඣිත්බ්බන්තිඅනුබුද්ධන්තිවුත්කත් චතුසච්චධම්කමන
ගකහත්බ්කබනතිආහ‘‘චතුසච්චධම්ම’’න්ති. 

‘‘කසලමකය’’ති ඉමිනා සිලාය නිබ්බත්කත්නකසක නති වචනත්ථං
දස්කසති. ‘‘සබ්බඤ්ඤුත්ඤ්ඤාකණනා’’ති ඉමිනාසමන්ත්චක්ඛුසරූපං
දස්කසති.  ගවා ත්වම්පීති කයනානා. ධම්මසද්කදන පඤ්ඤාපරියාකයනතිආහ
‘‘ධම්මමයං පඤ්ඤාමය’’න්ති. අකපකත්න කසනකෙන

ඉමස්සාතිඅකපත්කසනකෙන, ගවා. කසනෙං

අවත් තීතිකසනොවතිණ්ණා,ානත්ා. කසනොවතිණ්ණඤ්ච
ාාතිා ාභිභූත්ඤ්චාති චසද්කදනකයනකාත්බ්කබන. ඉමිනා චසද්කදන
ලුත්ත්නිද්දියොට්කඨනතිදස්කසති. 

‘‘ ගවා’’තිපදං ‘‘වීක න’’තිආදීසු කයනකාත්බ්බං.

‘‘වීරියවන්ත්ත්ායා’’තිඉමිනා වී ං යස්සත්ථීතිවීකරනති වචනත්ථං
දස්කසති.සද්දසත්කථසු ආලපනපකදසු විග්ගකහන න ොත්බ්කබනති ඉදං

ආලපනාවත්ථංසන්ධායවුත්ත්ං, ඉධපනකත්සමත්ථදස්සනත්ථායවිග්ගකහන
වුත්කත්නති දට්ඨබ්බං. ‘‘කදවපුත්ත්…කප.…විජිත්ත්ත්ා’’ති ඉමිනා විජිකත්න

මාක හිසංගාකමනඅකනනාතිවිජිත්සඞ්ගාකමනතිවචනත්ථංදස්කසති.එත්ථච
ඛන්ධමාක නමච්චුමාක නසඞ්ගහිකත්නද්වින්නංමා ානංඑෙකත්නවිජිත්ත්ත්ා.
‘‘සත්ත්වාකහන’’තිපඨමක්ඛක න ච ‘‘සත්ථවාකහන’’ති දුතියක්ඛක න ච

යුත්කත්න. ත්ත්ථ සත්ථවාකහන වියාති‘‘සත්ථවාක න’’ති උපචාක න වුත්කත්

දුතියක්ඛක න යුත්කත්න, සත්කත් වහහීතිසත්ත්වාක නති මුඛයකත්න වුත්කත්
පඨමක්ඛක නයුත්කත්න. ඉධ පන පඨමක්ඛක න යුත්කත්නති ආහ ‘‘සත්කත්

වහතීතිසත්ත්වාකහන’’ති.නත්ථිඉණංඉමස්සාතිඅණකණන ගවා. 

9. බුද්ධචක්ඛුනාතිඑත්ථ චක්ඛු දුවිධංමංසචක්ඛුඤාණචක්ඛුවකසන.
ත්ත්ථාපිමංසචක්ඛුදුවිධංපසාදචක්ඛුසසම් ා චක්ඛුවකසන.ත්ත්ථපසාදරූපං

පසාදචක්ඛුනාම,  මුෙට්ඨිපරිච්ඡින්කනනමංසපිණ්කඩනසසම් ා චක්ඛුනාම.

ඤාණචක්ඛු පන පඤ්චවිධං (පටි. ම. අට්ඨ. 1.1.3) 
දියොබ්බධම්මපඤ්ඤාබුද්ධසමන්ත්චක්ඛුවකසන. ත්ත්ථ
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දියොබ්බචක්ඛුඅභිඤ්ඤාඤාණංදියොබ්බචක්ඛු නාම, කහට්ඨිමමග්ගත්ත්යං

ධම්මචක්ඛු නාම, අ හත්ත්මග්ගඤාණංපඤ්ඤාචක්ඛු නාම, 

ඉන්ද්රියපක නපරියත්ත්ඤාණඤ්ච ආසයානුසයඤාණඤ්ච බුද්ධචක්ඛු නාම, 
සබ්බඤ්ඤුත්ඤ්ඤාණං සමන්ත්චක්ඛු නාම. ඉධ පන ‘‘බුද්ධචක්ඛුනා’’ති
වුත්ත්ත්ත්ායථාවුත්ත්ද්කවඤාණානිකයවාති ආහ ‘‘ඉන්ද්රිය…කප.…

ඤාකණන චා’’ති.හීති සච්චං.කයසන්ති සත්ත්ානං.සද්ධාදීනීති ආදියොසද්කදන

වීරියසතිසමාධිපඤ්ඤින්ද්රියානිසඞ්ගණ්හාති.තික්ඛානීති තිඛිණානි.මුදූනීති

සුඛුමත් ානි.ආොරාති ො ණා.ඉමානි තීණි දුොනි බාහි ත්ථසමාසවකසන
වුත්ත්ානි. සුකඛන

විඤ්ඤාකපත්බ්බාතිසුවිඤ්ඤාපයා,ත්ථාදුවිඤ්ඤාපයාතිවචනත්ථං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කය ෙථිත්ො ණ’’න්තිආදියො. ප කලනකෙන

චවජ්ාඤ්චපරක නෙවජ්ාානි,ත්ානි  යකත්න

පස්සන්තීතිපරක නෙවජ්ාභයදස්සාවිකනනති වචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘කය’’තිආදියො.ඉමානිද්කවදුොනිකිත්වකසනවුත්ත්ානි, ඉධපච්ඡිමදුකෙ‘‘න

අප්කපෙච්කචප කලනෙවජ්ා යදස්සාවිකනන’’ති දුතියපදං න වුත්ත්ං, 

පටිසම්භිදාමග්ගපාළියං(පටි.ම. 1.111) පනයුගළවකසනවුත්ත්ං.උප්පලානි

එත්ථසන්තීතිඋප්පලිනීතිවචනත්කථනගච්කඡනවාලත්ාවාකපනක්ඛ ණීවා

වනං වා ‘‘උප්පලිනී’’ති වුච්චති, ඉධ පන ‘‘වන’’න්ති ආහ

‘‘උප්පලවකන’’ති. නිමුග්ගාකනවහුත්වාති සම්බන්කධන.කපනසයන්තීති

වඩ්ඪන්ති, ඉමිනාඅන්කත්නනිමුග්ගාකනව හුත්වා

කපනසයන්තීතිඅන්කත්නනිමුග්ගකපනසීනීති වචනත්ථං දස්කසති. ‘‘උදකෙන

සම’’න්තිඉමිනා උදකෙන සමංසකමනදෙං,සකමනදෙං හුත්වා ඨිත්ානීති

අත්ථංදස්කසති. ‘‘අතික්ෙමිත්වා’’ති ඉමිනාඅච්චුග්ගම්මාතිපදස්ස
අතිඋග්ගන්ත්වාතිඅත්ථංදස්කසති. 

පටිච්ඡන්කනනආක නපිත්ාතිපාරුත්ා,නපාරුත්ාඅපාරුත්ා. අපාරුත්ා නාම

අත්ථකත්න විව ණාති ආහ ‘‘විවටා’’තිකසනති අරියමග්කගන. හීති

සච්චං.පච්ඡිමපදද්වකයති ගාථායඋත්ත්මපදද්වකය.අයකමවත්කථනති අයං

වක්ඛමාකනනඑවංඅත්කථනදට්ඨබ්කබනතිකයනානා.හීතිවිත්ථාක න.නභාසින්ති
එත්ථ උත්ත්මපුරිසත්ත්ා ‘‘අහ’’න්ති වුත්ත්ං. ‘‘කදවමනුකාසු’’තිවත්ත්බ්කබ

එෙකසසවකසන‘‘මනුකාසූ’’තිවුත්ත්න්තිආහ ‘‘කදවමනුස්කසසූ’’ති. 

6. පඤ්චවග්ගියෙථා 

10.  ානුප්පත්තියාති ො කණන උප්පත්තියා. නික්කිකලකසන ාාති

ස ාකවනඉමස්සාතිනික්කික සාාතිකෙන. ‘‘ඤාණ’’න්තිඅවිකසකසනවුත්කත්පි
අත්ථකත්න අනාව ණඤාණකමවාති ආහ

‘‘සබ්බඤ්ඤුත්ඤ්ඤාණ’’න්ති.ඉකත්නති ‘‘ධම්මං කදකසස්සාමී’’ති

පරිවිත්ක්ෙදියොවසකත්න, කහට්ඨාතිසම්බන්කධන. කදවත්ා පන ආළා ස්ස

ොලඞ්ෙ ණකමවාානාති, නආකිඤ්චඤ්ඤායත්කනනිබ්බත්ත් ාවං. ගවා

පනසබ්බංාානාති, කත්නවුත්ත්ං ‘‘ආකිඤ්චඤ්ඤායත්කනනිබ්බත්කත්න’’ති.
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‘‘පරිහීනත්ත්ා’’ති ඉමිනාම ාාානිකයනතිඑත්ථ හාධාතුයා අත්ථං

දස්කසති.අස්සාති ආළා ස්ස. මහතීාානිඅස්සාති ‘‘මහාාානිකෙන’’ති

වත්ත්බ්කබ ෙො ස්ස යො ං ෙත්වා‘‘ම ාාානිකයන’’ති

වුත්ත්ං.අක්ඛකණතිබ්රහ්මචරියවාසාය අකනනොකස, ආකිඤ්චඤ්ඤායත්කනති

අත්කථන.හිකයයනති අනන්ත් ාතීත්ාකහ.කසනපීති උදකෙන ාමපුත්කත්නපි.
පිසද්කදන ආළා ාකපක්කඛන. ත්ත්ථ ආළාක න

ොලාකමනයාවආකිඤ්චඤ්ඤායත්නඣානලාභී කහනති, ත්ස්මා
ආකිඤ්චඤ්ඤායත්කන නිබ්බත්කත්න. උදකෙන ාමපුත්කත්න

යාවකනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායත්නඣානලාභී කහනති, ත්ස්මා

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායත්කනනිබ්බත්කත්නතිදට්ඨබ්බං.‘‘බහුොරා’’ති ච
‘‘බහූපො ා’’තිචපාඨස්සද්විධායුත්ත් ාවංදස්කසතුංවුත්ත්ං ‘‘බහුො ාති

බහූපො ා’’ති.කපසිත්ත්ත් ාවංමන්තිකයනානා.ඉමිනාපහිත්ත්ත්න්තිඑත්ථ
අත්ත්සද්කදනොයවාචකෙනතිදස්කසති. 

11. අන්ත් ාසද්කදනයුත්ත්ත්ත්ා ‘‘ගයං, කබනධි’’න්තිඑත්ථසාමයත්කථ

උපකයනගවචනන්තිආහ ‘‘ගයායචකබනධිමණ්ඩස්සචා’’ති. 

ගාථායචතූසුසබ්බසද්කදසුදුතිකයනසබ්බසද්කදනඅනවකසසත්කථන, කසසා

සාවකසසත්ථාති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සබ්බං කත්භූමෙධම්ම’’න්තිආදියො.
වචනත්කථන සුවිඤ්කඤකයයනව. අ හත්ත්ඵලස්සාපිත්ණ්හාක්ඛයත්ත්ා වුත්ත්ං

‘‘ත්ණ්හාක්ඛකය නිබ්බාකන’’ති.සයංසද්කදන අත්ත්පරියාකයන, 

අභිඤ්ඤායසද්කදනතු ත්වාපච්චයන්කත්නති ආහ ‘‘අත්ත්නාව ාානිත්වා’’ති.
‘‘සබ්බංචතුභූමෙධම්ම’’න්තිඉමිනාඤාධාතුයාෙම්මංදස්කසති.‘‘අයංකම
ආචරිකයන’’තිඋද්දියොසනාො දස්සනං. 

‘‘කලනකුත්ත් ධම්කම’’ති ඉමිනා කලනකියධම්කම පනආචරිකයන (මි. ප. 

4.5.11) අත්ථීති දස්කසති.පටිතග්ගක නති එත්ථපටිසද්කදන පටි ාගත්කථනති
ආහ ‘‘පටි ාගපුග්ගකලන’’ති. සදියොසපුග්ගකලනනාම නත්ථීති

අත්කථන.සීතිභූකත්නතිසීතිහුත්වාභූකත්න, සීති ාවංවාපත්කත්න. 

ොසීනන්ති බහුවචනවකසන වුත්ත්ත්ත්ාානපදානං නාමං.
ානපදසමූහස්ස  ට්ඨනාමත්ත්ා වුත්ත්ං ‘‘ොසි ට්කඨ’’ති.

‘‘නග ’’න්තිඉමිනාතරසද්කදන නග පරියාකයනති දස්කසති.පටි ාභායාති

පටිලා ාපනත්ථාය. ‘‘ක රි’’න්ති ඉමිනාදුන්දුභිසද්කදන ක රිවාචකෙනති

දස්කසති. ක රි හි ‘‘දුංදු’’න්තිසද්කදන උභි පූ ණකමත්ථාතිදුන්දුභීතිවුච්චති.

දො  ො ානං සංකයනගං ෙත්වා දුන්ද්රුභීතිපි පාකඨන අත්ථි, කසන

අපාකඨනකයව. ‘‘පහරිස්සාමී’’ති එත්ථ පහා සද්කදනආ ඤ්ඤින්ති

එත්ථආපුබ්බහනධාතුයා අත්ථං දස්කසති, ස්සාමිසද්කදන

අජ්ාත්නිඉංවි ත්තියා අනාගත්ොකලපවත්ත් ාවං, ඉතිසද්කදන
ගමනාො වාචෙස්සඉතිසද්දස්සකලනප ාවංදස්කසති. 
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පටුන 

අනන්ත්ජිකනනති අනන්ත්සඞ්ඛාත්ස්සසබ්බඤ්ඤුත්ඤ්ඤාණස්ස

පදට්ඨානභූකත්නඅ හත්ත්මග්ගඤාකණනසබ්බකිකලසාරීනංජිත්වා, එකත්න

ඵලූපචාක නඅනන්ත්ජින ාවංදස්කසති.හුකවයයපාවුකසනතිඑත්ථ‘‘හුකවයය

අපි ආවුකසන’’ති පදවි ාගං ෙත්වා හුධාතු සත්ත්ත්ථවාචකෙන, 
අපිසද්කදනඑවංනාමවාචකෙනති දස්කසන්කත්න ආහ ආවුකසන ‘‘එවං නාම

 කවයයා’’ති.වො ස්සපො ංෙත්වා‘‘හුකපයයා’’තිපාකඨනපියුජ්ාතිකයව. 

12. ‘‘අත්ථායපටිපන්කනන’’ති ඉමිනා බාහුල්ලස්ස

අත්ථායපටිපන්කනනබාහුල්ලිකෙනති වචනත්ථං දස්කසති.පධානකත්නති

දුක්ෙ චරියාය පදහනකත්න. ‘‘ ට්කඨන’’ති ඉමිනාවිබ්භන්කත්නති එත්ථ
විපුබ්බ මුධාතුයා අනවට්ඨානත්කථන නාමඅත්ථකත්න  ට්කඨනති

දස්කසති.කසනත්න්ති එත්ථ කසනත්සද්දස්සකසනත්විඤ්ඤාණාදියොවාචෙත්ත්ා

‘‘කසනතින්ද්රිය’’න්ති වුත්ත්ං.ඉරියායාති එත්ථ ඉරියනං ච ණං ඉරියාති

වචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘දුක්ෙ චරියායා’’ති.අභිාානාථ කනනති

එත්ථකනනසද්කදන නුසද්දත්කථනති ආහ ‘‘අභිාානාථ නූ’’ති.වාෙයන්ති

වාචෙං.සඤ්ඤාකපතුන්තිපදස්සසඤ්ඤාපනාො ං දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘අහං
බුද්කධන’’ති. 

13. ඉකත්නති‘‘චක්ඛුෙ ණී’’තිආදියොකත්න.පදත්ථකත්නතිපදකත්නචඅත්ථකත්න

ච, පදානං අත්ථකත්න වා.ඉකත්නති යථාවුත්ත්කත්න.හීති

සච්චං.සුත්ත්න්ත්ෙථන්තිසුත්ත්න්ත්වකසනවුත්ත්වචනං. 

18. කදවත්ාකෙනටීහීති බ්රහ්මසඞ්ඛාත්ාහි කදවත්ාකෙනටීහි.
පතිට්ඨිත්ස්සත්ස්ස ආයස්මකත්නති සම්බන්කධන. සාව එහිභික්ඛුඋපසම්පදාති
කයනානා. 

19. දුතියදියොවකසධම්මචක්ඛුංඋදපාදීතිසම්බන්කධන. ‘‘දුතියදියොවකස’’තිආදියො

පාටිපදදියොවසං උපනිධායවුත්ත්ං.පක්ඛස්සාති ආසළ්හීමාසොළපක්ඛස්ස.
සබ්කබව කත්භික්ඛූති

කයනානා.අනත්ත්සුත්කත්නාතිඅනත්ත්ලක්ඛණසුත්ත්න්කත්න(මහාව.20; සං.

නි.3.59). 

පඤ්චමියා පක්ඛස්සාති පක්ඛස්සපඤ්චමියා.ක නෙස්මින්ති

සත්ත්කලනකෙ.‘‘මනුස්සඅර න්කත්නති ඉමිනා කදවඅ හන්කත්න බහූති
දස්කසති. 

7. පබ්බජ්ාාෙථා 

31. කපනරාණානුකපනරාණානන්ති පු ාකණ ච අනුපු ාකණ ච

 වානං.එෙසට්ඨීතිඑකෙනචසට්ඨිච, එකෙනවාඅධිොසට්ඨිඑෙසට්ඨි. 
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ත්ත්රාතිකත්සුඑෙසට්ඨිමනුස්සඅ හන්කත්සු.තබ්බකයනකගනති පුබ්කබ

ෙකත්නඋපාකයන, පුබ්බූපනිස්සකයනතිඅත්කථන.වග්ගබන්කධනාතිසමූහංෙත්වා

බන්කධන.කත්ති පඤ්චපඤ්ඤාස ානා.ඣාකපස්සාමාති

ඩය්හිස්සාම.නී රිංසූතිගාමකත්න නීහරිංසු.කත්සූති පඤ්චපඤ්ඤාසාකනසු.

පඤ්ච ාකනඨකපත්වාති සම්බන්කධන.කසසාති පඤ්චහිාකනහි

අවකසසා.කසනති යකසන දා කෙන.කත්පීති චත්ත්ාක නපි ානා.ත්ත්ථාති

සරීක .කත් සබ්කබපීති යසස්ස මාත්ාපිතු රියාහි සද්ධිං සබ්කබපි

කත්සහායො.කත්නාතිපුබ්බකයනකගන. 

ආමන්කත්සීතිෙකථසි. 

32. දියොබ්කබසුවිසකයසු  වාදියොබ්බාකලන පාසාති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘දියොබ්බානාමා’’තිආදියො.ක නභපාසාති කලන සඞ්ඛාත්ා බන්ධනා.අසවනත්ාති

එත්ථෙ ණත්කථපච්චත්ත්වචනන්තිආහ‘‘අසවනත්ායා’’ති.පරි ායන්තීති

එත්ථකෙනපරිහායන්තීතිආහ ‘‘විකසසාධිගමකත්න’’ති.විකසසාධිගමකත්නති
මග්ගඵලසඞ්ඛාත්ස්සවිකසසස්සඅධිගමකත්න. 

33. අන්ත්ංලාමෙංෙක නතීතිඅන්ත්කෙනතිවචනත්ථංදස්කසන්කත්නආහ

‘‘ලාමො’’ති. ‘‘හීනසත්ත්ා’’ති ඉමිනා අන්ත්ෙස්ස සරූපං දස්කසති.

ආමන්ත්නපදකමත්ං.ත්න්ති  ාගපාසං.හීති සච්චං.කසනති මාක න පාපිමා.
අන්ත්ලික්කඛ ච න්ත්ානං පඤ්චාභිඤ්ඤානම්පිබන්ධනත්ත්ා අන්ත්ලික්කඛ

ච ති පවත්ත්තීතිඅන්ත්ලික්ඛචකරනතිවචනත්කථන  ාගපාකසන
‘‘අන්ත්ලික්ඛචක න’’තිමාක නපාපිමත්ාවුත්කත්න. 

34. නානාානපදකත්නති එකිස්සාපි දියොසාය නානාානපදකත්න.
‘‘අනුාානාමි…කප.…පබ්බාකාථා’’තිආදියොම්හි විනිච්ඡකයන එවං
කවදියොත්බ්කබනති කයනානා. පබ්බාකාන්කත්නභික්ඛුනා පබ්බාකාත්බ්කබනති

සම්බන්කධන. කය පටික්ඛිත්ත්ා පුග්ගලාති කයනානා.පරකත්නති ප ස්මිං. ‘‘න

භික්ඛකව…කප.… පබ්බාකාත්බ්කබන’’ති පාළිං (මහාව. 89) ආදියොං ෙත්වාති

කයනානා.කත්තිපටික්ඛිත්ත්පුග්ගකල.කසනපි චාති කසනපි ච

පුග්ගකලන.අනුඤ්ඤාකත්නකයව පබ්බාකාත්බ්කබනතිසම්බන්කධන.ත්ස්ස චාති

පුග්ගලස්ස ච, අථ වා කත්සඤ්ච මාත්ාපිතූනං.වචනවිපල්ලාකසන කහස.
අනුාානනලක්ඛණංවණ්ණයිස්සාමාතිසම්බන්කධන. 

එවන්ති ඉමිනා වුත්ත්නකයන. චසද්කදනවාෙයසම්පිණ්ඩනත්කථන. සකච

අච්ඡින්නකෙකසන කහනති ච, සකච එෙසීමාය අඤ්කඤපි භික්ඛූඅත්ථි චාති

අත්කථන.අඤ්කඤපීති අත්ත්නා අපක පි.භණ්ඩූති මුණ්කඩන, කසනකයව

ෙම්මංභණ්ඩුෙම්මං.ත්ස්සාති  ණ්ඩුෙම්මස්ස.ඔොකසනති පබ්බජ්ාාය

ඛකණන. ‘‘ඔොසං න ල තී’’ති වත්වා ත්ස්ස ො ණං දස්කසතුං වුත්ත්ං
‘‘සකච’’තිආදියො. 
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අවුත්කත්නපීතිඑත්ථපිසද්කදන වුත්කත්න පන ො නාම ෙථාති

දස්කසති.උපජ්ඣායං උද්දියොස්සපබ්බාකාතීති එත්ථ පබ්බජ්ාා චතුබ්බිධා
ත්ාපසපබ්බජ්ාාපරිබ්බාාෙපබ්බජ්ාා සාමකණ පබ්බජ්ාා

උපසම්පදපබ්බජ්ාාති. ත්ත්ථ කෙසමස්සුහ ණංත්ාපසපබ්බජ්ාානාම

වක්ෙලාදියොගහණකත්න පඨමකමව වජිත්බ්බත්ත්ා.ඉසිපබ්බජ්ාාතිපි ත්ස්සාකයව

නාමං. කෙසමස්සුහ ණකමවපරිබ්බාාෙපබ්බජ්ාානාම ොසායාදියොගහණකත්න
පඨමකමව වජිත්බ්බත්ත්ා.කෙසමස්සුහ ණඤ්ච

ොසායච්ඡාදනඤ්චසාමකණරපබ්බජ්ාානාමස ණගහණකත්න පඨමකමව

වජිත්බ්බත්ත්ා.උපසම්පදපබ්බජ්ාාතිවිධාඑහිභික්ඛුඋපසම්පදපබ්බජ්ාා
ස ණගහණූපසම්පදපබ්බජ්ාාඤත්තිචතුත්ථවාචිකූපසම්පදපබ්බජ්ාාති.

ත්ත්ථඑහිභික්ඛූපසම්පදපබ්බජ්ාායංකෙසමස්සුහ ණාදියො සබ්බං
එෙකත්නවසම්පජ්ාති ‘‘එහි භික්ඛූ’’ති  ගවකත්න වචකනන

අභිනිප්ඵන්නත්ත්ා.සරණග ණූපසම්පදපබ්බජ්ාාසාමකණ පබ්බජ්ාසදියොසාකය
ව.කෙසමස්සුහ ණඤ්ච ොසායච්ඡාදනඤ්ච

ස ණගහණඤ්චඤත්තිචතුත්ථවාචිකූපසම්පදපබ්බජ්ාානාම
ෙම්මවාචාගහණකත්න පඨමකමවවජිත්බ්බත්ත්ා. ත්ත්ථ සාමකණ පබ්බජ්ාං

සන්ධාය වුත්ත්ං ‘‘උපජ්ඣායං උද්දියොස්සපබ්බාකාතී’’ති.උපජ්ඣායං

උද්දියොස්සාති උපජ්ඣායස්සකවයයාවච්චෙ ට්ඨානනියමං ෙත්වා.
පබ්බජ්ාාෙම්කම අත්ත්කනන ඉස්සරියමෙත්වාතිඅත්කථන. දහක න භික්ඛුනා
කෙසච්කඡදනං ොසායච්ඡාදනං ස ණදානන්ති තීණි
කිච්චානිොත්බ්බානිකයව. කෙචි ‘‘ස ණානි පනසයං දාත්බ්බානී’’ති පාඨං

ඉධාකනත්වා දහක නභික්ඛුනා ස ණානි න දාත්බ්බානීතිවදන්ති, ත්ං න

ගකහත්බ්බංදහ ස්ස භික්ඛුත්ත්ා, භික්ඛූනං පබ්බාකාතුං ල නත්ත්ා ච.
උපජ්ඣාකයන කචකෙසච්කඡදනඤ්ච ොසායච්ඡාදනඤ්ච අෙත්වා

පබ්බජ්ාත්ථං ස ණානිකයව කදති, න රුහතිපබ්බජ්ාා පබ්බජ්ාාය

අෙත්ත්බ්බත්ත්ා. ෙම්මවාචං සාකවත්වා උපසම්පාකදති, රුහතිඋපසම්පදා

අපත්ත්චීව ානං උපසම්පදසිද්ධිකත්න, ෙම්මවිපත්තියා අ ාවකත්න

ච.ඛණ්ඩසීමන්ති උපචා සීමට්ඨං බද්ධසීමං.පබ්බාකාත්වාති කෙසච්කඡදනං
සන්ධාය වුත්ත්ං ‘‘ොසායානිඅච්ඡාකදත්වා’’ති ොසායච්ඡාදනස්ස විසුං
වුත්ත්ත්ත්ා. සාමකණ ස්ස ස ණදානස්සඅරුහත්ත්ා ‘‘ස ණානි පන සයං

දාත්බ්බානී’’ති වුත්ත්ං. පුරිසං පබ්බාකාතුන්තිසම්බන්කධන.හීති

සච්චං.ආණත්තියාති භික්ඛූනං ආණත්තියා.කයනකෙනචීති
ගහට්ඨපබ්බජිකත්සුකයනකෙනචි. 

‘‘ බ්බරූකපන’’ති වත්වා ත්ස්ස අත්ථං දස්කසතුං වුත්ත්ං 

‘‘සකහතුකෙන’’ති.සක තුකෙනති මග්ගඵලානං උපනිස්සකයහි

සහපවත්කත්න.යසස්සීති පරිවා යකසන ච කිත්තියකසන ච

සමන්නාගකත්න.ඔොසං ෙත්වාපීති ඔොසං ෙත්වා එව.සයකමවාති න

අඤ්කඤන ආණාකපත්බ්කබන.එත්කත්නකයවාති

දස්සනට්ඨානකත්නකයව.අස්සාතිපබ්බජ්ාාකපක්ඛස්ස.ඛජ්ජු වාති ෙණ්ඩුවනං
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වා. ‘‘ෙච්ඡවා’’තිපි පාකඨන, පාමං වාති අත්කථන.පිළො වාති කඵනටා

වා.එත්ත්කෙනාති

එත්පමාකණනඝංසිත්වාන්හාපනමත්කත්න.අනිවත්තිධම්මාති

ගිහි ාවංඅනිවත්ත්නස ාවා.ෙත්ඤ්ඤූති ෙත්ස්සූපො ස්ස

ාානනසීලා.ෙත්කවදියොකනනතිෙත්ඤ්ඤූපො ස්සකවදංපාෙටංෙක නන්කත්න. 

අනියයානිෙෙථාති යාවදත්ථං සුපිත්වායාවදත්ථං භුඤ්ජීත්වා
චිත්ත්කෙළිං ෙක නන්කත්න අනුක්ෙණ්ඨිකත්න විහ ාහීතිආදියොො
ෙථා.නෙකථත්බ්බං දස්කසත්වා ෙකථත්බ්බං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘අථඛ්වස්සා’’ති.අස්සාති පබ්බජ්ාාකපක්ඛස්ස. ආචික්ඛනාො ං

දස්කසන්කත්නආහ ‘‘ආචික්ඛන්කත්නචා’’තිආදියො.වණ්ණ…කප.…වකසනාති

වණ්කණන චසණ්ඨානඤ්ච ගන්කධන ච ආසකයන ච ඔොකසන ච, කත්සං

වකසන, ආචික්ඛිත්බ්බන්ති සම්බන්කධන.හීති ඵලකානත්කෙන, ආචික්ඛනස්ස

ඵලං වක්ඛාමීති අත්කථන.කසනති පබ්බජ්ාාකපක්කඛන.තබ්කබතිපුබ්බ කව, 
පබ්බානකත්නපුබ්කබ වා. ෙණ්ටෙකවධාකපක්කඛනපරිපක්ෙගණ්කඩන විය

ඤාණං පවත්ත්තීති කයනානා.අස්සාතිපබ්බජ්ාාකපක්ඛස්ස.ඉන්දාසනීති
සක්ෙස්ස වජි ාවුකධන. කසනහි ඉන්කදන අසීයති ඛිපීයතීති ඉන්දාසනීති
වුච්චති. ඉන්දාසනි පබ්බකත් චුණ්ණයමානාවිය සබ්කබ කිකලකස

චුණ්ණයමානංකයවාති කයනානා.ඛුරග්කගකයවාතිඛු ස්ස කෙනටියකමව.

ඛු ෙම්මපරිකයනසාකනකයවාති අත්කථන.හීතිසච්චං.ත්ස්මාති යස්මා පත්ත්ා, 

ත්ස්මා.අස්සාතිපබ්බජ්ාාකපක්ඛස්ස. 

ගිහිගන්ධන්තිකගකහඨිත්ස්සානස්සගන්ධං.අථාපීතියදියොපිඅච්ඡාකදතීති

සම්බන්කධන.අස්සාති පබ්බජ්ාාකපක්ඛස්ස.ආචරිකයනවාති ස ණදානාචරිකයන

වා ෙම්මවාචාචරිකයන වා ඔවාදාචරිකයන වා.ත්ංකයව වාති

පබ්බජ්ාාකපක්ඛකමවවා.කත්නභික්ඛුනාවාතිආචරියුපජ්ඣායභික්ඛුනාඑව. 

අනාණත්තියාති ආචරියුපජ්ඣාකයහිඅනාණත්තියා. ඉමිනා
ආචරියුපජ්ඣාකයහි අනාණත්කත්න කයන කෙනචි නිවාසනාදීනි
නොත්බ්බානීති

දස්කසති.භික්ඛුනාතිආචරියුපජ්ඣායභික්ඛුනා.ත්ස්කසවාතිපබ්බජ්ාාකපක්ඛස්

කසව.උපජ්ඣායමූ කෙති උපජ්ඣායමූලකෙනිවාසනපාරුපකන.අයන්ති
විනිච්ඡකයන. 

ත්ත්ථාති පබ්බජ්ජූපසම්පදට්ඨාකන.කත්සන්ති

භික්ඛූනං.අථාතිවන්දාපනකත්න පච්ඡා, වන්දාපනස්ස අනන්ත් ා වා. ‘‘එවං

වකදහී’’ති පාළිනයනිදස්සනමුකඛන ‘‘යමහං වදාමි, ත්ං වකදහී’’ති

අට්ඨෙථානයං නිදස්කසති.අථාතිත්දනන්ත් ං.අස්සාති පබ්බජ්ාාකපක්ඛස්ස, 

දාත්බ්බානීතිසම්බන්කධන.එෙපදම්පීති තීසු වාෙයපකදසු එෙංවාෙයපදම්පි, 
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නවසු වා වි ත්යන්ත්පකදසු එෙපදම්පි.එෙක්ඛරම්පීති චතුවීසත්ක්ඛක සු
එෙක්ඛ ම්පි. 

එෙකත්නසුද්ධියාති එෙස්කසව ෙම්මවාචාචරියස්ස

ඨානෙ ණසම්පත්තියාසුජ්ඣකනන.උභකත්න සුද්ධියාවාති උ කයසං

ස ණදානාචරියසාමකණ ානංසුජ්ඣකනන එව. ානෙරණසම්පදන්ති

උ ආදියොට්ඨානානඤ්චසංවුත්ාදියොෙ ණානඤ්ච සම්පදං.වත්තුන්ති

ඨානෙ ණසම්පදංවත්තුං.නසක්කෙනතීතිවත්තුංනසක්කෙනතීතිකයනානා. 

ඉමානීතිස ණානි.චසද්කදන උපනයාකසන, පනසද්කදන

පදාලඞ්ොක න.එෙසම්බන්ධානීතිඑෙකත්න සම්බන්ධානි. අනුනාසිෙන්ත්ං
ෙත්වා දානොකල ‘‘බුද්ධං’’ඉති ‘‘ස ණං’’ඉතිපදානඤ්ච ‘‘ස ණං’’ඉති
‘‘ගච්ඡාමි’’ඉති පදානඤ්ච අන්ත් ා විච්කඡදමෙත්වාඑෙසම්බන්ධකමව
ෙත්වා දාත්බ්බානීති වුත්ත්ං කහනති. ෙස්මා තිණ්ණං

පදානමන්ත් ාබයවධානස්ස ෙස්සචි අක්ඛ ස්ස අ ාවකත්න.විච්ඡින්දියොත්වාති
විච්කඡදං ෙත්වා. මො න්ත්ං ෙත්වා දානොකලතිණ්ණං පදානමන්ත් ා
එෙසම්බන්ධමෙත්වා විච්ඡින්දියොත්වා එවෙත්වා දාත්බ්බානීතිවුත්ත්ං කහනති.

ෙස්මා? තිණ්ණං පදානමන්ත් ා බයවධානස්ස නිස්ස ස්ස

මො ස්සඅත්ථි ාවකත්න. අන්ධෙට්ඨෙථායං වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.ත්න්ති

වචනං, ‘‘නත්ථී’’තිපකදෙත්ත්ා, ‘‘න වුත්ත්’’න්තිපකදෙම්මං.ත්ථාති ‘‘අහං

 න්කත් බුද්ධ ක්ඛිකත්න’’තිආදියොනාආොක න, අවදන්ත්ස්ස ස ණං න

කුප්පති, බුො දො ාදීනංබයඤ්ානානංඨානෙ ණසම්පදංහාකපන්ත්ස්කසව
ස ණංකුප්පතීතිඅධිප්පාකයන. 

‘‘තික්ඛත්තු’’න්ති ඉමිනා සකිං වා ද්වික්ඛත්තුං වා නවට්ටතීති දීකපති.

තික්ඛත්තුකත්න අධිෙං පන සහස්සක්ඛත්තුම්පි වට්ටතිකයව.ත්ත්ථාති ත්ාසු

පබ්බජ්ාාඋපසම්පදාසු.පරකත්නති ප ස්මිං.සාති උපසම්පදා.පබ්බජ්ාා පන

අනුඤ්ඤාත්ා එවාති සම්බන්කධන.පරකත්නපීතිපිසද්කදන පුබ්බාකපක්කඛන.සාති

පබ්බජ්ාා.එත්ත්ාවත්ාති එත්ත්කෙන

කෙසච්කඡදනොසායච්ඡාදනස ණදාකනන.හීතිඵලකානත්කෙන. 

එසාති එකසන සාමකණක නති අත්කථන. ‘‘ගතිමා’’තිවත්වා ත්ස්සත්ථං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පණ්ඩිත්ාාතිකෙන’’ති.අථාති එවං සති.අස්සාති

සාමකණ ස්ස.ත්ස්මිංකයව ාකනතිසාමකණ භූමියංඨිත්ට්ඨාකනකයව.යථා

 ගවත්ාඋද්දියොට්ඨානි, ත්ථා උද්දියොසිත්බ්බානීති කයනානා.එත්න්ති 

‘‘අනුාානාමි…කප.…ාාත්රූප ාත්පටිග්ගහණාකව මණී’’තිවචනං. 

ත්න්ති අන්ධෙට්ඨෙථායං වුත්ත්වචනං.යථාපාළියාවාති එවසද්කදන

සන්නිට්ඨානත්කථන, කත්න යථාපාළියාවඋද්දියොසිත්බ්බානි. යථාපාළිං
විසජ්කාත්වා අඤ්ඤථා එව උද්දියොසිත්බ්බානීති වාදංනිවාක ති. යථාපාළිං
විසජ්කාත්වාඅඤ්ඤථා ‘‘පාණාතිපාත්ාකව මණිං සික්ඛාපදං
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සමාදියොයාමී’’තිඋද්දියොසන්කත්නපිනිද්කදනකසනකයව.හීති සච්චං, යස්මා වා.ත්ානීති

සික්ඛාපදානි.යාවාති යත්ත්ෙං ොලංන ාානාති, න කුසකලන කහනතීති

සම්බන්කධන.සන්තිොවචකරනකයවාතිආචරියුපජ්ඣායානං සමීකප

අවචාක නව.අස්සාති සාමකණ ස්ස.ෙප්පියාෙප්පියන්ති
දසසික්ඛාපදවිනිමුත්ත්ං ෙප්පියංප ාමාසාදියොඤ්ච අෙප්පියං

අප ාමාසාදියොඤ්ච.කත්නාපීතිසාමකණක නාපි.නාසනඞ්ගානීති

ලිඞ්ගනාසනඅඞ්ගානි.සාධුෙං සික්ඛිත්බ්බන්ති සාධුෙං අසික්ඛන්ත්ස්ස
ලිඞ්ගනාසනඤ්චදණ්ඩෙම්මනාසනඤ්චකහනතීතිඅධිප්පාකයන. 

10. දුතියමා ෙථා 

35. මය් න්තිපදස්ස ‘‘අනුප්පත්ත්ාසච්ඡිෙත්ා’’තිපකදසුඡට්ඨීෙත්තු ාවං
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘මයා කඛනති අත්කථන’’ති. ‘‘අථ වා’’තිආදියොනා 

‘‘මය්හ’’න්තිපදස්ස ‘‘කයනනිකසන මනසිො ා, කයනනිකසන

සම්මප්පධානා’’තිපකදසුසම්බන්ධ ාවං දස්කසති. ‘‘කයනනිකසන මනසිො ා, 
කයනනිකසන සම්මප්පධානා’’ති එත්ථො ණත්කථ නිස්සක්ෙවචනන්ති ආහ

‘‘කත්න කහතුනා’’ති. ‘‘පුනා’’තිආදියොනා ‘‘මය්හ’’න්තිපදං ‘‘කයනනිකසන

මනසිො ා, කයනනිකසන සම්මප්පධානා’’තිපකදසු සාමයත්කථසාමි ාකවන

කයනකාත්වා පුන ‘‘අනුප්පත්ත්ා, සච්ඡිෙත්ා’’ති පකදසු
ෙත්තුත්කථසාමි ාකවනවි ත්තිවිපල්ලාකසනොත්බ්කබනතිදස්කසති. 

11.  ද්දවග්ගියෙථා 

36.  ද්දංරූපඤ්ච චිත්ත්ඤ්ච එකත්සමත්ථීතිභද්දො. 

වග්ගබන්ධනංවග්කගනඋත්ත් පදකලනකපන, වග්කගන ච න්තීතිවග්ගියා. 

 ද්දො ච කත් වග්ගියා චාතිභද්දවග්ගියාෙො කලනකපනාති අත්ථං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ ද්දවග්ගියා’’තිආදියො. ‘‘කවනොක න නිපාත්මත්කත්න’’ති

ඉමිනා තුම්හසද්දස්ස චකයනවචනස්ස ච ොරිය ාවං නිවත්කත්ති.හීති

සච්චං.කත්ති  ද්දවග්ගියා.ඉදන්තිපඤ්චසීල ක්ඛනං.තබ්බෙම්මන්ති පුබ්කබ
උපචිත්ංකුසලෙම්මං. 

12. උරුකවලපාටිහාරියෙථා 

38. පරියාදියොකයයයන්තිඑත්ථ දාධාතුස්ස පරීති චආතිචඋපසග්ගවකසන
අභි වනත්කථනතිආහ‘‘අභි කවයය’’න්ති. 

39. පච්ඡාපක්ඛිත්ත්ාතිසඞ්ගීතිකත්න ප ං කපනත්ථොරූළ්කහහි ඨපිත්ාති
අත්කථන. 

44. ‘‘එවංවදන්කත්න වියඔණකත්න’’ති ඉමිනා ‘‘ආහ හත්කථන’’තිපදස්ස
ත්ද්ධිත් ාවං දස්කසති.විත්ථිණ්ණමුඛත්ත්ා මන්දං හීනං අතිමුඛකමත්ාසන්ති

වචනත්කථන අග්ගිෙපාලාමන්දාමුඛිකයනති වුච්චන්තීති ආහ
‘‘අග්ගි ාානානිවුච්චන්තී’’ති. 
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51. යස්මා කයනනාගදමනොකලන චි ං පත්ති පවත්ත්ති, ත්ස්මා

කසනචිරපතිකෙනතිවුච්චති, ත්ස්මා චි පතිො පට්ඨාය අභිප්පසන්නාති
කයනානා.ඉතිඉමමත්ථංදස්කසන්කත්නආහ‘‘චි ොලකත්නපට්ඨායා’’ති. 

52. සබ්බත්ථාති සබ්කබසු ‘‘ාටාමිස්ස’’න්තිආදියොපකදසු.ඛාරිොාන්ති

එත්ථ ෙමණ්ඩලුආදියොො ත්ාපසපරික්ඛා ා ඛාරීතිවුච්චන්ති, ඛාරිසඞ්ඛාකත්න
 ාක නපූරිකත්නොකානඛාරිොකානතිඅත්ථංඑෙකදකසනදස්කසන්කත්නආහ
‘‘ඛාරි ාක න’’ති. 

13. බිම්බිසා සමාගමෙථා 

55.  ට්ඨිසද්කදන ත්රුණරුක්ඛවාචකෙන ‘‘අම්බලට්ඨිොය’’න්තිආදීසු

(දී.නි. 1.2), ඉධාපි ත්රුණත්ාලරුක්කඛන ලට්ඨි නාමාති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘ත්ාලුයයාකන’’ති.වටරුක්කඛති නිකරනධරුක්කඛ. එත්ථ ‘‘වට’’ඉති
ඉමිනාවටරුක්කඛන බහුමූලත්ත්ා සුට්ඨුං පතිට්ඨාතීති

අත්කථනසුප්පතිට්ක නනාමාතිදස්කසති.‘‘රුක්කඛ’’ඉතිඉමිනාකචතියසද්කදන

කචතියරුක්කඛ වත්ත්තීති දස්කසති, කදවාලයඤ්ච

ථූපඤ්චනිවත්කත්ති.ත්ස්සාති වටරුක්ඛස්ස.එත්න්ති ‘‘සුප්පතිට්කඨ
කචතිකය’’ති එත්ං නාමං. කලනෙකවනහා වකසනදසසහස්සසඞ්ඛාකත්

සඞ්ඛ්යාවිකසකස නීහරිත්වා යුජ්ජිත්බ්බන්තිනියුත්න්ති
වචනත්කථනදසසහස්සං නියුත්ංනාමාති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘එෙනියුත්ං

දසසහස්සානී’’ති.‘‘නහුත්’’න්තිපි පාකඨන, කසන අයුත්කත්න
නහුත්සඞ්ඛාකත්නසඞ්ඛයාවිකසකසන මිස්සී ාකවන

පසඞ්ගත්ත්ා.කත්සන්තිද්වාදසනියුත්ානංබ්රාහ්මණගහපතිොනං. 

‘‘කිසසරී ත්ත්ා’’ති ඉමිනා කිකසන කෙන අත්ත්ා එකත්සන්තිකිසොති

වචනත්ථං දස්කසති. ෙොක න කහත්ථ අත්ත්වාචකෙන. ‘‘ඔවාදකෙන’’ති

ඉමිනාඔවදාකනනති එත්ථ යුපච්චකයන ෙත්තුත්කථනතිදස්කසති.
ගාථාබන්ධත්ත්ා අො ස්ස දීකඝන. ‘‘අථ වා’’තිආදියොනා කිසකෙන හුත්වා

අඤ්කඤඔවදාකනනකිසකෙනවදාකනනති වචනත්ථංදස්කසති.ඉදන්ති ඉදං

අත්ථාාත්ං, අයමත්කථනවා.ත්වංපහාසීතිසම්බන්කධන.ත්න්තිතුවං.ඉතිවුත්ත්ං
කහනතීතිකයනානා. 

ොමිත්ථිකයනති එො කලනපවකසන සන්ධීති ආහ ‘‘ොකම ඉත්ථිකයන

චා’’ති.උපචීසූතිඑත්ථොමඛන්ධකිකලසඅභිසඞ්ඛා සඞ්ඛාකත්සුචතූසුඋපධීසු

ඛන්ධුපධිඅධිප්කපකත්නතිආහ ‘‘ඛන්ධුපධීසූ’’ති. 

කෙනචරහීති එත්ථකෙනසද්කදන ‘‘කෙන කත් බලං මහා ාාා’’තිආදීසු (ාා.

2.22.1880) වියක්වසද්දත්කථනතිආහ‘‘ක්වච හී’’ති.නිපාකත්නකයකවස. 

පදසද්දස්ස ච ණපදාදකයන නිවත්කත්තුංවුත්ත්ං ‘‘නිබ්බානපද’’න්ති.

‘‘සන්ත්ස ාවත්ායා’’තිආදියොනා සන්කත්න ස ාකවන ඉමස්සපදස්සාතිසන්ත්ං. 
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නත්ථි උපධකයන එත්ථාතිඅනුපධිෙං. නත්ථි කිඤ්චනකමත්ථාතිඅකිඤ්චනං. 

තීසු  කවසු න සඤ්ාතීතිඅසත්ත්ං. අඤ්ඤථා න  වතීතිඅනඤ්ඤථාභාවි. 

අඤ්කඤන කෙනචි න කනත්බ්බන්තිඅනඤ්ඤකනයයන්ති

වචනත්ථංදස්කසති.කත්නාති ‘‘සන්ත්’’න්තිආදියොපකදන.කමති මම, මකනනති

සම්බන්කධන.එත්ථකදවමනුස්සකලනකෙ කම මකනන  කත්න නාමාති කිං

වක්ඛාමි.ඉතිඉමමත්ථංදස්කසතීතිකයනානා. 

56. ත්ඤ්චාතිසාවෙ ාවඤ්ච. 

57. අස්සාසොතිඑත්ථආපුබ්කබනසාසධාතුආපුබ්බසිසධාතුනාසදියොකසන, 

‘‘කම’’තිඡට්ඨීකයනගත්ත්ාණ්වුපච්චකයනච ාවත්කථනතිආහ ‘‘ආසිසනා’’ති.

‘‘පත්ථනා’’ති ඉමිනා ආපුබ්බසිසධාතුයා අත්ථං දස්කසති.අස්සාති

බිම්බිසා  ඤ්කඤන.ත්ත්ථාති ත්නත්ත්කය.නිච්ඡයගමනකමවාති

‘‘ස ණ’’ඉතිනිච්ඡකයන ාානනකමවගකත්න.අත්ත්සන්නියයාත්නන්ති
අත්ත්කනන අත්ත්ානං  ත්නත්ත්කයසන්නියයාත්නං. ඉමිනා

අත්ත්සන්නියයාත්න, පණිපාත්, ත්ප්ප ායන, සිස්ස ාවූපගමනසඞ්ඛාකත්සු

චතූසුස ණගමකනසු(දී.නි.අට්ඨ.1.250; ම.නි.අට්ඨ. 1.56; ඛු.පා.අට්ඨ.

1.ස ණගමනගමෙවි ාවනා) අත්ත්සන්නියයාත්නස ණගමනං

දීකපති.අයන්ති බිම්බිසාක න

 ාාා.ත්න්තිනියත්ස ණත්ං.පණිපාත්ගමනඤ්චාතිඑත්ථපණීතිෙක න.යථාහි

පාදපදසද්දාදීඝ ස්සවකසනහුත්වාච ණංවදන්ති, එවංපාණිපණිසද්දාෙ ං

වදන්ති. ත්ස්මා වුත්ත්ං ‘‘පණීති ෙක න’’ති. පත්නංපාකත්න,පණිකනන

පාකත්නපණිපාකත්න. අත්ථකත්නඅඤ්ාලිපණමනන්ති වුත්ත්ං කහනති. ත්ස්ස
ගමනඤ්ච ගච්ඡන්කත්නති අත්කථන. ඉමිනාපණිපාත්ස ණගමනංදීකපති.
චසද්කදන ‘‘පාෙට’’න්තිඑත්ථාපිකයනකාත්බ්කබන.පාෙටඤ්චෙක නන්කත්නති
හිඅත්කථන. 

58. සිඞ්ගීනික්ඛසවණ්කණනති එත්ථ සිඞ්ගීසඞ්ඛාකත්න

නික්කඛනසිඞ්ගීනික්කඛන, කත්න සමාකනන වණ්කණන එත්ස්සාති
සිඞ්ගීනික්ඛසවණ්කණනති වචනත්ථංදස්කසන්කත්න ආහ
‘‘සිඞ්ගීසුවණ්ණනික්කඛන සමානවණ්කණන’’ති. ත්ත්ථ

‘‘සුවණ්ණ’’ඉතිපකදනනික්ඛසද්දස්ස සුවණ්ණත්ථං දස්කසති, 

පඤ්චසුවණ්ණාදකයන අත්කථ නිවත්කත්ති. ‘‘සමාන’’ඉතිපකදන
සවණ්කණනති එත්ථ සොක න සමානසද්දස්කසව ොරිකයනති

දස්කසති.සබ්කබසූති අඛිකලසු චක්ඛාදියොඉන්ද්රිකයසු.දන්කත්නති දමිකත්න.
ඉන්ද්රියසංවක නති වුත්ත්ං කහනති. ත්කමවත්ථං පාෙටංෙක නන්කත්න ආහ
‘‘ ගවකත්නහී’’තිආදියො. 

59. ඔණීකත්නපත්ත්කත්න පාණි කයනාතිඔණීත්පත්ත්පාණීති වචනත්ථං
දස්කසන්කත්නආහ ‘‘පත්ත්කත්න චා’’තිආදියො. ‘‘අපනීත්පාණි’’න්ති ඉමිනා
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ඔණීත්සද්කදන අපනීත්ත්කථන, පාණිසද්කදනචසම්බන්ධිත්බ්කබනති දස්කසති.

‘‘සල්ලක්කඛත්වා’’ති ඉමිනා ‘‘ ගවන්ත්’’න්ති ඉමං ෙම්මං
‘‘සල්ලක්කඛත්වා’’ති පාඨකසකසන

කයනකාත්බ්බන්තිදස්කසති.එෙමන්ත්න්ති එත්ථ අන්ත්සද්කදන

සමීපකදසත්කථන, කෙනටිකදසත්කථන වා කහනති, උපකයනගවචනඤ්ච
භුම්මත්කථ කහනතීතිදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘එෙස්මිං පකදකස’’ති.

අත්ථිෙපකයනකග ෙ ණස්ස සම් වකත්න ආහ ‘‘බුද්ධාභිවාදනගමකනන වා

ධම්මස්සවනගමකනන වා’’ති.අප්පාකිණ්ණන්ති එත්ථ අප්පසද්කදන

පටිකසධත්කථනති ආහ ‘‘අනාකිණ්ණ’’න්ති. ‘‘අබ්කබනකිණ්ණ’’න්තිපි

පාකඨන.අප්පනිග්කඝනසන්ති එත්ථ ‘‘අප්පසද්ද’’න්තිපකදන
වචනසද්දස්සගහිත්ත්ත්ා ඉමිනා පාරිකසසනකයන

නග නිග්කඝනසසද්කදනකයව ගකහත්බ්කබනති ආහ ‘‘නග නිග්කඝනසසද්කදන
අප්පනිග්කඝනස’’න්ති. තීසු පාකඨසු පඨකමන පාකඨන ානස්ස

වාකත්නානවාකත්න,කත්න වි හිත්ංවිානවාත්න්තිවිෙප්පං දස්කසති. දුතිකයන

ානස්ස වාකදනානවාකදන,කත්නවි හිත්ංවිානවාදන්ති විෙප්පං දස්කසති.

ත්තිකයනානස්සපාකත්නසඤ්ච ණංානපාකත්න,කත්නවි හිත්ංවිානපාත්න්ති

විෙප්පං දස්කසති.  හස්සං ෙරීයති එත්ථාතිරා ස්කසයයෙං. මනුස්සානං

 ාහස්කසයයෙංමනුස්සරා ස්කසයයෙන්ති වචනත්ථං දස්කසති 

‘‘මනුස්සාන’’න්තිආදියොනා. 

14. සාරිපුත්ත්කමනග්ගල්ලානපබ්බජ්ාාෙථා 

60. ‘‘කත්තිසාරිපුත්ත්කමනග්ගල්ලානා. අගමංසුකි ාතිකයනානා.ත්ත්රාති

ගි ග්ගසමජ්කා.අථාතිපරිවිත්ක්ෙනානන්ත් ං.ත්ස්සාති සඤ්චයස්ස.පාරන්ති

ප තී ං.එත්ථාති තුම්හාෙංවාකද.ඉදන්ති අයං වාකදන එත්ත්කෙනකයවාති

අත්කථන.කයනති කයන කෙනචි. ත්වඤ්ච අහඤ්චඅම්ක ,කත්සු.
නාමතුම්හසඞ්ඛාකත්සු හි තීසු සද්කදසු එෙකසකසනෙත්ත්බ්කබසු

පච්ඡිමස්කසවඑෙකසකසනොත්බ්කබන.කත්නාතිෙතිෙෙ ණකහතුනා. 

සංකඛකපන වුත්ත්ං විත්ථාක න දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ඉදං

හී’’තිආදියො.අත්ථීකෙහීති අමකත්න අත්ථිකෙහි.උපඤ්ඤාත්ංමග්ගන්ති
අමත්ස්ස මග්කගන උපගන්ත්වා ඤාකත්න. ඤාකත්න කචව උපගකත්න චාති
සහඋපසග්කගන පදං පරිවත්තිත්වා අත්ථං ෙකථන්කත්න උපසග්ගත්කථන ච
ධාතුත්කථන ච විසුංකයවකහනතීති ඤාකපති. අත්ථිකෙහි අම්කහහි
උපඤ්ඤාත්ංනිබ්බානංමග්ගං මග්ගන්කත්න අනුබන්කධයයන්ති වා
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අථ වා’’තිආදියො.මග්ගඵලපච්චකවක්ඛණඤාකණහි
උපගන්ත්වා

ඤාත්බ්බන්තිඋපඤ්ඤාත්ංනිබ්බානං.මග්ගධාථුයාඅන්කවසනත්ථං
දස්කසන්කත්නආහ‘‘පරිකයසන්කත්න’’ති. 
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සාරිපුත්කත්නපි පඤ්හං පුච්ඡීති සම්බන්කධන.ෙමණ්ඩලුකත්නති
කුණ්ඩිෙකත්න. අත්ත්කනන ච පක සඤ්ච අෙථකනන අන්ත්ක විව ං

පටිසන්දහතීතිපටිසන්ධාකරන,ත්ං.එත්ථාති ‘‘න ත්යාහං සක්කෙනමී’’තිපකද.

අධිප්පාකයන එවංකවදියොත්බ්කබනති කයනානා.එත්ත්ෙන්ති එත්ත්ෙං

පඤ්හං.ඉමස්සාතිපරිබ්බාාෙස්ස.අවිසයභාවන්තිඅත්ත්කනනඅවිසය ාවං. 

කහතුං පටිච්ච  වන්තීතික තුප්පභවාතිවචනත්කථන පඤ්චක්ඛන්ධා
කහතුප්ප වා නාමාති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කහතුප්ප වා

නාමපඤ්චක්ඛන්ධා’’ති.කත්නාති ‘‘කය ධම්මා

කහතුප්ප වා’’තිපකදන.අස්සාති සාරිපුත්ත්පරිබ්බාාෙස්ස. ‘‘කත්සං කහතු

නාමසමුදයසච්ච’’න්තිඉමිනාහිකනනතිඑත්ස්මාඵලන්තික තූතිවචනත්කථන

සමුදයසච්චං කහතු නාමාති දස්කසති.ත්ඤ්චාතිසමුදයසච්චඤ්ච.කත්සන්ති
එත්ථ ත්සද්දස්ස විසයං දස්කසතුංවුත්ත්ං ‘‘උභින්නම්පි සච්චාන’’න්ති.

අපවත්තිවකසන නිරුජ්ඣති එත්ථාතිනිකරනකධන. ත්ඤ්චාති

නික නධඤ්ච.කත්නාති ‘‘කත්සඤ්ච කයන

නික නකධන’’තිපකදන.අස්සාතිසාරිපුත්ත්පරිබ්බාාෙස්ස.එත්ථාති ඉමිස්සං

ගාථායං, චතූසුසච්කචසු වා.නයකත්නති නානන්ත්රිෙනයකත්න, 

අවිනා ාවනයකත්නවා, කනත්තිකදසනාහා නයකත්නවා.ත්කමවත්ථංපාෙටං
ෙක නන්කත්න ආහ ‘‘නික නකධ හී’’තිආදියො.එෙකදසසරූකපෙකසසනකයන වා
මග්ගසච්චංගකහත්බ්බන්තිදස්කසන්කත්නආහ‘‘අථවා’’තිආදියො.නික නකධනච

නික නධූපාකයන චනිකරනකධනති එෙකදසසරූකපෙකසකසන

ොත්බ්කබන.කත්සඤ්චාති එත්ථ අවුත්ත්සම්පිණ්ඩනත්කථන
චසද්කදනමග්ගසච්චංගකහත්බ්බන්තිපිවදන්ති.අයංනකයනඅට්ඨෙථායංන

වුත්කත්න.ත්කමවත්ථන්ති චතුසච්චසඞ්ඛාත්ං ත්කමවත්ථං.පටිපාකදන්කත්නති
නිගකමන්කත්න. 

‘‘සකචපී’’තිඉමිනායදීති පදස්සත්ථං වණ්කණති. ‘‘එත්ත්ෙකමවා’’ති

ඉමිනාත්ාවකදවාති පදස්සත්ථංවණ්කණති. ‘‘ඉකත්නඋත්ත්රිනත්ථී’’ති ඉමිනා

එවො ස්ස ඵලං දස්කසති.ඉකත්නතිකසනත්ාපත්තිඵලකත්න.‘‘ඉදං…කප.…

පත්ත්බ්බ’’න්ති ඉමිනා ‘‘එත්ත්ෙකමවා’’ති පදස්ස අත්ථසරූපං දස්කසති.
‘‘එකසන එව ධම්කමන’’ති ඉමිනා ‘‘එකසවධම්කමන’’තිපදස්ස අත්ථං

වණ්කණති.පච්චබයත්ථාතිපතිඅවපුබ්කබන ඉධාතු පටිවිද්ධත්කථනති ආහ

‘‘පටිවිද්ධත්ථා’’ති.තුම්ක හීති අස්සජිත්කථ ං සන්ධායාහ. ඉමිනා 

‘‘පච්චබයත්ථා’’ති එත්ථ

හියයත්ත්නීප ස්සපදමජ්ඣිමපුරිසබහුවචනත්ථවි ත්තිංදීකපති.ෙප්පනහුකත්

හීතිෙප්පානං නහුකත්හි, කෙනටිපකෙනටිසත්සහස්සානං සකත්හි නහුකත්හීති

අත්කථන.අබ්භතීත්න්ති අභිඅතීත්ං. අම්කහහි අදියොට්ඨකමව
හුත්වාඅතික්ෙමාපිත්න්තිඅත්කථන. 
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62. ආ ම්මණභූත්ස්ස නිබ්බානස්ස ගම්භී ත්ත්ා ආ ම්මණිෙභූත්ං
ඤාණම්පිගම්භී කමවාධිප්කපත්න්තිආහ‘‘ගම්භී ස්සචඤාණස්සා’’ති.යථා
හි සණ්හවත්ථස්සසිබ්බනත්ථාය සණ්හසූචි අධිප්කපත්ාති. උපධීනං සම්මා

ඛයට්කඨන නිබ්බානංඋපධිසඞ්ඛයංනාමාති ආහ ‘‘උපධිසඞ්ඛකයති

නිබ්බාකන’’ති.ත්දාරම්මණායාති ත්ංනිබ්බානා ම්මණාය.විමුත්තියාති

ඵලවිමුත්තියා.සාවෙපාරමීඤාකණති අග්ගසාවෙපා මීඤාකණ.කත්සූති
සාරිපුත්ත්කමනග්ගල්ලාකනසු. අඩ්ඪමාකසන අ හත්කත්පතිට්ඨිකත්නති
සම්බන්කධන. 

අතීකත්ති ෙප්පසත්සහස්සාධිකෙඅසඞ්කඛයයයමත්ථකෙ.ත්ස්සාති

බුද්ධස්සසන්තිකෙඅග්ගසාවෙ ාවංපත්කථසීතිකයනානා.අස්සකමතිමුනීනං

ඨාකන.ත්ඤ්හි ආ කෙනධං, ආ භුකසන වා  ාගාදකයන සකමන්ති

එත්ථාතිඅස්සකමනති වුච්චති, ත්ස්මිං. පත්ථයිත්වා ච

කපකසසීතිසම්බන්කධන.ත්ත්ථාතිනීලුප්පලමණ්ඩකප.කත්සූතිත්ාපසකසට්ඨීසු. 

63. කයසන්ති කුලානං. ‘‘විධව ාවායා’’ති ඉමිනා විධවාය

 ාකවනකවධබයන්තිවචනත්ථංදස්කසති.විධවාතිචපතිසුඤ්ඤා.සාහිධකවන

විගත්ාති ‘‘විධවා’’ති ච, විගකත්න ධකවන ඉමිස්සාති ‘‘විධවා’’තිච

වුච්චති.උභකයනාපීතිපුත්ත්පබ්බජ්ාපතිපබ්බජ්ාසඞ්ඛාකත්නදුවිකධනපි. 

සඤ්චයානීතිඑත්ථනිස්සයූපචාක න නිස්සකය නිස්සිතූපචාක න කහනතීති
ආහ‘‘සඤ්චයස්සඅන්කත්වාසිොනී’’ති.අථවාණපච්චකයනත්ස්කසදමත්කථ

කහනතීති ආහ ‘‘සඤ්චයස්සඅන්කත්වාසිොනී’’ති.‘‘මගධාන’’න්ති
බහුවචනවකසන වුත්ත්ත්ත්ාානපදස්ස නාමන්ති ආහ ‘‘මගධානං

ානපදස්සා’’ති.ගිරිබ්බාන්ති එත්ථ වකාන වියාතිවකාන,ගිරි. වාසදියොකසන ගිරි

එත්ථාතිගිරිබ්බාං පදකහට්ඨුපරියවකසන, නග ං. ‘‘මහාවීරියවන්කත්න’’ති

ඉමිනා මහන්කත්න වීක න එකත්සං ත්ථාගත්ානන්තිම ාවීරාති වචනත්ථං

දස්කසති.ධම්කමන නයමානානංො උසූයා විාානත්න්ති එත්ථ

ෙච්චායනනකයන (ෙච්චායකන 277 සුත්කත්) උසූයපකයනකගසම්පදානං

කහනතීති ආසඞ්ො  කවයයාති ආහ ‘‘භුම්මත්කථ සාමිවචනං, 

උපකයනගත්කථවා’’ති.විාානන්ත්ානන්ති විාානන්කත්සු ත්ථාගකත්සු, 

විාානන්කත්වා. 

15. උපජ්ඣායවත්ත්ෙථා 

64. අනුපජ්ඣායොති එත්ථ වජ්ාාවජ්ාං උපගන්ත්වා

ඣායතීතිඋපජ්ඣාකයන,කසන නත්ථි එකත්සන්තිඅනුපජ්ඣායොති අත්ථං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘වජ්ාාවජ්ා’’න්තිආදියො. ‘‘පිණ්ඩාය ච ණෙපත්ත්’’න්ති

ඉමිනා පිණ්ඩාය උද්දියොස්ස, උට්ඨහිත්වා වා

තිට්ඨතිඅකනනාතිඋත්තිට්ක න,කසනකයව පත්කත්නඋත්තිට් පත්කත්නති අත්ථං

දස්කසති. ‘‘උත්තිට්කඨනපමජ්කායයා’’තිආදීසු (ධ. ප. 168) පනපිණ්ඩාය
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ච ණං ‘‘උත්තිට්ඨ’’න්ති වුච්චති.ත්ස්මා ත්ත්ථ පිණ්ඩාය උද්දියොස්ස, 

උට්ඨහිත්වා වා තිට්ඨනංඋත්තිට් න්ති වචනත්කථන ොත්බ්කබන. ‘‘පිණ්ඩාය
ච ණපත්ත්’’න්තිඉදං වචනං ‘‘ත්ස්මිඤ්හි මනුස්සා
උච්ඡිට්ඨසඤ්ඤිකනන’’තිපදං ලඞ්ඝිත්වා ‘‘ත්ස්මාඋත්තිට්ඨපත්ත්න්ති

වුත්ත්’’න්තිපකදන කයනකාත්බ්බං, ත්ස්මා පිණ්ඩායච ණෙපත්ත්ත්ත්ා
උත්තිට්ඨපත්ත්න්ති වුත්ත්න්ති වුත්ත්ං කහනති. ත්ස්මිං
මනුස්සාකිංසඤ්ඤිකනනති ආහ ‘‘ත්ස්මිඤ්හි මනුස්සා
උච්ඡිට්ඨසඤ්ඤිකනන’’ති.ත්ස්මිඤ්හිත්ස්මිංඑවඋත්තිට්ඨපත්කත්පබ්බජිත්ානං

පරික නග ාකවන මනුස්කසහිඅවසජ්ජිත්බ්බත්ත්ා, අවඡඩ්කඩත්බ්බත්ත්ා වා
මනුස්සා උච්ඡිට්ඨසඤ්ඤිකනන කහනන්තීතිකයනානා. පබ්බජිත්ානං පිණ්ඩාය

ච ණෙපත්ත්ත්ත්ා උත්තිට්ඨපත්ත්න්ති වුත්ත්ං, මනුස්සානං පන
අවසජ්ජිත්පත්ත්ත්ත්ා උච්ඡිට්ඨපත්ත්න්ති වුත්ත්න්ති අධිප්පාකයන.උත්තිට්ඨ

පත්ත්න්තිපදං වාෙයකමව, න සමාකසනතිපි දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘අථවා’’තිආදියො. ‘‘උට්ඨහිත්වා’’ති ඉමිනා උත්තිට්ඨාති එත්ථත්වාකලනකපනති

දස්කසති.‘‘ගකහතු’’න්තිඉමිනාපාඨකසසංදස්කසති.කග සිත්කපමවකසනාති

කගකහ නිස්සිත්කපමවකසන, කමත්ත්ාපුබ්බඞ්ගමකපමවකසනාති අත්කථන.
සගා වා හුත්වා සප්පතිස්සා හුත්වාවිහ න්ත්ාති අත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘උපට්ඨකපත්වා’’ති. ‘‘ස ාගජීවිො’’ති ඉමිනාසභාගවුත්තිොති එත්ථ

වුත්තිසද්කදන ජීවිෙත්කථනකයව, නවිව ණාදයත්කථනති දස්කසති.
උපජ්ඣාය ාවං සම්පටිච්ඡති

එකත්හීතිඋපජ්ඣායභාවසම්පටිච්ඡනානි,ත්ානිකයව

කවවචනානිඋපජ්ඣායභාවසම්පටිච්ඡනකවවචනානි. තික්ඛත්තුන්ති

උක්ෙට්ඨවකසනවුත්ත්ං, සකිම්පිවට්ටතිකයව.පදස්සවකසනවිඤ්ඤාකපතීති

සම්බන්කධන.හීති සච්චං.එත්ථාතිඋපජ්ඣායගහණට්ඨාකන. යදියොදං වාචාය වා

සාවනං, යදියොදං ොකයන වා අත්ථවිඤ්ඤාපනං අත්ථි, ඉදකමව
සාවනඅත්ථවිඤ්ඤාපනකමව උපජ්ඣායගහණන්ති

කයනානා.සාධූතිසම්පටිච්ඡනන්ති උපජ්ඣාකයනපඤ්චසු පකදසු

යස්මිංකිස්මිංචි වුත්කත් සද්ධිවිහාරිෙස්ස ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡනං.ත්න්ති

කෙසඤ්චි වචනං.හීති සච්චං, යස්මා වා.එත්ථාති උපජ්ඣායගහකණ. ‘‘න
සම්පටිච්ඡනංඅඞ්ග’’න්ති ඉමිනා ආයාචනදානානිකයව අඞ්ගානි නාමාති

දස්කසති. සද්ධිවිහාරිකෙනාපිඤාතුන්ති සම්බන්කධන.ඉමිනා පකදනාති
‘‘සාධූ’’තිඉමිනාපකදන. 

ත්ත්රායං සම්මාවත්ත්නාතිඑත්ථත්සද්දස්ස විසයං දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘යං

වුත්ත්ං සම්මා වත්තිත්බ්බ’’න්ති. ඉමිනාකිරියාවිසය ාවකමව දීකපති, න

දබ්බවිසය ාවං.අයන්තිවුච්චමානා.අස්සාති

සද්ධිවිහාරිෙස්ස.කධනත්පාදපරි රණත්ථායාති කධනත්ස්ස පාදස්ස

පංසුමක්ඛනාදීනංපරිහ ණත්ථාය.ත්ාති උපාහනාකයන.ො ස්කසවාති

පච්චූසොලකත්නකයව, නිස්සක්ෙත්කථකචත්ංසාමිවචනං.ත්කත්නතිකත්හිතීහි
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දන්ත්ෙට්කඨහි, වි ත්ත්අපාදානකමත්ං. කත්සු වාතීසු දන්ත්ෙට්කඨසු.යන්ති

යංදන්ත්ෙට්ඨං.අථාතිත්ස්මිංගහකණ. 

ත්කත්නති සීතුණ්කහනදකෙහි, සීතුණ්කහනදකෙසුවා.වළඤ්කාතීති

පරිභුඤ්ාති.උදෙන්ති මුඛකධනවකනනදෙං. ‘‘වච්චකුටිකත්න’’ති ඉමිනා

පස්සාවකුටීපිගකහත්බ්බා.එවන්ති සම්මජ්ජියමාකන.අසුඤ්ඤන්ති

ානසද්දකත්න අතුච්ඡං.ආසනන්ති කථ ස්ස ආසනං.ත්ස්මින්ති
ආසකන.නිසින්නස්සකථ ස්සවත්ත්ංොත්බ්බන්තිසම්බන්කධන.උක්ලාකපන

අස්මිං කදකසඅත්ථීතිඋක් ාකපනති අත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කෙනචි
ෙචවක නසංකිණ්කණන’’ති. එත්ථ ච සඞ්ොක න උච්ඡිට්කඨන ෙලාකපන

සමූකහනඋක් ාකපනති වචනත්කථන උක්ලාකපනති වුච්චති. ෙචීයති

බන්ධීයතිඅස්මිං කදකසතිෙකචන,කසන වරීයතිඉච්ඡීයති අකනනාතිෙචවකරනති

වචනත්කථන ෙචවක නති වුච්චති. ත්කථනපීති එත්ථ පිසද්කදන
පිකලනතිකෙනපීතිආදියොංසඞ්ගණ්හාති. 

එෙකත්නෙත්වාතිඑෙකත්න සමානපටලංෙත්වා.ෙස්මා සඞ්ඝාටීතිආහ

‘‘සබ්බං හී’’තිආදියො. ‘‘සඞ්ඝටිත්ත්ත්ා’’ති ඉමිනා සංහරිත්බ්බාතිසඞ්ඝාටීති
වචනත්ථංදස්කසති.නිවත්තිත්වාඔකලනකෙන්ත්ංඋපජ්ඣායංසංපාපුණාතීති
කයනානා. එකෙන වා පදවීතිහාක නාති සම්බන්කධන.
පත්කත්නකයවඋණ්හ ාරිකෙසු

පරියාපන්කනනතිපත්ත්පරියාපන්කනන,පත්කත්පරියාපන්කනන

යාගුආදියොකෙනපත්ත්පරියාපන්කනනතිපි යුජ්ාතිකයව.භික්ඛාචාකරති

භික්ඛාචා ට්ඨාකන. යාගුයා වා ලද්ධායාතිසම්බන්කධන.ත්ස්සාති

උපජ්ඣායස්ස.කසනපත්කත්නති උණ්හාදීසු පරියාපන්කනන කසන

පත්කත්න.අඤ්ඤත්රවාති ආ ාමාදීසු වා.ත්ස්සාති උපජ්ඣායස්ස.

වචකනඅනිට්ඨිකත්ති සම්බන්කධන.ඉකත්න පට් ායාති ‘‘න
උපජ්ඣායස්ස ණමානස්සා’’ති එත්ථ වුත්ත්නො කත්න පට්ඨාය. ඉමිනා
කහට්ඨා වුත්කත්සු ‘‘නාතිදූක ගන්ත්බ්බ’’න්තිආදීසු නො පටිසිද්කධසු

ආපත්ති නත්ථීති දස්කසති.යත්ථ ෙත්ථචීති ‘‘නච උණ්කහ

චීව ංනිදහිත්බ්බ’’න්තිආදීසු කයසු කෙසුචි.අයන්තිදුක්ෙටාපත්ති.හීති

සච්චං.ආපත්තිසාමන්ත්ාති එත්ථ ආපත්තියා සාමන්ත්ා
ආපත්තිසාමන්ත්ාතිඅත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ආපත්තියා ආසන්න’’න්ති.

‘‘ආසන්න’’න්ති ඉමිනාසාමන්ත්ාසද්දස්ස ආසන්නකවවචනත්ඤ්ච
උපකයනගත්කථනිස්සක්ෙවචනත්ඤ්චදස්කසති.ඊදියොසංවචනං න්කත්වත්තුං
වට්ටතිනාමාතිකයනානා. 

ගාමකත්නප මත්රන්ති ගාමකත්න උපජ්ඣායස්ස පඨමත් ං.කත්කනවාති
උපජ්ඣාකයකනව. නිවත්ත්න්කත්න සද්ධිවිහාරිකෙනාතිසම්බන්කධන.

‘‘තින්ත්’’න්ති වත්වා ත්කමවත්ථං දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘කසදග්ගහිත්’’න්ති.

ඉමිනා කසකදන සීදතීතිසින්නන්තිඅත්ථං දස්කසති. ‘‘අතික ෙං ෙත්වා’’ති
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ඉමිනාඋස්සාකරත්වාතිපදස්ස අධිප්පායත්ථං දස්කසති, උද්ධං
උද්ධංසාක ත්වාති වුත්ත්ං කහනති. පච්ඡිමවාෙයස්ස පුබ්බවාෙයො ණ ාවං
දස්කසතුංවුත්ත්ං ‘‘කිං ො ණා’’ති. මජ්කඣ  ඞ්ගස්ස කදනසං

ආවිෙක නන්කත්න ආහ ‘‘සමංෙත්වා’’තිආදියො.ත්කත්නති සමං ෙත්වා

සංහ ණකත්න, නිච්චංභිජ්ාමානන්ති සම්බන්කධන. මජ්කඣ  ඞ්ගකත්න වා, 

දුබ්බලන්ති සම්බන්කධන.එත්න්ති ‘‘චතු ඞ්ගුලං ෙණ්ණං උස්සාක ත්වා’’ති

එත්ං වචනං.යථාති කයනාොක න සංහරියමාකනති සම්බන්කධන.

චීව ක නගස්ස ඔක න අන්කත්නඔකභනකගනති අත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘ොයබන්ධන’’න්තිආදියො. 

කයනති උපජ්ඣාකයන. ‘‘ගාකමකයවා’’ති වත්වාත්කමවත්ථං දස්කසතුං

වුත්ත්ං ‘‘අන්ත් ඝක  වා පටික්ෙමකන වා’’ති.පටික්ෙමකන වාති

ක නානසාලායං වා.ත්ස්සාතිඋපජ්ඣායස්ස. ලද්ධා භික්ඛා

කයනාති ද්ධභික්කඛන,ත්ස්සවා. පිණ්ඩපාකත්න කහනතීති කයනානා.ත්ස්සාති

උපජ්ඣායස්ස.පිණ්ඩපාකත්න න කහනතීති සම්බන්කධන.අත්ත්නා

 ද්කධනපීතිපිසද්කදන උපජ්ඣාකයන ලද්කධනපීති අත්ථං

සම්පිණ්කඩති.ආ රියතූති එත්ථ තුවි ත්ති පුච්ඡායං කහනති, ආහරියතු

කින්තිඅත්කථන.ොක නතික නානොකලන.භුඤ්ජිත්ථාතිභුත්කත්න,ත්ස්මිංසතීති

සම්බන්කධන.උපෙට්ක නතිමජ්ඣන්හිෙස්සආසන්කනන. 

අනන්ත්රහිත්ායාති එත්ථ

අන්ත් ධායතීතිඅන්ත්රහිකත්න,ත්ට්ටිෙචම්මඛණ්ඩාදියො, නත්ථි

අන්ත් හිකත්නඑත්ස්මිං පත්ත්භූමීනමන්ත්ක තිඅනන්ත්රහිකත්නති
අත්ථංදස්කසන්කත්නආහ‘‘අනත්ථත්ායා’’ති.ොළවණ්ණෙත්ාවාසුධාබද්ධා

වා නි ාමත්තිොකහනතීති කයනානා.ත්න්ති පත්ත්ං.කධනත්වාලිොයපීති

සුද්ධවාලිොයපි.ත්ත්ථාතිපංසු ාසක්ඛ ාදීසු.පුනත්ත්ථාතිපණ්ණාධා කෙසු.

ඉදං වචනංවුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.අභිමුකඛනාති අත්ත්කනන

අභිමුකඛන.සණිෙන්ති සින්නං. අන්කත් පනාති චීව ස්ස කෙනටියං පන.
නික්ඛිපන්ත්ස්සසද්ධිවිහාරිෙස්සචීව ස්සක නකගනතිකයනානා. 

චුණ්ණංසන්කනත්බ්බන්ති එත්ථ චුණ්ණසකමනධාකනන කනත්බ්බන්ති
අත්ථංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පිණ්ඩි ොත්බ්බා’’ති. ‘‘එෙස්මිං නිද්ධූකම

ඨාකන’’ති ඉමිනාඑෙමන්ත්න්ති එත්ථ එෙස්මිං අන්කත් ඨාකනති අත්ථං

දස්කසති.ාන්ත්ාඝකරති අග්ගිසාලායං. සා හි ාලති දියොබ්බති

අග්ගිඑත්ථාතිාන්ත්ා,ාකනති සරී කසදකමත්ථාති වාාන්ත්ා,සා එව ඝ ං

ාන්ත්ාඝ න්ති වුච්චති, ත්ස්මිං. පරිපූාාවකසනෙරීයතීතිපරිෙම්මන්ති
අත්කථනඅඞ්ගා දානාදියොෙංපරිෙම්මංනාමාතිදස්කසන්කත්නආහ‘‘පරිෙම්මං
නාමා’’තිආදියො. 
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‘‘න කෙනචි කගලඤ්කඤනා’’තිආදියොනා උස්සහනස්ස ො ණං

දස්කසති.හීති සච්චං. අගිලාකනන සට්ඨිවස්කසන

සද්ධිවිහාරිකෙනාපිොත්බ්බන්ති කයනානා.අනාදකරනාති වත්ත්ෙ ණස්ස

අනාදක න.නොරපටිසංයුත්කත්සූති පටිකසධවාචකෙන නොක න

පටිසංයුත්කත්සු.පකදසූති ‘‘න උපජ්ඣායස්ස  ණමානස්ස අන්ත් න්ත් ා

ෙථාඔපාකත්ත්බ්බා’’තිආදීසු වාකෙයසු.භූමියන්ති උපලක්ඛණවකසනවුත්ත්ං

භිත්තියම්පිඅපටිඝංසිත්බ්බත්ත්ා.‘‘පිඨසඞ්ඝාටඤ්චා’’තිඉමිනාෙවාටපීළන්ති
එත්ථ පීඨසද්කදන පිඨසඞ්ඝාටං වුච්චතිඋත්ත් පදකලනපවකසන වා
එෙකදසකවනහා වකසන වාති දස්කසති. ‘‘අච්ඡපන්කත්නා’’ති
ඉමිනාඅප්පටිඝංසන්කත්නාති එත්ථ ඝංසධාතුයා අත්ථං දස්කසති. සම්මා

ත්ායති අත්ත්ානඤ්චප ඤ්ච අකනනාතිසන්ත්ානං,ත්කමවසන්ත්ානෙන්ති
අත්කථන කීටකුලාවෙමක්ෙටෙසුත්ත්ාදියො සන්ත්ානෙංනාමාති දස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘සන්ත්ානෙ’’න්තිආදියො.උල්ක නෙකත්නතිවිත්ානකත්න. ත්ඤ්හි උද්ධං

ලුචීයකත් බන්ධීයකත්ති උල්කලනෙන්ති වුච්චති, චො ස්සෙො මෙත්වා
‘‘උල්කලනච’’න්තිපි වුච්චති. කත්නසද්කදන ආො ස්ස

ස්මාවචනස්සොරිය ාවං දස්කසති.අප රිත්බ්බන්ති

අපකනත්බ්බං.‘‘අව රිත්බ්බ’’න්තිපි පාකඨන, කහට්ඨා හරිත්බ්බං
පාකත්ත්බ්බන්තිඅත්කථන. 

ආක නෙසන්ධිභාගාතිඑත්ථ  ාගසද්දස්ස ද්වන්දකත්න ප ත්ත්ා
පුබ්බපකදසුපි පච්කචෙංකයනකාත්බ්කබනති ආහ ‘‘ආකලනෙසන්ධි ාගා ච
ෙණ්ණ ාගා චා’’ති. ත්ස්ස අත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘අන්ත් බාහි ා’’තිආදියො. ‘‘වාත්පානෙවාටොනී’’ති ඉමිනා
ආකලනෙසන්ධිසද්දස්සවාත්පානෙවාටෙපරියාය ාවං දස්කසති.
‘‘කෙනණා’’තිඉමිනාෙණ්ණසද්දස්සකෙනණකවවචන ාවංදස්කසති. 

‘‘යථා පඨම’’න්තිආදියොනා පඨමපඤ්ඤත්ත්කමව පඤ්ඤකපත්බ්බං, 
නඅඤ්ඤථාති දස්කසති. ඉදං පතිරූපං පඨමපඤ්ඤත්ත්ං සන්ධාය වුත්ත්ං.
පඨමපඤ්ඤත්කත්අපතිරූකප අඤ්ඤථාපි

පඤ්ඤකපත්බ්බං.එත්දත්ථකමවාතියථාපඤ්ඤත්ත්ං පඤ්ඤකපත්බ්බස්ස

අත්ථායඑව.සකචපඤ්ඤත්ත්ංඅකහනසි, එවංසතීතිකයනානා.ඉදන්තිභිත්තිං
කමනකචත්වා පඤ්ඤාපනං. ෙකටසුකිළඤ්කාසු සා ත්ත්ා

උත්ත්මත්ත්ාෙටසාරකෙනතිවුච්චති.නිවත්කත්ත්වාති සංහරිත්වා.තරත්ථිමාති

එත්ථයො කලනකපනනිද්කදකසනතිආහ ‘‘පු ත්ථිමායා’’ති. 

වූපොකසත්බ්කබනති එත්ථ ෙසධාතුගත්යත්කථනති ආහ ‘‘අඤ්ඤත්ථ
කනත්බ්කබන’’ති. උපජ්ඣායං ගකහත්වා අඤ්ඤත්ථගන්ත්බ්කබනති

අත්කථන.අඤ්ඤත්ථාතිඅඤ්ඤංඨානං.විකවකචත්බ්බන්තිඑත්ථදියොට්ඨිගත්කත්න
උපජ්ඣායංවිකවකචත්බ්බන්තිදස්කසන්කත්නආහ‘‘විස්සජ්ාාකපත්බ්බ’’න්ති.
‘‘අඤ්කඤන වත්ත්බ්කබන’’ති වත්වා ත්ස්සආො ං දස්කසති
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‘‘කථ ’’න්තිආදියොනා.කසනකසනභික්ඛුයාචිත්බ්කබනතිසම්බන්කධන.අඤ්කඤන

දාකපත්බ්කබනති අත්ත්නා අඤ්කඤන භික්ඛුනා උපජ්ඣායස්සපරිවාකසන

දාකපත්බ්කබනති අත්කථන.කින්ති නු කඛනති කෙන එවඋපාකයන දකදයය
නුකඛනති අත්කථන. ඉතිසද්කදන හි අවධා ණත්කථන. අට්ඨෙථායපි ඉමකමව

නයංදස්කසති ‘‘කෙන නු කඛන උපාකයනා’’ති ඉමිනා.සබ්බත්ථාතිසබ්කබසු
‘‘කින්තිනුකඛනපටිෙස්කසයයා’’තිආදියොවාකෙයසු.සත්ත්සුෙම්කමසුතිවිධස්ස
උක්කඛපනීයෙම්මස්ස ගරුෙත්ත්ා වුත්ත්ං ‘‘උක්කඛපනීයං
අෙත්වා’’ති.ත්කමවත්ථංවිත්ථාක න්කත්නආහ‘‘කත්නහී’’තිආදියො. 

කත්නසද්ධිවිහාරිකෙනයාචිත්බ්බාතිසම්බන්කධන.සකචෙකරනන්තිකයවාති

භික්ඛූ සකච ෙම්මංෙක නන්තිකයව. පුනසකච ෙකරනන්තිකයවාති භික්ඛූ

සකචඋක්කඛපනීයෙම්මංෙක නන්තිකයව.අථාතිත්ස්මිංෙම්කමෙකත්.ඉතීති
එවංයාචකනන.නන්තිත්ංඋපජ්ඣායං. 

සම්පරිවත්ත්ෙන්තිඑත්ථ ‘‘පිණ්ඩුක්කඛපෙ’’න්තිආදීසු (පාචි.620) විය

සම්පරිවත්ත්ෙන්තිපදංකිරියාවිකසසනං, ෙපච්චකයන ච විච්ඡත්කථනති ආහ

‘‘සම්පරිවත්කත්ත්වාසම්පරිවත්කත්ත්වා’’ති.යදීති යාව. යදියොසද්කදන

හියාවපරියාකයන, කත්න වුත්ත්ං ‘‘න ත්ාව පක්ෙමිත්බ්බ’’න්ති. යාව

අප්පමත්ත්ෙම්පි  ානංගලති, න ත්ාව පක්ෙමිත්බ්බන්ති

කයනානා.විසභාගතග්ගක නාතිවිස ාකගන පුග්ගකලන ෙ ණභූකත්න.න

උපජ්ඣායං අනාතච්ඡා ගාකමනපවිසිත්බ්කබනති එත්ථ න අඤ්කඤකනව
ෙ ණීකයන පවිසිත්බ්කබන. පිණ්ඩාය පනපවිසිත්බ්කබනති ආසඞ්ො
 කවයයාති ආහ ‘‘පිණ්ඩාය වා’’තිආදියො.

‘‘අනාපුච්ඡිත්වා’’තිඉමිනාඅනාතච්ඡාති එත්ථ ආොක න ත්වාපච්චයස්ස

ොරිකයනතිදස්කසති.භික්ඛාචාරන්ති භික්ඛාය ච ණට්ඨානං, 

උපජ්ඣාකයනගන්ත්බ්බන්ති කයනානා.පරිකවණන්ති උපජ්ඣායස්ස

පරිකවණං.පස්සතීතිඋපජ්ඣායංපස්සති. 

දස්සනත්ථාය වාති අසු දස්සනත්ථාය වා.ඉමිනාපි වාසත්ථාය එව න

ගන්ත්බ්බන්ති ආසඞ්ෙංනිවත්කත්ති.ෙම්මන්ති පක්ෙමනස්ස ො ණං

ෙම්මං. අනනුාානනං සන්ධායවුත්ත්ං ‘‘යාවත්තිය’’න්ති.ත්න්ති

උපජ්ඣායං.අස්සාති සද්ධිවිහාරිෙස්ස.‘‘නසම්පජ්ාතී’’ති ඉමිනා සකච

සම්පජ්ාති, න පක්ෙමිත්බ්බාති දස්කසති.කෙව න්ති විනා
උද්කදසාදියොසම්පජ්ාකනහි. එවරූකප උපජ්ඣාකයනිවාක න්කත්පීති කයනානා.
‘‘කගලඤ්ඤකත්න’’ති ඉමිනා වුට්ඨානසද්දස්ස

අවධිඅකපක්ඛත්ංදස්කසති.අස්සාති උපජ්ඣායස්ස.අඤ්කඤනති අත්ත්නා

අඤ්කඤන.ත්ස්සාතිඅඤ්ඤස්සභික්ඛුස්ස. 
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16. සද්ධිවිහාරිෙවත්ත්ෙථා 

67. සම්මාවත්ත්නායංවිනිච්ඡකයන එවං කවදියොත්බ්කබනති

කයනානා.උද්කදසාදීහීති ආදියොසද්කදන පරිපුච්ඡාදකයන
සඞ්ගණ්හාති.සඞ්ගහසද්දස්ස සඞ්කඛපගහකණසුපි වුත්තිකත්න

‘‘අනුග්ගකහන’’ති වුත්ත්ං. අථ වාසම්මුඛාසඞ්ගක නච ප ම්මුඛාඅනුග්ගක නච

ොත්බ්කබන. ආමිකසන වා සඞ්ගකහන, ධම්කමන වා

අනුග්ගකහන.දියොට්ඨධම්මිෙත්ථාය වා සඞ්ගකහන, සම්ප ායිෙත්ථාය වා

අනුග්ගකහන.කලනකියත්ථායවාසඞ්ගකහන, කලනකුත්ත් ත්ථායවාඅනුග්ගකහන

ොත්බ්කබන.ත්ත්ථාතියං වුත්ත්ං ‘‘උද්කදකසන පරිපුච්ඡාය ඔවාකදන

අනුසාසනීයා’’ති. ත්ත්ථ උද්දියොසනංඋද්කදකසනති වචනත්කථන පාළිවාචනා

උද්කදකසන නාමාති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘උද්කදකසනති පාළිවාචනා’’ති.

‘‘පාළියා අත්ථවණ්ණනා’’ති ඉමිනා පුනප්පුනං, සමන්ත්කත්නවා පාළියා

අත්ථස්ස පුච්ඡනංපරිතච්ඡාති අත්ථංදස්කසති.වත්ථුස්මින්ති

චාරිත්ත්වාරිත්ත්වත්ථුස්මිං.ඉදන්ති චාරිත්ත්ං. පුනඉදන්තිවාරිත්ත්ං.

‘‘වචන’’න්ති ඉමිනා ඔවදනංඔවාකදනති වචනත්ථංදස්කසති. ඔතිණ්කණ

වත්ථුස්මිං ‘‘ඉදං ෙක නහි, ඉදං මා ෙරිත්ථා’’ති වචනංඅනුසාසනීනාමාති

කයනානා. ‘‘පුනප්පුනං වචන’’න්ති ඉමිනාඅනුසාසනීති එත්ථ අනුසද්දස්ස
නඋපච්ඡින්නත්ථං දස්කසති. ‘‘සකචඋපජ්ඣායස්ස පත්කත්න කහනතී’’ති

සාමඤ්ඤකත්නවුත්කත්පිනපෙතිපත්කත්නකහනති, අථකඛනඅතිරිත්ත්පත්කත්න

කහනතීති ආහ ‘‘අතික ෙපත්කත්න’’ති.සබ්බත්ථාති සබ්කබසු ‘‘සකච

උපජ්ඣායස්ස චීව ං කහනතී’’තිආදීසුපකදසු.අඤ්කඤනපීති පත්ත්චීවක හි

අඤ්කඤනපි.සමණපරික්ඛාකරනති ඡත්තුපාහනාදියො සමණපරික්ඛාක න.ඉධාති

සද්ධිවිහාරිෙවත්කත්.නකයනාතිඤාකයන.උප්පජ්ාමානඋපායපරිකයසනන්ති

උප්පජ්ාමානස්ස, උප්පජ්ාමානත්ථාය වා උපායස්ස පරිකයසනං.ඉකත්නති
‘‘කින්තිනු කඛන සද්ධිවිහාරිෙස්ස පරික්ඛාක න උප්පජ්ජිකයථා’’ති

පාළිකත්න.චීවරං රාන්කත්නාතිඑත්ථ  ාන්කත්නඋපජ්ඣාකයනාතිඅත්කථන

නදට්ඨබ්කබන, සද්ධිවිහාරිකෙනාති අත්කථන එවාති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘උපජ්ඣායකත්න උපායංසුත්වා  ාන්කත්නා’’ති.උපජ්ඣායකත්න උපායන්ති
උපජ්ඣායකත්නලද්ධංඋපායං. 

නසම්මාවත්ත්නාදියොෙථා 

68. උපජ්ඣායවත්ත්න්තිඋපජ්ඣායම්හි වත්තිත්බ්බං

වත්ත්ං.කසනතිසද්ධිවිහාරිකෙන.දුක්ෙටං ආපජ්ාතීති අස්ස, කසන වා

දුක්ෙටංආපජ්ාතීති කයනානා.පණාකමත්බ්කබනති එත්ථ පපුබ්බ
නමුධාතුඅත්ථපෙ ණාදියොවකසන ඉධ අපසාදනත්කථනති ආහ

‘‘අපසාකදත්බ්කබන’’ති.අධිමත්ත්න්ති අධිෙප්පමාණං.කග සිත්කපමන්ති

කමත්ත්ාසිකනහං.වුත්ත්පටිපක්ඛනකයනාති ෙණ්හපක්කඛ වුත්කත්න

පටිපක්කඛන නකයන.අ ං පණාකමතුන්ති එත්ථ
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අලංසද්දස්සඅ හත්ථපටික්ඛිත්කත්සු ද්වීසු අත්කථසු අ හත්කථනති ආහ
‘‘යුත්කත්නපණාකමතු’’න්ති. 

සාතිසාකරන ක නතීති එත්ථ පෙති ාවංඅතික්ෙමිත්වා ස ණං

පවත්ත්නංඅතිසාකරන,කදනකසන. සංවිජ්ාති කසනඑත්ස්සාතිසාතිසාකරනති
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සකදනකසන කහනතී’’ති.ත්ස්සත්ථං දස්කසතුං වුත්ත්ං

‘‘ආපත්තිංආපජ්ාතී’’ති.ආපත්තින්තිදුක්ෙටාපත්තිං.ත්න්තිවත්ත්ං. 

කත්සන්ති සද්ධිවිහාරිොනං.වත්ත්න්ති බහුොනං සද්ධිවිහාරිොනං

වත්ත්ං.සාදියොයනං වා…කප.… බාක න ක නතීති එත්ථ බාලස්ස ො ණං
දස්කසතුංවුත්ත්ං‘‘සාදියොයනංවාඅසාදියොයනංවානාානාතී’’ති.සාදියොයනස්සවා
අසාදියොයනස්ස වාඅාානනත්ත්ා බාකලන කහනතීති වුත්ත්ං කහනති. අාානනස්ස
ො ණං දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘බාකලනකහනතී’’ති. බාලත්ත්ා සාදියොයනං වා

අසාදියොයනං වා න ාානාතීති වුත්ත්ං කහනති.කත්සූති බහුකෙසු

සද්ධිවිහාරිකෙසු.ත්ස්සාති වත්ත්සම්පන්නභික්ඛුස්ස.කත්සන්ති ඉත්ක සං
සද්ධිවිහාරිොනං. 

 ාධබ්රාහ්මණවත්ථුෙථා 

69. කිඤ්චාපිආයස්මාසාරිපුත්කත්නාානාතීතිකයනානා.ඉමිනා ‘‘කිංනු
කඛන අාානන්කත්න පුච්ඡී’’තිආසඞ්ෙං නිවාක ති.  ගවා

අනුඤ්ඤාතුොකමනකහනතීති සම්බන්කධන.පනසද්කදන ග හත්කථන, ත්ථා

ාානන්කත්නපීති අත්කථන. හුෙන්ති කහතුඅන්කත්නගධවිකසසනං. ලහුෙත්ත්ා

පටික්ඛිපිත්වාතිවුත්ත්ං කහනති.අස්සාති  ගවකත්න, අජ්ඣාසයන්ති

සම්බන්කධන. ‘‘අජ්ඣාසයං විදියොත්වා’’තිවචනස්ස යුත්තිං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘බුද්ධානං හී’’තිආදියො.හීති සච්චං.අයඤ්චාතිසාරිපුත්ත්ත්කථක න ච.අග්කගනති

කෙනටිඋක්ෙංකසන.කසට්ක නතිපවක නඋත්ත්කමන. 

‘‘බයත්කත්නභික්ඛුනාපටිබකලනා’’තිඑත්ථබයත්ත්පටිබලානංවිකසසං
දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘බයත්කත්න නාමා’’තිආදියො. ත්ත්ථ යස්ස

සාට්ඨෙථංවිනයපිටෙවාචුග්ගත්ංපවත්ත්ති, අයංබයත්කත්නනාමාතිකයනානා. 

ත්ස්මින්ති විනයපිටෙංවාචුග්ගත්භික්ඛුම්හි.යස්සාති භික්ඛුකනන.සුග්ගහිත්න්ති

සාට්ඨෙථායසුට්ඨුගහිත්ං.අයම්පීතිපිසද්කදනපුරිමභික්ඛුංඅකපක්ඛති.ඉමස්මිං

අත්කථති ඉමස්මිං වත්ථුම්හි, ඉමස්මිං විසකයතිඅත්කථන.

බයතික ොන්වයවකසනපටිබ ංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කයනපනා’’තිආදියො. කයන
පන න සක්කෙනතීති සම්බන්කධන. ෙස්මාති ආහ
‘‘ොසකසනසකසම්හාදියොනාවා’’තිආදියො. ත්ත්ථොකසන ච කසනකසන ච කසම්කහන

ච, කත් ආදකයන යස්ස කගලඤ්ඤස්සාතිොසකසනසකසම් ාදියො,ආදියොසද්කදන

එළමූගාදකයනසඞ්ගණ්හාති.ඔට්කඨනචදන්කත්නචජිව්හාච, ත්ාආදකයනකයසං

ත්ාලුආදීනන්තිඔට් දන්ත්ජිව් ාදකයන,කත්සං.පදබයඤ්ාකනහීති

පදඅක්ඛක හි.බයඤ්ානසද්කදන කහත්ථ අක්ඛ වාචකෙන. ාකපතීති ගලත්ත්ා
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හාකපති.අඤ්ඤථා වාවත්ත්බ්බන්ති අඤ්කඤන සිථිලාදියොනා ආොක න වා

වත්ත්බ්බං.අඤ්ඤථා වදතීති අඤ්කඤන ධනිත්ාදියොආොක න

වදති.ත්බ්බිපරීකත්නති ත්ස්ස අපටිබලස්ස විපරීකත්න භික්ඛූති

සම්බන්කධන.ත්කත්නතිාානාකපත්බ්බකත්න.යන්තියංආො ංධාතුෙම්මකමත්ං, 

සඞ්කඝනතිොරිත්ෙම්මකමත්ං.ඉධොරිත්ෙම්මංකිකත්නවදති. 

71. උපසම්පන්නසමනන්ත්රාති එත්ථ උපසම්පන්නස්ස සමනන්ත් ාති
අත්ථංනිවාක න්කත්න ආහ ‘‘උපසම්පන්කනන හුත්වාව සමනන්ත් ා’’ති.

එවසද්කදන චි ොලංනිවත්කත්ති.උල්ලුම්පතූති එත්ථඋපුබ්බලුපධාතුයා
උපසග්ගවකසන වා අත්ථාතිසයවකසන වා ධාතූනමකනෙත්ථත්ත්ා

ඉධඋපුබ්බධ ධාතුයා අත්කථ වත්ත්තීති දස්කසන්කත්න ආහ‘‘උද්ධරතූ’’ති.

උට්ඨාකපත්වා, උක්ඛිපිත්වා වා ධ තූති අත්කථන.ත්කමවත්ථං දස්කසන්කත්න
ආහ‘‘අකුසලා’’තිආදියො.ත්ත්ථ‘‘අකුසලාවුට්ඨාකපත්වා’’තිඉමිනාසහාවධිනා
උත්ූපසග්ගස්ස අත්ථං දස්කසති. ‘‘කුසකල පතිට්ඨාකපතූ’’ති
ඉමිනාසහාධාක න ධ ධාතුස්ස අත්ථං දස්කසති. උත්ූපසග්ගස්ස
උක්ඛිපනත්ථං දස්කසන්කත්නආහ ‘‘සාමකණ  ාවා වා උද්ධරිත්වා’’ති.

‘‘පටිච්චා’’ති ඉමිනාඋපාදායාති එත්ථ සමීකප ආදියොයිත්වාති
සද්දත්ථමගකහත්වාසඞ්කෙත්ත්ථවකසන පාෙටත්ත්ා ත්ස්ස සඞ්කෙත්ත්ථං

දස්කසති, අධිප්පායත්ථංදස්කසතීතිඅත්කථන. 

73. අධිට්ඨිත්ාති එත්ථ අධි නිච්චවකසන ඨාති පවත්ත්තීති
අධිට්ඨිත්ාතිවචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘නිච්චප්පවත්තිනී’’ති. ෙස්මා
චත්ත්ාක න පච්චයානිස්සයාති වුත්ත්ාති ආහ ‘‘යස්මා’’තිආදියො.
‘‘චත්ත්ාක න’’තිආදියොනා චත්ත්ාක න පච්චකයනිස්සාය අත්ත් ාකවන කසති

පවත්ත්තීතිනිස්සායාතිඅවුත්ත්ෙම්මත්ථංදස්කසති. 

18. ආචරියවත්ත්ෙථා 

75. කින්ත්ායන්තිඑත්ථඑො කලනපවකසනසන්ධිකහනතීතිආහ‘‘කිංකත්

අය’’න්ති. ‘‘ඔවදියොත්බ්කබනති’’ඉමිනාඔවදියොකයනති එත්ථ ණයපච්චයස්ස

ෙම්මත්ථං දස්කසති.‘‘ත්දත්ථායා’’ති ඉමිනා ‘‘යදියොදං ගණබන්ධිෙ’’න්ති

උත්ත් වාකෙයයංසද්දං දියොස්වා පුබ්බවාකෙය ත්ංසද්දං ඤාකපති, ත්ස්ස
බාහුල්ලස්සඅත්ථායාතිඅත්කථන. 

76. කසනති පසූක න

පරිබ්බාාකෙන.කත්නාතිඋදායිත්කථක න.ස ධම්මිෙන්ති සහ ධම්කමන

ො කණන.බයත්කත්න ත්ාව පුබ්කබ වුත්ත්ලක්ඛකණන කහනතු, පටිබකලන පන

ෙථං ඤාත්බ්කබනති ආහ ‘‘කයනපනා’’තිආදියො. කයන පන සක්කෙනතීති

සම්බන්කධන.චාති සච්චං.එත්න්ති පටිබලත්ත්ං, ‘‘පඤ්චහි…කප.…
විකනතු’’න්තිවචනංවා. 
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77. තිත්ථියපක්ඛසඞ්ෙන්කත්සූති තිත්ථියසඞ්ඛාත්ං සාසනස්ස

පටිපක්ඛංසඞ්ෙමන්කත්සු.ආචාරසමාචාරසික්ඛාපනෙන්ති අතිවිය
චරිත්බ්බංආභිසමාචාරිෙසීලං සික්ඛාපනෙං. ඉමිනා ආචා ං

සික්ඛාකපතීතිආචරිකයනති වචනත්ථං දස්කසති.නාමමත්ත්කමවාති

‘‘ආචරිකයන’’ති වා ‘‘අන්කත්වාසිකෙන’’ති වානාමමත්ත්කමව.නානන්ති
උපජ්ඣායකත්නවාසද්ධිවිහාරිෙකත්නවානානං. 

20. පණාමනාඛමාපනාෙථා 

80. යං ලක්ඛණංවුත්ත්න්ති සම්බන්කධන. නිස්සයන්කත්වාසිකෙන

ොත්බ්බන්ති කයනානා.පබ්බජ්ාාඋපසම්පදාධම්මන්කත්වාසිකෙහීති
පබ්බජ්ාන්කත්වාසිකෙන චඋපසම්පදන්කත්වාසිකෙන ච
ධම්මන්කත්වාසිකෙන

ච.එකත්සන්තිපබ්බජ්ාාඋපසම්පදාධම්මන්කත්වාසිොනං.එකත්සූති එකත්සු

තීසුඅන්කත්වාසිකෙසු.ආචරියස්සාති

පබ්බජ්ාන්කත්වාසිකෙනපබ්බජ්ාාචරියස්ස, උපසම්පදන්කත්වාසිකෙන

උපසම්පදාචරියස්සාතිඅත්කථන.සමීකපතිනිස්සයාචරියස්සචධම්මාචරියස්ස

ච ආසන්කන.ත්ස්මාති යස්මා අන්කත්වාසිකෙන ආචරියම්හි සම්මා

වත්තිත්බ්බං, ත්ස්මා.ආචරිකයනාපීති නිස්සයපබ්බජ්ාා
උපසම්පදාධම්මාචරිකයනාපි. ඔවාදාචරිකයන කත්සු සඞ්ගහං

ගච්ඡති.කත්සූතිචතූසුඅන්කත්වාසිකෙසු. 

22. නිස්සයපටිප්පස්සද්ධිෙථා 

ආණත්තිවිනිච්ඡකයන 

83. ‘‘නිස්සයපටිපස්සද්ධීසූ’’තිසමූහාධාක න.
‘‘උපජ්ඣාකයනපක්ෙන්කත්න වාතිආදීසූ’’ති අවයවාධාක න.

‘‘විප්පවසිතුොකමන’’ති ඉමිනා නි ාලය ාවංදස්කසති.එවං ගකත්ති එවං

උපජ්ඣාකය ගකත්ති කයනානා.අඤ්ඤදාපීති අඤ්ඤස්මිම්පි ොකල.

උපජ්ඣාකයනපවාසිත්ොකලතිඅත්කථන.එෙසම්කභනගපරිකභනකගනතිඅත්ත්නා
වා උපජ්ඣාකයන වා එකෙනපච්චයසම්ක නකගන ච ධම්මපරික නකගන

ච.එෙදියොවසම්පීති පිසද්කදනග හත්කථන, ද්විහාදියොෙං පන පකගවාති

අත්කථන.පරි ාකරන නත්ථීති ආපත්තිපරිහාක න නත්ථි, ආපත්තියා

පරිහ ණංඅපනයනං නත්ථීති අධිප්පාකයන. ජ්ජී කපසක නති ලජ්ජී

හුත්වාපියසීකලන භික්ඛූති සම්බන්කධන.ත්දක වාති ත්ස්මිංඋපජ්ඣායස්ස

පක්ෙන්ත්අහනිඑව.ත්ථාතියථා‘‘උපජ්ඣාකයනලහුංආගමිස්සතී’’තිපුච්ඡති, 

ත්ථා ‘‘අහං ලහුං ආගමිස්සාමී’’ති වුත්ත්න්ති අත්කථන.සකච වදතීති සකච

ආචරිකයනවදතීතිකයනානා.අස්සාතිභික්ඛුස්ස.සභාගත්න්තිලජ්ජිකපසල ාවං. 

යාව ආගමනාති උපජ්ඣායස්ස යාව ආගමනා.නන්ති උපජ්ඣායං.

‘‘වාකසන්තිකයවා’’තිපකද ොරිත්ෙම්මං.ත්ත්ථාති උපජ්ඣායස්ස
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ගත්ට්ඨාකන.කත්නාති උපජ්ඣාකයන.පවත්තීති පවත්ත්නං.නදීපූක න වා

උපද්දුකත්නති සම්බන්කධන. නදීපූ ත්ත්ා උදකෙනසක්ෙනං ආගකමති, 

කචන ාදීනංඋපද්දුත්ත්ත්ාසහාකයපරිකයසති.කසනතිඋපජ්ඣාකයන. 

‘‘නිස්සයපණාමනා’’ති ඉමිනා ආණාපනංආණත්තීති වචනත්කථන

නිස්සයපණාමනා ආණත්තීති වුච්චතීතිදස්කසති.නිස්සයපණාමනාති
නිස්සයස්ස උපජ්ඣාචරියස්සපණාමනා. ත්ස්මා පණාමිකත්න කහනතීති

සම්බන්කධන.‘‘ආපුච්ඡීතිආදියොනා’’තිඑත්ථආදියොසද්කදන ‘‘මාමංසුසානගමනං

ආපුච්ඡී’’තිආදකයනසඞ්ගණ්හාති.කත්නාතිසද්ධිවිහාරිකෙන.ඛමාකපත්බ්කබනති
තිතික්ඛාකපත්බ්කබන. 

ත්ාවාති මහාකථක හි, මහාකථ ානං වා පඨමං.අඤ්ඤත්ථාති

උපජ්ඣායස්ස විහා කත්න අඤ්ඤං විහා ං.අප්කපවාති අපි එව නාම

ඛකමයයාතිකයනානා.ත්කත්රවාතිඅඤ්ඤත්කථව.දුබ්භික්ඛාදියොකදනකසනාතිඑත්ථ

ආදියොසද්කදනඤාතිවිකයනගාදියොකදනකසනගකහත්බ්කබන.ත්ංකයවාතිඅත්ත්නාවසිත්ං

ත්කමව ඨානං.අඤ්ඤස්සාති උපජ්ඣායකත්න අඤ්ඤස්ස භික්ඛුස්සාති
සම්බන්කධන.ඉමිනා උපජ්ඣාකයන පරිච්චත්ත්ත්ත්ා උපජ්ඣායසකමනධාකන
නිස්සයපටිප්පස්සද්ධිනත්ථීතිදීකපති. 

සකමනධානවිනිච්ඡකයන 

ආතච්ඡිත්වාති =00 අන්කත්වාසිෙං

ආපුච්ඡිත්වා.ත්ත්රාපීතිආචරියන්කත්වාසිකෙසුපි.ෙදාති ෙස්මිං

ොකල.සායන්ක  වා රත්තිංවාති අජ්ා සායන්කහ වා  ත්තිං

වා.ත්ංඛකණකයවාතිත්ස්මිංසම්පටිච්ඡනක්ඛකණකයව. 

කසනචාතිඅන්කත්වාසිකෙනච.ත්කත්නතිගාමකත්න.සුගකත්නතිසුට්ඨුගකත්න, 

නිස්සකයන පටිප්පස්සම් තීති අධිප්පාකයන.අථාපීති පුන චප ං. ආපුච්ඡිත්වා
පක්ෙමකනවිනිච්ඡයංදස්කසත්වාආපුච්ඡිත්වාපක්ෙමකනත්ංදස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘ආචරියං අනාපුච්ඡා’’තිආදියො.උපචාරසීමාතික්ෙකමති උපචා සීමාය

අතික්ෙකම සති, අතික්ෙමනකහතුවාති කයනානා. එත්ථ චඋපචාරසීමානාම

පරික්ඛිත්ත්ස්සවිහා ස්ස පරික්කඛකපනකයව, අපරික්ඛිත්ත්ස්ස
පරික්කඛපා හට්ඨානං. 

සායන්ක වාරත්තිභාකගවාතිඅජ්ාසායන්කහවා ත්ති ාකගවා.ස්කවති
සුකව. 

බහිසීමන්ති උපචා සීමකත්න බහි.ත්කත්නති

බහිසීමකත්න.ද්වින්නංක ඩ්ඩුපාත්ානන්ති අන්කත්වාසිෙකත්න ද්වින්නං

කලඩ්ඩුපාත්ානං.අතික්ෙමිත්වාති උපචා සීමකත්න බහි
අන්කත්වාසිෙසද්ධිවිහාරිොනංවසනට්ඨානකත්නඅතික්ෙමිත්වා. 
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මුච්චිතුොකමනති අන්කත්වාසිෙම්හාමුච්චිතුොකමන එව.පණාකමතීති

ොයවාචාහි පණාකමති.සා කයනති ආචරිකය සාකපක්කඛන. ‘‘නි ාලකයන’’ති

වත්වා ත්ස්ස අත්ථංදස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘න දානී’’තිආදියො.එවම්පීති

ධුක නික්ඛිත්කත්පි. උභින්නං ධු නික්කඛකප සති, ධු නික්කඛපකහතු
වාපටිප්පස්සම් තීතිකයනානා.පණාමිකත්නපටිපජ්ජිත්බ්බන්තිසම්බන්කධන. 

වුත්ත්කමවත්ථං විත්ථාක න්කත්න ආහ ‘‘සකච හී’’තිආදියො.ආචරියන්ති

නිස්සයාචරියං. කචතියං වා වන්දන්ත්ං උපජ්ඣායන්තිසම්බන්කධන, 

මග්ගප්පටිපන්නං වා උපජ්ඣායන්ති කයනානා.දූරත්ත්ාති

දූ  ාවකත්න.උපරිපාසාකදතිපාසාදස්ස උපරි.ත්න්ති උපජ්ඣායං. නිසින්නං
උපජ්ඣායන්තිසම්බන්කධන. 

සවනවකසනසකමනධාකන විනිච්ඡකයන එවංකවදියොත්බ්කබනති කයනානා.
උපජ්ඣායස්සසද්දන්තිසම්බන්කධන. 

23. උපසම්පාකදත්බ්බපඤ්චෙෙථා 

84. ඉදානි =01 යංලක්ඛණං වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.සඞ්කඛපකත්නති

අඞ්ගානිඅනුද්ධරිත්වා සමාසකත්න.ත්ත්ථාති යං ‘‘පඤ්චහි භික්ඛකවඅඞ්කගහි

සමන්නාගකත්නභික්ඛුනා’’තිආදියොමාහ, ත්ත්ථ.අගුණඞ්කගහීතිගුණවි හිකත්හි

අඞ්කගහි.කසනති භික්ඛු.න උපසම්පාකදත්බ්බන්තිඑත්ථ ෙම්මවාචාචරිකයන

හුත්වානඋපසම්පාකදත්බ්බන්තිආසඞ්ො කවයයාතිආහ ‘‘උපජ්ඣාකයන

හුත්වානඋපසම්පාකදත්බ්බ’’න්ති.එත්ථාතිඑකත්සුපඤ්චකෙසු.ආදීසූතිඑත්ථ
පුබ්කබන නිදස්සනත්කථනඉතිසද්කදන කලනකපන කහනති. ඉතිආදීසූති හි

අත්කථන.අයුත්ත්වකසනාතිඅනනුරූපවකසන.කයනති භික්ඛු.හීතිසච්චං, යස්මා

වා. පක  ච සමාදකපතුන්ති සම්බන්කධන.ත්ත්ථාති

සීලක්ඛන්ධාදියොකෙ.පරි රතීතිපරිසං පරිස්සයකත්න හ ති අපකනති.ත්ස්සාති

භික්ඛුකනන. ‘‘සීලාදීහී’’තිපදං ‘‘පරිහායතිකයවා’’තිපකද අපාදානං, ‘‘න

වඩ්ඪතී’’තිපකද ෙ ණං.ත්ස්මාතිආදියො ලද්ධගුණං.කත්නාති භික්ඛුනා.ෙස්මා

ආපත්තිඅඞ්ගවකසන න වුත්ත්න්ති ආහ ‘‘න හී’’තිආදියො.හීති

යස්මා.ත්ස්කසවාති ඛීණාසවස්කසව.න වකදයයාති ඛීණාසවානං අනභි තියා
අනුප්පන්නත්ත්ානවකදයය.යදියොනඛීණාසවස්කසවඋපජ්ඣායාචරිය ාකවන

අනුඤ්ඤාකත්න, අථ ෙස්මාඛීණාසවපඤ්චකෙන වුත්කත්නති ආහ ‘‘යස්මා
පනා’’තිආදියො.යස්මානපරිහායතීතිසම්බන්කධන. 

අන්ත්ග්ගාහිොයාතිසස්සතුච්කඡදසඞ්ඛාත්ං අන්ත්ං ලාමෙං ගණ්හාති, 

ගණ්හාකපතීති වා අන්ත්ග්ගාහිො, ත්ාය.දියොට්ඨියාති මිච්ඡාදියොට්ඨියා.යත්ත්ෙං

සුත්න්තිභික්ඛුකනනවාදෙසික්ඛාපකද(පාචි.අට්ඨ.145-147) වුත්ත්ංයත්ත්ෙං

සුත්ං.කත්නාතිසුකත්නऋ. යංආපත්ත්ාදියොකත්නාානිත්බ්බන්තිකයනානා. 
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ආපත්තිංන ාානාතීති එත්ථ ආපත්තිං ආපන්කනනති න ාානාතීති
අත්ථංදස්කසන්කත්නආහ‘‘ඉදංනාමා’’තිආදියො.ත්ත්ථ‘‘ආපන්කනන’’තිඉමිනා

‘‘ආපත්ති’’න්තිපදං ‘‘ආපන්කනන’’තිපාඨකසකසන කයනකාත්බ්බන්ති
දස්කසති. 

ආභිසමාචාරිොයාති එත්ථඋ කත්නවි ඞ්ගපරියාපන්නසීලකත්න

අභිවිකසකසන සම්මා චරිත්බ්බන්තිආභිසමාචාරං,ඛන්ධෙපරියාපන්නං

වත්ත්පටිපත්තිසීලං, ත්ං

ආ බ් පඤ්ඤත්ත්ාආභිසමාචාරිො,ඛන්ධෙපරියාපන්නා සික්ඛා, 

ත්ාය.ආදියොබ්ර ්මචාරියොයාති එත්ථ මග්ගසඞ්ඛාත්ස්සබ්රහ්මචරියස්ස ආදියො

මරියාකදන ආදියොබ්රහ්මචරිකයන, ත්ස්මිං පවත්ත්ා ආදියොබ්රහ්මචරියො =02, 

උ කත්නවි ඞ්ගපරියාපන්නා සික්ඛා, ත්ාය.කසක්ඛපණ්ණත්තියන්ති

සික්ඛිත්බ්බට්කඨන සික්ඛා, සා එව  ගවත්ාපඤ්ඤත්ත්ත්ත්ා

කසක්ඛපණ්ණත්ති. අථ වා සික්ඛනං සික්ඛා, ත්ාය සික්ඛනත්ථාය
 ගවත්ාපඤ්ඤපීයතීති කසක්ඛපණ්ණත්ති

උ කත්නවි ඞ්ගපරියාපන්නසික්ඛාකයව, ත්ස්සං.අභිධම්කමති එත්ථ

සුත්ත්න්ත්පාළිකත්න අභි අතික කෙන, අභිවිසිට්කඨන වාධම්කමන අභිධම්කමනති
වුත්කත් නාමරූපපරිච්කඡදෙං අභිධම්මපිටෙන්ති ආහ 

‘‘නාමරූපපරිච්කඡකද’’ති.අභිවිනකයතිඑත්ථඅභි විත්වාොයවාචංවිකනතීති

අභිවිනකයන, අභි විත්වා ොයවාචං විකනති එත්ථ, එකත්නාති
වාඅභිවිනකයනති වුත්කත් විනයපිටෙන්ති ආහ ‘‘සෙකල

විනයපිටකෙ’’ති.සබ්බත්ථාති සබ්කබසු පකදසු, සබ්කබසං වා පදානං.
අත්කථනදට්ඨබ්කබනති කයනානා. ‘‘ො කණනා’’ති එත්ථ

ො ණසද්කදන‘‘ධම්මකත්න’’ති එත්ථ ධම්මසද්දස්ස ස ාවත්ථාදකයන

නිවාක ත්වාො ණත්ථත්ං දීකපති, එනසද්කදන කත්නපච්චයස්ස

විකසසනත්ථං.ඉතීති එවං යථාවුත්ත්නකයනාති අත්කථන.චතුත්කථති

චතුත්ථපඤ්චකෙ. චතුත්ථපඤ්චෙකත්න තීණි පදානි, පඤ්චමපඤ්චෙකත්න
ද්කව පදානි ගකහත්වා පඤ්චෙං ෙත්වා වුත්ත්ං ‘‘චත්ත්ාක නපඤ්චො’’ති.
අට්ඨසුපඤ්චකෙසූතිසම්බන්කධන. 

ඉතිකසනළසපඤ්චෙවිනිච්ඡකයකයනානාසමත්ත්ා. 

24. උපසම්පාකදත්බ්බඡක්ෙෙථා 

85. ත්න්තිඌනදසවස්සපදං.සබ්බත්ථාති සබ්කබසු

ඡක්කෙසු.ත්ත්ථාතිඡක්කෙසු. ‘‘පාතිකමනක්ඛානි විත්ථාක නා’’ති වුත්ත්ත්ත්ා
වි ඞ්ගවකසන ගකහත්බ්බානීතිආහ ‘‘උ කත්නවි ඞ්ගවකසන වුත්ත්ානී’’ති.

මාතිොවි ඞ්ගවකසන සුට්ඨු වි ජිත්බ්බානීතිසුවිභත්ත්ානි,වාචුග්ගත්වකසන

සුන්ද ා පවත්ති එකත්සන්තිසුප්පවත්තීනි,සුත්ත්කත්න අනුබයඤ්ානකත්න

සුට්ඨුවිනිච්ඡිත්බ්බානීතිසුවිනිච්ඡිත්බ්බානීති අත්ථංදස්කසන්කත්න ආහ
‘‘මාතිොවි ඞ්ගවකසනා’’තිආදියො. 
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25. අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්බවත්ථුෙථා 

86. කයනපනාතිකයනපනඅඤ්ඤතිත්ථියපුබ්කබන.අඤ්කඤනපීතිපසූ කත්න

අපක නපි.ඉධාති ඉමස්මිංසාසකන.ත්ස්මින්ති අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්කබ.ත්ත්ථාති

‘‘කයන කසන භික්ඛකව අඤ්කඤනපී’’තිආදියොවචකන.අයන්ති

පරිවාකසන.නග්ගපරිබ්බාාෙස්කසවාති වත්වා ත්ස්ස ක දං දස්කසතුං වුත්ත්ං 

‘‘ආජීවෙස්සවාඅකචලෙස්සවා’’ති.ත්ත්ථආජීවකෙනඋපරිඑෙකමවවත්ථං

උපෙච්ඡකෙ පකවකසත්වා පරිදහති, කහට්ඨා නග්කගන.අකච කෙනපන

සබ්කබන සබ්බං නග්කගනකයව.කසනපීති =03

නග්ගපරිබ්බාාකෙනපි.වා ෙම්බ ාදීනන්ති වාකලන ෙත්ං ෙම්බලං, 

ආදියොසද්කදන කෙසෙම්බලාදකයනසඞ්ගණ්හාති.අස්සාති

පරිබ්බාාෙස්ස.අඤ්ඤස්සාති නග්ගපරිබ්බාාෙකත්න

අප ස්ස.පණ්ඩරඞ්ගාදියොෙස්සාති පණ්ඩ ං කසත්වත්ථං අඞ්කග

සරීක එත්ස්සත්ථීතිපණ්ඩරඞ්කගන,ආදියොසද්කදනනීලඞ්ගාදකයනසඞ්ගණ්හාති. 

එවන්ති ඉමිනා කෙසමස්සුඔක නපනාදියොනා.පබ්බාකාන්කත්හි භික්ඛූහීති

සම්බන්කධන.ත්ස්මින්තිඅඤ්ඤතිත්ථියපුබ්කබ, නිසින්කනකයවාති කයනානා.

අනාදක  කචත්ං භුම්මවචනං.ත්ස්සාති අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්බස්ස.නයිකමති න

ඉකම, භික්ඛූතිසම්බන්කධන.ත්න්තිඅඤ්ඤතිත්ථියපුබ්බං. 

87. ‘‘එවංකඛන…කප.… අනා ාධකෙන’’ති අයං ෙථා මාතිොති

කයනානා.අස්සාතිඅඤ්ඤතිත්ථියපුබ්බස්ස.ත්ස්කසවාති ත්ස්සාකයව

මාතිොය.ත්ත්ථාති වි ඞ්කග.අතිොක නාතිඑත්ථ  ත්ත්කිච්චං ෙත්වා
වත්ත්ෙ ණකවලාකයව අතිොකලන නාමාති දස්කසන්කත්න

ආහ‘‘වත්ත්ෙ ණකවලායකමවා’’ති. ඉමිනා භුම්මත්කථ

ෙ ණවචනන්තිපිදස්කසති.ත්ත්කථවාති කුලඝක සුකයව.අඤ්ඤදත්ථූති

එෙංකසන, ‘‘ෙක නන්කත්න’’ති ඉමිනා පාඨකසසං දස්කසති.එවම්පි
ෙක නන්කත්න අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්කබනති කයනානා. ‘‘සම්පාදකෙන’’ති

ඉමිනාඅනාරාධකෙනති එත්ථ ආ ාධසද්දස්ස සාධනත්ථං දස්කසති, 
කත්නසනත්ථාදකයනනිවත්කත්ති. 

අජ්ඣාචා ත්ථිො විසන්ති පවිසන්ති

එත්ථාතිකවසියා,කසන ණරූපසඞ්ඛාත්ං කවසං ධාක තීති වාකවසියා. කත්න
වුත්ත්ං ‘‘සුල ජ්ඣාචා ා’’තිආදියො. ආමිකසනකයවකිඤ්ාක්කඛන

අප්පමත්ත්ෙට්කඨනාතිආමිසකිඤ්ාක්කඛන,විකසසනප පකදන. අථ වා

ආමිකසන ච ත්කත්න අඤ්කඤන කිඤ්ාක්කඛන චආමිසකිඤ්ාක්ඛං,ත්ස්ස

සම්පදානංආමිසකිඤ්ාක්ඛසම්පදානං. කිඤ්ාක්ඛසද්කදන කෙස ස්කසව

මුඛයකත්නවාචකෙන, අප්පමත්ත්ෙස්ස පන රූළ්හීවකසන.විධවාති

එත්ථධවසද්කදන පතිකනනකයව වාචකෙන, න රුක්ඛවිකසසස්සාති
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘මත්පතිොවා’’තිආදියො. ඉකමහි පකදහි මත්වකසන වා

පවුත්ථවකසන වා විගකත්න ධකවන එත්ාසං, ධකවන වා විගත්ාතිවිධවාති
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වචනත්ථංදස්කසති.ත්ාතිවිධවා.කයනබ්බනපත්ත්ත්ත්ාවාකයනබ්බනාතීත්ත්ත්ා

වා ථුල්ලා මහන්ත්ා කුමාරිොතිථුල් කුමාරිොති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘කයනබ්බනපත්ත්ා’’තිආදියො.පණ්ඩොති එත්ථ ආසිත්ත්පණ්ඩොදීසු පඤ්චසු
පණ්ඩකෙසුනපුංසෙපණ්ඩකෙනවාධිප්කපකත්නති ආහ

‘‘නපුංසො’’ති.සමානපබ්බජ්ාාති භික්ඛූහි සමානපබ්බජ්ාා.ත්කත්නති
විස්සාසකත්න. 

ත්ත්ථාති කවසියාදීසු.ත්ාසන්ති

කවසියානං.කසනතිඅඤ්ඤතිත්ථියපුබ්කබන.සබ්බත්ථාති සබ්කබසු =04 

විධවාදීසු. ගන්ත්බ්බත්ං දස්කසන්කත්නආහ ‘‘සකච පනා’’තිආදියො.ත්ථාතියථා

ගන්ත්බ්බත්ත්ංවුත්ත්ං, ත්ථා. 

උච්චාවචානීති එත්ථ උද්ධං චයතිවඩ්ඪතීතිඋච්චං,චයකත්න අවගකත්න

විකයනකගනතිඅවචං. උච්චඤ්ච අවචඤ්චඋච්චාවචානීතිවචනත්කථන
මහන්ත්ඛුද්දෙත්කථනති ආහ ‘‘මහන්ත්ඛුද්දොනී’’ති. ‘‘ෙම්මානී’’ති ඉමිනා 

‘‘ෙ ණීයානී’’තිපදස්ස සරූපං දස්කසති. ත්ංදස්සකනන ච

ෙත්ත්බ්බානීතිෙරණීයානීති වචනත්කථන

ොත්බ්කබන.ත්ත්ථාතිමහන්ත්ඛුද්දකෙසු ෙම්කමසු. ත්ත්ථ නදක්කඛනති එත්ථ
ත්සද්දස්ස විසයං දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘කත්සු කත්සුනවෙම්කමසූ’’ති.
‘‘උට්ඨානවීරියසම්පන්කනන’’ති ඉමිනා නත්ථි අලකසන

කෙනසජ්ාංඑත්ස්සාතිඅන කසනති වචනත්ථං දස්කසති.ත්ත්රාති එත්ථ

ත්රපච්චකයන සත්ත්මයත්කථ විච්ඡාකානත්කෙනති ආහ ‘‘කත්සු කත්සූ’’ති.
‘‘ඨානුප්පත්තිොය වීමංසායා’’ති වුත්ත්වචනස්සත්ථං දස්කසන්කත්නආහ
‘‘ඉදකමව’’න්තිආදියො. ‘‘ත්ස්මිංකයව ඛකණ උප්පන්නපඤ්ඤායා’’ති ඉමිනා 

‘‘ඨානුප්පත්තිොයා’’ති එත්ථ ානසද්කදන ත්ඞ්ඛණත්කථනතිදස්කසති.අ ං

ොතුන්ති එත්ථඅ ංසද්කදන භූසනවා ණපරියත්ත්සඞ්ඛාකත්සු තීසු
අත්කථසුපරියත්ත්ත්කථනතිආහ‘‘ොතුංසමත්කථන’’ති. 

තිබ්බච්ඡන්කදනති තිඛිණඡන්කදන. ‘‘බලවච්ඡන්කදන’’ති ඉමිනා

අධිප්පායත්ථං දස්කසති.ක නකියසමාධිභාවනායාති කලනකියාය
අට්ඨසමාපත්තිසඞ්ඛාත්ායසමාධි ාවනාය. 

ඉධාගකත්නති ඉමස්මිං සාසකන ආගකත්න.තිත්ථායත්නසාමිෙස්සාති
ත් න්ති උප්ලවන්ති සත්ත්ාඋම්මුජ්ානිමුජ්ාං ෙක නන්ති

එත්ථාතිතිත්ථං,ද්වාසට්ඨි දියොට්ඨිකයන. ත්කමව ආයත්නං

දියොට්ඨිගතිොනන්තිතිත්ථායත්නං. අථ වා

තිත්ථකමකත්සමත්ථීතිතිත්ථිකනන,කත්සමායත්නං තිත්ථායත්නං, ත්ස්ස

සාමිකෙනතිත්ථායත්නසාමිකෙන, ත්ස්ස.ත්ස්ස දියොට්ඨියාති එත්ථදියොට්ඨිසද්කදන
ලද්ධිපරියාකයනති ආහ ‘‘ත්ස්ස සන්ත්ොය ලද්ධියා’’ති.ෙස්මා සා ලද්ධි

‘‘ඛන්තී’’තිච ‘‘රුචී’’තිච ‘‘ආදාකයන’’තිචවුච්චතීතිආහ ‘‘ඉදානී’’තිආදියො.
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සාකයව ලද්ධි ඛමති කචව රුච්චති ච ගහිත්ා චාති කයනානා.ත්ස්ස

තිත්ථෙරස්සාති ෙත්වත්කථ සාමිවචනං.ත්ස්සාති

තිත්ථායත්නසාමිෙස්ස.භඤ්ඤමානායාති  ණියමානාය.අනභිරද්කධනතිඑත්ථ
අනභි ාධිකත්න අපරිකත්නසිත්චිත්කත්නති අත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘අපරිපුණ්ණසඞ්ෙප්කපන, කනන පග්ගහිත්චිත්කත්න’’ති.යදියොදන්තියං ඉදං
‘‘අනත්ත්මනත්ත්’’න්ති වා ‘‘අත්ත්මනත්ත්’’න්ති වා සම්බන්කධන. ඉමිනා 

‘‘ඉද’’න්තිපදස්සඅනියමංදස්කසති.ඉකමතිභික්ඛූ.යඤ්චඅනත්ත්මනත්ත්න්ති

කයනානා.ත්ස්කසවාතිඅඤ්ඤතිත්ථියපුබ්බස්සඑව අනත්ත්මනත්ත්න්ති

සම්බන්කධන.ඉදන්ති ද්කව අත්ත්මනත්ත්ානි, ද්කව

අනත්ත්මනත්ත්ානීතිචතුබ්බිධං ඉදං ධම්මාාත්ං.සඞ්ඝාටනීයන්ති

සඞ්ඝටිත්බ්බං, සන්නිචයං ොත්බ්බන්ති අත්කථන.

‘‘අනා ාධකෙ’’තිආදියොනාඅනාරාධනීයස්මින්ති =05 එත්ථ න ආ ාකධති

වත්ත්ං අකනන ෙම්කමනාතිඅනාරාධනීයන්ති වචනත්ථං දස්කසති.ඉදන්ති

චතුබ්බිධං.ලිඞ්ගන්ති ො ණං. ක්ඛණන්ති චිහනං.ඉකත්නතිඅට්ඨඞ්ගකත්න

නීහකටනාති සම්බන්කධන.වුත්ත්විපල් ාකසනාතිෙණ්හපක්කඛ
වුත්ත්විපරීකත්න. 

සුක්ෙපක්කඛ අට්ඨඞ්ගානි සකමනධාකනත්වා දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘නාතිොකලන ගාමපකවසනං නාතිදියොවා පටික්ෙමන’’න්තිආදියො.
ෙණ්හපක්කඛපි ඉමිනා නකයනඅට්ඨඞ්ගානි සකමනධාකනත්බ්බානි.

‘‘පරිකත්නසකෙන’’තිඉමිනාආරාධෙසද්දස්සකත්නසනත්ථං දස්කසති.කහට්ඨා
පන‘‘සම්පාදකෙන’’තිවුත්ත්ත්ත්ාසාධනත්ථංදස්කසතීතිදට්ඨබ්බං. 

උපසම්පදමාළකෙපීති උපසම්පාදට්ඨාකනඑෙකූටයුත්කත්
අකනෙකෙනකණ පතිස්සයවිකසකසපි. කසන හි එෙකූටං ෙත්වා අකනකෙහි

කෙනකණහිමලීයති විභූසීයතීතිමාකළනති වුච්චති. ‘‘චත්ත්ාක න
මාකසපරිවසිත්බ්බ’’න්තිවචනං අසදියොසූපමාය පාෙටං ෙක නන්කත්න ‘‘යථා

පනා’’තිආදියොමාහ.හීති සච්චං.අස්සාතිඅඤ්ඤතිත්ථියපුබ්බස්ස. පරිවසන්කත්න

අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්කබනති සම්බන්කධන.අන්ත්රාති චතුමාසස්ස

අබ් න්ත්ක .කුප්පනසභාකවනති නස්සනස ාකවන.පරිග්ගණ් ාතීති

පරිච්ඡින්දියොත්වා ගණ්හාති.නාමරූපං වවත්ථකපතීති ‘‘ඉදං නාමං, ඉදං

රූප’’න්ති වවත්ථකපති. ක්ඛණන්ති නමනරුප්පනලක්ඛණං, 
අනිච්චාදියොලක්ඛණංවා.කසනත්ාපත්තිමග්ගස්සදියොට්ඨිවිචිකිච්ඡාපහානංසන්ධාය

වුත්ත්ං ‘‘සමූහත්ානි…කප.…සල්ල’’න්ති.අබ්බුළ් න්ති ආවහියිත්ථාති

අබ්බුළ්හං, උද්ධං වහියිත්ථාති අත්කථන. ආත්ූපසග්කගන හි

උද්ධඞ්ගමත්කථන.ත්ංදියොවසකමවාති ත්ස්මිං කසනත්ාපත්තිමග්ගස්ස

පටිල නදියොවකසකයව.භුම්මත්කථ කචත්ං උපකයනගවචනං.ත්දක වාති
ත්ස්මිංකසනත්ාපන්න වනඅහනිඑව. 
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පටුන 

ත්ස්සාති අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්බස්ස.පාළියං පත්ත්ස්ස අනාගත්ත්ත්ා වුත්ත්ං

‘‘පත්ත්ම්පි ත්කථවා’’ති. යථා උපජ්ඣායමූලෙංචීව ං පරිකයසිත්බ්බං, 

පත්ත්ම්පි ත්කථවාතිඅත්කථන.ඉදන්ති

පත්ත්චීව ං.ඉමස්සාතිඅඤ්ඤතිත්ථියපුබ්බස්ස.අඤ්කඤති උපජ්ඣායකත්න

අපක .කත්හිපීති අඤ්කඤහිපි.වික නමාති පටිකලනමා.ආයත්ත්න්ති

අධීනං.ආයත්ත්ජීවිෙත්ත්ාති අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්බස්ස

උපජ්ඣාකයනආයත්ත්ජීවිෙත්ත්ා.ත්ස්සාති උපජ්ඣායස්ස.වචනෙකරනති
වචනං ෙක න. වාකෙයපි සමාකසපි වචනසද්දස්ස ‘‘ත්ස්සා’’තිපදකමව
අකපක්ඛත්ත්ා ‘‘වචනෙක න’’ති සමාකසන කහනති. එකසව නකයන

‘‘උපජ්ඣාකයනආයත්ත්ජීවෙත්ත්ා’’තිඑත්ථාපි.කත්නාතිවචනෙ කහතුනා. 

අග්ගිපරිචරණොති =06 අග්ගිපූාො. ඉමිනාඅග්ගිං

පරිච න්තීතිඅග්ගිොතිවචනත්ථංදස්කසති.ත්ාපසාතිාටාධ ා.කත්හියස්මා

ාටා ච ත්කපන ච එකත්සමත්ථි, ත්ස්මා ‘‘ාටිලා’’ති ච ‘‘ත්ාපසා’’ති ච

වුච්චන්ති.එකත්ති ාටිලො. ‘‘කිරියං න පටිබාහන්තී’’ති වුත්ත්වචනස්ස

අත්ථං දස්කසන්කත්නආහ ‘‘අත්ථිෙම්මං, අත්ථිෙම්මවිපාකෙන’’ති.එත්කදව

පබ්බජ්ාන්ති එත්ං එවත්ාපසපබ්බජ්ාං.එකත්සන්ති ාටිලානං.සාසකනති

බුද්ධස්ස සාසකන.කත්සන්තිඤාතීනං, ඉමං පරිහා න්ති සම්බන්කධන.කත්ති

ඤාත්කයන.හීති සච්චං, යස්මා වා.ඤාතිකසට් ස්සාති ඤාතිකයව කසට්කඨන, 

ඤාතීනංවාතිඤාතිකසට්කඨන, ත්ස්ස, බුද්ධස්සාතිසම්බන්කධන. 

26. පඤ්චාබාධවත්ථුෙථා 

88. මගකධසූති එත්ථ බහුවචනපකදන වුත්ත්ත්ත්ා ානපදස්ස නාමන්ති

ආහ ‘‘මගධනාමකෙ ානපකද’’ති.අමනුස්සානඤ්චාති
මනුස්කසහිඅඤ්ඤසත්ත්ානඤ්ච. උස්සන්නසද්කදන ච උස්සදසද්කදන ච

වුඩ්ඪිප්පත්ත්පරියාකයනති ආහ ‘‘උස්සන්නා වුඩ්ඪිප්පත්ත්ා’’ති.

‘‘ඵාතිප්පත්ත්ා’’ති ඉමිනා ත්කමවත්ථං දස්කසති.කත්හීති කුට්ඨාදීහි පඤ්චහි
ආබාකධහි. 

ත්ත්ථාති කුට්ඨාදීසු පඤ්චසු ආබාකධසු.ආබාධිෙං ආභුකසන බාධති

පීකළතීතිආබාකධන,අඞ්ගපච්චඞ්ගං කුටතිඡින්දතීතිකුට් ං. ‘‘ ත්ත්කුට්ඨං

වා’’තිආදීසු වාසද්කදනකසත්කුට්ඨාදීනිපි සඞ්ගණ්හාති.කීටිභ දද්දු

ඛජ්ජුආදියොප්පකභදම්පීති කීටික න ච දද්දු ච ඛජ්ජු ච කීටි දද්දුඛජ්ජුකයන, ත්ා

ආදකයන කයසං කුට්ඨානන්ති කීටි දද්දුඛජ්ජුආදකයන, කත්සං

පක කදනකීටි දද්දු ඛජ්ජුආදියොප්පක කදන, ත්ම්පි. ත්ත්ථකීටිකභනති කීටඉක නති

පදවි ාකගන ොත්බ්කබන. ත්ත්ථකීකටනති කිමි. ඉමිනාකීටකුලාවෙං

‘‘කීකටන’’තිගකහත්බ්බං, කීකටනවියාතිකීකටන,කුට්ඨවිකසකසන.ඉකභනතිගකාන.
ඉමිනා ගාස්ස සබලං ‘‘ඉක න’’තිගකහත්බ්බං. ඉක න

වියාතිඉකභන,කුට්ඨවිකසකසන. කීකටනකයව

ඉක නකීටිකභන,කුට්ඨාබාධවිකසකසන, යංකලනකෙ‘‘කුට්ටාබාධවිකසකසන’’ඉති
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පටුන 

කවනහ න්ති.දද්දූති ෙච්ඡ. සා හි සරී ං දංසති විදංසති, හිංසතීති වාදද්දුති
වුච්චති. එෙස්ස දො ස්ස  ො ං ෙත්වා ‘‘දද්දු’’තිපිපාකඨන. යං

කලනකෙ‘‘ප්කව?’’ඉතිකවනහ න්ති.ඛජ්ජූතිෙණ්ඩුවනං.ත්ඤ්හිසරී ංඛජ්ාති

බයථති ඛදති, හිංසතීතිවා ඛජ්ජූති වුච්චති. යං කලනකෙ‘‘ඛජ්ා’’ඉති

කවනහ න්ති. ‘‘ෙච්ඡූ’’තිපි පාකඨන, කසන අපාකඨන දද්දුසද්කදන ත්ස්ස

ගහිත්ත්ත්ා.ත්න්ති කුට්ඨං.පෙතිපටිච්ඡන්නට් ාකනතිපෙතියා

පටිච්ඡන්නට්ඨාකන, යථානිවත්ථපාරුත්ට්ඨාකනති අත්කථන. ඉමිනා
විකසසකත්නපටිච්ඡන්නංනිවත්කත්ති.අවඩ්ඪනෙපක්කඛඨිත්ංසකචකහනතීති

කයනානා.පෙතිවණ්කණති=07පෙතිඡවියං.යථාඅවණාඡවිකහනති, ත්ථාති
අත්කථන.ඉදංවණවත්ථුංසන්ධායනවුත්ත්ං. 

කමදගණ්කඩනති කමකදන අස්මිං අත්ථීතිකමකදන,ගණ්ඩති කඵනකටන

 වතීතිගණ්කඩන,කමකදනකයව ගණ්කඩන කමදගණ්කඩන. යං කලනකෙ

‘‘කමදගණ්කඩනඉතිකවනහ න්ති.කෙන ට්ඨීතිකෙනලංවුච්චතිබද ඵලං, ත්ස්ස
අට්ඨි කෙනලට්ඨි.අවඩ්ඪනෙපක්කඛ ඨිකත් සතීති

කයනානා.සඤ්ඡවින්තිසංවිජ්ාමානඡවිං, සඤ්ාාත්ඡවිං වා.උණ්ණිගණ්ඩාති

උද්ධංනමන්තීතිඋණ්ණිකයන, ත්ාකයවගණ්ඩාඋණ්ණිගණ්ඩා.කයකලනකෙ

‘‘උණ්ණිගණ්ඩා’’ ඉතිකවනහ න්ති.ත්ත්ථ ත්ත්ථාති ත්ස්මිං ත්ස්මිං

සරී පකදකස.ඛීරපීළොතිඛී ංඑත්ථඅත්ථීතිඛී ා, ත්ාඑවපීළොඛී පීළො.

යා කලනකෙ ‘‘ඛී පීළො’’ ඉති ච ඉති ච කවනහ න්ති.ත්ාසූති පීළොසු.

ඛී පීළො නාම ගණ්ඩා කහනන්තීති සම්බන්කධන.ඛරපීළොති ඛ ස ාවා

පීළො. ඛ ස ාවත්ත්ා කත්න සත්ත්ා ම ණම්පිගච්ඡන්ති, ම ණමත්ත්ම්පි
දුක්ඛං. යාකලනකෙ ඉති ‘‘ඛී පීළො’’කවනහ න්ති. පදුමෙණ්ණිො නාම

ගණ්ඩාකහනන්තීතිසම්බන්කධන.පදුමස්සෙණ්ණිොවියපදුමෙණ්ණිො. යා

කලනකෙ‘‘පදුමෙණ්ණිො’’ඉති කවනහ න්ති. සාසපබීාො නාම

ගණ්ඩාතිසම්බන්කධන. සාසපස්ස බීාං පමාණකමත්ාසන්තිසාසපබීාො. 

යාකලනකෙ ‘‘සාසපබීාො’’ ඉති කවනහ න්ති.ත්ා සබ්බාතිසබ්බා ත්ාපීළො, 

ගණ්ඩාාතිකයනවා.ත්ාසූතිපීළොසු, ගණ්ඩාාතීසුවා. 

පදුමතණ්ඩරීෙපත්ත්වණ්ණන්තිපදුමංනාම  ත්ත්ං, තණ්ඩරීෙංනාම

කසත්ං, කත්සං පුප්ඵපත්ත්ස්ස වණ්ණං විය වණ්ණකමත්ස්සාති

පදුමපුණ්ඩරීෙපත්ත්වණ්ණං, සඞ්ඛකුට්ඨං. යං කලනකෙ

‘‘පදුමපුණ්ඩරීෙපත්ත්වණ්ණං, සඞ්ඛකුට්ඨං’’ ඉති කවනහ න්ති.කයනාති
කුට්කඨන. ගුන්නං සරී ං සබලං විය මනුස්සානං සරී ංසබලං කහනතීති

කයනානා.ත්ස්මින්ති කිලාකස.කසනසබයාධීති ඛයක නකගන. කසන හි යස්මා

මංසකලනහිත්ාදීනි කසනසාකපති, ත්ස්මාකසනකසනති වුච්චති. යං කලනකෙ

‘‘සාංස’’ ඉති ච ‘‘කසනසබයාධි’’ ඉති ච

කවනහ න්ති.ත්ස්මින්තිකසනසබයාධිම්හි.අපමාකරනති අපස්මාක න. කසන හි
සා කත්නඅපගත්ත්ත්ා ‘‘අපමාක න’’ති වුච්චති සො ස්ස මො ං ෙත්වා. යං
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කලනකෙ ‘‘අපමා ’’ ඉති ච‘‘අරූ?’’ඉති ච කවනහ න්ති.ත්ත්ථාතිද්වීසු
උම්මාකදසු.ආධාක කචත්ංභුම්මවචනං.දුත්තිකිච්කඡනකහනතීතිසම්බන්කධන. 

27.  ාා ටවත්ථුෙථා 

90. උච්චිනථාති එත්ථ චිධාතුයා වඩ්ඪනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘වඩ්කඪථා’’ති.කසනත්ාපන්නත්ත්ාති බිම්බිසා  ඤ්කඤන =08 

කසනත්ාපන්න ාවකත්න.ඝාකත්ථාති ජීවිත්ා කවනක නකපථ. නථාති

පහ ථ.ත්කත්නතිඋපජ්ඣායකත්න.ආචරිකයනකසට්කඨනතිසම්බන්කධන.ත්කත්නති

ආචරියකත්න.ඉදන්ති වචනං, ආගත්න්ති සම්බන්කධන. ආහංසු කවනහාරිො

මහාමත්ත්ාමුසාවාකදනාති කයනානා.අමච්කචනති සබ්බ ාාකිච්කචසු අමා

සහ ඤ්ඤා  වතීති අමච්කචන.අමාසද්කදන සහත්කථ නිපාකත්න. ‘‘අමා’’ති

නිපාත්කත්න  වත්කථ අච්චපච්චකයන(කමනග්ගල්ලාකන 4.23 

සුත්කත්).ම ාමත්කත්නති මහන්කත්න මත්ත්ා ඉස්සරියා

එත්ස්සාතිමහාමත්කත්න.මත්ත්ාසද්කදන කහත්ථ ඉස්සරියවාචකෙන.කසවකෙනති

 ාාානං කසවති  ාතීති කසවකෙන.භත්ත්කවත්නභකටනති

 ත්ත්කවත්නානමත්ථාය  කටන.ත්ස්සාති

 ාා ටස්ස.තත්ත්නත්ත්භාතුොදකයනතිආදියොසද්කදන  ාගිකනයයාදකයන

සඞ්ගණ්හාති.කයනපනාති ාා කටනපන.නියයාකත්තීතිඅප්කපති.ත්ං ානන්ති

ත්ං  ාා ටට්ඨානං.කයන වාති ෙම්මොක න වා.යංෙම්මොරණාතියස්ස

ෙම්මස්සො ණා.කයනවාති ාා කටනවා.පබ්බාස්සූතිපබ්බාකාහි. 

28. කචන වත්ථුෙථා 

91. දියොට් තබ්කබනතිඅඞ්ගුලිමාකලනපුබ්කබදියොට්කඨන.අයන්තිකචනක න.කසනති

අඞ්ගුලිමාකලන.අඤ්කඤසං සන්තිො වචනං සුණන්තීති කයනානා.කත්ති

මනුස්සා.උබ්බිජ්ාන්තිපීති ොකයන උබ්බිජ්ාන්තිපි.උත්ත්සන්තිපීති

චිත්කත්න උත්ත්සන්තිපි. අඞ්ගුලිමාකලන භික්ඛූහින පබ්බාජිකත්න, නනු

 ගවත්ාපනසයංපබ්බාජිකත්න, අථෙස්මා‘‘නභික්ඛකව’’තිවුත්ත්න්තිආහ

‘‘ ගවාසයංධම්මස්සාමී’’ති.ධම්මස්සාමීතිචධම්මස්සඉස්සක න, ධම්කමන

වා කදවමනුස්සානංඉස්සක න, අධිපතීති අත්කථන. භික්ඛූනං අෙ ණත්ථාය

භික්ඛූනං සික්ඛාපදන්ති කයනානා.ත්ත්ථාති ‘‘න භික්ඛකව’’තිආදියොවචකන.

‘‘ධාංබන්ධිත්වා’’තිආදියොනා ධාස්ස බන්ධනං ධාබන්කධන, ධාබන්කධන

වියාතිධාබන්කධන,ධාබන්කධන හුත්වා ච තීතිධාබන්කධනති වචනත්ථං

දස්කසති.ත්ස්මාතියස්මා ධාබන්කධන, ත්ස්මා.කයනති කචනක න.පන්ථදු නං

වාති පන්කථ දුහනං වා.පඤ්ඤායතිචාති එත්ථ චසද්කදන

වාෙයසම්පිණ්ඩනත්කථන. න කෙවලඤ්හි විච තිකයව, අථ කඛනපඤ්ඤායති

චාති අත්කථන.ඉදන්ති කචන ෙම්මං.රජ්ාන්ති  ාා ාවං.කසනති

 ාාපුත්කත්න.හීති සච්චං, යස්මා වා.ත්ස්මින්ති

 ාාපුත්කත්.තබ්කබතිපුබ්බොකල.ත්න්ති කචන ං.එවන්තිඉමිනාොක න, 

ාානන්ති කචති කයනානා.අදියොස්සමානාති අත්ත්ානංඅපඤ්ඤායමානා. ඉදං
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සන්ධිච්කඡදාදියොකචනක සන්ධාය වුත්ත්ං, නඅම්බලබුාාදියොකචනක .පච්ඡාපීති

කථයයෙ ණකත්නපච්ඡාපි.කත්පීතිකචනක පි. 

92. භකයනාති  යකත්න.එකත් පනාති භික්ඛූ පන. ද්ධාභයත්ත්ාති

 ාාකත්නලද්කධනඅ කයනඉකමහීතිලද්ධා යා, කත්සං ාකවනලද්ධා යත්ත්ං, 

ත්ස්මා.ොරකභදකෙනතිඑත්ථොරසද්කදනරුක්ඛවිකසකස=09චසක්ොක ච

බන්ධනාලකය ච පවත්ත්ති, ඉධ පන බන්ධනාලකයති දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘ො ං වුච්චති බන්ධනාගා ’’න්ති.බන්ධනාගා ඤ්හි ෙක නන්ති ත්ං

පකවසිකත් ාකන හිංසන්ති එත්ථාති ‘‘ො ා’’ති වුච්චති.ඉධාති
‘‘ො ක දකෙන’’තිපකද.දීපබන්ධනංවාකහනතූතිකයනානා.ඉකමහිපකදහින

කෙවලං බන්ධනාගා ංකයව ො ා නාම කහනති, අථ කඛන

අන්දුබන්ධනාදීනිපිො ාකයව නාමාති දස්කසති.කයනති කචනක න.එකත්සූති

බන්ධකනසු.මුඤ්චිත්වාවාති ජ්ජුබන්ධනංනිබ්කබකඨත්වාවා.ඉකමහිපකදහි

න කෙවලං ො ාය භින්දනකත්න එව ො ක දකෙනනාම කහනති, අථ කඛන
ඡින්දනමුඤ්චනවිව කණහිපි ො ක දකෙනකයව නාමාති

දස්කසති.දීපන්ත්රන්ති බන්ධනදීපකත්න අන්ත් ං අඤ්ඤං දීපන්ති
අත්කථන.චක්ෙවාළබන්ධනංභින්දියොත්වාචක්ෙවාළන්ත් ංගකත්නඅට්ඨෙථායං

න වුත්කත්න.කසනති නකචන කෙන.ගාමනිගමපට්ටනාදීනීති එත්ථපට්ටනන්ති

නාවාපට්ටනං, සෙටපට්ටනඤ්ච.කෙණියාති  ඤ්කඤන

දාත්බ්බආකයන.ත්න්තිකෙණිං.නිධානන්ති නික්ඛණිත්වා ඨපිත්ං

ධනං.උපසං රිත්වාති  ාාාදීනං සන්තිෙං හරිත්වා.ත්න්ති ෙසිෙම්මාදීහි

සම්පාකදත්වාජීවන්ත්ං.ත්ත්කථවාතිබන්ධාපිත්ට්ඨාකනකයව. 

93. යත්ථාතියස්මිංඨාකන.කයනකෙනචිපලාකත්නතිසම්බන්කධන.නන්ති

යංකිඤ්චි ානං, ලිඛාකපතීති කයනානා.පණ්කණ වාති කුකස වා.අස්සාති

ානස්ස.දණ්ඩන්තිධනදණ්ඩං.ලිඛිත්කෙනතිලිඛිත්බ්කබනතිලිඛිකත්න, කසනකයව
ලිඛිත්කෙන. 

94. කයන පනෙසාහිහඤ්ඤතීතිසම්බන්කධන. ඉමිනා අඤ්කඤහිෙසාහි

හඤ්ඤතීතිෙසා කත්නති වචනත්ථං දස්කසති. ‘‘අයකමව කත් දණ්කඩන

කහනතූ’’ති ඉමිනාෙත්ං දණ්ඩෙම්මං ඉමස්සාතිෙත්දණ්ඩෙම්කමනති

වචනත්ථංදස්කසති.අල් වකණනති තින්ත්වකණන.ඝාකත්ත්වාති

හනිත්වාපහරිත්වාති අත්කථන.ගණ්ඩිගණ්ඩිකයනති

කඵනටකඵනටා.සන්නිසින්නාසූතිගණ්ඩීසුපෙතිසරීක නසමංනිසින්නාසු. 

95. ෙත්දණ්ඩෙම්ම ාකවන ත්ාව පුරිමනකයකනව කවදියොත්බ්කබන කහනතු, 

ෙථං පන ලක්ඛණාහත් ාකවනකවදියොත්බ්කබනති ආහ ‘‘යස්ස පනා’’තිආදියො.

ත්ත්ථත්ත්කත්නාතිත්ාකපන. ක්ඛණන්ති

සඤ්ඤාණං.කසනතිාකනන.භුජිස්කසනතිභුකානඑත්ස්සත්ථීතිභුජිස්කසන (ම.නි.

ටී. 2.426). පක හි අපාලිකත්න ච අනජ්කඣනහ ාපිකත්න ච හුත්වා සයකමව
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පටුන 

අත්ත්ානං පාලකනන ච ක නානංඅජ්කඣනහ කණන ච සමන්නාගකත්නති

වුත්ත්ං කහනති.අස්සාතිලක්ඛණාහත්ස්ස.වණාති අරූනි. ත්ානි හි යස්මා

වණන්තිගත්ත්ානිවිචුණ්ණානිෙක නන්ති, ත්ස්මාවණාතිවුච්චන්ති.රූළ් ාති
ත්රුණමංකසන රුහා. තිමණ්ඩලවත්ථස්ස ලක්ඛණාහත්ස්සානස්සාති
සම්බන්කධන. 

33. ඉණායිෙවත්ථුෙථා 

96. ඉණායිකෙනනාමාති එත්ථඉණන්ති උද්ධාක න. කසන හි යස්මා එති

වුද්ධිං ගච්ඡති, ත්ස්මා ඉණන්ති වුච්චති. ත්ං ගණ්හාති, ධාක තීති වා

ඉණායිකෙන.යංවාති ානං වා ආඨකපත්වාති සම්බන්කධන.ආ කපත්වාති

චකපසනත්ථාය ධනසාමිෙස්ස සන්තිකෙ ඨකපත්වාති අත්කථන.ආොක නහි

කපසනත්ථවාචකෙන.කසනපීති පිසද්කදන පුරිමාකන අකපක්ඛති. ‘‘ධාක තී’’ති

ඉමිනාආයිෙපච්චකයනධා ණත්කථකහනතීතිදස්කසති.අඤ්කඤතිමාත්ාපිතූහි

අඤ්කඤ.හීතිසච්චං, යස්මාවා.කත්තිඅඤ්කඤඤාත්ො, ත්ංආඨකපතුංයස්මා

නඉස්ස ා, ත්ස්මා න ඉණායිකෙනති කයනානා.ඉත්රන්ති

නඉණායිෙකත්නඅඤ්ඤං.අස්සාති ානස්ස.නන්ති ත්ංානං.කත්සූති

ඤාතිසාකලනහිත්ාදීසු.ත්ථාරූපස්සාති අත්ත්කනන ඤාතිසාකලනහිත්ස්සාති
අත්කථන.ආක නකචත්බ්බාො ං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සකහතුකෙන’’තිආදියො.

ත්ත්ථසක තුකෙනති  බ්කබන.කසනති උපට්ඨාකෙන. පටිපජ්ාතීති

පටිදදාති.එත්න්ති

ෙප්පිය ණ්ඩං.අාානිත්වාතිඉණායිෙ ාවමාානිත්වා.පස්සන්කත්නාති

ඉණායිෙං පස්සන්කත්න. ‘‘අපස්සන්ත්ස්ස ගීවා න කහනතී’’ති ඉමිනා
පස්සිත්වාඅදස්කසන්ත්ස්සගීවාකහනතීතිදස්කසති. 

තච්ඡියමාකනනපීති ‘‘කිං ත්වංඉණායිකෙනසී’’ති පුච්ඡියමාකනනපි.ත්න්ති

ඉණායිෙං.ත්ත්ථාති අඤ්ඤස්මිං කදකස.ත්න්තිඉණසාමිෙං.කසනති

ඉණසාමිකෙන.අයන්තිඉණායිකෙන.අයන්ති වචනා.ත්ත්ථාතිඉණායිෙස්ස

පබ්බාාකන.සාමීචීතිඅනුධම්මත්ා. 

නන්තිඉණායිෙං.කසනතිඉණසාමිකෙන.අස්සාතිකථ ස්ස.ගීවානකහනතීති

සම්බන්කධන.අච්ඡතූති ආසතු උපකවසතූති අත්කථන.කසනති

ඉණායිකෙන.ඊදියොකසනති සකහතුකෙනවත්ත්සම්පන්කනනති

අත්කථන.අතිආරාධකෙනතිවත්ත්ාචාක නකථ ස්සඅතිකත්නසකෙන. 

34. දාසවත්ථුෙථා 

97. දාසාති කචටො. කත් හි සාමිකෙහි දුක්කඛ වා දුට්ඨෙම්කම

වාඅසීයන්තිඛිපීයන්තීතිදාසාතිවුච්චන්ති.ත්ත්ථාතිචතූසුදාකසසු.‘‘ඝ දාසියා
පුත්කත්න’’ති ඉමිනා අන්කත්නකගකහ ඝ දාසියා කුච්ඡිම්හි

ාාකත්නඅන්කත්නාාකත්නති වචනත්ථං දස්කසති. ධනං දත්වා

කීකත්නධනක්කීකත්නති වචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ධනක්කීකත්න
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නාමා’’තිආදියො.ධකනන කීකත්න ධනක්කීකත්නතිවචනත්කථනපි

යුත්කත්නකයව.දාසචාරිත්ත්න්ති කදසොලවකසන දාසානං චාරිත්ත්ං.ත්ත්ථ

ත්ත්ථාතිත්ස්මිංත්ස්මිංකදකස, ොකලවා. 

ෙරමරානීකත්නනාමාතිඑත්ථෙරමකරනතිවන්දියො.කසනහිසත්තූනංෙක න
හත්කථන මරිත්බ්බත්ත්ාෙ මක නති වුච්චති. ෙ ම  ාකවන ආනීකත්න

ෙ ම ානීකත්න. තික න ට්ඨා ආහ න්තීති සම්බන්කධන.උප ාකපත්වාවාති

පකලනක ත්වා වා.ත්කත්නති ෙස්මාචිගාමකත්න. මනුස්සා එවමානුස්සොනි. 
ඉත්ථිපුරිසානංසාධා ණ ාකවන සාමඤ්ඤ ාවකත්න නපුංසෙලිඞ්ගවකසන

වුත්ත්ං. පිසද්කදන න කෙවලං ධනානිකයවආහ න්ති, අථ කඛන

මානුස්සොනිපීති සම්පිණ්කඩති.ත්ත්ථාතිමානුස්සකෙසු. එවරූකපන

ෙ ම ානීකත්නදාකසනනපබ්බාකාත්බ්කබනතිකයනානා.සබ්බසාධාරකණනාති
බන්ධනාගා කසනධනොකලසබ්කබසංසාධා කණන. 

දාසබයන්තිදාසස්ස ාකවන දාසබයං, ත්ං.කත්නවුත්ත්ං ‘‘දාස ාව’’න්ති.

‘‘සයකමවා’’ති ඉමිනාසාමංසද්කදන සයමත්කථ නිපාකත්නති

දස්කසති.භුජිස්සිත්ථිකයනති  ඤ්කඤන භුජිස්සිත්ථිකයන.වණ්ණදාසීහීති
නග කසනභිනීහි. ත්ා හි වණ්ණසම්පන්නදාසි ාවකත්නවණ්ණදාසීති

වුච්චන්ති.ත්ාසන්ති භුජිස්සිත්ථීනං.පණ්ණන්ති

දාසිපණ්ණං.භටිතත්ත්ෙගණාදීනන්ති ආදියොසද්කදන
මල්ලපුත්ත්ගණාදකයනසඞ්ගණ්හාති. ඉමිනා බහුසාමිෙදාසං

දස්කසති.කත්හීති ටිපුත්ත්ෙගණාදීහි.අදියොන්නා න පබ්බාකාත්බ්බාති
බහූසුසාමිකෙසු එකෙනපි අදියොන්නා න

පබ්බාකාත්බ්බා.කත්පීතිආ ාමිෙදාකසපි. ඉමස්මිං ආ ාමිෙදාසපබ්බාාකන

අට්ඨෙථාවාදං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘මහාපච්චරිය’’න්තිආදියො. ‘‘ත්ක්ෙ’’න්ති

පදං ‘‘ආසිත්ත්ෙ’’ඉතිපකදෙම්මං. ‘‘සීකස’’තිපදං ‘‘ආසිත්ත්ෙ’’ඉතිපකද
ආධාක න. කෙසුචි ානපකදසු කදසචාරිත්ත්වකසන සීකසත්ක්ෙස්ස
ආසිඤ්චනං දාසානං භුජිස්සෙ ණන්ති අධිප්පාකයන. ‘‘ආ ාමිෙං කදමා’’ති

වචනංදාසානංභුජිස්සවචනන්තිවුත්ත්ංකහනති.කයනකෙනචිකවන ාකරනාති
‘‘ආ ාමිෙං කදමා’’ති වා ‘‘ආ ාමිෙදාසං කදමා’’ති වා
‘‘ෙප්පියො ෙංකදමා’’ති වා කයන කෙනචි කවනහාක න. ද්වීසු
අට්ඨෙථාවාකදසු කුරුන්දියොවාදස්ස පච්ඡාවුත්ත්ත්ත්ා කසනකයව පමාණන්ති

දට්ඨබ්බං.දුග්ගත්මනුස්සාතිදුක්ඛං ගත්මනුස්සා.එකත්ති දුග්ගත්මනුස්කස.ත්ං

පබ්බාකාතුංන වට්ටතීතිමාත්ාපිතූනං දාස ාවං උපගත්ොකල ාාත්ංපුත්ත්ං

සන්ධාය වුත්ත්ං. අථ පන මාත්ාපිත්ක න දාස ාවං උපගත්ා, න පුත්කත්න, 
ත්ංපබ්බාකාතුං වට්ටති. ‘‘භික්ඛුස්සා’’තිපදං ‘‘ඤාත්ො වා උපට්ඨාො

වා’’තිපකදසුසාමිසම්බන්කධන, ‘‘කදන්තී’’ති පකද

සම්පදානං.අස්සාතිභික්ඛුස්ස.ඉමන්ති දාසං.අභිරමිස්සතීති භික්ඛු ාකව

අභි මිස්සති.විබ්භමිස්සතීති විනිවත්කත්ත්වා ගිහි ාවං  මිස්සති. ඉති

වත්වාකදන්තීති සම්බන්කධන.නිස්සාමිෙදාකසනතිපරිග්ගාහෙසාමිෙවි හිකත්න
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දාකසන. නිස්සාමිෙස්ස දාසස්ස  ාාාසාමී, ත්ස්මා  ඤ්ඤා අපරිග්ගහිකත්
අත්ත්නාව අත්ත්ානං භුජිස්සං ොතුං වට්ටති.පරිග්ගහිකත්  ාාානං

ො ාකපතුංවට්ටති.අාානන්කත්නතිඅත්ත්කනනදාස ාවමාානන්කත්න. 

අනුරාධතරාති අනු ාධනග කත්නනික්ඛමිත්වාති සම්බන්කධන.කසනති

පුත්කත්න.ඉධාති ක නහකණ. මාත් ං පුච්ඡිත්වාති සම්බන්කධන.ආගම්මාති

ආගන්ත්වා.අතිච්ඡථාතිඅතික්ෙමිත්වා ඉච්ඡථ, ඉධ කිඤ්චි කදයයධම්මං

නත්ථි, ඉදං අතික්ෙමිත්වාඅඤ්ඤත්ථ ඨාතුමිච්ඡථාති වුත්ත්ං කහනති.කත්ති
ඝ සාමිො.චතූහිපච්චකයහිපටිාග්ගන්ත්ාවසාකපසුන්තිකයනානා. 

35. ෙම්මා  ණ්ඩුවත්ථුආදියොෙථා 

98. තු ාධාරමුණ්ඩකෙනති මාන ණ්ඩධාක න මුණ්ඩකෙන.

ඉමිනාෙම්මාරභණ්ඩූති එත්ථ ෙම්මා සද්කදන තුලාධා පරියාකයන, 
 ණ්ඩුසද්කදන මුණ්ඩෙපරියාකයනති දස්කසති. තුලාධාක න හි

අලඞ්ො විෙතිෙ ණත්ථායෙම්මං අ ති ාානාතීතිෙම්මාකරනති වුච්චති.

මුණ්ඩකෙන ණ්ඩීයති ‘‘මුණ්කඩන’’ති පරි ාසීයතීතිභණ්ඩූති වුච්චති. 

‘‘සුවණ්ණො පුත්කත්න’’ති ඉමිනා ත්ස්ස සරූපං දස්කසති.අපක නකෙතුන්ති

එත්ථ අපපුබ්කබන කලනෙසද්කදන ආපුච්ඡනත්කථනති ආහ ‘‘ආපුච්ඡිතු’’න්ති.

‘‘ ණ්ඩුෙම්මත්ථායා’’තිඉමිනාභණ්ඩුෙම්මායාතිඑත්ථත්දත්කථචතුත්ථීති

දස්කසති.ත්ත්රාති ‘‘සඞ්ඝං අපකලනකෙතු’’න්තිආදියොවචකන.සීමාපරියාපන්කනති

විහා සීමාය වා උපචා සීමාය වා පරියාපන්කන.ත්ත්ථාති භික්ඛූනං

සන්නිපාත්ට්ඨානං.එත්ථ චාති ආපුච්ඡකන ච.වත්තුංවට්ටතිකයවාති පඤ්චසු
වාකෙයසු යංකිඤ්චි වාෙයං ෙකථතුං වට්ටතිකයව.පිසද්කදන ‘‘ඉමස්ස
මුණ්ඩෙම්මංආපුච්ඡාමී’’තිවාෙයම්පිසඞ්ගණ්හාති. 

කත්සන්තිවීසතිආදීනංභික්ඛූනං. ‘‘දහ භික්ඛූවාසාමකණක වා’’තිඉදං

ආසන්නවකසනවුත්ත්ං. ගිහිම්පිකපකසත්වාආපුච්ඡාකපතුං වට්ටති.ෙස්මා? 

‘‘පබ්බජ්ාාකපක්ඛංවිනාවා’’තිවුත්ත්ත්ත්ා. 

පබ්බාකාන්ත්ස්ස අනාපත්තිකයව, සුපබ්බජිකත්නති ආහ 

‘‘පබ්බාකාන්ත්ස්සාපිඅනාපත්තී’’ති. 

ආපුච්ඡිත්ං පකගවාති කයනානා.ඛණ්ඩසීමායන්ති විහා සීමාය වා

උපචා සීමාය වා අබ් න්ත්ක  ඨිත්ායංඛණ්ඩසීමායං.කයන පනාති

පබ්බජ්ාාකපක්කඛන පන.විබ්භන්ත්කෙන වාති
නවවිබ් න්ත්කෙනවා.පබ්බජිත්ානං ද්වඞ්ගුලකෙකසන වට්ටතීති ආහ
‘‘ද්වඞ්ගුලකෙකසන වා’’ති. ද්වීහිඅඞ්ගුලීහි අතිරිත්කත්න කෙකසන

ඉමස්සාතිද්වඞ්ගු ාතිරිත්ත්කෙකසන. එෙසිඛාමත්ත්ධක නපිකහනතීතිකයනානා. 

100. මාරබයාධිනාති මා ණාබාකධන. කසන හි සත්ත්ානං මා ණට්කඨන, 

විවිධස්සච දුක්ඛස්ස ආදහට්කඨන මා බයාධීති වුච්චති.
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පටුන 

ඉමිනාඅහිවාත්ෙකරනකගනාති එත්ථ අහිවිසසදියොකසන වාකත්න පවත්කත්න
ක නකගනඅහිවාත්ෙක නකගනති වුච්චතීති දස්කසති. ත්මත්ථං විත්ථාක න්කත්න

ආහ ‘‘යත්ර හී’’තිආදියො.ත්ත්ථයත්රාති යස්මිං කුකල. කසන ක නකගන ත්ස්මිං

කුකලද්විපකද චතුප්පකද පඨමං ගණ්හාති, පච්ඡා කගහසාමිකෙ

ගණ්හාතීතිධම්මපදඅට් ෙථායං (ධ. ප. අට්ඨ. 1.සාමාවතීවත්ථු)

වුත්ත්ං.ත්ථාති යථා අඤ්කඤන භිත්තිං වා ඡදනං වා භින්දියොත්වා

පලායිත්වාතික නගාමාදියොගකත්න වා හුත්වා මුච්චති, ත්ථා. එත්ථ ච කුකල
පිත්ාපුත්ත්ාමුච්චිංසූතිඅත්කථන. 

ොකුඩ්කඩපෙන්තිඑත්ථොකෙඋඩ්ඩාකපතීතිොකුඩ්කඩපකෙන, ොකෙ
වා උඩ්ඩාකපත්වා  ත්ත්ං භුඤ්ජිතුං සක්කෙනතීතිොකුඩ්කඩපකෙනති
වචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කයන වාමහත්කථනා’’තිආදියො.

ත්ත්ථඋඩ්ඩාකපත්වාතිඋද්ධංආොසංගමනාකපත්වා.ත්න්තිොකුඩ්කඩපෙං. 

102. ඉත්ත්රසද්කදනඅප්පමත්ත්ෙවාචකෙනඅනිප්ඵන්නපාටිපදියොකෙනති ආහ
‘‘අප්පමත්ත්කෙන’’ති.‘‘ෙතිපාහකමවා’’තිඉමිනාත්ස්සඅත්ථංදස්කසති. 

40. නිස්සයමුච්චනෙෙථා 

103. ඔගකණනාති එත්ථ ඔත්ූපසග්කගන ලාමෙත්ථවාචකෙනති ආහ 

‘‘පරිහීනගකණනා’’ති. අත්ත්කනන වුඩ්ඪත් ස්කසව භික්ඛුස්ස සන්තිකෙ
නිස්සකයනගකහත්බ්කබනති ආහ ‘‘සචායං වුඩ්ඪත් ’’න්තිආදියො.

ත්ත්ථඅයන්තිඅබයත්කත්න භික්ඛු.උපසම්පදායාති

උපසම්පාකදත්වා.ආයස්මකත්නති ආයස්මන්ත්ං, උපකයනගත්කථ කචත්ං

සාමිවචනං. ආයස්මකත්න වාඔවාදන්ති කයනානා.සබ්බත්ථාති

සබ්කබසු.ආතච්ඡකනසූති දියොසාපක්ෙමනාදියොඅත්ථාය ආපුච්ඡකනසු.එත්ථාති

ඉමස්මිංනිස්සයවසනට්ඨාකන.ත්න්තිත්ත්ත්ෙංසුත්ං.ත්ස්සාතිසුත්ස්ස. 

41.  ාහුලවත්ථුෙථා 

105. ෙපි වත්ථූතිඑත්ථෙපික නති ෙළා වණ්කණන ඉසි වුච්චති, කසන

වසති එත්ථාති ෙපිලවත්ථු, අස්සකමන. ත්ස්මිං ඨාකන මාපිත්ත්ත්ා නග ම්පි

ෙපිලවත්ථූති (දී. නි. අට්ඨ. 1.267; සු. නි. අට්ඨ. 2.362) වුච්චති.අයන්ති

වක්ඛමානෙථා.සුද්කධනදනම ාරාාාතිඑත්ථසුද්කධනදකනනතිත්ස්ස ඤ්කඤන

නාමං. අථ වා සුද්ධං ඔදනං ඉමස්සාතිසුද්කධනදකනන, කසනකයව මහා ාාා

සුද්කධනදනමහා ාාා. විහ ති කි ාති සම්බන්කධන.කසනති

සුද්කධනදනමහා ාාා.රාාග න්ති ාාගහනග ං.සාධූති ආයාචනත්කථ

නිපාකත්න. ආයාචාමීති හි අත්කථන.කමති මම, පුත්ත්න්ති සම්බන්කධන, 

අනාදක වාසාමිවචනං.කසනතිඅමච්කචන.සාධූතිසම්පටිච්ඡනත්කථනිපාකත්න.

එවන්ති හි අත්කථන.අථාතිත්ස්මිං නිසීදනොකල.අස්සාති

පුරිසසහස්සපරිවා ස්සඅමච්චස්ස.ත්කත්නති යාචනො ණා. නන්ති
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පුරිසසහස්සපරිවා ං අමච්චං.ත්ත්කථවාති  ාාගකහකයව.කත්පීති

අට්ඨදූත්ාපි.කත්තිනවදූත්ා. 

අථාතිත්කත්නපච්ඡා.එෙදියොවසාාත්ෙන්තිඑෙස්මිං දියොවකසාාත්ෙං.කසනති

ොළුදායීඅමච්කචන.පබ්බජිත්වාපීතිපිසද්කදන ‘‘අපබ්බජිත්වාපී’’ති අත්ථං

සම්පිණ්කඩති.ත්කථවාති යථා නව දූත්ා සපරිවා ා අ හත්ත්ං පාපුණිංසු, 

ත්කථවාතිඅත්කථන.කසනති ොළුදායී.සම්භකත්සූතිසම් රිකත්සු ගකහත්වා

නිට්ඨාපිකත්සූති අත්කථන.විස්සට් ෙම්කමසූති විස්සට්ඨා ෙම්මන්ත්ා

එකත්සන්තිවිස්සට්ඨෙම්මන්ත්ා, 

කත්සු.සුතප්ඵිකත්සූතිසුන්ද පුප්ඵසඤ්ාාකත්සු.පටිපජ්ානක්ඛකමතිපටිපජ්ාන
ත්ථාය ඛකම කයනකගය. ගමනවණ්ණං සංවණ්කණසීති

සම්බන්කධන.සට්ඨිමත්ත්ාහීති (බු. වං. අට්ඨ. නිදානෙථා 2) 

සට්ඨිපමාණාහි.එත්න්ති එත්ං සංවණ්ණස්ස ො ණං කින්ති පුච්ඡි.

චාරිෙංපක්ෙමිතුං ොකලනති කයනානා.කත්න හීති උකයයනානත්කථ

නිපාකත්න. ගවා පක්ොමීති සම්බන්කධන.පරිවුකත්නති පරිසමන්ත්කත්න
වුකත්නආවුකත්න නිවුකත්න හුත්වාති

සම්බන්කධන.අතුරිත්චාරිෙන්තිඅාවනචාරිෙං. 

එවන්ති ඉමිනා නකයන.  ගවති පක්ෙන්කත් චසතීති

කයනානා.නික්ඛන්ත්දියොවසකත්නති

ඵග්ගුණපුණ්ණමියාපාටිපදදියොවසකත්න.උත්ත්මකභනානරසස්සාති

උත්ත්මක නාන කසන.දස්සථාති දකදයයාථ.කත්කනවාති

සද්ධායඋප්පාදනො කණකනව.නන්ති ොළුදායිං.  ගවා

ඨකපසීතිසම්බන්කධන.එත්දග්ගන්ති එකසන අග්කගන.යදියොදන්ති කයන

අයං.එත්දග්කගතිඑත්දග්ගට්ඨාකන. 

සාකියාපි කඛන පහිණිංසූති සම්බන්කධන.ඤාතිකසට් න්ති ඤාතීනං

කසට්ඨං, ඤාතිකයව වා කසට්ඨං, 

 ගවන්ත්න්තිකයනානා.නිකරනධසක්ෙස්සාති නිකරනධනාමෙස්ස

සක්ෙස්ස.ත්ත්ථාති නිකරනධසක්ෙස්ස ආ ාකම.පච්චුග්ගමනන්ති පටිමුඛං

උට්ඨහිත්වාගමනං.ත්කත්නතිපහිණකත්න, ප න්තිසම්බන්කධන.  ාාකුමාක ච
 ාාකුමාරිොකයන ච පහිණිංසූති

කයනානා.කත්සන්ති ාාකුමා  ාාකුමාරිොනං.ත්ත්රාති නිකරනධා ාකම.

මාකනන ාාතිස ාකවන එකත්සන්තිමානාාතිො,මාකනන, මාකනන වා

ථද්කධනඑකත්සන්තිමානථද්ධා.කත්තිසාකියා, ආහංසූතිසම්බන්කධන. 

කත්සූති සාකිකයසු.කනති ඤාත්කයන.වුට් ායාති

චතුත්ථජ්ඣානකත්නවුට්ඨහිත්වා.කත්සන්ති ඤාතීනං.ෙණ්ඩම්බරුක්ඛමූක ති
ෙණ්ඩනාමකෙන උයයානපාකලන ක නපිමස්සඅම්බරුක්ඛස්ස

ආසන්කන.රාාාති සුද්කධනදනමහා ාාා.කවනති තුම්හාෙං, පාකදති
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සම්බන්කධන.අයන්ති වන්දනා.ාම්බුච්ඡායායාතිාම්බුරුක්ඛස්ස ඡායාය. ඉති
ආහාතිකයනානා. 

සිඛාප්පත්කත්නති අග්ගප්පත්කත්න, කෙනටිප්පත්කත්නති අත්කථන.ත්කත්නති

නිසීදනකත්න, ප න්තිසම්බන්කධන.කපනක්ඛරවස්සන්ති පදුමවකන

වුට්ඨවස්සසදියොසං.ත්ම්බවණ්ණන්ති කලනහිත්වණ්ණං.ත්න්ති අපත්නං  ගවා
ෙකථසීතිසම්බන්කධන. 

දුතියදියොවකසති ෙපිලවත්ථුං පත්ත්දියොවසකත්නදුතිකය දියොවකස.ඉන්දඛීක ති

නග ස්ස උම්මාක .ෙථන්ති කෙනාොක න චරිංසු නු කඛනති කයනානා.

අගමංසු කිං චරිංසුකින්ති කයනානා.සපදානචාරන්ති

ඝ පටිපාටිඛණ්ඩනවි හිකත්න සහපවත්ත්ං චා ං.ත්කත්නති ආවජ්ානකත්න, 

ප න්ති සම්බන්කධන.අයකමව වංකසනති පුබ්බබුද්ධානං අයකමව

වංකසන.අයංපකවණීති ත්ස්කසව කවවචනං.අනුසික්ඛන්ත්ාති අනුපටි ාගං

සික්ඛන්ත්ා.නිවිට් කග කත්නති නිවාසනත්ථායවිසිත්කගහකත්න.අකයයනති

අධිකපනසාමීතිඅත්කථන.සිද්ධත්ථකුමාකරනතිසබ්බකලනෙස්සසිද්කධනඅත්කථන

අස්මිං අත්ථීතිසිද්ධත්කථන,කසනකයව කුමාක න

සිද්ධත්ථකුමාක න.සී පඤ්ාරන්ති වාත්පානං. ත්ඤ්හි සීහරූපං
දස්කසත්වාෙත්පඤ්ා ත්ත්ා සීහපඤ්ා න්ති

වුච්චති.දස්සනබයාවකටනතිදස්සකන, දස්සනත්ථාය වා බයාවකටන.

 ාහුලමාත්ාපි කදවී ආක නකචසීති සම්බන්කධන.ෙපා  ත්කථනති ෙපාකලන

හත්කථසු අස්ස  ගවකත්නති ෙපාලහත්කථන, 

හුත්වාතිසම්බන්කධන.නානාවිරාගසමුජ්ා ායාති නානාඨාකනසු
වි ාගායසමුජ්ාලාය.වික නචමානං ගවන්ත්න්තිසම්බන්කධන. 

උණ්හීසකත්නතිසික නකවඨනකත්න. ත්ඤ්හි උපරිසීකස නහති බන්ධති, 

නහීයති බන්ධීයතීති වාඋණ්හීකසනති වුච්චති.නරසී ගාථාහිනාමාති
න සීහගාථානාමොහි. ත්ා හි යස්මා නක නකයව සබ්බසත්ත්ානං සීකහන

කසට්කඨන, න ානං, නක සු වා සීකහන කසට්කඨනතිනරසීක න,ත්ස්ස

පොසොගාථා කහනන්ති, ත්ස්මා න සීහගාථාති වුච්චන්ති.රඤ්කඤනති

සස්සු  ඤ්කඤන, මාතුල ඤ්කඤන වා.සංවිග්ග දකයනති

චලනචිත්කත්න.සණ් ාපයමාකනනති සුට්ඨු ඨාපයමාකනන.තුරිත්තුරිත්න්ති

තුරිත්කත්න තුරිත්ං, අතිසීඝන්ති අත්කථන.කිං භන්කත්ති කිං ො ණා

 න්කත්.අහුවත්ථාති හියයත්ත්නීමජ්ඣිමපුරිසසඞ්ඛාත්ාය

ත්ථවි ත්තියාහූධාතුස්ස ඌො ස්ස උවාකදකසන කහනති, ත්ස්මා තුම්කහ

එවංසඤ්ඤිකනන අහුවත්ථාතිකයනානා.වංසචාරිත්ත්කමත්න්තිඑත්ං පිණ්ඩාය

ච ණංවංසකත්නපකවණිකත්නචාරිත්ත්ං.ත්ත්ථචාතිමහාසම්මත්ඛත්තියවංකස

ච.අයන්ති මහාසම්මත්ඛත්තියවංකසන.අන්ත්රවීථියන්ති වීථියා මජ්කඣ.
ඨිකත්නවආහාතිසම්බන්කධන. 
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පටුන 

උත්තිට්ක ති උද්දියොස්ස, උට්ඨහිත්වාවා පිණ්ඩාය තිට්ඨකන.ධම්මං

සුචරිත්න්ති සුට්ඨුචරිත්බ්බං භික්ඛාචරියසඞ්ඛාත්ං ධම්මං.චකරති

චක යය.ධම්මචාරීතිභික්ඛාචරියසඞ්ඛාත්ංධම්මංච ණසීකලනසමකණන.සුඛං

කසතීති උපලක්ඛණවකසන වුත්ත්ං. කසසඉරියාපථාපිලක්ඛණහා වකසන
ගකහත්බ්බා සමානකිච්චත්ත්ා. අස්මිඤ්ච කලනකෙ ප ම්හි ච
කලනකෙතිකයනානා. 

න ත්ං දුච්චරිත්ං චකරතිකවසියාදියොකගනච සඞ්ඛාත්ං දුට්ඨු චරිත්බ්බං ත්ං
ධම්මංනචක යය. 

එත්ථ ච පඨමගාථං අන්ත් වීථියං ෙකථත්වා  ාාානං

කසනත්ාපත්තිඵකලපතිට්ඨාකපසි, දුතියගාථං පිතුනිකවසකන ෙකථත්වා

මහාපාාපතිං කසනත්ාපත්තිඵකල,  ාාානංසෙදාගාමිඵකල පතිට්ඨාකපසීති

දට්ඨබ්බං.ධම්මපා ාාත්ෙංසුත්වාති පුන අප ස්මිං දියොවකස (ාා. අට්ඨ. 4.98

ආදකයන; ධ. ප. අට්ඨ. 1.නන්දත්කථ වත්ථු) ධම්මපාලාාත්ෙං (ාා. අට්ඨ.

4.මහාධම්මපාලාාත්ෙවණ්ණනා)සුත්වා.මරණසමකයති

ම ණාසන්නොකල, ම ණසමයසමීකපවා, සමීපත්කථකචත්ංභුම්මවචනං. 

කසනත්ාපත්තිඵලං සච්ඡිෙත්වා පරිවිසීති සම්බන්කධන.සබ්බං

ඉත්ථාගාරන්තිසබ්කබනඔක නකධන.කසනහිඉත්ථීනංඅගා න්තිඉත්ථාගාරන්ති

වුච්චති.ඉමිනාවචනත්කථනඅගා කමවමුඛයකත්නලබ් ති,  ාජිත්ථිකයනපන

උපචාක නාති දට්ඨබ්බං.සා පනාති ාහුලමාත්ා පන.පරිාකනනාති

පරිවාක න.නන්ති අයයපුත්ත්ං. ‘‘ ාාාන’’න්තිපදං

‘‘ගාහාකපත්වා’’තිපකදොරිත්ෙම්මං, ‘‘පත්ත්’’න්තිපදං ත්ත්කථව

ධාතුෙම්මං.රාාධීත්ායාති සුප්පබුද්ධ ඤ්කඤන ධීත්ාය.සාති

 ාාධීත්ා.කගනප්ඵකෙසූතිච ණගණ්ඨීසු ගවන්ත්ංගකහත්වාතිකයනානා.අථ
වා ගවකත්නකගනප්ඵකෙගකහත්වාතිකයනානා.එවඤ්හිසතිඋපකයනගත්කථ
භුම්මවචනන්තිදට්ඨබ්බං. 

 ාාාෙකථසීතිසම්බන්කධන.අනච්ඡරියන්තිනඅච්ඡරියං, අච්ඡ ංපහරිතුං

න කයනගයන්තිඅත්කථන.  ාාධීත්ා යං අත්ත්ානං  ක්ඛි, ඉදං අනච්ඡරියන්ති
කයනානා. 

ත්ංදියොවසකමවාති ත්ස්මිං දුතියදියොවකසකයව.කෙසවිසජ්ානන්ති
 ාාචූළාමණිබන්ධනත්ථං කුමා ොකලබන්ධිත්සිඛාකවණිසඞ්ඛාත්ස්ස

කෙසස්ස විසජ්ානං, කමනචනන්ති අත්කථන.පට්ටබන්කධනති අසුකෙන නාම

 ාාාති නලාකට සුවණ්ණමයස්ස පට්ටස්සබන්ධනං.ඝරමඞ්ග න්ති

අභිනවඝ ං පකවසනමඞ්ගලං.ආවා මඞ්ග න්ති ආවාකහ පවත්ත්ං

මඞ්ගලං.ඡත්ත්මඞ්ග න්ති  ාාඡත්තුස්සාපනොකල පවත්ත්ං

මඞ්ගලං.මඞ්ග ං වත්වාති මඞ්ගලසංයුත්ත්ං ධම්මෙථං

ෙකථත්වා.ානපදෙ යාණීති ානපදම්හි ෙලයාණසමන්නාගත්ා.තුවට්ටං
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කඛනති ඛිප්පකමව.කසනපීතිනන්ද ාාකුමාක නපි.ඉතීතිආදියො

නිගමනං.දුතියදියොවකසති ෙපිලවත්ථුපත්ත්දියොවසකත්න දුතිකය

දියොවකස.ධම්මපදඅට්ඨෙථායං (ධ. ප. අට්ඨ. 1.නන්දත්කථ වත්ථු; කථ ගා.

අට්ඨ. 1.නන්දත්කථ ගාථාවණ්ණනා) පන ‘‘ත්තියදියොවකස නන්දං
පබ්බාකාසී’’තිවුත්ත්ං. 

සත්ත්කමදියොවකසතිෙපිලවත්ථුපත්ත්දියොවසකත්නකයවසත්ත්කමදියොවකස.එත්ං

සමණං පස්සාති කයනානා.බ්ර ්මරූපවණ්ණන්ති බ්රහ්මුකනන

රූපසඞ්ඛාකත්නවණ්කණන විය වණ්කණන ඉමස්සාති බ්රහ්මරූපවණ්කණන, 

ත්ං.අයන්ති අයං සමකණන.ත්යස්සාති කත් අස්ස.කත්ති නිධකයන.අස්සාති

සමණස්ස.නන්ති සමණං.යාචාති යාචාහි. අයංද්විෙම්මිෙධාතු.හීති සච්චං, 

යස්මා වා. පුත්කත්නපිතුසන්ත්ෙස්ස සාමිකෙන, ඉති ත්ස්මා කම කදහීති
කයනානා.අනුරූපංවචනන්තිසම්බන්කධන. ගවන්ත්ංඅනුබන්ධීති ගවකත්න
පිට්ඨිකත්නපිට්ඨිකත්නඅනුබන්ධි. 

නවිස තීතිනසමත්කථති.අයංකුමාක නපිතුසන්ත්ෙංයංධනංඉච්ඡති, 

ත්න්ති කයනානා.වට්ටානුගත්න්තිවට්ටදුක්ඛං අනුගත්ං.සවිඝාත්ෙන්ති

විඝාත්කෙහි පඤ්චහිකවක හි සහිත්ං.අස්සාති කුමා ස්ස.නන්ති

කුමා ං.අයන්ති කුමාක න.දායජ්ාන්ති දායසඞ්ඛාත්ං මාත්ාපිතූනං ධනං

ආදදාතීතිදායාකදන,පුත්කත්න, ත්ස්සඉදන්තිදායජ්ාං,මාත්ාපිතූනංධනං. 

‘‘ෙථාහං  න්කත්  ාහුලකුමා ං පබ්බාකාමී’’ති ෙස්මා ආහ, 
නනුආයස්මා සාරිපුත්කත්න බා ාණසියං තීහි ස ණගමකනහි අනුඤ්ඤාත්ං

පබ්බජ්ාංනාානාතීතිආහ ‘‘ඉදානී’’තිආදියො.යාසාපබ්බජ්ාාචඋපසම්පදාච

අනුඤ්ඤාත්ාති කයනානා.ත්කත්නති පබ්බජ්ාාඋපසම්පදකත්න. උපසම්පදං

පටික්ඛිපිත්වාතිසම්බන්කධන.විමතීති විවිධා

ඉච්ඡා.ඉමඤ්චපනත්ථන්තිඉමකමව විමතිසඞ්ඛාත්මත්ථං. ධම්මකසනාපති
ආහාතිසම්බන්කධන. ගවකත්නත්ංඅජ්ඣාසයන්තිකයනානා. 

‘‘අථ කඛන…කප.… පබ්බාකාසී’’ති එත්ථ කිං
කුමා ස්සකෙසච්කඡදනාදීනි සබ්බකිච්චානි ආයස්මා සාරිපුත්කත්නකයව
ෙක නතීති ආහ 

‘‘මහාකමනග්ගල්ලානත්කථක න’’තිආදියො.ඔවාදාචරිකයනතිනිවාසනපාරුපනාදීසු

කසඛියවත්කත්සු, ආභිසමාචාරිකෙසු ච ඔවාදකෙන ආචරිකයන. අථ ෙස්මා 

‘‘ආයස්මා සාරිපුත්කත්න  ාහුලකුමා ං පබ්බාකාසී’’ති වුත්ත්න්ති ආහ

‘‘යස්මාපනා’’තිආදියො.ත්ත්ථාති ත්ස්සං පබ්බජ්ාාඋපසම්පදායං.නආචරිකයනති
පබ්බජ්ාාචරිකයනචඔවාදාචරිකයනචනඉස්සක න. 

උප්පන්නසංකවකගන  දකයනාති එත්ථඉත්ථම්භූත්ලක්ඛකණ

ෙ ණවචනං. උප්පන්නසංකවකගන හදකයන හුත්වාති හි කයනානා.සබ්බන්ති
සබ්බංවචනං. 
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ත්ත්ථාතිපුරිමවචනාකපක්ඛං.අවිකසකසනාති ‘‘ධන’’න්ති වා
‘‘අඤ්ඤ’’න්ති වා ‘‘සාවජ්ා’’න්ති වා ‘‘අනවජ්ා’’න්ති වාවිකසසමෙත්වා

සාමඤ්කඤන.නචබුද්ධානන්තිඑත්ථචසද්කදනනකෙවලංඅපටිරූපකමව, 

අථකඛනබුද්ධානඤ්චනආචිණ්ණන්තිඅත්ථංදස්කසති.යන්තියංව ං.ත්ථා

නන්කදතිඑත්ථත්ථාසද්දස්ස උපකමයයත්ථකානත්ෙ ාවං දස්කසන්කත්නආහ

‘‘යකථව කි ා’’තිආදියො. යකථවකබනධිසත්ත්ං බයාෙරිංසු, එවං නන්දම්පි
 ාහුලම්පිබයාෙරිංසුකි ාතිකයනානා.පාළියංපනයථා ගවතිකම න්කත්

පබ්බජිකත් අනප්පෙං දුක්ඛං අකහනසි, ත්ථා නන්කදපබ්බජිකත් අනප්පෙං

දුක්ඛං අකහනසි, ත්ථා  ාහුකල පබ්බජිකත් අධිමත්ත්ං දුක්ඛං

අකහනසීතිකයනානා.කනමිත්ත්ොති සු ාසු නිමිත්ත්ං

ෙකථන්තීතිකනමිත්ත්ො.තත්ත්ස්සාති

කාට්ඨපුත්ත්ස්සසිද්ධත්ථකුමා ස්ස.පබ්බජ්ාායාති

පබ්බජ්ාාකහතුපබ්බජ්ාාො ණා, පබ්බජ්ාානිමිත්ත්ං වා.ත්කත්නති

 ගවකත්නපබ්බජ්ාකත්න.ත්ම්පීතිනන්දම්පි.ඉතීතිඊදියොසං. ගවකත්නපබ්බජ්ාාය

මහන්ත්ං ඉච්ඡාවිඝාත්සදියොසන්තිඅත්කථන.ත්ම්පීති  ාහුලම්පි.කත්නාති

පබ්බජ්ාාකහතුනා.අස්සාති ඤ්කඤන. උප්පජ්ජීති සම්බන්කධන.ඉකත්නති
කසනකුප්පත්තිකත්නව යාචනකත්නවා. 

කසනති  ාාා.යත්ර හිනාමාති කයන නාම. අහම්පි නාම කයන යාදියොකසන

බුද්ධමාමකෙනධම්මමාමකෙනසඞ්ඝමාමකෙනසමාකනන, කසනත්ාදියොකසනඅහම්පි

න සක්කෙනමීති කයනානා.අඤ්කඤති මයාඅපක .දුක්ඛන්ති

ඤාතිවිකයනගදුක්ඛං.නියයානිෙොරණන්ති මනුස්සානං
ග හඋපවාදඅක්කෙනසකත්නනියයානිෙංො ණං. 

ත්ත්ථාති‘‘අනනුඤ්ඤාකත්න’’තිආදියොවචකන. ාකනතීතිානනී,මාත්ා.

ාකනතීතිානකෙන,පිත්ා. ඉමිනා කපනසාවනිෙමාත්ාපිත්ක නනිවත්කත්ති. මාත්ා

වාමත්ාකහනතීතිකයනානා.කසනඑවවාතිපුත්කත්නඑවවා.අනුඤ්ඤාකත්නම්හීති

වදතීති සච්කචන වා අලිකෙන වා ‘‘අනුඤ්ඤාකත්නම්හී’’ති වදති. මාත්ා වා

සයං පබ්බජිත්ාති කයනානා.පිත්ස්සාති පිත්ා

අස්ස.අස්සාතිපුත්ත්ස්ස.විප්පවුත්කථනතිමාතුයාකෙනචිො කණනපවාකසන. 

චූළමාත්ාදීනන්තිආදියොසද්කදනමහාමාත්ාදීනි

සඞ්ගණ්හාති.කපනසනොතිවඩ්ඪනො.කත්සුපීතිකපනසනෙමාත්ාපිත්ක සුපි. 

යංපනපුත්ත්ංනානුාානන්තීතිසම්බන්කධන.ජීවස්කසවාතිත්ස්සජීවස්ස

එව, පබ්බාකාන්ත්ස්ස වා භික්ඛුස්ස, න කදසන්ත් ගමනාදීනමත්ථායාති

අත්කථන.කත්සන්තිමාත්ාපිතූනං. 

ම ාෙන්ත්ාකරනති කෙන උදකෙන

ත්රිත්බ්කබනතිෙන්ත්ාකරන,නිරුදෙෙන්ත්ාක නව මුඛයකත්න ලබ් ති, 
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වාළෙන්ත්ාක නකචන ෙන්ත්ාක න අමනුස්සෙන්ත්ාක න දුබ්භික්ඛෙන්ත්ාක න
මරුෙන්ත්ාක නති ඉකම පඤ්චෙන්ත්ා ා රූළ්හීවකසන. මහන්කත්න

ෙන්ත්ාක නම ාෙන්ත්ාකරන. 

යාවත්කෙතිඑත්ථයාවසද්කදනපමාණත්කථනතිආහ ‘‘යත්ත්කෙ’’ති. 

42. සික්ඛාපදදණ්ඩෙම්මවත්ථුෙථා 

106. නාසනවත්ථූති ලිඞ්ගනාසනාය අධිට්ඨානං, ො ණන්ති වුත්ත්ං
කහනති.පච්ඡිමානං පඤ්චන්නන්ති

කයනානා.දණ්ඩෙම්මවත්ථූතිදණ්ඩෙම්මස්සො ණං. 

107. අප්පතිස්සාති එත්ථ භික්ඛූනං වචනස්ස පටිමුඛං ආදක න
අසවනංභික්ඛූ කාට්ඨෙට්ඨාකන න ඨකපන්ති නාමාති දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘භික්ඛූකාට්ඨෙට්ඨාකන’’තිආදියො. ‘‘සමානජීවිො’’ති

ඉමිනාඅසභාගවුත්තිොති එත්ථසභාගසද්කදනසමානසද්දපරියාකයන, 

වුත්තිසද්කදන ජීවිෙපරියාකයනති දස්කසති.පරිසක්ෙතීති එත්ථ සක්ෙ

ගතියන්තිධාතුපාකඨසු (සද්දනීතිධාතුමාලායං16ළො න්ත්ධාතු)වුත්ත්ත්ත්ා

පරිපුබ්කබන සක්ෙසද්කදනගත්යත්කථනති ආහ ‘‘ප ක්ෙමතී’’ති.කින්තීති

කිකමව.ඉතිසද්කදන කහත්ථ එවසද්දත්කථන, කෙන එව උපාකයනාති හි

අත්කථන.අක්කෙනසති කචවාති ාාතිආදීහි අක්කෙනසති කචව.කභකදතීති

ක දාකපති.ආවරණං ොතුන්තිඑත්ථ ආව ණසද්කදන

නිවා ණසද්දකවවචකනනති ආහ ‘‘නිවා ණංොතු’’න්ති.යත්ථාති යස්මිං

පරිකවකණ, කසනාසකන වා.වස්සග්කගනාති වස්සගණනාය.(ත්ස්සාති

පරිකවණකසනාසනස්ස.උපචාකරතිආසන්කන).මුඛද්වාරිෙන්ති
මුඛසඞ්ඛාකත්න ද්වාක නඅජ්කඣනහරිත්බ්බං. ‘‘වදකත්නපී’’ති ඉමිනා

වචීපකයනකගන දුක්ෙටාපත්තිං දස්කසති, ‘‘නික්ඛිපකත්නපී’’ති ඉමිනා

ොයපකයනකගන.අනාචාරස්සාතිදණ්ඩෙම්කම අනාචා ස්ස.එත්ත්කෙ නාම

දණ්ඩෙම්කමති එත්ත්කෙනාම උදොහ ාපනාදියොසඞ්ඛාකත්

දණ්ඩෙම්කම.ඉදන්තියාගු ත්ත්ාදියොං. ච්ඡසීති ලභිස්සසි. ‘‘එත්ත්කෙ
නාමදණ්ඩෙම්කම’’ති වුත්ත්වචනස්ස යුත්තිං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ ගවත්ා

හී’’තිආදියො.දණ්ඩෙම්මන්ති දණ්කඩන්ති දකමන්ති

එකත්නාතිදණ්කඩන,කසනකයව ෙත්ත්බ්බත්ත්ා ෙම්මන්ති දණ්ඩෙම්මං

ආව ණාදියො.අපරාධානුරූපන්ති වීතික්ෙමස්ස අප ාධස්ස අනුරූපං.ත්ම්පීති

උදෙදාරුවාලිොදියොආහ ාපණම්පි.ත්ඤ්චකඛනති ත්ඤ්ච ෙ ණං.ඔරමිස්සතීති

ොකයන ඔ මිස්සති.විරමිස්සතීති වාචාය වි මිස්සති.උණ් පාසාකණ

වාතිආදීසු වාසද්කදන අඤ්ඤානිපිඅත්ත්ත්ාපනපරිත්ාපනාදීනි ෙම්මානි
සඞ්ගණ්හාති. 
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43. අනාපුච්ඡාව ණවත්ථුආදියොෙථා 

108. උපජ්ඣායං අනාතච්ඡාති එත්ථ උපජ්ඣායං අනාපුච්ඡිත්වා.

සබ්බථාකිං න ොත්බ්බන්ති ආහ ‘‘තුම්හාෙ’’න්තිආදියො.දණ්ඩෙම්මමස්සාති

දණ්ඩෙම්මං අස්ස.අස්සාති සාමකණ ස්ස. සද්ධිං උපජ්ඣාකයන

විහ න්තීතිසද්ධිවි ාරිො. නිස්සයාචරියාදීනං අන්කත් සමීකප

වසන්තීතිඅන්කත්වාසිො,උපසම්පන්නාකයව. 

අප ාකළන්තීති එත්ථ ලළ උපකසවායන්තිධාතුපාකඨසු වුත්ත්ත්ත්ා

(සද්දනීතිධාතුමාලායං 18 ළො න්ත්ධාතු) කථක  ලළකත්න
උපකසවකත්නඅපගකමන්තීති අත්කථන දට්ඨබ්කබන. ඉධ පන අධිප්පායත්ථං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘තුම්හාෙ’’න්තිආදියො.අප ාකළත්බ්බාති අඤ්ඤං ලළකත්න
උපකසවකත්නඅපගකමත්බ්බා. පරිසභූකත් සාමකණරූපසම්පන්කනති

කයනානා.ආදීනවන්තිදුස්සීලංනිස්සායවසනස්සකදනසං.න්හායිතුංආගකත්න
ත්යාගූථමක්ඛනංෙත්ංවියදුස්සීලංනිස්සායවිහ න්කත්නදුස්සීලංෙත්න්ති

කයනානා. ‘‘දුස්සීල’’න්ති පදං පුරිමපච්ඡිමපදාකපක්ඛං, ත්ස්මා

ද්වින්නංපදානංමජ්කඣවුත්ත්ං.ත්ත්ථපුරිමපදාකපක්ඛොකලවුත්ත්ෙම්මං, 
පච්ඡිමපදාකපක්ඛොකල

අවුත්ත්ෙම්මං.කසනතිසාමකණරූපසම්පන්කනන.උපජ්ඣායං වාති සාමකණ ං

සන්ධායවුත්ත්ං.නිස්සයංවාතිඋපසම්පන්නංසන්ධායවුත්ත්ං. 

තීසුනාසනාසූති සංවාසලිඞ්ගදණ්ඩෙම්මනාසනසඞ්ඛාත්ාසු තීසු

නාසනාසු.කයනති සාමකණක න.නානාආපත්තිකයනතිපා ාජිෙථුල්ලච්චය

පාචිත්තියාපත්තිකයන.හීති සච්චං, යස්මා වා.කුන්ථකිපිල්ලිෙම්පීති එත්ථ

පාණඛාදකෙහිසත්කත්හි කුථියති හිංසියතීති කුන්කථන, කුං පථවිං වා

ධාක තීතිකුන්කධන. 

කිමිකයව පිල්ලිෙං කපනත්ෙංකිපිල්ලිෙංමිො ස්ස කලනපං ෙත්වා.

පිල්ලිෙසද්කදනහිකපනත්ෙපරියාකයන.කිමීනං, කිමීසුවාපිල්ලිෙංකිපිල්ලිෙං.

නාකසත්බ්බත්ංකයවාති ලිඞ්කගනනාකසත්බ්බ ාවකමව.ත්ාවකදවාති ත්ස්මිං

මා ණභින්දනක්ඛකණකයව.අස්සාති සාමකණ ස්ස.කසනාසනග්ගාක න

චපටිප්පස්සම්භතීති වස්සච්කඡකදන කහනතීති

අධිප්පාකයන.ආකිණ්ණකදනකසනවාති ලිඞ්ගනාසනකදනකසන ච

දණ්ඩෙම්මනාසනකදනකසන චආකුලකදනකසනව.විරජ්ඣිත්වාති
වි ාකධත්වා.යථානිවත්ථපාරුත්ස්කසව සාමකණ ස්සාති

සම්බන්කධන.ත්ස්මාතිස ණගමනඋපසම්පදෙම්මවාචානං සදියොසත්ත්ා.
භික්ඛුනා සමාදියොන්නං විය ඉමිනාපිසමාදියොන්නාකනව කහනන්තීති

කයනානා.එවන්ති එවමිජ්ඣකන, සමාදියොන්කන වා.දළ්හීෙරණත්ථන්ති

සික්ඛාපදානංදළ්හීෙ ණත්ථං.පතිට් ාපනත්ථන්ති

සාමකණ ස්සපතිට්ඨාපනත්ථං. ච්ඡතීති ලභිස්සති. සඞ්කඝන
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පටුන 

දාත්බ්කබනතිසම්බන්කධන.අපක නකෙත්වාති සඞ්ඝං ආපුච්ඡිත්වා.
ඉමිනාඡින්නවස්සෙංදස්කසති. 

අදියොන්නාදාකන තිණසලාෙමත්කත්නාපි වත්ථුනා අසමකණන කහනතීති

කයනානා.විප්පටිපත්තියාති විොක න

පටිපජ්ානකත්න.භණිකත්ති ණකන.ාානිත්වාති ාානිත්වා එව. එවොක න

කහත්ථ අජ්ඣාහරිත්බ්කබන, කත්නවුත්ත්ං ‘‘න අාානිත්වා’’ති. යානි පඤ්ච

සික්ඛාපදානීතිකයනානා.අස්සාතිසාමකණ ස්ස. පනත්ථායාතිසික්ඛාපදානං

ඨපනත්ථාය.අයන්ති පා ාජිකෙන.විකසකසනති භික්ඛූනං පාචිත්තියකත්න
විකසකසන. 

පටිපක්ඛවකසනාති ‘‘අන හංඅසම්මාසම්බුද්කධන’’තිආදියොනා ච

‘‘ද්වාක්ඛාකත්න’’තිආදියොනා ච ‘‘දුප්පටිප්පන්කනන’’තිආදියොනා ච
පටිවිරුද්ධවකසන ග හන්කත්න සාමකණක න

නිවාක ත්බ්කබනතිසම්බන්කධන.ෙණ්ඩෙනාසනායාති ෙණ්ඩෙනාමෙස්ස

සාමකණ ස්සදණ්ඩෙම්මනාසනාය.ත්ං  ද්ධින්ති

අවණ්ණ ාසනදියොට්ඨිං.අච්චයන්ති අතික්ෙමං, කදනසං වා.කදසාකපත්බ්කබනති

‘‘අච්චකයන මං  න්කත් අච්චගමා’’තිආදියොනාකදසාකපත්බ්බා.ත්ං යුත්ත්න්ති

‘‘ලිඞ්ගනාසනායනාකසත්බ්කබන’’ති ත්ං වචනං පතිරූපං.හීති සච්චං, යස්මා

වා.ඉධාතිඛන්ධකෙ, ‘‘සාමකණ ංනාකසතු’’න්තිවචකනවා. 

‘‘එකසව නකයන’’ති වුත්ත්වචනං පාෙටං ෙක නන්කත්න ආහ 

‘‘සස්සතුච්කඡදානඤ්හී’’තිආදියො.

අඤ්ඤත් දියොට්ඨිකෙනසාමකණක නතිකයනානා.එත්ථාති දසසු

නාසනඞ්කගසු.‘‘ොම’’න්තිපකදන පුනරුත්තිනි ත්ථෙකදනසාක නපකනන

ග හං දස්කසති.‘‘පනා’’තිපකදන කත්සං කදනසානං පහාකනන සම් ාවනං

දස්කසති.අබ්රහ්මචාරිං සාමකණ න්ති සම්බන්කධන.උපසම්පාකදතුංවට්ටතීති
උපසම්පාදනං වට්ටති. භික්ඛුනිදූසකෙන සාමකණක නති

සම්බන්කධන.පබ්බජ්ාම්පීති එත්ථපිසද්දස්සග හත්ථ ාවං දස්කසතුං වුත්ත්ං

‘‘පකගවඋපසම්පද’’න්ති.එත්මත්ථන්තිඑත්ාදියොසමත්ථං. 

47. පණ්ඩෙවත්ථුෙථා 

109. දහ ත්රුණසද්දානං කවවචනත්ත්ා වුත්ත්ං‘‘ද කර…කප.…

ත්රුකණ’’ති.කමනළිගල් සද්කදන ථූලසරී වාචකෙන අනිප්ඵන්නපාටිපදියොකෙනති

ආහ ‘‘කමනළිගල්කලති ථූලසරීක ’’ති. ත්ථිභණ්කඩති එත්ථහත්ථිසඞ්ඛාත්ං
 ණ්ඩං එකත්සන්ති හත්ථි ණ්ඩාති වුත්කත් හත්ථිකගනපොති ආහ 

‘‘හත්ථිකගනපකෙ’’ති. අභිධාකන (අභිධානප්පදීපිොයං 367 ගාථායං) පන 

‘‘හත්ථිකමණ්කඩන’’තිපාකඨනඅත්ථි. 
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පටුන 

පණ්ඩකෙනතිපඩතිවිෙල ාවං ගච්ඡතීති පණ්ඩකෙන. සංකඛකපන

වුත්ත්මත්ථං විත්ථාක න දස්කසන්කත්න ආහ‘‘ත්ත්ථා’’තිආදියො.

ත්ත්ථයස්සාතිපණ්ඩෙස්ස.අසුචිනාති සම් කවන.ආසිත්ත්ස්සාති

ආසිඤ්චිත්බ්බස්ස. ඉමිනා අසුචිනා මුකඛආසිඤ්චිත්බ්කබනතිආසිත්කත්නති

වචනත්ථං දස්කසති.අයන්ති පණ්ඩකෙන.අජ්ඣාචාරන්තිකමථුනජ්ඣාචා ං.

‘‘උසූයාය උප්පන්නායා’’තිඉමිනා උසූයතීතිඋසූකයනති වචනත්ථං

දස්කසති.උපක්ෙකමනාතිවායාකමන.බීාානීති අණ්ඩානි. ඉමිනා

උපක්ෙකමන එත්ස්මාබීාානි අපනීත්ානීතිඔපක්ෙමිකෙනති වචනත්ථං

දස්කසති. පක්කඛපවත්කත්න පණ්ඩකෙනපක්ඛපණ්ඩකෙන,පක්කඛ

පරිළාහවූපසකමනපණ්ඩකෙනපක්ඛපණ්ඩකෙනතිවචනත්ථංදස්කසන්කත්නආහ

‘‘එෙච්කචනපනා’’තිආදියො. ත්ත්ථ පුබ්බවචනත්කථපක්කඛති
ොලපක්කඛතිඅත්කථන දට්ඨබ්කබන.

පච්ඡිමවචනත්කථපක්කඛතිජුණ්හපක්කඛති අත්කථන දට්ඨබ්කබන.
‘‘අකුසලවිපාොනු ාකවනා’’ති පදං ‘‘පණ්ඩකෙනකහනතී’’තිපකදකයව

සම්බන්ධිත්බ්බං.අස්සාති පණ්ඩෙස්ස.නතංසෙපණ්ඩකෙනති පුරිකසන විය
සාතිසයං පච්චාමිත්කත් නපුංසකෙති අභිමද්දනං ොතුං න

සක්කෙනතීතිනතංසකෙන. න පුමා නඉත්ථීතිනතංසකෙනති ෙත්වා
නපුමනඉත්ථිසද්දස්සනිරුත්තිනකයන නපුංසෙෙ ණම්පි වදන්ති.

නපුංසකෙනකයව පණ්ඩකෙන නපුංසෙපණ්ඩකෙන.කත්සූති පඤ්චසු

පණ්ඩකෙසු.කත්සුපීතිඔපක්ෙමිොදීසු තීසුපි. ‘‘යස්මිං පක්කඛ’’ති ඉමිනා

පක්කඛ පක්කඛ පණ්ඩෙ ාවංනිවත්කත්ති.අස්සාති පණ්ඩෙස්ස.එත්ථාති

පඤ්චසු පණ්ඩකෙසු.කසනපීතිපණ්ඩකෙනපි.ඉකත්නති

පණ්ඩෙවා කත්න.‘‘එකසවනකයන’’තිඉමිනාලිඞ්ගනාසනකමවඅතිදියොසති. 

48. කථයයසංවාසෙවත්ථුෙථා 

110. පාරිාඤ්ඤපත්ත්ස්සාතිපරිහායතීති පරිාානි, ඉස්සරියක නගාදියො, 

ත්ස්ස  ාකවන පාරිාඤ්ඤං, ඉස්සරියක නගාදියොක්ඛකයන, ත්ං

පත්කත්නතිපාරිාඤ්ඤපත්කත්න, ත්ස්ස.‘‘පාරිජුඤ්ඤපත්ත්ස්සා’’තිපිඋොක න

සහ පාකඨන අත්ථි.ඛීණකෙන ඤ්කඤනති එත්ථ කුකල ාාත්ාකෙනලඤ්ඤා, 

ණයපච්චකයන, නො ාගකමන. ඛීණා කෙනලඤ්ඤා අස්සාති
ඛීණකෙනලඤ්කඤනතිවචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘මාතිපක්ඛපිතිපක්ඛකත්න’’තිආදියො. ත්ත්ථමාතිපක්ඛපිතිපක්ඛකත්නති මාතුයා

පක්කඛන මාතිපක්කඛන, පිතුකනනපක්කඛන පිතිපක්කඛන, මාතිපක්කඛන ච

පිතිපක්කඛන ච මාතිපක්ඛපිතිපක්ඛා.ඵාතිං ොතුන්ති එත්ථ ඵා-ධාතු

වඩ්ඪනත්කථනති ආහ ‘‘වඩ්කඪතු’’න්ති. ‘‘පුච්ඡියමාකනන’’ති

ඉමිනාඅනුයුඤ්ජියමාකනනති එත්ථ අනුත්ූපසග්ගවකසන
යුාසද්කදනපුච්ඡනත්කථනතිදස්කසති. 

කථයයසංවාසකෙනති කථනනං කථයයං නො ස්සයො ං ෙත්වා, 
කථයයාය සංවාසකෙන ඉමස්සාති කථයයසංවාසකෙන. එත්ථ ච න
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පටුන 

කෙවලංවස්සගණනාදියොකෙනකයවසංවාකසනනාමකහනති, අථකඛන කථයයාය
ලිඞ්ගගහණම්පි සංවාකසනකයව නාම.ත්ස්මා ත්ස්ස තිවිධ ාවං දස්කසන්කත්න

ආහ‘‘ත්කයන’’තිආදියො.ත්ත්ථලිඞ්ගංකථකනතීතිලිඞ්ගකථනකෙන,එකසවනකයන

ඉත්ක සුපි. ත්මත්ථං විත්ථාක න්කත්න ආහ ‘‘ත්ත්ථා’’තිආදියො. ත්ත්ථකයනති

කථයයසංවාසකෙන.ලිඞ්ගමත්ත්ස්කසවාති එත්ථ මත්ත්සද්කදන
සංවාසාදකයනනිවත්කත්ති. 

විකදසන්ති අත්ත්කනන කදසකත්න විකයනගං කදසං.විසද්කදන කහත්ථ
විකයනගත්ථවාචකෙන. අථ වා වි දූ ං කදසං. විසද්කදන

කහත්ථදූ ත්ථවාචකෙන.මුසාති අභූත්ත්කථ දුතියන්ත්නිපාකත්න, 

අභූත්ංවචනන්ති අත්කථන.පටිබා තීති අඤ්කඤ නිවාක ති.සංවාසකථනකෙන

නාමාති එත්ථ කෙන සංවාකසන නාම, නනු එෙෙම්මාදියොකෙනති ආහ 

‘‘භික්ඛුවස්සගණනාදියොකෙන’’තිආදියො.භික්ඛුවස්සගණනාදියොකෙනතිආදියොසද්කදන
යථාවුඩ්ඪං වන්දනසාදියොයනං ආසනපටිබාහනං උකපනසථපවා ණාදීසු
සන්දියොස්සනන්තිඉමානි සඞ්ගණ්හාති. ‘‘කිරියක කදන’’ති ඉමිනා සං එෙකත්න

වසියතිඅකනනාතිසංවාකසනතිවචනත්කථනකිරියක කදනසංවාකසනනාමාති

දස්කසති.ඉමස්මිං අත්කථති ඉමස්මිං වත්ථුම්හි, ඉමස්මිං ඨාකනති
අත්කථන.ඉමිනා පා ාජිොදියොට්ඨාකන පනඑෙෙම්මාදියොකෙන සංවාකසනනාමාති
දස්කසති. 

‘‘ලිඞ්ගස්සකචව සංවාසස්ස චා’’ති ඉමිනාඋභයකථනකෙනති එත්ථ
උ යසරූපංදස්කසති. 

එත්ථාතිකථයයසංවාසෙට්ඨාකන.රාා…කප.… භකයහි වාතිඑත්ථ
 යසද්කදන පච්කචෙං කයනකාත්බ්කබන.  ාා කයන ච දුබ්භික්ඛ කයන ච
ෙන්ත්ා  කයන චක නග කයන ච කවරි කයන චාති හි

අත්කථන.චීවරග ණත්ථන්තිචීව ාහ ණත්ථං, අයකමව වා පාකඨන.වාසද්කදන
කහත්වත්ථං වාසම්පදානත්ථං වා සම්පිණ්කඩති. අයං ගාථා වි ත්තියා
උප්පටිපාටිත්ත්ා ග්ගරීතිසඞ්ඛාත්ා අලඞ්ො කදනසා න

මුත්ත්ා.ලිඞ්ගන්තිසමණලිඞ්ගං.ඉධාතිඉමස්මිංසාසකන. 

නාධිවාකසතීතින සම්පටිච්ඡති.යාවාති යත්ත්ෙංොලං, අයං පකනත්ථ
කයනානා – ඉධ කයන  ාා…කප.…  කයන වාචීව ගහණත්ථං වා ලිඞ්ගං

ආදියොයති, කසනසුද්ධමානකසනහුත්වායාවසංවාසංනාධිවාකසති, ත්ාවඑකසන
‘‘කථයයසංවාසකෙනනාමා’’තිනවුච්චතීති. 

ත්ත්රාති ත්ාසු ගාථාසු.ඉධාති ඉමස්මිං සාසකන.එවන්ති

ලිඞ්කගගහියමාකන.ත්ස්මින්ති ාකන.අකනනසරිත්වාවාති

අකනනක්ෙමිත්වාව.ලිඞ්ගංඅපකනත්වාති සයං ගහිත්ං සමණලිඞ්ගං

විනාකසත්වා.පබ්බජිත්ා යන්තිපබ්බජිත්ඡායං.තබ්කබතිසංවාසකථනකෙ. 
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පටුන 

සබ්බපාසණ්ඩියභත්ත්ානීති සබ්බානිපාසණ්ඩං උද්දියොස්ස දියොන්නානි
 ත්ත්ානි. 

සත්කත් වහතීතිසත්ත්වාක න. වි මිත්බ්බන්තිකවරං,ත්ං

පවත්කත්තීතිකවරිකෙන. ොකයන පරිහරිත්බ්බානීතිොයපරි ාරියානි.ත්න්ති

තුවං.හීනායාවත්ත්භාවන්තිහීනායගිහි ාවායආවත්ත් ාවං. 

උප්පබ්බජිත්වාති පබ්බාවිකයනගං ෙත්වා.ත්මත්ථන්ති

උප්පබ්බජිත්සඞ්ඛාත්මත්ථං.අස්සාතිමහාසාමකණ ස්ස. 

ම න්කත්නවාතිඑත්ථවාසද්කදනග හත්කථන.පකගව දහක නති දස්කසති.

අබයත්කත්නකහනතීතිකයනානා.කසනතිසාමකණක න. 

වච්ඡකගනරක්ඛාදීනීතිඑත්ථවච්කඡනති ත්රුණකගනකණන. කසන

හිමාතුසන්තිකෙ වසතීතිවච්කඡන. මාතුයා විකයනගොකල වා
වස්සතීතිවච්කඡනති වුච්චති. ඉමිනා දම්මගවා ග්ගවාපි සාමඤ්ඤකත්න

ගහිත්ා.කගනවුච්චති කඛත්ත්භූමි. වච්කඡන ච කගන චවච්ඡගවා,කත්සං  ක්ඛනං

වච්ඡකගන ක්කඛන, කසන ආදියො කයසංෙසිෙම්මාදීනන්ති වච්ඡකගන ක්ඛාදීනි.

‘‘සූපසම්පන්කනන’’ති ඉමිනාගහට්ඨම්පි සකච උපසම්පාකදති, 

සූපසම්පන්කනනති දස්කසති.අනුපසම්පන්නොක කයවාති

සාමකණ ොකලකයව.විනයවිනිච්ඡකයති විනකය වුත්ත්ස්ස

කථයයසංවාසෙස්ස විනිච්ඡකය.කථයයසංවාසකෙන ක නතිලිඞ්ගස්ස
අපනීත්ත්ත්ා. 

කථයයසංවාසකෙන න ක නතිසලිඞ්කග ඨිත්ත්ත්ා.අයම්පි

කථයයසංවාසකෙන න ක නතිොසාකය සඋස්සාහත්ත්ා.කථයයසංවාසකෙන

ක නතිොසාකයධු ස්සනික්ඛිත්ත්ත්ත්ා. 

කථයයසංවාසකෙනනක නතිසලිඞ්කගඨිත්ත්ත්ා.කනවකථයයසංවාසකෙන

ක නතිොසාකය සඋස්සාහත්ත්ා.කමථුනකසවනාදීහීතිආදියොසද්කදන

පාණාතිපාත්ාදකයන සඞ්ගණ්හාති.කථයයසංවාසකෙන ක නතිොසාකය ධු ස්ස

නික්ඛිත්ත්ත්ත්ා.ඔවට්ටිෙන්ති අකධනවට්කටන ෙ ණං.රක්ඛතිත්ාවාති ත්ාව

 ක්ඛති වීමංසකනන නිවාසිත්ත්ත්ා.ලිඞ්ගන්ති

සමණලිඞ්ගං.කථයයසංවාසකෙනක නතිගිහිලිඞ්ගස්සසම්පටිච්ඡිත්ත්ත්ා. 

වීමංසති වා සම්පටිච්ඡති වා රක්ඛතිකයවඔදාත්වත්ථස්ස
අන්කත්නොසාය ාවකත්න. ‘‘භික්ඛුනියාපි එකසව නකයන’’ති
වුත්ත්කමවත්ථංවි ාකවන්කත්නආහ‘‘සාපී’’තිආදියො. 

වුඩ්ඪපබ්බජිකත්න සාමකණක නති සම්බන්කධන.පාළියම්පීති පන්තියම්පි.
කසකනන මංසකපසිං ගකහත්වා ගච්ඡති විය ත්ත්පිණ්කඩ පත්ත්ං
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උපනාකමත්වා ගකහත්වා ගච්ඡති.කථයයසංවාසකෙනන ක නතිවස්සානං
අගණනත්ත්ා. 

48. තිත්ථියපක්ෙන්ත්ෙෙථා 

110. පක්ෙමතීතිපක්ෙන්කත්න, ‘‘පවිට්කඨන’’ති ඉමිනාෙමුධාතුයා

පදවික්කඛපත්ථං දස්කසති, ඉච්ඡාෙන්තිඅත්කථ නිවත්කත්ති.කසනති

තිත්ථියපක්ෙන්ත්කෙන.ත්ත්රාතිතිත්ථියපක්ෙන්ත්කෙ. උපසම්පන්කනන භික්ඛු

ගච්ඡතීති සම්බන්කධන.කත්සන්ති තිත්ථියානං. ‘‘තිත්ථිකයන  විස්සාමී’’ති

පුබ්කබවලද්ධිගහිත්ත්ත්ා වුත්ත්ං ‘‘ලිඞ්කග ආදියොන්නමත්කත්’’ති.කුසචීරාදීනීති

එත්ථකුකසනවුච්චතිසලාො.චීකරනතිපන්ති, ආවලීතිඅත්කථන.කුකස ජ්ජුනා

ආවුනිත්වාෙකත්න චීක නකුසචීකරන,කසන ආදියො කයසං ත්ානීති
කුසචී ාදීනි.ආදියොසද්කදන ඵලෙචී ාදකයන සඞ්ගණ්හාති. කුසතිකණහි ෙකත්න

චීක නකුසචීකරනතිපි වදන්ති.නග්කගනති අකචලකෙන.ආජීවකෙනති

අකචලෙවත්මාදායජීවතීති ආජීවකෙන.කත්සන්ති ආජීවොනං. ඔවදියොකත්න
හුත්වාතිසම්බන්කධන. 

කින්ති කිං වත්ං.ලුඤ්චාකපතීති අපනයාකපති.කමනරපිඤ්ඡාදීනීති

එත්ථපිඤ්ඡංවුච්චතිපක්කඛන. කසන හි පිඤ්ඡති ආොකස ගච්ඡති අකනනාති

පිඤ්ඡන්තිවුච්චති.පිඡිගතියන්තිධාතුපාකඨන.කමන ස්සපිඤ්ඡංකමන පිඤ්ඡං, 
ත්ං ආදියො කයසං ත්ානීතිකමන පිඤ්ඡාදීනි. ආදියොසද්කදන උලූෙපිඤ්ඡාදකයන

සඞ්ගණ්හාති.යාව නසම්පටිච්ඡතීති යාව ලද්ධිං න සම්පටිච්ඡති.නන්ති

වීමංසමානං භික්ඛුං. ද්ධීතිතිත්ථියලද්ධි.රක්ඛතීති තිත්ථියපක්ෙන්ත්ෙකත්න
 ක්ඛති.ලද්ධියා අ ාකවන තිත්ථියපක්ෙන්ත්කෙන න කහනතීති

අධිප්පාකයන.අච්ඡිද්දචීවකරනතිඑත්ථආොක න කෙනධත්කථන, අඩ්ඩත්කථන වා

කහනති, ඡිද්දසද්කදන දූසනත්කථන කහනති. ත්ස්මා ආකෙනකධන අඩ්කඩන වා

ඡිද්කදන දූසිකත්නතිඅච්ඡිද්කදනති අත්කථන දට්ඨබ්කබන. ‘‘අච්ඡින්කනන’’තිපි

පාකඨන.අච්ඡිද්දං චීව කමත්ස්සාති අච්ඡිද්දචීවක න.තිත්ථායත්නන්තිතිත්ථීනං

නිවාසට්ඨානං, තිත්ථියානංඋපස්සයන්තිඅත්කථන. 

49. තිරච්ඡානගත්වත්ථු 

111. කදවසම්පත්තිසදියොසං ඉස්සරියසම්පත්තිං අනු වන්කත්නපි කසන

නාකගනෙස්මානාගකයනනියාඅට්ටීයතීතිආහ‘‘කිඤ්චාපී’’තිආදියො. 

ත්ත්ථකිඤ්චාපි අනුක නතීති සම්බන්කධන.කිඤ්චාපිසද්කදන කහත්ථ

සම් ාවනාකානත්කෙන, පනසද්කදනග හත්ථකානත්කෙන.කුස විපාකෙනාති

අකහතුෙකුසලවිපාකෙන.ත්ස්සාති නාගස්ස.සාාතියාති

සමානාාතියානාගියා.උදෙසඤ්චාරිමණ්ඩූෙභක්ඛන්ති උදකෙ

සඤ්ච ණසීලංමණ්ඩූෙසඞ්ඛාත්ං  ක්ඛං පාතු වතීති කයනානා.කසනති

නාකගන.අට්ටීයතීති අ මණං පීළියති. රායතීතිඑත්ථ හක ධාතු
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ලජ්ානත්කථනති ආහ ‘‘ලජ්ාතී’’ති. එො න්කත්න ධාතු භූවාදියොගණිකෙන 

(සද්දනීතිධාතුමාලායං 16  ො න්ත්ධාතු).ජිගුච්ඡතීති එත්ථගුපධාතුයා
ෙම්මං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අත්ත් ාව’’න්ති. ‘‘ත්ස්ස භික්ඛුකනන’’තිපදස්ස 

‘‘නික්ඛන්කත්’’තිපකදන කයනජිත්බ්බත්ත්ා භුම්මත්කථ සාමිවචනන්ති ආහ

‘‘ත්ස්මිංභික්ඛුස්මි’’න්ති. අථ වාත්ස්ස භික්ඛුකනනති සාමිකයනගත්ත්ා 

‘‘නික්ඛන්කත්’’ති එත්ථ  ාවත්කථමානපච්චකයනතිආහ ‘‘නික්ඛමකන’’ති.

ඉමිනානික්ඛන්කත්තිඑත්ථනඅන්ත්පච්චකයන, මානපච්චයස්කසවඅන්ත් ාවං

ෙත්වා වුත්කත්නතිදස්කසති.විස්සට්ක නති සතිවිස්සජ්ජිකත්න.ත්ස්මින්ති

භික්ඛුම්හි.ෙපිමිද්ධවකසකනවාති ෙපිකනන මිද්ධවකසන එව. අථ වා

ෙපිමිද්ධවකසනනිද්දායන්කත්න ඉව නිද්දායන්කත්නති කයනානා.පටිනිපජ්ජීති

පුනනිපජ්ජි.විස්සරමොසීතිඑත්ථවිසද්කදන විරූපත්ථකානත්කෙන, ස සද්කදන
සද්දවාචකෙනතිදස්කසන්කත්නආහ‘‘විරූපංමහාසද්දමොසී’’ති. 

‘‘අො ස්සකලනපංෙත්වා’’තිඉමිනාතුම්ක කඛනත්ථාතිඑත්ථ‘‘තුම්කහ
කඛන අත්ථා’’ති පදවි ාගං ෙත්වා ඔො කත්න ප ස්සඅො ස්ස කලනපං
දස්කසති. ‘‘අො ස්සාකලනප’’න්තිපි පාකඨන. එවඤ්හි සති අො ස්ස
අකලනපංෙත්වාති අත්කථන දට්ඨබ්කබන. ඉමිනා ‘‘තුම්කහ කඛන අත්ථා’’ති
පදච්කඡදංෙත්වාඅොක පක ඔො ස්සවො ංෙත්වාතුම්කහඛ්වත්ථා’’ති
පාකඨන දස්සිකත්න. ෙස්මා ඉමස්මිංධම්මවිනකය අවිරූළ්හිධම්මාති ආහ

‘‘ඣාන…කප.…අ බ්බත්ත්ා’’ති.‘‘ වථා’’තිඉමිනාඅත්ථාතිඑත්ථඅසධාතු

සත්ත්ත්ථවාචකෙන ථවි ත්තීතිදස්කසති.සාාතියාති එත්ථ සමානා ාාති
එතිස්සාති සාාතීතිවුත්කත් නාගී එවාති ආහ ‘‘නාගියා

එවා’’ති.මනුස්සිත්ථිආදීති එත්ථ
ආදියොසද්කදනති ච්ඡානගතිත්ථීකපතිත්ථීකදවිත්ථිකයන සඞ්ගණ්හාති. ‘‘ද්කවකම
භික්ඛකවපච්චයා’’තිකදසනාසාවකසසකදසනාතිදස්කසන්කත්නආහ ‘‘එත්ථ

චා’’ති.එත්ථාති ති ච්ඡානගත්වත්ථුම්හි.අභිණ් න්ති අභික්ඛණං
පුනප්පුනන්තිඅත්කථන. 

තිරච්ඡානගකත්නති එත්ථ කිංඅපායපරියාපන්කනන
දුග්ගතිඅකහතුෙපටිසන්ධිකෙනවාධිප්කපකත්නති ආහ ‘‘නාකගන
වාකහනතූ’’තිආදියො. 

50. මාතුඝාත්ොදියොවත්ථුෙථා 

112. නික්ඛන්තින්ති එත්ථ ‘‘ඉමස්ස පාපෙම්මස්සා’’තිඡට්ඨීකයනගත්ත්ා

 ාවත්කථ තිපච්චකයනති ආහ ‘‘නික්ඛමන’’න්ති.අපවා නන්ති

අපායපටිසන්ධිවහනකත්න අපගමනං.කයනාති මනුස්සභූකත්න කයන ජීවිත්ා

කවනක නපිත්ාති සම්බන්කධන.මනුස්සිත්ථිභූත්ාති මනුස්සිත්ථී හුත්වා භූත්ා, 
මනුස්සිත්ථී ාවං වා භූත්ා පත්ත්ා. ඉමිනා ති ච්ඡානගතිත්ථිආදකයන

නිවත්කත්ති. ‘‘ානිො’’ති ඉමිනා කපනසාවනිෙමාත්ාදකයන

නිවත්කත්ති.සයම්පීතිඑත්ථ පිසද්කදන න කෙවලං මාත්ාකයව, අථ කඛන
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පටුන 

පුත්කත්නාපීති දස්කසති.සත්ාති සන්කත්න. මනුස්සාාතිකෙකනව සත්ා
මනුස්සාාතිකෙනඑවහුත්වාකවනක නපිත්ාතිකයනානා.අනන්ත්ක  කවඵලං

නිබ්බත්කත්තීතිආනන්ත්රියං,මාතුඝාත්ෙෙම්මං, කත්න ාාතිසාමඤ්ඤම්පි
අානිෙංඝාකත්න්කත්න ච ානිෙම්පි ාාතික දං ඝාකත්න්කත්න ච න

අනන්ත්රිකෙන කහනති, ත්ස්ස පබ්බජ්ාා චඋපසම්පදා ච න වාරිත්ාති
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කයන පනා’’තිආදියො. ත්ත්ථ කපනකසති

වද්කධතීතිකපනසාපනියා, සා එවකපනසාවනිොපො ස්ස වො ං, යො ස්ස

චෙො ං ෙත්වා, කපනසාවනිො ච සා මාත්ා

කචතිකපනසාවනිෙමාත්ා.අස්සාතිපුත්ත්ස්ස. ඉදං පදං පුබ්බාප ාකපක්ඛං.

ත්ත්ථපුබ්බපකද  ාවසම්බන්කධන, පච්ඡිමපකද සාමිසම්බන්කධන. සබ්බථා

එකසවනකයන කහනතීතිආහ ‘‘සකචපී’’තිආදියො.කවසියාතිඋපලක්ඛණවකසන

වුත්ත්ං. යායොයචිඉත්ථියාපුත්ත්ස්සාපිගකහත්බ්බත්ත්ා.‘‘අයංකමපිත්ා’’ති

අාානනකමවහිපමාණං.අකනනාතිඉමිනාපුත්කත්න. ‘‘පිතුඝාත්කෙනත්කවව
සඞ්ඛයං ගච්ඡතී’’ති ඉමිනා මාතුඝාත්කෙපි ‘‘අයං කම මාත්ා’’තිඅාානිත්වා
ඝාකත්න්කත්නපිමාතුඝාත්කෙනත්කවවසඞ්ඛයංගච්ඡතීතිදස්කසති. 

114. සඞ්කඛකපනවුත්ත්මත්ථං විත්ථාක න දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘මනුස්සාාතියං හී’’තිආදියො.අපබ්බජිත්න්ති ගිහිභූත්ං.පබ්බජ්ාාචස්සාති එත්ථ

චසද්කදන උපසම්පදාපි වාරිත්ාති දස්කසති.අස්සාති

අ හන්ත්ඝාත්ෙස්ස.අවකසසන්තිඅ හන්ත්කත්න අවකසසං.අස්සාති

අරියඝාත්ෙස්ස.ආනන්ත්රිකයනනක නතිති ච්ඡානගත්ත්ත්ාපනස්සපබ්බජ්ාා

වාරිත්ාතිඅත්කථන කනත්බ්කබන.එත්ථාති මාතුඝාත්ොදියොෙම්කමසු.වධායාති
ත්දත්කථ චතුත්ථීති ආහ ‘‘වධත්ථායා’’ති. ‘‘මාක තු’’න්තිඉමිනා
‘‘වධත්ථායා’’ති එත්ථ හනධාතු හිංසනත්කථනති දස්කසති. ‘‘නීයන්තී’’ති

ඉමිනාඔනීයන්තීති එත්ථ ඔත්ූපසග්කගන ධාත්වත්ථානුවත්ත්කෙනතිදස්කසති.
යං පන වචනං වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන. ත්ස්ස වචනස්ස අත්කථනති

කයනානා.‘‘සචා ච ඉති අයං නිපාකත්න වුත්කත්න’’ති ඉමිනා  යපීළිත්ත්ත්ා
චනිරුත්තීසු අකුසලත්ත්ා ච දවා ණකනන  වා ණකනන අයං නිපාකත්න

කචනක හිවුත්කත්නතිදස්කසති.‘‘සකචචඉච්කචවවාපාක න’’තිඉමිනාකත්හි
ත්ථා වුත්කත්පිසඞ්ගීතිොකල වා කපනත්ථොරූළ්හොකල වා යථාභූත්ං

සඞ්ගීත්ත්ත්ා, කපනත්ථොරූළ්හත්ත්ාච යථාභූකත්න පාකඨන අත්ථීති

දස්කසති.ත්ත්ථාති කත්සු පකදසු.නිද්ධා කණ භුම්මං.ත්ස්සාති ‘‘සචජ්ා

මය’’න්ති පාඨස්ස. ‘‘සකච අජ්ා මය’’න්ති ඉමිනා එො කලනපසන්ධිං
දස්කසති.‘‘සකචජ්ාමය’’න්තිඅො කලනපසන්ධිනාපිපාකඨනඅත්ථි. 

115. පෙත්ත්ත්න්ති පෙතියා සීලසඞ්ඛාකත්න අත්ත්ා ස ාකවන

එතිස්සාතිපෙත්ත්ත්ා, ත්ං.ොයසංසග්කගනභික්ඛුනීනංපා ාජිෙත්ත්ාවුත්ත්ං
‘‘සීලවිනාසංපාකපතී’’ති.අනිච්ඡමානංකයවභික්ඛුනින්තිසම්බන්කධන. 
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ඉච්ඡමානන්තිඔදාත්වත්ථවසනං ඉච්ඡමානං. යස්මා අභික්ඛුනී කහනති, 

ත්ස්මාභික්ඛුනීදූසකෙන න කහනතීති කයනානා. සීලවිපන්නං භික්ඛුනින්ති
සම්බන්කධන. 

කයනකදවදත්කත්න සඞ්ඝං භින්දති විය, භින්දතීති කයනානා.උද්ධම්මන්ති

ධම්මකත්න වි හිත්ං.උබ්බිනයන්ති විනයකත්න වි හිත්ං.චතුන්නංෙම්මානන්ති
අපකලනෙනාදීනංචතුන්නංෙම්මානං. 

කයන කදවදත්කත්න කලනහිත්ං උප්පාකදති විය, උප්පාකදතීති

කයනානා.දුට් චිත්කත්නාතිඑත්ථනයංකිඤ්චි දුට්ඨචිත්ත්ං දුට්ඨචිත්ත්ංනාම, 

අථ කඛන වධෙචිත්ත්න්ති ආහ

‘‘වධෙචිත්කත්නා’’ති.සරීකරතිසරී බ් න්ත්ක . ත්ථාගත්ස්ස හි
අක ජ්ාොයත්ත්ා පරූපක්ෙකමන චම්මච්කඡදං ෙත්වාකලනහිත්ස්ස

උප්පාදනං නාම නත්ථි. කයන පන ජීවකෙන ඵාසුං ෙක නති විය, ඵාසුං

ෙක නතීතිකයනානා.ක නහිත්ඤ්චාතිපූතිකලනහිත්ඤ්ච. 

54. උ කත්නබයඤ්ානෙවත්ථුෙථා 

116. උභකත්නබයඤ්ානකෙනතිඑත්ථබාහි ත්ථසමාසංදස්කසන්කත්නආහ 

‘‘ඉත්ථිනිමිත්තුප්පාදනෙම්මකත්න චා’’තිආදියො. ත්ත්ථ ‘‘ඉත්ථි…කප.…
ෙම්මකත්න චා’’තිඉමිනා උ යසරූපං දස්කසති. උ කත්න ෙම්මකත්න

පවත්ත්න්ති පාඨකසකසන කයනකාත්බ්කබන.බයඤ්ානන්ති

නිමිත්ත්ං.අස්සාතිානස්ස.ෙකරනතිපි ොකරතිපීති එත්ථ
ෙ ධාතුයාසුද්ධෙම්මොරිත්ෙම්මානි දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘පුරිසනිමිත්කත්නා’’තිආදියො. ත්ත්ථ ‘‘වීතික්ෙම’’න්ති ඉමිනා සුද්ධෙම්මං

දස්කසති, ‘‘ප ’’න්ති ඉමිනා ොරිත්ෙම්මංදස්කසති.සමාදකපත්වාති
උකයයනකාත්වා.ත්ස්ස දුවිධ ාවංදස්කසන්කත්නආහ ‘‘දුවිකධන’’තිආදියො.ත්ත්ථ

ඉත්ථි ාකවනලක්ඛිකත්නඋ කත්නබයඤ්ානකෙනඉත්ථිඋභකත්නබයඤ්ානකෙන. 
එසනකයනඉත් ත්ථාපි. 

ත්ත්ථාති දුවිකධසු උ කත්නබයඤ්ානකෙසු.ඉත්ථිනිමිත්ත්න්ති ඉත්ථියා

අඞ්ගාාත්ං. එකසව නකයන ‘‘පුරිසනිමිත්ත්’’න්ති එත්ථාපි.පාෙටං

පටිච්ඡන්නන්තිස ාවකත්න පාෙටං පටිච්ඡන්නං. පුනපටිච්ඡන්නං

පාෙටන්ති ාගවකසන පටිච්ඡන්නංපාෙටං.පරංගණ් ාකපතීති ප කමව

ගණ්හාකපතීති අත්කථන.ඉදන්තිො ණං.එකත්සන්ති ද්වින්නං

උ කත්නබයඤ්ානොනං.කුරුන්දියොයං පන වුත්ත්ං,කිං වුත්ත්න්ති

කයනානා.ත්ත්ථාති

උ කත්නබයඤ්ානකෙ.විචාරණක්ෙකමනතිවීමංසනානුක්ෙකමන. ‘‘ත්ත්ථ
විචා ක්ෙකමන’’තිපි පාකඨන. විචා ණක්ෙකමනධම්මසඞ්ගහට්ඨෙථාය

කවදියොත්බ්කබන, ඉධ පන කිං කවදියොත්බ්බන්ති ආහ ‘‘ඉදමිධකවදියොත්බ්බ’’න්ති.

ත්ත්ථඉදන්තිනපබ්බජ්ජූපසම්පදො ණං.ඉධාතිඉමිස්සංවිනයට්ඨෙථායං. 



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා මහාවග්ගකයනානා 

206 

පටුන 

55. අනුපජ්ඣායොදියොවත්ථුෙථා 

117. කත්න කඛන පන සමකයනාති එත්ථ ත්සද්දස්ස

අනියමනිද්කදස ාවංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කයන සමකයනා’’ති.සික්ඛාපදං

අපඤ්ඤත්ත්ංක නතීති ‘‘න භික්ඛකව අනුපජ්ඣායකෙන
උපසම්පාකදත්බ්කබන’’තිසික්ඛාපදං අපඤ්ඤත්ත්ං කහනති.

‘‘උපජ්ඣායවි හිත්’’න්ති ඉමිනාඅනුපජ්ඣායෙන්ති එත්ථ අො ස්ස
වි හත්ථං දස්කසති.උපජ්ඣායවි හිත්ං උපසම්පදාකපක්ඛන්ති

සම්බන්කධන.‘‘එව’’න්තිආදියොනා කදනසං දස්කසති.උපජ්ඣංඅගා ාකපත්වාති

‘‘උපජ්ඣාකයන කම  න්කත් කහනහී’’ති (මහාව. 65; මහාව. අට්ඨ. 64) 
උපජ්ඣං අගාහාකපත්වා. උපසම්පාකදන්ත්ස්ස ො ෙසඞ්ඝස්සාති

කයනානා.ෙම්මං පනාති උපසම්පදෙම්මං පන. ‘‘එකසව නකයන’’ති

ඉමිනාඋපසම්පාකදන්ත්ස්ස ආපත්ති, ෙම්මං පන න කුප්පතීති වචනං
අතිදියොසති. 

56. අපත්ත්ොදියොවත්ථුෙථා 

118. කයන පිණ්කඩනහත්කථසු ලබ් තීති කයනානා.ත්දත්ථායාති ත්ස්ස

පිණ්ඩස්සඅත්ථාය.කසයයථාපි තිත්ථියාති එත්ථ

කසයයථාපිසද්කදනඋපමත්කථන, තිත්ථියසද්කදන ආජීවෙනාමකෙ තිත්ථිකය
කහනතීති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘යථාපිආජීවෙනාමො තිත්ථියා’’ති. ත්ස්මා
ආජීවෙසඞ්ඛාකත් තිත්ථිකය උපමං ෙත්වාඋජ්ඣායන්තීති ආහ

‘‘සූපබයඤ්ාකනහී’’තිආදියො.හීතිසච්චං, යස්මාවා.කත්තිආජීවො.ෙම්මංපන

නකුප්පතීති පත්ත්චීවක සු අසන්කත්සුපි ෙම්මවාචාය‘‘පරිපුණ්ණස්ස
පත්ත්චීව ’’න්තිපරිකිත්තිත්ත්ත්ාෙම්මංනකුප්පතීතිඅධිප්පාකයන. 

යාචිත්කෙනාති එත්ථ යාචිකත්න හුත්වා ගහිකත්නයාචිත්කෙනති

දස්කසන්කත්නආහ‘‘යාචිත්වාගහිකත්නා’’ති. ‘‘ඊදියොකසනහී’’තිආදියොනාකදනසං

දස්කසති.ත්ස්මාති යස්මාආපත්ති කහනති, ත්ස්මා.ත්ස්සාති
උපසම්පදාකපක්ඛස්ස.නි කපක්කඛහි ආචරියුපජ්ඣායාදීහීති

කයනානා.නිස්සජ්ජිත්වාති බ්රහ්මකදකයයන නිස්සජ්ජිත්වා.අනධිට්ඨානුපගානං
පත්ත්චීව ානං අපත්ත්චීව ත්ත්ා වුත්ත්ං

‘‘අධිට්ඨානුපගංපත්ත්චීව ’’න්ති.පණ්ඩුප ාසන්ති
සමණුද්කදස ාවාකපක්ඛං.කසනහිරූළ්හිවකසනපණ්ඩුපලාකසනතිවුච්චති.අථ

වා යථා පණ්ඩුපලාකසන න හරිකත්න, නාපිසුක්කඛන කහනති, එවං කසනපි

පබ්බාාකපක්කඛන න ගිහී කහනති, නාපි සාමකණක න, 
ත්ස්මාසමණුද්කදස ාවාකපක්කඛන‘‘පණ්ඩුපලාකසන’’තිවුච්චති. 

වසන්ත්ස්ස පණ්ඩුපලාසස්සාති සම්බන්කධන.අනාමට් පිණ්ඩපාත්න්ති

භික්ඛූහි අනාමසිත්බ්බග්ගං පිණ්ඩපාත්ං.සාමකණරභාගසමකෙනති

සාමකණක හි ලද්කධන  ාකගන සමං පවත්කත්න.අස්සාති පණ්ඩුපලාසස්ස.
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පටුන 

සාමකණ ස්ස සබ්බංපටිාග්ගනෙම්මං ොතුං වට්ටති විය, අස්ස ොතුං
වට්ටතීතිකයනානා. 

57. හත්ථච්ඡින්නාදියොවත්ථුෙථා 

119. හත්ථච්ඡින්නාදියොවත්ථූසුහත්ථා ඡින්නා

යස්සාති ත්ථච්ඡින්කනනතිආදියොවචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘යස්සා’’තිආදියො.මණිබන්කධති පකෙනට්ඨන්කත්. කසන හි යස්මා එත්ථ

මණිසඞ්ඛාත්ංඅලඞ්ො විෙතිං බන්ධති, ත්ස්මා මණිබන්කධනති

වුච්චති.ෙප්පකරති ෙකපනණියං. සා හි පක සං පිට්ඨීසු ෙපති හිංසති

අකනනාති ‘‘ෙප්පක න’’ති වුච්චති. යස්ස හත්ථා ඡින්නා කහනන්ති, අයං
හත්ථච්ඡින්කනන නාමාතිකයනානා. එකසව නකයන කසකසසුපි. එකෙන වා
පාකදනතිකයනානා. කහට්ඨා ‘‘එකෙනවා ද්කවවාහත්ථා’’තිඑත්ථාපිඑකසව

නකයන.චතූසු  ත්ථපාකදසු ද්කවවාති එකෙන හත්කථන, එකෙන පාකදනති

ද්කවවා.ෙණ්ණාති සද්දග්ගහා. කත් හි ෙණ්ණති සවති එකත්හීති

ෙණ්ණාතිවුච්චන්ති.ෙණ්ණාබද්කධති ෙණ්ණච්ඡිද්දස්ස

ආබද්කධ.සඞ්ඝාකටතුන්ති සඞ්ඝටනං ොතුං, ආබන්ධනං

ොතුන්තිඅත්කථන.අාපදකෙති අාපදසණ්ඨාකන ඨාකන.නාසාති ඝානානි.

ත්ානිහිනාසතිඅබයත්ත්සද්දංෙක නතිඑත්ාහීතිනාසාතිවුච්චන්ති.නාසිොති

නාසාකයව.සණ් ාකපතුන්ති සුට්ඨු ඨකපතුං, පෙතියා ඨකපතුන්ති

අත්කථන.නඛකසසන්ති නකඛනකයව කසකසන ඡින්නඞ්ගුලිකත්නති නඛකසකසන, 

ත්ං. අග්කගපුක  උට්ඨහතීතිඅඞ්ගුට්ක න. ‘‘වුත්ත්නකයකනවා’’ති ඉමිනා 

‘‘නඛකසසං අදස්කසත්වා’’ති වචනං

අතිදියොසති.ෙණ්ඩරනාමොතිමහාසි නාමො. කත් හි ෙං සරී ං

ධාක න්තීතිෙණ්ඩරාතිවුච්චන්ති ධො ස්ස ඩො ං ෙත්වා.කයසූති

ෙණ්ඩක සු, නිද්ධා කණභුම්මං. 

යස්ස වග්ගුලිපක්ඛො විය අඞ්ගුලිකයන සම්බන්කධන කහනන්ති, 

අයංඵණ ත්ථකෙනනාමාතිකයනානා.එත්න්තිඵණහත්ථෙං.ඡළඞ්ගුලාදකයනපි
ඵණහත්ථකෙකයව සඞ්ගකහත්බ්බාති ආහ ‘‘යස්සපි ඡඅඞ්ගුලිකයන’’තිආදියො.

යස්සපිඡඅඞ්ගුලිකයනකහනන්ති, අයම්පිඵණහත්ථකෙනනාමඋපචාක න. 

ඛුජ්කානති එත්ථ ඛුජ්කාන සරීක නයස්සත්ථීති ඛුජ්කානති වචනත්ථං
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ඛුජ්ාසරීක න’’ති. ෙස්මාඛුජ්කානති ආහ ‘‘උ ස්ස

වා’’තිආදියො.යස්සපනවඞ්ෙං, අයම්පිඛුජ්කානනාමාතිකයනානා.වඞ්ෙන්තිච

කුටිලං.හීති සච්චං, යස්මා වා.බ්ර ්මුජුගත්කත්නති උජුං ගත්ත්ං උජුගත්ත්ං, 

බ්රහ්මුකනනඋජුගත්ත්ංවියඋජුගත්ත්ංඉමස්සමහාපුරිසස්සාතිබ්රහ්මුජුගත්කත්න, 
මහාපුරිකසන. 

සංකඛකපනවුත්ත්මත්ථංවිත්ථාක නදස්කසන්කත්නආහ‘‘ාඞ්ඝවාමනස්ස

හී’’තිආදියො.කයසන්තිඋභින්නං ොයානං.භූත්ානන්ති අමනුස්සානං
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පිසාචෙකපත්ානං.අත්ත් ාකවන කහනති වියාති කයනානා.පරිවටුකමනති
පරිසමන්ත්කත්නවට්ටුලසරීක න. 

ග ගණ්ඩීතිඑත්ථ ගකල ගණ්කඩන යස්සත්ථීති ගලගණ්ඩීති වචනත්ථං

දස්කසන්කත්නආහ ‘‘යස්සා’’තිආදියො.එත්න්ති ‘‘ගලගණ්ඩී’’ති එත්ං

වචනං.ත්ත්ථාතිගලගණ්ඩිපබ්බාාකන.යන්තිවචනං. 

සිපදීති එත්ථ සිථිලං පදං ඉමස්සාතිසිපදීති වුත්කත්  ා පාකදනකයව

ගකහත්බ්කබනතිආහ ‘‘ ා පාකදන වුච්චතී’’ති.  ා ං පාදංයස්සාතිභාරපාකදන. 

එකත් ද්කව ථූලපාදක නගීසු වත්ත්න්තීතිදට්ඨබ්බං.සඤ්ාාත්පිළකෙනති

සඤ්ාාත්කඵනකටන.උපනා න්ති භුසං බන්ධනං.උදෙආවාකටතිඋදකෙන

පුණ්ණායං ොසුයං.උදෙවාලිොයාති උදෙතින්කත්න මරුනා.යථා සි ා

පඤ්ඤායන්ති, එවං මිලාකපතුන්ති

කයනානා.ඊදියොසන්තිසි ාපඤ්ඤායනාඞ්ඝකත්ලනාළිෙස ාවං.ත්ථාති යථා

පබ්බජ්ාාොකලෙක නති, ත්ථාෙත්වාතිඅත්කථන. 

පාපකරනගීති එත්ථ පාපක නගස්ස සරූපංදස්කසන්කත්න ආහ
‘‘අරිස’’ඉතිආදියො. ත්ත්ථ අරිකසන ච  ගන්දක න ච පිත්ත්ඤ්ච කසම්කහන

චොකසනචකසනකසනචාතිද්වන්කදන, කත්ආදකයනකයසංකත්තිඅරිස…කප.…
කසනසාදකයන. ආදියොසද්කදනකහට්ඨා වුත්කත් ආබාකධ සඞ්ගණ්හාති. ත්ත්ථ
පිත්ත්කසම්හසද්කදහි ත්ංසමුට්ඨාකනන ක නකගනගකහත්බ්කබන.
‘‘නිච්චාතුක න’’ති ඉමිනා පාපක නගීති එත්ථ මන්තුත්කථ
පවත්ත්ස්සඊපච්චයස්සනිච්චකයනගත්ථංදස්කසති. 

පරිසදූසකනනතිඑත්ථඉතිසද්කදනනාමපරියාකයන, පරිසදූසකනනනාමාතිහි

අත්කථන.කයනඅත්ත්කනනවිරූපත්ායපරිසංදූකසති, අයංපරිසදූසකනනනාමාති
කයනානා. ඡසරී කදනසං ආදියොං ෙත්වාපරිසදූසන ාවං විත්ථාක න්කත්න ආහ

‘‘අතිදීකඝන වා’’තිආදියො.අතිදීකඝනවාති එත්ථ න කෙවලං පක සං

ද්වඞ්ගුලාදියොමත්ත්දීකඝන, අථ කඛනදියොගුණාදියොදීකඝනවාධිප්කපකත්නති ආහ

‘‘අඤ්කඤස’’න්තිආදියො.නාභිපකදකසනති අත්ත්කනන නාභිපකදකසන. යථා හි

අතිදීකඝ ප වචකනනඅතිදීඝස්ස සරූපං කවදියොත්බ්බං, ත්ථා අති ස්සාදීසුපි

අති ස්සසරූපන්ති දට්ඨබ්බං.මක නදකරනති මහාඋදක න.ෙප්පසීකසන

වාතිහත්ථිසීකසනවිය යුගසීකසන වා.ෙප්පසද්කදන කහත්ථ

යුගත්ථවාචකෙන.ෙණ්ණිෙකෙකසනවාති ෙණ්ණිෙසදියොකසහි කෙකසහි
සමන්නාගකත්න. ‘‘ාාතිපලිකත්හී’’ති ඉමිනා ා ාවාකත්නපහත්ං පලිත්ං

නිවත්කත්ති.පෙතිත්ම්බකෙකසනති එත්ථ පෙතිසද්කදනකෙනචි පකයනකගන

ත්ම්බකෙසං නිවත්කත්ති.ආවට්ටසීකසනතිපුනප්පුනං වට්ටතීති ආවට්කටන, 

කෙසාවට්කටන, කසන එත්ස්ස සීකස අත්ථීති ආවට්ටසීකසන.උද්ධග්කගහීති

උද්ධංකෙනටීහි.ාා බද්කධනවියාතිාාකලනබද්කධනඉව. 
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සම්බද්ධභමුකෙන වාතිඅඤ්ඤමඤ්ඤසම්බද්ධ මුකෙන

වා.මක්ෙටභමුකෙනති මක්ෙටස්ස  මුවිය මු එත්ස්සාති

මක්ෙට මුකෙන.වාසිකෙනකණනාතිත්ච්ඡනීකෙනටියා.විසමචක්ෙක නතිඑත්ථ

චක්ොොක නලාතිපවත්ත්ති, චක්ොො ංවාලාතිගණ්හාතීතිචක්ෙක න.

කෙෙකරනති වලික න. කසන හි කුච්ඡිත්ංෙක නතීති කෙෙක නති

වුච්චති.ෙක්ෙටස්කසවාති ෙක්ෙටස්ස ඉව.මූසිෙෙණ්කණනති

ආඛුෙණ්කණන.ාටුෙෙණ්කණනති වග්ගුලිෙණ්කණන.අවිද්ධෙණ්කණනති

අච්ඡිද්දෙණ්කණන.හීතිසච්චං, යස්මා වා.කසනති අවිද්ධෙණ්කණන. ෙණ්කණ

 ගන්දක නඑත්ස්සාතිෙණ්ණභගන්දකරන,කසනකයව ෙණ්ණ ගන්දරිකෙන.

ගණ්කඩනෙණ්කණ එත්ස්සාතිගණ්ඩෙණ්කණන.

පග්ඝරිත්තබ්කබනාතිපග්ඝරිත්පූකයන. ටඞ්කිකත්න ෙණ්කණන

යස්සාතිටඞ්කිත්ෙණ්කණන.කගනභත්ත්නාළිොයාති ගුන්නං  ත්ත්පානත්ථං

ෙත්ායනාළිොය.බිළා ක්ඛිවියඅතිපිඞ්ගලංඅක්ඛිඑත්ස්සාතිඅතිපිඞ්ග ක්ඛි. 

මධුවණ්කණනවිය පිඞ්ගලං අක්ඛි එත්ස්සාතිමධුපිඞ්ග ක්ඛි.නිප්පඛුමක්ඛීති

එත්ථපඛුමංවුච්චති අක්ඛම්හිාාත්ං කලනමං. ත්ඤ්හි අක්ඛිකනන පක්ඛද්වකය
ාාත්ත්ත්ාපඛුමන්තිවුච්චති.නත්ථිපඛුමංඅක්ඛිම්හිඑත්ස්සාතිනිප්පඛුමක්ඛි.

අස්සුපග්ඝ ණං අක්ඛිම්හා එත්ස්සාතිඅස්සුපග්ඝරණක්ඛි. පුප්ඵං සඤ්ාාත්ං

යස්ස අක්ඛිකනනතිතප්ඵිත්ං. පුප්ඵිත්ං අක්ඛි යස්සාතිතප්ඵිත්ක්ඛි.

අක්ඛිපාකෙනාතිඅක්ඛිකනනදලපරියන්කත්සුපච්චනකෙනක නකගන. 

චිපිටනාසිකෙනති අනුන්නත්නාසිකෙන.සුෙතුණ්ඩසදියොසායාති සුවානං
මුකඛනසදියොසාය. 

පටඞ්ගමණ්ඩූෙස්කසවාතිපටඞ්ගනාමෙස්සමණ්ඩූෙස්සමුඛනිමිත්ත්ංඉව

මුඛනිමිත්ත්ංකයවාතිකයනානා.උක්ඛලිමුඛවට්ටිසදියොකසහීති උක්ඛලියා

මුඛවට්ටිනාසදියොකසහි.කභරිචම්මසදියොකසහීති ක රියා මුකඛ

නහිත්චම්කමනසදියොකසහි.එළමුකඛනති එළාය නිච්චපග්ඝරිත්ං

මුඛකමත්ස්කසතිඑළමුකඛන.උප්පක්ෙමුකඛනති උප්පක්ෙං කුථිෙං

මුඛකමත්ස්සාතිඋප්පක්ෙමුකඛන.සඞ්ඛතුණ්ඩකෙනති සඞ්ඛස්ස තුණ්කඩන
සදියොකසනඔට්කඨනඑත්ස්සාතිසඞ්ඛතුණ්ඩකෙන. 

අට් ෙදන්ත්සදියොකසහීතිඅට්ඨෙනාමෙස්සනඞ්ගලස්සදන්කත්හිසදියොකසහි.

දන්කත් පිදහිතුන්ති සම්බන්කධන.දන්ත්න්ත්කරති දන්ත්විවක , දන්ත්මජ්කඣ

වා.ෙ න්දෙදන්කත්නවියාතිොළොනංදන්කත්නවිය. 

ම ා නුකෙනති මහන්කත්න හනු එත්ස්සාතිමහාහනුකෙන.චිපිට නුකෙනති

අනුන්නත්හනුකෙන.නිම්මස්සුදාඨිකෙනති නත්ථි මස්සු ච දාඨි ච

එත්ස්සාතිනිම්මස්සුදාඨිකෙන.භට් අංසකූකටනති  ට්කඨන පතිකත්න

අංසකූකටනඉමස්සාති  ට්ඨඅංසකූකටන.කගනධාගත්කත්නති කගනධාය ගත්ත්ං

වියගත්ත්ං ඉමස්සාති කගනධාගත්කත්න. සබ්බංකපත්න්ති සබ්බම්පි එත්ං
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පටුන 

‘‘ෙච්ඡගත්කත්න’’තිආදියොවචනං.එත්ථාති ‘‘ෙච්ඡගත්කත්න’’තිආදියොවචකන.
විනිච්ඡකයනකවදියොත්බ්කබනතිකයනානා. 

භට් ෙටිකෙනති  ට්ඨා පන්නා ෙටිඑත්ස්සාති  ට්ඨෙටිකෙන.

අච්චුග්ගකත්හි ආනිසදමංකසහීති සම්බන්කධන.වාත්ණ්ඩිකෙනති වාකත්න

පූරිකත්න අණ්ඩකෙනකසන එත්ස්සාති වාත්ණ්ඩිකෙන.සඞ්ඝට්ටනාාණුකෙනති
අන්කත්න නත්ත්ත්ා අඤ්ඤමඤ්ඤං සඞ්ඝට්ටනං ාාණුඑත්ස්සාති

සඞ්ඝට්ටනාාණුකෙන.විෙකටනතිතිරියගමනපාකදන.උපඩ්ඪපිණ්ඩිෙස්සඅත්ථං
සහ ක කදන දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කසන දුවිකධන’’තිආදියො. ත්ත්ථදුවිකධන කසන
උපඩ්ඪපිණ්ඩිකෙන සමන්නාගකත්නති කයනානා. අථ වා කසන
උපඩ්ඪපිණ්ඩිකෙන කහට්ඨාඔරූළ්හාහි මහන්තීහි ාඞ්ඝපිණ්ඩිොහි
සමන්නාගකත්න වා උපරි ආරූළ්හාහි මහන්තීහිාඞ්ඝපිණ්ඩිොහි

සමන්නාගකත්න වාති දුවිකධනති කයනානා.පිට්ඨිෙපාකදනති පිට්ඨියං උට්ඨිකත්න

පාකදන එත්ස්සාති පිට්ඨිෙපාකදන.ගණ්ඩිෙඞ්ගුලි වාති ගණ්කඩන උට්ඨිකත්න

අඞ්ගුලිඑත්ස්සාතිගණ්ඩිෙඞ්ගුලි.සබ්කබනකපසාතිඑසසබ්කබනපිාකනන.පරිසං

දූකසතීතිපරිසදූසකනන. 

තබ්බාදීහීතිආදියොසද්කදන චක්ඛුපසාදස්සඅන්ත් ායෙ ානි අඤ්ඤානිපි

වත්ථූනි ගකහත්බ්බානි. ද්වීහි වා අක්ඛීහි, එකෙන වාඅක්ඛිනාති

කයනානා.උභයම්පීති ද්වින්නං අට්ඨෙථාචරියානංඋ යම්පි වචනං. පාළියං
‘‘අන්ධං පබ්බාකාන්තී’’ති අවත්වා ‘‘ොණංපබ්බාකාන්තී’’ති වුත්ත්ත්ත්ා

‘‘පරියාකයනා’’ති වුත්ත්ං. මහාඅට්ඨෙථායඤ්හි ‘‘ාච්චන්කධන’’ති ඉමිනා

ද්කවඅක්ඛිොණං සන්ධාය වුත්ත්ං.කුණීති කුණනං සංකෙනචනං කුණං, 

ත්කමත්ස්සත්ථීතිකුණී.ඛඤ්කානතිඛඤ්ාතිගතිකවෙල්ල ාකවනපවත්ත්තීති

ඛඤ්කාන.කුණ්ඩපාදකෙනතිඑත්ථකුණ්කඩනතිඛඤ්ාස්කසවනාමං.ඛඤ්කානහි

කුඩතිගමනංපටිහනතීතිකුණ්කඩනතිවුච්චති.ෙස්මාකුණ්ඩපාදකෙන? ෙස්මා
පිට්ඨිපාදමජ්කඣන චඞ්ෙමන්කත්නති ආහ ‘‘මජ්කඣසංකුටිත්පාදත්ත්ා’’ති.
ඉමිනා හි කුණ්ඩපාදස්ස ච පිට්ඨිපාදමජ්කඣන චඞ්ෙමනස්ස චකහතුං

දස්කසති. එකසව නකයන අනන්ත් වාකෙයපි.සබ්කබනකපසාතිඑස සබ්කබනපි
ාකනන. 

පක්ඛ කත්නති එත්ථ එකෙන පක්කඛන හකත්න විනාකසනඑත්ස්සාති
පක්ඛහකත්නති අත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘එකෙන හත්කථන වා’’තිආදියො. 

‘‘පක්ඛපාකත්න’’තිපි පාකඨන, කසන අපාකඨනකයව.පක්ඛසද්කදන

හිකෙනට්ඨාසවාචකෙන, න පඞ්ගුලපරියාකයන, පී සබ්බී වුච්චතීතිපීකඨන
සබ්බති ගච්ඡති සීකලනාති පීඨසබ්බී වුච්චති. ‘‘ජිණ්ණ ාකවන

දුබ්බකලන’’තිඉමිනා ජී ණං ා ා, ත්ාය දුබ්බකලනාරාදුබ්බක නති

වචනත්ථංදස්කසති.බ වා ක නතීති ආගන්තුෙක නගානම ාකවන බලවා

කහනති, ‘‘වචීක කදන නප්පවත්ත්තී’’ති ඉමිනා මුඛමත්ත්කමව ගච්ඡති

පවත්ත්ති, නවචීක කදනඑත්ථාකනතිමූකගනති දස්කසති.යස්සවචීක කදනන
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පවත්ත්ති, අයං මූකගන නාමාති කයනානා.මම්මනන්ති ඛලිත්වචනං.කයන

එෙකමවඅක්ඛ ංචතුපඤ්චක්ඛත්තුංවදති, ත්ස්කසත්මධිවචනං. 

බධීකරනතිසුතිහීකනන.කසනහිහනනංකසනත්පසාදස්සනාසනංවකධන, ත්ං

ඊ ති ගච්ඡතීති බධීක නති වුච්චති. කයන සබ්කබන සබ්බං නසුණාති, අයං

බධීක න නාමාති කයනානා. ඉමිනා නට්ඨපසාදත්ං දස්කසති. 

උභයකදනසවකසනාති උපලක්ඛණවකසන වුත්ත්ං

අන්ධමූගබධි පබ්බාාකනතිකදනසවකසනපි වුත්ත්ත්ත්ා.කත්ති

හත්ථච්ඡින්නාදකයනද්වත්තිංසාකන. ඔසා ණං අපත්කත්න පුග්ගකලන අත්ථි, 

ත්ංපුග්ගලංසඞ්කඝනඔසාක තිකචතිකයනානා.ඔසාකරතීතිසඞ්කඝපකවකසති. 

58. අලජ්ජීනිස්සයවත්ථුෙථා 

120. ‘‘අලජ්ජීනං ඔවාද’’න්ති පාඨකසකසන කයනජිකත් සාමයත්කථ
සාමිවචනම්පි යුජ්ාකත්ව. ත්ංනයං අදස්කසත්වා ‘‘උපකයනගත්කථ
සාමිවචන’’න්ති වුත්ත්ං. ‘‘භික්ඛූහි ස ාගත්’’න්තිඉමිනා භික්ඛූහි සමාකනන

සීලාදියොගුණසඞ්ඛාකත්න  ාකගන ඉමස්සාතිභික්ඛුසභාකගන,ත්ස්ස

 ාකවනභික්ඛුසභාගත්න්ති වචනත්ථං දස්කසති. ‘‘ලජ්ජි ාව’’න්ති

ඉමිනා ාවපච්චයස්සසරූපංදස්කසති.නවට් ානන්තිඅභිනවට්ඨානං.ගකත්න
භික්ඛුනාතිසම්බන්කධන. 

කථකරනති නිස්සයදායකෙන කථක න.ගක තුොකමනති නිස්සයං

ගකහතුොකමන.ආචාරන්ති නිස්සයපටිපන්නස්ස ආචා ං.ත්දක වාති ත්ස්මිං

ගත්අහනි එව. ආක නගස්ස ෙත්ත්ත්ා, අරුණුග්ගමනස්ස චඅාානනත්ත්ා
වුත්ත්ං ‘‘අනාපත්තී’’ති. අරුණුග්ගමනං අාානන්කත්නපි ආක නගස්ස
අෙත්ත්ත්ාවුත්ත්ං ‘‘අරුණුග්ගමකනදුක්ෙට’’න්ති. ‘‘ද්කවතීණිදියොවසානී’’ති
පකදන චතු පඤ්ච ඡදියොවසානිපි ගකහත්බ්බානි ලක්ඛණහා නකයන

අනිස්සිකත්න වසිත්බ්බ ාකවන සමානඵලත්ත්ා. කත්නාහ ‘‘සත්ත්ාහං

වසිස්සාමී’’ති. ද්ධපරි ාකරනති ලද්කධන පරිහාක නආපත්තිඅපනයනං
කයනාතිලද්ධපරිහාක න. 

59. ගමිොදියොනිස්සයවත්ථුෙථා 

121. ‘‘ෙ ණීයනිස්සකයන’’ති ඉමිනා

නිස්සයගහණංනිස්සකයනඋත්ත් පදකලනපවකසන, කසන ෙ ණීකයන

ඉමස්සාතිනිස්සයෙරණීකයනතිවිකසසනප නිපාත් ාවං

දස්කසති.නිස්සයංඅ භමාකනනාති එත්ථ කිං නිස්සයස්ස අල නං නාමාති

ආහ ‘‘අත්ත්නා’’තිආදියො.වුත්ථතබ්බන්තිවසිත්පුබ්බං.එෙරත්ත්ං

වසන්කත්නාපීතිපිසද්කදනද්වි ත්ත්ාදියොකෙ ො නාම ෙථාති දස්කසති.

විස්සමන්කත්න වා සත්ථං පරිකයසන්කත්න වාහුත්වාති කයනානා.නාවාය

ගච්ඡන්ත්ස්සාතිනාවායඅද්ධානමග්ගංපටිපන්නස්ස. 
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යාචියමාකනනාති එත්ථබහුෙත්තුපසඞ්ගත්ත්ා වුත්ත්ං ‘‘කත්න
ගිලාකනනා’’ති. ‘‘මාකනනා’’ති ඉමිනායාචිතුමසක්කුකණයයත්ාදීනි
නිවත්කත්ති. 

ඵාසු ක නතීති එත්ථ ආවාසසප්පායාදියොවකසනඵාසු කහනතීති ආසඞ්ො

 කවයයාති ආහ ‘‘සමථවිපස්සනානං පටිලා වකසනා’’ති.හීති සච්චං.ඉමං

පරි ාරන්ති ඉමංඵාසුවිහා පරිහා ං. ථාමගත්ාය විපස්සනායාති කයනානා.

සමකථන වා ත්රුකණන කහනතීති කයනානා.එත්ස්කසවාති

ත්රුණසමථවිපස්සනිෙස්කසව භික්ඛුකනන.ත්ස්ස නිස්සායාති එත්ථ ත්ස්ස
ඔවාදං නිස්සායාති කයනානා. අථ වාඋපකයනගත්කථ සාමිවචනං. ත්ං
නිස්සයදායෙංනිස්සායාතිහිඅත්කථන.යත්ත්කෙනොකලනආසළ්හීපුණ්ණමා

අත්ථි, ත්ත්ත්ෙං ොලන්ති කයනානා. ‘‘ආසළ්හීපුණ්ණමා’’ති එත්ථ 

‘‘යාවා’’ති නිපාත්පකයනගත්ත්ා අභිවිධිඅවඣත්කථ නිස්සක්ෙවචනං

දට්ඨබ්බං.යත්ථාතියස්මිංඨාකන. 

122. පාළියංකගනත්කත්නපීති එත්ථපිසද්කදන නකෙවලං නාකමකනව, 
අථ කඛන කගනත්කත්නපි සාකවතුන්ති දස්කසති. ත්ස්මා
‘‘ආයස්මකත්නපිප්පලිස්සා’’ති නාමං සාකවත්වාතිපි ‘‘ආයස්මකත්න
මහාෙස්සපස්සා’’ති කගනත්ත්ංසාකවත්වාපි අනුසාකවත්බ්බං. කත්න වුත්ත්ං

‘‘මහාෙස්සපස්සා’’තිආදියො. ඉමිනා ‘‘කෙනනාකමනකත් උපජ්ඣාකයන? 
උපජ්ඣාකයන කම  න්කත් ආයස්මා මහාෙස්සකපන නාමා’’තිආදීසු
කගනත්ත්ම්පිනාකමකනවසඞ්ගහිත්න්තිසිද්ධංකහනති. 

123. එොනුසාවකනතිපදස්සසමානාධිෙ ණබාහි ත්ථසමාස ාවං

නිවත්කත්න්කත්න ආහ ‘‘එෙකත්න අනුසාවකන’’ති. ත්ත්ථඑෙකත්නති

එෙක්ඛකණ, එෙපහාක න වා. වක්ඛති හි ‘‘එෙක්ඛකණ’’ති ච 

‘‘එෙපහාක කනවා’’ති ච. ඉමිනා එෙකත්න

අනුසාවනකමකත්සන්තිඑොනුසාවනාති අසමානාධිෙ ණබාහි ත්ථසමාසං

දස්කසති.එකෙනාති එකෙන අනුසාවනාචරිකයන.එෙස්සාතිඑෙස්ස
උපසම්පදාකපක්ඛස්ස. ‘‘එෙක්ඛකණ’’ති ඉමිනා ‘‘එෙකත්න’’ති පදස්ස
අත්ථංදස්කසති. ‘‘උපසම්පාකදතු’’න්ති ද්වින්නං උපසම්පදාකපක්ඛානං
උපසම්පාකදතුං. 

තරිමනකයකනවාති ‘‘එකෙන එෙස්ස, අඤ්කඤනඉත් ස්සා’’තිආදියොනා

පුබ්කබ වුත්ත්නකයකනව.එෙකත්නඅනුසාවකන ොතුන්ති ‘‘එකෙන එෙස්ස, 

අඤ්කඤන අඤ්ඤස්ස, ඉත්ක න ඉත් ස්සා’’ති එවං තීහි ආචරිකයහි

තිණ්ණංඋපසම්පදාකපක්ඛානං එෙක්ඛකණ අනුසාවකන ොතුං.ත්ඤ්ච

කඛනතිඑත්ථ ත්සද්දස්ස ‘‘අනුසාවකන ොතු’’න්ති පදස්කසව අත්ථවිසයත්ං

දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘අනුසාවනකිරිය’’න්ති.ද්කව වා ත්කයන වාති එත්ථ

වාසද්කදනඅනියමවිෙප්පත්කථන. සකච එකෙනාචරිකයන ද්කව අනුසාකවති, 
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‘‘අයං බුද්ධ ක්ඛිකත්න ච අයංධම්ම ක්ඛිකත්න චා’’ති අනුසාකවත්බ්බා. සකච

ත්කයන අනුසාකවති, ‘‘අයං බුද්ධ ක්ඛිකත්න චඅයං ධම්ම ක්ඛිකත්න ච අයං
සඞ්ඝ ක්ඛිකත්න චා’’ති අනුසාකවත්බ්බා. යථා එකෙනාචරිකයනද්කව වා

ත්කයන වා එෙකත්න අනුසාකවත්බ්බා, එවං ද්වීහි වා තීහි වා ආචරිකයහි

එකෙනඅනුසාකවත්බ්කබනතිපිවදන්ති. එකෙනඋපජ්ඣාකයනෙ ණභූකත්න, 
එකෙන උපජ්ඣාකයන හුත්වාති වාඅත්කථන. ‘‘එෙපහාක කනවා’’ති

ඉමිනා‘‘එෙකත්න’’තිපදස්සඅත්ථංදස්කසති.ද්කවතිස්කසනෙම්මවාචාතිද්වීහි

ආචරිකයහිද්කව, තීහිආචරිකයහිතිස්කසනෙම්මවාචා.එකෙනඋපජ්ඣාකයන

අනුසාවකන එකෙන වා ද්කව වාත්කයන වා ආචරියා වට්ටන්ති, 
නානුපජ්ඣාකයනඅනුසාවකනපනනානාචරියාඑවවට්ටන්තීතිදස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘සකච පනා’’තිආදියො.තිස්සත්කථකරනතිෙම්මවාචාචරියභූකත්න

තිස්සත්කථක න. සුමනත්කථරස්සාති උපජ්ඣායභූත්ස්ස

සුමනත්කථ ස්ස.ඉදන්ති නානුපජ්ඣාකයන එෙස්සාචරියස්සානුසාවනං.එස

පටික්කඛකපනති‘‘නත්කවවනානුපජ්ඣාකයනා’’තිඑකසනපටික්කඛකපන. 

63. උපසම්පදාවිධිෙථා 

126. ත්ං උපජ්ඣන්ති ත්ං උපජ්ඣායං. ‘‘උපජ්ඣා’’ති ච

‘‘උපජ්ඣාකයන’’ති චහි අත්ථකත්න එෙං, බයඤ්ානකමවනානංයථා ‘‘ස ා

ස ාය’’න්ති. එත්ථ උපජ්ඣාසද්කදන ාාාදියොගකණන (රුපසිද්ධි 599 සුත්කත්; 

සද්දනීති 1140 සුත්කත්), උපජ්ඣායසද්කදනපුරිසාදියොගකණන. ස ාසද්කදන

ඉත්ථිලිඞ්කගන, ස ායසද්කදන පුල්ලිඞ්කගන වා

නපුංසෙලිඞ්කගනවා.‘‘විත්ථායන්තී’’ති සද්කදන නාමධාතූති ආහ 

‘‘විත්ථද්ධගත්ත්ාකහනන්තී’’ති.විත්ථසද්කදනහිදබ්බවාචෙත්ත්ානාමසද්කදන, 

විොක න ථද්කධන ගත්කත්න එකත්සන්තිවිත්ථා,ද්ධො ස්ස කලනපංෙත්වා, 

ත්කත්න ආයපච්චකයන කහනති.යන්ති යං අන්ත් ායාාත්ං.ත්ව සරීකරති තුය්හං
ොකය. ‘‘නිබ්බත්ත්’’න්ති ඉමිනා ‘‘ාාත්’’න්තිඑත්ථ ානධාතුයා ානනත්ථං

දස්කසති, ‘‘විජ්ාමාන’’න්ති ඉමිනා ානීධාතුයාපාතු ාවත්ථං

දස්කසති.සන්ත්න්තිසංවිජ්ාමානං.ඉතිආදියොෙකථත්බ්බන්තිකයනානා. 

64. චත්ත්ාක නනිස්සයාදියොෙථා 

128. උපසම්පන්නසමනන්ත්රකමවාතිඋපසම්පන්කනනහුත්වා

සමනන්ත් කමව, න ොලන්ත්ක ති අත්කථන.එෙකපනරිසාතිඑත්ථ
කපනරිසසද්කදන උපරි විත්ථකත් භුාපමාකණ ච කපනසපමාකණ ච වත්ත්ති.

පුරිසස්ස පමාණාකපනරිසා,පමාණත්කථ

ණපච්චකයන.ඡායාතිආත්පා ාකවන.කමත්බ්බාති පකමත්බ්බා.

‘‘වස්සාකනන’’තිආදියො‘‘උතුපමාණං ආචික්ඛිත්බ්බ’’න්ති එත්ථ
ආචික්ඛණාො දස්සනං.උතුකනන පමාණන්ති අත්ථං නිවාක න්කත්න ආහ

‘‘එත්ථ චා’’තිආදියො. අ ති පුනප්පුනංගච්ඡතීතිඋතු, පමියති

සංවච්ඡක නපරිච්ඡිජ්ජියති අකනනාතිපමාණං. යත්ත්කෙහි

දියොවකසහිඅපරිපුණ්කණනති සම්බන්කධන.යස්සාති දියොවස ාගස්ස. කයන
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උතුඅපරිපුණ්කණන, ත්ස්ස උතුකනනති පාඨකසකසන කයනකාත්බ්කබන.

‘‘උතුපමාණං ආචික්ඛිත්බ්බං, දියොවස ාකගන ආචික්ඛිත්බ්කබන’’ති පදානං

අප ම්පි අත්ථවිෙප්පං දස්කසන්කත්න ආහ‘‘අථ වා’’තිආදියො. ත්ත්ථඅයං නාම

උතූති අයංඋතු වස්සාකනන නාමාති වා කහමන්කත්න නාමාති වා ගිම්කහන

නාමාති වා.තබ්බන්ක නති අහස්ස පුබ්කබන පුබ්බන්කහන. ත්ත්ථ

පච්ඡිමනකයනවපාසංසත්ක න. ෙස්මා? පුරිමනකය උතුපරිපුණ්කණ

දියොවස ාගාචික්ඛණස්සඅ ාවා, පච්ඡිමනකයපනපරිපුණ්ණංවාඅපරිපුණ්ණං

වාඋතුපමාණංආචික්ඛිත්බ්බං.උපසම්පන්නදියොවස ාකගනව ‘‘පුබ්බන්කහන’’ති

වා ‘‘සායන්කහන’’තිවාආචික්ඛිත්බ්කබන.සංගීතීතිඑත්ථසංඑෙකත්නෙත්වා
ගායිත්බ්බා ෙකථත්බ්බාති සංගීතීතිවචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ඉදකමව

සබ්බං එෙකත්න ෙත්වා’’තිආදියො. ත්ත්ථකින්ති කිං උතුං.ඉදං නාමාති ඉදං

නාමඋතුං.වකදයයාසීති ආගන්තුොනං
වුඩ්ඪනවෙ ාවාදියොඤාපනත්ථංෙකථයයාසි. 

129. දුතියන්ති සහායං භික්ඛුං වා සාමකණ ං වා පුරිසං

වා.අෙරණීයානීති උපසම්පන්කනහි අෙත්ත්බ්බානි.පණ්ඩුප ාකසනති

එත්ථපණ්ඩූතිකසත්පීත්මිස්කසනවණ්කණන, ප ාසසද්කදනපණ්ණවාචකෙන, න

හරිත්වාචකෙන, නාපි කිංසුෙදුමවාචකෙනති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘පණ්ඩුවණ්කණන පණ්කණන’’ති.පණ්ඩුප ාකසනති සමාකසනපි බයාකසනපි

යුත්කත්නකයව. සමාසොකල පණ්ඩුයස්සත්ථීති පණ්ඩු, කසනකයව පලාකසන

පණ්ඩුපලාකසනති ොත්බ්කබන. පුප්ඵඵලාදියොං බන්ධතීතිබන්ධනන්ති
වචනත්කථන බන්ධනසද්කදන වණ්ටපරියාකයනති ආහ 

‘‘වණ්ටකත්න’’ති.තථුසි ාති (ම. නි. අට්ඨ. 3.60) එත්ථපුථුසද්කදන
මහන්ත්පරියාකයනතිආහ‘‘මහාසිලා’’ති. 

130. ත්ස්සාතිඋක්කඛපනීයෙම්මා හස්ස භික්ඛුකනන.සාමග්ගීති

සඞ්ඝසාමග්ගී.කත්නාතිඋක්කඛපනීයෙම්මා කහන භික්ඛුනා.සම්කභනකගති
ආමිකසන චධම්කමන ච සම්ක නගකහතු. එත්ථ

සහකසයයාපිසඞ්ගහිත්ාආපත්ති ාවකත්න.අනාපත්තීති

අනුක්ඛිත්ත්ෙ ාවකත්නපාචිත්තියාපත්තියා අනාපත්ති, 
අලජ්ජිලක්ඛණා ාවකත්නදුක්ෙකටනඅනාපත්තීතිදට්ඨබ්බං. 

ඉතිසමන්ත්පාසාදියොොයවිනයසංවණ්ණනාය 

ද්වාසත්ත්තිඅධිෙවත්ථුසත්පටිමණ්ඩිත්ස්සමහාඛන්ධෙස්ස 

අත්ථවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 
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2. උකපනසථක්ඛන්ධෙං 

68. සන්නිපාත්ානුාානනාදියොෙථා 

132. උකපනසථක්ඛන්ධකෙ ත් න්ති ඔත් න්ති

එත්ථාතිතිත්ථං,උදෙතිත්ථං, තිත්ථං වියාතිතිත්ථං,ලද්ධීති ආහ
‘‘තිත්ථංවුච්චති ලද්ධී’’ති. ලද්ධි හි බහූනං ලද්ධිොනං ඔත් ණට්ඨානත්ත්ා

තිත්ථං නාම.අඤ්ඤන්ති සාසනිෙලද්ධිකත්න අඤ්ඤං.එකත්සන්ති

පරිබ්බාාොනං.ඉකත්නති ඉමස්මාසාසනිෙලද්ධිකත්න.යන්ති යං

ධම්මාාත්ං.කත්සන්තිඅඤ්ඤතිත්ථියානංපරිබ්බාාොනං.කත් භන්තීතිඑත්ථ

ත්සද්කදන මනුස්සවිසකයනති ආහ ‘‘කත් මනුස්සා’’ති.මූගසූෙරාති එත්ථ
ථූලසරී ස්ස සූෙ ස්ස සද්දමත්ත්ස්සාපි අ ාවකත්නමූගසූෙක න නාමාතිආහ
‘‘ථූලසරී සූෙ ා’’ති. 

135. අස්සාති භික්ඛුකනන.කසනතිසම්පාානමුසාවාකදන.කින්ති කිං

ආපත්ති.දුක්ෙටන්ති පදස්ස දුක්ෙටං ෙම්මන්ති ආසඞ්ො  කවයයාති ආහ 

‘‘දුක්ෙටාපත්තී’’ති. සා ච කඛන දුක්ෙටාපත්ති මුසාවාදලක්ඛකණන න
කහනතීති කයනානා. කෙනකහනතීති ආහ ‘‘ ගවකත්න පන

වචකනනා’’ති.වචකනනාති ච ‘‘සම්පාානමුසාවාකද කිං කහනති? 

දුක්ෙටංකහනතී’’ති (මහාව. 135) වචකනන.අකිරියසමුට් ානාති ආවි
ෙත්ත්බ්බායආපත්තියාඅෙ කණනඅකිරියසමුට්ඨානා. 

මනුකානාති මනුස්කසන.වාචාති වාචාය. යො ස්ස හි

කලනකපන.ගිරන්තිසද්දං.පකරති අඤ්කඤපුග්ගකල.වාචසිෙන්ති වාචාකත්න
සමුට්ඨිත්ං. අයං පකනත්ථ කයනානා – භික්ඛුකෙනචි ආසන්කන ඨිකත්න

මනුකාන වාචාය අනාලපන්කත්න කහනති, පක  දූක  ඨිකත් පුග්ගකල

සන්ධායගි ං මහාසද්දං කනන ච  කණයය, එවම්පි වාචසිෙකමව
ආපජ්කායයාති. 

අන්ත්රායිකෙනති එත්ථ ෙක නත්යත්කථණිෙපච්චකයනති ආහ

‘‘අන්ත් ායෙක න’’ති. ‘‘කිමත්ථායා’’ති ඉමිනාකිස්සාති එත්ථ ත්දත්කථ

චතුත්ථීති දස්කසති, කහත්වත්කථනපියුජ්ාකත්ව.සබ්බත්ථාති සබ්කබසු

‘‘දුතියස්ස ඣානස්සඅධිගමායා’’තිආදීසු.ඉතීතිආදියො නිගමනං.උද්කදසකත්න

චාති‘‘සුණාතුකම න්කත්සඞ්කඝන’’තිආදියොඋද්කදසකත්නච.නිද්කදසකත්නචාති
‘‘පාතිකමනක්ඛන්තිආදියොකමත්’’න්තිආදියොනිද්කදසකත්නච. 

136. කදවසිෙන්ති එත්ථ ණිෙපච්චකයන විච්ඡත්කථ කහනතීති ආහ

‘‘දියොවකසදියොවකස’’ති.ත්තිකයචසත්ත්කමචපක්කඛතිඑෙස්සඋතුකනනඅට්ඨසු
පක්කඛසුත්තිකයචසත්ත්කමචපක්කඛ. ‘‘වචනකත්න’’තිපදං ‘‘වට්ටතී’’ති

පකදඤාපෙකහතු.ත්ථාරූකප පච්චකයති ත්ථාරූකප

විෙතිචාරිත්ත්සඞ්ඛාකත්පච්චකය.අනුවත්තිත්බ්බන්ති අනුමතිං

වත්තිත්බ්බං.වචනකත්නපීති පිසද්කදන පුබ්කබ ඤාපෙකහතුං
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පටුන 

සම්පිණ්කඩති.එත්න්ති ‘‘යස්මිං ත්ස්මිං චාතුද්දකස වා පන්න කස වා
උද්දියොසිතුංවට්ටතී’’තිවචනං. 

71. සීමානුාානනෙථා 

138. නිමිත්ත්ාකිත්කත්ත්බ්බාතිනිමිත්ත්ානිකිත්කත්ත්බ්බානි.නිො ස්ස

හිආොක න.නිමිත්ත්ංෙකත්නතිඑකසනපබ්බකත්නනිමිත්ත්ංෙකත්නතිකයනානා.
එකසව නකයන ප කත්නපි. ‘‘එකසව නකයන’’ති ඉමිනා ‘‘පු ත්ථිමාය දියොසාය

කිංනිමිත්ත්ං? පාසාකණන  න්කත්, එකසන පාසාකණන නිමිත්ත්’’න්ති අත්ථං

අතිදියොසති. එකසවනකයනකසකසසුපි. කෙවලංපන වනඋදකෙසු ‘‘එත්ං වනං, 

එත්ං උදෙ’’න්තිවත්ත්බ්බං. නදියොයං ‘‘එසා නදී’’ති වත්ත්බ්බා.එත්ථ

පනාතිඑතිස්සං උත්ත් ායං අනුදියොසායං පන.හීති ඵලකානත්කෙන.ත්ත්ථාති

‘‘නිමිත්ත්ා කිත්කත්ත්බ්බා’’ති වචකන.සීමමණ්ඩ න්ති

සීමබිම්බං.සම්බන්ධන්කත්නාති පුරිමනිමිත්කත්න
පච්ඡිමනිමිත්ත්ංසම්බන්ධන්කත්න. ඉමිනා එෙන්ත්රිොදියොවකසන
නිමිත්ත්කිත්ත්නංනවට්ටතිනිමිත්කත්නපිනිමිත්ත්ානංසම්බන්ධා ාවකත්නති
දස්කසති. පුරිමනිමිත්කත්න පච්ඡිමනිමිත්ත්ස්සසම්බන්කධ සති අජ්ා එෙං
නිමිත්ත්ංකිත්කත්ත්වාස්කවඑෙංනිමිත්ත්ංකිත්කත්ත්වාතිඑවංොලන්ත්ක පි
නිමිත්ත්ංකිත්කත්ත්වාසම්මනිතුංවට්ටතීතිවදන්ති. 

පබ්බකත්නතිඑත්ථපබ්බං වුච්චති ඵළු, ත්ං එත්ස්මිං අත්ථීතිපබ්බකත්න. 
වාලිෙ ාසිස්ස සුද්ධපංසුපබ්බත්පසඞ්ගත්ත්ා වුත්ත්ං ‘‘වාලිෙ ාසි පන න

වට්ටතී’’ති.ඉත්කරනපීති වාලිෙ ාසිකත්න අඤ්කඤනපි තිවිකධන

පබ්බකත්න. ත්ථිප්පමාණකත්නති අඩ්ඪට්ඨම ත්නහත්ථිපමාණකත්න.චතූසු

දියොසාසූති විහා ස්ස චතූසු දියොසාසු.චතූහි වාතීහි වාති එත්ථ වාසද්කදන ත්කත්න

අධිොනිපි ගකහත්බ්බානි. එකෙන වානිමිත්කත්නාති කයනානා.ඉකත්නති

පබ්බත්නිමිත්ත්කත්න.ත්ස්මාති යස්මා එකෙන නිමිත්කත්න න වට්ටති, 

ත්ස්මා.ත්න්ති පබ්බත්ං.ත්ස්මාති එෙස්කසවනිමිත්ත්ස්ස කිත්තිත්ත්ත්ා. කයන

පබ්බකත්නඅත්ථි, ත්ංපබ්බත්න්තිකයනානා.අන්කත්නතිපබ්බත්ස්සඅන්කත්න. 

ත්තියභාගං වාති එත්ථ වාසද්කදන පඨම ාකගනපිඑෙකදකසනපි

ගකහත්බ්කබන.ත්ස්සාති ත්ත්ත්ෙස්ස පකදසස්ස.ත්තිය ාගාදියොකත්න අප ං

සබ්බපබ්බත්ංඅන්කත්නෙත්වාසම්මත්ංදස්කසන්කත්නආහ ‘‘සකච’’තිආදියො. 

පාසාණනිමිත්කත්එවං විනිච්ඡකයනකවදියොත්බ්කබනති කයනානා. පසති

ඝන ාකවන බන්ධතීතිපාසාකණන. අයගුකළනපි පාසාණසඞ්ඛකමව ගච්ඡති

කත්න ත්ස්ස සදියොසත්ත්ා.අයගුකළනපීති එත්ථ පිසද්කදන

ත්ම්බෙංසවට්ටකලනහසුවණ්ණ ාත්ාදකයනපිසඞ්ගණ්හාති.කයන කෙනචීති
සිලාපවාළමණිආදීසු කයන කෙනචි.ද්වත්තිංසපලගුළපිණ්ඩපරිමාණත්ා

සණ්ඨානකත්න ගකහත්බ්බා, න තුලිත්වා ගණනවකසන.ඛුද්දෙත්ක න
පාසාකණනතිකයනානා. කයන පිට්ඨිපාසාකණන වා කයනඋට්ඨිත්පාසාකණන වාති
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කයනානා ොත්බ්බා – උත්ත් වාකෙය

ත්සද්දස්සඅනියමනිද්කදසවචනත්ත්ා‘‘පාසාණසඞ්ඛංකයවා’’ති එත්ථ

එවොක න ‘‘න පබ්බත්සඞ්ඛ’’න්ති අත්ථං

දස්කසති.ම කත්නපිට්ඨිපාසාණස්සාතිආයාමවිත්ථාරුබ්කබධකත්න මහන්ත්ස්ස
පිට්ඨිපාසාණස්සසක්ෙස්ස පණ්ඩුෙම්බලපිට්ඨිපාසාණස්ස

විය.ත්න්තිපිට්ඨිපාසාණං.න වට්ටතීති කිත්කත්තුං න වට්ටති.හීති

ලද්ධකදනසකානත්කෙන.ත්න්තිපිට්ඨිපාසාණං.සීමායාති සීමකත්න.වි ාකරනපීතින

කෙවලං නිමිත්ත්කමව, විහාක නපි. පිට්ඨිපාසාකණන නකිත්කත්ත්බ්කබනති

සම්බන්කධන.කිත්කත්ත්වාතිඑත්ථ ‘‘පිට්ඨිපාසාණ’’න්තිකයනකාත්බ්බං. 

වනනිමිත්කත්එවං විනිච්ඡකයන කවදියොත්බ්කබනතිකයනානා. වනියති

මයූ කෙනකිලාදීහිසත්කත්හිසම් ජියතීතිවනං,වනන්තිසම් ාන්තිඑත්ථාති

වාවනං. ත්කචන එව සාක නඑකත්සන්තිත්චසාකරන,ත්ාලනාළිකෙ ාදකයන.
ආදියොසද්කදන කවණුආදකයනසඞ්ගණ්හාති. අන්කත්න සාක න

එකත්සන්තිඅන්කත්නසාරා,සාෙසාලාදකයන. ආදියොසද්කදන ඛදියො ාදකයන

සඞ්ගණ්හාති.අන්කත්නසාරමිස්සොනන්ති අන්කත්නසාක හි රුක්කඛහි

මිස්සොනං.රුක්ඛානං වනන්ති එත්ථ අවයවඅවයවි ාකවන

සම්බන්කධනකවදියොත්බ්කබන. ඉමිනාතිණවනං රුක්ඛවනන්ති එත්ථ
‘‘තිණානංවන’’න්තිවා‘‘රුක්ඛානංවන’’න්තිවාඅත්ථංදස්කසති.තිණකමව

වනං, රුක්කඛනකයව වනන්ති අත්කථනපි යුජ්ාකත්ව. චත්ත්ාක න වා පඤ්ච

වාරුක්ඛාතිචතුපඤ්චරුක්ඛා,කත් මත්ත්ං

පමාණකමත්ථාතිචතුපඤ්චරුක්ඛමත්ත්ංවනං, 

ත්කත්නතිචතුපඤ්චරුක්ඛමත්ත්කත්න.එෙකදසන්ති වනස්ස

එෙකදසං.වනමජ්කඣති වනස්ස කවමජ්කඣ, වනස්සූපරීති අත්කථන.

රුක්ඛන්ත්ක සුඑව හි විහා ං ෙක නන්ති.එෙකදසන්ති වනස්ස

එෙකදසං.ත්ත්ථාති වකන. ‘‘ඨිත්වන’’න්ති පදං ‘‘කිත්කත්ත්වා’’ති

පකදඅවුත්ත්ෙම්මං, ‘‘නකිත්කත්ත්බ්බ’’න්තිපකදවුත්ත්ෙම්මං. 

රුක්ඛනිමිත්කත්එවං විනිච්ඡකයනකවදියොත්බ්කබනති කයනානා. රුක්ඛියති

ඵලාදියොොකමහි සංවරියති  ක්ඛියතීතිරුක්කඛන,මහියං රුහතීති

වාරුක්කඛන.ජීවමානකෙනති කලනෙකවනහා වකසන

මූලඞ්කු ාදියොහරිත්සඞ්ඛාත්ජීවමානකෙන. පරිණා කත්නති

විසාල ාවකත්න.සූචිදණ්ඩෙපමාකණනති සූචියා කලඛනියා
දණ්ඩභූත්කවළුපමාකණන. කසන කවළුෙනිට්ඨඞ්ගුලිපමාකණනති

දට්ඨබ්කබන.ත්කත්නතිඅට්ඨඞ්ගුලුබ්කබධසූචිදණ්ඩෙපමාණපරිණාහරුක්ඛකත්න.

වංසනළෙසරාවාදීසූතිවංකසන චනළකෙන චස ාකවන ච වංසනළෙස ාවා, 

කත් ආදකයනකයසං ෙපාලාදීනන්ති වංසනළෙස ාවාදකයන, කත්සු.ත්කත්නති

වංසාදියොකත්න.ත්ංඛණම්පීති ත්ස්මිං නිමිත්ත්ක්ඛකණපි.අොරණන්ති

අපමාණං.එත්න්තිනවමූලසාඛානිග්ගමනං.වත්තුං වට්ටතීති
සාමඤ්ඤනාකමනපිවිකසසනාකමනපි වත්තුං වට්ටති. ඉමිනා පබ්බත්ාදීසුපි
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‘‘පබ්බකත්න’’තිසාමඤ්ඤනාකමනපි ‘‘වඞ්ෙපබ්බකත්නකවපුල්ලපබ්බකත්න’’ති
විකසසනාකමනපිවත්තුංවට්ටතීතිදස්කසති. 

මග්ගනිමිත්කත්එවං විනිච්ඡකයනකවදියොත්බ්කබනති කයනානා. මග්ගියති

පථිකෙහි, මග්ගමූළ්කහහි වා අන්කවසියතීතිමග්කගන. කයන යාදියොකසන
ාඞ්ඝමග්කගන වා සෙටමග්කගන වා විනිවිජ්ඣිත්වාද්කව තීණි ගාමන්ත් ානි

ගච්ඡති, කසන ත්ාදියොකසන ාඞ්ඝමග්කගන වා සෙටමග්කගන වා

වට්ටතීතිකයනානා.උක්ෙමිත්වාති පක්ෙමිත්වා. කයන ාඞ්ඝමග්කගන ඔත් ති, 

කසන න වට්ටතීති කයනානා.අවළඤ්ාාති අපරික නගා. ගමනං

ාකනතීතිාඞ්කඝන. ාණ්ණුකගනප්ඵොනං මජ්ඣපකදකසන. සහ

අත්කථනපණියධකනනාතිසත්කථන,ාඞ්කඝන විච න්කත්න

සත්කථනාඞ්ඝසත්කථන. සෙති සමත්කථති  ා ං වහිතුන්තිසෙකටන,කත්න

විච න්කත්න සත්කථනසෙටසත්කථන. ාඞ්ඝසත්කථන ච සෙටසත්කථන ච

ාඞ්ඝසෙටසත්ථා, කත්හි.හීතිසච්චං, යස්මාවා.එත්න්තිනිමිත්ත්ං. 

කෙනණන්ති විහා කෙනණං. ගත්ං පන මග්ගන්තිකයනානා.පරභාකගති

විහා ංපරික්ඛිපිත්වාගච්ඡන්කත්හිචතූහිමග්කගහිප  ාකග.දසසුනාකමසූති

සතිපට්ඨානට්ඨෙථාදීසුආගකත්සු‘‘මග්කගනපන්කථනපකථනපජ්කාන’’තිආදීසු, 

අභිධානාදීසු(දී.නි.අට්ඨ.2.373; ම.නි.අට්ඨ.1.106) චආගකත්සු‘‘මග්කගන

පන්කථන පකථනඅද්ධා’’තිආදීසු දසසු මග්ගනාකමසු.කයන කෙනචි

නාකමනාතිඉමිනාපබ්බත්ාදීසුපි ‘‘පබ්බකත්න ගිරි කසකලන අද්දියො නකගන
අචකලනසිලුච්චකයන සිඛරී භූධක න’’තිආදීසු අකනකෙසු නාකමසු කයන
කෙනචිනාකමනකිත්කත්තුංවට්ටතීතිදස්කසති. 

වම්මිෙනිමිත්කත්එවං විනිච්ඡකයනකවදියොත්බ්කබනති කයනානා. උපචිොහි

වමියති, ස බූඝ කගනලිොදකයන සත්කත් වමතීති වාවම්මිකෙන.

ත්ංදියොවසාාකත්නති ත්ස්මිං නිමිත්ත්කිත්තිත්දියොවකස ාාකත්න.ත්කත්නති
අට්ඨඞ්ගුලුබ්කබධකගනවිසාණපමාණවම්මීෙකත්න. 

නදීනිමිත්කත්එවං විනිච්ඡකයනකවදියොත්බ්කබනති කයනානා. නදති සන්දතීති

නදී, නදන්කත්න එති ගච්ඡතීති වානදී. යස්සාති නදියොයා, කසනත්න්ති

සම්බන්කධන. ‘‘අන්වද්ධමාස’’න්තිආදියොනා එෙපක්කඛතික්ඛත්තුං එෙමාකස
ඡක්ඛත්තුංවස්සන්ත් ාවං දීකපති. විගත්මත්කත් සතීති සම්බන්කධන.

‘‘ඊදියොකස’’ති ඉමිනා ‘‘අන්වද්ධමාස’’න්තිආදියොඅත්ථං

අතිදියොසති.තිමණ්ඩ න්තිකහට්ඨා ාාණුමණ්ඩලං, උපරි නාභිමණ්ඩලන්ති

තිමණ්ඩලං.යත්ථෙත්ථචීති තිත්කථ වා අතිත්කථ වා. උදකෙන කත්මියතීති

කයනානා, තින්තියතීතිඅත්කථන.නකෙවලංනිමිත්කත්කයවඅයංනදීකහනති, 

අථ කඛන නදීපා ගමනාදියොකෙපීති ආහ ‘‘භික්ඛුනියා’’තිආදියො. ඉදං
‘‘නදීපා ගමකනපී’’තිපකදකනවසම්බන්ධිත්බ්බං. 
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පටුන 

යා පනාති නදී පන, ගත්ාති කයනානා.ත්න්ති නදියොං.වතින්ති

පාළිං.රුක්ඛපාකදති රුක්ඛස්ස මූකල. උදෙඤ්ච ආව ණං

අජ්කඣනත්ථරිත්වාපවත්ත්තිකයවාති කයනානා.යථාති කයනාොක න.
අපවත්ත්මානාකහනතීතිසම්බන්කධන. 

දුබ්බුට්ඨිොක ති ගිම්හසදියොකසදුබ්බුට්ඨිොකල. ‘‘නිරුදෙ ාකවනා’’ති

ඉමිනා ‘‘ආව ණ ාකවනා’’ති විකසසනං නිවත්කත්ති.සාති උදෙමාතිො.

සම්පාකදන්තීහුත්වානිච්චංපවත්ත්තීතිකයනානා.නිමිත්ත්ංොතුංනවට්ටතීති

මනුස්කසහි නීහටත්ත්ා, සයඤ්ච අගමනත්ත්ා න වට්ටති.යා පනාති

උදෙමාතිො පන.මූක ති පඨමොකල. ොලන්ත්ක න නදී කහනතීති

සම්බන්කධන.ත්න්තිඋදෙමාතිෙං. 

උදෙනිමිත්කත්එවංවිනිච්ඡකයන කවදියොත්බ්කබනති කයනානා. උදති

පසවතීතිඋදෙං. භූමිගත්කමව උදෙන්ති සම්බන්කධන.ත්ඤ්චාති
භූමිගත්උදෙඤ්ච.ආවාට…කප.… සමුද්දාදීසු ඨිත්ංඅපවත්ත්නෙඋදෙන්ති

කයනානා.උක්කඛපිමන්ති උක්ඛිපිත්වා ගහිත්ං.ත්න්ති වචනං.සූෙරඛත්ායපීති

සූෙක හි ඛත්ායවාපියාපි.ත්ංඛණඤ්කඤවාති ත්ස්මිං

නිමිත්කත්කිත්ත්නක්ඛකණකයව. ආවාකටනකයව ඛුද්දෙට්කඨනආවාටෙං.

ත්න්තිනිමිත්ත්සඤ්ඤාෙ ණං.ොතුඤ්චාති සයං ොතුඤ්ච.ොරාකපතුඤ්චාති

පක හි ො ාකපතුඤ්ච. ෙස්මා ලා සීමායං න වට්ටති? ලා සීමා හි
අඤ්කඤසං පීළනං ෙක නතීති. ඉති ඉමමත්ථං නයකත්න දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘සමානසංවාසෙසීමා’’තිආදියො.එත්ථාතිසමානසංවාසෙසීමායං. 

අට්ඨදියොසං සන්ධාය අට්ඨ නිමිත්ත්ානි වුත්ත්ානීති දට්ඨබ්බං.සාති සීමා.
එකෙන වා නිමිත්කත්නාති කයනානා. තිණ්ණංනිමිත්ත්ානං කිත්ත්කන
නිමිත්ත්ානං ඨිත්දියොසං සල්ලක්කඛත්වා ‘‘පු ත්ථිමායදියොසායා’’තිආදියොනා
කිත්කත්ත්බ්බං. නිමිත්ත්ානං සත්කිත්ත්කන සීමාය අට්ඨදියොසංසල්ලක්කඛත්වා

එකිස්සායපි දියොසාය බහුනිමිත්ත්ානි කිත්කත්ත්බ්බානි.සිඞ්ඝාටෙසණ් ානාති

තිණ්ණං මග්ගානං සමාගමට්ඨාකනසිඞ්ඝාටෙසණ්ඨානා, තිකෙනණා නාම

කහනතීති අධිප්පාකයන.චතුරස්සාති සමචතු ස්සා.සිඞ්ඝාටෙසණ් ානාති
චතුන්නං මග්ගානං සකමනධානට්ඨාකනසිඞ්ඝාටෙසණ්ඨානා.
අඩ්ඪචන්දමුදියොඞ්ගාදියොසණ්ඨානා පන නිමිත්ත්ානං ඨිත්සණ්ඨාකනනකහනතීති

දට්ඨබ්බා.ත්න්ති සීමං. බන්ධිතුොකමහිනිස්සඤ්චා සමකය බන්ධිත්බ්බාති

සම්බන්කධන.බද්ධසීමවි ාරානන්ති බද්ධා සීමා එකත්සූතිබද්ධසීමා,කත් එව

විහා ාති බද්ධසීමවිහා ා, කත්සං.දියොසාචාරිෙභික්ඛූනන්ති දියොසාසු

චාරිෙභික්ඛූනං.ත්ත්ථාති ත්ස්මිං එෙගාමකඛත්කත්, භික්ඛූනං

කපකසත්බ්බන්තිසම්බන්කධන.එෙජ්ඣන්ති එෙකත්න.අඤ්ඤානිපීති

සීමබන්ධගාමකඛත්ත්කත්න අඤ්ඤානිපි.ම ාපදුමත්කථකරනපන ආහාති

කයනානා.ත්කත්නතිකත්හි නානාගාමකඛත්කත්හි.ආගන්ත්බ්බන්ති
සාමීචිදස්සනවකසනවුත්ත්ං. කත්නාහ ‘‘ආගමනම්පි අනාගමනම්පි
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වට්ටතී’’ති. එෙසීම ාවකත්න වුත්ත්ං ‘‘අන්කත්නනිමිත්ත්ගකත්හි
ආගන්ත්බ්බ’’න්ති. 

එවං සන්නිපතිකත්සු සන්කත්සු සීමා බන්ධිත්බ්බාති

සම්බන්කධන.පරියන්ත්ංෙත්වාතිකහට්ඨිමපරියන්ත්ංෙත්වා. 

පබ්බජ්ජූපසම්පදාදීනන්තිඑත්ථ ණ්ඩුෙම්මාපුච්ඡනං (මහාව. අට්ඨ.98; 

වි. සඞ්ග. අට්ඨ. 144) සන්ධාය පබ්බජ්ාාගහණං

වුත්ත්ං.ඛණ්ඩසීමාතිවිහා පච්චන්ත්ංඛණ්ඩිත්ංවියඡින්දියොත්ංවියපවත්ත්ාසීමා

ඛණ්ඩසීමා.ත්න්ති ඛණ්ඩසීමං.වත්ත්ං ාානිත්බ්බන්තිඑත්ථ වත්ත්ං

විත්ථාක න්කත්න ආහ ‘‘සකච හී’’තිආදියො.සීමන්තිඛණ්ඩසීමං.යථාති
කයනාොක න බන්ධියමාකනති සම්බන්කධන.ත්ස්සා පමාණං දස්කසන්කත්න

ආහ‘‘සා’’තිආදියො.සාතිඛණ්ඩසීමා.අබ් ානෙම්කමසද්ධිංෙම්මා කහනවීසති

භික්ඛූ සන්ධායවුත්ත්ං ‘‘එෙවීසති භික්ඛූ’’ති.ත්කත්නති

එෙවීසතිභික්ඛුකත්න.ගණ් න්තීපීති එත්ථ පිසද්කදන සහස්සකත්න ඔ ං පන
පකගවාතිදස්කසති. සහස්සකත්න අධිෙං ගණ්හන්තීපි විහා පච්චන්කත්

ඛණ්ඩිකත්ඛණ්ඩසීමාකයවනාම.ත්න්තිඛණ්ඩසීමං. 

ත්ත්රාති ඛණ්ඩසීමමහාසීමාසු ආධාක භුම්මං.අථාති

අනන්ත් ං.එවන්තිඉමාය අවිප්පවාසෙම්මවාචාය සම්මනියමාකන.හීති

ඵලකානත්කෙන.සීමන්ති සමානසංවාසෙසීමං.නසක්ඛිස්සන්තීති පඨමං
අවිප්පවාසං අසමූහනිත්වා සීමං සමූහනිතුං

නසක්ඛිස්සන්ති.සීමන්ත්රිෙපාසාණාති ද්වින්නං සීමානංඅන්ත්ක 

කවමජ්කඣ ඨපිත්ා පාසාණා.චතුරඞ්ගු පමාණාපීතිපිසද්කදන
එෙඞ්ගුලිපමාණාපිවට්ටතීතිදස්කසති. 

සමන්ත්ාති ඛණ්ඩසීමාය සමන්ත්ා.අනුපරියායන්කත්හීති අනුක්ෙකමන

ඛණ්ඩසීමපරියායන්කත්හි භික්ඛූහීතිසම්බන්කධන.ත්කත්නති කත්හි

සීමන්ත්රිෙපාසාකණහි, ද්වින්නංසීමානං නිමිත්ත්ානි පඨමං කිත්කත්ත්වා

පච්ඡා ත්ාසු යං ඉච්ඡන්ති, ත්ංබන්ධිත්බ්බ ාවං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සකච
පනා’’තිආදියො. යථිච්ඡිත්ං බන්ධිතුංවට්ටන්කත්නපි කපන ාණාචිණ්ණං දස්කසතුං

වුත්ත්ං ‘‘එවං සන්කත්පී’’තිආදියො.උභින්නම්පීති ද්වීසු සීමාසු ඨිත්ානං

උභින්නම්පිෙම්මන්තිසම්බන්කධන.හීතිසච්චං, යස්මාවා. 

චසද්කදන වාෙයා ම් කානත්කෙන. එසා සීමා නාමාති කයනානා.ත්ත්ථාති

පිට්ඨිපාසාණාදීසු පඤ්චසු ඨාකනසු.නිමිත්ත්පාසාණා යථා ාකන න

තිට් න්තීති පිට්ඨිපාසාණස්සුපරිනිමිත්ත්පාසාණං ඨපිත්මත්ත්ං සන්ධාය
වුත්ත්ං. පිට්ඨිපාසාණං පන විජ්ඣිත්වානිමිත්ත්පාසාණං ත්ත්ථ නිඛණිත්වා

යථා ඨානා න චාකවන්ති, ත්ථා ඨකපන්ති. එවං සන්කත්යථාඨාකන

තිට්ඨන්තිකයවාතිදට්ඨබ්බං.නසීමාති සීමාය පථවිසන්ධා ෙං උදෙං
පරියන්ත්ංෙත්වාගත්ත්ත්ාසීමානඣායති. 
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කුටිකගක පීතිඑත්ථකුටීතිචකගහන්තිචඅගා ස්කසවනාමං.අගා ඤ්හි
සීත්ාදියොදුක්ඛස්ස කුටනට්කඨන ඡින්දනට්කඨන චනානාදබ්බසම් ා ස්ස

ගහණට්කඨන ච කුටිකගහන්ති වුච්චති. කුටි එව කගහං කුටිකගහං, 

ත්ස්මිම්පි.භිත්තිං අකිත්කත්ත්වාති ඉදං ඉට්ඨෙදාරුමයංභිත්තිං සන්ධාය

වුත්ත්ං. සකච සිලාමයා භිත්ති නිමිත්තූපගා  කවයය, 

භිත්තිපිකිත්කත්ත්බ්බා.අන්කත්නෙරිත්වාතිකුටිකගහස්සභිත්තියාවාඅන්කත්න

ෙත්වා.පමුකඛති කුටිකගහස්ස ආලින්කද.නිබ්කබනදෙපත්නට් ාකනති
නිග්ගලිත්වාඋදෙස්සපත්නට්ඨාකන.එවංසම්මත්ායසීමායාතිකයනානා. 

‘‘කුට්ටංඅකිත්කත්ත්වා’’ති ඉදංපුරිමනකයකනව කවදියොත්බ්බං.අන්කත්නති

කලණස්ස, කුට්ටස්ස වාඅන්කත්න.ඔොකසති එෙවීසතියා භික්ඛූනං

ඔොකස.එවන්ති ඉමිනාොක න සම්මනියමාකන.අන්කත්නති භිත්තියා
අන්කත්න. 

ක ට් ා න ඔත්රතීති කහට්ඨා ආොසත්ලත්ත්ා නඔත් ති. නනු ථම්ක 

අනුසාරිත්වා ඔත් කණන  කවයය, ෙස්මා න ඔත් තීති? 
ථම් ානමුපරිඑෙවීසතියා භික්ඛූනං ඔොසා ාවකත්නති දට්ඨබ්බං. කහට්ඨා

ඔත් ණාො ං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සකච පනා’’තිආදියො.තු ානන්ති

ථම් ානමුපරි තිරියවකසනඨිත්ානං රුක්ඛවිකසසානං.උට් හිත්වාති

භූමිකත්නඋට්ඨහිත්වා.තු ාරුක්කඛහීති තුලාසඞ්ඛාකත්හි රුක්කඛහි. 

‘‘එෙසම්බන්කධන’’තිඉමිනානකෙවලංතුලාරුක්කඛකහවඑෙසම්බන්කධන, 
චතූසු දියොසාසුචතුන්නං භිත්තීනං අඤ්ඤමඤ්ඤම්පි සම්බන්කධනති

දස්කසති.ක ට් ාපි ඔත්රතීති භිත්තීනමුපරි එෙවීසතියා

භික්ඛූනංඔොසපකහනනෙත්ත්ා වුත්ත්ං.සකච ථම්භමත්ථකෙ…කප.…

ක නතීතිඉමිනා බහූහි ථම්ක හි ෙත්පාසාදස්ස එකෙෙස්මිං ථම් මත්ථකෙ
එෙවීසතියා භික්ඛූනංඔොකස සති කහට්ඨා ඔත් තීති

දස්කසති.නියූ ොදීසූතිනාගදන්ත්ොදීසු. ආදියොසද්කදන භිත්තිඛිලාදකයන

සඞ්ගණ්හාති.භිත්තිචාති ඉට්ඨෙදාරුමයා භිත්ති ච. සකච සිලාමයා

භිත්තිචථම් ා ච කහනන්ති, කිත්කත්ත්බ්බා.භිත්ති ග්කගතිභිත්තීසු ලග්කග, 

භිත්තීනංවාලග්ගට්ඨාකන.ක ට් ාපාසාදස්සාතිකහට්ඨාපාසාකද ‘‘ඨිත්’’ඉති
පකද සම්බන්කධන.කහට්ඨාපාසාදස්ස වා ථම් ානන්ති කයනානා. කහට්ඨා
සම්මත්ාය සීමාය උපරි ආක නහනාො ංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සකච

පනා’’තිආදියො.නිබ්කබනදෙපත්නට් ාකනතිඡදනකෙනටියං. 

ත්ත්ථාතිත්ස්මිං ත්කල. පිට්ඨිපාසාකණසීමං බන්ධන්ති විය බන්ධන්තීති

කයනානා.කත්කනවපරිච්කඡකදනාති කත්කනව

ත්ලපරිච්කඡකදන.ත්ා මූ පබ්බකත්පීති එත්ථ ත්ාලමූලං නාම කහට්ඨා

මහන්ත්ං හුත්වාඅනුපුබ්කබන ත්නුෙං කහනති, කත්න සදියොකස

පබ්බකත්පි.විත්ානසණ් ාකනනති උල්කලනචස්ස සණ්ඨාකනන. චතූසු
දියොසාසුනිග්ගත්සාඛරුක්ඛසණ්ඨාකනන වා ඛුජ්ාරුක්ඛසණ්ඨාකනන වා කහනති.
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පටුන 

යථා පබ්බකත්නවිත්ානසණ්ඨාකනන කහනති, එවංමුදියොඞ්ගසණ් ාකනනවා
කහනතිපණවසණ්ඨාකනන වාති කයනානා. ත්ත්ථ මුදියොඞ්කගන මජ්කඣ ථූකලන

කහනති, මූකලචඅන්කත්චත්නුකෙන.පණකවනමජ්කඣත්නුකෙනකහනති, මූකල
ච අග්කග ච ථූකලන. කත්සං සණ්ඨාකනන මුදියොඞ්ගසණ්ඨාකනන

වාපණවසණ්ඨාකනනවා.ක ට් ාවාතිමුදියොඞ්ගසණ්ඨානස්සපබ්බත්ස්සකහට්ඨා

වා.මජ්කඣ වාති පණවසණ්ඨානස්ස මජ්කඣවා.ද්කව කූටානීති ද්කව

සිඛ ානි.කූටන්ත්රන්තිකූටානංමජ්ඣං.චිනිත්වාවාතිඉට්ඨෙසිලාහිචිනිත්වා

වා.පූකරත්වාවාතිපංසුවාලිොහිපූක ත්වාවා. 

සප්පඵණසදියොකසනතිසප්පස්ස ඵකණන සදියොකසන, ඛුජ්කාන පබ්බකත්නති

අත්කථන.ආොසපබ්භාරන්ති භිත්තියා අපරික්ඛිත්ත්ං

ආොසසඞ්ඛාත්ංපබ් ා ං.සීමප්පමාකණනති සද්ධිං

අන්කත්නසුසික නසීමප්පමාකණන.අග්ගකෙනටින්ති අග්ගසඞ්ඛාත්ං කෙනටිං.
සකච පනපබ්බත්ස්ස කහට්ඨා අන්කත්නකලණං කහනතීති

සම්බන්කධන.උපරිමස්සාති අන්කත්නකලණස්ස උපරි ඨිත්ස්ස.පාරකත්නති

බාහි කත්න.අස්සාති පබ්බත්ස්සබහීති සම්බන්කධන.ඔරකත්නති අන්ත්කත්න.
කලණං කහනතීති සම්බන්කධන.කිත්ත්ෙං මහන්ත්න්ති ආහ
‘‘සීමාපරිච්කඡදමතික්ෙමිත්වා ඨිත්’’න්ති. කිත්ත්ෙංඛුද්දෙන්ති ආහ

‘‘සබ්බපච්ඡිමසීමාපරිමාණ’’න්ති.ත්න්තිඛුද්දෙං කලණං. 

අතිඛුද්දෙන්තිසබ්බපච්ඡිමසීමාපරිමාණා ාවකත්න

අතිඛුද්දෙං.ත්කත්නතිඋපරිසීමකත්න.බහීතිසීමකත්නබහි.‘‘යදියොසීමප්පමාණං, සීමා

ක නතිකයවා’’තිඉමිනායදියොනසීමප්පමාණං, නසීමාකහනතිකයවාතිදස්කසති. 

ත්න්ති ඛණ්ඩසීමං.පූකරත්වාති ඉට්ඨෙමත්තිොදීහි පූක ත්වා.අට්ටං

බන්ධිත්වාති අට්ටාලෙං බන්ධිත්වා.උමඞ්ගනදීති එත්ථ උොක න

ඔො විපරීකත්න, ත්ස්මා පථවියං ඔත්රිත්වාපවිසිත්වා මඞ්ගති

ගච්ඡතීතිඋමඞ්ගාති අත්කථන දට්ඨබ්කබන.උමඞ්ගාච සා නදී කචතිඋමඞ්ගනදී.

ත්ත්ථාතිඋමඞ්ගනදියොයං.ක ට් ාපථවිත්ක ඨිකත්නතිසීමායකහට්ඨාපථවිත්කල
ඉද්ධියාඨිකත්න. 

සීමාමාළකෙති ඛණ්ඩසීමාය මාළකෙ.වටරුක්කඛනති

නිකරනධරුක්කඛන.ත්කත්නතිවටරුක්ඛකත්න.නිග්ගත්පාකරනක නති පවද්ධංව

හුත්වා රුක්කඛනආක නහති අකනනාතිපාකරනක න,එකෙන මූලවිකසකසන.

නිග්ගකත්න පාක නකහනනිග්ගත්පාක නකහන.ම ාසීමං කසනකධත්වාති එත්ථ

කසනධනං නාමමහාසීමගත්ානං භික්ඛූනං හත්ථපාසානයනං, සීමකත්න වා

බහිෙ ණං.බහිද්ධාතිද්වීහිසීමාහිබහිද්ධා.‘‘බහිට්ඨා’’තිපිපාකඨන.බහිඨිත්ා

ොත්බ්බාති අත්කථන.අනා ච්චාති මහාසීමාය පථවීත්ලං

වාත්ත්ථාාත්රුක්ඛාදීනි වා න ආහනිත්වා.එවන්ති යථාඛණ්ඩසීමාය, එවං

ත්ථාතිඅත්කථන.සීමාමාළකෙතිඛණ්ඩසීමාමාළකෙ. 
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පටුන 

සීමාමාළකෙති ද්වින්නං සීමානං අඞ්ගකණ.සීමාමාළෙස්සාති ෙම්මස්ස

ෙත්ට්ඨානස්ස සීමාමාළෙස්ස.කව ාසට්ඨිත්සාඛායාති ෙම්මස්ස

අෙත්ට්ඨාකන සීමාමාළකෙඋට්ඨිත්ාය කවහාකස ඨිත්ාය සාඛාය.ත්ස්සාති

භික්ඛුකනන පාදා වානිවාසනපාරුපනං වාති සම්බන්කධන.තරිමනකයපීති
‘‘සීමාමාළකෙවටරුක්කඛන කහනතී’’තිආදියොනා වුත්කත්

පුරිමනකයපි.ත්ත්රාතිපුරිමනකය.උක්ඛිපාකපත්වා ොතුං න වට්ටතීති
ද්වීහිසීමාහි උට්ඨිත්රුක්ඛස්ස සාඛා වා ත්කත්න නිග්ගත්පාක නකහන වා ද්වීසු
සීමාසු පථවීත්ලං වාත්ත්ථ ාාත්රුක්ඛාදීනි වා ආහච්ච ඨිත්ත්ත්ා

උක්ඛිපාකපත්වා ොතුං න වට්ටති.ආකනත්බ්කබනති එත්ථ ද්විෙම්මිොය

නීධාතුයා අපධානෙම්මස්කසවවුත්ත්ත්ත්ා‘‘භික්ඛූ’’ති පධානෙම්මං

අජ්ඣාහරිත්බ්බං. අබ්භුග්ගච්ඡතීති අබ් ං ආොසංඋග්ගච්ඡති.ත්ත්රාති

පබ්බකත්. ෙස්මා ආකනත්බ්කබනති ආහ ‘‘බජ්ඣමානාකයව හී’’තිආදියො.

ත්ත්ථබජ්ඣමානාකයවාතිෙම්මවාචායබජ්ඣමානාකයව.ඉමිනාඅබද්ධසීමා

පමාණ හිත්ං කදසං ඔත් තීති දස්කසති.යංකිඤ්චීති යංකිඤ්චි

පබ්බත්ාදියො.යත්ථෙත්ථචීති යස්මිං ෙස්මිංචි

ඨාකන.එෙසම්බන්කධනාතිබද්ධසීමාය එෙසම්බන්කධන.ඉතීති ත්ස්මා
ආකනත්බ්කබනතිකයනානා. 

140. තීණිකයනානානිතිකයනානං. ‘‘පමාණ’’න්ති ඉමිනාපරමසද්දස්ස

අතික ෙඋත්ත්මත්කථ නිවත්කත්ති.එතිස්සාති සීමාය. සම්මනන්කත්න

භික්ඛුනාති සම්බන්කධන. කෙනණකත්නමිනිත්ං කෙනණන්ති කයනානා.හීති

සච්චං, යස්මාවා.ආපත්තිඤ්චාතිදුක්ෙටාපත්තිඤ්ච. 

පාරයතීති අජ්කඣනත්ථ ති. ‘‘කිත්ොභිකධයයලිඞ්ගා’’ති

(ෙච්චායනසාක  45 ගාථායං) වචනකත්න අභිකධයයභූත්ං සීමංසන්ධාය

ඉත්ථිලිඞ්ගවකසනපාරාති වුත්ත්ං.නදියොයාති උපකයනගත්කථ සාමිවචනං.
නදියොන්ති හි අත්කථන. නදියොංඅජ්කඣනත්ථ මානං සීමන්ති

සම්බන්කධන.එත්ථාතිනදියොපා සීමායං.යත්ථස්සාති එත්ථ යත්ථ අස්සාති
පදවි ාගංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘යත්ථ නදියොයා’’තිආදියො. ‘‘නදියොයා’’ති ඉමිනා

යංසද්දස්ස විසයංදස්කසති.ධුවනාවාති එත්ථ ධුවසද්කදන නිච්චත්කථනති ආහ 

‘‘නිච්චසඤ්ච ණනාවා’’ති. ඉමිනා ධුකවන නිච්කචන

සඤ්ච ණනාවාධුවනාවාති වචනත්ථං දස්කසති.අස්සාතිකහනති,  කවයය වා.

නාවාය පමාණං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘යා’’තිආදියො. ත්ත්ථයාති

නාවා.පාානතරිකසනාති එත්ථ පාානංනාම එකෙන නාවාය

ගමනූපෙ ණවිකසකසන. කසන හි පාති නාවා ගච්ඡති අකනනාතිපාානන්ති

වුච්චති. ාො ස්ස චො ංෙත්වාපාචනන්තිපියුජ්ාකත්ව.ත්ස්සගාහකෙන

පුරිකසනසද්ධින්ති අත්කථන.සානාවානීත්ාති සම්බන්කධන.උද්ධං වා අකධන

වාති නදියොයාපටිකසනත්ං වා කහට්ඨාකසනත්ං වා.කථකනහි වාති කචනක හි

වා.කිඤ්චාපි හටා, පන ත්ථාපි අවස්සං ලබ් කනයයා, ධුවනාවාව කහනතීති

කයනානා.වාකත්න වාති මාලුකත්න වා ‘‘ඡින්න’’ඉති සම්බන්කධන.වීචීහීති
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ත් ඞ්කගහි. ත් ඞ්කගන හිවිචිත්ත්ාොක න චිකනනති වඩ්ඪතීති වීචීති වුච්චති.

කිඤ්චාපිනදීමජ්ඣං නීත්ා, පන ත්ථාපි අවස්සං ආහරිත්බ්බා, ධුවනාවාව

කහනතීති කයනානා.ඔගකත්තිඔත්රිත්වා ගකත්.ථ ං උස්සාරිත්ාතිථලං

උක්ඛිපිත්වා සාරිත්ා පාපිත්ා නාවාපීති සම්බන්කධන.විසඞ්ඛත්පදරාති

සඞ්ඛත්වි හිත්ඵලො වා.ධුවනාවාවක නතීති නිමිත්ත්කිත්ත්නොකල

නිච්චසඤ්ච ණනාවත්ත්ා ධුවනාවාව කහනතීතිඅධිප්පාකයන.ත්ත්රාති

‘‘ධුවනාවා’’තිවචකන.නිමිත්ත්ං වා සීමා වා ෙම්මවාචාය ගච්ඡතීති එත්ථ

කිඤ්චාපිනනිමිත්ත්ංෙම්මවාචායගච්ඡති, සීමායපනඅවිනා ාවකත්නවුත්ත්ං 

‘‘ෙම්මවාචාය ගච්ඡතී’’ති.ත්ස්මාති යස්මාව නාවායආගච්ඡන්ත්ාපි  ගවත්ා

අනුඤ්ඤාත්ා, ත්ස්මා. 

යත්ථාති නදියොපා සීමසම්මනනට්ඨාකන.රුක්ඛසඞ්ඝාටමකයනති

රුක්ඛසමූකහන ෙකත්න.පදරබද්කධනති ඵලකෙහි

බද්කධන.සඤ්චරණකයනග්කගනති සඤ්ච ණක්ඛකමන. පාළියං ‘‘අස්සා’’ති
ඨාකනඅට්ඨෙථායං ‘‘අත්ථී’’ති වුත්ත්ත්ත්ා ‘‘අස්සා’’තිපදස්ස කහනතීති

අත්කථනකයවදට්ඨබ්කබන.ත්ංඛණඤ්කඤවාති
ත්ස්මිංනිමිත්ත්කිත්ත්ක්ඛකණකයව. රුක්ඛං ඡින්දියොත්වා ෙකත්නති

සම්බන්කධන.එෙපදියොෙකසතූති එකෙන පකදන ගමනකයනග්කගන එෙපදියොකෙන, 
කසනකයව කසතූතිඑෙපදියොෙකසතු. අෙප්පියකසතුං දස්කසන්කත්නආහ ‘‘සකච

පනා’’තිආදියො.කත්නාතිකසතුනා.සඤ්චරිතුංනසක්ොකහනතීතිකයනානා. 

යත්ථාති යස්මිංනදියොපා සීමසම්මනනට්ඨාකන.අභිමුඛතිත්කථකයවාති
සීමායඅභිමුඛතිත්කථඑව.ධුවනාවාවාධුවකසතුවාඅභිමුඛතිත්ථකත්නඊසෙං
උද්ධංආක නහන්කත්නපිඅකධන ඔක නහන්කත්නපිෙප්පතීති දස්කසන්කත්නආහ

‘‘සකච’’තිආදියො.ඊසෙන්ති එෙඋස  ද්විඋස ාදියොවකසන මනං

අප්පමත්ත්ං.උද්ධංවාතිඅභිමුඛතිත්ථකත්නඋපරිවා.අකධනවාතිත්කත්නකහට්ඨා

වා.ගාවුත්මත්ත්බ්භන්ත්කරතිගාවුත්පමාණස්සඨානස්සඅබ් න්ත්ක . 

සහනිමිත්ත්කිත්ත්නවිධිනා සම්මනිත්බ්බවිධිං දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘ඉමඤ්ච පනා’’තිආදියො. ද්වීසු තීක සු ඨාතුමසක්කුකණයයත්ත්ා වුත්ත්ං

‘‘එෙස්මිංතීක ඨත්වා’’ති.ත්කත්නති නිමිත්ත්කත්න.අත්ත්ානන්ති

නිමිත්ත්කිත්ත්නං විනයධ ං සන්ධාය වුත්ත්ං.පරික්ඛිපන්කත්නාති

පරියායන්කත්න.ත්ස්සාති ත්ත්ත්ෙස්ස පරිච්කඡදස්ස.සම්මුඛට් ාකනති

අකධනකසනකත් නදියොතීක  ඨිත්ස්ස නිමිත්ත්ස්සසම්මුඛට්ඨාකන.ත්කත්නති

නිමිත්ත්කත්න.ත්ස්සාති ත්ත්ත්ෙස්ස පරිච්කඡදස්ස. සම්මුඛා නදියොතීක 

නිමිත්ත්ංඅත්ථීති සම්බන්කධන.සඞ්ඝකටත්බ්බන්ති සම්බන්ධිත්බ්බං.අථාති
නිමිත්ත්කිත්ත්නකත්න පච්ඡා. ‘‘සබ්බනිමිත්ත්ානං අන්කත්නඨිකත් භික්ඛූ
හත්ථපාසගකත් ෙත්වා’’ති ඉදං සබ්බං එෙං ගාමකඛත්ත්ං
බයාකපත්වාසම්මනිත් ාවං සන්ධාය වුත්ත්ං. සකච සෙලං ගාමකඛත්ත්ං

අබයාකපත්වා එෙකදකස සම්මනිත්ංකහනති, නිමිත්ත්කත්න බහි ඨිකත් භික්ඛූපි
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හත්ථපාසගකත් ෙත්වා සම්මනිත්බ්බා.ෙම්මන්ති සීමසම්මුතිෙම්මං.
‘‘ඨකපත්වා නදියො’’න්තිවචනස්සො ණං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘නදී පන
බද්ධසීමසඞ්ඛයංනගච්ඡතී’’ති. 

දීපකෙනක නතීතිඑත්ථදීකපනතිඅන්ත් දීකපන.කසනහියස්මාාලමජ්කඣ

දියොප්පති, යස්මා චද්විධා ආකපන එත්ථ සන්දති, ත්ස්මා දීකපනති වුච්චති, 

කසනකයව ඛුද්දෙට්කඨනදීපකෙන. ෙොක න හිඛුද්දෙත්ථවාචකෙන.ත්න්ති

දීපෙං.අත්ත්නාතිවිනයධක න.ඔරිමන්කත්චපාරිමන්කත්චාතිඅකධනකසනකත්
නදියොතීක ඨිත්ස්සනිමිත්ත්ස්සසම්මුකඛඔරිමන්කත්චපාරිමන්කත්ච.ප තීක 
නිමිත්ත්ං කිත්කත්ත්වාතිසම්බන්කධන. කිස්ස සම්මුඛට්ඨාකන නිමිත්ත්න්ති

ආහ ‘‘නදියොයා ඔරිමතීක  නිමිත්ත්ස්සසම්මුඛට්ඨාකන’’ති.ත්කත්නති

නිමිත්ත්කත්න. සම්මුඛා නිමිත්ත්ංඅත්ථීති සම්බන්කධන.පාරිමන්කත් ච

ඔරිමන්කත් චාති ප තීක උපරිකසනකත් ඨිත්ස්ස නිමිත්ත්ස්ස සම්මුකඛ

පාරිමන්කත් ච ඔරිමන්කත් ච.ප මකිත්තිත්නිමිත්කත්නාති ඔරිමතීක 
උපරිකසනකත් පඨමං කිත්තිකත්නනිමිත්කත්න. එො සීමා

ඉමස්සාතිඑෙසීකමන,දීපකෙන. ‘‘තී ද්වයඤ්චා’’ති පදමකපක්ඛිත්වා
‘‘එෙසීම’’න්ති සම්බන්ධිත්බ්බං.වච්චමනකපක්ඛිත්වා ‘‘එෙසීමා’’තිපි
නිච්චඉත්ථිලිඞ්ගවකසනපාකඨනඅත්ථි. 

උද්ධංවාඅකධනවාතිඑත්ථවාසද්කදනඅනියමවිෙප්පත්කථන.අථාතිත්ස්මිං

අධිෙත්ක  සතීති කයනානා.වි ාරසීමපරිච්කඡදනිමිත්ත්ස්ස උජුෙකමවාති

සකච දීපකෙන අකධනඅධිෙත්ක න කහනති, ඔරිමතීක  අකධනකසනකත් ඨිත්ස්ස

විහා සීමපරිච්කඡදනිමිත්ත්ස්ස උජුෙකමව. සිඛරන්ති සිඞ්ගං. ත්ඤ්හි සිඛං

මත්ථෙං ාති ගණ්හාතීති සිඛ න්ති වුච්චති.ත්කත්නති
දීපෙස්සපාරිමන්ත්නිමිත්ත්කත්න. ප තී නිමිත්ත්ානි කිත්කත්ත්වාති
සම්බන්කධන. අයං දීපෙස්සවිහා සීමපරිච්කඡදකත්න අකධන අධිෙත්ක 
විනිච්ඡකයන. උද්ධං අධිෙත්ක පි ඉමිනානුසාක නකවදියොත්බ්කබනති කසන න

දස්සිකත්න.පබ්බත්සණ් ානාති පබ්බකත්න සමංඨානං එතිස්සාති
පබ්බත්සණ්ඨානා. 

උද්ධම්පි අකධනපීති පිසද්කදනසමුච්චයත්කථන.උකභනපි සිඛරානීති උද්ධං

සිඛ ං, අකධනසිඛ න්ති උක නපි සිඛ ානි.මුදියොඞ්ගසණ් ානාති මූකල ච
අග්කගචත්නුෙස්සමජ්කඣථූලස්සමුදියොඞ්ගස්සසණ්ඨානා. 

සබ්බප කමන නකයනාති උද්ධං අධිෙනයස්ස, අකධන අධිෙනයස්ස, 
උද්ධංඅකධනඅධිෙනයස්ස චාති සබ්කබසං නයානං පඨකමන

විහා සීමදීපොනංසකමන නකයන.පණවසණ් ානාති මූකල ච අග්කග ච
ථූලස්සමජ්කඣත්නුෙස්සපණවස්සසණ්ඨානා. 
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පටුන 

72. උකපනසථාගා ාදියොෙථා 

141. අනුපරිකවණියන්තිඑත්ථඅනුසද්දස්සවිච්ඡත්ථං, පරිකවණසද්දස්ස
ච ලිඞ්ගවිපල්ලාස ාවං දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘ත්ස්මිං ත්ස්මිංපරිකවකණ’’ති.

පරිකවණසද්කදන හි නපුංසෙලිඞ්කගන, ඉධ පන ලිඞ්ගවිපල්ලාසං
ෙත්වාඉත්ථිලිඞ්ගවකසන වුත්ත්ං. ‘‘සඞ්කෙත්ං අෙත්වා’’ති

ඉමිනාඅසඞ්කෙකත්නාතිපදස්ස කිරියාවිකසසනත්ත්ංදීකපති.

‘‘ෙම්මවාචායා’’තිඉමිනාසමූ නිත්වාතිපදස්සෙ ණංදස්කසති. 

142. යකත්නති එත්ථ කත්නපච්චයස්ස ො ණත්කථ පවත්ත් ාවං

දස්කසන්කත්නආහ ‘‘යස්මා’’ති.‘‘හත්ථපාකස’’තිඉමිනාහත්ථපාසකත්නබහි

නිසින්කන අෙකත්නවස්ස උකපනසකථනකහනතීති දස්කසති.අස්සාති

භික්ඛුකනන.වත්ථුවකසනාති අට්ඨුප්පත්තිවකසන. උකපනසථස්ස

පමුඛස්සඅබ්ක නොකස වා මාළොදීසු වාති සම්බන්කධන.නිමිත්තුපගා

වාඅනිමිත්තුපගා වාති කහට්ඨා අට්ඨසු නිමිත්කත්සු වුත්ත්ා නිමිත්තුපගා
වාඅනිමිත්තුපගාවාපබ්බත්ාදකයනවාඅඤ්කඤවාකිත්කත්ත්බ්බා. 

ප මත්රංනආගච්ඡති, දුක්ෙටන්තිඋකපනසකථකඝනසියමාකනපඨමත් ං

න ආගච්ඡති, දුක්ෙටං. විහා ස්ස මජ්කඣ කහනතීති කයනානා.එත්ථාති

කපන ාණකෙආවාකස.ත්ත්ථාති කපන ාණකෙ ආවාකස.අසම්බාකධනති

සඞ්ඝස්සනිසජ්ාට්ඨානපකහනනකෙන.ත්ත්ථාතිපච්ඡාඋට්ඨිකත්ආවාකස. 

සබ්කබසංනිසජ්ාට්ඨානන්තිකයනානා.ත්ත්ථාතිකථ ස්සවිහාක .කසනති

කථ ස්සවිහාක න.එත්ථාති තුම්හාෙං විහාක . සබ්කබසං ඔොකසනනත්ථීති

සම්බන්කධන.ත්ත්ථාති ත්ං අසුෙං නාම ආවාසං. ‘‘වට්ටතී’’ති වත්ත්බ්බන්ති

කයනානා.ත්ස්සාතිකථ ස්ස. 

74. අවිප්පවාසසීමානුාානනෙථා 

143. අන්ධෙවින්දං නාමාති ත්ස්ස ගාමස්ස නාමං.ත්න්ති

අන්ධෙවින්දං.කථකරනතිමහාෙස්සපත්කථක න.ත්කත්නති අන්ධෙවින්දකත්න.

ඉමිනා ‘‘අන්ධෙවින්දා’’ති එත්ථ නිස්සක්ෙත්කථ නිස්සක්ෙවචනන්ති

දස්කසති.උකපනසථන්ති ත්දත්කථ උපකයනගවචනං. උකපනසථත්ථායාති හි
අත්කථන.අන්ධෙවින්දා  ාාගහං ආගමනස්ස ො ණං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘ ාාගහං හී’’තිආදියො. ත්ත්ථහීති යස්මා. අන්ධෙවින්දා විහා ං අන්කත්න

ෙත්වා ‘‘අට්ඨා ස මහාවිහා ා’’ති වුත්ත්ං.කනසන්ති

අට්ඨා සන්නංමහාවිහා ානං.සඞ්ඝස්ස සාමග්ගිදානත්ථන්ති එත්ථසඞ්ඝස්ස
සාමග්ගිදානං අත්ත්කනන උකපනසථකිච්චං සිද්ධං. ත්ස්මා පාළියං
‘‘උකපනසථංආගච්ඡන්කත්න’’ති වුත්ත්ං. ‘‘සිප්පිනියං නාමා’’ති

ඉමිනානදියොංත්රන්කත්නති එත්ථ නදියොයා නාමං දස්කසති.මනං

වූළ්ක නතිඑත්ථමනන්ති නිපාකත්න ඊසෙත්කථනති දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘ඊසෙ’’න්ති. ‘‘අප්පමත්ත්’’න්ති ඉමිනා ‘‘ඊසෙ’’න්තිපදස්ස අත්ථං
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දස්කසති. ‘‘වූළ්හ ාකවන’’ති ඉමිනා  ාවපච්චකයන විනා

 ාවත්කථනඤාත්බ්කබනතිදස්කසති.චණ්කඩනාති ඛක න.ත්ත්ථාති

නදියොයං.අමනසිෙකරනන්කත්නති ‘‘චණ්ඩකසනත්’’න්ති

ආක නගංඅෙක නන්කත්න.න පනවූළ්ක නති න පන

මහාවූළ්කහන.උදෙබ්භා ත්ානීති උදකෙනඅභිආහත්ානි.අස්සාති

කථ ස්ස.අල් ානීතිතින්ත්ානි. 

144. තරිමෙම්මවාචාති ‘‘සම්මත්ා සා සීමා සඞ්කඝන

තිචීවක නඅවිප්පවාසා’’ති පුක  වුත්ත්ා ෙම්මවාචා.අයකමවාති ‘‘ඨකපත්වා
ගාමඤ්ච ගාමූපචා ඤ්චා’’තිපදං පක්ඛිපිත්වා අනුපඤ්ඤත්ත්ා

අයකමවෙම්මවාචා.අයන්ති පච්ඡිමෙම්මවාචා.හියස්මා භික්ඛුනිසඞ්කඝන

අන්කත්නගාකම වසති, ත්ස්මා පුරිමාකයවවට්ටතීති කයනානා.යදියො එවන්ති යදියො

භික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස අයංපච්ඡිමෙම්මවාචා වට්ටනං සියා  කවයය, එවං සතීති

කයනානා.කසනති භික්ඛුනිසඞ්කඝන.එත්ාය

ෙම්මවාචායාතිපච්ඡිමෙම්මවාචාය.න  කභයයාති අන්කත්නගාකම
වසනත්ත්ාතිචීව පරිහා ං න ලක යය. කිං න ල තිකයවාති ආහ ‘‘අත්ථි

චස්ස පරිහාක න’’ති.අස්සාති භික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස.ද්කවපිසීමාකයනති

සමානසංවාසෙසීමා ච අවිප්පවාසසීමා චාති ද්කවපි සීමාකයන.ත්ත්ථාති

භික්ඛුභික්ඛුනීසු.ත්ස්සාතිභික්ඛූනං සීමාය.එකසව නකයනති භික්ඛුනීනං
සීමංඅජ්කඣනත්ථරිත්වාපි අන්කත්නපවිසිත්වාපි භික්ඛූනං සීමාය සම්මකන

එකසව නකයන.එකත්ති භික්ඛුභික්ඛුනිකයන. සාමඤ්ඤත්ත්ා හි

පුල්ලිඞ්කගනවුත්ත්ං.එත්ථචාති‘‘ඨකපත්වාගාමඤ්චගාමූපචා ඤ්චා’’තිපකද

ච. සඞ්ගකහන කවදියොත්බ්කබන, ෙස්මා? ගාකමන
නිගමනග ානංඑෙලක්ඛණත්ත්ා. 

පරික්කඛකපනොකසනති පරික්කඛපා කහනොකසන.කත්සූති

ගාමගාමූපචාක සු.පරි ාරන්තිචීව විප්පවාසආපත්තිඅපනයනං. ‘‘ඉතී’’තිආදියො

නිගමනං.එත්ථාතිසමානසංවාසෙඅවිප්පවාසසීමාසු.අත්ත්කනන ධම්මත්ායාති

අත්ත්කනනස ාකවන.යත්ථාති යස්මිං ඨාකන.හීති සච්චං, යස්මා

වා.ත්ස්සාතිඅවිප්පවාසසීමාය.විසුන්ති සමානසංවාසෙසීමකත්න

පාකටක්ෙං.ත්ත්ථාති ද්වීසු සීමාසු.අවිප්පවාසායාති

අවිප්පවාසසීමාය.ත්න්තිගාමං.සාති

අවිප්පවාසසීමා.සම්මත්ායසීමායාතිඅවිප්පවාසසීමාය සම්මත්ාය සතියාති

සම්බන්කධන.සම්මත්කත්න පච්ඡාති වා කයනානා.නිවිසතීති නිවාසත්ථාය

විසතිපවිසති.කසනපීති ගාකමනපි.සීමසඞ්ඛයංකයවාති
අවිප්පාසසීමකවනහා කමව. අධිට්ඨිත්කත්චීවරිොභික්ඛූ පරිහා ං ල න්තීති

අධිප්පාකයන.යථාපච්ඡානිවිට්කඨනගාකමනසීමසඞ්ඛයංකයවගච්ඡති, එවන්ති

කයනානා. ‘‘පවිසිස්සාමා’’ති කගහානි ෙත්ානි, ‘‘පවිසිස්සාමා’’තිආලකයනපි

අත්ථීති කයනානා.ආ කයනපීති අකපක්කඛනපි.අපවිට් ාති කගහානි

අපවිට්ඨා.කග කමවඡඩ්කඩත්වාති කගහං ඡඩ්කඩත්වා එව. ඉමිනා කගකහ



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා මහාවග්ගකයනානා 

228 

පටුන 

ඡඩ්ඩිකත්සබ්බංඡඩ්ඩිත්කමවාතිදස්කසති.පවිට්ඨංවාඅගත්ංවාඑෙම්පිකුලං
අත්ථිසකචති කයනානා. එත්ථ ච ‘‘එෙම්පි කුලං පවිට්ඨං වා’’ති ඉදං
නවගාමංසන්ධායවුත්ත්ං.‘‘එෙම්පිකුලංඅගත්ංවා’’තිඉදංකපන ාණෙගාමං
සන්ධායාතිදට්ඨබ්බං. 

ත්ත්රාති ‘‘වත්ත්ං ාානිත්බ්බ’’න්තිවචකන.අවිප්පවාසසීමායන්ති

මහාසීමාය.සාඑවහියස්මාඅවිප්පවාසෙම්මවාචායබහුලපකයනානාකහනති, 

ත්ස්මා අවිප්පවාසසීමාති වුච්චති.ඉත්රායාති අවිප්පවාසසීමාය.ත්ත්ථාති

ත්ාසුද්වීසු සීමාසු.නිරාසඞ්ෙට් ාකනසු  ත්වාතිකචතියඞ්ගණාදීනං
ඛණ්ඩසීමාය අකනනොසත්ත්ා වුත්ත්ං. ඛණ්ඩසීමඤ්හි
සම්මනන්ත්ාකචතියඞ්ගණාදියොට්ඨානං පහාය අඤ්ඤස්මිං විවිත්කත්නොකස

විහා පච්චන්ත්ං ඛණ්ඩිත්වාසම්මනන්ති.සමූ නිතුන්ති අවිප්පවාසසීමං

සමූහනිතුං.පටිබන්ධිතුං න සක්ඛිස්සන්කත්වාති අවිප්පවාසංකයවාානිත්වා
ඛණ්ඩසීමාය අඤ්ඤාත්ත්ත්ා පටිබන්ධිතුං න

සක්ඛිස්සන්කත්ව.සීමසම්කභදන්ති ඛණ්ඩසීමඅවිප්පවාසසීමානං

සම්ක දං.සාසනන්ත්රධාකනන වාති සත්ථු ආණාය අන්ත් ධාකනන

වා.සාධුෙංපනාතිනික්ෙඞ්ඛංපන. 

76. ගාමසීමාදියොෙථා 

147. උකපනසථෙම්මස්ස විසුං ගහිත්ත්ත්ා කසසෙම්මවකසන
සමානසංවාසෙත්ා ගකහත්බ්බාකගනබලිබද්දනකයන වා පාරිකසසනකයන

වා.ත්න්තිසමානසංවාසඑකූකපනසථ ාවං. ‘‘අපරිච්ඡින්නායා’’ති

ඉමිනාඅට් පිත්ායාති එත්ථ ඨපධාතුයා අධිප්පායත්ථං දස්කසති.ගාමං වා

නිගමං වාති එත්ථ නග ං කෙන සඞ්ගහිත්න්ති ආහ ‘‘ගාමග්ගහකණන

කචත්ථා’’තිආදියො. ත්ත්ථඑත්ථාති ‘‘ගාමං වානිගමං වා’’ති පාකඨ, 

ගාමග්ගහකණනාති සම්බන්කධන. අථ වාඑත්ථාති ගාමනිගමනගක සු, 
නග ම්පීතිසම්බන්කධන.ගාමාදීනංපරිච්කඡදංවිත්ථාක නදස්කසන්කත්නආහ

‘‘ත්ත්ථා’’තිආදියො. ත්ත්ථත්ත්ථාති ගාමනිගමනගක සු.ගාමකභනාොති

ගාමංභුඤ්ාන්තීති ගාමක නාො.බලින්ති ෙ ං. කසන හි ත්ං
නිස්සායගාමක නාොබලන්තිජීවන්තිඅකනනාතිබලීතිවුච්චති.යම්පිඑෙං

පකදසංපරිච්ඡින්දියොත්වා කදතීති කයනානා.ගාමකඛත්කත්ති  ඤ්කඤන

ආණාඛිපියති එත්ථාතිකඛත්ත්ං,ගාකමනකයව කඛත්ත්ං ගාමකඛත්ත්ං, 

ත්ස්මිං.අයම්පීති අයං පකදකසනපි.කසනපීති පකදකසනපි. විසුංගාකමන නාමාති
කයනානා. කසනපි විසුංගාකමන ගාමසීමාකහනතිකයවාති කයනානා. විසුං

පරිච්ඡින්දියොත්වා දියොන්කනන ගාකමනවිසුංගාකමන. ත්ස්මාති යස්මා විසුං ගාකමන

කහනති, ත්ස්මා.සා චාති විසුංගාමසීමා ච.ඉත්රාතිවිසුංගාමසීමකත්න අඤ්ඤා
පෙතිගාමනග නිගමසීමාචාතිකයනානා. 

එවන්ති‘‘අසම්මත්ායභික්ඛකව’’තිආදියොනා පාකඨන.ත්න්ති

සීමපරිච්කඡදං.අපරිච්ඡින්කනති  ාජූහි අපරිච්ඡින්කන. ‘‘අටවිපකදකස’’ති
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පටුන 

ඉමිනානත්ථි ගාකමන එත්ථාතිඅගාමකෙනති වචනත්ථස්ස සරූපං

දස්කසති.විජ්ඣාටවිසදියොකසති විගත්ං අග්ගිකනන ඣායනකමත්ථාති විජ්ඣා, 

කචන ාදකයනමනුස්කසආභුකසනටවන්තිපීළයන්තිඑත්ථාතිආටවි. විජ්ඣාච

සා ආටවි කචතිවිජ්ඣාටවි,ත්ාය සදියොකසවිජ්ඣාටවිසදියොකස. එත්ථ පුරිමනකය

ගාමාදීහි ආසන්කනන වා කහනතු, අනාසන්කනන වා කත්හිඅපරිච්ඡින්කනන
අටවිපකදකසන ගකහත්බ්කබන. පච්ඡිමනකය දූක න මනුස්සානං
අනාගමනපකථනආටවිපකදකසන ගකහත්බ්කබනති අයකමකත්සං

විකසකසන.අස්සාතිභික්ඛුකනන.සමන්ත්ාති සමන්ත්කත්න.අයංසීමාති අයං

සත්ත්බ් න්ත් සීමා.ත්ත්ථාති සත්ත්සුඅබ් න්ත්ක සු. සමන්ත්ා ඨිත්ස්ස වා
නිසින්නස්ස වා අබ් න්ත්ක  අන්කත්නකෙනට්ඨාකසාාත්ං අබ් න්ත් ං
අට්ඨවීසහත්ථපමාණං. 

යාොචි නදී අසීමාව කහනතීති සම්බන්කධන.නදීසීම ක්ඛණපත්ත්ාති
නදීසීමලක්ඛණං පත්ත්ා. ඉමිනාසීමලක්ඛණං අපත්ත්ා නදී බන්ධියමානා
සීමාව කහනතීති දස්කසති. සාවධා කණන ‘‘අත්ත්කනනස ාකවකනවා’’ති

ඉමිනා භික්ඛූනං බන්ධන ාකවනාති අත්ථං නිවත්කත්ති.එත්ථාති

නදියොයං.එත්ථාතිාාත්ස්ස සමුද්කදසු.කයන කෙනචීති අන්ත්මකසන
ති ච්ඡානගකත්නපිකයන කෙනචි. ඛණිත්වා

අෙකත්නසයංාාකත්නතිසම්බන්කධන.ඉදංකහතුඅන්කත්නගධවිකසසනං.ඛණිත්වා

අෙත්ත්ත්ාති හි අත්කථන.සයංාාකත්නති සයකමව ාාකත්නති එවොක න
කයනකාත්බ්කබන. කත්න වුත්ත්ං ‘‘කයනකෙනචි ඛණිත්වා

අෙකත්න’’ති.කසනබ්කභනති සං උක නති පදවි ාකගනොත්බ්කබන. ත්ත්ථ

සංසද්කදන සමන්ත්ත්ථවාචකෙන, උ සද්කදන පූ ණත්ථවාචකෙන.
ත්ස්මාසමන්ත්කත්න ආගකත්න උදකෙන උ ති පූ ති

එත්ථාතිකසනබ්කභනතිවචනත්කථන ොත්බ්කබන. කත්න වුත්ත්ං ‘‘සමන්ත්කත්න
ආගකත්නඋදකෙනපූරිකත්නතිට්ඨතී’’ති. 

ත්ත්ථාති නදීසමුද්දාාත්ස්සක සු, ආධාක භුම්මං.යංසද්කදන

ඨානවිසකයනති ආහ ‘‘යං ඨාන’’න්ති.මජ්ඣිමස්සාති ථාමමජ්ඣිමස්ස.

වක්ඛතිහි‘‘ථාමමජ්ඣිකමනා’’ති. ‘‘සමන්ත්කත්න’’තිඉමිනාසමන්ත්ාතිඑත්ථ
නිස්සක්ෙත්කථනිස්සක්ෙවචනන්ති දස්කසති. ‘‘උදකුක්කඛකපනා’’ති

ඉමිනාඋදකුක්කඛපාති එත්ථ ෙ ණත්කථ නිස්සක්ෙවචනන්ති දස්කසති.

උදෙංඋක්ඛිපිත්වා ඛිපියති එත්ථාතිඋදකුක්කඛකපන. ‘‘පරිච්ඡින්න’’න්ති

ඉමිනා පාඨකසසං දස්කසති.අක්ඛධුත්ත්ාති එත්ථඅක්කඛනති පාසකෙන. කසනහි

අෙති කුටිලං ගච්ඡති අකනනාති අක්කඛනති වුච්චති, ධවන්ති

මරියාදමතික්ෙම්මකීළාදියොපසුත්ං ගච්ඡන්තීතිධුත්ත්ා,අක්කඛසු

ධුත්ත්ාඅක්ඛධුත්ත්ා. දාරුගුළන්තිසා දාරුමයංගුළං. ‘‘වාලුෙංවා’’තිඉමිනා

‘‘උදකුක්කඛපා’’ති එත්ථ උපලක්ඛණං දස්කසති.යත්ථාති යස්මිං

පකදකස.අයන්තිපකදකසන.ත්ස්සාතිඋදකුක්කඛපස්ස. 
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එත්ථාති නදීසමුද්දාාත්ස්සක සු.මුඛද්වාරන්ති සමුද්දාදීනං මුඛසඞ්ඛාත්ං

ද්වා ං.සබ්බත්ථාති සබ්බාය නදියොයං. කථ වාදං දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘යංපනා’’තිආදියො. ‘‘කයනානං…කප.… වට්ටතී’’ති යං පන වචනං

මහාසුමත්කථක න වුත්ත්න්තිකයනානා.ත්ත්රාපීති
කයනානනදියොයම්පි.පටික්ඛිත්ත්ාො ං විත්ථාක න්කත්න ආහ ‘‘ ගවත්ා

හී’’තිආදියො.නදියොයාපමාණන්ති නදියොයා ගම්භී පමාණකමව, න
ආයාමවිත්ථා පමාණන්ති අත්කථන. ‘‘න කයනානංවා අද්ධකයනානං වා’’ති
වචනම්පි ඉදකමව සන්ධාය වුත්ත්න්ති දට්ඨබ්බං.

කිඤ්චාපිආයාමවිත්ථා පමාණං න වුත්ත්ං, ප වකත්න පන යාව මුඛද්වා ා
ආයාමවිත්ථා වකසන ෙම්මංොතුං පකහනනෙනදීකයව ගකහත්බ්බාති

දට්ඨබ්බා. යා නදීති සම්බන්කධන.ඉමස්ස සුත්ත්ස්සාති

‘‘තිමණ්ඩල’’න්තිආදියොෙස්ස ඉමස්සසුත්ත්ස්ස.පභවකත්නති

සමුදාගමකත්න.එත්ථාති නදියොයං. සබ්කබහි භික්ඛූහි ඨකපත්බ්කබනති

සම්බන්කධන.ත්කත්නතිඑෙඋදකුක්කඛපකත්න. 

කිත්ත්ො පරිපුණ්ණා කහනතීති ආහ ‘‘සමතිත්ථිො’’ති. තිත්කථන

සමංපරිපූ තීතිසමතිත්ථිො. උදෙසාටිෙං නිවාකසත්වාපීතිපිසද්කදන
‘‘අනිවාකසත්වාපී’’ති දස්කසති. උදෙසාටිෙං අනිවාකසන්කත්නපි
වත්කථනඅවිනා ාවකත්න අඤ්ඤං නිවාකසත්වාති අත්කථන ගකහත්බ්කබන.
නාවාය ඨත්වා ෙරියමාකනකිංගච්ඡන්තියාපි නාවාය ොතුං වට්ටතීතිආහ

‘‘ගච්ඡන්තියා පනා’’තිආදියො. ‘‘ෙස්මා’’තිආදියොනා ො ණං දස්කසති.හීති

යස්මා.ත්න්ති උදකුක්කඛපමත්ත්ං. එවං සති…කප.… අනුසාවනා කහනති, 
ත්ස්මාගච්ඡන්තියානාවායොතුංනවට්ටතීතිකයනානා. ‘‘ත්ස්මා’’තිආදියොනා
ලද්ධගුණංදස්කසති. න කෙවලං නාවායකමවාති දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘අන්කත්නනදියොය’’න්තිආදියො. 

රුක්ඛස්සාති අන්කත්නනදියොයං ාාත්ස්සරුක්ඛස්ස. සාඛා වා පතිට්ඨිත්ාති

සම්බන්කධන.සීමං වාකසනකධත්වාති විහා සීමගාමසීමාසු ඨිත්ානං
හත්ථපාසානයනබහිෙ ණවකසන සීමං වාකසනකධත්වා. ාාත්රුක්ඛස්ස

පවිට්ඨසාඛාය වා පාක නකහ වාති සම්බන්කධන.අස්සාති බහිනදියොතීක 

ාාත්රුක්ඛස්ස.ත්ත්ථාතිඛාණුකෙ. 

ත්ස්සාති පාසාණදීපෙස්ස.තබ්කබ වුත්ත්ප්පොකරති පුබ්කබ

නදීනිමිත්ත්ට්ඨාකන ‘‘අන්වද්ධමාස’’න්තිආදියොනා(මහාව. අට්ඨ. 138) 

වුත්ත්ප්පොක .කසනති පාසාණදීපකෙන. පුනකසනති පාසාණදීපකෙනකයව.හීති

සච්චං, යස්මාවා. 

ආවරණන්තිපාළිං.ත්න්තිආව ණං.ආව කණනවාකෙනට්ඨෙබන්කධන

වා කහතුභූකත්න, පච්ඡිජ්ාතීති සම්බන්කධන. කෙනචි ආව ණප්පකදකසන

අජ්කඣනත්ථරියතීති සම්බන්කධන.ත්ත්ථාති ආව ණප්පකදකස.හීති සච්චං, 
යස්මා වා. ‘‘කහට්ඨාපාළි බද්ධා’’ති ඉදං නදියොං විනාකසත්වා
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ත්ළාෙෙ ණාො දස්සනං.එත්ථාති නදියොයං, ත්ළාකෙ වා.ඡඩ්ඩිත්කමනදෙන්ති

ත්ළාෙ ක්ඛනත්ථං එකෙන වාරිමග්කගන ඡඩ්ඩිත්ංඋදෙං.කදකව

අවස්සන්කත්තිදුබ්බුට්ඨිොලත්ත්ාවස්සන්ත්ොකලපිකදකවඅවස්සන්කත්.සාති

නදියොකත්න නීහටමාතිො.ො න්ත්කරනාති අඤ්කඤන ොකලන.උප්පතිත්වාති

ගාමනිගමානංඋපරිපතිත්වා.පවත්ත්තීතිපුබ්කබවුත්ත්පොක වස්සොකල

චත්ත්ාක න මාකසඅබ්ක නච්ඡින්නා සන්දති.වි ාරසීමන්ති
විහා සම්බන්ධංබද්ධසීමං. 

සමුද්කදපීති පිසද්කදන නදියොමකපක්ඛති.ත්ත්ථාති

පකදකස.ඔත්රිත්වාතිකහට්ඨා ත්රිත්වා. ‘‘ඔසරිත්වා’’තිපි පාකඨන, 

අයකමවත්කථන.සණ්  න්තීති උදකෙන සමං තිට්ඨන්ති.කසනති

පකදකසන.උදෙන්ත්කත්නති උදෙකෙනටිකත්න.ත්ත්ථාති සමුද්කද.බාධතීති

පීළයති.කත්සූතිනාවාඅට්ටකෙසු.ත්න්තිපිට්ඨිපාසාණං.ඌමිකයනතිවීචිකයන.ත්ා
හි ප ංප ාවකසනඋග්ගන්ත්වා සවිඤ්ඤාණොවිඤ්ඤාණකෙ මියන්ති

හිංසන්ති, අන්කත්න පක්ඛිපන්තීති වාඌමිකයනති වුච්චන්ති.ත්ත්ථාති

පිට්ඨිපාසාකණ.හීති සච්චං, යස්මා වා. උදකෙකනව පිට්ඨිපාසාකණන

ඔත්ථරීයතීතිකයනානා.කසනති දීපෙපබ්බකත්න. ‘‘දූක ’’ති වත්වා ත්ස්ස
පමාණංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘මච්ඡවධානං

අනාගමනපකථ’’ති.මච්ඡවධානන්තිකෙවට්ටානං. කත් හි යස්මා මච්කඡ

හනන්ති, ත්ස්මා මච්ඡවධාති වුච්චන්ති. ‘‘මච්ඡබන්ධාන’’න්තිපි පාකඨන.

මච්කඡබන්ධන්තීතිමච්ඡබන්ධාතිවචනත්කථනොත්බ්කබන.අනාගමනපකථති
යත්ථ ගන්ත්වා ත්දකහව පච්චාගන්ත්වා න ආගමනපථිකෙකදකස. නත්ථි

ආගමනපකථන එත්ථාතිඅනාගමනපකථන,කදකසන. ත්ස්මිං ‘‘අගමනපකථ’’තිපි

පාකඨන, කසනඅයුත්කත්න.ෙස්මා? අගමනපථස්සනාධිප්කපත්ත්ත්ා.ගන්ත්වාහි

පුන අනාගමනපකථනකයවාධිප්කපකත්න.කත්සන්ති

මච්ඡවධානං.ගමනපරියන්ත්ස්සාති ගමනකෙනටියා. ඔරකත්නති ඔ  ාකග

ඨිකත්නදීපකෙනවාපබ්බකත්නවාතිකයනකාත්බ්කබන.ත්ත්ථාතිඔ  ාකගඨිකත්සු

දීපෙපබ්බකත්සු.ඔත්ථරිත්වාති පෙතිඋදකෙන ඔත්ථරිත්වා.ත්ත්ථාති
ඔත්ථරිත්වාඨිකත්සමුද්කද. 

ෙක නන්කත්හිපිොත්බ්බන්තිසම්බන්කධන.යත්ථාතියස්මිංසක .අයන්ති

අයං සක න, නාාත්ස්සක න කහනති. අයං සක න ගාමකඛත්ත්සඞ්ඛයකමව

ගච්ඡතීති කයනානා.ත්ත්ථාති සක .යත්ථ පනාතියස්මිං සක  පන.ත්ස්සාති

ාාත්ස්ස ස්ස.ත්ත්ථාති පකදකස. සකච ගම්භී ං උදෙං කහනතීති

කයනානා.ත්ත්ථාති අට්ටකෙ.එත්ථාති ාාත්ස්සක , ඨිකත්සු

පිට්ඨිපාසාණදීපකෙසූතිකයනානා.පක නනොාත්ස්සකරනතිසඞ්ඝෙම්මංොතුං
පකහනනකෙන ාාත්ස්සක න. ‘‘සුක්ඛතී’’ති වත්වා ත්කදව සමත්කථතුංවුත්ත්ං

‘‘නිරුදකෙන’’ති.ත්ත්ථාති ාාත්ස්සක . සකචනිරුදෙමත්කත්න ගාමකඛත්ත්ං

ගච්ඡති. ෙදා ගච්ඡතීති ආහ ‘‘සකච පකනත්ථා’’තිආදියො. ත්ත්ථඑත්ථාති

ාාත්ස්සක .කපනක්ඛරණීආදීනීති එත්ථ ආදියොසද්කදන උදෙමාතිොදකයන
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සඞ්ගණ්හාති.යදා ඛණන්ති, ත්දාති පාඨකසකසන කයනකාත්බ්කබන. ‘‘ත්ං

ඨාන’’න්ති වුත්කත්පි න ඛණනට්ඨානකමවගකහත්බ්බං, ‘‘එත්ථා’’ති
සාමඤ්ඤකත්න වුත්ත්ත්ත්ා සබ්කබනකයව ාාත්ස්සක න ගකහත්බ්කබන.

නකෙවලං අාාත්ස්ස මත්ත්ං කහනති, අථ කඛන ගාමකඛත්ත්න්ති ආහ
‘‘ගාමසීමාසඞ්ඛයකමවගච්ඡතී’’ති. 

නන්ති ාාත්ස්ස ං.පූකරත්වාති මත්තිොදීහි පූක ත්වා.පාළින්ති

ආව ණං.සබ්බකමවනන්තිසෙලකමවත්ං ාාත්ස්ස ං.ක නණීපීතිපිසද්කදන

න කෙවලං කසනබ්ක නකයවාාත්ස්ස සඞ්ඛයං ගච්ඡති, අථ කඛන කලනණීපීති

දස්කසති.උදෙට් ාකනනොකසතිඋදෙස්සඨාකනඔොකස. 

148. සීමාය සීමං සම්භින්දන්තීති එත්ථ ‘‘සීමාය සීම’’න්ති
පදානංසම්බන්ධාකපක්ඛත්ත්ා කත්සං සම්බන්ධං දස්කසතුං වුත්ත්ං

‘‘අත්ත්කනන පක ස’’න්ති. ‘‘බද්ධසීම’’න්ති ඉමිනා ‘‘සීම’’න්ති
සාමඤ්ඤකත්න වුත්කත්පි විකසසකත්න බද්ධසීමාකයවගකහත්බ්බාති දස්කසති.

ත්කමවත්ථං විත්ථාක න්කත්න ආහ ‘‘සකචහී’’තිආදියො.සංසට් විටපාති
අඤ්ඤමඤ්ඤංආසන්නත්ත්ා සංසට්කඨන විටකපන එකත්සන්ති සංසට්ඨවිටපා.

‘‘සංසට්ඨවිටපා’’ති ඉදංඋපලක්ඛණමත්ත්ං, මූලානිපි සංසට්ඨානිකයවාති

දට්ඨබ්බං.කත්සූති ද්වීසු රුක්කඛසු.වි ාරසීමා චාතිකපන ාණෙවිහා සීමා

ච.අන්කත්නෙත්වාතිසීමාය අන්කත්නෙත්වා.අථ පච්ඡාති එත්ථ ‘‘පච්ඡා’’ති
ඉමිනාඅථසද්දස්සත්ථං දස්කසති.එවංකෙඅෙංසූතිආහ ‘‘එවංඡබ්බග්ගියා

අෙංසූ’’ති.කත්නාතිෙ කණන. 

අජ්කඣනත්ථ ණාො ං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පක ස’’න්තිආදියො.ත්ස්සාති

බද්ධසීමාය.පකදසන්ති භික්ඛූහිෙම්මං ොතුං පකහනනෙං එෙකදසං.
අන්ත්මකසනඑෙස්සපිභික්ඛුකනනඨත්වාඅධිට්ඨානුකපනසථංොතුංපකහනනෙං
පකදසං. ෙම්මං ොතුං අප්පකහනනෙපකදසං අන්කත්න ෙරිත්වා

බන්ධන්ත්ාසීමාය සීමං සම්භින්දන්තිනාම.සීමායඋපචාකරනති පච්ඡා

බන්ධිත්බ්බාය සීමාය උපචාක න.‘‘වඩ්ඪන්කත්නසීමාසඞ්ෙරං ෙකරනතී’’ති

ඉමිනා සකච අවඩ්ඪනකෙන පාසාකණන කහනති, ද්වින්නම්පිසීමානංනිමිත්ත්ං
ොතුංවට්ටතීතිදස්කසති. 

77. උකපනසථක දාදියොෙථා 

149. පන්න සිෙස්සපුබ්බකිච්චස්සපාළියංආගත්ත්ත්ාචාතුද්දසිෙස්කසව
පුබ්බකිච්චංදස්කසන්කත්නආහ‘‘අජ්ජුකපනසකථනචාතුද්දකසන’’ති. 

‘‘අධම්කමන වග්ග’’න්තිආදීසු විනිච්ඡකයන එවං

කවදියොත්බ්කබනතිකයනානා.අධම්කමන වග්ගන්ති එත්ථඅධම්මංනාම එෙස්මිං
විහාක  චතුන්නං භික්ඛූනංසුත්තුද්කදසඋකපනසථමෙත්වා
පාරිසුද්ධිඋකපනසථෙ ණඤ්ච තිණ්ණංපාරිසුද්ධිඋකපනසථමෙත්වා

සුත්තුද්කදසෙ ණඤ්ච.වග්ගංනාමසබ්කබව අසන්නිපතිත්වා එෙස්ස
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පටුන 

ඡන්දපාරිසුද්ධිහ ණං. ඡන්දපාරිසුද්ධි නාමසඞ්ඝමජ්ඣංකයව ආගච්ඡති, න

ගණමජ්ඣං, න පුග්ගලස්ස සන්තිෙං.අධම්කමන සමග්ගන්ති

එත්ථඅධම්මංවුත්ත්නයකමව.සමග්ගංනාම සබ්කබසං සන්නිපත්නං.ධම්කමන

වග්ගන්ති එත්ථධම්මංනාමචතුන්නං සුත්තුද්කදසඋකපනසථෙ ණඤ්ච

තිණ්ණංපාරිසුද්ධිඋකපනසථෙ ණඤ්ච.වග්ගංවුත්ත්නයකමව. 

78. පාතිකමනක්ඛුද්කදසෙථා 

150. ඉමංනිදානන්තිපාතිකමනක්ඛස්ස ඉමං නිදානං.සුත්ා කඛන පනාති

එත්ථසුයයිත්ථාතිසුත්ා,සුයයස්සන්තීති වාසුත්ා,පා ාජිකුද්කදසාදකයන. සුත්ා ච

සුත්ා චසුත්ාතිසරූකපෙකසකසනොත්බ්කබන.අවකසසන්තිනිදානුද්කදසාදියොකත්න

අවකසසං පා ාජිකුද්කදසාදියො.සුකත්නාතිසුත්සද්කදන. ‘‘අත්කථ අසම් වකත්න

සද්කදවුත්ත්විධානංකහනතී’’තිහිපරි ාසකත්න ‘‘සුකත්නා’’තිඑත්ථසද්කදනව

ගකහත්බ්කබන.කත්නනකයනාතිකත්නනිදානුද්කදසනකයන. 

අටවිමනුස්සභයන්ති අටවියං නිවසන්ත්ස්සමනුස්සස්ස  යං, 

වනච ෙ යන්ති අත්කථන.රාාන්ත්රාකයනතිආදීසුඑවං විකසකසන

කවදියොත්බ්කබනතිකයනානා.දවදාක නතිදායංදහතීතිදවදාකහනආො ස්ස ස්සං, 

යො ස්ස ච වො ං ෙත්වා.නන්තිභික්ඛුං. එෙං වා භික්ඛුන්ති

කයනානා.ප කමන වා උද්කදකසනතිනිදානුද්කදකසන.එත්ථාති පඤ්චසු

උද්කදකසසු.යස්මින්ති උද්කදකස.කසනපීති උද්කදකසනපි.සුකත්කනව

සාකවත්බ්කබනති සුත්පකදකනව සඞ්ඝස්ස සාකවත්බ්කබනතිඑවසද්කදන ‘‘න
විත්ථාක නා’’තිදස්කසති. 

අනජ්ඣිට් ාති එත්ථ උපසග්ගවකසනඉසුධාතුස්ස ඉච්ඡාෙන්තිකත්න

අඤ්ඤමත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අනාණත්ත්ා, අයාචිත්ාවා’’ති. එත්ථ

‘‘අනාණත්ත්ා’’ති ඉදං කථක න අනාණත්ත් ාවං සන්ධාය වුත්ත්ං. 

‘‘අයාචිත්ා’’ති ඉදං සම්මුතිලද්කධන නවකෙන අයාචිත් ාවං

සන්ධායවුත්ත්න්ති දට්ඨබ්බං.එත්ථාති ‘‘අනජ්ඣිට්ඨා ධම්මං ාසන්තී’’ති

වචකන.ධම්මජ්කඣසකෙති ධම්මෙථනත්ථායඅජ්කඣසතීති

ධම්මජ්කඣසකෙන, ත්ස්මිං. ආපුච්ඡිත්වා වා කත්න සඞ්ඝත්කථක න

යාචිකත්නහුත්වාවාතිකයනානා.වාරපටිපාටියාතිවා ානුක්ෙකමන.කදහීතිවාති
එත්ථ ඉති-වා-සද්කදන ‘‘ ණ’’ ඉතිපකදන ච ‘‘ෙකථහි’’ඉතිපකදන ච
කයනකාත්බ්කබන. ‘‘ ණ’’ ඉති වා ‘‘ෙකථහි’’ඉති වා ‘‘කදහි’’ඉති වා

වත්ත්බ්බාතිකයනානා. තීහිපිවිධීහීතිඔසා ණෙථනස  ඤ්ඤසඞ්ඛාකත්හිතීහි

සජ්ාකනහි. එත්ථ ච සුත්ත්ස්ස ඔසාරියකත්උච්චාරියකත්ඔසාරණං,අත්ථස්ස

ෙථියකත්ෙථනං,සුත්ත්ස්ස ච ත්දත්ථස්ස ච සක න  ණියකත්සරභඤ්ඤං.

ඔසාකරහීති සුත්ත්ං උච්චාක හි.ෙකථහීති අත්ථං

ෙකථහි.සරභඤ්ඤන්තිසුත්ත්ස්ස ච ත්දත්ථස්ස ච සක න

 ණනං.නන්තිසද්ධිවිහාරිෙං.සජ්ඣායං අධිට් හිත්වාති

‘‘සජ්ඣායංෙක නමී’’තිඅධිට්ඨහිත්වා.එත්ථාතිඅජ්කඣසනට්ඨාකන. 
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නිස්සිත්කෙති සද්ධිවිහාරිොදකයන.කසනති සඞ්ඝත්කථක න, 

‘‘වත්ත්බ්කබන’’තිපකද ෙම්මං, ‘‘වදතී’’තිආදීසුපකදසු ෙත්ත්ා.ආරද්ධන්ති

සඞ්කඝන ආ ද්ධං. කපත්වාති ධම්මසවනං ඨකපත්වා.ඔසාකරත්වාති පඨමං

සුත්ත්ං ඔසාක ත්වා.තනෙකථන්කත්නාති පච්ඡා අත්ථං

ෙකථන්කත්න.අට් කපත්වාකයවවාති සුත්ත්ස්ස ච අත්ථස්ස ච අන්ත් ා

අට්ඨත්වා එව වා.ෙකථත්බ්බන්ති අත්ථාාත්ං

ෙකථත්බ්බං.ෙකථන්ත්ස්ස…කප.… නකයනති පඨමං අත්ථං ෙකථත්වා පුන
සුත්ත්ඤ්චඅත්ථඤ්ච සක න  ණන්ත්ස්ස පුන ආගකත්පි එකසව නකයනති
අත්කථන. 

උපනිසින්නෙථායපීති සමීකප නිසින්කනනෙථායපි.කත්නාති

සඞ්ඝත්කථක න.වත්තුංවට්ටතීති විකසකසත්වා වත්තුං

වට්ටති.කත්නාතිමනුස්කසහි ාානනභික්ඛුනා. සඞ්ඝත්කථක න  ණති, තුණ්හී

වා කහනතීති සම්බන්කධන. ‘‘පුච්ඡන්තී’’ති වුත්කත්ති

කයනානා.අනුකමනදනාදීසුපීතිආදියොසද්කදන ධම්මෙථාදකයන

සඞ්ගණ්හාති.සඞ්ඝත්කථක නඅනුාානාතීතිසම්බන්කධන.සබ්බත්ථාතිසබ්කබසු
විහා අන්ත් ඝක සු. 

සජ්ඣායන්තිසයංඉස්සක නඅයනංඋච්චා ණං, කෙනචිඅනජ්ඣිට්කඨන

සයං අධිඉස්සක න අයනං උච්චා ණන්ති අත්කථන.කථකරනති සද්ධිවිහාක න

කථක න.විස්සමිස්සාමීති කඛදවි හිත්ං ගමිස්සාමි.ආතච්ඡිත්බ්බන්ති
පඨමකථ ම්පි පුනආගත්ත්කථ ම්පිආපුච්ඡිත්බ්බං. එකෙනසඞ්ඝත්කථක න

අනුඤ්ඤාකත්නාති සම්බන්කධන.අඤ්ඤස්මීන්ති අනුඤ්ඤාත්ත්කථ කත්න

අඤ්ඤස්මිං කථක තිසම්බන්කධන.ත්න්ති පුන ආගත්ං

කථ ං.අත්ත්ානංසම්මනිත්බ්බන්තිඑත්ථපච්චත්කත්උපකයනගවචනන්තිආහ

‘‘අත්ත්ාසම්මනිත්බ්කබන’’ති. කිං සම්මකත්න පරිසං
අකනනකලනකෙත්වාපුච්ඡිත්බ්කබනතිආහ‘‘පුච්ඡන්කත්නපනා’’තිආදියො. 

153. කමති මය්හං.ඉකත්නති පුග්ගලකත්න, උප්පන්කනනති

සම්බන්කධන.තරම් ාෙන්ති පදස්ස පුක අම්හාෙන්ති පදච්කඡදං ෙත්වා

පුක සද්කදන පඨමත්කථනති ආහ ‘‘පඨමං අම්හාෙ’’න්ති.පටිෙච්කචවසද්කදන

පකගවපරියාකයන, ‘‘පඨමත් කමවා’’ති ඉමිනා ත්ස්සඅත්ථං

දස්කසති.භූත්කමවාතිවිජ්ාමානකමව, ත්ථකමවවා. 

82. අධම්මෙම්මපටික්කෙනසනාදියොෙථා 

154. අධම්මෙම්මන්ති අභූත්ෙම්මං.පටික්කෙනසිතුන්ති එත්ථ කුසධාතු

අපනයනත්කථනතිආහ ‘‘වාක තු’’න්ති.දියොට්ඨින්තිලද්ධිං.කත්සන්තිචතුන්නං

පඤ්චන්නං.යථාතිකයනාොක න  ණියමාකනති කයනානා.න සුණන්තීති

අඤ්කඤ භික්ඛූ නසුණන්ති.කථරාධීනන්ති කථක න අධීනං ආබන්ධන්ති



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා මහාවග්ගකයනානා 

235 

පටුන 

අත්කථන.කථරායත්ත්න්ති කථක න ආයත්ත්ං, කථ ස්ස සන්ත්ෙන්ති

අත්කථන.එත්ථාතිපාතිකමනක්ඛුද්කදකස. 

83. පාතිකමනක්ඛුද්කදසෙඅජ්කඣසනාදියොෙථා 

155. නවවිධඤ්චාති දියොවසවකසන තිවිධං, ො ෙවකසන තිවිධං, 

ෙත්ත්බ්බාො වකසන තිවිධඤ්චාති නවකෙනට්ඨාසඤ්ච, නවපො ඤ්ච

වා.චතුබ්බිධන්ති ‘‘අධම්කමන වග්ග’’න්තිආදියොෙං චතුබ්බිධං.දුවිධන්ති

භික්ඛුභික්ඛුනීවකසන දුවිධං.නවවිධන්ති භික්ඛුපාතිකමනක්කඛ පඤ්චවිධං, 

භික්ඛුනිපාතිකමනක්කඛචතුබ්බිධන්ති නවවිධං.එත්ථාති ‘‘කයන ත්ත්ථ

භික්ඛුබයත්කත්න පටිබකලන’’ති පාකඨ.සුවිසදාති සුට්ඨු බයත්ත්ා, සුද්ධා

වා.එත්ත්ෙම්පීතිපිසද්කදනග හායං, අධිකෙොනාමෙථාතිදස්කසති. 

සාමන්ත්ා ආවාසාති එත්ථ උපකයනගත්කථනිස්සක්ෙවචනන්ති ආහ

‘‘සාමන්ත්ංආවාස’’න්ති.කයනසක්කෙනතීතිබහූසුනකවසුකයනසක්කෙනති. 

84. පක්ඛගණනාදියොඋග්ගහණානුාානනෙථා 

156. ෙතිනංපූරණීති ෙතිනං තිථීනං පූ ණී.කෙන දියොවකසනතිකිත්ත්කෙන

දියොවකසන.අයයායත්ත්න්තිඅකයයහිභික්ඛූහිආයත්ත්ංආබද්ධං.සං රිත්වාතිපුන
සලාෙං සංහරිත්වා. අයංපාකඨන කෙසුචි අට්ඨෙථාකපනත්ථකෙසු

නත්ථි.ො වකත්නති එත්ථවන්තුපච්චකයන ස්වත්කථනති ආහ

‘‘ොලස්කසවා’’ති.එවසද්කදනපනසම් වකත්නයුජ්ජියති.පකගවාතිපාකත්නව. 

158. සායම්පීති සායන්කහපි. පිසද්කදන අඤ්ඤම්පි
ස ණොලංසම්පිණ්කඩති. 

159. ආණාකපතුන්ති එත්ථ අනාණාකපත්බ්බභික්ඛූ
අපකනත්වාආණාකපත්බ්බභික්ඛූ දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘කිඤ්චිෙම්ම’’න්තිආදියො.
සදාොලකමව කිඤ්චිෙම්මං ෙක නන්කත්නති

කයනානා.ධම්මෙථිොදීසූතිආදියොසද්කදනගණවාචොදකයන

සඞ්ගණ්හාති.වාකරනාති පරියාකයන.සම්මුඤ්චනින්ති යට්ඨිසම්මුඤ්චනිං වා

මුට්ඨිසම්මුඤ්චනිංවා. සමං, සුට්ඨු වා මුඤ්චති කසනකධති

ඉමායාතිසම්මුඤ්චනී,ත්ාලුකානපඨකමන.ත්ම්පීතිසාඛා ඞ්ගම්පි. 

160. වුත්ත්නකයකනවාති සම්මජ්ාකන

වුත්ත්නකයකනව.තනආ රිත්බ්බානීති සඞ්ඝිොවාසං ආසනානි පුන

ආහරිත්බ්බානි.ත්ට්ටිොකයනපීතිකවණුආදියොමයාත්ට්ටිොකයනපි. 

161. ෙපල්ලිො වාති ෙපාකලසු පරියාපන්නා පදීපෙපාලා වා.ත්න්ති

කත්ලාදියොං.පරිකයසිත්බ්බානීතිඅනවජ්ාපරිකයසකනනපරිකයසිත්බ්බානි. 
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86. දියොසංගමිොදියොවත්ථුෙථා 

163. සංගක ත්බ්කබනතිආදීනං චතුන්නං කිරියාපදානං විකසසං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සංගකහත්බ්කබන’’තිආදියො. සංගහසද්දස්ස

සඞ්කඛපගහකණසුපිවත්ත්නකත්නඉධ ‘‘අනුග්ගහත්කථ’’තිදස්කසතුංපාළියං
වුත්ත්ං ‘‘අනුග්ගකහත්බ්කබන’’ති. කත්න වුත්ත්ං 

‘‘ත්ථාෙ ණවකසනා’’ති.උප ාකපත්බ්කබනතිසඞ්කඝන බහුස්සුකත්න භික්ඛු

භික්ඛූහි උපගන්ත්වා ලාකපත්බ්කබනෙථාකපත්බ්කබන.උපට් ාකපත්බ්කබනති
සඞ්කඝනබහුස්සුකත්නභික්ඛුභික්ඛූහිඋපඅච්චකනනපූාකනනඨාකපත්බ්කබන.
‘‘සබ්කබසං දුක්ෙට’’න්ති වත්වා ත්කදවසමත්කථතුං වුත්ත්ං ‘‘ඉධ කනව

කථ ා, න දහ ා මුච්චන්තී’’ති.කත්නාති බහුස්සුකත්න භික්ඛුනා.එවම්පිසතීති

එවං අසාදියොයකනපි සති.සායං පාත්න්ති සායඤ්චපාකත්න ච

සායංපාත්ං.උපට් ානන්තිඋපට්ඨානට්ඨානං, උපට්ඨානත්ථාය වා.කත්නාති

බහුස්සුකත්න භික්ඛුනා.කත්සන්තිමහාකථ ානං.අස්සාති බහුස්සුත්ස්ස

භික්ඛුකනන.සද්ධිංචරාති අත්ත්නා සද්ධිං ච න්තීති සද්ධිංච ා.අථාපීති යදියොපි.

එකෙන වා වත්ත්සම්පන්කනන වදතීති කයනානා. එකසන චඅහඤ්චාතිමයං. 
නාමතුම්හඅම්හසද්කදසුහිඑෙකසකසනෙත්ත්බ්කබසුපක නවගකහත්බ්කබන.
විහ න්තූතිවදන්තීතිකයනානා. 

කසන ආවාකසන ගන්ත්බ්කබනති එත්ථ කිමත්ථායගන්ත්බ්කබන, කිං
අනුදියොවසං ගන්ත්බ්කබනති ආහ ‘‘උකපනසථෙ ණත්ථාය

අන්වද්ධමාසංගන්ත්බ්කබන’’ති.කසන ච කඛනති ආවාකසන.උතුවස්කසකයවාති
කහමන්ත්ගිම්කහකයව. උතුවස්කසකයව ගන්ත්බ්කබනතිඅත්ථස්ස

ඤාත්බ්බ ාවං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘වස්සාකන පනා’’තිආදියො.යන්ති

ෙම්මං.ත්ත්ථාති ‘‘වස්සංවසන්තී’’තිආදියොවචකන.කසනති

පාතිකමනක්ඛුද්කදසකෙන භික්ඛු.අඤ්ඤස්මින්ති අප ස්මිං

පාතිකමනක්ඛුද්කදසකෙ.මාසද්වයන්ති සාවණමාසපුණ්ණමිකත්න යාව

අස්සයුාපුණ්ණමී, ත්ාවමාසද්වයං වසිත්බ්බං. ඉදං පුරිමවස්සං උපගන්ත්වා
පච්ඡිමිොය පක්ෙමනාදියොං සන්ධායවුත්ත්ං. සකච පච්ඡිමිෙං උපගන්ත්වා

අනන්ත් කමවපක්ෙමනාදියොංෙක නති, මාසත්ත්යම්පිවසිත්බ්බං. 

87. පාරිසුද්ධිදානෙථා 

164. කයන කෙනචි අඞ්ගපච්චඞ්කගන විඤ්ඤාකපතීති
පටිවචනංනිච්ඡාක තුමසක්කෙනන්කත්න කයන කෙනචි අඞ්ගපච්චඞ්කගන

විඤ්ඤාකපති.උභයථාති උ කයහි ොයවාචාසඞ්ඛාකත්හි ආොක හි.

ොයවාචාහිවිඤ්ඤාකපතීති සම්බන්කධන.සබ්කබති අඛිලා

ගිලානා. ත්ථපාකසතිසඞ්ඝස්ස හත්ථපාසම්හි.සකච දූකර ක නන්තීති සකච

බහූ ගිලානා අඤ්ඤමඤ්ඤං දූක  කහනන්ති.ත්ං දියොවසන්ති ත්ස්මිං
සඞ්ඝඅප්පකහනනෙදියොවකස. 
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ත්ත්කථව පක්ෙමතීති එත්ථනිස්සක්ෙත්කථ ථපච්චකයනති ආහ

‘‘ත්කත්නවා’’ති, පාරිසුද්ධිහා ට්ඨානකත්නඑවාතිඅත්කථන. ‘‘ගච්ඡතී’’තිඉමිනා

ෙමුධාතුයා පදවික්කඛපත්ථං දස්කසති, ‘‘ෙත්ථචී’’ති ඉමිනාත්ස්ස

ෙම්මං.සාමකණකරන පටිාානාතීතිආදීසුපටිාානනාො ත්ථස්ස ඉතිසද්දස්ස
කලනප ාවං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සාමකණක න අහ’’න්ති

එවංපටිාානාතී’’තිආදියො.භූත්ංකයවාති විජ්ාමානංකයව.සබ්බත්ථාති සබ්කබසු
‘‘සික්ඛංපච්චක්ඛාත්කෙනපටිාානාතී’’තිආදීසු. 

සබ්බන්තිකමනපරිච්කඡකදන චතුන්නංභික්ඛූනන්ති

සම්බන්කධන.සබ්බත්ථාති සබ්කබසු ‘‘සඞ්ඝප්පත්කත්න

විබ් මතී’’තිආදීසු.එත්ථාතිපාරිසුද්ධිහ කණ.බහූනම්පීති එත්ථ පිසද්කදන

එකෙනඑෙස්සාපි, බහූහි එෙස්සාපි, බහූහි බහූනම්පි ආහටා පාරිසුද්ධි

ආහටාව කහනතීතිදස්කසති.කසනති පාරිසුද්ධිහා කෙන භික්ඛු.කයසන්ති

භික්ඛූනං.ත්ස්කසවාතිපාරිසුද්ධිහා ෙස්කසව.ඉත්රා පනාති ඉත්ක සං

පාරිසුද්ධි පන.බිළා සඞ්ඛලිොති එත්ථබිළාක නතිආඛුභුකාන. කසන හි

බිළාසයංආඛුංගණ්හිතුංඅලතිසමත්කථතීතිබිළාකලනතිවුච්චති.සඞ්ඛලිොති
එත්ං සත්ත්ානං බන්ධනූපෙ ණවිකසසස්ස නාමං. බිළාලස්සසඞ්ඛලිො
කත්න සම්බන්ධසම්බන්ධි ාකවන සම්බන්ධත්ත්ාතිබිළාලසඞ්ඛලිො.
ඉදංඋපලක්ඛණමත්ත්ංකයසංකෙසඤ්චිසඞ්ඛලිොයගකහත්බ්බත්ත්ා.ත්ාය
සදියොසාබිළාලසඞ්ඛලිොපාරිසුද්ධීතිඅත්කථන.ඉදංපකනත්ථඔපම්මසංසන්දනං

– යථා සඞ්ඛලිොය පඨමං වලයංදුතියංකයව වලයං පාපුණාති, න ත්තියං, 

එවකමවපඨමංදියොන්නාපාරිසුද්ධිදුතියකමවපාපුණාති, නත්තියන්ති. 

ආගන්ත්වාති සඞ්ඝස්ස හත්ථපාසංආගන්ත්වා. පාළියංසුත්කත්න න

ආකරනකචතීතිආදීසු කහත්වත්කථපච්චත්ත්වචනං. සුත්කත්න නාක නකචතීති

හිඅත්කථන.පාරිසුද්ධි ාරෙස්ස අනාපත්තීති එත්ථ ආපත්තීති
අන්වයත්ථංඅත්ථාපත්තිකත්න දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සකච…කප.…

ආපජ්ාතී’’ති.අස්සාති භික්ඛුස්ස.උභින්නම්පීතිපාරිසුද්ධිදායෙස්ස, 

ත්ංහා ෙස්සචාතිඋභින්නම්පි. 

88. ඡන්දදානෙථා 

165. ඡන්දදාකනපි විනිච්ඡකයන කවදියොත්බ්කබනති කයනානා.උකපනසකථන

ෙකත්නක නතීති පාරිසුද්ධිදායෙස්ස ච සඞ්ඝස්ස ච උකපනසකථන ෙකත්න

කහනති.අඤ්ඤන්ති උකපනසථෙම්මකත්න අඤ්ඤං. යං පන ෙම්මන්ති

සම්බන්කධන.ෙම්මම්පීති උකපනසථෙම්මකත්න අඤ්ඤං ෙම්මම්පි. එත්ථ

චත්දහුකපනසකථ අත්ත්කනන ච සඞ්ඝස්ස ච සකච උකපනසථෙම්මං කහනති, 

පාරිසුද්ධිකයවදාත්බ්බා.අථඅඤ්ඤංෙම්මංකහනති, ඡන්කදනකයවදාත්බ්කබන.

යදියො උකපනසථෙම්මඤ්ච අඤ්ඤෙම්මඤ්චකහනති, පාරිසුද්ධි ච ඡන්කදන ච
දාත්බ්කබන. ත්ං සන්ධාය වුත්ත්ං ‘‘ත්දහුකපනසකථපාරිසුද්ධිං කදන්කත්න

ඡන්දම්පි දාතු’’න්ති.සීමාය වාතිබද්ධසීමාය වා.අච්ඡිතුන්ති උපකවසිතුං.
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පටුන 

‘‘ආස උපකවසකන’’තිහි ධාතුපාකඨසු (සද්දනීතිධාතුමාලායං 16

සො න්ත්ධාතු)වුත්ත්ං.සාමග්ගීවාතිොයසාමග්ගීවා. 

167. සරතිපි උකපනසථං, නපි සරතීති එත්ථ පිසද්දස්ස

අනියමවිෙප්පත්ථංදස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘එෙදා ස ති, එෙදා න ස තී’’ති.

‘‘එෙන්ත්’’න්ති ඉමිනාකනව සරතීති එත්ථ එවසද්දස්සසන්නිට්ඨානත්ථං

දස්කසති.ෙම්මං නකෙනකපතීති සම්මුතිලද්කධනපි අලද්කධනපි උම්මත්ත්කෙන
ෙම්මංනකෙනකපති. 

91. සඞ්ඝුකපනසථාදියොෙථා 

168. ‘‘සම්මජ්ජිත්වා’’ති පදමකපක්ඛිත්වාකසන කදකසනති එත්ථ 

‘‘උපකයනගත්කථ පච්චත්ත්වචන’’න්ති වුත්ත්ං.එත්න්ති ‘‘කසනකදකසන

සම්මජ්ජිත්බ්කබන’’තිආදියොවචනං.කත්නාති කත්න කහතුනා.අට්ඨෙථාචරියා
‘‘සම්මජ්ානී…කප.…වුච්චති’’ඉතිආහූතිකයනානා. 

සම්මජ්ානීතිසම්මජ්ානෙ ණං.පදීකපනති පදීපුජ්ාලනං.උදෙන්ති

උදෙට්ඨපනං.ආසකනනාතිආසනපඤ්ඤාපකනන. ‘‘ඉතී’’ති

අජ්ඣාහරිත්බ්බං.උකපනසථස්සාතිනවවිධස්ස උකපනසථස්ස පුබ්බෙ ණන්ති

සම්බන්කධන.එත්ානීතිචත්ත්ාරි ෙම්මානි.වුච්චතීති ෙථියති. ඉදං
‘‘එත්ානී’’තිෙම්මස්ස ච ‘‘පුබ්බෙ ණ’’න්ති ආො ස්ස ච අක දත්ත්ා
ආසන්නං ආො මකපක්ඛිත්වාඑෙවචනවකසන වුත්ත්ං. ‘‘අක්ඛාත්ානී’’ති
ඉදංපන‘‘ඉමානිචත්ත්ාරී’’තිෙම්මමකපක්ඛිත්වාබහුවචනවකසනවුත්ත්න්ති
දට්ඨබ්බං. 

ඡන්දපාරිසුද්ධිඋතුක්ඛානන්තිඡන්දක්ඛානඤ්ච පාරිසුද්ධික්ඛානඤ්ච

උතුක්ඛානඤ්ච.භික්ඛුගණනාති භික්ඛූ ගකණත්වා අක්ඛානං.ඔවාකදනති

භික්ඛුනීහි යාචිත්ස්ස ඔවාදස්ස අක්ඛානං.එත්ානීති එත්ානි

පඤ්ච.තබ්බෙරණකත්නපච්ඡාති පුබ්බෙ ණස්ස ෙ ණකත්න පච්ඡා. එත්ථ ච
‘‘පුබ්බෙ ණකත්න පච්ඡාෙත්ත්බ්බානී’’ති ඉදං ෙත්ත්බ්බාො ස්කසව

විකසසනං, න අත්ථස්ස. අයං පන විකසකසන –සඞ්ඝසන්නිපාත්කත්න

පුබ්බ ාකග ෙත්ත්බ්බත්ත්ාතබ්බෙරණංනාම, උකපනසථෙ ණකත්න

පුබ්බ ාකගෙත්ත්බ්බත්ත්ාතබ්බකිච්චංනාමාති. 

උකපනසකථනති උකපනසථදියොවකසන.යාවතිො ච භික්ඛූති යත්ත්ො

භික්ඛූ.ෙම්මපත්ත්ාති උකපනසථෙම්මස්ස පත්ත්ා යුත්ත්ා අනුරූපා.
ත්ාවතිොභික්ඛූ හත්ථපාසං අවිාහිත්වා එෙසීමායං ඨිත්ා ච කහනන්තීති

කයනානා.සභාගාපත්තිකයනති වත්ථුස ාගා ආපත්තිකයන.වජ්ානීයාති

වජ්කාත්බ්බා.තග්ග ාතිගහට්ඨාදියොපුග්ගලා.ත්ස්මින්ති ත්ස්මිං
උකපනසථසීමමාළකෙ.එත්ානිචත්ත්ාරීතිපාඨකසකසන. 
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ආගකත්හිකත්හි භික්ඛූහීති කයනානා.පන්නරකසනපීති පිසද්කදන න

කෙවලං පාළියං ආගත්නකයකනව අධිට්ඨාතුංවට්ටති, අථ කඛන ‘‘අජ්ා කම
උකපනසකථනපන්න කසන’’තිපීතිදස්කසති. 

92. ආපත්තිපටිෙම්මවිධිෙථා 

169.  ගවත්ා…කප.…ොත්බ්කබනති ඉදං කවදියොත්බ්බන්ති සම්බන්කධන.
‘‘යස්ස සියා ආපත්තීතිආදියොවචකනකනවචා’’තිආදියොකහතුත්ත්කයන ‘‘න
සාපත්තිකෙන උකපනසකථන ොත්බ්කබන’’ති යථාරුත්ං
අපඤ්ඤත්ත්ම්පිඅත්ථකත්න සිද්ධකමවාති දස්කසති. කහතුත්ත්යං

‘‘කවදියොත්බ්බ’’න්තිපකදන කයනකාත්බ්බං.ථුල් ච්චයාදීසූති
ආදියොසද්කදනපාචිත්තියපාටිකදසනීයදුක්ෙටදුබ් ාසිත්ාපත්තිකයන

සඞ්ගණ්හාති.‘‘ත්ං පටිකදකසමී’’ති ඉදං සුවුත්ත්කමව කහනතීති

සම්බන්කධන.ත්න්ති ආපත්තිං.තුම් මූක ති තුම්හංසන්තිකෙ.

නිග්ගහිත්කලනපඤ්හි වාෙයකමව, න සමාකසන. ‘‘තුම්හ’’ ඉති ච ‘‘තුය්හ’’

ඉතිච නවෙත්කථ ානං වත්ත්බ්බාො දස්සනමත්ත්කමව, න

ඉච්ඡිත්ත්ථවිපත්තිදස්සනං.වුත්ත්ම්පීතිපිසද්කදනනකෙවලංපාළිනකයකනව

සුවුත්ත්ං, ඉමිනානකයනපි සුවුත්ත්න්ති දස්කසති. ‘‘පස්සසී’’ති ඉදඤ්ච
වත්ත්බ්බන්ති සම්බන්කධන.වත්ත්බ්බාො ං පන සුවිඤ්කඤයයං. ‘‘ආම

පස්සාමී’’තිඉදංපනසුවුත්ත්කමවකහනතීතිසම්බන්කධන.වුත්ත්ම්පීතිපිසද්කදන

පාළිනයං සම්පිණ්කඩති.ආයතිං සංවකරයයාසීති එත්ථ පන වත්ත්බ්කබනති
සම්බන්කධන.ගරූසුබහුවචනස්සෙත්ත්බ්බත්ත්ාවුත්ත්ං ‘‘සංවක යයාථා’’ති.
එවංවුත්කත්නආපත්තිකදසකෙනාතිසම්බන්කධන. 

ත්ත්රාති ‘‘යදා නිබ්කබමතිකෙන’’ති පාකඨ.සූරිකය කමඝච්ඡන්කන සතීති

කයනානා.කත්නභික්ඛුනාවත්ත්බ්බන්තිසම්බන්කධන, වත්ථුංකිත්කත්ත්වාති

ක නානසඞ්ඛාත්ංවත්ථුංකිත්කත්ත්වා.ත්ාතිආපත්තිකයන. 

සභාගා ආපත්තීති එත්ථ ද්වීසුවත්ථුස ාගආපත්තිස ාගාසු
වත්ථුස ාගාවඅධිප්කපත්ාතිදස්කසන්කත්නආහ ‘‘යංද්කවපිානා’’තිආදියො.යං

ආපත්තින්ති සම්බන්කධන. සමාකනන  ාකගන එත්ාසන්තිසභාගා. කදකසතුං

වට්ටතීතිආපත්තිස ාගාපිවත්ථුවිස ාගත්ත්ාකදකසතුංවට්ටති.සුකදසිත්ාවාති
ආපත්තිකත්න භික්ඛුවුට්ඨාතිකයවාති අධිප්පාකයන. අඤ්ඤං දුක්ෙටන්ති

සම්බන්කධන.පනසද්කදන ග හත්ථකානත්කෙන සුකදසිත්ාය ග හාොක න

පවත්ත්ත්ත්ා.කිඤ්චාපි සුකදසිත්ාව, පන ත්ථාපීති කයනානා.ත්න්ති

දුක්ෙටං.නානාවත්ථුෙන්තිකදසනාපටිග්ගහණවකසනනානාවත්ථුෙං. 

170. ස ාකගනකයවවත්ත්බ්කබන, න විස ාකගන.හීති සච්චං, යස්මා

වා.ත්ස්සාතිවිස ාගස්ස.ඉකත්නතිසඞ්ඝසන්නිපාත්කත්න. 
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95. අනාපත්තිපන්න සොදියොෙථා 

172. කත්නාානිංසූතිඑත්ථාානනාො දස්සනත්ථං‘‘සීමංඔක්ෙන්ත්ාති

වා ඔක්ෙමන්තීති වා’’ති වුත්ත්ං.ඔක්ෙන්ත්ාති වාති පවිසිත්ථ ඉති

වා.කත්සන්ති චතුන්නං වා අතික ොනං වා භික්ඛූනං.වග්ගා

සමග්ගසඤ්ඤිකනනතිඑත්ථෙස්මාවග්ගා, ෙස්මාසමග්ගසඤ්ඤිකනනතිආහ

‘‘කත්ස’’න්තිආදියො. ත්ත්ථකත්සන්තිඅඤ්කඤසං භික්ඛූනං.සීමං

ඔක්ෙන්ත්ත්ත්ාති සීමංපවිසිත්ත්ත්ා, වග්ගා හුත්වාති සම්බන්කධන. සමග්කගන

ඉතිසඤ්ඤාසමග්ගසඤ්ඤා, සාඑකත්සමත්ථීතිසමග්ගසඤ්ඤිකනන. 

175. කුක්කුච්චපෙත්ාති පදස්ස ‘‘ඉච්ඡාපෙකත්න’’ති පකදන

සමාන ාවංදස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘යථා’’තිආදියො.තබ්බභාකගති

උකපනසථෙම්මකත්නපුබ්බ ාකග.සන්නිට් ානං ෙත්වාපීති

ෙප්පකත්වාතිසන්නිට්ඨානං ෙත්වාපි. ‘‘අභිභූත්ා’’ති ඉමිනාපෙත්ාති
එත්ථපපුබ්බෙ ධාතුයාඋපසග්ගවකසනඅභි වනත්ථංදස්කසති. 

176. යථාකහට්ඨා වග්ගාවග්ගසඤ්ඤීපන්න සොදීසු දුක්ෙටං වුත්ත්ං, 

එවමෙත්වාෙස්මා ‘‘ථුල්ලච්චය’’න්තිආහ‘‘අකුසලබලවත්ායා’’ති. 

100. සීකමනක්ෙන්තිෙකපයයාලෙථා 

177. ආවාසිකෙනආගන්තුෙකපයයාකල සබ්බං කවදියොත්බ්බන්ති
සම්බන්කධන.කවදියොත්බ්බාො ංසහඋපමායදස්කසන්කත්නආහ‘‘යථා’’තිආදියො.
ආගන්තුකෙනආවාසිෙකපයයාකල පන

ආකනත්බ්බන්තිසම්බන්කධන.තරිමකපයයාක ති
ආවාසිකෙනආගන්තුෙකපයයාකල.ආගන්තුකෙනආගන්තුෙකපයයාකල පන

කයනකාත්බ්කබනති සම්බන්කධන. එත්ථ චකපයයා න්ති සදියොසනයස්ස ච

ත්ංාානනඤාණස්ස ච පාත්බ්බං  ක්ඛනංකපයයං,කපයයං, කපකයය වා, 
කපයයායවාඅලතිසමත්කථතීතිකපයයාලන්තිවචනත්කථනොත්බ්කබන. 

178. ආවාසිොනංචාතුද්දකසන හුත්වා ෙස්මා ආගන්තුොනං

පන්න කසනති ආහ ‘‘කයස’’න්තිආදියො. ත්ත්ථකයසන්ති

ආගන්තුොනං.තිකරනරට් කත්නති ආවාසිොනං  ට්ඨස්ස

අඤ්ඤ ට්ඨකත්න.තිකරනානපදකත්නතිඑෙ ට්කඨපි

අඤ්ඤානපදකත්න.චාතුද්දසිෙං අෙංසූති සඤ්ඤානානත්ත්වකසන

චාතුද්දසිෙං අෙංසු.අනුවත්තිත්බ්බන්ති අනුමතිං වත්තිත්බ්බං.න

පටික්කෙනසිත්බ්බන්ති‘‘නචාතුද්දකසන’’තිවත්වානවාරිත්බ්බං.නඅොමාති

එත්ථ ෙමුධාතු ඉච්ඡත්කථන, ෙ ණත්කථ චනිස්සක්ෙවචනන්ති ආහ ‘‘න
අනිච්ඡායදාත්බ්බා’’ති. 



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා මහාවග්ගකයනානා 

241 

පටුන 

101. ලිඞ්ගාදියොදස්සනෙථා 

179. ‘‘ආවාසිොනං ආො ’’න්ති ඉමිනාආවාසිොොරන්ති

පදස්සඡට්ඨීසමාසං දස්කසති.සබ්බත්ථාති සබ්කබසු 

‘‘ආවාසිෙලිඞ්ග’’න්තිආදීසු.කයනාතිසුපඤ්ඤත්ත්මඤ්චපීඨාදියොනා, ගණ්හතීති

සම්බන්කධන.කත්සන්තිආවාසිොනං.ආචාරසණ් ානන්ති ආචා සණ්ඨිතිං.

කසනසුපඤ්ඤත්ත්මඤ්චපීඨාදියොකෙනආොකරනනාමාති කයනානා.යන්ති

සුපඤ්ඤත්ත්මඤ්චපීඨාදියොං, ගමයතීති සම්බන්කධන.ත්ත්ථ ත්ත්ථාති ත්ස්මිං
ත්ස්මිං ඨාකන. ලීකන ආවාසිකෙති සම්බන්කධන.ත්ං

සුපඤ්ඤත්ත්මඤ්චපීඨාදියොලිඞ්ගංනාමාති කයනානා. ‘‘අදියොස්සමාකන’’ති ඉමිනා

ලීකනති පදස්ස අත්ථං දස්කසති. ‘‘ාානාකපතී’’ති ඉමිනාගමයතීති පදස්ස

ඤාණත්ථං දස්කසති.යන්ති සුපඤ්ඤත්ත්මඤ්චපීඨාදියොං.කත්තිආවාසිො. ත්ං

සුපඤ්ඤත්ත්මඤ්චපීඨාදියොනිමිත්ත්ංනාමාතිකයනානා.කයනාති

සුපඤ්ඤත්ත්මඤ්චපීඨාදියොනා.කත්ති ආවාසිො උද්දියොසියන්ති, කසන

සුපඤ්ඤත්ත්මඤ්චපීඨාදියොකෙනඋද්කදකසනනාමාති කයනානා. ඉකමහි පකදහි

ආකිරියන්ති පොසියන්තිඑකත්නාතිආොකරන,ලීකන ගමයති

කබනකධතීතිලිඞ්ගං. නිමියන්ති පරිච්ඡිජ්ා ඤායන්ති

එකත්නාතිනිමිත්ත්ං,උද්දියොසියන්ති අපදියොසියන්ති එකත්නාතිඋද්කදකසනති

වචනත්ථං දස්කසති.සබ්බකමත්න්ති ‘‘ආවාසිොො ’’න්තිආදියො එත්ං

සබ්බං.යථාකයනගන්ති පාළියං කයනගානුරූපං.ත්ත්ථාතිආගන්තුොො ාදීසු.

‘‘අම්හාෙං ඉද’’න්ති න ඤාත්බ්බන්ති අඤ්ඤාත්ං, 

ත්කදවඅඤ්ඤාත්ෙං,නිසීදනාදියො. ‘‘අම්හාෙං ඉද’’න්ති අාානනං නාම

අත්ත්කනනඅසන්ත්ෙත්ත්ා, අඤ්කඤසකමව සන්ත්ෙත්ත්ා කහනතීති ආහ

‘‘අඤ්කඤසං සන්ත්ෙ’’න්ති.උදෙනිස්කසෙන්ති සිඤ්චනවි හිත්ං

උදෙං.බහුවචනස්සාති ‘‘කධනත්ාන’’න්ති එත්ථ

ඡට්ඨීබහුවචනස්ස.එෙවචනන්ති ‘‘කධනත්ස්සා’’ති එෙවචනං. පච්ඡිමපාකඨ

මලං ධුනාති අකනනාතිකධනත්ං,කධනත්ඤ්ච

ත්ංඋදෙඤ්කචතිකධනත්උදෙං,ත්කමවනිස්කසෙංකධනත්උදෙනිස්කසෙං. 

180. සමානසංවාසෙදියොට්ඨින්ති පදස්ස ඉතිකලනපසමාසං දස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘සමානසංවාසො එකත්ති දියොට්ඨි’’න්ති.එකත්ති ආවාසිොභික්ඛූ.

‘‘ලද්ධි’’න්ති ඉමිනාන තච්ඡන්තීති

පදස්සෙම්මංදස්කසති.නානාසංවාසෙභාවන්තිකත්සං

ලද්ධිනානාසංවාසෙ ාවං. ‘‘මද්දියොතු’’න්ති ඉමිනානාභිවිත්රන්තීති එත්ථ

අභිසද්දස්සත්ථං දස්කසති. ‘‘අභි විතු’’න්ති ඉමිනා ච ත්කදවත්ථං දස්කසති.
නානාසංවාසෙ ාවස්සමද්දනංනාමලද්ධිනිස්සජ්ාාපනන්තිආහ‘‘ත්ංදියොට්ඨිං
නනිස්සජ්ාාකපන්තී’’ති. 

103. නගන්ත්බ්බගන්ත්බ්බවා ෙථා 

181. සභික්ඛුොති පදස්ස සංවිජ්ාන්ති භික්ඛූ
එත්ස්මිමාවාකසතිසභික්ඛුකෙනති වචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘යස්මිං
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ආවාකස’’තිආදියො.යන්ති ආවාසං.ත්දක වාති ත්දහුකපනසකථ එව.ඉමිනා සකච

සක්කෙනති, ත්දකහව ගන්තුං, කසන ගන්ත්බ්කබනති දස්කසති. ‘‘අෙත්වා’’ති

ඉමිනාෙත්වා පන ගන්ත්බ්කබනති දස්කසති.‘‘අඤ්ඤත්රා’’ති නිපාකත්න 

‘‘විනා’’ති නිපාත්ස්ස පරියාකයනති ආහ ‘‘විනා’’ති. අත්ත්චතුත්කථන වා
අත්ත්පඤ්චකමන වාසඞ්කඝන ගන්තුං වට්ටතීති කයනානා. එත්ථ

ච‘‘අත්ත්චතුත්කථනවා’’ති ඉදං උකපනසථෙම්මං සන්ධාය වුත්ත්ං.
‘‘අත්ත්පඤ්චකමන වා’’ති ඉදංපවා ණාෙම්මං සන්ධාය වුත්ත්න්ති

දට්ඨබ්බං.වි ාකරතිවිහා සීමාය මහාසීමායන්ති අත්කථන. ඉදඤ්හි

විහා සීමානං අක කදන වුත්ත්ං.සීමාපීති ඛණ්ඩසීමාපි.න

ගන්ත්බ්බාතිසඞ්ඝස්ස ගරුෙත්ත්ා න ගන්ත්බ්බා.එත්ථාති

ඛණ්ඩසීමාදීසු.ත්ස්සාති භික්ඛුස්ස.ගන්තුංවට්ටතීති ගණුකපනසථට්ඨානකත්න

ගන්තුං වට්ටති, සඞ්ඝුකපනසථට්ඨානකත්න පන නවට්ටතිකයවාති දට්ඨබ්බං.
විස්සට්ඨඋකපනසථා ආවාසාපි අඤ්ඤං ගන්තුං

වට්ටතීතිකයනානා.ආරඤ්ඤකෙනාපීති අ ඤ්කඤ එෙකෙන

නිවාකසනපි.ත්ත්ථාති අඤ්ඤවිහාක .උකපනසථන්තිසඞ්ඝුකපනසථඤ්ච
ගණුකපනසථඤ්ච. 

182. යන්ති ආවාසං.ත්ත්ථාති ත්ං ආවාසං. ගන්තුංසක්කෙනමි ඉති

ාාකනයයාති කයනානා.ත්ත්ථාති ත්ස්මිං ආවාකස.ඉමිනා කනව
ෙකත්නතිසම්බන්කධන.කනවෙකත්න විස්සතිඉතිාාකනයයාතිකයනානා. 

105. වජ්ානීයපුග්ගලසන්දස්සනෙථා 

183.  ත්ථපාසූපගමනකමවාති උකපනසථසඞ්ඝාදීනං හත්ථපාසස්ස
උපගමනකමව. ඉදංපාරිවාසියපාරිසුද්ධිදානං නාම න වට්ටතීති

කයනානා.ත්ස්සාතිපාරිවාසියපාරිසුද්ධිදානස්ස.අනුකපනසකථති එත්ථ
අො ස්සඅඤ්ඤත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අඤ්ඤස්මිං දියොවකස’’ති.

ත්ත්ථඅඤ්ඤස්මින්ති ද්වීහි උකපනසකථහි අඤ්ඤස්මිං. යා

සඞ්ඝසාමග්ගීෙරියති, ත්ථාරූපින්ති

කයනානා.කෙනසම්බෙභික්ඛූනන්තිකෙනසම්බියංනිවාසීනංභික්ඛූනං.සාමග්ගී

විය යා සාමග්ගීතිකයනානා. ‘‘ඨකපත්වා’’ති ඉමිනාඅඤ්ඤත්රාති නිපාත්ස්ස

අත්ථංදස්කසති.කය පනාති භික්ඛූ පන සමග්ගා

කහනන්තීතිසම්බන්කධන.උකපනසකථකයවාතිඋකපනසථදියොවකසකයව. 

ඉතිඋකපනසථක්ඛන්ධෙවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

3. වස්සූපනායිෙක්ඛන්ධෙං 

107. වස්සූපනායිොනුාානනෙථා 

184. වස්සූපනායිෙක්ඛන්ධකෙ ‘‘අනනුඤ්ඤාකත්න’’ති

ඉමිනාඅපඤ්ඤත්කත්නති එත්ථ ඤාධාතුයා අනුාානනත්ථං දස්කසති, 

‘‘අසංවිහිකත්න’’තිඉමිනාඤාධාතුයාඨපනත්ථං.කත්ධාතිකත්ඉධ.ඉධසද්කදන
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සාසනඤ්ච කලනෙඤ්ච කදසඤ්ච පදපූ ණඤ්ච උපාදායවත්ත්ති, ඉධ පන
පදපූ කණති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ඉධසද්කදන නිපාත්මත්කත්න’’ති.

සංහනනංසඞ්ඝාකත්න,විනාකසනති අත්කථන. ඉති ඉමමත්ථං දස්කසති

‘‘විනාස’’න්තිඉමිනා.සකුන්ත්ෙසද්කදන සකුණපරියාකයනති ආහ

‘‘සකුණා’’ති.සකුණාතිචවිහඞ්ගමා.කත්හිආොකසගන්තුංසක්කෙනන්තීති

සකුණාතිවුච්චන්ති.සංෙසායිස්සන්තීති එත්ථ ‘‘සං ෙකසඅච්ඡකන’’ති

ධාතුපාකඨසු(සද්දනීතිධාතුමාලායං16සො න්ත්ධාතු)වුත්ත්ත්ත්ාසංපුබ්කබන

ෙකසධාතු අච්ඡනත්කථනති ආහ‘‘වසිස්සන්තී’’ති.එො න්කත්නයං

ධාතු.නිබද්ධවාසන්ති නිච්චවාසං.වස්සානනාමකෙති වස්සානඋතුනාමකෙ.

වස්සානස්ස චතුමාසත්ත්ා ‘‘කත්මාකස’’ති වුත්ත්ං.වස්සූපනායිොති එත්ථ

නීධාතුගමනත්කථනති ආහ ‘‘වස්සූපගමනානී’’ති.අපරජ්ජූති

පුණ්ණමිකත්නඅප ං අහන්ති අප ජ්ජු, අහත්කථ ජ්ජුපච්චකයන, අත්ථකත්න

පාටිපදදියොවකසන. අයංඅප ජ්ජුසද්කදන පඨමන්ත්නිපාකත්න.අස්සාති

ආසළ්හීපුණ්ණමියා.අසමානාධිෙ ණවිසකයන බාහි ත්ථසමාකසනයං, 

අතික්ෙන්ත්ාය සතියාති කයනානා.අපරස්මිං දියොවකසති

පාටිපදදියොවකස.අස්සාතිසාවණමාසපුණ්ණමියා.ත්ස්මාති යස්මා ච

අප ජ්ජුගත්ා, යස්මාච මාසගත්ා, ත්ස්මා. ‘‘අනන්ත්ක  පාටිපදදියොවකස’’ති
ඉමිනා පාළියං අප ජ්ජුගත්ායආසළ්හියාඅනන්ත්ක  පාටිපදදියොවකස පුරිමිො

උපගන්ත්බ්බාති අත්ථං දස්කසති.ආසළ්හියාති ආසළ්හීපුණ්ණමියා.
පච්ඡිමනකයපි මාසගත්ාය ආසළ්හියාඅනන්ත්ක  පාටිපදදියොවකස පච්ඡිමිො

උපගන්ත්බ්බාති අත්කථනදට්ඨබ්කබන.ආසළ්හියාතිආසළ්හීපුණ්ණමියා සමීකප
පවත්ත්ත්ත්ා ආසළ්හීසඞ්ඛාත්ාය සාවණපුණ්ණමියාති
අත්කථන.පාටිපදදියොවකසකයව වස්සං උපගන්ත්බ්බන්ති

සම්බන්කධන.සකිංවාතිආදීසු වාසද්කදන අනියමවිෙප්පත්කථන.නිච්ඡාකරත්වාති

නිච්චාක ත්වා, උච්චාක ත්වාති අත්කථන.අඵුට්ඨක්ඛ සඤ්කඤනකගහි පක න
ක්වචිඵුට්ඨත්ත්මාපජ්ාති‘‘නික්ඛමතී’’තිආදීසුවිය.ත්ස්මාප ස්සචො ස්ස
ඡො ංෙත්වා‘‘නිච්ඡාක ත්වා’’තිවුත්ත්ං. 

108. වස්සාකනචාරිොපටික්කඛපාදියොෙථා 

185. ආපත්ති කවදියොත්බ්බාති අනකපක්ඛගමකනන උපචා ාතික්ෙකම
සාකපක්ඛගමකනනඅඤ්ඤත්ථ අරුණුට්ඨාපකන ආපත්ති

කවදියොත්බ්බා.වි ාරගණනාය ආපත්තිකයනකවදියොත්බ්බාති එත්ථ
වස්සූපනායිෙදියොවකස වස්සං අනුපගන්තුොමත්ාචිත්කත්නවිහා ං

අතික්ෙකමයය, විහා ගණනාය ආපත්තිකයන කවදියොත්බ්බා. ත්කමවත්ථං

විත්ථාක න්කත්නආහ ‘‘සකච හී’’තිආදියො.ත්ං දියොවසන්ති ත්ස්මිං

වස්සූපගමනදියොවකස.සත්ං ආපත්තිකයනති එත්ථසත්න්තිසඞ්ඛයාපධානත්ත්ා

එෙවචනන්තිසද්දසත්කථසුවුත්ත්ං. එොඑවආපත්තීතිඅත්ත්කනනවිහා ස්ස
අතික්ෙමකනකයවඑොඑවආපත්ති.කෙනචිඅන්ත් ාකයනඅනුපගකත්නාති
සම්බන්කධන. 



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා මහාවග්ගකයනානා 

244 

පටුන 

වස්සනාකමන ඉමස්සත්ථීතිවස්කසනතිවචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘වස්සනාමෙ’’න්ති. ‘‘පඨමං මාස’’න්ති ඉමිනා අඤ්ඤපදස්සසරූපං

දස්කසති.ප මං මාසන්ති චතූසු වස්සමාකසසු

පඨමංමාසං.උක්ෙඩ්ඪිතුොකමනති උපරි ෙඩ්ඪිතුොකමන.ආසළ්හීමාසකමව,න

සාවණමාසන්ති අත්කථන.ජුණ් සද්කදන චන්දප ායුත්කත්න මාකසනති ආහ
‘‘මාකස’’ති.චන්දප ායුත්කත්නමාකසනතිආහ‘‘මාකස’’ති.චන්දප ායුත්කත්න

හි මාකසන කානත්ති දියොප්පතීතිජුණ්ක නති වුච්චති. ත්ස්මා ‘‘මාකස’’ති

සාමඤ්ඤකත්න වුත්කත්පිපුණ්ණමියුත්කත්න මාකසනව ගකහත්බ්කබන.ොචි

පරි ානි නාමාතිකිඤ්චි සීලාදීනං හායනං

නාම.අඤ්ඤස්මිම්පීතිවස්සූපගමනකත්න අඤ්ඤස්මිම්පි.ධම්මිකෙති
ධම්කමනයුත්කත්. 

109. සත්ත්ාහෙ ණීයානුාානනෙථා 

187. සත්ත්ාහෙ ණීකයසු එවං විනිච්ඡකයන කවදියොත්බ්කබනති කයනානා.
‘‘සත්ත්ාහෙ ණීකයනා’’ති පදස්සසත්ත්මීසමාසඤ්ච අනීයසද්දස්ස

ෙම්මත්ථඤ්ච දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සත්ත්ාහබ් න්ත්ක යං ෙත්ත්බ්බ’’න්ති. 

ත්ත්ථ ‘‘සත්ත්ාහබ් න්ත්ක ’’ති ඉමිනාසත්ත්මීසමාසං දස්කසති, 

‘‘ෙත්ත්බ්බ’’න්ති ඉමිනා ෙම්මත්ථං. ‘‘සත්ත්ාහබ් න්ත්ක ’’ති ඉමිනා

සත්ත්ාහස්ස අබ් න්ත් ංසත්ත්ා න්ති උත්ත් පදකලනපං

දස්කසති.පහිකත්ගන්තුන්ති එත්ථ පහිකත්සද්දස්ස ෙත්තුෙම්මානි දස්කසතුං

වුත්ත්ං‘‘භික්ඛුආදීහි දූකත්’’ති. ත්ත්ථ ‘‘භික්ඛුආදීහී’’ති ඉමිනා ෙත්ත්ා ං

දස්කසති, ‘‘දූකත්’’ති ඉමිනා ෙම්මං.සත්ත්ා න්ති එත්ථඋත්ත් පදකලනපඤ්ච
භුම්මත්කථ උපකයනගවචනඤ්ච දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘අන්කත්නසත්ත්ාකහකයවා’’ති.ත්ත්කථවාති ත්ස්මිංපහිත්ට්ඨාකනකයව. ‘‘න
උට්ඨාකපත්බ්කබන’’ති ඉමිනා ‘‘සත්ත්ාකහකයවා’’ති එත්ථඑවසද්දස්ස ඵලං
දස්කසති. 

189.  කසනඑත්ස්මිං අත්ථීතිරසවතීති වුත්කත්  ත්ත්කගහං

ගකහත්බ්බන්තිආහ ‘‘ ත්ත්කගහං වුච්චතී’’ති.භත්ත්කග න්ති

 ත්ත්පචනකගහං.තරායං සුත්ත්න්කත්නති එත්ථ පු ා අයන්ති පදච්කඡදං
ෙත්වාපු ාසද්කදනයාවපරියාකයනති ආහ ‘‘යාව අයං සුත්ත්න්කත්න’’ති.

නපලුජ්ාතීති එත්ථ ලුාධාතු විනාසත්කථනති ආහ

‘‘නවිනස්සතී’’ති.පරිසඞ්ඛත්න්ති පරිසඞ්ඛරිත්බ්බං.සබ්බත්ථාති සබ්කබසු

පහිකත්සු.ඉමිනාවෙප්පියවචකනනාති ඉමිනා එව ෙප්පිකයන

තිවාෙයසඞ්ඛාකත්න වචකනන.එකත්සන්ති එකත්සං තිණ්ණං

වාෙයානං.කවවචකනනාති ‘‘යඤ්ඤඤ්ච යජිතුං, සුත්ත්ඤ්ච උග්ගණ්හිතුං, 

සමකණ චදස්සිතු’’න්ති පරියාකයන.සත්ත්සූති උපාසෙ
උපාසිෙභික්ඛුභික්ඛුනීසික්ඛමානසාමකණ සාමකණරීසඞ්ඛාත්ාසුසත්ත්සු. 
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110. පඤ්චන්නංඅප්පහිකත්පිඅනුාානනෙථා 

193. පකගව පහිකත්ති ඉමිනා ‘‘අපහිකත්පි ගන්ත්බ්බ’’න්ති
එත්ථපිසද්දස්ස සම් ාවනත්ථං දස්කසති. පඤ්චන්නං සහධම්මිොනං
සන්තිෙංගන්ත්බ්බ ාවස්ස ො ණං වි ජිත්වා දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘භික්ඛු

ගිලාකනනකහනතී’’තිආදියො.දසහීති‘‘සඞ්කඝනෙම්මංෙත්තුොකමනකහනති, ෙත්ං
වා සඞ්කඝනෙම්මං කහනතී’’ති ඉදං අඞ්ගං එෙං ෙත්වා

දසහි.නවහීතිපරිවාසා හං අපකනත්වා

නවහි.චතූහීතිගිලානඅනභි තිකුක්කුච්චදියොට්ඨිගත්උප්පන්නසඞ්ඛාකත්හි චතූහි.

ඉති ඉකමහි ඡහීතිකයනානා.සාමකණරස්සපි ඡහීති එත්ථ ඡන්නං
සරූපංවිත්ථාක ත්වා දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ආදියොකත්න’’තිආදියො. ත්ං

සුවිඤ්කඤයයකමව.සාමකණරියාසන්තිෙං පඤ්චහි ගන්ත්බ්බන්ති

කයනානා.පරකත්නති ප ස්මා, ප ස්මිං වා. අන්ධෙට්ඨෙථායං

වුත්ත්න්තිසම්බන්කධන. කය ඤාත්ො වා කය අඤ්ඤාත්ො වා අත්ථි, 

කත්සම්පීතිකයනානා.ත්න්තිවචනං. 

112. පහිකත්කයවඅනුාානනෙථා 

199. භික්ඛුගතිකෙනතිභික්ඛුඑවගතිපතිට්ඨාඑත්ස්සාතිභික්ඛුගතිකෙනති
වුත්කත් භික්ඛුනිස්සිත්කෙන පුරිකසනති ආහ ‘‘භික්ඛූහිසද්ධිං

වසනෙපුරිකසන’’ති.පලුජ්ාතීති විනස්සති.භණ්ඩං කඡදාපිත්න්ති එත්ථ

 ණ්ඩසද්කදන පරික්ඛා ත්කථන එව, නමූලධනත්කථනති

ආහ‘‘දබ්බසම් ා  ණ්ඩ’’න්ති.කඡදාපිත්න්ති චු ාදියොගණිෙධාතුං

‘‘ඡින්දාපිත්’’න්තිරුධාදියොගණිෙධාතුයා වණ්කණති.දජ්ාා න්ති
එො කලනපසන්ධීතිආහ ‘‘දජ්කා අහ’’න්ති. ‘‘දජ්කාහ’’න්තිපි පාකඨන.

එවඤ්හි සති අො කලනපසන්ධි.දජ්කාති දකදයයං, දදාමි

වා.සඞ්ඝෙරණීකයනාති සඞ්ඝස්ස ොත්බ්කබන කිච්කචන.
ත්මත්ථංදස්කසන්කත්නආහ‘‘යංකිඤ්චී’’තිආදියො.ත්ත්ථයංකිඤ්චිොත්බ්බන්ති

කයනානා.කචතියඡත්ත්කවදියොොදීසූති කචතියස්ස ඡත්කත් ච කවදියොොය ච.

ආදියොසද්කදනසුධාලිම්පාදකයන සඞ්ගණ්හාති.ත්ස්සාති
සඞ්ඝෙ ණීයස්ස.නිප්ඵාදනත්ථංගන්ත්බ්බන්තිසම්බන්කධන. 

එත්ථාති වස්සූපනායිෙක්ඛන්ධකෙ. ‘‘අනිමන්තිකත්නා’’ති පදං

‘‘ගන්තු’’න්තිපකද ාවෙත්ත්ා.ගන්තුන්තිගමිතුං, ගමනංවා‘‘නවට්ටතී’’ති

පකද ෙත්ත්ා.ප මංකයවාති ධම්මස්සවනකත්න පඨමකමව. සන්නිපතිත්බ්බං

ඉතිෙතිොෙත්ාකහනතීතිකයනානා.භණ්ඩෙන්තිචීව ාදියො ණ්ඩෙං.ගන්තුංන

වට්ටතීති සයකමව ගන්තුං න වට්ටතීති අත්කථනදට්ඨබ්කබන. කත්න වුත්ත්ං

‘‘සකච පනා’’තිආදියො.ත්ත්ථාතිත්ංවිහා ං. ‘‘වට්ටතී’’ති ඉමිනා වස්සච්කඡකදන

ච ආපත්ති ච න කහනතීති දස්කසති.අත්ථායපීති පිසද්කදන ‘‘ ණ්ඩෙං

කධනවිස්සාමී’’ති අත්ථංඅකපක්ඛති.නන්ති අන්කත්වාසිෙං.වට්ටතීති

ආචරියස්ස ආණාය සත්ත්ාකහ අනතික්ෙන්කත් වට්ටති, වස්සච්කඡකදන ච
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ආපත්ති ච න කහනති. සත්ත්ාකහ අතික්ෙන්කත් වස්සච්කඡකදනව කහනති, 
නආපත්තීතිඅධිප්පාකයන. 

113. අන්ත් ාකයඅනාපත්තිවස්සච්කඡදෙථා 

201. අවිදූකරතිආසන්කන.ත්ත්ථාතිගාකම.සත්ත්ා වාකරනාතිසත්ත්ාකහ

එෙවාක න.අරුකණනඋට් ාකපත්බ්කබනති විහාක  අරුකණන

උට්ඨාකපත්බ්කබන.ත්කත්රවාති ගාකමකයව.මයන්ති භික්ඛූසන්ධාය වුත්ත්ං.

පුනමයන්ති මනුස්කස සන්ධාය වුත්ත්ං.කත්සංකයවාති වස්සච්කඡදභික්ඛූනං

එව.ත්න්තිසලාෙ ත්ත්ාදියොං.වස්සග්කගනාතිවස්සගණනාය. 

වස්සාවාසිෙන්තිවස්සාවාසානං දාත්බ්බං චීව ං.ත්ත්ථාතිත්ස්මිං විහාක .

කයසං පාපිත්න්තිසම්බන්කධන.වි ාකරති වුට්ඨිත්ගාමවිහාක .

උපනික්ඛිත්ත්ෙං  ණ්ඩන්තිසම්බන්කධන.ඉධාති භික්ඛුකනන නිවාසට්ඨාකන.

යංචීව ාදියොකව ඞ්ගිය ණ්ඩං අත්ථි, ත්න්ති

කයනානා.ත්ත්කථවාතිවුට්ඨිත්ගාමවිහාක  එව.ඉකත්නති
කඛත්ත්වත්ථුආදියොකත්න.ෙප්පියො ොනං හත්කථති

සම්බන්කධන.ත්ත්රුප්පාකදපීතිත්ස්ස විහා ස්ස දියොන්නකඛත්ත්වත්ථුආදියොකත්න
උප්පාකදපච්චකයපි. ‘‘ත්ත්කථවගන්ත්වාඅපකලනකෙත්වා ාකාත්බ්බ’’න්ති

වචනස්ස යුත්තිං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සඞ්ඝිෙඤ්හී’’තිආදියො.අන්කත්නවි ාකර

වාති අන්කත්නසීමාය වා.උභයත්ථාති අන්කත්නසීමබහිසීම සඞ්ඛාකත්සු ද්වීසු
ඨාකනසුඨිත්ංකව ඞ්ගිය ණ්ඩන්තිසම්බන්කධන. 

114. සඞ්ඝක කදඅනාපත්තිවස්සච්කඡදෙථා 

202. භින්කනනති එත්ථ ත්පච්චයස්ස අතීත්ත්කථ අයුත්ත් ාවං

දස්කසන්කත්නආහ ‘‘භින්කන සඞ්කඝ ෙ ණීයං නත්ථී’’ති.කයන පනාති

සඞ්කඝනපන. ඉදං ‘‘භිජ්ජිස්සතී’’තිපකද ෙත්ත්ා, ‘‘ආසඞ්කිකත්න’’තිපකද

ෙම්මං. ‘‘භිජ්ජිස්සතී’’ති ඉමිනාභින්කනනති එත්ථත්පච්චයස්සඅනාගත්ත්කථ

පවත්ත් ාවං දස්කසති.භික්ඛුනීහි සඞ්කඝනභින්කනනති එත්ථ කිං භික්ඛුනීහි
සඞ්කඝන භින්කනනති දට්ඨබ්කබනති ආහ ‘‘නභික්ඛුනීහි සඞ්කඝන භින්කනනති

දට්ඨබ්කබන’’ති.එත්න්තිභික්ඛුනීහි අභින්න ාවං.එත්ා පනාති භික්ඛුනිකයන

පන.ත්න්තිසඞ්ඝං.එත්න්ති ‘‘සම්බහුලාහිභික්ඛුනීහි සඞ්කඝන භින්කනන’’ති
වචනං. 

115. වාාදීසුවස්සූපගමනෙථා 

203. ‘‘කගනපාලොනං නිවාසට්ඨාන’’න්ති ඉමිනා කගනපාලො ගාකවන
වියවකානිවසන්තීතිදස්කසති. 

උපෙට් සද්කදන ආසන්නපරියාකයනති ආහ ‘‘ආසන්නායා’’ති.ත්ත්ථාති

කුටිොයං.ඉධාති ඉමිස්සං කුටිොයං. අවිහා ත්ත්ා

‘‘ඉධාති’’සාමඤ්ඤවකසනවුත්ත්ං.තික්ඛත්තුන්ති ඉදං උක්ෙට්ඨවකසන
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පටුන 

වුත්ත්ං.කහට්ඨා හි ‘‘සකිං වා ද්වික්ඛත්තුං වා තික්ඛත්තුං වා’’ති (මහාව.

අට්ඨ.184) වුත්ත්ත්ත්ාසකිම්පිවට්ටතීතිදට්ඨබ්බං.ත්ම්පීතිසාලාසඞ්කඛකපන
ඨිත්සෙටම්පි. ‘‘ආලකයන’’ති ඉමිනා ‘‘ඉධ වස්සංඋකපමී’’ති වචීක කදන න

ොත්බ්කබනති දස්කසති.ආ කයනති ච සත්කථ ‘‘ඉධ වස්සං වසිස්සාමී’’ති

චිත්ත්ස්ස අල්ලීයනං.මග්ගපටිපන්කනකයව සත්කථති අනාදක 

භුම්මවචනං.ත්ත්කථවාති සත්කථකයව. සත්කථන අතික්ෙමතීති

සම්බන්කධන.ත්ත්ථාති පත්ථිත්ට්ඨාකන.විප්පකිරතීතිවිසුං විසුං ගච්ඡති. සකච

අගාමකෙඨාකනවිප්පකි ති, පුරිමංගාමංසන්නිවත්තිත්බ්බං.නඅඤ්ඤගාමං

ගන්ත්බ්බං.ත්කත්නතිගාමකත්න. 

උපගන්ත්බ්බන්ති ‘‘ඉධ වස්සං උකපමී’’තිතික්ඛත්තුං වත්වා

උපගන්ත්බ්බං.ත්ත්කථවාතිසමුද්කදකයව.කූ න්තිතී ං.ත්ඤ්හිකුලතිඋදෙං

ආව තීතිකූ න්ති වුච්චති.අයඤ්චාති

නාවායංවස්සූපගමනභික්ඛු.අනුතීරකමවාති අනුක්ෙකමන, අනුසාක න

වාතී කමව.අඤ්ඤත්ථාතිපඨමලද්ධගාමකත්නඅඤ්ඤස්මිංඨාකන.ත්ත්කථවාති
පඨමලද්ධගාකමකයව. 

ඉතීතිආදියො නිගමනං.පවාකරතුඤ්ච  භතීති එත්ථ චසද්කදන

වාෙයසම්පිණ්ඩනත්කථන.තරිකමසු ච පනාති එත්ථ චසද්කදන

බයතික ෙත්කථන, පනසද්කදනවිකසසත්ථකානත්කෙන.අනාපත්ති ක නතීති
අනාපත්තිමත්ත්කමවකහනති. 

116. වස්සංඅනුපගන්ත්බ්බට්ඨානෙථා 

204. රුක්ඛසුසීකරකයවාති රුක්ඛස්ස විවක  එව. විව ඤ්හි සු සං

ඉ තිගච්ඡතීතිසුසීකරනති වුච්චති.පදරච්ඡදනන්ති ඵලකෙහි

ඡාදියොත්ං.පවිසනද්වාරන්ති පවිසනනික්ඛමනද්වා ං. පවිසනඤ්ච

නික්ඛමනඤ්චපවිසනන්ති විරූකපෙකසකසන ොත්බ්බං.ඛාණුමත්ථකෙති

ඛාණුකනනඋපරි.විටභීතිවිටංඅඤ්ඤමඤ්ඤකවධනං අපතිගච්ඡතීතිවිටකපන, 

පො ස්ස  ො ං, ඉත්ථිලිඞ්ගකානත්ෙඊපච්චයඤ්ච ෙත්වා විටභීති

වුච්චති.ත්ත්ථාති අට්ටකෙ.යස්සාති භික්ඛුකනන, නත්ථීති

සම්බන්කධන.පඤ්චන්නං

ඡදනානන්තිතිණපණ්ණඉට්ඨොසිලාසුධාසඞ්ඛාත්ානං (චූළව. 303) 
පඤ්චන්නං ඡදනානං. ඉදඤ්චකයභුයයවකසන වුත්ත්ං පද ච්ඡදනාදීනම්පි

ගහිත්ත්ත්ා.ද්වාරබන්ධනන්ති ද්වාක න බන්ධිත්බ්බං.ඡවකුටිොති ඡවානං
සයනට්ඨාකන සුසාකන ෙත්ා කුටිො

ඡවකුටිොතිවුච්චති.ටඞ්කිත්මඤ්චාදීතිආදියොසද්කදනටඞ්කිත්පීඨං

සඞ්ගණ්හාති.ත්ත්ථාතිඡවකුටියං.අඤ්ඤං කුටිෙන්ති ඡවකුටිකත්න අඤ්ඤං

කුටිෙං.ආවරණන්ති භිත්තිං.ද්වාරන්තිපවිසනනික්ඛමනද්වා ං.ඡත්ත්කුටිො

නාකමසාති එසා ඡත්කත්නෙත්ා කුටිො නාම. මහන්කත්න ෙපල්කලන
කුටිෙංෙත්වාතිසම්බන්කධන. 
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117. අධම්මිෙෙතිොෙථා 

205. අඤ්ඤාපීති ‘‘අන්ත් ාවස්සං න පබ්බාකාත්බ්බ’’න්ති

ෙතිොයඅඤ්ඤාපි. ෙතිො කහනතීතිසම්බන්කධන.ත්ස්සාති

අධම්මිෙෙතිොය.වුත්ත්න්තිචතුත්ථපා ාජිෙවණ්ණනායං (පා ා. අට්ඨ.

2.226) වුත්ත්ං. 

118. පටිස්සවදුක්ෙටාපත්තිෙථා 

207. පටිස්සකව ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති එත්ථ
කිංවස්සාවාසපටිස්සුකත්කයව දුක්ෙටාපත්ති කහනතීති ආහ ‘‘න

කෙවල’’න්තිආදියො.එත්ස්කසවාති වස්සාවාසස්කසව.එවමාදියොනාපීති පිසද්කදන

‘‘පටිස්සකව’’ති එත්ථ කයනකාත්බ්කබන. ‘‘පටිස්සකවපී’’ති හි අත්කථන.ත්ස්ස

ත්ස්සාතිෙම්මස්ස.ත්ඤ්චකඛනතිත්ඤ්චදුක්ෙටංවිසංවාදනපච්චයාකහනතීති

කයනානා.ප මම්පීති පිසද්කදන ‘‘පච්ඡාපී’’ති පදං සම්පිණ්කඩති.පඨමම්පි හි

පාචිත්තියං, පච්ඡාපිදුක්ෙටන්තිඅත්කථන. 

කසන ත්දක ව අෙරණීකයනතිආදීසු එවං විනිච්ඡකයනකවදියොත්බ්කබනති

කයනානා.තරිමිොචනපඤ්ඤායතීතිඑත්ථපුක  වාපුරිමා, සාඑවපුරිමිො, 
පාටිපදතිථී. නානාසීමාය ද්වීසු ආවාකසසු වස්සංඋපගච්ඡන්ත්ස්ස දුතිකය
‘‘වසිස්සාමී’’ති පඨමාවාසස්ස උපචා කත්න
නික්ඛන්ත්මත්කත්පඨමකසනාසනග්ගාහස්ස පස්සම් නං සන්ධාය වුත්ත්ං

‘‘පුරිමිො ච න පඤ්ඤායතී’’ති.අරුණං අනුට් ාකපත්වාති වස්සං

උපගමනවිහාක  අරුණංඅනුට්ඨාකපත්වා.ත්දක වාති ත්ස්මිං

වස්සූපගමනඅහනි එව, පක්ෙන්ත්ස්සාපීති සම්බන්කධන.පිසද්දස්ස

ග හත්ථංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කෙන පන වාකදන’’තිආදියො.ආ කයනති

චිත්ත්ස්සඅල්ලීයනං.අසතියාති සතිපමුට්කඨන.වස්සංන උකපතීති ‘‘ඉමස්මිං

විහාක  ඉමං කත්මාසං වස්සං උකපමී’’ති (මහාව. අට්ඨ. 184) වචීක දං
ෙත්වාවස්සංනඋකපති. 

සත්ත්ා න්තිසත්ත්ාකහන, අනාගත්ායාති සම්බන්කධන.නවමිකත්නති

පුබ්බෙත්තිෙමාසස්ස ජුණ්හපක්ඛනවමිකත්න, පච්ඡිමෙත්තිෙමාසස්ස

ජුණ්හපක්ඛනවමිකත්නවා.මාවාආගච්ඡතු, අනාපත්තීතිවස්සංවුත්ථත්ත්ාමා

වාආගච්ඡතු, අනාපත්තීතිඅත්කථන. 

ඉතිවස්සූපනායිෙක්ඛන්ධෙවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

4. පවාරණාක්ඛන්ධෙං 

120. අඵාසුෙවිහා ෙථා 

209. පවා ණාක්ඛන්ධකෙඅල් ාකපනති එත්ථආත්ූපසග්ගස්ස

ආදියොෙම්මත්ථං, ලපධාතුයා ච ෙථනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘පඨමවචන’’න්ති. ආදියොකත්න, ආදියොම්හි වා ලපනං ෙථනං, ලපති අකනනාති



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා මහාවග්ගකයනානා 

249 

පටුන 

වාඅල් ාකපනසංකයනකග පක   ස්කසන. සං පුන ලපනං, ලපති වා

අකනනාතිසල් ාකපන.  ත්ථවි ඞ්ඝකෙනාති එත්ථ විපුබ්කබන
ලඝිධාතුඋක්ඛිපනත්කථනති ආහ

‘‘හත්ථුක්කඛපකෙනා’’ති.පසුසංවාසන්තිඑත්ථපසූති සබ්බචතුප්පදා. කත් හි

අඤ්ඤමඤ්ඤං පසන්තිබාධන්ති, මනුස්සාදීහි වා පසීයන්ති බාධීයන්තීති

පසකවනති වුච්චන්ති.පසූනං විය සංවාසන්ති පසූනං සංවාකසන විය

සංවාකසනතිපසුසංවාකසන,ත්ං පසුසංවාසං. ත්මත්ථං විත්ථාක න්කත්න ආහ

‘‘පසකවනපිහී’’තිආදියො.ත්ථාති යථා න ෙක නන්ති, ත්ථාති අත්කථන.එකත්පීති

භික්ඛකවනපි.ත්ස්මාති යස්මාඅෙංසු, ත්ස්මා.කනසන්ති භික්ඛූනං.සබ්බත්ථාති

සබ්කබසු එළෙසංවාසසපත්ත්සංවාකසසු.මූගබ්බත්න්ති මූගස්ස වත්ං විය

වත්න්ති මූගබ්බත්ං, සුඤ්ඤවචනවත්න්ති අත්කථන.තිත්ථියසමාදානන්ති

තිත්ථිකයහිසමාදාත්බ්බං.වත්සමාදානන්ති සමාදාත්බ්බං

වත්ං.අඤ්ඤමඤ්ඤානුක නමත්ාති එත්ථ ත්ාසද්දස්ස  ාවත්ථං දස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘අනුකලනම ාකවන’’ති.ඉමිනා‘‘කදවත්ා’’තිආදීසු(සං.නි.අට්ඨ.1.1.1; 

ඛු. පා. අට්ඨ. 5.එවමිච්චාදියොපාඨවණ්ණනා; සු. නි. අට්ඨ.

2.අඞ්ගලසුත්ත්වණ්ණනා)වියත්ාපච්චයස්සස්වත්ථං‘‘ානත්ා’’තිආදීසු(කප.

ව.අට්ඨ.460) වියසමූහත්ථඤ්චනිවත්කත්ති. ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤංවත්තු’’න්ති

වචනස්ස යුත්තිංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘වදන්තු ම’’න්තිආදියො. වදන්ත්ං භික්ඛුං
වත්තුන්ති කයනානා. ‘‘ආපත්තීහිවුට්ඨාන ාකවන’’ති

ඉමිනාආපත්තිවුට් ානත්ාති පදස්සපඤ්චමීසමාසඤ්ච ත්ාපච්චයස්ස
 ාවත්ථඤ්ච දස්කසති. ‘‘විනය’’න්තිආදියොනා පු කත්නෙත්වා

ෙ ණංතකරක්ඛාකරන,ත්ස්ස  ාකවනතකරක්ඛාරත්ා,විනයං

පුක ක්ඛා ත්ාවිනයතකරක්ඛාරත්ාති වචනත්ථං දස්කසති. එත්ථ

පු සද්දස්සඑො ත්ත්ං සද්දසත්කථසු (කමනග්ගල්ලානබයාෙ කණ 5.134
සුත්කත්) වදන්ති. ත්ස්සයුත්තිං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘වදන්තුම’’න්තිආදියො

(කමනග්ගල්ලානබයාෙ කණ5.134 සුත්කත්). 

210. සබ්බසඞ්ගාහිොති ‘‘සඞ්කඝන පවාක ය්යා’’ති සාමඤ්ඤකත්න

වුත්ත්ත්ත්ාසබ්කබසං කත්වාචිොදීනං සඞ්ගාහො.ඤත්තීති ඤාකපති
සඞ්ඝංඑත්ාය වචනායාති ඤත්ති. සබ්බසඞ්ගාහිෙ ාවංවිත්ථාක න්කත්න ආහ 

‘‘එවඤ්හිවුත්කත්’’තිආදියො.කත්වාචිෙන්තිතිස්කසනවාචාඑත්ස්සාතිකත්වාචිෙං, 
තීහි වාචාහි ෙත්ත්බ්බන්ති වා කත්වාචිෙං. එකසව නකයන

කසකසසුපි.සමානවස්සිෙන්ති සමානං වස්සං එකත්සන්ති සමානවස්සා, 

කත්හිෙත්ත්බ්බන්තිසමානවස්සිෙං.අඤ්ඤන්තිද්කවවාචිෙඑෙවාචිෙං. 

211. අච්ඡන්තීති එත්ථ ආසධාතුයා උපකවසනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘නිසින්නාව කහනන්තී’’ති. ‘‘න උට්ඨහන්තී’’ති ඉමිනා එවඵලං

දස්කසති.ත්දමන්ත්රාති එත්ථ ‘‘ත්දන්ත් ා’’ති වත්ත්බ්කබ
වාචාසිලිට්ඨවකසනමො ාගමංෙත්වාවුත්ත්න්තිආහ‘‘ත්දන්ත් ා’’ති.ත්ස්ස

අත්ත්කනනපවාරිත්ොලස්සඅන්ත් ා.‘‘යාවපවාකරන්තී’’තිපදස්සනියමත්ථං



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා මහාවග්ගකයනානා 

250 

පටුන 

දස්කසතුංවුත්ත්ං ‘‘ත්ාවත්ෙං ොල’’න්ති.යාවාති නිපාත්ස්ස පකයනගත්ත්ා 

‘‘ත්දමන්ත් ා’’ති එත්ථ අභිවිධිඅවධයත්කථ පඤ්චමීවි ත්ති කහනතීති
දට්ඨබ්බං. 

121. පවා ණාක දෙථා 

212. චාතුද්දසිොයාති  ණ්ඩනො කෙහි උපද්දුත්ත්ත්ා
පච්චුක්ෙඩ්ඪිත්ායපුබ්බෙත්තිෙමාසස්ස ොළපක්ඛචාතුද්දසිොය. ‘‘අජ්ා
පවා ණාපන්න සී’’තිපුබ්බකිච්චංොත්බ්බන්තිකයනානා. 

පවාරණාෙම්කමසූතිනිද්ධා කණ භුම්මං, ‘‘අධම්කමන වග්ගං

පවා ණාෙම්ම’’න්තිආදීසුසම්බන්ධිත්බ්බං.අධම්කමන වග්ගන්ති

එත්ථඅධම්මංනාම සඞ්කඝන හුත්වාපි සඞ්ඝපවා ණමෙත්වා ගණපවා ණාය

ෙ ණං, ගකණනහුත්වාපිගණපවා ණමෙත්වාසඞ්ඝපවා ණායෙ ණඤ්ච.
වග්ගංනාමඑෙසීමායංවසන්ත්ානම්පිසබ්කබසංඑෙකත්නඅසන්නිපත්නං. 

අධම්කමන සමග්ගන්ති එත්ථ අධම්මංවුත්ත්නයකමව.සමග්ගංනාම
සබ්කබසංඑෙකත්නසන්නිපත්නං. 

ධම්කමන වග්ගන්ති එත්ථධම්මංනාම සඞ්කඝන හුත්වා සඞ්ඝපවා ණාය

ෙ ණං, ගකණන හුත්වාගණපවා ණාය

ෙ ණඤ්ච.වග්ගංවුත්ත්නයකමව.ධම්කමන

සමග්ගංසුවිඤ්කඤයයකමව.ඉතිසද්කදනපරිසමාපනත්කථන. 

213. එවං දියොන්නායාති එවං පාළියං වුත්ත්නකයකනව

දියොන්නාය.පවාකරත්බ්බන්ති වස්සංවුත්ථපවා ණායපවාක ත්බ්බං.තිස්කසනති

තිස්සනාමකෙන.දියොට්කඨනවාවදතූතිසම්බන්කධන.ත්න්තිතිස්සනාමෙංභික්ඛුං.

සඞ්කඝනඅනුෙම්පංඋපාදායවදතූතිකයනානා.වුඩ්ඪත්කරනතිපවා ණාදායකෙන

ත්ංහා ෙකත්න වුඩ්ඪත්ක න.හීති ලද්ධගුකණන.කත්නාති

පවා ණාහා කෙන.ත්ස්සාතිපවා ණාදායෙස්ස. 

ඉධාපි චාති ඉමස්මිං පවා ණාක්ඛන්ධකෙපිච. අපිසද්කදන

උකපනසථක්ඛන්ධෙංඅකපක්ඛති.අවකසසෙම්මත්ථායාතිපවා ණාෙම්මකත්න
අවකසසානං ෙම්මානමත්ථායකහනතීති සම්බන්කධන. පවා ණාය ආහටාය

සතියාති කයනානා.ත්ස්සචාති පවා ණාදායෙස්ස ච.සබ්කබසන්ති

පවා ණාදායෙස්සච සඞ්ඝස්ස චාති සබ්කබසං.අඤ්ඤං පන

ෙම්මන්තිපවා ණාෙම්මකත්න අඤ්ඤං ෙම්මං පන.කත්න පන

භික්ඛුනාතිපවා ණාදායකෙන භික්ඛුනා පන. එත්ථ ච ත්දහුපවා ණාය

අත්ත්කනන ච සඞ්ඝස්ස ච සකචපවා ණාෙම්මකමව කහනති, පවා ණාකයව

දාත්බ්බා. අථ අඤ්ඤකමව ෙම්මං කහනති, ඡන්කදනකයවදාත්බ්කබන. යදියො

පවා ණාෙම්මඤ්ච අඤ්ඤෙම්මඤ්ච කහනති, පවා ණා ච ඡන්කදන ච
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දාත්බ්කබන. ත්ං සන්ධාය වුත්ත්ං ‘‘ත්දහු පවා ණාය පවා ණං කදන්කත්න

ඡන්දම්පිදාතු’’න්ති(මහාව.213). කත්නාතිදානකහතුනා. 

218. අජ්ා කම පවාරණාතිඑත්ථ පාළිනයකත්න අඤ්ඤං අට්ඨෙථානයං
දස්කසන්කත්නආහ‘‘සකච’’තිආදියො. 

219. වුත්ත්නයකමවාති උකපනසථක්ඛන්ධකෙ (මහාව. අට්ඨ. 169) 

වුත්ත්නයකමව. 

222. තන පවාකරත්බ්බන්ති එත්ථ න කෙවලං පවා ණාකයව පුන

ොත්බ්බා, පුබ්බකිච්චාදීනිපි පුන ොත්බ්බානීති දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘පුනපුබ්බකිච්ච’’න්තිආදියො. 

228. එකසව නකයනති ‘‘අජ්ා පවා ණා පන්න සී’’ති පුබ්බකිච්චං

අතිදියොසති.අස්සාතිවචනස්ස.ඤත්තින්ති ‘‘සුණාතුකම න්කත්සඞ්කඝනඅජ්ා

පවා ණා’’ති ඤත්තිං.පච්ඡිකමහීති පච්ඡිමවස්සං උපගකත්හි

භික්ඛූහි.උකපනසථග්කගති උකපනසථස්ස ගණ්හනට්ඨාකන කගකහ.ද්කව

ඤත්තිකයනති පවා ණාඤත්ති ච උකපනසථඤත්ති චාති

ද්කවඤත්තිකයන.ඉදඤ්චාති ඉදං වක්ඛමානං පන.එත්ථාති

පුරිමිෙපච්ඡිමිෙභික්ඛූනං සංසග්ගට්ඨාකන.තරිමිොය උපගකත්හීති

වි ත්ත්අපාදානං අනුකමයයවිසයඅපාදානං, කථනෙත් ාති සම්බන්කධන, 

සහාදියොකයනකගන වා, සමසමාති සම්බන්කධන.සමසමාති සකමන, සමකත්න වා

සමාසමසමා, අතික ෙසමාතිඅත්කථන.කිඤ්චිඌනංවාඅධිෙංවානත්ථීති

අධිප්පාකයන.ඉතීතිඉදංලක්ඛණං. 

කසනතිපච්ඡිමිකෙනභික්ඛු.ඉත්කරනාති පච්ඡිමිකෙන.කත්සන්ති

පුරිමිොනං.එකෙනාති පුරිමිකෙන.එෙස්සාති පච්ඡිමිෙස්ස. පුනඑකෙනාති

පච්ඡිමිකෙන. ‘‘එෙස්සා’’ති අනුවත්කත්ත්බ්කබන, පුරිමිෙස්සාති අත්කථන.

පුරිමවස්සූපගකත්හි අධිෙත් ාති සම්බන්කධන.කථනෙත්කරහීති
පච්ඡිමවස්සූපගකත්හිකථනෙත්ක හිපුරිමවස්සූපගකත්හීතිකයනානා. 

ෙත්තිොයාති පච්ඡිමෙත්තිොය.චාතුමාසිනියා පවාරණායාති චතුන්නං

මාසානං පූ ණියා පවා ණාය.පවාරණාඤත්තිං  කපත්වාති
සමසමාහුත්වාපිපවා ණාදියොවසත්ත්ා පවා ණාඤත්තිං

ඨකපත්වා.කත්හීතිපච්ඡිමිකෙහි.ඉත්කරහීති පුරිමිකෙහි.කත්සන්ති

පච්ඡිමිොනං.කථනෙත්රා වාතිඑොදියොනා කථනෙත් ා වා.කත්සන්ති

පුරිමිොනං.කත්හීතිපච්ඡිමිකෙහි. 

233. සඞ්ඝසාමග්ගියාති එත්ථ කීදියොසී සඞ්ඝසාමග්ගී කවදියොත්බ්බාති ආහ 

‘‘කෙනසම්බෙසාමග්ගීසදියොසාව

කවදියොත්බ්බා’’ති.එත්ථාතිසාමග්ගීපවා ණායං.අප්පමත්ත්කෙති පත්ත්චීව ාදියොං
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පටිච්චඋප්පන්කන අප්පමත්ත්කෙ

විවාකද.පවාරණායකමවාතිපවා ණාදියොවකසකයව. ෙස්මිං දියොවකස
සාමග්ගීපවා ණා ොත්බ්බාති ආහ 

‘‘සාමග්ගීපවා ණ’’න්තිආදියො.ප මපවාරණන්තිපුබ්බෙත්තිෙපුණ්ණමිං.යාව

ෙත්තිෙචාතුමාසිනී තණ්ණමාතිඅයං අවධි අනභිවිධිඅවධි නාම. ෙස්මා? 
ෙත්තිෙචාතුමාසිනිපුණ්ණමිං ඨකපත්වා

අන්කත්නකයවගකහත්බ්බත්ත්ා.එත්ථන්ත්කරති එත්ස්මිං
ද්වින්නංපුණ්ණමිනමන්ත්ක  අට්ඨවීසතිපමාකණ දියොවකස

ොත්බ්බා.ත්කත්නතිඑත්ථන්ත් සඞ්ඛාත්ාඅට්ඨවීසදියොවසකත්න. 

140. ද්කවවාචිොදියොපවා ණාෙථා 

234. ඤත්තිං කපන්කත්නාපීතිපිසද්කදනනකෙවලංපවාක න්කත්නඑව

ද්කවවාචිෙං පවාක ත්බ්බං, අථ කඛන ඤත්තිං

ඨකපන්කත්නාපිද්කවවාචිෙඤත්තිකයව ඨකපත්බ්බාති දස්කසති.එත්ථ චාති 

‘‘සමානවස්සිෙං පවාක තු’’න්ති පාකඨ ච.සමානවස්සිොතිගණනවකසන

සමානං වස්සං එකත්සන්ති සමානවස්සිො, සමාකන වස්කස

උපසම්පාකදන්තීති වාසමානවස්සිො.එෙකත්නති එෙස්මිං ඛකණ, 
එෙපහාක නවා. 

141. පවා ණාට්ඨපනෙථා 

236. සබ්බංසඞ්ගණ්හාතීතිසබ්බසඞ්ගාහිෙං. පුග්ගලස්ස

ඨපනංතග්ගලිෙං. ත්ත්ථාති ද්වීසු පවා ණාට්ඨපකනසු. සබ්බසඞ්ගාහිකෙ

ඨපිත්ා කහනතීති සම්බන්කධන. යාව ක ොක න අත්ථි, ත්ාවාති කයනානා.

 ාසියිත්ථාතිභාසිත්ා. ලපියිත්ථාති පිත්ා. න

පරිකයනසියිත්ථාතිඅපරිකයනසිත්ා.එත්ථන්ත්කරති එත්ස්මිං සුො ක ො ානං

අන්ත්ක .එෙපකදපීතිපිසද්කදන එෙක්ඛක පීති අත්ථංසම්පිණ්කඩති. පිත්ාති

‘‘සුණාතු කම  න්කත්සඞ්කඝන, ඉත්ථන්නාකමන පුග්ගකලන සාපත්තිකෙන, 

ත්ස්ස පවා ණංඨකපමී’’ති ඤත්තියා ඨපිත්ා.යයොකරති

‘‘පවාක යයා’’තිඑත්ථ යයොක .ත්කත්නති යයො කත්න. පුග්ගලිෙට්ඨපකන

පනඅට්ඨපිත්ාකහනතීතිසම්බන්කධන.සංොරකත්නති ‘‘සඞ්ඝං න්කත්’’තිඑත්ථ

සංො කත්න.සබ්බපච්ඡිකමනති තීසු වාක සුත්තියවාක  සබ්කබසං අක්ඛ ානං

පච්ඡිකමන ටිොක න අත්ථීති කයනානා.එත්ථන්ත්කරති එත්ස්මිං

සංො ටිො ානං අන්ත්ක .ත්ස්මාති යස්මා පරිකයනසිත්ා කහනති, ත්ස්මා.
‘‘එකසව නකයන’’තිවුත්ත්වචනං විත්ථාක න්කත්න ආහ ‘‘එත්ාසුපි හී’’තිආදියො.

ත්ත්ථඑත්ාසුපීති ද්කවවාචිෙඑෙවාචිෙසමානවස්සිොසුපි.

පිසද්කදනකත්වාචිෙමකපක්ඛති. පනකඛත්ත්න්ති ඨපනස්ස භූමි.ඉතිසද්කදන
පරිසමාපනත්කථන. 

237. අනුයුඤ්ජියමාකනනතිඑත්ථඅනුයුඤ්ාසද්කදනපුච්ඡනත්කථනතිආහ 

‘‘පුච්ඡියමාකනන’’ති.පරකත්නති ප ස්මිංකයව ඛන්ධකෙති (මහාව. 237) 
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අත්කථන.අ ංභික්ඛුමාභණ්ඩනන්තිආදීනීතිඑත්ථආදියොසද්කදන‘‘මාෙලහං, 

මා විවාද’’න්තිවචනානි සඞ්ගණ්හාති, වචනානි වත්වාඔමද්දියොත්වාති

කයනානා.වචකනනමද්දනාති වචකනකනව ඔමද්දනා.හීති සච්චං.ඉධාති

ඉමස්මිංපවා ණාට්ඨපනට්ඨාකන.අනුද්ධංසිත්ං පටිාානාතීති
එත්ථපටිාානනාො ං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අමූලකෙන පා ාජිකෙන

අනුද්ධංසිකත්න අයං මයා’’ති. ‘‘ලිඞ්ගනාසනායා’’ති ඉමිනා
දණ්ඩෙම්මනාසනසංවාසනාසනානිනිවත්කත්ති. 

238. එත්න්ති ‘‘අසුො ආපත්තී’’ති වචනං.ෙ  ස්සමුඛන්ති ෙලහස්ස
උපාකයන. 

143. වත්ථුට්ඨපනාදියොෙථා 

239. කචන ාඅගමංසුකි ාති සම්බන්කධන. කපනක්ඛ ණිකත්න නීහරිත්වාති

සම්බන්කධන.කසනතිභික්ඛු, එවමාහාතිසම්බන්කධන.වුත්කථනාතිවසන්කත්න, 

කයන කෙනචි ෙත්න්ති සම්බන්කධන.ත්ං තග්ග න්ති වත්ථුෙත්ං ත්ං

පුග්ගලං.එත්ථාති‘‘වත්ථුංඨකපත්වාසඞ්කඝනපවාක යයා’’තිපාකඨ. ඉමිනා

වත්ථුනා අපදියොසාහීති සම්බන්කධන.නන්ති

පුග්ගලං.අනුවිජ්ජිත්වාතිඅනුයුඤ්ජිත්වා, පුච්ඡිත්වාතිඅත්කථන. 

එකෙනභික්ඛු පූකාසි, පිවීති සම්බන්කධන.ත්ස්සාති

භික්ඛුස්ස.ත්දනුරූකපනතිකත්සං පූානපිවනානං අනුරූකපන.කසනති කචනදකෙන

භික්ඛු.ත්ං ගන්ධන්ති ත්ං සරී ගන්ධං. යං පුග්ගලන්ති කයනානා. කපසීති

පවා ණායඨකපසි.අයමස්සාතිඅයංකදනකසනඅස්සපුග්ගලස්ස. 

ඉදාකනව නන්ති එත්ථ ‘‘න’’න්ති පදං ‘‘පුග්ගල’’න්ති පකදන

කයනකාත්බ්බං. නං පුග්ගලන්ති හි අත්කථන.උභයන්ති වත්ථුඤ්ච

පුග්ගලඤ්චාති උ යං.ෙල් ංවචනායාති යුත්ත්ං ෙකථතුං. ෙස්මා ෙල්ලං

වචනායාති කයනානා. පවා ණකත්න පුබ්කබ, පච්ඡා චාති සම්බන්කධන. ඉති

ත්ස්මාෙල්ලංවචනායාතිකයනානා.ඉදඤ්හිඋභයන්තිවත්ථුපුග්ගලසඞ්ඛාත්ං

ඉදකමව උ යං. පවා ණායපුබ්කබති කයනානා.උක්කෙනකටන්ත්ස්සාති
චාකලන්ත්ස්ස. 

144.  ණ්ඩනො ෙවත්ථුෙථා 

240. චතුත්ථපඤ්චමාති ඡසු පක්කඛසු
කපනට්ඨපාදමාසස්සජුණ්හපක්ඛොළපක්ඛසඞ්ඛාත්ා

චතුත්ථපඤ්චමා.ත්තිකයනතිසාවණමාසස්ස ොළපක්කඛන

ත්තිකයන.ත්තියචතුත්ථපඤ්චමා වාතිඑත්ථත්තිකයනති සාවණමාසස්ස

ොළපක්කඛන.චතුත්කථනති කපනට්ඨපාදමාසස්ස ජුණ්හපක්කඛන.පඤ්චකමනති

ත්ස්කසවොළපක්කඛන. ‘‘ත්තිය…කප.…පඤ්චමා වා’’ති පදානි ‘‘ද්කවවා

ත්කයන වා’’ති පකදහි යථාක්ෙමං කයනකාත්බ්බානි.චතුත්කථ වාෙකත්ති
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චතුත්ථපක්කඛවාපන්න සි ාකවනෙකත්.ද්කවචාතුද්දසිොතිත්තියපක්කඛ

ච චාතුද්දසියා සද්ධිං ද්කව චාතුද්දසිො.ඉකමති

 ණ්ඩනො ො.කත්ති ණ්ඩනො ො. 

අසංවිහිත්ාති එත්ථඅො ස්ස වි හත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘සංවිදහනවි හිත්ා’’ති. ත්ත්ථසංවිද නවිරහිත්ාති

සංවිදහන ක්ඛවි හිත්ා.ආගමනාානනත්ථායාති  ණ්ඩනො ොනං

ආගමනස්ස ාානනත්ථාය.කි න්ත්ත්ථාති තුම්කහ කිලන්ත්ා  වථ.

‘‘සම්කමනහංෙත්වා’’තිඉමිනාවික්ඛිත්වාතිපදස්සවික්කඛපංෙත්වාතිඅත්ථං

දස්කසති.කනන කච කභථාතිඑත්ථකිමත්ථායනලක ථාතිආහ ‘‘බහිසීමං
ගන්තු’’න්ති. ‘‘ ණ්ඩනො ොනං…කප.… කහනන්තී’’ති ඉමිනාඅල නස්ස

ො ණං දස්කසති.යන්ති ආගමං ජුණ්හං.කෙනමුදියොයා චාතුමාසිනියාති

පච්ඡිමෙත්තිෙපුණ්ණමායං. සා හිකුමුදානමත්ථිත්ාය කෙනමුදී, චතුන්නං
වස්සිොනං මාසානං පූ ණත්ත්ා චාතුමාසිනීතිවුච්චති. ත්දා හි කුමුදානි

සුපුප්ඵිත්ානි කහනන්ති, ත්ස්මා කුමුදානං සමූහා, කුමුදානිඑව වාකෙනමුදා,කත්

එත්ථ අත්ථීතිකෙනමුදීති වුච්චති, කුමුදවතීති වුත්ත්ං කහනති. අවස්සං

පවාකරත්බ්බන්ති ධුවං පවාක ත්බ්බං.හීති සච්චං, යස්මා වා.ත්න්ති
කෙනමුදියොංචාතුමාසිනිං. 

145. පවා ණාසඞ්ගහෙථා 

241. අඤ්ඤත්කරනඵාසුවි ාකරනතිඑත්ථඵාසුවිහාක නනාමකෙනතිආහ
‘‘ත්රුණසමකථනවා ත්රුණවිපස්සනා වා’’ති. ඉමිනා ත්රුණසමථවිපස්සනා

ඵාසුංවිහ තිඅකනනාතිඵාසුවි ාකරනතිදස්කසති.පරිබාහිරාභවිස්සාමාතිඑත්ථ
ෙස්මා ඉමම්හා ඵාසුවිහා ා පරිබාහි ා  විස්සන්තීති ආහ 

‘‘අනිබද්ධ ත්තිට්ඨානදියොවාට්ඨානාදියො ාකවනා’’තිආදියො.

ත්ත්ථඅනිබද්ධරත්තිට් ානදියොවාට් ානාදියොභාකවනාතිඅනිබද්ධදියොවාට්ඨානාදියො ා

කවන කහතුභූකත්න, අසක්කෙනන්ත්ාති සම්බන්කධන.
ආදියොසද්කදනඅනිබද්ධචඞ්ෙමාදකයනසඞ්ගණ්හාති.‘‘ඡන්දදානංපටික්ඛිපතී’’ති
ඉමිනා ‘‘සබ්කබකහවඑෙජ්ඣං සන්නිපතිත්බ්බ’’න්ති වාෙයස්ස

අඤ්ඤත්ථාකපනහනංදස්කසති.හීතිසච්චං, යස්මාවා.ඉකමසුතීසුඡන්දදානං

න වට්ටති, ත්ස්මාපටික්ඛිපතීති කයනානා. අයං පවා ණාසඞ්ගකහන නාම න
දාත්බ්කබනතිකයනානා.ත්රුණසමථවිපස්සනාලාභී එෙපුග්ගකලන වා කහනතූති
කයනානා. ‘‘එෙස්සපි දාත්බ්කබනකයවා’’තිඉමිනා අයං පවා ණාසඞ්ගකහන
එෙස්ස දියොන්කනනපි සබ්කබසං දියොන්කනන කහනතීති දස්කසති.පවා ණාසඞ්ගකහ

දියොන්කන සතීති කයනානා.ආගන්තුොතිසට්ඨිවස්සාපි ආගන්තුො.කත්සන්ති

දියොන්නපවා ණාසඞ්ගහානං.අන්ත්රාපීතිකෙනමුදියොයාචාතුමාසිනියාඅන්ත් ාපි. 

ඉතිපවා ණාක්ඛන්ධෙවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 
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පටුන 

5. චම්මක්ඛන්ධෙං 

147. කසනණකෙනළිවිසවත්ථුෙථා 

242. චම්මක්ඛන්ධකෙඉස්සරියාධිපච්චන්ති එත්ථ ඉස්ස ස්ස

 ාකවනඉස්සරියං,අධිපතිකනන  ාකවනආධිපච්චං,ඉස්සරියඤ්ච ආධිපච්චඤ්ච, 
කත්හි සමන්නාගත්ං ඉස්සරියාධිපච්චන්ති අත්ථංදස්කසන්කත්න ආහ
‘‘ඉස්ස  ාකවන ච අධිපති ාකවන ච සමන්නාගත්’’න්ති.

‘‘ ාා ාව’’න්තිඉමිනාරජ්ාන්ති එත්ථ  ඤ්කඤන  ාකවන  ජ්ාන්ති
වචනත්ථංදස්කසති. ‘‘ ඤ්ඤා ෙත්ත්බ්බකිච්ච’’න්ති ඉමිනා  ඤ්කඤන

ඉදංරජ්ාන්ති වචනත්ථං දස්කසති. ‘‘කෙනළිවීකසනති කගනත්ත්’’න්ති

ඉදංඅට්ඨෙථාවාදවකසන වුත්ත්ං, අපදාකන පන ත්ස්ස ාාත්ක්ඛකණ
පිත් ාකෙනටිවීසධනස්ස දියොන්නත්ත්ා ‘‘කෙනළිවීකසන නාමා’’ති වුත්ත්ං.
වුත්ත්ඤ්හිත්ත්ථ 

‘‘ාාත්පුත්ත්ස්සකමසුත්වා, පිතුඡන්කදනඅයංඅහු; 

දදාමහංකුමා ස්ස, වීසකෙනටීඅනූනො’’ති. 

ඉමිනා පාළිනකයන ‘‘කෙනටිවීකසන’’ති වත්ත්බ්කබ ‘‘චක්ෙවාළ’’න්තිආදීසු

විය ටො ස්ස ළො ං ෙත්වාකෙනළිවීකසනති වුත්ත්න්ති

දට්ඨබ්බං.අඤ්ානවණ්ණානීති අඤ්ානස්ස වණ්කණන විය වණ්කණන
එකත්සන්තිඅඤ්ානවණ්ණානි. කලනමානි ාාත්ානි කහනන්තීති

සම්බන්කධන.කසනතිකසනකණන. ඨකපසි කි ාති

සම්බන්කධන.කත්හීතිඅසීතිසහස්සපුරිකසහි.පණ්ණසා න්ති පණ්කණන

ඡාදියොත්ං, කත්න චපරික්ඛිත්ත්ං සාලං.උණ්ණපාවාරණන්ති

උණ්ණමයංඋත්ත් ාසඞ්ගං.පාදතඤ්ඡනිෙන්ති පාදං පුඤ්ඡති

කසනකධතිඅකනනාති පාදපුඤ්ඡනියං, ත්කදව

පාදපුඤ්ඡනිෙං.සබ්කබවාතිකසනකණනසහඅසීතිසහස්සපුරිසාඑව.ත්ස්සචාති

කසනණස්සච.තබ්බකයනකගනතිපුබ්බූපාකයන. 

අසීතිගාමිෙස ස්සානීති එත්ථ ගාකමසුවසන්තීති ගාමිො, කත්සං
අසීතිසහස්සානි අසීතිගාමිෙසහස්සානීති අත්ථං දස්කසන්කත්නආහ
‘‘කත්සූ’’තිආදියො. ත්ත්ථ ‘‘කුලපුත්ත්ාන’’න්ති ඉමිනා වසන්ත්යත්කථ
පවත්ත්ස්සණිෙපච්චයස්ස සරූපං දස්කසති. ‘‘අසීතිසහස්සානී’’ති
ඉමිනාසද්දන්ත්ක නපි අසීතිසහස්සසද්දානං සමාස ාවං

දස්කසති.කෙනචිකදවාති එත්ථ ‘‘කෙනචි ඉවා’’ති පදවි ාගං ෙත්වා

දොක නපදසන්ධිමත්කත්න, ඉවසද්කදන උපමත්කථනති ආහ ‘‘කෙනචි
ෙ ණීකයන වියා’’ති. අථ වා ‘‘නපනා’’තිආදියොනා එවඵලස්ස දස්සිත්ත්ත්ා
‘‘කෙනචි එවා’’ති පදච්කඡදං ෙත්වා එවත්කථනපියුජ්ාකත්වාති

දට්ඨබ්බං.අස්සාති බිම්බිසා  ඤ්කඤන.ත්ස්සාති කසනණස්ස. දස්සනාය

අඤ්ඤත්ර කිඤ්චි ෙ ණීයං න අත්ථීතිකයනානා.රාාාති බිම්බිසාක න  ාාා, 

සන්නිපාත්ාකපසීතිසම්බන්කධන.දියොට් ධම්මිකෙ අත්කථති
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එත්ථදියොට්ඨධම්මසද්කදන ඉධකලනෙත්කථන, ඉෙසද්කදන හිත්ත්කථ පවත්කත්නති

ආහ ‘‘ඉධකලනෙහිකත්’’ති. ‘‘අම්හාෙ’’න්ති ඉමිනා‘‘කසන කනන භගවා’’ති

එත්ථකනනසද්කදන අම්හසද්දොරිකයනති දස්කසති. අම්හාෙං කසන  ගවාති

කයනානා.සම්පරායිකෙතිප කලනෙහිකත්. 

‘‘ාානාකපමී’’ති ඉමිනා‘‘පටිකවකදමී’’තිඑත්ථ විදධාතුයා ඤාණත්ථං

දස්කසති.පටිොයනිමුජ්ජිත්වාති එත්ථ පටිොසද්කදන

අඩ්කඪන්දුපාසාණවාචකෙනති ආහ ‘‘අඩ්ඪචන්දපාසාකණ’’ති. කසන හි පටති

අඩ්ඪ ාවං ගච්ඡතීතිපටිොති වුච්චති. පටිොසද්කදනයං අත්ථ ණවිකසකසපි

වත්ත්ති.යස්සදානීති එත්ථයසද්දස්ස විසයං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කත්සං
හිත්ෙ ණීයත්ථස්සා’’ති. ඉමිනා අයං යංසද්කදනන ත්ංසද්දාකපක්කඛනති

දස්කසති. අථ වායස්සාති කයන අස්ස.අස්ස කත්සං හිත්ෙ ණීයත්ථස්ස කයන

ොකලන අත්ථි, ත්ං ොලං  ගවා ාානාතීති කයනානා.කත්සන්ති

අසීතිගාමිෙසහස්සානං.පච්ඡායායන්ති එත්ථ පොක න

පච්චන්ත්ත්ථවාචකෙනති ආහ ‘‘විහා පච්චන්කත්

ඡායාය’’න්ති.සම්මනා රන්තීතිසංපුනප්පුනංමනසාගත්ංඅභිමුඛංහ න්තීති
අත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පුනප්පුනංමනසිෙක නන්තී’’ති.
‘‘පසාදවකසනා’’ති ඉමිනා ‘‘කෙනධවකසනා’’තිආදීනි පටික්ඛිපති.

‘‘පුනවිසිට්ඨත් ’’න්ති ඉමිනාභිකයයනකසන මත්ත්ායාති නිපාත්ස්සඅත්ථං
දස්කසති. 

කසනණස්සපබ්බජ්ාාෙථා 

243. ‘‘මක්ඛිකත්න’’තිඉමිනාඵු තිවිප්ඵා තිබයාකපතීතිඵුකටනතිවුත්කත්

ඵු ධාතුයාවිප්ඵා ණංනාමමක්ඛිත්ත්කථනතිදස්කසති.යත්ථාතියස්මිංඨාකන.

ඉමිනා ගාකවන ආහනන්තිඑත්ථාතිගවාඝාත්නන්ති අත්ථං

දස්කසභි.ත්න්තිස්සකරති ත්න්තියා ගුණස්ස සක .වාදනකුසක නති වාදකන

කුසකලන.ඛරමුච්ඡිත්ාතිඛක න මුච්ඡිත්ා. ‘‘ස සම්පන්නා’’ති ඉමිනා සක න

එතිස්සමත්ථීතිසරවතී,වීණාති දස්කසති.ෙම්මඤ්ඤාතිඑත්ථ ෙම්මසද්දකත්න

ඛමත්කථඤ්ඤපච්චකයනතිආහ‘‘ෙම්මක්ඛමා’’ති.මන්දමුච්ඡනාතිමන්කදන

මුච්ඡනා.සකමගුකණති එත්ථසකමනනාම මජ්ඣිකමන, ගුකණනනාම මුඛයකත්න

වීණායජියා, උපචා කත්නසක නතිආහ ‘‘මජ්ඣිකමසක ’’ති.වීරියසමථන්ති
එත්ථවීරියඤ්චසමකථනචාතිඅත්ථංපටික්ඛිපන්කත්නආහ‘‘වීරියසම්පයුත්ත්ං

සමථ’’න්ති.ඉමිනා වීරිකයන සම්පයුත්ත්ංසමථංවීරියසමථන්ති දස්කසති.
‘‘වීරියංසමකථනකයනකාහී’’තිඉමිනාවීරිකයනසමථංකයනකාහීතිඅත්කථනපි

දස්සිකත්නති දට්ඨබ්බං.ඉන්ද්රියානඤ්ච සමත්න්ති එත්ථ සද්ධාදීනි

පඤ්චින්ද්රියාකනවගකහත්බ්බානි, න අඤ්ඤානීති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘සද්ධාදීනංඉන්ද්රියාන’’න්ති. ‘‘සම ාව’’න්තිඉමිනාත්ාපච්චකයන ාවත්කථ

කහනතීති දස්කසති.ත්ත්ථාති ‘‘ඉන්ද්රියානං සමත්’’න්තිපාකඨ, 

සද්ධාදීසුඉන්ද්රිකයසු වා.ත්ත්ථ ච නිමිත්ත්ං ගණ් ාහීති
එත්ථ ාකවන ාවලක්ඛකණ ථපච්චකයන කහනතීති ආහ ‘‘ත්ස්මිං සමකථ
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සතී’’ති.ආදාකසසතිමුඛබිම්කබනෙත්තුභූකත්නඋප්පජ්ජිත්බ්බංඉව, ත්ස්මිං
සමකථ සති කයන නිමිත්කත්න ෙත්තුභූකත්නඋප්පජ්ජිත්බ්බන්ති කයනානා.

සමථස්ස නිමිත්ත්ංසමථනිමිත්ත්ං,ඉන්ද්රියානං සම ාකවන. එකසව නකයන
කසකසසුපි.සමථනිමිත්ත්ාදීනිචත්ත්ාරිඑෙකසකසනවාසාමඤ්ඤනිද්කදකසන
වා‘‘නිමිත්ත්’’න්තිවුච්චති. 

244. අඤ්ඤංබයාෙකරයයන්ති එත්ථ අඤ්ඤං බයාෙක නන්කත්න
අත්ත්ානං ‘‘අ හාඅහ’’න්ති ාානාකපතීති ආහ ‘‘අ හා අහ’’න්ති

ාානාකපයය’’න්ති.ඡ ානානීති එත්ථ ඨානසද්කදන ො ණත්කථනති ආහ ‘‘ඡ

ො ණානී’’ති. ‘‘පටිවිජ්ඣිත්වා’’තිආදියොනාඅධිමුත්කත්නති පදස්ස

අධිප්පායත්ථං දස්කසති. සද්දත්කථන පනඅධිමුච්චතීතිඅධිමුත්කත්නති

දට්ඨබ්කබන. අ හත්ත්ංවුච්චතීති සම්බන්කධන.හීති

විත්ථාක න.අසම්කමනක නතීති එත්ථ ආො ත්ථවාචකෙනඉතිසද්කදන
පුබ්බපකදසුපි කයනකාත්වා ‘‘කනක්ඛමං ඉතිවුච්චතී’’තිආදියොනා කයනානා
ොත්බ්බා. 

‘‘පටිකවධ හිත්’’න්ති ඉමිනාකෙව ංසද්ධාමත්ත්ෙන්ති එත්ථ

මත්ත්සද්දස්ස නිවත්කත්ත්බ්බත්ථං දස්කසති.පටිකවධපඤ්ඤායාති
මග්ගපඤ්ඤාය. ‘‘අසම්මිස්ස’’න්ති ඉමිනාකෙවලසද්දස්ස අසම්මිස්සත්ථං

දස්කසති.පටිචයන්ති එත්ථපටිසද්කදන අනුපච්ඡින්නත්කථන, චිධාතු

වඩ්ඪනත්කථනති ආහ ‘‘පුනප්පුනං ෙ කණනවඩ්ඪි’’න්ති, මග්ගපටිකවකධන

වීත් ාගත්ත්ාකයවාති සම්බන්කධන.ත්න්නින්නමානකසනකයවාති ත්ස්මිං
ඵලසමාපත්තිවිහාක නින්නමානකසනඑව. 

 ාභසක්ොරසික නෙන්ති එත්ථ ල නං ාකභන,සුට්ඨු

ෙ ණංසක්ොකරන,සිකලනෙනංවණ්ණ ණනංසික නකෙන,ලාක න ච
සක්ොක න ච සිකලනකෙන චලා සක්ො සිකලනෙන්ති අත්ථං දස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘චතුපච්චයලා ඤ්චා’’තිආදියො.කත්සංකයවාති චතුන්නං පච්චයානකමව.

‘‘සීලඤ්චවත්ඤ්චා’’තිඉමිනාසී බ්බත්න්තිපදස්සද්වන්දවාෙයංදස්කසති. 

භුසසද්දස්ස ෙලිඞ්ග ත්ථංපටික්ඛිපන්කත්න ආහ ‘‘බලවන්කත්න’’ති

‘‘ඛීණාසවස්සා’’ති ඉමිනාකනවස්සාති එත්ථ ත්සද්දස්ස විසයං දස්කසති.

‘‘ගකහත්වා’’තිඉමිනාපරියාදියොයන්තීති එත්ථ

පරිපුබ්බආපුබ්බදාධාතුයාගහණත්ථං දස්කසති.හීති සච්චං. කිකලසා

ෙක නන්තීතිසම්බන්කධන.කත්සන්තිකිකලසානං.ආකනඤ්ාප්පත්ත්න්ති එත්ථ

ඉඤ්ානං ෙම්පනං ඉඤ්ාං, න ඉඤ්ාංඅකනඤ්ාං, ත්කමව ආකනඤ්ාං, ත්ං
පත්ත්න්ති ආකනඤ්ාප්පත්ත්න්ති අත්ථං දස්කසන්කත්නආහ

‘‘අචලනප්පත්ත්’’න්ති.වයඤ්චාතිචසද්කදන අවුත්ත්සම්පිණ්ඩනත්කථනති ආහ
‘‘වයම්පිඋප්පාදම්පී’’ති. 
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පටුන 

උපාදානක්ඛයස්සාතිඑත්ථඋපාදානක්ඛයංඅධිමුත්ත්ස්සාතිදස්කසන්කත්න
ආහ ‘‘උපකයනගත්කථ සාමිවචන’’න්ති. ‘‘උප්පාදඤ්චවයඤ්චා’’ති

ඉමිනාආයත්නුප්පාදන්තිඑත්ථ උප්පාදසද්කදන වකයනපි අවිනා ාවකත්න

ගකහත්බ්කබනති දස්කසති.සම්මාති නිපාකත්න ඤායත්කථනති ආහ ‘‘කහතුනා

නකයනා’’ති.සන්ත්චිත්ත්ස්සාති එත්ථ සන්ත්සද්දස්ස කඛදාදීසුපි
පවත්ත්ත්ත්ාඉධ නිබ්බුත්ත්කථ වත්ත්තීති ආහ

‘‘නිබ්බුත්චිත්ත්ස්සා’’ති.අනුනයපටිකඝහීති අනු පුනප්පුනං ආ ම්මකණ

චිත්ත්ං කනතීතිඅනුනකයන, ාකගන, ආ ම්මකණ

පටිහඤ්ඤතීතිපටිකඝන,කදනකසන, අනුනකයන ච පටිකඝන ච අනුනයපටිඝා, 

කත්හි.ඉට්කඨඅනුනකයන, අනිට්කඨපටිකඝනකහනතීතිසම්බන්කධනදට්ඨබ්කබන. 

148. දියොගුණාදියොඋපාහනපටික්කඛපෙථා 

245. අඤ්ඤං බයාෙකරනන්තීති එත්ථ අඤ්ඤසද්කදන

සබ්බනාමසුද්ධනාමවකසනදුවිකධන.කත්සුඉධසුද්ධනාමං, ත්ංපනබාකලච

දා කෙච අ හත්කත්චපවත්ත්ති, ඉධපනඅ හත්කත්ති දස්කසන්කත්නආහ

‘‘අ හත්ත්ං බයාෙක නන්තී’’ති.කයනාති ස ාකවන.අර ාති ඤායතීති

අ හාඉතිඅත්කථන ඤායති.කසනති ස ාකවන.සුත්ත්වණ්ණනාකත්නකයවාති

අඞ්ගුත්ත් ට්ඨෙථාකත්න එව.න උපනීකත්නති න උපරි

නීකත්න.එෙච්කචකමනඝතරිසාති එෙච්කචසද්කදන අඤ්කඤපරියාකයන, 

කමනඝසද්කදන තුච්ඡකවවචකනනති ආහ ‘‘අඤ්කඤ පන තුච්ඡපුරිසා’’ති.

‘‘හසමානා වියා’’ති ඉමිනා සමානෙංමඤ්කඤති එත්ථ මඤ්කඤසද්කදන

වියත්කථනති දස්කසති.අසන්ත්කමවාති අවිජ්ාමානංකයව.එෙප ාසිෙන්ති

එත්ථපලාසසද්කදනපණ්ණවාචකෙන.පටලංනාමපණ්ණංවියකහනති, ත්ස්මා

‘‘එෙපටල’’න්ති වුත්ත්ං.අසීතිසෙටවාක ති එත්ථඅසීති පදං සෙටපකදන

සම්බන්ධංෙත්වා අසීතිසෙකටහි වහිත්බ්කබති අත්කථන දට්ඨබ්කබන. ‘‘ද්කව
සෙට ා ා එකෙන වාකහන’’ති ඉමිනා වාහානං චත්ත්ාලීස ාවං

දස්කසති.සත්ත් ත්ථිෙඤ්චඅනීෙන්තිඑත්ථඅනීෙස්සසරූපංදස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘ඡ හත්ථිනිකයන චා’’තිආදියො. සත්ත්න්නං හත්ථීනං

සමූකහනසත්ත් ත්ථිෙං. සත්ත්අනීෙත්ත්ා එකූනපඤ්ඤාසහත්ථිකනන

කහනන්ති. කත්සුසත්ත් හත්ථිකනන, ද්වාචත්ත්ාලීසහත්ථිනිකයන

කහනන්ති.ද්විගුණාති එත්ථ ගුණසද්කදන පටලත්කථනති ආහ

‘‘ද්විපටලා’’ති.ගුණඞ්ගුණූපා නාති එත්ථ ද්විගුණතිගුණානං විසුං
ගහිත්ත්ත්ාපාරිකසසකත්න ගුණඞ්ගුණ ාවං දස්කසන්කත්නආහ ‘‘චතුපටලකත්න

පට්ඨාය වුච්චතී’’ති.ගුණඞ්ගුණූපා නාති පටලපටලා උපාහනා, බහුපටලා
උපාහනාතිඅත්කථන.උොක නසහකයනකාත්වාගොක නසජ්ඣායිත්බ්කබන
චලිඛිත්බ්කබනච.ඉදානිකපනත්ථකෙසුපනඋොක නනදියොස්සති. 

149. සබ්බනීලිොදියොපටික්කඛපෙථා 

246. සබ්බාව නීලිොති සබ්බාව උපාහනාකයන නීලිො, 

සබ්බට්ඨාකනසුනීලකමත්ාසන්තිසබ්බනීලිොතිපි ොත්බ්කබන.ත්ත්ථ චාති
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පටුන 

කත්සු නීලිොදීසු ච. උම්මා පුප්ඵස්ස වණ්කණන වියවණ්කණන

එතිස්සාතිඋම්මාරතප්ඵවණ්ණා. එවං කසකසසුපි.අද්දාරිට් ෙවණ්ණාති

එත්ථඅද්කදනති අල්කලන.අරිට්ක නති කඵණිලරුක්කඛනවා ොකෙන වා, ත්ස්මා

අද්කදන අල්කලන අරිට්කඨන කඵණිලරුක්කඛන, ොකෙන වාති අද්දාරිට්කඨන, 

ත්කදව අද්දාරිට්ඨකෙන, අද්දාරිට්ඨෙස්ස වණ්කණන විය වණ්කණන

එතිස්සාතිඅද්දාරිට්ඨෙවණ්ණා. එත්ාසූතිසබ්බනීලිොදීසු.තඤ්ඡිත්වාති

පරිමජ්ජිත්වා.අප්පමත්ත්කෙනාපීතිපිසද්කදන සම් ාවකන.සබ්බනීලාදියොකෙ
භින්කනොනාමෙථාතිඅත්කථන. 

‘‘යාසං වද්ධාකයව නීලා’’ති ඉමිනා නීලො වද්ධිො

එත්ාසන්තිනී ෙවද්ධිොති ඡට්ඨීබාහි ත්ථසමාසං දස්කසති.වද්ධිොති ච
නද්ධි.සාහිඋපාහනත්ලකත්නවද්ධයතීතිවද්ධිොතිචඋපාහනත්ලංබන්ධති

ඉමායාති වද්ධිොති ච වුච්චති.සබ්බත්ථාති සබ්කබසු

පීත්ෙවද්ධිොදීසු.එත්ාකයනපීති නීලෙවද්ධිොදියොො උපාහනාකයනපි.ත්ක ති
උපාහනාය ත්කල. ‘‘ඛල්ලෙං බන්ධිත්වා’’ති ඉමිනා

ඛල්ලකෙනබන්ධිත්බ්බාතිඛල් ෙබද්ධාති වචනත්ථං

දස්කසති.කයනනෙඋපා නාති කයනනොාතීනං මනුස්සානං

උපාහනා.පලිගුණ්ක ත්වාති පරිසමන්ත්කත්න කවකඨත්වා.
‘‘උපරි…කප.…ාඞ්ඝ’’න්ති ඉමිනා පුටබද්ධකත්න විකසසං

දස්කසති.තූ පිචුනාති තූලසඞ්ඛාකත්න පිචුනා. ‘‘තිත්ති පත්ත්සදියොසා’’ති

ඉමිනාතිත්ති ස්සපත්ත්ං වියතිත්තිරපත්තිොති වචනත්ථං

දස්කසති.තිත්තිකරනති ච එකෙන සකුණවිකසකසන.ෙණ්ණිෙට් ාකනති

ද්වින්නංවද්ධිොනංඑෙකත්නසමාගමට්ඨාකන. ‘‘කමණ්ඩ…කප.…ෙත්ා’’ති
ඉමිනා කමණ්ඩස්ස විසාකණන සදියොසා වද්ධිො

එත්ාසන්තිකමණ්ඩවිසාණවද්ධිොති වචනත්ථං දස්කසති.ත්කථවාති යථා

කමණ්ඩඅාසිඞ්ගසණ්ඨාකන වද්කධ කයනකාත්වා ෙත්ා, ත්කථවාති අත්කථන.

‘‘විච්ඡිො…කප.…ෙත්ා’’ති ඉමිනා විච්ඡිොය අකළනවිච්ඡිොකළන,කසන විය

වද්ධිො එත්ාසන්තිවිච්ඡිොළිොති වචනත්ථං දස්කසති. අළසද්කදන 

‘‘අළච්ඡින්කනන’’තිආදීසු (මහාව. 119) අඞ්ගුට්ඨවාචකෙන, ඉධ පන

නඞ්ගුට්ඨවාචකෙන, ත්ස්මා වුත්ත්ං ‘‘නඞ්ගුට්ඨසණ්ඨාකන’’ති.ත්ක සූති
උපාහනායත්කලසු. ‘‘කමන …කප.… සිබ්බිො’’ති ඉමිනා කමන පිඤ්කඡහි

පරිසමන්ත්කත්න, පරික්ඛිපිත්වාවා සිබ්බිත්ාකමනරපිඤ්ඡපරිසිබ්බිත්ාති

වචනත්ථං දස්කසති.චිත්රා උපා නාකයනති එත්ථ චිත්රසද්කදන විචිත්රත්කථනති

ආහ ‘‘විචිත්රා’’ති.එත්ාසූති ඛල්ලෙබද්ධාදීසු.වළඤ්කාත්බ්බාති

පරිභුඤ්ජිත්බ්බා. වළජි පරික නකගති ධාතුපාකඨන (සද්දනීතිධාතුමාලායං 15

ාො න්ත්ධාතු). ත්ාලුකාන ත්තිකයන.කත්සුපනාති ඛල්ලොදීසු

පන.සතිසන්කත්සූති කයනානා.සීහචම්කමන

පරික්ඛිපිත්බ්බාතිසී චම්මපරික්ඛත්ාතිවචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘පරියන්කත්සූ’’තිආදියො.පක්ඛිබිළාක නති තුලිකයන. කසන හි පක්ඛයුත්ත්ත්ත්ා
චබිළාලමුඛසදියොසමුඛත්ත්ා ච පක්ඛිබිළාකලනති වුච්චති.
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ඉමිනාලුවෙචම්මපරික්ඛත්ාති එත්ථ ලුවෙසද්කදන
පක්ඛිබිළාලපරියාකයනතිදස්කසති. ‘‘උලූෙචම්මපරික්ඛත්ා’’තිපි

පාකඨන.එත්ාසුපීතිසීහචම්මපරික්ඛත්ාදීසුපි. යා ොචි උපාහනාකයනති
සම්බන්කධන. 

247. ඔමුක්ෙන්ති එත්ථ අවත්ූපසග්ගස්ස විකයනගත්ථං දස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘පටිමුඤ්චිත්වාඅපනීත්’’න්ති.පු ාණංගුණඞ්ගුණූපාහනන්තිඅත්කථන. 

151. අජ්ඣා ාකමඋපාහනපටික්කඛපෙථා 

248. ‘‘කයනසිප්කපනා’’තිආදියොනා අභි අධිෙං ජීවන්ති

අකනනාතිඅභිජීවනං,කිංත්ං? සිප්පන්ති අත්ථං දස්කසති.ත්ස්සාති සිප්පස්ස. 

ඉධාති ඉමස්මිං සාසකන. යංසද්කදන වචනවිපල්ලාකසනති ආහ

‘‘කයතුම්කහ’’ති.හීති සච්චං.යංනිපාකත්නති යංඉති නිපාකත්න යදියොසද්දස්ස

අත්කථපවත්ත්තීතිකයනානා.ආචරියාඑවාතිඑවසද්කදනආචරියමත්ත් ාවං

පටික්ඛිපති.හීති සච්චං.කසනති අවස්සිකෙන.ත්න්ති ඡබ්බස්සං.නිස්සාය

වච්ඡතීතිඅවස්සිෙස්ස චතුවස්සොකල ඡබ්බස්සස්ස දසවස්සිෙත්ත්ා ත්ං
නිස්සාය වසති.උපජ්ඣායමත්ත්ං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘උපජ්ඣායස්සා’’තිආදියො.ම න්ත්ත්රාතිඅත්ත්කනනවුඩ්ඪත් ා.උපජ්ඣායස්ස

මත්ත්ංපමාණකමකත්සන්තිඋපජ්ඣායමත්ත්ා. 

249. පාදකත්නනික්ඛන්කත්න ඛීලසදියොකසන මංකසන පවත්කත්න

ආබාකධනපාදඛී ාබාකධනතිවචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පාදකත්න’’තිආදියො.
පාදකත්නනික්ඛන්ත්න්තිසම්බන්කධන. 

251. තිණපාදුොතිආදීසු තිකණන ෙත්ා පාදුො තිණපාදුොති
වචනත්ථාදියොංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කයන කෙනචි තිකණනා’’තිආදියො. ත්ං
සුවිඤ්කඤයයකමව. ‘‘භූමියංසුප්පතිට්ඨිත්ාති’’ආදියොනා න

සඞ්ෙමිත්බ්බාතිඅසඞ්ෙමනීයාතිඅත්ථංදස්කසති. 

252. අඞ්ගාාකත්කනවාති අත්ත්කනන අඞ්ගාාකත්න එව.අඞ්ගාාත්න්ති

ගාවීනං අඞ්ගාාත්ං.ඔගාක ත්වාති එත්ථ ඔත්ූපසග්කගන දළ්හත්කථනති ආහ
‘‘දළ්හංගකහත්වා’’ති. 

153. යානාදියොපටික්කඛපෙථා 

253. ඉත්ථියුත්කත්නාති එත්ථ රූළීවකසන කධනුපි ඉත්ථී නාමාති ආහ 

‘‘කධනුයුත්කත්නා’’ති.තරිසන්ත්කරනාති එත්ථ පුරිකසන එවඅන්ත්ක න

අඤ්කඤන එත්ථාතිතරිසන්ත්රංයානං. පුරිසන්ත්ක න නාමඅත්ථකත්න සා ථීති

ආහ ‘‘පුරිසසා ථිනා’’ති, යාකනනාති කයනානා.ගඞ්ගාමහියායාති එත්ථ

ගඞ්ගාචමහීචගඞ්ගාමහී, ත්ත්ථකීළිොගඞ්ගාමහියාතිඅත්ථංදස්කසන්කත්න
ආහ ‘‘ගඞ්ගාමහීකීළිොයා’’ති. ත්ත්ථ හිඉත්ථිපුරිසා යාකනහි උදෙකීළං

කීළන්ති.තරිසයුත්ත්ං ත්ථවට්ටෙන්ති එත්ථ ‘‘අනුාානාමිභික්ඛකව
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පුරිසයුත්ත්ඤ්ච හත්ථවට්ටෙඤ්චා’’ති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘එත්ථා’’තිආදියො.ත්ත්ථතරිසයුත්ත්න්ති පුරිකසන යුජ්ජිත්බ්බන්තිපුරිසයුත්ත්ං

යානං. ත්ථවට්ටෙන්ති හත්කථනවට්කටත්බ්බන්ති හත්ථවට්ටෙං

යානං.යානුග්ඝාකත්නාති යානස්ස උල්ලඞ්ඝිත්වා ගමකනන. හනධාතු
හිගත්යත්කථන.ත්මත්ථං දස්කසන්කත්නආහ ‘‘යානං අභිරුහන්ත්ස්සා’’තිආදියො. 

‘‘ත්ප්පච්චයා’’ති ඉමිනා යානුග්ඝාකත්නාති එත්ථ කහත්වත්කථ

ෙ ණවචනන්ති දස්කසති.පී ෙසිවිෙන්තිපීකඨන සහ ෙත්ං

සිවිෙං.පටකපනටලිෙන්තිපටමයංකපනටලිෙං. 

154. උච්චාසයනමහාසයනපටික්කඛපෙථා 

254. උච්චංආසයනංඋච්චාසයනං. මහන්ත්ං ආසයනංම ාසයනං. 
ආසන්දියොආදීසු එවං විනිච්ඡකයන කවදියොත්බ්කබනති

කයනානා.පමාණාතික්ෙන්ත්ාසනන්ති දීඝාසනං. ත්ඤ්හි ආගම්ම සදති

නිසීදතීතිඑත්ථ, ආයත්ං වා සුට්ඨුං දදාතීතිආසන්දීති වුච්චති.වාළරූපානීති
සීහබයග්ඝාදියොවාළරූපානි. පාකදසු වාළරූපානිපරිච්ඡින්දියොත්වා අඞ්කීයති

ලක්ඛීයතීතිපල් ඞ්කෙන.කගනනකෙනති ගවති දීඝකලනකමහි උග්ගච්ඡති

එත්ථාති කගනනකෙන.කෙනාකවනති කුයං භූමියං ාවති ගච්ඡතීති

කෙනාකවන.ත්ස්සාති කගනනෙස්ස. කලනමානි චතු ඞ්ගුලාධිොනි කහනන්ති

කි ාතිකයනානා.වානචිත්රඋණ්ණාමයත්ථරකණනති වාකනන

සිබ්බකනනසඤ්ාාත්ං චිත්රරූපකමත්ථාති වානචිත්රං, උණ්ණාය

නිබ්බත්කත්නඋණ්ණාමකයන,කසනකයව අත්ථ කණන උණ්ණාමයත්ථ කණන, 
වානචිත්රඤ්ච ත්ංඋණ්ණාමයත්ථ කණන කචති

වානචිත්රඋණ්ණාමයත්ථ කණන.කසත්ත්ථරකණනතිකසත්ත්ථිකෙහිකසවීයතීති

කසනකත්න, කසනකයව අත්ථ කණනකසත්ත්ථ කණන. ඉමිනා අත්කථන පටති

කසත් ාවං ගච්ඡතීතිපටිොතිොත්බ්බං. පටිොසද්කදනයං

අඩ්කඪන්දුපාසාකණපිපවත්ත්ති.ඝනතප්ඵකෙනතිඝනංෙථිනංපුප්ඵකමත්ථාති

ඝනපුප්ඵකෙන. ඉමිනාඝනපුප්ඵසඞ්ඛාත්ං පටලකමත්ථ අත්ථීතිපටලිොති

දස්කසති.කසනති අත්ථ කණන.ආම ෙපකටනතිආමලෙපුප්ඵං දස්කසත්වා

ෙකත්න පකටන.තූලිොති තූලං පූක ත්වාෙත්ා

තූලිො.විෙතිොතිසීහබයග්ඝාදියොරූකපහි(දී.නි.අට්ඨ.1.15) විචිත්ත්ාොක න

ෙරීයතීති විෙතිො.දීඝනිොයට් ෙථායං ‘‘උද්දක නමීති උ කත්නදසං

උණ්ණාමයත්ථ ණං.එෙන්ත්ක නමීති එෙකත්නදසං

උණ්ණාමයත්ථ ණ’’න්ති වුත්ත්ං. ඉධ පන‘‘උද්දක නමීති එෙකත්න

උග්ගත්කලනමං උණ්ණාමයත්ථ ණං, එෙන්ත්ක නමීති උ කත්න
උග්ගත්කලනමංඋණ්ණාමයත්ථ ණ’’න්තිවුත්ත්ං.ත්ස්මාද්කවඅට්ඨෙථාකයන
අඤ්ඤමඤ්ඤංවිසදියොසාකහනන්ති.එත්ථදීඝනිොයට්ඨෙථානකයනවචනත්ථං

ෙරිස්සාමි. උට්ඨිත්ං ද්වීහි පක්කඛහි, ද්වීසු වා

දසාසඞ්ඛාත්ංකලනමකමත්ථාතිඋද්දක නමී. නිග්ගහිත්ාගමං ෙත්වා 

‘‘උන්දකලනමී’’තිපි පාකඨන, අයකමවත්කථන. එෙස්මිං අන්කත් දසාසඞ්ඛාත්ං
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පටුන 

කලනමකමත්ථාතිඑෙන්ත්ක නමීති.කෙනකසයයෙට්ටිස්සමයන්ති

එත්ථකෙනකසයයන්තිකෙනසියසුත්ත්ං.ෙට්ටිස්සන්තිෙට්ටිස්සනාමෙංවාෙං.

ඉමිනා කෙනකසයයඤ්චෙට්ටිස්සඤ්චෙට්ටිස්සානීති විරූකපෙකසසං
ෙත්වාෙට්ටිස්කසහිපෙත්ං අත්ථ ණං ෙට්ටිස්සන්ති අත්ථං

දස්කසති.සුද්ධකෙනකසයයන්ති  ත්නඅපරිසිබ්බිත්ං සුද්ධකෙනකසයයං.ඉමිනා
සුද්ධෙට්ටිස්සම්පිවට්ටතීතිදස්කසති. 

කසනළසනාටකිත්ථිකයනඨත්වානච්චංෙක නන්තිඑත්ථාතිකුත්ත්ෙන්ති

අත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කසනළසන්න’’න්තිආදියො.අජිනචම්කමහීති

අජිනමිගචම්කමහි, ෙත්ඉති සම්බන්කධන.පකවණීති දුපට්ටතිපට්ටාදීහි

ප ංප වකසනෙත්ත්ත්ා‘‘පකවණී’’තිවුච්චති.අජිනචම්මානිහිසුඛුමත් ානි, 
ත්ස්මා දුපට්ටතිපට්ටාදීනි ෙත්වාපකවණිවකසන ෙත්ානි. ත්ස්මා වුත්ත්ං
‘‘අජිනපකවණී’’ති. ‘‘ෙදලිමිගචම්මං නාමා’’ති ඉමිනාත්ස්ස චම්මං
ෙදලිමිගඉති ගකහත්බ්බං උත්ත් පදකලනපවකසන වා උපචාක න වාති

දස්කසති.පවරසද්කදන උත්ත්මත්කථනති ආහ

‘‘උත්ත්මපච්චත්ථ ණ’’න්ති.ත්න්ති

ෙදලිමිගපව පච්චත්ථ ණං.සඋත්ත්රච්ඡදන්ති එත්ථ සොක න

සහසද්දොරිකයනතිදස්කසන්කත්නආහ ‘‘සහඋත්ත් ච්ඡකදනා’’ති.‘‘උපරී’’ති

ඉමිනා උත්ත් සද්දස්ස කසට්ඨාදකයන නිවත්කත්ති. ‘‘සද්ධි’’න්ති ඉමිනා
සහසද්දස්ස තුලයත්ථං නිවත්කත්ති. ‘‘කසත්…කප.… නවට්ටතී’’ති ඉමිනා

 ත්ත්විත්ානං කහට්ඨා ෙප්පියපච්චත්ථ කණ සතිපි න වට්ටතීතිදස්කසති. 

ෙස්මා?  ත්ත්විත්ානස්ස අෙප්පියත්ත්ා.උභකත්නක නහිත්කූපධානන්ති එත්ථ

උ සරූපං දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘සීසූපධානඤ්ච පාදූපධානඤ්චා’’ති. සීකසන

උපගන්ත්වා තිට්ඨති එත්ථාතිඋපධානං,උප භුසං වා සුඛං

ධාක තීතිඋපධානං,බිබ්කබනහනං. සකච පමාණයුත්ත්ං, ත්ං උපධානං
වට්ටතීතිකයනානා. 

155. සබ්බචම්මපටික්කඛපාදියොෙථා 

255. දීපිකපනත්කෙනති දීපිකපනකත්න වියාති දීපිකපනත්කෙන

වච්කඡන.භිත්තිදණ්ඩොදීසූති භිත්තිසම්බන්කධසු දණ්ඩොදීසු.ආදියොසද්කදන
භිත්තිථම් ාදකයනසඞ්ගණ්හාති. 

256. කයන නසක්කෙනති අනුපාහකනන ගාමං පවිසිතුං, කසන ගිලාකනන
නාමාතිකයනානා. 

157. කසනණකුටිෙණ්ණවත්ථුෙථා 

257. එකත්නාති ‘‘කු  ඝක ’’ති

පාකඨන.අස්සාතිමහාෙච්චානස්ස.පපාත්නාමකෙති යස්මා මහාත්කටන එත්ථ

අත්ථි, ත්ස්මා පපාත්නාමකෙන කහනති.එකත්නාති ‘‘පපාත්කෙ

පබ්බකත්’’තිපාකඨන.අස්සාති මහාෙච්චානස්ස. කෙනටිඅග්ඝනෙං
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පිළන්ධනංෙණ්කණ එත්ස්සත්ථීතිකුටිෙණ්කණනති වචනත්ථං දස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘කෙනටිඅග්ඝනෙං පනා’’තිආදියො. පිළන්ධති

අකනනාතිපිළන්ධනං,අලඞ්ොක න. දන්ත්කාන චතුත්ථක්ඛක න.

‘‘පසාදානෙ’’න්ති ඉමිනාපසාදං ාකනතීතිපාසාදියොකෙනති වචනත්ථං

දස්කසති.පසාදනීයන්ති පසාදියොත්බ්බං, පසාදියොතුං අ හන්ති

අත්කථන.අත්ථවචනන්ති අත්කථන වුච්චති අකනනාති අත්ථවචනං. පාළියං
ඉදානිකපනත්ථකෙසු‘‘පසාදනීය’’න්තිපාකඨනනත්ථි.‘‘පාසාදියොෙ’’න්තිපදස්ස

පුබ්කබ ‘‘දස්සනීය’’න්ති පාකඨනකයව

අත්ථි.උත්ත්මදමථසමථන්තිඑත්ථදමථසද්දස්ස ඤාණත්ථඤ්ච
ඉන්ද්රියසංව ත්ථඤ්ච සමථසද්දස්ස සමාධත්ථඤ්චචිත්තූපසමත්ථඤ්ච
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘උත්ත්මං දමථඤ්චා’’තිආදියො. චසද්කදනද්වන්දවාෙයං

දස්කසති.විසූොයිෙවිප්ඵන්දියොත්ානන්තිවිසූොය පටිපක්ඛාය පවත්ත්ානං

දියොට්ඨිචිත්ත්සඞ්ඛාත්ානං විවිධචලනානං. ‘‘වීරියින්ද්රිය’’න්ති

ඉමිනායතින්ද්රියන්ති එත්ථයත්සද්කදන වීරියවාචකෙනතිදස්කසති.නාගන්ති
එත්ථ නත්ථි ආගු පාපකමත්ස්සාති නාකගනති වචනත්ථංදස්කසන්කත්න ආහ
‘‘ආගුවි හිත්’’න්ති කිං දියොවසකත්න පට්ඨායාති ආහ ‘‘මම
පබ්බජ්ාාදියොවසකත්නපට්ඨායා’’ති. ෙණ්හා මත්තිො උත්ත්රි

එත්ථාතිෙණ්හුත්ත්රාති අත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘ෙණ්හමත්තිකුත්ත් ා’’ති. ‘‘උපරී’’ති ඉමිනා උත්ත් සද්දස්ස අත්ථං
දස්කසති. ‘‘ගුන්නං ඛුක හී’’ති ඉමිනාගුන්නං

ඛු ෙණ්ටෙසදියොසත්ත්ාකගනෙණ්ටොනාමාති දස්කසති. කත්කගනෙණ්ටකෙ

 ක්ඛිතුන්ති සම්බන්කධන. එවං ඛ ා භූමි කහනතීති කයනානා.එකත්හීති

එ ගූආදීහි චතූහි තිකණහි.ත්න්තිඑ ගූතිණං.කත්නාති කමන ගූතිකණන.

ාන්තුස්සවණ්කණනතිසම්බන්කධන.කසනාසනංපඤ්ඤකපසීතිඑත්ථකිංනාම
කසනාසනංපඤ්ඤකපසීති ආහ ‘‘භිසිං වා ෙටසා ෙං වා පඤ්ඤකපසී’’ති.
පඤ්ඤකපත්වා ච පන කසනණස්සආක නකචසි. කිං ආක නකචසීති ආහ
‘‘ආවුකසන’’තිආදියො.සත්ථාවසිතුොකමනතිසම්බන්කධන. 

258. ‘‘ත්ස්සකසනණස්සා’’ති ඉමිනාපටිභාතු ත්න්ති එත්ථ

‘‘ත්’’න්තිපදංසාමයත්කථ උපකයනගවචනන්ති දස්කසති.ත්න්ති

ත්ව.අට් ෙවග්ගිොනීති අට්ඨපමාකණන, අට්ඨසමූකහන වා වග්කගන

එකත්සන්තිඅට්ඨෙවග්ගිොනි.ොමසුත්ත්ාදීනි(සු.නි.772ආදකයන)කසනළස

සුත්ත්ානි.කයනති පුග්ගකලන, සමන්නාගකත්නති සම්බන්කධන.අරිකයනපීති

පිසද්කදන න කෙවලං සුචිසමන්නාගකත්නකයව පාකප න  මති, අථ
කඛනඅරිකයනපීති දස්කසති. ‘‘පටි ාතු ත්’’න්ති පාඨකත්න යාව ‘‘සුචීති

වුත්ත්’’න්ති පාඨාකෙසුචිකයව අට්ඨෙථාකපනත්ථකෙසු අත්ථි.අයං

ඛ්වස්සාතිඑත්ථඅස්සසද්කදන ආඛයාකත්නති ආහ ‘‘ කවයයා’’ති.පරිදස්කසසීති
පඤ්ච ව ානි පරිච්ඡින්දියොත්වා දස්කසසි. යං වචනංකම උපජ්ඣාකයන

ාානාකපති, ත්ස්සවචනස්සඅයංොකලන කවයයාතිකයනානා. 
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259. විනයධරපඤ්චකමනාති එත්ථ උපජ්ඣායපඤ්චකමනාති
අත්ථංපටික්ඛිපන්කත්න ආහ

‘‘අනුස්සාවනාචරියපඤ්චකමනා’’ති.උපා නකෙනසකෙනති උපාහනාය
පක්ඛිපකනනොකසන කෙනසකෙන. එළෙචම්මඅාචම්කමසුඅෙප්පියං නාම

නත්ථි. මිගචම්කම පන කිඤ්චි වට්ටති, න කිඤ්චි වට්ටති. ත්ං වි ජිත්වා

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘මිගචම්කම’’තිආදියො.එකත්සංකයවාති එණිමිගාදීනං

ඡන්නකමව.අඤ්කඤසංපනාතිඡහිමිකගහිඅවකසසානංපන.කත්සංචම්මං
නවට්ටතීතිසම්බන්කධන. 

ගාථායංමක්ෙකටනචොළසීකහනචස ක නචෙදලිමිකගනචකෙචිකය

වාළමිගාඅත්ථි, කත්චාතිකයනානා.කත්සන්තිමක්ෙටාදීනං. 

ත්ත්ථාති ගාථාය, මක්ෙටාදීසු වා. ‘‘සීහබයග්ඝඅච්ඡත් ච්ඡා’’ති ඉමිනා
වාළමිගානං සරූපං දස්කසති. එත්ත්ොකයවවාළමිගාති ආහ ‘‘න

කෙවල’’න්තිආදියො.එකත්සංකයවාතිසීහබයග්ඝඅච්ඡත් ච්ඡානකමව. න චම්මං

න වට්ටතීති සම්බන්කධන.කයසන්ති ඡන්නං එණිමිගාදීනං.කත්ති

ඡඑණිමිගාදියොකෙ.හිසච්චං සබ්කබසං එකත්සං වාළමිගානං චම්මං නවට්ටතීති

කයනානා.ආ රිත්වාවානදියොන්නන්තිආහරිත්වාවාහත්කථවාපාදමූකලවා
ඨකපත්වා න දියොන්නං. ‘‘ගණනං න උකපතී’’ති ඉමිනා

ගණනංඋපගච්ඡතීතිගණනූපගන්ති අත්ථං දස්කසති.අධිට්ඨිත්ඤ්චාති

අධිට්ඨිත්ංපන.යදාතියස්මිංොකල.ත්කත්නතිොලකත්න. 

ඉතිචම්මක්ඛන්ධෙවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

6. කභසජ්ාක්ඛන්ධෙං 

160. පඤ්චක සජ්ාාදියොෙථා 

260. ක සජ්ාක්ඛන්ධකෙ ස දොකල උප්පන්කනනසාරදියොකෙනති
අත්ථංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ස දොකල උප්පන්කනනා’’ති.
‘‘පිත්ත්ාබාකධනා’’ති ඉමිනා ආබාධස්සසරූපං දස්කසති. පිත්ත්ාබාධස්ස

ො ණං විත්ථාක න්කත්න ආහ ‘‘ත්ස්මිං හී’’තිආදියො.කත්නාති

කහතුනා.කත්සන්ති භික්ඛූනං.කෙනට් බ්භන්ත්රගත්න්ති කෙනට්ඨස්ස
අබ් න්ත් ං ගත්ං.අන්ත්ස්ස අන්කත්න පවිසනං කහනතීති

අධිප්පාකයන.ආ ාරත්ථන්තිආහා ස්ස කිච්චං, ආහාක න වා ෙත්ත්බ්බං
කිච්චං. 

261. නච්ඡාකදන්තීති ත්ානි ක සජ්ාානි ක නානානි නච්ඡාකදන්ති.

ෙස්මා? ක නානානං අජී ණත්ත්ා. ඉති ඉමමත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘නජී න්තී’’ති.නච්ඡාදත්ත්ානවාත්ක නගංපටිප්පස්සම්ක තුංසක්කෙනන්ති.
එත්ථ ච ‘‘න ජී න්තී’’ති ඉමිනා නච්ඡාදනස්ස ො ණං දස්කසති.
‘‘නවාත්…කප.… සක්කෙනන්තී’’ති ඉමිනා ත්ස්කසව ඵලං දස්කසතීති

දට්ඨබ්බං. ‘‘සිනිද්ධානී’’ති ඉමිනා සිනිහන්තීතිකසකනහිොනීති
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අත්ථංදස්කසති.භත්ත්ච්ඡන්නකෙනාති එත්ථ  ත්ත්ස්ස අච්ඡන්නෙංනාම
 ත්ත්ස්සඅක නචිෙං  ත්ත්ස්ස රුචියා අනුප්පාදෙන්ති ආහ 

‘‘ ත්ත්ාක නචකෙනා’’ති. 

262. අච්ඡවසන්තිආදීසු විනිච්ඡකයන කවදියොත්බ්කබනති කයනානා. පාළියං 

‘‘පටිග්ගහිත්ං නිප්පක්ෙං සංසට්ඨ’’න්ති පදානං කිරියාවිකසසනං ෙත්වා 

‘‘පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති පකදන සම්බන්ධිත්බ්බ ාවං දස්කසතුං වුත්ත්ං

‘‘ොකලපටිග්ගහිත්න්ති ආදීසූ’’තිආදියො.කත් පරිකභනකගනපරිභුඤ්ජිතුන්ති
එත්ථ කිත්ත්ෙං ොලං කත්ලපරික නකගන පරිභුඤ්ජිත්බ්බන්ති ආහ 

‘‘සත්ත්ාහොල’’න්ති. 

161. මූලාදියොක සජ්ාෙථා 

263. මූ කභසජ්ාාදියොවිනිච්ඡකයනපීතිපිසද්කදනඅච්ඡවසන්තිආදීසුවිනිච්ඡයං

අකපක්ඛති.ඉධාති ක සජ්ාක්ඛන්ධකෙ.යං යන්ති විනිච්ඡයං.පිසනසි ාති

පිසතිඑත්ථාතිපිසනා,සාකයව සිලාති පිසනසිලා. ඉමිනා අචලං

හුත්වානිසීදතීතිනිසකදනති අත්ථං දස්කසති.පිසනකපනත්කෙනති පිසති

අකනනාති පිසකනන, කසනකයව කපනත්කෙනති පිසනකපනත්කෙන, 

ඉමිනානිසදකත්න කපනත්කෙනතිනිසදකපනත්කෙනති අත්ථං

දස්කසති.හිඞ්ගුාාතිකයනතිහිඞ්ගුකුලානි. 

සාමුද්දන්ති එත්ථ සමුද්කදසන්තිට්ඨතීති සාමුද්දන්ති වචනත්ථං

දස්කසන්කත්නආහ‘‘සමුද්දතීක ’’තිආදියො. ‘‘තීක ’’තිඉමිනාසමුද්කදතිඑත්ථ

සත්ත්මීවි ත්තියා සමීපත්කථ පවත්ත් ාවංදස්කසති.පෙතික නණන්ති

ස ාවකලනණං, න දබ්බසම් ාක හිසද්ධිං පචිත්න්ති අත්කථන. ‘‘පබ්බකත්

උට්ඨහතී’’ති ඉමිනා සින්ධුනාමකෙ පබ්බකත්උට්ඨහතීතිසින්ධවන්ති අත්ථං

දස්කසති. උබ්බිකත්න භූමිකත්නඊ ති උග්ගච්ඡතීතිඋබ්බිරන්ති වචනත්ථං
දස්කසන්කත්නආහ‘‘භූමිකත්නඅඞ්කු ංඋට්ඨහතී’’ති.ඉමිනාඅට්ඨෙථානකයන

ඔට්ඨකානත්තියක්ඛක නකයවයුජ්ාති, කපනත්ථකෙසුපනචතුත්ථක්ඛක නකයව

දියොස්සති. ‘‘උබ්භිද’’න්තිපි පාකඨන.බි න්ති කෙනට්ඨාකසන.
ත්ස්මාදබ්බසම් ාක හි බිකලහි සද්ධිං පචිත්ං බිලන්ති අත්ථං දස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘දබ්බසම් ාක හි සද්ධිං පචිත්’’න්ති. අභිධාකන පන (අභිධාකන 461

ගාථායං) ‘‘බිලාල’’න්තිපාකඨනඅත්ථි.ත්න්තිබිලං. 

264. අස්සාදීනංොයගන්කධන විය ෙස්සචි ොයගන්කධන කහනතීති

කයනානා.ත්ස්සාපීති භික්ඛුකනනපි. පිසද්කදන
ෙණ්ඩුවාබාධභික්ඛුආදකයනපිසම්පිණ්කඩති. ඡෙණසද්දස්ස අස්සාදීනං

මකලපි පවත්ත්නකත්න වුත්ත්ං ‘‘කගනමය’’න්ති.පාෙතිෙචුණ්ණම්පීති

අපක්ෙ ානචුණ්ණම්පි.එත්ම්පීතිපාෙතිෙචුණ්ණම්පි. 
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ත්න්තිආමෙමංසං, නඛාදීතිසම්බන්කධන.ත්න්තිආමෙකලනහිත්ංවා, න

පිවීති සම්බන්කධන.අමනුස්කසනති මනුස්සසදියොකසන

භූකත්න.ත්න්තිආමෙමංසකලනහිත්ං. 

265. ‘‘අඤ්ාන’’න්ති නාමං සාමඤ්ඤන්ති ආහ

‘‘අඤ්ානන්තිසබ්බසඞ්ගාහෙවචනකමත්’’න්ති.සබ්බසඞ්ගා ෙවචනන්තිසබ්

කබසං අඤ්ානානං සඞ්ගාහෙවචනං.එත්න්ති ‘‘අඤ්ාන’’න්තිඑත්ං වචනං.

අඤ්ාති චක්ඛුං මක්කඛති අකනනාතිඅඤ්ානං,අඤ්ාති චක්ඛුං බයත්ත්ං

ෙක නතීති වාඅඤ්ානං,ත්ාලුකානත්තියක්ඛක න.ෙපල් න්ති ෙපල්කල
පවත්ත්ං. ෙපාලඤ්හිදීපසිඛාය උපරි නිකුජ්ජිත්වා ත්ත්ථ පවත්ත්ං මසි
‘‘ෙපල්ල’’න්ති වුච්චති. ත්මත්ථංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘දීපසිඛකත්න

ගහිත්මසී’’ති.අඤ්ානූපපිසකනහීතිඑත්ථ අඤ්ාකනහි සද්ධිං උපකනතුං
පිසිත්බ්බන්ති අඤ්ානූපපිසනන්ති වචනත්ථංදස්කසන්කත්න ආහ
‘‘අඤ්ාකනන සද්ධිං එෙකත්න පිසිකත්හී’’ති. ‘‘එෙකත්න’’ති ඉමිනා 

‘‘සද්ධි’’න්ති පදස්කසව අත්ථං දස්කසති.හීති සච්චං.යංකිඤ්චි
අඤ්ානූපපිසනං චුණ්ණං න න වට්ටතීති කයනානා. අථ වා න වට්ටති න

කහනති, වට්ටතිකයවාති කයනානා. ඉමස්මිං නකය ‘‘න වට්ටතී’’ති
ආඛයාත්පදංකිරියාන්ත් ාකපක්ඛත්ත්ා ෙත්ත්ා කහනති. ආඛයාකත්සුපි හි

ෙත්තුත්ත්ඤ්චෙම්මත්ත්ඤ්චලබ් ති.චන්දනන්තිආදීනිසුවිඤ්කඤයයාකනව. 

අට්ඨිමයන්තිපදස්ස අතිබයාපිත්කදනසං පටික්ඛිපන්කත්න ආහ

‘‘මනුස්සට්ඨිංඨකපත්වා’’ති.ස ාෙට් ානියන්ති එත්ථ සලාො
තිට්ඨන්තිඑත්ථාති සලාෙට්ඨානියන්ති වචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘යත්ථා’’තිආදියො. ත්ත්ථයත්ථාති යස්මිං සුසි දණ්ඩොදියොකෙ.ස ාෙන්ති

අඤ්ානිසලාෙං.ඔද න්තීතිඨකපන්ති.අංසබද්ධකෙනති අංකස බද්ධති

අකනනාති අංසබද්ධකෙන.යමෙනත්ථුෙරණින්ති නත්ථු ෙරීයති ඉමායාති

නත්ථුෙ ණී, යමොනත්ථුෙ ණීයමෙනත්ථුෙ ණී. 

267. ත්ංසබ්බංකත්ලපාෙන්තිසම්බන්කධන.‘‘අතිවියඛිත්ත්මජ්ාානී’’ති

ඉමිනා අති විය ඛිපීයන්තිපක්ඛිපීයන්තීති අතිඛිත්ත්ානි, ත්ානිකයව මජ්ාානි
අතිඛිත්ත්මජ්ාානීතිවචනත්ථංදස්කසති. 

පණ්ණකසදන්තිපණ්කණහි කසදං.අඞ්ගාරානන්තිඅඞ්ගාක හි.ත්ත්ථාති

කත්සු පංසුවාලිොදීසු.වාත් රණපණ්ණානීති වාත්ස්ස අපනයනානි

උද්දාලාදීනි පණ්ණානි.ත්ත්ථාති කත්සු

පණ්කණසු.නානාපණ්ණභඞ්ගකුථිත්න්ති නානාපණ්ණානිකයව

 ඤ්ජිත්බ්බට්කඨනනානාපණ්ණ ඞ්ගං, කත්න කුථිත්ං

නානාපණ්ණ ඞ්ගකුථිත්ං.උණ්ක නදෙස්සාති

උණ්කහනදකෙන.ත්ත්ථාතිඋදෙකෙනට්ඨකෙ. 
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පටුන 

පබ්කබ පබ්කබති ඵළුම්හි ඵළුම්හි.කයනාති පජ්කාන. ත්ං පජ්ාං

අභිසඞ්ඛරිතුන්තිකයනානා. ‘‘පාදානං සප්පායක සජ්ා’’න්තිඉමිනා පාදස්ස

හිත්ං පජ්ාන්ති වචනත්ථං දස්කසති.ති ෙක්කෙනාති එත්ථ ෙක්ෙසද්දස්ස

චුණ්ණවාචෙත්ත්ා ‘‘පිට්කඨහී’’ති වුත්ත්ං. ෙබකළන පක්ඛිපනංෙබළිෙං. 

සත්තුපිණ්ඩස්ස  ත්ත්ෙබළසදියොසත්ත්ාසත්තුපිණ්ඩන්තිවුත්ත්ං.ආණි වියාති

ඛීලා විය.ඛාකරනාති කලනණසක්ඛරිෙමකයන ඛාක න. විොසං

රුන්ධතීතිවිොසිෙං,කත්ලරුන්ධනපිකලනතිෙං.වණෙම්මන්තිවණස්ස, වකණ
වාෙම්මං. 

268. සප්පදට්ඨොකලකයවකිංසාමංගකහත්වාපරිභුඤ්ජිත්බ්බන්තිආහ

‘‘නකෙවල’’න්තිආදියො.ඉදන්තිමහාවිෙටං, පරිභුඤ්ජීෙබ්බන්තිසම්බන්කධන. 

අඤ්කඤසු පනාති සප්පදට්ඨකත්න අඤ්කඤසුපන. සකච භූමිපත්කත්න ගූකථන

කහනති, පටිග්ගකහත්බ්කබනතිකයනානා. 

269. වසීෙරණපානෙසමුට්ඨිත්කරනකගනති ෙන්ති ාවසඞ්ඛාත්ං වසං

ෙක නති අකනනාතිවසීෙ ණං, ක සජ්ාං, පිවකත් පානං, ත්ංකයව පානෙං, 

වසීෙ ණස්ස පානෙං වසීෙ ණපානෙං, කත්නසමුට්ඨිකත්න ක නකගන

වසීෙ ණපානෙසමුට්ඨිත්ක නකගන. ඉමිනාඝරදියොන්නොබාකධනති එත්ථ
ඝ ණියා දියොන්කනන වසීෙ ණපානකෙන සමුට්ඨිකත්නආබාකධන
ඝ දියොන්නොබාකධනති වචනත්ථං දස්කසති. සීත්ාය

ආකලනකළත්බ්බන්තිසීත්ාක නළං,උදෙං. සීත්ාසද්කදන නඞ්ගලකලඛාසඞ්ඛාත්ං

ඵාලපද්ධතිංමුඛයකත්න වදති, ඵාලපද්ධතිෙක  ඵාකල ලග්ගමත්තිෙං

උපචා කත්න වදති. කත්න වුත්ත්ං ‘‘සීත්ාය ආකලනකළත්බ්බ’’න්ති.

අට්ඨෙථායම්පිත්මත්ථංදස්කසන්කත්නආහ ‘‘නඞ්ගකලනා’’තිආදියො. 

විපක්ෙග ණිකෙනති විකසකසන පාචාපනගහණිකෙන.මුත්ත් රීත්ෙන්ති
එත්ථ ‘‘මුත්ත්’’න්තිසාමඤ්ඤකත්නවුත්කත්පිකගනමුත්ත්කමවගකහත්බ්බන්ති
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කගනමුත්ත්පරි ාවිත්ංහරීත්ෙ’’න්ති. ඉමිනා මුත්කත්න

පරි ාවිත්ංහරීත්ෙංමුත්ත්හරීත්ෙන්තිවචනත්ථංදස්කසති.ත්ණ්ඩු ෙසකටනති

ත්ණ්ඩුලකධනවකනනදෙෙසකටනකධනත්සිනිද්කධන, කසනවමුග්ගපචිත්පානීකයනති
කයනානා. ‘‘මංස කසනා’’ති ඉමිනා මංස කසනමංකසන

පටිච්ඡාකදත්බ්බන්තිපටිච්ඡාදනීයන්තිවුච්චතීතිදස්කසති. 

163. ගුළාදියොඅනුාානනෙථා 

272. හීතිසච්චං.පක්ෙත්ත්ාතිමුග්ගානංපක්ෙ ාවකත්න.කත්තිමුග්ගා. 

274. අෙප්පියකුටියන්තිඅෙප්පියකුටියාඅන්කත්න.අස්සාතිභික්ඛුකනනන

වට්ටතීති සම්බන්කධන.ත්ම්පීති උණ්හයාගුම්පි. පිසද්කදන පකගව ආමිසං

පචිතුන්තිදස්කසති.උත්ත්ණ්ඩු භත්ත්න්ති පක්ෙත්ණ්ඩුලකත්න

විකයනකගනතිඋත්ත්ණ්ඩුකලන, උොක න හි විකයනගත්ථවාචකෙන, 
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අපක්ෙත්ණ්ඩුකලනති අත්කථන. උත්ත්ණ්ඩුලමයං ත්ත්න්ති
උත්ත්ණ්ඩුල ත්ත්ං. සකිං කුථිකත්සු ඛී ත්ක්ොදීසු අග්ගිං දාතුංවට්ටතීති

කයනානා. බිළාලාදීනංසත්ත්ානං සමූකහන රූළ්හීවකසනඋක්ෙපිණ්ඩකෙනති
වුච්චතීති ආහ ‘‘බිළාලමූසිෙකගනධාමඞ්ගුසා’’ති.විඝාසාද ාකවන

නිහත්මානත්ත්ාොයවාචංදකමතීතිදමකෙනවිඝාසාකදනතිආහ‘‘විඝාසාදා’’ති. 

276. ත්කත්න නී ටන්ති එත්ථ ත්සද්දස්ස විසයං දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘යත්ථා’’තිආදියො.යත්ථාතියස්මිංඨාකන.නී ටන්තිනීහරිත්වාහරිත්ං. 

278. වනට් ං කපනක්ඛරට් න්ති එත්ථ වකන

තිට්ඨතීතිවනට්ක න,කපනක්ඛක  තිට්ඨතීතිකපනක්ඛරට්ක නති වචනත්ථං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘වකන කචවා’’තිආදියො. ‘‘පදුමිනිගච්කඡ’’ති ඉමිනා

කපනක්ඛ සද්කදනපදුමවාචකෙනතිදස්කසති.යස්සබීාංඅඞ්කු ංනාකනති, ත්ං

ඵලංඅබීාංනාමාතිකයනානා. 

167. සත්ථෙම්මපටික්කඛපෙථා 

279. දුක්කඛනරුපතීතිදුකරනපකයනති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘දුක්කඛන

රුහතී’’ති.සත්ථෙම්මං වා වත්ථිෙම්මං වාති එත්ථ සත්කථන

ොත්බ්බංෙම්මංසත්ථෙම්මං,වත්ථිපීළනං ොත්බ්බං ෙම්මංවත්ථිෙම්මන්ති
වචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘යථාපටිච්ඡන්කන’’තිආදියො. ‘‘සූචියා
වා’’තිආදියොනාසත්ථෙම්මන්තිඑත්ථ‘‘සත්ථ’’න්තිපදංඋපලක්ඛණමත්ත්න්ති
දස්කසති. ‘‘සත්කථන වා’’ති පදං ‘‘ඡින්දනං වා ඵාලනංවා’’තිපකදහි
කයනකාත්බ්බං. ‘‘සූචියා වා ෙණ්ටකෙන වා සත්තිොය වා’’තිපදානි
‘‘විජ්ඣනංවා’’ති පකදන කයනකාත්බ්බානි. ‘‘පාසාණසක්ඛලිොය වා

නකඛන වා’’ති පදානි ‘‘කලඛනං වා’’තිපකදන කයනකාත්බ්බානි.එත්න්ති

සත්කථන ඡින්දනාදියොෙම්මං.එත්ථ චාති සත්ථෙම්මවත්ථිෙම්කමසු.ත්ත්ථ

පනාති සම්බාකධ පන.කත්නාතිඛා ාදියොනා. වච්චමග්කග යාය

ක සජ්ාමක්ඛිත්ාදානවට්ටියාඛා ෙම්මංවාෙක නන්ති, යායකවළුනාළිොය

කත්ලංවාපකවකසන්ති, සාක සජ්ාමක්ඛිත්ාදානවට්ටිවාසාකවළුනාළිොවා
වට්ටතිකයවාතිකයනානා. 

280. ත්ංදියොවසන්ති ත්ස්මිංදියොවකස. කිඤ්චි සත්ථන්ති කයනානා.ඉමායාති

සුප්පියායඅඤ්ඤං කිඤ්චි අකදයයං කිම්පි  විස්සතීති කයනානා.යත්රනාමාති

එත්ථත්රපච්චකයනො ණත්කථකහනතීතිආහ‘‘යස්මානාමා’’ති. ‘‘වීමංසී’’ති

ඉමිනාපටිකවක්ඛීති එත්ථ පටිඅවපුබ්කබනඉක්ඛධාතු වීමංසනත්කථනති

දස්කසති.අසුෙමංසන්තිඅසුෙංමංසං, අසුෙස්සවාසත්ත්ස්සමංසං. 

169. හත්ථිමංසාදියොපටික්කඛපෙථා 

281. අ ඤ්ඤකෙනොනාමාති සසබිළාලාදකයන සත්කත් ඛාදනත්ථාය

කුෙති ආදදාතීතිකෙනකෙනඅ ඤ්කඤ ාාකත්න කෙනකෙනඅරඤ්ඤකෙනකෙන, 

සුනඛසදියොසාති ගාමසුනකඛනසදියොසා.කත්සන්ති අ ඤ්ඤකෙනොනං.කයනපනාති
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සුනකඛන පන, උප්පන්කනනති සම්බන්කධන.ගාමසුනඛියාති සාමයත්කථ

සාමිවචනං.කෙනකෙනාති සහාදියොකයනකග ෙ ණවචනං. ත්ානි පදානි

‘‘සංකයනකගනා’’තිපකදනකයනකාත්බ්බානි.ත්ස්සාතිසුනඛස්ස. 

එත්ථාති මනුස්සමංසාදීසු.සාාතිෙත්ායාති

සමානාාතිෙ ාවකත්න.අනුපද්දවත්ථායාති අනුපද්දවත්ථං, 

පටික්ඛිත්ත්ානීතිසම්බන්කධන.ආපත්තීති මනුස්සමංකස ථුල්ලච්චකයන, 

කසකසදුක්ෙකටනආපත්ති.උද්දියොස්සෙත්ං පනාතිභික්ඛුංඋද්දියොස්සෙත්මංසං
පන. 

170. යාගුමධුකගනළොදියොෙථා 

282. එෙකෙනතිඑත්ථඑෙකත්නඅසහායත්කථෙපච්චකයනතිආහ‘‘නත්ථි

කමදුතිකයන’’ති.කසනති බ්රාහ්මකණන.වයංෙත්වාති පරිබ්බයං ෙත්වා, 

පටියාදාකපසි කි ාති කයනානා.අනුකමනදනගාථායාති අනුකමනදනපොසොය
ගාථාය. ‘‘පත්ථයත්ං ඉච්ඡත්’’න්තිපදානං අලමත්ථපකයනකග සම්පදානත්ත්ා

වුත්ත්ං‘‘අලකමවදාතුන්තිඉමිනාසම්බන්කධන’’ති.කසනකයවගක ත්බ්කබනති
‘‘දාතු’’න්ති ාවස්සෙත්තු ාකවනකසනඑවපාකඨනගකහත්බ්කබනතිඅත්කථන. 

283. යායාගු පවා ණං ාකනති, සා යාගුකභනජ්ායාගුනාමාති

කයනානා.යන්ති ොලං. ‘‘ආදියොං ෙත්වා’’ති ඉමිනායදග්කගනාති එත්ථ
අග්ගසද්කදන ආදයත්කථන කිරියාවිකසසනත්කථෙ ණවචනන්තිදස්කසති.

‘‘සග්ගනිබ්බත්ත්ෙපුඤ්ඤ’’න්ති ඉමිනාසග්ගාති එත්ථ ඵලූපචා ං

දස්කසති.කසනතිගුකළන. 

284. ත්ථාරූකපනාති ත්ථාස ාකවන. ගුළස්ස අනුරූපස ාකවනාති
අත්කථන. 

173. පාටලිගාමවත්ථුෙථා 

285. යථා සබ්බංසන්ථත්ං කහනති, එවං ත්ථා සබ්බසන්ථරිසන්ථත්න්ති
කයනානා. 

286. සුනිකධන ච වස්සොකරන චාති එත්ථ චොක හි ද්වන්දවාෙයං

දස්කසති.ආයමුඛපච්ඡින්දනත්ථන්ති සුඞ්ෙමුඛස්ස පච්කඡදනත්ථං. 

‘‘ඝ වත්ථූනී’’ති ඉමිනා වත්ථුසද්දස්ස ො ණදබ්බත්කථ පටික්ඛිපිත්වා

භූක දත්ථංදීකපති. ත්ා කදවත්ා නාකමන්ති කි ාති කයනානා.යථානුරූපන්ති

යංයං ක නගබලානුරූපං.ක නකෙති සත්ත්කලනකෙ.සද්කදනති

කිත්තිකඝනකසන.කත්කනවාති කත්නසද්දස්ස අබ්භුග්ගත්කහතුනා එව.

‘‘ඔස ණට්ඨානංනාමා’’තිඉමිනාඅරියංආයත්නන්තිඑත්ථආයත්නසද්කදන
සකමනස ණට්ඨානත්කථනති දස්කසති.යත්ත්ෙං ෙයවික්ෙයට්ඨානං නාමාති
සම්බන්කධන. ‘‘වාණිාානං…කප.… ෙයවික්ෙයට්ඨානංනාමා’’ති ඉමිනා

වණිාා පත්න්ති සන්නිපත්න්ති එත්ථාතිවණිප්පකත්නති වචනත්ථං දස්කසති.



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා මහාවග්ගකයනානා 

270 

පටුන 

‘‘වණිාපකත්න’’ති වත්ත්බ්කබාො කලනකපනති දට්ඨබ්කබන. පාළියං
‘‘කත්ස’’න්ති පාඨකසසස්ස අජ්ඣාහරිත්බ්බ ාවංදස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘කත්සං

අරියායත්නවාණිාපත්ාන’’න්ති.කත්සන්ති ච සාමයත්කථ සාමිවචනං, 

නිද්ධා ණත්කථ වාවි ත්ත්අපාදානත්කථ වා.ඉදන්ති පු ං. තටකභදනන්ති

එත්ථ පුටං භින්දන්ති එත්ථාතිතටකභදනන්ති වචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘ ණ්ඩිෙක දනට්ඨාන’’න්ති. ‘‘සමුච්චයත්කථන වාසද්කදන’’ති
වුත්ත්වචනංවිත්ථාක න්කත්න ආහ ‘‘ත්ත්ර හී’’තිආදියො.

ත්ත්ථත්ත්රාතිපාටලිපුත්කත්, තීසු වා අග්ගිඋදෙමිථුක කදසු.

‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤක දා’’ති ඉමිනාමිථුකභදාති එත්ථ මිථුසද්දස්ස
අඤ්ඤමඤ්ඤකවවචන ාවං දස්කසති.උළුම්පකුල්ලසද්දානං අත්කථ

සමාකනපිෙ ණවිකසසංදස්කසන්කත්නආහ ‘‘උළුම්ප’’න්තිආදියො.උළුවුච්චති

උදෙං, ත්කත්න පාති  ක්ඛතීතිඋළුම්කපන. ෙං වුච්චති උදෙං, ත්ස්මිං උලති

ගච්ඡතීතිකුල්ක න. 

අණ්ණවන්ති එත්ථ අණ්ණකවන නාම කිංසමුද්දස්ස නාමන්ති ආහ
‘‘අණ්ණව’’න්තිආදියො. ‘‘අණ්ණව’’න්ති එත්ං නාමංඋදෙට්ඨානස්ස

අධිවචනන්ති කයනානා. අණ්කණන වුච්චති උදෙං, ත්ං

එත්ස්මිංඅත්ථීතිඅණ්ණකවන. ස සද්දස්සඅො ාදියොම්හි ච ෙණ්කඩ ච

පවත්ත්නකත්න වුත්ත්ං ‘‘ස න්ති ඉධ නදී අධිප්කපත්ා’’ති.ඉධාති ඉමිස්සං

ගාථායං.ඉදන්තිඅත්ථාාත්ං. 

කයති අරියා.කත්තිඅරියා, ත් න්තීතිසම්බන්කධන.විසජ්ාපල්  ානීති

එත්ථවිසජ්ාසද්කදන ත්වාපච්චයන්කත්න, පල්ලලසද්කදන

නින්නට්ඨානවාචකෙනති ආහ ‘‘විසජ්ා…කප.… නින්නට්ඨානානී’’ති. අයං
පන ාකනන කුල්ලං බන්ධතීති කයනානා. තිණ්ණාකමධාවිකනන ානා ඉති
වුත්ත්ංකහනතීතිකයනානා. 

287. අනනුකබනධාති එත්ථ ො ණත්කථ නිස්සක්ෙවචනන්ති ආහ 

‘‘අබුජ්ඣකනනා’’ති.සන්ධාවිත්ං සංසරිත්න්ති එත්ථත්පච්චයස්ස ෙම්මත්ථං
සන්ධායවුත්ත්ං‘‘මයාචතුම්කහහිචා’’ති.ඉමිනාෙත්තුත්කථසාමිවචනන්ති

දස්කසති. ‘‘අථ වා’’තිආදියොනා ත්පච්චයස්ස  ාවත්ථංදස්කසති.සංසිත්න්ති

එත්ථ ස ධාතුයා  ොක න කලනකපනති ආහ ‘‘සංසරිත්’’න්ති.

‘‘ත්ණ්හා ජ්ජූ’’ති ඉමිනා  වකත්න  වං කනතීතිභවකනත්තීති වචනත්කථන
ත්ණ්හා ජ්ජු වකනත්තිනාමාතිදස්කසති. 

289. වණ්ණවත්ථාලඞ්ො ානිසාමඤ්ඤවකසන ‘‘නීලා’’ති වුත්ත්ානීති

ආහ ‘‘නීලාති ඉදං සබ්බසඞ්ගාහෙ’’න්ති.ත්ත්ථාති 

‘‘නීලා’’තිආදියොපාකඨ.කත්සන්තිලිච්ඡවීනං. පෙතිවණ්ණානීලානකහනන්තීති

කයනානා.එත්න්ති ‘‘නීලා’’තිආදියොවචනං.පටිවත්කත්සීති එත්ථ වතුධාතු
උපසග්ගවකසන වා අත්ථාතිසයවකසන වාපහ ණත්කථනති ආහ
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‘‘පහාක සී’’ති. ‘‘සානපද’’න්ති ඉමිනාසා ාරන්ති එත්ථ ආහා සද්කදන
ානපදත්කථනති දස්කසති. ානපකදන හියස්මා නග ස්ස පරිවා  ාකවන

ආහරිත්බ්කබන, ඉමස්මා ච  ාාපුරිසා බලිං ආහ න්ති, ත්ස්මාආහාක නති

වුත්කත්න.සානපදංකවසාලිං දජ්කායයාථාතිකයනානා.අඞ්ගුලිංකඵනකටසුන්ති
එත්ථ ඵුටධාතු සඤ්චලනත්කථනති ආහ ‘‘අඞ්ගුලිං

චාකලසු’’න්ති.ඉත්ථිොයාති ඉත්ථීකයව පුරිසකත්න ඛුද්දෙට්කඨන ඉත්ථිො, 
ත්ාය. 

178. සීහකසනාපතිවත්ථුෙථා 

290. ධම්මස්සචඅනුධම්මන්තිඑත්ථධම්මසද්කදනො ණත්කථනතිආහ 

‘‘ො ණස්සඅනුො ණ’’න්ති.‘‘පක හී’’තිපදං‘‘වුත්ත්’’ඉතිපකදෙත්ත්ා. 

‘‘වුත්ත්ො කණනා’’තිපදං ‘‘සො කණන’’තිපකද ෙ ණං. කෙනචි
අප්පමත්ත්කෙනපි තුම්හාෙංවාකදනති කයනානා. ‘‘විඤ්ඤූහී’’ති පදං

‘‘ග හිත්බ්බ’’ඉති පකද ෙත්ත්ා. ‘‘ග හිත්බ්බො ණ’’න්ති පදං ‘‘න

ආගච්ඡතී’’ති පකද ෙම්මං. අනබ්භක්ඛාතුොමාති එත්ථ අභිත්ූපසග්කගන
අභි වනත්කථනආපුබ්කබන ඛාධාතු පෙථනත්කථනති ආහ ‘‘අභි විත්වා න
ආචික්ඛිතුොමා’’ති. 

293. අනුවිච්චොරන්ති එත්ථ අනුවිච්චසද්කදන
විචධාතුත්වාපච්චයන්කත්නතිආහ‘‘අනුවිචිත්වා’’ති.‘‘චින්කත්ත්වා’’තිඉමිනා
විචධාතුයාඤාණත්ථං දස්කසති. ‘‘ොත්බ්බ’’න්ති ඉමිනා

ොත්බ්බන්තිොරන්ති වචනත්ථං දස්කසති.පටාෙන්තිධාපටාෙං.

‘‘ආහිණ්කඩයු’’න්ති ඉමිනාපරියාකයයුන්තිඑත්ථ පරිපුබ්බආපුබ්බ

යාධාතුයා ගත්යත්ථං දස්කසති. පාළියං ‘‘පරිහක යු’’න්තිපි

පාකඨන.ආහිණ්කඩයුන්තිආහිණ්ඩන්ති. මුද්ධකාන ත්තියක්ඛක න. 

ඔපානභූත්න්ති එත්ථ ඔපාකනන විය භූකත්න ඔපානභූකත්නති අත්ථං
දස්කසන්කත්නආහ ‘‘පටියත්ත්උදපාකනන විය ඨිත්’’න්ති. ‘‘උදපාකනන’’ති
ඉමිනා ඔපානසද්කදන උදපානත්කථනතිදස්කසති. උදපාකනන හි සබ්කබ ානා

ඔසරිත්වා පිවන්ති එත්ථාතිඔපාකනනති වුච්චති.ඉකමසන්ති නිගණ්ඨානං.හීති

සච්චං, යස්මා වා. සම්පත්ත්ානං දානං දාත්බ්බකමව, ත්ස්මා මා

උපච්ඡින්දියොත්ථාති කයනානා.උද්දියොස්සාතිත්වාපච්චයන්ත්සද්කදන ‘‘ෙත්’’න්ති
උත්ත් පකදන සමාකසනති ආහ ‘‘උද්දියොසිත්වාෙත්’’න්ති. එකසව

නකයන‘‘පටිච්චෙම්ම’’න්තිඑත්ථාපි. 

294. පටිච්චෙම්මන්ති එත්ං නාමං නිමිත්ත්ෙම්මස්ස අධිවචනන්ති

කයනානා.කයනතිකයනකෙනචිාකනන. වධෙස්ස පාණඝාත්ෙම්මංකහනතිවිය, 

ත්ස්සාපිකහනතීති කයනානා.න ජීරන්තීති එත්ථ ා ධාතු ගත්යත්කථනති ආහ 

‘‘නගච්ඡන්තී’’ති. 
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179. ෙප්පියභූමිඅනුාානනෙථා 

295. බ ාරාමකෙනට් කෙති එත්ථ සමීපත්කථ භුම්මවචනන්ති ආහ 

‘‘බහා ාමකෙනට්ඨෙසමීකපති ආ ාමකෙනට්ඨෙස්ස බහි සමීකපති

අත්කථන’’ති.අච්ඡන්තීති වසන්ති.එත්න්ති ‘‘පච්චන්තිම’’න්ති එත්ං

වචනං.ධුරවි ාකරනපීතිපධානවිහාක නපි.ත්ත්ථ ත්ත්ථාති ත්ස්මිං ත්ස්මිං

ඨාකන.අනුපකගකයවාති පාකත්නකයව.ඔරවසද්දන්තිඋච්ච වසඞ්ඛාත්ං

සද්දං.ෙපි සුත්ත්පරිකයනසාකනතිසුත්ත්නිපාකත් (සු. නි. අට්ඨ.

2.ෙපිලසුත්ත්වණ්ණනා) සඞ්ගහිත්ස්ස ෙපිලසුත්ත්ස්සපරිකයනසාකන.
පඤ්චසත්ානංකෙවට්ටපුරිසානන්තිසම්බන්කධන. 

උස්සාවනන්තිොදීසුඑවං විනිච්ඡකයනකවදියොත්බ්කබනති කයනානා. කයන

විහාක නෙරියතීතිසම්බන්කධන.භූමියාගතිවියගතිඑකත්සන්තිභූමිගතිො. 
පතිට්ඨාකපන්කත්හි බහූහි භික්ඛූහිපතිට්ඨාකපත්බ්කබනතිසම්බන්කධන.

නිච්ඡාක න්කත්හි භික්ඛූහීතිකයනානා.සයන්ති භික්ඛු.ත්ං පනාති ‘‘සඞ්ඝස්ස

ෙප්පියකුටිං අධිට්ඨාමී’’ති වචනං පන.අවත්වාපීතිපිසද්කදන ත්ථා

‘‘වත්වාපී’’තිඅත්ථං සම්පිණ්කඩති.අට් ෙථාසූතිමහාඅට්ඨෙථාදීසු තීසු

අට්ඨෙථාසු.එත්ථාති උස්සාවනන්තිෙකුටියං. ‘‘සමොලං වට්ටතී’’ති

වචනංදළ්හීෙක නන්කත්න ආහ ‘‘සකච හී’’තිආදියො.වචකනති

‘‘ෙප්පියකුටිංෙක නමා’’ති වචකන.ත්ස්මින්ති ථම්ක .කත්කනවාති

අෙත් ාකවකනව.හීතිසච්චං.එත්ථාතිබහූසු. 

යකත්නති ඉට්ඨෙසිලාමත්තිොපිණ්ඩකත්න.වුත්ත්නකයකනවාති ‘‘බහූහි

සම්පරිවාක ත්වාෙප්පියකුටිංෙක නමා’’තිවුත්ත්නකයකනව.ඉට් ොදකයනති
‘‘ෙප්පියකුටිං ෙක නමා’’තිඅධිට්ඨාත්බ්බඉට්ඨොදකයන. අන්ධෙට්ඨෙථායං

වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.ත්ථාති යථා අන්ධෙට්ඨෙථායං වුත්ත්ං, ත්ථා.
ථම් ාදීනිඋක්ඛිපිත්වා පතිට්ඨාපනඤ්ච ‘‘ෙප්පියකුටිං ෙක නමා’’ති

සාවනඤ්චඅන්ත්ංපරිකයනසානකමතිස්සාතිඋස්සාවනන්තිො. 

ත්ාසූති ද්වීසු කගනනිසාදියොොසු.යත්ථාති කුටියං. කනව ආ ාකමන

පරික්ඛිත්කත්න කහනතීති සම්බන්කධන. පුනයත්ථාති කුටියං.අයන්ති

කුටි.උභයත්ථාපීති ආ ාමවිහා කගනනිසාදියොොසු ද්වීසුපි.
බහුත් ංපරික්ඛිත්කත්නපි පරික්ඛිත්කත්නකයව නාමාති

කයනානා.එත්ථාතිඋපඩ්ඪපරික්ඛිත්ත්බහුත් පරික්ඛිත්ත්ආ ාකම. ගාකවන

පවිසිත්වා යථාසුඛං නිසීදන්තිඑත්ථාතිකගනනිසාදාකගනසාලා. කගනනිසාදා

වියාතිකගනනිසාදියොොකුටි. 

මනුස්සා වදන්තීති සම්බන්කධන.එසාතිකුටි.වුත්කත්පීතිපිසද්කද, 

‘‘ෙප්පියකුටිං කදමා’’ති වාෙයං අකපක්ඛති. අන්ධෙට්ඨෙථායං

වුත්ත්න්තිසම්බන්කධන. යස්මා වට්ටති, ත්ස්මාති

කයනානා.කත්සන්තිකසසසහධම්මිෙකදවමනුස්සානං.කත්හීතිකසසසහධම්මිෙ
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කදවමනුස්කසහි. පුනපි වුත්ත්ං, කිං වුත්ත්න්ති ආහ

‘‘භික්ඛුස්ස…කප.…කහනතී’’ති.අපීති ත්දඤ්කඤසං.ත්න්තිවචනං.හීති සච්චං, 
යස්මාවා.සඞ්ඝස්සසන්ත්ෙකමවවාභික්ඛුස්සසන්ත්ෙකමවවාතිකයනානා.

ඉති ත්ස්මා සුවුත්ත්න්ති සම්බන්කධන. ගහපතීනංසන්ත්ෙංග පතිකුටි.
‘‘ෙම්මවාචං සාකවත්වා’’ති ඉදංඋපලක්ඛණමත්ත්ං ෙම්මවාචමවත්වා
අපකලනෙකනනපි ෙප්පියත්ත්ා. ෙම්මවාචායවා අපකලනෙකනන වා

සම්මනිත්බ්බාතිසම්මුතිකුටි.ඉතිසද්කදනපරිසමාපනත්කථන. 

යං ආමිසං වුත්ථං, සබ්බං ත්ං ආමිසන්තිකයනානා.
අෙප්පියභූමියංසහකසයයපකහනනකෙකගකහවුත්ථංඨපිත්න්තිසම්බන්කධන.

යං පන සඞ්ඝිෙං වා පුග්ගලිෙංවා අත්ථීති කයනානා.කත්සංකයවාති

භික්ඛුභික්ඛුනීනකමව. එෙ ත්ත්ම්පි ඨපිත්ං යං සන්ත්ෙං අත්ථීති

කයනානා.ත්න්ති සඞ්ඝිොදියො.ත්ත්ථාතිඅෙප්පියභූමියං

සහකසයයපකහනනෙකගකහ.එත්න්තිඅන්කත්නවුත්ථඅන්කත්නපක්ෙසඞ්ඛාත්ං

යාවයාමොලිෙං, ‘‘නෙප්පතී’’තිබයතික ෙස්සඅන්වයංදස්කසන්කත්නආහ
‘‘සත්ත්ාහොලිෙංපනා’’තිආදියො. 

ත්ත්රාති පුරිමවචනාකපක්ඛං. ත්ත්ර වචකනතිහි අත්කථන. සාමකණක න
කදතීති සම්බන්කධන. යංකිඤ්චි ත්ණ්ඩුලාදියොෙං ආමිසන්ති

කයනානා.මුඛසන්නිධි නාමාති ආපත්තියා මුකඛන උපාකයන සන්නිධි

නාමාතිඅත්කථන.ත්ත්ථාති මහාපච්චරියං, මුඛසන්නිධිඅන්කත්නවුත්කථසුවා.

භික්ඛු පචිත්වා පරිභුඤ්ාතීති සම්බන්කධන.ආමිසසංසට් න්ති ආමිකසන
සංසග්ගං. 

ාහිත්වත්ථුොති ාහිත්ං වත්ථු එත්ාසන්තිාහිත්වත්ථුො.

උස්සාවනන්තිො ෙත්ාති සම්බන්කධන.සාතිඋස්සාවනන්තිො.කයන කයනති
ථම්ක න වා භිත්තිපාකදන වා.ඉට්ඨොදීහි ෙත්ා උස්සාවනන්තිොති

කයනානා.චයස්සාතිඅධිට්ඨානස්ස.කයහි පන

ඉට් ොදීහීතිආදියොසද්කදනථම් සිලාමත්තිොකයන සඞ්ගණ්හාති.ත්දඤ්කඤසූති
කත්හිඅධිට්ඨිත්ඉට්ඨොදීහිඅඤ්කඤසු. 

පාොරාදියොපරික්කඛකපතිඋපචා සීමාපරිච්ඡින්නස්ස ආ ාමස්ස

පාො ාදියොනා පරික්කඛකප ෙකත්.පාොරාදීති ආදියොසද්කදන වතිං

සඞ්ගණ්හාති.ෙප්පියකුටිං  ද්ධුං වට්ටතීති කගනනිසාදියොොය අ ාකවන
කසසාසුතීසු ෙප්පියකුටීසු යංකිඤ්චි ෙප්පියකුටිං ලද්ධුං

වට්ටතීතිඅත්කථන.ත්ත්ථ ත්ත්ථාති ත්ස්මිං ත්ස්මිං ඨාකන.ඉත්රා පනාති

උස්සාවනන්තිෙකගනනිසාදියොොහි අඤ්ඤා.ද්කවති උක න ගහපතිසම්මුතිකයන, 

ාහිත්වත්ථුොව කහනන්තීතිසම්බන්කධන.පක්ඛපාසෙමණ්ඩ න්ති ද්කව

පක්කඛ අපත්නත්ථායපසති බන්ධතීති පක්ඛපාසකෙන, මණ්ඩ න්ති
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ඡදනකෙනටිකගනපානසීනංඋපරි ඨපිත්ෙට්ඨවිකසකසන, පක්ඛපාසකෙන ච
මණ්ඩලඤ්චපක්ඛපාසෙමණ්ඩලං. 

යත්රාති යස්මිං ඨාකන.අනුපසම්පන්නස්ස දත්වාති
අනකපක්ඛවිස්සජ්ාකනනඅනුපසම්පන්නස්ස දත්වා. චීව විෙප්පනං විය

සාකපක්ඛවිස්සජ්ානම්පි වට්ටතීතිවදන්ති.ත්ත්රාති පුරිමවචනාකපක්ඛං.කසනති

ෙ වීෙතිස්සත්කථක න, පස්සිත්වා පුච්ඡීති සම්බන්කධන.කථකරනති

මහාසිවත්කථක න.ලූඛදියොවකසතිඅසිනිද්ධදියොවකස.ත්කත්නති බ්රවනකත්න, ප න්ති

සම්බන්කධන.නන්ති මහාසිවත්කථ ං.පමුකඛති ගබ් ස්සපමුකඛ.ත්න්ති

සබ්බිකුම්භිං.බහීතිවිහා ස්සබහි.කසනතිමහාසිවත්කථක න. 

180. කමණ්ඩෙගහපතිවත්ථුෙථා 

296. ‘‘බහිද්වාක ’’තිඑත්ථ ෙස්ස බහිද්වාක ති ආහ

‘‘ධඤ්ඤාගා ස්සබහිද්වාක ’’ති.ආළෙථාලිෙන්ති එත්ථ

ආළෙත්ණ්ඩුලපචනෙංගණ්හෙථාලි ආළෙථාලි, ත්ාය පචිත්ං  ත්ත්ං
ආළෙථාලිෙන්ති වචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘ආළෙත්ණ්ඩුලපචනෙථාලිෙ’’න්ති.බයඤ්ානභණ්ඩිෙන්තිබයඤ්ානපරික්

ඛාරිෙං, බයඤ්ානපරිවා ෙන්ති අත්කථන. ඉමිනාසූපභිඤ්ානෙන්ති එත්ථ

සූපසද්කදන බයඤ්ානවාචකෙන, භිඤ්ානෙසද්කදන ණ්ඩිෙපරියාකයනති

දස්කසති.දාසෙම්මෙරකපනරිසන්තිඑත්ථදාසකපනරිසාචෙම්මෙ කපනරිසා ච

දාසෙම්මෙ කපනරිසං, සමාහා ද්වන්කදන පුබ්බපකදඋත්ත් කලනකපන, ඉති
ඉමමත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘දාසපුරිකස ච ෙම්මෙ පුරිකස
චා’’ති.කපනරිසසද්කදනපි පුරිසසද්කදනසමාකනන ‘‘පුරිකසනඑවකපනරිකසන’’ති

අත්කථන.ධුවභත්කත්නාති එත්ථධුවසද්කදනනිච්චපරියාකයනති ආහ

‘‘නිච්චොල’’න්ති. දුය්කහනඛීක නාති සම්බන්කධන. ‘‘කමණ්ඩෙවත්ථුස්මිං
පනා’’ති පාඨකත්න පට්ඨාය යාව ‘‘ඛණඤ්කඤව දුය්කහනා’’තිපාඨා

කෙසුචිකයව අට්ඨෙථාකපනත්ථකෙසු අත්ථි.එත්ථාති

කමණ්ඩෙවත්ථුම්හි.කගනරකසතිගවකයහි නිබ්බත්කත්

ඛී දධිත්ක්ෙනවනීත්සබ්බිසඞ්ඛාකත්  කස.පාකථයයන්ති පථස්ස හිත්ං

පාකථයයං.ඤත්වාති පාකථයයමිච්ඡතීති ඤත්වා.භික්ඛාචාරවත්කත්න වාති

අඤ්ඤාත්ෙඅපවාරිත්ට්ඨානකත්නභික්ඛාචා වත්කත්නවා.යාචිත්වාපීතිපිසද්කදන
පකගව භික්ඛාචා වත්කත්නාති දස්කසති. යත්ත්කෙනපාකථකයයනාති
සම්බන්කධන. 

182. කෙණියාටිලවත්ථුෙථා 

300. ොකාහීති එත්ථ ොාස්ස ගණනං දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘පඤ්චහිොාසකත්හී’’ති. එකෙන ොකාන ද්වින්නං කුටානං ගහිත්ත්ත්ා

වුත්ත්ං‘‘කුටසහස්ස’’න්ති.කවනතිතුම්කහ.සුට්ඨුපසන්කනනතිසම්බන්කධන. 
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ත්ත්ථාති ‘‘අට්ඨ පානානී’’ති පාකඨ, අට්ඨසු පාකනසු වා. ‘‘අම්කබහි

ෙත්පාන’’න්ති ඉමිනා මජ්කඣකලනපසමාසං දස්කසති.ත්ත්ථාති

ආමපක්කෙසු. ෙක නන්කත්න ොත්බ්බන්ති සම්බන්කධන.ආදියොච්චපාකෙනාති

ආදියොච්චකහතුනාපචකනන.තකරභත්ත්කමවෙප්පතීතිභික්ඛුනාසයංෙත්ත්ත්ා
පුක  ත්ත්කමවෙප්පති. කත්න වුත්ත්ං ‘‘අනුපසම්පන්කනහී’’තිආදියො. ෙත්ං

අම්බපානන්තිසම්බන්කධන.සබ්බපාකනසූතිාම්බුපානාදීසුසබ්කබසුපාකනසු. 

කත්සූතිාම්බුපානාදීසු සත්ත්සු

පාකනසු.පනසද්කදනවිකසසත්ථකානත්කෙන.ාම්බුඵක හීති ආකමහි වා

පක්කෙහි වාාම්බුඵකලහි.අට්ඨිකෙහීති අට්ඨි අස්මිමත්ථීති

අට්ඨිෙංඵලං.ාාතිරකසනාති යථාාාකත්න  කසන.

ඉමිනාමධුසක්ඛ ෙප්පු ාදීහි න කයනකාත්බ්කබනති දස්කසති.ත්ං

පනාතිමධුෙපානං පන.මුද්දියොොති මුද්දියොෙඵලානි.සාලුකෙති

ෙන්කද.සත්ත්න්නං ධඤ්ඤානංඵ රසන්ති ත්ණ්ඩුලකධනවකනනදෙං.

‘‘පක්ෙඩාෙ ස’’න්ති ඉමිනා අපක්ෙඩාෙ සංවට්ටතීති දීකපති.හීති සච්චං, 

විත්ථාක න වා.රකසනති පක්ෙ කසන. පටිග්ගකහත්වා ඨපිත්සබ්බිආදීහි
පක්ොනංයාවජීවිොනං පත්ත්ානං  කසනති කයනානා. පක්ෙං

යාවජීවිෙපත්ත් සන්ති සම්බන්කධන.යාවොලිෙපත්ත්ානම්පීතිපිසද්කදන

පකගවයාවජීවිෙපත්ත්ානන්ති දස්කසති.යංපානන්ති යං

මධුෙපුප්ඵ සපානං.කසනතිමධුෙපුප්ඵ කසන.කත්නාතිමධුෙපුප්කඵන.යකත්න

ොලකත්න පට්ඨාය මජ්ාං න ෙක නන්ති, ත්කත්නති

කයනානා.උච්ඡුරකසනනිෙසකටන පච්ඡා ත්ත්ං

වට්ටතිසත්ත්ාහොලිෙත්ත්ා.ඉකම චත්ත්ාකරන

රසාතිඵලපත්ත්පුප්ඵඋච්ඡ සසඞ්ඛාත්ා ඉකම චත්ත්ාක න

 සා.අග්ගිහුත්ත්මුඛාතියඤ්ඤාඅග්ගිහුත්මුඛා, අග්ගිහුත්කසට්ඨාතිඅත්කථන. 

183. ක නාමල්ලාදියොවත්ථුෙථා 

301. සඞ්ෙරමෙංසූති එත්ථ සඞ්ෙ සද්දස්ස යුද්ධත්ථාදීසු
පවත්ත්නකත්නඉධ පටිඤ්ඤාත්ත්කථති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘ෙතිෙමෙංසූ’’ති.ෙතිෙන්ති පටිඤ්ඤාත්සඞ්ඛාත්ං ෙතිෙං.උළාරංකඛනති

එත්ථ උළා සද්කදන කසට්ඨවාචකෙන.කසට් න්ති චසුන්ද කමවාති ආහ

‘‘සුන්ද ං කඛන කත් ඉද’’න්ති.කත්තිතුය්හං.‘‘බහුෙකත්න’’ති පදස්ස
ෙත්බහුමාකනනති අත්ථංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පසාදබහුමාකනනා’’ති.

‘‘පිට්ඨමයංඛාදනීය’’න්ති ඉමිනාපිට් ඛාදනීයන්ති එත්ථ මයසද්දකලනපං
දස්කසති. 

303. පටිභාකනයයොති එත්ථ පටි ාකන නියුත්ත්ා
පටි ාකනයයොතිදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පටි ානසම්පන්නා’’ති.

‘‘නිද්කදනසසිප්පා’’තිඉමිනාපරිකයනදාත්සිප්පාතිඑත්ථපරිසමන්ත්කත්නඔදාත්ං
සිප්පංඑකත්සන්තිපරිකයනදාත්සිප්පාතිඅත්ථංදස්කසති.සිප්පත්ථිකෙහිසියති
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පටුන 

කසවියතීතිසිප්පං,සිප්පිොනං හිත්ාය කසති පවත්ත්තීති වාසිප්පං,ඔට්ඨකාන

පඨමක්ඛක න.නාළියාවාපකෙනාති පදස්ස ද්වන්ද ාවං දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘නාළියා කචවආවාපකෙන චා’’ති. ඉමිනා යොක න පදසන්ධිමත්කත්නති

දස්කසති. ‘‘නාළියාවාපසිබ්බකෙනා’’තිපිපාකඨන, කසනඅපාකඨනකයව.කෙන

ආවාපකෙන නාමාති ආහ‘‘ආවාපකෙන නාම යත්ථා’’තිආදියො. ත්ත්ථයත්ථාති
යස්මිං ථවිකෙ. ඉමිනා ආහරිත්වා යථාලද්ධං වපන්තිපක්ඛිපන්ති

එත්ථාතිආවාපකෙනතිවචනත්ථං දස්කසති.වපබීානික්කඛකපතිධාතුපාකඨසු

(සද්දනීතිධාතුමාලායං 15 පො න්ත්ධාතු) වුත්ත්ං. ඉධ පනපක්ඛිපකනති

දට්ඨබ්කබන. කත්න වුත්ත්ං ‘‘පක්ඛිපන්තී’’ති.පරි රිතුකමවාති

පරිග්ගකහත්වාහරිතුකමව.කවත්නන්ති  තිං.කයනති භික්ඛු.ත්ං වාති

පරිහරිත්ඛු  ණ්ඩංවා.අඤ්ඤංවාතිඅඤ්ඤස්සසන්ත්ෙංවා. 

304. ඉදන්තිදසම ාගදානං.දසකෙනට් ාකසතිදසපටිවීකස. 

185. චතුමහාපකදසෙථා 

305. ඉදං න ෙප්පතීතිආදීති ‘‘ඉදං න ෙප්පතී’’තිආදකයන ඉකම
චත්ත්ාක නමහාපකදකසති කයනානා. අපස්සයං ෙත්වා දියොසියන්ති

එත්ථාතිඅපකදසාඔොසා, අපස්සයං ෙත්වා දියොසියන්ති එකත්හීති

වාඅපකදසාො ණා, ‘‘මහන්ත්ා අපකදසාම ාපකදසා.ත්ඤ්චාති

මහාපකදසසඞ්ඛාත්ං ත්ඤ්ච සුත්ත්ං, ගකහත්වාති කයනානා.පරිමද්දන්ත්ාති

පුනප්පුනං මද්දන්ත්ා, උපපරික්ඛන්ත්ාති අත්කථන.ඉදන්ති

ො ණං.ත්න්තිනවමහාඵලඅප ණ්ණං.ත්ානීතිඛුද්දෙඵලපානානි.හීතිසච්චං. 

කත්සන්ති ඡන්නං චීව ානං.ත්ත්ථාති ඡසු අනුකලනමචීවක සු.
‘‘පාණකෙහි සඤ්ාාත්වත්ථ’’න්ති ඉමිනාකෙනකසයයවත්ථ ාවං

දස්කසති.ද්කව පටාති චීනපටකසනමා පටා.දුකූලං සාණස්ස අනුකලනමන්ති
කයනානා. 

කත්සංකයවාති ද්වින්නං පත්ත්ානකමව.කත්සංකයවාති තිණ්ණං

තුම්බානකමව.කත්සංකයවාති ද්වින්නං

ොයබන්ධනානකමව.කසත්ච්ඡත්ත්න්ති කසකත්හි වත්කථහි ෙත්ං

ඡත්ත්ං.කත්සංකයවාතිතිණ්ණංඡත්ත්ානකමව. 

සම්භින්නරසන්ති සංසග්ග සං. එත්ථභිජ්ජිත්ථාතිභින්කනනති

වචනත්කථන භිදියොධාතුද්විධාෙ ණසඞ්ඛාකත්න ක දත්කථන කහනති, 
ධාත්වත්ථබාධකෙන සංත්ූපසග්කගන භිදියොධාතුයාක දත්ථං බාකධත්වා

සංසග්ගත්ථවාචකෙන කහනතීති දට්ඨබ්බං.ඡල්ලිම්පීති

ත්චම්පි.සෙක කනවාතිඡල්ලියා එව. පායාකසන අසංසට්ඨං යං සබ්බීති

කයනානා.ත්ානීතිත්ක්කෙනලාාතිඵලාදීනි.යට්ඨිමධුොදීසුපීතිමධුලට්ඨිොදීසුපි.
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‘‘ලට්ඨිමධුොදීසුපී’’තිවාපාකඨන, කසනඅපාකඨනකයව.යංයන්තිවත්ථු.යථාති

කයනාොක න, කධනවියමාකනත්ච්ඡියමාකනතිසම්බන්කධන. 

සම්භින්න සන්තිවත්වා ත්කමවත්ථංදස්කසතුං වුත්ත්ං

‘‘සංසට්ඨ’’න්ති.සභාවන්ති යාවොලංෙප්පියස ාවං. ත්ස්මාති යස්මා

උපකනති, ත්ස්මා.කත්නාතිසත්ත්ාහොලිකෙන.ත්දහුපටිග්ගහිත්න්තිත්දකහව
පටිග්ගහිත්ං.ද්වීහපටිග්ගහිකත්නසත්ත්ාහොලිකෙනාතිසම්බන්කධන. 

එත්ථාති ොලිෙසංසග්කග.ආපත්තිකයන කවදියොත්බ්බාති යථාක්ෙමං

ආපත්තිකයනකවදියොත්බ්බා.සබ්බත්ථාතිසබ්බස්මිංක සජ්ාක්ඛන්ධකෙ. 

ඉතික සජ්ාක්ඛන්ධෙවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

7. ෙථිනක්ඛන්ධෙං 

187. ෙථිනානුාානනෙථා 

306. ෙථිනක්ඛන්ධකෙපාකවයයොති එත්ථ පාවා ට්කඨ
නිවසන්තීතිපාකවයයොති වචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘පාවා ට්ඨවාසිකනන’’ති.ත්ත්ථාති පාවානාමකෙ  ට්කඨ. එකෙන පිත්ා

එකත්සන්තිඑෙපිතුො. කත් ච කත්  ාත්ක න

කචතිඑෙපිතුෙභාත්කරන,කත්සං.එත්න්ති ‘‘පාකවයයො’’තිඑත්ංනාමං.කත්සූති

පාකවයයකෙසු. ‘‘ධුත්ඞ්ගසමාදානවකසනා’’තිවිකසසනස්සබයවච්කඡද ාවං
දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘නඅ ඤ්ඤවාසමත්කත්නා’’ති. විකසසනඤ්හි දුවිධං

බයවච්කඡදං, ත්ප්පාෙටිෙ ණඤ්චාති.කත්සන්ති පාකවයයොනං.

පිණ්ඩපාතිොදියො ාකවපීති සම්බන්කධන.පිසද්කදන ආ ඤ්ඤෙං

අකපක්ඛති.එත්න්ති ‘‘සබ්කබ ආ ඤ්ඤො’’තිආදියො එත්ං වචනං.ඉකමපනාති

පාකවයයො පන.උදෙසංගක ති එත්ථ උදකෙනසංගකහත්බ්බන්ති
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘උදකෙන සංගහිකත්’’ති. ‘‘ථකල ච නින්කන චා’’ති

ඉමිනා ‘‘උදෙසංගකහ’’තිපදස්සසරූපංදස්කසති. 

උදෙචික්ඛල්ක නති උදකෙන කලනළිකත්නචික්ඛල්කලන

උදෙචික්ඛල්කලන.ඔෙතණ්කණහීතිඑත්ථඔෙසද්කදනඋදෙකවවචකනනතිආහ
‘‘උදෙපුණ්කණහී’’ති. උදෙඤ්හි උචයති සමවාය ාකවන

පවත්ත්තීතිඔෙන්තිවුච්චති.කත්සන්ති

පාකවයයොනං.ඝනානීතිනි න්ත් ානි.කත්සූති චීවක සු.කත්නාති චීව ානං

ඝනත්ත්ා, උදෙස්ස ච න පග්ඝ ණත්ත්ා.  ගවත්ා ‘‘අවිවදමානා ඵාසුෙං
වස්සං වසිත්ථා’’ති පුච්ඡියමානාපි කත් භික්ඛූ යථාපුච්ඡිත්ංඅවත්වා ෙස්මා

ඵාසුෙපදං අපකනත්වා‘‘අවිවදමානා වස්සංවසිම්හා’’ති අකවනචුන්ති ආහ

‘‘අවිවදමානා වස්සං වසිම්හාති එත්ථා’’තිආදියො.උක්ෙණ්ඨිත්ත්ාය චාති

එත්ථචසද්කදන ‘‘ඵාසුත්ාය අ ාකවනා’’ති එත්ථාපි කයනකාත්බ්කබන.
කසනාසනඵාසුත්ායඅ ාකවනච ගවකත්නදස්සනාලාක නඋක්ෙණ්ඨිත්ත්ාය
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චාති හි අත්කථන.අනමත්ග්ගියෙථන්ති සංයුත්ත්නිොකය

අනමත්ග්ගියසුත්ත්න්ත්ෙථං (සං.නි. 2.135). සබ්කබව කත් පාකවයයො

භික්ඛූතිකයනානා.ත්න්තිඅනමත්ග්ගියෙථං.ත්කත්නතිධම්මෙථනකත්න, ප න්ති

සම්බන්කධන.  ගවාආමන්කත්සීති සම්බන්කධන.එෙං චීවරන්ති

සඞ්ඝාටිං.සන්ත්රුත්ත්කරනාති සහ අන්ත්ක නාති සන්ත් ං, සන්ත් ඤ්ච

ත්ංඋත්ත් ඤ්කචති සන්ත්රුත්ත් ං, කත්න.අස්සුති  කවයුං.අ විස්සංසූති හි
අත්කථන. සත්ත්මීවි ත්තිොලාතිපත්තිවි ත්තීනං

සමානත්ථ ාකවනසද්දසත්කථසු වුත්කත්නකයව.චසද්කදන උපනයාසත්කථන.
එසෙථිනත්ථාක න නාමාති කයනානා. අනුාානිතුොකමන හුත්වාති
සම්බන්කධන. 

ත්ත්ථාති‘‘අනුාානාමිභික්ඛකව’’තිආදියොපාකඨ.කවනො ස්සනිපාත්මත්කත්
සති ෙථමත්කථන විස්සතීති ආහ ‘‘අත්ථත්ෙථිනානන්ති අත්කථන’’ති.
අත්ථත්ෙථිනානං භික්ඛූනන්තිසම්බන්කධන. ලද්ධගුණං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘එවඤ්හී’’තිආදියො.හිසද්කදන ලද්ධගුණකානත්කෙන.පරකත්නති ප ම්හි. ‘‘කසන
තුම්හාෙ’’න්ති වා ‘‘කසන කවන’’ති වා අවත්වා ‘‘කසන කනසං

 විස්සතී’’තිවුත්ත්ත්ත්ාකවන-ොක න නිපාත්මත්කත්නති අධිප්පාකයන.

‘‘කවනතිසාමිවචනකමකවත්’’න්ති ඉමිනාකවනතුම්හාෙන්ති අත්ථංදස්කසති.
එවං සති ‘‘ප කත්න කසන කනස’’න්ති එත්ථ ෙථමත්කථන  විස්සතීති ආහ

‘‘කසනකනසන්ති එත්ථ පනා’’තිආදියො. කය තුම්කහ අත්ථත්ෙථිනා, කත්සං

තුම්හාෙන්ති කයනානා.ෙථිනසද්කදන ථි ත්ථවාචකෙන

අනිප්ඵන්නපාටිපදියොකෙන. අනාමන්ත්චා ාදියොොනං පඤ්චානිසංසානං
අන්කත්නෙ ණසමත්ථ ාකවථි න්තිඅත්කථන. 

ත්ත්ථාති අනාමන්ත්චා ාදීසුපඤ්චානිසංකසසු.අනාමන්ත්චාකරනති එත්ථ

ච ණං චාක න, අනාමන්කත්ත්වා චාක න අනාමන්ත්චාක නති දස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘අනාමන්කත්ත්වා ච ණ’’න්ති. ‘‘අසමාදාය ච ණ’’න්ති

ඉමිනාඅසමාදානචාකරනති එත්ථ පුබ්බපකදත්වාපච්චයස්ස අනාකදසං ෙත්වා

අසමාදානචාක නති වුත්ත්න්ති දස්කසති.යාවත්ත්ථචීවරන්ති එත්ථ
ආො කලනකපන සන්ධීති ආහ ‘‘යාවත්ා චීවක නඅත්කථන’’ති.

‘‘යාවදත්ථචීව ’’න්තිපි පාකඨන, එවං සති දොක න

පදසන්ධිමත්කත්න.යාවසද්කදන පරිච්කඡදත්ථවාචකෙන, න

අභිවිඣත්ථවාචකෙන. අත්ථසද්කදන සමාකසන කහනති.කයන ච ත්ත්ථ

චීවරුප්පාකදනති එත්ථ ත්ත්ථසද්දස්ස විසයංදස්කසන්කත්න ආහ

‘‘ෙථිනත්ථා සීමාය’’න්ති.ත්තු්රප්පාකදනාති ත්ත්ර ෙථිනත්ථා සීමායං

උප්පාකදන මූකලන. ‘‘චීව ං උප්පජ්ාතී’’තිඉමිනාචීවරුප්පාකදනති එත්ථ
චීව කමවඋප්පාකදනචීවරුප්පාකදනතිවිකසසනප පදත්ත්ංදස්කසති. 

කෙති කිත්ත්ො. ඉදං ‘‘ගණවකසනා’’ති වචනංසන්ධාය වුත්ත්ං. අථ

වාකෙති කින්නාම වුත්ථවස්සා. ඉදං ‘‘වුත්ථවස්සවකසනා’’ති වචනං
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පටුන 

සන්ධායවුත්ත්ං.සත්සහස්සම්පිානාල න්තීතිකයනානා.පිසද්කදනත්කත්න

අධිෙම්පි ල න්තීති දස්කසති.ඡින්නවස්සා වාති පුරිමිොය උපගන්ත්වා

ඡින්නවස්සා වා.අඤ්ඤස්මිං වි ාකරති ෙථිනත්ථා විහා කත්න අප ස්මිං
විහාක . සබ්කබඡින්නවස්සාදියොො භික්ඛූ පුරිමිොය වස්සූපගත්ානං භික්ඛූනං

ගණපූ ො කහනන්තීතිකයනානා.ඉත්කරසංකයවාති පුරිමිොය වස්සං

උපගන්ත්වාපඨමපවා ණාය පවාරිත්ානකමව.පරිතණ්ණවස්කසනති

පරිපුණ්කණනවීසතිවස්කසන, අච්ඡින්නවස්කසන වා.කසනති සාමකණක න.ඉති

එත්ථාපීතිඑවංඑකත්සුතීසුවාක සුපි. 

කෙන දියොන්නං ෙථිනචීව ං වට්ටතීති කයනානා. කයන කෙනචි දියොන්නං

චීව ංවට්ටතීති සම්බන්කධන.ත්න්ති වත්ත්ං.අාානන්කත්නති අාානනකහතු.

කහත්වත්කථහිඅන්ත්පච්චකයන.ත්ස්සාති ෙථිනදායෙස්ස.එවන්ති ඉමිනා

වක්ඛමානනකයන. අඤ්ඤත් පකහනනෙං වත්ථන්තිසම්බන්කධන.ත්ස්සාති
ෙථිනචීව ස්ස. එත්ත්ො නාම සූචිකයනවට්ටතීති සම්බන්කධන. ඉති
ආචික්ඛිත්බ්බන්තිකයනානා. 

ෙථිනත්ථා කෙනාපි වත්ත්ං ාානිත්බ්බන්ති සම්බන්කධන.පිසද්කදන
ෙථිනදායෙං අකපක්ඛති. වත්ත්ං විත්ථාක න්කත්න ආහ 

‘‘ත්න්ත්වායකගහකත්න හී’’තිආදියො.ආභත්සන්ත්ාකනකනවාති

ආ ත්සන්ත්තියාඑව.ඛලිමක්ඛිත්සාටකෙනති අහත්සාටකෙන. කසන හි ඛකලන
ත්ක්කෙනෙඤ්ජිකෙන මක්ඛිත්සාටෙත්ත්ා ‘‘ඛලිමක්ඛිත්සාටකෙන’’ති

වුච්චති.ෙථිනත්ථාරසාටෙන්ති ෙථිනත්ථා ත්ථාය දියොන්නං

සාටෙං.ත්දක වාති ත්ස්මිං දියොන්නඅහනි එව.ත්ස්මින්ති පඨමං දියොන්කන

ෙථිනත්ථා සාටකෙ.අඤ්ඤානි චාති ෙථිනසාටෙකත්න අඤ්ඤානි ච.

චසද්කදන න ෙථිනසාටෙකමවආහ ති, අඤ්ඤානි චාති දස්කසති.කයනති

ෙථිනදායකෙන.ඉත්කරනති පඨමං ෙථිනදායකෙන.යථා ත්ථාඔවදියොත්වාති ත්ව

සන්ත්ෙකත්නඑත්ස්සසන්ත්ෙංසඞ්ඝස්සබහුපො ං, සඞ්ඝස්සබහුපො ත්ත්ං

ත්යාපි ඉච්ඡිත්බ්බං, එවමිච්ඡන්ත්ස්ස බහුපුඤ්ඤන්ති කයන
කත්නාොක නඔවදියොත්වා. 

කෙන භික්ඛුනාති සම්බන්කධන. යස්ස සඞ්කඝන ෙථිනචීව ං කදති, 

කත්නභික්ඛුනා අත්ථරිත්බ්බන්තිකයනානා.ෙස්සභික්ඛුස්සාතිසම්බන්කධන.

කයනජිණ්ණචීවක න කහනති, ත්ස්ස දාත්බ්බන්තිකයනානා. මහතී

පරිසාඑත්ස්සාතිම ාපරිකසනකථක න. ‘‘නවෙත්ක න සක්කෙනති, 
ත්ස්සදාත්බ්බ’’න්ති වචනස්ස අකනෙන්ත් ාවං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අපි

චා’’තිආදියො.අපි චාති එෙන්කත්න.ත්දත්ථායාති ත්ස්සජිණ්ණචීව ස්ස

අත්ථාය.අස්සාති භික්ඛුස්ස.කප කවනති

වි කළන.කත්නාපීතිෙථිනත්ථා කෙනාපි.ත්න්ති විධිං.දානෙම්මවාචාති
දානො ණෙම්මවාචා. 
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එවං දියොන්කන පන ෙථිකන නිට්ඨාකපත්බ්බානීති

කයනානා.එකෙනාපීතිපිසද්කදන පකගව බහූහි

පනාතිදස්කසති.බුද්ධප්පසත්ථන්ති බුද්කධහි පසත්ථං.

අතීකත්ෙප්පසත්සහස්සමත්ථකෙතිකයනානා.ත්ස්සාතිපදුමුත්ත් ස්ස. ෙථිනං

ගණ්හිකි ාතිකයනානා.ත්න්තිෙථිනං, සත්ථාඅොසීතිසම්බන්කධන. 

ෙත්පරිකයනසිත්ං ෙථිනං කිං ොත්බ්බන්ති ආහ
‘‘ෙත්පරිකයනසිත්ංපනා’’තිආදියො. ෙථිනං ගකහත්වා අත්ථරිත්බ්බන්ති
සම්බන්කධන. ‘‘කත්න ෙථිනත්ථා කෙනභික්ඛුනා’’ති පදං ‘‘වචනීකයන’’ති

පකද සුද්ධෙත්ත්ා, ‘‘අනුකමනදාකපත්බ්බ’’න්ති පකදොරිත්ෙත්ත්ා. කිං
වචනීකයනති ආහ ‘‘අත්ථත්ං…කප.… අනුකමනදථා’’ති. ‘‘කත්හි

අනුකමනදකෙහිභික්ඛුහී’’ති පදං ‘‘වචනීකයන’’ති පකද අවුත්ත්ෙත්ත්ා, 

‘‘අනුකමනදාකපත්බ්බ’’න්ති පකදොරිත්ෙම්මං අවුත්ත්ෙම්මං, වා.
‘‘ෙථින’’න්තිධාතුෙම්මංවාවුත්ත්ෙම්මංවාඋපකනත්බ්බං.කිංවචනීකයනති

ආහ ‘‘අත්ථත්ං…කප.… අනුකමනදාමා’’ති.ඉත්කරහිචාති අනුකමනදකෙහි

ච.සබ්කබසන්තිඅත්ථා ෙඅනුකමනදොනං.හීති සච්චං.එත්න්ති සබ්කබසං

අත්ථත් ාවං, ‘‘ද්වින්නං…කප.…අනුකමනදෙස්සචා’’තිවචනංවා. 

එවං ෙථිකන අත්ථකත් සති පනාති කයනානා.කයනාති

භික්ඛුනා.අවිචාකරත්වාවාති ‘‘ෙථිනත්ථා ෙස්ස කදමා’’ති වා ‘‘සඞ්ඝස්ස

කදමා’’ති වා අවිචාක ත්වා එව.කසසචීවරානිපීති ෙථිනත්ථා චීව කත්න
කසසචීව ානිපි. සඞ්කඝනදාත්බ්බානීති සම්බන්කධන. ‘‘අපකලනකෙත්වා’’ති

ඉමිනා ෙම්මවාචාය කිච්චා ාවංදස්කසති.වස්සාවාසිෙට්ඨිතිොයාති

වස්සාවාසොකල පවත්ත්ායඨිතිොය.ගරුභණ්ඩන්ති

මඤ්චබිබ්කබනහනාදියොගරු ණ්ඩං.එෙසීමායාතිඑොයඋපචා සීමාය. 

308. යථා චාති එත්ථයථාසද්කදන යංසද්දත්කථන.කයන විධිනාති හි

අත්කථන.ම ාභූමිෙන්ති මහාවිසයං.චතුවීසතිආො වන්ත්ත්ාය

මහාවිත්ථාරිෙන්ති වුත්ත්ං කහනති.ත්කත්නති

අනත්ථත්ලක්ඛණකත්න.පරිවාකරපීතිපිසද්කදනනඉධඑවාතිදස්කසති. 

ත්ත්ථාතිචතුවීසතියාආොක සු.උල්ලිඛිත්මත්කත්නාතිඑත්ථපමාණස්ස

උග්ගහණත්ථං නඛාදීහිලිඛනං උල්ලිඛිත්ං, උල්ලිඛිත්ං මත්ත්ං පමාණං
උල්ලිඛිත්මත්ත්න්තිදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘දීඝකත්න ච පුථුලකත්නච
පමාණගහණමත්කත්නා’’ති.ත්කමවත්ථං විත්ථාක න්කත්න ආහ ‘‘පමාණං

හී’’තිආදියො. දස්කසන්කත්න හුත්වා උල්ලිඛතීතිකයනානා.පඤ්චෙන්ති

පඤ්චපමාණං, පඤ්චසමූහංවාඛණ්ඩං.වාසද්කදනඅඤ්ඤානිපිකත් සොදීනි

සඞ්ගණ්හාති.කමනඝසුත්ත්ොකරනපනමත්කත්නාති කමනඝසුත්ත්ස්ස

චීව ස්සූපරිආක නපනමත්කත්න.දීඝසිබ්බිත්මත්කත්නාති

දීඝකත්නසිබ්බිත්මත්කත්න.මුද්දියොයපට්ටබන්ධනමත්කත්නාතිමුද්දියොයපට්ටස්ස



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා මහාවග්ගකයනානා 

281 

පටුන 

බන්ධනමත්කත්න.ද්කව චිමිලිොකයනති ද්කවපිකලනතිොකයන.ප මචිමිලිොති
ෙථිනචිමිලිෙකත්න අඤ්ඤා අත්ත්කනනපෙතිචිමිලිො ඝකටත්වා ඨපිත්ා
කහනතීති කයනානා. ‘‘ත්ං පඨමචිමිලිෙ’’න්ති පාඨකසසංඅජ්ඣාහරිත්වා
ෙථිනසාටෙස්ස කුච්ඡිචිමිලිෙං ෙත්වාති ඉමිනා

සම්බන්ධිත්බ්බං.පෙතිචීවරස්සාති අත්ත්කනන

පෙතිචීව ස්ස.පෙතිපට්ටබන්ධචීවරන්ති පෙතිපට්කටන

බන්ධචීව ං.පිට්ඨිඅනුවාත්ාකරනපනමත්කත්නාති දීඝකත්න අනුවාත්ස්ස
චීව ස්සූපරිආක නපනමත්කත්න. දීඝානුවාත්ඤ්හි පාරුපනොකල පිට්ඨියං

ඨිත්ත්ත්ා පිට්ඨිඅනුවාත්න්තිවුච්චති.කුච්ඡිඅනුවාත්ාකරනපනමත්කත්නාති
පුථුලකත්න අනුවාත්ස්සචීව ස්සූපරි ආක නපනමත්කත්න. පුථුලානුවාත්ඤ්හි
පාරුපනොකල කුච්ඡියං ඨිත්ත්ත්ාකුච්ඡිඅනුවාත්න්ති

වුච්චති.ආගන්තුෙපට්ටාකරනපනමත්කත්නාතිආගන්තුෙපට්ටස්ස චීව ස්සූපරි

ආක නපනමත්කත්න.වාතිඅථවා. 

සාරුප්පන්ති සමණානුච්ඡවිෙං.පරිෙථායාති පරියාකයන උප්පාදියොත්ාය

ෙථාය.අතිඋක්ෙට් ං වට්ටතීති අතිඋක්ෙට්ඨං එව

වට්ටති.ඔතිණ්ණසදියොසකමවාති ඔතිණ්කණන වත්කථන සදියොසකමව

ෙථිනචීව න්තිසම්බන්කධන.ත්ත්ථාති දුවිකධසු සන්නිධීසු.ත්දක වාති ත්ස්මිං
දියොන්නඅහනිඑව. 

රත්තිනිස්සග්ගිකයනාති ත්තිඅතික්ෙන්ත්ං හුත්වා

නිස්සග්ගිකයන.අඤ්කඤනාතිතිචීව කත්න අඤ්කඤන.සමණ්ඩලිෙත්න්ති
සහමහාමණ්ඩලඅඩ්ඪමණ්ඩකලනෙත්ං. 

309. එවංචතුවීසතිආො ං අනත්ථත්ලක්ඛණං දස්කසත්වා ඉදානි

සත්ත් සාො ං අත්ථත්ලක්ඛණංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අහකත්නා’’තිආදියො. 

ත්ත්ථපරික නගංනහනිත්ථනගච්ඡිත්ථාතිඅ ත්ං,පරික නකගනනහනිත්බ්බං

නහිංසිත්බ්බන්ති වාඅ ත්න්ති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අපරිභුත්කත්නා’’ති.

‘‘අහත්සදියොකසනා’’තිඉමිනාඅ ත්ෙප්කපනාතිඑත්ථෙප්පසද්කදනසදියොසත්කථනති

දස්කසති.පාපණිකෙනාතිඑත්ථපසාරිකත්නආපකණනපාපකණන, ත්ස්මිංපතිත්ං
පාපණිෙන්තිදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ආපණද්වාක  පතිත්’’න්ති.
‘‘පිකලනතිෙ’’න්ති ඉමිනා ණිෙපච්චයස්සසරූපං

දස්කසති.වුත්ත්විපල් ාකසකනවාති වුත්කත්හි ‘‘නිමිත්ත්ෙකත්නා’’තිආදීහි

විපල්ලාකසන එව.ත්ත්ථාතිපරිවාක . හීති සච්චං, යස්මා වා.ඉධාති
ෙථිනක්ඛන්ධකෙ.අවුච්චමාකනනකත්නවචකනනපරිහායතීතිසම්බන්කධන. 

310. ත්ත්ථාති ‘‘ෙථඤ්ච භික්ඛකව උබ් ත්ං කහනති
ෙථින’’න්තිආදියොපාකඨ.ාකනත්තිකයන මාත්ක නති කයනානා. ඉමිනා ධම්කමන

පුත්කත් මාකනතීතිමාත්ා,ධම්කමන පුත්කත්හි මානියතීති වාමාත්ා,සා විය

කහනන්තීතිමාතිොතිදස්කසති.ෙථිනුබ්භාරන්තිචෙථිනුද්ධාරන්තිචඅත්ථකත්න
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සදියොසං.එත්ාතිඑත්ා පදාාතිකයන.ත්ාසූති අට්ඨසු මාතිොසු.අස්සාති
ෙථිනුබ් ා ස්ස. 

188. ආදායසත්ත්ෙෙථා 

311. න පච්කචස්සන්ති එත්ථ පතීත්ූපසග්ගස්ස පුනත්ථං, ඉධාතුයා
චගත්යත්ථං දස්කසන්කත්නආහ ‘‘නපුනආගමිස්ස’’න්ති.එවංපක්ෙමකත්න
ඡිජ්ාතීතිසම්බන්කධන. 

එත්ඤ්චාතිපක්ෙමනන්තිෙං, ෙථිනුද්ධා ඤ්ච.ත්ා න්තිකත්අහං.කත්ති
තුය්හං. 

අඤ්ඤන්ති අත්ත්කනන විහා කත්න අඤ්ඤං.එවං ක නතීති එකසන

පරිවිත්ක්කෙන කහනති.කසනතිආවාසපලිකබනකධන. ආදියොච්චබන්ධුනා වුත්කත්නති
කයනානා. 

ද්කව පලිකබනධා එෙකත්න ඡිජ්ාන්තීති සම්බන්කධන.අතබ්බං අචරිමන්ති
එෙපහාක කනව.කසනපලිකබනධූපච්කඡකදනෙස්මාවිත්ථා කත්නනවුත්කත්නති

ආහ ‘‘කසන පනා’’තිආදියො.කසන පනාතිපලිකබනධූපච්කඡකදනපන. න වුත්කත්නති

සම්බන්කධන.එත්ථාති ඉමස්මිං ෙථිනුබ් ාක . ෙස්මා අයං

ෙථිනුද්ධාක න‘‘නාසනන්තිකෙන’’තිවුත්කත්නතිආහ‘‘යස්මා’’තිආදියො.ත්ස්සාති
භික්ඛුකනන. 

ආසාවච්කඡදියොකෙ ඡිජ්ාතීති සම්බන්කධන.අයංපනාති ආසාවච්කඡදියොකෙන

ෙථිනුද්ධාක න පන. අකනෙපක කදන කහනතීති සම්බන්කධන.ත්ස්සාති

භික්ඛුස්ස.වුත්කත්නති අයංආසාවච්කඡදියොකෙන ෙථිනුද්ධාක න වුත්කත්නති

කයනානා.එත්ථපනාතිඉමස්මිංපනඨාකන.ත්ත්ථාතිසීමාතික්ෙන්තිකෙ. 

312-325. එවන්තිආදියො නිගමනං.සත්ත්කෙතිඅට්ඨසු මාතිොසු

ආසාවච්කඡදකත්න කසකස සත්ත්පමාකණ, සත්ත්සමූකහ වා.කත්කයවාති

සත්ත්කෙ එව.ත්කත්නති වා කත්න.කය කයති

ෙථිනුද්ධා ා.ඉත්කරහීතිආසාවච්කඡදකත්න අඤ්කඤහි. කය පලිකබනධා

වුත්ත්ාති සම්බන්කධන. ආවාකසන චජීයති අකනනාතිචත්ත්න්ති වචනත්ථං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කයනචිත්කත්නා’’තිආදියො.ත්න්ති චිත්ත්ං. ‘‘එකසව

නකයන’’ති ඉමිනාආවාකසන වමීයති අකනනාතිවන්ත්ං. ආවාසකත්න මුච්චති

අකනනාතිමුත්ත්න්ති වචනත්ථං අතිදියොසති.සබ්බත්ථාති සබ්බස්මිං
ෙථිනක්ඛන්ධකෙ. 

ඉතිෙථිනක්ඛන්ධෙවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 
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8. චීවරක්ඛන්ධෙං 

202. ජීවෙවත්ථුෙථා 

326. චීව ක්ඛන්ධකෙ පදක්ඛිණසද්දස්ස අපසබයත්ථං පටික්ඛිපන්කත්න

ආහ ‘‘කඡොකුසලා’’ති.අභිසටාති එත්ථ ස ධාතුයා ගතිචින්ත්ාසු

ඉධගත්යත්කථති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අභිගත්ා’’ති.අභිගත්ාතිඅභිමුඛං

ගන්ත්බ්බා. නනු පාළියං‘‘අත්ථිොනං අත්ථිොනංමනුස්සාන’’න්ති වුත්ත්ං, 
ෙස්මා පන ‘‘අත්ථිකෙහි අත්ථිකෙහිමනුස්කසහී’’ති වුත්ත්න්ති ආහ
‘‘ෙ ණත්කථ පනා’’තිආදියො. ඉමිනා ඡට්ඨීෙත්ත්ා නාමත්තියාෙත්තුනා

සමාකනනකයවාති දස්කසති. නිගකම වසතීතිකනගකමනති වුත්කත්

කුටුම්බියගකණනකනගකමනනාමාතිආහ ‘‘කුටුම්බියගකණන’’ති. 

327. නගක නිවසන්තීතිනාගරා. දත්වා, වුට්ඨාකපසුන්ති

සම්බන්කධන.ආරාමුයයානවා නාදීති එත්ථආදියොසද්කදන අඤ්ඤානි

උපක නගපරික නගානි සඞ්ගණ්හාති.ගණිෙට් ාකනති ගණිොය

ඨාකන.ගණිොති චනග කසනභිනී. සා හි අත්ථිකෙන ානගකණන

අභිගන්ත්බ්බාතිගණිොතිවුච්චති.පටිසකත්න චාති එත්ථචසද්කදන
අවධා ණත්කථන.  ත්තිං ගමනස්ස පටිනිධිසඞ්ඛාකත්න සකත්නඑවාති හි

අත්කථන.ගි ානන්ති එත්ථ  ාවපච්චකයන විනාපි ාවත්කථන ඤාත්බ්කබනති

ආහ ‘‘ගිලාන ාව’’න්ති. ‘‘ාානාකපයය’’න්තිඉමිනාපටිකවකදයයන්තිඑත්ථ

විදධාතුයා ඤාණත්ථං දස්කසති.ෙත්ත්රසුප්කපති

එත්ථෙත්ත්රසද්කදනජිණ්ණපරියාකයනති ආහ ‘‘ජිණ්ණසුප්කප’’ති. සුපන්ති

සුනඛාදකයනඑත්ථාතිසුප්පං,ෙත්ත් ංසුප්පංෙත්ත් සුප්පං. 

328. ත්න්ති ජීවෙං. අඤ්කඤ  ාාදා ො වදන්ති කි ාති සම්බන්කධන.

නත්ථිමාත්ා එත්ස්සාතිනිම්මාතිකෙන. යථාචාතිආදීසු යථා කපසන්ති, ත්ථාති

කයනානා.චසද්කදනසම්පිණ්ඩනත්කථන.නකෙවලංවදන්තිකයව, අථකඛනන

කෙනචි කිඤ්චි කපකසතීති හි අත්කථන.අඤ්කඤසන්ති ජීවෙකත්න

අඤ්කඤසං.ත්ස්සාති ජීවෙස්ස.ඉතීති එවං.කසනති ජීවකෙන.ත්ං සබ්බන්ති
‘‘නිම්මාතිකෙනනිප්පිතිකෙන’’ති වදනඤ්ච පණ්ණාො ස්ස අකපසනඤ්චාති
ත්ංසබ්බං. 

යංනූනාති සාධු වත්. අහං වජ්ාසිප්පංසික්කඛයයං සාධු වත්ාති

කයනානා.ත්ස්සාතිජීවෙස්ස.එත්දක නසීතිඑත්ංඅකහනසි, පරිවිත්ක්කෙනඅහූති

අත්කථන.පරූපඝාත්පටිසංයුත්ත්ානීති ප ං උපගන්ත්වා, උප භුකසන වා

හනකනනපටිසංයුත්ත්ානි.කමත්ත්ාතබ්බභාගන්ති සිප්පස්සපුබ්බ ාකග
පවත්ත්ා කමත්ත්ා එත්ස්සාති කමත්ත්ාපුබ්බ ාගං. ඉති අකහනසීති
කයනානා.පුරිමචින්ත්ාය අකනෙන්ත් ාවකත්න එෙන්ත් ාවං දස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘අපි චා’’තිආදියො.අපි චාති එෙන්කත්න.අයන්ති ජීවකෙන.ඉකත්නති

 ද්දෙප්පකත්න.අයන්ති උපාසකෙන. චතුපරිසන්ත්කරති

චතුපරිසමජ්කඣ.පත්ථත්ගුණන්ති පත්ථරිත්ගුණං. ානන්ත්රන්ති ඨානක දං, 
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පටුන 

අ ම්පීති න අයංඋපාසකෙනකයව, අහම්පීති අත්කථන.භගවාති

ආලපනපදකමත්ං.පත්ථනන්ති

ඉච්ඡිත්ව ං.කචනදියොයමාකනනපීතිඋකයයනජියමාකනනපි.පිසද්කදන

පුරිමචින්ත්නමකපක්ඛති.එසාතිඑකසනජීවකෙන. 

329. දියොසාපාකමනක්කඛනති පදස්ස දියොසාසු පාකමනක්කඛන
දියොසාපාකමනක්කඛනතිවචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘සබ්බදියොසාසූ’’තිආදියො.ත්ස්මිඤ්චසමකයතිජීවෙස්සත්ස්මිංචින්ත්නසමකයච, 

ආගමංසූති සම්බන්කධන.කත්ති වාණිකා, පුච්ඡීති සම්බන්කධන.කුකත්නති

නග කත්න.ත්ක්ෙසී කත්නතිත්ක්ෙසීලනග කත්න.ත්ත්ථාති ත්ක්ෙසීකල.ආමාති

සම්පටිච්ඡනත්කථනිපාකත්න, ආම අත්ථීති හි අත්කථන.කත්ති වාණිාා.ත්ථාති

යථා ජීවකෙන ආහ, ත්ථාඅෙංසූති අත්කථන.කසනති ජීවකෙන.පිත්රන්ති

අ ය ාාකුමා ං.කත්හීතිවාණිකාහි. 

ත්න්ති ජීවෙං, පුච්ඡීති සම්බන්කධන.කසනති ජීවකෙන. ෙස්මා ත්ාත් ත්වං

ඉධාගකත්න අසි පනාති පුච්ඡීතිකයනානා.ත්කත්නති පුච්ඡකත්න.කසනති

ජීවකෙන.සික්ඛිතුං ආගකත්න අම්හීති කයනානා.බහුඤ්ච ගණ් ාතීතිආදීසුකසන
කිඤ්චිෙම්මං අෙත්වා සිප්පස්කසවසික්ඛිත්ත්ත්ා බහුඤ්ච ගණ්හාතීතිආහ 

‘‘යථා’’තිආදියො. ත්ත්ථ යථා සික්ඛන්තිකයව, එවං ත්ථා කසන න සික්ඛතීති

කයනානා.කසන පනාති ජීවකෙන පන, ෙක නති සික්ඛතීති සම්බන්කධන.එෙං

ො න්තිඑෙස්මිංොකල.එවංසන්කත්ෙස්මාකසනබහුඤ්චගණ්හාතීතිආහ

‘‘එවං සන්කත්පී’’තිආදියො.කමධාවිත්ායාති ඛිප්පංගහණධා ණපඤ්ඤත්ාය, 
බහුඤ්ච සිප්පන්ති සම්බන්කධන. අස්ස ජීවෙස්ස ගහිත්ඤ්ච සිප්පංන
සම්මුස්සතීතිකයනානා. 

යත්ත්ෙංසිප්පං ආචරිකයන ාානාති, ත්ත්ත්ෙං අයංජීවකෙන ාානාතීති

කයනානා.යන්ති සිප්පං.අයන්ති ජීවකෙන,  විස්සතීති සම්බන්කධන.නන්ති

ජීවෙං.යථාති කයනාොක න.ෙම්මවිපාෙන්ති ෙම්මවිපාොං ක නගං.

‘‘න’’න්ති පදං ‘‘සික්ඛාකපසී’’ති පකද ොරිත්ෙම්මං, 

‘‘ක සජ්ාකයනාන’’න්තිපදංධාතුෙම්මං.කභසජ්ාකයනානන්ති ක සජ්කාන

ක නගස්ස කයනානං.කසන පනාති ජීවකෙන පන.ඉමිනාති ජීවකෙනන

උග්ගහිත්ං, උග්ගහිත්න්ති සම්බන්කධන.එකෙන ද්වාකරනාතිචතූසු ද්වාක සු

එකෙන ද්වාක න.ආහිණ්ඩන්කත්නති විච න්කත්න.පරිත්ත්ං පාකථයයන්ති
එත්ථ පරිත්ත්සද්දස්සආ ක්ඛනත්කථපි පවත්ත්නකත්න ඉධ අප්පත්කථ

පවත්ත්තීති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අප්පමත්ත්ෙ’’න්ති. ෙස්මා අප්පමත්ත්ෙං

පාකථයයං අදාසීති කයනානා.ත්ස්සාති දියොසාපාකමනක්ඛස්ස.අයන්තිජීවකෙන, 

ලභිස්සතීතිසම්බන්කධන.ත්කත්නතිල නකත්න.ඛීකණපාකථකයයතිපාකථකයය
ඛීකණසතීතිකයනානා. 
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203. කසට්ඨි රියාදියොවත්ථුෙථා 

330. යා නාමාති යා නාම ඝ ණී.කිම්පි මායන්තිඑත්ථ
එො කලනපසන්ධීති ආහ ‘‘කිම්පි කම අය’’න්ති. ඉමිනා

යො ාකදසසන්ධිංනිවත්කත්ති, ‘‘මයාය’’න්තිපි පාකඨන, එවං සති

ආකදසසන්ධිකයව, නකලනපසන්ධි.අයංඝ ණීකමකිඤ්චිකදයයධම්මංකිම්පි

දස්සතීති කයනානා.ත්ස්සචාති සබ්බිස්ස ච, ෙත්ස්සාතිපි

පාකඨන.කරනගූපසමස්ස චාති මම ක නගස්ස උපසමස්ස ච, ඉකමහි

පකදහිසංයමස්සාති පදස්ස අත්ථං දස්කසති. ‘‘උපො ’’න්ති

ඉමිනාඋපාානාමීති එත්ථ උපසද්දස්ස අත්ථං දස්කසති.අධිප්පාකයනති
ඝ ණියාආසකයන. 

331. ‘‘සබ්බාලඞ්ො ං තුය්හං කහනතූ’’ති ඉදං වචනං  ාාා ස ාවකත්න

ආහ, උදාහු කිඤ්චිචින්කත්ත්වාති ආහ ‘‘ ාාා’’තිආදියො. ත්ත්ථඉමන්ති

අලඞ්ො ං.පමාණයුත්කත්ති ො ණානුරූකප.නන්තිජීවෙං.නාටොනම්පීති

පඤ්චසතිොනං නාටොනම්පි.කසනපීති

ජීවකෙනපි.කත්සන්තිඅ යකුමා නාටොනං.කමති මය්හං, න පතිරූපන්ති

සම්බන්කධන.අයයිොනන්ති මාත්ාමහීනං. ෙත්ස්ස කම උපො න්ති
කයනානා.ඉමිනා අධිොක න ච උපොක න ච අත්ථකත්න සදියොසන්ති දස්කසති.
 ාාාපසන්කනනදත්වාආහාතිසම්බන්කධන. 

205.  ාාගහකසට්ඨිවත්ථුෙථා 

332. ඉරියාපථසම්පරිවත්ත්කනනාතිඉරියාපථස්සපුනප්පුනං
පරිවත්ත්කනන. තීහි සත්ත්ාකහහි නිච්චලස්සනිපන්නස්ස අස්ස කසට්ඨිස්ස

මත්ථලුඞ්ගන්ති කයනානා. අප්කපවනිපජ්කායයාති කයනානා.නන්ති

කසට්ඨිං.කත්කනවාතිකත්කනවො කණන.සීසංඡාකදතීතිසීසච්ඡවීතිවුත්කත්

සීසපටිච්ඡාදනචම්මන්ති ආහ ‘‘සීසචම්ම’’න්ති.ත්ස්සාති කසට්ඨිස්ස.තීහි

සත්ත්ාක නාති එත්ථ පුබ්බපකදන පච්ඡිමපදං ගුණිත්වාගකහත්බ්බන්තිආහ
‘‘තීහිපස්කසහිඑකෙකනකෙනසත්ත්ාකහනා’’ති. 

333. ානංනී රාකපත්වාතිානංඅපක්ෙමාකපත්වා. 

207. පජ්කානත් ාාවත්ථුෙථා 

334. විච්ඡිෙස්ස ාාකත්නති විච්ඡිෙස්ස ො ණා ාාකත්න, විච්ඡිෙං
පටිච්චාාකත්නති අත්කථන. සබ්බි ච ක සජ්ාං විච්ඡිොනං පටිකූලං කහනතීති

කයනානා.පඤ්ඤාසකයනානිොති එත්ථ ණිෙපච්චයස්ස ගන්තුං
සමත්ථත්කථපවත්ත් ාවං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ගන්තුං සමත්කථන

කහනතී’’ති.අස්සරඤ්කඤනති චන්දපජ්කානත්නාමෙස්ස අස්ස

 ඤ්කඤන. ත්ථිනීකයවාති  ද්දවතිො නාම

හත්ථිනීකයව.වීසකයනානසත්න්තිවීසාධිෙංකයනානසත්ං. 
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භුඤ්ජිතුංනිසින්නස්සඑෙස්සකුලපුත්ත්ස්සද්වාක තිකයනානා.ත්ස්සාති

කුලපුත්ත්ස්ස, ආක නකචසීති සම්බන්කධන.කසනති කුලපුත්කත්න, ‘‘ආහ ා’’ති

ආණාකපසීති සම්බන්කධන.ඉත්කරනති පුරිකසන.ත්න්ති පත්ත්ං.යත්ථ යත්ථාති

යස්මිංයස්මිං කව.ත්ත්ථත්ත්ථවාහනසම්පන්කනනකහනමීතිකයනානා.කසනති
පුරිකසන.පජ්කානකත්නනාමඅයං ාාාාාකත්නතිකයනානා. 

සබ්බිං පාකයත්වාති ඉදංඋපලක්ඛණමත්ත්න්ති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘සබ්බිඤ්ච පාකයත්වා’’තිආදියො. සබ්බිඤ්චපාකයත්වා, පරිචා ොනං

ආහා ාචාක  විධිඤ්ච ආචික්ඛිත්වාති අත්කථන.ඔලුම්කපත්වාති

ලුපිධාතුඔදහනත්කථනතිආහ ‘‘ඔදහිත්වා’’ති.විකරකචසීතිඋද්ධඤ්චඅකධනච
වික කචසි. 

208. සිකවයයෙදුස්සයුගෙථා 

335. සිවථිෙන්ති සිවා ාම්බුො කුණපඛාදනත්ථාය ආගන්ත්වා

තිට්ඨන්තිඑත්ථාතිසිවට් ං,ත්කදවසිවථිෙං,ඉමිනා සිවථිොයං උප්පන්නං

සිකවයයෙං ථිෙසද්දස්ස කලනපං ෙත්වාති දස්කසති.ත්ත්ථාති

උත්ත් කුරූසු.ත්න්ති මත්ං. ත්ථිකසනණ්ඩෙසකුණාති හත්ථිලිඞ්ගවිහඞ්ගමා.
කත් හි හත්ථිකනනකසනණ්කඩන විය කසනණ්කඩන එකත්සු

අත්ථීති ත්ථීකසනණ්ඩො,කත් චකත් සකුණා කචති

හත්ථිකසනණ්ඩෙසකුණාතිවුච්චන්ති.රඤ්කඤන ආ රන්තීති  ඤ්කඤන

අත්ථාය, සන්තිෙං වා ආහ න්ති.ඉදන්ති සිකවයයෙං දුස්සයුගං. සිවි ට්කඨ

වායිත්ංසිකවයයෙන්ති ච දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අථවා’’තිආදියො.කත්නාති
ො කණන. ‘‘සිකවයයෙන්ති…කප.… වදන්තී’’ති කපන ාණා
ආහූතිකයනානා. 

209. සමත්තිංසවික චනෙථා 

336. කිංපනාති එත්ථ කිංසද්කදන අනියමත්කථන. ලූකඛන කිං, න ලූකඛන
කින්තිහි අත්කථන. ‘‘සිකනහපානං පන කත්කමතී’’ති ච ‘‘ෙක නතී’’ති ච

සම්බන්කධන.සබ්බත්ථාති සෙලොකය.සිරාති ෙණ්ඩ ා.අයන්ති

ජීවකෙන.ඔළාරිෙකදනස රණත්ථන්ති ඔළාරිෙස්ස කදනසස්ස

අපනයනත්ථං.පෙත්ත්කත්ති පෙතිසඞ්ඛාකත් ස ාකව සතීති සම්බන්කධන.

 ගවා  න්කත්තිකයනානා.කුකත්නති ෙස්ස සන්තිො. වට්ටති නු කඛනති

චින්කත්සීතිකයනානා.ත්කත්නති චින්ත්නකත්න.කසනකණනතිකෙනළිවීසකසනකණන, 

භුඤ්ාතීති සම්බන්කධන.ත්කත්නති කසනණස්සසන්තිො.ත්ස්සාති

කසනණස්ස.කසනතිකසනකණන.කථරස්සාති කමනග්ගල්ලානත්කථ ස්ස. ඉදං 

‘‘පත්ත්’’න්තිපකද සාමී, ‘‘අදාසී’’ති පකද සම්පදානං. අඤ්ඤං
පිණ්ඩපාත්න්තිසම්බන්කධන. 

 ාාාපිකඛනභුඤ්ජිතුොකමනඅකහනසීතිසම්බන්කධන.යඤ්චසුාාත්ාඅදාසි, 

යඤ්චපරිනිබ්බානොකලචුන්කදනෙම්මා පුත්කත්න,  ාානගකත්සුද්වීසුකයව
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පටුන 

කත්සුපිණ්ඩපාකත්සුකදවත්ාඔාංපක්ඛිපන්තීතිකයනානා.අඤ්කඤසූතිද්වීහි

පිණ්ඩපාකත්හිඅඤ්කඤසු.ඉච්ඡන්තිරුචිං.කසනතිබිම්බිසාක න ාාා.ත්කවවාති

තුය්හකමව.ත්න්ති  ගවකත්නවචනං.  ාාා අොසීති

සම්බන්කධන.කත්තිඅසීතිකුලපුත්ත්සහස්සා.එත්දත්ථකමවාති කසනණස්ස

අ හත්කත්පතිට්ඨාපනත්ථකමව, න ඤ්කඤනඅනුග්ගහත්ථන්තිඅධිප්පාකයන. 

210. ව යාචනෙථා 

337. ෙත්ං ත්ත්කිච්චං කයනාතිෙත්භත්ත්කිච්කචන,ත්ස්මිං

සතීතිසම්බන්කධන.වුත්ත්නකයකනවාති  ාහුලවත්ථුම්හි (මහාව.අට්ඨ. 105) 

වුත්ත්නකයකනව.ඉදං වත්ථන්ති ඉදං සිකවයයෙංවත්ථං, උප්පන්නන්ති

සම්බන්කධන. ‘‘ත්ාවා’’ති අජ්ඣාහරිත්බ්කබන.එත්ථන්ත්කරති එත්ස්මිං

වත්ථුප්පන්නොලමජ්කඣ. කෙනචි භික්ඛූතිසම්බන්කධන.කත්නාති

පංසුකූලිෙකහතුනා.අයන්ති ජීවකෙන.ග පතිචීවරන්ති එත්ථගහපතීනං

චීව න්ති අත්ථං පටික්ඛිපන්කත්න ආහ ‘‘ගහපතීහි දියොන්නං චීව ’’න්ති. 

වත්ථදානානිසංසපටිසංයුත්ත්ායාති ‘‘වත්ථකදනකහනතිවණ්ණකදන’’තිආදියොොය

(සං. නි. 1.42) වත්ථදානස්ස ආනිසංකසනපටිසංයුත්ත්ාය. විච්ඡාවකසන
වුත්කත්න ‘‘ඉත්රීත්ක නා’’ති සබ්බනාමසද්කදන අනියමත්කථනතිආහ

‘‘අප්පග්කඝනපිමහග්කඝනපිකයනකෙනචී’’ති.පාවාකරනතිඋත්ත් ාසඞ්කගන.
කසන හි පාරුපනත්ථාය වරියති ඉච්ඡියතීති පාවාක නති වුච්චති. 

‘‘ෙප්පාසාදියොක කදන’’ති ඉමිනා ත්ස්ස සරූපං දස්කසති.පෙතිකෙනාවකමවාති
පෙතියා භික්ඛූනං සාරුප්පං කෙනාවකමව.කසනළසනාටකිත්ථීනං ඨත්වා

නච්චකයනගයත්ත්ා මහතී පිට්ඨි එත්ස්සාතිම ාපිට්ඨියං,ත්කමව

කෙනාවංම ාපිට්ඨියකෙනාවං. ත්ස්ස කි  කලනමානි
චතු ඞ්ගුලාධිොනිකහනන්ති. 

211. ෙම්බලානුාානනාදියොෙථා 

338. ොසීනන්ති ොසීනං ානපදානං, ොසි ට්කඨ නිවාසීනං ානානං

වා.පකසනදියොස්සාති පච්චුට්ඨං, පටිපක්ඛං වා කසනං

ජිනාතීතිපකසනදියොාො ස්ස දො ං ෙත්වා.එසාති එකසනොසි ාාා.

‘‘සහස්ස’’න්තිඉමිනාොසිසද්දස්ස සඞ්කෙත්සඞ්ඛයං

දස්කසති.ත්ංඅග්ඝනකෙනති කත්නොසිනා අග්ඝනකෙන. ෙස්මා අඩ්ඪොසීති

(කථරීගා.අට්ඨ. 25) වුත්කත්නති ආහ ‘‘අයං

පනා’’තිආදියො.අයන්තිෙම්බකලන.පනාති ො ණත්ථකානත්කෙන. යස්මාති හි
අත්කථන. 

339.  ඤ්ජිත්බ්බං කඛනමාදීනි පඤ්ච සුත්ත්ානි මිස්සිත්වා

අවමද්දියොත්බ්බන්තිභඞ්ගන්ති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ ඞ්ගං

නාමා’’තිආදියො.වාෙමයකමවාති ඞ්ගනාමකෙනවාකෙනනිබ්බත්ත්කමව. 
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340. කත්ති භික්ඛූ, සල්ලක්ඛිංසු කි ාති සම්බන්කධන.එත්ස්සාති පදස්ස, 

අත්ථන්ති සම්බන්කධන.නඅච්ඡිංසූති න ආසිංසු, න වසිංසූති

අත්කථන.නාොමාතිඑත්ථ ෙමුධාතු ඉච්ඡත්කථන යො කලනකපනති ආහ ‘‘න

අනිච්ඡායා’’ති.දාත්බ්කබනති  ාකගන දාත්බ්කබන.උපචාකරතිසුසානස්ස සමීකප.

‘‘අොමා ාගංදාතු’’න්තිවචනස්සඅකනෙන්ත් ාවංදස්කසතුංවුත්ත්ං ‘‘යදියො

පනා’’තිආදියො.ඉධාති ඉමං සුසානං. ‘‘සම්පත්ත්ාගණ්හන්තූ’’ති කදන්තීති

කයනානා.කයනාති භික්ඛුනා.සදියොසා ඔක්ෙමිංසූති එත්ථ සදියොසසද්කදන

සමපරියාකයනති ආහ ‘‘සමංඔක්ෙමිංසූ’’ති.සමන්ති  ාවනපුංසකෙන.
සමානදියොසායාති වාදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘එෙදියොසාය වා’’ති. එත්ථ පන

යො කලනකපන දට්ඨබ්කබන.බහිකමවාති සුසානකත්න බහි එව.ෙතිෙන්ති
ෙකත්නපවත්ත්ංසඞ්ග ං. 

213. චීව පටිග්ගාහෙසම්මුතිෙථා 

342. ‘‘කයනන ඡන්දාගතිං ගච්ඡතී’’තිආදීසු එවං විනිච්ඡකයන
කවදියොත්බ්කබනතිකයනානා. ඤාත්ොදීනං චීව න්ති

සම්බන්කධන.එෙච්චස්මින්තිාකන.වාසද්කදන විෙප්පත්කථන. එකත්සු තීසු
අඤ්ඤත්ක න ො කණනඡන්දාගතිං ගච්ඡති නාමාති හි අත්කථන.

ආගත්ස්සාපි චීව න්ති සම්බන්කධනපිසද්කදන ග හත්කථන. පකගව පච්ඡා

ආගත්ස්සාති හි අත්කථන.අවමඤ්ඤන්ති උඤ්ඤාත්ං.කවනති තුම්හාෙං.නත්ථි

කින්ති කයනානා. මුට්ඨාසති එත්ස්සාතිමුට් ස්සති. ආගත්ානම්පි චීව න්ති

සම්බන්කධන.පිසද්කදන සම් ාවනත්කථන. පකගව පඨමං ආගත්ානන්ති හි

අත්කථන. එත්ංචීව පටිග්ගාහෙට්ඨානං නාමාති කයනානා.සන්ත්සන්කත්න

වාතිකඛදකඛකදනවා.ඉදඤ්චිදඤ්චාතිඉදඤ්චඉදඤ්චචීව ං.ත්ස්මාතියස්මාච

ගච්ඡති, යස්මා ච ාානාති, ත්ස්මා.කයනති භික්ඛු. සක්කෙනතීති සම්බන්කධන.
එවරූකපනභික්ඛුසම්මනිත්බ්කබනතිකයනානා. 

අපක නෙකනනපීති ‘‘ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුංචීව පටිග්ගාහෙං ොතුං

සඞ්ඝංඅපකලනකෙමී’’තිඅපකලනෙකනනපි, සම්මනිතුන්තිසම්බන්කධන.යත්ථ

පනාතියස්මිංපනධු විහාක . 

‘‘ගහිත්ට්ඨාකනකයවා’’ති ඉමිනාත්ත්කථවාතිඑත්ථ ත්සද්දස්ස විසයං

දස්කසති. ‘‘ඡඩ්කඩත්වා’’ති ඉමිනාඋජ්ඣිත්වාති එත්ථ උධධාතුයා

විස්සජ්ානත්ථං දස්කසති.චීවරපටිග්ගා ෙන්ති පදස්ස චීව ං
පටිග්ගණ්හාතීතිචීව පටිග්ගාහකෙනති වචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘කයන’’තිආදියො.ත්ත්ථකයන පටිග්ගණ්හාති, කසන චීව පටිග්ගාහකෙනනාමාති
කයනානා. ‘‘චීව පටිසාමෙ’’න්ති ඉමිනා චීව ං ගහිත්ට්ඨානකත්නනීහරිත්වා

 ණ්ඩාගාක  දහති ඨකපතීතිචීවරනිද කෙනති අත්ථංදස්කසති. කයන න

ඡන්දාතිංගච්ඡතීතිආදීසුඑත්ථඑකත්සුචඉකත්නප ඤ්චාතිකයනානා. 
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214.  ණ්ඩාගා සම්මුතිආදියොෙථා 

343. කයන විහාක නවා කයන අඩ්ඪකයනකගන වා කහනති, කසන විහා ාදියොකෙන

සම්මනිත්බ්කබනති කයනානා. ‘‘ආ ාමිෙසාමකණ ාදීහී’’ති පදං විවිත්ත්ත්කථ

අපාදානං, ෙ ණම්පි යුජ්ාති.පච්චන්ත්කසනාසනං පන න සම්මනිත්බ්බං

කචන ාදියොඋපද්දවත්ත්ා.වි ාරමජ්කඣකයවාති ණ්ඩාගා විහා මජ්කඣකයව. 

යස්සාති ණ්ඩාගා ස්ස.ඉදංපදං ‘‘ඡදනාදීසූ’’තිපකදසාමී, ‘‘නත්ථී’’ති

පකද සම්පදානං. යස්ස පනාති  ණ්ඩාගා ස්ස පන.යත්ථෙත්ථචීතියස්මිං

ෙස්මිංචි ඨාකන.කයනාති පතිත්කහතුනා. මූසිත්වා ඛාදතීතිමූසිකෙන. 

ආදියොසද්කදන කගනධාමඞ්ගුසාදකයන සඞ්ගණ්හාති. උප භුසං, උපගුහිත්වා වා

චිනන්තීතිඋපචිො. ත්න්ති ඔවස්සනාදියොං.හීති සච්චං, යස්මා

වා.එවන්තිආදියොනිගමනං. 

චීවරපටිග්ගා ොදීහීති ආදියොසද්කදනචීව නිදහෙ ණ්ඩාගාරිකෙ

සඞ්ගණ්හාති.ත්ත්ථාති කත්සු.චීව පටිග්ගාහකෙන න ගණ්හිත්බ්බන්ති

සම්බන්කධන.ත්ාවාතිචීව නිදහෙ ණ්ඩාගාරිොනං, කත්හිවාපඨමං.යංයන්ති

චීව ං.ත්කථවාති යථා විසුං විසුං ෙත්වා ගණ්හති, 

ත්කථව.චීවරනිද කෙනාපීති පිසද්කදන න කෙවලං පටිග්ගාහකෙකනව, අථ

කඛනනිදහකෙනපීති සම්පිණ්කඩති.ත්කථවාති යථා නිදහකෙන ආචික්ඛති, 

ත්කථව.ත්කත්නති කත්හි චීවක හි, වි ත්ත්අපාදානං, කත්සු චීවක සු

වානිද්ධා ණං.ත්කදවාතිසඞ්කඝනවුත්ත්චීව කමව. 

ඉතීතිආදියො නිගමනං.  ගවත්ා

අනුඤ්ඤාකත්නතිසම්බන්කධන.භණ්ඩාගාරන්ති  ණ්ඩස්ස ඨපකනනොසං

අගා ං.භණ්ඩාගාරිකෙනති  ණ්ඩාගාක  නියුත්කත්න.බාහුල්ලිෙත්ායාති
පච්චයබාහුල්කලන නියුත්ත් ාවත්ථං. එවං සන්කත්කිමත්ථාය
අනුඤ්ඤාකත්නති ආහ ‘‘අපි චා’’තිආදියො. අනුග්ගහාය අනුඤ්ඤාකත්නති

සම්බන්කධන.හීති විත්ථාක න. කනව ාාකනයුන්ති කයනානා. ද්කව ද්කව

වාචීවක තිසම්බන්කධන.සඞ්ග ංොතුන්තිසඞ්කඝනසඞ්ගහංොතුං. 

න වුට් ාකපත්බ්කබනති එත්ථඅත්ථුද්ධා වකසන අඤ්කඤපි

අවුට්ඨාපනීකය දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අඤ්කඤපී’’තිආදියො.හීති

විත්ථාක න.ත්ත්ථාති චතූසු. සඞ්කඝනපන කදතීති සම්බන්කධන.උපොරත්ාය

චාති සඞ්ඝස්ස උපො ත්ාය ච.එත්ථ ච පුරිකමසු තීසු එකෙනකයව කහතු, 
පච්ඡිකමපනද්කවකහත්කවනතිදට්ඨබ්බං. 

සම්මුඛීභූකත්නාතිඅඤ්ඤමඤ්ඤස්සමුකඛසංවිජ්ාමාකනන, සන්නිපතිකත්න

වාසම්මුකඛන,සම්මුකඛන හුත්වාභූකත්නසම්මුඛීභූකත්න. භූසද්දකයනගත්ත්ා

අො ස්සීොක න කහනති, අන්කත්නඋපචා සීමායං ඨිකත්න සඞ්කඝන. ත්මත්ථං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අන්කත්නඋපචා සීමායං ඨිකත්නා’’ති.කෙන ා  න්ති
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පටුන 

බහුාකනහිසන්නිපතිත්වා එෙකත්න ෙත්ං අබයත්ත්සද්දං. ත්දාො ං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අම්හාෙ’’න්තිආදියො. ‘‘චීව  ාාකෙසූ’’තිආදියොනා

අගතිගමනාො ං දස්කසති, ත්ංසුවිඤ්කඤයයකමව.තු ාභූකත්නති තුලාය

සදියොකසනහුත්වාභූකත්න, තුලායසදියොස ාවංපත්කත්නවා.මජ්ඣත්කත්නතිමජ්කඣ
ඨිකත්නඅත්ත්ාස ාකවනඑත්ස්සාතිමජ්ඣත්කත්න. 

ඉදන්තිචීව ං.ඝනන්ති නි න්ත් ං.ත්නුෙන්තිවි ළං. එත්ථ
‘‘උච්චිනිත්වා’’ති ඉමිනා වත්ථස්ස පමාකණන උච්චිනනං දස්කසති. 

‘‘තුලයිත්වා’’ති ඉමිනා අග්කඝන තුලනං දස්කසති.වණ්ණාවණ්ණංෙත්වාති

වණ්ණඤ්චඅවණ්ණඤ්චඛුද්දෙඤ්චපමාණං, මහන්ත්ඤ්චපමාණංෙත්වාති

අත්කථන. එෙච්චානි චීව ානි අප්පග්ඝානි කහනන්ති, එෙච්චානි

මහග්ඝානීතිවුත්ත්ං කහනති.දසදසඅග්ඝනෙන්ති දසහි දසහි

ෙහාපකණහිඅග්ඝනෙං.යන්ති චීව ං, බන්ධිත්වාති නවග්ඝනෙං

එෙග්ඝනකෙන, අට්ඨග්ඝනෙඤ්චද්විඅග්ඝනකෙන බන්ධිත්වාති

අත්කථන.සකම පටිවීකසතිසමපමාකණ පටිවීකස ඨකපත්වා, ඉමිනා

‘‘වණ්ණාවණ්ණ’’න්ති එත්ථවණ්ණසද්කදන පමාණත්කථනති දීකපති.දස

දසභික්ඛූති ඉදං උපලක්ඛණවකසන වුත්ත්ං අඤ්කඤනාොක නාපි

ගකණතුංසක්කුකණයයත්ත්ා.භණ්ඩිෙන්ති චීව  ණ්කඩන

නියුත්ත්ංපුටං.කුකසනතිසලාෙදණ්කඩන. 

අත්තිස්සරාති අත්ත්නාව අත්ත්ානංඉස්ස ා. අඤ්කඤසං

වත්ත්පටිපත්තින්ති සම්බන්කධන.උපඩ්ඪභාකගනති භික්ඛූනං ලද්ධ ාගකත්න

උපඩ්කඪන ාකගන.කයපනාතිසාමකණ ාපන.සමභාකගනතිභික්ඛූනං ාකගන

සකමන  ාකගන.ඉදඤ්චාති ‘‘උපඩ්ඪපටිවීස’’න්ති වචනඤ්ච, ෙථිත්න්ති

සම්බන්කධන.සමෙකමවාති

භික්ඛුසාමකණ ානංසමපමාණකමව.ත්ත්රුප්පාදවස්සාවාසිෙන්ති ත්ස්මිං
විහාක උප්පාකදන මූකලන උප්පාදියොත්ං

වස්සාවාසිෙං.ඵාතිෙම්මන්තිවඩ්ඪනෙම්මං ‘‘යත්ත්කෙන විනයාගකත්න

සම්මුඤ්ානිබන්ධනාදියොනා හත්ථෙම්කමන විහා ස්සඌනත්ා න කහනති, 

ත්ත්ත්ෙං ෙත්වාති අත්කථන.එත්න්ති ඵාතිෙම්මංෙත්වා ගහණං. හීති

සච්චං.එත්ථාති ත්ත්රුප්පාදවස්සාවාසිෙගහකණ.සබ්කබසන්ති අඛිලානං

භික්ඛුසාමකණ ානං.භණ්ඩාගාරිෙචීවකරපීති  ණ්ඩාගාක  ඨපිකත්
අොලචීවක පි. පිසද්කදනත්ත්රුප්පාදවස්සාවාසිෙමකපක්ඛති. සාමකණ ා

උක්කුට්ඨිං ෙක නන්තීති සම්බන්කධන.අප රිත්ෙන්ති

හරිත්වි හිත්ං.රඞ්ගඡල්ලින්ති  ානච්ඡවිං.එත්න්තිඋක්කුට්ඨිෙ ණකත්න

සම ාගදානං, වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.කයචාති සාමකණ ා ච.විරජ්ඣිත්වා

ෙකරනන්තීතිෙත්ත්බ්බොකලසු අෙත්වා යථිච්ඡිත්ක්ඛකණ

ෙක නන්ති.කත්තිසාමකණක .සමපටිවීකසන දාත්බ්කබනති
‘‘ෙරිස්සාමා’’තිපටිඤ්ඤාත්මත්කත්නසකමනපටිවීකසනදාත්බ්කබන. 
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‘‘සෙං  ාගං දාතු’’න්ති ඉදං වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන. කිං
සන්ධායවුත්ත්න්ති ආහ ‘‘ ණ්ඩාගා කත්න…කප.…

සන්ධායා’’ති.ප ත්ායාතිපහරිත්බ්බාය, පහනිත්බ්බාය වා.ත්ස්මාති යස්මා

සන්ධායවුත්ත්ං, ත්ස්මා.අනී කටසූති  ණ්ඩාගා කත්න අනීහරිකත්සු.ඉමස්ස

භික්ඛුකනනතිඋත්ත්රිතුොමස්සඉමස්සභික්ඛුකනන.තු ායාතිමාකනන. 

කත්සූති සාටකෙසු, එකෙන සාටකෙනති කයනානා.සබ්කබසු පාතිකත්සූති

සම්බන්කධන.එත්ත්කෙනාතිද්වාදසග්ඝනකෙන.ත්ං සුත්වාති භික්ඛූනංත්ං

වචනං සුත්වා.සබ්බත්ථාති සබ්බස්මිං සඞ්ඝගණසන්ත්කෙ.අනුප්පදාකනන

ඛිපියති පක්ඛිපියතීතිඅනුක්කඛපන්තිදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අනුක්කඛපං
නාමා’’තිආදියො. යත්ත්ෙං අග්ඝන්ති සම්බන්කධන. ත්ත්ත්කෙනඅග්කඝන

අග්ඝනකෙති කයනානා.විෙල් ොති විෙලස්ස  ාකවනවිෙල්ලං, 

චීව පුග්ගලානං අපකහනනෙ ාකවන, ත්කදව විෙල්ලො. ‘‘ත්ත්ථා’’ති

පාඨකසකසන, කත්සුද්වීසු විෙල්ලකෙසූති අත්කථන.අත්ථීති සංවිජ්ාන්ති, 

නිපාකත්නයං. ඡින්දන්කත්හි ච දාත්බ්බානීති සම්බන්කධන.දාත්බ්බානීති ච

ඡින්දියොත්බ්බානි. දාසද්කදන හි අවඛණ්ඩනත්කථන.දාතුන්ති

අවඛණ්ඩිතුං.එවන්තිආදියොනිගමනං.එත්ථාති එකත්සු විෙල්ලකෙසු.ත්න්ති

චීව ං. අථාතිකත්නසිත්කත්න ප ං.ත්ත්ථාති එෙස්ස භික්ඛුකනන

කෙනට්ඨාකස.සාමණෙන්ති සමණස්ස අනුරූපං.කයනතිභික්ඛු.කත්නාති

පරික්ඛාක න.ඉදම්පීති අඤ්ඤං සාමණෙස්ස පරික්ඛා ස්ස ඨපනම්පි.
පිසද්කදනපුරිමංවත්ථඡින්දනමකපක්ඛති. 

වග්ගන්තිසමූහං.අට්ඨවානවවාභික්ඛූකහනන්තීතිකයනානා.කත්සන්ති

අට්ඨන්නං වා නවන්නංවා.එවන්තිආදියොනිගමනං. අයං අපකහනනෙ ාකවනති
කයනානා. පුනචීව ස්කසව විෙල්ලෙ ාවං දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘අථවා’’තිආදියො. එත්ථ පුරිමනකය චීව ස්ස චපුග්ගලස්ස ච විෙල්ලෙං

කහනති, පච්ඡිකමචීව ස්කසවාතිඅයකමකත්සංවිකසකසන. 

215. චීව  ානෙථා 

344. ගිහිපරිභුත්ත්ංපනාතිගිහිනාපරිභුත්ත්ංවත්ථංපන, කිඤ්චිඵලන්ති
සම්බන්කධන. 

සීතුදොතිසීත්ංඋදෙං.ලිඞ්ගවිපල්ලාකසනහිඅයං.උත්ත්රාළුම්පන්තිඑත්ථ

උත්ත් උළුම්පන්තිපදච්කඡදංෙත්වා අො කත්නඋො ස්සකලනපංෙත්වා, 

පුබ්බස ස්ස ච දීඝං ෙත්වා ‘‘උත්ත් ාළුම්ප’’න්ති වුච්චති.උත්ත්රාළූති

උත්ත් උදෙං.උළුසද්කදන හි උදෙවාචකෙන, ත්ං පාති  ක්ඛතීති
උත්ත් ාළුම්පං.ත්ස්ස සරූපං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘වට්ටාධා ෙ’’න්ති.රානන්ති ානඡල්ලිං.හීති

ඵලකානත්කෙන.රානන්ති ානුදෙං.හීති විත්ථාක න.කථකවනති ානබින්දු.න

විසරතීති න පග්ඝ ති.රානාළුඞ්ෙන්ති එත්ථාපි පුරිමනකයකනව පදසිද්ධි
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කවදියොත්බ්බා.රානඋළුඞ්ෙන්ති  ානසඞ්ඛාත්ස්ස උදෙස්ස ගහණත්ථාය
ෙරියතීති ානඋළුඞ්ෙං. දණ්ඩකෙන නියුත්ත්ං

ථාලෙංදණ්ඩෙථා ෙන්තිදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ත්කමව

සදණ්ඩෙ’’න්ති.රානකුණ්ඩන්ති ානපක්ඛිපනං මහාඝටං.අඤ්ඤත්රාති

අඤ්ඤං ඨානං.පත්ථින්නසද්කදන ථද්ධපරියාකයනති ආහ

‘‘ථද්ධ’’න්ති.දන්ත්ොසාවානීති එත්ථ දන්ත්සද්කදන ත්ස්ස වණ්කණන

ගකහත්බ්කබන, කසනඑකත්සමත්ථීති දන්ත්ානි, දන්ත්ානි චත්ානි ොසාවානි

කචතිදන්ත්ොසාවානි, ත්මත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘දන්ත්වණ්ණානී’’ති.
දන්ත්වණ්ණානිොසාවානිධාක න්තීතිසම්බන්කධන. 

216. ඡින්නෙචීව ානුාානනෙථා 

345. දීඝමරියාදබද්ධන්තිදීකඝනමරියාකදනබද්ධං.චතුක්ෙසණ් ානන්ති

චතුන්නංමග්ගානංසකමනධානසණ්ඨානං.උස්ස සිත්වන්තිඑත්ථඋපුබ්කබන

සහධාතු සමත්ථත්කථනති ආහ ‘‘සක්කෙනසි ත්ව’’න්ති. පපුබ්කබන පන

අභි වනත්කථන කහනති ‘‘පසහතී’’තිආදීසු.කයන නාමාති කයන ආනන්කදන

ආාානිස්සති නාම, කසන ආනන්කදන පණ්ඩිකත්නතිකයනානා. ‘‘කුසී’’ති එත්ං

නාමං අධිවචනන්ති කයනානා.අනුවාත්ාදීනන්ති ආදියොසද්කදන පරි ණ්ඩාදීනි

සඞ්ගණ්හාති. ‘‘අඩ්ඪකුසී’’තිඑත්න්තිකයනානා. 

ගීකවයයෙන්තිඑත්ථගීවායංසුත්ත්සංසිබ්බිත්ංගීකවයයෙන්තිවචනත්ථං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ගීවාකවඨනට්ඨාකන’’තිආදියො. ‘‘ආගන්තුෙපට්ට’’න්ති

ඉමිනා එයයෙපච්චයස්ස සරූපංදස්කසති. එකසව නකයනාඞ්කඝයයෙන්ති

එත්ථාපි.එත්ංනාමන්ති ‘‘ගීකවයයෙං, ාඞ්කඝයයෙ’’න්ති එත්ං නාමං.ඉතීති

එවං.එත්න්ති ‘‘අනුවිවට්ට’’න්තිආදියොඑත්ං. ‘‘අනුවිවට්ට’’න්තිඑත්ංනාමන්ති

කයනානා.විවට්ටස්සාති මජ්ඣිමඛණ්ඩෙස්ස.බා න්ත්න්ති එත්ථ බාහාය
උපරි ඨපිත්ා අන්ත්ා බාහන්ත්ාති වචනත්ථංදස්කසන්කත්න ආහ

‘‘බාහායා’’තිආදියො.කත්සන්ති උභින්නමන්ත්ානං.එත්න්ති ‘‘බාහන්ත්’’න්ති
එත්ං. 

217. තිචීව ානුාානනෙථා 

346. ‘‘උක්ඛිත්ත් ණ්ඩිෙ ාවං ආපාදියොකත්’’ති

ඉමිනාඋබ්භණ්ඩිකත්තිඑත්ථඋක්ඛිත්ත්ං ණ්ඩංඋබ් ණ්ඩං, උබ් ණ්ඩ ාවං
ඉත්ාආපාදියොත්ාතිඋබ් ණ්ඩිත්ාතිවචනත්ථංදස්කසති.කත්උබ් ණ්ඩිකත්භික්ඛූ

අද්දසාති කයනානා.භිසිසඞ්කඛකපනාති භිසියං පක්කඛකපන, පකවකසනාති

අත්කථන, භිසිආොක නාති වුත්ත්ං කහනති.ත්ත්ථාති දක්ඛිණාගිරිං.ගච්ඡන්ත්ා

කත් භික්ඛූති කයනානා. ‘‘අට්ඨපමාණාසූ’’ති ඉමිනාඅන්ත්රට් ොසූති එත්ථ

ෙපච්චකයන පමාණත්කථ කහනතීති දස්කසති, කෙසුචි කපනත්ථකෙසු

පමාණසද්කදන න දියොස්සති, ගළිකත්නති දට්ඨබ්කබන.

 ත්තීසූතිසම්බන්කධන.භගවන්ත්න්ති එත්ථ

සම්පදානත්කථඋපකයනගවචනන්ති ආහ ‘‘ ගවකත්න’’ති.සීත්ාලුොති එත්ථ
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පටුන 

සීත්ං පෙතිඑකත්සන්ති සීත්ාලුකනන, කත්කයවසීත්ාලුොතිවචනත්ථං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සීත්පෙතිො’’ති. කය කුලපුත්ත්ාපෙතියාව සීකත්න

කිලමන්ති, කත් සීත්ාලුො නාමාති කයනානා.එෙච්චියන්ති එත්ථ
එෙච්චසද්කදන එෙපරියාකයනති ආහ ‘‘එෙංපට්ට’’න්ති. ඉමිනා එකෙනකයව

එෙච්කචනතිෙත්වාසෙත්කථඅච්චපච්චකයනතිදස්කසති. ‘‘පට්ට’’න්තිඉමිනා
එෙච්කචන නියුත්ත්ං එෙච්චියන්ති වචනත්ථං ෙත්වානියුත්ත්ත්කථ

පවත්ත්ස්ස ඉයපච්චයස්ස සරූපං දස්කසති.ඉතීති එවං.  ගවා අනුාානාතීති

සම්බන්කධන.ඉත්කරතිසඞ්ඝාටිකත්නඉත්ක උත්ත් ාසඞ්ගඅන්ත් වාසකෙ. 

218. අතික ෙචීව ාදියොෙථා 

348. අච්ඡුකපයයන්තිඑත්ථඅච්ඡිවුච්චතිකනත්ත්මණ්ඩලං, ත්ංවියාතිඅච්ඡි

ඡිද්කදන, ත්ස්මිං උපගන්ත්බ්බං උපකනත්බ්බන්තිඅච්ඡකපයයං.

‘‘ලග්ගාකපයය’’න්ති ඉමිනා අධිප්පායත්ථං දස්කසති.එත්ථාති

පංසුකූකල.සබ්බමිදන්ති ‘‘දියොගුණං සඞ්ඝාටි’’න්තිආදියොෙං සබ්බං ඉදං

වචනං.උද්ධරිත්වාති අපකනත්වා.සංසිබ්බිත්න්ති අඤ්ඤමඤ්ඤං
සම්බන්ධිත්වාසිබ්බිත්ං. 

351. කසනවග්ගිෙන්ති එත්ථ සුන්ද ානි අග්ගානි රූපාදීනි

එත්ථාතිසග්කගන, පුබ්බපකද උො ස්ස කලනකපන, උො ස්ස උවාකදකස

‘‘සුවග්කගන’’ති සිජ්ඣති.සුවග්ගප්පත්ත්කහතුෙං කසනවග්ගිෙං, දානං, 

ත්මත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සග්ගප්පත්ත්කහතුෙ’’න්ති. ‘‘අපකනතී’’ති

ඉමිනානුදධාතුයාඅපනයනත්ථං දස්කසති.අනාමයාති එත්ථ
ආමයසද්කදනක නගපරියාකයනති ආහ ‘‘අක නගා’’ති. නත්ථි ආමකයන
එතිස්සාතිඅනාමයා. 

353. ඣාන ාභිකනනති ඣානලාභීනං පුථුජ්ානානං
ොමච්ඡන්දනීව ණස්සවික්ඛම් නත්ත්ාවුත්ත්ං. 

356. සකමනධානවකසනදස්සියිත්ථාතිසන්දියොට්ක න. සකමනධානවකසන

 ජියිත්ථාතිසම්භත්කත්න. අභිමුඛං ලපිත්ථාතිආ පිකත්න.ඉකමහීති ඉකමහි
ද්වීහි. 

221. පච්ඡිමවිෙප්පනුපගචීව ාදියොෙථා 

359. ෙත්පංසුකූක නතිෙකත්න පංසුකූකලන. ඉමිනා‘‘පංසුකූ කත්න’’ති

පදස්ස විකසසනප පදත්ත්ං දස්කසති.අග්ගළාකරනපකනනාති අග්ගළස්ස
ආක නපකනන. ‘‘සුත්කත්කනවා’’ති එත්ථඑවසද්කදනපිකලනතිෙං

නිවත්කත්ති.අඤ්ඡිත්වාඅඤ්ඡිත්වාති ආෙඩ්ඪිත්වා ආෙඩ්ඪිත්වා.අභිධාතුහි

ආෙඩ්ඪනත්කථන. ‘‘සඞ්ඝාටිකෙනකණන දීකඝන’’ති ඉමිනාවිෙණ්කණනතිඑත්ථ
විසකමන ෙණ්කණන විෙණ්කණනති ෙත්වා ෙණ්ණසද්දස්ස කෙනණත්ථං

දස්කසති.ත්කත්නති ගළනකත්න.ලුජ්ාන්තීති වලිංගණ්හන්ති.අට් පදෙන්ති
පදස්ස අට්ඨපකදන සිබ්බිත්ංඅට්ඨපදෙන්ති වචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ
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‘‘අට්ඨපදෙච්ඡින්කනනපත්ත්මුඛංසිබ්බිතු’’න්ති.ත්ත්ථඅට් පදෙච්ඡින්කනන

පත්ත්මුඛංසිබ්බිතුන්ති අට්ඨපදලිඛකනන ත්ත්ථ ත්ත්ථ ගබ් ං දස්කසත්වා

පත්ත්මුඛංසිබ්බිතුං. ‘‘අට්ඨපදෙච්ඡන්කනනා’’තිපි පාකඨන, 
අට්ඨඵලොොක නාතිඅත්කථන. 

360. ‘‘ආගන්තුෙපත්ත්ම්පි දාතු’’න්ති ඉමිනාඅන්වාදියොෙන්තිපදස්ස
අනුපච්ඡා ආගන්තුෙ ාකවන දීයතීති අන්වාදියොෙන්ති වචනත්ථං

දස්කසති.චතුත්ථක්ඛක නපි පාකඨන, අනුපච්ඡා ආගන්තුෙ ාකවන ධීයති

ඨපීයතීතිඅන්වාධිෙන්තිොත්බ්කබන.ඉදංපනාතිඅන්වාධිෙංපන. 

361. කසසඤාතීනන්ති මාත්ාපිතූහි කසසඤාතීනං.විනිපාකත්තිකයවාති
විනස්සන්කත්නනිපාකත්තිකයව. 

362. ‘‘වස්සිකෙන’’ති සඞ්කෙතීයති ගණ්හීයතීතිවස්සිෙසඞ්කෙත්න්ති

වුත්කත්චත්ත්ාක නමාසාතිආහ‘‘චත්ත්ාක නමාකස’’ති.හීතිසච්චං, යස්මාවා.

ආ ඤ්ඤෙස්සභික්ඛුකනනතිසම්බන්කධන.කත්නාතිආ ඤ්ඤකෙනභික්ඛුනා. 

222. සඞ්ඝිෙචීවරුප්පාදෙථා 

363. අඤ්ඤත්ථාති දියොන්නට්ඨානකත්න අඤ්ඤත්ථ. හටානිපි චීව ානි

තුය්කහවසන්ත්ොනීති කයනානා.කත්සන්ති චීව ානං.අඤ්කඤනති
එෙෙවස්සාවාසිෙකත්නඅඤ්කඤන.පඤ්චමාකසත්ංසබ්බංත්ස්කසවභික්ඛුකනන

කහනතීති සම්බන්කධන.යන්තිචීව ං, ත්ං සබ්බං චීව න්ති

සම්බන්කධන.යම්පීතිචීව ම්පි.කසනති භික්ඛු, ගණ්හාතීති

සම්බන්කධන.වස්සාවාසත්ථායාති වස්සං ආවාසස්ස භික්ඛුකනන

අත්ථාය. පිත්උපනික්කඛපකත්නති කවයයාවච්චෙක හි වඩ්ඪිං

පකයනකාත්වාඨපිත්උපනික්කඛපකත්න.ත්ත්රුප්පාදකත්නති ත්ස්මිං

විහාක උප්පාදකත්න නාළිකෙ ආ ාමාදියොකත්න.ඉදන්ති වක්ඛමානං.එත්ථාති

‘‘ත්ස්කසව ත්ානි චීව ානි යාව ෙථිනස්ස උබ් ා ායා’’තිවචකන.යන්ති

චීව ං.පනසද්කදනවිකසසත්ථකානත්කෙන.ඉදන්ති පදාලඞ්ො මත්ත්ං.ඉධාති
ඉමස්මිං විහාක . අභිලාපමත්ත්න්තිපි

වදන්ති.අනත්ථත්ෙථිනස්සාපීතිපිසද්කදන පකගවඅත්ථත්ෙථිනස්සාති

දස්කසති. පඤ්චමාකසති අච්චන්ත්සංකයනගත්කථ උපකයනගවචනං.ත්කත්නති
පඤ්චමාසකත්න. අතීත්වස්කස වස්සංවුත්ථසඞ්ඝස්ස ඉදංවස්සාවාසිෙං කදති

කිං? උදාහු අනාගත්වස්කසති කයනානා.පිට්ඨිසමකයති ගිම්හානං

පඨමදියොවසකත්නපට්ඨායයාවඅස්සයුාපුණ්ණමී, ත්ාවපිට්ඨිසමකය. 

වස්සානකත්නති වස්සානමාසකත්න.එත්ථාති එකත්සු චීවක සු. කෙචි

භික්ඛූති සම්බන්කධන.ත්මත්ථන්ති ත්ස්ස සඞ්ඝිෙචීව ස්ස

ො ණං.ත්ත්කථවාති ගත්ට්ඨාකන එව.එසාතිසඞ්ඝිෙචීව හා කෙන

භික්ඛු.ත්ත්රාතිවිහා ාදීසු.නන්තිචීව හා ෙංභික්ඛුං. 
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වත්ත්ං විත්ථාක ත්වා දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කත්න හී’’තිආදියො.
කත්නභික්ඛුනා  ාකාත්බ්බානීති

සම්බන්කධන.ත්ස්කසවාතිඅධිට්ඨහන්ත්ස්කසව. 

එකෙෙං  ාගන්ති සම්බන්කධන. එත්ථ ඨාකන අහකමව අස්මීති

කයනානා.දුග්ගහිත්ානි ක නන්තීති සඞ්ඝිොකනව කහනන්තීති

අධිප්පාකයන.මය් කමවිමානි චීවරානීති ඉස්ස වකසන ගහකණ

දුග්ගහිත්ානි.මය්ක ත්ානි පාතණන්තීති අනිස්ස වකසන ගහකණ
සුග්ගහිත්ානීතිවිකසකසන. 

පාතිකත් කුකසති එත්ථ ත්පච්චයස්සපච්චුප්පන්නොලිෙ ාවං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘එෙකෙනට්ඨාකස’’තිආදියො.ගහිත්කමවාති
එෙකෙනට්ඨාකසපාතිත්ස්සකුසදණ්ඩස්ස වකසන ‘‘ඉමස්සිද’’න්ති
එෙකෙනට්ඨාකසවිදියොකත්සබ්කබසංවිදියොත්ත්ත්ාගහිත්කමවාතිඅධිප්පාකයන. 

ඉකත්නවාතිසචීව  ත්ත්කත්නව.විසුංසජ්ජියමාකනතිචීවක ච ත්කත්ච
විසුංසජ්ජියමාකන. 

යථාපුරිකමසුද්වීසුවත්ථූසු‘‘අදංසූ’’තිවුත්ත්ං, ත්ථාඅවත්වාෙස්මාඉධ
‘‘කදන්තී’’ති වුත්ත්න්ති ආහ ‘‘සණිෙං සණිෙං කදන්තිකයවා’’ති.
සණිෙංසණිෙං කදන්කත් දානකිරියාය අනුපච්ඡින්නත්ත්ා ‘‘කදන්තී’’ති
පච්චුප්පන්නවකසනවුත්ත්න්ති

අධිප්පාකයන.පච්ඡින්නදානත්ත්ාතිපච්ඡින්නදානකිරිය ාවකත්න.ඉදංපනවත්ථු

උප්පන්නන්ති සම්බන්කධන.ඉකම ච කථරාති නිලවාසිආදකයන
විනයධ පාකමනක්ඛාඉකමචකථ ා. 

223. උපනන්දසෙයපුත්ත්වත්ථුෙථා 

364. එත්ථාතිඋපනන්දවත්ථුම්හි.ත්ස්සාති

උපනන්දස්ස.ගාමොවාසිකනනතිගාමකෙ ආවාසිකනන.අයන්ති

උපනන්කදන.මුඛකරනතිමුඛංඛ ංඑත්ස්සාතිමුඛක නඛො කලනකපන, අථවා
මුඛංඑත්ස්සත්ථීති මුඛක න මන්තුත්කථ පවත්කත්න  පච්චකයන

නින්දත්ථවාචකෙන. හුොපත්තීති

දුක්ෙටාපත්ති.ත්ස්කසවාතිගහිත්භික්ඛුස්කසව.ධු නික්කඛකපසතීතිකයනානා. 

එෙස්ස පුග්ගලස්සත්ථාය අධිප්පියකත්

ඉච්ඡියකත්තිඑොධිප්පාකයන,එෙපුග්ගලපටිවීකසන, කත්නාහ 

‘‘එෙපුග්ගලපටිවීසකමවා’’ති.යථා යථාති කයන කයනාොක න.කයනති

පටිවීකසන. ‘‘ත්ථා ත්ථා’’ති අජ්ඣාහරිත්බ්කබන.ත්ත්ථාති ‘‘ඉධ
පනා’’තිආදියොවචකන. එකෙෙස්මිං ආවාකසති සම්බන්කධන.වාසද්කදන

අඤ්කඤපිද්වීහද්වීහාදියොවාක සඞ්ගණ්හාති.යන්තිපටිවීසං.එකෙනතග්ගක නති

එකෙනනිච්චාවාකසනපුග්ගකලන.එවන්තිඋපඩ්කඪදියොයයමාකන.යත්ථවාපනාති
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එත්ථ යසද්දස්ස විසයං දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘එවංපුරිමස්මි’’න්ති. පුරිමස්මිං

ආවාකසතිසම්බන්කධන. ත්කත්නතිඑත්ථත්සද්දස්සවිසයංදස්කසන්කත්නආහ

‘‘බහුත් ංවසිත්විහා කත්න’’ති.ඉදඤ්චාති ‘‘අමුත්ර උපඩ්කඪන

චීව පටිවීකසනදාත්බ්කබන’’ති වචනඤ්ච.එෙසීමවි ාකරහීති
එකිස්සංඋපචා සීමායං ඨිකත්හි

විහාක හි.නානාසීමවි ාකරතිනානාඋපචා සීමායං ඨිකත්

විහාක .කසනාසනග්ගාක නතිපුරිමඋපචා සීමායං

කසනාසනග්ගාකහන.ත්ත්ථාතිපස්සම් නවිහාක .කසසන්ති චීව කත්න

කසසං.සබ්බත්ථාති සබ්කබසු විහාක සු.අන්කත්නසීමගත්ස්සාති

අන්කත්නඋපචා සීමායං ගත්ස්ස, භික්ඛුකනනතිසම්බන්කධන. චීව ං

කසනාසනග්ගාහස්කසව පාපුණාති, කසසං පන
ආමිසක සජ්ාාදියොසබ්බංඅඤ්ඤවිහා කත්න ආගන්ත්වා අන්කත්නසීමගත්ස්ස
පාපුණාතීතිඅධිප්පාකයන. 

224. ගිලානවත්ථුෙථා 

365. මඤ්චකෙ නිපාකත්සුන්ති එත්ථ මඤ්චකෙ නිපාත්නං නාම
මඤ්චකෙනිපජ්ාාපනන්ති ආහ ‘‘මඤ්චකෙ

නිපජ්ාාකපසු’’න්ති.මුත්ත්ෙරීසකිලිට් න්ති මුත්ත්ෙරීකසහි කිලිට්ඨං.කයනති

කයන කෙනචි.මන්ති මම. ත්මත්ථංදස්කසන්කත්න ආහ
‘‘ඔවාදානුසාසනීෙ කණනා’’ති. මම ඔවාදස්ස ච අනුසාසනියා ච

ෙ කණනාතිඅත්කථන.එත්ථාති ‘‘කයන භික්ඛකව
මංඋපට්ඨකහයයා’’තිආදියොපාකඨ. සුත්ත්ස්සකනයයත්ථත්ත්ා අගකහත්බ්බත්ථං

දස්කසන්කත්නආහ ‘‘ ගවකත්න චා’’තිආදියො.යස්සාති

ගිලානස්ස.උපජ්ඣායාදකයනති එත්ථ
ආදියොසද්කදනආචරියසද්ධිවිහාරිෙඅන්කත්වාසිෙසමානුපජ්ඣායෙසමානාචරිය
ෙසඞ්ඛාකත්පඤ්ච ාකන සඞ්ගණ්හාති. එෙචාරිකෙන වා කහනතීති

සම්බන්කධන.සඞ්ඝත්කථකරනපීතිපිසද්කදනපකගවඅඤ්කඤසන්තිදස්කසති. 

366. අභික්ෙමන්ත්ං වාති එත්ථ අභිමුඛං ෙමතීති අභික්ෙමන්කත්නති
වුත්කත්වඩ්ඪනත්කථනති ආහ ‘‘වඩ්ඪන්ත්ං වා’’ති. ආබාධං නාවිෙක නතීති
සම්බන්කධන.ඉමිනාඅන්ත්පච්චයස්සසරූපංදස්කසති.ඉදංනාමක නානන්ති

සම්බන්කධන.සංවිධාතුන්ති එත්ථ සංවිපුබ්කබන ධාධාතු ෙ ධාත්වත්කථන, 

ෙ ධාතු චසබ්බධාත්වත්කථන, ත්ස්මා වුත්ත්ං ‘‘ක සජ්ාං කයනකාතු’’න්ති. 

අස්සාති ගිලානුපට්ඨාෙස්ස. අන්ත් සද්දස්ස
මජ්ඣත්ථාදකයනපටික්ඛිපන්කත්නආහ‘‘ො ණංවුච්චතී’’ති. 

225. මත්සන්ත්ෙෙථා 

367. ො ඞ්ෙකත්ති එත්ථ ෙ ණං ෙත්න්ති දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘ොලකිරියායා’’ති.අපක නකෙත්වාති ‘‘ඉත්ථන්නාකමන  න්කත්භික්ඛු
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ොලඞ්ෙකත්න, ත්ස්ස තිචීව ඤ්ච පත්ත්ඤ්ච ගිලානුපට්ඨාොනං දාතුං
සඞ්ඝංඅපකලනකෙමී’’තිඅපකලනකෙත්වා. 

369. ගි ානුපට් ාෙ ාකභතිගිලානුපට්ඨාොනංලභිත්බ්කබ. 

සබ්කබපිභික්ඛූතිසම්බන්කධන.ත්ත්ථාතිත්ස්මිංොලඞ්ෙකත්.කිංවදන්ති? 

‘‘සබ්කබපි…කප.… සාමිකනන’’ති වදන්තීති කයනානා.ද්වීසු වාකදසු

පච්ඡිමවාකදන අට්ඨෙථාචරිකයන රුච්චතීති වදන්ති.යන්ති යං වත්ථු. ‘‘යං

අත්ථි, ත්ං දාත්බ්බ’’න්ති වුත්ත්කමවත්ථංආවිෙක නන්කත්න ආහ

‘‘අඤ්ඤස්මිං…කප.…දාත්බ්බ’’න්ති.ත්න්තිපරික්ඛා ං. 

සමකෙනති සමං පමාණකමත්ස්ස  ාගස්සාති

සමකෙන.සංවිද නමත්ත්කමවාති ඉදඤ්චිදඤ්ච ෙක නහීති

සජ්ානමත්ත්කමව.කාට් ෙභාකගනතිදියොගුණ ාකගන. 

කයන පනාති භික්ඛු පන.එත්ථාති බහූසු භික්ඛූසු.කයනාති කයනකෙනචි, 

දියොන්නං පටියාදියොත්න්ති සම්බන්කධන.එෙදියොවසම්පීතිපිසද්කදන පකගව

ද්වීහාදියොකෙති දස්කසති.කසනපීති පිසද්කදන නකෙවලං බහුදියොවසං

උපට්ඨාකෙනකයව, අථ කඛන කසනපීති දස්කසති.සමීපන්ති ගිලානස්ස

සන්තිෙං.ආගච්ඡතීතිසමීපමාගච්ඡති. 

පච්චාසීසායාති ාගස්ස පච්චාසීසාය. ‘‘පුන ආගන්ත්වා ාග්ගිස්සාමී’’ති

ඉමිනා ‘‘පුන ආගන්ත්වා න ාග්ගිස්සාමී’’ති ගච්ඡන්ත්ස්ස න දාත්බ්බන්ති

දස්කසති.ධුරංනික්ඛිපිත්වාතිඋපට්ඨහකනධු ංනික්ඛිපිත්වා. 

මාතුගාකමනපිකහනතූතිකයනානා.ත්ස්සභික්ඛුකනනතිොලඞ්ෙත්ස්සත්ස්ස

භික්ඛුකනන. සකචපි සහස්සං අග්ඝති, ගිලානුපට්ඨාොනංකයවදාත්බ්බන්ති

කයනානා.අඤ්ඤන්ති පත්ත්චීව කත්න

අඤ්ඤං.කත්තිගිලානුපට්ඨාො.අවකසසන්ති පත්ත්චීව කත්න

අවකසසං.ත්කත්නති බහුෙමහග්ඝකත්න.තිචීවරපරික්ඛාකරනතිතිණ්ණං චීව ානං

පරිවාක න.සබ්බඤ්කචත්න්ති සබ්බකමව එත්ංපරික්ඛා ං. භතීති
ගිලානුපට්ඨාකෙනල ති. 

කසනති ොලඞ්ෙකත්න.ෙස්සචීති ගහට්ඨස්ස වා පබ්බජිත්ස්ස

වා.ත්ස්කසවාති දියොන්නගාහෙස්කසව.රුචියාඑවාති ොමා එව.ත්ත්ථ ත්ත්ථ

සඞ්ඝස්කසවාති ත්ස්මිංත්ස්මිං විහාක  ඨිත්ස්ස සඞ්ඝස්කසව. ඉදං විහාක 
ඨපිත්පරික්ඛාක  සන්ධාය වුත්ත්ං.සකච ගාකම වා අ ඤ්කඤ වා ඨපිත්ා

කහනන්ති, සෙකලනව සඞ්කඝන ඉස්සක න. ෙස්මා? 

සඞ්ඝස්කසවදායජ්ා ාවකත්න.බහූනම්පීති තීහි පට්ඨාය බහූනම්පි.ඊදියොසවචනං

උපනිධාය සාසකනපි එකෙන ද්කව බහූති තීණි වචනානි අත්කථ දියොස්සන්ති, 
සද්කදපන ද්විවචනබහුවචනානං විකසසා ාවකත්න ද්විවචනං නත්ථීති
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දට්ඨබ්බං.අදියොන්නකමවාති අත්ත්කනනකයව අසන්ත්ෙත්ත්ා, අඤ්කඤසම්පි

සාධා ණත්ත්ාච අදියොන්නකමව. සකච සබ්කබ මත්ා අනුමතියා කදන්ති, 

සුදියොන්නකමව.ත්න්තිසන්ත්ෙං.කත්සූතිකත්සුසබ්කබසු. 

227. කුසචී ාදියොපටික්කඛපෙථා 

371. ‘‘අක්ෙනාළමය’’න්ති ඉමිනා අක්ෙනාකළන

නිබ්බත්ත්ංඅක්ෙනාළන්ති වචනත්ථං දස්කසති.මෙචිමකයනති එත්ථ

මෙචිසද්කදනකපනත්ථෙසද්දස්ස ගන්ථාදකයන අත්කථ නිවත්කත්ති.
මයසද්කදනපුරිමනකයකනව නිබ්බත්ත්ත්ද්ධිත්ං

දස්කසති.කසසානීතිඅක්ෙනාළකපනත්ථකෙහි කසසානි

කුසචී ාදීනි.කත්සූතිකුසචී ාදීසු. 

372. තිපට්ටචීවරස්ස වාති ඉදං ද්විපට්ටචීව ස්ස මජ්කඣ දානං

සන්ධායවුත්ත්ං.කත්සන්ති සබ්බනීලොදීනං.ෙඤ්චුෙන්ති වා ණං. ත්ඤ්හි

ෙචියති ොකය බන්ධියතීති ෙඤ්චුකෙනතිවුච්චති.කව කනපීති උණ්හීකසපි.

ත්ඤ්හි යස්මා කයන සීකසකවඨියති, ත්ස්මා කවඨනන්ති

වුච්චති.රුක්ඛඡල්ලිමයන්තිඑත්ථ රුක්ඛඡල්ලිසද්කදනතිරීටසද්දස්ස
වක්ෙලත්ථංදස්කසති. වක්ෙලඤ්හිනිවසනානංඅඞ්ගපච්චඞ්ගං තික න ාවං
පටිච්ඡන්න ාවංඑතිගච්ඡතිඅකනනාතිවාරුක්ඛංතික නපටිච්ඡන්නංහුත්වා

එති පවත්ත්තීති වාතිරීටන්තිවුච්චති. අභිධාකන (අභිධානප්පදීපිොයං 442

ගාථායං) පනත්රීටන්ති ත්ොක  ඉො වි හිකත්න පාකඨන

අත්ථි.පාදතඤ්ානන්ති පාකදන පුජියති කසනධියති අකනනාති පාදපුඤ්ානං, 
ත්ාලුකානත්තියක්ඛක න. 

374. සන්කත් පතිරූපකෙ ගා කෙති එත්ථ පතිරූපකෙන නාම
පක්ෙමන්ත්ස්සභික්ඛුකනනසන්දියොට්ඨසම් ත්කත්න.ඉමිනාපතිරූපකෙගාහකෙ

අසති අදත්වා සඞ්කඝන  ාජිකත්සු ාජිත්කමවාති දස්කසති.සත්ත්

ානාතිපක්ෙමන්ත්උම්මත්ත්ෙඛිත්ත්චිත්ත්කවදනට්ටා චත්ත්ාක න, 
උක්ඛිත්ත්ොත්කයනතිසත්ත්ානා. 

230. සඞ්කඝභින්කනචීවරුප්පාදෙථා 

376. සඞ්කඝන භිජ්ාතීති එත්ථ ද්විකෙනට්ඨාසවකසන

භිජ්ානකමවාධිප්කපත්ං, නඅඤ්ඤන්තිආහ‘‘ද්කවකෙනට්ඨාසා’’ති.එෙස්මිං

පක්කඛ චීව ානි කදන්තීති කයනානා.ද්විපක්ඛං සන්ධාය‘‘සෙ ස්ස

සඞ්ඝස්සා’’තිවුත්ත්ං.එත්න්තිචීව ං.ත්ස්කසව චීවරන්තිත්ස්සකෙනට්ඨාසස්ස

චීව කමව.යත්ථාති යස්මිං කදකස.දක්ඛිකණනදෙං පමාණන්ති

දක්ඛිකණනදෙකමව පමාණං, න කදයයධම්කමන.ත්ස්මා දක්ඛිකණනදෙං

පටිග්ගණ්හන්ත්ා, කදය්යධම්මස්ස සාමිකනන කහනන්තීතිඅධිප්පාකයන.

උක නහිපිපක්කඛහීතිකයනානා.පරසමුද්කදතිාම්බුදීකප.කසනහිසීහළදීපකත්න
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සමුද්දස්ස පා ත්ත්ා ප සමුද්කදනති වුච්චති.ඉත්කරන පක්කඛනති
දක්ඛිකණනදෙස්සචචීව ස්සචලද්ධපක්ඛකත්නඉත්ක නඅලද්කධනපක්කඛන. 

232. අට්ඨචීව මාතිොෙථා 

379. ඉදානිආහාති සම්බන්කධන.තග්ග ාධිට් ානනකයනාති
‘‘සීමායකදතී’’ති ෙත්තුවාචකෙන කිරියාපකදන
දායෙපුග්ගලසඞ්ඛාත්ෙත්තුකනන අධිට්ඨානවකසනවුත්ත්ත්ත්ා

පුග්ගලාධිට්ඨාකනන නකයන.එත්ථාතිඑත්ාසු අට්ඨසු මාතිොසු. අට්ඨමා

මාතිොති කයනානා.ත්ත්ථාති අට්ඨසු මාතිොසු.සබ්බත්ථාතිසබ්කබසු
‘‘ෙතිොයකදතී’’තිආදීසු. 

සීමාය…කප.… භාකාත්බ්බන්තිආදියොම්හිමාතිොනිද්කදකස පන එවං

විනිච්ඡකයන කවදියොත්බ්කබනති කයනානා.සීමායකදතීති එත්ථ පන්න ස සීමා
කවදියොත්බ්බාතිසම්බන්කධන. 

ත්ත්ථාතිපන්න සසුසීමාසු. උපචා සීමා පරිච්ඡින්නා කහනතීති
සම්බන්කධන. එත්ත්ෙං ඨානන්තිපරික්කඛපා හට්ඨානස්ස එෙන්කත්න
අවුත්ත්ත්ත්ා එෙන්කත්න පරික්කඛපා හට්ඨානංදස්කසන්කත්න

ආහ‘‘අපිචා’’තිආදියො. ධුවසන්නිපාත්කත්න වාඛිපිත්ානන්ති සම්බන්කධන.
‘‘පරියන්කත්’’ති පදං පුබ්බාප ාකපක්ඛං. ත්ස්මා තීසුනිස්සක්ෙපකදසු

කයනකාත්බ්බං.සාපනාතිඋපචා සීමාපන.භික්ඛූසුවඩ්ඪන්කත්සුආවාකසනපි
වඩ්ඪතීති මනසිෙත්වා වුත්ත්ං ‘‘භික්ඛූසුවඩ්ඪන්කත්සූ’’ති. සබ්කබසං

භික්ඛූනන්තිසම්බන්කධන.වුත්ත්කමවාතිසීමෙථායං(මහාව.අට්ඨ.138, 144) 

වුත්ත්කමව. 

අපිච කඛනති එත්ථ අපිසද්කදනපුච්ඡත්ථවාචකෙන. කෙහි ඨපිත්ාති හි

අත්කථන.  ාා ාාමහාමත්ත්ා ඨකපන්තීති සම්බන්කධන. ාභසීමාති ලා ස්ස

මරියාකදන.යන්තිකයන ලාක න.එත්ථන්ත්කරති එත්ස්මිං

ගාවුත්ාදියොඅන්ත්ක . ාභසීමානාමාතිලාක නපරිච්ඡින්නාසීමානාම.ත්ත්ථාති

බහූසු ානපකදසු.අන්ත්රදීපා චාතිමහාදීපකත්න අඤ්ඤදීපා ච, ඛුද්දෙදීපාති
අධිප්පාකයන. 

එත්කථව සීමායාති ඛණ්ඩසීමාය එව.කත්සංකයවාති
ඛණ්ඩසීමගත්ානංකයව. එවත්ථඵලං දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘අඤ්කඤස’’න්තිආදියො. රුක්කඛ වා පබ්බකත් වා ඨිත්ස්ස වා කහට්ඨා
පථවීමජ්ඣගත්ස්ස වාභික්ඛුස්සාති කයනානා. ඉමිස්සා උපචා සීමාය

ඨිත්ස්සාති සම්බන්කධන.සමානසංවාසසීමායාති

මහාසීමාය.ඛණ්ඩසීමසීමන්ත්රිොසූති ඛණ්ඩසීමායඤ්ච ද්වින්නං
සීමානංසීමන්ත්රිොයඤ්ච. ත්ත්ථ ද්වින්නං ගාමට්ඨානම්පි පාපුණාති.
අවිප්පවාසසීමායදියොන්නං ගාමට්ඨානං න පාපුණාති ‘‘ඨකපත්වා ගාමඤ්ච
ගාමූපචා ඤ්චා’’තිවුත්ත්ත්ත්ා. 
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ාම්බුයාලක්ඛිකත්න දීකපනාම්බුදීකපන. ත්ම්කබන කලනහිකත්න පාණි හත්කථන

එකත්සන්තිත්ම්බපාණිකනන. විායකුමා ාදකයන සත්ත්සත්ා ානා. කත්සං

නිවාකසනත්ම්බපණ්ණි,කසනකයව දීකපනතිත්ම්බපණ්ණිදීකපන,ත්ස්මිං. සබ්කබසං

 ාගන්තිසම්බන්කධන.ත්කත්රවාතිාම්බුදීකපකයව.එවන්තිආදියොනිගමනං. 

කයන පන  ණතීති සම්බන්කධන.ත්කත්නති ෙථනකත්න, ප න්ති

සම්බන්කධන.නන්තිමහාසිවත්කථ ං.තිකයනානාපීතිපිසද්කදනත්කත්නඌනාපි

කහනතීති දස්කසති.සබ්බංකපත්න්ති සබ්බංපි එත්ං ලා ගණ්හනාදියොං. ඉති
ආහංසූතිකයනානා. 

ෙතිොනං යථිච්ඡිත්ෙකත්න පවත්ත්ත්ත්ා බහු කහනති, ත්ස්මා

ඉධඉච්ඡිත්ෙතිෙං දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘සමානලා ෙතිොයා’’ති. ත්ත්රාති
‘‘ෙතිොය කදතී’’ති පාකඨ. සන්නිපතිකත්හි භික්ඛූහි ාකාත්බ්බන්ති

සම්බන්කධන.ත්ස්සාති විහා ස්ස.බුද්ධාධිවුත්කථනති බුද්කධන අධි

ඉස්ස වකසන වසියිත්ථාතිබුද්ධාධිවුත්කථන.එත්ත්ාවත්ාති එත්ත්කෙන

සාවනමත්කත්න.නිසින්කනනවාති නිසින්කනන එව කහනති, නිසින්කනන ඉව

වා.ත්ස්මිං වි ාකරපීති ත්ස්මිං කපන ාණොදියොවිහාක පි.එවකමවාති ‘‘අයං
කපන ාණකෙන විහාක න කත්න නවවිහාක න සද්ධිං සමානලා ංොතුං

සඞ්ඝස්ස රුච්චතී’’තිආදියොනා එවකමව.ඉධාතිකපන ාණෙවිහාක .ත්ස්මින්ති

නවවිහාක .එවන්ති යථා එකෙන විහාක න සද්ධිං එකෙන විහාක න

ොත්බ්කබන, එවංත්ථාතිඅත්කථන. 

භික්ඛාපඤ්ඤත්තියාති එත්ථ භික්ඛාපඤ්ඤපියති නිච්චවකසන ඨපියති

එත්ථාති භික්ඛාපඤ්ඤත්තීති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අත්ත්කනන

පරිච්චාගපඤ්ඤාපනට්ඨාකන’’ති.ත්ස්සාති ‘‘යත්ථසඞ්ඝස්ස ධුවො ා

ෙරියන්තී’’තිපාඨස්ස. අත්කථන එවං කවදියොත්බ්කබනති කයනානා.යත්ථ වාති

යස්මිං වා ඨාකන.අකනනාතිචීව දායකෙන. සලාෙ ත්ත්ාදීනිවානිබද්ධානි

ොරිත්ානීති සම්බන්කධන.කයන පනාති චීව දායකෙන පන.සෙක නපි

වි ාකරනතිසෙකලනපි සආ ාකමන විහාක න.ත්ත්ථාති චීව දායකෙ.ඉකමති
පාෙවත්ත්ස්ස වත්ත්නට්ඨානාදකයන විහා ා.

ධුකවනෙරියන්තීතිධුවොරාවිහා ා.කසනති චීව දායකෙන.යත්ථාති යස්මිං

ඨාකන.සබ්බත්ථාතිසබ්කබසුබහූසුවිහාක සු. 

කත්හීතිබහුත්ක හිභික්ඛූහි.ධුවොකරසූතිනිද්ධා කණභුම්මං.එෙත්ථාති
එෙස්මිංධුවොක .‘‘සකචභික්ඛුගණනායගණ්හථාතිවදතී’’තිඉමිනාසකච

න වදති, භික්ඛුගණනාය  ාකාත්වා ගණ්හිතුං න වට්ටතීතිදස්කසති, 

විහා ගණනායගණ්හිතුංවට්ටතීතිඅධිප්පාකයන.ත්ථාතියථා‘‘භික්ඛුගණනාය

ගණ්හථා’’ති වදති, ත්ථාති අත්කථන.එත්ථාති

 ාකාත්බ්බවත්ථූසු.ත්න්තිමඤ්චපීඨෙං, පුච්ඡිත්වා දාත්බ්බන්ති
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පටුන 

සම්බන්කධන.තච්ඡිත්වාති දායෙං පුච්ඡිත්වා, වදතීති දායකෙන

වදති.සඞ්ඝස්සාපීතිපිසද්කදනනදායෙස්කසවාතිදස්කසති. 

උපචා සීමායං ඨිකත්න සඞ්කඝන  ාකාත්බ්බන්ති සම්බන්කධන. 

සීමට් ස්සාති උපචා සීමායං ඨිත්ස්ස.අසම්පත්ත්ස්සාපීති  ාානට්ඨානං

අසම්පත්ත්ස්සාපි.අ සාාතිොති කෙනසජ්ාාාතිො.ඨිතිොතිපබන්ධවකසන

ඨියකත්ඨිති,සාකයවඨිතිො. අථ වා ‘‘ඨිත්ට්ඨානකත්න පට්ඨාය දාත්බ්බ’’න්ති

අට්ඨෙථායං (මහාව. අට්ඨ. 379) වුත්ත්ත්ත්ා තිට්ඨති පබන්ධවකසන

එත්ථාතිඨිති,සාකයවඨිතිොති වචනත්කථන ොත්බ්කබන.ඨිතිෙං  කපත්වාති

වීසතිවස්සසඞ්ඛාත්ංඨිතිෙංඨකපත්වා.කත්සන්තිකථ ානං. 

සම්පත්ත්සම්පත්ත්ානන්ති  ාානට්ඨානංසම්පත්ත්සම්පත්ත්ානං.
අත්ත්කනන විහා ද්වාක  වා අත්ත්කනන අන්කත්නවිහාක කයව

වාතිකයනානා.සීමාති උපචා සීමා. කථ ාසනං ආරූළ්කහ සතීති

කයනානා.වස්සග්කගනාතිවස්සගණනාය. 

පාකටක්ෙන්ති පච්කචෙං. සබ්බාකනවචීව ානීති සම්බන්කධන.
දුබ් ාසිත්දුග්ගහිත්ානමත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘ගත්ගත්ට්ඨාකනසඞ්ඝිොකනවකහනන්තී’’ති.එෙන්තිදසසුවත්කථසුඑෙං. 

වත්ථස්කසව පුප්ඵං වා වලි වා අත්ථීති කයනානා.කත්නාති

පුප්ඵවලිනා.එෙං ත්න්ත්න්ති එෙංසුත්ත්ං.ත්ත්ථාති කත්සු ඨිතිොය
ඨානාට්ඨාකනසු.ද්වීහිපිගකහත්බ්බංඨිතිොයඅ ාවකත්න. 

භික්ඛුඅත්ත්කනන සන්ත්ෙං යං චීව න්තිකයනානා.පංසුකූලිොනම්පි

වට්ටතීති‘‘සඞ්ඝස්සකදමා’’තිවා ‘‘තුය්හංකදමා’’තිවාඅවත්වා‘‘භික්ඛූනං

කදම, කථ ානං කදමා’’ති වුත්ත්ත්ත්ාපංසුකූලිොනම්පි වට්ටති. භික්ඛුකථ ා

නාම හි න අත්ත්නාකයව කහනන්ති, අඤ්කඤපි බහූ, ත්ස්මා වට්ටති.

‘‘සඞ්ඝස්සා’’ති වුත්කත් අත්ත්නා එෙන්කත්න සඞ්කඝනකයව, ත්ස්මා 

‘‘සඞ්ඝස්සා’’තිවුත්කත්පිනවට්ටති, පකගව‘‘තුය්හ’’න්තිවුත්කත්. 

ත්කත්නතිබහුවත්ථකත්න.ගක තුංනවට්ටතීතිපංසුකූලිොනංගකහතුංන
වට්ටති. 

යන්තිවත්ථං.ත්ත්ථාතිපරික්ඛාක සු.සුත්ත්න්තිත්න්ත්ං. 

එවං අන්කත්නසීමං පවිසිත්වා ‘‘සඞ්ඝස්ස කදමා’’ති දියොන්කනවිනිච්ඡයං
දස්කසත්වා බහිසීමාය දියොන්කන ත්ං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සකච

පනා’’තිආදියො.එෙබද්ධා චාති ද්වාදසහත්ථමනතික්ෙමිත්වා එෙකත්නබද්ධා

ච.කයපනාතිභික්ඛූපන. 
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උභකත්නසඞ්ඝස්ස කදතීති එත්ථ චතුන්නංවාෙයානං වකසන වුත්කත්පි

උ කත්නසඞ්ඝස්ස කදතිකයව නාමාති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘උ කත්නසඞ්ඝස්ස

දම්මීති වුත්කත්පී’’තිආදියො.උභකත්නසඞ්ඝග්ග කණනගහිත්ත්ත්ාති පුග්ගලස්ස
උ කත්නසඞ්ඝග්ගහකණන ගහිත්ත්ත්ා. ‘‘එකසව නකයන’’ති
ඉමිනාඑෙවීසතිපටිවීකස ෙත්වා එකෙන කචතියස්ස දාත්බ්කබනති නයං

අතිදියොසති.පාතණනකෙනට් ාකසනනාම නත්ථි කචතියස්ස
උ කත්නසඞ්ඝග්ගහකණනඅගහිත්ත්ත්ා. 

ත්ත්ථාතිඋ කත්නසඞ්ඝපුග්ගලකචතිකයසු.කසසංසුවිඤ්කඤයයකමව. 

තබ්කබති බුද්ධස්ස  ගවකත්න ධ මානොකල.ත්දාති යදා බුද්කධන  ගවා

ධ ති, ත්දා.පටිමංවාති පටිබිම්බං වා. ත්ඤ්හි  ගවත්ා පටි සදියොසං මානීයතීති

පටිමාති වුච්චති.කචතියං වාති ථූපං වා. කසන හි කදවමනුස්කසහි චිතිත්බ්බං, 

පූකාත්බ්බං, ඉට්ඨොදීහි වා චිනිත්බ්බන්ති කචතියන්ති වුච්චති.ත්ත්ථාති

කදයයධම්කමසු.යන්තිකිරියාප ාමසනං. යංකදන්තීති කයනානා.ත්ත්ථාති
ත්ස්මිංදාකන.අනියමවාචෙස්ස‘‘කයන’’තිසබ්බනාමස්සඅත්ථංදස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘පබ්බජිකත්න වා ගහට්කඨන වා’’ති.වත්ත්ංෙත්වා පරිභුඤ්ජිතුන්ති
පුබ්බොලඅප ොලකිරියානංවිො වකසනඅනියත්ත්ත්ාවුත්ත්ං‘‘භුඤ්ජිත්වා
පච්ඡාපිවත්ත්ංොතු’’න්ති. 

‘‘දූ ම්පි හරිත්වා පූකාත්බ්බ’’න්ති ඉමිනා ාඞ්ඝකපසනිෙෙම්මං

නකහනතීති දස්කසති. හ න්ත්ස්ස භික්ඛුකනනති සම්බන්කධන.ගච්ඡකත්නති

අනාදක සාමිවචනං.ත්න්තිසඞ්ඝස්සආහට ත්ත්ං. 

වස්සංවුත්ථසඞ්ඝස්සාති වස්සංවසිත්ථාති වස්සංවුත්කථන.

අලුත්ත්කිත්න්ත්සමාකසනයං, කසනකයව සඞ්කඝනවස්සංවුත්ථසඞ්කඝන, 

ත්ස්ස.යාවතිෙසද්කදන යත්ත්ෙපරියාකයනතිආහ

‘‘යත්ත්ො’’ති.දියොසාපක්ෙන්ත්ස්සාපීති අඤ්ඤං දියොසංපක්ෙන්ත්ස්සපි, 

දාත්බ්බන්ති සම්බන්කධන.වදන්තීතිඅට්ඨෙථාචරිකයහි අපක  ආචරියා

වදන්ති.එත්න්තිවචනං. 

සම්පත්ත්ානන්තිදියොන්නට්ඨානංසම්පත්ත්ානං.සබ්කබසන්තියත්ථෙත්ථචි

වුත්ථවස්සානංසබ්කබසං.ත්ත්රාති විහාක .ත්ත්රාති ත්ස්මිං වදකන සති, කත්සු

භික්ඛූසු වා. වස්සං වසන්තීතිවස්සංවසන්ත්ා,කත්සං.චීවරමාකසතිචීවක න
ලක්ඛිකත්පච්ඡිමෙත්තිෙමාකස. 

ක මන්ත්ස්ස පච්ඡිකමන දියොවකසනතිඵග්ගුණපුණ්ණමීසඞ්ඛාකත්න

කහමන්ත්ස්ස පච්ඡිකමන දියොවකසන.වස්සාවාසිෙන්ති වස්සං ආවසන්ත්ානං
දාත්බ්බං චීව ං.ආක නකපත්බ්බාො ං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘අතීත්වස්සාවාසස්සා’’තිආදියො. ත්ත්ථඅතීත්වස්සාවාසස්සාති අතීත්වස්සං, 

අතීත්වස්කසවාආවාසස්සසඞ්ඝස්ස.ත්න්තිචීව ං. 



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා මහාවග්ගකයනානා 

303 

පටුන 

 කපත්වාති විහාක  ඨකපත්වා.සම්පත්ත්ානන්ති ඉමං ඨානං

සම්පත්ත්ානං.ඉකත්නතිචීව දානොලකත්න.කත්තිඅන්කත්නවස්කසවුත්ථභික්ඛූ. 

ආදියොස්සාතිපදස්සත්වාපච්චයන්ත් ාවංදස්කසන්කත්නආහ‘‘ආදියොසිත්වා’’ති.

අයමත්කථන කවදියොත්බ්කබනතිකයනානා.ත්ත්රාති ‘‘යාගුයා

වා’’තිආදියොපාකඨ.අජ්ාත්නාය වාති අජ්ා  වානං පුඤ්ඤානං

අත්ථායවා.කත්සන්ති නිමන්ත්ොනං, පවිට්ඨානංභික්ඛූනන්ති

සම්බන්කධන.කයහි නිමන්තිකත්හීතිනිමන්තිකත්හි කයහි භික්ඛූහි. කයසං වා

පත්ත්න්තිසම්බන්කධන.කත්සංනපාතණාතීතිසබ්කබසංකත්සංනපාපුණාති, 

ෙස්මා? අනිමන්තිත්ත්ත්ා.කත්සං න පාතණන්ති,ෙස්මා? නිමන්තිත්කගහං

අපවිට්ඨත්ත්ා.කසනතිදායකෙන. 

තබ්කබපීති ඉකත්න පුබ්කබපි.අස්සාති

දායෙස්ස.වාකසත්වාතිවාසාකපත්වා.කසනති දායකෙන.කයනතිභික්ඛු, වසතීති

සම්බන්කධන.ත්ානීතික සජ්ාානි.ඉදන්තිචීව ං. 

‘‘අන්කත්වාසිොනඤ්චා’’ති පකදන සද්ධිවිහාරිොපි

ගකහත්බ්බාඋද්කදසාදියොවකසන අන්කත් වසනසීලත්ත්ා.උද්කදසං ගක තුං

ආගකත්න චගක ත්වා ගච්ඡන්කත්න චාති ඉකම අන්කත් අවසනසීලාපි

රූළ්හීවකසනඅන්කත්වාසිොනාම. ඉමිනා නිස්සයං ගකහතුං ආගකත්න ච

කථ ස්ස සන්තිකෙනිස්සයං ගහිත්පුබ්කබන චඅන්කත්වාසිකෙනනාමාති
දස්කසති.වත්ත්ං ෙත්වා උද්කදසපරිපුච්ඡාදීනි ගකහත්වා විච න්ත්ානං
සබ්කබසංඋද්කදසන්කත්වාසිොනං පාපුණාතීති කයනානා.
ඉමිනාසද්ධිවිහාරිෙනිස්සයන්කත්වාසිෙඋපසම්පදන්කත්වාසිෙපබ්බජ්ාන්කත්
වාසිොපි ගකහත්බ්බාකත්සම්පි

නිබද්ධචාරිෙභික්ඛු ාවකත්න.සබ්බත්ථාතිසබ්බස්මිංචීව ක්ඛන්ධකෙ. 

ඉතිචීව ක්ඛන්ධෙවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

9. චම්කපයයක්ඛන්ධෙං 

234. ෙස්සපකගනත්ත්භික්ඛුවත්ථුෙථා 

380. චම්කපයයක්ඛන්ධකෙගග්ගරාය කපනක්ඛරණියාති
එත්ථගග්ග සද්දස්ස නාමසද්ද ාවං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ගග්ග නාමිොය
ඉත්ථියා’’ති.ඉමිනාගග්ග සද්කදනගග්ග ඉතිනාමංපවත්තිනිමිත්ත්ංෙත්වා

ඉත්ථිදබ්බං වදතීතිදස්කසති.ත්න්තිපටිබද්කධනති ත්න්තියා පටිබද්කධන. 

‘‘උස්සුක්ෙම්පිඅොසි යාගුයා’’තිආදීසු එවං විනිච්ඡකයනකවදියොත්බ්කබනති

කයනානා. ත්ස්ස භික්ඛුකනනතිෙස්සපකගනත්ත්නාමෙස්ස ත්ස්ස

භික්ඛුකනන.ත්ත්කථවාතිවාස ගාකමකයව. 

382. අධම්කමනවග්ගෙම්මං ෙක නන්තීතිආදීනං නානාෙ ණන්ති
සම්බන්කධන. 
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පටුන 

236. ඤත්තිවිපන්නෙම්මාදියොෙථා 

385. අඤ්ඤත්රාපි ධම්මාති එත්ථධම්මාතිඋපකයනගත්කථ
නිස්සක්ෙවචනකමත්න්ති ආහ ‘‘අඤ්ඤත්ර ධම්ම’’න්ති.
‘‘අඤ්ඤත්රා’’තිනිපාත්පකයනකග දුතියාත්තියාපඤ්චමීසු අඤ්ඤත් ස්ස
සම් වකත්න උපකයනගවචනම්පි කහනති. ත්ස්මාවුත්ත්ං ‘‘අයකමව වා
පාකඨන’’ති. ‘‘භූකත්නවත්ථුනා’’තිඉමිනාධම්මසද්දස්සසච්චත්ථං දස්කසති.

‘‘එකසව නකයන’’ති ඉමිනා සද්දස ාවකමව සන්ධාය අතිදියොසති, නඅත්ථං.

කත්න වුත්ත්ං ‘‘එත්ථ පනා’’තිආදියො.සත්ථුසාසනන්තිසත්ථු

ආණා.සත්ථුආණානාමඤත්තිඅනුසාවනානංසම්පදාතිආහ ‘‘ඤත්තිසම්පදා
අනුසාවනසම්පදා චා’’ති. ‘‘පටිකුට්ඨඤ්කචව ෙත්ඤ්චා’’ති

ඉමිනාපටිකුට් ෙත්න්ති පදස්ස ද්වන්දවාෙයං

දස්කසති.පටිකුසිත්බ්බන්තිපටිකුට් ං,ෙත්ත්බ්බන්තිෙත්ං,ෙම්මං. ත්කමවත්ථං

දස්කසන්කත්නආහ‘‘යංඅඤ්කඤසූ’’තිආදියො.ත්ත්ථයන්තිෙම්මං. 

387. පාළියාති විනයපාළියා.යන්ති ෙම්මං, නෙරියතීති

සම්බන්කධන.එත්ථාති අට්ඨෙථායං.කසන ච කඛනති කසන ච විත්ථාක න, 
ආගකත්නති සම්බන්කධන. ෙස්මාඤත්තිදුතියඤත්තිචතුත්ථෙම්මානකමව

වකසන ආගකත්න, නනු ඤත්තිඅපකලනෙනෙම්මවකසනපි
ආගකත්න විත්බ්බන්ති ආහ ‘‘යස්මා පනා’’තිආදියො.
ඤත්තිදුතියඤත්තිචතුත්කථසු හාපනං වාඅඤ්ඤථා ෙ ණං වා අත්ථි විය
ඤත්තිෙම්කම නත්ථීති කයනානා. ඤත්තිෙම්කමඤත්තිට්ඨපනකත්න
අඤ්ඤකිච්චස්ස අසම් වකත්න හාපනං වා අඤ්ඤථා ෙ ණං වා

නත්ථීතිඅධිප්පාකයන.ත්ානීති ඤත්තිෙම්මඅපකලනෙනෙම්මානි.සබ්කබසම්පි

ෙම්මානන්ති සබ්කබසම්පි චතුන්නං ෙම්මානං.පරකත්නති ප ස්මිං

පරිවා ාවසාකන(පරි.අට්ඨ.482). 

237. චතුවග්ගෙ ණාදියොෙථා 

388. යදියොදංෙම්මන්ති කයනානා.කත්සන්ති සඞ්ඝානං.ෙම්මප්පත්කත්නති

එත්ථ ෙම්කමන, ෙම්මස්ස වා පත්කත්නතිඅත්ථං පටික්ඛිපන්කත්න ආහ
‘‘ෙම්මං පත්කත්න’’ති. ‘‘සබ්බෙම්කමසු ෙම්මපත්කත්න’’තිපාළිනකයන
‘‘ෙම්කමසු පත්කත්න’’ති අත්කථනපි යුජ්ාති. කලනෙකවනහා වකසන 

‘‘ෙම්කමනෙම්මස්සවාපත්කත්න’’තිඅත්කථනපියුජ්ාකත්ව. 

389. පරිසකත්නති පරිසො ණා.ත්ත්ථාති ‘‘චතුවග්ගෙ ණඤ්කච

භික්ඛකව’’තිආදියොපාකඨ, චතුවීසතිපුග්ගකලසු වා.ෙම්මනානාසංවාසකෙනති

උක්කඛපනීයෙම්මෙකත්න. ද්ධිනානාසංවාසකෙනති උක්ඛිත්ත්ානුවත්ත්කෙන.

‘‘හුත්වා’’ති ඉමිනා ‘‘භික්ඛුනීචතුත්කථන’’තිආදීසු චතුවීසතියා ඨාකනසු

කිරියාවිකසසන ාවංදස්කසති.භික්ඛුනීචතුත්ථීඑත්ස්සාතිභික්ඛුනීචතුත්කථන, 
චතුවග්කගනසඞ්කඝනතිආදියොනාවචනත්කථනොත්බ්කබන. 
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393. පරිවාසාදීතිආදියොසද්කදන

මූලායෙස්සනමානත්ත්අබ් ානානිසඞ්ගණ්හාති.කත්සන්ති

පරිවාසාදියොෙම්මානං.පරකත්නතිප ස්මිංචූළවග්කග(චූළව.අට්ඨ.75ආදකයන). 

394. පටිකුට් ෙත්ෙම්මස්සාති පටිකුට්ඨස්ස හුත්වා ෙත්ස්ස

ෙම්මස්ස.පෙත්ත්ත්ස්සාති එත්ථ පෙතිසීලසඞ්ඛාකත්න අත්ත්ා
ස ාකවනඑත්ස්සාති පෙත්ත්කත්නති අත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘අවිපන්නසීලස්සා’’ති.සඞ්ඝාදියොකසසංඅනාපජ්ාන්ත්ස්සාපිඅවිපන්නසීලත්ත්ා
වුත්ත්ං ‘‘පා ාජිෙං අනජ්ඣාපන්නස්සා’’ති.ඉමිනා සඞ්ඝාදියොකසසං
ආපජ්ාන්කත්නපිපෙත්ත්කත්නකයවාති දස්කසති.කසනපිහිඉධඅවිපන්නසීකලන

නාම, අඤ්ඤත්ථ පන සඞ්ඝාදියොකසසස්ස සීලවිපත්ති ාවකත්න ත්ං

ආපජ්ාන්කත්නපිවිපන්නසීකලනකයව නාම.ආනන්ත්රිෙස්සාති
එත්ථඅනන්ත් සද්දස්ස සම්බන්ධඤ්ච ණිෙපච්චයස්ස අත්ථඤ්ච
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අත්ත්කනනඅනන්ත් ං නිසින්නස්සා’’ති. ත්ත්ථ
‘‘අත්ත්කනන’’ති ඉමිනා අනන්ත් සද්දස්සසම්බන්ධං දස්කසති.
‘‘නිසින්නස්සා’’තිඉමිනාණිෙපච්චයස්සඅත්ථංදස්කසති. 

239. ද්කවනිස්සා ණාදියොෙථා 

395. වත්ථුකත්නතිවත්ථුො ණා.ත්ත්ථාති ‘‘ද්කවමා
භික්ඛකව’’තිආදියොපාකඨ. ‘‘සන්ධාය වුත්ත්’’න්තිඉමිනා

‘‘අප්පත්කත්න’’තිආදියොසුත්ත්ස්ස කනයයත්ථ ාවං දස්කසති.හීති සච්චං, යස්මා

වා.ත්න්තිපබ්බාානීයෙම්මං. පුනත්න්ති පබ්බාානීයෙම්මකමව. එසභික්ඛු
අප්පත්කත්නති සම්බන්කධන. ෙස්මා අප්පත්කත්නති ආහ

‘‘යස්මා’’තිආදියො.ආකවණිෙ ක්ඛකණනාති අවිනා හුත්වා පවත්කත්න
ලක්ඛකණන. අත්ත්නාඅවිනා හුත්වා අත්ත්කනන සන්ත්කෙන විසුං භූකත්න

ලක්ඛකණනාතිවුත්ත්ංකහනති.යදියොඅප්පත්කත්න, ෙස්මාසුනිස්සාරිකත්නතිආහ

‘‘යස්මාපනස්සා’’තිආදියො.අස්සාතිභික්ඛුස්ස, ෙක යයාතිසම්බන්කධන.ත්ංකච

සඞ්කඝනත්ජ්ානීයෙම්මාදියොවකසනනිස්සාක ති, සුනිස්සාරිකත්නතිසම්බන්කධන. 

කසනති භික්ඛු. යස්මා අනුඤ්ඤාත්ා, ත්ස්මා සුනිස්සාරිකත්නති කයනානා.
කිත්ත්කෙනඅඞ්කගනඅනුඤ්ඤාත්ාතිආහ‘‘එකෙනපිඅඞ්කගනා’’ති. 

396. ඔසාරණාති එත්ථ ඔත්ූපසග්ගවකසන ස ධාතු පකවසනත්කථනති

ආහ ‘‘පකවසනා’’ති.ත්ත්ථාති ‘‘ඔසා ණා’’තිආදියොපාකඨ.ඔසාකරතීති එත්ථ
අබ් ානාදියොවකසන පකවසනං පටික්ඛිපන්කත්න ආහ 

‘‘උපසම්පදෙම්මවකසනා’’ති.ස ස්සක්ඛත්තුම්පීතිපිසද්කදන ග හත්කථන.

එෙවා ාදියොකෙ පන ො නාම ෙථාති දස්කසති.සාතිසාරාති සකදනසා.ත්ථාති

යථාආචරියුපජ්ඣායාසාතිසා ා, ත්ථා.කසකසනො ෙසඞ්කඝනසාතිසාක නති

සම්බන්කධන. ‘‘හත්ථච්ඡින්නාදකයනපනද්වත්තිංසසුඔසාරිත්ා’’තිවුත්ත්ත්ත්ා
අන්ධමූගබධි ානංඅපබ්බජිත්ානම්පි උපසම්පදා රුහතීති

දට්ඨබ්බං.කත්තිහත්ථච්ඡින්නාදකයනද්වත්තිංස. 
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397. අභූත්වත්ථුවකසනාති අසච්චවත්ථුවකසන, 

අසංවිජ්ාමානවත්ථුවකසන වා.ත්ත්ථාති ‘‘ඉධ පන

භික්ඛකව’’තිආදියොපාකඨ.පටිනිස්සජ්ජිත්ාති එත්ථ ත්පච්චයස්ස ෙම්මත්කථ
පවත්ත් ාවංදස්කසන්කත්නආහ‘‘පටිනිස්සජ්ජිත්බ්බා’’ති. 

241. උපාලිපුච්ඡාෙථා 

400. ත්ත්ථාතිඋපාලිපඤ්කහසු. ත්ස්සපාපියසිොදීහිසද්ධිං එො පුච්ඡා
ෙත්ාතිකයනානා.භික්ඛූනම්පිවාක තිසම්බන්කධන. පිසද්කදන ‘‘නකෙවලං

උපාලිපඤ්කහසුකයව කයනකාත්බ්බානි, අථ කඛන භික්ඛූනං වාක පී’’ති
දස්කසති. 

242. ත්ජ්ානීයෙම්මෙථා 

407. ‘‘ඉධ පනභික්ඛකව භික්ඛු  ණ්ඩනො කෙන’’තිආදියො වුත්ත්න්ති

සම්බන්කධන.ත්ත්ථාති‘‘ඉධපනභික්ඛකව’’තිආදියොපාකඨ.අනපදාකනනතිඑත්ථ
අපපුබ්කබන දාසද්කදන අවඛණ්ඩනත්කථනති ආහ ‘‘අපදානංවුච්චති
පරිච්කඡකදන’’ති. නත්ථි අපදානං අවඛණ්ඩනං ආපත්තිපරියන්කත්න
එත්ස්සාතිඅනපදාකනනති වචනත්කථන ොත්බ්කබන. සාකයව පාළි වුත්ත්ාති

සම්බන්කධන.ත්ත්ථාති ත්ස්සං පාළියං. කිඤ්චි අත්ථවිනිච්ඡයං
පාළිඅනුසාක නවිදියොතුංනසක්ොනකහනතීතිකයනානා. 

ඉතිචම්කපයයක්ඛන්ධෙවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

10. කෙනසම්බෙක්ඛන්ධෙං 

271. කෙනසම්බෙවිවාදෙථා 

451. කෙනසම්බෙක්ඛන්ධකෙඅයමනුපුබ්බිෙථා එවං කවදියොත්බ්බාති

කයනානා.විනයං පාළිකත්න ච, ත්දත්ථකත්න ච

ධාක තීතිවිනයධකරන,ත්ථාසුත්ත්න්ත්ං ධාක තීතිසුත්ත්න්තිකෙන. කත්සූති
ද්වීසුභික්ඛූසු. සුත්ත්න්තිකෙන භික්ඛු නික්ඛමීති

සම්බන්කධන.ආචමනඋදොවකසසන්ති ආචකමති කධනවති

අකනනාතිආචමනං,ත්කමව උදෙං ආචමනඋදෙං, ත්කමව අවකසසං

ආචමනඋදොවකසසං, අවකසසආචමනඋදෙන්ති අත්කථන.ත්ං භික්ඛුන්ති

සුත්ත්න්තිෙංභික්ඛුං.එත්ථාතිආචමනඋදොවකසසට්ඨපකන. ‘‘සකච කහනති, 

කදකසස්සාමී’’ති ඉමිනා අත්ත්කනන සුබ්බච ාවඤ්ච සික්ඛාොමත්ඤ්ච

දස්කසති.කත්ති ත්යා, ෙථන්ති සම්බන්කධන. අථ වා කත්ති තුය්හං, 
නත්ථීතිසම්බන්කධන. අසඤ්චිච්ච අසතියා ෙත්ත්ත්ා
අනාපත්තිපක්කඛනපි කවයයාති ආහ ‘‘නත්ථි ආපත්තී’’ති. එත්ථ පන

ආපත්තිකයව.කසනතිසුත්ත්න්තිකෙන. 

විනයධකරනපීති විනයධක න පන, 

ආක නකචසීතිසම්බන්කධන.ආපජ්ාමාකනනපීති පිසද්කදන ග හත්කථන.කත්ති
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පටුන 

විනයධ ස්ස නිස්සිත්ො, ආහංසූති සම්බන්කධන.ත්ස්සාති

සුත්ත්න්තිෙස්ස.කත්තිසුත්ත්න්තිෙස්ස නිස්සිත්ො, ආක නකචසුන්ති

සම්බන්කධන.කසනති සුත්ත්න්තිකෙන.මුසාවාදීති අභූත්කත්න, අභූත්ං වා වචනං

වදනසීකලන.එකසනතිවිනයධක න.කත්තිසුත්ත්න්තිෙස්සනිස්සිත්ො, ආහංසූති

සම්බන්කධන.ත්කත්නති ෙලහවඩ්ඪනො ණා. විනයධක න අොසීති
සම්බන්කධන. 

453. ‘‘න ත්ාවභින්කනන’’ති ඉමිනාභින්කනනති එත්ථ
ත්පච්චයස්සඅවස්සම් ාවියත්කථ අනාගත්ොලිෙත්ං දස්කසති. ත්කමවත්ථං

සහ උපමාය දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අපිචා’’තිආදියො.ත්න්ති සස්සං.

‘‘භිජ්ජිස්සතී’’ති ඉමිනාභිජ්ජිස්සතීතිභින්කනනති වචනත්ථං දස්කසති.කසන ච

කඛනති සඞ්කඝන. ෙලහවකසන භිජ්ජිස්සතීති

සම්බන්කධන.සම්භමඅත්ථවකසනාති සංකවගඅත්ථවකසන. සම් මසද්කදන හි

තීසුඅත්කථසු වත්ත්ති ගා කව, භීතියං, සංකවකග චාති. ඉධ පන සංකවකග
වත්ත්ති.භික්ඛුසඞ්ඝස්ස භින්කන සංකවගඅත්ථවකසනාති අධිප්පාකයන. ඉදං

කහට්ඨාෙථිත්ාය‘‘ කයකෙනකධපසංසාය’’න්තිගාථාය(පා ා.අට්ඨ.1.15) 

චසද්කදන සම්පිණ්ඩිත්ං සම් මඅත්ථංසන්ධාය වුත්ත්න්තිදට්ඨබ්බං.එත්ථාති

‘‘භින්කනනභික්ඛුසඞ්කඝනභින්කනනභික්ඛුසඞ්කඝන’’තිපාකඨ.ආකමඩිත්න්තිආ
පුනප්පුනං යාදියොපීළිත්ත්ත්ාකමකඩනඋම්මාකදනඉත්ංෙථිත්ංආකමඩිත්ං. 

454. හීති විත්ථාක න.  ගවා වකදයයාති සම්බන්කධන.

උක්ඛිපන්තිඅපකනන්තීතිඋක්කඛපො. 

උක්ඛිත්ත්මනුවත්ත්න්තීතිඋක්ඛිත්ත්ානුවත්ත්ො. එකත්සන්ති

උක්ඛිත්ත්ානුවත්ත්ොනං. පුනඑකත්සන්ති

උක්කඛපොනං.පක්කඛනතිසඛා.ත්න්තිකමවාතිපාළිකමව, බයාපා කමවවා. 

455. කයනති භික්ඛු. චිත්ත්ං උප්පාකදතීති සම්බන්කධන.තුම්ක ති

ධම්මවාදියොකනන සන්ධාය වුත්ත්ං.කිංභණථාති කිං වචනං  ණථ. ඉති

පුච්ඡිත්වාතිසම්බන්කධන.කත්සඤ්චාති ධම්මවාදීනඤ්ච.ඉත්කරසඤ්චාති

අධම්මවාදීනඤ්ච.ඉකමතිඅත්ත්කනන පක්කඛ ඉකම භික්ඛූ.කත්සන්ති

අධම්මවාදීනං.‘‘ෙම්මං කෙනකපතී’’ති ‘‘නානාසංවාසෙචතුත්කථන කච

භික්ඛකවෙම්මංෙක යය, අෙම්මං, නචෙ ණීය’’න්තිවචනකත්න (මහාව.

389) ෙම්මං කෙනකපති.ඉත්කරසම්පීතිධම්මවාදීනම්පි. ධම්මවාදීනං පක්කඛ
නිසීදියොත්වාඅධම්මවාදීනං ලද්ධිං ගණ්හන්කත්නපි ධම්මවාදීනං

නානාසංවාසකෙනකහනතිකයව, අයංනකයනවුත්ත්නයස්සඅත්ථකත්නසිද්කධනති

ෙත්වා ඉධ න වුත්කත්න.එවන්තිආදියො නිගමනං.කයනති භික්ඛු, 
පවිසතිගණ්හාතීති සම්බන්කධන. නිසින්කනන හුත්වාති

කයනානා.ඉකමතිඅත්ත්කනනපක්කඛඉකමභික්ඛූ.ඉත්කරතිප පක්කඛඉත්ක 

භික්ඛූ.කත්සන්තිධම්මවාදීනං.යත්ථත්ත්ථවාපනපක්කඛතියස්මිංෙස්මිංචි
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වා ධම්මවාදීනං පක්කඛ.ඉකමධම්මවාදියොකනනති ගණ් ාතීති ත්ංත්ංපක්ඛගකත්

භික්ඛූයාථාවකත්නවාඅයාථාවකත්නවා ‘‘ඉකමධම්මවාදියොකනන’’තිගණ්හාති. 

456. ොකයන ෙත්ංෙම්මංොයෙම්මං,වචියා ෙත්ං ෙම්මංවචීෙම්මං. 
ත්ත්ථොයෙම්මං උපදංකසන්ත්ා භික්ඛූ පහ න්ත්ාඋපදංකසන්ති. වචීෙම්මං
උපදංකසන්ත්ාභික්ඛූඵරුසංවදන්ත්ාඋපදංකසන්ති.කත්නවුත්ත්ං‘‘ොකයන

පහ න්ත්ා’’තිආදියො.උපදංකසන්තීතිපවත්කත්න්ති. ‘‘කෙනධවකසනා’’ති ඉමිනා

කපමවකසනාති අත්ථං නිවත්කත්ති.අධම්මියානීති අධම්කමන ෙත්ත්බ්බානි.

‘‘කිච්චානී’’ති ඉමිනාඉයපච්චයස්ස සරූපං දස්කසති.අසම්කමනදියොොති
එත්ථයො කලනකපනති ආහ ‘‘අසම්කමනදියොොයා’’ති. ‘‘ෙථායා’’ති ඉමිනා
අසම්කමනදං ාකනතීතිඅසම්කමනදියොොති ෙත්වා ණිෙපච්චයස්ස සරූපං

දස්කසති.උපචාරංමුඤ්චිත්වාති එත්ථ උපචාක න නාම අඤ්ඤමඤ්ඤං

පහ න්ත්ානං හත්ථස්සපාපුණනට්ඨානං, ත්ං මුඤ්චිත්වාති

අත්කථන.ආසනන්ත්රිොයාතිඑත්ථඑෙංආසනං අන්ත් ං බයවහිත්ං ඉමිස්සා
නිසින්නකිරියායාති ආසනන්ත්රිොතිදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘එකෙෙං ආසනං
අන්ත් ’’න්ති.‘‘ෙත්වා’’තිඉමිනාකිරියාවිකසසන ාවංදස්කසති. 

457-8. අයංඅස්ස භික්ඛුකනන අධිප්පාකයන කි ාති කයනානා.එකත්ති
කෙනධාභිභූකත් භික්ඛූ.  ගවා පන ෙකථසීති සම්බන්කධන.

‘‘අනත්කථනඅකත්න’’ති ඉමිනාඅනත්ථකත්නති පදස්සඔො කලනපසන්ධිං
දස්කසති. කත්සං පදානමත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘එත්ස්මා’’තිආදියො.
‘‘අථවා’’තිආදියොනා ‘‘අනත්ථකදන’’ති වත්ත්බ්කබ ‘‘සුගකත්න’’තිආදීසු විය ද-

ො ස්ස ත්-ො ංෙත්වාඅනත්ථකත්නති වුත්ත්න්ති දස්කසති.අනත්ථකදනති
අනත්ථංදදාතීතිඅනත්ථකදන. 

464. තථුසද්කදනති එත්ථ පුථුසද්කදන මහන්ත්පරියාකයනති ආහ

‘‘මහා’’ති.අස්සාති ණ්ඩනො ෙස්සානස්ස.සමාකනනතිඑත්ථසමසද්කදන

සදියොසපරියාකයනති ආහ ‘‘එෙසදියොකසන’’ති, තුලයාධිෙ ණසමාකසනයං.

 ණ්ඩනො කෙන අයං ාකනනති කයනානා.ත්ත්ථාති  ණ්ඩනො කෙසු

ාකනසු. අඤ්ඤම්පි එෙං ඉදං ො ණන්තිසම්බන්කධන.න මඤ්ඤිත්ථාති

කෙනචි එකෙනපි න මඤ්ඤිත්ථාතිකයනානා. ඉමිනාඅමඤ්ඤරුන්ති එත්ථ
ආවි ත්තියා‘‘රු’’න්තිආකදකසනදස්සිකත්න. 

පරිමුට් ාති පරිමුට්ඨා සති එකත්සන්තිපරිමුට්ඨාති දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘පරිමුට්ඨසතිකනන’’ති. අට්ඨක්ඛ ගාථායං ‘‘පඤ්චමං ලඝුසබ්බත්ථා’’ති

වුත්ත්ත්ත්ාපඤ්චමස්ස ාො ස්ස ස්කසනකහනති.කත්නවුත්ත්ං ‘‘ ාො ස්ස

 ස්සාකදකසන ෙකත්න’’ති.ෙථං භාණිකනනති වාචං  ාණිකනන.මුඛායාමන්ති

එත්ථආයාමසද්කදනවිත්ථා පරියාකයන, විත්ථාක නචනාමපසා ණන්තිආහ
‘‘පසාක තු’’න්ති. සම්පදානත්ථකානත්කෙන තුංපච්චකයනසම්පදානත්කථ

උපකයනගවචනන්ති දස්කසති.නීත්ාතිෙම්මවාචෙස්ස කිත්ස්ස
අප්පධානෙම්මං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ඉමං
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නිල්ලජ්ා ාව’’න්ති.ද්විෙම්මෙධාතු ාවකත්න ‘‘අත්ත්කනන’’ති

පධානෙම්මම්පි අජ්ඣාහරිත්බ්බං.ත්න්ති ෙලහං. ‘‘ාාන’’න්ති පකදන

‘‘විදූ’’ති පදස්ස අත්ථඤ්චවාෙයඤ්ච දස්කසති. විදන්ති ාානන්තීතිවිදූති

වචනත්කථනොත්බ්කබනතිඅධිප්පාකයන.සාදීනකවනතිආදීනකවනකදනකසනසහ

පවත්කත්න.අයන්තිෙලකහන. 

කයච ත්ං උපනය් න්තීති එත්ථ ත්සද්දස්ස විසයං දස්කසතුං වුත්ත්ං 

‘‘ආඝාත්’’න්ති.කයති ානා. උපනය්හන්ති

උපනහන්තිබන්ධන්ති.සනන්ත්කනනති එත්ථ සනන්ත්නසද්කදන
පු ාණපරියාකයනතිආහ‘‘කපන ාකණන’’ති. 

‘‘අඤ්කඤ’’ති ඉමිනාපකරති එත්ථප සද්දස්ස පච්ඡා ාගත්ථාදකයන

නිවාක ති.මයකමත්ථ යමාමකසතිඑත්ථ එත්සද්දස්ස විසයං දස්කසන්කත්න
ආහ ‘‘සඞ්ඝමජ්කඣ’’ති. යමුධාතු උපයමනත්කථනකසොක න
නිපාත්මත්කත්නති ආහ ‘‘උපයමාමා’’ති. ‘‘සත්ත්ං සමිත්ං මච්චුසන්තිෙං

ගච්ඡාමා’’තිඉමිනා‘‘න ාානන්තී’’ති පදස්ස ආො ං දස්කසති.ත්ත්ථාති

මහාානොකය කය පණ්ඩිත්ාති කයනානා.එවංහීති එවකමව. ාානන්ත්ා කත්
පණ්ඩිත්ා පටිපජ්ාන්තීති කයනානා. කමධන්ත්ාහිංසන්ත්ා ගච්ඡන්ති

පවත්ත්න්තීතිකමධගාෙලහා. කෙචිකමධධාතුකත්න ණ්වුපච්චයං වදන්ති, 

කත්සංමකත්නකමධොතිපඨමක්ඛක නපාකඨන කවයය. 

කත්සම්පීතිබ්රහ්මදත්ත්දීඝාවුකුමා ානම්පි.සඞ්ගතීති සමාගකමන.කවනති

තුම්හාෙං. කයසං තුම්හාෙං කනව මාත්ාපිතූනං අට්ඨීනිඡින්නානි, න පාණා

හත්ා, නගවස්සධනානිහටානි.කත්සංතුම්හාෙංෙස්මාසඞ්ගතිනකහනතීති
කයනානා. 

සබ්බානි පරිස්සයානීති එත්ථසබ්බානීති වුත්ත්ො ණඤ්ච

ලිඞ්ගවිපල්ලාසඤ්ච දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පාෙටපරිස්සකය ච

පටිච්ඡන්නපරිස්සකය චා’’ති. ‘‘අභි විත්වා’’ති ඉමිනාඅභිභුයයාති පදස්ස

ත්වාපච්චයන්ත් ාවංදස්කසති.කත්නාතිනිපකෙනසහාකයන. 

රාාාවාති එත්ථ  ාාා ඉවාති පදවි ාගංෙත්වා  ාාසද්දස්ස

උපලක්ඛණවකසන මහාානෙ, අරින්දම ාාාකනන ච
ඉවසද්දස්සඔපම්මත්ථකානත්ෙඤ්ච දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘යථා’’තිආදියො.
 ට්ඨවිජිත්සද්දාඅඤ්ඤමඤ්ඤපරියායා. විකසසනවිකසසයානං ොමාචා කත්න
ගමයමානත්ත්ා වුත්ත්ං ‘‘විජිත්ං ට්ඨ’’න්ති. ‘‘මාත්ඞ්කගන අ ඤ්කඤ නාකගන
ඉවා’’ති ඉමිනාපදවි ාගංදස්කසති. කත්සං පදානං අත්ථං දස්කසන්කත්නආහ

‘‘මාත්ඞ්කගනති හත්ථී වුච්චතී’’තිආදියො. ‘‘හත්ථී වුච්චතී’’ති ඉමිනා මහන්කත්න

අඞ්කගන සරී කමත්ස්සාතිමාත්ඞ්කගනති වචනත්කථන හත්ථී මාත්ඞ්කගන

නාමාති දස්කසති.මහන්ත්සද්දස්ස මාත්ාකදකසන.නාගසද්කදන උ කග ච
හත්ථිම්හි චනාගරුක්කඛ ච උත්ත්කම ච නාමපඤ්ඤත්තියඤ්චාති පඤ්චසු
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අත්කථසු වත්ත්ති, ඉධඋත්ත්මත්කථති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘නාකගනති

මහන්ත්ාධිවචනකමත්’’න්ති.මාත්ඞ්ගරඤ්කඤවාති එත්ථ ඉවසද්දස්ස
ඔපම්මත්ථකානත්ෙ ාවංදස්කසත්වාඅත්ථකයනානංදස්කසන්කත්නආහ‘‘යථා
හී’’තිආදියො. ‘‘යථා ච පාලිකලයයකෙන’’තිඉමිනා මාත්ඞ්ගනාගස්ස සරූපං
උපලක්ඛකණනදස්කසති. 

275. පාලිකලයයෙගමනෙථා 

467. පාලික යයෙන්ති පලිලවනසණ්කඩ වසන්ත්හත්ථිනාගං.

‘‘හත්ථී’’තිච ‘‘නාකගන’’තිචද්වින්නංසද්දානංපරියාය ාකවනවුත්ත්ත්ත්ා

අධිෙත්කථනති ආහ ‘‘මහාහත්ථී’’ති. පු කත්න පු කත්න ගච්ඡන්කත්හි කත්හි

හත්ථිආදීහි ඡින්නග්ගානීතිකයනානා.ඔභග්කගනභග්ගන්ති  ඤ්ජිත්වා
අකධනපාතිත්ංඔ ග්ගන්තිදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ ඤ්ජිත්වා
 ඤ්ජිත්වාපාතිත්’’න්ති. ‘‘උච්චට්ඨානකත්න’’ති ඉමිනා අවත්ූපසග්ගස්ස

අකධනත්ථං නකයනදස්කසති.එත්ස්සාති හත්ථිනාගස්ස.කත්ති

හත්ථිආදකයන.කත්හීති හත්ථිආදීහි.පිවන්කත්හි කත්හීති

කයනානා.ෙද්දකමනදොනීතිෙද්දකමනසංසට්ඨානිඋදොනි. 

ඊසාදන්ත්ස්සාති එත්ථ ඊසාය සදියොකසන දන්කත්නඉමස්සාති ඊසාදන්කත්නති
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ ථඊසාසදියොසදන්ත්ස්සා’’ති. ‘‘ ථඊසා’’තිඉමිනා

නඞ්ගලඊසං නිවත්කත්ති.යකදකෙනති යං එකෙන. යංසද්කදනො ණත්කථනති

ආහ‘‘යස්මා’’ති.අස්සනාගස්සාතිහත්ථිනාගස්ස.නාකගනාතිබුද්ධනාකගන. 

යථාභිරන්ත්න්තිඑත්ථ කිත්ත්ෙං ොලං  මතීති ආහ

‘‘කත්මාස’’න්ති.එත්ත්ාවත්ාති එත්ත්කෙන කත්මාසවිහ කණන. පත්ථටා

අකහනසීතිසම්බන්කධන.සබ්බත්ථාතිසබ්බස්මිංාම්බුදීපත්කල. 

‘‘කෙනසම්බිනිවාසිකනන’’ති ඉමිනා කෙනසම්බියං

නිවසන්තීතිකෙනසම්බොතිවචනත්ථංදස්කසති. 

276. අට්ඨා සවත්ථුෙථා 

471. ‘‘ලද්ධිග්ගහණ’’න්ති ඉමිනා ආදීයකත්ආදාකයනති
වචනත්ථංදස්කසති. 

475. ත්ංදියොවසකමවාතිත්ස්මිංසඞ්ඝසාමග්ගිෙ ණදියොවකසකයව. 

476. න මූ ා මූ ං ගන්ත්වාති මූලකත්න මූලං න ගන්ත්වාව.

‘‘අත්ථකත්නඅපගත්ා’’ති ඉමිනා අත්ථකත්න අකපත්ාඅත්ථාකපත්ාති
වචනත්ථංදස්කසති. ‘‘බයඤ්ානමත්ත්ං උකපත්ා’’ති ඉමිනා බයඤ්ානමත්ත්ං

උකපත්ාඋපගත්ාබයඤ්ානූකපත්ාතිවචනත්ථංදස්කසති. 
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477. අත්කථසු ාාකත්සූතිඑත්ථාාත්සද්කදන උප්පන්නපරියාකයනතිආහ 

‘‘විනයඅත්කථසු උප්පන්කනසූ’’ති. ත්ඤ්ච පදං ‘‘සඞ්ඝස්ස

කිච්කචසූ’’තිආදීසුසබ්බපකදසු කයනකාත්බ්බං.ම ත්ථිකෙනති මහන්කත්න
උපො සඞ්ඛාකත්නඅත්කථන ඉමස්සාති මහත්ථිකෙනති දස්සන්කත්න ආහ
‘‘මහාඋපොක න’’ති. 

අනානුවජ්කාන ප කමනාති එත්ථ පඨමසද්කදනත්ාවපරියාකයනති

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ත්ාවා’’ති.සී කත්නතිසීකලන.උකපක්ඛිත්ාචාකරනති
උපපත්තිකත්නඉක්ඛිත්ාචාක න. ‘‘අකපක්ඛිත්ාචාක න’’තිපි

පාකඨන.උපපරික්ඛිත්ාචාකරනති උපපරික්ඛිකත්න ආචාක න
එත්ස්සාතිඋපපරික්ඛිත්ාචාක න. 

විසය් ාති එත්ථ විපුබ්කබන සහධාතුඅභි වනත්කථන, ත්වාපච්චකයන ච

කහනතීති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අභි විත්වා’’ති.අනපගත්න්ති
ො ණකත්නඅනකපත්ං.  ණන්කත්න භික්ඛූතිසම්බන්කධන. ත්මත්ථං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘යස්මා හී’’තිආදියො.කසනති භික්ඛු, න හාකපතීති
සම්බන්කධන. ‘‘උසූයායා’’ති ඉමිනාකදනසාගතිගමනස්ස ගහිත්ත්ත්ා
‘‘අගතිගමනවකසනා’’ති ඉමිනා

පාරිකසසනකයනඅවකසසඅගතිගමනකමවාධිප්කපත්ං.කසනති භික්ඛු.ඡම්භති

කචවාතිථම් තිකචව, ථද්ධංෙක නතිකචවාතිඅත්කථන.කවධතිචාතිෙම්පති

ච.කයන චාති භික්ඛුපන.ඊදියොකසනති උසූයාය වා අගතිගමකනන වා
 ණනසඞ්ඛාකත්නඑදියොකසනනකහනති. 

කිඤ්ච භිකයයනති නිපාත්සමුදාකයන, ත්කත්නවුත්ත්කත්න අතික ෙං
ෙකථත්බ්බං කිං පනාති අත්කථන. ත්ස්සා ගාථාය අත්කථන

කවදියොත්බ්කබනතිකයනානා.කයනති භික්ඛු.හීති සච්චං.ො ාගත්න්තිඑත්ථ
ගකහත්බ්බොලඤ්චසත්ත්මීත්ප්පුරිසසමාසඤ්ච දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘ෙකථත්බ්බයුත්ත්ොකල ආගත්’’න්ති.වකචනති පදං න වචනපධානං, 
වචනවන්ත්පුග්ගකලනකයවපධානන්තිදස්කසන්කත්නආහ‘‘වදන්කත්න’’ති. 

ආකචරෙම්හි ච සකෙති එත්ථ ආචරියස්ස එකසනආකචරකෙන,සස්ස

අත්ත්කනන එකසනසකෙනතිවචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අත්ත්කනන
ආචරියවාකද’’ති. ගාථා ාවකත්න ආචරියසද්දස්සආකච ාකදකසන ොත්බ්කබන.
‘‘වාකද’’ති ඉමිනා ඉදමත්කථ පවත්ත්ස්ස ණිෙපච්චයස්ස

සරූපංදස්කසති.අ ං පකමතුන්ති එත්ථ අලංසද්කදන සමත්ථත්කථන, 

පමසද්කදනතුලනත්කථනති ආහ ‘‘තුලයිතුං සමත්කථන’’ති.ෙකථත්කවතිඑත්ථ

ත්කවසද්කදන අඤ්ඤත්ථ කයභුකයයන  ාවවාචකෙන, ඉධ පන

ෙම්මවාචකෙනති ආහ ‘‘ෙකථත්බ්කබ’’ති.විරද්ධට් ානකුසක නති
වි ද්ධට්ඨාකනකුසකලන. 
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පටුන 

අයංගාථාවුත්ත්ාතිසම්බන්කධන.ත්න්තිෙකථත්බ්බං.අයංක ත්ථත්කථනති

අයංඑවඑත්ථගාථායංඅත්කථනතිකයනානා. ‘‘ගච්ඡන්තී’’තිඉමිනාවාන්තීති
එත්ථ වාධාතුයාගත්යත්ථං දස්කසති. ‘‘අත්ත්කනන ආචරියවාද’’න්ති ඉමිනා
‘‘සෙං ආදාය’’න්ති පදස්සඅත්ථං දස්කසති. ආචරියවාකදනහි ආදාත්බ්බකත්න

ගකහත්බ්බකත්නආදායන්ති වුත්කත්න.ත්දනුරූපන්ති ත්ස්සවත්ථුස්ස අනුරූපං.

බයාෙ මාකනනභික්ඛූතිසම්බන්කධන.අට් හිදූත්ඞ්කගහීති ‘‘කසනත්ාචකහනති, 

සාකවත්ා ච, උග්ගකහත්ා ච, ධාක ත්ා ච, විඤ්ඤාත්ා ච, විඤ්ඤාකපත්ා, ච

කුසකලනචසහිත්ාසහිත්ස්ස, කනනචෙලහො කෙන’’ති(චූළව.347; අ.නි.

8.16) එවං වුත්කත්හි අට්ඨහි දූත්ස්සඅඞ්කගහි. ෙස්සදූකත්යයෙම්මන්තිආහ

‘‘සඞ්ඝස්සා’’ති. දූත්ස්ස එත්ානිදූකත්යයානි,ත්ානිකයව

ෙම්මානිදූකත්යයෙම්මානි,කත්සු.ඉදන්තිඅත්ථාාෙං, වුත්ත්ං කහනතීති

කයනානා. අථ වාඉදන්ති අයමත්කථන.වුත්ත්ං ක නතීති වුත්කත්න කහනති.
පච්ඡිමනකයලිඞ්ගවිපල්ලාකසනති දට්ඨබ්කබන. ආකනත්වා හවන්ති

පූකාන්තීතිආ කවනදායො, කත්සං ආහූනං. ආකනත්වා හුනිත්බ්බං

පූකාත්බ්බන්තිආහුති,ත්ං ආහුතිං.සඞ්ඝස්සකිච්කචසූති නිද්ධා කණ භුම්මං.

කත්න වුත්ත්ං ‘‘ත්ස්ස ත්ස්සකිච්චස්සා’’ති.ෙරවකචනති එත්ථ
‘‘වකචනෙක න’’ති වත්ත්බ්කබගාථා ාවකත්න පදවිපරියායවකසන
‘‘ෙ වකචන’’ති වුත්කත්නති ආහ ‘‘වචනං ෙක නන්කත්න’’ති. 

‘‘වචනෙ කණනා’’තිඉමිනා‘‘නකත්නමඤ්ඤතී’’තිඑත්ථත්සද්දස්සවිසයං
දස්කසති. 

ආපජ්ාමාකනන භික්ඛු ආපත්ති කහනතීති කයනානා.ත්ස්සා චාති එත්ථ

ස්මාවචනස්ස ස්සාකදකසන ොත්බ්කබන.යථාති කයනාොක න, 

විනයෙම්මාොක නාති අත්කථන.කයසූති යත්ත්කෙසු වත්ථූසු. උ කය එකත්

වි ඞ්ගාති සම්බන්කධන.අස්සාති භික්ඛුස්ස.ආපත්තිවුට් ානපදස්සාති

පදසද්කදන ො ණත්කථන, භුම්මත්කථසාමිවචකනන ච කහනතීති ආහ

‘‘ආපත්තිවුට්ඨානො කණ’’ති. ‘‘කුසකලන’’ති ඉමිනා කඡකෙනපණ්ඩිකත්න, 

කුච්ඡිත්ං පාපං විදති ාානාතීතිකෙනවිකදනතිවචනත්කථන කෙනවිකදන නාමාති
දස්කසති. 

ආච න්කත්නභික්ඛු ගච්ඡතීති කයනානා. ‘‘වත්ත්’’න්ති ඉමිනාඔසාරණං

ත්න්ති එත්ථ ත්සද්දස්ස විසයංදස්කසති. ‘‘යා’’ති ඉමිනාඑත්ම්පීති එත්ථ

එත්සද්දස්සඅනියමනිද්කදස ාවං දස්කසති.සබ්බත්ථාති
සබ්බස්මිංකෙනසම්බෙක්ඛන්ධකෙ. 

ඉතිකෙනසම්බෙක්ඛන්ධෙවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

ඉතිසමන්ත්පාසාදියොොයවිනයසංවණ්ණනාය 

මහාවග්ගවණ්ණනාය 
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කයනානාසමත්ත්ා. 

ාාදියොලඤ්ඡිත්නාකමන, කනොනංවාචිකත්නමයා; 

මහාවග්ගඛන්ධෙස්ස, සමත්කත්නකයනානානකයනති. 

නකමනත්ස්ස ගවකත්නඅ හකත්නසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

පාචිත්යාදියොකයනානා 
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චූළවග්ගකයනානා 
මහාවග්ගඛන්ධෙස්කසවං, ෙත්වානකයනානානයං; 

අධුනාචූළවග්ගස්ස, ෙරිස්සංකයනානානයං. 

1. ෙම්මක්ඛන්ධෙං 

1. ත්ජ්ානීයෙම්මෙථා 

1. චූළවග්ගස්සපඨකම ෙම්මක්ඛන්ධකෙ එවමත්කථන කවදියොත්බ්කබනති

කයනානා. ‘‘චූළවග්ගස්සා’’ති පදං ‘‘ෙම්මක්ඛන්ධකෙ’’ති පකද

අවයවිසම්බන්කධන.ත්ාවාති පාරිවාසිෙක්ඛන්ධොදියොකත්න, 
පාරිවාසික්ඛන්ධොදීනං වා පඨමං. කචවසද්කදන ච චසද්කදන ච
‘‘පණ්ඩුෙකලනහිත්ො’’තිපදස්ස අසමාහා ද්වන්දවාෙයං දීකපන්ති.
නිස්සයානං නාමං නිස්සිකත්සු උපචා වකසනකත්සං
සද්ධිවිහාරිෙඅන්කත්වාසිොපි පණ්ඩුෙකලනහිත්ෙනාමාකයව කහනන්තීති

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කත්සං නිස්සිත්ොපී’’තිආදියො. පිසද්කදන උපචා ත්ථං

සම්පිණ්කඩති. ‘‘සුට්ඨුබලව’’න්ති ඉමිනාබ වාබ වන්ති ද්වින්නං
සද්දානංපරියාය ාකවන වුත්ත්ත්ත්ා අතිසයත්කථනති දස්කසති.
‘‘බලවබලව’’න්ති වත්ත්බ්කබවාචාසිලිට්ඨවකසන දීඝං ෙත්වා එවං

වුත්ත්ං.පටිවදථාතිපටිච්ඡන්නට්ඨාකන ෙකථථ. ඉමිනාපටිමන්කත්ථාති
එත්ථමන්ත්ධාතුයා ගුත්ත් ාසනත්ථං දස්කසති. අත්කථසු

ෙ ණ ාසනකිච්කචසු අලං සමත්ථාතිඅලමත්ථා, කත්සං

විකසකසනාතිඅ මත්ථත්රාතිදස්කසන්කත්නආහ ‘‘සමත්ථත් ා’’ති. 

අධම්මෙම්මද්වාදසෙෙථා 

4. අසම්මුඛාෙත්න්තිආදීසු එවං විනිච්ඡකයන කවදියොත්බ්කබනති කයනානා.

සම්මුකඛහිවි හිත්ාඅසම්මුඛාති දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘සඞ්ඝධම්මවිනයපුග්ගලසම්මුඛානං විනා ෙත්’’න්ති.

‘‘අප්පටිපුච්ඡිත්වා’’තිඉමිනාඅප්පටිතච්ඡාති එත්ථ

ත්වාපච්චයස්සාො  ාවංදස්කසති.ත්ස්කසවාති

චුදියොත්ෙස්කසව.අකදසනාගාමිනියාති එත්ථ අො ස්ස අඤ්ඤත්ථං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පා ාජිො…කප.… වා’’ති.එත්ථාති

ත්ජ්ානීයෙම්කම.නව පදාති නවසු පකදසු, නිද්ධා කණ කචත්ං
පච්චත්ත්වචනං.පුරිමකෙසුතීසුතිකෙසුවුත්කත්සුනවසුපකදසූතිකයනානා.

‘‘එකෙෙ’’න්ති පකදන සම්බන්ධිත්බ්බං.ඉකමහීති ඉකමහි ද්වීහි

පකදහි.ද්වාදසතිොති පුරිකමහි තීහි තිකෙහි නව තිකෙ මිස්කසත්වා

ද්වාදස.සුක්ෙපක්කඛසුපීතිපටිකසධවි හවකසනසුක්කෙසුපක්කඛසුපි. 

6. ‘‘පබ්බජිත්ාන’’න්ති ඉමිනා ගිහීනං අනනුකලනමිෙත්ං

නිවත්කත්ති.ස කසනකිත්ාදීහීතිආදියොසද්කදනසහනන්දියොංසඞ්ගණ්හාති.ඉමස්මිං
ඨාකනසබ්බඅට්ඨෙථාකපනත්ථකෙසු ‘‘න උපසම්පාකදත්බ්බන්ති
උපජ්ඣාකයනහුත්වානඋපසම්පාකදත්බ්බ’’න්තිපාඨකත්නපට්ඨායයාව‘‘න
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සම්පකයනකාත්බ්බන්ති අඤ්ඤමඤ්ඤංකයනකාත්වා ෙලකහන න

ොක ත්බ්කබන’’ති පාකඨන අත්ථි, ත්ාව

අට්ඨා සසම්මාවත්ත්නවත්ත්ානංසංවණ්ණනාපාකඨන ලිඛිකත්න, කසන පාකඨන

ඉමස්මිං ඨාකන න ලිඛිත්බ්කබන. ෙස්මා? පාළික්ෙමානුප්පත්ත්ා ාවකත්න, 
අට්ඨෙථායකමව ‘‘අට්ඨා ස සම්මාවත්ත්නවත්ත්ානිපාරිවාසිෙක්ඛන්ධකෙ

වණ්ණයිස්සාමා’’ති වක්ඛමානත්ත්ා, යථාවචනඤ්චපාරිවාසිෙක්ඛන්ධකෙ

(චූළව.අට්ඨ.76) සංවණ්ණිත්ත්ථාච.ත්ස්මාකසනපාකඨනනකපන ාණපාකඨන

කහනති, පච්ඡාපක්ඛිත්ත්පාකඨනතිදට්ඨබ්කබන. 

තිණ්ණංභික්ඛකව භික්ඛූනන්තිආදියොවුත්ත්න්ති

සම්බන්කධන.එකෙකෙනාපීති තීසු අඞ්කගසුඑකෙකෙනාපි. ඉමිනා

අවයවවාෙයනිබ්බත්තිවකසන ෙම්මා හ ාවං දස්කසති.හීති සච්චං.
නියස්සස්සවිකසකසනඅභිණ්හාපත්තිෙත්ත්ංඅඞ්ගංඉතිවුත්ත්න්තිකයනානා.
එත්ථආො වාචකෙනඉතිසද්කදනලුත්ත්නිද්දියොට්කඨනතිදට්ඨබ්බං.එකසවනකයන

අනන්ත්ක පි. ත්ජ්ජීයති අකනනවිනයෙම්කමනාතිත්ජ්ානීයං,ත්කමව

ෙම්මංත්ජ්ානීයෙම්මං. ‘‘නිස්සාය කත් වත්ථබ්බ’’න්ති නියස්සීයති
බාකලන ාාපීයති අකනන

විනයෙම්කමනාතිනියස්සං,දියොවාදියොගණිෙත්ත්ාසො ස්ස ද්කව ාකවන කහනති

‘‘නස්සං වස්ස’’න්තිආදීසු විය, නියස්සකමව ෙම්මංනියස්සෙම්මං. 

ගාමාදියොකත්න පබ්බාජියති අකනන විනයෙම්කමනාතිපබ්බාානීයං,ත්කමව

ෙම්මංපබ්බාානීයෙම්මං.තීසූති
 ණ්ඩනො ෙඅභිණ්හාපත්තිෙකුලදූසෙවකසන තිවිකධසු අඞ්කගසු. කයන
කෙනචිඅඞ්කගනාති සම්බන්කධන. යදියො සබ්බානි ෙම්මානි ොතුං වට්ටතීති

කයනානා.එවංසතිචම්කපයයක්ඛන්ධකෙ(මහාව.400ආදකයන)වුත්ත්ංඉදං

වචනං විරුජ්ඣතීති සම්බන්කධන.වචනත්ථනානත්ත්කත්නති වචනස්ස ච
අත්ථස්ස ච නානා ාවකත්න.ත්කමවත්ථං විත්ථාක න්කත්න ආහ

‘‘ත්ජ්ානීයෙම්මා හස්සාති ඉමස්ස හී’’තිආදියො. ත්ත්ථ ‘‘තිණ්ණං

භික්ඛකව’’තිආදියොවචනස්සඅඞ්ගසම් කවනඅත්කථනතිකයනානා.ත්ස්මාතියස්මා

න විරුජ්ඣති, ත්ස්මා. සඞ්කඝන ෙත්ං කහනතීතිසම්බන්කධන. ඉමිනා
ලක්ඛකණන ත්ජ්ානීයාදියොෙම්මා හස්ස ත්ස්ස භික්ඛුස්සාති කයනානා.එවං
ෙම්මසන්නිට්ඨානත්ථං දස්කසත්වා අඞ්ගසම් වත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘යස්සපනා’’තිආදියො. ත්ත්ථයස්සාති භික්ඛුස්ස, 

අත්ථීතිසම්බන්කධන.භණ්ඩනොරොදීසූතිආදියොසද්කදනඅභිණ්හාපත්තිෙකුලදූ
සොනි සඞ්ගණ්හාති. ආෙඞ්ඛමාකනන සඞ්කඝන ෙක යයාති

සම්බන්කධන.ෙම්මාර න්ති ෙම්මස්ස, ෙම්කම වා අ හං.එත්ථාති

ෙම්මක්ඛන්ධකෙ.තබ්කබනාතිපුබ්කබ වුත්කත්න

චම්කපයයක්ඛන්ධකෙන.අපරන්ති අපක වුත්ත්ං ෙම්මක්ඛන්ධෙං.සකමතීති
සමංගච්ඡති. 
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පටුන 

ත්ත්ථාති ෙම්කමසු, ත්ජ්ානීයෙම්කමතිසම්බන්කධන, අඞ්කගසු වා, 

 ණ්ඩනො ෙවකසනාති සම්බන්කධන.අථකඛනති ත්ථා වුත්ත්ාපීති

අත්කථන.ෙකරනන්කත්නෙම්මවාචාවාචකෙනාති සම්බන්කධන.හීති

ඵලකානත්කෙන.භූකත්නවත්ථුනාතිත්ච්කඡනවත්ථුනා.අඤ්ඤස්සෙම්මස්සාති
ත්ජ්ානීයෙම්මකත්න අඤ්ඤස්ස ෙම්මස්ස. ෙස්මා බාලස්සඅබයත්ත්ස්ස

ආපත්තිබහුලස්සත්ජ්ානීයෙම්මං ොත්බ්බන්තිකයනානා.ඉදම්පීති

ත්ජ්ානීයෙම්මම්පි.සබ්බත්ථාතිසබ්කබසුෙම්කමසු. 

නප්පටිප්පස්සම්ක ත්බ්බඅට්ඨා සොදියොෙථා 

8. පන්නක නමාති පතිත්මානකලනමා.එත්න්ති වත්ත්ං.කනත්ථාරන්ති

එත්ථ අඵුට්ඨක්ඛ සංකයනකග ප ස්සත්ො ස්ස ථොක න කහනති, ත්ස්මා

දුතියක්ඛක න පාකඨන යුත්කත්න.කයනාති

වත්කත්න.නිස්සාරණාතිනිස්සා ණකත්න. දස වා දියොවසානි, පඤ්ච වා දියොවසානි

පූක ත්බ්බන්ති කයනානා.හීති සච්චං.එත්ත්කෙනාති
එත්ප්පමාකණනදසපඤ්චදියොවකසන. 

2. නියස්සෙම්මෙථා 

11. අපිස්සු භික්ඛූ පෙත්ාති එත්ථ නිපාත්ානමකනෙත්ථත්ත්ා
ඉධඅපිස්සුසද්කදන නිච්චත්කථන කහනති. පෙත්සද්කදන

‘‘කුක්කුච්චපෙත්ා’’තිආදීසු (පා ා.අට්ඨ. 1.ත්තියසඞ්ගීතිෙථා; පාචි. අට්ඨ.

438) අභි වනත්කථන, ඉධ පන බයාවටත්කථනතිදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘නිච්චං
බයාවටාකහනන්තී’’ති. 

3. පබ්බාානීයෙම්මෙථා 

27. එත්ථාති අස්සජිපුනබ්බසුෙවත්ථුම්හි.ොයිකෙනති එත්ථ ොකයන

කීළතීතිොයිකෙනති වචනත්ථං දස්කසන්කත්නආහ ‘‘ොයකීළා වුච්චතී’’ති.

‘‘එකසව නකයන’’ති ඉමිනා වාචාය කීළතීතිවාචසිකෙන,ොයිකෙන ච

වාචසිකෙන චොයිෙවාචසිකෙනති වචනත්ථං අතිදියොසති. එත්ථ ච

පච්ඡිමවචනත්කථනසමාහා ද්වන්කදන, සමාහා ද්වන්කදපි ෙත්ථචි

පුල්ලිඞ්ගමිච්ඡන්තිසද්දවිදූ ‘‘ධම්මවිනකයන’’තිආදීසු (වි . අට්ඨ. 509) විය.

ොයද්වා පඤ්ඤත්ත්සික්ඛාපදංවීතික්ෙමතීතිොයිකෙනති වචනත්ථං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ොයද්වාක  පඤ්ඤත්ත්සික්ඛාපදවීතික්ෙකමන

වුච්චතී’’ති. ොකයනපඤ්ඤත්ත්සික්ඛාපදං වීතික්ෙකමතීතිොයිකෙනති
වචනත්කථනපියුජ්ාකත්ව. ‘‘උපහනනං වුච්චතී’’ති ඉමිනා උපහනනං

උපඝාත්ං, ත්කමවඋපඝාතිෙන්තිවචනත්ථං දස්කසති. ‘‘නාසන’’න්ති ඉමිනා
හනධාතුයා හිංසනත්ථං දස්කසති.
පටික්ඛිත්ත්කවජ්ාෙම්මාදියොවකසනකත්ලපචනඅරිට්ඨපචනාදීනි ොයිකෙන
මිච්ඡාජීකවනනාමාතිකයනානා.ඉමිනාමිච්ඡාජීවස්සසරූපංදස්කසති. 
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4. පටිසා ණීයෙම්මෙථා 

33. සුධම්මවත්ථුස්මිං එවමත්කථන කවදියොත්බ්කබනති කයනානා.
අනපකලනකෙත්වාති එත්ථ අපපුබ්කබනකලනෙසද්කදන ආපුච්ඡනත්කථනතිආහ
‘‘නආපුච්ඡිත්වා’’ති. 

34. කින්තිකිං නාම ඛාදනීයක නානීයං.කවනති තුම්කහහි.ග පතීති

ආලපනපදං. කථ ානංඅත්ථායාති සම්බන්කධන.පටියත්ත්න්ති පටියාදියොත්ං.

‘‘එත්ංඅකවනචා’’ති ඉමිනාඑත්දකවනචාති එත්ථ

නිග්ගහිත්ාකදසසන්ධිංදස්කසති.යදියොදන්ති සද්කදන ‘‘තිලසංගුළිො’’ති

පකදනකයනජිත්ත්ත්ා ඉත්ථිලිඞ්කගනති ආහ ‘‘යා අය’’න්ති.ති සක්ඛලිොති
තිකලන සංසට්ඨා සක්ඛලිො. ‘‘සා නත්ථී’’ති ඉමිනාඋත්ත් වාකෙය
යංසද්දස්ස පුබ්බවාකෙය ත්ංසද්දාකපක්ඛත්ං දස්කසති. එකෙන

පුරිකසනතිසම්බන්කධන.පූවිකයනති පූවං, පූකවන වා ෙයවික්ෙකයන.කත්නාති

ො කණන.නන්තිගහපතිං.කථකරනතිසුධම්මත්කථක න.යකදවකිඤ්චීතිඑත්ථ
කිඤ්චි එව යං වචනන්ති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කිඤ්චිකදව

තිලසංගුළිොවචන’’න්ති.ඉදන්ති ඉමං

අත්ථං.කසනතිකුක්කුටකපනත්කෙන.ොෙවස්සිත්න්ති ොෙස්ස වස්සිත්ං, 

කනවඅොසීති සම්බන්කධන.ත්යාපීති පිසද්කදන කුක්කුටකපනත්ෙංඅකපක්ඛති.

කනව භික්ඛුවචනං වුත්ත්ං, න ගිහිවචනං වුත්ත්ං, ඉති ඉමමත්ථං
දස්කසතීතිකයනානා. 

අධම්මෙම්මාදියොද්වාදසෙෙථා 

39. පුරිකමහිෙම්කමහීති සම්බන්කධන.ත්ත්ථාති අඞ්කගසු.
යථාපරිසක්කියමාකන ගිහිකනන ලා ං න ල න්තීති කයනානා. පරිපුබ්කබන
සක්ෙධාතුප ක්ෙමත්කථනති ආහ

‘‘ප ක්ෙමන්කත්න’’ති.ත්ත්ථාතිඅනත්ථාදීසු. අත්ථභඞ්කගනති ගිහීනංඅත්ථස්ස

 ඞ්කගන.අවසනන්ති ගිහීනං අවසනං.ගිහීනන්ති එත්ථ සාමයත්කථ

සාමිවචනන්තිආහ‘‘ගිහීනංසන්තිකෙ’’ති.යථාෙරියමාකනසච්කචනකහනති, 

එවං න ෙක නතීති කයනානා.එෙඞ්කගනාපීති පිසද්කදන සම් ාවනත්කථන, 

ත්කත්න අධිකෙහි අඞ්කගහි ොනාම ෙථාති දස්කසති.එත්ථාති
පටිසා ණීයෙම්කම. පටිමුඛංඅත්ත්කනන කදනසං ස ාකපත්බ්බං අකනන

විනයෙම්කමනාතිපටිසාරණීයං,ත්කමවෙම්මංපටිසා ණීයෙම්මං. 

5. ආපත්තියාඅදස්සකනඋක්කඛපනීයෙම්මෙථා 

46. සංසථාති එත්ථ සංසධාතුයා ෙථනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘ආක නකචථා’’ති.තුම්කහසංසථ, ෙකථථාතිඅත්කථන. 

50. භණ්ඩනොරකෙනක නතීතිආදියොො ණූපචා වකසනවුත්කත්නතිආහ 

‘‘ ණ්ඩනාදියොපච්චයා’’තිආදියො.  ණ්ඩනො ොදියො ො ණං, කත්න ආපන්නා
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ආපත්ති ඵලං, ත්ස්සාඅදස්සකන උක්කඛපනීයෙම්මං ොත්බ්බන්ති

අධිප්පාකයන.ත්ස්සාතිආපත්තියා. 

51. එත්ථාතිඋක්කඛපනීයෙම්කම.ත්ත්ථාති

කත්චත්ත්ාලීසවත්කත්සු.අනුද්ධංකසත්බ්කබනති එත්ථ ධංසධාතුයා ගත්යත්ථං

පටික්ඛිපන්කත්න ආහ ‘‘න කචනකදත්බ්කබන’’ති. ‘‘ කානනුද්ධංසතී’’තිආදීසු

(බු.වං.2.101) හිධංසධාතුගත්යත්කථවත්ත්ති.‘‘නභික්ඛුභික්ඛූහී’’තිඑත්ථ
කසනකයව භික්ඛු කත්කහවභික්ඛූහීති අත්ථං නිවාක න්කත්න ආහ ‘‘අඤ්කඤන
භික්ඛු අඤ්කඤහි භික්ඛූහී’’ති. නගිහිද්ධකානති එත්ථ ගිහීනං

ධකානගිහිද්ධකානති වුත්කත්ඔදාත්වත්ථාදීනීති ආහ

‘‘ඔදාත්වත්ථානී’’තිආදියො.නතිත්ථියාදියොපදත්ත්යන්ති ‘‘නතිත්ථියා කසවිත්බ්බා, 

භික්ඛූ කසවිත්බ්බා, භික්ඛුසික්ඛාය සික්ඛිත්බ්බ’’න්ති පදානං ත්යං. ‘‘න

අපසාකදත්බ්කබන’’ති ඉමිනා නආසාකදත්බ්කබනති එත්ථ ආපුබ්බසදධාතුයා

අපපුබ්බසදධාතුයාසමාන ාවං දස්කසති.‘‘අන්කත්න වා බහි වාති’’ එත්ථ
ෙස්සඅන්කත්න වා බහි වාති ආහ ‘‘විහා ස්සා’’ති. කසසං

සබ්බංවත්ත්න්තිකයනානා.ඉමිනාති ආපත්තියා
අදස්සකනඋක්කඛපනීයෙම්කමන. 

65. ත්ස්සාතිආපත්තියා.ඉධාතිපාපිොයදියොට්ඨියාඅප්පටිනිස්සග්කගෙකත්
උක්කඛපනීයෙම්කම. ආපත්තිඅදස්සනාදීසුඋද්ධරිත්වා ඛිපීයති අපනීයති

අකනනවිනයෙම්කමනාතිඋක්කඛපනීයං,ත්කමවෙම්මංඋක්කඛපනීයෙම්මං. 

ඉතිෙම්මක්ඛන්ධෙවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

2. පාරිවාසිෙක්ඛන්ධෙං 

1. පාරිවාසිෙවත්ත්ෙථා 

75. පාරිවාසිෙක්ඛන්ධකෙපාරිවාසිොති පදස්ස පරිවාසංපරිවසන්තීති

පාරිවාසිොති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පරිවාසං පරිවසන්ත්ා’’ති.ත්ත්ථාති

‘‘පරිවාසං පරිවසන්ත්ා’’ති ත්ද්ධිත්වාකෙය.කත්සූති චතුබ්බිකධසු

පරිවාකසසු.තිත්ථියපරිවාකසනති තිත්ථියානං පරිවාකසන, තිත්ථියානං වා

දාත්බ්කබනපරිවාකසන, තිත්ථිකයහි වා පරිවසිත්බ්කබන පරිවාකසන

තිත්ථියපරිවාකසන.අප්පටිච්ඡන්නපරිවාකසනති අප්පටිච්ඡන්කනන

පරිවාකසනඅප්පටිච්ඡන්නපරිවාකසන.ත්ත්ථාති අප්පටිච්ඡන්නපරිවාකස.යන්ති

වචනං.අයං පනාති අයංපටිච්ඡන්නපරිවාකසන

පන.ඉධාතිපාරිවාසිෙක්ඛන්ධකෙ.කසසාතිඅප්පටිච්ඡන්නපරිවාසකත්න

කසසා.ත්කයනතිඅප්පටිච්ඡන්නපරිවාසාදකයන ත්කයන, දාත්බ්බාති සම්බන්කධන.

ෙස්ස දාත්බ්බාති ආහ ‘‘කයනා’’තිආදියො.ආපන්නා කචවාති ආපජ්ජිත්බ්බා

කචව.කත්සූති තිවිකධසු පරිවාකසසු.එකත් පනාති ත්කයනපන.ඉධාති

පාරිවාසිෙක්ඛන්ධකෙ.ත්ස්මාති යස්මා ඉධ අධිප්කපත්ා, ත්ස්මා.එකත්සූති
තිවිකධසුපරිවාකසසු. 
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පටුන 

පෙත්ත්ත්ානං භික්ඛූනන්ති එත්ථඅධිප්කපත්පෙත්ත්කත් දස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘ඨකපත්වා’’තිආදියො.මූ ායපටිෙස්සනාර ාදීනම්පීති එත්ථ
ආදියොසද්කදනමානත්ත්ා හමානත්ත්චාරිෙඅබ් ානා හාදකයන සඞ්ගණ්හාති.

පිසද්කදන පෙතිපෙත්ත්ත්ංඅකපක්ඛති.කත්ති පෙත්ත්ත්ා. යං අභිවාදනාදියොං

ෙක නන්තීතිකයනානා.සාදියොයන්තීතිඑත්ථසාදියොයනංනාමසම්පටිච්ඡනන්තිආහ

‘‘සම්පටිච්ඡන්තී’’ති.ත්ත්ථාතිඅභිවාදනාදීසු, නිද්ධා කණ කචත්ං

භුම්මවචනං.සාමීචිෙම්මන්ති එත්ං ආභිසමාචාරිෙස්ස අධිවචනන්ති

කයනානා.අභිවාදනාදීනීති

අභිවාදනපච්චුට්ඨානඅඤ්ාලිෙම්මානි.බීානවාත්දානාදියොකනනති බීානියා

පහරිකත්න පවත්ත්ස්ස වාත්ස්ස දානාදියොකනන.ආසනාභි ාරන්ති එත්ථ

අභිහ ණං අභිහාක න, ආසනස්ස අභිහාක නආසනාභිහාක නති වචනත්ථං
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ආසනස්ස අභිහ ණ’’න්ති. පඤ්ඤාපනම්පිඅභිහරිත්වා
පඤ්ඤාපිත්ත්ත්ා අභිහාක නකයව නාමාති ආහ ‘‘පඤ්ඤාපනකමව වා’’ති. 

‘‘පාදකධනවනඋදෙ’’න්ති ඉමිනා පාදස්ස කධනවනං

උදෙංපාකදනදෙන්තිවචනත්ථංදස්කසති.‘‘පාදට්ඨපනෙ’’න්තිඉමිනාපාදස්ස

ඨපනෙං පීඨංපාදපී න්ති වචනත්ථං දස්කසති. ‘‘පාදඝංසනං වා’’ති ඉමිනා

පාදස්සඝංසනං ෙථලිෙංපාදෙථලිෙන්ති වචනත්ථං
දස්කසති.සද්ධිවිහාරිොනම්පි අභිවාදනාදියොන්ති සම්බන්කධන. පිසද්කදන

අඤ්කඤසංසාදියොයන්ත්ස්ස ො නාම ෙථාති දස්කසති.කත්ති

සද්ධිවිහාරිො.සද්ධාපබ්බජිත්ාති සද්ධාය පබ්බජිත්ා.කු තත්ත්ාති

ාාතිකුලපුත්ත්ා, ආචා කුලපුත්ත්ා ච. ෙක නන්ති, ආපුච්ඡන්තිකයවාති
සම්බන්කධන. වාරිත්ම්පි අසාදියොයනං නාමාති ආහ ‘‘වාරිත්ොලකත්නපට්ඨාය

අනාපත්තී’’ති.මිථු යථාවුඩ්ඪන්ති එත්ථමිථුසද්කදන අඤ්ඤමඤ්ඤපරියාකයන, 

යථාසද්කදන යංසද්දපරියාකයන, විච්ඡත්කථන චාතිආහ ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤං කයන

කයන වුඩ්කඪන’’ති. අඤ්ඤමඤ්ඤඤ්හි මිථති සඞ්ගමං ෙක නතීතිමිථූති

වුච්චති.කත්න කත්නාති භික්ඛුනා, ‘‘සාදියොතු’’න්ති පකද  ාවෙත්ත්ා. සාදියොතුං
අනුාානාමීතිසම්බන්කධන. 

‘‘වුඩ්ඪපටිපාටියා’’ති ඉමිනා වුඩ්ඪානං පටිපාටියථාවුඩ්ඪන්ති

චතුත්ථීඅබයයී ාවං දස්කසති. පුරිමපකද පනපඨමාඅබයයී ාකවන.පාළියාති

පන්තියා.ත්ත්කථවාති සඞ්ඝනවෙට්ඨාකන එව.පවාරණායපීතිපිසද්කදන න

කෙවලං උකපනසකථකයව, අථකඛන පවා ණායපීති දස්කසති. සඞ්කඝන
 ාජියමානන්තිසම්බන්කධන. 

ඔකණනානන්ති අවනුදකත් ඔකණනානං. අවපුබ්කබනනුදධාතු නො ස්ස

ණො ං, දො ස්ස ච ාො ං ෙත්වා ඔකණනානන්ති වුච්චති.

නුදධාතුඅපනයනත්කථන, කත්න වුත්ත්ං ‘‘විස්සජ්ානං

වුච්චතී’’ති.උද්කදසභත්ත්ාදීනීතිආදියොසද්කදන සලාෙ ත්ත්ාදීනි

සඞ්ගණ්හාති.අස්සාති පාරිවාසිෙස්ස.ත්ානීතිද්කව තීණි

උද්කදස ත්ත්ාදීනි.ක ට් ාති අත්ත්කනන කහට්ඨා.ගාක ථාති නවෙත්ක 
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භික්ඛූ ගාහාකපථ.භත්ත්පච්චාසාති  ත්ත්කමව පච්චාසා  ත්ත්පච්චාසා, 
පච්චාසා ත්ත්න්ති අත්කථන. ‘‘විස්සජ්කාත්බ්බානී’’ති ඉමිනා

අවනුදියොත්බ්බන්තිඔකණනානන්ති අත්ථං දස්කසති.එවන්ති ගකහත්වා

විස්සජ්ාමාකනතිකයනානා.ත්ානීතිඋද්කදස ත්ත්ාදීනි.යදියොපනනගණ් ාතීති

සකචසඞ්ඝකත්නවස්සග්කගනනගණ්හාති.නවිස්සජ්කාතීතිසකචඅඤ්ඤස්ස

න විස්සජ්කාති.ඔදියොස්සාති උද්දියොසිත්වා.ත්ස්සාතිපාරිවාසිෙස්ස.හීති යස්මා.

සඞ්ඝනවෙට්ඨාකන නිසින්නස්සත්ස්සාති කයනානා.භත්ත්ග්කගති  ත්ත්ස්ස

ගහණට්ඨාකන.කසනති පාරිවාසිකෙන, මා කිලමිත්ථාති සම්බන්කධන.ඉදන්ති

ඔකණනානං.අස්සාතිපාරිවාසිෙස්ස, අනුඤ්ඤාත්න්තිසම්බන්කධන. 

ආගත්ාගකත්හිභික්ඛූහීතිසම්බන්කධන.චතුස්සා භත්ත්න්තිචතුමුඛාසාලා

චතුස්සාලා ක නානසාලා, ත්ත්ථපටිපාටියා දියොන්නං  ත්ත්ං

චතුස්සාල ත්ත්ං.එත්න්තිචතුස්සාල ත්ත්ං.පාළියාති භික්ඛූනං

පාළියා.ඔසක්කිත්වාති කහට්ඨා සක්කිත්වා. ත්ථපාකසති  ත්ත්දායෙස්ස

හත්ථපාකස.කසකනනති කුලකලන. ‘‘ආ ාමිෙසමණුද්කදකසහී’’ති පදං

‘‘ආහ ාකපතු’’න්තිපකද ොරිත්ෙම්මං.සයකමවාති පාරිවාසිකෙන

අනාණත්කත්න හුත්වාසයකමව.ම ාකපළභත්කත්පීති මහතියං කපළායං

පක්ඛිපිත්වාදියොන්කන ත්කත්පි.යත්ථපනාතිපරිවිසට්ඨාකනපන. 

76. ත්ත්රායංසම්මාවත්ත්නාති එත්ථ ත්සද්දස්ස අනියමනිද්කදස ාවං
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ඉදානි යා අයංසම්මාවත්ත්නා වුත්ත්ා’’ති. සම්මා

වත්තිත්බ්බං එත්ායාතිසම්මාවත්ත්නා. ත්ත්ථාති

සම්මාවත්ත්නායං.නඋපසම්පාකදත්බ්බන්ති එත්ථ ආචරිකයන හුත්වා
ෙම්මවාචාසාවනම්පිඋපසම්පාදනකමවාති ආහ ‘‘ආචරිකයන හුත්වාපි

ෙම්මවාචා න සාකවත්බ්බා’’ති.අඤ්ඤස්මිං අසතීති අත්ත්නා අඤ්ඤස්මිං
ෙම්මවාචාවාචකෙඅසති.නනිස්සකයනදාත්බ්කබනතිඑත්ථආගන්තුොනකමව

නිස්සකයන න දාත්බ්කබන, නදියොන්නනිස්සයානම්පීති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘ආගන්තුොනංනිස්සකයනන දාත්බ්කබන’’තිආදියො, කයහිපි භික්ඛූහි ගහිකත්නති
සම්බන්කධන. 

අඤ්කඤනසාමකණකරනති පෙත්ත්ත්ොකල උපජ්ඣං දත්වා

ගහිත්සාමකණක හි අඤ්කඤනසාමකණක න.ආධිපච්චට් ානභූත්ාති

සබ්බසම්මුතීනංඅධිපති ාවස්ස ඨානභූත්ා.පටිබ ස්සාති භික්ඛුනිකයන
ඔවදියොතුංපටිබලස්ස. ඉමිනා ලද්ධසම්මුතිකෙන ආණත්කත්න
අලද්ධසම්මුතිකෙනපි ගරුධම්කමහි වාඅඤ්කඤහි වා භික්ඛුනිකයන ඔවදියොතුං

ල තීති දස්කසති. ආගත්ා භික්ඛුනිකයන වත්ත්බ්බාතිසම්බන්කධන.කවනති

තුම්හාෙං.කසනතිභික්ඛු.කවනතිතුම්හාෙං, දස්සතීතිසම්බන්කධන. 

සුක්ෙවිස්සට්ඨියාතිසුක්ෙවිස්සට්ඨිආපත්තිො ණා.
ොයසංසග්ගාදියොගරුොපත්ති නාපජ්ජිත්බ්බාති
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කයනානා.ආපත්තික්ඛන්ධවකසන ආපත්තිවත්ථූනං පාපිට්ඨ ාවඤ්ච
පාපිට්ඨත්  ාවඤ්චවිත්ථාක න්කත්න ආහ ‘‘සත්ත්සු

හී’’තිආදියො.පාපිට් ත්රාතිදුබ් ාසිත්ාපත්තිකත්න දුක්ෙටාපත්ති

පාපිට්ඨත් ා.ත්ාසන්තිසත්ත්න්නං ආපත්තීනං.තරිමනකයකනවාති පුරිමානං

ආපත්තීනංනකයකනව.කභකදනති වත්ථූනං විකසකසන. එවං
ආපත්තික්ඛන්ධවකසනආපත්තිවත්ථූනංපාපිට්ඨපාපිට්ඨත්  ාවංදස්කසත්වා
ඉදානි සික්ඛාපදවකසන කත්සං ත්ංදස්කසන්කත්න ආහ

‘‘පණ්ණත්තිවජ්ාසික්ඛාපකදපනා’’තිආදියො.උභයම්පීතිවත්ථුආපත්තිසඞ්ඛාත්ං
උ යම්පි. 

ෙම්මන්ති එත්ථ ො ණභූත්ස්ස ෙම්මස්සනාමං ොරියභූත්ායං
ෙම්මවාචායංඋපචා වකසනොරියභූත්ාෙම්මවාචාෙම්මන්තිවුච්චතීතිආහ

‘‘පරිවාසෙම්මවාචා වුච්චතී’’ති. ෙම්මස්මිං සති, ෙම්කමන වා

වචිත්බ්බාතිෙම්මවාචාති වචනත්කථන ොත්බ්කබන.ෙසිෙම්මන්ති

ෙසිසඞ්ඛාත්ං ෙම්මං.කගනරක්ඛෙම්මන්ති කගන ක්ඛසඞ්ඛාත්ං ෙම්මං.

‘‘ෙම්මං ෙත්’’න්තිඉමිනා ෙම්මං ෙක නන්තීතිෙම්මිොති වචනත්ථං

දස්කසති.කත්තිෙම්මිොභික්ඛූ, නග හිත්බ්බාතිසම්බන්කධන. 

වචිත්බ්බං අකනන කදනකසනාතිවචනීයං,සංවිජ්ාති වචනීයං

අස්සාතිසවචනීයං,ත්ංනොත්බ්බන්තිඅත්කථන.ත්කමවත්ථංවිත්ථාක න්කත්න

ආහ ‘‘පලිකබනධත්ථාය හී’’තිආදියො. යාවනත්ංඅධිෙ ණං වූපසන්ත්ං කහනති, 

ත්ාවඉමම්හාආවාසාඑෙපදම්පිමාපක්ොමීතිකයනානා.කත්තිතුය්හං. 

අනුවාකදනතිඑත්ථඅනුසාසනවකසනඅඤ්කඤවදතීතිඅනුවාකදනතිවුත්කත්
කාට්ඨෙට්ඨානන්ති ආහ ‘‘විහාක  කාට්ඨෙට්ඨානං නොත්බ්බ’’න්ති.
කාට්ඨෙට්ඨානං සරූකපන දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘පාතිකමනක්ඛුද්කදසකෙනවා’’තිආදියො.කමති මය්හං.ත්න්තිත්වං.න

කචනකදත්බ්කබනති එත්ථ කෙන න කචනකදත්බ්කබනති ආහ ‘‘වත්ථුනා වා

ආපත්තියා වා’’ති.න සාකරත්බ්කබනති නස ාකපත්බ්කබන.න

භික්ඛූහිසම්පකයනකාත්බ්බන්ති එත්ථ භික්ඛූහි අත්ත්නා ෙලහවකසන
නසම්පකයනකාත්බ්බන්ති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤං කයනකාත්වා
ෙලකහනනොක ත්බ්කබන’’ති. 

සඞ්ඝත්කථකරන හුත්වාති සඞ්ඝත්කථක නකහනන්කත්නපීති අත්කථන.
පු කත්න අගන්ත්බ්කබ සමාකන කිං පච්ඡකත්න ගන්ත්බ්බන්ති ආහ 

‘‘ද්වාදසහත්ථ’’න්තිආදියො.ආසනපරියන්කත්නති ආසනකමව

පරියන්කත්නලාමකෙනති ආසනපරියන්කත්න, ත්දත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘සඞ්ඝනවොසනං වුච්චතී’’ති.ස්වාස්සාති කසන

අස්ස.කසනතිආසනපරියන්කත්න.අස්සාති පාරිවාසිෙස්ස.ත්ත්ථාති

ආසනපරියන්කත්.අයන්තිපාරිවාසිකෙන, න ල තීති
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පටුන 

සම්බන්කධන.ගහිත්ාවකසසාතිගහිත්ාහිකසයයාහිඅවකසසා.මඞ්ගු ගූථභරිත්ාති

මඞ්ගුලානං ගූකථහිපූරිත්ා.අස්සාති පාරිවාසිෙස්ස.  කාහි හත්ා නාසිත්ා

භූමිඑත්ථාතිරකාන ත්භූමි. ාතුෙමූසිෙභරිත්ාති ාතූහි ච මූසිොහි

චපූරිත්ා.පණ්ණසා ාති පණ්කණහි ඡාදියොත්ා සාලා.අස්සාති පාරිවාසිෙස්ස.

සබ්කබපි ආවාසාති කයනානා.එකත්හීති පෙත්ත්කත්හි.කත්සූති

ආවාකසසු.යන්ති ආවාසං.පච්චයන්තිවස්සාවාසිෙලා ං.එෙපස්කසති
භික්ඛූනංපාළියංඅට්ඨත්වාඑෙස්මිංපස්කස. 

අස්සාති පාරිවාසිෙස්ස, කදන්තීතිසම්බන්කධන.කසන එවාති
ආසනාදියොපරියන්කත්න එව.ඤාතිපවාරිත්ට්ඨාකන නිමන්තිකත්නාති

සම්බන්කධන.ත්ත්ථාතිත්ං කුලං.සංවිධායාති සංවිදහිත්වා.අස්සාති කුලස්ස, 
 කවයයවා. 

 රායමාකනනාති ලජ්ාමාකනන.කයනාපීති

පාරිවාසිකෙනපි.සමාදියොන්නන්තිආ ඤ්ඤිෙධුත්ඞ්ගසමාදියොන්නං.ත්ථාති යථා

ආ ඤ්ඤිෙඞ්ගං නසමාදාත්බ්බං, ත්ථා.පිණ්ඩපාතිෙධුත්ඞ්ගම්පීති

පිසද්කදනආ ඤ්ඤිෙඞ්ගංඅකපක්ඛති.කයනපනාතිපාරිවාසිකෙනපන. 

අනාක නකචන්ත්ස්ස කමති කයනානා. අනාක නකචන්කත් සතීති වා

කයනානා. ‘‘ඉමිනාො කණනා’’ති ඉමිනාත්ප්පච්චයාති එත්ථපච්චයසද්කදන

ො ණත්කථන, නිස්සක්ෙවචනඤ්ච ො ණත්කථ කහනතීති දස්කසති.

කසන ත්තිච්කඡකදන එව පච්චකයනත්ප්පච්චකයනති වචනත්කථන ොත්බ්කබන. 

‘‘සාමකණක හී’’ති පදං ‘‘පචාකපත්වා’’ති පකද ොරිත්ෙම්මං. එත්ථාපි
පෙතියානීහ ාකපත්වාපි විහාක  පචාකපත්වාපි භුඤ්ාන්ත්ස්ස පටිකසකධන

නත්ථි. ෙස්මා? ‘‘ත්ප්පච්චයා’’ති වුත්ත්ත්ත්ා.ගාකමති මහාගාකම, 

සබ්බොලංඅකනෙසකත්හි භික්ඛූහි අවිවිත්කත් ගාකමති

අත්කථන.ගාමොවාසන්ති ගාකමනකයව ඛුද්දෙට්කඨන ගාමකෙන, ත්ස්මිං

ොරිකත්නආවාකසනගාමොවාකසන, ත්ං. 

ගකත්නආගන්තුෙපාරිවාසිකෙනාති සම්බන්කධන.ත්ත්ථාති කිස්මිඤ්චි

විහාක , සබ්කබ භික්ඛූතිසම්බන්කධන.ත්ත්ථ ත්ත්ථාති ත්ස්මිං ත්ස්මිං

ඨිත්ට්ඨාකන. නඑෙච්කච පස්සති, අපස්සිත්ත්ත්ා නාක නකචති, 

 ත්තිච්කඡකදනවකහනතීතිඅධිප්පාකයන. 

එෙස්ස වා බහූනං වා ආගන්තුොනන්ති සම්බන්කධන.එත්ථාති

‘‘ආගන්තුෙස්ස ආක නකචත්බ්බ’’න්ති පකද.වුත්ත්නකයකනවාති
‘‘ආගන්තුකෙන ආක නකචත්බ්බ’’න්ති පකදවුත්ත්නකයකනව. ත්ං

වුත්ත්නයමාවිෙක නන්කත්න ආහ ‘‘සකච’’තිආදියො.කත්සම්පීති

ආගන්තුොනම්පි.ත්ස්සාතිපාරිවාසිෙස්ස.අාානන්ත්ස්කසවාති අනාදක 

කචත්ං සාමිවචනං.අයඤ්ච පනාති පාරිවාසිකෙන ච.ගත්ොක ති

ආගන්තුොනං ගත්ොකල.කයපීතිආගන්තුොපි.ඔක්ෙමිත්වාති ඔසරිත්වා, 
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පවිසිත්වාතිඅත්කථන.අයඤ්චාති පාරිවාසිකෙන ච, ාානාතීති

සම්බන්කධන.කනසන්ති

ආගන්තුොනං.කයනපීතිආගන්තුකෙනපි.අස්සාතිපාරිවාසිෙස්ස.අඤ්ඤාත්ත්ත්ා
ති ආගත් ාවස්ස අාානිත්ත්ත්ා. ‘‘අබ් ාන’’න්තිපදං ‘‘ෙක නතී’’ති පකද

ෙම්මං, ‘‘කහනතී’’ති පකද ෙත්ත්ා.අධිොරත්තිකයනති

ආපත්තිපටිච්ඡන්න ත්තිකත්න අධිො  ත්තිකයන.අයන්ති

පාරිවාසිෙවත්ත්පටිපදා.අපණ්ණෙපටිපදාතිඅවි ද්ධපටිපදා, එෙංසපටිපදාති
අත්කථන. 

ගච්ඡන්ත්ම්පි භික්ඛුන්ති සම්බන්කධන.සාකවතුන්ති

සුණාකපතුං.විසයාවිසකයනාතිආක නකචතුං කදසාකදකසන.
ෙ වීෙතිස්සත්කථක නආහාතිසම්බන්කධන. 

‘‘උකපනසථදියොවකස’’ති ඉමිනාඋකපනසකථති එත්ථඋකපනසථසද්දස්ස

පාතිකමනක්ඛුද්කදසාදකයන අත්කථ නිවත්කත්ති.පවාරණායපීති

පවා ණදියොවකසපි.ගන්තුන්තිභික්ඛුස්ස ඨිත්ට්ඨානං ගන්තුං.දූකත්නාපීති
එත්ථඅනධිප්කපත්දූත්ං පටික්ඛිපිත්වා අධිප්කපත්දූත්ං දස්කසතුං වුත්ත්ං 

‘‘අනුපසම්පන්නං…කප.…ආක නචාකපත්බ්බ’’න්ති. 

සුඤ්ඤවි ාකරනති භික්ඛූහිවිවිත්ත්විහාක න.යත්ථාති යස්මිං ආවාකස.හීති

සච්චං, යස්මා වා.ත්ත්ථාතිසුඤ්ඤවිහාක . දසවිධන්ත් ාකය සති පන

ගන්ත්බ්බකමවාති කයනානා.නානාසංවාසකෙහීති
ෙම්මනානාසංවාසෙලද්ධිනානාසංවාසකෙහි. 

81. ආවාසාදීනංසරූපං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ආවාකසන

නාමා’’තිආදියො.ත්තියපකදනාති ‘‘ආවාකස වා අනාවාකස වා’’ති

ත්තියපකදන.එකත්සූති ආවාසාදීසු.ඡදනකත්නති

ඡදනකෙනටිකත්න.අන්කත්නආවාකසතිභිත්තිපරිච්ඡින්කන

අන්කත්නආවාකස.අවිකසකසනාති ‘‘උක්ඛිත්ත්කෙන’’තිවා ‘‘පාරිවාසිකෙන’’ති

වා විකසසං අෙත්වාසාමඤ්කඤන.උදෙපාකත්නාති ඡදනකත්න උදෙං පත්ති

එත්ථාති උදෙපාකත්න, කත්න.පඤ්චවණ්ණච්ඡදනබද්ධට් ාකනසූති
පඤ්චපමාකණනඡදකනනබද්ධට්ඨාකනසුඑකත්සුආවාකසසූතිසම්බන්කධන.
පාරිවාසිෙස්ස ච උක්ඛිත්ත්ෙස්ස චපෙත්ත්කත්න සද්ධිං වාරිත්න්ති

කයනානා.නානූපචාකරපීතිපිසද්කදන එකූපචාක  පන ො නාම ෙථාති

දස්කසති. එත්ථාති එෙච්ඡන්කන ආවාසාදියොකෙ, සකච නිපජ්ාතීති

සම්බන්කධන.ත්ස්මින්තිසට්ඨිවස්කසපිපාරිවාසිකෙ. 

වුට් ාත්බ්බං, නිමන්කත්ත්බ්කබනති එත්ථකිං අත්ත්කනන වුඩ්ඪත් ං

පෙත්ත්ත්ං දියොස්වා වුට්ඨාත්බ්බං, නිමන්කත්ත්බ්කබනති ආහ 

‘‘ත්දහුපසම්පන්නම්පී’’තිආදියො.ඔබුද්ධන්ති පලිබුද්ධං.එොසකනති එත්ථ

එෙසද්කදන සමානපරියාකයනති ආහ ‘‘සමානවස්සිොසකන’’ති, 
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සමානවස්සිොනංආසකනති අත්කථන.ඡමායංනිසින්කනති එත්ථ ඡමාසද්කදන

භූමිපරියාකයනති ආහ ‘‘භූමියං නිසින්කන’’ති.ඉත්කරනාති පාරිවාසිකෙන.
සහාකයනසද්ධිංචඞ්ෙමතිවියාතිකයනානා. ‘‘එෙස්මිංචඞ්ෙකම’’තිඉමිනා
එෙචඞ්ෙමසද්දස්සතුලයාධිෙ ණසමාසවාෙයංදස්කසති. 

ඡමායං චඞ්ෙමන්ත්න්ති එත්ථ භුම්මත්කථඋපකයනගවචනන්ති ආහ

‘‘ඡමායං චඞ්ෙමන්කත්’’ති.අයං පනාතිවක්ඛමාකනන පන.එත්ථාති ‘‘ඡමායං

චඞ්ෙමන්කත්’’ති පාකඨ.චඞ්ෙමන්කත්ති පෙත්ත්කත්

චඞ්ෙමන්කත්.නචඞ්ෙමිත්බ්බන්තිපාරිවාසිකෙනනචඞ්ෙමිත්බ්බං.කෙනපන
වාකදනඉට්ඨොචයසම්පන්කන කවදියොොපරික්ඛිත්කත් ඉතිඅත්කථනති

කයනානා.පබ්බත්න්ත්රවනන්ත්රගුම්බන්ත්කරසූතිපබ්බත්මජ්ඣවනමජ්ඣගුම්

බමජ්කඣසු, පබ්බත්විව වනවිව ගුම්බවිවක සු වා.උපචාරන්ති
ද්වාදසහත්ථංඋපචා ං. 

82. ඉත්කරනති නවකෙන.අස්සාති නවෙස්ස.න වත්ත්කභකද දුක්ෙටන්ති
අඤ්ඤාත්ත්ත්ා න වත්ත්ක කද දුක්ෙටං.එකසව නකයන

සබ්බත්ථ.අපච්ඡාතරිමන්ති අපච්ඡා අපුරිමං, එෙපහාක නාති අත්කථන.
සමවස්සා ද්කව පාරිවාසිොති කයනානා. ද්වින්නං පාරිවාසිොනංඑෙකත්න

වසනකදනසං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සකච හි ද්කව’’තිආදියො.කනසන්ති ද්වින්නං

පාරිවාසිොනං.එත්ථාති පාරිවාසිොදීසු පඤ්චසු
භික්ඛූසු.මූලායපටිෙස්සනා හාදකයනචත්ත්ාක නතිකයනානා. 

පරිවාසදානාදීනීතිආදියොසද්කදනමූලායපටිෙස්සනමානත්ත්දානඅබ් ානානි

සඞ්ගණ්හාති.එකත්ස්කවවාතිපරිවාසදානාදීසුඑව.අයන්තිපාරිවාසිකෙන. 

83. ‘‘අථකඛනආයස්මාඋපාලී’’තිආදියොවචනස්සඅනුසන්ධිංදස්කසන්කත්න

ආහ‘‘ඉමංපනා’’තිආදියො.  කහනගත්ස්සඋපාලිත්කථ ස්සාතිකයනානා.අථවා
අනාදක සාමිවචනං ෙත්වා උපාලිත්කථ ස්ස  කහනගත්ස්සාති කයනානා

ොත්බ්බා.එත්ථාති පාරිවාසිෙවත්කත්.කසනතිඋපාලිත්කථක න.අස්සාති

උපාලිත්කථ ස්ස.ත්ත්ථාතිතීසු ත්තිච්කඡකදසු.ය්වායන්තිකයනඅයං, එෙකත්න

වාකසනතිසම්බන්කධන.කසනවාකසනසහවාකසනනාමාතිකයනානා.විප්පවාකසනති
එත්ථ පෙත්ත්කත්න විප්පයුත්කත්නහුත්වා වාකසනති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘එෙෙස්කසව වාකසන’’ති.ආගන්තුොදීනන්ති ආදියොසද්කදන ආවාසිො
ගකහත්බ්බා. 

84. ත්ත්ථත්ත්ථාතිත්ංත්ංඨානං.ද්වීසුපකදසූතිද්වීසුවාෙයසඞ්ඛාකත්සු

පකදසු.එකෙකනකෙනපීති එකෙන එකෙන වාෙයපකදනපි.

පරිවසියිත්ථාතිපරිවුත්කථන, පරිවුත්කථන පරිවාකසන

එත්ස්සාතිපරිවුත්ථපරිවාකසන,ත්ස්ස.හීති සච්චං.එසාති එකසන භික්ඛූති

සම්බන්කධන.සුද්ධන්කත්ති සුද්ධකෙනට්ඨාකස.දුක්ඛස්සාති

වට්ටදුක්ඛස්ස.අන්ත්න්තිඅවසානං, විනාසංවා. 
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2. මූලායපටිෙස්සනා හවත්ත්ෙථා 

86. නවෙත් ංමූලායපටිෙස්සනා හං ඨකපත්වාති කයනානා. ඉකමසං
පඤ්චන්නං පෙත්ත්ත්ා එවාති

සම්බන්කධන.කනසන්තිමූලායපටිෙස්සනා හමානත්ත්ා හමානත්ත්චාරිෙඅබ්

 ානා හානං චතුන්නං, මූලායපටිෙස්සනා හාදියොලක්ඛණන්ති

සම්බන්කධන.එත්ථාතිමූලායපටිෙස්සනා හස්ස වත්කත්.ඉකත්නති
මූලායපටිෙස්සනා හස්සවත්ත්කත්න. 

87. යකථවපාරිවාසිකෙන ගණපූ කෙන න කහනති, එවං එකත්පි න
කහනන්තීතිකයනානා. 

4. මානත්ත්ාචාරිෙවත්ත්ෙථා 

92. ඌකනගකණති එත්ථ ගකණනනාම ගණක නානසික්ඛාපකද (පාචි.

217ආදකයන)වියකහනතීතිආහ‘‘චත්ත්ාක නවාඅතික ොවා’’ති.සබ්බත්ථාති
පාරිවාසිෙක්ඛන්ධකෙ. 

ඉතිපාරිවාසිෙක්ඛන්ධෙවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

3. සමුච්චයක්ඛන්ධෙං 

1. සුක්ෙවිස්සට්ඨිෙථා 

සමුච්චයක්ඛන්ධකෙත්ත්ථාති චතුබ්බිකධසු මානත්කත්සු. යං මානත්ත්ං

දියොයයති, ඉදංඅප්පටිච්ඡන්නමානත්ත්ං නාමාති කයනානා. එකසව නකයන

අනන්ත් වාකෙයසුපි.පටිච්ඡන්නායආපත්තියාතිකහත්වත්කථෙ ණවචනං, 

ො ණත්කථනිස්සක්ෙවචනං වා.අද්ධමාසන්ති

පන්න සදියොවසොලං.ඔධායාති සමූහං ෙත්වා. ‘‘එෙකත්න ෙත්වා’’ති ඉමිනා

‘‘ඔධායා’’තිපදස්සඅත්ථංදස්කසති.කත්සූතිචතුබ්බිකධසුමානත්කත්සු.ඉදන්ති

මානත්ත්ං.අප්පටිච්ඡන්නාය…කප.…වචනකත්නති ඤාපෙකහතු. එකත්න

අප්පටිච්ඡන්නාය ආපත්තියා දාත්බ්බං මානත්ත්ංඅප්පටිච්ඡන්නමානත්ත්න්ති

වචනත්ථං දස්කසති.ත්න්ති අප්පටිච්ඡන්නමානත්ත්ං.ඉධාතිඉමිස්සං

පාළියං.ත්තුත්ත්රීති ත්කත්න තීහිපි උත්ත්රි.නානාවත්ථූනි

එත්ාසන්තිනානාවත්ථුොකයන.ත්ාසන්තිනානාවත්ථුොනං. 

මාළෙසීමායකමවාති සීමමාළකෙ එව, සීමඞ්ගකණඑවාති

අත්කථන.ත්ත්කථවාතිමාළෙසීමායකමව. 

කවදයාම න්තිකවදයාමිඅහං.මමමානත්ත්ච  ාවංසඞ්ඝංාානාකපමීති

අත්කථන.කවදයතීති මන්තිාානාකපති, ඉති මං සඞ්කඝන ධාක තූති

අධිප්පාකයන.වුත්ත්නකයකනවාති පාරිවාසිෙක්ඛන්ධකෙ

වුත්ත්නකයකනව.නික්ඛිපිත්බ්බන්ති ‘‘මානත්ත්ං නික්ඛිපාමි, 

වත්ත්ංනික්ඛිපාමී’’ති නික්ඛිපිත්බ්බං.මාළෙකත්නති සීමඞ්ගණකත්න.කසනපීති
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සහ ගච්ඡන්කත්නපි. ‘‘මාළකෙ නාක නචිත්’’න්තිඉමිනා යස්ස මාළකෙ

ආක නචිත්ං, ත්ස්ස අනාක නකචත්වාපිනික්ඛිපිත්බ්බන්ති දස්කසති.
ආක නකචන්කත්නවත්ත්බ්බන්තිසම්බන්කධන. 

විස ාකගහිසහවසන්ත්ස්සවත්ත්ස්සදුප්පූරිත්ත්ත්ාවුත්ත්ං’’ස ාගාභික්ඛූ

වසන්තී’’ති.චතූහි, පඤ්චහි වාතිවාසද්කදන ත්කත්න අතික ෙම්පි

සඞ්ගණ්හාති.පරික්කඛපාර ට් ානකත්නති චීව ක්ඛන්ධකෙ (මහාව. අට්ඨ.

379) වුත්ත්පරික්කඛපා හට්ඨානකත්න. ‘‘ද්කව කලඩ්ඩුපාකත්
අතික්ෙමිත්වා’’ති ඉදං
විහාක භික්ඛූනංසජ්ඣායාදියොසද්දසවනූපචා පහානත්ථං වුත්ත්ං.

සකචසවනූපචා කත්න න මුච්චති, ත්කත්න අතික ෙම්පි

අතික්ෙමිත්බ්බං.ඔක්ෙම්මාති මග්ගපටිපන්නානං
භික්ඛූනංවචනසද්දසවනූපචා පහානත්ථං ඔක්ෙමිත්වා. ‘‘ගුම්කබන වා
වතියා වා’’තිදස්සනූපචා පහානත්ථං වුත්ත්ං. ඉධ උපචාක න නාම යත්ථ

ඨත්වා පස්සති සුණාති, කසනකයවකදකසන.අඤ්කඤනති චතූහි පඤ්චහි වා

භික්ඛූහිඅඤ්කඤන.එසාතිඑකසනමානත්ත්චාරිකෙන. 

‘‘ද්වාදසහත්ථං උපචා ං ඔක්ෙමිත්වා’’ති ඉමිනා

අකනනක්ෙමිත්වාඅාානන්ත්ස්කසව ගච්ඡති, නත්ථි  ත්තිච්කඡකදනපීති
දස්කසති. එත්ථ දියොට්ඨරූපානංසුත්සද්දානං ද්වාදසහත්ථූපචා කත්න බහි
ඨිත්ානම්පි ආක නකචත්බ්බං. අදියොට්ඨාසුත්ානම්පිඅන්කත්න

ද්වාදසහත්ථූපචා ගත්ානංආක නකචත්බ්බන්තිදට්ඨබ්බං.සතිෙරණීකයතිඉදං
ගන්තුස්ස ො ණදස්සනත්ථං වුත්ත්ං. අසති ෙ ණීකයපි

ගන්තුංවට්ටති.කසනපීති එකෙන භික්ඛුපි. ‘‘ත්ස්ස සන්තිකෙආක නකචත්වා’’ති
ඉමිනා අනාක නචකන වත්ත්ක දදුක්ෙටං කහනතීති දස්කසති. එෙස්ස
සන්තිකෙආක නකචත්වානික්ඛිපියමාකනකිංඌකනගකණච ණකදනකසනවා

විප්පවාකසන වා න කහනතීති ආහ ‘‘අයඤ්චා’’තිආදියො. ත්ත්ථඅයඤ්චාති

මානත්ත්චාරිකෙන පන.යස්මා ො ණා වසි, කත්න ො කණනාති

කයනානා.භික්ඛූනඤ්ච අත්ථිභාවංසල් ක්කඛත්වාති පෙත්ත්ත්ාගත්ොකල

ත්ස්ස අනාක නකචත්වාව ගච්ඡන්ති, ත්ස්මාභික්ඛූනඤ්ච ද්වාදසහත්ථූපචාක 

අත්ථි ාවංසල්ලක්කඛත්වාතිඅත්කථන.එත්ථච ‘‘ගණස්සආක නකචත්වා’’ති
ඉමිනා ඌකන ගකණ ච ණකදනසා ාවං දස්කසති. ‘‘භික්ඛූනඤ්චඅත්ථි ාවං

සල්ලක්කඛත්වා’’ති ඉමිනා විප්පවාසකදනසා ාවං දස්කසති.යන්ති පුබ්කබ

අනාක නචිත්ං යං භික්ඛුං. අයන්ති පඨමං පස්සිත්බ්බස්ස ආක නකචත්වා

නික්ඛිපනං. ‘‘නික්ඛිත්ත්වත්ත්ස්ස පරිහාක න’’ති ඉමිනා අනික්ඛිත්ත්වත්කත්
අන්කත්නඋපචා ගත්ානංසබ්කබසංආක නකචත්බ්බන්තිදස්කසති. 

අයන්ති මානත්ත්චාරිකෙන, ඨිකත්නතිසම්බන්කධන.කත්නාපීති

මානත්ත්චාරිකෙනපි, යාචිත්බ්බන්තිකයනානා.කසනති අනික්ඛිත්ත්වත්කත්න

භික්ඛු.ත්ත්රාති ‘‘කසන අබ්ක ත්බ්කබන’’ති වචකන. අයං අබ් ානවිධි
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වුත්කත්නතිකයනානා.අයඤ්චාති අබ් ානවිධි ච.ත්ාසන්ති

ආපත්තීනං.එවන්තිආදියොනිගමනං.පටිච්ඡන්නමානත්ත්ංපනදාත්බ්බංකහනතීති
සම්බන්කධන. ‘‘පටිච්ඡන්නායා’’තිආදියොනාපටිච්ඡන්නාය ආපත්තියා දාත්බ්බං

මානත්ත්ංපටිච්ඡන්නමානත්ත්න්ති වචනත්ථං දස්කසති.නන්ති
පටිච්ඡන්නමානත්ත්ං. 

2. පරිවාසෙථා 

102. ත්ස්සාති පටිච්ඡන්නමානත්ත්ස්ස.සකමනධාකනත්වාති ඉකධව

පරිවාසෙථායං සකමනධාකනත්වා.ඉකධවපරිවාසෙථායං දස්සයිස්සාමාති
කයනානා.ඉකධවසද්කදනහිපුබ්බාප ාකපක්කඛන. 

ඉධඅධිප්කපත්ං පරිවාසං විත්ථාක ත්වාදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අයං
හී’’තිආදියො. ඉධ අධිප්කපකත්න පරිවාකසන නාම තිවිකධන කහනතීති

කයනානා.ත්ත්ථාති තිවිකධසු පරිවාකසසු. ‘‘යථාපටිච්ඡන්නායආපත්තියා’’ති
වචනං විත්ථාක න්කත්න ආහ ‘‘ෙස්සචි හී’’තිආදියො. යථා

උදායිත්කථ ස්සඑොහපටිච්ඡන්නා අයං ආපත්ති කහනති, ත්ථා ෙස්සචි
එොහපටිච්ඡන්නා ආපත්ති කහනතීතිකයනානා. යථා ච ප කත්න ආගත්ා

උදායිත්කථ ස්කසව ආපත්ති කහනති, ත්ථා ෙස්සචිද්විහාදියොපටිච්ඡන්නා
ආපත්ති කහනතීති කයනානා. ඉමිනා වුත්ත්නයානුසාක න ප කත්නපි

නකයනකනත්බ්කබන.ත්ස්මාති යස්මා එොහාදියොපටිච්ඡන්නාඑොදියොආපත්ති

කහනති, ත්ස්මාාානිත්බ්කබනතිකයනානා. 

පටිච්ඡන්න ාවං විත්ථාක න්කත්න ආහ ‘‘අයං හී’’තිආදියො.ත්ත්ථාති

‘‘දසහාොක හී’’ති පාකඨ. ආපත්තිඉති සඤ්ඤා එත්ස්සාතිආපත්තිසඤ්ඤී. 

පහුචාතිසමත්කථනච.පපුබ්කබනහූධාතුසමත්ථත්කථකහනති. 

ත්ත්ථාති ත්ස්සං මාතිොයං.යන්ති ආපත්තිං.කසනපි චාති භික්ඛුපි

ච.ත්ත්ථාති ත්ස්සං ආපත්තියං.අයන්තිභික්ඛු.ත්ත්ථාති

ආපත්තියං.අ ජ්ජිපක්කඛතිට් තීති‘‘සඤ්චිච්චආපත්තිංපරිගූහතී’’ති (පරි.

359) වුත්ත්පක්කඛඨිත්ත්ත්ාඅලජ්ජිපක්කඛතිට්ඨති. 

පෙත්ත්කත්නති එත්ථ ‘‘පා ාජිෙංඅනජ්ඣාපන්කනන’’ති අත්ථං

පටික්ඛිපන්කත්න ආහ ‘‘තිවිධං උක්කඛපනීයෙම්මං අෙකත්න’’ති.එත්න්ති

අප්පටිච්ඡන්න ාවං, ‘‘ආපජ්ාති…කප.…කුසකලහිචින්තිත්ා’’තිවචනංවා. 

ගාථාය‘‘සාවකසස’’න්තිඉමිනාපා ාජිෙංනිවත්කත්ති.ගරුෙන්තිඑත්ථ

සඞ්ඝාදියොකසසකමව අධිප්කපත්න්ති දස්කසති.අනාදරියන්ති සික්ඛාපකද

අනාදරියං.වජ්ාන්තිදුක්ෙටං.උක්ඛිත්ත්කෙනෙ ණභූකත්න. 

යස්සාති භික්ඛුස්ස, නත්ථීතිසම්බන්කධන.භීරුොාතිෙත්ායාති
භීරුෙස ාවත්ාය. පබ්බත්විහාක වසන්ත්ස්ස යස්ස භික්ඛුකනනති
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පටුන 

කයනානා.පබ්බත්වි ාකරතිපබ්බත්ස්ස ත්කල, අන්ත්ක  වා ොරිකත්

විහාක .එත්ස්මින්තිඑත්ාදියොකස. අන්ත් ාකය සතිකයවාති කයනානා. ත්ස්ස

අච්ඡන්නාව කහනතීති කයනානා.අනන්ත්රායිෙසඤ්ඤාය ඡාදයකත්න

අච්ඡන්නාවාති අනන්ත් ායිෙසඤ්ඤායඡාකදන්ත්ස්සාපි එෙන්කත්න
අන්ත් ායිෙත්ත්ාඅච්ඡන්නාවාතිඅධිප්පාකයන. 

අස්සාතිභික්ඛුස්ස. නුෙවාකත්නති හනුෙස්සකගලඤ්ඤෙක න

වාකත්න.විජ්ඣතීති හනුෙං විජ්ඣති.ඉමිනාති භික්ඛුනා. පහුසඤ්ඤිකනන
ඡාදියොත්ාපිඑෙන්කත්නඅපහුත්ත්ාඅච්ඡාදියොත්ාවකහනති. 

ඡාකදතුොකමන චාති එත්ථ ඉදං චතුක්ෙංකවදියොත්බ්බං ඡාකදතුොකමන

ඡාකදති, ඡාකදතුොකමන නච්ඡාකදති, අච්ඡාකදතුොකමන ඡාකදති, 
නච්ඡාකදතුොකමන නච්ඡාකදතීති. ත්ත්ථ පඨමපදං සන්ධාය වුත්ත්ං

‘‘ඉදංඋත්ත්ානත්ථකමවා’’ති.එවංකසසාසුපිමාතිොසුචතුක්ෙංකවදියොත්බ්බං. 

චතූසු චතුක්කෙසු පඨමපකද එව ඡන්නා කහනති, න
කසසපකදසු.අනුත්ත්ානත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සකච

පනා’’තිආදියො.තකරභත්කත්වාති පුක  ත්ත්ං වා,  ත්ත්කත්න,  ත්ත්ස්ස වා

පුක තිතකරභත්ත්ං. අබයයී ාවසමාකස සත්ත්මීවි ත්තියා
අමිතිොරියස්සඅනිච්ච ාවකත්න වුත්ත්ං ‘‘පුක  ත්කත්’’ති. එකසව නකයන
‘‘පච්ඡා ත්කත්’’ති එත්ථාපි.දුතියපදස්ස අත්ථං දස්කසත්වා ත්තියපදස්ස
අත්ථංදස්කසන්කත්නආහ‘‘යස්සපනා’’තිආදියො.අභික්ඛුකෙඨාකනවසන්ත්ස්ස
යස්ස භික්ඛුස්සාති කයනානා. ආගකමන්ත්ස්සගච්ඡන්ත්ස්සාති අනාදක 
කචත්ානිසාමිවචනානි. 

චතුත්ථපදස්ස අත්ථං දස්කසන්කත්නආහ ‘‘කයනපනා’’තිආදියො.ත්ත්ථකයන

පනාති භික්ඛු පන, ආවිෙක නතීති සම්බන්කධන.සභාගන්ති අකවරිං.අයන්ති
භික්ඛු.උපජ්ඣාකයන ඉති වා ආචරිකයන ඉති වාති

කයනානා. ජ්ාායාතිලජ්ානිමිත්ත්ං, ලජ්ාො ණා, ලජ්ාකහතුවා.හීතිසච්චං, 

යස්මා වා, ඉධාති ආපත්තිආක නචනට්ඨාකන.අකවරිසභාගස්සාති අකවරී
හුත්වාස ාගස්ස. 

පොකසතුොකමනති අඤ්කඤසං පොකසතුොකමන.උපජ්ඣායස්සාපීති

පිසද්කදන අඤ්ඤස්ස සන්තිකෙ ො නාමෙථාති දස්කසති.ත්ත්ථාති

ආපත්තිආක නචනට්ඨාකන.සභාගසඞ්ඝාදියොකසසන්ති

වත්ථුස ාගසඞ්ඝාදියොකසසං.සුද්ධස්සාති වත්ථුස ාගසඞ්ඝාදියොකසසකත්න
සුද්ධස්ස. ආවිෙ ණාො ංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ආවිෙක නන්කත්න

චා’’තිආදියො.ඉතිඉමානීතිආදියොනිගමනං. 

ත්කත්නති ාානිත්බ්බකත්න, ප න්ති සම්බන්කධන.එො පටිච්ඡන්නාති

එොකහන පටිච්ඡන්නා. යාව චුද්දසදියොවසානි, ත්ාව දියොවසවකසන කයනානා

ොත්බ්බාති කයනානා.පක්ඛපටිච්ඡන්නන්ති පක්කඛන
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පටිච්ඡන්නං.අතිකරෙපක්ඛපටිච්ඡන්නන්ති පක්ඛකත්න අතික කෙන
පටිච්ඡන්නං. 

සංවච්ඡරපටිච්ඡන්නන්තිසංවච්ඡක න පටිච්ඡන්නං.ත්කත්න

වාතිඅතික ෙසට්ඨිසංවච්ඡ කත්නවා.භිකයයනපීතිඅතික ෙම්පි. 

ත්කත්නතිතීහිආපත්තීහි.පරන්ති අතික ෙං.ගණනවකසනාති

ආපත්තිගණනවකසන.වත්ථුකිත්ත්නවකසනවාති ආපත්තීනං

වත්ථුකිත්ත්නවකසන වා.නාමමත්ත්වකසනවාති
‘‘සඞ්ඝාදියොකසසාපත්තිකයන’’ති එවං නාමස්කසව වකසන වා. එත්ථ

හිමත්ත්සද්කදනඅවධා ණත්කථන, කත්නවත්ථුංනිවත්කත්ති. 

ත්ත්ථාති ‘‘නාමමත්ත්වකසනා’’ති පකද.සාාතිසාධාරණන්ති සස්ස

අත්ත්කනන ාාති සාාති, ත්ාය සාධා ණංසාාතිසාධා ණං. සබ්කබසං, 

සබ්කබහි වා ආපත්තීහි සාධා ණංසබ්බසාධාරණං. ත්ත්ථාති දුවිකධසු

නාකමසු.සබ්බසාධාරණනාමවකසනාපීති එත්ථ පිසද්කදන ‘‘අහං  න්කත්
සම්බහුලාසඞ්ඝාදියොකසසා ආපජ්ජිං එොහපටිච්ඡන්නාකයන’’ති එවං
සාාතිසාධා ණනාමවකසනපි ‘‘අහං න්කත් සම්බහුලා සඞ්ඝාදියොකසසා
ආපත්තිකයන ආපජ්ජිං එොහපටිච්ඡන්නාකයන’’ති

එවංඋ යසාධා ණවකසනපි වත්තුං වට්ටතීති දස්කසති.හීති සච්චං.සබ්බම්පි
පරිවාසාදියොෙං ඉදං විනයෙම්මන්ති කයනානා. වසති ආපත්ති

එත්ථත්දායත්ත්වුත්තිත්ායාතිවත්ථු. කගන වුච්චති වචනං වා ඤාණංවා, ත්ං

ත්ායතීතිකගනත්ත්ං. 

ත්ත්ථාති වත්ථාදීසු චතුබ්බිකධසු.ත්ත්ථාති කත්සු

වචකනසු.සුක්ෙවිස්සට්ඨිංොයසංසග්ගන්තිආදියොනා වචකනනාපීති එත්ථ

ආදියොසද්කදන දුට්ඨුල්ලාදියොවචනානිසඞ්ගණ්හාති.ඉධ පනාති ඉමස්මිං පන

ඨාකන.කයනකයනතිතිස්කසනවාඵුස්කසනවාආපන්කනනකහනති. 

එවං ආකරනකචත්බ්බන්ති එවං වක්ඛමානනකයනආක නකචත්බ්බන්ති

කයනානා.කිංආක නකචත්බ්බං? ‘‘අහං න්කත්…කප.…සඞ්කඝනධාක තු’’
ඉතිආක නකචත්බ්බන්තිකයනානා. 

කවදයාම න්තිකවදයාමි අහං. මමපාරිවාසිෙ ාවංසඞ්ඝං, සඞ්ඝස්ස වා

ාානාකපමීති අත්කථන.කවදයතීතිමන්ති කවදයති ඉති මං. පාරිවාසිෙ ාවං

සඞ්ඝං, සඞ්ඝස්සවාාානාකපතීතිමංසඞ්කඝනධාක තූතිඅත්කථන.එත්ථබහූසු
අට්ඨෙථාකපනත්ථකෙසු ‘‘තිණ්ණං වා අතික ොනං වාආක නකචන්කත්න

ආයස්මන්කත්න ධාක න්තූ’’ති පාකඨන අත්ථි. කෙසුචිඅට්ඨෙථාකපනත්ථකෙසු
‘‘තිණ්ණං ආක නකචන්කත්න ආයස්මන්කත්න ධාක න්තූ’’ති
එත්ත්කෙනකයවපාකඨන අත්ථි. කහට්ඨා මානත්ත්ෙථායම්පි එවකමව අත්ථි.
ත්ත්ථ‘‘අතික ොන’’න්තිඉමිනාතීහිඅතික ොනංආක නකචන්කත්නසඞ්ඝං
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අකපක්ඛිත්වා සකච එෙවචනවකසනවත්තුොකමන කහනති, ‘‘මං සඞ්කඝන
ධාක තූ’’ති වත්ත්බ්බං. අථසම්බහුකල භික්ඛූ අකපක්ඛිත්වා සකච

බහුවචනවකසන වත්තුොකමන කහනති, යථා තිණ්ණං, එවං ‘‘මං
ආයස්මන්කත්න ධාක න්තූ’’ති වත්ත්බ්බන්ති දස්කසති. ඉදඤ්ච

සද්දසත්ථවකසකනවවුත්ත්ං, නවිනයෙම්මවිපත්තිවකසනාතිදට්ඨබ්බං. 

‘‘විහාක කයව  ත්තිපරිග්ගකහන’’ති ඉමිනා

අන්කත්නඋපචා සීමායම්පිපරිවසිත්බ්බ ාවං දස්කසති.උපචාරසීමන්ති

පරික්ඛිත්ත්ස්සවිහා ස්ස පරික්කඛපං, අපරික්ඛිත්ත්ස්ස

පරික්කඛපා හට්ඨානං.එසාති පාරිවාසිකෙන භික්ඛු.අස්සාතිආගත්ස්ස
භික්ඛුකනන. 

ත්කත්නති ආපත්තිපටිච්ඡන්නදියොවසකත්න.කුක්කුච්චවිකනනදනත්ථායාති

ආපත්තිපටිච්ඡන්නදියොවකසන සමංපරිවසිත්බ්බං නුකඛන, න නුකඛනති

කුක්කුච්චස්ස විකනනදනත්ථාය.පරිවුත්ථත්ත්ාති

පරිවසිත්ත්ත්ා.කසනතිපරිවුත්කථන භික්ඛු.ඉදන්ති දාත්බ්බමානත්ත්ං.ත්න්ති

පටිච්ඡන්නමානත්ත්ං.ඡාරත්ත්න්තිඡ ත්තිකයන සමාහටාති ඡා ත්ත්ං, 
සමාහාක  දියොගු. ‘‘ඡ ත්ත්’’න්ති වත්ත්බ්කබසුඛුච්චා ණත්ථං ඡො ස්ස දීඝං

ෙත්වාඑවංවුත්ත්ං, අච්චන්ත්සංකයනකගකචත්ංඋපකයනගවචනං. 

අප්පටිච්ඡන්නාපත්තිංදාතුංවට්ටතීතිසම්බන්කධන.ඉමිනාකහට්ඨාවුත්ත්ං
පටිච්ඡන්නමානත්ත්ංඉමස්මිංපටිච්ඡන්නමානත්කත්සකමනධාකනත්වාපිදාතුං
වට්ටතීති දස්කසති. එවං සන්කත්පි මූලමානත්ත්ං
පටිච්චපටිච්ඡන්නමානත්ත්න්තිවුච්චති.ෙථංදාතුංවට්ටතීතිකයනානා. 

අස්සාති මානත්ත්ං යාචන්ත්ස්ස.ත්දනුරූපන්ති ත්ස්ස යාචනස්ස

අනුරූපං.සකචපටිච්ඡන්නා ද්කවති එත්ථද්කවති නිදස්සනමත්ත්ංත්කත්න

අතික ෙම්පි ගකහත්බ්බත්ත්ා.සබ්බත්ථාති සබ්කබසුඑෙබහූසු.ත්දනුරූපකම

වාතිත්ස්සමානත්ත්දානස්ස අනුරූපකමව.ඉධ පනාති

පටිච්ඡන්නමානත්කත්පන.ඉතීතිආදියො නිගමනං. යං මානත්ත්ං දියොයයතීති

කයනානා.එත්ථාතිපටිච්ඡන්නමානත්කත්. 

අවකසසාතිඅප්පටිච්ඡන්නපරිවාසපටිච්ඡන්නපරිවාකසහි

අවකසසා.ත්ත්ථාති අවකසකසසු ද්වීසු පරිවාකසසු.
අධම්මිෙමානත්ත්චා ාවසාකනඅනුඤ්ඤාත්පරිවාකසනති සම්බන්කධන. කිස්මිං

වත්ථුස්මිං අනුඤ්ඤාකත්නති ආහ ‘‘ඉමස්මිංවත්ථුස්මි’’න්ති.එසාති

සුද්ධන්කත්න, දාත්බ්කබනතිසම්බන්කධන.එත්න්තිාානනාාානනං. 

ත්ත්ථාතිද්වීසුසුද්ධන්කත්සු, චූළසුද්ධන්කත්නති වුච්චතීති

සම්බන්කධන.කයනති භික්ඛු, වදතීති සම්බන්කධන.ආකරනචිත්දියොවසකත්නති
ආපත්තිආක නචිත්දියොවසකත්න. 
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පටුන 

ත්න්ති චූළසුද්ධන්ත්ං, පරිවසන්කත්නපරිවසිත්බ්බන්ති

සම්බන්කධන.අග්ගක සීති පරිවාසංඅග්ගකහසි.අඤ්ඤන්ති ගහිත්මාසකත්න

අඤ්ඤං. ‘‘පරිවාසදානකිච්චං නත්ථී’’ති ඉමිනා පරිවාසගහණකිච්චම්පි

නත්ථීති දස්කසතිගණ්හන්ත්ස්කසව දාත්බ්බත්ත්ා, කදන්ත්ස්කසව

ගකහත්බ්බත්ත්ාවා.උද්ධම්පිආකරන තීතිපරිවාසගහණොලකත්නඅඤ්ඤම්පි

ොලංපරිවසිත්බ්බත්ත්ා උද්ධම්පි ආක නහති.ක ට් ාපි

ඔකරන තීතිපරිවාසගහණොලකත්න ඌනම්පි ොලං පරිවසිත්බ්බත්ත්ා

කහට්ඨාපි ඔක නහති.ඉදන්ති

ආක නහකනනක නහනං.ත්ස්සාතිසුද්ධන්ත්පරිවාසස්ස. එෙකමව පටිච්ච ද්කව, 

තිස්කසන, සම්බහුලා වා  වන්තීති ආහ ‘‘එෙං විනා සම්බහුලානං
අ ාවකත්න’’ති. 

එවංචූළසුද්ධන්ත්ංදස්කසත්වාමහාසුද්ධන්ත්ංදස්කසන්කත්නආහ ‘‘කයන

පනා’’තිආදියො.ත්න්ති මහාසුද්ධන්ත්ං.යාවයත්ත්කෙන උපසම්පදදියොවකසන කහනති, 

ත්ාවත්ත්ත්ෙං ොලන්ති කයනානා.උද්ධං නාකරන තීති
උද්ධංආක නහනොලස්ස අ ාවකත්න උද්ධං න

ආක නහති.එත්ථාතිසුද්ධන්ත්පරිවාකස.අයං සුද්ධන්ත්පරිවාකසන

නාමාතිනිගමනං. 

ත්ත්ථාතිතිවිකධසුසකමනධානපරිවාකසසු. ‘‘ඔධුනිත්වා සකමනදහිත්වා
දාත්බ්බපරිවාකසන’’ති ඉමිනා ඔධුනිත්වාසකමනධාකනත්වා

දාත්බ්කබනපරිවාකසනඔධානසකමනධාකනනති වචනත්ථං දස්කසති, 

‘‘පරිවාකසන’’ති ඉමිනාත්ද්ධිත්ණපච්චයස්ස සරූපං දස්කසති. එත්ථ ච

අවධුනියකත්, අවධුනිත්බ්බන්ති වාඔධානං,සං එෙකත්න ඔදහීයකත්

සම්පිණ්ඩීයකත්, උදහියති සම්පිණ්ඩියතීතිවාසකමනධානන්ති
අවයවවචනත්කථන ොත්බ්කබන. ‘‘මක්කඛත්වා’’තිඉමිනා ධුධාතුයා

පප්කපනටනධංසනකධනවනානි දස්කසති.කසනතිඔධානසකමනධාකනන, 
ආගකත්නතිසම්බන්කධන. 

එත්ථාති ඔධානසකමනධාකන.කයනති භික්ඛු, පටිච්ඡාකදතීති සම්බන්කධන.
පරිවසන්කත්නවාමානත්ත්ා කහනවාමානත්ත්ංච න්කත්නවාඅබ් ානා කහන
වා කයනභික්ඛූතිකයනානා. ‘‘පුරිමායආපත්තියා’’තිපදං ‘‘සමාවා’’තිපකද

සහාදියොකයනකගන. ‘‘ඌනත් ා’’තිපකද වි ත්තිඅපාදානං, 

අනුකමයයවිසයඅපාදානංවා.‘‘අදියොවකසෙත්වා’’තිඉමිනාඔධුනිත්වාතිඑත්ථ

ධුධාතුයා යථාවුත්ත්ත්කථකයව දස්කසති.ඌනෙපක්ඛපටිච්ඡන්නාති

පක්ඛකත්න ඌනකෙන පටිච්ඡන්නා.එකත්නුපාකයනාති පක්කඛ වුත්කත්න
එකත්නඋපාකයන. 

ත්ත්ථාති මූලාපත්තිකත්නඅතික ෙපටිච්ඡන්කන.ආවි ොරාකපත්වාති
මූලාපත්තිකත්නඅන්ත් ාපත්තියා පටිච්ඡන්න ාවං ආවි
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ො ාකපත්වා.එත්ථාතිආපත්තිපටිච්ඡන්කන.පමාණන්ති ො ණං.යාති

ආපත්ති.ත්ත්ථාති මූල ාකවනෙත්ත්බ්බායං මූලිආපත්තියං.ඉත්රන්ති

මූලි ාකවන ෙත්ත්බ්බංමූලාපත්තිං.සකමනධායාති සකමනදහිත්වා.
පක්ඛිපිත්වාතිඅත්කථන. 

එො වා යා ආපත්ති සබ්බචි පටිච්ඡන්නා කහනතීති

කයනානා.සබ්බචිරපටිච්ඡන්නාකයනති සබ්බාසං ආපත්තීනං

චික නපටිච්ඡන්නාකයන.ත්ාසන්ති ආපත්තීනං.අග්කඝනාති පරිච්කඡකදන.
අග්ඝසද්කදන කහත්ථ පරිච්කඡදත්ථවාචකෙන.අභිධාකන (අභිධානප්පදීපිොයං

1048ගාථායං)වුත්ත්ං‘‘අග්කඝනමුකලයචපූාකන’’ති.එත්ථ‘‘මුකලයචා’’ති
පදස්සමූලපරිච්කඡකදතිඅත්කථන දට්ඨබ්කබන. ත්කමවත්ථංදස්කසන්කත්නආහ
‘‘ත්ාසං  ත්තිපරිච්කඡදවකසනා’’ති. ඉකමහිපකදහිඅග්කඝන
 ත්තිපරිච්කඡකදන සකමනධාකනත්වා දාත්බ්කබන

පරිවාකසනඅග්ඝසකමනධාකනනති වචනත්ථං දස්කසති. එත්ථ ච 

‘‘සබ්බචි පටිච්ඡන්නාකයන’’ති වුත්ත්ත්ත්ා කිඤ්චාපි කෙනටිඅත්ථවාචකෙන
ත්තියක්ඛක නපාකඨන යුත්කත්න විය දියොස්සති. ත්ථාපි කසන පාකඨන න

ගකහත්බ්කබන. ෙස්මා? බහූසුපාළිකපනත්ථකෙසු, අට්ඨෙථාකපනත්ථකෙසු ච
අලිඛිත්ත්ත්ා. බහූසු හි කපන ාණකපනත්ථකෙසුචතුත්ථක්ඛක න පාකඨනකයව

ලිඛිකත්න, ත්ස්මා කසන පාකඨනකයව ගකහත්බ්කබන, න

අඤ්කඤනතිදට්ඨබ්බං.කසනති අග්ඝසකමනධාකනන. ආගකත්නකයවාති
සම්බන්කධන. 

යස්ස පනාති භික්ඛුස්ස, පටිච්ඡන්නාතිසම්බන්කධන.සබ්බන්ති සෙලං.
ආපත්තිසහස්සගාථාය– 

දසසත්ං ආපත්තිකයන  ත්තිසත්ං ඡාදයිත්වානාති කයනානා. ඉමිනා

නකයනපිඅග්ඝසකමනධාකනනතිඑත්ථ අග්ඝසද්දස්ස චතුත්ථක්ඛක නපාඨස්ස
යුත්ත් ාකවන කවදියොත්බ්කබන. අග්කඝන දස ත්තිපරිච්කඡකදන සකමනධාය

දාත්බ්කබනඅග්ඝසකමනධාකනන. 

කයනපරිවාකසන නානාවත්ථුොකයන ආපත්තිකයනඑෙකත්න ෙත්වා දියොයයති, 
අයං පරිවාකසන මිස්සෙසකමනධාකනන නාමාති කයනානා. එත්ථ
වත්ථුවකසනමිස්සො ආපත්තිකයන සකමනධාකනත්වා දාත්බ්කබන

පරිවාකසනමිස්සෙසකමනධාකනනති වචනත්කථන ොත්බ්කබන.ත්ත්රාති

මිස්සෙසකමනධාකන.ත්දනුරූපායාතිත්ස්සයාචනස්සඅනුරූපාය. 

එත්ථචාතිමිස්සෙසකමනධාකනච, ොතුංවට්ටතීතිසම්බන්කධන. 

‘‘පක්ඛමානත්ත්ඤ්ච…කප.…ෙථයිස්සාමා’’තියං වචනං වුත්ත්ං, ත්ස්ස

වචනස්ස ඔොකසනති කයනානා.ත්ං පනාතිපක්ඛමානත්ත්ං පන.
‘‘අඩ්ඪමාසකමව දාත්බ්බ’’න්ති ඉමිනා පක්ඛකමව දාත්බ්බං
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මානත්ත්ංපක්ඛමානත්ත්න්ති වචනත්ථං දස්කසති.හීති සච්චං.ත්ං පනාති

පක්ඛමානත්ත්ං පන, දාත්බ්බන්ති සම්බන්කධන.අත්ත්කනන සීමන්ති

අත්ත්කනනවිහා සීමං, මහාසීමන්ති අත්කථන.කසනකධත්වාති

සබ්බාසංහත්ථපාසනයනවකසන, ඡන්දා හානං ඡන්දනයනවකසන, 

සීමකත්නබහිෙ ණවකසනච කසනකධත්වා.චතුවග්ගගණන්ති

චතුවග්ගසඞ්ඝං.ගකණනතිකචත්ථසඞ්කඝනකයවාධිප්කපකත්න. 

ත්ත්රාති ‘‘කයනානා ොත්බ්බා’’ති වචකන.මුඛමත්ත්දස්සනන්ති

උපායමත්ත්දස්සනං, ආදියොමත්ත්දස්සනංවා. ‘‘ආපන්නායභික්ඛුනියා’’තිපදං

‘‘එවමස්ස වචනීකයන’’ති පකද ෙත්ත්ා, ‘‘යාචාකපත්වා’’ති පකද

ොරිත්ෙම්මං. ‘‘බයත්ත්ාය භික්ඛුනියා’’ති පදං ‘‘ඤාකපත්බ්කබන’’ති පකද

ොරිත්ෙත්ත්ා, ‘‘සඞ්කඝන’’ති පදං ත්ත්කථව ොරිත්ෙම්මං.
‘‘එත්ංො ණ’’න්ති ධාතුෙම්මං අජ්ඣාහරිත්බ්බං. ත්බ්බපච්චකයන
ොරිත්ෙම්මකමව වුත්ත්ං.ඤාකපත්බ්බාො ං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සුණාතු
කම’’තිආදියො. 

නික්ඛිත්ත්වත්ත්න්ති ෙ ණත්කථ කචත්ංඋපකයනගවචනං.

නික්ඛිත්ත්වත්කත්නාතිහිඅත්කථන.ත්ත්කථවාතිමාළෙසීමායකමව.හීතිසච්චං, 

යස්මා වා.අස්සාති මානත්ත්චාරිොය භික්ඛුනියා.ත්ත්රාති ත්ස්මා

ෙත්ත්බ්බවිනයෙම්ම ාවකත්නති අත්කථන.කනනති අම්හාෙං, සන්තිෙන්ති
සම්බන්කධන. චතූහිපෙත්ත්ත්භික්ඛුනීහි නිසීදියොත්බ්බන්ති

සම්බන්කධන.ගාමූපචාරකත්න ද්කවක ඩ්ඩුපාකත් අතික්ෙමිත්වාති ඉදං

භික්ඛුනීවිහාරූපචා ාතික්ෙමං සන්ධායවුත්ත්ං.වි ාරූපචාරකත්නපීති

භික්ඛුවිහාරූපචා කත්නපි.ත්ත්ථාති භික්ඛුනීනං නිසින්නට්ඨානං.

කුරුන්දියොමහාපච්චරීසු පනවුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.වි ාරස්ස චාති
භික්ඛුවිහා ස්සච. ගාමස්ස උපචා ං මුඤ්චිතුං වට්ටතීති න වුත්ත්න්ති
කයනානා.ත්ස්මාගාමූපචාක පිනිසීදියොතුංවට්ටතීතිඅධිප්පාකයන. 

ත්ායභික්ඛුනියාආක නකචත්බ්බන්තිසම්බන්කධන. 

ත්ත්කථවාති භික්ඛුනීනංනිසීදනට්ඨාකනකයව. ානන්ති භික්ඛූනං

ඨානං.එතීතිආගච්ඡති.පකගවාතිපාකත්නකයව.ත්ායාතිමානත්ත්චාරිනියා. 

අනික්ඛිත්ත්වත්ත්ාය පන භික්ඛුනියාති සම්බන්කධන.අාානනපච්චයාති

අාානනො ණා.ත්න්ති වචනං.පාරිවාසිෙවත්ත්ාදීනන්ති

ආදියොසද්කදනආගන්තුෙවත්ත්පූ ණනිස්සයපටිප්පස්සද්ධාදකයන සඞ්ගණ්හාති. 

යුත්ත්ත්රං දියොස්සතීති යුත්ත්ත් ං හුත්වා දියොස්සති.
ඉමිනාඅනික්ඛිත්ත්වත්ත්භික්ඛුනා විය භික්ඛුනියාපි

අන්කත්නඋපචා සීමගත්ානංකයව ආක නකචත්බ්බං, න ගාකම

ඨිත්ානම්පිගන්ත්වා ආක නකචත්බ්බන්ති දීකපති.උකපනසකථති

උකපනසථදියොවකස. එකසව නකයන පවා ණායපි.කදවසිෙන්ති දියොවකස
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දියොවකස.ත්ස්මිං ගාකමතිභික්ඛුනීනං වසනගාකම.අඤ්ඤත්රාති භික්ඛුනීනං

වසනගාමකත්නඅඤ්ඤස්මිංගාකම.ත්ත්රාතිභික්ඛුනීනංවසනගාමං.දස්කසත්වාති

භික්ඛුනීනං දස්කසත්වා.ත්ායාති මානත්ත්චාරිනියා.වි ාරන්තිභික්ඛූනං

විහා ං.උපචාරසීමායාති උපචා සීමකත්න බහීතිසම්බන්කධන.අයන්ති
මානත්ත්චාරිනී. 

වීසතිගකණනඉමස්සාතිවීසතිගකණන,සඞ්කඝන, ත්ස්මිං.මානත්ත්ංච මානා

භික්ඛුනීති කයනානා.ඉදං පක්ඛමානත්ත්ංනාමාති ඉදං පුබ්බවචනස්ස
නිගමවකසනප වචනස්සෙථනත්ථායවුත්ත්න්තිදට්ඨබ්බං. 

ත්ත්ථාති තිවිකධසු මානත්කත්සු. යකදත්ංමානත්ත්ං අනුඤ්ඤාත්න්ති

සම්බන්කධන.පරකත්නතිප ස්මිං.පරිවාසංපරිවසන්ත්ස්සමූලායපටිෙස්සිත්ස්ස

උදායිත්කථ ස්ස අනුඤ්ඤාත්න්තිසම්බන්කධන.ආපජ්ජිත්වාති

ආපජ්ානකත්න.ඉදන්ති මානත්ත්ං වුච්චතීති සම්බන්කධන.හීති සච්චං, යස්මා

වා.ඔධානසකමනධානන්තිඑත්ථ වචනත්කථන කහට්ඨා වුත්කත්නකයව.ත්ම්පීති
කුරුන්දියොයංවුත්ත්වචනම්පි. 

ත්න්ති අග්ඝසකමනධානමිස්සෙසකමනධානං, දාත්බ්බන්ති

සම්බන්කධන.එත්ත්ාවත්ාති එත්පරිමාකණනවචනක්ෙකමන, ‘‘අයඤ්හි ඉධ

අධිප්කපකත්නපරිවාකසනනාමා’’ති(චූළව.අට්ඨ.102) වචනකත්නපට්ඨායයාව

‘‘කයනකාත්වා දාත්බ්බ’’න්ති වචනං, ත්ාව වචනක්ෙකමනාති අත්කථන.
‘‘කත්න හිභික්ඛකව…කප.… දස්කසස්සාමා’’ති යං වචනං වුත්ත්න්ති
කයනානා.‘‘අත්ථකත්න’’තිඉමිනාසද්කදනපිගකහත්බ්කබනඅවිනා ාවකත්න. 

පටිච්ඡන්නපරිවාසෙථා 

102. යාපාළිවුත්ත්ාතිසම්බන්කධන. 

108. ත්කත්නති පාළිකත්න.ත්ං ආපත්තින්ති ත්ංඅන්ත් ාපත්තිං.අස්සාති

භික්ඛුස්ස.නික්ඛිත්ත්වත්කත්නභික්ඛූතිසම්බන්කධන, හුත්වාතිවා.කසනතිභික්ඛු, 

ඨිකත්න හුත්වාති සම්බන්කධන.ත්ස්සාආපත්තියාති ත්ස්සා

අන්ත් ාපත්තියා.පටිච්ඡන්නාක නතීති අන්ත් ාපත්තිපි පටිච්ඡන්නා කහනති. 

ත්ස්මිම්පීතිමූලායපටිෙස්සකනපි.මක්ඛිත්ාතිපිසිත්ා, ධංසිත්ාවා.මක්ඛියන්ති

පිසියන්ති, ධංසියන්තීතිවාමක්ඛිත්ා,පරිවුත්ථදියොවසා.ත්කත්නතිපාළිකත්නප න්ති

සම්බන්කධන.ප කත්නපිඑකසවනකයන.එවන්තිආදියොනිගමනං.පටිච්ඡන්නවාක 
දස්සිත්ාකහනන්තීතිසම්බන්කධන. 

සකමනධානපරිවාසෙථා 

125. ත්කත්නති පටිච්ඡන්නවා කත්න, ප ං දස්සිත්න්ති සම්බන්කධන.එත්ථ

චාති එත්ස්මිං වාක  ච.යස්මාතියස්මා ො ණා, කයන ො කණන

වා.කත්කනවාතිකත්කනවො කණන, ත්ස්මාො ණාවා, ‘‘මූලාය…කප.…
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කදතූ’’ති වුත්ත්න්ති කයනානා. ත්ස්මා සබ්කබමක්ඛිත්ාව කහනන්තීති

කයනානා.ත්කත්නතිවා කත්නප ංනිට්ඨාපිත්න්තිසම්බන්කධන. 

අග්ඝසකමනධානපරිවාසෙථා 

134. ත්කත්නති වා කත්න ප ං දස්සිකත්නති සම්බන්කධන.ත්කත්නති වා කත්න
ප ං පාළි ඨපිත්ාති සම්බන්කධන. ලජ්ජිධම්කම වාඋප්පන්කනති

සම්බන්කධන.යන්ති ෙම්මං.ත්කත්නති වා කත්න ප ං ත්කථව පාළි ඨපිත්ාති
සම්බන්කධන. 

138. ත්කත්නතිවා කත්නප ංපුරිමනකයකනවපාළිඨපිත්ාතිසම්බන්කධන. 

සුද්ධන්ත්පරිවාසාදියොෙථා 

156. ත්කත්නතිවා කත්නප ංසුද්ධන්ත්පරිවාකසනදස්සිකත්නතිසම්බන්කධන. 

160. ත්කත්නතිපාළිකත්නප ංපාළිඨපිත්ාතිසම්බන්කධන. 

165. ත්ත්ථාති පාළියං.අන්ත්රා…කප.…අප්පටිච්ඡන්නාකයනතිආදීසු
අත්කථනදට්ඨබ්කබනතිසම්බන්කධන. 

166. පච්ඡිමස්මිංආපත්තික්ඛන්කධති එත්ථ ආපත්තික්ඛන්ධස්ස

ක ද ාවකත්න කිං ‘‘පච්ඡිමස්මිං ආපත්තික්ඛන්කධ’’ති වුත්ත්න්ති ආහ
‘‘එකෙනව කසනආපත්තික්ඛන්කධන’’ති. අථ ෙස්මා
‘‘පච්ඡිමස්මිංආපත්තික්ඛන්කධ’’ති වුත්ත්න්ති ආහ ‘‘පච්ඡා

ඡාදියොත්ත්ත්ාපනා’’තිආදියො. එත්ථපනසද්කදන ග හත්ථවාචකෙන, ත්ථාපීති
හිඅත්කථන. එකෙනපි ආපත්තික්ඛන්කධන පච්ඡා ඡාදියොත්ත්ත්ා
පච්ඡිමස්මිංආපත්තික්ඛන්කධතිවුත්ත්න්තිඅධිප්පාකයන. 

180. ‘‘වවත්ථිත්ාසම්භින්නා’’තිඑත්ංවචනන්තිකයනානා. 

8. ද්කවභික්ඛුවා එොදසොදියොෙථා 

181. ත්කත්නති පාළිකත්න ප ං වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.ත්ත්ථාති

පාළියං.මිස්සෙන්ති එත්ථ කෙහිමිස්සෙන්ති ආහ ‘‘ථුල්ලච්චයාදීහි
මිස්සෙ’’න්ති. 

184. ත්කත්නතිපාළිකත්නප ංවුත්ත්න්තිසම්බන්කධන.ත්ත්ථාති‘‘ඉධපන

භික්ඛකව’’තිආදියොපාකඨ.ත්ඤ්චාති‘‘ඉධපනභික්ඛකව’’තිආදියොවචනඤ්චඉකත්න
පුබ්කබඅවුත්ත්ංසබ්බංවචනඤ්චාතිකයනානා. 

ඉතිසමුච්චයක්ඛන්ධෙවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 
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පටුන 

4. සමථක්ඛන්ධෙං 

1. සම්මුඛාවිනයෙථා 

186-7. සමථක්ඛන්ධකෙ එවමත්කථන කවදියොත්බ්කබනති

කයනානා.ඡමාතිොපදානීති වාෙයම්පි සමාකසනපි

යුත්කත්නකයව.ත්ත්ථසමාකසනපනඅසමාහා දියොගුකයව. ‘‘නික්ඛිපිත්වා’’තිපදං 

‘‘වුත්කත්න’’ති පකද පුබ්බොලකිරියාවිකසසනං, තුලයත්කථන වා.විත්ථාකරනති

වි ඞ්කගන.ත්ත්ථාති වි ඞ්කග.සඤ්ඤාකපතීති එත්ථ සඤ්ඤං ෙත්වා
ාානාකපතීති අත්ථංපටික්ඛිපන්කත්න ආහ ‘‘පරිකත්නකසත්වා ාානාකපතී’’ති.
ඉමිනාසංපුබ්කබනඤාධාතුපරිකත්නසනත්ථංඅන්කත්නෙත්වාඅවකබනධනත්කථන

කහනතීති දස්කසති.ොරණපතිරූපොනීති ො ණස්ස

පටි ාගානි.නිජ්ඣාකපතීති එත්ථ කඣධාතු ඔකලනෙනත්කථනතිආහ 

‘‘ඔකලනකෙතී’’ති.යථාති කයනාොක න, ෙරියමාකනතිසම්බන්කධන.කසනති

ධම්මවාදී. ප කත්නපි එකසවනකයන. ‘‘පුනප්පුන’’න්ති ඉමිනාඅනුකපක්ඛතීති

එත්ථඅනුසද්කදන න උපච්ඡින්නත්කථනති දස්කසති.කපක්ඛතිඅනුකපක්ඛතීති
එත්ථ ඉක්ඛධාතු ‘‘දස්කසති අනුදස්කසතී’’ති එත්ථ දියොසධාතුයාසදියොසත්කථනති

ආහ ‘‘දස්කසති…කප.… පරියායවචනානී’’ති.කත්සඤ්කඤවාති ‘‘කපක්ඛති

අනුකපක්ඛතී’’ති පදානඤ්කඤව.පරියායවචනානීති කවවචනසද්දා අත්කථ

පරිබයත්තිං අයන්තිගච්ඡන්ති ඉකමහීතිපරියායානි,ත්ානිකයව

වචනානිපරියායවචනානි.කසනති අධම්මවාදී.කමනක ත්වාති
ධම්මවාදීපුග්ගලාදියොංකමනහාකපත්වා. 

188. ධම්මවාදීපුග්ගකලන දස්කසතීති

සම්බන්කධන.අකමනක ත්වාතිඅධම්මවාදීපුග්ගලාදියොං අකමනහාකපත්වා, 
අවිපරීත්ංාානාකපත්වාතිඅත්කථන. 

2. සතිවිනයෙථා 

195. ප ම්මුඛංවිකනති විනාකසතීතිවිනකයන,ප ම්මුඛං විකනති
විනාකසතිඅකනනාති

වාවිනකයන,විනයෙම්මං.සඞ්ඝධම්මවිනයපුග්ගලසම්මුඛානං දාත්බ්කබන

විනකයනසම්මුඛාවිනකයන.පඤ්චිමානීති එත්ථ පඤ්චන්නං සරූපං
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සුද්ධස්සා’’තිආදියො.අනුවදියොත්ස්ස දානන්ති

සම්බන්කධන.එත්ානීති පඤ්ච අඞ්ගානි. ‘‘එකෙෙඅඞ්ගවකසන න
ලබ් න්තී’’ති ඉමිනා සමුදායවාෙයනිබ්බත්ති ාවකත්නපඤ්චඞ්ගවකසකනව

ලබ් න්තීති දස්කසති.කදසනාමත්ත්කමකවත්න්ති ‘‘පඤ්චිමානී’’ති එත්ං

වචනං කදසනාමත්ත්කමව, නඅවයවවාෙයනිබ්බත්තිවචනන්ති

අධිප්පාකයන.ධම්මන්තිභූත්ං.එත්ථාති ‘‘පඤ්චිමානි

භික්ඛකව’’තිආදියොවචකන.ත්ත්ථ චාති ‘‘පඤ්චිමානි භික්ඛකව’’තිආදියොවචකන

ච.අනුවදන්තීති එත්ථ අනුද්ධංසකනන වදන්තීති දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘කචනකදන්තී’’ති. අයං පන සතිවිනකයන දාත්බ්කබනති

සම්බන්කධන.අනාගාමිකනනපීතිපිසද්කදනසම් ාවකන, සෙදාගාමිආදියොකෙපන
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ොනාමෙථාතිදස්කසති.කසනචකඛනතිසතිවිනකයනච.කචනදියොයමාකනකයවාති

කචනදියොයමානස්කසව, අයකමව වා පාකඨන.ත්ස්මින්ති සතිවිනයස්මිං දියොන්කනති
සම්බන්කධන. අකචනදියොත්ත්ත්ාෙථා න රූහතීති ආහ

‘‘කචනකදන්කත්නපී’’තිආදියො.ආපජ්ාතීති කචනදකෙන ආපජ්ාති.

කචනදනාදියොඅසාරුප්කප විකනති විනාකසතීතිවිනකයන,විකනති විනාකසති

අකනනාති වාවිනකයන,විනයෙම්මං. සතිකවපුල්ලපත්ත්ස්ස දාත්බ්කබන

විනකයනසතිවිනකයන. 

3. අමූළ්හවිනයෙථා 

196. භාසිත්පරිෙන්ත්න්තිඑත්ථ ාසිත්පරිෙන්ත්සද්දානං

ෙ ණාකපක්ඛත්ත්ා විසුං ෙ ණං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘වාචාය  ාසිත්ං, 
ොකයන පරිෙන්ත්’’න්ති. ‘‘පරික්ෙකමත්වා ෙත්’’න්ති ඉමිනා

පරිෙමතීතිපරිෙන්ත්ං,පරිෙන්ත්ං හුත්වා ෙත්ංපරිෙන්ත්න්ති වචනත්ථං

දස්කසති.පරික්ෙකමත්වාති අතික්ෙමිත්වා.සරත්ායස්මාති එත්ථ
උො කලනපසන්ධිං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ස තුආයස්මා’’ති. ‘‘එවරූපියා

ආපත්තියා’’ති ඉමිනාආපජ්ජිත්ාතිඑත්ථ තුපච්චයකයනග ාවකත්න
ෙම්මත්ථඡට්ඨියාපි සම් ව ාවං දස්කසති. තුපච්චයකයනකගෙම්මත්ථඡට්ඨී

අනිච්චං කහනති, ත්ස්මා පාළියං ‘‘එවරූපියා
ආපත්තියා’’තිෙම්මත්ථඡට්ඨී ාකවන අවත්වා ‘‘එවරූපිං ආපත්ති’’න්ති

ෙම්මත්ථදුතියා ාකවනවුත්ත්න්ති දට්ඨබ්බං.ත්ස්සාති
‘‘ආපජ්ජිත්වා’’තිපාඨස්ස.‘‘පඨමංපච්ඡා’’තිපකදහිඅධිප්පායත්ථංදස්කසති.

කචනදෙස්ස ෙථං විකනතිවිනාකසතීතිවිනකයන,කචනදෙස්ස ෙථං විකනති

විනාකසති අකනනාති වාවිනකයන. පඨමං මූළ්හ ාවං උපගන්ත්වා පච්ඡා

අමූළ්හස්සදාත්බ්කබනවිනකයනඅමූළ් විනකයන. 

4. පටිඤ්ඤාත්ෙ ණෙථා 

200. පටිාානියකත්, පටිාානනංවාපටිඤ්ඤා,ත්ායොක ත්බ්බං. 

5. කයභුයයසිොෙථා 

202. කයභුයයසිොති එත්ථ කයභුකයයන පවත්ත්ා කයභුයයසිො, 
ධම්මවාදීනං කයභුයයත්ාසම්පාදියොො කිරියාති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘යස්සාකිරියායා’’තිආදියො. ත්ත්ථයස්සා කිරියායාති

යස්සාකයභුයයත්ාසම්පාදියොොයකිරියාය.එසාතිකයභුයයත්ාසම්පාදියොොකිරියා. 

204. ඔරමත්ත්ෙන්තිඑත්ථ ඔ සද්කදන ච මත්ත්සද්කදනච සමූහං ෙත්වා
පරිත්ත්වාචකෙන අප්පමත්ත්වාචකෙනති ආහ ‘‘පරිත්ත්ං අප්පමත්ත්ෙ’’න්ති. 

‘‘ ණ්ඩනමත්ත්කමවා’’ති ඉමිනා න මහන්ත්ං විවාදාධිෙ ණං කහනතීති

දස්කසති. නචගතිගත්න්තිඑත්ථචි ොල ාවංනචගත්න්ති දස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘ද්කව ත්කයන…කප.… අවිනිච්ඡිත්’’න්ති.ත්ත්ථ ත්ත්කථවාති ත්ස්මිං

ත්ස්මිං විවාදාධිෙ ණාාත්ආවාකස එව, න චසරිත්සාරිත්පදානං
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සුද්ධොරිත්කිරිය ාවංදස්කසන්කත්නආහ‘‘සයංසරිත්ංවාඅඤ්කඤහිසාරිත්ං

වා න කහනතී’’ති.කත්හි භික්ඛූහීති විවාදො කෙහිභික්ඛූහි. ‘‘සලාෙං

ගාකහන්කත්න’’ති ඉමිනා ‘‘ාානාතී’’ති පදස්ස ෙත්ත්ා ං දස්කසති.ඉමිනා

නී ාකරනාති ඉමිනා ො කණන.අපිනාමාති ඉමිනාඅප්කපවනාමසද්කදන

අපිනාමපරියාකයනතිදස්කසති.අස්සූති  කවයුං. ඉමිනා ‘‘පාළියං

අධම්මවාදීබහුත් ා කවයුං, අප්කපවනාමසාධූ’’තිකයනානානයංදස්කසති.

‘‘අයමස්ස අජ්ඣාසකයනකහනතී’’ති ඉමිනා පාඨකසසං දස්කසති.අස්සාති

සලාෙගාහස්ස.ද්වීසුපීති ‘‘ාානාතිසඞ්කඝනභිජ්ජිස්සතී’’තිච ‘‘අප්කපවනාම
සඞ්කඝනභිජ්කායයා’’තිචද්වීසුපිපකදසු. 

‘‘අධම්කමන ගණ් න්තී’’ති එත්ථ ‘‘ගණ්හන්තී’’ති කිරියාපදස්ස

අධම්මවාදියොකනන එව ෙත්ත්ා නාමාති ආහ ‘‘අධම්මවාදියොකනන’’ති. ‘‘ද්කව

ධම්මවාදියොකනන’’ති ඉමිනා ‘‘වග්ගා ගණ්හන්තී’’ති එත්ථ ‘‘ගණ්හන්තී’’ති

කිරියාපදස්සධම්මවාදියොකනන එවෙත්ත්ානාමාති දස්කසති.නචයථාදියොට්ඨියා

ගණ් න්තීති එත්ථ ධම්මවාදියොකනන හුත්වාධම්මවාදියොසලාෙං අග්ගකහත්වා
අධම්මවාදියොසලාෙස්ස ගහණං න ච යථාදියොට්ඨියා ගණ්හන්තිනාමාති

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ධම්මවාදියොකනන හුත්වා’’තිආදියො.පටිවත්කත්ත්වාති

ඉමකමවත්ථංපටිකසකධත්වා. ‘‘පරිවත්කත්ත්වා’’තිපිපාකඨන, කහට්ඨුපරියායං

ෙත්වාතිඅත්කථන.කත්තිධම්මවාදියොකනන.එත්ථාතිසමථක්ඛන්ධකෙ. 

6. ත්ස්සපාපියසිොෙථා 

207. අසුචීති එත්ථ නත්ථි සුචීනි ොයවචීෙම්මානි එත්ස්සාති
අසුචීතිවචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අසුචීහි ොයවචීෙම්කමහි

සමන්නාගකත්න’’ති. එකසව නකයනඅ ජ්ජීති එත්ථාපි.සානුවාකදනති එත්ථ

අනුවාදඋපවාදසද්දානං පරියායත්ත්ා වුත්ත්ං ‘‘සඋපවාකදන’’ති.ඉති පඤ්චාති

ඉමානි පඤ්ච අඞ්ගානි.එත්ථාති ත්ස්සපාපියසිෙෙම්කම.ඉදන්තිෙම්මං

වුච්චතීති සම්බන්කධන.හීති විත්ථාක න. කයන පුග්ගකලනපාපිකයනති

කයනානා.පාතස්සන්නත්ායාති ලාමකුස්සන්නත්ාය.ඉමිනා අයඤ්ච පාකපන

අයඤ්ච පාකපන, අයමිකමසං විකසකසන පාකපනතිපාපිකයනති ච පාපානං

අතිසකයනපාකපනතිපාපිකයනතිචවචනත්කථනදස්සිකත්න.ත්ස්සාතිපුග්ගලස්ස.

ඉමිනා ත්ස්ස පාපියස්ස ෙත්ත්බ්බංත්ස්සපාපියසිෙං,ත්කමව

ෙම්මංත්ස්සපාපියසිෙෙම්මන්ති වචනත්ථං දස්කසති. කෙසුචි

කපනත්ථකෙසුයොක  ද්කව ාකවන අත්ථි, කසන අයුත්කත්නකයව.
‘‘කයභුයයසිො’’ති එත්ථ යොක ද්කව ාවස්ස දස්සනකත්න එත්ථාපි
ද්කව ාකවනයුත්කත්න කවයයාතිලිඛන්තීතිදට්ඨබ්බං. 

7. තිණවත්ථා ොදියොෙථා 

212. ෙක්ඛළත්ාය වාළත්ායාති එත්ථ ෙක්ඛළස්ස  ාකවන ෙක්ඛළත්ා, 
වාළස්ස ාකවන වාළත්ාතිවචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ෙක්ඛළ ාවාය
කචවවාළ ාවාය චා’’ති. ඉමිනා ත්ාපච්චයස්ස සමූහත්ථඤ්ච ස්වත්ථඤ්ච
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පටික්ඛිපති. ‘‘ෙක්ඛළත්ාය වාළත්ායා’’ති බයඤ්ානකත්නකයව නානං, න

අත්ථකත්න.කභදායාති එත්ථ අඤ්ඤස්ස ක දං පටික්ඛිපන්කත්න ආහ 

‘‘සඞ්ඝක දායා’’ති.ගි ාකනපීති පිසද්කදන අඤ්කඤ පන ො

ෙථාතිදස්කසති.ත්ත්කථවාති අධිෙ ණවූපසමට්ඨාකනකයව.

‘‘එෙකත්න’’තිඉමිනාඑෙජ්ඣන්ති පදස්ස ‘‘එෙකත්න’’ති පකදන සමානත්ං

දස්කසති, එෙසද්දකත්න ජ්ඣපච්චකයන ච කත්නපච්චකයන ච විකසකසන, 

‘‘තිණවත්ථා ෙසදියොසත්ත්ා’’ති ඉමිනාසදියොසූපචා ං දස්කසති. තිකණහි

අවත්ථරිත්බ්බන්තිතිණවත්ථාරං,ගූථමුත්ත්ං, තිණවත්ථා මිවතිණවත්ථාරෙං. 

එත්ථ අධිෙ ණකමව මුඛයකත්න ලබ් ති, සමකථන පනඵලූපචා කත්න, 
සදියොසත්කථ ෙපච්චකයන. ත්කමවත්ථං පාෙටං ෙක නන්කත්න

ආහ‘‘යථාහී’’තිආදියො. ඝට්ටියමානං ගූථං වා මුත්ත්ං වාති කයනානා.

‘‘ඝට්ටියමාන’’න්තිපදං කහතුඅන්කත්නගධවිකසසනං, ‘‘බාධතී’’ති
ඉමිනාසම්බන්ධිත්බ්බං.සුප්පටිච්ඡාදියොත්ස්ස පන අස්ස ගූථමුත්ත්ස්සාති

කයනානා. ‘‘සුප්පටිච්ඡාදියොත්ස්සා’’ති පදම්පි කහතුඅන්කත්නගධවිකසසනකමව, 

‘‘න බාධතී’’ති ඉමිනාසම්බන්ධිත්බ්බං. යං අධිෙ ණං සංවත්ත්තීති

සම්බන්කධන.මූ ානුමූ න්ති මූලඤ්ච අනුමූලඤ්ච මූලානුමූලං.ත්න්ති

අධිෙ ණං.ඉමිනා ෙම්කමනාතිතිණවත්ථා ෙෙම්කමන. ගූථං තිකණහි
පටිච්ඡන්නං සුවූපසන්ත්ං කහනති විය තිණවත්ථා කෙනපටිච්ඡන්නං

සුවූපසන්ත්ංකහනතීතිකයනානා.ඉතීතිත්ස්මා. 

213. ථුල් වජ්ාන්ති එත්ථ ථුල්ලච්චයස්සාපි ථුල්ලවජ්ාත්ත්ා
ඉධපා ාජිෙසඞ්ඝාදියොකසසකමවාධිප්කපත්න්ති ආහ ‘‘පා ාජිෙඤ්කචව

සඞ්ඝාදියොකසසඤ්චා’’ති.ගිහිපටිසංයුත්ත්න්ති එත්ථ ගිහීනං
පටිසංයුත්ත්ංගිහිපටිසංයුත්ත්න්ති වචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘ගිහීන’’න්තිආදියො. ‘‘හීකනනා’’ති පදං ‘‘ඛුංසනවම් න’’ ඉති පකදකනව

සම්බන්ධිත්බ්බං.ධම්මිෙපටිස්සකවසූතිනිමිත්ත්ත්කථභුම්මවචනං. 

214. ෙම්මවාචාපරිකයනසාකනවුට්ඨිත්ාකහනන්තීතිසම්බන්කධන.ත්ත්ථාති

අධිෙ ණවූපසමට්ඨාකන.අඤ්ඤාවිහිත්ාපීති අධිෙ ණවිනිච්ඡයකත්න
අඤ්ඤස්මිං ඨාකන චිත්ත්ංආවිහිත්ාපි

ඨපිත්ාපි.උපසම්පදමණ්ඩ කත්නතිඋපසම්පදසීමබිම්බකත්න, කය පනාති භික්ඛූ

පන, දියොට්ඨාවිෙම්මංෙක නන්තීති වා අනාගත්ාති වා නිසින්නාති වා

සම්බන්කධන.කත්හිවාති අධිෙ ණං විනිච්ඡිනන්කත්හි භික්ඛූහි වා.ත්ත්ථාති

අධිෙ ණවිනිච්ඡිත්ට්ඨානං.ඡන්දංදත්වාති ඡන්දං සඞ්ඝස්ස

දත්වා.පරිකවණාදීසූතිආදියොසද්කදනආවාසාදකයනසඞ්ගණ්හාති.කත්තිභික්ඛූ. 

8. අධිෙ ණෙථා 

215. විපච්චත්ායාතිඑත්ථ විො  ාකවන

පත්තිපවත්ත්තීතිවිපච්චං,චිත්ත්දුක්ඛං, ත්කදවවිපච්චත්ා,ත්දත්ථායාති

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘චිත්ත්දුක්ඛත්ථ’’න්ති. ‘‘ඵරුසවචන’’න්ති
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ඉමිනාකවන ාරසද්කදන වචනපරියාකයනති දස්කසති.කයන ත්ත්ථාති
එත්ථත්සද්දස්ස විසයං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කත්සු අනුවදන්කත්සූ’’ති. කයන

උපවාකදනති කයනානා. ‘‘අනුවදනා’’තිඑත්ං පදන්ති

කයනානා.ආොරදස්සනන්ති අනුවදනස්ස ආො දස්සනං, දස්සනකහතු වා. 

‘‘පුනප්පුන’’න්ති ඉමිනාඅනුසම්පවඞ්ෙත්ාති එත්ථඅනුසද්දස්ස න

උපච්ඡින්නත්ථං දස්කසති.ත්ත්කථවාතිඅනුවදකන එව.සම්පවඞ්ෙත්ාති සම්මා

පොක නනින්නකපනනපබ් ා ත්ා.අබ්භුස්ස නත්ාති එත්ථ
අතික ෙංඋස්සාහනත්ාති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘ෙස්මා’’තිආදියො.අනුබ ප්පදානන්ති එත්ථ පුනප්පුනං බලස්ස පදානන්ති
දස්කසන්කත්නආහ‘‘පුරිමවචනස්සා’’තිආදියො. 

කිච්චයත්ාති එත්ථ ‘‘මාපණ්ඩිච්චය’’න්තිආදීසු (ාා. 2.22.1) විය

බයඤ්ානවඩ්ඪනවකසන යො ාගකමනති ආහ ‘‘කිච්චකමව කිච්චය’’න්ති.
‘‘උ යංකපත්ං සඞ්ඝස්කසව අධිවචන’’න්ති ඉමිනාකිච්චෙ ණීයසද්කදන

ෙත්තුවාචකෙනති දස්කසති, සඞ්කඝන හි ෙක නතීති වචනත්කථනකිච්කචනති

චෙරණීකයනති ච වුච්චති. ත්ස්ස ාකවන, කිච්චයත්ා ෙරණීයත්ාති වුත්කත්
සඞ්ඝෙම්මංකයව ලබ් ති.කත්න වුත්ත්ං ‘‘උ යංකපත්ං සඞ්ඝෙම්මස්කසව

අධිවචන’’න්ති. යදියො ෙම්මවාචකෙන  කවයය, ‘‘ෙත්ත්බ්බන්ති කිච්චං, 
ෙ ණීය’’න්තිවුත්කත්කයවසඞ්ඝෙම්මස්සල නකත්නත්ාපච්චකයනස්වත්කථන

 කවයය. එවඤ්හි සති කිච්චයස්ස  ාකවනකිච්චයත්ාෙ ණීයස්ස

 ාකවනෙරණීයත්ාතිවචනත්කථනනෙත්ත්බ්කබන කවයය, ෙකත්නච, ත්ස්මා

න ෙම්මවාචකෙනති දට්ඨබ්බං.ත්ස්කසවාතිසඞ්ඝෙම්මස්කසව.ත්ත්ථාති

අපකලනෙනාදීසු චතූසු ෙම්කමසු.සීමට් ෙසඞ්ඝන්ති ‘‘උපචා සීමාදීසු ඨිත්ං

සඞ්ඝං.කසනකධත්වාති එත්ථ කසනධනං නාම සීමට්ඨෙසඞ්ඝස්ස

හත්ථපාසනයනං, ඡන්දා හානං ඡන්දස්ස ආහ ණං, සීමකත්න බහිෙ ණං.

ත්කමවත්ථං එෙකදසකත්න දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘ඡන්දා හානං ඡන්දං

ආහරිත්වා’’ති. අපකලනකෙති ආපුච්ඡති අකනනාතිඅපක නෙනං,ත්ංකයව

ෙම්මංඅපක නෙනෙම්මං.වුත්ත්නකයකනවාති ‘‘සීමට්ඨෙසඞ්ඝං

කසනකධත්වා’’තිආදියොනා වුත්ත්නකයකනව. ‘‘සුණාතු කම’’තිආදියොනා

සඞ්ඝගණපුග්ගකල ඤාකපති එත්ායාතිඤත්ති,සාකයව

ෙම්මංඤත්තිෙම්මං,ඤත්තිකයව දුතියංඤත්තිදුතියං,ත්කමව

ෙම්මංඤත්තිදුතියෙම්මං. එත්ථ කිඤ්චාපි ඤත්ති පඨමං ඨපිත්ා, 

ෙම්මවාචාකයවදුතියාකහනති, ‘‘ඵස්සපඤ්චමා’’තිආදීසු(ධාතු. 316) වියපන

පටිකලනමවකසනකවනහා ංෙත්වා‘‘ඤත්තිදුතියා’’තිවුත්ත්ං.ඵස්සපඤ්චමාති

එත්ථකිඤ්චාපිධම්මසඞ්ගණියං(ධ.ස.1ආදකයන) ‘‘ඵස්කසනකහනති, කවදනා

කහනති, සඤ්ඤා කහනති, කචත්නා කහනති, චිත්ත්ංකහනතී’’ති ඵස්සං පඨමං

වුත්ත්ං, පටිකලනමවකසන පන කවනහා ං ෙත්වා
‘‘ඵස්සපඤ්චමා’’තිධාතුෙථායං වුත්ත්න්ති දට්ඨබ්බං. එකසවනකයනඤත්ති

චතුත්ථෙම්කමපි.එොය ච අනුසාවනායාති ඤත්තිකත්න අනුපච්ඡා

සාකවත්බ්බාතිඅනුසාවනා,ත්ාය, තීහිචඅනුසාවනාහීතිඤත්තිකත්නඅනුපච්ඡා, 
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පුනප්පුනං වා තික්ඛත්තුං සාකවත්බ්බාතිඅනුසාවනා,ත්ාහි.ත්ත්ථාති
චතූසුෙම්කමසු. 

අපක නකෙත්වාවාති එත්ථ එවඵලං දස්කසන්කත්නආහ

‘‘ඤත්තිෙම්මාදියොවකසන න ොත්බ්බ’’න්ති.ඤත්තිෙම්මම්පීති පිසද්කදන න

කෙවලං අපකලනෙනෙම්මකමව, අථ කඛනඤත්තිෙම්මම්පීති

දස්කසති.ඤත්තිදුතියෙම්මං පනාතිඑත්ථ පනසද්කදන විකසසත්ථකානත්කෙන, 

පක්ඛන්ත් කානත්කෙන වා.ත්ත්ථාති ද්වීසු

ෙම්කමසු.ගරුොනීතිඅලහුොනි.අවකසසානීති ඡහි ෙම්කමහි අවකසසානි, 

එවරූපානිලහුෙෙම්මානීති සම්බන්කධන. ‘‘අවකසසා’’තිපි පාකඨන, 

සම්මුතිකයනති සම්බන්කධන.අපක නකෙත්වාපීති පිසද්කදන
ඤත්තිදුතියෙම්මවාචං සාකවත්වාපීතිසම්පිණ්කඩති. අඤ්ඤත්ථාකපනහනං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ඤත්තිෙම්මඤත්තිචතුත්ථෙම්මවකසන පන න

ොත්බ්බකමවා’’ති. ඤත්තිචතුත්ථෙම්මංොත්බ්බන්ති සම්බන්කධන.එත්ථාති
සමථක්ඛන්ධකෙ. 

විත්ථා කත්න පන ආගකත්නකයවාති සම්බන්කධන.එකත්සන්ති චතුන්නං

ෙම්මානං. යං පන අත්ථාාත්ං අනුත්ත්ානන්තිසම්බන්කධන.ත්ත්ථාති චතූසු

ෙම්කමසු.ත්න්ති අත්ථාාත්ං.එවන්ති එවංෙම්මවග්කගකයව

වණ්ණයමාකන.හීති ලද්ධගුණකානත්කෙන.සුවිඤ්කඤයයාති සුකඛන
විඤ්ඤාත්බ්බා. 

216. පාළිවකසකනවාතිනඅට්ඨෙථාවකසනාතිඅධිප්පාකයන. 

220. කයනාති චිත්තුප්පාකදන. ඉමිනා විවදන්ති අකනනාතිවිවාකදනති

වචනත්ථං දස්කසති.සමකථහි චාතිචසද්කදන සම්පිණ්ඩනත්කථන. කත්නන

කෙවලං විවාකදනකයව, අථ කඛනඅධිෙ ණඤ්චාති සම්පිණ්කඩති, අථ

වාසමකථහි චාති සමකථහි එව.ඉමිනා සමකථහි අධිෙරීයති

වූපසමීයතීතිඅධිෙරණන්ති වචනත්ථංදස්කසති. විවාකදනකයව

අධිෙ ණංවිවාදාධිෙරණං. එවමාදියොනානකයනාති ආදියොසද්කදන

අනුද්ධංසකනන වදන්ති අකනන චිත්තුප්පාකදනාතිඅනුවාකදනතිආදකයන
වචනත්කථසඞ්ගණ්හාති. 

222. සන්ධායභාසිත්වකසනාති කලනෙවජ්ාං සන්ධාය  ාසිත්ස්ස
වචනස්ස වකසන.සන්ධාය ාසිත්ත්ථං විත්ථාක න්කත්න ආහ ‘‘යස්මිං
හී’’තිආදියො. ත්ත්ථ පථවිඛණනාදියොකෙයස්මිං

ආපත්ත්ාධිෙ කණතිකයනානා.ත්ස්මින්ති කුසලචිත්ත්ඞ්කග

ආපත්ත්ාධිෙ කණ.ත්ස්මාතියස්මානසක්ොවත්තුං, ත්ස්මා.ඉදන්ති‘‘නත්ථි

ආපත්ත්ාධිෙ ණං කුසල’’න්ති වචනං, වුත්ත්න්තිසම්බන්කධන. සන්ධාය
අවුත්ත්ං දස්කසත්වාසන්ධායවුත්ත්ං දස්කසන්කත්නආහ ‘‘ඉදං පනසන්ධාය

වුත්ත්’’න්ති. ත්ත්ථඉදං පනාති ො ණං පනසන්ධායාති සම්බන්කධන. යං
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ආපත්ත්ාධිෙ ණන්ති කයනානා. ‘‘කලනෙවජ්ා’’න්ති පකදතුලයාධිෙ ණං.

කලනෙස්මිං, කලනකෙහි වා වජ්කාත්බ්බන්තික නෙවජ්ාං.ත්න්ති

ආපත්ත්ාධිෙ ණං.ත්ත්ථාතිආපත්ත්ාධිෙ කණ.විෙප්කපනති විවිධාෙප්පනං, 

විවිධත්ක්කෙනවා.යංපනාතිආපත්ත්ාධිෙ ණංපන.‘‘පණ්ණත්තිවජ්ා’’න්ති
පකදතුලයාධිෙ ණං.  ගවකත්න පඤ්ඤත්තියා කහතුභූත්ාය

වජ්කාත්බ්බන්තිපණ්ණත්තිවජ්ාං. ත්න්ති ආපත්ත්ාධිෙ ණං, අකුසලං

කහනතීතිසම්බන්කධන.කිඤ්චීති අප්පමත්ත්ෙං, 

ආපත්ත්ානාපත්තිංඅාානන්ත්ස්ස ආපජ්ානකත්නති සම්බන්කධන.ත්ස්මාති

යස්මාඅබයාෙත්ං කහනති, ත්ස්මා.ත්ත්ථාති
පණ්ණත්තිවජ්ාභූකත්ආපත්ත්ාධිෙ කණ. ‘‘ආපත්ත්ාධිෙ ණං…කප.…
කුසල’’න්තිඉදංවචනංවුත්ත්න්තිකයනානා. 

යදියො කුසලචිත්කත්න ආපජ්ාති, අථ නනු ආපත්ත්ාධිෙ ණං
කුලලන්තිවත්ත්බ්කබන  කවයයාති ආහ ‘‘සකච

පනා’’තිආදියො.යන්තිආපත්ත්ාධිෙ ණං. ‘‘ඉදං වුච්චති…කප.… කුසල’’න්ති
වකදයය සකචති කයනානා. එළෙකලනමඤ්චපදකසනධම්මඤ්ච

එළෙකලනමපදකසනධම්මානි, ත්ානි ආදීනි කයසං

ත්ානීතිඑළෙක නමපදකසනධම්මාදීනි,ත්ානි සමුට්ඨානානි

යාසන්තිඑළෙක නමපදකසනධම්මාදියොසමුට් ානා,ත්ාසංආපත්තීනම්පීති

සම්බන්කධන.ත්ත්ථාතිඑළෙකලනමපදකසනධම්මාදියොසමුට්ඨානාසු

ආපත්තීසු.ආපත්තියාඅඞ්ගන්තිආපත්තියාො ණං.එවංආපත්තියාඅනඞ්ගං
දස්කසත්වාත්ස්සාකයවඅඞ්ගංදස්කසන්කත්නආහ‘‘ොයවචීවිඤ්ඤත්තිවකසන

පනා’’තිආදියො. ත්ත්ථචලිත්ප්පවත්ත්ානන්ති චලිකත්න කහතුභූකත්න

පවත්ත්ානං. අථ වා චලිකත්න චොකයන, පවත්ත්ා ච

වාචාතිචලිත්ප්පවත්ත්ා,ත්ාසංචලිත්ප්පවත්ත්ානං ොයවාචානං.ත්ඤ්චාති

ොයවාචානංඅඤ්ඤත් ඤ්ච.අබයාෙත්න්ති එත්ථ
ඉතිසද්කදනපරිසමාපනත්කථන. 

අයමත්කථන එවං කවදියොත්බ්කබනති කයනානා.කත්නාතිචිත්කත්න.

‘‘ඉදං…කප.… සද්ධි’’න්ති ඉමිනාසඤ්ාානන්කත්නතිඑත්ථ සංසද්දස්ස
සුන්ද ත්ථං සහ ආොක න දස්කසති. ‘‘වීතික්ෙම…කප.…ෙප්කපත්වා’’ති

ඉමිනාකචච්චාති පදස්ස අත්ථං සහ විකසසකනනදස්කසති.

‘‘උපක්ෙමවකසන…කප.… කපකසත්වා’’ති ඉමිනාඅභිවිත්රිත්වාති පදස්ස
අත්ථං දස්කසති. පාළියංයංසද්කදනවීතික්ෙමවිසකයනති ආහ ‘‘යං
ආපත්ත්ාධිෙ ණං වීතික්ෙම’’න්ති. ‘‘ආපජ්ාතී’’තිඉමිනා පාඨකසසං
දස්කසති.එවංවීතික්ෙමකත්නත්ස්සභික්ඛුකනනතිකයනානා. 

අබයාෙත්වාකරපීතිපිසද්කදන අකුසලවා ං

අකපක්ඛති.ත්ස්සාතිචිත්ත්ස්ස.අාානන්කත්නතිආදීනං පදානමත්කථන
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අකුසලවාක වුත්ත්පටිපක්ඛවකසන කවදියොත්බ්කබන. යං
ආපත්ත්ාධිෙ ණන්තිආදීනංපදානමත්කථනඅකුසලවාක නසදියොකසනකයව. 

224. අයං විවාකදන කනන අධිෙරණන්තිආදීසු එවමත්කථන
කවදියොත්බ්කබනතිසම්බන්කධන. 

9. අධිෙ ණවූපසමනසමථෙථා 

228. චතුවග්ගෙරකණ ෙම්කමති

සීමසම්මුතිආදියොෙම්කම.පඤ්චවග්ගෙරකණති පච්චන්තිකමසු ානපකදසු

උපසම්පදාදියොෙම්කම.දසවග්ගෙරකණති මජ්ඣිකමසු ානපකදසු

උපසම්පදෙම්කම.වීසතිවග්ගෙරකණති අබ් ානෙම්කම.ෙම්මප්පත්ත්ාති
ෙම්මස්සපත්ත්ායුත්ත්ාඅනුරූපා. 

230. සම්පටිච්ඡිත්බ්බන්තිපටිග්ගණ්හිත්බ්බං.සම්පටිච්ඡිත්වා ච පන

අතික්ොකමත්බ්බන්ති සම්බන්කධන.භණ්ඩෙන්ති

චීව ාදියො ණ්ඩෙං.මානනිග්ග ත්ථායාති  ණ්ඩනාාත්ානං මානස්ස

නිග්ගහත්ථාය.ෙතිපා න්තිෙතිපයාහං, ද්වීහතීහන්තිඅත්කථන. 

231. අනන්ත්ානි කචව භස්සානීති එත්ථ අනන්ත්සද්කදන
අපරිමාණසද්කදනඅත්ථකත්නඑකෙනතිආහ‘‘අපරිමාණානී’’ති.‘‘වචනානී’’ති

ඉමිනාභස්සසද්කදන වචනපරියාකයනති

දස්කසති.උබ්බාහිොයසම්මනිත්බ්කබනති කෙන සම්මනිත්බ්කබනති ආහ
‘‘අපකලනකෙත්වා වා’’තිආදියො. ඉමිනාඅපකලනෙනෙම්කමන වා
ඤත්තිදුතියෙම්කමන වා සම්මනිත්බ්කබනති දස්කසති. අනන්ත්ානි ස්සානි
ධම්මෙථිෙං උද්ධරිත්වා බාහති පටිකසකධති ඉමාය

සම්මුතියාතිඋබ්බාහිො,ත්ාය. එවං සම්මකත්හි පන භික්ඛූහි
විනිච්ඡිත්බ්බන්තිසම්බන්කධන.විසුංනිසීදියොත්වාත්ස්සාකයවපරිසායනිසීදියොත්වා

වාතිකයනානා.අඤ්කඤහීතිසම්මත්භික්ඛූහිඅඤ්කඤහි. 

233. ත්ත්රස්සාති එත්ථ ත්ත්ර අස්සාති පදවි ාගං ෙත්වා

ත්සද්කදනපරිසවිසකයන පසිද්ධවිසකයන, අස්සසද්කදන ආඛයාතිකෙනති ආහ
‘‘ත්ස්සං පරිසති කවයයා’’ති. ‘‘කනව සුත්ත්ං ආගත්’’න්ති සාමඤ්ඤකත්න
වුත්කත්පි ‘‘කනනසුත්ත්වි ඞ්කගන’’ති වක්ඛමානත්ත්ා මාතිෙං සන්ධාය

වුත්ත්න්ති ආහ ‘‘න මාතිොආගත්ා’’ති.විනකයනපීති ඛන්ධෙවිනකයනපි.

පිසද්කදනසුත්ත්වි ඞ්ගං අකපක්ඛති.බයඤ්ානච්ඡායායාති එත්ථඡායාසද්කදන

පටිබිම්කබ ච ප ාය ච කහනතීති ආහ ‘‘බයඤ්ානමත්ත්කමවා’’ති, 

බයඤ්ානපටිබිම්බිෙබයඤ්ානප ාවන්ත්භූත්ං අත්ථංඅග්ගකහත්වා
බයඤ්ානපටිබිම්බබයඤ්ානප ාමත්ත්කමවගකහත්වාති අධිප්පාකයන.

‘‘පටිකසකධතී’’ති ඉමිනාපටිබා සද්කදන පටිකසධත්කථනකයව, න
මද්දනත්කථනති දස්කසති.පටිබාහනාො ං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘ාාත්රූප ාත්කඛත්ත්වත්ථුපටිග්ගහණාදීසූ’’තිආදියො.කින්ති කෙන
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ො කණන, ෙස්මා ො ණා වා.ඉකමති ාාත්රූපාදියොපටිග්ගාහකෙ

භික්ඛූ.ොකරථාති තුම්කහොක යයාථ. එයයාථස්ස හිඑථාකදකසන. පුච්ඡායං

සත්ත්මීවි ත්ති කහනති.සුත්කත්තිසුත්ත්න්ත්පිටකෙ. අපක න ධම්මෙථිකෙන

වදතීති සම්බන්කධන.ඉකමසන්ති ඔලම්කබත්වා නිවාකසන්ත්ානං.එත්ථාති
ඔලම්කබත්වානිවාසකන. 

234. බහුත්රා භික්ඛූති එත්ථ ද්විගුණතිගුණාදියොනා අධිො එව
බහුත් ානාමාති ආහ ‘‘එකෙනපි අධිො බහුත් ාවා’’ති. ‘‘කෙන පන
වාකදන’’තිආදියොනා‘‘එකෙනපී’’තිඑත්ථපිසද්දස්සග හත්ථංදස්කසති. 

තිවිධසලාෙග්ගාහෙථා 

235. සඤ්ඤත්තියාති එත්ථ සඤ්ඤාපනං සඤ්ඤත්ති, 

ත්දත්ථායාතිදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සඤ්ඤාපනත්ථායා’’ති.

ගූහිත්බ්කබනතිගූළ්ක න,කසනකයවගූළ් කෙන,සලාෙග්ගාකහනොත්බ්කබනති

සම්බන්කධන. විවරිත්බ්කබනතිවිවකටන,කසනකයවවිවටකෙන. සස්ස අත්ත්කනන
ෙණ්ණසමීකප ාප්පීයති

ෙථීයතීතිසෙණ්ණාප්කපන,කසනකයවසෙණ්ණාප්පකෙන. ‘‘නිමිත්ත්සඤ්ඤං

ආක නකපත්වා’’ති ඉමිනාවණ්ණාවණ්ණාකයනෙත්වාති එත්ථ වණ්ණසද්කදන
සණ්ඨානවාචකෙනති දස්කසති. සුසණ්ඨානදුසණ්ඨානාසලාොකයන ෙත්වාති

අත්කථන.ත්කත්නති විස ාගෙ ණකත්න ප ංගකහත්බ්කබනති සම්බන්කධන.

සබ්බාපි ත්ා සලාොකයනති කයනානා.ෙත්වාති පක්ඛිපනං

ෙත්වා.වුත්ත්නකයනාති ‘‘අලජ්ජුස්සන්නායා’’තිආදියොනා වුත්ත්නකයන.

‘‘යාවත්තිය’’න්ති ඉමිනාපච්චුක්ෙඩ්ඪිත්බ්බන්ති එත්ථ පුනප්පුනං

උද්ධංෙඩ්ඪිත්බ්බන්ති අත්ථං දස්කසති.අතිකරොාකත්තිඅධම්මවාදීහි

අතික ෙකත්න ාාකත් සතීති සම්බන්කධන.යාවත්තියම්පීති පිසද්කදන ත්කත්න
ඌකනඑෙද්කවවාක පනොනාමෙථාතිදස්කසති. 

සෙණ්ණාප්පකෙ පන එවං විනිච්ඡකයන කවදියොත්බ්කබනති කයනානා.

සකචසඞ්ඝත්කථක න ගණ්හාතීති සම්බන්කධන.කසනති

සඞ්ඝත්කථක න.වකයනඅනුප්පත්ත්ාති පච්ඡිමවයං අනුප්පත්ත්ා.එත්න්ති

අධම්මවාදියොසලාෙං.අස්සාතිසඞ්ඝත්කථ ස්ස.ඉත්රා

ස ාොතිඅධම්මවාදියොසලාොහි අඤ්ඤා

ධම්මවාදියොසලාො.කසනතිසඞ්ඝත්කථක න.ත්න්ති ධම්මවාදියොසලාෙං.ත්කත්නති

කනව අවබුජ්ඣනො ණා.වුත්ත්නයකමවාතිගූළ්හකෙ වුත්ත්නයකමව.

විවකටනඅත්කථනඉමස්සාතිවිවටත්කථන. 

ත්ස්සපාපියසිොවිනයෙථා 

238. පාරාජිෙසාමන්ත්ංනාමාති පා ාජිෙස්ස ආසන්නං

නාම.අදියොන්නාදානාදීසූති ආදියොසද්කදන
මනුස්සවිග්ගහඋත්ත්රිමනුස්සධම්මපා ාජිකෙ
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පටුන 

සඞ්ගණ්හාති.නිබ්කබ යමානන්ති කවඨන හිත්ං, ත්කමනං භික්ඛුන්ති

සම්බන්කධන.ඉමිනානිබ්කබක න්ත්න්ති එත්ථ

අන්ත්සද්කදනමානසද්දපරියාකයනති දස්කසති.අතිකවක තීති එත්ථ
කෙහිඅතිකවකඨතීති ආහ

‘‘ඉඞ්ඝායස්මාතිආදියොවචකනහී’’ති.කත්නාතිකචනදකෙන.මන්ති මමං.ආ ාති

චුදියොත්කෙනආහ.එත්ස්සාති අවාානනපටිාානනාදියොො ෙස්ස

පාපියස්සපුග්ගලස්ස.සී වා භවිස්සතීති පාපිකයන පුග්ගකලන සකච

සීලවා විස්සති.පටිප්පස්සද්ධින්ති පාපිය ාවකත්නපටිප්පස්සම් නං.කනන

කචති සීලවා කනන  විස්සති කච.ත්ථා නාසිකත්නති කත්න ත්ස්ස

පාපියසිෙෙම්මෙ කණන නාසං ගකත්න  විස්සති.සබ්බත්ථාති සබ්බස්මිං
සමථක්ඛන්ධකෙ. 

ඉතිසමථක්ඛන්ධෙවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

5. ඛුද්දෙවත්ථුක්ඛන්ධෙං 

ඛුද්දෙවත්ථුෙථා 

243. ඛුද්දෙවත්ථුක්ඛන්ධකෙමුට්ඨිෙමල් ාති මුට්ඨිකෙනමථන්ති
අඤ්ඤමඤ්ඤං හිංසන්තීති මුට්ඨිෙමල්ලා. ඉමිනා පාළියං පදස්ස

කහට්ඨුපරියංදස්කසති.ගාමමුදවාති එත්ථ ඡවි ාගමණ්ඩනානුයුත්කත්න

මුකදනකමනදනං එකත්සමත්ථීතිමුදවා,ගාකම වසන්ත්ා මුදවාගාමමුදවාති
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ඡවි ාගමණ්ඩනානුයුත්ත්ානාගරිෙමනුස්සා’’ති.

‘‘වණ්ණවා අකහසු’’න්තිආදීසු(පා ා. 193; පාචි. 67) විය වචනං

දට්ඨබ්බං.ථම්කභති එත්ථ න යත්ථෙත්ථචි ථම්ක න කහනති, අථ කඛන

න්හානතිත්කථ නිඛණිත්වා ඨපිත්ථම්ක නකයවාති ආහ ‘‘න්හානතිත්කථ
නිඛණිත්වාඨපිත්ත්ථම්ක ’’ති. 

ඉට් ොසි ාදාරුකුට්ටානන්තිඉට්ඨොකුට්ටසිලාකුට්ටදාරුකුට්ටානං.අට්

 පදාොකරනාතිඅට්ඨපදඵලොොක න.රාජිකයනති කලඛාකයන.ත්ත්ථාති

අට්ටාකන, ආකිරිත්වාති සම්බන්කධන.ගන්ධබ්බ ත්ථකෙනතිගන්ධබ්බානං
වීණාහත්කථනවියාති ගන්ධබ්බහත්ථකෙන. දාරූහි ෙත්ත්ත්ා වුත්ත්ං

‘‘දාරුමයහත්කථනා’’ති.කත්නාති ගන්ධබ්බහත්කථන, ගකහත්වාති

සම්බන්කධන.කුරුවින්දෙපාසාණචුණ්ණානීති එවංනාමෙස්ස පාසාණස්ස

චුණ්ණානි.ත්න්තිෙත්ගුළිෙෙලාපෙං, ගකහත්වාතිසම්බන්කධන.විග්ගය් ාති
අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස සරීක  දළ්හං ගකහත්වාතිදස්කසන්කත්න ආහ

‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤං සරීක න සරී ’’න්ති.මෙරදන්ත්කෙති මෙ නාමෙස්ස

මච්ඡස්ස දන්ත්සදියොකස දන්කත්.මල් ෙමූ සණ් ාකනනාති

කඛළපටිග්ගහපාදසණ්ඨාකනන.ගි ානස්සාපීති පිසද්කදන අගිලානස්ස
පකගවාතිදස්කසති. 
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244. දන්කත්ති මෙ දන්කත්. අෙත්ං

මල්ලෙංඅෙත්මල් ෙං.ෙපා ඛණ්ඩං වාති වාසද්කදන සමුච්චයත්කථන.

ොසඵුල්ලවි හිත්ත්ත්ා වත්ථවට්ටිඋක්ොසිොනාම. නත්ථි ොසං

ඵුල්ලකමතිස්සාතිඋක්ොසා,සා එවඋක්ොසිො. යස්සෙස්සචීති

ගිලානාගිලානස්ස වා ා ාදුබ්බලත්රුණබලවස්ස වා.පිට්ඨින්ති පිට්ඨියං, 

අයකමව වා පාකඨන. පාණිත්ලස්ස පුථුට්ඨානංතථුපාණි,කත්න

ෙත්ංතථුපාණිෙං,හත්ථපරිෙම්මං, කත්න වුත්ත්ං ‘‘හත්ථපරිෙම්මං

වුච්චතී’’ති.සබ්කබසන්තින්හායන්ත්ානංවාඅන්හායන්ත්ානංවාසබ්කබසං. 

245. ෙණ්ණකත්නති ෙණ්ණච්ඡිද්දකත්න.

මුත්කත්නලම්බොදියොවල්ලිසදියොසත්ත්ාවල්ලිොනාම.ප ම්බෙසුත්ත්න්තිපරිමුඤ්චි

ත්වා ලම්බියති අකනනාති පලම්බෙං, ත්කමව සුත්ත්ං

පලම්බෙසුත්ත්ං.ව යන්තිනියු ං. 

246. ද්වීහිමාකසහි නියුත්ත්ංදුමාසිෙං. ද්කවඅඞ්ගුලානි

එත්ස්සාතිදුවඞ්ගු ං,කෙකසන.උභකයනපීතිදුමාසිෙදුවඞ්ගුලසඞ්ඛාකත්න

උ කයනපි. අයම්පිඋක්ෙට්ඨපරිච්කඡකදනව වුත්කත්නති

කයනානා.ත්කත්නතිදුමාසිෙදුවඞ්ගුලකත්න. 

ඔසණ්ක න්තීති එත්ථ ඔලිඛිත්වා සමංපතිට්ඨාකපන්තීති දස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘ඔලිඛිත්වා සන්නිසීදාකපන්තී’’ති.දන්ත්මයාදීසූති ආදියොසද්කදන

අට්ඨිමයාදකයන සඞ්ගණ්හාති. ත්ථඵකණනාති හත්ථසඞ්ඛාකත්න

ඵකණන.චික්ඛල්ක නාති චික්ඛල්ලසදියොකසන නියයාකසන.උදෙකත්ක නාති
එත්ථ උදෙඤ්ච කත්ලඤ්චාති ච උදෙසඞ්ඛාකත්න කත්කලනාති චඅත්ථං
නිවත්කත්න්කත්න ආහ ‘‘උදෙමිස්සකෙන කත්කලනා’’ති. ඉමිනා උදකෙන

මිස්සෙං කත්ලංඋදෙකත් න්ති වචනත්ථං දස්කසති.උට් ක නකමති

උට්ඨිත්කලනකම. ත්ථංකත්කමත්වාති හත්ථං උදෙකත්කලන

කත්කමත්වා.උණ් ාභිත්ත්ත්රකානකිණ්ණසිරානම්පීති උණ්කහන අභිත්ත්කත්න

ච  කාහිඔකිණ්ණසික න ච උණ්හාභිත්ත්ත් කානකිණ්ණසි ා, අථ වා

උණ්කහන අභිත්ත්කත්න සික න එකත්සන්තිඋණ්හාභිත්ත්ත්සි ා,  කාහි

ඔකිණ්කණන සික න එකත්සන්ති  කානකිණ්ණසි ා, උණ්හාභිත්ත්ත්සි ා ච

 කානකිණ්ණසි ා චඋණ්හාභිත්ත්ත් කානකිණ්ණසි ා, පුබ්බපකද

උත්ත් පදකලනකපන, කත්සම්පි.අල්  ත්කථනාති අද්දහත්කථන, අයකමව වා
පාකඨන. 

247. කයසුෙංසපත්ත්ාදීසු මුඛනිමිත්ත්ං පඤ්ඤායති, සබ්බානි ත්ානි

ෙංසපත්ත්ාදීනිපීති කයනානා.යත්ථ ෙත්ථචීති යස්මිං ෙස්මිංචි ආදාකස වා

උදෙපත්කත් වාතිසම්බන්කධන.සඤ්ඡවි නු කඛනති සඤ්ාාත්ා ඡවි නු කඛන, 

අහංජිණ්කණනඅම්හිනුකඛන, කනනතිකයනානා. 
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මුඛං ආලිම්පන්තීති එත්ථ කෙහිආලිම්පන්තීති ආහ
‘‘විප්පසන්නඡවි ාගෙක හි මුඛකලපකනහී’’ති. ‘‘මකනනසිලායා’’ති

ඉමිනාමකනනසිලා එවමකනනසිලිොති දස්කසති.ත්ානීති

ලඤ්ඡනානි. රිත්ා ාදීහිපීතිපිසද්කදන න කෙවලං මකනනසිලිොය එව, අථ
කඛනහරිත්ාලාදීහිපීතිදස්කසති. 

248. නභික්ඛකව නච්චංවාතිආදීසු එවං විනිච්ඡකයන කවදියොත්බ්කබනති

කයනානා.නිච්චාකපන්ත්ස්ස වාති පක හි නච්චාකපන්ත්ස්ස වා.සාධුගීත්න්ති

සුන්ද ං අනිච්චත්ාදියොපටිසංයුත්ත්ං ගීත්ං, සජ්ානානංවා. දන්ත්ගීත්ම්පි න

වට්ටතීති සම්බන්කධන.යන්ති ගීත්ං.තබ්බභාකගති ගායනකත්න

පුබ්බ ාකග.ගායාකපන්ත්ස්සාපීති පක හි වා ගායාකපන්ත්ස්සාපි.යං පනාති

කිරියාප ාමසනං. යං පහ ති, ත්ත්ථපහ කණ අනාපත්තීති

කයනානා.සබ්බන්ති අඛිලං නච්චගීත්වාදියොත්ං.පස්සකත්නති පස්සන්ත්ස්ස ච
සුණන්ත්ස්ස ච. සවනම්පි හිඑෙකසකසන වා සාමඤ්ඤනිද්කදකසන වා

පස්සකනකනව සඞ්ගහිත්ං.වි ාරකත්නති

අනච්චඅගීත්අවාදියොත්ට්ඨානවිහා කත්න.වි ාරන්ති

නච්චගීත්වාදියොත්ට්ඨානවිහා ං.අසනසා ායාතිගාකමඨිත්ායඅසනසාලාය. 

249. සරකිරියන්ති ස ස්ස කිරියං. ඉමිනාසරකුත්තින්ති එත්ථ ස ස්ස
ෙ ණං ස කුත්තීති වචනත්ථං දස්කසති.අලද්ධං සමාධින්ති

සම්බන්කධන.පච්ඡිමා ානත්ාති එත්ථසමූහිං අවයවං විනා සමූහස්ස

අවයවිකනන අ ාවා ත්ාපච්චකයන ස්වත්කථනපි කහනතීති ආහ ‘‘පච්ඡිකමන

ාකනන’’ති.ත්ං ත්ං වත්ත්න්ති සුත්ත්න්ත්වත්ත්ාදියොංත්ං ත්ං වත්ත්ං.අක්ඛරානි

විනාකසත්වාති අඤ්ඤථාවත්ත්බ්බානි අක්ඛ ානි අඤ්ඤථා වදකනන ච

දීඝාදීනි  ස්සාදියොවදකනන ච විනාකසත්වා.ධම්කම පනාති එත්ථ

සද්කදනපනවිකසසකානත්කෙන. ගීත්කත්න විකසකසනව කවදියොත්බ්කබනති හි

අත්කථන.සුත්ත්න්ත්වත්ත්න්ති සුත්ත්න්ත්ස්ස උච්චා ණං වත්ත්ං. එකසව

නකයන ‘‘ාාත්ෙවත්ත්ංගාථාවත්ත්’’න්තිඑත්ථාපි.ත්න්තිවත්ත්ං.යදියො පනත්ං

විනාකසත්වා අතිදීඝං ොතුං න වට්ටති, එවං සති යථා

සුත්ත්න්ත්වත්ත්ාදීනිකහනන්ති, ත්ථා ෙථං දස්කසත්බ්බානීති ආහ

‘‘චතු ස්කසන වත්කත්නා’’තිආදියො. ත්ත්ථචතුරස්කසනවත්කත්නාති

පරිපුණ්කණනඋච්චා ණවත්කත්න.පරිමණ්ඩ ානීතිසමන්ත්කත්නමණ්ඩලානි

බිම්බානිපුණ්ණානීතිඅත්කථන. ‘‘සක න ණිත්’’න්තිඉමිනාසරභඤ්ඤන්ති
එත්ථසක න ණිත්බ්බන්තිස  ඤ්ඤන්තිවචනත්ථංදස්කසති.ස  ඤ්කඤ

කි  අත්ථීති සම්බන්කධන. ත්රඞ්ගවත්ථාදීනං උච්චා ණවිධානානි (වජි . ටී.

චූළවග්ග 249; සා ත්ථ. ටී. චූළවග්ග 3.249; වි. වි. ටී. චූළවග්ග 2.248-9) 

එත් හි නත්ථි.ද්වත්තිංසවත්ත්ානීති චසඞ්ඛයාමත්ත්කමව අත්ථි, න

සඞ්කඛයයයං. ත්ස්මා ටීොසු (සා ත්ථ. ටී. චූළවග්ග 3.249; වජි . ටී.

චූළවග්ග.249) ‘‘ත් ඞ්ගවත්ත්ාදීනංඋච්චා ණවිධානානිනට්ඨපකයනගානී’’ති

වුත්ත්ං.අත්ථීති සංවිජ්ාන්ති. අයඤ්හිඅත්ථිසද්කදන නිපාකත්න.කත්සූති



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා චූළවග්ගකයනානා 

348 

පටුන 

ද්වත්තිංසවත්කත්සු.යන්ති වත්ත්ං. උච්චා ණවිධානානි නට්ඨපකයනගානිපි
කත්සංසබ්කබසංසාමඤ්ඤලක්ඛණංදස්කසන්කත්නආහ‘‘සබ්කබස’’න්තිආදියො.

ත්ත්ථසබ්කබසන්ති ද්වත්තිංසවත්ත්ානං, ලක්ඛණන්ති සම්බන්කධන. 

‘‘අවිනාකසත්වා’’තිවත්වාත්කමවත්ථංපාෙටංෙක නන්කත්නආහ‘‘විො ං

අෙත්වා’’ති.ත්ත්ථවිොරෙරණංනාම යත්ත්ොහි මත්ත්ාහි අක්ඛ ං

පරිපුණ්ණංකහනති, ත්කත්නඅධිෙමත්ත්ායුත්ත්ංෙත්වාෙථනං, ත්ථාඅෙත්වා
සමණසාරුප්කපන චතු ස්කසනනකයන පවත්ත්නංකයව ලක්ඛණන්ති
අත්කථන. 

බාහිරක නමිං උණ්ණින්ති එත්ථ ‘‘බාහි කලනමි’’න්ති පදං
 ාවනපුංසෙන්ති ආහ ‘‘උණ්ණකලනමානි බහි ෙත්වා’’ති. 

‘‘උණ්ණපාවා ’’න්තිඉමිනාඋණ්ණීතිඑත්ථඋත්ත් පදකලනපංදස්කසති. අථ

වාපාවා පකදනඋණ්ණාඑත්ස්සඅත්ථීතිඋණ්ණීතිෙත්වාත්ද්ධිත්පච්චයස්ස
සරූපං දස්කසති. ‘‘ත්ථා ධාක න්ත්ස්ස දුක්ෙට’’න්තිවචනස්ස
අත්ථාපත්තිනයං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කලනමානි අන්කත්න ෙත්වා
පාරුපිතුංවට්ටතී’’ති. 

251. අඞ්ගාාත්ං ඡින්දන්ත්ස්කසවාති අඞ්ගාාත්කමව
ඡින්දන්ත්ස්සාතිකයනානා.අථවාඅඞ්ගාාත්ංඡින්දන්ත්ස්සථුල්ලච්චයකමවාති
කයනානා.අහිකීටදට්ඨාදීසුනිමිත්ත්භූකත්සුඡින්දන්ත්ස්සාතිකයනානා. 

252. උප්පන්නා ක නතීති පටිලා වකසන උප්පන්නා කහනති.

උප්පන්න ාවංපාෙටං ෙක නන්කත්න ආහ ‘‘කසන’’තිආදියො. ත්ත්ථකසනති

 ාාගහකෙනකසට්ඨි, කීළතීති සම්බන්කධන.ත්ස්සාති කසට්ඨිස්ස. ඉදංපදං

‘‘ාාකල’’ති පකද සාමයත්ථඡට්ඨී, ‘‘උප්පන්නා කහනතී’’ති පකද

සම්පදානං.ත්න්ති චන්දනගණ්ඨිං.අස්සාතිකසට්ඨිස්ස. ඉදං පදං ‘‘පුරිසා’’ති

පකද සාමයත්ථඡට්ඨී, ‘‘අදංසූ’’ති පකදසම්පදානං.විකුබ්බනිද්ධීති විවිධං, 

විො ංවාකුබ්බනවකසනපවත්ත්ාඉද්ධි (පටි.ම.3.12-16; විසුද්ධි. 2.369-

373). අධිට් ානිද්ධීතිඅධිට්ඨානවකසන පවත්ත්ා ඉද්ධි (පටි. ම. 3.12-16; 

විසුද්ධි. 2.369-373). 

ගිහී උපනාකමන්තීති සම්බන්කධන.බයඤ්ානංෙත්වාති බයඤ්ානං

පක්ඛිපනං ෙත්වා.ත්න්තිසුවණ්ණත්ට්ටිොදියොං.ආමසිතුම්පීති පිසද්කදන

පකගවපටිග්ගණ්හිතුන්ති දස්කසති.සඞ්ඝිෙපරිකභනකගන වාතිවාසද්කදන

පනසද්දත්කථන. සඞ්ඝිෙපරික නකගන පනාති හි අත්කථන.ගිහිවිෙටානි

වාතිවාසද්කදනසම්පිණ්ඩනත්කථන. ගිහිවිෙටානි  ාානානිපි වට්ටන්තීති හි
අත්කථන.ෙංසකලනහවට්ටකලනහානං ස ාගත්ත්ා වුත්ත්ං ‘‘ෙංස…කප.…
සඞ්ගහිකත්න’’ති. 
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253. ‘‘ලිඛිතු’’න්ති එත්ං වුත්ත්න්ති කයනානා.පෙතිමණ්ඩ න්තිඑත්ථ
කිං මෙ දන්ත්මත්ත්ම්පි අච්ඡින්නමණ්ඩලන්ති ආහ 

‘‘මෙ දන්ත්ච්ඡින්නෙමණ්ඩලකමවා’’ති. 

254. ප රිත්වාති ආවට්ටනකත්න අඤ්ඤමඤ්ඤං පහරිත්වා. ත්කයන

පත්කත් උපරුපරිඨකපතුං වට්ටතීති සම්බන්කධන.භූමිආධාරකෙනනාම

භූමියාආසන්කනන දන්ත්ාදීහි ෙකත්න වලයාධා කෙන.දාරුආධාරකෙනනාම

එෙදාරුනාෙකත්න ආධා කෙන.දණ්ඩාධාරකෙනනාම චතුදණ්ඩකත්න පට්ඨාය

බහූහිදණ්කඩහි ෙකත්න ආධා කෙන.ත්ත්ථාති

 මකෙනටිසදියොසදාරුආධා ෙතිදණ්ඩොධාක සු.ගක ත්වා එවාති පත්ත්ං

ගකහත්වාඑව, එෙකමවඨකපත්බ්බංඉතිවුත්ත්න්තිකයනානා. 

ත්ත්කථවාතිමිඩ්ඪන්කත්කයව.විත්ථිණ්ණායාතිවිත්ථා ාය.බාහිරපස්කසති

කුට්ටස්ස බාහි පස්කස.ෙත්ායාති කුට්ටස්ස ථි  ාවත්ථං ෙත්ාය.එත්ථාති
පරි ණ්ඩන්කත්. 

යංවත්ථං පත්ථරිත්වා පත්කත්න ඨපියතීතිවත්ථංකචනළෙංනාමාති

කයනානා.ත්ස්මිංපනාතිකචනළකෙපන.යත්ථාතියස්සංවාලිොයං.නදුස්සතීති

පත්කත්න න දුස්සති.පත්ත්මාළෙන්ති පත්ත්ස්ස ඨපනත්ථාය ෙත්ං

අට්ටං.භණ්ඩකුක්ඛළිොතිපත්ත්ාදියො ණ්ඩොනංපක්ඛිපනාඋක්ඛළිො.යත්ථ

ෙත්ථචීතිභිත්තිඛීලාදියොකෙයස්මිංෙස්මිංචි. ග්කගන්ත්ස්සාතිපත්ත්ංථවිොය

ලග්කගන්ත්ස්ස.නිසීදනසයනත්ථංවාෙත්ංකහනතූතිකයනානා.අඤ්කඤනාති

පත්ත්කත්න අඤ්කඤන.අට්ටෙඡන්කනනාති අට්ටපතිරූකපන, 

අට්ටෙසදියොකසනාති අත්කථන.ත්ත්ථාති අට්ටෙඡන්කනන ඨපිකත් මඤ්චපීකඨ.
අංකස බද්ධියති

අකනනාතිඅංසබද්කධන,කසනකයවඅංසබද්ධකෙන,කත්නලග්කගත්වාති
සම්බන්කධන. ඡත්කත් ඨකපතුං න වට්ටතීති සම්බන්කධන.  ත්කත්න

පූක නභත්ත්පූකරන,පත්කත්න. බන්ධිත්වා ඨපිකත් ඡත්කත් වා අට්ටෙංෙත්වා
ඨපිකත් ඡත්කත් වාති කයනානා. කයන කෙනචි  ත්ත්පූක නපි
තුච්ඡපත්කත්නපීතිසම්බන්කධන. 

255. යස්සාතිභික්ඛුකනන. හත්කථ පත්කත්න අත්ථි, කසන එව

භික්ඛුපත්ත් ත්කථනනකහනති, අපිචකඛනපනහත්කථවාපිට්ඨිපාකදවායත්ථ
ෙත්ථචි සරී ාවයකව පත්ත්ස්මිං සතීති කයනානා. එකසව
නකයනඅනන්ත් වාකෙයපි.ඉකමහිවාකෙයහි‘‘පත්ත්හත්කථන’’තිච‘‘ෙවාටං
පණාකමතු’’න්තිචඋපලක්ඛණමත්ත්කමවාතිදස්කසති.සූචිංවාඅවාපුරිතුන්ති

සම්බන්කධන.කුඤ්චිොයවාතිවාසද්කදන ‘‘සරී ාවයකවනා’’තිපදංඅකපක්ඛති. 

 ාබුෙටා න්ති ලම්බතීති ාබු,ලාබුයා ෙටාහං ලාබුෙටාහං.
‘‘ත්ාවොලිෙ’’න්ති ඉමිනා එෙවා කමවකත්න ආමිසං ගකහත්වා

පරිභුඤ්ජිත්වා ඡඩ්කඩත්බ්බන්ති දස්කසති.ඝටිෙපා න්ති  ාානෙපාලං.අභුං
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කමතිඅවඩ්ඪි මය්හං, උප්පජ්ජිත්ථාති අත්කථන. ‘‘අභු කම’’ති (ම. නි. අට්ඨ.

2.149; ම.නි. ටී. 2.149) වත්ත්බ්කබ නිග්ගහිත්ාගමවකසන එවං

වුත්ත්ං.උත්රාසවචනන්ති උත්රාකසන වචනො ණං පදං.දියොන්නෙකමවාති
පක හිදියොන්නෙකමවආමිසන්තිසම්බන්කධන. 

චම්කබත්වාතිමුකඛනචම්කබත්වා.අපවිද්ධාමිසානීති ඡඩ්ඩිත්ානි

ආමිසානි.එකත්සූති චලොදීසු.අනුච්ඡිට් ංසුද්ධපත්ත්න්ති නත්ථි උච්ඡිට්කඨන

එත්ථාතිඅනුච්ඡිට්ක න,සුද්ධපත්කත්න, ත්ං.උච්ඡිට්  ත්කථනාති උච්ඡිට්කඨන

එත්ථ අත්ථීති උච්ඡිට්කඨන, කසනකයව හත්කථන උච්ඡිට්ඨහත්කථන, කත්න.

වාමහත්කථන ආසිඤ්චිත්වාති සම්බන්කධන.එත්ථාති

සුද්ධපත්කත්.එත්ත්ාවත්ාපීතිඑත්ත්කෙන

එෙඋදෙකගණ්ඩුසගහණමත්කත්නාපි.කසනති සුද්ධපත්කත්න. ත්ථං පනාති
උච්ඡිට්ඨහත්ථම්පි. පනසද්කදන කහත්ථසම්පිණ්ඩනත්කථන. යං අට්ඨිං වා යං

චලෙං වාති කයනානා.ත්ත්ථාති මච්ඡමංසඵලාදීසු.ත්න්තිඅට්ඨිචලෙං.යං

පනාති අට්ඨිචලොදියොං පන, පටිඛාදියොතුොකමනතිසම්බන්කධන, පුන

ඛාදියොතුොකමනතිඅත්කථන.ත්ත්කථවාතිපත්කත්එව.ෙත්වාතිඨපනංෙත්වා.යං
කිඤ්චිඅට්ඨිෙණ්ටොදියොන්තිසම්බන්කධන. 

256. සත්ථෙකව නෙන්ති සත්ථෙස්ස කවඨනෙ ණං. පිප්ඵලිෙං
වාදණ්ඩසත්ථෙං නාමාති කයනානා. පිප්ඵාකලති

එත්ායාතිපිප්ඵලි,සාකයවපිප්ඵලිෙං. අඤ්ඤම්පීති පිප්ඵලිෙකත්න
අඤ්ඤම්පි.යංකිඤ්චි දණ්ඩං කයනකාත්වා ෙත්සත්ථෙං වා දණ්ඩසත්ථෙං

නාමාති කයනානා. ඉමිනා දණ්කඩනකයනජිත්ං සත්ථෙංදණ්ඩසත්ථෙන්ති
වචනත්ථංදස්කසති. 

ම ග්ගහිත්ාති අයමලග්ගහිත්ා.කිණ්කණනාති මදියො ාදියොබීකාන

කිණ්කණන.කත්නාති පාසාණචුණ්ණසඞ්ඛාකත්න සරිත්කෙන.මක්කඛතුන්ති
සූචිං මක්කඛතුං. මක්ඛිත්මධුසිත්ථෙං ත්ං

සරිත්ෙංපරිභිජ්ාතීතිකයනානා.මධුසිත්ථෙපික නතිෙන්ති මධුසිත්ථකෙන

මක්ඛිත්ං පිකලනතිෙං.ත්ත්ථාති නිස්කසණියං. යාය  ජ්ජුයා ෙථිකන

බන්ධන්ති, සා  ජ්ජුෙථිනරජ්ජුනාමාති කයනානා.ත්ත්ථාතිදීඝස්ස භික්ඛුකනන

පමාකණන ෙකත් ෙථිකන.දණ්ඩකෙතිෙථිනදණ්ඩෙම්හි.ත්ස්සාති දීඝස්ස

භික්ඛුකනනපමාකණනෙත්ස්සෙථිනස්ස.ඉත්රස්සභික්ඛුකනනතිදීඝභික්ඛුකත්න
ඉත් ස්ස ස්සභික්ඛුකනන. 

දණ්ඩෙථිනපමාකණන ෙත්ස්ස ෙටසා ෙස්සාති කයනානා.

‘‘දුගුණෙ ණ’’න්තිඉමිනාපිද ෙන්ති දුගුණෙ ණසඞ්ඛාත්ස්ස

කිරියාවිකසසස්සනාමන්ති දස්කසති.විනන්ධනරජ්ජුන්තිවිකසකසන නහියති

බන්ධියතිඑත්ායාති විනන්ධනා, සාකයව  ජ්ජු විනන්ධන ජ්ජු, ත්කමවත්ථං

දස්කසතුං වුත්ත්ං ‘‘විනන්ධිතුං  ජ්ජු’’න්ති.විනන්ධනසුත්ත්ෙන්ති එත්ථාපි
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එකසව නකයන.කත්නසුත්ත්කෙනාති

විනන්ධනසුත්ත්කෙන.ත්ත්ථාතිඛුද්දෙනිස්කසණියං ොචි

සුත්ත්න්ත්රිොකයනති සම්බන්කධන.පමාණසඤ්ඤාෙරණන්ති
සුත්ත්න්ත්රිෙපමාණස්සසඤ්ඤාෙ ණං.ොළසුත්කත්නසඤ්ඤාෙ ණංවිය

හලිද්දියොසුත්කත්න සඤ්ඤාෙ ණන්ති කයනානා.අඞ්ගුලියා පටිග්ගණ් න්තීති
එත්ථ ‘‘පටිග්ගණ්හන්තී’’තිපදස්ස ‘‘අඞ්ගුලියා’’තිෙ ණස්කසව වුත්ත්ත්ත්ා
ෙම්මස්ස අවුත්ත්ත්ත්ා ත්ස්සෙම්මං දස්කසතුං වුත්ත්ං

‘‘සූචිමුඛ’’න්ති.අඞ්ගුලිකෙනසෙන්තිඅඞ්ගුලිෙඤ්චුෙං. 

257. පාතිචඞ්කෙනටොදියොන්ති එත්ථපාතිනාමපටිග්ගහසණ්ඨාකනන

ෙකත්න සූචිආදියො ණ්ඩට්ඨපකනන  ාානවිකසකසන.ආකිරිත්වාති

පක්ඛිපිත්වා.ඔධුනිත්වාතිපප්කඵනකටත්වා.ඝනදණ්ඩෙන්ති

නි න්ත් දණ්ඩෙං.අන්කත්නෙත්වාතිෙථිනස්සඅන්කත්නෙත්වා. 

258. විනන්ධිත්වාතිකචනළකෙනවිනන්ධිත්වා. 

259. අපරිස්සාවනෙස්කසව භික්ඛුකනනති කයනානා. කයන පන යාචතීති

සම්බන්කධන.මජ්කඣදණ්ඩකෙති දණ්ඩෙස්ස මජ්කඣ.උදෙන්ති

අෙප්පියඋදෙං.ත්න්ති උදෙං.යන්ති පරිස්සාවනං. උදෙං පරිසුද්ධං හුත්වා

සවති ගච්ඡතිපවත්ත්ති අකනනාතිපරිස්සාවනං. යං උදකෙ ඔත්ථරිත්වා

ඝකටනඋදෙං ගණ්හන්ති, ත්ංඔත්ථරෙංනාමාති කයනානා.

ත්කමවත්ථංවිත්ථාක න්කත්න ආහ ‘‘ත්ං හී’’තිආදියො.ත්න්ති පරිස්සාවනං, 

බන්ධිත්වාති සම්බන්කධන.කත්සූති චතූසු ඛාණුකෙසු.සබ්බපරියන්කත්ති

සබ්බපරිස්සාවනස්ස පරියන්කත් කමනකචත්වාතිසම්බන්කධන.ඔත්ථරිත්වාති

ඔගාකහත්වා.චීවරකුටිොති චීවක න ෙත්ා කුටිො, සා මෙසානං

පරිත්ත්ාණත්ථංෙත්ත්ත්ාමෙසකුටිොතිවුච්චති. 

260. 

කසම් ාදියොකදනසුස්සන්නොයාතිකසම්හාදියොකදනකසහිඋස්සන්නොයා.අග්ගළත්ථ

ම්කභනති ෙවාටත්ථම්ක න.යත්ථාති

අග්ගළත්ථම්ක .ත්ත්ථාතිද්වා බාහාය.ත්ත්ථාති

අග්ගළපාසකෙ.ධූකමනනික්ඛමති එකත්නාතිධූමකනත්කත්න,ඡිද්කදන. කත්න

වුත්ත්ං ‘‘ධූමනික්ඛමනඡිද්ද’’න්ති. ‘‘ගන්කධහී’’ති ඉමිනා ‘‘වාකසතු’’න්ති

පදස්සෙ ණං දස්කසති. ‘‘උදෙට්ඨපනට්ඨාන’’න්ති ඉමිනාඋදෙට් ානන්ති
එත්ථ උදෙස්ස ඨපනං ඨානං උදෙට්ඨානන්තිමජ්කඣපදකලනපසමාසං

දස්කසති.ත්ත්ථාති උදෙට්ඨාකන.කෙනට් කෙනති එත්ථ න යත්ථ ෙත්ථචි, 

යස්ස ෙස්සචි වා කෙනට්ඨකෙනකහනති, අපි ච කඛන පන ද්වාක  එව, 

ද්වා ස්කසවවාකෙනට්ඨකෙනතිආහ ‘‘ද්වා කෙනට්ඨකෙන’’ති. 
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261. පරිෙම්මන්ති පිට්ඨිආදියොපරිෙම්මං. පටිච්ඡාදියොයති

ඉමායාතිපටිච්ඡාදියො,වත්ථකමව පටිච්ඡාදියොවත්ථපටිච්ඡාදියො. උදෙං න ක නතීති

එත්ථපාකනනදෙංනිවත්කත්න්කත්නආහ ‘‘න්හාකනනදෙංනකහනතී’’ති. 

262. පණ්ණිොනංතුලං විය උදෙඋබ්බාහනෙතුලන්ති

කයනානා.දීඝවරත්ත්ාදීහීතිආදියොසද්කදන  ජ්ජු ආදකයන

සඞ්ගණ්හාති.අර ත්ථඝටියන්ත්ංනාමචක්ෙසණ්ඨානංඅකනො ංඅක අක 
ඝටානිබන්ධිත්වා එකෙන වා ද්වීහි වා පරිබ් මියමානං යන්ත්ං.

අ සඞ්ඛාකත්සු හත්කථසු ඝටාබන්ධිත්බ්බා එත්ථාතිඅර ත්ථඝටි,ත්කමව

යන්ත්ංඅ හත්ථඝටියන්ත්ං.චම්මභාානන්ති චම්මමයං  ාානං.අපරික්ඛිත්ත්ා

ක නතීති චන්දනිො අපාො ා කහනති. උදෙපුඤ්ානංවට්ටතීති

සම්බන්කධන.ත්ස්මින්ති උදෙපුඤ්ාකන. ‘‘උදෙපුඤ්ානී’’තිපි පාකඨන. එවං

සතිත්ායඋදෙපුඤ්ානියාතිඅත්කථන.පච්චුද්ධරිතුන්තිඅපකනතුං. 

263. ආ සමන්ත්කත්නවිද්ධං පක්ඛපාසෙකමත්ථාතිආවිද්ධපක්ඛපාසෙං.

මණ්ඩක තිෙණ්ණිෙමණ්ඩලම්හි. ෙත්ං කූටඤ්ච ඡදනඤ්ච

එත්ථාතිෙත්කූටච්ඡදනං,ාන්ත්ාඝ ං, ත්ස්ස.එත්න්ති 

‘‘නිල්කලඛාන්ත්ාඝ ’’න්ති එත්ං නාමං. ‘‘චත්ත්ාක න මාකස’’ති

ඉමිනා‘‘චතුමාස’’න්තිදියොගුසමාසස්සවාෙයංදස්කසති. 

264. නමත්ෙන්තිඑත්ථකහට්ඨාවුත්ත්නමත්ෙකත්න(චූළව.අට්ඨ.256) 

විකසසංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘එළෙකලනකමහී’’තිආදියො.අවායිමන්ති වායිත්වාන

ෙත්ං.චම්මඛණ්ඩපරි ාකරනාති චම්මඛණ්ඩං

වියඅධිට්ඨානවිෙප්පනඅපනයකනන, පරිභුඤ්ජිත්බ්බන්තිඅත්කථන.කපළායාති

අට්ඨංසාදියොආොක න ෙත්ායමඤ්ජූසාය.එත්න්ති ‘‘ආසිත්ත්කූපධාන’’න්ති

එත්ං නාමං.දාරුමයාපීති පිසද්කදන න ත්ම්බකලනහ ාත්මයා එවාති

දස්කසති.එත්කථවාති

මකළනරිොයකමව.ආධාරෙසඞ්කඛපගමනකත්නතිආධා කෙ සඞ්කඛපං

ගමනකත්න.හීති සච්චං, යස්මා වා. පුබ්කබ පත්ත් ක්ඛනත්ථං

ආධා කෙනඅනුඤ්ඤාකත්න, ඉදානි භුඤ්ානත්ථන්ති දට්ඨබ්බං. එකෙන භික්ඛු

ගච්ඡතීති සම්බන්කධන.කසසෙන්ති ගකහත්බ්බඵලපූකවහි

කසසෙං.ත්ස්මිංඛකණතිත්ස්මිංභුඤ්ානක්ඛකණ. 

265. එකෙකෙනපි අඞ්කගනාති පිසද්කදන සම් ාවනත්කථන, ත්කත්න පන
අධිකෙහිඅඞ්කගහි පකගවාති හි අත්කථන. සමන්නාගත්ස්ස උපාසෙස්ස

නික්කුජ්ජිතුන්තිසම්බන්කධන.ත්ස්සාති උපාසෙස්ස.නගක ත්බ්කබනති
සඞ්කඝන න ගකහත්බ්කබන. අසුෙස්ස උපාසෙස්සාති

සම්බන්කධන.උක්කුජ්ානොක ති පත්ත්ස්ස

උක්කුජ්ානොකල.යාචාකපත්වාති පත්ත්නිකුජ්ජිකත්න උපාසකෙන

යාචාකපත්වා. ත්ථපාසන්තිසඞ්ඝස්සහත්ථපාසං. 
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268. තරක්ඛත්වාති එත්ථ පු සද්දස්ස අග්ගත්ථ ාවඤ්ච
ෙ සද්දස්සඛාකදස ාවඤ්ච දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අග්ගකත්න

ෙත්වා’’ති.කසනතිකබනධි ාාකුමාක න, සන්ථරීති

සම්බන්කධන. ච්ඡාමීතිලභිස්සාමි, එස කබනධි ාාකුමාක න පුත්ත්ලා ාය
අ බ්කබනති කයනානා. අක්ෙමකන කදනසංදස්කසන්කත්න ආහ

‘‘යදී’’තිආදියො.පච්ඡාති අක්ෙමනකත්න පච්ඡා.අයන්ති  ගවා.ඉදන්ති

ො ණං.ත්ාවාති සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිකත්න, සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියා වා

පඨමං.පරිභවකත්නතිගිහීනංපරි වකත්න. 

මඞ්ග ත්ථායාති අක නගාදියොෙස්ස මඞ්ගලස්සඅත්ථාය.කධනත්පාදෙන්ති
එත්ථ කධනකත්හි පාකදහි අක්ෙමනට්ඨාකනඅත්ථරිත්ං කධනත්පාදෙන්ති
වචනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කධනත්පාදෙං නාමා’’තිආදියො. ත්ත්ථ 

‘‘පච්චත්ථ ණං අත්ථත්’’න්ති ඉමිනා ‘‘කධනත්පාදෙ’’න්ති එත්ථ
ණිෙපච්චයස්සඅත්ථරිත්ත්කථපවත්ත් ාවංදස්කසති. 

269. පදුමෙණ්ණිොොරන්ති පදුමෙණ්ණිෙසණ්ඨානං. ෙත්ං

පාදඝංසනංෙත්ෙංනාමාති කයනානා.ත්න්ති ෙත්ෙං, පටික්ඛිත්ත්කමවාති
සම්බන්කධන. කපනත්ථකෙසු ත්ංසද්කදන ගලිකත්නති

දට්ඨබ්කබන.බාහුල්ලිොනුකයනගත්ත්ාතිපච්චයබහුල ාවායඅනුකයනගත්ත්ා.පා

සාණකඵණකෙනපීති පාසාණඅබ්බුදම්පි.බීානීති චතු ස්සබීානී.ත්න්ති

විධූපනං, ෙත්ං කහනතූති සම්බන්කධන. ඉධාපි ත්ංසද්කදන ගලිකත්න.
කවළුදන්ත්විලීකවහි වා කමන පිඤ්කඡහිවා චම්මවිෙතීහි වා ෙත්ං කහනතූති

කයනානා. සබ්බං විධූපනන්ති සම්බන්කධන. පාළියංත්ා වණ්ටන්ති සහ

වණ්කටන ෙත්ං ත්ාලං ත්ාලවණ්ටං, ත්ාලසද්කදන ත්ංමයාමණ්ඩලබීානී

ගකහත්බ්බා විොරීවිො  ාකවන සම්බන්ධත්ත්ා.මෙසබීානීතිමෙසානං

පලායනෙබීානී, දන්ත්මයවිසාණමයදණ්ඩොපි මෙසබීානී වට්ටතීති

කයනානා.‘‘වාෙමයබීානියා’’තිපදං ‘‘සඞ්ගහිත්ා’’තිපකදආධාක න, ෙ ණං
වා. 

270. යස්සාතිභික්ඛුස්සචක්ඛුංවාදුබ්බලංකහනතීතිකයනානා.අඤ්කඤනති

ොයඩාහාදීහි ආබාකධහි අඤ්කඤන, කෙනචි ආබාකධන වාඋප්පජ්ාතීති
කයනානා. ‘‘වස්කස පනා’’ති පදං ‘‘චීව ගුත්ත්ත්ථ’’න්ති පකද

එවසම්බන්ධිත්බ්බං.චීවරගුත්ත්ත්ථන්තිචීව ස්සවස්සකත්මනකත්නගුත්ත්ත්ථං, 
වාළමිගකචන  කයසු සන්කත්සූති සම්බන්කධන. ත්ාලපණ්ණාදියොනාඑකෙන

පණ්කණන ෙත්ං ඡත්ත්ංඑෙපණ්ණච්ඡත්ත්ං. සබ්බත්කථවාතිසබ්කබසු එව
ගාමා ඤ්කඤසු. 

‘‘අසි අස්සා’’ති ඉමිනාඅසිස්සාතිපදස්ස අනවොසවිධිං දස්කසති.අසීති

ඛග්කගන.අස්සාති කචන ස්ස, අසීති සම්බන්කධන.විජ්කානත් තීති එත්ථ

අලපච්චකයන රූපසිද්ධිමත්කත්නවාති ආහ ‘‘විජ්කානත්තී’’ති.
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‘‘චතුහත්කථනකයවා’’ති ඉමිනා පමාණයුත්කත්නති පදස්ස

අත්ථංදස්කසති.ත්කත්නති චතුහත්ථකත්න.සබ්කබසන්ති ගිලානාගිලානානං.

‘‘සක්ො පනා’’ති පදං ‘‘නවට්ටතී’’ති පකද ෙත්ත්ා, ‘‘දාත්බ්බා’’ති පකද

ෙම්මං.සම්මන්නිත්වාවදාත්බ්බා, නවිනාසම්මුතියාතිඅධිප්පාකයන. 

273. ආගත්න්ති උදරියකත්න නික්ඛමිත්වා ආගත්ං.උග්ගාරන්ති ගලකත්න

උග්ගා ං ක නානන්ති සම්බන්කධන.සන්ධාකරත්වාති පතිට්ඨාකපත්වා.
අසන්ධාරිත්කමවහුත්වාතිසම්බන්කධන. 

යන්තිඛාදනීයක නානීයං, පතිත්න්ති සම්බන්කධන.ත්න්ති

ඛාදනීයක නානීයං, ගකහත්වාපරිභුඤ්ජිතුන්තිසම්බන්කධන.ඉදන්තිවචනං. 

274. කුබ්බංෙරිස්සාමීතිඑත්ථෙරියතිඋච්චාරියතීතිකුබ්බන්තිවුත්කත්

සද්කදනති ආහ ‘‘සද්දං ෙරිස්සාමී’’ති.සද්දන්ති ‘‘අයං මං භික්ඛු

විප්පෙක නතී’’ති උච්චාසද්දං.නඛාදීහීතිආදියොසද්කදන මුඛකුට්කට

සඞ්ගණ්හාති.අනුරක්ඛනත්ථන්ති අනුදකයන

පාලනත්ථං.නඛච්කඡදනන්තිනඛං ඡින්දති අකනනාති නඛච්කඡදනං, 
සත්ථොදියො.වීසතිමට්ඨන්ති එත්ථ වීසතියා නඛානං මට්ඨං වීසතිමට්ඨන්ති

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘වීසතිපි නකඛ’’තිආදියො.ලිඛිත්මට්ක ති ලිඛිකත්

හුත්වාමට්කඨ.ොරාකපන්තීතිනහාපිකත්ො ාකපන්ති.නඛකත්නතිනඛකත්නවා

නඛන්ත් කත්නවා.අපෙඩ්ඪිතුන්තිෙඩ්ඪිත්වාඅපකනතුං. 

275. ඛුරකෙනසෙන්තිඛු ස්සඨපනෙං.ෙත්ත්රියාතිෙන්තියතිඡින්දියොයති

ඉමායාති ෙත්ත්රි, අකයනමකයන එකෙනඋපෙ ණවිකසකසන, ත්ාය.

‘‘කඡදාකපන්තී’’ති ඉමිනාෙප්පාකපන්තීතිඑත්ථ ෙප්පසද්දස්ස විධයත්ථං

අධිප්පාකයන දස්කසති.මස්සුංවඩ්ඪාකපන්තීති එත්ථ මස්සුං වඩ්කඪත්වා
රුහාකපන්තීති අත්ථංපටික්ඛිපන්කත්න ආහ ‘‘මස්සුං දීඝං

ො ාකපන්තී’’ති.එළෙමස්සූති එළෙස්ස විය මස්සූති එළෙමස්සු.
‘‘කගනකලනමිෙ’’න්තිවුච්චතීති සම්බන්කධන. ‘‘චතුකෙනණ’’න්ති

ඉමිනාචතුරස්සන්තිඑත්ථඅංසසද්කදනකෙනණත්කථනතිදස්කසති.චතු ස්සන්ති
එත්ථ හි ‘‘චතු ංස’’න්ති වත්ත්බ්කබ නිග්ගහිත්ස්ස කලනපං ෙත්වාප ස්ස

සො ස්ස ද්කව ාවං ෙත්වා ‘‘චතු ස්ස’’න්ති වුත්ත්ං.ක නමසං රණන්ති

කලනමානං අපනයනං.ක නමරාජිට් පනන්ති කලනමකලඛාඨපනං.සබ්බත්ථාති

සබ්කබසු, මස්සුෙප්පනාදීසූති සම්බන්කධන.ගණ්ඩවණරුධිආබාධපච්චයාති

ගණ්කඩන ච වකණන ච රුධි ච ගණ්ඩවණරුධකයන, කත්කයව ආබාධා

ගණ්ඩවණරුධිආබාධා, කත්සං පච්චයා.වකණනති මහන්කත්නවකණන.රුධීති

ඛුද්දකෙන වකණන.සක්ඛරාදීහීති සක්ඛ මධුසිත්ථකෙහි.සණ්ඩාකසනති සුට්ඨු

කලනමං ඩංසතීති සණ්ඩාකසන.යන්ති කලනමං, ඨිත්න්ති සම්බන්කධන. ෙත්ථ
ඨිත්න්ති ආහ ‘‘ මුොයවා’’තිආදියො. කිං හුත්වා ඨිත්න්තිආහ –

‘‘උග්ගන්ත්වාවි ච්ඡං ඨිත්’’න්ති, වි ච්ඡං හුත්වා ඨිත්න්ති කයනානා.



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා චූළවග්ගකයනානා 

355 

පටුන 

විකසකසන කසන ණං  ක්ඛතීතිවිභච්කඡන,අකසන කණන. ‘‘විගච්ඡ’’න්තිපි

පාකඨන, විරූපංගච්ඡති, ගමයතීති වාවිගච්කඡන. ත්ත්ථ
පුරිමපාකඨනකයවමූලපාකඨනති දට්ඨබ්කබනති. පලිත්ං වා අපලිත්ං වා ත්ාදියොසං
කලනමන්තිකයනානා. 

277. ෙංසපත්ථරිොති එත්ථ ෙංසආපකණ පත්ථ න්ති
පසාක න්තීතිෙංසපත්ථරිොති වුත්කත් ෙංස ණ්ඩවාණිාා ගකහත්බ්බාති
ආහ‘‘ෙංස ණ්ඩවාණිාා’’ති.වාසිදණ්ඩාදීනංඅපාත්නත්ථංබන්ධතිඅකනන

කලනකහනාතිබන්ධනං,ත්කමවමත්ත්ංඅප්පන්තිබන්ධනමත්ත්ං. 

278. නික්ඛමන්කත්නාති ආ ාමකත්න නික්ඛමන්කත්න.යත්ථාති යස්මිං
ඨාකන. ‘‘සරිත්වා’’ති ඉමිනා අසරිත්වා පිණ්ඩායචරිත්බ්බන්ති

දස්කසති.බහුරජ්ජුෙන්ති බහූ  ජ්ජුකයනඑත්ස්සාති බහු ජ්ජුෙං. ඉමිනා

ෙලාකපන බහු ජ්ජූනං සමූකහන ෙත්ත්බ්බන්තිෙ ාතෙන්ති වචනත්ථං

දස්කසති, ඉො ස්සුොක න.කදඩ්ඩුභෙන්තිඑත්ථකදඩ්ඩු සද්කදනත්ස්සසීසං

ගකහත්බ්බංඑෙකදසූපචාක න, කදඩ්ඩු ං වියාති කදඩ්ඩු ෙං, සදියොසත්කථ

ෙපච්චකයන කහනති. කත්න වුත්ත්ං ‘‘උදෙසප්පසීසසදියොස’’න්ති.
‘‘මු ාවට්ටිසණ්ඨාන’’න්තිඉමිනාමු ාසද්කදනමු ාවට්ටිගකහත්බ්බාත්ස්ස

විො ත්ත්ා, කත්න සදියොසංමුරාන්ති වචනත්ථං

දස්කසති.කවක ත්වාතිබහු ජ්ජුකෙ එෙකත්න

කවකඨත්වා.මද්දවීණසද්කදනපාමඞ්ගපරියාකයන. මද්දවීණං වියාතිමද්දවීණං. 

කත්න වුත්ත්ං ‘‘පාමඞ්ගසණ්ඨාන’’න්ති. ‘‘පකගව බහූනී’’ති ඉමිනා

‘‘එෙම්පී’’තිඑත්ථපිසද්දස්සසම් ාවනත්ථංදස්කසති.මච්ඡෙණ්ටෙවායිමාති

මච්ඡෙණ්ටෙංවිය දස්කසත්වා වායිමා.කුඤ්ාරච්ඡිොදියොකභදාති

වා ණඅච්ඡිොදියොක දා. වා කණන හි කුං භූමිංා ාකපතීතිකුඤ්ාකරනති (වි. ව.

අට්ඨ. 31; අ. නි. ටී. 1.1.2) ච කුඤ්කා නිකුඤ්කා  මතීතිකුඤ්ාකරනති ච

වුච්චති. ත්ස්සඅච්ඡි වියාතිකුඤ්ාරච්ඡිෙං,ත්ං ආදියො කයසං

ත්ානීතිකුඤ්ා ච්ඡිොදීනි, කත්සං ක දාතිකුඤ්ාරච්ඡිොදියොකභදා. ආදියොසද්කදන
කගනණච්ඡිොදකයන සඞ්ගණ්හාති. ‘‘කුඤ්චිොකෙනසෙසණ්ඨාන’’න්ති

ඉමිනාසූෙ ස්ස අන්ත්ං වියසූෙරන්ත්ෙන්තිඅත්ථං දස්කසති. සූෙ ස්ස හි

අන්ත්ං කුඤ්චිොකෙනසෙං විය මජ්කඣ සුසික න කහනති.සූෙරන්ත්ෙං

අනුක නකමතීති සූෙ න්ත්කෙන අනුකලනකමති.දසාසුකයවාති

ොයබන්ධනස්ස අන්කත්සුකයව.එත්ථාති දසාසු. ‘‘චතුන්නං උපරි න

වට්ටතී’’ති ඉමිනා මු ාදසා ත්කත්නඋපරි වට්ටතීති දස්කසති.කවක ත්වාති

 ජ්ජුං වත්කථනකවකඨත්වා.මුද්දියොෙසණ් ාකනනාති

ව ෙසීසසණ්ඨාකනන.එවං සිබ්බිත්ාති එවං

සිබ්බියමානා.හීතිඵලකානත්කෙන.පාසන්කත්නතිපාසකෙනටි. 

280. ඔලම්බෙංෙත්වා නිවත්ථං ත්ථිකසනණ්ඩෙංනාමාති

කයනානා.කචනළිෙඉත්ථීනන්ති කචනළ ට්කඨ නිවාසීනං ඉත්ථීනං. හත්ථියා
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කසනණ්කඩනවිය හත්ථිකසනණ්ඩෙං නිවත්ථං. මච්ඡවාලං වියාතිමච්ඡවා ෙං. 

චත්ත්ාක න ෙණ්ණා එත්ස්ස නිවත්ථස්සාතිචතුෙණ්ණෙං. ත්ාලවණ්ටං

වියාතිත්ා වණ්ටෙං. සත්ං වලිකනන එත්ස්සනිවත්ථස්සාතිසත්වලිෙං. 

‘‘අකනෙක්ඛත්තු’’න්ති ඉමිනා ‘‘සත්වලිෙ’’න්ති එත්ථ සත්සද්දස්ස
අකනෙත්ථවාචෙත්ං දස්කසති. ‘‘වාමදක්ඛිණපස්කසසුවා’’ති ඉමිනා
පුරිමනිවත්ථංෙටිකත්නපට්ඨායකහට්ඨානිවත්ථංනාමාතිදස්කසති. 

සංවල්ලිත්වා නිවත්ථංසංවල්ලියං. මල්කලන ච ෙම්මොක න

චමල් ෙම්මොරා,කත් ආදකයන කයසං කත්තිමල්ලෙම්මො ාදකයන.

ආදියොසද්කදන ධුත්ත්ාදකයන සඞ්ගණ්හාති. යම්පි නිවත්ථංනිවාකසන්ති, සබ්බං
ත්ං නිවත්ථං න වට්ටතීති කයනානා. එෙං වා කෙනණන්ති

සම්බන්කධන.කෙනකණති අන්ත් වාසෙස්ස කෙනකණ. ‘‘ත්ථා’’ති ඉමිනා
‘‘එෙං වාද්කව වා කෙනකණ උක්ඛිපිත්වා අන්ත් වාසෙස්ස උපරි
ලග්කගන්තී’’ති අත්ථං අතිදියොසති.අන්කත්නොසාවස්ස දස්කසත්වාති

සම්බන්කධන. ද්කව නිවාකසන්කත්න අගිලාකනනාති කයනානා.සගුණන්ති

අන්කත්නොසාකවන බහිොසාවං සමානගුණං ෙත්වා.ඉතීතිආදියො

නිගමනං.යඤ්චාති යංනිවත්ථඤ්ච.ඉධාති ඛුද්දෙවත්ථුක්ඛන්ධකෙ.

යඤ්චකසඛියවණ්ණනායං (පාචි. අට්ඨ. 576 ආදකයන) පටික්ඛිත්ත්න්ති
සම්බන්කධන. සබ්බං ත්ංනිවත්ථන්ති කයනානා. නිබ්බිො ං ෙත්වාති

සම්බන්කධන.උකභනෙණ්කණතිකහට්ඨාඨිකත්උක නෙණ්කණඋපරිචඨිකත්

උක නෙණ්කණ.ත්න්තිපරිමණ්ඩලපාරුපනං. 

ත්ත්ථාති ‘‘ගිහිපාරුත්’’න්ති වචකනයංකිඤ්චි අඤ්ඤථාපාරුත්ං අත්ථීති

සම්බන්කධන.ත්ස්මාතියස්මාගිහිපාරුත්ං නාම, ත්ස්මා, පරිමණ්ඩලං

පාරුපිත්බ්බන්තිසම්බන්කධන. ‘‘යථාපාරුපන්ති, යථාචඨකපන්තී’’තිආදියොනා

කයනානා ොත්බ්බා.ත්ස්කසවාති

දීඝසාටෙස්කසව.ත්ස්කසවාතිසාටෙස්කසව.පාළිොරකෙනතිපාළිංගණ්හන්ත්ං

වාවාකචන්ත්ංවාො කෙන.ත්ථාතියථාපාරුපන්ති, ත්ථා. 

281. කුහිඤ්චිඨානං ගච්ඡකත්න  ඤ්කඤනති කයනානා.
‘‘පරික්ඛා  ණ්ඩවහනමනුස්සා’’ති ඉමිනා කත් මනුස්සාමුණ්ඩං සීසං

කචනළකෙන කවකඨන්තීතිමුණ්ඩකවඨිකනනනාමාතිදස්කසති.අධිප්පාකයනති

උජ්ඣායන්ත්ානංමනුස්සානමධිප්පාකයන.අන්ත්රාොාන්ති එත්ථ
අන්ත් ාසද්කදනමජ්ඣත්ථවාචකෙනති ආහ ‘‘මජ්කඣ’’ති.
‘‘ලග්කගත්වා’’තිආදියොනා ොාස්ස අන්ත්ක ලග්කගත්වා වහිත්බ්බං
අන්ත් ාොාන්තිවචනත්ථංදස්කසති. 

282. ‘‘චක්ඛූනංහිත්’’න්ති ඉමිනාඅචක්ඛුස්සන්ති එත්ථ
ස්සපච්චකයනචක්ඛුසද්දකත්න හිත්ත්කථ කහනතීති

දස්කසති.පමාණඞ්ගුක නාතිවඩ්ඪකීනංපමාණයුත්කත්නඅඞ්ගුකලන. 
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283. ‘‘තිණවනාදීසූ’’ති ඉමිනාදායං ආලිම්කපන්තීති එත්ථදායසද්කදන
වනවාචකෙනති දස්කසති. ‘‘අග්ගිං කදන්තී’’ති ඉමිනා ආපුබ්කබන

ලිපිධාතුඋපසග්ගවකසන අග්ගිදානත්කථනති දස්කසති.පරිත්ත්න්ති
එත්ථසමන්ත්කත්න ත්ායති අකනනාති පරිත්ත්න්ති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘අප්පහරිත්ෙ කණන වා පරිඛාඛකණනවා පරිත්ත්ාණ’’න්ති.එත්ථාති

පරිත්ත්ෙ කණ.දාතුං  බ්භතීති සයං දාතුං ලබ් ති. රිතුන්ති අපකනතුං.

පත්ත්ං වා අපත්ත්ං වා අග්ගින්තිසම්බන්කධන.ත්ථාති අග්ගිදානාදියොනා
ආොක න.උදකෙනනිබ්බාකපන්කත්නභික්ඛුනාතිසම්බන්කධන. 

284. සතිෙරණීකයති එත්ථෙ ණීයසද්කදන කිච්චපරියාකයනති ආහ

‘‘සුක්ඛෙට්ඨාදියොග්ගහණකිච්කච’’ති. ‘‘සුක්ඛෙට්ඨාදියොග්ගහණ’’ ඉති පකදන

කිච්චසරූපං දස්කසති. ‘‘පුරිසප්පමාණ’’න්තිඉමිනාකපනරිසියන්ති එත්ථ
ණියපච්චකයන පමාණත්කථ කහනතීතිදස්කසති. පුරිසප්පමාණං නාම උපරි
බාහුද්වයත්ත්ස්ස පුරිසස්ස පමාණං. දියොස්වා වාහුත්වා වා දියොස්වාති

කයනානා.අතිඋච්චම්පීති පිසද්කදනසම් ාවනත්කථන. නීචං පන රුක්ඛං
පකගවාතිහිඅත්කථන. 

285. ෙ යාණවාක්ෙරණාති එත්ථ ෙරියති

උච්චාරියතීතිෙරකණන,සද්කදන, වාචාකයවෙ කණනවාක්ෙරකණන,ෙලයාකණන
වාක්ෙ කණන එකත්සන්ති ෙලයාණවාක්ෙ ණාති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘මධු සද්දා’’ති.කවදං වියාති සුතිං විය.වාචනාමග්ගන්ති වාචනාය

උපායං.සොතිසම්මාසම්බුද්ධසඞ්ඛාත්ස්සසස්ස අත්ත්කනන එසා සො.
කත්නවුත්ත්ං ‘‘සම්මාසම්බුද්කධනා’’ති. සම්මාසම්බුද්කධන හි

මාගධනිරුත්තියා එවධම්කමන  ාසිකත්න, ත්ස්මා සා මාගධනිරුත්ති සො

නාමාති වුච්චති.නිරුත්තීති අත්ථං නීහරිත්වා වුච්චකත් ඉමාය

සද්දපඤ්ඤත්තියාතිනිරුත්ති, වචධාතුස්ස වො ස්ස උොක න, 
සබ්බකවනහාක නලබ් ති.ඉධපන ‘‘සොයා’’තිවුත්ත්ත්ත්ාමාගධකවනහාක න
එව. කත්න වුත්ත්ං ‘‘මාගධකවනහාක න’’ති. ‘‘ස ාවනිරුත්තී’’තිපිපාකඨන.
එවඤ්හි සති සබ්බසත්ත්ානං ස ාකවන පවත්ත්ා මූල ාසාභූත්ා
මාගධනිරුත්තිකයව. 

286. කලනොයත්ංනාම තිත්ථියසත්ථන්ති සම්බන්කධන.ඉමිනාව

ොරකණනාති ‘‘කසකත්න ොකෙන, ෙස්මා? අට්ඨීනං කසත්ත්ත්ා.  ත්කත්න

බකෙන, ෙස්මා? කලනහිත්ස්ස ත්ත්ත්ත්ා’’ඉති (ම.නි.අට්ඨ.2.223; සං.නි.

අට්ඨ.3.5.1080; අ.නි.10.69-70) ඉමිනාඑවො කණන. 

288. අන්ත්රාඅක නසීතිඑත්ථ අන්ත් සද්කදන බයවධානත්කථනති ආහ
‘‘අන්ත්රිත්ා අකහනසි පටිච්ඡන්නා’’ති. කත්නසද්කදන ධම්මෙථා බයවධානා
අකහනසීතිඅත්කථන. 
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289. ආබාධප්පච්චයාති එත්ථ ආබාධස්ස ක සජ්ාසඞ්ඛාකත්න
පච්චකයනආබාධපච්චකයනති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘යස්සා’’තිආදියො. ඉමිනා
ආබාකධනකයවපච්චකයනආබාධපච්චකයනතිඅත්ථංපටික්ඛිපති. 

293. දුක්ෙටවත්ථු නාම අෙප්පියකවනහා ාදියොනා මාලාවච්ඡක නපනාදියො, 

පාචිත්තියවත්ථු නාමමාලාවච්ඡක නපනාදියොඅත්ථාය පථවීඛණනාදියො.ප රණීති

පහ ති ඉමායාතිපහ ණී.එත්න්ති ‘‘පහ ණී’’ති එත්ං නාමං. යස්ස
ෙස්සචිආවුධසඞ්ඛාත්ස්ස කලනහ ණ්ඩස්සාති

සම්බන්කධන.ත්න්තිආවුධසඞ්ඛාත්ං කලනහ ණ්ඩං.වුත්ත්කමවාති ‘‘ෙත්ෙං

නාමපදුමෙණ්ණිොො ’’න්තිආදියොනා (චූළව. අට්ඨ. 269) 

වුත්ත්කමව.ධනියස්කසවාති ධනියස්ස එව. අඤ්කඤසඤ්හි
ෙත්ායසබ්බමත්තිොමයකුටියාඅපාෙටත්ත්ාවුත්ත්ං‘‘ධනියස්කසවා’’ති.අථ

වා ධනියස්සසබ්බමත්තිොමයකුටි ඉවාති කයනානා.සබ්බත්ථාති
සබ්බස්මිංඛුද්දෙවත්ථුක්ඛන්ධකෙ. 

ඉතිඛුද්දෙවත්ථුක්ඛන්ධෙවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

6. කසනාසනක්ඛන්ධෙං 

විහා ානුාානනෙථා 

294. කසනාසනක්ඛන්ධකෙඅපඤ්ඤත්ත්ං ක නතීතිඑත්ථ න ඤපධාතු

කහනති, අපිච ඤාධාතුකයව, කසන ච කඛන අනුාානනත්කථනති ආහ
‘‘අනනුඤ්ඤාත්ංකහනතී’’ති. ඉමිනා ඤාධාතුස්ස අවකබනධනාදකයන අත්කථ

නිවත්කත්ති, අනුාානනත්ථංකයවදස්කසති.අඩ්ඪකයනගාදීනංවිසුංගහිත්ත්ත්ා
විහා සද්කදන පාරිකසසකත්න අවකසසාවාකසනවගකහත්බ්කබනති ආහ

‘‘අඩ්ඪකයනගාදියොමුත්ත්කෙන අවකසසාවාකසන’’ති.සුවණ්ණවඞ්ෙකග න්ති

සුවණ්ණවඞ්ෙඡදකනන ඡාදියොත්ං කගහං.ඉට් ොගු ාති ඉට්ඨොයෙත්ා ගුහා.

එකසව නකයනකසකසසුපි.ආගත්ස්ස ච අනාගත්ස්ස චාති එත්ථ

චසද්කදනද්වන්දවාෙයං දස්කසති. ආගච්ඡතීතිආගකත්න,න

ආගකත්නඅනාගකත්න,සඞ්කඝන. ආගකත්න ච අනාගකත්න

චආගත්ානාගකත්න,සමාහා ද්වන්කදන පුංලිඞ්කගන, ත්ස්ස. 

‘‘අප්පටිහත්චා ස්සා’’ති ඉමිනා චතූසු දියොසාසු අප්පටිහත්චාක නචාතුද්දියොකසනති
වචනත්ථංදස්කසති. 

295. අනුකමනදනගාථාසු එවං විනිච්ඡකයන කවදියොත්බ්කබනති

කයනානා.උතුවිසභාගවකසනාති සීත්උණ්හානං උතූනං

විස ාගවකසන.සංඵුසිත්ෙවාකත්නති සහ උදෙබින්දුනා ආගකත්න වාකත්න.

එත්ථ හි සංසද්කදනසහත්කථන, ඵුසිත්සද්කදන

උදෙබින්දුවාචකෙන.උජුෙකමඝවුට්ඨිකයනඑවාතිවාකත්නඅපහරිත්ත්ත්ාඋජුෙං

පතිත්ා කමඝවුට්ඨිකයන එව. පාළියංත්කත්නති එත්ථ කත්නපච්චකයන

පච්චත්ත්ත්කථවත්ත්ති.කසනවිහාක නතිහිඅත්කථන.වාළමිගානිචාතිවාළමිකග
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ච. ලිඞ්ගවිපල්ලාකසන කහස.එත්ානි සබ්බානීති ‘‘සීත්’’න්තිආදීනි සබ්බානි

සත්ත් පදානි.කයනකාත්බ්බානීති කසන විහාක න සීත්ං පටිහනති…කප.…
වුට්ඨිකයනපටිහනතීතිකයනකාත්බ්බානීතිඅත්කථන. 

‘‘විහාක නා’’තිඉමිනාපාළියංත්කත්නතිඑත්ථකත්නපච්චකයනෙත්තුත්කථ

කහනතීති දස්කසති, කත්න විහාක නාති අත්කථන.පටි ඤ්ඤතීති

පටිහනීයති.සුඛත්ථන්තිඑත්ථ උත්ත් පදකලනකපනති ආහ
‘‘සුඛවිහා ත්ථ’’න්ති. ‘‘කලණත්ථඤ්ච සුඛත්ථඤ්චා’’තිපදද්වයං
‘‘කහනතී’’ති පාඨකසකසන කයනකාත්බ්බං. විහා දානං කලණත්ථඤ්ච

සුඛත්ථඤ්චකහනතීතිහිඅත්කථන.ඉදන්තිඅයංඅධිප්පාකයන.වුත්ත්න්තිවුත්කත්න.
විහා දානං සුඛත්ථඤ්ච කහනතීති කයනානා.ඣායිතුං විපස්සිතුඤ්ච යං සුඛං

අත්ථීති සම්බන්කධන.ත්දත්ථන්ති ත්ස්ස සුඛස්ස අත්ථාය.පරපකදනපීති
‘‘ඣායිතුඤ්ච විපස්සිතු’’න්ති පදද්වයකත්නප ං ඨිකත්න ‘‘විහා දාන’’න්ති

පකදනපි.ඉධාති ඉමස්මිං විහාක .වි ාරදානන්තිවිහා ස්ස දානං, 

දාත්බ්බවිහා ං වා, වණ්ණිත්න්ති සම්බන්කධන.වුත්ත්න්ති සංයුත්ත්නිොකය

වුත්ත්ං. සාධෙපාළියං කයන උපස්සයංදදාති, කසන චසබ්බදකදනසබ්කබසං

බලාදීනංදකදන කහනතීතිකයනානා.කසන චාතිඑත්ථ චසද්කදනඅවධා ණත්කථන.
කසනඑවාතිහිඅත්කථන. 

‘‘විහාක ’’ති ඉමිනාවාසකයත්ථාති එත්ථඑත්සද්දස්ස විසයං

දස්කසති.වාසකයති වාකසයය.කත්සං අන්නඤ්චාති එත්ථ ‘‘කත්ස’’න්ති පදං
‘‘අනුච්ඡවිය’’න්තිපාඨකසකසන කයනකාත්බ්බන්ති දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘කත්සං අනුච්ඡවිය’’න්ති. ත්ත්ථඅනුච්ඡවියං අන්නඤ්ච අනුච්ඡවියානි

වත්ථානි චාති කයනානා. අථ වාකත්සන්ති භුම්මත්කථ සම්පදානවචනන්ති

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කත්සූ’’ති, භික්ඛූසූති අත්කථන.උජුභූකත්සූති
එත්ථසම්පදානත්කථ භුම්මවචනං ෙත්වා උජුභූත්ානං කත්සං භික්ඛූනං
දකදයයාති අත්කථනපියුජ්ාකත්ව. ‘‘අකුටිලචිත්කත්සූ’’ති ඉමිනා
‘‘උජුභූකත්සූ’’ති එත්ථ උජුසද්දස්සඅකුටිලත්ථඤ්ච භූත්සද්කදන

බාහි ත්ථසමාසඤ්ච දස්කසති. උජුභූත්ං චිත්ත්කමකත්සන්තිඋජුභූත්ාති

වචනත්කථන ොත්බ්කබන.නිදක යයාති නිඛණිත්වා ඨකපයය. ‘‘න

චිත්ත්පසාදංවි ාකධත්වා’’ති ඉමිනාවිප්පසන්කනන කචත්සාති

එත්ථඑවත්ථඵලං වා අඤ්ඤත්ථාකපනහනං වා දස්කසති.හීති
ඵලකානත්කෙන.එවං විප්පසන්නචිත්ත්ස්ස ත්ස්ස විහා දායෙස්ස කත් භික්ඛූ
ධම්මංකදකසන්තීතිකයනානා. 

296. ආවිඤ්ඡනඡිද්දන්ති අඞ්ගුලිං අව පකවකසත්වා අඤ්ඡති

ආෙඩ්ඪතිඑත්ථ, එකත්නාති වාආවිඤ්ඡනං. අවපුබ්කබන අඡිධාතු, 

උපසග්ගඅො ස්ස දීඝං ෙත්වා, ධාතුඅො ස්ස ච ඉො ං ෙත්වා

‘‘ආවිඤ්ඡන’’න්තිවුත්ත්ං, ත්කමවඡිද්දංආවිඤ්ඡනඡිද්දං.ආවිඤ්ඡනරජ්ජුන්ති
ෙවාටච්ඡිද්කද අව පකවකසත්වා අඤ්ඡතිආෙඩ්ඪති



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා චූළවග්ගකයනානා 

360 

පටුන 

ඉමායාතිආවිඤ්ඡනා,සාකයව  ජ්ජූතිආවිඤ්ඡන ජ්ජු. ොචි  ජ්ජු න න

වට්ටතීති කයනානා. අථ වා න වට්ටති න කහනති, වට්ටතිකයවාති

කයනානා.තීණි ත්ා ානීති එත්ථ ත්ාලසද්කදනකුඤ්චිොපරියාකයනති ආහ
‘‘තිස්කසන කුඤ්චිොකයන’’ති. ඉමිනා ත්ාලසද්දස්සරුක්ඛතූරියවිකසකස

නිවත්කත්ති.යං යන්ති උපෙ ණං.ත්ස්සාති

යන්ත්ෙස්ස.කවදියොොවාත්පානන්තිවාත්ං පිවති අකනනාතිවාත්පානං,කවදියොොය

ෙත්ං වාත්පානංකවදියොොවාත්පානං.චක්ෙලිෙන්ති එත්ථ චක්ොොක න

අලතිපවත්ත්තීතිචක්ෙ ං,කචනළෙපාදපුඤ්ානං. කත්න

බන්ධිත්බ්බන්තිචක්ෙලිෙන්ති දස්කසන්කත්න ආහ‘‘කචනළෙපාදපුඤ්ානං
බන්ධිතු’’න්ති. ‘‘වාත්පානප්පමාකණන භිසිංෙත්වා’’ති ඉමිනා

වාත්පානපමාකණනෙත්ාභිසිවාත්පානභිසීතිවචනත්ථංදස්කසති. 

297. ‘‘උච්චෙම්පිආසන්දියොෙ’’න්ති වචනකත්න වට්ටතීති කවදියොත්බ්කබනති
සම්බන්කධන. එෙකත්න ාකගනදීඝපීඨං අට්ඨඞ්ගුලපාදෙකමව වට්ටතීති

කයනානා. ත්කත්න අධිෙං නවට්ටතීති අධිප්පාකයන.පමාණාතික්ෙන්කත්නපීති

පිසද්කදනපමාණයුත්කත්න පන පකගවාති දස්කසති.සත්ත්ඞ්කගනති තීසු

දියොසාසුඅපස්සකයන, චත්ත්ාක න පාදාති සත්ත් අඞ්ගානි එත්ස්සාති

සත්ත්ඞ්කගන.අයම්පීති පිසද්කදන ආසන්දියොෙං අකපක්ඛති. එළෙපාදපීඨං
නාමවුච්චතීති සම්බන්කධන. එළෙස්ස පාකදන විය පාකදන

එත්ථාතිඑළෙපාදං,ත්කමව පීඨංඑළෙපාදපී ං.ආම ෙවණ්ණිෙපී න්ති

ආමලොය වණ්කණන සණ්ඨාකනන ආමලෙවණ්කණන, කත්න

කයනජිත්ංආමලෙවණ්ණිෙං, ත්කදව පීඨං ආමලෙවණ්ණිෙපීඨං.

‘‘ආොක නා’’ති ඉමිනා වණ්ණසද්දස්සසණ්ඨානත්ථං දස්කසති.ඉමානීති

පීඨානි.එත්ථාතිපීකඨ.මුඤ්චපබ්බාමයන්තිමුඤ්කානචපබ්බකානචෙත්ං. 

මනුස්සානන්ති වඩ්ඪකීමනුස්සානං.ඡවිසංරක්ඛනත්ථායාති ඡවියා

විනාසනකත්න සුට්ඨු  ක්ඛනත්ථාය.සිම්බලිරුක්ඛාදීනන්තිආදියොසද්කදන
තූලනිබ්බත්ත්කෙ

සබ්බරුක්කඛසඞ්ගණ්හාති.ඛීරවල්ලිආදීනන්තිආදියොසද්කදනතූලනිබ්බත්ත්ො

සබ්බා ලත්ාකයන සඞ්ගණ්හාති.කපනටකීතිණාදීනන්තිආදියොසද්කදන

තූලනිබ්බත්ත්ො සබ්බා තිණාාතිකයනසඞ්ගණ්හාති.තීහීති
රුක්ඛලත්ාකපනටකීහි. නනු භූත්ගාමානංඅකනෙත්ත්ා එකත්හි තීහි මුත්කත්න

භූත්ගාකමන අත්ථි, ෙස්මා පන සබ්බභූත්ගාමා සඞ්ගහිත්ාකහනන්තීති ආහ

‘‘රුක්ඛවල්ලිතිණාාතිකයන හී’’තිආදියො. ත්ත්ථ හි යස්මා නත්ථි, 

ත්ස්මාසඞ්ගහිත්ා කහනන්තීති කයනානා.ත්ස්මාති යස්මා නත්ථි, ත්ස්මා.
සබ්බම්පි එත්ං තූලන්ති කයනානා. බිබ්කබනහකන කලනමම්පි වට්ටතීති

සම්බන්කධන.ක නමම්පීති පිසද්කදන තූලං අකපක්ඛති.යංකිඤ්චි තප්ඵන්ති

සබ්බං පුප්ඵං. පත්ත්ං පාපුණිත්වාසුද්ධං ත්මාලපත්ත්කමව න වට්ටති, 
අවකසසංසබ්බං පත්ත්ංසුද්ධම්පි වට්ටතීති
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අධිප්පාකයන.පඤ්චවිධන්තිඋණ්ණකචනළවාෙතිණපණ්ණවකසන
පඤ්චපො ං. 

‘‘උපඩ්ඪොයපමාණානී’’ති ඉමිනාඅද්ධොයිොනීති එත්ථ අද්ධස්ස

ොයස්ස පමාකණන ෙත්ානිඅද්ධොයිොනීති අත්ථං දස්කසති. කයසු

බිබ්කබනහකනසුෙටිකත්නපට්ඨායයාවසීසංඋපදහන්ති, ත්ානිබිබ්කබනහනානි

අද්ධොයිොනි නාමාති කයනානා.යස්සාති බිබ්කබනහනස්ස. විත්ථා කත්න
මුට්ඨි ත්නං කහනතීතිසම්බන්කධන. ඉමිනා යත්ථ සහ ගීවාය සෙලං සීසං

ඨකපතුං සක්ො, ත්ස්ස මුට්ඨි ත්නංවිත්ථා පමාණන්ති දස්කසති. ‘‘තීසු
ෙණ්කණසුද්වින්නංෙණ්ණාන’’න්තිඉදංබිබ්කබනහනස්සඋක නසුඅන්කත්සු
ඨකපත්බ්බකචනළපමාණං සන්ධාය වුත්ත්ං. ඉදං පනබිබ්කබනහනස්සඋක නසු
අන්කත්සුඨපිත්කචනළස්සකෙනටියාකෙනටිංආහච්චද්විගුණංෙත්ංතිෙණ්ණං

කහනති, කත්සු තීසු ෙණ්කණසු ද්වින්නං ෙණ්ණානමන්ත් ං විදත්ථි

චතු ඞ්ගුලංකහනති, මජ්ඣට්ඨානං කෙනටිකත්න කෙනටිමාහච්ච මුට්ඨි ත්නං

කහනති, ඉදං පන බිබ්කබනහනංතිෙණ්ණං කහනති. වට්ටං වා චතු ස්සාදියොං වා
ෙත්වා සිබ්බිත්ංයථා කෙනටිකත්න කෙනටි විත්ථා කත්න පුථුලට්ඨානං

මුට්ඨි ත්නං කහනති, එවංසිබ්බිත්බ්බං. ඉකත්න අධිෙංන වට්ටති, ඌනං පන

වට්ටතිකයව.සීසූපධානන්ති සීසං උපදහන්ති ඨකපන්ති එත්ථාති

සීසූපධානං.බිබ්කබන නානීති විකසකසන, විකසසං වා සුඛං වහන්තීති

බිබ්කබනහනානි.උපරීති බිබ්කබනහනානං උපරි. යානි පන ෙප්පියතූලානි

සන්තීතිකයනානා.ම න්ත්ම්පීති පිසද්කදන ඛුද්දෙං පන පකගවාතිදස්කසති.
විනයධ උපතිස්සත්කථක න පන ආහාති සම්බන්කධන. ‘‘විනයධ ’’ ඉති

පකදනඵුස්සකදවත්කථ කත්න විකසසං දස්කසති.අෙප්පියතූ ං වාතිභිසියං
අෙප්පියතූලංවා.බිබ්කබනහකනහිඅෙප්පියතූලංනාමනත්ථි. 

පඤ්චභිසිකයනති එත්ථ වාෙය ාවඤ්චඅසමාහා දියොගු ාවඤ්ච
පටික්ඛිපන්කත්න ආහ ‘‘පඤ්චහි උණ්ණාදීහි පූරිත්ා භිසිකයන’’ති.ඉමිනා
පඤ්චහි උණ්ණාදීහි පූරිත්ා භිසිකයන පඤ්චභිසිකයනති වචනත්ථං දස්කසති.
අත්ථකත්නපන වාෙයම්පි අසමාහා දියොගුපි යුජ්ාකත්ව. ෙස්මා පඤ්චගණනා

කහනතීතිආහ‘‘තූලගණනායහී’’තිආදියො.හියස්මාතූලගණනායඑත්ාසංගණනා

වුත්ත්ා, ත්ස්මා පඤ්චභිසිකයන කහනන්තීති කයනානා.ත්ත්ථාති උණ්ණාදීසු

පඤ්චසු. උණ්ණග්ගහකණන ගහිත්න්තිසම්බන්කධන.ෙම්බ කමවාති

උණ්ණාමයං ෙම්බලකමව. උණ්ණාය, උණ්ණං වා පක්ඛිපිත්වා ෙත්ා

භිසිඋණ්ණාභිසි. එකසවනකයනකචනළභිසිආදීසු. 

පමාණනියකමනති එත්ත්ො පමාණාති පමාණස්සනියකමන. මඤ්කච

අත්ථරිත්බ්බා භිසිමඤ්චභිසි. එත්ාසන්තිමඤ්චභිසිආදීනං. යං එත්ං තූලන්ති

කයනානා.සූරකෙපීතිචම්මමයභිසියම්පි.එකත්නාති කුරුන්දියොයං
වුත්ත්වචකනනසිද්ධංකහනතීතිසම්බන්කධන. 
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මඤ්චභිසින්ති මඤ්කච අත්ථරිත්බ්බංභිසිං. ‘‘අත්ථ ණත්ථාය
සංහ න්තීති යුජ්ාතී’’ති ඉමිනා ‘‘අත්ථ න්තී’’ති එත්ථොරියූපචාක න

අත්කථනගකහත්බ්කබනති දස්කසති. අත්ථ ණායහිසංහ ණංො ණංනාම, 

අත්ථ ණං ොරියං නාම.උපරීති භිසිඡවියා උපරි.ඵුසිත්ානීති

බින්දූනි.භිත්තිෙම්මන්තිභිත්තියං නානාවණ්කණහි  ාජිෙ ණං විය
ෙත්ත්බ්බංෙම්මං. 

298. ‘‘ඉක්ොස’’න්ති නාමං නියයාසසිකලසානං නාමන්ති ආහ 

‘‘රුක්ඛනියයාසං වා සිකලසං වා’’ති. ‘‘කුණ්ඩෙමිස්සෙමත්තිෙ’’න්ති

ඉමිනාකුණ්ඩකෙන මිස්සො මත්තිොකුණ්ඩෙමත්තිොති

වචනත්ථංදස්කසති.සාසපපිට් න්ති සාසපචුණ්ණං. ‘‘බින්දු බින්දුහුත්වා’’ති

ඉමිනාඅච්චුස්සන්නංක නතීති එත්ථ ො ණූපචා ං දස්කසති.

අච්චුස්සන්නඤ්හි ො ණං කහනති, ‘‘බින්දු බින්දු හුත්වා’’ති ඨානං ොරියං

කහනති. ‘‘පුඤ්ජිතු’’න්ති කසනකධතුං.ගණ්ඩුප්පාදගූථමත්තිෙන්ති මහිලත්ාය

ගූථමයං මත්තිෙං.ඉමිනා ණ්ඩමත්තිෙන්ති එත්ථ ලණ්ඩසද්කදන
ගූථපරියාකයනතිදස්කසති. 

299. න භික්ඛකව පටිභානචිත්ත්න්ති එත්ථ
‘‘ඉත්ථිරූපෙංපුරිසරූපෙ’’න්ති පාළියං වුත්ත්ත්ත්ා කිං ඉත්ථිපුරිසරූපකමව
න වට්ටතීති ආහ ‘‘නකෙවල’’න්තිආදියො. ති ච්ඡානරූපම්පි ොතුං වා
‘‘ෙක නහී’’ති වත්තුං වා නවට්ටතීති

සම්බන්කධන.ද්වාරපා න්තිද්වා පාලරූපං.පසාදනීයානීති පසාකදත්බ්බානි, 
පසාකදතුංඅ හානීතිඅත්කථන. 

300. එෙඞ්ගණාති අවිහා ට්ඨාකනන

සමානභූමි ාගා.මුණ්ඩච්කඡදනගබ්කභනතිමුණ්කඩනඡාකදත්බ්කබනගබ්ක න. 

ත්ත්ථාති විජ්ඣිත්බ්බරුක්කඛ. ‘‘ෙත්’’න්ති ඉමිනාකු ඞ්ෙපාදෙන්ති
එත්ථ ණිෙපච්චයස්සඅත්ථං දස්කසති. ත්ං ආහරිමං භිත්තිපාදං

පතිට්ඨාකපතුන්ති සම්බන්කධන.වස්සපරිත්ත්ාණත්ථන්ති

වස්කසනදෙපරිත්ත්ාණත්ථං. ‘‘මද්දියොත්මත්තිෙ’’න්ති ඉමිනාඋද්දසුධන්ති

එත්ථසුධාසද්දස්සකලපනසුධංදස්කසති, ක නානසුධංනිවත්කත්ති. 

පමුඛන්තිවිහා ස්සපමුඛං.යන්තිපකදසං, හනන්තීතිසම්බන්කධන.ත්ස්ස

ෙත්පකදසස්සාති කයනානා.‘‘පඝාන’’න්තිපි වුච්චතීති දීඝවකසන
‘‘පඝාන’’න්තිපිවුච්චති. ඉමිනා පුරිමපාකඨ  ස්ස ාවං

දීකපති.‘‘පකුට්ට’’න්තිපිපාක නතිසසංකයනගවකසන‘‘පකුට්ට’’න්තිපිපාකඨන.

ඉමිනා පුරිමපාකඨ නිසංකයනග ාවංදස්කසති.වංසන්ති

කවළුං.ත්කත්නතිවංසකත්න. ‘‘ඔසාක ත්වා ෙත්’’න්ති ඉමිනා ඔසාක ත්වා

ෙත්ංඔසාරෙන්ති වචනත්ථං දස්කසති. ‘‘ඡදනපමුඛ’’න්ති



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා චූළවග්ගකයනානා 

363 

පටුන 

ඉමිනාණිෙපච්චයස්ස සරූපං දස්කසති.චක්ෙ යුත්කත්නති
චක්ෙකලනයුත්කත්න. 

301. පානීයදානභාානන්තිපානීයංකදතිඅකනනාතිපානීයදානං, ත්කමව
 ාානංපානීයදාන ාානං. ‘‘උළුඞ්කෙන ච ථාලෙඤ්චා’’ති ඉමිනා ද්කව
පානීයසඞ්ඛස්සඅනුකලනමානීතිකයනානා. 

303. ද්වාරථෙනෙන්ති ද්වා ං ථකෙති අකනනාති ද්වා ථෙනෙං.
ගාමද්වාක සුද්වා ථෙනෙං විය චක්ෙලයුත්ත්ං ද්වා ථෙනෙන්ති
කයනානා. 

305. අස්සත්රිරථාතිඅස්සානංවිකසකසන, අතිසකයනවාතිඅස්සත්කරන,අථ

වා පෙතිඅස්කස ත් ති අතික්ෙමතීතිඅස්සත්ක න, කසන එකත්සු  කථසු

යුජ්ජිත්බ්කබනති අස්සත්රී, කත්කයව  ථාති අස්සත්රි ථාතිදස්කසන්කත්න ආහ
‘‘අස්සත් යුත්ත්ා  ථා අස්සත්රි ථා’’ති. ත්ත්ථ

‘‘අස්සත් යුත්ත්ා’’තිඉමිනා‘‘අස්සත්රී’’ති පදස්ස අස්සත්ථිත්ද්ධිත්ං

දස්කසති.ආමුත්ත්මණිකුණ්ඩ ාති පදස්ස ‘‘සත්ං ෙඤ්ඤාසහස්සානී’’ති

පකදන සම්බන්ධිත්බ්බත්ත්ා වුත්ත්ං ‘‘ආමුත්ත්මණිකුණ්ඩලානී’’ති. ඉමිනා
නිො ස්සආොක න කහනතීති දස්කසති.ෙණ්කණසුආමුත්ත්ං මණිකුණ්ඩලං

එත්ාසන්තිආමුත්ත්මණිකුණ්ඩ ාෙඤ්ඤාකයන. 

ඛන්ධපරිනිබ්බාකනන පරිනිබ්බුකත්නති අත්ථං පටික්ඛිපන්කත්න ආහ 

‘‘කිකලසපරිනිබ්බාකනන පරිනිබ්බුකත්න’’ති.සීතිභූකත්නති

එත්ථකිකලසාත්පානං අ ාකවකනව සීතිභූකත්න, න අඤ්කඤසන්ති ආහ

‘‘කිකලසාත්පා ාකවනා’’ති. ‘‘කිකලසූපධිඅ ාකවනා’’ති ඉමිනානිරුපධීති
එත්ථඛන්ධූපධිඅභිසඞ්ඛාරූපධිඅ ාකවනාතිඅත්ථංපටික්ඛිපති. 

ආසත්තිකයනති එත්ථ පුනප්පුනං විසකයසු,  කවසු වා සඤ්ාන්තීති

ආසත්තිකයනති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘රූපාදීසූ’’තිආදියො.පත්ථනාකයනති

ත්ණ්හාකයන. ඉමිනා ආසත්තීනං සරූපං දස්කසති. ‘‘ඡින්දියොත්වා’’ති

ඉමිනාකඡත්වාති එත්ථ කඡධාතුයාකඡදනත්ථං දස්කසති.විකනයය දකය

දරන්ති එත්ථ ‘‘විකනයයා’’ති පදස්ස ත්වාපච්චයන්ත් ාවඤ්ච හදයසද්දස්ස
චිත්ත්වාචෙ ාවඤ්චද ථසරූපඤ්ච දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘චිත්කත්

කිකලසද ථං විකනත්වා’’ති. ත්ත්ථ ‘‘චිත්කත්’’ති ඉමිනා හදයසද්දස්සත්ථං

දස්කසති, ‘‘කිකලස’’ ඉති පකදන ද ථසරූපං, ‘‘විකනත්වා’’ති ඉමිනා

ත්වාපච්චයන්ත් ාවං දස්කසති.වයෙරණන්ති පරිබ්බයමූලං. ත්ඤ්හි වයං

ෙරියති අකනනාති වයෙ ණන්තිවුච්චති. ඉමිනා වයස්සෙ ණං වයායිෙං, 

ෙ ණත්කථආයිෙපච්චකයන, වයායිෙකමවකවයයායිෙන්තිඅත්ථංදස්කසති. 

307. ආකදයයවාකචනතිඑත්ථආදියොයිත්බ්බාතිආකදයයා,සාවාචාඑත්ස්සාති

ආකදයයවාකචනති දස්කසන්කත්නආහ ‘‘ත්ස්සවචන’’න්තිආදියො.ත්ත්ථත්ස්සාති
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අනාථපිණ්ඩිෙස්ස.සධනාති සංවිජ්ාමාන ධනා, අත්ත්කනන වා

ධනවන්කත්න.මන්දධනාති අප්පධනා.අදාසීතිඅනාථපිණ්ඩිකෙන අදාසි.ඉතීති

එවං, දත්වා ෙත්වාතිසම්බන්කධන.කසනති අනාථපිණ්ඩිකෙන, අගමාසීති
සම්බන්කධන. 

ෙහාපකණසන්ථරීති සම්බන්කධන. කෙනටියාෙ ණභූත්ාය, ආධා භූත්ාය

වා.පටිපාකත්ත්වාතිපටිහනාකපත්වා. ත්ත්ථත්ස්මිංඨාකනකයරුක්ඛාවායා

කපනක්ඛ ණිකයන වාතිට්ඨන්තීති කයනානා.කත්සන්ති ත්ාසං
රුක්ඛකපනක්ඛ ණීනං.සාමඤ්ඤඤ්හි අකපක්ඛිත්වා පුල්ලිඞ්ගවකසන

වුත්ත්ං.පරික්කඛපපමාණන්ති පරිණාහස්ස පමාණං.අස්සාති
අනාථපිණ්ඩිෙස්ස. 

එවං බහුධනං චාන්ත්ස්සාපි ගහපතිකනනති කයනානා.කෙනට් ෙං

මාකපසීති එත්ථ අඤ්කඤ කෙනට්ඨකෙ පටික්ඛිපන්කත්න ආහ 

‘‘ද්වා කෙනට්ඨෙපාසාද’’න්ති. 

වි ාරාදකයනතිඑත්ථආදියොසද්කදනපාළියංආගකත්පරිකවණාදකයනචුද්දස
උපෙ කණ සඞ්ගණ්හාති. අම්හාෙං  ගවකත්න
විහා ො ාපනපසඞ්කගනසත්ත්න්නම්පි බුද්ධානං විහා ො ාපනං
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘විපස්සිස්සා’’තිආදියො.ත්ත්ථ විපස්සිස්ස  ගවකත්න විහා ං

(දී. නි. අට්ඨ. 2.12) ො ාකපසීති සම්බන්කධන.තිගාවුත්ප්පමාණං භූමිං
සුවණ්ණයට්ඨිසන්ථක න කිණිත්වා විහා ං ො ාකපසීති කයනානා.එකසව
නකයන ප කත්නපි. අට්ඨෙරීසප්පමාණා භූමි උසක න දසඋස ප්පමාණා
යට්ඨියාද්විසත්යට්ඨිප්පමාණා කහනතීති දට්ඨබ්බං. ‘‘එවං අනුපුබ්කබන
පරිහායන්තී’’තිවත්වා සබ්බානං සංකවකාන්කත්න ආහ ‘‘සම්පත්තිකයන

හී’’තිආදියො. ත්ත්ථ යස්මාසම්පත්තිකයන පරිහායන්ති, ත්ස්මා අලකමව

සබ්බසම්පත්තීසුවි ජ්ජිතුං, අලංඑවසබ්බසම්පත්තීහිවිමුච්චිතුන්තිකයනානා.

‘‘සබ්බසම්පත්තීසූ’’ති පදඤ්හි ‘‘විමුච්චිතු’’න්ති පකදන වි ත්තිපරිණාමං
ෙත්වාසම්බන්ධිත්බ්බං. 

308. ඛණ්ඩඵුල්ලසද්දානං අධිෙ ණ ාවං දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘ඛණ්ඩන්ති ඡින්කනනොකසන.ඵුල්ලන්ති ඵලිකත්නොකසන’’ති. ත්ත්ථ

‘‘ඡින්කනනොකසන’’ති ඉමිනා ඛණ්ඩති ඡිජ්ාතිඑත්ථාතිඛණ්ඩන්ති වචනත්ථං

දස්කසති. ‘‘ඵලිකත්නොකසන’’තිඉමිනා ඵුල්ලති ඵලති එත්ථාතිඵුල් න්ති

වචනත්ථංදස්කසති.පටිසඞ්ඛරිස්සතීති එත්ථ පාටිසද්දස්සපාෙතිෙත්ථ ාවං, 
සඞ්ඛරිස්සතිසද්දස්ස ච ෙ ධාතුයා නිප්ඵන්න ාවං දස්කසතුංවුත්ත්ං
‘‘පාෙතිෙංෙරියතී’’ති. 

310. කථකරනතිසාරිපුත්ත්ත්කථක න, ආගච්ඡතීතිසම්බන්කධන.ඉදන්ති

ගිලානපටිාග්ගනාදියො.අස්සාති කථ ස්ස.අග්ගාසනන්තිආදීසුඅග්ගසද්කදන
පඨමත්කථනපි උත්ත්මත්කථනපි යුජ්ාති. කත්න වුත්ත්ං
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‘‘කථ ාසන’’න්තිආදියො.අන්ත්රා සත්ථීනන්ති එත්ථඅන්ත්රාති භුම්මත්කථ
නිස්සක්ෙවචනං. සත්ථිසද්කදන චඌරුසඞ්ඛාකත්න පාදවාචකෙනති ආහ
‘‘චතුන්නංපාදානංඅන්ත්ක ’’ති. 

315. පතිට් ාකපසීතිඑත්ථ ෙං වයං ෙත්වාපතිට්ඨාකපසීති ආහ

‘‘අට්ඨා සකෙනටිපරිච්චාගංෙත්වා’’ති.එවන්තිආදියොනිගමනං. 

ආසනප්පටිබාහනාදියොෙථා 

316. විප්පෙත්කභනාකනනාති එත්ථ විප්පෙත්සද්කදන

අනිට්ඨිත්පරියාකයනති ආහ ‘‘අනිට්ඨිකත් ක නාකන’’ති. පකිරියිත්ථ, 

පකිරියිස්සකත් වාපෙත්ං,න පෙත්ංවිප්පෙත්න්ති විග්ගකහනොත්බ්කබන, 

අත්ථකත්න පන ‘‘ෙරියමාකනන අනිට්ඨිකත්න’’ති වුත්ත්ං කහනති.එත්ථාති

ඨාකන.අතිසමීපන්තිභුඤ්ාමානස්ස භික්ඛුස්ස

අතිආසන්නං.ත්ස්සාතිභුඤ්ාමානස්ස භික්ඛුස්ස.පිවිත්වා වාති යාගුං

පිවිත්වාවා.ඛාදියොත්වා වාති ඛජ්ාෙං ඛාදියොත්වා වා.රිත්ත් ත්ථම්පීති

තුච්ඡහත්ථම්පි. පිසද්කදන ආමිසහත්ථං පනපකගවාති දස්කසති.හීති සච්චං, 

යස්මාවා.කසනතිරිත්ත්හත්කථනභික්ඛු. 

ආපත්තින්ති දුක්ෙටාපත්තිං.යන්ති විප්පෙත්ක නානං

භික්ඛුං.කසනතිපච්ඡා ආගකත්න භික්ඛු.අයඤ්ච භික්ඛූති

විප්පෙත්ක නාකනනඅයඤ්ච භික්ඛු.කත්නාති විප්පෙත්ක නාකනනනවකෙන
වාවුඩ්ඪත්ක නවාභික්ඛුනා.කිංනවකෙනවුඩ්ඪත් ංආණාකපතුංවට්ටතීති

ආහ ‘‘වුඩ්ඪත් ං හී’’තිආදියො.හීති සච්චං, යස්මා වා.කසනතිවුඩ්ඪත්ක න

භික්ඛු.ත්කත්නතිඋදෙංආහ ාකපතුංආණත්තිකත්න.යන්තිෙම්මං. 

කයනති භික්ඛු. ‘‘එවරූපස්සා’’ති පකදනත්ස්ස නියමනං කවදියොත්බ්බං.
ොසස්ස කඛළමල්ලෙං ඨකපත්බ්බං.  ගන්ද අතිසා ානංවච්චෙපාලං

ඨකපත්බ්බං. අඤ්කඤසං අඤ්ඤානි ඨකපත්බ්බානි කහනන්ති.කත්න වුත්ත්ං

‘‘කඛළ…කප.… කහනන්තී’’ති.යස්මිංති යස්මිංගිලාකන. කයනපි ක සජ්ාං

ෙක නතීති සම්බන්කධන.ක සෙප්කපනාතිඑත්ථ කලසෙප්පසද්දානං

අත්ථකත්න එෙත්ත්ා වුත්ත්ං ‘‘අප්පකෙනසීසාබාධාදියොමත්කත්නා’’ති.භික්ඛූ

ගකණත්වාති එත්ථ ගණංඤත්වාති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පරිච්කඡදං
ඤත්වා’’ති. ත්ත්ථ ‘‘පරිච්කඡද’’න්ති ඉමිනාගණසද්දස්ස අධිප්පායත්ථං
දස්කසති.‘‘ඤත්වා’’තිඉමිනාඉධාතුයාඅත්ථංදස්කසති. 

කසනාසනග්ගාහෙථා 

318. කසයයාති ොයපසා ණසඞ්ඛාත්ං සයනකිරියං
පටික්ඛිපිත්වාකසනාසනසඞ්ඛාත්ං කසයයං දස්කසන්කත්නආහ

‘‘මඤ්චට්ඨානානී’’ති. ‘‘කසයයාපරිච්කඡකදනා’’ති

ඉමිනාකසයයග්කඝනාතිඑත්ථඅග්ඝසද්දස්ස පූානත්ථං පටික්ඛිපිත්වා
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පටුන 

පරිච්කඡදනත්ථංදීකපති.එත්ථචඅග්ඝසද්දස්සචතුත්ථක්ඛක නයුත්ත් ාකවන

කහට්ඨා සමුච්චයක්ඛන්ධෙවණ්ණනා (චූළව.අට්ඨ. 102) කයනානාය

වුත්කත්නකයව.ො න්තිකසයයාපටිග්ගහණස්ස ොලං.ගාහියමානාති

ගාහාපියමානා. ‘‘අතික ොනිඅකහසු’’න්තිඉමිනාඋස්සාරයිංසූතිඑත්ථඋද්ධං

සා යිංසු ගච්ඡිංසු පවත්තිංසූති අත්ථං දස්කසති.අතිකරොනීති ච

භික්ඛුපරිච්කඡදකත්නකසයයාපරිච්කඡදානිඅතික ොනි.අනුභාගන්තිඑත්ථඅනු
පච්ඡාදාත්බ්කබන ාකගනඅනු ාකගනතිදස්කසන්කත්නආහ‘‘පුනඅප ම්පි ාගං

දාතු’’න්ති.අතිමන්කදසූතිආදියොවචකනන කිඤ්චිමන්කදසු භික්ඛූසු
එකෙෙස්සභික්ඛුකනනද්කවතිස්කසනකසයයාදාත්බ්බා.යකත්නකිඤ්චිමන්කදසු

භික්ඛූසු ද්කවත්කයන විහා ා දාත්බ්බාති අත්කථනපි ගකහත්බ්කබන.ත්ත්ථාති
‘‘නඅොමා දාත්බ්කබන’’ති වචකන. අනු ාකග ගහිකත්ති කයනානා. කයන

අනු ාකගනචපඨම ාකගනචගහිකත්න, කසනභික්ඛූතිකයනානා. 

‘‘උපචා සීමකත්න බහී’’ති ඉමිනානිස්සීකමතිඑත්ථ සීමකත්න බහි

නික්ඛන්ත්ං, නිසින්නං වා නිස්සීමන්ති අත්ථං දස්කසති.උපචා සීමාය
ආවාසවඩ්ඪනවකසන අතිවිත්ථා ත්ත්ා වුත්ත්ං ‘‘දූක 

ඨිත්ස්සාපී’’ති.උතුොක පීතිකහමන්ත්ගිම්හොකලපි.ත්ස්මිඤ්හි ොකල

සීත්උණ්හඋතු තිඛිකණන කහනති, ත්ස්මා ත්ස්කසව විකසකසන උතුොකලනති
නාමංපාෙටංකහනති.කත්නවුත්ත්ං ‘‘කහමන්ත්ගිම්හොකලපී’’ති. පිසද්කදන
වස්සොලංඅකපක්ඛති. පුරිමවස්සූපනායිෙදියොවකස

ගාකහනතරිමකෙන,පච්ඡිමවස්සූපනායිෙදියොවකසගාකහනපච්ඡිමකෙන. 

අන්ත් ා ද්වීහි වස්සූපනායිෙදියොවකසහි මුත්කත් ොකල

ගාකහනඅන්ත්රාමුත්ත්කෙන. එෙස්මිං වි ාකරති එකිස්සං

විහා සීමායං.කසනාසනසාමිොති කසනාසනදායො, කදන්තීති

සම්බන්කධන.ත්න්ති කසනාසනං. ආවාසිො න ඔකලනකෙන්තීති

සම්බන්කධන.එත්ථාති කසනාසකන.පලුජ්ාන්ත්ම්පීතිවිනස්සන්ත්ම්පි.  ගවා

ආහාති සම්බන්කධන.ත්ස්සාතිකසනාසනස්ස.අපරජ්ජූති අප ස්මිං අහනි

අප ජ්ජු.ගත්ායාති අතික්ෙමිත්ාය.පවාරණාය ගත්ායපවා ණදියොවකස
අතික්ෙමිකත්සතිඅප ජ්ජුඅන්ත් ාමුත්ත්කෙනගාකහත්බ්කබනතිකයනානා. 

ත්න්ති අන්ත් ාමුත්ත්ෙං.ගාක න්කත්නාති

ගාහාකපන්කත්න.කත්නාතිගණ්හන්කත්න.අට් මාකසති චත්ත්ාක න

කහමන්ත්මාකස, චත්ත්ාක න චගිම්හමාකසති අට්ඨමාකස. ෙදාචි පඤ්ච

ගිම්හමාකසති නවමාකස වා.ඛණ්ඩං වාති ඡින්නට්ඨානං වා.ඵුල් ංවාති

ඵලිත්ට්ඨානං වා.පටිසඞ්ඛරිත්බ්බන්ති පාෙතිෙංොත්බ්බං.දියොවසං

කඛකපත්වාති පරිකවකණ දියොවසං කඛකපත්වා.ත්ත්ථාති

ගහිත්කසනාසකන.රත්තින්දියොවන්ති  ත්තිච දියොකවන ච ත්තින්දියොවං, 

සමාහා ද්වන්කදන, අච්චන්ත්සංකයනකග කචත්ං උපකයනගවචනං.න බ්භතීති

සඞ්ඝත්කථක නනලබ් ති.ඉදන්තිකසනාසනං. 
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අන්ත් ාමුත්ත්ෙගාකහන අගකහත්බ්බකසනාසනං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘යස්මිංපනා’’තිආදියො.කත්මාසච්චකයන කත්මාසච්චකයනාති තිණ්ණං

මාසානංඅතික්ෙකමන තිණ්ණං මාසානං අතික්ෙකමන.හීති සච්චං, 

යස්මාවා.යස්මිං පනාති කසනාසකන පන.සකිකදවාති එෙවා කමව.අයන්ති
එසාෙථා. 

ත්ත්ථාති දුවිකධසු කසනාසනග්ගාකහසු.උතුො න්ති උතුොකල

ආගච්ඡන්තීති සම්බන්කධන. කත්සං ත්දාවදාත්බ්බන්ති සම්බන්කධන.අොක න

නාමාතිඋට්ඨාපනස්ස අොකලන නාම නත්ථි. එෙං වා මඤ්චට්ඨානං
වාඨකපත්බ්බන්ති කයනානා. එකෙන වා කථක න ආගච්ඡතීති

කයනානා.උබ්භණ්ඩිොතිඋක්ඛිත්ත් ණ්ඩිො. 

බහූසූති ත්කයන ආදියොං ෙත්වා බහූසුභික්ඛූසු.පක නතීති එකෙෙස්ස

භික්ඛුස්ස පකහනති.ත්ත්ථාති

පරිකවකණ.ත්ස්කසවාතිපරිකවණසාමිෙස්කසව.එවං අපක නන්කත්සූති එවං

පරිකවණග්කඝනඅපකහනන්කත්සු.පාසාදග්කඝනාති විහා සඞ්ඛාත්ස්ස

පාසාදස්සපරිච්කඡකදන.ඔවරෙග්කඝනාති ගබ් ස්ස

පරිච්කඡකදන.කසයයග්කඝනාති චතුපඤ්චහත්ථප්පමාණාය කසයයාය

පරිච්කඡකදන.මඤ්චට් ාකනනාති ද්විහත්ථවිත්ථා ස්ස
චතුහත්ථආයාමස්සමඤ්චස්ස ඨාකනන. එෙමඤ්චට්ඨානස්ස ද්වින්නං

පීඨොනං ඨානත්ත්ා වුත්ත්ං ‘‘එෙපීඨෙට්ඨානවකසනා’’ති. ඉදං නිසීදියොතුං

සක්කුකණයයවකසන වුත්ත්ං. සකච න සක්ොනිසීදියොතුං, න දාත්බ්බං. කත්න

වුත්ත්ං ‘‘භික්ඛුකනන පන ඨිකත්නොසමත්ත්ං නගාකහත්බ්බ’’න්ති.එත්න්ති

ඨිකත්නොසමත්ත්ං.හීති සච්චං, යස්මා වා. එෙමඤ්චට්ඨානස්ස තිණ්ණං
ානානංඑෙපීඨෙට්ඨාන ාකවන අපකහනන්ත්ත්ත්ා වුත්ත්ං ‘‘එෙං

මඤ්චට්ඨානංවාතිණ්ණංානානංදාත්බ්බ’’න්ති.හීතිසච්චං.‘‘සීත්සමකය’’ති
ඉමිනාඋණ්හසමකයපිසබ්බදියොවසංඅජ්කඣනොකසවසිතුංනසක්ොතිදීකපති.
පරිළාහසමකය පන සක්ොසබ්බ ත්තිං අජ්කඣනොකස වසිතුං. කිඤ්චාපි

සක්ො, සීතුණ්හොකලපනනදාත්බ්බත්ත්ාපරිළාහසමකයපිනදාත්බ්බන්ති
කවදියොත්බ්බං. එෙමඤ්චට්ඨාකන වා එෙපීඨෙට්ඨාකන වාතිණ්ණං ානානං
නිසීදනාො ං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘මහාකථක නා’’තිආදියො. ත්ත්ථ

මහාකථක නවත්ත්බ්බන්ති සම්බන්කධන.නිද්දාගරුකෙනති

නිද්දායගරුො කෙන.සීත්ං අනුද තීති සීත්ං මං පීකළති.කත්නාති

මහාකථක න.දුතියත්කථකරනාපීතිපිසද්කදන මහාකථ ං

අකපක්ඛති.වුත්ත්නකයකනවාති ‘‘උක්ොසිත්වා’’තිආදියොනා

වුත්ත්නකයකනව.එවන්තිආදියො නිගමනං.ාම්බුදීකප පන එෙච්කච භික්ඛූ
ගාකහන්තීති සම්බන්කධන. කිඤ්චිකදව මඤ්චට්ඨානංවා පීඨට්ඨානං වාති

කයනානා.අයන්තිආදියොපුරිමවචනස්ස නිගමනවකසන පච්ඡිමවචනස්ස
ෙථනත්ථායවුත්ත්වචනං. 



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා චූළවග්ගකයනානා 

368 

පටුන 

වස්සාවාකසකසනාසනග්ගාකහන එවං

කවදියොත්බ්කබනතිකයනානා.ආගන්තුෙවත්ත්න්ති ආගන්තුෙස්ස

වත්ත්ං.අඤ්ඤත්ථාති අඤ්ඤස්මිං ඨාකන. ගන්ත්වා

වසිතුොකමනආගන්තුකෙනාති කයනානා.වස්සූපනායිෙදියොවසකමවාති

වස්සංඋපගමනදියොවකසකයව.ත්ත්ථාති අඤ්ඤං ඨානං.

නගන්ත්බ්බො ණංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘වසනට්ඨානං වා හී’’තිආදියො.හීති

යස්මා.ත්ත්රාති අඤ්ඤස්මිං

ඨාකන.කත්නාතිසම්බාධඅසම්පජ්ානො ණා.ත්ස්මාති යස්මා න

ඵාසුංවිහක යය, ත්ස්මා.ත්ං වි ාරන්ති යස්මිං වසිතුොකමන, 

ත්ංවිහා ං.ත්ත්ථාති විහාක , වසන්කත්න සුඛං

වසිස්සතීතිසම්බන්කධන.උද්කදසත්ථිකෙනති උද්කදසං අත්ථිකෙන, 

උද්කදකසනවා.ෙම්මට් ානසප්පායත්න්ති ෙම්මට්ඨාකනන, ෙම්මට්ඨානස්ස
වාසප්පාය ාවං. 

ත්ත්ථාති අඤ්ඤවිහා ං. ගච්ඡන්කත්නඝට්කටත්බ්කබනති සම්බන්කධන.

ඝට්කටත්බ්බාො ං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘න ත්ත්ථා’’තිආදියො.ත්ත්ථත්ත්ථාති

සෙට්ඨාකන.කිංනවත්ත්බ්බාතිආහ ‘‘තුම්කහ’’තිආදියො.සලාෙ ත්ත්ාදීනිවා
යාගුඛජ්ාොදීනි වා නත්ථි න විජ්ාන්තීතිකයනානා. උකපනසථාගා ස්ස
පරික්ඛාක නති සම්බන්කධන. තුම්හාෙං විහා ස්ස ඉදං ත්ාළඤ්කචවඉමං

සූචිඤ්චසම්පටිච්ඡථාතිකයනානා.ගමියවත්ත්න්තිගමිොනංභික්ඛූනංවත්ත්ං.

‘‘දහක හී’’ති පදං ‘‘උක්ඛිපාකපත්වා’’තිච ‘‘ගාහාකපත්වා’’තිච පදද්වකය

ොරිත්ෙම්මං, ‘‘පත්ත්චීව  ණ්ඩිොකයන’’තිපදං ‘‘උක්ඛිපාකපත්වා’’තිපකද

ධාතුෙම්මං, ‘‘කත්ලනාළිෙත්ත් දණ්ඩාදීනී’’තිපදං ‘‘ගාහාකපත්වා’’තිපකද

ධාතුෙම්මකමව.අත්ත්ානංදස්කසන්කත්නාති අත්ත්ානං මනුස්සානං

පොකසන්කත්න.විත්ක්ෙන්ති පච්චයබාහුල්ලිෙවිත්ක්ෙං. ‘‘සපරිවා ’’න්ති

පදං ‘‘ගච්ඡන්ත්ඤ්චා’’ති පකද කිරියාවිකසසනං. එවඤ්හි සති සපරිවා ං

ගච්ඡන්ත්ඤ්චාතිසම්බන්කධන.‘‘න’’න්ති පකද පනො ෙවිකසසනං. එවඤ්හි
සතිසපරිවා ං නං භික්ඛුන්ති සම්බන්කධන. ‘‘දියොස්වා’’ති පකද ච
කිරියාවිකසසනකමව.එවඤ්හි සති ගච්ඡන්ත්ඤ්ච නං භික්ඛුං සපරිවා ං

දියොස්වාති සම්බන්කධන. මනුස්සාවදන්තීති සම්බන්කධන.කත්සූති මනුස්කසසු.
එකෙනපණ්ඩිත්මනුස්කසනති සම්බන්කධන. අයං ොකලන වස්සූපනායිෙොකලන

නාමාති කයනානා.යත්ථාති ඨාකන.ත්ස්සාති එෙස්සපණ්ඩිත්මනුස්සස්ස, 

වචනන්තිසම්බන්කධන.කත්මනුස්සායාචන්තීතිසම්බන්කධන. අඤ්ඤත්ථාති

අඤ්ඤංඨානං.කමජ්ාන්තිඅඤ්ඤමඤ්ඤංසිකනහන්තීතිමිත්ත්ා. සුඛදුක්කඛසු

අමා සහවත්ත්න්තීතිඅමච්චා. මිත්ත්ාකයව

අමච්චාතිමිත්ත්ාමච්චා,කත්.සම්මන්ත්යිත්වාතිසමං, සම්මා වා

මන්ත්යිත්වා.ඉකධවාති ගාකම එව, විහාක  එවවා. ෙස්මා සාදියොතුං වට්ටති, 

නනු සබ්බකමත්ං අෙප්පියඤ්ච සාවජ්ාඤ්චාති ආහ‘‘සබ්බඤ්කහත්ං
ෙප්පියඤ්කචව අනවජ්ාඤ්චා’’ති. හි යස්මා එත්ංසබ්බං ෙප්පියඤ්ච

අනවජ්ාඤ්ච, ත්ස්මා සබ්බං සාදියොතුං වට්ටතීති කයනානා.කුරුන්දියොයං පන
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පටුන 

වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.උභයම්පීතිමහාඅට්ඨෙථාකුරුන්දීසු
වුත්ත්වචනවකසනඋ යම්පිඑත්ංවචනන්තිසම්බන්කධන. 

ආවාසිෙවත්ත්ං විත්ථාක න්කත්න ආහ ‘‘පටිෙච්කචව හී’’තිආදියො.

ත්ත්ථපටිෙච්කචවාති ආගන්තුොනං ආගත්කත්න

පඨමකමව.පධානඝරවි ාරමග්කගනති පධානඝ මග්කගන ච විහා මග්කගන

ච.මුද්දකවදියොොයාති කචතියස්ස හම්මියකවදියොොය. ෙස්මා ඉදම්පිසබ්බං

ොත්බ්බන්තිආහ‘‘වස්සංවසිතුොමාහී’’තිආදියො.හීතිසච්චං, යස්මාවා.වස්සං
වසිතුොමා සුඛං වසිස්සන්තීති සම්බන්කධන.ෙත්පරිෙම්කමහිආවාසිකෙහීති

සම්බන්කධන. යකත්න කුලකත්න පෙතියා ලබ් ති, ත්ස්මිං කුකලවස්සාවාසිෙං

පුච්ඡිත්බ්බන්ති කයනානා.න දියොන්නතබ්බන්තිපුබ්කබ න දියොන්නං.හීති

යස්මා.උපද්දුත්ාති උපගන්ත්වා, භුසං වා පීළිත්ා.ත්ත්ථාති මනුස්කසසු.කයති

මනුස්සා.වස්සාවාසිකෙ ගාහිකත්ති වස්සාවාසිකෙ කසනාසකන

ගාහාපියමාකන.ගාහිත්භික්ඛූනන්ති ගාහාපිත්භික්ඛූනං.වස්සාවාසිෙන්ති

වස්සං ආවසන්ත්ානං දාත්බ්බං චීව ං.ගා ණොක නති

ගාහාපනොකලන.උපෙට්ක නතිආසන්කනන.ඡාත්ොදීහීති ආදියොසද්කදන

ක නගාදකයන සඞ්ගණ්හාති.යන්ති චීව ං.ත්කත්නති චීව කත්න.ත්න්ති

වචනං.ත්දනුරූකපනාති කත්සංමනුස්සානං වචනස්සානුරූකපන.කත්සං

කත්සන්තිමනුස්සානං, වස්සාවාසිෙංචීව න්තිසම්බන්කධන. 

යස්සාති භික්ඛුකනන.කසනති භික්ඛු. ඉති වදන්තීති කයනානා.ත්න්ති

චීව ං.පටික්ෙම්මාතිපටික්ෙමිත්වා. විහා කත්න අපසක්කිත්වාති

අත්කථන.ත්ත්රාතිගාකම.උපනික්කඛපං  කපත්වාති ෙප්පියවත්ථුං
වාඅෙප්පියවත්ථුං වා ආ ාමිොදීනං හත්කථ උපනික්කඛපං

ඨකපත්වා.වි ාකරතිවිහා ස්ස, විහාක වස්සංවසන්ත්ස්සවා.අතච්ඡිත්වාපීති

පිසද්කදන‘‘පුච්ඡිත්වාපී’’ති අත්ථං

දස්කසති.කත්සන්තිකුලානං.වත්ත්න්තිාග්ගනාදියොවත්ත්ං.කත්සන්ති

කුලානං.ආගත්ඤ්චත්න්ති ත්ං පංසුකූලිෙං ආගත්ඤ්ච වදන්තීති

සම්බන්කධන.කත්නාති පංසුකූලිකෙන.දාතුං න ඉච්ඡන්තීතිසඞ්ඝස්ස

ආචික්ඛන්කත්පි සඞ්ඝස්ස දාතුං න ඉච්ඡන්ති.සභාකගනභික්ඛූති අත්ත්නා

ස ාකගන භික්ඛු.එත්න්තිවස්සාවාසිෙං. පංසුකූලිෙස්ස න වට්ටති, ෙස්මා? 

ගහපතිචීව ත්ත්ා.ඉතීතිආදියො නිගමනං.සද්ධාකදකයයති සද්ධායදාත්බ්කබ
වස්සාවාසිෙලා විසකය. 

ත්තු්රප්පාකදති ත්ස්මිං

විහාක උප්පජ්ානෙලා විසකය.භණ්ඩපටිච්ඡාදනන්තිපටිච්ඡාදනචීව  ණ්

ඩං. චීව  ණ්ඩකමව හි යස්මා අකනන සරී ං පටිච්ඡාදියොයති, 

ත්ස්මා ණ්ඩපටිච්ඡාදනන්තිවුච්චති.ගාක ථාති භික්ඛූහි

ගාහාකපථ.ගාක ත්බ්බන්ති භික්ඛූහි ගාහාකපත්බ්බං.වත්ථුපනාති සාටෙකත්න

අඤ්ඤං ෙප්පියං වා අෙප්පියං වා වත්ථු පන. ෙස්මාවට්ටතිකයව, නනු
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අෙප්පියවත්ථු න වට්ටතීති ආහ ‘‘ෙප්පියො ොනඤ්හි’’තිආදියො.

ත්ත්ථහියස්මාඅනුඤ්ඤාත්ං, ත්ස්මාවට්ටතිකයවාතිකයනානා.දියොන්නවත්ථුකත්න
උප්පන්නන්තිසම්බන්කධන. 

යන්තිවත්ථුදියොන්නන්තිසම්බන්කධන.එත්ථාතිෙප්පියො ොනංහත්කථ

දියොන්නවත්ථූසු.ත්න්ති වත්ථු උපනාකමන්කත්හීති සම්බන්කධන. ගරු ණ්ඩං

කහනති, ගරු ණ්ඩත්ත්ා අඤ්කඤසු පච්චකයසු න උපනාකමත්බ්බන්ති

අධිප්පාකයන.තග්ග වකසකනවාති ‘‘භික්ඛූ චීවක න කිලමන්ති, එත්ත්ෙං
නාමත්ණ්ඩුල ාගං භික්ඛූනං චීව ං ොතුං රුච්චති සඞ්ඝස්සා’’තිආදියොනා

පුග්ගලංප ාමසිත්වා පුග්ගලවකසකනව.සඞ්ඝවකසනාති ‘‘සඞ්කඝන
චීවක නකිලමතී’’තිආදියොනාසඞ්ඝවකසනනොත්බ්බන්තිසම්බන්කධන. එවං
පුග්ගලවකසනඅපකලනෙනෙම්මස්ස අෙත්ත්බ්බත්ං දස්කසත්වා ඉදානි
වත්ථුවකසන ත්ස්කසව අෙත්ත්බ්බත්ංදස්කසන්කත්න ආහ

‘‘ාාත්රූප ාත්වකසනාපී’’තිආදියො.ෙප්පියභණ්ඩවකසනාති චීව ත්ණ්ඩුකලහි
අවකසසස්සෙප්පිය ණ්ඩස්සවකසන. චීව ත්ණ්ඩුලානඤ්හිවිසුංගහිත්ත්ත්ා
‘‘ෙප්පිය ණ්ඩවකසනා’’ති එත්ථ කත්හිඅවකසකසන ෙප්පිය ණ්කඩනව

ගකහත්බ්කබන.ත්ං පනාති අපකලනෙනෙම්මංපන. ෙත්ත්බ්බාො ං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ඉදානී’’තිආදියො.සුභික්ඛන්ති

සමිද්ධභික්ඛං.සු භපිණ්ඩන්තිසුකඛන ල පිණ්ඩං. ද්වීහිපකදහි

අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස ො ණං දස්කසති, සුභික්ඛත්ත්ා සුල පිණ්ඩං, 
සුල පිණ්ඩත්ත්ාසුභික්ඛන්තිවුත්ත්ංකහනති. 

එවං චීව පච්චයං සල්ලක්කඛත්වා කසනාසනං

සල්ලක්කඛත්බ්බන්තිසම්බන්කධන.ොක ති ගාහාපනස්ස ොකල.වුත්ත්න්ති

මහාඅට්ඨෙථාය වුත්ත්ං. ෙස්මා ද්කවසම්මන්නිත්බ්බා, නනු එෙම්පි

සම්මන්නිතුං වට්ටතීති ආහ ‘‘එවඤ්හී’’තිආදියො. ත්ත්ථහි යස්මා ගාකහස්සති, 
ත්ස්මාද්කවසම්මන්නිත්බ්බාතිකයනානා.එකෙනහිසම්මුතිලද්කධනසක්ො

ප ංගාහාකපතුං, අත්ත්නාපනඅත්ත්කනනපාකපතුංනසක්ො, ත්ස්මාද්වීසු

සම්මකත්සු නවකෙන වුඩ්ඪස්ස, වුඩ්කඪන ච නවෙස්සාති උක න

අඤ්ඤමඤ්ඤංගාකහස්සන්තීති අධිප්පාකයන.සම්මන්නිත්බ්බාති

එෙකත්නසම්මන්නිත්බ්බා.අට් පි කසනළසපීති එත්ථ පිසද්කදන
ත්කත්නඅධිෙම්පි එෙකත්න සම්මන්නිතුං වට්ටතීති දීකපති.

සත්ත්සතිෙක්ඛන්ධකෙඋබ්බාහිෙසම්මුතියං (චූළව. 456) අට්ඨපි ානා
එෙකත්නවසම්මත්ාතිවචනඤ්කචත්ථසාධෙං.නිග්ගහෙම්මකමවහිසඞ්කඝන

සඞ්ඝස්ස න ෙක නතීති දට්ඨබ්බං.කත්සන්ති අට්ඨකසනළසානානං, සම්මුති
වට්ටතිකයවාති සම්බන්කධන.කින්ති සල්ලක්කඛත්බ්බන්ති ආහ
‘‘කචතියඝ ’’න්තිආදියො. 

ආසනඝරන්තිපටිමාඝ ං. මග්ගකපනක්ඛ ණීනං සමීකප ෙත්ා සාලාකයන
උපචා වකසනවුච්චන්ති ‘‘මග්කගන’’ති ච ‘‘කපනක්ඛ ණී’’ති ච. ත්ා හි
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සාලාකයන උපචා සීමබ් න්ත් ගකත්ගාමාභිමුඛමග්කග ච

අන්කත්නඋපචා සීමායංඛණිත්ායත්ථෙත්ථචිකපනක්ඛ ණිකයනචෙරීයන්ති, 

ඉති සල්ලක්කඛත්බ්බන්ති කයනානා. අකසනාසනං දස්කසත්වා කසනාසනං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘විහාක න’’තිආදියො.රුක්ඛමූ න්ති
ඡන්නෙවාටබද්ධරුක්ඛමූලං.එකසවනකයනකවළුගුම්කබපි.ගාකහන්කත්නච

ගාකහත්බ්බානීති සම්බන්කධන.සඞ්ඝිකෙනති ත්ත්රපු්පාකදන.කත්සූති

ද්වීසුචීව පච්චකයසු.යන්ති චීව පච්චයං.ත්ස්සාති

චීව පච්චයස්ස.ඨිතිෙකත්නතිපබන්ධවකසන ඨිත්ට්ඨානකත්න.ඉත්කරනති පඨමං
ගහිත්චීව පච්චයකත්නඉත්ක න. 

අප්පත්ායාතිඅප්ප ාවකත්න, ගාහියමාකනති

සම්බන්කධන.පරිකවණග්කඝනාති පරිකවණපරිච්කඡකදන. භන්තීති

පරිකවණසාමිො භික්ඛූ ල න්ති.ත්න්ති පරිකවණං.විාකටත්වාති

විාටංෙත්වා, ද්කව වා ත්කයන වා කෙනට්ඨාකස ෙත්වාති

අත්කථන.පක්ඛිපිත්වාති  ාගකෙනට්ඨාසං පක්ඛිපිත්වා.නඑවං ොත්බ්බන්ති

යථා මහාසුමත්කථක න ආහ, ත්ථා න ොත්බ්බන්ති

අත්කථන.අොත්බ්බො ණංදස්කසන්කත්නආහ ‘‘මනුස්සාහී’’තිආදියො.ත්ත්ථාති

පරිකවකණ, පවිසිත්බ්බං ඉති ආහාති කයනානා.එත්ථාති එත්ස්මිං

ගාහණට්ඨාකන.පටික්කෙනසතීති පටිකසකධති. පටික්කෙනසනාො ං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘මාආවුකසන’’තිආදියො. ඉති වුත්ත්ං, ඉති පටික්කෙනසතීති

කයනානා. එකෙන හි ඉතිසද්කදනලුත්ත්නිද්දියොට්කඨන.ත්ස්සාති

මහාකථ ස්ස.සඞ්ග න්තිභික්ඛූනංසඞ්ගහං.ත්න්තිමහාකථ ං. 

එවං වත්ත්බ්බන්ති එවං වක්ඛමානනකයනවත්ත්බ්බං. පච්චයං ධාක ථ, 

ඉති වත්ත්බ්බන්ති කයනානා. පාපුණාති ආවුකසන ඉතිවුත්කත්ති කයනානා.

‘‘ගහිත්ංකහනතී’’තිඉමිනා‘‘ගණ්හථ, ගණ්හාමී’’තිපච්චුප්පන්නොලවකසන
වුත්ත්ත්ත්ා ගහිත්ං කහනතීති දස්කසති. අතීත්අනාගත්ොලවකසනඅගහිත් ාවං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සකච පනා’’තිආදියො.සතුප්පාදමත්ත්න්ති ගහකණ සතියා

උප්පාදනමත්ත්ං.එත්ථාතිකසනාසනපච්චයගහණට්ඨාකන. 

කයනපීති යම්පි. උපකයනගත්කථ කචත්ංපච්චත්ත්වචනං, යම්පි පච්චයං

විස්සජ්කාතීති කයනානා.පච්චයන්ති ච චීව පච්චයං.අයම්පීතිඅයම්පි

පච්චකයන. පිසද්කදන මහාලා පරිකවකණ පච්චයං සම්පිණ්කඩති.ත්ස්මිංකයව

පරිකවකණති ත්ස්මිං පංසුකූලිකෙන ගහිත්පරිකවකණ එව.අඤ්ඤස්සාති

පංසුකූලිෙකත්න අඤ්ඤස්ස භික්ඛුස්ස. පංසුකූලිකෙන ‘‘අහං වසාමී’’ති
කසනාසනං ාග්ගිස්සති. ඉත්ක න ‘‘අහං පච්චයං ගණ්හාමී’’ති

කසනාසනංාග්ගිස්සතීති කයනානා.ද්වීහි ොරකණහීති
වසනගහණවකසනද්වීහි ො කණහි. පංසුකූලිකෙ ගණ්හන්කත්ති

සම්බන්කධන.ඉධාති කසනාසකන.කත්නාතිපංසුකූලිකෙන.ක ට් ාති

කසනාසනස්සකහට්ඨා, ඨිත්ං අඤ්ඤං භික්ඛුන්ති
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සම්බන්කධන.කත්නාතිපංසුකූලිකෙන, කිඤ්චි වචනන්ති සම්බන්කධන.

වුත්ථවස්සස්සපංසුකූලිෙස්සාති කයනානා.වට්ටතීති පංසුකූලිෙස්ස

වට්ටති.ත්ස්මිංකසනාසකනතිපංසුකූලිකෙනගහිත්කසනාසකන.කයසංපනාති

මනුස්සානංපන.කත්සන්තිමනුස්සානං. 

ථූපං ෙත්වාති කචතියං ෙත්වා.ත්ස්සාති ථූපස්ස.කත්න

භික්ඛුනාතිවස්සාවාසිෙං ගාහෙභික්ඛුනා.ත්න්ති ක නානසාලං.

ගාකහතුංවට්ටතීතිසම්බන්කධන.සබ්බමිදන්තිසබ්බංඉදංවචනං. 

පාටිපදඅරුණකත්නතිවස්සූපනායිෙදියොවසසඞ්ඛාත්ස්ස පාටිපදස්ස

අරුණුග්ගමනකත්න.විත්ක්ෙචාරිකෙනති ‘‘ෙත්ථනු කඛන වසිස්සාමී’’තිආදියොනා

විත්ක්කෙනච කණඅනුයුත්කත්න.කසනාසනංයාචතීතිකසනාසනග්ගාහාපෙං

කසනාසනංයාචති.ගහිත්න්තිසඞ්කඝනගහිත්ං.යත්ථාතිඨාකන.වස්සූපගකත්හි

වත්ත්බ්බාති සම්බන්කධන.පුනප්පුනං, සමං වා කචතියඞ්ගණාදියොං මුඤ්චන්ති

කසනකධන්ති ඉමාහීතිසම්මුඤ්චනිකයන. මුචිධාතු කසනධනත්කථ යුපච්චකයන

ෙ ණත්කථකහනති.ත්ාලුකානපඨමක්ඛක න.සුල ාකචදණ්ඩො, එකෙකෙන

ද්කව තිස්කසන යට්ඨිසම්මුඤ්චනිකයනබන්ධිත්බ්බා. සුල ා කච සලාො, 

ඡපඤ්චමුට්ඨිසම්මුඤ්චනිකයනබන්ධිත්බ්බාතිඅත්කථන.පඤ්චපඤ්චඋක්ොති
අ ඤ්ඤවිහාක සු පරිස්සයවිාානනත්ථංපඤ්ච පඤ්ච අග්ගිඋක්ො
කෙනට්කටත්බ්බාඡින්දියොත්බ්බාතිඅත්කථන. 

‘‘නිබද්ධවත්ත්ංඨකපත්වා’’තිඑත්ථඅෙත්ත්බ්බවත්ත්ංදස්කසන්කත්නආහ
‘‘වත්ත්ං ෙක නන්කත්හි චා’’තිආදියො. ත්ත්ථ වත්ත්ං ෙක නන්කත්හි ච

එවරූපංඅධම්මිෙවත්ත්ං න ොත්බ්බන්ති සම්බන්කධන.හිසච්චං, සබ්කබව
එකත් උද්කදසාදකයන පපඤ්චාති කයනානා. පපඤ්කචන්ති සංසාක  චි ං

ඨකපන්තීතිපපඤ්චා. මූගබ්බත්න්ති මූගානං වත්ං, මූකගහි ෙත්ත්බ්බං වා, 
මූකගනවියවාඅමූකගහිෙත්ත්බ්බංවත්ං.එවංඅොත්බ්බවත්ත්ංදස්කසත්වා
ඉදානිොත්බ්බවත්ත්ං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පරියත්තිධම්කමන

නාමා’’තිආදියො.තිවිධම්පීති පරියත්තිපටිපත්තිපටිකවධවකසන

තිප්පො ම්පි.අවයවපරියත්තිධම්කමනපි අවයවිපරියත්තිධම්මං, 

අවයවිපරියත්තිධම්කමනවා අවයවපරියත්තිධම්මං පතිට්ඨාකපති, ත්ස්මා
පරියත්තිධම්කමනඅත්ත්නාපි අත්ත්ානං පතිට්ඨාකපසීති

කවදියොත්බ්බං.උද්දියොසථාතිපරියත්තිං උද්දියොසථ.කසනකධත්වා…කප.…

උපසම්පාකදථාති එත්ථකසනධනං නාම සබ්කබසං ආචා කුලපුත්ත්ානං

උපපරික්ඛනං.කසනකධත්වානිස්සයං කදථාති එත්ථ කසනධනං නාම

භික්ඛුස ාගත්ං උපපරික්ඛනං.හීති සච්චං.කු තත්කත්නතිආචා කුලපුත්කත්න.

යත්ත්ොනි ධුත්ඞ්ගානි සමාදියොයිතුං සක්කෙනථාති කයනානා.අන්කත්නවස්සං

නාකමත්න්තිභුම්මත්කථඋපකයනගවචනකමත්ං. එත්ස්මිංඅන්කත්නවස්කසතිහි

අත්කථන,  විත්බ්බන්තිආදීසුසම්බන්ධිත්බ්බං.සෙ දියොවසන්තිසෙලදියොවසම්හි, 
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අප්පමත්කත්හීති සම්බන්කධන.එෙචාරිෙවත්ත්න්ති එෙකෙන චරිත්බ්බං

වත්ත්ං.භස්කසතිවචකන.දසවත්ථුෙෙථන්තිඅප්පිච්ඡත්ාදියොදසවත්ථුෙෙථං. 

විග්ගාහිෙපිසුණඵරුසවචනානීති විග්ගහංෙලහං ාකනතීති විග්ගාහිෙං, 
විග්ගාහිෙවචනඤ්ච පිසුණවචනඤ්ච
ඵරුසවචනඤ්චවිග්ගාහිෙපිසුණඵරුසවචනානි.මනසිො බහුලාවිහ ථඉති

ඔවදියොත්බ්බාති කයනානා.දන්ත්ෙට් ඛාදනවත්ත්න්ති කහට්ඨා

අදියොන්නාදානවණ්ණනායංවුත්ත්ංදන්ත්ෙට්ඨඛාදකන, දන්ත්ෙට්ඨඛාදනස්සවා
වත්ත්ං. ‘‘පත්ත්ං ථවිොය පක්ඛිපන්කත්න නෙකථත්බ්බ’’න්ති ඉමිනා
ෙකථන්කත් පමාකදන පත්කත්න භිජ්කායයාති පත්ත්ස්සගුත්ත්ත්ථාය ෙථනං

නිවාක ති.ආචික්ඛිත්බ්බාතිඉතිසද්කදනපරිසමාපනත්කථන. 

කෙනචි දායකෙනති සම්බන්කධන.ආගන්තුකෙනභික්ඛූති චීව ග්ගාහිත්කත්න

පච්ඡා ආගකත්න ආගන්තුකෙන භික්ඛු.සඞ්ඝත්කථකරනති

ආවාසිෙසඞ්ඝත්කථක න.ප මභාගන්ති පුබ්කබ ගාහිත්ං පඨම ාගං, 

පරිවත්කත්ත්වාති පුබ්කබ ගාහිත් ාකගන පච්ඡා දාත්බ්බංවස්සාවාසිෙං
පරිවත්කත්ත්වා. ආගන්තුෙස්ස වස්සග්කගන පත්ත්ට්ඨාකන
ආගන්තුෙස්සදාත්බ්බන්ති කයනානා. ‘‘ආගන්තුෙස්සා’’ති පදං පුබ්බාප ං
අකපක්ඛති. ත්ස්මාද්වින්නං පදානං මජ්කඣ

වුත්ත්ං.ප මවස්සූපගත්ාතිපඨමවස්සූපනායිෙදියොවකසවස්සූපගත්ා.‘‘ද්කවතීණි
චත්ත්ාරී’’ති වචනස්ස වා බහූනංභික්ඛූනං වා බයාපනත්ථාය ‘‘ලද්ධං

ලද්ධ’’න්ති විච්ඡාවකසන වුත්ත්ං.කත්න පනාති ආගන්තුකෙනපන.
පඨමවස්සූපගකත්හිඅප්පකෙ ලද්කධ පච්ඡිමවස්සූපනායිෙදියොවකස දාත්බ්බානං
වස්සාවාසිොනංබහුකෙපිඅයංනකයනඤාත්බ්කබනතිෙත්වානවුත්කත්න. 

ද්වීසුපීති පඨම දුතියවකසන ද්වීසුපි.වස්සූපගත්ා භික්ඛූ භික්ඛාය

කිලමන්ත්ා වදන්තීති සම්බන්කධන.ඉධාති ඨාකන.වසන්ත්ාති එෙකත්න

වසන්ත්ා.ද්කව  ාගා කහනම සාධු වත්ාති කයනානා.සාධු වත්ාති

එෙංකසනසුන්ද ා  කවයුන්ති අත්කථන.කයසන්ති භික්ඛූනං.ත්ත්ථාති

ඤාතිපවාරිත්ට්ඨාකනසු.පවාරණායාතිපවා ණාදියොවකස.කත්සූති භික්ඛූසු.කයති

භික්ඛූ.ත්ත්ථාතිඤාතිපවාරිත්ට්ඨාකනසු. ෙස්මා අපකලනකෙත්වා දාත්බ්බං, 

නනු කත් සාදියොයන්තීති ආහ ‘‘සාදියොයන්ත්ාපි හී’’තිආදියො. ත්ත්ථහීති යස්මා.
‘‘කනවවස්සාවාසිෙස්ස සාමිකනන’’ති ඉමිනා කත්සං වස්සච්ඡින්නත්ං

දීකපති.කනවඅදාතුං භන්තීතිපඨමකමවෙතිෙවත්ත්ස්සෙත්ත්ත්ා අදාතුං

කනවල න්ති, සබ්කබසං කනන අම්හාෙන්ති කයනානා.ඉධාති ඨාකන.ත්න්ති

ෙතිෙවත්ත්ං. එකෙන භික්ඛූති සම්බන්කධන.කත්සන්ති

භික්ඛූනං.ත්ත්ථාතිස ාගට්ඨාකන. වසිත්වා ආගත්ානං කත්සං
භික්ඛූනන්තිකයනානා. නලබ් ති ඉති වුත්ත්න්ති

කයනානා.ඉකමසන්තිවස්සාවාසිඅප්පත්ත්ොනං
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එෙච්චානං.ගාහිත්සදියොසකමවාතිවස්සාවාසිෙස්ස ගාහිකත්න

සදියොසකමව.කත්සකමවාතිඑෙච්චානකමව. 

පක්ෙන්කත්නපීති අඤ්ඤං ඨානංපක්ෙමන්කත්නපි.හීති සච්චං, යස්මා වා.

කත්න භික්ඛුනා ෙත්ංපානීයඋපට්ඨපනාදියොෙම්මංභතිනිවිට් ං තියා ඨිත්න්ති
කයනානා.අපකලනෙනෙම්මං ෙත්වා ගාහිත්ං සඞ්ඝිෙන්ති

සම්බන්කධන.සඞ්ඝිෙන්ති ත්ත්රුප්පාදං සන්ධාය වුත්ත්ං.විබ්භන්කත්නපීති

පිසද්කදන පකගව ඡින්නවස්කසනති දස්කසති.පච්චයවකසකනවාති

සද්ධාකදයයපච්චයවකසන.වදන්තීතිකෙචිවදන්ති. 

දියොසංගමිකෙන භික්ඛු විබ් මතීති සම්බන්කධන.මනුස්කසති

වස්සාවාසිෙදායෙමනුස්කස.සම්මුඛාති ආවාසිෙස්ස

සම්මුඛා.සම්පටිච්ඡාකපත්වාති ‘‘සුට්ඨු දස්සාමා’’ති පටිච්ඡාකපත්වා.යස්ස

ගාහිත්න්ති යස්ස භික්ඛුකනන කසනාසනං ගාහිත්ං.කසනාසනසාමිෙස්සාති

කසනාසනදායෙස්ස පුත්ත්ධීත්ාදකයනතිසම්බන්කධන.කසනාසකන කදමාති

කසනාසනස්සකදම.ත්ත්ථාතිකසනාසකන.එෙකමවවත්ථංදාත්බ්බං.ෙස්මා? 

පුග්ගලස්සඅදත්වාකසනාසනස්කසවදාත්බ්බත්ත්ා.වස්සාවාසිෙට්ඨිතිොයාති

වස්සාවාසිෙගාහිත්ස්ස ඨිතිොය.එකසව නකයනති කසනාසනස්කසව

දියොන්නත්ත්ා එකසව නකයන.ත්ස්කසව ක නන්තීති පුග්ගලස්කසව දියොන්නත්ත්ා
ත්ස්කසවකහනන්ති. 

දුතිකයන කථ ාසකන ගාහිකත්න කහනතීති සම්බන්කධන. පඨම ාගස්ස
සාමකණ ස්සගාහිත්ත්ත්ා වුත්ත්ං ‘‘ව  ාගං සාමකණ ස්ස

දත්වා’’ති.උකභනපීති ද්කව කථ සාමකණක පි.සයකමවාතිදායකෙන

සයකමව.යන්තිවස්සාවාසිෙං.යස්සාතිකථ ස්සවාසාමකණ ස්සවා. 

ඉකත්නති වුත්ත්නයකත්න.ද රසාමකණරස්සාති ත්රුණස්ස

සාමකණ ස්ස.කසනති ඝ සාමිකෙන.නන්ති පත්ත්ානං.යස්සාති

භික්ඛුකනන.කත්සන්ති මනුස්සානං.යථාභූත්ං ආචික්ඛිත්බ්බන්ති

විබ් මොලඞ්ෙත්ො ණං යථාභූත්ංආචික්ඛිත්බ්බං.සුද්ධපංසුකූලිොකයවාති

අඤ්කඤහි අමිස්සාසුද්ධා පංසුකූලිොකයවාති.ඉදං

කනවාසිෙවත්ත්න්තිනිගමනං. 

උපනන්දවත්ථුෙථා 

319. අයමත්කථනති අයං වක්ඛමාකනන අත්කථන, එවං කවදියොත්බ්කබනති

සම්බන්කධන.ත්ත්ථාති ගාමකෙ. ත්න්ති කසනාසනං, ගණ්හන්කත්කනවාති

සම්බන්කධන.ඉධාති සාවත්ථියං.මුත්ත්න්ති කත් කසනාසනංමුඤ්චිත්ං

කහනති.ත්ත්රාපීතිගාමකෙපි.උභයත්ථාතිසාවත්ථියං, ගාමකෙචාතිඋ යත්ථ. 

එත්ථාති උපනන්දවත්ථුස්මිං.ෙථන්ති කෙන පොක න

පටිප්පස්සම් ති.ඉධාතිසාසකන.එෙච්කචනගණ්හාතීතිසම්බන්කධන.ත්ත්රාපීති
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සාමන්ත්විහාක පි. ත්ස්සාති භික්ඛුස්ස.ඉධාති කසනාසකන.ආ යමත්ත්න්ති

චිත්තුප්පාදමත්ත්ං.ඉච්චස්සාති ඉති අස්ස, එවං අස්ස භික්ඛුස්සාති

අත්කථන.සබ්බත්ථාතිසබ්බස්මිං ‘‘ගහකණනගහණ’’න්තිආදියොකෙචතුක්කෙ.

කයනපන ගච්ඡතීති සම්බන්කධන.උපචාරසීමාතික්ෙකමතිනිමිත්ත්ත්කථ කචත්ං

භුම්මවචනං,  ාකවන  ාවලක්ඛකණ වා.ත්ත්ථාති අඤ්ඤස්මිං විහාක 

පච්චාගච්ඡති, වට්ටති, කසනාසනග්ගාකහනනපටිප්පස්සම් තීතිඅධිප්පාකයන. 

320. කයනති භික්ඛු.ම න්ත්ත්කරන වා ද රත්කරන වාතිඅත්ත්කනන
මහන්ත්ත්ක නවාදහ ත්ක නවාකහනති.කසනභික්ඛුතිවස්සන්ත්ක නනාමාති
කයනානා.එෙස්ස භික්ඛුකනන තිණ්ණං වස්සානමන්ත්ක  ඨිකත්න

තිවස්සන්ත්ක න අඤ්කඤන භික්ඛු.ත්ත්ථාති භික්ඛූසු.ඉකම

සබ්කබතිතිවස්සන්ත් ද්විවස්සන්ත් සමානවස්සිකෙ ඉකම භික්ඛූ, ල න්තීති

සම්බන්කධන.යංතිණ්ණංපක නතීතිමඤ්චපීඨවිනිමුත්ත්ංයංආසනංතිණ්ණං

සුඛංනිසීදියොතුං පකහනති, ත්ථාරූකප ආසකනපි ද්කව ද්කව හුත්වා නිසීදියොතුං
ල න්තීති කයනානා.අපිසද්කදන මඤ්චපීඨානි අකපක්ඛති. ඉදං

පච්ඡිමදීඝාසනං.අනුපසම්පන්කනනාපීති පිසද්කදන පකගව
උපසම්පන්කනනාතිදස්කසති. 

 ත්ථිකුම්කභතිහත්ථිසික නපිණ්කඩ.ඉමිනාහත්ථිසද්කදනහත්ථිකුම්ක න
ගහිකත්නඅවයවූපචාක නවාඋත්ත් පදකලනකපනවාතිදස්කසති.හත්ථීවියාති

හත්ථී, භූමි ාකගන, හත්ථිම්හි පතිට්ඨිකත්න පාදසඞ්ඛාකත්න

නකඛනඉමස්සාති ත්ථිනඛකෙන,පාසාකදන. එත්ං ‘‘හත්ථිනඛකෙන’’ති
නාමංඑවංෙත්ස්ස පාසාදස්ස නාමන්ති කයනානා.
‘‘සුවණ්ණ ාත්ාදියොවිචිත්රානී’’ති පදං ‘‘ෙවාටානිමඤ්චපීඨානි
ත්ාලවණ්ටානී’’ති සබ්බපකදසු කයනකාත්බ්බං. යංකිඤ්චි

චිත්ත්ෙම්මෙත්ංඅත්ථි, සබ්බං වට්ටතීති කයනානා. පාසාදස්ස කදමාති

සම්බන්කධන.පාකටක්ෙන්ති පාසාදකත්න විසුං.පටිග්ගහිත්කමවාති සබ්බං
පටිග්ගහිත්කමවකහනති.කගනනොදීනිඅට්ඨා සඅත්ථ ණානිපරිභුඤ්ජිතුන්ති

සම්බන්කධන.ගිහිවිෙටනී ාකරනාති ගිහීහි විකසකසන යථාොමං

ෙරියතීතිගිහිවිෙටං,ගිහිසන්ත්ෙං. ‘‘ගිහිවිෙට’’න්ති නීහාක න

අභිනීහාක නගිහිවිෙටනීහාක න, කත්න. බ්භන්තීති නිසීදියොතුකමව

ලබ් න්ති.ත්ත්රාපීතිධම්මාසකනපි. 

අවිස්සජ්ජියවත්ථුෙථා 

321. එත්ානීතිගරු ණ්ඩානි.ත්ත්ථාති  ාසිවකසන පඤ්චසු සරූපවකසන

පඤ්චවීසතියාගරු ණ්කඩසු. ආගන්ත්වා, ආභුකසන වා  මන්ති

එත්ථාතිආරාකමන.කත්සංකයවාති පුප්ඵා ාමඵලා ාමානකමව.
‘‘ඨපිකත්නොකසන’’ති ඉමිනා වත්ථුසද්දස්සභූමික දත්ථං දස්කසති. වසති

ආ ාකමන පතිට්ඨහති එත්ථාතිආරාමවත්ථු. කත්සු වාති එත්ථ වාසද්කදන
නවභූමි ාගකත්න අඤ්ඤස්සකපන ාණභූමි ාගස්සපි ආ ාමවත්ථු ාවං
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විෙප්කපති. විකසකසන චතුඉරියාපකථ හ ති පවත්කත්තිඑත්ථාතිවි ාකරන.

ත්ස්සාති විහා ස්ස.චතුන්නං මඤ්චානන්ති නිද්ධා ණත්කථ සාමිවචනං.
අඤ්ඤත්ක න මඤ්කචනනාමාති කයනානා. එකසව නකයන කසකසසුපි.

‘‘කලනකහන ෙත්ා කුම්භී’’ති ඉමිනාක න කුම්භීති එත්ථ

මජ්කඣකලනපසමාසංදස්කසති.කලනහමයාකුම්භීක න කුම්භීතිවචනත්කථනපි

යුජ්ාකත්ව. ‘‘එකසව නකයන’’ති ඉමිනාකලනකහන ෙත්ංභාණෙං,කලනකහන

ෙකත්නවාරකෙන,කලනකහන ෙත්ංෙටා න්ති අත්ථං අතිදියොසති.එත්ථාති

 ාණෙවා ෙෙටාකහසු.අරඤ්ාකරනතිඅතිමහන්ත්ත්ත්ා අ ං ඛිප්පං ා ති
විනාකසතීති අ ඤ්ාක න. අථ වා ාලං ගණ්හිතුං අලන්තිඅ ඤ්ාක න
ලො ානං ොක ෙත්වා. 

ගාථාවකසන නිගමනං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘එව’’න්තිආදියො. ත්ත්ථ

එවංපොසයීති සම්බන්කධන. ද්කව ගරු ණ්ඩානිද්විසඞ්ග ානිකහනන්ති, 

ත්තියංගරු ණ්ඩං චතුසඞ්ගහං කහනති, චතුත්ථංගරු ණ්ඩං නවකෙනට්ඨාසං

කහනති, පඤ්චමංගරු ණ්ඩං අට්ඨක දනං කහනති, ඉතිඉමිනා

පොක නපඤ්චනිම්ම ක නචකනනනාකථන පඤ්චහි

 ාසීහිපඤ්චවීසවිධංගරු ණ්ඩංපොසයීතිකයනානා. 

ත්ත්රාති ගරු ණ්කඩ.හීති විත්ථාක න. සබ්බම්පි ඉදං ගරු ණ්ඩං

අවිස්සජ්ජියන්තිවුත්ත්න්තිකයනානා.ඉධාතිඉමස්මිංවත්ථුස්මිං.පරිවාක පන
ආගත්න්තිසම්බන්කධන. 

පඤ්ච ාසකයනමකහසිනාවුත්ත්ාතිකයනානා.එත්ථාතිපරිවාක . 

ත්ත්රාති‘‘පරිවත්ත්නවකසනා’’ති වචකන. ඉදං ගරු ණ්ඩං

උපකනතුන්තිසම්බන්කධන. නිච්චං තිට්ඨන්තීතිථාවරා,ඨාධාතුව පච්චකයන, 
ඨාො ස්ස ථාොක න. ඉමිනා ආ ාමආ ාමවත්ථුවිහා විහා වත්ථූනි

ගකහත්බ්බානි.අවිස්සජ්ජියඅකව ඞ්ගීයත්ත්ාගරුඅලහුෙං ණ්ඩංගරුභණ්ඩං. 

ඉමිනා මඤ්චාදීනි එෙවීසති ගරු ණ්ඩානි ගකහත්බ්බානි.ථාවකරතිආධාක 

භුම්මං, පරියාපන්නන්ති සම්බන්කධන. අථ වා නිද්ධා කණ භුම්මං, 

ථාවක සූතිහි අත්කථන, කඛත්ත්න්තිආදීසු සම්බන්ධිත්බ්බං.

ඛිපතිපුබ්බණ්ණබීාකමත්ථාතිකඛත්ත්ං. වසතිඅප ණ්ණබීාං පතිට්ඨාති

එත්ථාතිවත්ථු,ත්කලභූමි ාකගඑෙකත්නවාද්වීහිවාතීහිවාඨාකනහිආව ණං

ෙරීයතිඑත්ථාතිත්ළාකෙන,සක න.ෙස්සොනංමකත්නෙත්ත්බ්බාතිමාතිො. 
ආ ාකමනපරිවත්කත්තුන්ති සම්බන්කධන. ොනි පරිවත්කත්තුන්ති ආහ

‘‘ඉමානිචත්ත්ාරිපී’’ති.පිසද්කදනඅවයවසම්පිණ්ඩකනන. 

ත්ත්රාති ‘‘පරිවත්කත්තුං වට්ටතී’’තිවචකන.දූකරති සඞ්ඝා ාමකත්න

දූ ට්ඨාකන.යම්පීති නාළිකෙ ඵලම්පි. රන්තීතිසඞ්ඝස්ස

හ න්ති.අඤ්කඤසන්ති සඞ්ඝකත්න අඤ්කඤසංමනුස්සානන්ති

සම්බන්කධන.කත්ති මනුස්සා. සඞ්කඝනසම්පටිච්ඡිත්බ්කබනති
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සම්බන්කධන.රුච්චතීතිසඞ්ඝස්සා ාකමන මනුස්සානමා ාමං, 
මනුස්සානමා ාකමන වා සඞ්ඝස්සා ාමං පරිවත්කත්තුංරුචීයති ඉච්ඡීයති.

භික්ඛූනං ආ ාකමනති සම්බන්කධන.අයන්තිමනුස්සානමා ාකමන.ඛුද්දකෙනති

සඞ්ඝා ාමකත්නඛුද්දකෙන.ආයන්තිඅයතිආයසාමිකෙනධකනනවඩ්ඪිංගච්ඡති

අකනනාති ආකයන, ත්ං.සමෙකමවාති සමප්පමාණකමව, ආයං සකච කදතීති
සම්බන්කධන.පමාණත්කථ ෙපච්චකයන. මනුස්සානං රුක්ඛාති සම්බන්කධන.

අතික ෙං සඞ්ඝස්ස කදමාතිසම්බන්කධන.ාානාකපත්වාති ‘‘සඞ්කඝ දියොන්නං

මහප්ඵල’’න්ති (ම. නි. 3.376) සඞ්ඝස්ස දියොන්නදානස්ස ආනිසංසං

මනුස්සානංාානාකපත්වා.ඵලධාරිකනනකහනන්තිනනූතිකයනානා.එවන්තිආදියො

නිගමනං.එකත්කනව නකයනාති කයන නකයන ආ ාකමන ආ ාකමන

පරිවත්කත්ත්බ්කබන, එකත්කනවනකයන. මහන්කත්න වා ඛුද්දකෙන වා
ආ ාමවත්ථුනා චාති කයනානා. ආ ාමආ ාමවත්ථුවිහා විහා වත්ථූනි
පරිවත්කත්ත්බ්බානීතිසම්බන්කධන. 

උකභනපීතිකගහපාසාදවකසන උක නපි.ත්ත්ථාති කගකහ.ඉදං පනාති

පාසාදසඞ්ඛාත්ං කගහං, මනුස්සානං කගහන්ති සම්බන්කධන.මහග්කඝන වා
අප්පග්කඝන වා විහා වත්ථුනා චාති
කයනානා.විහා විහා වත්ථුආ ාමආ ාමවත්ථූනි පරිවත්කත්ත්බ්බානීති

සම්බන්කධන.එවන්තිආදියොනිගමනං. 

ගරු ණ්කඩන ගරු ණ්ඩපරිවත්ත්කන එවං විනිච්ඡකයන

කවදියොත්බ්කබනතිකයනානා.පංස්වාගාරකෙසූති පංසුකීළනත්ථාය ෙකත්සු

අගා කෙසු.ෙප්පියමඤ්චාතිසඞ්ඝගණපුග්ගලානංෙප්පියාසුවණ්ණ ාත්ාදීහි
අෙත්ා මඤ්චා. විහා ස්ස පන සුවණ්ණ ාත්මයාදියොොපි ෙප්පියා

මඤ්චාදාත්බ්බාති සම්බන්කධන.බහිසීමායාති උපචා සීමකත්න බහි.ත්ත්ථාති

සඞ්ඝත්කථ ස්ස වසනට්ඨාකන.ත්ත්ථාති ත්ස්ස භික්ඛුකනන

වසනට්ඨාකන.‘‘ම ග්කඝනා’’ති වුත්ත්වචනං නියකමන්කත්න ආහ

‘‘සත්ග්ඝනකෙන වාසහස්සග්ඝනකෙන වා’’ති.මඤ්චසත්න්ති

මඤ්චබහුං.එකත්සුපීති පීඨභිසිබිබ්කබනහකනසුපි.ත්ත්ථාති

පීඨභිසිබිබ්කබනහකනසු.ෙප්පියංපීඨාදීතිසම්බන්කධන.අෙප්පියංවාම ග්ඝං

ෙප්පියං වාති ෙප්පිකයන වාමහග්ඝෙප්පිකයන වා පරිවත්කත්ත්වාති
සම්බන්කධන. ‘‘වුත්ත්වත්ථූනී’’තිපදං ‘‘පරිවත්කත්ත්වා’’ති පකද

අවුත්ත්ෙම්මං, ‘‘ගකහත්බ්බානී’’තිපකදවුත්ත්ෙම්මං, පුබ්බාප ාකපක්ඛපදං. 

පසත්මත්ත්උදෙගණ් ොනිපීති එත්ථ පසකත්න

නාමකුඤ්චිත්පාණි.සී ළදීකපති සීහං ලාති ගණ්හාතීතිසී කළනලො ස්ස

ළො ං ෙත්වා, සීහබාහුනාමකෙන  ාාා, ත්ස්සපුත්ත්ත්ත්ා විායකුමාක නපි

සීහකළන නාම, කත්න ආදියොම්හි නිවාස ාකවන ගහිත්ත්ත්ා

දීකපනසී ළදීකපනනාම, ත්ස්මිං. පාදං

ගණ්හාතීතිපාදගණ් කනන,කසනකයවපාදගණ් නකෙන. පාකදනනාමාති
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‘‘පාදගණ්හනකෙන’’ති එත්ථ පාකදන නාම. කයන කලනහවා කෙන

මගධනාළියාපඤ්චනාළිමත්ත්ංගණ්හාති, කසනකලනහවා කෙනපාකදනනාමාති
කයනානා.ඉමිනාපමාණස්සනාමංපමාණවන්කත්උපචා කත්නකවනහා නයං

දස්කසති.ත්කත්නතිපඤ්චනාළිමත්ත්ගණ්හනෙවා ෙකත්න.ඉමානීති
කලනහකුම්භීආදීනි. 

භිඞ්ගාර…කප.…ෙටච්ඡුආදීනීතිභිඞ්ගාක නචපටිග්ගකහනචඋළුඞ්කෙන
ච දබ්බිච ෙටච්ඡ ච පාති ච ත්ට්ටකෙන ච ස කෙන ච සමුග්කගන ච

අඞ්ගා ෙපල්කලන ච ධූමෙටච්ඡ චභිඞ්ගාර…කප.…ධූමෙටච්ඡුකයන,ත්ාආදියො

කයසං ත්ානීතිභිඞ්ගාර…කප.… ෙටච්ඡුආදීනි. ආදියොසද්කදන අඤ්ඤානි

උපෙ ණානිගකහත්බ්බානි.භාානීයානීති

 ාකාත්බ්බානි.ෙංසක න ාදීතිආදියොසද්කදන වට්ටකලනහං

සඞ්ගණ්හාති.වට්ටක න ං නාමපීත්කලනහං.හීති සච්චං, යස්මා

වා.පාරි ාරියන්ති සඞ්ඝිෙපරික නගං පරිහරිත්වාඅපකනත්වා

පුග්ගලිෙපරික නකගන පරිභුඤ්ානං, ‘‘අත්ත්සන්ත්ෙ’’න්ති වා

පරිග්ගකහනහරිත්වා භුඤ්ානං න වට්ටති.ගිහිවිෙටනී ාකරකනවාති 

‘‘ගිහිවිෙට’’න්තිඅභිනීහාක කනව. 

අඤ්ඤස්මිම්පි ෙප්පියකලනහ ණ්කඩ පරියාපන්නා අඤ්ානීති

කයනානා.අථ වාෙප්පියක න භණ්කඩති නිද්ධා කණ භුම්මං, 

‘‘අඤ්ානී’’තිආදියොනා සම්බන්ධිත්බ්බං.සූචීතිචීව ාදියොසිබ්බනො

සූචි.පණ්ණසූචීති පණ්කණ ලිඛනා සූචි.අඤ්ඤම්පීති අඤ්ානිආදියොකත්න
අඤ්ඤම්පි. ධූමකනත්ත්ඤ්චඵාලඤ්ච දීපරුක්කඛන ච දීපෙපල්ලකෙන ච

ඔලම්බෙදීකපන චධූමකනත්ත්…කප.…ඔ ම්බෙදීපා. 
ඉත්ථිපුරිසති ච්ඡානගත්සඞ්ඛාත්ානි රූපානි එකත්සු

අත්ථීතිඉත්ථිතරිසතිරච්ඡානගත්රූපොනි. ධූමකනත්ත්…කප.…ඔලම්බෙදීපා
ච කත්ඉත්ථිපුරිසති ච්ඡානගත්රූපොනි

කචතිධූමකනත්ත්…කප.…රූපොනි,විකසසනප නිපාකත්න. ත්ානි වා
අඤ්ඤානි වා භිත්තිච්ඡදනෙවාටාදීසුඋපකනත්බ්බානි කලනහ ණ්ඩානීති

සම්බන්කධන.ක න ඛි ෙන්තිකලනහමයං ආණිං.පරි රිත්වාති ‘‘අත්ත්කනන

සන්ත්ෙ’’න්තිපරිග්ගකහන හරිත්වා, සඞ්ඝිෙපරික නගගිහිවිෙටානි වා

අපකනත්වා.ඛීරපාසාණමයානීතිඛී වණ්කණනපාසාකණනෙත්ානි. 

සුවණ්ණඤ්ච ාත්ඤ්ච හා කූටඤ්චාාතිඵලිෙඤ්චසුවණ්ණ…කප.…

ාාතිඵලිොනි,කත්හි ෙත්ානි  ාානානිසුවණ්ණ…කප.… භාානානි.

සබ්බන්තිසුවණ්ණ ාත්ාදියොසබ්බං.වට්ටතීතිසඞ්ඝගණපුග්ගලානංවට්ටති. 

වාසිආදීසුඑවං විනිච්ඡකයන කවදියොත්බ්කබනතිකයනානා, නිද්ධා කණ වා

භුම්මං. යාය වාසියා න සක්ොති සම්බන්කධන.ත්කත්නති

වාසිකත්න.ම ත්ත්රීසද්කදනමහන්ත්පරියාකයන අනිප්ඵන්නපාටිපදියොකෙන.
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මහත්ත්රීවාසීතිසම්බන්කධන.කවජ්ාානන්තිභිසක්ොනං.සිරාකවධනඵරසුපීති
පිසද්කදන ත්කත්න මහන්ත්ං පන පකගවාති දස්කසති. යාපන කුඨාරී
ආවුධසඞ්කඛකපනෙත්ාතිසම්බන්කධන.අථවාආවුධසඞ්කඛකපනෙත්ායා

පන කුඨාරීඅත්ථීති කයනානා.අනාමාසාති අනාමසිත්බ්බා, 

අනාමාසා හාතිඅත්කථන.චතුරඞ්ගු මත්කත්නපීති පිසද්කදන ත්කත්න අධිකෙන

පනපකගවාති දස්කසති. නිඛණිත්වා ඛාදතීතිනිඛාදනං. 

චතු ස්සංමුඛකමත්ස්සාතිචතුරස්සමුඛං. කදනණිසදියොසං

මුඛකමත්ස්සාතිකදනණිමුඛං. සම්මුඤ්චනිදණ්ඩකවධනම්පි නිඛාදනං
දණ්ඩබද්ධං කහනතිකචති කයනානා. දණ්කඩන

බන්ධිත්බ්බන්තිදණ්ඩබද්ධං,දණ්ඩංබද්ධකමත්ස්සාති වා දණ්ඩබද්ධං.
‘‘අදණ්ඩෙ’’න්ති වත්වා ත්ස්කසවත්ථං දස්කසතුංවුත්ත්ං

‘‘ඵලමත්ත්කමවා’’ති. නත්ථි දණ්ඩකමත්ස්සාතිඅදණ්ඩෙං.යන්ති

නිඛාදනං.පරි රිතුන්තිපුග්ගලිෙ ාකවනපරිග්ගකහත්වාහරිතුං, සඞ්ඝිෙ ාවං
අපකනතුං වා. සිඛ ම්පි නිඛාදකනකනව සඞ්ගහිත්ංලක්ඛණහා නකයන

සමානකිච්ච ාවකත්න.සිඛරන්ති කයනපරිබ් මිත්වා ඡින්දන්ති, කයහි

මනුස්කසහි දියොන්නානීති සම්බන්කධන.කත්ති මනුස්සා, වදන්තීති

සම්බන්කධන.කනනතිඅම්හාෙං.පාෙතිකෙතිපෙතියාඨිකත්, යථාපඨමංඨිත්ා

කහනන්ති, ත්ථා ෙරිස්සාමාති අත්කථන.සකචආ රන්තීති සකච ආයාචනං

අෙත්වාහ න්ති.අනා රන්ත්ාපීතිපුනඅනාහ න්ත්ාපි. 

ෙම්මාක නචත්ට්ටොක නචචුන්දොක නචනළොක නචමණිොක න

චපත්ත්බන්ධකෙන චෙම්මාර…කප.… පත්ත්බන්ධො,කත්සං. අධිෙ ණී

චමුට්ඨිකෙන ච සණ්ඩාකසන ච තුලා චඅධිෙරණි…කප.…

තු ා.සඞ්කඝදියොන්නො කත්නති සඞ්ඝස්ස දියොන්නොලකත්න. තිපුං ඡින්දති

අකනනාතිතිතච්කඡදනං,ත්කමව සත්ථෙංතිතච්කඡදනසත්ථෙං. 
මහාෙත්ත්රිඤ්ච මහාසණ්ඩාසඤ්චමහාපිප්ඵිලිෙඤ්ච ඨකපත්වාති කයනානා.

ෙස්මාඨපිත්ානීතිආහ ‘‘මහාෙත්ත්රිආදීනිගරු ණ්ඩානී’’ති.ත්ත්ථයස්මා

මහාෙත්ත්රිආදීනිගරු ණ්ඩානි, ත්ස්මා ‘‘ඨකපත්වාමහාෙත්ත්රි’’න්තිආදියො
මයාවුත්ත්න්තිකයනානා. 

වල්ලිආදීසුඑවං විනිච්ඡකයන

කවදියොත්බ්කබනතිකයනානා.කවත්ත්වල්ලිආදියොොති

කවත්ත්සඞ්ඛාත්වල්ලිආදියොො.අඩ්ඪබහුප්පමාණාතිඑත්ථ– 

‘‘බයාකමනසහෙ ාබාහු, ද්කවපස්සද්වයවිත්ථත්ා’’ති.– 

අභිධාකන (අභිධානප්පදීපිොයං 269 ගාථායං) වුත්ත්ත්ත්ා බාහු නාමඉධ
බයාකමනව අධිප්කපකත්න. ත්ස්මා ද්වීසු පස්කසසු විත්ථත්ානං
බයාමසඞ්ඛාත්ානංසහෙ ානං ද්වින්නං බාහූනං

අඩ්කඪනතිඅඩ්ඪබාහු,ත්ස්සපමාණකමත්ස්සාතිඅඩ්ඪබාහුප්පමාණාති
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වචනත්කථන ොත්බ්කබන, දීඝකත්න ද්විහත්ථා වල්ලීති වුත්ත්ං

කහනති.ත්ත්ථාාත්ොතිතිස්සං සඞ්ඝස්ස භූමියං ාාත්ො.රක්ඛිත්කගනපිත්ාති

සඞ්කඝනසයං  ක්ඛිත්ා, පක හි කගනපිත්ා. ඉමිනා අ ක්ඛිත්අකගනපිත්ා

ගරු ණ්ඩං න කහනතීති දස්කසති.සාති වල්ලි. අතික ො කහනතීති

සම්බන්කධන.උපකනතුන්ති ත්ං වල්ලිං උපකනතුං. සුත්ත්ඤ්ච

මෙචිවාෙඤ්චනාළිකෙ හී ඤ්ච චම්මඤ්චසුත්ත්…කප.… චම්මානි,කත්හි

ෙත්ාසුත්ත්…කප.… චම්මමයා.  ජ්ජුො වා කයනත්ත්ානි වා

ගරු ණ්ඩංකහනතීති සම්බන්කධන.එෙවට්ටා වා ද්විවට්ටා වාති
එත්ථවාසද්කදන තිවට්ටාදියොං සඞ්ගණ්හාති. අවට්කටත්වා දියොන්නං සුත්ත්ඤ්ච
අවට්කටත්වාදියොන්නාමෙචිවාෙනාළිකෙ හී ාචාතිකයනානා. 

කයන කෙනචි කවළූතිසම්බන්කධන.කසනපීතිකවළුපි වට්ටතීතිසම්බන්කධන.

පිසද්කදන වල්ලිං අකපක්ඛති.ඉදකමත්ථාති ඉදං සබ්බං එත්ථ කවළුම්හි, 

කවළූසු වා ඉදන්තිසම්බන්කධන.සමෙංවාති ගහිත්කවළුනා සමප්පමාණං

වා.අතිකරෙං වාති ත්කත්න අතික ෙං වා.ත්ංඅග්ඝනෙන්ති ත්ස්ස කවළුකනන

අග්ඝනා හං.ඵාතිෙම්මන්ති

වඩ්ඪිෙම්මං.ත්ත්කථවාතිගණ්හනට්ඨාකනව.ගමනොක ති
ගණ්හනට්ඨානකත්න අඤ්ඤත්ථගමනොකල. ‘‘පහිණිත්වා දාත්බ්කබන’’ති
ඉමිනා සයං වා ආගන්ත්වා දාත්බ්කබනති අත්කථනපිලක්ඛණහා නකයන
ගකහත්බ්කබනසමානකිච්චත්ත්ා. 

මුඤ්ාපබ්බාසද්කදනමුඤ්ාපබ්බාතිණානංපාළියං විසුං ගහිත්ත්ත්ා
තිණසද්කදන ත්ානි ඨකපත්වා පාරිකසසඤාකයන
අවකසසතිණකමවගකහත්බ්බන්ති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘මුඤ්ාං පබ්බාඤ්ච
ඨකපත්වා’’තිආදියො. සමානඵලත්ත්ාලක්ඛණහා නකයන පණ්ණම්පි

තිකණකනවසඞ්ගහිත්න්තිදස්කසන්කත්නආහ‘‘යත්ථා’’තිආදියො.ත්ත්ථයත්ථාති

යස්මිං ඨාකන, ඉතීතිඑවං. තිණඤ්ච ගරු ණ්ඩං කහනතීති

සම්බන්කධන.ත්ත්ථාාත්ෙං වාතිත්ස්මිං සඞ්ඝා ාකම ාාත්ෙං වා.බ ාරාකමති

සඞ්ඝා ාමකත්න බහි.ත්ම්පීති තිණම්පි. පිසද්කදන වල්ලිකවළූ

අකපක්ඛති.අට් ඞ්ගු ප්පමාකණනපීති දීඝකත්න අට්ඨඞ්ගුලපමාකණනපි. 

රිත්ත්කපනත්ථකෙනතිඅලිඛිත්ත්ත්ාතුච්කඡනමෙචිවත්ථාදියොකෙනපිපණ්ණමකයනපි
කපනත්ථකෙන.ඉදඤ්චපණ්ණපසඞ්කගනවුත්ත්ං. 

පඤ්චවණ්ණා වාතිනීලපීත්කලනහිකත්නදාත්මඤ්ජිට්ඨවකසන

පඤ්චවණ්ණනා වා.ත්ම්පීතිමත්තිෙම්පි. පිසද්කදන වල්ලිකවළුතිණානි
අකපක්ඛති. 

දාරු ණ්කඩ එවං විනිච්ඡකයන කවදියොත්බ්කබනති කයනානා.
 ක්ඛිත්කගනපිකත්න කයනකෙනචි දාරු ණ්ඩකෙන අත්ථීති කයනානා.
මහාඅට්ඨෙථායංපනවුත්කත්නතිසම්බන්කධන. 
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ත්ත්රාති මහාඅට්ඨෙථායං, ‘‘කත්න කඛන පනසමකයනා’’ති පාළියං

වා.ඉකමසූති ආසන්දියොොදීසු.එත්ථාති පීකඨසු, පලාලපීකඨනාති

සම්බන්කධන.බයග්ඝචම්මඔනද්ධන්ති බයග්ඝචම්කමන

අවනද්ධං.වාළරූපපරික්ඛිත්ත්න්ති වාළරූකපහි

පරිවාරිත්ං.රත්නපරිසිබ්බිත්න්ති ත්නසුත්කත්නසමන්ත්කත්නසිබ්බිත්ං. 

එකත්සුපීති වඞ්ෙඵලොදීසුපි. ‘‘සඞ්ඛථාලෙංපන  ාානීය’’න්ති

පාඨස්සානන්ත් ං ‘‘ත්ථා’’ති පාකඨන අත්ථි, කසන එත්ථන යුජ්ාති, ප කත්න
පන ‘‘කයන කෙනචි ෙත්ං ගරු ණ්ඩකමවා’’ති පාඨස්සානන්ත් ං යුජ්ාති.

ත්ත්ථ හි යථාකයන කෙනචි ෙත්ං ගරු ණ්ඩකමව කහනති, ත්ථා
ථම් තුලාකසනපානඵලොදීසු දාරුමයං වා පාසාණමයංවා යංකිඤ්චි
කගහසම් ා රූපංගරු ණ්ඩකමවාතිඅත්කථන. 

සබ්බන්ති සෙලංඋදෙතුම්බපාදෙථලිෙමණ්ඩලං.එකත්සුපීති

ආධා ොදීසුපි.ත්ථා ථම්භත් ාති එත්ථ ත්ථාසද්කදන

‘ගරු ණ්ඩකමවා’’තිපදං අතිදියොසති.සඞ්කඝ දියොන්නන්තිසඞ්ඝස්ස

දියොන්නං.භූමත්ථරණන්තිභූමියංඅත්ථරිත්බ්බං.ත්ම්පීතිඑළෙචම්මම්පි. 

උදුක්ඛලං ගරු ණ්ඩකමවාති සම්බන්කධන. එකසව

නකයනමුස න්තිආදීසුපි.එකත්සූති මඤ්චපාදාදීසු.අනුඤ්ඤාත්වාසියාති

 ාානත්ථාය අනුඤ්ඤාත්වාසියා.ධමෙරකණනති එත්ථ ‘‘සඞ්ඛං ධමති, 
සඞ්ඛධමකෙන’’තිආදීසු වියනිස්සංකයනගපාකඨනකයව යුජ්ාති. ත්ස්මා ධමති

වාකත්න පවත්ත්තීතිධකමන,වාත්කහතුකෙන සද්කදන, ධමං

ෙක නතීතිධමෙරකණනති වචනත්කථන ොත්බ්කබන.සබ්බකමත්න්ති

අනුඤ්ඤාත්වාසිදණ්ඩාදියොෙං එත්ං සබ්බං.ත්කත්නති

අනුඤ්ඤාත්වාසිදණ්ඩාදියොෙකත්න, මහන්ත්ත් ං වාසිදණ්ඩාදියොෙංගරු ණ්ඩන්ති
කයනානා. 

යථාාාත්කමවාතියථාපවත්ත්කමව.කත්හීති හත්ථිදන්ත්ාදීහි, ‘‘ෙත්’’ඉති

පකදනසම්බන්ධිත්බ්බං.ත්ච්ඡිත්නිට්ඨිකත්නපීතිත්ච්ඡිත්ෙම්කමනනිට්ඨිකත්නපි. 

මත්තිො ණ්කඩඑවංවිනිච්ඡකයනකවදියොත්බ්කබනතිකයනානා, උපක නකගන

චපරික නකගන චඋපකභනගපරිකභනගං,සමාහා ද්වන්කදන. ඉදං පදං 

‘‘ඝටපිධානාදියොකුලාල ාාන’’න්ති පකදකනව සම්බන්ධිත්බ්බං.ථුපිොතීති
එත්ථ ඉතිසද්කදන ඉමසද්දත්කථන. ඉදං සබ්බං සඞ්ඝස්සදියොන්නොලකත්න
පට්ඨාය ගරු ණ්ඩන්ති කයනානා. ‘‘අනතිරිත්ත්පමාකණන’’ති

විකසසනපදං‘‘ඝටකෙන’’ති විකසසයපකදකනව

සම්බන්ධිත්බ්බං.එත්ථාතිමත්තිො ණ්කඩ, ආධාක වානිද්ධා කණවාත්ථ

පච්චකයන. මත්තිො ණ්කඩ කුණ්ඩිො ාානීයකෙනට්ඨාසං  ාති, එවං

කලනහ ණ්කඩපීතිකයනානා.එත්ථාතිගරු ණ්ඩවිනිච්ඡකය. 
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නවෙම්මදානෙථා 

323. භණ්ඩිොට් පනමත්කත්නාති එත්ථ  ණ්ඩිොට්ඨපනං
නාම ණ්ඩිෙකයනානන්ති ආහ

‘‘ෙකපනත් ණ්ඩිෙකයනානමත්කත්නා’’ති.අස්සාති භික්ඛුස්ස.චිත්ෙධූකමනති

චිත්කෙඋට්ඨිකත්න ධූකමන.එත්ස්කසවාති භික්ඛුස්සඑව විහාක නති

සම්බන්කධන.ධූමොක තිධූමස්සඋට්ඨිත්ොකල.‘‘අපකලනකෙත්වා’’තිඉමිනා

ධූමොකල අපකලනකිත්ංධූමොලිෙං. ධූමොලිෙං හුත්වාති අත්ථකයනානං

ෙත්වා පාළියං ‘‘පරිකයනසිත්විහා ’’න්ති පකදන සම්බන්ධිත්බ්බ ාවං

දස්කසති.ෙත්පරිකයනසිත්වි ාරන්ති ෙත්පරිකයනසිකත්න විහාක න ඉමස්ස
නවෙම්මස්සාතිෙත්පරිකයනසිත්විහා ං. ඉදං නවෙම්මං කදන්තීති

සම්බන්කධන.යාවකගනපානසිකයනනආක නහන්ති, ත්ාවවිප්පෙකත්නනාමාති

කයනානා.ත්කත්නති කගනපානසිආක නහනකත්න.ෙඤ්චිකදව සමාදකපත්වා

ොකරස්සතීති විහා සාමිකෙනකයව ෙඤ්චිභික්ඛුංසමාදකපත්වා ොක ස්සති.
පඤ්චහත්කථ විහාක ති සම්බන්කධන. ඡවස්සිෙංනවෙම්මන්ති

සම්බන්කධන.එත්ථාති අඩ්ඪකයනකග.කසනති අඩ්ඪකයනකගන. මහල්ලෙං
නියාකමත්වාදස්කසන්කත්නආහ‘‘දසහත්කථඑොදසහත්කථ’’ති.දසවස්සිෙං

වා එොදසවස්සිෙං වා නවෙම්මන්ති සම්බන්කධන.ත්කත්නති

ද්වාදසහත්ථකත්න. කලනහපාසාදසදියොකසපි පාසාකදති සම්බන්කධන.ත්කත්නති
ද්වාදසවස්සිෙනවෙම්මකත්න. 

නවෙම්මිකෙනති නවෙම්කම යුත්ත්පයුත්කත්න.උතුොක ති

කහමන්ත්ගිම්හොකල.පටිබාහිතුන්ති අඤ්කඤසං සම්පත්ත්භික්ඛූනං

පටිකසකධතුං.ආවාසසාමිෙස්සාති

ආවාසදායෙස්ස.ත්ස්සාතිආවාසසාමිෙස්ස.වංකසති අන්වකය.කත්ති

ත්ව.කසනති ආවාසසාමිආදියොකෙන.

භික්ඛූහිාග්ගිත්බ්කබනතිසම්බන්කධන.කත්පීතිඤාතිඋපට්ඨාොපි.ත්ස්මිම්පීති
සඞ්ඝිෙපච්චකයපි.බහූආවාකසතිසම්බන්කධන.එෙංආවාසන්තිකයනානා. 

එෙං වා ආවාසන්ති සම්බන්කධන.ත්කත්නතිවිසජ්ජිත්ාවාකසහි, 

උප්පන්නානීති සම්බන්කධන. කුරුන්දියොයං පන වුත්ත්ං, කින්තිවුත්ත්න්ති

කයනානා.එෙං මඤ්චට් ානං ගක ත්වාති එෙංමඤ්චට්ඨානං

පුග්ගලිෙ ාකවන ගකහත්වා.තිභාගන්තිත්තිය ාගං. අයකමව වා

පාකඨන.එත්ථාති නට්ඨවිහාක .තග්ගලිෙකමවාති පුග්ගලිෙං එව, පුග්ගලිෙං

ඉව වා.ාග්ගාති ාග්ගාහි.හීතිඵලකානත්කෙන.එවං ාග්ගිකත්න පනාති එවං

ාග්ගිකත්නවිහාක නපන.ත්ස්මින්තිාග්ගන්කත්.සද්ධිවි ාරිොදීනංදාතුොකමන

ක නතීති සඞ්ඝස්ස  ණ්ඩට්ඨපනං වානවොනං වසනට්ඨානං වා අදත්වා

අත්ත්කනනකයව සද්ධිවිහාරිොදීනං දාතුොකමන කහනති.සද්ධිවි ාරිොදීනං

දාතුං බ්භතීතිසබ්බවිහා ං පුග්ගලිෙ ාකවනඅග්ගකහත්වා එෙකදසස්කසව
ගහිත්ත්ත්ාසද්ධිවිහාරිොදීනංදාතුංලබ් තීතිඅත්කථන.ාග්ගාකපත්බ්කබනඉති
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වුත්ත්න්ති කයනානා. එත්ථ ‘‘වුත්ත්’’න්ති පාකඨන අත්ථි, කසනඅපාකඨනකයව
‘‘කුරුන්දියොයංපනවුත්ත්’’න්තිපදස්සආො ත්ත්ා. 

අඤ්ඤං ඉදම්පි ච වක්ඛමානවචනං ත්ත්කථව කුරුන්දියොයං
වුත්ත්න්තිකයනානා.කින්තිවුත්ත්න්තිආහ‘‘ද්කවභික්ඛූ’’තිආදියො.ද්කවභික්ඛූ

ෙක නන්තීතිසම්බන්කධන.කයනාති භික්ඛුනා.කසනකයවසාමීති කයන සා භූමි

පඨමං ගහිත්ා, කසනකයව සාමීති අත්කථන.පතිරූකප  ාකනති පතිරූකප

කසනාසනට්ඨාකන.ත්න්තිපුග්ගලිෙෙ ණං.යංපනවයෙම්මන්තිකයනානා.

එත්ථචවයෙම්මන්තිත්ස්මිංවිහාක ෙත්ස්සෙම්මස්සමූලං.විහා ස්සමූලං

දාත්බ්බන්ති වුත්ත්ං කහනති.ත්ස්සාති සඞ්ඝිෙංෙක නන්ත්ස්ස.ත්ත්කථවාති

ෙත්විහාක  එව.ෙත්ාවාකසති සමීපත්කථ භුම්මවචනං, ෙත්ාවාසසමීකපති

වුත්ත්ංකහනති.ඡායූපගඵලූපගාතිඡායංඋපගච්ඡන්ත්ාචඵලංඋපගච්ඡන්ත්ාච, 

ඡායාඵලානි උපහ න්ත්ාති අත්කථන.අපක නකෙත්වාති

සඞ්ඝංඅපකලනකෙත්වා.සාමිොතිරුක්ඛසාමිො. ාකරත්බ්බාතිඅපකනත්බ්බා. 

‘‘සඞ්ඝිෙවල්ලිමත්ත්ම්පි අග්ගකහත්වා’’ති ඉමිනා සඞ්ඝිෙංගකහත්වා

සඞ්ඝිොය භූමියා සකච විහා ං ෙක නති, සඞ්ඝිෙකමවාති
දස්කසති.ද්විභූමෙතිභූමොදීසු පාසාකදසු උපඩ්ඪ ාගං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘පාසාකදන කචවකහනතී’’තිආදියො. උපරි පාසාකදනති සම්බන්කධන.කසනති

විහා ො කෙනභික්ඛු, ත්ස්ස කහට්ඨාපාසාකදනති

සම්බන්කධන.වි ාකරතිසඞ්ඝිෙවිහාක , විහා සමීකපති

අත්කථන.අෙත්ට් ාකනතිචයපමුඛානං අෙත්පුබ්බට්ඨාකන.චයං වා පමුඛං

වාතිසඞ්ඝිෙවිහා ස්සචයංවාපමුඛංවා.බහිකුට්කටතිකුට්ටස්ස, කුට්ටකත්නවා

බහි.ත්ස්සාති චයපමුඛො ෙස්සභික්ඛුස්ස කහනතීතිසම්බන්කධන. 

විසමංපබ්බත්ෙන්ද ාදියොන්ති සම්බන්කධන.අපකදති සුෙ ස්ස අො කණ.ෙත්ං

ක නතීති චයංවා පමුඛං වා ෙත්ං කහනති.ත්ත්ථාති චයපමුකඛසු, 
සඞ්කඝනඅනිස්සක නඉතිවුත්ත්න්තිකයනානා. 

ව කසයයංගකහතුන්තිසම්බන්කධන. 

තන ආගන්ත්වාති පක්ෙමිත්වා පුනආගන්ත්වා.ත්ස්සාති

නවෙම්මගාහෙස්සභික්ඛුස්ස.එත්න්තිකසනාසනං. 

අඤ්ඤත්රපරික නගපටික්කඛපාදියොෙථා 

324. නාති රන්තීති එත්ථ අතිසද්කදන හ ණත්කථන, 
හ සද්කදනපරිභුඤ්ානත්කථනතිආහ‘‘අඤ්ඤත්රහරිත්වානපරිභුඤ්ාන්තී’’ති.

යං මඤ්චපීඨාදීතිකයනානා.ත්ත්ථාති උන්ද්රියමහාවිහාක .ත්න්ති

මඤ්චපීඨාදියොං.ත්ස්මාති යස්මාඅනුාානාති, ත්ස්මා.ත්න්ති

මඤ්චපීඨාදියොං.අඤ්ඤත්රාති අඤ්ඤං විහා ං.අකරනගන්තිඅනට්ඨාජිණ්ණත්ත්ා

අක නගං.ත්ස්මිං වි ාකරතිඋන්ද්රියවිහාක .ත්ස්මින්ති උන්ද්රියවිහාක .ත්කත්නති
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උන්ද්රියවිහා කත්න.සුකයනජිත්ානීතිසුට්ඨුකයනජිත්ානි.මූලදානංවාපටිපාෙතිෙං

වා නත්ථීති අධිප්පාකයන.ඡඩ්ඩිත්වි ාරකත්නති භික්ඛූහි අනකපක්කඛන
ඡඩ්ඩිත්සඞ්ඝිෙවිහා කත්න චපුග්ගකලන සාකපක්කඛන

ඡඩ්ඩිත්පුග්ගලිෙවිහා කත්න ච.ආවාසිෙොක ති ආවාසිොනං

ඨිත්ොකල.ත්කත්නතිඡඩ්ඩිත්විහා කත්න. 

ඵාතිෙම්මත්ථායාති එත්ථ ඵාතිසද්කදනවඩ්ඪනත්කථනති ආහ

‘‘වඩ්ඪිෙම්මත්ථායා’’ති.එත්ථාති ‘‘ඵාතිෙම්මත්ථායා’’තිපාකඨ. 

චක්ෙලිෙන්ති චක්ොොක න ලාතිපවත්ත්ති, චක්ොො ං වා ලාති

ගණ්හාතීතිචක්ෙ ං,ත්කදවචක්ෙලිෙං,පාදපුඤ්ානං, ‘‘ෙම්බලාදීහි

කවකඨත්වා ෙත්’’න්තිඉමිනා ත්ස්ස ෙ ණාො ං දස්කසති.කයහීති පාකදහි. 

උදෙන්තිකසනාසනස්සතින්ත්ෙංඋදෙං.උදෙංනපඤ්ඤායතීතිකයනානා.
සඋපාහකනනඅක්ෙමිතුංනවට්ටතීතිකයනානා. 

සුධාභූමියන්ති සුධාය ලිත්ත්ායං භූමියං.පරිභණ්ඩභූමියන්ති

කගනමයෙසාවපරි ණ්ඩභූමියං.පාදාති මඤ්චපාදා.ත්ස්මින්ති

කචනළකෙ. කපන්ත්ස්සාතිමඤ්චපාකදඨකපන්ත්ස්ස.ත්ත්ථාතිකත්සුභික්ඛූසු. 

කනවාසිොති නිබද්ධං වසන්තීති කනවාසිො. කපන්තීති මඤ්චපාකද

ඨකපන්ති.ත්කථවාතියථා කනවාසිො වළඤ්ාන්ති, ත්කථව ආගන්තුකෙහි
වළඤ්ජිතුංවට්ටතීතිඅත්කථන. 

කසත්භිත්ති වාති එත්ථ වාසද්කදනනීලභිත්තිආදකයන සම්පිණ්කඩති.
‘‘ද්වා ම්පි වාත්පානම්පී’’තිආදියොනා සාමඤ්ඤකත්නවුත්ත්ත්ත්ා
ද්වා වාත්පානාදකයන අපරිෙම්මෙත්ාපි න අපස්සයිත්බ්බා. කෙනචි
වාවත්ථාදියොනාතිසම්බන්කධන. 

‘‘හුත්වා’’ති ඉමිනා ‘‘කධනත්පාදො’’ති පදස්ස ‘‘නිපජ්ජිතු’’න්තිපකද

කිරියාවිකසසන ාවං දස්කසති, ‘‘භික්ඛූ’’ති පකද ො ෙවිකසසන ාවං
නිවත්කත්ති.ෙස්මිං ඨාකන නිපජ්ජිතුං කුක්කුච්චායන්තීති ආහ ‘‘කධනකත්හි
පාකදහිඅක්ෙමිත්බ්බට්ඨාකන’’ති. ‘‘අක්ෙමිත්බ්බට්ඨානස්කසත්ං

අධිවචන’’න්තිඉමිනා ‘‘කධනත්පාදකෙ’’තිපාඨස්සකධනකත්නපාකදනතිට්ඨති

එත්ථඨාකනතිකධනත්පාදෙං,ත්ස්මිංකධනත්පාදකෙතිඅත්ථං දස්කසති.එත්න්ති

‘‘කධනත්පාදකෙ’’ති නාමං.‘‘පච්චත්ථරිත්වා’’ති එත්ථ කෙන

පච්චත්ථරිත්වාතිආහ ‘‘පච්චත්ථ කණනා’’ති.‘‘අත්ත්කනනසන්ත්කෙනා’’ති
ඉමිනා සඞ්ඝිකෙන පච්චත්ථ කණනපච්චත්ථ ණං

පටික්ඛිපති.නිද්දායකත්නපීතිනිද්දායො ණාපි, සංකුටිකත්තිසම්බන්කධන.අථ

වානිද්දායකත්නපීතිනිද්දායන්ත්ස්සපි.‘‘සරී ාවයකවන’’තිපකදසාමයත්ථඡට්ඨී, 

‘‘ආපත්තිකයවා’’ති පකදසම්පදානං. කලනකමසු ඵුසන්කත්සූති සම්බන්කධන.
‘‘පරික නගසීකසනා’’ති ඉමිනා පරික නගංඅෙත්වා කෙනචි ෙම්කමන
සරී ාවයකවන ඵුසන්ත්ස්ස අනාපත්තීති දස්කසති. හත්ථත්කලනඵුසිතුං
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පටුන 

පාදත්කලන ඵුසිතුං වා අක්ෙමිතුං වාති යථාලා කයනානා දට්ඨබ්බා. 

‘‘පරික නගසීකසනා’’ති පදස්ස අත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘මඤ්චපීඨංනීහ න්ත්ස්සා’’තිආදියො. 

සඞ්ඝ ත්ත්ාදියොඅනුාානනෙථා 

325. ‘‘සඞ්ඝස්ස ත්ත්’’න්ති ඉමිනාසඞ්ඝභත්ත්න්ති පදස්ස ඡට්ඨීසමාසං
දස්කසති. සඞ්ඝස්ස අත්ථායආ ත්ං  ත්ත්ං ොතුං න සක්කෙනන්තීති
කයනානා. උද්කදස ත්ත්න්තිආදීසු එවමත්කථනකවදියොත්බ්කබනති කයනානා.
‘‘උද්කදකසන ලද්ධභික්ඛූනං  ත්ත්ං ොතු’’න්ති ඉමිනාඋද්කදකසන

ලද්ධභික්ඛූනං ොත්බ්බං  ත්ත්ංඋද්කදසභත්ත්න්ති වචනත්ථං

දස්කසති.ත්කථවාති යථා සඞ්ඝකත්න උද්දියොසිත්වා ලද්ධභික්ඛූ, 

ත්කථව.පරිච්ඡින්දියොත්වාති ‘‘එෙං වා’’තිආදියොනා පරිච්ඡින්දියොත්වා.කත්සන්ති
ලද්ධභික්ඛූනං. ඉමිනා නිමන්කත්ත්වාලද්ධභික්ඛූනං ොත්බ්බං

 ත්ත්ංනිමන්ත්නභත්ත්න්තිවචනත්ථංදස්කසති. ‘‘සලාොකයනඡින්දියොත්වා’’ති

ඉමිනා සලාොකයන ඡින්දියොත්වාොත්බ්බං  ත්ත්ංස ාෙභත්ත්න්ති
වචනත්ථංදස්කසති. පක්ඛිෙන්ති උකපනසථිෙන්ති පාටිපදියොෙන්ති

එවංනියාකමත්වාති කයනානා. පඤ්චමීආදීසු පක්කඛසු ොත්බ්බංපක්ඛිෙං. 

උකපනසකථ ොත්බ්බංඋකපනසථිෙං. පාටිපකද ොත්බ්බංපාටිපදියොෙං,ත්කමව

 ත්ත්ංපාටිපදියොෙභත්ත්ං. උද්කදසභත්ත්ං නිමන්ත්නන්ති එත්ථ

ඉතිසද්කදනආදයත්කථන, උද්කදස ත්ත්ං නිමන්ත්නන්තිආදියොං ඉමං කවනහා ං
පත්ත්ානීති හි අත්කථන.උද්කදස ත්ත්ාදීනිකයව අනුාානනමෙත්වා ෙස්මා

සඞ්ඝ ත්ත්ම්පි අනුාානාතීති ආහ ‘‘යස්මා පනා’’තිආදියො. ත්ත්ථ යස්මා

සක්ඛිස්සන්තීති සම්බන්කධන.කත්ති මනුස්සා.ත්ම්පීති
සඞ්ඝ ත්ත්ම්පි.පිසද්කදනඋද්කදස ත්ත්ාදීනිඅකපක්ඛති. 

සඞ්ඝ ත්ත්ාදීනං විත්ථා ං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘ත්ත්ථා’’තිආදියො.ත්ත්ථත්ත්ථාති‘‘සඞ්ඝ ත්ත්ංඋද්කදස ත්ත්’’න්තිආදියොපාකඨ, 

එවං විනිච්ඡකයන කවදියොත්බ්කබනති කයනානා, සඞ්ඝ ත්ත්ාදීසු වා නිද්ධා කණ

භුම්මං, භුඤ්ාන්ත්ානං අම්හාෙං අජ්ා දස ද්වාදස දියොවසා අකහසුන්ති

කයනානා.අඤ්ඤකත්නති අඤ්ඤස්මා ඨානා.ත්ත්ථාතිසඞ්ඝ ත්කත්.වත්ත්බ්බාති

මනුස්සා වත්ත්බ්බා.ත්න්ති සඞ්ඝ ත්ත්ං, ධාතුෙම්මං, ‘‘අම්හාෙ’’න්ති

ොරිත්ෙම්මං.ත්න්තිසඞ්ඝ ත්ත්ං. 

උද්කදස ත්ත්ෙථා 
අයං නකයන එවං කවදියොත්බ්කබනති කයනානා.  ඤ්ඤා වා පහිකත්ති

සම්බන්කධන.සකච අත්ථීති සකච ඨිතිො අත්ථි.උද්කදසකෙනාති

 ත්තුද්කදසකෙන. න අතික්ොකමත්බ්බන්ති උද්කදස ත්ත්ං න

අතික්ොකමත්බ්බං.කත්පනාතිපිණ්ඩපාතිොපන.ඨිතිෙං කපත්වාතිඨිතිෙං

ඨිත්ට්ඨාකන ඨකපත්වා මුඤ්චිත්වාති අත්කථන.කත්සන්ති

මහාකථ ානං.කයනානන්ත්රිෙවි ාරකත්නපීති කයනාකනන බයවධාකන
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ඨිත්විහා කත්නපි.ඨිත්ට් ානකත්නති ඨිතිොය

ඨිත්ට්ඨානකත්න.අසම්පත්ත්ානම්පීති  ත්තුද්කදසට්ඨානං

අසම්පත්ත්ානම්පි.වඩ්ඪිත්ා නාම සීමාති උපචා සීමා වඩ්ඪිත්ා

නාම.සඞ්ඝනවෙස්ස දියොන්කනපීති යාව දුතිය ාකගන න දාත්බ්කබන, 

ත්ාවසඞ්ඝනවෙස්ස දියොන්කනපි.වස්සග්කගනාති ගණියතීති ගං, වස්සකමව

ගංවස්සග්ගං,කත්න වස්සග්කගන, වස්සගණනායාතිවුත්ත්ං කහනති. යදියො

‘‘වස්සග්කඝනා’’ති චතුත්ථක්ඛක න පාකඨන  කවයය, එවං

සතිවස්සපරිච්කඡකදනාතිඅත්කථනදට්ඨබ්කබන, අයකමවයුත්ත්ත්ක න. 

එෙස්මිං වි ාකරති එකිස්සං විහා සීමායං.ත්ස්මිංකයව

භත්තුද්කදසට් ාකනති එත්ථ එවසද්කදනඅඤ්ඤස්මිං ඨාකන ගාහණං

පටික්ඛිපති.එකෙනති එකෙන දායකෙන.කත්නාති පහිත්භික්ඛුනා.කසන

අත්කථනතිකසන කහතු.ත්ංදියොවසන්ති ත්ස්මිං පහිත්දියොවකස.පමුස්සතීති

සතිපවාකසන මුස්සති.කභනානසා ායාති  ත්තුද්කදසට්ඨානසඞ්ඛාත්ාය
ක නානසාලාය. යාපෙතිට්ඨිතිොති කයනානා. ‘‘එොබද්ධාකහනන්තී’’ති
වුත්ත්වචනස්සඅත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤං

ද්වාදසහත්ථන්ත් ං අවිාහිත්වා’’ති.නවං ඨිතිෙන්ති  ත්තුද්කදසට්ඨාකන

ඨපිත්පෙතිට්ඨිතිෙකත්න අඤ්ඤංනවං ඨිතිෙං.හීති සච්චං, යස්මා වා.එත්න්ති
උද්කදස ත්ත්ං.‘‘ස්කව’’තිනියාකමත්වාවුත්ත්ත්ත්ාදුතියදියොවකසනලබ් ති. 

කෙනචීති දායකෙන.සෙවි ාකරඨීතිොවකසකනව ගාක ත්බ්බන්ති යං

විහා ං ගච්ඡන්ති, ත්ත්ථ අපවිට්ඨත්ත්ාසෙවිහාක  ඨිතිොවකසකනව
ගාකහත්බ්බං. දියොන්නං පන  ත්ත්ං ගාකහත්බ්බන්ති

සම්බන්කධන.සම්පත්ත්ානන්ති දියොන්නට්ඨානං සම්පත්ත්ානං.ත්ත්ථාති

දියොන්නට්ඨානං, සම්පත්ත්ානංකයවාති සම්බන්කධන.ත්ස්ස වි ාරස්සාති

පවිට්ඨවිහා ස්ස.ත්ස්මිංත්ස්මිං  ාකනති ගාමද්වා වීථිචතුක්ෙසඞ්ඛාකත්

ත්ස්මිං ත්ස්මිං ඨාකන.අන්කත්නඋපචාරගත්ානන්ති එත්ථ අන්කත්නඋපචාක න
නාමද්වාදසහත්ථබ් න්ත් ං. 

ගාමද්වාරූපචා වීථිචතුක්කූපචා  ඝරූපචාක සුතීසු ඝරූපචා ස්ස

විකසසං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ඝරූපචාක න කචත්ථා’’තිආදියො.එත්ථාතිතීසු
උපචාක සු. ඝරූපචාක න කවදියොත්බ්කබනති සම්බන්කධන. එකෙනඋපචාක න

එත්ථාතිඑකූපචාරංඝ ං.ඉකමසන්ති චතුන්නං ඝ ානං.ත්ත්ථාති චතූසුඝක සු.

එෙකුලස්ස යං ඝ න්ති සම්බන්කධන.එෙවළඤ්ාන්තිඑෙද්වාක න

සමානපරික නගං.ත්ත්ථාතිඑකූපචාක . 

යං පන එෙං ඝ ං ෙත්න්ති සම්බන්කධන.සුඛවි ාරත්ථායාති ෙලහං

විච්ඡින්දියොත්වාසුඛවිහා ත්ථාය.ත්ස්මිංත්ස්මිං ාකනතිභිත්තියාපරිච්ඡින්කන
ත්ස්මිංත්ස්මිංඨාකන. 
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යස්මිං පන ඝක  නිසීදාකපන්තීති සම්බන්කධන. යම්පි
නිකවසනන්තිකයනානා. 

කයන පන උද්කදසලාක න උප්පජ්ාති, කසන පාපුණාතීති කයනානා.

කිඤ්චාපිදියොස්සන්ති, ත්ථාපීතිකයනානා. 

කයන පනාති භික්ඛු පන, ල තීති සම්බන්කධන.අඤ්ඤස්මින්ති අත්ත්නා

අඤ්ඤස්මිං.කත්නාතිඋද්කදස ත්ත්ංල න්කත්නභික්ඛුනා. 

ො ං පටිමාකනන්කත්සූති ක නානොලංපටිමාකනන්කත්සු භික්ඛූසු, 
නිසින්කනසූති සම්බන්කධන. කෙනචිමනුස්කසන වදතීති සම්බන්කධන.
සඞ්ඝුද්කදසපත්ත්ං කදථ ඉති වාතිකයනානා. ‘‘එකසව නකයන’’ති ඉමිනා
පත්ත්ස්සඨාකනභික්ඛුංපක්ඛිපිත්වාවුත්කත්අතිදියොසති. 

එත්ථාති උද්කදස ත්කත්, එවංවචකන වා.කපසක නති

පියසීකලන.කත්නාතිඋද්කදසකෙන. කින්ති ාානාතීති ආහ ‘‘දසවස්කසන

ලද්ධ’’න්ති.ත්ස්සාති උද්කදසෙස්ස, වචනන්ති සම්බන්කධන.අප්පසද්දාති

සණිෙසද්දා. ‘‘අපසද්දා’’තිපි පාකඨන, නිස්සද්දාතිඅත්කථන.සබ්බනවෙස්සාති

සබ්කබසං භික්ඛූනං නවෙස්ස.ඡායායපි තච්ඡියමානායාති අනාදක 

භුම්මවචනං, සාමිවචනං වා.න  භතීති පාපුණාපිත්ත්ත්ා න

ල ති.නිසින්නස්සාපිනිද්දායන්ත්ස්සාපීති අනාදක  සාමිවචනං, භික්ඛුස්ස

නිසින්නස්සාපිනිද්දායන්ත්ස්සාපීති අත්කථන.හීති සච්චං.

එත්ං ාානීය ණ්ඩංනාමාති කයනානා.ත්ත්ථාති ‘‘සම්පත්ත්ස්කසව

පාපුණාතී’’ති වචකන.උපචාකරනාතිද්වාදසහත්ථූපචාක න.ත්ස්මින්ති
අන්කත්නපරික්කඛකප. 

කෙනචි උපාසකෙන පහිණාතීති සම්බන්කධන.පණීත්කභනානානන්ති

පණීත්ක නාකනහි.උදෙස්සාතිඋදකෙන, පූක ත්වාති සම්බන්කධන. ආගත්ා

මනුස්සාති සම්බන්කධන.කයනාති භික්ඛුනා.යන්ති වත්ථු.තිචීවරපරිවාරන්ති

තිචීවක න පරිවාරිත්ං, තිචීව පරිවා වන්ත්ං වාඋද්කදස ත්ත්න්ති

අත්කථන.හිසච්චං අස්ස භික්ඛුස්සපුඤ්ඤවිකසකසන ඊදියොකසනති කයනානා. නනු

උදෙංපිස්ස පුඤ්ඤවිකසසං, ෙස්මා අඤ්ඤංඋද්කදස ත්ත්ං ල තීති ආහ
‘‘උදෙංපනා’’තිආදියො. 

ගකහත්වා ආගත්ා කත් මනුස්සාති කයනානා.කත්සන්ති

මහාකථ ාදීනං.ද රසාමකණකරහීතිදහක හි සාමකණක හි, ලද්කධසූති
සම්බන්කධන. 

ත්ත්ථාති උද්කදස ත්කත්.තරකත්නති මහාකථ ානං

පු කත්න.පත්කත්තිසඞ්ඝුද්කදසපත්කත්, අගාහිකත්කයවාති සම්බන්කධන.
ආහටම්පිඋද්කදස ත්ත්න්තිසම්බන්කධන. 
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එකෙනවදතීතිසම්බන්කධන.කසනතිමනුස්කසන,  ණතීතිසම්බන්කධන.යථා

කත් රුච්චති, ත්ථා වත්වා ආහ ාති කයනානා.විස්සට් දූකත්න නාමාති
අත්ත්කනන රුචිං විස්සජ්ජිත්වා ත්ස්සරුචියා විස්සට්කඨන දූකත්න

නාම.පටිපාටිපත්ත්ං වාති සඞ්ඝකත්නපටිපාටියා ලද්ධං පත්ත්ං වා, ඉදං

නිමන්ත්න ත්ත්ං සන්ධාය වුත්ත්ං.යං ඉච්ඡතීති විස්සට්ඨදූකත්න යං

ඉච්ඡති.කසනති බාකලන, න වත්ත්බ්කබනති සම්බන්කධන. පුච්ඡාස ාකගන

වකදයයාතිසම්බන්කධන.ත්කත්නතිවදනො ණා. 

කූටට්ඨිතිොනාමාති අඤ්කඤහි උද්කදස ත්කත්හි මිස්කසත්වා
උජුෙට්ඨිතිොයපවත්තිත්වා කූකටන පවත්ත්ා ඨිතිො නාම කහනති.
ත්කමවත්ථං විත්ථාක න්කත්න ආහ ‘‘ ඤ්කඤනවා

හී’’තිආදියො.එෙචාරිෙභත්ත්ානීතිපතිඑෙංෙත්වාචරිත්බ්බානි ක්ඛිත්බ්බානීති

එෙචාරිොනි, අඤ්කඤහි උද්කදස ත්කත්හි අමිස්කසත්වාපති එෙං ෙත්වා

 ක්ඛිත්බ්බානීති වුත්ත්ංකහනති, ත්ානිකයව ත්ත්ානි එෙචාරිෙ ත්ත්ානි.

එෙච්කච භික්ඛූ ගත්ාති සම්බන්කධන.කත්සූති එෙච්කචසු

භික්ඛූසු.ත්ඞ්ඛණංකයවාති ත්ස්මිං නිසින්නක්ඛකණකයව.

පුනත්ඞ්ඛණංකයවාති ත්ස්මිං ගාහණක්ඛකණකයව. ‘‘පණීත් ත්ත්’’න්ති

වුත්කත් ‘‘ෙතිවස්සකත්නපට්ඨායා’’තිවදන්ති, ‘‘එත්ත්ෙවස්සකත්නනාමා’’ති

වුත්කත්ති කයනානා.ගාහිකත්ති ඨිතිෙං අාානන්කත්හිආගන්තුකෙහි පත්කත්
ගාහිකත්.ආගකත්හිපිඨිතිෙං ාානනෙභික්ඛූහීති සම්බන්කධන. එකසවනකයන

ප කත්නපි.භික්ඛූකයව ආගච්ඡන්තූති පත්ත්ං අග්ගකහත්වා
භික්ඛූකයවආගච්ඡන්තූතිඅධිප්පාකයන. 

කනති ඨිතිෙං අාානන්කත් ආගන්තුකෙ.රාාා කභනකාත්වාති  ාාා

අත්ත්කනන කගකහ ක නකාත්වා.කනසන්ති ආගන්තුොනං, පත්කත්පීති

සම්බන්කධන.යංආ ටන්ති යං  ත්ත්ං අභුඤ්ජිත්වා ආහටං.ත්ං

නගාක ත්බ්බන්තිත්ං ත්ත්ංඨිතිොයනගාකහත්බ්බංකථනෙත්ත්ා.කනසන්ති

ආගන්තුොනං.ගීවා ක නතීති ඉණංකහනති. ඉණං නාම පටිදාත්බ්බස ාකවන

කහනති, ත්ස්මා පටිදාත්බ්බන්ති අධිප්පාකයන.එත්ථාති ඨිතිෙං අාානිත්වා

භුත්ත්ට්ඨාකන.ත්ාවනිසීදියොත්බ්බන්ති ත්ාව ආගකමත්වා නිසීදියොත්බ්බං.
පත්ත්ට්ඨාකනන ගාහණම්පිගීවාසදියොකසනති පුරිමකථ ස්ස මති  කවයය.
එවඤ්හිසතිද්වින්නංකථ ානංවාකදනසදියොකසනකයව. 

එකෙන පිණ්ඩපාකත්නති සම්බන්කධන.ත්ථාරූකපනතිතිචීව පරිවාක න

සත්ග්ඝනකෙන.අයන්තිපිණ්ඩපාකත්න.ඉතිවුත්ත්ංඅට්ඨෙථාසු. 

එකෙන භික්ඛූති සම්බන්කධන.අන්ත්රාභට් කෙනති උද්කදස ත්ත්ස්ස
අන්ත්ක  කවමජ්කඣ  ස්සතිගලතීති අන්ත් ා ට්ඨකෙන. පරිපුණ්ණවස්කසන
කයනපනසාමකණක නතිකයනානා.ත්ස්සඋපසම්පජ්ජිත්සාමකණ ස්සඨිතිො

අතික්ෙන්ත්ාති සම්බන්කධන.කසනති උද්කදස ත්ත්පත්කත්න
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භික්ඛු.සමීකපතිඅත්ත්කනන සමීකප.ත්ඤ්කච කථයයාය  රන්තීති ත්ං

පත්ත්ංපත්ත්හා ොකථයයායහ න්තිකච.ගීවාක නතීතිපත්ත්දාපෙස්සගීවා

කහනති.කසනභික්ඛූතිසමීකපනිසින්කනනකසනභික්ඛු.අස්සාතිපත්ත්දාපෙස්ස.

‘‘අය’’න්ති කපනත්ථකෙසු පාකඨන අත්ථි, කසනන සුන්දක න.ත්කත්නති
උද්කදස ත්ත්ඝ කත්න. ‘‘සුහකටන’’ති වචනස්සඅත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘ ත්ත්ස්සදියොන්නත්ත්ාගීවානකහනතී’’ති. 

සාදියොයනකෙනතිඋද්කදස ත්ත්සාදියොයනකෙන, කහනතීති සම්බන්කධන. දසහිපි

පත්කත්හි  ත්ත්ංආහ ාකපත්වාති කයනානා.භික්ඛුදත්තියං නාමාති

භික්ඛුනාදත්තියං නාම.කසන භික්ඛූති සාදියොයනකෙන කසන භික්ඛු.කත් භික්ඛූති
පිණ්ඩපාතිකෙ කත් භික්ඛූ. එථ  න්කත් මය්හං සහායාකහනථ ඉති වත්වාති

සම්බන්කධන.ත්ස්සාති උපාසෙස්ස.ත්ත්ථාති උපාසෙස්ස

ඝක .ත්ස්කසවාතිසාදියොයනෙස්කසව.ඉත්කරති නවපිණ්ඩපාතිො.කනසන්ති

දසන්නං භික්ඛූනං.ත්ස්සභික්ඛුකනනති සාදියොයනෙස්ස

භික්ඛුකනන.භුත්ත්ාවීනන්තිභුත්ත්වන්ත්ානං. 

කත්ති නවපිණ්ඩපාතිො, වුත්ත්ාගච්ඡන්තීති සම්බන්කධන.ත්ත්ථාති

උපාසෙස්ස ඝක .ත්ත්රාති දසසු භික්ඛූසු. මධුක න සක න අනුකමනදනං

ෙක නන්ත්ස්සඑෙස්ස ධම්මෙථං සුත්වාති කයනානා.අෙත්භාකගන නාමාති

පුබ්කබ නෙරියිත්ථාති අෙකත්න, කසනකයව  ාකගන කෙනට්ඨාකසනති

අෙත් ාකගන, ආගන්තුෙ ාකගනනාමාතිඅත්කථන. 

එකෙන උපාසකෙන කදතීති සම්බන්කධන.ඉමන්තිඛාදනීයක නානීයං.

පත්ත්සාමිෙස්ස දාත්බ්බන්ති කයනානා. කපත්වාති පෙතියා ඨකපත්වා.
‘‘සබ්කබනසඞ්කඝනභුඤ්ාතූ’’තිවත්වාචකිඤ්චිඅවත්වාචගකත්පිපඨමකමව
‘‘සබ්බංසඞ්ඝිෙංපත්ත්ංකදථා’’තිවුත්ත්ත්ත්ා ාකාත්වාපරිභුඤ්ජිත්බ්බං. 

පාතියා ආහරිත්වාති සම්බන්කධන.එකෙෙංආක නපන්ති එකෙෙස්ස

භික්ඛුස්ස එකෙෙං ආකලනපං.අච්ඡතීති වසති.ෙස්ස කත්ති ෙස්ස

අත්ථායත්යා, ආනීත්න්ති කයනානා. ‘‘එකෙන භික්ඛුනා’’ති පදං

‘‘ගාකහත්බ්බ’’න්ති පකදොරිත්ෙම්මං, ‘‘ ත්ත්’’න්ති ධාතුෙම්මං
ත්බ්බපච්චකයනවදති. 

කිංආ රීයතීතිඅවත්වාතිකිංවත්ථුත්යාආහරීතීතිඋපාසෙංඅපුච්ඡිත්වා.

‘‘කිං ආහරිස්සසී’’තිපි පාකඨන, කිං වත්ථුං ත්වංආහරිස්සසීති අත්කථන.
සපරිවා ායයාගුයාචමහග්ඝානංඵලානඤ්චපණීත්ානංඛජ්ාොනඤ්චත්ථා

ආකවණිො ඨිතිො ොත්බ්බාති කයනානා. එො එවඨිතිොති සමානා එව

ඨිතිො.ත්ථාඵාණිත්ස්සාතිඑත්ථත්ථාසද්කදන‘‘එොඑවඨිතිොවට්ටතී’’ති
පදංඅතිදියොසති. 

ඉතිඋද්කදස ත්ත්ෙථායකයනානාසමත්ත්ා. 
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නිමන්ත්න ත්ත්ෙථා 
නිමන්ත්නංපුග්ගලිෙං සඞ්ඝිෙඤ්චාතිදුවිධං. ත්ත්ථ පුග්ගලිෙං සන්ධාය

වුත්ත්ං‘‘පුග්ගලිෙංකචසයකමවඉස්සක න’’ති. ‘‘එත්ත්කෙභික්ඛූසඞ්ඝකත්න
උද්දියොසථා’’තිආදීනි අවත්වා ‘‘එත්ත්ොනං භික්ඛූනං ත්ත්ං ගණ්හථා’’ති

නිමන්කත්ත්වා දියොන්නං සඞ්ඝිෙංනිමන්ත්නංනාම.එත්ථාති

නිමන්ත්කන.පිණ්ඩපාතිොනම්පි වට්ටතීති ‘‘භික්ඛ’’න්ති
ෙප්පියකවනහාක නවුත්ත්ත්ත්ා පිණ්ඩපාතිොනම්පි

වට්ටති.පටිපාටියාතිසඞ්ඝකත්න ලද්ධපටිපාටියා. ආගත්මනුස්කසන වදතීති

සම්බන්කධන.විච්ඡින්දියොත්වාති‘‘තුම්කහචගච්ඡථා’’තිවචනංවිච්ඡින්දියොත්වා. 

නිමන්ත්නභත්ත්ඝරකත්නති නිමන්ත්න ත්ත්ස්සදියොන්නඝ කත්න. එකෙන

ආහ තීති සම්බන්කධන.පූකරත්වාති  ත්ත්ස්සපූක ත්වා.ත්න්ති

 ත්ත්ං.ඉධාපීතිනිමන්ත්කනපි. 

ත්කත්නති වදනො ණා. ‘‘කසන භික්ඛූ’’ති පදං ‘‘අස්සා’’ති පකද

පෙතිෙත්ත්ා, ‘‘ජිගුච්ඡනීකයන’’ති පදං ත්ත්කථව විෙතිෙත්ත්ා.අස්සාති

 කවයය, කහනතිවා.‘‘පත්ත්ත්ථායආගකත්නම්හී’’තිවදන්ත්ස්සත්ස්සපත්කත්න

දාත්බ්කබනති කයනානා.භත්ත්ා රණෙපත්ත්න්ති  ත්ත්ං ආහ ති අකනනාති

 ත්ත්ාහ ණකෙන, කසනකයවපත්කත්න  ත්ත්ාහ ණෙපත්කත්න, 

ත්ං.පටිපාටිභත්ත්න්තිපටිපාටියාලද්ධං ත්ත්ං. 

ආක නපභත්ත්ට්ඨිතිෙකත්නති එකෙෙආකලනකපනලද්ධස්ස  ත්ත්ස්ස

ඨිතිෙකත්න.ආක නපසඞ්කඛකපනාති එකෙෙස්මිංආකලනකප ත්ංසංඛිපකනන.

අයංනකයනඋද්කදස ත්ත්කත්නවිකසකසන.ෙස්සකත්ආභත්න්තිෙස්සඅත්ථාය

ත්යා ආ ත්න්ති කයනානා.සඞ්ඝස්ස කමභත්ත්න්ති සඞ්ඝස්ස අත්ථාය මයා

 ත්ත්ංආ ත්ං.කථරානංකමභත්ත්න්තිකථ ානංමයා ත්ත්ංආ ත්ං. 

උපාසකෙනපහිණාතීතිසම්බන්කධන.ඉකමත්කයනානාතිසඞ්ඝත්කථක නච
ගන්ථධුත්ඞ්ගවකසන අභිඤ්ඤාකත්න ච ත්තුද්කදසකෙන චාති ඉකම ත්කයන

ානා.තච්ඡිතුන්ති ‘‘කිංසඞ්ඝකත්නගණ්හාමි, උදාහුකයාානාමි, කත්හිසද්ධිං

ආගච්ඡාමී’’ති පුච්ඡිතුං.ආරුහියිත්ථාතිආරූළ් ා. අත්ත්නවකමහීති අත්ත්ා

නවකමනඑකත්සන්ති අත්ත්නවමා, කත්හි භික්ඛූහීති

සම්බන්කධන.හීතියස්මා.එකත් භික්ඛූති සඞ්ඝත්කථ ාදකයන ත්කයන එකත්

භික්ඛූ.කත්නාති ගන්ථධුත්ඞ්ගාදීහි අනභිඤ්ඤාකත්න

භික්ඛුනාපටිපජ්ජිත්බ්බන්තිසම්බන්කධන.නිස්සිත්කෙවා, කයභික්ඛූාානාථ, 
කත් භික්ඛූ වාගකහත්වාතිකයනානා. අත්ත්නා අඤ්කඤන ගාකමන

ගන්ත්බ්කබනතිසම්බන්කධන.කසනකයවගාකමනතිනිමන්ත්නගාකමනකයව. 

ත්ත්රාති අසනසාලායං.උස්සවාදීසූති ඡණාදීසු. ආදියොසද්කදන අඤ්කඤන

කෙනචි ො කණනමනුස්සානං බහුසන්නිපාත්ං සඞ්ගණ්හාති.ත්දාති
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ත්ස්මිංනිමන්ත්නොකල.සන්නිපාත්ට් ානකත්නති

භික්ඛූනංසන්නිපාත්ට්ඨානකත්න.යථාසත්තීති සත්තියා අනුරූපං, 
සත්තිංඅනතික්ෙමිත්වාතිඅත්කථන.එත්ථචසත්තිසද්දස්සකුන්ත්සඞ්ඛාත්ස්ස
සත්ථස්සපිවාචෙත්ත්ාත්ංපටික්ඛිපන්කත්නආහ‘‘යථාබල’’න්ති. 

සඞ්ඝත්කථක න වාආගච්ඡන්තීතිසම්බන්කධන.බහුෙත්ත්ා මකපක්ඛිත්වා

‘‘ආගච්ඡන්තී’’ති බහුවචනවකසන වුත්ත්ං.එෙවාරන්ති එෙස්මිං දියොවකස, 

ආගමනදියොවකසතිඅත්කථන.පටිබද්ධො කත්නතිත්ත්කථවසෙට්ඨාකනවාසස්ස

නිබද්ධොලකත්න.දුතියවාකරති දුතියදියොවකස.අභිනවආගන්තුොවාති

අනාගමනපුබ්බා අභිනවා ආගන්තුොව.ත්ත්රාති ත්ස්මිං

පත්ත්ට්ඨාකන.කත්සන්තිඅභිනවආගන්තුොනං.එත්ථාති
අනාගත්පුබ්බට්ඨාකන. 

සබ්බත්ථාති සබ්කබසුසෙට්ඨානආගන්තුෙට්ඨාකනසු.කත්නාති

අතිලාභිනාභික්ඛුනා.අවිකසකසත්වාතිවිකසසමෙත්වා. 

සලාෙ ත්ත්ෙථා 

සලාෙ ත්ත්ංපන එවං කවදියොත්බ්බන්ති කයනානා. ‘‘වචනකත්න’’ති පදං

‘‘දාත්බ්බා’’ති පකද ඤාපෙකහතු.ස ාොය වාතිකුසදණ්කඩ වා.අසුෙස්ස

නාමාතිඅසුෙස්සනාමඋපාසෙස්ස.උපනිබන්ධිත්වාතිලිඛිත්වා, ඡින්දියොත්වාති

අත්කථන. ‘‘ඔපුඤ්ජිත්වා’’ති පදස්ස අත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පුනප්පුනං
කහට්ඨුපරියවකසනආකලනකළත්වා’’ති.  ත්තුද්කදසකෙන දාත්බ්බාති
සම්බන්කධන. 

න බහුොති අප්පො.ගාමවකසනපීති කයභුකයයන
සමානලා ගාමවකසනපි. පිසද්කදන කුලංඅකපක්ඛති. ගාකහන්කත්න
ගාහිත්ාකනවාති සම්බන්කධන. සට්ඨිසලාෙ ත්ත්ානි

කහනන්තීතිකයනානා.කත්සන්තිද්වින්නංතිණ්ණංසලාෙ ත්ත්ානං. 

ත්න්ති බහුසලාෙ ත්ත්ගාමං.ත්ං පනාති එෙසලාෙ ත්ත්ං

පන.එකත්සූතිභික්ඛූසු.නිග්ගක නාතිදූ ත්ත්ාඅනිච්ඡන්ත්ස්සපි එෙස්ස

නිග්ගකහන.ත්න්ති සලාෙ ත්ත්ං.ඔරිමගාකමති ඔ  ාකග ඨිකත්

ගාකම.ගාහිත්සඤ්ඤායාති ගාහිත්ා ඉති සඤ්ඤාය.තන වි ාරංආගන්ත්වාති
පුනවිහා ංඅනාගන්ත්වාඔරිමගාකමසලාෙ ත්ත්ානිපඨමංගකහත්වාපච්ඡා
විහා ං ආගන්ත්වා අත්ත්කනන පාකපත්වා භුඤ්ජිතුම්පි වට්ටති. ෙස්මා

පුනවිහාක න ආගන්ත්බ්කබන, නනු අගාහිකත්නපි අත්ත්කනන පත්ත්ත්ත්ා

ගකහත්වා භුඤ්ජිතුංවට්ටතීති ආහ ‘‘න හී’’තිආදියො.හියස්මා බහිසීමාය

සඞ්ඝලාක නගාකහතුං න ලබ් ති, ත්ස්මා විහාක න ආගන්ත්බ්කබනති

කයනානා.එෙබා වකසනවාති එොය ඝ පාළිසඞ්ඛාත්ාය බාහායවකසන

වා.වීථිආදීසුචාති වීථිබාහකුකලසු ච, නිද්ධා කණ භුම්මං.යත්ථාතියස්මිං
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ඨාකන. සලාොසුඅසතිඅසන්ත්ාසූති කයනානා.උද්දියොසිත්වාපීති ‘‘අසුෙගාමස්ස
සලාෙ ත්ත්ානිතුය්හංපාපුණන්තී’’තිගාමාදීනිඋද්දියොසිත්වාපි. 

ත්කමවත්ථංවිත්ථාක න්කත්න ආහ ‘‘කත්නහී’’තිආදියො. ත්ත්ථකත්නාති

සලාෙදායකෙන භික්ඛුනා.ගාකහත්බ්බන්ති සම්බන්කධන.වාරගාකමති

අතිදූ ත්ත්ාවාක නගන්ත්බ්කබගාකම.ත්ත්රාතිත්ංගාමං. 

අතිකරෙගාවුකත්ති ගාවුත්කත්න අතික කෙ ඨාකන.ත්ංදියොවසන්ති ත්ස්මිං

සලාෙ ත්ත්ගහණදියොවකස.කයනනගච්ඡති, ත්ස්සනදාත්බ්බාතිකයනානා.හීති

යස්මා.තීණි පන දියොවසානීති අච්චන්ත්සංකයනකග කචත්ං

උපකයනගවචනං.ත්න්ති ඔරිමවා ගාමසලාෙං. දණ්ඩෙම්මං පන කින්ති
ගාළ්හංොත්බ්බන්ති ආහ ‘‘සට්ඨිකත්න වා පණ්ණාසකත්න වා න

පරිහාකපත්බ්බ’’න්ති.වි ාරවාකරනති විහා ස්ස  ක්ඛනත්ථාය

වාක න.වි ාරවාරිෙස්සාති විහා ං වාක න, වා ං ගකහත්වා වා

 ක්ඛතීතිවිහා වාරිකෙන, ත්ස්ස දාත්බ්බාති

සම්බන්කධන.වි ාරකගනපොතිවිහා ං කගනකපන්තීති

විහා කගනපො.අඤ්ඤථත්ත්න්තිපසාදඤ්ඤථත්ත්ං.අඤ්කඤසු කුක සු

දාත්බ්බාතිඅඤ්කඤසංකුලානංයාගුආදකයනදාත්බ්බා. 

වාරං ගාක ත්වාති අඤ්කඤහි වා ංගාහාකපත්වා.කනසන්ති

විහා වාරිොනං.ස ාොති පෙතිෙත්ත්ා ං අකපක්ඛිත්වා ‘‘ වන්තී’’ති

බහුවචනවකසනවුත්ත්ං.ඵාතිෙම්මකමවාති විහා  ක්ඛනත්ථාය

සඞ්කඝනදාත්බ්බඵාතිෙම්මකමව.අඤ්ඤම්පීති පිසද්කදන න

කෙවලංඵාතිෙම්මකමව, අඤ්ඤම්පීති දස්කසති.අතිකරෙඋත්ත්රිභඞ්ගස්සාති

අතික ෙංඋත්ත්රි ඞ්ගකමත්ස්සාතිඅතික ෙඋත්ත්රි ඞ්ගං, ත්ස්ස. 

ස ාො  ද්ධාති සලාො එව ලද්ධා.ත්ංදියොවසන්ති ත්ස්මිං

සලාෙලද්ධදියොවකස.එෙස්කසවාතිඑකෙෙස්කසව.විාකටත්වාති ත්ානි ද්කව
තීණිඑෙචාරිෙ ත්ත්ානිවිාටංනිගුම්බංෙත්වා. 

එෙසම්කභනගාති එෙකත්න සම්ක නගා. ගාකහන්කත්නදාතුන්ති

සම්බන්කධන.සම්මුඛීභූත්ස්සාති උපචා සීමායංඨිත්ස්ස යස්ස ෙස්සචි, 

පාකපත්වාති කයනානා.රසස ාෙන්තිඋච්ඡසලාෙං. ‘‘ සාලසලාෙ’’න්තිපි

පාකඨන, අයකමවත්කථන. ඛුද්දෙවිහාක  ගාකහත්බ්බවිධානංදස්කසත්වා
මහාආවාකසත්ංදස්කසන්කත්නආහ‘‘මහාආවාකස’’තිආදියො. 

‘‘ත්ක්ෙසලාෙම්පි…කප.…දාතුංවට්ටතී’’තිඉදංඛුද්දෙවිහා ංසන්ධාය

වුත්ත්ං, කත්න වුත්ත්ං ‘‘මහාආවාකස’’තිආදියො.කභසජ්ාාදියොස ාොකයනති එත්ථ

ආදියොසද්කදන ගන්ධමාලාසලාොකයනසඞ්ගණ්හාති.එත්ථාති

සලාොසු.අග්ගභික්ඛමත්ත්න්ති අග්ගකත්න දාත්බ්බං භික්ඛාමත්ත්ං.ත්ාදියොසානි

භත්ත්ානීති අග්ගභික්ඛාමත්ත්ස ාවානි  ත්ත්ානි.කනන කචති ත්ාදියොසානි
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පටුන 

 ත්ත්ානි බහූනි කනන කච කහනන්ති. ද්ධා වා අ ද්ධා වාති ලභිත්වා වා
අලභිත්වාවා. 

ස ාොසු ගාහිත්ාසූති අඤ්ඤාසු සලාොසුගාහිත්ාසු.සමීකප ඨිත්ස්සාති

හත්ථං අපසාක ත්වාසමීකපඨිත්ස්ස.අස්සාතිභික්ඛුස්ස.අයංස ාොති ‘‘අයං

ත්ස්ස සලාො’’ති ඨකපතුං වට්ටති.අධම්මිොති ෙතිො

අධම්මයුත්ත්ා.අනාගත්ස්සකදථාතිඅනාගත්ස්සභික්ඛුස්සසලාෙංකදථ. 

කසනති ත්තුද්කදසකෙන, වකදයයාතිසම්බන්කධන.මයාමය්හංපාපිත්න්ති

සම්බන්කධන.ත්ත්ථාතිගාකම. භුඤ්කායයාථ ඉති වකදයය, වට්ටතීති

කයනානා.ත්ත්කථවාති අසනසාලායකමව.ත්ත්රාති ත්ස්මිංගාකම.වි ාරං

ආකනත්වාති විහා ං සලාෙ ත්ත්ං ආකනත්වා.ස ාෙග්ගා ණොක ති
සලාොයභික්ඛූහිගාහාපනොකල. 

ත්ත්ථාති ත්ස්මිං දියොසා ාකග.අඤ්කඤනාති අත්ත්නා අඤ්කඤන, ලද්ධා

කහනතීති සම්බන්කධන.කත්න පනාති ගමිෙකත්න ඉත්ක න.ත්ස්මින්තිගමිකෙ.
උපචා සීමංඅනතික්ෙන්කත්කයවාතිකයනානා. 

ත්ත්ථාති ඡඩ්ඩිත්විහාක .කත්සූති ආවාසිකෙසු භික්ඛූසු, ගකත්සූති

සම්බන්කධන.කසනවාති ආගන්තුකෙන එව. කයන පන ගච්ඡතීති

සම්බන්කධන.ත්න්තිසලාෙ ත්ත්ං, නපාපුණාතීතිසම්බන්කධන. 

තඤ්කඤනාතිපුඤ්ඤස්මා.ත්ා ච කඛන පනාති සලාොකයන පන.පච්ඡිං

පනාති සලාෙපච්ඡිං පන.ත්ත්ථාති

පච්ඡියං.එත්කත්නවාතිආකි ණට්ඨානකත්නව.එෙන්ති

එෙංසලාෙං.වත්ත්බ්බන්තිසලාෙදායකෙනවත්ත්බ්බං. 

භික්ඛූ ගත්ාති සම්බන්කධන.ත්ත්ථාතිඅඤ්ඤස්මිං විහාක . මහාකථක නපි
ගච්ඡතීති සම්බන්කධන. ගත්විහාක  අභුඤ්ජිත්වාවකගනච ගාමං

අනුප්පත්කත්හිභික්ඛූහිපත්ත්ානදාත්බ්බාතිකයනානා.වි ාරට් ෙංභත්ත්න්ති
විහාක ඨිත්ං ත්ත්ං. 

පක්ඛිෙ ත්ත්ාදියොෙථා 

යන්ති ත්ත්ංදියොයයතීතිසම්බන්කධන.චාතුද්දසීපඤ්චද්දසීපඤ්චමීඅට්ඨමීති

අභිලක්ඛිකත්සූතිකයනානා.ෙම්මප්පසුකත්හීතිෙම්මූපචකයහි.ඉකමහිපාකඨහි

පක්කඛසු දාත්බ්බංපක්ඛිෙන්ති වචනත්ථං දස්කසති.ත්න්ති පක්ඛිෙ ත්ත්ං.

‘‘කහනතී’’ති පකද වුත්ත්ෙත්ත්ා, ‘‘ගාකහත්වා’’ති පකද ධාතුෙම්මං, 

‘‘භුඤ්ජිත්බ්බ’’න්ති පකද වුත්ත්ෙම්මං.සබ්කබසන්ති

භික්ඛූනං.කයසන්තිභික්ඛූනං.මන්දාති අප්පා.ත්න්තිසලාෙ ත්ත්ං.පණීත්ං

කදන්තීතිපණීත්ංෙත්වාකදන්ති.ලූඛභත්ත්න්තිඅසිනිද්ධ ත්ත්ං. 
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යං  ත්ත්ං අත්ත්නා භුඤ්ාති, ත්කදව දියොයයතීති කයනානා.

ඉමිනාඋකපනසකථදාත්බ්බංඋකපනසථිෙන්තිවචනත්ථංදස්කසති.උකපනසකථති

උකපනසථදියොවකස.එත්ථචපඤ්චද්දසියංසකචදායො ‘‘පක්ඛිෙ’’න්තිවත්වා

කදන්ති, පක්ඛිෙං නාම. අථ ‘‘උකපනසථිෙ’’න්ති වත්වා කදන්ති, 

උකපනසථිෙංනාමාති විකසකසන.පාටිපකදති

පාටිපදදියොවකස.උකපනසථෙම්කමනාති උකපනසථෙම්කමන කහතුභූකත්න.
‘‘පාටිපකදදියොයයනෙදාන’’න්ති ඉමිනා පාටිපකද

දාත්බ්බංපාටිපදියොෙන්තිවචනත්ථං දස්කසති.ත්ම්පි උභයන්ති

උකපනසථිෙපාටිපදියොෙවකසනඋ යම්පි ත්ං  ත්ත්ං.ඉති ඉමානීති එත්ථ
ඉමසද්කදනඉතිසද්දස්ස ඉමසද්දත්ථ ාකවන දස්සිකත්න

කහනති.සත්ත්පිභත්ත්ානීති ඉමස්මිං කසනාසනක්ඛන්ධකෙ ආගත්ානි
සඞ්ඝ ත්ත්ාදීනිසත්ත්පි ත්ත්ානි. 

අප ානිපි චත්ත්ාරි  ත්ත්ානීති සම්බන්කධන.ත්ත්ථාති චතූසු  ත්කත්සු.

‘‘ආගන්තුොනං දියොන්න’’න්තිආදියොනාආගන්තුෙභත්ත්න්ති පදස්ස
චතුත්ථීමජ්කඣකලනපසමාසං දස්කසති.අඤ්ඤත්ථ පන ‘‘ආගන්තුෙස්ස

අත්ථාය ආ ත්’’න්තිආදියොනා ඡට්ඨීමජ්කඣකලනපසමාසංදස්කසති.එත්ථාති

චතූසු ත්කත්සු.සබ්කබසන්ති භික්ඛූනං. එකෙන ආගන්තුකෙන

නිසීදතීතිසම්බන්කධන.කත්නාතිපඨමආගන්තුකෙන. 

කයනතිආගන්තුකෙන.ආගන්ත්වාපීති පිසද්කදන ග හත්කථන, පච්ඡා පන
පකගවාතිඅත්කථන.කත්නගණ්හිත්බ්බන්තිකයනානා.‘‘ආගත්දියොවකසකයවා’’ති
ඉමිනානදුතියදියොවසාදීසුභුඤ්ජිත්බ්බන්තිදස්කසති. 

ෙත්ථචීතිකිඤ්චිඨානං.ත්න්තිආගන්තුෙ ත්ත්ං.නිබන්ධාපිත්න්තිනිච්චං

ඨපිත්ං.අසනසා ායන්තිඅන්කත්නගාකමඅසනසාලායං.අසතීතිඅසන්කත්සු. 

ආවාසිකෙනපීති පිසද්කදන න ගමිකෙනකයවාතිදස්කසති. යථා

ආගන්තුෙ ත්ත්ං ද්කව වා තීණි වා සත්ත් වා දියොවසානි ලබ් ති, එවං

ඉදංගමිය ත්ත්ං න ලබ් තීති කයනානා.පන්ථන්ති මග්ගං.රුන්ධන්තීති

පිදහන්ති. උදෙං වා රුන්ධතීති සම්බන්කධන.එකත් උපද්දකවති කචන ාදකයන

එකත්උපද්දකව.ඔඩ්කඩත්වාතිඨකපත්වා. 

එත්ස්සාති මහාගිලානස්ස. පුනඑත්ස්සාති අනාගත්ස්ස

මහාගිලානස්ස.සප්පායකභනානන්ති ගිලානානං

සප්පායක නානං.මිස්සෙයාගුන්ති නානාත්ණ්ඩුකල මිස්කසත්වා පචිත්ං

යාගුං.නකුප්පතීතිනවිො ංෙක නති. 

ඉදම්පීති ගිලානුපට්ඨාෙ ත්ත්ම්පි.ත්ත්ථාති ත්ස්මිං

කුකල.අස්සාතිගිලානස්ස.එවං දියොන්නානීති එවං වක්ඛමානනකයන

දියොන්නානිකහනන්ති.පිණ්ඩපාතිොනම්පි වට්ටතීති
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‘‘භික්ඛ’’න්තිෙප්පියකවනහාක න වුත්ත්ත්ත්ා පිණ්ඩපාතිොනම්පි

වට්ටති.නවට්ටතීති ‘‘ ත්ත්’’න්ති අෙප්පියකවනහාක න වුත්ත්ත්ත්ා න
වට්ටති. 

අප ානිපි තීණි  ත්ත්ානීති සම්බන්කධන.ත්ත්ථාති තීසු

 ත්කත්සු.ධුරභත්ත්න්තිඑත්ථ ධු සද්දස්ස ධුවසද්කදන අත්ථකත්න සදියොසත්ත්ා

නිච්චත්කථනති ආහ ‘‘නිච්ච ත්ත්ංවුච්චතී’’ති.ත්න්ති ධු  ත්ත්ං.ත්ත්ථාති
දුවිකධසු. ‘‘සඞ්ඝිකෙ’’ති පාඨකසකසන

කයනකාත්බ්කබන.තග්ගලිකෙපීතිපිසද්කදන ‘‘සඞ්ඝිකෙ’’තිපදං

අකපක්ඛති.පච්ඡාති පඨමං ‘‘භික්ඛං ගණ්හථා’’තිවුත්ත්වචනකත්න, 
වුත්ත්වචනස්සවාප ං. 

කුටිංෙත්වා දාත්බ්බං  ත්ත්ංකුටිභත්ත්න්ති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘කුටි ත්ත්ං නාමා’’තිආදියො.යන්ති  ත්ත්ං, නිබන්ධාපිත්න්ති සම්බන්කධන, 

කසනාසනවාසිකනනභික්ඛූති සම්බන්කධන.යං පනාති  ත්ත්ං පන, 

දියොන්නන්තිසම්බන්කධන.ත්ස්කසවාතිපුග්ගලස්කසව.ත්ස්මින්තිපුග්ගකල. 

වාක න, වා ංගකහත්වා වා දියොන්නං ත්ත්ංවාරභත්ත්න්ති දස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘වා  ත්ත්ං නාමා’’තිආදියො.ත්ම්පීති වා  ත්ත්ම්පි. නිගමනවකසන

සම්පිණ්කඩත්වාදස්කසන්කත්නආහ‘‘ඉතිඉමානිචා’’තිආදියො. 

අට් ෙථායන්ති මහාඅට්ඨෙථායං, වුත්ත්ානීති සම්බන්කධන.ත්ත්ථාති

චතූසු ත්කත්සු.විහාක උප්පන්නං ත්ත්ංවි ාරභත්ත්න්තිදස්කසන්කත්නආහ 

‘‘විහා  ත්ත්ං නාමා’’තිආදියො.ත්තු්රප්පාදභත්ත්න්ති ත්ස්මිංවිහාක 

දියොන්නකඛත්ත්වත්ථුආදීහි උප්පාද ත්ත්ං.ත්න්තිවිහා  ත්ත්ං.යථාති

කයනාොක න, පටිග්ගහියමාකනතිසම්බන්කධන. අට්ඨන්නං සමූකහන, අට්ඨ

පරිමාණානි යස්සාති වාඅට් කෙන,ත්ස්ස දියොන්නං  ත්ත්ං අට්ඨෙ ත්ත්ං.

එවංචතුක්ෙභත්ත්න්තිඑත්ථාපි.ත්කමවත්ථංදස්කසන්කත්නආහ ‘‘අට්ඨන්නං

භික්ඛූනං කදමා’’තිආදියො.ම ාභිසඞ්ඛාරිකෙනාතිසබ්බිකනනනීත්ාදීහි මහන්කත්න

අභිසඞ්ඛාක න මහාභිසඞ්ඛාක න, කසන එත්ස්ස අත්ථීතිමහාභිසඞ්ඛාරිකෙන, 
කත්න අති සෙපූකවන පත්කත් පක්ඛිපිත්වාති සම්බන්කධන.
‘‘ථකෙත්වාදියොන්න’’න්ති ඉමිනා ගූහිත්වා

දාත්බ්බංගුළ් ෙං,ත්කමව ත්ත්ංගුළ් ෙභත්ත්න්තිවචනත්ථංදස්කසති. 

ඉධාති ඉමස්මිං කලනකෙ. එෙච්කච මනුස්සාකදන්තීති සම්බන්කධන.
‘‘භික්ඛුපරිච්කඡදාානනත්ථං ගුළකෙ කදන්තී’’ති ඉමිනා ගුළකෙනභික්ඛූ

ගකණත්වා දාත්බ්බං  ත්ත්ංගුළෙභත්ත්න්ති වචනත්ථංදස්කසති. එත්ථ ච

පුරිමනකයළොක හො සංකයනකගනඅත්ථි, පච්ඡිමනකයනත්ථීතිදට්ඨබ්බං.

ගුළපිණ්ඩගණනායභික්ඛුගණනං ාානාති.ඉතීතිආදියොනිගමනං. චීව  ාානීයං
වුත්ත්න්තිසම්බන්කධන. 



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා චූළවග්ගකයනානා 
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පටුන 

සබ්බිආදීසු කභසජ්කාසූති නිද්ධා කණභුම්මං, ‘‘සබ්බිස්සා’’ති පදං
‘‘කුම් සත්ම්පී’’තිපකදනිස්සිත්සම්බන්කධන. 

පච්ඡාආගත්ානං දාත්බ්බකමවාති දුතිය ාකග අදාත්බ්කබකයව පච්ඡා

ආගත්ානංදාත්බ්බකමව.සබ්බසන්නිපාත්ට් ාකනකයවාති සබ්කබසංභික්ඛූනං
සන්නිපාත්ට්ඨාකනව.  ාානීය ණ්ඩං නාම  ාානට්ඨානං

සම්පත්ත්ස්කසවපාපුණාති, න අසම්පත්ත්ස්ස. සබ්බසන්නිපාත්ට්ඨාකන ච

කයභුකයයන සම්පත්කත්න කහනති, කත්න වුත්ත්ං
‘‘සබ්බසන්නිපාත්ට්ඨාකනකයවා’’ති. 

යථාඨිත්ංකයවාති කිඤ්චි අ ාකාත්වායථාඨිත්ංකයව. ‘‘දුග්ගහිත්’’න්ති
වත්වා ත්දත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ත්ං ගත්ගත්ට්ඨාකනසඞ්ඝිෙකමව

කහනතී’’ති.ආවජ්කාත්වාති පරිණාකමත්වා.ත්ම්පීති ථාලකෙපක්ඛිත්ත්ං

සබ්බිම්පි.ථිනන්ති ඝන ාකවන තිට්ඨතීති ථිනං, ඝනන්ති වුත්ත්ං

කහනති.වුත්ත්පරිච්කඡදකත්නති ‘‘දස භික්ඛූ, දකසව චසබ්බිකුම් ා’’ති
වුත්ත්පරිච්කඡදකත්න. 

ගාථායංපාළින්ති විනයපාළිං.අට් ෙථඤ්කචවාති ත්ස්සා

අට්ඨෙථඤ්කචව.විචක්ඛකණනති විවිධං අත්ථං චක්ඛති පස්සතීති

විචක්ඛකණන.එවන්ති යථාවුත්ත්නකයන. ත්ත්රායං කයනානා – එවං

විචක්ඛකණන භික්ඛුපාළිං, අට්ඨෙථඤ්කචව ඔකලනකෙත්වා අප්පමත්කත්නව
හුත්වාසඞ්ඝිකෙපච්චකය ාාකයති. 

ඉතිපච්චය ාානීයෙථායකයනානාසමත්ත්ා. 

උපඩ්ඪභාකගනති භික්ඛූනං ලද්ධ ාගකත්නඋපඩ්කඪන  ාකගන. කසසං
සුවිඤ්කඤයයකමව. 

ඉතිකසනාසනක්ඛන්ධෙවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

7. සඞ්ඝකභදෙක්ඛන්ධෙං 

ඡසෙයපබ්බජ්ාාෙථා 

330. සඞ්ඝක දෙක්ඛන්ධකෙඅභිඤ්ඤාත්ා අභිඤ්ඤාත්ාති
එත්ථඅභිපුබ්කබන ඤාත්සද්කදන පාෙටත්කථනති ආහ ‘‘පාෙටා

පාෙටා’’ති.ොළුදායිප්පභූත්කයනති ොළුදායිආදකයන. පරිවාක හි සද්ධිං දස
දූත්ා චඅඤ්කඤ ච බහූ ානා සෙයකුමා ා නාමාති

කයනානා.අම්ක සූතිසෙයකුලසඞ්ඛාකත්සු අම්කහසු, නිද්ධා කණ භුම්මං.

ඉමිනා පාඨකසසංදස්කසති. ‘‘කුලකත්න’’ති ඉමිනා‘‘කු ා’’ති

එත්ථනිස්සක්ෙත්කථ නිස්සක්ෙවචනන්ති දස්කසති.ඝරාවාසත්ථන්ති එත්ථ
ඝක  ආවසන්ත්ානං මනුස්සානං කිච්චන්තිදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ඝ ාවාකස

ය’’න්තිආදියො. ත්ත්ථයන්තියංකිඤ්චි.උදෙං නින්කනත්බ්බන්ති එත්ථ උදෙං



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා චූළවග්ගකයනානා 

397 

පටුන 

නීහරිත්වාකනත්බ්බං අපකනත්බ්බන්ති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘යථා උදෙං

සබ්බට්ඨාකනසු සුසං කහනතී’’ති.සුසන්ති සුක්ඛං.තිණානීතිසස්සදූසොනි

තිණානි. ‘‘උද්ධරිත්බ්බානී’’ති ඉමිනානිද්ධාකපත්බ්බන්ති එත්ථ ධුධාතුයා

පප්කඵනටනධංසනත්කථ දස්කසති. භුසාති සස්සනාළදණ්ඩා, කත්හි

මිස්සාපලාලාභුසිො. ඔඵුණාකපත්බ්බන්ති එත්ථ ඵුණධාතුයාඅවකි ණත්ථං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අපකනත්බ්බ’’න්ති.ත්වඤ්කඤවඝරාවාසත්කථන

උපාානාතිඑත්ථඝරාවාසත්කථනාතිඋපකයනගත්කථෙ ණවචනං.උපාානාති

උපත්ූපසග්කගනධාත්වත්ථානුවත්ත්කෙන, හිවි ත්තිචකලනකපනකහනති, කත්න

වුත්ත්ං ‘‘ත්වඤ්කඤවඝ ාවාසත්ථං ාානාහී’’ති.අ න්ති

 ද්දියොයකුමා නාමකෙන අහං.ත්යාති අනුරුද්ධකුමා නාමකෙන ත්යා.

‘‘සද්ධිංපබ්බජිස්සාමී’’ති ඉමිනා පාඨකසසං දස්කසති.කසසන්ති ‘‘සද්ධිං
පබ්බජිස්සාමී’’තිවචනං. 

331. නිප්පාතිත්ාති එත්ථ නික්ඛමිත්වා ගමාපිත්ාති දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘නික්ඛාමිත්ා’’ති.මානස්සිකනනති එත්ථ මානං සයන්තිනිස්සයන්තීති
මානස්සිකනනතිදස්කසන්කත්නආහ‘‘මානස්සයිකනන’’ති. 

332. යස්සන්ත්රකත්න න සන්ති කෙනපාති එත්ථ අන්ත් සද්කදන

චිත්ත්වාචකෙන, කත්නපච්චකයන චසත්ත්මයත්ථවාචකෙනති දස්කසන්කත්නආහ
‘‘යස්ස චිත්කත්’’ති. ෙස්මා කෙනපාන සන්තීති ආහ ‘‘ත්තියමග්කගන
සමූහත්ත්ත්ා’’ති.අනාගාමිමග්කගනකදනසස්සසමූහත්ත්ත්ායස්සඛීණාසවස්ස

චිත්කත් කෙනපා න සන්තීති අධිප්පාකයන.ඉතිභවාභවත්ඤ්ච වීතිවත්කත්නති
එත්ථ අත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘යස්මා පනා’’තිආදියො.ත්ත්ථ යස්මා පන

වුච්චති, ත්ස්මාඑවමත්කථනදට්ඨබ්කබනතිකයනානා. වි කවනතිපාපංවුච්චතීති

සම්බන්කධන.නනුපාළියං ‘‘වි කවන’’තිනත්ථි, ‘‘අ කවන’’තිඑවඅත්ථි, අථ

ෙස්මා ‘‘වි කවනති අ කවන’’ති වුත්ත්න්තිආහ ‘‘වි කවනති ච අ කවනති ච
අත්ථකත්න එෙකමවා’’ති. ඉමිනා සද්දකත්නකයවනානන්ති දස්කසති. යාඑසා
 වා වත්ා වුච්චතීති සම්බන්කධන. ‘‘අකනෙප්පො ා’’ති ඉමිනා
ඉතිසද්දස්සපො ත්ථං දස්කසති. චතූහිපි මග්කගහි වීතිවත්කත්නති

සම්බන්කධන.ත්ස්සාතිඛීණාසවස්ස. 

333. අහිකමඛලිොති කමඛලා විය කමඛලිො, අහිකමව කමඛලිො
අහිකමඛලිො.ත්කමවත්ථංදස්කසන්කත්නආහ‘‘අහිංෙටියංබන්ධිත්වා’’ති. 

334. සම්මන්නතීති එත්ථ ‘‘සම්මාකනතී’’ති
චු ාදියොගණිෙධාතුවකසනවත්ත්බ්කබ දියොවාදියොගණිෙධාතුවකසන වුත්ත්න්ති
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සම්මාකනතී’’ති.අචින්කත්කයයන හි

පාළිනකයන.සම්මාකනතීති සම්මානං ෙක නති.යන්ති ෙම්මං.කසනති සත්ථා.

ඉමිනායං තුකමනති එත්ථතුකමනතිරුළ්හීසද්කදන ඉධ ‘‘කසන’’ති
සබ්බනාමසද්කදනසදියොසත්කථනතිදස්කසති. 



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා චූළවග්ගකයනානා 

398 

පටුන 

පොසනීයෙම්මාදියොෙථා 

336. ‘‘කඛළසදියොසා’’තිඉමිනා මිච්ඡාජීකවන
උප්පන්නපච්චයානංසදියොසූපචාක න කඛළ ාවං දස්කසති. ත්ස්මා කඛළා

වියාතිකඛකළන,මිච්ඡාජීවපච්චයා, කඛකළ අසති  ක්ඛති

අජ්කඣනහ තීතිකඛළාසකෙනති වචනත්කථන ොත්බ්කබන. එත් හි පාළියං, 

අට්ඨෙථායඤ්ච‘‘කඛළාපෙස්සා’’තිඔට්ඨකානපඨමක්ඛක නපාකඨනඅත්ථි. 

340. පත්ථද්කධනාති එත්ථ භූකසන ථද්කධන පත්ථද්කධන, 
බාළ්හථද්කධනතිඅත්කථන. කත්න වුත්ත්ං

‘‘නිච්චකලනා’’ති.කපනත්ථෙරූපසදියොකසනාතිඑත්ථ කපනත්ථෙරූපං නාම

වත්ථදන්ත්ාදියොමයං, කත්නසදියොකසනකපනත්ථෙරූපසදියොකසන, කත්න. 

342. රාාඤාත්ොනාමාතිඑත්ථ  ඤ්ඤා ාානියන්ති ‘‘අම්හාෙං

ගරූ’’තිරාාඤාත්ා,කත්කයවරාාඤාත්ොති අත්කථන දට්ඨබ්කබන. ත්දත්ථං
අධිප්පාකයනදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ ාාා අම්කහ

ාානාතී’’තිආදියො.ප ට් ෙණ්ණවාක නති පහට්කඨන ෙණ්කණන ච වාකලන ච

එත්ස්සාතිපහට්ඨෙණ්ණවාකලන.බන්ධනිච්චක ති  ජ්ජුවල්ලීහි බන්කධනවිය

නිච්චකල, පහට්ඨෙණ්ණවාකලති සම්බන්කධන. ‘‘ෙත්වා’’ති ඉමිනා
‘‘අභිධාවී’’තිපකදකිරියාවිකසසන ාවංදස්කසති. 

දුක්ඛඤ්හි කුඤ්ාර නාගමාසකදනති එත්ථකුඤ්ා සද්දස්ස
ආමන්ත්නපද ාවං ආවිෙක නන්කත්න ආහ ‘‘ක න කුඤ්ා ා’’ති.
නාගසද්දස්සඅහිනාගහත්ථිනාකගසු පවත්ත්නකත්න වුත්ත්ං

‘‘බුද්ධනාග’’න්ති.ආසකදනතිපදස්සආකෙනකධනසදනංඋපගමනංආසකදනති

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘වධෙචිත්කත්න උපගමනං නාමා’’ති.දුක්ඛන්ති එත් හි

චආයතිඤ්ච දුක්ඛො ණං.දුක්ඛං හීති හිසද්කදන පදපූ ණමත්ත්ං, අථ වා
දුක්ඛකමවාති අත්කථන. ‘‘බුද්ධනාගං ඝාත්ෙස්සා’’ති ඉමිනා නාගං

හනතීතිනාග කත්නතිවචනත්ථංදස්කසති. 

පටිකුටිකයනව ඔසක්කීති එත්ථ ත්ථාගත්ස්සපටිමුඛං කුකටන

ගමනකමත්ස්සාතිපටිකුටිකයන,පටිකුටිකයනඑවහුත්වාඔසක්කීතිදස්කසන්කත්න
ආහ‘‘ත්ථාගත්ාභිමුකඛනකයවපිට්ඨිකමහිපාකදහිඔසක්කී’’ති.‘‘නාානාතී’’ති

ඉමිනා ලක්ඛ දස්සනඞ්කෙසූති ධාතුපාකඨසු (පාණිනී 1539 

සද්දනීතිධාතුමාලායං 18 දො න්ත්ධාතු) වුත්කත්සු අත්කථසු ඉධ

දස්සනත්කථනතිදස්කසති.න  ක්ඛිත්බ්කබනති අඤ්කඤහි සප්පුරිකසහි

නලක්ඛිත්බ්කබනති අත්කථන. එත්ථ ණයපච්චකයන ෙත්තුෙම්කමසු කහනති, 

යො ස්සෙො ංෙත්වාඅ ක්ඛිකෙනතිවුත්ත්ං. 

343. ‘‘භුඤ්ජිත්බ්බක නාන’’න්තිඉමිනාතිෙකභනානන්ති එත්ථ

යුපච්චයස්ස ෙම්මත්ථ ාවං දස්කසති.ත්න්ති තිෙක නානං.යථාධම්කමනති

‘‘ගණක නාකනපාචිත්තිය’’න්ති (පාචි.209) වුත්ත්ායමාතිොවි ඞ්ගපාළියා
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399 

පටුන 

අනුරූපං. පඤ්චවත්ථුයාචනෙථාති පඤ්ච වත්ථූනියාචනස්ස

ෙථා.ආයුෙප්පන්ති අවීචිමහානි කය ආයුෙප්පංසන්ධාය වුත්ත්ං.
අවීචිමහානි කය ආයුෙප්කපන නාම එකෙන

අන්ත් ෙප්කපනතිජිනාලඞ්ො ටීොදීසු (මි.ප.4.1.3; ෙථා.අට්ඨ.654-657; 

ඉතිවු. අට්ඨ.18; සා ත්ථ.ටී.චූළවග්ග3.343; අ.නි.ටී.3.662) වුත්කත්න.

‘‘එකෙනඅසඞ්කඛයයයෙප්කපන’’ති සම්කමනහවිකනනදනාදීසු (වි . අට්ඨ. 809; 

ම. නි. අට්ඨ. 3.128; වි. වි. ටී. 1.410; වජි . ටී. පා ාජිෙණ්ඩ 410) 

වුත්කත්න.කසට් ං තඤ්ඤන්ති මහන්ත්ං පුඤ්ඤං. ඉමිනාබ්ර ංතඤ්ඤන්ති
බ්රහසද්කදන මහන්ත්ත්කථනති දස්කසති. බ්රහවුද්ධියන්ති ධාතුපාකඨසු (පාණිනී

735; සද්දනීතිධාතුමාලායං 16 හො න්ත්ධාතු)වුත්ත්ත්ත්ා බ්රහසද්කදන

මහන්ත්වාචකෙනකහනති.බ්රහධාතුකත්නඅපච්චයංෙත්වා‘‘බ්ර ා’’තිපි, මපච්චයං

ෙත්වා ‘‘බ්රහ්මා’’තිපි පාකඨන අත්ථි.ආයුෙප්පකමවාති සග්කගසු
ආයුෙප්පකමව. 

සඞ්ඝක දෙථා 

344. කසනති කදවදත්කත්න, ගකත්න කි ාති සම්බන්කධන.ත්ත්කථවාති

විහා සීමායකමව.ආකවණිෙන්තිභික්ඛුසඞ්ඝකත්නආකවණිෙං. 

345. ආගි ායතීති එත්ථ ආත්ූපසග්කගන අභි වනත්කථන, 

ගිකලධාතුබාධනත්කථනති ආහ ‘‘කවදනාභිභූත්ා බාධතී’’ති.ත්න්ති

පිට්ඨිං.ප ස්ස චිත්ත්ං ආදියොසිත්වා කදසයති එත්ායාතිආකදසනා,සා

එවපාටිහාරියංආකදසනාපාටි ාරියං. අනුසාසති

එත්ායාතිඅනුසාසනී,ඉමකමවත්ථංදස්කසන්කත්නආහ‘‘එවම්පිකත්’’තිආදියො. 

346. මමානුක්රුබ්බන්ති එත්ථ අනුත්ූපසග්කගන අනුකිරියත්කථන
ෙ ධාතුඅන්ත්පච්චකයන ගච්ඡන්ත්ාදියොගකණනති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘මමානුකිරියං කුරුමාකනන’’ති. ‘‘දුක්ඛිකත්න’’ති ඉමිනාෙපකණනති එත්ථ

ෙපධාතු හිංසනත්කථනතිදස්කසති.ම ාවරා ස්සාති ව ාහසද්දස්ස
සූෙ ත්ථංපටික්ඛිපන්කත්න ආහ ‘‘මහානාගස්සා’’ති. ‘‘පථවි’’න්ති

ඉමිනාමහිංවිකුබ්බකත්නති එත්ථ මහීසද්දස්ස එවංනාමෙං
මහානදියොංපටික්ඛිපති. ‘‘පදාකලන්ත්ස්සා’’ති ඉමිනා

ෙ ධාතුයාවිත්ූපසග්ගවකසන පදාලනත්ථං දස්කසති.භිසංඝසමානස්සාති
එත්ථ මානසද්කදනෙත්වත්කථනති ආහ ‘‘භිසං

ඝසන්ත්ස්සා’’ති.ඝසන්ත්ස්සාති ක්ඛන්ත්ස්ස. නදීනාමෙං ත්ං

කපනක්ඛ ණින්ති කයනානා. ඉමිනානදීසුාග්ගකත්නති එත්ථ නදී නාම

කපනක්ඛ ණීතිදස්කසති.ාග්ගකත්නතිහත්ථියූථංපාකලන්ත්ස්ස. 

347. ‘‘සුත්ාතිකසනත්ා’’ති ඉමිනා පාළියා ද්විධා ාවං දස්කසති.

‘‘නිස්සන්කදකහන’’ති ඉමිනාඅසන්දියොද්කධනති එත්ථ දියොහධාතුං දස්කසති, 
දියොසධාතුංනිවත්කත්ති. 
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350. බුද්ධස ස්කසනපීති පිසද්කදන ග හත්කථන, පකගව එකෙන
බුද්කධනාතිදස්කසති. 

‘‘සත්කත්න’’ති ඉමිනා කෙනචිසද්දස්ස පධානපදං දස්කසති.අට් ාති
ආඛයාත්පදස්ස අත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ඨිකත්න’’ති.කදවදත්කත්නති කම
සුත්න්ති එත්ථ ‘‘කම’’ති පදං  ගවන්ත්ං සන්ධාය වුත්ත්න්ති ආහ 

‘‘ ගවත්ා’’ති.ත්කදවාති සුත්කමව.ඉදන්ති ‘‘කදවදත්කත්නති කම සුත්’’න්ති

වචනං.අනුචිනාතීති අනුවඩ්කඪති. ‘‘පත්වා’’ති ඉමිනාආසජ්ානන්ති එත්ථ

සදධාතුයා ගත්යත්ථං, කිරියාවිකසසනඤ්චදස්කසති.අවීචිනිරයං පත්කත්නති

එත්ථ ඉදානි න කදවදත්කත්නඅවීචිනි යං පත්කත්න කහනති, ආයතිං පන
අවීචිනි කය අවස්සම් ාවියත්ත්ා ‘‘අවීචිනි යංපත්කත්න’’ති වුත්ත්න්ති ආහ

‘‘ආසංසායංඅතීත්වචන’’න්ති.ආසංසායන්තිඅවස්සම් ාවියත්කථ.ක ස්මාහි

උදධී මහාති එත්ථකභස්මාසද්කදන  යානෙපරියාකයනති ආහ
‘‘ යානකෙන’’ති. 

උපාලිපඤ්හාෙථා 

351. එෙකත්නති එත්ථ කත්නපච්චයස්ස සත්ත්මයත්කථ පවත්ත් ාවං
දස්කසන්කත්නආහ ‘‘ධම්මවාදීපක්කඛ’’ති. ‘‘අනුනයන්කත්න’’ති

ඉමිනාඅනුස්සාකවතීතිඑත්ථ අනුසද්දස්ස අත්ථංදස්කසති.අනුනයන්කත්නති
පුනප්පුනං නයන්කත්න. සාවනාො ංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘න
තුම්හාෙංකයවා’’තිආදියො. අයං අධම්කමන වා අයං අවිනකයන වා
ඉදංඅසත්ථුසාසනං වා යදියො  කවයයාති කයනානා. ‘‘කබනකධතී’’ති

ඉමිනාසාකවතීති එත්ථ සුධාතුයා අත්ථං දස්කසති.

‘‘අනුස්සාකවත්වා’’තිඉමිනා ‘‘අනුස්සාකවති, සලාෙං ගාකහතී’’ති එත්ථ

අනුස්සාවනකිරියා පුබ්බ ාකගපවත්ත්ා, සලාෙග්ගාහකිරියා පච්ඡා ාකගති
දස්කසති. 

එත්ත්ාවත්ාති එත්ත්කෙනඅනුස්සාවනසලාෙග්ගාහමත්කත්න. න පන

සඞ්කඝන භින්කනන කහනති, අනුස්සාකවත්වාසලාෙං ගාකහත්වා ආකවණිෙං
සඞ්ඝෙම්කමෙකත්කයවසඞ්කඝනභින්කනනකහනතීතිඅධිප්පාකයන. 

එත්ථ ඨත්වා ෙස්සචි කචනදෙස්ස අනුකයනකගන සියාති කයනානා.

කින්තිසියාති ආහ ‘‘එවං කදවදත්කත්න’’තිආදියො. ත්ත්ථඑවන්ති

පෙත්ත්කත්සඞ්කඝ භින්කද සතීති අත්කථන.ෙථන්ති කෙනාොක න.

පුනෙථන්ති ෙස්මා ො ණා.රඤ්කඤනතිඅාාත්සත්තු ඤ්කඤන, 

ොරිත්ෙම්මං.‘‘ඝාත්ාපිත්ත්ත්ා’’තිබිම්බිසා  ාාානං ඝාත්ාපිත්ත්ත්ා.ත්ත්ථාති

‘‘භික්ඛු කඛනඋපාලී’’තිආදියොවචකන, ඨත්වා පරිහා ං වදාමාති

කයනානා.විරද්ධත්ත්ාති වි ාධිත්ත්ත්ා. ත්මත්ථං විත්ථාක න්කත්න ආහ

‘‘කත්නහී’’තිආදියො. ත්ත්ථකත්න හීති උකයයනානත්කථ නිපාකත්න.එවඤ්හීති

එවකමව.ත්ස්සාති කදවදත්ත්ස්ස.කුමාකරන පනාති අාාත්සත්තුකුමාක න පන, 
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ෙත්මත්කත්කයව න වුත්ත්ාතිසම්බන්කධන.ත්ස්සාති කදවදත්ත්ස්ස.ත්ස්මාති
යස්මා සඞ්ඝක දකත්න පුබ්කබ රුහිතුප්පාදෙම්මංෙක නන්ත්ස්සාපි පච්ඡා

අ බ්බ ාකවනක නපිකත්න, ත්ස්මා. 

ක දෙ වත්ථූසු එවං විනිච්ඡකයන කවදියොත්බ්කබනති
කයනානා.ධම්මාධම්මාදීනංසුත්ත්න්ත්විනයපරියාකයනවිකසසංදස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘සුත්ත්න්ත්පරියාකයනා’’තිආදියො.

ත්ත්ථසුත්ත්න්ත්පරියාකයනාතිසුත්ත්න්ත්කදසනාය, 

සුත්ත්න්ත්කදසනානයකත්නතිවුත්ත්ංකහනති.ත්ථාතිත්කත්නඅඤ්ඤථා. 

ත්ත්ථාතිද්වීසුධම්මාධම්කමසු.එවං අම් ාෙන්ති එවං ෙරියමාකන
අම්හාෙං.එවං සුත්ත්න්ත්පරියාකයන ධම්මාධම්මානං විකසසං දස්කසත්වා
ඉදානි විනයපරියාකයන කත්සංත්ං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘විනයපරියාකයන
පනා’’තිආදියො. භූකත්න වත්ථුනා ොත්බ්බන්තිසම්බන්කධන. එවං ‘‘අභූකත්න
වත්ථුනා’’තිඑත්ථාපි. 

එවංද්වින්නංපරියායානංවකසනධම්මාධම්මදුෙස්සවිකසසංදස්කසත්වා
ඉදානි විනයාවිනයදුෙස්ස විකසසං දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘සුත්ත්න්ත්පරියාකයනා’’තිආදියො. ත්ත්ථ සුත්ත්න්ත්නකයන

 ාගාදකයනවිකනතීතිවිනකයන,විනයනකයන ොයං වාචං විකනතීතිවිනකයනති
වචනත්කථනොත්බ්කබන. 

එවං ද්වින්නං පරියායානං වකසන විනයාවිනයදුෙස්ස
විකසසංදස්කසත්වා ඉදානි  ාසිත්ා ාසිත්දුෙස්ස විකසසං දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘සුත්ත්න්ත්පරියාකයනචත්ත්ාක න සතිපට්ඨානා’’තිආදියො. ත්ත්ථ
‘‘අට්ඨඞ්ගිකෙන මග්කගන’’ති ඉදං වචනං ත්ථාගකත්න ාසිත්ං ලපිත්න්ති
කයනානා. 

එවං ද්වින්නං පරියායානං වකසන  ාසිත්ා ාසිත්දුෙස්ස
විකසසංදස්කසත්වාඉදානිආචිණ්ණානාචිණ්ණදුෙස්සවිකසසංදස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘සුත්ත්න්ත්පරියාකයනකදවසිෙ’’න්තිආදියො.ත්ත්ථ‘‘කදවසිෙ’’න්තිපදං

‘‘සමාපජ්ානං, කවනකලනෙන’’න්ති තීසුකයව පකදසු

කයනකාත්බ්බං.අට්ඨුප්පත්තිවකසනාති ො ණුප්පත්තිවකසන. ො ණඤ්හි

අ ති ඵලංඑත්ස්මාතිඅත්කථනති වුච්චති, අත්ථස්ස උප්පත්තිඅත්ථුප්පත්ති, 

සාකයව අට්ඨුප්පත්ති ත්ථො ස්ස ට්ඨො ං ෙත්වා, අට්ඨුප්පත්තියා වකසන

අට්ඨුප්පත්තිවකසන, කත්න. ඉදං පදං ‘‘සුත්ත්න්ත්කදසනාාාත්ෙෙථා’’ති
ද්වීහිපි පකදහි

කයනකාත්බ්බං.ඉදන්තිඵලසමාපත්තිසමාපජ්ානාදියො.ආචිණ්ණන්තිආබන්ධිත්ං, 

පුනප්පුනං වාඋපචිත්ං වඩ්ඪිත්ං, පගුණංවා.චාරියපක්ෙමනන්තිචාරියත්ථං
පක්ෙමනං. 
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එවංද්වින්නං පරියායානං වකසනආචිණ්ණානාචිණ්ණදුෙස්ස විකසසං
දස්කසත්වා ඉදානි පඤ්ඤත්ත්දුෙස්ස විකසසංදස්කසන්කත්න ආහ
‘‘සුත්ත්න්ත්පරියාකයන චත්ත්ාක න සතිපට්ඨානා’’තිආදියො.
ත්ං ාසිත්ා ාසිත්දුෙසදියොසකමව. එවං ද්වින්නං සුත්ත්න්ත්විනයපරියායානං
වකසනපඤ්චන්නංදුොනංවිකසකසනදස්සිකත්න. 

ආපත්ත්ානාපත්තිදුකෙ‘‘නකමනචනාධිප්පායස්සා’’තිපාඨස්සඅනන්ත්ක 
පච්ඡිමවාකෙයඨිකත්නආදියොසද්කදනආකනත්බ්කබන. ඉතිආදියොනානකයනාතිහි

අත්කථන.ත්ත්ථත්ත්ථාතිත්ස්මිංත්ස්මිංසික්ඛාපකද.ඉදංපදංපච්ඡිමවාකෙයපි
අනුවත්කත්ත්බ්බං. 

ලහුෙගරුෙදුකෙපඤ්චාපත්තික්ඛන්ධාතිථුල්ලච්චයපාචිත්තියපාටිකදසනී

යදුක්ෙටදුබ් ාසිත්වකසන පඤ්ච ආපත්ති ාසකයන.ද්කව ආපත්තික්ඛන්ධාති
පා ාජිෙසඞ්ඝාදියොකසසවකසනද්කවආපත්ති ාසකයන. 

සාවකසසානාවකසසදුකෙ ඡ ආපත්තික්ඛන්ධාති පා ාජිොපත්තිකත්න
අවකසසාඡආපත්ති ාසකයන. 

දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලදුකෙලහුෙගරුෙදුෙසදියොසකමව.අයංපනවිකසකසන – 

ගරුොපත්තිදුට්ඨුල් ානාම, ලහුොපත්තිඅදුට්ඨුල් ානාමාති එවං
විනයපරියායවකසකනවචතුන්නංදුොනංවිකසකසනදස්සිකත්න. 

එත්ථාති ‘‘අධම්මං ධම්කමනතිදීකපන්තී’’තිආදියොවචකන.චතුන්නං

සඞ්ඝෙම්මානන්තිඅපකලනෙනාදියොවකසන චතුන්නං

සඞ්ඝෙම්මානං.ෙකරනන්කත්හිකහතුභූකත්හි, කහත්වත්කථ කචත්ං
ෙ ණවචනං. 

ත්ත්ථාති‘‘කත්ඉකමහී’’තිආදියොවචකන.අපෙස්සන්තීතිඑත්ථෙසධාතුස්ස

ගත්යත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පරිසං ආෙඩ්ඪන්තී’’ති.විාකටන්තීති විාටං

ෙක නන්ති, විසුං ෙක නන්තීති අත්කථන.එෙමන්ත්ං උස්සාකදන්තීතිඑෙස්මිං

අන්කත් උස්සදං ෙක නන්ති.අවපෙස්සන්තීති එත්ථද්වින්නං උපසග්ගානං
වකසන අතිවියත්කථන දට්ඨබ්කබනති ආහ ‘‘අති වියආෙඩ්ඪන්තී’’ති.

අතිවියත්ථං ආවිෙක නන්කත්න ආහ ‘‘යථා විසංසට්ඨාවකහනන්ති, එවං

ෙක නන්තී’’ති.යථාතිකයනාොක නෙරියමාකනතිසම්බන්කධන. ‘‘විසු’’න්ති

ඉමිනාආකවණිසද්කදන ‘‘විසු’’න්තිඅත්ථවාචකෙන

අනිප්ඵන්නපාටිපදියොකෙනතිදස්කසති.වත්ථූසූති ක දෙ වත්ථූසු.ඉමංගණ් ථාති

ඉමං වාදං ගණ්හථ.විසුන්ති ආකවණිං.ඉමස්මිං ඛන්ධකෙ වුත්ත්වචනං

පරිවා පාළියා සංසන්කදන්කත්න ආහ ‘‘පරිවාක  පනා’’තිආදියො.ත්ත්ථපඤ්චහි

ආොකරහීති ‘‘ෙම්කමන උද්කදකසන කවනහ න්කත්නඅනුස්සාවකනන

සලාෙග්ගාකහනා’’ති(පරි.458) එවංපඤ්චහිො කණහි.ත්ස්සාතිපරිවාක 

වුත්ත්වචනස්ස.ඉධාතිඉමස්මිං සඞ්ඝක දෙක්ඛන්ධකෙ, වුත්කත්න ඉමිනා
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සඞ්ඝක දලක්ඛකණනාති කයනානා. ‘‘අත්ථකත්න නානාෙ ණං නත්ථී’’ති

ඉමිනා සද්දකත්න නානාෙ ණං අත්ථීති දීකපති.අස්සාති

සඞ්ඝක දලක්ඛණස්ස.ත්ංපනනානාෙ ණා ාවන්තිකයනානා.ත්ත්කථවාති

පරිවාක එව.සබ්බත්ථාතිසබ්බස්මිංසඞ්ඝක දෙක්ඛන්ධකෙ. 

ඉතිසඞ්ඝක දෙක්ඛන්ධෙවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

8. වත්ත්ක්ඛන්ධෙං 

1. ආගන්තුෙවත්ත්ෙථා 

357. වත්ත්ක්ඛන්ධකෙආරාමන්ති උපචා සීමංසන්ධාය වුත්ත්න්ති ආහ
‘‘උපචා සීමසමීප’’න්ති. ‘‘ගකහත්වා’’ති පදස්ස ‘‘උපාහනා’’තිෙම්මං

පාෙටං, ෙ ණං පන අපාෙටං. ත්ස්මා ෙ ණං දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘උපාහනදණ්ඩකෙනගකහත්වා’’ති. ඉමිනා ‘‘හත්කථනා’’ති ෙ ණං

නිවත්කත්ති.පටික්ෙමන්තීති එත්ථ පවිසන්තීති ච අපක්ෙමන්තීති ච
අත්ථංපටික්ඛිපන්කත්න ආහ

‘‘සන්නිපත්න්තී’’ති.උපා නා…කප.…තච්ඡිත්බ්බාතිඑත්ථ ‘‘පුච්ඡිත්බ්බා’’ති
පදස්ස සහ ෙම්කමනපුච්ඡිත්බ්බාො ං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ෙත් ස්මිං
ඨාකන’’තිආදියො. ත්ත්ථ ‘‘ෙත් ස්මිං…කප.…කචනළෙ’’න්ති ඉමිනා
පුච්ඡිත්බ්බාො ං දස්කසති. ‘‘ආවාසිො භික්ඛූ’’ති ඉමිනා ෙම්මංදස්කසති.

‘‘පත්ථරිත්බ්බ’’න්ති ඉමිනාවිස්සජ්කාත්බ්බන්ති එත්ථ සාධාතුයා

චානත්ථංපටික්ඛිපති.කගනචකරන තච්ඡිත්බ්කබනති එත්ථකගනච සද්කදන
භික්ඛාචා සද්කදන අත්ථකත්න එෙන්ති දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘භික්ඛාචාක නපුච්ඡිත්බ්කබන’’ති. භික්ඛාය ච න්ති

එත්ථාතිභික්ඛාචාකරන,කගනච ගාකමන.යත්ථාති යස්මිං ගාකම.

‘‘කි’’න්තිආදියොනාපානීයං තච්ඡිත්බ්බන්තිආදීසු පුච්ඡිත්බ්බාො ං දස්කසති.ෙං

ො න්තිෙස්මිංොකල. 

බහි නික්ඛමන්ත්ස්සාති විහා කත්න

බහිනික්ඛමන්ත්ස්ස.නිල්ක නකෙත්බ්කබනති ඔකලනකෙත්බ්කබන.

‘‘යදියොසක්කෙනතී’’තිඉමිනාසකචඋස්ස තීතිඑත්ථසකචසද්කදනයදියොපරියාකයන, 
උස්සහතිසද්කදන සක්කෙනති පරියාකයනති දස්කසති.
සක්කෙනන්ත්ස්සවිහා කසනධනවත්කත්තිසම්බන්කධන. 

2. ආවාසිෙවත්ත්ෙථා 

359. ආවාසිෙවත්කත්එවංවිනිච්ඡකයනකවදියොත්බ්කබනතිකයනානා.සබ්බං

ොත්බ්බන්ති සම්බන්කධන.ත්ස්සාති වුඩ්ඪත් ස්ස ආගන්තුෙස්ස.
‘‘පණ්ඩිකත්න’’තිආදියොනාසකච බාකලන ‘‘සම්මජ්ාාහි ත්ාව කචතියඞ්ගණ’’න්ති

න වදති, සම්මජ්ානිංනික්ඛිපිත්වා ත්ස්ස වත්ත්කමව ොත්බ්බන්ති

දස්කසති.කභසජ්ාකමවොත්බ්බන්ති සහාවධා කණන වුත්ත්ත්ත්ා බාකලන
‘‘ෙක නහි ත්ාව ක සජ්ා’’න්තිඅවදන්කත්නපි ක සජ්ාකමව ොත්බ්බං.



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා චූළවග්ගකයනානා 
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‘‘පණ්ඩිකත්න හී’’තිආදියොනා පන
ආගන්තුෙස්සවත්ත්බ්බ ාවමත්ත්කමවදස්කසති. පාළිමුත්ත්ෙවත්ත්ං

දස්කසන්කත්නආහ‘‘අපිචා’’තිආදියො.බීාකනනාතිබීානියා. ‘‘බීාන’’න්ති හි

නපුංසෙලිඞ්කගන, ‘‘බීානී’’ති ඉත්ථිලිඞ්කගන. ‘‘බීජිත්බ්කබන’’ති ච
‘‘බීජිත්බ්බ’’න්ති ච ඉමිනා අට්ඨෙථාවචකනන බීජියති

අකනනාතිබීානං,බීජියති එත්ායාතිබීානීතිවචනත්කථන ොත්බ්කබන.අස්සාති

වුඩ්ඪත් ආගන්තුෙස්ස.මක්කඛත්බ්බාති අඤ්කාත්බ්බා.හීතිසච්චං.එත්ථාති

උපාහනපුඤ්ඡකන.ෙත්ථාති ෙස්මිං විහාක . පුච්ඡිකත්න ආවාසිකෙනාති
සම්බන්කධන. 

‘‘අත්ත්කනන සන්තිෙං…කප.… න ල තී’’ති ඉමිනා අත්ත්ානං
සන්ධායඅනාගච්ඡන්කත්නපිඅත්ත්කනනසන්තිෙංසම්පත්ත්ස්සආගන්තුෙස්ස
වත්ත්ංඅොතුංනල තීතිදස්කසති. 

3. ගමිෙවත්ත්ෙථා 

360. ගමිෙවත්කත්එවං විනිච්ඡකයන කවදියොත්බ්කබනති කයනානා.ත්ත්ථාති
කසනාසනක්ඛන්ධකෙ.ත්ංසබ්බංපටිසාකමත්වාතිසම්බන්කධන.යත්ථකයසු

පාසාණපිට්ඨිපාසාණත්ථම්ක සු උපචිො නාක නහන්ති, ත්ස්සං

පාසාණපිට්ඨියංවාකත්සුපාසාණත්ථම්ක සුවායංෙත්කසනාසනංඅත්ථි, ත්ං
අනාපුච්ඡන්ත්ස්සාපිඅනාපත්තීතිකයනානා.චතූසුපාසාකණසූතිආදියොවුත්ත්න්ති

සම්බන්කධන, උපචිොනංඋප්පත්තිට්ඨාකන ෙකත්ති සම්බන්කධන.අයන්ති
ආනිසංකසන.ඔවස්සෙකගකහපනඨපිත්ානංමඤ්චපීඨානන්තිසම්බන්කධන. 

4. අනුකමනදනවත්ත්ෙථා 

362. ඉද්ධං අක නසීති එත්ථ ඉධධාතුයා වඩ්ඪනත්ථං පටික්ඛිපන්කත්න

ආහ ‘‘සම්පන්නං අකහනසී’’ති. සඞ්ඝත්කථක  නිසින්කනති සම්බන්කධන.
අනුකථක අනුකමනදනත්ථාය නිසින්කනති කයනානා. සඞ්ඝත්කථක න
අජ්ඣිට්කඨපීති සම්බන්කධන.අනුකමනදකෙන වදතීති සම්බන්කධන. අනු

පුනප්පුනං, පච්ඡා වා දායකෙ ධම්මෙථාය කමනකදතීතිඅනුකමනදකෙන. 

‘‘ගච්ඡථා’’තිසකචවදතිඅනුකමනදකෙනතිකයනානා.ත්ස්සාතිඅනුකමනදෙස්ස.

මනුස්සාොක න්තීතිසම්බන්කධන. ‘‘එකෙනා’’තිපදං‘‘ොක න්තී’’තිපකද

ොරිත්ෙම්මං.ත්ස්සාතිොරිත්භික්ඛුස්ස.අනුකමනදනකත්නති

අනුකමනදනො ණා.උපනිසින්නෙථාති උපසමීකප නිසින්නානං ෙථියති

එත්ායාතිඋපනිසින්නෙථා.අනුකමනදනායාති

අනුකමනදනත්ථාය.අජ්ඣිට්ක නවාති සයං අජ්ඣිට්කඨන එව.එත්ථාති
අනුකමනදනවත්ථුස්මිං. ‘‘සඤ්ාාත්වච්කචන’’ති ඉමිනා වච්කචනසඤ්ාාකත්න

ඉමස්සාතිවච්චිකත්නතිෙත්වාසඤ්ාාත්ත්කථඉත්පච්චකයනතිදස්කසති. 
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5.  ත්ත්ග්ගවත්ත්ෙථා 

364. භත්ත්ග්ගවත්කත්ති ත්ත්ං ගණ්හන්තිඑත්ථාති  ත්ත්ග්ගං, 

පරිවිසනට්ඨානං. ත්ස්මිං ෙත්ත්බ්බං වත්ත්ං  ත්ත්ග්ගවත්ත්ං, ත්ස්මිං
 ත්ත්ග්ගවත්කත් එවං විනිච්ඡකයන කවදියොත්බ්කබනතිකයනානා.මනුස්සානං
පරිවිසනට්ඨානං නාම යත්ථ මනුස්සා සපුත්ත්දා ා

ආවසිත්වාභික්ඛූක නකාන්ති. ‘‘අතිඅල්ලීයිත්වා’’ති ඉමිනාඅනුපඛජ්ාාති

එත්ථ ඛදධාතුස්ස හිංසනං නාම අතිඅල්ලීයනන්තිදස්කසති.ආසකනසු සතීති

ආසකනසු සන්කත්සු. නිසීදන්ත්ස්සනවෙස්සාති සම්බන්කධන.ආපජ්ාතීති
ආපත්තිං ආපජ්ාති.ආපුච්ඡිකත් අනනුාානන්කත්න කථක න ආපජ්ාතීති

කයනානා.සඞ්ඝාටින්තිපාරුත්සඞ්ඝාටිං. 

පත්ත්කධනවනඋදෙන්ති භුඤ්ානත්ථායපත්ත්ානං

කධනවනඋදෙං.ගක ත්බ්බන්තිහත්කථනගකහත්බ්බං. 

යථා ගණ්හියමාකනති කයනානා.මත්ත්ායාතිපමාණාය.සබ්බිආදීසු එවාති

එවසද්කදන අජ්ඣාහරිත්බ්කබන.සබ්බිආදීසූති සබ්බිකත්ලඋත්ත්රි ඞ්කගසු, 

නිද්ධා කණ භුම්මං.යන්ති සබ්බිආදියොෙං.අප්පක නතීතිසබ්කබසං භික්ඛූනං

නප්පකහනති.ත්න්ති සබ්බිආදියොෙං, සම්පාකදහීති සම්බන්කධන. ත්ාදියොසං
සබ්බිආදියොෙන්තිසම්බන්කධන. 

යං  ත්ත්ග්ගන්ති කයනානා. ත්ථකධනවනඋදෙන්ති භුත්ත්ාවීනං

හත්ථස්ස කධනවනඋදෙං.අන්ත්රාති ක නානස්ස

මජ්කඣ.පිපාසිකත්නාතිපිවිතුංඉච්ඡන්කත්න.ගක තිෙණ්කඨ. 

නිවත්ත්න්කත්නාති එත්ථ ෙස්මා ඨානානිවත්ත්න්කත්නාති ආහ
‘‘ ත්ත්ග්ගකත්න’’ති. ෙථං කෙනාොක න නිවත්තිත්බ්බන්ති
කයනානා.ෙස්මා නවකෙහි භික්ඛූහි පඨමත් ං නිවත්තිත්බ්බන්ති ආහ

‘‘සම්බාකධසු හී’’තිආදියො.නික්ඛමකනනොකසනති පඨමත් ං

නික්ඛන්කත්නොකසන.පටිපාටියාති වුඩ්ඪපටිපාටියා.ධුකරතිකගහද්වා ස්ස
සමීකප. ධු සද්කදන හි ඉධ සමීපවාචකෙන. නවො අන්කත්නකගකහ කච

නිසින්නාකහනන්තීති කයනානා.අන්ත්කරනාති භික්ඛූනං විවක න, 

මජ්කඣනවා.විරළායාතිත්නුොය. 

6. පිණ්ඩචාරිෙවත්ත්ෙථා 

366. පිණ්ඩචාරිෙවත්කත්එවං විනිච්ඡකයන කවදියොත්බ්කබනති

කයනානා.ෙප්පාසං වා ගකහත්වාතිසම්බන්කධන.යඤ්චාති යඤ්ච කිඤ්චි

වත්ථුං, ගකහත්වාති සම්බන්කධන.ෙකරනන්තී ඨිත්ා වාති ෙක නන්තී හුත්වා

ඨිත්ාවා.ත්න්තිෙම්මං.නචභික්ඛාදායිොයාතිඉත්ථිලිඞ්ගවකසනවුත්ත්ත්ත්ා
ඉත්ථියා එව මුඛං න උල්කලනකෙත්බ්බන්ති අත්ථංපටික්ඛිපන්කත්න ආහ
‘‘ඉත්ථීවාකහනතූ’’තිආදියො.‘‘භික්ඛාදානසමකය’’තිඉමිනාඅඤ්ඤස්මිංසමකය
ඔකලනකෙන්කත්නපි නත්ථි කදනකසනති දස්කසති. එෙස්මිං ොකල
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භික්ඛායදදමානාය සබ්බොලම්පි න ඔකලනකෙත්බ්බන්ති අනිච්ඡිත්ත්ථං
පටික්ඛිපති. 

7. ආ ඤ්ඤිෙවත්ත්ෙථා 

368. ආ ඤ්ඤිෙවත්කත් එවං විනිච්ඡකයන කවදියොත්බ්කබනති

කයනානා.කසනාසනාඔත්රිත්බ්බන්ති එත්ථ අ ඤ්කඤ රුක්ඛමූලාදීසු
නිසින්නස්ස විහා ා ාවකත්නකසනාසනං නාම වසනට්ඨානං සන්ධාය
වුත්ත්න්තිආහ‘‘වසනට්ඨානකත්නනික්ඛමිත්බ්බ’’න්ති. 

පත්ත්ං ථවිොය පක්ඛිපිත්වාති එත්ථ ෙථංපත්කත්න ථවිොය
පක්ඛිපිත්බ්කබනතිආහ ‘‘සකච බහී’’තිආදියො. ත්ත්ථ පත්කත්නපක්ඛිපිත්බ්කබනති

සම්බන්කධන.කධනවිත්වා ෙත්වාති පකදසු ‘‘පත්ත්ං කවනදෙ’’න්ති

වි ත්තිපරිණාමං ෙත්වා සම්බන්ධිත්බ්බං.ත්ම්පීති

කවළුනාළිෙම්පි.සමීකපතිආ ඤ්ඤෙස්ස කසනාසනස්ස සමීකප. යථා ච

ආ ඤ්ඤෙස්ස අ ණිසහිත්ං ඉච්ඡිත්බ්බං, එවංෙන්ත්ා ං පටිපන්නස්සාපි

අ ණිසහිත්ං ඉච්ඡිත්බ්බන්ති කයනානා.ගණවාසිකනනති ගකණන සහ

වාසිකනන, ආ ඤ්ඤෙස්සාති සම්බන්කධන.කත්නාති අ ණිසහිකත්න.
‘‘නක්ඛත්ත්ාකනව නක්ඛත්ත්පදානී’’ති ඉමිනාඅස්සයුාාදියොනක්ඛත්ත්ාකනව

(අභිධානප්පදීපිොයං 58-60 ගාථාසු) දියොසා ාගාානනස්ස, චසමයාානනස්ස

චො ණත්ත්ානක්ඛත්ත්පදානිනාමාතිදස්කසති. 

8. කසනාසනවත්ත්ෙථා 

369. කසනාසනවත්කත්එවංවිනිච්ඡකයනකවදියොත්බ්කබනතිකයනානා.ද්වාරං

නාමාති මහාද්වා ං.ම ාවළඤ්ාන්ති මහන්කත්හි ාකනහි

පරිභුඤ්ජිත්බ්බං.ත්ත්ථාති ද්වාක .ආතච්ඡිත්වාවාතිවුඩ්ඪං ආපුච්ඡිත්වාව, 

ස ාගස්ස වුඩ්ඪත් ස්සාති සම්බන්කධන.වට්ටතිකයවාති යථාසුඛං විහරිතුං

වට්ටතිකයව.පරිවත්තිත්බ්බන්තිපරිමුඛංවත්තිත්බ්බං. 

9. ාන්ත්ාඝ වත්ත්ාදියොෙථා 

371. ාන්ත්ාඝ වත්කත්එවං විනිච්ඡකයන කවදියොත්බ්කබනති

කයනානා.බහිාගතීතිබහිආලින්කදන. 

373. ආචමනවත්ථුස්මිං එවමත්කථන කවදියොත්බ්කබනති

කයනානා.නී රිත්වාති උදෙං නීහරිත්වා.ආචමිත්බ්බන්ති කධනවිත්බ්බං.

‘‘ආපුබ්කබන චමුකධනවකන’’තිහිධාතුපාකඨසුවුත්ත්ං.ඉදං අතිවිවටන්තිඉදං

ඨානං අතිවිවටං, නකෙනචි පටිච්ඡන්නන්ති අත්කථන.උදෙං

අ භන්ත්ස්කසවාතිඋදෙංඅල න්කත්කයව. 

374. වච්චකුටිවත්කත්එවංවිනිච්ඡකයනකවදියොත්බ්කබනතිකයනානා.අයන්ති

දන්ත්ෙට්ඨං ඛාදකත්න වච්චෙ ණං.සබ්බත්කථවාති සබ්බස්මිං එව ඨාකන.

‘‘න ඵරුකසන ෙට්කඨනා’’තිඑත්ථ න කෙවලං ඛ ෙට්ඨකමව, 
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පටුන 

ඵාලිත්ෙට්ඨාදකයනපි ඡවිඅවකලඛනෙට්ඨා ඵරුසාකයව නාමාතිදස්කසන්කත්න

ආහ‘‘ඵාලිත්ෙට්කඨනවා’’තිආදියො.පවිට් ස්සාතිවච්චකුටිංපවිට්ඨස්ස. 

සබ්බසාධාරණට් ානන්ති සබ්කබසංභික්ඛූනං, සබ්කබහි වා සාධා ණං

වච්චකුටිසඞ්ඛාත්ං ඨානං.ත්ත්රාති ත්ස්මිං සබ්බසාධා කණ

ඨාකන.නිබද්ධගමනත්ථායාතිඅත්ත්කනනනිබද්ධගමනත්ථායෙත්ංයංඨානං
වායංපුග්ගලිෙට්ඨානංවාකහනතීතිකයනානා. 

උ ත්ාති එත්ථ උපුබ්කබන හදධාතූතිදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘උහදියොත්ා’’ති.

‘‘හද ෙරීකසනස්සග්කග’’ති ධාතුපාකඨසු (පාණිනී 977 ධාතුපාකඨ; 

සද්දනීතිධාතුමාලායං 15 දො න්ත්ධාතු) වුත්ත්ත්ත්ා වච්චකූපකත්න

බහිෙරීසස්ස ඔස්සජ්ානන්ති ආහ ‘‘බහි වච්චමක්ඛිත්ා’’ති.කධනවිත්බ්බාති

උදකෙන කධනවිත්බ්බා.එත්ම්පීතිඋදෙස්ස අවිජ්ාමානම්පි.සබ්බත්ථාති
සබ්බස්මිංවත්ත්ක්ඛන්ධකෙ. 

ඉතිවත්ත්ක්ඛන්ධෙවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

9. පාතිකමනක්ඛට් පනක්ඛන්ධෙං 

1. පාතිකමනක්ඛුද්කදසයාචනෙථා 

383. පාතිකමනක්ඛට්ඨපනක්ඛන්ධකෙනන්දියොමුඛියාරත්තියාති එත්ථ

නන්දියොයති තුසියතීති නන්දියො, ඉො න්කත්නයං

නපුංසෙලිඞ්කගන.‘‘නන්දියොකසකනන(ාා.අට්ඨ.3.4.1) නන්දියොවිසාකලන’’තිආදීසු

ඉො න්කත්නයංපුල්ලිඞ්කගනකහනති, ඉධපනමුඛංඅකපක්ඛිත්වාඉො න්කත්න
නපුංසෙලිඞ්කගන කහනති. අරුණුට්ඨිත්ොකලඔදාත්දියොසාමුඛත්ාය නන්දියො මුඛං

එතිස්සං  ත්තියන්ති නන්දියොමුඛී,  ත්ති, ත්ායනන්දියොමුඛියා  ත්තියා, කත්න
වුත්ත්ං ‘‘අරුණුට්ඨිත්ොකලපි හි නන්දීමුඛා විය

 ත්තිඛායතී’’ති.අන්කත්නපූතින්ති එත්ථ ොයස්ස අන්කත්නකුණපපූතින්ති
අත්ථං පටිපක්ඛිපන්කත්න ආහ ‘‘අත්ත්චිත්ත්සන්ත්ාකන’’තිආදියො. 

‘‘කිකලසවස්සනවකසනා’’ති ඉමිනා උදෙවස්සනවකසනාති අත්ථං

පටික්ඛිපති.අවස්සුත්න්ති තින්ත්ං, කිලින්නන්ති අත්කථන.ෙසම්බුාාත්න්ති

එත්ථෙසම්බූතිසඞ්ොක න. කසන හි සම්මුඤ්චනියා ෙසියමාකන

විකලඛියමාකන සම්බති සද්දං ෙක නතීතිෙසම්බු,ත්ං විය ාාත්න්ති
ෙසම්බුාාත්න්ති අත්කථන දට්ඨබ්කබන.අට්ඨෙථායං පන අධිප්පායවකසන

‘‘ආකිලිට්ඨාාත්’’න්ති වුත්ත්ං, අතිවියකිලිට්ඨාාත්න්ති අත්කථන.

‘‘ආකිණ්ණකදනසත්ාය කිලිට්ඨාාත්’’න්තිපි පාකඨන.‘‘යාව බා ාග ණාපි

නාමා’’තිඉමිනා පාකඨන දස්කසතීති සම්බන්කධන.හීති

පදපූ ණමත්ත්ං.කත්නාතිකමනඝපුරිකසන. ‘‘යාවා’’ති නිපාත්පකයනගත්ත්ා

‘‘බාහාගහණාපී’’ති එත්ථ පඤ්චමීවි ත්තිඅවධිඅත්කථ කහනති.නාම-සද්කදන

ග හත්ථකානත්කෙන, ත්ස්ස පකයනගත්ත්ා ‘‘ආගකමස්සතී’’ති එත්ථ

අතීත්ත්කථ අනාගත්වචනං (සද්දනීතිසුත්ත්මාලාය 893
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සුත්කත්).ආගකමස්සතිනාමාති කයනානා.ආගකමස්සතීතිඊසං අධිවාකසස්සති.

‘‘ආකත්න ගමුඊසමධිවාසකන’’ති හි ධාතුපාකඨසු (සද්දනීතිධාතුමාලායං 18 

මො න්ත්ධාතු)වුත්ත්ං. 

384. න ආයත්කෙකනව පපාකත්නති එත්ථ දීකඝකනව පපාකත්නති
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘නපඨමකමව ගම්භීක න’’ති. ආයත්සද්කදන හි
දීඝපරියාකයන. ‘‘න ආයත්කෙන ගීත්ස්සක න ධම්කමනගායිත්බ්කබන’’තිආදීසු

(චූළව. 249) විය පපාකත්න දීකඝන තී ස්ස ආදියොම්හි න කහනතීතිවුත්ත්ං

කහනති.ප මකමවාති තී ස්ස ආදියොම්හිකයව. ‘‘අනුපුබ්කබන ගම්භීක න’’ති
ඉමිනා ‘‘න පඨමකමව ගම්භීක න’’ති වචනස්ස

අධිප්පායත්ථංදස්කසති.ඨිත්ධම්කමනති තී ස්ස අන්කත්නකයව ඨිත්ස ාකවන. 

කව ං නාතිවත්ත්තීති එත්ථ කවලාසද්දස්සතී මරියාදත්කථසු පවත්ත් ාවං
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ඔසක්ෙනෙන්ද ං මරියාදකවල’’න්ති.ත්ත්ථ

‘‘ඔසක්ෙනෙන්ද ’’ඉති පකදන තී ත්ථං දස්කසති, ‘‘මරියාද’’ ඉති
පකදනමරියාදත්ථං. කෙන උදකෙන

දරිත්බ්කබනතිෙන්දකරන,උදකෙනඔසක්ෙකනන ෙන්දක න

එත්ථාතිඔසක්ෙනෙන්දරං,තී ං.ඔසක්ෙනෙන්ද භූත්ඤ්ච මරියාදභූත්ඤ්ච

කවලං තී ං නාතික්ෙමතීති අත්කථන.තීරං වාක තීති එත්ථ වහධාතුයා

පාපුණනත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘තී ංඅප්කපතී’’ති. ත්ත්ථඅප්කපතීති

පාපුණාකපති. ‘‘උස්සාක තී’’තිඉමිනාපාළියං‘‘ථලංඋස්සාක තී’’තිපකදන
‘‘තී ං වාකහතී’’ති පදස්සඅත්ථං දස්කසතීති අත්කථන

දස්සිකත්න.උස්සාකරතීතිඋද්ධරිත්වා ගමාකපති.අඤ්ඤාපටිකවකධනති එත්ථ

ආාානාති, ආාානිත්ථාති වාඅඤ්ඤංඅ හත්ත්මග්කගන වා අ හත්ත්ඵලං වා, 

ත්ස්ස පටිවිජ්ඣනං අඤ්ඤාපටිකවකධන, සුඛුච්චා ණත්ථං මජ්කඣ දීකඝන, 
අඤ්ඤාපටිකවකධන නාමඅ හත්තුප්පත්තිකයව කහනති. කත්න වුත්ත්ං
‘‘අ හත්තුප්පත්තී’’ති. 

385. ඡන්නමතිවස්සතීති උදානපාළියා සන්ධාය ාසිත්පාළි ාවං

දස්කසන්කත්නආහ ‘‘ආපත්ති’’න්තිආදියො. ත්ත්ථඉදන්ති ‘‘ඡන්නමතිවස්සතී’’ති

වචනං වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.එත්න්ති නවාපත්තිආපජ්ානං සන්ධායාති
සම්බන්කධන. 

4. පාතිකමනක්ඛසවනා හෙථා 

386. තකරවා පච්ඡා වාතිඤත්තිකත්න පුක  වා පච්ඡා

වා.කඛත්කත්තිපාතිකමනක්ඛට්ඨපනස්සකඛත්කත්.කඛත්ත්ංදස්කසන්කත්නආහ

‘‘ත්ස්මා’’තිආදියො.කරොරං භණතීති ඡත්තිංසත්යක්ඛක සු ක -ො ං

ඤත්තිට්ඨපනකෙන  ණති.ඉදන්ති පඤ්චතිංසත්යක්ඛ ානං

උච්චා ණට්ඨානං.වුත්කත්තිඤත්තිට්ඨපනකෙන වුත්කත්. ‘‘සුණාතු කම’’ති
වචකනඅනා ද්කධකයවාතිකයනානා. 
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5. ධම්මිොධම්මිෙපාතිකමනක්ඛට්ඨපනෙථා 

387. කත්න තග්ගක නාති කත්න චුදියොත්කෙන පුග්ගකලන.සාවිපත්තීති

සීලවිපත්තිආදියොසඞ්ඛාත්ා සා විපත්ති.සඤ්ඤාඅමූලිෙවකසනාති ‘‘ෙත්ා’’ ඉති

සඤ්ඤාය අමූලිෙවකසන.ෙත්ඤ්චාති එෙන්කත්න

ෙත්ඤ්ච.අෙත්ඤ්චාතිඑෙන්කත්නඅෙත්ඤ්ච. 

කෙනකපතුොමත්ාය කනව ආගච්ඡතීති සම්බන්කධන.කත්නාති

අනාගමනාදියොො කණන.ආපජ්ාතීතිපාතිකමනක්ඛට්ඨපනකෙන

ආපජ්ාති.ඉච්චස්සාපීති ඉති එවං අස්සපාතිකමනක්ඛට්ඨපනෙස්සාපි. 

පච්චාදියොයතීතිපතිආදියොයති, ‘‘අෙත්ංෙම්මං, පුනොත්බ්බංෙම්ම’’න්තිආදියොනා

පුනආදීයති, පුනආ  තීතිඅත්කථන. 

6. ධම්මිෙපාතිකමනක්ඛට්ඨපනෙථා 

388. මග්ගපටිපාදනාදීසූති මග්ගස්මිං පටිපාදනාදීසු.
ආදියොසද්කදනකථයයචිත්කත්න අවහා ාදකයන

සඞ්ගණ්හාති.ආොරාදියොසඤ්ඤාතිආො සඤ්ඤා ලිඞ්ගසඤ්ඤා

නිමිත්ත්සඤ්ඤා.ත්න්තිපරිසඞ්ෙංසන්ධායාතිසම්බන්කධන. 

7. අත්ත්ාදානඅඞ්ගෙථා 

398. අත්ත්ාදානං ආදාතුොකමනාති එත්ථ කිං අත්ත්ාදානන්ති ආහ
‘‘සාසනංකසනකධතුොකමන’’තිආදියො. ඉමිනා ප ං කචනකදතුං අත්ත්නා

ආදාත්බ්බං අධිෙ ණංඅත්ත්ාදානන්ති වුච්චතීති දස්කසති.අොක නඉමං

අත්ත්ාදානංආදාතුන්තිඑත්ථඅොලංදස්කසන්කත්නආහ‘‘ ාා ය’’න්තිආදියො.

ත්ත්ථවස්සාරත්කත්නති වස්සොකලන. කසන හි වස්කසන අතිවිය  ඤ්ාති
එත්ථොකලති වස්සා ත්කත්නති වුච්චති. වස්සා ත්කත්නපි
අධිෙ ණවූපසමත්ථං ලජ්ජිපරිසායදූ කත්න ආනයනස්ස දුක්ෙ ත්ත්ා

අොකලන නාම.ඉතීති අයං ාා යාදියොොකලනති අත්කථන.විපරීකත්නති
 ාා යාදීනංඅ ාවොකලන. 

අභූත්ං ඉදං අත්ත්ාදානන්ති එත්ථඅභූත්සද්කදන අවිජ්ාමානපරියාකයනති

ආහ ‘‘අසන්ත්මිද’’න්ති, ඉදං අත්ත්ාදානංඅවිජ්ාමානන්ති අත්කථන. මයා

ගහිකත්නති සම්බන්කධන. සීලවා පුග්ගකලනති කයනානා.යන්ති අත්ත්ාදානං

සංවත්ත්තීතිසම්බන්කධන.ඉදන්තිඅත්ත්ාදානං. 

න භිස්සාමි සන්දියොට්ක ,  භිස්සාමිසන්දියොට්ක තිඑත්ථ ‘‘නලභිස්සාමි, 
ලභිස්සාමී’’ති ඉදං කිං සන්ධායවුත්ත්න්ති ආහ ‘‘අප්කපෙදා හී’’තිආදියො.

ත්ත්ථඅප්කපෙදාතිඅපි එෙදා.හිසද්කදන විත්ථා කානත්කෙන.එවරූපාති

සන්දියොට්ඨසම් ත්ත්ස ාවා.ත්න්ති උපත්ථම් ෙභික්ඛුල නං සන්ධායාති
සම්බන්කධන.‘‘නලභිස්සාමී’’තිඉදංවචනංවුත්ත්න්තිසම්බන්කධන. 



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා චූළවග්ගකයනානා 

410 

පටුන 

කෙනසම්බොනං  ණ්ඩනාදියො  වති විය  ණ්ඩනාදියො  විස්සතීති

කයනානා.පච්ඡාපිඅවිප්පටිසාරෙරංභවිස්සතීතිඑත්ථකෙසංඅවිප්පටිසා ෙ ං
 වති විය පඤ්චඞ්ගසම්පන්නාගත්ං අත්ත්ාදානංආදියොයකත්න පච්ඡාපි
අවිප්පටිසා ෙ ං  වතීති ආහ ‘‘සු ද්දංවුඩ්ඪපබ්බජිත්’’න්තිආදියො.

ත්ත්ථපඤ්චසතිෙසඞ්ගීතින්තිපඤ්චසකත්හි මහාෙස්සපාදීහි ෙත්ත්බ්බං
සඞ්ගීතිං.මහාෙස්සපත්කථ ස්සපච්ඡාසමනුස්ස ණෙ ංකහනතිඉවකහනතීති

කයනානා. එකසව නකයන කසකසසුපි.සමනුස්සරණෙරන්ති සම්කමනදවකසන
පුනප්පුනං අනුස්ස ණස්ස ෙ ං.ඉමිනා ‘‘අවිප්පටිසා ෙ ’’න්ති පදස්ස

අත්ථං දස්කසති.පච්ඡාපීති එත්ථ පිසද්දස්ස
අවුත්ත්සම්පිණ්ඩනත්ථංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සාසනස්ස චා’’තිආදියො. ත්ත්ථ
සාසනස්ස ච සස්සිරිෙත්ායාතිසම්බන්කධන.
විගත්උපක්කිකලසචන්දියොමසූරියානං විය සාසනස්ස ච
සස්සිරිෙත්ායසංවත්ත්තීතිඅධිප්පාකයන. 

8. කචනදකෙනපච්චකවක්ඛිත්බ්බධම්මෙථා 

399. ‘‘අච්ඡිද්කදනඅප්පටිමංකසනා’’තිආදීසු එවමත්කථන
කවදියොත්බ්කබනතිකයනානා. ඡිද්දසප්පටිමංසං පඨමං දස්කසත්වා විපරීත්වකසන
අච්ඡිද්දඅප්පටිමංසංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කයනා’’තිආදියො. ත්ත්ථ කයන

ෙත්ානීති සම්බන්කධන. ඡිජ්ාතීතිඡිද්කදන,පටි පුනප්පුනං මසියති

ආමසියතීතිපටිමංකසන,නිග්ගහිත්ාගකමන,  ාවප්පධාකනනයංෙම්මනිද්කදකසන.

සහපටිමංකසනාතිසප්පටිමංකසන,ොයසමාචාක න.විපරීකත්නති

විපරිවත්ත්වකසන ඉකත්න පවත්කත්න, ොයසමාචාක නති

අත්කථන.අමූ ොනුද්ධංසනාදීහීති ආදියොසද්කදන
දුට්ඨුල්ලවාචාදකයනසඞ්ගණ්හාති. 

කමත්ත්ං නු කඛන කම චිත්ත්න්ති එත්ථඅප්පනා ාවප්පත්ත්ං
කමත්ත්චිත්ත්කමවාධිප්කපත්න්ති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘පලිකබනකධඡින්දියොත්වා’’තිආදියො. ත්ත්ථපලිකබනකධති
ආවාසපලිකබනධාදියොකෙපලිකබනකධ. ‘‘වික්ඛම් නවකසන විහත්ාඝාත්’’න්ති

ඉමිනා අප්පනා ාවප්පත්ත්ංකමත්ත්චිත්ත්කමව දස්කසති.ඉදං පනාවුකසන

ෙත්ථවුත්ත්ංභගවත්ාතිඑත්ථඉදංසද්දකිංසද්දානංවිසයංදස්කසන්කත්නආහ
‘‘ඉදංසික්ඛාපදංෙත් ස්මිංනගක ’’ති. 

9. කචනදකෙනඋපට්ඨාකපත්බ්බෙථා 

400. ‘‘ොක න වක්ඛාමී’’තිආදීසු කචනදනාය ොලඅොලාදියොං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘එකෙන එෙ’’න්තිආදියො. ත්ත්ථඑකෙනති එෙකෙන

කචනදකෙන.එෙන්ති එෙෙං චුදියොත්ෙං. සඞ්ඝමජ්ඣ…කප.… අසනසාලාදීසු
වාපරිවාරිත්ක්ඛකණ වාති කයනානා. ත්ත්ථ ‘‘සඞ්ඝමජ්ඣ…කප.…

අසනසාලාදීසූ’’ති ඉමිනාඨානා ාවං දස්කසති, ‘‘උපට්ඨාකෙහි
පරිවාරිත්ක්ඛකණ’’ති ඉමිනා ොලා ාවං දස්කසති.ඉකමහි පකදහි ඨානම්පි
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ොකලන සඞ්ගකහත්වා ‘‘ොකලනවක්ඛාමී’’තිවුත්ත්න්ති

දස්කසති.ත්ච්කඡනාති සච්කචන. ම්කභනතිනිපාකත්න පච්ඡිමපකදසු පච්කචෙං

කයනකාත්බ්කබන.හම්ක නමහල්ලෙ, හම්ක නපරිසාවච , හම්ක නපංසුකූලිෙ, 

හම්ක න ධම්මෙථිොති හි අත්කථන.ඉදන්ති

ෙම්මං.ොරණනිස්සිත්න්තිමහල්ලෙ ාවො ණාදීසුනිස්සිත්ං. ‘‘ න්කත්’’ති
නිපාකත්නපිපච්කචෙං කයනකාත්බ්කබන. එත්ථ ච ‘‘හම්ක න’’ති නිපාකත්න

කලනෙකවනහා වකසන අනාද ස්සපොසෙත්ත්ා ඵරුකසන වදති නාම, 

‘‘ න්කත්’’ති නිපාකත්න සාද ස්ස පොසෙත්ත්ා සණ්කහනවදති

නාම.ොරණනිස්සිත්ං ෙත්වාති ඉමස්මිං වීතික්ෙකම අයංනාම කදනකසනති
ො ණනිස්සිත්ං ෙත්වා. ‘‘කමත්ත්චිත්ත්ං උපට්ඨකපත්වා’’ති

ඉමිනාකමත්ත්චිත්කත්නති පදස්ස ‘‘වක්ඛාමී’’ති පකද

කිරියාවිකසසන ාවංදස්කසති.කනන කදනසන්ත්කරනති එත්ථ
අන්ත් සද්දස්සචිත්ත්වාචෙ ාවං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘න දුට්ඨචිත්කත්න’’ති.
‘‘හුත්වා’’තිඉමිනාකිරියාවිකසසන ාවංදස්කසති. 

10. කචනදෙචුදියොත්ෙපටිසංයුත්ත්ෙථා 

401. අජ්ඣත්ත්න්ති එත්ථ අත්ත්සද්දස්ස
චිත්ත්වාචෙ ාවඤ්චසත්ත්මීවි ත්තියාපිඅමාකදස ාවඤ්චදස්කසන්කත්නආහ

‘‘අත්ත්කනන චිත්කත්’’ති.උප්පාකදත්වාති ඉමිනා ‘‘මනසිෙරිත්වා’’ති පදස්ස

අධිප්පායත්ථංදස්කසති.ොරුඤ්ඤත්ාති එත්ථ ද්වීසුණයපච්චයත්ාපච්චකයසු
එෙස්කසව  ාවවාචෙත්ත්ා එකෙන ස්වත්කථනති දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘ෙරුණ ාකවන’’ති. ත්ත්ථ ෙරුණස්ස පුග්ගලස්ස

 ාකවනොරුඤ්ඤං,ත්කදවොරුඤ්ඤත්ා. අථ වා ෙරුකණනඑව පුග්ගකලන

ොරුඤ්ඤං, ත්ස්ස ාකවනොරුඤ්ඤත්ාතිවචනත්කථනොත්බ්කබන.ඉමිනාති

‘‘ොරුඤ්ඤත්ා’’ති පකදන.ෙරුණඤ්චාති අප්පනාපත්ත්ං

ෙරුණඤ්ච.ෙරුණාතබ්බභාගඤ්චාති අප්පනාපත්ත්ාය ෙරුණාය

පුබ්බ ාකගපරිෙම්මූපචා වකසන පවත්ත්ං ොමාවච ෙරුණඤ්ච.ද්වීහිපීති 

‘‘හිකත්සිත්ා, අනුෙම්පිත්ා’’ති ද්වීහිපි පකදහි.කමත්ත්ඤ්චාති

අප්පනාපත්ත්කමත්ත්ඤ්ච.කමත්ත්ාතබ්බභාගඤ්චාති අප්පනාපත්ත්ාය
කමත්ත්ාය පුබ්බ ාකගපරිෙම්මූපචා වකසන පවත්ත්ං

ොමාවච කමත්ත්ඤ්ච.සුද්ධන්කත්ති සුද්කධ

කෙනට්ඨාකස.පටිඤ්ඤංආකරනකපත්වාතිචුදියොත්ෙංපටිඤ්ඤංආක නකපත්වා.කය

එකත්ති ‘‘ොරුඤ්ඤත්ා’’තිආදියොනානකයනකයඑකත්පඤ්චධම්මාවුත්ත්ාති

කයනානා. ඉමිනාඉකම පඤ්ච ධම්කමති එත්ථ ඉමසද්දස්ස
අනියමනිද්කදස ාවංදස්කසති. 

සච්කචච අකුප්කප චාති එත්ථ සච්චසද්දස්ස
වි තිසච්චප මත්ථසච්චානිපටික්ඛිපන්කත්න ආහ ‘‘වචීසච්කච චා’’ති.

‘‘අකුප්පනත්ායා’’ති ඉමිනා නකුපස්ස  ාකවනඅකුප්පන්ති ෙත්වා

ණයපච්චයස්ස ාවත්ථං දස්කසති.හීති සච්චං, විත්ථාක න වා.න පකරන
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ඝට්කටත්බ්කබනති න පක න කුජ්ඣාකපත්බ්කබන.සබ්බත්ථාති සබ්බස්මිං
පාතිකමනක්ඛට්ඨපනක්ඛන්ධකෙ. 

ඉතිපාතිකමනක්ඛට්ඨපනක්ඛන්ධෙවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

10. භික්ඛුනික්ඛන්ධෙං 

මහාපාාපතිකගනත්මීවත්ථුෙථා 

402. භික්ඛුනික්ඛන්ධකෙ ෙස්මා පටික්ඛිපතීති කචනදනං දස්කසත්වා
ත්ස්සා ආක නගංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘නනූ’’තිආදියො. ‘‘ොම’’න්තිආදියොනා

අ ූපගමපරිහා වකසනවිස්සජ්කාති. ත්ත්ථොමංසද්කදන අනුග්ගහත්කථන, 

පනසද්කදන ග හත්කථන, පන ත්ථාපි පටික්ඛිපතීති සම්බන්කධන.ත්න්ති

මහාපාාපතිංකගනත්මිං.යාචිකත්නහුත්වාඅනුඤ්ඤාත්න්තිකයනානා.අයන්ති

පබ්බජ්ාා.භද්දෙංෙත්වාතිලද්ධෙංෙත්වා, මනාපංෙත්වාතිඅත්කථන. 

403. කුම්භකථනකෙහීති එත්ථ කුම්ක  දීපං ාාකලත්වා

කත්නාකලනකෙනකථකනන්තීතිකුම්භකථනොති දස්කසන්කත්නආහ ‘‘කුම්ක 
දීපංාාකලත්වා’’තිආදියො. 

නාළිමජ්ඣගත්න්ති සස්සනාළස්ස මජ්කඣගත්ං.ගණ්ඨින්ති ඵළුං.

‘‘ෙණ්ඩ’’න්තිපි පාකඨන, දණ්ඩන්තිඅත්කථන.කයනාති පාණකෙන. අයඤ්හි
යංසද්කදනත්ංසද්දානකපක්කඛනතිදට්ඨබ්කබන. 

අන්කත්නරත්ත්භාකවනති අන්කත්නකලනහිත් ාකවන.එත්මත්ථන්ති එත්ං

වක්ඛමානං අත්ථං.ආළියාති ආව ණාය.අබද්ධායපීති

පිසද්කදනඅනුග්ගහත්කථන, බද්ධාය පන පකගවාති

අත්කථන.කිඤ්චීතිඅප්පමත්ත්ෙං.යන්ති උදෙං.ත්ම්පීති උදෙම්පි. පිසද්කදන
අබද්ධායඨිත්ංකිඤ්චිඋදෙංඅකපක්ඛති.කයඉකමගරුධම්මාපඤ්ඤත්ත්ාති

කයනානා.පටිෙච්කචවාති පකගව, පඨමකමවාති අත්කථන.කත්සූති

ගරුධම්කමසු. අපඤ්ඤත්කත්සු සන්කත්සුපීති කයනානා.ප මං වුත්ත්න්තිආදියො

වුත්ත්ං, වස්සසහස්සකමව ඨස්සති ඉතිඉමමත්ථං දස්කසතීති

කයනානා.‘‘වස්සස ස්ස’’න්ති ච එත්ංවචනං

වුත්ත්න්තිසම්බන්කධන.ත්කත්නතිවස්සසහස්සකත්න.පරියත්තිධම්කමනපීති
පිසද්කදනපටිකවධසද්ධම්මං අකපක්ඛති. ද්වීසු සද්ධම්කමසු ඨිකත්සු
පටිපත්තිසද්ධම්කමනඨිකත්නකයවාති ෙත්වා න

වුත්ත්ං.ත්ානිකයවාතිපඤ්චවස්සසහස්සානිකයව. පරියත්තියා සති පටිකවකධන

න කහනතීති නාපි වත්ත්බ්කබනතිකයනානා.ලිඞ්ගන්ති සමණකවසං, 
සමණාො න්තිඅත්කථන. 

භික්ඛුනීඋපසම්පදානුාානනෙථා 

404. ඉමාය අනුපඤ්ඤත්තියාති
මහාපාාපතියාඅට්ඨගරුධම්මපටිග්ගහණූපසම්පදං උපනිධාය අයං
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පටුන 

පඤ්ඤත්ති අනුපඤ්ඤත්ති නාම, ත්ායඅනුපඤ්ඤත්තියා උපසම්පාකදතුන්ති

අත්කථන.ම ාපාාපතියාසද්ධිවි ාරිනිකයන ෙත්වාති මහාපාාපතිං උපජ්ඣං
ෙත්වා පඤ්චසත්ා සාකියානිකයනත්ස්සා සද්ධිවිහාරිනිකයන ෙත්වාති

අත්කථන.ඉතීතිත්ස්මාඅකහසුන්ති සම්බන්කධන.ඉමිනා ඔවාකදනාති ගවකත්න
ඉමිනාඔවාකදන. 

410. එතිස්සාති එතිස්සා භික්ඛුනියා.ත්න්තිෙම්මං.අඤ්ඤස්මින්ති

අඤ්ඤස්මිංෙම්කම.අඤ්ඤන්තික නපිත්බ්බෙම්මකත්නඅඤ්ඤංෙම්මං. 

411. ෙද්දකමනදකෙනාති ෙද්දකමන ආලුළිකත්න

උදකෙකනව.ෙද්දමාදීසුපීති පීසද්කදන ‘‘කයන කෙනචී’’ති එත්ථ

කයනකාත්බ්කබන. කයනකෙනචිපීති හි අත්කථන.සන්නිපතිත්වාති

භික්ඛුනිසඞ්කඝනසන්නිපතිත්වා.අපසාදනීයන්ති අපසාකදත්බ්බං

ෙම්මං.එත්ත්ාවත්ාති එත්ත්කෙන සාවනමත්කත්න.අවන්දියොකයනති න

වන්කදත්බ්කබන, වන්දියොතුං න අ කහනති අත්කථන.ත්කත්නති තික්ඛත්තුං

සාකවත්බ්බකත්න. නවන්දන්තීති භික්ඛුනිකයන න වන්දන්ති.දියොස්වාපීති ත්ං

භික්ඛුං දියොස්වාපි.කත්නභික්ඛුනාති අපසාදනීයං දස්කසන්කත්න භික්ඛුනා, 

ඛමාකපත්බ්බන්ති සම්බන්කධන.වි ාකරකයවාති භික්ඛූනං

විහාක කයව.කත්නභික්ඛුනාති උපසඞ්ෙමිත්බ්කබනභික්ඛුනා, වත්ත්බ්බන්ති

සම්බන්කධන.ත්කත්නති වත්ත්බ්බොලකත්න.කසනති අපසාදනීයං දස්කසන්කත්න

භික්ඛු.එත්ථාති භික්ඛුනික්ඛන්ධකෙ.ෙම්මවිභඞ්කගති පරිවා ාවසාකන

ෙම්මානංවි ඞ්ගට්ඨාකන(පරි.අට්ඨ.495-496). 

ඔභාසන්තීතිඅවහීකනන ාසන්තීතිදස්කසන්කත්නආහ ‘‘අසද්ධම්කමන
ඔ ාසන්තී’’ති. ‘‘භික්ඛුනීහිසද්ධිංසම්පකයනකාන්තී’’තිඑත්ථෙම්මෙ කණ
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පුරිකස අසද්ධම්කමනා’’ති.එත්ථ ‘‘පුරිකස’’ති ඉමිනා

ෙම්මං දස්කසති, ‘‘අසද්ධම්කමනා’’ති ඉමිනා ෙ ණං.වි ාරප්පකවසකනති

භික්ඛූනං විහා ප්පකවසකන.ඔවාදං  කපතුන්ති එත්ථ ඔවාදට්ඨපනාො ං

දස්කසන්කත්නආහ ‘‘න භික්ඛුනුපස්සය’’න්තිආදියො.ඔවාදත්ථායාති

ඔවාදපටිග්ගහණත්ථාය.මාෙරිත්ථාතිමාෙක යයාථ. 

416. ගිහිදාරිොකයනති ගිහිභූත්ා දාරිොකයන බන්ධන්ති වියාති

කයනානා.ඝනපට්ටකෙනාති ඝනභූකත්න පට්කටන

නියුත්කත්න.එෙපරියෙන්ති එත්ථ එෙවා ං ෙටියං පරික්ඛිපිත්වා ෙත්ං
ොයබන්ධනංඑෙපරියෙන්ති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘එෙවා ං

පරික්ඛිපනෙ’’න්ති.ත්ත්ථපරික්ඛිපනෙන්තිෙටියංපරික්ඛිපනා හං. 

විලීකවනාති එත්ථ බහුත්කථ එෙවචනන්ති ආහ ‘‘සණ්කහහි
විලීකවහී’’ති. ‘‘ෙත්පට්කටනා’’ති ඉමිනා පාළියං ‘‘ෙකත්නා’’ති

පාඨකසසංදස්කසති.කසත්වත්ථපට්කටනාති කසත්වත්කථන ෙකත්න
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පටුන 

පට්කටන.ෙත්කවණියාති ෙත්ාය කවණියා. ඉමිනා දුස්කසන ෙත්ා

කවණිදුස්සකවණීති වචනත්ථං දස්කසති. එකසව නකයන

පුරිමපච්ඡිමපකදසුපි.කචනළොසාවන්ති කචනළකමව ෙසාකවන  ත්ත්ත්ත්ා
කචනළොසාවං. 

අට්ඨිල්ක නාති අද්කදන අට්ඨිනා. ‘‘කගනාඞ්ඝට්ඨිකෙ’’ති ඉමිනා

අට්ඨිකනන සම්බන්ධං දස්කසති. ත්ථංකෙනට්ටාකපන්තීති එත්ථ හත්ථං නාම

අග්ගබාහකමවාධිප්කපත්ං, න ෙප්ප කත්නපට්ඨායාති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘අග්ගබාහ’’න්ති.පිට්ඨි ත්ථන්තිහත්ථපිට්ඨිං.පිට්ඨිපාදන්තිපාදපිට්ඨිං. 

417. වුත්ත්නයාකනවාතිඡබ්බග්ගියානංමුඛලිම්පනාදීසු (චූළව. අට්ඨ.

247) වුත්ත්නයාකනව.අඞ්ගකදකසති සරී ප්පකදකස.ගණ්ඩප්පකදකසති

ෙකපනලප්පකදකස.සාක නකෙතිට් න්තීති එත්ථ සංවිජ්ාති ආකලනකෙන

එත්ථාතිසාක නෙන්ති ෙත්වා ද්වා ං ගකහත්බ්බං. කත්න වුත්ත්ං

‘‘ද්වා ංවිවරිත්වා’’ති.වුට් ාකපන්තීති උපසම්පාකදන්ති.සූනං  කපන්තීති

එත්ථ සූනාසද්කදන මංසපරියාකයනති ආහ ‘‘මංසංවික්කිණන්තී’’ති.කත්නාති
දාකසන. ඉදං පදං ‘‘ොක න්තී’’තිපකද ොරිත්ෙම්මං. ‘‘හරිත්ෙඤ්කචව

පක්ෙඤ්චා’’ති ඉමිනා රිත්ෙපක්කිෙන්ති පදස්ස ද්වන්දවාෙයං දස්කසති.

ත්ත්ථ රිත්ෙන්තිහරිත්කමවපණ්ණං.පක්ෙන්තිකසදියොත්ංපණ්ණං. 

418. ෙථිත්ාකයවාතිචීව ක්ඛන්ධකෙෙථිත්ාකයව. 

419. පාළිමුත්ත්ෙවිනිච්ඡකයනති පාළියං වුත්ත්විනිච්ඡයකත්න
මුත්කත්නවිනිච්ඡකයන. පාළිමුත්ත්ෙවිනිච්ඡයං විත්ථාක න්කත්න

ආහ‘‘සකචහී’’තිආදියො. කයන කෙනචි ොලං ෙක නන්කත්න වදතීති

සම්බන්කධන.මමච්චකයනාති මම අතික්ෙකමන.අඤ්ඤස්සාතිවුත්කත්හි

උපජ්ඣායාදීහි අඤ්ඤස්ස. කත්සන්ති උපජ්ඣායාදීනං.න

ක නතීතිපරික්ඛාක න න කහනති.හීති සච්චං, යස්මා වා.අච්චයදානන්ති

අච්චකයන කහනතූති දානං. නරු තීති පඤ්චන්නං සහධම්මිොනං

පබ්බජිත්ස්ස වා ගහට්ඨස්ස වායස්සෙස්සචි අච්චයදානං කත්සංනරුහති, 
සඞ්ඝස්කසව රුහතීති අධිප්පාකයන. ගිහීනං පනඅච්චයදානන්ති

සම්බන්කධන.රු තීති ගිහීනං පබ්බජිත්ස්ස වාගහට්ඨස්ස වා යස්ස ෙස්සචි

අච්චයදානංකත්සංරුහති, කත්සංකයවසන්ත්කෙනකහනතීතිඅධිප්පාකයන. 

420. තරාණමල්ලීති එත්ථ මල්ලස්ස  රියා මල්ලී, පු ාකණ
මල්ලීපු ාණමල්ලීති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පු ාකණ’’තිආදියො. ‘‘ගිහිොකල’’ති
ඉමිනා ‘‘පු ාකණ’’තිඑත්ථ ණපච්චයස්ස සරූපං

දස්කසති.මල් ස්සාතිමුට්ඨිමල්ලස්ස.තරිසබයඤ්ානන්ති

එත්ථබයඤ්ානසද්කදන නිමිත්ත්පරියාකයනති ආහ

‘‘පුරිසනිමිත්ත්’’න්ති.චිත්ත්න්ති ාගචිත්ත්ං. 
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421. යන්තියං වත්ථු, අග්ගන්ති පඨම ාගං.අසප්පායන්තිඅත්ත්කනන
අසප්පායං. 

හිකයයනති අතීත්ානන්ත් ාහනි.අඤ්ඤස්මින්ති භික්ඛුනීහි අඤ්ඤස්මිං.

‘‘භික්ඛුනීහී’’තිපදං ‘‘පටිග්ගාහාකපත්වා’’තිපකදොරිත්ෙම්මං.හීතිසච්චං, 
යස්මාවා. 

426. ‘‘ක නානොල’’න්ති ඉමිනා ‘‘ොලං වීතිනාකමසු’’න්ති එත්ථ
ොලවිකසසංදස්කසති. 

තකරති ආදියොම්හි.ත්ාසන්ති අට්ඨන්නං භික්ඛුනීනං.අබ්භන්ත්රිමාති

අබ් න්ත්ක  පරියාපන්නා.අඤ්ඤාති අට්ඨහි භික්ඛුනීහි අඤ්ඤා. නවෙත් ා

කහනතීති සම්බන්කධන. ‘‘ඨකපත්වා  ත්ත්ග්ග’’න්ති ඉමිනාඅඤ්ඤත්ථ

සබ්බත්ථ යථාවුඩ්ඪංන පටිබාහිත්බ්බන්ති එත්ථ අඤ්ඤසද්දස්ස අපාදානං

දස්කසති.අඤ්ඤස්මින්තිඑත්ථස්මිංවචකනනත්ථපච්චයස්සඅත්ථංදස්කසති.
‘‘චතුපච්චය ාානීයට්ඨාකන’’තිඉමිනාසරූපංදස්කසති. 

430. දූකත්නපි උපසම්පාකදතුන්ති එත්ථ කිං සබ්බථා දූකත්න
උපසම්පදාවට්ටතීති ආහ ‘‘දූකත්න…කප.… වට්ටතී’’ති. කයන කෙනචි

අන්ත් ාකයනාති සම්බන්කධන, අසතිඅන්ත් ාකය න වට්ටතීති අධිප්පාකයන.

ෙම්මවාචාපරිකයනසාකන උපසම්පන්නාව කහනතීතිසම්බන්කධන.ත්ාවකදවාති
උපසම්පන්නක්ඛකණකයව. 

431. නවෙම්මම්පීතිපිසද්කදනඋකදනසිත්උපස්සකයඅකපක්ඛති. 

432. ත්ස්සාතිත්ස්සා ඉත්ථියා.යාවකසන දාරකෙනවිඤ්ඤුත්ං පාතණාතීති
එත්ථෙථංවිඤ්ඤු ාකවනගකහත්බ්කබනතිආහ‘‘යාවඛාදියොතු’’න්තිආදියො. 

 කපත්වා සාගාරන්ති එත්ථ සොක නසහසද්දොරිකයන, අගා න්ති ච
කසයයාගා න්ති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සහාගා කසයයමත්ත්ංඨකපත්වා’’ති.

යථා අඤ්ඤස්මිං පුරිකස පටිපජ්ජිත්බ්බං, එවං ත්ථාති කයනානා. 

‘‘අඤ්ඤස්මි’’න්ති ඉමිනා පාළියංඅඤ්කඤ තරිකසති එත්ථස්මිංවචනස්ස

සබ්බනාමකත්න එො ාකදකසනදස්සිකත්න, ත්ංදස්සකනන චෙච්චායකන

(ෙච්චායකන 110 සුත්කත්) සබ්බනාමකත්න ස්මිංවචනස්ස
එො ාකදසනිකසධනංඅනිච්චන්තිදස්කසති. 

434. ‘‘යකදව සා විබ්භන්ත්ා’’ති ඉමිනා දස්කසතීති සම්බන්කධන. 

‘‘යස්මා’’තිඉමිනායකදවාතිඑත්ථයංසද්දස්සො ණත්ථංදස්කසති.ඔදාත්ානි

වත්ථානිනිවත්ථාතිසම්බන්කධන. ‘‘ත්ස්මාකයවා’’තිඉමිනාත්කදවාතිපදස්ස
ො ණත්ථකමව දස්කසති. ‘‘නසික්ඛාපච්චක්ඛාකනනා’’ති ඉමිනා
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පටුන 

එවත්ථඵලං දස්කසති.සා තනඋපසම්පදං න  භතීතිසා විබ් න්ත්ා භික්ඛුනී
පුනඋපසම්පදංනල ති. 

පබ්බජ්ාම්පින භතීතිතිත්ථායත්නසඞ්ෙන්ත්ාභික්ඛුනීපබ්බජ්ාම්පින

ල ති, පකගවඋපසම්පදං. 

පාකද සම්බා න්ත්ාති භික්ඛුනීනං පාකදසම්බාහන්ත්ා.කෙකසති

භික්ඛුනීනං කෙකස.ත්ත්රාති ‘‘කුක්කුච්චයන්ත්ා න සාදියොයන්තී’’ති වචකන.
එකෙ ආචරියාවදන්තීති සම්බන්කධන. සා ත්ත්ා කහනන්තීති

කයනානා.එත්ථාතිපුරිසානං අභිවාදනාදීසු.ඉදන්ති පුරිසානං අභිවාදනාදියො, 

‘‘අනුඤ්ඤාත්’’න්ති පකද වුත්ත්ෙම්මං ‘‘වට්ටතී’’ති පකද වුත්ත්ෙත්ත්ා. අථ
වාඔදියොස්සඅනුඤ්ඤාත්ංඉදංපුරිසානංඅභිවාදනාදියොවට්ටතීතිකයනානා.එවඤ්හි

සති ‘‘ඔදියොස්ස අනුඤ්ඤාත්’’න්ති පදං කහතුඅන්කත්නගධවිකසසනං, ඔදියොස්ස

අනුඤ්ඤාත්ත්ත්ාවට්ටතීති අධිප්පාකයන.ත්න්ති අට්ඨෙථාසු වුත්ත්වචනං.හීති

සච්චං, යස්මාවා. 

435. පල් ඞ්කෙනනිසීදන්තීතිඑත්ථආසනපල්ලඞ්ෙංපටික්ඛිපන්කත්න

ආහ ‘‘පල්ලඞ්ෙං ආභුජිත්වා නිසීදන්තී’’ති. ත්ත්ථආභුජිත්වාති

ආබන්ධිත්වා.කූකපනතිවච්චකූකපන.උපරීති කූපකත්නඋපරි. ‘‘සබ්බදියොසාසු

පඤ්ඤායතී’’තිඉමිනාපටිච්ඡන්නකමවඅත්ථි, නඋපරිඡන්නන්තිදස්කසති. 

436. කුණ්ඩෙන්තිෙණං.එත්ථාතිභික්ඛුනික්ඛන්ධකෙ. 

ඉතිභික්ඛුනික්ඛන්ධෙවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

11. පඤ්චසතිෙක්ඛන්ධෙං 

1. ඛුද්දානුඛුද්දෙසික්ඛාපදෙථා 

441. පඤ්චසතිෙක්ඛන්ධකෙ‘‘චත්ත්ාරි…කප.… ඛුද්දොනී’’ති

එවමාදියොවුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.පරියාකයනාති ො කණන.ධූමොලිෙන්ති

එත්ථ ධූමස්ස ොකලන ධූමොකලන, ධූමස්ස උට්ඨිත්ොකලනතිඅත්කථන. කසන

එත්ස්සත්ථීතිධූමොලිෙං,සික්ඛාපදපඤ්ඤත්ත්ං.ඉති ඉමමත්ථං දස්කසන්කත්න
ආහ‘‘යාවා’’තිආදියො. 

443. ඉදන්ති ‘‘ෙත්මානි පන  න්කත් ඛුද්දානුඛුද්දොනි

සික්ඛාපදානී’’තිඅපුච්ඡනං.‘‘ත්යා’’ති ඉමිනාඉදංකත්ති එත්ථ කත්සද්දස්ස

‘‘තුය්හං, ත්වා’’තිඅත්කථපටික්ඛිපති.ආපත්තින්තිදුක්ෙටාපත්තිං.හීතිසච්චං, 

යස්මා වා.කත්ති කථ ා. ‘‘සඞ්කඝන…කප.… නසමුච්ඡින්දතී’’ති එත්ං වචනං
අනුස්සාවිත්න්ති කයනානා. ‘‘කදකසහි ත්ං ආවුකසනදුක්ෙට’’න්ති ඉදම්පි ච

වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.කථකරනපනාති ආනන්දත්කථක න පන ආහාති

සම්බන්කධන.ත්ත්ථාතිඅපුච්ඡකන.යථාති කයනාොක න.චතූසු ාකනසූති
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‘‘ ගවකත්න වස්සිෙසාටිෙං අක්ෙමිත්වා සිබ්කබසී’’තිආදීසු

චතූසුඨාකනසු.එත්ථාතිපඤ්චසතිෙක්ඛන්ධකෙ. 

ඉතිපඤ්චසතිෙක්ඛන්ධෙවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

12. සත්ත්සතිෙක්ඛන්ධෙං 

දසවත්ථුෙථා 

447. සත්ත්සතිෙක්ඛන්ධකෙවඩ්කඪන්තිෙටසින්ති එත්ථ ෙටසීසද්කදන
සුසානභූමිවාචකෙනතිදස්කසන්කත්නආහ‘‘පුනප්පුනංෙකළව ංනික්ඛිපමානා

භූමිං වඩ්කඪන්තී’’ති. ත්ත්ථෙකළවරන්ති කදහං. ත්ඤ්හි ෙකළ

අඞ්ගපච්චඞ්ගානං අවයකවසම්පිණ්කඩත්වා වරියති ඉච්ඡියතීතිෙකළවරන්ති
වුච්චති.එවංකඝන ංෙටසිංවඩ්කඪන්ත්ාවපුනබ් වංආදියොයන්තීතිකයනානා. 

454. පාපෙංකනනආවුකසනෙත්න්තිඑත්ථකනනසද්කදනඅම්හසද්දොරිකයන, 
ඡට්ඨීෙත්ත්ා ච කහනතීති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ආවුකසන අම්කහහි පාපෙං
ෙත්’’න්ති. 

455. ‘‘පියවචන’’න්ති ඉමිනාෙත්කමන ත්වං භූමි-වි ාකරනාති

එත්ථභූමිසද්කදන පියවාචකෙන රුළ්හීසද්කදනති දස්කසති. ‘‘ආමන්කත්තී’’ති

ඉමිනාආලපනපදන්තිදස්කසති.ආවුකසනභූමීතිඅත්කථන.කුල් වි ාකරනනාම

කමත්ත්ාවිහාක න, කසන ච කහට්ඨිමඣානත්ත්කයයුත්ත්ත්ත්ා
උත්ත්ානවිහාක නතිආහ‘‘උත්ත්ානවිහාක නා’’ති. 

457. සාවත්ථියාති සාවත්ථිනගක .සුත්ත්විභඞ්කගති පද ාානීකය.

පටික්ඛිත්ත් ාවං විත්ථාක න්කත්න ආහ ‘‘ත්ත්ර හී’’තිආදියො.ත්ත්රාති

සුත්ත්වි ඞ්කග, පටික්ඛිත්ත්ංකහනතීති සම්බන්කධන.ත්ත්රාති
‘‘සන්නිධිො කෙඅසන්නිධිො ෙසඤ්ඤී’’තිආදියොවචකන. එකෙ ආචරියා
එවං මඤ්ඤන්තීති කයනානා. කින්තිමඤ්ඤන්තීති ආහ ‘‘කයන පන

භික්ඛූ’’තිආදියො. අකලනණෙං යම්පි ආමිසන්ති කයනානා.කත්නාති

පුක පරිග්ගහිත්කලනකණන.ත්න්තිආමිසං.ත්දහුපටිග්ගහිත්කමවාති ත්ස්මිං

අහනිපටිග්ගහිත්කමව.ත්ස්මාතියස්මාත්දහුපටිග්ගහිත්කමව, ත්ස්මා.වදකත්නති

වදන්ත්ස්ස,  ගවකත්න වචකනනාති සම්බන්කධන.එත්ථාති

අකලනණොමිසපරිභුඤ්ාකන, දුක්ෙකටන  විත්බ්බං ඉතිමඤ්ඤන්තීති

කයනානා.කත්ති එකෙ ආචරියා.දුක්ෙකටනපීති පිසද්කදන පකගව

පාචිත්තිකයනාති දස්කසති.හීති සච්චං, යස්මා

වා.එත්ථාතියාවජීවිෙයාවොලිකෙසු. යාවජීවිෙං න ත්දහුපටිග්ගහිත්ං, 
යාවොලිෙකමවත්දහුපටිග්ගහිත්න්ති කයනානා. ත්දහුපටිග්ගහිත්ඤ්ච
යාවොලිෙන්ති සම්බන්කධන. ත්ංදුක්ෙටං තුම්කහ යදියොමඤ්ඤථාති

කයනානා.යාවජීවිෙමිස්සන්ති කලනණසඞ්ඛාකත්න යාවජීවිකෙන

සංසට්ඨං.බයඤ්ානමත්ත්න්තිවිොකලනෙප්පතීතිබයඤ්ානමත්ත්ං. 



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා චූළවග්ගකයනානා 

418 

පටුන 

එත්ථාති ‘‘යාවොලිකෙනභික්ඛකව’’තිආදියොවචකන (මහාව. 305) 

ත්දහුපටිග්ගහිත්ං යාවජීවිෙන්ති කයනානා.යාවොලිෙස්ස ගති විය ගති

එත්ස්සාතියාවොලිෙගතිෙං. ත්ස්මා දුක්ෙටං න කහනතීති

සම්බන්කධන.එත්ථාති පුක පටිග්ගහිත්කලනකණන ආමිසපරිභුඤ්ාකන.
ත්දහුපටිග්ගහිත්ංයාවොලිකෙන සම්භින්න සං යාවජීවිෙන්ති

කයනානා.ත්න්තියථාවුත්ත්ං යාවජීවිෙං, විොලක නානපාචිත්තියා එව

ො ණංකහනතීතිකයනානා.එවන්තිත්ථා, අජ්ාපටිග්ගහිත්ම්පියාවජීවිෙන්ති
සම්බන්කධන.අප ජ්ජු පටිග්ගහිකත්න යාවොලිකෙනාති

කයනානා.ත්න්තියාවජීවිකෙන සම්මිස්සං යාවොලිෙං, අාානන්කත්නපීති

සම්බන්කධන.ඉදන්ති යථාවුත්ත්ං

යාවොලිෙං.ත්කත්නතිසන්නිධික නානපාචිත්තියකත්න.හීති සච්චං.
‘‘සාවත්ථියාසුත්ත්වි ඞ්කග’’තිඉදංබයාෙ ණංපරිසුද්ධන්තිකයනානා. 

‘‘ ාාගකහ උකපනසථසංයුත්කත්’’ති ඉදං වචනං වුත්ත්න්ති

සම්බන්කධන.උකපනසථසංයුත්කත්ති උකපනසකථන සම්බන්කධ
උකපනසථක්ඛන්ධකෙ. කිංසන්ධාය වුත්ත්න්ති ආහ ‘‘න භික්ඛකව…කප.…

දුක්ෙටස්සාති (මහාව. 141) එත්ංසන්ධායා’’ති.අතිසාකරති අතික්ෙමිත්වා
ස කණ ගමකනපවත්ත්කනති අත්කථන. නිමිත්ත්ත්කථ කචත්ං භුම්මං.
‘‘චම්කපයයකෙවිනයවත්ථුස්මි’’න්ති ඉදං වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.
‘‘චම්කපයයක්ඛන්ධකෙආගත්’’න්ති ඉමිනා චම්කපකයය

ආගත්ංචම්කපයයෙන්තිවචනත්ථංදස්කසති. 

ධම්මිෙන්ති භූකත්න පවත්ත්ං.සුත්ත්වි ඞ්කගහියස්මා ආගත්න්ති

සම්බන්කධන.දසාකයවාති දසායකමව, ආධාක  කචත්ං භුම්මං.විදත්ථිමත්ත්ාති

විදත්ථිපමාණා.දසායවිනාති දසං වජ්කාත්වා.ත්ං

පමාණන්තිවිදත්ථිත්ත්යසඞ්ඛාත්ංත්ංපමාණංෙක නන්ත්ස්සවුත්ත්පාචිත්තියං
ආපජ්ාතීතිසම්බන්කධන. ‘‘ත්ං අතික්ොමයකත්න කඡදනෙං පාචිත්තිය’’න්ති

(පාචි. 533) ඉදං වචනංආගත්කමව කහනතීති කයනානා.සබ්බත්ථාති
සබ්බස්මිංසත්ත්සතිෙක්ඛන්ධකෙ. 

ඉතිසමන්ත්පාසාදියොොයවිනයසංවණ්ණනාය 

සත්ත්සතිෙක්ඛන්ධෙවණ්ණනාය 

කයනානාසමත්ත්ා. 

ද්විවග්ගසඞ්ග ාතිමහාවග්ගචූළවග්ගවකසන ද්වීහි වග්කගහි

සඞ්ගහිත්ා.ද්වාවීසතිපකභදනාති මහාවග්කගදස, චූළවග්කගද්වාදසාති එවං

ද්වාවීසතිපො ා.පඤ්චක්ඛන්ධදුක්ඛප්ප ායිකනනති පඤ්චක්ඛන්ධසඞ්ඛාත්ං

දුක්ඛංපාහනසීලස්ස,  ගවකත්නති සම්බන්කධන.ආසාපීති ඉච්ඡාපි.
අයංපකනත්ථ කයනානා-පඤ්චක්ඛන්ධදුක්ඛප්පහායිකනන  ගවකත්න සාසකන



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා චූළවග්ගකයනානා 

419 

පටුන 

ද්විවග්ගසඞ්ගහාද්වාවීසතිපක දනා කය ඛන්ධො  ගවත්ා වුත්ත්ා, කත්සං

ඛන්ධොනංඑසාවණ්ණනාඅන්ත් ායංවිනායථාසිද්ධා, එවංත්ථාපාණීනං
ෙලයාණාආසාපිසිජ්ඣන්තූති. 

ඉතිසමන්ත්පාසාදියොොයවිනයසංවණ්ණනාය 

චූළවග්ගසංවණ්ණනාය 

කයනානාසමත්ත්ා. 

ාාදියොලඤ්ඡිත්නාකමන, කනොනංවාචිකත්නමයා; 

චූළවග්ගඛන්ධෙස්ස, සමත්කත්නකයනානානකයනති. 
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420 

පටුන 

නකමනත්ස්ස ගවකත්නඅ හකත්නසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

පාචිත්යාදියොකයනානා 

පරිවාරවග්ගකයනානා 
චූළවග්ගඛන්ධෙස්කසවං, ෙත්වානකයනානානයං; 

අධුනාපරිවා ස්ස, ෙරිස්සංකයනානානයං. 

කසනළසම ාවාකරන 

පඤ්ඤත්තිවාරකයනානා 
එවං ද්වාවීසතිඛන්ධොනං සංවණ්ණනං ෙත්වා ඉදානි

‘‘පරිවාක න’’තිසඞ්ගහමාරූළ්හස්ස විනයස්ස සංවණ්ණනං ෙක නන්කත්න
අයමාචරිකයනපඨමංත්ාවඅනුසන්ධිදස්සනමුකඛනපටිඤ්ඤංොතුොකමනආහ 

‘‘විසුද්ධපරිවා ස්සා’’තිආදියො. ත්ත්ථවිසුද්ධපරිවාරස්සාතිවිසුද්ධාය චතුපරිසාය

පරිවාරිත්ස්ස, අථවා විසුද්කධන චතුපරිසසඞ්ඛාකත්න
පරිවාක නසමන්නාගත්ස්ස  ගවකත්නති සම්බන්කධන. පරිවාක  හි විසුද්කධ

කත්න පරිවාරිකත්න, ත්ංපරිවාරිකත්න වා  ගවාපි විසුද්කධනකයවනාම කහනති.

ඉමිනා සංවණ්ණියමානස්ස ‘‘පරිවාක න’’ති සඞ්ගහමාරූළ්හස්ස
කදකසත්බ්බධම්මස්ස අනුරූකපන කදසෙභූත්ස්ස  ගවකත්නකථනමනං ෙත්ං

කහනති.ධම්මක්ඛන්ධසරීරස්සාතිසීලාදියොධම්මක්ඛන්ධසඞ්ඛාකත්න සරීක න

සමන්නාගත්ස්ස, ඉමිනා සංවණ්ණිත්ානංඛන්ධොනමනුරූකපන  ගවකත්න
කථනමනං ෙත්ං කහනති. පෙති කහසාචරියානං
යදියොදංකදකසත්බ්බධම්මානුරූකපන කදසෙස්ස කථනමනා (සා ත්ථ. ටී.

1.ගන්ථා ම් ෙථා; විසුද්ධි.මහාටී.1.1). අනන්ත්රාතිඅනන්ත්ක ොකල. 

කයනතිවිනකයන.තබ්බාගත්න්ති පුබ්කබ වුත්කත්සු වි ඞ්ගඛන්ධකෙසු

ආගත්ං.නයන්ති සද්දඅත්ථවිනිච්ඡයනයසඞ්ඛාත්ං සබ්බං නයං.හිත්වාති

චජිත්වා.අනුත්ත්ානත්ථවණ්ණනන්ති අනුත්ත්ානානං පදානමත්ථවණ්ණනං.
අයංපකනත්ථකයනානා–විසුද්ධපරිවා ස්සධම්මක්ඛන්ධසරී ස්ස ගවකත්න
සාසකනඛන්ධොනමනන්ත් ා ‘‘පරිවාක න’’ති කයන විනකයන සඞ්ගහං

සමාරූළ්කහන, ත්ස්ස විනයස්සපුබ්බාගත්ං නයං හිත්වා ඉදානි
අනුත්ත්ානත්ථවණ්ණනංෙරිස්සාමීති. 

1. ත්ත්ථත්ත්ථාති ‘‘ත්ස්ස අනුත්ත්ානත්ථවණ්ණනං ෙරිස්සාමී’’ති

කයනපරිවා සඞ්ඛාකත්න විනකයන සංවණ්කණත්බ්බ ාකවන වුත්කත්න, 

ත්ත්ථ.සඞ්කඛපත්කථනති සමාසත්කථන. යං කත්නාති එත්ථ
ත්සද්දස්සඅනියමනිද්කදස ාවං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කයන කසන’’ති.

ත්ත්ථකයනතිඅනියම නිද්කදකසන, ත්ස්ස ‘‘කත්නා’’ති නියමනං

දට්ඨබ්බං.කසනතිපදාලඞ්ොක න. ද්වීසු හි සබ්බනාකමසු කයභුකයයන

පුබ්බකමව පධානං, පච්ඡිමං පනවචනාලඞ්ො ං. කයන කසන  ගවා
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පටුන 

පඤ්ඤකපසීතිසම්බන්කධන.චිරට්ඨිතිෙත්ථන්තිචි ංපඤ්චවස්සසහස්සොලං

ඨිතිෙත්ථාය, ‘‘යාචිකත්න’’ති ච ‘‘පඤ්ඤකපසී’’ති ච සම්බන්කධන.
ධම්මකසනාපතිනා යාචිකත්නති සම්බන්කධන.යාචිකත්න හුත්වා පඤ්ඤකපසීති
කයනානා.කත්න ගවත්ාපඤ්ඤත්ත්න්තිසම්බන්කධන.‘‘ාානත්ාපස්සත්ා’’ති
ද්වින්නං පදානං ෙම්මකමව දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ත්ස්ස

ත්ස්සා’’තිආදියො.ත්ත්ථ‘‘පඤ්ඤත්තිො ’’න්ති ඉමිනා ‘‘ාානත්ා’’ති

පදස්සෙම්මං දස්කසති, ‘‘දස අත්ථවකස’’ති ඉමිනා ‘‘පස්සත්ා’’තිපදස්ස
ෙම්මං. 

එවං ෙම්මදස්සකනන කයනානානයං දස්කසත්වා ඉදානි

ෙ ණදස්සකනනඅප ම්පි කයනානානයං දස්කසන්කත්න ආහ‘‘අපිචා’’තිආදියො. 

‘‘පුබ්කබනිවාසාදීහී’’තිආදියොසද්කදන දියොබ්බචක්ඛුස්ස විසුං
ගකහත්බ්බත්ත්ාඉද්ධිවිධදියොබ්බකසනත්ප චිත්ත්විාානනානි ගකහත්බ්බානි.

ඉකමහි පකදහි ‘‘ාානත්ා, පස්සත්ා’’තිද්වින්නං පදානං පඤ්චන්නං

කලනකියඅභිඤ්ඤානකමවෙ ණ ාවං දස්කසති.තීහි

විජ්ාාහීතිපුබ්කබනිවාසදියොබ්බචක්ඛුආසවක්ඛයඤාණසඞ්ඛාත්ාහි තීහි

විජ්ාාහි.ඡහි වා පන අභිඤ්ඤාහීති සහ
ආසවක්ඛයඤාකණනපඤ්චකලනකියාභිඤ්ඤාසඞ්ඛාත්ාහි ඡහි

අභිඤ්ඤාහි.සබ්බත්ථාතිසබ්කබසු තීසු ොකලසු, පඤ්චසුපි

කඤයයධම්කමසු.සමන්ත්චක්ඛුනාති

අනාව ණසබ්බඤ්ඤුත්ඤ්ඤාණසඞ්ඛාකත්නසමන්ත්චක්ඛුනා.පඤ්ඤායාති

සබ්බඤ්ඤුත්පඤ්ඤාය.තිකරනකුට්ටාදීති ආදියොසද්කදන තික නපබ්බත්ාදකයන

සඞ්ගණ්හාති.මංසචක්ඛුනාති පසාදචක්ඛුනා.පටිකවධපඤ්ඤායාති

මග්ගපඤ්ඤාය.කදසනාපඤ්ඤායාති සබ්බඤ්ඤුත්පඤ්ඤාය.
සබ්බඤ්ඤුත්පඤ්ඤාකයව හිඅත්ථකත්න කදසනාපඤ්ඤා නාම. කත්න වුත්ත්ං

‘‘ත්ස්සා පඤ්ඤාය කත්ාසා. අභිධම්මෙථාමග්ගං, කදවානං සම්පවත්ත්යීති

(ධ. ස. අට්ඨ. ගන්ථා ම් ෙථා 5). ඉකමහිපකදහි අවත්ථාවකසනවිසුං විසුං

ද්වින්නං පදානං ෙ ණසම් වං දස්කසති.අර ත්ාතිඅරීනං අ ානඤ්ච

හත්ත්ත්ා, පච්චයාදීනඤ්ච අ හත්ත්ා අ හත්ා.සම්මාසම්බුද්කධනාති සම්මා

සාමඤ්ච සබ්බධම්මානං බුද්ධත්ත්ාසම්මාසම්බුද්කධන, කත්න  ගවත්ාති

සම්බන්කධන.කෙනාභත්න්තිත්ං පඨමං පා ාජිෙං කෙන ආ ත්ං, ඉති
සඞ්කඛපත්කථනතිකයනානා. 

2. පුච්ඡාවිසජ්ාකන පන එවමත්කථන කවදියොත්බ්කබනති කයනානා.යං

කත්න…කප.…පාරාජිෙන්ති ඉදං පදං පච්චුද්ධ ණමත්ත්කමවාති

සම්බන්කධන.පතිඋද්ධ ණමත්ත්කමව, න අත්ථදස්සනන්ති

අත්කථන.එත්ථාතිඑකත්සු පකදසු.එො පඤ්ඤත්තීති එො

පඨමපඤ්ඤත්ති.අනුපඤ්ඤත්තිකයනතිපච්ඡාඨපිත්ාපඤ්ඤත්තිකයන. 
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එත්ත්ාවත්ාති එත්ත්කෙන ‘‘එො පඤ්ඤත්ති, ද්කව
අනුපඤ්ඤත්තිකයන’’ති වචනමත්කත්න විස්සජ්ජිත්ා කහනන්තීති සම්බන්කධන.
ත්තියංපුච්ඡන්තිසම්බන්කධන.ෙස්මාඅනුප්පන්නපඤ්ඤත්තිත්ස්මිංනත්ථීති

ආහ ‘‘අයංහී’’තිආදියො. ත්ත්ථහියස්මා අඤ්ඤත්ර නත්ථි, ත්ස්මානත්ථීති
කයනානා. ‘‘අනුප්පන්කන කදනකස පඤ්ඤත්ත්ා’’ති ඉමිනා අනුප්පන්කන

කදනකසපඤ්ඤකපත්බ්බාතිඅනුප්පන්නපඤ්ඤත්තීති වචනත්ථංදස්කසති.සාති

අනුප්පන්නපඤ්ඤත්ති.ත්ස්මාති යස්මා අඤ්ඤත්ර නත්ථි, 

ත්ස්මා.සබ්බත්ථපඤ්ඤත්තීති එත්ථ සබ්බස්මිං පකදකස
පඤ්ඤත්තිසබ්බත්ථපඤ්ඤත්තීති අලුත්ත්සමාසං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘මජ්ඣිමකදකසකචවා’’තිආදියො. ‘‘මජ්ඣිමකදකසකචවපච්චන්තිමානපකදසු
චා’’ති ඉමිනා ‘‘සබ්බත්ථා’’ති පදස්ස සරූපංදස්කසති. පකදසපඤ්ඤත්තිං
අපකනත්වා සබ්බත්ථපඤ්ඤත්තිං පාරිකසසනකයන දස්කසන්කත්නආහ

‘‘විනයධ පඤ්චකමනා’’තිආදියො. ත්ත්ථවිනයධරපඤ්චකමනාති

අනුස්සාවනාචරියපඤ්චකමන.එත්කථවාති මජ්ඣිමකදකසකයව.එකත්හීති

චතූහිසික්ඛාපකදහි.කසසානීතිචතූහිසික්ඛාපකදහිකසසානි. 

සාධාරණපඤ්ඤත්තීතිඑත්ථ සාධා ණා නාම භික්ඛුභික්ඛුනීනකමවාති

ආහ ‘‘භික්ඛූනඤ්කචවභික්ඛුනීනඤ්චා’’ති.ඉදං පනාති පඨමපා ාජිෙං පන, 

පඤ්ඤත්ත්න්ති සම්බන්කධන.විනීත්ෙථාමත්ත්කමවාතිවිනීත්වත්ථුපොසෙං

ෙථාමත්ත්කමව.ත්ාසන්ති භික්ඛුනීනං.බයඤ්ානමත්ත්කමවාති
‘‘සාධා ණා’’ති ච ‘‘උ කත්න’’ති

චබයඤ්ානමත්ත්කමව.එත්ථාතිසාධා ණපඤ්ඤත්තිඋ කත්නපඤ්ඤත්තිපකද. 

‘‘නිදාකන අනුපවිට්ඨ’’න්ති ඉමිනා‘‘නිදාකනනගධ’’න්ති පදස්ස

සත්ත්මීසමාසඤ්චඔගධසද්දස්ස අනුපවිට්ඨත්ථඤ්ච දස්කසති. ඔගාළ්කහන

හුත්වා ධ තිතිට්ඨතීතිඔගධං. නනු නිදාකනනගකධ සති ‘‘පඨකමන

උද්කදකසනා’’තිවත්ත්බ්බං, ෙස්මා ‘‘දුතිකයන උද්කදකසනා’’ති වුත්ත්න්ති

ආහ ‘‘නිදාකනනගධ’’න්ති.නිදානපරියාපන්නම්පි සමානන්ති

නිදානපරියාපන්නංසමානම්පීති කයනානා.පිසද්කදන ග හත්කථන, පකගව
දුතිකයඋද්කදකස පරියාපන්කනති දස්කසති. ‘‘සීලවිපත්තිආදීන’’න්ති වචනං

විත්ථාක න්කත්නආහ‘‘ප මාහී’’තිආදියො. 

ද්වඞ්ගිකෙනාති ොයචිත්ත්සඞ්ඛාකත්නද්වඞ්ගිකෙන. නනු ‘‘එකෙන

සමුට්ඨාකනනා’’ති වුත්ත්ත්ත්ා ‘‘ොයකත්නකයවා’’තිවත්ත්බ්බං, අථ ෙස්මා
‘‘ොයකත්න ච චිත්ත්කත්න ච සමුට්ඨාතී’’ති වුත්ත්න්ති ආහ

‘‘එත්ථහී’’තිආදියො.එත්ථාති ‘‘එකෙන සමුට්ඨාකනනා’’ති වචකන.චිත්ත්න්ති

කසවනචිත්ත්ං.ආපන්කනනසීතිත්වං ආපන්කනන අසීති කයනානා.ආම

ආපන්කනනම්හීති ආම අහංආපන්කනන අම්හීති කයනානා.ත්ාවකදවාති

ත්ස්මිංපටිාානක්ඛකණකයව.ත්ං තග්ග න්ති පා ාජිෙමාපන්නං

ත්ංපුග්ගලං.ත්ප්පච්චයාති ත්ස්ස පා ාජිෙමාපන්නස්ස ො ණා. ‘‘න
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ෙත්කමන සමකථනසම්මතී’’ති යං පන වචනං වුත්ත්න්ති කයනානා.ත්න්ති

වචනං, වුත්ත්න්තිසම්බන්කධන. 

වුත්ත්මාතිො පඤ්ඤත්තීතිවුත්ත්මාතිොසඞ්ඛාත්ා පඤ්ඤත්ති විනකයන

නාමාති කයනානා. මාතිො හි යස්මා පඤ්ඤපීයතිසඞ්කඛකපන ඨපීයති, 

පො ං ාානාකපති වා, ත්ස්මාපඤ්ඤත්තීතිවුච්චති. ‘‘පද ාානං

වුච්චතී’’තිඉමිනා විත්ථාක න  ාජියතිඑත්ායාතිවිභත්තීති

දස්කසති.වීතික්ෙකමනතිොයවාචාවීතික්ෙකමන.කසනහිනසංව තිොයවාචං

නපිදහතීතිඅසංවකරනති වුච්චති.කයසංවත්ත්තීති එත්ථ වත්ත්තිකිරියාය

ෙත්ත්ා ං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘විනයපිටෙඤ්චඅට්ඨෙථා චා’’ති.පගුණාති

වාචුග්ගත්ා.කත්තිකත්පුග්ගලා, ධාක න්තීතිසම්බන්කධන.හීතිසච්චං, යස්මා

වා.එත්ස්සාතිපඨමපා ාජිෙස්ස.කෙනාභත්න්ති එත්ථ

  ධාතුයාධා ණකපනසනත්කථසු (පාණිනී 108 ධාතුපාකඨ) ධා ණත්ථං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කෙනආනීත්’’න්ති. ‘‘ප ම්ප ාය ආනීත්’’න්ති

ඉමිනාපරම්පරාභත්න්ති පදස්ස ත්තියාසමාසං දස්කසති. අථවා 

‘‘කෙනා ත්’’න්ති පුච්ඡාය අනුරූපං යො කලනපවකසන වාෙයන්ති
දස්කසති. 

3. උපාලි දාසකෙන කචවාතිආදියොො ගාථාකයන කිමත්ථං කෙහි ඨපිත්ාති

ආහ ‘‘ඉදානී’’තිආදියො.ත්න්ති ප ං ප ං.ත්ත්ථාති ත්ාසු ගාථාසු.යන්ති

වචනං.ඉමිනා නකයනාති පඨමපා ාජිෙස්ස පුච්ඡාවිසජ්ාකන වුත්කත්න
ඉමිනානකයන. 

ඉතිමහාවි ඞ්කගපඤ්ඤත්තිවා වණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

ෙත්ාපත්තිවාරාදියොවණ්ණනා 

157. ඉකත්නති පඤ්ඤත්තිවා කත්න, ප ං වුත්ත්ා සත්ත් වා ා

උත්ත්ානත්ථාඑවාති කයනානා.ෙත්ාපත්තිවාකරනති ‘‘ෙත්ාපත්තී’’ති

පකදනලක්ඛිකත්න වාක න. එකසව නකයන කසකසසුපි.ත්දනන්ත්කරනති

කත්සංසත්ත්න්නංවා ානංඅනන්ත්ක වුත්කත්න.සමුච්චයවාකරනතිසංඑෙකත්න

ආපත්තිවිපත්තිආදකයන උචියන්ති සම්පිණ්ඩියන්ති එත්ථාති සමුච්චකයන, 
කසනකයවවාක නසමුච්චයවාක න. 

188. ත්කත්නති කත්හි අට්ඨහි වාක හි, ප ං වුත්ත්ාති සම්බන්කධන.
පච්චයවකසනවුත්කත්න එකෙන පඤ්ඤත්තිවාක නති

කයනානා.පච්චයවකසනාතිපච්චයසද්දස්ස වකසන.ත්ස්සාති

පච්චයස්ස.කත්පීතිඅට්ඨවා ාපි.ඉතීතිආදියොනිගමනං.ත්කත්නතිමහාවි ඞ්ගකත්න, 

ප ංආගත්ාතිසම්බන්කධන.එවංඉකමද්වත්තිංසවා ාතිකයනානා.හීතිසච්චං, 

යස්මාවා.එත්ථාතිද්වත්තිංසවාක සු. 
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සමුට් ානසීසවණ්ණනා 

257. ත්දනන්ත්රායාති කත්සං ද්වත්තිංසවා ානං අනන්ත් ං

වුත්ත්ායසමුට්ඨානෙථාය එවමත්කථන කවදියොත්බ්කබනති කයනානා.අනත්ත්ා

ඉතිනිච්ඡිත්ාති අනත්ත්ාත්කවව විනිච්ඡිත්ා. ඉමිනාඅනත්ත්ා ඉතිනිච්ඡයාති
එත්ථ චිධාතුයා විනිච්ඡයත්ථං දස්කසති.

‘‘අනිච්චාො ාදීහී’’තිඉමිනාසභාගධම්මානන්ති එත්ථ අනිච්චාො ාදීහි

සමාකනන ාකගනඑකත්සන්තිසභාගා,කත්කයවධම්මාසභාගධම්මාතිවචනත්ථං

දස්කසති.නාමමත්ත්ම්පීති අනිච්චාදියොනාමමත්ත්ම්පි.පිසද්කදන පකගව

නාමිකෙනඅනිච්චාදියොස ාකවනතිදස්කසති.නපඤ්ඤායතීතිනඛායති.ඉමිනාන

නායතීතිඑත්ථ ඤාධාතුයා ඛායනත්ථං දස්කසති.දුක්ඛ ානින්ති එත්ථදුක්ඛං

ාහාතීතිදුක්ඛ ානීති දස්කසන්කත්නආහ ‘‘දුක්ඛඝාත්න’’න්ති. දුක්ඛං

හනතීතිදුක්ඛඝාත්කනන,සද්ධම්කමන, ත්ං.‘‘ඛන්ධො යා චමාතිො’’ති

වත්ත්බ්කබසුඛුච්චා ණත්ථාය ස්සවකසනපාකඨනඅත්ථීතිආහ ‘‘ඛන්ධො

ය ච මාතිො’’ති.සමුට් ානං නියකත්නෙත්න්ති (සං.නි. 1.216) එත්ථ
‘‘සමුට්ඨානං නියත්ෙත්’’න්ති වත්ත්බ්කබ ‘‘පක නසහස්ස’’න්තිආදීසුවිය
ඔො ාගමවකසන ‘‘සමුට්ඨානනියකත්නෙත්’’න්ති වුත්ත්න්ති ආහ

‘‘සමුට්ඨානංනියත්ෙත්’’න්ති.එකත්නාති ‘‘සමුට්ඨානං නියකත්නෙත්’’න්ති

පාකඨන.පච්කචත්බ්කබනති පති එත්බ්කබන, පටිමුඛං ඤාත්බ්කබනති

අත්කථන.අඤ්කඤහීතිතීහිසික්ඛාපකදහිඅඤ්කඤහිසික්ඛාපකදහි. 

ත්ත්ථාති සම්ක දනිදානවචකනසු.සම්ක දවචකනන පච්කචත්බ්බන්ති

සම්බන්කධන.හීති සච්චං.ත්ානි තීණි සික්ඛාපදානි ඨකපත්වාති

සම්බන්කධන.පඤ්ඤත්තිකදසසඞ්ඛාත්න්ති

පඤ්ඤත්තිට්ඨානභූත්කදසසඞ්ඛාත්ං. ‘‘ඉමානිතීණී’’තිඉමිනා‘‘දියොස්සන්තී’’ති

කිරියාය ෙත්ත්ා ං දස්කසති. ‘‘පඤ්ඤායන්තී’’ති ඉමිනා දියොසධාතුයා

ඛායනත්ථංදස්කසති.ත්ත්ථාතිසමුට්ඨානනියමසම්ක දනිදානසඞ්ඛාකත්සුතීසු, 

නිද්ධා කණභුම්මං.ඉත්රංපනාතිසමුට්ඨානනියමසම්ක කදහිඅඤ්ඤංපන. 

ආළවීති ආළවියං. සක්කෙසු  ග්කගසු චාතිඑත්ථ ානපදනාමත්ත්ා
බහුවචනවකසනවුත්ත්ං. 

ද්වීසු වි ඞ්කගසු පඤ්ඤත්ත්ං යං සික්ඛාපදං උද්දියොසන්තීතිකයනානා.

‘‘වි ඞ්කගසූ’’ති ඉමිනාවිභඞ්කගති එත්ථසුො කලනකපනති දස්කසති.ත්ස්සාති

සික්ඛාපදස්ස.යථාඤායන්ති යුත්තියා අනුරූපං.ත්න්තිසමුට්ඨානං.කම

සුණාථාතිමමසන්තිොසුණාථ.ඉතීතිඅයමත්කථන. 

ෙථිනන්ති පඨමෙථිනසමුට්ඨානං.අනනුඤ්ඤාත්ාය සද්ධින්ති

අනනුඤ්ඤාත්සමුට්ඨාකනන සද්ධිං.සදියොසා ඉධ දියොස්සකරති

එත්ථඉධසද්කදනඅත්ථපෙ ණවකසන උ කත්නවි ඞ්ගවිසකයනති ආහ ‘‘ඉධ

උ කත්නවි ඞ්කග’’ති. ‘‘සදියොසානී’’ති ඉමිනාසදියොසාති එත්ථ
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නිො ස්සාො ාකදකසන දස්සිකත්න. ‘‘දියොස්සන්තී’’ති ඉමිනාදියොස්සකරති එත්ථ

අන්තිසද්දස්සක ොක න(නිරුත්තිදීපනියං570සුකත්)දස්සිකත්න. 

සමුට් ානසීකසන 
පඨමපා ාජිෙසමුට්ඨානවණ්ණනා 

258. කිමත්ථං‘‘කමථුනංසුක්ෙසංසග්කගන’’තිආදියොවචනංවුත්ත්න්තිආහ 

‘‘ඉදානී’’තිආදියො. ත්ත්ථත්ත්ථාති

‘‘කමථුනංසුක්ෙසංසග්කගන’’තිආදියොවචකන.සමුට් ානසීසන්තිසමුට්ඨානානං, 

සමුට්ඨාකනසු වා සීසං.කසසානීති පඨමපා ාජිෙකත්නකසසානි පඤ්චසත්ත්ති

සික්ඛාපදානි.කත්නාති පඨමපා ාජිකෙන. ‘‘සුක්ෙසංසග්කගන’’තිආදියොවචනං

සංවණ්කණන්කත්න ආහ ‘‘ත්ත්ථා’’තිආදියො. ත්ත්ථත්ත්ථාති
‘‘සුක්ෙසංසග්කගන’’තිආදියොවචකන. 

ඛුද්දෙවණ්ණනාවසාකනතිඛුද්දෙට්ඨෙථායඅවසාකන. 

ලිඞ්ගවිපරියාකයනති ලිඞ්ගවිපල්ලාකසන.ොයමානසිො ෙත්ාති එත්ථ
ොයමානකසසු පවත්ත්ා ොයමානසිොතිවුත්කත් සමුට්ඨානාති ආහ
‘‘ොයචිත්ත්සමුට්ඨානාෙත්ා’’ති. 

දුතියපා ාජිෙසමුට්ඨානවණ්ණනා 

259. ඉදංසමුට්ඨානං එෙං සමුට්ඨානසීසන්ති සම්බන්කධන. 

‘‘අදියොන්නාදාන’’න්ති ඉමිනාඅදියොන්නන්ති එත්ථ

සමුදායනාකමඑෙකදසකවනහාක නති දස්කසති.කසසානීති දුතියපා ාජිෙකත්න

කසසානිඑකූනසත්ත්ති සික්ඛාපදානි.කත්නාති දුතියපා ාජිකෙන.ත්ත්ථාති

‘‘විග්ගහුත්ත්රී’’තිආදියොවචකන.විග්ගහුත්ත්රීතිආදියොපදානං බයඤ්ාකන
ආද මෙත්වා අත්ථකමවදස්කසතුං වුත්ත්ං

‘‘මනුස්සවිග්ගහඋත්ත්රිමනුස්සධම්මසික්ඛාපදානී’’ති.අනියත්ා දුතියිොති

ආපත්තිං අකපක්ඛිත්වා පාළියංඉත්ථිලිඞ්ගවකසනවුත්ත්ං, අට්ඨෙථායං පන
සික්ඛාපදංඅකපක්ඛිත්වානපුංසෙලිඞ්ගවකසනදුතියන්තිවුත්ත්ං. 

සමුට් ානා තිො ෙත්ාති එත්ථ ‘‘තිෙසමුට්ඨානා’’ති වත්ත්බ්කබ
පදවිපරියායවකසන ෙො ස්ස දීඝවකසන සමුට්ඨානා තිොතිවුත්ත්න්ති
දස්කසන්කත්නආහ‘‘තිෙසමුට්ඨානාෙත්ා’’ති. 

සඤ්චරිත්ත්සමුට්ඨානවණ්ණනා 

260. ‘‘සඤ්චරී’’තිඉදං ත්ාව සඤ්චරිත්ත්ං නාම එෙසමුට්ඨානසීසං, 
කසසානිකත්නසදියොසානි. 

වි ඞ්කග ආගකත්න ‘‘රිඤ්චන්තී’’ති (පා ා. 576) 
පකදනඑළෙකලනමකධනවාපනසික්ඛාපදං උපලක්ඛිත්වා වුත්ත්න්ති ආහ
‘‘වි ඞ්කගරිඤ්චන්තිඋද්කදසන්තිආගත්’’න්ති. 
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‘‘යාව ද්වා කෙනසා අග්ගළට්ඨපනාය’’ ඉති (පාචි. 135-136) ච 

‘‘අඤ්ඤාතිොය භික්ඛුනියා චීව ං දකදයය’’ඉති (පාචි. 169) ච

‘‘චීව ංසිබ්කබයය’’ඉති (පාචි. 176-177) ච වුත්ත්සික්ඛාපදත්ත්යන්ති
කයනානා. 

‘‘සමණචීවක න චා’’ති එවං වචනං වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.

‘‘සමණචීව ංදකදයයා’’තිඉදං(පාචි.917) වචනංසන්ධායාතිසම්බන්කධන. 

සමනු ාසනාසමුට්ඨානවණ්ණනා 

261. කභදන්තිඉදං සමනු ාසනං නාම එෙංසමුට්ඨානසීසං, කසසානි
කත්නසදියොසානි. 

ෙථිනසමුට්ඨානවණ්ණනා 

262. උබ්භත්න්ති ඉදං ෙථිනසමුට්ඨානං නාම එෙං සමුට්ඨානසීසං, 
කසසානිකත්නසදියොසානි. 

ආවසකථනසද්ධින්තිආවසථසද්කදනසද්ධිං. 

එළෙකලනමසමුට්ඨානවණ්ණනා 

263. ‘‘එළෙක නමා’’ති ඉදං එළෙකලනමසමුට්ඨානං නාම එෙං

සමුට්ඨානසීසං.ඉකත්නති යථාවුත්ත්කත්න.පාළින්තිමාතිොපාළිං.විරජ්ඣිත්වාති

පුබ්බාප කත්න වි ාකධත්වා.යථාති කයනාොක න. පනසද්කදන

අනුග්ගහත්කථන. කිඤ්චාපි ලිඛන්ති, පන ත්ථාපීති කයනානා.එවන්ති

ත්ථාොක න.අත්ථානුක්ෙකමනතිඅත්ථස්සඅනුක්ෙකමන. 

‘‘අභික්ඛුොවා කසන චා’’ති එත්ං වචනං වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන. 

‘‘අභික්ඛුකෙ ආවාකස වස්සං වකසයයා’’ති (පාචි. 1047) ඉදං වචනං

සන්ධායාතිසම්බන්කධන.‘‘භික්ඛුනී’’තිආදියොනා වුත්ත්ානීති
සම්බන්කධන.ආදියොසද්කදන ‘‘සික්ඛමානා ච සාමකණරී ගිහිනියා’’ති පාඨං
සඞ්ගණ්හාති. 

පදකසනධම්මසමුට්ඨානවණ්ණනා 

264. පදන්ති ඉදං පදකසනධම්මසමුට්ඨානං නාම එෙං සමුට්ඨානසීසං, 
කසසානිකත්නසදියොසානි.‘‘ත්ථාඅත්ථඞ්ගකත්නචා’’තිඑත්ංවචනංවුත්ත්න්ති

සම්බන්කධන. ‘‘අත්ථඞ්ගකත් සූරිකය ඔවකදයයා’’ති (පාචි. 154-155) ඉදං
වචනංසන්ධායාතිසම්බන්කධන.අකනනොකසනච…කප.…සන්ධායවුත්ත්න්ති

(පාචි.1219-1221) එත්ථාපිඑකසවනකයන. 

අද්ධානසමුට්ඨානවණ්ණනා 

265. අද්ධානන්තිඉදං අද්ධානසමුට්ඨානං නාම එෙංසමුට්ඨානසීසං, 
කසසානිකත්නසදියොසානි. 
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කථයයසත්ථසමුට්ඨානවණ්ණනා 

266. කථයයසත්ථන්ති ඉදං කථයයසත්ථසමුට්ඨානං නාම

එෙංසමුට්ඨානසීසං, කසසානි කත්න සදියොසානි.‘‘බ්යූක න සත්ත්මා’’තිඉදං

වචනං වුත්ත්න්ති කයනානා.ත්දනන්ත්රකමවාති ත්ස්සසික්ඛාපදස්ස

අනන්ත් කමව, ‘‘ආගත්’’ඉතිසම්බන්කධන. 

ධම්මකදසනාසමුට්ඨානවණ්ණනා 

267. ධම්මකදසනාසමුට්ඨාකන සමුට්ඨානසීසං නත්ථි, සබ්බානි එෙදස
සික්ඛාපදානිසම්පිණ්කඩත්වා ධම්මකදසනාසමුට්ඨානානීති

වුත්ත්ානි.එවන්තිආදියො නිගමනං.කත්සන්ති කත්සංසික්ඛාපදානං. 

සම්භින්නසමුට් ානන්ති සංසග්ගසමුට්ඨානං.තිවිධන්ති

භූත්ාක නචනකචනරිවුට්ඨාපනඅනනුඤ්ඤාත්සමුට්ඨානවකසනතිප්පො ං.ත්න්ති

නියත්සමුට්ඨානං, කහනතීති සම්බන්කධන. පුනත්න්ති නියත්සමුට්ඨානං, 

දස්කසතුන්ති සම්බන්කධන. පුනත්න්ති වචනං.කනත්තිධම්මානුක නමිෙන්ති

එත්ථ ොයවාචං කනති විකනතීතිකනත්ති,ොයවාචං කනති විකනති එත්ථ, 

එත්ායාති වාකනත්ති. ධම්කමනති පාළි. සා හි යස්මා අත්ථං ධාක ති, 
ත්ස්මාධම්කමනති වුච්චති. කනත්තිකයව

ධම්කමනකනත්තිධම්කමන,ත්ස්සඅනුකලනමිෙංකනත්තිධම්මානුකලනමිෙං.කත්න
වුත්ත්ං‘‘විනයපාළිධම්මස්සඅනුකලනම’’න්ති. 

ඉතිසමුට්ඨානසීසවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

අන්ත්රකපයයා ෙතිතච්ඡාවාරවණ්ණනා 

271. ඉදානිවුත්කත්නති සම්බන්කධන. ‘‘ඉදානී’’ති පකදන

සම්බන්ධත්ත්ාවුත්කත්නති එත්ථත්පච්චකයනපච්චුප්පන්නොලිකෙනති
දට්ඨබ්කබන. 

ත්ත්ථාතිමාතිොයං, පුච්ඡාසු වා.ආගත්ාපත්තිතච්ඡාති ආගත්ාපත්තියා

පුච්ඡා.හීතිවිකසසකානත්කෙන, හිවිකසසංවක්ඛාමීතිඅත්කථන.එත්ථාති‘‘ෙති

ආපත්තික්ඛන්ධා’’ති දුතියපකද. ‘‘ ාසිවකසනා’’තිඉමිනාඛන්ධසද්දස්ස

 ාසත්ථංදස්කසති.විනීත්වත්ථූනීතිඑත්ථවිනීත්සද්කදනවිනයපරියාකයනතිආහ 

‘‘විනයපුච්ඡා’’ති.නනුවිනීත්විනයසද්දානංසද්දකත්නනානත්ත්ාඅත්ථකත්නපි

නානං, ෙස්මාපන ‘‘විනයපුච්ඡා’’ති වුත්ත්න්ති ආහ ‘‘විනීත්ං…කප.…

එෙ’’න්ති.ඉදන්ති පදත්ත්යං.අත්ථකත්න එෙන්තිඅත්ථකත්නකයව එෙං, න

සද්දකත්න.විනීත්වත්ථූනීතිආපත්තිවිනයො ණත්ත්ා විනීත්වත්ථූනි.කයසූති

අගා කවසු.සතීති සන්කත්සු. එත්ථ ච කයසු සති ආපත්තිකයන න කහනන්ති, 

අසති කහනන්තීති වාෙයම්පි අවුත්ත්සිද්ධිනකයන ගකහත්බ්බං.කයසූති

ගා කවසු.කත්ති අගා වගා කව. යස්මාපන නත්ථීති

සම්බන්කධන.විපත්තිභාවතච්ඡාතිවිපත්ති ාවස්ස පුච්ඡා. පුච්ඡියති

ඉමායාතිතච්ඡා. විවාදමූ ානිඅනුවාදමූ ානීති ඉමා පුච්ඡාකයන මූලපුච්ඡාති
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සම්බන්කධන.කපනත්ථකෙසු ‘‘ඉමානී’’තිනිොක නසහපාකඨනඅත්ථි, කසන

අපාකඨනකයව.මූ තච්ඡාති පුච්ඡියන්ති ඉමාහීති පුච්ඡා, මූලානං

පුච්ඡාමූලපුච්ඡා. ‘‘අධිෙ ණ’’න්තිආදීසු‘‘වුත්ත්ං’’ ඉති

සම්බන්කධන.කත්සංකයවාතිඅධිෙ ණානංකයව.අයකමත්ථමාතිො. 

නිද්කදකසමාතිොයාති පාතිකමනක්කඛ.විභඞ්කගති පද ාානියං, 
ආගත්වකසනවුත්ත්ාතිකයනානා.අයකමත්ථනිද්කදකසන. 

පටිනිද්කදකසආරතීතිආදියොපදානං වචනත්ථංදස්කසන්කත්න

ආහ‘‘ආරො’’තිආදියො. ත්ත්ථ ‘‘ආ ො’’ති ඉමිනාආරතීති එත්ථ

ආඋපසග්ගස්ස අත්ථං දස්කසති.එකත්හීති ආපත්තික්ඛන්කධහි, ආ ොති
සම්බන්කධන. ‘‘ මතී’’ති ඉමිනාතිපච්චකයන ෙත්වත්කථ කහනතීති

දස්කසති.රතීති  මනං. ඉමිනාතිපච්චකයන  ාවත්කථපි කහනතීති

දස්කසති.විනාති එකත්හිආපත්තික්ඛන්කධහි විනා. ඉමිනාවිරතීති

එත්ථවිත්ූපසග්ගස්ස අත්ථං දස්කසති.පච්කචෙන්ති පති එෙං, පටිසද්කදන

විච්ඡත්ථකානත්කෙන, විසුං විසුන්ති අත්කථන. ඉමිනාපටිවිරතීති එත්ථ
පටිත්ූපසග්ගස්ස අත්ථං දස්කසති.වි ති පටිවි තීති එත්ථාපි තිපච්චකයන

 ාවත්කථපි කවදියොත්බ්කබන. කවරන්ති අනත්ථෙ ත්ත්ා වි මිත්බ්බන්ති වි ං, 

ත්කදව කව ං,  ාගාදියොඅකුසලධම්මා. කත් හි කව කහතුත්ත්ා කව න්ති

වුච්චන්ති.එත්ායාති වි තියා. ඉමිනාඅකිරියාති එත්ථරිරියපච්චකයන
ෙ ණත්කථ කහනතීති දස්කසති. යං ආපත්තික්ඛන්ධෙ ණන්ති

කයනානා.ත්ස්සාති ආපත්තික්ඛන්ධෙ ණස්ස.පටිපක්ඛකත්නති

විරුද්ධ ාවකත්න. ඉමිනාඅෙරණන්ති එත්ථ අොක න විරුද්ධත්කථනති

දස්කසති.ආපත්තික්ඛන්ධඅජ්ඣාපත්තියාති
ආපත්තික්ඛන්ධානංඅතික්ෙමිත්වා ආපජ්ානස්ස. ‘‘කවලනකත්න’’ති ඉමිනා

කවලතීතිකව ා,කවලනං වා කවලාති වචනත්කථ දස්කසති.නියයානන්ති
මග්ගං. මග්කගන හි නිබ්බානං ආ ම්මණෙ ණවකසන

යාතිගච්ඡතීතිනියයානන්ති වුච්චති. ‘‘බන්ධතී’’ති ඉමිනාසිධාතුයා
බන්ධනත්ථං දස්කසති. ‘‘නිවාක තී’’ති ඉමිනා බන්ධධාතුයා

අධිප්පායත්ථං.එත්න්ති ‘‘කසතූ’’ති නාමං.ත්ංකසතුන්ති
ආපත්තික්ඛන්ධසඞ්ඛාත්ං ත්ං කසතුං. එත්ථ කෙසුචි කපනත්ථකෙසු

‘‘කසනකසතූ’’ති ච ‘‘එත්ාය පඤ්ඤත්තියා’’ති ච පාකඨන අත්ථි, කසන
අපාකඨනකයව. 

බුද්කධ අගාරවාදීසුඑවං විනිච්ඡකයනකවදියොත්බ්කබනති කයනානා.කයනතිකයන

කෙනචි, න ගච්ඡතීතිආදීසුසම්බන්කධන.ධරමාකනති තිට්ඨමාකන, 

සංවිජ්ාමාකනති අත්කථන.උපට් ානන්ති උපට්ඨානට්ඨානං, උපට්ඨානත්ථං

වා.එත්ස්සාතියස්සෙස්සචිගහට්ඨස්සවාපබ්බජිත්ස්සවා.ධම්මස්සවනන්ති

ධම්මස්සවනට්ඨානං, ධම්මස්සවනත්ථං වා.ධම්මස්සවනග්ගන්ති

ධම්මස්සවනංගණ්හන්තිඑත්ථාතිධම්මස්සවනග්කගන, ධම්මසවනමණ්ඩකපන.
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අථ වා ධම්මස්සවනං ගණ්හාතීතිධම්මස්සවනග්කගන, 

ධම්මස්සවනට්ඨාකනසමාගමාකනන, ත්ංධම්මස්සවනග්ගං.චිත්තීොරන්ති
අපචායනාො ං.වික්ඛිත්කත්න වා අනාදක න වා හුත්වා නිසීදතීති

කයනානා.ොයපාගබ්බියන්ති භුසං ග ති අඤ්කඤ පීකළති

අකනනාතිපගබ්කබන,අතිමාකනන, ඔට්ඨකාන ත්තියක්ඛක න. පගබ්බස්ස

 ාකවනපාගබ්බියං, ොකයන පාගබ්බියං ොයපාගබ්බියං (වජි . ටී. පරිවා 

271; සා ත්ථ. ටී.පරිවා  3.271; වි. වි. ටී. පරිවා  2.271 සං. නි. අට්ඨ.

2.2.146; අ. නි. අට්ඨ. 3.6.82-84; සු. නි. අට්ඨ. 1.144), 

ොයානාචා ං.තිස්කසනසික්ඛාති අධිසීලසික්ඛාදියොො තිස්කසන සික්ඛා.

පමජ්ානංපමාකදන, සතිවිප්පවාකසනති ආහ ‘‘පමාකද

චසතිවිප්පවාකස’’ති.ආමිසපටිසන්ධාරන්තිආමිකසනඅත්ත්කනන, පක සඤ්ච

අන්ත් ස්සපටිසන්දහනංආමිසපටිසන්ධාක න, ත්ථාධම්මපටිසන්ධාක න. 

272. සත්ථරිපි අගාරකවනතිආදීනං අත්කථනති සම්බන්කධන. 

‘‘අනීචවුත්තී’’තිආදියොනාඅප්පතිස්කසනති පදස්සඅධිප්පායත්ථං දස්කසති, 

සද්දත්කථන පකනවං කවදියොත්බ්කබන, පටිමුඛං ආදක න

සත්ථුවචනංඅසුණන්කත්න අප්පතිස්කසන නාමාති.අජ්ඣත්ත්ං වාති
එත්ථනියෙජ්ඣත්ත්ාදීසු චතූසු නියෙජ්ඣත්ත් ාවඤ්ච සත්ත්මීවි ත්තියා
අමාකදස ාවඤ්චදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අත්ත්කනන සන්ත්ාකන වා’’ති.
‘‘අත්ත්කනන පක්කඛ වා’’ති ඉමිනා අත්ත්කනනචිත්ත්සන්ත්ාකනති අත්ථං

පටික්ඛිපති.ත්ත්රතුම්ක තිඑත්ථත්සද්දස්සවිසයංදස්කසන්කත්නආහ‘‘ත්ස්මිං

අජ්ඣත්ත්බහිද්ධාක කද’’ති.සපරසන්ත්ාකනති

අත්ත්ප සන්ත්ාකන.ප ානායාතිඑත්ථ හාධාතුයා ෙ ණඤ්ච ආයසද්දස්ස

ත්දත්ථ ාවඤ්ච දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කමත්ත්ා ාවනාදීහි නකයහි

පහානත්ථ’’න්ති.කමත්ත්ාභාවනාදීහීතිආදියොසද්කදන ෙරුණා ාවනාදියොං

සඞ්ගණ්හාති.ත්න්ති විවාදමූලං. ‘‘අප්පවත්ති ාවායා’’ති

ඉමිනාඅනවස්සවායාතිඑත්ථඅවපුබ්බසුධාතුයාපවත්ත්නත්ථංදස්කසති. 

සන්දියොට්ඨිපරාමාසීති එත්ථ සස්සඅත්ත්කනන ඉදං සං, සං දියොට්ඨිං ප කත්න

ආමසතීති සන්දියොට්ඨිප ාමාසීති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සෙකමව දියොට්ඨිං

ප ාමසතී’’ති. ‘‘ය’’න්තිආදියොනා ප ාමසනාො ං දස්කසති.ආධානග්ගාහීති

එත්ථ ආභුකසන ඨියකත් ආධානන්ති වචනත්කථනආධානසද්කදන

දළ්හපරියාකයනතිආහ‘‘දළ්හග්ගාහී’’ති.දළ්හංගණ්හාතීතිදළ් ග්ගාහී. 

273. අනුවාදමූලනිද්කදකසන කිඤ්චාපි සමාකනනති කයනානා.අථ කඛනති

ත්ථාසමාකනනපි, අයකමත්ථ විකසකසනති සම්බන්කධන. විවදන්ත්ානං

පුග්ගලානන්ති කයනානා.ත්ථා විවදන්ත්ාති කත්නාොක න විවදන්ත්ා, 

අනුවදන්තීති සම්බන්කධන. ‘‘අසුෙං නාම විපත්තිං ආපන්කනන’’ති
වුත්ත්කමවත්ථං ආපත්තියා සල්ලක්කඛත්වාදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පා ාජිෙං

ආපන්කනනසී’’තිආදියො. එත්ථාති අනුවාදමූකල.විකසකසනති විවාදමූලකත්න



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා පරිවා වග්ගකයනානා 

430 

පටුන 

විකසකසන. විවදන්ත්ානං කෙනධූපනාහාදීනිවිවාදමූලානි, අනුවදන්ත්ානං
අනුවාදමූලානීතිවුත්ත්ංකහනති. 

274. කමත්ත්ං ොයෙම්මං නාමාති එත්ථ කමත්ත්ා එත්ස්සත්ථීති

කමත්ත්ං, ොයෙම්මං, කමත්ත්චිත්ත්සහගත්ං ොයෙම්මන්ති වුත්ත්ං කහනති.

කත්නවුත්ත්ං ‘‘කමත්ත්චිත්කත්නෙත්ංොයෙම්ම’’න්ති.සම්මුඛප ම්මුඛානං

විත්ථා ං දස්කසන්කත්නආහ ‘‘ත්ත්ථා’’තිආදියො. ත්ත්ථත්ත්ථාති

කත්සුසම්මුඛප ම්මුකඛසු.ොයෙම්මං නාමාති කමත්ත්ං ොයෙම්මංනාම.

කථ ානං දානඉති සම්බන්කධන.උභකයහිපීති නවෙත්කථක හිපි.කත්සූති

නවෙත්කථක සු.අවමඤ්ඤන්තිඅවමානං. අත්ත්කනන දුන්නික්ඛිත්ත්ානං

පටිසාමනංවියපටිසාමනන්තිකයනානා. ‘‘කමත්ත්ාොයෙම්මසඞ්ඛාකත්න’’ති

ඉමිනාඅයම්පි ධම්කමනතිඑත්ථ ධම්මසරූපං දස්කසති.පිසද්කදන උපරි

වක්ඛමාකන ධම්කමඅකපක්ඛති. ‘‘සරිත්බ්කබන’’ති ඉමිනාඅනීයසද්කදන

ෙම්මවාචකෙනතිදස්කසති.සතිානකෙනති සබ්රහ්මචාරීනං සතිානකෙන. ත්ස්ස
පදස්සඅධිප්පායං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කයන න’’න්තිආදියො.

ත්ත්ථකයනතිපුග්ගකලන.නන්ති කමත්ත්ං ොයෙම්මං. ත්ං

පුග්ගලංඅනුස්ස න්තීති සම්බන්කධන.කයසන්ති සබ්රහ්මචාරීනං.කත්ති

සබ්රහ්මචාරිකනන. පසන්නචිත්ත්ා හුත්වාති සම්බන්කධන. ‘‘පියං ෙක නතී’’ති

ඉමිනාපියෙරකණනති පදස්ස පියං ෙක නතීතිපියෙ කණනති වචනත්ථං

දස්කසති.එකසවනකයනගරුෙරකණනතිඑත්ථාපි. ‘‘සඞ්ගකහත්බ්බ ාවායා’’ති

ඉමිනාසඞ්ග ායාති පදස්ස ාවප්පධානෙම්මනිද්කදස ාවං දස්කසති.

සඞ්ගකහත්බ්කබනතිසඞ්ගක න,ත්දත්ථාය.කත්හීතිසබ්රහ්මචාරීහි.

‘‘සමග්ග ාවායා’’ති ඉමිනා සමග්ගස්ස  ාකවනසාමග්ගීති වචනත්ථං
දස්කසති. 

පග්ගය්  වචනන්ති පග්ගකහත්වා වචනං.වි ාකරති ආධාක  භුම්මං, 

කථක  අසන්කත්ති කයනානා.ත්න්ති කථ ං ෙදා ආගමිස්සති නුකඛනති

කයනානා.මමායනවචනන්ති මමායනාොක න පවත්ත්ං

වචනං.කමත්ත්ාසිකන සිනිද්ධානීති කමත්ත්ාසඞ්ඛාකත්න සිකනකහන

සිකනහිත්ානි.නයනානීති චක්ඛූනි. ‘‘අප්පාබාකධන’’ති ඉමිනාඅකරනකගනති

පදස්කසව අත්ථංදස්කසති.නිච්චාබාකධන වා අක නකගන, ආගන්තුොබාකධන

අප්පාබාකධන, අජ්ඣත්ත්ාබාකධන වා අක නකගන, බහිද්ධාබාකධන

අප්පාබාකධන, ොයාබාකධන වා අක නකගන, චිත්ත්ාබාකධන

අප්පාබාකධන.සමන්නා රණන්තිපුනප්පුනංමනසිෙ ණං. 

න පුග්ගලං පටිවි ජිත්වා භුඤ්ාතීති කයනානා. ත්දත්ථංවිත්ථාක න්කත්න

ආහ‘‘කයන හී’’තිආදියො. ත්ත්ථකයනති පුග්ගකලන, භුඤ්ාතීති සම්බන්කධන.
‘‘එත්ත්ෙං…කප.…භුඤ්ජිස්සාමී’’ති ඉමිනා ආමිසපටිවි ත්ත්ක නගි ාවං
දස්කසති. ‘‘එත්ත්ෙං වා අසුෙස්සච…කප.… භුඤ්ජිස්සාමී’’ති ඉමිනා

පුග්ගලපටිවි ත්ත්ක නගි ාවං දස්කසති.අයන්ති පුග්ගකලන.ආභත්න්ති
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පටුන 

ගාමාදියොකත්නආනීත්ං.අදාතුම්පීතිපිසද්කදනදාතුම්පිවට්ටතීතිදස්කසති.දානඤ්හි

නාම න ෙස්සචි වාරිත්ං.සබ්කබසන්ති දුස්සීලසීලවන්ත්ානං.වුත්ත්න්ති

අට්ඨෙථායං(දී.නි.අට්ඨ.2.141; ම.නි.අට්ඨ. 2.492; අ.නි.අට්ඨ.3.6.11) 

වුත්ත්ං.විකචයයාතිවිචිනිත්වා.දාතුම්පීති පිසද්කදන අවිචිනිත්වා
සාමඤ්ඤකත්නදාතුම්පිවට්ටතීතිසම්පිණ්කඩති.නනුඑවංසතිපුග්ගලවි ාකගන

ෙකත්න නාම කහනති, ෙස්මා විකචයය දාතුං වට්ටතීති ආහ ‘‘න

හී’’තිආදියො.හීතියස්මා.එකත්තිගිලානාදකයන.ඉදංපදංවිචිනිත්වාතිපකදෙම්මං, 

‘‘කදන්කත්නා’’තිපකදසම්පදානං.හීතිසච්චං.ඉතිඅයන්තිඉතිමනසිෙත්වා
අයංසා ණීයධම්මපූ කෙන. 

අඛණ්ඩානීතිආදීසු පඨමං ත්ාවඛණ්ඩඡිද්දසබලෙම්මාසානි දස්කසත්වා
කත්සං පටිපක්ඛවකසන අඛණ්ඩාදීනි දස්කසන්කත්නආහ ‘‘යස්සා’’තිආදියො.

ත්ත්ථයස්සාති භික්ඛුස්ස, සික්ඛාපදං භින්නන්ති

සම්බන්කධන.සත්ත්සුආපත්තික්ඛන්කධසූති ආධාක  භුම්මං, සික්ඛාපදන්ති
සම්බන්කධන.ආපත්තිඤ්හි පටිච්ච සික්ඛාපදස්ස පඤ්ඤත්ත්ත්ත්ා ආපත්ති

ත්ස්ස විසකයන කහනති.ආදියොම්හි වා අන්කත් වාති සික්ඛාපදානං ආදියොම්හි වා

අන්කත්වා.වාසද්කදන අනියමවිෙප්පත්කථන. සික්ඛාපකද

භින්කනආපත්තිසම් වකත්නවුත්ත්ං‘‘සික්ඛාපදංභින්න’’න්ති.ඛණ්ඩංනාමාති

ඡින්නං නාම.කවමජ්කඣති සික්ඛාපදානංකවමජ්කඣ.භින්නන්ති සික්ඛාපදං

භින්නං.ඡිද්දං නාමාති විව ං නාම. ද්කව තීණි සික්ඛාපදානීති

සම්බන්කධන.සබ ං නාමාති චිත්රං නාම.භින්නානීති සික්ඛාපදානි

භින්නානි.ෙම්මාසංනාමාති විචිත්රං නාම. එත්ථච එෙස්මිං ඨාකන

එකෙනවිස ාගවණ්කණනචිත්රංසබලංනාම, නානාඨාකනනානාවණ්කණන
විචිත්රං ෙම්මාසං නාමාතිඅයකමකත්සං විකසකසන. ඛණ්ඩාදීනං
විපරිවත්ත්නවකසන අඛණ්ඩාදීනි දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘යස්සපනා’’තිආදියො.අභින්නානිසී ානීති අභින්නානිසික්ඛාපදසීලානි.ත්ානි

පනාති සීලානි පන.‘‘එත්ානී’’ති පදං

පදාලඞ්ො මත්ත්ං.භුජිස්සභාවෙරණකත්නති ත්ණ්හාදාසබයකත්න කමනකචත්වා
භුජිස්සෙ ණ ාවකත්න.ඉමිනා ‘‘භුජිස්ස ාවෙ ණානී’’ති වත්ත්බ්කබ
උත්ත් පදකලනපවකසන එවං වුත්ත්න්තිදස්කසති. භුජිස්සානීති වුච්චන්තීති

සම්බන්කධන.විඤ්ඤූහීතිබුද්ධාදීහිසප්පුරිකසහි.උපචාරසමාධිංඅප්පනාසමාධිං

වාතිඑත්ථවාසද්කදනසමුච්චයත්කථන.උපචා සමාධිඤ්චඅප්පනාසමාධිංචාති

හිඅත්කථන. ‘‘සංවත්ත්යන්තී’’ති ඉමිනාසමාධිසංවත්ත්නිොනීතිඑත්ථ

අනීයසද්කදන බහුලං ෙත්තුවාචකෙනති දස්කසති.සී සාමඤ්ඤගකත්නති එත්ථ

සමානස්ස  ාකවන සාමඤ්ඤං, ත්ං ගකත්නතිසාමඤ්ඤගකත්න, සීකලන

සාමඤ්ඤගකත්න සීලසාමඤ්ඤගකත්න, හුත්වා විහ තීති කයනානා. කත්න

වුත්ත්ං ‘‘සමාන ාවූපගත්සීකලනවිහ තී’’ති. 

යායංදියොට්ඨීති එත්ථ ‘‘දියොට්ඨී’’ති සාමඤ්ඤගත්ස්සාපි සද්දස්ස ‘‘අරියා’’ති
සද්දන්ත් සන්නිධාකනන විකසසවිසයත්ත්ා සම්මාදියොට්ඨීති ආහ 
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පටුන 

‘‘මග්ගසම්පයුත්ත්ා සම්මාදියොට්ඨී’’ති. ‘‘මග්ගසම්පයුත්ත්ා’’ති

ඉමිනාකලනකියසම්මාදියොට්ඨිංපටික්ඛිපති.නිද්කදනසාතිවිසුද්ධත්ත්ා, උත්ත්මත්ත්ා

වා නිද්කදනසා. ඉමිනාඅරියසද්කදනනිද්කදනසත්ථවාචකෙන

අනිප්ඵන්නපාටිපදියොකෙනති දස්කසති.නියයාතීති නිබ්බානං යාති. ඉමිනා

අනීයසද්කදන බහුලංෙත්තුවාචකෙනති දස්කසති. කයන ත්ථාොරී කහනති, 

ත්ක්ෙ ස්සාති කයනානා.ත්ථාොරීති ත්ාය මග්ගසම්පයුත්ත්ාය සම්මාදියොට්ඨියා

ොරී කහනති.ඉමිනා ත්ාය සම්මාදියොට්ඨියා ෙක නතීතිත්ක්ෙකරනති

වචනත්ථංදස්කසති.දුක්ඛක්ඛයායාති එත්ථ ඛීයනං ඛකයන, දුක්ඛස්සඛකයන

දුක්ඛක්ඛකයන, ත්දත්ථායාති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සබ්බදුක්ඛස්ස

ඛයත්ථ’’න්ති.කසසන්තිවුත්ත්වචනකත්නකසසංවචනං. 

ඉතිෙතිපුච්ඡාවා වණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

ඛන්ධෙතච්ඡාවාකරන 
පුච්ඡාවිස්සජ්ානාවණ්ණනා 

320. උපසම්පදක්ඛන්ධෙන්තිමහාඛන්ධෙං. ‘‘නිදාකනනචනිද්කදකසන

ච සද්ධි’’න්ති ඉමිනා සහ නිදාකනනාතිසනිදානං,සහ

නිද්කදකසනාතිසනිද්කදසන්තිවචනත්ථං දස්කසති.

එත්ථනිදාකනනාතිසික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිකදසසඞ්ඛාකත්න

නිදාකනන.නිද්කදකසනාතිපුග්ගලාදියොනිද්කදකසන.ත්ත්ථාති

උපසම්පදක්ඛන්ධකෙ.සමුක්ෙට් පදානන්ති එත්ථ සමුක්ෙට්ඨසද්කදන

උත්ත්මපරියාකයනති ආහ ‘‘උත්ත්මානී’’ති.පදානීති ‘‘න භික්ඛකව

ඌනවීසතිවස්කසනපුග්ගකලන උපසම්පාකදත්බ්කබන’’ති (පාචි. 402-403; 

මහාව.124) ආදියොනානකයනවුත්ත්ානිපදානි.ඉකමහිපකදහි‘‘සමුක්ෙට්ඨානි

පදානිසමුක්ෙට් පදානී’’ති වචනත්ථං දස්කසති.ඉතීති අයමත්කථන. ෙස්මා
පකනත්ථ ‘‘සමුක්ෙට්ඨපදානං ෙතිආපත්තිකයන’’ති පදානකමව සාමිවකසන

නිද්කදකසන ෙකත්න, නනු ආපත්තිකයන නාම පුග්ගලානඤ්කඤවකහනන්තීති

ආහ‘‘කයනකයනහී’’තිආදියො.හීතියස්මා. කයනකයනපකදනපඤ්ඤත්ත්ාති

සම්බන්කධන.සාසාතිආපත්ති.ද්කවආපත්තිකයනතිඑත්ථද්වින්නංආපත්තීනං

සරූපංදස්කසන්කත්නආහ‘‘පාචිත්තියං, දුක්ෙට’’න්ති. 

නස්සන්කත්කත්තිනස්සන්තු එකත්.විනස්සන්කත්කත්තිවිනස්සන්තු එකත්

භික්ඛූති අත්කථන.කත්හීති භික්ඛූහි.වදකත්නති වදන්ත්ානං. කසකසසු

උකපනසථෙ කණසූති සම්බන්කධන. ‘‘දුක්ෙටාපත්තිකයවා’’ති ඉමිනාඑො

ආපත්තීතිඑත්ථඅත්ථපෙ ණාදියොවකසනදුක්ෙටාපත්තිකයවාතිදස්කසති. 

පවාරණක්ඛන්ධකෙපීතිපිසද්කදනඋකපනසථක්ඛන්ධෙංඅකපක්ඛති. 

චම්මසංයුත්කත්පීති චම්කමන සංයුත්ත්ංෙත්වා කදසිකත් ඛන්ධකෙපි, 

චම්මක්ඛන්ධකෙපීති අත්කථන.පිසද්කදන පවා ණක්ඛන්ධෙං
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පටුන 

අකපක්ඛති.කභසජ්ාක්ඛන්ධකෙපීතිපිසද්කදනචම්මක්ඛන්ධෙං

අකපක්ඛති.සමන්ත්ාතිඅඞ්ගාාත්ස්සසමන්ත්කත්න. 

ත්ත්ථාතිෙථිනක්ඛන්ධකෙ.චීවරසංයුත්කත්තිචීව ක්ඛන්ධකෙ. 

චම්කපයයකෙති චම්කපයයක්ඛන්ධකෙ.සමුච්චයක්ඛන්ධකෙසුපීති
පිසද්කදනචම්කපයයක්ඛන්ධෙංඅකපක්ඛති. 

සමථක්ඛන්ධකෙ ඉමා ද්කව ආපත්තිකයන කහනන්තීති කයනානා. එකසව

නකයනකසකසසුපි.ඛුද්දෙවත්ථුකෙති

ඛුද්දෙවත්ථුක්ඛන්ධකෙ.ගරුභණ්ඩවිස්සජ්ාකනති ගරු ණ්ඩස්ස
විස්සජ්ාකන. 

සඞ්ඝකභකදති සඞ්ඝක දක්ඛන්ධකෙ. ‘‘සමාචා ං පුච්ඡිස්සන්ති වුත්කත්

වත්ත්ක්ඛන්ධකෙ’’ති ඉමිනාසමාචාරසද්කදන වත්ත්ක්ඛන්ධෙං

ගකහත්බ්බන්ති දස්කසති.සාති දුක්ෙටාපත්ති. ‘‘ත්ථා’’ති පකදන
‘‘එොදුක්ෙටාපත්තිකයවා’’ති පදං අතිදියොසති. ‘‘පාතිකමනක්ඛට්ඨපකන’’ති

ඉමිනා පාළියං පනං තච්ඡිස්සන්ති එත්ථ ‘‘පාතිකමනක්ඛ’’න්තිආදියොපදස්ස

කලනපංදස්කසති.පඤ්චසතිෙසත්ත්සතිකෙසූතිපඤ්චසතිෙක්ඛන්ධෙසත්ත්සති

ෙක්ඛන්ධකෙසු.ආකරනපිකත්නති එත්ථරුපධාතුයා ද්විෙම්මිෙත්ත්ා, 

නයාදියොගණත්ත්ාච‘‘ධම්කමන’’තිපධානෙම්මකමවවුත්ත්ං, න‘‘සඞ්ගහ’’න්ති

අපධානෙම්මං. කත්න වුත්ත්ං ‘‘ධම්කමන සඞ්ගහ’’න්ති.ත්ත්ථාති
පඤ්චසතිෙසත්ත්සතිකෙසු. 

ඉතිඛන්ධෙපුච්ඡාවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

එකුත්ත්රිෙනකයන 
එකුත්ත්රිෙනකයනඑෙෙවාරවණ්ණනා 

321. එවංඛන්ධෙපුච්ඡාය වණ්ණනං ෙත්වා ඉදානි එකුත්ත්රිෙනයස්ස
ත්ංෙක නන්කත්නආහ‘‘ආපත්ති…කප.…නකය’’ති.ත්ත්ථඑකුත්ත්රිෙනකය
එවං විනිච්ඡකයනකවදියොත්බ්කබනති කයනානා. ‘‘ඡ ආපත්තිසමුට්ඨානානී’’ති

ඉමිනා සමුට්ඨානානි ආපත්තිංෙක නන්තීති අත්කථනආපත්තිෙරානාමාති

දස්කසති.එකත්සන්ති ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං.හීති යස්මා, 

ආපජ්ාතීතිසම්බන්කධන.සික්ඛාපකද චාති මාතිොසික්ඛාපකද

ච. හුොආපත්තීති එත්ථ අප්පසාවජ්ාත්ත්ා න ලහුො නාම කහනති, 
ලහුකෙන පනවිනයෙම්කමනාති ආහ ‘‘ලහුකෙන විනයෙම්කමන

විසුජ්ඣනකත්න’’ති.පඤ්චවිධාතිථුල්ලච්චයාදියොවකසනපඤ්චපො ා.කෙනචීති
ලහුකෙන වා ගරුකෙන වා කෙනචි ආොක න. සංවිජ්ාති
ගිහි ාවකත්නඅවකසකසන සමණ ාකවන

එතිස්සාතිසාවකසසා,පටිපක්ඛවකසනඅනවකසසා. ද්කව ආපත්තික්ඛන්ධාති
පා ාජිෙසඞ්ඝාදියොකසසවකසනද්කවආපත්තික්ඛන්ධා. 
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‘‘ෙක නන්තී’’ති ඉමිනාඅන්ත්රායිොතිඑත්ථ ණිෙපච්චයස්ස අත්ථං
දස්කසති. අන්ත් ායිො ආපත්තිකයන සබ්බථා අන්ත් ායිොකහනන්තීති ආහ
‘‘අන්ත් ායිෙං ආපන්නස්සාපී’’තිආදියො. කදකසත්වා

සුද්ධිපත්ත්ස්සාතිසම්බන්කධන.ක නෙවජ්ාාති කලනකෙහි

වජ්කාත්බ්බා.පණ්ණත්තිවජ්ාාති  ගවකත්න පණ්ණත්තියා

වජ්කාත්බ්බා.යන්ති යං ආපත්තිං ආපජ්ාතීති සම්බන්කධන.ෙකරනන්කත්නති
කිරියමානකත්න. එත්ථ හි මානසද්දස්ස අන්ත්ාකදකසන.

ඉමිනාෙ ණංකිරියන්ති ාවත්ථං දස්කසති.ආපජ්ාතීතිපුග්ගකලනආපජ්ාති.
සාආපත්තිකිරියකත්නසමුට්ඨිත්ානාමාතිකයනානා.ොආපත්තිවියාතිආහ
‘‘පා ාජිොපත්තිවියා’’ති.එකසවනකයනඅනන්ත් වාකෙයසුපි. 

තබ්බාපත්තීති එත්ථ පුබ්බසද්කදනපඨමත්කථනති ආහ ‘‘පඨමං

ආපන්නාපත්තී’’ති. ‘‘ආපන්නා’’ති පකදන මජ්කඣකලනපං දස්කසති.පච්ඡා

ආපන්නාපත්තීති වත්ත්ක දදුක්ෙටාපත්ති.මූ විසුද්ධියාති මූකල ොයචි
ආපත්තියා අමිස්සත්ත්ා විසුද්ධියාආපත්තියා. කුරුන්දියොයං වුත්ත්න්ති

සම්බන්කධන.ඉදම්පීතිකුරුන්දියොයං වුත්ත්වචනම්පි.පිසද්කදනපුරිමං

මහාඅට්ඨෙථාවචනංඅකපක්ඛති.එකෙනපරියාකයනාතිඑකෙනො කණන. 

යාති ආපත්ති, කදසිත්ා කහනතීති සම්බන්කධන.අයං කදසිත්ා ගණනූපිො

නාමාති කයනානා. යා කදසිත්ා කහනති, අයං අගණනූපිො නාමාති

කයනානා.සඋස්සාක කනවාතිපුනපිආපජ්ජිස්සාමීතිසහඋස්සාකහකනව.හීති

සච්චං, යස්මා වා. ‘‘ගණනං න උකපතී’’තිඉමිනා ගණනං න

උපගච්ඡතීතිඅගණනූපිොතිවචනත්ථං දස්කසති. අට්ඨකම වත්ථුස්මිං
පූ කණති සම්බන්කධන. ඉදං පාළියංඅට්ඨවත්ථුෙපූ ණවකසන භික්ඛුනීනං
ආගත්ත්ත්ා භික්ඛුනිකයන සන්ධාය වුත්ත්ං.භික්ඛූනම්පි දුතියපා ාජිෙට්ඨාකන
ලබ් තිකයව. 

ථුල් වජ්ාාතිඑත්ථථුල්ලංවජ්ාංඑතිස්සාතිථුල්ලවජ්ාාතිදස්කසන්කත්න
ආහ ‘‘ථුල්ලකදනකස පඤ්ඤත්ත්ා’’ති. යා චධම්මිෙස්ස පටිස්සවස්ස

අසච්චාපකන ආපත්ති අත්ථි, සා ච

ගිහිපටිසංයුත්ත්ාතිකයනානා.පඤ්චානන්ත්රියෙම්මාපත්තීති

පඤ්චහිආනන්ත්රියෙම්කමහි ආපන්නා පා ාජිොපත්ති.සුදියොන්නත්කථරාදීති

ආදියොසද්කදන ධනියත්කථ ාදකයන සඞ්ගණ්හාති.ආදියොෙම්මිකෙනති ආදියොෙම්මං

ෙක නන්කත්න, ත්ස්මිං නියුත්කත්න වා.මක්ෙටිසමණාදීති ආදියොසද්කදන

වජ්ජිපුත්ත්ොදකයනසඞ්ගණ්හාති. කයන ෙදාචි ෙ හචි ආපත්තිං ආපජ්ාති, 

කසනඅධිච්චාපත්තිකෙනනාමාතිකයනානා.ප කත්නපිඑකසවනකයන. 

‘‘කචනකදතී’’ති ඉමිනා කචනකදතීතිකචනදකෙනතිවචනත්ථං දස්කසති.

‘‘කචනදියොකත්න’’ති ඉමිනා කචනදියොත්බ්කබනතිචුදියොකත්න,කසනකයවචුදියොත්කෙනති

වචනත්ථංදස්කසති.පඤ්චදසසූති පාතිකමනක්ඛට්ඨපනක්ඛන්ධකෙවුත්කත්සු
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පඤ්චදසධම්කමසු.කත්නාති අධම්මකචනදකෙන, කචනදියොකත්නතිසම්බන්කධන.

පාතිකමනක්ඛට්ඨපනක්ඛන්ධකෙ (චූළව. 401) වුත්කත් සච්කච ච අකුප්කප

චඅතිට්ඨන්කත්නපි අධම්මචුදියොත්කෙනකයව නාම, කසන පන ධම්මකචනදකෙන

කචනදියොකත්කයව කුප්පන්කත්නඅධම්මචුදියොත්කෙන නාම, අධම්මකචනදකෙන

කචනදියොකත්පනකුප්පන්කත්නපිඅධම්මචුදියොත්කෙනනාමනකහනති, ත්ස්මාඉධන

වුත්කත්න. ‘‘සමන්නාගකත්න’’ති ඉමිනා නියත්ා එත්ස්ස සන්තීතිනියකත්නති
වචනත්ථංදස්කසති. 

ආපජ්ජිතුං  බ්බාතිභබ්බාපත්තිො. කෙනචි ෙම්කමන අෙකත්නපි

අනුක්ඛිත්ත්කෙනකයවනාම, කසනපනඋක්ඛිත්ත්කෙනතිසඞ්ො ාවකත්නඉධන

වුත්කත්න.අයන්තිත්ජ්ානීයාදියොෙම්මෙකත්නභික්ඛු.හීතියස්මා, නකෙනකපතීති

සම්බන්කධන.ලිඞ්ගදණ්ඩෙම්මසංවාසනාසනාහීති ලිඞ්ගනාසකනනච

දණ්ඩෙම්මනාසකනන ච සංවාසනාසකනන ච.කයනාති භික්ඛුනා.කසනති
නානාසංවාසකෙන.ද්වින්නං නානාසංවාසොනංවිකසකසන කහට්ඨා (පාචි.

අට්ඨ.428) වුත්කත්නකයව.ඨපනං ාානිත්බ්බන්තිඑත්ථකිංඨපනංනාමාති

ආහ ‘‘පාතිකමනක්ඛට්ඨපන’’න්ති. 

ඉතිඑෙෙවා වණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

එකුත්ත්රිෙනකයනදුෙවාරවණ්ණනා 

322. දුකෙසුඅචිත්ත්ො ආපත්තීති

සම්බන්කධන.භූත්ාකරනචනාපත්තීතිපාචිත්තියාපත්ති.අභූත්ාකරනචනාපත්තීතිපා

 ාජිෙථුල්ලච්චයාපත්ති.පදකසනධම්මාදියොොතිආදියොසද්කදනඋත්ත්රිඡපඤ්චවාචා

සඞ්ගහිත්ා.මඤ්චපී ාදීනන්තිආදියොසද්කදනභිසිආදකයන

සඞ්ගණ්හාති.අනාතච්ඡාගමනාදීසූති ආදියොසද්කදනඅනුද්ධරිත්වා ගමනං

සඞ්ගණ්හාති.සතග්ගක නති කසනඅත්ත්සඞ්ඛාකත්න පුග්ගකලන

සපුග්ගකලන.පරතග්ගක නති පක නපුග්ගකලන ප පුග්ගකලන.ගරුෙන්ති

සඞ්ඝාදියොකසසං. හුෙන්තිපාචිත්තියං.පුනගරුෙන්තිපා ාජිෙං.පුන හුෙන්ති
පාචිත්තියකමව. 

අඞ්ගුලිමත්ත්ම්පීතිපිසද්කදන කෙසග්ගමත්ත්ම්පීති අත්ථං

සම්පිණ්කඩති.ත්න්තිමඤ්චපීඨං.ගමිකයනආපජ්ාතිනාමාතිසම්බන්කධන. 

‘‘ආදියොයන්කත්න ආපජ්ාති නාමා’’තිආදියොනාඅත්ථාපත්ති ආදියොයන්කත්න

ආපජ්ාතීති පාළියං ආදියොයන්කත්න හුත්වාආපජ්ාති ආපත්ති අත්ථීති

කයනානානයංදස්කසති.එවඤ්හිසති‘‘ආපජ්ාතී’’තිආඛයාත්පදං ‘‘අත්ථී’’ති
කිරියන්ත් ංඅකපක්ඛිත්වා ෙත්ත්ා කහනතීති දට්ඨබ්බං. අථ වා ආදියොයන්කත්න

පුග්ගකලන යං ආපත්තිංආපජ්ාති, සා ආපත්ති අත්ථීති කයනානා. එකසව

නකයන අඤ්කඤසුපි.මූගබ්බත්ාදීනීති ආදියොසද්කදන කගනවත්කුක්කු වත්ාදීනි
සඞ්ගණ්හාති.පාරිවාසිොදකයන ආපජ්ාන්තීති සම්බන්කධන.
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පටුන 

ත්ජ්ානීයාදියොෙම්මෙත්ා වා පුග්ගලාති කයනානා.අසමාදියොයන්ත්ාආපජ්ාන්තීති

අසමාදියොයන්ත්ා හුත්වා ආපජ්ාන්ති.කත්ති පුග්ගකල.ෙකරනන්කත්න ආපජ්ාති

නාමාතිෙක නන්කත්න හුත්වා ආපජ්ාති නාමාති කයනානා. එවංකදන්කත්න

ආපජ්ාතිනාමාතිආදීසුපි. 

එෙරත්ත්ඡාරත්ත්සත්ත්ා දසා මාසාතික්ෙකමසූති

‘‘එෙ ත්ත්ම්පිතිචීවක න විප්පවකසයයා’’ති (පා ා. 475-476) ච
‘‘ඡා ත්ත්ප මං කත්නභික්ඛුනා කත්නචීවක න විප්පවසිත්බ්බ’’න්ති (පා ා.

653) ච ‘‘සත්ත්ාහප මං සන්නිධිො ෙංපරිභුඤ්ජිත්බ්බ’’න්ති(පා ා. 622-

623) ච ‘‘දසාහප මංඅතික ෙචීව ං ධාක ත්බ්බ’’න්ති (පා ා. 462-463) ච

‘‘මාසප මංනික්ඛිපිත්බ්බ’’න්ති (පා ා.499-500) චවුත්ත්ොලාතික්ෙකමසු. 

ඉමංපනආපත්තිංආපජ්ාතිනාමාතිසම්බන්කධන. 

යස්මිං පක්කඛ නිසින්කනනති යස්මිංපක්කඛ සයං නිසින්කනන.කත්සන්ති

අත්ත්කනන පක්කඛනිසින්නානං, නානාසංවාසෙන්ති

සම්බන්කධන.කයසන්තිසෙපක්කඛ නිසින්නානං.ෙම්මං කෙනකපතීති

නානාසංවාසෙත්ත්ාෙම්මංකෙනකපති.ඉත්කරසන්තිප පක්කඛනිසින්නානං.
හත්ථපාසංඅනාගත්ත්ත්ා ෙම්මං කෙනකපතීති කයනානා. ‘‘එකසව නකයන’’ති

වුත්ත්වචනංවිත්ථාක න්කත්නආහ‘‘කයසංහී’’තිආදියො.කයසන්තිසෙපක්කඛවා

ප පක්කඛවානිසින්නානංකයසංභික්ඛූනං.කසනතිභික්ඛු.ආපජ්ජිත්බ්බකත්නති
ආපජ්ජිත්බ්බ ාවකත්න. ඉමිනාපුග්ගකලන ඡහි සමුට්ඨාකනහි

ආපජ්ජිත්බ්බාතිආපත්තිකයනතිවචනත්ථං දස්කසති.ෙම්කමන වා

ස ාෙග්ගාක න වාති එත්ථඋද්කදකසන ෙම්කම ලක්ඛණහා නකයන

සඞ්ගහං ගච්ඡති, කවනහා ානුස්සාවනා සලාෙග්ගාකහතිදස්කසන්කත්න

ආහ‘‘උද්කදකසන කචව…කප.… එෙ’’න්ති.තබ්බභාගාති සඞ්ඝක දස්ස

පුබ්බ ාකගපවත්ත්ා.පමාණන්තිසඞ්ඝක දස්සො ණං. 

අද්ධානහීකනන නාමාති එත්ථ අද්ධානසද්කදනොලපරියාකයනති ආහ

‘‘ඌනවීසතිවස්කසන’’ති.කථයයසංවාසොදකයනතිආදියොසද්කදනතිත්ථියපක්ෙන්
ත්ෙභික්ඛුනීදූසෙපඤ්චානන්ත්රියා සඞ්ගකහත්බ්බා.
අට්ඨඅ බ්බපුග්ගලාෙ ණදුක්ෙටො නාම කහනන්තීති කයනානා.

එත්ථෙත්ත්බ්බන්තිෙරණං,ෙම්මං, දුට්ඨු ෙත්ත්බ්බන්තිදුක්ෙටං,ෙම්මකමව.

ෙ ණං දුක්ෙටකමත්ස්සාතිෙරණදුක්ෙටකෙන. විකසසනප නිපාකත්න
‘‘අගයාහිකත්න’’තිආදීසු විය.ත්කදවත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘දුක්ෙටකිරියා’’තිආදියො.කනන චයාචතීති එත්ථ යාචධාතුයා පධානෙම්මං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘උපසම්පද’’න්ති, ‘‘සඞ්ඝ’’න්ති

අපධානෙම්මමාකනත්බ්බං.කත්පිටකෙනති තිපිටෙංවාචුග්ගත්වකසන

ධා කෙන.ආණායපීති පිසද්කදන ‘‘මකත්නපී’’තිඅත්ථං
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සම්පිණ්කඩති.යාචන්ත්ස්කසවාතිනිස්සයංආචරියංයාචන්ත්ස්කසව.යංවත්ථුං

අජ්ඣාච න්කත්නආපත්තිංආපජ්ාති, ත්ංවත්ථුසාතිසාරංනාමාතිකයනානා. 

උපඝාතිොති එත්ථ උපහනන්තීති උපඝාත්ා, කත්කයව උපඝාතිොති

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘උපඝාත්ා’’ති.ත්ත්ථාතිද්වීසු උපඝාතිකෙසු.ද්කව

කවනයිොති එත්ථ විනකයන සිද්ධාකවනයිොති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘විනයසිද්ධා’’ති. ‘‘ද්කවඅත්ථා’’ති ඉමිනා ණිෙසද්දස්ස සරූපං දස්කසති. 

පඤ්ඤත්ත්ානුකලනමං නාම දට්ඨබ්බන්ති සම්බන්කධන.පච්චයඝාකත්නති

පච්චයස්ස ඝාකත්න. ඉමිනාකසතුඝාකත්නති එත්ථ කසතුසද්කදන

පච්චයවාචකෙනති දස්කසති.චිත්ත්ස්සාපීති පිසද්කදන පකගව ොයවාචානන්ති

දස්කසති.ඉතිපීති පිසද්කදන දුතියත්ථසම්පිණ්ඩකනන. ‘‘පමාකණනා’’ති

ඉමිනාමත්ත්ොරිත්ාති එත්ථ මත්ත්සද්කදන පමාණත්කථනති දස්කසති. 

‘‘ෙ ණ’’න්ති ඉමිනාොරිත්ාති ත්ද්ධිත් ාවං කිත් ාකවන

දස්කසතිස ාගත්ත්ා.ොයද්වාරිෙන්ති ොයද්වාක  පවත්ත්ං

ආපත්තිං.ඉමිනාආපජ්ාතීති පදස්ස ෙම්මං දස්කසති.ොකයකනව වුට් ාතීති

ොයසාමග්ගියාදානත්ත්ාොකයකනවවුට්ඨාති.සීසමක්ඛනාදීතිආදියොසද්කදන
පාදමක්ඛනාදියොංසඞ්ගණ්හාති. 

ත්න්ති  ා ං. ‘‘නිත්ථරිතුං වීරියංආ  තී’’ති ඉමිනා වහනාො ං
දස්කසති. කථක න සමාකනනති කයනානා. නවහනාො ං දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘අනුාානාමී’’තිආදියො. ‘‘කුක්කුච්චායිත්වා ෙක නතී’’ති ඉමිනා
කුක්කුච්චසද්දස්සනාමධාතුං දස්කසති. ‘‘දියොවා ච  ත්කත්න චා’’ති ඉමිනා

අභිණ්හංආසවවඩ්ඪනං දස්කසති.ත්ත්ථ ත්ත්ථාති කත්සු
කත්සුවි ඞ්ගක්ඛන්ධකෙසු. 

ඉතිදුෙවා වණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

එකුත්ත්රිෙනකයනතිෙවාරවණ්ණනා 

323. තිකෙසු ගවති තිට්ඨන්කත් යං ආපත්තිං ආපජ්ාති, සා ආපත්ති

අත්ථීතිකයනානා.සබ්බත්ථාතිසබ්කබසුපකදසු.විත්ථා ං දස්කසන්කත්නආහ 

‘‘ත්ත්ථා’’තිආදියො. ත්ත්ථත්ත්ථාති තිකෙසු, විත්ථාක න එවංකවදියොත්බ්කබනති

කයනානා.ක නහිතුප්පාදාපත්තීතිඅනුකලනමපා ාජිොපත්ති.

‘‘ආවුකසනවාකදනා’’ති‘‘ආවුකසන’’තිකවනහාක න.කවනතිතුම්කහහි. 

ොක ති පුක  ත්ත්ොකල.විොක ති පච්ඡා ත්ත්ොකල. අවකසසං

ආපත්තින්ති සම්බන්කධන.දසවස්කසනම්හීති අහං දසවස්කසන අම්හි.නකවනති

පඤ්චවස්සඅපරිපුණ්කණන.මජ්ඣිකමනතිපඤ්චවස්සකත්න පට්ඨාය යාව

දසවස්සඅපරිපුණ්කණන.කුස චිත්කත්නආපජ්ාතීති කුසලචිත්කත්න හුත්වා

ආපජ්ාති.අබයාෙත්චිත්කත්නති සුපන්ත්ස්ස  වඞ්ගචිත්ත්ං සන්ධාය
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වුත්ත්ං.යන්ති ආපත්තිං.සබ්බන්තිආපත්තිං, ආපජ්ාතීති සම්බන්කධන.

දුක්ඛකවදනාසමඞ්ගීහුත්වාආපජ්ාතීතිකයනානා.යන්තිආපත්තිං. 

ත්කයන පටික්කඛපාති එත්ථ පටික්කඛපස්සසාමිෙං දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘බුද්ධස්ස

 ගවකත්න’’ති.කික සසල්ක ඛනෙපටිපත්තියාතිකිකලසංසල්ලිඛති ත්නුං

ෙක නතීති කිකලසසල්කලඛනො, සාකයව පටිපත්ති

කිකලසසල්කලඛනෙපටිපත්ති, ත්ාය. 

පරිසං උපට්ඨාකපන්කත්න බාකලනති සම්බන්කධන. පරිසං
උපට්ඨාකපන්කත්නපණ්ඩිකත්න චාති සම්බන්කධන. අවකසසං ආපත්තින්ති

කයනානා.ොකළතිොළපක්කඛ.ජුණ්ක තිජුණ්හපක්කඛ. 

ෙත්තිෙතණ්ණමාසියාතිපච්ඡිමෙත්තිෙපුණ්ණමාසියා. කුරුන්දියොයං
වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.සුවුත්ත්ො ණං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘චාතුමාස’’න්තිආදියො.හීතියස්මා, පරිකයසන්කත්නචනිවාකසන්කත්නචභික්ඛූති
කයනානා. 

වත්ථුන්තිකමථුනධම්මාදියොවත්ථුං. 

පටිච්ඡාකදති එත්ායාතිපටිච්ඡාදීතිෙ ණත්කථනපි යුජ්ාති. විත්ථා ං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ද්වා ං පිදහිත්වා’’තිආදියො.එත්කදවාති

පරිෙම්මකමව.උභයත්ථාති

උ කයසුාන්ත්ාඝ පටිච්ඡාදියොඋදෙපටිච්ඡාදීසු.සබ්බන්ති

අඛිලංපරිෙම්මාදියොං.නියයන්තීති නිලීයිත්වා යන්ති. ඉමිනාව න්තීති එත්ථ

වහධාතුගත්යත්කථනතිදස්කසති.අබ්භමහිොධූමරාරාහුවිමුත්ත්න්තිඅබ්ක න

ච මහිොය ච ධූකමන ච කාන ච  ාහුනා ච විමුත්ත්ං.කත්සූති

අබ් ාදීසු.ත්ථාතියථාචන්දමණ්ඩලංවික නචති, ත්ථාසූරියමණ්ඩලං. 

ෙ ණීකයනහුත්වාතිසම්බන්කධන. 

ෙප්කපන්කත්නති ෙක නන්කත්න. ආගන්තුකෙනආපජ්ාතීති

සම්බන්කධන.අනජ්ඣිට්ක නති අනජ්කඣසිකත්නහුත්වාති සම්බන්කධන.

තිණවත්ථා ෙසමකථොකයනවුට් ාතිොයසාමග්ගියාදානත්ත්ා. 

ආගාළ් ාය කචකත්යයාති ආගාළ්හසද්කදනදළ්හපරියාකයනති ආහ

‘‘දළ්හ ාවායා’’ති. ආ භුකසන ගාහියකත්ආගාළ්ක න,ගාළ්කහන බාළ්කහන

දළ්කහනති අත්ථකත්න එෙං.කචකත්යයාති පෙප්කපයය.න පූරයකත්නති

නපූ යන්ත්ස්ස.අ ජ්ජී ච ක නති බාක න ච අපෙත්ත්කත්න චාති

එත්ථබාලමත්ත්අපෙත්ත්ත්මත්කත්න ෙම්මං න ොත්බ්බං, 
ආපත්තිවකසකනව පන ොත්බ්බන්තිදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘බාකලන’’තිආදියො.



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා පරිවා වග්ගකයනානා 

439 

පටුන 

ත්ත්ථ බාකලන න ාානාතීති සම්බන්කධන.අයන්ති බාකලන.එත්ත්ාවත්ාති
එත්ත්කෙනඅාානනමත්කත්න. බාල ාවමූලෙං ආපත්තින්ති

සම්බන්කධන.ද්කවආපත්තික්ඛන්කධති

පා ාජිෙසඞ්ඝාදියොකසසවකසනද්කවආපත්ති ාසකයන.කත්සන්ති තිණ්ණං

පුග්ගලානං, ොත්බ්බන්තිසම්බන්කධන. 

ොයිකෙන දකවන නාමාති ොයිකෙන පරිහාකසන

නාම.මුඛා ම්බරෙරණාදියොකභකදනති මුකඛන

ආලම්බ නාමෙතූරියකිච්චස්සෙ ණාදියොක කදන. ද්වීහිපි

ද්වාකරහීතිොයවචීවකසන ද්වීහිපි

ද්වාක හි.ොයද්වාකරපඤ්ඤත්ත්සික්ඛාපදවීතික්ෙකමනති ොයද්වාක 
පඤ්ඤත්ත්ස්සොයසංසග්ගාදියොසික්ඛාපදස්ස

වීතික්ෙකමන.වචීද්වාකරපඤ්ඤත්ත්සික්ඛාපදවීතික්ෙකමනති වචීද්වාක 
පඤ්ඤත්ත්ස්සදුට්ඨුල්ලවාචාදියොසික්ඛාපදස්ස

වීතික්ෙකමන.ොයිකෙනඋපඝාතිකෙනාති එත්ථ උපඝාතිෙං නාම
අසික්ඛනන්තිආහ‘‘අසික්ඛකනනා’’ති.ෙස්මාඅසික්ඛනංඋපඝාත්ංනාමාති

ආහ ‘‘කයන හී’’තිආදියො. ත්ත්ථකයනති පුග්ගකලන.ත්න්ති

ොයද්වාක පඤ්ඤත්ත්සික්ඛාපදං.නන්ති එවකමව. හි යස්මා
උපඝාකත්තීතිසම්බන්කධන. කවජ්ාෙම්කමන සමන්නාගකත්නති සම්බන්කධන.
සාසනඋග්ගහණආක නචනාදියොනාවාචසිකෙනමිච්ඡාජීකවනාතිකයනානා. 

‘‘මා භණ්ඩනං ෙරී’’ති ඉමිනා ‘‘මා’’තිපටිකසධස්ස ‘‘ෙරී’’ති

පාඨකසකසන සම්බන්ධිත්බ්බ ාවං දස්කසති.නකවන රිත්බ්බන්ති එත්ථ

විපුබ්බඅවපුබ්බ-හ ධාතුෙථනත්කථනතිආහ‘‘නකිඤ්චිවත්ත්බ්බ’’න්ති.හීති

සච්චං.බීානග්ගා ාදියොකෙති ආදියොසද්කදන ධම්මජ්කඣසනාදියොං

සඞ්ගණ්හාති.ඔොසෙම්මං ොකරන්ත්ස්සාති එත්ථ ‘‘ඔොස’’න්ති ච 

‘‘ඔොසෙම්ම’’න්ති ච සදියොසන්ති ආහ ‘‘ඔොසං

ොක න්ත්ස්සා’’ති.නආදාත්බ්බන්ති න ගණ්හිත්බ්බං. ත්කමවත්ථං
දස්කසන්කත්නආහ‘‘යත්ථගකහත්වා’’තිආදියො. 

යන්ති විනයං.කසනති භික්ඛු.කසනති විනකයන.ත්ස්සාති භික්ඛුස්ස.ඉදන්ති

ෙම්මං.අඤ්ඤං තච්ඡාති මයා අඤ්ඤං භික්ඛුං පුච්ඡාහීති කයනානා.ඉතීති

එවං.කසනති තීහඞ්කගහිසමන්නාගකත්න භික්ඛු.අස්සාති තීහඞ්කගහි

සමන්නාගත්ස්ස.නසාෙච්ඡිත්බ්කබනතිනසහෙකථත්බ්කබන. 

‘‘ලද්ධි’’න්ති ඉමිනාඉදමප්ප ායාතිඑත්ථ ඉදංසද්දස්ස විසයං දස්කසති.

‘‘අවිාහිත්වා’’ති ඉමිනා හාධාතු ත්වාපච්චකයනතිදස්කසති.සුද්ධං

බ්ර ්මචාරින්ති එත්ථ සබ්බථාකිකලසසුද්කධන ඛීණාසකවනව ගකහත්බ්කබනති

ආහ ‘‘ඛීණාසවං භික්ඛු’’න්ති. ‘‘පාත්බය ාව’’න්ති ඉමිනාපාත්බයත්න්ති
එත්ථ ත්ාපච්චකයන ාවත්කථ කහනතීති දස්කසති. ‘‘පටිකසවන’’න්ති ඉමිනා
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පාත්බයසද්කදනයථාොමපරිභුඤ්ානත්කථනති දස්කසති. ගතිවිකසනධනන්ති

දුග්ගතිකත්න සුගතියා විසුජ්ඣනං. ‘‘අකුසලානි කචව මූලානි චා’’ති ඉමිනා
අකුසලසද්දස්ස චමූලසද්දස්ස ච තුලයාධිෙ ණ ාවං දස්කසති. ත්ස්මා

අකුසලසඞ්ඛාත්ානි මූලානිඅකුස මූ ානීති තුලයාධිෙ ණසමාකසන

ොත්බ්කබන.දුච්චරිත්ානීති එත්ථ දුසද්දස්ස දුට්ඨුවිරූපත්ථ ාවංදස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘දුට්ඨු චරිත්ානි, විරූපානි වා චරිත්ානී’’ති.විරූපානීති විො ස ාවානි.

‘‘ෙ ණභූකත්නා’’ති ඉමිනා ‘‘ෙත්තුභූකත්නා’’ති අත්ථං පටික්ඛිපති.ත්ත්ථ

ත්ත්ථාතිත්ස්මිංත්ස්මිංඛන්ධකෙ. 

ඉතිතිෙවා වණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

එකුත්ත්රිෙනකයනචතුක්ෙවාරවණ්ණනා 

324. චතුක්කෙසුඑවං විනිච්ඡකයන කවදියොත්බ්කබනති

කයනානා.තිණවත්ථාරෙසමථට් ානන්ති

තිණවත්ථා ෙසමකථනඅධිෙ ණවූපසමිත්ට්ඨානං.පරස්ස ෙම්මවාචායාති

ප ස්සෙ ණභූත්ාය ෙම්මවාචාය.ත්කත්නති චතුක්ෙකත්න.පකරසූති අඤ්කඤසු

චතුක්කෙසු එවමත්කථන කවදියොත්බ්කබනති කයනානා.ත්කමවාති

ොයද්වාරිෙකමව. පුනත්කමවාතිවචීද්වාරිෙකමව. ආපජ්ජිත්බ්බාපත්තිඤ්ච

සහාගා කසයයාපත්තිඤ්චාතිකයනානා.ාග්ගන්කත්නතිාාග න්කත්න. 

අචිත්ත්කෙනආපජ්ාතිනාමාති ‘‘අචිත්ත්කෙනභික්ඛුආපජ්ාතිනාමා’’ති
වා ‘‘අචිත්ත්කෙන හුත්වා ආපජ්ාති නාමා’’ති වා

කයනානාොත්බ්බා.සභාගන්ති වත්ථුස ාගං.ත්ඤ්චාති අඤ්ඤත් ං ත්ඤ්ච

ආපත්තිං.ඉතීතිඑවං. 

ෙම්කමනාති සමනු ාසනෙම්කමන.ෙම්කමන වුට් ාතීති ෙම්කමන එව
වුට්ඨාති. 

කසනති ගිහිපරික්ඛාක න, ආහකටන කහනතීතිසම්බන්කධන.අවාතරණන්ති

කුඤ්චිෙං.අන්කත්නති ණ්ඩාගා ස්සඅන්කත්න. 

සම්මුඛාවුට් ාතීතිසම්මුඛාඑවවුට්ඨාති. 

සයිත්ාය එව භික්ඛුනියාති කයනානා.ඉදන්තිසහාගා කසයයාපත්තිං, 

පටිච්චාති සම්බන්කධන.එත්න්ති ‘‘ලිඞ්ගපාතු ාකවනා’’ති වචනං, වුත්ත්න්ති

සම්බන්කධන.උභින්නම්පීති භික්ඛුභික්ඛුනීනම්පි. ලිඞ්ගපටි ාකභනාති

ඉත්ථිලිඞ්ගපටිලාක න.ප මන්ති ආදියොෙප්පොකල. ‘‘පඨමං

උප්පන්නවකසනා’’ති ඉමිනා පුක උප්පන්නංතරිමන්ති වචනත්ථං දස්කසති. 

‘‘කසට්ඨ ාකවනා’’තිඉමිනාපු  ාකවනකසට්ඨ ාකවනඋප්පන්නංතරිමන්ති
වචනත්ථං දස්කසති. ‘‘පුරිසලිඞ්ග’’න්ති ඉමිනාඉමපච්චයස්ස සරූපං

දස්කසති.තරිසකුත්ත්තරිසාොරාදීතිආදියොසද්කදන පුරිසනිමිත්ත්ාදකයන
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සඞ්ගණ්හාති. යානි ඡචත්ත්ාලීස සික්ඛාපදානීති කයනානා.ඉමිනා

වුත්ත්නයානුසාක න දුතියචතුක්කෙපි අත්කථන කවදියොත්බ්කබන.කත්හීති
තිංසාධිකෙහිසත්සික්ඛාපකදහි. 

ම ාපකදසාති විනකය (මහාව. 305) ආගත්ාමහාපකදසා. ෙස්මා

මහාපකදසා ‘‘සාමුක්ෙංසා’’ති වුච්චන්තීතිආහ‘‘කත් හී’’තිආදියො. ත්ත්ථකත්ති

චත්ත්ාක නමහාපකදසා, වුච්චන්තීති සම්බන්කධන. ‘‘සය’’න්ති

ඉමිනාසාමුක්ෙංසාති එත්ථ සංසද්දස්ස සයමත්ථං දස්කසති. 

‘‘උක්ඛිපිත්වා’’ති ඉමිනාඋක්ෙංසසද්කදන උක්ඛිපනත්කථනතිදස්කසති.

‘‘ඨපිත්ත්ත්ා’’ති ඉමිනා සයං උක්ෙංසිත්වා ඨපිත්ාසාමුක්ෙංසාති වචනත්ථං
දස්කසති. ‘‘අජ්කඣනහ ණීයපරික නගා’’ති ඉමිනාබාහි පරික නගං

නිවත්කත්ති.උදෙං පනාති කෙනචි අසංසග්ගංපසන්කනනදෙං පන.ොක ති
සප්පදට්ඨොකල. ‘‘පඤ්ච වා දස වාසීලානී’’ති ඉමිනා පඤ්ච වා දස වා
සීලානිඋපාසෙසීලන්තිදස්කසති. 

ත්ත්ථ චාති විහාක  ච.උකභනපීති ආගන්තුොවාසිෙවකසන

උක නපි.අසාධාරණන්ති ද්වීහි අසාධා ණං.ආපත්තින්ති භික්ඛුනීහිකයව

සාධා ණං ආපත්තිං.ගමියචතුක්කෙපීතිපිසද්කදනආගන්තුෙචතුක්ෙං

අකපක්ඛති.වත්ථුනානත්ත්ත්ාවාතිකමථුනාදියොවත්ථුනානත්ත්ත්ාඑව.හීතිසච්චං, 

යස්මා වා.සාති ආපත්ති.ත්ථාති යථා ොයසංසග්කග, ත්ථාලසුණඛාදකනති

කයනානා.එත්ථාති වත්ථුනානත්ත්ත්ාදියොචතුක්කෙ. චත්ත්ාරි

පාරාජිොනීතිභික්ඛුපාතිකමනක්කඛ ආගත්ානි. විසුං ආපජ්ාන්කත්සුපි එකසව
නකයනතිසම්බන්කධන. 

තරිමචතුක්කෙතිවත්ථුනානත්ත්ත්ාදියොචතුක්කෙ. කයන පඨකමන පඤ්කහනති

කයනානා.ඉධාතිවත්ථුස ාගත්ාදියොචතුක්කෙ.කයන චාති කයන ච

පඤ්කහන.ත්ත්ථාති වත්ථුනානත්ත්ත්ාදියොචතුක්කෙ. ත්තියචතුත්කථසු
පඤ්කහසූතිසම්බන්කධන. 

‘‘සද්ධිවිහාරිෙස්සා’’තිපදං‘‘ෙත්ත්බ්බ’’ඉතිපකදසම්පදානං. 

ගරුෙන්තිපා ාජිෙං. හුෙන්තිථුල්ලච්චයංවාදුක්ෙටංවා. 

අට්ඨන්නංභික්ඛුනීනං පටිපාටියානිසීදියොත්බ්බකත්න වුත්ත්ං

‘‘නවමභික්ඛුනිකත්න’’ති.පච්චුට් ානාර ාති පටිමුඛං උපට්ඨාතුං

අ හා.අවිකසකසනචාති ‘‘භික්ඛූ’’ති වා ‘‘භික්ඛුනී’’ති වා විකසස, මෙත්වා
සාමඤ්කඤන ච. ‘‘ආසනා හචතුක්ෙස්සා’’ති පදං ‘‘පඨමපද’’න්ති
පකදඅවයවිසම්බන්කධන. 

අසාධාරණන්ති භික්ඛූහි අසාධා ණං.විොක  ෙප්පතීති ත්දහුවිොකල

ෙප්පති.ො ාතීත්න්ති ොලයාමසත්ත්හාතීත්ං.
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පටුන 

යාවොලිොදියොත්ත්යඤ්චඅෙප්පියමංසඤ්ච උග්ගහිත්ෙඤ්ච
අපටිග්ගහිත්ෙඤ්චාතිකයනානා. 

ගුණඞ්ගුණූපාහනඤ්ච ධුවන්හානඤ්ච

චම්මත්ථ ණඤ්චගුණඞ්ගුණූපාහනධුවන්හානචම්මත්ථ ණානි.ඉමානි

චත්ත්ාරීතිපඤ්චවග්කගන ගකණන උපසම්පදදානාදීනි.ඉධාති

පච්චන්තිකමසුානපකදසු.ඉධාති මජ්ඣිකමසු.ඉදන්තිචතුබ්බිධං

වත්ථු.දීකපතුම්පීති දීපනම්පි. තුංපච්චකයන හිෙත්වත්ථකානත්කෙන. එකසව

නකයනදීකපතුං පනාති එත්ථාපි. කසසංඅනුඤ්ඤාත්ෙන්ති

සම්බන්කධන.උභයත්ථපීතිපච්චන්තිමමජ්ඣිමවකසනඋ යත්ථාපි. 

ඡන්දපාරිසුද්ධිඅක්ඛානං එෙං ෙත්වා‘‘චත්ත්ාකරන’’ති

වුත්ත්ං.චත්ත්ාකරනතබ්බකිච්චාති ලිඞ්ගවිපල්ලාකසන, ‘‘චත්ත්ාරි
පුබ්බකිච්චානී’’ති හිඅත්කථන. එවං වුත්ත්ානි ඉමානි චත්ත්ාරීති සම්බන්කධන.

එවංආගත්ාසම්මුතිකයනතිසම්බන්කධන.සබ්බත්ථාතිසබ්කබසුචතුක්කෙසු. 

ඉතිචතුක්ෙවා වණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

එකුත්ත්රිෙනකයනපඤ්චෙවාරවණ්ණනා 

325. පඤ්චකෙසු‘‘පඤ්චපුග්ගලානියත්ා’’තිඑත්ංආනන්ත්රියානකමව
ගහණන්තිකයනානා. පඤ්ච කඡදන ො ආපත්තිකයන නාම කවදියොත්බ්බාති

සම්බන්කධන. යා විෙප්පනාවුත්ත්ාති කයනානා.උස්සඞ්කිකත්නති උට්ඨහිත්වා

සඞ්කිකත්න.පරිසඞ්කිකත්නති පුනප්පුනං සඞ්කිකත්න.
අකුප්කපනඅ හත්ත්ඵලසඞ්ඛාකත්න ධම්කමන

ඉමස්සාතිඅකුප්පධම්කමන,ඛීණාසකවන. ඛීණාසකවන සමාකනනපි උස්සඞ්කිකත්න

කචව පරිසඞ්කිකත්න චාතිකයනානා.පරි රිත්බ්බාතිඅපකනත්බ්බා.හීතිසච්චං, 

යස්මාවා.එකත්සූතිඅකගනචක සු.ථූපචීවරන්තිඑත්ථථූපංපරික්ඛිපිත්වාෙත්ං
චීව ං ථූපචීව න්තිදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘වම්මිෙ’’න්තිආදියො. වම්මිකෙන හි

ථූපයති උද්ධං ආක නහතීතිථූකපනති වුච්චති. න් ානට් ාකනති සබ්කබසං

න්හානට්ඨාකන. ත්ඤ්හි උදකෙනොයංඅභිසිඤ්චති එත්ථාතිඅභිකසෙන්ති

වුච්චති. අභිකසකෙඡඩ්ඩිත්ංආභිකසකිෙං,චීව ං. කත්න වුත්ත්ං 

‘‘ඡඩ්ඩිත්චීව ’’න්ති.භත්පටියාභත්න්ති එත්ථ   ධාතුයාකපනසනත්ථං
පටික්ඛිපිත්වා ධා ණත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සුසානං කනත්වා

පුනආනීත්ෙ’’න්ති.ත්ත්ථ‘‘සුසාන’’න්තිඉමිනාෙම්මංදස්කසති, ‘‘පුනා’’ති
ඉමිනාපටිසද්දස්ස අත්ථං දස්කසති. ඉකමහි පකදහි සුසානං  ත්ං හුත්වා

කගහංපටිආ රිත්බ්බන්තිභත්පටියාභත්න්ති වචනත්ථං දස්කසති, 

යොක නපදසන්ධිෙක න. පාළියං, අට්ඨෙථායඤ්ච කපනත්ථකෙසු

‘‘ගත්පටියාගත්’’න්තිෙණ්ඨාත්තියක්ඛක නපාකඨනඅත්ථි, කසනඅසුන්දක න. 

ොකයන පඨමං, වාචා දුතියං, ොයවාචා ත්තියං, ඉදං

සන්ධාය‘‘ත්තිකයනා’’තිවුත්ත්ං.ත්ත්කථවාතිඅන්ත් කපයයාකලඑව. 
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අදියොන්නන්ති එත්ථ අො ස්සනොරිය ාවඤ්ච ත්පච්චයස්ස
ෙම්මවාචෙ ාවඤ්ච දස්කසන්කත්නආහ ‘‘අඤ්කඤනනදියොන්න’’න්ති. ත්ත්ථ

‘‘අඤ්කඤනා’’තිඉමිනාත්පච්චයස්සෙම්මවාචෙ ාවංදස්කසති, නොක න
අො ස්ස ොරියං දස්කසති. කෙන ො කණන අවිදියොත්න්ති ආහ

‘‘පටිග්ගණ්හාමීතිකචත්නාය අ ාකවනා’’ති.අවිදියොත්න්ති

අපාෙටං.නටසමජ්ාාදියොදානන්ති

නටසමජ්ාාදීනංසබ්කබසංදානං.උසභවිස්සජ්ානන්ති උස ස්ස විස්සජ්ානං.
ඉදංඋපලක්ඛණවකසන වුත්ත්ං. සබ්බාසම්පි පන මනුස්සාමනුස්සානං

ඉත්ථීනං කමථුන තිවකසනපුරිසානං දානම්පි ගකහත්බ්බං.ඉත්ථිදානන්ති
එත්ථාපි යාසංොසඤ්චි ඉත්ථීනං කයසං කෙසඤ්චි පුරිසානං දානං

ගකහත්බ්බං.පටිභානචිත්ත්ෙම්මදානන්ති

කමථුනකසවනපටි ානචිත්ත්ෙම්මදානං.ක නෙස්සාති

කලනකෙන.ෙකථතුෙමයත්ාතිෙකථතුොමත්ා. ‘‘න සුප්පටිවිකනනදයා’’ති

ඉමිනා දුක්කඛන පටිවිකනනකදත්බ්බාතිදුප්පටිවිකනනදයා,පටිවිකනනකදතුං න

සුෙ ාතිදස්කසති.උපාකයනාතියුත්තියා. 

ඵුස්සකදවත්කථක න අට්ඨාසි කි ාති සම්බන්කධන.එෙංසන්ති භුම්මත්කථ

කචත්ං උපකයනගවචනං. එෙස්මිං අංකසති හිඅත්කථන.බුද්ධාරම්මණන්ති

බුද්ධගුණා ම්මණං.මාකරනති කදවපුත්ත්මාක න, ගකත්නති

සම්බන්කධන.කගනමයන්ති කගනමීළ්හං.ාරග්ගකවනති

ා කගනකණන.ත්ාදියොසකමවාති කගනමයවිප්පකි ණස ාවකමව.විප්පොරන්ති

විකසසපොක න ෙ ණං.වඞ්ෙපාදන්ති

කුටිලපාදං.පරිෙසන්කත්නතිපරිච්කඡදං ෙත්වා විකලඛන්කත්න.විගච්ඡතරිකසනති

විො ං, විරූපං වා ගත්පුරිකසන. ‘‘වි ච්ඡපුරිකසන’’තිපි පාකඨන, විකසකසන
කසන ණං  ක්ඛපුරිකසනතිඅත්කථන. අයකමව පාකඨන අභිධානාදීසු

(අභිධානප්පදීපිොයං 102 ගාථායං) දියොස්සති.සමන්ත්ාති
ෙටඅන්ධො විහා ස්සසමන්ත්කත්න.මාක න සියා නු කඛනති කයනානා. න

අසක්ඛිංඉතිආහාතිකයනානා.දියොට් තබ්කබනතිපුබ්කබදියොට්කඨන.ම ානුභාකවනති

කදවිද්ධියාමහානු ාකවන.ඉඞ්ඝාතිඋකයයනානත්කථනිපාකත්න, උකයයනකාමීති

අත්කථන.අත්ත්භාවන්ති ත්ව අත්ත් ාවං.ත්ාදියොසංරූපන්ති බුද්ධස්ස  ගවකත්න

අත්ත් ාවසදියොසං රූපං.ත්ංසරික්ඛෙන්ති කත්න රූකපන සදියොසං. පතිරූපකමව

සදියොසට්කඨනපතිරූපෙං,න එෙංසසදියොසං රූපං කිඤ්චි සදියොසරූපන්ති

අත්කථන.සෙත්ත්භාවන්ති සස්ස එකසන සකෙන, කසනකයව අත්ත් ාකවන

සෙත්ත් ාකවන, ත්ං.අයන්ති මාක න.ෙථන්තිකෙන ො කණන  ගවා න

කසන ති නු කඛන, කසන තිකයවාති අත්කථන. ත්කදවසමත්කථතුං වුත්ත්ං

‘‘සබ්බකසන වීත් ාගකදනසකමනකහන’’ති.වඤ්චිකත්නම්හීති අහං වඤ්චිකත්න

අම්හි.කිංඅත්ථීතිකිංනාම අත්ථි, මම වඤ්චනචිත්ත්ංනත්ථීති අධිප්පාකයන.
දහ භික්ඛුපටිල තීතිආදියොනාසම්බන්ධිත්බ්බං. 
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දහ භික්ඛු අට්ඨාසීති සම්බන්කධන. සඞ්ො ඡඩ්ඩනිං

පච්ඡින්තිසම්බන්කධන. සඞ්ො ං ඡඩ්කඩති ඉමායාතිසඞ්ොරඡඩ්ඩනී. 

තිස්සදත්ත්ත්කථක න නාම පුච්ඡීති

සම්බන්කධන.නාවාකත්නතිකපනත්කත්න.පඤ් ාස ස්සන්ති

සමථවිපස්සනාෙම්මට්ඨාකනසුපුච්ඡාසහස්සං.තච්ඡීතිදහ ංපුච්ඡි.පරිච්ඡින්දීති

ත්ස්මිං දියොවකස ොත්බ්බවත්ත්ං නිට්ඨකපසීතිඅත්කථන.කයනනෙවිසයකත්නති

කයනනෙකලනෙකත්න.අට් ෙප්කප අනුස්සරීතිකචතියඞ්ගණං දියොස්වා චිත්ත්ස්ස
පසීදනකත්නපුබ්කබනිවාසඤාකණනඅට්ඨෙප්කපඅනුස්සරි. 

එකෙන භික්ඛු ගකත්නති සම්බන්කධන.කදවත්ාතප්ඵ ත්ථා අට් ංසූති

මනුස්සකවසංගකහත්වාඅට්ඨංසු.කත්නවුත්ත්ං ‘‘ෙත් ගාමවාසිොත්ථා’’ති.

තුම්කහ ෙත් ස්මිං ගාකම වසනසීලා අත්ථ  වථාති කයනානා.ඉකධවාති

ඉමස්මිංකයවඨාකන.ඨිත්ාම් ාතිමයංඨිත්ාඅම්හාතිකයනානා. 

අයං ෙථාති අයං වක්ඛමානෙථා. කිංඅමච්චපුත්කත්න පාසාදියොකෙන නු

කඛනති කයනානා.කනතිඅමච්චපුත්ත්අ යත්කථක . ඤාත්ො අගමංසූති

සම්බන්කධන. කථ මාත්ාපි පහිණීති සම්බන්කධන.පිසද්කදන ඤාත්කෙ

අකපක්ඛති. පහිණාො ං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පුත්කත්න කම’’තිආදියො.
අමච්චපුත්කත්න ආරූළ්කහනති සම්බන්කධන. අ යත්කථක න

ආහාතිසම්බන්කධන.කත්නාති අමච්චපුත්කත්න.යුගග්ගා න්ති යුගස්ස ගාහං.
‘‘මහල්ලෙත්කථ ස්සසම්මට්ඨට්ඨාකනෙචව ංඡඩ්කඩත්වා’’තිවචනංආවි

ෙක නන්කත්න ආහ‘‘අතීත්ත්ත්භාකව කිරා’’තිආදියො. අමච්චපුත්කත්න
ඡඩ්කඩසීතිසම්බන්කධන. 

ත්න්තිසම්මජ්ානවත්ත්ං.ත්ත්රාති‘‘සත්ථුසාසනංෙත්ංකහනතී’’තිවචකන.
ආයස්මා සාරිපුත්කත්නනිසීදියො කි ාති සම්බන්කධන.  ගවා

පච්චාගඤ්ඡීතිසම්බන්කධන.පාදානීති පාදස්ස අක්ෙමනට්ඨානානි, 

පාදකචතියානීති අත්කථන.කථක න නිසීදීති සම්බන්කධන. ාණ්ණුකෙහි
පතිට්ඨාය ‘‘පාදකචතියංවන්දියොත්වා’’ති පාඨකසකසන අජ්ඣාහරිත්බ්කබන. කම
නිසින්න ාවං කමසත්ථා අඤ්ඤාසි වත්ාති කයනානා. කමසද්කදන හි

පුබ්බප ාකපක්කඛන.කචනදනන්ති කදනසාක නපනං.ොකරස්සාමීති

දසබලංොක ස්සාමි.  ගවා ආහාති සම්බන්කධන.ගකත්නසීතිත්වං ගකත්නඅසි, 

විච න්ත්ස්සතුය්හංනපතිරූපන්තිකයනානා.ත්කත්නතිකචනදනොලකත්න. 

එත්ත්කෙන විනිච්ඡකයන උපලබ් තීති සම්බන්කධන.භාසපරියන්ත්න්ති

වචනපරිච්කඡදං.අයන්තිෙථා. එත්ත්ෙං වචනන්ති

සම්බන්කධන.ගය්හූපගන්තිගකහත්බ්බ ාවංඋපගමනං, ගණ්හිතුංඛමනීයන්ති

අත්කථන.ත්ානීතිද්කව මූලානි. පුනත්ානීති සමුදයභූත්ානි

ඡආපත්තිසමුට්ඨානානි.වත්ථුන්ති කමථුනාදියොවත්ථුං.ඉතිපීතිපිසද්කදන
පඨමනයං අකපක්ඛති. එත්ථපඨමනකය මූකලන සමුදයස්ස පායකත්න
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පටුන 

අක කදන කහනති, පච්ඡිමනකය පන සබ්බථා ක කදන කහනති.
ත්ස්මාපච්ඡිමනකයනකයව යුත්ත්ත්ක නති දට්ඨබ්කබන. ‘‘වූපසම්මතී’’ති ඉමිනා
‘‘නිරුජ්ඣතී’’තිපදස්ස සමුච්කඡදනික නධං

දස්කසති.වුට් ාකනනාතිපරිවාසාදියොවිනයෙම්කමන. 

කත්ත්තිංසමූලානං සරූපං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘විවාදාධිෙ ණස්ස

ද්වාදසමූලානී’’තිආදියො. එෙං මූලන්ති සම්බන්කධන.ත්ානීති

කත්ත්තිංසමූලානි.පරකත්නති ප ස්මිං. ‘‘අට්ඨා සක දෙ වත්ථූනී’’තිආදියොනා
අධිෙ ණානං සමුට්ඨානං දස්කසති. චත්ත්ාරි සඞ්ඝකිච්චානිනිස්සාය

උප්පජ්ාතීති කයනානා.ඉදන්ති වත්ථු.සත්ත්න්නං නිදානන්ති සත්ත්න්නං

ආපත්තික්ඛන්ධානංපඤ්ඤත්තිට්ඨානසඞ්ඛාත්ං නිදානං.එත්ථාති

ඨාකන.පඤ්ඤත්තිං න ාානාතීති එත්ථ ‘‘අනුපඤ්ඤත්තිං න
ාානාතී’’තිවක්ඛමානත්ත්ා පඨමපඤ්ඤත්ති ගකහත්බ්බාති ආහ

‘‘පඨමපඤ්ඤත්තිං න ාානාතී’’ති.අනුපඤ්ඤත්තීති එත්ථ අනුසද්කදන

නඋපච්ඡින්නත්කථනති ආහ ‘‘පුනප්පුනං පඤ්ඤත්තිං න ාානාතී’’ති.
පච්ඡාත්කථනපි යුජ්ාකත්ව පඨමපඤ්ඤත්තිකත්නපච්ඡා

පඤ්ඤත්ත්ත්ත්ා.අනුසන්ධිවචනපථන්ති එත්ථඅනුසන්ධීනං වකසන
වචනපථන්ති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘ෙථානුසන්ධිවිනිච්ඡයානුසන්ධිවකසනවත්ථු’’න්ති.ඤත්තිකිච්චන්ති

ඤත්තියා කිච්චං. ඉමිනාඤත්තියාති එත්ථ සාමයත්කථසාමිවචනං.

ෙ ධාතුසම්බන්කධ ෙ ණවචනම්පි යුජ්ාකත්ව.ෙරණන්ති එත්ථ ච
යුපච්චයස්ස ෙම්මත්ථ ාවඤ්ච දස්කසති. නකෙවලං ඤත්තිෙම්කම එව

ඤත්තිකිච්චං න ාානාති, අථ කඛනඤත්තිදුතියඤත්තිචතුත්ථෙම්කමසුපි න
ාානාතීති දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘ඤත්තිදුතියඤත්තිචතුත්ථෙම්කමසූ’’තිආදියො.තබ්කබ කපත්බ්බාති ඤත්ති
නාම ෙම්මවාචාය පුබ්කබ ඨකපත්බ්බාති න ාානාති.
ඉමිනානපුබ්බකුසල ාවං දස්කසති. ‘‘පච්ඡා’’ති ඉමිනා නඅප කුසල ාවං

දස්කසති.පිසද්කදන පඨමනයං අකපක්ඛති. ‘‘ොලං න ාානාතී’’ති

ඉමිනාඅො ඤ්ඤූති පදස්ස විග්ගහවාෙයං දස්කසති. ොලං දස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘අනජ්ඣිට්කඨන’’තිආදියො. 

‘‘ධුත්ඞ්කගආනිසංසං අාානිත්වා’’ති ඉමිනාමන්දකමනමූහානං ඵලං

දස්කසති.පාපිච්කඡනති එත්ථ පාපිච්කඡනනාම පච්චයලා ස්ස පත්ථනාති ආහ
‘‘පච්චයලා ං පත්ථයමාකනන’’ති. ොයවිකවකෙන චචිත්ත්විකවකෙන ච

උපධිවිකවකෙන චොයචිත්ත්උපධිවිකවෙං,සමාහා ද්වන්කදන, පුබ්බපකදසු

උත්ත් පදකලනකපන.එත්ස්සාතිආ ඤ්ඤිෙස්ස. ඉමිනා ඉමාය

අත්කථනඉදමත්කථන,කසනඑත්ස්සත්ථීතිඉදමත්ථීති වචනත්ථං

දස්කසති.අප්පිච්ඡඤ්කඤවාතිආදීසුඑවසද්දානංඡඩ්කඩත්බ්බත්ථංදස්කසන්කත්න
ආහ‘‘නඅඤ්ඤංකිඤ්චිකලනොමිස’’න්ති. 



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා පරිවා වග්ගකයනානා 

446 

පටුන 

නවවිධන්ති දියොවසවකසන තිවිධං, ත්ථාෙත්ත්බ්බාො වකසන, ත්ථා
ො ෙවකසනාතිනවවිධංඋකපනසථං. 

ොයදුච්චරිත්ාදියොයස්මානපසාදංසංවත්කත්ති, නපසාදායවාසංවත්ත්ති, 

ත්ස්මාඅපාසාදියොෙන්තිවුච්චති.කත්නවුත්ත්ං ‘‘අපාසාදියොෙන්තිොයදුච්චරිත්ාදියො

අකුසල’’න්ති.කව ංඅතික්ෙම්මාති ක නානාදියොොලං අතික්ෙමිත්වා.

ඉමිනාඅතිකව න්තිඑත්ථඅතිසද්දස්සඅතික්ෙමනත්ථඤ්ච ‘‘අතිකවල’’න්ති
පදස්ස‘‘විහ කත්න’’තිපකදකිරියවිකසසන ාවඤ්චදස්කසති.අප්පංොලන්ති

කයනානා. අවත් ණංඔත්ාකරනති දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘ඔත් ණ’’න්ති.සබ්බත්ථාතිසබ්කබසුපඤ්චකෙසු. 

ඉතිපඤ්චෙවා වණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

එකුත්ත්රිෙනකයනඡක්ෙවාරවණ්ණනා 

326. ඡක්කෙසුඑවමත්කථන කවදියොත්බ්කබනති කයනානා.ඉතීතිඑවං. ඉමා ඡ

සාමීචිකයනති කයනානා.ත්ත්ථාති ඡසු ආොක සු.සතිසම්කමනකසනාති සතියා
විප්පවාකසන. 

ත්ත්ථාති චුද්දසසු ප කමසු.ත්කත්නති ඡක්ෙකත්න.එෙං අපකනත්වාති

යංකිඤ්චිඑෙං අපකනත්වා.කසකසසූති ඡහි ප කමහි කසකසසු අට්ඨසු

ප කමසු.අඤ්ඤානිපිඡක්ොනීතිපඨමඡක්ෙකත්නඅඤ්ඤානිපිඅට්ඨඡක්ොනි. 

ඡ ආපත්තිකයනති තීණි ඡක්ොනීති ‘‘ඡආපත්තිකයන’’ති වුත්ත්ානි තීණි

ඡක්ොනීති කයනානා. වුත්ත්ද්වයංඑෙං ෙත්වා.න් ාකනති

න්හානසික්ඛාපකද.ඡක්ෙද්වයන්ති ආදායසමාදායවකසන

ඡක්ෙද්වයං.සබ්බත්ථාතිසබ්කබසුඡක්කෙසු. 

ඉතිඡක්ෙවා වණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

එකුත්ත්රිෙනකයනසත්ත්ෙවාරවණ්ණනා 

327. සත්ත්කෙසුඡසු සාමීචීසු පක්ඛිපිත්වාති

සම්බන්කධන.ත්ත්කථවාතිසමථක්ඛන්ධකෙඑව. 

චම්කපයයකෙති චම්කපයයක්ඛන්ධකෙ.‘‘අසද්ධම්මා’’ති පදස්ස
ක දනිස්සිත්තුලයනිස්සිත්සමාසංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අසත්ං ධම්මා’’තිආදියො.

ත්ත්ථ ‘‘අසත්ං ධම්මා’’ති ඉමිනාක දනිස්සිත්සමාසං දස්කසති, ‘‘අසන්කත්න

වා ධම්මා’’ති ඉමිනා තුලයනිස්සිත්සමාසංදස්කසති.සබ්බත්ථාති සබ්කබසු
සත්ත්කෙසු.කසසංසුවිඤ්කඤයයකමව. 

ඉතිසත්ත්ෙවා වණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 
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එකුත්ත්රිෙනකයනඅට් ෙවාරවණ්ණනා 

328. අට්ඨකෙසුඅට්ඨානිසංසාදීනං කදසනාො කදසනට්ඨානානි
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘නමය’’න්තිආදියො. ත්ත්ථ ‘‘න මයං…කප.…

ෙරිස්සාමා’’තිඉමිනාකදසනාො ං දස්කසති, ‘‘කෙනසම්බෙක්ඛන්ධකෙ’’ති

ඉමිනාකදසනට්ඨානංදස්කසති.ත්ම්පීතිදුතියඅට්ඨෙම්පි. 

කත් සකෙ වුත්ත්ාති සම්බන්කධන.කු ානිදූකසතීති එත්ථ ‘‘දූකසතී’’ති
කිරියාපදස්සෙ ණංදස්කසන්කත්නආහ‘‘පුප්කඵනවා’’තිආදියො.ඉකමහිඅට්ඨහි

දූකසතීති කයනානා. ‘‘ලාක නා’’තිආදියොනා‘‘අට් හි අසද්ධම්කමහී’’ති එත්ථ

අසද්ධම්මසරූපං දස්කසති.සාරාකගනති සං ාකගන, භුසං  ජ්ානන්ති

අත්කථන.පටිවිකරනකධනති කදනකසන. කසන හි යස්මා අලා ාදීසු පටිවිරුජ්ඣති, 

ත්ස්මාපටිවික නකධනතිවුච්චති.පාළියන්තිවිනයපාළියං. 

පාණන්තිආදියොො ද්කවගාථාකයනද්වාදසක්ඛක නබන්ධිත්ා. පඨමගාථාය
ත්තියපාකද චරියසද්කදනයුත්ත්ත්ත්ා එෙක්ඛක න අධිකෙන. අයං පකනත්ථ

කයනානා – පාණංන  කනන ඝාකත්යය, ආදියොන්නඤ්චන

ආදියොකයනගණ්කහයය, මුසාවිත්ථවචනංන භාකසනෙකථයය, 

මජ්ාකපනමජ්ාපානං න ච සියා, අබ්ර ්මචරියාකමථුනා වි කමයය,  ත්තිං
විොලක නානංනභුඤ්කායය. 

මාලංනධාක නධාක යය, ගන්ධඤ්චනආචක , සන්ථකත්මඤ්කච
චඡමායඤ්ච සකයථ. එත්ඤ්හි උකපනසථං අට්ඨඞ්ගිෙං උකපනසථං ඉති
දුක්ඛන්ත්ගුනාබුද්කධනපොසිත්න්තිආහුපණ්ඩිත්ාති. 

සඞ්ඝකභදකෙති සඞ්ඝක දෙක්ඛන්ධකෙ.ත්ාසංකයවාති භික්ඛුනීනකමව.
‘‘උපාසිො අට්ඨ ව ානි යාචතී’’ති එවංසාමඤ්ඤවචනස්සාපි

අත්ථපෙ ණාදියොනා විකසසවිසකයන කහනතීති ආහ‘‘විසාඛා’’ති. සා හි විවිධා

පුත්ත්නත්තුසඞ්ඛාත්ා සාඛාඑතිස්සාත්ථීතිවිසාඛාති වුච්චති.සබ්බත්ථාති
සබ්කබසුඅට්ඨකෙසු.කසසංසුවිඤ්කඤයයකමව. 

ඉතිඅට්ඨෙවා වණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

එකුත්ත්රිෙනකයනනවෙවාරවණ්ණනා 

329. නවකෙසුඅචරීතිආදීනීති ආදියොසද්කදන ‘‘ච ති, චරිස්සතී’’තිආදීනි

(දී. නි. 3.340; අට්ඨ. නි. 9.29-30) සඞ්ගණ්හාති.ත්ං කුකත්ත්ථ  බ්භාති

එත්ථත්න්තිඅනත්ථච ණං, කෙනපෙ ණං වා.කුකත්නති කෙන

ො කණන.එත්ථාතිඑත්ස්මිංඅනත්ථච ෙපුග්ගකල. බ්භාතිලද්ධා, සක්ො
ලද්ධුං න ලබ් ා එවාති අත්කථන. නවන්නංවා භික්ඛූනං ො ණාති

කයනානා.ත්ණ් න්ති ද්වීසුඑසනත්ණ්හාඑසිත්ත්ණ්හාසු

එසනත්ණ්හං.පටිච්චාති ආ බ් .පරිකයසනාති පුනප්පුනං

එසනා. ාකභනතිරූපාදියොආ ම්මණලාක න.විනිච්ඡකයනතිඤාණත්ණ්හාදියොට්ඨිවිත්
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ක්ෙවකසන චතුබ්බිකධන විනිච්ඡකයන. චතුබ්බිකධන හි ධම්කමන ‘‘එත්ත්ෙං
මය්හං  විස්සතී’’තිආදියොනා විනිච්ඡිනති අකනනාති විනිච්ඡකයනති

වුච්චති.ඡන්දරාකගනති බලව ාකගන.අජ්කඣනසානන්ති ‘‘අහං මම’’න්ති

බලවසන්නිට්ඨානං, පරිග්ගක නති ත්ණ්හාදියොට්ඨිවකසන පරිච්ඡින්දියොත්වා

ගහණං.මච්ඡරියන්ති පක සං සාධා ණ ාවස්ස අසහනත්ා.ආරක්ඛාති
ද්වා පිදහනමඤ්ජූසකගනපනාදියොවකසන ආභුකසන

 ක්ඛනං.ආරක්ඛාධිෙරණන්තිආ ක්ඛො ණා, කහත්වත්කථ කචත්ං
පච්චත්ත්වචනං.දණ්ඩාදානාදීසු ප නිකසධනත්ථං දණ්ඩස්ස

ආදානංදණ්ඩාදානං. ත්ථාඑෙකත්නධා ාදියොකනනසත්ථස්සආදානංසත්ථාදානං.

ෙ ක නතිොයෙලකහනපි වාචාෙලකහනපි.විග්ගක නතිවිරුද්ධවකසන

ගහණං.විවාකදනති විරුද්ධවකසනවදනං. ‘‘තුවං තුව’’න්ති අනාද වකසන

වදනංතුවංතුවං වාකදන,කපසුඤ්ඤවකසන වදනංකපසුඤ්ඤවාකදන,මුසාවකසන

වදනංමුසාවාකදන,දණ්ඩාදානඤ්ච සත්ථාදානඤ්ච ෙලකහන ච විග්ගකහන ච
විවාකදනච තුවංතුවංවාකදන ච කපසුඤ්ඤවාකදන ච මුසාවාකදන

චදණ්ඩාදාන…කප.…මුසාවාදා.මුසාවාදාතිඑත්ථවාදසද්කදන‘‘තුවංතුව’’න්ති
ච ‘‘කපසුඤ්ඤ’’න්ති ච එත්ථාපි කයනකාත්බ්කබන. ‘‘අහං

කසකයයනහමස්මී’’තිපවත්ත්මානාදකයනති කයනානා.අධිට්ඨිත්ො කත්න

පට් ාය නවිෙප්කපත්බ්බානීති අධිට්ඨානවිෙප්පනං එෙකත්න න ොත්බ්බං, 
අධිට්ඨිකත්නවිෙප්කපත්බ්බන්තිඅධිප්පාකයන.පරිණත්ංලා ංපරිණාකමතීති
සම්බන්කධන. 

එකත්සංකයවදානානන්ති එකත්සංකයව අධම්මිොනං දානානං.සඞ්ඝස්ස

නින්නන්ති සඞ්ඝස්ස නත්ං, නාමිත්ං වා ලා න්තිසම්බන්කධන. සඞ්ඝස්ස

නමති, නාමියතීති වානින්නං.කත්සංකයවාති කත්සංකයව තිණ්ණං
ධම්මිෙදානානං. ත්කයන ත්කයන දානපටිග්ගහපරික නකගසම්පිණ්කඩත්වා

නවකෙන ගකහත්බ්කබන.ත්ත්කථවාති සමථක්ඛන්ධකෙඑව.ඔවාදවග්ගස්සාති

භික්ඛුකනනවාදවග්ගස්ස.ත්ත්කථවාති ඔවාදවග්ගස්ස පඨමසික්ඛාපකද

එව.සබ්බත්ථාතිසබ්කබසුනවකෙසු. 

ඉතිනවෙවා වණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

එකුත්ත්රිෙනකයනදසෙවාරවණ්ණනා 

330. දසකෙසුඅට් ාකන වා පනාති අො කණ වා පන.ත්ත්ථාති

නවකෙසු. ‘‘නත්ථි දියොන්නන්තිආදියොවකසනා’’ති ආදියොසද්කදන ‘‘නත්ථි යිට්ඨං

නත්ථිහුත්’’න්තිආදකයන (ධ.ස.1221; ම.නි.94.225; 3.91, 116; සං.නි.

3.210; අ.නි.10.176) නවනත්ථිොසඞ්ගකහත්බ්බා.‘‘සස්සකත්නක නකෙනති

ආදියොවකසනා’’තිආදියොසද්කදන (දී. නි. 1.31; ම. නි. 1.269) ‘‘අසස්සකත්න

කලනකෙන’’තිආදකයන (ම. නි. 1.269) නව අන්ත්ග්ගාහිකෙ

සඞ්ගණ්හාති.විපරීත්ා සම්මත්ත්ාති දසහි මිච්ඡත්කත්හි විපරීත්ා දසසම්මත්ත්ා
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සම්මාදියොට්ඨි සම්මාසඞ්ෙප්කපන සම්මාවාචා සම්මාෙම්මන්කත්නසම්මාආජීකවන
සම්මාවායාකමනසම්මාසතිසම්මාසමාධිසම්මාඤාණංසම්මාවිමුත්තීති. 

දස ආදීනවා නිද්දියොට්ඨාති සම්බන්කධන.උන්දූරක්ඛායිත්න්ති මූසිකෙන

ඛාදියොත්ං. එත්ථ හි කඛධාතු ඛාදනත්කථනකහනති.අග්ගිදඩ්ඪන්ති අග්ගිනා

දඩ්ඪං.එකත්සූති එකත්සු දසසු පංසුකූකලසු.උදෙසාටිෙං වාසංෙච්චිෙං වාති

භික්ඛුනීනං උදෙසාටිෙංවා සංෙච්චිෙංවා. එත්ථවාසද්කදන
අනියමවිෙප්පත්කථන. 

පණ්ණසන්ථාකරනතිණසන්ථාක න සඞ්ගහිකත්න.සබ්බත්ථාති සබ්කබසු
දසකෙසු. 

ඉතිදසෙවා වණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

එකුත්ත්රිෙනකයනඑොදසෙවාරවණ්ණනා 

331. එොදසකෙසුතිණපාදුොති මුඤ්ාපබ්බකාහි

අවකසසාතිණමයපාදුො.ෙට් පාදුෙසඞ්ග කමවාති ෙට්ඨපාදුකෙ

සඞ්ගහංඑව.ත්ම්බක න මකයන වා දාරුමකයන වාතිවාසද්කදන

අනියමවිෙප්පත්කථන.‘‘නසිඅනිමිත්ත්ා’’තිආදකයන භික්ඛුනික්ඛන්ධකෙ

(චූළව.423) නිද්දියොට්ඨා.කත්සබ්කබතිසබ්කබකත්ගණ්ඨිෙවිධා.නග්කගනාති

අකචලකෙන.කත් සබ්කබති සබ්කබකත් අවන්දියොයපුග්ගලා.තබ්කබති

දසකෙ.ෙම්මවග්කගතිඅවසාකනෙම්මවග්කග. 

කසන භික්ඛු යං න නිගච්කඡයය, එත්ං න නිගත්ං අට්ඨානං

අනවොකසනතිකයනානා. එවඤ්හි සතියංසද්කදන කිරියාප ාමසකනන කහනති, 

අථ වා යංකයන ො කණන න නිගච්කඡයය, එත්ං ො ණං අට්ඨානන්ති

කයනානා. අනධිගත්ං සමාධින්තිකයනානා.සද්ධම්මාස්සාති සද්ධම්මා අස්ස.
අස්සඅක්කෙනසෙපරි ාසෙස්ස භික්ඛුස්ස සද්ධම්මා න කවනදායන්ති න

පරිකයනදකපන්තීතිඅත්කථන.කරනගාත්ඞ්ෙන්ති ක නගසඞ්ඛාත්ංආත්ඞ්ෙං.නිරයං

උපපජ්ාතීති නි යම්හි උපපජ්ාති.‘‘උපපජ්ාතී’’ති එත්ථ උපඉති

ෙම්මප්පවචනීයඋපසග්කගන යුත්ත්ත්ත්ා ‘‘නි ය’’න්ති එත්ථ භුම්මත්කථ

උපකයනගවචනංදට්ඨබ්බං.එත්ථඑත්ස්මිංඅඞ්ගුත්ත් පාළියං(අ.නි.11.6). 

ආකසවිත්ායාති එත්ථ ආත්ූපසග්කගනආදියොෙම්මත්කථනති ආහ ‘‘ආදියොකත්න

පට්ඨායකසවිත්ායා’’ති.‘‘නිප්ඵාදියොත්ායා’’තිඉමිනාභාවිත්ායාතිඑත්ථභූසද්කදන

සත්ත්ත්කථනති දස්කසති, ‘‘වඩ්ඪිත්ායා’’ති ඉමිනා වඩ්ඪනත්කථනති

දස්කසති.බහුලීෙත්ායාති එත්ථ බහුලං නාම අත්ථකත්න පුනප්පුනන්ති ආහ 

‘‘පුනප්පුනං ෙත්ායා’’ති.සුයුත්ත්යානසදියොසායාති සුට්ඨුයුත්කත්න යාකනන

සදියොසාය.ඉමිනායානීෙත්ායාතිඑත්ථනයංකිඤ්චියානංවියෙත්ංකහනති, අථ
කඛනඉච්ඡිතිච්ඡිත්ක්ඛකණආක නහනීයත්ත්ාසුයුත්ත්යානංවියෙත්ංකහනතීති

දස්කසති.යථාෙරියමාකනපතිට්ඨාකහනතීතිකයනානා.වත්ථුෙත්ායාතිඑත්ථ



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා පරිවා වග්ගකයනානා 

450 

පටුන 

වත්ථුසද්කදන පතිට්ඨත්කථනති දස්කසති. වසතිපතිට්ඨහතිඑත්ථාතිවත්ථූති

වචනත්කථනොත්බ්කබන.අනුට්ඨිත්ායාතිඑත්ථඅනුසද්කදනනඋපච්ඡින්නත්කථන, 
ඨාධාතු උප්පජ්ානත්කථනති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අනු අනුපවත්තිත්ායා’’ති.

‘‘සමන්ත්කත්න’’ති ඉමිනාපරිචිත්ායාති එත්ථපරිසද්කදන සමන්ත්ත්කථනති

දස්කසති. ‘‘අභිවඩ්ඪිත්ායා’’තිඉමිනාචිධාතු වඩ්ඪනත්කථනති

දස්කසති.සමාරද්ධායාති පරිපුණ්ණං ආ ාධිත්ාය.රාධධාතු හි සාධනත්කථන

කහනති.‘‘වසී ාවංඋපනීත්ායා’’තිඉමිනාත්දත්ථංඅධිප්පාකයනදස්කසති.‘‘න

පාපෙං සුපිනං පස්සතී’’තිවචනස්ස අත්ථාපත්තිනයං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘ ද්රෙං පනා’’තිආදියො.වුද්ධිොරණභූත්න්ති වුද්ධියා ො ණභූත්ං සුපිනන්ති

සම්බන්කධන.කදවත්ා රක්ඛන්තීති එත්ථ සාමඤ්ඤකත්න
වුත්කත්පිආ ක්ඛකදවත්ාකයව ගකහත්බ්බාති ආහ ‘‘ආ ක්ඛකදවත්ා’’ති.

ආ ක්ඛකදවත්ා නාම භුම්මකදවාදකයන.ඛිප්පන්ති  ාවනපුංසෙං.

ඉමිනාතුවටංචිත්ත්න්ති එත්ථ තුවටසද්කදන ඛිප්පපරියාකයනති

දස්කසති.උත්ත්රිමප්පටිවිජ්ඣන්කත්නති එත්ථ ‘‘උත්ත්රි’’න්ති
පදස්සඅවධිකපක්ඛත්ත්ා ත්ස්ස අවධි ච උත්ත්රිසද්දස්ස ඉධ
අ හත්ත්වාචෙ ාවඤ්ච විධධාතුයාසච්ඡිෙ ණත්ථඤ්ච දස්කසන්කත්න

ආහ‘‘කමත්ත්ාඣානකත්න’’තිආදියො.ත්ත්ථ ‘‘කමත්ත්ාඣානකත්න’’ති ඉමිනා

අවධිං දස්කසති, ‘‘අ හත්ත්’’න්ති ඉමිනා ‘‘උත්ත්රි’’න්ති පදස්සසරූපත්ථං

දස්කසති, ‘‘අසච්ඡිෙක නන්කත්න’’ති ඉමිනාවිධධාතුයා සච්ඡිෙ ණත්ථං

දස්කසති.සබ්බත්ථාතිසබ්කබසුඑොදසකෙසු. 

ඉතිඑොදසෙවා වණ්ණනාපරිකයනසානාය 

එකුත්ත්රිෙවණ්ණනාය 

කයනානාසමත්ත්ා. 

උකපනසථාදියොතච්ඡාවිස්සජ්ානා 
332. විස්සජ්ාකන එවමත්කථන කවදියොත්බ්කබනති කයනානා. ොයසාමග්ගී

ආදියො නාමාති කයනානා.ඔසාරණකිරියාති

ෙථනකිරියා.ඡන්දපවාරණංආ රිත්වාති ඡන්දඤ්ච

පවා ණඤ්චආහරිත්වා.පවාරණාෙථාති‘‘සඞ්ඝං න්කත්පවාක මී’’තිආදියොො 

(මහාව.210) පවා ණාෙථා.ත්ජ්ානීයෙම්මාදීසුවත්ථුනාමකිං? පුග්ගකලන

නාම කෙනති ආහ ‘‘වත්ථු නාමා’’තිආදියො. ත්ත්ථකයන

වත්ථුනාති ණ්ඩනො ොදියොනාකයනවත්ථුනාෙ ණභූකත්න, කහතුභූකත්න

වා. කයනාතිපුග්ගකලනෙත්තුභූකත්න, ෙත්න්තිසම්බන්කධන.‘‘ත්ස්සාත්ස්සා
ෙම්මවාචායා’’ති පදං ‘‘අවසානවචන’’න්ති පකද

අවයවිසම්බන්කධන.සබ්බත්ථාතිසබ්කබසුවිස්සජ්ාකනසු. 
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සමත්ත්ා. 

අත්ථවසපෙ ණවණ්ණනා 

334. අත්ථවසපෙරකණති අවයවිආධාක න.දසඅත්ථවකසතිආදීසූති

අවයවාධාක න.යන්ති වචනං.උපරිමං උපරිමං පදන්ති

‘‘සඞ්ඝඵාසුත්ායා’’තිආදියොෙං උත්ත්රුත්ත්රිවුත්ත්ං පදං.ක ට්ඨිමස්ස

ක ට්ඨිමස්සපදස්සාති ‘‘සඞ්ඝසුට්ඨුත්ායා’’තිආදියොෙස්සඅකධනඅකධනවුත්ත්ස්ස
පදස්ස. 

යකදත්ං පදසත්ං වුත්ත්න්ති කයනානා.ත්ත්ථාතිත්ස්මිං පදසකත්, 

නිද්ධා කණභුම්මං, අත්ථසත්න්තිඅභිකධයයසත්ං.ධම්මසත්න්තිඅභිධානසත්ං, 

පාළිසත්න්ති අත්කථන. ‘‘අත්ථසත්ං ධම්මසත්’’න්ති පදානං

අත්ථන්ත් විෙප්පං දස්කසන්කත්න ආහ‘‘අථ වා’’තිආදියො. ත්ත්ථ කය දස

අත්ථවකසපටිච්චපඤ්ඤත්ත්ං, කත්සංදසඅත්ථවසානන්තිකයනානා, කයදස

අත්ථවකස පුබ්කබ වණ්ණිත්ා, කත්සං දසඅත්ථවසානන්තිකයනානා.

පඨමපා ාජිෙවණ්ණනායං (පා ා. අට්ඨ. 1.39) වණ්ණිත්ාති

සම්බන්කධන.ත්ත්ථාති ‘‘සඞ්ඝසුට්ඨුත්ායා’’තිආදියොපාකඨ.සුට්ඨුකදවාති සුට්ඨු

මහා ාා. හි යස්මා ආණාබලක නගබලඉස්සරියබකලහි දියොබ්බති, 

ත්ස්මාකදකවනතිවුච්චති.කයනචාතිගහට්කඨනවාපබ්බජිකත්නවා, සම්පටිච්ඡතීති

සම්බන්කධන.ත්ස්මාතියස්මා හිත්ාය සුඛාය කහනති, ත්ස්මා. ආනිසංසං
දස්කසත්වාපඤ්ඤකපස්සාමීතිසම්බන්කධන.අභි විත්වානපඤ්ඤකපස්සාමීති

කයනානා.ඉධාතිඅත්ථවසපෙ කණ.ත්දත්ථකානත්ොනන්තිකසනකයවඅත්කථන

ත්දත්කථන, ත්ස්ස කානත්ො ත්දත්ථකානත්ො, කත්සං. ඉදානි
කවදියොත්බ්බානීතිසම්බන්කධන. අත්ථං

කානකත්න්තීතිඅත්ථකානත්ො,සද්දා.නීහරිත්වා, නියකමත්වා වා අත්කථන

වුච්චකත්ඉමාහිසද්දපඤ්ඤත්තීහීතිනිරුත්තිකයන. 

අත්ථසත්න්ති ගාථායං අත්ථවකස පෙ කණඅත්ථසත්ං

කවදියොත්බ්බන්තිආදියොනා කයනානා ොත්බ්බා.ඉති හීති ඉතිඑව.හිසද්කදන හි

එවසද්දත්කථන.ඉදන්ති ‘‘අත්ථසත්’’න්තිආදියොවචනං, වුත්ත්න්ති

සම්බන්කධන.එත්න්තියථාවුත්ත්ංඅත්ථංපටිච්චාතිසම්බන්කධන. 

ඉතිසමන්ත්පාසාදියොොයවිනයසංවණ්ණනාය 

මහාවග්ගවණ්ණනාය 

කයනානාසමත්ත්ා. 
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ප මගාථාසඞ්ගණිෙං 
සත්ත්නගක සුපඤ්ඤත්ත්සික්ඛාපදවණ්ණනා 

335. එෙංසන්තිඑත්ථ භුම්මත්කථ උපකයනගවචනන්තිආහ ‘‘එෙස්මිං

අංකස’’ති.දසනඛසකමනධානසමුජ්ා න්ති දසන්නංනඛානං සමූකහන සුට්ඨු

උජ්ාලං. එත්ථ ‘‘සමුජ්ාල’’න්ති ඉමිනාඅඤ්ාලින්ති පදස්ස ආදක න, 

අභිමුඛං වා ාලති දියොබ්බතීති අඤ්ාලීතිඅත්ථං දස්කසති.ආසීසමානරූකපනවාති
එත්ථ ආසීසමානරූකපන එවාතිඅත්ථං පටික්ඛිපන්කත්න ආහ

‘‘පච්චාසීසමානරූකපන වියා’’ති. එත්ථ ‘‘වියා’’ති ඉමිනා ‘‘ආසීසමාකනන

ඉවා’’තිපදවි ාගංෙත්වාඉවසද්කදනඋපමත්ථකානත්කෙනතිදස්කසති.කිස්සාති

එත්ථෙ ණත්කථඡට්ඨීවි ත්තිකහනතීතිආහ‘‘කෙනො කණනා’’ති.ඉධාති

මමනිසින්නට්ඨානං. ‘‘ආගකත්න’’ති ඉමිනාඉධමාගකත්නති එත්ථ

මොක නපදසන්ධිෙ මත්කත්නති දස්කසති.අස්සාති උපාලිස්සවිස්සජ්කාසීති

සම්බන්කධන.සබ්බත්ථාතිසබ්කබසුපඤ්කහසු.ඉතීතිඑවං. 

ත්ත්ථාතිවිස්සජ්ාකන.භද්දකෙනකත්උම්මඞ්කගනතිඑත්ථඋම්මඞ්ගසද්කදන

පඤ්හවාචකෙනති ආහ ‘‘ ද්දො කත් පඤ්හා’’ති. ත්ත්ථකත්ති ත්ව.

ෙස්මාපඤ්හා ‘‘උම්මඞ්කගන’’ති වුච්චතීති ආහ ‘‘පඤ්චා හී’’තිආදියො.හියස්මා

උම්මඞ්කගනති වුච්චති, ත්ස්මා පඤ්හා උම්මඞ්කගන නාමාති කයනානා. 

‘‘උම්මුජ්ජිත්වා ඨිත්ත්ත්ා’’ති ඉමිනා උම්මුජ්ාතීතිඋම්මඞ්කගනති වචනත්ථං

දස්කසති. මුාධාතු උො ස්ස අොක න, අවිජ්ාන්ධො සඞ්ඛාත්ා උදෙකත්න

උම්මුජ්ාතීති අත්කථන.‘‘ත්ග්ඝා’’ති නිපාත්ස්ස ත්ස්මා ො ණාති අත්ථං

දස්කසන්කත්න ආහ‘‘යස්මා’’තිආදියො. ‘‘සම්පටිච්ඡනත්කථ’’ති

ඉමිනාත්ග්ඝසද්කදන සාධුඅත්කථනති දස්කසති, ත්ග්ඝ සාධූති

අත්කථන.තීණිකයවාති ‘‘සමාදහිත්වා විසිබ්කබන්තී’’ති එෙං, 

‘‘සාමිකසනා’’තිඑෙං, ‘‘සසිත්ථෙ’’න්තිඑෙන්තිඉමානිතීණිකයව. 

චතුවිපත්තිවණ්ණනා 

336. යංත්ංතච්ඡිම් ාතිඑත්ථනිග්ගහිත්කත්නප ංඅො කලනකපනතිආහ

‘‘යංත්ං අපුච්ඡිම්හා’’ති. ත්ත්ථයන්තිපඤ්හං.ත්න්ති තුවං. ‘‘ත්ව’’න්තිපි

පාකඨන, අයකමවත්කථන.ත්ංත්කදවාතිත්ංත්ංඑවපඤ්හං.අඤ්ඤථාතිඅඤ්ඤං
ආො ං. 

කය දුට්ඨුල් ා සා සී විපත්තීති එත්ථනනු සීලවිපත්තිං පුච්ඡන්කත්න

පඤ්කහනනත්ථි, ෙස්මාපන‘‘සාසීලවිපත්තී’’තිවිස්සජ්ානංවුත්ත්න්තිආහ

‘‘කිඤ්චාපී’’තිආදියො.එත්න්ති ‘‘කය දුට්ඨුල්ලා සා සීලවිපත්තී’’ති වචනං.

ත්කමවත්ථං විත්ථාක න්කත්න ආහ ‘‘චතූසුහී’’තිආදියො.වත්වාති සංකඛකපන
වත්වා. 

තිස්සන්නං විපත්තීනන්තිසීලවිපත්තිකත්න අවකසසානං තිස්සන්නං

විපත්තීනං.ත්ත්ථාති ‘‘ථුල්ලච්චය’’න්තිආදියොවචකන. 
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පටුන 

‘‘අබ් ාචික්ඛන්තී’’තිපදස්සෙත්ත්ා ංදස්කසන්කත්නආහ ‘‘වදන්ත්ා’’ති.
‘‘ත්ථාහ’’න්තිආදියොනාවදනාො ංදස්කසති. 

‘‘අයං ඡහී’’ති ඉමිනාඅයං සාති එත්ථසාසද්කදන පදාලඞ්ොක නති

දස්කසති.එත්ත්ාවත්ාති එත්ත්කෙන
‘‘ථුල්ලච්චය’’න්තිආදියොවචනමත්කත්න.විස්සජ්ජිත්ංකහනතීතිසම්බන්කධන. 

කඡදනොදියොවණ්ණනා 

337. ෙතිකඡදනොනීතිආදියොපුච්ඡානං අනුසන්ධිපුච්ඡා ාවං දස්කසන්කත්න

ආහ‘‘යස්මාපනා’’තිආදියො.පුච්ඡාහිඅනුසන්ධිඅනනුසන්ධිවකසනදුවිධා.ත්ත්ථ

විස්සජ්ාකනන අනුසන්ධිවකසන පුච්ඡාඅනුසන්ධිතච්ඡානාම, 

විස්සජ්ානමනකපක්ඛිත්වා යථාොමපුච්ඡාඅනනුසන්ධිතච්ඡානාම. ත්ාසං
විත්ථාක න කනත්තිඅට්ඨෙථාදීසුගකහත්බ්කබන. ඉධාපි ‘‘එොදස
යාවත්තියො’’ති විස්සජ්ාකනන අනුසන්ධානත්ත්ාඅනුසන්ධිපුච්ඡා නාම.

යස්මා පන විස්සජ්ජිකත්නති සම්බන්කධන.සඞ්ඛාවකසනාති එොදසා’’ති

සඞ්ඛාය සත්තියා, ආයත්කත්න වා.සඞ්ඛානුසන්ධිවකසකනවාති ‘‘ෙතී’’ති

සඞ්ඛාය අනුසන්ධිවකසන එව.කත්සන්ති පඤ්හානං.ත්ත්ථාති

‘‘ඡකඡදනොනී’’තිආදියොපාකඨ.ඉදකමවාති ඉදං එව වචනං.අතබ්බන්ති පුබ්කබ

නවුත්ත්ං, අකපන ාණංනවන්තිඅත්කථන.යංපකනත්න්තියංපනඑත්ංවචනං.

‘‘කසනළසා’’ති ඉමිනාකසනදසාති එත්ථ දො ස්ස ළො ං ෙත්වා

‘‘කසනළසා’’ති පාකඨනපියුජ්ාතීති දස්කසති.ාානන්ති පඤ්ඤත්ත්ාති එත්ථ
‘‘එවංවත්වා’’තිපාඨකසසං අජ්ඣාහරිත්වාකයනකාත්බ්බ ාවං දස්කසන්කත්න

ආහ‘‘ාාන’’න්තිඑවංවත්වාපඤ්ඤත්ත්ා’’ති.කත්ති ‘‘ාාන’’න්තිපඤ්ඤත්ත්ා

සික්ඛාපදාති අත්කථන.එවන්තිවක්ඛමානනකයන.පවිකසයයාතීති

එත්ථඉතිසද්කදනපරිසමානත්කථන.ඉතිකවදියොත්බ්කබනතිකයනානා. 

අසාධා ණාදියොවණ්ණනා 

338. තරිම පඤ් න්ති ‘‘ෙති කඡදනොනී’’තිආදියොපඤ්හානං පුක 

වුත්ත්ංපඤ්හං.ත්ත්ථාති ‘‘වීසං ද්කව

සත්ානී’’තිආදියොපාකඨ.‘‘ද්කවඅනියකත්හී’’ති පදස්ස අසමාහා දියොගුවාෙයං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ද්වීහි අනියකත්හී’’ති.‘‘සද්ධි’’න්ති ඉමිනා
සහාදියොකයනකගෙ ණවචනන්තිදස්කසති. 

ගාථායං ‘‘කධනවනඤ්ච සික්ඛාපද’’න්තිආදියොනා කයනානාොත්බ්බා.ද්කව

ක නමාතිද්කවඑළෙකලනමසික්ඛාපදානි. 

‘‘සෙක න’’තිආදියොොයඅඩ්ඪකත්යයගාථායකයනානාසුවිඤ්කඤයයාව. 

සඞ්ඝම් ාදසනිස්සකරතිඑත්ථ ‘‘සඞ්ඝම්හානිස්සාරීයතී’’ති (පාචි.680, 

730) එවං වුත්ත්ා දසාති කයනානානයං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සඞ්ඝම්හා
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නිස්සාරීයතී’’තිආදියො.ත්ත්ථාති භික්ඛුනිවි ඞ්කග.ත්ථාතියථා ඛුද්දො, ත්ථාති

අත්කථන.ඉතීතිඑවං. 

කත්සන්ති පා ාජිොනං. ෙණ්හසප්පාදකයනදු ාසදා විය දු ාසදා

කහනන්තීති කයනානා.‘‘දුරූපගමනාති ඉමිනාසදධාතුයා ගත්යත්ථං

දස්කසති.දුරාසජ්ානාති දුක්කඛනආසජ්ජිත්බ්බා, ආසජ්ජිතුං න සුෙ ාති

අත්කථන.සමූපමාතිසමඋපමා.සමූපමාො ංදස්කසන්කත්නආහ‘‘යථා’’තිආදියො. 

සාධාරණන්තිඅට්ඨහිපා ාජිකෙහිසාධා ණං.එකෙෙස්සපා ාජිෙස්සාති

සම්බන්කධන.අවිරූළ්හී භවන්තිකත්ති එත්ථ උපමාකනනපකමයයානං
පාෙට ාවං ෙත්වා කයනානානයං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘යථාඑකත්’’තිආදියො.අවිරූළ්හිධම්මාති අවිරූළ්හීස ාවා.පෙතිසී භාකවනාති

පෙතියාසීලවන්ත් ාකවන, ‘‘පෙතිසී ාභාකවනා’’තිපිපාකඨන, පෙතිසීලස්ස

අ ාකවන, අ ාවකහතූතිඅත්කථන.එත්ත්ාවත්ාති එත්ත්කෙන

‘‘අට්කඨවපා ාජිො’’තිආදියොවචනමත්කත්න, දස්සිත්ං කහනතීති

සම්බන්කධන.විභත්තිකයනති පා ාජිොදියොවකසන වි ජිත්බ්බාති

වි ත්තිකයනති.ත්ත්ථාති ‘‘කත්වීසති සඞ්ඝාදියොකසසා’’තිආදියොපාකඨ. 

සබ්බසඞ්ගාහිෙවචනන්ති සබ්කබසං තිණ්ණං සමථානං, සබ්බාසංවා

ආපත්තීනංසමථානංසඞ්ගාහිෙවචනං.‘‘ද්වීහිසමකථහී’’තිසම්මුඛාවිනකයන
චපටිඤ්ඤාත්ෙ කණනචාතිද්වීහිසමකථහි. 

එත්න්ති ‘‘ද්කව උකපනසථා ද්කව පවා ණා’’තිවචනං.විභානානීති

වි ජිත්බ්බානං වි ානකිරියාය අවිනා ාවකත්න ාවවකසන වුත්ත්ං, ත්ස්මා

වි ජිත්බ්බාතිවිභත්තිකයනතිවචනත්කථනොත්බ්කබන.අප ාපිඉමාවි ත්තිකයන

කහනන්තීතිකයනානා.කහට්ඨාවුත්ත්ස්ස ‘‘වි ත්තිමත්ත්දස්සකනකනවකචත්ං

වුත්ත්ං, න සමකථහි වූපසමනවකසනා’’ති වචනස්සඅත්ථනයකත්න අඤ්ඤං

අත්ථනයං දස්කසන්කත්න ආහ‘‘අථවා’’තිආදියො, ‘‘ඉමාපි වි ත්තිකයන’’ති පදං

‘‘නිස්සායා’’තිපකදඅවුත්ත්ෙම්මං. නිස්සායආපජ්ාන්තීතිසම්බන්කධන.ත්ාති

ආපත්තිකයන.වුත්ත්ප්පොකරක වාතිතීහි සමකථහීති

වුත්ත්පොක කහව.ත්ංමූලිොනන්තිකත්එවඋකපනසථාදකයනමූලකමත්ාසන්ති

ත්ංමූලිො, ත්ාසං. ඉමිනා ොරියූපචාක න වුත්ත්නයං දස්කසති.ත්ා

විභත්තිකයනතිඋකපනසථාදියොවි ත්තිකයන. 

පා ාජිොදියොආපත්තිවණ්ණනා 

339. එවංවිස්සජ්කාත්වාතිසම්බන්කධන.යදියොදංආපත්තිපා ාජිෙංනාමාති

කයනානා.ආපත්තිපාරාජිෙන්ති ආපත්තිසඞ්ඛාත්ං

පා ාජිෙං.‘‘ප ාායමාපන්කනන’’ති ඉමිනා සාසනකත්න පුග්ගලං

ප ාකාතීතිපාරාජිෙන්ති වචනත්ථං දස්කසති. ණයපච්චකයන

කහතුෙත්වත්ථවාචකෙන, යො ස්ස ෙොක න.චුකත්නති චවකෙන.පරද්කධනති

වි ද්කධන.භට්ක නති පතිකත්න.නිරඞ්ෙකත්නති සඞ්ඝම්හා
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අපසාරිකත්න.අනී කත්ත්ස්මිං තග්ගක ති ත්ස්මිං පුග්ගකල සඞ්ඝම්හා

නීහරිත්වා න හරිකත්, අනපනීකත්ති අත්කථන.
‘‘උකපනසථපවා ණාදියොක කදන’’ති ඉමිනා සංවාසසරූපං දස්කසති.

බයඤ්ාකනආද මෙත්වා ‘‘එත්ං ආපත්තී’’ති වුත්ත්ං.අයං හීති අයං

එවංවක්ඛමාකනන.එත්ථාතිගාථායං.කත්නත්ස්මාතිඑත්ථ ‘‘ත්ස්මා’’තිපකදන
‘‘කත්නා’’තිපදස්සො ණත්ථංදස්කසති. 

එත්ථාති දුතියගාථායං. ආදියොම්හි කචවඉච්ඡිත්බ්කබනති සම්බන්කධන.හීති

සච්චං.එත්ථාති පරිවාසදානාදීසු චතූසු ෙම්කමසු.

‘‘සඞ්කඝන’’තිආදියොවචනත්කථනතිපදභින්නාධිෙ ණබාහි ත්ථසමාකසන කහනති, 

කචවසද්දචසද්කදහි ආදියොකසසපදානංඋ යපදත්ථපධාන ාවං දස්කසති, 

‘‘ඉච්ඡිත්බ්කබන’’ති පදං ො ොනං කිරියාකපක්ඛත්ත්ාකිරියත්ථාය

පක්ඛිත්ත්ං.අස්සාතිආපත්තියා, ඉමිනාඅඤ්ඤපදං දස්කසති. ඉච්ඡිත්බ්බත්කථ
අපච්චයං ෙත්වා ත්ද්ධිත්න්තිපි වදන්ති.ලහුෙනකයන පකනස. අයං

පකනත්ථගරුෙනකයන – ආදියො ච කසකසන චආදියොකසසා,සඞ්කඝන ආදියොකසකසසු

අස්සාඉච්ඡිත්බ්කබනතිසඞ්ඝාදියොකසකසනති. 

අකනෙංසිෙත්ංපදන්ති එත්ථපදන්ති සික්ඛාපදං.අකනෙංකසන

ෙත්ංඅකනෙංසිෙත්න්ති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘යස්මා ඉදංසික්ඛාපදං

අකනෙංකසන ෙත්’’න්ති. යස්මා ෙත්ං, ත්ස්මා අනියකත්නති පවුච්චතීති

කයනානා.ත්ත්ථාති අනියකත්.යත්ථාතිසික්ඛාපකද.කසනපීති
සික්ඛාපදධම්කමනපි. 

අච්චකයසූති කදනකසසු. කත් හි නිද්කදනසංඅතික්ෙම්ම අයන්ති ගච්ඡන්ති

පවත්ත්න්තීතිඅච්චයාතිවුච්චන්ති.කත්නාති අච්චකයන.ථූක නති ඔළාරිකෙන.

‘‘ථූලත්ත්ා’’ති ඉමිනා‘‘කත්කනත්’’න්ති එත්ථ කත්නසද්දස්ස ො ණත්ථං

දස්කසති.අච්චයස්ස ථූලත්ත්ාති සම්බන්කධන.එත්න්ති ආපත්තිධම්මං.ඉමාය

ගාථාය අඤ්කඤසං ලහුොපත්තීනං ථූකලන අච්චකයනථුල් ච්චකයනති
වචනත්ථං දස්කසති. ද්කව ාකව සති සංකයනගප ත්ත්ා ස්කසන කහනතීති
දට්ඨබ්බං. 

‘‘නිස්සජ්ජිත්වා කදකසත්බ්බකත්න’’ති ඉමිනා

නිස්සජ්ානංනිස්සග්කගන,ආපත්තිකදසනකත්න පුබ්බ ාකග

ෙත්ත්බ්බස්සවිනයෙම්මස්කසත්මධිවචනං, කසනඑත්ස්සත්ථීතිනිස්සග්ගියන්ති
වචනත්ථංදස්කසති. 

කුසලධම්මසද්කදන කුසලචිත්ත්කමව ගකහත්බ්බන්ති ආහ 

‘‘කුසලධම්මසඞ්ඛාත්ංකුසලචිත්ත්’’න්ති. ‘‘කුසලචිත්ත්ංපාකත්තී’’තිඉමිනා

චිත්ත්ංපාකත්තීතිපාචිත්තියන්ති වචනත්ථං දස්කසති.

එත්ථ‘‘චිත්ත්පාතිය’’න්ති වත්ත්බ්කබ පදවිපරියායං ෙත්වා, ත්ො ස්ස ච

කලනපං ෙත්වා ‘‘පාචිත්තිය’’න්ති වුත්ත්ං. අචින්කත්කයයන හි පාළිනකයන.



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා පරිවා වග්ගකයනානා 

456 

පටුන 

ණයපච්චකයනකහතුෙත්වත්ථවාචකෙන. නනු ‘‘පාකත්ති කුසලං ධම්ම’’න්ති

ඉමිනාව ‘‘පාචිත්තිය’’න්තිපදස්ස නිබ්බචනං සිද්ධං, ෙස්මා පන
‘‘අප ජ්ඣති චිත්ත්සම්කමනහනට්ඨාන’’න්තිවුත්ත්න්ති ආහ ‘‘යං
පනා’’තිආදියො.යස්මාකහනතීතිසම්බන්කධන. 

පාටිකදසනීයාසු නිබ්බචනකමව අදස්කසත්වා ෙස්මා
‘‘භික්ඛුඅඤ්ඤාත්කෙන සන්කත්න’’තිආදියො වුත්ත්න්ති ආහ

‘‘වුත්ත්ගා ය්හ ාවො ණදස්සනත්ථකමවා’’ති. ‘‘පටිකදකසත්බ්බකත්න’’ති
ඉමිනා අඤ්ඤාපත්තිකදසනානයකත්න ‘‘ගා ය්හ’’න්තිආදියොනා පටි විසුංවත්වා

කදකසත්බ්බාතිපාටිකදසනීයාතිනිබ්බචනංදස්කසති. 

දුක්ෙටන්තිඑත්ථ දුසද්කදන දුට්ඨුඅත්කථන ච විරූපත්කථන ච කහනතීති

දස්කසන්කත්නආහ ‘‘දුට්ඨු ෙත්ං, විරූපං වා ෙත්’’න්ති.ත්න්ති ෙම්මං.ත්ං

පකනත්න්ති දුක්ෙටං, ඛලිත්න්ති සම්බන්කධන.අස්සාති දුක්ෙටස්ස.

ත්ස්සත්කථන එවං කවදියොත්බ්කබනති කයනානා.හීති විත්ථාක න. යං පාපන්ති

කයනානා.යදීතිඅථ.යදියොසද්කදන හි අථපරියාකයන.ඉදම්පීති ඉදම්පි ෙම්මං, 
පාපන්තිසම්බන්කධන. 

‘‘ලපිත්’’න්ති ඉමිනාදුරාභට් න්තිඑත්ථ  ාසධාතුයා ෙථනත්ථං

දස්කසති.යන්තිවචනං.කිඤ්චභිකයයනතිත්කත්නඅතික ෙංෙකථත්බ්බවචනං

කිඤ්චාති අත්කථන.සංකිලිට් ඤ්ච යං පදන්ති එත්ථ චොක න පිසද්දත්කථන 

‘‘පද’’න්ති එත්ථ කයනකාත්බ්කබන, යංසද්කදන ො ණත්කථනති ආහ 

‘‘සංකිලිට්ඨංයස්මාත්ම්පිපද’’න්ති.ත්ම්පිපදන්තිත්ම්පිවචනං.පදසද්කදනහි
වචනවාචකෙන. ත්ම්පි වචනං යස්මාසංකිලිට්ඨං කහනතීති කයනානා. ෙථං

සංකිලිට්ඨංකහනතීතිකයනානා.‘‘යස්මා’’තිපකදනයංසද්කදනො ණත්කථනති

දස්කසති.නන්තිපදං.‘‘එත්ං ඉති වුච්චතී’’ති සංවණ්කණත්බ්බපදං. 

‘‘දුබ් ාසිත්න්ති එත්ං වුච්චතී’’ති සංවණ්ණනාපදං.එත්න්තිඑත්ං පදං, එත්ං
වචනන්තිඅත්කථන. 

එත්ථාති කසඛියගාථාය.ඉදන්ති ආපත්තීනං නිබ්බචනදීපෙං වචනං, 
වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.ෙස්ස දීපනත්ථං වුත්ත්න්ති ආහ ‘‘සඞ්ගහිත්ස්ස
අත්ථස්සදීපනත්ථ’’න්ති. 

ත්ත්ථාති ‘‘ඡන්නමතිවස්සතී’’තිආදියොවචකන.කග න්ති පෙතිකගහං. ඉදං
පන කගහන්ති කයනානා. විත්ථාක න්කත්නආහ ‘‘මූලාපත්තිඤ්හී’’තිආදියො.
‘‘අවිවට’’න්ති වත්වා ත්ස්සත්ථං දස්කසතුං වුත්ත්ං 

‘‘සුච්ඡන්න’’න්ති.විවටන්ති අච්ඡන්නං. නාතිවස්සන ාවංවිත්ථාක න්කත්න
ආහ ‘‘මූලාපත්තිඤ්හී’’තිආදියො. විව න්කත්න භික්ඛු

නාපජ්ාතීතිසම්බන්කධන.සුද්ධන්කත්ති සුද්ධකෙනට්ඨාකස. ‘‘ත්ස්මා’’ති ච 

‘‘කත්නා’’ති ච කයභුකයයන අත්ථකත්න එෙං, ත්ස්මා වුත්ත්ං ‘‘කත්න
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ො කණනා’’ති.එවඤ්කචත්ං විවටන්ති එවං එත්ං ඡන්නං කච විවටන්ති
කයනානා. 

පරිපාතියමානානන්ති අභිභූයමානානං. ‘‘රුක්ඛාදියොගහනං අ ඤ්ඤ’’න්ති

ඉමිනාපවනන්ති පදස්සඅ ඤ්ඤපරියායත්ං දස්කසති. ගතිසද්දස්ස
 වක දාදියොඅත්ථං පටික්ඛිපිත්වාපටිස්ස ණත්කථ කහනතීති දස්කසන්කත්න

ආහ‘‘පටිස්ස ණං කහනතී’’ති.ත්න්ති පවනං.කත්ති මිගා.‘‘අස්සසන්තී’’ති

පකදන‘‘පස්සසන්තී’’තිඅත්කථනපිගකහත්බ්කබනඅවිනා ාවකත්න, ආනාපානං

ෙක නන්තීති අත්කථන.ආොකසනති අාටාොකසන.පක්ඛීනන්ති විහඞ්ගමානං.

‘‘සබ්කබසං සඞ්ඛත්ධම්මාන’’න්තිඉමිනාධම්මානන්ති එත්ථ
සඞ්ඛත්ධම්කමනකයව ගකහත්බ්කබනතිදස්කසති.

‘‘විනාකසනවා’’තිඉමිනාවිභවසද්කදන විනාසවාචකෙනති දස්කසති.කත්සන්ති

සබ්කබසම්පිසඞ්ඛත්ධම්මානං.ගතීතිපතිට්ඨා.ෙස්මාවි කවනධම්මානංගති

කහනතීති ආහ ‘‘නහී’’තිආදියො.හීති යස්මා.කත්තිසබ්කබපි

සඞ්ඛත්ධම්මා.විනාසන්ති වි වං.සුචිරම්පීති

අසීතිවස්සාදියොොලම්පි.නිබ්බානංඅර කත්න ගතීති සංවණ්කණත්බ්බපදං.

‘‘ඛීණාසවස්සා’’ති ඉමිනාඅර කත්නති පදස්ස අත්ථං දස්කසති.

‘‘අනුපාදියොකසසනිබ්බානධාතූ’’තිඉමිනා‘‘නිබ්බාන’’න්ති පදස්ස ඉධ
අධිප්කපත්නිබ්බානංදස්කසති.ගාථායකත්කත්අත්ථාසංගකහත්වාගණියන්ති

එත්ථාතිගාථාසඞ්ගණිෙං. 

ඉතිපඨමගාථාසඞ්ගණිෙවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

අධිෙරණකභදං 
උක්කෙනටනක දාදියොවණ්ණනා 

340. අධිෙ ණක කදඑවමත්කථන කවදියොත්බ්කබනති කයනානා. දස්කසතුං

ආහාති සම්බන්කධන.ද්කවසමකථති එත්ථ ද්වින්නං සමථානං සරූපං
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සම්මුඛාවිනයඤ්චකයභුයයසිෙඤ්චා’’ති.

‘‘පටිකසකධතී’’ති ඉමිනාඋක්කෙනකටතීතිඑත්ථ කුටධාතුයා කඡදනත්ථං
අත්ථකත්නදස්කසති.කඡදනංනාමඅත්ථකත්නසමථපටිකසධනන්තිඅත්කථන. 

341. ද්වාදසසුඋක්කෙනකටසූති නිද්ධා කණ භුම්මං.අෙත්ං

ෙම්මන්තිආදකයනතිඑත්ථ ආදියොසද්කදන ‘‘දුක්ෙටං ෙම්මං, පුන ොත්බ්බං

ෙම්ම’’න්ති ද්කව උක්කෙනටාසඞ්ගකහත්බ්බා.අනි ත්ං ෙම්මන්තිආදකයනති

එත්ථ ආදියොසද්කදන ‘‘දුන්නිහත්ං, පුන නිහනිත්බ්බ’’න්ති ද්කව උක්කෙනටා

සඞ්ගකහත්බ්බා.අවිනිච්ඡිත්න්තිආදකයනති එත්ථ ආදියොසද්කදන ‘‘දුවිනිච්ඡිත්ං, 
පුනවිනිච්ඡිත්බ්බ’’න්ති ද්කවඋක්කෙනටා

සඞ්ගකහත්බ්බා.අවූපසන්ත්න්තිආදකයනති එත්ථ ආදියොසද්කදන ‘‘දුවූපසන්ත්ං, 
පුනවූපසකමත්බ්බ’’න්ති ද්කව උක්කෙනටා

සඞ්ගකහත්බ්බා.අපිචාතිසාමඤ්ඤකත්නපන. 
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ත්ත්ථ ාාත්ෙන්ති එත්ථ ත්සද්දස්ස විසයංදස්කසන්කත්න ආහ
‘‘යස්මිංවිහාක ’’ති. යස්මිංවිහාක  උප්පන්නංකහනතීති සම්බන්කධන.

අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස අත්කත්සු, අත්ත්ානං වාපටිපක්ඛං අත්ථයන්ති

ඉච්ඡන්තීතිඅත්ත්පච්චත්ථිො.පාළිමුත්ත්ෙවිනිච්ඡකයකනවාති පාළියං

ආගකත්හි සමකථහි මුත්ත්කෙනධම්මකදසනාමත්ත්විනිච්ඡකයකනව.ඉදන්ති

අධිෙ ණං.කයනාපිවිනිච්ඡකයනාතිපාළිමුත්ත්කෙනකයනාපිවිනිච්ඡකයන. 

අඤ්කඤනති කනවාසිකෙහි අඤ්කඤන විනයධක නපුච්ඡතීති

සම්බන්කධන.කත්හිචාතිකනවාසිකෙහිච. 

එත්ස්සාති විනයධ ස්ස.අයන්ති විනයධක න.ත්ත්ථාති ත්ං

ගාමං.අඤ්ඤමඤ්ඤංවාසඤ්ඤාකපන්තීතිඅත්ත්පච්චත්ථිොඅඤ්ඤමඤ්ඤං

වාසඤ්ඤාකපන්ති.කත් භික්ඛූති කත් අත්ත්පච්චත්ථිො

භික්ඛූ.නිජ්ඣාකපන්තීති සඤ්ඤාකපන්ති.උක්කෙනකටති කයනති කයන

උක්කෙනකටති.එකත්තිඅත්ත්පච්චත්ථිකෙ භික්ඛූ, දියොස්වාති

සම්බන්කධන.ත්ත්ථාතිගාමං.ත්ත්කථවාතිඅන්ත් ාමග්කගඑව. 

ත්ත්කථවාතිගාමකමව.ත්ත්කථවාතිත්ස්මිංකයවඨාකන.ත්ත්ථගත්න්තිත්ං
ගාමංගත්ං. 

‘‘එකසවනකයන’’තිඉමිනාපාචිත්තියකමවඅතිදියොසති. 

සඞ්කඝන…කප.… අධිෙ කණ වදන්කත්නපීති සම්බන්කධන. යං
පකනත්ංආපත්තිවුට්ඨානං නාම කහනතීති

කයනානා.එත්න්තිආපත්තිවුට්ඨානං.වදන්කත්නපීතිපිසද්කදන න කෙවලං

තිණවත්ථා ෙං උක්කෙනකටන්කත්නකයව උක්කෙනකටති නාම, අථ කඛන
වදන්කත්නපීතිදස්කසති. 

ඡන්දාගතිං ගච්ඡන්කත්නතිආදීසුඅගතිගමනාො ං දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘විනයධක න හුත්වා’’තිආදියො. අත්ථාය

උක්කෙනකටන්කත්නතිසම්බන්කධන.ත්ස්සාති අනත්ථං ච න්ත්ස්ස. මන්කදන
පනඋක්කෙනකටතිනාමාති සම්බන්කධන. එකෙන බලවනිස්සිකත්න ච කහනතීති

සම්බන්කධන.ග නමිච්ඡාදියොට්ඨින්තිගහනසදියොසංමිච්ඡාදියොට්ඨිං පවනසදියොසං

මිච්ඡාදියොට්ඨින්ති අත්කථන.බ වන්කත්චාති එත්ථචසද්කදන සබ්බෙම්කමසු

කයනකාත්බ්කබන.නිස්සිත්ත්ත්ාති එෙස්ස නිස්සිත්ත්ත්ා.බ වනිස්සිකත්න චාති

එත්ථාපි ච සද්කදන සබ්බෙත්තූසු කයනකාත්බ්කබන.ත්ස්සාති
විසමාදියොනිස්සිත්ස්ස. 

කසනති සාමකණක න.මඞ්කුභූත්ාත්ථාති මඞ්කූ හුත්වා භූත්ා, මඞ්කුං වා

පත්ත්ා අත්ථ වථාති අත්කථන.කත්ති ප ාායභික්ඛූ.ත්ස්සාති

සාමකණ ස්ස.කසනති සාමකණක න.කත්ති
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ප ාායභික්ඛූ.ත්න්තිසාමකණ ං.කසනති දහක න.ත්කත්නති

සන්නිපාත්ො ණා.හිකයයනතිඅනන්ත් ාතීත්ාකහ.ඉතීති එවං වකදති.කසනති

දහක න. ඉදං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්ත්න්ති කයනානා.ගච්ඡාති ගච්ඡාහි.ඉතීති
එවංවත්ත්බ්කබනතිකයනානා. 

සඞ්කඝනසද්ධිංඅධිෙ ණංවිනිච්ඡිනිත්වාපරිකවණගත්ංඑෙංභික්ඛුන්ති

කයනානා.කිස්සාති කෙන ො කණන. එවං ඉමිනාොක නවිනිච්ඡිත්බ්බං

නනූති කයනානා.කසනති විනිච්ඡයො කෙන භික්ඛු.ඡන්දදායකෙන
සුවිඤ්කඤකයයනකයව. 

අධිෙ ණනිදානාදියොවණ්ණනා 

342. කිංනිදානන්තිආදීසු ඡසු පකදසු සමාස ාවං දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘කිංනිදානමස්සා’’තිආදියො.අස්සාති විවාදාධිෙ ණස්ස. ‘‘කිංනිදාන’’න්ති
පදානං සතිපි සමාස ාකව බයඤ්ානන්ත්පෙතිෙත්ත්ා
‘‘කි’’න්තිනිග්ගහිත්න්ත් ාකවන උච්චා ණං

ොත්බ්බං.සබ්බාකනත්ානීතිසබ්බානි නිදානන්තිආදීනි එත්ානි

පදානි.කවවචනානීතිඑෙස්මිංකයව ‘‘ො ණ’’න්ති අත්කථ විවිධානි

වචනානිවිවචනානි,ත්ානිකයවකවවචනානි. අථ වා

විවිධංවචනකමත්ස්සත්ථස්සාති විවචනං, ො ණසඞ්ඛාකත්න අත්කථන, 
අභිකධයයඅභිධාන ාකවනසම්බන්ධත්ත්ා විවචනස්ස

එත්ානිකවවචනානි,පදානි. 

‘‘අට්ඨා සක දෙ වත්ථුසඞ්ඛාකත්න’’ති ඉමිනා විවාදසරූපං

දස්කසති.විවාදන්ති අට්ඨා සක දෙ වත්ථුසඞ්ඛාත්ං විවාදං.එත්න්ති

‘‘විවාදනිදාන’’න්තිඑත්ං වචනං.අස්සාති අනුවාදාධිෙ ණස්ස.ඉදම්පීති 

‘‘අනුවාදනිදාන’’න්ති වචනම්පි.අස්සාති ආපත්ත්ාධිෙ ණස්ස.එත්න්ති
‘‘ආපත්තිනිදාන’’න්ති වචනං.

කිච්චකමවබයඤ්ානවඩ්ඪනවකසනකිච්චයන්ති වුත්ත්ං.අස්සාති
කිච්චාධිෙ ණස්ස. සමනු ාසනාදීනංඋප්පජ්ානෙකිච්චානන්ති

සම්බන්කධන.එත්න්ති ‘‘කිච්චයනිදාන’’න්ති වචනං. එෙපදකයනානාති

එකෙන‘‘නිදාන’’න්ති පකදන කයනානා.සබ්බපදානීතිසබ්බානි සමුදයාදීනි
පදානි. 

නවන්නන්ති ාාතිවකසන ඡන්නං කහතූනං නවසුඅන්කත්නගධත්ත්ා

තිෙවකසකනත්ං වුත්ත්ං.බයඤ්ානමත්ත්න්තිකහතුපච්චයවකසන

බයඤ්ානකමව.හීතිසච්චං, යස්මාවා.එත්ථාතිත්තියපුච්ඡාවිස්සජ්ාකන. 

343. ද්වාදසමූ ානීතිඑත්ථද්වාදසන්නංමූලානංසරූපං දස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘කෙනධඋපනාහයුගළොදීනී’’තිආදියො. එත්ථ (වි . 833, 944) 
ආදියොසද්කදන මක්ඛපළාසයුගළ ඉස්සාමච්ඡරියයුගළ
මායාසාකඨයයයුගළපාපිච්ඡමිච්ඡාදියොට්ඨියුගළසන්දියොට්ඨිප ාමාසිආධානග්ගාහිදු
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ප්පටිනිස්සග්ගියුගළවකසන පඤ්ච

යුගළානිසඞ්ගණ්හාති.අජ්ඣත්ත්සන්ත්ානප්පවත්ත්ානීතිනියෙජ්ඣත්ත්සන්
ත්ාකනපවත්ත්ානි. 

අට්ඨා සක දෙ වත්ථූනංසමුට්ඨාන ාවංනිබ්බචකනනපොකසන්කත්න

ආහ ‘‘ත්ංහී’’තිආදියො.ත්න්තිඅනුවාදාධිෙ ණං, සමුට්ඨාතීතිසම්බන්කධන.එත්ථ
ච ‘‘එකත්සූ’’ති ඉමිනා අධිෙ ණ ාවං දස්කසති. ‘‘එකත්හී’’ති

ඉමිනාෙ ණ ාවං දස්කසති.කත්නාති ො කණන.අස්සාති

විවාදාධිෙ ණස්ස.එත්ානීතිඅට්ඨා සක දෙ වත්ථූනි.සබ්බත්ථාති සබ්කබසං
අධිෙ ණානංසබ්කබසුසමුට්ඨාකනසු. 

344. එකෙනඅධිෙ කණන කිච්චාධිෙ කණනාති ඉදං වුත්ත්න්ති

සම්බන්කධන.එත්ානීති අධිෙ ණානි.එෙංසකත්නති එෙංකසන, 

එෙකෙනට්ඨාකසනාතිඅත්කථන.හීතිසච්චං, යස්මාවා. 

සාවකසසාපත්ති සම්මති විය අනවකසසාපත්ති න සම්මතීති

කයනානා.ෙස්මා න සම්මතීති ආහ ‘‘න හී’’තිආදියො.හීති යස්මා.සාති

අනවකසසා ආපත්ති.ත්කත්නතිඅනවකසසාපත්තිකත්න. එත්ථච ‘‘න සක්ො
කදකසතු’’න්තිඉමිනාකදසනාගාමිනියාඅ ාවංදීකපති. ‘‘නසක්ො…කප.…
පතිට්ඨාතු’’න්තිඉමිනාවුට්ඨානගාමිනියාඅ ාවංදීකපති. 

349. ත්කත්නති නයකත්න.යත්ථ සතිවිනකයනතිආදියොො ඡයමෙපුච්ඡාති

සම්බන්කධන.ත්ාසන්තිපුච්ඡානං.පොසිකත්නතිපාෙකටන. 

351. ද්වින්නම්පිසමථානන්තිසම්මුඛාවිනයසතිවිනයවකසනද්වින්නම්පි

සමථානං.යස්මාතිකයනො කණනනසක්ොතිසම්බන්කධන.පත්ත්වට්ටීනං

නානාෙ ණන්ති සම්බන්කධන.කත්සන්ති සම්මුඛාවිනයසතිවිනයානං
නානාෙ ණන්ති සම්බන්කධන. අයංපකනත්ථ කයනානා – යස්මා
ෙදලික්ඛන්කධ පත්ත්වට්ටීනං නානාෙ ණං විනිබ්භුජ්ජිත්වාදස්කසතුං න
සක්ො විය කත්සං නානාෙ ණං විනිබ්භුජ්ජිත්වා දස්කසතුං න

සක්ොති.කත්නාතිො කණන.සබ්බත්ථාතිසබ්කබසුවිස්සජ්ාකනසු. 

සත්ත්සමථනිදානවණ්ණනා 

352. අස්සාතිසම්මුඛාවිනයස්ස.ත්ත්ථාති ‘‘නිදානනිදාකනන’’ති

පාකඨ.ඉදන්තිසම්මුඛාචතුක්ෙං. ද්ධුපවාකදනති ලද්කධන පක සං

උපවාකදනකයනාතිලද්ධුපවාකදන, ඛීණාසකවන.යස්සචාතියස්සචසන්තිකෙති

සම්බන්කධන.උභින්නන්තිකදසෙපටිග්ගාහොනංද්වින්නං. 

353. නනුපුච්ඡායං ‘‘සත්ත්න්නං සමථාන’’න්ති වුත්ත්ං, ෙස්මා පන
විස්සජ්ානායංසම්මුඛාවිනයස්ස සමුට්ඨානං න වුත්ත්න්ති ආහ
‘‘කිඤ්චාපී’’තිආදියො. ත්ත්ථ කිඤ්චාපිවුත්ත්න්ති කයනානා.



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා පරිවා වග්ගකයනානා 

461 

පටුන 

එත්ථකිඤ්චාපිසද්කදන සම් ාවනත්කථන, පනසද්කදන ග හත්කථන. ත්ථා

වුත්ත්ම්පීති කයනානා.ෙම්මසඞ්ග ාභාකවනාති ෙම්කම සඞ්ගහස්ස

අ ාකවන.ත්ත්ථාති ත්ස්මිං ‘‘ෙම්මස්ස කිරියා’’තිආදියොපාකඨ. ෙම්මං

ෙරීයතිඉමායාතිකිරියා, ඤත්ති. කත්නවුත්ත්ං ‘‘ෙම්මස්සකිරියාතිඤත්ති

කවදියොත්බ්බා’’ති.ෙරියකත් ඨපියකත්ෙරණං. සයං උපගමියකත්උපගමනං. 

අජ්කඣසකනනප ංඋපගමාපියකත්අජ්ඣුපගමනං. අධිවාසියකත්අධිවාසනා. 

අප්පටික්කෙනසියකත්අපටික්කෙනසනා. ඉති ඉමමත්ථං දස්කසන්කත්නආහ

‘‘ෙ ණන්ති ත්ස්සාකයවා’’තිආදියො.එත්න්ති ෙම්මං.කමති මය්හං.
ඛමුධාතුපකයනකග සම්පදානත්කථසම්පදානවචනං. අථ වා කමති මයා.

ෙත්වත්කථ ෙ ණවචනං, සාමිවචනං වා.ඛමතීති ෙත්තුරූපසදියොසං
ෙම්මරූපං.රූපඤ්හිෙත්තුරූපසදියොසංෙම්මරූපං ‘‘ඛමතිසඞ්ඝස්සා’’තිආදීසු

(මහාව. 127) විය. ෙම්මරූපසදියොසං ෙත්තුරූපං ‘‘උපාසකෙන සීලං

සමාදියොයතී’’තිආදීසු (පට්ඨා. 1.1.423) විය. එත්ථ ෙම්මත්කථ
පවත්කත්නයපච්චකයනකලනකපනතිදට්ඨබ්බං. 

සත්ත්සමථනානාත්ථාදියොවණ්ණනා 

354. මාත්ාපුත්ත්ාදීනං අයං විවාකදනති කයනානා. ‘‘විරුද්ධවාදත්ත්ා’’ති

ඉමිනා වදනං වාකදන, විරුද්කධන වාකදනවිවාකදනති නිබ්බචනං

දස්කසති.අධිෙරණීයත්ායාති වූපසමිත්ත්ාය. ඉමිනා අධිෙරියති සමකථහි

වූපසමියතීතිඅධිෙරණන්ති වචනත්ථං දස්කසති.සබ්බත්ථාති සබ්කබසු
අධිෙ ණක කදසු. 

ඉතිඅධිෙ ණක දවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

දුතියගාථාසඞ්ගණිෙං 
කචනදනාදියොපුච්ඡාවිස්සජ්ානාවණ්ණනා 

359. දුතියගාථාසඞ්ගණියංකචනදනානාමකිංදස්කසත්වාකචනදනාතිආහ 

‘‘වත්ථුඤ්ච ආපත්තිඤ්ච දස්කසත්වා කචනදනා’’ති. කදනසං

ස ාකපතීතිකදනසසාරණා. සඞ්ඝසන්නිපාකත්නති සඞ්ඝස්ස සන්නිපත්නං.

ඉමිනාසඞ්කඝනති එත්ථ උත්ත් පදකලනපං දස්කසති.මතිෙම්මන්ති එත්ථ

මතිසද්කදන ඉච්ඡත්කථනති ආහ ‘‘වුච්චතිමන්ත්ග්ගහණ’’න්ති.ත්න්ති
මතිෙම්මං. 

‘‘කත්න චුදියොත්ෙපුග්ගකලනා’’ති පදං ‘‘සා ණත්ථායා’’ති

පකදොරිත්ෙම්මං.ත්ස්ස තග්ග ස්සාති ත්ස්ස චුදියොත්ෙස්සපුග්ගලස්ස, ඉමිනා

‘‘නිග්ගහත්ථායා’’ති පදස්ස ෙම්මං දස්කසති.ත්ත්ථාති ත්ස්මිං

අධිෙ ණවිනිච්ඡයට්ඨාකන.පරිග්ග ණත්ථායාති පරි වීමංසිත්වා

ගහණත්ථාය.ධම්මා-ධම්මන්තිභූත්ාභූත්ං. ‘‘විනිච්ඡයසන්නිට්ඨාපනත්ථ’’න්ති
ඉමිනාපාළියංපාඨකසසංදස්කසති. 
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මා කඛන පටිඝන්ති එත්ථපටිඝසද්කදන කෙනපපරියාකයනති ආහ ‘‘කෙනපං
මා ානයී’’ති. ‘‘චුදියොත්කෙ වාකචනදකෙ වා’’ති ඉමිනා ‘‘සඞ්කඝ’’ති ආධා ං

පටික්ඛිපති.සකචඅනුවිජ්ාකෙන තුවන්ති

එත්ථඅනුවිජ්ාෙසද්කදනවිනයධ පරියාකයනති ආහ ‘‘විනයධක න’’ති.
විනයධක න හි යස්මා කචනදෙචුදියොත්ොනං වචනංඅනුමිනිත්වා

වත්ථුආපත්ත්ාදියොවකසනවිදති, ත්ස්මාඅනුවිජ්ාකෙනතිවුච්චති. 

විරුද්ධං ගාහං සංවත්කත්තීතිවිග්ගාහිෙං. ‘‘න ත්ව’’න්තිආදියොනා

ණිෙපච්චයස්ස සරූපං දස්කසති.යායාති ෙථාය. සුත්ත්ාදීනං සරූපං

දස්කසන්කත්නආහ‘‘සුත්ත්ංනාමා’’තිආදියො. 

අනුයුඤ්ානවත්ත්න්ති අනුයුඤ්ානස්ස, අනුයුඤ්ාකන වා වත්ත්ං.

කුසකලන බුද්ධිමත්ාති එත්ථකුස සද්කදන කඡෙපරියාකයන, 

බුද්ධිමන්තුසද්කදන පණ්ඩිත්පරියාකයනති ආහ ‘‘කඡකෙන පණ්ඩිකත්නා’’ති. 

‘‘ඤාණපා මිප්පත්කත්නා’’ති ඉමිනාබුද්ධිමත්ාති එත්ථ නකෙවලං

ඤාණසාමඤ්ඤං, අථකඛනසබ්බඤ්ඤුත්ඤ්ඤාණන්තිදස්කසති.අයන්තිඑකසන

යථාවුත්කත්න අත්කථන.අයං පනාතිඑකසන වක්ඛමාකනන පන.එත්ථාති ඉමාසු
ගාථාසු.සකචත්වංඅනුවිජ්ාකෙනකහනසීතිකයනානා.යංපනඅනුකයනගවත්ත්ං

ෙත්ං සුපඤ්ඤත්ත්ං සබ්බසික්ඛාපදානංඅනුකලනමන්ති කයනානා.ත්න්ති

අනුකයනගවත්ත්ං.ඉතීති අයං සාධිප්පායසඞ්කඛපවණ්ණනා.අත්ත්කනනති

අනුවිජ්ාෙස්ස.සම්පරාකයතිප කලනකෙ.කයනති

අනුවිජ්ාකෙන.ත්න්තිඅනුකයනගවත්ත්ං. ගතින්ති සුගතිං.හිත්න්ති

කචනදෙචුදියොත්ොනං හිත්ං.ගකවසන්කත්නතිඤාකණන එසන්කත්න. ඉමිනා හිත්ං

එසන්කත්නතිහිකත්සීති වචනත්ථංදස්කසති.කමත්ත්ඤ්චාති අප්පනාපත්ත්ං

කමත්ත්ඤ්ච.කමත්ත්ාතබ්බභාගඤ්චාති අප්පනාකමත්ත්ාය පුබ්බ ාකග
පවත්ත්ංපරිෙම්මඋපචා කමත්ත්ඤ්ච. ත්ව  ාක  සඞ්කඝන ෙකත් එවාති
කයනානා. 

කයනති අනුවිජ්ාකෙන.එකත්සන්ති කචනදෙචුදියොත්ොනං. ‘‘ ාසිත්’’න්ති

ඉමිනාකවන ාරසද්කදන ාසිත්පරියාකයනතිදස්කසති.ත්න්තිසහසාකවනහා ං. 

අනුසන්ධිත්න්තිඑත්ථ විනිච්ඡයානුසන්ධිං පටික්ඛිපන්කත්න ආහ
‘‘ෙථානුසන්ධිවුච්චතී’’ති. ෙථාය අනුරූපං

සන්දහනංෙථානුසන්ධි.පටිඤ්ඤානුසන්ධිකත්නාති එත්ථ
පටිඤ්ඤාසද්දඅනුසන්ධිසද්දානංතුලයාධිෙ ණකත්නඅඤ්ඤංභින්නාධිෙ ණං

දස්කසන්කත්න ආහ‘‘අථවා’’තිආදියො. ලජ්ජිං පුග්ගලන්ති සම්බන්කධන.ත්ත්ථාති

ගාථායං.වත්ත්ානුසන්ධිනාතිආචා සඞ්ඛාකත්නවත්කත්නඅනුසන්ධිනාඅස්ස
අලජ්ජීස්සවත්කත්නසද්ධිංයාපටිඤ්ඤාසන්ධියතීතිකයනානා. 

ාානන්කත්නආපජ්ාතීතිාානන්කත්නහුත්වාආපජ්ාති.ඉමිනාසඤ්චිච්චාති
පදස්ස සඤ්කචකත්ත්වාතිඅත්ථං දස්කසති. වීතික්ෙමකචත්නාය සද්ධිං
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කචකත්ත්වාතිඅත්කථන. ‘‘නකදකසතිනවුට්ඨාතී’’තිඉමිනාපරිගූ තීතිඑත්ථ
පරිගූහනංනාමඅත්ථකත්නනකදසනංනවුට්ඨානන්තිදස්කසති. 

යන්ති ‘‘සඤ්චිච්ච ආපත්තිංආපජ්ාතී’’ති වචනං.තුම්ක හීති

පරිහා ො කෙහි.සච්චන්ති ත්ථං අවිත්ථං.අ ම්පීතිකචනදකෙනපි.පිසද්කදන

පරිහා ෙං සම්පිණ්කඩති.නන්ති ‘‘සඤ්චිච්චා’’තිආදියොවචනං.ත්න්තිතුවං, ත්වං
වා. 

තබ්බාපරන්ති එත්ථ පුබ්කබ ෙකථත්බ්බංතබ්බං,අප ම්හි

ෙකථත්බ්බංඅපරං,පුබ්බඤ්ච අප ඤ්ච පුබ්බාප න්ති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘පුක ’’තිආදියො. ‘‘ත්ස්මිංපුබ්බාපක ’’ති ඉමිනා පාළියංතබ්බපරස්සාති
එත්ථභුම්මත්කථසාමිවචනන්තිදස්කසති. 

ද්වීහීතිපා ාජිෙසඞ්ඝාදියොකසසවකසනද්වීහි.පඤ්චහීතිථුල්ලච්චයාදියොවකසන

පඤ්චහි.මිච්ඡාදියොට්ඨියාති ‘‘නත්ථි දියොන්න’’න්තිආදියොනා (ධ. ස. 1221) 

දසවත්ථුොය මිච්ඡාදියොට්ඨියා.අන්ත්ග්ගාහිෙදියොට්ඨියාති ‘‘සස්සකත්න

කලනකෙන’’තිආදියොනා (දී. නි. 1.31; ම. නි. 1.269) 

දසවත්ථුොයඅන්ත්ග්ගාහිෙදියොට්ඨියා.සබ්බත්ථාති
සබ්කබසුදුතියගාථාසඞ්ගණිකෙසු. 

ඉතිදුතියගාථාසඞ්ගණිෙවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

කචනදනාෙණ්ඩං 
අනුවිජ්ාෙකිච්චවණ්ණනා 

360-1. ඉදානිආ ද්ධන්ති සම්බන්කධන. එකෙන භික්ඛු එකෙන

මාතුගාකමනාති කයනානා.කසනති පස්සන්කත්න භික්ඛු.ත්න්තිනික්ඛමන්ත්ං

පවිසන්ත්ං වා භික්ඛුං.ඉත්කරනති චුදියොත්කෙන.ත්ස්සාති කචනදෙස්ස.නඋකපතීති

නඋපගච්ඡති.න පටිාානාතීති න පටිස්සවං ෙක නති.එත්ථාති මාතුගාකමන

නික්ඛමන්ත්පවිසන්ත්ට්ඨාකන.යන්ති ෙම්මං.කත්නාති කචනදකෙන.ත්ස්සාති

කචනදෙස්ස වචකනනාති සම්බන්කධන.ඉත්කරනති

චුදියොත්කෙන.අසුද්ධපරිසඞ්කිකත්නතිඅසුද්ධාය අට්ඨාකන උප්පන්නාය

පරිසඞ්ොය පරිසඞ්කිකත්න. ත්දත්ථං දස්කසති ‘‘අමූලෙපරිසඞ්කිකත්න’’ති

ඉමිනා.ත්ස්ස තග්ග ස්සාතිචුදියොත්ෙස්ස පටිඤ්ඤායාති

සම්බන්කධන.සබ්බත්ථාතිසබ්කබසුඅනුවිජ්ාෙකිච්කචසු. 

ඉතිඅනුවිජ්ාෙකිච්චවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

කචනදෙපුච්ඡාවිස්සජ්ානා 

362-3. සච්කචචඅකුප්කපචාතිපධානංසම්බන්ධට්ඨානංදස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘පතිට්ඨාත්බ්බ’’න්ති. ‘‘ය’’න්තිආදියොනා සච්කච පතිට්ඨාත්බ්බ ාවං

දස්කසති.යන්ති ෙම්මං. ‘‘න චා’’තිආදියොනා අකුප්කප
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පතිට්ඨාත්බ්බ ාවංදස්කසති.ඔතිණ්ණඤ්චාති විනිච්ඡයං ඔතිණ්ණඤ්ච. 

‘‘වචන’’න්ති ඉමිනා ඔතිණ්ණාකනනතිණ්ණසරූපං දස්කසති.ත්ත්රාති
පුරිමවචනාකපක්ඛං. ‘‘ඔතිණ්ණාකනනතිණ්ණංාානිත්බ්බ’’න්ති වචකනති හි

අත්කථන.කචනදෙස්සපමාණන්ති ‘‘ධම්කමන’’ති වා ‘‘අධම්කමන’’ති වා

‘‘බාකලන’’ති වා ‘‘පණ්ඩිකත්න’’තිවා කචනදෙස්ස පමාණං.චුදියොත්ෙස්ස

පමාණන්ති ධම්මචුදියොත්කෙන නුකඛන, කනනති චුදියොත්ෙස්ස

පමාණං.අනුවිජ්ාෙස්ස පමාණන්තිසක්ො නු කඛන විනිච්ඡිතුං, කනනති

අනුවිජ්ාෙස්ස පමාණං. අනුවිජ්ාකෙන වත්ත්බ්කබනතිසම්බන්කධන.කයන

ධම්කමනාතිආදීසු ධම්මාදීනං සරූපංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ධම්කමනති භූත්ං
වත්ථූ’’තිආදියො. එකත්න ධම්කමන ච එකත්න විනකයන ච
එකත්නසත්ථුසාසකනන චාති කයනානා. ත්ස්මා අනුවිජ්ාකෙන

වූපසකමත්බ්බන්ති සම්බන්කධන.එත්ථාති අනුවිජ්ාෙස්ස
පටිපජ්ජිත්බ්බට්ඨාකන. 

අවඤ්ඤන්තිඅවාානනං.ඉකමති කථ ා. ‘‘ඛත්ත්ත්ා’’ති ඉමිනාඅත්ත්නාව

අත්ත්ා ඛඤ්ඤතීතිඛකත්නති වචනත්ථං

දස්කසති.උපහනියන්තීතිඋප ත්ානි,උපහත්ානි ඉන්ද්රියානි

අකනනාතිඋප තින්ද්රිකයන. ‘‘පඤ්ඤාය අ ාවකත්න’’ති ඉමිනාදුම්කමකධනති

එත්ථ දුසද්කදන අ ාවත්කථන, කමධාසද්කදනපඤ්ඤාපරියාකයනති දස්කසති.

නත්ථි කමධා එත්ස්සාතිදුම්කමකධනතිනිබ්බචනං ොත්බ්බං. ඛකත්න…කප.…

දුම්කමකධන කසනඅනුවිජ්ාකෙන උපගච්ඡතීති කයනානා.ත්ස්මාති යස්මා

උපගච්ඡති, ත්ස්මා වුත්ත්න්ති සම්බන්කධන.ත්ස්සාති පාඨස්ස, ගාථායවා.

විත්ථා ං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘චුදියොත්ෙකචනදකෙසු හී’’තිආදියො.උකභනකපකත්ති

උක නපි එකත් ආමිසපුග්ගලනිස්සකය.ධම්කමනති සාසනධම්කමන.ඉතීති
අයමත්කථන. 

උපෙණ්ණෙං ාප්පතීති එත්ථ ෙණ්ණස්සසමීපං උපෙණ්ණං, ත්කදව
උපෙණ්ණෙන්ති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘එවං ෙකථහී’’තිආදියො. 

‘‘ෙණ්ණමූකල’’ති ඉමිනා උපෙණ්ණෙන්ති එත්ථ උපසද්දස්ස සමීපත්ථං

දස්කසති.මන්කත්තීති ෙකථති. ඉමිනා ාප්පධාතුයා ෙථනත්ථං

දස්කසති.ජිම් ං කපක්ඛතීති එත්ථ ජිම්හසද්කදන කුටිලවාචකෙන, කුටිලං
නාමඅත්ථකත්නඉධකදනකසනතිආහ‘‘කදනසකමවා’’ති. 

ෙථානුසන්ධීති චුදියොත්ෙඅනුවිජ්ාොනං

ෙථායඅනුසන්ධි.විනිච්ඡයානුසන්ධීති අනුවිජ්ාකෙන
ෙත්ස්සආපත්ත්ානාපත්තිවිනිච්ඡයස්ස

අනුසන්ධි.සබ්බත්ථාතිකචනදනාෙණ්කඩ. 

ඉතිකචනදනාෙණ්ඩවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 
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චූළසඞ්ගාමං 
අනුවිජ්ාෙස්සපටිපත්තිවණ්ණනා 

365. චූළසඞ්ගාකමසමාගමනංසඞ්ගාකමන,සමාගකමන්ති සන්නිපත්න්ති

එත්ථාති වාසඞ්ගාකමනති වචනත්ථංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සඞ්ගාකමන
වුච්චති…කප.… සඞ්ඝසන්නිපාකත්න’’ති.

සන්නිපත්නංසන්නිපාකත්න,සන්නිපත්න්තිඑත්ථ කදකසති වාසන්නිපාකත්න, 

සඞ්ඝස්ස සන්නිපාකත්නසඞ්ඝසන්නිපාකත්න. සඞ්ගාමයුද්කධති ධාතුපාකඨසු

(සද්දනීතිධාතුමාලායං 18 මො න්ත්ධාතු) වුත්ත්ං. ත්ත්ථයුද්ධං නාම
අත්ථකත්න අධිෙ ණවිනිච්ඡකයනති ගකහත්බ්බං. ත්දත්ථං විත්ථාක න්කත්න

ආහ ‘‘ත්ත්ර හී’’තිආදියො. ත්ත්ථත්ත්රාති ත්ස්මිං සඞ්ගාකම, සකමනස න්තීති

සම්බන්කධන.අත්ත්පච්චත්ථිොති අත්ත්කනනපටිපක්ඛං

අත්ථයන්ති.උද්ධම්මන්ති ධම්මකත්න විකයනගං.දීකපන්ත්ා හුත්වාති කයනානා.
කෙ වියාති ආහ ‘‘වජ්ජිපුත්ත්ො වියා’’ති. කසන භික්ඛුපවත්කත්තීති

සම්බන්කධන. ද්ධින්ති උද්ධම්මාදියොවාදං.ත්ත්ථාති

සඞ්ගාකම.අවචරතීතිඔගාකහත්වා චාක ති පවත්කත්ති. ත්කමවත්ථං
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අජ්කඣනගාකහත්වාවිනිච්ඡයං පවත්කත්තී’’ති. එත්ථ

‘‘අජ්කඣනගාකහත්වා’’ති ඉමිනාඅවත්ූපසග්ගස්ස ඔගාහත්ථං දස්කසති.
‘‘විනිච්ඡයංපවත්කත්තී’’ති ඉමිනා ච ධාතුස්ස ොරිත්න්කත්නගධත්ත්ා
සහොරිත්ෙම්කමන පවත්ත්නත්ථංදස්කසති. ඉමිනා සඞ්ගාකම

අවච තීතිසඞ්ගාමාවචකරනතිනිබ්බචනං දස්කසති. කෙන වියාති ආහ

‘‘යසත්කථක න වියා’’ති.මානද්ධාන්ති

කෙතුෙමයත්ාපච්චුපට්ඨානමානසඞ්ඛාත්ං ධාං.රකාන රණසකමනාති එත්ථ

 ාං හ ති අපකනතිඅකනනාතිරකාන රණං,පාදපුඤ්ානං, කත්නසකමනාති

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පාදපුඤ්ානසකමනා’’ති. පාදං පුඤ්ාති කසනකධති

අකනනාතිපාදතඤ්ානං,කත්න සකමනපාදතඤ්ානසකමන,කත්න.සමාො ං
දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘යථා’’තිආදියො.  කානහ ණස්ස කනව  ාකගන කහනතීති

සම්බන්කධන.යථාපතිරූපන්ති පතිරූපස්ස අනුකලනමං, 
පතිරූපානතික්ෙන්ත්න්ති අත්කථන. අෙකථන්කත්න නිසීදියොත්බ්බන්ති

සම්බන්කධන.සාමං වා ධම්කමනති එත්ථ ධම්කමන නාම කෙනති ආහ 

‘‘ෙප්පියාෙප්පියනිස්සිත්ා වා’’තිආදියො. රූපාරූපපරිච්කඡකදන ච සමථාචාක න

චවිපස්සානාචාක න ච ඨානවත්ත්ඤ්ච නිසජ්ාවත්ත්ඤ්ච, ආදියොසද්කදන
චඞ්ෙමවත්ත්ාදීනිසඞ්ගණ්හාති. චුද්දසමහාවත්ත්ාදීනං
‘‘ෙප්පියාෙප්පියනිස්සිත්ා’’ති පකදන ගහිත්ත්ත්ාවත්ත්සද්කදන

ඨානවත්ත්ාදීනි එව ගකහත්බ්බානි, ආදියොසද්කදන

චඞ්ෙමවත්ත්ාදීනිගකහත්බ්බානි.පකරනවාඅජ්කඣසිත්බ්කබනතිකයනවාකසනවා
කෙනචිඅජ්කඣසිත්බ්කබනති ආහ ‘‘කයන’’තිආදියො. ඉමිනාන කයන වා කසන වා

කෙනචිඅජ්කඣසිත්බ්කබන, සමත්කථනකයව පන අජ්කඣසිත්බ්කබනති වා

දස්කසති. ‘‘ආවුකසන’’තිආදියොනාවත්ත්බ්බාො ං දස්කසති.අරිකයනවා

තුණ්හීභාකවනති එත්ථන කෙවලංෙකථතුං අසමත්ථවකසනතුණ්හී ාකවන, 
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ෙම්මට්ඨානමනසිො වකසන පනාති ආහ ‘‘ෙම්මට්ඨානමනසිො වකසන

තුණ්හී ාකවන’’ති.අරියානං එකසනඅරිකයන,තුණ්හී ාකවන.

‘‘නාවාානිත්බ්කබන’’ති ඉමිනානාතිමඤ්ඤිත්බ්කබනති පදස්ස අතික්ෙම්ම න
මඤ්ඤිත්බ්කබනතිදස්කසති. 

උපජ්ඣාකයනති කචනදෙචුදියොත්ොනං උපජ්ඣාකයන.සබ්බත්ථාති සබ්කබසු
‘‘න ආචරිකයනපුච්ඡිත්බ්කබන’’තිආදියොපකදසු. කුලකමව

ාාතිනාමකගනත්ත්වකසනඅයන්තිඅපදියොසියතීතිකු පකදකසන.අත්රස්සාතිඑත්ථ

අත්ර අස්සාති පදච්කඡදං ෙත්වාඅත්රසද්කදන පුග්ගලවිසකයන, අස්සසද්කදන
ආඛයාතිකෙනති ආහ ‘‘අත්ර පුග්ගකල’’තිආදියො.ත්ත්ථ ‘‘ කවයයා’’ති ඉමිනා
අස්සසද්දස්ස සබ්බනාමත්ත්ඤ්ච ‘‘ වතී’’තිවත්ත්මානිෙ ාවඤ්ච

පටික්ඛිපති.පරිසානුවිධායකෙනාති පරිසායඅනුමත්ං ෙක නන්කත්න.

ඉමිනාකනන පරිසෙප්පිකෙනාති එත්ථෙප්පසද්කදන විඣත්කථනති

දස්කසති.යන්තිවචනං.න  ත්ථමුද්දාති මුදන්ති

එත්ායාතිමුද්දා,සක්ඛ මඞ්ගුලියං හත්ථස්ස මුද්දා

අවයවිඅවයවවකසනසම්බන්ධත්ත්ාති ත්ථමුද්දා. ත්ස්සා විොක න 

‘‘හත්ථමුද්දා’’තිගකහත්බ්කබනතිආහ‘‘හත්ථවිොක න’’ති. 

‘‘අත්ථං අනුවිධියන්කත්නා’’ති එත්ථඅත්ථන්ති

විනිච්ඡයත්ථං.අනුවිධියන්කත්නාති සල්ලක්කඛන්කත්න. ඉති ඉමමත්ථං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘විනිච්ඡයපටිකවධකමව

සල්ලක්කඛන්කත්නා’’ති.සන්නිපාත්මණ්ඩක ති සන්නිපාත්ාය පරිසාය

සමූකහ, සන්නිපාත්මණ්ඩලස්සමජ්කඣතිඅත්කථන.නවීති ාත්බ්බන්තිඑත්ථ
වීතිහ ණං නාම අත්ථකත්න හාපනන්ති ආහ ‘‘න විනිච්ඡකයන

හාකපත්බ්කබන’’ති.දුරුත්ත්වාචන්ති කචනදෙචුදියොත්ොනං

දුරුත්ත්වාචං.හිත්පරිසකිනාතිඑත්ථහිත්ංපරිඑසතීතිහිත්පරිසකෙන, ෙරුණා

චෙරුණාපුබ්බ ාකගන ච, කසන එත්ස්සත්ථීතිහිත්පරිසකී,පුග්ගකලන, කත්න
හිත්පරිසකිනා. ත්කමවත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘හිකත්සිනා

හිත්ගකවසිනා’’ති. ෙරුණාති අප්පනාපත්ත්ා ෙරුණා.ෙරුණාතබ්බභාකගනති
අප්පනාපත්ත්ාය ෙරුණාය පුබ්බ ාකග

පවත්ත්ාපරිෙම්මඋපචා ෙරුණා.පදද්වකයපීති
‘‘හිත්ානුෙම්පිනාොරුණිකෙන  විත්බ්බං. හිත්පරිසකිනා අසම්ඵප්පලාපිනා
 විත්බ්බ’’න්ති පදද්වකයපි.අයං අධිප්පාකයන කවදියොත්බ්කබනති කයනානා.

‘‘අසුන්ද වචන’’න්තිඉමිනාඅසුරුත්ත්න්තිඑත්ථසුන්ද ංඋත්ත්ංසුරුත්ත්ං,න

සුරුත්ත්ං අසුරුත්ත්න්ති වචනත්ථං දස්කසති.පරිග්ගක ත්බ්කබනති
පරිවීමංසිත්වාගකහත්බ්කබන. 

ත්ස්සාති අධම්මකචනදෙස්ස.අකනනසටං වත්ථුන්ති එත්ථ
‘‘කචනදෙචුදියොත්කෙහි වුත්ත්’’න්ති පදංඅධිො වකසන කවදියොත්බ්බං. එත්ථ

චඅකනනසටන්ති විනිච්ඡයංඅකනනසටන්ති අත්කථන. කිං
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පටුන 

පග්ගණ්හිත්බ්කබනතිආහ ‘‘නනුත්ව’’න්තිආදියො.අනුකයනගවත්ත්න්ති

‘‘ොකලනවක්ඛාමී’’තිආදියොනා(චූළව.399; පරි.362, 437) වුත්ත්ං, ‘‘සච්කච

චඅකුප්කපචා’’ති (චූළව.401) චවුත්ත්ංඅනුයුඤ්ානවත්ත්ං.ත්ඤ්හියස්මා

අකනන වත්කත්න කචනදකෙනචුදියොත්ෙං, චුදියොත්කෙන වා කචනදෙං අනුයුඤ්ාති, 

කචනදකෙන චුදියොත්කෙන, චුදියොත්කෙන වා කචනදකෙනඅනුයුඤ්ජියති, 

ත්ස්මාඅනුකයනගවත්ත්න්ති වුච්චති.ෙථාකපත්වාති කචනදෙචුදියොත්කෙකහව

ෙථාකපත්වා.ත්ස්සාතිකචනදෙස්සවාචුදියොත්ෙස්සවා, සාරජ්ාන්ති යං.කත්ති

ත්ව.වත්වාපීති මුකඛන වත්වාපි.පිසද්කදනොයවිො ං දස්කසත්වාපීති

සම්පිණ්කඩති. ‘‘අනුකයනගවත්ත්’’න්ති ධාතුෙම්මං, ‘‘කසනභික්ඛූ’’ති

ොරිත්ෙම්මං අජ්ඣාහරිත්බ්බං, ත්ං ෙම්මං ත්බ්බපච්චකයන වදති.අසුචි

විභාකවත්බ්කබනතිඑත්ථනත්ථිසුචිසීලකමත්ස්සාතිඅසුචීතිවුත්කත්අලජ්ජීති
ආහ ‘‘අලජ්ජි’’න්ති. උජු සීලවාොයවඞ්ොදියො හිකත්න කහනතීති කයනානා.
එත්ථ ච ොයවඞ්ොදියො හිකත්න කහනතීති ඉමිනා උජුකනන ො ණංදස්කසති.

ොයවඞ්ොදියො හිත්ත්ත්ා උජු කහනතීති අධිප්පාකයන.කසනති

භික්ඛු.මද්දකවකනවාති මුදු ාකවකනව.උපචරිත්බ්කබනති ෙකථත්බ්කබන.

ඉමිනාඋජුමද්දකවනාති පදස්ස සම්බන්ධට්ඨානං පාඨකසසං දස්කසති.කයනති

භික්ඛු.අයකමවාතිඑවසද්කදනනධම්මගරුකෙන, පුග්ගලගරුකෙන, ධම්කමසුච
පුග්ගකලසුචනමජ්ඣත්කත්නතිකවදියොත්බ්කබනතිදස්කසති. 

366. කත්නච පන අනුවිජ්ාකෙනාති කයනානා.සුත්ත්ාදීසූතිආදියොසද්කදන
විනයඅනුකලනම පඤ්ඤත්ත්අනුකලනමිොනිසඞ්ගකහත්බ්බානි. සුත්ත්ං
සංසන්දනත්ථාය කහනතීති කයනානා. කෙසං සංසන්දනත්ථායාති ආහ 

‘‘ආපත්ත්ානාපත්තීනං සංසන්දනත්ථ’’න්ති. ඔපම්මං අත්ථදස්සනත්ථාය

කහනතීති කයනානා.එකසව නකයන කසකසසුපි.පච්කචෙට් ායිකනන

අවිසංවාදෙට් ායිකනනතිඑත්ථ පච්කචෙස්මිං තිට්ඨන්ති

සීකලනාතිපච්කචෙට් ායිකනන,අවිසංවාදකෙ තිට්ඨන්ති

සීකලනාතිඅවිසංවාදෙට් ායිකනනති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ඉස්ස…කප.…

ඨිත්ා’’ති. ‘‘ඉස්සරියාධිපච්චකාට්ඨෙට්ඨාකන’’ති ඉමිනා පච්කචෙසරූපං

දස්කසති.කත්තිසඞ්කඝනඅනුමත්ාපුග්ගලා. 

කිමත්ථං‘‘විනකයනසංව ත්ථායා’’තිආදියොවුත්ත්න්තිආහ ‘‘ඉදානී’’තිආදියො.
ඉදානිදස්කසතුංආහාතිසම්බන්කධන.කයමන්දාමන්දබුද්ධිකනනහුත්වාඑවං
වකදයුන්ති කයනානා. අථ වා මන්දා මන්දබුද්ධිකනන කය පුග්ගලා
එවංවකදයුන්තිකයනානා.සෙලාපිවිනයපඤ්ඤත්තිඋපනිස්සකයනකහනතීති

සම්බන්කධන. ඉමිනා ‘‘සංව ත්ථායා’’තිආදීසු
‘‘අනුපාදාපරිනිබ්බානත්ථායා’’තිපරිකයනසාකනසු කත් සවාකෙයසු 

‘‘උපනිස්සකයන කහනතී’’ති පාඨකසකසන අජ්ඣාහරිත්බ්කබනති දස්කසති.

‘‘පච්චකයන’’ති ඉමිනා ‘‘උපනිස්සකයන’’ති පදස්ස

උපනිස්සයපච්චකයනතිඅත්ථං දස්කසති.සබ්බත්ථාති සබ්කබසු
ද්වාදසවාකෙයසු. විකසසංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අපිකචත්ථා’’තිආදියො.
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ත්ත්ථඅපිචවිකසසංවක්ඛාමීති කයනානා.එත්ථාති 

‘‘අවිප්පටිසා ත්ථායා’’තිආදීසු.ත්න්ති සුඛං.ත්රුණවිපස්සනා නාම ෙස්ස
අධිවචනන්ති ආහ ‘‘උදයබ්බයඤාණස්කසත්මධිවචන’’න්ති. නනු 

‘‘වි ාකගන’’ති එත්ථ චතුබ්බිධස්ස අරියමග්ගස්ස ගහිත්ත්ත්ා

‘‘විමුත්තී’’තිඑත්ථාපි චතුබ්බිධං ඵලංගකහත්බ්බං, ෙස්මා පන ‘‘විමුත්තීති

අ හත්ත්ඵල’’න්තිවුත්ත්න්ති ආහ ‘‘චතුබ්බිකධනපි හී’’තිආදියො.හීති සච්චං, 

යස්මා වා.අපච්චයපරිනිබ්බානත්ථායාතිඅසඞ්ඛත්පරිනිබ්බානත්ථාය.

නත්කථත්ථ හි පරිනිබ්බාකන කෙනචි පච්චකයන, 
ත්ස්මාඅපච්චයපරිනිබ්බානන්ති

වුච්චති.ත්න්තිවිමුත්තිඤාණදස්සනං.ත්ස්මිංඅනුප්පත්කත්ති

ත්ස්මිංවිමුත්තිඤාණදස්සකනඅනුක්ෙකමන පත්කත්.අවස්සන්ති ධුවං

එෙන්කත්නාති අත්කථන.එත්දත්ථාති එකසන අනුපාදා පරිනිබ්බානසඞ්ඛාකත්න

අත්කථන පකයනානංඉමිස්සා ෙථායාති එත්දත්ථා.ෙථාති අත්ථස්ස

ෙථා.මන්ත්නාති ධම්මස්ස මන්ත්නා.එත්දත්ථාඋපනිසාති එත්ථ
උපනිසාසද්කදන පච්චයවාචකෙනති ආහ
‘‘ප ංප පච්චයත්ාපී’’ති.ප ංප පච්චකයන හි යස්මා එත්ථ ප ංප ඵලං

උපගන්ත්වා නිසීදති, ත්ස්මාඋපනිසාති වුච්චති. ‘‘විනකයන

සංව ත්ථායා’’තිආදියොොඅයංප ංප පච්චයත්ාපීතිකයනානා.කසනත්ාවධානන්ති

ඔගාකහත්වා ධියකත්ඨපියකත්අවධානං,කසනත්ස්ස අවධානං

කසනත්ාවධානං.ඉමංෙථන්ති‘‘විනකයනසංව ත්ථායා’’තිආදියොංඉමංෙථං.යං

ඤාණංඋප්පජ්ාති, ත්ම්පි එත්දත්ථන්ති කයනානා.යදියොදං අනුපාදාචිත්ත්ස්සාති
එත්ථ‘‘යදියොද’’න්තිනිපාකත්න‘‘විකමනක්කඛන’’තිපදමකපක්ඛිත්වාකයනඅයන්ති

අත්ථං වදති.අනුපාදාති එත්ථ ‘‘සයංඅභිඤ්ඤා’’තිආදීසු (මහාව. 11) විය

යො කලනකපන කහනති, ත්ස්ස පදස්ස ෙ ණං පන ‘‘චතූහිඋපාදාකනහී’’ති
කවදියොත්බ්බං. ඉති ඉම මත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කයන අයං චතූහි
උපාදාකනහිඅනුපාදියොයිත්වා’’ති. එත්ථ චතූහි උපාදාකනහි අනුපාදියොයිත්වා

චිත්ත්ස්සඅ හත්ත්ඵලසඞ්ඛාකත්න කයන අයං විකමනක්කඛන අත්ථි, කසනපි

එත්දත්ථාය කහනතීති කයනානා. ‘‘අ හත්ත්ඵලසඞ්ඛාකත්න’’ති ඉමිනා
‘‘විකමනක්කඛන’’ති පදස්ස අත්ථං දස්කසති.අ හත්ත්ඵලඤ්හි යස්මා

විරුද්කධහි, විකසකසනවා සබ්බකිකලකසහි මුච්චිත්ථ, ත්ස්මාවිකමනක්කඛනති

වුච්චති. ‘‘අපච්චයපරිනිබ්බානත්ථාය එවා’’තිඉමිනාඑත්දත්ථායාති පදස්ස
අත්ථංදස්කසති. 

367. වත්ථුං…කප.…නාානාතීතිඑත්ථාතිකයනානාොත්බ්බා.ත්ස්මාති

යස්මා සම්බන්කධන, ත්ස්මා.එත්ථාති ඉමාසු ගාථාසු.සකමන චාති එත්ථ 

‘‘සකමනා’’ති පදං ‘‘අඤ්ඤාකණනා’’ති අත්ථස්ස වාචෙං රූළ්හීපදන්ති

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘කත්කනව පුබ්බාප ං අාානනස්ස සකමන
අඤ්ඤාකණනා’’ති. පාළියං කෙනො කණනෙත්ාෙත්ං නාානාතීති ආහ
‘‘සකමනා’’ති. සකමන පුබ්බාප ස්ස අඤ්ඤාකණන ෙත්ාෙත්ං නාානාතීති

අත්කථන.එවන්තිආදියො නිගමනං. යං පකනත්ං වචනං වුත්ත්න්ති කයනානා.
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‘‘ත්ත්ථා’’තිච ‘‘ආො අකෙනවිකදන’’තිචආධා ාකධයයානමක කදනකහනති, 

ත්ස්මා අවයවී ආධාක න, අවයකවනආකධකයයනති දට්ඨබ්බං. ආො සද්කදන
ඉඞ්ගිත්ත්කථනති ආහ ‘‘ො ණාො කණ’’ති.ො ණඅො ණසඞ්ඛාකත්

ඉඞ්ගිකත්ති අත්කථන.ආොරස්සාතිභුම්මත්කථ සාමිවචනං. ආො ස්මින්ති හි
අත්කථන. 

ත්කථවාති යථා වත්ථුආදීනි න ාානාති, ත්කථව.ඉතීති එවං.ය්වායන්ති

කයන අයංභික්ඛු. ‘‘ කයනා’’ති ඉමිනාභයාති එත්ථ
ො ණත්කථනිස්සක්ෙවචනන්තිදස්කසති. යා කයනගච්ඡතීතිකයනානා.

එකසව නකයනසම්කමනක න කමන ා ගච්ඡතීති එත්ථාපි.ඡන්දාති

ඡන්කදන.කදනසාතිකදනකසන.අත්ත්නාඤාතුංඅසමත්ථත්ායනසඤ්ඤත්තියා
කුසකලනතිආහ‘‘ප ංසඤ්ඤාකපතුංඅසමත්ථත්ායා’’ති.ෙස්මානිජ්ඣත්තියා
චඅකෙනවිකදනතිආහ ‘‘ො ණා…කප.…ත්ායා’’ති. ‘‘පරිසායලද්ධත්ත්ා’’ති

ඉමිනාලද්කධනපරිසසඞ්ඛාකත්නපක්කඛනකයනාති ද්ධපක්කඛනතිවචනත්ථං

දස්කසති. සකච ත්ාදියොසකෙන භික්ඛු කහනති, කසනභික්ඛු ‘‘අපටික්කඛන’’ති
වුච්චතීතිකයනානා.එකසවනකයනකහට්ඨාපි.‘‘නපටික්ඛිත්බ්කබන’’තිඉමිනා

පටිමුඛං න ඉක්ඛිත්බ්කබනතිඅපටික්කඛනති වචනත්ථං දස්කසති. ‘‘න
ඔකලනකෙත්බ්කබන’’තිඉමිනාඉක්ඛධාතුයාදස්සනත්ථංදස්කසති. 

ඉතිචූළසඞ්ගාමවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

ම ාසඞ්ගාමං 
කවනහ න්කත්නාානිත්බ්බාදියොවණ්ණනා 

368-74. මහාසඞ්ගාකමඑකත්කනවනකයනකවදියොත්බ්බන්තිසම්බන්කධන.
වත්ථුසඞ්ෙමනාො ංදස්කසත්වා අවාානනපටිාානනාො ං දස්කසන්කත්න

ආහ‘‘කයනපනා’’තිආදියො. කයන පන වදතීති සම්බන්කධන.එකසවාති එකසන එව, 
අවාානනපටිාානනභික්ඛූතිඅත්කථන. 

375. නී ාදියොවණ්ණාවණ්ණවකසනාති නීලාදියොවණ්ණවකසන
චආක නගයත්ථාදියොඅවණ්ණවකසන ච. සඤ්චරිත්ත්ංයස්මා

අකනනසික්ඛාපකදන ධනං අනුපදීයති, 

ත්ස්මාධනමනුප්පදානන්තිවුච්චති.තබ්බපකයනකගනතිපුබ්කබපයුජ්ජිත්බ්කබන. 

අගතිඅගන්ත්බ්බවණ්ණනා 

379. බහුානඅහිත්ාය පටිපන්කනන ක නතීති පාළිං විත්ථාක න්කත්නආහ

‘‘විනයධක නහී’’තිආදියො. ත්ත්ථවිනයධකරනාති අනුවිජ්ාකෙන, 

විනිච්ඡිකත්තිසම්බන්කධන.ඔවාදූපජීවිනිකයනති භික්ඛූනං ඔවාදං

උපනිස්සායජීවිනිකයන.උපාසොපීති  ත්නත්ත්යං පටිස්ස ණන්ති

උපාසොපි.දායොපීති භික්ඛූනං පච්චයදායොපි.කත්සන්ති

උපාසොදීනං.ත්කථවාති යථාඋපාසොදකයන ද්විධා භිජ්ාන්ති, 



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා පරිවා වග්ගකයනානා 

470 

පටුන 

ත්කථව.ත්කත්නති ආ ක්ඛකදවත්ාහිප න්ති සම්බන්කධන.කත්නාති
ද්විධාො කණන. 

382. ග නනිස්සිකත්නති එත්ථ ගහනසද්කදන දියොට්ඨිපරියාකයනති ආහ 

‘‘මිච්ඡාදියොට්ඨිඅන්ත්ග්ගාහිෙදියොට්ඨිසඞ්ඛාත්ංගහන’’න්ති. 

393. ත්ස්ස අවාානන්කත්නති එත්ථ ‘‘ත්ස්සා’’ති පදං ‘‘වචන’’න්ති
පාඨකසකසනසම්බන්ධිත්බ්බන්ති ආහ ‘‘ත්ස්ස

වචන’’න්ති.ත්ස්සාතිනවෙස්ස.ත්න්තිනවෙං. 

394. ‘‘යංඅත්ථායා’’ති එකසන සද්කදන සමාකසනති ආහ

‘‘යදත්ථායා’’ති.‘‘ත්ං අත්ථ’’න්ති එකසන සද්කදන ලිඞ්ගවිපල්ලාකසනති ආහ

‘‘කසනඅත්කථන’’ති.අත්ථසද්කදනහිපුල්ලිඞ්කගන, පාළියංනපරි ාකපත්බ්බන්ති

එත්ථාපි ලිඞ්ගවිපල්ලාකසන කවදියොත්බ්කබන.සබ්බත්ථාති සබ්බස්මිං
මහාසඞ්ගාකම. 

ඉතිමහාසඞ්ගාමවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

ෙථිනකභදං 
ෙථිනඅත්ථත්ාදියොවණ්ණනා 

403. ෙථිකනඛන්ධකෙතිෙථිනක්ඛන්ධකෙ.තබ්කබතිෙථිනක්ඛන්ධකෙ. 

404. පකයනගස්සාති එත්ථ පකයනකගන නාම කෙනති ආහ
‘‘චීව කධනවනාදියොකනන’’තිආදියො.එත්ථ ආදියොසද්කදන
විචා ණකඡදනබද්ධනසිබ්බන ානෙප්පබින්දුආදියොයනානි ඡ
පුබ්බෙ ණානිසඞ්ගණ්හාති. උදොහ ණාදියොකෙන කයන පකයනකගන ෙරීයතීති

කයනානා.අනන්ත්කරනනාම අතීත්ානන්ත් අනාගත්ානන්ත් වකසන දුවිකධන, 
ඉධඅනාගත්ානන්ත්ක නකයව අධිප්කපකත්නති ආහ ‘‘අනාගත්වකසනා’’ති.
උදොහ ණාදියොපකයනකග හි උප්පන්කනපච්ඡා කධනවනාදියොපුබ්බෙ ණස්ස
උප්පත්තිකත්න ත්ප්පකයනගස්ස අනාගත්වකසකනව

පච්චකයන.සමනන්ත්රපච්චකයනාති එත්ථසංසද්කදනසුට්ඨුඅත්කථනති ආහ
‘‘සුට්ඨු අනන්ත් පච්චකයනා’’ති. ‘‘ආසන්නත් ’’න්ති ඉමිනාසුට්ඨු ාවං

දස්කසති. ‘‘පකයනගස්සා’’ති පදං ‘‘ආධා  ාව’’න්ති පකද සාමී, 

‘‘පච්චයාකහනන්තී’’ති පකද සම්පදානං. ‘‘නිස්සය’’න්ති පදං 

‘‘ආධා  ාව’’න්ති පකදන සංවණ්කණති. ‘‘උකපකත්නා’’ති

ඉමිනාඋපසද්දස්සඋපගමනත්ථං දස්කසති, බලවත්ථං පටික්ඛිපති.ප මන්ති

පකයනගකත්න, පකයනගස්ස වා ත්ාව. ඉමිනාතකරාාත්පච්චකයනාති එත්ථ

පුක සද්කදන පඨමත්කථනති දස්කසති.පච්ඡාති පකයනගකත්න, පකයනගස්ස වා

ප ං.අතබ්බංඅචරිමන්ති එෙපහාක න. ඉමිනා සහාාත්සද්දස්ස අත්ථං
දස්කසති. 
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එවං පුච්ඡිත්වාති සම්බන්කධන.යන්තිධම්මාාත්ං. ඉදානි ආහාති

සම්බන්කධන.යස්සාති පකයනගාදියොෙස්ස.ත්කදවාති ධම්මාාත්කමව.ත්ස්සාති 

‘‘පුබ්බෙ ණං පකයනගස්සා’’තිආදියොවචනස්ස අත්කථන එවං කවදියොත්බ්කබනති

කයනානා. ‘‘පකයනගස්සෙත්කම ධම්මා’’තිආදියො යං වචනං වුත්ත්ං, ත්ත්ථ
විස්සජ්ානං මයා වුච්චකත්ති කයනානා.ඉමිනා පාළියං අජ්ඣාහරිත්වා
කයනකාත්බ්බ ාවං දස්කසති. චතූහි පච්චකයහි පච්චයාො ංවිත්ථාක න්කත්න
ආහ ‘‘පකයනගස්ස හී’’තිආදියො. පකයනගස්ස පුබ්බෙ ණං පච්චකයන

කහනතීතිසම්බන්කධන.උද්දියොට් ධම්කමසූති
‘‘අනන්ත් පච්චකයනපච්චකයන’’තිආදියොනා උද්දියොට්කඨසු ධම්කමසු

පුක ාාත්පච්චකයන පකනසාතිසම්බන්කධන. අථ වාඋද්දියොට් ධම්කමසූති
පුබ්බෙ ණවකසනඋද්දියොට්කඨසු කධනවනාදියොධම්කමසු එෙධම්මම්පීති

සම්බන්කධන.න භතීති උදොහ ණාදියොපකයනගස්ස පුබ්කබ න

ල ති.අයන්තිඋදොහ ණාදියොපකයනකගන.පච්ඡාාාත්පච්චයං පන

 භතීතිඋදොහ ණාදියොපකයනකගනපච්ඡාාාත්පච්චයං ල ති. ෙස්මා ල තීති

ආහ ‘‘පච්ඡාඋප්පජ්ානෙස්සහී’’තිආදියො.පච්ඡාතිපකයනගස්ස, පකයනගකත්නවා

ප ං. හි යස්මා ෙයි ති, ත්ස්මා ල තීති කයනානා. සහාාත්පච්චයං පන න

ල තීතිසම්බන්කධන.මාතිොපලිකබනධානිසංසසඞ්ඛාකත්තිඅට්ඨමාතිොද්කවප

ලිකබනධපඤ්චානිසංසසඞ්ඛාකත්.අඤ්කඤනතිපන්න සහි ධම්කමහි

අඤ්කඤන.පකයනගාදීසූතිආදියොසද්කදනපුබ්බෙ ණපච්චුද්ධා අධිට්ඨානානි

සඞ්ගණ්හාති.එකත්නුපාකයනාතිඑකත්නයථාවුත්ත්උපාකයන. 

පුබ්බෙ ණනිදානාදියොවි ාගවණ්ණනා 

406-7. ද්වික්ඛත්තුං පුච්ඡිත්ත්ත්ා ‘‘පුච්ඡාද්වය’’න්ති වුත්ත්ං.
කහතුපච්චයානං සරූපංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ඡ චීව ානී’’ති. ෙස්මා

කවදියොත්බ්බානීතිආහ ‘‘පුබ්බපකයනගාදීනඤ්හී’’තිආදියො.හීතියස්මා.ත්ානිකයවාති

ඡචීව ානිඑව.එවසද්කදනපච්ඡාපිකයනකාත්බ්කබන, ත්ානිඑවාතිඅත්කථන.හීති

සච්චං, පුබ්බෙ ණාදීනිනඅත්ථීතිකයනානා. 

408. ‘‘ඉමායසඞ්ඝාටියා’’තිආදියොනා වචීක දාො ං දස්කසති.

ෙථිනත්ථා කෙන යස්මා පච්චුද්ධාක න චඅධිට්ඨානඤ්ච ෙරීයති, 

ත්ස්මාකිරියාති වුච්චති. කත්නවුත්ත්ං ‘‘පච්චුද්ධාක න කචව
අධිට්ඨානඤ්චා’’ති. 

411. වත්ථුවිපන්නාදීනං සරූපං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අෙප්පියදුස්සං

කහනතී’’තිආදියො. විනාසං, විො ං වා පජ්ාතීතිවිපන්නං,වත්ථුකමව

විපන්නංවත්ථුවිපන්නං. 

ෙථිනාදියොාානිත්බ්බවි ාගවණ්ණනා 

412. කත්සඤ්කඤවධම්මානන්ති එත්ථ ධම්මානං සරූපං දස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘කයසු රූපාදියොධම්කමසූ’’ති. ත්ත්ථරූපාදියොධම්කමසූතිවණ්ණගන්ධාදීසු
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සුද්ධට්ඨෙරූපෙලාපධම්කමසු.සතීතිසන්කත්සු.කත්සන්තිරූපාදීනංධම්මානං.

‘‘සකමනධාන’’න්ති ඉමිනාසඞ්ගක නති පදස්ස අත්ථංදස්කසති.

‘‘මිස්සී ාකවන’’තිඉමිනාසමවාකයනතිපදස්සඅත්ථංදස්කසති.අවයවධම්මානං

සං එෙ ාවස්ස ගහණංසඞ්ගක න. අවයවධම්මානං සමං අයනං

පවත්ත්නංසමවාකයන. බහූසු ධම්කමසූතිබහූසු

ප මත්ථපඤ්ඤත්තිධම්කමසු.නාමමත්ත්න්තිනාමපඤ්ඤත්තිමත්ත්ං.තබ්කබති
ෙථිනක්ඛන්ධකෙ. 

‘‘ො කණහී’’තිඉමිනාආොරසද්කදන ො ණත්කථනති

දස්කසති.යන්තිවචනං. 

416. උප්පජ්ාන්තීති ෙථිනුද්ධා ා උප්පජ්ාන්ති.කින්ති කිං අත්ථාාත්ං.

සබ්කබපි ෙථිනුද්ධා ාති සම්බන්කධන.හීති සච්චං, යස්මා

වා.එත්ථාතිෙථිනුද්ධාක සු.තරිමා ද්කවති

අන්ත්රුබ් ා සහුබ් ා වකසනපුරිමා ද්කව.එකත්සඤ්චාති පුරිමානං

ද්වින්නඤ්ච.ඉත්කරති අවකසසා ෙථිනුද්ධා ා.කත්සුපීතිඉත්ක සු

ෙථිනුද්ධාක සු.සබ්බත්ථාතිසබ්බස්මිංෙථිනවිනිච්ඡකය. 

ඉතිසමන්ත්පාසාදියොොයවිනයසංවණ්ණනාය 

පඤ්ඤත්තිවග්ගවණ්ණනාය 

කයනානාසමත්ත්ා. 

උපාලිපඤ්චෙං 
අනිස්සිත්වග්ගවණ්ණනා 

417. උපාලිපඤ්කහසු‘‘ෙතිහිනුකඛන න්කත්’’තිපුච්ඡායසම්බන්කධන
නත්ථීති ෙස්සචිමඤ්ඤනං නිවාක න්කත්න ආහ ‘‘අය

සම්බන්කධන’’ති.කථකරනතිඋපාලිත්කථක න, පුච්ඡීති සම්බන්කධන.ඉකමසන්ති
පඤ්චොනංත්න්තින්ති සම්බන්කධන. කෙසං අත්ථාය ත්න්තිං ඨකපස්සාමීති
ආහ ‘‘නිස්සායවසනොරීනං අත්ථායා’’ති. වසනොරීනං භික්ඛූනන්ති

සම්බන්කධන.කත්සන්තිපඤ්හානං. 

ආපන්කනනෙම්මෙකත්නතිඑත්ථ‘‘ආපන්කනන’’තිපදං‘‘ෙම්මෙකත්න’’ති

පදස්සො ණදස්සනන්ති ආහ ‘‘ආපත්තිං ආපන්කනන, ත්ප්පච්චයාව

සඞ්කඝන ෙම්මං ෙත්ං කහනතී’’ති.ත්ප්පච්චයාවාති
ත්ංආපත්තිආපන්නසඞ්ඛාත්ාො ණාඑව. 

නප්පටිප්පස්සම් නවග්ගවණ්ණනා 

420. අයන්තිෙම්මෙකත්න භික්ඛු, න

වත්ත්තීතිසම්බන්කධන.අනුක නමවත්කත්ති ෙත්ෙම්මස්ස අනුකලනකම
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වත්කත්.අස්සාති භික්ඛුස්ස.සරජ්ජුකෙනතිසහ ෙම්මසඞ්ඛාත්ාය  ජ්ජුයාති
ස ජ්ජුකෙන. 

421. සමග්කගහිභික්ඛූහීති සම්බන්කධන.හීති සච්චං.අච්චයං

කදසාකපත්වාති අඤ්ඤමඤ්ඤං කදනසං කදසාකපත්වා.තිණවත්ථාරෙසමථං

වාතිවාසද්කදනඅත්ථන්ත් විෙප්කපන.ත්ත්ර කචති එත්ථත්සද්කදන ෙම්මවිසකයන, 

කචසද්කදනසකචපරියාකයනති ආහ ‘‘සකච ත්ාදියොකස

ෙම්කම’’ති.දියොට් ාවිෙම්මම්පිෙත්වාති දියොට්ඨාවිෙම්මං ෙත්වාපීති

කයනානා.පිසද්කදන අෙත්වාපීති සම්පිණ්කඩති.යත්රපනාති ෙම්කම

පන.ත්ත්ථාතිෙම්කම.පක්ෙමිත්බ්බන්තිසඞ්ගාමාවචක නපක්ෙමිත්බ්බං. 

422. උස්සිත්මන්තීතිඑත්ථඋස්සිත්ංමන්තීඋස්සිත්මන්තීතිදස්කසන්කත්න
ආහ‘‘කලන …කප.… ාසිත්ා’’ති.ත්ත්ථ‘‘කලන කදනසකමනහමානුස්සන්නං
වාච’’න්තිඉමිනා උස්සිත්පදස්ස අත්ථං දස්කසති. ‘‘ ාසිත්ා’’ති ඉමිනා

‘‘මන්තී’’ති පදස්සඅත්ථං දස්කසති.නිස්සිත්ාප්පීති එත්ථ
අඤ්ඤනිස්සිත්ංාප්පකමත්ස්සාති නිස්සිත්ාප්පීති දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘අත්ත්කනන’’තිආදියො. එත්ථාප්පන්ති වචනං. ාප්ප වචකනතිහි ධාතුපාකඨසු

වුත්ත්ං.උස්සදයුත්ත්න්ති කලන ාදියොඋස්සදයුත්ත්ං, වචනන්ති

සම්බන්කධන.එවමඤ්ඤන්ති එවං අත්ත්නා අඤ්ඤං.ෙථානුසන්ධිවචකනති

කචනදෙචුදියොත්ොනං ෙථාය අනුසන්ධිවචකන. එත්ථ ‘‘වචකන’’ති ඉමිනා
‘‘ ාසානුසන්ධී’’තිඑත්ථ ාසසද්කදනවචනපරියාකයනතිදස්කසති. 

උස්සාකරතීති උද්ධං ගමාකපති. ඉමිනාඋස්සාකදති උපරි

ගමාකපතීතිඋස්සාකදත්ාති වචනත්ථං දස්කසති.එත්ථ හි දො  ො ා

සදියොසත්ථා. කත් හි ද්කව අක්ඛ ා ෙදාචිෙත්ථචි සදියොසත්ථා

කහනන්ති.අවසාකරතීති හීන ාවං ගමාකපති.ඉමිනා අවසාකදති අකධන ාවං

ගමාකපතීතිඅවසාකදත්ාති වචනත්ථංදස්කසති. ‘‘අපසාකදත්ා’’තිපි පාකඨන, 

උපසග්ගමත්ත්කමව නානං.සම්ඵඤ්චබහුං භාසතීති එත්ථ සම්ඵසද්කදන
නි ත්ථෙෙථාවචකනනතිආහ‘‘නි ත්ථෙෙථ’’න්ති.නි ත්ථෙෙථාහියස්මා

සං හිත්සුඛං ඵලති විනාකසති, ත්ස්මා සම්ඵන්ති වුච්චති. ඵාධාතූති ච

ඵලධාතූතිචධාතුපාකඨසු(සද්දනීතිධාතුමාලායං16ලො න්ත්ධාතු)වුත්ත්ං. 

භාකර අනාකරනපිකත්ති ‘‘ත්ව  ාක න’’ති සඞ්කඝන ාක 

අනාක නපිකත්.අජ්කඣනත්ථරිත්වාති අභි විත්වා. ඉමිනාපසය්  පවත්ත්ාති
එත්ථපසය්හසද්දස්ස අභි වනත්ථං

දස්කසති.අනධිොකරතිඅනධිපච්චට්ඨාකන. ‘‘ෙකථත්ා’’ති ඉමිනා වතුධාතුයා

ෙථනත්ථං දස්කසති.අකනනොසෙම්මං ොකරත්වාති එත්ථ නො ස්ස
අයුත්ත්කයනග ාවකත්නයුත්ත්ට්ඨානං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ඔොසෙම්මං

අොක ත්වා’’ති.යස්සාති යා අස්ස. අස්ස භික්ඛුකනන අත්ත්කනන යා දියොට්ඨි

අත්ථීතිකයනානා, අථවා අත්ත්කනන යා දියොට්ඨි  කවයයාති
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කයනානා.ත්න්තිදියොට්ඨිං. ‘‘ෙකථත්ා’’ති ඉමිනාබයාෙත්ාති එත්ථ වි
ආපුබ්බෙ ධාතුයාෙථනත්ථංදස්කසති. 

කවනහා වග්ගවණ්ණනා 

424. ‘‘කනවකදසනායනවුට්ඨාකනනා’’තිඉදංපා ාජිොපත්තිංසන්ධාය

වුත්ත්ං.කදනසානුරූපන්තිවත්ථුසඞ්ඛාත්ස්සකදනසස්සඅනුරූපං. 

පකයනගං න ාානාතීති එත්ථ සකච පකයනකගන මූකලනවිසදියොකසන හුත්වා

භින්කනන කහනති, එවං සති මූලපකයනගන්ති න වත්ත්බ්බන්ති ආහ 

‘‘අධිෙ ණානං හී’’තිආදියො.හීති සච්චං, යස්මා වා. මූලකමවපකයනගා නාම

කහනන්ති, නඅඤ්ඤන්තිඅධිප්පාකයන. 

ොත්බ්බන්තිනාානාතීතිොත්බ්බං ඉතිෙම්මස්ස ෙ ණං න ාානාතීති

කයනානා.වත්ථූති ණ්ඩනෙලහාදියොවත්ථු, නියස්සාදීනංවත්ථූතිසම්බන්කධන. 

චතුන්නන්තිත්ජ්ානීයනියස්සපබ්බාානීයපටිසා ණීයවකසන

චතුන්නං.යාචතීතිසඞ්ඝංෙම්මස්සවූපසමංයාචති. 

වත්ථුන්ති එත්ථ ආපත්තික්ඛන්ධානකමවවත්ථුන්ති ආහ ‘‘සත්ත්න්නං
ආපත්තික්ඛන්ධාන’’න්ති.පකදසපඤ්ඤත්තිසබ්බත්ථපඤ්ඤත්තිසාධා ණප
ඤ්ඤත්තිඅසාධා ණපඤ්ඤත්තිඑෙකත්නපඤ්ඤ-
ත්තිඋ කත්නපඤ්ඤත්තිවකසන ඡන්නං පඤ්ඤත්තීනං පඤ්ඤත්තියං

පවිට්ඨත්ත්ා වුත්ත්ං ‘‘තිවිධං පඤ්ඤත්ති’’න්ති. ‘‘කහට්ඨුපරියං ෙත්වා පදං

කයනකාතී’’ති ඉමිනාපදපච්චාභට් න්ති එත්ථ පදානං කහට්ඨුපරියවකසන
පටිනිවත්තිත්වාආ ස්සනංගළනංචුත්ංපදපච්චා ට්ඨන්තිඅත්ථංදස්කසති. 

විනකයතිඑත්ථනකෙවලංපාළියංකයව, අථකඛනඅට්ඨෙථායම්පීතිආහ
‘‘විනයපාළියඤ්කචවඅට්ඨෙථායඤ්චා’’ති. 

ඤත්තිංන ාානාතීති එත්ථ ඤත්තික දං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘සඞ්කඛපකත්න’’තිආදියො.ත්ත්ථාති දුවිධාසු ඤත්තීසු.ෙම්මඤත්තීති

අනුස්සාවනෙම්මස්ස ඨාකන ඨිත්ා ඤත්ති.අනුස්සාවනෙම්මං නත්ථි, 

සයකමව අනුස්සාවනෙම්මට්ඨාකන ඨිත්ාති අත්කථන.ෙම්මපාදඤත්තීති

අනුස්සාවනෙම්මස්ස පාදභූත්ා මූලභූත්ා ඤත්ති.නවසු  ාකනසූති

ඔසා ණාදීසු නවසු ඨාකනසූ.ද්වීසු  ාකනසූති

ඤත්තිදුතියඤත්තිචතුත්ථවකසනද්වීසුඨාකනසු, ෙම්මපාදඤත්තියාෙ ණං

න ාානාතීති සම්බන්කධන. ය්වායං චතුබ්බිකධන සමකථනති කයනානා.ත්න්ති

චතුබ්බිධං සමථං.ඤත්තියාතිසාමයත්කථ සාමිවචනං. යං අධිෙ ණං

වූපසමතීති සම්බන්කධන.ත්ස්සාති අධිෙ ණස්ස. ත්ං වූපසමං න ාානාතීති
සම්බන්කධන. 
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පටුන 

සුත්ත්ං න ාානාතීති එත්ථසුත්ත්සද්දස්ස ෙදාචි ෙත්ථචි මාතිොයඤ්ච
සුත්ත්න්ත්පිටකෙ ච පවත්ත්නකත්න ඉධඋ කත්නවි ඞ්කගති ආහ

‘‘උ කත්නවි ඞ්ග’’න්ති.විනයං න ාානාතීතිඑත්ථ විනයසද්දස්ස සෙකල
විනයපිටකෙවත්ත්මානස්සාපිසුත්ත්න්තිඑත්ථඋ කත්නවි ඞ්ගස්සගහිත්ත්ත්ා
ඉධඛන්ධෙපරිවා ාවගකහත්බ්බාතිආහ‘‘ඛන්ධෙපරිවා ංනාානාතී’’ති. 

විනයං න ාානාතීති එත්ථ විනයපිටෙස්ස ගකහත්බ්බත්ත්ා වුත්ත්ං 

‘‘ඨකපත්වාවිනයපිටෙ’’න්ති.සුත්ත්න්තිකෙචත්ත්ාකරනම ාපකදකසති(දී.නි.

2.187 ආදකයන; අ. නි. 4.180) 
බුද්ධාපකදසසඞ්ඝාපකදසසම්බහුලත්කථ ාපකදසඑෙත්කථ ාපකදසවකසනච

ත්ත්ාක න මහාපකදකස.එත්ථාති පඤ්චකෙ.යන්ති වචනං.සබ්බත්ථාති
සබ්කබසුපඤ්චකෙසු. 

ඉති 

අනිස්සිත්වග්ග-නප්පටිප්පස්සම් නවග්ග-කවනහා වග්ගවණ්ණනාය 

කයනානාසමත්ත්ා. 

දියොට්ඨාවිෙම්මවග්ගවණ්ණනා 

425. දියොට්ඨාවිෙම්මවග්කගදියොට් ාවිෙම්මාති එත්ථ ආවි

ෙරීයකත්ආවිෙම්මං,දියොට්ඨීනංආවිෙම්මංදියොට් ාවිෙම්මන්ති දස්කසන්කත්නආහ

‘‘දියොට්ඨීනං ආවිෙම්මානී’’ති. ‘‘ලද්ධිපොසනාන’’න්ති ඉමිනාදියොට්ඨිසද්කදන

ලද්ධිපරියාකයන, ආවිෙම්මසද්කදන පොසනපරියාකයනති දස්කසති.එත්න්ති
‘‘දියොට්ඨාවිෙම්මා’’ති නාමං. අකදසනාගාමිනීනාම අත්ථකත්නගරුෙන්තිආහ

‘‘ගරුොපත්තියා’’ති. හුොයපීතිපිසද්කදනග හත්කථන.ලහුොයපිකදසිත්ාය

දියොට්ඨාවිෙම්මංඅධම්මිෙංකහනති, පකගවගරුොයාතිඅත්කථන. 

යථා…කප.… ක නතීති යථා ආවිෙකත් චතූහි පඤ්චහි එකීභූකත්හි

ආවිෙත්ා කහනතීතිකයනානා.චතූහි පඤ්චහීති අන්තිමපරිච්කඡදදස්සනං.

ත්කත්නඅතික කෙහිපි එෙකත්න කදකසතුං න වට්ටති, කදසිත්ා ච ආපත්ති න

වුට්ඨාති, කදසනාපච්චයාදුක්ෙටඤ්ච කහනති. ‘‘චතූහි පඤ්චහී’’ති
අන්තිමපරිච්කඡදස්සදස්සිත්ත්ත්ාද්වීහිතීහිපනඑෙකත්නකදකසතුංවට්ටතීති

දට්ඨබ්බං.මකනනමානකසනාතිඑත්ථ මකනනසද්කදන මානසසද්දස්ස
 ාගඅ හත්කත්සුපි පවත්ත්නකත්න ත්දත්කථ පටික්ඛිපිත්වාචිත්කත් එව
වත්ත්තීති දස්කසති. කත්න වුත්ත්ං ‘‘මනසඞ්ඛාකත්න මානකසනා’’ති.

ඉමිනාමනභූත්ංමානසංමකනනමානසන්තිවචනත්ථංදස්කසති. 

සමානසංවාසෙස්සාපීතිපිසද්කදන සමානසංවාසෙස්සපි නානාසීමාය

ඨිත්ස්සසන්තිකෙආවිෙම්මංඅධම්මිෙංකහනති, පකගවනානාසංවාසෙස්සාති

දස්කසති.මාළෙසීමායාති ඛණ්ඩසීමාය
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අඞ්ගකණ.අවිප්පවාසසීමායාතිමහාසීමාය, ඨිත්ස්සාපිසන්තිකෙතිසම්බන්කධන.
පිසද්කදන‘‘ඛණ්ඩසීමායඨිත්ස්සපී’’තිඅත්ථංසම්පිණ්කඩති. 

430. න පරියත්ත්න්ති න සමත්ථං. ඉමිනානා න්ති එත්ථ අලංසද්කදන

පරියත්ත්ත්කථනව, නා හභූසනවා ණත්කථනතිදස්කසති.ඉධාපීති පඤ්චකෙපි.
පිසද්කදන පුරිමපඤ්චෙංඅකපක්ඛති. ‘‘සාසනකත්න’’ති ඉමිනා චුධාතුයා
අපාදානං දස්කසති. ‘‘ොකමන’’ති ඉමිනාඅධිප්පායසද්කදන ොමපරියාකයනති
දස්කසති. 

432. මන්දත්ත්ා කමනමූ ත්ත්ාති එත්ථ ත්ත්පච්චයස්ස  ාවත්කථ, 

පඤ්චමීවි ත්තියා ච ො ණත්කථ පවත්ත් ාවං දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘මන්ද ාකවනකමනමූහ ාකවනා’’ති.පරිභවාති එත්ථ පරි වොමාති
අත්ථංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘පරි වං ආක නකපතුොකමන

හුත්වා’’ති.අඤ්ඤබයාෙරකණසුපීති අ හත්ත්බයාෙ කණසුපි.සබ්බත්ථාති

දියොට්ඨාවිෙම්මවග්කග.යන්තිවචනං. 

ඉතිදියොට්ඨාවිෙම්මවග්ගවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

මුසාවාදවග්ගවණ්ණනා 

444. ධම්මපධානංධම්මාධිට්ඨානං සන්ධාය ‘‘පා ාජිෙං ගච්ඡතීති

පා ාජිෙගාමී’’තිසුද්ධෙත්තුවකසනවුත්ත්ං, පුග්ගලපධානංපුග්ගලාධිට්ඨානං

සන්ධාය ‘‘පා ාජිෙං ගච්ඡති අකනන, ගමාකපතීති වා පා ාජිෙගාමී’’ති
ෙ ණකහතුෙත්තුවකසනපි වත්ත්බ්බං. විත්ථා ංදස්සන්කත්න ආහ

‘‘ත්ත්ථා’’තිආදියො. ත්ත්ථත්ත්ථාති ‘‘මුසාවාකදන පා ාජිෙගාමී’’තිආදියොපාකඨ, 
එවං විත්ථාක නකවදියොත්බ්කබනති සම්බන්කධන. කත්සු ‘‘මුසාවාකදන

පා ාජිෙගාමී’’තිආදීසුවා, නිද්ධා කණභුම්මං. 

අදස්සකනනාති එත්ථ ෙස්ස අදස්සකනනාතිආහ ‘‘විනයධ ස්සා’’ති.

විත්ථා ං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ෙප්පියාෙප්පිකයසු හී’’තිආදියො.ත්න්ති

විනයධ ං.අස්සවකනනාති එත්ථකෙසං වචනං අස්සවකනනාති ආහ

‘‘එෙවිහාක පී’’තිආදියො.එෙවි ාකරපීතිවිනයධක නඑෙවිහාක පි.පිසද්කදන

නානාවිහාක  පනපකගවාති දස්කසති.උපට් ානන්තිඋපට්ඨානත්ථං, 
උපට්ඨානට්ඨානංවා.වුච්චමානංඅඤ්කඤසංවචනංඅසුණන්කත්නහුත්වාවාති

කයනානා.පසුත්ත්ෙත්ාති එත්ථයො කලනකපනති ආහ

‘‘පසුත්ත්ෙත්ායා’’ති.පසුත්ත්ෙභාකවනපීතිපිසද්කදන අඤ්ඤම්පි

අදස්සනාදියොො ණං සම්පිණ්කඩති.ත්ථාසඤ්ඤීති එත්ථ ත්ථාසද්කදන
කෙනවිසකයනති ආහ

‘‘අෙප්පිකය…කප.…ආපජ්ාන්කත්න’’ති.එෙරත්ත්ාතික්ෙමාදියොවකසනාති

ආදියොසද්කදනඡා ත්ත්ාතික්ෙමාදියොංසඞ්ගණ්හාති.සබ්බත්ථාතිමුසාවාදවග්කග. 

ඉතිමුසාවාදවග්ගවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 
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භික්ඛුකනනවාදවග්ගවණ්ණනා 

450. භික්ඛුනිවග්කගඅ ාභායාති එත්ථ ල ධාතුයා ෙම්මං, 
සම්පදානවචනස්ස ච ත්දත්ථං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘චතුන්නං පච්චයානං

අලා ත්ථායා’’ති. ‘‘වායමතී’’ති ඉමිනාපරිසක්ෙතීති එත්ථ

සක්ෙධාතුයාසමත්ථත්ථංපටික්ඛිපිත්වාවායමත්ථංදස්කසති.ෙලිසාසනන්ති

පාපප ාායආණං.නී රණත්ථායාතිනිද්ධරිත්වාඅපනයනත්ථාය. 

451. ‘‘ෙම්ම’’න්ති සාමඤ්ඤකත්න වුත්ත්ත්ත්ා ‘‘සත්ත්න්නං ෙම්මානං
අඤ්ඤත් ’’න්ති. 

454. නසාෙච්ඡාත්බ්කබනතිඑත්ථ කෙන නාම ෙථාමග්කගන න

සාෙච්ඡාත්බ්කබන, නනු විනකයනකයවාති ආහ
‘‘ෙප්පියා…කප.…ෙථාමග්කගන’’ති. ‘‘න ෙකථත්බ්කබන’’ති ඉමිනා
ෙච්ඡසද්දස්සෙථධාතුයානිප්ඵන්න ාවංදීකපති.ෙස්මාපනපඨමපඤ්චකෙ

‘‘නඅකසක්කඛනා’’තිපටික්ඛිපිත්වා දුතියපඤ්චකෙ ‘‘අකසක්කඛනා’’තිආදියො
වුත්ත්න්ති ආහ ‘‘යස්මා පනා’’තිආදියො. ඉත්ක න පුථුජ්ාකනන නෙකථතීති
කයනානා. 

න අත්ථපටිසම්භිදාපත්කත්නති එත්ථ අත්කථනනාම
අට්ඨෙථාකයවාධිප්කපත්ාති ආහ ‘‘අට්ඨෙථායා’’ති.
‘‘පක දගත්ඤාණප්පත්කත්න’’ති ඉමිනාඅත්ථාදීසු පති විසුං

සම්භිජ්ාතීතිපටිසම්භිදා,පඤ්ඤා, ත්ං පත්කත්නතිපටිසම්භිදාපත්කත්න. 
අත්කථපටිසම්භිදාපත්කත්න අත්ථපටිසම්භිදාපත්කත්නති දස්කසති.

‘‘පාළිධම්කම’’ති ඉමිනාධම්මපටිසම්භිදාපත්කත්නති එත්ථ ධම්මසරූපං

දස්කසති.කවන ාරනිරුත්තියන්ති පඤ්ඤත්තිනිරුත්තියං.

ඉමිනානිරුත්තිපටිසම්භිදාපත්කත්නති එත්ථ නිරුත්තිසරූපං

දස්කසති.පටිභානපටිසම්භිදාපත්කත්නති එත්ථ පටි ානං

නාමකහට්ඨිමඤාණත්ත්යකමවාති ආහ ‘‘අත්ථපටිසම්භිදාදීනි ඤාණානී’’ති, 

කත්සූති ඤාකණසු, යං යං

විමුත්ත්ංයථාවිමුත්ත්ං,චිත්ත්ං.පච්චකවක්ඛිත්ාතිපුනප්පුනං

ඔකලනකිත්ා.සබ්බත්ථාතිභික්ඛුනිවග්කග. 

ඉතිභික්ඛුකනනවාදවග්ගවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

උබ්බාහිෙවග්ගවණ්ණනා 

455. උබ්බාහිෙවග්කගඅත්ථකුසක නතිආදියොපදානං
ක දනිස්සිත්සමාසංදස්කසන්කත්න ආහ

‘‘අට්ඨෙථාකුසකලන’’තිආදියො.ආචරියමුඛකත්නතිආචරියවදනකත්න, 

ආචරියසම්මුකඛ වා, සිථි ධනිත්ාදීති ආදියොසද්කදනදීඝ ස්සාදීනි (පරි. අට්ඨ.

485; වි. සඞ්ග. අට්ඨ. 252) සඞ්ගණ්හාති.අක්ඛරපරිච්කඡකදති එත්ත්කෙන

සිථිකලන, එත්ත්කෙන ධනිකත්නතිආදියොනාඅක්ඛ පරිච්කඡකද.
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ඉමිනාබයඤ්ානකුසක නති එත්ථබයඤ්ානසද්කදන අක්ඛ පරියාකයනති

දස්කසති.නතබ්බාපරකුසක නති එත්ථ පුබ්බාපක න නාම පුරිමානං
චතුන්නඤ්කචවෙථායචපුබ්බාපක නතිආහ‘‘අත්ථපුබ්බාපක ’’තිආදියො. 

කෙනධකනනතිආදීනි වුත්ත්ානීති සම්බන්කධන. යස්මා න

සක්කෙනතීතිකයනානා.පසාකරත්ාති එත්ථ ස ධාතු උපසග්ගවකසන
කවචිත්ත්වාචකෙනතිආහ‘‘කමනකහත්ා’’ති. 

ඉතිඋබ්බාහිෙවග්ගවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

අධිෙ ණවූපසමවග්ගවණ්ණනා 

457. අධිෙ ණවූපසමවග්කග සඞ්ඝගරු නාම කෙනති ආහ

‘‘ධම්මඤ්ච…කප.…සඞ්ඝගරුනාමකහනතී’’ති.ත්ානීතිචීව ාදීනි. 

458. පඤ්චහුපාලිආොකරහීතිඑත්ථආො සද්කදනො ණත්කථනතිආහ

‘‘පඤ්චහිො කණහී’’ති.ෙම්කමනාතිආදීසු ෙම්මාදීනං සරූපං

දස්කසන්කත්නආහ ‘‘අපකලනෙනාදීසූ’’තිආදියො.උපපත්තීහීති යුත්තීහි.
මය්හංඋච්චාකුලා පබ්බජිත් ාවඤ්ච බහුස්සුත් ාවඤ්ච තුම්කහ ාානාථාති
කයනානා. මාදියොකසනනාම…කප.… තුම්හාෙං යුත්ත්ං නනූති

කයනානා.ෙණ්ණමූක තිෙණ්ණසමීකප.අනුස්සාවකනනාති අනුසමීකප

සාවාපකනන.කත්සන්ති

භික්ඛූනං.අනිවත්තිධම්කමතිඅනිවත්ත්නස ාකව.ස ාෙග්ගාක නාති
අත්ත්කනනසලාොයගාහාපකනන. 

එත්ථාති ෙම්මාදීසු.පමාණන්ති සඞ්ඝක දස්ස ො ණං.තබ්බභාගාති
සඞ්ඝක දකත්න පුබ්බ ාකග පවත්ත්ා. පුබ්බ ාග ාවංආවිෙක නන්කත්න ආහ

‘‘අට්ඨා සවත්ථුදීපනවකසනහී’’තිආදියො.කවනහ න්කත්පීතිකයනානා.ත්ත්ථාති
කවනහාක . ෙදා පන සඞ්කඝන භින්කනනතිආහ ‘‘යදා පනා’’තිආදියො.යදා පන

ෙක නතීති සම්බන්කධන.ෙම්මන්ති උකපනසථෙම්මකත්න අඤ්ඤංෙම්මං

ගකහත්බ්බං.උද්කදසන්ති උකපනසථෙම්මං.ඉතීති එවං.
සඞ්ඝක දෙක්ඛන්ධෙවණ්ණනායං ‘‘එවං…කප.…පොසයිස්සාමා’’ති

(චූළව. අට්ඨ. 351) යං වචනං අකවනචුම්හාති කයනානා. ත්ස්සවචනස්සාති
පාඨංඅජ්ඣාහරිත්වා‘‘ස්වායංඅත්කථන’’තිපකදනසම්බන්ධිත්බ්කබන. 

පඤ්ඤත්කත්ත්න්ති එත්ථනිග්ගහිත්කලනපසන්ධීති ආහ ‘‘පඤ්ඤත්ත්ං

එත්’’න්ති.ක්වාතිකිස්මිං ඛන්ධකෙ.ත්ත්රාති වත්ත්ක්ඛන්ධකෙ.එත්ත්ාවත්ාති

එත්ත්කෙන ආගන්තුෙවත්ත්ාදියොඅෙ ණමත්කත්න.අනුතබ්කබනාති

අනුක්ෙකමන.යථාරත්ත්න්තිඑත්ථ යථාසද්කදන අනුරූපත්ථවාචකෙන, 
 ත්තිසද්කදන  ත්තිප්පමාණං ගකහත්බ්බන්තිදස්කසන්කත්න ආහ

‘‘ ත්තිපරිමාණානුරූප’’න්ති. ඉමිනා  ත්තියා අනුරූපංයථාරත්ත්න්ති
නිබ්බචනං දස්කසති. ‘‘ ත්තිපරිමාණානුරූප’’න්තිවුත්කත්  ත්තිපරිමාණස්ස
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අතික්ෙන්ත්ත්ත්ා අත්ථකත්න කථක නති ආහ

‘‘යථාකථ න්තිඅත්කථන’’ති.වවත්ථානන්ති පරිච්කඡකදන. කසන හි විසුං

අවහිකත්නහුත්වා තිට්ඨතීති වවත්ථානන්ති වුච්චති.ෙම්මාෙම්මානීති එත්ථ
ෙම්මං අෙම්මානීති පදවි ාගං ෙත්වා අොක නවුද්ධත්කථනති ආහ
‘‘ඛුද්දොනි කචව මහන්ත්ානි ච ෙම්මානී’’ති. සති ච
අෙම්මස්සමහන්ත් ාකවෙම්මං නාම ඛුද්දෙන්ති අත්ථකත්න සිද්ධං කහනති.
කත්නවුත්ත්ං ‘‘ඛුද්දොනි කචවා’’ති. අො ස්ස අප්පත්ථං ගකහත්වා
‘‘මහන්ත්ානිකචවඛුද්දොනිචෙම්මානී’’තිඅත්කථනපියුජ්ාකත්ව.කසනපන

ඉධ න ගහිකත්න, අඤ්ඤත්ථ පනදියොස්සති. ‘‘උච්චාවචානි ෙම්මානී’’ති හි

වාෙයවකසන වුත්ත්ට්ඨාකන උච්චසද්කදනමහන්ත්ත්ථං දස්කසති, 

අවචසද්කදන ඛුද්දෙත්ථං දස්කසති. ත්ස්මා මහන්ත්ඛුද්දොනිෙම්මානීති
අත්කථන කවදියොත්බ්කබන. සති ච අෙම්මස්ස ඛුද්දෙ ාකව ෙම්මං
නාමමහන්ත්න්තිඅත්ථකත්නපිසිද්ධන්තිදට්ඨබ්බං. 

සඞ්ඝක දවග්ගද්වයවණ්ණනා 

459. සඞ්ඝක දවග්ගද්වකයඑකත්ති ස ාවා.කත්ති අධම්මාදකයන.ඉතීති
එවං. යංෙම්මන්ති කයනානා. දියොට්ඨිං විනිධායාති සම්බන්කධන. එෙස්මිං

පඤ්චකෙ අයංඅත්ථකයනානා ොත්බ්බාති සම්බන්කධන.එත්ථාපීති

ඉමස්මිංපඤ්චකෙපි.පිසද්කදන කහට්ඨා වුත්ත්ං පඤ්චෙං

අකපක්ඛති.සබ්බත්ථාති සබ්කබසු පඤ්චකෙසු.හීති සච්චං. පුබ්කබ

අවුත්ත්නයං යං වචනමත්ථි, ත්ං වචනං එත්ථපඤ්චකෙසු න අත්ථීති
කයනානා. 

ආවාසිෙවග්ගවණ්ණනා 

461. ආවාසිෙවග්කග‘‘හරිත්වා’’තිඉමිනායථාභත්න්තිඑත්ථ  ධාතුයා
හ ණත්ථඤ්ච කිරියාවිකසසන ාවඤ්ච දස්කසති. ‘‘ඨපිකත්න’’ති

ඉමිනානික්ඛිත්කත්නතිඑත්ථඛිපධාතුයාඨපනත්ථංදස්කසති. 

462. පරිණාකමතීති පරිණත්ංපාකපති. ‘‘නියාකමති ෙකථතී’’ති

ඉමිනාඅධිප්පායත්ථංදස්කසති, එත්ථාතිආවාසිෙවග්කග. 

ෙථිනත්ථා වග්ගවණ්ණනා 

467. ෙථිනත්ථා වග්කගඔත්මසිකෙනති එත්ථ අවත්මං ගකත්න
ඔත්මසිකෙනතිදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අන්ධො ගකත්න’’ති. අන්ධො සද්කදන

ත්මසද්කදන අන්ධො පරියාකයනතිදස්කසති.ත්න්ති ඔත්මසිෙං. 

අසමන්නා රන්කත්නති ත්ං අසමන්නාහ න්කත්න, ෙස්මා

අසමන්නාහ න්කත්නතිආහ ‘‘කිච්චයපසුත්ත්ත්ා වන්දන’’න්ති.එෙකත්නති
කෙනකපනසද්ධිං. කවරී විස ාගපුග්ගකලන එෙකත්න ආකෙනකධන

වත්ත්නට්කඨනඑොවත්කත්නති වුච්චති.ප කරයයාතිවන්දන්ත්ං පහක යය.



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා පරිවා වග්ගකයනානා 
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පටුන 

‘‘අඤ්ඤං චින්ත්යමාකනන’’ති ඉමිනා අඤ්ඤස්මිංආ ම්මකණ චිත්ත්ංවිදහති

ඨකපතීතිඅඤ්ඤවිහිකත්නතිදස්කසති. 

සඞ්ඝකත්න උද්ධරිත්වා ඛිපිත්බ්කබන අපකනත්බ්කබනති උක්ඛිත්කත්න, 

කසනකයවඋක්ඛිත්ත්කෙන. කත්හීති චතූහි. අවන්දියොකයසුපන්න සපුග්ගකලසූති

සම්බන්කධන.අන්ත්රා වුත්ත්ොරකණන චාතිඅන්ත්ක  වුත්කත්න ‘‘ත්ඤ්හි
වන්දන්ත්ස්සමඤ්චපාදාදීසුපිනලාටංපටිහඤ්කඤයයා’’තිආදියොනාො කණන

ච.ඉකත්නතිපන්න සපුග්ගලම්හා. ඉතීති එවං. සකචඋද්කදසාචරිකයන ච

ඔවාදාචරිකයන ච නවකෙන කහනති, න වන්දනීකයන.සබ්බත්ථාති
ෙථිනත්ථා වග්කග. 

ඉතිෙථිනත්ථා වග්ගවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

නිට්ඨිත්ාචඋපාලිපඤ්චෙවණ්ණනායකයනානා. 

ආපත්තිසමුට්ඨානවණ්ණනා 

470. ‘‘අචිත්ත්කෙන ආපජ්ාතී’’තිආදීසු එවමත්කථන කවදියොත්බ්කබනති

කයනානා.අචිත්ත්කෙන ආපජ්ාතීති අචිත්ත්කෙන හුත්වා ආපජ්ාති. එකසව

නකයනඅචිත්ත්කෙන වුට් ාතීති එත්ථාපි. යංකිඤ්චි ආපත්තින්තිසම්බන්කධන.

ඉත් ංආපත්තින්ති කයනානා.ධම්මදානංෙකරනමීති ‘‘සබ්බදානං ධම්මදානං

ජිනාතී’’ති (ධ. ප. 354) ච ‘‘අමත්ංදකදන ච කසන කහනති, 

කයනධම්මමනුසාසතී’’ති (සං. නි. 1.42) ච  ගවත්ා වුත්ත්වචනං සුත්වා

ධම්මදානං ෙක නමි.කදනමනස්සිකෙනති කදනමනස්කසන යුත්කත්න, 

කදනමනස්සවන්කත්නවා.එත්ථාතිඅබයාෙත්මූකල. 

473. යස්ස යස්සාති සික්ඛාපදස්ස.ත්ංසබ්බන්ති සබ්බං
ත්ංත්ංසමුට්ඨානසික්ඛාපදං. 

අපරදුතියගාථාසඞ්ගණිෙං 
(1) ොයිොදියොආපත්තිවණ්ණනා 

474. ඡආපත්තිකයන ොයිොතිඑත්ථ ඡ ආපත්තිකයන නාම ොති ආහ
‘‘අන්ත් කපයයාකල’’තිආදියො. අන්ත් කපයයාකලවුත්ත්ාති සම්බන්කධන.

‘‘ොයද්වාක  සමුට්ඨිත්ත්ත්ා’’ති ඉමිනා ොකය සමුට්ඨන්තීතිොයිොති
වචනත්ථං දස්කසති. ත්ස්මිංකයව අන්ත් කපයයාකලවුත්ත්ාති සම්බන්කධන.

‘‘වජ්ාපටිච්ඡාදියොොයා’’තිආදියොනාඡාකදන්ත්ස්ස තිස්කසනති එත්ථ තිණ්ණං

සරූපං දස්කසති. ‘‘භික්ඛුනියා’’තිආදියොනාපඤ්ච සංසග්ගපච්චයාති
එත්ථපඤ්චන්නංසරූපංදස්කසති. 

‘‘එෙ ත්ත්’’ඉතිආදියොනාඅරුණුග්කග තිස්කසනති එත්ථ තිණ්ණං සරූපං

දස්කසති.ද්කව යාවත්තියොති සංවණ්කණත්බ්කබන ‘‘එොදස යාවත්තියො
නාමා’’තිසංවණ්ණනාය විරුද්ධ ාවං පටික්ඛිපන්කත්න ආහ
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‘‘පඤ්ඤත්තිවකසන පනා’’තිආදියො. ‘‘ඉමස්මිං සාසකන’’ති ඉමිනා

එත්ථසද්දස්ස විසයං දස්කසති.එකෙනසබ්බසඞ්ගක නති එත්ථ එකෙන නාම

කෙන, සබ්බානිනාමොනීතිආහ‘‘යස්සසියා’’තිආදියො.‘‘නිදානුද්කදකසනා’’ති

ඉමිනා එෙස්ස සරූපං දස්කසති. ‘‘සික්ඛාපදානඤ්ච
පාතිකමනක්ඛුද්කදසානඤ්චා’’ති ඉකමහි පකදහි සබ්බසරූපං දස්කසති.සඞ්ගහ
සද්කදනෙම්මඡට්ඨීසමාකසන. 

‘‘වජ්ාපටිච්ඡාදියොොයා’’තිආදියොනාද්කවදුට්ඨුල් ච්ඡාදනාති එත්ථ ද්වින්නං
සරූපංදස්කසති. 

‘‘භික්ඛුභික්ඛුනියා’’තිආදියොනාගාමන්ත්කරචත්ස්කසනතිඑත්ථචත්ස්සන්නං

සරූපං දස්කසති. පුන ‘‘භික්ඛුභික්ඛුනියා’’තිආදියොනාකචත්ස්සා

නදියොපාරපච්චයාති එත්ථචත්ස්සන්නකමව සරූපං දස්කසති. ‘‘චීව දාකන
පාචිත්තිය’’න්ති ඉමිනා පාචිත්තිය ාකවනසදියොසත්ත්ා සඞ්ඛයාවිකසකසන න
ොත්බ්කබනතිදස්කසති. 

(2) කදසනාගාමිනියාදියොවණ්ණනා 

475. එකෙත්ථාතිඑත්ථසද්කදනසාසනවිසකයන. 

එෙසික්ඛාපදම්පි නත්ථීතිපිසද්කදන බහුසික්ඛාපදානි පන පකගවාති ච
ආපත්තිපනපකගවාතිචආපත්තීපිනත්ථීතිචඅත්ථංදස්කසති. 

‘‘සෙකලපි විනකය’’ති ඉමිනාද්කවත්ථාතිපාකඨ එත්ථසද්දස්ස විසයං

දස්කසති.උභින්නන්තිභික්ඛුභික්ඛුනීනං. අඤ්ඤථා පන කිත්ත්ො

පඨමාපත්තිොතිආහ‘‘ඉත් ථාපනා’’තිආදියො.ත්ත්ථඉත්රථාතිපඤ්ඤත්තිකත්න

අඤ්කඤන පොක න.ෙම්මඤ්චාති ෙම්මඤත්ති ච.ෙම්මපාදියොොචාති

ෙම්මපාදඤත්ති ච.නවසු  ාකනසූති ඔසා ණාදීසුනවසු ඨාකනසු.ද්වීසූති

ඤත්තිදුතිය, ඤත්තිචතුත්ථෙම්කමසු. 

වජ්ාපටිච්ඡාදියොොය පා ාජිෙං, උක්ඛිත්ත්ානුවත්තිොය පා ාජිෙං, 

අට්ඨවත්ථුොය පා ාජිෙන්තිඉති ඉකමත්කයනති කයනානා.ොරණභූකත්නාති

කහතුභූකත්න, ‘‘ෙ ණභූකත්නා’’තිපි පාකඨන, සාධෙත්මසත්තිභූකත්නාති
අත්කථන. 

කත්සන්ති අද්ධානහීනාදීනං.එත්ථාති ‘‘ත්කයන පුග්ගලා න

උපසම්පාකදත්බ්බා’’ති පාකඨ, එකත්සුඅඞ්ගහීනාදීසු වා.කයනති පුග්ගකලන.
අපරිපූක නනයාචතීතිසම්බන්කධන.මාතුඝාත්ොදකයනෙ ණදුක්ෙටොචාති

කයනානා.ත්ත්ථාති කත්සු ඤත්තිෙප්පනාදීසු.ඤත්තිෙප්පනාති

ඤත්තිවිධි.විප්පෙත්පච්චත්ත්න්ති විප්පෙත්ං පච්චත්ත්ං.අතීත්ෙරණන්ති

අතීත්ස්සෙ ණං. විත්ථාක න්කත්නආහ ‘‘වත්ථුසම්පන්නංහී’’තිආදියො.ත්කයන

ෙම්මාන සඞ්ග ාති එත්ථඡන්දක ද ක්ඛනත්ථාය නොක 
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නිග්ගහිත්කලනකපන.නාසිත්ොතිනාකසත්බ්බා පුග්ගලා, 

නාසිත්බ්බාතිනාසිත්ා,නාසිත්ා එවනාසිත්ො.තිණ්ණං ානානන්ති තිණ්ණං
උපසම්පදාකපක්ඛානානංඑකූපජ්ඣාකයන නානාචරිකයන හුත්වාති

කයනානා.එොනුස්සාවනාතිඑෙකත්නඅනුස්සාවනා. 

පාකදනනාම ෙහාපණස්සචතුත්ථ ාකගන.මාසකෙනනාම පාදස්ස

පඤ්චම ාකගන.පාරාජිෙන්ති වනප්පතිං ඡින්දන්ත්ස්ස දුතියපා ාජිෙං (පා ා. 

110). අකනනදියොස්සාති ‘‘මනුස්කසන ම තූ’’තිආදියොනා නඋද්දියොසිත්වා.කත්නාති
විකසන. 

භික්ඛුකනනවාදෙවග්ගස්මින්තිසාමඤ්ඤාධාක න.දසසු සික්ඛාපකදසූති

විකසසාධාක න.ප මසික්ඛාපදම්හිකයවාති දසසු සික්ඛාපකදසු
පඨමසික්ඛාපදම්හිකයව.උපසම්පන්නාය භික්ඛුනියාති සම්බන්කධන.
‘‘ආපත්ති කහනතී’’ති ඉමිනා ‘‘චීවක නා’’තිපදස්ස සම්බන්ධට්ඨානං
දස්කසති. 

‘‘චත්ස්කසන එවා’’තිඉමිනාත්ත්තිොතිඑත්ථත්සද්දස්ස විසයං දස්කසති.

ත්ා චත්ස්කසන පරිමාණා යාසං ආපත්තීනන්තිත්ත්තිො. නිපන්නස්සාපි

ත්ත්තිොතිඑත්ථාපිඑකසවනකයන.සාතිභික්ඛුනී. 

(3) පාචිත්තියවණ්ණනා 

476. පඤ්ච කභසජ්ාානීති සබ්බිආදීනි පඤ්ච ක සජ්ාානි.
ඉමංආපත්තින්තිසම්බන්කධන.පච්ඡාආපන්කනනතිකයනානා. 

එෙංෙබළන්තිඑෙංආකලනපං, තුම් මූක තිතුම්හංසන්තිකෙ. 

යථාවත්ථුෙන්ති වත්ථුඅනුකලනමං, ආපත්තිකයන කදසිත්ාව කහනන්තීති
කයනානා. 

කෙනොලිොදීනන්තිආදියොසද්කදනෙටකමනදෙතිස්සොදකයන (පා ා. 417) 
සඞ්ගණ්හාති. පාපිොය දියොට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කගපාචිත්තියඤ්ච
චණ්ඩොළිොය භික්ඛුනියා පාචිත්තියඤ්චාති

කයනානා.පයුත්ත්වාචාපච්චයාති විඤ්ඤත්තිනිමිත්ත්ාදීහි පොක න

යුත්ත්ායවාචාය පච්චයා.ආපත්ති පාරාජිෙස්සාති පා ාජිෙස්සආපජ්ානං.

අථවාපාරාජිෙස්සාති අස්ස භික්ඛුස්ස පා ාජිොආපත්ති කහනතීති වා

පා ාජිො ආපත්ති අස්ස  වතීති වා කයනානා ොත්බ්බා.ඉතීති ඉමා ඡ
ආපත්තිකයනආපජ්ාතීතිකයනානා. 

ක නානංගකහත්වා අජ්කඣනහ මානාති සම්බන්කධන.ත්කථවාති යථා

ඛාදකන, ත්කථව මංසං ලසුණං අජ්කඣනහ මානාති කයනානා. 
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‘‘පණීත්ක නානානී’’ති ච ‘‘අෙප්පියමංස’’න්ති ච පදානි
‘‘අජ්කඣනහ මානා’’තිපකදනසම්බන්ධිත්බ්බානි. 

පඤ්ච  ානානීති පඤ්ච ආපත්තිසඞ්ඛාත්ානිඨානානි.ත්ත්ථාති පඤ්චසු

සහධම්මිකෙසු.ද්වින්නන්ති භික්ඛුභික්ඛුනීනං.කත්සන්ති

සික්ඛමානාදීනං.පඤ්චන්නකමවාතිසහධම්මිොනංකයව.විනිච්ඡයකවන ාකරන

ති විනිච්ඡයවචනං. ඉමිනාචත්ත්ාරි අධිෙ ණානි පටික්ඛිපති.අඩ්ඩෙම්මං

නාමාතිඅභියුඤ්ාන්ත්ානංෙම්මංනාම. 

‘‘සහධම්මිොන’’න්ති ඉමිනාපඤ්ාන්නංවිනිච්ඡකයනති එත්ථ
පඤ්චසරූපං දස්කසති. කසන ණ ාවං විත්ථාක න්කත්න ආහ 

‘‘ෙත්වීතික්ෙකමන හී’’තිආදියො.අබ්භුණ් සීක නතිඅභිනවුප්පන්නසීකලන.

අබ්භුණ්හසීකලන නාම අත්ථකත්න පාෙතිෙසීකලනති ආහ ‘‘පාෙතිකෙන’’ති, 
පෙතිසීකලනනියුත්කත්නතිඅත්කථන. 

‘‘ොයද්වා සම් වා’’ති ඉමිනාොයිොතිපදස්ස ත්ද්ධිත් ාවං

දස්කසති.මුඛංඔක නකෙත්බ්බන්තිඑත්ථවුත්ත්ාතිසම්බන්කධන. 

චතුන්නං කදසනාය චාති එත්ථ ‘‘කදසනායා’’ති පදං ආදියොපදකලනපන්ති

ආහ ‘‘අච්චයකදසනායා’’ති.සාති අච්චයකදසනා. අභිනිලීයිත්වා ධනුනා

මාක න්තීතිඅභිමාරා. 

කඡජ්ාංක නතීති එත්ථ කඡජ්ාං නාම පා ාජිොපජ්ානකමවාති ආහ

‘‘කදවදත්කත්නවිය පා ාජිෙං ආපජ්ාතී’’ති.ඉමා පන

ආපත්තිකයනතිපා ාජිෙථුල්ලච්චයාපත්තිකයන. 

(4) අවන්දනීයපුග්ගලාදියොවණ්ණනා 

477. කත්සන්ති දසන්නං පුග්ගලානං. ‘‘සද්ධි’’න්ති ඉමිනාසාමීකචනාති

එත්ථ සහත්කථ ෙ ණවචනන්ති දස්කසති.සාමීකචනාති ච සාමීචිනා

ෙත්ත්බ්බංසාමීචංෙම්මං, කත්න සාමීකචන.දස චීවරධාරණාති පදස්ස
සමාස ාවංපටික්ඛිපන්කත්නආහ‘‘දසදියොවසානිඅතික ෙචීව ස්සධා ණා’’ති. 

ෙතිසත්න්තිආදීසු ද්වීසු ගාථාපාකදසුචතූසු වි ත්යන්ත්පකදසු පුරිමං

පුරිකමන, පච්ඡිමඤ්චපච්ඡිකමනයථාක්ෙමංකයනකාත්බ්බන්තිදස්කසන්කත්න
ආහ ‘‘ෙතිසත්ං ආපත්තිකයන  ත්තිසත්ං ඡාදයිත්වානා’’ති.පච්ඡිමගාථාය

පුබ්බඩ්කඪපි එකසව නකයන.අයං හීති අයං එවවක්ඛමාකනන.එත්ථාති

ගාථායං.කයනතිභික්ඛු, පටිච්ඡාකදතීතිසම්බන්කධන.ඉතීතිඅයංසඞ්කඛපත්කථන. 

කහට්ඨා වුත්කත්සු චතූසු චතුක්කෙසු ධම්කමන සමග්ගං

අපකනත්වාද්වාදසෙම්මකදනසාවුත්ත්ාතිදට්ඨබ්බං.අධම්කමනවග්ගෙම්මං, 
අධම්කමනසමග්ගෙම්මන්තිකයනකාත්බ්බං. 
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එත්ථාතිඡසුෙම්කමසු.එත්කදවාතිධම්කමනසමග්ගෙම්මකමව. 

යං කදසිත්ාති එත්ථ යංසද්කදනවචනවිපල්ලාකසනති ආහ ‘‘යානි

කදසිත්ානී’’ති. ‘‘කදසිත්ානී’’ති ඉමිනාකදසිත්ාති එත්ථ නිො ස්ස

ආො ාකදස ාවං දස්කසති. ‘‘පරියන්ත්පරිච්කඡද ාව හිත්ත්ත්ා’’ති ඉමිනා

නත්ථි අන්ත්ං පරියන්ත්කමත්ස්සාතිඅනන්ත්න්ති වචනත්ථං

දස්කසති.ත්න්තිනිබ්බානං, ජිත්න්ති සම්බන්කධන. කෙන ෙං කින්ති ෙත්වා
ජිත්න්ති ආහ ‘‘ ගවත්ාකිකලසගණං අභිමද්දියොත්වා’’ති. කෙන ෙං කින්ති
ෙත්වා කිං ජිත්ං වියාති ආහ ‘‘ ඤ්ඤාසපත්ත්ගණං අභිමද්දියොත්වා  ජ්ාං
වියා’’ති. ත්ත්ථ ‘‘ ඤ්ඤා’’ති ඉමිනා ‘‘කෙනා’’තිපුච්ඡං විස්සජ්කාසි.

‘‘සපත්ත්ගණ’’න්තිඉමිනා‘‘ෙ’’න්තිපුච්ඡංවිස්සජ්කාසි. ‘‘අභිමද්දියොත්වා’’ති

ඉමිනා ‘‘කින්ති ෙත්වා’’ති පුච්ඡං විස්සජ්කාසි. ‘‘ ජ්ා’’න්ති ඉමිනා

‘‘කි’’න්ති පුච්ඡං විස්සජ්කාසි.සපත්ත්ගණන්ති කවරිගණං. අයං පකනත්ථ

කයනානා –  ඤ්ඤා සපත්ත්ගණංඅභිමද්දියොත්වා  ජ්ාං  ාා ාවං ජිත්ං විය, 

 ගවත්ාකිකලසගණං අභිමද්දියොත්වානිබ්බානංජිත්න්ති.ස්කවවාති ගවා එව. 

‘‘නිබ්බිො ත්ායා’’ති ඉමිනා ත්ාදියොසද්කදන නිබ්බිො ත්ථවාචකෙන
අනිප්ඵන්නපාටිපදියොකෙනතිදස්කසති. ‘‘විකවෙපඤ්චෙ’’න්ති ඉමිනා
ොයචිත්ත්උපධිවකසන විකවෙත්ත්යම්පි ගකහත්බ්බංවිකවෙ ාකවන
සමානත්ත්ා. කත්න  ගවත්ාති සම්බන්කධන. ‘‘යානි

සත්ත්ආපත්තික්ඛන්ධානී’’තිඉමිනාඑකෙත්ථාති එත්ථ එෙසද්දස්ස විසයං

දස්කසති.ත්ත්ථාති සත්ත්සු ආපත්තික්ඛන්කධසු.එත්ථපනාති සමකථසු

පන.හීති සච්චං.ත්ස්සාති

සම්මුඛාවිනයස්ස.අට් ෙථාසූතිසබ්බඅට්ඨෙථාසු.මයංපනාතිසඞ්ගහො ො

අම්කහ පන, බුද්ධකඝනසනාමො මයං පනාති අත්කථන, ක නචයාමාති
සම්බන්කධන.ෙස්සකිමත්ථංගකහත්වාක නකචසීතිආහ ‘‘විනාතිනිපාත්ස්ස
පටිකසධනමත්ථමත්ත්’’න්ති. ‘‘විනාති නිපාත්ස්සා’’තිපදං
‘‘අත්ථමත්ත්’’න්ති පකද වාචෙසම්බන්කධන. අත්ත්කනන
සාධයවචනංබුද්ධවචනසඞ්ඛාකත්න සාධෙවචකනන සාකධන්කත්න ආහ
‘‘වුත්ත්ම්පිකචත්’’න්තිආදියො. 

අට් ාරස අට් ොනීති අධම්මදියොට්ඨික ද, ධම්මදියොට්ඨික ද, 
කවමතිෙක කදසු තීසු එෙකමෙං මූලං ෙත්වා ත්කයන ත්කයන මූලිං ෙත්වා

නවකහනන්ති, කත්සු ධම්මදියොට්ඨික කදසු ධම්මදියොට්ඨික දං අපකනත්වා අට්ඨ

කහනන්ති, ත්ානිඅට්ඨා ස ක දෙ වත්ථූසු කයනකාත්වා අට්ඨා ස අට්ඨොනි

කහනන්තීති දට්ඨබ්බං.ඡඌනදියොයඩ්ඪසත්න්ති චතුචත්ත්ාලීසාධිෙං සත්න්ති
වුත්ත්ංකහනති. 

එකෙෙවත්ථුස්මින්තිඅට්ඨා සසුක දෙ වත්ථූසුඑකෙෙස්මිංවත්ථුස්මිං. 

ඉතිගාථාසඞ්ගණිෙවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා පරිවා වග්ගකයනානා 
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පටුන 

කසදකමනචිෙගාථා 
(1) අවිප්පවාසපඤ්හාවණ්ණනා 

479. කසදකමනචිෙගාථාසූති අධිප්පායත්ථස්ස ගම්භී ත්ත්ා
ත්ංචින්කත්න්ත්ානං විනයධ ානං ොකය කසදං

කමනකචතීතිකසදකමනචිො,සාකයව ගාථා කසදකමනචිෙගාථා, ත්ාසු.
‘‘අෙප්පියසම්ක නකගන න ලබ් තී’’ති ඉමිනාෙප්පියසම්ක නකගන ලබ් තීති
දස්කසති. ෙප්පියසම්ක නගංදස්කසතුං

‘‘නහාපනක නානාදී’’තිවුත්ත්ං.අනාපත්තීති මාතුභික්ඛුනියා

අනාපත්ති.එසාපඤ් ාතිඑත්ථපඤ්හසද්කදනස ාවතිලිඞ්කගනතිසද්දසත්කථසු 

(සද්දනීතිධාතුමාලායං 16 හො න්ත්ධාතු; අභිධානප්පදීපිොයං 115

ගාථායං)වුත්කත්න, ඉධඉත්ථිලිඞ්ගවකසනවුත්කත්න. ‘‘පණ්ඩිකත්හී’’තිඉමිනා

කුසලස්ස ො ණං දස්කසති, පණ්ඩිත්ත්ත්ා කුසකලනති අධිප්පාකයන.අස්සාති

පඤ්හාය.එත්න්තිවිස්සජ්ානං.අස්සාතිගාථාය. 

එොදස විවජ්ජියාති අවි ත්තිෙනිද්කදකසන, එොදස විවජ්ජිකයති

අත්කථන. කත්න වුත්ත්ං ‘‘කය’’තිආදියො.කත්පීති පිසද්කදන ගාථායං
ලුත්ත්නිද්දියොට්ඨගමයමාන ාවංදස්කසති. 

අයන්ති න්හාපිත්පුබ්බකෙන භික්ඛු.නිම්මිත්බුද්ධන්ති බුද්කධන නිම්මිත්ං
බුද්ධරූපං. 

විවජ්ජියාති එත්ථ යොක නත්වාපච්චයස්ස ොරිකයනති ආහ
‘‘විවජ්කාත්වා’’ති.අසීසෙංයංත්ංෙබන්ධංඅත්ථීතිකයනානා.අසීසෙත්ත්ා

කෙනසරීක නජීවිත්ංබන්ධතීතිෙබන්කධන.යස්සාතිෙබන්ධස්ස. 

හීතිසච්චං.කත්තිඅ බ්බපුග්ගලා. 

වාචාති එත්ථ යො කලනකපනතිආහ ‘‘වාචායා’’ති.ඉති කමති එවං මම.

එවං වදමාකන මම වචනන්තිකයනානා. අථවාඉතිකමති එවං ඉකම, එවං
වදමාකන ඉකම ානාති කයනානා.සද්දම්පීති ඉමිනා ගි සද්කදන

සද්දපරියාකයනති දස්කසති.හීති සච්චං. තුණ්හීභූත්ස්ස නිසින්නස්ස ත්ස්ස

භික්ඛුකනනතිකයනානා. යදියො මකනනද්වාක  ආපත්ති නාම නත්ථි, එවං සති
ෙස්මා ආපජ්කායය වාචසිෙන්තිවුත්ත්න්ති ආහ ‘‘යස්මා

පනා’’තිආදියො.කත්නාතිත්ස්මා.අස්සාතිභික්ඛුස්ස. 

සාති භික්ඛුනී, ආපජ්ාතීති සම්බන්කධන.වුත්ත්ප්පොරන්ති
‘‘ගාමන්ත් පරියාපන්න’’න්තිවුත්ත්ප්පො ං. 

ත්ාසූතිද්වීසුභික්ඛුනීසු. 
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චතුකරන ානාති එත්ථ චතුන්නං ානානං සරූපංදස්කසන්කත්න ආහ

‘‘ආචරිකයන ච ත්කයන ච අන්කත්වාසිො’’ති. සා ත්ථිොති සහත්ථා

අවහරිත්ා.ආණත්තියාපීති ආණත්කත්න අවහරිත්ාපි.ඉත්කරසන්ති

අන්කත්වාසිොනං, එකෙකෙන මාසකෙනති සම්බන්කධන.එත්ථාති පරිවාක 
කසදකමනචිෙගාථායං. 

(2) පා ාජිොදියොපඤ්හාවණ්ණනා 

480. සන්ථත්කපයයා ඤ්චාති පඨමපා ාජිෙවි ඞ්කග (පා ා. 65) 
වුත්ත්ංසන්ථත්කපයයාලඤ්ච. 

ලිඞ්ගපරිවත්ත්ං සන්ධායාති සති ලිඞ්කගපරිවත්කත් පටිග්ගහණස්ස
විාහනංසන්ධායවුත්ත්ං. 

කයනති භික්ඛු, පරිණාකමතීති සම්බන්කධන.අත්ත්කනන අත්ථායාති
කයනානා. 

අස්සාති ගාථාය.ොෙඋ දන්ති ොකෙහි

ෙරීසුස්සග්ගං.ෙද්දමමක්ඛිත්න්ති ෙද්දකමන මක්ඛිත්ං. ොයගත්ාකනව
හුත්වාතිසම්බන්කධන. 

හීති විත්ථාක න. අනරියං ත්ං ඉත්ථිං වා ත්ංපුරිසං වා හකනයයාති

කයනානා. ලිඞ්ගපරිවත්කත්න කහතුභූකත්න ඉත්ථිභූත්ං, පුරිසභූත්ඤ්චාති

සම්බන්කධන.ඉත්ථිභූත්න්තිචඉත්ථීහුත්වාභූත්ං, ඉත්ථි ාවංවාපත්ත්ං. 

මිගසිඞ්ගත්ාපසසීහකුමා ාදීනං ති ච්ඡානගත්මාත්ාපිත්ක න වියාති

කයනානා.මිගසිඞ්ගත්ාපකසනති මිගසිඞ්ගනාමකෙන (ාා. අට්ඨ. 5.17.96

ආදකයන)ත්ාපකසන.සී කුමාකරනති සීහබාහුකුමාක න.
ආදියොසද්කදනභූරිදත්ත්ාදකයනසඞ්ගණ්හාති. 

කුරුන්දියොයංආගත්න්තිසම්බන්කධන. 

‘‘සච්චං භණන්කත්නති ගාථායා’’ති පදං ‘‘සච්චං  ාසකත්න ලහුොපත්ති
කහනතී’’ති එත්ථ ඉතිසද්කදන සම්බන්ධිත්බ්බං. ‘‘සච්චං ණන්කත්න’’ති
ගාථායඉතිඅත්කථනතිකයනානා. 

(3) පාචිත්තියාදියොපඤ්හාවණ්ණනා 

481. සලාෙංකදන්ත්ස්ස අස්ස භික්ඛුස්ස කඡජ්ාං කහනතීතිකයනානා.

‘‘පා ාජිෙංකහනතී’’තිඉමිනාක නතිකඡජ්ාන්තිපදස්සඅත්ථංදස්කසති. 

සුප්පතිට්ඨිත්නිකරනධසදියොසංරුක්ඛමූලං, ත්කමවවාගකහත්බ්බං. 
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තිස්සිත්ථිකයනතිඑත්ථභුම්මත්කථඋපකයනගවචනං, පච්චත්ත්වචනංවාති

ආහ ‘‘ත්ාසුපී’’ති. ‘‘යං ත්ං කමථුනං නාම ත්’’න්ති ඉමිනා ‘‘කමථුනං යං

ත්’’න්ති පදානං සමානාධිෙ ණ ාවං දස්කසති. ‘‘න කසවතී’’ති ඉමිනාන

කසකවතිඑත්ථතිො ස්සඑො ාකදස ාවං(ාා.අට්ඨ.4.11.76 පුත්කත්නවා

පිත් ං යාකච විය) දස්කසති.ත්කයන තරිකසති එත්ථ ‘‘උපගන්ත්වා’’ති පදං
අජ්ඣාහරිත්වා සම්බන්ධිත්බ්බන්ති දස්කසන්කත්න ආහ‘‘ත්කයනපුරිකසපි

උපගන්ත්වා’’ති. ඉමිනාත්කයන තරිකසති එත්ථඋපකයනගත්කථ
උපකයනගවචනන්ති දස්කසති. පුරිමනයං ගකහත්වා එත්ථාපි
‘‘තීසුපුරිකසසූ’’තිභුම්මත්කථඋපකයනගවචනන්තිඅත්කථනපියුජ්ාකත්ව.ඉමං
නයං ගකහත්වාපුරිමපකදපි තිස්සිත්ථිකයන උපගන්ත්වාති උපකයනගත්කථ
උපකයනගවචනන්ති අත්කථනපියුජ්ාකත්ව. ත්ස්මා කත් ද්කව නයා
අඤ්ඤමඤ්කඤනපකදසදායෙනයා නාමාති දට්ඨබ්බං. 

‘‘උ කත්නබයඤ්ානසඞ්ඛාකත්’’ති ඉමිනා අනරියසද්කදන

උ කත්නබයඤ්ාකනනව ඉධ ගකහත්බ්කබනතිදස්කසති. ‘‘නාච තී’’ති ඉමිනාන

චාචකරතිඑත්ථාපිතිසද්දස්සඑො ාකදස ාවකමවදස්කසති.කමථුනධම්මස්ස
පුබ්බ ාගං ොයසංසග්ගංආපජ්ජිතුං වායමන්තියා ත්ස්සා භික්ඛුනියාති
කයනානා. 

අස්සාති ගාථාය, තිත්ථිකයන ආ ාධකෙන කහනතීතිකයනානා.ත්ත්කථවාති

තිත්ථියවත්කත්එව.අස්සාතිතිත්ථියස්ස.ත්කමවාතිතිත්ථියවත්ත්කමව. 

සඞ්ඝාදියොකසසන්තිආදියොගාථාවුත්ත්ාතිසම්බන්කධන.ත්න්තිඅජ්කඣනහ ණං. 

ආොසගත්ංසාමකණ න්ති සම්බන්කධන.සඞ්කඝනපීති පිසද්කදන න
ෙම්මා කහකනවාති දස්කසති. ‘‘නොත්බ්බ’’න්ති ඉමිනා සඞ්කඝනපි
ෙම්මා කහනපිභූමිගකත්නවවට්ටතීතිදස්කසති. 

අස්සාතිගාථායවිනිච්ඡකයනතිසම්බන්කධන. 

‘‘නකදති, න පටිග්ගණ්හාතී’’ති කිරියාපදානංෙත්ත්ා ං දස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘නාපි උකයයනජිො’’තිආදියො.ත්ස්සාති අවස්සුත්පුරිසස්ස.

‘‘ො කණනා’’ති ඉමිනාකත්නාති පදස්ස ො ණත්ථං දස්කසති. එවසද්කදන

පන සම් වවකසනකයනජිකත්න, න අඤ්කඤන ො කණනාති අත්කථන, 

අවස්සුත්ස්ස පුරිසස්සාති සම්බන්කධන.ග කණති උකයයනජිත්ාය

ගහකණ.ත්ඤ්චපරිකභනගපච්චයාති එත්ථ ත්සද්දස්ස විසයං, පරික නගස්ස ච
සම්බන්ධංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ත්ඤ්ච පනා’’තිආදියො. ත්ත්ථ ‘‘ආපත්ති’’න්ති
ඉමිනා ත්සද්දස්ස විසයංදස්කසති. ‘‘ත්ස්සා උකයයනජිත්ායා’’ති ඉමිනා

පරික නගස්සසම්බන්ධංදස්කසති.ත්ස්සාතිඋකයයනජිත්ාය. 

සත්ත් සකෙසුසඞ්ඝාදියොකසකසසූතිසම්බන්කධන.වජ්ාංන ඵුසතීතිපදස්ස
අත්ථංදස්කසන්කත්නආහ‘‘අඤ්ඤංනවංආපත්ති’’න්ති. 
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ඉතිකසදකමනචිෙගාථාවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

පඤ්චවග්කගන 
ෙම්මවග්ගවණ්ණනා 

482. ෙම්මවග්කග ‘‘ගණනපරිච්කඡදවචන’’න්ති ඉමිනා න
පමාණවචනන්ති දස්කසති. ඉමිනාෙම්මානං ත්කත්න ඌනාතික ෙ ාවං

නිවාක ති. ගණියකත්ගණනං,පරිච්ඡිජ්ාති අකනනාතිපරිච්කඡකදන,ගණනස්ස

පරිච්කඡකදනගණනපරිච්කඡකදන. අථවාගණියතිඅකනනාතිගණනං, ත්කමව

පරිච්කඡකදනගණනපරිච්කඡකදන, කසනකයව වචනංගණනපරිච්කඡදවචනං. 
අපකලනෙනෙම්මංනාමාති ෙත්ත්බ්බං ෙම්මන්ති

සම්බන්කධන.වුත්ත්නකයකනවාති ‘‘සීමට්ඨෙසඞ්ඝංකසනකධත්වාඡන්දා හානං
ඡන්දංආහරිත්වා’’තිවුත්කත්නඑවනකයන. 

ත්ත්ථාතිචතූසුෙම්කමසු, ඤත්තිදුතියෙම්මංපනඅත්ථීතිසම්බන්කධන. 

ත්ත්ථාති ද්වීසු ෙම්කමසු.අවකසසාති ඡහි ෙම්කමහි අවකසසා. යදියො

පරිවත්කත්ත්වා ෙත්ංදළ්හීෙම්මංන කහනති, එවං සති දළ්හීෙම්මත්ථාය
කින්තිොත්බ්බන්ති ආහ ‘‘සකච පනා’’තිආදියො. ත්ත්ථ ‘‘අක්ඛ පරිහීනං වා
පදපරිහීනං වා’’ති ඉදංඅක්ඛ පදානං ගළිත්ං සන්ධාය වුත්ත්ං. ‘‘දුරුත්ත්පදං
වා’’තිඉදංසිථිලධනිත්ාදියොඅපරිපුණ්ණංසන්ධායවුත්ත්ං.එත්ථ‘‘දුරුත්ත්ක්ඛ ං

වා’’තිඅජ්ඣාහරිත්බ්බං.ඉදන්ති පුනප්පුනං වචනං.ෙම්මං හුත්වාති සුෙම්මං
හුත්වා. 

483. සම්මුඛාෙ ණීයඅසම්මුඛාෙ ණීකයසු අසම්මුඛාෙ ණීයානි
අප්පෙත්ත්ාපඨමං දස්කසත්වාකසසානංසම්මුඛාෙ ණීය ාවං දස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘ත්ත්ථා’’තිආදියො. ත්ත්ථත්ත්ථාති කත්සු ද්වීසු, අසම්මුඛාෙ ණීයං නාම

අට්ඨවිධං කහනතීතිසම්බන්කධන.ත්ත්ථ ත්ත්ථාති කත්සු කත්සු ඛන්ධකෙසු.
‘‘සුෙත්ංකහනතී’’ති වචනසාමත්ථියකත්න සම්මුඛාෙත්ම්පි සුෙත්ං කහනතීති
අත්කථනපිගකහත්බ්කබන. 

කසසානීති අට්ඨෙම්කමහි කසසානි.එත්ානීති

ෙම්මානි.වත්ථුවිපන්නානීතිවත්ථුනාවිපන්නානි. 

කත්සම්පීති පටිපුච්ඡාෙ ණීයානම්පි.එත්ථාති ‘‘පටිපුච්ඡාෙ ණීය’’න්ති

පකද.‘‘පුච්ඡිත්වා’’තිඉමිනාපටිතච්ඡාතිපදස්සත්වාපච්චයන්ත් ාවංදස්කසති. 

‘‘ොත්බ්බ’’න්ති ඉමිනාෙරණීයන්ති එත්ථ අනීයසද්දස්සෙම්මත්ථ ාවං

දස්කසති.යථාදියොන්නායාහි චුදියොත්කෙනයථාදියොන්නාය.විප්ප පන්ත්ස්සාති
විොක න යං වා ත්ං වා වචනංපලපන්ත්ස්ස චුදියොත්ෙස්සාති

සම්බන්කධන.සබ්බත්ථාතිසබ්කබසු‘‘ත්ජ්ානීයෙම්මා හස්සා’’තිආදීසු. 
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අනුකපනසථදියොවකසති උකපනසථදියොවසකත්න අඤ්ඤස්මිංදියොවකස. ත්කමවත්ථං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘උකපනසථදියොවකසන නාමා’’තිආදියො.ෙත්තිෙමාසන්ති

පච්ඡිමෙත්තිෙමාසං. ත්ස්ස පවා ණමාසත්ත්ා ‘‘ඨකපත්වා’’ති වුත්ත්ං.
සාමග්ගිදියොවකසනචයථාවුත්ත්ාචාතුද්දසපන්න සාචඋකපනසථදියොවකසනනාමාති

කයනානා.යත්රහීතියස්මිං පන විහාක , ඨකපන්තීති

සම්බන්කධන.අන්ත්රාතිචාතුද්දසීපන්න සීනංමජ්කඣ. 

පච්චුක්ෙඩ්ඪිත්වා  පිත්දියොවකසනති පච්ඡාඋපරි ෙඩ්ඪිත්වා ඨපිත්ං

ෙත්තිෙොළපක්ඛචාතුද්දසිං වා පඤ්චදසිං වා සන්ධායවුත්ත්ං.ඉධාපීති
අපවා ණාය පවා ණට්ඨාකනපි. පාළියමාගත්නයකත්නඅඤ්ඤම්පි නයං

දස්කසන්කත්නආහ‘‘අපිචා’’තිආදියො.අන්තිමවත්ථුන්තිපා ාජිෙවත්ථුං.යස්සාති
පුග්ගලස්ස.ඉමිනාෙම්මා කහනපුග්ගකලනවත්ථුනාමාතිදස්කසති. 

484. දබ්බස්සඅග්ගණ්හනංවත්ථුඅප ාමසනංනාමනකහනති, අථකඛන
නාමස්සඅග්ගණ්හනකමවාති ආහ ‘‘ත්ස්ස නාමං න ගණ්හාතී’’ති.

අප ාමසනාො ංදස්කසන්කත්නආහ ‘‘සුණාතුකම’’තිආදියො. 

තග්ග ංනපරාමසතීතිඑත්ථතග්ගක නනාමඋපජ්ඣාකයනතිආහ‘‘කයන

උපසම්පදාකපක්ඛස්සඋපජ්ඣාකයන’’ති.ත්න්තිඋපජ්ඣායං. 

සබ්කබන සබ්බන්ති සබ්බථා සබ්බං, නිපාත්සමුදාකයනයං, සබ්කබන වා
ආොක නසබ්බංඤත්තින්තිකයනානා. 

ඤත්තිෙම්කම පඨමං ෙම්මං ෙත්වා පච්ඡා ඤත්තිට්ඨපනම්පිපච්ඡා

ඤත්තිංඨකපතිකයවනාම.ඉතිඉකමහීතිආදියොනිගමනං. 

485. ‘‘වුත්ත්නකයකනවා’’ති අතිදියොසිත්වාපි ඤත්තිෙම්මවාචානං
අසදියොසත්ත්ා අප ාමසනාො ංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘එවං පනා’’තිආදියො.

ත්ත්ථකනසන්තිවත්ථුසඞ්ඝපුග්ගලානං, පඨමානුස්සාවකන වා
දුතියත්තියානුස්සාවනාසුවාවත්ත්බ්කබවදන්කත්නතිසම්බන්කධන. 

සාවනං  ාකපතීති එත්ථ අනුසද්කදන කලනකපනතිආහ ‘‘අනුස්සාවනං න
ෙක නතී’’ති. ‘‘සාවනං හාකපතී’’ති එත්ථ න කෙවලං සබ්කබන

සබ්බංඅනුස්සාවනං අෙක නන්කත්නකයව සාවනං හාකපති නාම, අථ කඛන
අනුස්සාවනායදුරුත්ත්ඡඩ්ඩනම්පි හාකපතිකයව නාමාති දස්කසන්කත්න ආහ
‘‘කයනපී’’තිආදියො. ‘‘සකිකමව වාද්වික්ඛත්තුං වා’’ති ඉමිනා තික්ඛත්තුං
අපරිපූක න්කත්නකයව සාවනං හාකපති නාමාතිදස්කසති. ඉමස්ස වචනස්ස

සාමත්ථියකත්න ඤත්තිදුතියෙම්කම එෙක්ඛත්තුකත්න, 
ඤත්තිචතුත්ථෙම්කමතික්ඛත්තුකත්න අතික ෙං ෙම්මවාචං ෙක නන්කත්නන
හාකපතීතිඤායති. 



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා පරිවා වග්ගකයනානා 

490 

පටුන 

‘‘ඡඩ්කඩතී’’ති එත්ථ ඡඩ්ඩනස්ස පදක්ඛ ානං ගළිත් ාකවන
පාෙටත්ත්ාත්ං අදස්කසත්වා ‘‘දුරුත්ත්ං ෙක නතී’’ති එත්ථ දුරුත්ත්කමව

දස්කසන්කත්නආහ ‘‘දුරුත්ත්ංෙක නතීතිඑත්ථ පනා’’තිආදියො.ෙක නන්කත්න
භික්ඛුනාඋපලක්කඛත්බ්කබනතිසම්බන්කධන. 

‘‘සිථිල…කප.… පක කදන’’ති ය්වායං බයඤ්ානප්පක කදන වුත්කත්න, 

අයංබයඤ්ානප්පක කදනති කයනානා. ගාථායංදසධාති

දසප්පොක න.බයඤ්ානබුද්ධියාතිවද්කධතීතිබුද්ධි,බයඤ්ානකමව

අක්ඛ කමව සිථිලාදියොවකසනදසධා බුද්ධිබයඤ්ානබුද්ධි,ත්ාය. එත්ථ

‘‘දසධා’’ති පකදන ‘‘බයඤ්ානබුද්ධී’’ති සමාසපදස්ස අන්ත්ක 

දසධාසද්දස්ස කලනපං දස්කසති ‘‘ෙම්මාංඑවා’’තිආදීසු (විසුද්ධි. 2.450; 

විසුද්ධි. මහාටි. 2.450) විය. එත්ථ හි එවසද්කදනෙම්කමන එව

ාාත්ංෙම්මාන්ති සමාසං ෙත්වා සමාසමජ්කඣඑවසද්දකලනපං

දස්කසති.පකභකදනති විකසකසන. අයං පකනත්ථ කයනානා –සිථිලඤ්ච
ධනිත්ඤ්ච දීඝඤ්ච  ස්සඤ්ච ගරුෙඤ්ච ලහුෙඤ්ච
නිග්ගහිත්ඤ්චසම්බන්ධඤ්ච වවත්ථිත්ඤ්ච විමුත්ත්ඤ්චාති දසධා
බයඤ්ානබුද්ධියාව පක කදන විකසකසනඤාත්බ්කබනති. ‘‘සිථිල’’න්ති ආදීනි
දස පදානි ‘‘අක්ඛ ං පදං බයඤ්ාන’’න්තිනපුංසෙලිඞ්ගවකසන
වුත්ත්පාඨංනිස්සායවුත්ත්ානීතිදට්ඨබ්බං. 

ගාථාය විත්ථා ං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘එත්ථ හී’’තිආදියො.

අගාළ්කහනවචීපකයනකගන වත්ත්බ්බං අක්ඛ ංසිථි ං. ගාළ්කහන

වචීපකයනකගනවත්ත්බ්බං අක්ඛ ංධනිත්ං. කත්ස්කවවාති පඤ්චසු

එවවග්කගසු.නකෙවලංදීඝකමවගරුෙංනාම, අථකඛනසංකයනගප ම්පීති

ආහ ‘‘යං වා’’තිආදියො. යංඅක්ඛ ං සංකයනගප ං ෙත්වා වුච්චති, 

ත්ම්පිගරුෙංනාමාතිකයනානා. සංකයනකගන පක න යස්ස

අක්ඛ ස්සාතිසංකයනගපරං. ‘‘සංකයනගපද’’න්තිපි පාකඨන. යං අසංකයනගප ං

ෙත්වා වුච්චති, ත්ම්පි හුෙංනාමාති කයනානා. යං සානුනාසිෙං ෙත්වා

වත්ත්බ්බං, ත්ංනිග්ගහිත්ංනාමාති කයනානා.නිග්ගක ත්වාතිනිග්ගහිත්ංනාම
අත්ථකත්න ඨානෙ ණානංඅවිස්සජ්ානං අමුඤ්චනන්ති ආහ

‘‘අවිස්සජ්කාත්වා’’ති. යංසම්බන්ධිත්වා වුච්චති, ත්ංසම්බන්ධංනාමාති

කයනානා. යංඅසම්බන්ධංෙත්වා වුච්චති, ත්ංවවත්ථිත්ංනාමාති කයනානා.යං

අනිග්ගකහත්වා වුච්චති, ත්ංවිමුත්ත්ංනාමාති කයනානා.අනිග්ගක ත්වාති
අනිග්ගහංනාමඅත්ථකත්නවිස්සජ්ානන්තිආහ‘‘විස්සජ්කාත්වා’’ති. 

එවං බයඤ්ානබුද්ධිවිකසසං දස්කසත්වා ඉදානි
ෙම්මවාචායඋච්චා ණවිකසසං විත්ථාක න දස්කසන්කත්න ආහ

‘‘ත්ත්ථා’’තිආදියො. ත්ත්ථත්ත්ථාති ත්ාසු දසසු බයඤ්ානබුද්ධීසු. ත්ථාසද්කදන

ත්ො ස්සථො ෙ ණඤ්ච සිථිලස්ස ධනිත්ෙ ණඤ්ච අතිදියොසති, ත්ථා
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‘‘පත්ත්ෙල්ලංඑසාඤත්තී’’තිආදියොවචනඤ්චසිථිලස්සධනිත්ෙ ණංනාමාති
කයනානා. 

ඉතීති එවං. සිථිකල ෙත්ත්බ්කබ ධනිත්ංෙක නතීති සම්බන්කධන.චත්ත්ාරි

බයඤ්ානානීතිචත්ත්ාරිඅක්ඛ ානි.බයඤ්ානසද්කදනහිඉධඅක්ඛ වාචකෙන.
චත්ස්සන්නං බයඤ්ානබුද්ධීනංෙම්මදූසනං දස්කසත්වා ඉත් ාසං අදූසනං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ඉත්ක සු පනා’’තිආදියො.අනුක්ෙමාගත්න්තිඅරිකයහි

ඔත්රිත්වාඅනුක්ෙකමන ආගත්ං.පකවණින්ති සන්ත්තිං. විනාකසත්වා
වුත්කත්කිං ෙම්මවාචාකෙනකපන කහනතීති ආහ ‘‘සකච

පනා’’තිආදියො.නකුප්පතීතිනනස්සති.ෙස්මාපනෙම්මවාචානකුප්පති, නනු
ෙම්මංකෙනකපන්තීෙම්මවාචාකුප්පතීතිආහ ‘‘ඉමානිහී’’තිආදියො.හියස්මා

නකෙනකපන්ති, ත්ස්මාෙම්මවාචානකුප්පතීතිකයනානා. 

යං පන වචනං සුත්ත්න්තිෙත්කථ ා වදන්තීති
සම්බන්කධන.ෙච්චායනාදියොසුත්ත්න්ත්ං

ෙක නන්තීතිසුත්ත්න්තිො,ෙච්චායනාදකයන, සුත්ත්න්තිො ච කත් කථ ා

කචතිසුත්ත්න්තිෙත්කථරා.න වට්ටතීති අක්ඛ විොක න න වට්ටති.

විනයධක න ෙම්මවාචා ොත්බ්බාතිසම්බන්කධන.යථාපාළියාති  ගවත්ා

යථාවුත්ත්ාය පාළියා.බයඤ්ානනිරුත්තියාති බයඤ්ානනිරුත්තියං.ඉත්රථාති
වුත්ත්කදනසපරිහ ණකත්නඅඤ්කඤනපොක න. 

අොක වා සාකවතීති එත්ථඅොක නනාම අකනනොකසනති ආහ 

‘‘අකනනොකස’’ති. අකනනොකසන නාම ඤත්තිඅනුස්සාවනානං
පුබ්බාප විත්ථන්තිආහ ‘‘ඤත්තිංඅට්ඨකපත්වා’’තිආදියො. පඨමංකයවඤත්තිං
අට්ඨකපත්වා පඨමංකයව අනුස්සාවනෙම්මංෙත්වාති කයනානා.

‘‘පඨමංකයවා’’තිහිපදංපුබ්බාප ාකපක්ඛං.ඉතීතිආදියොනිගමනං. 

486. යා එෙවීසතිභික්ඛූ න ගණ්හාති, අයංඅතිඛුද්දෙසීමානාමාති

කයනානා.එෙවීසති භික්ඛූති අබ් ානෙම්කම ෙම්මා කහන සද්ධිංඑෙවීසති

භික්ඛූ. යත්ථ සීමායං නිසීදියොතුං න සක්කෙනන්ති, අයංඅතිඛුද්දෙසීමානාමාති

කයනානා.නිසීදියොතුන්ති අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස හත්ථපාසං

අවිාහිත්වාපරිමණ්ඩලාොක න නිසීදියොතුං.ත්ත්ථාති අතිඛුද්දකෙ.එත්ථාති

කසසසීමාසු. යා සම්මත්ා කහනති, අයංඅතිම තීනාමාති

කයනානා.කෙසග්ගමත්කත්නාපීති පිසද්කදන ත්කත්න අතික කෙන පන

පකගවාතිදස්කසති.අඝටිත්ංඅසම්බන්ධංනිමිත්ත්ංඉමිස්සාතිඅඝටිත්නිමිත්ත්ා. 
ඛණ්ඩනිමිත්ත් ාවං අඛණ්ඩනිමිත්ත්දස්සකනන පාෙටං ෙක නන්කත්න ආහ 

‘‘පු ත්ථිමායා’’තිආදියො.තබ්බකිත්තිත්න්ති පඨමකිත්තිත්ං.ත්ත්කථවාති

උත්ත් ාය එව දියොසාය.අපරාපීති පිසද්කදන දුතියත්ථසම්පිණ්ඩනත්කථන. යා

සම්මත්ා කහනති, ඛණ්ඩනිමිත්ත්ානාමාති කයනානා.අනිමිත්තුපගන්ති

යථාභූත්ෙථනවිකසසනකමව, න බයවච්කඡදවිකසසනංත්චසා ාදියොග්ගහකණන
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අනිමිත්තුපග ාවස්ස පාෙටත්ත්ා.අන්ත්රාතිමජ්කඣ. යා සම්මත්ා කහනති, 

සාඡායානිමිත්ත්ානාම, අනිමිත්ත්ානාමාතිකයනානා. 

බහිඨිකත්නහුත්වාසම්මන්නතීතිකයනානා.නිමිත්ත්ානිපනබහිඨත්වාපි

කිත්කත්තුං වට්ටති. එවංසම්මත්ාපීති පිසද්කදන අසම්මත්ා පන පකගවාති

දස්කසති.සීමායසීමන්ති පදානං සම්බන්ධාකපක්ඛත්ත්ා, ත්ස්ස ච
අසමාන ාවකත්නකත්සංවිසුංවිසුංසම්බන්ධංදස්කසන්කත්නආහ‘‘අත්ත්කනන

සීමාය පක සං සීම’’න්ති.සම්භින්දතීති සම්බන්ධං ෙක නති. එත්ථ හි

භිදියොධාතුද්විධාෙ ණත්ථවාචකෙන, ධාත්වත්ථබාධකෙන සංත්ූපසග්කගන

සම්බන්ධවාචකෙනකහනතීති දට්ඨබ්බං.ත්ත්ථාති ත්ාසු ද්වීසුසීමාසු.ඉතීති

එවං.ත්ාසූතිසීමාසු. 

487-8. යම්පිෙම්මප්පත්ත්ඡන්දා හලක්ඛණන්ති කයනානා.ත්ත්ථාති

ත්ස්සංපරිසකත්න ෙම්මවිපත්තියං.ත්ම්පීතිෙම්මප්පත්ත්ඡන්දා හලක්ඛණම්පි, 

වුත්ත්කමවාති සම්බන්කධන.ත්ත්ථාති ‘‘චත්ත්ාක න භික්ඛූ පෙත්ත්ත්ා

ෙම්මප්පත්ත්ා’’ති පාකඨ.අනුක්ඛිත්ත්ාති සඞ්කඝන උක්කඛපනීයෙම්මස්ස

අෙත්ත්ත්ාඅනුක්ඛිත්ත්ා.පරිසුද්ධසී ාති පා ාජිෙං
අනජ්ඣාපන්නත්ත්ාපරිසුද්ධසීලා. ඉකමහි පකදහි පෙති අත්ත්ා ස ාකවන

එකත්සන්තිපෙත්ත්ත්ාති අත්ථං දස්කසති. ‘‘ෙම්මස්ස අ හා’’ති

ඉමිනා‘‘ෙම්මප්පත්ත්ා’’ති පදස්ස ඡට්ඨීසමාසඤ්ච

පත්ත්සද්දස්සඅ හඅනුච්ඡවිෙත්ථ ාවඤ්ච දස්කසති.කත්හීති

චතූහිපෙත්ත්කත්හි.එතීති ආගච්ඡති.අවකසසාති චතූහි පෙත්ත්කත්හි

අවකසසා.යස්සපනාතිපුග්ගලස්සපන.ෙම්මාරක නතිෙම්මස්සඅ කහන. 

489. එත්ථාතිපණ්ඩොදීනංඅවත්ථු ාවදස්සනට්ඨාකන. 

අපකලනෙනෙම්මෙථා 

495-6. ත්ත්ථාති චතූසු

ෙම්කමසු.එත්ථාතිඔසා ණාදියොපාකඨ.පදසිලිට් ත්ායාති කලනකෙ පදානං

සිලිට්ඨ ාවකත්න.ත්ත්ථාති ඔසා ණාදීසු පඤ්චසු. ෙණ්ටෙසාමකණ ස්ස යා

සාදණ්ඩෙම්මනාසනා අත්ථි, සානිස්සා ණාති කයනානා. ‘‘මිච්ඡාදියොට්ඨිකෙන
කහනතී’’තිවත්වා ත්කමවත්ථං දස්කසතුං ‘‘අන්ත්ග්ගාහිොය දියොට්ඨියා
සමන්නාගකත්න’’ති වුත්ත්ං.මිච්ඡාදියොට්ඨි හි ලිඞ්ගනාසනාය ො ණං

කහනති.කසනති සාමකණක න, ‘‘නිස්සජ්ාාකපත්බ්කබන’’ති පකද ොරිත්ෙම්මං, 

වුත්ත්ෙම්මං වා.ත්ං ද්ධින්ති ධාතුෙම්මං, අවුත්ත්ෙම්මං වා. කින්ති

ොත්බ්බන්තිආහ ‘‘එවඤ්චපනෙම්මංොත්බ්බ’’න්ති. 

ොත්බ්බාො ං දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘සඞ්ඝං  න්කත්’’තිආදියො.

යංසහකසයයං ල න්තීති කයනානා.ත්ස්සාති
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පටුන 

සහකසයයස්ස.අ ාභායාතිඅලා ත්ථාය. ‘‘ච  පික විනස්සා’’ති ඉමිනා
නිස්සා ණාො ංදස්කසති.අත්කථනපනස්සකහට්ඨාවුත්කත්නකයව. 

කසනතිසමකණක න, ඔසාක ත්බ්කබනතිසම්බන්කධන. 

ස්වායන්ති කසන අයං සාමකණක න, අච්චයංකදකසතීති

සම්බන්කධන.කසනරකත්නති සුන්ද ලද්ධියං  කත්න, දුලද්ධිකත්න වා සුට්ඨු

ඔ කත්න.යථා තකරති යථා පුබ්කබරුච්චති, ත්ථාති

කයනානා.ොයසම්කභනගසාමග්ගිදානන්ති ොකයන චසම්ක නකගන ච
සාමග්ගියාදානං. 

එවන්තිආදියොනිගමනං. යස්මා පනබ්රහ්මදණ්කඩන පඤ්චසතිෙක්ඛන්ධකෙ

(චූළව. 445) ඡන්නස්කසව පඤ්ඤත්කත්න, ත්ස්මාත්ස්කසව දාත්බ්කබනතිආහ

‘‘න කෙවල’’න්තිආදියො.එසාතිබ්රහ්මදණ්කඩන, අඤ්කඤනපි කයන භික්ඛු විහ ති, 
ත්ස්සපි දාත්බ්කබනති සම්බන්කධන.කින්ති දාත්බ්කබනති ආහ ‘‘එවඤ්ච පන

දාත්බ්කබන’’ති.දාත්බ්බාො ංදස්කසන්කත්නආහ ‘‘සඞ්ඝමජ්කඣ’’තිආදියො. 

යංවචනංඉච්කඡයය, ත්ංවචනන්තිකයනානා.ඛමාකපන්ත්ස්සාතිසඞ්ඝං
ඛමාකපන්ත්ස්සත්ස්සභික්ඛුස්සාතිකයනානා. 

පටිසඞ්ඛාතිපටිසඞ්ඛාය, ඤාකණනපච්චකවක්ඛිත්වාතිඅත්කථන. 

යන්ති අවන්දියොයෙම්මං, අනුඤ්ඤාත්න්තිසම්බන්කධන. කෙන
අනුඤ්ඤාත්න්තිආහ ‘‘ ගවත්ා’’ති.කිස්මිං ඛන්ධකෙ අනුඤ්ඤාත්න්තිආහ
‘‘භික්ඛුනික්ඛන්ධකෙ’’ති.කෙසුවත්ථූසුඅනුඤ්ඤාත්න්තිආහ‘‘කත්නකඛන

පන…කප.…ඉකමසු වත්ථූසූ’’ති (චූළව. 411). කිං ෙත්වා අනුඤ්ඤාත්න්ති
ආහ ‘‘දුක්ෙටංපඤ්ඤකපත්වා’’ති. කින්ති අනුඤ්ඤාත්න්ති ආහ

‘‘අනුාානාමි…කප.… ොත්බ්කබන’’ති.ත්ස්සාති අවන්දියොයස්ස. ‘‘න

ඔසා ණාදීනී’’ති ඉමිනා එවසද්දස්සඡඩ්කඩත්බ්බත්ථං දස්කසති.ත්ස්සාති

ෙම්මලක්ඛණභූත්ස්සඅවන්දියොයස්ස.ත්ත්කථවාති භික්ඛුනික්ඛන්ධකෙකයව.

නන්තිෙම්මලක්ඛණං.ඉධාපීතිපරිවාක ෙම්මවග්කගපි. 

අපාසාදියොෙන්තිඅපසාදාවහං, අපසාදානෙංවා. 

ත්කත්නතිඅවන්දියොයෙ ණකත්න.ඉමන්ති භික්ඛුං.වන්දියොයන්ති වන්දියොත්බ්බං, 
වන්දනංවා. 

එත්ථාති අපකලනෙනෙම්කම, භික්ඛුනිසඞ්ඝමූලෙං ෙත්වා

පඤ්ඤත්ත්න්ති කයනානා.භික්ඛුසඞ්ඝස්සාපීති පිසද්කදන න

භික්ඛුනිසඞ්ඝස්කසවාතිදස්කසති.පනසද්කදන සම් ාවනත්කථන, ත්ථා

භික්ඛුනිසඞ්ඝමූලෙංපඤ්ඤත්ත්ම්පීති අත්කථන, ලභිත්බ්බ ාවං විත්ථාක න
දස්කසන්කත්නආහ ‘‘යං හී’’තිආදියො. යං අපකලනෙනෙම්මං ෙක නතීති
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කයනානා. අප්පමත්ත්ෙවිස්සජ්ාකෙන පනදාත්බ්බානීති

සම්බන්කධන.කත්සන්ති සූචිආදීනං.කසනකයවාති

අප්පමත්ත්ෙවිස්සජ්ාකෙනකයව.ත්කත්නති

අප්පමත්ත්ෙකත්න.ත්ත්ථාතිකසනාසනක්ඛන්ධෙවණ්ණනායං (චූළව. අට්ඨ.

321). වුත්ත්ප්පො ංගිලානක සජ්ාම්පීතිසම්බන්කධන.කයනපිචාතිභික්ඛුපිච

කහනතීති සම්බන්කධන.ත්ස්ස දාත්බ්බාති සම්බන්කධන.ත්තු්රප්පාදකත්නති

ත්ස්මිංමහාවාකස උප්පාදපච්චයකත්න, ගකහත්වාති සම්බන්කධන.
‘‘කපසලස්සා’’තිආදියොනාදුස්සීලාදීනංදාතුංනවට්ටතීතිදස්කසති. 

ාග්ගාකපතුං වට්ටතීති එත්ථඅපුච්ඡිත්වා ාග්ගාකපතුං වට්ටතීති ආහ

‘‘අයංභික්ඛූ’’තිආදියො.ඔදියොස්සාතිඋද්දියොසිත්වා. 

ආසනඝරං වාති පටිමාඝ ං වා, ො කෙනමනුස්කසනති සම්බන්කධන.

උපනික්කඛපකත්න ගකහත්වාති සම්බන්කධන.සඞ්ඝිකෙනපීති පිසද්කදන න

කෙවලංකචතියස්සඋපනික්කඛකපකනව, අථකඛනසඞ්ඝිකෙනපීතිදස්කසති. 

යාපනමත්ත්ං අල න්කත්හි ෙක නන්කත්හීති කයනානා, 
පරිභුඤ්ාන්කත්හිහුත්වාති සම්බන්කධන. ‘‘වත්ත්ං ෙක නමා’’තිආදියොනා
‘‘යාපනමත්ත්’’න්ති පදස්ස අත්ථංදස්කසති. විහාක  ක නපිත්ා කය

ඵලරුක්ඛාති කයනානා.කයසන්තිරුක්ඛානං.කත්සූති රුක්කඛසු.කයපනාති

රුක්ඛා පන, අපරිග්ගහිත්ා කහනන්තීති සම්බන්කධන.ත්ංපනාති
අපකලනෙනෙම්මං පන. සලාෙං ගණ්හන්ති

එත්ථාතිස ාෙග්ගං,ඨානං.‘‘යාගග්ගභත්ත්ග්ග’’ඉතිඑත්ථාපිඑකසව

නකයන.උකපනසථග්කගතිඋකපනසථස්ස ගහණට්ඨාකන, උකපනසථකගකහති

අත්කථන.ත්ත්ථාතිඋකපනසථග්කග.ත්න්තිඅපකලනෙනෙම්මං. 

යං මූලත්චපත්ත්අඞ්කු පුප්ඵඵලඛාදනීයාදීති කයනානා.අන්කත්නසීමායාති
අන්කත්නඋපචා සීමාය. 

සුෙත්කමවාති සඞ්කඝන ෙත්කමව.උකපනසථදියොවකසති නිදස්සනමත්ත්ං
යස්මිංෙස්මිංචිදියොවකසපිෙත්ත්ත්ා. 

ඵ වාකරනාති රුක්ඛානං ඵලගහණවාක න.රුක්ඛා ධරන්තීති රුක්ඛා

තිට්ඨන්ති, සංවිජ්ාන්ති වා. කයහීති භික්ඛූහි ක නපිත්ා, 

කහනන්තීතිසම්බන්කධන.සා එව ෙතිොති පුබ්කබ ෙත්ා සා එව ෙතිො, 
අඤ්ඤාෙතිොනොත්බ්බාතිඅධිප්පාකයන. 

අඤ්ඤස්මිං වි ාකරති රුක්ඛානංඨිත්විහා කත්න අඤ්ඤස්මිං

විහාක .කත්සන්ති රුක්ඛානං, සාමීතිසම්බන්කධන.කයපීති රුක්ඛාපි, 

ක නපිත්ාති සම්බන්කධන.අඤ්ඤකත්න ඨානකත්නති කයනානා.කත්සූති

රුක්කඛසු.එත්ථාති විහාක .කත්හි පනාතිපරිකවණසාමිකෙහි භික්ඛූහි
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පන.දසභාගන්ති දසම ාගං. ‘‘එකසවනකයන’’ති ඉමිනා දස ාගං දත්වාති
අත්ථංඅතිදියොසති. 

සම්භාවනීයභික්ඛුකනනතිසීලසුත්ාදීහිසම් ාවනීයස්සභික්ඛුකනන.ත්ත්ථාති

කපන ාණවිහාක .මූක තිපුබ්කබ, ආදියොොකලතිඅත්කථන.නික්කුක්කුච්කචනාති

‘‘අ ාජිත්මිද’’න්තිකුක්කුච්චවි කහන.ඛියයනමත්ත්කමවත්න්තිත්ංඛියයනං

ඛියයනමත්ත්කමව, නසාමකණ ානංඛියයනංරුහතීතිඅත්කථන. 

පනසරුක්ඛන්ති ෙණ්ටකීඵලරුක්ඛං.අයං සාමීචීති අයං  ාකාත්වා

ඛාදනං අනුධම්මත්ා.ඛායිත්න්ති ඛාදියොත්ං. ද්වින්නං තිණ්ණං
ෙතිෙපටිප්පස්සම් නංනකයන ඤාතුං සක්කුකණයයත්ත්ා ත්ං අදස්කසත්වා
එෙස්කසව ෙතිෙපටිප්පස්සම් නංදස්කසන්කත්න ආහ ‘‘එෙභික්ඛුකෙ

පනා’’තිආදියො.තරිමෙතිොති ‘‘යථාසුඛං පරිභුඤ්ජිතුංරුච්චතී’’ති (පරි. අට්ඨ.

495-496) පුක  ෙත්ා ෙතිො.කත්සන්තිසාමකණ ානං, 

ඵාතිෙම්මන්තිසම්බන්කධන.භාකාත්වාති සාමකණ ානං  ාකාත්වා.
ඉමිනාසාමකණ ානං ඵාතිෙම්මං න දාත්බ්බම්පි  ාගං  ාකාත්බ්බන්ති
දස්කසති. 

සාමන්ත්ගාකමහීති ආසන්නගාකමහි, ආගන්ත්වාති සම්බන්කධන. එෙං
අම්බං එෙං ලබුාන්ති කයනානා. අදියොයයමාකන කදනකසදස්සිකත් දියොයයමාකන

ආනිසංසම්පි අත්ථකත්න ඤාත්බ්බන්ති දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘අදියොයයමාකන
හී’’තිආදියො. 

ගණ්හන්ත්ානං මනුස්සානන්ති සම්බන්කධන.ත්කත්නති

ෙතිෙවත්ත්ට්ඨපනකත්න.නවත්ත්බ්බාතිඵලදානකුලදූසෙත්ත්ාන වත්ත්බ්බා.

කින්ති ආචික්ඛිත්බ්බන්ති ආහ ‘‘නාළිකෙ ාදීනී’’තිආදියො.අනුවිචරිත්වාති

පදානමනුක්ෙකමනවිචරිත්වා.උපඩ්ඪභාකගනති භික්ඛූනං ලද්ධ ාගකත්න

උපඩ්කඪන ාකගන.අපක නකෙත්වාතිසඞ්ඝංආපුච්ඡිත්වා. 

මග්ගගමියසත්ථවාක නති මග්ගං ගමිකෙනසත්ථවාකහන.කසනති
බලක්ොක න ගකහත්වා

ඛාදන්කත්න.ඡායාදීනන්තිආදියොසද්කදනආ ාමවනානිසඞ්ගකහත්බ්බානි.සකච

අත්ථීති සකච අත්කථන අත්ථි.ඵ භරිත්ාති ඵකලන පරිපුණ්ණා.
‘‘ඵල ාරිත්ා’’තිපි පාකඨන. ඵලසඞ්ඛාකත්න ාක න සමන්නාගත්ාති

අත්කථන.අපච්චාසීසන්කත්නාති කත්සංසන්තිො දානපටිදානං

අපච්චාසීසන්කත්න.තබ්කබවුත්ත්කමවාති පුබ්කබ සඞ්ඝිෙට්ඨාකන ‘‘කුද්කධන

හිකසන’’තිආදියොනාවුත්ත්කමව.එත්ථාතිපුග්ගලිෙට්ඨාකන. 

ත්න්තිඵලා ාමං.කසනතිපටිබකලනභික්ඛු.භාරියංෙම්මන්තිාග්ගනෙම්මං

 ාරියං.එත්ත්කෙනාති ත්තිය ාගඋපඩ්ඪ ාගමත්කත්න.සබ්බං ඵලා ාමන්ති

සම්බන්කධන.මූ භාගන්ති පඨම ාගං. ‘‘දස ාගමත්ත්’’න්ති ඉමිනා ත්දත්ථං
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දස්කසති.දත්වාතිසඞ්ඝස්සදත්වා.කසනතිභික්ඛු.අෙත්ාවාසන්තිපුබ්කබඅෙත්ං

නවං කසනාසනං.ආරාමන්ති සඞ්ඝස්ස ආ ාමං.කත්හිපීතිනිස්සිත්කෙහිපි.

පිසද්කදන ආචරියං අකපක්ඛති.කත්සන්තිනිස්සිත්ොනං.ාග්ගිත්ොක ති

ාග්ගිත්ානං රුක්ඛානංපුප්ඵඵල රිත්ොකල.ාග්ගනොක ති

ාග්ගනමත්ත්ොකල, ාග්ගනමත්ත්කමව, නාග්ගනො ණාකිඤ්චිපුප්ඵංවා

ඵලං වාකහනති, ත්ස්මිං ොකලති අත්කථන. ‘‘බහු’’න්තිආදියොනා
වාක ත්බ්බාො ංදස්කසති. 

ඵාතිෙම්කමන ාග්ගන්කත්න න අත්ථීති කයනානා.අනාතච්ඡිත්වාවාති

සඞ්ඝංඅනපකලනකෙත්වාව.ඉතීතිඑවං. 

ඤත්තිෙම්මට්ඨානක කද පන එවං විනිච්ඡකයන කවදියොත්බ්කබනති

කයනානා.ඔසාක තිසඞ්ඝමජ්ඣංපකවකසතිඉමායඤත්තියාතිඔසාරණා. 

නිස්සාරියති සඞ්ඝකත්න බහි ෙරියති ඉමායාතිනිස්සාරණා. ඤත්ති

උකපනසකථන නාමාති ඉදං ො ණූපචා වකසන වුත්ත්ං.කත්නාහ

‘‘උකපනසථෙම්මවකසන ඨපිත්ා’’ති. එකසව නකයනඤත්තිපවාරණානාමාති
එත්ථාපි. 

අනුසාකසයයාතිආදියොනාපඨමපුරිසඑයයවි ත්තිවකසන ඨපිත්ා ඤත්ති

අත්ත්නා ප ං සම්මනිතුං ඨපිත්ා ඤත්ති නාම.අනුසාකසයයන්තිආදියොනා
උත්ත්මපුරිසඑයයංවි ත්තිවකසන ඨපිත්ාඤත්ති අත්ත්නාව අත්ත්ානං
සම්මනිතුං ඨපිත්ාඤත්ති නාම. අත්ත්නාව අත්ත්ා වා පක න වාසම්මනියති

ඉමාය ඤත්තියාතිසම්මුති. නිස්සට්ඨපත්ත්චීව ාදීනි දීයන්ති

අකනනාතිදානං,ඤත්ති.වච්චං අනකපක්ඛිත්වා වාචෙස්ස
නියත්නපුංසෙලිඞ්ගත්ත්ානපුංසෙලිඞ්ගවකසනවුත්ත්ං. 

ආපත්තිපටිග්ගණ්හියතිඅකනනාතිපටිග්ගක න. 

පටිමුඛංඋපරිෙඩ්ඪියතිඉමායාතිපච්චුක්ෙඩ්ඪනා. 

ෙම්මකමවාතිලක්ඛියතිඅකනනාතිෙම්ම ක්ඛණං. 

‘‘ත්ථා’’ති පකදන ‘‘ෙම්මලක්ඛණං නාමා’’තිපදං අතිදියොසති.ත්කත්නති
සබ්බසඞ්ගාහිෙඤත්තිකත්න. ප ා ද්කවඤත්තිකයන ෙම්මලක්ඛණං නාමාති

කයනානා.ඉතීතිආදියොනිගමනං. 

ඤත්තිදුතියෙම්මට්ඨානක කදඔසා ණාදීනංවිකසසංදස්කසන්කත්නආහ 

‘‘වඩ්ඪස්සලිච්ඡවිකනන’’තිආදියො.සීමාසම්මුතිචාතිආදියොනාකයනානාොත්බ්බා. 

යාපන ද්කව ඤත්තිදුතියෙම්මවාචා වුත්ත්ාතිකයනානා.ඉතීතිආදියො
නිගමනං. 
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ඤත්තිචතුත්ථෙම්මට්ඨානක කදකයනානානකයනපාෙකටනකයව. 

497. චතුවග්ගෙරකණ ෙම්කමතිආදියොොය කදසනාය සම්බන්ධං

දස්කසන්කත්න ආහ ‘‘ඉති ෙම්මානි චා’’තිආදියො. ත්ත්ථඉතීති එවං

දස්කසත්වාතිසම්බන්කධන.ත්ස්සත්කථනති ත්ස්ස
‘‘චතුවග්ගෙ කණෙම්කම’’තිආදියොවචනස්ස අත්කථන කවදියොත්බ්කබනති
සම්බන්කධන. 

ඉතිෙම්මවග්ගවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

අත්ථවසවග්ගාදියොවණ්ණනා 

498. එවංෙම්මවග්ගවණ්ණනං දස්කසත්වා ත්ස්සානන්ත්ක  වුත්ත්ාය
‘‘ද්කව අත්ථවකසපටිච්චා’’තිආදියොොය කදසනාය අනුසන්ධිං දස්කසන්කත්න

ආහ ‘‘ඉදානී’’තිආදියො, ඉදානිආ ද්ධන්ති සම්බන්කධන. යානි ත්ානි

සික්ඛාපදානීති කයනානා.දියොට් ධම්මිෙකවරානන්ති දියොට්ඨධම්කම පවත්ත්ත්ත්ා

චවි මිත්බ්බත්ත්ා ච දියොට්ඨධම්මිොනං කව ානං.සංවරායාතිඑත්ථ සංපුබ්කබන

ව ධාතු පිදහනත්කථන, ආයසද්කදන ච ත්දත්කථනති ආහ

‘‘පිදහනත්ථායා’’ති.විපාෙදුක්ඛසඞ්ඛාත්ානන්ති

පාණාතිපාත්ාදීනංවිපාෙභූත්ානං දුක්ඛසඞ්ඛාත්ානං.සම්පරායිොනන්ති

සම්ප ාකයපවත්ත්ානං.ඉධාතිඉමස්මිංසික්ඛාපදපඤ්ඤත්ත්ානිසංසට්ඨාකන. 

‘‘වජ්ානීය ාවකත්න’’ති ඉමිනා වජ්කාත්බ්බානීතිවජ්ාානීතිවචනත්ථං

දස්කසති.  ායන්ති එකත්හීතිභයානි.අක්ඛමට්ක නාති අසහණීයට්කඨන.
‘‘අකුසලානීති වුච්චන්තී’’ති ඉමිනාවිපාෙදුක්ඛානි ඵලූපචාක න අකුසලානි
නාමාති දස්කසති. ගණබන්ධක දනත්ථාය සික්ඛාපදංපඤ්ඤත්ත්න්ති
එවකමව පාකඨන. කපනත්ථකෙසු පන ‘‘ගණක නානසික්ඛාපදං

පඤ්ඤත්ත්’’න්තිපාකඨන ලිඛිකත්න.සබ්බත්ථාති සබ්බස්මිං

අත්ථවසවග්කග.යන්තිවචනං.එත්ථාතිඉමස්මිංවග්කග. 

ඉතිඅත්ථවසවග්ගවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

499. වත්කත්සුවත්ත්මාකනන පුග්ගකලන ඔසාරීයති

අකනනාතිඔසාරණීයං,ෙම්මං.කත්නවුත්ත්ං‘‘කයනෙම්කමනඔසාරීයති, ත්ං

ෙම්මංපඤ්ඤත්ත්’’න්ති. ‘‘කයනෙම්කමනා’’තිආදියොනා ණ්ඩනො ොදකයන

නිස්සාරීයන්තිඅකනනෙම්කමනාතිනිස්සාරණීයන්තිවචනත්ථංදස්කසති. 

500. සත්ත්ාපත්තික්ඛන්ධා පඤ්ඤත්ත්ංනාමාති සම්බන්කධන.අන්ත්රාති
ෙකුසන්ධාදීනං තිණ්ණං බුද්ධානඤ්ච අම්හාෙං  ගවකත්න චඅන්ත්ක .
‘‘සික්ඛාපකද’’ති ඉමිනා ‘‘අපඤ්ඤත්කත්’’ති පදස්ස අත්ථං
දස්කසති.මක්ෙටීවත්ථුආදියොවිනීත්ෙථා අනුපඤ්ඤත්ත්ං නාමාති සම්බන්කධන.

‘‘සික්ඛාපකද’’ති ඉමිනා ‘‘පඤ්ඤත්කත්’’ති පදස්ස අත්ථං

දස්කසති.සබ්බත්ථාතිසබ්බස්මිංආනිසංසවග්කග. 



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා පරිවා වග්ගකයනානා 

498 

පටුන 

ඉතිආනිසංසවග්ගවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

501. සබ්බසික්ඛාපදානං සඞ්ගහන්ති සම්බන්කධන.ත්ත්ථාති
‘‘නවසඞ්ගහා’’තිආදියොපාකඨඑවමත්කථනකවදියොත්බ්කබනතිකයනානා. ‘‘වත්ථුනා

සඞ්ගකහන’’ති ඉමිනා ‘‘වත්ථුස්මිං, වත්ථූනං සඞ්ගකහන’’ති අත්ථං

නිවාක ති.එත්ථාති ‘‘වත්ථුසඞ්ගකහන’’තිආදියොපාකඨ.හීති විත්ථාක න. යස්මා

නත්ථීති සම්බන්කධන.සබ්බානීති සික්ඛාපදානි. ‘‘සඞ්ගහිත්ානී’’ති

ඉමිනාසඞ්ගහිත්බ්කබනතිසඞ්ගක නති නිබ්බචනං දස්කසති.එවං ත්ාවාතිආදියො
නිගමනං. 

යස්මාපනසඞ්ගහිත්ාතිසම්බන්කධන. 

එවකමත්ථාතිආදියොනාඛන්ධසමුට්ඨානඅධිෙ ණසමකථ සම්පිණ්කඩත්වා

නිගමනංදස්කසති.එත්ථාතිසඞ්ගහවග්කග. 

ඉතිසමන්ත්පාසාදියොොයවිනයසංවණ්ණනාය 

නවසඞ්ගහිත්වණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

නිට්ඨිත්ාති නිට්ඨං නිප්ඵත්තිං ඉත්ාගත්ාති නිට්ඨිත්ා, අථ වා නිට්කඨ

නිප්ඵත්තියංඉත්ාඨිත්ාතිනිට්ඨිත්ා.චසද්කදනඅවධා ණත්කථන, නිට්ඨිත්ාඑවාති

හි අත්කථන.අනුත්ත්ානත්ථපදවණ්ණනාතිඅනුත්ත්ානානං අත්ථවන්ත්පදානං, 
අත්ථානඤ්චපදානඤ්චවණ්ණනා. 

ඉතිපරිවා වණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 

නිට්ඨිත්ාචපාචිත්යාදියොවණ්ණනායකයනානාති. 

ාාදියොලඤ්ඡිත්නාකමනකනොනංවාචිකත්නමයා; 

පරිවා විනයස්ස, සමත්කත්නකයනානානකයන. 

නිගමනෙථාවණ්ණනා 
එවං විනයසංවණ්ණනං ෙත්වා ඉදානි ත්ං නිගකමන්කත්න ආහ 

‘‘එත්ත්ාවත්ා’’තිආදියො. ත්ත්ථඑත්ත්ාවත්ාති එත්ත්කෙන ‘‘කයනෙප්පකෙනටීහිපි

අප්පකමයය’’න්තිආදියොවචනකත්න (පා ා. අට්ඨ. 1.ගන්ථා ම් ෙථා) පට්ඨාය 

‘‘නවසඞ්ගහිත්වග්ගවණ්ණනා නිට්ඨිත්ා’’ති වචනපරිකයනසානානං

අක්ඛ පදබයඤ්ානානංසමුදායභූකත්න වචනක්ෙකමන, සමත්ත්ාති
සම්බන්කධන. 

උභකත්නවිභඞ්ගඛන්ධෙපරිවාරවිභත්තිකදසනන්ති උ කත්නවි ඞ්කගන
චඛන්ධකෙන ච පරිවාක න ච වි ජිත්බ්බකදසනං විනයපිටෙන්ති

සම්බන්කධන.නාකථනති භික්ඛුභික්ඛුනීනං හිත්පටිපත්තිං යාචනට්කඨන ච



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා පරිවා වග්ගකයනානා 

499 

පටුන 

කිකලසානංඋපත්ාපනට්කඨන ච කවකනයයානං හිත්සුඛං ආසීසනට්කඨන ච

චිත්තිස්සරියට්කඨන ච නාකථන.කවකනයයන්ති විකනත්බ්බට්කඨන

කවකනයයං.ජිකනනති පඤ්චමා ානං ජිත්ට්කඨන ජිකනන. අයං පකනත්ථ
කයනානා – නාකථනකවකනයයං විකනන්කත්න ජිකනන
උ කත්නවි ඞ්ගඛන්ධෙපරිවා වි ත්තිකදසනංයංවිනයපිටෙංආහාති. 

සමධිෙසත්ත්වීසතිස ස්සමත්කත්නාති සහඅධිකෙන
සත්ත්සහස්සප්පමාකණන ච වීසතිසහස්සප්පමාකණනචගන්කථනාති

සම්බන්කධන.ත්ස්සාතිවිනයපිටෙස්ස.සමන්ත්පාසාදියොොතිසමන්ත්කත්නපසාදං

වහිො, ානිො වා. ත්ත්රායං කයනානා – ත්ස්ස
සමධිෙසත්ත්වීසතිසහස්සමත්කත්න ගන්කථන සමන්ත්පාසාදියොො නාම
සංවණ්ණනාසමත්ත්ාති. 

ත්ත්රිදන්ති ත්ත්ර ඉදං. ‘‘ත්ත්රා’’තිපදං පුරිමවචනාකපක්ඛං. ත්ත්ර
‘‘සමන්ත්පාසාදියොො නාමා’’ති වචකනති හි

අත්කථන.සමන්ත්පාසාදියොෙත්ත්ස්මින්ති පච්චත්ත්ත්කථ කචත්ං භුම්මවචනං

කහනති ‘‘ඉදම්පි සීලස්මි’’න්තිආදීසු (දී. නි. 1.194 ආදකයන) විය, 
සමන්ත්පාසාදියොෙත්ත්න්තිඅත්කථන. අයං පකනත්ථ කයනානාත්ත්ර
‘‘සමන්ත්පාසාදියොො නාමා’’ති වචකන සමන්ත්පාසාදියොොයඉදං
සමන්ත්පාසාදියොෙත්ත්ංකහනතීතිඅයංසමන්ත්පාසාදියොෙ ාකවනතිඅත්කථන. 

ආචරියපරංපරකත්නතිආදීසු ගාථාසු වුත්ත්ංනවවිධං විකසසනපදං ‘‘න

දියොස්සතී’’ති පකදන සම්බන්ධිත්බ්බං.සම්පස්සත්න්ති සම්මා පස්සන්ත්ානං

විඤ්ඤූනන්තිසම්බන්කධන.යකත්නතියස්මා, නදියොස්සතීතිසම්බන්කධන.එත්ථාති

සංවණ්ණනායං.සමන්ත්පාසාදියොොත්කවවාති සමන්ත්පාසාදියොො ඉති එව

නාම.විනයස්සාති විනයපිටෙස්ස.විකනයයදමනකුසක නාති විකනයයානං

දමකන කඡකෙන.ක නෙනාකථනාති කලනොනං

නාකථන.ක නෙමනුෙම්පමාකනනාති කලනෙං අනුෙම්පමාකනන.
අයඤ්කහත්ථ කයනානා –ආචරියප ංප කත්න…කප.…
වි ඞ්ගනයක දදස්සනකත්න සම්පස්සත්ං විඤ්ඤූනං එත්ථ කිඤ්චිඅපාසාදියොෙං

යකත්න න දියොස්සති, ත්ස්මා විකනයයදමනකුසකලන කලනෙනාකථන
කලනෙමනුෙම්පමාකනන ගවත්ා වුත්ත්ස්ස විනයස්ස අයං
සමන්ත්පාසාදියොොත්කවවසංවණ්ණනාපවත්ත්ාති. 

තිස්කසනපිඉමාසීහළට්ඨෙථාකයනසුත්වාතිසම්බන්කධන.ෙස්සසන්තිකෙ
සුත්න්ති ආහ ‘‘බුද්ධමිත්කත්න…කප.… සන්තිකෙ’’ති.
‘‘බුද්ධමිත්කත්න’’තිනාකමන විස්සුත්ස්ස යසස්සිකනන විනයඤ්ඤුස්ස ධී ස්ස
කථ ස්ස සන්තිකෙසුත්වාතිකයනානා. ‘‘සුත්වා’’ති පදං ‘‘ආ ද්ධා’’ති පකද
පුබ්බොලකිරියාවිකසසනං. 



විනයපිටකෙ පාචිත්යාදියොකයනානා පරිවා වග්ගකයනානා 

500 

පටුන 

මහාකමඝවනුයයාකනභූමි ාකග පතිට්ඨිකත්න සත්ථුමහාකබනධිවිභූසිකත්න
කයනමහාවිහාක නඅත්ථීතිකයනානා. 

ත්ස්සමහාවිහා ස්ස දක්ඛිකණ දියොසා ාකගපධානඝරංපධානඝ නාමෙං

උත්ත්මං සුචිචාරිත්ත්සීකලනභික්ඛුසඞ්කඝන කසවිත්ං යං පරිකවණං අත්ථි, 
ත්ත්ථො යීතිකයනානා. 

කෙනනාකමනො යීති ආහ ‘‘උළා කුලසම්භූකත්න…කප.…විස්සුකත්න’’ති.
ත්ත්ථ උළා කුලසම්භූකත්න සඞ්ඝුපට්ඨායකෙන සදා අනාකුලාය
සද්ධාය ත්නත්ත්කය පසන්කනන ‘‘මහානිගමසාමී’’ති විස්සුකත්න උපාසකෙන
ො යීතිසම්බන්කධන. 

ෙංො යීති ආහ ‘‘චාරු…කප.…සම්පන්නසලිලාසය’’න්ති.

ත්ත්ථචාරුපාොරසංචිත්ංකසනක නපාොක න සුට්ඨු චිත්ං චිනිත්ං

මකනන මංසීත්ච්ඡායත්රූකපත්ංසීත්ච්ඡාකයන රුක්කඛන

උකපත්ංසම්පන්නසලි ාසයංමධු ාලාධා ංයං පාසාදං ො යීති කයනානා.
මහානිගමසාමිකනනත්ත්රපාසාකදවසත්ාමයාතිසම්බන්කධන. 

ෙං උද්දියොසිත්වා කීදියොසා ො ආ ද්ධාති ආහ
‘‘සුචිසීලසමාචා ං…කප.…විනයවණ්ණනා’’ති. ත්ත්ථ

සුචිසීලසමාචා ංබුද්ධසිරිව්හයංකථ ං උද්දියොසිත්වාඉද්ධාඅත්ථවිනිච්ඡයාදීහි
පරිපුණ්ණායාවිනයවණ්ණනාආ ද්ධාතිකයනානා. 

කිංනාමස්ස  ඤ්කඤන ෙත්කම සංවච්ඡක  ආ ද්ධා, කිස්මිං
ොකලපරිනිට්ඨිත්ාති ආහ ‘‘පාලයන්ත්ස්ස…කප.… පරිනිට්ඨිත්ා’’ති. ත්ත්ථ
සෙලං ලඞ්ොදීපංනි බ්බුදං ෙත්වාති සම්බන්කධන. පාලයන්ත්ස්ස

සිරිනිවාසස්සසිරිපා යසස්සිකනන  ඤ්කඤන ායසංවච්ඡක ති සම්බන්කධන.

සමවීසතිකමකඛකම ායසංවච්ඡක  අයං විනයසංවණ්ණනා ආ ද්ධා, 

එෙවීසම්හි ඤ්කඤනඑෙවීසතිකමසංවච්ඡක සම්පත්කත්සතිපරිනිට්ඨිත්ාති
කයනානා. 

යථා අත්ත්කනන සංවණ්ණනා නිරුපද්දවා සීඝං නිට්ඨං උපගත්ා, 
එවංකලනෙස්ස ධම්මූපසංහිත්ා සීඝං ගච්ඡන්තූති ආසීසං දස්කසන්කත්න ආහ 

‘‘උපද්දවාකුකල’’තිආදියො.

ත්ත්ථඋපද්දවාකුක උපද්දකවහිආකුකලක නකෙසත්ත්කලනකෙනිරුපද්දව

කත්නඋපද්දවවි හකත්න යථා අයං විනයසංවණ්ණනා එෙසංවච්ඡක කනව

නිට්ඨංඋපාගත්ා, එවංසබ්බස්සකලනෙස්සආ ද්ධාසබ්කබපිධම්මූපසංහිත්ා
අත්ථානිරුපද්දවාසීඝංනිට්ඨංගච්ඡන්තූතිකයනානා. 

අත්ත්නා සමාචිත්ස්ස පුඤ්ඤස්ස ඉච්ඡිත්ත්කථ පරිණාමනංදස්කසන්කත්න
ආහ ‘‘චි ට්ඨිත්ත්ථං ධම්මස්සා’’තිආදියො. ත්ත්ථ ධම්මස්සචි ට්ඨිත්ත්ථං ඉමං
විනයසංවණ්ණනං ෙක නන්කත්න සද්ධම්මබහුමාකනන මයා යඤ්ච
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501 

පටුන 

පුඤ්ඤංසමාචිත්ං, සබ්බස්ස ත්ස්ස පුඤ්ඤස්ස ආනු ාකවන සබ්කබපි
පාණිකනනධම්ම ාාස්ස ගවකත්නසද්ධම්ම සකසවිකනන වන්තු. 

සද්ධම්කමනචි ංතිට්ඨතු, කදකවන ොකලවස්සංවස්සන්කත්න

චි ංපාංසත්ත්සමූහං ත්ප්කපතු.  ාාා ධම්කමන කමදනිං  ක්ඛතූති

කයනානා.ඉතිසද්කදන පරිසමාපනත්කථන. ඉති පරිනිට්ඨං සුට්ඨු
ආපනංදට්ඨබ්බන්තීතිඅත්කථන. 

සද්ධා ච බුද්ධි ච වීරියඤ්චසද්ධාබුද්ධිවීරියානි,විසුද්ධානි ච ත්ානි

සද්ධාබුද්ධිවීරියානිකචතිවිසුද්ධසද්ධාබුද්ධිවීරියානි,ප මානි ච

ත්ානිවිසුද්ධසද්ධාබුද්ධිවීරියානි කචතිපරමවිසුද්ධසද්ධාබුද්ධිවීරියානි,කත්හි

පරිමණ්ඩිකත්නපරමවිසුද්ධසද්ධාබුද්ධිවීරියපටිමණ්ඩිකත්න,කත්න, 
කථක නාතිසම්බන්කධන. සීලඤ්ච ආචාක න ච අජ්ාවඤ්ච

මද්දවඤ්චසී ාචාරජ්ාවමද්දවානි,ත්ානි ආදීනි කයසං

කත්තිසී ාචාරජ්ාවමද්දවාදකයන,ආදියොසද්කදන

ඛන්තිකසන ච්චාදකයනසඞ්ගණ්හාති, කත්කයව

ගුණාතිසී ාචාරජ්ාවමද්දවාදියොගුණා,කත්සං

සමුදකයනතිසී ාචාරජ්ාවමද්දවාදියොගුණසමුදකයන,කත්නසමුදියොකත්නසුට්ඨු

පාෙකටනතිසී ාචාරජ්ාවමද්දවාදියොගුණසමුදයසමුදියොකත්න,කත්න
කථක නාතිසම්බන්කධන. 

සෙසමකයන ච සමයන්ත්ක න චසෙසමයසමයන්ත්රා,කත්කයව පන
ගහනසදියොසත්ත්ා

ගහනන්තිසෙසමයසමයන්ත්රග නං,ත්ස්සඅජ්කඣනගාහණංසෙසමයසමය

න්ත්රග නජ්කඣනගා ණං,ත්ස්මිං

සමත්කථනසෙසමයසමයන්ත්රග නජ්කඣනගා ණසමත්කථන. කත්න
කථක නාතිසම්බන්කධන. විකසකසන අඤ්ාති පාෙටං

ෙක නතීතිවියත්කත්න,පුග්ගකලන, වියත්ත්ස්ස ඉදංකවයයත්තියං,සති. පඤ්ඤා

චකවයයත්තියඤ්චපඤ්ඤාකවයයත්තියං,කත්න
සමන්නාගකත්නාතිසම්බන්කධන.සමන්නාගකත්නකථක නාතිකයනානා. 

තීණි

පිටොනීතිතිපිටෙං,ත්කමවපරියාපුණිත්බ්බත්ත්ාපරියත්තීතිතිපිටෙපරියත්ති,

ත්ස්ස පක කදන එත්ථ සත්ථුසාසකනතිතිපිටෙපරියත්තිපකභදං,ත්ස්මිං. සහ

අට්ඨෙථායාතිසාට් ෙථං,සත්ථු සාසනං, ත්ස්මිං සත්ථුසාසකනති
සම්බන්කධන.සත්ථුකනන පරියත්තිපටිපත්තිපටිකවධවකසන තිවිධං

සාසනංසත්ථුසාසනං,බයාකසනපි යුජ්ාකත්ව, ත්ස්මිං සත්ථුසාසකන 

‘‘අප්පටිහත්’’ඉති පකදන සම්බන්ධිත්බ්බං. අප්පටිහත්ං

ඤාණංඅප්පටි ත්ඤාණං,ඉදං ත්ස්මිං විනයසංවණ්ණනාොකල
කථ ස්සපටිකවධඤාණා ාවකත්නසුත්මයචින්ත්ාමයඤාණං සන්ධාය
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පටුන 

වුත්ත්න්තිදට්ඨබ්බං. අප්පටිහත්ඤාණස්ස ප ාකවන

එත්ස්සාතිඅප්පටි ත්ඤාණපභාකවන,කත්න කථක නාති සම්බන්කධන.

මහන්ත්ංකවයයාෙ ණකමත්ස්සාතිම ාකවයයාෙරකණන,ඉමිනාසික්ඛානිරුත්
තිආදීහි ඡළඞ්කග මහන්ත්කවයයාෙ කණ කථ ස්ස

අප්පටිහත්ඤාණප ාවත්ංදස්කසති, කත්නමහාකවයයාෙ කණනකථක නාති
සම්බන්කධන. 

ෙ ණං වුච්චති ඨානං ෙරියති උච්චාරියති එත්ථ, එකත්නාති

වාවචනත්කථන, ෙ ණස්ස සම්පත්තිෙරණසම්පත්ති,ත්ාය

ානිත්ංෙරණසම්පත්තිානිත්ං. සුකඛන කථ මුඛකත්න

විනිග්ගත්ංසුඛවිනිග්ගත්ං,ෙ ණසම්පත්තිානිකත්න කහතුභූකත්න

සුඛවිනිග්ගත්ංෙරණසම්පත්තිානිත්සුඛවිනිග්ගත්ං. මධු වචනඤ්ච

උදා වචනඤ්චමධුකරනදාරවචනං,පුබ්බපකද උත්ත් පදකලනකපන, ඉමිනා

කෙටු පෙ කණ (සුකබනධාලංොක  127-142 ගාථාසු) වුත්කත්සු දසසු
සද්දගුකණසු මධු ත්ාගුකණන චඋදා ත්ාගුකණන ච සමන්නාගත් ාවං
දස්කසති. ෙ ණසම්පත්තිානිත්සුඛවිනිග්ගත්ඤ්ච

ත්ංමධුක නදා වචනඤ්කචතිෙරණසම්පත්තිානිත්සුඛවිනිග්ගත්මධුකරනදාරවච

නං. අථ වාෙ ණසම්පත්තිානිත්ඤ්ච ත්ං
සුඛවිනිග්ගත්මධුක නදා වචනඤ්කචතිෙ ණසම්පත්තිානිත්සුඛවිනිග්ගත්මධු

ක නදා වචනං.එ ංවුච්චතිදුරුත්ත්කදනකසන, නත්ථි

එලකමත්ස්සාතිකන ා,කසනකයව වණ්කණනකන වණ්කණන,කත්න

යුත්ත්ංකන වණ්ණයුත්ත්ං,ෙ ණසම්පත්තිානිත්සුඛවිනිග්ගත්මධුක නදා වච

නංකනලවණ්ණයුත්ත්කමත්ස්සාතිෙරණසම්පත්තිානිත්සුඛවිනිග්ගත්මධුකරන

දාරවචනකන වණ්ණයුත්කත්න,කථක න.විකසසනප පදසමාකසන, 
කනලවණ්ණයුත්ත්ෙ ණසම්පත්ති ානිත්සුඛවිනිග්ගත්මධුක නදා වචකනනති

හිඅත්කථන, කත්න කථක නාති සම්බන්කධන. යුත්ත්ඤ්ච පරිසාය කසනකත්න

අනුරූපත්ත්ා, මුත්ත්ඤ්චපරිසාය විසා දත්ත්ාතියුත්ත්මුත්ත්ං,වචනං, ත්ං

වදතිසීකලනාතියුත්ත්මුත්ත්වාදී,කත්නකථක නාතිසම්බන්කධන. 

ෙම්මසස්සත්උච්කඡදඉස්ස නිම්මානාදියොවකසනනානා වාදා

එකත්සන්තිවාදියොකනන,නානාවාදාානා, වාදීනං, වාදීසු වා වක න

ෙම්මකිරියවාදත්ත්ාතිවාදියොවකරන,කත්න කථක නාති සම්බන්කධන. පාළියා

අත්ථං වණ්කණතුං සමත්ථත්ත්ා මහන්කත්න ෙවිම ාෙවි,කත්න කථක නාති
සම්බන්කධන. 

අත්ථධම්මනිරුත්තිපටි ානවකසන පභින්නාය

පටිසම්භිදායපරිවාරිකත්නතිපභින්නපටිසම්භිදාපරිවාකරන,ත්ස්මිංඋත්ත්රිමනුස්ස

ධම්කමතිසම්බන්කධන.ඡඅභිඤ්ඤාචපටිසම්භිදාචඡළභිඤ්ඤාපටිසම්භිදා,ත්ා

ආදකයනකයසංකත්තිඡළභිඤ්ඤාපටිසම්භිදාදකයන,ආදියොසද්කදනකත්විජ්ාාදකයන
සඞ්ගණ්හාති.ඡළභිඤ්ඤාපටිසම්භිදාදකයන පක දා
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503 

පටුන 

එත්ස්සාතිඡළභිඤ්ඤාපටිසම්භිදාදියොප්පකභකදන,කසනකයව

ගුකණනඡළභිඤ්ඤාපටිසම්භිදාදියොප්පක දගුකණන, කත්න

පටිමණ්ඩිකත්නඡළභිඤ්ඤාපටිසම්භිදාදියොප්පකභදගුණපටිමණ්ඩිකත්න,ත්ස්මිංඋත්
ත්රිමනුස්සධම්කමති සම්බන්කධන. උත්ත්රිමනුස්සානං ඣානලාභිආදීනං

ධම්කමනඋත්ත්රිමනුස්සධම්කමන,අථ වා
මනුස්සානංකුසලෙම්මපථසඞ්ඛාත්ධම්මකත්න

උත්ත්රීතිඋත්ත්රිමනුස්සධම්කමන,ඣානාදියොධම්කමන, ත්ස්මිං, ‘‘සුප්පතිට්ඨිත්’’
ඉති පකදන සම්බන්ධිත්බ්බං.සුප්පතිට්ඨිත්ා බුද්ධි

එකත්සන්තිසුප්පතිට්ඨිත්බුද්ධිකනන,කත්සං කථ ානන්ති සම්බන්කධන.

කථ ානංවංකස පොක න දියොප්පන්ති, පදීකපන වියාති

වාකථරවංසප්පදීපා,කත්සං. ථික න සීලසමාධිපඤ්ඤාසඞ්ඛාකත්න ගුකණන

එකත්සමත්ථීතිකථරා,කත්සං, වංසාලඞ්ො භූකත්නාති සම්බන්කධන.

මහාවිහාක  වසනසීලා වසනධම්මා, වසකනසාධුොරීති

වාම ාවි ාරවාසිකනන,කත්සං, කථ ානන්තිසම්බන්කධන. වංකස අලඞ්ොක න, 

වංසස්ස වාතිවංසා ඞ්ොකරන,කසන හුත්වා භූකත්න, වංසාලඞ්ො  ාවං වා

පත්කත්නතිවංසා ඞ්ොරභූකත්න,කත්නකථක නාතිසම්බන්කධන. 

විපුලා ච සා විසුද්ධා කචතිවිත විසුද්ධා,විකසසකනන යපකදන, 

විපුලවිසුද්ධා බුද්ධි එත්ස්සාතිවිත විසුද්ධබුද්ධි,කත්න කථක නාති

සම්බන්කධන. නාමකමවනාමකධයයං,ගහිත්ං

නාමකධයයකමත්ස්සාතිගහිත්නාමකධකයයන, කත්න කථක න
ෙත්ාසමන්ත්පාසාදියොොනාමඅයංවිනයසංවණ්ණනාතිට්ඨතූතිසම්බන්කධන. 

සුද්ධචිත්ත්ස්ස ත්ාදියොකනන කලනෙකාට්ඨස්ස මකහසිකනන

‘‘බුද්කධන’’තිනාමම්පි යාව කලනෙම්හි පවත්ත්ති, ත්ාව
කලනෙනිත්ථ කණසීනං කුලපුත්ත්ානං සීලවිසුද්ධායනයං දස්කසන්තී
කලනෙස්මිංතිට්ඨතූතිකයනානා. 

ඉතිනිගමනස්සඅත්ථකයනානාසමත්ත්ා. 

නිගමනෙථා 
එත්ත්ාවත්ාච– 

 ත්නපුණ්ණනාමස්ස, පු ස්ස ාාධානියා; 

දක්ඛිකණමුනිරූපස්ස, ඊසංපාචීනනිස්සිකත්. 

කයනවිහාක නසපාසාකදන, ොරිකත්න ාාකදවියා; 

යාවසත්ාමයාත්ත්ර, ෙත්ාපාචිත්යාදියොකයනානා. 

මාපිත් ත්නපුණ්ණස්ස, සත්ත් කසව ාජිකනන; 

ායවස්කසට්ඨා සම්හි, සම්පත්කත්යංසුනිට්ඨිත්ා. 
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‘‘ ත්නපුණ්ණා’’තිව්හයස්ස  ාාධානීනග ස්ස දක්ඛිණස්මිංදියොසා ාකග
පඤ්චකයනානප්පමාකණ ඨාකන ද්වීහි මහාත්ළාකෙහි සුකසනභිත්ස්ස
මිධිලනාමනග ස්සපු ත්ථිමස්මිං දියොසා ාකග දියොයඩ්ඪගාවුත්ප්පමාකණ ඨාකන
අකනෙත්ාලපන්තීහි සුකසනභිකත්නචතුන්නං කුලානං

 මණීයභූකත්න‘‘ෙඵූ්ර’’ඉතිකවනහරිකත්න කයන කසන මහාගාකමන පතිට්ඨිකත්න, 

ත්ත්ථ පටිසන්ධියා ාාකත්නසීලාදියොගුකණහි පසංසිකත්න‘‘ාාගකරන’’ති ගරූහි
ගහිත්නාමකධකයයනතික්ඛත්තුං ාජූහි ාාමුද්දියොනාලඤ්ඡිකත්නකමෙත්ායං
පාචිත්යාදියොවණ්ණනාය කයනානාසම්පත්කත් ජිනචක්කෙ

කත් සාධිෙචතුවස්සසත්ාධිෙං ද්විසහස්සං, සක්ෙ ාකා
පනඑෙතිංසාධිෙද්විවස්සසත්ාධිෙං සහස්සං ගිම්හාකන කාට්ඨමාකස
ජුණ්හපක්ඛස්සපඤ්චකමසුක්ෙවාක නිට්ඨංපත්ත්ාඅනායාකසනාති. 

කයනානායඉමිස්සාහං,  චනස්සානු ාවකත්න; 

 කවයයාකනොාතීසු, පිටෙත්ත්යධා කෙන. 

කුසකලනචු යත්කථසු, පරිසාසුවිසා කදන; 

සමිජ්ඣන්තුසුසඞ්ෙප්පා, මය්හඤ්චසබ්බපාණිනං. 

වප්පාදියොමනතික්ෙම්ම, සම්මාකදකවනපවස්සතු; 

අත්ත්ාමිව ක්ඛන්තු,  ාාාකනනචාපිකමදියොනින්ති. 

ඉති දන්ත්ාාග ත්කථක නෙත්ා 

පාචිත්යාදියොවණ්ණනායකයනානාසමත්ත්ා. 
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