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ධම්මවිචය 



විනයපිටකෙ වජිරබුද්ධි-ටීො භික්ඛුවිභඞ්ක ො 
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කපොක ොන්නරුයු යටඅයත්ය.විනය

අටුවාසුක ොධවනුවස්,ටීො ණකයහිලා

සම්පාදිතයි. 

අනුරාධපුරයු කයන් පසු අටුවාවල

කත්රුම් ත කනොහැකිතැන්විස්තරකිරීම

සදහා ටීො ලියන ලදහ. විනය අටුවාකේ

දුරවක ෝධ තැන් ප්රෙටකිරීමසදහා ුලලින්

ම ලියැවුණු ටීොව වජිරබුද්ධි ටීොවයි.

“වජිරබුද්ධි” නමැති කතරනමක් විසින්
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කියත්. අභිධර්ම අටුවාවට ලියැවුණු ටීොව

ුලල් ම ටීොවයි. එය මූල ටීොනාමකයන්

ප්රෙටයි. එකහත් මහපැරකුම්බා ොලකේ දී
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සම්පාදිතවූවකි.කමයටකපොකත්දීතික න

නාමය “සමන්තපාසාදිොකේ  ැටපද

විවරණය” යන්නයි. වියත් වහරකින්
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xx 

පටුන 

චූ වග් වණ්ණනා ................................................................................ 522 

1. ෙම්මක්ඛන්ධෙවණ්ණනා .................................................................. 522 

අධම්මෙම්මද්වාදසෙෙථාවණ්ණනා ................................................. 522 

2. පාරිවාසිෙක්ඛන්ධෙවණ්ණනා ........................................................... 526 

පාරිවාසිෙවත්තෙථාවණ්ණනා .......................................................... 526 

මූලායපටිෙස්සනාරහවත්තෙථාවණ්ණනා ......................................... 527 

3. සුලච්චයක්ඛන්ධෙවණ්ණනා .............................................................. 528 

සුක්ෙවිස්සට්ඨිෙථාවණ්ණනා ........................................................... 528 

පරිවාසෙථාවණ්ණනා ...................................................................... 528 

පටිච්ඡන්නපරිවාසාදිෙථාවණ්ණනා ................................................... 530 

4. සමථක්ඛන්ධෙවණ්ණනා ................................................................... 532 

සම්ුලඛාවිනයෙථාවණ්ණනා ............................................................. 532 

සතිවිනයෙථාවණ්ණනා ................................................................... 532 

අමූ ්හවිනයෙථාවණ්ණනා ............................................................... 532 

පටිඤ්ඤාතෙරණෙථාවණ්ණනා ....................................................... 533 
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xxi 

පටුන 

උපනන්දවත්ථුෙථාවණ්ණනා............................................................ 545 

අවිස්සජ්ජියවත්ථුෙථාවණ්ණනා ........................................................ 545 

නවෙම්මදානෙථාවණ්ණනා ............................................................. 546 

සඞ්ඝභත්තාදිඅනුජානනෙථාවණ්ණනා .............................................. 546 

උද්කදසභත්තෙථාවණ්ණනා ............................................................. 546 

නිමන්තනභත්තෙථාවණ්ණනා ......................................................... 547 

සලාෙභත්තෙථාවණ්ණනා ............................................................... 547 

පක්ඛිෙභත්තෙථාවණ්ණනා ............................................................. 548 

7. සඞ්ඝකභදෙක්ඛන්ධෙවණ්ණනා ......................................................... 549 

ඡසෙයපබ් ජ්ජාෙථාවණ්ණනා ......................................................... 549 

8. වත්තක්ඛන්ධෙවණ්ණනා .................................................................. 552 

ආ න්තුෙවත්තෙථාවණ්ණනා ......................................................... 552 

අනුකමොදනවත්තෙථාවණ්ණනා ........................................................ 552 

9. පාතිකමොක්ඛට්ඨපනක්ඛන්ධෙවණ්ණනා.............................................. 553 

පාතිකමොක්ඛුද්කදසයාචනෙථාවණ්ණනා ............................................ 553 

අත්තාදානඅඞ් ෙථාවණ්ණනා .......................................................... 553 

10. භික්ඛුනික්ඛන්ධෙවණ්ණනා ............................................................. 554 

මහාපජාපතික ොතමීවත්ථුෙථාවණ්ණනා ............................................ 554 

භික්ඛුනීඋපසම්පදානුජානනෙථාවණ්ණනා ......................................... 554 

11. පඤ්චසතිෙක්ඛන්ධෙවණ්ණනා ....................................................... 557 

සඞ්ගීතිනිදානෙථාවණ්ණනා ............................................................. 557 

ඛුද්දානුඛුද්දෙෙථාවණ්ණනා ............................................................ 557 

බ්රහ්මදණ් ෙථාවණ්ණනා ................................................................. 557 



විනයපිටකෙ වජිරබුද්ධි-ටීො භික්ඛුවිභඞ්ක ො 
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නකමොතස්සභ වකතොඅරහකතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

විනයපිටකෙ 

වජිරබුද්ධි-ටීො 

ගන්ථාරම්භෙථා 

පඤ්ඤාවිසුද්ධාය දයාය සබ්ක ; 

විකමොචිතාකයනවිකනයයසත්තා; 

තං චක්ඛුභූතං සිරසානමිත්වා; 

කලොෙස්සකලොෙන්ත තස්ස ධම්මං.  

සඞ්ඝඤ්ච සීලාදිගුකණහියුත්ත- 

මාදායසබ්ක සුපකදසුසාරං; 

සඞ්කඛපොකමනමමාසකයන; 

සඤ්කචොදිකතොභික්ඛුහිතඤ්චදිස්වා. 

සමන්තපාසාදිෙසඤ්ඤිතාය; 

සම්බුද්ධකඝොසාචරිකයොදිතාය; 

සමාසකතොලීනපකදලිඛිස්සං; 

සමාසකතොලීනපකදලිඛීතං. 

සඤ්ඤානිමිත්තංෙත්තාච, පරිමාණංපකයොජනං; 

සබ් ා මස්සපුබ්ක ව, වත්තබ් ංවත්තුමිච්ඡතාති.– 

වචනකතො සමන්තපාසාදිකෙති සඤ්ඤා. දීපන්තකර භික්ඛුජනස්ස අත්ථං

නාභිසම්භුණාතීති නිමිත්තං. බුද්ධකඝොකසොති ගරූහි ගහිතනාමකධකයෙනාති

ෙත්තා. සමධිෙසත්තවීසතිසහස්සමත්කතන තස්ස ගන්කථනාති පරිමාණං. 

චිරට්ඨිතත්ථංධම්මස්සාතිපකයොජනං. 

තත්රාහ – ‘‘වත්තබ් ං වත්තුමිච්ඡතාති යං වුත්තං, තත්ථ ෙථංවිකධො

වත්තා’’ති? උච්චකත– 

පාඨත්ථවිදූසංහීකරො, වත්තාසුචිඅමච්ඡකරො; 
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චතුක්ෙමපරිච්චාගී, කදසෙස්ස හිතුස්සුකෙොති. (මහානි. අට්ඨ. 

 න්ථාරම්භෙථා); 

තත්ර පීයයකතති පාක ො. කසො හි අකනෙප්පොකරො අත්ථානුරූකපො

අත්ථානනුරූකපො කචති. ෙථං? සන්ධායභාසිකතො  යඤ්ජනභාසිකතො

සාවකසසපාකඨො නිරවකසසපාකඨොනීකතොකනකයයොති.තත්රඅකනෙත්ථවත්තා 

සන්ධායභාසිකතො නාම ‘‘මාතරං පිතරං හන්ත්වා’’තිආදි (ධ. ප. 294). 

එෙත්ථවත්තා බෙඤ්ජනභාසිකතො නාම ‘‘මකනොපුබ් ඞ් මා ධම්මා’’තයාදි (ධ.

ප.1, 2; කනත්ති.90, 92; කපටකෙො.14). සාවකසකසො නාම‘‘සබ් ං, භික්ඛකව, 

ආදිත්ත’’මිතයාදි (මහාව. 54; සං. නි. 4.28). විපරීකතො නිරවකසකසො නාම

‘‘සබ්ක  ධම්මා සබ් ාොකරන බුද්ධස්ස භ වකතො ඤාණුලකඛ ආපාථං

ආ ච්ඡන්තී’’තයාදි (මහානි. 156; පටි. ම. 3.5). යථා වචනං, තථා

අව න්තබ්ක ො නීකතො නාම ‘‘අනිච්චං දුක්ඛමනත්තා’’තයාදි. යුත්තියා

අනුස්සරිතබ්ක ො කනකයෙො නාම ‘‘එෙපුග් කලො, භික්ඛකව’’තයාදි (අ. නි.

1.170). 

අත්කථොපි අකනෙප්පොකරො පාඨත්කථො සභාවත්කථො කඤයයත්කථො

පාඨානුරූකපො පාඨානනුරූකපො සාවකසසත්කථො නිරවකසසත්කථො නීතත්කථො 

කනයයත්කථොතයාදි. තත්ථ කයො තංතංසඤ්ඤාපනත්ථුලච්චාරීයකත පාකඨො, ස 

පා ත්කථො ‘‘සාත්ථං ස යඤ්ජන’’මිතයාදීසු (පාරා. 1; දී. නි. 1.190) විය.

රූපාරූපධම්මානං ලක්ඛණරසාදි සභාවත්කථො ‘‘සම්මාදිට්ඨිං භාකවතී’’තයාදීසු 

(විභ.489; සං.නි.5.3) විය.කයොඤායමාකනොහිතායභවති, සඤාතුමරහත්තා 

කඤයෙත්කථො ‘‘අත්ථවාදීධම්මවාදී’’කතයවමාදීසු(දී.නි.1.9, 194; 3.238; ම.

නි. 1.411) විය. යථාපාඨං භාසිකතො පා ානුරූකපො ‘‘චක්ඛු, භික්ඛකව, 

පුරාණෙම්ම’’න්ති (සං.නි.4.146) භ වතාවුත්තමකතොචක්ඛුමපි ෙම්මන්ති.

 යඤ්ජනච්ඡායාය අත්ථං පටි ාහයමාකනන වුත්කතො පා ානනුරූකපො. 

වජ්කජතබ් ංකිඤ්චිඅපරිච්චජිත්වාපරිකසසං ෙත්වාවුත්කතො සාවකසසත්කථො 

‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූකප ච උප්පජ්ජතී’’ති (සං. නි. 4.60; මහානි. 107) ච, 

‘‘සබ්ක  තසන්තිදණ් ස්ස, සබ්ක භායන්තිමච්චුකනො’’තයාදීසු(ධ.ප.129) 

විය. විපරීකතො නිරවකසසත්කථො ‘‘සන්ධාවිතං සංසරිතං මමඤ්කචව

තුම්හාෙඤ්ච (දී.නි. 2.155; මහා. 287; කනත්ති. 114). තත්ර, භික්ඛකව, කෙො

මන්තා කෙො සද්ධාතා…කප.… අඤ්ඤත්ර දිට්ඨපකදහී’’තයාදි (අ. නි. 7.66). 
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3 

පටුන 

සද්දවකසකනවකවදනීකයො නීතත්කථො ‘‘රූපාසද්දාරසා න්ධා, කඵොට්ඨබ් ාච 

මකනොරමා’’තයාදීසු (සං. නි. 1.151, 165; මහාව. 33) විය. සම්ුලතිවකසන

කවදිතබ්ක ො කනයෙත්කථො ‘‘චත්තාකරොකම, භික්ඛකව, 

වලාහකූපමාපුග් ලා’’තයාදීසුවිය(අ.නි.4.101; පු.ප.157). ආහච– 

‘‘කයොඅත්කථොසද්දකතොකඤකයයො, නීතත්ථංඉතිතංවිදූ; 

අත්ථස්කසවාභිසාමග්ගී, කනයයත්කථොඉතිෙථයකත’’ති. 

එවංපකභද කතපාඨත්කථවිජානාතීති පා ත්ථවිදූ. නසංහීරකතපරපවාදීහි

දීඝරත්තං තිත්ථවාකසකනතයසංහීකරො. භාවනායා මාධි මසම්පන්නත්තා 

වත්තුං සක්කෙොතීති වත්තා, සඞ්කඛපවිත්ථාරනකයන කහතුදාහරණාදීහි

අවක ොධයිතුං සමත්කථොතයත්කථො. කසොචයතයත්තානං පකර කචති සුචි, 

දුස්සීලයදුද්දිට්ඨිමලවිරහිකතොතයත්කථො. දුස්සීකලො හි 

අත්තානුලපහන්තුනාකදයයවාකචොචභවතයපත්තාහාරාචාකරොඉවනිච්චාතුකරො

කවජ්කජො. දුද්දිට්ඨි පරං උපහන්ති, නාවස්සං නිස්සකයො ච

භවතයහිවා  හාකුකලො ඉව ෙමලසණ්ක ො. උභයවිපන්කනො

සබ් ථාපයනුපාසනීකයො භවති ූථථ තමිව ඡවාලාතං ූථථ කතො විය ච

ෙණ්හසප්කපො. උභයසම්පන්කනොපනසුචිසබ් ථාපුපාසනීකයොකසවිතබ්ක ො

ච විඤ්ඤූහි, නිරුපද්දකවො ඉව රතනාෙකරො. නාස්ස මච්ඡකරොතයමච්ඡකරො, 

අහීනාචරියුලට්ීයතයත්කථො.

සුත්තසුත්තානුකලොමාචරියවාදඅත්තකනොමතිසඞ්ඛාතස්ස චතුක්ෙස්සාපරිච්චාගී, 

තදත්ථස්කසව  යාඛයාකතතයත්කථො. අථ වා 

පච්චක්ඛානුමානසද්දත්ථාපත්තිප්පකභදස්සපමාණචතුක්ෙස්සාපරිච්චාගී. 

‘‘එෙංසවචනං එෙං, විභජ්ජවචනාපරං; 

තතියංපටිපුච්කඡයය, චතුත්ථංපනඨාපකය’’ති.– 

එවං වුත්තචතුක්ෙස්ස වා අපරිච්චාගී; හිතුස්සුකෙො ඉති කසොතූනං

හිතාකයොස්සුකෙො, කතසමවක ොධනං පති පත්කථතී තයත්කථො; කසො

එකසො සුචිත්තා පිකයො; චතුක්ෙස්ස අපරිච්චාගිත්තා  රු; අසංහීරත්තා

භාවනීකයො; කදසෙත්තා වත්තා; හිතුස්සුෙත්තා වචනක්ඛකමො; 

පාඨත්ථවිදුත්තා  ම්භීරෙථං ෙත්තා; අමච්ඡරත්තා කනො චට්ඨාකන

නිකයොජකෙොති; 
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‘‘පිකයො රුභාවනීකයො, වත්තාචවචනක්ඛකමො; 

 ම්භීරඤ්චෙථංෙත්තා, කනොචට්ඨාකනනිකයොජකෙො’’. (අ.නි.7.37; 

කනත්ති.113) – 

ඉතිඅභිහිකතොකදසකෙො; 

කසොතාඉදානිඅභිධීයකත– 

ධම්මාචරිය රුසද්ධා-පඤ්ඤාදිගුණමණ්ඩිකතො; 

අසඨාමාකයොකසොතාස්ස, සුකමකධොඅමතාුලකඛො. 

තත්ථ ධම්ම රුත්තා ෙථං න පරිභවති, ආචරිය රුත්තා ෙථිෙං න 

පරිභවති, සද්ධාපඤ්ඤාදිගුණපටිමණ්ඩිතත්තා අත්තානං න පරිභවති, 

අසඨාමායත්තා අමතාභිුලඛත්තා ච අවික්ඛිත්තචිත්කතො භවති, සුකමධත්තා

කයොනිකසොමනසිෙකරොතීතයත්කථො. වුත්තඤ්කහතං– 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, ධම්කමහි සමන්නා කතො සුණන්කතො සද්ධම්මං 

භබ්ක ො නියාමං ඔක්ෙමිතුං කුසකලසු ධම්කමසු සම්මත්තං. ෙතකමහි

පඤ්චහි? නෙථං පරිකභොති, නෙථිෙංපරිකභොති, නඅත්තානංපරිකභොති, 

අවික්ඛිත්තචිත්කතො ධම්මං සුණාති එෙග් චිත්කතො, කයොනිකසො ච මනසි

ෙකරොතී’’ති(අ.නි.5.151). 

තංලක්ඛණප්පත්තත්තාභාවනාභවතිසවනස්කසතුත්කතොකසොතා. 

ගන්ථාරම්භෙථාවණ්ණනා 

ඉදානි අස්සාරම්කභො – තත්ථ කයොති අනියමනිද්කදකසො, කතන

විසුද්ධජාතිකුලක ොත්තාදීනං කිකලසමලවිසුද්ධියා, පූජාරහතායවාඅොරණතං

දස්කසත්වා කයො කෙොචි ඉමිස්සා සමන්තපාසාදිොය ආදි ාථාය

නිද්දිට්ඨකලොෙනාථත්තකහතුං යථාවුත්තකහතුමූකලන ථිරතරං අචලං ෙත්වා

යථාවුත්තකහතුොලංඅච්චන්තකමවපූකරන්කතොඅවසාකන යථාවුත්තකහතුඵලං

සම්පාකදත්වායථාවුත්තකහතුඵලප්පකයොජනංසාකධති, කසොවපරමපූජාරකහොති 

නියකමති. 

එත්තාවතා– 
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භයසම්කමොහදුද්දිට්ඨි-පණාකමොකනසසබ් ථා; 

පඤ්ඤාපුබ් ඞ් කමොඑකසො, පණාකමොතිනිදස්සිකතො. 

තත්රකහතූතිඅතිදුක්ෙරානිතිංසපාරමිතාසඞ්ඛාතානි පුඤ්ඤෙම්මානි.තානි

හි අච්චන්තදුක්කඛන ෙසිකරන වචනපථාතීතානුභාකවන මහතා උස්සාකහන

ෙරීයන්තීති අතිදුක්ෙරානි නාම. අතිදුක්ෙරත්තා එව හි කතසං අතිදුල්ලභං 

කලොකෙ අනඤ්ඤසාධාරණං නාථත්තසඞ්ඛාතං ඵලං ඵලන්ති, තං තත්ථ

කහතුඵලං; කහතුමූලං නාම යථාවුත්තස්ස කහතුකනො නිප්ඵාදනසමත්ථා

මහාෙරුණා, සාආදිපණිධානකතොපට්ඨාය‘‘ුලත්කතො කමොකචස්සාමී’’තිආදිනා

නකයන යාව කහතුඵලප්පකයොජනා, තාව අබ්ක ොච්ඡින්නං පවත්තති. යං 

සන්ධායවුත්තං– 

‘‘සොනනාසග්රිවරාසසා රා, 

 තාවිනාසං හුකසොවසුන්ධරා; 

යු න්තොකලසලිලානලානිකල, 

නක ොධිසත්තස්සමහාතපාකුකතො’’ති. 

යාය සමන්නා තත්තා ‘‘නකමො මහාොරුණිෙස්ස තස්සා’’ති ආහ.

කහතුොලං නාම චතුඅට්ඨකසො සඅසඞ්කඛයයයාදිප්පකභකදො ොකලො, යං

සන්ධායාහ ‘‘ෙප්පකෙොටීහිපි අප්පකමයෙං ො ’’න්ති. තත්ථ

අච්චන්තසංකයො ත්කථ උපකයො වචනං කවදිතබ් ං ‘‘මාසං අධීකත, දිවසං 

චරතී’’තිආදීසු විය. ොමඤ්ච කසො ොකලො අසඞ්කඛයයයවකසන පකමකයයො 

විඤ්කඤකයයො, තථාපි ෙප්පකෙොටිවකසන අවිඤ්කඤයයතං සන්ධාය

‘‘ෙප්පකෙොටීහිපි අප්පකමයයං ොල’’න්ති ආහ. තත්ථ ොලයතීති ොක ො, 

ඛිපති විද්ධංසයති සත්තානං ජීවිතමිති අත්කථො. ෙල වික්කඛකප. තත්ථ

ෙප්පීයති සංෙප්පීයති සාසපපබ් තාදීහි උපමාහි කෙවලං සංෙප්පීයති, න

මනුස්සදිවසමාසසංවච්ඡරාදි ණනාය  ණීයතීති ෙප්කපො. 

එෙන්තිආදි ණනපථස්ස කෙොටිභූතත්තා කෙොටි, ෙප්පානං කෙොටිකයො

ෙප්පකෙොටිකයො. තාහිපි න පමීයතීති අප්පකමකයයො, තං අප්පකමයෙං.

ෙකරොන්කතොති නානත්ථත්තා ධාතූනං දානං කදන්කතො, සීලං රක්ඛන්කතො, 

කලොභක්ඛන්ධකතො නික්ඛමන්කතො, අත්තහිතපරහිතාදිකභදං තං තං ධම්මං

පජානන්කතො, විවිකධන වායාකමන ඝකටන්කතො වායමන්කතො, තං තං
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සත්තාපරාධංඛමන්කතො, පටිඤ්ඤාසම්ුලතිපරමත්ථසච්චානිසච්චායන්කතො, තං

තං සත්තහිතං අධිට්ඨහන්කතො, සෙලකලොෙං කමත්තායන්කතො, 

මිත්තාමිත්තාදිකභදංපක්ඛපාතංපහායතංතංසත්තං අජ්ඣුකපක්ඛන්කතොචාති

අත්කථො. කෙදං ගකතොති අනන්තප්පකභදං මහන්තං සංසාරදුක්ඛං

අනුභවනට්කඨන  කතො, සම්පත්කතොතයත්කථො. සංසාරදුක්ඛඤ්හි සාරීරිෙං

මානසිෙඤ්ච සුඛං කඛදයති පාතයතීති ‘‘කඛකදො’’ති වුච්චති. ක ොෙහිතායාති

ඉදං යථාවුත්තකහතුඵලප්පකයොජනනිදස්සනං, 

‘‘සංසාරදුක්ඛානුභවනොරණනිදස්සන’’න්තිපිඑකෙ– 

‘‘‘ජාතිසංසාරදුක්ඛානං,  න්තුංසක්කෙොපිනිබ්බුතිං; 

චිරල්ලිට්කඨොපිසංසාකර, ෙරුණාකයවකෙවල’න්ති.– 

චවුත්ත’’න්ති, තමයුත්තං.නහිභ වාකලොෙහිතාය සංසාරදුක්ඛමනුභවති.න

හිෙස්සචිදුක්ඛානුභවනංකලොෙස්සඋපොරංආවහති.එවංපකනතං දස්කසති

තිංසපාරමිතාපකභදංකහතුං, පාරමිතාඵලභූතංනාථත්තසඞ්ඛාතංඵලඤ්ච.යථා

චාහ ‘‘මමඤ්හි, ආනන්ද, ෙලයාණමිත්තං ආ ම්ම ජාතිධම්මා සත්තා ජාතියා 

පරිුලච්චන්තී’’තිආදි (සං. නි. 1.129; 5.2). තත්ථ භ වා යථාවුත්තකහතූහි

සත්තානං විකනයයභාවනිප්ඵාදනපඤ්ඤාබීජානි වපි, කහතුඵකලන

පරිපක්කින්ද්රියභාකවන පරිනිප්ඵන්නවිකනයයභාකව සත්කත විනයි, 

සංසාරදුක්ඛකතො කමොචයීති අත්කථො. න එවං සංසාරදුක්කඛන කලොෙස්ස

උපොරං කිඤ්චි අොසි, තස්මා ෙකරොන්කතො අතිදුක්ෙරානි කලොෙහිතායාති

සම් න්කධො. ඉමිස්සා කයොජනාය සබ් පඨමස්ස ක ොධිසත්තස්ස 

උප්පත්තිොලකතො පට්ඨාය ක ොධිසත්තස්ස

නාථත්තසඞ්ඛාතපාරමිතාකහතුඵලාධි කමො කවදිතබ්ක ො. කයො නාකථොති හි

සම් න්කධොඅධිප්කපකතො.ඉමස්සපනත්ථස්ස– 

‘‘යකදව පඨමංචිත්ත-ුලප්පන්නංතවක ොධකය; 

ත්වංතකදවස්සකලොෙස්ස, පූජිකෙපරිවසිත්ථ’’. – 

ඉතිවචනංසාධෙං. පඨමචිත්තස්සපාරමිතාභාකවොරුක්ඛස්සඅඞ්කුරකතො 

පට්ඨාය උප්පත්තිඋපමාය සාකධතබ්ක ො. එත්ථාහ – ‘‘කඛදං  කතොති වචනං

නිරත්ථෙං, යථාවුත්තනකයන ගුණසාධනාසම්භවකතො’’ති? න, අන්තරා 

අනිවත්තනෙභාවදීපනකතො. දුක්ෙරානි ෙකරොන්කතො කඛදං  කතො එව, න
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අන්තරා කඛදං අසහන්කතො නිවත්තතීති දීකපති. කලොෙදුක්ඛාපනයනොමස්ස

වාභ වකතොඅත්තකනොදුක්ඛානුභවනසමත්ථතං දස්කසති. 

‘‘යස්සෙස්සචිවරකදොස්සං, යාවාහංසබ් සත්තදුක්ඛානි; 

සබ් ානිසබ් ොලංයු ං, පද්මස්කසවබුජ්ඣන්කතොම්හී’’ති. – 

එවංඅධිප්පායස්ස අත්තමත්තදුක්ඛානුභවනසමත්ථතාය ොකයව ෙථාති 

අතිසයං අත්ථං දස්කසතීති අත්කථො. අථ වා කෙදං ගකතොති  යාපාරං පරිචයං

 කතොතිපි අත්කථො සම්භවති. ෙම්මාදීසු ස යාපාරං පුරිසං දිස්වා සන්ති හි

කලොකෙවත්තාකරො‘‘ඛින්කනොයංෙම්කම, ඛින්කනොයංසත්කත’’තිආදි.ඉමිස්සා 

කයොජනාය නාකථොති ඉමිනා බුද්ධත්තාධි මසිද්ධං කෙොටිප්පත්තං නාථභාවං

පත්වා ඨිතොකලො දස්සිකතොති කවදිතබ්ක ො. කෙචි ‘‘මහාොරුණිෙස්සාති

වදන්කතො බුද්ධභූතස්සාති දස්කසතී’’ති ලිඛන්ති, තං න සුන්දරං විය, 

ක ොධිසත්තොකලපි තබ්ක ොහාරසබ්භාවකතො. තස්මා කසො එත්තෙං ොලං

දුක්ෙරානි ෙකරොන්කතො අවසාකන දුක්ෙරපාරමිතාපාරිපූරියා තාසං ඵලභූතං

නාථභාවං පත්වා කලොෙහිතාය  යාපාරං  කතොති අයමත්කථො නිදස්සිකතො

කහොති. ‘‘ක ොධිං  කතො’’ති වුත්කතපි සු යත්තං කහතුඵලං දස්සිතං කහොති.

බුද්ධභාවප්පත්තස්කසව ච නාථස්ස නකමො ෙකතො කහොති

විකසසවචනසබ්භාවකතො, න ක ොධිසත්තස්ස. එවං සන්කතපි විනයාධිොකරො

ඉධාධිප්කපකතො.කසොචපබ් ජිතොලකතොපට්ඨායයාවමරණොලාකහොති.තං

අතිවිය පරිත්තං ොලං ලජ්ජිකනො අතිසුෙරං සීලමත්තං එෙෙස්ස අත්තකනො

හිතාය අත්තමත්තදුක්ඛාපනයනාධිප්පාකයන පරිපූකරන්කතො කෙො නාම

ඉධකලොෙපරකලොොතික්ෙමසුඛං න  ච්කඡයය, නනු භ වා

සෙලකලොෙදුක්ඛාපනයනාධිප්පාකයන ෙප්පකෙොටීහිපි අප්පකමයයං ොලං

ෙකරොන්කතො අතිදුක්ෙරනිරස්සාදං කඛදං  කතොති අඤ්ඤාපකදකසන ගුණං

වණ්කණති ආචරිකයො. 

ක ොෙහිතායාති එත්ථ කලොකියති එත්ථ දුක්ඛන්ති කලොකෙො, ලුයකත වා

ජාතිජරාමරණදුක්කඛහීති කලොකෙො, ඉමිනා සත්තකලොෙං ජාතිකලොෙඤ්ච

සඞ් ණ්හාති. තස්මා තස්ස සත්තකලොෙස්ස ඉධකලොෙපරකලොෙහිතං

අතික්ෙන්තපරකලොොනං වා උච්ඡින්නකලොෙසුලදයානං කලොොනං, ඉධ

ජාතිකලොකෙ ඔොසකලොකෙ වා දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරසඞ්ඛාතඤ්ච හිතං
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සම්පිණ්ක ත්වා කලොෙස්ස, කලොොනං, කලොකෙ වා හිතන්ති

සරූකපෙකදකසෙකසසං ෙත්වා ‘‘කලොෙහිත’’මිච්කචවාහ. නාකථොති

සබ් සත්තානං ආසයානුසයචරියාධිුලත්තිකභදානුරූපධම්මකදසනසමත්ථතාය

‘‘ධම්මංකවො, භික්ඛකව, කදකසස්සාමි…කප.… තංසුණාථා’’ති(ම.නි.3.420) 

එවං යාචනට්කඨනාපි නාථකතති නාකථො. භික්ඛූනං ී තික්ෙමානුරූපං

සික්ඛාපදපඤ්ඤාපකනන දිට්ඨධම්මිෙසම්පරායිොය ච ෙරුණායඋප න්ත්වා

තපති, සුත්තන්තවකසන වා කතසං සබ් සත්තානං අනුසයිකත කිකලකස 

ෙරුණාය ච පඤ්ඤාය ච උප න්ත්වා තපති, අභිධම්මවකසන වා කත කත

සඞ්ඛාකර අනිච්චාදිලක්ඛණවකසන උපපරික්ඛිත්වා අත්තකනො කිකලකස

පඤ්ඤායඋකපච්ච පරිච්ඡින්දිත්වාතපතීතිතපනට්කඨනාපිනාථකතතිනාකථො.

සකදවකෙ කලොකෙ අප්පටිපුග් ලත්තා කෙනචි අප්පටිහතධම්මකදසනත්තා

පරමචිත්තිස්සරියප්පවත්තිකතො ච ඉස්සරියට්කඨනාපි නාථකතති නාකථො.

‘‘ධම්මියා ෙථාය සන්දස්කසසි සමාදකපසි සුලත්කතකජසි සම්පහංකසසී’’ති

(මහාව. 90) වචනකතො සම්පහංසනසඞ්ඛාකතන ආසීසට්කඨන, පණිධානකතො

පට්ඨාය ‘‘ෙථං නාමාහං ුලත්කතො කමොචයිස්සාමී’’තිආදිනා නකයන

ආසීසට්කඨනවා නාථකතතිනාකථොතිකවදිතබ්ක ො, සම්මාසම්බුද්කධො.චතූහිපි

නාථඞ්ක හි චතුකවසාරජ්ජචතුපටිසම්භිදාදකයො සබ්ක පි බුද්ධගුණා

කයොකජතබ් ා, අතිවිත්ථාරිෙභයා පනනකයොජිතා. 

නකමොති පරමත්ථකතො බුද්ධගුණ හුමානපබ්භාරා චිත්තනති, 

චිත්තනතිප්පභවා ච වචීොයනති. අත්ථු කමති පාඨකසකසන සම් න්කධො. 

මහාොරුණිෙස්සාතිඑත්ථසබ් සත්තවිසයත්තා මහුස්සාහප්පභවත්තාචමහතී

ෙරුණා මහාෙරුණා. තත්ථ පණිධානකතො පට්ඨාය

යාවඅනුපාදිකසසනිබ් ානපුරප්පකවසා නියුත්කතොති මහාොරුණිකෙො, භ වා. 

එත්ථ ච මහාොරුණිෙස්සාති ඉමිනා යථාවුත්තකහතුමූලං දස්කසති.

නික්ෙරුකණො හි පරදුක්කඛසු උදාසිකනො බුද්ධත්ථාය පණිධානමත්තම්පි

අතිභාරියන්තිමඤ්ඤන්කතො අප්පකමයයංොලං අතිදුක්ෙරං කහතුං පූකරත්වා

නාථත්තසඞ්ඛාතංකහතුඵලප්පකයොජනභූතං කලොෙහිතංෙථංෙරිස්සති.තස්මා

සබ් ගුණමූලභූතත්තා මහාෙරුණාගුණකමව වණ්කණන්කතො ‘‘නකමො

මහාොරුණිෙස්සා’’ති ආහ. එත්තාවතා කහතුඅනුරූපං ඵලං, ඵලානුරූකපො 

කහතු, ද්වින්නම්පි අනුරූපං මූලං, තිණ්ණම්පි අනුරූපං පකයොජනන්ති

අයමත්කථොදස්සිකතොකහොති. 
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එවංඅච්ඡරියපුරිකසො, නාකථොනාථගුකණඨිකතො; 

නකමොරකහොඅනාථස්ස, නාථමානස්සසම්පදං. 

එත්ථ සියා ‘‘අකනකෙසු භ වකතො ගුකණසු විජ්ජමාකනසු ෙස්මා

‘මහාොරුණිෙස්සා’තිඑෙකමව හිත’’න්ති? උච්චකත– 

කදොසහීනස්සසත්ථස්ස, කචොදනාතුනවිජ්ජකත; 

කදොසයුත්තමසත්ථඤ්ච, තස්මාකචොදනාඅපත්තොති. 

නමයාකචොදනාෙතා, කින්තුපුච්ඡාඑවෙතා.අපිච– 

‘‘ඵලංසතිපිරුක්කඛඩ්කඪ, නපතතයවිෙම්පිකත; 

කචොදනායා’ත්ථුසත්ථානං, පුච්ඡනාතයත්ථඵලංමහතා. 

‘‘නකභොත්තුංකුරුකතසම්මා,  හිතුංනාඩ්ඪකතඝටං; 

අක්කඛකපහිෙකතතදි-ච්ඡිස්සාණාබුද්ධි න්ධනං. 

‘‘යථාහිමපකදොපද්කධො, පබුද්කධො න්ධලිම්පියා; 

භින්නත්ථවිරමස්කසවං, සත්ථෙතාත්ථලිම්පියා’’ති.– 

එවංකචෙං– 

සම්මාපිකචොදනාතංඛලු, ගුරකවොවිවාෙයාවිවද්ධ; 

යතිසිස්සාආඝට්ටිතාති-වාකෙයනාභයධිෙංක ොපය. 

සරවතීආකචරංකිලිට්ඨා, තදිච්ඡිස්සජිතාත්තානං; 

ජයතයත්තානමාකචකරො, සදස්සස්කසවසාරථීති.– 

අකත්රොච්චකත– 

යස්සහිවාෙයසහස්සං, වාකෙයවාකෙයසතඤ්චජිේහා; 

නාමංදස ලගුණපකදසං, වත්තුංෙප්කපනපිනසක්ො. 

යථා – 

බුද්කධොපිබුද්ධස්සභකණයයවණ්ණං, 
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ෙප්පම්පිකචඅඤ්ඤමභාසමාකනො; 

ඛීකයථෙප්කපොචිරදීඝමන්තකර, 

වණ්කණොනඛීකයථතථා තස්සාති.(දී.නි.අට්ඨ.1.304; 3.141; ම. නි.

අට්ඨ.2.425; උදා.අට්ඨ.53; චරියා.අට්ඨ.නිදානෙථා)– 

කචොත්තත්තානසක්ොභ වතංගුණානමවකසසාභිධාතුං. 

අපිච– 

යථාත්වංසත්තානං, දස ලතථාඤාණෙරුණා; 

ගුණද්වන්දංකසට්ඨං, තවගුණ ණානාමතිගුණාති.– 

සබ් ගුණකසට්ඨත්තා මූලත්තා ච එෙකමව වුත්තං. අථ වා ‘‘ඡසු 

අසාධාරණඤාකණසු අඤ්ඤතරත්තා තග් හකණන කසසාපි  හිතාව

සහචරණලක්ඛකණනා’’ති ච වදන්ති. විකසසකතො පකනත්ථ අභිධම්මස්ස

කෙවලංපඤ්ඤාවිසයත්තා අභිධම්මට්ඨෙථාරම්කභආචරිකයන ‘‘ෙරුණාවිය

සත්කතසු, පඤ්ඤා යස්ස මකහසිකනො’’ති පඤ්ඤාගුකණො වණ්ණිකතො කතසං

කතසං සත්තානං ආසයානුසයචඅයාධිුලත්තිකභදානුරූපපරිච්ඡින්දනපඤ්ඤාය, 

සත්කතසු මහාෙරුණාය ච අධිොරත්තා. සුත්තන්තට්ඨෙථාරම්කභ

‘‘ෙරුණාසීතලහදයං, පඤ්ඤාපජ්කජොතවිහතකමොහතම’’න්තිභ වකතොඋකභොපි

පඤ්ඤාෙරුණාගුණාවණ්ණිතා.ඉධපනවිනකය ආසයාදිනිරකපක්ඛංකෙවලං

ෙරුණායපාෙතිෙසත්කතනාපිඅකසොතබ් ාරහංසුණන්කතො, අපුච්ඡිතබ් ාරහං

පුච්ඡන්කතො, අවත්තබ් ාරහඤ්ච වදන්කතො සික්ඛාපදං පඤ්ඤකපසීති 

ෙරුණාගුකණොකයකවකෙොවණ්ණිකතොතිකවදිතබ්ක ො. 

පඤ්ඤාදයාඅත්තපරත්ථකහතූ, 

තදන්වයාසබ් ගුණාජිනස්ස; 

උකභොගුණාකතගුණසා රස්ස, 

වුත්තාඉධාචරියවකරනතස්මා. 

එත්තාවතා අට්ඨෙථාදි ාථා, 

සමාසකතොවුත්තපදත්ථකසොභා; 

අයම්පිවිත්ථාරනකයොතිචාහං, 

උද්ධංඉකතොකතපටිසංඛිපාමි. 
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පටුන 

දුතිය ාථාය අසම්බුධන්ති ධම්මානං යථාසභාවං අබුජ්ඣන්කතො. 

බුද්ධනිකසවිතන්ති බුද්ධානුබුද්ධපච්කචෙබුද්කධහි ක ොචරභාවනාකසවනාහි

යථාරහං නිකසවිතං. භවා භවන්ති වත්තමානභවකතො අඤ්ඤං භවං ගච්ඡති 

උප ච්ඡති, පටිපජ්ජතීති අත්කථො. අථ වා භකවොති සස්සතදිට්ඨි. තස්ස

පටිපක්ඛත්තා අභකවොති උච්කඡදදිට්ඨි. භකවොති වා වුද්ධි. අභකවොති හානි. 

භකවොති වා දුග් ති. අභකවොති සු ති. ‘‘අප්පමාණා ධම්මා, අකසක්ඛා 

ධම්මා’’තිආදීසු(ධ.ස.තිෙමාතිො13, 11) වියහිවුද්ධිඅත්ථත්තාඅොරස්ස. 

භාවයතීති භකවො, ජාති.භවතීතිවා භකවො. සවිොරා හුවිධඛන්ධුප්පත්තිදීපිතා. 

අභකවොති විනාකසො, ජාතිභාවං මරණභාවඤ්ච  ච්ඡතීති වුත්තං කහොති. එත්ථ

අරහන්තානංමරණම්පිඛණිෙවකසන  කහතබ් ං.භකවසුඅභකවොභවාභකවො, 

තං භවාභවං, භකවසු අභාවපඤ්ඤත්තිං  ච්ඡතීති අත්කථො. ජීවක ොකෙොති

සත්තකලොකෙො, සඞ්ඛාරකලොෙඔොසකලොොනං භවාභව මනාසම්භවකතො

සත්තකලොෙං ජීවකලොකෙොති විකසකසති. අවිජ්ජාදිකික සජා විද්ධංසිකනොති

එත්ථ නවපි කලොකුත්තරධම්මා සඞ් හං  ච්ඡන්ති. අපචය ාමිතා හි

චතුමග් ධම්මස්ස ඔධිකසො අවිජ්ජාදිකිකලසජාලවිද්ධංකසො, කසො අස්ස අත්ථි, 

තදාරම්මණංහුත්වාතත්ථ සහායභාවූප මකනනනිබ් ානස්සාපි.යථාහ‘‘කයො

කඛො, ආවුකසො, රා ක්ඛකයො…කප.… ඉදං වුච්චති නිබ් ාන’’න්ති.

අරහත්තස්සාපි තථා රා ාදික්ඛයවචනසබ්භාවකතො. ඵලසාමඤ්කඤන 

තිණ්ණම්පි ඵලානං අත්ථීති නවවිකධොකපස ‘‘අවිජ්ජාදිකිකලසජාලවිද්ධංසී’’ති

වුච්චති. අථ වා සහචරණලක්ඛණෙආරණතාය පටිපක්ඛක ොචරග් හණතා.

අනභිහිකතොපි හි ධම්මස්ස තත්රාභිහිකතොව බුජ්ඣිතබ්ක ො ඉති වචනකතො

ොරණක ොචරග් හකණන චත්තාරිපි ඵලානි  හිතානි. නරොදීසු අපතමානං

ධාකරති සු තියං උප්පාදකනනාති ධම්කමො. පුන සු තිම්හි අජනනොරී

අකුසලධම්කමනිවාකරත්වාකපොකසතිපවත්කතතිවඩ්කඪතීතිධම්කමො. කසොපන

ොමරූපාරූපකභදකතො තිවිකධො අච්චන්තසුඛාවහනකතො, තකතොපි උත්තමත්තා 

ධම්මවකරො. 

එත්ථාහ – ‘‘චතුන්නං, භික්ඛකව, අරියසච්චානං අනනුක ොධා අප්පටිකවධා

එවමිදං දීඝමද්ධානං සන්ධාවිතං සංසරිත’න්ති (දී. නි. 2.155; මහාව. 287) 

වචනකතො චතුසච්චධම්මං අසම්බුධං භවා භවං  ච්ඡති ජීවකලොකෙොති සිද්ධං.

තස්මා යං අසම්බුධං  ච්ඡති, තස්කසව ‘‘තස්සා’’ති අන්කත තංනිද්කදකසන 
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පටුන 

නියමනකතො චතුසච්චධම්කමොපි අවිජ්ජාදිකිකලසජාලවිද්ධංසී ධම්මවකරොති

චාපජ්ජති. අඤ්ඤථා ‘‘නකමො අවිජ්ජාදිකිකලසජාලවිද්ධංසිකනො ධම්මවරස්ස

තස්සා’’ති තංනිද්කදකසන සමානවිභත්තිෙරණං න යුජ්ජති

අතිප්පසඞ් නියමනකතො, ‘‘අවිජ්ජාදිකිකලසජාලවිද්ධංසිකනො ධම්මවරස්සා’’ති

වචනං විකසසනවචනං. තස්මා දුක්ඛසුලදයසච්චානං තබ්භාවප්පසඞ්ක ො 

නත්ථීතිකච? න, තංනිද්කදකසනසමානවිභත්තිට්ඨාකනඅවිකසසිතත්තා.අපිච 

මග් සච්චනිකරොධසච්කචසු ඵලානං අපරියාපන්නත්තානව කලොකුත්තරධම්මා

සඞ් හිතාති වචනවිකරොකධො, ඵලානං අසඞ් කහ කවරඤ්ජෙණ් වණ්ණනායං

න කෙවලං අරියමග්ක ො කචව නිබ් ානඤ්ච, අපි ච අරියඵලධම්කමහි සද්ධිං

පරියත්තිධම්කමොපි. වුත්තඤ්කහතං ‘‘රා විරා මකනජමකසොෙං…කප.… 

ධම්මමිමං සරණත්ථුලකපහී’’ති (වි. ව. 887) වචනවිකරොකධො චාති 

පුබ් ාපරවිරුද්ධා එසා  ාථා සාසනවිරුද්ධා චා’’ති? වුච්චකත – 

සබ් කමතමයුත්තං වුත්ත ාථත්ථාජානනකතො. එත්ථ හි ආචරිකයන

පවත්තිපවත්තිකහතුවිසයවිභාක ො ච දස්සිකතො. ෙථං? තත්ථ අසම්බුධන්ති

අසම්ක ොකධො, කසො අත්ථකතො අවිජ්ජා, තාය ච තණ්හුපාදානානි  හිතානි, 

තකයොපි කත ධම්මා සුලදයසච්චං, භවාභවන්ති එත්ථ දුක්ඛසච්චං වුත්තං.

සු තිදුග් තිප්පකභකදො හි භකවො අත්ථකතො පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා කහොන්ති.

‘‘එවකමතස්ස කෙවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සුලදකයො කහොතී’’ති (මහාව. 1) 

වචනකතො දුක්ඛප්පවත්ති පවත්ති නාම, දුක්ඛසුලදකයො පවත්තිකහතු නාම, 

අවිජ්ජාසඞ්ඛාතස්ස ච පවත්තිකහතුස්ස අග් හිතග් හකණන

නිකරොධමග් සච්චද්වයං විසකයො නාම. වුත්තඤ්කහතං‘‘තත්ථෙතමාඅවිජ්ජා? 

දුක්කඛ අඤ්ඤාණං…කප.… දුක්ඛනිකරොධ ාමිනියා පටිපදාය අඤ්ඤාණ’’න්ති

(විභ.226). 

එත්ථචනිකරොධසච්චංබුද්කධනක ොචරාකසවනායආකසවිතං, මග් සච්චං 

භාවනාකසවනාය. එත්තාවතා අසම්බුධං බුද්ධනිකසවිතං යන්ති

උපකයො ප්පත්කතො කයො විසකයො නිකරොකධො ච මග්ක ො ච, තස්ස

යථාවුත්තාවිජ්ජාදිකිකලසජාලත්තයවිද්ධංසිකනො නකමො ධම්මවරස්සාති අයං

 ාථාය අත්කථො. පරියත්තිධම්කමොපි කිකලසවිද්ධංසනස්ස සුත්තන්තනකයන

උපනිස්සයපච්චයත්තා කිකලසවිද්ධංසනසීලතාය 

‘‘අවිජ්ජාදිකිකලසජාලවිද්ධංසී’’ති වත්තුං සම්භවති. එවඤ්හි සති රා විරා ාති 

 ාථත්කථො, කසොධම්මංකදකසති…කප.… බ්රහ්මචරියංපොකසතීතිසුත්තත්කථො
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චඅකසසකතො  හිකතොකහොති.අථ වාඉමාය ාථායකෙවලංපරියත්තිධම්කමොව

 හිකතො කහොති, යංසන්ධායාහ ‘‘කසොධම්මංකදකසතිආදිෙලයාණං…කප.… 

බ්රහ්මචරියංපොකසතී’’ති (දී.නි.1.190; පාරා.1), තම්පිඅසම්බුධංබුද්කධකහව

නිකසවිතංක ොචරාකසවනාය අනඤ්ඤනිකසවිතං.යථාහ ‘‘භ වංමූලොකනො, 

භන්කත, ධම්මා භ වංකනත්තිො භ වංපටිසරණා…කප.… භ වකතො සුත්වා

භික්ඛූධාකරස්සන්තී’’ති(සං.නි.2.146). 

තතිය ාථාය සීලාදකයො කිඤ්චාපි කලොකියකලොකුත්තරා යථාසම්භවං

ලබ්භන්ති, තථාපි අන්කත ‘‘අරියසඞ්ඝ’’න්ති වචනකතො සීලාදකයො චත්තාකරො

ධම්මක්ඛන්ධා කලොකුත්තරාව. එත්ථ ච 

‘‘සීලසමාධිපඤ්ඤාවිුලත්තිවිුලත්තිඤාණප්පභුතීහී’’ති වත්තබ්ක 

සරූකපෙකසසංෙත්වා ‘‘විමුත්තිඤාණප්පභුතීහී’’තිවුත්තං.එත්ථචකිඤ්චාපි 

විුලත්තීතිඵලධම්මාවසුත්කතඅධිප්කපතා, තථාපි ‘‘මග් ාවුට්ඨහිත්වාමග් ං 

පච්චකවක්ඛති.පහීකනකිකලකසපච්චකවක්ඛති.ඵලංපච්චකවක්ඛති.නිබ් ානං 

පච්චකවක්ඛතී’’ති (පට්ඨා. 1.1.410) වචනකතො මග් ාදිපච්චකවක්ඛණඤාණං 

විුලත්තිඤාණන්තිකවදිතබ් ං.විුලත්තිවිකමොක්කඛොඛකයොතිහිඅත්ථකතොඑෙං.

‘‘ඛකය ඤාණං අනුප්පාකදඤාණන්ති (ධ.ස. දුෙමාතිො 142; දී.නි.3.304) 

එත්ථ ඛකයො නාම මග්ක ො, රා ක්ඛකයො කදොසක්ඛකයොති ඵලනිබ් ානානං

අධිවචන’’න්තිසුත්කතආ තකමව. පහීනකිකලසානංඛකයොපාෙතිකෙොඛකයො

එව. පභුති-සද්කදන තිස්කසො විජ්ජා ඡ අභිඤ්ඤා චතස්කසො පටිසම්භිදාති

එවමාදකයොගුණාසඞ් හිතා.සමන්නා මට්කඨන අපරිහීනට්කඨනචයුත්කතො. 

කෙත්තං ජනානං කුස ත්ථිොනන්ති ‘‘අනුත්තරං පුඤ්ඤක්කඛත්තං

කලොෙස්සා’’ති සුත්තකතො කුසලස්ස විරුහනට්ඨානත්තා, සුත්තන්තනකයන

උපනිස්සයපච්චයත්තා ච ොමං කුසලස්ස කඛත්තං කහොති සඞ්කඝො, න 

කුසලත්ථිොනං ජනානං. තස්මා න යුජ්ජතීති කච? න, සුත්තත්ථසම්භවකතො.

සුත්කත ‘‘අනුත්තරං පුඤ්ඤක්කඛත්තං කලොෙස්සා’’ති (සං. නි. 4.341) හි

වුත්තං. ෙස්ස කලොෙස්ස? පුඤ්ඤත්ථිෙස්ස කඛත්තං සඞ්කඝො, 

පුඤ්ඤුපනිස්සයත්තා පුඤ්ඤක්කඛත්තං කහොතිසඞ්කඝො, කුසලත්ථිොනන්තිච

වුච්චන්ති. කලොකෙපි හි කදවදත්තස්ස කඛත්තං යඤ්ඤදත්තස්ස කඛත්තං

සාලියවුපනිස්සයත්තා සාලිකඛත්තං යවකඛත්තන්ති ච වුච්චති. අරියසඞ්ඝන්ති

වි තකිකලසත්තා අරියං පරිසුද්ධං අරියානං, අරියභාවං වා පත්තං

සීලදිට්ඨිසාමඤ්කඤන සඞ්ඝතත්තා සඞ්ඝං. ‘‘අරිය-සද්කදන සම්ුලතිසඞ්ඝං
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නිවාකරතී’’ති කෙචි ලිඛන්ති, තං න සුන්දරං විුලත්තිඤාණගුණග් හකණන

විකසසිතත්තා. සිරසාති ඉමිනාොමංොයනතිංදස්කසති, තථාපිඋත්තමසඞ්කඝ

ගුණ ාරකවන උත්තමඞ් කමවනිද්දිසන්කතො ‘‘සිරසා නමාමී’’තයාහ. සිරස්ස

පන උත්තමතා උත්තමානං චක්ඛුකසොතින්ද්රියානං නිස්සයත්තා, කතසං

උත්තමතා ච දස්සනානුත්තරියසවනානුත්තරියකහතුතාය කවදිතබ් ා. එත්ථාහ

– අනුසන්ධිකුසකලො 

‘‘උකපොග්ඝාකතොපදඤ්කචව, පදත්කථොපදවිග් කහො; 

කචොදනාප්රතයවජ්ජානං,  යාඛයාතන්තස්සඡබ්බිධා’’ති. – 

එවමවත්වා ෙස්මා රතනත්තයපණාමං පඨමං වුත්තන්ති? වුච්චකත – 

සතාචාරත්තා. ආචාකරො කිකරස සප්පුරිසානං, යදිදං සංවණ්ණනාරම්කභ

රතනත්තයපූජාවිධානං. තස්මා ‘‘සතාචාරකතො භට්ඨා මා මයං කහොමා’’ති 

ෙරීයති, චතු ම්භීරභාවයුත්තඤ්ච විනයපිටෙං සංවණ්කණතුොමස්ස

මහාසුලද්දංඔ ාහන්තස්සවිය පඤ්ඤාකවයයත්තියසමන්නා තස්සාපිමහන්තං

භයං කහොති, භයක්ඛයාවහඤ්කචතං රතනත්තයගුණානුස්සරණජනිතං

පණාමපූජාවිධානං.යථාහ ‘‘එවංබුද්ධංසරන්තාන’’න්තිආදි (සං.නි.1.249). 

අපිචාචරිකයො සත්ථුපූජාවිධාකනන අසත්ථරි සත්ථාභිනිකවසස්ස කලොෙස්ස 

යථාභූතං සත්ථරි එව සම්මාසම්බුද්කධ සත්ථුසම්භාවනං උප්පාකදති, අසත්ථරි 

සත්ථුසම්භාවනං පරිච්චජාකපති, ‘‘තථා තප්පකවදිතං ධම්මවිනයං අත්තකනො

දහතී’’ති වුත්තකදොසං පරිහරති. අන්තරාය හුලත්තා ඛන්ධසන්තතියා

විප්පෙතාය විනයසංවණ්ණනාය අත්තකනො ආයුවණ්ණසුඛ ලානං

පරික්ඛයසම්භවාසඞ්ොය ‘‘අභිවාදනසීලිස්ස…කප.… ආයු වණ්කණො සුඛං

 ල’’න්ති (ධ. ප. 109) වුත්තානිසංකස යාව සංවණ්ණනාපරිකයොසානා

පත්කථති. අපි කචත්ථ බුද්ධස්ස භ වකතො පණාමපූජාවිධානං

සම්මාසම්බුද්ධභාවාධි මත්ථං බුද්ධයානං පටිපජ්ජන්තානං උස්සාහං ජකනති. 

කලොකියකලොකුත්තරකභදස්ස, කලොකුත්තරස්කසව වා සද්ධම්මස්ස පූජාවිධානං 

පච්කචෙබුද්ධභාවාධි මත්ථං පච්කචෙබුද්ධයානං පටිපජ්ජන්තානං උස්සාහං

ජකනති. සද්ධම්මපටිකවධමත්තාභිලාසිකනො හි කත. පරමත්ථසඞ්ඝපූජාවිධානං

පරමත්ථසඞ්ඝභාවාධි මත්ථං සාවෙයානං පටිපජ්ජන්තානං උස්සාහං ජකනති, 

මඞ් ලාදීනිවාසාත්ථානිඅනන්තරායානි චිරට්ඨිතිොනි හුමතානිචභවන්තීති
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එවංලද්ධිොනං චිත්තපරිකතොසනත්ථං ‘‘පූජා ච පූජකනයයාන’’න්ති භ වතා

පසත්ථමඞ් ලංෙකරොති.වුච්චකතච– 

‘‘මඞ් ලං භ වාබුද්කධො, ධම්කමොසඞ්කඝොච මඞ් ලං; 

මඞ් ලාදීනිසාත්ථානි, සීඝංසිජ්ඣන්තිසබ් කසො. 

‘‘සත්ථුපූජාවිධාකනන, එවමාදී හූගුකණ; 

ලභතීතිවිජානන්කතො, සත්ථුපූජාපකරොසියා’’ති. 

එත්ථ ච සත්ථුපධානත්තා ධම්මසඞ්ඝානං පූජාවිධානං 

සත්ථුපූජාවිධානමිච්කචවදට්ඨබ් ංසාසනකතොකලොෙකතොච.කතකනතංවුච්චති

– 

‘‘සත්ථා’’තිධම්කමොසු කතනවුත්කතො; 

නිබ් ානොකලයමකතොසසත්ථා; 

සුවත්ථි ාථාසු‘‘තථා කතො’’ති; 

සඞ්කඝොචවුත්කතොයමකතොසසත්ථා. 

කිඤ්ච භිකයයො– 

ධම්මොකයොයකතොසත්ථා, ධම්කමොසත්ථාතකතොමකතො; 

ධම්මට්ඨිකතොකසොසඞ්කඝොච, සත්ථුසඞ්ඛයංනි ච්ඡති. 

සන්තිහිකලොකෙවත්තාකරොකෙොස තංඅසිං කහත්වාඨිතංපුරිසංවිසුං 

අපරාමසිත්වා‘‘අසිං කහත්වාඨිකතොඑකසො’’ති.කතකනවාහචාරියමාත්රච්කචවා

– 

‘‘නමත්ථුබුද්ධරත්නාය, ධම්මරත්නායකතනකමො; 

නමත්ථුසඞ්ඝරත්නාය, තිරත්නසමවානයී’’ති. 

අපිච සබ් ධම්කමසු අප්පටිහතඤාණනිමිත්තානුත්තර-

විකමොක්ඛපාතුභාවාභිසඞ්ඛාතං ඛන්ධසන්තානුලපාදාය ‘‘බුද්කධො’’ති යදි

පඤ්ඤාපියති, ධම්කමො පණාමාරකහොති ො එව ෙථා, සඞ්කඝො ච ‘‘සඞ්කඝ 

ක ොතමි කදහි, සඞ්කඝ කත දින්කන අහඤ්කචව පූජිකතො භවිස්සාමි සඞ්කඝො

චා’’ති වුත්තත්තා භාජනන්ති දීකපති. අථ වා ‘‘බුද්ධසුක ොධිකතො ධම්කමො
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ආචරියපරම්පරාය සුවණ්ණභාජකන පක්ඛිත්තකතලමිව අපරිහාකපත්වා

යාවජ්ජතනා ආභතත්තා එව මාදිසානම්පි කසොතද්වාරමනුප්පත්කතො’’ති

සඞ්ඝස්සආචරිකයොඅතීවආදකරනපණාමංෙකරොති‘‘සිරසා නමාමී’’ති. 

එවං අකනෙවිධං පණාමප්පකයොජනං වදන්ති, ආචරිකයන පන

අධිප්කපතප්පකයොජනං අත්තනා එව වුත්තං 

‘‘ඉච්කචවමච්චන්තනමස්සකනයෙ’’න්තිආදිනා චතුත්ථ ාථාය. ඉච්කචවන්ති

එත්ථ ඉති-සද්කදො රතනත්තයපූජාවිධානපරිසමත්තත්කථො. යදි එවං

යථාවිහිතමත්තකමව පූජාවිධානං අරහති රතනත්තයං, න තකතො උද්ධන්ති

ආපජ්ජතීති අනිට්ඨප්පසඞ් නිවාරණත්ථං ‘‘එවමච්චන්තනමස්සකනයය’’න්ති

ආහ. තත්ථ එවන්ති ඉමිනා යථාවුත්තවිධිං දස්කසති. යථාවුත්කතන විධිනා, 

අඤ්කඤන වා තාදිකසන අච්චන්තකමව ුලහුත්තමපි අට්ඨත්වා අභික්ඛණං

නිරන්තරංනියකමනනමස්සනාරහංනමස්සමානස්ස හිතමහප්ඵලෙරණකතොති

අත්කථො. එවංවිධං දුල්ලභට්කඨන මහප්ඵලට්කඨන ච සිද්ධං රතනභාවං 

රතනත්තයංනමස්සමාකනො යං පුඤ්ඤාභිසන්දං අලත්ථං අලභිං. අකුසලමලං 

තදඞ් ාදිප්පහාකනන පුනාතීති පුඤ්ඤං. කිකලසදරථප්පටිප්පස්සද්ධියා

සීතලත්තා චිත්තංඅභිසන්කදතීතිඅභිසන්කදො.පුඤ්ඤඤ්චතංඅභිසන්කදොචාති

පුඤ්ඤාභිසන්කදො, තං පුඤ්ඤාභිසන්දං. ගණ්ඨිපකද පන ‘‘පුඤ්ඤමහත්තං’’න්ති

භණන්ති, ‘‘විපුල’’න්තිවචනකතොකසොඅත්කථොනයුජ්ජතීති ආචරිකයො.අථවා

පුඤ්ඤානංඅභිසන්කදොපුඤ්ඤාභිසන්කදො, තං පුඤ්ඤාභිසන්දං. සන්දසවකනති

ධාතු.තස්මාපුඤ්ඤකසොතං පුඤ්ඤුස්සයන්තිඅත්කථොයුජ්ජති, තංපනවිපුලං, න

පරිත්තන්තිදස්සිතං විපු -සද්කදන. 

පඤ්චම ාථා යස්මං විනයපිටකෙ පාළිකතො ච අත්ථකතො ච අනූනං

ලජ්ජීපුග් කලසු පවත්තනට්කඨන ඨිකත සෙලං තිවිධම්පි සාසනං කතස්කවව

පුග් කලසු පතිට්ඨිතං කහොති. ෙස්ස සාසනන්ති කච? අට්ඨිතස්ස භ වකතො.

භ වා හි ඨිතිකහතුභූතාය උච්කඡදදිට්ඨියා අභාකවන අට්ඨිකතොති වුච්චති.

උච්කඡදදිට්ඨිකෙො හි පරකලොකෙ නිරකපක්කඛො කෙවලං 

ොමසුඛල්ලිොනුකයො මනුයුඤ්ජන්කතො තිට්ඨති, න පරකලොෙහිතානි

පුඤ්ඤානිෙත්තුං  යාවකටො කහොති, සස්සතදිට්ඨිකෙො තානිෙත්තුං ආයූහති.

භ වාපනතථාඅතිට්ඨන්කතො අනායූහන්කතොමජ්ඣිමංපටිපදංපටිපජ්ජන්කතො

සයඤ්ච ඔඝං තරි, පකර ච තාකරසි. යථාහ ‘‘අප්පතිට්ඨං ඛ්වාහං, ආවුකසො, 
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අනායූහංඔඝමතරි’’න්ති(සං.නි.1.1). චතුබ්රහ්මවිහාරවකසනසත්කතසුසුට්ඨු

සම්මා ච ඨිතස්සාති අත්ථවකසන වා සුසණ්ඨිතස්ස. සුසණ්ඨිතත්තා කහස

කෙවලං සත්තානං දුක්ඛං අපකනතුොකමො හිතං උපසංහරිතුොකමො

සම්පත්තියා ච පකමොදිකතො අපක්ඛපතිකතො ච හුත්වා විනයං කදකසති, තස්මා

ඉමස්මිං විනයසංවණ්ණනාධිොකර සාරුප්පාය ථුතියා කථොකමන්කතො ආහ

‘‘සුසණ්ඨිතස්සා’’ති. ගණ්ඨිපකද පන ‘‘මනාපිකය ච කඛො, භික්ඛකව, 

ෙම්මවිපාකෙ පච්චුපට්ඨිකත’’ති (දී. නි. අට්ඨ. 2.35; ම. නි. අට්ඨ. 2.386) 

සුත්තස්ස, ‘‘සුසණ්ඨානා සුරූපතා’’ති (ඛු. පා. 8.11) සුත්තස්ස ච වකසන

සුසණ්ඨිතස්සාතිඅත්කථො වුත්කතො, කසො අධිප්කපතාධිොරානුරූකපොන කහොති. 

අමස්සන්ති කිං විනයං අමිස්සං, උදාහු පුබ් ාචරියානුභාවන්ති? කනොභයම්පි.

අමිස්සා එව හි විනයට්ඨෙථා. තස්මා භාවනපුංසෙවකසන අමිස්සං තං

වණ්ණයිස්සන්තිසම් න්කධො. පුබ්බාචරියානුභාවන්තිඅට්ඨෙථා ‘‘යස්මාපුකර

අට්ඨෙථා අෙංසූ’’තිවචනකතොකතසංආනුභාකවොනාමකහොති.කිඤ්චිඅපුබ් ං

දිස්වා සන්ති හි කලොකෙ වත්තාකරො ‘‘ෙස්කසස ආනුභාකවො’’ති. අථ වා

භ වකතොඅධිප්පායංඅනු න්ත්වාතංතංපාකඨ අත්ථංභාවයතිවිභාවයති, තස්ස

තස්සවාඅත්ථස්සභාවනාවිභාවනාතිආනුභාකවො වුච්චතිඅට්ඨෙථා. 

පුබ් ාචරියානුභාකවසතිකිංපුනතංවණ්ණයිස්සන්තිඉමිනා ආරම්කභනාති

තකතො වුච්චන්ති ඡට්ඨසත්තමට්ඨමනවම ාථාකයො. තත්ථ

අරියමග් ඤාණම්බුනා නිද්කධොතමලත්තා විසුද්ධවිජ්කජහි, කතකනව

නිද්කධොතාසවත්තා විසුද්ධපටිසම්භිකදහි, විසුද්ධපටිසම්භිදත්තා ච

සද්ධම්මසංවණ්ණනකෙොවිකදහීතිකයොජනා කවදිතබ් ා. කෙචි ‘‘පුබ් ාචරියාති

වුත්කත කලොොචරියාපි, සාසකන රාහුලාචරියාදකයොපි සඞ් ේහන්ති, කත 

අපකනතුං ොමඤ්චාතිආදි වුත්ත’’න්ති වදන්ති. ‘‘තං වණ්ණයිස්ස’’න්ති

වුත්තත්තා පුබ් ට්ඨෙථායඌනභාකවොදස්සිකතොතිකච? න, චිත්කතහිනකයහි

සංවණ්ණිකතොති දස්කසතුං ‘‘ොමඤ්චා’’තිආදිවුත්තං. සද්ධම්මංසංවණ්කණතුං

කෙොවිකදහි, තාය සංවණ්ණනාය වා කෙොවිකදහි 

සද්ධම්මසංවණ්ණනකෙොවිකදහි. සල්ක ඛිකයති කිකලසජාතං  ාහුල්ලං වා 

සල්ලිඛති තනුං ෙකරොතීති සල්කලකඛො, සල්කලඛස්ස භාකවො සල්කලඛියං, 

තස්මිං සල්කලඛිකය. කනොසු භූපකමහීති අසුලභූපකමහි. මහාවිහාරස්සාති

මහාවිහාරවංසස්ස. පඤ්ඤාය අච්චුග් තට්කඨන ධකජො උපමා එකතසන්ති

ධජූපමා, කතහි ධජූපකමහි. සම්බුද්ධවරං අනුඅකයහි අනු කතහි 
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සම්බුද්ධවරන්වකයහි, බුද්ධාධිප්පායානුක හීති අධිප්පාකයො. ඉධ වර-සද්කදො

‘‘සාමං සච්චානි බුද්ධත්තා සම්බුද්කධො’’ති වචනකතො පච්කචෙබුද්ධාපි

සඞ් ේහන්ති.තස්මාකතඅපකනතුං වුත්කතො. 

අට්ඨෙථාය ඌනභාවං දස්කසත්වා ඉදානි අත්තකනො ෙරණවිකසසං තස්ස

පකයොජනඤ්ච දස්කසතුං ‘‘සංවණ්ණනා’’තිආදිමාහ. න කිඤ්චි අත්ථං 

අභිසම්භුණාතීතිකිඤ්චි පකයොජනං ඵලං හිතං න සාකධතීති අත්කථො ‘‘නතං

තස්ස භික්ඛුකනො කිඤ්චි අත්ථං අනුකභොතී’’තිආදීසු (පාරා. 538) විය. 

අජ්කෙසනං බුද්ධසිරිව්හයස්සාති ඉමිනා යස්මා සහම්පතිබ්රහ්ුලනා

අජ්ඣිට්කඨනධම්කමොකදසිකතොභ වතා, සාරිපුත්තස්සඅජ්කඣසනං නිස්සාය

විනකයොපඤ්ඤත්කතො, තස්මාඅයම්පිආචරිකයොතංආචරියවත්තංපූකජන්කතො

ඉමං සංවණ්ණනං බුද්ධසිරිත්කථරස්ස යාචනං නිස්සාය අොසීති දස්කසති. 

සමනුස්සරන්කතොතිතස්සාභාවංදීකපතිආදරඤ්ච. 

තකතො පරං ද්කව  ාථාකයො ෙත්තබ් විධිදස්සනත්ථං වුත්තා. කතන තාසු

අට්ඨෙථාසු වුත්තවිනිච්ඡයපච්චයවිමතිං විකනොකදති, එෙට්ඨෙථාය කුසලස්ස

වා ‘‘අයං නකයො අට්ඨෙථායං නත්ථී’’ති පටික්කඛපං නිවාකරති, 

අයුත්තත්ථපරිච්චාක න තත්ථ අභිනිවිට්ඨානං අභිනිකවසං පරිච්චජාකපති, 

කථරවාදදස්සකනන විනයවිනිච්ඡයං පති විනයධරානං ොරකණොපපත්තිකතො

උහාකපොහක්ෙමං දස්කසති, අයුත්තත්කථරවාදපටික්කඛකපන 

පුග් ලප්පමාණතං පටික්ඛිපතීති ඉකම චානිසංසා ෙත්තබ් විධිදස්සකනන

දස්සිතා කහොන්ති. සංවණ්ණනං තඤ්ච සමාරභන්කතො තස්සා සංවණ්ණනාය

මහාඅට්ඨෙථං සරීරං ෙත්වා සමාරභිස්සං, මහාපච්චරියම්පි කයො වුත්කතො

විනිච්ඡකයො, තකථවකුරුන්දීනාමාදීසු කලොකෙ විස්සුතාසු අට්ඨෙථාසු ච කයො

වුත්කතො විනිච්ඡකයො, තකතොපි විනිච්ඡයකතො මහාඅට්ඨෙථානකයන, 

විනයයුත්තියා වා යුත්තමත්ථං තස්ස සරීරස්ස අලඞ්ොරං විය  ණ්හන්කතො

සමාරභිස්සං. කිං සංවණ්ණනකමව, න අඤ්ඤන්ති දස්සනත්ථං පුන 

සංවණ්ණනාග් හණං. අථ වා අන්කතො ධත්කථරවාදං සංවණ්ණනං ෙත්වා

සමාරභිස්සන්ති කයොජනා කවදිතබ් ා. කථරවාදා හි  හිඅට්ඨෙථාය විචරන්ති.

එත්ථ ආදි-සද්කදන චූ පච්චරිඅන්ධෙඅරියට්ඨෙථාපන්නවාරාදකයොපි 

සඞ් හිතා. තත්ථ පච්චරී නාම සීහ භාසාය උළුම්පං කිර, තස්මිං නිසීදිත්වා
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ෙතත්තා තකමව නාමං ජාතං. කුරුන්දීවල්ලිවිහාකරො නාම අත්ථි, තත්ථ

ෙතත්තා කුරුන්දී නාමජාතා. 

සම්මසමාරභිස්සන්තිෙත්තබ් විධානං සජ්කජත්වාඅහංඨිකතො, තස්මා තං

කමනිසාකමන්තූති  ාථාය තං සංවණ්ණනං කම මම, මයා වා වුච්චමානන්ති

පාඨකසකසො. නිසාකමන්තු පස්සන්තු පඤ්ඤාචක්ඛුනා සුණන්තු වා 

සද්ධාී රියපීතිපාකමොජ්ජාභිසඞ්ඛාකරන සඞ්ඛරිත්වා පූජයන්තා සක්ෙච්චං

ධම්මං. ෙස්ස ධම්මං? ධම්මප්පදීපස්ස තථාගතස්ස. කිං දස්කසති? 

පදීපට්ඨානිකයො හි ධම්කමො හිතාහිතප්පොසනකතො, පදීපධරට්ඨානිකයො

ධම්මධකරොතථා කතො, තස්මාපරිනිබ්බුකතපි තස්මිංතථා කතතත්ථකසොෙං

අෙත්වා සක්ෙච්ච ධම්මං පටිමානයන්තා නිසාකමන්තූති දස්කසති. අථ වා

‘‘ධම්මොයා තථා තා’’ති (දී. නි. 3.118) වචනකතො ධම්කමො ච කසො පදීකපො 

චාති ධම්මප්පදීකපො, භ වා. 

කයො ධම්මවිනකයො යථා බුද්කධන වුත්කතො, කසො තකථව බුද්ධපුත්කතහි 

සාවකෙහි ඤාකතො අවබුද්කධො, කයහි කතසං බුද්ධපුත්තානං මතිං අධිප්පායං 

අච්චජන්තා නිරවකසසං  ණ්හන්තා. පුකරති පුරා, කපොරාණත්කථරා වා. 

අට් ෙථාතිඅට්ඨෙථාකයො, උපකයො  හුවචනං. 

යං අත්ථජාතං අට්ඨෙථාසු වුත්තං, තං සබ් ම්පි පමාදකලඛොනං 

පමාදකලඛමත්තං වජ්ජයිත්වා. කිං සබ්ක සම්පි පමාණං? න, කින්තු සික්ඛාසු 

ස ාරවානං ඉධ විනයම්හි පණ්ඩිතානං, මහාඅට්ඨෙථායං පන සච්කචපි

අලිකෙපි දුක්ෙටකමව වුත්තං, තං පමාදකලඛන්ති කවදිතබ් ං. පමාදකලඛං

වජ්ජයිත්වාපමාණංකහස්සතීති සම් න්කධො. 

තකතො චාති අට්ඨෙථාසු වුත්තඅත්ථජාතකතො තන්තික්ෙමං පාළික්ෙමං.

සුත්තන්තා සුත්තාවයවා. අන්කතොති හිදං අබ්භන්තරාවයවසම්භාවනාදීසු

දිස්සති. සුත්තන්කතසු භවා සුත්තන්තිො, කතසං සුත්තන්තිොනං, 

සුත්තන්ත න්කථසු ආ තවචනානන්ති අත්කථො. අථ වා අමීයතීති අන්කතො, 

සාධීයතීති අධිප්පාකයො. කෙන සාධීයති? සුත්කතන, සුත්තස්ස අන්කතො

සුත්තන්කතො, කෙො කසො? කසො කසො අත්ථවිෙප්කපො, තස්මිං සුත්තන්කත

නියුත්තානි වචනානි සුත්තන්තිොනි. කතසං සුත්තන්තිොනං වචනානමත්ථං.
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20 

පටුන 

තස්ස තස්ස ආ මසුත්තස්ස අභිධම්මවිනයසුත්තස්ස චානුරූපං පරිදීපයන්තී, 

අයංතාකවත්ථසමාසකතොඅත්ථවිභාවනා– ‘‘ඉතිපිකසොභ වා’’තිආදීනං(සං.

නි. 2.41; 5.479; අ. නි. 6.10; පාරා. 1) සුත්තන්තිොනං වචනානමත්ථං

ආ මසුත්තන්තානුරූපං. ‘‘විවාදාධිෙරණං සියා කුසලං සියා අකුසලං සියා

අ යාෙත’’න්ති (චූ ව. 220) එවමාදීනං අභිධම්මසුත්තන්තිොනං

වචනානමත්ථං අභිධම්මසුත්තන්තානුරූපන්ති එවමාදි. කහස්සතීති භවිස්සති, 

ෙරීයිස්සතීතිඅධිප්පාකයො. වණ්ණනාපීතිඑත්ථ අපි-සද්කදොසම්පිණ් නත්කථො, 

කසො තස්මාති පකදන කයොකජතබ්ක ො. ෙථං? පණ්ඩිතානං පමාණත්තාපි

විත්ථාරමග් ස්ස සමාසිතත්තාපි විනිච්ඡයස්ස අකසසිතත්තාපිතන්තික්ෙමස්ස

අකවොක්ෙමිතත්තාපි සුත්තන්තිෙවචනානං සුත්තන්තට්ඨෙථානුරූපං

දීපනකතොපි තස්මාපි සක්ෙච්චං අනුසික්ඛිතබ් ාති. එත්ථ ‘‘තන්තික්ෙමං

අකවොක්ෙමිත්වා’’තිවචකනනසිද්කධපි ‘‘අට්ඨෙථාචරියා කවරඤ්ජෙණ් ාදීසු

‘සුත්තන්තිොනං භාකරො’ති  තා, මයං පන වත්වාව  මිස්සාමා’’ති දස්කසතුං

‘‘සුත්තන්තිොන’’න්තිවුත්තංකිර. 

 න්ථාරම්භෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

බාහිරනිදානෙථාවණ්ණනා 

තදඞ් විනයාදිකභකදන විනයස්ස හුත්තා විනකයො තාවවවත්ථකපතබ්ක ො.

‘‘බුද්කධනධම්කමොවිනකයොචවුත්කතො’’තිපුබ්ක වුත්තත්තා ඉදානි ‘‘වුත්තං

කයනා’’ති න වත්තබ් න්ති කච? තස්ස එවමාදිවචනං සන්ධාය වුත්තන්ති

සම් න්කධො. ධාරිතං කයන චාභතං. යත්ථප්පතිට්ඨිතඤ්කචතන්ති වචනං

සෙලම්පි විනයපිටෙං සන්ධාය වුත්තං. අත්තපච්චක්ෙවචනං න කහොතීති

ආහච්චභාසිතංනකහොතීති අධිප්පාකයො.නහිභ වකතොඅතීතාදීසුඅප්පච්චක්ඛං

කිඤ්චි අත්ථි. යදි අත්තපච්චක්ඛවචනං න කහොති, පදකසොධම්මාපත්තිං න

ජකනයයාති කච? න, සාවෙභාසිතස්සපි පදකසොධම්මාපත්තිජනනකතො.

නියමාභාවා අතිප්පසඞ්ක ොති කච? න, පදකසොධම්මසික්ඛාපදට්ඨෙථායං

‘‘සඞ්ගීතිත්තයං ආරු ්කහො’’ති විකසසිතත්තා. තථා අට්ඨෙථායම්පි සඞ්ගීතිං

ආරු ්හත්තා‘‘ඛන්ධානඤ්චපටිපාටි…කප.… සංසාකරොති පවුච්චතී’’ති(ධ.ස.

අට්ඨ.නිදානෙථා; විභ. අට්ඨ. 226 සඞ්ඛාරපදනිද්කදස) එවමාදිවචනං, යඤ්ච

සඞ්ගීතිආරු ්හක්ෙමානු තං, තං පදකසොධම්මාපත්තිං ජකනතීති ආයස්මා

උපතිස්කසො. 



විනයපිටකෙ වජිරබුද්ධි-ටීො භික්ඛුවිභඞ්ක ො 
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ප මමහාසඞ්ගීතිෙථාවණ්ණනා 

ප මමහාසඞ්ගීති නාම චාති එත්ථ ච-සද්කදො අතිකරෙත්කථො, කතන

අඤ්ඤාපි අත්ථීති දීකපති. තම්පි සාලවනං උප න්ත්වා මිත්තසුහජ්කජ

අපකලොකෙත්වා නිවත්තනකතො උපවත්තනන්ති පාෙටං ජාතං කිර. 

යමෙසා ානන්ති එො කිර සාලපන්ති සීසභාක , එො පාදභාක . තත්රාපි 

එකෙො තරුණසාකලො සීසභා ස්ස ආසන්කන කහොති, එකෙො පාදභා ස්ස, 

මූලඛන්ධවිටපපත්කතහිඅඤ්ඤමඤ්ඤංසංසිබ්බිත්වාඨිතසාලානන්තිපිවුත්තං. 

අනුපාදිකසසාය නිබ්බානධාතුයාති ඉත්ථම්භූතලක්ඛකණ ෙරණවචනං 

‘‘ෙතකිච්කචො පීතිජ හාස කචකතො අකවරුලකඛනාභතකුණ් කලනා’’තිආදීසු

විය.පරිනිබ් ාකන පරිනිබ් ානකහතු, තස්මිංඨාකනවාමාකසොචිත්ථචිත්කතන, 

මාපරිකදවිත්ථවාචාය ‘‘පරිකදවනංවිලාප’’න්තිවචනකතො. මහාසමකණනාති 

නිස්සක්ෙත්කථ ෙරණවචනං. සූරියං’සූභි පටුෙරා’භා’රිණස්ස තාණා

ඉතයකත්රව. යඤ්ච භ වකතො අනුග් හං, තස්ස අනුග් හස්සාති ආචරියා.

එෙච්කච පන ‘‘යං යස්මා අහං අනුග් හිකතො’’ති වදන්ති. නිබ්බසනානීති 

නිට්ඨිතවසනකිච්චානි, මයා පරිභුඤ්ජිත්වා අපනීතානි. යදි සුයුත්තානි

ධාකරස්සසීති පුච්ඡති, ෙවචසදිසානි සාණානි. ඉස්සරියසදිසා නව 

අනුපුබ් විහාරාදකයො. අට්ඨ සමාපත්තිකයො නිකරොධසමාපත්ති ච

පටිලාභක්ෙකමන ‘‘අනුපුබ්බවිහාරා’’තිවුත්තා. 

අනා කතසන්නිෙට්කඨ, තථාතීකතචිරන්තකන; 

ොලද්වකයපිෙී හි, පුරාසද්කදොපයුජ්ජකත. 

සත්ථුසාසනකමවපරියත්තිසත්ථුසාසනපරියත්ති, සා සුත්තක යයාදිවකසන

නවඞ් ා. තිපිටෙකමව සබ් පරියත්තිප්පකභදං ධාකරන්තීති 

තිපිටෙසබ්බපරියත්තිප්පකභදධරා. ‘‘විනා න සක්ො’’ති න වත්තබ් ං

‘‘තිපිටෙසබ් පරියත්තිප්පකභදධකර’’ති වුත්තත්තා, එවං සන්කතපි අත්ථි 

විකසකසොකතහිසම්ුලඛාපිඅසම්ුලඛාපිසුතං, කථකරනපනඅසම්ුලඛාපටිග් හිතං

නාම නත්ථීති. න වායන්ති එත්ථ වාති විභාසා, අඤ්ඤාසිපි න අඤ්ඤාසිපීති

අත්කථො. තත්ර උච්චිනකන.  හුසද්කදො විපුල්ලත්කථො ‘‘අනන්තපාරං  හු

කවදිතබ් මිතය’’කත්රව. පුබ්ක  ‘‘තිපිටෙසබ් පඅයත්තිප්පකභදධකර’’ති

වුත්තත්තා ‘‘ හු චාකනන…කප.… පරියත්කතො’’ති න යුජ්ජතීති කච? න, 
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තිපිටෙස්ස අනන්තත්තා, තස්මා අම්කහ උපාදාය කතන  හු පරියත්කතොති

අධිප්පාකයො. ඉතරථා ආනන්දත්කථකරො කතහි අප්පස්සුකතොති ආපජ්ජති, 

‘‘අසම්ුලඛා පටිග් හිතං නාම නත්ථී’’ති වචනවිකරොකධො ච. අඩ්ඪමාකසො

අතික්ෙන්කතොති එත්ථ එකෙො දිවකසො නට්කඨො, කසො පාටිපදදිවකසො, 

කෙොලාහලදිවකසො නාම කසො, තස්මා ඉධ න  හිකතො. සංකව වත්ථුං

කිත්කතත්වා කී නකතො සාධුකීළනං නාම. ස්කවපීති අපි-සද්කදො

අකපක්ඛාමන්තානුඤ්ඤාය. සුභසුත්තං ‘‘අචිරපරිනිබ්බුකත භ වතී’’ති (දී. නි.

1.444) වුත්තත්තා චතුරාසීතිධම්මක්ඛන්ධසහස්කසසුඅන්කතො ධංනකහොතීති

කච? න, භ වකතො ොකල ලද්ධනයත්තා ෙථාවත්ථු විය. ඡඩ්ඩිතා පතිතා

උක්ලාපා ඡඩ්ඩිතපතිතඋක් ාපා. ආණා එව අප්පටිහතට්කඨන චක්ෙන්ති 

ආණාචක්ෙං. එෙකතො එත්ථ නිපතන්තීති එෙනිපාතනං. ආොකසන

ආගන්ත්වා නිසීදීති එකෙති එතං දුතියවාකර  මනං සන්ධායාති ආයස්මා 

උපතිස්කසො. පඨමං වා ආොකසන  න්ත්වා පරිසං පත්වා භික්ඛුපන්තිං

අපීක න්කතොපථවියංනිුලජ්ජිත්වාආසකනඑවඅත්තානංදස්කසසි.උභයථා ච

ආපාථං කතො, කතනඋභයම්පියුජ්ජති, අඤ්ඤථාද්ී සුඑෙංඅභූතංආපජ්ජති. 

අථ කෙො ආයස්මා මහාෙස්සකපො ආයස්මන්තං උපාලං පුච්ඡි…කප.… 

ආයස්මා උපාලත්කථකරො විස්සජ්කජසීති ඉදං පුබ්ක  ‘‘පඨමං ආවුකසො

උපාලී’’තිආදිනා (චූ ව. 439) වුත්තපුච්ඡාවිස්සජ්ජනං සඞ්ඛිපිත්වා

සඞ්ගීතිොරකෙහි දස්සිතවචනන්ති ගණ්ඨිපකද ලිඛිතං. තථා කහොතු, කිමත්ථං 

පකනත්ථ ‘‘නිදානම්පිපුච්ඡි, පුග් ලම්පිපුච්ඡි, වත්ථුම්පිපුච්ඡී’’තිඑවං පුබ්ක 

දස්සිතානුක්ෙකමන අවත්වා ‘‘වත්ථුම්පි පුච්ඡි, නිදානම්පි පුච්ඡි, පුග් ලම්පි

පුච්ඡී’’තිඑවංඅනුක්ෙකමොෙකතොති? ‘‘වත්ථුමූලෙත්තා සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියා

උප්පටිපාටියාවුත්ත’’න්තිවදන්තිඑකෙ.එත්ථපනවිචාරණා කවරඤ්ජෙණ්ක 

සම්පත්කතෙරීයති. රාජාගාරකෙතිඑවංනාමකෙ උයයාකන.අභිරමනාරහංකිර

රාජා ාරම්පි.තත්ථ, යස්සවකසකනතංඑවංනාමංලභති.අථකඛො ‘‘ආයස්මා

මහාෙස්සකපො’’තිආදිනා පුබ්ක  වුත්තකමව සඞ්ඛිපිත්වා දස්කසති 

සඞ්ගීතිොරකෙොවසී කණො.යදිඑවංයථානිදානම්පිපුච්ඡි, පුග් ලම්පිපුච්ඡීති 

එත්ථ පුච්ඡාක්ෙකමො දස්සිකතො, තථාආනන්දත්කථරස්ස විස්සජ්ජනක්ෙකමොපි

කිමත්ථං න දස්සිකතොති කච? ඉමිනානුක්ෙකමන සඞ් හං පඤ්චපි නිොයා

අනාරු ්හාති දස්සනත්ථං. ෙථං පන ආරු ්හාති? ආයස්මා මහාෙස්සකපො

පඤ්චපි නිොකය අනුක්ෙකමකනව පුච්ඡි, ආනන්දත්කථකරො පන
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අනුක්ෙකමකනවපුච්ඡිතම්පිඅපුච්ඡිතම්පිතස්සතස්ස සුත්තස්සසභාවංඅන්තරා

උප්පන්නං වත්ථුං උද්කදසනිද්කදසක්ෙමං මාතිොවිභඞ් ක්ෙමන්ති

එවමාදිසබ් ංඅනුරූපවචනංපක්ඛිපිත්වාවිස්සජ්කජසි, කතකනවාහ ‘‘එකතකනව

උපාකයන පඤ්චපි නිොකය පුච්ඡී’’ති. අථ වා ‘‘අම් ලට්ඨිොයං

රාජා ාරකෙ’’ති වත්තබ්ක  ‘‘රාජා ාරකෙ අම් ලට්ඨිොය’’න්ති 

උප්පටිපාටිවචකනනපි ඉමමත්ථං දීකපති. ‘‘අම් ලට්ඨිොයං විහරති

රාජා ාරකෙ’’තිහි වුත්තං. 

ගහොරන්ති ඉමස්ස අත්තභාවක හස්ස ොරෙං තණ්හාවඩ්ඪකිං

 කවසන්කතො කයන ඤාකණන සක්ො කසො දට්ඨුං, තස්සත්ථාය 

දීපඞ්ෙරපාදමූකල ෙතාභිනීහාකරො එත්තෙං ොලං අකනෙජාතිසංසාරං තං

ඤාණං අවින්දන්කතො විචරින්ති අත්කථො. දුක්ො ජාති පුනප්පුනන්ති ඉදං 

 හොරෙ කවසනස්ස ොරණවචනං. සබ්බා කත ඵාසුොති තව සබ් ා 

අනවකසසකිකලසඵාසුො මයා භග් ා. ගහකූටං නාම අවිජ්ජා. 

කසොමනස්සසහ තං ඤාණං කසොමනස්සමයං. න හි කසොමනස්සමයං ඤාණං 

ඛන්ධසභාවකභදකතො. දළ්හීෙම්මසිථි ෙරණප්පකයොජනාති කයභුයයතාය

වුත්තං, තං පන තත්ථ තත්ථ පොසයිස්සාම. අඤ්ඤමඤ්ඤසඞ්ෙරවිරහිකත

ධම්කම ච විනකය චාති එත්ථ පාණාතිපාකතො අකුසලන්ති එවමාදීසු 

මරණාධිප්පායස්ස ජීවිතින්ද්රියුපච්කඡදෙප්පකයො සුලට්ඨාපිො කචතනා

අකුසලං, න පාණසඞ්ඛාතජීවිතින්ද්රියස්ස උපච්කඡදෙසඞ්ඛාකතො අතිපාකතො.

තථා අදින්නස්ස පරසන්තෙස්ස ආදානසඞ්ඛාතා විඤ්ඤත්ති අ යාෙකතො

ධම්කමො, තබ්බිඤ්ඤත්තිසුලට්ඨාපිො කථයයකචතනා අකුසකලො ධම්කමොති

(පට්ඨා. 1.1.27) එවමාදිනා අඤ්ඤමඤ්ඤසඞ්ෙරවිරහිකත ධම්කම පටි කලො

විකනතුං. ජාතරූපරජතං පරසන්තෙං කථයයචිත්කතන  ණ්හන්තස්ස

යථාවත්ථුං පාරාජිෙථුල්ලච්චයදුක්ෙකටසු අඤ්ඤතරං, භණ් ා ාරිෙසීකසන

දියයමානං ණ්හන්තස්සපාචිත්තියං, අත්තත්ථාය ණ්හන්තස්ස නිස්සග්ගියං

පාචිත්තියං, කෙවලං කලොලතාය  ණ්හන්තස්ස අනාමාසදුක්ෙටං, 

රූපියඡඩ් ෙසම්මතස්ස අනාපත්තීති එවං අඤ්ඤමඤ්ඤසඞ්ෙරවිරහිකත

විනකයපි පටි කලො විකනතුන්ති අත්කථො. භාකවතීති වඩ්කඪති, එකතන

ඵලවකසන ජවනවකසනචචිත්තස්සවුද්ධිංදස්කසති.‘‘අවිසිට්ඨ’’න්තිපාකඨො, 

සාධාරණන්ති අත්කථො. 
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කදකසන්තස්සවකසකනත්ථ, කදසනාපිටෙත්තයං; 

සාසිතබ් වකසකනතං, සාසනන්තිපිවුච්චති. 

ෙකථතබ් ස්සඅත්ථස්ස, වකසනාපිෙථාතිච; 

කදසනාසාසනාෙථා, කභදම්කපවංපොසකය. 

සාසනස්ස නපුංසෙත්තා ‘‘යථා…කප.… ධම්මසාසනානී’’ති වුත්තං. 

දුච්චරිතසංකික සං නාම අත්ථකතො කචතනා, තථාොරප්පවත්තචිත්තුප්පාකදො

වා. අනිච්චාදිලක්ඛණං පටිවිජ්ඣිත්වා පවත්තත්තා විපස්සනාචිත්තානි

විසයකතො කලොකියා’භිසමකයො අසම්කමොහකතො කලොකුත්තකරො, කලොකුත්තකරො

එව වා අභිසමකයො විසයකතො නිබ් ානසඞ්ඛාතස්ස අත්ථස්ස, ඉතරස්ස

මග් ාදිෙස්සඅසම්කමොහකතොතිපිඑකෙ.එත්ථ‘‘පටිකවකධො’’තිවුත්තංඤාණං, 

තං ෙථං  ම්භීරන්ති කච?  ම්භීරස්ස උදෙස්ස පමාණග් හණොකල දීකඝන

පමාකණන භවිතබ් ං, එවං අලබ්භකනයයභාවදස්සනත්ථං ඉදානීති වුත්තන්ති

එකෙ. යස්ස චත්ථාය මග් ඵලත්ථාය. තඤ්ච අත්ථං නානුකභොන්ති 

නාධි ච්ඡන්ති ෙඤ්චි අත්තනා අධිප්කපතං, ඉතිවාදපකමොක්ඛඤ්ච. ෙස්මා? 

අත්ථස්ස අනුපපරික්ඛිත්වා හිතත්තා. අධි තඵලත්තා පටිවිද්ධාකුප්කපො. පුන

ඛීණාසවග් හකණන අරහන්තකමව දස්කසති, න කසක්ඛං. කසො හි යථා

භණ් ා ාරිකෙො රඤ්කඤො ෙටෙමකුටාදිං ක ොකපත්වා ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛකණ

උපකනති, එවං සකහතුොනං සත්තානං මග් ඵලත්ථාය ධම්මං කදකසසි.

තාසංකයව තත්ථ විනයපිටකෙ පකභදකතො වුත්තත්තා, වායමිත්වා තා එව

පාපුණාතීති ආචරියා. කිමත්ථං තිස්කසොව විජ්ජා තත්ථ විභත්තාති? 

සීලසම්පත්තියා එතපරුලපනිස්සයභාවකතො. ‘‘අපකරහිපි සත්තහඞ්ක හි

සමන්නා කතො භික්ඛු විනයධකරො කහොති. ආපත්තිං ජානාති, අනාපත්තිං, 

ලහුෙං ආපත්තිං,  රුෙං ආපත්තිං, අකනෙවිහිතං පුබ්ක නිවාසං

අනුස්සරති…කප.… දිබ්ක න චක්ඛුනා විසුද්කධන අතික්ෙන්තමානුසකෙන

සත්කත පස්සති…කප.… ආසවානඤ්ච ඛයා…කප.… උපසම්පජ්ජ විහරතී’’ති

(පරි.327) සුත්තකමත්ථසාධෙං.විනයංපරියාපුණිත්වා සීලසම්පත්තිංනිස්සාය

ආසවක්ඛයඤාකණන සකහව විය දිබ් චක්ඛුපුබ්ක නිවාසානුස්සතිඤාණානි

පටිලභති. විසුං එකතසං පරිෙම්මකිච්චං නත්ථීති දස්සනත්ථං තාසංකයවාති

වුත්තන්ති ච වදන්ති එකෙ. අභිධම්කම පන තිස්කසොවිජ්ජා ඡ අභිඤ්ඤා

චතස්කසොචපටිසම්භිදාඅඤ්කඤචසම්මප්පධානාදකයො ගුණවිකසසාවිභත්තා.
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කිඤ්චාපිවිභත්තා, තථාපිවිකසසකතොපඤ්ඤාජාතිෙත්තාචතස්කසො පටිසම්භිදා

පාපුණාතීති දස්සනත්ථං තාසං තත්කථවාති අවධාරණවිපල්ලාකසො ෙකතො.

අත්තනා දුග් හිකතනධම්කමනාතිපාඨකසකසො.ෙත්තරිකචතං ෙරණවචනං, 

කහතුත්කථ ච, අත්තනා දුග් හිතකහතූති අධිප්පාකයො. ෙස්මා පනාති

‘‘අනුකලොමිකෙො’’තිවුත්තත්ථංදීකපති. 

පඨමමහාසඞ්ගීතිෙථාවණ්ණනානකයො. 

දුතියසඞ්ගීතිෙථාවණ්ණනා 

පන්නභාරාතිපතිතක්ඛන්ධභාරා. ‘‘භාරා හකවපඤ්චක්ඛන්ධා’’ති (සං.නි.

3.22) හිවුත්තං.‘‘සම්ුලඛාභවිස්සාමන භවිස්සාමා’’තිවත්තාකරො.කතසුදහරා

කිර. ජම්මන්ති ලාමෙං. 

දුතියසඞ්ගීතිෙථාවණ්ණනානකයො. 

තතියසඞ්ගීතිෙථාවණ්ණනා 

බ්රහ්මක ොො චවිත්වාති එත්ථ චත්තාකරො මග් ා පඤ්චානන්තරියානි 

නියතමිච්ඡාදිට්ීයති ඉකමකයව නියතා, න මහග් තා, තස්මා පණිධිවකසන

කහට්ඨුපපත්තිපි කහොති. අතිච්ඡථාති අතිච්ච ඉච්ඡථ,  න්ත්වා භික්ඛං 

පරිකයසථාති අධිප්පාකයො. කෙටුභං නාම ෙ යෙරණවිධියුත්තං සත්ථං.

කිරියාෙප්පං ඉකතයකෙ, ෙත්තාඛයාදිලක්ඛණයුත්තසත්ථං. අසන්ධිමත්තාති

තස්සානාමං.තස්සාකිරසරීකරසන්ධකයොන පඤ්ඤායන්ති, මධුසිත්ථකෙන

ෙතංවියසරීරංකහොති.තස්මා ‘‘එවංනාමිොජාතා’’තිපි වදන්ති.මා ධකෙන

පත්කථනචත්තාකරොපත්ථාආ ්හෙං, චත්තාරිආ ්හොනි කදොණං, චතුකදොණා

මානිො, චතුමානිොඛාරිො, ී සතිඛාරිකෙොවාකහොති. කෙථුමා ාති‘‘සීසකතො

උට්ඨහිත්වාඨිකතොඔභාසපුඤ්කජො’’ති වදන්ති.රාජිද්ධිඅධිොරප්පසඞ්ක කනතං

වත්ථු වුත්තං, නානුක්ෙකමන. අනුක්ෙකමන පන බුද්ධසාසනාවහාරං වත්ථුං

දීකපන්කතො ‘‘රාජා කිරා’’තිආදිමාහ. කිකලසදමකනන දන්තං. ොයවාචාහි 

ගුත්තං. ‘‘පාචීනුලකඛො’’තිපිපාකඨොඅත්ථි.පුබ්ක  කජට්ඨභාතිෙත්තාකතකනව

පරිචකයන පත්තග් හණත්ථාය ආොරං දස්කසති. අභාසීති ‘‘භාසිස්සාමී’’ති

විතක්කෙසි. අපකර ‘‘අඤ්ඤාතන්ති වුත්කතපි සබ් ං අභණී’’ති වදන්ති. 

අමතන්ති නිබ් ානසඞ්ඛාතාය නිවත්තියා සගුණාධිවචනං, තස්සා අප්පමාකදො 
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පදං මග්ක ො. මච්චූතිපවත්තියාසකදොසාධිවචනං, තස්සා පමාකදොපදංමග්ක ොති

එවං චත්තාරි සච්චානි සන්දස්සිතානි කහොන්ති. සඞ්ඝසරණ තත්තා 

සඞ්ඝනිස්සිතා පබ් ජ්ජා, භණ්ඩුෙම්මස්ස වා තදායත්තත්තා. 

නිකරොධත්කථරස්සානුභාවකිත්තනාධිොරත්තා පුබ්ක  වුත්තම්පි පච්ඡා 

වත්තබ් ම්පිසම්පිණ්ක ත්වාආහ ‘‘පුනරාජාඅකසොොරාමංනාමමහාවිහාරං

ොකරත්වා සට්ඨිසහස්සානි…කප.… චතුරාසීතිවිහාරසහස්සානි ොරාකපසී’’ති. 

‘‘පුථුජ්ජනෙලයාණෙස්ස වා පච්චකවක්ඛිතපරිකභොක ො’’ති වචනකතො

කසක්ඛාවපරමත්ථකතො දායාදා, තථාපිකථකරොමහින්දකුමාරස්සපබ් ජ්ජත්ථං

එකෙන පරියාකයන කලොෙධම්මසිද්කධන එවමාහ ‘‘කයො කෙොචි

මහාරාජ…කප.… ඔරසං පුත්ත’’න්ති.වුත්තඤ්හි කවකද – 

‘‘අඞ් ාඅඞ් ාසම්භවසි, හදයාඅධිජායකස; 

අත්තාකවපුත්කතොනාමාසි, සජීවසරකදොසත’’න්ති. 

තස්මා ඉමිනා පරියාකයන ඔරකසො පුත්කතො මාතාපිතූහි පබ් ජිකතො කච, 

අත්ථකතො කත සයං පබ් ජිතා විය කහොන්ති. ධම්මෙථිො ෙස්මා 

නාකරොකචන්ති? රාජා ‘‘කථරං  ණ්හිත්වා ආ ච්ඡථා’’ති අමච්කච කපකසසි, 

ධම්මෙථිො කථරස්ස ආ මනොකල පරිවාරත්ථාය කපසිතා, තස්මා. අපිච

කතනවුත්තවිධිනාවවදන්ති චණ් ත්තා, චණ් භාකවොචස්ස‘‘අම් ංඡින්දිත්වා

කවළුයා වතිං ෙකරොහී’’ති වුත්තඅමච්චවත්ථුනා විභාකවතබ්ක ො. ෙස්මා පන

ධම්මෙථිො රාජාණාපනං ෙකරොන්තීති? ‘‘සාසනං පග් කහතුං සමත්කථො’’ති

වුත්තත්තා. දීපෙතිත්තිකරොති කූටතිත්තිකරො. අයං පන කූටතිත්තිරෙම්කම 

නියුත්කතොපි සුද්ධචිත්කතො, තස්මා තාපසං පුච්ඡි. සාණිපාොරන්ති

සාණිපාොකරන. විභජිත්වා වදතීති විභජ්ජවාදී ‘‘අත්ථි ඛ්කවස බ්රාහ්මණ

පරියාකයො’’තිආදිනා (පාරා. 5). අපිච සස්සතවාදී චභ වා ‘‘අත්ථි, භික්ඛකව, 

අජාතං අභූතංඅසඞ්ඛත’’න්තිආදි(ඉතිවු.43)-වචනකතො. එෙච්චසස්සතිකෙො ච

‘‘සප්පච්චයා ධම්මා, අප්පච්චයා ධම්මා’’ති (ධ. ස. දුෙමාතිො 7) වචනකතො. 

අන්තානන්තිකෙො ච– 

‘‘ මකනනනපත්තබ්ක ො, කලොෙස්සන්කතොකුදාචනං; 

නචඅප්පත්වාකලොෙන්තං, දුක්ඛාඅත්ථිපකමොචනං’’. (සං.නි. 1.107; අ.

නි.4.45); 
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‘‘අනමතග්ක ොයං, භික්ඛකව, සංසාකරොපුබ් කෙොටිනපඤ්ඤායතී’’ති (සං.

නි. 2.124; චූ නි. ෙප්පමාණවපුච්ඡානිද්කදස 61) වචනකතො. 

අමරාවික්කෙපිෙපක්ෙම්පි ඊසෙං භජති භ වා ‘‘සස්සකතො කලොකෙොති 

අ යාෙතකමතං අසස්සකතො කලොකෙොති

අ යාෙතකමත’’න්තිආදිඅ යාෙතවත්ථුදීපනකතො සම්ුලතිසච්චදීපනකතො ච.

තඤ්හිඅජ්ඣත්ත හිද්ධාදිවකසනනවත්තබ් ං.යථාහ ‘‘ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං

න වත්තබ් ං අජ්ඣත්තාරම්මණන්තිපී’’තිආදි (ධ. ස. 1437). තථා 

අධිච්චසමුප්පන්නිෙපක්ෙම්පි භජති‘‘ලද්ධාුලධා නිබ්බුතිංභුඤ්ජමානා’’ති(ඛු.

පා.6.7; සු.නි.230) වචනකතො.තත්ථහිුලධාති අධිච්චසුලප්පන්නකවවචනං. 

සඤ්ඤීවාදාදිකෙො ච භ වා 

සඤ්ඤීභවඅසඤ්ඤීභවකනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීභවවකසන. උච්කඡදවාදී ච 

‘‘අහඤ්හි, බ්රාහ්මණ, උච්කඡදං වදාමි රා ස්සා’’ති (පාරා. 6) වචනකතො. 

දිට් ධම්මනිබ්බානවාදී ච‘‘ඛීණාජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරිය’’න්ති(මහාව.23; දී.

නි.2.215; සං.නි.3.35) වචනකතො, ‘‘නත්ථිදානි පුනබ්භකවො’’ති(මහාව.16) 

වචනකතො, දිට්කඨව ධම්කමනිකරොධසමාපත්තිදීපනකතො ච. එවං කතන කතන

පරියාකයනතථාතථාකවකනයයජ්ඣාසයානුරූපං විභජිත්වාවදතීතිවිභජ්ජවාදී

භ වාති. 

තතියසඞ්ගීතිෙථාවණ්ණනානකයො. 

පුප්ඵනාකමො සුමනත්කථකරො. මහාපදුමත්කථකරොතිඑකෙ.මහිංසෙමණ් ලං 

අන්ධරට් න්ති වදන්ති. ධම්මචක්ඛු නාමතකයොමග් ා.කසොතාපත්තිමග් න්ති 

ච එකෙ. පඤ්චපි රට්ඨානි පඤ්ච චීනරට් ානි නාම. රාජගකහති කදවියා

ෙතවිහාකර. සි කූටම්හීති පබ් තකූකට. වඩ්ඪමානන්ති අලඞ්ෙරණචුණ්ණං.

අරියකදකස අතීව සම්මතං කිර. එෙරකසන නාථෙරණා ඉති දමි ා. 

සාරපාමඞ්ගන්ති උත්තමං පාමඞ් ං. කපතවත්ථුආදිනා සංකවකජත්වා

අභිසමයත්ථං සච්චසංයුත්තඤ්ච. කමඝවනුයොනං නාම මහාවිහාරට්ඨානං.

‘‘ද්වාසට්ඨියා කලකණසූ’’තිපාකඨො. දසභාතිෙන්තිඅභයකුමාරාදකයො දස, කත

ඉධ න වුත්තා. වුත්ථවස්කසො පවාකරත්වාති චාතුමාසිනියා පවාරණායාති

අත්කථො. පඨමපවාරණාය වා පවාකරත්වා එෙමාසං තත්කථව වසිත්වා 

ෙත්තිෙපුණ්ණමාසියං අකවොච, අඤ්ඤථා ‘‘පුණ්ණමායං මහාී කරො’’ති

වුත්තත්තාන සක්ො  කහතුං. මහාවීකරොතිබුද්කධොපචාකරන ධාතුකයො වදති. 
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ජඞ්ඝප්පමාණන්ති ‘‘ථූපස්ස ජඞ්ඝප්පමාණ’’න්ති වදන්ති. මාතු භාගිකනයො 

චූක ොදරමකහොදරා. ධරමානස්ස විය බුද්ධස්ස රස්මි සරසරස්මි, රඤ්කඤො

කලඛාසාසනංඅප්කපසි, එවඤ්චුලඛසාසනමකවොච.කදොණමත්තාම ධනාළියා 

ද්වාදසනාළිමත්තාකිර.‘‘පරිච්ඡින්නට්ඨාකනඡිජ්ජිත්වා’’තිපාකඨො. සබ්බදිසාහි

පඤ්ච රස්මකයො ආවට්කටත්වාති පඤ්චහි ඵකලහි නික්ඛන්තත්තා පඤ්ච, තා

පන ඡබ් ණ්ණාව. ෙත්තිෙජුණ්හපක්ෙස්ස පාටිපදදිවකසති ජුණ්හපක්ඛස්ස

පඨමදිවකසති අත්කථො. මහාක ොධිට්ඨාකන පරිවාකරත්වා

ඨිතනා යක්ඛාදිකදවතාකුලානි. කගොපො නාම රාජපරිෙම්මිකනො

තථාභාවකිච්චා. කතසං කුලානං නාමන්තිපි කෙචි. උදොදිවාහා ොලිඞ් ා. 

ොලිඞ්ක සුජනපකදසුජාතිසම්පන්නංකුලංොලිඞ් කුලන්තිකෙචි. 

ප මපාටිපදදිවකසති දුතියඋකපොසථස්ස පාටිපදදිවකසති අත්කථො. තත්ථ

ඨිකතහි සුලද්දස්ස දිට්ඨත්තා තං ඨානං සුලද්දසාලවත්ථු. කසොළස

ජාතිසම්පන්නකු ානි අට්ඨ බ්රාහ්මණාමච්චකුලානි. මහාඅරිට්ඨත්කථකරො

කචතියගිරිම්හි පබ් ජිකතො. අමච්චස්ස පරිකවණට් ාකනති 

සම්පතිොලවකසනාහ. මහින්දත්කථකරො ද්වාදසවස්සිකෙො හුත්වා

තම් පණ්ණිදීපං සම්පත්කතො, තත්ථ ද්කව වස්සානි වසිත්වා විනයං

පතිට්ඨාකපසි, ද්වාසට්ඨිවස්සිකෙො හුත්වා පරිනිබ්බුකතො. විනකයො 

සංවරත්ථායාති විනයපිටෙං, තස්ස පරියාපුණනං වා. යථාභූතඤාණදස්සනං 

සප්පච්චයනාමරූපපරිග් කහො. මග් ාදිපච්චකවක්ඛකණ අසති අන්තරා

පරිනිබ් ානංනාම නත්ථිකසක්ඛස්සමරණංවා, සතිකයවකහොති.තස්මාආහ 

‘‘විමුත්තිඤාණදස්සන’’න්ති. අනුපාදාපරිනිබ්බානත්ථායාති ෙඤ්චි ධම්මං

අනුපාදාය අග් කහත්වා ඊසෙම්පි අනවකසකසත්වා පරිනිබ් ානත්ථායාති

අත්කථො. උපනිසාති ‘‘විනකයො සංවරත්ථායා’’තිආදිො ොරණපරම්පරා.

එත්තාවතා අත්තහිතනිප්ඵත්තිං දස්කසත්වා ඉදානි පරහිතනිප්ඵත්තිං දස්කසතුං 

‘‘එතදත්ථං කසොතාවධාන’’න්ති ආහ. තස්සත්කථො – අත්තකනො විනයෙථනං 

විනයමන්තනඤ්ච උග් කහතුං පකරසං කසොතස්ස ඔදහනං කසොතාවධානං. 

තකතො උග් හිතවිනයෙථාමන්තනානං කතසං උපනිසා

යථාවුත්තොරණපරම්පරා සිද්ධාකයවාති න පුන දස්සිතාති කවදිතබ් ා.

අඤ්ඤථා එතදත්ථා උපනිසාති ඉමිනා වචකනකනව අනුපාදාපරිනිබ් ානස්ස

සඞ් හිතත්තා අනුපාදාපරිනිබ් ානකතො උද්ධං කසොතාවධානාසම්භවකතො



විනයපිටකෙ වජිරබුද්ධි-ටීො භික්ඛුවිභඞ්ක ො 
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පටුන 

එතදත්ථංකසොතාවධානන්තිඅන්කතනසම්භවතීතිනිරත්ථෙංභකවයය, නච

නිරත්ථෙංපරහිතනිප්ඵත්තියාමූලොරණදස්සනත්ථත්තාතිකවදිතබ් ං. 

එවං යථායථායංයං, සම්භකවයයපදංඉධ; 

තංතංතථාතථාසබ් ං, පකයොකජයයවිචක්ඛකණොති. 

 ාහිරනිදානෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පාරාජිෙවණ්ණනා 



වජිරබුද්ධි-ටීො භික්ඛුවිභඞ්ක ො කවරඤ්ජෙණ්ක ො 
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පටුන 

කවරඤ්ජෙණ්ක ො 

කවරඤ්ජෙණ් වණ්ණනා 

‘‘කතන සමකයන බුද්කධො භ වා කවසාලියං විහරති මහාවකන

කූටා ාරසාලායං.කතනකඛොපනසමකයනකවසාලියාඅවිදූකර ෙලන්ද ාකමො

නාම කහොතී’’ති විනයනිදාකන ආරභිතබ්ක  කවරඤ්ජෙණ් ස්ස ආරම්කභො 

කිමත්කථොතිකච? වුච්චකත– මූලකතොපභුතිවිනයනිදානං දස්කසතුං.යදිඑවං

‘‘පඨමං ආවුකසො උපාලි පාරාජිෙං ෙත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති, කවසාලිය’’න්ති

වචකනනවිරුජ්ඣතීතිකච? න විරුජ්ඣති.ෙස්මා? ෙත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති හි

නිදානපුච්ඡා.එවංසන්කතපි ‘‘පඨමස්ස පාරාජිෙස්සකිංනිදාන’’න්තිපුච්ඡිකත

සාධාරණමහානිදානවිස්සජ්ජනං අයුත්තං වියාති? නායුත්තං, සබ්ක සං

සික්ඛාපදානං පාකටක්ෙං නිදානස්ස පුට්ඨත්තා තස්ස විස්සජ්කජතබ් ත්තා ච

සබ් සාධාරණමහානිදානං පඨමමාහ. එෙන්කතන පුච්ඡාවිස්සජ්ජනක්ෙකමන

පාරාජිොදීනි සඞ් හං ආකරොපිතානි. ෙථං ආකරොපිතානීති කච? ආයස්මතා

මහාෙස්සකපන අනුක්ෙකමන සබ්ක ොපි විනකයො පුච්ඡිකතො, පුට්කඨන ච

ආයස්මතා උපාලිත්කථකරන යථාසම්භවං නිරන්තරං විස්සජ්ජිතකමව.

අපුච්ඡිතානිපි විනීතවත්ථුආදීනි යුජ්ජමානානි වත්ථූනි අන්කතොෙත්වා

විස්සජ්ජනක්ෙකමකනව  ණසජ්ඣායමෙංසූති කවදිතබ් ං. අඤ්ඤථා

කවරඤ්ජෙණ් ං පඨමපාරාජිෙස්කසව නිදානන්ති වා අනධිොරිෙං වා

නිප්පකයොජනං වා පාකටක්ෙං සික්ඛාපදනිදානපුච්ඡානන්තරං තකදව 

විස්සජ්කජතබ් න්තිවාආපජ්ජති, තස්මාආදිකතොපභුතිවිනයනිදානංදස්කසතුං 

‘‘කතනසමකයනා’’තිආදිආරද්ධං. 

ඉදානි නිදානභණකන පකයොජනං වක්ඛාම – විනයස්සආණාකදසනත්තා

භ වකතො තාව ආණාරහභාවදීපනං, ආණාභූතස්ස ච විනයස්ස

අනඤ්ඤවිසයභාවදීපනං, ආණාය ඨිතානං සාවොනං මහානුභාවදීපනඤ්චාති

තිවිධමස්සපකයොජනං.ෙථං? ආණාසාසනාරකහොහි භ වාපහීනකිකලසත්තා, 

අධි තගුණවිකසසත්තා, කලොෙකජට්ඨකසට්ඨත්තා, තාදිභාවප්පත්තත්තා ච, 

අරසරූපතාදීහි අට්ඨහි අක්කෙොසවත්ථූහි අෙම්පනකතො භ වකතො 

තාදිභාවප්පත්ති කවදිතබ් ා, අට්ඨන්නම්පි කතසං අක්කෙොසවත්ථූනං අත්තනි 
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සම්භවපරියායදීපනපාළියා පහීනකිකලසතා කවදිතබ් ා. චතුන්නං ඣානානං

තිස්සන්නඤ්ච විජ්ජානං අධි මපරිදීපකනන අධි තගුණවිකසසතා කවදිතබ් ා. 

‘‘නාහංතංබ්රාහ්මණපස්සාමිසකදවකෙ…කප.… ුලද්ධාපිතස්සවිපකතයයා’’ති

ච ‘‘කජට්කඨො කසට්කඨො කලොෙස්සා’’ති ච වචකනන කජට්ඨකසට්ඨතා

කවදිතබ් ා, ඉදඤ්චභ වකතො ආණාරහභාවදීපනප්පකයොජනං.‘‘ආ කමහිත්වං

සාරිපුත්ත, ආ කමහිත්වංසාරිපුත්ත, තථා කතොවතත්ථොලංජානිස්සතී’’ති

වචනං අනඤ්ඤවිසයභාවදීපනං. ‘‘සාධාහං, භන්කත, පථවිං

පරිවත්කතයය’’න්ති ච ‘‘එොහං, භන්කත, පාණිං අභිනිම්මිනිස්සාමී’’ති ච 

‘‘සාධු, භන්කත, සබ්ක ොභික්ඛුසඞ්කඝොඋත්තරකුරුංපිණ් ාය ච්කඡයයා’’තිච 

ඉකමහි කථරස්ස තීහි සීහනාකදහි ආණාය ඨිතානං සාවොනං

මහානුභාවතාදීපනං කවදිතබ් ං. සාවත්ථියාදීසු අවිහරිත්වා කිමත්ථං භ වා

කවරඤ්ජායකමව තදා විහාසීති කච? නක රුයක්ඛස්ස පීතිසඤ්ජනනත්ථං, 

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස භික්ඛාවකසන අකිලමනත්ථං, කවරඤ්ජබ්රාහ්මණස්ස

පසාදසඤ්ජනනත්ථං, මහාකමොග් ල්ලානත්කථරස්ස 

ආනුභාවදීපනට්ඨානභූතත්තා, සාරිපුත්තත්කථරස්ස 

විනයපඤ්ඤත්තියාචනකහතුභූතපරිවිතක්ෙනට්ඨානභූතත්තා ච. කතසු පච්ඡිමං

 ලවොරණං, කතනවුත්තංඅට්ඨෙථායං‘‘කතනසමකයනාතිකයනොකලන

ආයස්මකතො…කප.… කතනොකලනා’’ති. පුරිකමසුචතූසුඅසඞ් හොරකණසු

පඨකමන භ වා කමත්තාභාවනාදිනා අමනුස්සානං චිත්තසංරක්ඛකණන

භික්ඛූනං ආදරං ජකනති. දුතිකයන පරිසාවචකරන භික්ඛුනා එවං පරිසා 

සඞ් කහතබ් ා, එවං අප්පිච්කඡන සන්තුට්කඨන ච භවිතබ් න්ති වා දස්කසති.

තතිකයන පච්චකය නිරකපක්කඛන කුලානුග් කහො ොතබ්ක ොති. චතුත්කථන

එවං මහානුභාකවනාපි පච්චයත්ථං න කලොලුප්පං ොතබ් ං, කෙවලං

පරදත්තුපජීවිනා භවිතබ් න්ති දස්කසති. ‘‘කතනාතිආදිපාඨස්ස…කප.… 

විනයස්සත්ථවණ්ණන’’න්තිවචනකතොඅඤ්කඤොකතනාතිආදිපාකඨො, අඤ්කඤො

විනකයොආපජ්ජති. 

‘‘කතනාතිආදිපාඨම්හා, කෙොඅඤ්කඤොවිනකයොඉධ; 

තස්සත්ථංදස්සයන්කතොව, ෙකරවිනයවණ්ණන’’න්ති.– 

කච? නනුවුත්තංපුබ්ක ව ‘‘ඉදඤ්හිබුද්ධස්සභ වකතො අත්තපච්චක්ඛවචනං

න කහොතී’’තිආදි, තස්මා උපාලිත්කථකරන වුත්තස්ස කතනාතිආදිපාඨස්ස
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අත්ථං නානප්පොරකතො දස්සයන්කතො ෙරිස්සාමි විනයස්ස භ වකතො

අත්තපච්චක්ඛවචනභූතස්සඅත්ථවණ්ණනන්තිඑවකමත්ථඅත්කථො දට්ඨබ්ක ො.

යදි එවං ‘‘කතන සමකයන බුද්කධො භ වා කවරඤ්ජායං විහරතීති

එවමාදිවචනපටිමණ්ඩිතනිදානං විනයපිටෙං කෙන ධාරිත’’න්තිආදිවචනං

විරුජ්ඣති ‘‘කතන සමකයනා’’තිආදිවචනස්ස

විනයපිටෙපරියාපන්නභාවදීපනකතොති කච? න, අඤ්ඤත්කථපි 

තබ්ක ොහාරසිද්ධිකතො ‘‘නානාවිධභිත්තිෙම්මපටිමණ්ඩිතවසකනො

පුරිකසො’’තිආදීසු විය. විනයස්සාදිභාකවන සඞ්ගීතිොරකෙහි අනුඤ්ඤාතත්තා

විනයපරියාපන්නතාපි යුජ්ජති තස්ස වචනස්ස. එත්ථාහ – යථා සුත්තන්කත

‘‘එෙං සමය’’න්ති ච, අභිධම්කම ච ‘‘යස්මිං සමකය’’ති අනියමකතො වුත්තං, 

තථා අවත්වා ඉධ ‘‘කතන සමකයනා’’ති පඨමං තංනිද්කදකසොව ෙස්මා

වුත්කතොති? වුච්චකත – තස්ස තස්ස සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිසමයස්ස, යස්ස වා

සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිකහතුභූතස්ස සමයස්ස කහතු භ වා තත්ථ තත්ථ විහාසි, 

තස්සචසමයස්සඅතීතස්සකතසංසඞ්ගීතිොරොනංවසීනං සුවිදිතත්තා.ෙථං? 

‘‘කයකතභික්ඛූඅප්පිච්ඡාකතඋජ්ඣායන්තී’’තිආදිවචනකතො, ‘‘අථ කඛොකත

භික්ඛූ භ වකතො එතමත්ථං ආකරොකචසු’’න්ති ච ‘‘අථ කඛො භ වා එතස්මිං

නිදාකන සන්නිපාතාකපත්වා’’තිච‘‘භික්ඛූනංතදනුච්ඡවිෙංතදනු…කප.… දස

අත්ථවකස පටිච්ච සඞ්ඝසුට්ඨුතායා’’ති ච ‘‘එවඤ්ච පන, භික්ඛකව, ඉමං

සික්ඛාපදං උද්දිකසයයාථා’’ති ච ඛන්ධකෙසු ච ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, තීහි

සරණ මකනහි පබ් ජ්ජ’’න්තිආදිවිනයක්ෙමස්ස වචනකතො කයො කසො

සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිසමකයො, තස්ස තස්ස විනයක්ෙමස්ස කසො

පඤ්ඤත්තිසමකයො ච සුවිදිකතො කතසං පඤ්චසතානං ධම්මධරානං භික්ඛූනං, 

නායං නකයො සුත්තන්තාභිධම්කමසු සම්භවති. තස්මා සුවිදිතත්තා කතන 

සමකයන කහතුභූකතන විහරතීති විහරතිපකදන එෙසම් න්ධත්තා ච පඨමං

යංනිද්කදසාදිකනො අසම්භවකතො ච විනයපිටකෙ තංනිද්කදකසොව පඨමං

වුත්කතො. ෙථං? එත්ථ ‘‘කයන කඛො පන සමකයන කවසාලියා අවිදූකර

ෙලන්ද ාකමොනාමකහොතී’’තිවා‘‘කයනකඛොපනසමකයනකවසාලී…කප.… 

කහොතී’’ති වා අසම්භවකතො යංනිද්කදකසන අවත්වා තංනිද්කදසස්කසව

සම්භවකතො ‘‘කතනකෙොපනසමකයන…කප.… ෙ න්දගාකමොනාමකහොතී’’ති

වුත්තන්ති, කෙවලංසුවිදිතත්තාවා. අනියමනිද්කදසවචනන්තිඑත්ථ කිඤ්චාපි

යථාවුත්තනකයන නියමනිද්කදසවචනකමකවතං තංනිද්කදසත්තා, තථාපි 
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සම්පතිොලවකසන තදිතකරසං භික්ඛූනං අවිදිතත්තා

‘‘අනියමනිද්කදසවචන’’න්ති වුත්තං. යං පන වුත්තං ‘‘අයඤ්හි සබ් ස්මිම්පි

විනකයයුත්තී’’ති, තංතබ් හුකලන වුත්තන්තිකවදිතබ් ං. 

යදි සබ් ංකතනාතිපදංඅනියමනිද්කදසවචනං භකවයය, කතනහිභික්ඛකව

භික්ඛූනං සික්ඛාපදන්ති එත්ථ ඉදම්පි පුබ්ක  සිද්ධත්ථං කතනාති පදං

අනියමනිද්කදසවචනංභකවයය.‘‘කතනසමකයනබුද්කධොභ වා උරුකවලායං

විහරතී’’තිආදීසුවුත්තංකතනාතිපදඤ්චඅනියමනිද්කදසවචනංභකවයය, නච 

කහොති, තස්මා කයසං කතන තංනිද්කදකසන නිද්දිට්ඨත්කථො අවිදිකතො, කතසං 

වකසනාහ ‘‘අනියමනිද්කදසවචනකමත’’න්ති. අථ වා තකතො පඨමං 

තදත්ථාදස්සනකතො පච්ඡාපි තංසම් න්කධන යංනිද්කදසදස්සනකතො ච 

‘‘අනියමනිද්කදසවචනකමත’’න්තිවුත්තං. අථ වා පුබ් ණ්හාදීසු අයංනාමාති 

අනියකමත්වා ොලපරිදීපනස්ස සමයසද්දස්ස උපපදභාකවනපි එවං

වත්තුමරහති ‘‘යදිදං අනියමනිද්කදසවචන’’න්ති. අථ වා ‘‘කතනා’’තිවුත්කත

කතන ඝකටන පකටනාති සබ් ත්ථප්පසඞ් නිවාරණත්ථං නියමං ෙකරොති

‘‘සමකයනා’’ති. කෙන පන සමකයන? පරභාක  අත්ථකතො සිද්කධන

සාරිපුත්තස්ස පරිවිතක්ෙසමකයන. එත්ථාහ – විතක්ෙසමකයො කච 

ඉධාධිප්කපකතො, ‘‘පරකතො ඉධ පන කහතුඅත්කථො ෙරණත්කථො ච සම්භවති.

කයො හි කසො සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිසමකයො සාරිපුත්තාදීහිපි දුබ්බිඤ්කඤකයයො, 

කතනසමකයනකහතුභූකතන ෙරණභූකතනචා’’තිආදිවචනංවිරුජ්ඣතීති? න, 

 ාහුල්කලන වුත්තත්තා. සුත්තන්තාභිධම්කමසු විය අවත්වා ඉධ විනයපිටකෙ

ෙරණවචකනන ෙස්මා නිද්කදකසොති හි කචොදනා. තස්මා තස්සා විස්සජ්ජකන

 ාහුල්කලනෙරණවචනප්පකයොජනංවත්තුොකමොආචරිකයො ආහ ‘‘කයොකසො

සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිසමකයො’’තිආදි. න සම්පති වුච්චමානස්කසව

ෙරණවචනස්ස පකයොජනංවත්තුොකමො, ඉමස්සපනකහතුඅත්කථොවසම්භවති, 

න ෙරණත්කථො, තස්මා ආහ ‘‘අපරභාකග අත්ථකතො සිද්කධනා’’තිආදි. 

සමයඤ්චාති ආ මනපච්චයසමවායං තදනුරූපොලඤ්ච උපාදායාති අත්කථො. 

පච්චයසාමග්ගිඤ්චආ මනොලඤ්චලභිත්වාජානිස්සාමාතිඅධිප්පාකයො. 

එත්ථාහ – යථා ‘‘එකෙොව කඛො, භික්ඛකව, ඛකණො සමකයො චා’’ති එත්ථ 

ඛණසමයානං එකෙො අත්කථො, තථා ොලඤ්ච සමයඤ්ච උපාදායාති

ොලසමයානං එකෙො අත්කථො සියා, අපිච ආ මනපච්චයසමවාකයො කචත්ථ
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සමකයො ොලස්සාපි ආ මනපච්චයත්තා සමයග් හකණකනව කසො  හිකතොති

විසුං ොකලො කිමත්ථං  හිකතොති ච? වුච්චකත – අප්කපව නාම ස්කවපීති

ොලස්ස පඨමං නියමිතත්තා න සමකයො ොලත්කථො. තස්මිං ස්කවති

නියමිතොකල ඉතකරසං ආ මනපච්චයානං සමවායං පටිච්ච

උපසඞ්ෙකමයයාම යථානියමිතොකලපි පුබ් ණ්හාදිප්පකභදං

යථාවුත්තසමවායානුරූපං ොලඤ්ච උපාදායාති ස්කවති පරිච්ඡින්නදිවකස

පුබ් ණ්හාදිොලනියතභාවං දස්කසති, තස්මා ොලසමයානං න එෙත්ථත්තා

ොලස්ස විසුං  හණම්පි සාත්ථෙන්ති කවදිතබ් ං. යස්මා ඛකණ ඛකණත්වං 

භික්ඛුජායසිචජීයසිචමීයසිකචතිභික්ඛුනියාසන්තිකෙඅභික්ඛණං ච්ඡතීති 

(පාචි. 198) ච ඛකණ ඛකණ භාසති සත්ථුසාසනන්ති ච ඛණසද්කදො

අකනෙත්කථො, තථා සමයසද්කදො ච, තස්මා එෙකමකෙන නියකමන්කතො 

‘‘එකෙොව කෙො, භික්ෙකව, ෙකණො ච සමකයො චා’’ති ආහ. ඛණසමයානං

අත්කථො එෙත්කථො යුජ්ජති ඛකණො ඔොසලාකභො, අට්ඨක්ඛණවජ්ජිකතො

නවකමො ඛකණොති අත්කථො. අත්තකනො අත්තකනො උච්කඡදාදකයො 

දිට්ඨි තසඞ්ඛාකත සමකය එත්ථ පවදන්තීති සමයප්පවාදකෙො. ස්කවව

තින්දුොචීරසඞ්ඛාතාය තිම් රුරුක්ඛපන්තියා පරික්ඛිත්තත්තා තින්දුොචීරං. 

එෙසා කෙති එකෙො සාලරුක්කඛො. ‘‘කුටිො’’තිපි වදන්ති. අත්ථාභිසමයාති

අත්තකනො හිතපටිලාභා. ධීකරොති ච පණ්ඩිකතො වුච්චති, නාඤ්කඤො. සම්මා

මානාභිසමයාති සුට්ඨු මානස්ස පහාකනන, සුලච්කඡදවකසන සුට්ඨු

මානප්පහාකනනාතිඅත්කථො. දුක්ෙස්ස පීළනට්ක ොතිආදීසු‘‘චතුන්නංසච්චානං

චතූහි ආොකරහි පටිකවකධො’’තිආදීසු ඛන්ධපඤ්චෙසඞ්ඛාතස්ස දුක්ඛස්ස

දුක්ඛාොරතායට්කඨො. සඞ්ෙතට්ක ො ොරණුප්පත්තිඅත්කථො, දුක්ඛාය කවදනාය 

සන්තාපට්ක ො. සුඛාය කවදනාය විපරිණාමට්ක ො. පී නට්ඨාදිකෙොව 

අභිසමයට්ක ොති අත්කථො දට්ඨබ්ක ො. ගබ්කභොක්ෙන්තිසමකයොතිආදීසුපි

පථී ෙම්පනආකලොෙපාතුභාවාදීහි කදවමනුස්කසසු පාෙකටො. 

දුක්ෙරොරිෙසමකයොපි ොක ො සමකණො ක ොතකමො න ොක ොතිආදිනා

පාෙකටො.සත්තසත්තාහානිචඅඤ්ඤානිච දිට් ධම්මසුෙවිහාරසමකයො. 

අච්චන්තකමවතංසමයන්තිආරම්භකතො පට්ඨායයාවපත්තසන්නිට්ඨානා, 

තාව අච්චන්තසම්පකයොක න තස්මිං සමකය. ෙරුණාවිහාකරන විහාසීති

ෙරුණාකිච්චවිහාකරන තස්මිං සමකය විහාසීති අත්කථො. තං සමයඤ්හි
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පටුන 

ෙරුණාකිච්චසමයං.ඤාණකිච්චංෙරුණාකිච්චන්තිද්කවභ වකතො කිච්චානි, 

අභිසම්ක ොධි ඤාණකිච්චං, මහාෙරුණාසමාපත්තිං සමාපජ්ජිත්වා

කවකනයයසත්තාවකලොෙනං ෙත්වා තදනුරූපෙරණං ෙරුණාකිච්චං. 

‘‘සන්නිපතිතානංකවො, භික්ඛකව, ද්වයංෙරණීය’’න්ති (ම.නි.1.273; උදා.12, 

28) හි වුත්තං, තං භ වාපි ෙකරොතිකයව. අථ වා ආ න්තුකෙහි භික්ඛූහි

ආදිසමාකයො ඤ්ච. තත්ථ ෙරුණාකිච්චං විහාරං දස්කසන්කතො

‘‘ෙරුණාවිහාකරන විහාසී’’ති ආහ. අධිෙරණඤ්හි ො ත්කථොති එත්ථ හි-

ොකරො ොරණත්කථො. තත්ථ හි අභිධම්කම 

ොලසමූහඛණසමවායකහතුසඞ්ඛාතවකසන පඤ්චවිකධො සමයට්කඨො

දට්ඨබ්ක ො. ොලසමූහට්කඨො සමකයො ෙථං අධිෙරණං කහොති? 

අධිෙරණුලප්පත්තිට්ඨානං පුබ් ණ්කහ ජාකතොති යථා, එවං ොලට්කඨො 

සමයසද්කදො දට්ඨබ්ක ො. ෙථං රාසට්කඨො? යවරාසිම්හි ජාකතොති යථා. තස්මා

යස්මිං ොකල පුඤ්කජ වා චිත්තං සුලප්පන්නං, තස්මිං ොකල පුඤ්කජ වා

ඵස්සාදකයො උප්පජ්ජන්තීති වුත්තං කහොති. අධිෙරණඤ්හීති එත්ථ අභිධම්කම

නිද්දිට්ඨං අධිෙරණං ොලට්කඨො සමූහට්කඨො ච කහොති, ‘‘යස්මිං සමකය’’ති 

වුත්තං අධිෙරණං සන්ධාය වුත්තන්ති දට්ඨබ් ං. ඉදානි

භාකවනභාවලක්ඛණඤ්ච දස්කසන්කතො ‘‘තත්ථ වුත්තාන’’මිච්චාදිමාහ. තත්ථ 

අභිධම්කම වුත්තානං භාකවො නාමකින්ති? උප්පත්ති විජ්ජමානතා, සා කතසං

තත්ථ වුත්තානංඵස්සාදිධම්මානං, සාපනසමයස්සභාකවනභාකවොලක්ඛීයති

ඤායති, තස්මා තත්ථභුම්මවචනනිද්කදකසොෙකතොතිවුත්තංකහොති. 

තත්ථ ෙකණො නාම අට්ඨක්ඛණවිනිුලත්කතො නවකමො ඛකණො, තස්මිං සති

උප්පජ්ජති. සමවාකයො නාම චක්ඛුන්ද්රියාදිොරණසාමග්ගී, තස්මිං සති

උප්පජ්ජති. කහතු නාම රූපාදිආරම්මණං. තස්මා තස්මිං

ඛණොරණසමවායකහතුම්හි සති කතසං ඵස්සාදීනං භාකවො විජ්ජමානතා

කහොතීතිවුත්තංකහොති. ඉධපන කහතුඅත්කථොෙරණත්කථොචසම්භවතීතිඑත්ථ

අත්ථද්වයකමෙස්ස සම්භවතීති ඉධ විනකය වුත්තස්ස සමයසද්දස්ස

ෙත්තුෙරණත්කථතතියාකහතුම්හිචඉතුත්තත්තා. කසො දුබ්බිඤ්කඤකයෙොති

‘‘තථා කතොව තත්ථොලං ජානිස්සතී’’ති වුත්තත්තාති වුත්තං කහොති. කතන

සමකයනාතිතස්සසමයස්සොරණා ‘‘අන්කනනවසතිවිජ්ජායවසතී’’තියථා, 

අන්නංවාවිජ්ජංවාලභාමීතිතදත්ථං වසතීතයත්කථො.එවං ‘‘කතනසමකයන
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විහරතී’’ති වුත්කත කහත්වත්කථ තතියා දට්ඨබ් ා, තස්මා

සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියාසමයඤ්චී තික්ෙමඤ්චඔකලොෙයමාකනොතත්ථතත්ථ 

විහාසීතිවුත්තං කහොති.තතියපාරාජිොදීසු ‘‘ඉච්ඡාමහං, භික්ඛකව, අද්ධමාසං, 

පටිසල්ලීයිතු’’න්ති(පාරා.162) එවමාදීසුදට්ඨබ් ා, තස්මා දුතියාොලද්ධාකන

අච්චන්තසංකයොක තිදුතියාත්රසම්භවති‘‘මාසමධීකතදිවසමධීකත’’ති යථා.ඉධ

පන කහතුඅත්කථො ෙරණත්කථො ච සම්භවතීති එත්ථ යස්ස ෙරණවචනස්ස

කහතුඅත්කථො සම්භවති, කතන සමකයන කහතුභූකතන තං තං

වත්ථුී තික්ෙමසඞ්ඛාතං ී තික්ෙමසමයසඞ්ඛාතං වා

සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිකහතුඤ්ච අකපක්ඛමාකනො භ වා තත්ථ තත්ථ විහාසි.

යස්ස ෙරණත්කථො සම්භවති, කතන ෙරණභූකතන සමකයන සම්පත්කතන

සික්ඛාපදානිපඤ්ඤාපයන්කතො භ වාතත්ථතත්ථවිහාසීතිඅධිප්පාකයො. 

ගණ්ඨිපකද පන ‘‘සුදින්නාදීනං ී තික්ෙකමොව ොරණං නාම, තස්ස

නියමභූකතොොකලොපනෙරණකමවතංොලංඅනතික්ෙමිත්වාව සික්ඛාපදස්ස

පඤ්ඤකපතබ් ත්තා’’තිවුත්තං, තංනිද්කදොසං.යං පනවුත්තං ‘‘ඉදං ෙරණං

පුබ් භා ත්තා පඨමං වත්තබ් ම්පි පච්ඡා වුත්ත’’න්ති, තං දුවුත්තං. 

කහතුඅත්ථකතො හි යථා පච්ඡා ෙරණත්කථො කයොජියමාකනො අනුක්ෙකමකනව

කයො ං ච්ඡති, තථාච කයොජිකතො.යංපනඅට්ඨෙථාචරිකයොපච්ඡාවුත්තංඉදං

ෙරණත්ථංපඨමංකයොකජත්වාපඨමං වුත්තංකහතුඅත්ථංපච්ඡාකයොකජසි, තං

කයොජනාසුඛත්තාති කවදිතබ් න්ති ආචරිකයන ලිඛිතං. ඉකතො පට්ඨාය යත්ථ

යත්ථ‘‘ආචරිකයනලිඛිත’’න්ති වා‘‘ආචරියස්සතක්කෙො’’තිවාවුච්චති, තත්ථ

තත්ථආචරිකයොනාම ආනන්දාචරිකයො ෙලසපුරවාසීති කහතබ්ක ො.එත්ථාහ

– යථා සුත්තන්කත ‘‘එෙං සමයං භ වා’’ති වුච්චති, තථා ‘‘කතන සමකයන

භ වා කවරඤ්ජාය’’න්ති වත්තබ් ං, අථ සකවවචනං වත්තුොකමො කථකරො, 

තථා කතොසු කතොතිආදීනිපිවත්තබ් ානි, අථඉමස්කසව පදද්වයස්ස හකණ

කිඤ්චි පකයොජනං අත්ථි, තං වත්තබ් න්ති? වුච්චකත – කෙසඤ්චි බුද්ධස්ස

භ වකතොපරම ම්භීරංඅජ්ඣාසයක්ෙමංඅජානතං‘‘අපඤ්ඤත්කතසික්ඛාපකද 

අනාදීනවදස්කසො…කප.… අභිවිඤ්ඤාකපසී’’තිආදිෙං (පාරා. 36) ‘‘අථ කඛො

භ වාආයස්මන්තං සුදින්නං පටිපුච්ඡී’’තිආදිෙඤ්ච (පාරා. 39) ‘‘සාදියිත්වං

භික්ඛූති.නාහංභ වා සාදියි’’න්තිආදිෙඤ්ච(පාරා.72) තථාපුරාණකවොහාරිෙං

භික්ඛුං පුච්ඡිත්වා කතන වුත්තපරිච්කඡකදන දුතියපාරාජිෙපඤ්ඤාපනඤ්ච

කදවදත්තස්ස පබ් ජ්ජානුජානනඤ්චාති එවමාදිෙං විනයපරියත්තිං දිස්වා
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බුද්ධසුබුද්ධතං පටිච්ච සඞ්ො සම්භකවයය, ‘‘තථා කිං පන තුේහං ඡවස්ස

කඛ ාසෙස්සා’’ති (චූ ව. 336) එවමාදිෙං ඵරුසවචනපටිසංයුත්තං

විනයපරියත්තිං නිස්සාය ඛීණාසවත්තං පටිච්ච සඞ්ො සම්භකවයය, 

තදුභයසඞ්ොවිකනොදනත්ථං ආයස්මතා උපාලිත්කථකරන ඉදකමව

පදද්වයග් හණං සබ් ත්ථ ෙතන්ති කවදිතබ් ං. කතකනතං දීකපති – ොමං

සබ් කඤයයබුද්ධත්තා බුද්කධොකයව, භග් සබ් කදොසත්තා භ වාව, කසො

සත්ථාති. පරකතොපි වුත්තං ‘‘ජානන්තාපි තථා තා පුච්ඡන්ති…කප.… 

අනත්ථසංහිකත කසතුඝාකතො තථා තාන’’න්ති (පාරා. 16). සුත්තන්කත ච

වුත්තං‘‘සණ්කහනපිකෙසිවිකනමි ඵරුකසනපී’’තිආදි(අ.නි.4.111). 

අසාධාරණකහතුම්හීති එත්ථ කුසලමූලානි න අකුසලානං ෙදාචි මූලානි

කහොන්ති, තථා අකුසලමූලානි කුසලානං, අ යාෙතමූලානි න ෙදාචි 

කුසලානන්ති අයකමවනකයො ලබ්භති, යස්මා කුසලා කහතූ තංසුලට්ඨානානං

රූපානං කහතුපච්චකයනපච්චකයො(පට්ඨා.1.1.401ආදකයො), තස්මාකුසලානි

කුසලානංකයවාතිආදිනකයො න ලබ්භති. පුචි වුච්චකත කුට්ඨා, කත මන්දයති

නාසයතීති පුචිමන්කදො. සත්තානං හිතසුෙනිප්ඵාදනාධිමුත්තතන්ති එත්ථ 

සාමඤ්ඤකතො වුත්තසත්කත ද්විධා භින්දිත්වා දස්කසතුං ‘‘මනුස්සානං

උපොරබහු ත’’න්තිආදිවුත්තං. බහුජනහිතායාති හුකනොජනස්සහිතත්ථාය.

පඤ්ඤාසම්පත්තියා දිට්ඨධම්මිෙසම්පරායිෙහිතූපකදසකෙොහිභ වා. සුොයාති 

සුඛත්ථාය. චා සම්පත්තියා උපොරෙසුඛසම්පදායකෙො හි එස.

කමත්තාෙරුණාසම්පත්තියා කලොොනුෙම්පාය මාතාපිතකරො විය. කලොෙස්ස

රක්ඛිතක ොපිතා හි එස. කදවමනුස්සානන්ති එත්ථ භබ් පුග් කල

කවකනයයසත්කතකයව  කහත්වාකතසංනිබ් ානමග් ඵලාධි මායඅත්තකනො

උප්පත්තිං දස්කසති. ‘‘අත්ථායා’’ති හි වුත්කත පරමත්ථත්ථාය නිබ් ානාය, 

‘‘හිතායා’’ති වුත්කත තංසම්පාපෙමග් ත්ථායාති වුත්තං කහොති, මග් කතො

උත්තරිහිතංනාමනත්ථීති. සුොයාතිඵලසමාපත්තිසුඛත්ථායතකතොඋත්තරි

සුඛාභාවකතො. දිට්ඨිසී සඞ්ඝාකතනාති එත්ථසමාධිං පඤ්ඤඤ්ච අග් කහත්වා 

දිට්ඨිසීලමත්තග් හණං සබ් කසක්ඛාකසක්ඛසාමඤ්ඤත්තා. 

කෙොසම්බෙසුත්කතපි (ම. නි. 1.492) ‘‘සීලසාමඤ්ඤ කතො විහරති, 

දිට්ඨිසාමඤ්ඤ කතො විහරතී’’ති වුත්තං. දිට්ඨිග් හකණන පඤ්ඤාපි  හිතාති

කච? න, කසොතාපන්නාදීනම්පි පඤ්ඤාය පරිපූරොරිභාවප්පසඞ් කතො, තස්මා
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එෙලක්ඛණානම්පි තාසං පඤ්ඤාදිට්ීයනං අවත්ථන්තරකභකදො අත්ථි

ධිතිසමාධින්ද්රියසම්මාසමාධීනං විය. අඤ්ඤාසීති එත්ථ කසොතද්වාරානුසාකරන 

ඤාතා, අත්ථාසුතාතිහිවුච්චන්ති‘‘සුතකමතං, කභොක ොතම, පාපොසමාචාරා

දිස්සන්ති කචව සුයයන්ති චා’’තිආදීසු විය. ‘‘භික්ඛු කඛො, උපාලි, සඞ්ඝං 

භින්දතී’’තිආදීසු (චූ ව. 354) විය අවධාරණත්කථ වා. කවරඤ්ජායං භකවො 

විජ්ජමාකනො. ඉත්ථම්භූතස්ස එවං භූතස්ස. ෙථං භූතස්ස? සෙයපුත්තස්ස 

සෙයකුලා පබ් ජිතස්ස, එවං හුත්වා ඨිතස්ස කිත්තිසද්කදො අබ්භුග් කතොති 

අභිසද්කදනකයොක උපකයො වචනානිකහොන්තීතිඅත්කථො. 

ොමුපාදානපච්චයා එව කමත්තං භාකවති, බ්රහ්මක ොකෙ නිබ්බත්තතීති

ඉමිනා ොුලපාදානකහතු ෙම්මං ෙත්වා ොමභකව එව නිබ් ත්තතීතිවාදීනං

වාකදො පටික්ඛිත්කතොති වදන්ති, ‘‘බ්රහ්මකලොකෙ පණීතා ොමා’’ති සුත්වා, 

ෙප්කපත්වාවාපච්ඡා ‘‘තත්ථසම්පත්තිංඅනුභවිස්සාමී’’ති ොුලපාදානපච්චයා

තදුප ං ෙකරොතීති බ්රහ්මකලොකෙපි ොමනීයට්කඨනොමා, ‘‘තදාරම්මණත්තා

තණ්හා ොුලපාදානන්ති වුත්තා’’ති ච වදන්ති, ී මංසිතබ් ං. ෙම්මඤ්ච

චක්ඛුස්සජනෙොරණං, ෙම්මස්සමූලොරණංතණ්හා, තස්මානමූලොරණං

කහොති ජනෙං. රූපතණ්හාදකයො දුක්ඛසච්චං ඛන්ධපරියාපන්නත්තා, 

‘‘යම්පිච්ඡංනලභති, තම්පිදුක්ඛ’’න්ති(දී.නි.2.387; ම.නි.1.131; විභ.190) 

වචනකතො ච. තස්ස මූ ොරණභාකවන සමුට් ාපිොති තස්ස ොරණභූතස්ස

ඉමස්ස ඛන්ධපඤ්චෙස්ස සුලට්ඨාපිොති කයොකජතබ් ං. ‘‘ආසවසුලදයා

අවිජ්ජාසුලදකයො’’ති(ම. නි.1.103) වචනකතොතස්සඑවොරණන්තිපිවත්තුං

වට්ටති. අපිච ‘‘රූපාදි විය තණ්හාපි තණ්හාය උප්පත්තිප්පහානට්ඨාන’’න්ති

වචනකතොරූපාදිවියතණ්හාපි දුක්ඛසච්චංෙතං.වුත්තඤ්කහතං ‘‘රූපතණ්හා

කලොකෙපියරූපංසාතරූපං, එත්කථසා තණ්හාඋප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජතී’’ති(දී.

නි. 2.400; විභ. 203) ච ‘‘එත්කථසා තණ්හා පහීයමානා පහීයතී’’ති (දී. නි.

2.401; ම. නි. 1.134) ච. විසුද්ධිමග්කග ‘‘සබ් ාොකරන පන

උපාදානක්ඛන්ධපඤ්චෙං දුක්ඛඤ්කචව අරියසච්චඤ්ච අඤ්ඤත්රතණ්හායා’’ති

වචනකතො ඉධ රූපතණ්හාදකයො දුක්ඛසච්චන්ති වචනං විරුජ්ඣතීති කච? න, 

අඤ්ඤමඤ්ඤාසඞ්ෙරභාකවන දස්කසතුං තත්ථ තත්ථ වුත්තත්තා. යදි තණ්හා

උපාදානක්ඛන්ධපරියාපන්නා න භකවයය, සච්චවිභඞ්කග ‘‘තත්ථ ෙතකම

සංඛිත්කතන පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා. කසයයථිදං, රූපුපාදානක්ඛන්කධො 

..කප.… විඤ්ඤාණුපාදානක්ඛන්කධො’’ති(විභ.202) එත්ථ‘‘ඨකපත්වාතණ්හං 
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සඞ්ඛාරුපාදානක්ඛන්කධො’’ති වත්තබ් ං භකවයය, න ච වුත්තං, තස්මා 

දුක්ඛසච්චපරියාපන්නාතණ්හාති කච? න, කහතුඵලසඞ්ෙරකදොසප්පසඞ් කතො.

න සඞ්ෙරකදොකසොති කච? සච්චවිභඞ් පාළියඤ්හි පඤ්චහි කෙොට්ඨාකසහි

සුලදයසච්චං නිද්දිට්ඨං. 

ෙථං? තණ්හාතිඑකෙොවාකරො, තණ්හාචඅවකසසාචකිකලසාති දුතිකයො, 

තණ්හාචඅවකසසාචකිකලසාඅවකසසාචඅකුසලාධම්මාතිතතිකයො, තණ්හා

ච අවකසසා ච කිකලසා අවකසසා ච අකුසලා ධම්මා තීණි ච කුසලමූලානි

සාසවානීති චතුත්කථො, තණ්හා ච අවකසසා ච කිකලසා අවකසසා ච අකුසලා

ධම්මා තීණි ච කුසලමූලානි සාසවානි අවකසසා ච සාසවා කුසලා ධම්මාති

පඤ්චකමො වාකරොති. ආම නිද්දිට්ඨං, තථාපි අභිධම්මභාජනිකයකයව, න

අඤ්ඤස්මිං, කසො ච නකයො අරියසච්චනිද්කදකස න ලබ්භති. තථා හි තත්ථ

‘‘චත්තාරි සච්චානි’’ච්කචවාහ, සුත්තන්තභාජනියපඤ්හපුච්ඡකෙසු විය 

‘‘චත්තාරි අරියසච්චානී’’තින වුත්තං, තස්මා සුත්තන්තභාජනිකයොව පමාණං

තත්ථච තණ්හායවුත්තත්තා.යථාහ‘‘තත්ථෙතමංදුක්ඛසුලදයංඅරියසච්චං, 

යායං තණ්හා කපොකනොභවිො…කප.… කසයයථිදං, ොමතණ්හා’’තිආදි (විභ.

203). ‘‘යදනිච්චංතං දුක්ඛ’’න්ති(සං.නි.3.15) ඉමිනාපරියාකයනවුත්තත්තා

තත්ථ වුත්තම්පි පමාණකමව. ‘‘පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

පථී ෙසිණ’’න්ති (ධ. ස. 186 ආදකයො) වචනකතො ‘‘ෙසිණානී’’තිඣානානි

වුත්තානි. කෙචි ‘‘උග් හනිමිත්තපටිභා නිමිත්කත සන්ධාය වුත්ත’’න්ති

වදන්ති, තං න සුන්දරං. ‘‘ද්වත්තිංසාොරාපි පණ්ණත්තිං විස්සජ්කජත්වා

පටිකූලාති සති පට්ඨකපතබ් ා’’ති වචනකතො සතික ොචරා රූපාදකයො ච 

කවදිතබ් ා. 

සද්ධාහිකරොත්තප්ප ාහුසච්චී රියාරම්කභොපට්ඨිතසතිසම්පජඤ්ඤතාති ඉකම 

සත්ත සද්ධම්මා නාම. සභාවකතොති දුක්ඛකතො. න චවතීති කදකව සන්ධාය. 

ඤාකතයෙන්ති ඤාතබ් ං. දට්ක යෙන්ති දට්ඨබ් ං. අථ වා පන ‘‘නාහං

 මකනන කලොෙස්ස අන්තං ඤාකතයය’’න්ති වදාමීති අත්කථො. ක ොෙන්ති

ඛන්ධකලොෙං. ගමකනනන පත්තබ්කබොතිසරීර මකනන, අ ති මකනනවාන

පත්තබ්ක ො, අරිය මකනන කලොෙන්තං පත්වාව දුක්ඛා අත්ථි පකමොචනන්ති

වුත්තං කහොති. සමතාවීති සමිතකිකලකසො. ආහාරට්ඨිතිොති පච්චයට්ඨිතිො.

කය කෙචි පච්චයට්ඨිතිො, සබ්ක  කත ලුජ්ජනපලුජ්ජනට්කඨන එකෙො
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කලොකෙොති අධිප්පාකයො.සඞ්ඛාරාහිසෙසෙපච්චයායත්තතායසත්තාවිසත්තා

සත්තා නාම. පරිහරන්ති පරිචරන්ති. දිසාති උපකයො  හුවචනං. භන්ති 

පටිභන්ති. කෙ කත? කතකයව විකරොචමානා පභස්සරා චන්දිමසූරියා. අට් 

ක ොෙධම්මා සඞ්ඛාරාව. ‘‘සිකනරුස්ස සමන්තකතො’’ති වචනකතො

යු න්ධරාදකයො සිකනරුං පරික්ඛිපිත්වා පරිමණ් ලාොකරන ඨිතාති වදන්ති.

පරික්ඛිපිත්වා අච්චුග් කතො කලොෙධාතු අයං. ‘‘ම-ොකරො පදසන්ධිෙකරො’’ති

වදන්ති.අඤ්ඤථාපි ලක්ඛණාදිකභදකතොසඞ්ඛාරකලොෙං, ආසයානුසයකභදකතො

සත්තකලොෙං, චක්ෙවා ාදිපරිමාණකතො ඔොසකලොෙඤ්චසබ් ථාපිවිදිතත්තා

කලොෙවිදූ. 

විුලත්තිඤාණදස්සනංොමාවචරංපරිත්තංකලොකියං, කතනසබ් ංකලොෙං 

ෙථංඅභිවති? අසදිසානුභාවත්තාසබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණංවිය.තඤ්හිඅත්තකනො

විසකය භ වකතො සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණ තිෙං, ලහුතරප්පවත්ති ච 

භවඞ් චිත්තද්වයානන්තරං උප්පත්තිකතො. න ෙස්සචි එවංලහුතරං චිත්තං

උප්පජ්ජති, අපි ආයස්මකතො සාරිපුත්තස්ස, තස්ස කිකරස චිත්තවාකරො

පඤ්චදසභවඞ් ානන්තරන්ති. අග්ගිසිෙධූමසිො ච නා ා කිර සීහ දීකප.

අත්ථස්ස දීපෙං පදං අත්ථපදං. එෙත්ථදීපෙං පදං, සබ් කමතං වාෙයන්ති

අත්කථො. අට්  දිසා නාම අට්ඨ විකමොක්ඛා, සමාපත්තිකයො වා. සත්ථවාකහො 

සත්ථාතිනිපාතිකතොයථාපිසිතාකසොපිසාකචො.උදකෙමණ්ඩූකෙොඅහංආසිං, 

න ථකල මණ්ඩූකෙො, වාරිමත්තකමව ක ොචකරො, තස්ස කම තව ධම්මං

සුණන්තස්සසීසං දණ්ක න සන්නිරුම්භිත්වාති පාඨකසකසො. අනාදරත්කථ වා

සාමිවචනං. ‘‘එත්තකෙනපි එවරූපා ඉද්ධි භවිස්සතී’’ති සිතං ෙත්වා. 

විකමොක්කෙොතිකචත්ථමග්ක ො, තදනන්තරිෙං ඤාණං නාමඵලඤාණං, තස්මිං

ඛකණබුද්කධොනාම. සබ්බස්සබුද්ධත්තාතිෙත්තරි. කබොකධතාතිකහතුෙත්තරි.

කසට්ඨත්ථදීපෙං වචනං කසට් ං නාම, තථා උත්තමං. සච්ඡිොපඤ්ඤත්තීති

සබ් ධම්මානං සච්ඡිෙරණවකසන සයම්භුතා පඤ්ඤත්ති, අත්තනා එව වා

ඤාතාසච්ඡිෙතාතිපිසච්ඡිොපඤ්ඤත්ති. භගී භ වාචීවරපිණ් පාතාදීනං. භජී 

අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි කසනාසනානි. භාගී අත්ථධම්මවිුලත්තිරසස්ස.

රා ාදිකිකලස ණභග්ගමොසි. භාවිතත්තකනො භාවිතොකයො. භවස්ස අන්තං

නිබ් ානංමග් ාධි කමනතං  කතොති භවන්තකගො. 
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‘‘කලොභං, භික්ඛකව, එෙං ධම්මං පජහථා’’තිආදිනා (ඉතිවු. 1) නකයන

එෙොදිවකසනා කත  කහත්වා වදති. 

සංකිකලසතණ්හාදිට්ඨිදුච්චරිතසංකිකලසවකසන අනිච්චදුක්ඛමනත්තාසුකභසු 

නිච්චන්තිආදිවිපරිකයසා. චීවරකහතු වා, භික්ඛකව, භික්ඛුකනො තණ්හා

උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, පිණ් පාත කසනාසනඉතිභවාභවකහතු වා (අ. නි.

4.9). කචකතොඛි ා සත්ථරි ෙඞ්ඛති, ධම්කම, සඞ්කඝ, සික්ඛාය, සබ්රහ්මචාරීසු

කුපිකතොති (දී. නි. 3.319; විභ. 941) ආ තා පඤ්ච. ොකම අී තරාක ො

කහොති…කප.… ොකය, රූකප, යාවදත්ථං උදරාවකදහෙං භුඤ්ජිත්වා, 

අඤ්ඤතරංකදවනිොයංපණිධායබ්රහ්මචරියංචරතීති(දී.නි.3.320; විභ.941) 

ආ තා පඤ්චවිනිබන්ධා. විවාදමූලානිකෙොකධොඋපනාකහො මක්කඛොප ාකසො

ඉස්සා මච්ඡරියං මායා සාකඨයයං ථම්කභො සාරම්කභො සන්දිට්ඨිපරාමාසිතා

ආධානග් ාහී දුප්පටිනිස්සග්ගිතා (අ. නි. 6.36; දී. නි. 3.325). විභඞ්කග පන

‘‘කෙොකධොමක්කඛොඉස්සාසාකඨයයං පාපිච්ඡතාසන්දිට්ඨිපරාමාසිතා’’ති(විභ.

944) ආ තං. තණ්හං පටිච්ච පරිකයසනා, පරිකයසනං පටිච්ච ලාකභො, ලාභං

පටිච්ච විනිච්ඡකයො, එවං ඡන්දරාක ො, අජ්කඣොසානං, පරිග් කහො, මච්ඡරියං, 

ආරක්කඛො, ආරක්ඛාධිෙරණං, දණ් ාදානසත්ථාදාන…කප.… අකුසලා ධම්මා

සම්භවන්තීති (දී. නි. 2.104; 3.359; අ. නි. 9.23; විභ. 963) වුත්තානං. 

රූපසද්ද න්ධරසකඵොට්ඨබ් ධම්මතණ්හාති ඡ, තා

ොමභවවිභවතණ්හාවකසකනව අට්ඨාරස, තා එව අජ්ඣත්තිෙස්සුපාදාය

අට්ඨාරස,  ාහිරස්සුපාදාය අට්ඨාරසාති ඡත්තිංස, තා අතීකත ඡත්තිංස, 

අනා කත ඡත්තිංස, පච්චුප්පන්කන ඡත්තිංසාති එවං 

අට් සතතණ්හාවිචරිතානීති. මාකරතීති මාකරො, පමාකදො ‘‘පමාකදො මච්චුකනො

පද’’න්ති(ධ.ප.21) වචනකතො.සම්මාආජීවවිනාසනකතොවාකිකලසා වුච්චන්ති

‘‘මාකරො’’ති, වධකූපමත්තා ඛන්ධාව මාරා. අභිසඞ්ඛාරා 

ජාතිදුක්ඛාභිනිබ් ත්තාපනකතො, ජාතස්ස ජරාදිසම්භවකතො ච මාරා. 

එෙභවපරියාපන්නජීවිතමාරණකතොමච්චුමාකරො. අණිමතා නාමපරමාණු විය

අදස්සනූප මනං.  ඝිමතා සරීකරන, චිත්කතන වා සීඝ මනං. මහිමතා 

චන්දිමසූරියාදීනම්පිපාණිනා පරාමසනාදි. පත්ති නාම යථිච්ඡිතකදසප්පත්ති.

පොසනතා, ලාභෙස්සත්ථසාධනං වා පාෙම්මං. ඊසත්තං නාම සයංවසිතා. 

වසිත්තං නාම අපරවසිතා. යත්ථොමාවසායිතං නාම යත්ථිච්ඡති යදිච්ඡති

යාවදිච්ඡති, තත්ථ තාවතදත්ථසාධනං. පීළනසඞ්ෙතසන්තාපවිපරිණාමට්ක න 
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වා දුක්ෙමරියසච්චන්තිආදිම්හි ඉදං කචොදනාපුබ් ඞ් මං අත්ථවිස්සජ්ජනං – 

දුක්ඛාදීනංඅඤ්කඤපිරූපතණ්හාදකයොඅත්ථා අත්ථි, අථෙස්මාචත්තාකරොඑව

වුත්තාතිකච? අඤ්ඤසච්චදස්සනවකසනආවිභාවකතො. 

‘‘තත්ථ ෙතමං දුක්කඛඤාණං, දුක්ඛං ආරබ්භ යා උප්පජ්ජති 

පඤ්ඤා’’තිආදිනාපි (විභ. 794) නකයන එකෙෙසච්චාරම්මණවකසනාපි

සච්චඤාණං වුත්තං. ‘‘කයො, භික්ඛකව, දුක්ඛං පස්සති, දුක්ඛසුලදයම්පි කසො

පස්සතී’’තිආදිනා (සං. නි. 5.1100) නකයන එෙං සච්චං ආරම්මණං ෙත්වා

කසකසසු කිච්චනිප්ඵත්තිවකසනාපි වුත්තං. තත්ථ යදා එකෙෙං සච්චං

ආරම්මණං ෙකරොති, තදා සුලදයදස්සකනන තාව සභාවකතො 

පීළනලක්ඛණස්සාපි දුක්ඛස්ස යස්මා තං ආයූහනලක්ඛකණන සුලදකයන 

ආයූහිතංසඞ්ඛතං, තස්මාස්සකසො සඞ්ෙතට්ක ො ආවිභවති. යස්මාපනමග්ක ො

කිකලසසන්තාපහකරො සුසීතකලො, තස්මාස්ස මග් දස්සකනන සන්තාපට්ක ො 

ආවි භවති නන්දස්ස අච්ඡරාදස්සකනන සුන්දරියා අනභිරූපභාකවො විය.

අවිපරිණාමධම්මස්ස පන නිකරොධස්ස දස්සකනන තස්ස විපරිණාමට්කඨො ආවි

භවතීති වත්තබ් කමව නත්ථි. සභාවකතො ආයූහනලක්ඛණස්සපි සුලදයස්ස

දුක්ඛදස්සකනන නිදානට්ක ො ආවි භවති අසප්පායකභොජනකතො

උප්පන්න යාධිදස්සකනන කභොජනස්ස  යාධිනිදානභාකවො විය. 

විසංකයො භූතස්ස නිකරොධස්ස දස්සකනන සංකයොගට්ක ො. නියයානභූතස්ස ච

මග් ස්ස දස්සකනන පලකබොධට්ක ොති. තථා නිස්සරණස්සාපි නිකරොධස්ස

අවිකවෙභූතස්ස සුලදයස්ස දස්සකනන විකවෙට්ක ො ආවි භවති.

මග් දස්සකනන අසඞ්ෙතට්ක ො. ඉමිනා හි අනමතග්ක  සංසාකර මග්ක ොන

දිට්ඨපුබ්ක ො, කසොපි ච සප්පච්චයත්තා සඞ්ඛකතො එවාති අප්පච්චයධම්මස්ස

අසඞ්ඛතභාකවො අතිවිය පාෙකටො කහොති. දුක්ඛදස්සකනන පනස්ස අමතට්ක ො 

ආවිභවති. දුක්ඛඤ්හිවිසං, අමතංනිබ් ානන්ති.තථා නියොනලක්ඛණස්සාපි 

මග් ස්ස සුලදයදස්සකනන‘‘නායංකහතුනිබ් ානස්සපත්තියා, අයංකහතූ’’ති 

කහත්වත්කථො ආවි භවති. නිකරොධදස්සකනන දස්සනට්ක ො පරමසුඛුමරූපානි

පස්සකතො ‘‘විප්පසන්නං වත කම චක්ඛූ’’ති චක්ඛුස්ස විප්පසන්නභාකවො විය.

දුක්ඛදස්සකනන අධිපකතයෙට්ක ො අකනෙකරො ාතුරෙපණජනදස්සකනන

ඉස්සරජනස්ස උ ාරභාකවො වියාති එවකමත්ථ ලක්ඛණවකසන, එෙස්ස
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අඤ්ඤසච්චදස්සනවකසන ච ඉතකරසං තිණ්ණං ආවිභාවකතො එකෙෙස්ස

චත්තාකරොඅත්ථාවුත්තා. උපධිවිකවකෙො නික්කිකලසතා. 

පටිපක්ඛං අත්ථයන්තීති පච්චත්ථිො. පති විරුද්ධා අමිත්තා පච්චාමත්තා.

සච්ඡිෙත්වා පකවකදතීති එත්තාවතා භ වකතො සබ් ඤ්ඤුතං දීකපති. කතන

ඤාණසම්පත්තිං දීකපත්වා ඉදානි ෙරුණාසම්පත්තිං දීකපතුං ‘‘කසො ධම්මං 

කදකසසී’’තිආදිමාහ. අථ වා කිං කසො පකවකදසීති? ඤාණං, තං සබ් ං

තිකලොෙහිතභූතකමව. කසොධම්මං කදකසසීතිකීදිසං? ‘‘ආදිෙ ොණ’’න්තිආදි.

අකනන වචකනන වත්තුං අරහභාවං දීකපති. සාසනධම්කමොති ඔවාදපරියත්ති. 

කිච්චසුද්ධියාති කිකලසප්පහානනිබ් ානාරම්මණකිච්චසුද්ධියා. 

සාසනබ්රහ්මචරියං නාම සික්ඛත්තයං, නවකෙොටිසහස්සානීතිආදිෙං වා. 

මග් කමව බ්රහ්මචරියං මග්ගබ්රහ්මචරියං. තස්ස පොසෙං පිටෙත්තයං ඉධ 

සාත්ථංසබෙඤ්ජනං නාම.ඡසුඅත්ථපකදසු සඞ්කඛපකතොොසනං සඞ්ොසනං. 

ආදිකතො ොසනං පොසනං. උභයම්පි විත්ථාකරත්වා කදසනං විවරණං. පුන

විභා ෙරණං විභජනං. ඔපම්මාදිනාපාෙටෙරණං උත්තානීෙරණං. කසොතූනං 

චිත්තපරිකතොසජනකනන, චිත්තනිසාකනන ච පඤ්ඤාපනං කවදිතබ් ං. 

 යඤ්ජනපකදසු අක්ඛරණකතො අක්ෙරං, ‘‘එෙක්ඛරපදමක්ඛර’’න්ති එකෙ.

විභත්තිඅන්තං පදං.  යඤ්ජයතීති බෙඤ්ජනං, වාෙයං.පදසුලදාකයොවාවාෙයං. 

විභා පොකසො ආොකරො නාම. ඵුසතීති ඵස්කසොතිආදි නිබ් චනං නිරුත්ති, 

නිරුත්තියා නිද්දිට්ඨස්ස අපකදකසො නිද්කදකසො නාම. ඵුසතීති ඵස්කසො, කසො

තිවිකධො – සුඛකවදනීකයො දුක්ඛකවදනීකයො අදුක්ඛමසුඛකවදනීකයොති. එකතසු

අයං කයොජනා – අක්ඛකරහි සඞ්ොසයති, පකදහි පොසයති,  යඤ්ජකනහි

විවරති, ආොකරහි විභජති, නිරුත්තීහි උත්තානිං ෙකරොති, නිද්කදකසහි

පඤ්ඤාකපති. අක්ඛකරහි වා සඞ්ොසයිත්වා පකදහි පොකසති,  යඤ්ජකනහි 

විවරිත්වා ආොකරහි විභජති, නිරුත්තීහි උත්තානිං ෙත්වා නිද්කදකසහි

පඤ්ඤාකපති. අක්ඛකරහි වා උග්ඝාකටත්වා පකදහි විකනති උග්ඝටිතඤ්ඤුං, 

 යඤ්ජකනහිවිවරිත්වා ආොකරහිවිකනතිවිපඤ්චිතඤ්ඤුං, නිරුත්තීහිකනත්වා

නිද්කදකසහි විකනති කනයයන්ති කවදිතබ් ං. අත්කථොති භාසිතත්කථො. 

තස්කසවත්ථස්සපටිවිජ්ඣිතබ්ක ොසකෙොසකෙොභාකවො පටිකවකධො නාම.තං

උභයම්පි අත්කථො නාම. කතන වුත්තං ‘‘අත්ථගම්භීරතාපටිකවධගම්භීරතාහි

සාත්ථ’’න්ති. ධම්කමොති වා කදසනාති වා  යඤ්ජනකමව. නිද්කදොසභාකවන
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පරිසුද්ධං සාසනබ්රහ්මචරියං, සික්ඛත්තයපරිග් හිකතො මග්ක ො ච, උභයම්පි

බ්රහ්මචරියපකදන සඞ් හිතං. පටිපත්තියාතිපටිපත්තිකහතු. ආගමබෙත්තිකතොති

පුනප්පුනං අධීයමානා ඛන්ධාදකයො පාෙටා කහොන්ති. දුරුත්තසත්ථානි

අධීයමානානිසම්කමොහකමවාවාහන්ති. 

2-3. ෙච්චි ෙමනීයං සීතුණ්හාදි. ෙච්චි යාපනීයං යථාලද්කධහි

ජීවිතසාධකනහි ජීවිතං. අප්පාබාධන්ති අප්කපොපසග් ං, අප්පාතඞ්ෙන්ති

අප්පකරො ං. ෙච්චි  හුට් ානං සරීරකිච්කච. ෙච්චි බ ං සමණකිච්කච. ෙච්චි

ඵාසුවිහාකරො යථාවුත්තනකයන අප්පා ාධතාය, අනුක්ෙණ්ඨනාදිවකසන වා.

සත්තසට්ඨිකතො පට්ඨාය පච්ඡිමවකයො, උත්තරාුලකඛොති වුත්තං කහොති.

කලොෙවිවරකණජාකතඉධකිංඔකලොකෙසි, නත්කථත්ථතයා සදිකසොපීතිආහ 

‘‘ත්වං සකදවෙස්ස ක ොෙස්ස අග්කගො’’තිආදි. ආසභිං උත්තමං. 

උපපත්තිවකසන කදවා. රූපානං පරිකභො වකසන, පත්ථනාවකසන වා

උප්පන්නා රා සම්පයුත්තා කසොමනස්සකවදනානුරූපකතො උප්පජ්ජිත්වා

හදයතප්පනකතො අම් රසාදකයො විය ‘‘රූපරසා’’ති වුච්චන්ති. තථාගතස්ස

පහීනාති අධිොරවකසනාහ. තථා තස්සපි හි ෙස්සචි කත පහීනාති

මත්ථෙච්ඡින්නතාකලොවියෙතා.ෙථං? රූපරසාදිවචකනන විපාෙධම්මධම්මා

 හිතා, කත විජ්ජමානාපි මත්ථෙසදිසානං තණ්හාවිජ්ජානං මග් සත්කථන

ඡින්නත්තාආයතිංතාලපන්තිසදිකසවිපාෙක්ඛන්කධනිබ් ත්කතතුං අසමත්ථා

ජාතා.තස්මාතාලාවත්ථුවියෙතා.‘‘කුසලකසොමනස්සාපිඑත්ථසඞ් හිතා’’ති 

වදන්ති. පඨමමග්ක න පහීනා ෙම්මපථට්ඨානියා, දුතිකයන උච්ඡින්නමූලා

ඔ ාරිො, තතිකයන තාලාවත්ථුෙතා ොමරා ට්ඨානියා. චතුත්කථන

අනභාවංෙතා රූපරා ාරූපරා ට්ඨානියා. අපරිහානධම්මතං පන දීකපන්කතො 

‘‘ආයතිං අනුප්පාදධම්මා’’ති ආහ. තදඞ් ප්පහාකනන වා පහීනා

විපස්සනාක්ඛකණ, ඣානස්ස පුබ් භා ක්ඛකණ වා, වික්ඛම්භනප්පහාකනන

උච්ඡින්නමූලාඣානක්ඛකණ. ‘‘විවිච්කචව ොකමහී’’ති (පාරා. 11) හිවුත්තං.

සුලච්කඡදප්පහාකනන තාලාවත්ථුෙතා තතියවිජ්ජාධි මක්ඛකණ. ඉත්ථම්භූතා

පන කත රූපරසාදකයො අනභාවංෙතා ආයතිමනුප්පාදධම්මාති එෙකමවිදං

අත්ථපදං. පඨමාය වා අභිනිබ්භිදාය පහීනා, දුතියාය උච්ඡින්නමූලා, තතියාය

තාලාවත්ථුෙතා. ඉත්ථම්භූතා යස්මා අනභාවංෙතා නාම කහොන්ති, තස්මා

ආයතිංඅනඋප්පාදධම්මාති කවදිතබ් ා. අථ වා දුක්ඛඤාකණන පහීනා, 



වජිරබුද්ධි-ටීො භික්ඛුවිභඞ්ක ො කවරඤ්ජෙණ්ක ො 

45 

පටුන 

සුලදයඤාකණන උච්ඡින්නමූලා, නිකරොධඤාකණන තාලාවත්ථුෙතා, 

මග් ඤාකණන අනභාවංෙතා, පච්චකවක්ඛණඤාකණන ආයතිං

අනුප්පාදධම්මාති කවදිතබ් ා. කලොකියමග්ක න වා පහීනා, දස්සනමග්ක න

උච්ඡින්නමූලා, තිවිකධනභාවනාමග්ක නතාලාවත්ථුෙතාතිආදි. බ්රාහ්මණස්ස

අවිසයත්තාධම්මරසානඋද්ධටා. 

11. ධම්මධාතුන්ති එත්ථ සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණං ධම්මධාතු නාම. 

අනුෙම්පවචනානුරූපං ‘‘පුණ්ණචන්කදො වියා’’ති වුත්තං, සූරියවචනං 

‘‘සුප්පටිවිද්ධත්තා’’තිවචනානුරූපං, පථී සමචිත්තතාය ොරණං 

‘‘ෙරුණාවිප්ඵාර’’න්ති වදන්ති. පටිච්ඡාකදතබ්ක  හි අත්තකනො ගුකණ

‘‘ආරද්ධං කඛො පන කම ී රිය’’න්තිආදිනා පොකසන්කතො අත්තකනො

ෙරුණාවිප්ඵාරං පොකසතීති  කහතබ්ක ො. වරභූරිකමධකසො 

වරපුථුලඤාකණො, භූරීතිවා භූමි, භූමිවියපත්ථටවරපඤ්කඤොතිඅත්කථො.

අබුජ්ඣි එත්ථාතිපි අධිෙරකණන රුක්කෙො කබොධි. සයං බුජ්ඣති, 

බුජ්ඣන්ති වා කතන තංසමඞ්ගිකනොති මග්කගො කබොධි, එවං 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණම්පි. බුජ්ඣීයතීති නිබ්බානං කබොධි. තිස්සන්නං

විජ්ජානං උපනිස්සයවකතො යථාසම්භවං තිස්කසො විජ්ජා කවදිතබ් ා.

එෙග් තාවකසන තික්ෙභාකවො. තික්කඛොපි එෙච්කචො සකරො ලක්ඛං

පත්වා කුණ්කඨො කහොති, න තථා ඉදං. සතින්ද්රියවකසනස්ස ෙරභාකවො, 

සද්ධින්ද්රියවකසන විප්පසන්නභාකවො, අන්තරා අකනොසක්කිත්වා 

කිකලසපච්චත්ථිොනං සුට්ඨු අභිභවනකතො ී රියින්ද්රියවකසනස්ස 

සූරභාකවො ච කවදිතබ්ක ො. මග් විජායනත්ථං  බ්භග් හණොකලො 

සඞ්ඛාරුකපක්ඛානන්තරමනුකලොමත්තා. 

ඡන්කදොතිචසඞ්ෙප්කපොතිචඅවත්ථන්තරකභදභින්කනොරාක ොව– 

‘‘කසනහාත්ථයඞ් ුලකපති, 

රත්තහදකයොරාක න; 

සම්ම කතරත්තොමුලකපති, 

ොමපතිතංකලොෙස්සමාත්රාලමතී’’ති– 

ආදීසුවිය– 
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විභඞ්කගකයව කිඤ්චාපි අත්කථො වුත්කතොති එත්ථ අයමධිප්පාකයො – 

විභඞ් පාළිංආකනත්වාඉධවුත්කතොපිසබ්ක සංඋපොරායනකහොති, තස්මා

තං අට්ඨෙථානකයකනව පොසයිස්සාමීති. ඉකතොතිොකමහි. ොයවිකවොදීසු 

උපධිවිකවකෙොතතිකයො, තස්මාතතියංඡඩ්ක ත්වා ද්කව කහත්වාතදඞ් ාදීසු

වික්ඛම්භනවිකවෙං  කහත්වා ‘‘තකයො එවා’’ති වුත්තා. එවං සති

චිත්තවික්ඛම්භනාඑෙත්ථාඑවාතිවිකසකසොනසියාති කච? අප්පනාවාරත්තාන

පකනවංදට්ඨබ් ං.ොයවිකවෙග් හකණනපුබ් භා ග් හණංඤායති, තස්මා 

චිත්තවිකවකෙොති තදඞ් විකවකෙො වුත්කතො, වික්ඛම්භකනන අප්පනාොකලති

 කහතබ් ංඅසඞ්ෙරකතො.අථවාචිත්තවිකවකෙනතදඞ් වික්ඛම්භනා හිතා, 

ඉතකරන වික්ඛම්භනවිකවකෙො එවාතිපි යුත්තං, කිකලසොමත්තා වා ද්ී සු

ෙම්කමසු පරියාපන්කනො පුරිකසො විය. යථා අවිජ්ජමාකනන

අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තිවකසනකලොකෙ ‘‘සඵකලො රුක්කඛො’’ති වුච්චති, තකථව

විජ්ජමාකනන විජ්ජමානපඤ්ඤත්තිවකසන සාසකන ‘‘සවිතක්ෙං සවිචාරං

ඣාන’’න්තිවුච්චතීති අධිප්පාකයො. 

වූපසමාති එත්ථ කෙසං වූපසමාති, කිං පඨමජ්ඣානිොනං, උදාහු

දුතියජ්ඣානිොනන්ති? එත්ථයදිපඨමජ්ඣානිොනං, නත්ථි කතසංවූපසකමො.

න හි පඨමජ්ඣානං විතක්ෙවිචාරරහිතං අත්ථි. යදි දුතියජ්ඣානිොනං, 

නත්කථවවූපසකමොතත්ථතදභාවාතිකච? කතකනතංවුච්චති ‘‘සමතික්ෙමා’’ති, 

සමතික්ෙකමොපි න කතසංකයව. කින්තු සෙලස්සපි 

පඨමජ්ඣානධම්මරාසිස්සාති කච? කතකනතං වුච්චති ‘‘ඔළාරිෙස්ස පන 

සමතික්ෙමා’’තිආදි.සබ්ක පිපඨමජ්ඣානධම්මාඔ ාරිොවදුතියජ්ඣානකතො, 

න කෙවලං විතක්ෙවිචාරද්වයකමවාති කච? න විතක්ෙවිචාරාකයව කතහි

සම්පයුත්තානං ඔ ාරිෙභාවකතොති කතස්කවව ආදීනවදස්සකනන

දුතියජ්ඣානක්ඛකණ කතසං අභාකවො කහොති. කතන වුත්තං 

‘‘දුතියජ්ොනක්ෙකණ අපාතුභාවා’’ති, යස්ස ධම්මස්සානුභාකවන, කයොක න

වා ඉදං ඣානං ‘‘සම්පසාදන’’න්ති වුච්චති ‘‘එකෙොදිභාව’’න්ති ච, තස්ස

දස්සනත්ථං සද්ධාසමාධකයො විභඞ්කග වුත්තා. පණීතකභොජනසික්ොපකද (පාචි.

257ආදකයො)සප්පිආදකයොවියාතිවුත්කත අයංඅත්ථවණ්ණනානවිරුජ්ඣති. 

සමං පස්සතීති ලීනුද්ධච්චං පහාය ඛීණාසවස්ස ඡසු ද්වාකරසු

ඉට්ඨානිට්ඨඡ ාරම්මණාපාකථ පරිසුද්ධපෙතිභාවාවිජහනාොරභූතා උකපක්ඛා 
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ඡළඞ්ගුකපක්ො. නීවරණාදිපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා හකණ මජ්ඣත්තභූතා

උකපක්ඛා, අයං සඞ්ොරුකපක්ො නාම. විචිනකන මජ්ඣත්තභූතා උකපක්ඛා 

විපස්සනුකපක්ො නාම. තත්ථ ඡ ඞ්ගුකපක්ඛා බ්රහ්මවිහාරුකපක්ඛා

ක ොජ්ඣඞ්ගුකපක්ඛාතත්රමජ්ඣත්තුකපක්ඛාඣානුකපක්ඛා පාරිසුද්ධුකපක්ඛා ච

අත්ථකතො එො තත්රමජ්ඣත්තුකපක්ඛාව, අවත්ථාකභකදන කභකදො කනසං.

සඞ්ඛාරුකපක්ඛාවිපස්සනුකපක්ඛානම්පි එෙතා පඤ්ඤාවකසන, කිච්චවකසන

පනදුවිධතාකවදිතබ් ා. 

ඡ ඞ්ගුකපක්ඛා ොමාවචරා, බ්රහ්මවිහාරුකපක්ඛා රූපාවචරාතිආදිනා 

භූමිවකසන. ඡ ඞ්ගුකපක්ඛා ඛීණාසවස්කසව, බ්රහ්මවිහාරුකපක්ඛා තිණ්ණම්පි 

පුථුජ්ජනකසක්ඛාකසක්ඛානන්ති එවං පුග් ලවකසන. ඡ ඞ්ගුකපක්ඛා 

කසොමනස්සුකපක්ඛාසහ තචිත්තසම්පයුත්තා, බ්රහ්මවිහාරුකපක්ඛා 

උකපක්ඛාසහ තචිත්තසම්පයුත්තා එවාති එවං චිත්තවකසන. ඡ ඞ්ගුකපක්ඛා

ඡ ාරම්මණා, බ්රහ්මවිහාරුකපක්ඛා ධම්මාරම්මණාවාති ආරම්මණවකසන.

කවදනුකපක්ඛා කවදනාක්ඛන්කධන සඞ් හිතා, ඉතරා නව

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධනාති ඛන්ධසඞ් හවකසන. ඡ ඞ්ගුකපක්ඛා

බ්රහ්මවිහාරක ොජ්ඣඞ් ඣානුකපක්ඛා පාරිසුද්ධිතත්රමජ්ඣත්තුකපක්ඛා ච

අත්ථකතො එො, තස්මා එෙක්ඛකණ එොව සියා, න ඉතරා, තථා

සඞ්ඛාරුකපක්ඛාවිපස්සනුකපක්ඛාපි. කවදනාී රියුකපක්ඛානං එෙක්ඛකණසියා 

උප්පත්තීති. ඡ ඞ්ගුකපක්ඛා අ යාෙතා, බ්රහ්මවිහාරුකපක්ඛා කුසලා යාෙතා, 

තථා කසසා. කවදනුකපක්ඛා පන සියා අකුසලාපි. එවං කුසලත්තිෙවකසන. 

දසකපතා සඞ්කඛකපන චත්තාකරොව ධම්මා

ී රියකවදනාතත්රමජ්ඣත්තඤාණවකසන. 

‘‘දුක්ඛකදොමනස්සසුඛකසොමනස්සාන’’න්ති එවං පහානක්ෙකමන අවත්වා

විභඞ්ක  වුත්තනකයන ෙස්මා වුත්තානීති කච? සුත්තානුරක්ඛණත්ථං. 

ඉට් ානිට් විපරීතන්ති එත්ථ ‘‘ආරම්මණවකසන අග් කහත්වා 

ඉට්ඨානිට්ඨවිපරීතාොකරන අනුභවතීති  කහතබ් ’’න්ති වදන්ති. ෙස්මා? 

එෙංකයව ෙසිණං ආරබ්භ සබ්ක සං පවත්තිකතො. තතියජ්ඣානකතො පට්ඨාය

උපොරා හුත්වා ආ තාති සතිසීකසන කදසනා ෙතා, වි තවලාහොදිනා

කසොම්මතායරත්තියාවලාහොදිනාොලුස්සිකයසතිපිදිවා වියඅනුපොරිොන

කහොති රත්තිං, තස්මා ‘‘අත්තකනො උපොරෙත්කතන වා’’ති වුත්තං.

‘‘සූරියප්පභාභිභවා, රත්තියා අලාභාති ඉකම ද්කව කහතූ අපරිසුද්ධතාය
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ොරණං. කසොම්මභාකවන, අත්තකනො උපොරෙත්කතන චාති ඉකම ද්කව

සභා තාය ොරණ’’න්තිවදන්ති, තස්සාඅපරිසුද්ධායජාතියාතිවුත්තංකහොති, 

තස්මා ොරණවචනන්තිඑකෙ. 

ඣානෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පුබ්කබනිවාසෙථාවණ්ණනා 

12. චිත්කතෙග් තාසභා ත්තා ඣානානං ‘‘කෙසඤ්චි 

චිත්කතෙග්ගතත්ථානී’’ති ආහ. කුසලානං භකවොක්ෙමනසභා ත්තා 

‘‘කෙසඤ්චි භකවොක්ෙමනත්ථානී’’ති. අසභා ත්තා කසසට්ඨාකනසු 

‘‘පාදෙත්ථානී’’ති අවත්වා ‘‘පාදොනී’’ති ආහ. කතන පාදෙභූතානම්පි

යථාසම්භවං චිත්කතෙග් තා භකවොක්ෙමනතාවහතං, ඉතකරසං

යථාසම්භවං පාදෙතාවහතඤ්ච දීකපති. අසභා ත්තා

ජවනවිපස්සනාපාදොනි සමානානි අභිඤ්ඤාපාදොනි ච කහොන්ති, 

අභිඤ්ඤාපාදොනි ච විපස්සනාපාදොනි කහොන්තීතිපි දීකපති, තථා

පාදොභාවං දීකපති. අභිඤ්ඤාය හි චතුත්ථකමව පාදෙං, න ඉතරානි.

කතසුචතුත්ථස්සතතියංපාදෙං, තතියස්සදුතියං, දුතියස්සපඨමන්ති.අථ

වා‘‘චත්තාරිඣානානී’’තියථාලාභකතො වුත්තං. 

විනයනිදානනිමිත්තං, කවරඤ්ජනිවාසෙප්පනං; 

සත්ථුයස්මාතස්මාභ වා, විජ්ජත්තයමාහකවරඤ්කජ. 

වුත්තඤ්කහතං ‘‘විනකය සුප්පටිපන්කනො භික්ඛු සීලසම්පත්තිං 

නිස්සායා’’තිආදි (පාරා. අට්ඨ. 1.පඨමමහාසඞ්ගීතිෙථා). සීලවකතො හි 

සීලපච්චකවක්ඛණත්ථං රත්තිට්ඨානදිවාඨාකනසු නිසින්නස්ස නිසජ්ජනකතො

පට්ඨාය අත්තකනොඅතීතකිරියානුස්සරණ හුලතායපුබ්ක නිවාසානුස්සතිවිජ්ජා

අප්පෙසිකරන සමිජ්ඣති. තථා අත්තානං පටිච්ච සත්තානං

චුතිපරිග් හණසීලතාය චුතූපපාතඤාණං අප්පෙසිකරන සමිජ්ඣති, උදොදීසු

සුඛුමත්ත දස්සනසීලතාය දිබ් චක්ඛුඤාණං සමිජ්ඣති. යස්මා

සත්තවිධකමථුනසංකයො පරිවජ්ජකනන, ොමාසවාදිපරිවජ්ජකනන වා

බ්රහ්මචරියං අඛණ් ාදිභාවං පාපුණාති, තස්මාස්ස ආසවක්ඛයඤාණං

අප්පෙසිකරන සමිජ්ඣතීති එත්ථ විනයනිදාකන විජ්ජත්තයකමව දස්සිතං, 
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තස්මා ආහ ‘‘කයසඤ්ච ගුණානං දායෙං අකහොසි, කතසං එෙකදසං 

දස්කසන්කතො’’ති, අඤ්ඤථාවිජ්ජත්තයපටිලාභමත්තප්පසඞ්ක ොසියාති. 

කසො එවන්ති ඉමිනා කිඤ්චාපි චතුන්නං ඣානානං පුබ් භා පටිපදාපි 

සඞ් හං  ච්ඡති, න කෙවලං පුරිමජ්ඣානත්තිෙකමව, තථාපි කෙවලං

පුරිමජ්ඣානත්තිෙකමව  ණ්හන්කතො ‘‘එවන්ති

චතුත්ථජ්ඣානක්ෙමනිදස්සනකමතං, ඉමිනා පඨමජ්ඣානාධි මාදිනා ෙකමන

චතුත්ථජ්ඣානං පටිලභිත්වාති වුත්තං කහොතී’’ති ආහ, තං ෙස්මාති කච? 

සම්භාරභූමිත්තා. වුත්තඤ්කහතං අට් ෙථායං (විසුද්ධි. 2.381) ‘‘එත්ථ ච

පුරිමානිතීණිඣානානි යස්මාපීතිඵරකණනචසුඛඵරකණනචසුඛසඤ්ඤඤ්ච

ලහුසඤ්ඤඤ්චඔක්ෙමිත්වා ලහුුලදුෙම්මඤ්ඤොකයොහුත්වාඉද්ධිංපාපුණාති, 

තස්මා ඉමිනා පරියාකයන ඉද්ධිලාභාය සංවත්තනකතො සම්භාරභූමිකයොති

කවදිතබ් ානි.චතුත්ථජ්ඣානංපනඉද්ධිලාභායපෙතිභූමි එවා’’ති.ඉදකමවවා

අත්ථං සන්ධායාහ ‘‘පුබ්ක  ඉමානි චත්තාරි ඣානානි කෙසඤ්චි 

අභිඤ්ඤාපාදොනී’’ති. යදි එවං චතුත්ථජ්ඣානම්පි අන්කතොෙත්වා එවන්ති

කිමත්ථංන වුත්තං.තඤ්හිපෙතිභූමීතිකච? නවත්තබ් ං, චතුත්ථජ්ඣානකතො

පරස්ස සමාහිතාදිභාවප්පත්තස්ස චිත්තස්ස අත්ථිභාවප්පසඞ් කතො. යස්මා

යස්මිං සති ‘‘පුබ්ක නිවාසානුස්සතිඤාණාය චිත්තං අභිනින්නාකමසි’’න්ති

වුත්තං, තස්මා තස්මිං චතුත්ථජ්ඣානචිත්කත පෙතිභූමිභාවප්පත්කත

අභිඤ්ඤාපාදකෙ ජාකත පරිෙම්මචිත්තං ‘‘පුබ්ක නිවාසානුස්සතිඤාණාය

අභිනින්නාකමසි’’න්ති ආහ. අභිනීහාරක්ෙමං කහොතීති එත්ථ තං

ඉද්ධිවිධාධි මත්ථාය පරිෙම්මචිත්තං අභිනීහරති. ෙසිණාරම්මණකතො

අපකනත්වා ඉද්ධිවිධාභිුලඛං කපකසසි. ගණ්ඨිපකද පන

‘‘අභිඤ්ඤාපාදෙජ්ඣානකතො ඉද්ධිවිධඤාණාදීනං නීහරණත්ථ’’න්ති

වුත්තත්තාඅභිනීහාරක්ඛමන්තිඅත්කථොපෙප්පිකතො. 

කසො එවං සමාහිකත එවං ආකනඤ්ජප්පත්කතති කයොජනා කවදිතබ් ා 

දුතියවිෙප්කප, නීවරණදූරීභාකවන විතක්ොදිසමතික්ෙකමනාති 

පඨමජ්ඣානාදීනං කිච්චසඞ් ණ්හනකතො. අයං කයොජනා පඨමවිෙප්කප න

සම්භවති ‘‘පරිසුද්කධතිආදීසු පනා’’ති වචකනන ‘‘එව’’න්ති පදස්ස

අනුප්ප න්ධනිවාරණකතො. කතකනව ‘‘උකපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිභාකවන

පරිසුද්කධ’’තිආදිමාහ. ඉච්ඡාවචරානන්ති ‘‘අකහො වතාහං ආපත්තිඤ්කචව
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ආපන්කනොඅස්සං, නච මංභික්ඛූජාකනයු’’න්තිආදිනා (ම.නි.1.60) නකයන 

උප්පන්නඉච්ඡාවකසනපවත්තානංකෙොපඅපච්චයානංඅභාකවනඅනඞ් කණති

අත්කථො.එත්ථචපන යථාවුත්තප්පොරාඉච්ඡාපිපඨමජ්ඣානාදීනංඅධි මාය

අන්තරායිො ‘‘සම්පජානුලසාවාකදො කඛො පනායස්මන්කතො අන්තරායිකෙො

ධම්කමො’’ති (මහාව. 134) වුත්තත්තා, පක ව ඉච්ඡාවචරා කෙොපඅපච්චයා, 

තස්මාවුත්තං ‘‘ොනපටි ාභපච්චනීොනංපාපොනං ඉච්ඡාවචරාන’’න්තිආදි.

ෙත්ථචි පන ‘‘ඣානපටිලාභපච්චයානං ඉච්ඡාවචරාන’’න්ති කපොත්ථකෙසු

පාකඨො දිස්සති, කසො පමාදකලකඛො, ගණ්ඨිපකද ච ‘‘අකහො වත සත්ථා

මමඤ්කඤවපටිපුච්ඡිත්වාධම්මංකදකසයයා’’ති කයො තදත්කථොලිඛිකතො, කසො

දුල්ලිඛිකතො.නහිඣානපටිලාභපච්චයාකෙොපාදකයො අනඞ්ගණසුත්කත (ම.නි.

1.57 ආදකයො) වුත්තා, ‘‘න ච යුත්තිකතො සම්භවන්ති ඣානලාභිකනො

තදභාවා’’ති ආචරිකයො වදති, තං ී මංසිතබ් ං. එත්ථ විජ්ජත්තයස්ස

උත්තරුත්තරවිකසසදස්සනත්ථං ‘‘කසො එවං සමාහිකත චිත්කත’’තිආදිනා 

පුනප්පුනං අට්ඨඞ් නිදස්සනං ෙතන්ති කවදිතබ් ං. උත්තරුත්තරවිකසසා

කචභාසං අත්තදුක්ඛපරදුක්ඛදස්සනතදුපසමත්තදීපනකතොකවදිතබ් ා.භ වාහි 

පුබ්ක නිවාසානුස්සතිඤාකණන අත්තකනො අනන්තසංසාරදුක්ඛං පස්සිත්වා, 

චුතූපපාතඤාකණන පරස්ස ච කලොෙස්ස ආසවක්ඛයඤාකණන

තදුභයවූපසමත්තඤ්ච පස්සිත්වා තං කදකසති, පඨකමන වා

අත්තදුක්ඛදස්සනකතො අත්තසිකනහපරිච්චා ං දීකපති. දුතිකයන

පරදුක්ඛදස්සනකතො පකරසු කෙොපපරිච්චා ං, තතිකයන අරියමග් දස්සනකතො

කමොහපරිච්චා ඤ්ච දීකපති. එවං නානාගුණවිකසසදීපනකතො ඉමස්කසව

කලොකියාභිඤ්ඤාද්වයස්සඉධ හණංෙතන්ති කවදිතබ් ං. 

යස්මා අතීතජාතිඑවනිවාකසො, තස්මා ‘‘අතීතජාතීසූ’’තින වත්තබ් න්ති

කච? න, ජාතියාඑෙකදකසපිනිවාසකවොහාරසිද්ධිදස්සනකතො. පාළියං කිඤ්චාපි

‘‘එෙම්පිජාතිංද්කවපිජාතිකයො’’තිආදිවචකනන සෙලජාතියාඅනුස්සරණකමව

පුබ්ක නිවාසානුස්සතිවියදිස්සති, නඑවංදට්ඨබ් ං. තකදෙකදසානුස්සරණම්පි

පුබ්ක නිවාසානුස්සති එවාති දස්සනත්ථං, භුම්මවචනං ෙතං 

ඔොසාදිසඞ් හත්ථඤ්ච. ‘‘ඡින්නවටුමොනුස්සරණාදීසූ’’ති ආදි-සද්කදන

අනිවුත්ථකලොෙධාතුදීපරට්ඨන ර ාමාදිග් හණං කවදිතබ් ං. ගණ්ඨිපකද පන

‘‘කතසංඡින්නවටුමොනං කලොකුත්තරසීලාදීනිනභ වතාක ොධිසත්තොකල

විඤ්ඤාතානී’’තිවුත්තං.අත්ථාපත්තිකතො කලොකියානිවිඤ්ඤාතානීතිආපජ්ජති, 
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තං දිබ් චක්ඛුඤාණාධිොකර ‘‘අරියානං උපවාදො’’ති වචකනන සකමන්තං

විය දිස්සති. න හි අරිකය අපස්සන්තස්ස එවං කහොති. කිමත්ථං පකනත්ථ

අනුස්සති වුත්තා, නනුඑස විජ්ජාධිොකරොති කච? ආදිෙම්මිෙස්ස සතිවකසන 

නිබ් ත්තිකතො, අතීතධම්මානං සතියා විකසසාධිොරත්තා ච. වුත්තඤ්හි 

‘‘අනුස්සරාමී’’ති. 

‘‘වත්තමාකනසු විජ්ජාන-මතීකතස්වස්ස සරති; 

අනා කතසුධම්කමසු, සරතිවිජ්ජානපණිධී’’ති. 

ආචරියකුමාරිකතනසිකලොකෙොපිවුත්කතො. 

තත්ථ රාක  උස්සන්නතකර කතකජොසංවට්කටො. කදොකස ආකපොසංවට්කටො.

කමොකහ වාකයොසංවට්කටො. කෙචි ‘‘කදොකස කතකජොසංවට්කටො, රාක 

ආකපොසංවට්කටො, කමොකහ වාකයොසංවට්කටො’’තිවදන්ති.යස්මාඅුලත්රාතිචිත්තං, 

වචනං වා භවාදිනියකමන කහොති, තස්මා ‘‘භකව වා’’තිආදි. එවංනාකමො 

එවංකගොත්කතොති පදද්වකයන අජ්ඣත්ත හිද්ධාමූලෙං පඤ්ඤත්තිසඞ්ඛාතං 

ක ොචරනිවාසං දීකපති. පවත්තඵ කභොජකනො සයංපතිතඵලාහාකරො. 

චතුරාසීතිෙප්පසහස්සපරමායුපරියන්කතො වාති පණිධානකතො පුබ්ක . 

පටිනිවත්තන්තස්ස පච්චකවක්ඛණං පුබ්ක නිවාසානුස්සතිඤාණං න කහොති. 

‘‘පුබ්ක නිවාසානුස්සතිඤාණලාභීනං පකනතං ආනුභාවපරිදීපන’’න්ති 

ගණ්ඨිපකද වුත්තං. අමුත්රාති එත්ථ පඨමකයොජනායං සීකහොක්ෙන්තවකසන

අනුස්සරණං වුත්තං, තඤ්ච කඛො අනුකලොමවකසන. ‘‘පටිකලොමවකසනා’’තිපි

ලිඛන්ති, තං දුවිඤ්කඤයයං. සීකහොක්ෙන්තං දස්කසතුං ‘‘අකනොසු

ෙප්පකෙොටීසූ’’තිආදිවුත්තං. යථා තන්තිනිදස්සකනනපටිපත්තිසාධාරකණන

ඵලසාධාරණතං දස්කසන්කතො බ්රාහ්මණස්ස ආදරං ජකනති, අත්තානකමකවෙං

උක්ෙංකසතීතිවචනංනිවාකරති.‘‘සාධුකඛොපනතථාරූපානං අරහතංදස්සනං

කහොතී’’තිතස්සපුබ්ක උප්පන්නචිත්කතඑවනිකයොකජති. ප මාඅභිනිබ්භිදාති

වචකනන අවිජ්ජණ් කෙොසස්ස  හුපටලභාවං දස්කසති, කතන

අට්ඨගුණිස්සරියාදිනාඅනභිනිබ්භිදංදීකපති. 

පුබ්ක නිවාසෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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දිබ්බචක්ඛුඤාණෙථාවණ්ණනා 

13. ‘‘චුතූපපාතඤාණායා’’ති ඵලූපචාකරන වුත්තං. ඉදඤ්හි 

දිබ් චක්ඛුඤාණං රූපාරම්මණත්තා

පරිත්තපච්චුප්පන්නඅජ්ඣත්ත හිද්ධාරම්මණං කහොති. න චුතිං වා

පටිසන්ධිං වා ආරම්මණං ෙකරොති. තස්මා ‘‘යථාෙම්මූපක  සත්කත 

පජානාමී’’ති (පාරා. 13) වචනං විය ඵලූපචාකරකනව වුත්තමිදන්ති

කවදිතබ් ං. දිබ් විහාරසන්නිස්සිතත්තා ොරකණොපචාකරන දිබ් ං.

ඉමිනා පන කෙචි ආචරියා ‘‘කුසලාකුසලා චක්ඛූ දිබ් චක්ඛු

ොමාවචර’’න්ති වදන්ති, කත පටිකසධිතා කහොන්ති. 

චතුත්ථජ්ඣානපඤ්ඤා හි එත්ථ අධිප්කපතා. මහාජුතිෙත්තා 

මහාගතිෙත්තාති එකතසු ‘‘සද්දසත්ථානුසාකරනා’’ති වුත්තං.

එොදසන්නං උපක්කිකලසානං එවං උප්පත්තික්ෙකමො 

උපක්කිකලසභාකවොචකවදිතබ්ක ො, මහාසත්තස්සආකලොෙංවඩ්කඪත්වා

දිබ් චක්ඛුනා නානාවිධානි රූපානි දිස්වා ‘‘ඉදං නු කඛො කි’’න්ති

විචිකිච්ඡා උදපාදි, කසො උපක්කිකලකසො උපක්කික සසුත්කත (ම. නි.

3.236 ආදකයො) ‘‘විචිකිච්ඡාධිෙරණඤ්ච පන කම සමාධිම්හි චවි, 

සමාධිම්හි චුකත ඔභාකසො අන්තරධායති දස්සනඤ්ච රූපාන’’න්ති

වචනකතො.තකතො‘‘රූපානිකමපස්සකතොවිචිකිච්ඡාඋප්පජ්ජති, ඉදානින

කිඤ්චි මනසි ෙරිස්සාමී’’ති චින්තයකතො අමනසිොකරො, තකතො කිඤ්චි 

අමනසිෙකරොන්තස්ස ථිනමිද්ධං උදපාදි, තකතො තස්ස පහානත්ථං

ආකලොෙං වඩ්කඪත්වා රූපානි පස්සකතො හිමවන්තාදීසු

දානවරක්ඛසාදකයො පස්සන්තස්ස ඡම්භිතත්තං උදපාදි, තකතො තස්ස

පහානත්ථං ‘‘මයා දිට්ඨභයං පෙතියා ඔකලොකියමානං නත්ථි, අදිට්කඨ

කිංනාම භය’’න්තිචින්තයකතොඋප්පිලාවිතත්තංඋදපාදි. ගණ්ඨිපකද පන 

‘‘උප්පිලං දිබ් රූපදස්කසකනනා’’ති වුත්තං, ‘‘තං දුවුත්තං පරකතො

අභිජප්පාවචකනන තදත්ථසිද්ධිකතො’’ති ආචරිකයො වදති. තකතො 

ඡම්භිතත්තප්පහානත්ථං ‘‘මයා ී රියං ද ්හං පග් හිතං, කතන කම ඉදං

උප්පිලං උප්පන්න’’න්ති ී රියං සිථිලං ෙකරොන්තස්ස ොයදුට්ඨුල්ලං

ොයදරකථොොයාලසියං උදපාදි, තකතොතංචජන්තස්සඅච්චාරද්ධී රියං

උදපාදි, තත්ථකදොසංපස්සකතො අතිලීනී රියංඋපදාදි, තකතොතංපහාය

සමප්පවත්කතන ී රිකයන ඡම්භිතත්තභයා හිමවන්තාදිට්ඨානං පහාය
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කදවකලොොභිුලඛං ආකලොෙං වඩ්කඪත්වා කදවසඞ්ඝං පස්සකතො 

තණ්හාසඞ්ඛාතාඅභිජප්පාඋදපාදි, තකතො‘‘මේහංඑෙජාතිෙරූපංමනසි

ෙකරොන්තස්ස අභිජප්පාඋප්පන්නා, තස්මා දානිනානාවිධංරූපංමනසි

ෙරිස්සාමී’’ති ොකලන කදවකලොොභිුලඛං, ොකලන

මනුස්සකලොොභිුලඛංආකලොෙං වඩ්කඪත්වානානාවිධානිරූපානිමනසි 

ෙකරොකතොනානත්තසඤ්ඤාඋදපාදි, තකතො‘‘නානාවිධරූපානිකමමනසි

ෙකරොන්තස්ස නානත්තසඤ්ඤා උදපාදි, තස්මා දානි අභිජප්පාදිභයා

ඉට්ඨාදිනිමිත්තග් ාහංපහාය එෙජාතිෙකමවරූපංමනසිෙරිස්සාමී’’ති

තථා ෙකරොකතො අභිනිජ්ඣායිතත්තං රූපානං උදපාදි එවං

පහීනඋපක්කිකලසස්සාපිඅනධිට්ඨිතත්තා.ඔභාසඤ්හිකඛොජානාමි, නච

රූපානි පස්සාමීතිආදිජාතං. 

තස්සත්කථො – යදා පරිෙම්කමොභාසකමව මනසි ෙකරොමි, තදා ඔභාසං 

සඤ්ජානාමි, දිබ්ක න චක්ඛුනා රූපානි න ච පස්සාමි, රූපදස්සනොකල ච 

ඔභාසංනජානාමීති.කිමත්ථමිදංවුත්තං, නහිඑතං උපක්කිකසස තන්ති? න

කෙවලං උපක්කිකලසප්පජහනකමකවත්ථ ෙත්තබ් ං, කයන ඉදං විසුද්ධං

කහොති, අඤ්ඤම්පි තදුත්තරි ෙත්තබ් ං අත්ථීති දස්සනත්ථං. විචිකිච්ඡා

චිත්තස්ස උපක්කික කසොතිආදීසු ‘‘ඉකම ධම්මා උපක්කිකලසාති

ආදීනවදස්සකනන පජහිං, න මේහං තදා උප්පන්නත්තා’’ති කෙචි වදන්ති. 

මානුසෙං වාති ඉමිනා සභාවාතික්ෙමං දස්කසති. මංසචක්ඛුනා වියාති ඉමිනා

පරියත්තිග් හණං, වණ්ණමත්තාරම්මණතඤ්ච උපකමති. වණ්ණමත්කත

කහත්ථ සත්ත-සද්කදො, න ‘‘සබ්ක සත්තාආහාරට්ඨිතිො’’ති (අ.නි. 10.27) 

එත්ථ විය සබ් සඞ්ඛකතසු, හීනජාතිආදකයො කමොහස්ස නිස්සන්කදො විපාකෙො. 

ොයදුච්චරිකතන සමන්නා තා පුබ්ක  අතීතභකව අකහසුං, සම්පති නිරයං

උපපන්නාති එවං පාඨකසකසන සම් න්කධො කවදිතබ්ක ො.

‘‘යථාෙම්මූප ඤාණඤ්හි එෙන්තමතීතාරම්මණං, දිබ් චක්ඛු

පච්චුප්පන්නාරම්මණ’’න්ති උභින්නං කිච්චවකසන වුත්තං. මහල් කෙොති

සමණානං සාරුප්පමසාරුප්පං, කලොොචාරං වා න ජානාතීති අධිප්පාකයන

වුත්තත්තා ගුණපරිධංසකනන  රහතීති කවදිතබ් ං. ‘‘නියකතො 

සම්ක ොධිපරායකනො’’ති (සං.නි.2.41; 5.998, 1004) වුත්කතොඅරියපුග් කලො

මග් ාවරණං ොතුං සමත්ථං ඵරුසවචනං යදි ෙකථයය, අපාය මනීයම්පි

ෙකරයය, කතනකසොඅපායුපක ොපි භකවයය, තස්මාඋපපරික්ඛිතබ් න්තිඑකෙ. 
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‘‘වායාමංමා අොසීතිකථකරනවුත්තත්තාමග් ාවරණංෙකරොතී’’තිවදන්ති.

පුබ්ක ව කසොතාපන්කනන අපායද්වාකරො පිහිකතො, තස්මාස්ස සග් ාවරණං

නත්ථි. ‘‘පාෙතිෙන්ති පවත්තිවිපාෙං අකහොසී’’ති වදන්ති. ‘‘වුද්ධි කහසා, 

භික්ඛකව, අරියස්ස විනකය, කයො අච්චයං අච්චයකතො දිස්වා යථාධම්මං

පටිෙකරොතී’’ති (ම. නි. 3.370; දී.නි. 1.251) වචනකතො පාෙතිෙං අකහොසීති

එකෙ. සකච කසො න ෙමතීති කසොතාපන්නාදීනං ඛන්තිගුණස්ස මන්දතාය වා

ආයතිං තස්ස සුට්ඨු සංවරත්ථාය වා අක්ඛමනං සන්ධාය වුත්තං. සුොනං වා

ආයස්ස ආරම්මණාදිකනොඅභාවාොලෙඤ්චිොඅසුරාකහොන්ති. ‘‘ඉකතොකභො

සු තිං ච්ඡා’’ති(ඉතිවු. 83) වචනකතො මනුස්සගතිපි. දිබ්බචක්ඛුඤාණවිජ්ජාති

දිබ් චක්ඛුකමව දස්සනට්කඨනඤාණං, තස්ස තස්ස අත්ථස්ස වින්දනට්කඨන

විජ්ජාතිඅත්කථො. 

දිබ් චක්ඛුඤාණෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආසවක්ෙයඤාණෙථාවණ්ණනා 

14. කසො එවං සමාහිකත චිත්කතති කිං පුරිමස්මිංකයව, උදාහු

අඤ්ඤස්මිංකයව චතුත්ථජ්ඣානචිත්කත. අට් ෙථායම්පි යකතො වුට්ඨාය

පුරිමවිජ්ජාද්වයං අධි තං, තකදව පුන සමාපජ්ජනවකසන අභිනවං

අභිණ්හං ෙතන්ති දස්සනත්ථං ‘‘කසො එවං සමාහිකත චිත්කතති ඉධ

විපස්සනාපාදෙංචතුත්ථජ්ඣානචිත්තංකවදිතබ් ’’න්තිවුත්තං. එත්ථාහ

– යදිතකදවපුනසමාපජ්ජනවකසනඅභිනවංෙතං, අථෙස්මාපුබ්ක 

විය ‘‘විපස්සනාපාදෙං අභිඤ්ඤාපාදෙං නිකරොධපාදෙං

සබ් කිච්චසාධෙං සබ් කලොකියකලොකුත්තරගුණදායෙං ඉධ

චතුත්ථජ්ඣානචිත්තං කවදිතබ් ’’න්ති අවත්වා ‘‘ඉධ විපස්සනාපාදෙං

චතුත්ථජ්ඣානචිත්තං කවදිතබ් ’’න්ති එත්තෙකමව වුත්තං, නනු ඉධ

තථාවචනට්ඨානකමව තං අරහත්තමග්ක න සද්ධිං 

සබ් ගුණනිප්ඵාදනකතො, න පඨමවිජ්ජාද්වයමත්තනිප්ඵාදනකතොති? 

වුච්චකත – අරියමග් ස්ස

ක ොජ්ඣඞ් මග් ඞ් ඣානඞ් පටිපදාවිකමොක්ඛවිකසසනියකමො 

පුබ් භා වුට්ඨාන ාමිනීවිපස්සනාය සඞ්ඛාරුකපක්ඛාසඞ්ඛාතාය

නියකමන අකහොසීති දස්සනත්ථං විපස්සනාපාදෙමිධ වුත්තන්ති
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කවදිතබ් ං. තත්ථ පරියාපන්නත්තා, න තදාරම්මණමත්කතන. 

පරියායකතොති අඤ්කඤනපි පොකරන. ‘‘ඉකම ආසවා’’ති අයං වාකරො

කිමත්ථං ආරද්කධො? ‘‘ආසවානං ඛයඤාණායා’’ති 

අධිොරානුකලොමනත්ථං. මග්ගක්ෙකණහිචිත්තංවිමුච්චති, ඵ ක්ෙකණ 

විමුත්තං කහොතීති ඉදං එෙත්තනකයන වුත්තං. යඤ්හි විුලච්චමානං, 

තකදව අපරභාක  විුලත්තං නාම කහොති. යඤ්ච විුලත්තං, තකදව

පුබ් භාක  විුලච්චමානං නාම කහොති. භුඤ්ජමාකනො එව හි

කභොජනපරිකයොසාකන භුත්තාී  නාම. ‘‘ඉමිනා පච්චකවක්ඛණඤාණං 

දස්කසතී’’තිපච්චකවක්ඛණඤාණස්ස ච පට්ඨාකන ‘‘මග් ා වුට්ඨහිත්වා

මග් ං පච්චකවක්ඛති, ඵලං, නිබ් ානං, පහීකන කිකලකස

පච්චකවක්ඛතී’’ති අයුලප්පත්තික්ෙකමො වුත්කතො. පවත්තික්ෙකමො

පකනත්ථ සරූපකතො අත්ථකතොති ද්විධා වුත්කතො. තත්ථ ‘‘විුලත්තමිති

ඤාණං අකහොසී’’ති සරූපකතො චතුබ්බිධස්සපි පච්චකවක්ඛණඤාණස්ස

පවත්තික්ෙමනිදස්සනං. ‘‘ඛීණා ජාතී’’තිආදි අත්ථකතො. කතකනව 

අන්කත ‘‘අබ්භඤ්ඤාසි’’න්ති පුග් ලාධිට්ඨානං කදසනං අොසි

පච්චකවක්ඛණඤාණස්ස තථා අප්පවත්තිකතො. අප්පටිසන්ධිෙං කහොතීති

ජානන්කතො ‘‘ඛීණා ජාතී’’ති ජානාති නාම. ‘‘දිබ් චක්ඛුනා

පච්චුප්පන්නානා තංසඤාණ’’න්ති අනා තංසඤාණස්ස ච 

දිබ් චක්ඛුසන්නිස්සිතත්තාවුත්තං. 

ආසවක්ඛයඤාණෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උපාසෙත්තපටිකවදනාෙථාවණ්ණනා 

15. ෙණ්ණසුෙකතො හදයඞ්ගමකතොති වචනකමව සන්ධාය වුත්තං. 

අනත්තුක්ෙංසනකතොතිආදි පුග් ලවකසන, ෙණ්ණසුෙකතොති

කසොතින්ද්රියං සන්ධාය. ආපාථාරමණීයකතොති ඤාණාපාථාරමණීයකතො.

සයකමව කහට් ාමුෙජාතං වා, මග්ක ො පන අකසොකෙො කහොති. තදා හි

කසොකෙොපහීයමාකනො. චරියාදිඅනුකූලකතො අප්පටිකූ ං. ‘‘මධුරමම’’න්ති

වුත්තත්තා ‘‘ධම්මමිම’’න්ති වචනං අධිෙං විය දිස්සති. තස්මා

‘‘රා විරා මිම’’න්ති එවං විසුං විසුං කයොකජත්වා පුන පිණ්ක ත්වා 

ධම්මමිමං උකපහීති කයොකජතබ් ං, ‘‘ධම්මකමව සරණත්ථුලකපහී’’ති
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පඨන්ති කිරාති දීකපති. සරණ තානං කතකනව සරණ මකනන භයං

සන්තාසං දුග් තිං පරික්කිකලසං දුක්ඛං හිංසතීති රතනත්තයං සරණං 

නාම. තප්පසාදතග් රුතාදීහි විහතකිකලකසො

තප්පරායනතාොරප්පවත්කතො චිත්තුප්පාකදො සරණගමනං. 

තංසමඞ්ගීසත්කතො සරණං ගච්ඡති. පකභකදන පන දුවිධං සරණ මනං

කලොකුත්තරං කලොකියන්ති. තත්ථ කලොකුත්තරං දිට්ඨසච්චානං 

මග් ක්ඛකණ සරණ මනුපක්කිකලසසුලච්කඡකදන නිබ් ානාරම්මණං

හුත්වා කිච්චකතො සෙකලපි රතනත්තකය ඉජ්ඣති. කලොකියං

පුථුජ්ජනානං සරණ මනුපක්කිකලසං තදඞ් වික්ඛම්භකනන 

ආරම්මණකතො බුද්ධාදිගුණාරම්මණං හුත්වා ඉජ්ඣති. තං අත්ථකතො

රතනත්තකය සද්ධාපටිලාකභො සද්ධාමූලිො ච සම්මාදිට්ඨි.

කලොකුත්තරස්සචත්තාරිසාමඤ්ඤඵලානි විපාෙඵලං, සබ් දුක්ඛක්ඛකයො

ආනිසංසඵලං. ‘‘කයො ච බුද්ධඤ්ච ධම්මඤ්ච…කප.… සබ් දුක්ඛා

පුලච්චතී’’ති (ධ.ප.190-192) හිවුත්තං.කලොකියස්සභවකභො සම්පදා. 

‘‘කයකෙචිබුද්ධංසරණං තාකස’’ති (දී.නි.2.332; සං.නි.1.37) හි

වුත්තං. කලොකියසරණ මනං තීසු වත්ථූසු

අඤ්ඤාණසංසයමිච්ඡාඤාණාදීහිසංකිලිස්සති, නමහාජුතිෙං කහොති, න

මහාවිප්ඵාරං. කලොකුත්තරස්ස නත්ථි සංකිකලකසො. කලොකියස්ස

සාවජ්කජො අනවජ්කජොති දුවිකධො කභකදො. තත්ථ අඤ්ඤසත්ථාරාදීසු

අත්තසන්නියයාතනාදීහි සාවජ්කජො කහොති, කසො අනිට්ඨඵකලො.

අනවජ්කජො ොලකිරියාය, කසො අවිපාෙත්තා අඵකලො. කලොකුත්තරස්ස 

කනවත්ථි කභකදො. භවන්තකරපි හි අරියසාවකෙො අඤ්ඤං සත්ථාරං න

උද්දිසති. කයො කෙොචි සරණ කතො  හට්කඨො උපාසකෙො. 

රතනත්තයඋපාසනකතො උපාසකෙො. පඤ්ච කවරමණිකයො සී ං. 

සත්ථසත්තමංසමජ්ජවිසවාණිජ්ජාරහිතං ධම්කමන ජීවිෙං ආජීකවො. 

වුත්තසීලාජීවවිපත්ති විපත්ති නාම.විපරීතා සම්පත්ති. 

16.  ච්ඡාම නු කෙොති දුග් කත සන්ධාය වුත්තං. සක්ඛිස්සාම නුකෙො

කනොති සමිද්කධ සන්ධාය. තත්ථ කවරඤ්ජායං. පග්ගය්හතීති පත්තං 

පග් කහො, කතන පග් කහන පත්කතනාති අත්කථො. සමාදාකයවාති 

නිදස්සනං. නචවට්ටතීතිපුනපාෙංකිඤ්චාපිවට්ටති, තථාපිනසුට්ඨු

පක්ෙත්තා වුත්තං, ‘‘උත්තණ්ඩුලභත්තං ලභිත්වාපි පිකධතුං න 
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වට්ටතී’’තිඅට්ඨෙථාවචනඤ්කචත්ථසාධෙං.‘‘සාවොනංවාසික්ඛාපදං 

පඤ්ඤකපස්සාමී’’ති ඉමිනා වචකනන ආජීවපාරිසුද්ධිසීලං සන්ධාය

‘‘පච්ඡා සීල’’න්ති වුත්තං. උපාලිත්කථකරොපි තං තං වත්ථුං පටිච්ච

භ වතා  හූනි සික්ඛාපදානි පඤ්ඤත්තානි අත්ථීති දීකපති. යදි එවං

කවරඤ්ජායං ‘‘එතස්ස භ වා ොකලො’’ති වචනං න සකමතීති කච? න, 

තකතො පුබ්ක  සික්ඛාපදාභාවප්පසඞ් කතො. කථකරො පන පඤ්ඤත්තානි 

ඨකපත්වා ඉදානි පඤ්ඤකපතබ් ානි පාතිකමොක්ඛුද්කදසප්පකහොනොනි

සන්ධායාහ. භ වාපි ‘‘න තාව සාරිපුත්ත සත්ථා සාවොනං සික්ඛාපදං

පඤ්ඤකපතී’’ති භද්දාලසුත්කත (ම.නි.2.134; ආදකයො)වියඑෙච්කචසු 

පඤ්ඤත්කතසුපි තකතො පරං පඤ්ඤකපතබ් ානි සන්ධායාහ. ඉකධව 

අට් ෙථායං ‘‘සාමම්පිපචනංසමණසාරුප්පංනකහොතිනචවට්ටතී’’ති 

වචනඤ්ච, තථා ‘‘රත්තිච්කඡකදොවාවස්සච්කඡකදොවා’’තිආදිවචනානිච

අත්ථි. අඤ්ඤථා ‘‘ද්ී හාොකරහි බුද්ධා භ වන්කතො භික්ඛූ

පටිපුච්ඡන්තී’’ති ඉකධකවදං පාළිඨපනං විරුජ්ඣතීති ආචරිකයන

විචාරිතං, තං සුන්දරං පුබ්ක පි පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදසම්භවකතො. කින්තු

ඉධ පාළිඨපනවිකරොධවිචාරණා පන නිප්පකයොජනා විය මම දිස්සති.

ෙස්මා? උපාලිත්කථකරනසඞ්ගීතිොකලවුත්තපාඨත්තා. රත්තිච්කඡකදොති

සත්තාහකිච්චං සන්ධාය වුත්කතො. ‘‘සත්තාහෙරණීකයන  න්ත්වා

රත්තිච්කඡකදොවාවස්සච්කඡකදොවාඑෙභික්ඛුනාපින ෙකතො’’තිවුත්තං

කිර මහාඅට් ෙථායං, තස්මා වස්සච්කඡදස්ස ොරකණ සති

සත්තාහකිච්චංොතුංවට්ටතීතිඑකෙ.විනයධරාපනනිච්ඡන්ති, තස්මා 

අට්ඨෙථාධිප්පාකයො ී මංසිතබ්ක ො, ඉමාය කවරඤ්ජායං

අප්පිච්ඡතාදිපටිපදායපසන්නා. සාලීනංවිෙති සාලවිෙති. 

17-8. උපපන්නඵක ොති  හුඵකලො. ‘‘ඛුද්දං මධු’’න්ති පාකඨො. කථරං

සීහනාදං නදාකපතුං පුච්ඡීති ඉමිනා ආචරිකයො යං පුබ්ක  ආණාය ඨිතානං 

සාවොනං මහානුභාවතාදස්සනං ‘‘කවරඤ්ජායං නිවාසප්පකයොජන’’න්ති

අම්කහහි වුත්තං, තං සම්පාකදති, රාජ කහ කවරඤ්ජායඤ්චාති උභයත්ථ

විතක්කුප්පාකද එෙකතො පිණ්ක ත්වා දස්කසන්කතො ‘‘අථ කෙො ආයස්මකතො

සාරිපුත්තස්සා’’තිආදිමාහ. ොලං සන්ධාය චිරං, ඨිතිං සන්ධාය චිරාති

විග් කහො. 
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ොමංහිකනොතිඅත්තකනොඵලනිබ් ත්තියාසහායං ච්ඡතීතිෙත්තරි කහතු, 

තථාපි ඉධ කතනෙරණභූකතනතස්ස ඵලං හිකනොති පවත්තතීති කහතු. තථා

ඝටන්ති කතනාති ඝකටො. කි ාසුකනොති පකයොජනාභාකවන අවාවටා. 

අබ්කබොකිණ්ණානි විසභාක හි. ආගාමනියා අනා කතතිඅත්කථො.ඉකමසංකයව

කනොතිදස්සනත්ථං‘‘සබ් බුද්ධානංහී’’තිවුත්තං. යාවසාසනපරියන්තාතියාව

බුද්ධා ධරන්ති, තාවාති අත්කථො. ඛත්තියබ්රාහ්මණාව උච්චා, තත්ථාපි විකසසං

දස්කසතුං ‘‘උච්චනීචඋ ාරු ාරකභො ා’’ති. ‘‘මනසි ෙත්වා’’තිපි පාකඨො. 

උපසම්පාදයඋපසම්පාදයඉච්කචතං ද්වයං මා කධ ‘‘උපසම්පජ්ජා’’ති වුච්චති. 

අනුපාදායාති ආරම්මණෙරණවකසන අග් කහත්වා. ආසකවහීති ෙත්තරි

තතියාවිභත්ති. චිත්තානීති පච්චත්ත හුවචනං. විමුච්චිංසූති ෙම්මොරකෙ.

විකමොචිතානීති අධිප්පාකයොති ආචරිකයො. ආසකවහීති පදඤ්ච පච්චත්කත

ෙරණවචනං ෙත්වා ගණ්ඨිපකද අත්කථො පොසිකතො. යදි අරියමග්ක න

නිරුද්ධානංආසවානංවකසනඅනාසවතා, කලොකෙ චිත්තානිපිඅනාසවාසියුං. 

න හි නිරුද්ධානි චිත්තානි ආරම්මණානි ෙකරොන්තීති තානි 

අනිරුද්ධාසවවකසන සාසවානීති කච. කසොතාපන්නස්ස මග් චිත්තං

උපරිමග් වජ්ඣාසවවකසන සාසවං, අවසිට්ඨාසවසුලච්ඡින්දනානුභාවත්තා

ඵලානි සාසවානි සියුන්ති? න, ආසවසුලච්ඡින්දනානුභාවා තඵලත්තා.

භිංසනස්ස ෙරණං භිංසනෙතං, තස්මිං භිංසනෙතස්මං, භිංසනකිරියායාති

අත්කථො. ඉත්ථිලිඞ් ං විපල්ලාසං ෙත්වා නපුංසෙලිඞ් ං, පුරිසලිඞ් ං වා

ෙත්වා. නිමත්තත්කථතිඑත්ථ– 

‘‘චම්මනි දීපිනංහන්ති, දන්කතසුහන්ති කුඤ්ජරං; 

වාකලසුචාමරිංහන්ති, සිඞ්ක සුසරකභොහකතො’’ති.– 

අධිෙරණං. 

20-21. නචිරට්ඨිතිෙොරකණ ෙථිකත චිරට්ඨිතිෙොරණං අත්ථකතො 

වුත්තපටිපක්ඛවකසන කිඤ්චාපි සිද්ධං, තථාපි තං කථරස්ස

විනයපඤ්ඤත්තියාචනාය ඔොසොරණාධිප්පායකතො

විනයපඤ්ඤත්තියාචකනොොසංපාකපතුංපුනභ වන්තං ‘‘කෙොපන, භන්කත, 

කහතූ’’තිපුච්ඡි.භ වාපියාචනංසම්පටිච්ඡිතුොකමො යාොසි. ‘‘ආසවට්ඨානීයා

සඞ්කඝ පාතුභවන්තී’’ති පුග් ලස්ස සඞ්ඝපරියාපන්නත්තා වුත්තං. 
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ආදරත්ථවකසකනකවත්ථ ද්වික්ෙත්තුං වුත්තන්ති යස්මා කථකරො පුබ්ක 

රාජ කහ, සම්පති කවරඤ්ජායන්ති ද්වික්ඛත්තුං ොචි, තස්මා ආදකරන 

පුනප්පුනංයාචයමානංපස්සිත්වාසයම්පිභ වාආදකරකනව ‘‘ආ කමහිත්වං 

සාරිපුත්තා’’ති ආහ. කතකනතං දීකපති ‘‘මා ත්වං පුනප්පුනං යාචාහි, 

සම්පටිච්ඡිතාව මයා කතයාචනා, පුබ්ක නනුතවයාචනං සම්පටිච්ඡතාව මයා

එත්තකෙ ොකල එත්තොනි සික්ඛාපදානි පඤ්ඤත්තානි, න තාව කම

සාවොනං ආණාපාතිකමොක්ඛුද්කදසානුජානනොකලො සම්පත්කතො, 

තක්ොනුමානවකසන තයා ‘එතස්ස භ වා ොකලො’ති පුනප්පුනං

නිද්දිසියමාකනොපි කනස කසො ොකලො, කින්තු තථා කතොව තත්ථ ොලං

ජානිස්සතී’’ති. යස්මා පන ‘‘සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිොලකතො පභුති

ආණාපාතිකමොක්ඛකමව උද්දිසියතී’’ති වුත්තං, තස්මා

පාතිකමොක්ඛුද්කදසප්පකහොනෙසික්ඛාපදකමව සන්ධායාහ. ‘‘තත්ථාති 

සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියාචනාකපක්ඛං භුම්මවචන’’න්ති එෙකමව පදං වුත්තං

තස්සා සිද්ධියා ඉතරස්ස සිද්ධිකතො. ‘‘සාවොනං විසයභාවන්ති ඉමිනා

මහාපදුමත්කථරවාකදො පටික්ඛිත්කතො’’ති අනුගණ්ඨිපකද වුත්තං, තං සුන්දරං

විය. සම්ුලකඛ ගරහා. පරම්ුලකඛ උපවාකදො. ‘‘න, භික්ඛකව, 

ඌනදසවස්කසන…කප.… දුක්ෙටස්සා’’ති (මහාව.75) ඉදංසික්ඛාපදංභ වා 

බුද්ධත්කතනදසවස්සිකෙොහුත්වාපඤ්ඤකපසිඌනදසවස්සිෙස්සතස්සතථා 

සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියා අභාවකතො. න තදා අතිකරෙදසවස්සිකෙොව

දසවස්සිොනං රත්තඤ්ඤුමහත්තප්පත්තිකතො, තස්මා තං සික්ඛාපදං

කවරඤ්ජායං වස්සාවාසකතො පුබ්ක  රාජ කහ එව පඤ්ඤත්තන්ති සිද්ධං, 

තස්මිං සිද්කධ සිද්ධකමව ‘‘යාව න සඞ්කඝො රත්තඤ්ඤුමහත්තං පත්කතොති

වචනං ඉකතො පුබ්ක  පඨමයාචනායපි වුත්ත’’න්ති. අට් ෙථායම්පි 

රත්තඤ්ඤුමහත්තප්පත්තොකල‘‘ද්කව සික්ඛාපදානී’’ති ණනපරිච්කඡදවචනං

පඨමයාචනාය වුත්තවචනං සන්ධාය වුත්තං. අඤ්ඤථා 

රත්තඤ්ඤුමහත්තප්පත්තොකලද්කවඑව, නඅඤ්ඤන්තිආපජ්ජති. 

‘‘අථ කඛො ආයස්මකතො සාරිපුත්තස්සා’’තිආදිම්හි අයමාදිකතො පට්ඨාය

අත්ථවිභාවනා – අයං කිරායස්මා අස්සජිත්කථරකතො පටිලද්ධං

එෙ ාථාමත්තෙං ධම්මපරියායං නයසතසහස්කසහි විකවකචන්කතො අරහත්තං

පත්වා සාවෙපාරමීඤාකණ ඨිකතො ‘‘අකහො වත මහානුභාකවොයං සද්ධම්කමො, 

කයො විනාපි ධම්මසාමිනා පරම්ුලඛකතො සුතමත්කතපි මේහං මහන්තං
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ගුණවිකසසං ජකනසි, සාධු වතායං සද්ධම්කමො චිරං තිට්කඨයයා’’ති 

චින්කතන්කතො ‘‘ෙතකමසානං නු කඛො බුද්ධානං භ වන්තානං…කප.… න

චිරට්ඨිතිෙ’’න්ති තමත්ථං, ොරණඤ්ච අත්තකනො අග් සාවෙඤාකණන

පටිවිජ්ඣිත්වා ‘‘සාවොනං සික්ඛාපදං 

පඤ්ඤත්තන්තිආදිචිරට්ඨිතිොරණ’’න්ති නිට්ඨං ෙත්වා 

විනයපඤ්ඤත්තියාචකනොොසෙරණත්ථං භ වන්තං පුච්ඡි. තකතො පඤ්හස්ස

විස්සජ්ජකන විනයපඤ්ඤත්තියාචකනොොකස සම්පත්කත ‘‘එතස්ස භ වා

ොකලො, එතස්සසු තොකලො’’ති විනයපඤ්ඤත්තිංයාචි.තකතොභ වාතස්සා

යාචනාය සම්පටිච්ඡිතභාවං, ‘‘එතස්ස භ වා ොකලො’’ති වුත්තොලස්ස

අොලතං, ොලස්ස ච අනඤ්ඤවිසයතං දීකපන්කතො ‘‘ආ කමහි 

ත්ව’’න්තිආදිමාහ, තකතො භ වා තස්ස යාචනං, සත්කතසු ොරුඤ්ඤතඤ්ච

පටිච්ච ‘‘කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ අනුපජ්ඣායො අනාචරියො

අකනොවදියමානා’’තිආදිනා (මහාව. 64) නකයන කවපුල්ලමහත්තතං පටිච්ච

සත්ථාසාවොනංඋපජ්ඣායවත්තාදීනිවිනයෙම්මානි, තදනුරූපසික්ඛාපදානිච

පඤ්ඤකපසි. තකතො අනුක්ෙකමන ද්වාදසමවස්සං කවරඤ්ජායං වසි. තදා ච

ආයස්මා සාරිපුත්කතො සත්ථාරා නිද්දිට්කඨසු චිරට්ඨිතිකහතූසු ජාකතසු 

‘‘නවඞ් සත්ථුසාසනමහත්තතා ච සම්පති ජාතා, විනයපඤ්ඤත්ති ච  හුතරා

ජාතා, පාතිකමොක්ඛුද්කදකසොඑකවකෙොනතාවසාවොනංඅනුඤ්ඤාකතො, කසො

ච පරිසුද්කධන සඞ්කඝන ෙරීයති. සඞ්කඝොපි එතරහි පරිසුද්කධො පච්ඡිමෙස්ස

කසොතාපන්නත්තා’’ති චින්කතත්වා පාතිකමොක්ඛුද්කදසං අනුජානාකපතුොකමො

යත්තකෙහි ච සික්ඛාපකදහි පාතිකමොක්ඛුද්කදකසො අනුජානීයති, තත්තොනං

පඤ්ඤත්තියාචනපුබ් ඞ් මං පාතිකමොක්ඛුද්කදසං යාචන්කතො 

පුබ්බුප්පන්නවිතක්ෙසූචනපුච්ඡාවිස්සජ්ජනක්ෙමවකසන යාචකනොොකස

සම්පත්කත ‘‘එතස්සභ වාොකලො’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ ‘‘යං භ වා සාවොනං සික්ඛාපදං පඤ්ඤකපයයා’’ති 

පාතිකමොක්ඛුද්කදසප්පකහොනෙසික්ඛාපදං සන්ධායාහ, අයමත්කථො 

භද්දාලසුත්කතන (ම. නි. 2.134 ආදකයො) දීකපතබ්ක ො. තත්ථ හි  හූසු

සික්ඛාපකදසු පඤ්ඤත්කතසු, පඤ්ඤපියමාකනසු ච ‘‘න තාව භද්දාලි සත්ථා

සාවොනංසික්ඛාපදංපඤ්ඤකපතී’’තිආදි(ම.නි.2.145) වුත්තංඅපඤ්ඤත්තං

උපාදාය, තථා ඉධාපි අපඤ්ඤත්තං සන්ධාය වුත්තන්ති කවදිතබ් ං.

පරිසුද්ධත්තා සඞ්ඝස්ස සම්පති සාවොනං ආණාපාතිකමොක්ඛුද්කදසං 
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පටුන 

නානුජානාමීති දස්කසන්කතො ‘‘නිරබ්බුකදො’’තිආදිමාහ.නහි පරිසුද්කධසඞ්කඝ

ඔවාදපාතිකමොක්ඛුද්කදසස්ස අනුද්කදසොරණං අත්ථි, තස්මිං සති 

ආණාපාතිකමොක්ඛුද්කදසානුජානනාධිප්පායකතො. තථා ච කසො තකතො

අට්ඨන්නංවස්සානං අච්චකයන අනුඤ්ඤාකතො. යථාහ 

පාතිකමොක්ෙ පනක්ෙන්ධකෙ (චූ ව.386) ‘‘න දානාහං, භික්ඛකව, ඉකතොපරං 

උකපොසථං ෙරිස්සාමි…කප.… පාතිකමොක්ඛං උද්දිකසයයාථා’’ති. යං පන 

උපසම්පදක්ෙන්ධකෙ (මහාව. 129) ‘‘කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ

අඤ්ඤතරං භික්ඛුං උපසම්පාකදත්වා එෙෙං ඔහාය පක්ෙමිංසු…කප.… කසො

තස්සා කමථුනං ධම්මං පටිකසවිත්වා චිකරන අ මාසී’’ති වත්ථු ආ තං, තං

සුදින්නවත්ථුකතො පරකතො උප්පන්නම්පි තත්ථ යථාධිොරං සකමොධාකනතුං 

වුත්තං. තථා තත්කථව ‘‘උභයානි කඛො පනස්ස පාතිකමොක්ඛානි විත්ථාකරන

ස්වා තානි කහොන්තී’’තිආදිනා (පාචි. 147; අ. නි. 8.52; 10.33) අඞ් ානිපි

කවදිතබ් ානි. න හි ආදිකතො එව උභකතොපාතිකමොක්ඛානි සිද්ධානීති. අපිච

ආදිකතො පට්ඨාය අයමනුක්ෙකමො කවදිතබ්ක ො, කසයයථිදං – රාහුලකුමාකර

උප්පන්කනක ොධිසත්කතොනික්ඛමිත්වා ඡබ් ස්සානිදුක්ෙරංෙත්වාසත්තකම

අභිසම්බුද්කධො, තස්මිං එව සංවච්ඡකර ෙපිලවත්ථුං  න්ත්වා රාහුලකුමාරං

පබ් ාකජසි. අම්බ ට්ඨිෙරාහුක ොවාදසුත්තට් ෙථායං (ම. නි. අට්ඨ. 2.107

ආදකයො) ‘‘අයඤ්හි ආයස්මා සත්තවස්සිෙොකල භ වන්තං චීවරෙණ්කණ

 කහත්වා ‘දායජ්ජං කම සමණ කදහි, දායජ්ජං කම සමණ කදහී’ති දායජ්ජං

යාචමාකනො භ වතා ධම්මකසනාපතිසාරිපුත්තත්කථරස්ස නියයාකදත්වා

පබ් ාජිකතො’’ති ච වුත්තං, තස්මා රාහුලකුමාරං ආරබ්භ ‘‘අනුජානාමි, 

භික්ඛකව, තීහි සරණ මකනහි සාමකණරපබ් ජ්ජ’’න්ති (මහාව. 105) 

වුත්තත්තා සරණ මනූපසම්පදා පඨමවස්සබ්භන්තකර එව පටික්ඛිත්තා, 

ඤත්තිචතුත්ථෙම්මවකසන උපසම්පදා අනුඤ්ඤාතාති පඤ්ඤායති. අපිච 

රාහු වත්ථුම්හි ‘‘න, භික්ඛකව, අනනුඤ්ඤාකතො මාතාපිතූහි පුත්කතො 

පබ් ාකජතබ්ක ො, කයො පබ් ාකජයය, ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’ති (මහාව. 105) 

සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං, තස්මා ඉකතො පුබ්ක පි සික්ඛාපදානි පඤ්ඤත්තානීති

සිද්ධං. 

සුත්වා චකයොකහතුනිකරොධමග් ං, 

නිකරොධුපායංපටිවිජ්ඣිඛිප්පං; 

ජාකතොවකපක්කඛනඅකසසකමතං, 
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කලොෙංවිපස්සීසු තග් සිස්කසො. 

කසොධම්මකසනාපතිඅග් සිස්කසො, 

සද්ධම්මරාජස්සතථා තස්ස; 

සයංුලනින්කදනයසස්සපත්කතො, 

අකනෙකසොකසො සධාපසත්කථො. 

තස්මා හිසික්ඛාපද න්ධොකලො, 

ඤාතුම්පිකලොකෙඅතිභාරිකයොව; 

පක වසික්ඛාපදභාවකභකදො, 

පක වඅඤ්කඤොඋභයත්ථතත්ථ. 

පච්කචෙබුද්ධාඅපිතංද්වයන්තු, 

ඤාතුංනසක්ොවපක වකනතුං; 

නිස්සංසයංතත්ථතථා කතොව, 

ජානිස්සතිච්චාහතථා කතොති. 

ඉච්කචතමත්ථංඉධභික්ඛුඤත්වා, 

සික්ඛාපදානංෙමභාවකභදං; 

ඤාතුංසයංකනොනපකරචකනතුං, 

පරිකයසිතබ්ක ොඉධයුත්තිමග්ක ො. 

තත්ථ ෙමකභකදො සික්ඛාපදානං පරකතො ආවි භවිස්සති. භාවකභකදො තාව 

උක්ඛිත්තොනුවත්තනපච්චයාභික්ඛුඅනාපත්තිකෙො, භික්ඛුනීපනසමනුභට්ඨා 

පාරාජිො කහොති. පාරාජිොපත්තිපටිච්ඡාදකන භික්ඛුස්ස දුක්ෙටං, භික්ඛුනියා 

පාරාජිෙං. දුට්ඨුල්ලං ආකරොකචන්තස්ස, පටිච්ඡාකදන්තස්ස ච පාචිත්තියං. 

මහාසාවජ්ජං පාරාජිෙං ආකරොකචන්තස්ස, පටිච්ඡාකදන්තස්ස ච භික්ඛුස්ස

දුක්ෙටං. ඉච්කචවමාදීහි අභාවකභදසික්ඛාපදානං ඉධ භාවකභකදන

යුත්තිපරිකයසනං සාධයමාකනොපි සියා අනුම්මාදවිඝාතභාගීති. එත්තාවතා

සෙලස්සපි විනයපිටෙස්ස 

විතක්ෙයාචනොලොලඤ්ඤූොරණඵලපකයොජකනහි සත්තහි අඞ්ක හි

පටිමණ්ඩිතං නිදානමායස්මතා උපාලිත්කථකරන නිදස්සිතං කහොති. තත්ථ

කථරස්ස විනයපඤ්ඤත්තියාචනකහතුභූකතො විතක්කෙො නාම. තස්කසව
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‘‘එතස්ස භ වා ොකලො’’තිආදිනා පවත්තා යාචනා නාම. 

රත්තඤ්ඤූකවපුල්ලලාභග්  ාහුසච්චමහත්තප්පත්ති ොක ො නාම. සබ් ඤ්ඤූ

එව ො ඤ්ඤූ නාම. ආසවට්ඨානීයානං ධම්මානං පාතුභාකවො ොරණං නාම.

‘‘කතසංකයව ආසවට්ඨානීයානං ධම්මානං පටිඝාතායා’’ති වචනකතො

ආසවට්ඨානීයධම්මපටිඝාකතො ඵ ං නාම. ‘‘යථයිදං බ්රහ්මචරියං අද්ධනියං

අස්සා’’තිවචනකතොසාසනබ්රහ්මචරියස්ස චිරට්ඨිති පකයොජනන්තිකවදිතබ් ං.

කහොතිකචත්ථ– 

‘‘විතක්කෙො යාචනාොකලො, ොලඤ්ඤූොරණං ඵලං; 

පකයොජනන්තිසත්තඞ් ං, නිදානංවිනයස්සිධා’’ති. 

22. අන්තිමමණ්  න්ති අබ්භන්තරමණ් ලං. තඤ්හි ඉතකරසං

අන්කතො කහොති, ඛුද්දෙමණ් ලංවා.අනුමතිදානවකසනකතසංභික්ඛූනං 

දත්වා. කතසං බුද්ධානං චාරිොය විකනතබ් ා කවකනයෙසත්තා. 

ඔචිනන්තා වියාති  හුපුප්ඵං  ච්ඡං මාලාොරා චිරං ඔචිනන්ති, එවං

 හුකවකනකයයසු ාමාදීසුචිරං වසන්තාකවකනයයපුඤ්ඤංපරිහරන්තා

චරන්ති. සන්තං සුෙං, න කවදනාසුඛං විය සපරිප්ඵන්දං. 

දසසහස්සචක්ෙවාකළති කදවානං වකසන වුත්තං. මනුස්සා පන

ඉමස්මිංකයව චක්ෙවාක  ක ොධකනයයා උප්පජ්ජන්ති. මහාෙරුණාය

ධුවං සත්තසමවකලොෙනං. ඔතිණ්කණති පරිසමජ්ඣං ආ කත, 

ආකරොචිකතවා.කයනොරකණනමයංතුම්හාෙංකදයයධම්මංදකදයයාම, 

තංකුකතොසක්ො ලද්ධුං. හුකිච්චාහිඝරාවාසාති.දුතියවිෙප්කප තන්ති 

කදයයධම්මං. ‘‘තුම්කහහි තං කුකතො ලද්ධා’’ති අනුගණ්ඨිපකද වුත්තං.

කෙචි පන ‘‘පඨමං කිරියං කපක්ඛති, දුතියං කදයයධම්ම’’න්ති වදන්ති. 

ආචරිකයො පන ‘‘පඨමකයොජනාය යං දානපුඤ්ඤං, තං කුකතො ලබ්භා. 

පුඤ්ඤන්තරාය හුලාහිඝරාවාසාති.දුතියකයොජනායකතමාසබ්භන්තකර

යමහංදකදයයං, අතික්ෙන්තොලත්තාතමහංසම්පතිකුකතොදකදයයන්ති

දස්කසතී’’තිවදති. සීලාදිකුසලධම්මසන්දස්සනාදිධම්මරතනවස්සං. 

23. පත්තුණ්ණකදකස පත්තුණ්ණං පටවරං. මහායාගන්ති මහාදානං. 

පරිපුණ්ණසඞ්ෙප්පන්තිකතමාසංකසොතබ් ංඅජ්ජ සුණින්ති. 

තත්රිදන්තිඉදංොරණං. 
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උපාලි දාසකෙොති ආචරියපරම්පරකතො.  ාහිරබ්භන්තරනිදානං, 

සික්ඛාපදානං පඤ්ඤත්තිට්ඨානසඞ්ඛාතං ආකවණිෙනිදානඤ්ච සන්ධායාහ 

‘‘නිදානස්ස පකභදදීපනකතො’’ති. කථරවාදාදි වත්ථුප්පකභකදො. සොය 

පටිඤ්ඤාය කමත්තියං භික්ඛුනිං නාකසථාතිආදි පරසමයවිවජ්ජනකතොතිආදි. 

විභඞ්ගනයකභදදස්සනකතොති තිස්කසො ඉත්ථිකයො භූමට්ඨං ථලට්ඨන්තිආදි.

එත්ථාහ – කිං භ වකතො මාරාවට්ටනපටිඝාතාය සත්ති නත්ථීති? අත්ථි, 

තථාපිස්ස පච්ඡා උපගුත්තොකල පසාදකහතුත්තා අධිවාකසති. එත්ථ

උපගුත්තාධිට්ඨානං වත්තබ් ං. බුද්ධානං ආචිණ්ණන්ති දිජදස්සකනන

කිංපකයොජනන්ති කච? මාරාවට්ටනකහතු බ්රාහ්මණස්ස පුඤ්ඤන්තරාකයොති

පකයොජනං. 

දිකජොපි කසොමාරමකනොරථස්ස, 

භඞ් ංෙකරොන්කතොජිනපුඞ් වස්ස; 

සස්සිස්සසඞ්ඝස්සඅදාසිදානං, 

අකසසෙංෙප්පියභණ් කභදං. 

කිං භ වා සසිස්කසො තාව මහන්තං ෙප්පියභණ් ං උබ්භණ්ඩිෙං ෙත්වා

අ මාසීති? න අ මාසි, කතමාසිභාගියං පන පුඤ්ඤරාසිෙං කදයයධම්මං 

අප්පටික්ඛිපන්කතොබ්රාහ්මණස්සඋපායකතොසත්ථාඅදාසි. 

තදඤ්ඤථාමාරමකනොරකථොව, 

පූකරොසියාකනවදිජස්සභිකයයො; 

පාපංමහන්තංඅපිපාපුකණයය, 

මිච්ඡාභිමාකනනතථා කතකසො. 

තස්මා භ වා අස්සාදියන්කතො තං කදයයධම්මං අප්පටික්ඛිපන්කතො 

උපාකයන බ්රාහ්මණස්ස පුඤ්ඤබුද්ධිං ෙත්වා, මාරස්ස ච මකනොරථවිඝාතං

ෙත්වා අ මාසීති, ‘‘අයං නකයො අට්ඨෙථං විනාපි පාළිනයානුකලොමකතො

සිද්කධො’’තිවදන්ති.ෙථං? – 

‘‘සත්ථාසසිස්කසොයදිඅග් කහසි, 

දිජස්සතංචීවරමාදිකතොව; 

නාථස්සකනොී සතිවස්සොකල, 
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විරුජ්ඣකතජීවෙයාචනාපි; 

තථාපිසබ් ංසුවිචාරයිත්වා, 

යුත්තංනයංචින්තයිතුංවයුත්ත’’න්ති. 

ඉදානි ආයස්මා උපාලිත්කථකරො විනයපඤ්ඤත්තියා සාධාරණනිදානං

දස්කසත්වා සික්ඛාපදානං පාකටක්ෙං පඤ්ඤත්තිට්ඨානසඞ්ඛාතං නිදානමාදිං

ෙත්වා පුග් ලපඤ්ඤත්තිඅනුපඤ්ඤත්තිවිභා ාපත්තිකභදන්තරාපත්තිආදිෙං

නානප්පොරං විධිං නිජ්ජටං නිග්ගුම් ං ෙත්වා දස්කසතුං ‘‘අථ කෙො භගවා

කවරඤ්ජායං යථාභිරන්තංවිහරිත්වා’’තිආදිමාහාති.ඉධඨත්වා– 

සික්ඛාපදාන සබ්ක සං, ෙමකභදංපොසකය; 

තස්මිංසිද්කධනිදානානං, ෙමසිද්ධියකතොභකව. 

තත්ථ සබ් සික්ඛාපදානං යථාසම්භවං කදසනාක්ෙකමො පහානක්ෙකමො 

පටිපත්තික්ෙකමො උප්පත්තික්ෙකමොති චතුබ්බිකධො ෙකමො ලබ්භති. තත්ථ

භ වතා රාජ කහ භික්ඛූනං පාතිකමොක්ඛුද්කදසං අනුජානන්කතන

පාතිකමොක්ඛුද්කදසස්ස කයො කදසනාක්ෙකමො අනුඤ්ඤාකතො, තං

කදසනාක්ෙමමනුකලොකමන්කතො ආයස්මා මහාෙස්සකපො පඨමං

පාරාජිකුද්කදසං පුච්ඡි, තදනන්තරංසඞ්ඝාදිකසසුද්කදසං, තකතොඅනියතුද්කදසං

විත්ථාරුද්කදසඤ්ච පුච්ඡිත්වා තදනන්තරං භික්ඛුනීවිභඞ් ඤ්ච කතකනව

අනුක්ෙකමන පුච්ඡි, නිදානුද්කදසන්කතො ධානඤ්ච සරූකපන අනුද්දිට්ඨානං

පුච්ඡනත්ථං ඛන්ධකෙපි පුච්ඡි. එකතන ච ඛන්ධකෙ පඤ්ඤත්තා ථුල්ලච්චයා

සඞ් හිතා කහොන්ති. පුච්ඡිතානුක්ෙකමකනව උපාලිත්කථකරො තං සබ් ං

සාපත්තිකභදාදිෙංකදකසන්කතො ථුල්ලච්චයදුබ්භාසිතආපත්තිසුලට්ඨානාදිදීපෙං

අන්කතොෙත්වා කදකසසි, අයකමත්ථ කදසනාක්ෙකමො.

උභකතොවිභඞ් ඛන්ධෙකතො පන උච්චිනිත්වා තදා පරිවාරපාළි විසුං ෙතා. 

ඉමකමව නයං සන්ධාය අට් ෙථායං වුත්තං ‘‘එකතකනව උපාකයන 

ඛන්ධෙපරිවාකරපි ආකරොකපසු’’න්තිආදි (පාරා. අට්ඨ.

1.පඨමමහාසඞ්ගීතිෙථා). අපිච පාළියා ‘‘එකතකනවුපාකයන උභකතොවිනකය

පුච්ඡි. පුට්කඨො පුට්කඨො ආයස්මා උපාලි විස්සජ්කජසී’’ති එත්තෙකමව වුත්තං, 

තස්මා මහාෙස්සකපො උභකතොවිභඞ්ක  එව පුච්ඡි. විස්සජ්කජන්කතො පන

ආයස්මා උපාලි නිවරකසසං කදකසන්කතො ඛන්ධෙපරිවාකර අන්කතොෙත්වා
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කදකසසි. තදා ච ඛන්ධෙපරිවාරපාළි විසුං ෙතාති අයං කදසනාක්ෙකමො. යදි

එවං නිදානුද්කදකසො පඨමං කදකසතබ්ක ොති කච? න, තදසම්භවකතො. කසො හි 

‘‘යස්ස සියා ආපත්තී’’තිආදිනා (මහාව. 134) නකයන පවත්තත්තා පඨමං 

සික්ඛාපදසඞ් හිතාසුආපත්තීසුඅදස්සිතාසුනසම්භවති.‘‘යානිමයාභික්ඛූනං 

පඤ්ඤත්තානි සික්ඛාපදානි, තානි කනසං පාතිකමොක්ඛුද්කදසං

අනුජාකනයය’’න්ති වචනකතො සික්ඛාපදාකනව පඨමං කදකසතබ් ානීති

පාරාජිකුද්කදසක්ෙකමොසම්භවති. 

පාරාජිකුද්කදසාදිසඞ් හිතානං ආපත්තිඅකුසලානං යකථො ාරිෙක්ෙකමන

පහාතබ් ත්තා පහානක්ෙකමොකපත්ථ සම්භවති. උපසම්පන්නසමනන්තරං

‘‘තාවකදවචත්තාරිඅෙරණීයානිආචික්ඛිතබ් ානී’’ති (මහාව.129) වචනකතො

‘‘සමාදායසික්ඛතිසික්ඛාපකදසූ’’ති (දී.නි.1.193) වචනකතොචයථා  රුෙං

ආචික්ඛණං සික්ඛකනන පටිපත්තික්ෙකමොකපත්ථ සම්භවති, එවමිකමහි තීහි

ෙකමහි කදකසතබ් ානම්කපකතසං සික්ඛාපදානං යථාසම්භවං

උප්පත්තික්ෙකමොසම්භවති.තථාහි යංයංසාධාරණං, තංතංභික්ඛුංආරබ්භ

උප්පන්කන එව වත්ථුස්මිං ‘‘යා පන භික්ඛුනී ඡන්දකසො කමථුනං ධම්මං

පටිකසකවයයා’’ති භික්ඛුනීනම්පි පඤ්ඤත්තං. අඤ්ඤථා තං භික්ඛුනීනං 

අනුප්පන්නපඤ්ඤත්තිසියා.තකතො ‘‘අනුප්පන්නපඤ්ඤත්තිතස්මිංනත්ථී’’ති

(පරි.247) පරිවාකර එතංවචනංවිරුජ්ඣති, එත්තාවතාපුරිකමනෙමත්තකයන

පඨමං කදකසතබ් තං පත්කත පාරාජිකුද්කදකස පඨුලප්පන්නත්තා

කමථුනධම්මපාරාජිෙං සබ් පඨමංකදකසතුොකමොඋපාලිත්කථකරො ‘‘තත්රසුදං

භ වාකවසාලිය’’න්තිකවසාලිකමව පාකපත්වාඨකපසි.අඤ්ඤථා ාරාණසියං

පඤ්ඤත්තානං ‘‘න, භික්ඛකව, මනුස්සමංසං පරිභුඤ්ජිතබ් ’’න්ති (මහාව.

280) එවමාදීනංකදසනාධිප්පාකයසති ාරාණසිං පාකපත්වාඨකපයයාති. 

අබ්භන්තරනිදානෙථානිට්ඨිතා. 

කවරඤ්ජෙණ් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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1. පාරාජිෙෙණ්ක ො 

1. ප මපාරාජිෙං 

සුදින්නභාණවාරවණ්ණනා 

පඨමස්කසත්ථ නිදාකන, ඨත්වාපාරාජිෙස්සවිඤ්කඤකයයො; 

කචොදනාපරිහාරනකයො, පුග් ලවත්ථුප්පොසකනකයව. 

තත්ථ භ වා කවරඤ්ජායං වුත්ථවස්කසො අනුපුබ්ක න චාරිෙං චරන්කතො 

ෙත්තිෙජුණ්හපක්කඛ එව කවසාලිං පාපුණිත්වා යාව

පඨමපාරාජිෙසික්ඛාපදපඤ්ඤාපනං, තාව අට්ඨ වස්සානි කවසාලියංකයව

විහරන්කතොවියපාළික්ෙකමනදිස්සති, නචභ වා තාවත්තෙංොලංතත්කථව

විහාසි. කසො හි සුදින්නස්ස සාවොනං සන්තිකෙ පබ් ජ්ජං උපසම්පදඤ්ච

අනුජානිත්වායථාභිරන්තංතත්ථ විහරිත්වා චාරිෙං චරන්කතො කභසෙ ාවනං 

පත්වා තත්ථ කතරසමං වස්සං වසි, කතකනව අනුක්ෙකමන සාවත්ථිං පත්වා

චුද්දසමං වස්සංවසි, පන්නරසමංෙපිලවත්ථුම්හි, කසො සමංආ වියං, තකතො

වුත්ථවස්කසො චාරිෙං චරන්කතො රාජ හං පත්වා සත්තරසමං වසි, ඉමිනා

අනුක්ෙකමන අපරානිපි තීණි වස්සානි තත්කථව වසි. එත්තාවතා භ වා

පරිපුණ්ණී සතිවස්කසො රාජ හකතො අනුපුබ්ක න කවසාලිං පාපුණි, තකතො

උපසම්පදාය අට්ඨවස්සිකෙො සුදින්කනො කවසාලියංකයව කමථුනං ධම්මං 

අභිවිඤ්ඤාකපසි, තකතො භ වා තස්මිං වත්ථුස්මිං පඨමං පාරාජිෙං

පඤ්ඤකපසීති කවදිතබ් ං.තත්ථයස්මාඋපාලිත්කථකරොඉකතොපඨමතරංතත්ථ

කවසාලියඤ්ච පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදානිඅදස්කසතුොකමො, විනයනිදානානන්තරං

පඨමපාරාජිෙකමව දස්කසතුොකමො, තස්මා කවසාලියං පඨමං නිවාසං, පච්ඡා

ඉමස්සසික්ඛාපදස්ස පඤ්ඤත්තිොකලනිවාසඤ්චඑෙකතොෙත්වා ‘‘තත්රසුදං

භ වාකවසාලිය’’න්තිආදිමාහ, කතන වුත්තං‘‘පඨමස්කසත්ථනිදාකන, ඨත්වා 

…කප.… පොසකනකයවා’’ති. තස්මා ඉමස්මිං පඨමපාරාජිෙස්ස

පඤ්ඤත්තිට්ඨානසඞ්ඛාකත නිදාකන ඨත්වා ‘‘කතන කඛො පන සමකයන

කවසාලියාඅවිදූකරෙලන්ද ාකමොනාමකහොති…කප.… අඤ්ඤතරංවජ්ජි ාමං 

උපනිස්සාය විහරතී’’ති එතස්මිං ඉමස්ස සික්ඛාපදස්ස පුග් ලප්පොසකන, 

‘‘කතන කඛො පන සමකයන වජ්ජී දුබ්භික්ඛා කහොති…කප.… තික්ඛත්තුං
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කමථුනං ධම්මං අභිවිඤ්ඤාකපසී’’ති (පාරා. 30) ඉමස්මිං වත්ථුප්පොසකන ච

කචොදනානකයො, පරිහාරනකයො ච කවදිතබ්ක ොති වුත්තං කහොති. තත්රායං

පොසනා – කිමත්ථං කථකරන අඤ්කඤසං සික්ඛාපදානං පුග් ලවත්ථූනි විය

සඞ්කඛපකතො අවත්වා යත්ථ ච කසො උප්පන්කනො, යථා ච ධම්කම පසන්කනො, 

යථාචපබ් ජිකතො, යථාචඉමංවත්ථුංඋප්පාකදති, තංසබ් ංඅනවකසකසත්වා

පුග් ලවත්ථූනිවිත්ථාරකතොවුත්තානීතිකච? වුච්චකත– 

එවංසද්ධායකිච්කඡන, මහන්කතකභො ඤාතකෙ; 

හිත්වාපබ් ජිතානම්පි, කපසලානම්පිසබ් කසො. 

සබ් ලාමෙධම්මායං, කමථුකනොයදිසම්භකව; 

නධම්මකදසනාකයව, සිද්ධාවිරතිසබ් කසො. 

තස්මානවඞ් සද්ධම්කම, සත්ථාරාකදසිකතපිච; 

විනකයොපඤ්ඤකපතබ්ක ො, තකතොධම්මවිසුද්ධිහි. 

විනයාභාවකතොඑවං, අජ්ඣාචාකරොභවිස්සති; 

තස්මාවිනයපඤ්ඤත්ති, සාත්ථිොකපසලස්සපි. 

අනාදීනවදස්සාී , යස්මායංපාපමාචරි; 

විනකයොකයවසද්ධානං, ආදීනවවිභාවිකනො. 

තස්මාසද්ධානුසාරීනං, විනකයොසාත්ථකෙොවයං; 

ධම්කමොධම්මානුසාරීනං, තකතොඋභයකදසනා. 

අපි ච යදි පණ්ණත්තිී තික්ෙමං අෙකරොන්තස්සාපි යාව බ්රහ්මකලොො

අයකසො පත්ථකටො, පක වඤ්කඤසන්ති දස්සනත්ථං අජ්ඣාචාරස්ස 

පාෙටභාවදීපනං.ෙථං? – 

අභබ්ක ො අරහත්තස්ස, සුදින්කනො පුත්තමාතකරො; 

භබ් ානුප්පන්නපඤ්ඤත්ති, තදත්ථංනෙතාඅයං. 

නනු මා ණ්ඩිෙං අජ්ඣුකපක්ඛිත්වා මාතාපිතූනමස්සා හිතත්ථං ධම්මං

කදකසතීති ඉමමත්ථං දස්කසතුං බීජෙබීජෙමාතූනං අරහත්තුප්පත්ති කථකරන 
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දීපිතා. ‘‘කතන කඛො පන සමකයන කවසාලියා අවිදූකර ෙලන්ද ාකමො නාම

කහොති, කයන සමකයන සුදින්කනො පුරාණදුතියිොය කමථුනං ධම්මං

පටිකසී ’’ති වා ‘‘කයන සමකයන භ වා පඨමපාරාජිෙං පඤ්ඤකපසී’’ති වා

වචනං ඉධ න යුජ්ජති. ෙස්මා? ‘‘ඉධ පන කහතුඅත්කථො ෙරණත්කථො ච

සම්භවතී’’තිවුත්තංඅට්ඨෙථාවචනඤ්හිඉධනලබ්භති.චිරනිවිට්කඨොහි කසො

 ාකමො, න තස්මිංකයව සමකයති. යස්මා පන කසො චිරනිවිට්කඨොපි ච  ාකමො

අත්තකනො නිවිට්ඨොලකතො පට්ඨාය සබ් ොලමත්ථීති වත්තබ් තං අරහති, 

කතන පරියාකයන ‘‘කතන කඛො පන සමකයන කවසාලියා අවිදූකර

ෙලන්ද ාකමොනාමකහොතී’’තිවුත්තං. 

25-6. අනුඤ්ඤාකතොසිපනත්වන්තිසමණවත්තදස්සනත්ථංභ වාපුච්ඡති. 

මාතාපිතූහි අනනුඤ්ඤාතන්ති එත්ථ ජනකෙකහව අනනුඤ්ඤාතදස්සනත්ථං

පුච්ඡීති වුත්තං. න කෙො සුදින්න තථාගතාති ‘‘පබ් ාකජතු මං භ වා’’ති

යාචනාවකසන පකනවමාහ, න භ වා සයං සරණානි දත්වා පබ් ාකජසි. 

දුක්ෙස්සාති එත්ථ ‘‘ෙලභා ම්පී’’ති පාඨකසකසො. විෙප්පද්වකයපීති

දුතියතතියවිෙප්කපසු. පුරිමපදස්සාති කිඤ්චීති පදස්ස. උත්තරපකදනාති

දුක්ඛස්සාති පකදන. සමානවිභත්තීති සාමිවචනං. යථා කිං? ‘‘ෙස්සචි

දුක්ඛස්සා’’ති වත්තබ්ක  ‘‘කිඤ්චි දුක්ඛස්සා’’ති වුත්තන්ති කවදිතබ් ං. 

අොමොවිනාභවිස්සාමාතිතයාසද්ධිංඅමරිත්වාඅොමා ජීවිස්සාම.සකචපින

මරාම, අොමොවතයාවිකයො ංපාපුණිස්සාම, තයිජීවමාකනඑවකනො මරණං

භකවයය, මරකණනපිකනොතයාවිකයො ංමයංඅොමොවපාපුණිස්සාම. 

30. ෙතිපාහං බ ං ගාකහත්වාති ෙස්මා පනායං තථා පබ් ජ්ජාය 

තිබ් ච්ඡන්කදො අනුඤ්ඤාකතො සමාකනො ෙතිපාහං ඝකරකයව විලම්බිත්වා

ොය ලඤ්ච අග් කහසීති? අනුමතිදාකනනමාතාපිතූසුසහායකෙසුචතුට්කඨො

කතසං චිත්තතුට්ඨත්ථං. කෙසුචිඅට්ඨෙථාකපොත්ථකෙසුකෙචිආචරියා ‘‘අයං

සුදින්කනො ජීවෙවත්ථුකතො පච්ඡා පංසුකූලිෙධුතඞ් වකසන පංසුකූලිකෙො

ජාකතො’’ති සඤ්ඤාය ‘‘ හපතිචීවරං පටික්ඛිපිත්වා පංසුකූලිෙධුතඞ් වකසන

පංසුකූලිකෙො කහොතී’’ති ලිඛන්ති, තං ‘‘අචිරූපසම්පන්කනො’’ති වචකනන

විරුජ්ඣති. ‘‘තථා සුදින්කනො හි භ වකතො ද්වාදසකම වස්කස පබ් ජිකතො, 

ී සතිකමවස්කසඤාතිකුලංපිණ් ායපවිට්කඨොසයංපබ් ජ්ජාය අට්ඨවස්සිකෙො

හුත්වා’’ති, ‘‘භ වකතො හි බුද්ධත්තං පත්තකතො පට්ඨාය යාව ඉදං වත්ථං, 
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එත්ථන්තකර ී සති වස්සානි න කෙොචි  හපතිචීවරං සාදියි, සබ්ක 

පංසුකූලිොව අකහසු’’න්ති ච වුත්කතන අට්ඨෙථාවචකනන විරුජ්ඣති, 

පබ් ජ්ජාය අට්ඨවස්සිකෙො, න උපසම්පදාය. උපසම්පදං පන ජීවෙවත්ථුකතො 

(මහාව.326) පච්ඡා අලත්ථ, තස්මාඅවස්සිකෙොඤාතිකුලංපිණ් ායපවිට්කඨො

සියාති කච? න, ‘‘අලත්ථකඛොසුදින්කනොෙලන්දපුත්කතොභ වකතොසන්තිකෙ

පබ් ජ්ජං, අලත්ථ උපසම්පද’’න්ති එෙකතො අනන්තරං වුත්තත්තා.

පබ් ජ්ජානන්තරකමව හි කසො උපසම්පන්කනො කතරසධුතඞ් ගුකණ සමාදාය

වත්තන්කතො අට්ඨ වස්සානි වජ්ජි ාකම විහරිත්වා නිස්සයුලත්තත්තා සයංවසී

හුත්වා ‘‘එතරහි කඛො වජ්ජී දුබ්භික්ඛා’’තිආදිතක්ෙවකසන කයන කවසාලී

තදවසරි, තස්මා ‘‘පංසුකූලිෙධුතඞ් වකසන පංසුකූලිකෙො කහොතී’’ති

එත්තකෙොකයව පාකඨො කයසු කපොත්ථකෙසු දිස්සති, කසොව පමාණකතො 

 කහතබ්ක ො. ‘‘ආරඤ්ඤිකෙො කහොතී’’ති ඉමිනා පඤ්ච

කසනාසනපටිසංයුත්තානි සඞ් හිතානි කනසජ්ජිෙඞ් ඤ්ච විහාරසභා ත්තා, 

‘‘පිණ් පාතිකෙො’’ති ඉමිනා පඤ්ච පිණ් පාතපටිසංයුත්තානි, 

‘‘පංසුකූලිකෙො’’ති ඉමිනා ද්කව චීවරපටිසංයුත්තානි සඞ් හිතානීති.

ඤාතිඝරූප මනොරණදීපනාධිප්පායකතො සපදානචාරිෙඞ් ං විසුං වුත්තන්ති 

කවදිතබ් ං. ‘‘මා අතිහරාකපසු’’න්ති ොල යත්තයවකසන වුත්තං. 

ධම්මස්සන්තරායෙරතරත්තා‘‘ඉමංනය’’න්තිඅනකයොකයව. 

කයභුකයයනහිසත්තානං, විනාකසපච්චුපට්ඨිකත; 

අනකයොනයරූකපන, බුද්ධිමා ම්මතිට්ඨති. 

36. අපඤ්ඤත්කතසික්ොපකදතිඑත්ථදුවිධංසික්ඛාපදපඤ්ඤාපනං.ෙථං? 

‘‘එවඤ්ච පන, භික්ඛකව, ඉමං සික්ඛාපදං උද්දිකසයයාථා’’ති එවං 

සඋද්කදසානුද්කදසකභදකතො දුවිධං. තත්ථ පාතිකමොක්කඛ සරූපකතො ආ තා

පඤ්ච ආපත්තික්ඛන්ධා සඋද්කදසපඤ්ඤත්ති නාම. සාපි දුවිධා 

සපුග් ලාපුග් ලනිද්කදසකභදකතො. තත්ථ යස්සා පඤ්ඤත්තියා අන්කතො

ආපත්තියා සහ, විනා වා පුග් කලො දස්සිකතො, සා සපුග් ලනිද්කදසා. ඉතරා

අපුග් ලනිද්කදසාති කවදිතබ් ා. සපුග් ලනිද්කදසාපි දුවිධා

දස්සිතාදස්සිතාපත්තිකභදකතො. තත්ථ අදස්සිතාපත්තිො නාම අට්ඨ පාරාජිො

ධම්මා. ‘‘පාරාජිකෙො කහොති අසංවාකසො’’ති හි පුග් කලොව තත්ථ දස්සිකතො, 

නාපත්ති. දස්සිතාපත්තිො නාම භික්ඛුනීපාතිකමොක්කඛ ‘‘සත්තරස
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පටුන 

සඞ්ඝාදිකසසා ධම්මා නිස්සාරණීයං සඞ්ඝාදිකසස’’න්ති හි තත්ථ ආපත්ති 

දස්සිතාසද්ධිංපුග් කලන, තථාඅපුග් ලනිද්කදසාපිදස්සිතාදස්සිතාපත්තිකතොව 

දුවිධා.තත්ථඅදස්සිතාපත්තිොනාමකසඛියාධම්මා.කසසාදස්සිතාපත්තිොති 

කවදිතබ් ා. සාපි දුවිධා අනිද්දිට්ඨොරෙනිද්දිට්ඨොරෙකභදකතො. තත්ථ

අනිද්දිට්ඨොරොනාම සුක්ෙවිස්සට්ඨි ුලසාවාද ඔමසවාද කපසුඤ්ඤභූත ාම

අඤ්ඤවාදෙ උජ්ඣාපනෙ  ණකභොජන පරම්පරකභොජන සුරාකමරය 

අඞ්ගුලිපකතොදෙ හසධම්ම අනාදරිය තලඝාතෙජතුමට්ඨෙ සික්ඛාපදානං

වකසන පඤ්චදසවිධා කහොන්ති. කසසානං පුග් ලනිද්කදසානං වකසන

නිද්දිට්ඨොරොකවදිතබ් ා. 

අනුද්කදසපඤ්ඤත්තිපි 

පදභාජනන්තරාපත්තිවිනීතවත්ථුපටික්කඛපපඤ්ඤත්තිඅවුත්තසිද්ධිවකසන

ඡබ්බිධා කහොන්ති. තත්ථ ‘‘කයභුකයයන ඛායිතං ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’ති

(පාරා. 61) එවමාදිො පදභාජනිකය සන්දිස්සමානාපත්ති පදභාජනසික්ොපදං 

නාම. ‘‘න ත්කවව නග්ක න ආ න්තබ් ං, කයො ආ ච්කඡයය, ආපත්ති 

දුක්ෙටස්සා’’තිආදිො (පාරා. 517) අන්තරාපත්තිසික්ොපදං නාම.

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, දිවා පටිසල්ලීයන්කතන ද්වාරං සංවරිත්වා 

පටිසල්ලීයිතු’’න්ති (පාරා. 75) එවමාදිො විනීතවත්ථුසික්ොපදං නාම.

‘‘කලොහිතුප්පාදකෙො, භික්ඛකව, අනුපසම්පන්කනො න උපසම්පාකදතබ්ක ො, 

උපසම්පන්කනො නාකසතබ්ක ො’’ති (මහාව. 114) එවමාදිො 

පටික්කෙපසික්ොපදං නාම. ඛන්ධකෙසු පඤ්ඤත්තදුක්ෙටථුල්ලච්චයානි 

පඤ්ඤත්තිසික්ොපදං නාම. ‘‘යා පන භික්ඛුනීනච්චං වා ගීතං වා වාදිතං වා

දස්සනාය ච්කඡයය, පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි.834) ඉමිනාවුත්කතන ‘‘යාපන

භික්ඛුනීනච්කචයයවා  ාකයයයවාවාකදයයවාපාචිත්තිය’’න්තිඑවමාදිෙංයං

කිඤ්චි අට්ඨෙථාය දිස්සමානං ආපත්තිජාතං, විනයෙම්මං වා 

අවුත්තසිද්ධිසික්ොපදං නාම. ඡබ්බිධම්කපතං ඡහි ොරකණහි උද්කදසාරහං න

කහොතීති අනුද්කදසසික්ඛාපදං නාමාති කවදිතබ් ං. කසයයථිදං – පඤ්චහි 

උද්කදකසහි යථාසම්භවං විසභා ත්තා ථුල්ලච්චයදුබ්භාසිතානං, 

සභා වත්ථුෙම්පි දුක්ෙටථුල්ලච්චයද්වයං අසභා ාපත්තිෙත්තා, 

අන්තරාපත්තිපඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදානං නානාවත්ථුොපත්තිෙත්තා, 

පටික්කඛපසික්ඛාපදානං කෙසඤ්චි විනීතවත්ථුපඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදානඤ්ච
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අදස්සිතාපත්තිෙත්තා, අදස්සිතවත්ථුෙත්තා කභදානුවත්තෙථුල්ලච්චයස්ස, 

අදස්සිතාපත්තිවත්ථුෙත්තා අවුත්තසිද්ධිසික්ඛාපදානන්ති. එත්තාවතා ‘‘දුවිධං

සික්ඛාපදපඤ්ඤාපනං උද්කදසානුද්කදසකභදකතො’’තියංවුත්තං, තංසමාසකතො

පොසිතංකහොති. 

තත්ථ අපඤ්ඤත්කතසික්ොපකදති සඋද්කදසසික්ඛාපදංසන්ධායවුත්තන්ති

කවදිතබ් ං. එෙච්කචආචරියා එවං කිර වණ්ණයන්ති ‘‘චත්තාකරො පාරාජිො

ෙතිවස්සාභිසම්බුද්කධන භ වතා පඤ්ඤත්තාතිආදිනා පුච්ඡං ෙත්වා කතසු

පඨමපාරාජිකෙො කවසාලියං පඤ්ඤත්කතො පඤ්චවස්සාභිසම්බුද්කධන

කහමන්තානං පඨකම මාකස දුතිකය පක්කඛ දසකම දිවකස 

අඩ්ඪකතයයකපොරිසාය ඡායාය පුරත්ථාභිුලකඛන නිසින්කනන අඩ්ඪකතරසානං

භික්ඛුසතානංමජ්කඣසුදින්නංෙලන්දපුත්තංආරබ්භපඤ්ඤත්කතො’’ති, තංන

යුජ්ජති, ෙස්මා? – 

යස්මාද්වාදසමංවස්සං, කවරඤ්ජායංවසිජිකනො; 

තස්මිඤ්චසුද්කධොසඞ්කඝොති, කනවපාරාජිෙංතදා. 

කථරස්සසාරිපුත්තස්ස, සික්ඛාපඤ්ඤත්තියාචනා; 

තස්මිංසිද්ධාතිසිද්ධාව,  රුොපත්තිකනොතදා. 

ඔවාදපාතිකමොක්ඛඤ්ච, කිංසත්ථාචතුවස්සිකෙො; 

පටික්ඛිපිකිමාණඤ්ච, සමත්තංඅනුජානිකසො. 

අජාතසත්තුංනිස්සාය, සඞ්ඝකභදමොසියං; 

කදවදත්කතොතකතොසඞ්ඝ-කභකදොපච්ඡිමක ොධියං. 

ආරාධයිංසුමංපුබ්ක , භික්ඛූතිුලනිභාසිතං; 

සුත්තකමවපමාණංකනො, කසොවොකලොඅනප්පකෙොති. 

යං පන වුත්තං ‘‘අථ භ වා අජ්ඣාචාරං අපස්සන්කතො පාරාජිෙං වා 

සඞ්ඝාදිකසසං වා න පඤ්ඤකපසී’’ති, තං සෙලසික්ඛාපදං සන්ධායාහ. න

කෙවලං සඋද්කදසසික්ඛාපදමත්තං, කතනසඋද්කදසානුද්කදසපඤ්ඤත්තිකභදං

සෙලං පාරාජිෙං සන්ධායාහාති වුත්තං කහොති. කිඤ්චාපි නාභිපරාමසනම්පි

ොයසංසග්ක ො, තථාපි එතං විකසසනියමනකතො, අච්ඡන්දරා ාධිප්පායකතො ච
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විසුං වුත්තං. ඡන්දරා රත්තස්කසව හි ොයසංසග්ක ො ඉධාධිප්කපකතො.

අසුචිපාකන පන හත්ථිනියා තාපසපස්සාවපාකනන වා ොකබෙො නාම

උප්පජ්ජති, වාලො යස්ස වත්ථු වත්තබ් ං. මණ් බෙස්ස නාභියා

පරාමසකනකනවකිර.රූපදස්සකනපන කවජ්ජොආහු– 

‘‘ථීනංසන්දස්සනාසුක්ෙං, ෙදාචිචලිකතොවකර; 

තං ාමධම්මෙරණං, ද්වයසමංසඞ් මිය; 

 බ්භාදීතිඅයංනකයො, ථීනංපුරිසදස්සනාසීතූපකනයය’’. 

තථාපයාහු – 

‘‘පුප්ඵිකෙඑධියයසුද්කධ, පස්සංනරඤ්චඉත්ථිතං; 

 බ්භඤ්චනකයතුත්ත-මිතිතස්මාොකසොඉතී’’ති. 

රාකජොකරොකධො වියාති සීහ දීකප එකිස්සා ඉත්ථියා තථා අකහොසි, තස්මා

කිර එවං වුත්තං. කිඤ්චාපි යාව බ්රහ්මකලොො සද්කදො අබ්භුග් ච්ඡි, න තං

මනුස්සානංවිසකයොඅකහොසිකතසංරූපංවිය.කතකනවභික්ඛූ පුච්ඡිංසු‘‘ෙච්චි

කනොත්වංආවුකසොසුදින්නඅනභිරකතො’’ති. 

39. ෙලීති කෙොකධො, තස්ස සාසනං ෙලසාසනං, ෙලකහො. ගාමධම්මන්ති

එත්ථ ජනපදධම්මං ජනපදවාසීනං සිද්ධිං. අත්තාති චිත්තං, සරීරඤ්ච. 

අසුත්තන්තවිනිබද්ධන්තිවිනයසුත්කතඅනා තං, සුත්තාභිධම්කමසුපිඅනා තං, 

පාළිවිනිමුත්තන්ති අත්කථො. කුසුමමා න්ති නානාගුණං සන්ධායාහ. 

රතනදාමන්තිඅත්ථසම්පත්තිංසන්ධායවදති. පටික්ඛිපනාධිප්පායා භද්දාලිවිය.

පදනිරුත්ති යඤ්ජනානි නාමකවවචනාකනව‘‘නාමංනාමෙම්මංනාමකධයයං

නිරුත්තී’’තිආදීසු (ධ. ස. 1315) විය. නිප්පරියාකයන විරති සික්ඛාපදං නාම.

අකුසලපක්කඛ දුස්සීලයං නාම කචතනා. කුසලපක්කඛපි කචතනාපරියායකතො 

විභඞ්කග ‘‘සික්ඛාපද’’න්ති වුත්තං. සඞ්ඝසුට්ඨුතායාති එත්ථ කලොෙවජ්ජස්ස

පඤ්ඤාපකන සඞ්ඝසුට්ඨුතා කහොති පාෙටාදීනවකතො. පඤ්ඤත්තිවජ්ජස්ස

පඤ්ඤාපකන සඞ්ඝඵාසුතා කහොති පාෙටානිසංසත්තා. තත්ථ පඨකමන

දුම්මඞ්කූනං නිග් කහො, දුතිකයන කපසලානං ඵාසුවිහාකරො. පඨකමන

සම්පරායිොනං ආසවානං පටිඝාකතො, දුතිකයන දිට්ඨධම්මිොනං. තථා
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පඨකමන අප්පසන්නානං පසාකදො, දුතිකයන පසන්නානං භිකයයොභාකවො.

‘‘පුබ්ක  ෙතපුඤ්ඤතාය කචොදියමානස්ස භබ් කුලපුත්තස්සා’’ති වුත්තත්තා

‘‘සුදින්කනො තං කුක්කුච්චං විකනොකදත්වා අරහත්තං සච්ඡාොසි, කතකනව

පබ් ජ්ජා අනුඤ්ඤාතා’’ති වදන්ති, උපපරික්ඛිතබ් ං. තථා පඨකමන

සද්ධම්මට්ඨිති, දුතිකයනවිනයානුග් කහොකහොතීති කවදිතබ්ක ො. 

අපිකචත්ථ වත්ථුී තික්ෙකම යත්ථ එෙන්තාකුසලභාකවන, තං 

සඞ්ඝසුට්ඨුභාවායපඤ්ඤත්තංකලොෙවජ්ජකතො, යත්ථපඤ්ඤත්තිජානකනඑව

අත්ථාපත්ති, න අඤ්ඤදා, තං සද්ධම්මට්ඨිතියා වාපි පසාදුප්පාදබුද්ධියා 

ධම්මකදසනාපටිසංයුත්තං, ඉතරඤ්ච කසඛියං, ඉදං ක ොෙවජ්ජං නාම.

වත්ථුකනො පඤ්ඤත්තියා වා ී තික්ෙමකචතනායාභාකවපි පටික්ඛිත්තස්ස

ෙරකණ, ෙත්තබ් ස්සඅෙරකණවා සතියත්ථආපත්තිප්පසඞ්ක ො, තං සබ් ං

ඨකපත්වා සුරාපානං පණ්ණත්තිවජ්ජන්ති කවදිතබ් ං. ආ න්තුෙවත්තං, 

ආවාසිෙ,  මිෙ, අනුකමොදන, භත්තග් , පිණ් චාරිෙ, ආරඤ්ඤෙ, කසනාසන, 

ජන්තාඝර, වච්චකුටි, සද්ධිවිහාරිෙ, උපජ්ඣාය, අන්කතවාසිෙ, 

ආචරියවත්තන්ති එතානි අග් හිතග් හණනකයන  ණියමානානි චුද්දස, 

එතානි පන විත්ථාරකතො ද්කවඅසීති මහාවත්තානි නාම කහොන්ති. සත්තහි

ආපත්තික්ඛන්කධහි සංවකරො සංවරවිනකයො පඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදකමව. තත්ථ 

පඤ්ඤත්තිවිනකයො සමථවිනයත්ථාය සමථවිනකයො සංවරවිනයත්ථාය 

සංවරවිනකයො පහානවිනයත්ථායාති කයොජනා කවදිතබ් ා. යං සඞ්ඝසුට්ඨු, තං

සඞ්ඝඵාසූති එෙමිව වුත්තං සඞ්ඝසුට්ඨුතාය සති සඞ්ඝඵාසු භවිස්සතීති

දීපනත්ථං. පෙරීයන්ති එත්ථ කත කත පකයොජනවිකසසසඞ්ඛාතා අත්ථවසාති

අත්ථවසං ‘‘පෙරණ’’න්ති වුච්චති. දසසු පකදසු එකෙෙං මූලං ෙත්වා

දසක්ඛත්තුං කයොජනාය පදසතං වුත්තං. තත්ථ පච්ඡිමස්ස පදස්ස වකසන 

අත්ථසතං පුරිමස්ස වකසන ධම්මසතං අත්ථකජොතිොනං නිරුත්තීනං වකසන

නිරුත්තිසතං, ධම්මභූතානං නිරුත්තීනං වකසන නිරුත්තිසතන්ති ද්කව 

නිරුත්තිසතානි, අත්ථසකත ඤාණසතං, ධම්මසකත ඤාණසතං ද්ී සු

නිරුත්තිසකතසු ද්කව ඤාණසතානීති චත්තාරි ඤාණසතානි කවදිතබ් ානි.

එත්ථ සඞ්ඝසුට්ඨුතාති ධම්මසඞ්ඝස්ස සුට්ඨුභාකවොති අත්කථො. ‘‘අත්ථපදානීති

අට්ඨෙථා.ධම්මපදානීතිපාළී’’තිවුත්තංකිර. 
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කමථුනං ධම්මන්ති එවං  හුලනකයන ලද්ධනාමෙං සෙසම්පකයොක න, 

පරසම්පකයොක න වා අත්තකනො නිමිත්තස්ස සෙමග්ක  වා පරමග්ක  වා

පරනිමිත්තස්ස සෙමග්ක  එව පකවසපවිට්ඨඨිතුද්ධරකණසු යං කිඤ්චි එෙං 

පටිසාදියනවකසන කසකවයය පාරාජිකෙො කහොති අසංවාකසොති. කෙචි පන

‘‘පකවසාදීනිචත්තාරිවා තීණිවාද්කවවාඑෙංවාපටිකසකවයය, පාරාජිකෙො

කහොති.වුත්තඤ්කහතං ‘කසොකචපකවසනං සාදියති, පවිට්ඨං, ඨිතං, උද්ධරණං

සාදියති, ආපත්ති පාරාජිෙස්සා’තිආදී’’ති (පාරා. 59) වදන්ති, කතසං මකතන

චතූසුපි චතස්කසො පාරාජිොපත්තිකයො ආපජ්ජති. කතකයව එවං වදන්ති

‘‘ආපජ්ජතු කමථුනධම්මපාරාජිොපත්ති කමථුනධම්මපාරාජිොපත්තියා 

තබ්භාගියා’’ති, ‘‘අත්තකනො ී තික්ෙකම පාරාජිොපත්තිං, 

සඞ්ඝාදිකසසාපත්තිඤ්ච ආපජ්ජිත්වා සික්ඛං පච්චක්ඛාය  හට්ඨොකල

කමථුනාදිපාරාජිෙං ආපජ්ජිත්වා පුන පබ් ජිත්වා උපසම්පජ්ජිත්වා එෙං

සඞ්ඝාදිකසසාපත්තිං එෙමකනෙං වා පටිෙරිත්වාව කසො පුග් කලො යස්මා

නිරාපත්තිකෙො කහොති, තස්මා කසො  හට්ඨොකල සාපත්තිකෙොවාති

අන්තිමවත්ථුං අජ්ඣාපන්නස්සාපි අත්කථව ආපත්තිවුට්ඨානං.

වුට්ඨානකදසනාහි පන අසුජ්ඣනකතො ‘පකයොක  පකයොක  ආපත්ති 

පාරාජිෙස්සා’තිනවුත්තං ණනපකයොජනාභාවකතො.කිඤ්චාපිනවුත්තං, අථ

කඛො පදභාජකන ‘ආපත්ති පාරාජිෙස්සා’ති වචකනනායමත්කථො සිද්කධො’’ති 

යුත්තිඤ්ච වදන්ති. යදි එවං මාතිොයම්පි ‘‘කයො පන භික්ඛු කමථුනං ධම්මං

පටිකසකවයය පාරාජිෙ’’න්ති වත්තබ් ං භකවයය, පාරාජිෙස්ස 

අනවකසසවචනම්පි න යුජ්කජයය. සබ්ක පි හි ආපත්තික්ඛන්කධ

භික්ඛු ණනඤ්ච අනවකසකසත්වා තිට්ඨතීති අනවකසසවචනන්ති ෙත්වා

පකවකසව ආපත්ති, න පවිට්ඨාදීසු, තකමකවෙං සන්ධාය ‘‘යස්ස සියා

ආපත්තී’’ති පාරාජිොපත්තිම්පි අන්කතො ෙත්වා නිදානුද්කදකස වචනං

කවදිතබ් ං.තස්මා මාතිොයං ‘‘පාරාජිෙ’’න්තිඅවත්වා‘‘පාරාජිකෙොකහොතී’’ති 

පුග් ලනිද්කදසවචනං කතන සරීර න්ධකනන උපසම්පදාය

අභබ් භාවදීපනත්ථං. ‘‘ආපත්ති පාරාජිෙස්සා’’ති පදභාජකන වචනං

අන්තිමවත්ථුං අජ්ඣාපන්නස්සාපිපාරාජිෙස්සඅසංවාසස්සසකතොපුග් ලස්ස 

අකථයයසංවාසෙභාවදීපනත්ථං. න හි කසො සංවාසං සාදියන්කතොපි

කථයයසංවාසකෙො කහොති, තස්මා ‘‘උපසම්පන්කනො භික්ඛු’’ත්කවව වුච්චති.

කතකනවාහ ‘‘අසුද්කධො කහොති පුග් කලො අඤ්ඤතරං පාරාජිෙං ධම්මං
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අජ්ඣාපන්කනො, තඤ්කච සුද්ධදිට්ඨි සමාකනො අකනොොසං ොරාකපත්වා

අක්කෙොසාධිප්පාකයො වකදති, ආපත්ති ඔමසවාකදන දුක්ෙටස්සා’’ති (පාරා. 

389). අනුපසම්පන්නස්ස තදභාවකතො සිද්කධො කසො ‘‘උපසම්පන්කනො

භික්ඛු’’ත්කවව වුච්චතීති. කතන පදකසොධම්මං සහකසයයඤ්ච න ජකනති, 

භික්ඛුකපසුඤ්ඤාදිඤ්චජකනතීති කවදිතබ් ං.භික්ඛුනීනංසඞ්ඝාදිකසකසසුපන

භික්ඛුසඞ්ඝාදිකසසකතො වුට්ඨානවිධිවිකසසදස්සනත්ථං ‘‘අයම්පි

භික්ඛුනී…කප.… ආපන්නා’’ති (පාචි. 679) පුග් ලනිද්කදසං ෙත්වාපි

පාරාජිෙකතො අධිප්පායන්තරදස්සනත්ථං ‘‘නිස්සාරණීයං සඞ්ඝාදිකසස’’න්ති

(පාචි. 679) ආපත්තිනාමග් හණඤ්ච ෙතං. එත්තාවතා සපුග් ලනිද්කදකස

දස්සිතාදස්සිතාපත්තිදුෙං විත්ථාරිතං කහොති. අපුග් ලනිද්කදකසසු කසඛිකයසු

ආපත්තියා දස්සනොරණං කසඛියානං අට් ෙථායකමව වුත්තං. තදභාවකතො

ඉතකරසු ආපත්තිදස්සනං ෙතං. අපුග් ලනිද්කදකසසුපි

දස්සිතාදස්සිතාපත්තිදුෙඤ්චවිත්ථාරිතංකහොතීති. 

පඨමපඤ්ඤත්තිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සුදින්නභාණවාරංනිට්ඨිතං. 

මක්ෙටීවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

40-1. දුතියපඤ්ඤත්තියං ‘‘ඉධමල්ලායුජ්ඣන්තී’’තිආදීසුවිය පටිකසවතීති

වත්තමානවචනං පචුරපටිකසවනවකසන වුත්තං, ‘‘තඤ්ච කඛො මනුස්සිත්ථියා, 

කනො තිරච්ඡාන තායා’’ති පරිපුණ්ණත්ථම්පි පඨමං පඤ්ඤත්තිං අත්තකනො

මිච්ඡා ාකහන වා කලසඔඩ් නත්ථාය වා එවමාහ. පරිපුණ්ණත්ථතංකයව

නියකමතුං ‘‘නනු ආවුකසො තකථව තං කහොතී’’ති වුත්තං, කතකනව

මක්ෙටීවත්ථුවිනීතවත්ථූසුපක්ඛිත්තංඅවිකසසත්තා, තථා වජ්ජිපුත්තෙවත්ථු.

විචාරණා පකනත්ථ තතියපඤ්ඤත්තියං ආවි භවිස්සති. ‘‘නනු, ආවුකසො, 

භ වතා අකනෙපරියාකයනා’’තිආදි න කෙවලං සඋද්කදසසික්ඛාපකදකනව

සිද්ධං, ‘‘තිරච්ඡාන තාදීසුපිපාරාජිෙ’’න්තිඅනුද්කදසසික්ඛාපකදනපිසිද්ධන්ති 

දස්සනත්ථංවුත්තං.අථවායදිසඋද්කදසසික්ඛාපදංසාවකසසන්ති පඤ්ඤකපසි, 

ඉමිනාඅනුද්කදසසික්ඛාපකදනාපිකිංනසිද්ධන්තිදස්සනත්ථංවුත්තං. ‘‘කතන

හි, භික්ඛකව, භික්ඛූනං සික්ඛාපදං පඤ්ඤකපස්සාමී’’ති තකදව සික්ඛාපදං 

පඨමපඤ්ඤත්තකමව කලසත්ථිොනං අකලකසොොසං ෙත්වා ආකමඩිතත්ථං
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ෙත්වා පඤ්ඤකපස්සාමීති අත්කථො. අඤ්ඤථා ‘‘අඤ්ඤවාදකෙ විකහසකෙ

පාචිත්තිය’’න්තිආදීසු (පාචි.101) වියවත්ථුද්වකයනආපත්තිද්වයංආපජ්ජති, 

න චාපජ්ජති, කසො එවත්කථො අඤ්කඤනාපි වචකනන සුප්පොසිකතො, 

සුපරි යත්තෙරණත්කථන ද ්හතකරො ෙකතොති අධිප්පාකයො. 

තතියපඤ්ඤත්තියම්පිඅඤ්කඤසුචඑවංවිසුද්කධො. 

යස්සසචිත්තෙපක්කෙතිආදිම්හිපන  ණ්ඨිපදනකයොතාවපඨමං වුච්චති, 

සචිත්තෙපක්කෙති සුරාපානාදිඅචිත්තකෙ සන්ධාය වුත්තං. සචිත්තකෙසු පන

යං එෙන්තමකුසකලකනව සුලට්ඨාපිතඤ්ච. උභයං කලොෙවජ්ජං නාම.

සුරාපානස්මිඤ්හි ‘‘සුරා’’ති වා ‘‘පාතුං න වට්ටතී’’ති වා ජානිත්වා පිවකන

අකුසලකමව, තථාභික්ඛුනීනං න්ධවණ්ණෙත්ථාය කලපකන, කභසජ්ජත්ථාය

කලපකනඅකදොසත්තා‘‘අවිචාරණීය’’න්තිඑත්තෙංවුත්තං.තත්ථන වට්ටතීති

‘‘ජානිත්වා’’ති වුත්තවචනං න යුජ්ජති පණ්ණත්තිවජ්ජස්සාපි 

කලොෙවජ්ජභාවප්පසඞ් කතො. ඉමං අනිට්ඨප්පසඞ් ං පරිහරිතුොමතාය 

වජිරබුද්ධිත්කථරස්සගණ්ඨිපකද වුත්තං‘‘ඉධසචිත්තෙන්තිච අචිත්තෙන්තිච

විචාරණා වත්ථුවිජානකනකයව කහොති, න පඤ්ඤත්තිවිජානකන. යදි 

පඤ්ඤත්තිවිජානකන කහොති, සබ් සික්ඛාපදානි කලොෙවජ්ජාකනව සියුං, නච 

සබ් සික්ඛාපදානිකලොෙවජ්ජානි, තස්මාවත්ථුවිජානකනකයව කහොතී’’ති, ඉදං

යුජ්ජති. ෙස්මා? යස්මා කසඛිකයසු පඤ්ඤත්තිජානනකමව පමාණං, න 

වත්ථුමත්තජානනන්ති, යංපනතත්කථවවුත්තං‘‘පසුත්තස්සුලකඛකෙොචිසුරං 

පක්ඛිකපයය, අන්කතො කච පවිකසයය, ආපත්ති, තත්ථ යථා භික්ඛුනියා

අධක්ඛෙං උබ්භජාණුමණ් ලං පරස්ස ආමසනාදිොකල ොයං අචාකලත්වා

චිත්කතකනව සාදියන්තියා ආපත්ති ‘කිරියාව කහොතී’ති වුත්තා කයභුකයයන

කිරියසම්භවකතො, තථා අයම්පි තදා කිරියාව කහොතී’’ති, තං සුවිචාරිතං

අකනෙන්තාකුසලභාවසාධනකතො. සුරාපානාපත්තියා එෙන්තාකුසලතා පන

මජ්ජසඤ්ඤිකනොපිසකිංපකයොක නපිවකතොකහොතීතිෙත්වාවුත්තා. 

අයං පකනත්ථ අත්කථො – සික්ඛාපදසීකසන ආපත්තිං  කහත්වා යස්ස 

සික්ඛාපදස්ස සචිත්තෙස්ස චිත්තං අකුසලකමව කහොති, තං කලොෙවජ්ජං. 

සචිත්තොචිත්තෙසඞ්ඛාතස්ස අචිත්තෙස්ස ච සචිත්තෙපක්කඛ චිත්තං

අකුසලකමව කහොති, තම්පි සුරාපානාදි කලොෙවජ්ජන්ති ඉමමත්ථං

සම්පිණ්ක ත්වා ‘‘යස්ස සචිත්තෙපක්කඛ චිත්තං අකුසලකමව කහොති, තං
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පටුන 

කලොෙවජ්ජ’’න්ති වුත්තං. සචිත්තෙපක්කඛති හි ඉදං වචනං අචිත්තෙං

සන්ධායාහ. න හි එෙංසකතො සචිත්තෙස්ස සචිත්තෙපක්කඛති විකසසකන

පකයොජනං අත්ථි. යස්මා පකනත්ථ පණ්ණත්තිවජ්ජස්ස 

පඤ්ඤත්තිජානනචිත්කතන සචිත්තෙපක්කඛ චිත්තං අකුසලකමව, 

වත්ථුජානනචිත්කතන සචිත්තෙපක්කඛචිත්තංසියාකුසලංසියාඅකුසලංසියා

අ යාෙතං, තස්මා ‘‘තස්ස සචිත්තෙපක්කඛ චිත්තං අකුසලකමවා’’ති න

වුච්චතීති ‘‘කසසං පණ්ණත්තිවජ්ජ’’න්ති වුත්තං. අධිමාකන ී තික්ෙමාභාවා, 

සුපිනන්කත අබ්ක ොහාරිෙත්තා සුපිනන්කත විජ්ජමානාපි ී තික්ෙමඡායා

අබ්ක ොහාරිෙභාකවනාති වුත්තං කහොති. ඉදං පන වචනං 

ද ්හීෙම්මසිථිලෙරණප්පකයොජනත්තා ච වුත්තං, කතන යං වුත්තං

 ාහිරනිදානෙථාධිොකර ‘‘ද ්හීෙම්මසිථිලෙරණප්පකයොජනාති කයභුයයතාය

වුත්ත’’න්තිආදි, තංසුවුත්තකමවාති කවදිතබ් ං. 

මක්ෙටීවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

වජ්ජිපුත්තෙවත්ථුවණ්ණනා 

43-4. වජ්ජීසු ජනපකදසු වසන්තා වජ්ජිකනො නාම, කතසං පුත්තා. 

යාවදත්ථන්ති යාවතා අත්කථො අධිප්පාකයොති වුත්තං කහොති, තත්ථ යං වුත්තං

‘‘සික්ඛං අප්පච්චක්ඛාය දුබ් ලයංඅනාවිෙත්වා’’ති, තං ොමං

සික්ඛාපච්චක්ඛාකන, තකදෙට්කඨ ච දුබ් ලයාවිෙරකණ පඤ්ඤත්කත සති

යුජ්ජති, නඅඤ්ඤථා.තථාපිඉදානිපඤ්ඤකපතබ් ංඋපාදායවුත්තං, ෙථඤ්හි

නාම ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ අතිකරෙචීවරං ධාකරස්සන්ති (පාරා. 459), ආ වො

භික්ඛූකුටිකයොොරාකපන්ති අප්පමාණිොකයො(පාරා.342), භික්ඛුනිකයොද්කව

වස්සානිඡසුධම්කමසු අසික්ඛිතසික්ඛංසික්ඛමානංවුට්ඨාකපන්ති(පාචි.1077), 

සඞ්කඝන අසම්මතං වුට්ඨාකපන්තීතිආදි (පාචි. 1084) විය දට්ඨබ් ං. න හි

තකතො පුබ්ක  අධිට්ඨානං විෙප්පනං වා අනුඤ්ඤාතං. යදභාවා

අතිකරෙචීවරන්ති වකදයය, පමාණං වා න පඤ්ඤත්තං, යදභාවා

අප්පමාණිොකයොති වකදයය, එවංසම්පදමිදං දට්ඨබ් ං. ‘‘උල්ලුම්පතු මං, 

භන්කත, සඞ්කඝො අනුෙම්පං උපාදායා’’ති (මහාව. 71, 126) උපසම්පදං

යාචිත්වා උපසම්පන්කනන උපසම්පන්නසමනන්තරකමව ‘‘උපසම්පන්කනන

භික්ඛුනාකමථුකනොධම්කමොන පටිකසවිතබ්ක ො, අසෙයපුත්තිකයො’’ති(මහාව.
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129) ච පඤ්ඤත්කතන අස්සමණාදිභාවං උප න්තුොකමන නනු පඨමං

අජ්ඣුප තා සික්ඛා පච්චක්ඛාතබ් ා, තත්ථ දුබ් ලයං වා ආවිොතබ් ං සියා, 

කත පන ‘‘සික්ඛං අප්පච්චක්ඛාය දුබ් ලයං අනාවිෙත්වා කමථුනං ධම්මං

පටිකසවිංසූ’’ති අනුපඤ්ඤත්තියා ඔොසෙරණත්ථං වා තං වුත්තන්ති

කවදිතබ් ං. ‘‘කසො ආ කතො න උපසම්පාකදතබ්ක ො’’ති කිඤ්චාපි එත්කථව

වුත්තං, තථාපි ඉතකරසුපි පාරාජිකෙසු යථාසම්භවං කවදිතබ් ං. න හි සික්ඛං

අප්පච්චක්ඛාය දුබ් ලයං අනාවිෙත්වා කයො පාරාජිෙවත්ථුං අදින්නං 

කථයයසඞ්ඛාතං ආදියති, මනුස්සවිග් හං වා ජීවිතා කවොකරොකපති, 

පටිවිජානන්තස්ස උත්තරිමනුස්සධම්මං වා උල්ලපති, කසො ආ කතො න

උපසම්පාකදතබ්ක ො. අනුපඤ්ඤත්ති හි 

ද ්හීෙම්මසිථිලෙම්මෙරණප්පකයොජනා.සාහියස්සපාරාජිෙංකහොතිඅඤ්ඤා

වා ආපත්ති, තස්ස නියමදස්සනප්පකයොජනාතිලක්ඛණානුපඤ්ඤත්තිෙත්තා.

එවඤ්හිඅන්කතඅවත්වා ආදිම්හිවුත්තා‘‘ ාමාවාඅරඤ්ඤාවා’’ති(පාරා.91) 

අනුපඤ්ඤත්තිවිය. පරිපුණ්කණපකනතස්මිංසික්ඛාපකද– 

‘‘නිදානාමාතිොකභකදො, විභඞ්ක ොතංනියාමකෙො; 

තකතොආපත්තියාකභකදො, අනාපත්තිතදඤ්ඤථා’’ති.– 

අයං නකයොකවදිතබ්ක ො.තත්ථසුදින්නවත්ථු මක්ෙටිවත්ථුවජ්ජිපුත්තෙවත්ථු

චාතිතිප්පකභදංවත්ථුඉමස්සසික්ඛාපදස්ස නිදානංනාම, තකතොනිදානා‘‘කයො

පන, භික්ඛු, භික්ඛූනං සික්ඛාසාජීවසමාපන්කනො…කප.… අසංවාකසො’’ති

ඉමිස්සාමාතිොයකභකදොජාකතො.තත්ථහි‘‘අන්තමකසොතිරච්ඡාන තායා’’ති 

ඉත්ථිලිඞ් වචකනන‘‘සච්චං, ආවුකසො, භ වතාසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තං, තඤ්ච

කඛො ඉත්ථියාකනො පුරිකසකනොපණ් කෙකනොඋභකතො යඤ්ජනකෙචා’’ති

මක්ෙටිපාරාජිකෙො විය අඤ්කඤොපි කලසං ඔඩ්ක තුං සක්කෙොති, තස්මා

තාදිසස්ස අකලකසොොසස්ස දස්සනත්ථං ඉදං වුච්චති. මක්ෙටිවත්ථුසඞ්ඛාතා

නිදානා ‘‘අන්තමකසො තිරච්ඡාන තායපී’’ති මාතිොවචනකභකදො න ඉත්ථියා

එව කමථුනසිද්ධිදස්සනකතො ෙකතො, තස්මා විභඞ්කගො තංනියාමකෙො තස්සා

මාතිොය අධිප්කපතත්ථනියාමකෙො විභඞ්ක ො. විභඞ්කග හි ‘‘තිස්කසො

ඉත්ථිකයො. තකයො උභකතො යඤ්ජනො. තකයො පණ් ො. තකයො පුරිසා.

මනුස්සිත්ථියා තකයො මග්ක …කප.… තිරච්ඡාන තපුරිසස්ස ද්කව
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මග්ක ’’තිආදිනා (පාරා. 56) නකයන සබ් කලකසොොසං පිදහිත්වා නියකමො

ෙකතො. 

එත්ථාහ– යදිඑවංසාධාරණසික්ඛාපදවකසනවාලිඞ් පරිවත්තනවකසන වා

න කෙවලං භික්ඛූනං, භික්ඛුනීනම්පි ‘‘සික්ඛාසාජීවසමාපන්කනො’’ති විභඞ්ක  

වත්තබ් ංසියා.තදවචකනනභික්ඛුනීපුරිසලිඞ් පාතුභාකවනභික්ඛුභාකවඨිතා

එවං වකදයය ‘‘නාහං උපසම්පදොකල භික්ඛූනං සික්ඛාසාජීවසමාපන්නා, 

තස්මා න අප්පච්චක්ඛාතසික්ඛාපි කමථුනධම්කමන පාරාජිො කහොමී’’ති? 

වුච්චකත – තථා න වත්තබ් ං අනිට්ඨප්පසඞ් කතො. භික්ඛුනීනම්පි

‘‘සික්ඛාසාජීවසමාපන්කනො’’ති වුත්කත භික්ඛුනීනම්පි සික්ඛාපච්චක්ඛානං

අත්ථීති ආපජ්ජති, තඤ්චානිට්ඨං. ඉදං අපරං අනිට්ඨප්පසඞ්ක ොති

‘‘සබ් සික්ඛාපදානි සාධාරණාකනව, නාසාධාරණානී’’ති. අපිචායං භික්ඛූනං

සික්ඛාසාජීවසමාපන්කනොවාති දස්සනත්ථං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, තංකයව

උපජ්ඣ’’න්තිආදි (පාරා. 69) වුත්තං, අපිච කයො තථා කලසං ඔඩ්ක ත්වා

කමථුනං ධම්මං පටිකසවන්කතො වජ්ජිපුත්තො විය පාරාජිකෙො කහොති. කත හි

‘‘භික්ඛූනං සික්ඛාසාජීවසමාපන්කනො’’තිවචනාභාකවසති ‘‘ආපත්තිංතුම්කහ, 

භික්ඛකව, ආපන්නාපාරාජිෙ’’න්තිවුත්තාභ වතා.එත්ථපන ‘‘භික්ඛකව’’ති 

වුත්තත්තා කෙචි භික්ඛුලිඞ්ක  ඨිතා, ‘‘ඉදානි කචපි මයං, භන්කත ආනන්ද, 

ලකභයයාම භ වකතො සන්තිකෙ පබ් ජ්ජං ලකභයයාම උපසම්පද’’න්ති 

වුත්තත්තාකෙචිවිබ්භන්තාතිකවදිතබ් ා. තකතොආපත්තියා කභකදොතිතකතො

විභඞ් කතො ‘‘අක්ඛායිකත සරීකර පාරාජිෙං, කයභුකයයන ඛායිකත 

ථුල්ලච්චය’’න්තිආදිආපත්තියාකභකදොකහොති. අනාපත්ති තදඤ්ඤථාතිතකතො

එව විභඞ් කතො කයනාොකරන ආපත්ති වුත්තා, තකතො අඤ්කඤනාොකරන 

අනාපත්තිකභකදොව කහොති. ‘‘සාදියති ආපත්ති පාරාජිෙස්ස, න සාදියති

අනාපත්තී’’ති හි විභඞ්ක  අසති න පඤ්ඤායති. එත්තාවතා සමාසකතො

 ාථාත්කථොවුත්කතොකහොති.එත්ථචපන – 

‘‘නිදානමාතිොකභකදො, විභඞ් ස්සපකයොජනං; 

අනාපත්තිපොකරොච, පඨකමොනිප්පකයොජකනො’’ති.– 

ඉමං නයං දස්කසත්වාව සබ් සික්ඛාපදානං අත්කථො පොසිතබ්ක ො. ෙථං? 

භ වතා පන කයනාොකරන යං සික්ඛාපදං පඤ්ඤාපිතං, තස්ස ආොරස්ස

සමත්ථං වා අසමත්ථං වාති දුවිධං නිදානං, අයං නිදානකභකදො. මාතිොපි 
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නිදානාකපක්ඛා නිදානානකපක්ඛාති දුවිධා. තත්ථ

චතුත්ථපාරාජිොදිසික්ඛාපදානි නිදානාකපක්ඛානි.න හි වග්ගුුලදාතීරියා භික්ඛූ

සයකමව අත්තකනො අත්තකනො අසන්තං උත්තරිමනුස්සධම්මං

ුලසාවාදලක්ඛණං පාකපත්වා භාසිංසු. අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස හි කත 

උත්තරිමනුස්සධම්මස්ස ගිහීනං වණ්ණං භාසිංසු, න ච තාවතා පාරාජිෙවත්ථු

කහොති. තත්ථ කතන කලකසන භ වා තං වත්ථුං නිදානං ෙත්වා පාරාජිෙං

පඤ්ඤකපසි, කතන වුත්තං ‘‘නිදානාකපක්ඛ’’න්ති. ඉමිනා නකයන

නිදානාකපක්ඛානි ඤත්වා තබ්බිපරීතානි සික්ඛාපදානි නිදානානකපක්ඛානීති

කවදිතබ් ානි, අයං මාතිොකභකදො. 

නානප්පොරකතො

මූලාපත්තිප්පකහොනෙවත්ථුපකයො චිත්තනියාමදස්සනවකසන මාතිොය

විභජනභාවදීපනත්ථං කතසං අප්පකහොනෙතාය වා තදඤ්ඤතරකවෙල්ලතාය

වාී තික්ෙකම සතිආපත්තිකභදදස්සනත්ථං, අසතිඅනාපත්තිදස්සනත්ථඤ්චාති

සබ් ත්ථ තකයො අත්ථවකස පටිච්ච මාතිොය විභජනං විභඞ්ක ො ආරභීයතීති

කවදිතබ්ක ො. එත්ථ පන ‘‘භික්ඛකෙොති භික්ඛු, භික්ඛාචරියං අජ්ඣුප කතොති 

භික්ඛු, භින්නපටධකරොති භික්ඛූ’’ති කෙවලං  යඤ්ජනත්ථදීපනවකසන

පවත්කතො වා, ‘‘සමඤ්ඤාය භික්ඛූ’’ති භික්ඛුභාවසම්භවං අනකපක්ඛිත්වාපි

කෙවලං භික්ඛු නාම පවත්තිට්ඨානදීපනවකසන පවත්කතො වා, ‘‘එහි භික්ඛූති

භික්ඛු, සරණ මකනහි උපසම්පන්කනොති භික්ඛු, ඤත්තිචතුත්කථන ෙම්කමන

උපසම්පන්කනොති භික්ඛූ’’ති උපසම්පදානන්තකරනාපි

භික්ඛුභාවසිද්ධිදීපනවකසන පවත්කතො වා, ‘‘භකරො භික්ඛු, සාකරො භික්ඛු, 

කසක්කඛො භික්ඛු, අකසක්කඛො භික්ඛූ’’ති භික්ඛුෙරකණහි ධම්කමහි

සමන්නා තභික්ඛුදීපනවකසන පවත්කතො වා විභඞ්ක ො අජ්ඣුකපක්ඛිකතො

සබ් සාමඤ්ඤපදත්තා, තථා අඤ්ඤභාගියසික්ඛාපදාදීසු සද්වාරවකසන, 

අධිෙරණදස්සනාදිවකසන පවත්කතො ච අජ්ඣුකපක්ඛිකතො ඉතරත්ථ

තදභාවකතොතිකවදිතබ්ක ො. 

තත්ථ තිස්කසො ඉත්ථිකයොතිආදි වත්ථුනියමදස්සනවකසන පවත්කතො, 

මනුස්සිත්ථියා තකයො මග්ක  කමථුනං ධම්මං පටිකසවන්තස්ස ආපත්ති 

පාරාජිෙස්සාතිආදි පකයො නියමදස්සනවකසන පවත්කතො, භික්ඛුස්ස

කසවනචිත්තං උපට්ඨිකතතිආදි චිත්තනියමදස්සනවකසන පවත්කතො, සාදියති
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ආපත්ති පාරාජිෙස්ස, න සාදියති අනාපත්තීතිආදි වත්ථුපකයො නියකම සති

චිත්තනියමභාවාභාවවකසන ආපත්තානාපත්තිදස්සනත්ථං පවත්කතො, මතං

කයභුකයයනඛායිතංආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සාතිආදිවත්ථුස්සඅප්පකහොනෙතාය

ී තික්ෙකම ආපත්තිකභදදස්සනත්ථං පවත්කතො, න සාදියති අනාපත්තීති

චිත්තනියමකවෙකලයන ී තික්ෙමාභාවා අනාපත්තිදස්සනත්ථං පවත්කතොති.

එවංඉතකරසුපිසික්ඛාපකදසුයථාසම්භවනකයොඅයන්ති පකයොජකනොවිභඞ්ක ො. 

අනාපත්තිවාකරො පන මූලාපත්තිකතො, තදඤ්කඤෙකදසකතො, 

සබ් ාපත්තිකතො ච අනාපත්තිදීපනවකසනතිවිකධො. තත්ථ කයො පඨකමො, කසො

විභඞ්ක ො විය තකයො අත්ථවකස පටිච්ච පවත්කතො. ෙතකම තකයො? 

මාතිොපදානං සාත්ථෙනිරත්ථොනං තදඤ්ඤථා උද්ධරණානුද්ධරණවකසන 

සප්පකයොජනනිප්පකයොජනභාවදීපනත්ථං, තදඤ්ඤථා

පටිපත්තික්ෙමදස්සනත්ථං, ආපත්තිප්පකහොනෙට්ඨාකනපි

විස්සජ්ජනත්ථඤ්චාති. ෙථං? එළෙක ොමසික්ොපකද ‘‘භික්ඛුකනො පකනව

අද්ධානමග් ප්පටිපන්නස්ස එ ෙකලොමානි උප්පජ්කජයුං, ආෙඞ්ඛමාකනන

භික්ඛුනා පටිග් කහතබ් ානී’’ති (පාරා. 572) එතානි කෙවලං

වත්ථුමත්තදීපනපදානීතිනිරත්ථොනිනාම, කතසංඅනාපත්ති. ‘‘අද්ධානමග් ං

අප්පටිපන්නස්ස උප්පන්කන එ ෙකලොකම අනාපත්ති, ආෙඞ්ඛමාකනන 

පටිග් හිකත’’තිආදිනා නකයන තදඤ්ඤථා අනුද්ධරකණන

නිප්පකයොජනභාකවො දීපිකතො කහොති, යදිදං මාතිොයං ‘‘කමථුනං ධම්මං

පටිකසකවයයා’’ති, ඉදං සාත්ථෙං. තස්ස සප්පකයොජනභාවදීපනත්ථං

‘‘අනාපත්ති අජානන්තස්ස අසාදියන්තස්සා’’ති වුත්තං. යස්මා

ජානනසාදියනභාකවන ආපත්ති, අකසවන්තස්ස අනාපත්ති, තස්මා වුත්තං 

මාතිොයං ‘‘කයොපනභික්ඛුකමථුනං ධම්මංපටිකසකවයය, පාරාජිකෙොකහොති

අසංවාකසො’’ති අධිප්පාකයො. ‘‘පරපරිග් හිතං පරපරිග් හිතසඤ්ඤිතා

 රුපරික්ඛාකරො කථයයචිත්තං අවහරණ’’න්ති වුත්තානං පඤ්චන්නම්පි

අඞ් ානං පාරිපූරියා කපතතිරච්ඡාන තපරිග් හිකත 

ආපත්තිප්පකහොනෙට්ඨාකනපි විස්සජ්ජනත්ථං ‘‘අනාපත්ති

කපතපරිග් හිකත’’තිආදි (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. දුතියපාරාජිෙවණ්ණනා) වුත්තං.

අනාපත්ති ඉමං ජාන, ඉමං කදහි, ඉමං ආහර, ඉමිනා අත්කථො, ඉමං ෙප්පියං

ෙකරොහීති භණතීතිආදි පන තදඤ්ඤථා පටිපත්තික්ෙමදස්සනත්ථං වුත්තන්ති
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කවදිතබ් ං.එත්තාවතා ‘‘නිදානමාතිොකභකදො’’තිආදිනාවුත්ත ාථායඅත්කථො

පොසිකතොකහොති. 

එත්ථ පඨමපඤ්ඤත්ති තාව පඨමක ොධිං අතික්ෙමිත්වා පඤ්ඤත්තත්තා, 

ආයස්මකතො සුදින්නස්ස අට්ඨවස්සිෙොකල පඤ්ඤත්තත්තා ච 

රත්තඤ්ඤුමහත්තං පත්තොකල පඤ්ඤත්තා. දුතියඅනුපඤ්ඤත්ති

 ාහුසච්චමහත්තං පත්තොකල උප්පන්නා. කසො හායස්මා මක්ෙටිපාරාජිකෙො

යථා මාතු ාමපටිසංයුත්කතසු සික්ඛාපකදසු තිරච්ඡාන තිත්ථී අනධිප්කපතා, 

තථා ඉධාපීති සඤ්ඤාය ‘‘සච්චං, ආවුකසො, භ වතා සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං, 

තඤ්ච කඛො මනුස්සිත්ථියා, කනො තිරච්ඡාන තිත්ථියා’’ති ආහ.

තතියානුපඤ්ඤත්ති ලාභග් මහත්තං පත්තොකල උප්පන්නා. කත හි

වජ්ජිපුත්තොලාභග් මහත්තංපත්තාහුත්වායාවදත්ථං භුඤ්ජිත්වාන්හායිත්වා

වරසයකනසු සයිත්වා තතියානුපඤ්ඤත්තියා වත්ථුං උප්පාකදසුං, කත ච

කවපුල්ලමහත්තං පත්කත සඞ්කඝ උප්පන්නා, සයඤ්ච කවපුල්ලමහත්තං

පත්තාති ‘‘කවපුල්ලමහත්තම්කපත්ථ ලබ්භතී’’ති වුත්තං. ඉදං 

පඨමපාරාජිෙසික්ඛාපදංතිවිධම්පිවත්ථුංඋපාදායචතුබ්බිධම්පිතංොලංපත්වා 

පඤ්ඤත්තන්තිකවදිතබ් ං. 

තත්ථ කයො පනාති අනවකසසපරියාදානපදං. භික්ඛූති තස්ස

අතිප්පසඞ් නියමපදං. භික්ඛූනං සික්ොසාජීවසමාපන්කනොති තස්ස

විකසසනවචනං. න හි සබ්ක ොපි භික්ඛුනාමකෙො යා භ වතා යාය ොයචි

උපසම්පදාය උපසම්පන්නභික්ඛූනං කහට්ඨිමපරිච්කඡකදන සික්ඛිතබ් සික්ඛා

විහිතා, ‘‘එත්ථ සහ ජීවන්තී’’ති කයො ච ආජීකවො වුත්කතො, තං උභයං 

සමාපන්කනොව කහොති. ෙදා පන සමාපන්කනො අකහොසි? යාය ොයචි

උපසම්පදාය උපසම්පන්නසමනන්තරකමව තදුභයං ජානන්කතොපි

අජානන්කතොපි තදජ්ඣුප තත්තාසමාපන්කනොනාමකහොති. සහජීවන්තීතියාව 

සික්ඛං න පච්චක්ඛාති, පාරාජිෙභාවඤ්ච න පාපුණාති, යං පන වුත්තං 

අන්ධෙට් ෙථායං ‘‘සික්ඛං පරිපූකරන්කතො සික්ඛාසමාපන්කනො සාජීවං 

අී තික්ෙමන්කතොසාජීවසමාපන්කනොකහොතී’’ති, තංඋක්ෙට්ඨපරිච්කඡදවකසන

වුත්තං. න හි සික්ඛං අපරිපූකරන්කතො ොමවිතක්ොදි හුකලො වා එෙච්චං

සාවකසසං සාජීවං ී තික්ෙමන්කතො වා සික්ඛාසාජීවසමාපන්කනො නාම න

කහොති. උක්ෙට්ඨපරිච්කඡකදන පන චතුක්ෙං ලබ්භති අත්ථි භික්ඛු



වජිරබුද්ධි-ටීො භික්ඛුවිභඞ්ක ො පාරාජිෙෙණ්ක ො 

84 

පටුන 

සික්ඛාසමාපන්කනො සීලානි පච්චකවක්ඛන්කතො න සාජීවසමාපන්කනො

අචිත්තෙං සික්ඛාපදං ී තික්ෙමන්කතො, අත්ථි න සික්ඛාසමාපන්කනො 

ොමවිතක්ොදි හුකලො සාජීවසමාපන්කනො නිරාපත්තිකෙො, අත්ථි න 

සික්ඛාසමාපන්කනොනචසාජීවසමාපන්කනොඅනවකසසංආපත්තිංආපන්කනො, 

අත්ථි සික්ඛාසමාපන්කනො ච සාජීවසමාපන්කනො ච සික්ඛං පරිපූකරන්කතො

සාජීවඤ්ච අී තික්ෙමන්කතො, අයකමව චතුත්කථො භික්ඛු උක්ෙට්කඨො ඉධ

අධිප්කපකතොසියා.නහිභ වා අනුක්ෙට්ඨංවත්තුංයුත්කතොතිකච? න, ‘‘තත්ර

යායං අධිසීලසික්ඛා, අයං ඉමස්මිං අත්කථ අධිප්කපතා

සික්ඛා’’තිවචනවිකරොධකතො. උක්ෙට්ඨග් හණාධිප්පාකය සති ‘‘සික්ඛාති

තිස්කසො සික්ඛා’’ති එත්තෙකමව වත්තබ් න්ති අධිප්පාකයො. 

සික්ඛත්තයසමාපන්කනොහිසබ්බුක්ෙට්කඨොති. 

‘‘කමථුනං ධම්මං පටිකසකවයයා’’ති පරකතො වචනං අකපක්ඛිත්වා 

අධිසීලසික්ඛාව වුත්තාති කච? න, තස්සාපි අභබ් ත්තා. න හි අධිසීලසික්ඛං 

පරිපූකරන්කතො සාජීවඤ්ච අී තික්ෙමන්කතො කමථුනං ධම්මං පටිකසවිතුං

භබ්ක ො, තං සික්ඛං අපරිපූකරන්කතො සාජීවඤ්ච ී තික්ෙමන්කතො එව හි

පටිකසකවයයාතිඅධිප්පාකයො, තස්මාඑවකමත්ථඅත්කථො කහතබ්ක ො.යස්මා

සික්ඛාපදසඞ්ඛාකතො සාජීකවො අධිසීලසික්ඛකමව සඞ් ණ්හාති, කනතරං

අධිචිත්තසික්ඛංඅධිපඤ්ඤාසික්ඛංවා, තස්මා ‘‘තත්රයායංඅධිසීලසික්ඛා, අයං

ඉමස්මිං අත්කථ අධිප්කපතා සික්ඛා’’ති වුත්තං, තස්මා අධිසීලසික්ඛාය

සඞ් ාහකෙො සාජීකවො සික්ඛාසාජීකවොති වුත්කතො. ඉති සාජීවවිකසසනත්ථං

සික්ඛාග් හණං ෙතං. තදත්ථදීපනත්ථකමව විභඞ්කග සික්ඛං අපරාමසිත්වා

‘‘තස්මිං සික්ඛති, කතන වුච්චති සාජීවසමාපන්කනො’’ති වුත්තං, කතන

එෙකමවිදං අත්ථපදන්ති දීපිතං කහොති. තඤ්ච උපසම්පදූප මනන්තරකතො

පට්ඨායසික්ඛනාධිොරත්තා‘‘සික්ඛතී’’තිච ‘‘සමාපන්කනො’’තිචවුච්චති.කයො

එවං ‘‘සික්ඛාසාජීවසමාපන්කනො’’ති සඞ්ඛයං  කතො, තාදිසං පච්චයං පටිච්ච

අපරභාක සාජීවසඞ්ඛාතකමවසික්ඛංඅප්පච්චක්ඛාය, තස්මිංකයවචදුබ් ලයං

අනාවිෙත්වා කමථුනං ධම්මං පටිකසකවයයාති අයමත්කථො යුජ්ජති. කින්තු

අට්ඨෙථානකයො පටික්ඛිත්කතො කහොති. කසො ච න පටික්කඛපාරකහොති කතන 

තදනුසාකරනභවිතබ් ං. 
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පටුන 

අධිප්පාකයො පකනත්ථ පරිකයසිතබ්ක ො, කසො දානි වුච්චති – සබ්ක සුපි

සික්ඛාපකදසු ඉදකමව භික්ඛුලක්ඛණං සාධාරණං, යදිදං ‘‘භික්ඛූනං 

සික්ඛාසාජීවසමාපන්කනො’’ති. ඛීණාසකවොපි සාවකෙො ආපත්තිං ආපජ්ජති

අචිත්තෙං, තථා කසක්කඛො. පුථුජ්ජකනො පන සචිත්තෙම්පි, තස්මා

කසක්ඛාකසක්ඛපුථුජ්ජනභික්ඛූනං සාමඤ්ඤමිදං භික්ඛුලක්ඛණන්ති ෙත්වා

කෙවලං සික්ඛාසමාපන්කනො, කෙවලං සාජීවසමාපන්කනො ච

උභයසමාපන්කනො චාති සරූකපෙකදකසෙකසසනකයන 

‘‘සික්ඛාසාජීවසමආපන්කනො’’ත්කවව සම්පිණ්ක ත්වා උක්ෙට්ඨග් හකණන 

අනුක්ෙට්ඨානං  හණසිද්ධිකතො අට්ඨෙථායං උක්ෙට්කඨොව වුත්කතො. තකමව

සම්පාකදතුං ‘‘තස්මිං සික්ඛති, කතන වුච්චති සාජීවසමාපන්කනො’’ති එත්ථ

සික්ඛාපදස්ස අවචකන පරිහාරං වත්වා යස්මා පන කසො අසික්ඛම්පි

සමාපන්කනො, තස්මාසික්ඛාසමාපන්කනොතිපිඅත්ථකතොකවදිතබ්ක ොතිචවත්වා

‘‘යංසික්ඛංසමාපන්කනො තංඅප්පච්චක්ඛායයඤ්චසාජීවංසමාපන්කනොතත්ථ

දුබ් ලයං අනාවිෙත්වා’’ති වුත්තන්ති අයමට්ඨෙථායං අධිප්පාකයො

කවදිතබ්ක ො. එතස්මිං පන අධිප්පාකය අධිසීලසික්ඛාය එව  හණං

සබ් ත්ථිෙත්තා, සීලාධිොරකතොචවිනයස්සාතිකවදිතබ් ං. යථාචසික්ඛාපදං

සමාදියන්කතො සීලං සමාදියතීති වුච්චති, එවං සික්ඛාපදං පච්චක්ඛන්කතො

සීලසඞ්ඛාතං සික්ඛං පච්චක්ඛාතීති වත්තුං යුජ්ජති, තස්මා තත්ථ වුත්තං ‘‘යං

සික්ඛං සමාපන්කනො, තං අප්පච්චක්ඛායා’’ති. සික්ඛං පච්චක්ඛාය 

පටිකසවිතකමථුනස්සඋපසම්පදංඅනුජානන්කතොනසමූහනතිනාම.නහිකසො

භික්ඛු හුත්වා පටිකසවි, ‘‘කයො පන භික්ඛූ’’ති ච පඤ්ඤත්තං. එත්තාවතා

සමාසකතො ‘‘සික්ඛාසාජීවසමාන්කනො’’තිඑත්ථවත්තබ් ංවුත්තං. 

කිං ඉමිනා විකසසවචකනන පකයොජනං, නනු ‘‘කයො පන භික්ඛු සික්ඛං 

අප්පච්චක්ඛාය දුබ් ලයං අනාවිෙත්වා…කප.… අසංවාකසො’’ති එත්තෙකමව 

වත්තබ් න්ති කච? න වත්තබ් ං අනිට්ඨප්පසඞ් කතො. කයො පන 

සික්ඛාසාජීවසමාපන්කනොකථයයසංවාසාදිකෙොකෙවකලනසමඤ්ඤාමත්කතන, 

පටිඤ්ඤාමත්කතන වා භික්ඛු, තස්සාපි සික්ඛාපච්චක්ඛානං අත්ථි. සික්ඛං

අප්පච්චක්ඛාය ච කමථුනං ධම්මං පටිකසවන්තස්ස පාරාජිොපත්ති. කයො වා

පච්ඡා පාරාජිෙංආපත්තිං ආපජ්ජිත්වාන සික්ඛාසාජීවසමාපන්කනො තස්ස ච, 

කයො වා පක්ඛපණ් ෙත්තා පණ් ෙභාවූප මකනන න
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සික්ඛාසාජීවසමාපන්කනො තස්ස ච තදුභයං අත්ථීති ආපජ්ජති. 

‘‘පණ් ෙභාවපක්කඛ ච පක්ඛපණ් කෙො උපසම්පදාය න වත්ථූ’’ති වුත්තං, 

තස්මා ඉතරස්මිං පක්කඛ වත්ථූති සිද්ධං, තස්මිං පක්කඛ උපසම්පන්කනො

පණ් ෙභාවපක්කඛ පණ් ෙත්තා න සික්ඛාසාජීවසමාපන්කනො, කසො

පරිච්චජිතබ් සික්ඛාය අභාකවන සික්ඛං අප්පච්චක්ඛාය ුලකඛන පරස්ස

අඞ් ජාතග් හණාදකයො කමථුනං ධම්මං පටිකසකවයය, තස්ස කුකතො

පාරාජිොපත්තීති අධිප්පාකයො. අයං නකයො අපණ් ෙපක්ඛං අලභමානස්කසව

පරකතො යුජ්ජති, ලභන්තස්සපනඅරූපසත්තානංකුසලානංසමාපත්තික්ඛකණ

භවඞ් විච්කඡකද සතිපිඅමරණංවියපණ් ෙභාවපක්කඛපිභික්ඛුභාකවොඅත්ථි.

සංවාසං වා සාදියන්තස්ස න කථයයසංවාසෙභාකවො අත්ථි අන්තිමවත්ථුං

අජ්ඣාපන්නස්සවිය.නචසහකසයයාදිෙං ජකනති. ණපූරකෙොපනනකහොති

අන්තිමවත්ථුං අජ්ඣාපන්කනො විය, න කසො සික්ඛාසාජීවසමාපන්කනො, 

ඉතරස්මිං පන පක්කඛ කහොති, අයං ඉමස්ස තකතො විකසකසො. කිමයං 

සකහතුකෙො, උදාහු අකහතුකෙොති? න අකහතුකෙො. යකතො උපසම්පදා තස්ස

අපණ් ෙපක්කඛ අනුඤ්ඤාතා සකහතුෙපටිසන්ධිෙත්තා.

පණ් ෙභාවපක්කඛපි කිස්ස නානුඤ්ඤාතාති කච? පණ් ෙභූතත්තා

ඔපක්ෙමිෙපණ් ෙස්සවිය. 

අපිච සික්ඛාසාජීවසමාපන්කනොතිඉමිනාතස්ස සික්ඛාසමාදානංදීකපත්වාතං

සමාදින්නසික්ඛං අප්පච්චක්ඛාය තත්ථ ච දුබ් ලයං අනාවිෙත්වාති වත්තුං

යුජ්ජති, නඅඤ්ඤථාතිඉමිනාොරකණන යථාවුත්තානිට්ඨප්පසඞ් කතො‘‘කයො

පන භික්ඛු භික්ඛූනං සික්ඛාසාජීවසමාපන්කනො සික්ඛං අප්පච්චක්ඛායා’’තිආදි

වුත්තං. යථා කචත්ථ, තථා ‘‘කයො පන භික්ඛු භික්ඛූනං

සික්ඛාසාජීවසමාපන්කනොසික්ඛං අප්පච්චක්ඛාය දුබ් ලයං අනාවිෙත්වා  ාමා

වා අරඤ්ඤා වා අදින්නං කථයයසඞ්ඛාතං ආදිකයයය (පාරා. 89), 

සු තචීවරප්පමාණං චීවරං ොරාකපයය අතිකරෙං වා, කඡදනෙං

පාචිත්තිය’’න්තිආදිනා (පාචි. 548) නකයන සබ් ත්ථ කයොකජතබ් ං. 

අන්තමකසො තිරච්ඡානගතායපීතිමනුස්සිත්ථිං උපාදාය වුත්තං.න හි ‘‘පක ව

පණ් කෙපුරිකසවා’’තිවත්තුංයුජ්ජති.කසසංතත්ථතත්ථවුත්තනයකමව. 

අයංපඨමපාරාජිෙස්සමාතිොයතාවවිනිච්ඡකයො. 
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චතුබ්බිධවිනයෙථාවණ්ණනා 

45. නීහරිත්වාතිඑත්ථසාසනකතොනීහරිත්වාතිඅත්කථො.‘‘පඤ්චහුපාලි, 

අඞ්ක හි සමන්නා කතන භික්ඛුනා නානුයුඤ්ජිතබ් ං. ෙතකමහි

පඤ්චහි? සුත්තංන ජානාති, සුත්තානුකලොමංනජානාතී’’ති (පරි.442) 

එවමාදිකතො හි පරියත්තිසාසනකතො සුත්තං, සුත්තානුකලොමඤ්ච

නීහරිත්වාපොකසසුං. ‘‘අනාපත්තිඑවංඅම්හාෙංආචරියානං උග් කහො

පරිපුච්ඡාති භණතී’’ති එවමාදිකතො පරියත්තිසාසනකතො ආචරියවාදං

නීහරිත්වා පොකසසුං. භාරුෙච්ඡෙවත්ථුස්මං ‘‘ආයස්මාඋපාලිඑවමාහ

– අනාපත්ති, ආවුකසො, සුපිනන්කතනා’’ති (පාරා. 78) එවමාදිකතො

පරියත්තිසාසනකතො එව අත්තකනොමතිං නීහරිත්වා පොකසසුං. තාය හි

අත්තකනොමතියා කථකරො එතදග් ට්ඨානං ලභි. අපි ච වුත්තඤ්කහතං

භ වතා ‘‘අනුපසම්පන්කනන පඤ්ඤත්කතන වා අපඤ්ඤත්කතන වා 

වුච්චමාකනො…කප.… අනාදරියංෙකරොති, ආපත්තිදුක්ෙටස්සා’’ති(පාචි.

343). තත්ථ හි පඤ්ඤත්තං නාම සුත්තං. කසසත්තයං අපඤ්ඤත්තං

නාම.කතනායං‘‘චතුබ්බිධඤ්හි විනයං, මහාකථරා’’ති ාථාසුවුත්තා.යං

සන්ධාය වුත්තං නා කසනත්කථකරන. ආහච්චපකදනාති අට්ඨ

වණ්ණට්ඨානානිආහච්චවුත්කතනපදනිොකයනාති අත්කථො, උදාහකටන

ෙණ්කඨොක්ෙන්කතන පදසමූකහනාති අධිප්පාකයො. රකසනාති තස්ස

ආහච්චභාසිතස්ස රකසන, තකතො උද්ධකටන විනිච්ඡකයනාති අත්කථො.

සුත්තච්ඡායා විය හි සුත්තානුකලොමං. ආචරියවාකදො ‘‘ආචරියවංකසො’’ති

වුත්කතො පාළියං වුත්තානං ආචරියානංපරම්පරායආභකතොවපමාණන්ති

දස්සනත්ථං. අධිප්පාකයොති ොරකණොපපත්තිසිද්කධො

උහාකපොහනයප්පවත්කතො පච්චක්ඛාදිපමාණපතිරූපකෙො. අධිප්පාකයොති 

එත්ථ‘‘අත්තකනොමතී’’තිකෙචිඅත්ථංවදන්ති. 

පරිවාරට් ෙථායං, ඉධ ච කිඤ්චාපි ‘‘සුත්තානුකලොමං නාම චත්තාකරො

මහාපකදසා’’තිවුත්තං, අථකඛො මහාපකදසනයසිද්ධංපටික්ඛිත්තාපටික්ඛිත්තං

අනුඤ්ඤාතානනුඤ්ඤාතං ෙප්පියාෙප්පියන්තිඅත්ථකතොවුත්තංකහොති.තත්ථ

යස්මා ඨානං ඔොකසො පකදකසොති ොරණකවවචනානි ‘‘අට්ඨානකමතං, 

ආනන්ද, අනවොකසො’’තිආදි(පාරා.43) සාසනකතො, ‘‘නිග් හට්ඨාන’’න්තිච

‘‘අසන්දිට්ඨිට්ඨාන’’න්ති ච ‘‘අසන්දිට්ඨි ච පන පකදකසො’’ති ච කලොෙකතො, 
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තස්මා මහාපකදසාතිමහාොරණානීතිඅත්කථො. ොරණංනාමඤාපකෙොකහතු

ඉධාධිප්කපතං.මහන්තභාකවොපනකතසංමහාවිසයත්තාමහාභූතානං විය.කත

දුවිධාවිනයමහාපකදසාසුත්තන්තිෙමහාපකදසා චාති.තත්ථවිනයමහාපකදසා

විනකය පකයො ං  ච්ඡන්ති, ඉතකර උභයත්ථාපි, කතකනව පරිවාකර 

අනුකයො වත්කත‘‘ධම්මංනජානාති, ධම්මානුකලොමංනජානාතී’’ති(පරි.442) 

වුත්තං. තත්ථ ධම්මන්ති ඨකපත්වා විනයපිටෙං අවකසසපිටෙද්වයං. 

ධම්මානුක ොමන්ති සුත්තන්තිකෙ චත්තාකරො මහාපකදකස. තත්ථ කයො ධම්මං

ධම්මානුකලොමඤ්කචව ජානාති, න විනයං විනයානුකලොමඤ්ච, කසො ‘‘ධම්මං 

රක්ඛාමී’’ති විනයං උබ්බිනයංෙකරොති, ඉතකරො ‘‘විනයං රක්ඛාමී’’තිධම්මං

උද්ධම්මං ෙකරොති, උභයංජානන්කතොඋභයම්පිසම්පාකදති. 

තත්රිදංුලඛමත්තං– තත්ථපඨකමො ‘‘කසොකචපකවසනංසාදියති, පවිට්ඨං, 

ඨිතං, උද්ධරණං සාදියති ආපත්ති, න සාදියති අනාපත්තී’’ති එත්ථ 

විප්පටිපජ්ජති. කසො හායස්මා සුඛකවදනීයස්ස උපාදින්නකඵොට්ඨබ් ස්ස, 

ොයින්ද්රියස්ස ච සමාකයොක  සති පටිවිජානන්කතො

ොයිෙසුඛකවදනුප්පත්තිමත්කතන සාදියති නාමාති පරිච්ඡින්දිත්වා තස්ස

ආපත්ති පාරාජිෙස්සාති අකසවනාධිප්පායස්සපි ආපත්තිප්පසඞ් ං ෙකරොති, 

තථා යස්ස සන්ථතත්තා වා කයොනිකදොසවකසන වා දුක්ඛා අසාතා කවදනා, 

වාකතොපහට ත්තතාය වා කනව ොයිෙකවදනා, තස්ස ජානකතො අජානකතොපි

‘‘අනාපත්ති අසාදියන්තස්සා’’ති (පාරා. 76) සුත්තන්තං දස්කසත්වා

කසවනාධිප්පායස්සාපි අනාපත්තිප්පසඞ් ංෙකරොති, තථා යදිකමොචනරාක න 

උපක්ෙමකතො ුලත්කත සඞ්ඝාදිකසකසො, පක ව කමථුනරාක නාති

දුක්ෙටට්ඨානං කහත්වා සඞ්ඝාදිකසසට්ඨානංෙකරොති, එවංවිනයංඋබ්බිනයං

ෙකරොති නාම. ඉතකරො ‘‘අනාපත්ති අජානන්තස්සාති වුත්තත්තා ජානකතො

ජානකනකනව සුඛකවදනා කහොතු වා මා වා සාදියනා කහොතී’’ති වත්වා

අකසවනාධිප්පායස්සපි ජානකතො අනාපත්තිට්ඨාකන ආපත්තිං ෙකරොති, 

අනවජ්ජං සාවජ්ජං ෙකරොතීති එවං ධම්මං උද්ධම්මං ෙකරොති. උභයං පන 

ජානන්කතො ‘‘භික්ඛුස්ස කසවනචිත්තං උපට්ඨිකතති (පාරා. 57) වචනකතො 

කසවනචිත්තකමකවත්ථ පමාණං, තස්ස භාකවන ආපත්ති පාරාජිෙස්ස, 

අභාකවනඅනාපත්තී’’තිවත්වාඋභයම්පි රක්ඛතිසම්පාකදති. ඉමිනානකයන 

සබ් සික්ඛාපකදසුයථාසම්භවංසප්පකයොජනාොතබ් ා. 
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සඞ්ගීතිං ආකරොකපත්වා ඨපිතපාළිකතො විනිුලත්තං ෙත්වා ඨපිතත්තා 

පාළිවිනිමුත්තා අත්ථකතො, නයකතො, අනුකලොමකතො ච

පාළිඔක්ෙන්තවිනිච්ඡයප්පවත්තා අනුපවිට්ඨවිනිච්ඡයවකසන පවත්තාති 

අත්කථො. ‘‘න සමූහනිස්සතී’’ති ජානන්කතොපි භ වා කෙවලං ‘‘කතසං මතං

පච්ඡිමා ජනතා මම වචනං විය පමාණං ෙකරොතූ’’ති දස්සනත්ථඤ්ච

පරිනිබ් ානොකල එවමාහ ‘‘ආෙඞ්ඛමාකනො, ආනන්ද, සඞ්කඝො මමච්චකයන

ඛුද්දානුඛුද්දොනිසික්ඛාපදානිසමූහනතූ’’ති(දී.නි. 2.216), කතකනතංසිද්ධං

‘‘පඤ්ඤත්තම්පි කච සික්ඛාපදං සමූහනිතුං යස්ස සඞ්ඝස්ස අනුඤ්ඤාතං

භ වතා, තස්ස පඤ්ඤත්තානුකලොමං අතිකරෙත්ථදීපනං, පක වානුඤ්ඤාතං 

භ වතා’’ති.කිඤ්චභිකයයොඌනාතිරිත්තසික්ඛාපකදසුආචරියකුකලසුවිවාකදො

අඤ්ඤමඤ්ඤං නොතබ්ක ොතිදස්සනත්ථඤ්ච.ෙස්මාසඞ්කඝොනසමූහනීති? 

අඤ්ඤමඤ්ඤං විවාදප්පසඞ් දස්සනකතො.භ වතාච‘‘සබ්ක කහවසමග්ක හි

සම්කමොදමාකනහි අවිවදමාකනහි සික්ඛිතබ් ’’න්ති වුත්තං. තත්ථ ච එෙච්කච

කථරා එවමාහංසූති ච අඤ්ඤවාදදස්සනකතො විවදමාකනහි සික්ඛිතබ් ං ජාතං, 

තදභාවත්තම්පි ඤත්තිදුතියෙම්මවාචං සාකවත්වා අවිවදමාකනකහව

සික්ඛිතබ් ංඅොසි. 

අපිචාති අත්තකනො මතියා පාෙටෙරණත්ථං ආරම්කභො. තත්ථ

‘‘සුත්තන්තාභිධම්මවිනයට්ඨෙථාසූ’’ති වචනකතො පිටෙත්තයස්සපි සාධාරණා

එසා ෙථාති කවදිතබ් ා, ‘‘අථ පනායං ෙප්පිය’’න්තිආදි විනයස්කසව. 

ොරෙසඞ්ඝසදිසන්ති සඞ්ගීතිොරෙසඞ්ඝසදිසං. ‘‘සුත්තාදිචතුක්ෙං 

අප්පච්චක්ඛාය කතන අවිරුද්ධස්ස ෙම්මස්ස ොරෙසඞ්ඝසදිස’’න්ති 

ධම්මසිරිත්කථරස්ස ගණ්ඨිපකද වුත්තං, තං අයුත්තං, ‘‘සුත්තකමව  ලවතරං.

සුත්තඤ්හිඅප්පටිවත්තියංොරෙසඞ්ඝසදිස’’න්තිඑකතහිපකදහි අයුත්තත්තා. 

පාෙතිකෙ පන ගණ්ඨිපකද ‘‘තමත්ථං විනිච්ඡිනිත්වා තස්ස

ොරෙසඞ්ඝසදිස’’න්ති වුත්තං. පරවාදීති අම්හාෙං සමයවිජානනකෙො

අඤ්ඤනිොයිකෙොති වුත්තං. පරවාදී සුත්තානුක ොමන්ති ෙථං? ‘‘අඤ්ඤත්ර 

උදෙදන්තකපොනා’’ති (පාචි. 266) සුත්තං සෙවාදිස්ස, තදනුකලොමකතො

නාළිකෙරඵලස්ස උදෙම්පිඋදෙකමවකහොතීතිපරවාදීච. 

‘‘නාළිකෙරස්සයංකතොයං, පුරාණංපිත්ත න්ධනං; 

තකමවතරුණංකතොයං, පිත්තඝං ල න්ධන’’න්ති.– 



වජිරබුද්ධි-ටීො භික්ඛුවිභඞ්ක ො පාරාජිෙෙණ්ක ො 
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පටුන 

එවං පරවාදිනා වුත්කත සෙවාදී ධඤ්ඤඵලස්ස  තිෙත්තා, ආහාරත්ථස්ස ච

ඵරණකතො‘‘යාවොලිෙකමවත’’න්තිවදන්කතොපටික්ඛිපති. 

අථපනායංඅත්තකනොමතිං. පකරොසුත්ත, 82 

පරවාදීති, 80 

  

දන්ති ‘‘සුඞ්ෙං පරිහරතීති එත්ථ උපචාරං ඔක්ෙමිත්වා කිඤ්චාපි පරිහරති, 

අවහාකරො එවා’’ති අට්ඨෙථාවචනකතො ‘‘තථා ෙකරොන්කතො 

පාරාජිෙමාපජ්ජතී’’ති පරවාදිනා වුත්කත සෙවාදී ‘‘සුඞ්ෙං පරිහරති, ආපත්ති 

දුක්ෙටස්සා’’ති සුත්තං තත්කථව ආ තමහාඅට්ඨෙථාවචකනන සද්ධිං

දස්කසත්වා පටිකසකධති, තථා ෙකරොන්තස්ස දුක්ෙටකමවාති. පකරො 

අත්තකනොමතීති එත්ථ ‘‘පුකරභත්තං පරසන්තෙං අවහරාති පුකරභත්තකමව 

හරිස්සාමීති වායමන්තස්ස පච්ඡාභත්තං කහොති, පුකරභත්තපකයොක ොව කසො, 

තස්මා මූලට්කඨො න ුලච්චතීති තුම්හාෙං කථරවාදත්තා මූලට්ඨස්ස

පාරාජිෙකමවා’’තිපරවාදිනාවුත්කත සෙවාදී ‘‘තංසඞ්කෙතංපුකරවා පච්ඡා

වා තං භණ් ං අවහරති, මූලට්ඨස්ස අනාපත්තී’’ති (පාරා. 119) සුත්තං

දස්කසත්වාපටික්ඛිපති. 

පකරො සුත්තන්ති ‘‘අනියතකහතුධම්කමො සම්මත්තනියතකහතුධම්මස්ස

ආරම්මණපච්චකයන පච්චකයො’’ති සුත්තං පට්ඨාකන ලිඛිතං දස්කසත්වා

‘‘අරියමග් ස්ස න නිබ් ානකමවාරම්මණ’’න්ති පරවාදිනා වුත්කත සෙවාදී 

‘‘ආරම්මණත්තිොදිසුත්තානුකලොකම න ඔතරතී’’ති පටික්ඛිපති.

සුත්තානුකලොකම ඔතරන්තංකයව හි සුත්තං නාම, කනතරං. කතන වුත්තං

පාළිආ තං පඤ්ඤායතීති එත්තකෙනපි සිද්කධ තිස්කසො සඞ්ගීතිකයො

ආරුළ්හපාළිආගතං පඤ්ඤායතී’’තිආදි. තාදිසඤ්හි පමාදකලඛන්තිආචරිකයො.

‘‘අප්පමාකදොඅමතංපදං, පමාකදොමච්චුකනොපද’’න්ති(ධ.ප.21; කනත්ති.26) 

වචනකතො දින්නකභොජකන භුඤ්ජිත්වා පරිස්සයානි පරිවජ්ජිත්වා සතිං

පච්චුපට්ඨකපත්වාවිහරන්කතොනිච්කචොකහොතීති. එවරූපස්ස අත්ථස්සවකසන

ආරු ්හම්පිසුත්තංන කහතබ් ං, කතනවුත්තංකනොකචතථාපඤ්ඤායතීති

සිද්කධපි ‘‘කනො කච තථා පඤ්ඤායති, න ඔතරති න සකමතී’’ති. 

‘‘බාහිරෙසුත්තං වා’’තිවුත්තත්තාඅත්තකනොසුත්තම්පිඅත්කථනඅසකමන්තං
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න  කහතබ් ං. පකරො ආචරියවාදන්තිආදීසු ද්ී සු නකයසු පමාදකලඛවකසන

තත්ථ තත්ථආ තට්ඨෙථාවචනංකථරවාකදහිසද්ධිංකයොකජත්වාකවදිතබ් ං. 

අථපනායංආචරියවාදං. පකරො සුත්තන්තිපරවාදිනා‘‘මූලබීජංනාමහලිද්දි

සිඞ්ගිකවරං වචා…කප.… බීකජ බීජසඤ්ඤී ඡින්දති වා කඡදාකපති වා භින්දති

වා…කප.… ආපත්ති පාචිත්තියස්සාති (පාචි. 91) තුම්හාෙං පාඨත්තා

හලිද්දි ණ්ඨිං ඡින්දන්තස්ස පාචිත්තිය’’න්ති වුත්කත සෙවාදී ‘‘යානි වා

පනඤ්ඤානි අත්ථි මූකල සඤ්ජායන්තී’’තිආදිං දස්කසත්වා තස්ස

අට්ඨෙථාසඞ්ඛාකතන ආචරියවාකදන පටික්ඛිපති. න හි  ණ්ඨිම්හි  ණ්ඨි

ජායතීති. පකරො සුත්තානුක ොමන්ති පරවාදිනා ‘‘අනාපත්ති එවං අම්හාෙං 

ආචරියානං උග් කහොති වචනස්සානුකලොමකතො ‘අම්හාෙං කපොරාණභික්ඛූ 

එෙපාසාකද බ්භංථකෙත්වාඅනුපසම්පන්කනනසයිතුංවට්ටතීතිතථාෙත්වා

ආ තා, තස්මා අම්හාෙං වට්ටතී’ති තුම්කහසු එව එෙච්කචසු වදන්කතසු

තුම්හාෙං න කිඤ්චි වත්තුං සක්ො’’ති වුත්කත සෙවාදී ‘‘සුත්තං

සුත්තානුකලොමඤ්ච උග් හිතොනංකයව ආචරියානං උග් කහො

පමාණ’’න්තිආදිඅට්ඨෙථාවචනං දස්කසත්වා පටිකසකධති. පකරො

අත්තකනොමතින්ති ‘‘ද්වාරං විවරිත්වා අනාපුච්ඡා සයිකතසු කෙ ුලච්චන්තී’’ති

එත්ථ පන ද්කවපිජනාුලච්චන්තිකයො චයක්ඛ හිතකෙො, කයො ච  න්ධිත්වා

නිපජ්ජාපිකතොති තුම්හාෙං කථරවාදත්තා අඤ්කඤ සබ්ක පි යථා තථා වා 

නිපන්නාදකයොපිුලච්චන්තීතිපටිකසකධති. 

අථ පනායං අත්තකනොමතිං. පකරො සුත්තන්ති ‘‘ආපත්තිං ආපජ්ජන්තී’’ති

පරවාදිනා ගුත්කත සෙවාදී ‘‘දිවා කිලන්තරූකපො මඤ්කච නිසින්කනො පාකද

භූමිකතො අකමොකචත්වාව නිද්දාවකසන නිපජ්ජති, තස්ස

අනාපත්තී’’තිආදිඅට්ඨෙථාවචනං(පාරා.අට්ඨ.1.77) දස්කසත්වා එෙභඞ්ක න

නිපන්නාදකයොපි ුලච්චන්තීති පටිකසකධති. අථායං අත්තකනොමතිං. පකරො

සුත්තානුක ොමන්ති ‘‘කදොමනස්සං පාහං, කදවානමින්ද, දුවිකධන වදාමි

කසවිතබ් ම්පි අකසවිතබ් ම්පීතිආදිවචකනහි (දී. නි. 2.360) සංසන්දනකතො

සදාරකපොකස කදොකසො තුම්හාෙං නත්ථි, කතන වුත්තං ‘පුත්තදාරස්ස

සඞ් කහො’’’ති (ඛු.පා.5.6; සු.නි.265) පරවාදිනාවුත්කතකිඤ්චාපිසෙවාදී

 හුස්සුකතො න කහොති, අථ කඛො රා සහිකතකනව අකුසකලන භවිතබ් න්ති

පටික්ඛිපති.කසකසසුපිඉමිනානකයනඅඤ්ඤථාපිඅනුරූපකතොකයොකජතබ් ං. 
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ඉදංසබ් ංඋපතිස්සත්කථරාදකයොආහු.ධම්මසිරිත්කථකරොපන‘‘එත්ථපකරොති

වුත්කතො අඤ්ඤනිොයිකෙො, කසොපනඅත්තකනොසුත්තාදීනිකයවආහරති.තානි

සෙවාදීඅත්තකනො සුත්තාදිම්හිඔතාකරත්වාසකචසකමති ණ්හාති, කනොකච

පටික්ඛිපතී’’තිවදති. 

චතුබ්බිධවිනයෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පදභාජනීයවණ්ණනා 

සික්ොපදවිභඞ්කග පන කිඤ්චාපි කයො පනාති අනවකසසපරියාදානපදං, 

තථාපි භික්ඛූති ඉමිනා පරපකදන සමානාධිෙරණත්තා තදනුරූපාකනවස්ස 

විභඞ් පදානි වුත්තානි. භික්ඛුනිබ් චනපදානි තීණි කිඤ්චාපි සභික්ඛුභාවස්ස, 

අභික්ඛුභාවස්ස චාති යස්ස ෙස්සචි පබ් ජිතස්ස සාධාරණානි, තථාපි

‘‘අසුද්කධො කහොති පුග් කලො අඤ්ඤතරං පාරාජිෙං ධම්මං අජ්ඣාපන්කනො, 

තඤ්කච සුද්ධදිට්ඨි සමාකනො අකනොොසං ොරාකපත්වා චාවනාධිප්පාකයො

වකදති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිකසකසන දුක්ෙටස්සා’’ති එවමාදිසුත්තං

නිබ් චනත්ථයුත්කතොව පුග් කලො ‘‘ආපත්ති සඞ්ඝාදිකසකසන දුක්ෙටස්සා’’ති

(පාරා. 389) එත්ථ වත්ථු, න ඉතකරො ගිහිභූකතොති දස්සනත්ථං වුත්තං.

සබ් ස්සපිවිනයපිටෙස්සසාධාරණංභික්ඛුලක්ඛණංවත්ථුඤ්හි භ වාආරභි.

කයො පන සුද්කධො එව සමාකනො කෙනචිොරකණන ගිහිලිඞ්ක  ඨිකතො, කසො

අත්තකනො සභික්ඛුභාවත්තා එව වත්ථු කහොති, අසුද්කධොපි භික්ඛුලිඞ්ක 

ඨිතත්තාතිඅයමත්කථො දස්සිකතොකහොති.අසුද්කධොපිඤාතකෙහි, පච්චත්ථිකෙහි

වා රාජභයාදිොරකණනවාොසාකවසු සඋස්සාකහොව අපනීතොසාකවො වත්ථු

එව පුන ොසාවග් හකණන කථයයසංවාසෙභාවානුප මනකතො, 

භික්ඛුනිබ් චනත්කථ අනික්ඛිත්තධුරත්තාති වුත්තං කහොති. කයො පන

ලිඞ් ත්කථනකෙො භික්ඛුනිබ් චනත්ථං සයඤ්ච අජ්ඣුප කතො, සංවාසං

කථකනන්කතො, තඤ්කච සුද්ධදිට්ඨි සමාකනො අකනොොසං ොරාකපත්වා

චාවනාධිප්පාකයො වකදති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිකසකසන දුක්ෙටස්සාති අයම්පි

අත්කථොදස්සිකතොකහොති. 

‘‘සමඤ්ඤායභික්ඛුපටිඤ්ඤායභික්ඛූ’’තිවචනද්වයං යථාවුත්තඤ්චඅත්ථං

උපබ්රූකහති, අන්තරා උප්පන්නාය නියතාය මිච්ඡාදිට්ඨියා 

උපච්ඡින්නකුසලමූකලො කෙවලාය සමඤ්ඤාය, පටිඤ්ඤාය ච ‘‘භික්ඛූ’’ති
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වුච්චති, න පරමත්ථකතොති ඉමං අතිකරෙත්ථං දීකපති. කිං වුත්තං කහොති? 

‘‘නාහං, භික්ඛකව, අඤ්ඤං එෙධම්මම්පිසමනුපස්සාමි, යංඑවංමහාසාවජ්ජං

යථයිදං, භික්ඛකව, මිච්ඡාදිට්ඨි. මිච්ඡාදිට්ඨිපරමානි, භික්ඛකව, මහාවජ්ජානී’’ති

ආහච්චභාසිතං සඞ්ගීතිත්තයාරු ්හං සුත්තං, අට් ෙථායම්පිස්ස 

‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිපරමා එකතසන්ති මිච්ඡාදිට්ඨිපරමානී’’ති (අ. නි. 1.310) වුත්තං. 

පඤ්චආනන්තරියෙම්මානිමහාසාවජ්ජානි, මිච්ඡාදිට්ඨිපනමහාසාවජ්ජතරාති 

අධිප්පාකයොති. ෙස්මා? කතසඤ්හි පරිච්කඡකදො අත්ථි, සබ්  ලවම්පි

ෙප්පට්ඨිතිෙකමව කහොති, නියතමිච්ඡාදිට්ඨියා පන පරිච්කඡකදො නත්ථි, තාය

සමන්නා තස්සභවකතො වුට්ඨානංනත්ථි, තස්මා‘‘ඉමස්සභික්ඛුෙරණාකුසලා

ධම්මා සංවිජ්ජන්තී’’ති වා ‘‘සුද්කධොවාය’’න්ති වා න සක්ො වත්තුං.

‘‘දිට්ඨිවිපත්තිපච්චයා ද්කව ආපත්තිකයො ආපජ්ජතී’’ති වුත්තත්තා න සක්ො

‘‘අසුද්කධො’’ති වා ‘‘අඤ්ඤතරං පාරාජිෙං ධම්මං අජ්ඣාපන්කනො’’ති වා

වත්තුං. එස හි උකභොපි පක්කඛ න භජති, කතන වුත්තං ‘‘සමඤ්ඤාය, 

පටිඤ්ඤායචභික්ඛු, නපරමත්ථකතො’’ති. 

කිමත්ථං පකනවං මහාසාවජ්ජාය නියතමිච්ඡාදිට්ඨියා පාරාජිෙං භ වා න

පඤ්ඤකපසීති? දුබ්බිජානත්තා. පෙතියාකපසා දිට්ඨි නාම ‘‘සම්මා’’ති වා 

‘‘මිච්ඡා’’ති වා දුවිඤ්කඤයයා, පක ව ‘‘නියතා’’ති වා ‘‘අනියතා’’ති වාති.

තත්ථ පාරාජිොපත්තියා පඤ්ඤත්තාය භික්ඛූ අඤ්ඤමඤ්ඤං අසමදිට්ඨිෙං

පාරාජිෙං මඤ්ඤමානා උකපොසථාදීනි අෙත්වා අචිකරකනව සාසනං

විනාකසයුං, සයඤ්ච අපුඤ්ඤංපසකවයුංසුද්කධසුපිභික්ඛූසුවිප්පටිපත්තියා

පටිපජ්ජකනන. තස්මා උපායකුසලතාය පාරාජිෙං අපඤ්ඤාකපත්වා තස්ස

උක්කඛපනීයෙම්මං, සම්මාවත්තඤ්ච පඤ්ඤාකපත්වා තං සඞ්කඝන

අසම්කභො ං, අසංවාසඤ්ච අොසි. භ වා හි තස්ස කච එසා දිට්ඨි අනියතා, 

සම්මාවත්තං පූකරත්වාඔසාරණංලභිත්වා පෙතත්කතොභකවයය.නියතා කච, 

අට්ඨානකමතං අනවොකසො, යං කසො නියතමිච්ඡාදිට්ඨිකෙො සම්මාවත්තං

පූකරත්වා ඔසාරණං ලභිත්වා පෙතත්කතො භකවයය. කෙවලං

‘‘සමඤ්ඤායභික්ඛු පටිඤ්ඤායභික්ඛූ’’ති නාමමත්තධාරකෙො හුත්වා පරං

මරණාඅරිට්කඨො වියසංසාරඛාණුකෙොවභවිස්සතීතිඉමංනයංඅද්දස. 

අට්ඨසු උපසම්පදාසු තිස්කසොකවත්ථ වුත්තා, න ඉතරා පාටිපුග් ලත්තා, 

භික්ඛූනංඅසන්තෙත්තාච.තත්ථහි ඔවාදපටිග් හණපඤ්හ යාෙරපසපසම්පදා
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ද්වින්නං කථරානං එව, කසසා තිස්කසො භික්ඛුනීනං සන්තොති ඉධ

නාධිප්කපතා, තිස්සන්නම්පි උපසම්පදානං මජ්කඣ ‘‘භකරො භික්ඛූ’’තිආදීනි

චත්තාරි පදානි වුත්තානි තිස්සන්නං සාධාරණත්තා. එහිභික්ඛුභාකවන වා

සරණ මනඤත්තිචතුත්කථන වා උපසම්පන්කනො හි භකරො ච සාකරො ච 

කසක්කඛො ච අකසක්කඛො ච කහොති, උපසම්පදවචනං පන කනසං

සාවෙභාවදීපනත්ථං. ඉකම එව හි ආපත්තිං ආපජ්ජන්ති, න සම්මාසම්බුද්ධා, 

පච්කචෙබුද්ධාච. 

අයං ඉමස්මං අත්කථ අධිප්කපකතොති එත්ථ ච ආපත්තිං ආපජ්ජිතුං භබ් ා

ඤත්තිචතුත්කථකනව ෙම්කමන උපසම්පන්නා. න හි අඤ්කඤ 

එහිභික්ඛුසරණ මනඔවාදපටිග් හණපඤ්හ යාෙරණාහි උපසම්පන්නා

ආපත්තිංආපජ්ජිතුං භබ් ා, කතකනකත පටික්ඛිපිත්වා ‘‘අයං ඉමස්මිං අත්කථ

අධිප්කපකතො භික්ඛූ’’ති අන්තිකමොව වුත්කතොති කිර ධම්මසිරිත්කථකරො, තං

අයුත්තං. ‘‘ද්කවපුග් ලාඅභබ් ාආපත්තිංආපජ්ජිතුංබුද්ධාචපච්කචෙබුද්ධා

චා’’ති (පරි. 322) එත්තෙකමව වුත්තන්ති. අඤ්ඤථා එහිභික්ඛුආදකයොපි

වත්තබ් ා සියුං. කිඤ්ච භිකයයො ‘‘ද්කව පුග් ලා භබ් ා ආපත්තිං ආපජ්ජිතුං

භික්ඛූ ච භික්ඛුනිකයො චා’’ති සාමඤ්කඤන වුත්තත්තා ච, අපිච

ආපත්තිභයට්ඨානදස්සනකතො ච. ෙථං? ආයස්මා සාරිපුත්කතො ආවසථපිණ් ං

කුක්කුච්චායන්කතො න පටිග් කහසි, චීවරවිප්පවාසභයා ච සබ් ං තිචීවරං

 කහත්වා නදිං තරන්කතො මනං වු ්කහො අකහොසි මහාෙස්සකපො. කිඤ්ච 

සරණ මනූපසම්පදාය උපසම්පන්කන ආරබ්භ සද්ධිවිහාරිෙවත්තාදීනි

අසම්මාවත්තන්තානං කනසං දුක්ෙටානි ච පඤ්ඤත්තානි දිස්සන්ති, තස්මා

දුබ්බිචාරිතකමතං. අයං ඉමස්මං අත්කථ අධිප්කපකතො භික්ඛූති පටික්ඛිත්තාය 

සරණ මනූපසම්පදාය අනුඤ්ඤාතප්පසඞ් භයාති උපතිස්සත්කථකරො, 

ආපත්තියා භබ් තං සන්ධායතස්මිම්පි වුත්කතපුබ්ක  පටික්ඛිත්තාපිසා පුන

එවං වදන්කතනඅනුඤ්ඤාතාතිභික්ඛූනංමිච්ඡා ාකහොවාවිමතිවාඋප්පජ්ජති, 

තස්මා න වුත්තාති වුත්තං කහොති, තං ‘‘භික්ඛුනී නාම උභකතොසඞ්කඝ

උපසම්පන්නා’’ති (පාචි. 161) ඉමිනා සකමති. ඉදඤ්හි සාකියාදීනං 

අනුඤ්ඤාතඋපසම්පදායඅනුප්ප න්ධභයාවුත්තං. 

අයං පකනත්ථඅම්හාෙංඛන්ති– භික්ඛු-පදනිද්කදසත්තායත්තොනිකතන

පකදනසඞ් හං ච්ඡන්ති, කයචවිනයපිටකෙ තත්ථතත්ථසන්දිස්සන්තිසයං
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ආපත්තාපජ්ජනට්කඨන වා දුට්ඨුල්ලාකරොචනපටිච්ඡාදනාදීසු පකරසං

ආපත්තිෙරණට්කඨනවා, කතසබ්ක පි දස්කසත්වාඉදානියදිදංතස්සභික්ඛු-

පදස්ස විකසසනත්ථං වුත්තං පරපදං ‘‘සික්ඛාසාජීවසමාපන්කනො’’ති, තස්ස

වකසනඉදංවුත්තං‘‘අයංඉමස්මිංඅත්කථ අධිප්කපකතොභික්ඛූ’’ති.කසොඑවහි

ෙම්මවාචානන්තරකමව සික්ඛාසාජීවසමාපන්කනො කහොති තකතො පට්ඨාය

සඋද්කදසසික්ඛාපදානං උප්පත්තිදස්සනකතො, තස්කසව ච සික්ඛාපච්චක්ඛානං

දිස්සති, කනතරස්ස.තස්කසවචසික්ඛාපච්චක්ඛානංසම්භවති ‘‘උල්ලුම්පතුමං, 

භන්කත, සඞ්කඝො අනුෙම්පං උපාදායා’’ති (මහාව. 71, 126) වත්වා 

සමාදින්නත්තා, තස්කසව ච උපසම්පන්නසමනන්තරකමව

අෙරණීයනිස්සයාචික්ඛනදස්සනකතො, විනයං පාතිකමොක්ඛං උද්කදසං

පච්චක්ඛාමීතිආදිසික්ඛාපච්චක්ඛානලක්ඛණපාරිපූරිකතො චාති

සික්ඛාපච්චක්ඛානංඋපාදායකසොඑවඉධාධිප්කපකතොතිවුත්තංකහොති. 

යස්මා පනස්ස සික්ඛාපච්චක්ඛානං සබ් ථා යුජ්ජති, තස්මා ‘‘සික්ඛං

පච්චක්ඛාය තං තං වත්ථුං ී තික්ෙමන්තස්ස තකතො තකතො ආපත්තිකතො 

අනාපත්ති, ඉතරස්ස ආපත්තී’’ති වත්තුං යුජ්ජති, තස්මා ‘‘යත්ථ යත්ථ 

සාවජ්ජපඤ්ඤත්ති, අනවජ්ජපඤ්ඤත්තිවා, අයංඉමස්මිංඅත්කථඅධිප්කපකතො 

භික්ඛූති වුච්චති, තත්ථ තත්ථ තදජ්ඣාචාරත්කථනායකමව ඤත්තිචතුත්කථන 

උපසම්පන්කනො අධිප්කපකතො නාමා’’ති වත්තුං යුජ්ජතීති කවදිතබ් ං. එවං

සන්කතයං වුත්තං ‘‘යායොයචිඋපසම්පදාය අයං ඉමස්මිං ‘කමථුනංධම්මං

පටිකසවිත්වාපාරාජිකෙො කහොතී’තිඅත්කථභික්ඛූතිඅධිප්කපකතො’’ති, තම්පින

වත්තබ් කමව.ෙථං කහොති? විකරොධකදොකසොපි පරිහකතො කහොති.ෙථං? සකච

ඤත්තිචතුත්කථන උපසම්පන්කනො එව ඉධාධිප්කපකතො ‘‘භික්ඛූ’’ති ච

‘‘උපසම්පන්කනො’’ති ච, කතනන උපසම්පන්කනො අනුපසම්පන්කනොනාමාති 

ෙත්වා ඤත්තිචතුත්ථෙම්මකතො අඤ්ඤථා උපසම්පන්නා නාම

මහාෙස්සපත්කථරාදකයො ඉතකරසං අනුපසම්පන්නට්ඨාකන ඨත්වා

සහකසයයපදකසොධම්මාපත්තිං ජකනයුං, ඔමසනාදිොකල ච දුක්ෙටකමව

ජකනයුන්තිඑවමාදිකෙොවිකරොධකදොකසොපරිහකතොකහොතීතිසබ් ංආචරිකයො

වදති. මඞ්ගුරච්ඡවි නාමසාකමො. 

යස්මා කතඅතිමහන්කතොජාතිමකදොචිත්තං පරියුට්ඨාති, තස්මාතුම්කහහිමම

සාසකන එවං සික්ඛිතබ් ං. ‘‘සාතසහගතා පඨමජ්ඣානසුඛසහ තා අසුකභ ච
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ආනාපාකන චා’’ති ගණ්ඨිපකද වුත්තං. උද්ධුමාතෙසඤ්ඤාති 

උද්ධුමාතෙනිමිත්කත පටිලද්ධපඨමජ්ඣානසඤ්ඤා. රූපසඤ්ඤාති 

පථී ෙසිණාදිරූපාවචරජ්ඣානසඤ්ඤා. කසොතං යාොසි ‘‘අවිභූතා, භන්කත, 

උද්ධුමාතෙසඤ්ඤා අවඩ්ඪිතබ් ත්තා අසුභානං, විභූතා, භන්කත, රූපසඤ්ඤා 

වඩ්ඪිතබ් ත්තාෙසිණාන’’න්ති.පඤ්චඋපසම්පදක්ෙකමො මහාවග්ගා  හිකතො. 

ඤත්තිචතුත්කථනාති එත්ථ කිඤ්චාපි ඤත්ති සබ් පඨමං වුච්චති, තිස්සන්නං

පන අනුස්සාවනානං අත්ථ යඤ්ජනකභදාභාවකතො අත්ථ යඤ්ජනභින්නා

ඤත්තිතාසං චතුත්ථාති ෙත්වා ‘‘ඤත්තිචතුත්ථ’’න්ති වුච්චති.

 යඤ්ජනානුරූපකමවඅට්ඨෙථාය‘‘තීහි අනුස්සාවනාහිඑොයචඤත්තියා’’ති

වුත්තං, අත්ථපවත්තික්ෙකමන පකදන පන ‘‘එොය ඤත්තියා තීහි

අනුස්සාවනාහී’’ති වත්තබ් ං. යස්මා පකනත්ථ ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛකව, 

ෙම්මානි (මහාව. 384), ඡ ඉමානි, භික්ඛකව, ෙම්මානි අධම්මෙම්මං 

වග් ෙම්ම’’න්ති (මහාව. 387) වචනකතො කුප්පෙම්මම්පි ෙත්ථචි

‘‘ෙම්ම’’න්ති වුච්චතිතස්මා ‘‘අකුප්කපනා’’තිවුත්තං. 

යස්මා අකුප්පම්පි එෙච්චං න ඨානාරහං, කයන අප්පත්කතො ඔසාරණං 

‘‘කසොසාරිකතො’’ති චම්කපයෙක්ෙන්ධකෙ (මහාව.395 ආදකයො) වුච්චති, තස්මා 

‘‘ ානාරකහනා’’තිවුත්තං.යදිඑවං ‘‘ඨානාරකහනා’’තිඉදකමවපදංවත්තබ් ං, 

නපුබ් පදංඉමිනාඅකුප්පසිද්ධිකතොතිකච? තංන, අට්ඨානාරකහනඅකුප්කපන

උපසම්පන්කනො ඉමස්මිං අත්කථ අනධිප්කපකතොති අනිට්ඨප්පසඞ් කතො. ද්ී හි

පකනකතහි එෙකතො වුත්කතහි අයමත්කථො පඤ්ඤායති ‘‘කෙවලං කතන

අකුප්කපන උපසම්පන්කනො අයම්පි ඉමස්මිං අත්කථ අධිප්කපකතො ‘භික්ඛූ’ති, 

ඨානාරකහන ච උපසම්පන්කනො අයම්පි ඉමස්මිං අත්කථ අධිප්කපකතො

‘භික්ඛූ’ති, කුප්කපන උපසම්පන්කනො නාධිප්කපකතො’’ති. කතනායම්පි අත්කථො

සාධිකතො කහොති ‘‘කයො පන, භික්ඛු, ජානං ඌනී සතිවස්සං පුග් ලං

උපසම්පාකදයය, කසොචපුග් කලොඅනුපසම්පන්කනො’’ති (පාචි.403) වචනකතො

යාව න ඤායති, තාව සමඤ්ඤායභික්ඛුපටිඤ්ඤායභික්ඛුභාවං උප කතොපි න 

පුබ්ක  දස්සිතසමඤ්ඤායභික්ඛුපටිඤ්ඤායභික්ඛු විය අඤ්කඤසං භික්ඛූනං 

උපසම්පන්නට්ඨාකන ඨත්වා ඔමසනපාචිත්තියාදිවත්ථු කහොති, කෙවලං 

අනුපසම්පන්නට්ඨාකනඨත්වා ‘‘අනුපසම්පන්කනඋපසම්පන්නසඤ්ඤී පදකසො

ධම්මං වාකචති, ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’තිආදි (පාචි. 47) ආපත්තිවත්ථුකමව
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හුත්වාතිට්ඨති. අකුප්කපනඋපසම්පන්කනොපනපච්ඡාපාරාජිකෙොපි ජාතිකතො

උපසම්පන්නට්ඨාකන තිට්ඨතීති ‘‘පණ් කෙො, භික්ඛකව, අනුපසම්පන්කනො න 

උපසම්පාකදතබ්ක ො, උපසම්පන්කනො නාකසතබ්ක ො’’තිආදිනා (මහාව. 109) 

නකයන වුත්කතසු පන වජ්ජනීයපුග් කලසු කෙොචි පුග් කලො

‘‘උපසම්පන්කනො’’ති වුච්චති, කනොපි උපසම්පන්නට්ඨාකන තිට්ඨති, කෙොචි

තිට්ඨතීතිකවදිතබ් ං. 

එත්ථ පන අත්ථි ෙම්මං අකුප්පං ඨානාරහං, අත්ථි ඨානාරහං නාකුප්පං, 

අත්ථිඅකුප්පඤ්කචවනඨානාරහඤ්ච, අත්ථිනාකුප්පංන චඨානාරහන්තිඉදං

චතුක්ෙං කවදිතබ් ං. තත්ථ පඨමං තාව වුත්තං, තතියචතුත්ථානි පාෙටානි.

දුතියං පරියාකයනභික්ඛුනිසඞ්ඝකතො එෙකතොඋපසම්පන්නායලිඞ් පරිවත්කත

සති ලබ්භති. තස්ස හි පුග් ලස්ස පුබ්ක  සික්ඛමානොකල ලද්ධං 

ඤත්තිචතුත්ථඋපසම්පදාෙම්මං කිඤ්චාපි අකුප්පඤ්කචව ඨානාරහඤ්ච, 

පුරිසලිඞ්ක පන පාතුභූකත‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, තංකයවඋපජ්ඣංතකමව

උපසම්පද’’න්ති(පාරා.69) එත්ථඅපරියාපන්නත්තාතස්සපුග් ලස්සකෙවලං

සාමකණරභාවාපත්තිකතො ෙම්මං දානි කුප්පං ජාතන්ති වුච්චති.

ලිඞ් පරිවත්කතන චීවරස්ස අධිට්ඨානවිජහනං විය තස්ස පුග් ලස්ස

භික්ඛුනිසඞ්කඝනෙතායඋපසම්පදායවිජහනංකහොතීතිකවදිතබ් ං, අඤ්ඤථා 

කසො පුග් කලො උපසම්පන්කනො භික්ඛූති ආපජ්ජති. අථ වා ලිඞ් පරිවත්කත

අසතිපිතං එෙකතොඋපසම්පදාෙම්මංකුප්පති, යථාඨාකනනතිට්ඨති.තස්මාන

තාව සා ‘‘භික්ඛුනී’’ති සඞ්ඛයං  ච්ඡති. යස්මා අඤ්ඤතරං පාරාජිෙං ධම්මං 

ආපජ්ජිත්වාපි අනාපජ්ජිත්වාපි උප්පබ් ජිතුොමතාය ගිහිලිඞ් ං සාදියන්තියා 

පුනපිඋපසම්පදාඋභකතොසඞ්කඝලබ්භති, තස්මාකතනපරියාකයන‘‘කුප්පතීති 

කුප්ප’’න්ති වුච්චති, යථාවුත්තෙම්මකදොසාභාවකතො පන ‘‘ඨානාරහ’’න්ති.

භික්ඛුනීපන ගිහිලිඞ් ංසාදියන්තිොකලනපුරිසලිඞ් පාතුභාකවසතිභික්ඛූසු

උපසම්පදං ලබ්භතීති සාධෙං ොරණං න දිස්සති, සික්ඛං පච්චක්ඛාය

උප්පබ් ජිතා කච, ලභතීති එකෙ, තං පනායුත්තං භික්ඛුනියා

සික්ඛාපච්චක්ඛනාභාවකතොති අම්හාෙං ඛන්තීති ආචරිකයො. ‘‘යථා

‘ෙත්තබ් ’න්ති වුත්තං, තථා අෙකත කුප්පතීති ෙත්වා ෙරණං 

සත්ථුසාසන’’න්ති ගණ්ඨිපකද වුත්තං. යත්ථ යත්ථ ‘‘ගණ්ඨිපකද’’ති වුච්චති, 

තත්ථතත්ථ ‘‘ධම්මසිරිත්කථරස්සගණ්ඨිපකද’’ති කහතබ් ං. 
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සාජීවපදභාජනීයවණ්ණනා 

‘‘මහාක ොධිසත්තා නියතා’’ති වුත්තං අනුගණ්ඨිපකද. යත්ථ 

‘‘අනුගණ්ඨිපකද’’ති, තත්ථ ‘‘වජිරබුද්ධිත්කථරස්සා’’ති  කහතබ් ං. 

සාවෙක ොධිපච්කචෙක ොධිසම්මාසම්ක ොධීති වා තීසු ක ොධීසු

සම්මාසම්ක ොධියං සත්තා ක ොධිසත්තා මහාකබොධිසත්තා නාම.

පාතිකමොක්ඛසීල හුෙත්තා, භික්ඛුසීලත්තා, කිකලසපිදහනවකසනවත්තනකතො, 

උත්තකමනභ වතාපඤ්ඤත්තත්තාච අධිෙං, බුද්ධුප්පාකදකයවපවත්තනකතො 

උත්තමන්ති අඤ්ඤතරස්මිං ගණ්ඨිපකද. කිඤ්චාපි පච්කචෙබුද්ධාපි

ධම්මතාවකසන පාතිකමොක්ඛසංවරසීකලන සමන්නා තාව කහොන්ති, තථාපි 

‘‘බුද්ධුප්පාකදකයවපවත්තතී’’තිනියමිතංකතන පරියාකයනාති.කතනාහ ‘‘නහි 

තං පඤ්ඤත්තිං උද්ධරිත්වා’’තිආදි. පාතිකමොක්ඛසංවරකතොපි ච

මග් ඵලසම්පයුත්තකමව සීලං අධිසීලං, තං පන ඉධ අනධිප්කපතං. න හි තං

පාතිකමොක්ඛුද්කදකසන සඞ් හිතන්ති. සමන්තභරෙං ොරණවචනං

සබ් සික්ඛාපදානං සාධාරණලක්ඛණත්තා ඉමිස්සා අනුපඤ්ඤත්තියා

අරියපුග් ලාචඑෙච්චංආපත්තිංආපජ්ජන්තීතිසාධිතකමතං, තස්මා ‘‘නහිතං

සමාපන්කනො කමථුනං ධම්මං පටිකසවතී’’ති අට්ඨෙථාවචනං අසමත්ථං විය

දිස්සතීති? නාසමත්ථං, සමත්ථකමවයස්මිංයස්මිං සික්ඛාපකදසාසාවිචාරණා, 

තස්ස තස්කසව වකසන අට්ඨෙථාය පවත්තිකතො. තථා හි ෙඞ්ොවිතරණියං 

(ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. නිදානවණ්ණනා) උදකුක්කඛපසීමාධිොකර ‘‘තිමණ් ලං

පටිච්ඡාකදත්වා අන්තරවාසෙං අනුක්ඛිපිත්වා උත්තරන්තියා භික්ඛුනියා’’ති

වුත්තං භික්ඛුනිවිභඞ්කග ආ තත්තා. එකසව නකයො අඤ්කඤපි එවරූකපසු.

කිමත්ථන්ති කච තං? පාළික්ෙමානුවත්තකනන පාළික්ෙමදස්සනත්ථං. තත්රිදං

සමාසකතො අධිප්පායදීපනං – පදකසොධම්මසික්ඛාපදස්ස තිෙපරිච්කඡකද

උපසම්පන්කන උපසම්පන්නසඤ්ඤී, අනාපත්ති, 

අෙටානුධම්මසික්ඛාපදවකසන උපසම්පන්කන උක්ඛිත්තකෙ සියා ආපත්ති, 

තථා සහකසයයසික්ඛාපකදතිඑවමාදි.අත්කථොපකනත්ථපරකතොආවිභවිස්සති. 

යං වුත්තං අට් ෙථායං ‘‘තකතොපි ච මග් ඵලචිත්තකමව අධිචිත්තං, තං

පනඉධඅනධිප්කපත’’න්තිච, ‘‘තකතොපිච මග් ඵලපඤ්ඤාවඅධිපඤ්ඤා, සා

පන ඉධ අනධිප්කපතා. න හි තංසමාපන්කනො භික්ඛු කමථුනං ධම්මං

පටිකසවතී’’ති. ‘‘තත්ර යායං අධිසීලසික්ඛා, අයං ඉමස්මිං අත්කථ අධිප්කපතා 
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සික්ඛා’’ති ඉමාය පාළියා විරුජ්ඣති. අයඤ්හි පාළි අධිසීලසික්ඛාව ඉධ

අධිප්කපතා, න ඉතරාතිදීකපති.අට්ඨෙථාවචනංතාසම්පිතිණ්ණංකලොකියානං 

අධිප්කපතතංදීකපති.අයංපකනත්ථඅට්ඨෙථාධිප්පාකයො– තිස්කසොපිකලොකියා

සික්ඛා ඉමස්මිංපඨමපාරාජිකෙසම්භවන්ති, ොකලනාපිඅධිචිත්තපඤ්ඤාලාභී

භික්ඛු තථාරූපං අසප්පායං පච්චයං පටිච්ච තකතො තකතො අධිචිත්තකතො, 

අධිපඤ්ඤාකතොචආවත්තිත්වා සීලකභදංපාපුකණයයාතිඨානකමතංවිජ්ජති, න

කලොකුත්තරචිත්තපඤ්ඤාලාභී, අයං නකයො ඉතකරසුපි සබ්ක සු

අදින්නාදානාදීසු සචිත්තකෙසු ලබ්භති, අචිත්තකෙසු පන ඉතකරොපි. තථාපි

කෙවලං විනයපිටෙස්ස, පාතිකමොක්ඛසීලස්ස ච සඞ් ාහෙත්තා ‘‘සික්ඛං 

අප්පච්චක්ඛායා’’ති ඉමස්මිං උත්තරපකද පච්චක්ඛානාරහා අධිසීලසික්ඛාව

කලොකියාති දස්සනත්ථං පාළියං ‘‘තත්ර යායං අධිසීලසික්ඛා, අයං ඉමස්මිං

අත්කථඅධිප්කපතා සික්ඛා’’තිවුත්තන්තිකවදිතබ් ං. 

එත්ථ සික්ොති ොයවචීදුච්චරිතකතො විරතී ච කචතනා ච, අඤ්ඤත්ර

කචතනාකයව කවදිතබ් ා. සික්ොපදන්ති සඋද්කදසසික්ඛාපදං, එෙච්චං

අනුද්කදසසික්ඛාපදඤ්ච ලබ්භති. චිත්තස්ස අධිෙරණං ෙත්වාති තස්මිං

සික්ඛතීති අධිෙරණත්කථ භුම්මන්ති දස්සනත්ථං වුත්තං. යථාසික්ොපදන්ති 

පච්චකවක්ඛණවකසන වුත්තං. සීලපච්චකවක්ඛණාපි හි සීලකමව, තස්මා 

සුප්පටිච්ඡන්නාදිචාරිත්කතසු විරතිවිප්පයුත්තකචතනං පවත්කතන්කතොපිසික්ඛං

පරිපූකරන්කතොත්කවව සඞ්ඛයං  ච්ඡති. ‘‘සම්පජානුලසාවාකද පාචිත්තිය’’න්ති

(පාචි.2) වුත්තමරියාදංඅී තික්ෙමන්කතො ‘‘තස්මිඤ්ච සික්ඛාපකදසික්ඛතී’’ති

වුච්චති. අඤ්ඤතරස්මිං පන ගණ්ඨිපකද වුත්තං ‘‘සික්ොති තං සික්ඛාපදං

සික්ඛනභාකවන පවත්තචිත්තුප්පාකදො. සාජීවන්ති පඤ්ඤත්ති.

තදත්ථදස්සනත්ථං පුබ්ක  කමථුනසංවරස්කසතං අධිවචන’’න්ති. යස්මා 

සික්ඛාය ගුණසම්මතාය පුඤ්ඤසම්මතාය තන්තියා අභාවකතො කලොෙස්ස

දුබ් ලයාවිෙම්මං තත්ථනසම්භවති.පත්ථනීයාහිසා, තස්මා‘‘යඤ්චසාජීවං

සමාපන්කනො, තත්ථ දුබ් ලයං අනාවිෙත්වා’’තිවුත්තං.ආණායහි දුබ් ලයං

සම්භවතීතිආයස්මා උපතිස්කසො. 
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සික්ොපච්චක්ොනෙථාවණ්ණනා 

එත්ථ යාමීති අුලෙස්මිං තිත්ථායතකන, ඝරාදිම්හි වා. 

භාවවිෙප්පාොකරනාති ‘‘අහං අස්ස’’න්ති ආ තත්තා යං යං භවිතුොකමො, 

තස්ස තස්ස භාවස්ස විෙප්පාොකරන, භික්ඛුභාවකතො 

අඤ්ඤභාවවිෙප්පාොකරනාතිඅධිප්පාකයො. 

46. හන්දාති වචසාකයව. ගිහිභාවං පත්ථයමාකනොතිආදිපකදහි

චිත්තනියමං දස්කසති.එකෙකනවචිත්කතන සික්ඛාපච්චක්ඛානංකහොති, 

නතදභාකවනාති. 

51. බුද්ධං ධම්මන්තිආදිපකදහි කඛත්තනියමං දස්කසති. තත්ථ ආදිකතො 

චුද්දසහි පකදහි සභාවපරිච්චාක ො, පච්ඡිකමහි අට්ඨහි භාවන්තරාදානඤ්ච

දස්සිතං කහොති. පච්චක්ොම ධාකරහීති එකතහි ොලනියමං දස්කසති. වදතීති

ඉමිනාපකදනපකයො නියමං දස්කසති. විඤ්ඤාකපතීතිඉමිනාවිජානනනියමං

දස්කසති. උම්මත්තකෙොසික්ෙංපච්චක්ොති, උම්මත්තෙස්සසන්තිකෙසික්ෙං 

පච්චක්ොතීතිආදීහිපුග් ලනියමං දස්කසති. අරියකෙන ම ක්ෙස්සසන්තිකෙ

සික්ෙංපච්චක්ොතීතිආදීහිපනපුග් ලාදිනියකමපිසති විජානනනියමාසම්භවං

දස්කසති. තත්ථ ‘‘යාය මිලක්ඛභාසාය ොලනියකමො නත්ථි, තායපි භාසාය

ොලනියමත්ථදීපකනසතිසික්ඛාපච්චක්ඛානංරුහතීතිකනොමතී’’ති ආචරිකයො. 

දවායාතිආදීහිකඛත්තාදිනියකම සතිපිචිත්තනියමාභාකවනනරුහතීතිදස්කසති. 

සාකවතුොකමො න සාකවතීති චිත්තනියකමපි සති පකයො නියමාභාකවන න

රුහතීති දස්කසති. අවිඤ්ඤුස්සසාකවති, විඤ්ඤුස්ස න සාකවතීති 

චිත්තකඛත්තොලපකයො පුග් ලවිජානනනියකමපි සති යං පුග් ලං උද්දිස්ස

සාකවති, තස්කසව සවකන න රුහති, න අඤ්ඤස්සාති දස්සනත්ථං වුත්තං, 

කතන වුත්තං අට් ෙථායං ‘‘යදි අයකමව ජානාතූති එෙං නියකමත්වා

ආකරොකචති, තඤ්කචකසොඑවජානාති, පච්චක්ඛාතාකහොති සික්ඛා.අථකසොන

ජානාති…කප.… අප්පච්චක්ඛාතා කහොති සික්ඛා’’ති. සබ්බකසො වා පන න

සාකවති, අප්පච්චක්ො කහොති සික්ොති චිත්තාදිනියකමකනව සික්ඛා

පච්චක්ඛාතා කහොති, න අඤ්ඤථාති දස්සනත්ථං වුත්තං. එත්තාවතා

‘‘සික්ඛා…කප.… දුබ් ලයංඅනාවිෙත්වා’’තිපදස්සපදභාජනංතීහිආොකරහි 

දස්සිතං කහොති.තත්ථද්කවඅමිස්සා, පච්ඡිකමොඑකෙොමිස්කසොති කවදිතබ්ක ො. 
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කතකනව වචීකභකදනාති තදත්ථදීපනමත්තං වචනං සුත්වාව කතකනව

වචීකභකදන ජානාකපතීති අත්කථො. චිත්තසම්පයුත්තන්ති

පච්චක්ඛාතුොමතාචිත්තසම්පයුත්තං. සමයඤ්ඤූ නාම

තදධිප්පායජානනමත්කතනකහොති. 

53. වණ්ණපට් ානං බුද්ධගුණදීපෙං සුත්තං. උපාලි හපතිනා වුත්තා කිර 

උපාලගාථා. පඤ්ඤාණං සඤ්ඤාණන්ති අත්ථකතො එෙං, තස්මා 

කබොධිපඤ්ඤාණන්තික ොධිසඤ්ඤාණං, ක ොධිබීජන්තිවුත්තං කහොති. 

ද්වින්නම්පි නියකමත්වාති එත්ථ ‘‘ද්ී සුපි ජානන්කතසු එව පච්චක්ඛාමීති

අධිප්පාකයන වුත්කත කතසු එකෙො කච ජානාති, න පච්චක්ඛාතා කහොතී’’ති

අඤ්ඤතරස්මිම්පි ගණ්ඨිපකද වුත්තං, තං අට්ඨෙථාය න සකමති. ‘‘ගිහී

කහොමී’’ති වා ‘‘ගිහිම්හී’’ති වා වුත්කත කිඤ්චාපි වත්තමානවචනං කහොති.

‘‘ධාකරහී’’තිඅත්ථාභාවාච ‘‘ධාකරහී’’තිවුත්කතච පරස්සුපරි ච්ඡති, තස්මා

න කහොති. සන්දිට්ඨිෙං ධම්මන්ති සබ් ත්ථ ධම්මවචනං වුත්තං යං සන්ධාය

‘‘සන්දිට්ඨිෙ’’න්ති වදති, තං පොකසතුං. අඤ්ඤථා ‘‘විජිතවිජයං

පච්චක්ඛාමී’’ති වුත්කත චක්ෙවත්තිආදීසුපි තප්පසඞ් කතො බුද්ධසද්කදොපි

අවසාකන වත්තබ්ක ො භකවයය. ආචරියකවවචකනසු පන කයො මං

පබ්බාකජසීතිආදිඋපජ්ඣං අග් කහත්වා, පරංවාඋද්දිස්සපබ් ජිතංසන්ධාය

වුත්තන්ති. ඔෙල් කෙොති ෙපණාධිවචනං. කමොළිබද්කධොති සිඛා ද්කධො, 

ඔුලක්ෙමකුකටො වා. කචල් කෙො අකථකරො. කචටකෙො මජ්ඣිකමො. 

කමොළිගල්ක ො මහාසාමකණකරො. මනුස්සවිග් හනා ාදීනං නා රූපාදීනං වා

සන්තිකෙ, භාසාජානනකින්නරාදීනං වා. ‘‘කදවතා නාම මහාපඤ්ඤා’’තිකිර

පාකඨො. දවායාති සහසා. රවාභඤ්කඤනාති ඛලිතභඤ්කඤන.

අක්ඛරසමයානඤ්හි නාභිඤ්ඤාතාය වා ෙරණානං අවිසදතාය වා කහොති

රවාභඤ්ඤං. අවිකධයයින්ද්රියතාය ‘‘කපොත්ථෙරූපසදිසස්සා’’ති වුත්තං, 

ගරුකමධස්ස මන්දපඤ්ඤස්ස. කිත්තාවතා පන  රුකමකධො කහොතීති කච? 

සමකයඅකෙොවිදතාය. 

සික්ඛාපච්චක්ඛානෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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මූ පඤ්ඤත්තිෙථාවණ්ණනා 

55. ‘‘පටිකසවතිනාමා’’ති පදං මාතිොයංනත්ථි, තස්මා ‘‘පටිකසකවයොති

එත්ථා’’තිආදිමාහ. ‘‘එකසො කමථුනධම්කමොනාමා’’තිසබ් පාළිකපොත්ථකෙසු, 

අට්ඨෙථායං ‘‘එකසො වුච්චති කමථුනධම්කමො නාමා’’ති උද්ධටා. ඉත්ථියා

නිමත්කතන අත්තකනො නිමත්තන්ති දුවිඤ්කඤයයකමතං දස්සිතං. අත්තකනො

නිමිත්කතනඉත්ථියා නිමිත්තංසුවිඤ්කඤයයත්තානදස්සිතං. චත්තාරි ානානි 

මුඤ්චිත්වාතිඑත්ථඅබ්භන්තරතලංඡුපන්තංකයවසන්ධායවුත්තං, අච්ඡුපන්තං

නීහරන්තස්ස අනාපත්ති. මජ්ෙන්ති අග් ප්පකදසං. උපරිභාගමජ්ෙන්ති

උපරිභා ස්ස අග් ප්පකදසං. නට් ොයප්පසාදන්ති එත්ථ උපහතින්ද්රියස්ස

ආපත්තිසම්භවකතො ඉධාපි ආපත්තීති කච? කනති දස්සනත්ථං ‘‘මතචම්මං

වා’’තිආදිවුත්තං.මතචම්මඤ්හිඅනුපාදින්නං, උපාදින්කනඑවපාරාජිොපත්ති. 

අපිධාය අප්පටිච්ඡාකදත්වා. යථා දන්තා න දිස්සන්ති, තථා පිධාකයව

නිසීදිතබ් න්තිඅධිප්පාකයො. 

කගොනකසොතික ොණපිට්ඨිකෙොමණ් ලසප්කපො, යස්සපිට්කඨකලොහිතොනි

මණ් ලානිදිස්සන්ති.ෙලලපරිචයවාරිචාරමච්ඡග් හකණන කිඤ්චාපිසුලද්කද

මහාුලඛාහත්ථිසරීරම්පිඑෙප්පහාකරනගිලිතුංසමත්ථාතකතො මහන්තතරාච

 හිතා කහොන්ති, කතසං ුලඛාදීසු කමථුනධම්කමො න සම්භවතීති තත්ථ 

ඨානපරිච්කඡකදො නත්ථීති එකෙ, විචාකරත්වා  කහතබ් ං. එතකමව හීති

අනන්තරං සන්ධාය. සද්ධිං කයොජනාය අක්ඛරකයොජනාය. ‘‘පඤ්ඤත්තං පන 

සික්ඛාපදං සබ්ක හිපි ලජ්ජීපුග් කලහි සමං සික්ඛිතබ් භාවකතො සමසික්ඛතා

නාමාති වුත්තත්තා සබ් සික්ඛාපදං සබ් භික්ඛූහි සික්ඛිතබ් ං. න හි ෙස්සචි

ඌනමධිෙං වාඅත්ථී’’තිතස්ස ගණ්ඨිපකද වුත්තං. පරිවාකර පන– 

‘‘නඋක්ඛිත්තකෙොනචපනපාරිවාසිකෙො, 

නසඞ්ඝභින්කනොනචපනපක්ඛසඞ්ෙන්කතො; 

සමානසංවාසෙභූමියාඨිකතො, 

ෙථංනුසික්ඛායඅසාධාරකණොසියා’’ති.(පරි.479) – 

වුත්තං. තදට් ෙථාය ච ‘‘අයං පඤ්හා නහාපිතපුබ් ෙං සන්ධාය වුත්තා.

අයඤ්හි ඛුරභණ් ං පරිහරිතුං න ලභති, අඤ්කඤ ලභන්ති. තස්මා සික්ඛාය

අසාධාරකණො’’තිවුත්තං.තංසබ් ංයථාසංසන්දතිසකමති, තථාකවදිතබ් ං. 



වජිරබුද්ධි-ටීො භික්ඛුවිභඞ්ක ො පාරාජිෙෙණ්ක ො 

103 

පටුන 

භික්ඛුනීනංකයව සාධාරණානි සික්ඛාපදානිපි භික්ඛු සික්ඛති, එවමඤ්කඤොපි

අන්හාපිතපුබ් කෙො භික්ඛු තං සික්ඛාපදං සික්ඛති එව 

තදත්ථකෙොසල්ලත්ථන්ති ෙත්වාසබ් ම්පිසික්ඛාපදං සමසික්ඛතානාමාති.යං

තං වුත්තන්ති සම් න්කධො. ‘‘තිස්කසො 

ඉත්ථිකයො’’තිආදිවිභඞ්ක ොතංනියාමකෙොතිලක්ඛණත්තා වත්ථුනියමනත්ථං

වුත්තං. කතන අමනුස්සිත්ථිප්පසඞ්ක න ෙකත සුවණ්ණරජතාදිමකය

පටික්ඛිපති. ඉකතො පට්ඨාය කය ච ‘‘තකයො අත්ථවකස පටිච්ච විභඞ්ක ො

පවත්තතී’’තිපුබ්ක වුත්තා, කතයථාසම්භවං කයොකජත්වාකවදිතබ් ා. 

ප මචතුක්ෙෙථාවණ්ණනා 

57. ආපත්ති පාරාජිො අස්ස කහොතීති එත්ථ යස්මා සා අකුසලා ආපත්ති 

තස්ස භික්ඛුකනො සීලසම්භවං අභිභවති, රා ාභිභකව තස්මිං පාරාජිොති

ලද්ධනාමා පුබ් භාක  ආපන්නා දුක්ෙටථුල්ලච්චයාදකයො ආපත්තිකයො

අභිභවිත්වාවිනාකසත්වා සයකමකවොඅස්ස.වත්ථුනාසභා ාහිවාඅසභා ාහි

වා අඤ්ඤාහි පාරාජිෙත්කතන සමානජාතිොහි ආපත්තීහි සයං නාභිභී යතීති

එකෙ. තං තං පුබ්ක  විචාරිතකමව. යදා පන චතස්කසොපි පාරාජිොපත්තිකයො

එෙකතොකහොන්ති, තදාතාතස්සභික්ඛුකනොභික්ඛුභාවං අභිභවන්ති, අභික්ඛුං

ෙකරොන්ති, අනුපසම්පන්නං ෙකරොන්ති, සමඤ්ඤායපි භික්ඛු න කහොති.

ඔමසවාදපාචිත්තියංනජකනතීතිඑකෙ.දුතිකයනඅත්ථවිෙප්කපනපාරාජිෙස්ස 

ධම්මස්ස පත්ති සම්පත්ති ආපත්තීති අත්කථො සඞ් හිකතො කහොතීති ෙත්වා 

ආපත්තිසම්පත්තිවාදීනං සඞ් හිකතො කහොති, යුජ්ජති කචසා පරසාකපක්ඛා.

සාපත්තිකෙො නාම කසො භික්ඛු කහොති, අඤ්ඤථා තස්ස ඛණභඞ්ක න

අනාපත්තිකෙොභකවයය, නචකහොතීති. ෙදාපනකහොතීති? යදාොලංෙකරොති, 

යදා ච සික්ඛං පච්චක්ඛාය සාමකණරාදිභූමියං තිට්ඨති. යදි එවං සික්ඛාය

පච්චක්ඛාතාය පාරාජිොපත්ති පච්චක්ඛාතා කහොති සික්ඛා චාති උභයං තස්ස

එෙකතො අත්ථි, සඞ්ඝාදිකසසාදිආපත්ති සික්ඛාපච්චක්ඛාකනන කිං න

පච්චක්ඛාතා, පුන උපසම්පන්කනන කදසාකපතබ් ා. සික්ඛාපච්චක්ඛානං 

ආපත්තිවුට්ඨානං ජාතං, අභික්ඛු ආපත්තිකතො වුට්ඨාති,  හට්කඨො වුට්ඨාති, 

සාමකණකරො වුට්ඨාති, තකතො විනයවිකරොධා න වුට්ඨාති. හඤ්චි පන වුට්ඨාති 

 හට්කඨො, සාමකණකරො වා සීලසම්පන්කනොව ඣානලාභී අස්ස, 

කසොතාපත්තිඵලස්ස වා අරහත්තඵලස්ස වා ලාභී අස්ස, පාරාජිොපත්තියා
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සාපත්තිකෙො අරහා අස්ස. උක්ඛිත්තකෙො උප්පබ් ජිකතො වා පරිවාසාරකහො

මානත්තාරකහො උප්පබ් ජිකතො වා සීලසම්පන්කනො ඣානලාභී අස්ස, 

කසොතාපත්තිඵලස්ස, අරහත්තඵලස්ස වා ලාභී අස්ස, සාපත්තිකෙො

සන්තරායිකෙොඅරහාඅස්ස, කසොපුනඋපසම්පන්කනොපරිවාසං, මානත්තංවා 

දත්වා අබ්කභතබ්ක ො උක්ඛිත්තකෙො ඔසාකරතබ්ක ොති සමාකනො අයං

උපලබ්කභොති. 

අයංපකනත්ථවිනිච්ඡකයො– පාරාජිෙංධම්මංආපන්කනොයාව භික්ඛුභාවං

පටිජානාති සාදියති සංවාසං, සන්තරායිෙත්තා උකපොසථදිවසාදීසු  හට්ඨස්ස

වියසයකමවසීලංසමාදියන්තස්සපිනසීලසමාදානංරුහති, පක වඣානාදීනි.

කසො කච භික්ඛුභාවංන සාදියතින පටිජානාති සංවාසං න සාදියති, කෙවලං 

භික්ඛූනං ආවිෙත්වා රාජකවරිකචොරාදිභකයන ොසාවං න පරිච්චජති, 

අනුපසම්පන්කනොව කහොති සහකසයයාදිං ජකනති, සීලස්ස ච ඣානාදීනඤ්ච

භාගීකහොති.වුත්තඤ්කහතංභ වතා– 

‘‘ආපන්කනනවිසුද්ධාකපක්කඛනසන්තීආපත්තිආවිොතබ් ා, ආවිෙතා 

හිස්සඵාසුකහොති, පඨමස්සඣානස්සඅධි මායා’’තිආදි(මහාව.134-135). 

තත්ථ සන්තී ආපත්තීති සාවකසසානවකසසප්පකභදා සබ් ාපි ආපත්ති

ආපන්නාඅධිප්කපතා.එවංසන්කතපිපක ව  හට්ඨාදිභූමියංඨිකතොඣානාදීනං

භාගී අස්ස සුද්ධන්කත ඨිතත්තා, කයො පන උක්ඛිත්තකෙො අකනොසාරිකතො, 

 රුධම්මං වා ආපජ්ජිත්වා අවුට්ඨිකතො සික්ඛං පච්චක්ඛාය  හට්ඨාදිභූමියං

ඨිකතො, න කසො ඣානාදීනං භාගීකයව භවති න සුද්ධන්කත ඨිතත්තා, 

සෙරණීයත්තා ච, කතකනව භ වතා ‘‘කසො පුන උපසම්පන්කනො

ඔසාකරතබ්ක ො’’තිවුත්තං, තස්මා තස්සපුග් ලස්සකතභික්ඛුොකලආපන්නා

අන්තරායිො ධම්මා විප්පටිසාරං ජනයිත්වා අවිප්පටිසාරමූලොනං

පාකමොජ්ජාදීනං සම්භවං නිවාකරන්ති, කනො සොසාකවසුකයව. කනො කච

නිවාකරන්ති, සම්භවති.  රුෙං ආපජ්ජිත්වා භික්ඛූනං ආවිෙත්වා කච

උප්පබ් ජිකතො, පෙතත්කතොහුත්වා උප්පබ් ජිකතොති ෙත්වාඣානාදීනංභාගී

අස්ස ‘‘ආවිෙතා හිස්ස ඵාසු කහොතී’’ති වුත්තත්තා. පක ව භික්ඛුොකල, න

ත්කවව උක්ඛිත්තකෙො සෙරණීයත්තාති එකෙ. තදනුවත්තනකෙො පන තං

ලද්ධිං පහාය භාගී අස්ස. න, භික්ඛකව, ස හට්ඨාය පරිසාය (මහාව. 154) 
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සික්ඛාපච්චක්ඛාතෙස්ස අන්තිමවත්ථුං අජ්ඣාපන්නෙස්ස නිසින්නපරිසායාති

(මහාව. 183) එත්ථ  හට්කඨො නාම පෙතියා ගිහිලිඞ්ක  ඨිකතො. සික්ඛං

පච්චක්ඛාය භික්ඛුලිඞ්ක  ඨිකතො සික්ඛාපච්චක්ඛාතකෙො. කසො සොසාකවසු

සාකපක්ඛත්තා සාමකණරභාවං පත්ථයමාකනො කතකනව ලිඞ්ක න තීහි

සරණ මකනහි සාමකණකරො කහොති. අන්තිමවත්ථුං අජ්ඣාපන්කනො සංවාසං

සාදියන්කතොපි පච්ඡා පුබ්ක  වුත්තක්ෙකමන අසාදියිත්වා සාමකණරභාවං

පත්ථයමාකනො සික්ඛාපච්චක්ඛාතකෙො විය තීහි සරණ මකනහි සාමකණකරො

කහොති, න පුනොසාවංපටිග් ාහාකපතබ්ක ොභික්ඛූහිපඨමංදින්නලිඞ්ක කයව

ඨිතත්තා. කයො පන පාරාජිකෙො කචොදියමාකනො පරාජිත්වා ‘‘හන්ද, භන්කත, 

සාමකණකරො භවාමි, සරණානි කදථා’’ති වදති, ‘‘සාධු  ණ්හාහී’’ති න

වත්තබ්ක ො, ගිහිලිඞ්ක  ඨකපත්වා පුන ොසායානි පටිග් ාහාකපත්වා

පබ් ාකජතබ්ක ො. ‘‘ඉදංපනසබ් ංඅත්තකනොමතියාවුත්තත්තා විචාකරත්වා

 කහතබ් ’’න්තිආචරිකයොවදති. පකවසනං නාම අඞ් ජාතංපකවකසන්තස්ස

අඞ් ජාකතන සම්ඵුසනං. පවිට් ං නාම යාව මූලා පකවකසන්තස්ස

විප්පෙතොකල වායාමොකලො. සුක්ෙවිස්සට්ඨිසමකය අඞ් ජාතං ඨිතං නාම. 

උද්ධරණං නාම නීහරණොකලො. ගණ්ඨිපකද පන‘‘වායාමකතොඔරමිත්වාඨානං

ඨිතං නාමා’’ති වුත්තං, තං අසඞ්ෙරකතො දස්සනත්ථං වුත්තං.

පකවසනපවිට්ඨඋද්ධරණොකලසුපි සුක්ෙවිස්සට්ඨිකහොතිකයව. 

පඨමචතුක්ෙෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

එකූනසත්තතිද්විසතචතුක්ෙෙථාවණ්ණනා 

59-60. ‘‘මතං කයභුකයයනඅක්ඛායිත’’න්තිවචනකතොඅමතංකයභුකයයන

ඛායිතම්පි පාරාජිෙවත්ථුකමවාති දස්කසති. සබ් කසො ඛායිතං, උප්පාටිතං වා

ථුල්ලච්චයවත්ථුකමවාති දස්කසති, තථා ‘‘කයභුකයයනඛායිත’’න්ති වචනකතො

මතං සබ්බොයිතං, උප්පාටිතං වා දුක්ෙටවත්ථූති දස්කසති. න ච සාවකසසං

පඤ්ඤකපන්ති. කිං ොරණා? ඉදඤ්හි සික්ොපදං ක ොෙවජ්ජං, න 

පණ්ණත්තිවජ්ජං. තත්ථ සික්ඛාපදන්ති පාරාජිෙං අධිප්කපතං. තත්ථ 

ථුල්ලච්චයම්පි හි කලොෙවජ්ජං, න පණ්ණත්තිවජ්ජං. අථ වා උභයම්පි

අනවකසසං පඤ්ඤත්තං. පාරාජිෙකඛත්කත හි කහට්ඨිමකෙොටිං පාකපත්වා

ඨපිකත තකතො පරං ථුල්ලච්චයන්ති පඤ්ඤත්තකමව කහොති. තත්ථ
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ථුල්ලච්චයකඛත්තම්පි පාරාජිෙකඛත්තං විය කහට්ඨිමපරිච්කඡකදන වුත්තන්ති

කවදිතබ් ං. උපඩ්ඪක්ොයිකත ථුල් ච්චයන්ති යත්ථ නිමිත්තං ඛායිතං, තං

දුක්ෙටවත්ථූති කවදිතබ් ං. එත්ථාහ – පණ්ණත්තිවජ්ජං කිං සාවකසසකමව

භ වා පඤ්ඤාකපතීති? න. එෙංසකතො පන යථාසම්භවං තත්ථ තත්ථ

පොසයිස්සාම, කිමත්ථං පන භ වා උපඩ්ඪක්ඛායිකත පාරාජිෙං න 

පඤ්ඤාකපසීති අයං තාව අපුච්ඡා බුද්ධවිසයත්තා විනයපඤ්ඤත්තියා. ඉදං

පකනත්ථ ොරණපතිරූපෙං ‘‘උපඩ්ඪභාවස්ස දුබ්බිනිච්ඡයත්තා’’ති.

කයභුකයයනඛායිතංනාම වච්චමග් පස්සාවමග් ුලඛානංචතූසුකෙොට්ඨාකසසු

ද්කව කෙොට්ඨාකස අතික්ෙම්ම යාව තතියකෙොට්ඨාසපරිකයොසානා ඛාදිතං, 

තතියකෙොට්ඨාසං අතික්ෙම්ම යාව චතුත්ථකෙොට්ඨාසපරිකයොසානා

දුක්ෙටවත්ථු. 

යදිපි නිමත්තං සබ්බකසො ොයිතන්ති ‘‘ජීවමානෙසරීරංකයව සන්ධාය

වුත්ත’’න්ති වදන්ති, තං ී මංසිත්වා  කහතබ් ං. අල් සරීකරති අභිනකව, 

අකුථිකත වා මනුස්සානං ජීවමානසරීකර අක්ඛිනාසාදීසු ථුල්ලච්චයකමව. 

තිරච්ඡානගතානං හත්ථිඅස්සාදීනං නාසාය වත්ථිකෙොකස ච ථුල් ච්චයන්ති

‘‘අමග්ක න අමග් ං පකවකසති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’ති ඉමාය පාළියා 

අත්ථවිකසකසකනත්ථ වුත්තං. උපෙච්ඡොදීසු දුක්ෙටං, සබ්කබසම්පි

තිරච්ඡානගතානං අක්ඛිෙණ්ණවකණසු දුක්ෙටං, අවකසසසරීකරපි

දුක්ෙටකමවාති ඉදං විනීතවත්ථුස්මිං ‘‘එහි, භන්කත, කමථුනං ධම්මං

පටිකසවා’’ති. ‘‘අලං භගිනි කනතං ෙප්පතී’’ති (පාරා. 79) ඉමිනා තාව

කමථුනරා ාභාකවො දස්සිකතො කහොති. ‘‘එහි, භන්කත, ඌරුන්තරිොය

ඝට්කටහි…කප.… කසො භික්ඛු තථා අොසී’’ති ඉමිනා තාව කමොචනස්සාකදො

දස්සිකතො කහොති, කතකනවාහ භ වා ‘‘ආපත්ති සඞ්ඝාදිකසසස්සා’’ති. ‘‘කයො

පන කමථුනරාක නඌරුන්තරිොය ඝට්කටති, තස්ස දුක්ෙට’’න්ති සිද්ධන්ති

ෙත්වා වුත්තං. 

මනුස්සානං අක්ඛිෙණ්ණවණාදි ථුල්ලච්චයවත්ථු, තිරච්ඡාන තානං

දුක්ෙටවත්ථූති එත්ථ දුවිඤ්කඤකයයො පාළිකලකසො, තස්මා ‘‘න ච, භික්ඛකව, 

රත්තචිත්කතන අඞ් ජාතං ඡුපිතබ් ං, කයො ඡුකපයය, ආපත්ති 

ථුල්ලච්චයස්සා’’ති වචනකතො රත්තචිත්කතන අක්ඛිෙණ්ණවණං ඡුපන්තස්ස

දුක්ෙටන්ති සිද්ධන්ති අයං චම්මක්ෙන්ධකෙ පාළිකලකසොති කවදිතබ්ක ො. 
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‘‘ජීවමානෙපුරිසස්සාති ජීවමානෙසද්කදො මකත වත්තබ් කමව නත්ථීති

ඤාපනත්ථං වුත්කතො’’ති වදන්ති. මහාඅට් ෙථායං පනාති ඉදං කිඤ්චාපි

‘‘ෙත්වා මහාඅට්ඨෙථං සරීර’’න්ති වුත්තං, අථ කඛො කසසඅට්ඨෙථාසු

‘‘කමථුනරාක න ුලකඛනා’’ති වචනාභාවකතො තත්කථව භාවකතො තං වචනං

පාළිවචකනන සංසන්දිත්වා දස්සනත්ථං වුත්තං. අනුගණ්ඨිපකද පන ‘‘තං

සබ්බම්පීති මහාඅට්ඨෙථායකමව කමථුනරාක න ඉත්ථියා නිමිත්තං 

අප්පකවකසන්කතො ඡුපති, ථුල්ලච්චය’’න්ති ච වුත්තං. ‘‘කමථුනරාක න

ුලකඛනා’’තිපි ෙත්ථචි, පාළියංඅවිකසකසන ‘‘නච, භික්ඛකව, රත්තචිත්කතන

අඞ් ජාතං ඡුපිතබ් ’’න්ති වුත්තං, තස්මා ‘‘තං සබ් ’’න්ති වුත්තං. පුරිමං

පසංසන්තීති තිරච්ඡාන ති…කප.… වුත්තනකයකනව ථුල්ලච්චයං, 

ොයසංසග් රාක න දුක්ෙටන්තිආදිඅට්ඨෙථාවචකනහි සංසන්දනකතො. ‘‘තං 

සබ්බම්පි…කප.… පුරිමංපසංසන්තී’’තිඉදංසඞ්ගීතිකතොපච්ඡාසීහ දීපකෙහි 

ආචරිකයහි පාළියා, අට්ඨෙථායඤ්ච වුත්තවචනං සංසන්දිත්වා

වුත්තවිනිච්ඡකයොති වුත්තං. එත්ථ ඉතරථා හීති පෙතිුලකඛන. ෙස්මා

දුක්ෙටන්ති කච? ‘‘අඞ්ගුලිබීජාදීනි පකවකසන්තස්ස දුක්ෙට’’න්ති වුත්තත්තා

යුත්තං. තිරච්ඡානගතිත්ථියා පස්සාවමග්ගන්ති එත්ථ මහාඅට්ඨෙථායම්පි 

පුබ්ක  ‘‘නිමිත්ත’’න්ති වත්වා එත්ථ ‘‘පස්සාවමග් ’’න්ති වුත්තත්තා 

අවකසසනිමිත්කත දුක්ෙටන්ති යුත්තං විය දිස්සති. වුත්තනකයකනවාති

කමථුනරාක න. ථුල් ච්චයන්ති ච ෙන්ධකෙ 

පස්සාවනිමිත්තවකසකනවා තත්තාඋපපරික්ඛිත්වා කහතබ් ං. 

එකූනසත්තතිද්විසතචතුක්ෙෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සන්ථතචතුක්ෙකභදෙෙථාවණ්ණනා 

61-2. ඉත්ථිනිමත්තං ොණං ෙත්වාති ඉත්ථිනිමිත්තස්ස අන්කතො ඛාණුං 

පකවකසත්වාසමතලංවාෙත්වාඅතිරිත්තංවාඛාණුංඝට්කටන්තස්සදුක්ෙටං 

පකවසාභාවා.ඊසෙංඅන්කතොපකවකසත්වා ඨිතංඛාණුකමවකචඅඞ් ජාකතන 

ඡුපති, පාරාජිෙං. ‘‘උප්පල න්ධාඋප්පලභාවා’’තිපිදීපවාසිකනො පඨන්තිකිර. 

සුත්තං භික්ඛුම්හීති කසවනචිත්තං උපට්ඨිකතති (පාරා. 57) එත්ථ විය.

‘‘සුත්තභික්ඛුම්හී’’තිචපඨන්ති, තං උජුෙකමව. 
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සන්ථතචතුක්ෙකභදෙෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පදභාජනීයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පකිණ්ණෙෙථාවණ්ණනා 

පකිණ්ණකෙ යානි සික්ඛාපදානි ‘‘කිරියානී’’ති වුච්චන්ති, කතසං වකසන

ොකයො, වාචා ච සහ විඤ්ඤත්තියා කවදිතබ් ා. අකිරියානං වකසන විනා

විඤ්ඤත්තියා කවදිතබ් ා, චිත්තං පකනත්ථ අප්පමාණං 

භූතාකරොචනසුලට්ඨානස්ස කිරියත්තා, අචිත්තෙත්තා ච. තත්ථ කිරියා

ආපත්තියා අනන්තරචිත්තසුලට්ඨානා කවදිතබ් ා. අවිඤ්ඤත්තිජනෙම්පි

එෙච්චං  ාහුල්ලනකයන ‘‘කිරිය’’න්ති වුච්චති, යථයිදං පඨමපාරාජිෙං

විඤ්ඤත්තියාඅභාකවපි‘‘කසොකච සාදියති, ආපත්තිපාරාජිෙස්සා’’තිහිවුත්තං

‘‘න සාදියති අනාපත්තී’’ති ච. විඤ්ඤත්තිසඞ්ඛාතාපි කිරියා විනා

කසවනචිත්කතන න කහොති චිත්තජත්තා, විොරරූපත්තා, 

චිත්තානුපරිවත්තිෙත්තා ච. තස්මා කිරියාසඞ්ඛාතමිදං විඤ්ඤත්තිරූපං ඉතරං

චිත්තජරූපංවියජනෙචිත්කතනවිනානතිට්ඨති, ඉතරං සද්දායතනංතිට්ඨති, 

තස්මා කිරියාය සති එෙන්තකතො තජ්ජනෙං කසවනචිත්තං අත්ථිකයවාති

ෙත්වානසාදියතිඅනාපත්තීතිනයුජ්ජති.යස්මාවිඤ්ඤත්තිජනෙම්පි සමානං

කසවනචිත්තංනසබ් ොලංවිඤ්ඤත්තිංජකනති, තස්මාවිනාපිවිඤ්ඤත්තියා 

සයං උප්පජ්ජතීති ෙත්වා ‘‘සාදියති, ආපත්ති පාරාජිෙස්සා’’ති වුත්තං. 

නුප්පජ්ජති කච, න සාදියති නාම, තස්ස අනාපත්ති, කතකනව භ වා

‘‘කිංචිත්කතොත්වං භික්ඛූ’’තිචිත්කතකනවආපත්තිංපරිච්ඡින්දති, නකිරියායාති

කවදිතබ් ං. එත්තාවතාඡආපත්තිසුලට්ඨානානි, තානිඑවආපත්තිෙරාධම්මා

නාමාති ච, චතූහාොකරහි ආපත්තිං ආපජ්ජති ොකයන වාචාය ොයවාචාහි

ෙම්මවාචාය ආපජ්ජතීති ච එතානි සුත්තපදානි අවිකරොධිතානි කහොන්ති, 

අඤ්ඤථා විකරොධිතානි. ෙථං? යඤ්හි ආපත්තිං ෙම්මවාචාය ආපජ්ජති, න

තත්ථොයාදකයොතිආපන්නං, තකතො ෙම්මවාචායසද්ධිංආපත්තිෙරාධම්මා

සත්තාති ආපජ්ජති, අථ තත්ථාපි ොයාදකයො එෙකතො වා නානාකතො වා

ලබ්භන්ති. ‘‘චතූහි ආොකරහී’’ති න යුජ්ජති, ‘‘තීහාොකරහි ආපත්තිං

ආපජ්ජතී’’ති වත්තබ් ං සියාති එවං විකරොධිතානි කහොන්ති. ෙථං 

අවිකරොධිතානීති? සවිඤ්ඤත්තිොවිඤ්ඤත්තිෙකභදභින්නත්තා ොයාදීනං. යා
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පටුන 

කිරියා ආපත්ති, තං එෙච්චං ොකයන සවිඤ්ඤත්තිකෙනආපජ්ජති, එෙච්චං 

සවිඤ්ඤත්තියා වාචාය, එෙච්චං සවිඤ්ඤත්තිොහි ොයවාචාහි ආපජ්ජති. යා

පන අකිරියා ආපත්ති, තං එෙච්චං ෙම්මවාචාය ආපජ්ජති, තඤ්ච කඛො

අවසිට්ඨාහි අවිඤ්ඤත්තිොහි ොයවාචාහිකයව, න විනා ‘‘කනො කච ොකයන

වාචාය පටිනිස්සජ්ජති, ෙම්මවාචාපරිකයොසාකන ආපත්තිසඞ්ඝාදිකසසස්සා’’ති

(පාරා. 414, 421) වචනකතො. අවිකසකසන වා එෙච්චං ආපත්තිං ොකයන

ආපජ්ජති, එෙච්චංවාචාය, එෙච්චංොයවාචාහි.යංපකනත්ථොයවාචාහි, තං

එෙච්චං කෙවලාහි ොයවාචාහි ආපජ්ජති, එෙච්චං ෙම්මවාචාය ආපජ්ජතීති

අයමත්කථො කවදිතබ්ක ොතිඑවංඅවිකරොධිතානිකහොන්ති. 

තත්රායං සමාසකතො අත්ථවිභාවනා – ොකයන ආපජ්ජතීති ොකයන

සවිඤ්ඤත්තිකෙනඅෙත්තබ් ංෙත්වාඑෙච්චංආපජ්ජති, අවිඤ්ඤත්තිකෙන

ෙත්තබ් ං අෙත්වා ආපජ්ජති, තදුභයම්පි ොයෙම්මං නාම. අෙතම්පි හි

කලොකෙ ‘‘ෙත’’න්ති වුච්චති ‘‘ඉදං දුක්ෙටං මයා, යං මයා පුඤ්ඤං න

ෙත’’න්ති එවමාදීසු, සාසකන ච ‘‘ඉදං කත, ආවුකසො ආනන්ද, දුක්ෙටං, යං

ත්වං භ වන්තං න පුච්ඡී’’තිආදීසු (චූ ව. 443), එවමිධ විනයපරියාකය

ොකයන අෙරණීයම්පි ‘‘ොයෙම්ම’’න්ති වුච්චති, අයකමව නකයො වාචාය 

ආපජ්ජතීතිආදීසු.තත්ථ සමුට් ානග් හණං ෙත්තබ් කතොවාඅෙත්තබ් කතො

වා ොයාදිකභදාකපක්ඛකමව ආපත්තිං ආපජ්ජති, න අඤ්ඤථාති දස්සනත්ථං. 

කිරියාග් හණං ොයාදීනං සවිඤ්ඤත්තිොවිඤ්ඤත්තිෙකභදදස්සනත්ථං. 

සඤ්ඤාග් හණං ආපත්තියා අඞ් ානඞ් චිත්තවිකසසදස්සනත්ථං, කතන යං

චිත්තංකිරියාලක්ඛකණ, අකිරියාලක්ඛකණවාසන්නිහිතං, යකතොවාකිරියාවා

අකිරියාවාකහොති, නතංඅවිකසකසන ආපත්තියාඅඞ් ංවාඅනඞ් ංවාකහොති, 

කින්තු යාය සඤ්ඤාය ‘‘සඤ්ඤාවිකමොක්ඛ’’න්ති වුච්චති, තාය සම්පයුත්තං

චිත්තං අඞ් ං, ඉතරං අනඞ් න්ති දස්සිතං කහොති. ඉදානි කයන චිත්කතන

සික්ඛාපදං සචිත්තෙං කහොති, යදභාවා අචිත්තෙං, කතන තස්ස අවිකසකසන

සාවජ්ජත්තාකලොෙවජ්ජභාකවොවවුච්චති, කින්තුසාවජ්ජංකයව සමානංඑෙච්චං

කලොෙවජ්ජං එෙච්චං පණ්ණත්තිවජ්ජන්ති දස්සනත්ථං ක ොෙවජ්ජග් හණං.

චිත්තකමව යස්මා ‘‘කලොෙවජ්ජ’’න්ති වුච්චති, තස්මා මකනොෙම්මම්පි සියා

ආපත්තීති අනිට්ඨප්පසඞ් නිවාරණත්ථං ෙම්මග් හණං. යං පකනත්ථ

අකිරියාලක්ඛණං ෙම්මං, තං කුසලත්තිෙවිනිුලත්තං සියාති
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අනිට්ඨප්පසඞ් නිවාරණත්ථං කුස ත්තිෙග් හණං. යා පකනත්ථ අ යාෙතා

ආපත්ති, තං එෙච්චං අකවදනම්පි සඤ්ඤාකවදයිතනිකරොධසමාපන්කනො

ආපජ්ජතීති ෙත්වා කවදනාත්තිෙං එත්ථ න ලබ්භතීති

අනිට්ඨප්පසඞ් නිවාරණත්ථං කවදනාත්තිෙග් හණං ෙතන්ති කවදිතබ් ං.

සික්ඛාපදඤ්හි සචිත්තෙපුග් ලවකසන ‘‘තිචිත්තං තිකවදන’’න්ති 

ලද්ධකවොහාරං අචිත්තකෙනාපන්නම්පි ‘‘තිචිත්තං තිකවදන’’මිච්කචව වුච්චති. 

තත්රිදං සුත්තං ‘‘අත්ථාපත්ති අචිත්තකෙොආපජ්ජති අචිත්තකෙොවුට්ඨාති (පරි.

324). අත්ථාපත්තිකුසලචිත්කතොආපජ්ජතිකුසලචිත්කතො වුට්ඨාතී’’තිආදි(පරි.

470). අනුගණ්ඨිපකද පන ‘‘සඤ්ඤා සදා අනාපත්තිකමව ෙකරොති, චිත්තං

ආපත්තිකමව, අචිත්තෙං නාම වත්ථුඅවිජානනං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං

ී තික්ෙමජානනං, ඉදකමකතසංනානත්ත’’න්තිවුත්තං. 

සබ්බසඞ්ගාහෙවකසනාති සබ් සික්ඛාපදානං සඞ් හවකසන. භික්ඛුනියා

චීවරදානාදි කිරියාකිරියකතො. ජාතරූපරජතපටිග් හණාදි සියා කිරියකතො. 

උපනික්ඛිත්තාපටික්කඛකප සියා අකිරියකතො. 

කදසිතවත්ථුෙපමාණාතික්ෙන්තකුටිෙරකණ සියා කිරියකතො, 

අකදසිතවත්ථුෙපමාණාතික්ෙන්තෙරකණ සියාකිරියාකිරියකතො. යංචිත්තඞ්ගං

 භතිකයවාති ොයචිත්තං වාචාචිත්තන්ති එවං. විනාපි චිත්කතනාති එත්ථ

විනාපිචිත්කතනසහාපි චිත්කතනාතිඅධිප්පාකයො.කයොකසොසවිඤ්ඤත්තිකෙො, 

අවිඤ්ඤත්තිකෙො ච වුත්කතො ොකයො, තස්ස ෙම්මං ොයෙම්මං, තථා

වචීෙම්මං. තත්ථ සවිඤ්ඤත්තිකෙො ොකයො උප්පත්තියා ෙම්මං සාකධති, 

ඉතකරො අනුප්පත්තියා. තථා වාචාති කවදිතබ් ං, සික්ොපදන්ති ‘‘කයො තත්ථ

නාමොකයො පදොකයො’’ති වචනකතො ී තික්ෙකම යුජ්ජතීති වුත්තං.

‘‘හසිතුප්පාදකවොට්ඨබ් නානිපි ආපත්තිසුලට්ඨාපෙචිත්තානි. ඉදම්පි න මයා

පරිච්ඡින්නන්තිහසමාකනොපස්සතියදා, තදාකවොට්ඨබ් නං ජවන තිෙ’’න්ති 

අනුගණ්ඨිපකද වුත්තං. අභිඤ්ඤාචිත්තානි පඤ්ඤත්තිං අජානිත්වා

ඉද්ධිවිකුබ් නාදිොකල කහතබ් ානි. 

එත්ථ පන කයො පන භික්ඛු භික්ඛූනං සික්ඛාසාජීවසමාපන්කනො…කප.… 

කමථුනං ධම්මං පටිකසවන්කතො අත්ථි කෙොචි පාරාජිකෙො කහොති අසංවාකසො, 

අත්ථි කෙොචි න පාරාජිකෙො කහොති අසංවාකසො. දුක්ෙටථුල්ලච්චයවත්ථූසු 

පටිකසවන්කතොඅත්ථිකෙොචිනපාරාජිකෙො.පක්ඛපණ් කෙොඅපණ් ෙපක්කඛ



වජිරබුද්ධි-ටීො භික්ඛුවිභඞ්ක ො පාරාජිෙෙණ්ක ො 

111 

පටුන 

උපසම්පන්කනො පණ් ෙපක්කඛකමථුනංධම්මංපටිකසවන්කතොකසොපාරාජිෙං

ආපත්තිං නාපජ්ජතීති න පාරාජිකෙො නාම. න හි අභික්ඛුකනො ආපත්ති නාම

අත්ථි.කසොඅනාපත්තිෙත්තා අපණ් ෙපක්කඛආ කතොකිංඅසංවාකසොකහොති

නකහොතීති? කහොති, ‘‘අභබ්ක ොකතන සරීර න්ධකනනා’’ති(පාරා.55; මහාව.

129) හි වුත්තං. ‘‘කයො පන, භික්ඛු, භික්ඛූනං…කප.… අසංවාකසො’’ති (පාරා.

44) වුත්තත්තා කයො පන භික්ඛුභාකවන කමථුනං ධම්මං පටිකසවති, කසො එව

අභබ්ක ො.නායංඅපාරාජිෙත්තාතිකච? න, ‘‘ යත්කතන භික්ඛුනාපටි කලන

සඞ්කඝො ඤාකපතබ්ක ො’’ති (මහාව. 86) වුත්තට්ඨාකන යථා අභික්ඛුනා 

ෙම්මවාචාය සාවිතායපි ෙම්මං රුහති ෙම්මවිපත්තියා අසම්භවකතො, 

එවංසම්පදමිදං දට්ඨබ් ං. තත්රිදං යුත්ති – උපසම්පන්නපුබ්ක ො එව කච

ෙම්මවාචංසාකවති, සඞ්කඝො චතස්මිංඋපසම්පන්නසඤ්ඤී, එවඤ්කචෙම්මං

රුහති, න අඤ්ඤථාති කනො ඛන්තීති ආචරිකයො.  හට්කඨො වා තිත්ථිකයො වා

පණ් කෙො වා අනුපසම්පන්නසඤ්ඤීෙම්මවාචංසාකවති, සඞ්කඝනෙම්මවාචා

න වුත්තා කහොති, ‘‘සඞ්කඝො උපසම්පාකදයය, සඞ්කඝො උපසම්පාකදති, 

උපසම්පන්කනො සඞ්කඝනා’’ති (මහාව. 127) හි වචනකතො සඞ්කඝන

ෙම්මවාචායවත්තබ් ායසඞ්ඝපරියාපන්කනන, සඞ්ඝපරියාපන්නසඤ්ඤිකතන 

වා එකෙන වුත්තා සඞ්කඝන වුත්තාව කහොතීති කවදිතබ්ක ො, අයකමව

සබ් ෙම්කමසු යුත්ති. තථා අත්ථි කමථුනං ධම්මං පටිකසවන්කතො කෙොචි

නාකසතබ්ක ො ‘‘කයොභික්ඛුනීදූසකෙො, අයං නාකසතබ්ක ො’’තිවුත්තත්තාඑව, 

කසො අනුපසම්පන්කනොව, සහකසයයාපත්තිආදිං ජකනති, තස්ස ඔමසකන ච

දුක්ෙටංකහොති.අභික්ඛුනියාකමථුනංධම්මංපටිකසවන්කතොනනාකසතබ්ක ො 

‘‘අන්තිමවත්ථුං අජ්ඣාපන්කනො, භික්ඛකව, අනුපසම්පන්කනො…කප.… 

නාකසතබ්ක ො’’ති පාළියා අභාවකතො. කතකනව කසො උපසම්පන්නසඞ්ඛයං

 ච්ඡති, න සහකසයයාපත්තාදිං ජකනති, කෙවලං අසංවාකසොති ෙත්වා

 ණපූරකෙො න කහොති, එෙෙම්මං එකුද්කදකසොපි හි සංවාකසොති වුත්කතො.

සමසික්ඛතාපි සංවාකසොති ෙත්වා කසො කතන සද්ධිං නත්ථීති

පදකසොධම්මාපත්තිං පන ජකනතීති ොරණච්ඡායා දිස්සති. යථා භික්ඛුනියා

සද්ධිං භික්ඛුසඞ්ඝස්ස එෙෙම්මාදිකනො සංවාසස්ස අභාවා භික්ඛුනී අසංවාසා

භික්ඛුස්ස, තථා භික්ඛු ච භික්ඛුනියා, පදකසොධම්මාපත්තිං පන ජකනති. තථා

‘‘අන්තිමවත්ථුං අජ්ඣාපන්කනොපි එෙච්කචො කයො නාකසතබ්ක ො’’ති

අවුත්කතොතිඉමිනානිදස්සකනනසා ොරණච්ඡායා හණංන ච්ඡති. 
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අපි ච ‘‘භික්ඛු සුත්තභික්ඛුම්හි විප්පටිපජ්ජති, පටිබුද්කධො සාදියති, උකභො

නාකසතබ් ා’’ති (පාරා. 66) ච, ‘‘කතන හි, භික්ඛකව, කමත්තියං භික්ඛුනිං

නාකසථා’’ති (පාරා. 384) ච වචනකතො කයො සඞ්ඝමජ්ඣං පවිසිත්වා

අනුවිජ්ජකෙන අනුවිජ්ජියමාකනො පරාජාපිකතො, කසොපි අනුපසම්පන්කනොව, න

ඔමසවාදපාචිත්තියං ජකනතීති කවදිතබ් ං. කිඤ්චාපි ‘‘උපසම්පන්නං

උපසම්පන්නසඤ්ඤී ඛුංකසතුොකමො’’ති පාළි නත්ථි, කිඤ්චාපි 

ෙඞ්ොවිතරණියං ‘‘යං අක්කෙොසති, තස්ස උපසම්පන්නතා, 

අනඤ්ඤාපකදකසන ජාතිආදීහි අක්කෙොසනං, ‘මං අක්කෙොසතී’ති ජානනා, 

අත්ථපුකරක්ඛාරතාදීනං අභාකවොති ඉමාකනත්ථ චත්තාරි අඞ් ානී’’ති (ෙඞ්ඛා.

අට්ඨ. ඔමසවාදසික්ඛාපදවණ්ණනා) වුත්තං, තථාපි දුට්ඨකදොසසික්ඛාපකද

‘‘අසුද්කධො කහොති පුග් කලො අඤ්ඤතරං පාරාජිෙං ධම්මං අජ්ඣාපන්කනො, 

තඤ්කච සුද්ධදිට්ඨි සමාකනො ඔොසං ොරාකපත්වා අක්කෙොසාධිප්පාකයො 

වකදති, ආපත්ති ඔමසවාදස්සා’’ති (පාරා. 389) වචනකතො අසුද්කධ

උපසම්පන්නසඤ්ඤායඑව ඔමසන්තස්සපාචිත්තියං.අසුද්ධදිට්ඨිස්සදුක්ෙටං.

‘‘සුද්කධො කහොති පුග් කලො, අඤ්ඤතරං පාරාජිෙං ධම්මං අනජ්ඣාපන්කනො, 

තඤ්කච සුද්ධදිට්ඨි සමාකනො ඔොසං ොරාකපත්වා අක්කෙොසාධිප්පාකයො

වකදති, ආපත්තිඔමසවාදස්සා’’ති(පාරා.389) වචනකතො පන ෙඞ්ොවිතරණියං 

‘‘තස්ස උපසම්පන්නතා උපසම්පන්නසඤ්ඤිතා’’ති න වුත්තං

අකනෙංසිෙත්තාතස්සඅඞ් ස්සාති කවදිතබ් ං. 

අපි කචත්ථ සික්ඛාපච්චක්ඛාතෙචතුක්ෙං කවදිතබ් ං, අත්ථි පුග් කලො

සික්ඛාපච්චක්ඛාතකෙො න සික්ඛාසාජීවසමාපන්කනො, අත්ථි 

සික්ඛාසාජීවසමාපන්කනො න සික්ඛාපච්චක්ඛාතකෙො, අත්ථි

සික්ඛාපච්චක්ඛාතකෙො කචව සික්ඛාසාජීවසමාපන්කනො ච, අත්ථි කනව

සික්ඛාපච්චක්ඛාතකෙො න සික්ඛාසාජීවසමාපන්කනො. තත්ථ තතිකයො

භික්ඛුනීසික්ඛාපච්චක්ඛාතකෙොකවදිතබ්ක ො. සා හියාවනලිඞ් ං පරිච්චජති, 

ොසාකව සඋස්සාහාව සමානා සාමඤ්ඤා චවිතුොමා සික්ඛං පච්චක්ඛන්තීපි

භික්ඛුනී එව සික්ඛාසාජීවසමාපන්නාව. වුත්තඤ්හි භ වතා ‘‘න, භික්ඛකව, 

භික්ඛුනියා සික්ඛාපච්චක්ඛාන’’න්ති (චූ ව. 434). ෙදා ච පන සා අභික්ඛුනී

කහොතීති? යදා සාමඤ්ඤා චවිතුොමා ගිහිනිවාසනං නිවාකසති, සා

‘‘විබ්භන්තා’’ති සඞ්ඛයං  ච්ඡති. වුත්තඤ්හි භ වතා ‘‘යකදව සා විබ්භන්තා, 
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තකදව අභික්ඛුනී’’ති (චූ ව. 434). කිත්තාවතා පන විබ්භන්තා කහොතීති? 

සාමඤ්ඤා චවිතුොමාොසාකවසු අනාලයාොසාවං වා අපකනති, නග් ා වා

 ච්ඡති, තිණපණ්ණාදිනා වා පටිච්ඡාකදත්වා  ච්ඡති, ොසාවංකයව වා

ගිහිනිවාසනාොකරනනිවාකසති, ඔදාතං වා වත්ථං නිවාකසති, සලිඞ්ක කනව

වාසද්ධිංතිත්ථිකයසුපවිසිත්වාකෙසලුඤ්චනාදිවතං සමාදියති, තිත්ථියලිඞ් ං

වා සමාදියති, තදා විබ්භන්තා නාම කහොති. තත්ථ යා භික්ඛුනිලිඞ්ක  ඨිතාව

තිත්ථියවතංසමාදියති, සාතිත්ථියපක්ෙන්තකෙොභික්ඛුවිය පච්ඡාපබ් ජ්ජම්පි

නලභති, කසසාපබ් ජ්ජකමකවෙංලභන්ති, නඋපසම්පදං. පාළියං කිඤ්චාපි

‘‘යාසා, භික්ඛකව, භික්ඛුනීසොසාවා තිත්ථායතනංසඞ්ෙන්තා, සාආ තාන

උපසම්පාකදතබ් ා’’ති වචනකතො යා පඨමං විබ්භමිත්වා පච්ඡා තිත්ථායතනං

සඞ්ෙන්තා, සා ආ තා උපසම්පාකදතබ් ාති අනුඤ්ඤාතං විය දිස්සති.

සඞ්ගීතිආචරිකයහි පන ‘‘චතුී සති පාරාජිොනී’’ති වුත්තත්තා න පුන සා

උපසම්පාකදතබ් ා, තස්මා එව සික්ඛාපච්චක්ඛානං නානුඤ්ඤාතං භ වතා.

අන්තිමවත්ථුඅජ්ඣාපන්නා පන භික්ඛුනී එව. පක්ඛපණ් කීපි භික්ඛුනී එව. 

කින්තිපුච්ඡා. 

විනීතවත්ථුවණ්ණනා 

67. විනීතානි විනිච්ඡිතානිවත්ථූනි විනීතවත්ථූනි. කතසංකතසං ‘‘කතනකඛො

පනසමකයනඅඤ්ඤතකරොභික්ඛූ’’තිආදීනං වත්ථූනං පාකටක්ෙංනාම ණනං

උද්ධරිත්වා උද්ධරිත්වා ඌනාධිෙකදොසකසොධනට්කඨන උද්දානා ච තා

මත්රාදිසිද්ධි ාථාහි ඡන්කදොවිචිතිලක්ඛකණන  ාථා චාති ‘‘උද්දානගාථා 

නාමා’’තිවුත්තං, කද, කසොධකන ඉතිධාතුස්ස රූපංඋද්දානාතිකවදිතබ් ං.ඉමා

පන උද්දාන ාථා ධම්මසඞ් ාහෙත්කථකරහි සඞ්ගීතිොකල ඨපිතා, ෙත්ථාති

කච? පදභාජනීයාවසාකන. ‘‘වත්ථුගාථා නාම ‘කතන කඛො පන සමකයන

අඤ්ඤතකරොභික්ඛූ’තිආදීනං ඉකමසංවිනීතවත්ථූනංනිදානානී’’ති ගණ්ඨිපකද 

වුත්තං, තස්මාතත්ථවුත්තනකයනවිනීතවත්ථූනිඑව‘‘වත්ථු ාථා’’තිවුත්තාති

කවදිතබ් ං. ඉදකමත්ථ සමාසකතො අධිප්පායනිදස්සනං – ‘‘ආපත්තිං ත්වං, 

භික්ඛු, ආපන්කනො පාරාජිෙ’’න්ති මූලාපත්තිදස්සනවකසන වා, ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, පාරාජිෙස්ස, ආපත්ති සඞ්ඝාදිකසසස්ස, දුක්ෙටස්සා’’ති

ආපත්තිකභදදස්සනවකසන වා, ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, අසාදියන්තස්සා’’ති

අනාපත්තිදස්සනවකසන වා යානි වත්ථූනි විනීතානි විනිච්ඡිතානි, තානි
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විනීතවත්ථූනිනාම.කතසංවිනීතවත්ථූනං නිදානවත්ථුදීපිොතන්ති වත්ථුගාථා 

නාම. උද්දාන ාථාව ‘‘වත්ථු ාථා’’ති වුත්තාති එකෙ. කතසං ‘‘ඉමිනා

ලක්ඛකණන ආයතිං විනයධරා විනයං විනිච්ඡිනිස්සන්තී’’ති වචකනන

විරුජ්ඣති. න හි උද්දාන ාථායං කිඤ්චිපි විනිච්ඡයලක්ඛණං දිස්සති, 

උද්දාන ාථානං විසුං පකයොජනං වුත්තං ‘‘සුඛං විනයධරා 

උග් ණ්හිස්සන්තී’’ති, තස්මා පකයොජනනානත්තකතොකපතං නානත්තං

කවදිතබ් ං. තත්ථායං විග් කහො – වත්ථූනි එව  ාථා වත්ථු ාථා.

විනීතවත්ථුකතො විකසසනත්ථකමත්ථ  ාථාග් හණං. උද්දාන ාථාකතො

විකසසනත්ථං වත්ථුග් හණන්ති කවදිතබ් ං. කෙචි පන ‘‘ ාථානං වත්ථූනීති

වත්තබ්ක  වත්ථු ාථාති වුත්ත’’න්ති වදන්ති. මක්ෙටිවත්ථුං අඤ්කඤ තත්ථ

භික්ඛූ ආකරොකචසුං, ඉධ සයකමව. තත්ථ ොරණස්ස ‘‘භ වතා සික්ඛාපදං

පඤ්ඤත්ත’’න්ති වුත්තත්තා වජ්ජිපුත්තොපි අඤ්කඤ එව. ‘‘තත්ථ 

ආනන්දත්කථකරො, ඉධ කත එවා’’ති අඤ්ඤතරස්මිං ගණ්ඨිපකද වුත්තං.

ආචරියස්සඅධිප්පාකයොපුබ්ක වුත්කතො, තස්මාඋපපරික්ඛිතබ් ං. 

67-8. ඤත්වාති අපුච්ඡිත්වා සයකමව ඤත්වා. කපොක්ෙරන්ති සරීරං

කභරිකපොක්ඛරං විය. කලොකියා අවිෙලං ‘‘සුන්දර’’න්ති වදන්ති, තස්මා

වණ්ණකපොක්ඛරතායාති පඨකමනත්කථන විසිට්ඨොයච්ඡවිතායාති අත්කථො, 

දුතිකයන වණ්ණසුන්දරතායාති. ‘‘උප්පල බ්භවණ්ණත්තා සුවණ්ණවණ්ණා, 

තස්මා උප්පලවණ්ණාති නාමං ලභී’’ති ගණ්ඨිපකද වුත්තං. නීලුප්ප වණ්ණා 

ොයච්ඡවීති වචනං පන සාමච්ඡවිං දීකපති. කලොකෙ පන ‘‘උප්පලසමා

පසත්ථසාමා’’ති වචනකතො ‘‘යා සාමා සාමවණ්ණා සාමතනුමජ්ඣා, සා

පාරිචරියා සග්ක  මම වාකසො’’ති වචනකතො සාමච්ඡවිො ඉත්ථීනං පසත්ථා.

‘‘යාවස්සානං අන්ධොර’’න්තිපි පාකඨො.කිකලසොකමහි වත්ථුොකමසු කයො

නලිම්පති. 

69. ඉත්ථිලඞ්ගං පාතුභූතන්ති ඉත්ථිසණ්ඨානං පාතුභූතං, තඤ්ච කඛො 

පුරිසින්ද්රියස්ස අන්තරධාකනන ඉත්ථින්ද්රියස්ස පාතුභාකවන. එවං

පුරිසින්ද්රියපාතුභාකවපි.එකතනයථාබ්රහ්මානංපුරිසින්ද්රියං නුප්පජ්ජති, කෙවලං

පුරිසසණ්ඨානකමව උප්පජ්ජති, යථා ච ෙස්සචි පණ් ෙස්ස විනාපි

පුරිසින්ද්රිකයන පුරිසසණ්ඨානං උප්පජ්ජති, නතථා කතසන්ති දස්සිතං කහොති, 

තං පන ඉත්ථින්ද්රියං, පුරිසින්ද්රියං වා අන්තරධායන්තං මරන්තානං විය
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පටිකලොමක්ෙකමන සත්තරසමචිත්තක්ඛණකතො පට්ඨාය අන්තරධායති.

පච්චුප්පන්කන ඉන්ද්රිකය නිරුද්කධ ඉතරං විසභාගින්ද්රියං පාතුභවති. යස්මා

මහානිද්දං ඔක්ෙන්තස්කසව කිරස්ස විසභාගින්ද්රියං පාතුභවති, තස්මා 

‘‘රත්තිභාකග නිද්දං ඔක්ෙන්තස්සා’’ති වුත්තං. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, 

තංකයව උපජ්ඣං තකමව උපසම්පද’’න්ති වචනකතො පවත්තිනීකයව 

උපජ්ඣායා, උපසම්පදාචරියා භික්ඛුනීකයව ආචරියාති ෙත්වා තාසං

උපජ්ඣායවත්තං, ආචරියවත්තඤ්ච ඉමිනා භික්ඛුනාසදාසායං පාතං

භික්ඛුනුපස්සයං  න්ත්වා ොතබ් ං, තාහි ච ඉමස්ස විහාරං ආ ම්ම

සද්ධිවිහාරිෙවත්තාදි ොතබ් ං නු කඛොති කච? ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, 

භික්ඛුනීහි සඞ් මිතු’’න්ති වචකනන විනාභාවදීපනකතො කෙවලං න පුන

උපජ්ඣා  කහතබ් ා, න ච උපසම්පදා ොතබ් ාති දස්සනත්ථකමව

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, තංකයව උපජ්ඣ’’න්තිආදි වුත්තන්ති කවදිතබ් ං.

තත්ථ භික්ඛුනීහි සඞ්ගමතුන්ති භික්ඛූහි විනා හුත්වා භික්ඛුනීහි එව සද්ධිං

සමඞ්ගීභවිතුංඅනුජානාමීතිඅත්කථො, තස්මාඉමිනාපාළිකලකසන‘‘තස්සාඑව 

 ාමන්තරාදීහි අනාපත්තී’’ති අට්ඨෙථාවචනං සිද්ධං කහොති, ආ න්ත්වා

සඞ් මිතුං සක්ො, යඤ්ච භ වතා  මනං අනුඤ්ඤාතං, තං නිස්සාය කුකතො

 ාමන්තරාදිපච්චයා ආපත්ති.නහිභ වාආපත්තියංනිකයොකජතීතියුත්තකමව

තං, අඤ්ඤථා ‘‘යා ආපත්තිකයො භික්ඛූනං භික්ඛුනීහි අසාධාරණා, තාහි

ආපත්තීහි අනාපත්තී’’ති පාළිවචනකතො න  ාමන්තරාදීහි අනාපත්තීති

ආපජ්ජති. සාධාරණතා ආපත්තිකයව ‘‘යා ආපත්තිකයො භික්ඛූනං භික්ඛුනීහි

අසාධාරණා, යා ච භික්ඛුනීහි සඞ් මන්තියා 

 ාමන්තරනදීපාරරත්තිවිප්පවාස ණඔහීයනාපත්තිකයො, තාහි ආපත්තීහි

අනාපත්තී’’තින වුත්තත්තාතිකච? නවුත්තංඅනිට්ඨප්පසඞ් කතො.භික්ඛුනීහි

සද්ධිං සඞ්ෙන්තායපිතස්සාතාපහායඅඤ්ඤාහිසඞ් මන්තියා ාමන්තරාදීහි

අනාපත්තිඑව සබ් ොලන්තිඉමස්ස අනිට්ඨප්පසඞ් කතොතථානවුත්තන්ති

අත්කථො. තත්ථ  ාමන්තරාපත්තාදිවත්ථුං සඤ්චිච්ච තස්මිං ොකල

අජ්ඣාචරන්තීපිසා ලිඞ් පාතුභාකවනොරකණනඅනාපජ්ජනකතොඅනාපත්ති.

අනාපජ්ජනට්කඨකනවවුට්ඨාතිනාමාති කවදිතබ් ා.තථාකයොගීඅනුප්පන්කන 

එවකිකලකසනිකරොකධති. අ න්ධකනොපි පත්කතො ‘‘ඌනපඤ්ච න්ධකනො’’ති

වුච්චති, සබ් කසො වා පනනසාකවති අප්පච්චක්ඛාතා කහොති සික්ඛා, එවමිධ

අනාපන්නාපිආපත්තිවුට්ඨිතානාමකහොතීති කවදිතබ් ා. 



වජිරබුද්ධි-ටීො භික්ඛුවිභඞ්ක ො පාරාජිෙෙණ්ක ො 

116 

පටුන 

යස්මා පන සා පුරිකසන සහකසයයාපත්තිං අනාපජ්ජන්තීපි සක්කෙොති 

භික්ඛුනීහි සඞ් මිතුං, තස්මා අනාපත්තීති ෙත්වා අට්ඨෙථායං ‘‘උභින්නම්පි

සහකසයයාපත්ති කහොතී’’ති වුත්තං. වුත්තඤ්කහතං පරිවාකර ‘‘අපකරහිපි

චතූහාොකරහි ආපත්තිං ආපජ්ජති සඞ්ඝමජ්කඣ  ණමජ්කඣ පුග් ලස්ස

සන්තිකෙ ලිඞ් පාතුභාකවනා’’ති (පරි. 324). යං පන වුත්තං පරිවාකර 

‘‘අත්ථාපත්තිආපජ්ජන්කතො වුට්ඨාති වුට්ඨහන්කතො ආපජ්ජතී’’ති (පරි. 324), 

තස්සසහකසයයාදිංආපජ්ජතිඅසාධාරණාපත්තීහිවුට්ඨාති, තදුභයම්පිසන්ධාය

වුත්තන්ති කවදිතබ් ං. දූකර විහාකරො කහොති පඤ්චධනුසතිෙං පච්ඡිමං, 

විහාරකතොපට්ඨාය ාමංපවිසන්තියා ාමන්තරංකහොතීතිඅත්කථො. සංවිදහනං

පරිකමොකචත්වාති අද්ධාන මනසංවිදහනං අෙත්වාති අත්කථො. තා

කෙොකපත්වාති පරිච්චජිත්වාති අත්කථො. ‘‘පරිපුණ්ණවස්සසාමකණකරනාපී’’ති

වචනකතො අපරිපුණ්ණවස්සස්ස උපජ්ඣායග් හණං නත්ථීති විය දිස්සති. 

විනයෙම්මං ෙත්වා  පිකතොති විෙප්කපත්වා ඨපිකතො. අවිෙප්පිතානං

දසාහාතික්ෙකම නිස්සග්ගියතා කවදිතබ් ා. පුන පටිග්ගකහත්වා සත්තාහං

වට්ටතීති පන ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, භික්ඛූනං සන්නිධිං භික්ඛුනීහි

පටිග් ාහාකපත්වා පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති (චූ ව. 421) වචනකතො වුත්තං. 

අනකපක්ෙවිස්සජ්ජකනනාති වත්ථුං අනකපක්ඛවිස්සජ්ජකනන වා 

පටිග් හකණනවාපුනපටිග් කහත්වාපරිභුඤ්ජිස්සාමීති. පක්ෙමානත්තොක 

පුනකදව ලඞ්ගං පරිවත්තති ඡාරත්තං මානත්තකමව දාතබ්බන්ති සකච, 

භික්ඛුොකලඅප්පටිච්ඡන්නායආපත්තියා, කනො පටිච්ඡන්නායාතිකනොලද්ධීති

ආචරිකයො. 

පරිවාසදානං පන නත්ථීති භික්ඛුනියා ඡාදනාසම්භවකතො වුත්තන්ති

කවදිතබ් ං. සකච භික්ඛුනී අසාධාරණං පාරාජිොපත්තිං ආපජ්ජිත්වා

පුරිසලිඞ් ං පටිලභති, භික්ඛූසු උපසම්පදං න ලභති, පබ් ජ්ජං ලභති, 

අනුපබ් ජිත්වාභික්ඛුභාකවඨිකතොසහකසයයාපත්තිංනජකනති. විබ්භන්තාය 

භික්ඛුනියා පුරිසලිඞ්ක  පාතුභූකත භික්ඛූසු උපසම්පදං න ලභති, පාරාජිෙං. 

අවිබ්භන්තමානස්ස  හට්ඨස්කසව සකතො භික්ඛුනීදූසෙස්ස සකච ඉත්ථිලිඞ් ං 

පාතුභවති, කනවභික්ඛුනීසුඋපසම්පදංලභති, න පුන ලිඞ් පරිවත්කතජාකත

භික්ඛූසුවාති.භික්ඛුනියාලිඞ් පරිවත්කතසතිභික්ඛු කහොති, කසො කචසික්ඛං

පච්චක්ඛාය විබ්භමිත්වා ඉත්ථිලිඞ් ං පටිලකභයය, භික්ඛුනීසු උපසම්පදං
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පටිලභති උභයත්ථ පුබ්ක  පාරාජිෙභාවං අප්පත්තත්තා. යා පන භික්ඛුනී

පරිපුණ්ණද්වාදසවස්සා පුරිසලිඞ් ං පටිලකභයය, උපසම්පන්කනො භික්ඛු එව.

පුන සික්ඛං පච්චක්ඛාය ආ කතො න උපසම්පාකදතබ්ක ො

අපරිපුණ්ණී සතිවස්සත්තා. පුන ලිඞ් පරිවත්කත සති භික්ඛුනීසු උපසම්පදං

ලභති.එවංකචෙතද්වාදසසඞ් හස්ස දාරෙස්සලිඞ් පරිවත්කතසතිගිහි තා

ඉත්ථී කහොති, පරිපුණ්ණද්වාදසවස්සා උපසම්පාකදතබ් ා කිර. භික්ඛුනියා

ඉත්ථිලිඞ් න්තරධාකනන, භික්ඛුස්ස වා පුරිසලිඞ් න්තරධාකනන

පක්ඛපණ් ෙභාකවොභකවයය, නසාභික්ඛුනීභික්ඛුනීහි නාකසතබ් ාභික්ඛුවා

භික්ඛූහි පුන පෙතිභාවාපත්තිසම්භවා. පෙතිපණ් ෙං පන සන්ධාය

‘‘පණ් කෙො නාකසතබ්ක ො’’ති වුත්තං. පක්ඛපණ් කෙො හි සංවාසනාසනාය

නාකසතබ්ක ො, ඉතකරො උභයනාසනායාති අත්කථො. යදි කතසං පුන

පෙතිභාකවො භකවයය, ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, තංකයව උපජ්ඣං තකමව

උපසම්පදං තානිකයව වස්සානි භික්ඛුනීහි සඞ් මිතු’’න්ති අයං විධි සම්භවති.

සකචකනසංලිඞ් න්තරංපාතුභකවයය, කසොච විධි, යාආපත්තිකයොභික්ඛූනං

භික්ඛුනීහි සාධාරණා, තා ආපත්තිකයො භික්ඛුනීනං සන්තිකෙ වුට්ඨාතුං

අසාධාරණාහි අනාපත්තීති අයම්පි විධි සම්භවති. යං වුත්තං පරිවාකර ‘‘සහ

පටිලාකභන පුරිමං ජහති, පච්ඡිකම පතිට්ඨාති, විඤ්ඤත්තිකයො

පටිප්පස්සම්භන්ති, පඤ්ඤත්තිකයො නිරුජ්ඣන්ති, සහ පටිලාකභන පච්ඡිමං

ජහති, පුරිකම පතිට්ඨාති, විඤ්ඤත්තිකයො’’තිආදි, තං යථාවුත්තවිධිං සන්ධාය

වුත්තන්ති අම්හාෙං ඛන්තීති ආචරිකයො. ඉත්ථිලිඞ් ං, පුරිසලිඞ් ං වා 

අන්තරධායන්තංකිංසෙලම්පිසරීරං කහත්වාඅන්තරධායති, උදාහුසයකමව.

කිඤ්කචත්ථ – යදිතාවසෙලංසරීරං කහත්වාඅන්තරධායති, අයංපුග් කලො

චුකතො භකවයය. තස්මා සාමඤ්ඤා චුකතො භකවයය, පුන උපසම්පජ්ජන්කතො

ඔපපාතිකෙො භකවයය. අථ සයකමව අන්තරධායති, කසොපි භාකවො තස්ස

විරුජ්ඣති. ඉත්ථින්ද්රියාදීනි හි සෙලම්පි සරීරං  යාකපත්වා ඨිතානීති

ඛණනිකරොකධො විය කතසං අන්තරධානං කවදිතබ් ං, තස්මා 

යථාවුත්තකදොසප්පසඞ් ාභාකවොකවදිතබ්ක ො.අඤ්ඤමඤ්ඤංසංසට්ඨප්පභානං

දීපානං එෙප්පභානිකරොකධපි ඉතරිස්සා ඨානං විය කසසසරීරට්ඨානං තත්ථ

කහොතීතිකවදිතබ් ං. 
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71-2. මුච්චතු වාමාවා දුක්ෙටකමවාතිකමොචනරා ාභාවකතො. අවිසකයොති

අසාදියනං නාම එවරූකප ඨාකන දුක්ෙරන්ති අත්කථො. කමථුනධම්කමො නාම

උභින්නං වායාකමන නිපජ්ජති ‘‘තස්ස ද්වයංද්වයසමාපත්තී’’ති වුත්තත්තා, 

තස්මා ත්වං මා වායාම, එවං කත අනාපත්ති භවිස්සති, කිරියඤ්කහතං

සික්ඛාපදන්තිවුත්තංකහොති, ‘‘ආපත්තිංත්වං භික්ඛුආපන්කනොපාරාජිෙ’’න්ති

වචනකතො අකිරියම්කපතං සික්ඛාපදං කයභුකයයන ‘‘කිරිය’’න්ති වුච්චතීති

සිද්ධංකහොති. 

73-4. ‘‘පාරාජිෙභකයන ආොස තකමව ෙත්වා පකවසනාදීනි

ෙකරොන්තස්ස සහසා තාලුෙං වා පස්සං වා අඞ් ජාතං ඡුපති කච, 

දුක්ෙටකමවා’’ති වදන්ති. ෙස්මා? න කමථුනරා ත්තාති, ී මංසිතබ් ං.

දන්තානං  ාහිරභාකවො ඔට්ඨානං  ාහිරභාකවො විය ථුල්ලච්චයවත්ථු කහොතීති 

වුත්තං ‘‘ හි නික්ඛන්තදන්කත ජිේහාය ච ථුල්ලච්චය’’න්ති. තං පුග්ග ං

විසඤ්ඤං ෙත්වාති වචකනන කසො පුග් කලො ඛිත්තචිත්කතො නාම කහොතීති 

දස්සිතං කහොති. කයො පන පුග් කලො න විසඤ්ඤීෙකතො, කසො කච අත්තකනො

අඞ් ජාතස්ස ධාතුඝට්ටනචරිණිජ්ඣිණිොදිසඤ්ඤාය සාදියති, 

කමථුනසඤ්ඤාය අභාවකතො විසඤ්ඤීපක්ඛකමව භජතීති තස්ස

අනාපත්තිච්ඡායා දිස්සති. ‘‘කමථුනකමතං මඤ්කඤ ෙස්සචි අමනුස්සස්සා’’ති

ඤත්වාසාදියන්තස්සආපත්තිඑව. පණ් ෙස්සකමථුනධම්මන්තිපණ් ෙස්ස

වච්චමග්ක  වා ුලකඛ වා, භුම්මත්කථ වා සාමිවචනං. අකවදයන්තස්සපි

කසවනචිත්තවකසනආපත්තිසන්ථකතකනව කසවකනවිය. 

උපහතින්ද්රියවත්ථුස්මිං ‘‘එතමත්ථං ආකරොකචසුං, කසො ආකරොකචසී’’ති 

දුවිකධොපාකඨොඅත්ථි.තත්ථ‘‘ආකරොකචසු’’න්තිවුත්තපාකඨො‘‘කවදියිවාකසො 

භික්ඛකව’’ති වුත්තත්තා සුන්දරං, අඤ්ඤථා ‘‘ආපත්තිං ත්වං භික්ඛූ’’ති 

වත්තබ් ං සියා. ‘‘කවදියා වා’’ති දීපවාසිකනො පඨන්ති කිර, කමථුනධම්මස්ස 

පුබ් පකයො ා හත්ථග් ාහාදකයො, තස්මා ‘‘දුක්ෙටකමවස්ස කහොතී’’ති ඉමිනා

පුරිමපකදන සම් න්කධො.යස්මාපනදුක්ෙටකමවස්සකහොති, තස්මායාවසීසං

න පාපුණාති පුග් කලො, තාව දුක්ෙකට තිට්ඨතීති සම් න්කධො කවදිතබ්ක ො.

සීසං නාම මග් පටිපාදනං. ‘‘සීසං න පාපුණාතීති පාරාජිෙං න කහොති තාව

පුබ් පකයො දුක්ෙකට තිට්ඨතී’’ති අඤ්ඤතරස්මිං ගණ්ඨිපකද ලිඛිතං. 
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උච්චාලඞ්ගපාණෙදට්ක නාති එත්ථ භාවනිට්ඨාපච්චකයො කවදිතබ්ක ො.

දට්කඨනදංකසනඛාදකනනාතිහිඅත්ථකතොඑෙං. 

76-7. සඞ් ාමසීකස යුද්ධුලකඛ කයොධපුරිකසො වියායං භික්ඛූති 

‘‘සඞ්ගාමසීසකයොකධොභික්ඛූ’’තිවුච්චති. රුක්ෙසූචිද්වාරං උපිලවාය, එකෙනවා

 හූහි වාෙණ්ටකෙහිථකිතබ් ං ෙණ්ටෙද්වාරං. දුස්සද්වාරං සාණිද්වාරඤ්ච 

දුස්සසාණිද්වාරං. ‘‘කිලඤ්ජසාණී’’තිආදිනාවුත්තංසබ් ම්පි දුස්සසාණියකමව

සඞ් කහත්වා වුත්තං. එෙසදිසත්තා ‘‘එෙ’’න්ති වුත්තං. ආොසතක ති 

හම්මියතකලතිඅත්කථො. අයඤ්කහත්ථසඞ්කෙකපොතිඉදානි වත්තබ් ංසන්ධාය

වුත්තං. ‘‘කිඤ්චි ෙකරොන්තා නිසින්නා කහොන්තීති වුත්තත්තා නිපන්නානං

ආපුච්ඡනං න වට්ටතී’’ති වදන්ති. ‘‘යථාපරිච්කඡදකමව ච න උට්ඨාති, තස්ස

ආපත්තිකයවා’’ති කිඤ්චාපි අවිකසකසන වුත්තං, අනාදරියදුක්ෙටාපත්ති එව

තත්ථ අධිප්කපතා.ෙථං පඤ්ඤායතීති? ‘‘රත්තිං ද්වාරං විවරිත්වානිපන්කනො

අරුකණ උග් කත උට්ඨහති, අනාපත්තී’’ති වුත්තත්තා, මහාපච්චරියං 

විකසකසත්වා‘‘අනාදරියදුක්ෙටාපිනුලච්චතී’’තිවුත්තත්තාච, කතනඉතරස්මා 

දුක්ෙටා ුලච්චතීති අධිප්පාකයො. යථාපරිච්කඡදකමව ච න උට් ාති, තස්ස

ආපත්තිකයවාති එත්ථ න අනාදරියදුක්ෙටං සන්ධාය වුත්තං. 

යථාපරිච්කඡදකමවාති අවධාරණත්තා පරිච්කඡදකතො අබ්භන්තකර න කහොතීති

වුත්තං කහොති. පුන ‘‘සුපතී’’ති වුත්තට්ඨාකන විය සන්නිට්ඨානං  කහත්වා

වුත්තං. එවං නිපජ්ජන්කතොති නිපජ්ජනොකල ආපජ්ජිතබ් දුක්ෙටකමව

සන්ධාය වුත්තං, තස්මා යථාපරිච්කඡකදන උට්ඨහන්තස්ස ද්කව දුක්ෙටානීති

වුත්තං කහොතීති. අන්ධෙට් ෙථායම්පි ‘‘යදි රත්තිං ද්වාරං අසංවරිත්වා 

නිපන්කනො ‘දිවාවුට්ඨහිස්සාමී’ති, අනාදරිකයආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’තිවුත්තං, 

එත්ථාපි ‘‘නිපන්කනො’’ති වුත්තත්තා ‘‘අරුකණ උට්ඨිකත උට්ඨාහී’’ති න

වුත්තත්තා ච ජානිතබ් ං. ‘‘මහාපච්චරියං අනාදරියදුක්ෙටකමව සන්ධාය

වුත්තං, න අට් ෙථායං වුත්තදුක්ෙට’’න්තිඑකෙවදන්ති. තස්ස අනාපත්තීති

අත්ථකතො අනිපන්නත්තා වුත්තං. ‘‘සකච පන රත්තිං සංවරිත්වා නිපන්කනො, 

අරුණුට්ඨානසමකය කෙොචි විවරති, ද්වාරජග් නාදීනි අෙත්වා නිපන්නස්ස

ආපත්තිකයව.ෙස්මා? ආපත්තිකඛත්තත්තා’’තිවදන්ති. 
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යස්මා යක්ඛ හිතකෙොපි විසඤ්ඤීභූකතො විය ඛිත්තචිත්කතො නාම කහොති, 

අස්ස පාරාජිොපත්තිකතො අනාපත්ති, පක ව අඤ්ඤකතො, තස්මා

‘‘යක්ඛ හිතකෙොවිය විසඤ්ඤීභූකතොපිනුලච්චතී’’තියං මහාපච්චරියං වුත්තං, 

තං පුබ්ක  සඤ්චිච්චදිවානිපන්කනොපච්ඡායක්ඛ හිතකෙොපි විසඤ්ඤීභූකතොපි

නුලච්චතිනිපජ්ජනපකයො ක්ඛකණඑවආපන්නත්තාතිඅධිප්පාකයන වුත්තං. 

බන්ධිත්වා නිපජ්ජාපිකතොව මුච්චතීති න යක්ඛ හිතොදීස්කවව, කසොපි යාව

සයකමව සයනාධිප්පාකයො න කහොති, තාව ුලච්චති. යදා කිලන්කතො හුත්වා

නිද්දායිතුොමතායසයනාධිප්පාකයොකහොති, තදාසංවරාකපත්වා, ජග් ාකපත්වා

වාආකභො ංවාෙත්වානිද්දායිතබ් ං, අඤ්ඤථාආපත්ති.සභාක ොකච නත්ථි, 

න පස්සති වා, න  න්තුං වා සක්කෙොති. චිරම්පි අධිවාකසත්වා පච්ඡා 

කවදනාට්කටො හුත්වා අනාකභොක කනව සයති, තස්ස ‘‘අනාපත්ති

කවදනාට්ටස්සා’’ති වචකනන අනාපත්ති, තස්සාපි අවිසයත්තා ආපත්ති න

දිස්සතීති විසඤ්ඤීභාකවකනව සුපන්තස්ස ‘‘අනාපත්ති ඛිත්තචිත්තස්සා’’ති

වචකනන න දිස්සති. ආචරියා පන එවං න ෙථයන්තීති අවිකසකසන ‘‘න

දිස්සතී’’ති න ෙථයන්ති, යදි සඤ්ඤං අප්පටිලභිත්වා සයති, අවසවත්තත්තා

ආපත්ති න දිස්සති, සකච සඤ්ඤං පටිලභිත්වාපි කිලන්තොයත්තා සයනං

සාදියන්කතො සුපති, තස්ස යස්මා අවසවත්තත්තං න දිස්සති, තස්මා ආපත්ති

එවාතිෙථයන්තීතිඅධිප්පාකයො. 

මහාපදුමත්කථරවාකද යක්ඛ හිතකෙො ඛිත්තචිත්තකෙොුලච්චති. න්ධිත්වා

නිපජ්ජාපිකතො අසයනාධිප්පායත්තා, කවදනාට්ටත්තා ච ුලච්චතීති අධිප්පාකයො.

එවං සන්කත පාළිඅට්ඨෙථා, කථරවාකදො ච සකමති, තස්මා කතසං කතසං

විනිච්ඡයානං අයකමව අධිප්පාකයොති කනො ඛන්තීතිආචරිකයො, අනුගණ්ඨිපකද 

පනයක්ඛ හිතකෙොපිවිසඤ්ඤීභූකතොපිනුලච්චති නාම, පාරාජිෙංආපජ්ජිතුං

භබ්ක ො කසො අන්තරන්තරා සඤ්ඤාපටිලාභකතොති අධිප්පාකයො. ‘‘ න්ධිත්වා

නිපජ්ජාපිකතොවා’’තිකුරුන්දීවචකනනඑෙභඞ්ක නනිපන්කනොපින ුලච්චතීති

කච? ුලච්චතිකයව. ෙස්මා? අත්ථකතො අනිපන්නත්තා. කුරුන්දීවාකදන 

මහාඅට්ඨෙථාවාකදො සකමති. ෙස්මා? අවසවත්තසාමඤ්ඤකතො. කිඤ්චාපි

සකමති, ආචරියා පන එවං න ෙථයන්ති. න කෙවලං කතකයව, 

මහාපදුමත්කථකරොපීති දස්සනත්ථං ‘‘මහාපදුමත්කථකරනා’’ති වුත්තං. 

මහාපදුමත්කථරවාකද ‘‘පාරාජිෙං ආපජ්ජිතුං අභබ්ක ො යක්ඛ හිතකෙො 
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නාමා’’තිචවුත්තං, තත්ථආචරියාපනඑවංවදන්ති‘‘සකචඔක්ෙන්තනිද්කදො 

අජානන්කතොපි පාකද මඤ්චෙං ආකරොකපති, ආපත්තිකයවාති වුත්තත්තා කයො

පන පතිත්වා තත්කථව සයති න වුට්ඨාති, තස්ස ආපත්ති අන්තරන්තරා

ජානන්තස්සාපි අජානන්තස්සාපි කහොතී’’ති. සබ් ට්ඨෙථාසු වුත්තවචනානි 

සම්පිණ්ක ත්වා දස්කසතුං ‘‘ඉධ කෙො මුච්චති කෙො න මුච්චතී’’ති වුත්තං.

යක්ඛ හිතකෙොවාවිසඤ්ඤීභූකතොවානකෙවලංපාරාජිෙං ආපජ්ජිතුංභබ්ක ො

එව, සබ්ක ොපි ආපජ්ජති. එවං ‘‘ න්ධිත්වා නිපජ්ජාපිකතොව ුලච්චතී’’ති

වචකනනතස්සපිඅවසවත්තත්තා ‘‘ආපත්තිනදිස්සතී’’තිඑවංන ෙථයන්ති.

යස්මා උම්මත්තෙඛිත්තචිත්තකවදනාට්කටසු අඤ්ඤතකරො න කහොති, තස්මා 

‘‘ආපත්තිකයවා’’ති ෙථයන්ති. ඉදං කිර සබ් ං න සඞ්ගීතිං ආරු ්හං.

‘‘පකවසනං සාදියතීතිආදිනා වුත්තත්තා අකිරියාපි කහොතීති වදන්ති, තං න

 කහතබ් ං, යදා පන සාදියති, තදා සුඛුමාපි විඤ්ඤත්ති කහොති එවාති ඉධ

කිරියාඑවා’’ති අනුගණ්ඨිපකද වුත්තං. 

පඨමපාරාජිෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියපාරාජිෙං 

ධනියවත්ථුවණ්ණනා 

84. දුතිකය රාජූහි එව පරිග් හිතත්තා ‘‘රාජ හ’’න්ති ලද්ධනාමකෙ

සමීපත්කථන, අධිෙරණත්කථනච පටිලද්ධභුම්මවිභත්තිකෙගිජ්ඣකූකට

පබ් කත චතූහි විහාකරහි විහරන්කතොති අධිප්පාකයො. තස්ස ‘‘වස්සං

උප ච්ඡිංසූ’’තිඉමිනා සම් න්කධො කවදිතබ්ක ො. තකයො එව හිඤත්තිං

ඨකපත්වා ණෙම්මංෙකරොන්ති, නතකතොඌනාඅධිොවාඅකිරියත්තා.

තත්ථ විනයපරියාකයන සඞ්ඝ ණපුග් ලෙම්මකෙොසල්ලත්ථං ඉදං

පකිණ්ණෙං කවදිතබ් ං – අත්ථි සඞ්ඝෙම්මං සඞ්කඝො එවෙකරොති, න

 කණො න පුග් කලො, තං අපකලොෙනෙම්මස්ස ෙම්මලක්ඛකණෙකදසං

ඨකපත්වා ඉතරං චතුබ්බිධම්පි ෙම්මං කවදිතබ් ං. අත්ථි සඞ්ඝෙම්මං

සඞ්කඝොචෙකරොති,  කණොචෙකරොති, පුග් කලොචෙකරොති.කිඤ්චාති? 

යං පුබ්ක  ඨපිතං. වුත්තඤ්කහතං පරිවාරට් ෙථායං ‘‘යස්මිං විහාකර 

ද්කව තකයො ජනා වසන්ති, කතහි නිසීදිත්වා ෙතම්පි සඞ්කඝන 
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ෙතසදිසකමව.යස්මිංපනවිහාකරඑකෙොභික්ඛුකහොති, කතනභික්ඛුනා

උකපොසථදිවකස පුබ් ෙරණපුබ් කිච්චං ෙත්වා නිසින්කනන ෙතම්පි

ෙතිෙවත්තංසඞ්කඝනෙතසදිසකමව කහොතී’’ති (පරි.අට්ඨ.495-496). 

පුනපිවුත්තං‘‘එෙභික්ඛුකෙපන විහාකරඑකෙනසාවිකතපිපුරිමෙතිො

පටිප්පස්සම්භති එවා’’ති. අත්ථි  ණෙම්මං සඞ්කඝො ෙකරොති,  කණො

ෙකරොති, පුග් කලොෙකරොති, තංතකයො පාරිසුද්ධිඋකපොසථා අඤ්කඤසං

සන්තිකෙ ෙරීයන්ති, තස්ස වකසන කවදිතබ් ං. අත්ථි  ණෙම්මං

 කණොව ෙකරොති, න සඞ්කඝො න පුග් කලො, තං පාරිසුද්ධිඋකපොසකථො

අඤ්ඤමඤ්ඤං ආකරොචනවකසන ෙරීයති, තස්ස වකසන කවදිතබ් ං.

අත්ථි පුග් ලෙම්මං පුග් කලොව ෙකරොති, න සඞ්කඝො න  කණො, තං

අධිට්ඨානුකපොසථවකසන කවදිතබ් ං. අත්ථි  ණෙම්මං එෙච්කචොව

 කණො ෙකරොති, එෙච්කචො න ෙකරොති, තත්ථ අඤත්තිෙං ද්කව එව

ෙකරොන්ති, නතකයො.සඤත්තිෙංතකයොව ෙකරොන්ති, නතකතොඌනා

අධිො වා, කතනවුත්තං ‘‘තකයො එව හිඤත්තිං ඨකපත්වා  ණෙම්මං 

ෙකරොන්ති, නතකතොඌනාඅධිො වා අකිරියත්තා’’ති.තස්මාතකයොව

විනයපරියාකයන සම්පහුලා, න තකතො උද්ධන්ති කවදිතබ් ං. 

අනුගණ්ඨිපකද පන ‘‘කිඤ්චාපිෙම්මලක්ඛණංතකයොවෙකරොන්ති, අථ

කඛොකතහිෙතංසඞ්කඝනෙතසදිසන්ති වුත්තත්තාඑකෙනපරියාකයන

තකයො ජනා විනයපරියාකයනපි සඞ්කඝො’’ති වුත්තං, ඉදං සබ් ම්පි

විනයෙම්මං උපාදාය වුත්තං, ලාභං පන උපාදාය අන්තමකසො එකෙොපි 

අනුපසම්පන්කනොපි‘‘සඞ්කඝො’’තිසඞ්ඛයං ච්ඡතිකිර.පවාරණාදිවසස්ස 

අරුණුග් මනසමනන්තරකමව ‘‘වුත්ථ ස්සා’’ති වුච්චන්ති, 

උක්ෙංසනකයන ‘‘පාටිපදදිවසකතො පට්ඨායා’’ති වුත්තං, කතකනව 

‘‘මහාපවාරණාය පවාරිතා’’තිවුත්තං.අඤ්ඤථාඅන්තරාකයනඅපවාරිතා

‘‘වුත්ථවස්සා’’ති න වුච්චන්තීති ආපජ්ජති. ථම්භාදි ෙට්ඨෙම්මන්ති

කවදිතබ් ං. කෙචි තනුෙං දාරුත්ථම්භං අන්කතොෙත්වා මත්තිොමයං

ථම්භං ෙකරොන්ති, අයං පන තථා න අොසි, කතන වුත්තං

‘‘සබ් මත්තිොමයංකුටිෙංෙරිත්වා’’ති.කතලමිස්සායතම් මත්තිොය. 

85. ‘‘මා පච්ඡිමා ජනතා පාකණසු පාත යතං ආපජ්ජී’’ති ඉමිනා

අනුද්කදසසික්ඛාපකදන යත්ථ ඉට්ඨෙපචන පත්තපචන කුටිෙරණ

විහාරොරාපන නවෙම්මෙරණ ඛණ් ඵුල්ලපටිසඞ්ඛරණ 
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විහාරසම්මජ්ජන පටග්ගිදාන කූපකපොක්ඛරණීඛණාපනාදීසු පාත යතං

ජානන්කතන භික්ඛුනා ෙප්පියවචනම්පි න වත්තබ් න්ති දස්කසති, 

කතකනව පරියායං අවත්වා කතසං සික්ඛාපදානං අනාපත්තිවාකරසු

‘‘අනාපත්ති අසතියා අජානන්තස්සා’’ති වුත්තං. 

‘‘අන්තරාපත්තිසික්ඛාපද’’න්තිපි එතස්ස නාමකමව. ‘‘ ච්ඡකථතං, 

භික්ඛකව, කුටිෙං භින්දථා’’තිඉමිනාෙතංලභිත්වාතත්ථවසන්තානම්පි

දුක්ෙටකමවාතිචසිද්ධං. අඤ්ඤථාහි භ වානභින්දාකපයය.එසනකයො

කභදනෙං කඡදනෙං උද්දාලනෙන්ති එත්ථාපි, ආපත්තිකභදාව. තකතො

එව හි කභදනෙසික්ඛාපදාදීසු විය ‘‘අඤ්කඤන ෙතං පටිලභිත්වා

පරිභුඤ්ජති, ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’ති න වුත්තං, තථා අඤ්ඤස්සත්ථාය

ෙකරොති, කචතියාදීනං අත්ථාය ෙකරොති, දුක්ෙටකමවාති ච සිද්ධං, 

අඤ්ඤථා කුටිොරසික්ඛාපදාදීසු විය ‘‘අඤ්ඤස්සත්ථාය වාසා ාරං

ඨකපත්වා සබ් ත්ථ, අනාපත්තී’’තිනයකමව වකදයය, න භින්දාකපයය.

සබ් මත්තිොමයභාවං පන කමොකචත්වා ෙට්ඨපාසාණාදිමිස්සං ෙත්වා 

පරිභුඤ්ජති, අනාපත්ති. තථා හි කඡදනෙසික්ඛාපදාදීසු භ වතා නකයො

දින්කනො ‘‘අඤ්කඤන ෙතං පමාණාතික්ෙන්තං පටිලභිත්වා ඡින්දිත්වා

පරිභුඤ්ජතී’’තිආදීසු. කෙචි පන ‘‘වයෙම්මම්පීති එකතන මූලං දත්වා

ොරාපිතම්පිඅත්ථි, කතනතංඅඤ්කඤනෙතම්පින වට්ටතීතිසිද්ධ’’න්ති

වදන්ති, තං න සුන්දරං. ෙස්මා? සම්භාකර කිණිත්වා සයකමව 

ෙකරොන්තස්සාපි වයෙම්මසම්භවකතො. කිං වා පාළිකලකස සති

අට්ඨෙථාකලසනකයො. ඉට් ොහි ගිඤ්ජොවසථසඞ්කෙකපන ෙතා

වට්ටතීති එත්ථ පෙතිඉට්ඨොහි චිනිත්වා ෙත්තබ් ාවසකථො 

ගිඤ්ජොවසකථො නාම. සා හි ‘‘මත්තිොමයා’’ති න වුච්චති, 

‘‘ඉට්ඨෙකුටිො’’ත්කවව වුච්චති, තස්මා ථුසක ොමයතිණපලාලමිස්සා

මත්තිොමයාපි අපක්කිට්ඨෙමයාපි ‘‘සබ් මත්තිොමයා’’ත්කවව 

වුච්චතීති කනො ඛන්තීති ආචරිකයො, භස්මාදකයො හි මත්තිොය

ද ්හිභාවත්ථකමව ආදීයන්ති, අපක්කිට්ඨෙමයාපිගිඤ්ජොවසථසඞ්ඛයං

න ච්ඡති, නචආයස්මාධනිකයො එෙප්පහාකරකනවකුම්භොකරොවිය

කුම්භං තං කුටිෙං නිට්ඨාකපසි, අනුක්ෙකමන පන සුක්ඛාකපත්වා

සුක්ඛාකපත්වා මත්තිොපිණ්ක හි චිනිත්වා නිට්ඨාකපසි, 

අපක්කිට්ඨෙමයාකුටිවියසබ් මත්තිොමයාකුටිඑො ද්ධාකහොති, න
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තථා පක්කිට්ඨෙමයා, තස්මා සා ෙප්පතීති එකෙ. සබ් මත්තිොමයාය

කුටියා හිකච තිණකුටිොදිංෙත්වාඅන්කතොවසති, දුක්ෙටකමව.සකච

තත්ථ තත්ථ ඡිද්දං ෙත්වා  න්ධිත්වා එො ද්ධං ෙකරොති, වට්ටති.

අන්කතොකචතිණකුටිොදිංෙත්වාඅන්කතොවසති, වට්ටති.ොරකෙොඑව

කච වසති, ෙරණපච්චයා දුක්ෙටං ආපජ්ජති, න වසනපච්චයා. සකච 

අන්කතො වා  හි වා උභයත්ථ වා සුධාය ලිම්පති, වට්ටති. යස්මා

සබ් මත්තිොමයා කුටිසුෙරාභින්දිතුං, තස්මාතත්ථඨපිතංපත්තචීවරාදි

අගුත්තං කහොති, කචොරාදීහි අවහරිතුං සක්ො, කතන වුත්තං 

‘‘පත්තචීවරගුත්තත්ථායා’’ති. 

පාළිමුත්තෙවිනිච්ඡයවණ්ණනා 

කතන කඛොපනසමකයනඡබ් ග්ගියාභික්ඛූ උච්චාවකචපත්කතධාකරන්ති, 

උච්චාවචානි පත්තමණ් ලානි ධාකරන්තී’’ති (චු ව. 253) එවමාදීනි වත්ථූනි

නිස්සාය ‘‘න, භික්ඛකව, උච්චාවචා පත්තා ධාකරතබ් ා, කයො ධාකරයය, 

ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’තිආදිනා නකයන අෙප්පියපරික්ඛාකරසු ච දුක්ෙටං

පඤ්ඤත්තං. ෙස්මා? තදනුකලොමත්තා. යත්ථාපි න පඤ්ඤත්තං, තත්ථ ‘‘න, 

භික්ඛකව, උච්චාවචානි ඡත්තානි ධාකරතබ් ානි, කයො ධාකරයය, ආපත්ති

දුක්ෙටස්සා’’තිආදිනා (චූ ව. 269-270) නකයන දුක්ෙටං සම්භවති, තස්මා 

‘‘තත්රායං පාළිමුත්තකෙො’’ති ආරභිත්වා සබ් පරික්ඛාකරසු වණ්ණමට්ඨං, 

සවිොරං වාෙකරොන්තස්සආපත්ති දුක්ෙටන්ති දීකපන්කතන ‘‘නවට්ටතී’’ති

වුත්තන්තිකවදිතබ් ං.එත්ථාහ– ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, ඨකපත්වාපහරණිං

සබ් ං කලොහභණ් ං, ඨකපත්වා ආසන්දිං පල්ලඞ්ෙං දාරුපත්තං දාරුපාදුෙං

සබ් ං දාරුභණ් ං, ඨකපත්වා ෙතෙඤ්ච කුම්භොරිෙඤ්ච සබ් ං 

මත්තිොභණ් ’’න්ති (චූ ව. 293) වුත්තත්තා යථාඨපිතං වජ්කජත්වා ඉතරං

සබ් ං වණ්ණමට්ඨම්පිසවිොරම්පි අවිකසකසනවට්ටතීති? වුච්චකත – තංන

යුත්තං යථාදස්සිතපාළිවිකරොධකතො, තස්මා ‘‘ඨකපත්වා පහරණි’’න්ති එවං

ජාතිවකසන අයං පාළි පවත්තා, යථාදස්සිතා පාළි

වණ්ණමට්ඨාදිවිොරපටිකසධනවකසනපවත්තාතිඑවංඋභයම්පින විරුජ්ඣති, 

තස්මා යථාවුත්තකමව. ආරග්කගන නිඛාදනග්ක න, ‘‘ආරග්ක රිව

සාසකපො’’ති (ම. නි. 2.458; ධ. ප. 401; සු. නි. 630) එත්ථ වුත්තනයකතො 

ආරග්ක න. 
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පට්ටමුකෙ වාති පට්ටකෙොටියං. පරියන්කතති චීවරපරියන්කත.

කවණිඋහුුලනියුකපඤ්ඤාම. අග්ඝියන්ති කචතියං. ගයමුග්ගරන්ති 

තුලාදණ් සණ්ඨානං,  යා සීකස සූචිො කහොති, ුලඛපත්තා ලරා. උක්කිරන්ති 

නීහරන්ති ෙකරොන්ති ඨකපන්ති. කෙොණසුත්තපිළො නාම

 ණ්ඨිෙපට්ටාදිකෙොකණසු සුත්තමයපි ො. යං එත්ථ චීවරං වා පත්කතො වා

‘‘න වට්ටතී’’ති වුත්කතො, තත්ථ අධිට්ඨානං රුහති, විෙප්පනාපි රුහතීති

කවදිතබ් ං. කදඩ්ඩුකභොති උදෙසප්කපො. අච්ඡීතිකුඤ්ජරක්ඛි. කගොමුත්තෙන්ති

ක ොුලත්තසණ්ඨානා රාජිකයො. කුඤ්චිොය කසනාසනපරික්ඛාරත්තා

සුවණ්ණරූපියමයාපිවට්ටතීතිඡායා දිස්සති, ‘‘කුඤ්චිොය වණ්ණමට් ෙම්මං

න වට්ටතී’’ති වචනකතො අඤ්කඤ ෙප්පියකලොහාදිමයාව කුඤ්චිො ෙප්පන්ති

පරිහරණීයපරික්ඛාරත්තා. ආරෙණ්ටකෙො කපොත්ථොදිෙරණසත්ථෙජාති. 

‘‘ආමණ් ෙසාරකෙො ආමලෙඵලමකයො’’ති වදන්ති. තාලපණ්ණබීජනීආදීසු 

‘‘වණ්ණමට් ෙම්මං වට්ටතී’’ති වුත්තං. කිඤ්චාපි තානි කුඤ්චිො විය

පරිහරණීයානි, අථ කඛො ‘‘උච්චාවචානි න ධාකරතබ් ානී’’ති

පටික්කඛපාභාවකතො වුත්තං. කෙවලඤ්හි තානි ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, 

විධූපනඤ්චතාලවණ්ටඤ්චා’’තිආදිනා(චූ ව.269) වුත්තානි. ගණ්ඨිපකද පන 

‘‘කත භාජකනසු වණ්ණමට් ෙම්මං වට්ටතීති කසනාසනපරික්ඛාරත්තා’’ති

වුත්තං. රාජවල් භාති රාජකුලූපො. සීමාති ඉධාධිප්කපතා භූමි,  ද්ධසීමා ච.

‘‘කයසංසන්තොකතසංසීමා, තත්ථපකරහින ෙත්තබ් ’’න්ති අනුගණ්ඨිපකද 

වුත්තං. ‘‘භූමි චසීමා ච කයසංසන්තො, කතහි එව වාකරතබ් ා. කයසං පන

අඤ්කඤසං භූමියං සීමා ෙතා, කත වාකරතුං න ඉස්සරා’’ති වදන්ති. 

‘‘සඞ්ඝකභදාදීනං ොරණත්තා ‘මා ෙකරොථා’ති පටිකසකධතබ් ා එවා’’ති 

අන්ධෙට් ෙථායං වුත්තංකිර. 

86-7. දාරුකුටිෙංොතුං, ෙත්තුන්තිචඅත්ථි. ෙණ් ාෙණ්ඩිෙන්තිඵලාඵලං

විය දට්ඨබ් ං. ආණාකපහීති වචනං අනිට්කඨ එව වුච්චතීති ෙත්වා බන්ධං

ආණාකපසි. ඉස්සරියමත්තායාති සමිද්ධියංමත්තාසද්කදොතිඤාකපති. 

88. ‘‘එවරූපං වාචං භාසිත්වා’’තිච පාකඨො. ක ොකමනත්වං මුත්කතො, මා

පුනපි එවරූපමොසීති ඉදං කිං  යාපාදදීපෙං, දාරූසුපි කලොභක්ඛන්ධදීපෙං

වචනං කසොතාපන්නස්ස සකතො තස්ස රාජස්ස පතිරූපං. නනු නාම ‘‘පුබ්ක 
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ෙතං සුෙතං භන්කත, වකදයයාථ පුනපි කයනත්කථො’’ති පවාකරත්වා අතීව

පීතිපාකමොජ්ජං උප්පාකදතබ් ං කතන සියාති? සච්චකමතං කසොතාපන්නත්තා

අතීව බුද්ධමාමකෙො ධම්මමාමකෙො සඞ්ඝමාමකෙො ච, තස්මා භික්ඛූනං

අෙප්පියං අසහන්කතො, සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියා ච ඔොසං ෙත්තුොකමො 

‘‘සුපයුත්තානි කම දාරූනී’’ති තුට්ඨචිත්කතොපි එවමාහාති කවදිතබ් ං. ඉකමහි

නාම එවරූකප ඨාකන. ‘‘ආගතපදානුරූකපනාති අඤ්කඤහි වා පකදහි, ඉකතො 

කථොෙතකරහි වා ආ තොකල තදනුරූපා කයොජනා ොතබ් ා’’ති ගණ්ඨිපකද 

වුත්තං. ‘‘න කෙවලං ඉමස්මිංකයව සික්ඛාපකද, අඤ්කඤසුපි ආ ච්ඡන්ති, 

තස්මා තත්ථ තත්ථ ආ තපදානුරූකපන කයොජනා කවදිතබ් ා’’ති 

අනුගණ්ඨිපකද වුත්තං. උජ්ොයනත්කථො අදින්නස්සාදින්නත්තාව, කත 

උජ්ඣායිංසු. 

රුද්රදාමකෙො නාම රුරදාමොදීහි උප්පාදිකතො.  ාරාණසින රාදීසු කතහි

කතහි රාජූහි කපොරාණසත්ථානුරූපං ලක්ඛණසම්පන්නා උප්පාදිතා 

නී ෙහාපණා. කතසං කිර තිභා ං අග්ඝති රුරදාමකෙො, තස්මා තස්ස පාකදො

ථුල්ලච්චයවත්ථු කහොති. මාසකෙො පන ඉධ අප්පමාණං. ෙහාපකණො

කිඤ්චිොකල ඌනී සතිමාසකෙො කහොති, කිඤ්චි ොකල 

අතිකරෙී සතිමාසකෙො. තස්මා තස්ස ෙහාපණස්ස චතුත්ථභාක ො

පඤ්චමාසකෙොවිය අතිකරෙපඤ්චමාසකෙොවාඌනපඤ්චමාසකෙොවාපාකදොති

කවදිතබ් ං. ඉමස්සත්ථස්ස දීපනත්ථං ‘‘තදා රාජගකහ වීසතිමාසකෙො

ෙහාපකණො කහොතී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ රජතමකයො සුවණ්ණමකයො

තම් මකයො ච ෙහාපකණො කහොති. සුවණ්ණභූමියං විය පාකදොපි යත්ථ

තම් මකයොව ෙකතො කහොති, තත්ථ කසොව පාකදොති ආචරිකයො. යස්මා පාකදො 

එෙනීලෙහාපණග්ඝනකෙො, තස්මා තස්ස පාදස්ස චතුත්ථභාක ොව සියා

පාකදොති එකෙ. ඉදං න යුජ්ජති. කයො ච තත්ථ පාදාරකහො භණ්ක ො, තස්ස

චතුත්ථභා ස්කසව පාරාජිෙවත්ථුභාවප්පසඞ් කතො. යදි පාදාරහං භණ් ං

පාරාජිෙවත්ථු, සිද්ධං‘‘කසොව පාකදොපච්ඡිමංපාරාජිෙවත්ථූ’’ති. නහිසබ් ත්ථ

භණ් ං  කහත්වා නීලෙහාපණග්කඝන අග්ඝාකපන්ති. යස්මා තස්ස තස්කසව

ෙහාපණග්කඝන අග්ඝාකපන්ති, තස්මාතස්සතස්සජනපදස්සපාකදොවපාකදොති

තදග්ඝනෙකමව පාදග්ඝනෙන්ති සිද්ධං, ‘‘කසො ච කෙො කපොරාණස්ස
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නී ෙහාපණස්සවකසන, න ඉතකරසන්තියත්ථපනනීලෙහාපණාව ඤ්ජං

 ච්ඡන්ති, තත්කථවා’’තිකෙචි වදන්ති, උපපරික්ඛිත්වා කහතබ් ං. 

පදභාජනීයවණ්ණනා 

92. ගාමා වා අරඤ්ඤා වාති ලක්ඛණානුපඤ්ඤත්තිෙත්තා

පඨමපඤ්ඤත්තියා ආදිම්හි වුත්තා. යකතො වා අපක්ෙන්තා, කසො අමනුස්කසො

නාම. ‘‘අමනුස්ස ාමං අපාරුපිත්වා,  ාමප්පකවසනඤ්ච අනාපුච්ඡා පවිසිතුං

වට්ටතී’’ති අනුගණ්ඨිපකද වුත්තං. ‘‘යකතො  ාමකතො ආ න්තුොමා එව

අපක්ෙන්තා, තං ාමංඑවංපවිසිතුංනවට්ටතී’’ති වදන්තිඑකෙ.කෙචිපන

‘‘යක්ඛපරිග් හභූකතොපි ආපණාදීසු දිස්සමාකනසු එව ‘ ාකමො’ති සඞ්ඛයං

 ච්ඡති, අදිස්සමාකනසු පකවසකන අනාපත්තී’’ති වදන්ති. ‘‘ ාකමො එව

උපචාකරො  ාමූපචාකරොති එවංෙම්මධාරයවකසන හිකතකුරුන්දට්ඨෙථාදීසු

වුත්තම්පි සුවුත්තකමව කහොතී’’ති වදන්ති. ‘‘තස්ස ඝරූපචාකරො  ාකමොති

ආපජ්ජතී’’ති වචනං පටික්ඛිපති. ‘‘ ාමස්සුපචාකරො ච  ාකමො ච  ාමූපචාකරො

චා’’ති වදන්ති, තං විරුජ්ඣති, න. ‘‘ඉකමසං ලාභාදීසු ලක්ඛණං සන්ධාය 

මහාඅට් ෙථායං ‘ඝරං ඝරූපචාකරො’තිආදිවුත්තං, තංනමයංපටික්ඛිපාමා’’ති

චවදන්ති. ‘‘ෙතපරික්කෙකපො චාති ඝරස්සසමන්තකතොතත්තකෙොඋපචාකරො

නාමා’’ති ගණ්ඨිපකද ලිඛිතං. අනුගණ්ඨිපකද පන ‘‘කයො කයො අට් ෙථාවාකදො

වා කථරවාකදො වාපච්ඡා වුච්චතීතිඉකතොඅනා තංසන්ධායවුත්තං, නාතීතං.

යදි අතීතම්පි සන්ධාය වුත්තං, මහාපදුමකථරවාකදොව පමාණං ජාතන්ති

ආපජ්ජති, තස්මා අනා තකමව සන්ධාය වුත්තන්ති ආචරියා ෙථයන්තී’’ති

වුත්තං. කසසම්පීති ාමූපචාරලක්ඛණම්පි. 

තත්රායං නකයොති තස්ස  ාමූපචාරස්ස  හකණ අයං නකයො. 

විොක ගාමප්පකවසනාදීසූති එත්ථ ‘‘ ාමප්පකවසනඤ්හි  හි එව

ආපුච්ඡිතබ් ’’න්ති ගණ්ඨිපකද වුත්තං.‘‘තංඅට්ඨෙථායනසකමතී’’තිවදන්ති.

‘‘ ාමසඞ්ඛාතූපචාරං සන්ධාය වුත්ත’’න්ති  හිකත සකමතීති මම තක්කෙො. 

‘‘ආදි-සද්දකතො ඝකර ඨිතානං දින්නලාභභාජනාදීනී’’ති ගණ්ඨිපකද වුත්තං. 

‘‘ ාමූපචාකරඨිතානංපාපුණිතබ් ලාභංසඤ්චිච්චඅකදන්තානංපාරාජිෙ’’න්ති 

අනුගණ්ඨිපකද වුත්තං. කිඤ්චාපි කුරුන්දිආදීසු පාළියං

වුත්තවචනානුකලොමවකසන වුත්තත්තා ‘‘පමාදකලඛා’’ති න වත්තබ් ං, 
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මහාඅට්ඨෙථායං වුත්තවිනිච්ඡකයො සඞ්ගීතිකතොපට්ඨායආ කතො. ‘‘යඤ්කචතං 

මහාඅට් ෙථාය’’න්තිආදි සීහ දීකප අට්ඨෙථාචරිකයහි වුත්තං 

‘‘විනිච්ඡයනකයො’’ති ච. ක ඩ්ඩුපාකතකනව පරිච්ඡින්දිතබ්කබොති

පරික්කඛපාරහට්ඨානං, න උපචාරං. කසො හි තකතො අපකරන කලඩ්ඩුපාකතන

පරච්ඡින්කනො. ඉමස්මිං අදින්නාදානසික්ොපකදති නියකමන අඤ්ඤත්ථ

අඤ්ඤථාති අත්ථකතො වුත්තං කහොති. කතන වා නියකමන යථාරුතවකසනාපි

අත්කථො ඉධ යුජ්ජති. අභිධම්කම පනාතිආදිනා අඤ්ඤථාපි අත්ථාපත්තිසිද්ධං 

දස්කසති. 

‘‘පරිච්චා ාදිම්හි අෙකත ‘ඉදං මම සන්තෙ’න්ති අවිදිතම්පි 

පරපරිග් හිතකමව පුත්තොනං පිතු අච්චකයන සන්තෙං විය, තං අත්ථකතො

අපරිච්චත්කත සඞ් හං  ච්ඡතී’’ති ගණ්ඨිපකද වුත්තං. ‘‘කථනස්ස ෙම්මං 

කථයෙං, කථකනන  කහතබ් භූතං භණ් ං. කථයයන්ති සඞ්ඛාතන්ති

කථයයසඞ්ඛාත’’න්ති කපොරාණගණ්ඨිපකද වුත්තං. තංකථයයංයස්සකථනස්ස

ෙම්මං, කසො යස්මා කථයයචිත්කතො අවහරණචිත්කතො කහොති, තස්මා

‘‘කථයයසඞ්ඛාත’’න්තිපදංඋද්ධරිත්වා ‘‘කථයයචිත්කතොඅවහරණචිත්කතො’’ති 

පදභාජනම්පි කතසං කපොරාණානං යුජ්ජකතව, තථාපි අට්ඨෙථායං

වුත්තනකයකනව  කහතබ් ං. ‘‘යඤ්ච පුබ් භාක  ‘අවහරිස්සාමී’ති පවත්තං

චිත්තං, යඤ්ච මනාදිසාධෙං, පරාමසනාදිසාධෙංවාමජ්කඣපවත්තං, යඤ්ච

ඨානාචාවනපකයො සාධෙං, කතසුඅයකමකවකෙොපච්ඡිකමොචිත්තකෙොට්ඨාකසො

ඉධ අධිප්කපකතො ‘කථකනො’ති අපකර’’ති අනුගණ්ඨිපකද වුත්තං.

ඌනමාසෙමාසපාදාදීසු ‘‘අවහරණචිත්කතසු එෙචිත්තකෙොට්ඨාකසොතිආචරියා

වදන්තී’’තිවුත්තං. 

පඤ්චවීසතිඅවහාරෙථාවණ්ණනා 

පඤ්චවීසති අවහාරා නාම වචනකභකදකනව භින්නා, අත්ථකතො පන

අභින්නා. ආකු ා දුවිඤ්කඤයෙවිනිච්ඡයාති ආචරියානං ුලකඛ සන්තිකෙ

සබ් ාොකරන අග් හිතවිනිච්ඡයානං දුවිඤ්කඤයයා. දුෙතිෙපට්ඨානපාළි

(පට්ඨා. 5.1.1 ආදකයො, දුෙතිෙපට්ඨානපාළි) විය ආකුලා

දුවිඤ්කඤයයවිනිච්ඡයා, කෙවලං තං ආචරියා පුබ් ාපරවිකරොධමෙත්වා

සඞ්ගීතිකතො පට්ඨාය ආ තනයමවිනාකසත්වා වණ්ණයන්තීති 
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‘‘පට්ඨානපාළිමිවාතිඅපකරවදන්තී’’තිචවුත්තා. කපොරාණාති සඞ්ගීතිආචරියා. 

අයකමත්ථසාමීචි එව, සකචනකදති, ආපත්ති නත්ථි, පාරාජිෙභයාපනයථා

සික්ඛාොකමො කදති, එවං දාතබ් කමව. යානි පකනත්ථ වත්ථූනි, තානි

සීහ දීකප ආචරිකයහි සඞ්ඝාදීනමනුමතියා අට්ඨෙථාසු පක්ඛිත්තානි, 

‘‘අනා කත බ්රහ්මචාරීනං හිතත්ථාය කපොත්ථොරු ්හොලකතො පච්ඡාපී’’ති

වුත්තං. ආණත්තිෙං ආණත්තික්ඛකණපි  ණ්හාති, ොලන්තකරනාපි

අත්ථසාධකෙො, ොලන්තරං සන්ධායාති ඉදකමකතසං නානත්තං. භට්ක ති

අප කත. අන්තරසමුද්කද අතුරුුලහුකද. ඵරති සාකධති. නවකධොකතොති

නවෙකතො. පාසාණසක්ෙරන්තිපාසාණඤ්චසක්ඛරඤ්ච. 

භූමට් ෙථාදිවණ්ණනා 

94. මහාඅට් ෙථායං පන සච්කචපි අලකෙපි දුක්ෙටකමව වුත්තං, තං 

පමාදලඛිතන්ති කවදිතබ්බන්ති යකථතරහි යුත්තියා  කහතබ් ා. තත්ථ 

‘‘චතුවග්ක න ඨකපත්වා උපසම්පදපවාරණඅබ්භානාදිසබ් ං සඞ්ඝෙම්මං

ොතුං වට්ටති’’ච්කචව වත්තබ්ක  ‘‘උපසම්පදපවාරණෙථිනබ්භානාදීනී’’ති

ලිඛන්තීති කවදිතබ් ං.තංආචරියා‘‘පමාදකලඛා’’ත්කවවවණ්ණයන්ති, කතන

වුත්තං ‘‘පමාදලිඛිත’’න්ති. යං යං වචනං ුලසා, තත්ථ තත්ථ පාචිත්තියන්ති

වුත්තං. දුක්ෙටස්ස වචකන පකයොජනාභාවා ‘‘අදින්නාදානස්ස 

පුබ්බපකයොකග’’ති වුත්තං. අඤ්කඤසම්පි පුබ් පකයොක  පාචිත්තියට්ඨාකන 

පාචිත්තියකමව. පමාදලඛිතන්ති එත්ථ ඉධ අධිප්කපතකමව  කහත්වා

අට්ඨෙථායංවුත්තන්ති හිකතසකමති විය.ආචරියාපන ‘‘පාචිත්තියට් ාකන

පාචිත්තිය’’න්ති වත්වා දුක්ෙකට විසුං වත්තබ්ක  ‘‘සච්චාලිකෙ’’ති

සාමඤ්ඤකතො වුත්තත්තා ‘‘පමාදකලඛා’’ති වදන්තීති කවදිතබ් ාති.

‘‘කුසලචිත්කතන  මකන අනාපත්තී’’ති වුත්තත්තා ‘‘දානඤ්ච දස්සාමී’’ති

වචකනනඅනාපත්තිවිය. 

පාචිත්තියට් ාකන දුක්ෙටා න මුච්චතීති පාචිත්තිකයන සද්ධිං

දුක්ෙටමාපජ්ජති. බහුොපි ආපත්තිකයො කහොන්තූති ඛණන ූහනුද්ධරකණසු

දස දස ෙත්වා ආපත්තිකයො ආපන්කනො, කතසු උද්ධරකණ දස පාචිත්තිකයො

කදකසත්වා ුලච්චති, ජාතිවකසන ‘‘එෙකමව කදකසත්වා මුච්චතී’’ති කුරුන්දියං 

වුත්තං, තස්මා පුරිකමන සකමති. ‘‘සකමොධාකනත්වා දස්සිතපකයොක 
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‘‘දුක්ෙට’’න්තිවුත්තත්තා සමානපකයො ා හුදුක්ෙටත්තංඤාකපති. ෙණකන

බහුොනීති සමානපකයො ත්තා න පටිප්පස්සම්භති. 

අට් ෙථාචරියප්පමාකණනාති යථා පකනත්ථ, එවං අඤ්කඤසුපි එවරූපානි 

අට්ඨෙථාය ආ තවචනානි සඞ්ගීතිකතො පට්ඨාය ආ තත්තා  කහතබ් ානීති

අත්කථො. ‘‘ඉධ දුතියපාරාජිකෙ  කහතබ් ා, න අඤ්කඤසූ’’ති 

ධම්මසිරිත්කථකරො කිරාහ. ගණ්ඨිපකද පන ‘‘පුරිමඛණනං පච්ඡිමං පත්වා 

පටිප්පස්සම්භති, කතකනව එෙකමව කදකසත්වා ුලච්චතී’’ති වුත්තං, 

‘‘විසභා කිරියංවා පත්වාපුරිමංපටිප්පස්සම්භතී’’තිචවුත්තං. 

එවං එෙට්ඨාකන ඨිතාය කුම්භියා ඨානාචාවනඤ්කචත්ථ ඡහාොකරහි 

කවදිතබ් න්ති සම් න්කධො. කුම්භියාති භුම්මවචනං. උද්ධං උක්ඛිපන්කතො

කෙසග්ගමත්තම්පි භූමකතො කමොකචති, පාරාජිෙන්ති එත්ථ ුලඛවට්ටියා 

ඵුට්කඨොොසං බුන්කදන කමොචිකත ‘‘ඨානාචාවනඤ්කචත්ථ ඡහාොකරහි

කවදිතබ් ’’න්ති ඉමිනා සකමති, තථා අවත්වා ‘‘භූමිකතො ුලත්කත

කෙසග් මත්තම්පි අතික්ෙන්කත භූමිකතො කමොචිතං නාම කහොතී’’ති ද ්හං

ෙත්වාවදන්ති, උපපරික්ඛිත්වා කහතබ් ං.එත්ථඑෙච්කචඑවංඅත්ථං වදන්ති

‘‘පුබ්ක  ඛණන්කතන අවකසසට්ඨානානි විකයොජිතානි, තස්මිං විුලත්කත 

පාරාජිෙ’’න්ති. සඞ්කෙපමහාපච්චරියාදීසු වුත්තවචනස්ස පමාදකලඛභාකවො

‘‘අත්තකනොභාජන තංවාෙකරොති, ුලට්ඨිංවාඡින්දතී’’තිවචකනන දීපිකතො. 

යං පන ‘‘පීතමත්කත පාරාජිෙ’’න්ති වුත්තං, තං යකථතරහි

‘‘පඤ්චවිඤ්ඤාණා උප්පන්නවත්ථුො උප්පන්නාරම්මණා’’ති පදස්ස

‘‘උප්පන්නවත්ථුොහි අනා තපටික්කඛකපො’’ති අට්ඨෙථාවචනං

‘‘අසම්භින්නවත්ථුො අසම්භින්නාරම්මණා පුකරජාතවත්ථුො

පුකරජාතාරම්මණා’’ති වචනමකපක්ඛිත්වා අතීතානා තපටික්කඛකපොති 

පරිවත්කතති, තථාතාදිකසහිපරිවත්ත’න්තිකවදිතබ් ං.නහිඅට්ඨෙථාචරියා 

පුබ් ාපරවිරුද්ධංවදන්ති.යංපනආචරියා‘‘ඉදංපමාදලිඛිත’’න්තිඅපකනත්වා 

පටික්ඛිපිත්වා වචනොකල වාකචන්ති, උද්දිසන්ති, තකමව ච ඉමිනාපි

ආචරිකයන ‘‘පමාදලිඛිත’’න්ති පටික්ඛිත්තං. යඤ්ච සුත්තං දස්කසත්වා කත

පටික්ඛිපන්ති, තකමවචදස්කසන්කතනඉමිනාපටික්ඛිත්තං, කතනවුත්තං ‘‘තං

පන තත්කථවා’’තිආදි. 
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අනාපත්තිමත්තකමව වුත්තන්ති කනව අවහාකරො න ගීවා අනාපත්තීති

 යඤ්ජනකතොව කභකදො, න අත්ථකතොති දස්සනත්ථං. තං පමාදලඛිතං 

ෙතකරහීතිකච? පුබ්ක වුත්තප්පොකරහි, කලඛකෙහි වා, එසනකයොසබ් ත්ථ.

‘‘නහිතකදව  හූසු ඨාකනසු යුත්තකතො පාරාජිෙමහුත්වාෙත්ථචි කහොතී’’ති

සබ් ං අනුගණ්ඨිපකද වුත්තං. දුට් පිතං වා  කපතීති එත්ථ තකතො

පග්ඝරිස්සතීතිඨානාචාවනං සන්ධායෙතත්තාපාරාජිෙංතංපන ණ්හතුවා

මා වා තත්කථව ‘‘භින්දතී’’තිආදිවචනකතො කවදිතබ් ං. ‘‘තත්කථවාති

ඨානාචාවනං අෙකරොන්කතොව ඨානා අචාකවතුොකමොව කෙවලං ‘භින්දතී’ති

අට්ඨෙථාවචනකතො ච ඤාකපතබ් ’’න්ති අඤ්ඤතරස්මිං ගණ්ඨිපකද වුත්තං.

තථා‘‘පග්ඝරිකතහිතින්තපංසුං කහත්වා උදකෙපක්ඛිපිත්වාපචිත්වා කහතුං

සක්ො, තස්මා හණකමවසන්ධායවුත්ත’’න්ති අපකර.‘‘රිත්තකුම්භියාඋපරි

ෙකරොති, භණ් කදයය’’න්ති වුත්තං, තං ආණත්තියා විරුජ්ඣති, ‘‘යදා

සක්කෙොසි, තදා තං භණ් ං අවහරා’’ති අත්ථසාධකෙො ආණත්තිොකල එව 

පාරාජිෙං. අපිච ආවාටොදීනි ථාවරපකයො ානි ච එත්ථ සාධොනි. නත්ථි

ොලෙතපකයො ානි පාරාජිෙවත්ථූනීති තස්මා උපපරික්ඛිතබ් න්ති එකෙ.

යත්ථ යත්ථ ‘‘අපකර’’ති වා ‘‘එකෙ’’ති වා වුච්චති, තත්ථ තත්ථ සුට්ඨු

උපපරික්ඛිත්වා යුත්තං  කහතබ් ං, ඉතරං ඡඩ්ක තබ් ං. වදන්තීති ආචරියා

වදන්ති. න, අඤ්ඤථා ගකහතබ්බත්ථකතොති පාළිපරිහරණත්ථං වුත්තං. 

එවකමකෙ වදන්තීතිතං න කහතබ් ං.ෙස්මා? ‘‘පස්සාවංවා ඡඩ්ක තී’’තිච

‘‘අපරිකභො ංවාෙකරොතී’’තිචඅත්ථකතොඑෙත්තා, අට්ඨෙථාය ‘‘ුලග් කරන 

කපොකථත්වාභින්දතී’’තිවුත්තත්තාපි. 

අයං පකනත්ථ සාකරොතිආදිෙථාය ‘‘අම්හාෙං ආචරියස්ස වචන’’න්ති 

ධම්මසිරිත්කථකරො ආහ.සඞ් හාචරියානංවාකදොතිඑකෙ.පුබ්ක  වුත්තාපිකත

එව, තස්මා කවොහාරවකසනාති අඡඩ්ක තුොමම්පි තථා ෙකරොන්තං

‘‘ඡඩ්ක තී’’තිකවොහරන්ති. එවකමකතසංපදානංඅත්කථො ගකහතබ්කබොතිඑවං

සන්කත‘‘ඨානාචාවනස්සනත්ථිතායදුක්ෙට’’න්ති අට්ඨෙථාවචකනනඅතිවිය

සකමති, තත්ථ ඨානාචාවනචිත්තස්ස නත්ථිතාය ඨානා චුතම්පි න ‘‘ඨානා

චුත’’න්තිවුච්චතීතිඅත්කථො කහතබ්ක ො. ඉතරථාපීති කථයයචිත්තාභාවාඨානා

චාකවතුොමස්සපිදුක්ෙටංයුජ්ජති. 
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96. සයකමව පතිතකමොරස්කසව ඉකතො චිකතො ච ෙකරොකතො

ථුල්ලච්චයං. ආොසට්ඨවිනිච්ඡකය තප්පසඞ්ක න තස්මිං

කවහාසාදි කතපි අසම්කමොහත්ථං එවං  කහතබ් න්ති වුත්තං.

‘‘එවමඤ්ඤත්රාපි සාමිකස’’ති ගණ්ඨිපකද වුත්තං. ‘‘ඨානාචාවනං

අෙකරොන්කතො චාකලතී’’තිවචනකතොඨානාචාවකනථුල්ලච්චයංනත්ථීති

වුත්තං කහොති. කෙචි අඵන්දාකපත්වා ඨානාචාවනාචාවකනහිපි

දුක්ෙටථුල්ලච්චකය වදන්ති. ‘‘කත ඨානාචාවනං අෙකරොන්කතොති ඉමං

අට්ඨෙථාවචනං දස්කසත්වා පටිකසකධතබ් ා’’ති කෙචි වදන්ති, 

ී මංසිතබ් ං. 

97. කඡදනකමොචනාදි උපරිභා ං සන්ධාය වුත්තං. අවස්සං ඨානකතො 

ආොසගතං ෙකරොති. එත්ථ ‘‘එෙකෙොටිං නීහරිත්වා ඨපිකත වංකස

ඨිතස්සආොසෙරණංසන්ධායා’’තිකෙචි වදන්ති.කතපනඅථ ‘‘මූලං

අච්කඡත්වාවලයංඉකතොචිකතොචසාකරති, රක්ඛති.සකචපන මූලකතො

අනීහරිත්වාපි හත්කථන කහත්වාආොස තංෙකරොති, පාරාජිෙ’’න්ති

අට්ඨෙථාවචනං දස්කසත්වාපටිකසකධතබ් ා. භිත්තිනිස්සිතන්තිභිත්තියා 

උපත්ථම්භිතං සන්ධාය වුත්තන්ති එකෙ. භිත්තිං නිස්සාය  පිතන්ති

නා දන්තාදීසුඨිතංසන්ධායවුත්තං. ඡින්නමත්කතතිඋපරිඋග් න්ත්වා

ඨිතංසන්ධායවුත්තං. 

98. උපරි ඨිතස්ස පිට්ඨියාති එත්ථ අකධො ඔසාරණං සන්ධාය වුත්තං. 

කහට්ඨා ඔසාකරන්තස්ස උපරිමස්ස පිට්ඨියා කහට්ඨිකමන ඨිකතොොසං

අතික්ෙන්තමත්කත පාරාජිෙං, උද්ධං උක්ඛිපන්තස්ස උදෙකතො

ුලත්තමත්කත. ‘‘එවං  හිකත භූමට්කඨ වුත්කතන සකමතී’’ති වදන්ති.

මතමච්ඡානං ඨිතට්ඨානකමව ඨානං කිර. කථයයචිත්කතන මාකරත්වා

 ණ්හකතො ඌනපාදග්ඝනකෙ දුක්ෙටං, සහපකයො ත්තා පාචිත්තියං

නත්ථීතිඑකෙ. මදනඵ වසාදීනීතිඑත්ථ සීහළභාසා කිර වස ඉතිවිසන්ති

අත්කථො,  රු ාොකරනෙතුප්කපයිතංවා. 

99. පුබ්කබ පාකස  ද්ධසූෙරඋපමාය වුත්තා එව. ‘‘ථකල ඨපිතාය

නාවාය න ඵුට්කඨොොසමත්තකමවා’’ති පාකඨො. ‘‘වාකතො ආ ම්මාති

වචනකතොවාතස්සනත්ථිොකලපකයො ස්සෙතත්තාඅවහාකරොනත්ථි, 

අත්ථිොකල කච ෙකතො, අවහාකරොවා’’ති වදන්ති. ‘‘භණ් කදයයං පන

කෙසන්ති කච? කයසං හත්කථ ෙහාපණානි  හිතානි, කතසං වා, 
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නාවාසාමිනානාවායඅග් හිතායනාවාසාමිෙස්ස වා’’ති අනුගණ්ඨිපකද 

වුත්තං. 

104. නිරම්බිත්වා උපරි. අෙතං වා පන පතිට් කපතීති අපුබ් ං වා

පට්ඨකපතීතිඅත්කථො. 

106.  ාමට්කඨ වා‘‘ ාකමොනාමා’’තිනවුත්තංපඨමං ාමලක්ඛණස්ස

සබ් කසොවුත්තත්තා. 

107. අරඤ්ඤට්කඨ අරඤ්ඤං නාමාති පුන න කෙවලං පුබ්ක  

වුත්තලක්ඛණඤ්කඤව අරඤ්ඤන්ති ඉධාධිප්කපතං, කින්තු

පරපරිග් හිතකමව කචතං කහොති, තං ඉධාධිප්කපතන්ති දස්සනත්ථං

වුත්තං. කතකනව අත්කථපි අරඤ්ඤග් හණංෙතං. අග්කගපිමූක පි

ඡින්නාති එත්ථ ‘‘න කවකඨත්වා ඨිතා, ඡින්නමත්කත පතනෙං

සන්ධාය වුත්ත’’න්ති වදන්ති. තච්කඡත්වා  පිකතොති

අරඤ්ඤසාමිකෙහි පකරහි ලද්කධහි තච්කඡත්වා ඨපිකතො. 

අද්ධගකතොපීතිචිරොලිකෙොපි. ‘‘න ගකහතබ්කබොතිඅරඤ්ඤසාමිකෙහි

අනුඤ්ඤාකතනපී’’ති ගණ්ඨිපකද වුත්තං. ඡල්ලයා පරිකයොනද්ධං 

කහොතීති ඉමිනා සාමිොනං නිරකපක්ඛතං දීකපති. කතන වුත්තං 

‘‘ගකහතුංවට්ටතී’’ති.යදිසාමිොනංසාකපක්ඛතාඅත්ථි, න වට්ටති. 

108. තත්ථ ‘‘භාජකනසුකපොක්ඛරණීත ාකෙසුච ාකවොපක්කෙොසතීති

ඉකතො පට්ඨාය තකයො දස වාරා ආදිකමව දස්කසත්වා සංඛිත්තා’’ති 

අනුගණ්ඨිපකද වුත්තං. නිබ්බහනඋදෙං නාම ත ාෙරක්ඛණත්ථාය

අධිකෙොදෙනික්ඛමනද්වාකරනනික්ඛමනඋදෙං. ‘‘ගකහතුං න භතීති

සාමීචිෙම්මං න කහොතී’’ති අනුගණ්ඨිපකද වුත්තං. ඉකතො පට්ඨාය

‘‘වුත්ත’’න්ති වුත්කත අනුගණ්ඨිපකදති  කහතබ් ං. අනික්ෙන්කත 

උදකෙති පාඨකසකසො, සුක්ඛමාතිොපකයො ත්තා භණ් කදයයම්පි න

කහොතීති අධිප්පාකයො. තළාෙං නිස්සාය කෙත්තස්ස ෙතත්තාති

‘‘සබ් සාධාරණං ත ාෙං කහොතී’’ති පඨමං වුත්තත්තා තං සන්ධාය

වුත්තං. ‘‘යස්මාත ාෙ තංඋදෙං සබ් සාධාරණම්පිමාතිොයසති

තං අතික්ෙමිත්වා  කහතුං න වට්ටති, තස්මා තං සන්ධාය 

කුරුන්දියාදීසු අවහාකරොති වුත්ත’’න්ති අපකර ආහූති. ඉමනා
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 ක්ෙකණන න සකමතීති යස්මා සබ් සාධාරණකදකසො නාම තඤ්ච

ත ාෙංසබ් සාධාරණං, ෙතිොභාවාච මහාඅට් ෙථායං වුත්තකමව

යුත්තන්තිආහාචරිකයො. 

109. ‘‘තකතො පට් ායඅවහාකරො නත්ථීතිකථයයායපි ණ්හකතො, තස්මා

යථාුලණ් මහාකජතබ් ත්තා, අරක්ඛිතබ් ත්තා, සබ් සාධාරණත්තා

චඅඤ්ඤම්පිසඞ්ඝසන්තෙංඉදංනකහොතී’’ති ගණ්ඨිපකද වුත්තං. 

110. උජුෙකමවතිට් තීතිඑත්ථ‘‘සමීකපරුක්ඛසාඛාදීහි සන්ධාරිතත්තා 

ඊසෙංඛලිත්වාඋජුෙකමවතිට්ඨතිකච, අවහාකරො. ඡින්නකවණුවිය

තිට්ඨති කච, අනාපත්තී’’ති වුත්තං, තං සුවුත්තං, තස්ස විනිච්ඡකය

‘‘සකච තානි රක්ඛන්තී’’ති වුත්තත්තා. කනො අඤ්ඤථාති සම්පත්කත

කචවාකතවාතුලඛකසොධනංෙකරොති, පාරාජිෙන්තිඅත්කථො. 

111. අඤ්කඤසු පන විචාරණා එව නත්ථීති කතසු අප්පටික්ඛිපිතත්තා

අයකමව විනිච්ඡකයොති වුත්තං කහොති. ‘‘එකතන ධුරනික්කඛපං

ෙත්වාපිකචොකරහිආහටංකචොකදත්වා  ණ්හකතොඅනාපත්තීතිදීපිතං

කහොතී’’තිවුත්තං. 

112. එකසව නකයොති උද්ධාකරකයව පාරාජිෙං, ෙස්මා? අඤ්කඤහි

පත්කතහි සාධාරණස්ස සඤ්ඤාණස්ස වුත්තත්තා. පදවාකරනාති

කචොකරන නීහරිත්වා දින්නං  කහත්වා  ච්ඡකතො. ගාමද්වාරන්ති 

කවොහාරමත්තකමව,  ාමන්ති අත්කථො ආණත්තියා දට්ඨබ් ත්තා, 

ද්වින්නම්පි උද්ධාකර එව පාරාජිෙං. අසුෙං නාම ගාමං ගන්ත්වාති

වචකනන යාව තස්ස  ාමස්ස පරකතො උපචාකරො, සබ් කමතං

ආණත්තකමව කහොති. ‘‘ඨත්වා වා නිසීදිත්වා වා විස්සමිත්වා 

පුරිමකථයයචිත්තංවූපසමිත්වා මනත්ථඤ්කචභණ් ංනනික්ඛිත්තං, 

යථා හිතකමව, පදවාකරන ොකරතබ්ක ොති, නික්ඛිත්තඤ්කච, 

උද්ධාකරනා’’තිචලිඛිතං.කෙවලං ‘‘ලඛිත’’න්තිවුත්කත ගණ්ඨිපකද 

 කහතබ් ං. කථයෙචිත්කතනපරිභුඤ්ජන්කතොතිඨානාචාවනං අෙත්වා

නිවත්ථපාරුතනීහාකරන ‘‘පුබ්ක කවදං මයා  හිත’’න්ති

කථයයචිත්කතන පරිභුඤ්ජන්කතො. ‘‘නට්කඨ භණ් කදයයං කිරා’’ති

ලිඛිතං. ‘‘අඤ්කඤො වා’’ති වචකනන කයන ඨපිතං, කතන දින්කන

අනාපත්තීති දීපිතං කහොති ක ොපෙස්ස දාකන විය, ‘‘කෙවලං ඉධ
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භණ් කදයයන්ති අපකර’’ති වුත්තං. ‘‘අඤ්කඤො වා’’ති වචනකතො

කයන ඨපිතං. කසො වාතිපි ලබ්භතීති විචාකරත්වා  කහතබ්ක ො. වා-

සද්කදනයස්සහත්කථඨපිතං, කසොවාකදතිරාජ කහ ණකෙොවිය

ධනියස්ස, තස්මා පාරාජිෙංයුත්තංවිය. 

තවථූ සාටකෙො ද්කධොතිවුත්තක්ඛකණ ුලසාවාකදදුක්ෙටං. තස්සනාමං

ලඛිත්වාති එත්ථ ‘‘කතන ‘ කහත්වා ඨකපයයාසී’ති ආණත්තත්තා

නාමකලඛනොකල අනාපත්ති කුසසඞ්ෙමනසදිසං න කහොතී’’ති වුත්තං. න

ජානන්තීති න සුණන්තීති අත්කථො. සකච ජානිත්වාපි චිත්කතන න

සම්පටිච්ඡන්ති එකසව නකයො. ජානන්කතන පන රක්ඛිතුං අනිච්ඡන්කත

පටික්ඛිපිතබ් කමව එතන්ති වත්තං ජානිතබ් ං. උම්මග්කගනාති පුරාපාණං

ඛණිත්වාෙතමග්ක නාතිඅත්කථො. 

නිස්සිතවාරිෙස්සපනසභා ාභත්තංකදන්ති, තස්මායථාවිහාකර පන්ති, 

තකථවොතබ් න්ති සම්පත්තවාරංඅග්ගකහතුංන  භන්ති, ‘‘තස්සවාසභා ා

අදාතුංනලභන්තී’’ති වුත්තං. අත්තදුතියස්සාතිනහි එකෙනානීතං ද්වින්නං

පකහොති, සකච පකහොති පාකපතබ්ක ොති දස්කසතුං ‘‘යස්ස වා’’තිආදි වුත්තං. 

‘‘පරිපුච්ඡංකදතීතිපුච්ඡිතපඤ්හස්සවිස්සජ්ජනංෙකරොතී’’ති ලිඛිතං.සඞ්ඝස්ස

භාරංනාම‘‘සද්ධම්මවාචනාඑවා’’තිවුත්තං, ‘‘නවෙම්මිකෙොපි වුච්චතී’’තිච, 

‘‘ඉකතො භණ් කතො වට්ටන්තං පුන අන්කතො පවිසතීති මහාඅට්ඨෙථාපදස්ස

කුරුන්දීසඞ්කඛපට්ඨෙථාහිඅධිප්පාකයො විවරිකතො’’තිලිඛිතං. 

113. ගච්ඡන්කතයාකනවාතිඑත්ථ‘‘සුඞ්ෙට්ඨානස්ස හිඨිතංසන්ධාය 

වුත්ත’’න්ති උපතිස්සත්කථකරො වදති කිර. ‘‘ ච්ඡන්කත යාකන 

වාතිආදිසුඞ්ෙට්ඨානබ්භන්තකර  කහතබ් ’’න්තිවුත්තං. හි ඨිතස්ස

වත්තබ් කමව නත්ථි, ‘‘අන්කතො ඨත්වා’’ති අධිොකර වුත්තත්තා

කචති යුත්තං – යානාදීසු ඨපිකත තස්ස පකයො ං විනාකයව  කතසු

පාරාජිකෙො න කහොති. ෙස්මා න භණ් කදයයන්ති කච? 

සුඞ්ෙට්ඨානස්ස  හි ඨිතත්තා. අරඤ්ඤට්කඨ ‘‘අස්සතියා 

අතික්ෙමන්තස්සපිභණ් කදයයකමවා’’ති(පාරා.අට්ඨ.1.107) වුත්තං

කතසං සපරිග් හිතත්තා.ඉධපන ‘‘අත්රපවිට්ඨස්සා’’තිවචනකතොන

 හි ඨිතස්ස, තං කිර සුඞ්ෙසඞ්කෙතං. අඤ්ඤං හරාකපතීති තත්ථ
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‘‘සහත්ථා’’ති වචනකතො අනාපත්ති. නිස්සග්ගියානි කහොන්තීති

අට්ඨෙථාකතො පාචිත්තියං, උපචාරං ඔක්ෙමිත්වා පරිහරකණ

සාදීනවත්තා දුක්ෙටං. 

සුඞ්ෙට් ාකන සුඞ්ෙං දත්වාව ගන්තුං වට්ටතීති ඉදං දානි වත්තබ් ානං

මාතිොති ධම්මසිරිත්කථකරො. ‘‘අනුරාධපුරස්ස චතූසු ද්වාකරසු සුඞ්ෙං 

 ණ්හන්ති, කතසු දක්ඛිණද්වාරස්ස පුරකතො මග්ක ො ථූපාරාමකතො

ආනන්දකචතියංපදක්ඛිණං ෙත්වාකජතවනවිහාරස්සන්තරපාොරස්සාසන්කන

නිවිට්කඨො, කයො න  ාමං පවිසන්කතො උපචාරං ඔක්ෙන්කතො කහොති.

ථූපාරාමකතො ච මහාකචතියං පදක්ඛිණං ෙත්වා රාජවිහාරං  ච්ඡන්කතො න 

ඔක්ෙමතී’’ති කිර මහාඅට් ෙථායං ආ තං. එත්ථ චාති සුඞ්ෙඝාකත ‘‘ද්ී හි

කලඩ්ඩුපාකතහීති ආචරියපරම්පරාභතා’’ති ලිඛිතං. ද්වීහි ක ඩ්ඩුපාකතහීති 

සුඞ්ෙඝාතස්සපරිච්කඡකදඅට්ඨපිකතයුජ්ජති, ඨපිකතපනඅතිකරෙකයොජනම්පි

සුඞ්ෙඝාතං කහොතීතිතකතොපරංද්කවකලඩ්ඩුපාතාඋපචාකරොති කහතබ්ක ො.

කසො පකනත්ථාපි දුවිකධො  ාහිරබ්භන්තරකභදකතො. තත්ථ

දුතියකලඩ්ඩුපාතසඞ්ඛාතං  ාහිකරොපචාරං සන්ධාය පාළියං, 

මහාඅට් ෙථායඤ්චදුක්ෙටංවුත්තං.අබ්භන්තරංසන්ධාය කුරුන්දියන්තිකනො

ඛන්ති. ‘‘අත්ර පවිට්ඨස්ස සුඞ්ෙං  ණ්හන්තූති හි නියමිතට්ඨානං එෙන්තකතො

පාරාජිෙකඛත්තං කහොති, තඤ්ච පරික්ඛිත්තං, එකෙො කලඩ්ඩුපාකතො

දුක්ෙටකඛත්තං, අපරික්ඛිත්තඤ්කච, දුතිකයො කලඩ්ඩුපාකතොති කනො

අධිප්පාකයො’’තිආචරිකයොවදති. 

114. ධනංපනගතට් ාකනවඩ්ඪතීතිඑත්ථ‘‘වඩ්ඪියාසහඅවහාරෙස්ස 

භණ් කදයය’’න්තිලිඛිතං. ‘‘තංවඩ්ඪිංදස්සාමී’’තිඅග් කහසි, තත්ථ

ෙම්මං අෙකරොන්තස්ස වඩ්ඪතීති ෙත්වා වුත්තං. කෙවලං

ආඨපිතකඛත්තස්ස න වඩ්ඪති. ‘‘යං ධනං වඩ්ඪි, තං කදන්තස්ස

අවහාරෙස්සවඩ්ඪියාඅදාකනපාරාජිෙංකහොතී’’තිවදන්ති. 

නාකමනාති සප්පනාකමන වාසාමිකෙනෙකතනවා. 

116. රාජඝරස්ස අන්කතොවත්ථුම්හි, පරික්ඛිත්තරාජඞ් ණං වා

අන්කතොවත්ථු. අපරික්ඛිත්කතරාජඞ් කණඨිතස්සසෙලන රංඨානං.
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ක ොණස්ස‘‘අපරික්ඛිත්කතඨිතස්ස අක්ෙන්තට්ඨානකමවඨාන’’න්ති

වුත්තත්තා ෙණ් ද්වාරන්ති අත්තනා ඛණ්ඩිතච්ඡිද්දං. තත්කථව

ඝාකතතීති ‘‘ජීවිතින්ද්රියාරම්මණත්තා වධෙචිත්තස්ස පාචිත්තියං

කහොතීති? න කහොති. ෙස්මා? අදින්නාදානපකයො ත්තා. තම්පි

කථයයචිත්තං සඞ්ඛාරාරම්මණංව කහොති. ඉධ තදුභයං ලභති සද්ධිං

පුබ් භා ාපරභාක හී’’ති වුත්තං. 

118. තස්සුද්ධාකරසබ්කබසංපාරාජිෙන්තියදිකයොආණත්කතොඅවස්සං

තං භණ් ං හරති, ආණත්තික්ඛකණ එව පාරාජිෙං. ‘‘ඉධ තිණ්ණං

ෙස්මාපාරාජිෙං, නනු ‘තුම්කහ, භන්කත, තකයොහරථා’තිවුත්තත්තා

ථුල්ලච්චයං, ඉතකරසඤ්ච පටිපාටියා එකෙෙස්සාණත්තත්තා

එකෙකෙනචදුක්ෙකටනභවිතබ් ං.ෙථං, එකෙොකිරමාසග්ඝනෙං 

පරිස්සාවනංකථකනත්වාකදකසත්වානිරුස්සාකහොඑවවාහුත්වාපුන

මාසග්ඝනෙංසූචිං තකථවෙත්වාපුනමාසග්ඝනෙන්තිඑවංසියාති? 

න එවං, තං යථා උප්පලකථනකෙො කයන වත්ථු පූරති තාව

සඋස්සාහත්තා පාරාජිකෙො ආසි, එවමිකම සඋස්සාහාව න කදසයිංසු

වා’’ති ලිඛිතං, පාළියං, අට් ෙථායඤ්ච සංවිදහිත්වා  කතසු 

එෙස්සුද්ධාකර සබ්ක සං පාරාජිෙං විනා විය ආණත්තියා කිඤ්චාපි

වුත්තං, අථ කඛො ‘‘තස්සායං අත්කථො’’ති වත්වා පච්ඡා

වුත්තවිනිච්ඡකයසු ච එෙභණ් එෙට්ඨානාදීසු ච සම් හුලා එෙං

ආණාකපන්තීති ආණත්තිකමව නියකමත්වා වුත්තං, තස්මා ආණත්ති 

ඉච්ඡිතබ් ාවිය, ී මංසිතබ් ං.‘‘‘එෙභණ් ංඑෙට්ඨාන’න්තිචපාකඨො

‘එෙකුලස්ස භණ් ’න්තිවචනකතො’’තිවදන්ති. 

119-120. ඔචරකෙ වුත්තනකයකනවාති අවස්සංහාරිකය භණ්ක . තං 

සඞ්කෙතන්තිතස්සසඞ්කෙතස්ස.අථවාතංසඞ්කෙතංඅතික්ෙමිත්වාපච්ඡා 

වා. අපත්වා පුකර වා. එස නකයො තං නිමත්තන්ති එත්ථාපි. 

අක්ඛිනිඛණනාදිෙම්මංලහුෙංඉත්තරොලං, තඞ්ඛකණඑවභණ් ංඅවහරිතුං

නසක්ො, කිඤ්චිභණ් ංදූරංකහොති, කිඤ්චිභාරියං, තං කහතුංයාව ච්ඡති

යාවඋක්ඛිපති, තාවනිමිත්තස්සපච්ඡාකහොති.සකචතංභණ් ංඅධි තං විය 

ආසන්නං, ලහුෙඤ්ච, සක්ො නිමිත්තක්ඛකණ අවහරිතුං, තකමව සන්ධාය

වුත්තං කින්ති? න, පුබ්ක  වුත්තම්පි ‘‘තකතො පට්ඨාය කතකනව නිමිත්කතන
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අවහරතී’’ති වුච්චති ආරද්ධත්තා. යදි එවං ‘‘පුකරභත්තපකයොක ො එකසො’’ති

වාකරො පමාණං කහොති, න ච තං පමාණං මහාපදුමත්කථරවාදස්ස පච්ඡා

වුත්තත්තා, න සඞ්කෙතෙම්මං විය නිමිත්තෙම්මං දට්ඨබ් ං. තත්ථ හි

ොලපරිච්කඡකදොඅත්ථි, ඉධනත්ථි, ඉදකමව කතසංනානත්තං. 

121. තඤ්ච අසම්කමොහත්ථන්ති එකෙො ‘‘පුකරභත්තාදීසු වා, 

අක්ඛිනිඛණනාදීනි වා දිස්වා  ණ්හා’’ති, එකෙො  කහතබ් ං

භණ් නිස්සිතං ෙත්වා ‘‘පුකරභත්තං එවං වණ්ණසණ්ඨානං භණ් ං

 ණ්හා’’ති වදති, එවංවිකධසු අසම්කමොහත්ථං එවංවිධං සඞ්කෙතං

නිමිත්තඤ්ච දස්කසතුන්ති ච, යථාධිප්පායන්ති දුතිකයො තතියස්ස

තතිකයො චතුත්ථස්සාති එවං පටිපාටියා කච වදන්තීති අත්කථො. සකච

දුතිකයො චතුත්ථස්ස වකදති, න යථාධිප්පාකයොති ච. 

‘‘පටිග්ගහිතමත්කතති අවස්සං කච පටිග් ණ්හාති, පුබ්ක ව 

ථුල්ලච්චය’’න්ති ච ලිඛිතං. පටිග් ණ්හොනං දුක්ෙටං

සබ් ත්කථොොසාභාවකතො න වුත්තං. පාරාජිොපජ්ජකනකනතං

දුක්ෙටං ආපජ්ජිත්වා ආපජ්ජන්ති කිර. 

අත්ථසාධොණත්තිකචතනාඛකණ එව පාරාජිකෙො කහොතීති

අධිප්පාකයො. තත්ථ මග් ට්ඨානියං ෙතරං, ෙතරං ඵලට්ඨානියන්ති

‘‘අත්ථසාධෙකචතනා නාම මග් ානන්තරඵලසදිසා’’ති වුත්තත්තා

ඵලට්ඨානියා කචතනාති සිද්ධං. ආණත්ති කච මග් ට්ඨානියා සියා, 

කචතනාසහජත්තානසම්භවති, තථාභණ් ස්ස අවස්සංහාරිතාචන

සම්භවති. ආණත්තික්ඛකණ එව හි තං අවස්සංහාරිතං ජාතන්ති

අවහාරෙස්ස පටිග් ණ්හඤ්කච, තම්පි න සම්භවති අනා තත්තා.

කචතනා කච මග් ට්ඨානියා කහොති, ආණත්තිආදීසු අඤ්ඤතරං, 

භණ් ස්ස අවස්සංහාරිතා එව වා ඵලට්ඨානියා කච, අත්කථො න

සම්භවති. පාරාජිොපත්ති එව හි ඵලට්ඨානියා භවිතුමරහති, න

අඤ්ඤන්ති එවං තාව ඉධ ඔපම්මසංසන්දනං සම්භවති කචතනා

මග් ට්ඨානියා, තස්සා පාරාජිොපත්තිභාකවො ඵලට්ඨානිකයො. යථා

කිං? යථා පටිසම්භිදාමග්කග ‘‘සද්ධාය ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා.

සද්ධාය සද්දත්කථ ඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා’’ති එත්ථ අඤ්කඤො 

සද්කධො, අඤ්කඤො සද්ධාය සද්දත්කථොති සිද්ධං, යථා ච ‘‘එකෙො



වජිරබුද්ධි-ටීො භික්ඛුවිභඞ්ක ො පාරාජිෙෙණ්ක ො 

139 

පටුන 

අකමොහසඞ්ඛාකතො ධම්කමො සම්පයුත්තොනං ධම්මානං

කහතුපච්චකයන පච්චකයො 

අධිපතිසහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයඉන්ද්රියමග් සම්පයුත්තඅත්ථිඅවි 

තපච්චකයන පච්චකයො’’ති එත්ථ අකමොකහො ධම්කමො අඤ්කඤො, 

අඤ්කඤ තස්ස කහතුපච්චයතාදකයොති සිද්ධං. යථා ච විනයපිටකෙ 

යානි ඡ ආපත්තිසුලට්ඨානානි, එවං යථාසම්භවං ‘‘සත්ත

ආපත්තික්ඛන්ධා’’තිවුච්චන්ති, කතසං අඤ්ඤාආපත්තිසුලට්ඨානතා, 

අඤ්කඤො ආපත්තික්ඛන්ධභාකවොති සිද්ධං. ඉමිනා 

ආපත්තික්ඛන්ධනකයනආපත්තාධිෙරණස්ස ෙති ඨානානීති? සත්ත

ආපත්තික්ඛන්ධා ඨානානීති.ෙතිවත්ථූනීති? සත්තආපත්තික්ඛන්ධා

වත්ථූනීති. ෙති භූමිකයොති? සත්ත ආපත්තික්ඛන්ධා භූමිකයොති

එවමාදකයොපි දස්කසතබ් ා. තථා හි තස්සා එවං මග් ට්ඨානියාය

අත්ථසාධිොය කචතනාය යස්මා අඤ්ඤා පාරාජිොපත්තිතා 

අනත්ථන්තරභූතාආොරවිකසසසඞ්ඛාතා ඵලට්ඨානියා අත්ථි, තස්මා

‘‘අත්ථසාධෙකචතනා නාම මග් ානන්තරඵලසදිසා’’ති වුත්තාති

කවදිතබ් ං. අථ වා කෙවලං ධම්මනියාමත්තංකයව උපමත්කතන

ආචරිකයනඑවං වුත්තන්තිපිසම්භවතීතිනතත්ථඔපම්මසංසන්දනං 

පරිකයසිතබ් ං, ‘‘ඉදං සබ් ං කෙවලං තක්ෙවකසන වුත්තත්තා

විචාකරත්වා  කහතබ් ’’න්තිආචරිකයො. 

භූමට්ඨෙථාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආපත්තිකභදවණ්ණනා 

122. ‘‘විභඞ් නයදස්සනකතො’’ති වුත්තත්තා තං සම්පාකදතුං ‘‘ඉදානි

තත්ථ තත්ථා’’තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ අඞ්ගවත්ථුකභකදන චාති 

අවහාරඞ් ජානනකභකදන වත්ථුස්ස හරිතබ් භණ් ස්ස

 රුෙලහුෙභාවකභකදනාති අත්කථො. අථ වා අඞ් ඤ්ච වත්ථුකභකදන

ආපත්තිකභදඤ්ච දස්කසන්කතොති අත්කථො. අතිකරෙමාසකෙො

ඌනපඤ්චමාසකෙොති එත්ථ වා-සද්කදො න වුත්කතො, තීහිපි එකෙො එව

පරිච්කඡකදො වුත්කතොති. අනජ්ොවුට් ෙං නාම අරඤ්ඤපාලොදිනා න

කෙනචිමමායිතං. ඡඩ්ඩිතං නාමඅනත්ථිෙභාකවනඅතිකරෙමත්තාදිනා
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සාමිකෙනඡඩ්ඩිතං. නට්ඨං පරිකයසිත්වා ඡින්නාලයත්තා ඡින්නමූ ෙං. 

අස්සාමෙවත්ථූතිඅච්ඡින්නමූලෙම්පියස්සසාමිකෙොකෙොචිකනො කහොති, 

නිරකපක්ඛාවාපරිච්චජන්ති, යංවාපරිච්චත්තංකදවතාදීනං, ඉදංසබ් ං 

අස්සාමිෙවත්ථු නාම. කදවතාදීනං වා බුද්ධධම්මානං වා පරිච්චත්තං

පකරහි කචආරක්ඛකෙහිපරිග් හිතං, පරපරිග්ගහිතකමව.තථාරූකපහි

අදින්නාදාකන රාජාකනො කචොරං  කහත්වා හනනාදිෙං ෙකරයුං, 

අනාරක්ඛකෙ පන ආවාකස, අභික්ඛුකෙ අනාරාමිොදිකෙ ච යං 

බුද්ධධම්මස්ස සන්තෙං, තං ‘‘ආ තා කතහි භික්ඛූහි රක්ඛිතබ් ං

ක ොකපතබ් ං මමායිතබ් ’’න්තිවචනකතොඅභික්ඛුොවාසසඞ්ඝසන්තෙං

වියපරපරිග් හිතසඞ්ඛයකමව  ච්ඡතීතිඡායා දිස්සති. ඉස්සකරො හි කයො

කෙොචි භික්ඛු තාදිකස පරික්ඛාකර කචොකරහිපි  ේහමාකන වාකරතුං

පටි කලො කච,  ලක්ොකරන අච්ඡින්දිත්වා යථාඨාකන ඨකපතුන්ති. 

අපරිග් හිකත පරසන්තෙසඤ්ඤිස්ස ඡසු ආොකරසු විජ්ජමාකනසුපි

අනාපත්ති විය දිස්සති, ‘‘යං පරපරිග් හිතඤ්ච කහොතී’’ති අඞ් භාකවො

කිඤ්චාපි දිස්සති, පරසන්තකෙ තථා පටිපන්නකෙ සන්ධාය වුත්තන්ති

 කහතබ් ං. අත්තකනො සන්තෙං කචොකරහි හටං, කචොරපරිග් හිතත්තා

පරපරිග් හිතං කහොති, තස්මා පකරො කචතං කථයයචිත්කතො  ණ්හති, 

පාරාජිෙං.සාමිකෙොඑවකච ණ්හති, නපාරාජිෙං, යස්මා කචොකදත්වා, 

අච්ඡින්දිත්වාචකසො‘‘මමසන්තෙං ණ්හාමී’’ති කහතුංලභති.පඨමං 

ධුරං නික්ඛිපිත්වා කච පච්ඡා කථයයචිත්කතො  ණ්හති, එස නකයො.

සාමිකෙන ධුරං නික්ඛිත්තොකල කසො කච කචොකරො ොලං ෙකරොති, 

අඤ්කඤො කථයයචිත්කතන  ණ්හති, න පාරාජිකෙො. අනික්ඛිත්තොකල

එව කච ොලං ෙකරොති, තං කථයයචිත්කතන  ණ්හන්තස්ස භික්ඛුකනො

පාරාජිෙං මූලභික්ඛුස්ස සන්තෙභාකව ඨිතත්තා. කචොරභික්ඛුම්හි මකත 

‘‘මතෙපරික්ඛාර’’න්තිසඞ්කඝොවිභජිත්වාකචතං ණ්හති, මූලසාමිකෙො

‘‘මම සන්තෙමිද’’න්ති කහතුංලභති. 

එත්ථාහ – භූමට්ඨාදිනිමිත්තෙම්මපරිකයොසානා එව අවහාරකභදා, උදාහු 

අඤ්කඤපිසන්තීති.කිඤ්කචත්ථයදිඅඤ්කඤපිසන්ති, කතපිවත්තබ් ා.නහි

භ වා සාවකසසං පාරාජිෙං පඤ්ඤකපති. කනො කච සන්ති, කය ඉකම 

තුලාකූටෙංසකූටමානකූටඋක්කෙොටනවඤ්චනනිෙතිසාචිකයො විපරාකමොසආ
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කලොපසාහසාොරා ච සුත්තඞ්ක සු සන්දිස්සමානා, කත ඉධ ආ කතසු එත්ථ

සකමොධානං  ච්ඡන්තීති ච ලක්ඛණකතො වා කතසං සකමොධාන තභාකවො

වත්තබ්ක ොති? වුච්චකත – ලක්ඛණකතො සිද්කධොව. ෙථං? ‘‘පඤ්චහි 

ආොකරහී’’තිආදිනා නකයන අඞ් වත්ථුකභකදන. ආපත්තිකභකදො හි පාළියං 

(පාරා.128-130) වුත්කතොඑව, අට් ෙථායඤ්ච‘‘කූටමානකූටෙහාපණාදීහිවා

වඤ්කචත්වා  ණ්හති, තස්කසවං  ණ්හකතො අවහාකරො කථයයාවහාකරො’’ති

(පාරා. අට්ඨ. 1.138; ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. දුතියපාරාජිෙවණ්ණනා) ආ තත්තා

තුලාකූට හණාදකයො කථයයාවහාකර සකමොධානං  තාති සිද්ධං.

විපරාකමොසආකලොපසාහසාොරා ච අට්ඨෙථායා කත පසේහාවහාකර 

සකමොධානං  ච්ඡන්ති. ඉමංකයව වා පසේහාවහාරං දස්කසතුං ‘‘ ාමට්ඨං 

අරඤ්ඤට්ඨ’’න්තිමාතිෙංනික්ඛිපිත්වා‘‘ ාමට්ඨංනාමභණ් ංචතූහිඨාකනහි 

නික්ඛිත්තං කහොතී’’තිආදිනා නකයන විභාක ො වුත්කතො. කතකනදං වුත්තං

කහොති –  හණාොරකභදසන්දස්සනත්ථං විසුං ෙතං. න හි භූමිතලාදීහි

 ාමාරඤ්ඤට්ඨං යං කිඤ්චීති. තත්ථ යං තුලාකූටං, තං

රූපකූටඞ්  හණපටිච්ඡන්නකූටවකසනචතුබ්බිධම්පි කවහාසට්කඨසකමොධානං

 ච්ඡති. හදයකභදසිඛාකභදරජ්ජුකභදවකසන තිවිකධ මානකූකට ‘‘ස්වායං 

හදයකභකදො මරියාදං ඡින්දතී’’ති එත්ථ සකමොධානං  ච්ඡති. හදයකභකදො හි 

සප්පිකතලාදිමිනනොකල ලබ්භති. ‘‘ඵන්දාකපති අත්තකනො භාජන තං

ෙකරොතී’’ති එත්ථ සිඛාකභකදොපි ලබ්භති. කසො ‘‘තිලතණ්ඩුලාදිමිනනොකල

ලබ්භතී’’ති වුත්තං. කඛත්තමිනනොකල රජ්ජුකභකදො සකමොධානං  ච්ඡති.

‘‘ධම්මං චරන්කතො සාමිෙං පරාකජතී’’ති එත්ථ උක්කෙොටනං සකමොධානං

 ච්ඡතීතිකතචතථාවඤ්චනනිෙතිකයොපි. 

ආපත්තිකභදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අනාපත්තිකභදවණ්ණනා 

131. න චගහිකතඅත්තමකනොකහොති, තස්සසන්තෙංවිස්සාසගාකහන

ගහිතම්පිපුන දාතබ්බන්තිඉදං ‘‘කතනකඛො පන සමකයනද්කවභික්ඛූ

සහායො කහොන්ති. එකෙො  ාමං පිණ් ාය පාවිසි…කප.… අනාපත්ති, 

භික්ඛු, විස්සාසග් ාකහ’’ති(පාරා.146) ඉමිනාඅසකමන්තංවියදිස්සති.

එත්ථහි ‘‘කසොජානිත්වාතංකචොකදසිඅස්සමකණොසිත්ව’’න්තිවචකනන
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අනත්තමනතා දීපිතා. පුන ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, විස්සාසග් ාකහ’’ති

වචකනනඅත්තමනතායපිසතිවිස්සාසග් ාකහො රුහතීති දීපිතන්තිකච? 

තං න, අඤ්ඤථා  කහතබ් ත්ථකතො. අයඤ්කහත්ථ අත්කථො – 

පාරාජිොපත්තියාඅනාපත්තිවිස්සාසසඤ්ඤාය ාකහසති, කසොපිභික්ඛු

සහායෙත්තා න කුද්කධො කචොකදසි, පිකයො එව සමාකනො ‘‘ෙච්චි

අස්සමකණොසි ත්වං,  ච්ඡ, විනිච්ඡයං ෙත්වා සුද්ධන්කත තිට්ඨාහී’’ති

කචොකදසි. සකචපි කසො කුද්කධො එව කචොකදයය, ‘‘අනාපත්තී’’ති ඉදං

කෙවලං පාරාජිොභාවං දීකපති, න විස්සාසග් ාහසිද්ධං. කයො පන

පරිසමජ්කඣ ලජ්ජාය අධිවාකසති, න කිඤ්චි වදතීති අත්කථො.

‘‘පුනවත්තුොමතාධිප්පාකය පන කසොපි පච්චාහරාකපතුං ලභතී’’ති

වුත්තං. සකච කචොකරො පසේහ  කහතුොකමොපි ‘‘අධිවාකසථ, භන්කත, 

ඉධ කම චීවරානී’’ති වත්වා චීවරානි කථකරන දින්නානි, අදින්නානි වා

සයං  කහත්වා  ච්ඡති, කථකරො පුන පක්ඛං ලභිත්වා කචොකදතුං ලභති, 

පුබ්ක අධිවාසනාඅධිවාසනසඞ්ඛයංන ච්ඡතිභකයනතුණ්හීභූතත්තා, 

‘‘යං චීවරං ඉධ සාමිකෙො පච්චාහරාකපතුං ලභතී’’ති වුත්තං. සාමිෙස්ස

පාෙතිෙං ොතබ් ං, ‘‘ඉදං කිර වත්ත’’න්ති වුත්තං. සකච සඞ්ඝස්ස

සන්තෙංකෙනචිභික්ඛුනා  හිතං, තස්සකතනසඞ්ඝස්සවාධම්මස්සවා

උපොරිතාඅත්ථි,  හිතප්පමාණං අපකලොකෙත්වාදාතබ් ං.‘‘කසොකතන

යථා හිතං පාෙතිෙං ෙත්වා අනකණො කහොති, ගිලානාදීනම්පි එකසව

නකයො’’තිවුත්තං. 

පදභාජනීයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පකිණ්ණෙෙථාවණ්ණනා 

සාහත්ථිොණත්තිෙන්ති එෙභණ් ං එව. ‘‘භාරියඤ්හිදංත්වම්පි එෙපස්සං

 ණ්හ, අහම්පි එෙපස්සං  ණ්හාමීති සංවිදහිත්වා උභකයසං පකයොක න

ඨානාචාවකන ෙකත ොයවාචාචිත්කතහි කහොති. අඤ්ඤථා ‘සාහත්ථිෙං වා

ආණත්තිෙස්ස අඞ් ං න කහොති, ආණත්තිෙං වා සාහත්ථිෙස්සා’ති ඉමිනා

විරුජ්ඣතී’’ති ලිඛිතං. ධම්මසිරිත්කථකරො පන ‘‘න කෙවලං භාරිකය එව

වත්ථුම්හි අයං නකයො ලබ්භති, පඤ්චමාසෙමත්තම්පි ද්කව කච ජනා

සංවිදහිත්වා ණ්හන්ති, ද්වින්නම්පිපාකටක්ෙං, සාහත්ථිෙංනාමතංෙම්මං, 

සාහත්ථිෙපකයො ත්තා එෙස්මිංකයව භණ්ක , තස්මා ‘සාහත්ථිෙං
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ආණත්තිෙස්ස අඞ් ං න කහොතී’ති වචනමිමං නයං න පටි ාහති.

‘සාහත්ථිෙවත්ථුඅඞ් න්ති සාහත්ථිෙස්ස වත්ථුස්ස අඞ් ං න කහොතී’ති තත්ථ

වුත්තං.ඉධපනපකයො ංසන්ධායවුත්තත්තායුජ්ජතී’’තිආහකිර, තංඅයුත්තං 

ොයවචීෙම්මන්ති වචනාභාවා, තස්මා සාහත්ථිොණත්තිකෙසු පකයොක සු

අඤ්ඤතකරන වායමාපත්තිසුලට්ඨාති, තථාපිතුරිතතුරිතාහුත්වා විකලොපනාදීසු

 හණ ාහාපනවකසකනතංවුත්තං.යථාොකලනඅත්තකනොොකලනපරස්ස

ධම්මං ආරබ්භ සීඝං සීඝං උප්පත්තිං සන්ධාය ‘‘අජ්ඣත්ත හිද්ධාරම්මණා

ධම්මා’’ති(ධ. ස.තිෙමාතිො21) වුත්තා, එවංසම්පදමිදන්තිදට්ඨබ් ං. 

තත්ථපි කය අනුත්තරාදකයො එෙන්ත හිද්ධාරම්මණා 

විඤ්ඤාණඤ්චායතනාදකයො එෙන්තඅජ්ඣත්තාරම්මණා, ඉතකර

අනියතාරම්මණත්තා ‘‘අජ්ඣත්ත හිද්ධාරම්මණා’’ති වුච්චන්ති, න

එෙක්ඛකණ උභයාරම්මණත්තා. අයං පන ආපත්ති යථාවුත්තනකයන

සාහත්ථිො ආණත්තිොපි කහොතිකයව, තස්මා අනිදස්සනකමතන්ති අයුත්තං.

‘‘යථා අනියතාරම්මණත්තා ‘අජ්ඣත්ත හිද්ධාරම්මණා’ති වුත්තා, තථා 

අනියතපකයො ත්තා අයම්පි ආපත්ති ‘සාහත්ථිොණත්තිො’ති වුත්තාති 

නිදස්සනකමකවත’’න්ති එෙච්කච ආචරියා ආහු. ‘‘ඉකම පනාචරියා උභින්නං

එෙකතො ආරම්මණෙරණං නත්ථි. අත්ථි කච, ‘අජ්ඣත්ත හිද්ධාරම්මණං

ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්ත හිද්ධාරම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා’තිආදිනා (පට්ඨා. 2.21.1 අජ්ඣත්තාරම්මණතිෙ)

පට්ඨානපාකඨන භවිතබ් න්ති සඤ්ඤාය ආහංසු, කතසං මකතන ‘සියා 

අජ්ඣත්ත හිද්ධාරම්මණා’තිවචනංනිරත්ථෙංසියා, නචනිරත්ථෙං, තස්මා

අත්කථව එෙකතො අජ්ඣත්ත හිද්ධාරම්මකණො ධම්කමො. පුන ‘අයං කසො’ති

නියකමන අජ්ඣත්ත හිද්ධාරම්මණා ධම්මා විය නිද්දිසිතබ් ාභාවකතො න

උද්ධකටො සියා. තත්ථ අනුද්ධටත්තා එව ධම්මසඞ්ගහට් ෙථායං උභින්නම්පි 

අජ්ඣත්ත හිද්ධාධම්මානං එෙකතො ආරම්මණෙරණධම්මවකසන

‘අජ්ඣත්ත හිද්ධාරම්මණා’ති අවත්වා ‘ොකලනඅජ්ඣත්ත හිද්ධාපවත්තියං

අජ්ඣත්ත හිද්ධාරම්මණ’න්ති වුත්තං, තස්මා ගණ්ඨිපකද වුත්තනකයොව

සාකරොති කනො තක්කෙො’’ති ආචරිකයො. තත්ථ ‘‘ොයවචීෙම්ම’’න්ති අවචනං

පනස්ස සාහත්ථිෙපකයො ත්තා එෙපකයො ස්ස අකනෙෙම්මත්තාව, යදි

භකවයය, මකනොෙම්මම්පි වත්තබ් ං භකවයය, යථා තත්ථ මකනොෙම්මං

විජ්ජමානම්පි අබ්ක ොහාරිෙං ජාතං, එවං තස්මිං සාහත්ථිොණත්තිකෙ 
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වචීෙම්මං අබ්ක ොහාරිෙන්ති කවදිතබ් ං, තං පන කෙවලං ොයෙම්මස්ස

උපනිස්සයං ජාතං, චිත්තං විය තත්ථ අඞ් කමව ජාතං, තස්මා වුත්තං 

‘‘සාහත්ථිෙපකයො ත්තා’’ති, ‘‘අඞ් භාවමත්තකමව හි සන්ධාය

‘සාහත්ථිොණත්තිෙ’න්ති වුත්තන්ති කනො තක්කෙො’’ති ච, විචාකරත්වා

 කහතබ් ං. 

ොයවාචා සුලට්ඨානා, යස්සාආපත්තියා සියුං; 

තත්ථෙම්මංනතංචිත්තං, ෙම්මංනස්සතිඛීයති. 

කිරියාකිරියාදිෙංයඤ්ච, ෙම්මාෙම්මාදිෙංභකව; 

නයුත්තංතංවිරුද්ධත්තා, ෙම්මකමෙංවයුජ්ජති. 

විනීතවත්ථුවණ්ණනා 

132. අනාපත්ති, භික්ඛු, චිත්තුප්පාකදතිඑත්ථකෙවලංචිත්තං, තස්කසව

උප්පාකදතබ් ාපත්තීහි අනාපත්තීති අත්කථො. එත්ථාහ – 

උපනික්ඛිත්තසාදියනාදීසු, සබ්ක සු ච අකිරියසික්ඛාපකදසු න

ොයඞ් කචොපනං වා වාචඞ් කචොපනං වා, අපිචාපත්ති, ෙස්මා

ඉමස්මිංකයවසික්ඛාපකදඅනාපත්ති, න සබ් ාපත්තීහීති? න, ෙස්මා. 

ෙත්තබ් ාසාධිෙංසික්ඛා, විඤ්ඤත්තිංොයවාචිෙං; 

අෙත්වාොයවාචාහි, අවිඤ්ඤත්තීහිතංඵුකස. 

න කලසභාවත්තා. සප්පාකය ආරම්මකණ අට්ඨත්වා පටිලද්ධාකසවනං 

හුත්වා තකතො පරං සුට්ඨු ධාවතීති සන්ධාවති. තකතො අභිජ්ඣාය සහ තං, 

 යාපාදසහ තංවාහුත්වාවිකසසකතොධාවතීති විධාවති. 

137. වණං ෙත්වා ගකහතුන්ති එත්ථ කිඤ්චාපි ඉමිනා සික්ඛාපකදන 

අනාපත්ති, ඉත්ථිරූපස්ස නාම යත්ථ ආමසන්තස්ස දුක්ෙටන්ති කෙචි. 

‘‘ොයපටි ද්ධග් හණං යුත්තං, තං සන්ධාය වට්ටතීති වුත්ත’’න්ති

වදන්ති.උභයං විචාකරත්වා කහතබ් ං. 



වජිරබුද්ධි-ටීො භික්ඛුවිභඞ්ක ො පාරාජිෙෙණ්ක ො 

145 

පටුන 

කුසසඞ්ොමනවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

138. මහාපච්චරියාදීසු යං වුත්තං ‘‘පදුද්ධාකරකනව ොකරතබ්ක ො’’ති, 

තං සුවුත්තං. කින්තු තස්ස පරිෙප්පාවහාරෙමත්තං න දිස්සතීති 

දස්සනත්ථං ඉදං වුත්තං. උද්ධාකර වායං ආපන්කනො, තස්මා දිස්වා

 ච්ඡන්කතො ‘‘පදුද්ධාකරකනවොකරතබ්ක ො’’ති ඉදං තත්ථ දුවුත්තන්ති

වුත්තං කහොති. ෙථං? ‘‘සාටෙත්ථිකෙො සාටෙපසිබ් ෙකමව  කහත්වා

 හි නික්ඛමිත්වා සාටෙභාවං ඤත්වා ‘පච්ඡා  ණ්හිස්සාමී’ති එවං

පරිෙප්කපත්වා  ණ්හති, න උද්ධාකර එවාපජ්ජති. යදා  හි ඨත්වා 

‘සාටකෙොඅය’න්තිදිස්වා ච්ඡති, තදාපදුද්ධාකරකනව ොකරතබ්ක ො’’ති

න වුත්තකමතං, කින්තු කිඤ්චාපි පරිෙප්කපො දිස්සති, පුබ් භාක  

අවහාරක්ඛකණ න දිස්සතීති න කසො පරිෙප්පාවහාකරො, අයමත්කථො 

මහාඅට් ෙථායං වුත්කතොව, තස්මා ‘‘ඤායකමවා’’ති වදන්ති. 

ෙම්මන්තසා ා නාමෙස්සොනංවනච්කඡදොනංක හානි. අයංතාවාති

සකච උපචාරසීමන්තිආදි යාව කථරවාකදො මහාඅට්ඨෙථානකයො, තත්ථ 

කෙචි පනාතිආදි න  කහතබ් ං කථරවාදත්තා යුත්තිඅභාවකතො, න හි

සාහත්ථිකෙ එවංවිධා අත්ථසාධෙකචතනා කහොති. ආණත්තිකෙ එව 

අත්ථසාධෙකචතනා.‘‘කසසංමහාපච්චරියංවුත්කතනත්කථනසකමතී’’ති

වුත්තං. 

කුසසඞ්ොමනෙරකණ සකච පකරො ‘‘නායං මම සන්තකෙො’’ති ජානාති, 

ඉතරස්ස හත්ථකතො ුලත්තමත්කත පාරාජිොපත්ති ඛීලසඞ්ොමකන විය.

‘‘අත්තකනො සන්තෙං සකච ජානාති, න කහොතී’’ති වදන්ති. එවං සන්කත

පඤ්චොනිසඞ්ෙරානිකහොන්තීති උපපරික්ඛිතබ් ං. 

140. පරානුද්දයතායාතිඑත්ථපරානුද්දයතායකෙොටිප්පත්කතනභ වතා 

ෙස්මා ‘‘අනාපත්ති කපතපරිග් කහ තිරච්ඡාන තපරිග් කහ’’ති (පාරා.

131) වුත්තන්ති කච? පරානුද්දයතායඑව.යස්සහිපරික්ඛාරස්සආදාකන

රාජාකනො කචොරං  කහත්වා න හනනාදීනි ෙකරයුං, තස්මිම්පි නාම

සමකණොක ොතකමොපාරාජිෙංපඤ්ඤකපත්වාභික්ඛුං අභික්ඛුංෙකරොතීති

මහාජකනො භ වති පසාදඤ්ඤථත්තං ආපජ්ජිත්වා අපායුපක ො කහොති. 

අකපතපරිග් හිතාරුක්ඛාදීචදුල්ලභා, නචසක්ොඤාතුන්තිරුක්ඛාදීහි
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පාපභීරුකෙො උපාසෙජකනො පටිමාඝරකචතියක ොධිඝරවිහාරාදීනි

අෙත්වා මහකතො පුඤ්ඤක්ඛන්ධකතො පරිහාකයයය. 

‘‘රුක්ඛමූලකසනාසනං පංසුකූලචීවරං නිස්සාය පබ් ජ්ජා’’ති (මහාව.

128) වුත්තනිස්සයාචඅනිස්සයාකහොන්ති.පරපරිග් හිතසඤ්ඤිකනොහි

භික්ඛූ රුක්ඛමූලපංසුකූලානි න සාදියිස්සන්තීති, පබ් ජ්ජා ච න

සම්භකවයුං, සප්පදට්ඨොකලඡාරිෙත්ථායරුක්ඛංඅග් කහත්වාමරණං

වා නි ච්කඡයුං, අච්ඡින්නචීවරාදිොකල සාඛාභඞ් ාදිං අග් කහත්වා

නග් ා හුත්වා තිත්ථියලද්ධිකමව සුලද්ධි විය දීකපන්තා විචකරයුං, 

තකතො තිත්ථිකයස්කවව කලොකෙො පසීදිත්වා දිට්ඨිග් හණං පත්වා

සංසාරඛාණුකෙොභකවයය, තස්මාභ වාපරානුද්දයතාය එව‘‘අනාපත්ති

කපතපරිග් කහ’’තිආදිමාහාතිකවදිතබ් ං. 

141. අපරම්පි භාගං කදහීති ‘‘ හිතං විඤ්ඤත්තිසදිසත්තා කනව

භණ් කදයයංනපාරාජිෙ’’න්තිලිඛිතං, ඉදං පෙතිජකනයුජ්ජති.‘‘සකච

පනසාමිකෙොවාකතනආණත්කතොවා ‘අපරස්සසහායභික්ඛුස්ස භා ං

එස  ණ්හාති යාචති වා’ති යං අපරභා ං කදති, තං භණ් කදයය’’න්ති

වදන්ති. 

148-9. ොදන්තස්ස භණ් කදයෙන්ති කචොරස්ස වා සාමිෙස්ස වා 

සම්පත්තස්සදින්නංසුදින්නකමවකිර. අවිකසකසනාති ‘‘උස්සාහ තානංවා’’ති

අවත්වා වුත්තං, න හි ෙතිපයානං අනුස්සාහතාය සඞ්ඝිෙමසඞ්ඝිෙං කහොති. 

මහාඅට් ෙථායම්පි ‘‘යදි සඋස්සාහාව  ච්ඡන්ති, කථයයචිත්කතන

පරිභුඤ්ජකතො අවහාකරො කහොතී’’ති වුත්තත්තා තදුභයකමෙං. ඡඩ්ඩිතවිහාකර

උපචාරසීමායපමාණංජානිතුංනසක්ො, අයංපනභික්ඛුඋපචාරසීමාය හි 

ඨත්වා ඝණ්ටිපහරණාදිං ෙත්වා පරිභුඤ්ජති ඛාදති, කතන එවං ඛාදිතං

සුඛාදිතන්ති අත්කථො. ‘‘ඉතරවිහාකර තත්ථ දිත්තවිධිනාව පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති

වුත්තං. ‘‘සුඛාදිතං අන්කතොවිහාරත්තා’’ති ලිඛිතං, ආගතානාගතානං 

සන්තෙත්තාති ‘‘චාතුද්දිසස්ස සඞ්ඝස්ස කදමී’’ති දින්නත්තා වුත්තං. එවං

අවත්වා‘‘සඞ්ඝස්සකදමී’’තිදින්නම්පිතාදිසකමව.තථාහි හිඨිකතොලාභංන 

ලභතිභ වකතොවචකනනාතිකවදිතබ් ං. 

153. ‘‘මතසූෙකරො’’තිවචනකතොතකමවජීවන්තංභණ් කදයයන්තිෙත්වා

දාතුං න ලභති. වජ්ඣං වට්ටතීති දීපිතං කහොති. මද්දන්කතො ගච්ඡති, 
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භණ් කදයෙන්තිඑත්ථකිත්තෙංභණ් කදයයං, නහිසක්ො‘‘එත්තොසූෙරා 

මද්දිත්වා තා මිස්සන්තී’’තිජානිතුන්ති? යත්තකෙසාමිොනං දින්කනකත 

‘‘දින්නංමමභණ් ’’න්තිතුස්සන්ති, තත්තෙංදාතබ් ං.කනොකචතුස්සන්ති, 

අතික්ෙන්තසූෙරමූලංදත්වාකිංඔපාකතොඛණිත්වාදාතබ්ක ොති? නදාතබ්ක ො.

අථ කිං කචොදියමානස්ස උභින්නං ධුරනික්කඛකපන පාරාජිෙං කහොතීති? න

කහොති, කෙවලං ෙප්පියපරික්ඛාරං දත්වා කතොකසතබ්ක ොව සාමිකෙො, එකසව

නකයො අඤ්කඤසුපි එවරූකපසූති කනො තක්කෙොති ආචරිකයො. ‘‘තදකහව වා

දුතියදිවකස වා මද්දන්කතො  ච්ඡතී’’ති වුත්තං. ගුම්කබ ඛිපති, 

භණ් කදයෙකමවාති අවස්සං පවිසනකෙ සන්ධාය වුත්තං. එත්ථ එෙස්මිං

විහාකරපරචක්ොදිභයංආ තං. මූ වත්ථුච්කඡදන්ති ‘‘සබ් කසනාසනංඑකත

ඉස්සරා’’තිවචනකතොඉතකර අනිස්සරාතිදීපිතංකහොති. 

156. ආරාමරක්ෙොති විස්සට්ඨවකසන  කහතබ් ං. අධිප්පායං ඤත්වාති

එත්ථයස්ස දානංපටිග් ණ්හන්තංභික්ඛුං, භා ංවාසාමිොනරක්ඛන්තින

දණ්ක න්ති, තස්ස දානං අප්පටිච්ඡාකදත්වා  කහතුං වට්ටතීති ඉධ

සන්නිට්ඨානං. තම්පි ‘‘න වට්ටති සඞ්ඝිකෙ’’ති වුත්තං. අයකමව භික්ඛු

ඉස්සකරොති යත්ථ කසො ඉච්ඡති, තත්ථ අත්තඤාතකහතුං ලභති කිර අත්කථො.

අපිච ‘‘දහකරො’’ති වදන්ති. සවත්ථුෙන්ති සහ භූමියාති වුත්තං කහොති. 

‘‘ගරුභණ් ංකහොතී’’තිවත්වා ‘‘තිණමත්තංපනන දාතබ්බ’’න්තිවුත්තං, තං

කින්තු  රුභණ් න්ති කච, අරක්ඛියඅක ොපියට්ඨාකන, විනස්සනෙභාකව ච

ඨිතං සන්ධාය වුත්තං. ෙප්පිකයපි චාති වත්වා, අවත්වා වා  හණයුත්කත

මාතාදිසන්තකෙපි කථයයචිත්තුප්පාකදන. ඉදං පන සික්ඛාපදං ‘‘රාජාපිකමසං

අභිප්පසන්කනො’’ති (පාරා. 86) වචනකතො ලාභග් මහත්තං, 

කවපුල්ලමහත්තඤ්චපත්තොකලපඤ්ඤත්තන්ති සිද්ධං. 

දුතියපාරාජිෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. තතියපාරාජිෙං 

ප මපඤ්ඤත්තිනිදානවණ්ණනා 

162. තීහිසුද්කධනාතිඑත්ථ තීහීති නිස්සක්ෙවචනංවාකහොති, ෙරණවචනං

වා. නිස්සක්ෙපක්කඛ ොයවචීමකනොද්වාකරහි සුද්කධන. තථා දුච්චරිතමකලහි
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පටුන 

විසකමහිපපඤ්කචහීතිආදිනානකයනසබ් කිකලසත්තිකෙහි ක ොධිමණ්ක එව

සුද්කධනාති කයොකජතබ් ං. ෙරණපක්කඛ තීහීති ොයවචීමකනොද්වාකරහි

සුද්කධන. තථා තීහි සුචරිකතහි, තීහි විකමොක්කඛහි, තීහි භාවනාහි, තීහි

සීලසමාධිපඤ්ඤාහි සුද්කධනාති සබ් ගුණත්තිකෙහි කයොකජතබ් ං. 

විභාවිතන්ති කදසනාය විත්ථාරිතං, විභූතං වා ෙතං විහිතං, පඤ්ඤත්තං වා

කහොති. සංවණ්ණනාතිවත්තමානසමීකප වත්තමානවචනං. 

න කෙවලං රාජ හකමව, ඉදම්පි න රං. සපරිච්කඡදන්ති සපරියන්තන්ති

අත්කථො. සපරික්කඛපන්ති එකෙ. ‘‘හංසවට්ටෙච්ඡදකනනාති

හංසපරික්කඛපසණ්ඨාකනනා’’ති ලිඛිතං. ොයවිච්ඡින්දනියෙථන්ති අත්තකනො

අත්තභාකව, පරස්ස වා අත්තභාකව ඡන්දරා ප්පහානෙරං විච්ඡින්දනෙරං

ධම්මෙථං ෙකථති. අසුභා කචව සුභාොරවිරහිතත්තා. අසුචිකනො ච 

කදොසනිස්සන්දනපභවත්තා. පටිකූ ා ච ජිගුච්ඡනීයත්තා පිත්තකසම්හාදීසු

ආසයකතො. අසුභාය වණ්ණන්ති අසුභාොරස්ස, අසුභෙම්මට්ඨානස්ස වා

විත්ථාරං භාසති. සාමිඅත්කථ කහතං සම්පදානවචනං. අසුභන්ති

අසුභනිමිත්තස්ස ආවිභාවාය පච්චුපට්ඨානාය විත්ථාරෙථාසඞ්ඛාතං වණ්ණං

භාසභීති අත්කථො. කතසංකයව ආදිමජ්ඣපරිකයොසානානං දසහි ලක්ඛකණහි

සම්පන්නංකිකලසකචොකරහිඅනභිභවනීයත්තා ඣානචිත්තං මඤ්ජූසං නාම. 

තත්රිමානීති එත්ථායං පිණ් ත්කථො – යස්මිං වාකර පඨමං ඣානං

එෙචිත්තක්ඛණිෙං උප්පජ්ජති, තං සෙලම්පි ජවනවාරං 

අනුකලොමපරිෙම්මඋපචාරක ොත්රභුඅප්පනාප්පකභදං එෙත්තනකයන ‘‘පඨමං

ඣාන’’න්ති  කහත්වා තස්ස පඨමජ්ඣානස්ස අප්පනාපටිපාදිොය

ඛිප්පාදිකභදායඅභිඤ්ඤායඅධි තාය කිච්චනිප්ඵත්තිංඋපාදායආ මනවකසන 

පටිපදාවිසුද්ධි ආදීති කවදිතබ් ා. තත්රමජ්ඣත්තුකපක්ඛාය

කිච්චනිප්ඵත්තිවකසන උකපක්ොනුබ්රහූනා මජ්කෙති කවදිතබ් ා.

පරිකයොදාපෙඤාණස්ස කිච්චනිප්ඵත්තිවකසන සම්පහංසනා පරිකයොසානන්ති 

කවදිතබ් ං.තත්ථආදිචිත්තකතොපට්ඨායයාවපඨමජ්ඣානස්සඋප්පාදක්ඛණං, 

එතස්මිං අන්තකර පටිපදාවිසුද්ධීති කවදිතබ් ා. උප්පාදඨිතික්ඛකණසු 

උකපක්ඛානුබූ්රහනා, ඨිතිභඞ් ක්ඛකණසු සම්පහංසනාති කවදිතබ් ා. ලක්ඛීයති

එකතනාති ලක්ඛණන්ති ෙත්වා ‘‘විසුද්ධිපටිපත්තිපක්ඛන්දකන’’තිආදිනා
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පුබ් භාක ො ලක්ඛීයති, තිවිකධන අජ්ඣුකපක්ඛකනන මජ්ඣං ලක්ඛීයති, 

චතුබ්බිධාය සම්පහංසනාය පරිකයොසානං ලක්ඛීයතීති. කතන වුත්තං ‘‘දස 

 ක්ෙණානී’’ති. 

පාරිබන්ධෙකතොති නීවරණසඞ්ඛාතපාරි න්ධෙකතො විසුද්ධත්තා

ක ොත්රභුපරිකයොසානං පුබ් භා ජවනචිත්තං ‘‘චිත්තවිසුද්ධී’’ති වුච්චති. තථා

විසුද්ධත්තා තං චිත්තං මජ්ඣිමං සමාධිනිමිත්තසඞ්ඛාතං අප්පනාසමාධිං

තදත්ථායඋප ච්ඡමානං එෙසන්තතිවකසන පරිණාකමන්තං පටිපජ්ජතිනාම.

එවං පටිපන්නස්ස තස්ස තත්ථ සමථනිමිත්කත පක්ඛන්දනං තබ්භාවූප මනං

කහොතීති ෙත්වා ‘‘තත්ථ චිත්තපක්ෙන්දන’’න්ති වුච්චති. එවං තාව

පඨමජ්ඣානුප්පාදක්ඛකණඑව ආ මනවකසනපටිපදාවිසුද්ධිකවදිතබ් ා.එවං 

විසුද්ධස්ස අප්පනාප්පත්තස්සපුනවිකසොධකන යාපාරාභාවා අජ්ඣුකපක්ෙනං 

කහොති. සමථප්පටිපන්නත්තා පුන සමාධාකන  යාපාරාභාවා ච 

සමථප්පටිපන්නස්ස අජ්ඣුකපක්ෙනං කහොති. කිකලසසංසග් ං පහාය

එෙන්කතන උපට්ඨිතත්තා පුන එෙත්තුපට්ඨාකන  යාපාරාසම්භවකතො 

එෙත්තුපට් ානස්සඅජ්ඣුකපක්ෙනං කහොති. තත්ථජාතානන්තිතස්මිංචිත්කත

ජාතානං සමාධිපඤ්ඤානං යු නද්ධභාකවන අනතිවත්තනට්ක න 

නානාකිකලකසහි විුලත්තත්තා. සද්ධාදීනං ඉන්ද්රියානං 

විුලත්තිරකසකනෙරසට්ක න අනතිවත්තකනෙසභාවානං කතසං ද්වින්නං

උප තං තජ්ජං තස්සාරුප්පං තදනුරූපං ී රියං තථා චිත්තං කයොගී වාකහති 

පවත්කතතීති ෙත්වා තදුපගවීරියවාහනට්ක න ච විකසසභාගියභාවත්තා 

ආකසවනට්ක න ච සම්පහංසනා කහොතීති අත්කථො කවදිතබ්ක ො. අපිකචත්ථ

‘‘අනන්තරාතීතං ක ොත්රභුචිත්තංඑෙසන්තතිවකසනපරිණාකමන්තංපටිපජ්ජති 

නාමා’’ති ලිඛිතං. තත්ථ හි පරිණාකමන්තං පටිපජ්ජතීති එතානි වචනානි

අතීතස්ස න සම්භවන්ති, යඤ්ච තදනන්තරං ලිඛිතං ‘‘අප්පනාසමාධිචිත්තං

උප ච්ඡමානං ක ොත්රභුචිත්තං තත්ථ පක්ඛන්දති නාමා’’ති. ඉමිනාපි තං න

යුජ්ජති, ‘‘පටිපත්තික්ඛකණඑවඅතීත’’න්තිවුත්තත්තා‘‘ක ොත්රභුචිත්තංතත්ථ 

පක්ඛන්දතී’’ති වචනකමව විරුජ්ඣතීති ආචරිකයො. ‘‘එෙචිත්තක්ඛණිෙම්පි 

කලොකුත්තරචිත්තං ආකසවති භාකවති  හුලීෙකරොතී’’ති වුත්තත්තා 

‘‘එෙචිත්තක්ඛණිෙස්සාපි ඣානස්ස එතානි දස ලක්ඛණානී’’ති වුත්තං.

‘‘තකතො පට්ඨාය ආකසවනා භාවනා එවා’’තිපි වුත්තං. 
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‘‘අධිට් ානසම්පන්නන්ති අධිට්ඨාකනන සහ ත’’න්ති ලිඛිතං. තස්සත්කථො – 

යඤ්ච ‘‘ආදිමජ්ඣපරිකයොසානසඞ්ඛාත’’න්ති වුත්තං, තං කතසං තිණ්ණම්පි

ෙලයාණෙතාය සමන්නා තත්තා තිවිධෙලයාණෙතඤ්ච. එවං තිවිධචිත්තං

තදධි මමූලොනං ගුණානං, උපරිඣානාධි මස්ස වා පදට්ඨානට්කඨන

අධිට්ඨානං කහොති, තස්මා චිත්තස්ස අධිට්ඨානභාකවන සම්පන්නත්තා

අධිට්ඨානසම්පන්නංනාමාති. 

අද්ධමාසං පටිසල්ලීයිතුන්ති එත්ථ ආචරියා එවමාහු ‘‘භික්ඛූනං

අඤ්ඤමඤ්ඤවධදස්සනසවනසම්භකව සත්ථුකනො සති තස්ස උපද්දවස්ස

අභාකවඋපායාජානනකතො‘අයංඅසබ් ඤ්ඤූ’තිකහතුපතිරූපෙමකහතුංවත්වා 

ධම්මිස්සරස්සාපි තථා තස්ස ෙම්කමස්වනිස්සරියං අසම්බුජ්ඣමානා 

අසබ් දස්සිතමධිච්චකමොහා  හුජනා අී චිපරායනා භකවයුං, තස්මා කසො

භ වා පක ව කතසං භික්ඛූනං අඤ්ඤමඤ්ඤං වධමානභාවං ඤත්වා

තදභාකවොපායාභාවං පන සුවිනිච්ඡිනිත්වා තත්ථ පුථුජ්ජනානං

සු තිලාභකහතුකමකවෙං ෙත්වා අසුභකදසනාය වා රූපසද්දදස්සනසවකනහි

නිප්පකයොජකනහි විරමිත්වා පක ව තකතො විරමණකතො, 

සු තිලාභකහතුෙරණකතො, අවස්සං පඤ්ඤාපිතබ් ාය

තතියපාරාජිෙපඤ්ඤත්තියා වත්ථා මදස්සනකතො ච අත්තකනො සබ් දස්සිතං 

පරික්ෙොනං පොකසන්කතො විය තමද්ධමාසං කවකනයයහිතනිප්ඵත්තියා

ඵලසමාපත්තියා අවොසං ෙත්වා විහරිතුොකමො ‘ඉච්ඡාමහං, භික්ෙකව, 

අද්ධමාසං පටිසල්ලීයිතු’න්තිආදිමාහා’’ති. ආචරියා නාම 

බුද්ධමත්තත්කථරධම්මසිරිත්කථරඋපතිස්සත්කථරාදකයො  ණපාකමොක්ඛා, 

අට්ඨෙථාචරියස්සචසන්තිකෙසුතපුබ් ා.තකතොඅඤ්කඤඑකෙති කවදිතබ් ා.

‘‘සකෙනොකයනඅට්ටීයන්ති…කප.… භවිස්සන්තී’’තිඉදංපරකතො‘‘කයකත 

භික්ඛූඅී තරා ා, කතසංතස්මිංසමකයකහොතිඑවභයං, කහොතිකලොමහංකසො, 

කහොති ඡම්භිතත්ත’’න්ති ඉමිනා න යුජ්ජති, ඉදඤ්ච භ වකතො

අසුභෙථාරම්මණප්පකයොජකනන න සකමතීති කච? න, තදත්ථාජානනකතො.

සකෙනොකයනඅට්ටීයන්තානම්පිකතසංඅරියමග්ක න අප්පහීනසිකනහත්තා

ඛීණාසවානං විය මරණං පටිච්ච අභයං න කහොති, භයඤ්ච පන 

අසුභභාවනානුකයො ානුභාකවන මන්දීභූතං අනට්ටීයන්තානං විය න මහන්තං

හුත්වා චිත්තං කමොකහසි. අපායුපක  කත සත්කත නාොසීති එවමත්කථො
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කවදිතබ්ක ො. අථවාඉදංපුරිමස්සොරණවචනං, යස්මාකතසංතස්මිංසමකය

කහොති එව භයං, ඡම්භිතත්තං, කලොමහංකසො ච, තස්මා ‘‘කතන කඛො පන

සමකයනභ වාඅසුභෙථංෙකථතී’’තිආදි වුත්තන්ති. 

අථ වා සකෙන ොකයන අට්ටීයන්තානම්පි කතසං කහොති එව භයං, 

මහානුභාවා ී තරා ාති ඛීණාසවානං මහන්තං විකසසං දස්කසති, 

අතිදුප්පසකහයයමිදං මරණභයං, යකතො එවංවිධානම්පි අී තරා ත්තා භයං

කහොතීතිපි දස්කසති. තදඤ්කඤ කතසං භික්ඛූනං පඤ්චසතානං අඤ්ඤතරා. 

කතකනදංදීකපති‘‘තංතථා ආ තංඅසිහත්ථංවධෙංපස්සිත්වාතදඤ්කඤසම්පි

කහොතිඑවභයං, පක වකතසන්තිෙත්වා භ වාපඨමකමවකතසංඅසුභෙථං

ෙකථසි, පරකතොකතසංනාකහොසි.එවංමහානිසංසාකනසංඅසුභෙථා ආසී’’ති.

කයො පකනත්ථ පච්ඡිකමො නකයො, කසො ‘‘කතසු කිර භික්ඛූසු කෙනචිපි

ොයවිොකරො වා වචීවිොකරො වා න ෙකතො, සබ්ක  සතා සම්පජානා

දක්ඛිකණන පස්කසන නිපජ්ජිංසූ’’තිඉමිනාඅට්ඨෙථාවචකනනසකමති. 

අපකරපනාහූතිකුලද්ධිපටිකසධනත්ථං වුත්තං.‘‘අයංකිරලද්ධී’’තිවචනං

‘‘මාරකධයයංනාතික්ෙමිස්සතී’’ති වචකනන විරුජ්ඣතීති කච? න විරුජ්ඣති.

ෙථං? අයංභික්ඛූඅඝාකතන්කතොමාරවිසයං අතික්ෙමිස්සතිඅකුසලෙරණකතො

ච.ඝාකතන්කතොපනමාරකධයයංනාතික්ෙමිස්සති ලවත්තා ෙම්මස්සාතිසයං

මාරපක්ඛිෙත්තා එවං චින්කතත්වා පන ‘‘කය න මතා, කත සංසාරකතො න 

ුලත්තා’’ති අත්තකනො ච ලද්ධි, තස්මා තං තත්ථ උභකයසං මග්ක 

නිකයොකජන්තී එවමාහ, කතකනව ‘‘මාරපක්ඛිො මාකරන සමානලද්ධිො’’ති

අවත්වා ‘‘මාරස්සානුවත්තිො’’ති වුත්තා. ‘‘ඉමිනාකිංවුත්තංකහොති? යස්මා

මාරස්ස අනුවත්ති, තස්මා එවං චින්කතත්වාපි අත්තකනො ලද්ධිවකසන

එවමාහා’’ති කෙචි ලිඛන්ති. මම සන්තිකෙ එෙකතො උපට්ඨානමා ච්ඡන්ති, 

අත්තකනොඅත්තකනොආචරියුපජ්ඣායානංසන්තිකෙඋද්කදසාදිං  ණ්හාති. 

ආනාපානස්සතිසමාධිෙථාවණ්ණනා 

165. අයම්පි කෙො, භික්ෙකවති ඉමිනා කිං දස්කසති? කයසං එවමස්ස

‘‘භ වතා ආචික්ඛිතෙම්මට්ඨානානුකයො පච්චයා කතසං භික්ඛූනං

ජීවිතක්ඛකයො ආසී’’ති, කතසං තං මිච්ඡා ාහං නිකසකධති. කෙවලං කතසං

භික්ඛූනංපුබ්ක ෙතෙම්මපච්චයාවජීවිතක්ඛකයො ආසි, ඉදංපනෙම්මට්ඨානං
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කතසං කෙසඤ්චි අරහත්තප්පත්තියා, කෙසඤ්චි 

අනා ාමිසෙදා ාමිකසොතාපත්තිඵලප්පත්තියා, කෙසඤ්චි 

පඨමජ්ඣානාධි මාය, කෙසඤ්චි වික්ඛම්භනතදඞ් ප්පහාකනන

අත්තසිකනහපඅයාදානාය උපනිස්සකයොහුත්වා, කෙසඤ්චිසු තියංඋප්පත්තියා

උපනිස්සකයො අකහොසීති සාත්ථිොව කම අසුභෙථා, කින්තු ‘‘සාධු, භන්කත

භ වා, අඤ්ඤං පරියායං ආචික්ඛතූ’’ති ආනන්කදන යාචිතත්තා අඤ්ඤං

පරියායං ආචික්ඛාමි, යථා කවො පුබ්ක  ආචික්ඛිතඅසුභෙම්මට්ඨානානුකයො ා, 

එවංඅයම්පිකඛොභික්ඛකවතිකයොජනාකවදිතබ් ා. ‘‘අස්සාසවකසනඋපට් ානං

සතී’’තිවුත්තං.සාහිතං අස්සාසං, පස්සාසංවාආරම්මණංෙත්වාපුබ් භාක , 

අපරභාක පන අස්සාසපස්සාසපභවනිමිත්තංආරම්මණංෙත්වාඋපට්ඨාතීතිච

තථාවුත්තා. 

අසුකභ පවත්තං අසුභන්තිවා පවත්තං භාවනාෙම්මං අසුභෙම්මං, තකදව

අඤ්ඤස්ස පුනප්පුනං උප්පජ්ජනෙස්ස ොරණට්කඨන ඨානත්තා 

අසුභෙම්මට් ානං, ආරම්මණං වා අසුභෙම්මස්ස පදට්ඨානට්කඨන ඨානන්ති

අසුභෙම්මට්ඨානන්තිඉධඅසුභජ්ඣානං, කතකනව ‘‘ඔළාරිොරම්මණත්තා’’ති

වුත්තං. පටිකවධවකසනාති විතක්ොදිඅඞ් පටිලාභවකසන. 

ආරම්මණසන්තතායාති අනුක්ෙකමන සන්තොලං උපාදාය 

වුත්තොයදරථප්පටිපස්සද්ධිවකසන නිබ්බුකතො. පරිෙම්මං වාති

ෙසිණපරිෙම්මං කිර නිමිත්තුප්පාදපරිකයොසානං. තදා හි නිරස්සාදත්තා 

අසන්තං, අප්පණිහිතඤ්ච.යථාඋපචාකරනීවරණවි කමන, අඞ් පාතුභාකවන

ච සන්තතා කහොති, නතථා ඉධ, ඉදං පන ‘‘ආදිසමන්නාහාරකතො’’ති වුත්තං.

දුතියවිෙප්කප අකසචනකෙොති අතිත්තිෙකරො, කතන වුත්තං ‘‘ඔජවන්කතො’’ති.

කචතසිෙසුඛං ඣානක්ඛකණපි අත්ථි, එවං සන්කතපි ‘‘උකභොපි ඣානා

වුට්ඨිතස්කසව කහතබ් ා’’තිවුත්තං.සමකථනසෙසන්තාකන අවික්ෙම්භිකත. 

ඉතරථා පාපොනං ඣාකනන සහුප්පත්ති සියා. ඛන්ධාදීනං

කලොකුත්තරපාදෙත්තා නිබ්කබධභාගියං, විකසකසන යස්ස නිබ්ක ධභාගියං

කහොති, තං සන්ධාය වා. ‘‘අනිච්චානුපස්සීතිආදිචතුක්ෙවකසන අනුපුබ්ක න

අරියමග් වුඩ්ඪිප්පත්කතොසුලච්ඡින්දති, කසසානකමතංනත්ථී’’ති ලිඛිතං. 
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තථාභාවපටිකසධකනො චාති කසො සවත්ථුෙස්ස තිත්ථියානං නත්ථිතාය

වුත්තං. සබ් පඨමානං පන චතුන්නං පදානං වකසන කලොකියජ්ඣානකමව 

කතසංඅත්ථි, තස්මිංකලොකුත්තරපදට්ඨානංනත්ථිඑව. ‘‘ඵ මුත්තමන්තිඵකල

උත්තම’’න්ති වුත්තං. උතුත්තයානුකූ න්ති ගිම්කහ අරඤ්කඤ, කහමන්කත

රුක්ඛමූකල, වසන්තොකලසුඤ්ඤා ාකර කතො.කසම්හධාතුෙස්ස අරඤ්ඤං, 

පිත්තධාතුෙස්ස රුක්ෙමූ ං, වාතධාතුෙස්ස සුඤ්ඤා ාරං අනුකූලං.

කමොහචරිතස්ස අරඤ්ඤං අනුකූලං මහාඅරඤ්කඤ චිත්තං න සඞ්කුටති, 

කදොසචරිතස්ස රුක්ඛමූලං, රා චරිතස්ස සුඤ්ඤා ාරං. ඨානචඞ්ෙමානි

උද්ධච්චපක්ඛිොනි, සයනං ලීනපක්ඛිෙං, පල්ලඞ්ොභුජකනන නිසජ්ජාය

ද ්හභාවං, උජුොයංපණිධාකනන අස්සාසපස්සාසානංපවත්තනසුඛං‘‘පරිුලඛං

සති’’න්ති ඉමිනා ආරම්මණපරිග් හූපායං දස්කසති. ොරීති ෙරණසීකලො. 

එතස්ස විභඞ්ක  ‘‘අස්සසති පස්සසතී’’ති අවත්වා ‘‘සකතො ොරී’’ති වුත්තං.

තස්මා ‘‘අස්සසති පස්සසතී’’ති වුත්කත ‘‘පඨමචතුක්ෙං එව ලබ්භති, න

කසසානී’’ති ච ‘‘දීඝංඅස්සාසවකසනාති අකලොපසමාසං ෙත්වා’’ඉති ච

‘‘එෙත්ථතාය අවික්කඛප’’න්ති ච ‘‘අසම්කභො වකසන පජානකතො’’ති ච

‘‘කතනඤාකණනා’’තිච ‘‘පජානකතොතිවුත්තඤාකණනා’’තිච ‘‘සකතොොරීති

සතිසම්පජඤ්ඤාහිොරී’’ති ච ‘‘පටිනිස්සග් ානුපස්සිකනො අස්සාසාව

පටිනිස්සග් ානුපස්සිඅස්සාසා’’ති ච ලිඛිතං. උප්පටිපාටියා ආගතම්පි

යුජ්ජකතව, කතන ඨාකනන පටිසිද්ධං. තාලුං ආහච්ච නිබ් ායනකතො කිර

කපොතකෙො සම්පතිජාකතොව ඛිපිතසද්දං ෙකරොති, ඡන්දපාකමොජ්ජවකසන ඡ

පුරිමාතකයොති නව.එකෙනාොකරනාතිඅස්සාසවකසනවාපස්සාසවකසනවා

එවං ආනාපානස්සතිං භාවයකතො ොකය 

ොයානුපස්සනාසතිෙම්මට් ානභාවනා සම්පජ්ජති. 

ොකයොති අස්සාසපස්සාසා. උපට්ඨානං සති. දීඝන්ති සීඝං  තං

අස්සාසපස්සාසං. අද්ධානසඞ්ොකතති ොලසඞ්ඛාකත විය ොලකෙොට්ඨාකසති

අත්කථො, දීඝොකල වාති අත්කථො. එකෙො හි අස්සාසකමවූපලක්කඛති, එකෙො

පස්සාසං, එකෙොඋභයං, තස්මා ‘‘විභා ංඅෙත්වා’’තිවාවුත්තං, ඡන්කදොතිඑවං

අස්සාසකතො, පස්සාසකතො ච අස්සාකදො උප්පජ්ජති, තස්ස වකසන

ෙත්තුෙමයතාඡන්කදො උප්පජ්ජති. තකතො පාකමොජ්ජන්ති. අස්සාසපස්සාසානං 

දුවිඤ්කඤයයවිසයත්තා චිත්තං විවත්තති,  ණනං පහාය ඵුට්ඨට්ඨානකමව
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මනසි ෙකරොන්තස්ස කෙවලං උකපක්ොව සණ් ාති. චත්තාකරො වණ්ණාති

‘‘පත්තස්සතකයොවණ්ණා’’තිආදීසුවියචත්තාකරොසණ්ඨානාති අත්කථො. 

තථාභූතස්සාතිආනාපානස්සතිංභාවයකතො. සංවකරොතිසතිසංවකරො.අථවා

පඨකමනඣාකනනනීවරණානං, දුතිකයන විතක්ෙවිචාරානං, තතිකයනපීතියා, 

චතුත්කථන සුඛදුක්ඛානං, ආොසානඤ්චායතනසමාපත්තියා රූපසඤ්ඤාය, 

පටිඝසඤ්ඤාය, නානත්තසඤ්ඤාය වා පහානං. ‘‘සීලන්ති කවරමණි සීලං, 

කචතනාසීලං, සංවකරොසීලං, අී තික්ෙකමොසීල’’න්ති (පටි.ම. 1.39කථොෙං

විසදිසං) වුත්තවිධිනාකපත්ථ අත්කථො දට්ඨබ්ක ො. ‘‘අත්ථකතො තථා තථා 

පවත්තධම්මා උපධාරණසමාධානසඞ්ඛාකතන සීලනට්කඨන සීලන්ති

වුච්චන්තී’’ති වුත්තං. තථා ‘‘අයං ඉමස්මිං අත්කථ අධිප්කපතා සික්ඛා’’ති

එත්ථාපි කචතනාසීලකමව, ෙත්ථචි විරතිසීලම්පීති අත්කථො දට්ඨබ්ක ො.

අඤ්ඤථා පණ්ණත්තිවජ්කජසුපි සික්ඛාපකදසු විරතිප්පසඞ්ක ො අකහොසි, 

පාතිකමොක්ඛසංවරසංවුකතො විහරතීතිෙත්වා තස්සාපි විරතිප්පසඞ්ක ො. තස්මං

ආරම්මකණති ආනාපානාරම්මකණ. තාය සතියාති තත්ථ උප්පන්නසතියා. 

‘‘කතන මනසිොකරනාති ආවජ්ජකනනා’’ති ලිඛිතං. එකතන 

නානාවජ්ජනප්පවත්තිදීපනකතො නානාජවනවාකරහිපි සික්ඛති නාමාති දීපිතං

කහොති, කයන පන මනසිොකරන වා. ඤාණප්පාදනාදීසූති එත්ථ ආදිසද්කදන

යාව පරිකයොසානං කවදිතබ් ං. ‘‘තත්රාති තස්මිං ආනාපානාරම්මකණ. එවන්ති

ඉදානි වත්තබ් නකයනා’’ති ලිඛිතං. තත්රාති කතසං අස්සාසපස්සාසානං වා.

තඤ්හි ‘‘පුබ්ක  අපරිග් හිතොකල’’ති ඉමිනා සුට්ඨු සකමති. ‘‘පඨමවාකදො

දීඝභාණොනං. කත හි ‘පඨමජ්ඣානං ලභිත්වා නානාසකන නිසීදිත්වා

දුතියත්ථාය වායාමකතො උපචාකර විතක්ෙවිචාරවකසන

ඔ ාරිෙචිත්තප්පවත්තිොකල පවත්තඅස්සාසපස්සාසවකසන ඔ ාරිො’ති 

වදන්ති.‘මජ්ඣිමභාණොඣානලාභිස්සසමාපජ්ජනොකල, එොසනපටිලාකභ

ච උපරූපරි චිත්තප්පවත්තියා සන්තභාවකතො පඨමකතො දුතියස්සුපචාකර

සුඛුමතංවදන්තී’’’ති ලිඛිතං. 

විපස්සනායංපනාතිචතුධාතුවවත්ථානුලකඛන අභිනිවිට්ඨස්සඅයංෙකමො, 

අඤ්ඤස්ස චාති කවදිතබ් ං. එත්තෙං රූපං, න ඉකතො අඤ්ඤන්ති දස්සනං

සන්ධාය ‘‘සෙ රූපපරිග්ගකහ’’ති වුත්තං. රූපාරූපපරිග්ගකහති එත්ථ 

අනිච්චතාදිලක්ඛණාරම්මණිෙභඞ් ානුපස්සනකතො පභුති  ලවතී විපස්සනා. 
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පටුන 

පුබ්කබ වුත්තනකයනාති සබ්ක සංකයව පන මකතන 

අපරිග් හිතොකලතිආදිනා. කසොධනා නාමවිස්සජ්ජනං. අස්සාති‘‘පස්සම්භයං

ොයසඞ්ඛාර’’න්තිපදස්ස. 

පුරකතො නමනා ආනමනා. තිරියං නමනා විනමනා. සුට්ඨු නමනා 

සන්නමනා. පච්ඡා නමනා පණමනා. ජාණුකෙ කහත්වාඨානංවිය ඉඤ්ජනාති

ආනමනාදීනං ආවිභාවත්ථුලත්තන්ති කවදිතබ් ං. යථාරූකපහි ආනමනාදි වා

ෙම්පනාදි වා කහොති, තථාරූකප පස්සම්භයන්ති සම් න්කධො. ඉතිකිරාති ඉති

කච. එවං සන්කතති සන්තසුඛුමම්පි කච පස්සම්භති. පභාවනාති උප්පාදනං. 

අස්සාසපස්සාසානංවූපසන්තත්තාආනාපානස්සතිසමාධිස්සභාවනානකහොති.

යස්මාතං නත්ථි, තස්මානසමාපජ්ජති, සමාපත්තියාඅභාකවනනවුට්ඨහන්ති. 

ඉතිකිරාතිඑවකමතංතාවවචනන්තිතකදතං. සද්කදොවසද්දනිමිත්තං, ‘‘සකතො

අස්සසති සකතො පස්සසතී’’ති පදානි පතිට්ඨකපත්වා ද්වත්තිංසපදානි චත්තාරි

චතුක්ොනිකවදිතබ් ානි. 

අප්පටිපීළනන්ති කතසං කිකලසානං අනුප්පාදනං කිඤ්චාපි

කචතියඞ් ණවත්තාදීනිපිඅත්ථකතොපාතිකමොක්ඛසංවරසීකලසඞ් හං  ච්ඡන්ති

‘‘යස්සසියාආපත්තී’’ති(මහාව.134) වචනකතො.තථාපි‘‘නතාව, සාරිපුත්ත, 

සත්ථා සාවොනං සික්ඛාපදං පඤ්ඤකපති උද්දිසති පාතිකමොක්ඛං, යාව න 

ඉකධෙච්කච ආසවට්ඨානීයා ධම්මා සඞ්කඝ පාතුභවන්තී’’ති එත්ථ

අනධිප්කපතත්තා ‘‘ආභිසමාචාරිෙ’’න්ති වුත්තං. ‘‘යං පකනත්ථ

ආපත්තිට්ඨානියංන කහොති, තංඅමිස්සකමවා’’තිවුත්තං. 

යථාවුත්කතනාති කයො ානුකයො ෙම්මස්ස පදට්ඨානත්තා. සල් හුෙවුත්ති 

අට්ඨපරික්ඛාරිකෙො. පඤ්චසන්ධිෙං ෙම්මට් ානන්ති එත්ථ ඣානම්පි

නිමිත්තම්පි තදත්ථකජොතිොපි පරියත්ති ඉධ ෙම්මට්ඨානං නාම.

 මනා මනසම්පන්නතාදි කසනාසනං. සංකිලිට්ඨචීවරකධොවනාදකයො 

ඛුද්දෙපලකබොධා. ‘‘අන්තරාපතිතංනුකඛො’’තිවිෙම්පති. 

අජ්ෙත්තංවික්කෙපගකතනාති නියෙජ්ඣත්කතවික්කඛප කතන. සාරද්ධා 

අසමාහිතත්තා. උපනිබන්ධනථම්භමූ ං නාම නාසිෙග් ං, ුලඛනිමිත්තං වා. 
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තත්කථවාති නාසිෙග් ාදිනිමිත්කත. ‘‘කදො ාඵ ෙස්ස එෙපස්කස එව උකභො

කෙොටිකයොමජ්ෙඤ්ච පස්සතී’’තිවදන්ති. 

ඉධ පනාති ෙෙචූපකම. කදසකතොති ඵුසනෙට්ඨානකතො. ‘‘නිමත්තං 

පට් කපතබ්බන්ති නිමිත්කත සති පට්ඨකපතබ් ා’’ති වුත්තං.  රූහි 

භාකවතබ් ත්තා ගරුෙභාවනං. එෙච්කච ආහූතිඑෙච්කචඣායිකනොආහු. 

‘‘සඤ්ඤානානතායා’’ති වචනකතො එෙච්කචහි වුත්තම්පි පමාණකමව, 

සඞ්ගීතිකතො පට්ඨාය අට්ඨෙථාය අනා තත්තා තථා වුත්තං. ‘‘මේහං

තාරෙරූපං නු කඛො උපට්ඨාතී’’තිආදිපරිෙප්කප අසතිපි ධාතුනානත්කතන

එතාසං ධාතූනංඋප්පත්ති විය කෙවලං භාවයකතොතථාතථාඋපට්ඨාති. ‘‘න

නිමිත්ත’න්ති වත්තුං න වට්ටති සම්පජානුලසාවාදත්තා’’ති වුත්තං. 

ෙම්මට් ානන්තිඉධවුත්තපටිභා නිමිත්තකමව. 

නිමත්කත පටිභාක . නානාොරන්ති ‘‘චත්තාකරො වණ්ණා වත්තන්තී’’ති 

වුත්තනානාවිධතං. විභාවයන්ති ජානං පොසයං. අස්සාසපස්සාකසති තකතො

සම්භූකත නිමිත්කත, අස්සාසපස්සාකස වා නානාොරං. නිමිත්කත හි චිත්තං

ඨකපන්කතොව නානාොරතඤ්ච විභාකවති, අස්සාසපස්සාකස වා සෙං චිත්තං

නි න්ධතීතිවුච්චති.තාරෙරූපාදිවණ්ණකතො. ෙක්ඛ ත්තාදි ක්ෙණකතො. 

අට් ෙථාසු පටික්ඛිත්තන්ති ආසන්නභවඞ් ත්තාති ොරණං වත්වා

සීහ ට්ඨෙථාසු පටික්ඛිත්තං. ෙස්මා? යස්මා ඡට්කඨ, සත්තකම වා අප්පනාය

සති මග් ී ථියං ඵලස්ස ඔොකසො න කහොති, තස්මා. ඉධ කහොතූති කච? න, 

කලොකියප්පනාපි හි අප්පනාී ථිම්හි කලොකුත්තකරන සමාන තිොවාති 

පටිලද්ධජ්ඣාකනොපි භික්ඛු දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරත්ථාය ඣානං සමාපජ්ජිත්වා

සත්තාහං නිසීදිතුොකමොචතුත්කථ, පඤ්චකමවාඅප්කපත්වානිසීදති, නඡට්කඨ, 

සත්තකමවා. තත්ථහි අප්පනා.තකතොපරංඅප්පනායආධාරභාවංන ච්ඡති. 

ආසන්නභවඞ් ත්තා චතුත්ථං, පඤ්චමං වා  ච්ඡති ථකල ඨිතඝකටො විය

ජවනානමන්තකර ඨිතත්තාතිකිරආචරිකයො. 

පුථුත්තාරම්මණානිඅනාවජ්ජිත්වාඣානඞ් ාකනවආවජ්ජනං ආවජ්ජනවසී 

නාම. තකතො පරං චතුන්නං, පඤ්චන්නං වා පච්චකවක්ඛණචිත්තානං
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උප්පජ්ජනං, තං පච්චකවක්ෙණවසී නාම. කතකනව ‘‘පච්චකවක්ඛණවසී පන

ආවජ්ජනවසියා එව වුත්තා’’ති වුත්තං. සමාපජ්ජනවසී නාම යත්තෙං ොලං

ඉච්ඡති තත්තෙං සමාපජ්ජනං, තං පන ඉච්ඡිතොලපරිච්කඡදං පතිට්ඨාකපතුං

සමත්ථතාති. ‘‘අධිට්ඨානවසියා වුට්ඨානවසිකනො අයං නානත්තං

අධිට්ඨානානුභාකවන ජවනං ජවති, වුට්ඨානානුභාකවන පන අධිප්කපතකතො

අධිෙං ජවතී’’තිපි වදන්ති. අපිච පථී ෙසිණාදිආරම්මණං ආවජ්ජිත්වා

ජවනඤ්චජවිත්වාපුන ආවජ්ජිත්වාතකතොපඤ්චමංඣානංචිත්තංකහොති, අයං

කිර උක්ෙට්ඨපරිච්කඡකදො. භ වකතො පන ආවජ්ජනසමනන්තරකමව ඣානං

කහොතීතිසබ් ං අනුගණ්ඨිපකද වුත්තං. 

‘‘වත්ථුන්ති හදයවත්ථුං. ද්වාරන්ති චක්ඛාදි. ආරම්මණන්ති රූපාදී’’ති

ලිඛිතං. යථාපරිග් හිතරූපාරම්මණං වා විඤ්ඤාණං පස්සති, අඤ්ඤථාපි 

පස්සති. ෙථං? ‘‘යථාපරිග් හිතරූපවත්ථුද්වාරාරම්මණං වා’’ති වුත්තං. 

යථාපරිග් හිතරූකපසු වත්ථුද්වාරාරම්මණානි යස්ස විඤ්ඤාණස්ස, තං

විඤ්ඤාණං යථාපරිග් හිතරූපවත්ථුද්වාරාරම්මණං තම්පි පස්සති, එෙස්ස වා

ආරම්මණසද්දස්ස කලොකපො දට්ඨබ්ක ොති ච මම තක්කෙො විචාකරත්වාව

 කහතබ්ක ො. 

තකතො පරං තීසු චතුක්කෙසු ද්කව ද්කව පදානි එෙකමෙං ෙත්වා 

 කණතබ් ං. සමකථන ආරම්මණකතො විපස්සනාවකසන අසම්කමොහකතො 

පීතිපටිසංකවදනකමත්ථ කවදිතබ් ං. ‘‘දුක්ඛකමතං ඤාණ’’න්තිආදීසු පන

‘‘ආරම්මණකතො අසම්කමොහකතො’’ති යං වුත්තං, ඉධ තකතො වුත්තනයකතො 

උප්පටිපාටියා වුත්තං. තත්ථ හි කයන කමොකහන තං දුක්ඛං පටිච්ඡන්නං, න

උපට්ඨාති, තස්සවිහතත්තාවාඑවංපවත්කතඤාකණයථාරුචිපච්චකවක්ඛිතුං

ඉච්ඡිතිච්ඡිතොකල සමත්ථභාවකතො වා දුක්ඛාදීසු තීසු අසම්කමොහකතොඤාණං

වුත්තං. නිකරොකධ ආරම්මණකතො තංසම්පයුත්තා පීතිපටිසංකවදනා

අසම්කමොහකතො න සම්භවති කමොහප්පහානාභාවා, පටිසම්භිදාපාළිවිකරොධකතො

ච.තත්ථ ‘‘දීඝං අස්සාසවකසනා’’තිආදිආරම්මණකතො දස්කසතුංවුත්තං. තාය 

සතියා කතන ඤාකණන සා පීති පටිසංවිදිතා කහොති තදාරම්මණස්ස

පටිසංවිදිතත්තාති එත්ථ අධිප්පාකයො. ‘‘ආවජ්ජකතො’’තිආදි අසම්කමොහකතො 

පීතිපටිසංකවදනං දස්කසතුං වුත්තං. අනිච්චාදිවකසන ජානකතො, පස්සකතො, 
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පච්චකවක්ඛකතො ච. තදධිුලත්තතාවකසන අධිට්ඨහකතො, අධිුලච්චකතො, තථා

ී රියාදිං සමාදහකතොඛණිෙසමාධිනා. 

අභිඤ්කඤයෙන්ති ඤාතපරිඤ්ඤාය. පරිඤ්කඤයෙන්ති තීරණපරිඤ්ඤාය.

සබ් ඤ්හි දුක්ඛසච්චං අභිඤ්කඤයයං, පරිඤ්කඤයයඤ්ච. තත්ර චායං පීතීති

ලිඛිතං. අභිඤ්කඤයෙන්තිආදි මග් ක්ඛණං සන්ධායාහාති වුත්තං. මග්ක න 

අසම්කමොහසඞ්ඛාතවිපස්සනාකිච්චනිප්ඵත්තිකතො මග්ක ොපි

අභිඤ්කඤයයාදිආරම්මණං ෙකරොන්කතො විය වුත්කතො. 

විපස්සනාභූමදස්සනත්ථන්ති සමකථ ොයිෙසුඛාභාවා වුත්තං. ද්වීසු

චිත්තසඞ්ොරපකදසූති චිත්තසඞ්ඛාරපටිසංකවදී…කප.… සික්ඛති පස්සම්භයං

චිත්තසඞ්ඛාරපටිසංකවදී…කප.… සික්ඛතීති එකතසු. කමොදනාදි සබ් ං

පීතිකවවචනං. අනිච්චානුපස්සනාදි කිකලකස, තම්මූලකෙ ඛන්ධාභිසඞ්ඛාකර. 

එවං භාවිකතොති න චතුක්ෙපඤ්චෙජ්ඣානනිබ් ත්තකනන භාවිකතො. එවං

සබ් ාොරපරිපුණ්ණං ෙත්වා භාවිකතො. 

විපස්සනාමග් පච්චකවක්ඛණොකලසුපි පවත්තඅස්සාසුලකඛකනව සබ් ං

දස්සිතං උපායකුසකලනභ වතා. 

168. ෙස්මාඉදංවුච්චති අම්කහහීතිඅධිප්පාකයො. 

පදභාජනීයවණ්ණනා 

172. උස්සුක්ෙවචනන්ති පාෙටසද්දසඤ්ඤා කිර, සමානෙපදන්ති වුත්තං

කහොති. ‘‘සුත්වා භුඤ්ජන්තී’’ති එත්ථ විය සඤ්චිච්ච කවොකරොකපතුොමස්ස

සඤ්චිච්චපදං කවොකරොපනපදස්ස උස්සුක්ෙං, සඤ්කචතනා ච ජීවිතා 

කවොකරොපනඤ්ච එෙස්කසවාති වුත්තං කහොති. න කෙවලං

කචතසිෙමත්කතකනව කහොති, පකයොක ොපි ඉච්ඡිතබ්ක ො එවාති දස්කසතුං

වුත්තානීති කිර උපතිස්සත්කථකරො. ‘‘ජානිත්වා සඤ්ජානිත්වා කචච්ච 

අභිවිතරිත්වා’’ති වත්තබ්ක  ‘‘ජානන්කතො…කප.… ී තික්ෙකමො’’ති

කවොකරොපනම්පි දස්සිතං, තස්මා යඤ්ජකනආදරංඅෙත්වාඅත්කථොදස්සිකතො. 

ී තික්ෙමසඞ්ඛාතත්ථසිද්ධියා හි පුරිමකචතනා අත්ථසාධිො කහොති. 

සබ්බසුඛුමඅත්තභාවන්ති රූපං සන්ධාය වුත්තං, න අරූපං. 

අත්තසඞ්ඛාතානඤ්හි අරූපානං ෙන්ධවිභඞ්කග (විභ. 1 ආදකයො) විය ඉධ
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ඔ ාරිෙසුඛුමතා අනධිප්කපතා. මාතුකුච්ඡිස්මන්ති කයභුයයවචනං, 

ඔපපාතිෙමනුස්කසපි පාරාජිෙකමව, අරූපොකය උපක්ෙමාභාවා තග් හණං 

ෙස්මාති කච? අරූපක්ඛන්කධන සද්ධිං තස්කසව රූපොයස්ස

ජීවිතින්ද්රියසම්භවකතො. කතන සජීවකෙොව මනුස්සවිග් කහොපි නාම කහොතීති

සිද්ධං. එත්ථ මාතුකුච්ඡිස්මන්ති මනුස්සමාතුයා වා තිරච්ඡානමාතුයා වා. 

වුත්තඤ්හි පරිවාකර (පරි.480) – 

‘‘ඉත්ථිං හකනචමාතරං, පුරිසඤ්චපිතරං හකන; 

මාතරංපිතරංහන්ත්වා, නකතනානන්තරංඵුකස; 

පඤ්හාකමසාකුසකලහිචින්තිතා’’ති. 

ප මන්ති පටිසන්ධිචිත්තකමව. එෙභවපරියාපන්නාය හි චිත්තසන්තතියා

පටිසන්ධිචිත්තං පඨමචිත්තං නාම. චුතිචිත්තං පච්ඡිමං නාම. අඤ්ඤථා

අනමතග්ක  සංසාකර පඨමචිත්තං නාම නත්ථි විනා 

අනන්තරසමනන්තරනත්ථිවි තපච්චකයහි චිත්තුප්පත්තියා අභාවකතො. භාකව

වා නවසත්තපාතුභාවකදොසප්පසඞ්ක ො. අයං සබ්බප කමො මනුස්සවිග්ගකහොති

කිඤ්චාපිඉමංජීවිතාකවොකරොකපතුංනසක්ො, තංආදිංෙත්වා සන්තතියායාව

මරණා උප්පජ්ජනෙමනුස්සවිග් කහසු අපරිමාකණසු ‘‘සබ් පඨකමො’’ති 

දිස්සති. යදා පන කයො මනුස්සවිග් කහො පුබ් ාපරියවකසන සන්තතිප්පත්කතො

කහොති, තදා තං ජීවිතා කවොකරොකපතුං සක්ො. සන්තතිං විකෙොකපන්කතො හි

ජීවිතා කවොකරොකපති නාම. එත්ථ ච නානත්තනකය අධිප්කපකත සති

‘‘සබ් පඨකමො’’තිවචනංයුජ්ජති, න පනඑෙත්තනකයසන්තතියාඑෙත්තා.

එෙත්තනකයොචඉධාධිප්කපකතො‘‘සන්තතිංවිකෙොකපතී’’ති වචනකතො, තස්මා

‘‘සබ් පඨකමො’’තිවචනංනයුජ්ජතීතිකච? න, සන්තතිපච්චුප්පන්න හුත්තා.

යස්මාපනසන්තතිනාමඅකනකෙසං පුබ් ාපරියුප්පත්තිවුච්චති, තස්මා‘‘අයං

සබ් පඨකමො’’ති වුත්කතො, එවකමත්ථ ද්කවපි නයා සඞ් හං  ච්ඡන්ති, 

අඤ්ඤථා ‘‘සන්තතිංවිකෙොකපතී’’තිඉදංවචනංන සිජ්ඣති.කිඤ්චාපිඑත්ථ

‘‘සන්තතිංවිකෙොකපතී’’තිවචනකතොසන්තතිපච්චුප්පන්නකමව අධිප්කපතං, න

අද්ධාපච්චුප්පන්නං විය දිස්සති, තථාපි යස්මා සන්තතිපච්චුප්පන්කන

විකෙොපිකත අද්ධාපච්චුප්පන්නං විකෙොපිතකමව කහොති, අද්ධාපච්චුප්පන්කන

පන විකෙොපිකත සන්තතිපච්චුප්පන්නං විකෙොපිතං කහොතීති එත්ථ වත්තබ් ං

නත්ථි.තස්මා අට් ෙථායං ‘‘තදුභයම්පි කවොකරොකපතුංසක්ො, තස්මාතකදව
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සන්ධාය ‘සන්තතිං විකෙොකපතී’ති ඉදං වුත්තන්ති කවදිතබ් ’’න්ති ආහ.

‘‘සන්තතිං විකෙොකපතී’’ති වචනකතො පෙතියා ආයුපරියන්තං පත්වා 

මරණෙසත්කත ී තික්ෙකම සති අනාපත්ති ී තික්ෙමපච්චයා සන්තතියා

අකෙොපිතත්තා. ී තික්ෙමපච්චයා කච ආයුපරියන්තං අප්පත්වා අන්තරාව

මරණෙසත්කතී තික්ෙමපච්චයා ආපත්ති, ෙම්ම ද්කධොචාතිකනොතක්කෙොති

ආචරිකයො. ‘‘මරණවණ්ණං වා සංවණ්කණයය, මරණාය වා සමාදකපයය, 

අයම්පි පාරාජිකෙො කහොති අසංවාකසො’’ති වචනකතො වා කචතනාක්ඛකණ එව 

පාරාජිොපත්ති එෙන්තාකුසලත්තා, දුක්ඛකවදනත්තා, ොයෙම්මත්තා, 

වචීෙම්මත්තා, කිරියත්තාචාතිකවදිතබ් ං. 

සත්තට් ජවනවාරමත්තන්ති සභා ාරම්මණවකසන වුත්තං, කතකනව 

‘‘සභාගසන්තතිවකසනා’’තිආදි වුත්තං. අත්තකනො පටිපක්කඛන

සමන්නා තත්තා සමනන්තරස්ස පච්චයං කහොන්තං යථා පුකර විය අහුත්වා

දුබ් ලස්ස. තන්ති ජීවිතින්ද්රියවිකෙොපනං. 

ඊතින්තිසත්තවිධවිච්ඡිොදීනියුද්කධ  ංසිත්වාමාරණත්ථංවිස්සජ්කජන්ති. 

පජ්ජරෙන්ති සරීර ාහං. සූචිෙන්ති සූලං. විසූචිෙන්ති සුක්ඛමාතිසාරංවසයං. 

පක්ෙන්දියන්ති රත්තාතිසාරං. ද්වත්ති යාමසතප්පමාකණ මහාොකය

නිම්මිනිත්වා ඨිතනාගුද්ධරණං, කුජ්ඣිත්වා ඔකලොකිකත පකරසං ොකය

විසමරණං වා ාහුප්පාදනංවාපකයොක ොනාම. 

කෙචීති මහාසඞ්ඝිො. අයං ඉත්ථී. කුලුම්බස්සාති  බ්භස්ස. ෙථං සා

ඉතරස්සාති කච? තස්ස දුට්කඨන මනසානුපක්ඛිකත කසො ච  බ්කභො සා ච

ඉද්ධීතිඋභයම්පිසකහව නස්සති, ඝටග්ගීනංකභදනිබ් ායනංවියඑෙක්ඛකණ

කහොති. ‘‘කතසං සුත්තන්තිකෙසු ඔචරියමානංන සකමතී’’තිලිඛිතං, ‘‘කතසං

මතං  කහත්වා ‘ථාවරීනම්පි අයං යුජ්ජතී’ති වුත්කත තිෙවකසන

පටිකසධිතබ් න්ති අපකර’’ති වුත්තං. සාහත්ථිෙනිස්සග්ගියපකයොක සු 

සන්නිට්ඨාපෙකචතනාය සත්තමාය සහුප්පන්නොයවිඤ්ඤත්තියා

සාහත්ථිෙතා කවදිතබ් ා. ආණත්තිකෙ පන සත්තහිපි කචතනාහි සහ

වචීවිඤ්ඤත්තිසම්භවකතොසත්තසත්තසද්දාඑෙකතො හුත්වාඑකෙෙක්ඛරභාවං

 න්ත්වා යත්තකෙහි අක්ඛකරහි අත්තකනො අධිප්පායං විඤ්ඤාකපති, 

තදවසානක්ඛරසුලට්ඨාපිොය සත්තමකචතනාය සහජාතවචීවිඤ්ඤත්තියා 
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ආණත්තිෙතා කවදිතබ් ා. තථා විජ්ජාමයපකයොක . ොකයනාණත්තියං පන

සාහත්ථිකෙ වුත්තනකයොව. ථාවරපකයොක  යාවතා පරස්ස මරණං කහොති, 

තාවතා ෙම්ම ද්කධො, ආපත්ති ච. තකතො පරං අතිසඤ්චරකණ

ෙම්ම ද්ධාති හුත්තංකවදිතබ් ංසතිපරංමරකණ.පාරාජිොපත්ති පකනත්ථ

එො. අත්ථසාධෙකචතනා යස්මා එත්ථ ච දුතියපාරාජිකෙ ච ලබ්භති, න

අඤ්ඤත්ථ, තස්මාද්වින්නම්පිසාධාරණාඉමා ාථාකයො– 

‘‘භූතධම්මනියාමාකය, කතධම්මානියතාමතා; 

භාවිධම්මනියාමාකය, කතවඅනියතාඉධ. 

‘‘භූතධම්මනියාමානං, ඨිතාවසාපච්චයට්ඨිති; 

භාවිධම්මනියාමානං, සාකපක්ඛාපච්චයට්ඨිති. 

‘‘කතනඤ්ඤාකහතුයාඅත්ථි, සාපිධම්මනියාමතා; 

තස්සාඵලංඅනියතං, ඵලාකපක්ඛානියාමතා. 

‘‘එවඤ්හි සබ් ධම්මානං, ඨිතා ධම්මනියාමතා; 

ලද්ධධම්මනියාමායා, සාත්ථසාධෙකචතනා. 

‘‘කචතනාසිද්ධිකතොපුබ්ක , පච්ඡාතස්සාත්ථසිද්ධිකතො; 

අවිකසකසනසබ් ාපි, ඡබ්බිධාඅත්ථසාධිො. 

‘‘ආණත්තියං යකතොසක්ො, විභාකවතුං විභා කතො; 

තස්මාආණත්තියංකයව, වුත්තාසාඅත්ථසාධිො. 

‘‘මිච්ඡත්කතවාපිසම්මත්කත, නියතානියතාමතා; 

අභිධම්කමනසබ් ත්ථි, තත්ථසානියතාසියා. 

‘‘යාකථයයකචතනාසබ් ා, සහත්ථාණත්තිොපිවා; 

අභිධම්මනකයනායං, එෙන්තනියතාසියා. 

‘‘පාණාතිපාතංනිස්සාය, සහත්ථාණත්තිොදිො; 

අභිධම්මවකසකනසා, පච්කචෙංතංදුෙංභකජ. 

‘‘ජීවිතින්ද්රියුපච්කඡකදො, කචතනාකචතිතංද්වයං; 
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නසාහත්ථිෙෙම්කමන, පක වාණත්තිොසමං. 

‘‘ජීවිතින්ද්රියුපච්කඡකදො, කචතනාකචතිතංද්වයං; 

නසාහත්ථිෙෙම්කමන, පක වාණත්තිොසමං. 

‘‘ජීවිතින්ද්රියුපච්කඡදක්ඛකණවධෙකචතනා; 

චිරාඨිතාතිකෙොධම්කමො, නියාකමතිආපත්තිෙං. 

‘‘ජීවිතින්ද්රියුපච්කඡදක්ඛකණකචවධකෙොසියා; 

මකතොසුත්කතොපබුද්කධොවා, කුසකලොවධකෙොසියා. 

‘‘කුසලත්තිෙකභකදො ච, කවදනාත්තිෙකභකදොපි; 

සියාතථා කතොසිද්කධො, සහත්ථාවධෙකචතනා’’ති. 

යානිපනබීජඋතුෙම්මධම්මචිත්තනියාමානිපඤ්චඅට්ඨෙථාය ආකනත්වා

නිදස්සිතානි, කතසු අයමත්ථසාධෙකචතනා කයො ං  ච්ඡතීති මඤ්කඤ ‘‘අයං 

අත්ථසාධෙකචතනානියකමො නත්ථී’’ති කචතනානං

මිච්ඡත්තසම්මත්තනියතානම්පි නත්ථිභාවප්පසඞ් කතො. භජාපියමානා කයන, 

කතන සබ්ක පි යථාසම්භවං ෙම්මචිත්තනියාකම භජන්ති  ච්ඡන්තීති

කවදිතබ් ං. ජීවිකතආදීනකවොමරණවණ්ණදස්සකනනවිභත්කතොව, ඉධ පන

සඞ්ෙප්පපකද අත්ථකතො ‘‘මරණසඤ්ඤී මරණකචතකනො මරණාධිප්පාකයො’’ති

එවං අවිභූතත්තා විභත්කතො, අපාෙටත්තා, අකනො ාරිෙත්තා වා අවිභා ා

ොරිතා වා. නයිදං විතක්ෙස්ස නාමන්ති න විතක්ෙස්කසව නාමං, කින්තු 

සඤ්ඤාකචතනානම්පි නාමන්ති  කහතබ් ං. ෙඞ්ොවිතරණියම්පි එවකමව

වුත්තං. 

174. ොයකතොති වුත්තත්තා ‘‘සත්තිඤසූ’’ති වත්තබ්ක 

වචනසිලිට්ඨත්ථං ‘‘උසුසත්තිආදිනා’’ති වුත්තං. අනුද්කදසිකෙ 

ෙම්මස්සාරම්මණං කසො වා කහොති, අඤ්කඤො වා. උභකයහීති කිඤ්චාපි

පඨමප්පහාකරො න සයකමව සක්කෙොති, දුතියං ලභිත්වා පන

සක්කෙොන්කතො ජීවිතවිනාසනකහතු අකහොසි, තදත්ථකමව හි වධකෙන

කසො දින්කනො, දුතිකයො පනඅඤ්කඤනචිත්කතනදින්කනො, කතනසුට්ඨු

වුත්තං ‘‘ප මප්පහාකරකනවා’’ති, ‘‘කචතනානාමදාරුණාති රුංවත්ථුං
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ආරබ්භ පවත්තපුබ් භා කචතනා පෙතිසභාවවධෙකචතනා, කනො

දාරුණා කහොතී’’ති ආචරිකයන ලිඛිතං. ‘‘පුබ් භා කචතනා පරිවාරා, 

වධෙකචතනාව දාරුණා කහොතී’’ති වුත්තං. යථාධිප්පායන්ති උකභොපි

පටිවිජ්ඣති, සාහත්ථිකෙොපිසඞ්කෙතත්තාන ුලච්චතිකිර. 

කිරියාවිකසකසො අට්ඨෙථාසු අනා කතො. ‘‘එවං විජ්ඣ, එවං පහර, එවං

ඝාකහහී’ති පාළියා සකමතීති ආචරිකයන  හිකතො’’ති වදන්ති. පුරකතො

පහරිත්වාතිආදි වත්ථුවිසඞ්කෙතකමව කිර. එතං ගාකම ඨිතන්ති පුග් කලොව

නියමිකතො. කයො පන ලඞ්ගවකසන ‘‘දීඝං…කප.… මාකරහී’’ති ආණාකපති

අනියකමත්වා. යදි නියකමත්වා වදති, ‘‘එතං දීඝ’’න්ති වකදයයාති අපකර.

ආචරියා පන ‘‘දීඝන්ති වුත්කතනියමිතං කහොති, එවං අනියකමත්වා වදති, න

පන ආණාපකෙො දීඝාදීසු අඤ්ඤතරං මාකරහීති අධිප්පාකයො’’ති වදන්ති කිර.

‘‘අත්කථොපනචිත්කතනඑෙංසන්ධායපිඅනියකමත්වා ආණාකපතී’’තිලිඛිතං. 

‘‘ඉතකරොඅඤ්ඤංතාදිසංමාකරති, ආණාපකෙො මුච්චතී’’තිවුත්තංයථාධිප්පායං

න  තත්තා. ‘‘එවං දීඝාදිවකසනාපි චිත්කතන අනියමිතස්කසවාති යුත්තං විය

දිස්සතී’’ති අඤ්ඤතරස්මිං ගණ්ඨිපකද ලිඛිතං, සුට්ඨු ී මංසිත්වා සබ් ං 

 කහතබ් ං, ඔොසස්ස නියමතත්තාති එත්ථ ඔොසනියමං ෙත්වා

නිද්දිසන්කතොතස්මිංඔොකසනිසින්නංමාකරතුොකමොවකහොති, සයංපන තදා

තත්ථ නත්ථි. තස්මා ඔොකසන සහ අත්තකනො ජීවිතින්ද්රියං ආරම්මණං න

කහොති, කතන අත්තනාමාරාපිකතොපකරොඑවමාරාපිකතො.ෙථං? සයංරස්කසොච

තනුකෙො ච හුත්වා පුබ් භාක  අත්තානං සන්ධාය ආණත්තික්ඛකණ ‘‘දීඝං

රස්සං ථූලං  ලවන්තං මාකරහී’’ති ආණාකපන්තස්ස චිත්තං අත්තනි

තස්සාොරස්සනත්ථිතායඅඤ්ඤස්ස තාදිසස්සජීවිතින්ද්රියංආරම්මණංෙත්වා

පවත්තති, කතනමූලට්ඨස්ස ෙම්ම ද්කධො.එවංසම්පදමිදන්තිදට්ඨබ් ං. 

දූතපරම්පරානිද්කදකස ආණාකපති, ආපත්ති දුක්ෙටස්ස. ඉතරස්ස

ආකරොකචති, ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති ආචරියන්කතවාසීනං යථාසම්භවං 

ආකරොචකන, පටිග් ණ්හකන දුක්ෙටං සන්ධාය වුත්තං. න වධකෙො

පටිග් ණ්හාති, තස්ස දුක්ෙටන්ති සිද්ධං කහොති. තං පන ඔොසාභාවකතො න

වුත්තං. මූලට්කඨන ආපජ්ජිතබ් ාපත්තියා හි තස්ස ඔොකසො අපරිච්ඡින්කනො, 

කතනස්ස තස්මිං ඔොකස ථුල්ලච්චයං වුත්තං. වධකෙො කච පටිග් ණ්හාති, 

මූලට්කඨොආචරිකයොපුබ්ක  ආපන්නදුක්ෙකටනසහථුල්ලච්චයම්පිආපජ්ජති.
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ෙස්මා? මහාජකනොහි කතනපාකපනිකයොජිකතොති. ඉදංපනදුක්ෙටථුල්ලච්චයං

වධකෙොකචතමත්ථංනසාකවති ආපජ්ජති.යදිසාකවති, පාරාජිෙකමවාපජ්ජති.

ෙස්මා? අත්ථසාධෙකචතනායඅභාවා. අනුගණ්ඨිපකද පන‘‘පටිග් ණ්හති, තං

දුක්ෙටංකහොති.යදිඑවං ෙස්මාපාකඨනවුත්තන්තිකච? වධකෙොපන ‘සාධු

ෙකරොමී’තිපටිග් ණ්හිත්වාතංන ෙකරොති. එවඤ්හිනියකම ‘මූලට්ඨස්සකිං

නාම කහොති, කිමස්ස දුක්ෙටාපත්තී’ති සඤ්ජාතෙඞ්ඛානං තදත්ථදීපනත්ථං

‘මූලට්ඨස්ස ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’’ති වුත්තං. ‘‘වධකෙො පටිග් ණ්හාති

ආපත්ති දුක්ෙටස්ස, මූලට්ඨස්ස ච ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’ති වුත්තං න

සිලිස්සති, මූලට්කඨන ආපජ්ජිතබ් ාපත්තිදස්සනාධිොරත්තා වධකෙො

පටිග් ණ්හාති, ආපත්තිදුක්ෙටස්සාති වුත්තං. 

විසක්කියදූතපදනිද්කදකස ‘‘වත්තුොමතාය ච කිච්කඡකනත්ථ වත්වා

පකයොජනං නත්ථීති භ වතා න වුත්ත’’න්ති වුත්තං. යං පන ‘‘මූ ට් ස්කසව

දුක්ෙට’’න්ති අට්ඨෙථායං වුත්තං. තත්රායං විචාරණා – ආචරිකයන

ආණත්කතන බුද්ධරක්ඛිකතන තදත්කථ සඞ්ඝරක්ඛිතස්කසව ආකරොචිකත

කිඤ්චාපිකයො ‘‘සාධූ’’තිපටිග් ණ්හාති, අථකඛොආචරියස්කසකවතංදුක්ෙටං 

විසඞ්කෙතත්තා, න බුද්ධරක්ඛිතස්ස, ෙස්මා? අත්ථසාධෙකචතනාය

ආපන්නත්තා. කතකනව ‘‘ආණාපෙස්ස ච වධෙස්ස ච ආපත්ති

පාරාජිෙස්සා’’ති පාළියං වුත්තං, තං පන මූලට්කඨන ආපජ්ජිතබ් දුක්ෙටං

‘‘මූලට්ඨස්සඅනාපත්තී’’තිඉමිනා අපරිච්ඡින්කනොොසත්තානවුත්තං. 

අවිසඞ්කෙකත ‘‘මූලට්ඨස්ස ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’ති වුත්තත්තා 

විසඞ්කෙකත ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති සිද්ධන්ති කවදිතබ් ං. ‘‘වධකෙො

පටිග් ණ්හාති, ආපත්තිදුක්ෙටස්සා’’තිඉදංපනදුක්ෙටංවධෙස්කසව.කසොහි

පඨමං ආණාපෙං බුද්ධරක්ඛිතං පාරාජිොපත්තිං පාකපත්වා සයං ජීවිතා

කවොකරොකපත්වා ආපජ්ජිස්සතීති කිඤ්චාපි පාළියං ‘‘කසො තං ජීවිතා

කවොකරොකපති, ආණාපෙස්සච වධෙස්සචආපත්තිපාරාජිෙස්සා’’තිනවුත්තං, 

තථාපිතං අත්ථකතො වුත්තකමව, ‘‘යකතො පාරාජිෙං පඤ්ඤත්ත’’න්ති පුබ්ක 

වුත්තනයත්තා ච තං න වුත්තං. ‘‘කසො තං ජීවිතා කවොකරොකපති, ආපත්ති

සබ්ක සං පාරාජිෙස්සා’’ති හි පුබ්ක  වුත්තං. එත්ථ පුබ්ක  

ආචරියන්කතවාසිොනං වුත්තදුක්ෙටථුල්ලච්චයාපත්තිකයො පඨමකමව
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අනාපන්නා පාරාජිොපත්තියා ආපන්නත්තා. තථාපි වධෙස්ස

පාරාජිොපත්තියාකතසංපාරාජිෙභාකවො පාෙකටොජාකතොතිෙත්වා ‘‘ආපත්ති

සබ්ක සංපාරාජිෙස්සා’’තිඑෙකතොවුත්තං, නතථා ‘‘ආණාපෙස්ස, වධෙස්ස

ච ආපත්ති පාරාජිෙස්සා’’ති එත්ථ. ෙස්මා? වධෙස්ස දුක්ෙටාපත්තියා

ආපන්නත්තා. කසො හි පඨමං දුක්ෙටාපත්තිං ආපජ්ජිත්වා පච්ඡා පාරාජිෙං

ආපජ්ජති. යදි පන අන්කතවාසිො කෙවලං ආචරියස්ස  රුෙතාය සාසනං

ආකරොකචන්ති සයං අමරණාධිප්පායා සමානා පාරාජිකෙන අනාපත්ති.

අෙප්පියසාසනහරණපච්චයා දුක්ෙටාපත්ති කහොති එව, ඉමස්සත්ථස්ස

සාධනත්ථං ධම්මපදවත්ථූහි මි ලුද්දෙස්ස භරියාය කසොතාපන්නාය 

ධනුඋසුසූලාදිදානංනිදස්සනංවදන්තිඑකෙ.තං තිත්තිරජාතකෙන (ජා.1.4.73

ආදකයො) සකමති, තස්මා සුත්තඤ්ච අට්ඨෙථඤ්ච අනුකලොකමතීති කනො

තක්කෙොති ආචරිකයො. ඉධ පන දූතපරම්පරාය ච ‘‘ඉත්ථන්නාමස්ස පාවද, 

ඉත්ථන්නාකමො ඉත්ථන්නාමං පාවදතූ’’ති එත්ථ අවිකසකසත්වා වුත්තත්තා

වාචායවාආකරොකචතු, හත්ථුලද්දායවා, පණ්කණනවා, දූකතනවාආකරොකචතු, 

විසඞ්කෙකතො නත්ථි. සකච විකසකසත්වා මූලට්කඨො, අන්තරාදූකතො වා වදති, 

තදතික්ෙකමවිසඞ්කෙකතොතිකවදිතබ් ං. 

ඉදානි ඉමස්මිංකයව අධිොරද්වකය අනුගණ්ඨිපකද වුත්තනකයො වුච්චති – 

‘‘වධකෙො පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’ති වධෙස්කසව ආපත්ති, න

ආණාපෙස්ස බුද්ධරක්ඛිතස්ස. යදි පන කසො වජ්ඣමරණාමරකණසු

අවස්සමඤ්ඤතරං ෙකරොති, බුද්ධරක්ඛිතස්සාණත්තික්ඛකණ එව 

පාරාජිෙදුක්ෙකටසු අඤ්ඤතරං සියා. ‘‘ඉති චිත්තමකනො’’ති අධිොරකතො

‘‘චිත්තසඞ්ෙප්කපො’’ති එත්ථාපි ඉති-සද්කදො විය ‘‘වධකෙො පටිග් ණ්හාති, 

මූලට්ඨස්ස ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’ති අධිොරකතො ‘‘මූලට්ඨස්ස ආපත්ති 

දුක්ෙටස්සා’’තිවුත්තකමවකහොති.ෙස්මාසරූකපනනවුත්තන්තිකච? තකතො

චුත්තරි නයදානත්ථං. ‘‘මූලට්ඨස්ස ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’ති හි වුත්කත

මූලට්ඨස්කසව වකසන නියමිතත්තා ‘‘පටිග් ණ්හන්තස්ස දුක්ෙටං කහොතී’’ති

නඤායති.‘‘වධකෙො පටිග් ණ්හාති, ආපත්තිදුක්ෙටස්සා’’තිහිඅනියකමත්වා

වුත්කත සක්ො උභකයසං වකසන දුක්ෙකට කයොකජතුං. තස්මා එව හි

අට්ඨෙථාචරිකයහි අධිොරං  කහත්වා ‘‘සඞ්ඝරක්ඛිකතන සම්පටිච්ඡිකත

මූ ට් ස්කසව දුක්ෙටන්ති කවදිතබ්බ’’න්ති වුත්තං. පටිග් ණ්හන්තස්ස කනව 
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අනුඤ්ඤාතං, න පටික්ඛිත්තං, කෙවලන්තු බුද්ධරක්ඛිතස්ස අනියමිතත්තා 

පටික්ඛිත්තං, තස්සපනපාරාජිෙදුක්ෙකටසුඅඤ්ඤතරංභකවයයාතිඅයමත්කථො

දීපිකතො, තස්මා තම්පි සුවුත්තං. යස්මා උභකයසං වකසන කයොකජතුං සක්ො, 

තස්මා ආචරිකයහි ‘‘පටිග් ණ්හන්තස්කසකවතං දුක්ෙට’’න්ති වුත්තං. තත්ථ

මූලට්කඨො කනව අනුඤ්ඤාකතො ‘‘මූලට්ඨස්සා’’ති වචනාභාවකතො, න ච

පටික්ඛිත්කතො ‘‘පටිග් ණ්හන්තස්ස ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’ති පාළියා 

අභාවකතො, පටිග් ණ්හනපච්චයා වධෙස්ස දුක්ෙටං සියාති නයං දාතුං

‘‘මූලට්ඨස්සා’’ති පාළියං අවුත්තත්තා ‘‘තං පටිග් ණ්හන්තස්කසකවතං 

දුක්ෙට’’න්තියංවුත්තං, තම්පිසුවුත්තං.තත්රහිබුද්ධරක්ඛිතස්ස පටික්ඛිත්තං, 

වුත්තනකයන පන තස්ස ආපත්ති අනියතාති. ෙස්මා පන අට් ෙථායං 

අනුත්තානං පටිග් ණ්හනපච්චයා වධෙස්ස දුක්ෙටං අවත්වා මූලට්ඨස්කසව

වකසන දුක්ෙටං වුත්තන්ති කච? අනිට්ඨනිවාරණත්ථං. ‘‘සඞ්ඝරක්ඛිකතන

සම්පටිච්ඡිකත පටිග් ණ්හනපච්චයා තස්ස දුක්ෙට’’න්ති හි වුත්කත

අනන්තරනකයන සරූකපන වුත්තත්තා ඉධාපි මූලට්ඨස්ස ථුල්ලච්චයං 

අට් ෙථායං වුත්තකමවකහොතීතිආපජ්ජති.ඉතිතංඑවංආපන්නං ථුල්ලච්චයං

උත්තානන්තිතංඅවත්වාපටිග් ණ්හන්තස්සදුක්ෙටංවුත්තං. අනුත්තානත්තා

අට්ඨෙථායන්ති ඉමං අනිට්ඨග් හණං නිවාකරතුං ‘‘මූලට්ඨස්කසකවතං 

දුක්ෙට’’න්ති වුත්තං. ආචරිකයන හි වුත්තනකයන පටිග් ණ්හන්තස්ස

දුක්ෙටම්පි උත්තානකමව. උත්තානඤ්ච ෙස්මා අම්හාෙං ඛන්තීති වුත්තන්ති

කච? පටිපත්තිදීපනත්ථං. ‘‘පිටෙත්තයාදීසු අප්පටිහතබුද්ධිකයොපි ආචරියා

සරූකපන පාළියංඅට් ෙථායඤ්ච අවුත්තත්තාඑවරූකපසුනාමඨාකනසුඑවං 

පටිපජ්ජන්ති, කිමඞ් ං පන මාදිකසොති සුහදයා කුලපුත්තා අනා කත 

වුත්තනයමනතික්ෙමිත්වා සඞ්ෙරකදොසං විවජ්කජත්වා වණ්ණනාකවලඤ්ච

අනතික්ෙම්ම පටිපජ්ජන්තී’’ති ච අපකරහි වුත්තං. අයං පන අට් ෙථාය වා

අවුත්තත්තාඑවරූකපසුනාමපාකඨො ආචරිකයනපච්ඡානික්ඛිත්තත්තාකෙසුචි

කපොත්ථකෙසුනදිස්සතීතිෙත්වාසබ් ං ලිඛිස්සාම.එවංසන්කතපටිග් හකණ

ආපත්තිකයවනසියා, සඤ්චරිත්තපටිග් හණමරණාභිනන්දකනසුපිචආපත්ති

කහොති, මාරණපටිග් හකණෙථංන සියා, තස්මා පටිග් ණ්හන්තස්කසකවතං

දුක්ෙටං, කතකනකවත්ථ ‘‘මූලට්ඨස්සා’’ති න වුත්තං. පුරිමනකයපි කචතං

පටිග් ණ්හන්තස්සකවදිතබ් කමව, ඔොසාභාකවනපනන වුත්තං.තස්මාකයො
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කයො පටිග් ණ්හාති, තස්ස තස්ස තප්පච්චයා ආපත්තිකයවාති අයකමත්ථ

අම්හාෙංඛන්ති.යථාකචත්ථ, එවංඅදින්නාදාකනපීති. 

175. අරකහො රකහොසඤ්ඤීනිද්කදසාදීසු කිඤ්චාපි පාළියං, 

අට් ෙථායඤ්ච දුක්ෙටකමව වුත්තං, තථාපි තත්ථ පරම්පරාය සුත්වා

මරතූති අධිප්පාකයන උල්ලපන්තස්ස උද්කදකස සති උද්දිට්ඨස්ස

මරකණනආපත්ති පාරාජිෙස්ස, අසතියස්සෙස්සචිමරකණනආපත්ති

පාරාජිෙස්ස. ‘‘ඉත්ථන්නාකමො සුත්වා කම වජ්ඣස්ස ආකරොකචතූ’’ති

උද්දිසිත්වා උල්ලපන්තස්ස විසඞ්කෙතතා දූතපරම්පරාය වුත්තත්තා

කවදිතබ් ා. සකච ‘‘කයො කෙොචි සුත්වා වදතූ’’ති උල්ලපති, වජ්කඣො

සයකමවසුත්වාමරති, විසඞ්කෙතත්තානපාරාජිෙං.කයොකෙොචිසුත්වා 

වදති, කසො කච මරති, පාරාජිෙං. ‘‘කයො කෙොචි මම වචනං සුත්වා තං

මාකරතූ’’තිඋල්ලපති, කයො කෙොචිසුත්වා මාකරති, පාරාජිෙං, සයකමව

සුත්වා මාකරති, විසඞ්කෙතත්තා න පාරාජිෙන්ති එවං යථාසම්භකවො

කවදිතබ්ක ො. 

176. මූ ං දත්වා මුච්චතීති එත්ථ භින්දිත්වා, භඤ්ජිත්වා, චවිත්වා, 

චුණ්කණත්වා, අග්ගිම්හි පක්ඛිපිත්වා වා පක ව ුලච්චතීති අත්ථකතො 

වුත්තකමව කහොති. කයසං හත්ථකතො මූ ං ගහිතන්ති කයසං 

ඤාතෙපරිවාරිතානං හත්ථකතො මූලං කතන භික්ඛුනා  හිතං, 

කපොත්ථෙසාමිෙහත්ථකතො පුබ්ක  දින්නමූලං පුන  කහත්වා

කතසඤ්කඤවඤාතොදීනං දත්වාුලච්චති, එවං කපොත්ථෙසාමිෙස්කසව

සන්තෙං ජාතං කහොති. අනුගණ්ඨිපකද පන ‘‘සකචපි කසො විප්පටිසාරී

හුත්වා සීඝං කතසං මූලං දත්වා ුලච්චතී’’ති වුත්තං, තං කයන ධකනන

කපොත්ථකෙො කීකතො, තඤ්ච ධනං සන්ධාය වුත්තං. ෙස්මා? 

කපොත්ථෙසාමිෙහත්ථකතො ධකන  හිකත කපොත්ථකෙ අදින්කනපි

ුලච්චනකතො. සකච අඤ්ඤං ධනං සන්ධාය වුත්තං, න යුත්තං

කපොත්ථෙස්ස අත්තනියභාවකතො අකමොචිතත්තා. සකච කපොත්ථෙං 

සාමිොනං දත්වා මූලං න  ණ්හාති, න ුලච්චති අත්තනියභාවකතො

අකමොචිතත්තා. සකච කපොත්ථෙං මූලට්කඨන දියයමානං ‘‘තකවව

කහොතූ’’ති අප්කපති, ුලච්චති අත්තනියභාවකතො කමොචිතත්තා. එත්ථායං

විචාරණා – යථා කචතියං වා පටිමං කපොක්ඛරණිං කසතුං වා කිණිත්වා 
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 හිතම්පි ොරෙස්කසකවතං පුඤ්ඤං, න කිණිත්වා  හිතස්ස, තථා

පාපම්පි කයන කපොත්ථකෙො ලිඛිකතො, තස්කසව යුජ්ජති, න ඉතරස්සාති

කච? න, ‘‘සත්ථහාරෙං වාස්ස පරිකයකසයයා’’ති වචනකතො. පකරන හි

ෙතසත්ථංලභිත්වාඋපනික්ඛිපන්තස්ස පාරාජිෙන්තිසිද්ධං.එවංපකරන

ලිඛිතම්පි කපොත්ථෙංලභිත්වා යථා වජ්කඣොතං පස්සිත්වා මරති, තථා

උපනික්ඛිකපයය පාරාජිෙන්ති සිද්ධං කහොතීති. කචතියාදීති

එතමනිදස්සනං ෙරණපච්චයං හි තං ෙම්මං ඉදංමරණපච්චයන්ති එවං

ආචරිකයනවිචාරිතං. මම පනකචතියාදිනිදස්සකනකනවකසොපි අත්කථො 

සාකධතබ්ක ොවියපටිභාති. 

තත්තො පාණාතිපාතාති ‘‘එොපි කචතනා කිච්චවකසන ‘තත්තො’ති

වුත්තා සතිපට්ඨානසම්මප්පධානානං චතුක්ෙතා වියා’’ති ලිඛිතං. පමාකණ

 කපත්වාති අත්තනා අධිප්කපතප්පමාකණ. ‘‘ෙතං මයා එවරූකප ආවාකට

ඛණිකත තස්මිං පතිත්වා මරතූ’’ති අධිප්පාකයන වධකෙො ආවාටප්පමාණං 

නියකමත්වා සකච ඛණි, තං සන්ධාය වුත්තං ‘‘ඉමස්මං ආවාකට’’ති. ඉදානි

ඛණිතබ් ං සන්ධාය එත්තෙප්පමාණස්ස අනියමිතත්තා ‘‘එෙස්මම්පි

කුදා ප්පහාකර’’තිආදි වුත්තං, සුත්තන්තිෙත්කථකරහි කිඤ්චාපි උපඨතං, 

තථාපි සන්නිට්ඨාපෙකචතනාඋභයත්ථ අත්කථවාතිආචරියා.  හූනංමරකණ

ආරම්මණනියකම ෙථන්ති කච? වජ්කඣසු එෙස්ස ජීවිතින්ද්රිකය ආලම්බිකත

සබ්ක සමාලම්බිතකමව කහොති. එෙස්ස මරකණපි න තස්ස සෙලං ජීවිතං

සක්ො ආලම්බිතුං න උප්පජ්ජමානං, උප්පන්නං, නිරුජ්ඣමානං, 

අත්ථිතායපාණාතිපාතකචතනාව පච්චුප්පන්නාරම්මණා, පුකරජාතාරම්මණා ච 

කහොති, තස්මා තම්පි යුජ්ජති. පච්ඡිමකෙොටියා එෙචිත්තක්ඛකණ පුකරජාතං

හුත්වා ඨිතං තං ජීවිතමාලම් ණං ෙත්වා සත්තමජවනපරියාපන්නකචතනාය

ඔපක්ෙකම ෙකත අත්ථකතො තස්ස සත්තස්ස සබ් ං ජීවිතින්ද්රියමාලම්බිතං, 

කවොකරොපිතඤ්ච කහොති, ඉකතො පනඤ්ඤථා න සක්ො; එවකමව පුබ් භාක 

‘‘ හූපිසත්කත මාකරමී’’ති චින්කතත්වා සන්නිට්ඨානොකල විසපක්ඛිපනාදීසු

එෙංපකයො ං සාධයමානාවුත්තප්පොරකචතනාකතසු එෙස්සවුත්තප්පොරං

ජීවිතින්ද්රියං ආලම් ණං ෙත්වා උප්පජ්ජති, එවං උප්පන්නාය පකනොය

සබ්ක පිකතමාරිතාකහොන්තිතායඑවසබ්ක සංමරණසිද්ධිකතො, අඤ්ඤථාන

සක්ොකවොකරොකපතුං, ආලම්බිතුංවා.තත්ථඑොයකචතනාය හූනංමරකණ 
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අකුසලරාසි ෙථන්ති කච? විසුං විසුං මරකණ පවත්තකචතනානං

කිච්චෙරණකතො. ෙථං? තා පන සබ් ා උපපජ්ජකවදනීයාව කහොන්ති, තස්මා

තාසු යාය ොයචි දින්නාය පටිසන්ධියා ඉතරා සබ් ාපි ‘‘තකතො

 ලවතරකුසලපටි ාහිතා අකහොසිෙම්ම’’න්තිආදිකෙොට්ඨාසං භජන්ති, පුනපි 

විපාෙං ජනිතුං න සක්කෙොන්ති. අපරාපරියකවදනීයාපි විය තං පටි ාහිත්වා

කුසලකචතනා පටිසන්ධිං කදති, තථා අයම්පි කචතනා අනන්තරභකව එව

පටිසන්ධිදානාදිවකසන තාසං කිච්චකලසෙරණකතො එොපි සමානා ‘‘රාසී’’ති

වුත්තා.තායපනදින්නායපටිසන්ධියා අතිතික්කඛොවිපාකෙොකහොති.අයකමත්ථ

විකසකසොතිආදි අනුගණ්ඨිපකද පපඤ්චිතං. 

අමරිතුොමා වාති අධිප්පායත්තා ඔපපාතිෙමරකණපි ආපත්ති.

‘‘‘නිබ් ත්තිත්වා’ති වුත්තත්තා පතනං න දිස්සතීති කච? ඔපපාතිෙත්තං, 

පතනඤ්ච එෙකමවා’’ති ලිඛිතං. අථ වා ‘‘සබ්බථාපි අනුද්දිස්කසවා’’ති

වචනකතො එත්ථ මරතූති අධිප්පායසම්භවකතො ‘‘උත්තරිතුං අසක්කෙොන්කතො

මරති පාරාජිෙකමවා’’ති සුවුත්තං. සකච ‘‘පතිත්වා මරතූ’’ති නියකමත්වා

ඛණිකතො කහොති, ඔපපාතිෙමනුස්කසො ච නිබ් ත්තිත්වා ඨිතනියකමකනව

‘‘උත්තරිතුං න සක්ො’’ති චින්කතත්වා මරතීති පාරාජිෙච්ඡායා න දිස්සති, 

කතන වුත්තං ‘‘උත්තරිතුං අසක්කෙොන්කතො’’ති. කසො හි උත්තරිතුං 

අසක්කෙොන්කතො පුනප්පුනං පතිත්වා මරති, කතන පාකතොපි තස්ස සිද්කධො

කහොතීති අධිප්පාකයො. තත්ථ සියා – කයො පන ‘‘උත්තරිතුං අසක්කෙොන්කතො

මරතී’’ති වුත්කතො, කසො ඔපාතඛණනක්ඛකණ අරූපකලොකෙ ජීවති.

වධෙකචතනා ච ‘‘අනියකතො ධම්කමො මිච්ඡත්තනියතස්ස ධම්මස්ස

ආරම්මණපච්චකයන පච්චකයො, රූපජීවිතින්ද්රියං මාතුඝාතිෙම්මස්ස 

පිතුඝාතිෙම්මස්ස අරහන්තඝාතිෙම්මස්ස රුහිරුප්පාදෙම්මස්ස 

ආරම්මණපච්චකයන පච්චකයො’’ති (පට්ඨා. 2.15.38 මිච්ඡත්තනියතත්තිෙ)

වචනකතො රූපජීවිතින්ද්රියාරම්මණංකහොති, නචතංඅරූපාවචරසත්තස්සත්ථි, න

ච සා කචතනා ‘‘අනියකතො ධම්කමො මිච්ඡත්තනියතස්ස ධම්මස්ස

පුකරජාතපච්චකයන පච්චකයො, ආරම්මණපුකරජාතං වත්ථුපුකරජාතං

ආරම්මණපුකරජාතං. රූපජීවිතින්ද්රියං මාතුඝාතිෙම්මස්ස පුකරජාතපච්චකයන

පච්චකයො’’ති (පට්ඨා. 2.15.48 මිච්ඡත්තනියතත්තිෙ) වචනකතො

අනා තාරම්මණාකහොති.අඤ්කඤොඉධපතිත්වාමරණෙසත්කතො නත්ථි, එවං
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සන්කත වධෙකචතනාය කිං ආරම්මණන්ති කච? යස්ස ෙස්සචි ඉධ 

ජීවනෙසත්තස්ස පච්චුප්පන්නං ජීවිතින්ද්රියං ආරම්මණං. කිඤ්චාපි කසො න

මරති, අථ කඛො පාණාතිපාකතො කහොති එව. යථා කිං ‘‘යථාක්ෙකමන ඨිකත

සත්ත ජකන එකෙන ෙණ්ක න විජ්ඣිත්වා මාකරමී’’ති පුබ් භාක 

චින්කතත්වාසන්නිට්ඨානොකලකතසුඑෙස්ස ජීවිතමාරම්මණංෙත්වාෙණ් ං

විස්සජ්කජති, ෙණ්ක ොතංවිරජ්ඣිත්වාඉතකරඡජකන මාකරති, එවංසන්කතපි

අයං පාණාතිපාතී එව කහොති, එවමිධාපි ‘‘කයො කෙොචී’’ති විෙප්කපන්තස්ස

වධෙකචතනායස්සෙස්සචිජීවිතාරම්මණංෙත්වාපවත්තති, තස්මිං අමකතපි

ඉතරස්ස වකසන පාණාතිපාතී. සකච අරහා හුත්වා පරිනිබ් ායති, 

අරහන්තඝාතකෙොව කහොති.එසනකයොසබ් ත්ථඑවරූකපසු.අයකමවකහත්ථ

ආචරියපරම්පරා තායුත්ති විනිච්ඡයෙථාතිවුත්තං. 

පතනරූපංපමාණන්තිඑත්ථයථාමාතුයා පතිත්වාපරිවත්තලිඞ් ායමතාය

කසො මාතුඝාතකෙො කහොති, න කෙවලං පුරිසඝාතකෙො, තස්මා පතනස්කසව

වකසන ආපත්ති. ෙස්මා? පතනරූපමරණරූපානං එෙසන්තානත්තා, තකදව

හිස්ස ජීවිතින්ද්රියං, තස්ස හි පරිවත්තනං නත්ථි, ඉත්ථිපුරිසින්ද්රියාකනව 

පවත්තියං නිරුජ්ඣනුප්පජ්ජනොනි, ඉත්ථිපුරිකසොති ච තත්ථ

කවොහාරමත්තකමව, තස්මා මාතුඝාතකෙොව, න පුරිසඝාතකෙොති, යථා තස්ස

පතනරූපවකසනාපත්ති, තථා ඉධාපි පතනරූපවකසන ථුල්ලච්චයං

එෙසන්තානත්තාති අයං පඨමකථරවාකද යුත්ති. දුතිකය කිඤ්චාපි කපකතො 

පතිකතො, යක්කඛො ච, අථ කඛො අකහතුෙපටිසන්ධිෙත්තා අකුසලවිපාෙස්ස

‘‘වාකමනසූෙකරො කහොතී’’ති(දී.නි.අට්ඨ.2.296; මහානි.අට්ඨ.166) එත්ථ

වුත්තයක්ඛානං පටිසන්ධි විය සබ් රූපානං සාධාරණත්තා, 

අමනුස්සජාතිෙත්තා ච තිරච්ඡානරූකපන මකත මරණරූපවකසන පාචිත්තියං, 

වත්ථුවකසන ලහුොපත්තියා පරිවත්තනා කහොති එව 

තත්ථජාතෙරුක්ඛාදිකඡදනපාචිත්තියපරිවත්තනං විය. අයකමව යුත්තතකරො, 

තස්මාපච්ඡා වුත්කතො.පාරාජිෙස්සපනමනුස්සජාතිකෙොයථාතථාවාපතිත්වා

යථාතථාවාමරතු, පාරාජිෙකමව රුෙත්තා. රුොපත්තියාහිවිපරිවත්තනා

නත්ථීතිවුත්තං. 

ථුල්ලච්චයං තිරච්ඡාකන, මකතකභදස්සොරණං; 

සරූපමරණංතිස්කසො, ඵුස්කසොමඤ්කඤතිඅඤ්ඤථා. 
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ගණ්ඨිපකද පන ‘‘දුතියවාකද පුථුජ්ජනස්ස පතිත්වා අරහත්තං පත්වා

මරන්තස්සවකසනවුත්කතො’’තිලිඛිතං. ‘‘තිරච්ඡාකන’’ති එත්ථකෙචිවදන්ති

‘‘කදවා අධිප්කපතා’’ති. ‘‘සෙසෙරූකපකනව මරණං භවති නාඤ්ඤථා’’ති ච 

වදන්ති. යක්ෙකපතරූකපන මකතපි එකසවනකයොති ථුල්ලච්චයන්ති අත්කථො.

‘‘තිරච්ඡාන තමනුස්සවිග් හමරකණ වියා’’ති ලිඛිතං. පහාරං  ද්ධාති

සත්තානංමාරණත්ථායෙතත්තාවුත්තං. 

177. සාධුසුට්ඨුමරතූතිවචීකභදංෙකරොති. විසභාගකරොකගොතිසරීරට්කඨො

 ණ් පී ොදි. 

178. ොළානුසාරීතිඑකිස්සාලතායමූලංකිර.මහාෙච්ඡකපනෙතපුප්ඵං

වා. හංසපුප්ඵන්ති හංසානං පක්ඛපත්තං. කහට්ඨා වුත්තනකයන 

සාහත්ථිොණත්තිෙනයඤ්කහත්ථ කයොකජත්වා ොයවාචාචිත්තකතො

සුලට්ඨානවිධි දස්කසතබ්ක ො. 

පදභාජනීයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

විනීතවත්ථුවණ්ණනා 

180. මරණත්ථිොව හුත්වාති ඉමස්ස ොයස්ස කභකදන 

සග් පාපනාධිප්පායත්තා අත්ථකතො මරණත්ථිොව හුත්වා

එවංඅධිප්පායිකනො මරණත්ථිො නාම කහොන්තීති අත්තකනො

මරණත්ථිෙභාවංඅජානන්තාආපන්නාපාරාජිෙං.නහිකත ‘‘අත්තකනො

චිත්තප්පවත්තිං න ජානන්තී’’ති වුච්චන්ති. කවොහාරවකසනාති

පුබ් භා කවොහාරවකසන. සන්නිට්ඨාකන පකනතං නත්ථි. පාකස

 ද්ධසූෙරකමොචකන විය න කහොති. යථානුසන්ධිනාති අන්තරා 

අමරිත්වාති අත්කථො. අප්පටිකවක්ඛිත්වාති අවිචාකරත්වා. කහට්ඨිමභාක 

හිකිස්මිඤ්චිවිජ්ජමාකනවලිපඤ්ඤායති. දස්සිකතතිඋද්ධරිත්වාඨපිකත. 

පටිබන්ධන්තිතයාපටි න්ධං, පරිකභො න්තරායංසඞ්ඝස්සමා අොසීති

අත්කථො. 

181-2. යස්මා කිරියං දාතුංනසක්ො, තස්මා ‘‘ප මං  ද්ධ’’න්තිවුත්තං.

පුබ්ක පි අත්තනා ලද්ධපිණ් පාතකතො පණීතපණීතං කදන්කතො තත්ථපි

අත්තොරියං අදාසි. අසඤ්චිච්චාති එත්ථ අඤ්ඤං ආෙඩ්ඪන්තස්ස අඤ්ඤස්ස
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පතකනසබ්ක නසබ් ං අභිසන්ධිනත්ථි. නමරණාධිප්පායස්සාතිපටිකඝොච

පකයොක ො ච අත්ථි, වධෙකචතනා නත්ථි. අජානන්තස්සාති එත්ථ 

‘‘වත්ථුඅජානනවකසන අජානන්තස්ස කදොකසො නත්ථි, ඉදං කිර කතසං

නානත්තං.‘අසඤ්චිච්කචො අහ’න්ති පාළියං නදිස්සති. අට් ෙථායං වුත්තත්තා

තථාරූපාය පාළියා භවිතබ් ’’න්ති වදන්ති. කනො කච, ථුල් ච්චයන්ති එත්ථ

‘‘දුක්ඛකවදනා කච නුප්පජ්ජති, දුක්ෙටකමවා’’ති වදන්ති, ී මංසිතබ් ං. 

‘‘මුග්ගරා නාමඛාදනදණ් ො. කවමා නාම කතසංඛාදනදණ් ොනංකහට්ඨාච

උපරි ච තිරියං  න්ධිතබ් දණ් ා’’ති ලිඛිතං. කහට්ඨාව දුවිධාපි පඨන්ති. 

හත්ථප්පත්කතො විය දිස්සති ‘‘තස්ස වික්කඛකපො මා කහොතූ’’ති උපච්ඡින්දති. 

විකසසාධිගමං බොෙරිත්වා තප්පභවං සක්ොරං ලජ්ජීයන්කතො ආහාරං

උපච්ඡින්දති සභා ානං යාෙතත්තා.කතහිෙප්පියකඛත්තං ආකරොකචන්ති. 

186. අෙතවිඤ්ඤත්තියාති න විඤ්ඤත්තියා. සා හි අනුඤ්ඤාතත්තා

ෙතාපි අෙතා වියාති අෙතවිඤ්ඤත්ති. ‘‘‘වකදයයාථ, භන්කත

කයනත්කථො’ති එවං අෙතට්ඨාකන විඤ්ඤත්ති අෙතවිඤ්ඤත්තී’’ති

ලිඛිතං. තිත්ථියභූතානං මාතාපිතූනං සහත්ථා දාතුං න වට්ටතීති. 

පිතුච්ඡා නාම පිතුභගිනී. සකචපි න යාචන්ති ‘‘යාචිතුං දුක්ඛ’’න්ති, 

සයංවාඑවංවත්තුමසක්කෙොන්තා.‘‘යදා කතසංඅත්කථොභවිස්සතී’’ති

ආකභො ංෙත්වාවා. ‘‘‘කවජ්ජෙම්මංවාන කහොතී’තිවචනකතොයාව

සත්තකමොකුලපරිවට්කටො, තාව කභසජ්ජංොතුං වට්ටතී’’ති වදන්ති. 

සබ්බපකදසූතිමහාමාතුයාචූ මාතුයාතිආදීනං. 

වුත්තනකයන පරිකයසිත්වාති ‘‘සාමකණකරහි වා’’තිආදිනා. ‘‘න

අෙතවිඤ්ඤත්තියා’’ති වදන්ති. ‘‘පච්චාසීසති සකච, දුක්ෙට’’න්ති වදන්ති. 

ෙප්පියවකසනාති පුප්ඵං ආකනථාතිආදිනා. ‘‘පූජං අොසී’ති වුත්තත්තා සයං

 කහතුංනවට්ටතී’’ති වදන්ති. 

‘‘භණථා’’ති වුත්කත පන ොතබ්බං. ධම්මඤ්හි වත්තුං වට්ටති. කනො කච

ජානන්ති, නපාදා අපකනතබ්බා. අවමඞ් ලන්තිහි ණ්හන්ති. 

කචොරනාගස්ස හි ආමට්ඨං දින්කන කුජ්ඣිස්සති, අනාමට්ඨං න වට්ටතීති

අඞ්ගුලන්තකර කථොෙං භත්තං  කහත්වා පත්කත භත්තං සබ් ං අදාසි, කසො
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කතනතුස්සි. වරකපොත්ථෙචිත්තත්ථරණන්තිසිබ්බිත්වාොතබ් ත්ථරණවිෙති. 

පිතුරාජා දමි ස්ස පරාජිකතො කරොහකණ කසො සවස්සානි වසිත්වා

මිත්තාමච්චපරිවුකතො ‘‘රජ්ජං  ණ්හාමී’’ති ආ න්ත්වා අන්තරාමග්ක 

අප්පමත්තෙස්සොරණාඑෙංඅමච්චං ඝාතාකපසි. කසසාභකයනපලායන්තා

අරඤ්කඤ අන්තරාමග්ක  කචොකරහි විලුත්තා හම්බුගල් ෙවිහාරං  න්ත්වා

තත්ථ චාතුනිොයිෙතිස්සත්කථකරො කතසං සඞ් හං ෙත්වා පුන ආකනත්වා

රඤ්කඤො දස්කසසි, කතහි සද්ධිං රජ්ජං  කහත්වා රාජා 

හම්බුගල් ෙතිස්සත්කථරස්ස අභයගිරිවිහාරං අොසි. කසසාපි එකෙෙවිහාරං

ොරාකපසුංකිර. 

187. කචොරසමීපං කපකසන්කතො ‘‘වාළයක්ෙවිහාරං කපකසතී’’ති ඉමිනා

සදිකසො. ෙස්මා? මරණාධිප්පායත්තා.ත ාොදීසුමච්ඡාදිග් හණත්ථං

කෙවට්ටං අඤ්ඤාපකදකසන ‘‘ත ාෙතීරං  ච්ඡා’’ති පහිණන්තස්ස

පාණාතිපාකතන භවිතබ් ං, ‘‘වා යක්ඛවිහාරං පාකහසී’’ති ඉමස්ස

සදිකසො. ෙස්මා? ‘‘මරණාධිප්පායත්තා’’ති වචනස්සානුකලොමකතො, 

අට් ෙථායම්පි‘‘එවංවා යක්ඛම්පී’’තිවුත්තත්තා. 

189. තං තත්රට්ඨිතං ඡින්දන්තන්ති තං-සද්කදො එෙච්කචසු නත්ථි.

ඉතකරසුපාරාජිෙථුල්ලච්චයං ආපන්නාති අත්කථො. ‘‘ඉමං ඡින්දිත්වා

සීඝං  න්ත්වා සඞ්ඝස්ස පත්තචීවරං දස්සාමී’’ති කුසලචිත්කතනපි

ඡින්දිතුං න වට්ටති අනනුඤ්ඤාතත්තා. අඤ්ඤස්ස පන භික්ඛුකනො

වට්ටති අනුඤ්ඤාතත්තා. 

190. ෙථං? කුටිරක්ඛණත්ථඤ්හි භ වතා පටග්ගිදානාදි අනුඤ්ඤාතං, 

කුටි නාකමසා භික්ඛූනං අත්ථාය. තස්මා ‘‘භික්ඛුරක්ඛණත්ථං

අඤ්ඤස්සභික්ඛුස්සවට්ටතී’ති වත්තබ් කමත්ථනත්ථී’’තිවුත්තං.යදි

එවංඅච්ඡින්නචීවරස්ස නග් භාවප්පටිච්ඡාදනත්ථංභූත ාමපාත යතා

භ වතා අනුඤ්ඤාතා, ජීවිතරක්ඛණත්ථඤ්ච සප්පදට්ඨොකල

අනුඤ්ඤාතං, තස්මා ‘‘අපි ජීවිතං පරිච්චජිතබ් ං, න චරුක්කඛො වා 

ඡින්දිතබ්ක ො’’තිආදි න වත්තබ් ං සියා, තස්මා තං නිදස්සනං

අප්පමාණං, අට්ඨෙථාචරිකයො එකවත්ථ පමාණං. එත්ථ පනායං

ආචරියස්ස තක්කෙො – අරියපුග් කලසුපි සත්තා නග්ගියං පස්සිත්වා

අප්පසාදං ෙත්වා නිරයූප ා භවිස්සන්ති, තථා සප්පා ච  ංසිත්වා, 



වජිරබුද්ධි-ටීො භික්ඛුවිභඞ්ක ො පාරාජිෙෙණ්ක ො 

174 

පටුන 

කතසංපාපවිකමොචනත්ථංභූත ාමපාත යතා අනුඤ්ඤාතා.දානපතීනං

චිත්තරක්ඛණත්ථං පටග්ගිදානාදි. අඤ්ඤථා කලොෙස්ස 

පුඤ්ඤන්තරාකයො, සඞ්ඝස්සචලාභන්තරාකයොකහොති.වධෙස්සපන

චිත්තහිතෙරණං නත්ථි, තං පන අී තික්ෙමං, ජීවිතපරිච්චජනං

පස්සිත්වා වා ‘‘අකහො දුක්ෙරං ෙත’’න්ති පසාදකමව ලකභයුන්ති

අත්තකනො න වට්ටති, අඤ්ඤස්ස වට්ටති. අඤ්ඤථා තිත්ථියානං 

අසද්ධම්මසිද්ධියාති. ගණ්ඨිපකද පන ‘‘ජීවිතත්ථාය රුක්ඛං 

ඡින්දන්තස්ස අත්තසිකනහවකසන ඡින්දනකතො අකුසලත්තා න

වට්ටති, අඤ්ඤස්ස වට්ටතී’’ති ලිඛිතං. අකනකෙසු රුක්කඛන

ඔත්ථකතසු, ඔපාකත වා පතිකතසු අඤ්කඤන අඤ්ඤස්සත්ථාය

රුක්ඛකඡදනාදි ොතුං වට්ටති, ෙස්මා? පරපරිත්තාණාධිප්පායකතොති. 

පරිත්තන්ති රක්ඛණං, තං දස්කසතුං ‘‘සමන්තා භූමතච්ඡන’’න්තිආදි

වුත්තං. 

191. තීහි මාරිකත පන විසඞ්කෙතන්ති එත්ථ තීසු එකෙන මාරිකතපි 

‘‘කඛත්තකමව ඔතිණ්ණත්තා පාරාජිෙ’’න්ති වුත්තත්තා තකයොපි

එෙකතො හුත්වා මාකරන්ති කච, ආපජ්ජති, කතකනව වුත්තං 

‘‘පරිච්කඡදබ්භන්තකර වා අවිසඞ්කෙත’’න්ති. ‘‘පරිච්කඡදාතික්ෙකම

පන සබ්බත්ථ විසඞ්කෙතං කහොතී’’ති වුත්තත්තා ද්වින්නං  ලං

 කහත්වා තතිකයො කච මාකරති ආපජ්ජති විය දිස්සති, ී මංසිතබ් ං. 

‘‘ද්කව මාකරන්තූ’’ති වුත්කත එකෙන වා ද්වීහි වා මාරිකත

පාරාජිෙන්ති ‘‘ද්වින්නං පහාරානං මරකණ සති ද්කව මාරිතා නාම

කහොන්ති, අසතිඑකෙොවකහොති, තස්මාවිජානිතබ් ’’න්ති වදන්ති. 

තතියපාරාජිෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. චතුත්ථපාරාජිෙං 

වග්ගුමුදාතීරියභික්ඛුවත්ථුවණ්ණනා 

193. චතුත්කථ වග්ගු ච සා කමොදයති ච සත්කතති වග්ගුමුදා. 

‘‘වග්ගුමදා’’තිපි පාකඨො, තස්ස වග්ගු ච සා

පසන්නසුද්ධතරඞ් සමිද්ධත්තාසුඛුමා චාතිඅත්කථොජීවිතවග්ගුත්ථනිතා
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ජීවිතත්ථන්ති නීලුප්පලන්තිආදීසු විය. මදස්සාති ච

 හුඛජ්ජකභොජ්ජපානාදිසමිද්ධා නදී ඡණදිවකසසූතිනිරුත්ති කවදිතබ් ා. 

වග්ගු පරිසුද්ධාති කලොකෙන සම්මතාති කිර අත්කථො. භාසිකතො 

භවිස්සතීතිපාඨකසකසො. 

194-5. වණ්ණවා වණ්ණවන්කතො වණ්ණවන්තානීතිපි සිජ්ඣති කිර

 හුවචකනන. යස්මා ඉන්ද්රියානං ඌනත්තං, පූරත්තං වා නත්ථි, තස්මා 

‘‘අභිනිවිට්ක ොොසස්ස පරිපුණ්ණත්තා’’ති වුත්තං. ඡට්ඨස්ස 

අභිනිවිට්කඨොොකසොහදයවත්ථු.චතුඉරියාපථචක්කෙ පාෙතින්ද්රිකය. අත්තකනො

දහතීති අත්තනා දහති, අත්තනා පටිවිද්ධං ෙත්වා පකවකදතීති අධිප්පාකයො. 

සන්තන්ති වත්තමානං. කගොත්රභුකනොති ක ොත්තමත්තං අනුභවත්තා

නාමමත්තෙකමවාතිඅත්කථො. 

සවිභඞ්ගසික්ොපදවණ්ණනා 

197. පදභාජකන ‘‘තිස්කසො විජ්ජා’’ති වුත්තත්තා අරූපාවචරජ්ඣානානි

පටික්ඛිත්තානීතිකච? න, තත්කථව‘‘යංඤාණං, තංදස්සනං, යං දස්සනං, තං

ඤාණ’’න්ති දස්සනපකදන විකසකසත්වා වුත්තත්තා, තස්මා එව අට් ෙථායං

‘‘විජ්ජාසීකසනපදභාජනංවුත්ත’’න්තිවුත්තං. ධුරංෙත්වාතිපුරිමංෙත්වා. 

පදභාජනීයවණ්ණනා 

199. අනා කත උප්පජ්ජනෙරා ාදීනං ොරණත්තා රා ාදකයොව 

නිමත්තං නාම. තිස්සන්නඤ්චවිජ්ජානංඅඤ්ඤතරංසන්ධාය‘‘විජ්ජානං

ලාභීම්හී’’ති භණති, පාරාජිෙං, න වත්ථුවිජ්ජාදීනං කිකලසනහානකමව

වුත්තං, තංඛණත්තා උත්තරිමනුස්සධම්මප්පවත්තින කහොතීති කච? න, 

මග් කිච්චදීපනකතො. කතකනව ‘‘මග්කගන විනා නත්ථී’’තිආදි වුත්තං. 

චිත්තන්ති චිත්තස්ස වි තනීවරණතාති අත්කථො. ‘‘යාවඤ්ච විජ්ජා 

අනා තා, තාව විපස්සනාඤාණස්ස ලාභීම්හී’ති වදන්කතො යදි

කලොකුත්තරං සන්ධාය වදති, කසොපි ච තථා ජානාති, පාරාජිෙකමව

කලොකුත්තරස්සපි තංනාමත්තා’’ති වදන්ති. ‘‘අවිකසකසනාපි වදකතො

පාරාජිෙං වුත්තන්ති කලොකුත්තරං සන්ධාය වදකතො ‘පාරාජිෙ’න්ති

වත්තුං යුජ්ජති. යථා කිං ‘විජ්ජානං ලාභීම්හී’ති භණන්කතොපි 
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පාරාජිෙකමවා’ති වුත්තට්ඨාකන වත්ථුවිජ්ජාදීනං සම්භකවපි තාසං

අනධිප්කපතත්තා පාරාජිෙංකහොති, එවමිධාපි. නසක්ොඅඤ්ඤංපමාණං

ොතුන්ති අත්තකනො ගුණමාකරොකචතුොකමො කලොකිකයන සම්මිස්සං

අත්ථපටිසම්භිදංවදකතොපාරාජිෙන්ති පමාණංොතුංනසක්ො, ඉතරථා

කහොතී’’ති අපකරහි වුත්තං, ‘‘තං පුබ් ාපරවිරුද්ධං, තස්මා

විජ්ජානිදස්සනං ඉධ අනිදස්සනං සාසකන වත්ථුවිජ්ජාදීනං

විජ්ජාවිධානාභාවා. භ වතා විභත්තකඛත්තපකද වා කතසං

පරියායවචනානංඅනාමට්ඨත්තානසක්ොඅඤ්ඤංපමාණං ොතු’’න්ති

ලිඛිතං. ‘‘පටිසම්භිදානං ලාභීම්හී’ති වුත්කත පරියාකයන වුත්තත්තා

ථුල්ලච්චයං යුත්ත’’න්ති වදන්ති, විචාකරතබ් ං. වීමංසිත්වා

ගකහතබ්බන්ති ‘‘කයො කත විහාකර වසතී’’තිආදීහි සංසන්දනකතො

පරියායවචනත්තා ථුල්ලච්චයං වුත්තං. ‘‘නිකරොධසමාපත්තිං

සමාපජ්ජාමී’ති වා‘ලාභීම්හාහංතස්සා’තිවාවදකතොපී’’තිවුත්තවචනම්පි

‘‘සකචපනස්කසවං කහොතී’’තිආදිවචනම්පිඅත්ථකතොඑෙකමව, කසොපිහි

අත්තකනො විකසසං ආකරොකචතුකමව වදති. ‘‘කයො කත විහාකර

වසතී’තිආදීසුඅහං-වචනාභාවාපරියාකයොයුජ්ජති, ඉධපන ‘ලාභීම්හාහං 

තස්සා’ති අත්තානං නිද්දිසති, තස්මා පාරාජිෙං ආපජ්ජිතුං යුත්තං

වියා’’ති වදන්ති.‘‘මහාපච්චරියාදිවචනංඋත්තරිමනුස්සධම්කමසුඑකෙොපි

න කහොති, තස්මා පරියාකයන වුත්තත්තා න කහොතී’’ති වදන්ති, සුට්ඨු 

උපපරික්ඛිතබ් ං. ඵලසච්ඡිකිරියා-පදකතො පට්ඨාය එව පාකඨො

 කහතබ්ක ො, ඵලසච්ඡිකිරියායපි එකෙෙම්පි එකෙෙඵලවකසන

පාරාජිෙංකවදිතබ් ං. 

රාගස්සපහානන්තිආදිත්තිකෙ කිකලසප්පහානකමවවුත්තං, තංපනයස්මා

මග්ක න විනා නත්ථි. තතියමග්ක න හි රා කදොසානං පහානං, චතුත්කථන

කමොහස්ස, තස්මා ‘‘රාක ො කම පහීකනො’’තිආදීනි වදකතොපි පාරාජිෙං. රාගා

චිත්තංවිනීවරණතාතිආදිත්තිකෙකලොකුත්තරකමව වුත්තං, තස්මා ‘‘රා ාකම

චිත්තං විනීවරණ’’න්තිආදීනි වදකතො පාරාජිෙකමවාති. අකුප්පධම්මත්තාති

කෙචි උත්තරවිහාරවාසිකනො. ෙස්මා න කහොතීති කච? ‘‘ඉති ජානාමි, ඉති

පස්සාමී’’තිවත්තමානවචකනකනව මාතිොයං වුත්තත්තා.යදිඑවං පදභාජකන 

‘‘සමාපජ්ජිං, සමාපන්කනො’’තිආදිනා වුත්තත්තා ‘‘අතීතත්තභාකව
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කසොතාපන්කනොම්හී’’තිවදකතොපිකහොතූති කච? න, අඤ්ඤථාඅත්ථසම්භවකතො.

ෙථං? අද්ධාපච්චුප්පන්නවකසන වත්තමානතා  කහතබ් ාති ඤාපනත්ථං

වුත්තං, න අතීතත්තභාවං. අතීතත්තභාකවො හි පරියාකයන වුත්තත්තා

‘‘ථුල්ලච්චය’’න්තිවුත්තන්තිආචරියා. 

200. ‘‘සකචපි න කහොති, පාරාජිෙකමවා’’ති අට්ඨානපරිෙප්පවකසන

වුත්තං කිර.‘‘ඉතිවාචාතිවඞ්ගිො’’තිවක්ඛති. නත්කථතන්ති පුරිකමසති

පච්ඡිමස්සාභාවාසමාපජ්ජිං, සමාපන්කනොතිඉකමසංකිඤ්චාපිඅත්ථකතො 

ොලවිකසකසොනත්ථි, වචනවිකසකසොපනඅත්ථිඑව. 

207. උක්කෙටිකතොතිඋත්තාසිකතො.ඛිටඋත්රාසකන. 

සුද්ධිෙවාරෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

වත්තුොමවාරෙථාවණ්ණනා 

විඤ්ඤත්තිපකථති විජානනට්ඨාකන, කතන ‘‘විඤ්ඤත්තිපථමතික්ෙමිත්වා

ඨිකතොභික්ඛු දිබ් ායකසොතධාතුයාසුත්වාජානාති, නපාරාජිෙන්තිදීකපතී’’ති

වුත්තං. ොනං කිර සමාපජ්ජින්ති එත්ථ කසො කච ‘‘එස භික්ඛු අත්තකනො 

ගුණදීපනාධිප්පාකයන එවං වදතී’’ති ජානාති, පාරාජිෙකමව. අඤ්ඤථා

ජානාතීතිකච? පාරාජිෙච්ඡායානදිස්සතීතිආචරිකයො. 

වත්තුොමවාරෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අනාපත්තිකභදෙථාවණ්ණනා 

අනුල් පනාධිප්පාකයොති යදිඋල්ලපනාධිප්පාකයොභකවයය, දුක්ෙටකමවාති

අපකර.‘‘තංපරකතො ‘නාවුකසො, සක්ොපුථුජ්ජකනනඅධිවාකසතු’න්තිවත්ථුනා

සංසන්දිත්වා  කහතබ් ’’න්තිවුත්තං. 

පදභාජනීයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

විනීතවත්ථුවණ්ණනා 

225-6. දුක්ෙරආ ාරආවටොමඅභිරතිවත්ථූසු‘‘යදිඋල්ලපනාධිප්පාකයො

භකවයය, පාරාජිෙ’’න්තිවදන්ති, ොරණංපනදුද්දසං, ථුල්ලච්චයංවුත්තංවිය, 



වජිරබුද්ධි-ටීො භික්ඛුවිභඞ්ක ො පාරාජිෙෙණ්ක ො 

178 

පටුන 

ී මංසිතබ් ං. යාකනන වා ඉද්ධියා වා ගච්ඡන්කතොපි පාරාජිෙං නාපජ්ජතීති

පදසා  මනවකසකනව ෙතිොය ෙතාය යුජ්ජති. ‘‘අපුබ්බංඅචරිමං

ගච්ඡන්කතොති හත්ථපාසං අවිජහිත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස හත්ථං  ණ්හන්කතො

විය ච්ඡන්කතො’’තිවුත්තං.උට්කඨථඑථ  ච්ඡාමාතිඑවංසහ මකනපුබ් ාපරා

 ච්ඡන්කතොපිනාපජ්ජතීතිආචරියස්සතක්කෙො. වසන්තස්සාතිතථාවසන්කතො

කචඋපාසකෙනදිස්සති, පාරාජිකෙො කහොති. ‘‘රත්තිංවසිත්වා ච්ඡන්කතොන

පාරාජිකෙො’’ති වුත්තං. නානාකවරජ්ජොති නානාජනපදවාසිකනො. 

සඞ්ඝ ාකභොතියථාවුඩ්ඪංඅත්තකනොපාපුණනකෙොට්ඨාකසො. 

228. ඉධාති ‘‘කෙො නු කඛො’’තිආදිනා වුත්කත පඤ්හාෙම්කම. ධම්මධාතු 

සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණං. 

232. න උප්පටිපාටියාති න සීකහොක්ෙන්තවකසන අනුස්සරි. තස්මා

අන්තරාභවභූතාඑොඑවජාතීතිපටිවිජ්ඣතීති අත්කථො. 

නිගමනවණ්ණනා 

233. චතුවීසතීති එත්ථ මාතුඝාතෙපිතුඝාතෙඅරහන්තඝාතො

තතියපාරාජිෙං ආපන්නා. භික්ඛුනිදූසකෙො, ලම්බිආදකයො ච චත්තාකරො

පඨමපාරාජිෙං ආපන්නා එවාති ෙත්වා කුකතො චතුී සතීති කච? න, 

අධිප්පායාජානනකතො.මාතුඝාතොදකයොහිචත්තාකරො ඉධානුපසම්පන්නා

එව අධිප්කපතා, ලම්බිආදකයො චත්තාකරො කිඤ්චාපි පඨමපාරාජිකෙන 

සඞ් හිතා, යස්මා එකෙන පරියාකයන කමථුනධම්මපටිකසවිකනො න 

කහොන්ති, තස්මාවිසුංවුත්තා. ‘‘එෙෙම්මංඑකුද්කදකසොසමසික්ඛතා’’ති

එවං වුත්තසංවාසස්සඅභබ් තාමත්තංසන්ධායවුත්තං ‘‘යථාපුකරතථා 

පච්ඡා’’ති. අඤ්ඤථා කනසං සමඤ්ඤායපටිඤ්ඤායභික්ඛුභාකවොපි

නත්ථීති ආපජ්ජති. 

චතුත්ථපාරාජිෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පාරාජිෙෙණ් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. සඞ්ඝාදිකසසෙණ්ක ො 

1. සුක්ෙවිස්සට්ඨිසික්ොපදවණ්ණනා 

235. ‘‘ඔක්ෙමන්තාන’’න්ති පාකඨො. එත්ථාහ – ‘‘කයො පන භික්ඛූ’’ති

ොරකෙො ඉධ ෙස්මා න නිද්දිට්කඨොති? අභි-නිද්කදකසන ඉමස්ස

සාකපක්ඛාභාවදස්සනත්ථං. ෙථං? ෙණ්ඩුවනාදිඅධිප්පායකචතනාවකසන

කචකතන්තස්ස ෙණ්ඩුවනාදිඋපක්ෙකමන උපක්ෙමන්තස්ස, 

කමථුනරා වකසන ඌරුආදීසු දුක්ෙටවත්ථූසු, වණාදීසු

ථුල්ලච්චයවත්ථූසු ච උපක්ෙමන්තස්ස සුක්ෙවිස්සට්ඨියා සතිපි න

සඞ්ඝාදිකසකසො. කමොචනස්සාදසඞ්ඛාතාධිප්පායාකපක්ඛාවසුක්ෙවිස්සට්ඨි

සති උපක්ෙකම, න අඤ්ඤථා ‘‘අනාපත්තින කමොචනාධිප්පායස්සා’’ති

වචනකතො. තස්මා තදත්ථදස්සනත්ථං ඉධ ොරකෙො න නිද්දිට්කඨො, 

අඤ්ඤථා ‘‘කයො පන භික්ඛු සඤ්කචතනිෙං සුක්ෙවිස්සට්ඨිං 

ආපජ්කජයයා’’තිොරකෙනිද්දිට්කඨ ‘‘කචකතතිනඋපක්ෙමතිුලච්චති, 

අනාපත්තී’’ති වුත්තවචනවිකරොකධො. ‘‘සඤ්කචතනිොය

සුක්ෙවිස්සට්ඨියා අඤ්ඤත්ර සුපිනන්තා’’ති භුම්කම නිද්දිට්කඨපි කසොව

විකරොකධොආපජ්ජති, තස්මාතදුභයවචනක්ෙමංඅවත්වා ‘‘සඤ්කචතනිො

සුක්ෙවිස්සට්ඨි අඤ්ඤත්ර සුපිනන්තා’’ති වුත්තං. තත්ථ නිමිත්තත්කථ

භුම්මවචනාභාවකතොකහතුත්ථනියකමොනෙකතොකහොති.තස්මිංඅෙකත

සඤ්කචතනිො සුක්ෙවිස්සට්ඨිඅඤ්ඤත්රසුපිනන්තාසඞ්ඝාදිකසසාපත්ති, 

උපක්ෙකමඅසති අනාපත්තීතිඅයමත්කථොදීපිකතොතිකවදිතබ් ං. 

236-7. සඤ්කචතනිොති එත්ථ පඨමවිග් කහන උපසග් ස්ස සාත්ථෙතා 

දස්සිතා, දුතිකයන ඉෙපච්චයස්ස. වාතපිත්තකසම්හරුහිරාදිආසයකභදකතොති

අත්කථො. ධාතූති එත්ථ ‘‘පථී ධාතුආදකයො චතස්කසො, චක්ඛුධාතුආදකයො වා

අට්ඨාරසා’’ති ගණ්ඨිපකද ලිඛිතං. වත්ථිසීසන්ති වත්ථිපුටස්ස සීසං.

‘‘අඞ් ජාතස්ස මූලං අධිප්කපතං, න අග් සීස’’න්ති වදන්ති. තකථවාති

‘‘නිමිත්කත උපක්ෙමකතො’’තිආදිං  ණ්හාති. තකතො මුච්චිත්වාති ‘‘න

සෙලොයකතො, තස්මා පන ඨානා චුතමත්කත කහොතූ’’ති ගණ්ඨිපකද ලිඛිතං.

‘‘දෙකසොතං ඔතිණ්ණමත්කත’’ති ඉමිනා න සකමතීති කච? තකතො
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දෙකසොකතොකරොහණඤ්කචත්ථාතිආදි වුච්චති. තස්සත්කථො – නිමිත්කත

උපක්ෙමං ෙත්වා සුක්ෙං ඨානා චාකවත්වා පුන විප්පටිසාරවකසන

දෙකසොකතොකරොහණං නිවාකරතුං අධිවාකසමීති. තකතො  හි නික්ඛමන්කත 

අධිවාකසතුං න සක්ො, තථාපි අධිවාසනාධිප්පාකයන අධිවාකසත්වා අන්තරා

දෙකසොතකතො උද්ධං නිවාකරතුං අසක්කුකණයයතාය ‘‘අනික්ඛන්කත වා’’ති 

වුත්තං. ෙස්මා? ඨානා චුතඤ්හි අවස්සං දෙකසොතං ඔතරතීති

අට්ඨෙථාධිප්පාකයො  ණ්ඨිපදාධිප්පාකයන සකමති. තකතො මුච්චිත්වාති

සෙට්ඨානකතො. සෙසරීරකතො හි  හි නික්ඛන්තකමව කහොති, තකතො ‘‘ හි

නික්ඛන්කතවාඅනික්ඛන්කතවා’’ති වචනංවිරුජ්කඣයය.යස්මාපනතම්හා

තම්හාසරීරපකදසාචුතංඅවස්සංදෙකසොතංඔතරති, තස්මාවුත්තං‘‘දෙකසොතං

ඔතිණ්ණමත්කත’’ති, ඉමිනා ච ආපත්තියා පාෙටොලං දස්කසති, කිං වුත්තං

කහොති? කමොචනස්සාකදන නිමිත්කත උපක්ෙමකතො සුක්ෙං  හුතරම්පි

සරීරපකදසා චුතං තත්ථ තත්ථ ලග් ාවකසසං යත්තෙං එො ඛුද්දෙමක්ඛිො

පිකවයය, තත්තකෙ දෙකසොතංඔතිණ්ණමත්කතසඞ්ඝාදිකසසාපත්ති.වුත්තඤ්හි 

ෙඞ්ොවිතරණියං (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. සුක්ෙවිස්සට්ඨිසික්ඛාපදවණ්ණනා)

‘‘දෙකසොතං අකනොතිණ්කණපි සඞ්ඝාදිකසකසො’’තිආදි. තත්තෙස්ස  හි

නික්ඛමනං අසල්ලක්කඛන්කතො ‘‘කචකතති උපක්ෙමති න ුලච්චති, ආපත්ති 

ථුල්ලච්චයස්සා’’ති වචනකතො ථුල්ලච්චයන්ති සඤ්ඤාය කදකසන්කතොපි න

ුලච්චති, පස්සාවම්පි වණ්ණතං පස්සිත්වා වත්ථිකෙොස තස්ස පිච්ඡිලතාය වා

ඤත්වා සඞ්ඝාදිකසසකතො වුට්ඨාතබ් ං. අයකමත්ථ තතියත්කථරවාකද යුත්ති.

සබ් ාචරියාඉකමඑව තකයොකථරා, කතසම්පිදෙකසොකතොකරොහණංනිමිත්කත

උපක්ෙමනන්ති අයං දුතිකයො විනිච්ඡකයො සාධාරණකතො එත්ථ, එවං 

උපතිස්සත්කථකරො වදතිකිර. 

ඨානා චුතඤ්හි අවස්සං දෙකසොතං ඔතරතීති ෙත්වා ‘‘ ානා

චාවනමත්කතකනකවත්ථආපත්තිකවදිතබ්බා’’තිවුත්තං. දෙකසොතංඔතිණ්කණ

එවආපත්ති.සුක්ෙස්සහිසෙලංසරීරංඨානං, අකනොතිණ්කණඨානාචුතං නාම

න කහොතීති ී මංසිතබ් ං. ආභිධම්මිෙත්තා කථරස්ස ‘‘සුක්ෙවිස්සට්ඨි නාම 

රා සුලට්ඨානාකහොතී’’ති(ෙථා.අට්ඨ.307) ෙථාවත්ථුට් ෙථායං වුත්තත්තා

සම්භකවො චිත්තසුලට්ඨාකනො, ‘‘තං අසුචිං එෙකදසං ුලකඛන අග් කහසි, 

එෙකදසං අඞ් ජාකත පක්ඛිපී’’ති (පාරා. 503) වචනකතො උතුසුලට්ඨාකනො ච

දිස්සති, කසොචකඛොඅී තරා ස්කසව ‘‘අට්ඨානකමතං, භික්ඛකව, අනවොකසො 
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යං අරහකතො අසුචි ුලච්කචයයා’’ති (මහාව. 353; ෙථා. 313) වචනකතො. 

පරූපාහාරට් ෙථායං ‘‘අත්ථි තස්ස ආසකයොති තස්ස සුක්ෙස්ස 

උච්චාරපස්සාවානං විය පතිට්ඨාකනොොකසො අත්ථී’’ති (ෙථා. අට්ඨ. 309) 

චනකතො තස්ස ආසකයොති සිද්ධං. පාෙතිෙචිත්තසුලට්ඨානරූපං විය

අසංසට්ඨත්තා, නික්ඛමනකතොච‘‘වත්ථිසීසං, ෙටි, ොකයො’’තිතිධාසුක්ෙස්ස

ඨානං පෙප්කපන්ති ආචරියා. සප්පවිසං විය තං දට්ඨබ් ං, න ච විසස්ස

ඨානනියකමො, කෙොධවකසනඵුසන්තස්සකහොති, එවමස්සනචඨානනියකමො, 

රා වකසනඋපක්ෙමන්තස්සකහොතීති තක්කෙො. 

කෙොභෙරණපච්චකයො නාම කභසජ්ජකසනාසනාහාරාදිපච්චකයො. 

සංසග්ගකභදකතොපීති එකතසු ද්ී හිපි තීහිපි. පහීනවිපල් ාසත්තාති එත්ථ යං

කිඤ්චි සුපිනන්කතන කසක්ඛපුථුජ්ජනා පස්සන්ති, තං සබ් ං විපල්ලත්ථං

අභූතකමවාති ආපජ්ජති. තකතො ‘‘යං පන පුබ් නිමිත්තකතො පස්සති. තං

එෙන්තසච්චකමවකහොතී’’තිඉදං විරුජ්ඣති, තස්මානවිසයංසන්ධායවුත්තං.

කසොහිසච්කචොවාකහොති, අලිකෙොවාති ෙත්වාතඤ්කචසන්ධායවුත්තංසියා, 

‘‘අකසක්ඛා පහීනවිපල්ලාසත්තා සච්චකමව පස්සන්ති, නාසච්ච’’න්ති

වත්තබ් ංසියා.කින්තුදස්සනංසන්ධායවුත්තං. තඤ්හිඅභූතං, අපස්සන්කතොපි

හි පස්සන්කතො විය අසුණන්කතොපි සුණන්කතො විය අුලනන්කතොපි ුලනන්කතො

විය කහොති. සච්චම්පි විපස්සතීති කනො තක්කෙොති ආචරිකයො. තං

රූපනිමත්තාදිආරම්මණං න කහොති, ආ න්තුෙපච්චුප්පන්නං 

රූපනිමිත්තාදිආරම්මණං සන්ධාය වුත්තං. ෙම්මනිමිත්ත තිනිමිත්තභූතානි හි 

රූපනිමිත්තාදීනි භවඞ් ස්ස ආරම්මණානි කහොන්ති එව. තත්ථ

ෙම්මනිමිත්තමතීතකමව,  තිනිමිත්තංකථොෙංොලංපච්චුප්පන්නංසියා. 

ඊදිසානීති පච්චක්ඛකතො අනුභූතපුබ් පරිෙප්පිතා න්තුෙපච්චුප්පන්න-

රූපනිමිත්තාදිආරම්මණානි, රා ාදිසම්පයුත්තානි චාති අත්කථො. මක්ෙටස්ස

නිද්දා  හුපරිවත්තා කහොති. කසො හි රුක්ඛසාඛකතො පතනභයා අභික්ඛණං

උම්මීලතිචසුපති ච.මනුස්සාකිඤ්චාපිපුනප්පුනංඋම්මීලන්තිසු යත්තතරං

පටිබුද්ධාවිය පස්සන්ති, අථකඛොපටිබුද්ධානංපුනප්පුනංභවඞ්ක ොතරණංවිය

සුපිනොකලපි කතසං භවඞ්ක ොතරණං කහොති, කයන ‘‘සුපතී’’ති වුච්චති.

‘‘භවඞ් චිත්කතන හි සුපතී’’ති වචනකතො භවඞ්ක ොතරණං ෙරජොයස්ස

නිරුස්සාහසන්තභාවූපනිස්සයත්තා ‘‘නිද්දා’’ති වුච්චති. සා ෙරජොයස්ස
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දුබ් ලභාකවන සුපිනදස්සනොකල භවඞ් කතො උත්තරකණ සතිපි 

නිරුස්සාහසන්තභාවප්පත්තියා ‘‘පවත්තතී’’ති ච වුච්චති, යකතො සත්තා 

‘‘පටිබුද්ධා’’තින වුච්චන්ති, ෙරජොයස්සනිරුස්සාහසන්තසභාවප්පත්තිකතො

ච තන්නිස්සිතං හදයවත්ථු න සුප්පසන්නං කහොති, තකතො තන්නිස්සිතාපි

චිත්තප්පවත්ති අසුප්පසන්නවට්ටිනිස්සිතදීපප්පභා විය. කතකනව අට් ෙථායං 

‘‘ස්වායං දුබ් ලවත්ථුෙත්තා කචතනාය පටිසන්ධිං ආෙඩ්ඪිතුං

අසමත්කථො’’තිආදිවුත්තං. 

ගණ්ඨිපකද පන ‘‘දුබ් ලවත්ථුෙත්තාති සුපිකන උපට්ඨිතං නිමිත්තම්පි

දුබ් ල’’න්ති ලිඛිතං. තං අකනෙත්ථං සබ් ම්පි නිමිත්තං කහොති, න ච

දුබ් ලාරම්මණවත්ථුෙත්තා කචතනා, තාය චිත්තප්පවත්ති දුබ් ලා

අතීතානා තාරම්මණාය, පඤ්ඤත්තාරම්මණාය වා අදුබ් ලත්තා, අවත්ථුොය 

දුබ් ලභාකවො න යුජ්ජති කචතනාය අවත්ථුොය 

භාවනාපභාවායාතිකරෙ ලසබ්භාවකතො. භාවනා ලසමප්පිතඤ්හි චිත්තං

අරූපම්පි සමානං අතිභාරියම්පි ෙරජොයං  කහත්වා එෙචිත්තක්ඛකණකනව

බ්රහ්මකලොෙං පාකපත්වා ඨකපති. තප්පටිභා ං අනප්පිතම්පි ොමාවචරචිත්තං

ෙරජොයංආොකසලඞ්ඝනසමත්ථංෙකරොති, පක කවතරං.කිංපකනත්ථතං

අනුමානොරණං, කයන චිත්තස්කසව ආනුභාකවොති පඤ්ඤාකයයය 

චිත්තානුභාකවන වා ලද්ධාකසවනාදිකිරියාවිකසසනිබ් ත්තිදස්සනකතො, තස්මා 

දුබ් ලවත්ථුෙත්තාති දුබ් ලහදයවත්ථුෙත්තාති ආචරියස්ස තක්කෙො.

අත්තකනො මන්දතික්ඛාොකරන තන්නිස්සිතස්ස චිත්තස්ස 

මන්දතික්ඛභාවනිප්ඵාදනසමත්ථඤ්කච, හදයවත්ථු චක්ඛුකසොතාදිවත්ථු විය

ඉන්ද්රියං භකවයය, නකචතංඉන්ද්රියං.යකතො ධම්මසඞ්ගකහ උපාදායරූපපාළියං

උද්කදසාරහං න ජාතං. අනින්ද්රියත්තා හි තං ොයින්ද්රියස්ස අනන්තරං න

උද්දිට්ඨං, වත්ථුරූපත්තා ච අවත්ථුරූපස්ස ජීවිතින්ද්රියස්ස අනන්තරම්පි න

උද්දිට්ඨං, තස්මා යං වුත්තං ‘‘තස්ස අසුප්පසන්නත්තා තන්නිස්සිතා ච

චිත්තප්පවත්ති අසුප්පසන්නා කහොතී’’ති, තං න සිද්ධන්ති කච? සිද්ධකමව

අනින්ද්රියානම්පි සප්පායාසප්පායඋතුආහාරාදීනං පච්චයානං සමාකයො කතො, 

චිත්තප්පවත්තියා විොරදස්සනකතො, පච්චක්ඛත්තා ච. යස්මා අප්පටිබුද්කධොපි 

පටිබුද්ධං විය අත්තානං මඤ්ඤතීති. එත්තාවතා ෙරජොයස්ස 

නිරුස්සාහසන්තභාවාොරවිකසකසො නිද්දා නාම. සා චිත්තස්ස

භවඞ්ක ොතරණාොරවිකසකසන කහොති, තාය සමන්නා කතො සත්කතො
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භවඞ් කතොඋත්තිණ්කණොසුපිනංපස්සති, කසො ‘‘ෙපිමිද්ධපකරකතො’’තිවුච්චති, 

කසොසුත්කතොඅප්පටිබුද්කධොකහොතීතිඅයමත්කථොසාධිකතො කහොති. 

යස්මා භවඞ් වාරනිරන්තරතාය අච්චන්තසුත්කතොනාමකහොති, තස්මා ‘‘යදි

තාවසුත්කතොපස්සති, අභිධම්මවිකරොකධොආපජ්ජතී’’තිආදිවුත්තං.යස්මාපන

නිද්දාක්ඛකණ න පටිබුද්කධො නාම කහොති, තස්මා ‘‘අථ පටිබුද්කධො පස්සති, 

විනයවිකරොකධො’’තිආදිවුත්තං, යස්මාචඅඛීණනිද්කදො, අකනොතිණ්ණභවඞ්ක ො

ච අත්ථි, තස්මා ‘‘ෙපිමද්ධපකරකතො පස්සතී’’තිවුත්තං. අඤ්ඤථා අයං කනව

සුත්කතො න පටිබුද්කධො, අත්තනා තං නිද්දං අකනොක්ෙන්කතො ආපජ්කජයය.

එත්තාවතාචඅභිධම්කමො, විනකයො, නා කසනත්කථරවචනංයුත්තිචාතිසබ් ං 

අඤ්ඤමඤ්ඤසංසන්දිතං කහොති. තත්ථ ෙපිමද්ධපකරකතොති භවඞ් කතො

උත්තිණ්ණනිද්දාපකරකතො.සාහිඉධෙපිමිද්ධංනාම. ‘‘තත්ථෙතමංමිද්ධං? 

යාොයස්සඅෙලයතාඅෙම්මඤ්ඤතා…කප.… සුපනං, ඉදංවුච්චතිමිද්ධ’’න්ති

(ධ. ස. 1163) එවමා තං. ඉදඤ්හි අරූපං, ඉමස්ස ඵලභූකතො ෙරජොයස්ස

අෙලයතා’පචලායිොසුපි නිද්දාවිකසකසොොරකණොපචාකරන ‘‘ෙපිමිද්ධ’’න්ති

පවුච්චති.යඤ්කචව‘‘ෙපිමිද්ධපකරකතො කඛො, මහාරාජ, සුපිනංපස්සතී’’ති(මි.

ප.5.3.5කථොෙංවිසදිසං)වුත්තන්ති. 

යං තංආපත්තිවුට් ානන්තිඑත්ථකයනවිනයෙම්කමනතකතො වුට්ඨානං 

කහොති, තංඉධආපත්තිවුට්ඨානංනාම. අවයකවසමූහකවොහාකරනවාති එත්ථ

සාඛච්කඡදකෙොරුක්ඛච්කඡදකෙොති වුච්චතීතිආදිනිදස්සනං, කවදනාක්ඛන්ධාදි 

රු ්හීසද්දස්සනිදස්සනං. නචමයාතිී මංසනපදස්සතස්ස කිරියංසන්ධාය, 

කමොචකනචසන්නිට්ඨානංසන්ධායුලච්චනපෙතියාචාතිවුත්තං. 

240. කගහන්ති පඤ්චොමගුණා. වනභඞ්ගියන්ති පාභතිෙං.

සම්පයුත්තසුඛකවදනාුලකඛන රාක ොව ‘‘අස්සාකදො’’ති වුත්කතො. සුපන්තස්ස

චාති ඉදං ෙපිමිද්ධපකරකතො විය භවඞ් සන්තතිං අවිච්ඡින්දිත්වා සුපන්තං

සන්ධායවුත්තන්ති, ී මංසිතබ් ං. ජග්ගනත්ථායාතිකසොධනත්ථාය. 

266. ‘‘දාරුධීතලිෙකලපචිත්තානං අඞ් ජාතපටිනිජ්ඣාකනපි

දුක්ෙට’’න්ති වදන්ති. ‘‘උප්පන්කන පරි ාකහ කමොචනරා කජො’’ති

ලිඛන්ති.වාලිොයවා ‘‘හත්ථිොමංනස්සතී’’ති එත්ථවිය ‘‘ආපත්ති

ත්ව’’න්ති සබ් ත්ථ පාකඨො. ‘‘එහි කම ත්වං, ආවුකසො සාමකණර, 
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අඞ් ජාතං ණ්හාහී’’තිආ තත්තා‘‘වචීෙම්ම’’න්තිපිවත්තුංයුත්තං

විය දිස්සති. එවං සන්කත අඤ්ඤං ‘‘එවං ෙකරොහී’’ති ආණත්තියාපි 

ආපත්තිසියාතිසඞ්ෙරං කහොති.තස්මානවුත්තන්ති කහතබ් න්ති 

කෙචි. 

267. ‘‘පුප්ඵාවලියංසාසවළිය’’න්තිදුවිකධොකිර.  

සුක්ෙවිස්සට්ඨිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ොයසංසග්ගසික්ොපදවණ්ණනා 

270. ‘‘ඔතිණ්කණො’’ති ඉමිනාස්ස කසවනාධිප්පායතා දස්සිතා.

‘‘විපරිණකතනචිත්කතන මාතු ාකමනසද්ධි’’න්තිඉමිනාස්ස වායාකමො

දස්සිකතො. ‘‘සද්ධි’’න්ති හි පදං සංකයො ං දීකපති, කසො ච පකයොක ො

සමා කමො අල්ලීයනං. කෙන චිත්කතන? විපරිණකතන චිත්කතන, න 

පත්තපටිග් හණාධිප්පායාදිනාති අධිප්පාකයො. ‘‘ොයසංසග් ං

සමාපජ්කජයයා’’ති ඉමිනාස්ස වායමකතො ඵස්සපටිවිජානනා දස්සිතා

කහොති.වායමිත්වාඵස්සංපටිවිජානන්කතො හිසමාපජ්ජතිනාම.එවමස්ස

තිවඞ් සම්පත්ති දස්සිතා කහොති. අථ වා ඔතිණ්කණො. කෙන? 

විපරිණකතනචිත්කතනයක්ඛාදිනාසත්කතොවිය. උපකයො ත්කථවාඑතං

ෙරණවචනං.ඔතිණ්කණොවිපරිණතං චිත්තංකූපාදිං වියසත්කතො.අථවා

‘‘රා කතො උත්තිණ්කණො භවිස්සාමී’’ති භික්ඛුභාවං උප කතො, තකතො 

උත්තිණ්ණාධිප්පායකතො විපරිණකතන චිත්කතන කහතුභූකතන තකමව

රා ං ඔතිණ්කණො. මාතු ාකමන අත්තකනො සමීපං ආ කතන, අත්තනා

උප කතනවා. එකතනමාතු ාමස්සසාරත්තතාවාකහොතුවිරත්තතාවා, 

සා ඉධ අප්පමාණා, න භික්ඛුනීනං ොයසංසග්ක  විය උභින්නං

සාරත්තතායපකයොජනංඅත්ථි. 

ොයසංසග්ගන්ති උභින්නං ොයානං සම්පකයො ං. පදභාජකන පන

‘‘සමාපජ්කජයයාතිඅජ්ඣාචාකරො වුච්චතී’’තිවුත්තං, තංසමාපජ්ජනංසන්ධාය, 

නොයසංසග් ං.ොයසංසග් ස්ස සමාපජ්ජනාහි‘‘අජ්ඣාචාකරො’’තිවුච්චති. 

අට් ෙථායං පන ‘‘කයො කසො ොයසංසග්ක ො නාම, කසො අත්ථකතො

අජ්ඣාචාකරොකහොතී’’තිවුත්තං, තංපරකතො පාළියං ‘‘කසවනාධිප්පාකයො, නච

ොකයන වායමති, ඵස්සං පටිවිජානාති, අනාපත්තී’’ති (පාරා. 279) 
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වුත්තලක්ඛකණන විරුජ්ඣතීති. ඵස්සපටිවිජානනාය හි සංසග්ක ො දීපිකතො.

කසොකචඅජ්ඣාචාකරොකහොති, ෙථංඅනාපත්ති කහොතීති.සුවුත්තකමතං, කින්තු

‘‘ොයසංසග් ංසමාපජ්කජයයා’’තිපදංඋද්ධරිත්වා ‘‘අජ්ඣාචාකරොවුච්චතී’’ති

උභින්නම්පි පදානං සාමඤ්ඤභාජනීයත්තා, සමාපජ්ජිතබ් ාභාකව

සමාපජ්ජනාභාකවන‘‘කසොඅත්ථකතොඅජ්ඣාචාකරොකහොතී’’තිවුත්තං සියා. 

‘‘හත්ථග් ාහං වා’’ති එත්ථ හත්කථන සබ්ක ොපි උපාදින්නකෙො ොකයො 

සඞ් හිකතො, න භින්නසන්තාකනො තප්පටි ද්කධො හත්ථාලඞ්ොරාදි.

කවණිග් හකණන අනුපාදින්නකෙො අභින්නසන්තාකනො

කෙසකලොමනඛදන්තාදිකෙො ෙම්මපච්චයඋතුසුලට්ඨාකනො  හිකතොති

කවදිතබ් ං.කතකනවාහ අට් ෙථායං ‘‘අනුපාදින්නකෙනපි කෙනචිකෙසාදිනා

උපාදින්නෙං වා අනුපාදින්නෙං වා ඵුසන්කතොපි සඞ්ඝාදිකසසං 

ආපජ්ජතිකයවා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.274). කතන අනුපාදින්නොනම්පි

කෙසකලොමාදීනං අඞ් භාකවො කවදිතබ්ක ො. එවං සන්කතපි ‘‘ඵස්සං

පටිජානාතීතිතිවඞ් සම්පත්තියා සඞ්ඝාදිකසකසො.ඵස්සස්සඅප්පටිවිජානනකතො

දුවඞ් සම්පත්තියා දුක්ෙට’’න්ති ඉමිනා පාළිඅට්ඨෙථානකයන විරුජ්ඣතීති

කච? න, තදත්ථජානනකතො. ඵුට්ඨභාවඤ්හි පටිවිජානන්කතොපි ඵස්සං

පටිවිජානාති නාම, අයකමකෙො අත්කථො, තස්මා මාතු ාමස්ස, අත්තකනො ච

ොයපරියාපන්නානං කෙසාදීනං අඤ්ඤමඤ්ඤං ඵුට්ඨභාවං ඵුසිත්වා තං

සාදියනං ඵස්සං පටිවිජානාති නාම, න ොයවිඤ්ඤාණුප්පත්තියා එව.

අකනෙන්තිෙඤ්කහත්ථ ොයවිඤ්ඤාණං. මාතු ාමස්ස උපාදින්නකෙන

ොකයන, අනුපාදින්නකෙනවාොකයනභික්ඛුකනො උපාදින්නෙොකයඵුට්කඨ

පසන්නොයින්ද්රිකයො කච කහොති, තස්සොයවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජති, කතකනව

ඵස්සං පටිවිජානාති නාම කසො කහොති. අනුපාදින්නෙොකයො, කලොලුප්කපො 

අප්පසන්නොයින්ද්රිකයො වා කහොති, තිමිරවාකතන උපහතොකයො වා තස්ස

ොයවිඤ්ඤාණං නුප්පජ්ජති. න ච කතන ඵස්සං පටිවිජානාති නාම, කෙවලං 

කසවනාධිප්පාකයන වායමිත්වා ොයසංසග් ං සමාපජ්ජන්කතො ඵස්සං

පටිවිජානාති නාම මකනොවිඤ්ඤාකණන, කතන වුත්තං ‘‘ොයසංසග් ං

සමාපජ්කජයයාතිඉමිනාස්සවායමකතො ඵස්සපටිවිජානනාදස්සිතා’’ති.අපකරොපි

භික්ඛු මාතු ාමස්ස ොයපටි ද්කධන වා නිස්සග්ගිකයන වා ඵුට්කඨො

ොයවිඤ්ඤාණං උප්පාකදන්කතන ඵස්සං පටිවිජානාති නාම, තස්මා වුත්තං

‘‘අකනෙන්තිෙඤ්කහත්ථ ොයවිඤ්ඤාණ’’න්ති. අපකරො වත්ථං පාරුපිත්වා



වජිරබුද්ධි-ටීො භික්ඛුවිභඞ්ක ො සඞ්ඝාදිකසසෙණ්ක ො 
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පටුන 

නිද්දායන්තං මාතු ාමං ොයසංසග් රාක න වත්ථස්ස උපරිභාක  සණිෙං

ඵුසන්කතො වත්ථන්තකරන නික්ඛන්තකලොමසම්ඵස්සං අප්පටිවිජානන්කතොපි 

කසවනාධිප්පාකයොොකයනවායමිත්වාඵස්සංපටිවිජානාතිනාම, සඞ්ඝාදිකසසං

ආපජ්ජති. ‘‘නීලංඝට්කටස්සාමීතිොයංඝට්කටති, සඞ්ඝාදිකසකසො’’තිහිවුත්තං.

අයංදුතිකයො අත්කථො.එවංඅකනෙත්ථත්තා, එවංදුවිඤ්කඤයයාධිප්පායකතොච 

මාතිොට් ෙථායං ඵස්සපටිවිජානනං අඞ් න්ත්කවව න වුත්තං. තස්මිඤ්හි

වුත්කත ඨානකමතං විජ්ජති, යං භික්ඛු සඞ්ඝාදිකසසං ආපජ්ජිත්වාපි නකඛන

කලොකමන සංසග්ක ො දිට්කඨො, න ච කම කලොමඝට්ටකනන ොයවිඤ්ඤාණං

උප්පන්නං, තිමිරවාතථද්ධ ත්කතො චාහං න ඵස්සං පටිවිජානාමීති

අනාපන්නසඤ්ඤී සියාතින වුත්තං, අපිච ‘‘ඵස්සං පටිවිජානාති, නච ඵස්සං

පටිවිජානාතී’’ති ච එකතසං පදානං අට් ෙථායං වුත්තනයං දස්කසත්වා කසො

පඤ්ඤාකපතබ්ක ො. එත්තාවතා න තදත්ථජානනකතොති ොරණං විත්ථාරිතං

කහොති. 

පදභාජනීයවණ්ණනා 

271. ‘‘රත්තං චිත්තං ඉමස්මං අත්කථ අධිප්කපතං විපරිණත’’න්ති 

කිඤ්චාපි සාමඤ්කඤන වුත්තං, විනීතවත්ථූසු ‘‘මාතුයා මාතුකපකමන

ආමසති…කප.… ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’ති වුත්තත්තා

ොයසංසග් රාක කනව රත්තන්තිකවදිතබ් ං.තථා ‘‘මාතු ාකමොනාම

මනුස්සිත්ථී’’තිකිඤ්චාපිඅවිකසකසන වුත්තං, අථකඛොඅවිනට්ඨින්ද්රියාව

මනුස්සිත්ථීඉධාධිප්කපතා‘‘මතිත්ථියා ොයසංසග් ංසමාපජ්ජි…කප.… 

ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’ති වුත්තත්තා. ‘‘මනුස්සිත්ථී’’ති එත්තාවතා

සිද්කධ‘‘නයක්ඛීනකපතීනතිරච්ඡාන තා’’තිවචනං අවිනට්ඨින්ද්රියාපි

නසබ් ාමනුස්සවිග් හාඉත්ථීඉධමනුස්සිත්ථීනාම. යක්ඛිආදකයොහි

අත්තකනො ජාතිසිද්කධන ඉද්ධිවිකසකසන ඉජ්ඣන්තිකයො

මනුස්සවිග් හාපි කහොන්තීති දස්සනත්ථං වුත්තං. තාසු යක්ඛී

ථුල්ලච්චයවත්ථු කහොති විනීතවත්ථූසු යක්ඛියා ොයසංසග්ක න

ථුල්ලච්චයස්ස වුත්තත්තා. තදනුකලොමත්තා කපතිත්ථී, කදවිත්ථී ච

ථුල්ලච්චයවත්ථු. තිරච්ඡාන තිත්ථී දුක්ෙටවත්ථු. 

තිරච්ඡාන තමනුස්සවිග් හිත්ථී ච ථුල්ලච්චයවත්ථුකමවාති එකෙ. 

විභඞ්කග පන ‘‘මනුස්සිත්ථී ච කහොති මනුස්සිත්ථිසඤ්ඤී’’ති පාළියා
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අභාකවන ‘‘ඉත්ථීචකහොතියක්ඛිසඤ්ඤී’’තිආදිවචකනසති යක්ඛිආදීනං

අනිත්ථිතාපසඞ් කතො, ‘‘ඉත්ථී ච කහොති ඉත්ථිසඤ්ඤී’’තිආදිම්හි

යක්ඛිආදීනං අන්කතොෙරකණ සති තාසං 

සඞ්ඝාදිකසසවත්ථුභාවප්පසඞ් කතො ච යක්ඛිආදකයො න වුත්තාති

කවදිතබ් ා. එකෙ පන ‘‘විනීතවත්ථුම්හි ‘අඤ්ඤතකරො භික්ඛු

තිරච්ඡාන තිත්ථියා ොය…කප.… දුක්ෙටස්සා’ති එත්ථ

අමනුස්සවිග් හාපාෙතිෙතිරච්ඡාන තිත්ථී අධිප්කපතා, තස්මා දුක්ෙටං

වුත්තං. ‘ඉත්ථීචකහොතිතිරච්ඡාන තසඤ්ඤීති තිරච්ඡාන තාචකහොති

ඉත්ථිසඤ්ඤී’තිආදිවාකරසුපි පාෙතිෙතිරච්ඡාන කතොව අධිප්කපකතො, 

කසො ච තිරච්ඡාන තපුරිකසොව. කතකනව

දුට්ඨුල්ලවාචාඅත්තෙආමපාරිචරියසික්ඛාපකදසු 

මනුස්සපුරිසපටිසංයුත්තවාරා විය තිරච්ඡානපටිසංයුත්තවාරාපි

නා තා’’ති වදන්ති. තථා පණ් කෙොති ඉධ මනුස්සපණ් කෙොව, 

පුරිකසොති ච ඉධ මනුස්සපුරිකසොව ආ කතො, තස්මා අමනුස්සිත්ථී

අමනුස්සපණ් කෙො අමනුස්සපුරිකසො තිරච්ඡාන තිත්ථී 

තිරච්ඡාන තපණ් කෙො

මනුස්සාමනුස්සතිරච්ඡාන තඋභකතො යඤ්ජනො චාති අට්ඨ ජනා ඉධ 

නා තා, කතසං වකසන වත්ථුසඤ්ඤාවිමතිකභදවකසන

ආපත්තිකභදාකභදවිනිච්ඡකයො, අනා තවාර ණනා චඅසම්ුලේහන්කතන

කවදිතබ් ා, තථා කතසං දුෙමිස්සොදිවාරා, 

ආපත්තිඅනාපත්තිකභදවිනිච්ඡකයො ච. ‘‘තත්ථ 

අමනුස්සපණ් ෙඅමනුස්සපුරිසතිරච්ඡාන තිත්ථිතිරච්ඡාන තපණ් ො

තිචත්තාකරො දුක්ෙටවත්ථුො, අමනුස්සිත්ථිමනුස්සඋභකතො යඤ්ජනො

ථුල්ලච්චයවත්ථුො, අමනුස්සඋභකතො යඤ්ජනො

තිරච්ඡාන තඋභකතො යඤ්ජනො දුක්ෙටවත්ථුො, පාළියං පන

අමනුස්සිත්ථියා අනා තත්තා අමනුස්සපණ් ො, උභකතො යඤ්ජනො

පුරිසා ච නා තා. තිරච්ඡාන තිත්ථිපණ් ෙඋභකතො යඤ්ජනො 

තිරච්ඡාන තපුරිකසන සමාන තිෙත්තා නා තා, 

මනුස්සඋභකතො යඤ්ජනකෙො මනුස්සපණ් කෙන සමාන තිෙත්තා

අනා කතො’’ති වදන්ති. අට් ෙථායං (පාරා. අට්ඨ. 2.281) පන
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‘‘නා මාණවිොයපි සුපණ්ණමාණවිොයපි කින්නරියාපි  ාවියාපි 

දුක්ෙටකමවා’’තිවුත්තත්තාතකදවපමාණකතො කහතබ් ං. 

තත්රායං විචාරණා – ‘‘න, භික්ඛකව, තිරච්ඡාන තස්ස නිසින්නපරිසාය

පාතිකමොක්ඛංඋද්දිසිතබ් ’’න්ති(මහාව.183) එත්ථ ‘‘තිරච්ඡාන කතොතියස්ස

උපසම්පදා පටික්ඛිත්තා’’ති (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. නිදානවණ්ණනා) අට් ෙථායං 

වුත්තත්තා තිරච්ඡාන තමනුස්සවිග් කහො පාෙතිෙතිරච්ඡාන තකතො

විසිට්කඨො, තථායක්ඛකපතතිරච්ඡාන තමනුස්සවිග් හානං ‘‘තිරච්ඡාන තස්ස

ච දුක්ඛුප්පත්තියං අපිච දුක්ෙටකමවා’’ති එත්ථ විකසකසත්වා වුත්තත්තා ච

‘‘පතනරූපං පමාණං, න මරණරූප’’න්ති එත්ථ ආපත්තිවිකසසවචනකතො ච

‘‘උභකතො අවස්සුකත යක්ඛස්ස වා කපතස්ස වා පණ් ෙස්ස වා 

තිරච්ඡාන තමනුස්සවිග් හස්ස වා අධක්ඛෙං උබ්භජාණුමණ් ලං ොකයන

ොයං ආමසති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’ති (පාචි. 661) සාමඤ්කඤන 

වචනකතො ච කසො විසිට්කඨොති සිද්ධං. විසිට්ඨත්තා ච

තිරච්ඡාන තමනුස්සවිග් හිත්ථියා ොයසංසග් ං සමාපජ්ජන්තස්සාති

විකසකසො කහොති, තස්මා තත්ථ ආපත්තිවිකසකසන භවිතබ් ං. යදි

ොයසංසග් සික්ඛාපකද තිරච්ඡාන තමනුස්සවිග් හිත්ථීපි අධිප්කපතා, 

රූපසාමඤ්කඤන සඤ්ඤාවිරා ත්තාසම්භවකතො 

දුට්ඨුල්ලවාචාඅත්තොමපාරිචරියසික්ඛාපකදසුපි සා වත්තබ් ා භකවයය, සා

චානා තා. සරූකපන සංඛිත්තවාරත්තා නා තාති කච? ඉත්ථී ච කහොති

තිරච්ඡාන කතො ච උභින්නං ඉත්ථිසඤ්ඤීති ඉධ ආ තත්තා

පුරිසලිඞ් නිද්කදකසොනයුජ්ජති, තස්මා තිරච්ඡාන තපුරිකසොචඉධආ කතො, 

තිරච්ඡාන තමනුස්සවිග් හිත්ථියා පාළියං අනා තායපි දුක්ෙටකමව 

අට් ෙථායං වුත්තත්තාති ඉමස්ස වචනස්ස ොරණච්ඡායා පරිකයසිතබ් ාති

අධිප්පාකයො. ඉදංන යුජ්ජති.ෙස්මා? ඉත්ථීනං, පුරිසානඤ්ච එෙකතො වචකන

පුරිසලිඞ් සබ්භාවකතො. ඉධ තිරච්ඡාන තපුරිසපණ් කිත්ථිකයො තිස්කසොපි

එෙකතොසම්පිණ්ක ත්වා ‘‘තිරච්ඡාන කතො’’තිවුත්තං. 

තත්ථ ච මනුස්සවිග් හාමනුස්සවිග් කහසු ඉත්ථිපණ් ෙපුරිසසඤ්ඤිතා

යථාසම්භවංකවදිතබ් ා. දුට්ඨුල්ලවාචාදිසික්ඛාපදද්වකයවාරානංසංඛිත්තත්තා

පුරිසතිරච්ඡාන තාදකයො නා තා. යථාවුත්කතසු ආපත්ති, තථා තත්ථාපි.

අඤ්ඤථා පුරිසං ඔභාසන්තස්ස ච අනාපත්තීති පණ් ෙං ඔභාසන්තස්ස ච
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ථුල්ලච්චයන්ති මාතිොට් ෙථායං වුත්තං. තස්මා කත වාරා සංඛිත්තාති 

පඤ්ඤායන්තීති. විකසකසො ච පණ් කෙ, පුරිකස, තිරච්ඡාන කත ච

ඉත්ථිසඤ්ඤිස්ස අත්ථි, තථාපි තත්ථ දුක්ෙටං වුත්තං, තස්මා අට් ෙථායං 

වුත්තකමවපමාණන්තිද්වින්නකමකතසංවාදානංයත්ථයුත්තිවාොරණංවා

අතිකරෙං දිස්සති, තං විචාකරත්වා  කහතබ් න්ති ආරිචකයො. එවරූකපසු

ඨාකනසුසුට්ඨු විචාකරත්වාෙකථතබ් ං. 

තත්ථ පාළියං ආ තවාර ණනා තාව එවං සඞ්කඛපකතො කවදිතබ් ා – 

ඉත්ථිමූලො පඤ්ච වාරා පණ් ෙපුරිසතිරච්ඡාන තමූලො ච පඤ්ච පඤ්චාති

ී සතිවාරාඑෙමූලො, තථාදුමූලොී සති, මිස්සෙමූලොී සතීති සට්ඨි වාරා, 

තානි තීණි ී සතිොනි කහොන්ති. එකෙෙස්මිං ී සතිකෙ එකෙෙමූලවාරං

 කහත්වා ොකයන ොයපටි ද්ධවාරා තකයො වුත්තා. කසසා සත්තපඤ්ඤාස

වාරා සංඛිත්තා, තථා ොයපටි ද්කධන ොයවාරා තකයො වුත්තා, කසසා

සංඛිත්තා, එවං ොයපටි ද්කධන ොයපටි ද්ධවාකරපි නිස්සග්ගිකයන

ොයවාකරපි නිස්සග්ගිකයන ොයපටි ද්ධවාකරපි නිස්සග්ගිකයන

නිස්සග්ගියවාකරපි තකයො තකයො වාරා වුත්තා, කසසා සංඛිත්තා. එවං ඡන්නං

තිොනං වකසන අට්ඨාරස වාරා ආ තාති සරූපකතො වුත්තා, කසසා 

ද්කවචත්තාලීසාධිොනිතීණිවාරසතානිසංඛිත්තානි.තකතොපරංමාතු ාමස්ස 

සාරත්තපක්කඛ ොකයන ොයන්ති එෙකමෙං වඩ්කඪත්වා පුබ්ක  වුත්තා

අට්ඨාරස වාරා ආ තාති එෙී සති වාරා සරූකපනආ තා, නවනවුතාධිොනි

තීණි වාරසතානි සංඛිත්තානි. තකතො පරං ආපත්තානාපත්තිදීපො චත්තාකරො

කසවනාධිප්පායමූලො චත්තාකරො කමොක්ඛාධිප්පායමූලොති ද්කව චතුක්ො

ආ තා. 

තත්ථායං විකසකසො – යදිදං මාතිොය පරාමසනපදං, කතන යස්මා 

ආමසනාදීනි ඡුපනපරිකයොසානානි ද්වාදසපි පදානි  හිතානි, තස්මා පදුද්ධාරං

අෙත්වා ‘‘ආමසනා පරාමසනං ඡුපන’’න්තිආහ. පරාමසනං නාමආමසනා. 

‘‘ඡුපන’’න්ති හි වුත්කත පරාමසනම්පි විසුං එෙත්තං භකවයයාති කවදිතබ් ං.

ඉත්ථී චකහොතිඉත්ථිසඤ්ඤීචාතිඉමස්මිංපඨමවාකරඑවද්වාදසපිආමසනාදීනි

කයොකජත්වා දස්සිතානි. තකතො පරං ආදිම්හි ද්කව පදානීති චත්තාරි පදානි

ආ තානි, ඉතරානි සංඛිත්තානීති කවදිතබ් ානි. නිස්සග්ගිකයන ොයවාරාදීසු

පන සබ් ාොකරන අලාභකතො ආමසනකමකවෙං ආ තං, කනතරානි.
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‘‘සඤ්කචොකපති හරතී’’ති පාකඨො, සඤ්කචොකපති ච. ගණ්ඨිපකදසු පන 

‘‘පුරිමනකයකනවාති රජ්ජුවත්ථාදීහි පරික්ඛිපකන’’ති ච පච්ඡා 

‘‘පුරිමනකයකනවාති සම්මසනා කහොතී’’ති ච ‘‘කවණිග් ාකහ ආපත්තියා 

පඤ්ඤත්තත්තා කලොමඵුසකනපි සඞ්ඝාදිකසකසො’’ති ච ‘‘තං පොකසතුං 

උපාදින්නකෙනහීතිආදිවුත්ත’’න්තිචලිඛිතං. 

යථානිද්දිට් නිද්කදකසති ඉමස්මිංකයව යථානිද්දිට්කඨ නිද්කදකස. ‘‘සදිසං

අග් කහසී’’තිවුත්කතතාදිසං අග් කහසීති  රුෙංතත්ථොරකයතිඅත්කථො, 

ොයසංසග් විභඞ්ක වාතිඅත්කථො.ඉතකරොපි ොයපටි ද්ධඡුපනකෙො. ගහකණ

චාති  හණං වා. විරාගිකතති විරද්කධ. සාරත්තන්ති ොයසංසග් රාක න 

රත්තං, අත්තනා අධිප්කපතන්ති අත්කථො. ‘‘මාතුභගිනිආදිවිරත්තං

 ණ්හිස්සාමී’’ති විරත්තං ඤාතිකපමවකසන  ණ්හි, එත්ථ දුක්ෙටං යුත්තං.

‘‘ොයසංසග් රා ං වා සාරත්තං  ණ්හිස්සාමී’’ති විරත්තං මාතරං  ණ්හි, 

අනධිප්කපතං  ණ්හි. එත්ථ මහාසුමත්කථරවාකදන ථුල්ලච්චයං ‘‘ොයං

 ණ්හිස්සාමී’’ති ොයප්පටි ද්ධං  ණ්හාති, ථුල්ලච්චයන්ති ලද්ධිෙත්තා.

‘‘ඉත්ථී ච කහොති ඉත්ථිසඤ්ඤී සාරත්කතො ච, භික්ඛු චනං ඉත්ථියා ොකයන

ොයං ආමසති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිකසසස්සා’’ති (පාරා. 273) වචනකතො

සඞ්ඝාදිකසකසොපි ඛායති. ‘‘විරත්තං  ණ්හිස්සාමී’’ති සාරත්තං  ණ්හාති, 

එත්ථපි සඞ්ඝාදිකසකසොව ඛායති ‘‘නීලං ඝට්කටස්සාමී’ති ොයං ඝට්කටති, 

සඞ්ඝාදිකසකසො’’ති වචනකතො. එත්ථ පන ‘‘න පුබ් භාක 

ොයසංසග් රා ත්තා’’ති අනුගණ්ඨිපකද ොරණං වුත්තං. කෙචි පන

‘‘ රුොපත්තිභකයන ‘නීලකමව ඝට්කටස්සාමී’ති වායාමන්කතො ොයං 

ඝට්කටති, පුබ් භාක  තස්ස ‘ොයපටි ද්ධං ඝට්කටස්සාමී’ති පවත්තත්තා

දුක්ෙකටන භවිතබ් ’’න්ති වදන්ති. ධම්මසිරිත්කථකරො ‘‘එවරූකප 

සඞ්ඝාදිකසකසො’’ති වදති කිර. ‘‘ඉත්ථිඋභකතො යඤ්ජනෙඉත්ථියා 

පුරිසඋභකතො යඤ්ජනෙපුරිකස වුත්තනකයන ආපත්තිකභකදො, ඉත්ථිලිඞ් ස්ස 

පටිච්ඡන්නොකලපිඉත්ථිවකසකනවආපත්තී’’තිවදන්ති. 

විනීතවත්ථුවණ්ණනා 

281. තිණණ්ඩුපෙන්ති හිරිකවරාදිමූලානි  කහත්වා ෙත්තබ් ං. 

තා පණ්ණමුද්දිෙන්තිතාලපණ්ණමයං අඞ්ගුලිුලද්දිෙං, කතනතාලපණ්ණමයං
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ෙටං, ෙටිසුත්තෙං, ෙණ්ණපි න්ධනාදි සබ් ං න වට්ටතීති සිද්ධං.

තම් පණ්ණිවාසිකනො ඉත්ථිරූපං ලිඛිතං, ෙටිෙපටඤ්ච න ඡුපන්ති කිර.

ආෙරකතො ුලත්තමත්කතො. රතනමස්කසොති අලඞ්ොරත්ථං ෙකතො 

ෙඤ්චනලතාදිවිනද්කධො. සුවණ්කණන සද්ධිං කයොකජත්වා පචිත්වාති

සුවණ්ණරසංපක්ඛිපිත්වාපචිත්වා. බීජකතො ධාතුපාසාණකතො පට් ාය. කථකරො

න ෙප්පතීති ‘‘තුම්හාෙං කපසිත’’න්ති වුත්තත්තා. ‘‘කචතියස්ස පූජං

ෙකරොථා’’ති වුත්කත වට්ටති කිර. බුබ්බුළෙං තාරෙං. ආරකූටකලොහම්පි

ජාතරූප තිෙකමව. 

වුත්තඤ්කහතං අන්ධෙට් ෙථායං – 

‘‘ආරකූටකලොහං සුවණ්ණසදිසකමව, සුවණ්ණං අනුකලොකමති, 

අනාමාස’’න්ති. 

‘‘කභසජ්ජත්ථාය පන වට්ටතී’’ති වචනකතො මහාඅට් ෙථායං 

වුත්තනකයෙකදකසොපිඅනුඤ්ඤාකතොකහොතීතිතත්ථතත්ථ අධිප්පායංඤත්වා

විභාකවතබ් ං. 

ොයසංසග් සික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. දුට්ඨුල් වාචාසික්ොපදවණ්ණනා 

283. තතිකය තකයො සඞ්ඝාදිකසසවාරා තකයො ථුල්ලච්චයවාරා තකයො

දුක්ෙටවාරාතකයොොයපටි ද්ධවාරාති ද්වාදසවාරාසරූකපනආ තා.තත්ථ

තකයො සඞ්ඝාදිකසසවාරා දුතියසික්ඛාපකද වුත්තාති තිණ්ණං ී සතිොනං

එකෙෙමූලාවාරාතිකවදිතබ් ා, තස්මාඉධවිකසසාතිපණ්ණාසවාරා සංඛිත්තා

කහොන්ති, අඤ්ඤථා ඉත්ථී ච කහොති කවමතිකෙො සාරත්කතො ච, භික්ඛු ච නං 

ඉත්ථියාවච්චමග් ංපස්සාවමග් ංආදිස්සවණ්ණම්පිභණති…කප.… ආපත්ති 

ථුල්ලච්චයස්ස. ඉත්ථී ච කහොති පණ් ෙපුරිසසඤ්ඤී තිරච්ඡාන තසඤ්ඤී

සාරත්කතො ච, භික්ඛු ච නං ඉත්ථියා වච්චමග් ං පස්සාවමග් ං ආදිස්ස

වණ්ණම්පිභණති අක්කෙොසතිපි, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස.පණ් කෙොචකහොති

පණ් ෙසඤ්ඤී සාරත්කතො ච, භික්ඛු ච නං පණ් ෙස්ස වච්චමග් ං ආදිස්ස

වණ්ණම්පි භණති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සාති එවමාදීනං ආපත්තිට්ඨානානං

අනාපත්තිට්ඨානතා ආපජ්කජයය, න චාපජ්ජති, පණ් කෙ ඉත්ථිසඤ්ඤිස්ස
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දුක්ෙටන්ති දීකපතුං ‘‘ඉත්ථී ච පණ් කෙො ච උභින්නං ඉත්ථිසඤ්ඤීආපත්ති

සඞ්ඝාදිකසකසන දුක්ෙටස්සා’’ති වුත්තත්තා ‘‘පණ් කෙ පණ් ෙසඤ්ඤිස්ස

ථුල්ලච්චය’’න්ති වුත්තකමව කහොති, තස්මා සබ් ත්ථ සංඛිත්තවාකරසු

ථුල්ලච්චයට්ඨාකන ථුල්ලච්චයං, දුක්ෙටට්ඨාකන දුක්ෙටම්පි වුත්තකමව

කහොතීතිකවදිතබ් ං.තථා‘‘ඉත්ථීචකහොති කවමතිකෙොසාරත්කතොච, භික්ඛුච

නං ඉත්ථියා වච්චමග් ං පස්සාවමග් ං ඨකපත්වා අධක්ඛෙං

උබ්භජාණුමණ් ලං ආදිස්ස වණ්ණම්පි භණති…කප.… 

ථුල්ලච්චයස්සා’’තිආදිනා නකයන ථුල්ලච්චයකඛත්කතපි යථාසම්භවං

උද්ධරිතබ් ා. තථා ‘‘ඉත්ථී ච කහොති කවමතිකෙො සාරත්කතො ච, භික්ඛු චනං

ඉත්ථියා ොයපටි ද්ධං ආදිස්ස වණ්ණම්පි භණති…කප.… 

දුක්ෙටස්සා’’තිආදිනානකයනොයපටි ද්ධවාරාපියථාසම්භවංඋද්ධරිතබ් ා. 

ොයප්පටි ද්ධවාරත්තිෙං විය නිස්සග්ගියවාරත්තිෙං ලබ්භමානම්පි 

ආපත්තිවිකසසාභාවකතො න උද්ධටං. ොයප්පටි ද්ධවාරත්තිකෙ පන

දින්නනයත්තාතම්පි තදනුකලොමා වාරා ච උද්ධරිතබ් ා. සබ් ත්ථන-විඤ්ඤූ 

තරුණදාරිො, මහල්ලිොඋම්මත්තිොදිොචඅනධිප්කපතා, පක වපාෙතිො 

තිරච්ඡාන තිත්ථීනං, තථා පණ් ොදකයොපීති කවදිතබ් ා. කසසං දුතිකය

වුත්තනකයකනව කවදිතබ් ං. 

පදභාජනීයවණ්ණනා 

285. වුත්තනයකමවාති ‘‘ොයසංසග්ක  ඉත්ථිලක්ඛකණනා’’ති ලිඛිතං. 

‘‘ඉත්ථිලක්ඛකණනා’’තිකිරමහාඅට්ඨෙථාපාකඨො. සීසංනඑතීති අක්කෙොසනං

න කහොති, ඝටිකත පන කහොති. තත්රායං විකසකසො – ඉකමහි තීහි ඝටිකත එව 

සඞ්ඝාදිකසකසො වච්චමග් පස්සාවමග් ානං නියතවචනත්තා, 

අච්කචො ාරිෙත්තා වා, න අඤ්කඤහි අනිමිත්තාසීතිආදීහි අට්ඨහි. තත්ථ

අකලොහිතාසි, ධුවකලොහිතාසි, ධුවකචො ාසි, පග්ඝරණීසි, ඉත්ථිපණ් ොසි, 

කවපුරිසිොසීති එතානි ඡ මග් ානං අනියතවචනානි, අනිමිත්තාසි, 

නිමිත්තමත්තාසීති ද්කව පදානි අනච්කචො ාරිොනි ච, යකතො අට්ඨපදානි 

‘‘සඞ්ඝාදිකසසං න ජකනන්තී’’ති වුත්තානි, තස්මා තානි ථුල්ලච්චයවත්ථූනි. 

පරිබ් ාජෙවත්ථුම්හි විය අක්කෙොසමත්තත්තා දුක්ෙටවත්ථූනීති එකෙ. 

ඉත්ථිපණ් ොසි, කවපුරිසිොසීති එතාකනව පදානි

සෙලසරීරසණ්ඨානකභදදීපොනි සුද්ධානි සඞ්ඝාදිකසසං න ජකනන්ති
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සෙලසරීරසාමඤ්ඤත්තා, ඉතරානි ජකනන්ති අසාමඤ්ඤත්තා. තානි හි

පස්සාවමග් කමව දීකපන්ති සිඛරණී-පදං විය. උභකතොබෙඤ්ජනාසීති වචනං

පන පුරිසනිමිත්කතන අසඞ්ඝාදිකසසවත්ථුනා මිස්සවචනං.

පුරිසඋභකතො යඤ්ජනෙස්ස ච ඉත්ථිනිමිත්තං පටිච්ඡන්නං, පුරිසනිමිත්තං

පාෙටං කහොති. යදි තම්පි ජකනති, ෙථං අනිමිත්තාසීතිආදිපදානි න 

සඞ්ඝාදිකසසං ජකනන්තීති එකෙ, තං න යුත්තං. පුරිසස්සපි

නිමිත්තාධිවචනකතො, ‘‘කමථුනුපසංහිතාහි සඞ්ඝාදිකසකසො’’ති මාතිොය

ලක්ඛණස්ස වුත්තත්තා ච කමථුනුපසංහිතාහිපි ඔභාසකන පටිවිජානන්තියා

සඞ්ඝාදිකසකසො, අප්පටිවිජානන්තියා ථුල්ලච්චයං, ඉතකරහි ඔභාසකන

පටිවිජානන්තියා ථුල්ලච්චයං, අප්පටිවිජානන්තියා දුක්ෙටන්ති එකෙ, සබ් ං

සුට්ඨුවිචාකරත්වා කහතබ් ං. 

287. හසන්කතොතියංඋද්දිස්සභණති, සාකචපටිවිජානාති, සඞ්ඝාදිකසකසො. 

විනීතවත්ථුවණ්ණනා 

289. ‘‘පටිවුත්තං නාමා’’ති පාකඨො. කනො-සද්කදො අධිකෙො.

‘‘අක්ඛරලිඛකනනපි කහොතී’’ති වදන්ති, තං ආවජ්ජනසමනන්තරවිධිනා

සකමතිකච,  කහතබ් ං. 

දුට්ඨුල්ලවාචාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. අත්තොමපාරිචරියසික්ොපදවණ්ණනා 

290. චතුත්කථ තකයො සඞ්ඝාදිකසසවාරාආ තා, කසසා සත්තපඤ්ඤාස

වාරා ථුල්ලච්චයදුක්ෙටාපත්තිොය සංඛිත්තාති කවදිතබ් ා, තකතො

අඤ්ඤතකරො අසම්භවකතො ඉධ න උද්ධකටො. කසසකයොජනක්ෙකමො 

වුත්තනකයන කවදිතබ්ක ො. නගරපරික්ොකරහීති පාොරපරිඛාදීහි 

න රපරිවාකරහි. කසතපරික්ොකරොතිකසතාලඞ්ොකරො, සීලාලඞ්ොකරොති

අත්කථො (සං. නි. අට්ඨ. 3.5.4). චක්ෙවීරිකයොති ී රියචක්කෙො. වස ං 

දුග්ගන්ධන්තිනිමිත්තං සන්ධායාහ, තකදව සන්ධාය ‘‘කිං කම පාපෙං, 

කිංකම දුග් න්ධ’’න්තිවුත්තං. 

291. සන්තිකෙති යත්ථ ඨිකතො විඤ්ඤාකපති. ‘‘පඨමවිග් කහ සකච

පාළිවකසන කයොකජතීති ොමකහතුපාරිචරියාඅත්කථො. කසසන්ති
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‘අධිප්පාකයො’ති පදං  යඤ්ජනං අත්ථාභාවකතො. දුතිකය පාළිවකසන

ොමකහතු-පදානි  යඤ්ජනානි කතසං තත්ථ අත්ථාභාවකතො. එවං

චත්තාරි පදානි ද්වින්නං විග් හානං වකසන කයොජිතානීති අපකර 

වදන්තී’’තිවුත්තං. 

295. එකතසු සික්ඛාපකදසුකමථුනරාක නී තික්ෙකමසතිසඞ්ඝාදිකසකසන

අනාපත්ති. තස්මා ‘‘කිං භන්කත අග් දානන්ති. කමථුනධම්ම’’න්ති ඉදං

කෙවලං කමථුනධම්මස්ස වණ්ණභණනත්ථං වුත්තං, න

කමථුනධම්මාධිප්පාකයන තදත්ථියා වුත්තන්ති කවදිතබ් ං, පරස්ස භික්ඛුකනො

ොමපාරිචරියාය වණ්ණභණකන දුක්ෙටං. ‘‘කයො කත විහාකර වසති, තස්ස

අග් දානං කදහී’’ති පරියායවචකනනපි දුක්ෙටං. ‘‘අත්තොමපාරිචරියාය 

වණ්ණංභාකසයය.යාමාදිසංසීලවන්ත’’න්තිචවුත්තත්තාතිඑකෙ. පඤ්චසු

අඞ්ක සු සබ්භාවා සඞ්ඝාදිකසකසොවාති එකෙ. විචාකරත්වා  කහතබ් ං. 

ගණ්ඨිපකද පන ‘‘ඉමස්මිං සික්ඛාපදද්වකය ොයසංසග්ක  විය යක්ඛිකපතීසු

දුට්ඨුල්ලත්තොමවචකන ථුල්ලච්චය’න්ති වදන්ති. අට් ෙථාසු පන

නා ත’’න්ති ලිඛිතං. ‘‘උභකතො යඤ්ජනකෙො පන පණ් ෙ තිකෙොවා’’ති

වදන්ති. 

අත්තොමපාරිචරියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. සඤ්චරිත්තසික්ොපදවණ්ණනා 

297. අහම්හි දුග්ගතාති අහං අම්හි දුග් තා. අහං ඛ්වකයෙොති එත්ථ

අකයයොති හුවචනංකහොති. 

298. ඔයාචන්තීති නීචං ෙත්වා කදකව යාචන්ති. ආයාචන්තීති උච්චං

ෙත්වාආදකරනයාචන්ති. අලඞ්ොරාදීහි මණ්ඩිකතො කෙසසංවිධානාදීහි 

පසාධිකතො. ‘‘මණ්ඩිතෙරකණදුක්ෙට’’න්තිවදන්ති. 

පදභාජනීයවණ්ණනා 

303. සහ පරිදණ්ක නවත්තමානාතිඅත්කථො.ඡන්දවාසිනීනාම‘‘පියාපියං

වකසතී’’ති පාළි, පුරිසං වාකසතීති අධිප්පාකයො. ‘‘පිකයො පියං වාකසතී’’ති

අට්ඨෙථා. 
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තං කිරියං සම්පාකදස්සතීති අවස්සං ආකරොකචන්තියා කච ආකරොකචතීති

අත්කථො. ද්වින්නං මාතාපිතූනං කච ආකරොකචති, සඞ්ඝාදිකසකසොති

විනයවිනිච්ඡකය ‘‘වත්ථු ඔකලොකෙතබ් ’’න්ති වුත්තං. වත්ථුම්හි ච 

‘‘උදායිත්කථකරො  ණිොයආකරොකචසී’’ති වුත්තං. තං ‘‘මාතාදීනම්පි වදකතො

විසඞ්කෙකතො නත්ථී’’ති අට්ඨෙථාවචනකතො නිප්පකයොජනං. තං පකනතන්ති

ආචරියස්ස වචනං. මාතුරක්ඛිතං බූ්රහීති කපසිතස්ස  න්ත්වා මාතාපිතුරක්ඛිතං

වදකතො තස්ස තස්සා මාතුරක්ඛිතභාකවපි සති විසඞ්කෙතකමව, ෙස්මා? 

‘‘පිතුරක්ඛිතාදීසු අඤ්ඤතරං වදන්තස්ස විසඞ්කෙත’’න්ති වුත්තත්තා ඉතරථා 

ආදි-සද්කදො නිරත්ථකෙො සියා. එෙං දසෙං ඉතකරන දසකෙන කයොකජත්වා

පුබ්ක  සුක්ෙවිස්සට්ඨියං වුත්තනයත්තා මාතුරක්ඛිතාය මාතා අත්තකනො

ධීතුසන්තිෙංපහිණතීති කහතබ් ං. 

338. අනභිනන්දිත්වාති වචනමත්තකමව, යදිපි අභිනන්දති, යාවසාසනං

නාකරොකචති, තාව ‘‘ී මංසිකතො’’ති න වුච්චති. සාසනාකරොචනොක ති

ආණාපෙස්ස සාසනවචනක්ඛකණ. තතියපකද වුත්තනකයනාති

එෙඞ් සම්පත්තියා දුක්ෙටන්ති අත්කථො. වත්ථුගණනාය

සඞ්ඝාදිකසකසොතිඋභයවත්ථු ණනාය කිර. 

339. චතුත්කථ අනාපත්තීති එත්ථ පන ‘‘පටිග් ණ්හාතින ී මංසතින 

පච්චාහරති, අනාපත්තීති එත්ථ විය ‘ ච්ඡන්කතො න සම්පාකදති, 

ආ ච්ඡන්කතො විසංවාකදතී’ති අනාපත්තිපාළියාපි භවිතබ් න්ති

දස්සනත්ථංවුත්ත’’න්තිවදන්ති, එෙච්කචසුකපොත්ථකෙසු‘‘අත්ථී’’තිපි. 

විනීතවත්ථුවණ්ණනා 

341. අ ංවචනීයාති න වචනීයා, නිවාරකණ අ ං-සද්කදො. කථරපිතා

වදතීති ජිණ්ණපිතා වදතීති අත්කථො. කිඤ්චාපි එත්ථ ‘‘ඉත්ථී නාම

මනුස්සිත්ථී න යක්ඛී න කපතී න තිරච්ඡාන තා, පුරිකසො නාම

මනුස්සපුරිකසො න යක්කඛො’’තිආදි නත්ථි, තථාපි ොයසංසග් ාදීසු

‘‘මනුස්සිත්ථී’’තිඉත්ථීවවත්ථානස්සෙතත්තාඉධාපි මනුස්සිත්ථීඑවාති

පඤ්ඤායති. කමථුනපුබ් භා ත්තා මනුස්සඋභකතො යඤ්ජනකෙො ච 

ථුල්ලච්චයවත්ථුකෙොව කහොති, කසසා

මනුස්සපණ් ෙඋභකතො යඤ්ජනෙතිරච්ඡාන තපුරිසාදකයො 
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දුක්ෙටවත්ථුොව මිච්ඡාචාරසාසනඞ් සම්භවකතොති කවදිතබ් ං.

යථාසම්භවං පන වාරා උද්ධරිතබ් ා. පඤ්ඤත්තිඅජානකන විය

අලංවචනීයභාවාජානකනපි අචිත්තෙතා කවදිතබ් ා. දුට්ඨුල් ාදීසුපීති

‘‘ඉමස්මිම්පී’’ති වුත්තකමව කහොති. ‘‘කලඛං කනත්වා පටිකලඛං

ආකරොචිතස්සාපි සඤ්චරිත්තං නත්ථි සඤ්චරිත්තභාවමජානන්තස්සා’’ති

වදන්ති, ී මංසිත්වා කහතබ් ං. 

සඤ්චරිත්තසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. කුටිොරසික්ොපදවණ්ණනා 

342. යාචනාති ‘‘කදථ කදථා’’ති කචොදනා. විඤ්ඤත්තීති ඉමිනා කනො

අත්කථොති විඤ්ඤාපනා. ‘‘හත්ථෙම්මං යාචිකතො උපෙරණං, මූලං වා

දස්සතී’’තියාචති, නවට්ටතීති. වට්ටති කසනාසකන ඔභාසපරිෙථාදීනං

ලද්ධත්තාති එකෙ. අනජ්ොවුත්ථෙන්ති අස්සාමිෙං. න ආහටං 

පරිභුඤ්ජිතබ්බන්ති ‘‘සූකපොදනවිඤ්ඤත්තිදුක්ෙටං කහොතී’’ති වුත්තං.

‘‘කිඤ්චාපි  රුභණ් ප්පකහොනකෙසූති වුත්තං, තථාපි යං වත්ථුවකසන

අප්පං හුත්වා අග්ඝවකසන මහා හරිතාලහිඞ්ගුලිොදි, තං යාචිතුං න

වට්ටතී’’තිවදන්ති. 

344. කසොකිරාතිඉසි.තදාඅජ්ඣ මා තදජ්ෙගමා. 

348-9. න හි සක්ො යාචනාය ොතුං, තස්මා සයං යාචිතකෙහි

උපෙරකණහීති අධිප්පාකයො. බෙඤ්ජනං සකමති, න අත්කථො. ෙස්මා? ඉධ

උභකයසං අධිප්කපතත්තා, තං දස්කසන්කතො ‘‘යස්මා පනා’’තිආදිමාහ. ඉධ 

වුත්තනකයනාති ඉමස්මිං සික්ඛාපදවිභඞ්ක  වුත්තනකයන.

‘‘සඤ්ඤාචිොයා’’ති වචනකතොෙකරොන්කතනාපි, ‘‘පකරහිපරිකයොසාකපතී’’ති

වචනකතොොරාකපන්කතනාපි පටිපජ්ජිතබ් ං. උකභොකපකත ොරෙොරාපො. 

බෙඤ්ජනං වික ොමතං භකවයෙ, ‘‘ොරයමාකනනා’’ති හි  යඤ්ජනං 

‘‘ෙකරොන්කතනා’’ති වුත්කත විකලොමිතං කහොති අතදත්ථත්තා. න හි

ොරාකපන්කතො නාම කහොති. ‘‘ඉධ වුත්තනකයනාති

කදසිතවත්ථුෙපමාණිෙනකයන. එවං සන්කත ‘ෙකරොන්කතන වා

ොරාකපන්කතන වා’ති වචනකතො ෙකරොන්කතනාපි පකරහි විප්පෙතං 

වත්තබ් න්ති කච, තදත්ථවිස්සජ්ජනත්ථං ‘යදි පනාතිආදිමාහා’’’ති 
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අනුගණ්ඨිපකද වුත්තං. ‘‘සඤ්ඤාචිොය කුටිං ෙකරොන්කතො’’ති වචනවකසන 

වුත්තං.‘‘ආයාමකතොචවිත්ථාරකතොචා’’තිඅවත්වාවිෙප්පත්ථස්ස වා-සද්දස්ස

 හිතත්තා එෙකතොභාක පි වඩ්ඪිකත ආපත්ති එව. පමාණයුත්තමඤ්කචො කිර

නවවිදත්ථි. ‘‘‘චතුහත්ථවිත්ථාරා’තිවචකනන ‘තිරියංතිහත්ථා වා’තිවචනම්පි

සකමති‘යත්ථපමාණයුත්කතො’තිආදිසන්නිට්ඨානවචනාසම්භවකතො’’ති වුත්තං. 

පමාණකතො ඌනතරම්පීති විත්ථාරකතො චතුපඤ්චහත්ථම්පි දීඝකතො

අනතික්ෙමිත්වාවුත්තපමාණකමවකදසිතවත්ථු.අකදසිතවත්ථුඤ්හිෙකරොකතො 

ආපත්ති. පමාණාතික්ෙන්තා කුටි එව පමාණාතික්ෙන්තං කුටිං ෙකරයයාති

වුත්තත්තා. ‘‘ථම්භතුලා’’ති පාකඨො. අනුස්සාවනානකයනාති එත්ථ 

‘‘දමි භාසායපිවට්ටතී’’තිවදන්ති. 

353. චාරභූම ක ොචරභූමි. න ගහිතාති න වාරිතා. අට් ෙථායං 

‘‘ොරණාය ගුත්ති න්ධනා ාරං, අෙරණට්ඨානං වා ධම්ම න්ධිො

හත්ථපාදච්ඡින්දනො  න්ධිො’’ති ලිඛිතං. ද්වීහි බලබද්කදහීති

කහට්ඨිමකෙොටියා කිර වුත්තකතො ආවිජ්ජිතුං න සක්ො

ඡින්නාවටත්තා, නි මනස්සාපි අත්ථප්පොසනත්ථං වුත්තන්ති

කවදිතබ් ං. පාචිනන්තිවත්ථු අධිට්ඨානං. තදත්ථායාතිතච්ඡනත්ථාය. 

පණ්ණසා ම්පීති උල්ලිත්තාවලිත්තකුටිකමව පණ්ණච්ඡදනං.

කතකනව ‘‘සභිත්තිච්ඡදන’’න්තිවුත්තං, අලිත්තංකිරසබ් ං වට්ටති.

පුබ්ක කථොෙංඨපිතංපුනවඩ්කඪත්වා. තස්මන්ති ද්වාර න්ධකනවා

වාතපාකන වා ඨපිකත. ප මකමවාති එත්ථ පත්තොකල එවාති කිර 

ධම්මසිරිත්කථකරො.උපතිස්සත්කථකරො ඨපිතොකලවාතිකිර.පුරිකමන

කලපස්ස අඝටිතත්තා දුතිකයන වත්තසීකසන ෙතත්තා උභින්නම්පි

අනාපත්ති.සකචආණත්කතනෙතං, ‘‘ෙකරොතිවාොරාකපතිවා’’ති 

වචනකතො ආපත්ති උභින්නං සති අත්තුද්කදසිෙතාය, අසති

මූලට්ඨස්කසව. කහට්ඨිමප්පමාණසම්භකව සති සබ් මත්තිොමයං

කුටිං ෙකරොකතො ආපත්ති දුක්ෙකටන සඞ්ඝාදිකසකසොති ආචරියස්ස

තක්කෙො. 

354. ඡත්තිංස චතුක්ොනි නාම අකදසිතවත්ථුෙචතුක්ෙං

කදසිතවත්ථුෙචතුක්ෙං පමාණාතික්ෙන්තචතුක්ෙංපමාණිෙචතුක්ෙං

අකදසිතවත්ථුෙපමාණාතික්ෙන්තචතුක්ෙං 
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කදසිතවත්ථුෙපමාණිෙචතුක්ෙන්ති ඡ චතුක්ොනි, එවං

සමාදිසතිවාරාදීසුපි පඤ්චසූති ඡත්තිංස. ආපත්තිකභදදස්සනත්ථන්ති

එත්ථ යස්මා ‘‘සාරම්කභ කච, භික්ඛු, වත්ථුස්මිං

අපරික්ෙමකන…කප.… සඞ්ඝාදිකසකසො’’ති මාතිොයං අවිකසකසන

වුත්තත්තා සාරම්භඅපරික්ෙමකනපි සඞ්ඝාදිකසකසොවාති

මිච්ඡා ාහවිවජ්ජනත්ථං ආපත්තිකභකදො දස්සිකතො, තස්මා වුත්තානීති

අධිප්පාකයො. විභඞ්කග එවංඅවත්වාකිමත්ථං මාතිොයං දුක්ෙටවත්ථු

වුත්තන්ති කච? භික්ඛූ අභිකනතබ් ා වත්ථුකදසනාය, කතහි භික්ඛූහි

වත්ථු කදකසතබ් ං. කීදිසං? අනාරම්භං සපරික්ෙමනං, කනතරං, 

ඉතරස්මිං ‘‘සාරම්කභ කච භික්ඛු වත්ථුස්මිං අපරික්ෙමකන’’ති එවං

ආනිසංසවකසන ආ තත්තා වුත්තං. යස්මා වත්ථු නාම අත්ථි

සාරම්භං, අත්ථි අනාරම්භං, අත්ථි සපරික්ෙමනං, අත්ථි

අපරික්ෙමනං, අත්ථි සාරම්භං සපරික්ෙමනං, අත්ථි සාරම්භං

අපරික්ෙමනං, අත්ථි අනාරම්භං සපරික්ෙමනං, අත්ථි අනාරම්භං 

අපරික්ෙමනන්ති  හුවිධත්තා වත්ථු කදකසතබ් ං අනාරම්භං

සපරික්ෙමනං, කනතරන්ති වුත්තං කහොති. කිමත්ථිො පකනසා

කදසනාති කච?  රුොපත්තිපඤ්ඤාපනකහතුපරිවජ්ජනුපායත්ථා.

වත්ථුකදසනායහි  රුොපත්තිපඤ්ඤාපනකහතුත්තාඅෙතවිඤ්ඤත්ති

ගිහීනං පී ාජනකනන අත්තදුක්ඛපරදුක්ඛකහතුභූකතො ච

සාරම්භභාකවොති එකත වත්ථුකදසනාපකදකසන උපාකයන පරිවජ්ජිතා

කහොන්ති.නහිභික්ඛුඅෙප්පියකුටිෙරණත්ථංගිහීනං වාපී ානිමිත්තං

සාරම්භවත්ථු. කුටිෙරණත්ථං වා වත්ථුං කදකසන්තීති පඨමකමව

සාධිතකමතං. කවොමස්සොපත්තිකයොති 

දුක්ෙටසඞ්ඝාදිකසසමිස්සොපත්තිකයො. 

355. තත්ථ ‘‘ද්ී හි සඞ්ඝාදිකසකසහී’’ති වත්තබ්ක  ‘‘ද්වින්නං

සඞ්ඝාදිකසකසනා’’ති විභත්ති යත්තකයන, වචන යත්තකයන ච

වුත්තං.‘‘ආපත්තිද්වින්නං සඞ්ඝාදිකසසාන’’න්තිපිපාකඨො. 

364. න ඝටයති ඡදනකලපාභාවකතො, අනාපත්ති, තං පරකතො සාධියති.

ඡදනකමව සන්ධාය උල්ලිත්තාවලිත්තතා වුත්තාති. ‘‘කුක්කුටච්ඡිෙක හං

වට්ටතීති වත්වා පුන ඡදනං දණ් කෙහීතිආදිනා නකයන තං දස්කසන්කතහි

තිණපණ්ණච්ඡදනාකුටිොවවුත්තා. තත්ථඡදනංදණ් කෙහි දීඝකතොතිරියඤ්ච
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ජාලං විය  න්ධිත්වා තිකණහි වා පණ්කණහි වා ඡාකදතුං උල්ලිත්තාදිභාකවො

ඡදනකමව සන්ධාය වුත්කතොති යුත්තමිදං. තස්මා මත්තිොමයං භිත්තිං

වඩ්ඪාකපත්වා උපරි උල්ලිත්තං වා අවලිත්තං වා උභයං වා භිත්තියා ඝටිතං

ෙකරොන්තස්ස ආපත්ති එව විනාපි භිත්තිකලකපනා’’ති ලිඛිතං. ‘‘‘කසො ච

ඡදනකමව සන්ධායා’ති පධානවකසන වුත්තං, න කහට්ඨාභා ං

පටික්ඛිත්ත’’න්ති වදන්ති, ී මංසිතබ් ං. එත්ථාති තිණකුටිොය. 

යථාසමාදිට් ායාති යථාවුත්තප්පොරන්ති අධිප්පාකයො. ‘‘ආපත්ති ොරුොනං

තිණ්ණං දුක්ෙටාන’’න්තිආදිම්හි කසො සුණාතිඡක්ෙම්පි ලබ්භති. උභයත්ථ

සමාදිට්ඨත්තා ආණාපෙස්ස අනාපත්ති. ආණත්තස්ස යථා සමාදිට්ඨං

ආණාපකෙන, තථා අෙරණපච්චයා දුක්ෙටං. සකච ‘‘අහම්කපත්ථ වසාමී’’ති

අත්තුද්කදසම්පි ෙකරොති, සඞ්ඝාදිකසකසොව. ‘‘කුටිං ෙකරොථා’’ති අවිකසකසන

වුත්තට්ඨාකන පන ආණාපෙස්සාපි සඞ්ඝාදිකසකසො අචිත්තෙත්තා

සික්ඛාපදස්ස. 

අහඤ්ච වසිස්සාමීති එත්ථ පරස්ස යස්ස ෙස්සචි උද්දිට්ඨස්ස අභාවා

ආපත්ති එව ‘‘ෙකරොන්තස්ස වා’’ති නියමිතත්තා, අනාපත්ති අවිභත්තත්තා.

‘‘ඉධපඤ්ඤත්තිජානනමත්තකමවචිත්ත’’න්තිචලිඛිතං. අනුගණ්ඨිපකද පන 

අහඤ්ච වසිස්සාමීති එත්ථ කයො ‘‘මේහං වාසා ාරඤ්ච භවිස්සතී’’ති ඉච්ඡති, 

තස්සාපත්ති. කයො පන උකපොසථා ාරං ඉච්ඡති, තස්ස අනාපත්ති, තස්මා

‘‘උභයංසකමතී’’ති වත්වාච‘‘විනයවිනිච්ඡකයආ කත රුකෙඨාතබ් ’’න්ති

වචනකතොමහාපච්චරිවාදකතොඉතකරො පච්ඡාවත්තබ්ක ොතිකච? න,  ලවත්තා. 

‘‘වාසා ාරං ඨකපත්වා සබ් ත්ථ, අනාපත්තී’’ති වචනකතො, 

කභොජනසාලාදීනම්පි අත්ථාය ඉමිනා ෙතත්තා සඞ්ෙරා ජාතා. යථා – ද්කව

තකයො ‘‘එෙකතොවසිස්සාමා’’තිෙකරොන්ති, රක්ඛතිතාවාතිඑත්ථවිය. ‘‘ඉදං

ඨානංවාසා ාරංභවිස්සති, ඉදංඋකපොසථා ාර’’න්තිවිභජිත්වාෙකතපිආපත්ති

එව. ද්ී සු මහාපච්චරිවාකදො  ලවා, තස්මා ‘‘පච්ඡා වුත්කතො’’තිආදිනා අතීව

පපඤ්චිතං. කිං කතන. ‘‘අත්තනා විප්පෙතං අත්තනා ච පකරහි ච

පරිකයොසාකපතී’’තිආදිනා නකයන අපරානිපි චතුක්ොනි යථාසම්භවං

කයොකජත්වා දස්කසතබ් ානි, කලණාදීසුකිඤ්චාපි සඞ්ඝාදිකසකසනඅනාපත්ති, 

අෙතවිඤ්ඤත්තියාසතිතප්පච්චයාආපත්තිඑව. 

කුටිොරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. විහාරොරසික්ොපදවණ්ණනා 

366. සත්තකම වා-සද්කදොඅවධාරණත්කථොතිකවදිතබ්ක ො. 

විහාරොරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. ප මදුට් කදොසසික්ොපදවණ්ණනා 

380. සාවකෙන පත්තබ්බන්ති පෙතිසාවෙං සන්ධාය වුත්තං, න

අග් සාවෙං. යථූපනිස්සයයථාපුග් ලවකසන ‘‘තිස්කසො විජ්ජා’’තිආදි වුත්තං.

කෙනචිසාවකෙන තිස්කසො විජ්ජා, කෙනචි චතස්කසො පටිසම්භිදා, කෙනචි ඡ

අභිඤ්ඤා, කෙනචි කෙවකලො නවක ොකුත්තරධම්කමොති එවං විසුං විසුං 

යථාසම්භවංවුත්තන්තිකවදිතබ් ං. 

382. ‘‘කය කත භික්ඛූ සුත්තන්තිො’’තිආදිවචනකතො ධරමාකනපි භ වති 

පිටෙත්තයපරිච්කඡකදො අත්ථීති සිද්ධං. ධම්මෙථිොති ආභිධම්මිො රතියා

අච්ඡිස්සන්තීතිආදි ආයස්මකතො දබ් ස්ස කනසං තිරච්ඡානෙථාය

රතිනිකයොජනං විය දිස්සති, න තථා දට්ඨබ් ං. සුත්තන්තිොදිසංසග් කතො

කතසං සුත්තන්තිොදීනං ඵාසුවිහාරන්තරායං, කතසම්පි තිරච්ඡානෙථාරතියා

අභාකවනඅනභිරතිවාසං, තකතොකනසංසාමඤ්ඤාචාවනඤ්ච පරිවජ්ජන්කතො

එවං චින්කතසීති දට්ඨබ් ං. ‘‘නිම්මතානං ධම්මතාති සාවකෙහි

නිම්මිතානංකයව, න බුද්කධහී’’ති වදන්ති. ‘‘සාධෙතමං ෙරණ’’න්ති එවං

වුත්කතෙරණත්කථකයවතතියාවිභත්තීති අත්කථො. 

383-4. යන්තිකයන. ‘‘ෙත්තාතිෙත්තා, න ෙත්තා’’තිලිඛිතං.‘‘භරියංවිය

මං අජ්ඣාචරතී’’ති වදන්තියා  ලවතී කචොදනා. කතන හීති එත්ථ යථා

ඡුපනමත්කත විප්පටිසාරීවත්ථුස්මිං ොයසංසග් රා සම්භවා අපුච්ඡිත්වා එව

සඞ්ඝාදිකසසං පඤ්ඤාකපසි, තකථව පුබ්ක වස්සා දුස්සීලභාවං ඤත්වා

වුත්තන්තිකවදිතබ් ං.යදිතාවභූතාය පටිඤ්ඤායනාසිතා, කථකරොොරකෙො

කහොති.අථඅභූතාය, භ වතා ‘‘නාකසථා’’තිනවත්තබ් ං, වුත්තඤ්ච, තස්මා

වුත්තං ‘‘යදිතාවපටිඤ්ඤායනාසිතා, කථකරො ොරකෙොකහොතී’’ති. 

අථ අප්පටිඤ්ඤායාති ‘‘අකයයනම්හි දූසිතා’’ති ඉමං පටිඤ්ඤං විනා එව

තස්සා පෙතිදුස්සීලභාවං සන්ධාය නාසිතා, කථකරො අොරකෙො කහොති. 

අභයගිරිවාසිකනොපි අත්තකනො සුත්තං වත්වා ‘‘තුම්හාෙං වාකද කථකරො
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ොරකෙො’’ති වදන්ති, ෙස්මා? දුක්ෙටං ුලසාවාදපච්චයා ලිඞ් නාසනාය 

අනාකසතබ් ත්තා. පාරාජිෙස්කසව හි ලිඞ් නාසනාය නාකසතබ් ා.

‘‘නාකසථා’’තිචවුත්තත්තාපාරාජිොවජාතා, සා කිංසන්ධාය, තකතොකථකරො 

ොරකෙො ආපජ්ජති. ‘‘සොය පටිඤ්ඤාය නාකසථා’’ති වුත්කත පන

අපාරාජිොපි අත්තකනො වචකනන නාකසතබ් ා ජාතාති අධිප්පාකයො. 

මහාවිහාරවාසිකනොපි අත්තකනො සුත්තං වත්වා ‘‘තුම්හාෙං වාකද කථකරො

ොරකෙො’’තිචවදන්ති.ෙස්මා? ‘‘සොය පටිඤ්ඤායනාකසථා’’තිහිවුත්කත

පටිඤ්ඤායභූතතාආපජ්ජති‘‘නාකසථා’’තිවචනකතො. භූතාකයවහිපටිඤ්ඤාය

නාකසතබ් ා කහොති, නාභූතායාති අධිප්පාකයො. පුරිමනකයති දුක්ෙටවාකද.

පුරිකමො යුත්තිවකසන පවත්කතො, පච්ඡිකමො පාළිවචනවකසන පවත්කතොති

කවදිතබ්ක ො. 

385-6. පීතිසුකෙහීති එත්ථ ‘‘සුකඛනා’’ති වත්තබ්ක  පීතිග් හණං 

තතියජ්ඣානසුඛං, ොයිෙඤ්ච අපකනතුං සම්පයුත්තපීතියා වුත්තං. සකච

චුදිතෙවකසන ෙතං අමූලෙං නාම, ‘‘අනජ්ඣාපන්නං අෙත’’න්ති වකදයය, 

ඉකම ෙරිස්සන්ති, තස්මා ‘‘තාදිසං දිට්ඨසඤ්ඤී හුත්වා කචොකදතී’’ති පාකඨො. 

‘‘එකතන නකයන සුතුලතපරිසඞ්කිතානිපි විත්ථාරකතො කවදිතබ් ානී’’ති

පාකඨො. ‘‘චතුන්නං අඤ්ඤතකරනා’’ති පාතිකමොක්ඛුද්කදකස එව ආ කත

 කහත්වා වුත්තං, ඉතකරසං අඤ්ඤතකරනාපි අනුද්ධංකසන්තස්ස

සඞ්ඝාදිකසකසොවාති කනො තක්කෙොති ආචරිකයො. භික්ඛුභාවා හි

චාවනසමත්ථකතො. ‘‘සමීකප ඨත්වා’’ති වචනකතො පරම්ුලඛා කචොකදන්තස්ස, 

කචොදාකපන්තස්සවාසීසංනඑති.දිට්ඨඤ්කචසුකතනපරිසඞ්කිකතන කචොකදති

කචොදාකපති, සුතපරිසඞ්කිතංවාදිට්ඨාදීහිකචොදිකතවාකචොදාපිකතවාසීසංඑති

එව අමූලකෙනකචොදිතත්තා.වුත්තඤ්කහතං‘‘දිට්ඨස්සකහොතිපාරාජිෙංධම්මං 

අජ්ඣාපජ්ජන්කතො, තඤ්කච කචොකදති ‘සුකතො මයා…කප.… 

සඞ්ඝාදිකසසස්සා’’ති (පාරා. 387). ‘‘අසුද්කධො කහොති පුග් කලො අඤ්ඤතරං

පාරාජිෙං ධම්මං අජ්ඣාපන්කනො, තඤ්කච අසුද්ධදිට්ඨි සමාකනො අකනොොසං

ොරාකපත්වා චාවනාධිප්පාකයො වකදති, ආපත්ති දුක්ෙටස්ස. ඔොසං

ොරාකපත්වාචාවනාධිප්පාකයොවකදති, අනාපත්තී’’ති (පාරා.389) ඉමිනාන-

සකමන්තං විය ඛායති, ෙථං? දිට්ඨස්ස කහොති පාරාජිෙං ධම්මං 

අජ්ඣාපජ්ජන්කතො නාම අසුද්කධො පුග් කලො කහොති, ‘‘අඤ්ඤතරස්මිං

අසුද්ධදිට්ඨි සමාකනො තඤ්කච කචොකදති ‘සුකතො මයා පාරාජිෙං ධම්මං



වජිරබුද්ධි-ටීො භික්ඛුවිභඞ්ක ො සඞ්ඝාදිකසසෙණ්ක ො 

202 

පටුන 

අජ්ඣාපන්කනොසී’ති, ආපත්ති වාචාය වාචාය සඞ්ඝාදිකසසස්සා’’ති වචනකතො

පුරිමනකයනාපත්ති. ‘‘චාවනාධිප්පාකයො වකදති, ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’ති

වචනකතො පච්ඡිමනකයන සඞ්ඝාදිකසකසන ආපත්තීති ද්කව පාළිනයා 

අඤ්ඤමඤ්ඤංවිරුද්ධාවියදිස්සන්ති, නචවිරුද්ධංබුද්ධාෙථයන්ති, තස්මා 

එත්ථ යුත්ති පරිකයසිතබ් ා. අට්ඨෙථාචරියා තාවාහු ‘‘සමූලකෙන වා

සඤ්ඤාසමූලකෙන වා කචොකදන්තස්ස අනාපත්ති, අමූලකෙන වා පන

සඤ්ඤාඅමූලකෙන වා කචොකදන්තස්ස ආපත්තී’’ති. තස්සත්කථො – 

දස්සනසවනපරිසඞ්ෙනමූකලන සමූලකෙන වා තදභාකවන අමූලකෙනාපි 

සඤ්ඤාසමූලකෙන වා කචොකදන්තස්ස අනාපත්ති, දස්සනාදිමූලාභාකවන 

අමූලකෙන වා තබ්භාකවන සමූලකෙනාපි සඤ්ඤාඅමූලකෙන වා

කචොකදන්තස්සආපත්ති, තස්මා දිට්ඨස්සකහොති. 

පාරාජිෙංධම්මංඅජ්ඣාපජ්ජන්කතොතිආදිම්හිදස්සනමූකලන සමූලකෙනාපි

‘‘සුකතො මයා’’ති වචනකතො සඤ්ඤාඅමූලකෙන වා කචොකදති, ආපත්ති 

සඞ්ඝාදිකසසස්ස. තදත්ථස්ස ආවිභාවත්ථං ‘‘දිට්කඨ කවමතිකෙො’’තිආදි වාරා

වුත්තාති කවදිතබ් ා. 

අසුද්කධො කහොති පුග් කලොභිආදිම්හි පන සමූලකෙන, සඤ්ඤාසමූලකෙන

වාකචොදිතත්තාඅනාපත්තීති.එවකමවංපනතදත්ථදීපනත්ථංකත වාරාවුත්තා.

තත්ථ හි ‘‘අදිට්ඨස්ස කහොතී’’තිආදිවාරා අමූලකෙන කචොකදන්තස්ස ආපත්ති

කහොතීති දස්සනත්ථං වුත්තා. ‘‘දිට්කඨ කවමතිකෙො’’තිආදිනා

සඤ්ඤාඅමූලකෙන කචොකදන්තස්ස ආපත්ති කහොතීති දස්සනත්ථං වුත්තා.

අඤ්ඤථා ‘‘දිට්ඨස්ස කහොති, දිට්කඨ කවමතිකෙො’’තිආදිවාරා නිබ්බිකසසා

භකවයුං. ඉදං පකනත්ථ සන්නිට්ඨානං-යථා අසුද්ධං පුග් ලං අකනොොසං

ොරාකපත්වා කචොකදන්තස්ස දුක්ෙටං, අක්කෙොසාධිප්පායස්ස ච ඔමසවාකදන

දුක්ෙටස්ස, තථාඅසුද්ධදිට්ඨිකෙොපිඅසුද්ධං අසුද්ධදිට්ඨිඅමූලකෙනකචොකදති, 

ආපත්ති. සමූලකෙන වා කචොකදති, අනාපත්තීති තං සන්නිට්ඨානං යථා

‘‘අනාපත්ති සුද්කධ අසුද්ධදිට්ඨිස්ස අසුද්කධ අසුද්ධදිට්ඨිස්සා’’ති ඉමිනා

සංසන්දති, තථා කහතබ් ං.අඤ්ඤථායුත්ති පරිකයසිතබ් ා. 

සී සම්පන්කනොති එත්ථ ‘‘දුස්සීලස්ස වචනං අප්පමාණං. භික්ඛුනී හි

භික්ඛුම්හි අනිස්සරා, තස්මා උක්ෙට්ඨනකය විධිං සන්ධාය කථකරන වුත්තං.

දුතියත්කථකරන භික්ඛුනී අජානිත්වාපි කචොකදති, සික්ඛමානාදකයො වා
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කචොකදන්ති, කතසංසුත්වාභික්ඛූඑවවිචාකරත්වාතස්සපටිඤ්ඤාය ොකරන්ති.

කෙො එත්ථ කදොකසොති ඉදං සන්ධාය වුත්තං. තතිකයන තිත්ථියානං වචනං 

සුත්වාපි භික්ඛූ එව විචාකරන්ති, තස්මා න කෙොචි න ලභතීති එවං සබ් ං

සකමතීති අපකර’’තිවුත්තං. තිංසානි තිංසවන්තානි. අනුකයොකගොතිපටිවචනං. 

එහිතීති ආ මිස්සති. දිට් සන්තාකනනාති දිට්ඨනකයන, දිට්ඨවිධාකනනාති 

අධිප්පාකයො. පතිට් ායාතිපතිට්ඨංලභිත්වා.  ාකනතිලජ්ජිට්ඨාකන. 

ගාහන්ති ‘‘අහං කචොකදස්සාමී’’ති අත්තාදානග් හණං. කචතනාති

අත්තාදානග් හණකචතනා. කවොහාකරොතිඉකතො, එත්කතොචඤත්වාපොසනං. 

පණ්ණත්තීති නාමපඤ්ඤත්ති. යා වචීකඝොසාරම්මණස්ස 

කසොතද්වාරප්පවත්තවිඤ්ඤාණසන්තානස්ස අනන්තරං උප්පන්කනන 

උපලද්ධපුබ් සඞ්කෙකතන මකනොද්වාරවිඤ්ඤාකණන විඤ්ඤායති, යස්සා

විඤ්ඤාතත්තා තදත්කථො පරමත්කථො වා අපරමත්කථො වා තතියවාරං

උප්පන්කනන මකනොවිඤ්ඤාකණන විඤ්ඤායතීති නාමාදීහි ඡහි  යඤ්ජකනහි

පාළියා පොසිතා, සා ‘‘විජ්ජමානපඤ්ඤත්ති අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තී’’තිආදිනා

ඡධා ආචරිකයහි දස්සිතා. තබ්භාගියභාකවො අතබ්භාගියභාකවො ච

නිප්ඵන්නධම්මස්කසව යුජ්ජති, න පඤ්ඤත්තියා අධිෙරණීයවත්ථුත්තා, 

අධිෙරකණපවත්තත්තාචඅධිෙරකණො මඤ්චට්කඨමඤ්කචොපචාකරොවියාතිච. 

‘‘පරියාකයනාති අමූලො නාමපඤ්ඤත්ති නත්ථි. පරියායමත්තං, සභාවකතො

නත්ථි.අභිධානමත්තකමව, අභිකධයයං නත්ථී’’තිචලිඛිතං. ඉකධවාතිඉමස්මිං

එව සික්ඛාපකද. න සබ්බත්ථාති විවාදාධිෙරණාදීසු. ෙස්මා? න හීතිආදි.

විවාදාධිෙරණාදීනමත්ථිතා විය අමූලෙං අධිෙරණං නත්ථීති. පුබ්කබ

වුත්තසමකථහීති ‘‘යං අධිකිච්ච සමථා වත්තන්තී’’ති වුත්තසමකථහීති

අධිප්පාකයො. අපිච සභාවකතො නත්ථීති අප්පටිලද්ධසභාවත්තා වුත්තං.

අනුප්පන්නංවියවිඤ්ඤාණාදි. න හිවිවාදාදීනංපණ්ණත්තිඅධිෙරණට්ක ොති

පණ්ණත්තිංඅධිකිච්චසමථාන පවත්තන්ති, තස්මානතස්සාඅධිෙරණීයතාති

නවිවාදාදීනංපණ්ණත්තිඅධිෙරණට්කඨොති අධිප්පාකයො.කහොතිකචත්ථ– 

‘‘පාරාජිොපත්තිඅමූලිොකච, 

පණ්ණත්තිමත්තාඵලමග් ධම්මා; 

චතුත්ථපාරාජිෙවත්ථුභූතා, 

පණ්ණත්තිමත්තාවසියුංතකථව. 
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‘‘තකතොද්විධාමග් ඵලාදිධම්මා, 

සියුංතථාතීතමනා තඤ්ච; 

පණ්ණත්තිඡක්ෙංනසියාතකතොවා, 

පරියායකතොසම්ුලතිවාදමාහා’’ති. 

අනුවදන්තීතිඅක්කෙොසන්ති. කිච්චයතාතිෙරණීයතා.තංෙතමන්තිකච? 

අපක ොෙනෙම්මන්තිආදි. කිච්චන්ති විඤ්ඤත්තිසුලට්ඨාපෙචිත්තං කිර

අධිප්කපතං. 

387. සුතාදීනං අභාකවන අමූ ෙත්තන්ති එත්ථ කයො දිස්වාපි ‘‘දිට්කඨොසි 

මයා’’ති වත්තුං අසක්කෙොන්කතො අත්තකනො දිට්ඨනියාකමකනව ‘‘සුකතොසි

මයා’’ති වදති. තස්ස තස්මිං අසුද්ධදිට්ඨිත්තා ආපත්ති, ඉධ පන කයො පුබ්ක 

සුත්වා අනාපත්ති, පච්ඡා තං විස්සරිත්වා සුද්ධදිට්ඨි එව සමාකනො වදති, තං

සන්ධායවුත්තං.‘‘එස නකයොසබ් ත්ථාතිඅපකර’’තිවුත්තං.කජට්ඨබ් තිකෙො

ොකෙෙප්පටිවත්තා. යදග්කගනාති යාවතා, යදා වා. කනො ෙප්කපතීතිආදි

කවමතිොභාවදීපනත්ථකමවවුත්තන්තිදස්කසති. කතනකවමතිකෙොවනස්සරති 

සම්ුලට්කඨො නාමාති ආපජ්ජති, තං න යුත්තං තදනන්තරභාවකතො, තස්මා

දුතියත්කථරවාකදොපච්ඡාවුත්කතො. 

389. සබ්බත්ථාති සබ් අට්ඨෙථාසු. ඔොසෙම්මන්ති ඔොසෙරණං.

‘‘ඔොකසන ෙම්මං ඔොසෙම්ම’’න්ති ලිඛිතං. අසූරියං පස්සති ෙඤ්ඤාති

එත්ථ යථා ෙඤ්ඤා සූරියං න පස්සතීති භවති, එවං ‘‘අකනොොසං

ොකරත්වා’’තිවුත්කතඔොසංනොකරත්වාතිකහොති. 

පඨමදුට්ඨකදොසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. දුතියදුට් කදොසසික්ොපදවණ්ණනා 

391. කවළුවකනකයවාතිඉදං කතහිවුත්තකවලං සන්ධාය වුත්තං. ‘‘පුබ්ක  

මයං ආවුකසො සුකතන අකවොචුම්හා’’ති ‘‘අම්කහහි සා උස්සාහිතා කුපිකතහි 

අනත්තමකනහී’’තිආදිවචනං සන්ධාය වුත්තං, අඤ්ඤභාගස්ස ඉදන්ති

මනුස්සභික්ඛුභාවකතො අඤ්ඤභා ස්ස තිරච්ඡානඡ ලෙභා ස්ස ඉදං 

ඡ ලෙජාතං අධිෙරණං. අඤ්ඤභාකගො වා අස්ස අත්ථීති කසො 
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තිරච්ඡානඡ ලෙභාවසඞ්ඛාකතො අඤ්ඤභාක ො අස්ස ඡ ලෙස්ස අත්ථීති

ස්වායංඡ ලකෙො අඤ්ඤභාගියංඅධිෙරණංනාම. 

තත්ථ පටිමාය සරීරං, සිලාපුත්තෙස්ස සරීරන්ති නිදස්සනං, පඨමං 

පකනත්ථනිබ් චනංජාතිපදත්කථොතිවාදීනංමකතනවුත්තං.සාහිසාමිභාකවන, 

නිච්චභාකවන චපධානත්තාසත්තිසභාකවඨිතා.තබ්බිපරීතෙත්තා යත්තාෙති

ජාතිකයොතුපදත්කථො ඉතිඉමස්සසුත්තස්සවකසනදුතියංනිබ් චනංවුත්තන්ති

කවදිතබ් ං. නාමෙරණසඤ්ඤාය ආධාකරොති එත්ථ නාමකමව නාමෙරණං.

නාමං ෙකරොන්තානං සඤ්ඤා නාමෙරණසඤ්ඤා, තස්සා. මනුස්සජාතිකෙො

ඡ ලෙජාතිආධාකරො නාම. න හි තං නාමං ෙච්ඡපකලොමං විය අනාධාරන්ති

අධිප්පාකයො. තං පන ඡ ලෙස්ස දබ්ක ොති දින්නනාමං ‘‘කදකසො’’ති වුච්චති.

තස්මාකථරංඅමූලකෙනාතිආදිනාඅඤ්ඤම්පිවත්ථුංකථරස්ස ලිස්සතිසිලිස්සති

කවොහාරමත්කතකනව, නඅත්ථකතො, ඊසෙංඅල්ලීයතීතිකලකසොති අධිප්පාකයො.

යස්මා කදසකලසා අත්ථකතො නින්නානාෙරණා, තස්මා ‘‘ෙඤ්චිකදසං

කලසමත්තං උපාදායා’’ති උද්ධරිත්වා ‘‘දස කලසා ජාතිකලකසො’’තිආදි

වුත්තන්ති කවදිතබ් ං. යථා නිදාකන, එවං සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියම්පි

මාතිොයම්පි අයකමවත්කථො. යස්මා අඤ්ඤභාගියස්ස අධිෙරණස්සාති

ඡ ලෙස්ස. ෙඤ්චිකදසං ක සමත්තං උපාදායාති දබ්ක ොතිනාමං උපාදායාති 

අයමත්කථො අට්ඨුප්පත්තිවකසකනව ආවිභූකතො, තස්මා න විභත්කතො. කිඤ්ච

භිකයයොඅනියමත්තා.නහිකමත්තියභූමජොනංවියසබ්ක සම්පිඡ ලෙකමව 

අඤ්ඤභාගියං අධිෙරණං කහොති. අඤ්ඤං ක ොමහිං සාදිෙම්පි කහොති, න ච

කමත්තියභූමජො විය සබ්ක පි නාමකලසමත්තකමව උපාදියන්ති. අඤ්ඤම්පි

ජාතිකලසාදිංඋපාදියන්ති, තස්මා අනියමත්තාචයථාවුත්තනකයනනවිභත්තං.

කිඤ්ච භිකයයො තථා වුත්කත ඡ ලෙස්කසව අඤ්ඤභාගියතා සම්භවති, න

අඤ්ඤස්ස, කයන කසොව දස්සිකතො. කලකසො ච නාම කලකසොව, න ජාතිආදි, 

කයනකසොවදස්සිකතොතිඑවංමිච්ඡා ාහප්පසඞ් කතොචතථානවිභත්කතො. 

393. අඤ්ඤභාගියස්සාති චුදිතෙකතො අඤ්ඤස්ස. අධිෙරණස්සාති

මනුස්සස්ස වා අමනුස්සස්ස වා තිරච්ඡාන තස්ස වාති එවං වත්තබ් ං.

එවඤ්හි වුත්කත මනුස්සාදීනංකයව ජාතිකලසාදකයො වුත්තා කහොන්ති, 

අඤ්ඤථාචතුන්නංඅධිෙරණානංකතආපජ්ජන්ති‘‘අධිෙරණස්සෙඤ්චි

කදසං කලසමත්ත’’න්තිසාමිවචනංපුබ් ඞ් මංඋද්දිට්ඨත්තාතිකච? න, 
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නාමස්ස විය ජාතිආදීනං මනුස්සාදීනං ආධාරභාවනියමසම්භවකතො, 

අධිෙරණභාවානියමකතොති වුත්තං කහොති. නියකම ච සති ජාතියා

ආධාකරො ජාති, ලිඞ් ස්ස චලිඞ් ං, ආපත්තියා චආපන්කනොආධාකරො, 

විරුද්ධානම්පි අසමාදින්නානම්පි පත්තචීවරානං සාමිකෙො ආධාකරො, 

කයන අධිෙරණසඞ්ඛයං  ච්කඡයයාති ආපජ්ජතීති අධිෙරණස්සාති පදං

අභාකජතබ් කමව භකවයයාති න උද්ධරිතබ් ං සියා, උද්ධරිතබ් ං.

තස්මා ‘‘අධිෙරණන්ති වචනසාමඤ්ඤකතො’’තිආදි සබ් ං වත්තබ් ං. 

අපාෙටා ඉකතො අඤ්ඤත්ර දස්සිතට්ඨානාභාවකතො. ජානිතබ්බා ච

විනයධකරහි යස්මා අඤ්ඤථා පරිවාකර ‘‘විවාදාධිෙරණං චතුන්නං

අධිෙරණානං විවාදාධිෙරණං භජතී’’තිආදිනානකයනඅනා තට්ඨාකන

‘‘ෙස්මා’’ති වුත්කත ොරණං න පඤ්ඤාකයයය, තස්මා කතසං

තබ්භාගියතා ච අඤ්ඤභාගියතා ච ජානිතබ් ා විනයධකරහි. තාසු හි 

විඤ්ඤාතාසු විවාදාධිෙරණං විවාදාධිෙරණං භජති. ෙස්මා? 

තබ්භාගියත්තා. ඉතරං න භජති අඤ්ඤභාගියත්තාති සුඛොරණකතො

පඤ්ඤායන්ති, තස්මා වචනසාමඤ්ඤකතො  ද්ධං අධිෙරණං

නිස්සායාතිආදි. තත්ථ යස්මා ආපත්තඤ්ඤභාගියං මහාවිසයං, ඉතකරහි

අසදිසනිද්කදසඤ්ච, තස්මා තං අධිෙරණපරියාපන්නම්පි සමානං විසුං

වුත්තං‘‘ආපත්තඤ්ඤභාගියංවාකහොතී’’ති. අධිෙරණපරියාපන්නත්තාච

‘‘අධිෙරණඤ්ඤභාගියං වා’’ති එත්ථ වුත්තන්ති කවදිතබ් ං. තත්ථාපි

මහාවිසයත්තා, මාතිොයං ආ තත්තා ච පඨමං අඤ්ඤභාගියතා වුත්තා, 

පච්ඡා තබ්භාගියතාති කවදිතබ් ා. තත්ථ යස්මා 

අධිෙරණඤ්ඤභාගියවචකනන අත්ථාපත්තිනකයන සිද්ධං. අධිෙරණං

තබ්භාගියං, තස්මා ‘‘අධිෙරණං තබ්භාගියං කහොතී’’ති එවං උද්කදසං

අෙත්වා ‘‘ෙථං අධිෙරණං අධිෙරණස්ස තබ්භාගියං කහොතී’’ති

පුච්ඡාපුබ් ඞ් මනිද්කදකසො ෙකතො. තත්ථාපි ආපත්තාධිෙරණස්ස 

අඤ්ඤභාගියතා කිඤ්චාපි පාරාජිකෙන අනුද්ධංසිභාධිොරත්තා 

පාරාජිොනංකයවවකසනවුත්තා, අථකඛොකසසාපත්තික්ඛන්ධවකසනාපි

කවදිතබ් ා. යා ච සා කචොදනා ‘‘අසුකෙො නාම භික්ඛු සඞ්ඝාදිකසසං

අජ්ඣාපජ්ජන්කතො දිට්කඨො කහොතී’’තිආදිො, තත්ථ ‘‘සඞ්ඝාදිකසකස

ථුල්ලච්චයදිට්ඨි කහොති, දුබ්භාසිකත සඞ්ඝාදිකසසදිට්ඨි කහොතී’’ති

එවමාදිොවිනකයඅපෙතඤ්ඤුතාය, තංතංවත්ථුසරික්ඛතායවාවුත්තාති 
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කවදිතබ් ා. සබ් ත්ථාපි ‘‘පාරාජිෙදිට්ඨි කහොතී’’ති න වුත්තං.

තථාසඤ්ඤිකනො අනාපත්තිකතො. ‘‘තබ්භාගියවිචාරණාය’’න්ති 

තබ්භාගියපදනිද්කදකසඅඤ්ඤභාගියතායපිනිද්දිට්ඨත්තාවුත්තං. 

වත්ථුසභාගතායාති අනුවාදවත්ථුසභා තායාති අත්කථො. අඤ්ඤථා

‘‘චතස්කසො විපත්තිකයො’’ති වචනං විරුජ්කඣයය. සභාවසරික්ොසරික්ෙකතො

චාති සභාකවන සදිසාසදිසකතො. තත්ථ ඣානාදිවත්ථුවිසභා තායපි

සභාවසරික්ඛතාය උත්තරිමනුස්සධම්මපාරාජිොපත්ති තස්කසව තබ්භාගියාව

කහොති. තථා වත්ථුවකසන අනුවාදාධිෙරණං, කිච්චාධිෙරණඤ්ච පාකටක්ෙං 

චතුබ්බිධම්පි වුත්තඤ්ඤභාගියං න ජාතං, තස්මා තදඤ්ඤභාගියතාය විදිතාය 

තබ්භාගියතා පාරිකයසයුත්තියා අවුත්තාපි සිජ්ඣතීති ෙත්වා

‘‘අඤ්ඤභාගියකමව පඨමං නිද්දිට්ඨ’’න්තිපි වත්තුං යුජ්ජති. එෙංකසන

තබ්භාගියං න කහොතීති සරික්ඛවකසන අරහත්තං ආපත්ති අනාපත්තීති

විවාදසබ්භාවකතො අ යාෙතභාකවන විවාදාධිෙරණස්සපි අඤ්ඤභාගියං සියා, 

පාළියං ආපත්තාධිෙරණස්ස වුත්තත්තා එවං වුත්තං, ආදිකතො පට් ායාති

‘‘අඤ්ඤභාගියස්ස අධිෙරණස්සා’’ති ඉකතො පට්ඨාය. ‘‘කමථුනරාක න 

මනුස්සවිග් කහො කදොකසනාතිආදිනා සරික්ඛකතො චා’’ති ලිඛිතං. තං 

වත්ථුවිසභා තායඑවසිද්ධං.අයංපනවත්ථුසභා තායපිසතිආපත්තිසභා තා

සරික්ඛකතොති කනො තක්කෙොති ච, එෙස්මිම්පි හි වත්ථුස්මිං ආපත්තිකභකදො

කහොතීති ආචරිකයො. පරකතොවුත්තනකයනකවදිතබ් න්තිසම් න්කධො. 

‘‘කිච්චකමව කිච්චාධිෙරණ’’න්ති වුත්තත්තා සඞ්ඝෙම්මානකමතං 

අධිවචනං. ෙම්ම ක්ෙණන්ති ෙම්මානං සභාවං. තං නිස්සායාති පුබ්ක ව හි

සංවිධාය සඞ්කඝො ෙම්මං ෙකරොති. අථ වා පුරිමං පුරිමන්ති

පරිවාසඋක්කඛපනියාදීනි සඞ්ඝෙම්මානි නිස්සාය අබ්භානඔසාරණාදි

උප්පන්නන්ති ෙත්වා වුත්තං. තස්මා කිඤ්චාපි සඞ්ඝෙම්මකමව

කිච්චාධිෙරණං, තථාපිකසසවිකසකසොලබ්භතීතිදස්කසති. 

394. අත්ථකතො එෙං, තස්මා කදසස්ස අත්ථමවත්වා ‘‘කලකසො’’තිආදි

වුත්තංකිර. 

395. සවත්ථුෙං ෙත්වාති පුග් ලස්ස උපරි ආකරොකපත්වා

ඛත්තියාදිභාකවන එෙජාතිකෙොපි දීඝරස්සො කෙොදාතාදීනං 
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දිට්ඨසුතපරිසඞ්කිතානං වකසන අඤ්ඤභාගියතා, දීඝං ඛත්තියං

අජ්ඣාචරන්තං දිස්වා රස්සාදිඛත්තියපඤ්ඤත්තියා ආධාරභාවකතො

ජාතිකලකසනකචොකදති, එෙංවාඛත්තියංඅජ්ඣාචරන්තං දිස්වාතකතො 

විසිට්ඨඤ්ඤභා භූතංඛත්තියංජාතිකලසං කහත්වා‘‘ඛත්තිකයොදිට්කඨො

ත්වං ඛත්තිකයොසී’’ති කචොකදති දිට්ඨාදිඅඤ්ඤභාක න. එත්ථ ච

‘‘දීඝාදකයො, දිට්ඨාදකයොච ජාතිනාමාදීනංවත්ථුභූතත්තාඅධිෙරණ’’න්ති

ලිඛිතං. තං ‘‘අධිෙරණභාවානියමකතො’’ති වුත්තකදොසං නාතික්ෙමති, 

අට් ෙථායං ‘‘ඛත්තියජාතිපඤ්ඤත්තියා ආධාරවකසන අධිෙරණතා ච

කවදිතබ් ා’’ති වුත්තං. තම්පි නාමක ොත්තකතො අඤ්ඤිස්සා

නාමක ොත්තපඤ්ඤත්තියානාමෙස්සචි අභාවකතොන සබ් සාධාරණං, 

තස්මා ‘‘අධිෙරණස්සා’’ති පදුද්ධාරණං අධිෙරණචතුක්ෙදස්සනත්ථං, 

තං සමානවචනදස්සනත්ථන්ති කනො තක්කෙොති. තත්ථ දීඝාදිකනො වා 

දිට් ාදිකනො වාති එත්ථ දීඝාදිතා, දිට්ඨාදිතා ච අඤ්ඤභාක ො, කයො

චුදිතකෙො ඉතරස්සවිකසකසොයකතොඅඤ්කඤොතිවුච්චති. 

399.  හුෙං ආපත්තින්ති පාරාජිෙකතො ලහුොපත්ති සඞ්ඝාදිකසසාදි.

කතකනව අන්කත තං දස්කසන්කතන ‘‘භික්ඛු සඞ්ඝාදිකසසං

අජ්ඣාපජ්ජන්කතො දිට්කඨො කහොතී’’තිආදි වුත්තං. ආපත්තිකලකසොපි

කිමත්ථං ජාතිකලසාදකයො විය න විත්ථාරිකතොති කච? තථා

අසම්භවකතොතිකවදිතබ් ං. 

400. සාටෙපත්කතො සරීරට් පත්කතො. ආපත්තියාති පාරාජිොපත්තියා 

අඤ්ඤභාගියං සඞ්ඝාදිකසසාදි, අධිෙරණඤ්ච ආපත්තිපඤ්ඤත්තියා.

‘‘කලකසො නාම ආපත්තිභාක ො’’ති වුත්තත්තා ආපත්තිභාවකලකසො

වුත්කතොති කවදිතබ්ක ො, තස්මා පාරාජිොපත්තිකතො අඤ්ඤභාගියස්ස

ආපත්තිපඤ්ඤත්තියා ආධාරණට්කඨන ‘‘අධිෙරණ’’න්ති සඞ්ඛයං

 තස්ස සඞ්ඝාදිකසසාදිකනො ආපත්තිනිොයස්ස ආපත්තිභාවකලසං

 කහත්වාකචොදනා ආපත්තිකලසකචොදනාතිකවදිතබ් ා. 

408. අනාපත්ති තථාසඤ්ඤී කචොකදති වා කචොදාකපති වාති 

ආපත්තඤ්ඤභාගියකචොදනායකමව, න අඤ්ඤත්ථ. එත්තාවතා

පඨමදුට්ඨකදොකසවුත්තවිචරණාය සංසන්දිතංකහොති, තංඉධෙථං

පඤ්ඤායතීතිකච? ෙඞ්ොවිතරණියා වචනකතො.වුත්තඤ්හි‘‘තත්ථ
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ඉධ ච ආපත්තඤ්ඤභාගියකචොදනාය තථාසඤ්ඤිකනොපි 

අනාපත්තී’’ති. 

අඤ්ඤාභාගියසික්ඛං කයො, කනව සික්ඛති යුත්තිකතො.  ච්කඡ විනයවිඤ්ඤූහි, 

අඤ්ඤභාගියතඤ්ච 

කසොති. 

දුතියදුට්ඨකදොසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. ප මසඞ්ඝකභදසික්ොපදවණ්ණනා 

409. ‘‘වජ්ජං නඵුකසයයා’’තිචපාකඨො. 

410. කතසං අනුරූපාජානනකතො අසබ්බඤ්ඤූ අස්ස. ‘‘න, භික්ඛකව, 

අකසනාසනිකෙන වස්සං උප න්තබ් ’’න්ති (මහාව. 204) වුත්තත්තා 

පටික්ඛිත්තකමව. තිකෙොටිපරිසුද්ධන්ති පරස්ස පාපපසඞ් නිවාරණත්ථං

වුත්තං, නපටිච්චෙම්මනිවාරණත්ථං කෙොටීහීතිආොකරහි. පරිසුද්ධන්ති 

විුලත්තං.දසහිකලකසහිඋද්දිස්සෙතංසමණාපරිභුඤ්ජන්ති, අස්සමණා

ඉකමති සාසනස්ස  රහභාකවො ආ ච්කඡයය,  රහපච්චයා කලොකෙො වා

අපුඤ්ඤං අරියූපවාදං පසකවයය, කතහි විුලත්තන්ති අත්කථො. වාගුරන්ති

මි ජාලං. අත්තකනො අත්ථාය වාතිආදිනා පකරසං අත්ථාය ෙකත

ෙප්පියභාවං දස්කසත්වා භික්ඛූනඤ්ච අඤ්කඤසඤ්ච අත්ථායෙකතතං

දස්කසතුං ‘‘මතානං කපතකිච්චත්ථායා’’තිආදිමාහ. 

යං යං හීතිආදි තස්ස ොරණස්ස දස්සනත්ථං වුත්තං. පුන පඤ්චන්නං

සහධම්මිොනංඅත්ථායෙතංනෙප්පතීති වුත්තන්තිකිර ධම්මසිරිත්කථකරො.

ගණ්ඨිපකද ‘‘භික්ඛූනකමව සුද්ධානං අත්ථාය ෙතං න වට්ටතී’’ති ලිඛිතං.

අපකරහි පන ‘‘මතානං කපතකිච්චත්ථායාතිආදිනා වුත්කතපි ෙප්පති, 

භික්ඛූනංකයව අත්ථායාති ඉමිනා ‘භික්ඛූනම්පි දත්වා මයං භුඤ්ජිස්සාමා’ති

ෙතම්පි වුත්තං. පුන ‘පඤ්චසු එෙං උද්දිස්සෙතං ඉතකරසං න ෙප්පතී’ති

දස්සනත්ථං ‘පඤ්චසු හි සහධම්මකෙසූතිආදි වුත්ත’න්ති වදන්තී’’ති වුත්තං. 

අඤ්ඤතරස්මිංපන ගණ්ඨිපකද ‘‘අම්හාෙන්තිච රාජයුත්තාදීනන්තිචවුත්කත

වට්ටතීති වත්වා ‘තුම්හාෙ’න්ති අවත්වා ‘කපතකිච්චත්ථායාති වුත්කතපි

වට්ටතී’ති ච දස්කසත්වා සබ් ත්ථ වුත්තානං, ආදිසද්කදන සඞ් හිතානඤ්ච



වජිරබුද්ධි-ටීො භික්ඛුවිභඞ්ක ො සඞ්ඝාදිකසසෙණ්ක ො 

210 

පටුන 

ලක්ඛණං ඨකපන්කතන ‘භික්ඛූනංකයවා’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ‘භික්ඛූනං

උද්දිට්කඨ එවාති අධිප්පාකයනා’ති වුත්තං. න ‘තුම්හාෙං, අම්හාෙඤ්චාති

වුත්කත අනාපත්තී’ති දස්සනත්ථං. ෙස්මා? මිස්සෙවාරස්ස අභාවා. ලක්ඛණං

නාම වුත්තානං, වුත්තසදිසානඤ්ච කහොති. ‘සකච කපතකිච්චත්ථායාති 

වුත්තට්ඨාකන භික්ඛූනං කභොජනං සන්ධාය ෙකරොන්තී’ති වදන්ති

මහාඅට්ඨෙථායඤ්ච ‘තස්මිං වාකර ච න තුම්හාෙන්ති වුත්කත වට්ටතී’ති

වුත්තත්තා. කතකනව ඉධාපි ‘කපතකිච්චත්ථාය, මඞ් ලාදීනං වා අත්ථාය

ෙකතපිඑකසවනකයො’තිපුබ්ක  වුත්තත්ථවකසනවුත්තං. ‘අවධාරණත්කථන

මිස්සකෙ වට්ටතී’තිකච? ‘ෙප්පියමංසස්ස හි පටිග් හකණආපත්තිනත්ථී’ති

වචකනන අෙප්පියපටිග් හකණ ආපත්තීති ආපන්නං, ‘තඤ්ච  කහතබ් ං

සියා’ති පටික්ඛිපිතබ් ා’’ති වුත්තං, තං සුන්දරං විය දිස්සති, විචාකරත්වා

 කහතබ් ං. යත්ථචාතිභික්ඛූනංඅත්ථාය ෙකතපි.තමත්ථංආවිොතුං ‘‘සකච

පනා’’තිආදි වුත්තං. එත්ථ පන ‘‘භික්ඛුනීනං දුක්ෙටං, ඉතකරසං

දණ් ෙම්මවත්ථූ’’ති වදන්ති. ෙප්පං නිරයම්හීති අසඞ්කඛයයයෙප්පං. 

විවට්ටට්ඨායිොකලකයවසඞ්ඝකභකදොකහොතීති. ෙප්පන්ති ආයුෙප්පං. 

411. කුස න්ති කඛමං. ආපත්තිභයා ෙතා  ජ්ජීහීති එත්ථ

ආපත්තිභකයන අවස්සං ආකරොකචන්තීති දස්සනත්ථං ‘‘ලජ්ජී 

රක්ඛිස්සතී’’ති (විසුද්ධි. 1.42; පාරා. අට්ඨ. 1.45) 

කපොරාණවචනස්සානුරූපකතො ‘‘අඤ්කඤහි  ජ්ජීහී’’ති වුත්තං. 

අලජ්ජිස්සපි අනාකරොකචන්තස්ස ආපත්තිකයව ‘‘කය පස්සන්ති කය

සුණන්තී’’ති වචනකතො. 

416. අසමනුභාසන්තස්සාති ෙම්මොරකෙ ෙත්තුනිද්කදකසො, 

සමනුභාසනෙම්මං අෙරියමානස්සාති අත්කථො. ඔදිස්ස අනුඤ්ඤාකතො නාම 

උම්මත්තෙඛිත්තචිත්තකවදනට්ටාදිකෙො ‘‘අනාපත්ති ආදිෙම්මිෙස්සා’’ති 

අරිට් සික්ොපකද ආ තත්තාඅත්ථීතිකච? යම්පීතිආදි. සාපකනසා අනාපත්ති. 

කසො වුච්චතීති තත්ථ ආ කතොපි සෙම්ම යාවකටොපි එවං වුච්චති. 

එකතනුපාකයනාති අසමනුභාසන්තස්ස චආදිෙම්මිෙස්ස ච වුත්තත්ථවකසන. 

 කපත්වාඅරිට් සික්ොපදන්තිතත්ථ ආදිෙම්මිෙපදාභාවා. 
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තිවඞ්ගිෙන්ති එත්ථ වාචාය එව පටිනිස්සජ්ජන්තස්ස

ඔට්ඨචලනාදිොයවිඤ්ඤත්තිකහොති, තස්මාදුවිධම්පි විඤ්ඤත්තිංෙකථන්තස්ස

කහොති. වචීකභදං ොතුං අසක්කෙොන්තස්ස ොයවිොරං ෙකරොන්තස්ස

අනාපත්තියා භවිතබ් ං. ෙස්මා? තිවඞ්ක සු එෙස්ස පරිහීනත්තා, තස්මා 

තිවඞ් භාකවොආපත්තියා, අඞ් හානිභාකවොඅනාපත්තියාති කහතබ් ං.එත්ථ

සියා – යදි අඞ් හානිභාකවන අනාපත්ති, එවං සන්කතපි විොරං අෙත්වා

චිත්කතකනව විස්සජ්කජන්තස්ස අනාපත්තියා භවිතබ් න්ති? තං න, ෙස්මා? 

අට් ෙථායං ‘‘ොයවිොරං වා වචීකභදං වා අෙකරොන්තස්කසව පන 

ආපජ්ජනකතොඅකිරිය’’න්තිහිවුත්තං, ‘‘චිත්තංවාඅනුප්පාකදන්තස්සවා’’තින 

වුත්තං, තස්මා චිත්තඤ්ච නාම විඤ්ඤත්තිපටි ද්ධං එවාති විසුං

අඞ් භාකවකනව වුත්තත්තා ජානිතබ් න්ති කච? තං න, ද්වින්නංකයව

අකිරියාති, තස්මා චිත්කතන විස්සජ්කජන්තස්සාපි ආපත්ති විය දිස්සති, 

උපපරික්ඛිත්වා  කහතබ් ං. තත්ථ ‘‘අකුසලචිත්ත’’න්ති වුත්තන්ති කච? 

‘‘චිත්ත ාහුල්ලකතොවුත්ත’’න්තිවදන්ති. කතපිකිර ාහුල්ලකතොවදන්ති. 

පඨමසඞ්ඝකභදසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. දුතියසඞ්ඝකභදසික්ොපදවණ්ණනා 

422. සඤ්ඤීති සඤ්ඤිකනො. 

දුතියසඞ්ඝකභදසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. දුබ්බචසික්ොපදවණ්ණනා 

424. පතං පතිතංවිවරිවිවට්ටයි.එෙකතොඋස්සාකරති චගිළිතකතොඨකපති

ච. එෙපංසුථුපෙනදීසඞ්ඛං දීඝමූ ෙපණ්ණකසවා ං කසවා ං දණ්ඩිසිපිප්පරිං 

පණෙං කපසිට්ඨිං නිස්සාකරති. ති බීජෙන්ති සුඛුමමූලපණ්ණෙං හුත්වා 

උදෙපිට්කඨපත්ථරිෙං උදෙපප්පටෙං නිස්සාකරති. 

425-6. ‘‘දුබ් ච්චජාතිකෙො’’තිපි පඨන්ති. අපදාකනනාති පුරාණෙම්කමන.

‘‘කිං පුබ්ක පි මයං එවරූපං ෙකරොමාතිආදිනා එකූනී සතී’’ති මහාපච්චරියං 

කිර වුත්තං. මහාඅට් ෙථායඤ්ච අනුමානසුත්තට් ෙථායඤ්ච 

‘‘කසො සවත්ථුො’’තිවුත්තං, තංසකමති. 
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දුබ් චසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

13. කු දූසෙසික්ොපදවණ්ණනා 

431. නකෙවලං විහාකරොඑවකීටාගිරි, කසොපි ාකමො ‘‘කීටාගිරි’’ච්කචව 

වුච්චති.  ාමඤ්හි සන්ධාය පරකතො ‘‘න අස්සජිපුනබ් සුකෙහි භික්ඛූහි 

කීටාගිරිස්මිංවත්ථබ් ’’න්තිවුත්තං.එෙසංවච්ඡකරද්වික්ඛත්තුංවස්සති 

කිර, තං සන්ධාය ‘‘ද්වීහි කමකඝහී’’ති වුත්තං. සමධිෙන්ති ඡ ජකන

සන්ධාය. අෙතවත්ථුන්ති නවං අට්ඨුප්පත්තිං. ‘‘ජාභිසුමනාදි ච්ඡං

අල්ලානං හරිතානං එවා’’ති ලිඛිතං. භූත ාමබීජ ාමකභදකතො පකනස

කභකදො. වතත්ථායාතිවතිඅත්ථාය. යංකිඤ්චීතිකසොදෙංවානිරුදෙංවා. 

ආරාමාදිඅත්ථායාති වනරාජිොදිඅත්ථාය. මාලාවච්ඡකරොපනං

කුලදූසෙංකයව සන්ධාය,  න්ථනාදිසබ් ංනසන්ධායවුත්තන්ති.ෙථං

පඤ්ඤායතීති කච? තං දස්කසතුං ‘‘බුද්කධන ධම්කමො’’තිආදි. ‘‘ආකව ං

ආබි ’’න්තිපිපාකඨො. 

කගොප්ඵනන්ති  න්ථනං. කවඨිමන්ති තග් තිෙකමව. කවධිමං අඤ්කඤන 

කෙනචි පුප්ඵං කවකධත්වා ෙතං. ෙණ්ටෙම්පි බන්ධිතුන්ති එත්ථ ‘‘සයං

විජ්ඣනත්ථං න වට්ටති. අඤ්ඤස්සත්ථාය වට්ටතී’’ති වදන්ති. ජාලමයං

විතානං ජා විතානං. පුප්ඵපටිච්ඡෙං  වක්ඛං විය සඡිද්දං ෙකරොන්ති. 

තා පණ්ණගුළෙන්තිතාලපණ්ණමයංපුනෙතම්පිපටිඡිජ්ජෙකමව. ධම්මරජ්ජු 

කචතියං වා ක ොධිං වා පුප්ඵප්පකවසනත්ථං ආවිජ්ඣිත්වා  ද්ධරජ්ජු.

‘‘ොසාකවන  ද්ධම්පි සුත්තවාොදීහි  ද්ධං භණ්ඩිතසදිස’’න්ති ලිඛිතං. 

අංසභණ්ඩිෙං පසිබ් කෙ පක්ඛිත්තසදිසත්තා කවධිමං න ජාතං, තස්මා 

‘‘සිථිල ද්ධස්ස අන්තරන්තරා පක්ඛිපිතුං න වට්ටතී’’ති වදන්ති.

‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤං අඵුසාකපත්වා අකනෙක්ඛත්තුම්පි පරික්ඛිපිතුං වට්ටතී’’ති

වදන්ති. පූරිතන්ති දීඝකතො පසාකරත්වා පූරිතං. ඝටිෙදාමඔ ම්බකෙොති

‘‘යමෙදාමඔලම් කෙො’’තිලිඛිතං. ‘‘ක ණ්ඩුඛරපත්තදාමානංපටික්ඛිත්තත්තා

කචලාදීහිෙතදාමම්පිනවට්ටති අෙප්පියානුකලොමත්තා’’තිවදන්ති. 

‘‘කරචෙං නාම තථාලාසියනාටනටානං නච්ච’’න්ති ලිඛිතං. තං

‘‘පරිවත්තන්තී’’ති වුත්තං. ‘‘සාරිකයො නාම රුතසුනඛා 
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සිඞ් ාලෙම්මකුරුඞ් කෙළිපකන ඨිතා’’ති කිර පාකඨො. ‘‘නිබුජ්ඣන්තී’’ති

පාළි. 

432. අබ බ ාදි-පදානං උප්පටිපාටියා. යථා පාකමොක්ඛානං වකසන

සබ්ක පි ‘‘අස්සජිපුනබ් සුො’’ති වුත්තා, තථා

පාකමොක්ඛප්පත්තසාවෙස්ස වකසන තදායත්තවුත්තිකන සබ්ක පි

‘‘සාරිපුත්තා’’ති.කතනවුත්තං‘‘ ච්ඡථතුම්කහ සාරිපුත්තා’’ති. 

433. ‘‘ ාකමවා නවසිතබ් ’’න්තිඉමිනාවතස්මිං ාකමඅඤ්ඤත්ථන

වසිතබ් න්ති සිද්ධං. ‘‘තස්මිං විහාකර වා’’ති ෙස්මා වුත්තන්ති කච? 

අත්ථසබ්භාවකතො.යස්මිඤ්හි ාකම කුලදූසෙෙම්මංෙතං, තස්මිං ාකම, 

යස්මිං විහාකර වසන්කතන කුලදූසනං ෙතං, තං විහාරං ඨකපත්වා

අඤ්ඤස්මිංවසිතුංනවට්ටතීතිදස්සනත්ථං.තංෙථන්තිකච? ‘‘ ාකමවා

න වසිතබ් ’’න්තිවචකනනයස්මිං ාකමකුලදූසනෙම්මංෙතං, තස්මිං

විහාකරපි වසිතුංන ලබ්භතීතිආපන්නං, තං දිස්වා ‘‘තස්මිං විහාකර’’ති

වුත්තං, කතනතස්මිං ාකම අඤ්ඤස්මිංවසිතුංලබ්භතීතිසිද්ධං.‘‘තස්මිං

විහාකර වසන්කතනා’’ති ඉමිනා තස්මිං  ාකම අඤ්ඤත්ථ වසන්කතන

සාමන්ත ාකම පිණ් ාය චරිතුං වට්ටතීති දීපිතං කහොති. 

සාමන්තවිහාකරපීති සාමන්තවිහාකරො නාම තස්මිංකයව  ාකම තස්ස

විහාරස්ස සාමන්තවිහාකරො ච තස්ස  ාමස්ස සාමන්තවිහාකරො චාති

උභයං වුච්චති, එකතන තස්මිං  ාකම අඤ්ඤත්ථ වසන්කතන තස්මිං

 ාකමපිණ් ායනචරිතබ් ං. සාමන්ත ාකමපිපිණ් ායචරිතුංවට්ටති, 

පුන යස්මිං  ාකම කුලදූසනෙම්මං ෙතං, තස්ස සාමන්ත ාකම

කුලදූසෙවිහාරස්ස සාමන්තවත්ථුවිහාකර වසන්කතන තස්මිං  ාකමපි

චරිතුං වට්ටති.යස්මිං සාමන්ත ාකමකුලදූසෙංනෙතං, තස්මිම්පි චරිතුං

වට්ටති, කනවවිහාකරතිඅධිප්පාකයො. ‘‘න නගකරචරිතු’’න්තිවුත්තත්තා 

අඤ්ඤස්මිංවිහාකරතස්මිං ාකමවසිතුංවට්ටතීතිදීපිතංකහොතීතිඑකෙ. 

ගණ්ඨිපකදසු පන විචාරණා එව නත්ථි, තස්මා සුට්ඨු විචාකරත්වා 

ෙකථතබ් ං. 

436-7. දාකපතුං න  භන්ති, පුප්ඵදානඤ්හි සියා. තස්කසව න ෙප්පතීති

එත්ථයාගුආදීනිආකනත්වා‘‘දදන්තූ’’තිඉච්ඡාවකසනවදතිකච, සබ්ක සංන

ෙප්පති, කෙවලං පන සුද්ධචිත්කතන අත්තානං වා පකරසං වා අනුද්දිසිත්වා 
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‘‘ඉකම මනුස්සා දානං දත්වා පුඤ්ඤං පසවන්තූ’’ති වදන්තස්ස තස්කසව න

ෙප්පති යාගුආදීනං පච්චයපටිසංයුත්තෙථාය උප්පන්නත්තා. 

මහාඅට් ෙථායම්පි ‘‘පඤ්චන්නම්පි සහධම්මිොන’’න්ති විකසකසත්වා

අවුත්තත්තාඅත්ථකතොසයකමවාතිඅපකර.ආචරියාපන ‘‘යථා මහාපච්චරියං, 

කුරුන්දියඤ්ච ‘තස්කසවා’ති විකසකසත්වා වුත්තං, එවං මහාඅට් ෙථායං 

විකසකසත්වානවුත්තං, තස්මාසබ්ක සං නෙප්පතී’’තිවදන්ති. 

කුලදූසෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කතරසෙෙණ් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. අනියතෙණ්ක ො 

1. ප මඅනියතසික්ොපදවණ්ණනා 

444-5. උද්කදසන්ති උද්දිසනං, ආසා ්හිනක්ඛත්තං නාම වස්සූප මපූජා. 

කසොතස්ස රකහොති එත්ථ රකහො-වචනසාමඤ්ඤකතො වුත්තං

දුට්ඨුල්ලසාමඤ්ඤකතො දුට්ඨුල්ලාකරොචනප්පටිච්ඡාදනසික්ඛාපකදසු

පාරාජිෙවචනං විය. තස්මා ‘‘චක්ඛුස්ස රකහකනව පන පරිච්කඡකදො

ොතබ්කබො’’තිවුත්තං.ෙථං පඤ්ඤායතීතිකච? ‘‘මාතු ාකමොනාමතදහුජාතාපි

දාරිො’’ති වචනකතො, ‘‘අලංෙම්මනිකයති සක්ො කහොති කමථුනං ධම්මං

පටිකසවිතු’’න්ති වචනකතො ච රකහොනිසජ්ජස්සාකදො කචත්ථ 

කමථුනසන්නිස්සිතකිකලකසො, න දුතිකය විය දුට්ඨුල්ලවාචස්සාදකිකලකසො, 

තස්මාච පඤ්ඤායති‘‘කසොතස්සරකහොනාධිප්කපකතො’’ති.කෙචිපන‘‘තඤ්ච

ලබ්භතීතිවචනස්ස දස්සනත්ථං වුත්තං, කතන දුතිකයවුත්තා විඤ්ඤූපටි ලා

 හිතාකහොතී’’තිවදන්ති. කයනවාසාතිඑත්ථ වා-සද්කදො ‘‘කතන කසොභික්ඛු

ොකරතබ්ක ො වා’’ති කයොකජතබ්ක ො, කසො ච විෙප්පත්කථො, තස්මා

ොකරතබ්ක ො වා පටිජානමාකනො, න වා ොකරතබ්ක ො අප්පටිජානමාකනොති

අත්කථො. කතන වුත්තං අට් ෙථායං ‘‘පටිජානමාකනොව කතන කසො භික්ඛු

ොකරතබ්ක ො…කප.… න ොකරතබ්ක ො’’ති. තස්මා එව පාළියං 

තදත්ථද්වයදස්සනත්ථං ‘‘සා කච එවං වකදයයා’’තිආදි වුත්තං.

‘‘සද්කධයයවචසා’’ති ඉමිනා කසොතාපන්නා අත්ථභඤ්ජනෙං න භණන්ති, 

කසසංභණන්තීතිවාදීනංවාකදොපටිකසධිකතොකහොති. ‘‘දිට්ඨ’’න්තිවුත්තත්තා

‘‘ඔකලොකෙසී’’ති සුන්දරං. රක්කෙයොසීති මම විකසසං ෙස්සචි

නාකරොකචයයාසීති අධිප්පාකයො. 

446. ‘‘සා කච එවං වකදයය ‘අයයස්ස මයා සුතං නිසින්නස්ස මාතු ාමං

දුට්ඨුල්ලාහි වාචාහි ඔභාකසන්තස්සා’’’ති, ඉදං කිමත්ථකමත්ථ වුත්තං, න

අධිප්කපතඤ්කහතං ඉධ කසොතස්ස රකහො නාධිප්කපකතොති ෙත්වාති කච? 

අලංෙම්මනියට්ඨාකනදුට්ඨුල්ලවාචාපිලබ්භති, න පනනාලංෙම්මනියට්ඨාකන

කමථුනන්ති දස්සනත්ථං වුත්තන්ති කවදිතබ් න්ති. යථා එතං, තථා ‘‘සා කච

එවංවකදයය ‘අයයස්සමයාසුතංමාතු ාමස්ස සන්තිකෙඅත්තොමපාරිචරියාය
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වණ්ණං භාසන්තස්සා’’’ති එතම්පි ඉධ ලබ්භති, න දුතිකය

නාලංෙම්මනියට්ඨානත්තාති එකෙ. ෙඞ්ොවිතරණියං (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ.

දුතියානියතසික්ඛාපදවණ්ණනා) ඉධාපි දුතියානියතාධිොකර 

පාරාජිොපත්තිඤ්ච පරිහාකපත්වා දුට්ඨුල්ලවාචාපත්තියා වුත්තත්තා

පඨමානියකතදුට්ඨුල්ලවාචාපත්තිනවුත්තාතිකච? ‘‘සාකච’’තිතස්සා පාළියා

කපොත්ථො කසොකධතබ් ා. ගණ්ඨිපකද ච ‘‘ඉධ සික්ඛාපකද 

කමථුනොයසංසග් රකහොනිසජ්ජානකමවා තත්තා චක්ඛුස්සරකහොව

පමාණ’’න්ති ලිඛිතං, දුතියානියතාධිොකර ච ‘‘අනන්කධො ොයසංසග් ං

පස්සති, අ ධිකරො දුට්ඨුල්ලං සුණාති, ොයචිත්තකතො ොයසංසග්ක ො, 

වාචාචිත්තකතො දුට්ඨුල්ලං, උභකයහි උභය’’න්ති ච ලිඛිතං. අට් ෙථායං 

‘‘සුලට්ඨානාදීනි පඨමපාරාජිෙසදිසාකනවා’’ති වුත්තත්තාපි දුට්ඨුල්ලවාකදොන

සුන්දකරො‘‘තදහුජාතා’’තිවුත්තත්තාති. 

පඨමඅනියතසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියඅනියතසික්ොපදවණ්ණනා 

453. දුතිකය කෙසුචිකපොත්ථකෙසු‘‘නකහවකඛොපනපටිච්ඡන්නංආසනං

කහොතිආසන’’න්තිලිඛිතං. ‘‘ආසනන්තිඅධිෙං, උද්ධරිතානුරූප’’න්තිලිඛිතං.

ද්කවපි රහා ඉධ අධිප්කපතා 

ොයසංසග් දුට්ඨුල්ලවාචාරකහොනිසජ්ජග් හණකතො. යදි එවං ‘‘මාතු ාකමො

නාම විඤ්ඤූ පටි ලා’’ති කිමත්ථං වුත්තන්ති? අයකමව හි මාතු ාකමො

ද්වින්නම්පි ොයසංසග් දුට්ඨුල්ලවාචානංඑෙකතොවත්ථුභූකතො, තස්මාවුත්තං.

ොයසංසග් ස්ස වත්ථුභූකතො දස්සිකතො, න ඉතරස්සාති ෙත්වා

දුට්ඨුල්ලවාචකමවසන්ධායතස්සා වත්ථුංදස්කසන්කතොඑවමාහ. 

එත්ථාහ – යථා පඨකම අනධිප්කපතාපි දුට්ඨුල්ලවාචා 

සම්භවවිකසසදස්සනත්ථං වුත්තා, ඉධාපි ොයසංසග්ක ො, ෙස්මා න තස්ස

වකසන චක්ඛුස්සරකහො කහතබ්ක ොති? ආමන කහතබ්ක ො, නච හිකතො, 

 හිකතො එව පන නිසජ්ජවකසන, න හි අඞ් ස්ස නිසජ්ජා විකසකසොති.

අප්පටිච්ඡන්කන සති ෙථං චක්ඛුස්ස රකහොති කච? දූරත්තා. පඨකම ෙස්මා

ඉත්ථිසතම්පිඅනාපත්තිංනෙකරොති, ඉධෙස්මාඑොපිෙකරොතීති කච? කනො

වුච්චති සිද්ධත්තා. සිද්ධං කහොති, යදිදං අඤ්ඤතකරො භික්ඛු කවසාලියං 
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මහාවකන…කප.… ද්වාරං විවරිත්වා නිපන්කනො කහොති…කප.… සම් හුලා

ඉත්ථිකයො යාවදත්ථං ෙත්වා පක්ෙමිංසූති (පාරා. 77). තස්මා න කමථුනස්ස

මාතු ාකමො දුතිකයො කහොති. ඉත්ථිකයො හි අඤ්ඤමඤ්ඤිස්සා වජ්ජං

පටිච්ඡාකදන්ති, කතකනව භික්ඛුනීනං වජ්ජපටිච්ඡාදකනපාරාජිෙංපඤ්ඤත්තං.

තථා ‘‘ආයස්මා උදායී තා ඉත්ථිකයො විහාරං කපක්ඛාකපත්වා තාසං ඉත්ථීනං 

වච්චමග් ’’න්ති (පාරා. 283) එත්ථ ‘‘යා පන තා ඉත්ථිකයො හිරිමනා, තා 

නික්ඛමිත්වා භික්ඛූ උජ්ඣාකපන්තී’’ති (පාරා. 283) වචනකතො දුට්ඨුල්ලස්ස 

මාතු ාකමො දුතිකයො කහොතීති සිද්ධන්ති අධිප්පාකයො. උභයත්ථාපි 

උම්මත්තොදිෙම්මිොනං අනාපත්තීති කතසං පාකටක්ෙං නිදාකන ආ තං, 

ආදිෙම්මිොනං අනාපත්තීති අත්කථො. අනුගණ්ඨිපකද පන ‘‘අකච ෙවග්කග 

රකහොපටිච්ඡන්නාසනසික්ඛාපකද‘විඤ්ඤූපුරිකසො දුතිකයොකහොතී’ති(පාචි.288) 

ඉමස්සඅනුරූපකතො‘ඉත්ථීනංසතම්පිඅනාපත්තිංන ෙකරොතී’තිවුත්ත’’න්තිච, 

‘‘දුතියානියකත ‘ඉත්ථීපි පුරිකසොපී’තිඉදං භික්ඛුනීවග්කග ඔසානසික්ඛාපදස්ස, 

අකච ෙවග්කග අප්පටිච්ඡන්නාසනසික්ඛාපදස්ස ච අනාපත්තිවාකර ‘කයො

කෙොචි විඤ්ඤූ පුරිකසො දුතිකයො’ති වුත්තං. ඉකමසං අනුරූපකතො වුත්තන්ති

කවදිතබ් ’’න්තිචවුත්තං. 

දුතියඅනියතසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පකිණ්ණෙවණ්ණනා 

අපිකචත්ථ ඉදං පකිණ්ණෙං, කසයයථිදං – ඉදං අනියතෙණ් ං 

නිප්පකයොජනං අපුබ් ාභාවකතොති කච? න, 

 රුෙලහුෙකභදභින්නාපත්තිකරොපනාකරොපනක්ෙමලක්ඛණදීපනප්පකයොජන

කතො. එත්ථ හි ‘‘සා කච එවං වකදයය ‘අකයයො මයා දිට්කඨො නිසින්කනො

මාතු ාමස්ස කමථුනං ධම්මං පටිකසවන්කතො’ති, කසො ච තං පටිජානාති, 

ආපත්තියාොකරතබ්ක ො…කප.… නිසජ්ජායොකරතබ්ක ො’’තිආදිනා (පාරා.

446) ආපත්තියා රුොයලහුොයචකරොපනක්ෙමලක්ඛණං, ොකරතබ්ක ොති

ඉමිනා අනාකරොපනක්ෙමලක්ඛණඤ්ච දස්සිතං. ලක්ඛණදීපනකතො ආදිම්හි, 

අන්කත වා උද්දිසිතබ් න්ති කච? න, අසම්භවකතො. ෙථං? න තාව ආදිම්හි

සම්භවති, කයසමිදං ලක්ඛණං, කතසංසික්ඛාපදානංඅදස්සිතත්තා.නඅන්කත, 

 රුෙමිස්සෙත්තා, තස්මා  රුෙලහුොනං මජ්කඣ එව උද්දිසිතබ් න්ති
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අරහති උභයාමිස්සෙත්තා. යා තත්ථ ලහුොපත්ති දස්සිතා, සාපි  රුොදිො.

කතකනවාහ ‘‘කමථුනධම්මසන්නිස්සිතකිකලසසඞ්ඛාකතන

රහස්සාකදනා’’තිආදි, තස්මා  රුොනං එව අනන්තරං උද්දිට්ඨාතිපි එකෙ.

එවං සන්කත පඨමකමවාලං තාවතා ලක්ඛණදීපනසිද්ධිකතො, කිං දුතිකයනාති

කච? න, ඔොසනියමපච්චයමිච්ඡා ාහනිවාරණප්පකයොජනකතො.‘‘පටිච්ඡන්කන 

ආසකන අලංෙම්මනිකය’’ති ඔොසනියමකතො හි තබ්බිපරීකත ඔොකස ඉදං

ලක්ඛණං න විෙප්පිතන්ති මිච්ඡා ාකහො කහොති, තන්නිවාරණකතො දුතියම්පි

සාත්ථෙකමවාති අධිප්පාකයො. ෙස්මා? ඔොසකභදකතො, රකහොකභදදීපනකතො, 

රකහොනිසජ්ජස්සාදකභදදීපනකතො. ඔොසනියමභාකව ච

රකහොනිසජ්ජස්සාදකභකදො ජාකතො. ද්වින්නං රකහොනිසජ්ජසික්ඛාපදානං

නානතාජානනඤ්චසියා, තථාොයසංසග් කභදදීපනකතො. නාලංෙම්මනිකයපි

හි ඔොකස අප්පටිච්ඡන්කන, පටිච්ඡන්කනපි වා නිසින්නාය 

වාතපානෙවාටඡිද්දාදීහි නික්ඛන්තකෙසාදිග් හකණන ොයසංසග්ක ො

ලබ්භතීති එවමාදකයොපි නයා විත්ථාරකතො කවදිතබ් ා. ‘‘භික්ඛුපාතිකමොක්කඛ

ආ තනයත්තා භික්ඛුනීපාතිකමොක්කඛ ඉදං ෙණ් ං පරිහීනන්ති

කවදිතබ් ’’න්ති වදන්ති. අත්ථුප්පත්තියා තත්ථ අනුපන්නත්තාති එකෙ. තං

අකනෙත්ථභාවදීපනකතො අයුත්තං. සබ් බුද්ධොකලහි භික්ඛූනං පඤ්චන්නං, 

භික්ඛුනීනං චත්තාකරො ච උද්කදසා සන්ති. පාතිකමොක්ඛුද්කදසපඤ්ඤත්තියා

අසාධාරණත්තා තත්ථ නිද්දිට්ඨසඞ්ඝාදිකසසපාචිත්තියානන්ති එකෙ. තාසං

භික්ඛුනීනං උබ්භජාණුමණ් ලිෙඅට්ඨවත්ථුෙවකසන ොයසංසග් විකසකසො

පාරාජිෙවත්ථු, ‘‘හත්ථග් හණං වා සාදිකයයය, ොයං වා තදත්ථාය

උපසංහකරයයා’’ති (පාචි. 674-675) වචනකතො සාදියනම්පි, ‘‘සන්තිට්කඨයය

වා’’ති (පාචි. 675) වචනකතො ඨානම්පි, ‘‘සඞ්කෙතං වා  ච්කඡයයා’’ති (පාචි.

675) වචනකතො  මනම්පි, ‘‘ඡන්නං වා අනුපවිකසයයා’’ති (පාචි. 675) 

වචනකතො පටිච්ඡන්නට්ඨානපකවකසොපි, තථා ‘‘රත්තන්ධොකර අප්පදීකප

පටිච්ඡන්කන ඔොකසඑකෙකනොසන්තිට්කඨයයවාසල්ලකපයයවා’’ති(පාචි.

838) වචනකතො දුට්ඨුල්ලවාචාපිපාචිත්තියවත්ථුෙන්තිෙත්වාතාසංඅඤ්ඤථා

අනියතෙණ් ස්ස අවත්තබ් තාපත්තිකතොපිනවුත්තන්තිකතසංඅධිප්පාකයො. 

පකිණ්ණෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අනියතෙණ් ංනිට්ඨිතං. 
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4. නිස්සග්ගියෙණ්ක ො 

1. චීවරවග්කගො 

1. ප මෙථිනසික්ොපදවණ්ණනා 

459. සමතාවිනාති සමිතා’කනන කිකලසාති සමිතාී , කතන සමිතාවිනා.

‘‘තීණි චීවරානී’’ති වත්තබ්ක  ‘‘තිචීවර’’න්ති වුත්තං. සඞ්ඛයාපුබ්ක ො

දිගුකනෙවචනන්ති එත්ථ ලක්ඛණං කවදිතබ් ං. තං පන අධිට්ඨිතස්සපි

අනධිට්ඨිතස්සපි නාමං ‘‘එෙරත්තම්පි කච භික්ඛු තිචීවකරන 

විප්පවකසයයා’’තිආදීසුතිචීවරාධිට්ඨාකනනඅධිට්ඨිතස්සනාමං. ‘‘අනුජානාමි, 

භික්ඛකව, තිචීවරං අධිට්ඨාතු’’න්ති (මහාව. 358) එත්ථ අනධිට්ඨිතස්සනාමං, 

ඉධ තදුභයම්පිසම්භවති. ‘‘භ වතාභික්ඛූනංතිචීවරං අනුඤ්ඤාතංකහොතී’’ති

එත්ථ අධිට්ඨිතකමව. ‘‘අඤ්කඤකනව තිචීවකරන  ාමං පවිසන්තී’’ති එත්ථ

අනධිට්ඨිතකමව. එෙස්මිංකයවහිචීවකරතිචීවරාධිට්ඨානංරුහති, නඉතරස්මිං

පත්තාධිට්ඨානං විය, තස්මා ඉතරං අතිකරෙට්ඨාකන තිට්ඨති. කතන වුත්තං

‘‘ෙථඤ්හිනාමඡබ් ග්ගියා භික්ඛූඅතිකරෙචීවරංධාකරස්සන්තී’’තිආදි. 

460-1. පඨමපඤ්ඤත්තියාපකනත්ථඑෙරත්තම්පිඅතිකරෙචීවරංධාකරයය, 

නිස්සග්ගියං වුත්තං කහොති, තකතො පරං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, දසාහපරමං

අතිකරෙචීවරංධාකරතුං.එවඤ්චපන, භික්ඛකව, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිකසයයාථ

‘දසාහපරමං අතිකරෙචීවරං ධාකරතබ් ං, තං අතික්ොමයකතො නිස්සග්ගියං

පාචිත්තිය’’’න්ති එවං භ වා පරිපුණ්ණං සික්ඛාපදං පඤ්ඤාකපසි. අථ

පච්ඡිමක ොධියංඅජාතසත්තුොකලෙථිනංඅනුඤ්ඤාතං, තකතොපට්ඨාය භික්ඛූ

ඉදං සික්ඛාපදං ‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මිං භික්ඛුනා උබ්භතස්මිං ෙථිකන 

දසාහ…කප.… පාචිත්තිය’’න්තිඋද්දිසන්ති, එසනකයොදුතියතතියෙථිකනසුපි.

තථාපි ෙඞ්ොවිතරණියං (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. ෙථිනසික්ඛාපදවණ්ණනා) 

‘‘දසාහපරමන්ති අයකමත්ථ අනුපඤ්ඤත්තී’’ති එත්තෙංකයව වුත්තං, තස්මා

‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මිංභික්ඛුනාඋබ්භතස්මිංෙථිකන’’තිවචනංන පඤ්ඤත්ති, න

චඅනුපඤ්ඤත්තීතිසිද්ධං.නහිපඤ්ඤත්තිවත්ථුස්මිං, අනුපඤ්ඤත්තිවත්ථුම්හි

වා ෙථිනාධිොකරො දිස්සතීති යථාවුත්තනකයොව සාකරොති නිට්ඨකමත්ථ

 න්තබ් ං.අථාපිසියා ‘‘ෙථිනස්සුප්පත්තිොලකතොපට්ඨායභ වකතොවචනං 
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අනුපඤ්ඤත්තිභාකවන වුත්ත’’න්ති. යදි එවං ද්කව අනුපඤ්ඤත්තිකයො සියුං, 

තකතො පරිවාකර (පරි. 24) ‘‘එො අනුපඤ්ඤත්තී’’තිවචනවිකරොකධො. අපිච

යථාවුත්තනයදීපනත්ථං ඉධතං වචනං පඨමපඤ්ඤත්තිොකල අවත්වා පච්ඡා

වුත්තං. එත්ථ සාධිතත්තා දුතියතතිකයසු පච්ඡා වුත්තපඨමපඤ්ඤත්තීසු එවං

වුත්තං.අඤ්ඤථාතත්ථපිතංවචනංපච්ඡා වත්තබ් ංසියා. අනුගණ්ඨිපකද පන

‘‘පච්ඡා වුත්තභාවං සන්ධාය නිට්ඨිතචීවරස්මින්තිආදීසු අනුපඤ්ඤත්තී’’ති

වුත්තං. කසක්ඛපුථුජ්ජනානං කපමං, අරහන්තානං ගාරකවො. දසමං වා නවමං

වාතිඑත්ථ භුම්මත්කථඋපකයො වචනං. 

462-3. නිට්ඨිතචීවරස්මන්ති ඉදං කෙවලං

චීවරපලික ොධාභාවමත්තදීපනත්ථං වුත්තං, තස්මා ‘‘නට්ඨං වා විනට්ඨං වා

දඩ්ඪං වා චීවරාසා වා උපච්ඡින්නා’’ති වුත්තං. යදි දසාහපරමං

ධාකරතබ් චීවරදස්සනත්ථං වුත්තං සියා, නට්ඨාදිෙං කසො ධාකරයය.

ධාරණඤ්කචත්ථඨපනං, පරිකභොක ොවා.තංද්වයංෙකතපියුජ්ජති, අෙකතපි 

යුජ්ජති, තස්මා ‘‘ෙතං වා කහොතී’’තිපි න වත්තබ් ං. න හි ෙතකමව

අතික්ොමයකතො නිස්සග්ගියන්ති, තස්මා යං චීවරං උපාදාය

‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මි’’න්තිවුත්තං. තම්පිඋබ්භතස්මිංෙථිකනදසාහපරමංොලං

ධාකරතබ් න්ති අත්කථො න  කහතබ්ක ො. තඤ්හි චීවරං සන්තඤ්කච, 

උබ්භතස්මිං ෙථිකන එෙදිවසම්පි පරිහාරං න ලබ්භති. අපිච ‘‘චීවරං නාම

විෙප්පනුප ංපච්ඡිම’’න්තිවුත්තං.තත්ථචෙතංනාමකහොති, තස්මාපි නතං

සන්ධායධාකරතබ් න්තිවුත්තන්තිකවදිතබ් ංඅසම්භවකතො. 

අනුගණ්ඨිපකද පකනතං වුත්තං ‘‘තත්ථ සියා – තස්ස භික්ඛුකනො චීවරං

නට්ඨාදීසුඅඤ්ඤතරංයදිභකවයය, ෙතමංචීවරංදසාහපරමං ධාකරයය.යස්මා

ධාකරතබ් චීවරංනත්ථි, තස්මාඅත්ථුද්ධාරවකසන ෙරණපලික ොධදස්සනත්ථං

‘නට්ඨංවා’තිආදිපදානිවුත්තානි.අයංපනත්කථො‘නට්ඨං වා’තිආදිනානකයන

වුත්තචීවරානංඅඤ්ඤතරස්මිංචීවකරඅසති කහතබ්ක ො, සතිතං දසාහපරමං

අතික්ොමයකතො නිස්සග්ගියං. එස නකයො සබ් ත්ථ. ‘ෙතං වා කහොතී’ති 

වුත්තචීවරකමවාධිප්කපතං. ෙස්මා පන ෙතචීවරං ඉමස්මිං අත්කථ

අධිප්කපතන්ති න වුත්තන්ති කච? පාෙටත්තා. ෙථං? නට්ඨවිනට්ඨචීවරාදීනං

ධාරණස්සඅභාවකතොෙතචීවරකමව ඉධාධිප්කපතන්තිපාෙටං.යථාකිං? යථා

පඨමානියකත කමථුනොයසංසග් රකහොනිසජ්ජානකමවා තත්තා කසොතස්ස
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රකහො අත්ථුද්ධාරවකසන වුත්කතොති පාෙකටො, තස්මා ‘චක්ඛුස්ස රකහො

ඉතරස්මිං අත්කථ අධිප්කපකතො’තින වුත්කතො. එවංසම්පදමිදන්ති කවදිතබ් ං.

‘ෙතං වා කහොතී’ති ඉදං න වත්තබ් ං, ෙස්මා? අෙතං අතික්ොමයකතොපි

නිස්සග්ගියත්තා, කිඤ්චාපි නිස්සග්ගියං කහොති, ඉධ පන

තිචීවරාධිට්ඨානමධිප්කපතං. තස්මිං තිචීවරාධිට්ඨාකන අෙතං, අරජිතං, 

අෙප්පියෙතඤ්ච ‘ඉමං සඞ්ඝාටිං අධිට්ඨාමී’තිආදිනා නකයන අධිට්ඨාතුං න

වට්ටති, තදත්ථදීපනත්ථං‘ෙතංවාකහොතී’තිවුත්තං.ඉතරථා ‘නිට්ඨිතචීවරස්මිං

පටිලද්කධ’ති වකදයය, එවං සන්කත තිචීවරං දසාහං අතික්ොමයකතො 

නිස්සග්ගියන්ති ෙථං පඤ්ඤායතීති කච? වචනප්පමාණකතො. ‘අනුජානාමි, 

භික්ඛකව, තිචීවරං අධිට්ඨාතුං න විෙප්කපතු’න්ති වුත්තත්තා ඉධාපි

‘අතිකරෙචීවරං නාම අනධිට්ඨිත’න්ති එත්තෙකමව වත්තබ් ං සියා. යස්මා

‘ෙතං වා කහොතී’ති වචකනන ඉධාධිප්කපතචීවකරන සද්ධිං කසසම්පි

දසාහපරමකතොඋත්තරිධාකරතුංනලබ්භතීති අනුජානන්කතො ‘අතිකරෙචීවරං

නාම අනධිට්ඨිතං අවිෙප්පිත’න්තිආහ. තත්ථ සියා – යථා ‘අවිෙප්පිත’න්ති

අත්ථුද්ධාරවකසනවුත්තං, තථා ‘විෙප්පනුප ං පච්ඡිම’න්තිපි. ෙස්මා? යස්මා

තිචීවරකමව දසාහපරමං ධාකරතබ් ං 

‘නිට්ඨිතචීවරස්මි’න්තිආදිඅනුපඤ්ඤත්තිවකසන. ඉතරථා එොහාතික්ෙකමපි 

නිස්සග්ගියං කහොති ‘කයො පන, භික්ඛු, අතිකරෙචීවරං ධාකරයය, නිස්සග්ගියං 

පාචිත්තිය’න්ති වචනකතො. න තිචීවරකතො අඤ්ඤම්පි චීවරං දසාහපරමං

ධාකරතබ් ං, තකතො පරං නිස්සග්ගියං ‘අන්කතොදසාහ’න්ති වුත්තත්තා. යථාහ

‘අනාපත්තිඅන්කතොදසාහං අධිට්කඨති, විෙප්කපතී’ති, ඉතරථා ‘අන්කතොදසාහං

අධිට්කඨතී’තිවචනමත්තකමවභකවයය, තස්මා අට් ෙථායං වුත්තනකයකනව

අත්කථො  කහතබ්ක ො. ඉදං සබ් ං අපකර වදන්තී’’ති. එත්ථ අන්කතොෙථිකන

උප්පන්නචීවරං ෙතකමව සන්තඤ්කච, දසාහපරමං ධාකරතබ් න්ති

ඉදඤ්චිමස්ස සාධනත්ථං වුත්තවචනඤ්ච පරකතො ඉකධව වුත්තවිචාරණාය

යථාවුත්තයුත්තියාචවිරුජ්ඣතීතින කහතබ් ං. 

ඉකධව වුත්තවිචාරණා නාම – ‘‘ස්කව ෙථිනුද්ධාකරො භවිස්සතී’’ති අජ්ජ

උප්පන්නචීවරං තදකහව අනධිට්ඨහන්තස්ස අරුණුග් මකන නිස්සග්ගියං.

ෙස්මා? ‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මි’’න්තිආදිනා සික්ඛාපදස්ස වුත්තත්තා.

අන්කතොෙථිකන අතිකරෙදසාහම්පි පරිහාරං ලභති, ෙථිනකතො උද්ධං
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එෙදිවසම්පිනලභති.යථාකිං? යථා අත්ථතෙථිකනොසඞ්කඝොඅත්ථතදිවසකතො

පට්ඨාය යාව උබ්භාරා එෙදිවසාවකසකසපි ෙථිනුබ්භාකර ආනිසංසං ලභති, 

පුනදිවකසනලභති.සකචසතිසම්කමොසාභාජනීයචීවරංනභාජිතං, පුනදිවකස 

අනත්ථතෙථිනානම්පි සාධාරණං කහොති. දිවසා කච සාවකසසා, 

අත්ථතෙථිනස්කසව සඞ්ඝස්ස පාපුණාති, එවකමව අත්ථතදිවසකතො පට්ඨාය

යාවඋබ්භාරාඅනධිට්ඨිතංඅවිෙප්පිතං වට්ටතිඅනුඤ්ඤාතදිවසබ්භන්තරත්තා.

ෙථිනදිවකසො  ණනුපක ොකහොති, උබ්භතදිවසකතොපට්ඨායදසාහපරමංොලං

උප්පන්නචීවරං පරිහාරං ලභති, තකතො පරං න ලභති. ෙස්මා? ‘‘අනුජානාමි, 

භික්ඛකව, දසාහපරමං අතිකරෙචීවරං ධාකරතු’’න්ති වචනකතො.

අන්කතොෙථිකනපි එොදකස අරුණුග් මකන නිස්සග්ගියප්පසඞ් ං 

‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මිං උබ්භතස්මිං ෙථිකන’’ති අයං අනුපඤ්ඤත්ති වාකරත්වා

ඨිතා, න ච කත දිවකස අදිවකස අොසීති. තථා තතියෙථිකන ච විචාරිතං

‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මිං භික්ඛුනා උබ්භතස්මිං ෙථිකන භික්ඛුකනො පකනව

අොලචීවරං උප්පජ්කජයයා’ති වදන්කතන භ වතා යං මයා කහට්ඨා

පඨමසික්ඛාපකද ‘දසාහපරමං අතිකරෙචීවරං ධාකරතබ් ’න්ති අනුඤ්ඤාතං, 

තම්පි ෙථිනමාසකතො  හි උප්පන්නකමව, න අන්කතොති දීපිතං කහොතී’’ති ච, 

‘‘‘ොකලපි ආදිස්ස දින්නං එතං අොලචීවර’න්ති (පාරා. 500) වචනකතො 

ෙථිනුබ්භාරකතො උද්ධං දසාහපරිහාරං න ලභතීති දීපිතං කහොති, කතහි සද්ධිං

පුන ෙථිනුබ්භාරකතො උද්ධං පඤ්ච දිවසානි ලභතීති පසඞ්ක ොපි

‘නිට්ඨිතචීවර…කප.… ඛිප්පකමව ොකරතබ් ’න්ති අොලචීවරස්ස

උප්පත්තිොලං නියකමත්වා වුත්තත්තා වාරිකතො කහොති. තදුභකයන

ෙථිනබ්භන්තකරඋප්පන්නචීවරංෙථිනුබ්භාරකතොඋද්ධංඑෙදිවසම්පිපරිහාරං

න ලභතීතිසිද්ධංකහොතී’’තිච.තස්මාදුවිධම්කපතංවිචාරණංසන්ධායඅම්කහහි

‘‘ඉකධව වුත්තවිචාරණාය යථාවුත්තයුත්තියා ච විරුජ්ඣතීති න

 කහතබ් ’’න්තිවුත්තන්ති කවදිතබ් ං. 

එත්ථාහ – ‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මිං උබ්භතස්මිං ෙථිකන’’ති ඉදං භුම්මං කිං

චීවරස්සඋප්පත්තිනියකමති, උදාහුධාරණං, උදාහුඋභයන්ති, කිඤ්කචත්ථ, යදි

උප්පත්තිං නියකමති, පච්ඡිමෙත්තිෙමාකස එව උබ්භතස්මිං ෙථිකන 

උප්පන්නචීවරං තකතො පට්ඨාය දසාහං ධාකරතබ් ං අනිට්ඨිකතපි තස්මිං

මාකසති ආපජ්ජති. අථ ධාරණං නියකමති, අන්කතොෙථිකන උප්පන්නචීවරං

උබ්භකතපි දසාහපරමං ධාකරතබ් න්ති ආපජ්ජති. අථ උභයං නියකමති, 
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පටුන 

තතියෙථිකන විය විකසකසත්වා වත්තබ් න්ති? වුච්චකත – ොමං උභයං

නියකමති, න පන විකසසකන පකයොජනං අත්ථි. යං අන්කතොෙථිකන

උප්පන්නචීවරං සන්ධාය ‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මි’’න්ති වුත්තං, න තං සන්ධාය

‘‘ධාකරතබ් ’’න්තිවුත්තං, සාධිතඤ්කහතං.‘‘ෙතංවාකහොතී’’තිආදිවචනකතො 

තදත්ථසිද්ධි, කතන පුන විකසසකන පකයොජනං නත්ථි, න හි ෙතකමව

නිස්සග්ගියං ෙකරොති, න ච නට්ඨාදිෙං ධාකරතුං සක්ොති. කයන වා

අධිප්පාකයන භ වතා ඉදං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං, කසො අධිප්පාකයො

තතියෙථිකන පොසිකතොති කවදිතබ්ක ො. ෙස්මා තත්ථ පොසිකතොති කච? 

විකසසවිධානදස්සනාධිප්පායකතො. විකසසවිධානඤ්හි ‘‘කනො චස්ස

පාරිපූරී’’තිආදි. තත්ථාපි ‘‘චීවරං උප්පජ්කජයයා’’ති අවත්වා ‘‘අොලචීවරං 

උප්පජ්කජයයා’’තිවිකසසකනනඋබ්භකතපිෙථිකනොලචීවරංඅත්ථීතිදීකපති. 

කිඤ්කචතං? පච්ඡිමෙත්තිෙමාකස උප්පන්නචීවරං, කතකනව තත්ථ

‘‘අනත්ථකත ෙථිකන එොදසමාකස උප්පන්න’’න්ති වුත්තං, තස්මා

උප්පත්තිනියකමවුත්තකදොසාභාවසිද්ධි. යඤ්ච තත්ථ‘‘ොකලපිආදිස්සදින්නං

එතං අොලචීවරංනාමා’’ති වුත්තං, තස්ස ද්කව අත්ථවිෙප්පා.ආකදසවකසන

‘‘අොලචීවර’’න්ති ලද්ධසඞ්ඛයම්පිොකලඋප්පන්නත්තාොලපරිහාරංලභති, 

පක වානාකදසන්ති අයං පඨකමො විෙප්කපො උප්පත්තිනියකම

වුත්තකදොසාභාවකමව උපත්ථම්කභති. තථාආකදසවකසන අොලචීවරසඞ්ඛයං

 තං චීවරොකල උප්පන්නත්තා චීවරොලකතො පරං දසාහපරිහාරං න ලභති, 

පක වානාකදසන්ති අයං දුතිකයො ධාරණනියකම වුත්තකදොසාභාවකමව

උපත්ථම්කභති. යදි එවං ආකදසවකසන අොලචීවරස්ස අොලචීවරතා

කිමත්ථිොති කච? සඞ්ඝුද්කදසිෙස්ස තස්ස අත්ථතෙථිනස්සපි භික්ඛුසඞ්ඝස්ස

සාධාරණභාවත්ථිොතිකවදිතබ් ා. 

අපිච පුග් ලස්ස ෙථිනදිවසාපි දිවසාව. එවං  ණනුප ත්තා 

අොලචීවරසඞ්ඛයාපටිලාභානුභාකවන ‘‘උබ්භතස්මිං ෙථිකන’’ති

වචනාකපක්ඛස්ස අනිස්සග්ගියත්තාතදනුකලොමත්තා‘‘ොලචීවරස්සපී’’තිඑවං

සබ් ථා චතුබ්බිධං එත්ථ වචනන්ති කවදිතබ් ං. අපිච අත්ථි එෙච්කචන

ෙථිනුද්ධාකරනඋබ්භකතෙථිකනඋප්පන්නං එෙච්චස්සභික්ඛුකනොොලචීවරං

කහොති, එෙච්චස්සඅොලචීවරං, තංසීමාතික්ෙන්තස්ස, කනොඋබ්භාර තං.තං

ද්වින්නං වකසන උබ්භකත උප්පන්නං ඨකපත්වා ඉතකරසං අඤ්ඤතකරන 
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උබ්භකතඋප්පන්නන්තිකවදිතබ් ං.තඤ්හියස්සඋබ්භතං, තස්සඅොලචීවරං, 

ඉතරස්සොලචීවරං.තථාඅත්ථිඑෙච්කචනෙථිනුද්ධාකරනඋබ්භකතෙථිකන

උප්පන්නං සබ් ස්සපිඅොලචීවරකමවකහොති.තංයථාඨපිතංකවදිතබ් ං.තථා

අත්ථි උබ්භතස්මිං ෙථිකනඋප්පන්නං ඨකපත්වා වස්සානස්ස පච්ඡිකම මාකස

උප්පන්නං. තථා අත්ථි උබ්භතස්මිං ෙථිකන උප්පන්නං අොලචීවරං, තං

කහමන්කත, ගිම්කහ වා උප්පන්නන්ති කවදිතබ් ං. එවං පුග් ලොලකභදකතො

 හුවිධත්තාඋප්පන්නස්ස‘‘උබ්භතස්මිංෙථිකන උප්පන්න’’න්තිනවුත්තන්ති

කවදිතබ් ං. අකනෙංසිෙත්තා ඉමම්පි අත්ථවිෙප්පං දස්කසතුං ‘‘උබ්භතස්මිං

ෙථිකනති භික්ඛුකනො ෙථිනං උබ්භතං කහොතී’’ති. එත්තාවතා සිද්කධපි

‘‘අට්ඨන්නං මාතිොනං අඤ්ඤතරායා’’තිආදි වුත්තං. ‘‘ධාරයාමී’’ති

භික්ඛුනීවිභඞ්ක  ආ කතොති වත්තබ්ක ො. ‘‘එව’’න්ති වචකනන වචනකභකදො 

තත්ථනත්ථීතිවුත්තංකහොති. 

‘‘විෙප්පනුප ං පච්ඡිම’’න්ති ඉදං සබ් සඞ් ාහිෙත්තා වුත්තං. 

‘‘අධිට්ඨානුප ං පච්ඡිම’’න්ති අසබ් සඞ් ාහිෙං. න හි යත්තෙං සඞ්ඝාටි 

අධිට්ඨානුප ංපච්ඡිමං, තත්තෙංඅන්තරවාසොදිඅධිට්ඨානුප ංපච්ඡිමංකහොති 

අධිට්ඨානස්ස  හුවිධත්තා.න එවං විෙප්පනාය කභකදො තස්සා එෙවිධත්තාති

කවදිතබ් ං. ‘‘එොදකස අරුණුග් මකනනිස්සග්ගිය’’න්ති අන්තිමංඨකපත්වා

තකතො පුරිමතරස්මින්ති අත්කථො කවදිතබ්ක ො. අන්තිමංනාම අපරෙත්තිොය

පඨමාරුණුග් මනං. තඤ්හි ොලත්තා නිස්සග්ගියං න ෙකරොති, කතකනවාහ 

අච්කචෙචීවරසික්ොපදට් ෙථායං ‘‘ඡට්ඨිකතො පට්ඨාය පන උප්පන්නං 

අනච්කචෙචීවරම්පිපච්චුද්ධරිත්වාඨපිතචීවරම්පිඑතංපරිහාරංලභතිකයවා’’ති 

(පාරා. අට්ඨ. 2.646-9). ඉමංකයව නයං සන්ධාය ‘‘අච්කචෙචීවරස්ස 

අනත්ථකත ෙථිකන එොදසදිවසාධිකෙො මාකසො, අත්ථකත ෙථිකන

එොදසදිවසාධිො පඤ්ච මාසා, තකතො පරං එෙදිවසම්පි පරිහාකරොනත්ථී’’ති

තත්කථවාහ. ඉමස්මිං නකය සිද්කධ අනච්කචෙචීවරං ද්වාදසාකහ න ලභතීති

සිද්ධකමව කහොති. තකතො ‘‘අනච්කචෙචීවකර අනච්කචෙචීවරසඤ්ඤී, 

අනාපත්තී’’ති (පාරා. 650) එත්ථ අච්කචෙචීවරසදිකස අඤ්ඤස්මිං

අනධිට්ඨිකතති සිද්ධං කහොති. තත්ථ පන ‘‘පඤ්ච මාසා’’ති

උක්ෙට්ඨපරිච්කඡදවචනං. වස්සිෙසාටිෙඤ්ච අවස්සිෙසාටිෙභාවං පත්වා

එොදසමාකසපරිහාරංලභතීතිකවදිතබ් ං. 



වජිරබුද්ධි-ටීො භික්ඛුවිභඞ්ක ො නිස්සග්ගියෙණ්ක ො 

225 

පටුන 

දසාහාතික්ෙන්තං නිස්සග්ගියන්ති එත්ථ ආපත්තිවුට්ඨාකන

‘‘දසාහප්පටිච්ඡන්නං 

පක්ඛඅතිකරෙපක්ඛමාසඅතිකරෙමාසපටිච්ඡන්න’’න්තිආදිවචනකභකදොවිය, න

ඉධවචනකභකදො, තස්මාසංවච්ඡරාතික්ෙන්තම්පිදසාහාතික්ෙන්තකමවනාම, 

තථා දුතියෙථිකනපි සංවච්ඡරවිප්පවුත්ථම්පි රත්තිවිප්පවුත්ථකමව. තතිකය

සංවච්ඡරාතික්ෙන්තම්පි මාසාතික්ෙන්තකමව නාමාති කවදිතබ් ං.

‘‘අනධිට්ඨිකත අධිට්ඨිතසඤ්ඤී නිස්සග්ගියං පාචිත්තිය’’න්ති ඉදකමෙස්ස

තිෙපාචිත්තියස්සආදිපදදීපනං.එසනකයො අවිෙප්පිකතතිආදීසුපි, තස්මාඑත්ථ

අට්ඨසු තිෙච්කඡකදසු එෙං විත්ථාකරත්වා ඉතකරසං එකෙෙමාදිපදං

විත්ථාකරහ්වා ද්කව ද්කව භ වතාව සඞ්ඛිත්තත්තාති  හූසුපි තිෙච්කඡකදසු

සම්භවන්කතසු එකෙො එව වුච්චති, ‘‘අයං විනයස්ස ධම්මතා’’ති වදන්ති.

දුක්ෙටවාකරසු පන එෙං දුක්ෙටං විත්ථාකරත්වා කසසානි සත්ත තකථව

සඞ්ඛිත්තානි. තථා අන්තිමන්තිකමො එකෙකෙො අනාපත්තිකෙොට්ඨාකසොති

කවදිතබ් ං. 

අනාපත්ති අන්කතොදසාහන්ති අයං සඞ්කඛපත්කථො – තං දසාහපරමං 

ධාකරතබ් ං.තංඅතිකරෙචීවරංයථාසෙංඅධිට්ඨානංඅන්කතොදසාහංඅධිට්කඨති

වා විෙප්කපතිවාවිස්සජ්කජතිවාඅත්තකනොධම්මතායනස්සතිවාවිනස්සතිවා

 ේහති වාඅඤ්කඤොවාතංඅච්ඡින්දිත්වා ණ්හාතිවිස්සාසන්කතොවා ණ්හාති

පාචිත්තියකතො අනාපත්ති. දුක්ෙටකතො පන සියා ආපත්ති සියා අනාපත්ති

සඤ්ඤාකභකදන.අන්තිමානං පකනත්ථද්වින්නංපදානංවකසනඅනච්ඡින්කන

අච්ඡින්නසඤ්ඤී නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අවිස්සාසග් ාකහ

විස්සාසග් ාහසඤ්ඤී නිස්සග්ගියං පාචිත්තියන්තිආදිො ද්කව තිෙපාචිත්තියා, 

ද්කව ච දුක්ෙටා සඞ්ඛිත්තාති කවදිතබ් ා. එත්ථ හි යදි අන්කතොදසාහං

අධිට්කඨති, දසාහපරමං අරුණං අතික්ෙමිත්වා තස්ස දිවසභාක  අධිට්ඨහතීති

කවදිතබ් ං.අයංතාවපාළිවිනිච්ඡකයො. 

අට්ඨෙථායං පන ඉකතො ගරුෙතරානීතිආදිම්හි අයං කචොදනාපුබ් ඞ් කමො

විනිච්ඡකයො – ගණ්ඨිපකද පනස්ස ඉකතො නිස්සට්ඨචීවරදානකතො  රුෙම්පි

ඤත්තිදුතියෙම්මං යථා අපකලොෙකනන ෙකරොන්ති, එවමිදං ඤත්තියා

ෙත්තබ් ම්පි පෙතිවචකනන වට්ටතීති. යදි එවං පරිවාකර ෙම්මවග් ස්ස

අට්ඨෙථායං ‘‘ඤත්තිෙම්මම්පි එෙං ඤත්තිං ඨකපත්වාව ොතබ් ං, 
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අපකලොෙනෙම්මාදිවකසන න ොතබ් ’’න්ති (පරි. අට්ඨ. 482) යං වුත්තං, 

කතනවිරුජ්කඣයය.කතකනතංවුච්චති ‘‘කතසංඑතංඅනුකලොම’’න්ති, තස්මා

අනුකලොමනකයකනව තං වුත්තං. නියමං පන යථා ද්වින්නං

පාරිසුද්ධිඋකපොසකථො විනා ඤත්තියා කහොති, එවං ද්වින්නං

නිස්සට්ඨචීවරදානම්පීතිවදාම, තස්මා ‘‘ආයස්මකතො කදමා’’තිවත්තුංවට්ටති.

ෙථං පකනතං ඤාතබ් න්ති? තදනුකලොමත්තාති. එෙකදකවදං ඤත්තිෙම්මං

අපකලොෙකනනාපි ොතුං වට්ටතීති සාධනන්ති කවදිතබ් න්ති ආචරිකයො. 

අනුගණ්ඨිපකද පකනත්ථ කචොදනං ෙත්වා ‘‘එතං සාධිතං.ඤත්තිෙම්මං එෙං

ඤත්තිං ඨකපත්වාවොතබ් ’’න්ති පාළියා ආ තංසන්ධාය වුත්තං, ඉදං පන 

පාළියං නා තං, කලසකතො ආහරිත්වා වුත්තන්ති ෙත්වා එතං

අපකලොෙකනනාපිවට්ටතීති. 

468. එස නකයොති අඤ්කඤසං චීවකරසු උපචිොදීහි ඛායිකතසු මමපි

ඛායිතානීතිආදි. ‘‘අඤ්කඤන ෙතං…කප.… සාධෙ’’න්ති වචනකතො

සමානජාතිෙං, එෙත්ථජාතිෙඤ්ච තතියෙථිනං පඨමසමානකමවාති

සිද්ධංකහොති. 

469. තිචීවරං අධිට් ාතුන්ති එත්ථ තිචීවරං තිචීවරාධිට්ඨාකනන 

අධිට්ඨාතබ් යුත්තෙං, යං වා තිචීවරාධිට්ඨාකනන අධිට්ඨාතුං

අවිෙප්කපතුං අනුජානාමි, තස්ස අධිට්ඨානොලපරිච්කඡදාභාවකතො

සබ් ොලංඉච්ඡන්තස්ස අධිට්ඨාතුංකයවඅනුජානාමි, තංොලපරිච්කඡදං

ෙත්වා විෙප්කපතුං නානුජානාමි. සති පන පච්චකය යදා තදා වා

පච්චුද්ධරිත්වා විෙප්කපතුං වට්ටතීති ‘‘අනාපත්ති අන්කතොදසාහං

අධිට්කඨති, විෙප්කපතී’’ති වචනකතො සිද්ධං කහොතීති වුත්තකමතං. 

වස්සිෙසාටිෙං තකතො පරං විෙප්කපතුංකයව නාධිට්ඨාතුං. වත්ථඤ්හි

ෙතපරිකයොසිතං අන්කතොචතුමාකස වස්සානදිවසං ආදිං ෙත්වා

අන්කතොදසාකහ අධිට්ඨාතුං අනුජානාමි, චතුමාසකතො උද්ධං අත්තකනො

සන්තෙං ෙත්වා ඨපිතුොකමන විෙප්කපතුං අනුජානාමීති අත්කථො. 

සුගතචීවරකතො ඌනෙන්ති තිණ්ණම්පි චීවරානං උක්ෙට්ඨපරිච්කඡකදො.

‘‘තිචීවරං පන පරික්ඛාරකචො ං අධිට්ඨාතුං වට්ටතී’’ති වාකද පන සති

තථාරූපපච්චකය වට්ටති. යථා සති පච්චකය විෙප්කපතුං වට්ටතීති

සාධිතකමතං, පක ව අඤ්කඤන අධිට්ඨාකනන අධිට්ඨාතුං.
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‘‘අන්කතොදසාහං අධිට්කඨති, විෙප්කපතී’’ති අනියමකතො වුත්තන්ති

සඞ්ඝාටි, උත්තරාසඞ්ක ො, අන්තරවාසෙන්ති අධිට්ඨිතානධිට්ඨිතානං

සමානකමවනාමං.‘‘අයංසඞ්ඝාටී’’තිආදීසු(මහාව.126) හි අනධිට්ඨිතා

වුත්තා. ‘‘තිචීවකරන විප්පවකසයයා’’ති එත්ථ අධිට්ඨිතා වුත්තා. 

සාමන්තවිහාකර වාති ක ොචර ාමකතො විහාකරති ධම්මසිරිත්කථකරො. 

දූරතකරපි ලබ්භකතවාති ආචරිකයො. අනුගණ්ඨිපකදපි ‘‘සාමන්තවිහාකර 

වාති කදසනාසීසමත්තං, තස්මා ඨපිතට්ඨානං සල්ලක්කඛත්වා දූකර

ඨිතම්පි අධිට්ඨාතබ් ’’න්තිවුත්තං. සාමන්තවිහාකරො නාමයත්ථ තදකහව

 න්ත්වානිවත්තිතුංසක්ො. රත්තිවිප්පවාසං රක්ඛන්කතනතකතො දූකර

ඨිතං අධිට්ඨාතුංනවට්ටති, එවංකිර මහාඅට් ෙථායං වුත්තන්ති. කෙචි

‘‘චීවරවංකස ඨපිතං අඤ්කඤො පරිවත්තිත්වා නා දන්කත ඨකපති, තං

අජානිත්වා අධිට්ඨහන්තස්සපි රුහති චීවරස්ස සල්ලක්ඛිතත්තා’’ති

වදන්ති. අධිට් හිත්වාතිපරික්ඛාරකචො ාදිවකසන. මහන්තතරකමවාතිආදි

සබ් ාධිට්ඨානසාධාරණලක්ඛණං. තත්ථ පුන අධිට් ාතබ්බකමවාති 

අධිට්ඨිතචීවරස්ස එෙකදසභූතත්තා. අනධිට්ඨිතඤ්කච, අධිට්ඨිතස්ස

අප්පභාකවන එෙකදසභූතං අධිට්ඨිතසඞ්ඛයකමව  ච්ඡති. තථා

අධිට්ඨිතඤ්කච, අනධිට්ඨිතස්ස එෙකදසභූතංඅනධිට්ඨිතසඞ්ඛයං ච්ඡතීති

හි ලක්ඛණං, න කෙවලඤ්කචත්ථ දුතියපට්ටකමව, තතියපට්ටාදිෙම්පි.

යථාහ ‘‘අනුජානාමි…කප.… උතුද්ධටානං දුස්සානං චතුග්ගුණං

සඞ්ඝාටිං…කප.… පංසුකූකලයාවදත්ථ’’න්ති(මහාව.348). 

අවකසසාභික්ඛූතිවක්ඛමානොකලනිසින්නා භික්ඛූ. තස්මාවට්ටතීතියථා

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, තිචීවරං අධිට්ඨාතුංන විෙප්කපතු’’න්තිවුත්තං, එවං

පරික්ඛාරකචො ම්පි වුත්තං, න තස්ස උක්ෙට්ඨපරිච්කඡකදො වුත්කතො, න ච

සඞ්ඛයාපරිච්කඡකදො, තස්මා තීණිපි චීවරානි පච්චුද්ධරිත්වා ‘‘ඉමානි චීවරානි

පරික්ඛාරකචො ානිඅධිට්ඨාමී’’ති අධිට්ඨහිත්වාපරිභුඤ්ජිතුංවට්ටතීතිඅත්කථො. 

‘‘නිධානමුෙකමත’’න්ති ෙථං පඤ්ඤායතීති කච? ‘‘කතන කඛො පන සමකයන 

භික්ඛූනං පරිපුණ්ණං කහොති තිචීවරං, අත්කථො ච කහොති පරිස්සාවකනහිපි

ථවිොහිපී’’ති එතස්මිං වත්ථුස්මිං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, 

පරික්ඛාරකචො ’’න්ති (මහාව. 358) අනුඤ්ඤාතත්තා. භික්ඛූනඤ්ච එෙකමව

පරිස්සාවනං, ථවිො වා වට්ටති, න ද්කව වා තීණි වාති පටික්කඛපාභාවකතො



වජිරබුද්ධි-ටීො භික්ඛුවිභඞ්ක ො නිස්සග්ගියෙණ්ක ො 
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පටුන 

විෙප්පනුප පච්ඡිමප්පමාණානි, අතිකරෙප්පමාණානි වා පරිස්සාවනාදීනි

පරික්ඛාරානිෙප්පන්තීති සිද්ධං. යදි එවං ‘‘යංනූනාහං භික්ඛූනං චීවකර සීමං

 න්කධයයං මරියාදං ඨකපයය’’න්ති (මහාව. 346) වචනවිකරොකධොති කච? න, 

අනුසන්ධියාඅජානනකතො, විකරොධකතොච.කිංවුත්තංකහොති? චීවරක්ෙන්ධකෙ 

(මහාව. 326 ආදකයො) පඨමං  හපතිචීවරං අනුඤ්ඤාතං, තකතො 

පාවාරකෙොසියකෙොජවෙම් ලාදි.තකතො ‘‘කතනකඛොපනසමකයනසඞ්ඝස්ස

උච්චාවචානිචීවරානි උප්පන්නානිකහොන්ති.අථකඛොභික්ඛූනංඑතදකහොසි‘කිං

නු කඛො භ වතා චීවරං අනුඤ්ඤාතං, කිං අනනුඤ්ඤාත’’’න්ති එතස්මිං

වත්ථුස්මිං‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, ඡචීවරානි කඛොම’’න්තිආදිනා(මහාව.339) 

ෙප්පියචීවරජාති අනුඤ්ඤාතා, න පන සඞ්ඛයාපමාණං. තකතො ‘‘අද්දස

භ වා…කප.… සම් හුකල භික්ඛූ චීවකරහි උබ්භණ්ඩිකත සීකසපි චීවරභිසිං 

ෙරිත්වාඛන්කධපිචීවරභිසිංෙරිත්වා ෙටියාපිචීවරභිසිං ෙරිත්වාආ ච්ඡන්කත, 

දිස්වාන භ වකතො එතදකහොසි…කප.… කයපි කඛො කත කුලපුත්තා ඉමස්මිං 

ධම්මවිනකය සීතාලුො සීතභීරුො, කතපි සක්කෙොන්ති තිචීවකරන යාකපතුං, 

යංනූනාහං භික්ඛූනං චීවකර සීමං  න්කධයයං මරියාදං ඨකපයයං තිචීවරං 

අනුජාකනයය’’න්ති (මහාව. 346) චීවරං අනුඤ්ඤාතං, තඤ්ච කඛො එෙකමව.

ඡබ් ග්ගියා පන මිච්ඡා  කහත්වා  හූනි පරිහරිංසු. තානි කනසං

අතිකරෙට්ඨාකනඨිතානිකහොන්ති.තකතො ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, දසාහපරමං

අතිකරෙචීවරං ධාකරතු’’න්ති (මහාව. 347) අනුඤ්ඤාතං, කතකනතං

පඤ්ඤායති.අතිකරොනි හූනිචීවරානිකතපරිහරිංසු, ‘‘තානි දසාහපරමකමව

ධාකරතුං අනුජානාමි, න තකමකවෙ’’න්ති වදන්කතන යා පුබ්ක  

තිචීවරාධිට්ඨානසඞ්ඛාතා චීවකර සීමා ද්ධා, මරියාදා ච ඨපිතා, තාය සතිපි 

තිචීවර ාහුල්ලපරිහරණක්ෙකමො දස්සිකතො දිවසපරිච්කඡදවකසන. තකතො පරං

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, අතිකරෙචීවරං විෙප්කපතු’’න්ති (මහාව. 347) 

අනුජානන්කතන විනාපි දිවසපරිච්කඡකදන අතිකරෙචීවරපරිහරණක්ෙකමො

දස්සිකතොති ද්කවපි තානි නිධානුලඛානීති සිද්ධං. තථා

පරික්ඛාරකචො ාධිට්ඨානම්පි සියා, අඤ්ඤථා 

ඉතරචීවරාධිට්ඨානානුජානනවිකරොකධො සියා සීමාමරියාදට්ඨපනවිකරොධකතො. 

තිචීවරාධිට්ඨානපඤ්ඤත්තිකයව තිචීවරමරියාදා කහොති. කතන වුත්තං

‘‘පාකටක්ෙං නිධානුලඛකමත’’න්ති. ‘‘පඨමං තිචීවරං තිචීවරාධිට්ඨාකනන

අධිට්ඨාතබ් ං, පුන පරිහරිතුං අසක්කෙොන්කතන පච්චුද්ධරිත්වා
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පටුන 

පරික්ඛාරකචො ංඅධිට්ඨාතබ් ං, නත්කවව ආදිකතොවඉදංවුත්ත’’න්තිවුත්තං.

‘‘යථා තිචීවරං පරිහරිතුං අසක්කෙොන්තස්ස ගිලානස්ස විප්පවාසසම්ුලති

අනුඤ්ඤාතා, අගිලානස්සපි සාසඞ්ෙසික්ොපකද (පාරා.652) තස්සඅන්තරඝකර

නික්කඛකපො ච, තකතොපි සති පච්චකය ඡාරත්තවිප්පවාකසො, තකතොපි

අසක්කෙොන්තස්ස පච්චුද්ධාකරො, පච්චුද්ධටම්පි අන්කතොදසාකහ අධිට්ඨාතුං, 

අසක්කෙොන්තස්ස විෙප්පනා ච අනුඤ්ඤාතා. තකථව ද්වින්නම්පි

සම්ුලඛාපරම්ුලඛාවිෙප්පනානං පරසන්තෙත්තා විෙප්පනපච්චකය අසති

‘පරික්ඛාරකචො ’න්ති අධිට්ඨහිත්වා පරිභුඤ්ජිතුං භ වතා අනුඤ්ඤාතං සියා, 

යකතොතදධිප්පායඤ්ඤූඑවං වදන්තී’’ති මහාපච්චරියම්පිවුත්තං. පුබ්කබතිආදි 

‘‘පාකටක්ෙං නිධානුලඛ’’න්ති වුත්තස්ස පකයො දස්සනත්ථං වුත්තං.

අ ද්ධසීමායං දුප්පරිහාරන්ති විෙප්පනාදිඅත්ථාය උපචාරං අතික්ෙමිත්වාපි

 මනසම්භවකතො. 

වස්සිෙසාටිො අනතිරිත්තප්පමාණාති තස්සා උක්ෙට්ඨපරිච්කඡදස්ස

වුත්තත්තා වුත්තං. පච්චත්ථරණම්පි අධිට් ාතබ්බකමවාති ‘‘ඉදං, භන්කත, 

අම්හාෙං කසනාසනස්ස උපරි අත්ථරිතබ් ’’න්තිආදිනා දින්නං

නාධිට්ඨාතබ් ං, ‘‘ඉදං තුම්හාෙ’’න්ති දින්නං සයං අධිප්කපතංව

අධිට්ඨාතබ් න්ති අධිප්පාකයො. ‘‘සකිංඅධිට්ඨිතංඅධිට්ඨිතකමවකහොති, නපුන

පච්චුද්ධරීයති ොලපරිච්කඡදාභාවකතො’’ති ලිඛිතං. ‘‘එෙවචකනනපි වට්ටතීති

අපකර’’තිවුත්තං. කභසජ්ජනවෙම්මමාතාපිතුආදීනං අත්ථායාතිඑත්ථ‘‘ඉමිනා

කභසජ්ජංකචතාකපස්සාමි, ඉදංමාතුයා දස්සාමී’’තිඨකපන්කතනඅධිට්ඨාතබ් ං.

‘‘‘ඉදං කභසජ්ජස්ස, ඉමං මාතුයා’ති විභජන්කතන අධිට්ඨානකිච්චං නත්ථීති

අපකර’’තිවුත්තං.‘‘සෙභාවංකමොකචත්වාඨපනං සන්ධායාහා’’තිලිඛිතං. 

‘‘පුන අධිට් ාතබ්බන්ති අයං සඞ්ගීතිකතො පට්ඨාය ආ තඅට්ඨෙථාවාකදො.

තකතො පරං ආචරියානං තත්ථ තත්ථ යුත්තිවිචාරණා’’ති වුත්තං. 

පමාණචීවරස්සාති පච්ඡිමප්පමාණස්ස. ද්කව චීවරානීතිසහ උත්තරාසඞ්ක න. 

එස නකයොති පමාණයුත්කතසු යත්ථ ෙත්ථචීතිආදිනකයොව. ‘‘තං

අතික්ොමයකතො කඡදනෙ’’න්ති (පාචි. 533) වචනකතො උත්තරි පටිසිද්ධං, 

තකතො කහට්ඨා අප්පටිසිද්ධත්තා වට්ටති. තත්ථ සියා – තිචීවරස්ස

පච්ඡිමප්පමාණං විසුං සුත්කත නත්ථීති, න වත්තබ් ං, සික්ඛාෙරණීකයහි

සිද්ධත්තා. කිං වුත්තං කහොති? ‘‘‘පරිමණ් ලං නිවාකසස්සාමි, පාරුපිස්සාමි, 
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පටුන 

සුප්පටිච්ඡන්කනො අන්තරඝකර  මිස්සාමී’ති (පාචි. 576-579) වචනකතො

යත්තකෙන පමාකණන පරිමණ් ලතා, සුප්පටිච්ඡන්නතා ච අට් ෙථායං 

වුත්තක්ෙකමන සම්පජ්ජතී’’ති වත්තබ් ං. කතසං වකසන පච්ඡිමප්පමාණන්ති

සිද්ධං, තඤ්ච කඛො ුලට්ඨිපඤ්චොදි යථාවුත්තකමව වුච්චකත. කතකනවාහ

කලසංඨකපත්වා‘‘විසුංසුත්කත නත්ථී’’ති. 

අපිකචත්ථ අධිප්කපතං, තථාපි න සකමතිකයවාති අත්කථො, තස්මා

‘‘යදී’’තිආදිසම් න්කධො අද්ධා වුත්කතො. යස්මා පරිච්ඡින්කනො සකමති ච.

ඉතකරසුපනඑෙච්චස්මිංආචරියවාකදකනවපරිච්කඡකදොඅත්ථි. එෙච්චස්මිංන

පුබ් ාපරංසකමතීතිසම් න්කධො. අධිට් ානං අධිට් ානකමව, පරිකභො ොකල

පනඅරජිතංනවට්ටති.ඉදංසබ් ංතිචීවකරඑව. ඉමස්සපනසික්ඛාපදස්සඅයං

සඞ්කඛපවිනිච්ඡකයො – අනත්ථකත ෙථිකන කහමන්තානං පඨමදිවසකතො

පට්ඨාය අත්ථකත ෙථිකන ගිම්හානං පඨමදිවසකතො පට්ඨාය උප්පන්නචීවරං 

සන්ධාය‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මි’’න්තිආදිවුත්තන්ති. 

එත්ථාහ– ‘‘රජකෙහිකධොවාකපත්වාකසතංොරාකපන්තස්සාපි අධිට්ඨානං

අධිට්ඨානකමවා’’ති වචනකතො අරජිකතපි අධිට්ඨානංරුහති, කතන සූචිෙම්මං 

ෙත්වාරජිත්වාෙප්පබින්දුංදත්වාඅධිට්ඨාතබ් න්තිනියකමොන ොතබ්ක ොති? 

වුච්චකත, ොතබ්ක ොව පත්කතො විය අධිට්ඨිකතො. යථා පුන කසතභාවං, 

තම් භාවං වා පත්කතො අධිට්ඨානංන විජහති, නච පනතාදිකසො අධිට්ඨානං

උප ච්ඡති, එවකමතංදට්ඨබ් න්ති.‘‘යකතොපට්ඨායපරිකභො ාදකයොවට්ටන්ති, 

තකතොපට්ඨාය අන්කතොදසාකහඅධිට්ඨාතබ් ’’න්තිවදන්ති. 

අවිකසකසන වුත්තවචනන්ති අධිට්ඨාතබ් ං අධිට්කඨති, විෙප්කපතබ් ං 

විෙප්කපතීති එවං සවිකසසං ෙත්වා අවචනං ‘‘න විෙප්කපතු’’න්ති (මහාව.

358) ඉමිනා විරුද්ධංවියදිස්සති. ඉදානිඉදං අධිට්ඨානවිෙප්පනනයපටි ද්ධං 

ෙන්ධෙං, පරිවාරඤ්ච මිස්කසත්වා පකිණ්ණෙං වුච්චති – ෙන්ධකෙ තාව 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, තිචීවරං අධිට්ඨාතුං න විෙප්කපතුං, වස්සිෙසාටිෙං

වස්සානං චාතුමාසං අධිට්ඨාතුං, තකතො පරං විෙප්කපතු’’න්තිආදි වුත්තං. 

පරිවාකර ‘‘න නව චීවරානි අධිට්ඨාතබ් ානි, න නව චීවරානි 

විෙප්කපතබ් ානී’’ති (පරි. 329), ‘‘දසකෙ දස, එොදසකෙ එොදස චීවරානි 

අධිට්ඨාතබ් ානි, න විෙප්කපතබ් ානී’’ති (පරි. 331) ච අකනෙක්ඛත්තුං
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වචකනන සුට්ඨු ද ්හං ෙත්වා ‘‘සබ් ානි චීවරානි අධිට්ඨාතබ් ානි, න 

විෙප්කපතබ් ානී’’ති වුත්තං, තස්මා උකභොපි කත විරුද්ධා විය දිස්සන්ති, 

ෙන්ධකෙ එවච ‘‘වස්සිෙසාටිෙංවස්සානංචාතුමාසං අධිට්ඨාතුංතකතො පරං

විෙප්කපතු’’න්ති (මහාව. 358) වුත්තං. තදට් ෙථායං ‘‘වස්සිෙසාටිො

අනතිරිත්තප්පමාණා නාමං  කහත්වා වුත්තනකයකනව චත්තාකරො වස්සිකෙ 

මාකස අධිට්ඨාතබ් ා, තකතො පරං පච්චුද්ධරිත්වා විෙප්කපතබ් ා’’ති වුත්තං. 

ඉදඤ්චවිරුද්ධංවියදිස්සතිඅඤ්ඤමඤ්ඤංකහමන්කතපච්චුද්ධාරසම්භවකතො, 

වස්සාකන විෙප්පනාසම්භවකතො ච. තථා ඉධ ‘‘අනාපත්ති අන්කතොදසාහං

අධිට්කඨති විෙප්කපතී’’ති වචනප්පමාණකතො සබ් ත්ථ විෙප්පනාය

අප්පටිසිද්ධභාකවො කවදිතබ්ක ොති (පාරා. අට්ඨ. 2.469) අට්ඨෙථාවචනං

පරිවාරවචකනනවිරුද්ධංවියදිස්සති, නහි විරුද්ධංතථා තාභාසන්ති, තස්මා

අට්ඨෙථානකයොකවත්ථ පටිසරණං, කයන සබ් ම්පි තං එෙරසං කහොති. 

පරිවාරට් ෙථායඤ්ච වුත්තං ‘‘න විෙප්කපතබ් ානීති අධිට්ඨිතොලකතො

පට්ඨාය න විෙප්කපතබ් ානී’’ති (පරි. අට්ඨ. 329). තිචීවරානි

අධිට්ඨිතොලකතො පට්ඨාය, වස්සිෙසාටිොදීනි ච අත්තකනො අත්තකනො 

අධිට්ඨානකඛත්කත න අොමා විෙප්කපතබ් ානීති අත්කථො, අවකසසපාළි, 

අත්කථොචඉධ අට් ෙථායං වුත්කතො, තස්මාසබ් ම්කපතංඑෙරසන්ති. 

එත්ථාහ – යදි එවං ‘‘නව චීවරානි නාධිට්ඨාතබ් ානී’’ති ච වත්තබ් ං.

විෙප්පිතොලකතොපට්ඨායහි නාධිට්ඨාතබ් ානීති? එත්ථවුච්චකත– ‘‘තිචීවරං

අධිට්ඨාතුං න විෙප්කපතුං…කප.… පරික්ඛාරකචො ං අධිට්ඨාතුං න

විෙප්කපතු’’න්ති එත්ථ සබ් ත්ථ අධිට්ඨාකන පටිකසධාදස්සනකතො, 

විෙප්පනායඅදස්සනකතොච‘‘තකතොපර’’න්තිද්ී ස්කවව පරිච්කඡදදස්සනකතො

ච ‘‘නව චීවරානි අධිට්ඨාතබ් ානි, න විෙප්කපතබ් ානි කචව වුත්තන්ති

කවදිතබ් ං.අපකරොනකයො– අනුජානාමි, භික්ඛකව, තිචීවරංඅධිට්ඨාතුං අොමා.

ෙස්මා? ොකල උප්පන්නං අනධිට්ඨහන්තස්ස ොලාතික්ෙකම

ආපත්තිසම්භවකතො, අොකල උප්පන්නං අනධිට්ඨහන්තස්ස දසාහාතික්ෙකම

ආපත්තිසම්භවකතො ච. තත්ථ යං ොකල උප්පන්නං අප්පකහොන්කතපි දසාකහ

ොලාතික්ෙකම ආපත්තිෙරං, තං නිස්සජ්ජනොකල ‘‘ඉදං කම, භන්කත, 

අතිකරෙචීවරං ධාරිතං නිස්සග්ගියං, ඉමාහං සඞ්ඝස්සා’’තිආදිනා

නිස්සජ්ජිතබ් ං, ඉතරං යථාපාළිකමව. තත්ථ පඨමනකයො ‘‘කයො පන, භික්ඛු, 
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අතිකරෙචීවරං ධාකරයය නිස්සග්ගිය’’න්ති ඉමාය පඨමපඤ්ඤත්තියා වකසන

වුත්කතො, දුතිකයොඅනුපඤ්ඤත්තියාවකසනවුත්කතො. 

යථා චනිස්සජ්ජිතබ් වත්ථුම්හි අසතියථාපාළිං අවත්වා කෙවලං ආපත්ති

එවකදකසතබ් ා, යථාචවස්සිෙසාටිෙනිස්සජ්ජකනකෙවලංපරියිට්ඨමත්කත 

යථාපාළිංඅවත්වායථාසම්භවංනිස්සජ්ජිතබ් ං, තථාඉදම්පීතිකවදිතබ් ං.යථා 

සංවච්ඡරාතික්ෙන්තං අතිකරෙචීවරං ‘‘දසාහාතික්ෙන්ත’’මිච්කචව වුච්චති. 

සංවච්ඡරවිප්පවුත්ථතිචීවරං, මාසාතික්ෙන්තඤ්ච ‘‘රත්තිවිප්පවුත්ථ’’න්ති ච 

‘‘ඡාරත්තවිප්පවුත්ථ’’න්තිචවුච්චති, තථාඉදම්පි‘‘දසාහාතික්ෙන්ත’’මිච්කචව 

වුච්චතීති එකෙ, තස්මා සිද්ධමිදං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, තිචීවරං අධිට්ඨාතුං 

අොමා’’ති, තථා අොමා න විෙප්කපතුන්ති අත්කථො. ඉච්ඡාය හි සති 

‘‘පච්චුද්ධරිත්වා විප්පවාසසුඛත්ථං විෙප්පනාය ඔොකසො දින්කනො කහොති, 

දසාහාතික්ෙකම ච අනාපත්තී’’තිවචනකතො විෙප්කපතුං අනුජානාමීති වුත්තං

කහොති. තථා වස්සිෙසාටිො අොමා අධිට්ඨාතුං දසාහාතික්ෙකම

ආපත්තිසම්භවකතො.කිත්තෙංොලන්ති කච? වස්සානංචාතුමාසං, ඉච්ඡායපන

සති උද්ධංකයව විෙප්කපතබ් ං. ‘‘සබ් ත්ථ විෙප්පනාය අප්පටිසිද්ධභාකවො

කවදිතබ්ක ො’’තිහිවුත්තං. ‘‘අත්ථාපත්තිකහමන්කත ආපජ්ජති, කනොගිම්කහ, 

කනොවස්කස’’ති(පරි.323) චවුත්තං, කතනවුත්තං අට් ෙථායං ‘‘තකතොපරං

පච්චුද්ධරිත්වාවිෙප්කපතබ් ා’’ති. 

තත්රායං විචාරණා– ෙදාපච්චුද්ධරිතබ් ා, ෙදාවිෙප්කපතබ් ා, කිඤ්කචත්ථ

යස්මා ‘‘තකතො පර’’න්ති වුත්තං. කහමන්තඤ්ච පත්තමත්කත සා අධිට්ඨානං

විජහති, තස්මා‘‘පච්චුද්ධරිත්වා’’තිනවත්තබ් ං අධිට්ඨානස්සනත්ථිතාය, අථ

‘‘අන්කතොචාතුමාකස විෙප්කපතබ් ා’’ති න වත්තබ් ං. ‘‘තකතො පරං

විෙප්කපතු’’න්තිහිවුත්තන්ති? එත්ථඑෙච්කචවදන්ති ‘‘වත්තබ් කමත’’න්ති.

යථා පරිවුත්ථපරිවාකසො, චිණ්ණමානත්කතො ච සන්කතො නිට්ඨිකතසුපි

පරිවාසමානත්තදිවකසසු, තථා නිට්ඨිකතසුපි අධිට්ඨානදිවකසසු 

සාධිට්ඨානකමතන්ති එකෙ. අට් ෙථාචරියානං ඉදං සන්නිට්ඨානං 

‘‘ෙත්තිෙපුණ්ණමදිවකස පච්චුද්ධරිත්වා පාටිපදදිවකස විෙප්කපතබ් ා’’ති. 

වුත්තඤ්කහතං පරිවාරට් ෙථායං ‘‘ෙත්තිෙපුණ්ණමාසියා පච්ඡිකම

පාටිපදදිවකස විෙප්කපත්වා ඨපිතං වස්සිෙසාටිෙංනිවාකසන්කතො කහමන්කත 

ආපජ්ජති. කුරුන්දියං පන ‘ෙත්තිෙපුණ්ණමදිවකස අපච්චුද්ධරිත්වා
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කහමන්කතආපජ්ජතී’තිවුත්තං, තම්පිසුවුත්තං. ‘චාතුමාසං අධිට්ඨාතුං, තකතො

පරං විෙප්කපතු’න්ති හි වුත්ත’’න්ති (පරි. අට්ඨ. 323). තත්ථ කුරුන්දිනකයො

පච්ඡාවුත්තත්තාසාරකතොදට්ඨබ්ක ො, නපුරිකමො. නිවාකසන්කතොහිගිම්කහපි

ඔකරනද්ධමාසංආපජ්ජතිඑව.ඉධච‘‘අත්ථාපත්තිකහමන්කත ආපජ්ජති, කනො

ගිම්කහතිවුත්ත’’න්තිකුරුන්දිවචනස්සායමත්කථොදිස්සති. 

‘‘ෙත්තිෙපුණ්ණමදිවකස අපච්චුද්ධරිත්වා තස්මිංකයව දිවකස 

අවිෙප්කපන්කතො පච්ඡිමපාටිපදදිවකස අපච්චුද්ධාරපච්චයා දුක්ෙටං ආපජ්ජති, 

න, අවිෙප්පනපච්චයාදසාහපරිහාරසම්භවකතො’’තිොරණකමකෙවදන්ති.එවං

සතිකහමන්කත පත්තමත්කතඅධිට්ඨානංවිජහතීතිආපජ්ජති, තඤ්චඅයුත්තං.

අධිට්ඨානඤ්හි ‘‘අඤ්ඤස්ස දාකනන…කප.… ඡිද්දභාකවනාති ඉකමහි නවහි

ොරකණහි විජහතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.469) වුත්තං, න

‘‘අධිට්ඨානකඛත්තාතික්ෙකමනවා’’ති.අසාධාරණත්තාන වුත්තන්තිකච? න, 

‘‘ඡිද්දභාකවනා’’තින වත්තබ් ප්පසඞ් කතො, ඡිද්දභාකවන පන තිචීවරස්කසව 

සබ්බට් ෙථාසු අධිට්ඨානවිජහනස්ස වුත්තත්තා. තස්මා කහමන්තස්ස

පඨමදිවකස අපච්චුද්ධාරපච්චයා දුක්ෙටං ආපජ්ජති, න පච්චුද්ධරිත්වා

අවිෙප්පනපච්චයා. ‘‘විෙප්කපතු’’න්ති වචනකතො තකතො අධිට්ඨානං න 

විජහතීති පඤ්ඤායති. න හි ෙත්තිෙපුණ්ණමාසියා පච්ඡිකම පාටිපදදිවකස

අවිෙප්කපත්වා කහමන්කත ආපජ්ජතීති වුත්තන්ති අධිප්පාකයො, යස්මා තං

අපච්චුද්ධාරපච්චයා දුක්ෙටං කහමන්තස්සපඨමඅරුණක්ඛකණඑවආපජ්ජති, 

තස්මා ‘‘ෙත්තිෙපුණ්ණමදිවකස අපච්චුද්ධරිත්වා’’ති වුත්තං. පච්චුද්ධටං පන

කහමන්කත දසාහපරිහාරං ලභති. ‘‘දසාකහ අප්පකහොන්කත චීවරොලං

නාතික්ොකමතබ් ා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.630) හි වුත්තං, තඤ්ච කඛො සමකය

උප්පන්නංකච, නාසමකය.තථාච සාධිතංඅපච්චුද්ධටංනනිස්සග්ගියංකහොති, 

කනො ච තං පරිදහිතං, තස්මා ෙත්තිෙපුණ්ණමදිවකස එව පච්චුද්ධරණඤ්ච

විෙප්පනඤ්චෙත්තබ් න්තිසිද්ධං, එත්ථචයථාඅතිකරෙචීවරංදසකමදිවකස

විෙප්කපන්කතන දසාහපරමං ධාරිතං කහොති, අන්කතොදසාකහ ච විෙප්පිතං

කහොති, තථා ෙත්තිෙපුණ්ණමාය විෙප්කපන්කතන වස්සානං චාතුමාසං

අධිට්ඨිතඤ්චකහොති, තකතොපරංඅනාපත්තිකඛත්කතඑවවිෙප්පනාචකහොතීති 

කවදිතබ් ං. එත්තාවතා අත්ථි විෙප්පනාකඛත්කත අධිට්ඨානං, 

අධිට්ඨානකඛත්කත ච විෙප්පනාති දීපිතං කහොති. අඤ්ඤථා ‘‘අත්ථාපත්ති

අධිට්ඨාකනන ආපජ්ජති, අනධිට්ඨාකනන ආපජ්ජති. අත්ථාපත්ති විෙප්පනාය
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ආපජ්ජති, අවිෙප්පනාය ආපජ්ජතී’’ති දුකෙසු ද්කව දුොනිවත්තබ් ානිසියුං.

තත්ථපඨමදුකෙපඨමපදං සම්භවති.විෙප්පනකඛත්කතහිවස්සිෙසාටිොදීනං

අධිට්ඨාකනන විනයාතිසාරදුක්ෙටං ආපජ්ජති. එකතකනව දුතියදුක්ෙටස්ස

දුතියපදං වුත්තං කහොති. අනධිට්ඨාකනන ආපජ්ජතීති නත්ථි. අන්කතොදසාකහ

අනාපජ්ජනකතො, විෙප්පනාදිසම්භවකතො ච විෙප්පනාය ආපජ්ජතීති නත්ථි

සබ් ත්ථවිෙප්පනායඅප්පටිසිද්ධත්තා, තස්මාතානිදුොනි‘‘න ලබ්භන්තී’’ති

න වුත්තානි. එත්ථාහ – යා සා ‘‘අත්ථාපත්ති කහමන්කතආපජ්ජතී’’ති (පරි.

323) වචනප්පමාණකතො දුක්ෙටාපත්ති සාධිතා, සා සඤ්චිච්ච 

අපච්චුද්ධරන්තස්ස යුජ්ජති, අසතියා කච, ෙඤ්චි, අනාපත්ති.

ෙත්තිෙපුණ්ණමාය පච්චුද්ධටං සඤ්චිච්ච අවිෙප්පයකතො දුක්ෙකටන සහ

පුනදිවකස නිස්සග්ගියං, අසතියා අවිෙප්පයකතො නිස්සග්ගියකමව ඉධ

පඨමපඤ්ඤත්තියා. යං පන වුත්තං මාතිොට් ෙථායං (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ.

ෙථිනසික්ඛාපදවණ්ණනා) ‘‘වස්සිෙසාටිො වස්සානමාසාතික්ෙකමනාපි, 

ෙණ්ඩුපටිච්ඡාදිආ ාධවූපසකමනාපි අධිට්ඨානංවිජහති, තස්මාසාතකතොපරං

විෙප්කපතබ් ා’’ති, කතකනතංවිරුජ්ඣති, න කෙවලංඉදකමව, ‘‘තකතොපරං

පච්චුද්ධරිත්වාවිෙප්කපතබ් ා’’තිඅට්ඨෙථාවචනඤ්ච විරුජ්ඣති.තකතොපරං

නාම හි කහමන්තං, තත්ථ කච පච්චුද්ධාකරො, ‘‘වස්සිෙසාටිො 

වස්සානමාසාතික්ෙකමනාපී’’තිආදි න යුත්තං අධිට්ඨානාභාකවන

පච්චුද්ධාරාභාවකතො. අවිකරොකධො ච ඉච්ඡිතබ්ක ො, තස්මා ‘‘පච්චුද්ධරණං

වත්තමත්ත’’න්තිවාකදො එත්ථාපි සම්භවතීති කච? න, කුරුන්දි 

වචනවිකරොධකතො.තත්ථහි ෙත්තිෙපුණ්ණමායපච්චුද්ධාකරොවුත්කතො, තස්මා 

වස්සානදිවසත්තා සාධිට්ඨානාවසා පච්චුද්ධරීයතීති න පච්චුද්ධාකරො

වත්තමත්තං, තස්මා ‘‘තකතොපර’’න්තියාවපුණ්ණමාඅධිප්කපතාසියා. යථා

චායං විෙප්කපො, තථා ‘‘වස්සානමාසාතික්ෙකමනාපි ආ ාධවූපසකමනාපී’’ති

ඉදම්පි අවස්සං පච්චුද්ධරිතබ් තාය වුත්තං සියා. එවඤ්ච සති ඉධ 

සමන්තපාසාදිොය තදවචකනනසකමති.අඤ්ඤථාඉධපිතංවත්තබ් ං සියාති

යථාවුත්කතොව විධි එත්ථ සම්භවති, කිඤ්චාපි සම්භවති, දුවිඤ්ඤාපයස්ස පන 

කලොෙස්ස සුවිඤ්ඤාපනත්ථං වුත්තා. යස්මා පන සා වස්සානාතික්ෙකමන

අධිට්ඨානං විජහති, කහමන්තපඨමාරුකණ ච අපච්චුද්ධාරපච්චයා දුක්ෙටා

සාධිතා, තස්මා ෙත්තිෙපුණ්ණමායකමව පච්චුද්ධරිත්වා විෙප්කපතබ් ා, 
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අවිෙප්පිතාය ‘‘නිස්සග්ගියාපජ්ජනකමවා’’ති වත්තබ් ං. එත්තාවතාපි

සන්කතොසංඅෙත්වා විනිච්ඡකයොපරිකයසිතබ්ක ො.කහොතිකචත්ථ– 

‘‘එවංඅභාවංවිනයස්සපාළි, 

භින්නංඅභින්නඤ්චතදත්ථයුත්තිං; 

විඤ්ඤාතුොකමනතදත්ථවිඤ්ඤූ, 

පරිකයසිතබ් ාවිනකයවිඤ්ඤායා’’ති. 

‘‘තුේහං  ණ්හාහී’’ති වුත්කත විනාපි ‘‘මේහං  ණ්හාමී’’ති වචකනන

සුදින්නංකහොති.ඉතකරොකචඅධිවාකසති, කතනාපිසුග් හිතංකහොති, කනොකච 

අධිවාකසති, කදන්කතන සුදින්නං. තං පන වත්ථු න ෙස්සචි කහොති. තථා

‘‘මේහං  ණ්හාමී’’ති වදති, සාමිකෙො කච අධිවාකසති, විනාපි ‘‘ ණ්හාහී’’ති

වචකනනසුග් හිතං. කනොකචඅධිවාකසති, සාමිෙස්කසවතං, නහිතස්කසතං 

විනයෙම්මන්ති එත්ථ විනයෙම්මස්සත්ථාය කච  ණ්හාති, න වට්ටති. න

කෙවලං අත්තකනො අත්ථාය  හිතං, පුන තස්සපි කදති, වට්ටතීති ච. තථා 

අනකපක්කඛො හුත්වා පරස්ස විස්සජ්කජත්වා පුන කතන දින්නං වා තස්ස

විස්සාසන්කතො වාපරිභුඤ්ජති, වට්ටති.තත්ථාපිවිනයෙම්මවකසනනවට්ටතීති

එකෙ. කත එව ‘‘මහන්තං වා ඛුද්දෙං ෙකරොතී’’ති එත්ථ ‘‘තිචීවකර දීඝකතො

විදත්ථි අනතික්ෙමිත්වා ඡින්දිත්වා ෙකරොති, එවං කසකසසුපී’’ති වදන්ති.

එවරූකපසුඨාකනසුකපොරාණාචරියානං ෙථාමග් ංසුට්ඨුආචරියකුලකසවනාය

සඤ්ජානිත්වා කතන සංසන්දිත්වා සකතො සම්පජාකනො හුත්වා කසොතූනඤ්ච

චිත්තංඅවිකමොකහත්වාෙකථතබ් ං.එසාඅම්හාෙංආයාචනා. 

පඨමෙථිනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. උකදොසිතසික්ොපදවණ්ණනා 

471. සන්තරුත්තකරන ජනපදචාරිෙං පක්ෙමන්ති. ෙස්මා? කිඤ්චාපි 

‘‘න, භික්ඛකව, සන්තරුත්තකරන ාකමොපවිසිතබ්ක ො, කයොපවිකසයය, 

ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’ති (මහාව. 362) පඨමං වුත්තං. පච්ඡා පන

‘‘පඤ්චිකම, භික්ඛකව, පච්චයා සඞ්ඝාටියා නික්කඛපාය, 

උත්තරාසඞ් ස්ස, අන්තරවාසෙස්ස නික්කඛපාය ගිලාකනො වා කහොති, 

වස්සිෙසඞ්කෙතං වා, නදීපාරං  න්තුං වා, අග්  ගුත්තිවිහාකරො වා, 
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පටුන 

අත්ථතෙථිනං වා කහොතී’’ති වුත්තත්තා, අට් ෙථායම්පිස්ස ‘‘පඤ්චසු

කපකතසුඅග්  ගුත්තිඑවපමාණං.ගුත්කතඑවහිවිහාකරනික්ඛිපිත්වා

 හි  න්තුං වට්ටති, නාගුත්කත’’ති වුත්තත්තා අපඤ්ඤත්කතපිෙථිකන

‘‘කත භික්ඛූ අග්  ගුත්තිවිහාකර ඨකපථා’’ති වත්වා සභා ානං හත්කථ

චීවරං නික්ඛිපිත්වා සන්තරුත්තකරන  ාමප්පකවකස ලද්ධෙප්පියා

ජනපදචාරිෙංපක්ොමිංසූති කවදිතබ් ං. 

473. අවිප්පවාසසම්මුතින්ති අවිප්පවාසත්ථං, විප්පවාසපච්චයා යා 

ආපත්ති, තදභාවත්ථං වා සම්ුලතිං දාතුන්ති අත්කථො. තකතො පට්ඨාය

වට්ටති.කිත්තෙං ොලංවට්ටතීති? මාසංවාඅතිකරෙංවායාව මකන

සඋස්සාකහො, තාවවට්ටති.කතනවුත්තං ‘‘ධුරනික්කඛපංෙකරොන්කතන

පච්චුද්ධරිතබ් ’’න්ති. පුන සම්මුතිදානකිච්චංනත්ථීතිසකචද්වාදසන්නං

වස්සානංඅච්චකයනඅඤ්කඤො කරොක ොකහොති, වට්ටති, උපසම්පදෙම්මං

වියයාවජීවංඑොසම්ුලතිවට්ටතීතිච. 

‘‘ෙතං වා කහොතී’’තිආදි ඉමස්මිං සික්ඛාපකද න වත්තබ් ං, ෙස්මා? 

ෙරණපලික ොකධ උපච්ඡින්කනපි අනධිට්ඨිතචීවරකතො විප්පවාසපච්චයා

ආපත්තියා අසම්භවකතො, තස්මා ‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මින්ති භික්ඛුකනො චීවරං

අධිට්ඨිතං කහොතී’’ති එත්තෙකමව වත්තබ් න්ති කච? න, තදායත්තත්තා. 

අධිට්ඨානඤ්හි ෙරණපලික ොධස්ස නිට්ඨාපනායත්තං, තස්මා ‘‘ෙතං වාතිආදි

වුත්ත’’න්තිචවුත්තං. තත්ථ ෙතන්තිපුබ්ක වුත්තකමව. 

477-8. අවිප්පවාස ක්ෙණවවත්ථාපනත්ථන්ති එත්ථ ‘‘අන්කතො ාකම

චීවරං නික්ඛිපිත්වා අන්කතො ාකම වත්ථබ් ’’න්තිආදිවචනකතො

අවිප්පවාසලක්ඛණං වවත්ථාපිතං, තබ්බිපරීතනකයන විප්පවාසලක්ඛණං

කවදිතබ් ං. ගාකමො එකූපචාකරොතිආදිම්හි පන ඨකපත්වා සත්ථං, රුක්ඛමූලං, 

අජ්කඣොොසඤ්ච කසකසසු පරික්කඛපාපරික්කඛපවකසන

එකූපචාරනානූපචාරතා කවදිතබ් ා. යස්මා පන සත්ථං දුවිධං නිවිට්ඨං, 

අනිවිට්ඨඤ්ච, කතසු අනිවිට්ඨං එෙකුලස්ස වා නානාකුලස්ස වා

අපරික්ඛිත්තකමව කහොති, නිවිට්ඨං සියා පරික්ඛිත්තං, සියා අපරික්ඛිත්තං, 

තස්මා තත්ථ පරික්කඛපාදිවකසන අදස්කසත්වා අබ්භන්තරවකසන වුත්කතො.

තථාඅබ්කභොොකස.රුක්ඛමූකලඡායාවකසන.අඤ්ඤථා‘‘සත්කථොඑකූපචාකරො 

නානූපචාකරො’’තිආදි උද්කදසවිකරොකධො සියා විභඞ්කග අදස්සිතත්තා, තස්මා
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සත්ථස්ස පුරකතො ච පච්ඡකතො ච සත්තබ්භන්තරා, පස්සකතො ච 

එෙබ්භන්තරන්ති අයකමකූපචාකරො, තකතො පරං නානූපචාකරො. තථා

රුක්ඛමූලස්ස යත්ථ මජ්ඣන්හිකෙ ොකල ඡායා ඵරති, අයං එකූපචාකරො.

ඉතකරො නානූපචාකරො. ෙස්මා? තත්ථ හි පරික්කඛකපො අප්පමාණං. ඡායාව

පමාණං. අජ්කඣොොසස්ස පාළියං වුත්කතොව. ‘‘සත්ථාදීනං

එෙකුලසන්තෙවකසනඑකූපචාරතා’’තිලිඛිතං, තස්මානිකවසකන, උකදොසිකත

ච වුත්තපරිච්කඡකදොව අට්ටාදීසූති ෙත්වා සංඛිත්තං. තකතො පරං 

කඛත්තධඤ්ඤෙරණආරාමවිහාකරසු පන පරික්ඛිත්තාපරික්ඛිත්ත-පදං පුන

උද්ධටං සත්ථවිභඞ්ක න අධිොරස්ස පච්ඡින්නත්තා.

‘‘නානා බ්භා’’තිආදිවචනං පන අසම්භවකතො කඛත්තධඤ්ඤෙරණආරාකමසු

න උද්ධටං. විහාකර සම්භවන්තම්පි තත්ථ පච්ඡින්නත්තා න උද්ධටං. කු ං 

වුච්චති සාමිකෙො, තස්මා ‘‘එෙකුලස්ස නානාකුලස්සා’’ති ඉමිනා  ාමාදීනං

චුද්දසන්නං චීවරනික්කඛපට්ඨානානං සාධාරණාසාධාරණභාවං දීකපති.

අජ්කඣොොසස්ස පන අසම්භවකතො න වුත්තං. යස්මා පකනත්ථ එෙකුලස්ස, 

නානාකුලස්ස ච අපරික්ඛිත්කතසු  ාමාදීසු පරිහාරවිකසකසො කිඤ්චාපි නත්ථි, 

පරික්ඛිත්කතසු පන අත්ථි, තස්මා එෙනානාකුලග් හණං, 

එෙනානූපචාරග් හණඤ්ච සාත්ථෙන්තිකවදිතබ් ං.තත්ථපිඅයංවිකසකසො– 

සත්කථ, රුක්ඛමූකල ච කුලකභදකතොව කභකදො, කනොපචාරකභදකතො.

අජ්කඣොොකස උපචාරකභදකතො ච, කසො පන පාළියං න දස්සිකතොති. ‘‘තං

පමාණං අතික්ෙමිත්වාති වචනකතො ආොකසපි අඩ්ඪකතයයරතනප්පමාකණ 

කදොකසොනත්ථී’’තිවදන්ති. 

479. ‘‘සභා’’ති ඉත්ථිලිඞ් ං. ‘‘සභාය’’න්තිනපුංසෙලිඞ් ං, කතනවුත්තං 

‘‘ලඞ්ගබෙත්තනකයනා’’ති. නපුංසෙලිඞ් දස්සනත්ථං කිර ‘‘සභාය’’න්ති

පච්චත්තවකසන නිද්දිට්ඨං, තස්ස අනුපකයො ත්තා ‘‘ද්වාරමූල’’න්තිපි.

අත්තකනො නික්ඛිත්තට්ඨාකන අනික්ඛිත්තත්තා ී ථිහත්ථපාකසො න රක්ඛති, 

යස්මිං ඝකර චීවරං නික්ඛිත්තං කහොති, තස්මිං ඝකර වත්ථබ් ං. ‘‘සභාකය වා

වත්ථබ් ං ද්වාරමූකල වා, හත්ථපාසා වා න විජහිතබ් ’’න්ති හි වුත්තං.

‘‘හත්ථපාකසකයව අරුණං උට්ඨකපතබ් ’’න්ති නියමිතත්තා ජානිතුං න

සක්ොතිකච? අන්කතොඝකරනසක්ො, තථා තථාවුත්තත්තා, තස්මා ‘‘යුත්ති

පමාණ’’න්ති වුත්තං. අයමත්කථො අට් ෙථායම්පි පොසිකතො, පුනපි
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ඛුද්දෙ ාකම සබ් සාධාරණ ාමද්වාරවකසන.සකචතස්ස ද්වාරද්වයං කහොති, 

මජ්කඣචඝරසභායං, යත්ථිච්ඡති, තත්ථවසිතබ් ’’න්ති. 

480-1. යානි නිකවසනාදීනි ාමසඞ්ඛයංන ච්ඡන්ති, තානිනිකවසනාදීනීති

අධිප්කපතානි. අජ්කඣොොකසඅපරිසඞ්කිතම්පිචීවරංඅතිකරෙසත්තබ්භන්තකර

නික්ඛිත්තං නිස්සග්ගියංකහොති, එත්ථඅන්කතොසීමතානරක්ඛති, සත්කථපන

රක්ඛති.‘‘නදීපරිහාකරො චලබ්භතී’’තිවචනකතොඋදකුක්කඛපසීමායංපරිහාකරො

ලබ්භතීතිසිද්ධං.සාමන්තවිහාකරොකච එෙසීකමො, චීවරංනනිස්සග්ගියං. 

ඉදානි– 

‘‘ඡින්නංධුතඞ් ංසාසඞ්ෙ-සම්මකතොසන්තරුත්තරං; 

අචීවරස්සානාපත්ති, පච්චුද්ධාරාදිසිද්ධිකතො’’ති.– 

ඉදංපකිණ්ණෙං, තත්ථායංකචොදනාපුබ් ඞ් කමොවිනිච්ඡකයො– කෙචි ‘‘දිගුණං

සඞ්ඝාටි’’න්ති(මහාව.348) වචනකතො‘‘එෙච්චිොසඞ්ඝාටිපි නාධිට්ඨාතබ් ා.

සකච අධිට්ඨාති න රුහතී’’ති වත්වා උපසම්පදාකපක්ඛානම්පි දිගුණකමව

සඞ්ඝාටිංදත්වාඋපසම්පාකදන්ති, කතඉමිනාසුත්තකලකසනසඤ්ඤාකපතබ් ා. 

භ වතා හි ‘‘ඡින්නෙං සඞ්ඝාටිං ඡින්නෙං උත්තරාසඞ් ං ඡින්නෙං

අන්තරවාසෙ’’න්ති පඨමං අනුඤ්ඤාතං. තකතො ‘‘අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුකනො

තිචීවකර ෙරියමාකන සබ් ං ඡින්නෙං නප්පකහොති. ද්කව ඡින්නොනි එෙං

අච්ඡින්නෙංනප්පකහොති.ද්කවඅච්ඡින්නොනිඑෙං ඡින්නෙංනප්පකහොතී’’ති

ඉමස්මිං වත්ථුස්මිං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, අන්වාධිෙම්පි ආකරොකපතු’’න්ති

(මහාව. 360) අනුඤ්ඤාතං, තස්මා එෙච්චිොපි සඞ්ඝාටි වට්ටතීති සිද්ධං. යා

ඡිජ්ජමානා නප්පකහොති, තස්සා කුකතො දිගුණතාති. අට් ෙථායම්පිස්ස වුත්තං

‘‘අන්වාධිෙම්පි ආකරොකපතුන්ති ආ න්තුෙපත්තම්පි දාතුං. ඉදං පන

අප්පකහොනකෙආකරොකපතබ් ං. සකච පකහොති, ආ න්තුෙපත්තං න වට්ටති, 

ඡින්දිතබ් කමවා’’ති (මහාව. අට්ඨ. 360). ෙථිනං පන ඡින්නෙකමව වට්ටති

ආකවණිෙලක්ඛණත්තා, ‘‘ඡින්නෙං දිගුණං නප්පකහොතී’’ති වචනාභාවකතො

චාතිසන්නිට්ඨානකමත්ථ න්තබ් ං. 

ධුතඞ් න්ති අනුපසම්පන්නානං කතචීවරිෙධුතඞ් ාභාවකතො තිචීවකරකනව

කතචීවරිකෙොති. කතසං අධිට්ඨානාභාවකතො ‘‘අධිට්ඨිකතකනවා’’ති වත්තබ් ං
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කහොතූති කච? න, ධුතඞ් කභකදන විකරොධප්පසඞ් කතො. 

චතුත්ථචීවරසාදියකනන හි ධුතඞ් කභකදො, න තිචීවරවිප්පවාකසන, නාපි 

අතිකරෙචීවරසාදියකනන, නාපි අතිකරෙචීවරධාරකණන. යස්මා පන

භික්ඛූනංකයව භ වතා අධිට්ඨානවකසන නව චීවරානි අනුඤ්ඤාතානි, 

ජාතිවකසන ච වුත්තානි, න එවං අනුපසම්පන්නානං. තස්මා කතසං

චීවරනියමාභාවා න තං ධුතඞ් ං අනුඤ්ඤාතං  හට්ඨානං විය, තස්මා තස්ස

සමාදානවිධාකනඅවචනකතොචසන්නිට්ඨානකමත්ථ න්තබ් ං. 

සාසඞ්ෙසම්මකතොති ෙඞ්ොවිතරණියං සාසඞ්ෙසික්ඛාපකදවිසුංඅඞ් ානින

වුත්තානි, ‘‘කසසකමත්ථ චීවරවග් ස්ස දුතියසික්ඛාපකද වුත්තනකයන

කවදිතබ් ’’න්ති (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. සාසඞ්ෙසික්ඛාපදවණ්ණනා) වුත්තං, න ච

පකනතං වුත්තං. තත්ථ රත්තිවිප්පවාකසො චතුත්ථං අඞ් ං, ඉධ

ඡාරත්තවිප්පවාකසො, අයකමත්ථ විකසකසොති, තස්මා අඞ් සාමඤ්ඤකතො, 

සම්ුලතිසාමඤ්ඤකතො ච සාසඞ්ෙසික්ඛාපදකමව වදන්ති. ඉදං නිප්පකදසං, තං

සප්පකදසං මාසපරමත්තා. තත්ථ  හි ාකමපි  ාමසීමං ඔක්ෙමිත්වා වසිත්වා

පක්ෙමන්තස්ස අනාපත්ති, ඉධ න තථා, ඉධ අනන්තකර අනන්තකර

අරුණුග් මකන නිස්සග්ගියං, තත්ථ සත්තකමති අයං ඉකමසං ද්වින්නං

විකසකසො. අඞ් ානි පන චීවරනික්කඛපඞ් සම්පත්තිකතො විපරියාකයන, ඉධ

වුත්තනකයන ච සිද්ධත්තා න වුත්තානි. තානි ොමං න වුත්තානි, තථාපි

චතුත්ථමඞ් ං විකසසිතබ් ං, න පන විකසසිතං. කිංොරණා? ඉධ

වුත්තනිස්සජ්ජනක්ෙකමන නිස්සජ්කජත්වා ආපත්තිකදසනකතො, 

තත්ථාපන්නාපත්තිවිකමොක්ඛදීපනත්ථං. සංවච්ඡරවිප්පවුත්ථම්පි 

රත්තිවිප්පවුත්ථකමව, පක ව ඡාරත්තං විප්පවුත්ථං. එවං සන්කතපි තත්ථ 

යථාවුත්තඅඞ් සම්පත්තියා සති තත්ථ වුත්තනකයකනව නිස්සජ්ජිතබ් ං.

කහමන්කත වා ගිම්කහ වා නිස්සජ්ජති කච? ඉධ වුත්තනකයනාපි නිස්සජ්ජිතුං

වට්ටතීති ඤාපනත්ථං චතුත්ථං අඞ් ං න විකසසිතන්ති කනො තක්කෙොති

ආචරිකයො. මාසාතික්ෙන්තම්පි චීවරං ‘‘දසාහාතික්ෙන්ත’’න්ති වත්වා

නිස්සට්ඨකමව. ද්වකයන ඌනමාසං හුත්වා ‘‘දසාහාතික්ෙන්ත’’න්ති වත්වා 

මාසාතික්ෙන්තන්ති එකෙ. තථාපි සකච පච්චාසාචීවරං කහොති, නිස්සග්ගියං

‘‘දසාහාතික්ෙන්ත’’න්තිවත්වා, මූලචීවරංපන ‘‘මාසාතික්ෙන්ත’’න්තිවත්වා

නිස්සජ්ජිතබ් ං. 
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‘‘සන්තරුත්තර’’න්ති වා ‘‘සඞ්ඝාටි’’න්ති වා ‘‘චීවර’’න්තිවාකිංතිචීවරං, 

උදාහු අඤ්ඤම්පීති. කිඤ්කචත්ථ – යදි තිචීවරකමව පටිසිද්ධං, 

පරියාපන්නවකසන අච්ඡින්නචීවරච්ඡින්දනකධොවාපනවිඤ්ඤත්තිආදිවිකරොකධො.

අථඅඤ්ඤම්පි, ‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මි’’න්තිඑවමාදිනාවිකරොකධොති? වුච්චකත– න

නියමකතො කවදිතබ් ං යථාසම්භවං  කහතබ් කතො. තථා හි ‘‘චීවරං

නික්ඛිපිත්වා සන්තරුත්තකරන ජනපදචාරිෙං පක්ෙමන්තී’’ති (පාරා. 471) 

එවමාදීසුතිචීවරකමව.‘‘න, භික්ඛකව, සන්තරුත්තකරන  ාකමොපවිසිතබ්ක ො, 

සන්තරුත්තරපරමං තකතො චීවරං සාධිතබ් ’’න්ති එවමාදීසු යංකිඤ්චි, තථා

සගුණං ෙත්වා සඞ්ඝාටිකයො දාතබ් ා, නිවාසනං දාතබ් ං, සඞ්ඝාටි දාතබ් ා, 

හන්ද කත, ආවුකසො, සඞ්ඝාටි, කදහි කම පටන්තිආදීසු. වුත්තඤ්කහතං 

‘‘සබ් ඤ්හි චීවරං සඞ්ඝටිතට්කඨන ‘සඞ්ඝාටී’ති වුච්චතී’’ති. තථා 

‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මි’’න්තිඑත්ථාපීති එකෙ. අන්කතොසමකයහියාවදත්ථං චීවරං 

අනුඤ්ඤාතං, තං සබ් ං ෙරියමානං ෙදා නිට්ඨානං  ච්ඡිස්සති, තස්මා

තිචීවරකමවාති එකෙ. අචීවරස්සානාපත්ති පච්චුද්ධාරාදිසිද්ධිකතොතිකිං වුත්තං

කහොති? උකදොසිතසික්ඛාපදස්ස නිප්පකයොජනභාවප්පසඞ් කතො

තිචීවරවිප්පවාකස කතචීවරස්ස ආපත්තීති එකෙ. තත්කථතං වුච්චති න කහොති

ආපත්ති පච්චුද්ධාරාදිසිද්ධිකතො. ‘‘අනාපත්ති අන්කතොඅරුකණ පච්චුද්ධරති, 

විස්සජ්කජතී’’ති හි වුත්තං. අඤ්ඤථා පච්චුද්ධරන්තස්ස, අන්කතොඅරුකණ 

විස්සජ්කජන්තස්ස ච යාව අඤ්කඤො නාධිට්ඨාති, තාව ආපත්තිං ආපජ්ජති 

යථාවුත්තනකයන.අඤ්ඤථාසත්තබ්භන්තකරනවිප්පවාසස්සාතිවිප්පවාසකතො

යථාරුතංකයව සති විප්පවාකස විප්පවාසකතො අවිප්පවාකස සති

අවිප්පවාසකතොති. 

උකදොසිතසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. තතියෙථිනසික්ොපදවණ්ණනා 

497. නප්පකහොතීති ලාමෙපරිච්කඡදං න පාපුණාති, කතකනව තිචීවරස්ස 

ුලට්ඨිපඤ්චොදිලාමෙපරිච්කඡකදොව තාව වුත්කතො. චීවකර පච්චාසා 

චීවරපච්චාසා. කතකනතංදීකපති– තංචීවරංපච්ඡාලබ්භතුවාමාවා, යාවසා

පච්චාසාඡිජ්ජති, තාවඉදංමූලචීවරංඨකපතුංඅනුජානාමීති. ‘‘චීවරපච්චාසා’’ති

මරියාදත්කථනිස්සක්ෙවචනං, භුම්මත්කථවාපච්චත්තවචනං ෙතං. 
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499-500. නිට්ඨිතචීවරස්මං …කප.… චීවරාසාවාඋපච්ඡින්නාතිආදිම්හිතීසු

චීවකරසු අඤ්ඤතරං ෙතං කහොති, කසසා අත්ථි, රක්ඛති. චීවරපලික ොධස්ස

උපච්කඡකද, උබ්භතස්මිඤ්ච ෙථිකන සමකය වා කහමන්තස්ස සමකය වා

අොලචීවරංඋප්පජ්කජයය, ඛිප්පකමවොකරතබ් ං. සතිපාරිපූරියාපච්චාසාන

රක්ඛති, අසති නත්ථි කච පච්චාසා, න රක්ඛති. ‘‘අනත්ථකත ෙථිකන

එොදසමාකස උප්පන්න’’න්ති වචනකතො අපරෙත්තිො අත්ථකත වා

අනත්ථකතවාසමකයොව.කහමන්කතොසියාසමකයොඅත්ථකත, සියාඅසමකයො

අනත්ථකත.තකතොපරං එෙංසකතොඅසමකයොවාති. ‘‘ආදිස්සදින්න’’න්තිඉදං

ඉධ අලබ්භමානම්පි අත්ථුද්ධාරවකසන වුත්තං භික්ඛුනීනං දුතියනිස්සග්ගිකය 

(පාචි. 738 ආදකයො) කසසං අොලචීවරං විය. තත්ථ හි භික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස

‘‘සම්පත්තා භාකජන්තූ’’ති එවං ආදිස්ස දින්නකමව ‘‘අොලචීවරං

ොලචීවර’’න්ති අධිට්ඨහිත්වා භාකජන්තියා නිස්සග්ගියං. තථා හි තත්ථ යථා

‘‘අොලචීවරං නාම අනත්ථකත ෙථිකන එොදසමාකස උප්පන්නං, අත්ථකත

ෙථිකන සත්තමාකස උප්පන්න’’න්ති ඉදං අත්ථුද්ධාරවකසන වුත්තං, 

එවංසම්පදමිදං.යදිඑවං ‘‘එෙපුග් ලස්සඉදංතුේහං දම්හීතිදින්න’’න්තිඉදං

කිමත්ථං වුත්තං, නහි තං භාජනීයන්ති කච? අභාජනීයසාමඤ්ඤකතො වුත්තං

කහොති. යථා සඞ්ඝස්ස ආදිස්ස දින්නං අත්ථතෙථිකනහි එව භික්ඛූහි

අභාජනීයත්තාඅොලචීවරංනාමජාතං, එවංපුග් ලිෙම්පි ඉතකරහීතිඅත්කථො.

එවංසන්කතපිෙස්සචිසියා‘‘ආදිස්සදින්නම්පිදසාහකමවපරිහාරං ලභතී’’ති.

තස්කසතං පාටිෙඞ්ඛං. ප මෙථිකන ‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මිං භික්ඛුනා උබ්භතස්මිං

ෙථිකන’’තිඉදඤ්හිනිරත්ථෙන්ති. අනුබ්භතස්මිම්පිහිෙථිකනදසාහපරමකමව

ධාකරතබ් න්ති විඤ්ඤාතත්තා අනාදිස්ස දින්නකමව සන්ධාකයතං වුත්තං

සියාති කච? එවං සන්කතපි අනාදිස්ස දින්නම්පි අනත්ථතෙථිනානං

අපරෙත්තිොය දසාහකමව පරිහාරං ලභති ‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මිං භික්ඛුනා 

උබ්භතස්මිං ෙථිකන’’ති වුත්තත්තා. ආමන්තාති කච? ‘‘අනත්ථකත ෙථිකන

එොදසමාකස උප්පන්න’’න්ති වචකනන විරුජ්ඣති, තස්මා

යථාවුත්තනකයකනකවත්ථසන්නිට්ඨානං  න්තබ් ං. 

අනුගණ්ඨිපකද වුත්තං ‘‘පඨමසික්ඛාපකද සබ් චීවරානං

යාවදත්ථචීවරවකසන ෙථිනමාසබ්භන්තකර දසාහාතික්ෙකමපි අනාපත්ති 

පරිහාරස්ස දින්නත්තා. යථා ෙථිනමාසබ්භන්තකරආදිස්ස දින්නමොලචීවරං
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ොලචීවරපරිහාරකමව ලභති, තථා ඉතරමාකසපි ලභතීති කවදිතබ් ං. තස්මා 

එවං‘නිට්ඨිතචීවරස්මිංභික්ඛුනාඋබ්භතස්මිංෙථිකනභික්ඛුකනොපකනවචීවරං 

උප්පජ්කජයයා’තිආදිනා සික්ඛාපකද සිද්කධපි අනත්ථතෙථිනානං

පච්ඡිමෙත්තිෙමාසං අනුජානන්කතන ‘අොලචීවරං උප්පජ්කජයයා’ති වුත්තං.

එවඤ්හි අවුත්කත අොලචීවරං නාම ‘අනත්ථකත ෙථිකන එොදසමාකස

උප්පන්න’න්ති න සක්ො වත්තුං. එවඤ්හි වචනකතො අනත්ථතෙථිනානං

අත්ථතෙථිනානං විය සබ් චීවරානං පච්ඡිමෙත්තිෙමාකස දසාහාතික්ෙකම 

නිස්සග්ගියංනකහොතී’’තිආදි. 

භිකයයොපි එවං වුත්තං – යං පන මයා ‘‘පඨමෙථිකන දසාහපරමං 

අතිකරෙචීවරං ධාකරතබ් ’’න්ති අනුඤ්ඤාතං, තම්පි ෙථිනමාසකතො  හි

උප්පන්නකමව, න අන්කතොති අයමත්කථො දීපිකතො කහොති. ෙථං? 

අතිකරෙචීවරස්ස දසාහපරිහාරකතො උද්ධං ආපජ්ජිතබ් ාපත්තිං

‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මිං භික්ඛුනා උබ්භතස්මිං ෙථිකන’’ති අනුපඤ්ඤත්තියා

ෙථිනබ්භන්තකර වාකරත්වා තකතො උද්ධං උප්පන්කනසු දසාහාතික්ෙකම

ආපජ්ජිතබ් ාපත්තිං ඉමිනා සික්ඛාපකදන වාකරතුං ‘‘අොලචීවරං

උප්පජ්කජයයා’’තිආදි වුත්තං. කතන ‘‘ොකලපි ආදිස්ස දින්නං, එතං 

අොලචීවරං නාමා’’ති වචනකතො ෙථිනුබ්භාරකතො උද්ධං දසාහපරිහාරං න

ලභතීතිදීපිතංකහොති, කතහිසද්ධිංපුනෙථිනුබ්භාරකතොඋද්ධංපඤ්චදිවසානි

ලභතීති පසඞ්ක ොපි ‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මිං භික්ඛුනා උබ්භතස්මිං ෙථිකන

භික්ඛුකනො පකනව අොලචීවරං උප්පජ්කජයය…කප.… ඛිප්පකමව

ොකරතබ් ’’න්ති අොලචීවරස්ස උප්පත්තිොලං නියකමත්වා වුත්තත්තා

නිවාරිකතො කහොති, තදුභකයන ෙථිනබ්භන්තකර උප්පන්නචීවරං 

ෙථිනුබ්භාරකතො උද්ධං එෙදිවසම්පි පරිහාරං න ලභතීති සිද්ධං කහොති. එවං

අපකර වදන්තීති. 

පුනපි වුත්තං – ආචරියා පන එවං වකදයුං ‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මිං භික්ඛුනා

උබ්භතස්මිංෙථිකනභික්ඛුකනොපකනවඅොලචීවරංඋප්පජ්කජයයා’’තිඑත්ථ 

‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මිං භික්ඛුනා උබ්භතස්මිං ෙථිකන’’ති වදන්කතො එවං

විඤ්ඤාකපති ‘‘එත්ථන්තකර තිණ්ණන්නම්පි අොලචීවරානං උප්පත්ති

අභාව’’න්ති.ෙස්මාපන පදභාජකනවිත්ථාරිතානීති? වුච්චකත– ඉදංසික්ඛාපදං

අධිට්ඨානං සන්ධාය වුත්තං, කින්තු පඨකම දසාහං අනුජානිත්වා තස්මිං
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පටුන 

අප්පකහොන්කතසකචපච්චාසාඅත්ථි, තකමව වඩ්කඪත්වාමාසංඅනුජානන්කතො

ඉමම්පි අත්ථවිකසසං දීකපති අොලචීවරං නාම සම්ුලඛීභූකතන

භාකජතබ් න්තිපි දීකපති. තං පන ‘‘ආෙඞ්ඛමාකනන භික්ඛුනා

පටිග් කහතබ් ’’න්ති ඉමිනා සික්ඛාපකදන වඩ්කඪත්වා වුත්තන්ති, තස්මා

තීණිපිපදභාජකනවිත්ථාරිතානීති. 

‘‘ඛිප්පකමව ොකරතබ් න්ති දසාහා ොකරතබ් ’’න්ති ඉදං පන 

පකහොනෙභාකව පුරිමසික්ඛාපදලක්ඛකණනාති දීකපතුං වුත්තං, තස්මා ‘‘එවං

සීඝන්ති වා ලහුන්ති වා’’තිආදිනා අවත්වා ‘‘දසාහා’’ති වුත්තං.

අත්ථතෙථිනස්ස එවං කහොතු, අනත්ථකත පන ෙථිකන ෙථන්ති වුත්කත

අනත්ථතස්ස පටික්කඛපතං දස්කසතීති වුත්කතො අපස්සන්කතො විඝාතං

ආපජ්ජතීති. එෙතිංකස අරුණග්ගමකන නිස්සග්ගියන්ති මහන්කතනපි

පච්චාසාචීවකරනසහඝටිතම්පිතබ්භාවං අනුපතිත්වානිස්සග්ගියංකහොතිසති

පච්ඡිමප්පමාණසම්භකව, අසති න කහොති, පුන ඝටිකත කහොති, අඤ්කඤන

ඝටිකත න කහොති. ඡින්නං අඤ්ඤවත්ථු කහොති. පුබ් පරිච්කඡදං අතික්ෙන්තං

ඝටිතං පුන අඤ්ඤපරිච්කඡදං ලභතීති එකෙ, උපපරික්ඛිත්වා  කහතබ් ං. 

අඤ්ඤතරස්මිං ගණ්ඨිපකද පන ‘‘සඞ්ඝස්ස වා ඉදං අොලචීවරන්ති උද්දිස්ස

දින්න’න්ති එත්ථ සඞ්ඝස්ස දින්කන ආපත්ති නාම නත්ථි, ‘කසොතස්ස 

රකහො’තිආදීසුවියපදුද්ධාකරනවුත්තං, තස්ස ලාභංසන්ධායාතිකච? සඞ්ඝකතො

වා උප්පජ්කජයොති අකනන සිද්ධත්තා අධිෙකමවා’’ති ච ‘‘සඞ්කඝො චීවරානි

ලභිස්සති  කණො වා’තිආදිනාපි පාකඨො අත්ථී’’ති ච වුත්තං. ගණ්ඨිපකද 

කෙොසල්ලත්ථංපනමයා සබ් ංලිඛිතං, සුට්ඨුවිචාකරත්වාෙකථතබ් ං. 

තතියෙථිනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. පුරාණචීවරසික්ොපදවණ්ණනා 

503-505. භත්තවිස්සග්ගන්ති භත්තකිච්චාධිට්ඨානං. 

භත්තකිච්චාධිට්ඨානවිභා න්ති කපොරාණා. තත්ථ නාම ත්වන්ති තත්ථ තයා

ෙතෙම්කම එවං අෙත්තබ්ක  සති කධොවාපිස්සසි නාම. අථ වා කසො නාම

ත්වන්ති අත්කථො. උභකතොසඞ්කඝ උපසම්පන්නාති භික්ඛූනං සන්තිකෙ

උපසම්පදාය පටික්ඛිත්තත්තා තදනුපසඞ් භයා එවං වුත්තන්ති කවදිතබ් ං.
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‘‘පුරාණචීවර’’න්ති එත්ථ පුරාණභාවදීපනත්ථකමව ‘‘සකිං නිවත්ථම්පි සකිං

පාරුතම්පී’’තිවුත්තං, තස්මා‘‘චීවරංනාමඡන්නං චීවරානංඅඤ්ඤතරංචීවරං

විෙප්පනුප ං පච්ඡිම’’න්ති වචනස්ස ඔොකසො න ජාකතොති එකෙ. යස්මා

විෙප්පනුප පච්ඡිමං ඉධ නාධිප්කපතං, නිවාසනපාරුපනුප කමවාධිප්කපතං, 

කතකනවනිසීදනපච්චත්ථරකණ දුක්ෙටං වුත්තං, තස්මා න වුත්තන්ති එකෙ.

ජාතිප්පමාණාවචනකතො යං කිඤ්චි පුරාණවත්ථං කධොවාකපන්තස්ස 

නිස්සග්ගියකමව, කතකනව ‘‘අනාපත්ති චීවරං ඨකපත්වා අඤ්ඤං පරික්ඛාරං

කධොවාකපතී’’ති වුත්තං. ථවිෙම්පි හි අසුචිමක්ඛිතං පරිභුත්තං කධොවාකපති, 

නිස්සග්ගියකමව ඔ ාරිෙත්තා, අප්පතිරූපත්තා ච. කතකනව ෙඞ්ොවිතරණියං 

ඉමස්මිං ඨාකන චීවරපරිච්කඡකදො න වුත්කතොති එකෙ, විචාකරත්වා යුත්තතරං

 කහතබ් ං. ‘‘රජිත්වා ෙප්පං ෙත්වාති ෙප්පියං ෙතකමව නිවාකසතුං, 

පාරුපිතුං වා වට්ටති, කනතර’’න්ති වුත්තං. ඉමිනා ච මජ්ඣිමත්කථරවාකදො 

උපත්ථම්භිකතො කහොති, කනොපත්ථම්භිකතො. රජිත්වාතිආදි පන 

විනයවිධිදස්සනත්ථං වුත්තන්ති මම තක්කෙො. යථා අඤ්ඤාතිොය

අඤ්ඤාතිෙසඤ්ඤීවාකර තීණි චතුක්ොනි, එවං කවමතිෙඤාතිෙවාකරසු චාති

නව චතුක්ොනි කහොන්ති. එත්ථාහ – එෙවාරං කධොවිත්වා කධොවකනසු ධුරං

නික්ඛිපිත්වා පුන ‘‘දුද්කධොත’’න්ති මඤ්ඤමානා කධොවති, අනාපත්තියා

භවිතබ් ං, දුතියවාරංඅවුත්තාකධොවතිනාමකහොතීති? වුච්චකත– සකචභික්ඛු

‘‘අලංඑත්තාවතාකධොකතනා’’තිපටික්ඛිපති, පුනකධොවන්තීඅවුත්තාකධොවති 

නාමාති යුජ්ජති. කනො කච, වුත්තාව කහොතීති කවදිතබ් ං. භික්ඛුස්ස

ලිඞ් පරිවත්තකන එෙකතොඋපසම්පන්නායවකසනආපත්තිසාකියානීනංවිය. 

506. එකෙන වත්ථුනාති කයන කෙනචි පඨකමන. ‘‘තිණ්ණං චතුක්ොනං

වකසනා’’ති පාකඨො. භික්ඛූනං සන්තිකෙ අට්ඨවාචිොය උපසම්පන්නාය

පාෙටත්තාතංඅවත්වාසාකියානිකයොවවුත්තා අපාෙටත්තා. 

පුරාණචීවරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. චීවරපටිග්ගහණසික්ොපදවණ්ණනා 

508-510. අපඤ්ඤත්කත සික්ොපකදති එත්ථ ‘‘ ණම්හා 

ඔහීයනසික්ඛාපකද’’ති ලිඛිතං. අරඤ්ඤවාසීනිකසධනසික්ඛාපකද
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අපඤ්ඤත්කතති එකෙ, ‘‘තං න සුන්දර’’න්ති වදන්ති. විහත්ථතායාති

ආයාකසන. 

512. උපචාකරොතිද්වාදසහත්කථො. මහාපච්චරියං, කුරුන්දියඤ්ච වුත්තන්ති

එත්ථ රත්තිභාක  ධම්මෙථිෙස්ස භික්ඛුකනො  හූසු චීවකරසු මහාජකනන

පසාදදානවකසන පටික්ඛිත්කතසු පුනදිවකස ‘‘උපාසොනං පසාදදානානි

එතානී’’ති සුද්ධචිත්කතන  ණ්හන්තස්ස කදොකසො නත්ථි, ‘‘භික්ඛුනීහිපි

දින්නානි ඉධසන්තී’’තිඤත්වා  ණ්හකතො කදොකසො. තං අචිත්තෙභාකවනාති

භික්ඛුනීහි දින්නභාවංඤත්වා  හූසුතස්සා චීවරස්ස අජානකනනාති අත්කථො. 

පංසුකූ ංඅධිට් හිත්වාති ‘‘භික්ඛුනීහිනුකඛො දින්නංසියා’’තිඅවිෙප්කපත්වා

‘‘පංසුකූලං  ණ්හාමී’’ති  ණ්හන්තස්ස වට්ටති. කුරුන්දිආදීසු වුත්කතොපි

අත්කථො අයකමව, එෙං, ‘‘අචිත්තෙභාකවනා’’ති වචකනන ‘‘යථා තථා

 ණ්හිතුංවට්ටතී’’තිඋප්පකථොව පටිකසධිකතොතිඅපකර.එවං ධම්මසිරිත්කථකරො 

නවදති, උජුෙකමව වදතීතිපපඤ්චිතං.තස්කසවවිසකයො, තස්සායංඅධිප්පාකයො

– යථා ‘‘පංසුකූලං  ණ්හිස්සතීති ඨපිතං ොමං භික්ඛුනිසන්තෙම්පි

අවිෙප්කපත්වා පංසුකූලං අධිට්ඨහිත්වා  කහතුං වට්ටතී’’ති වුත්තං, තථා

ධම්මෙථිෙස්ස භික්ඛුනියා දින්නම්පි අපඤ්ඤායමානං වට්ටතීති, තස්මා තං

වුත්තං මහාපච්චරියං, කුරුන්දියඤ්ච අචිත්තෙභාකවන න සකමතීති.

පටික්කඛකපො පන විෙප්පග් හකණ එව රුහති. අඤ්ඤථා පුබ් ාපරං

විරුජ්ඣතීති. තං න යුත්තං පංසුකූකලන අසමානත්තා. පංසුකූලභාකවන 

සඞ්ොරකූටාදීසුඨපිතංභික්ඛුනීහි, නතංතස්සාසන්තෙංහුත්වාඨිතංකහොති. 

අස්සාමිෙඤ්හි පංසුකූලං සබ් සාධාරණඤ්ච, අඤ්කඤොපි  කහතුං ලභති. ඉදං

පුබ්ක ව ‘‘භික්ඛුනීනංචීවර’’න්තිජානිත්වාපිපංසුකූලිකෙො කහතුංලභතිතදා

තස්සා අසන්තෙත්තා. ‘‘පංසුකූලං අධිට්ඨහිත්වා’’ති

සල්කලඛක්ෙමනිදස්සනත්ථං වුත්තං. මංසං දදන්කතන තථා කතන

සල්කලඛකතො ෙප්පියම්පි භුත්තං නිස්සග්ගියං චීවරමාහ කයො මංසං ෙථන්ති

සයමාදිකසයයාති. 

අචිත්තෙත්තා ෙථං පංසුකූලං වට්ටතීති කච? තාය තස්ස අදින්නත්තා, 

භික්ඛුනාපි තකතො භික්ඛුනිකතො අග් හිතත්තා ච. අස්සාමිෙම්පි හි පංසුකූලං

අඤ්ඤිස්සාහත්ථකතො ණ්හාති, නවට්ටති ‘‘අඤ්ඤාතිොය භික්ඛුනියාචීවරං

පටිග් ණ්කහයයා’’ති වුත්තලක්ඛණසම්භවකතො. අඤ්ඤාතිොය සන්තෙං
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ඤාතිොය හත්ථකතො  ණ්හාති, වට්ටතීති එකෙ. යථා

සික්ඛමානසාමකණරාදීනං හත්ථකතො පටිග් ණ්හන්තස්ස අනාපත්ති, තථා 

ෙඞ්ොවිතරණියඤ්ච ‘‘අඤ්ඤාතිොය හත්ථකතො  හණ’’න්ති (ෙඞඛා. අට්ඨ.

චීවරප්පටිග් හණසික්ඛාපදවණ්ණනා)අඞ් ංවුත්තං.තථාඤාතිොය සන්තෙං

සික්ඛමානාය, සාමකණරියා, උපාසෙස්ස, උපාසිොය, භික්ඛුස්ස, සාමකණරස්ස

සන්තෙංඅඤ්ඤාතිොයභික්ඛුනියාහත්ථකතො ණ්හන්තස්සච අනාපත්තිඑවං

යථාවුත්තලක්ඛණාසම්භවකතොති එකෙ, කතකනව ‘‘එෙකතොඋපසම්පන්නාය

චීවරං පටිග් ණ්හාතී’ති අවත්වා ‘හත්ථකතො පටිග් ණ්හාති අඤ්ඤත්ර

පාරිවත්තො, ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’ති (පාරා. 513) වුත්තං, තස්මා

අඤ්ඤාතිොය සන්තෙම්පි එෙකතොඋපසම්පන්නාය හත්ථකතො

පටිග් ණ්හන්තස්සදුක්ෙට’’න්තිවදන්ති, උකභොකපකතන සාරකතොදට්ඨබ් ා, 

ොරණංපරිකයසිතබ් ං. 

514. කෙො පන වාකදො පත්තත්ථවිොදීසූති අනධිට්ඨාතබ්ක සු  හූසු

පටකලසු. කතකනවාහ මාතිොට් ෙථායං ‘‘පත්තත්ථවිොදිම්හි 

අනධිට්ඨාතබ් පරික්ඛාකර’’ති.අධිට්ඨානුපක සුවාකතසංපරික්ඛාරත්තා

භිසිඡවියා විය අනාපත්ති. කිං පටපරිස්සාවනං පරික්ඛාරං න කහොතීති? 

කහොති, කින්තුතංකිර නිවාසනාදිචීවරසණ්ඨානත්තාන වට්ටති.තස්මා

ඉධ නිවාසනාදිචීවරසාධනං විෙප්පනුප පච්ඡිමං චීවරං නාම.

අනන්තරාතීකතනිවාසනපාරුපනුප කමවාතිසන්නිට්ඨානං. එවංසන්කත 

ෙඞ්ොවිතරණියං (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. චීවරප්පටිග් හණසික්ඛාපදවණ්ණනා)

ෙප්පනුප පච්ඡිමතා, පාරිවත්තොභාකවො, අඤ්ඤාතිොය හත්ථකතො

 හණන්ති තීකණව අඞ් ානි අවත්වා අපරික්ඛාරතාති චතුත්ථමඞ් ං 

වත්තබ් න්ති කච? න වත්තබ් ං, ඉමස්මිං සික්ඛාපකද 

පත්තත්ථවිොදිපරික්ඛාරස්ස අචීවරසඞ්ඛයත්තා. පඨමෙථිනාදීසු

විෙප්පනුප තා පමාණං, ඉධ ොයපරිකභොගුප තාති. ‘‘අඤ්ඤං

පරික්ඛාර’’න්ති උද්ධරිත්වා ‘‘පත්තත්ථවිොදිං යංකිඤ්චී’’ති වුත්තත්තා

විෙප්පනුප ම්පි පත්තත්ථවිොදිං  ණ්හිතුං වට්ටති, 

‘‘පටපරිස්සාවනම්පී’’ති වුත්තට්ඨාකන ච ‘‘චීවරං නාම 

විෙප්පනුප පච්ඡිම’’න්ති වචනකතො පටපරිස්සාවනං චීවරකමව, න

පරික්ඛාරං. ‘‘කෙො පන වාකදොති නි මනවචනම්පි සාධෙ’’න්ති කෙචි
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වදන්ති, පණ්ණත්තිංඅජානනකතොඅචිත්තෙං, න වත්ථුං, ‘‘අඤ්ඤාතිොය

භික්ඛුනියා සන්තෙභාවාජානනකතො, චීවරභාවාජානනකතො ච 

අචිත්තෙ’’න්ති අනුගණ්ඨිපකද වුත්තං. 

චීවරපටිග් හණසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. අඤ්ඤාතෙවිඤ්ඤත්තිසික්ොපදවණ්ණනා 

515. පරික්ොරානන්ති උපකයො ත්කථ සාමිවචනං. එෙසාටෙන්ති 

භාවනපුංසෙං, ‘‘අඤ්ඤාතකෙො කමොඝපුරිසා’’ති වචකනන පවාරිකතොපි

අදාතුොකමො අඤ්ඤාතකෙො අප්පවාරිතට්ඨාකනතිට්ඨතීති දීපිතං කහොති.

අඤ්ඤථා‘‘අනාපත්තිපවාරිතාන’’න්ති ඉමිනාවිරුජ්ඣති. 

517. කනවතාව විඤ්ඤාකපතබ්බං, නභඤ්ජිතබ්බන්තිඅනච්ඡින්නානං 

චීවරානං අත්තකනොසන්තොනංඅත්ථිතාය, තත්ථපච්චාසාසබ්භාවකතො

ච. පච්චාසා කිත්තෙං ොලං රක්ඛතීති? යාව  ාමන්තරා, යාව

අද්ධකයොජනාතිඑකෙ.යාව දස්සනසවනූපචාරාතිඑකෙ.යාවඅඤ්කඤන

පස්සන්තීති එකෙ. යාව පච්චාසා ඡිජ්ජතීති එකෙ. යාව

සාඛාපලාසපරිකයසනභඤ්ජනසජ්ජනොලපරිච්කඡදාතිඑකෙ.ඉදංසබ් ං

යථාසම්භවං යුජ්ජති. ෙථං පඤ්ඤායතීති කච? ‘‘සකච පන එකතසං

වුත්තප්පොරානංගිහිවත්ථාදීනං භිසිඡවිපරියන්තානංකිඤ්චිනලබ්භති, 

කතන තිකණන වා පණ්කණන වා පටිච්ඡාකදත්වා ආ න්තබ් ’’න්ති

අට්ඨෙථාවචනකතො. 

නතාව කථරානං දාතබ්බානීතිනතාව අත්තකනො රුචියා දාතබ් ානි, යදා

කථරා ‘‘කදථාවුකසො’’ති වදන්ති, තදා දාතබ් ානි. ‘‘එවං සති දහරාපි

අච්ඡින්නචීවරට්ඨාකනතිට්ඨන්ති, සාඛාපලාසංභඤ්ජිතුංවට්ටති, න අඤ්ඤථා.

‘කයහිකෙහිචි වා අච්ඡින්නං කහොතී’තිහි වුත්ත’’න්තිවුත්තං.ආචරිකයො පන 

එවං වදති ‘‘අත්තකනො රුචියාපි දාතුං ලභන්තී’’ති. තථා හි අට් ෙථායං 

‘‘පරිකභො ජිණ්ණං වා’ති එත්ථ ච ‘අච්ඡින්නචීවරානං ආචරියුපජ්ඣායාදීනං

අත්තනා තිණපණ්කණහි පටිච්ඡාකදත්වා දින්නචීවරම්පි සඞ් හං  ච්ඡතී’ති

වත්තුං යුජ්ජතී’’ති වුත්තං. අථාපි සියා ආචරියාදීහි ‘‘ආහරාවුකසො’’ති 

වුත්කතකයව, නාවුත්කතති, න, ‘‘කෙහිචි වා අච්ඡින්න’’න්ති එත්ථ

වුත්තකලසකතො දුතියකලසස්ස අවිකසසභාවප්පසඞ් කතොති. අථ කිමත්ථං ‘‘න
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තාව කථරානං දාතබ් ානී’’ති වුත්තන්ති කච? යාව කථරානං අත්ථාය

සාඛාපලාසානි භඤ්ජති, තාව න දාතබ් ානි, තකතො තානි කථරුද්දිස්සොනි

සාඛාපලාසානි සයං පරිදහිත්වා විනාපි කථරාණත්තියා අත්තකනො රුචියා

දාතබ් ානි, භූත ාමපාත යතාය පාචිත්තියං න කහොති සත්ථුනාපි 

අනුඤ්ඤාතත්තා. ‘‘තිකණනවාපණ්කණනවා’’තිහිවුත්තං, තංෙප්පියකමව

සන්ධාය වුත්තන්ති කච? න, ‘‘තදලාකභ න ත්කවව…කප.… දුක්ෙටස්සා’’ති 

වචනවිකරොධකතො.එත්ථාහ– දුක්ෙටභයාපාචිත්තියවත්ථුකච අතික්ෙමිතබ් ං, 

තදලාකභථුල්ලච්චයවත්ථුසඞ්ඝිෙං, තදලාකභපාරාජිෙවත්ථුපි අතික්ෙමිතබ් ං

සියාති? න, පාරාජිෙස්ස කලොෙවජ්ජත්තා. අපිච න සබ් ං භූත ාමං 

පාචිත්තියවත්ථුකමව, තකතො දුක්ෙටාදිවත්ථුපි අත්ථි, අනාපත්තිවත්ථුපි

ොකලොදිසෙං, තස්මාඉදංතදා අනාපත්තිවත්ථුෙන්තිකවදිතබ් ං.කිත්තාවතා 

භික්ඛු අච්ඡින්නචීවකරො නට්ඨචීවකරො කහොතීති? එත්තාවතා නග්ක ො කහොතීති

එකෙ. විෙප්පනුප පච්ඡිමභාකවන, විෙප්පනුප පච්ඡිමමාදිං ෙත්වා

විඤ්ඤාකපන්තස්ස ආපත්තීති එකෙ. නිවාසනපාරුපනුප ාභාකවනාති එකෙ.

තිචීවරාභාකවනාති එකෙ. සන්තරුත්තරපරමාභාකවනාති එකෙ. අයං 

එකෙවාකදො යුත්කතො ‘‘සන්තරුත්තරපරමං තකතො චීවරං සාදිතබ් ’’න්ති හි

වචනකතො, තස්මාසන්තරුත්තකරසති විෙප්පනුප පච්ඡිමංවිඤ්ඤාකපන්තස්ස

පටිලාකභන නිස්සග්ගියං. යදි එවං ‘‘විඤ්ඤාකපත්වා පටිලකභයය

නිස්සග්ගිය’’න්ති සික්ඛාපකදන භවිතබ් න්ති කච? තන්න, තදත්ථසිද්ධිකතො

නානත්ථත්තාධාතූනං.කිංවුත්තංකහොති? යථාහි ‘‘තික්ඛත්තුංකමථුනංධම්මං

අභිවිඤ්ඤාකපසී’’ති (පාරා. 36) වුත්කත පවත්කතසීති අත්කථො, තථා ඉධාපි

‘‘චීවරංවිඤ්ඤාකපයයා’’තිවිඤ්ඤත්තියාපවත්කතයය උප්පාකදයයාතිඅත්කථො. 

කතන නිවත්කථොති තංනිවත්කථො. අඤ්ඤස්ස අලාකභන තකමව

පරිභුඤ්ජකතොජිරති, නකලකසන. අත්තනාතිසයකමව වත්තුංයුජ්ජති, තස්මා

අයුත්තපරිකභොක න අපරිභුඤ්ජිත්වා යුත්තපරිකභො වකසන පරිභුඤ්ජකතො

ජිණ්ණං පරිකභො ජිණ්ණං නාම. තස්ස සභා ානං අච්ඡින්නොකල දානම්පි 

යුත්තපරිකභොක එවසඞ් හං ච්ඡතීතිඅධිප්පාකයො. ‘‘ඉකමකිර ද්කව කලසා

අට්ඨෙථාකයො, වාකචන්තානංආචරියානංමතන්ති ධම්මසිරිත්කථකරො ආහා’’ති 

වුත්තං. 
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521. නිසීදිතුංවානිපජ්ජිතුංවාන භතීතියථාසුඛංනලභතීති අධිප්පාකයො.

‘‘අඤ්ඤස්සත්ථායා’’ති එත්ථාපි ‘‘ඤාතොනං පවාරිතාන’’න්ති අනුවත්තති 

එව.අත්ථායෙස්ස? තස්කසවඅඤ්ඤස්ස.යථාඅඤ්ඤාතකෙතිෙපාචිත්තියං, 

තථා අප්පවාරිකතපීති දස්සනත්ථං ‘‘ඤාතොනං පවාරිතාන’’න්ති වුත්තං.

අඤ්ඤථා ‘‘ඤාතකෙ ඤාතෙසඤ්ඤී’’ති ඉමිනා සිද්ධත්තා න නිච්චං කසසං

ආපජ්ජති. අපිකචත්ථ අඤ්ඤාතෙග් හකණන අප්පවාරිතග් හණං කහොති, 

අප්පවාරිතග් හකණන අඤ්ඤාතෙග් හණං, අඤ්ඤාතො හි අප්පවාරිතා

කහොන්ති.තථාඤාතෙග් හකණන පවාරිතග් හණංකහොති, ෙත්ථචිනකහොති.

න පවාරිතග් හකණන ඤාතෙග් හණං කහොතීති ඉමස්ස අත්ථවිකසසස්ස

දස්සනත්ථං ‘‘ඤාතොනං පවාරිතාන’’න්ති වුත්තං. තථා හි අඤ්ඤාතිොය 

භික්ඛුනියා අප්පවාරිතාය ච චීවරං අඤ්ඤත්ර පාරිවත්තො පටිග් ණ්හන්තස්ස 

ආපත්ති. ඤාතිොය පන පවාරිතාය ච විස්සාසං  ණ්හාති, අනාපත්ති. තථා

පුරාණචීවරං ඤාතිොය අනාපත්ති, පවාරිතාය පන තිෙපාචිත්තියකමව.

ඤාතොනඤ්ච එෙච්චානං පුරාණචීවරං නාම දාතුං වට්ටති, න පවාරිතානං.

තිෙච්කඡකදොචමාතිොපකදකනවකහොති, නඅඤ්කඤන. තත්ථාපිඑකෙකනව, 

නදුතියාදීහීතිඅයංවිනකයධම්මතාකවදිතබ් ා. 

අඤ්ඤාතෙවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. තතුත්තරිසික්ොපදවණ්ණනා 

522-4. පග්ගාහිෙසා ං වාති දුස්සපසාරංවා.හත්කථනපග් කහත්වාඨත්වා

සාලායං පසාකරතබ් දුස්සං පසාකරන්තීති කචොදනා. තිචීවරිකෙකනවාති

විනයතිචීවරිකෙන.කසොහි අධිට්ඨහිත්වාඨපිතපරික්ඛාරකචො ාදීසුසන්කතසුපි

තිචීවකර අච්ඡින්කන සන්තරුත්තරපරමං විඤ්ඤාකපත්වා  කහතුං ලභති. 

අඤ්ඤථාපීති ‘‘පමාණිෙං තිචීවරං පරික්ඛාරකචො වකසන අධිට්ඨහිත්වා

පරිභුඤ්ජකතො තස්මිං නට්කඨ  හූනිපි  කහතුං ලභති, න

සන්තරුත්තරපරම’’න්තිච, තස්මා තං විභාගන්ති‘‘තිචීවරිෙස්සතංවිභා න්ති

අත්කථො, න පරික්ඛාරකචොළිෙස්සා’’ති ච කෙචි වදන්ති. ආචරිකයො පන 

‘‘අඤ්කඤනාති අතිචීවරිකෙන, අඤ්ඤථාති ඉකතො වුත්තග් හණපරිච්කඡදකතො

අඤ්කඤනා’’ති එත්තෙකමව වදති. අඤ්ඤථාති පන සකච තීණිපි නට්ඨානි, 

සන්තරුත්තරපරමං  ණ්හිතබ් ං, සකච ද්කව වා එෙං වා නට්ඨං, කතන
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පටුන 

‘‘අඤ්ඤථාපී’’ති දස්සනත්ථං වුත්තන්ති එකෙ. ගණ්ඨිපකදසු විචාරණා එව

නත්ථි, තස්මා උපපරික්ඛිත්වා  කහතබ් ං. පෙතියා සන්තරුත්තකරන චරති, 

සාසඞ්ෙසික්ඛාපදවකසනවාතංසම්ුලතිවකසනවාතතියස්සඅලාකභනවා. 

526. ‘‘පමාණකමව වට්ටතී’’ති සල්කලඛදස්සනත්ථං වුත්තං. තං මිච්ඡා

 කහත්වා ඤාතොදිට්ඨාකන තදුත්තරි  ණ්හන්තස්ස ආපත්තීති කච? තං

පාළියාන සකමති, ‘‘අනාපත්තිඤාතොනංපවාරිතාන’’න්තිහිපාළි.එත්ථච

පවාරිතා නාම අච්ඡින්නොලකතො පුබ්ක  එව පවාරිතා, න අච්ඡින්නොකල.

‘‘අභිහට්ඨුං පවාකරයයා’’ති හි වුත්තං, තස්මා කයො අච්ඡින්නොලස්සත්ථාය

පවාකරති, උකභොපි අප්පවාරිතා එවාති කවදිතබ් ා. කත හි අච්ඡින්නොරණා

නට්ඨොරණාව කදන්ති නාම. අපිච යථා පිට්ඨිසමකය සතුප්පාදං ෙත්වා

ඤාතෙපවාරිතට්ඨානකතො වස්සිෙසාටිෙං නිප්ඵාකදන්තස්ස කතන

සික්ඛාපකදන නිස්සග්ගියං, තථා ඉධාපි ඤාතෙපවාරිතට්ඨාකනපි 

අච්ඡින්නනට්ඨොරණානවට්ටති, තස්මා‘‘අට්ඨෙථාසුපමාණකමවවට්ටතී’ති 

වුත්තවචනකමව පමාණ’’න්ති ධම්මසිරිත්කථකරො ආහ, තං අයුත්තං, ෙස්මා? 

යස්මා ඉදං සික්ඛාපදං තදුත්තරි විඤ්ඤාකපන්තස්ස පඤ්ඤත්තං, තස්මිඤ්ච

‘‘අඤ්ඤාතකෙො  හපති වා  හපතානී වා’’ති මාතිොය පාළි, විභඞ්කග ච

‘‘අඤ්ඤාතකෙො නාම මාතිකතො වා…කප.… අසම් ද්කධො’’ති පාළි, 

අනාපත්තිවාකර ච ‘‘ඤාතොනං පවාරිතාන’’න්ති පාළි, තස්මා තිවිධායපි

පාළියා න සකමතීති අයුත්තකමව, තස්මා කෙවලං සල්කලඛකමව සන්ධාය

වුත්තන්ති අපකර. උපරි ොණමාතාසික්ඛාපකද අට් ෙථාසු පන ‘‘කතසම්පි

පාකථයයපකහණෙත්ථායපටියත්තකතොපමාණකමව වට්ටතී’’තිවුත්තං, නපන

‘‘පාළියානසකමතී’’තිවුත්තං, නතත්ථචඉධචනානාෙරණං පඤ්ඤායති, 

තස්මා කථරස්ස ලද්ධි සුන්දරා විය මම ඛායති, ී මංසිතබ් ං. යස්මා පනිදං

සික්ඛාපදං අඤ්ඤස්සත්ථාය විඤ්ඤාපනවත්ථුස්මිංකයව පඤ්ඤත්තං, තස්මා

ඉධ ‘‘අඤ්ඤස්සත්ථායා’’තිනවුත්තං. ‘‘කසසං උත්තානත්ථකමවා’’තිපාකඨො. 

‘‘අඤ්ඤස්සත්ථායා’’ති නිදානවිකරොධකතො න වුත්තං. තථාපි අනන්තකර

වුත්තනකයනලබ්භතීතිආචරිකයො.එවරූකපසු  හපතිපටිසංයුත්තසික්ඛාපකදසු

කිඤ්චාපි ‘‘ හපති නාම කයො කෙොචි අ ාරං අජ්ඣාවසතී’’ති වුත්තං, තථාපි

පඤ්චසහධම්මිකෙඨකපත්වාඅවකසසාචසික්ඛාපච්චක්ඛාතකෙොච තිත්ථිකයො

චකවදිතබ්ක ො. 
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තතුත්තරිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. ප මඋපක්ෙටසික්ොපදවණ්ණනා 

527-8. අපි කහොතිචිත්තන්තිඅත්කථො. කමයොති පාඨස්සමේහන්තිඅත්කථො.

නඉකමසුෙරා, ‘‘නඉකමසංසුෙරා’’තිවාපාකඨො.‘‘තස්සන ඉකමසංසුෙරා

අච්ඡාකදතුන්තිඅත්කථො’’තිලිඛිතං.‘‘පුබ්ක අප්පවාරිකතො’’තිවචනකතො තස්මිං

ඛකණපවාරිකතොපිඅප්පවාරිකතොවකහොතීති. 

පඨමඋපක්ඛටසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. දුතියඋපක්ෙටසික්ොපදවණ්ණනා 

532. දුතියඋපක්ඛකටන කිංපකයොජනන්ති? නත්ථි, කෙවලං

අට්ඨුප්පත්තිවකසන පඤ්ඤත්තං භික්ඛුනියා රකහොනිසජ්ජසික්ඛාපදං විය. එවං

සන්කත තන්ති අනාකරොකපතබ් ං භකවයය විනාපි කතන තදත්ථසිද්ධිකතො, 

අනිස්සරත්තා, අනාකරොකපතුං අනුඤ්ඤාතත්තා ච. වුත්තඤ්කහතං

‘‘ආෙඞ්ඛමාකනො, ආනන්ද, සඞ්කඝො…කප.… සමූහකනයයා’’ති(දී.නි.2.216). 

ඉදං සබ් මොරණං. න හි බුද්ධා අප්පකයොජනං වාචං නිච්ඡාකරන්ති, පක ව

සික්ඛාපදං, කතකනවාහ අට් ෙථායං ‘‘තඤ්හි ඉමස්ස 

අනුපඤ්ඤත්තිසදිස’’න්තිආදි. අනුපඤ්ඤත්ති ච නිප්පකයොජනා නත්ථි, 

තංසදිසඤ්කචතං, න නිප්පකයොජනන්ති දස්සිතං කහොති, එවං සන්කත කෙො

පකනත්ථ විකසකසොති? තකතො ආහ ‘‘පඨමසික්ඛාපකද එෙස්ස පී ා ෙතා, 

දුතිකය ද්වින්නං, අයකමත්ථ විකසකසො’’ති. ඉමිනා අත්ථවිකසකසන කෙො

පනඤ්කඤො අතිකරෙත්කථො දස්සිකතොති? කපොරාණගණ්ඨිපකද තාව වුත්තං

‘‘එෙස්මිම්පි වත්ථුස්මිං උභින්නං පී ා ොතුං වට්ටතීති අයමතිකරෙත්කථො

දස්සිකතො’’ති. කතකනතං දීකපති ‘‘න කෙවලං පටිලද්ධචීවර ණනාකයව

ආපත්ති ණනා, පීළිතපුග් ලසඞ්ඛාතවත්ථු ණනායපී’’ති. 

කහොන්තිකචත්ථ– 

‘‘වත්ථුකතො ණනායාපි, සියාආපත්තිකනෙතා; 

ඉතිසන්දස්සනත්ථඤ්ච, දුතියූපක්ඛටංඉධ. 

‘‘ොයසංසග් සික්ඛාය, විභඞ්ක වියකින්කතතං; 
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එකිත්ථියාපිකනෙතා, ආපත්තීනංපකයො කතො’’ති. 

අපිකචතං සික්ඛාපදං තංජාතිකෙසු සික්ඛාපකදසු සබ්ක සුපි

 කහතබ් විනිච්ඡයස්සනයදස්සනප්පකයොජනන්තිකවදිතබ් ං.ආහච– 

‘‘අඤ්ඤාතිොය හුතායවිමිස්සතාය, 

ආපත්තියාපි හුතාචවිමිස්සතාච; 

ඉච්කචවමාදිවිධිසම්භවදස්සනත්ථං, 

සත්ථාඋපක්ඛටමිදංදුතියංඅකවොචා’’ති. 

තස්සායං සඞ්කඛපකතො අධිප්පායපුබ් ඞ් මා විචාරණා – පුරාණචීවරං 

එෙකමව භික්ඛු භික්ඛුනීහි ද්ී හි,  හූහි වා කධොවාකපති, භික්ඛුනි ණනාය 

පාචිත්තිය ණනා, තථා ද්වින්නං,  හූනං වා සාධාරණං එෙකමව චීවරං

අඤ්ඤත්ර පාරිවත්තො පටිග් ණ්හාති, ඉධාපි තථා ද්වින්නං,  හූනං වා

සාධාරණකමෙං විඤ්ඤාකපති, විඤ්ඤත්තපුග් ල ණනාය ආපත්ති ණනා.

තථා අඤ්කඤසුපි එවරූකපසු සික්ඛාපකදසු නකයො කනතබ්ක ො. අයං තාව

 හුතායනකයො.මිස්සතායපනඤාතිොය, අඤ්ඤාතිොය චඑෙංකධොවාකපති, 

එෙකතොනිට්ඨාපකනඑෙංපාචිත්තියං.අථඤාතිොපඨමංකථොෙංකධොවිත්වා 

ඨිතා, පුන අඤ්ඤාතිො සුකධොතං ෙකරොති, නිස්සග්ගියං. අථ අඤ්ඤාතිො

පඨමං කධොවති, පච්ඡා ඤාතිො සුකධොතං ෙකරොති, අඤ්ඤාතිොය

පකයො වකසන භික්ඛුකනො දුක්ෙටකමව. අඤ්ඤාතිොය ච ඤාතිොය ච

අඤ්ඤාතිෙසඤ්ඤී, කවමතිකෙො, ඤාතිෙසඤ්ඤී වා කධොවාකපති, 

යථාවුත්තනකයන නිස්සග්ගියදුක්ෙටාදිආපත්තිකභද ණනා කවදිතබ් ා. තථා

අඤ්ඤාතිොය ච ඤාතිොය ච සන්තෙං චීවරං උකභොහි එෙකතො දියයමානං

පටිග් ණ්හන්තස්ස, අඤ්ඤාතිොය එව හත්ථකතො පටිග් ණ්හන්තස්ස ච

නිස්සග්ගියකමව. අථඤාතිොයඅනාපත්ති.අථඋකභොසුඅඤ්ඤාතිොදිසඤ්ඤී

වුත්තනකයකනව නිස්සග්ගියදුක්ෙටාදිආපත්තිකභද ණනා කවදිතබ් ා. තථා 

අඤ්ඤාතෙවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපකදසුපි යථාසම්භවං නකයො කනතබ්ක ො. අයං

මිස්සතාය නකයො. ආදි-සද්කදන පන අකනකෙ අඤ්ඤාතිො

විඤ්ඤත්තාවිඤ්ඤත්තපුග් ල ණනායදුක්ෙටං.එකෙො කදති, එකෙොනකදති, 

නිස්සග්ගියං. අථ අවිඤ්ඤත්කතො කදති, න නිස්සග්ගියං. අථ 

විඤ්ඤත්තාවිඤ්ඤත්තානං සාධාරණං විඤ්ඤත්කතො කදති, නිස්සග්ගියකමව.
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උකභො කදන්ති, නිස්සග්ගියකමව. අවිඤ්ඤත්කතො කදති, නිස්සග්ගිකයන

අනාපත්ති.විඤ්ඤත්තස්ස වචකනනඅවිඤ්ඤත්කතොකදති, අනාපත්තිඑව.තථා

උපක්ඛටාදීසුපියථාසම්භවංනකයො කනතබ්ක ො. 

දුතියඋපක්ඛටසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. රාජසික්ොපදවණ්ණනා 

537. ‘‘න කෙො මයං, ආවුකසො, චීවරකචතාපන්නං පටිග්ගණ්හාම…කප.… 

ොක න ෙප්පිය’’න්ති ඉකතො පුබ්ක  එව රූපියපටිග් හණසික්ඛාපදස්ස

පඤ්ඤත්තත්තාවුත්තං.අඤ්ඤථාආයස්මාඋපනන්කදො මංසස්සකචතාපන්නං

එෙම්පි ෙහාපණං හත්කථන පටිග් ණ්හන්කතො තකතො මහන්තතරං 

චීවරකචතාපන්නං ෙථං න පටිග් ණ්හිස්සති, එවං සන්කතපි

චීවරපටිසංයුත්තත්තා චීවරවග්කග සඞ් ායිංසූති. 

538-9. ‘‘ආ තොරණං භඤ්ජතී’’ති වුත්තත්තා නනු පුන කචොකදතුං න

ලභතීති එකෙ. ආ මනස්ස සාත්ථෙං න කහොති, චීවරං න ලභිස්සති

පටිසන්ථාරස්ස ෙතත්තාති එකෙ. කචොදනාලක්ඛණං න කහොතීති ෙත්වා

වුත්තන්ති එකෙ. ‘‘ඨත්වා කචොකදමී’’තිආ කතොතං ඨානං භඤ්ජති, ෙකරොති 

කචෙං, තීණිපි කච ෙකරොති, එෙකමව, එෙවචනත්තාති එකෙ. තීණි ඨානානි

භඤ්ජතීතිඑකෙ. උපතිස්සත්කථකරො ‘‘නකචොදනාදිංභඤ්ජති, කචොකදතුොකමො

අෙත්තබ් ං අොසි, කතනවත්තකභකදදුක්ෙට’’න්තිවදති. ධම්මසිරිත්කථකරො 

පන‘‘ආසකනකචනිසීදති, එොයනිසජ්ජායද්කව ඨානානිභඤ්ජති.ආමිසංකච

පටිග් ණ්හාති, එකෙනපටිග් කහනද්කවඨානානිභඤ්ජති. ධම්මංකචභාසති, 

ධම්මකදසනසික්ඛාපකදවුත්තපරිච්කඡදායඑොයවාචායද්කවඨානානි භඤ්ජති, 

තං සන්ධාය වුත්ත’’න්ති වදති. ‘‘යත්ථා’’තිවුත්කත අත්තකනො එව සන්තිෙං 

 න්තබ් න්තිවුත්තංවියකහොති.කතනවුත්තං‘‘ යඤ්ජනංපනනසකමතී’’ති. 

උපාසකෙහිආණත්තාතං. මූ ංඅසාදියන්කතනාතිමූලස්ස අෙප්පියභාකවසති

අසාදියන්කතන.තඤ්චකඛොචිත්කතන, නුලකඛන. සකචඑවංවුත්කතඅෙප්පියං

දස්කසතීතිෙත්වාචිත්කතනඅෙප්පියංඉච්ඡන්කතොවුලකඛන ෙප්පියංනිද්දිසති

‘‘චීවරං කම කදථා’’ති, න වට්ටති. පටිලාකභ රූපියපටිග් හණසික්ඛාපකදන

ආපත්ති. 
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තත්රායංවිචාරණා– චිත්කතනසාදියන්කතොපිුලකඛනෙප්පියකවොහාකරන කච

කවොහරති ‘‘ෙහාපණාරකහන, පාදාරකහන වා ෙප්පියභණ්ක න ඉදඤ්චිදඤ්ච

ආහරා’’ති. කිඤ්චාපි රූපියං සන්ධාය වදති, වට්ටති එව. ෙස්මා? ෙඤ්චි

සස්සුට්ඨානෙං භූමිපකදසං සන්ධාය ‘‘සීමං කදමාති වදන්ති, වට්ටතී’’ති

වචනකතො, ‘‘විහාරස්සකදමා’’ති වුත්කත‘‘පටික්ඛිපිතුංනවට්ටතී’’තිවචනකතො

ච. අනුගණ්ඨිපකද පන වුත්තං ‘‘සඞ්ඝං සන්ධාය ‘විහාරස්ස කදමා’ති දින්නං

 රුභණ් ං න කහොති, දක්ඛිකණොදෙං සම්පටිච්ඡිතුං, ‘සාධූ’ති ච වත්තුං, 

අනුකමොකදතුඤ්ච වට්ටති. ෙස්මා? සඞ්ඝස්ස ‘විහාකරො’ති නාමාභාවකතො, 

කඛත්තස්කසව ‘සීමා’ති නාමභාවකතො ච, චිත්කතන ආරම්මණං ෙතං

අප්පමාණං, ෙප්පියකවොහාකරොව පමාණං. ෙප්පියකමවාචික්ඛිතත්තා ‘න

ත්කවවාහං, භික්ඛකව, කෙනචි පරියාකයන ජාතරූපරජතං සාදිතබ් ං

පරිකයසිතබ් න්ති වදාමී’ති (මහාව. 299) වචකනනපි න විරුජ්ඣති.

ෙප්පියවචනපච්චයා දායකෙො සයකමව ෙත්තබ් යුත්තෙං ජානිස්සතීති 

අධිප්පායකතො දායකෙනඑතස්ස අධිප්පායංඤත්වාෙප්පියොරෙස්ස හත්කථ

ඨපිතං භික්ඛුස්ස සන්තෙකමව කහොතී’’ති. ඉදං සබ් මයුත්තං, ෙස්මා? 

සීමාවිහාරවචනස්ස දායෙවචනත්තා. ඉධ ච භික්ඛුකනො වචනං පමාණං.

කතකනවාහ ‘‘අථාපි ‘මම ත ාෙං වා කපොක්ඛරණිං වා සඞ්ඝස්ස දම්මී’ති

වුත්කත‘සාධු, උපාසෙ, සඞ්කඝොපානීයංපිවිස්සතී’තිආදීනි වත්වාපරිභුඤ්ජිතුං

වට්ටති එවා’’ති. අඤ්ඤථා කඛත්තං සන්ධාය භික්ඛුකනො 

කඛත්තපටි ද්ධවචනානි සීමාවචකනන ෙප්පන්තීති ආපජ්ජති. අවිහාරස්ස ච

භික්ඛුස්ස රූපියං දස්කසත්වා ‘‘ඉදං විහාරස්ස දම්මී’’ති වුත්කත අත්තකනො

අත්ථාය දියයමානං ජානන්කතනාපි තං අප්පටික්ඛිපිතබ් ං. තථා

ෙහාපණාරහාදිකනො අෙප්පියභණ් භාවං, ෙහාපණාදිභාවකමව වා

ජානන්තකමව සන්ධාය තථාකවොහරන්තස්ස ච අනාපත්තීති ආපජ්ජති. ‘‘න 

ත්කවවාහං, භික්ඛකව, කෙනචි පරියාකයනා’’ති නිප්පකදසකතො වුත්තත්තා න

සක්ො කලසං ඔඩ්ක තුන්ති කනො තක්කෙො, විචාකරත්වා පන  කහතබ් ං.

‘‘කනො කච ඉච්ඡති, න ෙකථතබ් ’’න්ති වචනකතො යථාවුත්තසාමිචියා

අෙරකණඅනාපත්තිදුක්ෙටස්සාති දස්කසති. 

‘‘අඤ්ඤාතෙඅප්පවාරිකතසු විය පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති වචනකතො 

යථාවුත්තසාමිචිම්පි න ෙත්වා කච නිප්ඵාකදති, 

අඤ්ඤාතෙවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපකදන ොකරතබ්ක ොති දස්කසති. ෙප්පියොරො
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සයකමවකචොකදත්වාකදන්ති, වට්ටති. ‘‘සයං ෙරණකමවපටික්ඛිත්ත’’න්තිච

වදන්ති. පිණ් පාතාදීනං …කප.… එකසව නකයොති එත්ථ ‘‘දුක්ෙට’’න්ති 

වදන්ති, තං න සුන්දරං, දදන්කතසුපීති අපි-සද්කදන සඞ් හිතත්තා

නිස්සග්ගියපාචිත්තියකමව. ජාතරූපරජතං ‘‘සඞ්කඝ සාදිකත දුක්ෙට’’න්ති ච

විෙප්කපන්ති. තං විකසකසත්වා නවුත්තත්තා පාචිත්තියකමවාති දස්කසති.

‘‘නිස්සග්ගියකමවාති කයවාපනෙසික්ඛාපකදසු සියා’’ති වදන්ති, 

උපපරික්ඛිතබ් ං. ‘‘යස්ස ෙස්සචි හි අඤ්ඤස්ස…කප.… මහාපච්චරියං 

වුත්ත’’න්ති වචනකතො අපබ් ජිතානං අන්තමකසො මාතාපිතූනම්පි අත්ථාය

සම්පටිච්ඡන්තස්සදුක්ෙටකමවාතිදස්කසති. 

සබ් ත්ථ සම්පටිච්ඡනං නාම ‘‘උග් ණ්කහයය වා උග් ණ්හාකපයයවා

උපනික්ඛිත්තං වා සාදිකයයයා’’ති එවං වුත්තලක්ඛණකමව. එවං සන්කතපි

ෙත්ථචි පටික්ඛිපිතබ් ං, ෙත්ථචි න පටික්ඛිපිතබ් ං, ෙත්ථචි පටික්ඛිත්තං

සාදිතුං වට්ටති, එවං අප්පටික්ඛිත්තං කිඤ්චි වට්ටති, ඉදං සබ් ම්පි දස්කසතුං 

‘‘සකච පනා’’ති විත්ථාකරො ආරද්කධො. තත්ථ ‘‘කචතියස්ස…කප.… න

වට්ටතී’’තිවචනකතොඅප්පටික්ඛිත්තං විහාරස්සදින්නංසාදිතුංවට්ටතීතිසිද්ධං.

තථා කථරස්ස ‘‘මාතුයා කදමා’’තිආදිනා වුත්කතපි පටිග් හකණ ආපත්ති

පාචිත්තියකමව. සාපත්තිකෙො කහොතීති එත්ථ ොය ආපත්තියා සාපත්තිකෙො

කහොතීති? දුක්ෙටාපත්තියාති එකෙ. න යාය ොයචි, කෙවලං අට්ඨාකන

කචොකදතීති ෙත්වා ‘‘සාපත්තිකෙො’’ති වුත්තං. යථා ෙථන්ති? ‘‘පඤ්චහි, 

භික්ඛකව, අඞ්ක හි සමන්නා කතො සද්ධිවිහාරිකෙො පණාකමතබ්ක ො…කප.… 

පණාකමන්කතො අනතිසාකරො’’ති (මහාව. 68) එත්ථ න සම්මාවත්තන්තංකයව

අපණාකමන්තස්ස දුක්ෙටං වුත්තං. යථාහ – ‘‘න ච, භික්ඛකව, 

අසම්මාවත්තන්කතො න පණාකමතබ්ක ො, කයො න පණාකමයය, 

ආපත්තිදුක්ෙටස්සා’’ති (මහාව. 68), තස්මා අධිමත්තකපමාදිඅභාකවපි 

අපණාකමන්තස්ස අනාපත්ති දිස්සති. අපිච ‘‘සාතිසාකරො කහොතී’’ති වුත්තං. 

එවංසම්පදමිදං දට්ඨබ් ං. අට් ෙථාය ‘‘සාතිසාකරොකහොතීති සකදොකසොකහොති, 

ආපත්තිංආපජ්ජතී’’ති (මහාව. අට්ඨ. 68) වුත්තත්තා න යුත්තන්ති කච? න, 

තදනන්තරකමව තංමිච්ඡා ාහනිවත්තනත්ථං, තස්මා ‘‘න සම්මාවත්තන්කතො 

පණාකමතබ්ක ො’’ති වුත්තත්තා අනාපත්තිො ෙතාති. දුක්ෙටාපත්ති කහොතීති
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ආචරිකයො, ී මංසිතබ් ං. ‘‘ෙප්පියභණ් ම්පි අෙප්පියකමවාති ත ාෙකතො 

නිප්ඵන්නධඤ්කඤනපරිවත්කතත්වාලද්ධංක ොරසම්පිනවට්ටතී’’තිවුත්තං. 

ෙප්පියකවොහාකරපි විධානං වක්ඛාම, කසයයථිදං – ‘‘උදෙවකසනා’’තිආදි. 

දුබ්බිනිබ්කභොගංකහොතීතිඉදංපරකතො‘‘තස්කසවඅෙප්පියං.ෙස්මා? ධඤ්ඤස්ස

විචාරිතත්තා’’ති ඉමිනා අසදිසං, තස්මා සුවුත්තං. ඉදඤ්හි භික්ඛුස්ස 

පකයො වකසන ආදිකතො පට්ඨාය උප්පන්කනන මිස්සන්ති. අෙතපුබ් ං 

නවසස්සං නාම. ෙක වා ත්වා රක්ෙතීති ‘‘ඉදංවාඑත්තෙංවාමා ණ්හ, 

ඉදං  කහතුං ලබ්භතී’’ති වා ‘‘ඉකතො අපකනහි, ඉධ පුඤ්ජං ෙකරොහී’’ති

එවමාදිනා වා පකයොක න කච රක්ඛති, තං අෙප්පියං. ‘‘සකච ‘මයිඨිකත

රක්ඛිතංකහොතී’තිරක්ඛති,  ණ්හන්කතවාපස්සිත්වා‘කිංෙකරොථා’ති, භණති 

වට්ටතී’’තිවුත්තං, තංයුත්තං. රූපියපටිග්ගහණසික්ොපකද ‘‘ද්වාරංපිදහිත්වා

රක්ඛන්කතන වසිතබ් ’’න්ති හි වුත්තං. තස්කසව තං අෙප්පියං. ෙස්මා? 

අපුබ් ස්ස අනුප්පාදිතත්තා.කහට්ඨා‘‘සස්සංෙත්වාආහරථා’’තිවත්තුංපනන

වට්ටතීති. පණ්කණපි එකසව නකයො. ‘‘පෙතියා සයකමව ෙකරොන්තානං

උස්සාහජනනකතො’’ති වුත්තං. ෙස්මා? ‘‘ෙහාපණානං විචාරිතත්තා’’ති

වචනකතො, පක ව උට්ඨාපිතත්තාති සිද්ධං කහොති. සකච දායො වා සඞ්ඝස්ස

 ාමකඛත්තාරාමාදිං කෙණියා  හිතමනුස්සා වා තත්ථ කුටුම්බිකනො ‘‘ඉකම 

සඞ්ඝස්ස ෙහාපණා ආහටා’’ති වදන්ති, ‘‘න ෙප්පතී’’ති එත්තෙකමව

වත්තබ් ං. ෙප්පියොරොව කච වදන්ති, ‘‘සඞ්ඝස්සෙහාපණානෙප්පන්ති, 

සප්පිආදීනි වට්ටන්තී’’ති වත්තබ් ං, තස්මා ‘‘සඞ්ඝස්ස ෙප්පියොරකෙ වා

ගුත්තට්ඨානං වා ආචික්ඛථා’’ති වත්වා කතහි සම්පාදිතං කෙනචි

අෙත්තබ් තාය‘‘ඉමිනාසප්පිං ආහරාහී’’තිවිචාකරතිනිට්ඨාකපත්වාඉතකරසං

ෙප්පියංපරකතො පත්තචතුක්කෙ චතුත්ථපත්කතොවිය.වුත්තඤ්හිතත්ථ‘‘ඉකම

ෙහාපකණ  කහත්වාඉමංකදහී’තිෙහාපකණදාකපත්වා හිකතො, අයංපත්කතො

එතස්කසව භික්ඛුකනො න වට්ටති, දුබ්බිචාරිතත්තා, අඤ්කඤසං පන වට්ටති, 

මූලස්ස අසම්පටිච්ඡිතත්තා’’තිආදි. යදි එවං සබ්ක සං අෙප්පියං. ෙස්මා? 

ෙහාපණානං විචාරිතත්තාති. ඉදං දුවුත්තන්ති කච? න, මූලස්ස

සම්පටිච්ඡිතට්ඨානං සන්ධාය ඉමස්ස වුත්තත්තා පත්තචතුක්කෙ 

දුතියතතියපත්තා විය, කතකනව වුත්තං සයංොරිවාකර ‘‘න ෙප්පතී’’ති

එත්තෙකමවවත්තබ් ’න්ති.තකතොපරං මූලංසම්පටිච්ඡතිනාම. 
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මහාවිසයසික්ඛත්තා, රාජසික්ඛාපදංඉදං; 

රඤ්කඤොවියදුවිඤ්කඤයයං, චිත්තාධිප්පායකතොපිවා. 

රාජසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨිකතොචීවරවග්ක ොපඨකමො. 

2. කෙොසියවග්කගො 

1. කෙොසියසික්ොපදවණ්ණනා 

542. කෙොසියොරකෙොති එත්ථ කෙොසං ෙකරොන්තීති ‘‘කෙොසොරා’’ති

ලද්ධකවොහාරානංපාණොනංකෙොසකතොනිබ් ත්තං කෙොසියං නාම.අත්තනා

ෙතං කච? නිස්සජ්ජනොකල ‘‘සයං ෙතං නිස්සග්ගිය’’න්ති වත්තබ් ං.

උකභොහි කචෙතං, යථාපාඨකමව වත්තබ් ං. අත්තනාචපකරහිචවිප්පෙතං

අත්තනා පරිකයොසාකපතීතිආදිචතුක්ෙම්පි සම්භවන්තං න දස්සිතං.

විනයධම්මතා කහසා, යදිදං එෙස්මිං තිකෙ වා චතුක්කෙ වා දස්සිකත ඉතරං

සම්භවන්තම්පිනවුච්චතීති. 

කෙොසියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. සුද්ධොළෙසික්ොපදවණ්ණනා 

547. සුද්ධොළොනන්තිඑත්ථයථාපඨකම ‘‘එකෙනපිකෙොසියංසුනා’’ති 

වුත්තං, තථා ඉධ ‘‘එකෙනපි අඤ්කඤන අමිස්කසත්වා’’ති වචනාභාවකතො

අඤ්කඤහි මිස්සභාකව සතිපි අපඤ්ඤායමානරූපෙං ‘‘සුද්ධො ෙ’’මිච්කචව

වුච්චතීතිකවදිතබ් ං. 

සුද්ධො ෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. ද්කවභාගසික්ොපදවණ්ණනා 

552. ‘‘ධාරයිත්වාද්කවතුලාආදාතබ් ා’’තිවචනකතොයථාතුලාධාරණාය

ො ො අධිො න කහොන්ති, තථා ො ොනං ද්කව භාවා  කහතබ් ා

උක්ෙට්ඨපරිච්කඡකදන.ෙථංපඤ්ඤායතීති? සුද්ධො ෙපටිකසධනනිදාකනන. 

තතියං ඔදාතානං චතුත්ථං කගොචරියානන්ති කහට්ඨිමපරිච්කඡකදො. 
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මාතිොට් ෙථායං පන ‘‘එෙස්සපි ො ෙකලොමස්ස අතිකරෙභාකව

නිස්සග්ගිය’’න්ති (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. ද්කවභා සික්ඛාපදවණ්ණනා) වුත්තං, තං

තුලාධාරණාය කිඤ්චාපි න සකමති, අචිත්තෙත්තා පන සික්ඛාපදස්ස පුබ්ක 

තුලාය ධාරයිත්වා ඨපිකතසු එෙම්පි කලොමං තත්ථ පකතයය නිස්සග්ගියන්ති

අධිප්පාකයොති කනො තක්කෙො. අඤ්ඤථා ද්කව තුලා නාදාතබ් ා, ඌනෙතරා

ආදාතබ් ා සියුං. න හි කලොමං  කණත්වා තුලාධාරණා ෙරීයති. අථ

 කණත්වාව ොතබ් ං. කිං තුලාධාරණාය පකයොජනන්ති කෙචි. 

‘‘ක ොචරියඔදාකතසු එෙකමව දිගුණං ෙත්වා  කහතුං වට්ටතී’’ති වදන්ති, 

අට් ෙථායං අවිචාරිතත්තාී මංසිතබ් ං. 

ද්කවභා සික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. ඡබ්බස්සසික්ොපදවණ්ණනා 

562. නවං නාම ෙරණං උපාදායාති ඉදං ආදිෙරණකතො පට්ඨාය

වස්ස ණනංදීකපති. ෙරිත්වා වාතිවචනංනිට්ඨානදිවසකතොපට්ඨායාතිදීකපති. 

ධාකරතබ්බන්ති වචනං පන පරිකභො කතො පට්ඨායාති දීකපති, යස්මා 

ලද්ධසම්ුලතිෙස්ස ත තට්ඨාකනඡන්නංඡන්නංවස්සානංඔරකතොවෙතානි

 හූනිපි කහොන්ති, තස්මා අඤ්ඤං නවන්ති කිං ෙතකතො අඤ්ඤං, උදාහු 

ධාරිතකතො අඤ්ඤන්ති? කිඤ්කචත්ථ යදිෙතකතො අඤ්ඤං, කතසු අඤ්ඤතරං

දුක්ෙතං වා පරිකභො ජිණ්ණං වා පුන ොතුං වට්ටති, තඤ්ච කඛො විනාපි

පුරාණසන්ථතස්ස සු තවිදත්ථිං අප්පටිසිද්ධපරියාපන්නත්තා. ෙතකතො හි

අඤ්ඤං පටිසිද්ධං, ඉදඤ්ච පුබ් ෙතන්ති තකතො අනන්තරසික්ඛාපදවිකරොකධො

කහොති.අථධාරිතකතොඅඤ්ඤංනාම, සම්ුලති නිරත්ථිොආපජ්ජති, පඨමෙතං

කච අපරිභුත්තං, සතියාපි සම්ුලතියා අඤ්ඤං නවං න වට්ටතීති අධිප්පාකයො? 

තත්රිදං සන්නිට්ඨානනිදස්සනං – නිට්ඨානදිවසකතො පට්ඨාය ඡන්නං ඡන්නං

වස්සානං පරිච්කඡකදො කවදිතබ්ක ො. තත්ථ ච සත්තකම වස්කස සම්පත්කත 

ඡබ් ස්සානි පරිපුණ්ණානි කහොන්ති. තඤ්ච කඛො මාසපරිච්කඡදවකසන, න 

වස්සපරිච්කඡදවකසන. සත්තකම පරිපුණ්ණඤ්ච ඌනෙඤ්ච වස්සං නාම, 

තස්මා විප්පෙතස්කසව සකච ඡබ් ස්සානි පූකරන්ති, පුන නිට්ඨානදිවසකතො

පට්ඨාය ඡබ් ස්සානිලභන්ති.තඤ්චකඛොපරිභුත්තංවාකහොතුඅපරිභුත්තංවා, 

ධාරිතකමව නාම. යස්මා ‘‘නවං නාම ෙරණං උපාදාය වුච්චතී’’ති වුත්තං, 
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තස්මා ඡන්නං වස්සානං පරකතො තකමව පුබ් ෙතං දුක්ෙතභාකවන, 

පරිකභො ජිණ්ණතාය වා විජකටත්වා පුනෙකරොති, නිට්ඨානදිවසකතො පට්ඨාය

ඡබ් ස්සපරමතා ධාකරතබ් ං, අතිකරෙං වා. අන්කතො කච ෙකරොති, තකදව 

අඤ්ඤං නවං නාම කහොති ෙරණං උපාදාය, තස්මා නිස්සග්ගියං. අඤ්ඤථා

‘‘නවං නාම ෙරණං උපාදායා’’ති ඉමිනා න කෙොචි විකසකසො අත්ථි. එවං

සන්කත කිං කහොති? අට්ඨුප්පත්තීති. ‘‘යාචන හුලා විඤ්ඤත්ති හුලා 

විහරන්තී’’තිහිතත්ථවුත්තං, තඤ්චඅඤ්ඤස්සෙරණංදීකපති.යදිඑවංතං 

නිබ්බිකසසකමව ආපජ්ජතීති? නාපජ්ජති. අයං පනස්ස විකසකසො, යස්මා

‘‘අඤ්කඤන ෙතං පටිලභිත්වා පරිභුඤ්ජති, අනාපත්තී’’ති වුත්තත්කථො

විකසකසොති. කිං වුත්තං කහොති? ‘‘නවං නාම ෙරණං උපාදාය වුච්චතී’’ති

වුත්කත අතිකරෙචීවරස්ස උප්පත්ති විය පටිලාකභනස්ස උප්පත්ති නවතා

ආපජ්ජති. තකතො පටිලද්ධදිවසකතො පට්ඨාය ඡබ් ස්සපරමතා ධාකරතබ් ං.

ඔකරනකචඡන්නංවස්සානං…කප.… ොරාකපයය, නිස්සග්ගියන්තිආපජ්ජති, 

තස්මා නවං නාම ෙරණකමව උපාදාය වුච්චති, න පටිලාභං. ඔකරන ඡන්නං

වස්සානංඅත්තකනොඅනුප්පන්නත්තා ‘‘නව’’න්තිසඞ්ඛයං  තං, අප්පටිලද්ධං

කචොරාකපයය, යථාලාකභො, තථාෙකරයයවාොරාකපයයවාතිචන කහොති.

ෙස්මා? යස්මා අඤ්කඤන ෙතං පටිලභිත්වා පරිභුඤ්ජති, අනාපත්තීති 

විකසකසොති. 

ඡබ් ස්සසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. නිසීදනසන්ථතසික්ොපදවණ්ණනා 

565. නාස්සුධකෙොචීතිඑත්ථ අස්සුධ-ඉති අවධාරණත්කථනිපාකතො.තත්ථ

කිඤ්චාපි ‘‘එවං භන්කතති කඛො කත භික්ඛූ’’ති  හුවචනං වුත්තං, තථාපි කත

භික්ඛූභ වකතොපටිස්සුණිත්වා ඉධකතසුභික්ඛූසුකෙොචිභ වන්තං නාස්සුධ

උපසඞ්ෙමතිඅඤ්ඤත්රඑකෙනාතිඅත්කථො කහතබ්ක ො.තංසුග් ාහංඑොහං 

භන්කත භ වන්තං වරන්තිආදීසු (මහාව. 337) විය, අනුජානාම…කප.… 

යථාසුෙංමංදස්සනායඋපසඞ්ෙමන්තූතිදස්සනත්ථායඋපසඞ්ෙමන්තු. 

566-7. ‘‘මයං ආයස්මන්තං උපකසන’’න්ති තස්ස  ණපාකමොක්ඛත්තා

වුත්තං. ආරඤ්ඤිෙපිණ් පාතිෙපංසුකූලිෙවකසන සබ් ානි වුත්තානි.

කතකනවාහ අට් ෙථායං ‘‘සන්ථකත චතුත්ථචීවරසඤ්ඤිතායා’’ති. කිං
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සබ්ක පිකත චීවරංනබුජ්ඣන්තීතිකච? යථාකහොතු.ෙතමංචීවරංනාමාති? 

ඡන්නං අඤ්ඤතරං විෙප්පනුප ං පච්ඡිමන්ති. කිඤ්ච වායිමං අවායිමන්ති? 

වායිමකමවාති. ෙතරසුත්කතනාති? අද්ධා කසො සුත්තකමව න පස්සති, 

සිකවයයෙං දුස්සයු ං, ඉද්ධිමයිෙඤ්ච කදවදත්තියඤ්ච අචීවරං ෙකරොති. යදි

එවං අවායිමම්පීති වදාමීති. එවං සන්කත සිද්ධා සන්ථකත චීවරසඤ්ඤිතා

ෙම් ලසීකසනඋණ්ණාමයසාමඤ්ඤකතො.කිංපනකත සන්ථතංඅධිට්ඨහිංසූති? 

දුට්ඨු අධිට්ඨහිංසු අචීවරත්තා, න අධිට්ඨානුප ත්තා ච සන්ථතස්ස. අථ

නාධිට්ඨහිංසු, පුබ්ක ව තත්ථ අචීවරසඤ්ඤිකනො එකතති ෙත්වා තත්ථ 

චීවරසඤ්ඤිතාය තදුභයං න යුජ්ජතීති. කිං පකනතං අධිට්ඨානුප ං නත්ථීති? 

තත්කථවා තං, අපිකචතං අවිෙප්පනුප ං කච, චීවරං න කහොති, අඤ්ඤථා 

‘‘චීවරං නාම ඡන්නං චීවරානං අඤ්ඤතර’’න්ති එත්තාවතා සිද්ධං

‘‘විෙප්පනුප ං පච්ඡිම’’න්තිනවත්තබ් ං.අථනවිෙප්පනුප ම්පිචීවරකමව

සිද්ධං, අනධිට්ඨානුප ං, අවිෙප්පනුප ඤ්ච එෙජ්ඣං ‘‘චීවර’’න්ති සඞ්ඛයං

 ච්ඡති. කතකනවාහ ‘‘කතචීවරිෙස්ස චතුත්ථචීවරං වත්තමානං

අංසොසාවකමව වට්ටතී’’ති. 

අපිච සන්ථකත චීවරසඤ්ඤිතා න කෙවලං කතසංකයව, අඤ්කඤසම්පි 

අනු න්ධති එව ‘‘පුරාණසන්ථතංනාම සකිංනිවත්ථම්පි සකිං පාරුතම්පී’’ති

වචනකතො. අට්ඨෙථාචරිකයො පනස්ස අචීවරතං සන්ධායභාසිතත්ථදීපකනන

දීකපති. නිවත්ථපාරුතන්ති එකතසංනිසින්නඤ්කචවනිපන්නඤ්චාති අත්කථො. 

අපිච එවං සන්කතපි සන්ථකත චීවරසඤ්ඤිතා අනු න්ධති එව. ෙන්ධකෙ 

(මහාව. 358) හි ‘‘නිසීදනං අධිට්ඨාතුංන විෙප්කපතු’’න්තිච, පරිවාකර (පරි.

329) ‘‘නවචීවරානි අධිට්ඨාතබ් ානී’’තිච නිසීදනසික්ොපකද ‘‘දසා විදත්ථී’’ති

ච ඉධ ‘‘නිසීදනං නාම සදසං වුච්චතී’’ති ච වුත්තං, අට් ෙථායඤ්චස්ස

‘‘සන්ථතසදිසං සන්ථරිත්වා එෙස්මිං අන්කත සු තවිදත්ථියා

විදත්ථිමත්තපකදකස ද්ී සු ඨාකනසු ඵාකලත්වා තිස්කසො දසා ෙරීයන්ති, තාහි

දසාහි සදසං නාම වුච්චතී’’ති ච ‘‘නිසීදනං වුත්තනකයන අධිට්ඨාතබ් කමව, 

තඤ්ච කඛො පමාණයුත්තං එෙකමව, ද්කව න වට්ටන්තී’’ති ච වුත්තං, තස්මා

නිසීදනං නාම නවන්නං චීවරානං අඤ්ඤතරං චීවරං අධිට්ඨාතබ් ං, තඤ්ච 

සන්ථතසදිසං එ ෙකලොමමයසන්ථතවිකසසන්ති සිද්ධං, තථා නිසීදනකමව

නිසීදනසන්ථතඤ්ච සිද්ධං. කපොරාණගණ්ඨිපකද ච ‘‘එෙකමවා’’ති වුත්තං.
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පටුන 

තස්මිං සිද්කධ සිද්ධා සන්ථකත චීවරසඤ්ඤිතාති අත්කථො. ෙස්මා? 

සන්ථතසාමඤ්ඤකතො. 

එත්ථාහ – ෙථං අදසකමව සන්ථතං චීවරසඞ්ඛයං න  ච්ඡති. අකනෙම්පි

අනධිට්ඨිතම්පි මහන්තම්පි වට්ටති, යකතො සදසකමව සන්ථතං චීවරසඞ්ඛයං 

 ච්ඡති, තකතොඅධිට්ඨානඤ්චඋප ච්ඡතීති.අසන්ථතපරියාපන්නත්තාඔකරන

චඡන්නං වස්සානංවිනාපිසම්ුලතිං, තඤ්චකපොරාණංවිස්සජ්කජත්වාඑව, න

අවිස්සජ්කජත්වා ‘‘තඤ්ච කඛො පමාණයුත්තං එෙකමව, ද්කවනවට්ටන්තී’’ති

(පාරා.අට්ඨ.2.469) වචනකතොති.අථාපිසියාසන්ථතංසයනත්ථකමවෙරීයති, 

නිසීදනං අසන්ථතකමවාති.තඤ්චන නියමකතො ‘‘පුරාණසන්ථතංනාමසකිං

නිවත්ථං සකිං පාරුතම්පී’’ති වුත්තත්තාති. එත්ථ වුච්චති, න එත්ථ ොරණං

පරිකයසිතබ් ංවිනයපඤ්ඤත්තියාඅනඤ්ඤවිසයත්තා. 

සන්ථතස්ස පනඅචීවරභාකවඅයංයුත්ති– ආදිකතො‘‘තීණිසන්ථතානිපන

විනයෙම්මං ෙත්වා පටිලභිත්වා පරිභුඤ්ජිතුං න වට්ටන්තී’’ති

අට්ඨෙථාවචනකතො තානි අෙප්පියානීති සිද්ධං, භ වතා ච කඛොමාදීනි ඡ 

අනුඤ්ඤාතානීති කෙොකසයයං ෙප්පියන්ති සිද්ධං. එවං සන්කත

සුද්ධකෙොකසයයම්පි චීවරං ෙප්පියං ජාතං, පක ව

කෙොසියමිස්සෙසන්ථතචීවරන්ති ආපජ්ජති. තථා ෙම් ලඤ්ච අනුඤ්ඤාතං, 

තඤ්ච සුද්ධිෙම්පි කහොති ජාතිො ෙභාකවන, පක ව

ඔදාතක ොචරියමිස්සෙසන්ථතචීවරන්ති ආපජ්ජති. තකතො ච 

අඤ්ඤමඤ්ඤවිකරොකධො, තස්මානසන්ථතංචීවරංනාමකහොති, නිසීදනංපන

කහොති තස්ස පමාණසණ්ඨානපරිච්කඡදසම්භවකතො. එත්ථාහු කෙචි ආචරියා

‘‘දුවිධං නිසීදනං සන්ථතං, අසන්ථතඤ්ච. තත්ථ සන්ථතං සන්ථතකමව.

අසන්ථතං කඛොමාදිඡබ්බිධං, තදනුකලොමං වා කහොති, අයකමකතසං

විකසකසො’’ති. 

එත්ථාහ – ෙස්මා පකනත්ථ ‘‘සන්ථතං පන භික්ඛුනා’’ති සික්ඛාපදං 

අපඤ්ඤාකපත්වා ‘‘නිසීදනසන්ථත’’න්ති පඤ්ඤත්තන්ති? චීවරසඤ්ඤිතාය

සන්ථතානං උජ්ඣිතත්තා කතසං අචීවරභාවදස්සනත්ථං තථා පඤ්ඤත්තන්ති

වුත්තං කහොති, තස්මා කත භික්ඛූධුතඞ් කභදභයාතානිඋජ්ඣිත්වා කතරසාපි

ධුතඞ් ානි සමාදියිංසු, සීසදස්සනවකසන තීකණව වුත්තානි, භ වා ච කතසං
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සන්ථතං අනුජානි, තකතො කනසං එවං කහොති ‘‘නිසීදනචීවරසණ්ඨානම්කපතං

නිසීදනසන්ථතං කනො අනුඤ්ඤාතං, චතුත්ථචීවරභාකවනපක ව ෙතසන්ථතං

වා’’ති.තකතොසන්ථකතකනසංචීවරසඤ්ඤිතානභවිස්සතීතිතදත්ථංභ වතා 

නිසීදනසන්ථතන්ති පඤ්ඤත්තන්ති අධිප්පාකයො. ‘‘පච්ඡිමානි ද්කව

වට්ටන්තී’’ති ෙථං පඤ්ඤායතීති කච? ‘‘අනාපත්ති අඤ්කඤන ෙතං

පටිලභිත්වාපරිභුඤ්ජතී’’ති වචනකතොති. 

නිසීදනසන්ථතසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. එළෙක ොමසික්ොපදවණ්ණනා 

572-3. අද්ධානමග්ගප්පටිපන්නස්සාති ඉමිනා පෙතියා 

දීඝමග් ප්පටිපන්නස්ස උප්පන්නානිපි තිකයොජනපරමකමව හරිතබ් ානි, 

පක ව අප්පටිපන්නස්සාති දස්කසති. අද්ධානමග් ප්පටිපන්නස්ස

නිස්සග්ගියන්ති වා සම් න්කධො. කතකනව වාසාධිප්පායස්ස

පටිප්පස්සද්ධ මනුස්සාහත්තා ‘‘අප්පටිපන්කනො’’ති සඞ්ඛයං  තස්ස 

අනාපත්තීති සිද්ධා. ඉමස්මිං අත්ථවිෙප්කප හි භික්ඛුකනො පකනව

එ ෙකලොමානි උප්පජ්කජයුං…කප.… අසන්කතපි හාරකෙ අද්ධානං

මග් ප්පටිපන්නස්ස නිස්සග්ගියං පාචිත්තියන්ති කයොජනා කවදිතබ් ා. 

ආෙඞ්ෙමාකනන භික්ඛුනා පටිග්ගකහතබ්බානීති අත්තකනො සන්තොනංකයව

තිකයොජනාතික්ෙකම ආපත්තිං දස්කසති. කතන අනාෙඞ්ඛමාකනන

පරසන්තොනිපටිග් හිතානිඅතිකරෙතිකයොජනංහරන්තස්ස අනාපත්තිසිද්ධා.

අයමත්කථො ‘‘භික්ඛුකනො උප්පජ්කජයු’’න්ති ඉමිනා, ‘‘අච්ඡින්නං

පටිලභිත්වා’’තිඉමිනාචදීපිකතොවකහොතීති. කපොරාණගණ්ඨිපකද ච ‘‘අඤ්ඤං

භික්ඛුං හරාකපන්කතො ච්ඡතිකච, ද්වින්නං අනාපත්තීතිවුත්තං, තස්මා ද්කව

භික්ඛූ තිකයොජනපරමං පත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස භණ් ං පරිවත්කතත්වා කච

හරන්ති, අනාපත්තීති සිද්ධං, කතකනව අනාපත්තිවාකර ‘‘අඤ්ඤංහරාකපතී’’ති 

වුත්තං. කිං හරාකපති? ජානන්තං අජානන්තං. කිඤ්කචත්ථ යදි ජානන්තං, 

‘‘අඤ්කඤො හරිස්සතීතිඨකපති, කතනහරිකතපිආපත්තිකයවා’’තිඑෙංසකතොන

වත්තබ් ං.ජානන්කතොපි හිඑෙච්කචොහරතීති.තකතොඅට්ඨෙථායවිරුජ්ඣති.

අථඅජානන්තං, ‘‘අඤ්ඤස්සයාකනවා භණ්ක වාඅජානන්තස්සපක්ඛිපිත්වා

තිකයොජනං අතික්ොකමති, නිස්සග්ගියානී’’ති පාළියා විරුජ්ඣති, අථඋකභොපි
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එෙකතොඑෙංභණ් ංහරාකපන්ති, තම්පිනිස්සග්ගියංසියා. අනිස්සග්ගියන්ති

යුත්තියා විරුජ්ඣති ‘‘තිකයොජනපරමං සහත්ථා හරිතබ් ානි අසන්කත

හාරකෙ’’තිඅවිකසකසනච පාළි වුත්තා.හාරකෙොපිසකචතකනොඅකචතකනොති

දුවිකධො.සකචතකනොපිඑ ෙකලොමභාවංවා‘‘අහමිදං හරාමී’’තිවා‘‘මංඑසඉදං

හරාකපතී’’තිවාජානනාජානනවකසනදුවිකධොකහොති.තත්ථඅකචතකනො නාම

හාරකෙො නදීකසොකතො වා නාවා වා අස්සාමිෙයානං වා කහොති. සකචතකනො

පාෙකටොව.තත්ථ‘‘මංඑස ඉදංහරාකපතී’’තිඑත්තෙංජානන්තංමනුස්සංවා

තිරච්ඡාන තං වා අඤ්ඤං හරාකපති, අනාපත්තීති අනුගණ්ඨිපදනකයො. අයං

පාළියා, අට්ඨෙථායචඑෙරකසො විනිච්ඡකයො, ‘‘අසන්කතහාරකෙ’’තිකිඤ්චාපි

ඉදංඅවිකසසකතොවුත්තං, ‘‘අඤ්ඤස්සයාකන වාභණ්ක වාඅජානන්තස්සා’’ති

වචනකතොපනසකචතකනොවහාරකෙොතත්ථඅධිප්කපකතොති පඤ්ඤායති, කසො

ච එ ෙකලොමභාවඤ්ච ‘‘ඉදං හරාමී’’ති ච ජානන්කතො නාධිප්කපකතො. කතන 

වුත්තං ‘‘අඤ්කඤො හරිස්සතීති ඨකපති, කතන හරිකතපිආපත්තිකයවා’’තිආදි.

තත්ථ කහතුෙත්තුකනො අභාවකතොව. පාළියඤ්හි ‘‘අඤ්ඤං හරාකපතී’’ති 

කහතුෙත්තුවකසන වුත්තා. ඉතකර ද්කව ජානන්තා ඉධ සම්භවන්ති. 

‘‘අජානන්තස්ස පක්ඛිපිත්වා’’ති පාළියං ‘‘එස හරාකපතී’’ති වා ‘‘ඉදං ඨානං

අතික්ෙමාකපතී’’ති වා ජානන්තස්ස යාකන වා භණ්ක  වා පක්ඛිපිත්වා 

තිකයොජනංඅතික්ෙමාකපති, නනිස්සග්ගියාකහොන්තීතිදීකපති. 

‘‘හරාකපතී’’ති ඉදං කහතුෙත්තුවචනතං සාකධති, තස්මා අට් ෙථායං 

‘‘සාමිෙස්සඅජානන්තස්කසවා’’තිඉදං‘‘මංඑස හරාකපතී’’තිඑවංඅජානන්තං

සන්ධාය වුත්තං. ‘‘සාකරති කචොකදති අනු න්ධාකපතී’’ති ඉදං ‘‘මං එස ඉදං

ඨානං අතික්ෙමාකපතී’’ති එවං ජානන්තං සන්ධාය වුත්තං. අජානන්කතොපි 

සාරණාදීහි ඨිතට්ඨානං නාතික්ෙමති, න වා අනු න්ධති. අථ සාරණාදීහි

අනතික්ෙමිත්වා අත්තකනො රුචියා අතික්ෙමති ආපත්ති එව භික්ඛුකනො

කහතුෙත්තුභාවාසම්භවකතො. 

ඉදානි යථාඨිතට්ඨානකතො පට්ඨාය වක්ඛාම, ‘‘අසන්කතපි හාරකෙ’’ති 

හාරොලාභපච්චයාපිසයං හරණකතොනිස්සග්ගියකමව, පක වසති හාරකෙති

අයකමකෙොඅත්කථො.අවධාරණත්ථංඅපි-සද්දං කහත්වාඅසන්කතඑවහාරකෙ 

නිස්සග්ගියං, සතිපනහාරකෙනකතනහරාකපන්තස්සනිස්සග්ගියන්තිඅයං

දුතිකයො අත්කථො. ‘‘සඞ්ඝකතො වා…කප.… අත්තකනො වා ධකනනා’’ති ඉමිනා
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කිඤ්චාපිඅචිත්තෙමිදං සික්ඛාපදං, සඞ්ඝාදිකතොපනඅත්තනාආෙඞ්ඛමාකනන

පටිග් හිතස්කසවඑ ෙකලොමස්ස තිකයොජනාතික්ෙකමආපත්ති, නඅජානකතො

අප්පටිග් හිතස්ස චීවරාදීසු කුකතොචි ලග් ස්ස අතික්ෙමකනති දීකපති. 

අනුගණ්ඨිපකද පන‘‘ෙම් ලස්සඋපරි නිපජ්ජිත්වා ච්ඡන්තස්සසකචඑෙම්පි

කලොමංචීවකරලග් ංකහොති, ආපත්තිඑව ෙම් ලකතොවිජටිතත්තා’’තිවුත්තං, 

තං ෙම් ලස්ස පටිග් හිතත්තා අත්තකනො ඉච්ඡාය පටිග් හිතකමව කහොතීති

යුත්තං. යස්මා ‘‘අනාපත්ති ෙතභණ්ක ’’ති වුත්තං, තස්මා තං අකනෙම්පි

ෙතභණ් ට්ඨානියකමව කහොති. තඤ්හි අකනන පටිග් හිතං, න කලොමං. අථ

කලොමම්පි අග් හිතකමව කහොති, ෙතභණ් ං

දුප්පරිහාරියකලොමවිනිබ්කභො ෙතභණ්ක ො නියකමො. එවං සන්කත 

අෙතභණ්ක  තිෙපාචිත්තියං, ෙතභණ්ක  තිෙදුක්ෙටඤ්ච නයකතො

දස්කසතබ් ං භකවයය, අඤ්ඤථා තිෙස්ස දස්සිතත්තා. සඋස්සාහත්තාති 

අප්පටිප්පස්සද්ධ මනත්තා. අචිත්තෙත්තා චාති භික්ඛුකනො උස්සාහානුරූපං

කලොමානං තිකයොජනාතික්ෙමනකතො විනාපි පකයො චිත්කතන හරණචිත්කතන

ආපජ්ජති එවාතිඅධිප්පාකයො. සාඅනාපත්තිපාළියානසකමතීති අන්කතොපන

පකයොක න තිකයොජනපරමං අතික්ෙමිතත්තා අනාපත්ති. ‘‘තිකයොජනං

හරතී’’ති ඉමිනා තිකයොජනං පදසා කනතුොකමොපි අන්කතොතිකයොජකන පකද

පකද දුක්ෙටං නාපජ්ජතීති දස්කසති, තං යුත්තං ‘‘තිකයොජනං වාසාධිප්පාකයො

 න්ත්වා තකතො පරං හරතී’ති වචනස්සත්ථිතායා’’ති වුත්තං. පුනපි වුත්තං 

‘‘අඤ්ඤං හරාකපතීති ‘ඉදං හරිස්සාමී’ති සඋස්සාහකමව අඤ්ඤං හරාකපතීති

අත්කථො.ඉතරථා  ච්ඡන්තස්සසීකසඨකපසි, තස්මිංඅජානන්කතපිඅනාපත්ති

සියා’’ති. සකච පන ‘‘අ ච්ඡන්කත යාකන වා’’තිආදිනා නකයන වුත්තත්තා

හරණාදීහිජනිතඋස්සාහානං හත්ථිආදීනං‘ඉදංෙරිස්සාමා’තිවා‘හරිස්සාමා’ති

වා ආකභොක  ජනිකත එව අනාපත්ති, න අජනිකතති උපතිස්සත්කථකරො 

ආහා’’තිචවුත්තං. පරිවත්කතත්වා පිකතතිද්වින්නම්පි හිනික්ඛිපිතත්තාති 

උපතිස්සත්කථකරො.  හිසීමායඨපිතංභණ්ඩිෙංඅන්කතො අන්කතොසීමායංඨපිතං

 හිෙකරොකතොඅනාපත්තීතිකෙචි, නසුන්දරංවිය. 

575. පටි භිත්වා හරතීතිපඨමතිකයොජනකතො පරංහරති, න දුතියාදිකතොති

අත්කථො. ෙතභණ්ක උප්පන්කනොොසාභාවාඅනාපත්ති. 

එ ෙකලොමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. එළෙක ොමකධොවාපනසික්ොපදවණ්ණනා 

581. කිඤ්චාපි පුරාණචීවරකධොවනසික්ොපකද චීවරං ඨකපත්වා ‘‘අඤ්ඤං

පරික්ඛාරං කධොවාකපතී’’ති (පාරා. 507) අනාපත්තිවාකර වුත්තං. ඉමස්ස පන

සික්ඛාපදස්ස උප්පන්නොලකතො පට්ඨාය එ ෙකලොමකධොවාපනාදිනා

ආපත්තීති එකෙ. සා වා අනාපත්ති මූලාපත්තිකතො එව, න ඉමම්හාති එකෙ.

එ ෙකලොමානං අපරික්ඛාරත්තා භට්ඨං අග් හණකමවාති එකෙ. ඉමස්ස

අන්තිමනයස්ස අත්ථප්පොසනත්ථං ඉදං පඤ්හාෙම්මං – ‘‘කධොවාකපතී’’ති

ඉදං රජාපනවිජටාපනග් හකණන නිප්පකදසවාචිපදං, උදාහු අග් හකණන

සප්පකදසවාචිපදං. කිඤ්කචත්ථ යදි නිප්පකදසවාචිපදං, සබ් ත්ථ ඉදකමව 

වත්තබ් ං, නඉතරානි.අථසප්පකදසවාචිපදං, ‘‘අවුත්තාකධොවති, අපරිභුත්තං 

කධොවාකපතී’’තිඑත්ථවිකරොකධො. ‘‘අවුත්තා රජතිවිජකටති, නිස්සග්ගිය’’න්ති 

අනිට්ඨප්පසඞ් කතොති? කදසනාවිලාසමත්තං භ වකතො වචනං, ෙත්ථචි 

තිෙපදවචනං, ෙත්ථචි එෙපදවචනං, නිප්පකදසපදකමව කත වදන්තීති. සකච

‘‘ෙතභණ් ං කධොවාකපතී’’ති එත්ථ පටිවිකරොකධො, ‘‘ෙතභණ් ං විජටාකපති, 

අනාපත්තී’’ති අනිට්ඨප්පසඞ් කතොඅනාපත්තිඑවාතිකච? න, අෙතභණ් ස්ස

සුද්ධකලොමස්ස විජටාපනං ඉකතො වා දාතබ් ං. උදොදිකධොවනවකසන

පිණ්ක ත්වාඨිතානංවිජටාපනංලබ්භතීතිකච? පුරාණසන්ථතස්සවිජටාපකන

අනාපත්තියා භවිතබ් ං, න ච තං යුත්තං ‘‘අපරිභුත්තං කධොවාකපතී’’ති

වචනකතො. කතන පරිභුත්තං කධොවාකපති රජාකපති විජටාකපති, 

නිස්සග්ගියකමවාති සිද්ධං කහොති, තඤ්ච පරිභුත්තං නාම ෙතභණ් කමව

කහොති. න හි සක්ො එ ෙකලොමානි පරිභුඤ්ජිතුං, අඤ්ඤථා ‘‘පරිභුත්තං

කධොවාකපතී’’ති වචනං නිරත්ථෙං කහොති. න හි එත්ථ ‘‘පුරාණානි

එ ෙකලොමානි කධොවාකපයය වා’’තිවචනං අත්ථි පුරාණචීවරසික්ඛාපකද විය.

තත්ථ ආදින්නෙප්පවකසන, ඉධ තං ලිඛිතං. කලඛකදොකසොති කච? න, 

විකසසකහතුකනොඅභාවා, පුරාණචීවරසික්ොපකද අපරිභුත්තං ෙතභණ් ංනාම, 

‘‘ෙම් ලකෙොජවසන්ථතාදි’’න්ති වචනකතො ච. කිඤ්චාපි ඉමිනා සද්කදන 

අයමත්කථො සිද්කධො, ‘‘කධොවාකපතී’’ති ඉදං පන සියා නිප්පකදසං. සියා

සප්පකදසං. තඤ්හි ‘‘අවුත්තා කධොවතී’’තිආදීසු නිප්පකදසං. ‘‘ෙතභණ් ං

කධොවාකපතී’’ති එත්ථ සප්පකදසං. ‘‘අෙතභණ් ං කධොවාකපති රජාකපති, 

අනාපත්තී’’ති ‘‘විජටාකපති, අනාපත්තී’’ති වචනප්පමාණකතො අනාපත්ති

එවාතිකච? න, වචනප්පමාණකතොඑවආපත්තීතිආපජ්ජනකතො. ‘‘අපරිභුත්තං
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පටුන 

කධොවාකපතී’’ති වචනකමව හි තං අපරිභුත්තං සන්ථතං විජටාකපන්තස්ස 

අනාපත්තීතිදීකපතිකච? සිද්ධංපරිභුත්තංවිජටාකපන්තස්සආපත්තිඑවාති. 

එ ෙකලොමකධොවාපනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. රූපියසික්ොපදවණ්ණනා 

583-4. සබ්බම්පීති තිවිධම්පි. ‘‘ුලත්තාමණි කවළුරිකයොසඞ්කඛො’තිආදිපන

කිඤ්චාපි රාජසික්ොපකද ‘න වට්ටතී’ති පසඞ් කතො වුත්තං, සරූපකතො පන

ආපත්තිදස්සනවකසන සෙට්ඨාකනපි වත්තුමාරද්ධ’’න්ති වුත්තං. ෙථකමතං? 

ුලත්තාදීනං සෙට්ඨානං ජාතං, න හි තානි ඉධ පාළියං දිස්සන්තීති ඉමස්ස

අට්ඨෙථායංවුත්තානි, රාජසික්ඛාපදස්සපිඅට්ඨෙථායං වුත්තානීති.නකෙවලං 

හිරඤ්ඤසුවණ්ණකමව, අඤ්ඤම්පි කඛත්තවත්ථාදිෙං ‘‘අෙප්පියං න

සම්පටිච්ඡිතබ් ’’න්ති සාමඤ්කඤන, න සරූපකතො. පාළියං පන සරූපකතො

‘‘චීවරකචතාපන්නං නාම හිරඤ්ඤං වා සුවණ්ණං වා ුලත්තා වා මණි වා’’ති

එත්තෙකමව වුත්තං, තස්මා රාජසික්ඛාපදකමවස්ස සෙට්ඨානං.

ුලත්තාමණිග් හකණන කචත්ථ තජ්ජාතියග් හණං සිද්ධකමවාති නා කතො

ඉමස්ස පඨමකමව පඤ්ඤත්තත්තා. යදි එවං ඉධ අනා තත්තාෙතරං කනසං

සෙට්ඨානන්ති? ඉදකමව අත්ථකතො, කනොසරූපකතො. 

ෙථං? එතානි හි රතනසික්ොපකද නිස්සග්ගියවත්ථූනි, දුක්ෙටවත්ථූනි ච

එෙකතො ‘‘රතන’’න්ති ආ තානි, ‘‘රතනසම්මත’’න්ති ෙප්පියවත්ථු ආ තං.

කතසු ච දසසු රතකනසු රජතජාතරූපද්වයං ඉධ නිස්සග්ගියවත්ථු, අවකසසං

දුක්ෙටවත්ථූතිසිද්ධං.ඉධචසිද්ධත්තාඑව රතනසික්ඛාපදස්සඅනාපත්තිවාකර

‘‘රතනසම්මතං විස්සාසං  ණ්හාති, තාවොලිෙං  ණ්හාති, 

පංසුකූලසඤ්ඤිස්සා’’ති වුත්තං, න රතනං වුත්තං. 

සත්තවිධධඤ්ඤදාසිදාසකඛත්තාදි පන බ්රහ්මජා ාදිසුත්තවකසන (දී. නි. 1.1

ආදකයො) අෙප්පියන්ති සිද්ධං, තස්මා ඉධ දුක්ෙටවත්ථූති සිද්ධං, කතකනව

අනුකයො වත්කත ‘‘ධම්මං ජානාති, ධම්මානුකලොමං, විනයං, විනයානුකලොමං

ජානාතී’’ති (පරි.442) වුත්තං.තථාආමෙමංසම්පිදුක්ෙටවත්ථුංආපජ්ජතීති? 

න, ඉධ විනකය අනුඤ්ඤාතත්තා ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, අමනුස්සිො ාකධ

ආමෙමංස’’න්තිආදිනා(මහාව. 264), තස්මානආමෙමංසංසුත්කතආ තම්පි

දුක්ෙටවත්ථු කහොති, තථාපි අත්තකනො පරිකභො ත්ථාය පටිග් හකණ
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දුක්ෙටකමවාති කනො තක්කෙොති ආචරිකයො. ‘‘ඉධ නික්ඛිපාහී’ති වුත්කත

උපනික්ඛිත්තසාදියනකමව කහොතී’’ති වදන්ති. ‘‘අෙප්පියවිචාරණා එව න 

වට්ටතීති කච? ෙප්පියඤ්ච අෙප්පියඤ්ච නිස්සාය ඨිතන්ති එත්ථ තං සයං

අපරිකභො ාරහං හුත්වා තදග්ඝනෙං ෙප්පියභණ් ං පරිකභො ාරහං හුත්වා 

ඨිතන්ති අත්කථො’’ති ලිඛිතං, ‘‘පංසුකූලභාකවන ඨිතත්තා, 

ගුත්තට්ඨානාචික්ඛනස්ස ෙප්පියත්තා ච ෙප්පියං නිස්සාය ඨිතං. ‘ඉදං

 ණ්හා’තිආදිනා වදන්තස්ස අෙප්පියත්තා අෙප්පියං නිස්සාය ඨිත’’න්ති ච. 

එවම්පි ෙප්පියඤ්චඅෙප්පියඤ්චාති‘‘ඉමස්මිංඔොකසඨපිතං, කිංනපස්සසීති 

කඡෙතකර ඉකමව ෙහාපකණ’’තිආදිවචනස්ස ෙප්පියත්තා ෙප්පියං නිස්සාය

ඨිතං.‘‘ඉදං  ණ්හා’’තිවුත්කතදුබ්බිචාරිතත්තාඅත්තකනොඅෙප්පියත්තාතකතො

ආ තං අෙප්පියං නිස්සාය ඨිතකමව කහොති. ‘‘ඉදං  ණ්හා’ති වුත්කත කතන 

 හිකත ‘උග් ණ්හාකපයය වා’ති වුත්තවිධිං න පාපුණාති, කෙවලං 

දුබ්බිචාරිතත්තා තස්කසව තං අෙප්පියං කහොති, මූලපටිග් හණස්ස සුද්ධත්තා

පරකතො පත්තචතුක්කෙ තතියපත්කතො වියාති ච එවං උපතිස්සත්කථකරො 

වදතී’’ති අනුගණ්ඨිපකද වුත්තං. කිං  හුනා, විසුද්ධා මත්තා ෙප්පියං.

දුබ්බිචාරණාය සති අෙප්පියං නිස්සාය ඨිතං කහොතීති කනො තක්කෙොති

ආචරිකයො. ‘‘එවං සඞ්ඝ ණාදීනම්පි අත්ථාය පරිච්චත්කතපි කතන

සමාන තිෙත්තා ඨකපත්වාආපත්තිවිකසස’’න්තිවුත්තං. 

න කිඤ්චි ෙප්පියභණ් ං කචතාපිතන්ති කචතාපිතඤ්කච, උපායාභාවං

දස්කසති. ‘‘උපනික්කෙපං  කපත්වාති සකච කසො උපාසකෙො ‘අති හුං එතං

හිරඤ්ඤං, ඉදං භන්කත අජ්කජව න විනාකසතබ් ’න්ති වත්වා සයං

උපනික්කඛපකදකස ඨකපති, අඤ්කඤන වා ඨපාකපති, එතං උපනික්කඛපං

ඨකපත්වා තකතො ලද්ධං උදයං පරිභුඤ්ජන්කතො සඞ්කඝො පච්චකය පරිභුඤ්ජති 

නාමා’’තිවුත්තං. 

585. අයං කිර ඉත්ථංලක්ඛණසම්පන්කනො උක්ෙංසකතො. එවං

අඞ් සම්පන්කනොපි අපරභාක  කලොභවකසන වා අඤ්කඤන වා

ොරකණන සකච නිමිත්තං ෙත්වා පාකතති, ආපත්ති දුක්ෙටස්ස. 

කසනාසනම්පි පරිකභොකග පරිකභොකගති පකවකස පකවකස. කසො හි

ොරණන්තකරන රුක්ඛමූලිෙස්ස, අබ්කභොොසිෙස්සපි වට්ටති එව, 

ඨානනිසජ්ජාදිවකසන නිවාසාධිප්පාකය සති පරිකභොක  පරිකභොක 
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පච්චකවක්ඛිතබ් ං. කභසජ්ජස්ස සතිපච්චයතා සබ් ොලම්පීති එකෙ.

අසන්නිහිතස්ස පච්ඡාභත්තකමව, සන්නිහිතස්ස පුකරභත්තම්පීති කනො

තක්කෙොති ආචරිකයො. ‘‘යාමොලිෙං සත්තාහොලිෙං යාවජීවිෙං

ආහාරත්ථාය…කප.… පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්ෙටස්ස.

අජ්කඣොහාකර අජ්කඣොහාකර ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’ති (පාචි. 244) හි

වුත්තං.දුක්ෙටඤ්හි විො කභොජනසික්ොපකද ආ තංවිොකල ආපජ්ජති, 

කනොොකලආහාරොලත්තා, සන්නිධිසික්ොපකද ආ තං පනොකලපි

සන්නිධිජාතත්තා, කතකනව තත්ථ සත්තාහොලිෙයාවජීවිෙද්වයකමව 

වුත්තන්ති.‘‘සතිපච්චකය’’තිවචනකතොනායංවිකසකසොලබ්භතීතිකච? 

න, අනිට්ඨප්පසඞ් කතො, වචනානියමකතො ච. සන්නිධිසික්ොපකද හි 

‘‘අනාපත්ති යාවොලිෙං යාවොලං නිදහිත්වා භුඤ්ජති. යාමොලිෙං

යාකම නිදහිත්වා භුඤ්ජතී’’ති (පාචි. 256) එත්ථ වචනප්පමාණකතො

යාමොලිෙං න පුකරභත්කත, න පච්ඡාභත්කත, න දිවකස, න රත්තියං

යාමකමවනිදහිත්වාභුඤ්ජන්තස්සඅනාපත්තීති අනිට්ඨප්පසඞ්ක ො.තථා

තත්කථව ‘‘යාමොලිෙං යාමං නිදහිත්වා භුඤ්ජති, සත්තාහොලිෙං

සත්තාහං නිදහිත්වා භුඤ්ජතී’’ති එත්තෙකමව වුත්තං, න වුත්තං ‘‘සති

පච්චකය’’ති, තස්මා සතිපච්චය-වචනං ෙත්ථචි කහොති, ෙත්ථචි න

කහොතීති වචනානියමකතො ආපත්තියාපි අනියකමො සියා. එවං සන්කතපි 

යථාවුත්තදුක්ෙටං ආපජ්ජති එව. න අනාහාරප්පකයොජනත්තා 

යාමොලිොදීනන්ති කච? න, සප්පිආදිමිස්සකභොජනස්ස

පණීතකභොජනභාවප්පත්තිකතො. අපිච සබ් ොලිකෙසු යාවොලිෙං

ඔ ාරිෙං, තංආහාරත්ථායපටිග් ණ්හන්තස්සොකල අනාපත්ති, පක ව

අකනො ාරිෙං යාමොලිොදිං, ආහාරත්ථාය එව අනුඤ්ඤාතත්තා.

යාවොලිකෙ එව අනාපත්තීති කච? න, අනාහාරත්ථාය  ණ්හන්තස්ස

ආපත්තිසම්භවකතො ඉතරං ආහාරත්ථාය  ණ්හන්තස්ස විය, තස්මා

යථාවුත්තකමකවත්ථසන්නිට්ඨානංපාළිං, යුත්තිඤ්ච අනුකලොකමතීති. 

කදසනාසුද්ධීතිඑත්ථකදසනානාම විනයෙම්මං, කතනවුට්ඨානම්පිකදසනා

එව නාම කහොතීති. ‘‘පටිග් ණ්හාතී’’ති අවත්වා ‘‘පටිකසවතී’’ති වුත්තත්තා 

පටිග්ගහකණ පන සතිං අෙත්වා පරිකභොකග ෙකරොන්තස්ස අනාපත්ති. 

ඛීණාසවා ෙතකිච්චත්තා විභත්තදායාදා විය කහොන්ති, කතන කතසං
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සාමිපරිකභො ා කහොන්ති. අඤ්ඤථා යාවොලිෙභාවං අනතික්ෙන්තත්තා

විරුජ්ඣති. ඉණපරිකභොක ො න වට්ටති, කභසජ්කජ ආපත්තිකතො, ඉතරස්මිං

අයුත්තපරිකභො කතො, ඉණංවිය අනනුඤ්ඤාතභුත්තත්තාච.‘‘ආදිකතොපට්ඨාය

හි අලජ්ජී නාම නත්ථි, තස්මා න කෙොචි සඞ්කිතබ්ක ො’’ති ලිඛිතං. භාරභූතා 

සද්ධිවිහාරිොදකයො. යථාදානකමව ගහිතත්තාති එත්ථ ‘‘අත්තකනො හත්කථන

කච කදති, න වට්ටතී’’ති වුත්තං, ‘‘අතිකරෙභා ං  කහත්වා පුනදිවකස

අත්තකනොඅත්ථායඋද්ධටභා ං තත්කථවදාකපති, වට්ටතී’’තිච.පරිවත්තෙං

කදති, ධම්මියඤ්කච, වට්ටති. කනො අධම්මියං. ‘‘තං ධම්මානුග් කහන

උග් ණ්හිතුං වට්ටතී’’ති වුත්තං. කෙන කලකසනාති කච? ‘‘අලබ්භමානාය

සාමග්ගියා අනාපත්ති සම්කභොක  සංවාකස’’ති (මහාව. 130) ඉමිනා 

උපසම්පදක්ඛන්ධෙවචනකලකසන. 

586. අස්සතියාදින්නන්තිඑත්ථ ‘‘අස්සතියාදින්නංනාම අපරිච්චත්තං

කහොති, තස්මා දුස්සන්කත  ද්ධෙහාපණාදීනි සතිං පටිලභිත්වා දායො

කච පුන  ණ්හන්ති, නිස්සග්ගියකමව කදකසතබ් ං. කතන 

අෙප්පියභණ්ක න කත කච දායො සප්පිආදීනි කිණිත්වා සඞ්ඝස්ස

කදන්ති, තස්සපි භික්ඛුකනො ෙප්පති දායොනංකයව සන්තෙත්තා.

භික්ඛුනා හි ‘වත්ථං  ණ්හාමී’ති වත්ථසඤ්ඤාය එව  හිතං, න

රූපියසඤ්ඤාය. ඉදඤ්ච සික්ඛාපදං අත්තකනො අත්ථාය උග් හණං

සන්ධායවුත්තං, නචකතනතංඅත්තකනොඅත්ථායපකරසංවාඅත්ථාය

 හිතං. අථ කත දායො කනො කච ආ න්ත්වා  ණ්හන්ති, දායකෙ

පුච්ඡිත්වා අත්තකනො අත්ථාය කච පරිච්චත්තං, සඞ්කඝ නිස්සජ්ජිත්වා

ආපත්තිකදකසතබ් ා.කනොකච, ආපත්තිඑව කදකසතබ් ා’’තිවුත්තං, තං

පුබ් ාපරවිරුද්ධං.ආපත්තිකදසනායහිසතිරූපියං පටිග් හිතන්තිසිද්ධං, 

තස්මිංසිද්කධ ‘‘තකතොඋප්පන්නංතස්සපිෙප්පතී’’ති ඉදංනයුජ්ජතීති.

ෙප්පතිඑවාතිකච? න, වත්ථුංඅනිස්සජ්ජිත්වා ආපත්තිකදකසතබ් ාතින

යුජ්ජති. අචිත්තෙත්තා සික්ඛාපදස්ස යුජ්ජතීති කච? න, සබ් ත්ථ

‘‘රූපියං පටිග් ණ්හාතී’’ති වචනකතො. ‘‘රූපියං පටිග් ණ්හාතී’’ති හි

වුත්තං, අඤ්ඤථාසබ් ත්ථ ‘‘රූපිය’’න්තිපදංනිරත්ථෙං කහොතිවිනාපි

කතන තදත්ථසිද්ධිකතො. අකනන ච වත්ථං පටිග් හිතං, දායකෙන ච

වත්ථකමව දින්නං, වත්ථ තම්පි රූපියං කථයයචිත්කතන  ණ්හන්කතො
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පදවාකරන ොකරතබ්ක ො. අට් ෙථායඤ්ච ‘‘රූපිකය අරූපියසඤ්ඤීති

සුවණ්ණාදීසු ඛරපත්තාදිසඤ්ඤී’’ති වුත්තං ‘‘රූපියං පටිග් ණ්හාතී’’ති

වචනවකසන. 

‘‘අපිචපුඤ්ඤොමා’’තිආදිපන විධානන්තරදස්සනත්ථංවුත්තං, කතකනව

හි ‘‘ඉමස්මිං ක කහ ඉදං ලද්ධන්ති සල්ලක්කඛතබ් ’’න්ති වුත්තං. අඤ්ඤථා

සල්ලක්ඛකණ විමතිවකසන, විමතියා ච සති නිස්සග්ගියකමව ‘‘රූපිකය

කවමතිකෙො’’තිආදි වචනකතොති. ඉදං විධානං නිරත්ථෙකමව ආපජ්ජති, න ච

නිරත්ථෙං. ෙස්මා? දුස්සන්කත  ද්ධෙහාපණාදි අස්සතියා දින්නං 

වත්ථසඤ්ඤාය පටිග් හිතඤ්ච, තකතො න රූපියං දින්නඤ්ච කහොති

පටිග් හිතඤ්චාති. එත්ථආපත්තිකදසනාකිච්චංනත්ථි, තංපනදායොනකමව

පටිදාතබ් ං.තකතොඋප්පන්නං ෙප්පියභණ් ඤ්චසබ්ක සංෙප්පතීතිඉමස්ස

විධානන්තරදස්සනත්ථං ‘‘අපිච පුඤ්ඤොමා’’තිආදීති කනො තක්කෙොති

ආචරිකයො. 

රූපියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා.  

9. රූපියසංකවොහාරසික්ොපදවණ්ණනා 

587. ‘‘ජාතරූපරජතපරිවත්තන’’න්ති උක්ෙට්ඨපරිච්කඡකදන වුත්තං, 

තථා ‘‘රූපියං නාම සත්ථුවණ්කණො ෙහාපකණො’’තිආදි පාළිවචනඤ්ච.

‘‘අරූපිකය රූපියසඤ්ඤී රූපියං කචතාකපතී’’තිආදි තිෙවචනකතො, 

‘‘දුක්ෙටවත්ථුනා පන නිස්සග්ගියවත්ථුං කචතාකපන්තස්ස…කප.… 

නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං රුෙස්සකචතාපිතත්තා’’තිඅට්ඨෙථාවචනකතො

චපන අනුක්ෙට්ඨපරිච්කඡකදොකපත්ථලබ්භතීතිසිද්ධං.සත්ථුවණ්කණොච

ෙහාපකණො ච තකතො කය චඤ්කඤ කවොහාරං  ච්ඡන්තීති එවකමත්ථ

සුලච්චකයො කවදිතබ්ක ො. ඉමස්මිං පන සික්ඛාපකද ‘‘නානප්පොරෙං

නාම ෙතම්පි අෙතම්පි ෙතාෙතම්පී’’ති එත්ථ විභත්තානං තිණ්ණං 

රූපියාරූපියානඤ්ච ද්වින්නං වකසන පඤ්ච තිො වුත්තා, 

අට්ඨෙථාචරිකයහිතදනුකලොමකතො එකෙොතිකෙො දස්සිකතොතිසබ්ක  ඡ

කහොන්ති. 
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එත්ථාහ – අඤ්ඤස්මිං සික්ඛාපකද එෙස්මිං තිෙච්කඡකද දස්සිකත සතිපි

සම්භකව ඉතකර න දස්සීයන්ති, ඉකධව ෙස්මා දස්සිකතොති? 

‘‘නානප්පොරෙ’’න්ති මාතිොයං වුත්තත්තා ඉකධව 

නානප්පොරභාවදස්සනත්ථන්ති. න ෙයවික්ෙයසික්ඛාපකදපි

වත්තබ් ප්පසඞ් කතොතිකච? න, ඉධදස්සිතනයත්තා.අථචරූපියස්ස විභඞ්කග 

‘‘කය කවොහාරං  ච්ඡන්තී’’ති අන්කත වුත්තත්තා සත්ථුවණ්ණාදකයො

ව ඤ්ජනුප ා එවාති සිද්ධං. තකතො අව ඤ්ජනුපක හි ජාතරූපරජකතහි

කවොහාකරන න නිස්සග්ගියන්ති ආපජ්ජති, තස්මා තං ආපජ්ජනත්ථන්ති

දස්කසන්කතන ‘‘ෙකතන ෙතං කචතාකපතී’’තිආදකයො තිො වුත්තාති, එවං 

සන්කත රූපියවිභඞ්කග ‘‘කය ච කවොහාරං  ච්ඡන්තී’’තින වත්තබ් ං, තස්මිං

පකද අවුත්කත අව ඤ්ජනුප ාපි සඞ් හං  තාව කහොන්තීති ෙතාදීහි 

තිෙත්තයස්ස වත්තබ් පකයොජනං න භවිස්සතීති කච? න, ෙප්පියභණ්ක න 

ෙප්පියභණ් පඅවත්තනස්සාපි රූපියසංකවොහාරභාවප්පසඞ් කතො. ‘‘කය

කවොහාරං  ච්ඡන්තී’’ති වචකනනපි ෙුලෙ ෙථල ෙංසභාජන

සාටොදිපරිවත්තනස්සපි රූපියසංකවොහාරභාවප්පසඞ්ක ො එවාති කච? න, 

ෙතාදිවචකනන ජාතරූපාදිඅෙප්පියවත්ථූනඤ්කඤව අධිප්කපතභාවදීපනකතො, 

තස්මා උභකයනපි යකදතං ෙතාෙතාදිකභදං පාෙතිෙරූපියං යඤ්ච 

ෙහාපණමාසෙසඞ්කඛපං, යඤ්චෙහාපණාදිකවොහාරූප ං, උභයම්කපතංඉධච 

අනන්තරාතීතසික්ඛාපකද ච රූපියං නාමාති අධිප්කපතත්ථසිද්ධි කහොති, න

තණ්ඩුලාදීනි, තත්ථ ෙතාදිකවොහාරාසම්භවකතො. එත්තාවතා

ෙතාදිතිෙත්තයප්පකයොජනංවුත්තං. 

ඉදානි කසසත්තිොනි වුච්චති – එත්ථ හි යථාවුත්තප්පකභදං

නිස්සග්ගියවත්ථු රූපියං නාම, කසසං දුක්ෙටවත්ථුපි ෙප්පියවත්ථුපි න

රූපියන්තිඅරූපියංනාමකහොතීතිෙත්වා‘‘අරූපිකයඅරූපියසඤ්ඤී පඤ්චන්නං

සහධම්මිොනං අනාපත්තී’’ති ඉදං න එෙංසිෙං ආපජ්ජති දුක්ෙටවත්ථුම්හි 

දුක්ෙටාපජ්ජනකතො. ඉධ වචනප්පමාණකතො නිස්සග්ගියවත්ථුකතො අඤ්ඤං

අන්තමකසො ුලත්තාදිපි අරූපියකමව නාම. තත්ථ පඤ්චන්නං සහධම්මිොනං

අනාපත්තීති කච? න, රාජසික්ඛාපදවිකරොධකතො. තත්ථ හි ‘‘ුලත්තා වා මණි

වා’’ති වුත්තං, තස්මා ුලත්තාදි අෙප්පියං දුක්ෙටවත්ථූති ච සිද්ධං

නිස්සග්ගියවත්ථූසුඅභාවා.එවංසන්කත ‘‘අරූපිකයඅරූපියසඤ්ඤීපඤ්චන්නං
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සහධම්මිොනං අනාපත්තී’’තිසුද්ධෙප්පියභණ් ං සන්ධාය වුත්තං, නසබ් ං

අරූපියං.තකතොඅඤ්ඤත්ථපන‘‘අරූපිකය රූපියසඤ්ඤී’’තිආදිතිෙදුක්ෙකටච 

අට් ෙථායං දස්සිතතිකෙ ච සබ් ං අරූපියං නාමාති කවදිතබ් ං, තස්මා

අරූපියභාවදීපනත්ථං දුතිකයො තිකෙො වුත්කතො. තදත්ථකමව අට් ෙථායං 

දස්සිකතො එකෙො තිකෙො. ෙස්මා න පාළියං කසො වුත්කතොති කච? තත්ථ

කචතාපිතඅරූපිකය රූපියඡඩ් නෙසම්ුලතිකිච්චාභාවකතො. තස්මිඤ්හි තිකෙ

වුත්කත ෙප්පියවත්ථුකනොපි අරූපියඡඩ් නෙසම්ුලති දාතබ් ාති ආපජ්ජති, 

තස්ස වකසන රූපියඡඩ් නෙසම්ුලති එව න වත්තබ් ාති? න, රූපියස්සපි

සම්ුලතිකිච්චාභාවප්පසඞ් කතො, තස්මා රූපිකය රූපියසඤ්ඤී ෙප්පියවත්ථුං

කචතාකපති පත්තචතුක්කෙ තතියපත්තං විය, තං සඞ්ඝාදීනං නිස්සජ්ජිතබ් ං, 

නිස්සට්ඨං පන අඤ්කඤසං ෙප්පති තතියපත්කතො විය. අථ

සම්පටිච්ඡිතරූපිකයනකචතාපිතංකහොතිදුතියපත්කතොවිය, තංවිනාපි සම්ුලතියා

කයො කෙොචි භික්ඛු ඡඩ්ක ති, වට්ටති. තකතො පරං ‘‘සකච තත්ථ ආ ච්ඡති 

ආරාමිකෙොවා’’තිආදිනාවුත්තනකයකනවපටිපජ්ජිතබ් ං.තත්ථ‘‘රූපිකය’’ති

වා ‘‘අරූපිකය’’ති වා සබ් ත්ථ භුම්මප්පත්කත අත්තකනො සන්තෙං, 

උපකයො ප්පත්කත පරසන්තෙන්ති කවදිතබ් ං. එත්ථාහ – උපතිස්සත්කථකරො 

පුරිමසික්ඛාපකදන රූපියපටිග් හණං වාරිතං, ඉමිනා සුද්ධා කමන

ෙප්පියොරෙස්ස හත්කථෙප්පියංනිස්සායඨිකතනසංකවොහාකරොවාරිකතොති. 

589. නිස්සග්ගියවත්ථුනා නිස්සග්ගියවත්ථුං…කප.… 

අපරාපරපරිවත්තකන ඉමනාති එත්ථ එෙස්මිං එව වත්ථුස්මිං ද්වින්නං

සික්ඛාපදානං වකසන එෙකතො ආපත්ති වුත්තා, තං පන පච්ඡිමස්ස

වකසන නිස්සජ්ජිතබ් ං. එකතන නිස්සග්ගියං ආපන්නම්පි ආපජ්ජතීති

එකෙ. පරස්ස රූපියග් හණං පරිවත්තනන්තිරූපිකය අග් හිකත තස්ස

අභාවකතො ඉමිනාවආපත්ති, නපුරිකමනඔමසවාකදො විය. ුලසාවාකදන 

ුලසා වදන්තස්සාපි හි ඔමසවාකදකනව ආපත්ති. නිස්සග්ගියවත්ථුනා

දුක්ෙට…කප.… එකසවනකයොතිඑතස්සයුත්තිං දස්කසන්කතො ‘‘කයොහි

අය’’න්තිආහ. 

වඩ්ඪංපකයොකජන්තස්සාතිඑත්ථඉදං  කහත්වාසතිමාකස, සතිසංවච්ඡකර

‘‘එත්තෙං කදහී’’ති කච වදති. රූපියසංකවොහාකරො කහොති. විනා

ෙප්පියොරකෙන ‘‘එත්තො වුඩ්ඪි කහොතු, එත්තෙං  ණ්හා’’ති වදකතො
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දුක්ෙටං ෙයවික්ෙයලක්ඛණාභාවකතො. ‘‘මූක  මූ සාමොන’’න්තිආදි 

ෙප්පියෙරපසපායදස්සනත්ථං වුත්තං, න කෙවලං නිස්සට්ඨං අපරිකභො ං

කහොති, පුන එවං ෙකත පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. තස්සපි පරිකභොක  මූලස්ස

ෙප්පියෙරපසපාකයො කච න කහොති, ෙප්පියං ආචික්ඛිතබ් න්ති යථා පාළියා

කචත්ථ ෙප්පියෙරපසපාකයො, කසො ච තතියපත්කතපි, ‘‘යථා ච අත්තකනො

අත්ථාය  හිකත එවරූපුපාකයො, තථා සඞ්ඝාදිඅත්ථාය  හිකතපි එකසො වා’’ති

වුත්තං. ඉකම කිර පඨමදුතියපත්කත යාව  හට්කඨන පරිවත්කතති, තාව න

ෙප්පියෙරපසපාකයො, අකනෙපුරිසයු ම්පි ‘‘අෙප්පියා එවා’’ති අට් ෙථායං 

වුත්තං. අනුගණ්ඨිපකද පන ‘‘සඞ්ඝසන්තෙං ෙප්පියභණ් ං වික්කිණිත්වා

ආ තෙහාපණානිපි පටිග් හණං කමොකචත්වාව සම්පටිච්ඡිතබ් ානි, තස්මා

ෙප්පියොරකෙො කච ඉමානි තානි ෙහාපණානීති වදති, න වට්ටතිකයව, 

පටික්ඛිපිතබ් ං, න විචාකරතබ් ං, විචාකරති කච? සබ්ක සං න ෙප්පති. 

පටිග් හණංකමොකචත්වාසම්පටිච්ඡිතානිකචවිචාකරති, තස්කසවනවට්ටතී’’ති 

අභික්ඛණංවුත්තං. 

රූපියසංකවොහාරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. ෙයවික්ෙයසික්ොපදවණ්ණනා 

593. පටපික ොතිොනන්ති පටපිකලොතිකෙහි. ‘‘අජ්ඣාචරති, ආපත්ති

දුක්ෙටස්සා’’ති ඉදං පුරිමසික්ඛාපකදපි කවදිතබ් ං. ‘‘ෙයිතඤ්ච කහොති

වික්ෙයිතඤ්චා’’ති එකතසං පදානං විපරීතකතො ‘‘අත්තකනො භණ් ’’න්තිආදි

වුත්තං. ෙස්මා? ‘‘ඉමිනා ඉම’’න්ති වචනානුරූපකතො. සද්ධාකදයයවිනිපාතනං

පකනත්ථඅට්ඨානපදානංවකසනකවදිතබ් ං. 

ෙයවික්ෙයසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨිකතොකෙොසියවග්ක ොදුතිකයො. 
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3. පත්තවග්කගො 

1. පත්තසික්ොපදවණ්ණනා 

සන්නිචයං ෙරිස්සන්තීති අත්කථො. ‘‘අඩ්ඪකතරසපලමාසානං  ාහිො’’ති

ලිඛිතං. එත්ථ –598. බහූ පත්කත සන්නිචයන්ති එත්ථ සන්නිචයන්ති

භාවනපුංසෙං,  හූ පත්කතවා කහත්වා 

‘‘කුඩුකවොචතුපකලකයයො, කුඩුවානංචතුග්ගුණං; 

පත්ථංචතුග්ගුකණොමාසා-තිෙමාහුචතුග්ගුණ’’න්ති.– 

ආදිංකලොෙකවොහාරංදස්කසත්වාවකෙචිපපඤ්කචන්ති. 

602. ොදනන්ති ඛාදනීයං සූපාදි. ‘‘ යඤ්ජනස්ස මත්තා නාම ඔදනකතො 

චතුත්කථොභාක ො’’ති(ම.නි.අට්ඨ.2.387) බ්රහ්මායුසුත්තට් ෙථායං වුත්තත්තා

ආකලොපස්ස චතුත්ථභා ං  යඤ්ජනං අනුරූපන්ති  කහතබ් ං. ‘‘භික්ඛුනියා

පත්තසන්නිචයස්ස වාරිතත්තා තදනුකලොමකතො භික්ඛූනම්පි දුතිකයො

වාරිකතො’’ති වුත්තං, තං න යුත්තං, පාළියඤ්හි ‘‘සන්නිචයං ෙකරයයාති

අනධිට්ඨිකතොඅවිෙප්පිකතො’’ති (පාචි.735) වුත්තං.කසොහි ෙථිනක්ෙන්ධකෙ 

(මහාව.306 ආදකයො)නිචයසන්නිධි වියඑකෙොපිපුනදිවකස‘‘සන්නිචකයො’’ති 

වුච්චති. අනන්තරසික්ඛාපකද පන ‘‘දුතිකයො වාරිකතොති අධිට්ඨානං නියතං, 

තස්මාද්කව පත්කතඅධිට්ඨාතුංනලභති.සකචඑෙකතොඅධිට්ඨාති, ද්කවපින

අධිට්ඨිතා කහොන්ති. විසුං විසුං අධිට්ඨාති, දුතිකයො අනධිට්ඨිකතො’’ති වදන්ති.

විෙප්කපතුං පන  හූපි ලභති. ඉදානි වත්තබ් ං සන්ධාය ‘‘නාමමත්කත

විකසකසො’’ති වුත්තං. තත්ථ නාමන්ති මජ්ඣිකමො මජ්ඣිකමොමකෙො 

මජ්ඣිුලක්ෙට්කඨොතිආදි. 

608. ‘‘පාෙස්ස හි ඌනත්තා පත්තසඞ්ඛයං න  ච්ඡතී’’ති වචනකතො

අධිට්ඨිතපත්කතොපි ඛරපාකෙන කසතත්තා අධිට්ඨානං විජහතීති කච? න, 

අධිට්ඨානවිජහකනසුනවසුඅනා තත්තා, තස්මාපඨමපාොනං එවඌනත්තා

පත්තසඞ්ඛයං න  ච්ඡති, තස්මිං සති අඤ්ඤං විඤ්ඤාකපතුං න වට්ටති. 

‘‘ඌනපඤ්ච න්ධකනනා’’ති හි වුත්තං. ඡිද්කද, රාජියා වා හි සති කතහි

අධිට්ඨානං විජහතීති විජහිකත නායං පටිකසකධො, තස්මා පච්චුද්ධරිත්වා, 

විෙප්කපත්වාපිඅඤ්ඤං විඤ්ඤාකපතුංනලභති. 
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එවං පත්තොරකෙොමූ ං භිත්වාතිඑත්ථ පචිත්වාඨපිතදිවසකතොපට්ඨාය. 

දාතුොකමො හුත්වාති එත්ථ දින්නදිවසකතො, සුතදිවසකතො වා පට්ඨාය දසාහං

කවදිතබ් ං. ලිඞ් පරිවත්කතනපනදසාහාතික්ෙකමපත්තසාමිෙස්සභික්ඛුස්ස, 

භික්ඛුනියාපන රත්තාතික්ෙකමනිස්සග්ගියං. 

පත්තසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ඌනපඤ්චබන්ධනසික්ොපදවණ්ණනා 

612-3. බහූපත්කතවිඤ්ඤාකපන්තීතිඑෙකමෙංවිඤ්ඤාකපන්තා හූභික්ඛූ 

 හූපත්කතවිඤ්ඤාකපන්ති,  හූවාභික්ඛූපත්කතවිඤ්ඤාකපන්තීතිඅත්කථො.

‘‘න, භික්ඛකව, පත්කතො විඤ්ඤාකපතබ්ක ො, කයො විඤ්ඤාකපයය, ආපත්ති

දුක්ෙටස්සා’’ති ඉදං සික්ඛාපදං ඌනපඤ්ච න්ධකනන සමූහතං කහොති න

කහොතීති? නකහොතිතකමව කහත්වා ‘‘විඤ්ඤාකපති, පකයොක දුක්ෙට’’න්ති

වුත්තත්තාති එකෙ. පටිලාභම්පි පරියාදියිත්වාතං දුක්ෙටං වුත්තං, තස්මාතං

‘‘පටිලාකභන නිස්සග්ගිකයො කහොතී’’ති ඉමිනා සමූහතං කහොති. අඤ්ඤථා

සදුක්ෙටං නිස්සග්ගියං ආපජ්ජති අනාපත්තිවාරවිකරොකධො ච. යා ොචි පන

අෙතවිඤ්ඤත්ති අනනුඤ්ඤාතොකල දුක්ෙටකමව. භින්කනනාති

ඉත්ථම්භූතලක්ඛකණ, කභකදනාති වාඅත්කථො, කහත්වත්කථෙරණවචනං. 

ඌනපඤ්ච න්ධනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. කභසජ්ජසික්ොපදවණ්ණනා 

620. ‘‘සා අකහොසි සුවණ්ණමාලා’’ති වචනකතො ඨකපත්වා සහධම්මිකෙ

අඤ්කඤසං යථාසුඛං රූපියං දාතුං වට්ටති උග් ණ්හාකපතුං, 

සක යොහාරාකපභුඤ්චාතිආචරිකයො, ී මංසිතබ් ංඉද්ධිමස්සඉද්ධිවිසයත්තා. 

622. ‘‘කයසං මංසං ෙප්පතී’’ති වචකනන කයසං මංසං න ෙප්පති, 

කතසං සප්පිආදි කිඤ්චාපි න ෙප්පති, න පන නිස්සග්ගියවත්ථූති

කවදිතබ් ං. තථා න පණීතකභොජනවත්ථූති. උග්ගහිතෙං ෙත්වා

නික්ඛිත්තන්තිඅජ්කඣොහරණත්ථංනික්ඛිත්තං. ඉතරඤ්හිපටිග් කහත්වා

අජ්කඣොහරිතුං වට්ටති. උභකයසම්පීති පච්ඡාභත්තං පටිග් හිකතහි, 

පුකරභත්තං පටිග් හිකතහි ච ෙතානං. ‘‘මංසස්ස අෙප්පියත්තා’’ති
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ොරණපතිරූපෙං වත්වා. ොදිංසූති ‘‘විොකල කෙවලං නවනීතකමව 

ඛාදිතුොකමන දධිතක්ෙ තානි අපකනතබ් ානි, පචිතුොමස්ස

සාමංපාෙං න කහොතීති කථරස්ස අධිප්පාකයො’’ති වුත්තං. ‘‘ඛයං

 මිස්සතී’’තිවචනකතොඛීරංපක්ඛිපිත්වාපක්ෙසප්පි විොකලෙප්පතීති

සිද්ධං. කභසජ්කජහීති යාවජීවිෙකභසජ්කජහි. ෙතකත ං පුකරභත්තන්ති

අපචිත්වාෙතං එව. උණ්කහොදකෙනාතිතාපනභාවංදීකපතීතිකෙචි, තං

න සුන්දරං. නිබ්බට්ටිතත්තාති පිඤ්ඤාොදිකතො. ‘‘කතලත්ථාය 

පටිග් හිත…කප.… දුක්ෙටකමවා’’ති වචනකතො අකතලත්ථාය

පටිග් හිකතහි, සත්තාහාතික්ෙන්කතහිපි ෙතකතලං ෙතදිවසකතො

පට්ඨාය සත්තාහං වට්ටතීති ඡායා දිස්සති, ෙරමන්දං රුක්ඛසාකරොති

කෙචි. 

623. අවසෙසකට යස්මා ඛීරාදීනි පක්ඛිපිත්වා කතලං පචන්ති, තස්මා

ෙසටංනවට්ටති, කතලකමව වට්ටති, කතනවුත්තං‘‘පක්ෙකතලෙසකට

වියකුක්කුච්චායතී’’ති.වසායසද්ධිං පක්ෙත්තානවට්ටතීතිකච? වදථ, 

භන්කත, නවනීකත දධිගුළිොතිආදිසම් න්කධො. මධුම්හි චත්තාකරො

ොලිො යථාසම්භවං කයොකජතබ් ා, උච්ඡුම්හි ච, ෙථං? සමක්ඛිෙං 

කස ෙං මධු යාවොලිෙං. අකනලෙං උදෙසම්භින්නං යාමොලිෙං, 

අසම්භින්නං සත්තාහොලිෙං, මධුසිට්ඨං පරිසුද්ධං යාවජීවිෙං. තථා

උච්ඡු වා රකසො වා සෙසකටො යාවොලිකෙො, නික්ෙසකටො

උදෙසම්භින්කනො යාමොලිකෙො, අසම්භින්කනො සත්තාහොලිකෙො, 

සුක්ඛෙසටං යාවජීවිෙන්ති කවදිතබ් ං. ෙස්මා? 

උදෙසම්කභදවිකසසකතො. 

කිං වුත්තං කහොති? චතූසු ොලිකෙසු පුබ් ං පුබ් ං  රුෙං, අපරං අපරං

ලහුෙං. කතසු චායං උදෙසම්කභකදො  රුෙං ලහුෙං ෙකරොති, ලහුෙඤ්ච

 රුෙං. අම් රසාදීනිහියාවොලිෙත්තා  රුොනි, උදෙසම්කභකදොපනතානි 

අම් පානාදිසමඤ්ඤංදත්වාලහුොනියාමොලිොනිෙකරොති.‘‘ඵාණිතංනාම

උච්ඡුම්හා නිබ් ත්තන්ති උච්ඡුරසං උපාදායා’’ති අට්ඨෙථාවචනකතො

උච්ඡුරකසො සත්තාහොලිකෙොති සිද්ධං. තත්ථ ‘‘උදෙසම්කභකදො තං

යාමොලිෙංෙකරොතී’’තිආදිං හුංවත්වාකයොජිතා. 
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පටුන 

අපිකචත්ථඋච්ඡුරකසො‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, උච්ඡුරස’’න්ති (මහාව.300) 

අනුඤ්ඤාතත්තා ගුක ොදෙං විය උච්ඡුරසසාමඤ්ඤකතො උදකෙන

අසම්භින්කනොපි අගිලානස්ස වට්ටති, කතකනවාහ අට් ෙථායං ‘‘උච්ඡුරකසො

නිෙසකටො පච්ඡාභත්තං වට්ටතී’’ති (මහා. අට්ඨ. 300). අයං සබ්ක ො කනො

තක්කෙොතිආචරිකයො.කෙචිපනාහු ‘‘ඵාණිතංනාමඋච්ඡුම්හා නිබ් ත්ත’න්ති

වචනකතො, ‘උච්ඡුරසං උපාදායා’ති අට්ඨෙථාවචනකතො ච උච්ඡුරකසො 

ඵාණිතකමව, තස්මා ගුක  විය පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති. කෙචි ‘‘වුත්තනකයන 

සත්තාහොලිකෙොව සමාකනො ‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, උච්ඡුරස’න්ති විසුං

අනුඤ්ඤාතත්තා අසම්භින්කනොපි අගිලානස්ස වට්ටතී’’ති වදන්ති. කෙචි

‘‘වුත්තනකයන විසුං අනුඤ්ඤාතත්තා එව සම්භින්කනො වා අසම්භින්කනො වා

යාමොලිකෙොව, ගුක ොදෙං පන සත්තාහොලිෙකමවා’’ති වදන්ති. කෙචි

‘‘ගුක ොදෙංවියකසොදුවිකධොපි සත්තාහොලිකෙොකයවා’’තිවදන්ති. 

තත්ථායං පඨමාචරියවාකද විචාරණා – ඵාණිතානුමතියාකයව 

උච්ඡුරසානුමතියා සිද්ධිකතො විසුං ‘‘උච්ඡුරස’’න්ති උද්ධරිත්වා අනුමති 

නිරත්ථිොතිආපජ්ජති, තථා ‘‘උච්ඡුරකසොනිෙසකටොපච්ඡාභත්තංවට්ටතී’’ති 

අට්ඨෙථාපි නිරත්ථිො. ‘‘සත්තාහං වට්ටතී’’ති වත්තබ් ං සියාති, න ච තථා

සක්ො වත්තුං. පච්ඡාභත්තං වට්ටනෙරසාධිොරත්තාති කච? න, තස්මිං

අධිොකර සත්තාහොලිෙස්ස අවත්තබ් ප්පසඞ් කතො. ොලකභදං

අනකපක්ඛිත්වා රසාධිොකර ඔතිණ්ණත්තා වුත්කතොති කච? න සක්ො

‘‘නිෙසකටො සත්තාහං වට්ටතී’’ති වත්තුං. පච්ඡාභත්තං

වට්ටනෙරසාධිොරත්තා න වත්තබ් න්ති කච? න, එවඤ්හි වුත්කත 

තදඤ්ඤරකසො විය අයම්පි පච්ඡාභත්තකමව වට්ටති, න තකතො පරන්ති

ආපජ්ජති. තකතො පරං අපරිකභො ත්තා ‘‘පච්ඡාභත්තං වට්ටතී’’ති වුත්තන්ති

කච? න, යාවොලිෙභාවප්පසඞ් කතො. න කසො පසඞ්ක ො ආභිකදොසිෙස්සාපි

උච්ඡුරසස්ස පාකෙන ඵාණිතාදිභාවප්පසඞ් කතො. අයකමව

තතියචතුත්ථාචරියවාකදසු විචාරණා. දුතියවාකද විචාරණා වුත්තා, විමද්කදො

පකනත්ථ කභසජ්ජක්ෙන්ධකෙ (මහාව. 300) ආවි භවිස්සති. ඵාණිතං නාම

උච්ඡුම්හා නිබ්බත්තන්ති මධුෙතාලනාළිකෙරඵාණිතාදිකතො උක්ෙටවත්ථුකතො

නිස්සග්ගියවත්ථුඵාණිතස්ස විකසසවචනං, කතකනතං පඤ්ඤායති

‘‘නිස්සග්ගියවත්ථුභූතං ඉධ ඵාණිතං නාම උච්ඡුම්හා නිබ් ත්තකමව, න
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මධුොදිකතො නිබ් ත්ත’’න්ති. එත්තාවතා යංකිඤ්චි උච්ඡුම්හා නිබ් ත්තං, න

තං සබ් ං ඵාණිතකමව නාමාති සාධිතං කහොති. කතකනව ෙන්ධකෙ ඵාණිතං

පඨමං අනුජානිත්වාව පච්ඡා උච්ඡුරකසො අනුඤ්ඤාකතො, තථා තත්කථව ගු ං, 

ගුක ොදෙඤ්ච. 

උච්ඡුරසං උපාදාය අපක්ො වාතිආදිම්හි පන කයසං ලද්ධි ‘‘උච්ඡුරකසො 

යාමොලිකෙො’’ති. ‘‘කත අපක්ො වාති සාමං භික්ඛුනා අපක්ො වා. 

අවත්ථුෙපක්ොවාතිවිනාවත්ථුනාපක්ොවා’’ති අත්ථංවණ්ණයන්ති, තංන

යුත්තං‘‘උච්ඡුරසංඋපාදායා’’තිඉමස්සවචනස්ස පකයොජනාභාවප්පසඞ් කතො, 

භික්ඛුකනො පචනාධිොරාභාවා. සාමපාකෙො ඉධාධිප්කපකතොති කච? සාමං 

අපක්ෙස්ස උච්ඡුරසස්ස කතසං අත්තකනොමතියා ඵාණිතභාවසිද්ධිකතො ච

පරකතො ‘‘පුකරභත්තං පටිග් හිකතන අපරිස්සාවිතඋච්ඡුරකසන

ෙතඵාණිත’’න්තිආදිනයදස්සනකතො ච තං අයුත්තං, තත්ථ

‘‘අපරිස්සාවිතඋච්ඡුරකසනසයංෙතංනිරාමිසකමවවට්ටතී’’තිවචනංයංතත්ථ

ෙසටං සාමපාෙං න ජකනති, සවත්ථුෙපටිග් හිතෙතංකයව තං ෙකරොතීති

දීකපති, තස්මා පටිග් කහතුං න වට්ටති විොකලති කපොරාණා.

‘‘කෙොට්ටිතඋච්ඡුඵාණිතං ‘රජනපාෙං විය ඔ ාරිෙං සවත්ථුෙපක්ෙං නාම

කහොතී’ති සඤ්ඤාය පුකරභත්තකමව වට්ටතී’’ති වුත්තං. මහාඅට්ඨෙථාචරියා

‘‘එවංඵාණිතග් හණංඅමධුරං, තස්මාපච්ඡාභත්තංනවට්ටතී’’ති වදිංසු.කිං

මධුරතාය, අමධුරතායවාති? අත්ථකමවදස්කසතුං මහාපච්චරියං තථාවුත්තන්ති 

උපතිස්සත්කථකරො ආහකිර. තං යුත්තන්ති උච්ඡුකතොනිබ් ත්තත්තා වුත්තං, 

කතකනවාහ ‘‘ඛණ් සක්ඛරං පන…කප.… වට්ටතී’’ති. ‘‘තං ඛීරඝකට

පක්ඛිපිත්වාපචන්තී’’තිලිඛිතං. ජල්ලො නාමකඵණාදි. 

කභසජ්කජොදිසං වදන්කතනඉතකර අත්ථුද්ධාරවකසනවුත්තා. ‘‘ආහාරත්ථං

ඵරිතුං සමත්ථානී’’ති ෙන්ධකෙ (මහාව. 260) ‘‘යං කභසජ්ජඤ්කචව අස්ස

කභසජ්ජසම්මතඤ්ච කලොෙස්ස, ආහාරත්ථඤ්චඵකරයයා’’තිවුත්තත්තාවුත්තං.

එත්ථවිචාරණා කභසජ්ජක්ඛන්ධකෙආවිභවිස්සති. 

624. ද්වාරවාතපානෙවාටානීතිද්වාරස්සචවාතපානානඤ්චෙවාටානි. 

ෙසාවපක්කඛපමත්කතන හි තානි අත්තකනො සභාවං පරිච්චජිතානි

කහොන්ති, තස්මා ‘‘මක්කඛතබ් ානී’’ති වුත්තං. ‘‘ෙසාකවො නාම
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ෙනෙලම් ාදීනිපී’’තිවදන්ති. අධිට්ක තීති‘‘ඉදානිඅජ්කඣොහරණීයංන

භවිස්සති,  ාහිරපරිකභොක ො භවිස්සතී’’ති චිත්තං උප්පාකදති. ඉධ

‘‘විෙප්කපතී’’ති පදං නත්ථි. අධිට්ඨානම්පි ුලඛාරු ්හියා වුත්තං ‘‘ඉමං

නවනීතංඅධිට්ඨාමී’’තිඅවත්තබ් කතො. 

625. පරිභුඤ්ජිතුං පනන වට්ටතීතිවිස්සාසාභාවංසන්ධායවුත්තං.සකච

සවිස්සාකසො, වට්ටතීති ‘‘පරිභුඤ්ජ ත්ව’’න්ති එත්තාවතා විස්සජ්ජිතං

කහොති, තස්මා උභින්නංඅනාපත්තීතිසම් න්කධො.සකචනවිස්සජ්ජිතං, 

ආපත්තිකහොතීතිසිද්ධං. තස්මාඋභින්නංසන්තෙංචීවරංඅඤ්ඤතකරන

සම්ුලඛීභූකතන අධිට්ඨාතබ් ං. කනො කච අධිට්ඨාති, නිස්සග්ගියං

කහොතීතිපි යුජ්ජති. ොෙනිෙමත්තඤ්කච මූලං අදින්නං, ‘‘න 

අධිට්ඨානුප ං…කප.… සෙභාවං න උකපතී’’ති ඉමිනා එතං සදිසං න

කහොති, ආභිධම්මිෙ ණානං දින්නං විය ච න කහොති. ෙස්මා? 

ආභිධම්මිොහිඅනුපසම්පන්නාපිකහොන්ති, පච්ඡා ආභිධම්මිෙභූතානම්පි

තං සාධාරණං කහොතීති. එත්ථ ද්කවපි උපසම්පන්නා එව, ද්වින්නම්පි

තත්ථ යථාොමෙරණීයතා අත්ථි මමත්තඤ්ච, න එවං තදඤ්කඤසං

සාධාරණං, න ච ද්කව තකයො භික්ඛූ ‘‘එෙකතො වස්සිස්සාමා’’ති

ෙකරොන්ති, රක්ඛති තාව. ‘‘අවිභත්තත්තා අනාපත්තී’’ති ඉමිනා ච ඉදං

සදිසං, කයනමූකලනපටිග් හිතං, තස්ස සකචඉතකරොකදති, කසොවාතං

ඉතරස්ස කදති, සති පටිග් හකණ සත්තාහාතික්ෙකම නිස්සග්ගියත්තා, 

තස්මාතං චීවරං ද්ී සුසම්ුලඛීභූකතනඑකෙනඅධිට්ඨාතබ් ං. කිඤ්චාපි

එත්ථ පකයොක ො න දිස්සති සමානපරික්ඛාරානං ද්වින්නං 

අධිට්ඨානපකයො ාභාවකතො, තථාපි සමානසබ් භණ් ොනං ද්වින්නං

කතලාදි කයන පටිග් හිතං, තස්ස ොලාතික්ෙකම ආපත්තිසම්භවකතො, 

අනධිට්ඨාකන දුල්ලභවිකසසකහතුත්තා ච ‘‘අධිට්ඨාතබ් ’’න්ති වුත්තං.

තං අයුත්තං පත්තචීවරසත්තාහොලිොනං අසදිසවිධානත්තා. එත්ථ

පත්තචීවරඤ්හිඅත්තකනොසන්තෙභාවංඋප තකමව අනධිට්ඨහන්තස්ස

ොලාතික්ෙකමආපත්ති, සත්තාහොලිෙං පන පරසන්තෙසාධාරණම්පි 

පටිග් හිතං පටිග් ාහෙස්ස ොලාතික්ෙකම ආපත්තිෙරං.

පටිග් හණඤ්කචත්ථ පමාණං, න තත්ථ සෙසන්තෙතා, 

සත්තාහොලිෙඤ්ච නිස්සග්ගියං, සබ්ක සම්පි අනජ්කඣොහරණීයං. 

පත්තචීවරං අඤ්ඤස්ස පරිභුඤ්ජකතො අනාපත්ති. ඉදඤ්ච
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ොලාතික්ෙන්තම්පි නිස්සජ්ජිත්වාපච්ඡාලද්ධංෙප්පති.පත්තචීවරංපන

තංතස්සවිනයෙම්මන්ති ෙප්පතීති.අවිභත්තස්සපිඉමස්සදානංරුහති, 

න පත්තචීවරස්ස. වුත්තඤ්කහතං අට් ෙථායං ‘‘ද්වින්නං සන්තෙං

කහොති…කප.… සකචපි අවිභජිත්වා සද්ධිවිහාරිොදීනං කදන්ති, 

අදින්නකමව කහොතී’’ති. යස්ස දානකමව න රුහති, තස්ස කුකතො

අධිට්ඨානං.එකෙොකචපත්තචීවරංදසකමදිවකසඉතරස්සකදති.තකතො 

පට්ඨාය කසො දස දිවකස පරිහරිතුං ලභති, න තථා සත්තාහොලිෙන්ති 

සබ් ථා උපපරික්ඛියමානං සරික්ඛං නක්ඛමතීති න තං සාරකතො

දට්ඨබ් න්ති ආචරියස්ස තක්කෙො. ‘‘විනයෙම්මවකසන පන

අනිස්සජ්ජිත්වා සහසා විරුජ්ඣිත්වා ෙස්සචි පරිච්චත්තම්පි පුන

පටිලභිත්වා පරිභුඤ්ජිතුං න වට්ටතී’’ති වුත්තං, සකච කදසන්තරිතං, 

සුලද්දන්තරිතං වා චීවරං නිස්සග්ගියං ජාතං, තං ඉධ ඨිකතන භික්ඛුනා 

එෙස්ස වන්කතන චිත්කතන චත්තං ෙත්වා අනකපක්ඛිත්වා ආපත්තිං

කදකසත්වාතස්ස විස්සාකසනපුන කහත්වාඅධිට්ඨාතබ් ං, ‘‘පත්තාදීසු

ච අයකමව නකයො’’ති ච වුත්තං, ‘‘තාලනාළිකෙරඵාණිතම්පි

සත්තාහොලිෙං එවා’’ති ච. ‘‘ද්වින්නං සන්තෙං එකෙන පටිග් හිතං

සත්තාහොලිෙං සත්තාහාතික්ෙකමආපත්තිං න ෙකරොති, පරිභුඤ්ජිතුං

පනද්වින්නම්පිනවට්ටතී’’තිච‘‘පරසන්තෙංපටිග් කහත්වා ඨපිකතපි

එකසව නකයො’’ති ච කෙචි වදන්ති. දුක්ෙටවත්ථුභූතං සප්පිආදි 

නිස්සජ්ජිතබ් ංපුනපරිභුඤ්ජිතුංවට්ටතීතිවිධානංනදිස්සතීති. 

කභසජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. වස්සිෙසාටිෙසික්ොපදවණ්ණනා 

627. ‘‘එෙකමව ෙත්වා’’ති වචකනන වස්සිෙසාටිෙලක්ඛකණන

ඤාතොනම්පි සතුප්පාදං ෙකරොන්කතන එෙකමව  කහතබ් න්ති 

ධම්මසිරිත්කථකරො. චතුබ්බිධංකෙත්තන්තිඑත්ථකිඤ්චාපිතිවිධංදිස්සති, 

තං පන එවං  කහතබ් ං, යස්මිං කඛත්කත පරිකයසිතුං ලභති, තං 

පරිකයසනකෙත්තං නාම, ‘‘එවංෙරණනිවාසනාධිට්ඨානකඛත්තානිපී’’ති 

වුත්තං. එත්ථ පච්ඡිකමන පුරිමග් ාකහො කවදිතබ්ක ො, න පුරිකමන

පච්ඡිමග් ාකහො, යථාලාභන්ති ආචරිකයො. තස්සත්කථො – 
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අධිට්ඨානකඛත්කතනපච්ඡිකමනපුරිමානංතිණ්ණං  ාකහොකහොති, තථා

නිවාසනකඛත්කතන ද්වින්නං පුරිමානං. ෙරණකඛත්කතන පන

එෙස්කසව පුරිමස්ස  ාකහො කහොතීති. එත්ථ පන කිඤ්චාපි

ෙරණකඛත්තනිවාසනකඛත්තානංොලකතො නානත්තංනත්ථි, කිරියකතො

පන ‘‘අට්ඨිං ෙත්වා නිවාකසතබ් ’’න්ති පාළිවචනකතො, තස්මා ද්විධා

ෙත්වා වුත්තං අඤ්ඤතරාභාකවන, තදත්ථසිද්ධිකතො ච, ෙථං පකනත්ථ 

නානත්තංනත්ථීතිපඤ්ඤායතීතිකච? පාළිකතො, ‘‘අඩ්ඪමාකසො කසකසො

ගිම්හානන්ති ෙත්වා නිවාකසතබ් ’’න්ති හි පාළි, තථා 

මාතිොට් ෙථාකතො (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. වස්සිෙසාටිෙසික්ඛාපදවණ්ණනා)

ච. 

තථාහ ‘‘පච්ඡිකමො අඩ්ඪමාකසො ෙරණනිවාසනකඛත්තම්පී’’ති, ඉමිනා

නකයන තිවිධකමව කඛත්තන්තිපි සිද්ධං. සමන්තපාසාදිොයං පන ෙත්ථචි

කපොත්ථකෙ ‘‘කජට්ඨමූලපුණ්ණමාසියා පච්ඡිමපාටිපදදිවසකතො පට්ඨාය යාව

ො පක්ඛුකපොසකථො, අයකමකෙො අද්ධමාකසො පරිකයසනකඛත්තඤ්කචව

ෙරණකඛත්තඤ්ච. එතස්මිඤ්හි අන්තකර වස්සිෙසාටිෙං අලද්ධං පරිකයසිතුං, 

ලද්ධං ොතුඤ්ච වට්ටති, නිවාකසතුං, අධිට්ඨාතුඤ්ච න වට්ටතී’’ති පාකඨො

දිස්සති, කසොඅපාකඨොයථාවුත්තපාළිමාතිොට්ඨෙථාවිකරොධකතො, තස්මාතත්ථ 

‘‘අලද්ධංපරිකයසිතුංවට්ටති, ොතුං, නිවාකසතුං, අධිට්ඨාතුඤ්චනවට්ටතී’’ති 

පාකඨො කවදිතබ්ක ො. එවං තාව පච්ඡිකමන පුරිමග් ාහසිද්ධි කවදිතබ් ා, න

පුරිකමන ෙරණකඛත්තාදීනං ාකහොසම්භවති. ‘‘මාකසොකසකසොගිම්හානන්ති

වස්සිෙසාටිෙචීවරං පරිකයසිතබ් ’’න්ති එත්තෙකමව හි වුත්තං, න, 

අට් ෙථායං ‘‘අයකමකෙො අද්ධමාකසො පරිකයසනකඛත්තඤ්කචව

ෙරණකඛත්තඤ්චා’’ති වුත්තත්තාති කච? න, තස්ස කලඛනකදොසත්තා, තථා

සාධිතං. ෙරණකඛත්කතන පන නිවාසනකඛත්තග් ාකහො අත්ථි

ොලනානත්තාභාවකතො, කතකනව පුබ්ක  යථාලාභග් හණං ෙතං, තථා ච

සාධිතකමව, නකභකදොපනත්ථි, පකයොජනංවුත්තකමව.නිවාසනක්කඛත්කතන 

අධිට්ඨානක්කඛත්තග් ාකහො නත්ථි එව, න හි පුරිකමන පච්ඡිමග් ාකහො

කවදිතබ්ක ො. න පාළිවිකරොධකතොති කච? න, තදත්ථාජානනකතො. ‘‘මාකසො

කසකසොගිම්හානන්තිඅද්ධමාකසොකසකසො ගිම්හාන’’න්තිඑත්ථ ඉති-සද්දස්සහි

ඉකතො පට්ඨායාති අත්කථො. පරකතො ආපත්තිකඛත්තදස්සනකතො ඉතරස්ස
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අනාපත්තිකඛත්තභාකවො දස්සිකතොව කහොති. දින්නපුබ් කතොපි

ඤාතෙපවාරිතට්ඨානකතො නිප්ඵාකදන්තස්ස නිස්සග්ගියං පිට්ඨිසමයත්තා, 

පෙතියා වස්සිෙසාටිෙදායොනාමසඞ්ඝස්සවා පුග් ලස්සවා අපවාකරත්වා

අනුසංවච්ඡරං කදන්තා, තත්ථ සතුප්පාකදොව වට්ටති. වත්තකභකද දුක්ෙටන්ති

තදඤ්කඤසු. 

‘‘සකචෙත…කප.… වස්සූපනායිෙදිවකසඅධිට්ඨාතබ් ා…කප.… ඡමාකස 

පරිහාරං ලභතී’’ති වචනකතො අන්කතොවස්කසපි යාව වස්සානස්ස පච්ඡිමදිවසා

අෙතා පරිහාරං ලභතීති දීපිතං කහොති. ෙස්මා න විචාරිතන්ති කච? 

අත්ථාපත්තිසිද්ධත්තා. ‘‘ඡමාකස පරිහාරංලභතී’’තිවචකනනඅෙතාලභතීති

සිද්ධකමව, තං කිඤ්චාපි සිද්ධං, සරූකපන පන අනා තත්තා සරූකපන

දස්කසතුං, දුස්සද්ධාපයත්තා උපපත්තිකතො දස්කසතුඤ්ච ඉදමාරද්ධං 

ආචරිකයන, ‘‘යථා කචත්ථ, එවංෙථිනබ්භන්තකර උප්පන්නචීවරම්පිකහට්ඨා

වුත්තනකයකනව පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති අනුගණ්ඨිපකද වුත්තං, තං දුවුත්තං

තත්කථව පුබ් ාපරවිකරොධකතො. යඤ්කචත්ථ අට්ඨෙථාවචනං සාධෙත්කතන

වුත්තං, තං තමත්ථං න සාකධති. ‘‘යදි නප්පකහොති යාව ෙත්තිෙපුණ්ණමා

පරිහාරං ලභතී’’ති වචනං අප්පකහොන්තස්ස යාව ෙත්තිෙපුණ්ණමා තාව

පරිහාරකඛත්තං, තකතො පරං එෙදිවකසොපි න කහොතීති දීකපති, තස්මා

අප්පකහොනෙභාකවන අෙතාවයාවෙත්තිෙපුණ්ණමා පරිහාරංලභති, තකතො

පරං න ලභතීති සිද්ධං. තථා තකදව වචනං ෙතපරිහාරං න ලභතීති දීකපති, 

තස්මා ෙත්තිෙපුණ්ණමදිවකසකයව අධිට්ඨාතබ් ා. ‘‘අප්පකහොන්කත දසාකහ

අන්කතොවස්කසෙරණපරිකයොසානංකයවපමාණ’’න්තිලිඛිතං. 

එත්ථාහ – ‘‘එොහද්ී හාදිවකසනා’’තිආදි න වත්තබ් ං. ෙස්මා? 

ගිම්හදිවසානං අනධිට්ඨානොලත්තා, තස්මා එව ‘‘අන්කතොදසාකහ වා

තදකහකයවවා අධිට්ඨාතබ් ා’තිචසාමඤ්ඤකතොනවත්තබ් ංගිම්හදිවසානං 

අධිට්ඨානකඛත්තභාවප්පසඞ් කතො’’ති.එත්ථවුච්චති– න, තදත්ථාජානනකතො. 

දසාහානා තාය වස්සූපනායිොය ගිම්හදිවසා දසාහා කහොන්ති, පඨමදිවකස ච

ලද්ධා නිට්ඨිතා වස්සිෙසාටිො දසාහාතික්ෙන්තාපි වස්සූපනායිෙදිවසං

අධිට්ඨානකඛත්තං අප්පත්තත්තා නචතාවනිස්සග්ගියංකහොති, වුත්තඤ්කචතං 

‘‘වස්සූපනායිෙකතොපුබ්ක දසාහාතික්ෙකමපිඅනාපත්තී’’ති. 
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අන්කතොදසාකහ අධිට් ාතබ්බාති ඉදං න අවිකසකසන එතස්මිං අන්තකර

ගිම්හදිවකසපිඅධිට්ඨාතබ් න්තිඉමමත්ථංදීකපතුං වුත්තං, කින්තුගිම්හදිවකස

කච උප්පන්නා, අධිට්ඨානකඛත්කත ච අන්කතොදසාහං කහොති, අන්කතොදසාකහ

කඛත්කතකයවඅධිට්ඨාතබ් ා, නකඛත්තන්තිෙත්වාදසාහං අතික්ෙමිතබ් න්ති

දීකපතුං වුත්තං. ෙස්මා? ගිම්හදිවසානම්පි  ණනූප ත්තා, තස්මා

අකඛත්තදිවකසපි කණත්වාකඛත්කතඑව‘‘අන්කතොදසාකහඅධිට්ඨාතබ් ා’’ති 

වුත්තංකහොතීති. 

වස්සිෙසාටිෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. චීවරඅච්ඡින්දනසික්ොපදවණ්ණනා 

632. සාමන්ති සෙසඤ්ඤිතානියමනත්ථංවුත්තං. සෙසඤ්ඤිතාකයවහි

අච්ඡින්දාපනඅච්ඡින්දකනසු නිස්සග්ගියං, තස්මා 

නිස්සග්ගියමූලඞ් නිදස්සනකමතං. ‘‘චීවර’’න්ති වුත්තත්තා ‘‘අචීවරං 

අච්ඡින්දන්තස්සනනිස්සග්ගිය’’න්තිවුත්තකමවකහොති.‘‘දත්වාතිදත්වා

වා දාකපත්වා වා’’ති කිඤ්චාපි පදභාජනං යුජ්ජති, අඤ්ඤස්ස පන

සන්තෙං අඤ්ඤස්ස භික්ඛුකනො දාකපත්වා තං සයං වා අච්ඡින්කදයය, 

කතකනව වා අච්ඡින්දාකපයයාති අනිට්ඨප්පසඞ් භයා න වුත්තං, 

අත්ථකතො පන අත්තකනො සන්තෙං අඤ්කඤන සද්ධිවිහාරිොදිනා

දාකපත්වා, අඤ්ඤස්ස සන්තෙං වා තස්ස විස්සාසා දාකපත්වා තං 

අච්ඡින්කදයයවාඅච්ඡින්දාකපයයවානිස්සග්ගියන්තිකවදිතබ් ං, තඤ්ච

කඛො අනකපක්කඛො දත්වා. යදි එවං ‘‘චජිත්වා දින්නං අච්ඡින්දිත්වා

 ණ්හන්කතො භණ් ග්කඝන ොකරතබ්ක ො’’ති ඉදං කින්ති කච? 

සෙසඤ්ඤාය අග් කහත්වා අඤ්ඤාය කථයයාය  ණ්හන්තං සන්ධාය

වුත්තං, කතකනව වුත්තං ‘‘සෙසඤ්ඤාය  හිතත්තා පනස්ස පාරාජිෙං

නත්ථී’’ති, අපිච ‘‘අනාපත්ති කසො වා කදති, තස්ස වා විස්සසන්කතො 

 ණ්හාතී’’තිවචනකතොපිතංසිද්ධකමව.එත්තාවතාතාවොලිෙංෙත්වා

දින්නං අච්ඡින්දන්තස්සඅනාපත්තිසාධිතාකහොති.‘‘අම්හාෙංසන්තිකෙ

උපජ්ඣං  ණ්හිස්සතී’’තිආදිවචනං සාමකණරස්ස දානං දීකපති, තඤ්ච

ඉධ නාධිප්කපතං. පාළියං (පාරා. 633-634) උපසම්පන්කන

තිෙපාචිත්තියංවිය අනුපසම්පන්කනතිෙදුක්ෙටම්පිආ තන්තිකච? න, 
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තදධිප්පායාජානනකතො. අනුපසම්පන්නොකල එවං දත්වා අඤ්ඤස්ස

සන්තිකෙ උපසම්පන්නං දිස්වා කුපිකතො කච අච්ඡින්දති, 

උපසම්පන්නස්කසව වා ‘‘සික්ඛං පච්චක්ඛාය තුම්හාෙං සන්තිකෙ 

උපසම්පජ්ජිස්සාමී’’ති වදන්තස්ස දත්වා පුන අච්ඡින්දති කච, 

නිස්සග්ගියන්තිඅයකමත්ථඅධිප්පාකයො. 

633. සකිං ආණත්කතො  හුෙම්පි අච්ඡින්දති, නිස්සග්ගියන්ති

එෙ ද්ධත්තා එෙං පාචිත්තියං, තං සන්ධාකයතං වුත්තං ‘‘ආණත්කතො

බහූනි ගණ්හාති, එෙං පාචිත්තිය’’න්ති. මාතිොට් ෙථායං පන 

‘‘වත්ථු ණනාය ආපත්තිකයො’’ති වුත්තං, තං ආණත්තියා  හුත්තා

‘‘සබ් ානි ණ්හා’’ති වදන්තස්ස ාහංසන්ධායවුත්තං, කතකනවතත්ථ

වුත්තං‘‘එෙවාචායසම් හුලා ආපත්තිකයො’’ති.එවංසන්කතපාළිවචනං, 

අට්ඨෙථාවචනද්වයඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤං සකමති, පරසන්තෙම්පි

නිස්සග්ගියං කහොති පංසුකූලඤ්ච, කතන ‘‘දුස්සන්කත  ද්ධරූපියං 

වියා’’ති වුත්තං, තං තදත්ථනියමදස්සනත්ථං වුත්තං, යථාවඡාදිතං

අච්ඡින්දනචිත්කතන සචිත්තෙං, වචීෙම්මං පන කෙවලං 

අච්ඡින්දාකපන්තස්කසව ‘‘කදහී’’ති  ලක්ොකරන  ණ්හකතොපි

කවදිතබ් ං, තං න යුත්තං ‘‘අනාපත්ති කසො වා කදතී’’ති වචනකතො.

‘‘තුට්කඨො වා දුට්කඨො වා කදති, අනාපත්තිකයවා’’ති

මාතිොට්ඨෙථාවචනකතො වාති කච? න, උභයත්ථ අත්තකනො රුචියා

දානං සන්ධාය වුත්තත්තා, පසේහාවහාකර අනාපත්තිප්පසඞ් කතො ච.

‘‘භික්ඛුස්ස සාමං චීවරං දත්වා’ති පාළිවචනකතො ච මාතිොට් ෙථාය 

අඞ් වවත්ථාකන ‘උපසම්පන්නතා’ති වුත්තත්තා ච උභයත්ථ

දානහරකණසු භික්ඛුභාකවො ඉච්ඡිතබ්ක ොති දීකපතී’’ති වදන්ති, 

ඉදමයුත්තන්ති කනො තක්කෙොති ආචරිකයො. ෙස්මා? අනුපසම්පන්නස්ස 

චීවරං දත්වා තං උපසම්පන්නොකල අච්ඡින්දන්තස්ස

අනාපත්තිප්පසඞ් කතො. ‘‘අනුපසම්පන්නස්ස චීවරං වා අඤ්ඤං වා

පරික්ඛාරං දත්වා…කප.… ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’ති වචනකතො දුක්ෙටං

තත්ථ කහොතීති කච? නාසිද්ධත්තා, දානොකල එව උපසම්පන්නතා

පමාණන්තිඅසිද්ධකමතං අට් ෙථාය වා පාළියා වායුත්තිකතොවා, තස්මා

තං න යුත්තන්ති අත්කථො. අනුපසම්පන්නස්ස චීවරං දත්වා තස්කසව

අනුපසම්පන්නොකලකයව චීවරං අච්ඡින්දන්තස්ස දුක්ෙටං, 
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උපසම්පන්නොකල වා දත්වා අනුපසම්පන්නොකල අච්ඡින්දන්තස්ස

දුක්ෙටන්ති තස්ස වචනස්ස ඉදං විෙප්පන්තරඤ්ච සම්භවති, තස්මා

(පාරා. 631ආදකයො) විෙප්පන්තරස්ස සම්භවකතො චන යුත්තං, යස්මා 

අනුපසම්පන්නොකල දත්වා උපසම්පන්නොකල අච්ඡින්දන්තස්ස විසුං

දුක්ෙටංන පඤ්ඤත්තං, තස්මාපුරාණචීවරකධොවාපනාදිසික්ඛාපකදසුවිය

අපරභාක  උපසම්පන්නතා කචත්ථ පමාණං, තස්මා

‘‘උපසම්පන්නතා’’තිඅඞ්ක සුවුත්තත්තා චතංනයුත්තන්ති අත්කථො.

එත්ථ ‘‘පච්චාසීසන්තස්කසව දානමධිප්කපතං, න නිස්සට්ඨදාන’’න්ති 

ධම්මසිරිත්කථකරො වදතිකිර, ී මංසිතබ් ං. 

චීවරඅච්ඡින්දනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. සුත්තවිඤ්ඤත්තිසික්ොපදවණ්ණනා 

637. ඡට්කඨ කිඤ්චාපි ‘‘සාමං සුත්තං විඤ්ඤාකපත්වා’’ති වුත්තං, 

මාතිොට් ෙථායං පන ‘‘චීවරත්ථාය සාමං විඤ්ඤත්තං සුත්ත’’න්ති අවත්වා

කෙවලං ‘‘චීවරත්ථායවිඤ්ඤාපිතසුත්ත’’න්තිඅඞ්ක සුවුත්තත්තාඅඤ්කඤන 

චීවරත්ථාය විඤ්ඤත්තං සුත්තම්පි සඞ් හං  ච්ඡතීති කවදිතබ් ං. සාමන්ති

කචත්ථෙස්සචිනියමනං. ‘‘සාමං විඤ්ඤාකපත්වා’’තිකිඤ්චාපිවුත්තං, තථාපි

‘‘සාමං වායාකපයයා’’ති අත්තකනො අත්ථාය වායාකපයයාති එවං සම් න්කධො, 

අත්කථො ච කවදිතබ්ක ො, පාළියං පනආසන්නපකදන කයොජනා ෙතා, තස්මා

සාමං විඤ්ඤත්තං සුත්තන්ති අඤ්ඤවිඤ්ඤත්තං ෙප්පියං ආපජ්ජති, 

හත්ථෙම්මයාචනවකසන ලද්ධතන්තවාකයොපි ෙප්පිකයො.

විෙප්පනුප පච්ඡිමප්පමාණංකච, තන්කතී තංකයවසකිං අධිට්ඨාතබ් ං, පුන

අධිට්ඨානකිච්චං නත්ථි අධිට්ඨිකතන එකීභාවූප මනකතො. ‘‘සකච පන 

පරිච්කඡදං දස්කසත්වාවචිනසාටෙංවිය, අන්තරන්තරාඅධිට්ඨිතංකහොති, පුන 

අධිට්ඨාතබ් ’’න්ති වුත්තං. ‘‘පටිලාකභනාති වචකනන වායාකපත්වා

ඨකපස්සාමීතිආදි එෙස්මිංඅන්කතො ධංකහොතී’’තිවදන්ති. 

සුත්තවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. මහාකපසොරසික්ොපදවණ්ණනා 

642. විසිට්ඨං ෙප්පඤ්ච තස්ස වචකනන විසිට්ඨං ෙතඤ්ච පමාණං, න

ආමිසදානං.කෙසුචිකපොත්ථකෙසු ‘‘චීවර’’න්තිඋද්ධරිත්වාවිභාක ොවුත්කතො, 

තංනසකමතීති. 

මහාකපසොරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. අච්කචෙචීවරසික්ොපදවණ්ණනා 

646. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, අච්කචෙචීවරං පටිග් කහත්වා

නික්ඛිපිතු’’න්ති, ‘‘යාව පවාරණා පවාරිතා’’ති ච යං වුත්තං, කත පන භික්ඛූ

තස්ස වචනස්ස අත්ථං මිච්ඡා  කහත්වා අච්කචෙචීවරං නික්ඛිපන්තා

චීවරොලසමයං අතික්ොකමසුං. කිමිදං විභත්තං, උදාහු අවිභත්තන්ති? 

විභත්තං, පුග් ලිෙං වා. කතකනව පරකතො ‘‘අම්හාෙං, ආවුකසො, 

අච්කචෙචීවරානී’’ති වුත්තං, අවිභත්තං පන සඞ්ඝිෙත්තා න ෙස්සචි

නිස්සග්ගියං ෙකරොති. 

අපිච ‘‘අච්කචෙචීවරං පටිග් කහත්වා නික්ඛිපිතු’’න්ති ඉමිනා

සාමඤ්ඤවචකනනවස්සූපනායිෙදිවසකතොපට්ඨාය, පිට්ඨිසමයකතො පට්ඨායවා

යාව පවාරණා නික්ඛිපිතුං වට්ටති එව සඞ්ඝිෙත්තා, පුග් ලිෙම්පි

‘‘වස්සංවුත්ථොකල  ණ්හථා’’ති දින්නත්තා. තාදිසඤ්හි යාව වස්සංවුත්කථො

කහොති, තාවනතස්කසව, දායෙස්සසන්තෙංකහොති, තථාඉකතොතතියවස්කස, 

චතුත්ථවස්කස වා ‘‘පවාරණාය  ණ්හථා’’තිආදිනා දින්නම්පි නික්ඛිපිත්වා

යථාදානකමව  කහතබ් ං. අයමත්කථො අට් ෙථායං (පාරා. අට්ඨ. 2.646-9 

ආදකයො)පාෙකටො.තානිචීවරොලසමයාතික්ෙකමනනිස්සග්ගියානීතිකච? න, 

උද්දිස්ස දින්නත්තා.යස්මාඅයංසමකයො‘‘ොකලපිආදිස්සදින්න’’න්තිඑත්ථ

‘‘ොකලො’’ති ආ කතො, ගණකභොජනසික්ොපදාදීසු‘‘සමකයො’’ත්කවවආ කතො, 

තස්මා ඉධ කතසං එෙත්ථතාදස්සනත්ථං එෙකතො ‘‘චීවරොලසමකයො’’ති

වුත්තන්ති කවදිතබ් ං. මාතිොයං පකනත්ථ තාදිසං චීවරං අත්තකනො

සන්තෙභාවං උප තං පුග් ලිෙං සන්ධාය වුත්තං, කතකනවාහ ‘‘භික්ඛුකනො

පකනව අච්කචෙචීවරං උප්පජ්කජයො’’ති. අත්තකනො කුටියා වස්සංවුත්ථස්ස 

භික්ඛුකනො හි දාතුං අලභන්කතො අන්කතොවස්කස එව දානකිච්චං

පරිනිට්ඨාකපත්වා  ච්ඡති, තථා සඞ්ඝස්ස. තස්මා ඉදං අච්කචෙචීවරං අත්ථි
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උප්පන්නොලකතො පට්ඨාය සඞ්ඝස්ස වා පුග් ලස්ස වා සන්තෙභාවං

උප ච්ඡන්තං, යං න වස්සාවාසිෙභාකවන දින්නං, අත්ථි උප්පන්නොලකතො

පට්ඨාය අනුප න්ත්වා වස්සංවුත්ථොකලකයව පුග් ලස්ස වා සඞ්ඝස්ස වා

උප ච්ඡන්තං, යං වස්සාවාසිෙභාකවන උප්පජ්ජිත්වා සමකය දින්නං, අත්ථි

සමකයදින්නම්පිපුග් ලස්සසන්තෙභාවංඅනුප ච්ඡන්තං, සඞ්ඝසන්තෙභාවං

වාදායෙසන්තෙභාවංවාඋප ච්ඡන්තං, ඊදිසංසන්ධාය ‘‘සඤ්ඤාණං ෙත්වා

නික්ඛිපිතබ් ’’න්ති වුත්තං. ඉදං අතිකරෙසංවච්ඡරම්පි නික්ඛිපිතුං ලභති 

අත්තකනො සන්තෙභාවං අනුප තත්තා, තස්මා ‘‘දසාහානා ත’’න්ති ඉකතො

අඤ්ඤංසන්ධාය වුත්තන්තිසිද්ධකමතන්ති.දසාහකතොපුකරතරංලභිත්වායාව

පවාරණා නික්ඛිපිතුං න ලභති, තස්මා සෙභාවූප තකමව අධිට්ඨාතබ් ං, 

තංකයව සන්ධාය ‘‘දසාහානා ත’’න්ති වුත්තං, යකතො ‘‘අන්කතොසමකය

අධිට්කඨති, විෙප්කපතී’’ති අනාපත්තිවාකර වුත්තං. සඤ්ඤාණං ෙත්වා

නික්ඛිපිතබ් ෙං පන පරස්ස දාතබ් තාය සෙභාවං අනුප තං, න හි තං

සන්ධාය‘‘අධිට්කඨති, විෙප්කපතී’’ති සක්ොවත්තුං, නචතංඉමස්මිංඅත්කථ

නිස්සග්ගියංකහොතිසඞ්ඝස්ස නිස්සග්ගියාභාවකතො, අට් ෙථායම්පිඅයමත්කථො

සුට්ඨු පාෙකටොව. ෙතමං සඤ්ඤාණං ෙත්වා නික්ඛිපිතබ් න්ති කච? 

පරසන්තෙං චීවරං සඞ්ඝිෙකමව කහොති, තකතො ‘‘සල්ලක්කඛත්වා සුඛං දාතුං

භවිස්සතී’’තිඉමිනා හිපරස්සසන්තෙභාකවොදස්සිකතො. 

‘‘තකතො පරං එෙදිවසම්පි පරිහාකරො නත්ථීති දසාහපරමකතො උද්ධං 

අනුප තත්තා’’තිලිඛිතං, ඉකතොසමයකතොඋද්ධකමවදසාහස්සඅනුප තත්තා

සමයකතො පරං දසාහං න ලභතීති කිරස්ස අධිප්පාකයො. ‘‘එතං පරිහාරං 

 භතිකයවා’’ති එත්ථ ‘‘එොදසමං අරුණං චීවරමාකස උට්කඨතී’’ති ොරණං

ලිඛිතං. අනුගණ්ඨිපකද පන ‘‘අනධිට්ඨහිත්වා එොදසදිවකස නික්ඛිපිතුං 

ලභතී’ති වදන්කතො භ වා ඉතරම්පි අනච්කචෙචීවරාදිං අනුජානාති, 

අච්කචෙචීවරුලකඛනාති අපකර’’තිවුත්තං.එත්ථෙතරංසුභාසිතං? උභයම්පීති

එකෙ. ෙථං? පඨමං ‘‘අච්කචෙචීවරස්ස අනත්ථකත ෙථිකන දසදිවසාධිකෙො

මාකසො, අත්ථකත ෙථිකන දසදිවසාධිො පඤ්චමාසා’’ති ඉමිනා සකමති, 

අනුගණ්ඨිපදලද්ධියාහිඑත්ථ ‘‘එොදසදිවසාධිකෙො’’තිවත්තබ් තංආපජ්ජති, 

දුතියං‘‘දසාහානා තන්ති…කප.… දසාකහන අසම්පත්තාතිඅත්කථො’’තිඉමිනා

සකමති.ඉමස්සනයස්සවකසන‘‘පඤ්චමිකතොපට්ඨාය උප්පන්නස්සචීවරස්ස
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නිධානොකලො දස්සිකතො කහොතී’’ති පාකඨො යුජ්ජති. තථා ගණ්ඨිපදලද්ධියා

‘‘නවාහානා තං ෙත්තිෙකතමාසිෙපුණ්ණම’’න්ති වත්තබ් තං ආපජ්ජති, 

තස්ස වකසන ‘‘ොමඤ්කචස දසාහපරමං අතිකරෙචීවරං ධාකරතබ් න්ති 

ඉමිනාව සිද්කධො, අට්ඨුප්පත්තිවකසන පන අපුබ් ං විය අත්ථං දස්කසත්වා 

සික්ඛාපදං ඨපිත’’න්ති අයං පාකඨො යුජ්ජති. කෙො පකනත්ථ සාකරොති? කයො

පච්ඡා වුත්කතො, කසොව සාකරො. කතකනව අට්ඨෙථාචරිකයන ‘‘පඤ්චමිකතො

පට්ඨායා’’ති වුත්තං. කපොරාණ ණ්ඨිපකදහි අට්ඨෙථාය ච සද්ධිං

සංසන්දනකතො, ‘‘දසාහානා ත’’න්ති පාළියා සංසන්දනකතො ච එත්ථ 

ගණ්ඨිපදලද්ධිපිපාළියාසකමති. 

ෙථං? යස්මාපවාරණාදිවකසඅරුණුග් මකනභික්ඛුවස්සංවුත්කථො කහොති, 

තස්මාඉමිනාදසකමනඅකහනසද්ධිංඡට්ඨිකතොපට්ඨායනවදිවසාදසඅහානීති

දසාහං, කතන දසාකහන, සහකයො ත්කථ ෙරණවචනං.

ෙත්තිෙකතමාසිෙපුණ්ණමා චීවරසමයං අසම්පත්තාති ෙත්වා ‘‘අනා තා’’ති

වුච්චති. යථා අපරෙත්තිෙපුණ්ණමාය වස්සිෙසාටිෙං පච්චුද්ධරිත්වා

විෙප්කපන්කතො ‘‘චාතුමාසං අධිට්ඨාතුං තකතො පරං විෙප්කපතු’’න්ති වුච්චති, 

එවංසම්පදමිදන්ති. එත්ථ වුච්චතීති කච? න, ඉමස්ස

නිප්පකයොජනභාවප්පසඞ් කතො. අච්කචෙචීවරපටිග් හණොලං නියමිතන්ති

කච? න, ‘‘ඡට්ඨිකතො පට්ඨාය උප්පන්නචීවරං අච්කචෙකමව න කහොති. 

පඨමෙථිකනනසිද්ධත්තා’’ති කපොරාණට් ෙථාගණ්ඨිපකදසු වුත්තත්තාතකතො

උපරි ‘‘අච්කචෙචීවර’’න්ති වුච්චති, පටිග් ණ්හන්තස්ස ආපත්තිසඞ් කහො ච.

න ච සා ආපත්ති පාළියා, අට් ෙථාය, යුත්තිකතො වා සම්භවති.

අට්ඨුප්පත්තිමත්තවකසන වුත්තන්ති කච? න, දසාහාධිච්චොරිො

අට්ඨුප්පත්තිපායං න දිස්සති. ‘‘භික්ඛූ අච්කචෙචීවරං පටිග් කහත්වා

චීවරොලසමයංඅතික්ොකමන්තී’’තිඑත්ථඑත්තිොඑවහි අට්ඨුප්පත්ති.තථා

හි පරිවාකර (පරි. 47-53) ‘‘කිස්මිං වත්ථුස්මි’’න්ති ආරභිත්වා එත්තෙකමව

වුත්තන්ති කවදිතබ් ං. අච්කචෙචීවරං චීවරොලං නාතික්ොකමතබ් ං, ඉතරං

අතික්ොකමතබ් න්ති දස්සනත්ථං ඉදං පඤ්ඤත්තන්ති කච? න, 

අච්කචෙචීවරස්කසව අපරාධදස්සනකතො, විකසසොරණාභාවා, ‘‘ොමඤ්කචස

දසාහපරමං අතිකරෙචීවරං ධාකරතබ් න්ති ඉමිනාව 

සිද්කධො’’තිආදිවචනවිකරොධකතොචයථාවුත්තවචනාසම්භවකතොච. 
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ෙථං? දසාකහන සහ ෙත්තිෙපුණ්ණමා ‘‘අනා තා’’ති හි වුත්කත

දසාහකතො අඤ්ඤා සා පුණ්ණමාති ආපජ්ජති. අනඤ්ඤා කච, සහ-සද්කදො න 

සම්භවති, නහිඅත්තනාවඅත්තකනොකයොක ොසම්භවති, අනාගත-සද්කදොචන

සම්භවති.ආ තාසම්පත්තාඑවහිසාපුණ්ණමා. චීවරසමයස්සඅනන්තරත්තා

එකීභාවං අනා තත්තා අනා තාකයවාති කච? න, තථාපි අනාගත-සද්දස්ස

සම්භවකතො, ආ මනසම්භකව සතිකයව හි අනාගත-සද්කදො සම්භවති, න හි

නිබ් ානං, පඤ්ඤත්තිවා ‘‘අනා තා’’තිවුච්චති.නිබ් ානංවියඛණත්තයං, සා

ච පුණ්ණමා න ෙදාචි සමයභාවං පාපුණාතීති අයුත්තකමව. ‘‘තකතො පරං

විෙප්කපතු’’න්ති පන වචනං පිට්ඨිසමයං  කහත්වා ඨිතත්තා සම්භවති. අපිච

පවාරණායං අරුකණ ච උට්ඨිකත සා පුණ්ණමා චීවරසමයං එොහානා තා

එවාපජ්ජති පුබ්ක  සහකයො පත්තත්තා. එවං සන්කත එකීභාව තාපි සා 

චීවරසමයං අනා තා එව ජාතාති සබ් දා න තථාවිග් හෙරණවචනත්ථං

කෙොචිකදවවචනකතොදීකපතීති කවදිතබ් ං. 

කිමත්ථං පකනත්ථ ‘‘දසදිවසාධිකෙො මාකසො’’තිආදි වුත්තන්ති? තං

පාරිපූරිසම්භවකතො. පඤ්චමියඤ්හි පුකර අරුණං උප්පන්නඅච්කචෙචීවරස්ස

දසදිවසාධිකෙො මාකසොකයව පරිපූකරොති ෙත්වා තථා වුත්තං. අපිච තස්සා

පඤ්චමියා දිවසභාක ොපි සම්පත්තාය රත්තියා ‘‘හිකයයො’’ති වුච්චති, පක ව 

පුකරඅරුණං, කතකනවාහ ‘‘හිකයයොකඛො, ආවුකසො, අම්හාෙ’’න්තිආදි. ‘‘එවං

සන්කත ‘ඡට්ඨිකතොපට්ඨායා’තිවුත්තපඨමපාඨස්සවකසන‘අනච්කචෙචීවරම්පි

පච්චුද්ධරිත්වා ඨපිතං තිචීවරම්පි එතං පරිහාරං ලභතිකයවා’’’ති ච

‘‘දසදිවසාධිකෙො මාකසො’’තිආදි ච යං ලිඛිතං. තං න, ‘‘පඤ්චමිකතො

පට්ඨායා’’තිපාකඨසජ්ජිකතවඑකතනපරියාකයන යථාවුත්තඅත්ථසම්භවකතො, 

න තානි ඨානානි පුන සජ්ජිතානි. යථාඨිතවකසකනව අජ්ඣුකපක්ඛිතබ් ානීති

කනො තක්කෙොති ආචරිකයො. ඉදං සික්ඛාපදං පුණ්ණමායං 

අනිස්සග්ගියත්ථකමවාති උපතිස්සත්කථකරො. ‘‘පවාරණාමාසස්ස 

ජුණ්හපක්ඛපඤ්චමිකතො පට්ඨායා’’ති පාකඨ සජ්ජිකත එකතන පරියාකයන

යථාවුත්කතො උප්පන්නස්ස චීවරස්ස නිධානොකලො දස්සිකතො කහොති, 

‘‘අච්කචෙචීවරන්ති අච්චායිෙචීවරං වුච්චතී’’තිආදි පාකඨො. ‘‘ඡට්ඨිකතො

පට්ඨායා’’තිච‘‘ොමඤ්කචස දසාහපරම’’න්තිආදිචයංලිඛිතං, තංනපාකඨො, 

තස්මා එොදසදිවසං පරිහාරං ලභතීති ෙත්වා ආචරිකයන ‘‘පඤ්චමිකතො
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පට්ඨායා’’තිලිඛාපිකතොකිර.‘‘පවාරණාමාසස්ස ජුණ්හපක්ඛඡට්ඨිකතොපට්ඨාය

පන උප්පන්නං අනච්කචෙචීවරම්පි පච්චුද්ධරිත්වා ඨපිතං තිචීවරම්පි එතං

පරිහාරං ලභතිකයවාති පාකඨො’’ති ච ‘‘අච්කචෙචීවරස්ස අනත්ථකත ෙථිකන

එොදසදිවසාධිකෙොමාකසො, අත්ථකතෙථිකන එොදසදිවසාධිොපඤ්චමාසාති

පාකඨො’’තිචඑත්ථපපඤ්කචන්ති, තස්මාසුට්ඨු සල්ලක්කඛත්වාෙකථතබ් ං, 

තුණ්හීභූකතනවාභවිතබ් ං. 

අච්කචෙචීවරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

 

9. සාසඞ්ෙසික්ොපදවණ්ණනා 

652. ‘‘තිණ්ණං චීවරානං අඤ්ඤතරං චීවරන්ති ඉදං තිචීවකර එව අයං

විධි, ඉතරස්මිං යථාසුඛන්ති දස්සනත්ථං වුත්ත’’න්ති වදන්ති.

‘‘අතිකරෙඡාරත්තං විප්පවසන්තී’’තිතස්මිංකයවකසනාසකනවාකසොන

විප්පවාකසොති ෙත්වා වුත්තං. ෙස්මා? චීවරප්පවත්තිජානනකතො. එත්ථ

කිඤ්චාපි‘‘ආරඤ්ඤෙංනාම කසනාසනං පඤ්චධනුසතිෙංපච්ඡිම’’න්ති

වචනකතො අතිකරෙකතොපි වුත්තං, ආරඤ්ඤෙකමව පන කසනාසනං 

කහොති, ධුතඞ් ංරක්ඛතිචීවරප්පවත්තිජානනපලික ොධසම්භවකතො. 

653. ‘‘ ාවුතකතො අතිකරෙප්පමාකණනලභතී’’තියං වුත්තං, තංෙථං

පඤ්ඤායතීතිකච? ‘‘සියාචතස්ස භික්ඛුකනොකෙොචිකදවපච්චකයොකතන

චීවකරනවිප්පවාසායා’’තිවචනකතො.කයොජනප්පමාකණපි සියාතිකච? න, 

‘‘පුන  ාමසීමං ඔක්ෙමිත්වා වසිත්වා පක්ෙමතී’’ති අනාපත්තිවාකර 

අනුඤ්ඤාතත්තා.යදිඑවං‘‘කයොජනප්පමාකණනලභතී’’තිඉදංකින්ති? 

ඉදං නි ද්ධාවාසවකසකනවවුත්තං.තත්ථධුතඞ් ංභිජ්ජතීති? නභිජ්ජති, 

කින්තු න ඉධ ධුතඞ් ාධිොකරො අත්ථීති. අථ ෙස්මා ‘‘අයං

ධුතඞ් කචොකරොති කවදිතබ්ක ො’’ති වුත්තන්ති? අසම්භවකතො. ෙථං

පඤ්ඤායතීති? අඞ්ක සු අභාවකතො. ධුතඞ් ධරස්ස 

පතිරූපකසනාසනදීපනකතො ධුතඞ් ධරතා තස්ස සිද්ධා.

වචනප්පමාණකතොති කච? න, වචනප්පමාණකතො ච පාළිකයව පමාණං.

‘‘අනාපත්තිපුන ාමසීමංඔක්ෙමිත්වා වසිත්වාපක්ෙමතී’’තිහිවුත්තං.

 ාමසීමා නික්ඛමිත්වාකිත්තෙංොලං වසිත්වා පක්ෙමිතබ් න්ති කච? 
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පුනදිවකසකයව, තස්මා අට්ඨකමො අරුකණො නි ද්ධාවාකස වා 

 න්තබ් ට්ඨාකන වා උට්කඨතබ්ක ොති එකෙ. අන්කතොඡාරත්තන්ති

එකෙ. යාව නි ද්ධාවාසං න ෙප්කපතීති එකෙ. යාව

මග් පරිස්සමවිකනොදනාති එකෙ. සති අන්තරාකය අන්කතොඡාරත්තං 

වසති, අනාපත්ති. නි ද්ධාවාසෙප්පකන සති අරුණුග් මකන ආපත්ති.

සකච තංසත්තකමො දිවකසො, තදකහව නික්ඛිත්තචීවරං  කහතබ් ං, 

පච්චුද්ධරිතබ් ං වාති එකෙ. සකච අන්තරා නවමග් පාතුභාකවන වා

නව ාමසන්නිකවකසනවා, තංකසනාසනං අඞ් සම්පත්තිකතොපරිහායති.

තදකහව චීවරං  කහතබ් ං වා පච්චුද්ධරිතබ් ං වා. ඡාරත්තං

විප්පවසන්තස්සකචපරිහායති, අනාපත්තිඅනුඤ්ඤාතදිවසත්තාතිඑකෙ. 

ආපත්ති එව අනඞ් සම්පත්තිකතොති එකෙ. යුත්තතරං පකනත්ථ

විචාකරත්වා  කහතබ් ං. සකච ධුතඞ් ධකරො කහොති,  ාමසීමායං

අවසිත්වා පච්ඡිමප්පමාණයුත්කතඨාකන වසිත්වා පක්ෙමිතබ් ං. පඨමං

 ද්ධඅවිප්පවාසසීකමො කච  ාකමො කහොති, අඤ්ඤස්මිම්පි මාකස 

අන්කතොසීමාය වසකතො අනාපත්ති. කපොරාණගණ්ඨිපකද 

‘‘යථාවුත්තකසනාසකන වසන්කතනාපි ඡාරත්තකමව චීවරං  ාකම

නික්ඛිපිතබ් න්ති අධිප්පාකයන අඤ්ඤං අන්කතොඡාරත්තම්පි අඤ්ඤම්පි

වසකතොආපත්තිකයවා’’ති වුත්තං. 

සාසඞ්ෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

 

 

10. පරිණතසික්ොපදවණ්ණනා 

 

657. කදථාවුකසො අම්හාෙන්ති එත්ථ අෙතවිඤ්ඤත්ති කහොතින කහොතීති? 

කහොති, යදි එවං අඤ්ඤාතෙවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදස්ස ච ඉමස්ස ච කිං

නානාෙරණන්ති? තං අඤ්ඤාතෙඅප්පවාරිකතකයව විඤ්ඤාකපන්තස්ස, ඉදං

ඤාතෙපවාරිකතපි, තං අනච්ඡින්නචීවරස්කසව, ඉදං තස්සපි, තං චීවරංකයව

විඤ්ඤාකපන්තස්ස, ඉදං අචීවරම්පි.එවංසන්කතඉදංතංඅන්කතොෙත්වාඨිතං
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කහොති, තස්මා ද්වින්නම්පි අඞ් සම්පත්තියාසතිකෙනභවිතබ් න්ති? ඉමිනා

භවිතබ් ං ඉමස්ස නිප්පකදසකතොති එකෙ. ද්ී හිපි භවිතබ් ං උභින්නම්පි

අඞ් සිද්ධිකතොති එකෙ. ඉමානි තස්ස අඞ් ානි විෙප්පනුප චීවරතා, 

සමයාභාකවො, අඤ්ඤාතෙවිඤ්ඤත්ති, තාය ච පටිලාකභොති චත්තාරි. ඉමස්ස

පනසඞ්කඝපරිණතභාකවො, ඤත්වාඅත්තකනොපරිණාමනං, පටිලාකභොතිතීණි.

එත්ථ පඨකමො වාකදො අයුත්කතො ෙත්වාපි ඔොසං අට් ෙථායං, පරිවාකර ච 

අවිචාරිතත්තා.යදිඑවංතත්ථඅඞ්ක සු‘‘අනඤ්ඤපරිණතතා’’තිවත්තබ් න්ති

කච? න වත්තබ් ං, අත්ථකතො සිද්ධත්තා. පරිණතසික්ඛාපදද්වයසිද්ධිකතො, 

පරිණතසඤ්ඤිකතො, ආපත්තිසම්භවකතො ච ‘‘මේහම්පි කදථා’’ති වදති, 

‘‘වට්ටතී’’ති අනුද්දිට්ඨං, ‘‘අම්හාෙම්පි අත්ථී’’ති වුත්තත්තා වට්ටති.

‘‘සඞ්ඝස්සපරිණතං…කප.… ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’තිඑත්ථ‘‘පුග් ලස්සා’’ති

න වුත්තං, යකතො සුද්ධපාචිත්තියවකසන ආ තත්තා. ‘‘අඤ්ඤකචතියස්සා’’ති

නවුත්තංසඞ්ඝස්සඅකචතියත්තා, තස්මාකයව ‘‘කචතියස්සපරිණතං…කප.… 

ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’ති එත්ථාපි ‘‘අඤ්ඤසඞ්ඝස්ස අඤ්ඤපුග් ලස්සා’’ති න

වුත්තං. ‘‘යකතො තථා ඉධ ච ‘පුග් ලස්ස පරිණතං…කප.… ආපත්ති 

දුක්ෙටස්සා’ති එත්ථ ච ‘අත්තකනොපී’ති කිඤ්චාපි න වුත්තං, තථාපි

සම්භවතී’’ති වදන්ති. තං පන ඉධ අත්තකනො පරිණාමනාධිොරත්තා ඉමස්ස 

සික්ඛාපදස්සනවුත්තන්තිඑකෙ.තතුත්තරිසික්ඛාපකද‘‘අඤ්ඤස්සත්ථායා’’ති 

(පාරා. අට්ඨ. 2.526) පදං වියාති එකෙ. තං න, එත්ථ

පුග් ලපරිණාමනසික්ඛාපකද අවුත්තත්තා. ධම්මසිරිත්කථකරො පනාහ– 

 

‘‘අත්තකනොඅඤ්ඤකතොලාභං, සඞ්ඝස්සඤ්ඤස්සවානතං; 

පරිණාකමයයනිස්සග්ගි, පාචිත්තියම්පිදුක්ෙට’’න්ති. 

 

තස්සත්කථො – සඞ්ඝස්ස පරිණතං අත්තකනො පරිණාකමයය නිස්සග්ගියං.

තකදවඅඤ්ඤකතොපරිණාකමයයපාචිත්තියං.අඤ්ඤස්සපරිණතංඅත්තකනොවා 

පරස්ස වා පරිණාකමයය දුක්ෙටන්ති, තස්මා අඤ්ඤාතෙවිඤ්ඤත්තිආදීසු

වුත්තාපත්තිසම්භවකතො ඉධ පරිණතද්වකය ‘‘අත්තකනො’’ති පදං න වුත්තං.

තස්මිඤ්හි වුත්කත දුක්ෙටමත්තප්පසඞ්ක ො සියා, අවුත්කත පකනකතසු 
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වුත්තාපත්තීනං යථා මමඤ්ඤතරා ච ඉධ අවුත්තසිද්ධි දුක්ෙටඤ්චාති ද්කව

ආපත්තිකයො එෙකතො කහොන්තීති විනයධරානං අනවකසසඤාණස්ස ඔොකසො

ෙකතොකහොතීති. 

ඉතිතිංසෙෙණ් ංසාරමණ් ං, 

අලකමතංවිනයස්සසාරමණ්ක ; 

ඉධනිට්ඨිතසබ් සාරමණ් ං, 

විනයවකසනපුනාතිසාරමණ් න්ති. 

පරිණතසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨිකතොපත්තවග්ක ොතතිකයො. 

නිස්සග්ගියවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පාචිත්තියවණ්ණනා 
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5. පාචිත්තියෙණ්ක ො 

1. මුසාවාදවග්කගො 

1. මුසාවාදසික්ොපදවණ්ණනා 

1. වාදක්ඛිත්කතොති එත්ථ අවිකසකසනවාදජප්පවිතණ් සඞ්ඛාකතොතිවිකධොපි

ෙථාමග්ක ො ‘‘වාකදො’’ ඉච්කචව වුත්කතොති කවදිතබ්ක ො. කතසු

‘‘තිත්ථිකයහිසද්ධි’’න්තිවචනකතොඨකපත්වාවාදං ‘‘කසසා’’ති වදන්ති.

ඡලජාතිනිග් හට්ඨානකුසලතායෙදාචිෙත්ථචි අවජානිත්වා පටිජානාති, 

තථා පුබ්ක  කිඤ්චි වචනං පටිජානිත්වා පච්ඡා අවජානාති. එවං වා

අඤ්ඤථා වා අඤ්කඤනඤ්ඤං පටිචරති. එවං පවත්කතො සම්පජානුලසා

භාසං පටිස්සුණිත්වාඅසච්චායන්කතොසඞ්කෙතංෙත්වාවිසංවාකදන්කතො

එවං කසො වාදක්ඛිත්කතො සමාකනො පාචිත්තියවත්ථුඤ්ච පරිපූකරන්කතො

විචරතීතිඑවමධිප්පාකයොකවදිතබ්ක ො. අත්තකනොවාකදතිඑත්ථ‘‘සබ්ක 

ධම්මා අනත්තා’’ති (ධ. ප. 279; චූ නි. අජිතමාණවපුච්ඡානිද්කදස 7; 

කනත්ති. 5; මහානි. 27) පඨමමාරද්කධ අත්තකනො වාකද. ‘‘යං දුක්ඛං

තදනත්තා’’ති(සං.නි.3.15) කනොසමකයො. ‘‘සබ්ක ධම්මා’’ති වුත්කත

නිබ් ානම්පිසඞ් හං ච්ඡති. ‘‘නිබ් ානංපරමංසුඛ’’න්ති(ධ.ප. 203-

204; ම. නි. 2.215) වුත්තත්තා පන තං න දුක්ඛං. කනො ඨානකමතං

විජ්ජති. අයං පරවාදී ‘‘යං දුක්ඛං තදනත්තා’’ති සුත්තං දස්කසත්වා

සිද්ධන්තං සම්භකමත්වා ‘‘විකරොධි විරුද්කධො’’ති වුත්තං කදොසං

ආකරොකපස්සතීති තස්මිං පඨමවාකද ෙඤ්චි කදොසං සල්ලක්කඛන්කතො

ආකරොපිකත වා කදොකස අනාකරොපිකත වා ‘‘නායං මම වාකදො’’ති තං

අවජානිත්වා ‘‘නිබ් ානන්ත්කවව සස්සත’’න්ති, ‘‘අනත්තා ඉති

නිච්ඡයා’’ති ච සුත්තං දිස්වා තස්ස පඨමවාදස්ස නිද්කදොසතං

සල්ලක්කඛත්වා ‘‘මකමවඅයංවාකදො’’තිතකමවපච්ඡාපටිජානාති.එවං

තත්ථ යථාවුත්තමානිසංසං සල්ලක්කඛන්කතො තං පටිජානිත්වා යදි

අනත්තාසබ්ක ධම්මා, ධම්මාඑවනකත භවන්ති.සභාවංධාකරන්තීති

හි‘‘ධම්මා’’තිවුච්චන්ති. 
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අයඤ්ච අත්ත-සද්කදො සභාවවාචීති එවං ආකරොපිකත වා කදොකස

අනාකරොපිකත වා කදොකසොති සල්ලක්කඛත්වා ‘‘නායං මම වාකදො’’ති තකමව 

පඨමවාදං පච්ඡා අවජානාති. අථ කසො පරවාදී සපක්ඛං පටිකසකධ

පටිජානනත්තාපනයනං. පටිජානාති පතයාස්ස ඉති වචනකතො ‘‘පටිඤ්ඤා

අඤ්ඤා කසො නාම කත නිග් කහො’’ති වුත්කතො. සභාවාතිරිත්තං අත්ථං

පටිකසධාධිප්පායකතො සභාවකතො අතිරිත්තං  ාලපරිෙප්පිතමත්තානං සන්ධාය

‘‘අනත්තාසබ්ක ධම්මා’’තිකමපටිඤ්ඤාතෙථා, සාච තදවත්ථාකයවාතින

කමතංපටිඤ්ඤාතත්තාපනයනංඅත්ථි, ‘‘නායංමමවාකදො’’තිඅවජානනංපන 

සභාවසඞ්ඛාතං අත්තානං සන්ධාය ‘‘අනත්තා සබ්ක  ධම්මා’’ති න වදාමීති

අධිප්පාකයන ෙතන්ති ඉමිනා අඤ්කඤන ොරකණන තං පුබ්ක 

පටිඤ්ඤාතත්තාපනයනංොරණංපටිච්ඡාකදති. ‘‘අනත්තාසබ්ක වධම්මා’’ති

න වත්තබ් ං ‘‘අත්ත-සද්දස්ස සභාවවාචිත්තා’’ති ඉදං ොරණං පටිච්ච කතන 

පුබ්ක  පටිඤ්ඤාතත්තාපනයනං ෙතං. තමඤ්ඤොරණං පච්ඡා දස්සිකතන

අඤ්කඤනොරකණන පටිච්ඡාකදතීතිඅධිප්පාකයො. 

යස්මා න කෙවලං යථාදස්සිතනකයන කසො අත්ථකමව අවජානාති, 

පටිජානාති ච, කින්තු වචනම්පි, තස්මා අට් ෙථායං (පාචි. අට්ඨ. 1) 

‘‘ජානිතබ් කතො’’ති පඨමං ොරණං වත්වා පරවාදිනා ‘‘යදි ජානිතබ් කතො

අනිච්චං, නිබ් ානංකතඅනිච්චංසියා’’තිවුත්කත ‘‘නමයා‘ජානිතබ් කතො’ති

ොරණංවුත්තං, ‘ජාතිධම්මකතො’තිමයාවුත්තං, තංතයා ධිරතායඅඤ්කඤන

සල්ලක්ඛිතන්තිආදීනි වදතීති අධිප්පාකයො. ‘ජානිතබ් කතො’ති වත්වා පුන

‘ජාතිධම්මකතො’තිආදීනිවදතී’’තිවුත්තං. ‘‘අවජානිත්වාපුනපටිජානන්කතොතං

අවජානනංඉමිනාපටිච්ඡාකදතිනාමා’’තිලිඛිතං. 

2. ජානිත්වා ජානන්තස්සචාතිජානිත්වා වා ජානන්තස්සවාති අත්ථද්වයං

දීකපතීති. 

3. අපිච මච්ඡාවාචාපරියාපන්නාති චතුබ්බිධමිච්ඡාවාචාපරියාපන්නා. 

සීහ ාදිනාමකභද තාති කෙචි, තස්මා එවං වදකතො වචනං, 

තංසුලට්ඨාපිො කචතනාති උභයං වුත්තන්ති මාතිොයං උභින්නං

සඞ් හිතත්තා. විභඞ්කග තං වචනං යස්මා විනා විඤ්ඤත්තියා නත්ථි, 

තස්මා ‘‘වාචසිො විඤ්ඤත්තී’’තිවිඤ්ඤත්ති ච දස්සිතා. ‘‘එවං වදකතො 

වචන’’න්ති කලොෙකවොහාකරන වත්වා පරමත්ථකතො දස්කසන්කතො



වජිරබුද්ධි-ටීො භික්ඛුවිභඞ්ක ො පාචිත්තියෙණ්ක ො 

296 

පටුන 

‘‘තංසුලට්ඨාපිො වා කචතනාති වුත්ත’’න්තිච වදති. ඔළාරිකෙකනවාති

කචතනාසුලට්ඨානවාචානං සුඛුමත්තාවිසයවකසකනවෙතාති. 

9. දිට් ස්ස කහොතීති දිට්කඨො අස්ස, අකනන වා උපචාරජ්ඣානවකසන න

මයා අ යාවකටො මකතො, ‘‘න මයා පවන්කතො පකටො දිට්කඨො’’තිආදිං

භණන්තස්ස ච පරමත්ථසුඤ්ඤතං උපාදාය එව ‘‘ඉත්ථිං න පස්සාමි, න ච 

පුරිස’’න්තිභණන්තස්සචනුලසාවාකදො. 

11. ආපත්තිංආපජ්ජතිකයවාතිඑත්ථ ‘‘දුබ්භාසිතාපත්තී’’තිවදන්ති. ෙස්මා? 

‘‘කෙළිං කුරුමාකනො’’ති වුත්තත්තා. ‘‘වාචා ගිරා…කප.… වාචසිො 

විඤ්ඤත්තී’’තිඋජුෙංසන්ධාය, ොකයොනඋජුකෙො. 

ුලසාවාදසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ඔමසවාදසික්ොපදවණ්ණනා 

13. ‘‘පුනඅකරපත්කතතිපුනතංඨානංපරිවට්කටත්වාආ කතඅඤ්ඤස්මිං 

අකර’’ති ලිඛිතං. පතිට්ඨිතාරප්පකදසන්ති භූමිං. පුන අකරති පුන තස්මිංකයව

අකරභූමිංපත්කතතිඅත්කථොතිකෙචි, තංන සුන්දරංවිය. ජාපිකතොතිපරාජිකතො, 

‘‘පරාජිකතො’’ති වා පාකඨො. පාකපසීති අභිභවසි. මනාපං භාසමානස්ස

බ්රාහ්මණස්ස  රුං භාරං. උදබ්බහීති ආෙඩ්ඪීති අත්කථො, අනාදරත්කථ වා 

සාමිවචනං. ධනඤ්ච නං අ ාකභසීති යථා කසො ධනං අලභි, තථා අොසීති

අධිප්පාකයො. 

15. පුබ්කබති නිදාකන. අවෙණ්ණෙන්ති ඡින්නෙණ්ණෙනාමං. 

ජවෙණ්ණෙන්ති වඞ්ෙෙණ්ණෙනාමං. ධනිට් ෙං ධනවඩ්ඪෙනාමං, 

සිරිවඩ්ඪෙනාමං කු වඩ්ඪෙස්කසව නාමං. තච්ඡෙෙම්මන්ති 

ඛණනෙම්මොරා කෙොට්ඨො, පාසාණෙම්මොරාති කෙචි. ‘‘මුද්දාති 

පබ්  ණනා. ගණනාති මහා ණනා’’ති කපොරාණගණ්ඨිපකද වුත්තං. 

‘‘මධුකමහං ඔකමහ’’න්තිලිඛිතං.ථූලොයස්සමංසූපචකයොතිඑකෙ.යභ

කමථුකන. ී තරා තාදීහි අක්කෙොසන්කතොපි කිකලකසකහව කිර

අක්කෙොසති නාම, තථා ‘‘කසොතාපන්කනො’’ති අක්කෙොසන්කතො 

ආපත්තියාඅක්කෙොසතිනාමාතිඑකෙ.ලිඞ් ායත්තත්තාඅච්කචොදාතාදිපි

ලිඞ් කමව ජාතං. 
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16. සබ් ත්ථ වකදතීති උද්කදකසො. භණතීති විත්ථාකරො. වකදතීති වා

ඉමිනා පරවිඤ්ඤාපනංදීකපති. 

26. අඤ්ඤාපකදසවාකරසු පන ‘‘එවං වකදතී’’ති වුත්තං. ෙස්මා? පුබ්ක  

දස්සිතඋද්කදසක්ෙමනිදස්සනත්ථං. පුබ්ක පි ‘‘හීකනන හීනං, හීකනන

උක්ෙට්ඨං, උක්ෙට්කඨන හීනං, උක්ෙට්කඨන උක්ෙට්ඨ’’න්ති ජාතයාදීසු

එකෙෙස්මිං චතුධා චතුධා දස්සිතඋද්කදසක්ෙමස්ස නිදස්සනං ‘‘එව’’න්ති

ඉමිනා ෙකරොති. ‘‘හීකනන හීනං වකදතී’’ති වුත්තට්ඨාකනකයව හි ‘‘එවං

වකදතී’’තිවුත්කතකසොආොකරොනිදස්සිකතොකහොතීති අධිප්පාකයො.අඤ්ඤථා

අඤ්ඤාපකදකසනකසොආොකරොනසම්භවතීතිආපජ්ජති.නසම්භවති එවාති

කච? න, විකසසොරණාභාවා, තත්ථ අනාපත්තිප්පසඞ් කතො, 

අනියමනිද්කදකසන අනියමත්ථසම්භවකතො ච. ‘‘සන්ති ඉකධෙච්කච

චණ් ාලා’’තිආදිනා හි අනියමනිද්කදකසන චණ් ාලං වා අචණ් ාලං වා

සන්ධාය භණන්තස්ස ආපත්තීති අනියමත්කථො සම්භවතීති අධිප්පාකයො. යදි

එවං එත්තෙකමව වත්තබ් ං තාවතා පුබ්ක  

දස්සිතඋද්කදසක්ෙමනිදස්සනසිද්ධිකතොති? න, ‘‘වකදතී’’ති ඉමිනා අකයොජිකත

‘‘එව’’න්ති පකද ඉමං නාම ආොරං දස්කසතීති අනවක ොධකතො.

අඤ්ඤාපකදසනකයපි පරවිඤ්ඤාපකනකයව දුක්ෙටපාචිත්තියං වියාති

නියමනපකයොජනං වා ‘‘වකදතී’’ති පදන්ති කවදිතබ් ං. අථ වා අත්තකනො

සමීකප ඨත්වා අඤ්ඤං භික්ඛුං ආණාකපන්කතො හීකනන හීනං වකදති භණති, 

ආපත්ති පාචිත්තියස්ස. සකච සයං හීකනො හීකනන හීනං චණ් ාලං…කප.… 

පුක්කුසං ‘‘පුක්කුකසො’’ති භණති ආපත්ති වාචාය වාචාය පාචිත්තියස්ස, එස

නකයො අඤ්ඤාපකදසවාකරසුපීති කයොජනා කවදිතබ් ා. අයමත්කථො

දුට්ඨකදොකසසු පරිකයසිතබ්ක ො. අඤ්ඤථා ‘‘වකදති භණතී’’ති එකතසං 

අඤ්ඤතරංඋභයත්ථඅනඤ්ඤාපකදසවාරඅඤ්ඤාපකදසවාකරසු, විකසකසනවා

අඤ්ඤාපකදසවාකරසු නිරත්ථෙං ආපජ්ජති විනාකයව කතන

වචනසිලිට්ඨතාසම්භවකතො. අත්තකතො පාළියං අවුත්තත්තා පකනත්ථ

‘‘සාණත්තිෙ’’න්තිවුත්තන්ති කවදිතබ් ං.තත්රායංපදසන්ධි වකදතීතිවදඉතීති.

අසම්ුලඛා වදන්තස්ස දුක්ෙටං ‘‘සම්ුලඛා පන සත්තහිපි ආපත්තික්ඛන්කධහි

වදන්තස්ස දුක්ෙට’’න්ති අන්ධෙට් ෙථායං වුත්තත්තා. දවෙමෙතා නාම

කෙළි, තං දස්කසතුං ‘‘හසාධිප්පායතා’’ති වුත්තං. ‘‘අසම්ුලඛාපි දවෙමයතාය 
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වදන්තස්ස දුබ්භාසිතකමවා’’ති ආචරියා වදන්ති. පාප රහිතාය කුජ්ඣිත්වාපි 

වදන්තස්සදුක්ෙටං, අසම්ුලඛාඅනාපත්තීති. 

ඔමසවාදසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. කපසුඤ්ඤසික්ොපදවණ්ණනා 

36-7. ‘‘ඉමස්ස සුත්වාඅුලස්සා’’තිපාකඨො.‘‘ඉකමසං සුත්වා’’තිනසුන්දරං. 

කභදායපීති කභදාය. තිණ්ණම්පි භික්ඛුභාවකතොකයව නිපජ්ජනකතො ‘‘භික්ඛූනං

කපසුඤ්කඤ’’ති  හුවචනංෙතං. 

38-9. ‘‘ඉත්ථන්නාකමො ආයස්මා චණ් ාකලො…කප.… පුක්කුකසොති

භණතී’’තිවත්වාකපසුඤ්ඤං උපසංහරතීතිකයොජනා.අඤ්ඤථා‘‘පුක්කුකසොති

භණතී’’ති වත්තබ් තා ආපජ්ජති. එත්ථ අනුපසම්පන්නවාකරො ලබ්භමාකනොපි

න උද්ධකටො ඔමසවාකද දස්සිතනයත්තා, සඞ්කඛපකතො අන්කත 

දස්කසතුොමතාය වා. තථා හි අන්කත තීණි දුක්ෙටානි දස්සිතානි. තානි පන

දස්කසන්කතො භ වා යස්මා ‘‘උපසම්පන්නස්ස සුත්වා උපසම්පන්නස්ස

කපසුඤ්ඤං උපසංහරතී’’ති වුත්තානං ද්වින්නං පදානං

අඤ්ඤතරවිපල්ලාසවකසනවාඋභයවිපල්ලාසවකසනවා පාචිත්තියන්තිෙත්වා

ද්කවපි තානි එෙකතො වුත්තානීති දස්කසතුොකමො, තස්මා සබ් පඨමංකයව

‘‘උපසම්පන්කනො උපසම්පන්නස්ස සුත්වා උපසම්පන්නස්ස කපසුඤ්ඤං 

උපසංහරති, ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති ආහ. ‘‘ද්ී සු පකනකතසු යස්මා

පාරාජිෙං අජ්ඣාපන්කනොපි උපසම්පන්කනො තාදිසංකයව උපසම්පන්නං

ඛුංකසතුොකමො ඔමසති, තාදිසස්ස සුත්වා තාදිසස්ස කපසුඤ්ඤං උපසංහරති, 

ආපත්ති පාචිත්තියස්ස, තස්මා ‘උපසම්පන්කනො’ති ඉදං ආදිපදං සබ් ත්ථ

වුත්ත’’න්තිකෙචිවදන්ති, තංනයුත්තං, අනවකසසආපත්තිංආපන්නස්සපුන

ආපත්තියා අසම්භවකතො, තස්මා කෙවලං මාතිොයං භික්ඛුපදාභාවකතොකයව

‘‘භණති උපසංහරතී’’ති පදානං ොරෙනිද්කදසාභාකව අසම්භවකතො එව තං

ආදිපදංවුත්තන්තිකවදිතබ් ං.ඉදං පාළිකලසාභාවකතොඅනාණත්තිෙකමව.‘‘න

පියෙමයස්ස, න කභදාධිප්පායස්සා’’ති උපසංහරණාකපක්ඛං සාමිවචනං

තුණ්හීභූතස්ස වචනප්පකයොජනාභාවකතො, කතන වුත්තං ‘‘පාපගරහිතාය

භණන්තස්සඅනාපත්තී’’ති. 

කපසුඤ්ඤසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. පදකසොධම්මසික්ොපදවණ්ණනා 

45-6. සබ්බකමතං පදකසො ධම්කමො නාමාති එත්ථ ධම්කමො නාම

බුද්ධභාසිකතොති එවං සම් න්කධො. අක්ෙරසමූකහොති අසමත්තපකද.

පච්කචෙබුද්ධභාසිතං බුද්ධභාසිකත එව. අනුපාසෙ හට්කඨහි භාසිකතො

ඉසිභාසිතාදිසඞ් හං  ච්ඡතීති කවදිතබ් ං. ෙත්ථචි කපොත්ථකෙ

‘‘කදවතාභාසිකතො’’ති පදංනත්ථි, යත්ථඅත්ථි, සා පාළි. ගාථාබන්කධපිචඑස

නකයොති එෙකමව අක්ඛරං වත්වා ඨානං ලබ්භති එව. ‘‘එවං කම

සුත’’න්තිආදිසුත්තං භණාපියමාකනො එොරං වත්වා තිට්ඨති කච, 

අන්වක්ඛකරන පාචිත්තියං, අපරිපුණ්ණපදං වත්වා ඨිකත අනු යඤ්ජකනන.

පකදසු එෙං පඨමපදං විරුජ්ඣති කච, අනුපකදන පාචිත්තියං. 

අට් ෙථානිස්සිකතොති අට්ඨෙථානිස්සිතවකසන ඨිකතො. පුබ්ක  පෙතිභාසාය

වුත්තං අට්ඨෙථං සන්ධාය. පාළිනිස්සිකතොති පාළියං එවා කතො. 

මග්ගෙථාදීනිපිපෙරණානි. 

48. උපචාරන්ති ද්වාදසහත්ථං. ‘‘ඔපාකතතීති එෙකතො භණති

සමා ච්ඡතී’’ති ලිඛිතං. කිඤ්චාපි අපලාලදමනම්පි සීලුපකදකසොපි භ වකතො

ොකල උප්පන්කනො, අථකඛොකතසුයංයංබුද්ධවචනකතොආහරිත්වාවුත්තං, 

තං තකදව ආපත්තිවත්ථු කහොතීති විඤ්ඤාපනත්ථං මහාඅට් ෙථායං 

‘‘වදන්තී’’ති වචකනහි සිථිලං ෙතං. බුද්ධවචනකතො ආහරිත්වා වුත්තස්ස

 හුලතාය තබ් හුලනකයන කතසු ආපත්ති වුත්තා, තස්මා මහාපච්චරියං 

තස්සාධිප්පාකයො පොසිකතොති අත්කථො. ‘‘සබ්ක සකමව වචනන්ති අපකර’’ති

වුත්තං. සකච ආචරිකයො ඨිකතො නිසින්නානං පාඨං කදති, ‘‘න ඨිකතො

නිසින්නස්සධම්මංකදකසස්සාමී’’ති වුත්තාපත්තිංනාපජ්ජතීතිඑකෙ.කතසම්පි

පාඨදානං ධම්මකදසනකතො න අඤ්ඤන්ති තං න යුත්තං, ඡත්තපාණිොදීනං

පාඨදාකනනඅනාපත්තිප්පසඞ් කතො, ආපත්තිභාකවොචසිද්කධො. වුත්තඤ්කහතං

– 

‘‘උකභොඅත්ථංනජානන්ති, උකභොධම්මංනපස්සකර; 

කයොචායංමන්තංවාකචති, කයොචාධම්කමනධීයතී’’ති.(පාචි. 647); 

එත්ථ අධීයතීති අත්කථො, තස්මා පාඨදානම්පි ධම්මකදසනාව. 

කසඛියට් ෙථායං (පාචි. අට්ඨ. 634) ‘‘ධම්මපරිච්කඡකදො පකනත්ථ 
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පදකසොධම්කමවුත්තනකයනකවදිතබ්ක ො’’තිවුත්තං, තස්මාඅයකමව ධම්කමො

සබ් ත්ථ ධම්මපටිසංයුත්තසික්ඛාපකදසු කවදිතබ්ක ො. යදි එවං 

සඞ්ඛාරභාසාදිවකසන චිත්තධම්මං කදකසන්තස්ස කසඛියවකසන අනාපත්ති

සියා, තකතො ඡපෙජාතෙවිකරොකධො. තත්ථමන්තානං  ාහිර න්ථත්තාති කච? 

න, තදධිප්පායාජානනකතො. අයඤ්හි තත්ථ අධිප්පාකයො

‘‘ ාහිරෙ න්ථසඞ්ඛාතම්පිමන්තංඋච්කචආසකන නිසින්නස්සවාකචතුංකම

භික්ඛකව අමනාපං, පක ව ධම්මං කදකසතු’’න්ති. ‘‘තදාපි කම, භික්ඛකව, 

අමනාපං නීකච ආසකන නිසීදිත්වා උච්කච ආසකන නිසින්නස්ස මන්තං

වාකචතුං, කිමඞ් ං පනඑතරහි…කප.… ධම්මං කදකසතු’’න්ති (පාචි. 647) හි

අයං පාළි යථාවුත්තකමව අධිප්පායං දීකපති, න අඤ්ඤං. කතකනව ‘‘මන්තං

වාකචතුං ධම්මං කදකසතු’’න්ති වචනකභකදො ෙකතො. අඤ්ඤථා උභයත්ථ

‘‘ධම්මංකදකසතු’’මිච්කචවවත්තබ් න්ති. 

මයා සද්ධිංමාවදාතිආදිම්හිපන අනුගණ්ඨිපකද එවංවුත්කතො‘‘සකචභික්ඛු

සාමකණකරන සද්ධිං වත්තුොකමො, තථා සාමකණකරොපි භික්ඛුනා සද්ධිං

වත්තුොකමො සහසා ඔපාකතති, ‘කයභුකයයන පගුණං  න්ථං භණන්තං 

ඔපාකතතී’’තිආදීසු විය අනාපත්ති, න හි එත්තාවතා භික්ඛු සාමකණරස්ස

උද්දිසතිනාම කහොති.යස්මා මහාඅට් ෙථායං නත්ථි, තස්මාපියුත්තකමකවතං. 

සකචතත්ථවිචාකරත්වාපටික්ඛිත්තංසියාආපත්ති, කිරියාකිරියඤ්චනාපජ්ජති. 

ෙස්මා? යස්මා චිත්කතන එෙකතො වත්තුොකමො, අථ කඛො නං ‘එෙකතො මා

වදා’ති පටික්ඛිපිත්වාපි එෙකතො වදන්කතො ආපජ්ජති. අවත්තුොමස්ස සහසා

විරජ්ඣිත්වා එෙකතො වදන්තස්ස අනාපත්ති, කතන වුත්තං ‘මයා සද්ධිං මා

වදාති වුත්කතො යදි වදති, අනාපත්තී’ති. තථාපි ආචරියානං

මතිමනුවත්තන්කතන එවරූකපසු ඨාකනසු යථාවුත්තනකයකනව 

පටිපජ්ජිතබ් ං. ෙස්මා? යස්මා මහාඅට් ෙථායං නත්ථි, නත්ථිභාවකතොකයව

ආපත්ති.සකචතත්ථඅනාපත්තිඅවචනංනසම්භවති අයමට්ඨානත්තා’’ති. 

තත්රායංවිචාරණා– ‘‘මයාසද්ධිංමාවදා’’තිවුත්කතොයදිවදති, භික්ඛුකනො

අනාපත්තීති යුත්තකමතං භික්ඛුකනො වත්තුොමතායාභාවකතො, භාකවපි 

සජ්ඣායෙරණාදීසු තීසු අනාපත්තිකතො ච. අථ සාමකණකරන  යත්තතාය

‘‘මයා සද්ධිං මා වදා’’ති වුත්කතො භික්ඛු අ යත්තතාය වදති, ආපත්ති එව

වත්තුොමතාසබ්භාවකතො.සහසා කචවදති, අනාපත්තිතදභාවකතො.සකචභික්ඛු
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එවං‘‘මයාසද්ධිංමාවදා’’ති වත්වාකතනසද්ධිංසයංවදති, ආපත්තිඑව.නහි

එතං සික්ඛාපදං කිරියාකිරියං. යදි එතං සික්ඛාපදං කිරියාකිරියං භකවයය, 

යුත්තං. තත්ථ අනාපත්තීති අධිප්පාකයො. මහාපච්චරියං ඉමිනාව අධිප්පාකයන 

‘‘මයා සද්ධිං මා වදා’’ති වුත්තං සියා. න හි සාමකණරස්ස කිරියා ඉධ

පමාණන්ති, ඉමස්මිං පන අධිප්පාකය වුත්කත අතියුත්තංවාති අත්කථො.

අක්ඛරත්කථො  යඤ්ජනත්කථො. කිඤ්චාපි ‘‘යඤ්ච පදං යඤ්ච අනුපදං යඤ්ච

අන්වක්ඛරං යඤ්ච අනු යඤ්ජනං, සබ් කමතං පදකසොධම්කමො නාමා’’ති

වුත්තං, තථාපි ‘‘පකදනවාකචති, පකද පකදආපත්තිපාචිත්තියස්ස, අක්ඛරාය

වාකචති, අක්ඛරක්ඛරායආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති ඉදකමව ද්වයං කයොජිතං, 

තං ෙස්මාති කච? පකදන අනුපදඅනු යඤ්ජනානං සඞ් හිතත්තා.

වුත්තඤ්කහතං ‘‘අනුපදන්ති දුතියපාකදො. අනු යඤ්ජනන්තිපුරිම යඤ්ජකනන

සදිසංපච්ඡා යඤ්ජන’’න්ති(පාචි.අට්ඨ. 45), තස්මාඅනුපකදෙකදසමත්තකමව

අනු යඤ්ජනන්තිසිද්ධං. ‘‘අක්ඛරානු යඤ්ජනසමූකහොපද’’න්තිචවුත්තත්තා

පදමත්තකමවවත්තබ් ංකතන අනුපදාදිත්තයග් හණකතොතිකච? නවත්තබ් ං

වචනවිකසසකතො.පකදනවාකචන්කතොහිපකදවා අනුපකදවාඅනු යඤ්ජකන

වා ආපත්තිං ආපජ්ජති. න අක්ඛකරන. අක්ඛකරන වාකචන්කතො පන පදාදීසු

අඤ්ඤතරස්මිංආපජ්ජති.නහි ‘‘වකරොවරඤ්ඤූවරකදො වරාහකරො’’තිආදිම්හි 

පඨමං ව-ොරං වාකචන්කතො දුතියාදිව-ොකර ඔපාකතති, පඨමං කරො-ොරං 

වාකචන්කතො දුතියකරො-ොකර ඔපාකතති, පඨමං ර-ොරං වාකචන්කතො දුතියර-

ොකර ඔපාකතති, ආපත්ති පාචිත්තියස්සාති සම්භවති.

අනු යඤ්ජනානුකලොමකතො සම්භවති එවාති කච? න, ‘‘පකද පකද ආපත්ති

පාචිත්තියස්සා’’ති ඉමිනා විරුද්ධත්තා. ඉදඤ්හි වචනං එෙස්මිං පකද එො

ආපත්තීති දීකපති. ‘‘රූපං අනිච්චන්ති වුච්චමාකනො රූති ඔපාකතතී’’ති

වචනකතො සෙලං පාදං වාකචන්තස්ස පඨමඅක්ඛරමත්කත එෙකතො වුත්කත

ආපත්තීති සිද්ධන්ති කච? න, ‘‘අක්ඛරක්ඛරාය ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති

ඉමිනාවිරුද්ධත්තා, තස්මාරූති ඔපාකතතීතිවත්තුං අසම්භවකතොරූ-ොරස්ස

යථාවුත්තධම්මපරියාපන්නභාවසිද්ධිකතො තං අවත්වා කෙවලං අක්ඛරාය

වාකචන්තස්ස යථාවුත්තධම්මපරියාපන්නඅක්ඛරභාවදස්සනත්ථං ‘‘රූපං

අනිච්චන්තිවුච්චමාකනො’’තිවුත්තං, වචනසිලිට්ඨතාවකසනවාඅනු යඤ්ජකන 

කවදනාවචනංවියාතිකවදිතබ් ං. 

පදකසොධම්මසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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5. ප මසහකසයෙසික්ොපදවණ්ණනා 

50. ‘‘න සහකසයයං ෙප්කපතබ් ’’න්ති භාවවකසන වුත්තං, කෙසුචි ‘‘න 

සහකසයයා ෙප්කපතබ් ා’’ති පාකඨො, න ෙප්කපතබ් ා භික්ඛුනාති

පඤ්ඤත්තන්ති අධිප්පාකයො. ‘‘අපස්කසනංවාතිවායිමමඤ්චෙකමවකහොතී’’ති

ලිඛිතං. යං එකතසං න ෙප්පති, තං කතසම්පීති උපජ්ඣායාදීනං සන්තිෙං

අ න්ත්වාසහකසයයංෙප්කපයයාති පාඨකසකසො. 

52. ‘‘අනුපසම්පන්කනො නාම භික්ඛුං ඨකපත්වා අවකසකසො’ති වුත්තත්තා

මාතු ාකමො අනුපසම්පන්කනොති චතුත්ථරත්තියං මාතු ාකමො ද්කවපි

සහකසයයාපත්තිකයොජකනතීති අපකර’’තිවුත්තං, ‘‘භික්ඛුංඨකපත්වා…කප.… 

පන්කනොතිපාරාජිෙවත්ථුභූකතො තිරච්ඡානපුරිකසොඅධිප්කපකතො’’තිච, උභයම්පි

ී මංසිතබ් ං. දුතියසික්ොපකද මාතු ාකමොනාමාතිමනුස්සිත්ථිංකයව කහත්වා 

යක්ඛී කපතී තිරච්ඡාන තා පාරාජිෙවත්ථුභූතා න  හිතා කතසු දුක්ෙටත්තා.

‘‘සකච පන අත්තකනොපි සික්ඛාපකද දුක්ෙටං භකවයය, අථ ෙස්මා

පඨමසික්ඛාපකද පාචිත්තිය’’න්ති ච වුත්තං. ‘‘අපරික්ඛිත්කත පුලකඛ

අනාපත්තී’’ති සීහළට් ෙථාවචනං, තස්සත්ථං දීකපතුං අන්ධෙට් ෙථායං 

‘‘භූමියං විනා ජ තියා පුලඛං සන්ධාය ෙථිත’’න්ති වුත්තං. පුන වසතීති

චතුත්ථදිවකස වසති. භික්ඛුනිපන්කනති භික්ඛුම්හි නිපන්කන. 

සන්නිපතිතමණ් පං නාම මහාවිහාකර සන්නිපාතට්ඨානං. ‘‘තීණි ච දිවසානි

දුක්ෙටකඛත්කතවසිත්වාචතුත්කථදිවකස සහකසයයාපත්තිපකහොනකෙසයති, 

පාචිත්තිකයවා’’තිඑෙච්කචවදන්තිකිර, තංන යුත්තං. 

පඨමසහකසයයසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. දුතියසහකසයෙසික්ොපදවණ්ණනා 

55. ‘‘අථ කඛො කත මනුස්සා’’ති ච ‘‘කත අද්ධිො’’ති ච පාකඨො.

‘‘එෙරත්ත’’න්තිපි අත්ථි, කසො න සුන්දකරො. පණ් කෙ පාළියං දුක්ෙටස්ස

වුත්තත්තා ‘‘උභකතො යඤ්ජකනහි මූලාපත්තීති දිස්සතී’’ති, ‘‘අනිමිත්තාදකයො

ඉත්ථිකයොවා’’තිච වදන්තිඋභකතො යඤ්ජනකෙවුත්තංවිය.කිඤ්චාපිමතිත්ථී

පාරාජිෙවත්ථු කහොති, අනුපාදින්නපක්කඛ ඨිතත්තා පන ඉධ ආපත්තිං න

ෙකරොති.පාරාජිොපත්තිට්ඨානඤ්කචත්ථ නඔකලොකෙතබ් ං. 
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දුතියසහකසයයසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. ධම්මකදසනාසික්ොපදවණ්ණනා 

66. ‘‘විඤ්ඤූ පටි ලා’’තිවචනකතොඅවිඤ්ඤූඉත්ථියාපිකදකසන්තස්ස

අනාපත්ති. ඉධ යක්ඛීආදකයො මනුස්සිත්ථී විය අකනො ාරිෙත්තා

දුක්ෙටවත්ථුො ජාතා. තිරච්ඡාන තමනුස්සවිග් හිත්ථියා පටි ලතාය

වුත්තත්තා ඉතරාපි දුක්ෙටවත්ථුකයවාති එකෙ. ‘‘මාතුගාමායා’’ති 

ලිඞ් විපල්ලාකසන වුත්තං. ‘‘අට්ඨෙථාදිපාඨං ඨකපත්වා දමි ාදිනා

යථාරුචි ෙකථතුං ලභති කිරා’’ති ලිඛිතං, යථා යක්ඛීආදකයො

දුක්ෙටවත්ථුොජාතා, තථාපුරිසවිග් හං  කහත්වාඨිකතනයක්ඛාදිනා

සද්ධිංඨිතස්සමාතු ාමස්සධම්මංකදකසන්කතො දුක්ෙටං අනාපජ්ජිත්වා

ෙස්මා පාචිත්තියමාපජ්ජතීති කච? ඊසෙම්පි දුතියපක්ඛං අභජනකතො. 

මනුස්සමාතු ාකමොපිනදුතිකයො, පක වයක්ඛාදකයොති.නදුතියානියකත

තස්ස දුතියත්තාති කච? නතත්ථ දුට්ඨුල්ලවාචාකපක්ඛා දුතියතා, කින්තු

නිසජ්ජාකපක්ඛා, ඉධචන නිසජ්ජමත්තං, කින්තුකදසනාඉධාධිප්කපතා.

සාචනිපජ්ජනකතොඔ ාරිො, තස්මා අසමත්ථනිදස්සනං. 

ධම්මකදසනාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. භූතාකරොචනසික්ොපදවණ්ණනා 

67. ‘‘චතුත්ථපාරාජිෙවත්ථු චඉදඤ්චඑෙකමවා’’තිවුත්තං, න යුත්තං.

ෙස්මා? තත්ථ ‘‘කමොඝපුරිසා’’ති වුත්තත්තා. කත අරියමිස්සො න

කහොන්තීති ද්කවපි එෙසදිසානීති මම තක්කෙො. ‘‘අරියාපි පටිජානිංසු, 

කතසම්පි අබ්භන්තකර විජ්ජමානත්තා උත්තරිමනුස්සධම්මස්සා’’ති

ලිඛිතං. ‘‘සබ්කබපි භූතං භගවාති පුථුජ්ජනඅරියානං

උත්තරිමනුස්සධම්මස්සආකරොචිතත්තා ‘භූත’න්තිවුත්තං, නඅත්තකනො

උත්තරිමනුස්සධම්මංසන්ධායාතිඅපකර’’ති වුත්තං. 

77. පුබ්කබඅවුත්කතහීතිචතුත්ථපාරාජිකෙඅවුත්කතහීති. 

භූතාකරොචනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. දුට්ඨුල් ාකරොචනසික්ොපදවණ්ණනා 

78-80. ‘‘කතකනව හත්කථන උපක්ෙමිත්වා අසුචිං කමොකචසී’’ති පාකඨො 

සම්පතිපාකඨො සුන්දකරො. අපකලොකෙත්වාව ොතබ් ා. කනො කච, පාළියංකයව

වුත්තං සියා. ‘‘ඔත්තප්කපනා’’ති වත්තබ්ක  රු ්හීවකසන පකරසු 

‘‘හිකරොත්තප්කපනා’’ති වුත්තං. මහාඅට් ෙථායං උත්තානත්තා න වුත්තං, 

පාචිත්තියාසම්භවදස්සකනකනවහිදුක්ෙටන්තිසිද්ධං. 

83. තත්ථ ‘‘ෙම්ම’’න්ති වුත්තඅජ්ඣාචාකරපි පරියාපන්නත්තා තං තස්ස

දණ් ෙම්මවත්ථු. ‘‘තත්ථ ෙම්මං ආපන්කනො’’ති පුබ්ක පි ලිඛිතං. 

මහාඅට් ෙථායං ‘‘අත්තොමං ආපන්කනො’’ති පාකඨො, ‘‘අයකමව 

 කහතබ්ක ො’’තිවදන්ති, ී මංසිතබ් ං. 

දුට්ඨුල්ලාකරොචනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. පථවීෙණනසික්ොපදවණ්ණනා 

86. ෙටසක්ෙරා කසතමත්තිො විය ුලදුො සක්ඛරජාති. 

‘‘අෙතපබ්භාකරතිඅවලඤ්ජිතබ් ට්ඨානදස්සනත්ථංවුත්ත’’න්ති ලිඛිතං.

‘‘අකනොවස්සෙට්ඨානදස්සනත්ථ’’න්ති වත්තබ් ං. මූසිකුක්කුරන්ති

මූසිොහි උද්ධටපංසු. සුද්ධචිත්තාති කිඤ්චාපි ‘‘එවං පවට්ටිකත පථී  

භිජ්ජිස්සතී’’ති ජානන්ති, කනො පන කච පථී කභදත්ථිො, සුද්ධචිත්තා

නාම කහොන්ති. පංසුආදකයො ද්කව කෙොට්ඨාසා ආපත්තිෙරා. කෙචි 

‘‘සබ් ච්ඡන්නාදීසු උපඩ්කඪ දුක්ෙටස්ස වුත්තත්තා සකච දුක්ෙටං, 

යුත්ත’’න්ති වදන්ති.තත්ථයුත්තංතාදිසස්සවත්ථුකනොසම්භවා, ඉධපන

ජාතපථී චඅජාතපථී චාති ද්කවකයවවත්ථූනි, තස්මාද්වින්නංඑකෙන

භවිතබ් න්ති න යුත්තං. එත්ථාපි දුක්ෙටවචනං අත්ථීති කච? තං පන

සඤ්ඤාවකසන, නවත්ථුවකසනාතිනයුත්තකමව. 

87. අග්ගිංොතුං වට්ටතීතිඑත්ථඑත්තාවතාඋසුමං ණ්හාති, තස්මා 

වට්ටතීතිකෙචි.එවංසතිපථවියාඅග්ගිම්හිෙකතදූරකතොපිභූමිඋණ්හා

කහොති, තත්තෙං කෙොකපතබ් ංසියා, නචෙප්පති, තස්මායස්මිංඨාකන

පතති, තංකසොඅග්ගි හති, තස්මාවට්ටතීතිඑකෙ.අ හිකතපි ‘‘අදඩ්ඪාය 

පථවියා අග්ගිං කපතුංනවට්ටතී’’ති වුත්තත්තා අත්තනාපාතනාකයව

කදොකසොපතිකතඋපදාකහතිකවදිතබ් ං. 
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පථී ඛණනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සමත්කතොවණ්ණනාක්ෙකමනුලසාවාදවග්ක ොපඨකමො. 

2. භූතගාමවග්කගො 

1. භූතගාමසික්ොපදවණ්ණනා 

89. ඵරසුං නිග්ගකහතුං අසක්කෙොන්කතොති දස්සිතභාවං ජානාකපති.

ෙස්මා අයං ඵරසුං උග්ගිරීති කච? මනුස්සානන්තිආදි තස්ස පරිහාකරො. 

‘‘ආකෙොකටසිඡින්දීතිචවචනකතොරුක්ඛකදවතානංහත්ථානිඡිජ්ජන්ති, 

න චාතුමහාරාජිොදීනංවියඅච්කඡජ්ජානී’’තිවදන්ති. 

90-92. භවන්ති අහුවුඤ්චාති ද්විොලිකෙො භූතසද්කදො. යදි බීජකතො 

නිබ් ත්කතන බීජං දස්සිතං, තකදව සන්තෙං යදිදං. කසොව කුක්කුකටො

මංසිමක්ඛිකතොති අයකමවහිපරිහාකරො. අට් ෙථාසුපිහි‘‘බීකජබීජසඤ්ඤී’’ති 

ලිඛිතං. යං බීජං භූත ාකමො නාම කහොති, තස්මිං බීකජ භූත ාමබීකජති

කයොකජත්වා. අමූලෙත්තාකිරසම්පුණ්ණභූත ාකමොනකහොති, ‘‘සමූලපත්කතො

එව හි භූත ාකමො නාමා’’ති ොරණං වදන්ති. ‘‘අභූතගාමමූ ත්තාති 

භූත ාමකතො අනුප්පන්නත්තා අභූත ාමමූලං, භූත ාමස්සඅමූලෙත්තා වා.න

හි තකතො අඤ්කඤො භූත ාකමො උප්පජ්ජතී’’ති ද්විධාපි ලිඛිතං. පියඞ්ගු

අසනරුක්කඛො වඩ්ඪනත්තකචො ඛජ්ජඵකලො, ‘‘පීතසාකලො’’තිපි වුච්චති. 

අමූ ෙභූතගාකම සඞ්ගහං ගච්ඡතීති නාළිකෙරස්කසවායං. ඝටපිට්ඨිජාතත්තා, 

බීජ ාමානුකලොමත්තා ච දුක්ෙටවත්ථු. නවාකසතබ්බං ‘‘දුරූපචිණ්ණත්තා’’ති 

ලිඛිතං, ‘‘කයසංරුක්ොනං සාොරුහතීති වචනකතො කයසංනරුහති, කතසං

සාඛාය ෙප්පියෙරණකිච්චං නත්ථීති සිද්ධ’’න්ති වුත්තං. මුද්දතිණන්ති තස්ස

නාමං. ‘‘මුඤ්ජතිණන්තිපාකඨො’’තිලිඛිතං. 

සමණෙප්කපහීතිසමණකවොහාකරහි, තස්මා වත්තබ් ංභික්ඛුනා ‘‘ෙප්පියං

ෙකරොහී’’ති. තස්ස ආණත්තියා ෙකරොන්කතනාපි සාමකණරාදිනා

‘‘ෙප්පිය’’න්ති වත්වාවඅග්ගිපරිජිතං ොතබ් න්තිසිද්ධං.අග්ගිපරිජිතාදීනිවිය

ෙප්පියත්තාඅබීජනිබ් ට්ටබීජානිපි ‘‘පඤ්චහිසමණෙප්කපහී’’ති(චූ ව.250) 

එත්ථ පවිට්ඨානි, යථාලාභකතො වා සමණෙප්පවචනං  කහතබ් ං.

‘‘ෙප්පිය’න්ති වත්තුොකමො ‘ෙප්ප’න්ති කච වදති, ‘වට්ටතී’ති වදන්තී’’ති
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වුත්තං. ‘‘ෙප්පිය’න්ති වචනං සෙසෙභාසායපි වට්ටතී’’ති වදන්ති. 

‘‘ෙප්පියන්ති වත්වා’’ති වුත්තත්තා භික්ඛුනා ‘ෙප්පියං’ඉච්කචව වත්තබ් ං, 

‘‘ඉතකරනපනයායොයචිභාසායා’’තිවදන්ති, ී මංසිතබ් ං.‘‘උච්ඡුංෙප්පියං 

ෙරිස්සාමීති දාරුං විජ්ඣතී’’ති වචනකතො ෙප්පියං ොතබ් ං සන්ධාය

විරද්කධති වුත්තං කහොති, ආචරියා පන ‘‘ෙප්පියං ොකරතබ් ං සන්ධාය

ෙප්පියන්ති සිත්ථාදිං ොකරති, වට්ටතී’’ති වදන්ති, තස්ස ොරණං වදන්තා

ොතුං වට්ටනභාකවකනව විරජ්ඣිත්වා ෙකතපි ෙප්පියං ජාතං. යදි න

වට්කටයය, සිත්ථාදිම්හි ෙකත න වට්කටයයාති, උපපරික්ඛිතබ් ං.

උට්ඨිතකසවාලඝටං ආතකප නික්ඛිපිතුං වට්ටති, විකෙොකපතුොමතාය සති

දුක්ෙටං යුත්තං විය. ‘‘පුප්ඵරජ්ජුභාජන තිො, තස්මා න වට්ටති. නාක  වා

 ද්ධපුප්ඵෙලාකප නා ස්මිං ෙකතපි වට්ටති තස්මිං පුප්ඵස්ස අත්ථිතායා’’ති

වදන්ති. කපොරාණගණ්ඨිපකද ‘‘බීජ ාකමන භූත ාකමො දස්සිකතො

අනවකසසපරියාදානත්ථ’’න්තිවුත්තං. 

භූත ාමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. අඤ්ඤවාදෙසික්ොපදවණ්ණනා 

98-9. අඤ්ඤං වදතීති අඤ්ඤවාදෙං, ‘‘වචනං ෙකරයයා’’ති ලිඛිතං. 

‘‘තුණ්හීභූතස්කසතං නාම’’න්ති පාකඨො. උග්ඝාකතතුොකමොති 

සකමොහනිතුොකමො, අන්තරායංෙත්තුොකමොතිකපොරාණා. 

100. ‘‘සුදිට්කඨො භන්කත, න පකනකසො ෙහාපකණොතිආදීසු 

අනාකරොපිකත දුක්ෙකටන ුලසාවාදපාචිත්තියං, අකරොපිකත 

පාචිත්තියද්වයංකහොතී’’තිවදන්ති, ී මංසිතබ් ං. 

102. අධම්කමන වා වග්කගන වා න ෙම්මාරහස්ස වාති එත්ථ ‘‘මයි

වුත්කත මංවා අඤ්ඤංවාසඞ්කඝො අධම්කමනවාෙම්මං, වග්ක නවා

ෙම්මං ෙරිස්සති, න ෙම්මාරහස්ස වා කම, අඤ්ඤස්ස වා ෙම්මං

ෙරිස්සතී’’තිනෙකථතීති කයොකජතබ් ං. 

අඤ්ඤවාදෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. උජ්ොපනෙසික්ොපදවණ්ණනා 

103. ‘‘ඡන්දායා’’ති අක්ඛරක්ඛරායාතිආදි විය ලිඞ් විපල්ලාකසන 

වුත්තං, ඡන්දත්ථන්ති වා අත්කථො. කයසං කසනාසනානි පඤ්ඤකපති, 

කතසංඅත්තනි ඡන්දත්ථන්තිඅධිප්පාකයො. 

106. අනුපසම්පන්නන්තිආදීසු ෙරණත්කථො  කහතබ්ක ො. අඤ්ඤං

අනුපසම්පන්නන්ති අඤ්කඤන අනුපසම්පන්කනන. තස්ස වාති

අනුපසම්පන්නස්ස. ‘‘සම්ුලතිොකලපඤ්චඞ් විරහාදකයො අසම්මතානාමා’’ති, 

‘‘උපසම්පන්කනනලද්ධසම්ුලතිසික්ඛාපච්චක්ඛාකනන විනස්සතී’’තිචවුත්තං. 

සඞ්කඝනාති සබ්ක න සඞ්කඝන ෙම්මවාචාය අස්සාකවත්වා ‘‘තකවකසො

භාකරො’’ති කෙවලං ආකරොපිතභාකරො. කෙව -සද්කදො කහත්ථ ෙම්මවාචාය

අස්සාවිතභාවමත්තකමව දීකපති. සයකමවාති ඉතකරසං භික්ඛූනං අනුමතියා.

අභූකතන ඛීයනෙස්ස ආදිෙම්මිෙස්ස ෙථං අනාපත්තීති කච? ඉමිනා

සික්ඛාපකදන.ුලසාවාකදආපත්තිකයවද්කව පාචිත්තිකයොවුත්තාවියදිස්සන්ති

පුබ් පකයොක රුක්ඛාදිඡින්දනාදීසුවිය, විචාකරතබ් ං. 

උජ්ඣාපනෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. ප මකසනාසනසික්ොපදවණ්ණනා 

110. ‘‘එවඤ්චිදං භ වතා භික්ඛූනං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං කහොතී’’ති

වචනකතො, පරිවාකර ‘‘එො පඤ්ඤත්ති, එො අනුපඤ්ඤත්තී’’ති (පරි.

226) වචනකතො ච ඉධ අත්ථි අනුපඤ්ඤත්තීති සිද්ධං. කිඤ්චාපි සිද්ධං, 

‘‘එවඤ්චපන, භික්ඛකව, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිකසයයාථා’’තිආදිනා පන 

පඤ්ඤත්තිට්ඨානං න පඤ්ඤායති, කෙවලං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, 

අට්ඨමාකස…කප.… නික්ඛිපිතු’’න්ති එත්තෙකමවවුත්තං, තංෙස්මාති 

කච? පඨමපඤ්ඤත්තියංවුත්තනකයකනවවත්තබ් කතොඅවිකසසත්තාන

වුත්තං. යදි එවං ො එත්ථ අනුපඤ්ඤත්තීති? අජ්කෙොොකසති.

අයමනුපඤ්ඤත්ති පඤ්ඤත්තියම්පි අත්ථීති කච? අත්ථි, තං පන

ඔොසමත්තදීපනං, දුතියං චාතුවස්සිෙමාසසඞ්ඛාතොලදීපනං. යස්මා

උභයම්පි එෙං ොකලොොසං එෙකතො ෙත්වා ‘‘අජ්කඣොොකස’’ති

වුත්තන්ති දීකපන්කතො භ වා ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව…කප.… 

නික්ඛිපිතු’’න්ති ආහාති කවදිතබ් ං. කතකනව මාතිොට් ෙථායං 
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(ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. පඨමකසනාසනසික්ඛාපදවණ්ණනා) වුත්තං ‘‘යත්ථ ච

යදා ච සන්ථරිතුං න වට්ටති, තං සබ් මිධ අජ්කඣොොසසඞ්ඛයකමව 

 තන්ති කවදිතබ් ’’න්ති. කහමන්තොලස්ස අනාපත්තිසමයත්තා ඉදං

සික්ඛාපදං නිදානානකපක්ඛන්ති සිද්ධං, තථා හි

අජ්කඣොොසපදසාමත්ථිකයන අයං විකසකසො – වස්සානොකල

ඔවස්සෙට්ඨාකන අජ්කඣොොකස, මණ් පාදිම්හි ච න වට්ටති.

කහමන්තොකල පෙතිඅජ්කඣොොකසනවට්ටති, සබ් මිධඔවස්සකෙපි

මණ් පාදිම්හි වට්ටති, තඤ්ච කඛො යත්ථ හිමවස්කසන කසනාසනං න

කතකමති, ගිම්හොකල පෙතිඅජ්කඣොොකසපි වට්ටති, තඤ්ච කඛො 

අොලකමඝාදස්සකනකයවාති අයං විකසකසො ‘‘අට්ඨ මාකස’’ති ච

‘‘අවස්සිෙසඞ්කෙකත’’ති ච එකතසං ද්වින්නං පදානං සාමත්ථියකතොපි

සිද්කධො. 

කිඤ්ච භිකයයො – අට් ෙථායං සන්දස්සිතවිකසකසොව. චම්මාදිනා

ඔනද්ධකෙොවානවවායිකමොවානසීඝංවිනස්සති. ොයානුගතිෙත්තාතිොකය

යත්ථ, තත්ථ  තත්තා. සඞ්ඝිෙමඤ්චාදිම්හි ොයං ඵුසාකපත්වා විහරිතුං න

වට්ටතීති ධම්මසිරිත්කථකරො. ‘‘සඞ්ඝිෙං පන ‘අජ්කඣොොසපරිකභොක න

පරිභුඤ්ජථ, භන්කත, යථාසුඛ’න්ති දායො කදන්ති කසනාසනං, එවරූකප

අනාපත්තී’’ති අන්ධෙට් ෙථායං වචනකතො, ඉධ ච පටික්කඛපාභාවකතො

වට්ටති. ‘‘අඤ්ඤඤ්ච එවරූපන්ති අපකර’’ති වුත්තං. ‘‘පාදට් ානාභිමුොති

නිසීදන්තස්ස පාදපතනට්ඨානාභිුලඛා’’ති ලිඛිතං. සම්මජ්ජන්තස්ස

පාදට්ඨානාභිුලඛන්තිආචරියස්සතක්කෙො. 

111. ‘‘පාදුද්ධාකරනාති  හිඋපචාකර ඨිතත්තා’’ති ලිඛිතං. ගච්ඡන්ති, 

දුක්ෙටං ධම්මෙථිෙස්ස විය. ෙස්මා න පාචිත්තියං? පච්ඡා ආ කතහි

වුඩ්ඪතකරහි උට්ඨාකපත්වා  කහතබ් කතො. ධම්මෙථිෙස්ස පන 

අනුට්ඨකපතබ් ත්තා. ‘‘අනාණත්තියාපඤ්ඤත්තියම්පිතස්සභාකරො’’ති

වුත්තං. 

112. පරිහරකණකයවාති එත්ථ  කහත්වා විචාරකණති 

ධම්මසිරිත්කථකරො. අත්තකනො සන්තෙෙරකණති උපතිස්සත්කථකරො. 

බීජනීපත්තෙංචතුරස්සබීජනී. 
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113. ‘‘කයො භික්ඛු වා සාමකණකරො වා…කප.… ලජ්ජී කහොතී’ති

වුත්තත්තා අලජ්ජිං ආපුච්ඡිත්වා  න්තුං න වට්ටතී’’ති වදන්ති. පාකඨ

‘‘කෙනචි පලිබුද්ධං කහොතී’’ති ච අට් ෙථායං ‘‘පලිබුද්ධ’’න්ති ච

කසනාසනංකයව සන්ධාය වුත්තං, තස්මා තථාපි අත්ථීති  කහතබ් ං.

‘‘අනාපුච්ඡංවා’’තිපාකඨො. 

පඨමකසනාසනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. දුතියකසනාසනසික්ොපදවණ්ණනා 

116-7. එත්තෙකමව වුත්තමට්ඨෙථාසු, තථාපි පදට්ඨාදකයොපි ලබ්භන්ති

එව. අනුගණ්ඨිපකද ‘‘අඤ්ඤංඅත්ථරණාදිඅෙප්පියත්තාන වුත්ත’’න්තිවුත්තං.

‘‘මඤ්චංවාපීඨංවා විහාකරවාවිහාරූපචාකරවා’තිඉමිනාපි සංසන්දනත්ථං 

‘කිඤ්චාපි වුත්කතො, අථ කෙො’තිආදි ආරද්ධ’’න්ති ච වුත්තං.

උපචාරමත්තඤ්කචතං‘‘රුක්ඛමූකල’’ති, තත්ථවත්තබ් ං නත්ථි. 

118. අනාපුච්ඡිත්වාපි ගන්තුං වට්ටතීති අසතියා  ච්ඡකතොපි අනාපත්ති, 

ආපුච්ඡනං පන වත්තං සඤ්චිච්ච අනාපුච්ඡකතො වත්තකභදදුක්ෙටත්තා.

පුග් ලිෙකසනාසකනසඞ්ඝිෙකසයයං, සඞ්ඝිෙකසනාසකනවා පුග් ලිෙකසයයං

අත්ථරිත්වා  ච්ඡන්තස්ස දුක්ෙටං යුත්තං විය. ෙස්මා? ‘‘කසයයාමත්තකමව

නස්කසයයා’’තිවුත්තත්තා.ඉධපන‘‘පලිබුද්ධංපලිබුද්කධො’’ති දුවිධම්පිඅත්ථි. 

දුතියකසනාසනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. අනුපෙජ්ජසික්ොපදවණ්ණනා 

121. ඡබ් ග්ගිකයසුකයව කථරාභික්ඛූතිකෙචි. පාකදකධොවිත්වාතිආදිම්හි

පවිසන්තස්සවා පාදකධොවනපාසාණකතොයාව මඤ්චපීඨං පස්සාවත්ථාය

නික්ඛමන්තස්ස වා යාව පස්සාවට්ඨානන්ති කයොජනා ොතබ් ා. එවං

සන්කත ‘‘පස්සාවත්ථාය නික්ඛමන්තස්ස වා’’ති න වත්තබ් ං, 

‘‘පස්සාවට්ඨානකතො නික්ඛමන්තස්ස වා’’ති වත්තබ් ං. 

පස්සාවට් ානන්ති ෙත්ථචි කපොත්ථකෙ. තථා හි මාතිොට් ෙථායං 

(ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. අනුපඛජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනා) ‘‘පවිසන්තස්ස

පාදකධොවනපාසාණකතො යාව මඤ්චපීඨං නික්ඛමන්තස්ස මඤ්චපීඨකතො
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යාව පස්සාවට්ඨානං, තාව උපචාකරො’’ති වුත්තං, තස්මා ‘‘පාකද

කධොවිත්වා පවිසන්තස්ස, පස්සාවත්ථාය නික්ඛමන්තස්ස ච ද්වාකර

නික්ඛිත්තපාදකධොවනපාසාණකතො, පස්සාවට්ඨානකතොචමඤ්චපීඨ’’න්ති

ෙත්ථචි කපොත්ථකෙ පාකඨො, කසො අපාකඨො. ෙස්මා? මඤ්චපීඨානං

උපචාරස්ස වුත්තත්තා. පවිසන්තස්ස යාව මඤ්චපීඨානං උපචාකරො, 

නික්ඛමන්තස්ස තකතො පට්ඨාය යාව පස්සාවට්ඨානං

වච්චකුටිචඞ්ෙමට්ඨානන්තිඉමිනා අත්කථනයථාසංසන්දති, තථාවිකධො

පාකඨොතිආචරිකයො. 

122. උපචාරං  කපත්වාති ඉධ වුත්තඋපචාරං ඨකපත්වා.

‘‘දස්සනසවනූපචාකරපි සන්ථරන්තස්සා’’තිලිඛිතං. 

අනුපඛජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. නික්ෙඩ්ඪනසික්ොපදවණ්ණනා 

126-7. ඡසත්තකෙොට් ොනි වාති එත්ථ ද්වාරකෙොට්ඨෙං අධිප්කපතං. 

‘‘නික්ඛමා’’ති වචනං සුත්වාපි අත්තකනො රුචියා නික්ඛමති, අනාපත්ති; ඉධ 

අග්ගිසාලාදිඑව උපචාකරොති. 

නික්ෙඩ්ඪනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. කවහාසකුටිසික්ොපදවණ්ණනා 

129. ‘‘පමාණමජ්ඣිමස්ස ලප්පමාකණදින්නතුලාපිකවහාසකුටිකයවා’’ති

ලිඛිතං, ‘‘නසාඉධ අධිප්කපතා’’තිවුත්තං. 

කවහාසකුටිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. මහල් ෙවිහාරසික්ොපදවණ්ණනා 

135. යාව ද්වාරකෙොසාති ද්වාරසමීපා, යාව භිත්තීති අත්කථො, තං

සුවුත්තං. ෙවාටවිත්ථාරප්පමාකණොති හත්ථපාසස්සාධිප්කපතත්තා, 

සමන්තා ෙවාටවිත්ථාරප්පමාණඋපචාරස්ස හිතත්තාඅපරිපූරඋපචාරාපි

කහොති. ආකලොෙං ෙකරොතීති ආකලොෙං සන්කධති පිකධතීති සන්ධි එව

ආකලොෙසන්ධිනාමො කහොන්ති. වාතපානෙවාටකලපෙම්කම 

අප්පහරිතට්ඨානකිච්චංනත්ථි. 
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136. ඉට් ොතිඡදනෙපාලාසිලාදිඉට්ඨො. ඡදනූපරීතිඑත්ථපඨමංතාව

එෙවාරංඅපරිකසසංඡාකදත්වාපුන ඡාදනදණ් කෙ න්ධිත්වාදුතියවාරං

තකථව ඡාකදතබ් ං. ‘‘තතියවාරචතුත්ථවාකර සම්පත්කත ද්කව මග්ක 

අධිට්ඨහිත්වාතතියමග් ංආණාකපත්වාපක්ෙමිතබ් ’’න්ති වුත්තං, තං

‘‘පුනප්පුනංඡාදාකපතී’’තිඉමිනායුජ්ජති. 

කපොරාණා පන ‘‘පඨමවාකරකයව තකයො මග්ක  අධිට්ඨාතුං වට්ටති, 

චතුත්ථකතො පට්ඨාය ආපත්ති පාචිත්තියං, චතුත්ථකලපකතො පට්ඨාය

ආපත්තී’’ති වදන්ති. තත්ථ ඡදකන වුත්තවිධිනිදාකනන සකමති, කලකප

වුත්තවිධිතිෙච්කඡකදන සකමති. තථාපි කසො න යුත්කතොව. නිදාකන, 

අට් ෙථායඤ්ච සිද්ධකලපත්තා සබ් කසොවාපි අච්ඡන්කන, ඡන්කනවාපි

අකනෙකසොපරියායස්සතතියස්කසවඅධිට්ඨානන්ති කනොසකමතීතිආචරිකයො.

‘‘ද්කව මග්ක ’’ති, ‘‘ද්කව ඡදකන’’ති ච ‘‘තතියවාරකතො පට්ඨාය එවං

ඡාදාකපහී’තිආණාකපත්වාපක්ෙමිතබ් ’’න්තිච උපතිස්සත්කථකරො වදතිකිර. 

මහල්ලෙවිහාරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. සප්පාණෙසික්ොපදවණ්ණනා 

140. සප්පාණෙසික්ඛාපදංඋත්තානත්ථකමව. 

සමත්කතොවණ්ණනාක්ෙකමනභූත ාමවග්ක ොදුතිකයො. 

3. ඔවාදවග්කගො 

1. ඔවාදසික්ොපදවණ්ණනා 

144. ෙථානුසාකරනාති කයො භික්ඛුකනොවාදෙත්ථිකෙො කිංසීකලො

කිංසමාචාකරො ෙතරකුලා පබ් ජිකතොතිආදි ෙථානුසාකරනාති අත්කථො. 

සග්ගමග්ගගමකනපීති අපි-සද්කදන කමොක්ඛ මකනපි. 

‘‘ ක්ෙණප්පටිකවධපටිසංයුත්කතො’’ති අට්ඨ රුධම්මානුසාකරන වත්තබ් ං

ධම්මෙථංසන්ධායවුත්තං. 

145-147. නිස්සීමන්ති විහාකර  ද්ධසීමකතො අඤ්ඤං අ ද්ධසීමං, 

 ාමසීමාදින්ති අත්කථො. ‘‘සුපිනන්කතනපී’’ති න සබ්ක සන්ති ඉධ
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 ාහුල්ලනකයන වුත්තං. ඡබ් ග්ගියා හි කෙචි ී සතිවස්සාපි අත්ථි 

අතිකරෙී සතිවස්සාපීති ඉමිනා ඉමං මජ්ඣිමක ොධිොකල පඤ්ඤත්තන්ති

විඤ්ඤායති. ‘‘සී වා කහොතී’’ති වත්වා තස්ස චතුබ්බිධත්තා ඉධ

අධිප්කපතසීලකමව දස්කසතුං ‘‘පාතිකමොක්ෙසංවරසංවුකතො’’තිආදි වුත්තං. 

ගණ් ානුගණ්ඨිපකදසු ‘‘සතිසංවරාදකයොඉධනාධිප්කපතා, කතන විභඞ් පාඨං

දස්කසති අට්ඨෙථාචරිකයො’’ති වුත්තං. අත්ථකතොති පාළිඅත්ථකතො. 

ොරණකතොති ොරපසපපත්තිකතො, අට්ඨෙථාකතොති අධිප්පාකයො. අථ වා 

ොරණකතොතිධම්මකතො, කතන අත්ථකතො ධම්මකතොති වුත්තං කහොති. අථ වා 

අත්ථකතොති ඵලකතො. ‘‘ොරණකතොති කහතුකතො. ධම්මපදම්පි ජාතකෙන

සහා’’ති ලිඛිතං. පඤ්හං ෙකථතුන්ති ‘‘පඤ්හං පුට්කඨො ෙකථතී’’ති එත්ථ

භික්ඛුනියා පුට්කඨන ‘‘නජානාමී’’තින සක්ොෙකථතුං. ‘‘නකඛො පනතං

භ වන්ත’’න්ති පාකඨො. ‘‘න කඛො පකනත’’න්ති ච ලිඛන්ති, තං න සුන්දරං.

‘‘ොසායවත්ථවසනායා’’ති වචනකතො පාරාජිොයපි න වට්ටති. භික්ඛුනියා

ොයසංසග් කමවවුත්තං.කමථුකනනහි භික්ඛුනීදූසකෙොකහොති. 

148-9. භික්ඛූනංසන්තිකෙඋපසම්පන්නානාමපරිවත්තලිඞ් ා, පඤ්චසතා

සාකියානිකයො වා. ‘‘ධම්මකදසනාපත්තිකමොචනත්ථං පනා’’ති වචනකතො

මාතු ාමග් හකණන සබ් ත්ථ භික්ඛුනීසඞ් හං  ච්ඡතීති සිද්ධං.

භික්ඛුනිග් හකණනපනමාතු ාකමො තිරියංතරණසික්ොපකද (පාචි.187-190) 

සඞ් හිකතො, න අඤ්ඤත්ථ. ‘‘ඔසාකරතබ් ා’’ති පාළිපාකඨො, පාළි

ඔසාකරතබ් ාතිඅත්කථො. ‘‘ඔසාකරතබ් ’’න්තිඅට්ඨෙථාපාළි.එෙස්මිංඨාකන

වන්දිකත කදොසාභාවකතො  හූසු එොය වන්දිකත වට්ටතීති කච? භික්ඛූහි

ෙත්තබ් ං නත්ථි, භික්ඛුනියාකයව ෙත්තබ් ං, තස්මා න වට්ටති. ‘‘යත්ථ

ෙත්ථචි නිසින්නායාති අන්කතොද්වාදසහත්කථ නිසින්නායා’’ති වදන්ති. න

නිමන්තිතා හුත්වා ගන්තුොමාති නිමන්තිතා හුත්වා  න්තුොමා භික්ඛූ ඉධ

නාධිප්කපතා, වස්සං උප න්තුොමාව අධිප්කපතාති අත්කථො. යකතො පනාති

භික්ඛුනීවිහාරකතො. තත්ථාති භික්ඛුනීවිහාකර.කිඤ්චාපි‘‘ඔවාදදායොභික්ඛූ’’ති

වචනකතො ඔවාදදායකෙකහව සභික්ඛුකෙො ආවාකසො කහොති, න සබ්ක හීති

ආපන්කනො, තථාපි අසති භික්ඛුකනොවාදකෙ ඔවාදසංවාසානං අත්ථාය 

යාචනත්ථාය අවස්සං  න්තබ් ත්තා අඤ්කඤහිපි භික්ඛූහි සභික්ඛුකෙොපි

සභික්ඛුකෙො එවාති කවදිතබ්ක ො. සා රක්ඛිතබ්බාති වස්සච්කඡදාපත්ති 
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රක්ඛිතබ් ා. ෙස්මා? ආපදාසු හීතිආදි. ‘‘අයං උකපොසකථො චාතුද්දසිකෙොති

පුච්ඡිතබ්බ’’න්ති වුත්තං, තම්පි කතරසියංකයව, එතරහි පන භික්ඛුනිකයො

චාතුද්දසියංකයව න්ත්වා ‘‘ෙදා අයය උකපොසකථො’’තිපුච්ඡන්ති. ‘‘ජායාකයො

වා ජාරිකයො වා’’ති අධිප්පාකයන වුත්තං කිර. ‘‘ ච්කඡයය කච, ආපත්තී’’ති

පාකඨො. ද්කව තිස්කසොති ද්ී හි තීහි. එෙකතො ආ තානං වකසන ‘‘තාහී’’ති

 හුවචනං වුත්තන්ති අධිප්පාකයො. ‘‘එො භික්ඛුනී වා  හූ භික්ඛුනී වා  හූහි

භික්ඛුනුපස්සකයහි ඔවාදත්ථාය කපසිතා’’ති වචනස්ස විත්ථාකරො

‘‘භික්ඛුනිසඞ්කඝො ච අයය භික්ඛුනිකයො චා’’තිආදිනා වුත්කතො. 

‘‘භික්ඛුනිසඞ්කඝොචඅයයභික්ඛුනිකයොචා’තිආදිනානාඋපස්සකයහිකපසිතාය

වචන’’න්ති ච ‘‘අපරිපුණ්ණසඞ්ඝපුග් ලනානාවාසදුතියවචනවකසන

පඤ්චක්ඛත්තුං උපසඞ්ෙමනං වුත්ත’’න්ති ච ලිඛිතං. යස්මිං ආවාකස

පාතිකමොක්ඛුද්කදකසොනපවත්තති, තත්ථාපි යාචනංසම්පටිච්ඡිත්වාපුනදිවකස

කයන පටිග් හිතං, කතන ‘‘නත්ථි කෙොචි භික්ඛු භික්ඛුකනොවාදකෙො

සම්මකතො’’තිආදිවත්තබ් ං. අත්ථි කචසම්මකතො, නිද්දිසිතබ්ක ො. ‘‘සයකමව

කච සම්මකතො, අහ’න්ති වත්තබ් ’’න්ති වුත්තං. සකච සම්මකතො වා 

ඔවාදපටිග් ාහකෙො වා පාතිකමොක්ඛං උද්දිසති, අඤ්කඤන

ආකරොචාකපතබ් න්ති එකෙ, ‘‘අත්තනාපිආකරොකචතුං වට්ටතී’’ති ච වදන්ති.

කෙසුචි කපොත්ථකෙසු ‘‘අයයානං පවාකරතී’’ති ලිඛිතං, එවං සති ‘‘අයයස්ස

පවාකරමී’’තිවත්තබ් ං, කපොත්ථකෙ නත්ථි. 

ඔවාදසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. අත්ථඞ්ගතසික්ොපදවණ්ණනා 

153. මුනාතීති ජානාති. අන්තරධායතිපීති එත්ථ තදුත්තමං කච අත්ථි, තං

පස්සාමි, යං විචිත්තං වා, තදත්ථඤ්ච. තග්ඝොරණං. සහ උප්පාදමනන්තරා

කිරියා. යමා ච කත මනසා ෙතත්රකනත්වාති. යථා පාකතො සියා පාකතො භවං

පාකතොව උදෙකතො උග් න්ත්වා ඨිතං, තථා විකරොචමානං අඞ්ගීරසං බුද්ධං

පස්ස, න කෙවලං පදුමං විය, විකරොචමානං තපන්තමාදිච්චමිවන්තලික්කඛති 

සම් න්කධො. අථ වා අඞ්ගීරසං බුද්ධං පදුමංව විකරොචමානං සූරියංව තපන්තං

පස්ස බුද්ධං. යථා පාකතො සියා ඵුල්ලමී ත න්ධං කෙොෙනුදසඞ්ඛාතං පදුමං

පස්සසි, තථා විකරොචමානං අඞ්ගීරසං බුද්ධං පස්ස. උභකයකනව හි භ වකතො

ෙන්ති දීපිතාතිෙත්වා දීපිතගුණසුභං බුද්ධං සක්ෙත්වා තංෙන්තිං පූකජයය.
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පූජකනයයකතොපි ී තිනාකමයය ඉතිලක්ඛකය. ‘‘එෙකතො උපසම්පන්නායා’’ති

පාළි. 

156. ‘‘එෙකතො උපසම්පන්නාන’’න්ති අට්ඨෙථාපාකඨො. ‘‘අභබ්ක ො

ත්ව’’න්තිආදිවචනකතො අනුෙම්පාවකසන සද්ධිවිහාරිොදිං සඞ්ඝිො විහාරා

නික්ෙඩ්ඪාකපන්තස්සඅනාපත්තිවියදිස්සති. අභබ්ක ොහිකථකරොසඤ්චිච්චතං

ොතුං,  කවසිතබ් ාවඑත්ථයුත්තීතිකෙචි.කථකරන සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිකතො

පුබ්ක ෙතන්තිමමතක්කෙො. 

අත්ථඞ් තසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. භික්ඛුනුපස්සයසික්ොපදවණ්ණනා 

162. ‘‘එෙරත්තම්පි වසන්තී’’ති (පාචි. 161) වචනකතො යත්ථ රත්තියංන

වසන්ති, තත්ථ  න්ත්වා ඔවදිතුං වට්ටතීති එකෙ. යදි එවං සඞ්කෙතට්ඨානං

 න්ත්වා ඔවදිතුං වට්ටතීති සිද්ධං. ‘‘තකතො අද්ධකයොජකනකයව සභික්ඛුකෙො

ආවාකසොඉච්ඡිතබ්ක ො’’තින වත්තබ් ං.භික්ඛුකනොවාදකෙොකචඅද්ධකයොජනං

 න්ත්වා ඔවදිතුොකමො කහොති, භික්ඛුනිසඞ්කඝො ච අද්ධකයොජනං  න්ත්වා

කසොතුොකමො, ‘‘වට්ටතී’’ති වත්තබ් ං සියා, තඤ්ච න වුත්තං, තස්මා න

වට්ටති. කහට්ඨිමපරිච්කඡකදනපන ‘‘එෙරත්තම්පී’’ති වුත්තං. තකතො පට්ඨාය

උපස්සයං කහොති, න උපස්සයසඞ්කඛකපන ෙතමත්කතනාති වුත්තං කහොති.

යත්ථ වාසූප තා භික්ඛුනිකයො, කසො උපස්සයසඞ්ඛයං  ච්ඡති, තත්ථ න

 න්ත්වා ඔවාකදො දාතබ්ක ො. එොවාකස දිවා වට්ටතීති එකෙ, විචාකරත්වා

යුත්තතරං කහතබ් ං. 

භික්ඛුනුපස්සයසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. ආමසසික්ොපදවණ්ණනා 

164. ‘‘උපසම්පන්නංසඞ්කඝනඅසම්මත’’න්තිපාළිවචනකතො, ‘‘සම්මකතන

වාසඞ්කඝනවාභාරං ෙත්වාඨපිකතො’’තිඅට්ඨෙථාවචනකතොචඅට්ඨහඞ්ක හි

සමන්නා කතො සම්මකතනවාවිප්පවසිතුොකමන‘‘යාවාහංආ මිස්සාමි, තාව

කතභාකරොකහොතූ’’ති යාචිත්වාඨපිකතො, තස්සාභාවකතොසඞ්කඝනවාතකථව

භාරංෙත්වා ඨපිකතො අට්ඨහි  රුධම්කමහි ඔවදිතුං ලභති, පක ව අඤ්කඤන

ධම්කමනාති සිද්ධං. ‘‘කයො පන භික්ඛු අසම්මකතො භික්ඛුනිකයො ඔවකදයය, 



වජිරබුද්ධි-ටීො භික්ඛුවිභඞ්ක ො පාචිත්තියෙණ්ක ො 
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පටුන 

පාචිත්තිය’’න්තිපක වභාරංෙත්වාඅට්ඨපිතං සන්ධායවුත්තන්තිකවදිතබ් ං.

අභයගිරිවාසීනම්පිඉදකමවමතං, අනුගණ්ඨිපකද පනඉමංනයංපටික්ඛිපිත්වා

‘‘නත්ථි කෙොචී’’තිආදිනා ‘‘එතරහි ඔවාදකෙො අසම්මකතො භික්ඛුකනොවාදකෙො

නාමා’’තිවත්වා‘‘යංපන අන්ධෙට් ෙථායං වුත්තං‘උපසම්පන්නංසඞ්කඝන

ෙම්මවාචාය අසම්මතං, භික්ඛුසඞ්කඝන පන භික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස අනුග් හං

ෙකරොථ, භික්ඛුනිකයො ඔවදථ, භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච ෙකරොථ ඵාසුවිහාරන්ති එවං

යාචිත්වා ඨපිකතො භික්ඛුසඞ්ඝං ආපුච්ඡිත්වා, තකතො කසො කථකරො භික්ඛුනිකයො

ඔවදති, එවරූපං භික්ඛුසඞ්කඝන අසම්මතන්ති, තත්ර වුත්තනකයකනව අත්කථො

 කහතබ්ක ො’’ති වුත්තං. කපොරාණගණ්ඨිපකද පන ‘‘අසම්මකතො  ාමං

ඔවාදත්ථාය ආ තානං භික්ඛුනීනං වචනං සුත්වා පටිවචනං කදන්කතො

සඞ්ඝානුමතියා, න ඤත්තිචතුත්කථනා’’ති වුත්තං, තං අනුගණ්ඨිපදමකතන 

සකමති, අන්ධෙට් ෙථායං වුත්තවචනංකතනසකමති, තඤ්චපාළිවචනං, නහි 

ඔවාදපටිග් ාහකෙො, පාතිකමොක්ඛුද්කදසකෙො වා ‘‘පාසාදිකෙනසම්පාකදතූ’’ති

වචනමත්කතන භික්ඛුකනොවාදකෙො නාම කහොති. කහොතීති කච, 

අනුපසම්පන්කනොපි තත්තකෙන වචකනන ‘‘භික්ඛුකනොවාදකෙො කහොතූ’’ති

වත්තබ්ක ො.කහොතීතිකච, යංවුත්තං ගණ් ානුගණ්ඨිපකදසු ‘‘අසම්මකතොනාම

අසම්මතභාකවන ‘ හුස්සුකතො ත්වං ඔවදාහී’ති සඞ්කඝන භාරං ෙත්වා

ඨපිකතො’’ති. එත්ථ  ාහුසච්කචන කිං පකයොජනං. අනුගණ්ඨිපකදකයව 

‘‘අභයගිරිවාසී වදතීති සුත්වා සම්මකතන වා ආණත්කතො ඔවදිතුං ලභතීති 

ධම්මසිරිත්කථකරො පච්ඡා අනුජානාතී’’ති වුත්තං. කිං  හුොය. ‘‘පාසාදිකෙන

සම්පාකදතූ’’ති එත්තෙමත්කතන භික්ඛුකනොවාදකෙො කහොති. අට් ෙථායං 

‘‘භාරං ෙත්වා’’ති ඉමිනා කිං පකයොජනං, තත්තෙම්පි වත්තුං අඤ්කඤො න

ලභති, කතන ච ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, ඨකපත්වා  ාලං ගිලානං  මිෙං 

අවකසකසහිඔවාදං කහතු’’න්ති(චූ ව.414) අයංපාළිවිරුජ්කඣයය.ෙථං? 

තස්සහි ‘‘න, භික්ඛකව, ඔවාකදොනපච්චාහරිතබ්ක ො’’ති(චූ ව.415) චනකතො

සම්මතාසම්මතභාකවන නත්ථි කෙොචීති ‘‘පාසාදිකෙන සම්පාකදතූ’’ති

වත්තබ් ංසියා, වදන්කතොචඉධපඨකමන ආපත්තියාොකරතබ්ක ොකහොතීති.

කහොතු අසම්මතත්තා, අෙතභාරත්තා ච. ඉමස්ස ච භික්ඛුකනොවාදෙත්කත

ඉමස්ස ඛීයකනන දුක්ෙටං සියා, සබ් කමතං අනිට්ඨං, තස්මා අට්ඨෙථායං

‘‘අයකමත්ථ භික්ඛුකනොවාදකෙො නාමා’’ති අවුත්තත්තා තථා භාරං ෙත්වා

ඨපිකතො ඔවදිතුංලභතිකයව, නාඤ්කඤොතිආචරිකයො. 
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ආමිසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. චීවරදානසික්ොපදවණ්ණනා 

169. සාදියිස්සසීති පුච්ඡා. 

චීවරදානසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. චීවරසිබ්බනසික්ොපදවණ්ණනා 

176. වඤ්කචත්වාති‘‘තවඤාතිොයා’’තිඅවත්වා‘‘එකිස්සා භික්ඛුනියා’’ති

එත්තෙකමව වත්වා, කත හි ‘‘එකිස්සා’’ති වචනං සුත්වා අඤ්ඤාතිොය 

සන්තෙසඤ්ඤිකනො සිබ්ක සුං. ඉමස්මිං සික්ඛාපකද ‘‘චීවරං නාම ඡන්නං 

චීවරානං අඤ්ඤතරං චීවර’’න්ති එත්තෙකමව පාළි, කතනවුත්තං ‘‘චීවරන්ති

යංනිවාකසතුංවාපාරුපිතුංවා’’තිආදි.‘‘විෙප්පනුප ං පච්ඡිම’’න්තිචලිඛිතං, 

කසොපමාදකලකඛො. 

චීවරසිබ් නසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. සංවිධානසික්ොපදවණ්ණනා 

181. තා භික්ඛුනිකයොදූසයිංසූතිවිපරිණාකමොොතබ්ක ො. 

182-4. සම්පදන්තීති පදසා  ච්ඡන්ති. වුත්තනකයකනවාති ‘‘සම්පතන්ති

එත්ථාතිසම්පාකතො’’තිආදිනා.පද කත උපචාකරොනලබ්භති, අච්චාසන්නත්තා

මිස්සං විය කහොතීති. කුක්කුටවස්සිතපරිච්ඡින්කනො මහාඅට් ෙථායං. ‘‘තම්පි 

කවොහාකරනා’’ති ලිඛිතං. ‘‘කයභුකයයන තථා සන්නිකවකසො කහොතීති ෙත්වා

අට්ඨෙථායං වුත්තං, තස්මා න පමාදකලකඛො’’ති ච, ‘‘උක්ෙට්ඨපරිච්කඡකදන

වුත්තං අට් ෙථායං, තකතො උද්ධං අද්ධකයොජනලක්ඛණසම්පත්තං නාම

කහොතීති  කහතබ් ’’න්ති ච වුත්තං. ‘‘ෙප්පියභූමි කිරායං…කප.… න

වදන්තී’’තිවුත්තං. දුද්දසඤ්කහත්ථොරණං.ෙතරංපනතන්ති? ‘‘ ච්ඡාමාති

සංවිදහති, ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’ති වුත්තං. තත්ථ ‘‘ ච්ඡාමා’’ති

වත්තමානවචනන්තඤ්ච, අමග්ක  භික්ඛුනුපස්සයාදිම්හි න සම්භවතිකයව

මනුස්සානං අන්තරඝරාදිම්හි මග් සඞ්කඛප මනකතො, 

උච්චාසයනාදිඋප්පත්තිට්ඨානත්තා ච. න තිත්ථියකසයයාය වා 
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පබ් ජිතාවාසත්තා. ද්වාකරති සමීපත්කථ භුම්මං, තස්මා තං දස්කසතුං පුන 

‘‘රථිොයා’’තිආහ.කසසඅට්ඨෙථායං ‘‘එත්ථන්තකරසංවිදහිකතපිභික්ඛුකනො

දුක්ෙට’’න්ති ආ තත්තා න සකමති. ‘‘ ාමන්තකර’’ති වචනකතො

අඤ්ඤ ාමස්ස උපචාකරොක්ෙමකන එව ආපත්ති. ‘‘අද්ධකයොජකන’’ති

වචනකතොඅතික්ෙමකනකයවයුත්තං. 

185. රට් කභකදති විකලොකප. කපොරාණගණ්ඨිපකද ‘‘තකයොපි සඞ්කෙතා

ොලදිවසමග් වකසන, තත්ථ පච්ඡිකමකනව ආපත්තී’’ති වුත්තං. ‘‘ඉමිනා

මග්ක නා’’ති විස්සජ්කජත්වා අඤ්කඤන  ච්ඡන්ති කච, ආපත්තිකයවාති 

අත්කථො. 

සංවිධානසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. නාවාභිරුහනසික්ොපදවණ්ණනා 

189. නදියා කුකතො  ාමන්තරන්ති කච? ‘‘යස්සා නදියා’’තිආදිමාහ. 

ගාමන්තරගණනායාති යස්මිං  ාමතිත්කථ ආරු ්කහො, තං ඨකපත්වා

අඤ්ඤ ාම ණනාය. ‘‘මාතු ාකමොපි ඉධ සඞ් හං  ච්ඡතී’’ති ආචරියස්ස

තක්කෙො, කතකනව ‘‘උභයත්ථ එෙකතො උපසම්පන්නාය දුක්ෙටං, 

සික්ඛමානාය සාමකණරියා අනාපත්තී’’ති ච න වුත්තං. එකසව නකයො

අඤ්කඤසුපි එවරූකපසු. 

191. ‘‘කලොෙස්සාදමිත්තසන්ථවවකසන කෙළිපුකරක්ඛාරා

සංවිදහිත්වා’’තිවුත්තත්තා අකුසලචිත්තංකලොෙවජ්ජන්තිවත්තබ් න්ති? 

න වත්තබ් ං, ‘‘කෙළිපුකරක්ඛාරා’’ති වචනං කයභුයයතාය වුත්තං. 

කපොරාණගණ්ඨිපකද ච ‘‘තීණි චිත්තානි තිස්කසො කවදනා’’ති වුත්තං, 

සංවිදහනොකල වා කෙළිපුකරක්ඛාකරො භික්ඛු සංවිදහති, ආපත්ති

භික්ඛුකනො  ාමන්තකරොක්ෙමකන, අද්ධකයොජනාතික්ෙකම වා.

කුසලචිත්කතො වාකහොතිපච්චකවක්ඛන්කතො, කචතියාදීනිවාපස්සන්කතො, 

අ යාෙතචිත්කතොවාකහොති කිලමථවකසනනිද්දායන්කතොතිතිචිත්තානි

 හිතානීතිකවදිතබ් ා. 

නාවාභිරුහනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. පරිපාචිතසික්ොපදවණ්ණනා 

192. කචටකෙති දාරකෙ.තරුණකපොතකෙතිකපොරාණා. ‘‘පාපභික්ඛූනං 

පක්ඛුපච්කඡදාය ඉදං පඤ්ඤත්තං, තස්මා පඤ්ච කභොජකනකයවාපත්ති

වුත්තා’’ති ලිඛිතං. 

194-7. නිප්ඵාදිතන්ති විඤ්ඤත්තියා න කහොති, කින්තු පරිෙථාදීහි, තස්මා

ඉමිනාසික්ඛාපකදනඅනාපත්ති, තංසන්ධාය ‘‘සබ්බත්ථඅනාපත්තී’’තිවුත්තං.

‘‘ෙථානුසාකරන තත්ථ පසීදිත්වා කදන්ති, ඉදං පරිපාචිතං න කහොති, 

වට්ටන්තී’’ති පඨමසික්ඛාපකද වුත්තත්තාති ධම්මසිරිත්කථකරො, 

උපතිස්සත්කථකරො පන ‘‘ඉතරම්පි වට්ටතිකයවා’’තිආහ. කපොරාණගණ්ඨිපකද 

පන ‘‘යස්මා කදවදත්කතො පෙතියා තත්ථ භික්ඛුනිපරිපාචිතං භුඤ්ජති, තස්මා

ඉමංඅට්ඨුප්පත්තිං නිදානංෙත්වාඉදංසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්ත’’න්තිවුත්තං. 

පරිපාචිතසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. රකහොනිසජ්ජසික්ොපදවණ්ණනා 

198. ‘‘උපනන්දස්ස චතුත්ථසික්ඛාපකදනචා’’තිපාකඨො. 

රකහොනිසජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සමත්කතොවණ්ණනාක්ෙකමනඔවාදවග්ක ොතතිකයො. 

4. කභොජනවග්කගො 

1. ආවසථපිණ් සික්ොපදවණ්ණනා 

203-4. පූගස්සාති පූක න. කුක්කුච්චායන්කතොති නිස්සරකණකනත්ථ

භවිතබ් ං, තං මයං න ජානාමාති සන්නිට්ඨානස්ස ෙරණවකසන 

‘‘කුක්කුච්චායන්කතො’’ති වුච්චති. යථා හි ආයස්මා උපාලි නයග් ාකහන

‘‘අනාපත්ති ආවුකසො සුපිනන්කතනා’’ති (පාරා. 78) ආහ, තථා කථකරොපි

‘‘අනාපත්ති ගිලානස්සා’’ති ෙස්මා න පරිච්ඡින්දතීති? අනත්තාධිොරත්තා

විනයපඤ්ඤත්තියා, ‘‘නායං අත්තකනො ඔොකසො’’ති පටික්ඛිත්තත්තා, 

සික්ඛාපදස්ස අපරිපුණ්ණත්තා. පඨමපාරාජිෙසික්ඛාපකද පරිපුණ්ණං ෙත්වා

පඤ්ඤත්කතකයව හි කසො කථකරො ‘‘අනාපත්ති සුපිනන්කතනා’’ති ආහ
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‘‘අඤ්ඤත්රසුපිනන්තා’’තිවුත්තපදානුසාකරනාති.යස්මා ඔදිස්සඅයාවදත්කථව

දායොනංපී ානත්ථි, තස්මා ‘‘අකනොදිස්ස යාවදත්කථො’’තිවුත්තං. 

208. ‘‘අන්තරාමග්ක  එෙදිවස’න්ති එෙංකයව සන්ධාය වුත්ත’’න්ති ච 

‘‘එකසව නකයොති වුත්තනයකමව දස්කසතුං  න්ත්වා පච්චා ච්ඡන්කතො 

හීතිආදිමාහා’’තිච‘‘සුද්ධචිත්කතොහුත්වාපෙති මකනවභුඤ්ජිතුංලභතී’’තිච 

‘‘අගිලානස්සගිලානසඤ්ඤිකනොොකයනසුලට්ඨාතී’’තිචලිඛිතං. 

ආවසථපිණ් සික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ගණකභොජනසික්ොපදවණ්ණනා 

209-218. ගුළ්හපටිච්ඡන්කනොති අපාෙකටොව. එකෙො පුත්කතනාති

එෙස්කසෙං භත්තං ‘‘අහං අඤ්කඤන නිමන්තිකතො’’ති න වුච්චති. ‘‘සකච

එෙකතො ගණ්හන්ති , ගණකභොජනං කහොතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 217-218) 

වුත්තත්තා චත්තාකරො උපාසො චත්තාකරො භික්ඛූ විසුං විසුං නිමන්කතත්වා

හත්ථපාකස ඨිතානං කච කදන්ති,  ණකභොජනං කහොති එවාති එකෙ, තං න

යුත්තං විය. ‘‘විඤ්ඤත්තිකතො පසවකන  ණස්ස එෙකතො  හකණ ඉමිනා

සික්ඛාපකදන ආපත්ති, විසුං  හකණ පණීතකභොජනසූකපොදනවිඤ්ඤත්තීහී’’ති

ලිඛිතං. ‘‘විඤ්ඤත්තිකතො පසවනං අට්ඨුප්පත්තිවකසන අට් ෙථායං 

අනුඤ්ඤාතං.සූකපොදනාදිවකසනතත්ථආපත්තිඑවා’’තිවුත්තං, තංනයුත්තං.

ෙස්මා? පරිවාකර (පරි. 168) එව ද්වින්නං ආොරානං ආ තත්තා, තස්මා 

අට් ෙථායං ‘‘අනුඤ්ඤාත’’න්ති දුවුත්තං. අට්ඨුප්පත්තියංකයව පාෙටන්ති

‘‘පදභාජකන න වුත්ත’’න්ති වත්තබ් ං. එෙකතො ගණ්හන්තීති  හිතභත්තාපි

අඤ්කඤයාව ණ්හන්ති, තාවකච තිට්ඨන්ති, එෙකතො ණ්හන්තිකයවනාම.

‘‘ ච්ඡතිකච, අනාපත්තී’’තිවදන්ති. 

එත්ථාහ – ‘‘පටිග් හණකමව කහත්ථ පමාණ’’න්ති වුත්තං, අථ ෙස්මා 

පාළියං ‘‘ ණකභොජනං නාම යත්ථ චත්තාකරො…කප.… භුඤ්ජන්ති, එතං 

 ණකභොජනං නාමා’’ති (පාචි. 218) වුත්තන්ති? වුච්චති – යත්ථාති

උපකයො ත්කථභුම්මවචනං. චත්තාකරොති ණස්සකහට්ඨිමපරිච්කඡදනිදස්සනං. 

පඤ්චන්නං කභොජනානන්ති ආපත්තිප්පකහොනෙකභොජනනිදස්සනං. 

අඤ්ඤතකරන කභොජකනන නිමන්තිතාති අෙප්පියනිමන්තනනිදස්සනං. 
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නිමන්තනවකසකනව පන  ණකභොජනස්ස වුත්තත්තා ‘‘නිමන්තිතා

භුඤ්ජන්තීති වුත්ත’’න්ති වුත්තං. ‘‘අඤ්ඤතරං කභොජනං විඤ්ඤාකපත්වා

භුඤ්ජන්තී’’ති පනනවුත්තංඅට්ඨුප්පත්තියංකයවපාෙටත්තා.යංභුඤ්ජන්තීති 

එවංසම් න්කධොකවදිතබ්ක ො.තත්ථ භුඤ්ජන්තීති පටිග් ාහෙනියමවචනං.න

හි අප්පටිග් හිතෙං භික්ඛූ භුඤ්ජන්ති. ඉදං වුත්තං කහොති ‘‘ ණස්ස යකතො

පටිග් හිතාහාරකභොජනකහතු පාචිත්තිය’’න්ති. ආ න්තුෙපට්ටං 

කමොඝසුත්කතන සිබ්බිත්වා ඨකපන්ති, තත්ථ අනුවාකත යථා එෙතලං කහොති, 

තථා හත්කථහි ඝට්කටති. වක තීති ආවට්කටති. පරිවත්තනන්ති සුත්තං

 ණ්හන්තානං සුඛග් හණත්ථං සුත්තපරිවත්තනං ෙකරොති, පට්ටං

සිබ් න්තානං සුඛසිබ් නත්ථං පට්ටපරිවත්තනඤ්ච. නවචීවරොරකෙො

ඉධාධිප්කපකතො, න ඉතකරොති. ‘‘බිම්බිසාරං ආපුච්ඡිත්වා සම්භාකර 

ෙයිරමාකනකයව ොලා අතික්ෙන්තා, පච්ඡා  ණකභොජනසික්ඛාපකද

පඤ්ඤත්කත භ වන්තං උපසඞ්ෙමිත්වා පුච්ඡී’’ති වදන්ති, අඤ්ඤථා

අට්ඨෙථායවිරුජ්ඣනකතො. 

220. ‘‘ද්කව තකයො එෙකතොති කයපි අෙප්පියනිමන්තනං

සාදියිත්වා’’තිආදිවචකනන අෙප්පියනිමන්තනපච්චයා එව අනාපත්ති, 

විඤ්ඤත්තිකතොආපත්තිකයවාති දීකපති. අනිමන්තිකතො චතුත්කථො යස්ස

තකදතං අනිමන්තිතචතුත්ථං. එස නකයො සබ් ත්ථ. පකවකසත්වාති

නිසීදාකපත්වා. චීවරදානසමයලද්ධෙචතුක්ෙං

චීවරොරසමයලද්ධෙචතුක්ෙන්ති එවමාදීනි. තානි චාති කයහි

කභොජකනහි විසඞ්කෙකතො නත්ථි, තානි. මහාකථකරති උපසම්පන්කන. 

අට් ත්වාති ඨිකතන නිමිත්තං දස්සිතං කහොති. තත්ථ තත්ථ ගන්ත්වාති 

රථිොදීසු භික්ඛුසමීකප  න්ත්වා. ඉමස්මිං පන සික්ඛාපකද ෙත්ථචි

කපොත්ථකෙ ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, චීවරදානසමකය  ණකභොජනං

භුඤ්ජිතුං. එවඤ්චිදං භ වතා භික්ඛූන’’න්ති පාකඨො දිස්සති. ෙත්ථචි

‘‘භුඤ්ජිතු’’න්ති වත්වා ‘‘එවඤ්ච පන, භික්ඛකව, ඉමං සික්ඛාපදං

උද්දිකසයයාථා’’තිපාකඨො, අයංකසොභකනො. 

 ණකභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. පරම්පරකභොජනසික්ොපදවණ්ණනා 

221. අධිට්ඨිතාති නිච්චප්පවත්තා.  දරචුණ්ණසක්ෙරාදීහි කයොජිතං 

බදරසාළවං. කිරෙම්මොකරනාතිකිරස්ස ෙම්මොකරන. 

226. ‘‘විෙප්කපත්වා ගණ්හාහී’’ති එත්ථාහු කපොරාණත්කථරා ‘‘භ වකතො

සම්ුලඛා අවිෙප්කපත්වා ක හකතො නික්ඛමිත්වා රථිොය අඤ්ඤතරස්ස

භික්ඛුකනොසන්තිකෙවිෙප්කපසි, විෙප්කපන්කතන පන ‘මේහංභත්තපච්චාසං

ඉත්ථන්නාමස්ස දම්මී’ති වත්තබ් ං, ඉතකරන වත්තබ් ං ‘තස්ස සන්තෙං

පරිභුඤ්ජ වා යථාපච්චයං වා ෙකරොහී’’’ති. පඤ්චසුසහධම්මකෙසූති සම්ුලඛා

ඨිතස්ස සහධම්මිෙස්ස යස්ස විෙප්කපතුොකමො, තං සහධම්මිෙං අදිස්වා

 හට්ඨස්ස වා සන්තිකෙ, සයකමව වා ‘‘පඤ්චසු සහධම්මිකෙසු

ඉත්ථන්නාමස්සවිෙප්කපමී’’තිවත්වාභුඤ්ජිතබ් න්ති එකෙ, එවංසතිකථකරො

තස්මිංකයවනිසින්කනොවතථා වාචංනිච්ඡාකරත්වා පටිග් ණ්හාතීති තක්කෙො

දිස්සති. මහාපච්චරියාදීසු පන පරම්ුලඛා විෙප්පනාව වුත්තා, සා ‘‘කතන

හානන්ද, විෙප්කපත්වා ණ්හාහී’’තිඉමිනාසකමති, තථාපි මාතිොට් ෙථායං 

(ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. පරම්පරකභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා) ‘‘තස්මා කයො භික්ඛු

පඤ්චසුසහධම්මිකෙසු අඤ්ඤතරස්ස‘මේහං භත්තපච්චාසංතුේහංදම්මී’තිවා

‘විෙප්කපමී’තිවාඑවංසම්ුලඛාවා ‘ඉත්ථන්නාමස්සදම්මී’තිවා‘විෙප්කපමී’ති

වාඑවංපරම්ුලඛාවා’’තිවචනකතො සහධම්මිෙස්සසන්තිකෙඑවවත්තබ් ං, න

සයකමවාතිදිස්සති.යස්මාඅයංපච්ඡිමනකයො කපොරාණගණ්ඨිපකදනපිසකමති, 

තස්මා ඉධ මාතිොට්ඨෙථානුසාකරන අත්කථො කවදිතබ්ක ො. එත්ථ කිඤ්චාපි

‘‘කත මනුස්සා…කප.… කභොජනමදංසූ’’ති වචනකතො අෙප්පියනිමන්තනං

පඤ්ඤායති, තථාපි කථරස්ස කුක්කුච්චුප්පත්තිොරකණන භත්කතන කසො

නිමන්තිකතොති කවදිතබ්ක ො. අඤ්ඤථා පරකතො ‘‘ද්කව තකයො නිමන්තකන

එෙකතොභුඤ්ජතී’’ති වචකනන, අනාපත්තිවාකරනචවිරුජ්ඣති. 

229. එත්ථායං විචාරණා – ‘‘අඤ්කඤො මනුස්කසො පත්තං  ණ්හාති, න

දාතබ් ’’න්තිවචනකතොඅපරභාක  අෙප්පියනිමන්තකනනනත්ථිපකයොජනං, 

පුබ් භාක කයව අෙප්පියනිමන්තකනන පකයොජනන්ති ස්කවපි භන්කත

ආගච්කඡයොථාති එත්ථ ෙතරං අෙප්පියනිමන්තනං, තස්මා අධිප්පාකයො

කචත්ථපමාණන්ති.න, ‘‘පිණ් ායචරිත්වා ලද්ධභත්තංභුඤ්ජති, ආපත්තී’’ති

වචනකතොති.තත්ථ‘‘ස්කවපිභන්කත’’තිඑත්ථයථා වචනමත්තංඅග් කහත්වා
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අෙප්පියනිමන්තනක්ෙකමන අත්කථො  හිකතො, තථා ‘‘පිණ් ාය චරිත්වා’’ති

එත්ථාපි අන්තරා අෙප්පියනිමන්තකනන ලද්ධභත්තං සන්ධාය වුත්තන්ති 

අත්කථො  කහතබ්ක ො. පිණ් ාය හි චරන්තං දිස්වා ‘‘එත්ථ, භන්කත, භත්තං 

 ණ්හථා’’තිදින්නම්පිඅෙප්පියනිමන්තකනනලද්ධංනාමකහොති.කවොහාකරන

පන ‘‘පිණ් ාය චරිත්වා ලද්ධභත්ත’’න්ති වුච්චති, එවංසම්පදමිදං දට්ඨබ් ං. 

අඤ්ඤථා මාතිොට් ෙථායං ‘‘ ණකභොජකන වුත්තනකයකනව පඤ්චහි 

කභොජකනහි නිමන්තිතස්ස…කප.… පරස්ස පරස්ස කභොජකන’’ති

වුත්තවචනවිකරොකධො. ඉදඤ්හි වචනං කයන පඨමං නිමන්තිකතො, තකතො

පඨමනිමන්තිතං ආදාය  කතො පරස්ස පරස්ස නිමන්තනෙදායෙස්ස 

කභොජකනති අත්ථපරිදීපනකතො නිමන්තනකතො ලද්ධභත්තස්ස කභොජකනකයව

ආපත්තීතිදීකපති. ‘‘ද්කවතකයොනිමන්තකනඑෙකතො’’තිවචකනනපිසකමති, 

අඤ්ඤථා ‘‘කයන නිමන්තිකතො, තස්ස කභොජනකතො පරස්ස කභොජකන’’ති

එත්තෙං වත්තබ් ං සියා, පාළියං වා ‘‘නිමන්තකනන එෙකතොභුඤ්ජතී’’ති

එත්තෙං වත්තබ් ං සියා. දුතියනිමන්තනස්ස පඨමකභොජකන

ආපත්තිප්පසඞ් නිවාරණත්ථං ‘‘කයන කයනා’’තිආදි වුත්තං.

නිමන්තනපටිපාටියා භුඤ්ජතීති පාළීති කච? න, ‘‘අනාපත්ති

නිච්චභත්කත’’තිආදිපාළිවිකරොධකතො. 

ගණ්ඨිපකද පන ‘‘පිණ් ාය චරිත්වා ලද්ධභත්තං ෙස්මා භුඤ්ජිතුං න

ලභතීති කච? ‘පරම්පරකභොජනං නාම පඤ්චන්නං කභොජනානං අඤ්ඤතකරන

කභොජකනනනිමන්තිකතො, තං ඨකපත්වා පඤ්චන්නං කභොජනානං අඤ්ඤතරං

කභොජනංභුඤ්ජති, එතංපරම්පරකභොජනංනාමා’තිවුත්තත්තා’’තිලිඛිතං.යදි 

එවං නිච්චභත්තාදිෙම්පි න වට්ටතීති ආපජ්ජතීති නිච්චභත්තාදි ඔදිස්සෙන්ති

කච? තංන, තදඤ්ඤස්සඅත්තකනොධකනනනිප්ඵන්නස්ස, සඞ්ඝකතොලද්ධස්ස

වාපාකතොපචනෙයාගු කචඝනාකහොති, තස්සාපි, එෙකුටිෙං ාමංඋපනිස්සාය

විහරකතො භික්ඛාචරියවකසන ලභිතබ් නිච්චභත්තස්ස ච

අෙප්පියභාවප්පසඞ් කතො. තත්ථ භික්ඛාචරියවකසන ලද්ධං න ෙප්පති

නිමන්තනොනංඅප්පසාදාවහනකතොතිකච? න, ‘‘පඤ්චකභොජනානිඨකපත්වා

සබ් ත්ථ අනාපත්තී’’ති වචනවිකරොධකතො. ඛාදනීයම්පි හි පරස්ස ඛාදිත්වා

භුත්තත්තා නිමන්තනකභොජනං අභුඤ්ජන්කතො අප්පසාදං ෙකරොති එව, තස්මා

අප්පසාදාවහං අප්පමාණං, තස්මානිච්චභත්තාදි ඔදිස්සෙංන සම්භවති. අපිච

කහට්ඨාවුත්තනකයනසද්ධිංඉධ වුත්තනකයනසංසන්දිත්වායංයංඛමති, තං
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තං  කහතබ් න්ති සබ්ක ොපි කෙසඤ්චි ආචරියානං විනිච්ඡකයො. ආචරියස්ස

පනවිනිච්ඡකයොඅන්කතආවිභවිස්සති.‘‘ඛීරංවාරසං වාපිවකතොඅමිස්සම්පීති

අධිප්පාකයො’’ති වුත්තං. ගණ්ඨිපකද ‘‘කහට්ඨා ඔදකනනාමිස්කසත්වා උපරි

තිට්ඨතී’’තිලිඛිතං. 

මහාඋපාසකෙොතික හසාමිකෙො. මහාඅට් ෙථායං ‘‘ආපත්තී’’තිවචකනන 

කුරුන්දියං ‘‘වට්ටතී’’තිවචනංවිරුද්ධංවියදිස්සති. ‘‘ද්වින්නම්පිඅධිප්පාකයො 

මහාපච්චරියං විචාරිකතො’’ති ලිඛිතං. ‘‘චාරිත්තකතොති ‘සන්තං භික්ඛුං

අනාපුච්ඡා’ති පරකතොවත්තබ් කතො’’තිවුත්තං. වචීෙම්මං අවිෙප්පනං. එත්ථ 

‘‘මහාඋපාසකෙො භික්ඛූ නිමන්කතති…කප.… පච්ඡා ලද්ධං භත්තං

භුඤ්ජන්තස්ස ආපත්ති. පිණ් ාය චරිත්වා ලද්ධභත්තං භුඤ්ජති, ආපත්තී’’ති 

අට් ෙථායං වචනකතො, ‘‘ොලස්කසව පිණ් ාය චරිත්වා භුඤ්ජිම්හා’’ති

පාළිකතො, ෙන්ධකෙ ‘‘න ච, භික්ඛකව, අඤ්ඤත්ර නිමන්තකන අඤ්ඤස්ස

කභොජ්ජයාගු පරිභුඤ්ජිතබ් ා, කයො පරිභුඤ්කජයය, යථාධම්කමො

ොකරතබ්ක ො’’ති (මහාව. 283) වචනකතො ච නිමන්කතත්වා වා පකවකදතු 

අනිමන්කතත්වා වා, පඨම හිතනිමන්තනස්ස භික්ඛුකනො

පඨමනිමන්තනකභොජනකතො අඤ්ඤං යං කිඤ්චි පරසන්තෙං කභොජනං

පරම්පරකභොජනාපත්තිංෙකරොති.අත්තකනොසන්තෙං, සඞ්ඝ ණකතො ලද්ධංවා

අ හට්ඨසන්තෙං වට්ටති, නිමන්තනකතො පඨමං නි ද්ධත්තා පන

නිච්චභත්තාදි පරසන්තෙම්පි වට්ටති. ෙන්ධකෙ ‘‘න ච, භික්ඛකව…කප.… 

යථාධම්කමො ොකරතබ්ක ො’’ති (මහාව. 283) වචනං 

පරසන්තෙකභොජනවුත්තනියමනං. තකතො හත්ථකෙොව කනො තක්කෙොති

ආචරිකයො. 

පරම්පරකභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. ොණමාතාසික්ොපදවණ්ණනා 

31-3. පටියාක ොෙන්ති පච්ඡිමං කදසං. පූවගණනායාති 

අතිරිත්තපූව ණනායාති අත්කථො. සකච ‘‘අපාකථයයාදිඅත්ථාය සජ්ජිත’’න්ති

සඤ්ඤාය  ණ්හාති, අචිත්තෙත්තාසික්ඛාපදස්සආපත්තිඑව. අථඋග් හිතං

 ණ්හාති, න ුලච්චතිකයව. අසංවිභාක  පන අනාපත්ති අෙප්පියත්තා.

අචිත්තෙතා පඤ්ඤත්තිජානනාභාකවකනව, නවත්ථුජානනාභාකවනාතිඑකෙ.
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න, මාතිොට් ෙථායං ‘‘පාකථයයාදිඅත්ථායසජ්ජිතභාවජානන’’න්ති අඞ්ක සු

අවුත්තත්තා. කපොරාණගණ්ඨිපකද පකනවංවුත්තං ‘‘එකෙනවාඅකනකෙහිවා

ද්වත්තිපත්තපූකරසු හිකතසුකතසංඅනාකරොචකනනවාසයංවා ජානිත්වාකයො

අඤ්ඤං ණ්හාති, තස්ස දුක්ෙටං.එෙකතොතීසු, චතූසුවාපවිට්කඨසු එකෙන

කචද්කවපත්තපූරා හිතා, දුතිකයද්කව ණ්හන්කතපඨකමොකචනනිවාකරති, 

පඨමස්ස පාචිත්තියං. නිවාකරති කච, අනාපත්ති, දුතියස්කසව දුක්ෙට’’න්ති.

සකච සඤ්චිච්ච න වදති, කපොරාණගණ්ඨිපකද වුත්තනකයන පාචිත්තියං, 

මාතිොට් ෙථාවකසන (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. ොණමාතාසික්ඛාපදවණ්ණනා)

දුක්ෙටං. ‘‘අතිකරෙපටිග් හණ’’න්ති තත්ථ පඤ්චමං අඞ් ං වුත්තං, තස්මා

අප්පටිග් හිතත්තා න පාචිත්තියං, ෙත්තබ් ාෙරණකතො පන දුක්ෙටං. 

අඤ්ඤථාකිරියාකිරියංඉදංආපජ්ජති, අනිවාරණං, අනාකරොචනංවාඡට්ඨඞ් ං

වත්තබ් ං සියා. එෙනිොයිොනං වාති එත්ථ ‘‘ආසන්නවිහාරභික්ඛූ, 

ආසන්නආසනසාලා තා වා සකච විසභාක හි ආනීතං න පටිග් ණ්හන්ති, 

‘ආරාමිොදීනංකයවවා දාකපන්තී’තිජානාති, යත්ථපරිකභො ං ච්ඡති, තත්ථ

දාතුංවට්ටතී’’තිවුත්තං. ‘‘ද්වත්තිපත්තපූරා’තිවචනකතොපච්ඡිආදීසුඅධිෙම්පි

 ණ්හකතො අනාපත්තී’’ති කෙචි විනයධරමානිකනො වදන්ති, තං කතසංකයව

නිසීදතු, ආචරියා පන ‘‘පච්ඡිආදීසුපි උක්ෙට්ඨපත්තස්ස පමාණවකසන

ද්වත්තිපත්තපූරා කහතබ් ා.උක්ෙට්ඨපරිච්කඡදෙථා කහසා’’තිවදන්ති. 

ොණමාතාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. ප මපවාරණසික්ොපදවණ්ණනා 

236. යාවදත්ථපවාරණාය පවාරිතා කිඤ්චාපි ‘‘පවාරිතා’’ඉච්කචව

අධිප්කපතා අට්ඨුප්පත්තියාව, අථකඛොපච්ඡිමාවඉධාධිප්කපතා. 

237. ‘‘අ කමතං සබ්බ’’න්ති වුත්තත්තා අතිරිත්තං නාම කහොති. 

භික්ඛුස්සඉදම්පිකතඅධිෙං, ඉකතොඅඤ්ඤංනලච්ඡතීතිකිරඅත්කථො. 

238-9. ‘‘අසනං පඤ්ඤායතී’’තිඑකතකනව‘‘භුත්තාී ’’තිඑතස්සසිද්ධත්තා

විසුං අත්ථසිද්ධි නත්ථි. යදි අත්ථි, අඞ් ානං ඡක්ෙත්තදස්සනන්ති. වුත්තම්පි 

කචතන්තිආදි පවාරණඞ් ානං පඤ්චෙත්තදස්සනං. වරකෙොති කයො කෙොචි

වරකෙො. ‘‘පවාරණං පන ජකනතිකයවාති විසුං සිත්ථං කවොදෙං ෙකරොන්ති, 

පවාරණංනජකනති.යාගුංවාපිවන්කතොපඨමංඋදෙංපිවති, වට්ටති.අවසිට්ඨං 
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කහට්ඨාසිත්ථං පවාරණං න ජකනතී’’ති ලිඛිතං. උපතිස්සත්කථකරො 

‘‘ජකනතිකයවා’’ති වදති, තං න ඉච්ඡන්ති ආචරියා. භජ්ජිතපිට් න්ති

තණ්ඩුලචුණ්ණකමව. භජ්ජිතසත්තුකයො පිණ්ක ත්වා ෙතකමොදකෙො 

සත්තුකමොදකෙො. 

‘‘යාගුසිත්ථමත්තාකනව ද්කව…කප.… පටික්ඛිපති, න පවාකරතී’’ති 

වුත්තත්තා පරචඞ්ෙමච්ඡාදකයො පක්ඛිපිත්වා පක්ෙයාගුං පිවන්කතො සකච

අඤ්ඤං තාදිසංකයවපටික්ඛිපති, පවාරණානකහොතීතිකිර ධම්මසිරිත්කථකරො. 

සකච අඤ්ඤං පටික්ඛිපති, න පවාකරති. ෙස්මා? අසනසඞ්ඛාතස්ස

විප්පෙතකභොජනස්සාභාවකතො. කභොජනසාලායං භුඤ්ජන්කතො කච, අත්තකනො 

අපාපුණනකෙොට්ඨාසං අභිහටං පටික්ඛිපති, න පවාකරති. ොමං පටික්ඛිපති, 

පත්කත පන ආරාමිකෙො ආකිරති, තකතො භුඤ්ජිතුං න වට්ටති. ඉදඤ්හි

බුද්ධප්පටිකුට්ඨඅකනසනාය උප්පන්කනකයව සඞ් හං  ච්ඡති. යථා හි

සඞ්ඝකතො උද්ධටපිණ් ං දුස්සීකලො කදති, තං පටික්ඛිපති, න පවාකරති, 

එවංසම්පදමිදං. ‘‘විසභාක ො ලජ්ජී කච කදති, තං කතන සම්කභො ං 

අෙත්තුොමතාය පටික්ඛිපති, පවාකරතීති අපකර’’ති වුත්තං. පරිකවසනායාති

භත්තග්ක . ‘‘මංකසන රසං, මංසඤ්ච රසඤ්ච මංසරසන්ති ආපජ්ජනකතො

‘මංසරස’න්ති වුත්කත පටික්කඛපකතො කහොති, මංසස්ස රසං මංසරසන්ති

විග් කහො නාධිප්කපකතො’’තිවුත්තං. මංසෙරම්බකෙොනාම…කප.… වට්ටතීති 

සුද්ධයාගු එව කහොති. අප්පවාරණමිස්සෙෙරම් කෙොකයව කහොති, තස්මා න

පවාකරති, කතන වුත්තං පරකතො ‘‘ඉදඤ්ච ෙරම් කෙන න

සමාකනතබ් ’’න්තිආදි, තස්මා‘‘තංඅභිහරිත්වා ෙඤ්ජියං ණ්හථා’තිවදන්තං

පටික්ඛිපති, පවාරණානකහොතී’’තිච ‘‘මිස්සෙයාගුං ණ්හථා’තිඅවුත්තත්තා

‘සම්මිස්සිතං විසුං ෙත්වා කදතී’ති වුත්තත්තා’’ති ච වුත්තං, යස්මා 

යාගුමස්සෙන්තිඑත්ථපදද්වකයපවාරණාරහස්සනාමග් හණංනත්ථි, තස්මා

තත්ර කච යාගු  හුතරා වා කහොති සමසමා වා, න පවාකරති. ෙස්මා? තත්ථ 

අභිහාරෙපටික්කඛපොනංයාගුසඤ්ඤත්තා. යාගුකචමන්දා, භත්තං හුතරං, 

පවාකරති. ෙස්මා? කතසං උභින්නම්පි තත්ථ භින්නසඤ්ඤත්තාති තක්කෙො

ආචරියස්ස. භත්තමස්සකෙ පවාරණාරහස්ස නාමස්ස සබ්භාවකතො සබ් දා

පවාකරති එව. මිස්සකෙ පන වුත්තනකයනොරණං වත්තබ් ං. විසුං ෙත්වා 
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කදතීති යථා භත්තසිට්ඨං න පතති, තථා  ා ්හං හත්කථන පීක ත්වා 

පරිස්සාකවත්වාකදති. 

අෙප්පියෙතන්ති එත්ථ ‘‘ෙප්පියං අොරාපිකතහි ෙදලිප්ඵලාදීහි සද්ධිං

අතිරිත්තං ෙප්පියං ොරාකපත්වාපි තං ෙදලිප්ඵලාදිං ඨකපත්වා අවකසසං

භුඤ්ජිතුං වට්ටති. අමිස්සෙරසත්තා පුන තානි ෙප්පියං ොරාකපත්වා

අඤ්ඤස්මිංභාජකනඨකපත්වාඅතිරිත්තංොකරත්වාභුඤ්ජිතුං වට්ටති.ෙස්මා? 

පුබ්ක  කතසු විනයෙම්මස්ස අනාරු ්හත්තා’’ති වදන්ති. ‘‘භුත්තාවිනා ච

පවාරිකතන ආසනා වුට්ඨිකතන ෙත’’න්ති වචනකතො භුත්තාවිනා 

අප්පවාරිකතන ආසනා වුට්ඨිකතන ෙත්තබ් න්ති සිද්ධං, තස්මා ‘‘පාකතොව

අද්ධානං  ච්ඡන්කතසුද්ී සුඑකෙොපවාරිකතොඅවුට්ඨිකතොතත්ථනිසීදති, කසො

ඉතකරන පිණ් ාය චරිත්වා ලද්ධං භික්ඛං අත්තනා අභුත්වාපි ‘අලකමතං

සබ් ’න්තිොතුංලභති එවා’’තිවුත්තං, තංසුක්ෙපක්කඛ ‘‘භුත්තාවිනාෙතං

කහොතී’’තිඉමිනාවසිද්ධං, තස්මිංපක්කඛඅත්තකනොසත්තඞ් ානිනපූකරන්ති, 

ෙණ්හපක්කඛ පටිභාක න සත්ත වුත්තානීති කවදිතබ් ං. භුත්තාවිනා

අප්පවාරිකතන ආසනා වුට්ඨිකතන, අවුට්ඨිකතන වා ෙතං කහොති, වට්ටති.

‘‘පවාරිකතන ආසනා අවුට්ඨිකතකනවා’’ති ඉමං පන අත්ථවිෙප්පං දීකපතුං

‘‘සත්තඞ් ානිවුත්තානී’’තිපිවත්තුංවට්ටති.කසොපුනොතුංනලභතිපඨමං 

ෙතස්සපුනකතකනවෙත්තබ් ප්පසඞ් කතො.යඤ්චඅෙතං, තංෙත්තබ් න්ති

හි වුත්තං. අථකසොව පඨකමො පුනෙත්තුොකමො කහොති, අඤ්ඤස්මිං භාජකන

පුබ්ක  අෙතං ොතුං ලභති. දුතිකයො පඨමභාජකනපි ොතුං ලභති. ‘‘කයන

අෙතං, කතන ොතබ් ’’න්ති හි වුත්තං. ඉමකමවත්ථං සන්ධාය ‘‘කයන යං

පඨමං ෙප්පියං ෙතං, තකමව කසො පුන ොතුං න ලභති, අඤ්කඤන 

ොතබ් ’’න්ති ලිඛිතං.තත්ථ තන්ති තංපඨමංෙතන්තිඅත්කථො. කපකසත්වා

ොකරතබ්බන්ති එත්ථ අනුපසම්පන්කනො කච  කතො, තත්රට්කඨන එකෙන

භික්ඛුනා පටිග් ාකහත්වා අපකරන ොකරතබ් න්ති තත්ථ එකෙොව එවකමව

ොතුං න ලභතීති. ‘‘යං කිඤ්චි ගිලානං උද්දිස්සා’තිආදිවචනකතො විහාරාදීසු

ගිලානස්ස පාපුණනකෙොට්ඨාසම්පි ගිලානාතිරිත්තං නාම, තස්මා වට්ටතී’’ති

වදන්ති. ආහාරත්ථායාතිවිොකල එවාතිඑකෙ. 

241. ොයෙම්මං අජ්කඣොහරණකතො. වචීෙම්මං වාචාය ‘‘අතිරිත්තං

ෙකරොථභන්කත’’ති අොරාපකනනාතිකවදිතබ් ං. 
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පඨමපවාරණසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. දුතියපවාරණසික්ොපදවණ්ණනා 

243. සාධාරණකමවාති සබ් පවාරණානං සාධාරණං ‘‘යාවත්තෙං

ඉච්ඡසී’’ති ඉදං. 

දුතියපවාරණසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. විො කභොජනසික්ොපදවණ්ණනා 

247-9. නටානං නාටොනි නටනාටොනි, සීතාහරණාදීනි. මූලඤ්ච තං

ඛාදනීයඤ්චාති මූ ොදනීයං. එස නකයො සබ් ත්ථ. පිට් න්ති චුණ්ණං. 

ොරෙමූ න්ති යූපසමූලං. චච්චුමූ ං කනළියමූලං. තම්බෙං වචං. 

තණ්ඩුක යෙෙං චූ කුහු. වත්ථුක යෙෙං මහාකුහු. වජෙල නිකෙොට්ඨං. 

ජජ්ෙරී හිරකතො. 

කෙොට්ඨං ජරට් ං වුච්චති. ගණ්ඨි ුලහුකුලුලදුවිචයත්ථවජුලජුවදු වි. 

වජ්ජකයතිකමකිංසුෙං, හලිද්දි. ෙකසරුකෙො, ෙටි ලවන්ති තස්ස නාමං. 

අම්බාටෙං අමූලෙංපිඪලෙක්කුල. මසාලු කින . ආලුව ෙළිතඩ්ඪිඅළිඅලස 

ෙටිස්සල නකමදති කමර. සිග්ගු සීරි කෙො  ොලෙං කනෙ වි. 

ඛීරවල්ලෙන්කදො තුමූකරොරිකයො කහොති. සඞ්ඛකතො කධොවනකමව. අයං 

‘‘පරිසඞ්ඛාකරො’’ති ලිඛිතං. ඛීරොකෙොලී කිරිෙකවළි. ජීවිෙං ජීවිහි. උසභෙ 

උම්මසුවියි. 

හින්තා ං කිතිලි. කුන්තා  කතොකහොතිලිසතා පදිෙළිකරො පටකසවලෙළි.

ෙරමන්දෙං ෙරම්  දණ්ක ොකිර උදෙකජොති ෙණ් කෙො. ‘‘සිඞ්ඝතකෙොතිපි

වුච්චතී’’තිලිඛිතං. ඵග්ගව හකිළි. නත්තමා න්තිෙරඤ්ජි. 

කසල්ලු කලොකහොලියං. ොසමද්දෙ කුදුවවලි අනසිකින. උම්මාදිය

කමකලලිදිය. චීනමුග්කගො කවනුලත්ති හුරුලග් . රාජමාකසො මාහවිලිති. 

අග්ගිමන්කතො ුලඤ්චි. සුනිපණ්ණකෙො තිපිලවනිනාළිො තිලෙ. භූමයං

ජාතක ොණීතිඑත්ථකලොණීනාමස්සසාධාරණත්තා‘‘භූමිය’’න්ති විකසකසත්වා

වුත්තං. බ්රහ්මීපත්තං කදකමකතකය පණසා. ‘‘දීපවාසිකනො වදන්තී’’ති සිථිලං



වජිරබුද්ධි-ටීො භික්ඛුවිභඞ්ක ො පාචිත්තියෙණ්ක ො 

328 

පටුන 

ෙත්වා ෙස්මා වුත්තන්ති කච? ‘‘ඛාදනීයත්ථං ඵරතීති ලක්ඛකණන

අසමානත්තා’’තිවුත්තං.පකදලිවිනිකතකි. සු සිපණ්ණන්තිතසාපලිෙං. 

අගන්ධිෙපුප්ඵං ෙරිස්සකයති කචෙවාදිදපුප්ඵං කචකලපතිමලං. 

ජීවන්තීපුප්ඵං ජීවිතන්දි මල. බකු  ුලථුවල. කුයෙෙ පුනපුන්නාමපුන්නරා, 

ජාතිසුමන. නවමාලො කචකහමල. 

තින්තිණිෙ ෙචිනීවිකලයි. මාතුලුඞ්ග ලවකනො. පුස්සඵ  සුපුලි. තිම්බරූසෙ 

තිගිබ්ක කරහිති සුසතුධුත. තිපුසවාතිඞ්ගණ ධුතතිකෙණ පටියි. කචොච 

වරියිකයලි. කමොච අතිකරලි. කගොට් ඵ ං පූවඵලන්ති එකෙ. කෙොට්ඨකස කිර 

අච්ඡිව. 

අසුලස්සි බිම්බ ඉති කෙචි. ොස්මරීති කසපණ්ණි. අතිකතකමති

ෙරියකමතිස්ස. ජාතිඵ ං ෙතංකමති. ෙටුෙඵ ං තිරිරෙ. 

තරුණඵ ං කිරිඋපුලු. කපොක්ෙරට්ඨි කිඤ්චක්ඛට්ඨි. සිද්ධත්ථෙං සාසපං

කසතවණ්ණං. රාජිෙං රත්තංකහොති. 

හිඞ්ගුං හිඞ්ගුජතුන්ති සබ් ාපි හිඞ්ගුවිෙතිකයො. එත්ථ හිඞ්ගුජතු නාම

පත්තසාඛා පචිත්වා ොතබ් ා. සාඛා පචිත්වා ෙතා සිපාටිො. අඤ්කඤහි

මිස්කසත්වා ෙතාති කෙචි. තෙං ෙට්ඨජන්ති අග්ගිකෙළිනි.

නිකිතිස්සාොකලසකයො. තිකමර, තෙපත්ති පසාඛාපත්කත පචිත්වා ොතබ් ා. 

‘‘තෙපණ්ණි සාවතිඑවොතබ් ා’’තිලිඛිතං. 

විොලකභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. සන්නිධිොරෙසික්ොපදවණ්ණනා 

253. අපරජ්ජු සන්නිධි නාම කහොතීති අත්කථො. අජ්ජ පටිග්ගහිතන්ති න

කෙවලං පටිග් හිතකමව, අථ කඛො උග් හිතෙම්පි, කතකනව අට් ෙථායං 

‘‘පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති එවං සන්නිධිෙතං යං කිඤ්චි

යාවොලිෙං වා යාමොලිෙං වා අජ්කඣොහරිතුොමතාය  ණ්හන්තස්ස

පටිග් හකණ තාව ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’ති වුත්තං. යදි තං පඨමකමව
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පටිග් හිතං, ‘‘පටිග් හකණ තාවා’’ති න වත්තබ් ං, තස්මා කවදිතබ් කමතං

‘‘අත්තකනොොකල හිතංඅජ්ජපටිග් හිත’න්තිවුත්ත’’න්ති. 

එත්ථාහ – යථා පඤ්ච කභසජ්ජානි උග් හිතොනි අනධිප්කපතානි. 

සත්තාහාතික්ෙකම අනාපත්ති අනජ්කඣොහරණීයත්තා, තථා ඉධාපි

උග් හිතෙං නාධිප්කපතන්ති? එත්ථවුච්චති– කභසජ්ජසික්ොපකද (පාරා.618

ආදකයො) උග් හිතෙං නාධිප්කපතන්ති යුත්තං අත්තකනො

ොලාතික්ෙමනමත්කතන තත්ථ ආපත්තිප්පසඞ් කතො. එත්ථ න යුත්තං

අත්තකනො ොලාතික්ෙමනමත්කතන ආපත්තිප්පසඞ් ාභාවකතො.

අජ්කඣොහරකණකනව හි එත්ථ ආපත්තීති අධිප්පාකයො, තස්මා 

අනු ණ්ඨිපදමකතන අජ්ජ උග් කහත්වා පුනදිවකස භුඤ්ජන්කතො ද්කව

ආපත්තිකයො ආපජ්ජති. 

තත්රායංවිචාරණා– අත්තනාභුඤ්ජිතුොකමොඅජ්ජඋග් කහත්වා පුනදිවකස

භුඤ්ජති, ද්කව ආපත්තිකයො ආපජ්ජති. සාමකණරාදීනංකයව අත්ථාය

උග් කහත්වා  හිතං පුනදිවකස පටිග් කහත්වා භුඤ්ජන්කතො ආපත්තියා න

ොකරතබ්ක ොති. පටිග්ගණ්හාති, ආපත්තිදුක්ෙටස්සාතිඑත්ථායමධිප්පාකයො– 

සකච ක ලට්ඨසීකසො විය දුතියතතියාදිදිවසත්ථාය අජ්ජ පටිග් කහත්වා

සාමකණරාදීනං ක ොපනත්ථාය කදති, තස්ස පුනදිවකස අජ්කඣොහරණත්ථං

පටිග් හකණආපත්තිදුක්ෙටස්සාති සම්භවති.සයකමවසකචතංක ොකපත්වා

ඨකපති, පුනදිවකස පතිතං ෙචවරං දිස්වා විමතිවකසන වා පටිග් ණ්හකතො

පටිග් හණකතොවආපත්තිදුක්ෙටස්සාතිසම්භවති.කනොකච පටිග් ණ්හාති, තං

දුක්ෙටං නත්ථි. ‘‘ඉදඤ්හි ‘එෙං පාදං අතික්ොකමති, ආපත්ති 

ථුල්ලච්චයස්සා’තිආදි වියා’’ති වුත්තං. කයො පන එෙප්පහාකරකනව ද්කවපි

පාකද අතික්ොකමති, තස්ස තං ථුල්ලච්චයං නත්ථි, එවංසම්පදමිදන්ති

කවදිතබ් ං. එත්ථ පටිග් හිතභාවං අවිජහන්තකමව සන්නිධිං ජකනතීති 

ධම්මසිරිත්කථකරො, තං ‘‘පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’ති පාළියා 

විරුජ්ඣති. ෙපාකලන පීකතො පන ස්කනකහො අබ්ක ොහාරිකෙො. කිඤ්චාපි

උණ්කහ ඔතාකපන්තස්ස පග්ඝරති, තථාපි ‘‘කභසජ්ජසික්ඛාපකද වියා’’ති 

වුත්තං. ඉතරථා ෙපාකලන පීතා සප්පිආදකයොපි සත්තාහාතික්ෙකම ආපත්තිං

ජකනයුන්ති. සයං පටිග්ගකහත්වාති ඉධාපි පුබ්ක  වුත්තවිධිකයව. 

දුද්කධොතපත්තෙථාපි එකතන සකමති විය. ආහාරත්ථායාති ොකලපි ලබ්භති. 
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පෙතිආමකසති ෙප්පියාමිකස. සාමකසන මුකෙන අජ්කෙොහරකතො ද්කවති

‘‘හිකයයො පටිග් හිතයාමොලිෙං අජ්ජ පුකරභත්තං සාමිකසන ුලකඛන

අජ්කඣොහරකතො ද්කව පාචිත්තියානී’’ති ලිඛිතං. අජ්ජ පටිග් හිතං

යාවොලිෙම්පි හි යාමාතික්ෙන්තපානකෙන සංසට්ඨං සන්නිධිං ෙකරොති.

අෙප්පියමංකසසුමනුස්සමංකස ථුල්ලච්චයං, කසසමංකසදුක්ෙටඤ්චවඩ්ඪති. 

255. සත්තාහොලෙං යාවජීවිෙං ආහාරත්ථායාති ොකලපි දුක්ෙටකමව 

සන්නිධිං අනාපජ්ජනකතොති කෙචි. තදහු පටිග් හිතං තදහු පුකරභත්තං

වට්ටතීති කච? න, පාළියම්පි අට්ඨෙථායම්පි විකසසස්ස නත්ථිතාය.

කභසජ්ජසික්ඛාපකදපුකරභත්තං යථාසුඛංපරිභුඤ්ජනංවුත්තන්තිකච? ආහාකර

සප්පිආදි සඞ් හං යාති, කතන තග් තිෙවකසන වුත්තං, න කභසජ්ජවකසන

වුත්තන්ති උපතිස්කසො. 

සන්නිධිොරෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. පණීතකභොජනසික්ොපදවණ්ණනා 

259. අෙප්පියසප්පිනාති කයසං මංසං න ෙප්පති, කතසං සප්පිනා. 

‘‘වසාකතලඤ්හි ඨකපත්වා අෙප්පියසප්පි නාම නත්ථී’’ති ලිඛිතං. 

විසඞ්කෙතන්ති එත්ථ ‘‘සූකපොදනවිඤ්ඤත්තිපි න කහොතී’’ති වුත්තං. 

ොයිොනීතිොකයනආපජ්ජිතබ් ානි. 

261. මහානාමසික්ොපකදන ොකරතබ්කබොති සඞ්ඝවකසන පවාරිකත

කභසජ්ජත්ථාය සප්පිආදිපඤ්චෙං විඤ්ඤාකපති කච, තත්ථ ‘‘න කභසජ්කජන

ෙරණීකයන කභසජ්ජ’’න්ති එත්ථ සඞ් හං  ච්ඡති, තස්මා ‘‘කතන 

පාචිත්තිය’’න්තිවුත්තං.පාළිුලත්තකෙසු‘‘භික්ඛුනීනම්පිදුක්ෙට’’න්ති ලිඛිතං. 

පණීතකභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. දන්තකපොනසික්ොපදවණ්ණනා 

264-5. මුෙද්වාරන්ති ෙණ්ඨනාළි. උච්චාරණමත්තන්ති

උක්ඛිපිතබ් මත්තෙං. ෙසටං ඡඩ්ක ත්වාති සුලදාචාරවකසන, අඡඩ්ඩිකතපි

‘‘වට්ටතී’’ති වුත්තං. හත්ථපාසාතික්ෙමන්ති දායෙස්ස. භික්ඛුස්ස කදතීති

අඤ්ඤස්ස භික්ඛුස්ස. ෙඤ්ජිෙන්ති යං කිඤ්චි රවං. පත්කතො 
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පටිග්ගකහතබ්කබොති භූමියං ඨපිකත අභිහාරාභාවකතො. ‘‘යථා පඨමතරං

පතිතකථකව කදොකසො නත්ථි, තථා ආකිරිත්වා අපකනන්තානං පතිතකථකවපි

අභිහටත්තා කනවත්ථි කදොකසො’’ති ලිඛිතං. චරුකෙනාති ඛුද්දෙපිණ්ක න. 

ජාගරන්තස්සපීති ‘‘අපි-සද්කදන සුත්තස්සපී’’ති ලිඛිතං. කෙචීති

අභයගිරිවාසිකනො.කතහි ොයසංසග්ක ොයපටි ද්කධනාපිතප්පටි ද්කධනාපි

ථුල්ලච්චයාපත්ති දස්සිතා එවාති අත්කථො. ොයපටිබද්ධපටිබද්කධනාති

වචනමත්තකමකවතං. ‘‘සත්ථකෙනාති පටිග් හිතකෙනා’’ති ලිඛිතං, තං

දුල්ලිඛිතං සතිපි මකල පුන පටිග් කහතබ් කිච්චාභාවකතො. කෙසඤ්චි

අත්ථායාති අනුපසම්පන්නානං අත්ථාය. ‘‘සාමකණරස්ස හත්ථං

ඵුට්ඨමත්තකමවතං පරිච්චත්ත’’න්තිලිඛිතං. 

පටිග්ගහණපගභාරං නාම මජ්ඣිමපුරිකසන උක්ඛිපිතබ් ෙං. 

මූ පටිග්ගහණකමව වට්ටතීති එත්ථ ‘‘මච්ඡිෙවාරණත්ථන්ති වුත්තත්තා

‘අභුඤ්ජනත්ථායාපි පටිග් කහත්වා  හිකත වට්ටතී’’’ති කය වදන්ති, කත

වත්තබ් ා ‘‘සීසමක්ඛනකතලං පටිග් කහත්වා ‘ඉදං සීසමක්ඛන’න්ති

අනාකභොක කනව සත්තාහං අතික්ොකමන්තස්ස කිං නිස්සග්ගියං 

භකවයයා’’තිආදි, සුත්තාධිප්පාකයොපනඑවං කහතබ්ක ො‘‘මච්ඡිෙවාරණත්ථං 

බීජන්තස්සතස්මිංලග් රජාදිම්හිපත්කතපතිකතසුඛංපරිභුඤ්ජිතුංසක්ො’ති 

සඤ්ඤාය පුබ්ක  පටිග් හිතබ් ’’න්ති වුත්තං. පරිවත්තනෙථායං ‘‘අම්හාෙං

තණ්ඩුකලසු ඛීකණසු එකතහි අම්හාෙං හත්ථ කතහි සාමකණරසන්තකෙහිපි

සක්ො පතිට්ඨකපතු’න්ති භික්ඛූනං චිත්තුප්පාකදො කච සම්භවති, ‘පරිවත්තනං

සාත්ථෙ’න්ති උපතිස්සත්කථකරො’’ති වුත්තං. යදි එවං සුද්ධචිත්තානං 

නිරත්ථෙන්ති ආපන්නකමව, තථා ‘‘පණ්ඩිකතො එස සාමකණකරො

පත්තපරිවත්තනංෙත්වා දස්සති, මයකමවචඉමස්සවිස්සාකසනවායාචිත්වා 

වා භුඤ්ජිස්සාමා’’තිචිත්කතසතිභුඤ්ජිතුංනවට්ටතිෙකතපිපරිවත්තකනතිච 

ආපන්නං, කිං  හුනා. නිරකපක්කඛකහව  ණ්හිතබ් ං, න සාකපක්කඛහීති

දස්සනත්ථං වුත්තන්ති ආචරිකයො. අයකමවත්කථො ‘‘සකච පන සක්කෙොති

විතක්ෙං කසොකධතුං, තකතොලද්ධං ඛාදිතුම්පි වට්ටතී’’තිවචකනනසිද්කධොව. 

ආධාරකෙ පත්කතො  පිකතො කහොති යථාපටිග් හිතභාකව නිරාලකයො. 

සමුද්කදොදකෙන අප්පටිග් හිතකෙන. කමණ් ෙස්ස ඛීරං ඛීරත්තාව වට්ටති.

‘‘අත්තකනො පන ඛීරං ුලකඛකනව පිවන්තස්ස අනාපත්තීති දස්කසතුං
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වුත්ත’’න්ති වුත්තං. ‘‘සරීරනිස්සිතමහාභූතානි හි ඉධාධිප්කපතානී’’ති ලිඛිතං, 

තදුභයම්පි‘‘ෙප්පියමංසඛීරංවා’’තිආදිනානකයන විරුජ්ඣති. 

අපිච ‘‘අප්පටිග් හිතභාජකන අඤ්ඤභික්ඛුසන්තකෙ අත්තකනො 

පිණ් පාතංපක්ඛිපති, ‘තංකථොෙ’න්තිවාඅඤ්කඤනවාොරකණනවදති, තං

සබ්ක සං න ෙප්පති. ෙස්මා? විනයදුක්ෙටත්තා. අත්තනා පටිග් කහත්වා 

පක්ඛිපිතබ් ං විනයවිධිං අෙත්වා දුක්ෙටන්ති අධිප්පාකයො. එවං තාදිසං

කිමත්ථං න භුඤ්ජතීති? අට් ෙථායං ‘උග් හිතකෙො කහොතී’ති වුත්තත්තා. 

එවඤ්හි තත්ථ වුත්තං භූමියං වා භාජකන වා ඵලං වා යං කිඤ්චි ආමිසං වා 

යාවජීවිෙම්පිඅප්පටිග් හිතෙංඅජානන්කතොආමසති, නවට්ටති, උග් හිතෙං

කහොතී’’ති අනුගණ්ඨිපකද වුත්තං, තස්මාඉමස්සමකතනභික්ඛු භික්ඛුස්සසකච

පත්කතඅප්පටිග් හිකතපිණ් ංඨකපති, තංඅෙප්පියං උග් හිතෙන්තිසිද්ධං.

අයකමවත්කථො‘‘සකචඅත්තකනොවාභික්ඛූනංවා යාගුපචනෙභාජකන…කප.… 

නිරාමිසං ෙත්වා පරිභුඤ්ජිතබ් ’’න්ති වචකනන සංසන්දිත්වා ෙකථතබ්ක ො. 

‘‘ෙප්පියමංසඛීරං වා’’ති පසඞ් වකසන වුත්තං. දධි කච පටිලද්ධං, තඤ්ච

අධිප්කපතන්තිකෙචි. 

දන්තකපොනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සමත්කතොවණ්ණනාක්ෙකමනකභොජනවග්ක ොචතුත්කථො. 

5. අකච ෙවග්කගො 

1. අකච ෙසික්ොපදවණ්ණනා 

269. විඝාසාදානං අන්තරා පූවලාකභන අඤ්ඤතරා පරිබ් ාජිො පවිසිත්වා

ඨිතා. දාකපතීතිඅනුපසම්පන්කනන. 

අකචලෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. උකයෙොජනසික්ොපදවණ්ණනා 

276. විජහන්තස්සාති අනාදරත්කථසාමිවචනං. උකයයොජෙස්සවිජහන්තස්ස

සකතො ආපත්ති දුක්ෙටස්සාතිපි අත්කථො. ඉධ අනුපසම්පන්කනො නාම

සාමකණකරොවාධිප්කපකතො. 
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උකයයොජනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. සකභොජනසික්ොපදවණ්ණනා 

280. සකභොජකනති එත්ථ පඨමවිෙප්කපො ‘‘ඉත්ථීච පුරිකසො චා’’තිඉමිනා

තතියපකදන යුජ්ජති, දුතියවිෙප්කපො පඨකමහි ද්ී හි. කුක ති ඝකර.

අනුපවිසිත්වානිසීදනචිත්කතන සචිත්තෙං. 

සකභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. රකහොපටිච්ඡන්නසික්ොපදවණ්ණනා 

284. ඉධ පඤ්චමං උපනන්දස්ස චතුත්ථං කහොති, තස්මා භික්ඛුනිවග්ගස්ස 

දසමට්ඨෙථායං උපරි උපනන්දස්ස ‘‘තතියසික්ඛාපකදනා’’ති න පාකඨො, 

‘‘චතුත්කථනා’’ති පාකඨොතිකවදිතබ්ක ො. 

රකහොපටිච්ඡන්නසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. රකහොනිසජ්ජසික්ොපදවණ්ණනා 

289. රකහොනිසජ්ජසික්ඛාපදංඋත්තානත්ථකමව. 

6. චාරිත්තසික්ොපදවණ්ණනා 

294. සභත්කතොතිනිමන්තනභත්කතොතිකපොරාණා. 

පුකරභත්තඤ්චපිණ් ාය, චරිත්වායදිභුඤ්ජති; 

සියාපරම්පරාපත්ති, පච්ඡාභත්තංනසාසියා. 

පච්ඡාභත්තඤ්ච  මිකෙො, පුබ් ක හංයදි  ච්කඡ; 

එකෙආපත්තිකයවාති, අනාපත්තීතිඑෙච්කච. 

කුලන්තරස්කසොක්ෙමකන, ආපත්තිමතකයොහිකත; 

සමානභත්තපච්චාසා, ඉතිආහුඉධාපකර. 

මතා ණිෙභත්කතන, සකමන්තිනංනිමන්තකන; 

විස්සජ්ජනංසමානන්ති, එකෙසම්ුලඛතාපකර. 
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සන්නිට්ඨානත්ථිකෙකහව, විචාකරතබ් කභදකතො; 

විඤ්ඤූචාරිත්තමිච්කචව, සික්ඛාපදමිදංවිදූති. 

චාරිත්තසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. මහානාමසික්ොපදවණ්ණනා 

310. ොලන්ති කසො. යස්මා සඞ්ඝපවාරණායකමවායං විධි, තස්මා

‘‘ඤාතොනං පවාරිතාන’’න්ති වුත්තං. ‘‘ඉමිනා හි තයා පවාරිතම්හ, 

අම්හාෙඤ්ච ඉමිනා ච ඉමිනා ච අත්කථො’’ති යථාභූතං ආචික්ඛිත්වා

විඤ්ඤාකපතුං ගිලාකනොව ලභති. යං පන වුත්තං පණීතකභොජනසික්ොපකද 

‘‘මහානාමසික්ඛාපකදන ොකරතබ්ක ො’’ති, තං සඞ්ඝවකසන පවාරිතං, 

කභසජ්ජත්ථායසප්පිආදිකභසජ්ජපඤ්චෙංවිඤ්ඤාකපතිකච, ‘‘න කභසජ්කජන

ෙරණීකයන කභසජ්ජං විඤ්ඤාකපතී’ති වචකනන පාචිත්තියන්ති අත්කථො’’ති 

(පාචි.309) ලිඛිතං. 

මහානාමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. උයුත්තකසනාසික්ොපදවණ්ණනා 

311-5. මංදිට්ක නාතිමයාදිට්කඨන, මමදස්සකනනවා. එෙම්පිසරහත්ථං

පුරිසන්තිඅඞ් පරියාපන්නං. 

උයුත්තකසනාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. කසනාවාසසික්ොපදවණ්ණනා 

319. නවකම කසනාපරික්කඛකපන වා පරික්කඛපාරහට්ඨාකනන වා 

සඤ්චරණට්ඨානපරියන්කතනවාපරිච්ඡින්දිතබ් ා. 

කසනාවාසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. උකයෙොධිෙසික්ොපදවණ්ණනා 

324. දසකම එෙකමෙංදස්සනාය ච්ඡති, ආපත්තිදුක්ෙටස්ස.යත්ථඨිකතො

පස්සති, ආපත්ති පාචිත්තියස්සාතිආදි. අට්ඨකම පන එෙකමෙං දස්සනාය

 ච්ඡති, ආපත්තිදුක්ෙටස්ස. යත්ථඨිකතොපස්සති, ආපත්තිදුක්ෙටස්සාතිපාළි.
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ෙස්මා? අඞ් ප්පමාණාකභකදපි අනීෙවිකසසකතො. දසකම පන අට්ඨමඞ් ස්ස

දස්සකනනදුක්ෙටංසියාති. 

උකයයොධිෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සමත්කතොවණ්ණනාක්ෙකමනඅකචලෙවග්ක ොපඤ්චකමො. 

6. සුරාපානවග්කගො 

1. සුරාපානසික්ොපදවණ්ණනා 

ආයස්මකතොයංුලනිසා තස්ස, 

මහිද්ධිෙත්තස්සනිදස්සකනන; 

පානස්සකදොකසොතස්සදස්සනත්ථං, 

පුබ්ක වකසොභද්දවතිංපයාකතො. 

තස්මා පස්සංනා මකපොථයිත්වා, 

විනිස්සටංසා තංඉද්ධියාච; 

නකතොසුරාපානනිකසධනත්ථං, 

කෙොසම්බිකමවජ්ඣ මාතිකඤයයං. 

326-8. පසුපා ොති අජපාලො. කයන මජ්ජති, තස්ස බීජකතො පට් ාය. 

කෙචි ‘‘සචිත්තෙපක්කඛ චිත්තං අකුසලකමවාති (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ.

පඨමපාරාජිෙවණ්ණනා) වුත්තත්තා වත්ථුං ජානිත්වා පිවකතො අකුසල’’න්ති

වදන්ති.එවංසති ‘‘අකුසකලකනවපාතබ් තායාතිනවත්තබ් ’’න්ති වුත්කත

‘‘සචිත්තෙපක්ඛකමව සන්ධායා’’ති වදන්ති. එවං සති 

‘‘කුසලාකුසලා යාෙතචිත්තන්ති වත්තබ් ’’න්ති වුත්කත තම්පි

‘‘තබ් හුලනකයන වුත්ත’’න්ති වදන්ති. ෙඞ්ොවිතරණියම්පි අවිකසකසත්වා 

‘‘අකුසලචිත්ත’’න්ති (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. සුරාපානසික්ඛාපදවණ්ණනා) වුත්තං, 

තස්මා ‘‘තංඅකුසකලකනවපිවතී’’තිවදන්තීති. 

සුරාපානසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. අඞ්ගුලපකතොදෙසික්ොපදවණ්ණනා 

330. අඞ්ගුලිපකතොදෙසික්ඛාපදංඋත්තානත්ථකමව. 
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3. හසධම්මසික්ොපදවණ්ණනා 

336. තතිකය ෙථං තිකවදනං? හසාධිප්පාකයකනව ‘‘පරස්ස දුක්ඛං

උප්පාකදස්සාමී’’තිඋදෙංඛිපන්තස්ස දුක්ඛකවදනං.කසසංඋත්තානං. 

ඉදංසඤ්ඤාවිකමොක්ඛඤ්කච, තිෙපාචිත්තියංෙථං; 

කීළිතංවඅකී ාති, මිච්ඡා ාකහනතංසියා. 

එත්තාවතාෙථංකී ා, ඉතිකී ායංඑවායං; 

අකී ාසඤ්ඤීකහොකතත්ථ, විනයත්ථංසමාදකය. 

එෙන්තාකුසකලො යස්මා, කී ායාභිරතමකනො; 

තස්මාඅකුසලංචිත්තං, එෙකමකවත්ථලබ්භතීති. 

හසධම්මසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. අනාදරියසික්ොපදවණ්ණනා 

344. ‘‘කලොෙවජ්ජං අතික්ෙමිත්වා ‘ඉදං අම්හාෙං ආචරියුග් කහො’ති

වදන්තස්සන වට්ටතී’’තිලිඛිතං.යංසංකිලිට්කඨකනවචිත්කතනආපජ්ජති, යං

වාඅරියපුග් කලො අපඤ්ඤත්කතසික්ඛාපකදඅජ්ඣාචරති, ඉදංකලොෙවජ්ජන්ති 

සබ් ත්ථිෙවාදීආදීනි ආචරියකුලානි. තත්ථ දුතියතතියවිෙප්කපො ඉධ න

අධිප්කපකතො කසඛියානංකලොෙවජ්ජත්තා. 

ගාරය්කහොආචරියුග්ගකහොතිඑත්ථ ‘‘යස්මා උච්ඡුරකසොසත්තාහොලිකෙො, 

තස්ස ෙසකටො යාවජීවිකෙො, ද්වින්නංකයව සමවාකයො උච්ඡුයට්ඨි, තස්මා

විොකල උච්ඡුයට්ඨිං ඛාදිතුං වට්ටති ගු හරීටෙං වියා’ති එවමාදිකෙො සම්පති

නිබ් ත්කතො ාරේහාචරියවාකදොන කහතබ්ක ො’’තිච, පණ්ණත්තිවජ්කජපන

වට්ටතීති ‘‘න පත්තහත්කථන ෙවාකටො පණාකමතබ්ක ො’ති ඉමස්ස ‘කයන

හත්කථන පත්කතො  හිකතො, කතන හත්කථන න පණාකමතබ්ක ො, ඉතකරන

පණාකමතබ්ක ො’ති අත්ථං  කහත්වා තථා ආචරන්කතො න ආපත්තියා

ොකරතබ්ක ො. ‘තථා බුද්ධක ොධිකචතියානං පුප්ඵං  ණ්හිතුං වට්ටතීති තථා

ආචරන්කතො’’ති ච. තථා ආචරති අභයගිරිවාසිකෙො. මහාවිහාරවාසිකනො කච

එවං වදන්ති, ‘‘මා එවං වදා’’ති අපසාකදතබ්ක ො. කතන වුත්තං ‘‘සුත්තං
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සුත්තානුකලොමඤ්ච උග් හිතොනංකයවා’’තිආදි. ‘‘ඉදං සබ් ං 

උපතිස්සත්කථකරො ආහා’’තිචවුත්තං.‘‘සුත්තානුකලොමංඅට්ඨෙථා’’ති ලිඛිතං. 

අනාදරියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. භිංසාපනසික්ොපදවණ්ණනා 

345. භිංසාපනසික්ඛාපදංඋත්තානත්ථකමව. 

6. කජොතිසික්ොපදවණ්ණනා 

354. ‘‘විසිබ්බනාකපක්කෙො’’ති වචනකතො යස්ස අකපක්ඛා නත්ථි, තස්ස

අනාපත්ති. 

කජොතිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. නහානසික්ොපදවණ්ණනා 

364. නහානසික්ඛාපදංඋත්තානත්ථකමව. 

8. දුබ්බණ්ණෙරණසික්ොපදවණ්ණනා 

368. අ භීති  කභො. යථා ‘‘පචතීතිපකචො, පථතීතිපකථො’’තිවුච්චති, එවං

‘‘ලභතීති ලකභො’’ති ෙස්මා න වුත්තං? පරිනිට්ඨිතලාභස්කසව

ඉධාධිප්කපතත්තා. මග්කගති සිබ්බිනිමග්ක .ෙප්පෙකතනසද්ධිංඅෙප්පෙතං

සිබ්ක ති.යාවතාඅධිට්ඨානංන විජහති, තාවතාපුබ් ංෙප්පකමව.ෙප්පංන

විජහතිකච, පුනෙප්පංදාතබ් න්ති ආචරියස්සතක්කෙො. 

දුබ් ණ්ණෙරණසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. විෙප්පනසික්ොපදවණ්ණනා 

374. පරිකභොක ො එත්ථ ොයෙම්මං. අපච්චුද්ධාරණං වචීෙම්මං. 

විෙප්පනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. චීවරාපනිධානසික්ොපදවණ්ණනා 

379. දසකම යස්මානිසීදනසන්ථතංචීවරනිසීදනම්පීතිඋභයම්පිසදසකමව, 

තස්මා තං උභයම්පි එෙකතො ෙත්වා ‘‘නිසීදනං නාම සදසං වුච්චතී’’තිආහ.

තත්ථාපි චීවරග් හකණන චීවරනිසීදනං  හිතකමවාති අත්ථකතො

සන්ථතනිසීදනකමව වුත්තං කහොති. යදි එවං ‘‘නිසීදනසන්ථතං නාම සදසං

වුච්චතී’’ති වත්තබ් න්ති? න, ඉතරස්ස අනිසීදනඅදසභාවප්පසඞ් කතො. එත්ථ

නිසීදනසන්ථතස්ස පාචිත්තියවත්ථුත්තා ඉතරම්පි පාචිත්තියවත්ථුකමවාති

කවදිතබ් ං තජ්ජාතිෙත්තා. සස්සාමිකෙ සූචිඝකර සූචි ණනායආපත්තිකයොති

කපොරාණා. 

චීවරාපනිධානසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සමත්කතොවණ්ණනාක්ෙකමනසුරාපානවග්ක ොඡට්කඨො. 

7. සප්පාණෙවග්කගො 

1. සඤ්චිච්චපාණසික්ොපදවණ්ණනා 

382. සඤ්චිච්චපාණසික්ඛාපදං උත්තානත්ථකමව. 

2. සප්පාණෙසික්ොපදවණ්ණනා 

387. ‘‘පාකණො අත්ථී’’ති ජානන්කතොපි ‘‘මරිස්සන්තී’’ති අවිචාකරත්වා

පිවතිකච, අනාපත්ති. 

ජකලපක්ඛිපනංපුප්ඵං, ජලප්පකවසනංඉදං; 

එවංඋභින්නංනානත්තං, කඤයයංඤාණවතාසදාති. 

සප්පාණෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. උක්කෙොටනසික්ොපදවණ්ණනා 

392. තතිකය ද්වාදසඋක්කෙොටාකවදිතබ් ා.තත්ථඅෙතංෙම්මං, දුක්ෙටං

ෙම්මං, පුන ොතබ් ං ෙම්මන්ති අනුවාදාධිෙරකණ ලබ්භන්ති. අනිහටං, 

දුන්නිහටං, න පුන හරිතබ් න්ති විවාදාධිෙරකණ ලබ්භන්ති, අවිනිච්ඡිතං, 

දුවිනිච්ඡිතං, පුන විනිච්ඡිතබ් න්තිආපත්තාධිෙරකණලබ්භන්ති. අවූපසන්තං, 
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දුවූපසන්තං, පුන වූපසකමතබ් න්ති කිච්චාධිෙරකණ ලබ්භන්තීති

අට්ඨෙථානකයො, පාළියංපකනත්ථ ුලඛමත්තකමවදස්සිතං. 

උක්කෙොටනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. දුට්ඨුල් සික්ොපදවණ්ණනා 

399. ‘‘පාරාජිොනීති අත්ථුද්ධාරවකසන දස්සිතානී’’ති ෙථං විඤ්ඤායතීති

කච? පරිවාරපාළිකතො. වුත්තඤ්හි තත්ථ ‘‘ආපත්තාධිෙරණපච්චයා ෙති

ආපත්තිකයො ආපජ්ජති. ආපත්තාධිෙරණපච්චයා චතස්කසො ආපත්තිකයො

ආපජ්ජති.භික්ඛුනීජානංපාරාජිෙංධම්මං පටිච්ඡාකදති, ආපත්තිපාරාජිෙස්ස.

කවමතිො පටිච්ඡාකදති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. භික්ඛු සඞ්ඝාදිකසසං

පටිච්ඡාකදති, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස. ආචාරවිපත්තිං පටිච්ඡාකදති, ආපත්ති

දුක්ෙටස්සා’’ති(පරි. 290). පාරාජිෙංපටිච්ඡාකදන්කතොභික්ඛුඅනාපත්ති, කනො

ආපත්තිං ආපජ්ජති අවුත්තත්තාති කච? න, සංකිලිට්කඨන චිත්කතන

පටිච්ඡාදකන විනා ආපත්තියා අසම්භවකතො. දුක්ෙටවාකර වත්තබ් ාපි

පාරාජිොපත්තිකයො පඨමං අත්ථුද්ධාරවකසන සඞ්ඝාදිකසකසහිසහ වුත්තත්තා

නසක්ොපුනවත්තුන්තිනවුත්තාති කවදිතබ් ා. 

යාව කෙොටි න ඡිජ්ජතීති කචත්ථ කයො අන්තමකසො පටිච්ඡාදනත්ථං

අඤ්ඤස්ස ආකරොකචතු වා, මා වා, පටිච්ඡාදනචිත්කතකනව ආපත්තිං

ආපන්කනො. තස්ස පුන අඤ්ඤස්ස පටිච්ඡාදනත්ථං අනාකරොචකනකනව න

කෙොටි ඡින්නා කහොති, කිං පුන පටිනිවත්තිත්වා වචකනන පකයොජනන්ති න

අන්තිමස්ස අනාකරොචකනන ඡින්නා කහොති, අප්පටිච්ඡාදකනන එව ඡින්නා

කහොති, තකතො අප්පටිච්ඡාදනත්ථං අපුබ් ස්ස ආකරොකචතබ් ං, තකතො පට්ඨාය

කෙොටි ඡින්නා කහොති, තදභාකවො පටිනිවත්තිත්වා අප්පටිච්ඡාදනත්ථං

ආකරොකචතබ් ං, එවම්පිකෙොටිඡින්නාකහොතීතිඑවංකනොපටිභාතීති ආචරිකයො. 

තතිකයන දුතියස්සාති එත්ථ ‘‘දුතිකයො නාම පඨකමො’’ති වදන්තානං ‘‘වත්ථු

පුග් කලො න වත්තබ්ක ො’’ති වාරිතත්තා න සුන්දරං. අඤ්ඤස්ස චතුත්ථස්ස

ආකරොචකනපිනසුන්දරං.ෙස්මා? පුබ්ක වසුත්වාඅඤ්ඤස්ස අනාකරොචිතත්තා.

‘‘සුකතනඅඤ්ඤස්සආකරොකචතබ් ංසියා’’තිවදන්ති. 

දුට්ඨුල්ලසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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5. ඌනවීසතිවස්සසික්ොපදවණ්ණනා 

404. පුනප්පුනං උප්පජ්ජනකතො බහුධා. හායනවඩ්ඪනන්ති මාතුකුච්ඡිස්මිං

කච ද්වාදසන්නං මාසානං ඌනතාය හායනං ෙතං. පසූතස්ස වඩ්ඪනං

ොතබ් ං. මාතුකුච්ඡිස්මිං කච වඩ්ඪනං ෙතං. පසූතස්ස හායනං ොතබ් ං. 

නික්ෙමනීයපුණ්ණමාසී නාම සාවණමාසස්ස පුණ්ණමාසී. ‘‘පාටිපදදිවකසති

දුතිකය උප ච්ඡති දිවකස’’ති ලිඛිතං. කසො හි පසූතදිවසකතො පට්ඨාය

පරිපුණ්ණී සතිවස්කසො කහොති. අවකසසානං ද්වින්නං වස්සානං අධිෙදිවසානි

කහොන්කතව, තස්මා නික්ෙඞ්ඛා හුත්වා උපසම්පාකදන්ති. තං සන්ධායාති

 බ්භවස්සඤ්චපවාකරත්වාලද්ධවස්සඤ්ච අ කණත්වාජාතදිවසකතොපට්ඨාය

 කණත්වා එකූනී සතිවස්සං. එකූනවීසතිවස්කසොති ‘‘ බ්භවස්සං එව

පහායා’’තිලිඛිතං, තං දුල්ලිඛිතං. 

406. අඤ්ඤං උපසම්පාකදතීති උපජ්ඣාකයො වා ආචරිකයො වා හුත්වා 

උපසම්පාකදති. ‘‘ඔපපාතිෙස්ස කසො සවස්සුද්කදසිෙභාවකතො පුන චත්තාකරො

වස්කස අතික්ෙමිත්වාඋපසම්පදාොතබ් ා’’තිආචරියාවදන්තීතිකෙචි. 

ඌනී සතිවස්සසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. කථයෙසත්ථසික්ොපදවණ්ණනා 

409. කථයයසත්කථො කච සුද්ධමාතු ාකමො ද්කව ආපත්තිකයො. අථ

භික්ඛුනිකයො, සමකයො රක්ඛති. කථයයසත්ථභාවස්ස ඨානං ෙත්වා

රක්ඛණීයත්තා සහධම්මිොනං රක්ඛතිකයවාති එකෙ. කථයයභාකව න

සහධම්මිෙතා, තස්මා න රක්ඛති එවාති එකෙ. අපාරාජිෙකථයයභාකව සති 

සහධම්මිෙභාකවොති කච? ඉතරස්මිං ඉතරන්ති සමකයො අනිස්සකටො ආපජ්ජති.

භික්ඛු කථයයසත්කථොකච, යථාවත්ථුෙකමව.කථයයසත්කථකථයයසත්ථසඤ්ඤී

සද්ධිං සංවිධායාති ච. ‘‘සද්ධි’’න්ති පදං කෙසුචිනත්ථි, තං අනනුරූපං. තථා

දුතිකයපි. 

කථයයසත්ථසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. සංවිධානසික්ොපදවණ්ණනා 

412. ‘‘කතන කඛොපනසමකයනඅඤ්ඤතරාඉත්ථී’’තිචපාකඨොඅත්ථි, 

කෙසුචි නත්ථි. නත්ථිභාකවො සුන්දකරො ‘‘කතන කඛො සමකයනා’’ති

අධිොරත්තාති කෙචි. ඉධ එෙකතොඋපසම්පන්නා, සික්ඛමානා, 

සාමකණරීති ඉමාපි තිස්කසො සඞ් හං  ච්ඡන්ති. ඉමාසං පන සමකයො

රක්ඛති, අයමිමාසං, මාතු ාමස්සචවිකසකසො. 

414. අපිකචත්ථ ‘‘විඤ්ඤූ පටි ලා’’ති වචනකතො අප්පටි ලා

අනාපත්තිවත්ථුොති එකෙ, තංනයුත්තං දුක්ෙටවත්ථුෙත්තා. ‘‘භික්ඛු

සංවිදහති, මාතු ාකමො න සංවිදහති, ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’තිහි වුත්තං.

තථාහිඋපපරික්ඛිතබ් ං. 

සංවිධානසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. අරිට් සික්ොපදවණ්ණනා 

417.  හට්ඨස්සාපි භික්ඛුනීදූසෙෙම්මං කමොක්ඛන්තරායිෙකමව, තස්මා

තස්ස පබ් ජ්ජාපි පටික්ඛිත්තා. විපාෙන්තරායිො අකහතුෙත්තා. පුබ්ක 

සඤ්චිච්ච ආපන්නා සම්ුලට්ඨා සුද්ධසඤ්ඤිකනො අන්තරායිො එව. කසසාති

ජාතිො. රකසනාති භාකවන. අධිකුට්ටනට්ක නාති අධිෙරණං ෙත්වා

කුට්ටනට්කඨන ඡින්දනට්කඨන. අසිසූනූපමා කුසලධම්මච්කඡදනට්කඨන. 

සත්තිසූලූපමා චිත්තවිතුදනට්කඨනාති කපොරාණා. අනාපත්තිපාළියං

‘‘ආදිෙම්මිෙස්සා’’ති ුලඛාරු ්හවකසනලිඛිතං. 

අරිට්ඨසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. උක්ඛිත්තසම්කභොගසික්ොපදවණ්ණනා 

425. ‘‘තං දිට්ඨිං අප්පටිනිස්සට්කඨනාති ඉමිනා ලද්ධිනානාසංවාසෙතං

දීකපතී’’ති වුත්තං. තිචිත්තන්ති එත්ථ විපාො යාෙතචිත්කතන සහවාකසයයං 

ෙප්කපයයාති එවමත්කථො දට්ඨබ්ක ො. අඤ්ඤථා සචිත්තෙත්තා සික්ඛාපදස්ස 

කිරියා යාෙතංසන්ධායනයුජ්ජති. 

උක්ඛිත්තසම්කභො සික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. ෙණ්ටෙසික්ොපදවණ්ණනා 

428. යත්ථ කතනපස්සාමාති කතතිතං.අථවාතවරූපාදිංනපස්සාම.අයං

සමණුද්කදකසොපාරාජිකෙොකහොති. ‘‘සකච තං දිට්ඨිංපටිනිස්සජ්ජති, සඞ්ඝස්ස

ආකරොකචත්වා සඞ්ඝානුමතියා පබ් ාකජතබ්ක ො’’ති කපොරාණගණ්ඨිපකද 

වුත්තං, තං න යුත්තං, දණ් ෙම්මනාසනා හි ඉධාධිප්කපතා. යදි කසො

පාරාජිකෙො, ලිඞ් නාසනානාමසියා. කතපටිකසවකතොනා ංඅන්තරායායාති

ච දිට්ඨි සත්ථරි අසත්ථාදිදිට්ඨි න කහොති. සකච සා යස්ස උප්පජ්ජති, කසො

පාරාජිකෙො කහොති, තස්මිම්පි එවකමව පටිපජ්ජිතබ් ං සංවකර අතිට්ඨන්කතො

ලිඞ් නාසනාකයව නාකසතබ්ක ොතිආචරියස්සතක්කෙො. 

ෙණ්ටෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සමත්කතොවණ්ණනාක්ෙකමනසප්පාණෙවග්ක ොසත්තකමො. 

8. සහධම්මෙවග්කගො 

1. සහධම්මෙසික්ොපදවණ්ණනා 

434. සහධම්මිෙසික්ඛාපදංඋත්තානත්ථකමව. 

2. වික ෙනසික්ොපදවණ්ණනා 

438. ආපත්තිඤ්ච සතිසම්කමොසායාති එත්ථ ච-සද්කදො ෙත්තබ් ඤ්ච න 

ෙකරොතීතිදීකපති, නචත්තාරිඑවාතිවුත්තංකහොති.රට්කඨෙකදකසො ජනපකදො. 

බුද්ධොකල අරිට්ඨෙණ්ටො සාසනපච්චත්ථිො. ‘‘නාලං අන්තරායායා’’ති

වචකනන හි කත භ වකතො අසබ් ඤ්ඤුතං දීකපන්ති. පරිනිබ්බුකත භ වති

දසවත්ථුදීපොවජ්ජිපුත්තො.කතහි විනයසාසනපච්චත්ථිො. පරූපහාරාදිවාදා

පන සුත්තන්තාභිධම්මප්පච්චත්ථිො. කෙ පන කත? එෙච්කච 

මහාසඞ්ඝිොදකයො, න සබ්ක ති දීපනත්ථං ‘‘පරූපහාරා…කප.… වාදා’’ති

විකසසනවචනමාහ. තත්ථ කය කුහො පාපිච්ඡො අභූතං උල්ලපිත්වා

පටිලද්ධවරකභොජනානි භුඤ්ජිත්වා ුලට්ඨස්සතී නිද්දං ඔක්ෙමිත්වා

සුක්ෙවිස්සට්ඨිං පත්තා, අඤ්කඤහි තං දිස්වා ‘‘අත්ථි අරහකතො

සුක්ෙවිස්සට්ීය’’ති වුත්කත ‘‘මාරොයිො උපසංහරන්තී’’ති වත්වා ජනං 

වඤ්කචන්ති. කය චසම්මාපටිපන්නා අකුහො, කතපිතං වචනංසුත්වා කෙචි
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තංදිට්ඨිො කහොන්ති අධිමානිකනො ච. අත්තකනො සුක්ෙවිස්සට්ඨිං පස්සිත්වාපි

නාධිුලච්චන්ති, අනධි කතඅධිෙතසඤ්ඤිකනොවකහොන්ති.තථාඅත්ථිඅරහකතො

අඤ්ඤාණෙඞ්ඛාවිතරණා නාමක ොත්තාදීසු විය සච්කචසු පරවිතරණා පකරහි

පඤ්ඤත්තා නාමානීති අධිප්පාකයො යථාසම්භවං කයොකජතබ්ක ො. තත්ථ

විනයධකරො ‘‘අට්ඨානකමතං, භික්ඛකව, අනවොකසො, යං අරහකතො අසුචි

ුලච්කචේය (ෙථා. 313; මහාව. 353). දිට්ඨධම්මා…කප.… අපරප්පච්චයා

සත්ථුසාසකන’’තිආදීනි (මහාව. 30) සුත්තපදානි දස්කසත්වා කත

සාසනපච්චත්ථිකෙසු නිග් හිතං නිග් ණ්හාතීති අධිප්පාකයො. ඉතකර 

‘‘පරියත්ති මූල’’න්ති වාදිකනො. ‘‘පාතිකමොක්කඛ උද්දිස්සමාකන’’ති

නිදානවකසන වුත්තං. තථා තස්ස විභඞ් පදානි සිද්ධානි. සිද්කධකයව කිං

ඉමස්ස අඞ් ානි?  රහිතුොමතා උපසම්පන්නස්ස සන්තිකෙ 

සික්ඛාපදවිවණ්ණනඤ්චාති. 

විකලඛනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. කමොහනසික්ොපදවණ්ණනා 

444. කමොහනසික්ඛාපදංඋත්තානත්ථකමව. 

4. පහාරසික්ොපදවණ්ණනා 

452. රත්තචිත්කතොති ොයසංසග් රාක න. විකහකඨතුොමං පන දිස්වා

‘‘සකච අහං ඉමං මාකරමි, නත්ථි කම කමොක්කඛො’’ති චින්කතත්වා කුපිකතො

සත්තසඤ්ඤං පුකරක්ඛත්වාපහාරංකදති, තස්සයථාවත්ථුෙකමව. 

පහාරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. ත සත්තිෙසික්ොපදවණ්ණනා 

456. ‘‘ොයංවා ොයපටි ද්ධංවා’’ති (පාචි.456) වචනකතොොයාදීසුයං

උච්චාකරති, තං තලං නාම. තලකමව ත සත්තිෙං. කපොථනසමත්ථට්කඨන

සත්තිෙන්තිඑකෙ.තං‘‘උප්පලපත්තම්පී’’තිඉමිනානියකමති.එවං කුපිතාහි

කෙොපවකසන කපොථනාසමත්ථතං අවිචාකරත්වා යං කිඤ්චි හත්ථ තං

පටික්ඛිපන්ති, සුඛසම්ඵස්සම්පිකහොතු, පාචිත්තියකමව.යස්මාපහරිතුොමතාය

පහකට පුරිකමන පාචිත්තියං. කෙවලං උච්චාකරතුොමතාය උග්ගිරණමත්කත
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ෙකත ඉමිනා පාචිත්තියං.ඉමිනාපනවිරජ්ඣිත්වාපහාකරොදින්කනො, තස්මාන

පහරිතුොමතාය දින්නත්තා දුක්ෙටං. කිමිදං දුක්ෙටං පහාරපච්චයා, උදාහු

උග්ගිරණපච්චයාති? පහාරපච්චයා එව දුක්ෙටං. පුරිමං උග්ගිරණපච්චයා

පාචිත්තියන්ති සදුක්ෙටං පාචිත්තියං යුජ්ජති. පුරිමඤ්හි උග්ගිරණං, පච්ඡා

පහාකරො. න ච පච්ඡිමපහාරං නිස්සාය පුරිමං උග්ගිරණං අනාපත්තිවත්ථුෙං

භවිතුමරහතීති කනො තක්කෙොති ආචරිකයො. ‘‘කතන පහාකරන හත්ථාදීසු යං

කිඤ්චි භිජ්ජති, දුක්ෙටකමවා’’ති ඉමිනාපි පහාරපච්චයා දුක්ෙටං. උග්ගිරණං

යථාවත්ථුෙකමවාති සිද්ධං, සුට්ඨු ී මංසිතබ් ං. ‘‘තිරච්ඡානාදීනං

අසුචිෙරණාදීනි දිස්වා කුජ්ඣිත්වාපි උග්ගිරන්තස්ස කමොක්ඛාධිප්පාකයො

එවා’’තිවදන්ති. 

තලසත්තිෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. අමූ ෙසික්ොපදවණ්ණනා 

462. උපසම්පන්කනඅනුපසම්පන්නසඤ්ඤීඅමූ කෙනසඞ්ඝාදිකසකසනාති 

සුක්ෙවිස්සට්ඨිොයසංසග් ාදිනාසඞ්ඝාදිකසසාපත්තියාවත්ථුනාතිකවදිතබ් ං.

න හිඅනුපසම්පන්නස්සසඞ්ඝාදිකසසාපත්තිනාමඅත්ථි. 

අමූලෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. සඤ්චිච්චසික්ොපදවණ්ණනා 

468. ඌනවීසතිවස්කසො මඤ්කඤති එත්ථ සයං සඤ්ඤාය තථා

අමඤ්ඤන්කතො කුක්කුච්චුප්පාදනත්ථං ‘‘මඤ්කඤ’’ති වදන්කතො කිං

ුලසාවාකදන ොකරතබ්ක ොති? න සියා අඞ් සම්පත්තියා, න ච කෙවලං

‘‘මඤ්කඤ’’තිඉමිනානියමකතොඅඞ් සම්පත්තිකහොති. පරමත්ථවිහිතංෙත්ථචි

කහොති. ‘‘උදෙං මඤ්කඤ ආදිත්ත’’න්තිආදිම්හි පකරො කුක්කුච්චං උප්පාකදතු

වා, මා වා, තං අප්පමාණන්ති මාතිොට් ෙථායං (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ.

සඤ්චිච්චසික්ඛාපදවණ්ණනා) ‘‘කුක්කුච්චුප්පාදන’’න්තිතස්සඅධිප්පායවකසන

වුත්තන්ති. 

සඤ්චිච්චසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. උපස්සුතිසික්ොපදවණ්ණනා 

473. ඉකමසං සුත්වාති එත්ථ ‘‘වචන’’න්තිපාඨකසකසො. එෙපරිච්කඡදානීති

සියාකිරියා සියා අකිරියාති ඉමිනානකයන එෙපරිච්කඡදානි. එත්ථකිඤ්චාපි

අඤ්ඤවාදෙපච්චයාපත්ති කිරියාචවිකහසෙපච්චයාපත්තිඅකිරියාච, තදුභයං

පනඑෙසික්ඛාපදන්තිෙත්වාතං අඤ්ඤවාදෙසඞ්ඛාතංසික්ඛාපදංසියාකිරියා

පඨමස්සවකසන, සියාඅකිරියාදුතියස්ස වකසනාතිඑවමත්කථොදට්ඨබ්ක ො. 

උපස්සුතිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. ෙම්මපටිබාහනසික්ොපදවණ්ණනා 

474. ‘‘ධම්මිොනං ෙම්මාන’’න්ති (පාචි. 475) වචනකතො එෙච්කච

භික්ඛූධම්මිොනං ෙම්මානං‘‘ඡන්දංදම්මී’’තිඡන්දංකදන්ති, තංකතසං

මතිමත්තකමව, න පටිපත්ති. අධම්මං නිස්සාය ඛියයති, තං වා

උක්කෙොකටති, අනාපත්ති කනව කහොතීති? න, තථා ඡන්දදානොකල

අෙත්වාපච්ඡාඅධම්මෙම්මඛියයනාදිපච්චයාඅනාපත්තිවාකර වුත්තත්තා.

අධම්කමන වා වග්ක න වා න ෙම්මාරහස්ස වා ෙම්මෙරණපච්චයා 

ආපත්තිකමොක්ඛෙරණකතො අවිකසසකමව තථාවචනන්ති කච? න, 

ඡන්දදානොකල අධම්මෙම්මෙරණානුමතියා අභාවකතො, ොරෙස්කසව

වජ්ජප්පසඞ් කතො ච.  ණස්ස දුක්ෙටන්ති කච? පාරිසුද්ධිඡන්දදායොව

කත, න  කණො අෙම්මප්පත්තත්තා, පරිවාකරපි (පරි. 482 ආදකයො)

ෙම්මවග්ක  ෙම්මප්පත්තඡන්දදායො විසුං වුත්තා. තථාපි

අධම්මෙම්මස්ස ඡන්කදො න දාතබ්ක ො කදන්කත 

අෙප්පියානුමතිදුක්ෙටකතො.තත්ථහිකයොජනදුක්ෙටකතොනුලච්චන්තීති

කනොතක්කෙොති ආචරිකයො. 

ෙම්මපටි ාහනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. ඡන්දංඅදත්වාගමනසික්ොපදවණ්ණනා 

481. සන්නිපාතං අනා න්ත්වා කච ඡන්දං න කදති, අනාපත්තීති එකෙ.

දුක්ෙටන්ති එකෙධම්මෙම්මන්තරායෙරණාධිප්පායත්තා.සඞ්ඝමජ්කඣඡන්දං

දාතුංලභතීති කෙචි.දින්නඡන්කදසඞ්ඝමජ්ඣංපවිසිත්වාපුන කතපිඡන්කදො

න පටිප්පස්සම්කභයයාති කච? පටිප්පස්සම්භති. ෙස්මා? ‘‘අහත්ථපාකසො 
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ඡන්දාරකහො’’තිආදීහි විරුජ්ඣනකතො. පාළියං පන දාතුොමතාය හත්ථපාසං

අතික්ෙමන්තංසන්ධායවුත්තන්තිකෙචි. 

ඡන්දංඅදත්වා මනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. දුබ්බ සික්ොපදවණ්ණනා 

484-5. අදාසීති අපකලොකෙත්වා අදාසි. භික්ඛූති එත්ථ කත ඡබ් ග්ගියා

අත්තානං පරිවජ්ජයිත්වා ‘‘සඞ්කඝො’’ති අවත්වා ‘‘භික්ඛූ’’ති ආහංසු. 

පරිණාකමන්තීති කනන්ති. තත්ථ  ාකභොති පදුද්ධාරෙරණං ඉධ

අනධිප්කපතස්සපි යස්ස ෙස්සචි අත්ථුද්ධාරවකසන ලාභදීපනත්ථං. චීවරකමව

හි ඉධාධිප්කපතං, කතකනව ‘‘අඤ්ඤං පරික්ඛාරං දින්නං ඛීයති, ආපත්ති

දුක්ෙටස්සා’’ති වුත්තං. දින්නන්ති ච පරික්ොරන්ති ච භුම්මත්කථ

උපකයො වචනං. 

දුබ් ලසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. පරිණාමනසික්ොපදවණ්ණනා 

491. ඤාතෙම්පි පරස්ස දාතුොමං අඤ්ඤස්ස දාකපති, ආපත්ති එව.

සබ් ත්ථආපුච්ඡිත්වාදාතුොමං යථාසුඛංවිචාකරතුංලභති. 

පරිණාමනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සමත්කතොවණ්ණනාක්ෙකමනසහධම්මිෙවග්ක ොඅට්ඨකමො. 

9. රතනවග්කගො 

1. අන්කතපුරසික්ොපදවණ්ණනා 

494-7. යථා භ වන්තං පයිරුපාසති, එවමාොකරන නාරහතායං පුරිකසො

පාකපො කහොතුං, න කහොති පාකපොති අත්කථො, ොරණත්ථං වා. තන්ති 

නිපාතමත්තං, යකතොති වා අත්කථො. හත්ථිසම්මද්දන්ති සඞ්ඝාටසම්මද්කදො, 

අක්ෙමනංචුණ්ණතාති අත්කථො. 

498. රතනං නාම අග් මකහසී, තථාපි ඉධ අඤ්ඤාපි කදවික ොත්තා න

රක්ඛති, අනාපත්තිවාකර ‘‘න මකහසී කහොතී’’ති වචනාභාවකතො. සකච
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ඛත්තිකයොව කහොති, නාභිසිත්කතො. අභිසිත්කතොකයව කහොති, න ඛත්තිකයො

රක්ඛතීති ආචරිකයො. අනාපත්තිවාකර මාතිොට් ෙථායං අඞ් භාකවන ච

වුත්තත්තාඅභිසිත්තභාකවොවපමාණං. කසසංඋක්ෙට්ඨපරිච්කඡකදොතිඑකෙ. 

500-501. ‘‘න සයනිඝකර සයනිඝරසඤ්ඤී’’ති තිෙච්කඡකදොපි එත්ථ

ලබ්භති. න සයනිඝරං නාමඅපරික්ඛිත්තරුක්ඛමූලාදි. 

අන්කතපුරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. රතනසික්ොපදවණ්ණනා 

504. ‘‘අධිවාකසන්තු  හපතිකනො භත්ත’’න්ති ච ‘‘කම  හපතිකනො’’ති ච

අත්ථි. 

506. කුරුන්දිවචකනන ඝකරපි යදි භික්ඛූ ආසඞ්ෙන්ති, තත්ථ ඨත්වා 

ආචික්ඛිතබ් න්තිවුත්තංකහොති. පතිරූපාති‘‘රතනසම්මකත පංසුකූලග් හණං

වාරතකනනිරුස්සුක්ෙ මනංවා’’තිලිඛිතං.‘‘තාවොලිෙවකසනපිඅනාමාසං 

පටිග් ණ්හිතුංනලභතී’’තිවදන්ති. සමාදකපත්වාති යාචිත්වා‘‘උද්දිස්සඅරියා

තිට්ඨන්ති, එසාඅරියානයාචනා’’ති(ජා.1.7.59) වුත්තනකයන. 

රතනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. විො ගාමප්පවිසනසික්ොපදවණ්ණනා 

511-2. අහිනා  ට්ඨවත්ථුම්හිකසොභික්ඛුසන්තංභික්ඛුංඅනාපුච්ඡා කතො, 

තස්ස කුක්කුච්චං උදපාදි. අදින්නාදාකන වුත්තනකයනාති  ාකමො

 ාමූපචාකරොතිඉදංසන්ධායවුත්තං. 

විොල ාමප්පවිසනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. සූචිඝරසික්ොපදවණ්ණනා 

517. තන්ති කභදනෙං. අස්සාති පාචිත්තියස්ස පඨමං කභදනෙං ෙත්වා

පච්ඡා කදකසතබ් ත්තා.එසනකයොඉතකරසුපි. 

520. වාසිජකටතිවාසිදණ් කෙ. 

සූචිඝරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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5. මඤ්චසික්ොපදවණ්ණනා 

521-2. ‘‘උච්කචමඤ්කච’’තිච ‘‘උච්චාමඤ්කච’’තිචෙත්ථචි. ආයකතොති

විත්ථකතො. අට් ඞ්ගු පාදෙන්ති භාවනපුංසෙං, අට්ඨඞ්ගුලප්පමාණංපාදෙංවා. 

මඤ්චසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. තූක ොනද්ධසික්ොපදවණ්ණනා 

528. කපොටකිතූ න්ති යං කිඤ්චි තිණතූලං. පටි ාකභන උද්දාක ත්වා

පාචිත්තියං කදකසතබ්බන්ති එත්ථ කිඤ්චාපි පටිලාභමත්කතකනව 

පාචිත්තියන්ති විය දිස්සති, පරිකභොක කයව පන ආපත්ති දට්ඨබ් ා, 

‘‘අඤ්කඤන ෙතං පටිලභිත්වා පරිභුඤ්ජති, ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’ති වචනං

එත්ථසාධෙං. 

තූකලොනද්ධසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. නිසීදනසික්ොපදවණ්ණනා 

531. කිඤ්චාපි නිසීදනස්ස ජාතින දිස්සති එත්ථ, තථාපි චීවරක්ෙන්ධකෙ 

අනුඤ්ඤාතත්තා, ‘‘නවචීවරානි අධිට්ඨාතබ් ානී’’තිඑත්ථචපරියාපන්නත්තා

චීවරජාතිකයවස්සජාතීතිකවදිතබ් ා. ‘‘සන්ථතසදිසංසන්ථරිත්වාතිසදස’’න්ති

පුබ්ක  වුත්තනිසීදනසන්ථතත්තා උපකමති. ලාකභ සදසං, අලාකභ අදසම්පි 

වට්ටතීති එකෙ, තං න යුත්තං. ‘‘නිසීදනං නාම සදසං වුච්චතී’’ති තස්ස

සණ්ඨානනියමනකතො. 

නිසීදනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. ෙණ්ඩුපටිච්ඡාදිසික්ොපදවණ්ණනා 

539. යදි ෙණ්ඩුපටිච්ඡාදි නාම අකධොනාභි උබ්භජාණුමණ් ලා 

උප්පන්නෙණ්ඩුපී ොදිපටිච්ඡාදිො අධිප්කපතා, තස්ස සු තස්ස

සු තවිදත්ථියා දීඝකසොචතස්කසොවිදත්ථිකයොතිරියංද්කවතිඉදම්පිඅතිමහන්තං

පමාණං දිස්සති. සබ්ක ො හි පුරිකසො අත්තකනො අත්තකනො විදත්ථියා

සත්තවිදත්ථිකෙොකහොති, සු තස්සච එොවිදත්ථිමජ්ඣිමස්සපුරිසස්සතිස්කසො

විදත්ථිකයොකහොන්ති, තස්මා ෙණ්ඩුපටිච්ඡාදිපෙතිපුරිසස්සපමාණංආපජ්ජති
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තිරියං, දීඝකසො පන දිගුණං ආපජ්ජතීති. ආපජ්ජතු, උක්ෙට්ඨපරිච්කඡකදො

තස්සා, කචඉච්ඡති, සබ් ම්පිසරීරං පටිච්ඡාකදස්සති, සබ් සරීර තසඞ්ඝාටිවිය

 හුගුණංෙත්වානිවාකසතුොකමො නිවාකසස්සතීතිඅයංභ වකතොඅධිප්පාකයො

සියා. 

ෙණ්ඩුපටිච්ඡාදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. වස්සිෙසාටිෙසික්ොපදවණ්ණනා 

542. වස්සිෙසාටිොපිඋක්ෙට්ඨපටිච්කඡදවකසනඅනුඤ්ඤාතා.වස්සොකල 

කෙචිසඞ්ඝාටිපරිකභොක කනවපරිභුඤ්ජිස්සන්තීතිඅයංභ වකතොඅධිප්පාකයො

සියා. කිඤ්චාපි ඉමිනා තක්කෙන අනුඤ්ඤාතා, ‘‘අප්පමාණිොකයො

ෙණ්ඩුපටිච්ඡාදිකයො ධාකරන්ති, වස්සිෙසාටිොකයො ධාකරන්තී’’ති ඉමස්මිං

වත්ථුස්මිං පඤ්ඤත්තත්තා පන අඤ්ඤථා පුණ්ණපරිච්කඡදකතො

අධිෙප්පමාණාකයො කත භික්ඛූ ධාකරසුන්ති ෙත්වා එතපරමතා තාසං

අනුඤ්ඤාතාතිකවදිතබ් ා.එකසව නකයොදසකමපි. 

වස්සිෙසාටිෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. නන්දත්කථරසික්ොපදවණ්ණනා 

551. තත්ථ භිසිං වා බිබ්කබොහනං වා ෙකරොතීති දීඝකසො  හූනං භික්ඛූනං

සාධාරණත්ථංෙකරොතීතියුජ්ජති. 

නන්දත්කථරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සමත්කතොවණ්ණනාක්ෙකමනරතනවග්ක ොනවකමො. 

පාචිත්තියෙණ් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6. පාටිකදසනීයෙණ්ක ො 

1. ප මපාටිකදසනීයසික්ොපදවණ්ණනා 

553-5. ‘‘පටිකදකසතබ් ාොරදස්සන’’න්ති අට් ෙථායං වුත්තත්තා පාළියං 

ආ තවකසකනව ආපත්ති කදකසතබ් ා, න අඤ්ඤථා. ‘‘අන්තරඝකර

අන්තරඝරසඤ්ඤී’’තිආදිනා ච ‘‘ඛාදනීයකභොජනීකය

අඛාදනීයඅකභොජනීයසඤ්ඤී’’තිආදිනා ච ‘‘භික්ඛුනියා 

අභික්ඛුනිසඤ්ඤී’’තිආදිනාචනකයනඅපකරපිතකයොතිෙච්කඡදාකයොකජත්වා 

දස්කසතබ් ා. 

පඨමපාටිකදසනීයසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියපාටිකදසනීයසික්ොපදවණ්ණනා 

559. ‘‘නිමන්තිතා භුඤ්ජන්තීති පඤ්චන්නං කභොජනානං අඤ්ඤතකරන

කභොජකනන නිමන්තිතා භුඤ්ජන්තී’’ති කිඤ්චාපි වුත්තං, අථ කඛො

අෙප්පියනිමන්තකනන නිමන්තිතතා එත්ථ න අඞ් ං, මාතිොට්ඨෙථායං වා

ඉධවාඅනාපත්තිවාකරකලසාභාවකතො, තස්මා ‘‘නිමන්තිතා’’තිපදස්සඅත්කථො

පුබ්ක ආචිණ්ණවකසකනවවුත්කතො. අපකරපිතකයො තිෙච්කඡදාකයොකජත්වා

දස්කසතබ් ාපදභාජකනවුත්තත්තාතිකවදිතබ් ං.යථාතථාහි භුඤ්ජන්තානං

තාදිසං භික්ඛුනිං අවාකරන්තානං පාටිකදසනීයකමව. ‘‘එසා කවොසාසති නාම, 

කවොසාසන්තී’’ති ච දුවිකධො පාකඨො. ‘‘අජ්කඣොහාකර අජ්කඣොහාකර’’ති

වචකනනපුන ‘‘ ාරේහං ආවුකසො ධම්ම’’න්තිඑෙවචනං විරුද්ධන්ති. පඨමං

අජ්කඣොහාකරකයව ආපන්නං සන්ධාය වුත්තං, තථා අඤ්ඤත්රාපි ආ ච්ඡති

‘‘ආපජ්ජිම්හා’’තිවචනකතො.එකෙන හූනම්පි වට්ටතීතිකෙචි, තංනසුන්දරං.

‘‘කතහි භික්ඛූහී’’තිආදිනා පාකඨ වුත්තත්තාති මම තක්කෙො. එකෙන සකහව

‘‘අහං ආපජ්ජි’’න්තිපි වත්තබ් න්ති එකෙන ද්ී හි තීහි කදකසතබ් කතො, 

සබ්ක හිඑවංවත්තුංවට්ටති.‘‘ආපජ්ජිම්හාති සකහවා’’තිවදන්ති.එකෙනකච

අවාරිකතො, ‘‘අහං, ආවුකසො,  ාරේහංධම්මං ආපජ්ජි’’න්තිපිවත්තබ් ං. 

දුතියපාටිකදසනීයසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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562-570. තතියචතුත්ථසික්ඛාපදානිඋත්තානත්ථානිකයව. 

පාටිකදසනීයෙණ් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. කසඛියෙණ්ක ො 

1. පරිමණ්  වග්ගවණ්ණනා 

576. ‘‘සික්ඛිතසික්කෙනාති චතූහි මග්ක හී’’ති වුත්තං. යස්මා

අට්ඨඞ්ගුලමත්තං ඔතාකරත්වා නිවත්ථකමව නිසින්නස්ස

චතුරඞ්ගුලමත්තං කහොති, තස්මා උකභොකපකත අට්ඨෙථාවාදා 

එෙපරිච්කඡදා, ‘‘අඩ්ඪකතයෙහත්ථ’’න්තිසුඛුමං, එෙපත්තං වා සන්ධාය

වුත්තං. තඤ්හි යථාඨාකනන තිට්ඨති. දුපට්ටං සන්ධාය 

‘‘ද්විහත්ථප්පමාණම්පී’’ති වුත්තන්ති උපතිස්සත්කථකරො. එෙපට්ටං, 

ද්විපට්ටං වා කහට්ඨිමපරිච්කඡකදන ‘‘ද්විහත්ථප්පමාණ’’න්ති වුත්තන්ති

කවදිතබ් ං. වුත්තඤ්හි නිස්සග්ගියඅට් ෙථායං ‘‘තිරියං ද්විහත්කථොපි

වට්ටතී’’ති, තඤ්ච කඛො අලාකභ එව ‘‘අලාකභ තිරියං

ද්විහත්ථප්පමාණම්පි වට්ටතී’’ති වුත්තත්තා. ඉදං සබ් ං අධිට්ඨානුප ං

සන්ධාය වුත්තං. විරුද්ධං දිස්වා සජ්කජතබ් ං. කනො කච සජ්කජති, 

දුක්ෙටං. සචිත්තෙං පණ්ණත්තිවිජානනචිත්කතකනව ‘‘අනාදරියං

පටිච්චා’’තිවුත්තත්තා, නවත්ථුවිජානනචිත්කතන‘‘ඉදකමවංෙත’’න්ති 

ජානකතොපි ආපත්තියා අභාවකතො. ඵුස්සකදවත්කථරවාකදොපි එකෙන

පරියාකයන යුජ්ජති. තථා උපතිස්සත්කථරවාකදොපි. පඤ්ඤත්කතපි

සික්ඛාපකදඅපඤ්ඤත්කතපියංපෙතියාවජ්ජං, තං කලොෙවජ්ජං.ඉදංපන

පඤ්ඤත්කතකයව වජ්ජං, නාපඤ්ඤත්කත, තස්මා ඉතරකලොෙවජ්කජන 

අසදිසත්තා න කලොෙවජ්ජං. පණ්ණත්තිකතො පට්ඨාය වජ්ජකතො 

පණ්ණත්තිවජ්ජං. අනාදරියචිත්කතකනව ආපජ්ජිතබ් ත්තා සචිත්තෙං, 

තස්ස චිත්තස්සතිකවදනත්තාතිකවදනං. යස්මා අනාදරියචිත්තතානාම

කෙවලං අකුසලකමව, තඤ්ච පෙතියා වජ්ජං, තස්මා ඉදං ක ොෙවජ්ජං. 

සඤ්චිච්චී තික්ෙමනංනාමකදොමනස්සිෙස්කසවකහොතීති දුක්ෙකවදනං. 

ගණ්ඨිපකද පන ‘‘පාණාතිපාතාදිවියනිවාසනාදිකදොකසොකලොෙ රහිකතො

නකහොතීතිපණ්ණත්තිවජ්ජන්ති ඵුස්සකදවත්කථකරො’’තිලිඛිතං. 
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577. විහාකරපීති බුද්ධුපට්ඨානාදිොකල, තස්මා ‘‘පාරුපිතබ්බ’’න්ති

උත්තරාසඞ් කිච්චවකසන වුත්තං. පඨමදුතියසික්ඛාපකදසු

පරි ාහාදිපච්චයාෙප්පති, නඅන්තරඝරපටිසංයුත්කතසු. 

582. ‘‘එෙස්මං පන ාකන ත්වා’’තිඑත්ථ‘‘ ච්ඡන්කතොපිපරිස්සයාභාවං

ඔකලොකෙතුං ලභතිකයව. තථා  ාකම පූජ’’න්ති ලිඛිතං, තං පන ‘‘එෙස්මිං

ඨාකනඨත්වා’’ති වුත්තත්තාතාදිසංඅන්තරායංසන්ධායවුත්තන්තිකවදිතබ් ං. 

පරිමණ් ලවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. උජ්ජග්ඝිෙවග්ගවණ්ණනා 

586. හසනීයස්මන්තිකහත්වත්කථභුම්මං, හසිතබ් වත්ථුොරණාති අත්කථො.

අන්තරඝකරඋච්චාසද්කදනඅනුකමොදනාදිංෙකරොන්තස්සඅනාපත්තිකිර.තථා

හි මහින්දත්කථකරොපිහත්ථිසාලාදීසුමහාජනස්සෙකථසි. 

591. කෙචි භික්ඛූ ‘‘පරික්ඛාරට්ඨපනමත්කතන වාසූප කතො කහොතී’’ති

වදන්ති, තං කතසං මතිමත්තකමව. භික්ඛුනිකයො කච වාසූප ා කහොන්ති, 

භික්ඛුනුපස්සකයොව ෙප්පියභූමි. ‘‘යත්ථ භික්ඛුනිකයො එෙරත්තම්පි වසන්ති, 

අයං භික්ඛුනුපස්සකයො’’ති (පාචි. 161) වචනකතො තාසං සමීපං වා තාහි

 හිතවාසා ාරං වා ‘‘ ච්ඡාමී’’ති  ච්ඡකතො යථාසුඛං  න්තුං වට්ටති. න හි

තාවතාතංඝරංඅන්තරඝරසඞ්ඛයං ච්ඡතීතිකනොතක්කෙොතිආචරිකයො. 

උජ්ජග්ඝිෙවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. ෙම්භෙතවග්ගවණ්ණනා 

604. සූකපො පත්තප්පමාණවණ්ණනායං වුත්තාොකරො. ඔක ොණී වුච්චති

කුධිතං, ක ොරසකතොපූරාථූපිකතොතිඅත්කථො. 

605. කහට් ා ඔකරොහතීති එත්ථ ‘‘ඔකරොහනප්පමාකණ සති එෙකදකස

ථූපීෙකතපි අනාපත්තී’’ති වදන්ති. ‘‘පත්තස්ස පන කහට්ඨා ච උපරි ච

පදුමිනිපණ්ණාදීහි පටිච්ඡාකදත්වාඔදහන්තියාලද්ධංනාමවට්ටතී’’තිච

වදන්ති. එත්ථ ‘‘යස්මා ‘සමතිත්තිකෙො පිණ් පාකතො

පටිග් කහතබ්ක ො’ති වචනං පිණ් පාකතො සමපුණ්කණො 
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පටිග් කහතබ්ක ොති දීකපති, තස්මා අත්තකනො හත්ථ කත පත්කත 

පිණ් පාකතො දියයමාකනො ථූපීෙකතොපි කච කහොති, වට්ටතීති දීකපති.

‘ථූපීෙතං පිණ් පාතං පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’තිහි වචනං

පඨමං ථූපීෙතං පිණ් පාතං පච්ඡා පටිග් ණ්හකතො, ආපත්තීති දීකපති.

පත්කතන පටිග් ණ්හකතො කචපි ථූපීෙතං කහොති, වට්ටති අථූපීෙතස්ස

පටිග් හිතත්තා. පකයොක ො පන නත්ථි අඤ්ඤත්ර පුබ් කදසා’’ති ච

‘‘සමතිත්තිෙන්තිවාභාවනපුංසෙ’’න්තිච වදන්ති, තස්මා විචාකරත්වා

 කහතබ් ං. 

ඛම්භෙතවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. සක්ෙච්චවග්ගවණ්ණනා 

609. සූකපොදනවිඤ්ඤත්තිසික්ොපකද ‘‘සූකපොනාමද්කවසූපා’’තිනවුත්තං 

සූපග් හකණන පණීතකභොජකනහි අවකසසානං සබ් කභොජනානං

සඞ් ණ්හනත්ථං. අනාපත්තිවාකර චස්ස ‘‘ඤාතොනං පවාරිතානං

අඤ්ඤස්සත්ථාය අත්තකනො ධකනනා’’ති ඉදං අධිෙං. ෙත්ථචි කපොත්ථකෙ

‘‘අනාපත්ති අසඤ්චිච්ච අසතියා අජානන්තස්ස ගිලානස්ස ආපදාසූ’’ති

එත්තෙකමවවුත්තං, තංන, ‘‘සමසූපෙංපිණ් පාතං භුඤ්ජිස්සාමී’’තිඉමස්ස 

අනාපත්තිවාකර ‘‘අඤ්ඤස්සත්ථායා’’ති ෙත්ථචි ලිඛිතං, තඤ්ච පමාදවකසන

ලිඛිතං.‘‘ුලකඛ පක්ඛිපිත්වාපුනවිප්පටිසාරීහුත්වාඔගිලිතුොමස්සපිසහසාකච

පවිසති, එත්ථ ‘අසඤ්චිච්චා’තිවුච්චති.විඤ්ඤත්තම්පිඅවිඤ්ඤත්තම්පිඑෙස්මිං

ඨාකන ඨිතං සහසා අනුපධාකරත්වා  කහත්වා භුඤ්ජන්කතො ‘අසතියා’ති

වුච්චතී’’ති ලිඛිතං, අනාපත්තිවාකර එෙච්කචසු කපොත්ථකෙසු ‘‘රසරකසති

ලිඛිතං, තං  කහතබ් ’’න්තිවුත්තං. 

සක්ෙච්චවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. ෙබළවග්ගවණ්ණනා 

618. ‘‘සබ්බං හත්ථ’’න්ති වචනකතො එෙකදසං ුලකඛ පක්ඛිපන්තස්ස 

අනාපත්තීති එෙච්කච. ‘‘සබ් න්ති වචනකතො එෙකදසම්පි න වට්ටතී’’ති

වදන්ති, තං යුත්තංඅනාපත්තිවාකරඅවිකසසිතත්තා. 
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624. සිත්ථාවොරකෙ ‘‘ෙචවරං ඡඩ්ක න්තං සිත්ථං ඡඩ්ඩියයතී’’ති ච

‘‘ෙචවරංඡඩ්ක න්කතො’’තිචපාකඨො. 

ෙ  වග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. සුරුසුරුවග්ගවණ්ණනා 

627. ‘‘සුරුසුරු’’න්ති ච ‘‘සුකරොසුකරො’’ති ච පාකඨො. සීතීෙකතොති

සීතඞ්කෙො. ‘‘සි ෙබුද්කධොති අරියානංපරිහාසවචනකමකවත’’න්තිලිඛිතං. 

631. පටික්කූ වකසනාති එත්ථ යදි පටික්කූලවකසන පටික්ඛිත්තං, 

‘‘කසයයථාපි ොමකභොගිකනො’’ති න වත්තබ් ං. න හි කත පටික්කූලං

ෙකරොන්තීතිකච? න, ඉස්සරියලිඞ් වකසන හණසම්භවකතො.කතහිඅනාදරා

කහොන්ති. පත්තකධොවනන්තිපත්තකධොවකනොදෙංකභොජනපටිසංයුත්තං. 

634. ‘‘ඡත්තපාදුොය’’න්තිච‘‘ඡත්තපාකද’’තිචපාකඨො. 

637. චාකපොති සත්තඛාදනවකධො. ‘‘කසසා සබ් ා ධනුවිෙති කෙොදණ්ක  

පවිට්ඨා’’තිචලිඛිතං, පටිමුක්ෙන්තිපකවසිතං, ලග්ගිතං කහොතීතිඅත්කථො. 

සුරුසුරුවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. පාදුෙවග්ගවණ්ණනා 

640. සයංයාන කතො හුත්වා, යථායාන තස්සකව. 

අලංවත්තුංතථානාලං, සඡත්කතොඡත්තපාණිකනො. 

යථාඑත්ථ, එවංඅඤ්ඤත්රාපි. 

647. ඡපෙවත්ථුස්මං ‘‘සචාහං න ලභිස්සාමී’’ති පාකඨො, ‘‘දස කච න 

ලභිස්සාමී’’ති ච අත්ථි, ‘‘වත්ථුස්මිං අගිලානස්සා’’ති ච ආ ච්ඡති, තං න 

සුන්දරං, සික්ඛාපකදකයවසුන්දරං. කථොමකතොතිඅහම්පි ජානාමීතිසම් න්කධො. 

යා ධනයසලාභසඞ්ඛාතා වුත්ති විනිපාකතන කහොති සම්පරාකය අපාකයසු

විනිපාතකහතු හුත්වා පවත්තති. අථ වා විනිපාකතනාති කහත්වත්කථ
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ෙරණවචනං, විනිපාතනාය පවත්තතීති අධිප්පාකයො. අධම්මචරකණන 

අධම්මචරණාය.‘‘අස්මාකුම්භිමිවා’’තිචපඨන්ති. 

පාදුෙවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පකිණ්ණෙවණ්ණනා 

ොයවාචාචිත්තකතො සුලට්ඨහන්තීතිෙත්වා ‘‘සමනුභාසනසමුට් ානානී’’ති

වුත්තානි. සමනුභාසනං කිරියං. ඉමානි කිරියානි. ධම්මකදසනසමුට් ානානි

වාචාචිත්තකතොති එත්ථ ොයවචීවිඤ්ඤත්තිභාවකතො උජ්ජග්ඝිෙඋච්චාසද්දාදීසු

විය ‘‘ොයවාචාචිත්තකතො’’ති වත්තබ් ානීති කච? න වත්තබ් ානි. 

නිසීදන මනාහාරපක්ඛිපනාදිොයවිඤ්ඤත්තියා සබ්භාවා තත්ථ යුත්තං, න

ධම්මකදසකන තාදිසස්සාභාවා. 

පකිණ්ණෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කසඛියෙණ් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. සත්තාධිෙරණසමථවණ්ණනා 
‘‘කයභුයයසිො ොතබ් ා…කප.… තිණවත්ථාරකෙො ොතබ්ක ො, කසො

පුග් කලො’’තිච ලිඛිතං. 

සත්තාධිෙරණසමථවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

භික්ඛුවිභඞ්ක ොනිට්ඨිකතො. 



වජිරබුද්ධි-ටීො භික්ඛුනීවිභඞ්ක ො පාරාජිෙෙණ් වණ්ණනා 

357 

පටුන 

නකමොතස්සභ වකතොඅරහකතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

භික්ඛුනීවිභඞ්ගවණ්ණනා 

1. පාරාජිෙෙණ් වණ්ණනා 

ගන්ථාරම්භවණ්ණනා 

විභඞ්ක  වියභික්ඛූනං, විත්ථාරමභිසඞ්ඛතං; 

අෙත්වාභික්ඛුනීනම්පි, වක්කඛ ණ්ඨිපදක්ෙමං. 

කයො භික්ඛුනීනං විභඞ්ක ො අස්ස, තස්ස සංවණ්ණනාක්ෙකමො පත්කතොති 

අත්කථො. 

 න්ථාරම්භවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

1. ප මපාරාජිෙසික්ොපදවණ්ණනා 

656-7. තත්ථ තත්ථ ඨානුප්පත්තිෙපඤ්ඤා වීමංසා. පදපටිපාටියා එවාති

මාතිොපදපටිපාටියා එව. ‘‘වුත්තන්ති සඞ්ගීතිොනං උපසඞ්ෙප්පනානං

විභාජනං වුත්ත’’න්තිලිඛිතං. 

658. ‘‘එහිභික්ඛුනීති භික්ඛුනී, තීහි සරණ මකනහි උපසම්පන්නාති

භික්ඛුනී’’ති ඉදං පන කදසනාවිලාසවකසන වුත්තන්ති එකෙ.

අඤ්ඤබුද්ධොකලඅත්ථීතිඑකෙ, තංනයුත්තංවිය දිස්සතිඅම්හාෙම්පි

බුද්ධොකල සම්භවප්පසඞ් කතො, එහිභික්ඛුනියා 

පටිකසධඡායාදිස්සනකතො ච. යථාහ ධම්මපකද විසාොවත්ථුස්මං (ධ. ප.

අට්ඨ. 1. විසාඛාවත්ථු) ‘‘තස්ස චීවරදානස්ස නිස්සන්කදන ඉමං

මහාලතාපසාධනං ලභි. ඉත්ථීනඤ්හි චීවරදානං

මහාලතාපසාධනභණ්ක න මත්ථෙං පප්කපොති, පුරිසානං 

ඉද්ධිමයපත්තචීවකරනා’’ති. තීහි සරණ මකනහි උපසම්පන්නාය පන

භික්ඛුනියා සම්භකවොඅඤ්ඤබුද්ධොකලෙදාචිසියා, නත්කථවඅම්හාෙං 

බුද්ධොකල. කදසනාවිලාකසන පන භික්ඛුකදසනාක්ෙකමකනව

භික්ඛුනිනිද්කදකසො වුත්කතො, කතකනව භික්ඛුසඞ්ඝවකසන
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එෙකතොඋපසම්පන්නාභික්ඛුනිකයොවිජ්ජමානාපිතත්ථන වුත්තා.තාසං

අත්ථිතාඉමාය පරිවාරෙථාය කවදිතබ් ා– 

‘‘උකභොඑෙකතොඋපසම්පන්නා, 

උභින්නංහත්ථකතොචීවරංපටිග් ණ්කහයය; 

සියාආපත්තිකයොනානා, 

පඤ්හාකමසාකුසකලහිචින්තිතා’’ති.(පරි.479); 

අථ වා පුථුජ්ජනොකල එහිභික්ඛුසරණ මකනන උපසම්පන්කනොව 

ඉත්ථිලිඞ් පාතුභාකවන භික්ඛුනිභාකව ඨිතා පුරිසූපසම්පන්නං උපාදාය 

‘‘එහිභික්ඛුනී’’ති, ‘‘තීහිසරණ මකනහිඋපසම්පන්නාභික්ඛුනී’’තිචසඞ්ඛයං 

 ච්ඡති.කනොකච, තංවචනංවිරුජ්කඣයයාතිඑකෙ, විචාකරත්වා කහතබ් ං.

‘‘විඤ්ඤූ පටි කලො’’ති ද්වින්නං අවස්සවභාවස්ස ඉජ්ඣනකතො වුත්තං. එත්ථ

යස්මා යං කිඤ්චි ආමිසං පටිග් ණ්හන්තීනං අග් හත්ථා පුරිසානං හත්කථහි

ෙදාචි මිස්සීභාවං  ච්ඡන්ති, වන්දන්තානං වා පුරිසානං සිරානි අග් පාකදහි

මිස්සිතානි ෙදාචි කහොන්ති, කෙසච්කඡදනොකල වා සිරං පුරිසානං හත්කථහි

මිස්සිතං කහොති, චිත්තං නාකමතං අතිරද්ධ කවසි, දුරක්ඛියං වා, තස්මා ‘‘මා

අතිලහුං පාරාජිොපත්ති භික්ඛුනීනං කහොතූ’’ති බුද්ධා භ වන්කතො

ොරුඤ්කඤනපාරාජිෙක්කඛත්තපරිච්කඡදං, ථුල්ලච්චයක්කඛත්තපරිච්කඡදඤ්ච

විසුංවිසුංකදකසසුන්තිකවදිතබ් ං. 

659. තබ්බහු නකයන සා වුත්තාති එත්ථ අයමනු ණ්ඨිපදක්ෙකමො – 

කයභුකයයන කිරියසුලට්ඨානත්තා ‘‘කිරියසුලට්ඨාන’’න්ති වුත්තං.

‘‘ොයසංසග් ං සමාපජ්කජයයා’’ති අවත්වා පන ‘‘සාදිකයයයා’’ති

වුත්තත්තා අකිරියකතොපි සුලට්ඨාතීති කවදිතබ් ං. යථා කචත්ථ, එවං

කහට්ඨා ‘‘මනුස්සිත්ථියාතකයොමග්ක කමථුනංධම්මංපටිකසවන්තස්ස

ආපත්ති පාරාජිෙස්සා’’තිආදිනා නකයන කිරියසුලට්ඨානතං වත්වා

තදනන්තරං ‘‘භික්ඛුපච්චත්ථිො…කප.… කසො කච පකවසනං සාදියති, 

ආපත්ති පාරාජිෙස්සා’’තිආදිනා (පාරා. 56) නකයන

අකිරියසුලට්ඨානතායපි වුත්තත්තා පඨමපාරාජිෙස්සාපි 

තබ් හුලනකයකනව කිරියසුලට්ඨානතා කවදිතබ් ා. න හි

පකවසනසාදියනාදිම්හි කිරියසුලට්ඨානතා දිස්සති.
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පටුන 

අඞ් ජාතචලනඤ්කචත්ථනසාරකතො දට්ඨබ් ං ‘‘කසොකච පකවසනං න

සාදියති, පවිට්ඨං න සාදියති, ඨිතං න සාදියති, උද්ධරණං සාදියති, 

ආපත්තිපාරාජිෙස්සා’’ති(පාරා.58) එත්ථඨිතනසාදියකන පෙතියාපි

පරිපුණ්ණචලනත්තා. සාදියනපච්චයා හි කසවනචලනඤ්කචත්ථ න

දිස්සකතවාති තබ් හුලනකයකනවකිරියසුලට්ඨානතා කහතබ් ා.තත්ථ

තත්ථ අට්ඨෙථාසුෙස්මා තබ් හුලනකයො අවුත්කතොති කච? ‘‘කයො පන

භික්ඛු කමථුනං ධම්මං පටිකසකවයයා’’ති (පාරා. 39, 42) මාතිොයං 

කිරියසුලට්ඨානස්ස සරූකපන වුත්තත්තා තදනුරූපවකසන

විභඞ් නයමකනොකලොකෙත්වා ‘‘කිරියසුලට්ඨාන’’මිච්කචව වුත්තං. යථා

කචකතසු තබ් හුලනකයන කිරියසුලට්ඨානතා වුත්තා, තථා සුරාදීනං

අකුසකලකනව පාතබ් තා, න ඉතරථා ‘‘යං අකුසකලකනව ආපජ්ජති, 

අයං කලොෙවජ්ජා, කසසා පණ්ණත්තිවජ්ජා’’ති (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ.

පඨමපාරාජිෙවණ්ණනා) වුත්කත කලොෙවජ්ජපණ්ණත්තිවජ්ජානං

නියමනලක්ඛණසිද්ධි කහොති, තථාතංඅවත්වා‘‘යස්සාසචිත්තෙපක්කඛ

චිත්තං අකුසලකමව කහොති, අයං කලොෙවජ්ජා. කසසා

පණ්ණත්තිවජ්ජා’’ති වුත්කත කලොෙවජ්ජවචනං නිරත්ථෙං සියා 

වත්ථුඅජානනපක්කඛපි අකුසකලකනව පාතබ් ත්තා. යස්මා තත්ථ

සුරාපානී තික්ෙමස්ස අකුසලචිත්තුප්පාකදො නත්ථි, තස්මා 

ෙන්ධෙට් ෙථායං (මහාව. අට්ඨ. 108) ‘‘මජ්ජපාකන පන භික්ඛුකනො

අජානිත්වාපිබීජකතොපට්ඨායමජ්ජං පිවන්තස්සපාචිත්තියං, සාමකණකරො

ජානිත්වා පිවන්කතො සීලකභදං ආපජ්ජති, න අජානිත්වා’’ති වුත්තං, න

වුත්තං ‘‘වත්ථුඅජානනපක්කඛ පාණාතිපාතාදීනං 

සිද්ධිෙරඅකුසලචිත්තුප්පාදසදිකස චිත්තුප්පාකද සතිපි සාමකණකරො

සීලකභදං නාපජ්ජතී’’ති. අභිනිකවසවචනං පාණාතිපාතාදීහි

සමානජාතිෙත්තා සාමකණරානං සුරාපානස්ස. ‘‘සුරාදකයො පනිකම’’ති

වත්ථුං ජානිත්වා පාතබ් තාදිවකසන ී තික්ෙමන්තස්ස අකුසලස්ස

අසම්භකවොනත්ථි.කතනවුත්තං‘‘යස්සසචිත්තෙපක්කඛ’’තිආදි. 

කිඤ්කචත්ථ යුත්තිවචකනන අරහන්තානං අප්පවිසනකතො 

සචිත්තොචිත්තෙපක්කඛසු අකුසලනියකමොති කච? න, ධම්මතාවකසන

කසක්ඛානම්පි අප්පවිසනකතො. අචිත්තෙපක්කඛ අකුසලනියමාභාවදස්සනත්ථං 
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සුපන්තස්ස ුලකඛ පක්ඛිත්තජලබින්දුමිව සුරාබින්දුආදකයො උදාහරිතබ් ාති.

තබ් හුලනකයනහිඅත්කථ හිකතපුබ්ක නාපරං අට් ෙථාය සකමති.‘‘සද්ධිං 

පාළියා අවිකසසත්කථො පරකතොආවි භවිස්සතීති අපකර’’තිවුත්තං. ඉදකමත්ථ

විචාකරතබ් ං. යදි වත්ථුජානනපක්කඛ විනා අකුසකලන මජ්ජපානං සියා, 

ෙස්මා නාළිමජ්ඣං නාතික්ෙමති අරියානං පානොදිසඤ්ඤීනන්ති? 

සීලකභදවත්ථුී තික්ෙකමො විනාපි චිත්කතන අරියානං ධම්මතාවකසකනව න

සම්භවතීතිකච, න, චක්ඛුපා ත්කථරවත්ථු (ධ.ප.අට්ඨ.1.1) ආදිවිකරොධකතොති.

අපිච භික්ඛුකනොපි සාමකණරස්ස විය සුරාපානං සචිත්තෙකමව ෙස්මා න

ජාතන්ති? අප්පතිරූපත්තාති කච, සාමකණරානම්පි අප්පතිරූපකමව.

සහධම්මිොඑවහිකත. මහාසාවජ්ජත්තාතිකච? සාමකණරානම්පිතාදිසකමව.

සාමකණරානං සචිත්තෙකමව පාරාජිෙං, ඉතරං දණ් ෙම්මවත්ථූති කච? 

භික්ඛූනම්පිමජ්ජපාකනනත්ථි.එත්ථ තිෙපාචිත්තිකයනනභවිතබ් ං.මජ්කජ

අමජ්ජසඤ්ඤිස්ස දුක්ෙටාපත්ති පඤ්ඤාකපතබ් ා සියා. භික්ඛුස්ස

පාචිත්තියවත්ථු සාමකණරානං පාරාජිෙං කහොති තිරච්ඡාන තසාමකණරානං

වියාති කච? අචිත්තෙම්පි මජ්ජපානාදීනං සාමකණරානං පාරාජිෙං 

පඤ්ඤාකපතබ් ං සියා. නාචිත්තෙං පාරාජිෙං සම්භවතීති කච? න, 

පණ්ණත්තිවජ්ජම්පි පාරාජිෙං සම්භවතීති. නිොයන්තරපක්කඛ අයකමව

කදොකසො. අම්හාෙඤ්හි කලොෙවජ්ජකමව මජ්ජපානන්ති. ෙස්මා පකනත්ථ

සුරාපානකමව ධම්මතාවකසන අරියා න ෙකරොන්තීති? න කෙවලං 

සුරාපානකමව ධම්මතාවකසන අරියා න ෙකරොන්ති, පාකණසුපි කෙොධවකසන

පාණසඤ්ඤිතාය සීසච්කඡදනාදීනි න ෙකරොන්ති, සදාරසඤ්ඤාය පරදාරං න

ී තික්ෙමන්ති, අනත්ථභඤ්ජෙසඤ්ඤාය අත්ථභඤ්ජෙුලසා න වදන්ති, 

සම්මාදිට්ඨිසඤ්ඤාය මිච්ඡාදිට්ඨිං න පටිපජ්ජන්තීති කවදිතබ් ා. ආචරියාපි

සුරාපාකන අකුසලනියමාභාවකමව වදන්ති, තස්මා එව මාතිොට්ඨෙථාය 

ගණ්ඨිපකද කලොෙවජ්ජපණ්ණත්තිවජ්ජාධිොකර‘‘සචිත්තෙපක්කඛඅකුසලන්ති

සුරාපානාදිසඞ් හත්ථං, ඉතරථා යස්ස අකුසලකමවාති වකදයයා’’ති ලිඛිතං.

කිරියසුලට්ඨානතා පනස්ස තබ් හුලනයකමව, න පඨමපාරාජිකෙ. ෙථං? 

ොයසංසග් සික්ඛාපදංපඨමපාරාජිෙසුලට්ඨානං. එත්ථභික්ඛුස්සචභික්ඛුනියා

ච ොයසංසග් භාකව සති භික්ඛුනී ොයඞ් මකචොපයමානාපි චිත්කතකනව

අධිවාකසන්තීආපජ්ජති, නඑවංභික්ඛු.භික්ඛුපන කචොපයමාකනොවආපජ්ජති, 
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එවකමව පඨමපාරාජිකෙපි කචොපකන සති එව ආපජ්ජති, නාසති. පකවසනං 

සාදියතීති එත්ථ පකවසනසාදියනං නාම කසවනචිත්තස්සුප්පාදනන්ති, එවං

සන්කතපි ‘‘ී මංසිත්වා කහතබ් ’’න්තිවුත්තං. 

පඨමපාරාජිෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියපාරාජිෙසික්ොපදවණ්ණනා 

‘‘කිස්ස පන ත්වං අකයය ජානං පාරාජිෙං ධම්මං අජ්ඣාපන්න’’න්ති

වචනකතො, ‘‘අට්ඨන්නංපාරාජිොනං අඤ්ඤතරංපාරාජිෙංඅජ්ඣාපන්න’’න්ති

(පාචි. 666) වචනකතො, අන්කත ‘‘උද්දිට්ඨා කඛො අයයාකයො අට්ඨ පාරාජිො

ධම්මා’’තිආදිවචනකතො (පාචි. 677), පරිවාකර ‘‘සාධාරණපඤ්ඤත්ති

උභකතොපඤ්ඤත්තී’’ති (පරි.201) වචනකතො චභික්ඛුනිවිභඞ් ංපත්වාභ වා

සාධාරණානිසික්ඛාපදානිභික්ඛූනං උප්පන්නවත්ථුස්මිංකයව‘‘යාපනභික්ඛුනී

ඡන්දකසො කමථුනං ධම්මං පටිකසකවයය අන්තමකසො තිරච්ඡාන කතනපි

පාරාජිොකහොතිඅසංවාසා’’තිආදිනානකයනසවිකසසම්පි අවිකසසම්පිමාතිෙං

නික්ඛිපිත්වා අනුක්ෙකමන පදභාජනං, ආපත්තිකභදං, තිෙච්කඡදං, 

අනාපත්තිවාරඤ්ච අනවකසසං වත්වා විත්ථාකරසි. සඞ්ගීතිොරකෙහි පන 

අසාධාරණපඤ්ඤත්තිකයොකයවඉධවිත්ථාරිතාතිකවදිතබ් ා. 

666. තත්ථ ‘‘අට් න්නං පාරාජිොන’’න්ති ඉදං කෙවලං 

සඞ්ගීතිොරොනංකයව නයකතො නික්ඛිත්තවචනං ඉකතො පුබ්ක 

ඡට්ඨසත්තමට්ඨමානං පාරාජිොනං අපඤ්ඤත්තත්තා. භ වතා පන ඉදං

පඤ්ඤාපිතමාදිසික්ඛාපදම්පිඋපාදාය ‘‘ඡන්නංපාරාජිොන’’න්තිවුත්තංසියා.

ඉකතො උද්ධං පඤ්ඤත්තානිපි උපාදාය ‘‘අට්ඨන්නං පාරාජිොන’’න්ති වචනං

අපරභාක  උප්පන්නන්ති එෙච්කච ආචරියා. අට් ෙථායං පන ‘‘ඉදඤ්ච

පාරාජිෙංපච්ඡාපඤ්ඤත්තං, තස්මා ‘අට්ඨන්න’න්තිවිභඞ්ක වුත්ත’’න්තිආදි

වුත්තං, තස්මා අට්ඨෙථාචරියානං මකතන සිද්ධකමතං

යථාපඤ්ඤත්තානුක්ෙමවකසකනව සඞ්ගීතානීති. ‘‘අඤ්ඤාසි’’න්ති පාකඨො. 

අඤ්ඤාසීති න  කහතබ්ක ො. ‘‘දුට්ඨුල්ලසික්ඛාපකද වුත්තනකයකනවා’’ති

වචනකතො වජ්ජපටිච්ඡාදිෙං යා පටිච්ඡාකදති, සාපි වජ්ජපටිච්ඡාදිෙආකයවාති

සිද්ධං. කිඤ්චාපි වජ්ජපටිච්ඡාදනං කපමවකසන කහොති, තථාපි
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සික්ඛාපදී තික්ෙමචිත්තං කදොමනස්සිෙකමව කහොතීති ෙත්වා 

‘‘දුක්ෙකවදන’’න්ති වුත්තං. 

දුතියපාරාජිෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. තතියපාරාජිෙසික්ොපදවණ්ණනා 

669. ඉමං අධිප්පායමත්තන්ති ‘‘කචොකදත්වාසාකරත්වා’’තිඑතං. එත්ථායං 

විචාරණා – කයො භික්ඛු උක්ඛිත්තෙභික්ඛුනා සමානදිට්ඨිකෙො

ලද්ධිනානාසංවාසකෙො කහොති, කසො අවන්දනීකයො, ෙම්මාෙම්කම

උක්ඛිත්තකෙොවියන  ණපූරකණො, සහකසයයම්පිනලභති, නතථාභික්ඛුනී.

සා හි යාව න සමනුභට්ඨා, තාව  ණපූරො ච කහොති, සංවාසඤ්ච ලභති.

ලද්ධිනානාසංවාසිොනුවත්තිොපි උක්ඛිත්තානුවත්තිොවකහොති.උක්ඛිත්කතො

කච ොලඞ්ෙකතො, තදනුවත්තකෙො භික්ඛු ලද්ධිනානාසංවාසකෙො කහොතිකයව.

තථා විබ්භන්කතපි තස්මිං තිත්ථියපක්ෙන්තකෙපි සික්ඛං පච්චක්ඛාය

සාමකණරභූමියං ඨිකතපීති එකෙ. කතසං මකතන උක්ඛිත්තකෙ තථාභූකතපි 

භික්ඛුනී තදනුවත්තිො සමනුභාසිතබ් ාවාති ආපජ්ජති. සමනුභාසනෙම්මං

සඞ්ඝායත්තං, සඞ්කඝන සඤ්චිච්ච පුරිමොපත්තිං අපකනතුං න යුත්තං විය

ඛායති. උක්කඛපනීයෙම්මඤ්ච ආපත්තිඅදස්සනමත්කත, අප්පටිෙම්මමත්කත, 

කුදිට්ඨිඅප්පටිනිස්සජ්ජනමත්කත ච ෙරියති, තස්ස අනුවත්තනමත්කතන

සමනුභාසිත්වා සාසනකතො චාකවතබ් ානීති න යුත්තන්ති කච? න

වත්තබ් කමව, ඉදං අපාරාජිෙවත්ථූසුපි තප්පසඞ් කතො, අනඤ්ඤවිසයත්තා ච

විනයස්ස. 

තතියපාරාජිෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. චතුත්ථපාරාජිෙසික්ොපදවණ්ණනා 

675. ‘‘කලොෙස්සාදසඞ්ඛාතස්ස මිත්තසන්ථවස්ස වකසන තං දස්කසතුං 

ොයසංසග්ගරාකගනාතිවුත්ත’’න්තිලිඛිතං. තිස්සිත්ථිකයොතිතීසුඉත්ථීසු, 

තිස්කසො වා ඉත්ථිකයො. තං න කසකවති තාසු න කසවති. අනරියාති 

උභකතො යඤ්ජනා. බෙඤ්ජනස්මන්ති අත්තකනො  යඤ්ජකන. න
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කසකවතින කසවති. න චාචකරති නාචරති. වණ්ණාවණ්කණොති ද්ී හිපි

සුක්ෙවිස්සට්ඨි. ගමනුප්පාදනන්තිසඤ්චරිත්තං. 

676. ‘‘නිවත්ථං වා පාරුතං වා’’ති එත්ථනිවත්ථස්ස වා පාරුතස්ස වා 

වත්ථස්ස හණංසාදියතීතිඅත්කථො. 

චතුත්ථපාරාජිෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පාරාජිෙෙණ් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. සඞ්ඝාදිකසසෙණ් වණ්ණනා 

1. ප මසඞ්ඝාදිකසසසික්ොපදවණ්ණනා 

681. ආහතකෙොති ආනීකතො, නියතකෙොති අධිප්පාකයො. අෙප්පියඅඩ්ක ො

නාම සඞ්ඝස්ස වා ආරාමිෙපුග් ලස්ස වා වත්ථුස්ස ොරණා සඞ්ඝස්ස

වාරිෙභාකවන සයකමව වා අධිෙරණට්ඨානං  න්ත්වා ‘‘අම්හාෙං එකසො

දාකසො, දාසී, වාපී, කඛත්තං, ආරාකමො, ආරාමවත්ථු,  ාකවො,  ාී , මහිංසී, අජා, 

කුක්කුටා’’තිආදිනා කවොහරති, අෙප්පියං. ‘‘අයං අම්හාෙං ආරාමිකෙො

ආරාමිො, අයංවාපී ඉත්ථන්නාකමනසඞ්ඝස්සහත්කථකදොහනත්ථායදින්නා.

ඉකතො කඛත්තකතො ආරාමකතො උප්පජ්ජනෙචතුපච්චයා ඉකතො  ාවිකතො

මහිංසිකතො අජාකතො උප්පජ්ජනෙක ොරසා ඉත්ථන්නාකමන සඞ්ඝස්ස

දින්නා’’ති පුච්ඡිකත වා අපුච්ඡිකත වා වත්තුං වට්ටති. ‘‘ෙත’’න්ති අවත්වා

‘‘ෙකරොන්තී’’තිවචකනනකිර අකනනෙතංආරබ්භආචික්ඛිතානාම කහොති. 

ගීවාතිකෙවලංගීවාඑවකහොති, නපාරාජිෙං. ොරාකපත්වා දාතබ්බාතිඑත්ථ

සකච ආවුධභණ් ං කහොති, තස්ස ධාරා න ොකරතබ් ා, අඤ්කඤන පන

ආොකරන සඤ්ඤාකපතබ් ං. ‘‘තිචිත්තං තිකවදන’’න්ති වුත්තත්තා

‘‘මානුස්සයවකසන කෙොධුස්සයවකසනා’’ති තබ් හුලනකයන වුත්තන්ති 

කවදිතබ් ං. 

පඨමසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියසඞ්ඝාදිකසසසික්ොපදවණ්ණනා 

683. භටිපුත්තොනං කුමාරභටිොනං  ණා භටිපුත්තගණා. ෙප්පන්ති

ෙප්පියං. ෙප්පගතිෙන්ති ෙප්පියසභාවං. පක්ෙන්තාසුපීති අත්තකනො පරිසං

ඨකපත්වා ඉතරාසු පක්ෙන්තාසු. පණ්ණත්තිං අජානන්තා අරියාපි

වුට්ඨාකපන්තීති ෙත්වා වා ෙම්මවාචාපරිකයොසාකන ආපත්තික්ඛකණ

විපාො යාෙතසමඞ්ගිතාවකසන වා ‘‘තිචිත්ත’’න්ති වුත්තන්ති කවදිතබ් ං.

‘‘පබ් ාජකනන දුක්ෙට’’න්ති කපොරාණගණ්ඨිපකද වුත්තං. 

දුතියසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. තතියසඞ්ඝාදිකසසසික්ොපදවණ්ණනා 

687. භද්දාොපි ානී මහාෙස්සපස්ස පුරාණදුතියා කිර. ඤාතීනං කුලං

යස්මිං ාමකෙ, තකදතං ාමෙං ඤාතිකු ං, කුලසන්නිහිතං ාමෙංඅ මාසීති

අත්කථො. ‘‘අජං  ාමං කනතී’’තිආදීසු විය වා ද්විෙම්මිෙං ෙත්වා  ාමෙං

අ මාසිඤාතිකුලංඅ මාසීතිපියුජ්ජති. 

692. ‘‘අපරික්ඛිත්තස්ස  ාමස්ස උපචාරං අතික්ොකමන්තියා’’ති

වචකනනපි එවං කවදිතබ් ං – විොල ාමප්පකවසකන ද්වින්නං

කලඩ්ඩුපාතානංකයවවකසනඋපචාකරොපරිච්ඡින්දිතබ්ක ො, ඉතරථායථාඑත්ථ

පරික්කඛපාරහට්ඨානංපරික්කඛපං වියෙත්වා ‘‘අතික්ොකමන්තියා’’තිවුත්තං, 

එවං තත්ථාපි ‘‘අපරික්ඛිත්තස්ස  ාමස්ස උපචාරං අතික්ෙමන්තස්සා’’ති

වකදයය. යස්මා පන තත්ථ පරික්කඛපාරහට්ඨානකතො උත්තරි එකෙො 

කලඩ්ඩුපාකතො උපචාකරොති අධිප්කපකතො, තස්මා තදත්ථදීපනත්ථං

‘‘අපරික්ඛිත්තස්ස  ාමස්ස උපචාරං ඔක්ෙමන්තස්සා’’ති වුත්තං. යං පන 

අන්ධෙට් ෙථායං ‘‘පරික්කඛපාරහට්ඨානංකයව‘උපචාර’න්ති සල්ලක්කඛත්වා

පරික්කඛපපරික්කඛපාරහට්ඨානානං නින්නානාොරණදීපනත්ථං ‘උපචාරං 

ඔක්ෙමන්තස්සා’ති වුත්තං පාළිවිකසසමසල්ලක්කඛත්වාව අපරික්ඛිත්තස්ස

 ාමස්ස උපචාරංඅතික්ෙමන්තස්සඉධඋපචාකරොපරික්කඛකපොයථාභකවයය, 

තං උපචාරං පඨමං පාදං අතික්ෙමන්තස්ස ආපත්ති දුක්ෙටස්ස. දුතියං පාදං

අතික්ෙමන්තස්ස ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති වුත්තං, තං න  කහතබ් කමව

පාළියා විකසසසබ්භාවකතොති. ‘‘අපරික්ඛිත්තස්ස  ාමස්ස උපචාරං

ඔක්ෙමන්තියාතිපිඑෙච්කචසුදිස්සති, තංන  කහතබ් න්තිඅපකර’’තිවුත්තං.

තත්ථ ‘‘පාළිවිකසසමසල්ලක්කඛත්වා’’ති දුවුත්තං, ෙස්මා? 

විොල ාමප්පකවසනසික්ඛාපකදපි ෙත්ථචි ‘‘උපචාරං අතික්ෙමන්තස්සා’’ති

පාකඨො දිස්සතීති, කසො අන්ධෙට්ඨෙථාපාඨකතො  හිකතොති ආචරිකයො.

අපරික්ඛිත්තස්ස උපචාකරොක්ෙමනකමව පාකඨො යුජ්ජති, න අතික්ෙමනං.

ෙස්මා?  හූසු ඨාකනසු පාළියා අට්ඨෙථාහි විරුජ්ඣනකතො, ඉමස්මිං වාපි

සික්ඛාපකද විරුජ්ඣති. ෙථං?  ණම්හා ඔහීයමානාය අරඤ්කඤ ආපත්ති

කහොති, න ාකම.අථචපනනිදස්සනම්පි ‘‘සික්ඛාපදා බුද්ධවකරනා’’ති(පරි.

479)  ාථා දස්සිතා, තස්මා උපචාකරොක්ෙමනපරියාපන්නනදිං 

අතික්ොකමන්තියා කහොති. කිඤ්ච භිකයයො ‘‘ ච්ඡන්තස්ස චතස්කසො
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ආපත්තිකයො, ඨිතස්ස චාපි තත්තොතිආදීනං (පරි. 475) පරිවාරගාථානං 

අට්ඨෙථාහිඋපචාකරොක්ෙමනකමවපාකඨොතිනිට්ඨං  න්තබ් ’’න්තිචවුත්තං, 

සුට්ඨුසල්ලක්කඛත්වාෙකථතබ් ං. 

‘‘පදසා  මනකමව හි ඉධාධිප්කපතං, කතකනව පඨමං පාදං 

අතික්ොකමන්තියාතිආදිමාහා’’ති එත්ථ විොල ාමප්පකවසනසික්ඛාපදාදීසු

තදභාවා යාකනන වා ඉද්ධියා වා පවිසකතො, අද්ධානං  ච්ඡකතො චආපත්තීති

දීකපති. තත්ථ අසාරුප්පත්තා ආපත්තිකමොක්කඛො නත්ථීති එකෙ, විචාකරත්වා

 කහතබ් ං. භික්ඛුනීවිහාරභූමි ‘‘ ාමන්තර’’න්ති න වුච්චති

 ාමන්තරපරියාපන්නායපි ෙප්පියභූමිත්තා. ‘‘පරකතො ‘සකච භික්ඛුනීසු

මහාක ොධියඞ් ණං පවිසන්තීසු එො  හි තිට්ඨති, තස්සා 

ආපත්තී’තිආදිවචනකතො භික්ඛුවිහාකරො න ෙප්පියභූමීති සිද්ධං, තස්මා

ෙඤ්චින කර ඛන්ධධම්මවිහාකරොවිය, ොී රපට්ටකනසාරීධම්මවිහාකරොවියච

අඤ්කඤොපිකසොවිහාකරො, තස්මාසීම ද්ධසුඛත්ථං ාමන්තරභාකවනිරන්තරා

අධිට්ඨානත්ථං පවිසන්තියා, නික්ඛමන්තියාපි  ාමන්තරාපත්ති කහොතීති

අපකර’’ති වුත්තං. චතුගාමසාධාරණත්තාති එත්ථ එවංවිකධ විහාකර සීමං

 න්ධන්කතහි චත්තාකරොපිකත ාමාකසොකධතබ් ාතිකවදිතබ් ා.සංවිදහිත්වා

භික්ඛුනියා වා මාතු ාකමන වා කථයයසත්කථන වා සද්ධිං තං විහාරං

ඔක්ෙමන්තියා චතස්කසො ආපත්තිකයො එෙකතොව කහොන්ති. ‘‘ ාමන්තකර

 ාමන්තකරආපත්තිපාචිත්තියස්සා’’තිවුත්තාති එකෙ. 

දුතියපාදුද්ධාකර සඞ්ඝාදිකසකසොති එත්ථ සකච දුතිකයො පාදුද්ධාකරො

ෙප්පියභූමියං කහොති, නසඞ්ඝාදිකසකසො, අෙප්පියභූමියං එව සඞ්ඝාදිකසකසො. 

‘‘උභයතීකරසු විචරන්ති, වට්ටතීති දස්සනූපචාරස්කසත්ථ සම්භවා’’ති ලිඛිතං, 

තං යුත්තං. සවනූපචාකරො කහත්ථ නදීපාකර,  ාමන්තකර වා අප්පමාණන්ති. 

අන්ධෙට් ෙථායං පන ‘‘පරතීරකතො නදිංඔතරිත්වාදස්සනූපචාරකතොදාරූනි, 

පණ්ණානිවා මග්ගිත්වා ආකනති, අනාපත්ති. තිචීවරානි පරතීකර ඔතාකපති, 

අනාපත්තී’’ති වුත්තං. ‘‘ඔරිමතීරකමව ආගච්ඡති, ආපත්තී’’ති

අතික්ෙමිතුොමතාය පවිට්ඨත්තා වුත්තං. ‘‘න්හායනාදිකිච්කචන පවිට්ඨානං

ෙත්කථවාලයසම්භවාවට්ටතී’’තිවුත්තං. ාමන්තකර පමාණන්ති අට් ෙථායං 
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පටුන 

පරතීරකතො නදිං ඔතරිත්වා දස්සනූපචාරකතො දාරූනි පණ්ණානි සෙ ාමකතො

කථොෙම්පිතරණවාකරනනවට්ටතිකිරනික්ඛමිත්වා පවිසිතුං. 

අගාමකෙ අරඤ්කඤති අ ාමලක්ඛකණ අරඤ්කඤති අත්කථො. ඉමිනා

ආපත්තිකඛත්තං දස්සිතං. යස්මා ඉදං ආපත්තිකඛත්තං, තස්මා යා

භික්ඛුනුපස්සයකතො  ාමස්ස ඉන්දඛීලං අතික්ෙමති, සා අසන්කත  ාකම

 ණම්හා ඔහීයනාපත්තිං ආපජ්ජති. දස්සනසවනූපචාරාභාකවපි පක ව  ාකම

ඉන්දඛීලාතික්ෙමනක්ඛකණකයවආපජ්ජති. සකචතත්ථඑොභික්ඛුනීඅත්ථි, 

තස්සා දස්සනසවනූපචාරාතික්ෙමනක්ඛකණ ආපජ්ජති, 

අරඤ්ඤමග්  මනොකල එවායං විධීති න  කහතබ් ං.  ාමකතො පන

නික්ඛමන්තීඉකතොපට්ඨාය ආපජ්ජතීතිදස්සනත්ථං‘‘අ ාමෙංඅරඤ්ඤ’’න්ති

වුත්තං. වුත්තඤ්කහතං ‘‘ආරාධිො ච කහොන්ති සඞ් ාහිො ලජ්ජිනිකයො, තා

කෙොකපත්වා අඤ්ඤත්ථ න  න්තබ් ං.  ච්ඡති කච, 

 ාමන්තරනදීපාරරත්තිවිප්පවාස ණම්හා ඔහීයනාපත්තීහි න ුලච්චතී’’තිආදි.

තත්ථ ‘‘ ණම්හාඔහීයනාපත්තිසකිංකයවාපජ්ජති.ඉතරා ාකම ාකමපාකර

පාකර අරුකණ අරුකණ චාති කවදිතබ් ’’න්ති වුත්තං. තත්ථ

‘‘වුත්තඤ්කහත’’න්තිආදීනි අසාධොනි යථාසම්භවං  කහතබ් ත්තා. 

‘‘මහාකබොධියඞ්ගණන්තිආදි එවං  ාමස්ස ආසන්නට්ඨාකනපි ඉමං ආපත්තිං

ආපජ්ජතීතිදස්සනත්ථංවුත්ත’’න්ති ලිඛිතං. 

තතියසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. චතුත්ථසඞ්ඝාදිකසසසික්ොපදවණ්ණනා 

694. පටිවත්තාතිපටිවචනංකදන්ති. ෙම්මකදොසන්ති‘‘අනඤ්ඤාය ණස්ස

ඡන්දන්ති එවමාදී’’ති ලිඛිතං. ෙත්තබ් ට්ඨානකදොසන්ති කපොරාණා. 

ොරෙගණස්සාති ොරෙසඞ්ඝස්ස. ‘‘භික්ඛුනිසඞ්ඝං සන්නිපාකතත්වා’ති

වුත්තත්තා ොරෙසඞ්කඝොපි අයකමවාති කච? පඨමකමව ොරෙසඞ්ඝං න

ආමන්කතත්වා  ලක්ොකරනායං ථුල්ලනන්දා තං භික්ඛුනිං ඔසාකරසී’’ති 

කපොරාණගණ්ඨිපකද වුත්තං, තස්මා ොරෙභික්ඛූනංසම්ුලඛාපිකතසංඅනුමතිං

පඨමං අග් කහත්වා තං ෙම්මං න පටිප්පස්සම්කභතබ් න්ති සිද්ධං කහොති, 
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පටිප්පස්සද්ධං  ලක්ොකරන න ොතබ් කමවාති අධිප්පාකයො. ‘‘භික්ඛුනීපි

දිට්ඨාවිෙම්මංොතුංලභතී’’තිචතත්ථ වුත්තං. 

698. අසන්කත ෙම්මොරෙසඞ්කඝ ඔසාකරති, අනාපත්තීති එත්ථ

කිත්තාවතා අසන්කතොනාම කහොතීති? ඉදං සබ් ත්ථන විචාරිතං. ොරොනං 

ොලකිරියායාතිඑකෙ.එෙස්සපිඅභාකවනාතිඑකෙ.එෙස්මිංරජ්කජති එකෙ.

එෙරට්කඨතිඑකෙ.එෙ ාකමතිඑකෙ.එෙස්මිංආවාකසතිඑකෙ.යත්ථසක්ො 

අපකලොකෙතුන්තිඑකෙ.අන්කතොඅද්ධකයොජකනතිඑකෙ.තත්ථතස්මිංආවාකස

අසන්කත ොරෙසඞ්කඝඔසාකරති, අනාපත්තීතිඉදංපසංසන්තිආචරියා.යත්ථ

සක්ොඅපකලොකෙතුන්ති සාමීචි. 

චතුත්ථසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. පඤ්චමසඞ්ඝාදිකසසසික්ොපදවණ්ණනා 

701. එතං න වුත්තන්ති භික්ඛුනියා අවස්සුතභාකවො දට්ඨබ්ක ොති එතං

නියමනං න වුත්තං. තං අවචනං පාළියා සකමති. ෙතරපාළියාති? 

‘‘අනවස්සුකතොති ජානන්තී පටිග් ණ්හාතී’’ති ඉමාය. යදි හි පුග් ලස්ස

අවස්සුතභාකවොනපමාණං, කිංඉමායපාළියාපකයොජනං, ‘‘අනාපත්තිඋකභො 

අනවස්සුතා කහොන්ති, අනවස්සුතා පටිග් ණ්හාතී’’ති එත්තෙකමව වත්තබ් ං

සියා. අත්තකනො හි අනවස්සුතභාකවොකයව පමාණන්ති. ඉමස්ස පන

අනාපත්තිවාරස්සඅයමත්කථො– උකභො කචඅනවස්සුතා, සබ් ථාපිඅනාපත්ති.

අථ භික්ඛුනී අනවස්සුතා සමානා අවස්සුතම්පි ‘‘අනවස්සුකතො’’ති සඤ්ඤාය

තස්ස හත්ථකතො පටිග් ණ්හාති, එවම්පි අනාපත්තීති. අථ සා අනවස්සුතාපි

අඤ්ඤං අනවස්සුතං වා අවස්සුතං වා ‘‘අවස්සුකතො’’තිජානාති, දුක්ෙටකමව.

වුත්තඤ්කහතං අනන්තරසික්ොපකද ‘‘කිස්ස ත්වං අකයයනපටිග් ණ්හාසීති.

අවස්සුකතොඅකයයති…කප.… නාහංඅවස්සුතා’’ති. 

පඤ්චමසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. ඡට් සඞ්ඝාදිකසසසික්ොපදවණ්ණනා 

705. කතනාතිතස්මා.යස්මාඋකයයොජිොනකදතිනපටිග් ණ්හාති, තස්මා

පටිග් කහො න විජ්ජතීති අත්කථො. ඉතරිස්සා පරිකභො පච්චයා. 
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‘‘අකුස චිත්ත’’න්ති  ාහුල්කලන වුත්තං. ‘‘වට්ටතීති සඤ්ඤාය වදන්තියාපි

ආපත්තී’’තිවදන්ති. 

ඡට්ඨසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. සත්තමසඞ්ඝාදිකසසසික්ොපදවණ්ණනා 

712-4. ෙම්මවාචකතො පුබ්ක  ආපන්නාපත්තිකයො න පටිප්පස්සම්භන්ති. 

ඤත්තියා දුක්ෙටථුල්ලච්චයා පටිප්පස්සම්භන්ති සඞ්ඝාදිකසකස පත්කතති

කපොරාණා. තං‘‘අජ්ඣාපජ්ජන්තියා’’ති පාළියා සකමති.‘‘සුත්වාන වදන්තී’’ති

එත්ථ සකච ජීවිතබ්රහ්මචරියන්තරායභයා න වදන්ති, අනාපත්ති. 

‘‘අධම්මෙම්කම අධම්මෙම්මසඤ්ඤා ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’ති වුත්තත්තා

‘‘අනාපත්තිඅසමනුභාසන්තියා’’තිසඞ්ඝාදිකසසංසන්ධායවුත්තං. 

සත්තමසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. අට් මසඞ්ඝාදිකසසසික්ොපදවණ්ණනා 

715. පච්චාෙතාති පරාජිතා. කුලදූසෙසික්ඛාපදස්ස, ඉමස්ස ච 

නිදානමත්තකමව නානාෙරණං. වුත්තඤ්හි තත්ථ ‘‘තස්ස වචනස්ස

පටිනිස්සග් ායඑව වචනීකයො, නකුලදූසනනිවාරණත්ථායා’’ති.එවංසන්කත

උකභොකපතා ආපත්තිකයො අඤ්ඤමඤ්ඤං සභා ත්ථා, තස්මා ඉදං තස්ස

අනුපඤ්ඤත්තිසදිසංආපජ්ජති, තකතොඉදංනිරත්ථෙකමව ආපජ්ජතීති? නඑවං

දට්ඨබ් ං.වත්ථුවිකසසකතො, ෙම්මවාචාවිකසසකතොචඋභින්නං නානාෙරණං. 

අට්ඨමසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. නවමසඞ්ඝාදිකසසසික්ොපදවණ්ණනා 

723. ‘‘ොයිෙවාචසිකෙනසංසග්ක නා’’තිපාඨකසකසො. 

නවමසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සඞ්ඝාදිකසසෙණ් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. නිස්සග්ගියෙණ් වණ්ණනා 

1. ප මනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ොපදවණ්ණනා 

733. පඨමනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදං උත්තානකමව. 

2. දුතියනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ොපදවණ්ණනා 

740. වත්ථුසම්පත්තත්තා වා න තස්සා අනාපන්නොමතාය වා

අනාණත්තිෙතායවා අොලචීවරමදංසු. යථාදාකනඑවඋපකනතබ්බං, න

භාකජතබ් ං පුග් ලිෙත්තාති අධිප්පාකයො. අත්ථකතො හි ඉතරම්පි

යථාදාකනඑවඋපකනතබ් කමව. ගණ්ඨිපකද පන‘‘අයයායදම්මීතිඑවං

පටිලද්ධන්ති නිස්සට්ඨපටිලද්ධං. යථාදාකනති දායකෙහි 

පරිච්චත්තවිධාකනන. උපකනතබ්බන්ති අොලචීවරභාකවන 

භාකජතබ් න්තිඅධිප්පාකයො.ඉධභාජාපිතායලද්ධචීවරකමවනිස්සග්ගියං

කහොති, තං විනයෙම්මං ෙත්වාපි අත්තනා න ලභතී’’ති ලිඛිතං. යදි

නිස්සට්ඨපටිලද්ධංසන්ධාය ඉදංවුත්තංසියා, ‘‘නිස්සජ්ජිතබ් ංසඞ්ඝස්ස

වා  ණස්ස වා පුග් ලස්ස වා දකදයය, දකදයුං, අයයාය දම්මී’’ති

වුත්තත්තා තීණිකපතානි පදානි වත්තබ් ානි සියුං, තස්මා න කෙවලං

නිස්සට්ඨපටිලද්ධකමව යථාදාකන උපකනතබ් ං, අඤ්ඤාහි භික්ඛුනීහි

ලද්ධකෙොට්ඨාසම්පියථාදාකනකයවඋපකනතබ් ං. 

741. ‘‘අොලචීවකර ොලචීවරසඤ්ඤාය අනාපත්තී’’ති පන

භාජනපච්චයාආපජ්ජිතබ් ාපත්තිං නාපජ්ජතීතිඑත්තෙකමවදීකපති, න

පටිලද්ධං, න යථාදාකන දාතබ් න්ති ඉමමත්ථං දීකපති. කලකසන පන

 ණ්හාතිකච, භණ් ග්කඝනොකරතබ් ා. 

දුතියනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. තතියනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ොපදවණ්ණනා 

744. සෙසඤ්ඤාය  හිතත්තා පාචිත්තියං, දුක්ෙටඤ්ච වුත්තං. ඉතරථා 

භණ් ග්කඝනොකරතබ් ං. 
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තතියනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. චතුත්ථනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ොපදවණ්ණනා 

752. කලකසන  කහතුොමතා, අඤ්ඤස්ස විඤ්ඤුස්ස විඤ්ඤාපනං, 

පටිලාකභොතිතීණි අඞ් ානි, තස්මාපඨමංවිඤ්ඤත්තංඅලභිත්වාඅඤ්ඤං

තකතො ඌනතරම්පි ලකභයය, නිස්සග්ගියකමව අඞ් සම්පත්තිකතො. එස

නකයොඅඤ්ඤත්ථාපි. 

චතුත්ථනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. පඤ්චමනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ොපදවණ්ණනා 

753. ‘‘කතලං ක ොකපත්වා සප්පිම්පි කම අත්තකනො කුලඝරා’’ති කිර

පාකඨො. 

පඤ්චමනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. ඡට් නිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ොපදවණ්ණනා 

758-762. පාවාරිෙස්සාති දුස්සවාණිජෙස්ස. යාය කචතාපිතං, තස්සා 

නිස්සග්ගියං, නිස්සට්ඨපටිලාකභො ච. ‘‘ඉතරාසං පන ජානිත්වා වස්සග්ක න 

පත්තකෙොට්ඨාසං සාදියන්තීනම්පි න නිස්සග්ගියං, කෙවලං යථාදාකන එව

තාහිපි උපකනතබ් ’’න්ති වදන්ති. ‘‘නිස්සට්ඨං පටිලභිත්වාපි යථාදාකන

උපකනතබ් ’න්ති වුත්තත්තා කසසාහි  හිතං සුග් හිත’’න්ති වදන්ති. එත්ථ

ගිලානායපින කමොක්කඛො. 

ඡට්ඨනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. සත්තමනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ොපදවණ්ණනා 

764. සත්තකම ‘‘සයංයාචිතකෙනා’’තිකිඤ්චාපිඅවිකසකසන වුත්තං.තථාපි

අඤ්ඤදත්ථිකෙනඅත්තුද්කදසිකෙනසඤ්ඤාචිකෙනාතිඅත්කථොකවදිතබ්ක ො. 

අයමත්කථො ‘‘භික්ඛුනිකයො කතන ච පරික්ඛාකරන සයම්පි යාචිත්වා කභසජ්ජං

කචතාකපත්වා පරිභුඤ්ජිංසූ’’ති ඉමිස්සා පාළියා අත්කථන සංසන්දිත්වා

කවදිතබ්ක ො.තස්සායමත්කථො– කතනපරික්ඛාකරනකභසජ්ජංකචතාකපත්වා 
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ච-සද්කදනසඤ්ඤාචිකෙනචකභසජ්ජංකචතාකපත්වාතිඉමමත්ථංදීකපන්කතො

‘‘සයම්පි යාචිත්වා කභසජ්ජං කචතාකපත්වා’’ති ආහ. අඤ්ඤථා ‘‘කතන

පරික්ඛාකරනකභසජ්ජං කචතාකපත්වාසයම්පියාචිත්වාපරිභුඤ්ජිංසූ’’තිඉමිනා

අනුක්ෙකමනපාළිවත්තබ් ා සියා. 

පදභාජකන පන ‘‘සංයාචිකෙනාති සයං යාචිත්වා’’ති තස්කසව පදස්ස

අධිප්පායමත්තං වුත්තං. සා හි පදභාජනධම්මතා. ‘‘සඞ්ඝිෙං ලාභං

පරිණත’’න්තිආදිපදානං භාජකන පන සා පාෙටා. අඤ්ඤථා සංයාචිෙපකදන

කෙො අඤ්කඤොඅතිකරෙත්කථොසඞ් හිකතොසියා, කසොනදිස්සතීතිතකදවපදං

නිප්පකයොජනං, ඉදඤ්ච සික්ඛාපදංපුරිකමනනින්නානාෙරණංසියා.අත්තකනො

හි සන්තෙං යථාොමං ෙරණීයන්ති. එත්ථ ච සඞ්ඝස්ස යාචනාය වකසන

එෙකතො හුත්වා යාචනාය ලද්ධං සංයාචිෙන්ති කවදිතබ් ං. අඤ්ඤථා ඉකතො

පකරන සංයාචිෙ-සද්කදන ඉදං නිබ්බිකසසං ආපජ්ජතීති ‘‘පුග් ලිකෙන

සංයාචිකෙනා’’ති ඉදඤ්ච සික්ඛාපදං විසුං න වත්තබ් ං සියා ඉකධව කතන 

ආපජ්ජිතබ් ාපත්තියා සඞ් හිතත්තා, න ච සඞ් හිතා ආපත්තිද්වයභාවකතො. 

මිස්කසත්වා කචතාපිතත්තා හි එෙකමව ආපත්තීති කච? න, සංයාචිෙපදස්ස 

නිප්පකයොජනභාවප්පසඞ් කතො, එවං සඞ්ඝිෙමහාජනිෙපුග් ලිොනිමිස්සිත්වා

කචතාපකන එොපත්තිභාවප්පසඞ් කතොච. 

සත්තමනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. අට් මනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ොපදවණ්ණනා 

769. ගණස්සාතිආභිධම්මිොදි ණස්ස, ඌනචතුවග් ස්සච. 

අට්ඨමනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. නවමනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ොපදවණ්ණනා 

774. සඤ්ඤාචිකෙනාති  ණයාචනායලද්කධකනව, න අඤ්කඤන. 

නවමනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. දසමනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ොපදවණ්ණනා 

779. දසකම පන ‘‘යා පන භික්ඛුනී අඤ්ඤදත්ථිකෙන පරික්ඛාකරන 

අඤ්ඤුද්දිසිකෙන පුග් ලිකෙන අඤ්ඤං කචතාකපයය, නිස්සග්ගියං

පාචිත්තිය’’න්ති එවංවිකධන භවිතබ් ං, ‘‘පුග් ලිකෙන සංයාචිකෙනා’’ති

ඉමිනා එොදසකමන භවිතබ් ං සියා යථාක්ෙකමන සම්භවකතො. ොමකමව

කචතං අට්ඨුප්පත්තියා අභාවකතො න වුත්තං, අත්ථකතො පන  කහතබ් කමව.

එත්ථ පන සඞ්ඝ ණපුග් ලානං පවාරිතට්ඨාකන, පුග් ලස්කසව

ඤාතෙට්ඨාකන ච අනාපත්තිඡායා දිස්සති, ඉදං සබ් ං අම්හාෙං

තක්ොනුසාරවකසකනවවුත්තන්ති ෙත්වානසාරකතො දට්ඨබ් ං. විචාකරත්වා

යථානිච්චලොරණංදිස්වායංවා විනයක්ෙමකෙොවිදාඅනුජානන්ති, තංතකදව

 කහතබ් ං. කපොරාණගණ්ඨිපකද පන ‘‘ආපදාසුපි අඤ්ඤං  රුභණ් කමව

කචතාකපතබ් ං, ඉතරංනවට්ටති, භික්ඛුස්සපනවට්ටතී’’තිවුත්තං. 

දසමනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. එොදසමනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ොපදවණ්ණනා 

784. ‘‘දුතියවග් ස්ස පඨකම’’ති අවත්වා ‘‘එොදසකම’’ති ඉධ වුත්තං.

ෙස්මා? භික්ඛුනිවිභඞ්ක  තිංසෙෙණ් ං පත්වා වග් ක්ෙමස්ස අවුත්තත්තා.

යස්මා පවාරිතට්ඨාකන විඤ්ඤත්ති නාම න පටිකසකධතබ් ා, තස්මා භ වා 

අඤ්ඤාතිෙඅප්පවාරිතට්ඨාකන ධම්මනිමන්තනවකසන වකදයය

‘‘කයනත්කථො’’ති වුත්තාය ‘‘චතුක්ෙංසපරමං විඤ්ඤාකපතබ් ’’න්ති

පරිච්කඡදංදස්කසතීතිකවදිතබ් ං.අඤ්ඤථා ‘‘නිදාකනනසික්ඛාපදංනසකමති, 

සික්ඛාපකදනචඅනාපත්තිවාකරො’’තිච ‘‘අෙතවිඤ්ඤත්තියාචතුක්ෙංසපරමං

විඤ්ඤාකපතබ් ’’න්ති ච අනිට්ඨං ආපජ්ජති, තස්මා මාතිොට් ෙථායං 

කචතාකපතබ් න්ති ඨකපත්වා සහධම්මිකෙ චඤාතෙපවාරිකත ච අඤ්කඤන

කිස්මිඤ්චිකදව ගුකණන, පරිතුට්කඨන ච වකදයය ‘‘කයනත්කථො’’ති වුත්තස්ස

‘‘විඤ්ඤාකපතබ් ’’න්ති වුත්තනකයන අත්කථො දට්ඨබ්ක ො. 

කපොරාණගණ්ඨිපකද පන ‘‘ඉදං පරිච්ඡින්නපවාරණං සන්ධාය වුත්තං.

අනාපත්ති ඤාතොනං පවාරිතානන්ති පන සබ් ප්පොකරන පවත්තං

නිච්චපවාරණංසන්ධායවුත්තං.නිච්චපවාරණානාමයදා කයනත්කථො, තදාතං
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වකදයයාථාති එවං පවත්තා. ‘හන්ද සීතපාවුරණ’න්ති කදන්තානං පන

අතිකරෙචතුක්ෙංසම්පි කහතුංවට්ටතී’’තිවුත්තං. අයකමවනකයොදසකමපීති. 

එොදසමනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

භික්ඛුනීවිභඞ්ක තිංසෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිස්සග්ගියෙණ් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. පාචිත්තියෙණ් වණ්ණනා 

1.  සුණවග්කගො 

1. ප ම සුණසික්ොපදවණ්ණනා 

793-7. අහං  සුකණනාති එත්ථ ‘‘පවාකරමී’’ති පාඨකසකසො. බදරසාළවං 

කිර දරඵලානිසුක්ඛාකපත්වාචුණ්කණත්වාෙත්තබ් ා ඛාදනීයවිෙති. 

පඨමලසුණසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියසික්ොපදවණ්ණනා 

800. සංහරාකපයොති ‘‘සංහරති වා සංහරාකපති වා’’ති පදභාජනං

කවදිතබ් ං. කිඤ්චාපි එත්ථ ආපත්තිකභකදො න දස්සිකතො, තථාපි 

ඛුරසණ් ාසෙත්තරිආදිපරිකයසනඝංසනාදීසුපුබ් පකයොක සුදුක්ෙටංයුජ්ජති, 

යථා කචත්ථ, එවං තලඝාතොදිම්හි ච ආපත්තිකභකදො පාළියං න වුත්කතො.

යථාසම්භවංපන පුබ් පකයොක සු දුක්ෙටංසම්භවති.එවංභික්ඛුස්සඑත්ථච

ලසුකණචදුක්ෙටං.ඉදං කිරියාකිරියන්තිකපොරාණා.තත්ථ‘‘කිරියාකිරිය’’න්ති

නවුත්තං. 

දුතියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

802-6. තතියචතුත්ථසික්ඛාපදංඋත්තානත්ථකමව. 

5. පඤ්චමසික්ොපදවණ්ණනා 

812. පඤ්චකම උදෙසුද්ධිපච්චකය සතිපි ඵස්සසාදියකන

යථාවුත්තපරිච්කඡකද අනාපත්ති. තත්ථ ද්වින්නං පබ්බානන්ති ‘‘ද්වින්නං 

අඞ්ගුලානං සහපකවසකන එකෙෙඅඞ්ගුලස්ස එකෙෙං පබ් ං ෙත්වා ද්කව

පබ් ා, එෙඞ්ගුලප්පකවසකනද්වින්නංපබ් ානං උපරිනවට්ටතීති කවදිතබ් ං. 

මහාපච්චරියම්පිඅයකමවනකයොදස්සිකතො’’ති ලිඛිතං. 

පඤ්චමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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815. ඡට්ඨසික්ඛාපදංඋත්තානත්ථකමව. 

7. සත්තමසික්ොපදවණ්ණනා 

820-822. ‘‘න රං අතිහරන්තී’’ති පාකඨො. ‘‘න රද්වාකර අතිහරන්තී’’ති

ෙත්ථචි, තත්ථ ද්වාකරනාති අත්කථො. අයකමව වා පාකඨො. තං 

පුබ්බාපරවිරුද්ධන්ති ‘‘පුනපි වුත්ත’’න්ති වුත්තං වාදං සන්ධාය, න තකතො 

පුබ්ක  තත්ථ වුත්තං වාදං. එත්ථ ‘‘මාතරම්පි විඤ්ඤාකපත්වාති වචකනන 

විරුජ්ඣතී’’ති ලිඛිතං, තං දුල්ලිඛිතං, න හි කතන විකරොධං සන්ධාය ඉදං

වුත්තන්ති. ෙරකණකචපාචිත්තියං, ොරාපකනපිපාචිත්තිකයකනවභවිතබ් ං.

අථොරාපකනදුක්ෙටං, ෙරකණපිදුක්ෙකටකනවභවිතබ් ං.නහිෙරකණවා

ොරාපකනවාවිකසකසොඅත්ථිආපජ්ජකන සතීතිඅධිප්පාකයො. 

823. සම්පටිච්ඡිතුං වට්ටතීති අප්පටික්ඛිපිත්වා ‘‘සාධූ’’ති වත්තුං

වට්ටතීති අධිප්පාකයො. න හි පටිග් කහතුං වට්ටති. අනාමාසත්තා 

‘‘ආමෙධඤ්ඤං පන ඤාතෙපවාරිතට් ාකනපි න වට්ටතී’’ති වුත්තං. 

අනුගණ්ඨිපකද පන‘‘ෙප්පිකයනලද්ධංධඤ්ඤංභජ්ජිත්වා භුඤ්ජන්තියා

දුක්ෙටං.අපරණ්කණපිඑකසවනකයො’’තිච‘‘අනාපත්තිආ ාධපච්චයාති 

වචනකතො සත්ත ධඤ්ඤානිපි අනාමාසානීති සිද්ධං, කතකනව කහට්ඨා 

අට් ෙථායං දුක්ෙටවත්ථුම්හි සත්ත ධඤ්ඤානිපි  හිතානි 

අනාමාසානී’’තිචවුත්තානි.ආමාසානිෙප්පියවත්ථූනිචයදිභකවයුං, 

යථා ඤාතෙපවාරිකත සන්ධාය ‘‘අපරණ්ණං විඤ්ඤාකපතී’’ති

අවිකසකසනවුත්තං, එවං‘‘අනාපත්ති ඤාතොනංපවාරිතානංඅඤ්ඤස්ස

අත්ථාය විඤ්ඤාකපති, උම්මත්තිොය ආදිෙම්මිොයා’’ති වත්තබ් ං.

යස්මාදුක්ෙටවත්ථුත්තාචඅනාමාසත්තාචමාතරම්පිසත්තවිධංධඤ්ඤං 

විඤ්ඤාකපතුං න වට්ටති, තස්මා තදත්ථදීපනත්ථං සත්තවිධං ධඤ්ඤං

සන්ධාය ‘‘අනාපත්ති ආ ාධපච්චයා’’ති වුත්තං, යථා භික්ඛුනියා

ආ ාධපච්චයා වට්ටති, තථා භික්ඛුස්සාපීති ච. යථා වා පන භික්ඛුනියා 

භජ්ජනාදීනි ොරාකපතුං න වට්ටති, එවං භික්ඛුස්සාපි. වුත්තම්පි කචතං 

අන්ධෙට් ෙථායං ‘‘අඤ්ඤතකරො  ාලභික්ඛු ෙප්පියං අජානන්කතො

එතදකවොච ‘ආමෙධඤ්ඤං සම්පටිච්ඡිතුං භික්ඛූනං න වට්ටති. එතං

ධඤ්ඤං භජ්ජිත්වා කෙොට්කටත්වා පචිත්වා යාගුඛජ්ජෙං භත්තඤ්ච
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කදථා’ති, ආණාපෙස්කසවභික්ඛුස්ස ආපත්ති, සබ්ක සං අනාපත්තී’’ති.

තස්මා ‘‘සඞ්ඝවාරිොනං ධඤ්ඤං කෙොට්කටථා’’ති ආරාමිොනං

වත්තුඤ්චනවට්ටති.‘‘දිවසංපරිබ් යං ණ්හථ, තණ්ඩුකලසම්පාකදථ, 

ත්වංඑත්තකෙ ණ්හ, ත්වංඑත්තකෙ’’තිඑවමාදීනිපනවත්තුංවට්ටතීති

ච. යං පන ‘‘අවිඤ්ඤත්තියා ලබ්භමානං පන නවෙම්මත්ථාය

සම්පටිච්ඡිතුංවට්ටතී’’තිවුත්තං, තම්පිකහට්ඨා ‘‘ඉමංත ාෙංකඛත්තං

වත්ථුංවිහාරස්සකදමා’තිවුත්කත ‘සම්පටිච්ඡිතුංවට්ටතී’’තිවුත්තංනයං

සන්ධාය වුත්තත්තා සුවුත්තකමව. ‘‘නවෙම්මත්ථාය ධඤ්ඤං කදමා’’ති

වුත්කත‘‘සාධූ’’තිවත්තබ් ං.යංපනකහට්ඨා ‘‘තත්ථනිස්සග්ගියවත්ථුං

අත්තකනො වා සඞ්ඝ ණපුග් ලකචතියානං වා අත්ථාය සම්පටිච්ඡිතුං න

වට්ටති…කප.… දුක්ෙටවත්ථුං සබ්ක සම්පි අත්ථාය සම්පටිච්ඡකතො 

දුක්ෙටකමවා’’ති වුත්තං, තම්පි සුවුත්තකමව. ෙස්මා? ‘‘කචතියස්ස

අත්ථාය ධඤ්ඤං දාතුොකමොම්හි, තුම්කහ භන්කත තදත්ථාය

සම්පටිච්ඡථා’’තිවුත්කතපටිග් කහතුං අෙප්පියත්තා. ‘‘ඉදංපනතාදිසං

න කහොතී’’ති ච වුත්තං. සබ්ක ොපායං උපතිස්සත්කථරවාකදො කිර. 

ධම්මසිරිත්කථකරො පකනවමාහ‘‘පුබ්ක පිනවෙම්මත්ථායපටිග් කහොන

වාරිකතො, සඞ්ඝස්සත්ථාය පටිග් හිතම්පි පටිග් ාහෙස්කසව

අෙප්පිය’’න්ති. 

සත්තමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. අට් මසික්ොපදවණ්ණනා 

824. කපොරාණා ‘‘නිබ්බිට් රාජභකටො’’ති පඨන්ති. තස්සත්කථො 

වාරිතභත්තකවතකනො රාජභකටොති. ‘‘තඤ්කඤව භටපථන්ති තංකයව 

භත්තකවතන’’න්තිඅත්ථංවදන්ති. උම්මුෙන්තිඅලාතං. 

826. එත්ථ ඡඩ්ඩිතං කිරියා. අකනොකලොෙනං අකිරියා. 

අට්ඨමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. නවමසික්ොපදවණ්ණනා 

832. ‘‘සාමිකෙ අපකලොකෙත්වා ඡඩ්ක තී’’ති ෙත්ථචි කපොත්ථකෙ

නත්ථි, ෙත්ථචි අත්ථි, අත්ථිභාකවොව කසකයයො කිරියාකිරියත්තා 

සික්ඛාපදස්ස. ඉධ කඛත්තපාලො, ආරාමාදික ොපො ච සාමො එව. 

‘‘සඞ්ඝස්ස කඛත්කත, ආරාකම ච තත්ථ ෙචවරං න ඡඩ්ක තබ් න්ති

ෙතිොකචනත්ථි, භික්ඛුස්සඡඩ්ක තුංවට්ටතිසඞ්ඝපරියාපන්නත්තා, න

භික්ඛුනීනං. තාසම්පි භික්ඛුනිසඞ්ඝසන්තකෙ වුත්තනකයන වට්ටති, න

තත්ථ භික්ඛුස්ස, එවං සන්කතපි සාරුප්පවකසකනව ොතබ් ’’න්ති

වුත්තං. 

නවමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. දසමසික්ොපදවණ්ණනා 

833. සාධුකීළිතගීතං වාති එත්ථ පාචිණ්ණගීතම්පි කසොතුං න වට්ටති. 

‘‘ගීතුපසඤ්හිතං පන ධම්මං කසොතුං වට්ටතීති දීඝනිොයට් ෙථායං 

වුත්ත’’න්ති වුත්තං. කපොරාණගණ්ඨිපකද පන ‘‘ධම්මගීතම්පි න

වට්ටතී’’තිවත්වා ‘‘බුද්ධස්ස ායාමවාකදමාතිවුත්කතසම්පටිච්ඡිතුංන

වට්ටති, දුක්ෙටංකහොතී’’ති වුත්තං, ‘‘පූජංෙකරොම, ජාතෙංවාවත්ථුංවා

කදකසමාතිවුත්කත‘සාධූ’ති සම්පටිච්ඡිතුංවට්ටතී’’තිචවුත්තං. 

836. එෙපකයොකගො නාම එෙදිවසාවකලොෙනං. කතසංකයවාති කයසං

නච්චංපස්සති.‘‘භික්ඛුනීසයම්පිනච්චිතුංවා ායිතුංවාවාදිතුංවාන 

ලභතී’’තිආදි ඉධ සික්ඛාපකද නත්ථි. ෙස්මා? 

එ ෙකලොමසුලට්ඨානත්තා. යදි එවං ෙස්මා වුත්තන්ති කච? 

සුත්තානුකලොමමහාපකදසකතො. යදිනච්චාදීනි පස්සිතුං වා කසොතුං වා

න ලභති, පක වඅත්තනාොතුන්තිනයකතොලබ්භමානත්තාවුත්තං.

ඉතරථා මහාපකදසා නිරත්ථො සියුං. එවමඤ්ඤත්ථාපි නකයො

කනතබ්ක ො. ‘‘සුලට්ඨානම්පි ඉධ වුත්තකමව අග් කහත්වා

ඡසුලට්ඨානවකසන  කහතබ් ’’න්ති ලිඛිතං. තං ‘‘අඤ්කඤ නච්ච, 

 ාය, වාකදහී’’ති වත්තුං න ලබ්භතීතිආදිවචීෙම්මං සන්ධාය

ලිඛිතඤ්කච, තං සුලිඛිතං එ ෙකලොමසුලට්ඨාකන වාචාය අභාවකතො.
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‘‘සයම්පි නච්චිතු’’න්තිආදිොයෙම්මඤ්කච සන්ධාය ලිඛිතං, 

දුල්ලිඛිතං. එ ෙකලොමසුලට්ඨානඤ්හි එෙන්තකතො ොයෙම්මං 

කහොති, තස්මා උද්ධටං අග් කහත්වාආදිසද්කදනසඞ් හිතකමවඉධ 

 කහතබ් න්ති. එතං එ ෙකලොමසුලට්ඨානත්තාති එත්ථ

ොරණවචකන සුත්තානුකලොමමහාපකදසකතොති එත්ථ පන උද්ධටං

 කහතබ් ං, එවං යථාලාභවකසන තං ලිඛිතන්ති කවදිතබ් ං. 

‘‘ආහච්චභාසිතසික්ඛාපදවකසන එ ෙකලොමසුලට්ඨාන’’න්ති

වුත්තන්ති උපතිස්සත්කථකරො. ‘‘එ ෙකලොමසුලට්ඨානඤ්කච ඉදං 

සික්ඛාපදං, ආණාපකෙො ුලච්කචයය, න ච ුලච්චතී’’ති වුත්තං. තං

‘‘ෙස්මා’’ති වුත්කත ‘‘සබ්බඅට් ෙථාසුවුත්ත’’න්තිඅට්ඨෙථාචරිකයො 

ආහාති ධම්මසිරිත්කථකරො. 

837. ආරාකම  ත්වාති න කෙවලං ඨත්වා, තකතො  න්ත්වා පන 

සබ්බිරියාපකථහිපිලභති. ‘‘ආරාකමඨිතාතිපන ආරාමපරියාපන්නාති

අත්කථො, ඉතරථා නිසින්නාපි න ලකභයයා’’ති ලිඛිතං, තං 

සුලිඛිතකමව. 

දසමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ලසුණවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. අන්ධොරවග්ගවණ්ණනා 

1. ප මසික්ොපදවණ්ණනා 

839. ‘‘දිවාපි අන්ධොරං අත්ථි, තප්පටිකසධනත්ථං ‘රත්තන්ධොකර’ති

වුත්ත’’න්තිවදන්ති කපොරාණා. සන්තිට්ක යොතිඑත්ථ ඨානාපකදකසන

චතුබ්බිකධොපිඉරියාපකථොසඞ් හිකතො, තස්මාපුරිසස්සහත්ථපාකසකතන 

සද්ධිං චඞ්ෙමනාදිං ෙකරොන්තියා පාචිත්තියකමව. ‘‘සල් කපයෙ වා’’ති

කෙවලං නිදානවකසන වුත්තං විකසසාභාවකතො. ‘‘සල්ලකපයයවාති

පුරිසස්ස හත්ථපාකස ඨිතා සල්ලපති, ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති හි

වුත්තං, තං න යුත්තන්ති එකෙ. ෙස්මා? යස්මා තස්ස පුරිසස්ස

හත්ථපාකසඨිකතකනවඑෙං පාචිත්තියං. සල්ලපකනනපි අපරම්පි එෙං

ආපජ්ජතීති නාපජ්ජති, ෙථං පඤ්ඤායතීති? අඞ් වකසන. ඉමස්ස හි
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රත්තන්ධොරතා, පුරිසස්ස හත්ථපාකස ඨානං වා සල්ලපනං වා, 

සහායාභාකවො, රකහොකපක්ඛතාති ඉමානි චත්තාරි අඞ් ානි වුත්තානි.

තත්ථයදිඨානපච්චයා එොආපත්තිවිසුංසියා, තස්සා චත්තාරිඅඞ් ානි

සියුං. යදි සල්ලපනපච්චයා එො, තස්සාපි පඤ්ච අඞ් ානි සියුං. තස්මා 

මාතිොට් ෙථායං ‘‘චත්තාරිවාපඤ්චවාඅඞ් ානී’’තිවත්තබ් ං සියා, 

න ච වුත්තං, තස්මා සල්ලපනපච්චයා විසුං නත්ථීති. අත්ථිකයව, 

මාතිොට්ඨෙථාවචනඤ්ච තදත්ථකමවාති එකෙ. ෙථං? සහුප්පත්තිකතො

ද්වින්නං ආපත්තීනං. කිං වුත්තං කහොති? සල්ලපකන සති ඨානපච්චයා

ආපජ්ජිතබ් ං චතුරඞ්ගිෙං, සල්ලපනපච්චයා ආපජ්ජිතබ් ං

චතුරඞ්ගිෙන්තිද්කවපාචිත්තියානි සහුප්පන්නානිඑෙකතොආපජ්ජන්තීති.

ඉදං අයුත්තං පාළිවිකරොධකතො. පාළියඤ්හි ‘‘සල්ලකපයය වාති පුරිසස්ස

හත්ථපාකසඨිතා සල්ලපති, ආපත්තිපාචිත්තියස්සා’’තිවුත්තං.යදිද්කව

සියුං, ‘‘ආපත්ති ද්වින්නංපාචිත්තියාන’’න්තිනවත්තබ් තාසියාති.අයං

නකයොදුතියාදීසුපි යථාකයො ංකවදිතබ්ක ො.එත්ථදුතිකයනාපිසද්ධිංයදි

භික්ඛුනියා රකහොකපක්ඛතා අත්ථි, කසො කච පුරිකසො, න දුතිකයො, 

පුරිස ණනායආපත්තිකයො. අථ දුතියාභික්ඛුනීකහොති, තස්සාච කතන

පුරිකසනසද්ධිං රකහොකපක්ඛතා අත්ථි, සා චභික්ඛුනීන දුතියා කහොති. 

උභින්නම්පි ආපජ්ජතීති එකෙ, විචාකරත්වා පන  කහතබ් ං. 

කපොරාණගණ්ඨිපකද පනවුත්තං‘‘හත්ථපාකසඨාකනනදුක්ෙට’’න්ති, තං 

පාළියා විරුජ්ඣති. ‘‘පුරිසස්ස හත්ථපාකස තිට්ඨති, ආපත්ති

පාචිත්තියස්සා’’ති හි පාළි, කිං හුනා. චතුත්ථසික්ඛාපකද 

මාතිොට් ෙථායං (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. 

දුතියිෙඋකයයොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා) ‘‘සන්තිට්ඨනාදීසු තීණි 

පාචිත්තියානී’’තිආදිවචනකතො වත්ථු ණනාය ආපත්ති කවදිතබ් ා.

‘‘අඞ් ානිකචත්ථ චත්තාරිපඤ්චවා’’තිවත්තබ් න්තිසන්නිට්ඨානං. 

පඨමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2-3-4. දුතියතතියචතුත්ථසික්ොපදවණ්ණනා 

842-6. දුතියතතියචතුත්ථානි උත්තානානි. සබ් ත්ථ ‘‘සල්ලපතීති යං

කිඤ්චිතිරච්ඡානෙථං ෙකථතී’’ති කපොරාණගණ්ඨිපකද වුත්තං. 
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852. චතුත්කථ පනායං විකසකසො – ‘‘එකෙකනො’’ති පඨමං වුත්තත්තා

දුතියිෙං වා භික්ඛුනීනං උකයයොකජයය, පාචිත්තියං න සම්භවතීති කච? 

සම්භවති.ෙස්මා? සන්තිට්ඨනාදිත්තයමත්තාකපක්ඛත්තා, තස්සවචනස්සාපිවා

අඤ්ඤායපි රකහොකපක්ඛනස්සාදසම්භකවසතිඋභින්නංඑෙත්ථසම්භවකතොච

සාධිතකමතං. ‘‘හත්ථපාසං විජහිත්වා සන්තිට්ඨති වා සල්ලපති වා’’ති

එත්තෙකමව වුත්තං. ෙස්මා ‘‘නිෙණ්ණිෙං වා ජප්කපතී’’ති න වුත්තං? 

හත්ථපාසාතික්ෙකම අසම්භවකතො. තස්ස තතියස්ස පදස්ස පච්ඡින්නත්තා

සම්භවන්තම්පි ‘‘දුතියිෙං වා උකයයොකජතී’’ති න වුත්තං, තස්මා අත්ථකතො

හත්ථපාසං විජහිත්වා සන්තිට්ඨති වා සල්ලපති වා දුතියිෙං වා උකයයොකජති, 

ආපත්තිදුක්ෙටස්සාතිවුත්තංකහොති.එසනකයො යක්කෙනවාතිආදීසුපි.තත්ථ

‘‘හත්ථපාකස’’ති වා ‘‘හත්ථපාසං විජහිත්වා’’ති වා න වුත්තං උභයත්ථ

දුක්ෙටත්තා.අනාපත්තිවාකරපි අසම්භවකතො‘‘නිෙණ්ණිෙංවාජප්කපතී’’තින

වුත්තන්ති කච? සම්භවති සති ෙරණීකය නිෙණ්ණිෙං වා ජප්කපතීති

සම්භවකතො. අථ ෙස්මා එවං න වුත්තන්ති කච? අනවජ්ජෙථායං

නිෙණ්ණිෙජප්පකන පකයොජනාභාවා, ධම්මෙථායම්පි උදායිං ආරබ්භ

පටිසිද්ධත්තාච. 

දුතියතතියචතුත්ථසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

 

 

5. පඤ්චමසික්ොපදවණ්ණනා 

856. ‘‘කුලං නාම චත්තාරි කුලානී’’ති වුත්තත්තා තිත්ථියාරාකම ෙප්පති

තස්සකුලකවොහාරාභාවකතොති එකෙ.තිත්ථියානංඛත්තියාදිපරියාපන්නත්තාන

ෙප්පතීති එකෙ. තස්ස ෙප්පියභූමිත්තා න යුත්තන්ති කච? න, 

යථාවුත්තඛත්තියාදීනං සම්භවකතො. තථාපි ක ොචරකුලං ඉධාධිප්කපතං.

‘‘උපචාකරොද්වාදසහත්කථො’’තිලිඛිතං. 

පඤ්චමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6. ඡට් සික්ොපදවණ්ණනා 

860. ‘‘නිසීදන්තියා එො, නිපජ්ජන්තියා එො’’ති අවත්වා ‘‘නිසීදිත්වා 

ගච්ඡන්තියා’’තිආදි න වත්තබ් ං. න හි  මනපච්චයා එසා ආපත්තීති? න, 

පරිකයොසානාධිප්පායවකසන වුත්තත්තා. ‘‘නිසීදිත්වා නිපජ්ජන්තියා ද්කව’’ති 

වචකනනපි  මනං ඉධ නාධිප්කපතන්ති දස්සිතං කහොති, තථා ‘‘නිපජ්ජිත්වා

නිසීදන්තියා ද්කව’’තිපි වත්තබ් ං. යදි එවං ‘‘තස්මිං අභිනිපජ්ජති, ආපත්ති

ද්වින්නං පාචිත්තියාන’’න්ති ෙස්මා න වුත්තන්ති කච? අනිසීදිත්වාපි

නිපජ්ජනසම්භවකතො. නිපජ්ජනත්ථාය නිසීදිත්වා නිපජ්ජන්තියා

නිපජ්ජනෙපකයො ත්තා එොආපත්තීතිකෙචි. 

ඡට්ඨසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. සත්තමසික්ොපදවණ්ණනා 

867. අනාපත්තිවාකර ‘‘ධුවපඤ්ඤත්කත’’ති න වුත්තං ‘‘සන්ථරිත්වා වා

සන්ථරාකපත්වා වා’’ති වුත්තත්තා. ඉධ ඡට්කඨ වුත්තනකයන පෙතියා

පඤ්ඤත්කත අභිනිසීදති වා අභිනිපජ්ජති වා, පාචිත්තියකමව. අඤ්ඤත්ථ

ධුවපඤ්ඤත්තං. ඉධ වුත්තනකයන සන්ථරිත්වා වා සන්ථරාකපත්වා වා

අභිනිසීදති වා අභිනිපජ්ජති වා, පාචිත්තියකමව. උභයත්ථාපි පඤ්චකම

වුත්තනකයන අනාපුච්ඡා පක්ෙකමයය, පාචිත්තියකමව, අනාපත්තිවාකර

මාතිොයං වුත්තොලකතො අඤ්ඤොලස්ස අපරාමට්ඨත්තාති කනො තක්කෙොති

ආචරිකයො. අපිච අත්ථාපත්තිොකල ආපජ්ජති, කනො විොකලතිආදිත්තිකෙ, 

අත්ථාපත්ති රත්තිං ආපජ්ජති, කනො දිවාතිආදිත්තිකෙ ච අට් ෙථායං ඉධ

පඤ්චමඡට්ඨසත්තමසික්ඛාපකදහි සඞ් හිතාපත්තීනං අපරාමට්ඨත්තා

යථාසම්භවං තිවිධොකල තිවිධකමතං කයොකජත්වා දස්කසතුං වට්ටති එව 

මහාපකදසනයානුකලොමකතො. 

සත්තමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. අට් මසික්ොපදවණ්ණනා 

869. අට්ඨකම භික්ඛුස්සදුක්ෙටංසම්භවති. 

අට්ඨමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. නවමසික්ොපදවණ්ණනා 

875-7. දුග් ාහවකසන වා සුග් ාහවකසන වා යථාවුත්තනකයන

සපථෙරකණ ආපත්තීති කවදිතබ් ං. යස්මා මාතිොයං ‘‘අත්තානං වා පරං

වා’’තිවුත්තං, තස්මා යාඅත්තානකමවආරබ්භසපථංෙකරයය, තස්සාඑො. 

පරකමවාරබ්භ තස්සා එො. උකභොපි ආරබ්භ තස්සා ද්කව ආපත්තිකයො

සම්භවන්ති. තිෙච්කඡකදො පකනත්ථ පරකමවාරබ්භ සපථෙරණං සන්ධාය

පවත්කතො. 

නවමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. දසමසික්ොපදවණ්ණනා 

882. දසකම අනාපත්තිවාකරො කරොදනස්කසව, න වධස්ස, තස්මා

ඤාති යසනාදීහි ඵුට්ඨාපිඅත්තානංවධතිඑව, නකරොදති, දුක්ෙටකමව. 

දසමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අන්ධොරවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. නග්ගවග්ගවණ්ණනා 

1-2. ප මදුතියසික්ොපදවණ්ණනා 

883. නග් වග් ස්සපඨමදුතියානිඋත්තානානි.පඨකමඅයංවිකසකසො– 

භික්ඛුස්ස තථා න්හායන්තස්ස දුක්ෙටං අඤ්ඤත්ර

ජන්තාඝරඋදෙපටිච්ඡාදීහි. න ච වි රහි තත්ථ භ වා අත්තනාව

අනනුඤ්ඤාතත්තා උදෙසාටිොයාති කපොරාණා. ‘‘එෙකමව

නිවාකසත්වා, පාරුපිත්වා චනහායිතුංනවට්ටතී’’ති කපොරාණගණ්ඨිපකද 

වුත්තං. 

පඨමදුතියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. තතියසික්ොපදවණ්ණනා 

894. තතිකය අන්කතොචතූහපඤ්චාහං ධුරං නික්ඛිපන්තියාපි ආපත්ති එව.

ලිඞ් පරිවත්කත ධුරං නික්ඛිපන්තියා දුක්ෙටං තිෙදුක්ෙටත්තා. ‘‘සම් හුලාහි
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භික්ඛුනීහි සද්ධින්ති එත්ථ චතස්කසොපි සම් හුලා’’ති කපොරාණගණ්ඨිපකද 

වුත්තං. 

තතියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. චතුත්ථසික්ොපදවණ්ණනා 

898. චතුත්කථ සඞ්ඝාටිචාරන්ති එත්ථ සඞ්ඝාටිආදිවකසන

අධිට්ඨිතානංකයවායංවිධි, කනතරාසංකිර.තත්ථතිචීවකරඑව විප්පවාසපච්චයා

නිස්සග්ගියං. අන්කතොචීවරොකලපි පඤ්චාහිෙං සඞ්ඝාටිචාරං 

අතික්ොකමන්තියාආපත්තිකයව.‘‘විනාඑකතහිචීවකරහිඋපසම්පදංොතුංන

වට්ටතී’’ති කපොරාණගණ්ඨිපකද වුත්තං. 

චතුත්ථසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. පඤ්චමසික්ොපදවණ්ණනා 

906. පඤ්චමස්ස අනාපත්තිවාකර තාය වා අවිප්පවාසායාති අත්ථකතො

ලබ්භති. 

පඤ්චමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

907-911. ඡට්ඨසත්තමානිඋත්තානානි. 

8. අට් මසික්ොපදවණ්ණනා 

916. කසොෙජ්ොයිො නාම කිර මායාොරා. විලුම්පො භණ් ොති ච 

කපොරාණා. 

අට්ඨමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. නවමසික්ොපදවණ්ණනා 

920. ‘‘ෙථඤ්හි නාම අතික්ොකමස්සතී’’ති වුත්තත්තා ථුල්ලනන්දා

චීවරොලසමයං ආගකමථාතිඅතික්ෙමාකපසීතිසිද්ධංකහොති. 

නවමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. දසමසික්ොපදවණ්ණනා 

927. දසකම එෙකු ං එතදකවොචුන්ති එත්ථ කුලං නාම තස්මිං මනුස්සා, 

තස්මා හුවචනං. 

දසමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නග් වග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. තුවට්ටවග්ගවණ්ණනා 

1. ප මසික්ොපදවණ්ණනා 

934-5. එොය නිපන්නාය අපරා නිපජ්ජති, ආපත්ති පාචිත්තියස්සාති 

‘‘උභින්නම්පි පඨමනිපන්නාය අනුට්ඨාපනා’’තිවත්වා එත්ථකිරියාකිරියන්ති

එකෙ, තං අට්ඨෙථාය විරුජ්ඣති. ‘‘කිරිය’’න්ති හි අට් ෙථායං වුත්තං. අථ

ෙස්සාආපත්තීති? උභින්නම්පිනිපජ්ජනකිරියංපටිච්ච.ඉමස්ස අනාපත්තිවාකර

‘‘වවත්ථානං දස්කසත්වා’’ති නත්ථි, තස්මා වවත්ථානං ෙත්වා නිපජ්ජිතුං න

වට්ටතීති එකෙ. විපුලතකර වට්ටතීති එකෙ. ‘‘අන්තරං ෙත්වා නිපජ්ජිතුං

වට්ටතී’’ති කපොරාණගණ්ඨිපකද ලිඛිතං. 

පඨමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියසික්ොපදවණ්ණනා 

940. වවත්ථානං දස්කසත්වාති එත්ථ උපරි පාරුපනම්පි මජ්කඣ

ඔකභො ං ෙත්වා උභින්නං අන්තකර ඔතාකරති, වට්ටතීති එකෙ.

වවත්ථානඤ්ච යථා ඨාකන න තිට්ඨති, තථා අතික්ෙමිත්වා

තුවට්කටන්තියා ආපත්තිකයවාති. ‘‘කිරියාකිරිය’’න්ති ච 

කපොරාණගණ්ඨිපකද වුත්තං. 

දුතියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. තතියසික්ොපදවණ්ණනා 

941. අත්තකනො සජ්ඣායනට්ඨාකන කච වුඩ්ඪතරා ආ ච්ඡති, 

වන්දනොකල වා, ආපුච්ඡනකිච්චං නත්ථි. එෙස්මිං ඔවරකෙ

ආපුච්ඡිතබ් ං. ‘‘අථ ඔවරකෙ මහාකථරී වසති, සම්ුලකඛ ඉතරා, 

ආපුච්ඡිතබ් ාතස්සාඋපචාරත්තා’’ති කපොරාණගණ්ඨිපකද වුත්තං. 

තතියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

946-950. චතුත්ථපඤ්චමසික්ඛාපදංඋත්තානත්ථකමව. 

6. ඡට් සික්ොපදවණ්ණනා 

956. ගහපති නාමඨකපත්වාසහධම්මිකෙකවදිතබ්ක ො, තස්මාභික්ඛුනාවා 

සාමකණකරන වා අනනුකලොමිකෙන සංසග්ක න සංසට්ඨාපි න

සමනුභාසිතබ් ාතිසම්භවතිඑව. 

ඡට්ඨසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

961-5. සත්තමඅට්ඨමසික්ඛාපදංඋත්තානත්ථකමව. 

9. නවමසික්ොපදවණ්ණනා 

969. එකින්ද්රියන්ති ොයින්ද්රිකයකනව එකින්ද්රියං, නි ණ්ඨානං 

අකචලොනං මතං. ොපිලා පන ‘‘පඤ්චින්ද්රියා’’ති මඤ්ඤන්තා එවං

වදන්ති ‘‘සචක්ඛුෙත්තා අලාබුමාලුවාදකයො යත්ථ ආලම් නං, තත්ථ

 ච්ඡන්ති. සකසොතෙත්තා ෙදලිකයො කමඝ ජ්ජිතං සුත්වා  බ්භං

 ණ්හන්ති. සඝානෙත්තා පනසාදකයො කුණප න්කධන ඵලන්ති.

සජිේහෙත්තා උදෙං පිවන්ති කයන, සබ්ක පි ‘පාදපා’ති වුච්චන්ති. 

සොයපසාදත්තා ඉත්ථිසම්ඵස්කසන අකසොෙරුක්ඛා පුප්ඵන්තී’’ති. 

සඞ්ඝාතන්තිවිනාසං. 

970. ඉධ ච වස්සච්කඡකදන දුක්ෙටං. පඨමං ආවසිත්වා පච්ඡා චාරිො 

චරණපච්චයා පාචිත්තියං ආපජ්ජතීති කවදිතබ් ං. අථ වස්සං අවසිත්වා

චරති, අවස්සුප මනපච්චයා දුක්ෙටංආපජ්ජති. කපොරාණගණ්ඨිපකද පන
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‘‘අන්කතොසත්තාකහ අන්කතොවස්කස චාරිෙං චරන්තියා පාචිත්තියං.

සත්තාහෙරණීකයනපනවට්ටති, භික්ඛුකනොදුක්ෙටංකහොතී’’ති වුත්තං. 

972. කෙනචි උබ්බාළ්හාති වස්සච්කඡදොරකණනාති කනො තක්කෙොති

ආචරිකයො. කිත්තාවතා චාරිො කහොතීති? ඉදං න සබ් ත්ථ විචාරිතං.

අනන්තරසික්ඛාපකද ‘‘අන්තමකසො ඡප්පඤ්චකයොජනානිපී’’තිවුත්තත්තා

කසොචමඤ්කඤකහට්ඨිමපරිච්කඡකදොති. 

නවමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. දසමසික්ොපදවණ්ණනා 

973. දසකම ‘‘ආහුන්දරිො’’තිපඨන්තිකිර. 

දසමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තුවට්ටවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. චිත්තාගාරවග්ගවණ්ණනා 

1. ප මසික්ොපදවණ්ණනා 

978. කීළනඋපවනං නාම ෙඤ්චින රස්ස න රුපවනං විය දට්ඨබ් ං. 

උයොනං නාමතත්කථවනන්දවනඋයයානංවිය දට්ඨබ් ං. ‘‘තත්කථව ඨත්වා

තංතං දිසාභා ංවිකලොකෙත්වාපස්සන්තියාපනපාකටක්ොආපත්තිකයො’’ති

පාකඨො. එවං වුත්කත යං පුබ්ක  වුත්තං පදං ‘‘අනුද්ධරමානා’’ති, තං

එෙස්මිංකයවදිසාභාක ති සිද්ධන්තිඑකෙ.උපචාකරොද්කවකලඩ්ඩුපාකතොතිච. 

පඨමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියසික්ොපදවණ්ණනා 

984. ‘‘ආහරිකමහි වාක හී’’ති ‘‘අසංහාරිකමනා’’ති ච දුවිකධො පාකඨො.

‘‘විසුං ෙත්වා පච්ඡා සද්ධිං කතහි වාක හී’’ති ලිඛිතං. යථා තථා වා රූකප 

උට්ඨකපත්වා ෙතපාදං ‘‘පල්ලඞ්ෙ’’න්ති වුච්චති අනාපත්තිවාකර

‘‘අසංහාරිකමහි වාක හිෙතංපරිභුඤ්ජතී’’තිවචනාභාවකතො. 
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දුතියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. තතියසික්ොපදවණ්ණනා 

988. ‘‘උජ්ජවුජ්ජකවති හත්ථප්පසාරකණ’’ති ලිඛිතං, තං න යුත්තං 

‘‘යත්තෙං හත්කථන අඤ්ඡිතං කහොති, තස්මිං තක්ෙම්හි කවඨිකත

එොපත්තී’’ති වචනකතො. 

තතියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. චතුත්ථසික්ොපදවණ්ණනා 

993. ‘‘යාගුපාකනතියාගුදාකන’’තිලිඛිතං. කපොරාණගණ්ඨිපකද ‘‘මාතාපිතූනං

දාතුංවට්ටතී’’තිවුත්තං. 

චතුත්ථසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

994. පඤ්චමසික්ඛාපදංඋත්තානත්ථකමව. 

6. ඡට් සික්ොපදවණ්ණනා 

1001. ඡට්කඨ භික්ඛුවිභඞ්ක  අකචලෙසික්ඛාපකදන එෙපරිච්කඡදං. ඉධ

අ ාරිකෙොවිකසකසො, තස්මා ‘‘අසාධාරණ’’න්තිවදන්ති. 

ඡට්ඨසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

1003-8. සත්තමට්ඨකමසු වත්තබ් ංනත්ථි. 

9. නවමසික්ොපදවණ්ණනා 

1015. ‘‘ඛී නමන්තං දාරුසාරඛීලං මන්කතත්වා පථවියං පකවකසත්වා

මාරණමන්තං. නාගමණ්  ංනාමනා කරොධමන්තං, පිට්ඨාදීහිවාපරික්කඛපං

ෙත්වාතත්ථමනුස්කසපකවකසන්තිගුත්තත්ථායා’’ති ලිඛිතං. 

නවමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

1017. දසමසික්ඛාපදංඋත්තානත්ථකමව. 
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චිත්තා ාරවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. ආරාමවග්ගවණ්ණනා 

1021. පඨමසික්ඛාපදංඋත්තානත්ථකමව. 

2. දුතියසික්ොපදවණ්ණනා 

1030. භික්ඛුනී කච භික්ඛුං අක්කෙොසති, ඉමිනා සික්ඛාපකදන පාචිත්තියං.

භික්ඛුනිංකච අක්කෙොසති, ඔමසවාකදනආපජ්ජති.ඔමසවාකදසම්ුලඛාවරුහති, 

ඉධපනපරම්ුලඛාපි. 

තත්රායං විචාරණා – භික්ඛුවිභඞ්ක  ඔසමවාදසික්ඛාපකද භික්ඛුනී 

අනුපසම්පන්නට්ඨාකන තිට්ඨතීති ෙත්වා භික්ඛුනිවිභඞ්ක පි

ඔමසවාදසික්ඛාපකද භික්ඛුභික්ඛුනියාඅනුපසම්පන්නට්ඨාකනතිට්ඨතීතිසිද්ධං.

ඉධ ච අනුපසම්පන්නස්ස අක්කෙොසකන දුක්ෙටං වුත්තං, භික්ඛුස්ස

උපසම්පන්නස්ස අක්කෙොසකන පාචිත්තියං වුත්තං, තස්මා ඉමානි ද්කව

සික්ඛාපදානි භික්ඛුම්හි සංසන්දියමානානි අඤ්ඤමඤ්ඤං න සකමන්ති. යථා

සකමන්ති, තථා ජානිතබ් ං. තත්ථ කපොරාණගණ්ඨිපකද වුත්තනකයන

භික්ඛුනීනං ඔමසවාදසික්ඛාපකද අනුපසම්පන්කනොති න  කහතබ්ක ො, 

ඉදකමත්ථ යුත්තං. පරිභාකසයොති අඤ්ඤත්ර අක්කෙොසවත්ථූහි. කතසු හි

අඤ්ඤතරස්මිං සතිඔමසවාදපාචිත්තියකමවාතිඑකෙ, තංනයුත්තං. ඔමසවාකද 

පාළිුලත්තෙඅක්කෙොකසහිදුක්ෙටංකහොතීති.දුක්ෙකටොොකසඉදංපාචිත්තියං

කතහි නිද්දිට්ඨංකහොති, තස්මා ‘‘ ාලාඑතා’’ති පාළියං ඉධ ආ තපදානංකයව

වකසනපරිභාසනංකවදිතබ් ං. 

දුතියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

1033. තතියසික්ඛාපදංඋත්තානත්ථකමව. 

4. චතුත්ථසික්ොපදවණ්ණනා 

1038. නිමන්තිතා වා පවාරිතා වාති එත්ථ කපොරාණගණ්ඨිපකද තාව එවං

වුත්තං ‘‘පවාරිතාපියාගුංපාතුංලභති, කභොජ්ජයාගුංනලභති.යාගුපකනත්ථ

ඛාදනීයකභොජනීයසඞ්ඛයං න  ච්ඡති. නිමන්තිතා භික්ඛුනී පිණ් ාය චරිත්වා
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භුඤ්ජිතුොමා සාමිකෙ අපකලොකෙත්වාව භුඤ්ජිතුං ලභති. 

පරම්පරකභොජනාපත්තිභික්ඛුනීනංනත්ථි.නිමන්තිතාතංභත්තංභුඤ්ජිත්වාවා 

අභුඤ්ජිත්වා වා පවාරිතා ෙප්පියං ොරාකපත්වා භුඤ්ජිතුං න ලභති, 

අෙප්පියනිමන්තකනනනිමන්තියමානාද්කවනිමන්තනානිසම්පටිච්ඡිතුඤ්චන 

ලභතී’’ති. තත්ථ ‘‘පවාරිතාපි යාගුං පාතුං ලභතී’’ති වුත්තං පාළියං, 

අට්ඨෙථායඤ්ච අනුඤ්ඤාතත්තා. ‘‘නිමන්තිතාඅප්පවාරිතායාගුංපිවතී’’තිහි 

පාළියං වුත්තං. තත්රිදං සික්ඛාපදවණ්ණනාපුබ් ඞ් මසන්නිට්ඨානං – 

නිමන්තිතා වා පවාරිතා වාති එත්ථ වාසද්කදන අෙප්පියනිමන්තකනන

නිමන්තිතා අප්පවාරිතා ඨකපත්වා යාගුං අඤ්ඤං ඛාදනීයං වා කභොජනීයං වා

ඛාකදයය වා භුඤ්කජයය වා, පාචිත්තියං අඤ්ඤත්ර සාමිොනං අපකලොෙනා.

පරම්පරකභොජනාභාකවන භික්ඛුනීනං කෙො ගුකණො ජාකතොති? න එතාසං

ගුණලාකභො, කෙවලං පාෙටතරං ජාතං. භික්ඛූපි විෙප්කපත්වා මිස්කසත්වාව

භුඤ්ජිතුංලභන්ති.සමකය යථාසුඛංලභන්ති. ඉමිනාඅපකලොෙකනනකින්ති? 

පවාරිතා වා අනිමන්තිතා වා න කිඤ්චි ෙප්පියං ොරාකපත්වා

ගිලානාතිරිත්තම්පි ලභන්ති, නිමන්තිතා ච පවාරිතා ච යාගුම්පි න ලභන්ති, 

අපකලොකෙත්වාපිනලභන්තීති. 

චතුත්ථසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආරාමවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. ගබ්භිනිවග්ගවණ්ණනා 

1. ප මාදිසික්ොපදවණ්ණනා 

1067. ‘‘ගබ්භිනි’’න්ති දස්සනාදීහිපි  බ්භසම්භවකතො වුත්තං. පදභාජකනපි

පවාරිතභාකවොනදිස්සති. 

1074. ධාති වාති එත්ථ දාරෙං සාමිොනං දත්වා ආහකට වඩ්කඪති, තථා 

මාතාපීතිකෙචි. 

1080. ‘‘සික්ඛමාන’’න්ති පාඨං දීපවාසිකනො කරොකචන්තිකිරියාකිරියත්තා, 

ජම්බුදීපවාසිකනො ‘‘සික්ඛමානා’’ති. තස්සත්කථො සික්ඛාධම්මමානනකතො

සික්ඛමානාති.ඉධකිරියානකහොති, සඤ්ඤාවඅධිප්කපතා.නඑතාසුඅසික්ඛිතා
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උපසම්පාකදතබ් ා උපජ්ඣායිනීආදීනං ආපත්තිභාවා. ‘‘තස්සා උපසම්පදා

කහොතිඑවා’’තිවදන්ති. 

1082. ධම්මෙම්කමතිඋපසම්පදෙම්මංඅධිප්කපතං. 

1112. වුට් ාපිතන්ති සාමකණරිභූමිකතො යාය කථරියා උපසම්පදාකපක්ඛා 

වුට්ඨපිතා, සා කථරී වුට්ඨාපිතා නාම, කතකනව පුන විකසසනත්ථං 

‘‘පවත්තිනි’’න්තිආහ. 

පඨමාදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

 බ්භිනිවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. කුමාරිභූතවග්ගවණ්ණනා 

2. දුතියාදිසික්ොපදවණ්ණනා 

1124. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, අට්ඨාරසවස්සාය කුමාරිභූතාය…කප.… 

සික්ඛාසම්ුලතිං දාතු’’න්තිඉධවුත්තංවිය ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, දසවස්සාය 

ගිහි තාය…කප.… සික්ඛාසම්ුලතිං දාතු’’න්ති න වුත්තං, තස්මා 

‘‘පරිපුණ්ණද්වාදසවස්සාය එව ගිහි තාය සික්ඛාසම්ුලති දාතබ් ා’’ති වුත්තං. 

ගිහි තාය සික්ඛාසම්ුලති දාතබ් ාති එකෙති ෙත්වා දසවස්සායපි වට්ටති. 

ෙස්මා? ‘‘අනාපත්තිපරිපුණ්ණද්වාදසවස්සංපරිපුණ්ණසඤ්ඤා වුට්ඨාකපතී’ති

(පාචි. 1093-1095) ච ‘අනාපත්ති පරිපුණ්ණද්වාදසවස්සං ගිහි තං…කප.… 

සික්ඛිතසික්ඛං වුට්ඨාකපතී’ති (පාචි. 1097-1101) ච වුත්තත්තා’’ති 

කපොරාණගණ්ඨිපකද වුත්තං. කිං ඉමිනා පරිහාකරන. ‘‘දසවස්සාය ගිහි තාය

සික්ඛාසම්ුලතිදාතබ් ා’’තිහිවුත්තං. ‘‘ගිහි තාතිපිවත්තුංන වට්ටතී’තිසකච

වදන්ති, ෙම්මංකුප්පතී’’තිලිඛිතං. 

1146. අහකමවනූන…කප.… අ ජ්ජිනී, යා සඞ්කඝොති එත්ථ යා අහකමව

නූන ාලාති අත්කථො.‘‘යංසඞ්කඝො’’තිපිඅත්ථි, තත්ථයංයස්මාකදති, තස්මා

අහකමවනූන ාලාති අත්කථො. 

1159. පුරිසසංසට්ඨා කුමාරෙසංසට්ඨා චණ්ඩී කසොොවාසාවෙථං

සික්ඛමානාති වුච්චති, පදභාජකන එව චායං සික්ඛමානා ‘‘ඡසු ධම්කමසු
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සික්ඛිතසික්ඛා’’ති ෙස්මා වුත්තන්ති? පුබ්ක   හිතසික්ඛත්තා, පුබ්ක 

පරිපුණ්ණසික්ඛත්තාචඑවං වුච්චතීතිකවදිතබ් ං. 

1166-7. පහූතං ොදනීයං කභොජනීයං පස්සිත්වාති එත්ථ ‘‘සික්ඛමානාය 

ඤාතො කිර සම්පාදයිංසු, තං පස්සිත්වා කථකර භික්ඛූ උකයයොකජසි.

උකයයොකජත්වා කතසං ඡන්දං  කහත්වා පුබ්ක  ඡන්දදායකෙ  ණං ෙත්වා

කසසානං ඡන්දං ඡන්දකමවෙත්වා ෙම්මංොරාකපසී’’ති කපොරාණගණ්ඨිපකද 

වුත්තං. ඡන්දංවිස්සජ්කජත්වාතිඑත්ථ අනුගණ්ඨිපකද එවංවුත්තං‘‘ඉදංෙම්මං

අජ්ජ න ෙත්තබ් ං. ‘යථාසුඛ’න්ති වත්වා විස්සජ්ජිතං කහොති, තස්මා කයො

කෙොචිුලඛකරො,  ාකලොවාකිඤ්චාපි ‘යථාසුඛ’න්තිවදති, කථරායත්තත්තාපන

කථරස්සඅනුමතියාසතියාවිස්සජ්ජිකතොකහොති, අසතියා නකහොති, තථාපිපුන

ඡන්දං කහත්වාවෙම්මංෙකරොන්ති, අයංපකයොක ො. හකණපකයොජනංපන

නත්ථි. සඞ්ඝත්කථකරො කච විස්සජ්කජති, ඡන්දං  කහත්වාවොතබ් ං. ඡන්දං

විස්සජ්කජත්වාොකයන වුට්ඨිතායාතිඑත්ථඉධසම් ාකධො, ‘අුලෙම්හිඨාකන

ෙරිස්සාමා’තිහත්ථපාසං විජහිත්වාපි ච්ඡන්තිකච, නත්ථිකදොකසො.කිඤ්චාපි

නත්ථි, තා පන හත්ථපාසං අවිජහිත්වාව  ච්ඡන්ති, අයං පකයොක ො’’ති.

‘‘රත්තිපාරිවාසිකයඋකපොසථපවාරණාවන වට්ටති, අඤ්ඤෙම්මංපනවට්ටති.

උකපොසථපවාරණාපිඅනුකපොසථපවාරණදිවකසනවට්ටන්ති, ඉතරංසබ් ොලං

වට්ටති. පරිසපාරිවාසිකය හත්ථපාසං අවිජහිත්වා චතූසු  කතසු

චතුවග් ෙරණීකය අඤ්ඤස්මිං පඤ්චසු දසසු ී සතීසු  කතසු කසකසහි විසුං 

තහිං තහිං  න්ත්වාපි පුන සන්නිපාතට්ඨානං ආ න්ත්වා ොතුං වට්ටති. 

අජ්ඣාසයපාරිවාසිකය හත්ථපාසං අවිජහිත්වා යථානිසින්නාව නිසින්නා කච, 

පුනොතුං වට්ටතිහත්ථපාසස්සඅවිජහිතත්තා’’ති කපොරාණගණ්ඨිපකද වුත්තං.

කතසං කපොරාණානං මකතන ඡන්දපාරිවාසියකමකවෙං න වට්ටතීති

ආපන්නඞ් ඤ්ච දස්සිතං, ඉධාපි තං විසුං න දස්සිතං අසම්භවකතොති එකෙ.

ඡන්දදායකෙ පරිසං පත්වා  කත තස්ස පුබ් ඡන්දදානං ඡන්දපාරිවාසියන්ති

කනොතක්කෙොතිආචරිකයො. 

තත්රිදංසන්නිට්ඨානං– පරිසපාරිවාසිකය අට් ෙථායං ‘‘අඤ්ඤත්ර ච්ඡාමාති

ඡන්දං අවිස්සජ්කජත්වාව උට්ඨහන්ති…කප.… ෙම්මං ොතුං වට්ටතී’’ති

වුත්තවචකනහත්ථපාසාවිජහනංන පඤ්ඤායති.එත්ථපනෙම්මප්පත්තානං
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පටුන 

හත්ථපාසස්සඅවිජහනකමවඉච්ඡිතබ් න්ති ෙත්වා කපොරාණගණ්ඨිපකද වුත්තං.

කිඤ්චාපි න පඤ්ඤායති, අප්පටික්ඛිත්තත්තා පන වට්ටතීති කච? න, 

පටික්ඛිත්තත්තා. ෙථං? ඡන්කදො නාම ෙම්මප්පත්කතසු භික්ඛූසු එෙසීමාය

සන්නිපතිකතසු ආ ච්ඡති, නාසන්නිපතිකතසු. ඉධ හි ‘‘ඡන්දං

අවිස්සජ්කජත්වා’’ති ච ‘‘ඡන්දස්ස පන අවිස්සට්ඨත්තා’’ති ච වුත්තං.

‘‘අජ්ඣාසයංඅවිස්සජ්කජත්වා’’තිච ‘‘අජ්ඣාසයස්සඅවිස්සට්ඨත්තා’’ති චන

වුත්තං, තස්මා ඡන්දස්ස අවිස්සජ්ජනං ෙම්මප්පත්තානං

හත්ථපාසාවිජහකනකනව කහොති, නවිජහකනතිසිද්ධං. 

කහොතිකචත්ථ– 

‘‘යකතොආ මනංයස්ස, තදභාවස්සනිග් කහ; 

තස්මාසන්නිපතිකතසු, භික්ඛූසුතස්සකභදකතො’’ති. 

රත්තිපාරිවාසියඡන්කදො විය රත්තිපාරිවාසියපාරිසුද්ධිපීති තදනුකලොකමන

වට්ටතිස්වාතනායඡන්කදො වාපාරිසුද්ධිවා පවාරණා වා, තායෙම්මංොතුං

වට්ටති. උකපොසථපවාරණා පන අනුකපොසථදිවකසන වට්ටති, ඉතරං වට්ටති.

පන්නරසිඋකපොසථං චාතුද්දසියං ොතුං වට්ටති කඛත්තත්තා. න 

චාතුද්දසිඋකපොසථං පන්නරසියං අකඛත්තත්තා අනුකපොසථදිවසත්තා

පාටිපදදිවසත්තාති එෙච්කච ආචරියා, තස්මා කතසං මකතන

චාතුද්දසිඋකපොසථං තතියං, සත්තමං වා පන්නරසියං ොතුං න වට්ටති. යං

පකනත්ථ වුත්තං අට් ෙථායං ‘‘සකච චාතුද්දසිෙං උකපොසථං ෙරිස්සාමාති

නිසින්නා, පන්නරකසොති ොතුං වට්ටතී’’ති. තකතො ‘‘පන්නරසියකමව

‘චාතුද්දසිෙං උකපොසථං ෙරිස්සාමා’ති නිසින්නා පුනදිවකස අත්තකනො තං

උකපොසථං ‘පන්නරකසො’ති ොතුං වට්ටතීති අත්කථො’’ති එවං පරිහරන්ති, තං

කතසංමතං‘‘තථාරූපපච්චකයසතිඅඤ්ඤස්මිම්පි චාතුද්දකසඋකපොසථංොතුං

වට්ටතී’’ති (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. නිදානවණ්ණනා) ඉමිනා මාතිොට් ෙථාවචකනන

න සකමති. න හි තත්ථ ‘‘අඤ්ඤස්මිම්පි පන්නරකස චාතුද්දසිෙං ොතුං

වට්ටතී’’තිවුත්තං.එවංසන්කතපි ‘‘සකිංපක්ඛස්ස චාතුද්දකසවාපන්නරකස

වා’’ති අනුඤ්ඤාතදිවකස පරියාපන්නත්තා ඡන්නං චාතුද්දසිොනං පච්ඡිමා

පන්නරසීඅනුකපොසථදිවකසොනකහොතීතිසිද්ධංකහොති.කිඤ්චාපි සිද්ධං, ඉමිනා

පන ‘‘ආවාසිොනං පන්නරකසො, ආ න්තුොනං චාතුද්දකසො, ආ න්තුකෙහි 
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ආවාසිොනංසමසකමහිවාඅප්පතකරහිවාඅනුවත්තිතබ් ’’න්තිවචනකමත්ථ

නිරත්ථෙං කහොතීතිකවදිතබ් ං. 

දුතියාදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කුමාරිභූතවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. ඡත්තුපාහනවග්ගවණ්ණනා 

11. එොදසමාදිසික්ොපදවණ්ණනා 

1214. උපචාරංසන්ධායෙථිතන්ති‘‘ද්වාදසහත්ථංඋපචාකරො’’තිලිඛිතං. 

1221. සුත්තන්කතඔොසංොරාකපත්වාවිනයංවාඅභිධම්මංවාපුච්ඡතීති 

එත්ථ ච තීණි පිටොනි අත්තකනො අත්තකනො නාකමන වුත්තානීති ෙත්වා

අභිධම්කමොබුද්කධන භාසිකතොඑවාතිදීපිතංකහොති. 

1224-5. ථකනො ච උදකරො ච ථනුදරා. ‘‘සංෙච්චිොය පමාණං තිරියං

දියඩ්ඪහත්ථා’’ති කපොරාණගණ්ඨිපකද වුත්තං. ‘‘අපරික්ඛිත්තස්ස  ාමස්ස

උපචාරං ඔක්ෙමන්තියා’’ති  හූසු කපොත්ථකෙසු, සඞ්ඝාදිකසසෙණ්ක  විය

‘‘උපචාරංඅතික්ෙමන්තියා’’තිපාකඨොඅප්පකෙසු, කසොවපාකඨො. අට් ෙථායං 

‘‘පරික්කඛපං අතික්ෙමන්තියාති එකෙන පාකදන අතික්ෙන්කත දුක්ෙටං, 

දුතිකයන පාචිත්තියං. උපචාකරපි එකසව නකයො’’ති වචනම්පි ‘‘උපචාරං

අතික්ෙමන්තියා’’තිපාකඨොතිදීකපතීතිකනොතක්කෙොතිආචරිකයො. 

එොදසමාදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඡත්තුපාහනවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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නිගමනවණ්ණනා 

ගිරග් සමජ්ජාදීනි ‘‘අචිත්තොනි කලොෙවජ්ජානී’’ති වුත්තත්තා 

‘‘නච්ච’’න්ති වා ‘‘ න්කධො’’තිවා අජානිත්වාපි දස්සකනන, විලිම්පකනන වා 

ආපජ්ජනකතො වත්ථුඅජානනචිත්කතන අචිත්තොනි. ‘‘නච්ච’’න්ති වා

‘‘ න්කධො’’ති වා ජානිත්වා පස්සන්තියා, විලිම්පන්තියා ච අකුසලත්තා එව 

ක ොෙවජ්ජානි. කචොරිවුට්ඨාපනාදීනි ‘‘කචොරී’’තිආදිනා වත්ථුං ජානිත්වා

ෙරකණ එව ආපත්තිසබ්භාවකතො සචිත්තොනි. උපසම්පදාදීනං එෙන්කතන

අකුසලචිත්කතකනව අෙත්තබ් ත්තා පණ්ණත්තිවජ්ජානි. ‘‘ඉධ

සචිත්තොචිත්තෙතා පණ්ණත්තිජානනාජානනතාය අග් කහත්වා

වත්ථුජානනාජානනතාය  කහතබ් ා’’ති ලිඛිතං. අනුගණ්ඨිපකද පන

‘‘ගිරග් සමජ්ජාදීනි‘අචිත්තොනි කලොෙවජ්ජානී’තිවුත්තත්තා‘නච්ච’න්තිවා

‘සඞ්ඝාණී’ති වා ‘ න්කධො’ති වා තස්ස නාමවකසන අජානිත්වා මායාොරස්ස

මායානිසීසට්ඨිආදීනිපටිසඞ්ඛායපස්සන්තියා, අක්ඛමාලාදිඅත්ථායසඞ්ඝාණිං

ෙටියා  න්ධන්තියා, ‘කසද න්ධං අපකනත්වා බුද්ධපූජං ෙරිස්සාමී’ති

උප්පන්කනන චිත්කතන  න්ධං විලිම්කපත්වා නහායන්තියා ච 

ආපත්තිසබ්භාවකතො නාකමන සද්ධිං නාමවකසන වා වත්ථුස්ස

අජානනචිත්කතන අචිත්තොනි නාම. න අන්ධොකර ‘ෙටිසුත්තමිද’න්ති

සඤ්ඤාය සඞ්ඝාණිං  කහත්වා ෙටියං ධාරණොකල, මත්තිොසඤ්ඤාය ච

 න්ධං  කහත්වා විලිම්පනොකල ආපත්තිසබ්භාවකතො ‘අචිත්තොනී’ති

වත්තබ් ානි. තස්මිං ොකල අනාපත්ති, කතකනව සඞ්ඝාණියා

අසඞ්ඝාණිසඤ්ඤාවාකරපි ‘ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’ති පාළි න වුත්තා. යථා

‘කඛත්තආ ාධපච්චයා, ෙටිසුත්තෙංධාකරතී’තිවචනකතො විනාපි අකුසකලන

සඞ්ඝාණිආදීනි සක්ො ධාකරතුන්ති සිද්ධං, එවං ආ ාධපච්චයා විනාපි

අකුසකලනනසක්ො සුරං පාතුන්තිසිද්ධං ‘අනාපත්තිආ ාධපච්චයාමජ්ජං

පිවතී’තිපාළියා අභාවකතො. 

අකුසකලන විනා මධුපුණ්ණුලට්ඨියං පක්ඛිත්තමජ්ජස්ස

අජ්කඣොහරණොලාදීසු සුරාපානාපත්තිං ආපජ්ජතීති ච සිද්ධං ‘මජ්කජ

අමජ්ජසඤ්ඤී පිවති, ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’ති (පාචි. 328) වුත්තත්තා.

කිං හුනා, ොමකභො සඤ්ඤායසද්ධිං ‘සඞ්ඝාණී’තිච‘ න්කධො’තිචජානිත්වා

විනා අනාපත්තිොරකණන ධාකරන්තියා එෙන්තාකුසලත්තා ක ොෙවජ්ජානි 
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නාම වුච්චන්ති. ඉමිනා උපාකයන කසකසසුපි නකයො කනතබ්ක ො. එත්ථ

සුරාපානාධිොකර උපතිස්සත්කථරවාකදො’’ති වුත්තං. අසංෙච්චිෙසික්ඛාපකද

‘‘අපරික්ඛිත්තස්ස  ාමස්ස උපචාරං ඔක්ෙමන්තියාති පාකඨො’’ති ච

‘‘පණීතකභොජනවිඤ්ඤත්ති, අකචලෙසික්ඛාපදං, නිමන්තිතස්ස 

චාරිත්තාපජ්ජනං, දුට්ඨුල්ලප්පටිච්ඡාදනං, ඌනී සතිවස්සුපසම්පදං, 

මාතු ාකමන සද්ධිංසංවිධායඅද්ධාන මනං, රාජන්කතපුරප්පකවසනං, සන්තං

භික්ඛුං අනාපුච්ඡා විොකල  ාමප්පකවසනං, නිසීදනං, වස්සිෙසාටිෙන්ති

පාකඨො’’තිචවුත්තං. 

නි මනවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පාචිත්තියෙණ් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උභකතොවිභඞ් ට්ඨෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නකමොතස්සභ වකතොඅරහකතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 
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මහාවග්ගවණ්ණනා 

1. මහාෙන්ධෙවණ්ණනා 

කබොධිෙථාවණ්ණනා 

යං ඛන්ධකෙ ලීනපදාදිකභද-පොසනංදානිසුපත්තොලං; 

තස්මාඅපුබ් ංවිනයත්ථකමව, වක්ඛාමිසඞ්කඛප හණත්ථං. 

තත්ථකෙනට්කඨනායංඛන්ධකෙොති? ඛන්ධානංසමූහත්තාවිභඞ්ක ොවිය. 

කත පන ෙථන්ති? ඛන්ධානං පොසනකතො දීපනකතො. ෙන්ධාති කචත්ථ 

පබ් ජ්ජාදිවිනයෙම්මසඞ්ඛාතා, චාරිත්තවාරිත්තසික්ඛාපදසඞ්ඛාතා ච

පඤ්ඤත්තිකයො අධිප්කපතා. පබ් ජ්ජාදීනි හි භ වතා පඤ්ඤත්තත්තා

‘‘පඤ්ඤත්තිකයො’’ති වුච්චන්ති. පඤ්ඤත්තියඤ්ච ෙන්ධ-සද්කදො දිස්සති 

‘‘දාරුක්ඛන්කධො අග්ගික්ඛන්කධො උදෙක්ඛන්කධො’’තිආදීසු විය. කතසං 

පඤ්ඤත්තිසඞ්ඛාතානං ඛන්ධානං පොසනකතො වණ්ණනකතො

පබ් ජ්ජක්ඛන්ධොදකයො ී සති ‘‘ඛන්ධො’’ති වුත්තා, අවසාකන ද්කව

තංසදිසත්තා කවලාය සදිසත්තා සීලස්ස කවලාති වචනං විය. අපිච

භා රාසත්ථතාකපත්ථයුජ්ජකතකතසං පඤ්ඤත්තීනංභා කතො ච රාසිකතො ච 

විභත්තත්තා.කිං පකනකතසංඛන්ධොනං අනුපුබ් ොරණන්ති? නායං පුච්ඡා

සම්භවති, අඤ්ඤථා වුත්කතසුපි තප්පසඞ් ානතික්ෙමනකතො. අථ වා 

පබ් ජ්ජුපසම්පදාපුබ් ඞ් මත්තා සාසනප්පකවසනස්ස තදත්ථසඞ් හකෙො 

මහාෙන්ධකෙො පඨමං වුත්කතො. කෙනාති කච? ධම්මසඞ් ාහෙත්කථකරහි.

භ වතා පන තත්ථ තත්ථ උප්පන්නවත්ථුං පටිච්ච තථා තථා වුත්තානි, න

ඉමිනා අනුක්ෙකමන. කථරා පන තං තං පකයොජනං පටිච්ච සමානජාතිකෙ

එෙජ්ඣං ෙත්වා අනුක්ෙකමන සජ්ඣායිංසු. කසසානං පකයොජනං තත්ථ

තත්කථවආවිභවිස්සති. 

ෙන්ධකෙොවිදාති පඤ්ඤත්තිභා රාසට්කඨන කනසං ඛන්ධත්ථකෙොවිදා, 

නිරුත්තිපටිසම්භිදාපාරප්පත්තාති අත්කථො. කතසං අනුත්තානත්ථානං පදානං

සංවණ්ණනා. ෙස්මා පකනවං විකසසිතන්ති? තකතො කසසභා ා යුත්තා.
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මාතිොට්ඨුප්පත්තිග් හණම්කපත්ථ පදභාජනියග් හකණකනව කවදිතබ් ං.

කයහි අත්ථා කයසං පදවිකසසානං අට්ඨෙථායං පොසිතා, කතසං කත

පදවිකසකසපුනඉධවකදයයාම, වණ්ණනායපරිකයොසානංෙදා භකවකතකත

අත්කථති වුත්තං, තං තස්ස නිද්කදකසන යුජ්ජති. උත්තානා කචව යා පාළි, 

තස්සා සංවණ්ණනායකින්ති වත්තබ් ං? නහි අත්ථා උත්තානාති සම්භවති. 

අධිප්පායානුසන්ධීහීතිආදිවචකනහිපි තං වචනං සම්භවතීති කච? න, 

අත්ථග් හකණන කචත්ථ පදවිකසසානං  හිතත්තා. කත හි අත්ථකතො

අනකපතත්කථන, අභිධානත්කථනවාඅත්කථොපචාකරනවා අත්ථාතිකවදිතබ් ා. 

සංවණ්ණනානකයොති සංවණ්ණනා නාම අවුත්කතසු

උහාකපොහක්ෙමනිදස්සනකතො‘‘නකයො’’තිවුත්කතො. 

1. උරුකව ාති යථාවුත්තවාලිෙරාසිවකසනලද්ධනාමකෙො  ාකමො, තස්මා 

සමීපත්කථ එතං භුම්මං. තථාභාවදස්සනත්ථං ‘‘නජ්ජා කනරඤ්ජරාය 

තීකර’’තිආදිවුත්තං.අඤ්ඤථාතස්මිංවාලිෙරාසිම්හිවිහරතීතිආපජ්ජති, 

‘‘උරුකවලං පිණ් ාය පාවිසීති කයන

උරුකවලකසනානි කමො’’තිආදිවචනවිකරොකධො ච. අට් ෙථායං පන

මූලොරණකමව දස්සිතං. තත්ථ තං සන්ධාය වුත්තං…කප.… 

දට් බ්කබොති නි මනවචනං. තං කිමත්ථන්ති කච?  ාමං සන්ධාය

යථාවුත්තපදත්ථසම්භවදස්සනත්ථං.‘‘කසොපන ාකමොතදුපචාකරනඑවං

නාමං ලභතී’’ති වචනං පන අවුත්තසිද්ධන්ති ෙත්වා න වුත්තන්ති

කවදිතබ් ං, අථවායස්ස ‘‘උරුකවලා’’තියථාවුත්තවාලිෙරාසිස්ස, තස්ස

සමීප ාමස්සපි නාමං. තත්ථ ආයස්මා උපාලත්කථකරො න ඉධ  ාමං

සන්ධාය ‘‘උරුකවලායංවිහරතී’’තිආහ ක ොචර ාමපකයොජනාභාවකතො.

නහිභ වාතං ාමං ක ොචරංෙත්වාතදාතත්ථ විහාසි, තස්මා එත්ථ

වාලිෙරාසිස්සසමීකපක ොධිරුක්ඛමූකලවිහාරංසන්ධායකසොඑවමාහාති

දස්කසතුොකමො අට්ඨෙථාචරිකයො එවමාහාති කවදිතබ් ං, තස්මා

භ වකතො  ාමකතො දූරතකර අරඤ්කඤ අභිසම්ක ොධිදීපකනන

දුතියුප්පත්තිට්ඨානනියමං තීහි පකදහි අොසි කථකරොති කවදිතබ් ං, 

අඤ්ඤථා පදත්තයවචනපකයොජනාභාවකතො. තත්ථ නදන්තා  ච්ඡතීති

නදී. කනලඤ්ජලායාති වත්තබ්ක   -ොරස්ස ර-ොරං ෙත්වා 
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‘‘කනරඤ්ජරායා’’තිවුත්තං, ෙද්දමකසවාලවිරහිතත්තා නිද්කදොසජලායාති

අත්කථො, නීලජලායාතිතස්සානාමකමවවාඑතං. 

කබොධිරුක්ෙමූක ති එත්ථ ච ක ොධි වුච්චති අභිසම්ක ොකධො. කසො ච

අත්ථකතො භ වකතො චතුත්ථමග් ඤාණං කහොති ‘‘විකමොක්ඛන්තිෙකමතං

නාම’’න්ති(පටි.ම.1.162) පටිසම්භිදාවචනකතො.කිඤ්චාපිතංනාමෙරණභූතං

චතුත්ථඵලඤාණම්පිවත්තුංසම්භවති, ෙත්තබ් කිච්චානංපනෙරණකතොතං

චතුත්ථමග් ඤාණකමව එත්ථ ක ොධීති කවදිතබ් ං. කතකනව පාළියං 

‘‘තතියවිජ්ජායආසවානං ඛයඤාණායා’’තිතකදව දස්සිතං. අට් ෙථායං පන

‘‘ක ොජ්ඣඞ් ා’’ති, ‘‘ක ොධිපක්ඛියා ධම්මා’’තිච.තත්ථයස්මාචතූසුමග්ක සු

ඤාණං ‘‘ක ොධී’’තිවුච්චති, තස්මා සාමඤ්ඤකතොවත්තුොමතාධිප්පායවකසන

‘‘ක ොධිවුච්චතිචතූසුමග්ක සුඤාණ’’න්ති (චූ නි.ඛග් විසාණසුත්තනිද්කදස

121) වුත්තං ඉධාධිප්කපතඤාණස්සපි තදන්කතො ධත්තා. අථ වා පාළියං 

භ වකතො ආදිමග් ත්තයවචනස්ස වුත්තට්ඨානාභාවා චතුත්ථමග් ඤාණකමව

භ වකතොඋප්පන්නං, නභ වාකසොතාපන්නාදිභාවං පත්වාබුද්කධොජාකතොති

සමයන්තරප්පසඞ් නිවාරණත්ථං ‘‘චතූසූ’’ති වුත්තං ආදිත්තයස්ස

චතුත්ථඋපනිස්සයසම්භකවන ක ොධිපරියායසිද්ධිකතො. ‘‘පුග් කලොපි 

කසනාසනම්පි උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො’’ති (පට්ඨා. 1.1.9

පච්චයනිද්කදස)වචනකතො ඵලකහතුකෙොඵලජනකෙොරුක්කඛොඵලරුක්කඛොති

වියක ොධිකහතුරුක්කඛොක ොධිරුක්කඛොති කවදිතබ්ක ො.එත්ථ‘‘යස්මාකෙවලං

ක ොධීති රුක්ඛස්සපි නාමං, තස්මා ක ොධී’’ති පරකතො වුත්තං.

නිකරොධාදිරුක්ඛකතො අස්ස විකසසනවචනං පන 

තදඤ්ඤක ොධිමූලප්පසඞ් නිවාරණත්ථං. මග් ඤාණඤ්හි කුසලමූලත්තා

ක ොධි ච තං මූලඤ්චාති සඞ්ඛයං ලකභයය. පඨමාභිසම්බුද්කධො නිසීදතීති

සම් න්කධො. කතන අභිසම්බුද්ධදිවකසන සද්ධිං අට්ඨාහං එෙපල්ලඞ්කෙන

නිසින්නභාවං දස්කසති. එත්ථ එෙ-සද්කදො තස්ස නිසජ්ජාසඞ්ඛාතස්ස 

පබ් ජ්ජානුකයො ානුරූපස්ස පල්ලඞ්ෙස්ස අඤ්කඤන ඉරියාපකථන

අනන්තරියභාවං අථස්ස අකෙොපිතභාවං දස්කසති. විමුත්තිසුෙන්ති එත්ථ

විුලත්තියං වා සුඛන්ති න සම්භවති. පඤ්චමජ්ඣානිෙත්තා භ වකතො

ඵලසමාපත්තිසඞ්ඛාතා විුලත්ති එව අනුජඞ්ඝනට්කඨන නිබ් ානසුඛන්ති
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විුලත්තිසුඛං, තං සමාපජ්ජකනන පටිසංකවදී අනුභවන්කතො නිසීදි.

කවකනයයොලානතික්ෙමනකතො තං අකපක්ඛමාකනො නිසීදි, න 

විුලත්තිසුඛසඞ්ක න. 

අථ කෙොති අධිොරන්තරාරම්කභ නිපාතද්වයං. කතන විුලත්තිසුඛං

පටිසංකවදයමාකනොනපටිච්චසුලප්පාදංමනසාොසි, කින්තුතකතො වුට්ඨායාති

දස්කසති. පටිකවධවකසකනව සුමනසිෙතස්ස පටිච්චසුලප්පාදස්ස පුනප්පුනං

මනසිෙරණං ම්භීරත්තාඅස්සාදජනනකතො, න අපුබ් නයදස්සනාධිප්පායකතො.

පච්චක්ඛභූතසබ් ධම්මත්තාභ වකතොඅසම්කමොහකතො, පටිවිද්ධස්සවිසයකතො

වා මනසිෙරණං පන විජිතකදසපච්චකවක්ඛණං විය රඤ්කඤො අපුබ් ං පීතිං

ජකනති.වුත්තඤ්හි‘‘අමානුසීරතීකහොති, සම්මාධම්මංවිපස්සකතො’’ති(ධ.ප. 

373). රත්තියා ප මං යාමන්ති අච්චන්තසංකයො වකසන උපකයො වචනං, 

කතන තස්ස විෙප්පනානත්තතං දස්කසති. කිඤ්චාපි ‘‘අනුකලොමපටිකලොමං

මනසාොසී’’තිඑෙකතොවවුත්තං, තථාපිඉමිනා අනුක්ෙකමනාති දස්සනත්ථං 

‘‘අවිජ්ජාපච්චයා’’තිආදි. තත්ථ ච කිඤ්චාපි පවත්තිමත්තපච්චකවක්ඛණා

අධිප්කපතා ෙථං පඤ්ඤායතීති? පඨමභාවාය, පටිකලොමමනසිෙරණං පන

අනුකලොකම පච්චයානං, පච්චයුප්පන්නානඤ්ච තථාභාවසාධනත්ථං. යස්මා

අවිජ්ජාය එව නිකරොධා සඞ්ඛාරනිකරොකධො, න අඤ්ඤථා, තස්මා සඞ්ඛාරානං

අවිජ්ජා පච්චකයො, තස්සා ච සඞ්ඛාරා ඵලන්ති දීපනකතො. තථා

නිබ් ානපච්චකවක්ඛණාය අනුකලොමමනසිෙරණං ොරණනිකරොධා

ඵලනිකරොධසාධනත්ථං. එත්ථ ච අනුභාවකතො නිබ් ානං දස්සිතං. න හි තං

අවිජ්ජාදිනිකරොධමත්තන්ති. තත්ථ ‘‘යකතො ඛයං පච්චයානං අකවදී’’ති

වචකනන අනුකලොකමො නාධිප්කපකතොති සිද්ධං. මග් පච්චකවක්ඛණාය

වත්තබ් ං නත්ථි, උභයත්ථපි කිච්චකතො, ආරම්මණකතො ච තස්ස මග් ස්ස

විසයකතොචතත්ථමග්ක ොදස්සිකතො. 

තත්ථාහ– ‘‘පටිච්චසුලප්පාදංපටිකලොමංමනසාොසී’’තිනයුජ්ජති, නහි

පටිකලොමාපකදකසන නිද්දිට්ඨං නිබ් ානං පටිච්චසුලප්පාකදො භවිතුමරහතීති? 

වුච්චකත – න, තදත්ථජානනකතො. අනුකලොමපටිකලොමන්ති හි භාවනපුංසෙං.

අනුකලොමකතො, පටිකලොමකතො ච තං පටිච්චසුලප්පාදං මනසාොසීති හි තත්ථ

අත්කථො. අඤ්ඤථා නිකරොධස්ස පටිකලොමප්පසඞ් ාපත්තිකයවාපජ්ජති.
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පටිකලොකමචපකනතස්මිංඅනුක්ෙමනියකමොඅනුකලොකම අනුක්ෙමනියමකතො

සිද්කධොති කවදිතබ් ං. එවං සති පටිච්චසුලප්පාදස්ස පටිකලොකමො නාම 

අපටිච්චසුලප්පාකදොති සිද්ධං කහොති. කතන වුත්තං අට් ෙථායං ‘‘නිකරොකධො

කහොතීති අනුප්පාකදො කහොතී’’තිආදි. එවං සන්කත පුබ් ාපරවිකරොකධො කහොති. 

ෙථං? පටිච්චාති හි ඉමිනා ඵලස්ස පච්චයපරිග් කහන, පච්චයානඤ්ච

පච්චයායත්තුප මකනන තස්ස උප්පාදාභිුලඛභාවදීපනකතො අසුලප්පාකදො න

සම්භවති, තස්මා අපටිච්චසුලප්පාකදොති එවං උභයපටික්කඛකපන පනස්ස

පටිකලොමතාකවදිතබ් ාතිඑකෙ.තංඅයුත්තංතස්ස අනුකලොමභාවනියමනකතො, 

අත්ථාතිසයාභාවකතො, තස්මා අප්පටිච්චසුලප්පාකදො තස්ස පටිකලොකමොති 

කවදිතබ් ං. කතකනව භ වතා පාළියං පච්චයපච්චයුප්පන්නනිකරොකධො

වුත්කතො.තත්ථහි‘‘අවිජ්ජායත්කවව අකසසවිරා නිකරොධා’’තිඑවංපච්චයස්ස

සුලච්ඡින්නපච්චයභාවවකසන පච්චයනිකරොධං, ඵලස්ස

පච්චයපටිග් හාභාවවකසනපච්චයුප්පන්නනිකරොධඤ්චදීකපති.දුවිකධො පාළියං 

නිකරොකධො අත්ථකතො අනුප්පාකදො නාම කහොතීති ෙත්වා අට් ෙථායං 

‘‘නිකරොකධො කහොතීති අනුප්පාකදො කහොතී’’ති වුත්තං. එවං සන්කත නිබ් ානං

පච්චයපච්චයුප්පන්නානං නිකරොධමත්තන්ති ආපජ්ජතීති කච? න, 

තස්සානුභාවදීපනාධිප්පායකතො. විදිතකව ායන්ති මනසිෙතකවලායන්ති

අත්කථො, අඤ්ඤථාතකතොපුබ්ක අවිදිතප්පසඞ් කතො. 

ොයකතොති එත්ථ ොමං ලක්ඛපසපනිජ්ඣාකනන ඣායකතො

ක ොධිපක්ඛියධම්මා පාතුභවන්ති, චතුඅරියසච්චධම්මා වා පොසන්ති, තථාපි

පුබ් භාක  සමථාදියානිෙවිභා දස්සනත්ථං ආරම්මපසපනිජ්ඣානග් හණං.

චතුසච්චධම්මග් හණං ොමං අනුකලොමපටිච්චසුලප්පාදදස්සනාධිොකරන

විරුජ්ඣති, තථාපි ‘‘කයො දුක්ඛං පරිජානාති, කසො සුලදයං පජහතී’’ති

ලද්ධිවකසනෙතන්තිකවදිතබ් ං. 

2. ‘‘පච්චයක්ෙයස්සා’’ති කිච්චපරියායවකසන වුත්තං. කතන 

පච්චයනිබ් ානං, තදුපනිස්සයනිබ් ානඤ්චාති දුවිධං නිබ් ානං දස්සිතං

කහොතීති. ොමඤ්චතංනකෙවලංපච්චයක්ඛයමත්තංෙකරොති, අථකඛො

පච්චයුප්පන්නක්ඛයම්පි ෙකරොති. යකතො උභින්නම්පි නිකරොකධො
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දස්සිකතො, තථාපි කහතුනිකරොධා ඵලනිකරොකධොති ෙත්වා 

‘‘පච්චයක්ඛයස්සා’’ති වුත්තං. වුත්තප්පොරා ධම්මාති එත්ථ

චතුසච්චග් හණං පඨම ාථායං වුත්තනයවිපල්ලාකසන ෙතන්ති

කවදිතබ් ං. 

3. සමුදයනිකරොධසඞ්ොකතො අත්කථොති එත්ථ සුලදකයො කිච්චවකසන, 

නිකරොකධො ආරම්මණකිරියාය. එකතන ද්විප්පොරා නිකරොධා දස්සිතා

කහොන්ති තස්ස අනුභාවස්ස වකසනාති අත්කථො. යස්මා

පල්ලඞ්ොභුජිතට්ඨානඤ්ච ‘‘පල්ලඞ්කෙො’’ති වුච්චති, තස්මා

ඵලාධි මට්ඨානං‘‘පල්ලඞ්ෙ’’න්තිවුත්තං. 

අජපා ෙථාවණ්ණනා 

4. සම්කමොදීති හිතොමතාය භ වා කතන බ්රාහ්මකණන සද්ධිං සම්කමොදි. 

කවකදහි අන්තන්තිඑත්ථනිබ් ානං අන්කතොනාම. කවදානං වා අන්තං

ගතත්තාති එත්ථ අරහත්තං. තත්ථ පඨකමන කවදන්තූථ යස්මා, තස්මා

එව වුසිතබ්රහ්මචරිකයො. දුතිකයන කවදන්තූථ යස්මා, තස්මා

වුසිතබ්රහ්මචරිකයොති එවං කයොජනා ොතබ් ා. කිඤ්චාපි බ්රාහ්මණස්ස 

චතුසච්චයුත්තං අත්ථකතො වුත්තං, උදානගාථායං වුත්තපටිකවධාභාවං

සන්ධාය‘‘ධම්මචක්ෙප්පවත්තන’’න්තිවුච්චතීතිපරිහාකරො. 

අජපාලෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මුචලන්දෙථාවණ්ණනා 

5. ුලචලින්දවත්ථුම්හි එතමත්ථන්තිඉදානිවත්තබ් මත්ථං සන්ධායවුත්තං. 

තං විකවෙන්ති උපධිවිකවෙං. ‘‘අ යාපජ්ජං සුඛං කලොකෙ’’ති ඉමිනා

පඨමමග් ං දස්කසති කතන සත්කතසු මාරණවකසන

උප්පජ්ජනෙ යාපාදප්පහානසිද්ධිකතො. ‘‘පාණභූකතසු සංයකමො’’ති 

ඉමිනා දුතියමග් ං දස්කසති. මග්ගී හි පුග් කලො

අවසිට්ඨ යාපාදතනුත්තවකසන පාණභූකතසු සංයකතො කහොති

විහිංසාධිප්පායාභාවකතො. එවං චත්තාකරො හි මග් ා අනුක්ෙකමනාපි 

 හිතාකහොන්ති. 
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ුලචලින්දෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

රාජායතනෙථාවණ්ණනා 

6. රාජායතනං පාතලි. ‘‘චතුද්දිසාආ න්ත්වා’’තිපාඨකසකසො. ුලඛවට්ටියං

කිරස්ස දින්නානං චතුන්නම්පි කලඛාපරිච්කඡකදො අත්ථි, කත වාණිජා 

කදවතාය  ාරවදස්සකනන භ වකතො රූපොයදස්සකනන පසන්නත්තා

සරණං අග් කහසුං. කදවතාය ‘‘භ වා රාජායතනමූකල

පඨමාභිසම්බුද්කධො’’ති වචනං සුත්වා සාවෙසඞ්ඝාභාවං, 

අභිසම්බුද්ධධම්මසබ්භාවඤ්ච ජානිංසූතිකවදිතබ් ං. ජානන්තීතිබුද්ධාති 

සම් න්කධො. 

රාජායතනෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

බ්රහ්මයාචනෙථාවණ්ණනා 

7. අධිගකතො කෙො මොයන්තිආදිම්හි ධම්කමොතිචතුසච්චධම්කමො,  ම්භීරත්තා 

දුද්දකසො. දුද්දසත්තා දුරනුකබොකධො. සන්කතොති නිබ්බුකතො. පණීකතොති

අතප්පකෙො. ඉදං ද්වයං කලොකුත්තරකමව සන්ධාය වුත්තං. 

අතක්ොවචකරොති තක්කෙන ආොරපරිවිතක්කෙන ඔ ාහිතබ්ක ො න 

කහොති, ඤාකණකනව අවචරිතබ්ක ොති අත්කථො. පණ්ඩිතකවදනීකයොති 

සම්මාපටිපදං පටිපන්කනහි පණ්ඩිකතහි කවදනීකයො. 

සබ්බසඞ්ොරසමකථොතිආදි සබ් ං නිබ් ානකමව. තඤ්හි ඵලූපචාකරන 

එෙම්පි සමානං තථා තථා වුච්චති. රාමාති පජා. අනු අනු අච්ඡරියා 

අනච්ඡරියා. කතසංභ වකතොපුබ් භා පටිපදං සුතපුබ් ානං, ධම්මස්සවා

 ම්භීරභාවං අධි තපුබ් ානං. කිඤ්චාපි භ වකතො චත්තාකරොපි මග් ා

සුඛප්පටිපදා, තථාපි ක ොධිසත්තපටිපදං සන්ධාය ‘‘කිච්කඡන කම’’ති

වුත්තං. ‘‘පොසිතං පොසිතු’’න්ති උභයථාපි පාකඨො. පකරකතහි 

යුත්කතහි. රාගරත්තාති ොමරා දිට්ඨිරාක හි රත්තා.

අත්තනිච්චාදි ාහොන දක්ඛන්තිනපස්සිස්සන්ති. 

8. සහංපති කිර ‘‘නස්සති වත කභො කලොකෙො’’ති ඉමං සද්දං තථා

නිච්ඡාකරති, යථා දසසහස්සිකලොෙධාතුබ්රහ්මාකනො සුත්වා සන්නිපතිංසු.
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පඤ්ඤාමකය අක්ඛිම්හි සන්තානානුසයිතවකසන අප්පං පරිත්තං

රා ාදිරජං එකතසං, එවංසභාවාති අප්පරජක්ෙජාතිො. අස්සවනතාති 

අස්සවනතාය. 

සමක හි සත්ථාකරහි. අපාපුකරතන්ති විවර එතං. අමතස්ස ද්වාරන්ති

අරියමග් ං, චතුසච්චධම්මංවා.විජ්ජත්තයචතුමග් ඤාකණහි පුනප්පුනං බුද්ධං 

පටිවිද්ධං. කසක ති සිලාමකය. වි තරජත්තා සුඛදස්සනකයොග්ක  ඉකතො ච

එත්කතො ච ආ න්ත්වා යථා ඨිකතො චක්ඛුමා පුරිකසො සමන්තකතො ජනතං

පස්කසයය. ත්වම්පි සුකමධ සුන්දරපඤ්ඤ සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණාධි මාය 

සමන්තචක්ඛු. සබ් කිකලසසඞ් ාමානං විජිතත්තා විජිතසඞ්ගාම. 

ජාතිෙන්තාරාදිනිත්ථරණත්ථං කවකනයයජනසත්ථවාහනසමත්ථතාය 

සත්ථවාහ. ොමච්ඡන්දඉණස්ස අභාවකතො අණණ. 

9. බුද්ධචක්ඛුනා ඉන්ද්රියපකරොපරියත්තඤාකණන ච ආසයානුසයඤාකණන

ච. ඉකමසඤ්හි ද්වින්නං ඤාණානං ‘‘බුද්ධචක්ඛූ’’ති නාමං. 

උප්පලනියන්තිඋප්පලවකන.එවංකසකසසුපි. අන්කතොනිමුග්ගකපොසීනීති

යානි අන්කතො නිුලග් ාකනව කපොසියන්ති, තත්ථ යානි උදෙං

අච්චුග්ගම්ම ඨිතානි, තානි සූරියරංසිසම්ඵස්සං ආ මයමානානි ඨිතානි

අජ්ජ පුප්ඵනොනි. යානි සකමොදෙං ඨිතානි, තානි ස්කව පුප්ඵනොනි.

යානි උදොනුග් තානි, තානි තතියදිවකස පුප්ඵනොනි. උදො පන

අනුග් තානිඅඤ්ඤානිපිසකරො උප්පලාදීනිනාම කහොන්ති.යානිකනව

පුප්ඵිස්සන්ති මච්ඡෙච්ඡපභක්ඛාකනව භවිස්සන්ති, තානි 

පාළිනාරු ්හානි, ආහරිත්වා පන දීකපතබ් ානි. එකතහි උග්ඝටිතඤ්ඤූ

විපඤ්චිතඤ්ඤූ කනකයයොපදපරකමොතිචත්තාකරොපුග් ලාකයොකජතබ් ා. 

පච්චභාසීතිපතිඅභාසි. 

අපාරුතාතිවිවටා. පච්ඡිමස්ස පදද්වයස්සඅයමත්කථො. අහඤ්හිඅත්තකනො

පගුණං සුප්පවත්තම්පි ඉමං පණීතං උත්තමං ධම්මං ොයවාචාකිලමථසඤ්ඤී

හුත්වානාභාසි. 

බ්රහ්මයාචනෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පඤ්චවග්ගියෙථාවණ්ණනා 

10. ඉදානි පන සබ්ක ො ජකනො සද්ධාභාජනං උපකනතු, පූකරස්සාමි

කනසං සඞ්ෙප්පන්ති. අප්පරජක්ෙජාතිකෙොති සමාපත්තියා 

වික්ඛම්භිතකිකලසත්තා නික්කිකලසජාතිකෙො. ආජානිස්සතීති කච න

නිට්ඨානමෙංසුධම්මසඞ් ාහොකතවිනයක්ෙමඤ්ඤා, අහංකදකසයයං 

පටිවිජ්ඣිස්සතීති අධිප්පාකයො, ‘‘ුලද්ධාපි තස්ස විපකතයයා’’ති (අ. නි.

8.11; පාරා. 2) එත්ථ විය අභූතපරිෙප්කපො කිකරකසො. කලොකෙ තස්ස

අධිුලත්තභාවදීපනත්ථඤ්හි ඉදං වචනං අත්තකනො තදුපකදකසන

අවිදිතභාවදීපනත්ථං. තස්ස අනන්කතවාසිෙභාවදීපනත්ථන්ති එවමාදීනි

පකනත්ථ පකයොජනානි. භගවකතොපි කෙො ඤාණන්ති

සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණං තස්ස මරණාරම්මණං උප්පජ්ජි. කතන තකතො 

පුබ්ක තස්සසතිධම්මකදසනායඛිප්පංජානනභාවාරම්මණන්තිදීකපති.

පකරොපකදසකතො අජානිත්වාපච්චක්ඛකතොමරණසච්ඡිකිරියම්පිදස්කසති.

බුද්ධානම්පි අකනෙඤාණසකමොධානාභාවකතො සුවුත්තකමතං.

චිත්තපුබ්බිොහිචිත්තප්පවත්ති, අඤ්ඤථා නවසත්තපාතුභාවප්පසඞ්ක ො.

සබ් ධම්මානං එෙකතො  හකණ විරුද්ධොලානං එෙකතො 

ජානනප්පසඞ්ක ො.තකතොඑෙඤාණස්සවිතථභාවප්පත්තිකදොකසො, තස්මා 

සබ් ස්ස විනාකනෙඤාණසකමොධානං ආපජ්ජිතධම්කමසු

අප්පටිහතඤාණවන්තත්තා පන සබ් ඤ්ඤූඑව භ වාති කවදිතබ් ං, න

සබ් ොලං එෙකතො. ආ ාරාදීනං මරණාජානනකතොති කච? න, තස්ස

ජානකනනපුථුජ්ජනස්සාපිසබ් ඤ්ඤුතාපත්තිප්පසඞ් කතො.යදාභාකවන

යදාභාකවො තබ්භාකවන තස්සාභාවප්පසඞ්ක ො කලොකෙ සිද්කධොති.

‘‘භ වකතොපි කඛො ඤාණං උදපාදී’’ති වචනකතො තස්ස මරණජානනං

සිද්ධන්ති ෙත්වා භවං මකතකනව භ වා සබ් ඤ්ඤූති සිද්ධං න 

කදවතාකරොචනකතො පුබ්ක  අජානනකතොති කච? න, විකසසං

පරිග් කහත්වා අන්තරා පජානනකතො, කදවතාය

සබ් ඤ්ඤුභාවප්පත්තිකදොසකතො ච. න හි කසො ෙස්සචි වචකනන

අඤ්ඤාසීති. 
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අපිච කිමිදං තත්ථ ජානනං නාම තදාරම්මණඤාණුප්පත්තීති කච? න, 

කලොකෙ සබ් ඤ්ඤුකනො අච්චන්තාභාවප්පසඞ් කතො. සාධිො හි මයා

එෙඤාණක්ඛකණ සබ් ං ඤාණං, තදඤ්කඤසඤ්ච තදඤ්ඤාණානුප්පත්ති.

අපිච සබ් ඤ්ඤුකනො සබ් ධම්මවිසකය ඤාණපච්චුපට්ඨානසිද්ධි තස්ස

ඤාණස්ස අත්තනාව අත්තකනො අවිසකයොති කච? න, 

කහතුනිදස්සනානුප්පත්තිකතො.අපිච‘‘භ වකතොපිකඛොඤාණංඋදපාදී’’තිඑත්ථ

විකසසවචනං අත්ථි. කයන කදවතාකරොචනුත්තරොලකමව භ වකතො ඤාණං

උදපාදීතිපඤ්ඤායති.නහි වචනපුබ් ාපරියභාවමත්කතනතදත්ථපුබ් ාපරියතා

කහොති, තස්මාඅයුත්තකමතං. අභිකදොසො ංෙකතොතිපඨමයාකමොලංෙකතො.

‘‘මජ්ඣිමයාකම’’තිපිවදන්ති. උභයත්ථපිමහාජානිකයො.සත්තදිවසබ්භන්තකර, 

එෙදිවසබ්භන්තකරචපත්තබ් මග් ඵලකතො පරිහීනත්තාමහතීජානිඅස්සාති 

මහාජානි. කතසු හි ද්ී සු ආ ාකරො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනභකව නිබ් ත්කතො, 

උදකෙො භවග්ක , තස්මා කනසං ධම්මකදසනාය අක්ඛකණ නිබ් ත්තභාවං

සන්ධාය භ වා එවං චින්කතසි, න ඉකතො මනුස්සකලොෙකතො චුතිභාවං 

සන්ධායාති කවදිතබ් ං. අබුද්ධකවකනයයතඤ්ච සන්ධායාති කනො තක්කෙො, 

අඤ්ඤථා අනිට්ඨප්පසඞ්ක ොතිආචරිකයො. 

ක ොධිසත්තස්ස ජාතොකල සුපිනපටිග් ාහො කචව ලක්ඛණපරිග් ාහො

ච අට්ඨ බ්රාහ්මණා. කතසු තකයො ද්විධා  යාෙරිංසු ‘‘ඉකමහි ලක්ඛකණහි

සමන්නා කතො අ ාරං අජ්ඣාවසන්කතො රාජා කහොති චක්ෙවත්ති, 

පබ් ජන්කතො බුද්කධො’’ති. පඤ්ච බ්රාහ්මණා ‘‘අ ාකර න තිට්ඨති, බුද්කධොව

කහොතී’’ති එෙංස යාෙරණාව අකහසුං. කතසු පුරිමා තකයො යථාමන්තපාරං 

 තා. ඉකම පන මන්තපාරං අතික්ෙමන්තා අත්තනා ලද්ධං පුඤ්ඤමහත්තං

විස්සජ්කජත්වා ක ොධිසත්තං උද්දිස්ස පුකරතරකමවපබ් ජිංසු. ඉකමසන්ධාය

වුත්තං ‘‘පඤ්චවග්ගියා’’ති. ‘‘කතසං පුත්තා’’තිපි වදන්ති, තං අට් ෙථායං 

පටික්ඛිත්තං.ෙස්මාපකනත්ථභ වා ‘‘ හූපොරාකඛො කම’’තිචින්කතසි.කිං

උපොරොනං එව එස ධම්මං කදකසති, ඉතකරසං න කදකසතීති? කනො න 

කදකසති. උපොරානුස්සරණමත්තකෙකනව වුත්තන්ති අට්ඨෙථානකයො.

අත්තකනො ෙතඤ්ඤුෙතකවදිභාවප්පොසනත්ථං, ෙතඤ්ඤුතාදිපසංසනත්ථං, 

පකරසඤ්ච ෙතඤ්ඤුභාවාදිනිකයොජනත්ථං, ඛිප්පජානනප්පසඞ් නිවාරණත්ථං. 
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11. අන්තරා ච ගයං අන්තරා ච කබොධින්ති  යාය ච ක ොධියා ච

මජ්කඣ ති ාවුතන්තකරඨාකන.ක ොධිමණ් කතොහි යාතීණි ාවුතානි.

 ාරාණසින රං අට්ඨාරස කයොජනානි. උපකෙො පන ක ොධිමණ් ස්ස ච

 යාය ච අන්තකර භ වන්තං අද්දස. අන්තරා-සද්කදනපනයුත්තත්තා

උපකයො වචනං ෙතං. ඊදිකසසු ච ඨාකනසු අක්ඛරචින්තො එෙකමව

අන්තරාසද්දං පයුජ්ජන්ති, කසො දුතියපකදපි කයොකජතබ්ක ො. 

අකයොජියමාකන පන උපකයො වචනං න පාපුණාති. ඉධ පන

කයොකජත්වාවවුත්කතොති. 

සබ්බාභිභූති සබ් ං කතභූමෙධම්මං අභිභවිත්වා ඨිකතො. තණ්හක්ෙකයති

නිබ් ාකන. විමුත්කතොතිආරම්මණකතො විුලත්කතො. නත්ථි කම පටිපුග්ගක ොති

මේහං පටිපුග් කලො නාම නත්ථි, අසදිකසොති අත්කථො, මම සබ් ඤ්ඤුභාකව

කදොසං දස්කසත්වා කලොකෙ ඨාතුං අසමත්ථතාය මම පච්චත්ථිෙපුග් කලො වා 

නත්ථීතිඅත්කථො. ආහඤ්ඡංඅමතදුන්දුභින්ති ධම්මචක්ඛුපටිලාභායඅමතකභරිං

පහරිස්සාමීති ච්ඡාමි. 

අරහසිඅනන්තජිකනොභවිතුංයුත්කතොත්වන්තිඅත්කථො.ඉදම්පි අත්තකනො

සත්ථුනාමං. හුකපයොසීති ආවුකසො එවම්පි නාම භකවයය. පක්ොමීති 

වඞ්ෙහාරජනපදං නාම අ මාසි. භ වාපි ‘‘තත්ථ තස්ස මි ලුද්දෙස්ස ධීතුයා

චාපාය උක්ෙණ්ඨිත්වා පුන ආ න්ත්වා අනා ාමී අයං භවිස්සතී’’ති

උපනිස්සයසම්පත්තිං දිස්වා කතන සද්ධිං ආලපි. කසො ච තකථවා න්ත්වා

පබ් ජිත්වාඅනා ාමීහුත්වාඅනුක්ෙකමනොලංෙත්වා අවිකහසුඋප්පජ්ජිත්වා

අරහත්තංපාපුණි. 

12. සණ් කපසුන්ති ෙතිෙං අෙංසු. පධානවිබ්භන්කතොති පධානකතො

භට්කඨො පරිහීකනො. ‘‘අභිජානාථ නු භාසිතකමත’’න්ති, ‘‘වාචං

භාසිතකමව’’න්ති ච එවරූපං ෙඤ්චි වචනකභදං අොසීති අධිප්පාකයො. 

භගවන්තංසුස්සූසිංසූතිභ වකතොවචනං කසොතුොමාඅකහසුං. අඤ්ඤාති

අඤ්ඤාය, ජානිතුන්ති අත්කථො. 

13. අථ කිමත්ථං ආමන්කතසීති? තකතොපි සුට්ඨුතරං පටිජානනත්ථං, 

ධම්මස්ස අභිභාරියදුල්ලභභාවදීපනත්ථං, 
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අක්ඛරවික්කඛපනිවාරණත්ථඤ්ච. තත්ථ ද්කවකමති අන්තද්වයවචනං

අඤ්කඤසම්පි තදන්කතො ධභාවකතො. අපිච කයොජනාවකසන.

තණ්හාඅවිජ්ජාති හි සංසාරප්පවත්තියා සීසභූතා ද්කව කිකලසා. කත ච 

සමථවිපස්සනානං පටිපක්ඛභූතත්තා අන්තා නාම. කතසු තණ්හාවකසන

ොමසුඛල්ලිොනුකයො ං භජන්කතො සමථං පරිහාකපති  ාකලො, තථා

අවිජ්ජාවකසන අත්තකිලමථානුකයො ං භජන්කතො  ච්ඡන්කතො

විපස්සනන්ති න සක්ො උකභො ද්කව අන්කත අප්පහාය අමතං

අධි න්තුන්තිඑවංවුත්තා.අපිචලීනුද්ධච්චපහානදස්සනකමතං.ලීකනො හි

නික්ඛිත්තී රියාරම්කභො ොමසුඛඤ්ච භජති, ඉතකරො අච්චාරද්ධී රිකයො

අත්තකිලමථං. උකභොපි කත ී රියසමතාය පටිපක්ඛත්තා අන්තා නාම.

අපිචතිස්කසොසාසකනපටිපදාවුත්තා ආ ා ්හා, නිජ්ඣාමා, මජ්ඣිමාච.

තත්ථ ආගාළ්හා ‘‘පාණාතිපාතී කහොති, නත්ථි ොකමසු කදොකසො’’ති

එවමාදිො. නිජ්ොමා ‘‘අකචලකෙොකහොති, ුලත්තාචාකරො’’තිඑවමාදිො, 

මජ්ඣිමා ‘‘අයකමවඅරිකයොඅට්ඨඞ්ගිකෙොමග්ක ො’’තිඑවමාදිො.තත්ථ 

ොමසුඛල්ලිොනුකයොක ො ආ ා ්හා නාම පටිපදා කහොති

සබ් ාකුසලමූලත්තා. අත්තකිලමථානුකයොක ො නිජ්ඣාමා නාම

අත්තජ්ඣාපනකතො.උකභොකපකතමජ්ඣිමායපටිපදාය පටිපක්ඛභූතත්තා

අන්තා නාම, තස්මා ඉකමව සන්ධාය ද්කවකමති. කිමත්ථං භ වා 

‘‘පබ් ජිකතන න කසවිතබ් ා’’ති පබ් ජිකත එව අධිෙකරොති, න

 හට්කඨති? පබ් ජිතානං තදධිුලත්තත්තා, සුඛපරිවජ්ජනසමත්ථතාය, 

තදධිෙතත්තාචපබ් ජිතාඑත්ථඅධිෙතා, න  හට්ඨා.යදිඑවංකිමත්ථං

ොමසුඛල්ලිොනුකයො මාහ, නනුකතපෙතියාපිොමපරිච්චා ං ෙත්වා

තංනිස්සරණත්ථං පබ් ජිතාති? න, කතසං අන්තද්වයනිස්සිතත්තා. කත

හි ඉධ කලොකෙ ොකමන විසුද්ධිමිච්ඡන්ති

අත්තකිලමථානුකයො මනුයුත්තාතස්කසවතපස්සඵකලන කපච්චදිබ්ක 

ොකම ආසීසමානා ද ්හතරං ොමසුඛල්ලිොනුකයො මනුයුත්තාති 

කවදිතබ් ා. අන්තත්කථො පන ඉධ කුච්ඡිතට්කඨන කවදිතබ්ක ො 

‘‘අන්තමිදං, භික්ඛකව, ජීවිොනං, යදිදං පිණ්ක ොලය’’න්තිආදීසු (ඉතිවු.

91; සං. නි.3.80) විය. 



වජිරබුද්ධි-ටීො මහාවග්ක ො මහාඛන්ධෙවණ්ණනා 

 

409 

පටුන 

කයො චායං ොකමසු ොමසුෙල්ලොනුකයොකගොති එත්ථ ොකමසූති

වත්ථුොකමො අධිප්කපකතො, දුතිකයො කිකලසොකමො. තංසම්පයුත්තසුඛකමත්ථ

ොමසුඛංනාම.කතනවිපාෙසුඛස්ස නිරවජ්ජභාවං දීකපතීති. අල්ලීයනං නාම

තදභිනන්දනා. අනුකයොකගො නාම භවන්තකර තදනුකයො පත්ථනා.

හානභාගියෙරත්තා කුසලපක්ඛස්ස, හීනපුග් ලභාවිතත්තා, හීනධාතුපභවත්තා

ච ලාමෙට්කඨන හීකනො.  ාමනිවාසිසත්තධම්මත්තා ගම්කමො. 

පුථුජ්ජනසාධාරණත්තා කපොථුජ්ජනිකෙො. අනරිකයොති අරියානං

අනධිප්කපතත්තා, අරියධම්මපටිපක්ඛත්තා, අනරියෙරත්තා, අනරියධම්මත්තා, 

අනරියාචිණ්ණත්තා ච කවදිතබ්ක ො. අනත්ථසඞ්ඛාතසංසාරභයාවහත්තා, 

අනත්ථඵලනිබ් ත්තෙත්තා ච අනත්ථසංහිකතො. අත්තකනො කෙවලං

කඛදූප කමො අත්තකිලමකථො නාම. කසො 

දිට්ඨි තපුබ් ෙත්තතපානුක්ෙමකිරියාවිකසසං නිස්සාය පවත්තති, තස්ස

දිට්ඨිවකසන අනුකයොක ො අත්තකි මථානුකයොකගො නාම. 

අත්තවිකයො විත්තාපරිස්සමත්තා, අනුපායපවත්තත්තා සම්පජ්ජමාකනො 

මි කයොනික ොකයොනිකුක්කුරකයොනිසූෙරකයොනීසු පාතායති. විපච්චමාකනො

නරෙං කනතීති අනත්ථසංහිකතො. එකත ත්වාති එකත තු. තථාගකතනාති

අත්තානං අවිතථා මනං ආවි ෙකරොති, කතකනතං දස්කසති ‘‘න මයා

පරිවිතක්කිතමත්කතන විතක්කිතා, කින්තු මයා තථා කතකනව සතා

අභිසම්ක ොධිඤාකණන අභිසම්බුද්කධො’’ති. චක්ඛුෙරණීතිආදීහි පන තකමව

පටිපදං කථොකමති. කභසජ්ජං ආතුරස්ස විය ‘‘චක්ඛුෙරණී’’ති ඉමිනා

ඤාණචක්ඛුවිකසොධනං වුත්තං. ඤාණෙරණීති ඉමිනා අන්ධොරවිධමනං

වුත්තං. උපසමායාති කිකලසපරි ාහපටිප්පස්සද්ධි වුත්තා. අභිඤ්ඤායාති

සච්චපටිකවධනං වුත්තං. සම්කබොධායාති සච්චපටිවිජ්ඣනං වුත්තං. 

නිබ්බානායාති කසොපාදිකසසනිබ් ානධාතුයා අනුපාදිකසසනිබ් ානධාතුයාති

එවංයථාසම්භවංකයොකජත්වාෙකථතබ් ං. 

14. ෙස්මා පකනත්ථ භ වා අඤ්ඤත්ථ විය අනුපුබ්බිං ෙථං

අෙකථත්වා පඨමකමව අකසවිතබ් මන්තද්වයං වත්වා මජ්ඣිමපටිපදං

කදකසසීති? අත්තාදිමිච්ඡාභිමානනිවාරණත්ථං, 

කුම්මග් පටිපත්තිනිවාරණත්ථඤ්ච අන්තද්වයවජ්ජනංවත්වාඅත්තකනො 
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විකසසාධි මදීපනනකයන අ ාහුල්ලිොදිභාවදස්සනත්ථං, කතසඤ්ච

මජ්ඣිමපටිපදාදීපකනන තත්ථ අනුකයොජනත්ථං පච්ඡා සම්මාපටිපදං

කදකසසි, තකතො තස්ස මජ්ඣිමපටිපදාසඞ්ඛාතස්ස අරියමග් ස්ස 

විසයදස්සනත්ථංචතුසච්චධම්මංසඞ්කඛපවිත්ථාරවකසනකදකසතුොකමො 

‘‘ඉදං කෙො පන, භික්ෙකව, දුක්ෙ’’න්තිආදිමාහ, අයකමත්ථ අනුසන්ධි. 

‘‘ඉදං දුක්ඛං අරියසච්චන්ති කම, භික්ඛකව’’තිආදි

සුත්තානුසන්ධිපෙආසනත්ථං අයමනුක්ෙකමො කවදිතබ්ක ො. යථාවුත්තං

පටිපදංසුත්වාකිරකෙොණ් ඤ්කඤොආහ‘‘ෙථංභ වතා වුත්තපටිපදාය

උප්පත්තිසියා.අයඤ්හිපටිපදාකිකලසානංඅනුප්පත්තියාසති සම්භවති, 

නඅඤ්ඤථා.කිකලසානඤ්චයදිකලොභකතොඋප්පත්තිඛුප්පිපාසානංවිය, 

තදාකසවනාය අනුප්පත්ති සියා, තදවත්ථුස්ස වා කතසං උප්පත්ති. 

තදවත්ථුවිපරීතොයකිලමථාකසවනාය අනුප්පත්ති සියා. උකභොකපතා

භ වතා ‘අන්තා’ති වුත්තා, තස්මා ෙථං පකනතිස්සාය සම්මාපටිපදාය

උප්පත්ති සම්භකවයයා’’ති. භ වා ආහ අනුපායාකසවනකතො. ෙථන්ති

කච? – 

‘‘සංසාරමූලකතොඤාණං, තඤ්චඤාණාපහියයති; 

ජීවිකතසතිතංකහොති, තඤ්චජීවිතසාධකන. 

‘‘තස්මාඤාණායකමධාී , රක්කඛජීවිතමත්තකනො; 

ඤාණසාධනභූතඤ්ච, සීලඤ්චපරිපාලකය. 

‘‘ජීවිතඤ්චයථාකලොකෙ, භින්කනොකයනවිජ්ජති; 

තකථවභින්නසීලස්ස, නත්ථිඤාණස්සසම්භකවො. 

‘‘තස්මාආයුඤ්චසීලඤ්ච, ඤාණත්ථංරක්ඛතාසතා; 

කසවිතබ් ානොමාපි, නාපිොයවිනාසනා. 

‘‘ොකමසුක ධුලප ම්මහිකනො ම්මඤ්ච, 

අච්චුද්ධකනොකිලමථං ුලකපතිමූ ්කහො; 

කයොමජ්ඣිමංපටිපදංපරමංඋකපති, 

කසොඛිප්පකමවලභකතපරමංවිකමොක්ඛ’’න්ති. 
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සුත්වා තකදතංසු තස්සවාෙයං, 

පඤ්ඤංුලනීකසොසුතජංලභිත්වා; 

චින්තාමයංඤාණපකවසමාකනො, 

උච්ඡින්දයංපඤ්හමිමංඅපුච්ඡි. 

‘‘නිබ්ක ධපදට්ඨානංපහායකඝොරං, 

තපංෙථමිවාතිකසොත්වං; 

බූ්රහිතකදවකහොතිභික්ඛුචර, 

විරා ුලපයාතිචදුක්ඛසච්චස්ස; 

දස්සකනකනව දුක්ඛානුභවනා, 

තම්හිකදොසස්සපච්චකයො’’ති. 

සුත්වාවකෙොණ් ඤ්කඤොුලනිවචනං, 

වුට්ඨායහට්කඨොසහසාඅකවොච; 

‘‘උදාහරත්වංභ වාමකමතං, 

භික්ඛුයථාපස්සතිදුක්ඛසච්ච’’න්ති. 

චින්තාමයිස්ස පඤ්ඤාපරිපුණ්ණා භාවනාමයිපඤ්ඤාසම්පත්ති ජානිතබ් ා

ඉකමහි ඉති භ වා සුත්තමිදමාහාති කිර. ෙස්මා භ වා කෙොණ් ඤ්ඤස්ස 

පුරිමකමව සච්චකදසනං අවඩ්කඪත්වා අත්තකනො අධි තක්ෙමමාහාති? නාහං

ෙස්සචිආ මං කදකසමි, අපිච කඛො සයකමව එවමධි කතොම්හීති දස්සනත්ථං.

තත්ථ ‘‘පුබ්ක අනනුස්සුකතසු ධම්කමසූ’’තිඉමිනාඉදං අත්ථද්වයං දස්කසති, 

න මයා ආ ාරකතො, උදෙකතො වා අයං ධම්කමො සුකතො, කින්තු පුබ්ක 

අනනුස්සුකතස්කවව ඤාණං කම උදපාදීති මජ්ඣිමාය පටිපදාය ආනුභාවං

පොකසති.අපිචයස්මාඑවංපටිපන්කනොවිනාපිපකරොපකදකසනඅරියසච්චානි 

පස්සති, තස්මාෙථංතුම්කහවමමාපකදකසනනපස්සථාති. 

15. චක්ඛුන්තිආදීනි පඤ්ච පදානි ඤාණකවවචනාකනව. ඤාණඤ්හි

සච්චානං ආකලොචනකතො චක්ඛුභූතත්ථජානනකතො ඤාණං. පොකරහි

ජානනකතො පඤ්ඤා. කිකලසවිදාරණකතො, විජ්ජනකතො ච විජ්ජා. 

සච්චච්ඡාදෙතමවිනාසනකතො, කතසං  තිකෙොටිපොසනකතො 
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ආක ොකෙොති කවදිතබ් ං. තත්ථ පඨකමන පරිවට්කටන සච්චානං

අඤ්ඤමඤ්ඤං අසඞ්ෙරකතො ඨපනපඤ්ඤං දස්කසති, දුතිකයන කතසං 

ෙත්තබ් ාොරපරිච්ඡින්දනපඤ්ඤං, තතිකයන සච්කචසු

ඤාණකිච්චසන්නිට්ඨානං දස්කසති. 

16. යාවකීවඤ්චාති ද්ී හි පකදහි යාවඉච්කචව වුත්තං කහොති ‘‘ඉති 

චිත්තමකනො’’තිආදි විය. රා ාදීහි අකුප්පතාය අකුප්පා විමුත්ති. 

කවයොෙරණන්ති ධම්මකදසනා. සා හි ධම්මානං  යාෙරණකතො

පොසනකතො ‘‘කවයයාෙරණ’’න්ති වුච්චති. විරජං වීතම න්ති එත්ථ

විරජං විසමකහතුවාදවි මකතො. ී තමලං අකහතුෙවාදවි මකතො. විරජං 

සස්සතදිට්ඨිප්පහානකතො. ී තමලං උච්කඡදදිට්ඨිප්පහානකතො. විරජං 

පරියුට්ඨානප්පහානකතො. ී තමලං අනුසයප්පහානකතො. ධම්මචක්ඛුන්ති

ධම්මමත්තදස්සනං, න තත්ථ සත්කතො වා ජීකවො වා ොරකෙො වා

කවදකෙො වාති, කතකනවාහ ‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං, සබ්බන්තං

නිකරොධධම්ම’’න්ති. ඉදඤ්හි තස්ස ධම්මචක්ඛුස්ස 

උප්පත්තිආොරදස්සනත්ථං වුත්තං.තඤ්හිනිකරොධංආරම්මණං ෙත්වා

කිච්චවකසනඑවසඞ්ඛතංපටිවිජ්ඣන්තංඋප්පජ්ජති. 

17. ධම්මචක්ෙන්ති එත්ථ කදසනාඤාණං අධිප්කපතං, 

පටිකවධඤාණඤ්ච ලබ්භකතව. එත්ථ කිමත්ථං කදවා

සද්දමනුස්සාකවසුන්ති? නානාදිට්ඨි තන්ධොරවිධමනකතො

ලද්ධාකලොෙත්තා, අපායභයසමතික්ෙමනකතො අස්සාසං පත්තත්තා, 

කදවොයවිමානදස්සනකතොපීතිපාකමොජ්ජචලිතත්තාචාතිඑවමාදීකනත්ථ

ොරණානි වදන්ති. පථවිෙම්පනමහාසද්දපාතුභාකවො ච

ධම්මතාවකසකනව කහොතීති එකෙ. කදවතානං කීළිතුොමතාය

පථවිෙම්කපො.  හුකනො කදවසඞ්ඝස්ස සන්නිපාතකතො, භ වකතො 

සරීරප්පභාජාලවිසජ්ජනකතොචාතිඑෙච්කච. 

18. පබ් ජ්ජුපසම්පදාවිකසසන්ති අත්කථො. තත්ථ ඉති-සද්කදො තස්ස

එහිභික්ඛූපසම්පදාපටිලාභනිමිත්තවචනපරිකයොසානදස්සකනො.

තදවසාකනො හි තස්ස භික්ඛුභාකවො. ස්වාක්ොකතොතිආදි ‘‘එහී’’ති

ආමන්තනාය පකයොජනදස්සනවචනං. ‘‘එහිභික්ඛූ’’ති භ වා අකවොච

‘‘ස්වාක්ඛාකතො ධම්කමො චර…කප.… කිරියායා’’ති ච අකවොචාති
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පදසම් න්කධො. තත්ථ චර බ්රහ්මචරියන්ති අවසිට්ඨං

මග් ත්තයබ්රහ්මචරියං සමධි ච්ඡ. කිමත්ථං? 

සම්මාදුක්ඛස්සන්තකිරියායාතිඅත්කථො. ‘‘එහිභික්ඛූ’’තිඉමිනාභ වකතො

වචකනන නිප්ඵන්නත්තා ොරපසපචාකරන ‘‘එහිභික්ඛූපසම්පදා’’ති 

වුත්තා. සාව තස්සායස්මකතො යාවජීවං උපසම්පදා අකහොසීති අත්කථො.

කතන තස්සා උපසම්පදාය සික්ඛාපච්චක්ඛාතාදිනා විච්කඡදා වා

තදඤ්ඤාය උපසම්පදායකිච්චංවානත්ථීතිඉදමත්ථද්වයං අට් ෙථායං 

දස්කසති. අට්ඨන්නම්පි උපසම්පදානං 

එහිභික්ඛුඔවාදපටිග් හණපඤ්හ යාෙරණ රුධම්මපටිග් හපසපසම්පදා

නං චතුන්නං අඤ්ඤතරාය උපසම්පන්නස්ස අන්තරා විච්කඡකදො වා

තදඤ්ඤූපසම්පදාය කිච්චං වා නත්ථි, ඉතරස්සත්ථීති. නිොයන්තරිො

පනාහු ‘‘බුද්ධපච්කචෙබුද්ධානං නියාකමොක්ෙන්තිසඞ්ඛාතාය

උපසම්පදාය ඤත්තිචතුත්ථෙම්ුලපසම්පදඤ්ච 

දසවග් පඤ්චවග් ෙරණීයවකසන ද්විධා භින්දිත්වා

දසවිකධොපසම්පදා’’ති. ො පකනත්ථ අත්ථකතො උපසම්පදා නාමාති? 

තදධි තකිරියාවකසන නිබ් ත්තියා අකසක්ඛා තදධිවාසනකචතනාය 

පරිභාවිතපඤ්චක්ඛන්ධිො අජ්ඣත්තසන්තති. ො පකනත්ථ පරිභාවනා

නාම? තබ්බිපක්ඛධම්මජ්ඣාචාරවිරුද්ධභාකවො, තස්ස පත්තියා තාය

පරිභාවනාය වකසන ෙත්ථචි ‘‘සමන්නාගකතො’’ති වුච්චති. යථාහ

‘‘කලොකභනසමන්නා කතො, භික්ඛකව, අභබ්ක ොචත්තාරිසතිපට්ඨානානි

භාකවතු’’න්තිආදි. එත්ථාහු නිොයන්තරිො ‘‘යථාවුත්තායඋපසම්පදාය

පත්තිසඞ්ඛාකතො චිත්තවිප්පයුත්කතො සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්කනො

ධම්කමොඅත්ථි, තස්සසන්තතිවකසනපුබ් ාපරියං උප්පජ්ජමානස්සයාව

අවිච්කඡකදො, තාව උපසම්පන්කනොති, අඤ්ඤථා තකතො 

ධම්මන්තරුප්පත්තික්ඛකණ තස්ස උපසම්පන්නස්ස 

අනුපසම්පන්නභාවප්පසඞ්ක ො ආපජ්ජතී’’ති. කත වත්තබ් ා ‘‘සුත්තං

ආහරථා’’ති. කත කච වකදයුං ‘‘කයො කතසං දසන්නං අකසක්ඛානං

ධම්මානං උපාදාය පටිලාභසමන්නා කමො අරිකයො කහොති විප්පහීකනොති

එවමාදීනිකනොසුත්තානී’’ති.එවංසතිඅසන්තධම්කමහි, පරසත්කතහි ච

සමන්නා මකදොසප්පසඞ්ක ො කනසං පාපුණාති. කිංොරණං? 
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සුත්තසම්භවකතො. යථාහ – ‘‘රාජා, භික්ඛකව, චක්ෙවත්තී සත්තහි

රතකනහි සමන්නා කතො කහොතී’’ති (දී. නි. 3.199-200 අත්ථකතො

සමානං) විත්ථාකරො. වසිභාකවො තත්ථ සමන්නා තසද්කදන වුත්කතො.

තස්සහිකතසු රතකනසු වසිභාකවො ොමචාකරො අත්ථීති කච? එත්ථ

වසිභාකවො සමන්නා මසද්කදන වුත්කතො, අඤ්ඤත්ථ පත්තිසඞ්ඛාකතො, 

තං ධම්මන්තරන්ති. කිකමත්ථ විකසසොරණං? නත්ථි ච, තස්මා

යථාවුත්තලක්ඛණාව උපසම්පදා. අයකමව නකයො පබ් ජ්ජාදීසුපි

කනතබ්ක ො. 

19. කිඤ්චාපි වප්පත්කථරස්සපාටිපදදිවකස…කප.… අස්සජිත්කථරස්ස

චතුත්ථියන්තිඑවං නානාදිවකසසුපාකටක්ෙංධම්මචක්ඛුංඋදපාදි, තථාපි

ඔවාදසාමඤ්කඤන වප්පභද්දියානං, මහානාමඅස්සජීනඤ්කචත්ථඑෙකතො

වුත්තන්ති කවදිතබ් ං. 

20. ‘‘රූපං, භික්ඛකව, අනත්තා’’ති කිමත්ථං ආදිකතොව

අනත්තලක්ඛණං දීකපතීති? කතසං පුථුජ්ජනොකලපි

ඉතරලක්ඛණද්වයස්ස පාෙටත්තා. කත හි මනාපානං ොමානං 

අනිච්චතාදස්සකනනසංවිග් ාපබ් ජිංසූතිඅනිච්චලක්ඛණංතාවකනසං

එෙකදකසන පාෙටං, පබ් ජිතානඤ්ච අත්තකිලමථානුකයො කතො

ොයිෙදුක්ඛං, තඤ්ච මානසස්ස පච්චකයොති මානසිෙදුක්ඛඤ්ච පාෙටං, 

තස්මා තදුභයං වජ්ජිත්වා අනත්තලක්ඛණකමව දීකපතුං ආරභි. තඤ්ච

දීකපන්කතො දුක්ඛලක්ඛකණකනව දීකපතුං ‘‘රූපඤ්ච හිදං, භික්ෙකව, 

අත්තාඅභවිස්සා’’තිආදිමාහ.කිමත්ථන්ති? අනිච්චලක්ඛණකතොපි කතසං

දුක්ඛලක්ඛණස්ස සුට්ඨුතරං පාෙටත්තා. කතසඤ්හි 

අත්තකිලමථානුකයො මනුයුත්තත්තා, තප්පරායණභාවකතො ච

දුක්ඛලක්ඛණං සුට්ඨු පාෙටං, තස්මා කතන තාව සුට්ඨු පාෙකටන

අනත්තලක්ඛණං දීකපත්වා පුන තකදව තදුභකයනාපි දීකපතුං ‘‘තං කිං

මඤ්ඤථ, භික්ඛකව, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’තිවක්ඛති. ෙල් ංනූති

යුත්තං නු. එතං මමාති තණ්හාග් ාකහො. එකසොහමස්මීති මානග් ාකහො. 

එකසො කම අත්තාති දිට්ඨිග් ාකහො. තණ්හාග් ාකහො කචත්ථ 

අට්ඨසතතණ්හාවිචරිතවකසන, මානග් ාකහො නවවිධමානවකසන, 

දිට්ඨිග් ාකහො ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිවකසනකවදිතබ්ක ො. 
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පඤ්චවග්ගියෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පබ්බජ්ජාෙථාවණ්ණනා 

25. කයන සමකයන භ වා පඤ්චවග්ගිකය පඤ්චමියං අරහත්කත

පතිට්ඨාකපත්වා සත්තමියං නාළෙත්කථරස්ස නා ෙපටිපදංආචික්ඛිත්වා 

භද්දපදපුණ්ණමායං යසස්ස ඉන්ද්රියානං පරිපක්ෙභාවං ඤත්වා තං

උදික්ඛන්කතො  ාරාණසියං විහාසි, කතන සමකයන යකසො නාමාති

සම් න්කධො. තස්ස කිර උප්පත්තිකතො පට්ඨාය තස්ස කුලස්ස

කිත්තිසද්දසඞ්ඛාකතො, පරිජනසඞ්ඛාකතොවායකසොවිකසසකතො පවඩ්ඪති.

කතනතස්සමාතාපිතකරොඑවංනාමමෙංසු. ‘‘සුඛුමාක ො’’තිආදිකිමත්ථං

ආයස්මතා උපාලත්කථකරන වුත්තන්ති? පච්ඡිමජනස්ස කනක්ඛම්කම 

සුලස්සාහනජනනත්ථං. එවං උත්තමකභො සමප්පිතානම්පි උත්තකමසු

කභොක සු අප්පමත්තකෙනාපි අසුභනිමිත්කතනවිතජ්කජත්වාොලාොලං 

අ කණත්වා විකවොභිරතියා මහන්තං කභො ක්ඛන්ධංතිණං විය පහාය

ක හකතොනික්ඛමනා අකහොසි, ෙස්සපනඤ්ඤස්සනසියාතිඅධිප්පාකයො. 

සමඞ්ගීභූතස්සාති කතහි එෙත්තං උප තස්ස, අවිවිත්තස්සාති අත්කථො. 

නිද්දාඔක්ෙමීතිමනාකපසුපිවිසකයසුපවත්තිං නිවාකරත්වාතස්සචිත්තං

අතික්ෙමිත්වා අභිභවිත්වා අත්තකනො වසං උපකනසීති අත්කථො. 

සබ්බරත්තිකයො චාති තකයොපි යාකම. කතන පරිජනස්ස විොරදස්සකන

ොරණංදස්කසති.රත්ති-සද්කදොපකනත්ථොකලසූරියාභාකව, යාකමච 

පවත්තතීතිවිඤ්කඤකයයො.යාකමවිධවිඤ්කඤකයයොතිචීවරවිප්පවාකසච. 

ෙච්කඡතිෙච්ඡපස්කස. ෙණ්ක තිෙණ්ඨස්ස කහට්ඨා.ුලදිඞ් ස්සහිඋපරි

ෙණ්ඨං ඨකපත්වා සයන්තියා ෙණ්කඨ ුලදිඞ් ං අද්දසාති අත්කථො. 

ආළම්බරන්තිපණවං.උභකතොුලඛස්සතනුො දීඝා.විත්ථින්නසමතලස්ස

වාදිතස්ස එතං අධිවචනං. විප්ප පන්තිකයොති සුපිනදස්සනාදිවකසන

අසම් න්ධපලාපං විප්පලපන්තිකයො. සුසානං මඤ්කඤති සුසානං විය

අද්දසසෙං පරිජනන්තිසම් න්කධො. ආදීනකවොතිඅසුභභාකවො. නිබ්බිදාය

චිත්තං සණ් ාතීති විුලච්චිතුොමතාසඞ්ඛාතාය උක්ෙණ්ඨාය චිත්තං

නමීතිඅත්කථො. උදානංඋදාකනසීති ‘‘ඉකතො පට්ඨායඉමාහිඉත්ථීහිසහ
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නාහංභවිස්සාමී’’තිඅත්තමනවාචංනිච්ඡාකරසි.ද්කවකිර ආොරාතස්ස

පමාදසුත්තපරිජනදස්සකන පාෙටා ජාතා කිකලසානං  ලවභාකවො, 

අසුභාොරස්ස අතිඔ ාරිෙභාකවො ච. එවං සති ඔ ාරිෙතකර ච

අසුභාොකර කිකලසවකසනායං සබ්ක ොපි කලොකෙො එත්ථ පීළිකතො

ුලච්ඡිකතො. අකහො කිකලසා  ලවතරාති හි පස්සකතො පස්සකතො තස්ස

ද්කවපිකතආොරා පාෙටාජාතා, කයකනවමකවොචාති. 

‘‘සුවණ්ණපාදුොකයො ආකරොහිත්වා’’ති එකතනස්ස නිස්සඞ් තාය 

විස්සට්ඨ මනං දීකපති. කසො හි  ලවසංකව ාභිතුන්නහදයත්තා පරිජනස්ස

පක ොකධසතිපි අත්තකනො  මනනිවාරණසමත්ථභාවං අසහමාකනො අත්තානං

තක්කෙන්කතො විස්සට්කඨො අ මාසි. අමනුස්සාති කදවතා. තා හි මනුස්කසහි 

සු තිපටිකවධඤාණසණ්ඨානාදිගුණසාමඤ්කඤන ‘‘අමනුස්සා’’ති වුච්චන්ති.න

හි අසමානජාතිො තිරච්ඡානාදකයො ‘‘අබ්රාහ්මණා’’ති වා ‘‘අවසලා’’ති වා 

වුච්චන්ති, කින්තුජාතිසභා තායඑව වසලාදකයො ‘‘අබ්රාහ්මණා’’තිවුච්චන්ති, 

එවං මනුස්කසහිකෙනචිආොකරනසභා තාය කදවතා‘‘අමනුස්සා’’ති වුත්තා.

අඤ්ඤථා මනුස්සා න කහොන්තීති තිරච්ඡාන තාපි ‘‘අමනුස්සා’’ති වත්තබ් ා 

භකවයුං. 

26. වන හනං දිස්වා ‘‘සුුලත්කතොහං න රකතො’’ති පුලදිතත්තා

භ වකතො අවිදූකර උදාකනසි. ඉදං කෙො යසාති භ වා නිබ් ානං

සන්ධායාහ. තඤ්හි තණ්හාදිකිකලකසහි අනුපද්දුතං, අනුපසට්ඨතඤ්ච

දස්සනමත්කතනාපි අස්සාදජනනකතො. ධම්මං කදකසස්සාමීති කයන තං

නිබ් ානංඉධනිසින්නමත්කතොවත්වං අධි මිස්සසීතිඅධිප්පාකයො. කිරාති 

අස්සද්කධයයඅ යත්තිපරිහාකසසු නිපාකතො, ඉධ අ යත්තියං. 

සුවණ්ණපාදුොකයො ඔකරොහිත්වාති ච සුවණ්ණපාදුොහි ඔතරිත්වා. 

නිස්සක්ෙත්කථ හි ඉදං පච්චත්තවචනං. තස්ස නිසින්නමත්තස්කසව

අඤ්ඤං සම්කමොදනීයංෙථං අෙත්වා අනාමන්කතත්වා අනුපුබ්බිං ෙථං

ෙකථසි. සුපරිපක්කින්ද්රියත්තා, පටිකවධක්ඛණානතික්ෙමනත්ථං

අනුපද්දුතානුපසට්ඨතානං පාපෙධම්මකදසනාභිුලඛචිත්තත්තා, 

කසට්ඨිස්ස හපතිකනොඅචිරා මනදස්සනකතොච.කිමත්ථං භ වාතස්ස

සුට්ඨුතරං සංවිග් හදයස්ස භවකතො ුලච්චිතුොමස්ස



වජිරබුද්ධි-ටීො මහාවග්ක ො මහාඛන්ධෙවණ්ණනා 

 

417 

පටුන 

භවාභවූපායානිසංසෙථං පඨමකමව ෙකථසීති? 

සබ් භවාදීනවදස්සනත්ථං. කසො හි මනුස්සකලොෙස්කසව 

උපද්දුතඋපසට්ඨභාවං අද්දස, න සග් ානන්ති ෙදාචි සග් කලොෙං

සුඛකතො මඤ්කඤයය. තත්ථ සුඛසඤ්කඤන නිබ් ානාභිුලඛං චිත්තං

කපකසයයාති සග් ානම්පි ආදීනවං දස්කසතුොමතාය අනුපුබ්බිං ෙථං

ආරභි. එත්ථ දානං, දානානිසංසං, සීලානිසංසඤ්ච ෙකථන්කතො

දානසීලෙථං ෙකථති නාම. සග් වණ්ණං ෙකථන්කතො සග් ෙථං

ෙකථති නාම. තත්ථ වත්ථුොමකිකලසොමානං අනිච්චතං, අපසාදතං, 

මහාදීනවතඤ්චෙකථන්කතොොමානංආදීනවං, ඔොරං, සංකිකලසඤ්ච

පොකසති.කනක්ඛම්කමතදභාවකතොචතංනිස්සරණකතොචතබ්බිපරීතං 

ආනිසංසංෙකථන්කතො කනක්ඛම්කමආනිසංසං පොකසතිනාම. තත්ථ 

ඔොරන්ති අවොරං ලාමෙභාවං. සංකික සන්ති සංකිලිස්සනං  ාධනං

උපතාපනං වාති අත්කථො. ෙල් චිත්තං පඤ්ඤින්ද්රියස්ස ආනුභාකවන, 

දිට්ඨිකයො විචිකිච්ඡාකයො ානං පඤ්ඤින්ද්රිකයන විහතත්තා. මුදුචිත්තං 

සතින්ද්රියසමාකයොක න, විහිංසාසාරම්භාදිකිකලසපකවසං නිවාකරත්වා

චිත්තුලදුතාදිකුසලධම්මප්පකවසනං ෙකරොන්තං සහජාතං චිත්තං ුලදුං

ෙකරොති. සමාධින්ද්රියස්ස ආනුභාකවන විනීවරණචිත්තං. තඤ්හි

විකසසකතො නීවරණවිපක්ඛභූතන්ති. ී රියින්ද්රියවකසන උදග්ගචිත්තං. 

තඤ්හි ථිනමිද්ධසඞ්ඛාතලීනභාවවිපක්ඛන්ති.සද්ධින්ද්රියස්සආනුභාකවන 

පසන්නචිත්තං තස්ස පසාදලක්ඛණත්තා. සාමුක්ෙංසිොති එතං

විසයවකසන කදසනං උපාලත්කථකරො පොකසති. සච්චානි හි

සාුලක්ෙංසිෙකදසනාය විසයානි. අඤ්ඤථා දුක්ඛාදීනි සාුලක්ෙංසිො

ධම්මකදසනාති ආපජ්ජතිතස්සවිභාවකනසච්චානංනිද්දිට්ඨත්තා. 

27. චතුද්දිසාති චතූසු දිසාසු. අභිසඞ්ෙකරසීති අභිසඞ්ඛරි. කිමත්ථන්ති

කච? උභින්නං පටිලභිතබ් විකසසන්තරායනිකසධනත්ථං. යදි කසො

පුත්තං පස්කසයය, පුත්තස්සපි ධම්මචක්ඛුපටිලාකභො අරහත්තුප්පත්ති, 

කසට්ඨිස්සපි ධම්මචක්ඛුපටිලාකභො න සියා. දිට්ඨසච්කචොපි ‘‘කදහි කත

මාතුයාජීවිත’’න්තිවදන්කතොකිමඤ්ඤංනෙකරයය.යකසොපි තංවචනං

සුත්වා අරහාපි සමාකනො සයං අප්පටික්ඛිපිත්වා භ වන්තං

උල්කලොකෙන්කතො කිමඤ්ඤායසණ්ඨකහයය. 
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28. උකභොහිපි පත්තබ් විකසසකෙොටියා පත්තත්තා භ වා පුන තං

පටිප්පස්සම්කභසි. පුබ්කබ අගාරිෙභූකතොති තස්ස කසොතාපන්නොලං

සන්ධායාහ. කසොතාපන්කනො හි අ ාරමජ්කඣ වසනාරහත්තා

අ ාරියභූකතො නාම කහොති අපබ් ජිකතො. සම්පති පබ් ජිකතො සමාකනො

අ ාරමජ්ඣවසනස්ස අභබ් ත්තා ‘‘අ ාරිකෙො’’ති න වුච්චති, තස්මා

එවමාහ. යස්ස දිට්කඨොති සම් න්කධො, කයන දිට්කඨොති වුත්තං කහොති.

‘‘කසයයථාපි පුබ්ක  අ ාරිෙභූකතො’’ති වචකනන ලද්ධනයත්තා පච්ඡා

 හපති ගිහිකවසධාරිකමව යසං සන්ධායාහ ‘‘යකසන කුලපුත්කතන

පච්ඡාසමකණනා’’ති. තත්ථ චර බ්රහ්මචරියන්ති ආභිසමාචාරිෙසීලං

බ්රහ්මචරියං චර පරිපූකරහි තාව, යාව සම්මාදුක්ඛස්සන්තකිරියා, යාව

චුතිචිත්තාතිඅධිප්පාකයො.ලිඞ් බ්රහ්මචරියං සන්ධායාතිකපොරාණා, තඤ්ච

යුත්තං.ලිඞ් මත්තඤ්හිසන්ධායකසොආයස්මා ‘‘ලකභයයාහං, භන්කත, 

පබ් ජ්ජංඋපසම්පද’’න්තිආහ. 

කිමත්ථංභ වායසස්සමාතු, පජාපතියාචභත්තකිච්චංඅෙත්වාව ධම්මං

කදකසසීති? යසස්ස පබ් ජ්ජාය කසොෙසල්ලසමප්පිතත්තා දානඤ්ච 

කසොමනස්සිෙචිත්කතන න දකදයුං, සත්ථරි ච කදොමනස්සප්පත්තා හුත්වා 

මග් පටිකවධම්පි න ලකභයුන්ති භ වා පඨමං තාව තා

වි තකසොෙසල්ලහදයාකයොෙත්වාපුන භත්තකිච්චංඅොසි. 

30. කසට් ානුකසට්ඨීනන්ති අනුක්ෙමකසට්ීයනන්ති කපොරාණා. 

‘‘කසට්ඨිකනොචානුකසට්ඨිකනොචයානිකුලානි, තානිකසට්ඨානුකසට්ඨානි

කුලානි, කතසං කසට්ඨානුකසට්ීයනංකුලාන’’න්තිලිඛිතං. ධම්මවිනකයොති

සාසනබ්රහ්මචරියං පාවචනන්ති ඉධ අත්ථකතො එෙං. අථ වා ධම්කමන

විනකයො, න දණ් සත්කථහීති ධම්මවිනකයො, ධම්මාය විනකයො, න

හිංසත්ථන්තිවා ධම්මකතොවිනකයො, නාධම්මකතොතිවාධම්කමොවිනකයො, 

නාධම්කමොතිවාධම්මානංවිනකයො, න අඤ්කඤසන්තිවාධම්මොයත්තා, 

ධම්මසාමිත්තා වා ධම්කමො භ වා, තස්ස ධම්මස්ස විනකයො, න

තක්කිොනන්ති වා ධම්මවිනකයො. සමානාධිෙරණවකසන වා 

ධම්මවිනකයො නීලුප්පලං විය, ධම්කමො ච විනකයො චාති ධම්මවිනකයො

ඵලාඵලං විය නපුංසෙමිති පුල්ලිඞ් ාපකදසකතො අස්ස ලිඞ් භාකවො
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සිද්කධො, යස්ස වා ධම්කමො විනකයො, කසො ධම්මවිනකයො කසතපකටො

පුරිකසො විය, ධම්කමන යුත්කතො වා විනකයො ධම්මවිනකයො අස්සරකථො 

වියාතිඑවමාදිනානකයනකයොජනාකවදිතබ් ා. 

34. ‘‘ෙණ් සීමං කනත්වා’’ති භණ්ඩුෙම්මාකරොචනපටිහරණත්ථං

වුත්තං. කතන ‘‘සභික්ඛුකෙ විහාකර අඤ්ඤම්පි එතස්ස කෙකස

ඡින්දා’’ති වත්තුං න වට්ටතීති. පබ්බාකජත්වාති ඉමස්ස

අධිප්පායපොසනත්ථං ‘‘ොසායානි අච්ඡාකදත්වා එහී’’ති වුත්තං.

උපජ්ඣාකයො කච කෙසමස්සුඔකරොපනාදීනි අෙත්වා පබ් ජත්ථං

සරණානි කදති, න රුහති පබ් ජ්ජා. ෙම්මවාචං සාකවත්වා

උපසම්පාකදති, රුහති උපසම්පදා. අප්පත්තචීවරානං 

උපසම්පදාසිද්ධිදස්සනකතො, ෙම්මවිපත්තියා අභාවකතො කචතං

යුජ්ජකතවාතිඑකෙ.කහොති කචත්ථ– 

‘‘සලිඞ් ස්කසවපබ් ජ්ජා, විලිඞ් ස්සාපිකචතරා; 

අකපතපුබ් කවසස්ස, තංද්වයංඉතිචාපකර’’ති. 

භික්ඛුනා හි සහත්කථන වා ආණත්තියා වා දින්නකමව ොසාවං වට්ටති, 

අදින්නං න වට්ටතීති පන සන්කතස්කවව ොසාකවසු, නාසන්කතසු

අසම්භවකතොතිකතසං අධිප්පාකයො. එවඤ්ච පන, භික්ෙකව, පබ්බාකජතබ්කබො

උපසම්පාකදතබ්කබො. ප මං…කප.…අනුජානාම, භික්ෙකව, ඉකමහි තීහි

සරණගමකනහිපබ්බජ්ජංඋපසම්පදන්තිඑත්ථඉමිනා අනුක්ෙකමනදින්කනහි

තීහි සරණ මකනහි පබ් ජ්ජං උපසම්පදං අනුජානාමි කෙවකලහීති 

අධිප්පායදස්සනකතො– 

ආදින්නපුබ් ලිඞ් ස්ස, නග් ස්සාපිද්වයංභකව; 

කනතරස්සාතිකනොඛන්ති, සබ් පාඨානුකලොමකතොති.– 

ආචරිකයො. ආචරිකයනඅදින්නංන වට්ටතීතිඑත්ථ ‘‘පබ් ජ්ජානරුහතීති

වදන්තී’’ති ලිඛිතං. කපොරාණගණ්ඨිපකදපි තකථව ලිඛිතං. උරාදීනි  ානානි 

නාම. සංවුතාදීනි ෙරණානි නාම. ‘‘අනුනාසිෙන්තං ෙත්වා එෙසම් න්ධං

ෙත්වා දානොකල අන්තරා අට්ඨත්වා වත්තබ් ං. විච්ඡින්දිත්වා දාකනපි
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යථාවුත්තට්ඨාකන එව විච්කඡකදො, අඤ්ඤත්ර න වට්ටතී’’ති ලිඛිතං.

අනුනාසිෙන්කත දියයමාකන ඛලිත්වා ‘‘බුද්ධං සරණං  ච්ඡාමී’’ති මොකරන

මිස්සීභූකතකඛත්කතඔතිණ්ණත්තා වට්ටතීති උපතිස්සත්කථකරො. මිස්සං ෙත්වා

වත්තුං වට්ටති, වචනොකල පන අනුනාසිෙට්ඨාකන විච්කඡදං අෙත්වා 

වත්තබ් න්ති ධම්මසිරිත්කථකරො. ‘‘එවං ෙම්මවාචායම්පී’’ති වුත්තං. 

උභකතොසුද්ධියාව වට්ටතීති එත්ථ මහාකථකරො පතිතදන්තාදිොරණතාය

අචතුරස්සංෙත්වාවදති,  යත්තසාමකණකරොසමීකප ඨිකතොපබ් ජ්ජාකපක්ඛං

 යත්තංවදාකපති.මහාකථකරනඅවුත්තංවදාකපතීතිනවට්ටති. ෙම්මවාචාය

ඉතකරොභික්ඛුකචවදති, වට්ටතීති.සඞ්කඝොහිෙම්මංෙකරොති, න පුග් කලොති.

න නානාසීමපවත්තෙම්මවාචාසාමඤ්ඤනකයන පටික්ඛිපිතබ් ත්තා. අථ

කථකරන චතුරස්සං වුත්තං පබ් ජ්ජාකපක්ඛං වත්තුං අසක්කෙොන්තං

සාමකණකරො සයං වත්වා වදාකපති, උභකතොසුද්ධි එව කහොති කථකරන

වුත්තස්කසවවුත්තත්තා. බුද්ධං සරණං  ච්ඡන්කතො අසාධාරකණබුද්ධගුකණ, 

ධම්මංසරණං ච්ඡන්කතොනිබ් ානං, සඞ්ඝංසරණං  ච්ඡන්කතොකසක්ඛධම්මං, 

අකසක්ඛධම්මඤ්ච සරණං  ච්ඡතීති අග් හිතග් හණවකසන කයොජනා

ොතබ් ා. අඤ්ඤථා සරණත්තයසඞ්ෙරකදොකසො. සබ්බමස්ස 

ෙප්පියාෙප්පියන්ති දසසික්ඛාපදවිනිුලත්තං පරාමාසාපරාමාසාදි. 

‘‘ආභිසමාචාරිකෙසු විකනතබ්ක ො’’ති වචනකතො

කසඛියඋපජ්ඣායවත්තාදිආභිසමාචාරිෙසීලමකනන පූකරතබ් ං. තත්ථ

චාරිත්තස්සඅෙරකණවාරිත්තස්සෙරකණදණ් ෙම්මාරකහොකහොතීති දීකපති. 

පබ් ජ්ජාෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දුතියමාරෙථාවණ්ණනා 

35. ‘‘කතන කහතුනා’’ති වචනකතො පාළියං 

‘‘කයොනිකසොමනසිොරාසම්මප්පධානා’’ති කහත්වත්කථ

නිස්සක්ෙවචනන්තිකවදිතබ් ං. 

දුතියමාරෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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උරුකව පාටිහාරියෙථාවණ්ණනා 

37-8. වකසයොමාති ‘‘ත්වඤ්චඅහඤ්ච වකසයයාමා’’තිපියවචකනනතස්ස

සඞ් ණ්හනත්ථං වුත්තං කිර. කතජසා කතජන්ති ආනුභාකවන ආනුභාවං.

කතකජොධාතුයා වා කතකජොධාතුං. උභින්නං සකජොතිභූතානන්ති අනාදරත්කථ

සාමිවචනං, භාවසත්තමීඅත්කථ වා. අ යා ාරකමව ආදිත්තං, න තත්ථ

වසනකෙොසත්තජාතිකෙො.අචින්කතකයයොහි ඉද්ධිවිසකයො.ෙස්මාපනභ වා

අ යා ාරම්පි අනාදිත්තං නාධිට්ඨාසීති? අත්තකනො දුක්ඛුප්පාදාභාවස්ස

අනතිවිම්හාදිභාවප්පසඞ් කතො.කිමත්ථං පරසන්තෙං මහාසම්භාරපවත්තංතං

විනාකසතීති? පුන යථාකපොරාණං ඉද්ධානුභාකවන ෙත්තුොමතාධිප්පායකතො. 

පරියාදින්කනොති ඛයං නීකතො. කතජසා කතජන්ති ආනුභාකවන ආනුභාවං.

අ යා ාරස්සපරිත්තත්තා ඉතකරොඅත්කථොනසම්භවති.අයමත්කථො ‘‘මක්ඛං

අසහමාකනො’’ති ඉමිනා අතිවිය සකමති. ඉද්ධානුභාවමක්ඛනඤ්හි තත්ථ 

මක්කෙො නාම. පත්කතනාති පදුමපත්කතනාතිපි කපොරාණා. පදුමිනිසණ්ක 

ඨිකතොහිභ වා තත්ථඅකහොසීතිකතසංමති. 

39. දින්නන්තිඅනුමතින්තිඅත්කථො. අභීකතො නිබ්භකයො.ෙස්මා? යකතො

කසො මග්ක න භයමතීකතො. ‘‘සුමනමනකසොති 

සුන්දරචිත්තසඞ්ඛාතමකනො. සුමකනො එව වා’’ති ලිඛිතං. කතකජොවාති 

අග්ගිවිය. ධාතුකුසක ොතිකතකජොධාතුම්හිකුසකලො. ‘‘ යවහිතා කච’’ති

සද්දලක්ඛණත්තා ච උපසග්ක ො. කතකජොධාතුසමාපත්තීසු කුසකලො

ඉච්කචවත්කථො. උදිච්ඡකරති උල්කලොකෙසුං. ‘‘සංපරිවාකරසු’’න්ති ච

ලිඛිතං. ඉතිඑවංභණන්තීතිඅත්කථො. හතාතිසමාතිඅත්කථො, ො ොව 

කහොන්තීති කිකරත්ථ අධිප්පාකයො. ඊසෙම්පි  යාපාරං අෙත්වා

උපසමානුරූපං තිට්ඨන්ති.කයචඅකනෙවණ්ණාඅච්චිකයොකහොන්තීතිතං

දස්කසතුං ‘‘නී ාඅථක ොහිතිො’’තිආදිමාහ. 

40. චතුද්දිසාතිචතූසුදිසාසු. 

44. පංසුකූ ං උප්පන්නන්ති පරිකයසමානස්ස පටිලාභවකසන උප්පන්නං 

කහොති.චිත්තවිචිත්තපාටිහීරදස්සනත්ථායචසාපරිකයසනා.සාඅයං සායං. තා
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ඉමා තයිමා. ද්කව එෙකතො  කහත්වා වදති. ආයාමි අහං ආයමහං. එතන්ති

එතස්ස. යථාමයන්තියස්මා මයං. 

50-51. උදෙවාහකෙොති උදකෙොකඝො. උදෙකසොකතොති කපොරාණා. ‘‘යාය 

ත්ව’’න්ති පුබ් භා විපස්සනාපටිපදං සන්ධාය වුත්තං. චිරපටිොති චිරපභුති, 

නා දමනකතො පට්ඨාය චිරපටිො. ‘‘චිරපටිසඞ්ඛා’’තිපි වදන්ති. 

කෙසමස්සන්තිආදිම්හි අබ්ක ොකිණ්ණං විසුං විසුං  න්ධිත්වා පක්ඛිත්තත්තා

කෙසාදකයොව කෙසමිස්සාති කපොරාණා. ොරිොජමස්සන්ති එත්ථ ඛාරී වුච්චති 

තාපසපරික්ඛාකරො. ජටික  පාකහසීති ද්කව තකයො තාපකස පාකහසි. 

‘‘කසො සාතිකරෙඅඩ්ඪඋඩ්ඪානිපාටිහාරියසහස්සානී’’තිවුත්තං. 

54. අග්ගිහුත්කතෙතපරිචයත්තාභ වාකතසං ආදිත්තපරියාය-මභාසි (සං.

නි. 4.28). තත්ථ එෙච්චං ආරම්මණවකසන ආදිත්තං චක්ඛාදි රා ග්ගිනා, 

එෙච්චං සම්පකයො වකසන චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා කවදයිතාදිකෙකනව, 

එෙච්චං අභිභූතත්කථන චක්ඛාදි එව ජාතිආදිනා, එෙච්චං පච්චයත්කථන, 

තකදවකසොොදිනාති යථාසම්භවකමත්ථආදිත්තතාකවදිතබ් ා.එත්ථකිඤ්චාපි

දුක්ඛලක්ඛණකමකවෙං පාෙටං, තදනුසාකරන පන ඉතරං ලක්ඛණද්වයම්පි

කතහි දිට්ඨන්ති කවදිතබ් ං දුක්ඛාොරස්ස ඉතරාොරදීපනකතො.

සන්තසුඛතණ්හාභිනිවිට්ඨත්තා පකනසං දුක්ඛලක්ඛණපුබ් ඞ් මා කදසනා

ෙතාතිකවදිතබ් ා. 

උරුකවලපාටිහාරියෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

බිම්බිසාරසමාගමෙථාවණ්ණනා 

55-7. වත්ථුොමභූතා ඉත්ථිකයො ොමත්ථිකයො. දුතියාදකයො අස්සාසො. 

යස්මා අනුප්පන්කන එව භ වති බුද්ධකෙොලාහලං කලොකෙ පඨමකමව

වස්සසහස්සං උප්පජ්ජති. බ්රහ්මාකනො ච බ්රාහ්මණවණ්ණං අභිනිම්මිනිත්වා

කවකදසු සහස්සත්තයමත්තං බුද්ධපටිසංයුත්තං පරියත්තිං පක්ඛිපිත්වා

වාකචන්ති, භ වකතො ජාතිකතො පට්ඨාය ච බුද්ධෙථා ලක්ඛණඤ්ඤූහි 

බ්රාහ්මකණහි උප්පාදිතා, පත්ථටා කලොකෙ, තස්මා යුජ්ජන්ති, න අඤ්ඤථා.
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‘‘තමද්දස බිම්බිසාකරො, පාසාදස්මිං පතිට්ඨිකතො’’තිආදි ාථාහි 

ක ොධිසත්තොකලඑවඅභිසිත්තතාබිම්බිසාරස්සසිද්ධා. 

58. ඉධාවුකසො ඛීණාසකවො භික්ඛු පඤ්චඞ් විප්පහීකනො කහොති

ඡ ඞ් සමන්නා කතො එොරක්කඛො චතුරාපස්කසකනො

පණුන්නපච්කචෙසච්කචො සමවයසට්කඨසකනො අනාවිලසඞ්ෙප්කපො 

පස්සද්ධොයසඞ්ඛාකරො සුවිුලත්තචිත්කතො සුවිුලත්තපඤ්කඤොති (දී.නි. 3.348, 

360; අ. නි. 10.19) දස අරියවාසා නාම. රූපාරූපසමාපත්තිකයො අට්ඨ

නිකරොධසමාපත්ති මහාෙරුණාසමාපත්තීතිපි කපොරාණා. තත්ථ නීවරණා 

පඤ්චඞ්ගා ච. ඡ ඞ්ගුකපක්ඛා ඡළඞ්ගා. සතාරක්කඛන එොරක්ො. සඞ්ඛාය

එෙං පටිකසවති, අධිවාකසති, පරිවජ්කජති, සඞ්ඛාය එෙං විකනොකදතීති අයං 

චතුරාපස්කසකනො. පුථුසමණබ්රාහ්මණානං පුථුපච්කචෙසච්චානි චත්තාරි

පහීනානි, එවං පණන්නපච්කචෙසච්කචො. ොකමසනාභකවසනාපහීනාකහොති, 

බ්රහ්මචරිකයසනා පටිප්පස්සද්ධා, එවං සමවයසට්ක සකනො. 

ොම යාපාදවිහිංසාසඞ්ෙප්කපො පහීකනො කහොති, එවං අනාවි සඞ්ෙප්කපො, 

සුඛස්ස ච පහානා…කප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති එවං 

සුවිමුත්තචිත්කතො කහොති. රාක ො පහීකනො උච්ඡින්නමූකලො…කප.… 

අනුප්පාදධම්කමොතිපජානාති, කදොකසො, කමොකහො අනුප්පාදධම්කමොති පජානාති, 

එවං සුවිමුත්තපඤ්කඤොති. 

‘‘ඨානාඨානං විපාෙඤ්ච, ඤාණං සබ් ත්ථ ාමිනිං; 

අකනෙධාතුකයොකලොෙං, අධිුලත්තිඤ්චපාණිනං. 

‘‘ජානාතිඉන්ද්රියානඤ්ච, පකරොපරියතංුලනි; 

ඣානාදිසංකිකලසාදි-ඤාණංවිජ්ජත්තයංතථා’’ති.– 

ඉමානි දස බ ානි. අකසක්ෙඞ්ගානි නාම අකසක්ඛා සම්මාදිට්ඨි…කප.… 

අකසක්ඛවිුලත්ති අකසක්ඛවිුලත්තිඤාණදස්සනන්ති. තත්ථ දසමං අකසක්ඛං.

එකතහිදසහිචුකපකතොපාරමීහීති කපොරාණා. 

බිම්බිසාරසමා මෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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සාරිපුත්තකමොග්ගල් ානපබ්බජ්ජාෙථාවණ්ණනා 

60. කිංොහසීතිකිංොහති.‘‘කිංෙකරොති, කිංෙකරොසී’’තිවා යඤ්ජනං 

 හුං වත්වාති අත්කථො. පටිපාකදන්කතොති නි කමන්කතො. ‘‘පච්ච යථා, 

පච්ච යථ’’න්තිපි පඨන්ති. ෙප්පනහුකතහීති එත්ථ දසොනං සතං සහස්සං, 

සහස්සානං සතං සතසහස්සං, සතසහස්සානං සතං කෙොටි, 

කෙොටිසතසහස්සානං සතං පකෙොටි, පකෙොටිසතසහස්සානං සතං 

කෙොටිපකෙොටි, කෙොටිපකෙොටිසතසහස්සානං සතං නහුතන්ති කවදිතබ් ං. 

ෙප්පනහුකතහීති එවමනුසාරකතො අබ්භතීතං නාමාති ඛන්ධෙභාණොනං 

පාකඨොති. 

63. ‘‘කුලච්කඡදායා’’ති පාකඨො, කුලුපච්කඡදායාති අත්කථො. මනුස්සා

‘‘ධම්කමනකිරසමණා සෙයපුත්තියානයන්ති, නාධම්කමනා’’තිනපුන

කචොකදසුන්තිඑවංපාඨකසකසනසම් න්කධො ොතබ්ක ො. 

එත්තාවතාකථකරොනිදානංනිට්ඨකපසීතිකවදිතබ් ං.කහොන්තිකචත්ථ – 

‘‘යංධම්මකසනාපතිඑත්ථමූල- 

 න්ථස්සසිද්ධික්ෙමදස්සකනන; 

නිදානනිට්ඨානමෙංසු ධම්ම- 

සඞ් ාහොකතවිනයක්ෙමඤ්ඤූ. 

‘‘නිදානලීනත්ථපදානකමව, 

නිදානිට්ඨානමිදංවිදිත්වා; 

ඉකතොපරංකචවිනයත්ථයුත්ත- 

පදානිී මංසනකමවකඤයය’’න්ති. 

සාරිපුත්තකමොග් ල්ලානපබ් ජ්ජාෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උපජ්ොයවත්තෙථාවණ්ණනා 

64. බුද්ධුපජ්ඣායොනං ඉතකරසං එහිභික්ඛූනං

නිවාසනපාරුපනෙප්පකතො කනසං විසුං විසුං සදිසත්තා ‘‘දුන්නිවත්ථා

දුප්පාරුතා අනාෙප්පසම්පන්නා’’ති වුත්තා. න කෙවලඤ්ච ඉත්ථම්භූතා
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පිණ් ායචරන්ති, අපිචමනුස්සානංභුඤ්ජමානානංඋපරීතිආදි.මනුස්සා

උජ්ඣායන්ති පිපාසාසහනකතො, ඉතකරසං ආෙප්පසම්පත්තියා

පසන්නත්තාච. 

65. කෙන කෙො උපජ්ඣාකයො  කහතබ්ක ොති? ‘‘තදා කසො යස්ස

සන්තිකෙ පබ් ාජිකතො, එතරහි යස්ස සන්තිකෙ උපසම්පදාකපක්කඛො

කහොති. උපජ්ඣාකයන ච සාධූති සම්පටිච්ඡනං සන්ධායා’’ති කෙහිචි

ලිඛිතං. තං කත එවං ජානන්ති ‘‘උපජ්ඣාකයන ‘සාහූ’තිආදිනා 

සම්පටිච්ඡිකත සද්ධිවිහාරිෙස්ස ‘සාධු සුට්ඨු සම්පටිච්ඡාමී’ති වචනං

කෙවලං භික්ඛූහිආචිණ්ණකමව, නෙත්ථචිදිස්සති, තස්මාවිනාපිකතන

උපජ්ඣාකයො  හිකතොව කහොතී’’ති. තත්ථ සාහූතිසාධූති වුත්තං කහොති. 

 හූති ලහු, ත්වං මම න භාරිකයොසීති වුත්තං කහොති. ඔපායිෙන්ති

උපායපටිසංයුත්තං, ඉමිනා උපාකයන ත්වං කම ඉකතො පට්ඨාය භාකරො

ජාකතොසීති අත්කථො. පතිරූපන්ති අනුරූපං කත උපජ්ඣායග් හණන්ති

අත්කථො. 

66. තාදිසකමව ුලඛකධොවකනොදෙං උතුම්හි එෙසභාක ති. ඉකතො 

පට් ායාති‘‘නඋපජ්ඣායස්සභණමානස්සා’’තිඑත්ථවුත්තන-ොරකතො

පට්ඨාය. කතන ‘‘නාතිදූකර  න්තබ් ං, නාච්චාසන්කන  න්තබ් ’’න්ති

එත්ථ වුත්තන-ොකරන අනාපත්තීති දීකපතීති එකෙ. සචිත්තො අයං

ආපත්ති, උදාහු අචිත්තොති? අනාදරියපච්චයත්තා සචිත්තො.

අනාදරියපච්චයතා ෙථං පඤ්ඤායතීති කච? අනාදරියපච්චකයහි

සඞ් හිතන්ති.පාතිකමොක්ඛුද්කදකසකසඛියානං  ණපරිච්කඡදාෙරණඤ්හි

ඛන්ධෙපරියාපන්නාපත්තියා සඞ් ණ්හනත්ථං. ඉදං පන ලක්ඛණං 

චාරිත්කතකයව කවදිතබ් ං, න වාරිත්කත

අෙප්පියමංසඛාදනාදිආපත්තීනං අචිත්තෙත්තා. ඛන්ධෙවාරිත්තානං

කතහි සඞ් කහො, කසඛියවාරිත්කතකයව අචිත්තකෙහි 

සූකපොදනවිඤ්ඤත්තිපච්චයාදීහීති ආචරිකයො. යත්ථ යත්ථ න-ොකරන

පටිකසකධො ෙරීයති, කිං සබ් ත්ථ දුක්ෙටාපත්තීති? ආම. යත්ථ

අට්ඨෙථායනකයොනදස්සිකතො, තත්ථසබ් ත්ථ.පරකතොහි අට් ෙථායං 

‘‘සකච පන ො වණ්ණෙතා වා සුධා ද්ධා වා කහොති නිරජමත්තිො, 

තථාරූපායභූමියාඨකපතුංවට්ටතී’’තිආදිනානකයනනකයොදස්සිකතො. 
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එත්ථාහ – යස්මා පාළියංකයව ‘‘සකච උපජ්ඣායස්ස අනභිරතිඋප්පන්නා

කහොති, දිට්ඨි තං උප්පන්නං කහොතී’’ති (මහාව. 66) භ වකතො වචනවකසන

අට්ඨෙථායං වුත්තනකයො යුත්කතොති දස්කසතුං ‘‘නාතිදූකර නාච්චාසන්කන’’ති

එත්ථ කෙො භ වකතො වචනකලකසොති? වුච්චකත – ‘‘පඨමතරං ආ න්ත්වා

ආසනං පඤ්ඤාකපතබ් ’’න්තිආදීනිවදන්තිකදසනියමනකතො.උපජ්ඣාකයන

අනුමතංකයව පඨම මනන්ති කච? න, අසිද්ධත්තා, සිද්කධපි

යථාවුත්තනයසිද්ධිකතො ච. න හි වාරිත්තස්ස අනුමති අනාපත්තිෙරා කහොති, 

එවං සන්කතපි විචාකරත්වා  කහතබ් ං. කෙොට් ෙන්ති ද්වාරකෙොට්ඨෙං. න

නිස්සජ්ජිතබ් ං, නනිදහිතබ් ං වා. 

උපජ්ඣායවත්තෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නසම්මාවත්තනාදිෙථාවණ්ණනා 

68. අධිමත්තංකගහස්සිතකපමංනකහොතීතිඑත්ථක හස්සිතකපමංන 

අකුසලමිච්කචව දට්ඨබ් ං ඛීණාසවානම්පි සාධාරණත්තා ඉමස්ස

ලක්ඛණස්ස.න ඛීණාසවානංඅසම්මාවත්තනාභාවකතොතිකච? න, කතසං

න පණාකමතබ් ං තංසමන්නා මනසිද්ධිකතො, තස්මා ‘‘මකමස

භාකරො’’ති මමත්තෙරණං තත්ථ කපමන්ති කවදිතබ් ං. ‘‘එකෙො 

වත්තසම්පන්කනො…කප.… කතසං අනාපත්තී’තිඑත්ථවියසකචඑකෙො

වත්තසම්පන්කනොභික්ඛු ‘භන්කත, තුම්කහඅප්කපොස්සුක්ොකහොථ, අහං

තුම්හාෙංසද්ධිවිහාරිෙං, අන්කතවාසිෙංවාගිලානංවාඋපට්ඨහිස්සාමි, 

ඔවදිතබ් ං ඔවදිස්සාමි, ඉති ෙරණීකයසු උස්සුක්ෙං ආපජ්ජිස්සාමී’ති

වදති, කත එවාසද්ධිවිහාරිොදකයො ‘භන්කත, තුම්කහව කෙවලං

අප්කපොස්සුක්ො කහොථා’ති වදන්ති, වත්තං වා න සාදියන්ති, තකතො

පට්ඨාය ආචරියුපජ්ඣායානංඅනාපත්තී’’තිවුත්තං. 

නසම්මාවත්තනාදිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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රාධබ්රාහ්මණවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

73. ‘‘පූතිමුත්තන්ති ුලත්තං පූතිොකයො වියා’’ති වත්වාපි ‘‘පූතිභාකවන

ුලත්තං පටිනිස්සට්ඨං කභසජ්ජං පූතිුලත්තකභසජ්ජ’’න්ති ලිඛිතං. සබ් ත්ථ

ඉත්ථන්නාකමොතිඑකෙොවන-ොකරොකහොති. 

රාධබ්රාහ්මණවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආචරියවත්තෙථාවණ්ණනා 

76. ‘‘ආයස්මකතො නිස්සාය වච්ඡාමී’’ති වුත්තං. ‘‘ආයස්මකතො ඔවාදං

නිස්සාය වසාමී’’ති පාඨකසසවකසන කවදිතබ් ා. නිස්සායාති වා නිස්සයා, 

නිස්සකයනාතිවුත්තංකහොති. ආයස්මකතොතිවාඋපකයො ත්කථ සාමිවචනං. 

ආචරියවත්තෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිස්සයපටිප්පස්සද්ධිෙථාවණ්ණනා 

83. දිසංගකතොතිතත්ථධුරනික්ඛිත්තවාකසොහුත්වාතිකරො ාමං කතො. 

යත්ථ නිස්සකයො  බ්භති, තත්ථ ගන්තබ්බන්ති එත්ථාපි උපජ්ඣාකය 

වුත්තනකයකනව ‘‘ෙතිපාකහන  මිස්සාමී’’ති  මකන කචස උස්සාකහො

රක්ඛති. මා ඉධපටික්ෙමීතිමා ඉධ ච්ඡ. සභාගා නාම උපජ්ඣායස්ස

සිස්සා.තත්ථනිස්සයං කහත්වා.යදිඑවංකෙොවිකසකසොතිකච? කතන

ඉදං වුච්චති ‘‘අප්කපව නාම ඛකමයයා’’ති. වසිතුං වට්ටතීති 

උපජ්ඣාකයන පරිච්චත්තත්තා උපජ්ඣායසකමොධානං නිරත්ථෙන්ති

අත්කථො.සකචඋපජ්ඣාකයො චිකරනඅනුග් කහතුොකමොකහොති, තකතො

පට්ඨාය උපජ්ඣාකයොව නිස්සකයො. උපජ්ඣාකයො කච අලජ්ජී කහොති, 

සද්ධිවිහාරිකෙන අකනෙක්ඛත්තුං වාකරත්වා අවිරමන්තං උපජ්ඣායං

පහාය විනාපි නිස්සයපණාමකනන අඤ්ඤස්ස සන්තිකෙ නිස්සයං

 කහත්වාවසිතබ් ං. උපජ්ඣායස්සකචලිඞ් ංපරිවත්තති, එෙදිවසම්පි

න රක්ඛති. පක්ඛපණ් කෙො කච කහොති, නිස්සයජාතිකෙො කච

‘‘උපජ්ඣායස්සසුක්ෙපක්ඛංආ කමහී’’තිවදති, සයකමවවාආ කමති, 

වට්ටති. උපජ්ඣාකයො කච උක්කඛපනියෙම්මෙකතො කහොති, 

නානාසංවාසෙභූමියං ඨිතත්තා නිස්සකයො පටිප්පස්සම්භති.
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සම්මාවත්තන්තං පන පස්සිත්වා ෙම්මපටිප්පස්සද්ධිං ආ කමතුං ලභති.

මානත්තාචාරී කච කහොති, අබ්භානං ආ කමතබ් ං. දීඝං කච පරිවාසං

චරති, අඤ්ඤස්ස සන්තිකෙ නිස්සකයො  කහතබ්ක ො, 

උපජ්ඣායසකමොධානං අප්පමාණං. පරිවාසමානත්තචාරිනා හි න

නිස්සකයො දාතබ්ක ො. යං පන පාරිවාසිෙක්ෙන්ධෙට් ෙථායං වුත්තං 

‘‘සද්ධිවිහාරිොනම්පි සාදියන්තස්ස දුක්ෙටකමවා’’තිආදි (චූ ව. අට්ඨ.

75), තං යථාවුත්තමත්ථං සාකධති එව. යං පන වුත්තං ‘‘සකච 

සද්ධාපබ් ජිතා කුලපුත්තා ‘තුම්කහ, භන්කත, විනයෙම්මමත්තං

ෙකරොථා’’ති වත්වා වත්තං ෙකරොන්තිකයව,  ාමප්පකවසනං

ආපුච්ඡන්තිකයව, තං වාරිතොලකතො පට්ඨාය අනාපත්තී’’ති. තං

වත්තසාදියනපච්චයා දුක්ෙටාභාවමත්තදීපනත්ථං, සද්ධිවිහාරිොනං 

සාකපක්ඛතං වා සන්ධාය වුත්තන්ති කවදිතබ් ං. තස්මා කත කච

උපජ්ඣාකයන වාරිතානුරූපකමව පටිපජ්ජන්ති, නිස්සකයො කතසං

පටිප්පස්සද්කධොතිසිද්ධංකහොති. 

ද්කව ක ඩ්ඩුපාකත අතික්ෙමත්වා නිවත්තතීති ‘‘එත්තාවතා

දිසාපක්ෙන්කතො නාම කහොති, තස්මා අන්කතවාසිකෙ අනික්ඛිත්තධුකරපි

නිස්සකයොපටිප්පස්සම්භති.ආචරියුපජ්ඣායාද්කවකලඩ්ඩුපාකත අනතික්ෙම්ම

කලඩ්ඩුපාතද්වයබ්භන්තකර තිකරොවිහාකරපි පරික්ඛිත්කත, අපරික්ඛිත්කත වා

වසිතුං වට්ටතී’’ති ලිඛිතං. අපරික්ඛිත්කතකයවාති කනො තක්කෙොති ආචරිකයො, 

එත්ථ පන අපරික්ඛිත්තස්ස පරික්කඛපාරහට්ඨානකතො විුලත්කත අඤ්ඤස්මිං 

විහාකරවසන්තීතිඅධිප්පාකයො. විහාකරොතිකචත්ථ‘‘තාදිසස්ස විහාරස්සඅන්කත

ඨිතා එො කුටිො අධිප්කපතාති උපතිස්සත්කථකරො’’ති වුත්තං. තත්ථ ‘‘සකච

උකභොපි ආචරියන්කතවාසිො කෙනචි…කප.… නිස්සකයො න

පටිප්පස්සම්භතී’’ති ඉමිනා සාමඤ්ඤකතො වුත්කතන අට්ඨෙථාවචකනන 

ධම්මසිරිත්කථරවාකදො සකමති. අපරික්ඛිත්කත වාති ද්වින්නං කලඩ්ඩුපාතානං

අන්කතො පරික්ඛිත්කතො වා කහොති අපරික්ඛිත්කතො වා. ‘‘ හිසීම’’න්ති ච

වුත්තත්තා අන්කතොවිහාරසීමායං ද්කව කලඩ්ඩුපාකත අතික්ෙමිත්වාපි වසිතුං

වට්ටතීති සිද්ධත්තා පන උපතිස්සත්කථරවාකදො න සකමති. එොවාකස හි 

පරික්ඛිත්කතවාඅපරික්ඛිත්කතවාඅන්තමකසොඅන්කතොතිකයොජකනපිවසකතො
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නිස්සකයො න පටිප්පස්සම්භති. කසො ච උපචාරසීමාය පරිච්ඡින්කනො, සා ච

උපචාරසීමා පරික්ඛිත්තස්ස විහාරස්ස පරික්කඛකපන අපරික්ඛිත්තස්ස

පරික්කඛපාරහට්ඨාකනන පරිච්ඡින්කනොඑොවාකසො. 

උකපොසථක්ඛන්ධකෙ එොවාසවිමතියං සීමාය අනුඤ්ඤාතත්තාති කච? න, 

චීවරක්ඛන්ධෙට්ඨෙථාය විචාරිතත්තා. යථාහ ‘‘සීමට්ඨෙසඞ්කඝො භාකජත්වා

 ණ්හාතූ’’ති (මහාව.අට්ඨ.379). ෙතරසීමායභාකජතබ් ං? මහාසිවත්කථකරො 

කිරාහ ‘‘අවිප්පවාසසීමායා’’ති. තකතො නං ආහංසු ‘‘අවිප්පවාසසීමා නාම

තිකයොජනාපි කහොති, එවං සන්කත තිකයොජකන ඨිතා ලාභං  ණ්හිස්සන්ති, 

තිකයොජකනඨත්වාආ න්තුෙවත්තං පූකරත්වාආරාමං පවිසිතබ් ංභවිස්සති, 

 මිකෙො තිකයොජනං  න්ත්වාකසනාසනංආපුච්ඡිස්සති, නිස්සයපටිප්පන්නස්ස

තිකයොජනාතික්ෙකම නිස්සකයො පටිප්පස්සම්භිස්සති, පාරිවාසිකෙනතිකයොජනං 

අතික්ෙමිත්වා අරුණං උට්ඨාකපතබ් ං භවිස්සති, භික්ඛුනියා තිකයොජකන

ඨත්වා ආරාමප්පකවසනා ආපුච්ඡිතබ් ා භවිස්සති, සබ් කමතං

උපචාරසීමාපරිච්කඡදවකසන ොතුං වට්ටතීති. තස්මා අන්කතොඋපචාරසීමාය

කලඩ්ඩුපාතද්වයං අතික්ෙමිත්වාපි වසකතො නිස්සකයො තිකයොජනාතික්ෙකම

නිස්සකයො න පටිප්පස්සම්භතීති සිද්ධං. ොමඤ්කචත්ථ උපචාරසීමාය

තිකයොජනප්පමාණාය, අතිකරොයවායථාවුත්තකදොසප්පසඞ්ක ොසියාති.සාහි 

ආවාකසසුවඩ්ඪන්කතසුවඩ්ඪති, පරිහායන්කතසුපරිහායතීතිවුත්තත්තා, තස්මා 

තාදිසස්ස විහාරස්ස අන්කත ඨිතා එො කුටි විහාකරොති ඉධාධිප්කපතා. සාපි

තස්කසව විහාරස්ස කුටිොව කහොතීති ෙත්වා කසො ආවාකසො කහොති.

නානාවාකසො එව කච අධිප්කපකතො, ‘‘අන්කත ඨිතා කුටිො’’තින වත්තබ් ං.

ද්වින්නං කලඩ්ඩුපාතානං අබ්භන්තකර පන අපරික්ඛිත්කත නානාවාකස

නිස්සකයො න පටිප්පස්සම්භතීති ේවායං ‘‘කනො තක්කෙො’’ති වුත්කතො, කසො

තාදිකස නානාවාකස කසනාසනග් ාහස්ස අප්පටිප්පස්සද්ධිනකයන වුත්කතො. 

කසනාසනග් ාකහො හි ‘‘ හකණන  හණං ආලකයො පටිප්පස්සම්භතී’’ති

ලක්ඛණත්තා ඉතරත්ථ පටිප්පස්සම්භති. තත්රායං පාළි ‘‘කතන කඛො පන

සමකයන ආයස්මා උපනන්කදො සෙයපුත්කතො එකෙො ද්ී සු ආවාකසසු වස්සං

වසි…කප.… කදථ, භික්ඛකව, කමොඝපුරිසස්සඑොධිප්පාය’’න්ති(මහාව.364). 

අට් ෙථායඤ්චස්ස එවං වුත්තං ‘‘ඉදඤ්ච නානාලාකභහි නානූපචාකරහි 
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එෙසීමවිහාකරහි ෙථිතං, නානාසීමවිහාකර පන කසනාසනග් ාකහො

පටිප්පස්සම්භතී’’ති (මහාව. අට්ඨ. 364). අපරික්ඛිත්තා නානාවාසා

එකූපචාරසඞ්ඛයං  ච්ඡන්ති. පරික්ඛිත්තඤ්ච එකූපචාරං අපරික්ඛිත්තසඞ්ඛයං

 ච්ඡති. එත්තාවතා කලඩ්ඩුපාතද්වයබ්භන්තකර අපරික්ඛිත්කත අඤ්ඤස්මිං

විහාකර වසකතො නිස්සකයො පන න පටිප්පස්සම්භති, පරික්ඛිත්කත

පටිප්පස්සම්භතිඑවාතිඅයමත්කථොසාධිකතොති. එත්ථාහ– ද්කවකලඩ්ඩුපාකත

අතික්ෙමිත්වාව සකතොපි නිස්සකයො න පටිප්පස්සම්භති. වුත්තඤ්හි 

නිස්සග්ගියට් ෙථායං ‘‘සකච  ච්ඡන්තානංකයව අසම්පත්කතසු දහකරසු

අරුණං උග් ච්ඡති, චීවරං නිස්සග්ගියං කහොති, නිස්සකයො පන න 

පටිප්පස්සම්භතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.495)? වුච්චකත – තං උපජ්ඣාකයන

සමා කම සඋස්සාහතායවුත්තං.ඉධධුවවාසංසන්ධාය, තස්මාඅඤ්ඤමඤ්ඤං

නවිකලොකමන්ති. කෙචිපන‘‘ද්කවකලඩ්ඩුපාතංඅතික්ෙම්මාතිඉදංකදවසිෙං 

ආකරොකචත්වා වසනවකසනවුත්ත’’න්තිවදන්ති, තංකතසංමතිමත්තකමවාති

මම තක්කෙො. කදවසිෙං ආකරොකචත්වා වත්ථබ් න්ති හි කනව පාළියං න

අට්ඨෙථායංදිස්සති, තඤ්චපන අපෙතඤ්ඤූහිආචිණ්ණන්තිකවදිතබ් ං. 

නිස්සයපටිප්පස්සද්ධිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උපසම්පාකදතබ්බපඤ්චෙෙථාවණ්ණනා 

84. න අකසක්කෙන සී ක්ෙන්කධනාතිආදි ‘‘අත්තානකමව පඨමං, 

පතිරූකප නිකවසකය’’ති (ධ. ප. 158) වචනවකසන වුත්තං, න

ආපත්තිඅඞ් වකසන.නීලසමාකයො කතොනීලංවියවුත්තං ‘‘අකසක්කෙන

විමුත්තිඤාණදස්සනක්ෙන්කධනා’’ති. අධිසීකල සීලවිපන්කනො නාම

ආපජ්ජිත්වාඅවුට්ඨිකතො. 

උපසම්පාකදතබ් පඤ්චෙෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්බවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

86. කයො කසො අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්කබොති එත්ථ ද්කව අත්ථවිෙප්පා – 

තස්ස පසූරස්ස භික්ඛුභාවං සන්ධාය අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො, කසො භික්ඛු

තංකයව තිත්ථායතනං සඞ්ෙමීති අයකමකෙො අත්කථො. එවං
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තිත්ථියපක්ෙන්තකෙොපුනගිහිකවකසනආ කතො අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො, 

කසො ආ කතො න උපසම්පාකදතබ්ක ොති අයකමකෙො අත්කථො. තං 

අඤ්ඤතිත්ථියපක්ෙන්තෙං ඨකපත්වා ‘‘කයො කසො, භික්ඛකව, 

අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො’’ති එත්ථ න ගිහිකවසධාරකණොව පුබ් සද්කදන

වුත්කතො, කින්තුතස්මිංඅත්තකනො යථාසමාදින්නතිත්ථියකවකසඨිකතොපි.

දිට්ඨිවකසන අතිත්ථියභූතත්තා අතිත්ථියපුබ්ක ො, කසො පනා කතො

විබ්භන්කතො ආ ච්ඡති, තස්ස පරිවාසදානකිච්චං නත්ථි. කිං ඉමස්ස 

අඤ්ඤතිත්ථියපුබ් ස්ස භික්ඛුකවසං  කහත්වා සරණ මකනන

සාමකණරපබ් ජ්ජා ජාතා, න ජාතාති? කිඤ්කචත්ථ යදි ජාතා, ‘‘කයො

කසො, භික්ඛකව, අඤ්කඤොපිඅඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො ඉමස්මිංධම්මවිනකය

ආෙඞ්ඛති පබ් ජ්ජං, ආෙඞ්ඛති උපසම්පදං, තස්ස චත්තාකරො මාකස 

පරිවාකසො දාතබ්ක ො’’ති (මහාව. 86) වචනං විරුජ්ඣති. අථ න ජාතා, 

පරිවාසෙම්මවාචාය පබ් ජ්ජාය අපරාමසනං විරුජ්ඣතීති. තත්ථ 

මහාවිහාරවාසිකනො ‘‘සාමකණරස්කසව සකතො පරිවාකසො දාතබ්ක ො’’ති

වදන්ති. ඉතකරතථානවදන්ති.කතහි‘‘එවංආරාධකෙොකඛොභික්ඛකව

අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො ආ කතො උපසම්පාකදතබ්ක ො’ති (මහාව. 87) 

සුත්තපදං පරිහරිතබ් ං, පුකර ච පච්ඡා ච ‘අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො’ති

වචනසාමඤ්ඤකතො න සාමකණකරො ජාකතොති කච, යදි එවං 

අපබ් ාකජත්වාවඋපසම්පාකදතබ්ක ොතිආපජ්ජති.තකතොචසබ් පඨමං

වුත්තසුත්තං විරුජ්ඣති. ‘තිත්ථායතනං සඞ්ෙන්කතො’ති පාකඨොපි න

සුන්දරං. පාණාතිපාතාදීසු අඤ්ඤතරං සකච භින්දති, චත්තාකරො මාකස

පරිපුණ්කණපි පුන පරිපූකරතබ් ං විය දිස්සති. වුත්තම්පි තස්ස සංවරං

භික්ඛුෙරණත්ථායඅනුඤ්ඤාතත්තා සීකලවත්තබ් ංනත්ථී’’තිවදන්ති, 

විචාකරත්වා කහතබ් ං. සරණානිසකචභිජ්ජන්තිසාමකණරස්කසව. 

අඤ්ඤතිත්ථියපුබ් වත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඤ්චාබාධවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

88. නෙපිට්ඨීති චූ ඞ්ගුලිනඛපිට්ඨි අධිප්කපතා. ‘‘පටිච්ඡන්කන 

නඛපිට්ඨිකතොමහන්තම්පිවට්ටති, එවංකසකසසුපී’’තිකෙචිවදන්ති, තං
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අට්ඨෙථාය න සකමති විය. පදුමෙණ්ණිොපි ආරු ්කහ 

රත්තපදුමවණ්ණචිත්රං. 

පඤ්චා ාධවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කචොරවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

91-2. ධම්මසාමීති යස්මා සයං ධම්මසාමී, තස්මා භික්ඛූහි 

අපබ් ාකජතබ් ෙම්පි කචොරං අඞ්ගුලිමාලං පබ් ාකජත්වා ආයතිං එවමාහාති

අත්කථො. පාළිකපොත්ථකෙසු ‘‘ඛරකභදකෙො’’තිපි ලිඛිතං. සන්නිසින්නාසූති

වූපසන්තාසු. 

කචොරවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉණායිෙදාසවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

96. පස්ස කම පත්තචීවරමත්තං, අහං ඉදං දස්සාමීති සාමීචි, යකතො

නත්ථි ආපත්ති. උපඩ්ඪුපඩ්ඪන්තිකථොෙංකථොෙං. 

97. කදසචාරිත්තන්ති සාවනපණ්ණාකරොපනාදි තං තං කදසචාරිත්තං. 

‘‘කදවදාසිපුත්කතවට්ටතී’’තිලිඛිතං.‘‘ආරාමිෙංකචපබ් ාකජතුොකමො, 

අඤ්ඤකමෙං දත්වා පබ් ාකජතබ් ’’න්ති වුත්තං. මහාපච්චරිවාදස්ස

අයමිධඅධිප්පාකයො. ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්සආරාමිකෙකදමා’’තිදින්නත්තාන

කත කතසං දාසා. ‘‘ආරාමිකෙො ච කනව දාකසො න භුජිස්කසොති

වත්තබ් කතොනදාකසො’’තිලිඛිතං.තක්ොසිඤ්චනං සීහ දීකපචාරිත්තං.

කතචපබ් ාකජතබ් ාසඞ්ඝස්සාරාමිෙත්තා. නිස්සාමිෙංදාසංඅත්තනාපි

භුජිස්සං ොතුං ලභති. ‘‘දාසස්ස පබ් ජිත්වා අත්තකනො සාමිකෙ දිස්වා

පලායන්තස්ස ආපත්ති නත්ථීති වදන්තී’’ති ච ලිඛිතං. අත්තකනො වා 

දාකසො අස්ස භික්ඛුකනොති අත්කථො. නිස්සාමිෙස්ස දාසස්ස රාජා සාමි, 

තස්මා රාජානං වා තස්මිං  ාකම මනුස්කස වා ආපුච්ඡිත්වා

පබ් ාකජතබ්ක ොති එකෙ. ‘‘භුජිස්සං ෙත්වා’’තිලිඛිතං. තස්ස පරිහාරං

භණන්ති ‘‘යථා භුජිස්කසො කහොති, තථා ෙත්තබ්ක ො’’ති. එවං

සඞ්ෙප්කපන වත්වා ‘‘පකයොජනං නත්ථී’’ති කෙහිචි ලිඛිතං. භුජිස්සං

ොතුකමව වට්ටතීති ‘‘සකච පස්සන්ති, අනු න්ධිස්සන්තී’’ති වුත්තං.
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ආපත්ති නත්ථි. ‘‘අසුද්ධා කිර කමතිපි තං සන්ධාකයව වුත්ත’’න්ති

වදන්ති. 

ඉණායිෙදාසවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ෙම්මාරභණ්ඩුවත්ථාදිෙථාවණ්ණනා 

98. ෙම්මාරභණ්ඩූති එත්ථ දාරකෙො චූ ාමත්තං ඨකපත්වා ආ ච්ඡති, 

තස්මාආපුච්ඡිතුංලභති.තඤ්කචකසොවාඅඤ්කඤොවාඅවහරති, කදොකසො

නත්ථි. ‘‘කෙසමස්සුඔකරොහනං අෙත්වා අසතියා සරණානි දත්වා

පබ් ාකජති, රුහකතවා’’ති වදන්ති. 

101-3. එත්ථ කුකල. ‘‘උභයානිකඛොපනස්ස…කප.… අනු යඤ්ජනකසොති

සබ්ක ොපායං පකභකදො මාතිොට් ෙථායං ඤාකතො කහොතී’’ති ච ‘‘ආපත්තිං 

ජානාතීතිපාකඨඅවත්තමාකනපිඉදංනාමෙත්වාඉදංආපජ්ජතීතිජානාති කච, 

වට්ටතී’’ති ච ලිඛිතං. ‘‘තඤ්ච කඛො තකතො පුබ්ක  පාකඨ පගුකණ ෙකතති

 කහතබ් ං, ආචරියුපජ්ඣායානම්පිඑකසවනකයො’’තිවුත්තං. 

ෙම්මාරභණ්ඩුවත්ථාදිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

රාහු වත්ථුෙථාවණ්ණනා 

105. ‘‘අඞ් ාරිකනො දානි දුමා භදන්කත’’තිආදීහි (කථර ා. 527) 

සට්ඨිමත්තාහි. දස්කසහි ඉති මංආණාකපසි. එත්ථ ඉති-සද්කදො ආහරිතබ්ක ො. 

කපොක්ෙරවස්සන්ති කපොක්ඛරපත්තවණ්ණං උදෙං, තම්හි වස්සන්කත

කතමිතුොමාවකතකමන්ති. උණ්හීසකතො පට් ායාතිුලද්ධකතොපට්ඨාය. 

‘‘සිනිද්ධනීලුලදුකුඤ්චිතකෙකසො, 

සූරියනිම්මලතලාභිනලාකටො; 

යුත්තතුඞ් ුලදුොයතනාකසො, 

රංසිජාලවිතකතොනරසීකහො’’ති. (අප.අට්ඨ.1.සන්තිකෙනිදානෙථා; ජා. 

අට්ඨ.1.සන්තිකෙනිදානෙථා)– 

ආදි ාථාහි.අථවා– 
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‘‘චක්ෙවරඞ්කිතරත්තසුපාකදො, 

ලක්ඛණමණ්ඩිතආයතපණ්හි; 

චාමරඡත්තවිභූසිතපාකදො, 

එසහිතුේහපිතානරසීකහො. 

‘‘සෙයකුමාරවකරොසුඛුමාකලො, 

ලක්ඛණචිත්තිෙපුණ්ණසරීකරො; 

කලොෙහිතාය කතොනරී කරො, 

එසහිතුේහපිතානරසීකහො. 

‘‘පුණ්ණසසඞ්ෙනිකභොුලඛවණ්කණො, 

කදවනරානපිකයොනරනාක ො; 

මත්ත ජින්දවිලාසිත ාමී, 

එසහිතුේහපිතානරසීකහො. 

‘‘ඛත්තියසම්භවඅග් කුලීකනො, 

කදවමනුස්සනමස්සිතපාකදො; 

සීලසමාධිපතිට්ඨිතචිත්කතො, 

එසහිතුේහපිතානරසීකහො. 

‘‘ආයතයුත්තසුසණ්ඨිතනාකසො, 

ක ොපඛුකමොඅභිනීලසුකනත්කතො; 

ඉන්දධනූ අභිනීලභමූකෙො, 

එසහිතුේහපිතානරසීකහො. 

‘‘වට්ටසුවට්ටසුසණ්ඨිතගීකවො, 

සීහහනූමි රාජසරීකරො; 

ෙඤ්චනසුච්ඡවිඋත්තමවණ්කණො, 

එසහිතුේහපිතානරසීකහො. 

‘‘සුද්ධසු ම්භීරමඤ්ජුසකඝොකසො, 

හිඞ්ගුල ද්ධසුරත්තසුජිේකහො; 
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ී සතිී සතිකසතසුදන්කතො, 

එසහිතුේහපිතානරසීකහො. 

‘‘අඤ්ජනවණ්ණසුනීලසුකෙකසො, 

ෙඤ්චනපට්ටවිසුද්ධනලාකටො; 

ඔසධිපණ් රසුද්ධසුඋණ්කණො, 

එසහිතුේහපිතානරසීකහො. 

‘‘ ච්ඡතිනීලපකථවියචන්කදො, 

තාර ණාපරිකවඨිතරූකපො; 

සාවෙමජ්ඣ කතොසමණින්කදො, 

එසහිතුේහපිතානරසීකහො’’ති.(ජා.අට්ඨ.1.සන්තිකෙනිදානෙථා) – 

ඉමාහි. 

උද්දිට්ක තිඑවංචරිතබ් න්ති අත්තකනො, ‘‘උත්තිට්කඨ’’තිධම්මපදපාකඨො. 

ධම්මන්ති සපදානචාරිෙවත්තං.අකනසනංවජ්කජත්වාසුචරිතංචකර. 

කෙසවිස්සජ්ජනන්ති පඤ්චසිඛාොරං වජ්කජත්වා එෙසිඛාොරං. 

පට්ටබන්කධොතිඑත්ථ පට්කටොතිතස්මිං කුකලආචිණ්කණොඅලඞ්ොරවිකසකසො. 

ඝරමඞ්ග න්ති ඝරමකහො. ඡත්තමඞ්ග න්ති යුවරාජඡත්තපට්ටි. 

වට්ටානුගතන්ති කිකලසවට්ටානු තං. විඝාතපච්චයත්තා සවිඝාතෙං. කථකරො

රාධංබ්රාහ්මණං පුබ්ක  පබ් ජිත්වාෙස්මා ඉදානි ‘‘ෙථාහං, භන්කත, රාහුලං

පබ් ාකජමී’’ති ආහාති කච? තත්ථ උපසම්පදාපටික්කඛකපො අධිප්කපකතො, 

තස්මා ‘‘භ වා උපසම්පදකමව පටික්ඛිපි, ඉදානි අනා කත

සංසයාපනයනාධිප්පාකයො භ වා’’තිඤත්වා ආහ. චිත්තසුලට්ඨානරූපවකසන 

‘‘අට්ඨිමඤ්ජං ආහච්චා’’ති වුත්තං කිර. බුද්ධානං, චක්ෙවත්තීනඤ්ච

 යත්තාදිවකසන නානත්තං කවදිතබ් ං, අඤ්ඤථා නන්දාදකයොපි පබ් ජිත්වා

බුද්ධාසියුං‘‘සකචපබ් ජති, බුද්කධොකහොතී’’තිවචනකතො. 

කපකසත්වා දස්කසතුං වට්ටති, ආපුච්ඡිස්සාමාති පබ්බාකජතුං වට්ටතීති ච

ඉදං යස්මා විකදසප්පත්කතො නාම කලොෙසඞ්කෙකතනාපි මාතාපිතුවාසකතො
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ුලත්කතො කසරිවිහාරීති වුච්චති, තස්මාස්ස කත අසන්තපක්කඛ ඨිතා විය 

කහොන්තීතිෙත්වා‘‘නතස්සපබ් ජ්ජාචරිකයවාඅප්පසාදංෙකරොන්තී’’තිඑවං

වුත්තං නට්ඨකමව.පබ් ජිතාසම තිොතිකලොෙකවොහාකරො.කතකනවකචත්ථ

දුක්ඛප්පත්තාදිනා කදසන්තර මනඤ්ච සම තිෙං ෙතං. විකදසං ගන්ත්වාති

කචත්ථ විකදකසො නාම මාතාපිතුවාසකතො අඤ්කඤො කදකසො, න

උප්පත්තිකදසකතො.  යඤ්ජනත්කථො එව කච පමාණං, න යුත්ති.

මතමාතාපිතිකෙොපි න පබ් ාකජතබ්ක ොති ආපජ්ජති, තස්මා

අනුප්පත්තබ් ට්ඨාකන ඨිකතහිකයව මාතාපිතූහි අනනුඤ්ඤාකතො පුත්කතො න

පබ් ාකජතබ්ක ොති එවමිධාධිප්පාකයො කවදිතබ්ක ො, අඤ්ඤථා පාළියා

විරුජ්කඣයය, ආපත්තිට්ඨානස්සචසිථිලෙරණං අට්ඨෙථායනයුජ්ජති. ඉදං

තාවඑවංකහොතු, ‘‘විහාරං වාඣාකපමී’’තිආදිනකයොෙථංනවිරුජ්ඣතීතිකච? 

අත්තපරූපද්දවප්පසඞ් භකයන අවකසන පබ් ජිතත්තා, පුත්තරක්ඛණත්ථං

පබ් ජිතත්තා ච. එවඤ්හි සති සයකමව කසො අත්තනා පබ් ජිකතො කහොති, න

කෙනචි උපලාකපත්වා පබ් ජිකතො. ‘‘පුත්තකපමං වා පුත්තරක්කඛ පිකයො

කහොතී’’තිනිදානානුකලොමකතොන විරුජ්ඣති. 

රාහුලවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සික්ොපදදණ් ෙම්මවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

107. අත්තකනො පරිකවණඤ්චාති පුග් ලිෙං. මුෙද්වාරිෙන්ති

ුලඛද්වාකරන භුඤ්ජිතබ් ං. තත්ථ නිකයොජිතබ් ෙං, තස්ස ආවරණං 

නිවාරණං ෙකරොන්ති. අථ වා ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, ආවරණං 

ොතු’’න්තියංආවරණං අනුඤ්ඤාතං, තංආවරණංුලඛද්වාරිෙංආහාරං

ෙකරොන්තීතිඅධිප්පාකයො. 

සික්ඛාපදදණ් ෙම්මවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අනාපුච්ඡාවරණවත්ථුආදිෙථාවණ්ණනා 

108. පරස්ස දුස්සීලභික්ඛුස්සපීති අත්කථො. කෙචි ‘‘දුස්සීලභික්ඛූපී’’ති

ලිඛන්ති, තංන සුන්දරං.කපොරාණාපන‘‘යාවතතියංවුච්චමාකනොකචන

ඔරමති, සඞ්ඝං අපකලොකෙත්වා නාකසතබ්ක ො, පුන පබ් ජ්ජං
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යාචමාකනොපි අපකලොකෙත්වා පබ් ාකජතබ්ක ො’’ති වදන්ති. භික්ඛූනං

උපසම්පදෙම්මවාචාසදිසන්ති එත්ථ ‘‘යථා උපසම්පන්කනො සික්ඛං

පච්චක්ඛායයථානිවත්ථපාරුකතොවහුත්වාපච්ඡාඋපසම්පන්කනො පුබ්ක 

අත්තකනො නවෙතරස්ස සමානවස්සිෙස්ස පුන වන්දනාදීනි ෙකරොති, 

එවං සාමකණකරොපි පුන  හිතසරකණො තකතො පුබ්ක  අත්තකනො

නවෙතරස්සසමානවස්සිෙස්සසාමකණරස්සපුන වන්දනාදීනිෙකරොති.

ලිඞ් ං පකනත්ථ වුඩ්ඪතරභාවංන සාකධතීති වුත්තං කහොතී’’ති වුත්තං.

විොලකභොජනං සාමකණරානං ී තික්ෙකමවාති එකෙ. ‘‘අච්චකයො මං, 

භන්කත, අච්චා මා’’තිආදිනා නකයන අච්චයං කදසාකපතබ්ක ො.

‘‘දිට්ඨියා අනිස්සජ්ජකනන ‘ත්වං, සාමකණර,  ච්ඡා’ති වුත්කතකයව

පාරාජිකෙො කහොතී’’ති වුත්තං, ‘‘යාවතතියන්ති වුත්තත්තා බුද්ධාදීනං

අවණ්ණභාසිතමත්කතන ච දිට්ඨිග් හිතමත්කතන ච සරණානි න 

භිජ්ජන්තීති වුත්තං කහොතී’’ති වදන්ති. එවං සන්කත පාණාතිපාතාදිං

ෙකරොන්තස්සාපි තං සම්කභොතීති මම තක්කෙො. ‘‘නිස්සීලස්ස පුන

නාසනා වුත්තා’’ති ච කෙචි වදන්ති, තං යුත්තං විය. න හි භ වා

සීලවන්තස්ස ලිඞ් නාසනං අනුජානාතීති විචාකරතබ් ං, 

භික්ඛුනිදූසොපකදකසන භබ් ාභබ්ක  සඞ් ණ්හාතීති කපොරාණා. 

‘‘පබ්බජ්ජම්පි න  භතීති යථා කචත්ථ අයමත්කථො දස්සිකතො, තථා 

‘පණ් කෙො, භික්ඛකව, අනුපසම්පන්කනො න උපසම්පාකදතබ්ක ො, 

උපසම්පන්කනො නාකසතබ්ක ො’ති (මහාව. 109) ආදිනා නකයන

වුත්තානම්පි පබ් ජ්ජංනත්ථීතිදීපිතංකහොති.නහිඉදංඨානංඨකපත්වා

කතසං පබ් ජ්ජාය වාරිතට්ඨානං අත්ථි. ‘භික්ඛුනිදූසකෙො, භික්ඛකව, 

අනුපසම්පන්කනො න උපසම්පාකදතබ්ක ො, උපසම්පන්කනො

නාකසතබ්ක ො’ති (මහාව.114) වුත්කතනපිසමානත්තා තස්සපබ් ජ්ජා

විය කතසම්පි පබ් ජ්ජා වාරිතාව කහොතීතිපි දස්කසතුං පුන 

භික්ඛුනිදූසකෙොති  හිතන්ති අපකර’’ති වුත්තං. කිං ඉමිනා? නනු 

අට් ෙථායං වුත්තං ‘‘යස්සකචත්ථපබ් ජ්ජාවාරිතා, තංසන්ධාය ඉදං

වුත්තං අනුපසම්පන්කනො න උපසම්පාකදතබ්ක ො, උපසම්පන්කනො

නාකසතබ්ක ො’’ති. 
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අනාපුච්ඡාවරණවත්ථුආදිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පණ් ෙවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

109. ඔපක්ෙමිෙපණ් ෙස්ස හීනඞ් ත්තා අපබ් ජිතස්ස පබ් ජ්ජා 

වාරිතා, පබ් ජිතස්ස උපසම්පදා නොතබ් ා. පුබ්ක  උපසම්පන්නස්ස

කචඋපචරණං අත්ථි, නනාසනාොතබ් ාතිකනොතක්කෙොතිආචරිකයො.

ඡින්නඞ් ජාකතො න පණ් කෙො. පඤ්චසු නපුංසෙපණ් කෙොව

අභාවකෙො.ඉතකරචත්තාකරොසභාවොතිකවදිතබ් ා.භාකවොපනකතසං

පණ් කෙො කහොති. එකත චත්තාකරොපි කිර පුරිසාවාති එකෙ. ඉත්ථීපි

පක්ඛපණ් කීකහොතීතිඑකෙ. උපක්ෙකමෙකතපණ් ෙභාකවොඅවස්සං

කහොති, තස්මාපබ් ජ්ජංනලභති.‘‘යදිපනෙස්සචි නකහොති, පබ් ජ්ජා

නවාරිතාතිවිනිච්ඡයංවදන්තී’’තිවුත්තං. 

‘‘පබ්බජ්ජා වාරිතාති අපණ් ෙපක්කඛ පබ් ාකජත්වා පණ් ෙපක්කඛ

නාකසතබ්ක ොති අධිප්පාකයො’’ති ලිඛිතං. කපොරාණගණ්ඨිපකද පන

මාසපණ් ෙකලඛපණ් කෙහි සහ සත්ත පණ් ො වුත්තා. තත්ථ 

ක ෙපණ් කෙො නාම කිර මන්තවකසන උපහතබීකජො. තත්ථ

‘‘ඔපක්ෙමිෙකලඛපණ් ොපබ් ජිතානනාකසතබ් ා.කයොපබ් ාකජති, තස්ස 

දුක්ෙට’’න්තිචවුත්තං. 

පණ් ෙවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කථයෙසංවාසෙවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

110. කථයෙසංවාසකෙොති එත්ථ කිඤ්චාපි  යඤ්ජනත්ථවකසන

සංවාසත්කථනකෙොව කථයයසංවාසකෙොති පඤ්ඤායති, අථ කඛො තකයො 

කථයයසංවාසො. සංවාකසොති කචත්ථ න එෙෙම්මාදිකෙො සංවාකසො, 

කින්තු භික්ඛුවස්ස ණනාදිකෙො කිරියකභකදො ඉධ සංවාකසො නාම.

ඉමඤ්හි සක්ො කථයයාය ොතුං, කනතරන්ති අට්ඨෙථාය අධිප්පාකයො.

විකදසං න්ත්වාපබ් ජිකතහිපුච්ඡිකත ‘‘දසවස්කසො’’තිආදිංභණන්තස්ස

කදොකසො. ගිහීනං වුත්කත කදොකසො නත්ථීති කෙචි. රාජභයාදීහි

 හිතලිඞ් ානං ‘‘ගිහී මං සමකණොති ජානාතූ’’ති වඤ්චනචිත්කත සතිපි 
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භික්ඛූනංවඤ්කචතුොමතාය, කතහිසංවසිතුොමතායචඅභාවාකදොකසො

න ජාකතො. ‘‘සබ්බපාසණ්ඩියභත්තානීති විහාරං ආ න්ත්වා සඞ්ඝිෙං 

 ණ්හන්තස්සසංවාසංපරිහරිතුංදුක්ෙරං, තස්මාවුත්ත’’න්තිචලිඛිතං. 

‘‘සූපසම්පන්කනො’’ති වුත්තත්තා  හට්ඨම්පි සකච උපසම්පාකදන්ති, 

සූපසම්පන්කනොති ආපන්නං, ‘‘අනුපසම්පන්නොකලකයවා’’ති ඉමිනා

සකච උපසම්පන්නොකල සුණාති, සූපසම්පන්කනො එව

අනාකරොකචන්කතොපීති දස්කසති. අන්ධෙට් ෙථායං, 

කපොරාණගණ්ඨිපකදසු ච දුස්සීලභික්ඛු ‘‘කථයයසංවාසකෙො’’ති වුත්කතො

‘‘කථයයාය කවො, භික්ඛකව, රට්ඨපිණ්ක ො භුත්කතො’’ති (පාරා. 195) 

ඉමිනා කිර පරියාකයනාති කවදිතබ් ං. කතකනවාහ ‘‘තං න

ගකහතබ්බ’’න්ති.‘‘මහාකප ාදීසූ’’තිඑකතන ගිහිසන්තෙංදස්සිතං. 

සයං සාමකණකරොව කූටවස්සානි  කණත්වා  ණ්හන්කතො පාරාජිකෙො

කහොති, කථයයසංවාසකෙොපනනකහොති, තථාභික්ඛුපි, කසොපනභණ් ග්කඝන

ොකරතබ්ක ොති ඉමිනා අධිප්පාකයන ‘‘සයං සාමකණකරොවා’’තිආදි වුත්තං.

අයංපන කථයයසංවාසකෙොනාමයස්මා පබ් ජිකතොවකහොති, නාපබ් ජිකතො, 

තස්මා ‘‘කථයයසංවාසකෙො, භික්ඛකව, අපබ් ජිකතො න පබ් ාකජතබ්ක ො, 

පබ් ජිකතො නාකසතබ්ක ො’’ති වත්තුං න සක්ොති ෙත්වා ඉමස්ස වකසන

පණ් ෙකතො පට්ඨාය ‘‘අනුපසම්පන්කනො න උපසම්පාකදතබ්ක ො’’තිආදිනා

පාළි ඨපිතා, න උපසම්පදාමත්තස්කසව අභබ් ත්තා එොදසන්නම්පි කනසං

පබ් ජ්ජාරහභාවප්පසඞ් කතො. අපිච අනිට්ඨකදොසප්පසඞ් කතො තථා එව පාළි

ඨපිතා.යස්මාතිත්ථියපක්ෙමනං, සඞ්ඝකභදනඤ්චඋපසම්පන්නස්කසවකහොති, 

නානුපසම්පන්නස්ස, කසො දුවිකධොපිපබ් ජිකතොවකහොති, නාපබ් ජිකතො, තස්මා

‘‘තිත්ථියපක්ෙන්තකෙො, භික්ඛකව, අපබ් ජිකතො න 

පබ් ාකජතබ්ක ො’’තිආදිපාළියාසතිකතඋකභොපිඅපබ් ාකජතබ් ාකහොන්තීති 

අනිට්ඨප්පසඞ්ක ො ආපජ්ජතීති. තීසු පන කථයයසංවාසකෙසු සාමකණරාලයං

ෙකරොන්කතො ලිඞ් ත්කථනකෙො, උපසම්පන්නාලයං ෙකරොන්කතො

සංවාසත්කථනකෙො, උභයත්කථනකෙො ච. න හි සාමකණරසංවාකසො ඉධ

සංවාකසොනාම, කතකනව අට් ෙථායං ‘‘භික්ඛුවස්ස ණනාදිකෙොහිසබ්ක ොපි

කිරියකභකදො ඉමස්මිං අත්කථ සංවාකසො’’ති වුත්තන්ති එකෙ. යථාවුඩ්ඪං
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වන්දනසාදියනාසනපටි ාහනානං සාමකණරසංවාසසාමඤ්ඤකතො කනවාති

ආචරිකයො. 

කථයයසංවාසෙවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තිත්ථියපක්ෙන්තෙෙථාවණ්ණනා 

තිත්ථියපක්ෙන්තකෙො, භික්ෙකවතිආදි අත්තකනො නිදානභූකත 

පසූරවත්ථුස්මං එව වත්තබ් ං සමානම්පි තත්ථ වාරිතඅධිොරාභාවා අභබ් ා.

ඉකධව කථයයසංවාසකෙන විනා සම්භවකතො වුත්කතො. තත්ථ ‘‘අථ කඛො න

පබ් ාකජතබ්ක ොපී’’ති ඉකධව වචනං පසූරස්ස උපසම්පදාය එව යාචනිච්ඡාය

දස්සකනන, ‘‘කසො ආ කතො න උපසම්පාකදතබ්ක ො’’ති භ වකතො 

උපසම්පදාමත්තපටිකසධකනන ච පබ් ජ්ජානුමතිකදොසප්පසඞ් භයාති

කවදිතබ් ං. කතසං ලිඞ්ක  ආදින්නමත්කත ලද්ධියා  හිතායපි අග් හිතායපි

තිත්ථියපක්ෙන්තකෙො කහොති, අවන්දනීයස්කසව නග් ලිඞ් ස්ස කසට්ඨභාවං

වා උප ච්ඡති, න ුලච්චති, එත්ථ ‘‘පදවාකර දුක්ෙටං, ආජීවකෙො භවිස්සන්ති

විසමචිත්තවකසන  තත්තා නග්ක ො හුත්වා න  මකනනා’’ති වදන්ති.

උභින්නම්පි වකසන යුත්තන්ති මම තක්කෙො. තාව නං  ද්ධි රක්ෙති 

අසම්පටිච්ඡිතත්තා. උපසම්පන්නභික්ඛුනා ෙථිකතොති ෙථං පඤ්ඤායති? 

අට්ඨෙථාවචනප්පමාණකතොවාති එකෙ. නිදානවකසනාති එකෙ. පසූරස්ස 

උපසම්පන්නත්තා උපසම්පන්නානං එව තිත්ථියපක්ෙන්තතාවචනකතොති

එකෙ. යථාහ ‘‘උපජ්ඣාකයො පක්ෙන්කතොවා කහොති, විබ්භන්කතො වා, 

ොලංෙකතො වා, පක්ඛසඞ්ෙන්කතො වා’’තිආචරිකයො. පක්ෙසඞ්ෙන්කතො වාති

සාමකණරනාසනාවත්ථූසු අභාවකතොති එකෙ. අඤ්ඤතිත්ථියපුබ් ස්ස

උපසම්පන්නස්ස සකතො පක්ඛසඞ්ෙන්තභයා අනුපසම්පන්නොකල

උපසම්පදත්ථං පරිවාසපඤ්ඤාපකනනාති එකෙ. පබ් ජ්ජත්ථම්පීති කච? න, 

පුබ්ක  විචාරිතත්තා, අපබ් ජිතස්ස අධිසීලාභාවකතො ච. පාතිකමොක්ඛසීලඤ්හි

අධිසීලංනාම, තඤ්චඅපබ් ජිතස්සනත්ථි.ඉමස්සච පරිවාසවත්කතඅධිසීලං

වුත්තං. යථාහ ‘‘පුන චපරං, භික්ඛකව, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො තිබ් ච්ඡන්කදො

කහොතිඋද්කදකසපරිපුච්ඡායඅධිසීකල’’ති(මහාව.87). අපිච‘‘සකච, භික්ඛකව, 

ජාතියා සාකිකයො අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො ආ ච්ඡති, කසො ආ කතො 
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උපසම්පාකදතබ්ක ො’’ති (මහාව. 87) එත්ථ උපසම්පදාමත්තපරිදීපනකතො. 

උපසම්පදාමත්තපරිදීපනඤ්කහත්ථ තස්කසව පරිවාසදානසිද්ධිකතො. 

පරිවාසදානත්තනිදස්සනත්කථකහසාපාළි. 

තිත්ථියපක්ෙන්තෙෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තිරච්ඡානගතවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

111. නාගකයොනියාති නා කයොනිකතො, අත්තකනො නා ජාතිකහතූති

අධිප්පාකයො. කිංොරණා? අභික්ඛණං සෙජාතියා කමථුනපටිකසවකන, 

විස්සට්ඨනිද්කදොක්ෙමකනච සබ්ක සම්පි. 

තිරච්ඡාන තවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මාතුඝාතොදිවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

112-5. අපවාහනන්ති පක්ඛලනං, ොසායවත්ථනිවාසනං ඉච්ඡමානන්ති

අත්කථො. දුට්ඨචිත්කතන. කීදිකසන? වධෙචිත්කතනාති අධිප්පාකයො.

කලොහිතුප්පාදනවකසන දුට්ඨචිත්තන්තිකෙචි, තංනසුන්දරං. 

මාතුඝාතොදිවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උභකතොබෙඤ්ජනෙවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

116. ‘‘යදි පටිසන්ධියං උප්පන්නලිඞ්ක න එතං නාමං ලභන්තීති

අධිප්පාකයො’’ති ලිඛිතං. 

උභකතො යඤ්ජනෙවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අනුපජ්ොයොදිවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

117. ‘‘කෙචි ‘කුප්පතී’තිවදන්ති, තං‘න කහතබ් ’’න්තියංවුත්තං, තං 

‘‘පඤ්චවග් ෙරණීයඤ්කච, භික්ඛකව, ෙම්මංභික්ඛුනිපඤ්චකමොෙම්මං

ෙකරයය, අෙම්මං න ච ෙරණීය’’න්තිආදිනා (මහාව. 390) නකයන

වුත්තත්තා පණ් ොදීනං  ණපූරණභාකව එව ෙම්මං කුප්පති, න

සබ් න්ති ෙත්වා සුවුත්තං, ඉතරථා ‘‘පණ් කුපජ්ඣාකයන ෙම්මං
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ෙකරයය, අෙම්මංනචෙරණීය’’න්තිආදිොය පාළියා භවිතබ් ංසියා.

යථා අපරිපුණ්ණපත්තචීවරස්ස උපසම්පාදනොකල ෙම්මවාචායං

‘‘පරිපුණ්ණස්ස පත්තචීවර’’න්ති අසන්තං වත්ථුං කිත්කතත්වා

උපසම්පදාය ෙතාය තස්මිං අසන්කතපි උපසම්පදා රුහති, එවං ‘‘අයං 

බුද්ධරක්ඛිකතො ආයස්මකතො ධම්මරක්ඛිතස්ස උපසම්පදාකපක්කඛො’’ති

අවත්ථුං පණ් කුපජ්ඣායාදිං, අසන්තංවා, වත්ථුංකිත්කතත්වාෙතායපි

 ණපූරොනමත්ථිතාය උපසම්පදා රුහකතව. ‘‘න, භික්ඛකව, 

පණ් කුපජ්ඣාකයන උපසම්පාකදතබ්ක ො, කයො උපසම්පාකදයය, 

ආපත්ති දුක්ෙටස්ස, කසො ච පුග් කලො 

අනුපසම්පන්කනො’’තිආදිවචනස්සාභාවාඅයමත්කථොසිද්කධොවකහොති.න

හි බුද්ධා වත්තබ් යුත්තං න වදන්ති, කතන වුත්තං ‘‘කයො පන, භික්ඛු, 

ජානං ඌනී සතිවස්සං…කප.… කසො ච පුග් කලො

අනුපසම්පන්කනො’’තිආදි (පාචි. 403). තථා ‘‘ යත්කතන භික්ඛුනා

පටි කලන සඞ්කඝො ඤාකපතබ්ක ො’ති (මහාව. 71) වචනකතො 

කථයයසංවාසොදිආචරිකයහිඅනුස්සාවනායෙතායඋපසම්පදානරුහති

කතසං අභික්ඛුත්තා’’තිවචනම්පින කහතබ් ං.කිඤ්චභිකයයො‘‘ඉමානි

චත්තාරි ෙම්මානි පඤ්චහාොකරහි විපජ්ජන්තී’’තිආදිනා (පරි. 482) 

නකයනෙම්මානං සම්පත්තිවිපත්තියාෙථියමානාය‘‘සත්තහිආොකරහි

ෙම්මානි විපජ්ජන්ති වත්ථුකතො වා ඤත්තිකතො වා අනුස්සාවනකතො වා

සීමකතො වා පරිසකතො වා උපජ්ඣායකතො වා ආචරියකතො වා’’ති 

අෙථිතත්තා න  කහතබ් ං. ‘‘පරිසකතො වා’’ති වචකනන

ආචරියඋපජ්ඣායානං වා සඞ් කහො ෙකතොති කච? න, 

‘‘ද්වාදසහාොකරහි පරිසකතොෙම්මානි විපජ්ජන්තී’’තිඑතස්ස විභඞ්කග 

කතසමනාමට්ඨත්තා. අයමත්කථො ‘‘යස්මා තත්ථ තත්ථ සරූකපන 

වුත්තපාළිවකසකනව සක්ො ජානිතුං, තස්මා නයුලඛං දස්කසත්වා

සංඛිත්කතොතිඅයමස්ස යුත්ති කවසනා’’තිවුත්තං.තත්රිදංවිචාකරතබ් ං– 

අනුපජ්ඣායෙං උපසම්පාකදන්තා කත භික්ඛූ යථාවුත්තනකයන අභූතං

තංවත්ථුං කිත්තයිංසු, උදාහුුලසාවාදභයාතාකනවපදානිනසාකවසුන්ති.

කිඤ්කචත්ථ යදි තාව උපජ්ඣායාභාවත න සාකවසුං, ‘‘පුග් ලං න

පරාමසතී’’ති වුත්තවිපත්තිප්පසඞ්ක ො කහොති, අථ සාකවසුං, ුලසාවාකදො
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කනසංභවතීති? වුච්චකත– සාකවසුංකයවයථාවුත්තවිපත්තිප්පසඞ් භයා, 

‘‘ෙම්මං පනන කුප්පතී’’ති අට්ඨෙථාය වුත්තත්තා ච, න ුලසාවාදස්ස

අසම්භවකතො, ුලසාවාකදනාපි ෙම්මසම්භවකතො ච. න හි සක්ො

ුලසාවාකදනෙම්මවිපත්තිසම්පත්තිංොතුන්ති. තස්මා ‘‘අනුපජ්ඣායෙං 

උපසම්පාකදන්තී’’ති වචනස්ස උභයකදොසවිනිුලත්කතො අත්කථො

පරිකයසිතබ්ක ො. 

අයඤ්කචත්ථ යුත්ති – ‘‘යථා පුබ්ක  පබ් ජ්ජුපසම්පදුපජ්ඣාකයසු

විජ්ජමාකනසුපි උපජ්ඣායග් හණක්ෙකමන අග් හිතත්තා ‘කතන කඛො පන

සමකයන භික්ඛූ අනුපජ්ඣායෙ’න්තිආදි වුත්තං, තථා ඉධාපි උපජ්ඣායස්ස 

විජ්ජමානස්කසව සකතො අග් හිතත්තා ‘අනුපජ්ඣායෙං උපසම්පාකදන්තී’ති

වුත්තං. ෙම්මවාචාචරිකයන පන  හිකතො කතන උපජ්ඣාකයොති සඤ්ඤාය

උපජ්ඣායං කිත්කතත්වා ෙම්මවාචං සාකවතබ් ං, කෙනචි වා ොරකණන

ොයසාමග්ගිං අකදන්තස්ස උපජ්ඣායස්ස ඡන්දං  කහත්වා ෙම්මවාචං

සාකවති, උපජ්ඣාකයො වා උපසම්පදාකපක්ඛස්ස උපජ්ඣං දත්වා පච්ඡා

උපසම්පන්කන තස්මිං තාදිකස වත්ථුස්මිං සමනුයුඤ්ජියමාකනො වා 

අසමනුයුඤ්ජියමාකනො වා උපජ්ඣායදානකතො පුබ්ක  එව සාමකණකරො

පටිජානාති, සික්ඛාපච්චක්ඛාතකෙො වා අන්තිමවත්ථුඅජ්ඣාපන්නකෙො වා

පටිජානාති, ඡන්දහාරොදකයො වියඋපජ්ඣාකයො වා අඤ්ඤසීමා කතො කහොති, 

‘ෙම්මවාචාරුහතී’තිවත්වා ‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, පච්චන්තිකමසුජනපකදසු

විනයධරපඤ්චකමන  කණනඋපසම්පද’න්ති (මහාව. 259) වුත්තත්තා කෙචි

‘විනයධරපඤ්චකමන උපජ්ඣාකයන සන්නිහිකතකනව භවිතබ් ’න්ති 

වදන්තී’’ති කපොරාණගණ්ඨිපකද වුත්තං.කසොකචපාකඨොපමාකණො මජ්ඣිකමසු

ජනපකදසු තස්ස වචනස්සාභාවකතො. අසන්නිහිකතපි උපජ්ඣාකය ෙම්මවාචා 

රුහතීති ආපජ්ජතීති කච? න, ෙස්මා? ෙම්මසම්පත්තියං ‘‘පුග් ලං

පරාමසතී’’ති වුත්තපාකඨොව කනො පමාණං. න හි තත්ථ අසන්නිහිකතො

උපජ්ඣායසඞ්ඛාකතො පුග් කලො පරාමසනං අරහති, තස්මා තත්ථ

සඞ්ඝපරාමසනං විය පුග් ලපරාමසනං කවදිතබ් ං. සඞ්කඝන  කණන 

උපජ්ඣාකයන උපසම්පාකදන්ති කතසං අත්ථකතො පුග් ලත්තා.

පණ් ොදිඋපජ්ඣාකයන උපසම්පාකදන්ති උපසම්පාදනොකල අවිදිතත්තාති

කපොරාණා. 
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අපත්තොදිවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

118. අපත්තචීවරං උපසම්පාකදන්තීති ෙම්මවාචාචරිකයො

‘‘පරිපුණ්ණස්ස පත්තචීවර’’න්ති සඤ්ඤාය, කෙවලං අත්ථසම්පත්තිං 

අනකපක්ඛිත්වාසන්තපදනිහාකරනවා ‘‘පරිපුණ්ණස්සපත්තචීවර’’න්ති

ෙම්මවාචං සාකවති. යථා එතරහි මතවිප්පවුත්ථමාතාපිතිකෙොපි

‘‘අනුඤ්ඤාකතොසි මාතාපිතූහී’’ති පුට්කඨො ‘‘ආම භන්කත’’ති වදති. කිං

 හුනා, අයං පකනත්ථ සාකරො – ‘‘තස්මිං සමකය චත්තාරි ෙම්මානි

පඤ්චහාොකරහි විපජ්ජන්තී’’ති ලක්ඛණස්ස න තාව පඤ්ඤත්තත්තා 

අනුපජ්ඣායොදිං උපසම්පාකදන්ති, වජ්ජනීයපුග් ලානං අවුත්තත්තා 

පණ් කුපජ්ඣායාදිං උපසම්පාකදන්ති. කතරසන්තරායපුච්ඡාය

අදස්සනත්තා අපත්තචීවරෙංඋපසම්පාකදන්ති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, 

ඤත්තිචතුත්කථන ෙම්කමන උපසම්පාකදතු’’න්ති (මහාව. 69) එවං

සබ් පඨමං අනුඤ්ඤාතෙම්මවාචාය ‘‘පරිපුණ්ණස්ස පත්තචීවර’’න්ති

අවචනකමත්ථ සාධෙන්ති කවදිතබ් ං. තඤ්හි වචනං 

අනුක්ෙකමනානුඤ්ඤාතන්ති. 

හත්ථච්ඡින්නාදිවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

119. ඉදං තාව සබ් ථා කහොතු, ‘‘මූ ං පබ් ාකජන්ති,  ධිරං

පබ් ාකජන්තී’’ති ඉදං ෙථං සම්භවිතුමරහති ආදිකතො පට්ඨාය

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, ඉකමහි තීහි සරණ මකනහි 

පබ් ජ්ජ’’න්තිආදිනා (මහාව. 34) අනුඤ්ඤාතත්තාති? වුච්චකත – 

‘‘එවඤ්ච පන, භික්ඛකව, පබ් ාකජතබ්ක ොති. එවං වකදහීති

වත්තබ්ක ො…කප.… තතියම්පි සඞ්ඝං සරණං  ච්ඡාමී’’ති එත්ථ ‘‘එවං

වකදහීතිවත්තබ්ක ො’’තිඉමස්සවචනස්සමිච්ඡා අත්ථං  කහත්වාමූ ං

පබ් ාකජසුං. ‘‘එවංවකදහී’’තිතංපබ් ජ්ජාකපක්ඛංආණාකපත්වාසයං 

උපජ්ඣාකයන වත්තබ්ක ො ‘‘තතියං සඞ්ඝං සරණං  ච්ඡාමී’’ති, කසො

පබ් ජ්ජාකපක්කඛොතථා ආණත්කතොඋපජ්ඣායවචනස්සඅනුඅනුවදතු

වා, මා වා, තත්ථ තත්ථ භ වා ‘‘ොකයන විඤ්ඤාකපති, වාචාය

විඤ්ඤාකපති, ොකයන වාචාය විඤ්ඤාකපති,  හිකතො කහොති

උපජ්ඣාකයො. දින්කනොකහොතිඡන්කදො. දින්නාකහොතිපාරිසුද්ධි. දින්නා
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කහොති පවාරණා’’ති වදති. තදනුමාකනන වා ොකයන කතන

පබ් ජ්ජාකපක්කඛන විඤ්ඤත්තං කහොති සරණ මනන්ති වා කලොකෙපි 

ොකයන විඤ්ඤාකපන්කතො ‘‘එවං වදතී’’ති වුච්චති, තං පරියායං

 කහත්වා මූ ං පබ් ාකජන්තීති කවදිතබ් ං. කපොරාණගණ්ඨිපකද ‘‘මූ ං

ෙථං පබ් ාකජන්තී’ති පුච්ඡං ෙත්වා තස්ස ොයප්පසාදසම්භවකතො

ොකයන පහාරං දත්වා හත්ථුලද්දාය විඤ්ඤාකපත්වා පබ් ාකජසු’’න්ති 

වුත්තං. කිං  හුනා, අයං පකනත්ථ සාකරො – යථා පුබ්ක 

පබ් ජ්ජාධිොකර වත්තමාකන පබ් ජ්ජාභිලාපං උපච්ඡින්දිත්වා

‘‘පණ් කෙො, භික්ඛකව, අනුපසම්පන්කනො න 

උපසම්පාකදතබ්ක ො’’තිආදිනා නකයන උපසම්පදවකසකනව අභිලාකපො

ෙකතො. කථයයසංවාසෙපකද අසම්භවකතො කිඤ්චාපි කසො න ෙකතො

පබ් ජ්ජාවතත්ථෙතා, සබ් ත්ථපන උපසම්පදාභිලාකපනඅධිප්කපතා

තදනුභාවකතො. උපසම්පදාය පබ් ජ්ජාය වාරිතාය උපසම්පදා වාරිතා

කහොතීති ෙත්වා. තථා ඉධ උපසම්පදාධිොකර වත්තමාකන 

උපසම්පදාභිලාපං උපච්ඡින්දිත්වා උපසම්පදකමව සන්ධාය 

පබ් ජ්ජාභිලාකපො ෙකතොති කවදිතබ්ක ො. ොමං කසො න ෙත්තබ්ක ො, 

මූ පකද අසම්භවකතො තස්ස වකසන ආදිකතො පට්ඨාය

උපසම්පදාභිලාකපොවෙත්තබ්ක ොවියදිස්සති, තථාපිතස්කසව මූ පදස්ස

වකසන ආදිකතො පට්ඨාය පබ් ජ්ජාභිලාකපොව ෙකතො

මිච්ඡා හණනිවාරණත්ථං. ෙථං? ‘‘මූක ො, භික්ඛකව, අප්පත්කතො

ඔසාරණං, තඤ්කච සඞ්කඝො ඔසාකරති, කසොසාරිකතො’’ති (මහාව. 396) 

වචනකතො මූක ො උපසම්පන්කනො කහොතීති සිද්ධං. කසො ‘‘කෙවලං

උපසම්පන්කනොව කහොති, න පන පබ් ජිකතො තස්ස පබ් ජ්ජාය

අසම්භවකතො’’ති මිච්ඡා ාකහො කහොති. තං පරිච්චජාකපත්වා කයො

උපසම්පන්කනො, කසොපබ් ජිකතොවකහොති.පබ් ජිකතොපනඅත්ථිකෙොචි

උපසම්පන්කනො, අත්ථි කෙොචි අනුපසම්පන්කනො. ඉමං සම්මා ාහං

උප්පාකදතිභ වාතිකවදිතබ් ං. 

අපිච කතසං හත්ථච්ඡින්නාදීනං පබ් ජිතානං සුපබ් ජිතභාවදීපනත්ථං, 

පබ් ජ්ජාභාවාසඞ්ොනිවාරණත්ථඤ්කචත්ථ පබ් ජ්ජාභිලාකපො ෙකතො. ෙථං? 

‘‘න, භික්ඛකව, හත්ථච්ඡින්කනො පබ් ාකජතබ්ක ො’’තිආදිනා පටික්කඛකපන, 
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‘‘පබ් ජිතා සුපබ් ජිතා’’ති වුත්තට්ඨානාභාකවන ච කතසං

පබ් ජ්ජාභාවප්පසඞ්ො භකවයය. යථා පසඞ්ොභකව, තථා පසඞ්ෙං ඨකපයය. 

ෙන්ධකෙ උපසම්පදං සන්ධාය ‘‘හත්ථච්ඡින්කනො, භික්ඛකව, අප්පත්කතො

ඔසාරණං, තඤ්කචසඞ්කඝො ඔසාකරති, කසොසාරිකතො’’තිආදිනානකයනභ වා

නිවාකරති. කතකනව පනනකයනපබ් ජිතා කත සබ්ක පි සුපබ් ජිතා එවාති

දීකපති, අඤ්ඤථා සබ්ක කපකත උපසම්පන්නාව කහොන්ති, න පබ් ජිතාති

අයමනිට්ඨප්පසඞ්ක ො ආපජ්ජති. ෙථං? ‘‘හත්ථච්ඡින්කනො, භික්ඛකව, න 

පබ් ාකජතබ්ක ො, පබ් ජිකතො නාකසතබ්ක ො’’ති වා ‘‘න, භික්ඛකව, 

හත්ථච්ඡින්කනො පබ් ාකජතබ්ක ො, කයොපබ් ාකජයය, ආපත්තිදුක්ෙටස්ස, කසො 

ච අපබ් ජිකතො’’ති වා තන්තියා ඨපිතාය චම්කපයයක්ඛන්ධකෙ

‘‘කසොසාරිකතො’’ති වුත්තත්තා කෙවලං ‘‘ඉකම හත්ථච්ඡින්නාදකයො

උපසම්පන්නාවකහොන්ති, න පබ් ජිතා’’තිවා‘‘උපසම්පන්නාපිකචපබ් ජිතා, 

නාකසතබ් ා’’තිවා අනිට්ඨකෙොට්ඨාකසොආපජ්ජතීතිඅධිප්පාකයො. 

ඉදං පකනත්ථ විචාකරතබ් ං – ‘‘කසො ච අපබ් ජිකතො’’ති වචනාභාවකතො 

මූ ස්ස පබ් ජ්ජසිද්ධිප්පසඞ් කතො පබ් ජ්ජාපි එෙකතොසුද්ධියා කහොතීති 

අයමනිට්ඨකෙොට්ඨාකසො ෙථං නාපජ්ජතීති? පබ් ජ්ජාභිලාකපන උපසම්පදා

ඉධාධිප්කපතාති සම්මා ාකහන නාපජ්ජති, අඤ්ඤථා යථා යඤ්ජනං අත්කථ

 හිකත යථාපඤ්ඤත්තදුක්ෙටාභාවසඞ්ඛාකතො අපකරොපි අනිට්ඨකෙොට්ඨාකසො

ආපජ්ජති.ෙථං? ‘‘න, භික්ඛකව, මූක ොපබ් ාකජතබ්ක ො, කයොපබ් ාකජයය, 

ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’ති වුත්තදුක්ෙටං පබ් ජ්ජපරිකයොසාකන කහොති, න

තස්සාවිප්පෙතාය.පුබ් පකයො දුක්ෙටකමව හිපඨමංආපජ්ජති, තස්මාමූ ස්ස

පබ් ජ්ජපරිකයොසානස්කසව අභාවකතො ඉමස්ස දුක්ෙටස්ස ඔොකසො ච

සබ් ොලං න සම්භකවයය. උපසම්පදාවකසන පන අත්කථ  හිකත සම්භවති

ෙම්මනිප්ඵත්තිකතො. කතකනව පාළියං ‘‘න, භික්ඛකව, පණ් කෙො

උපසම්පාකදතබ්ක ො, කයො උපසම්පාකදයය, ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’ති දුක්ෙටං

නපඤ්ඤත්තං. අපඤ්ඤත්තත්තා පුබ් පකයො දුක්ෙටකමව කචත්ථසම්භවති, 

කනතරං, එත්තාවතා සිද්ධකමතං ‘‘පබ් ජ්ජාභිලාකපන උපසම්පදා ච තත්ථ

අධිප්කපතා, නපබ් ජ්ජා’’ති. 
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එත්ථාහ – සාමකණරපබ් ජ්ජා න ොයපකයො කතො කහොතීති ෙථං

පඤ්ඤායතීති? වුච්චකත – ොකයන විඤ්ඤාකපතීතිආදිත්තිොදස්සනකතො.

කහොතිකචත්ථ – 

‘‘අප්කපවසසකෙොකෙොචි, පතිට්කඨයයමහණ්ණකව; 

නත්කවවචතු ම්භීකර, දුග් ාකහොවිනයණ්ණකව’’ති. 

බ්රහ්මුජුගත්කතොති එත්ථ ‘‘නිද්කදොසත්කථ, කසට්ඨත්කථ ච බ්රහ්ම-සද්දං

 කහත්වානිද්කදොසංහුත්වාඋජු  ත්තංයස්සකසොබ්රහ්ුලජු ත්කතො’’තිලිඛිතං.

අථවාොමකභොගිත්තාකදවින්දාදකයො උපමාවකසනඅග් කහත්වාබ්රහ්මා විය

උජු ත්කතො බ්රහ්ුලජු ත්කතො. මහාකුච්ඡිකතො ඝකටො මහාකුච්ඡිඝකටො. කතන

සමාකනො වුච්චති ‘‘මහාකුච්ඡිඝටසදිකසො’’ති. ග ගණ්ඩීති 

කදසනාමත්තකමකවතන්ති ෙථං පඤ්ඤායතීති? ‘‘න, භික්ඛකව, පඤ්චහි

ආ ාකධහි ඵුට්කඨො පබ් ාකජතබ්ක ො’’ති වචනකතො. කිලාකසොපි

ඉධාධිප්කපකතොති න කෙවලං කසො එකවකෙො, කින්තු පඤ්චහි ආ ාකධහි

ඵුට්කඨො, පාළියං ආ තා රාජභටාදකයොදාසපරිකයොසානා, රාහු වත්ථුම්හි ආ තා 

අනනුඤ්ඤාතමාතාපිතකරොචාතිදසපිජනාඉධාධිප්කපතා.තදත්ථදීපනත්ථකමව 

ලිඛිතෙෙසාහතලක්ඛණාහකත පුබ්ක  වුත්කතපි ආකනත්වා උපාලත්කථකරො 

ඉධ හත්ථච්ඡින්නපාළියං ආහ. කතකනව චම්කපයෙක්ෙන්ධකෙ ‘‘අත්ථි, 

භික්ඛකව, පුග් කලො අප්පත්කතො ඔසාරණං, තඤ්කච සඞ්කඝො ඔසාකරති, 

එෙච්කචො කසොසාරිකතො, එෙච්කචො කදොසාරිකතො’’ති (මහාව. 396) ඉමස්ස 

විභඞ්කග ‘‘පඤ්චහිආ ාකධහිඵුට්ඨා, රාජභටා, කචොරොරකභදෙඉණායිෙදාසා, 

අනනුඤ්ඤාතමාතාපිතකරො චා’’ති සත්ත ජනා න  හිතා, න ච ලබ්භන්ති, 

අඤ්ඤථා ඉකමපි තස්ස විභඞ්ක  වත්තබ් ා සියුං. න වත්තබ් ා තත්ථ 

අභබ් ත්තාති කච? එවං සන්කත ‘‘සඞ්කඝො ඔසාකරති, එෙච්කචො

කදොසාරිකතො’’තිඉමස්ස විභඞ්කග වත්තබ් ාපණ් ොදකයොවිය, නචවුත්තා.

උභයත්ථ අවුත්තත්තානචිකමඅනුභයාභවිතුමරහන්ති, තස්මාඅවුත්තානකමව

දසන්නං යථාවුත්තානං සඞ් ණ්හනත්ථං පුන ලිඛිතොදකයො වුත්තාති. අථ

කිමත්ථංකතඉධ උප්පටිපාටියාවුත්තාති? ඉණායිෙදාසානංකසොසාරිතභාකවපි

ඉණායිෙදාසා සාමිොනං දාතබ් ාති තදධීනභාවදස්සනත්ථං. කතකනව තත්ථ
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වුත්තං ‘‘පලාකතොපි ආකනත්වා දාතබ්ක ො’’තිආදි. කයො පකනත්ථ කචොකරො

ෙතෙම්කමො පබ් ජති, රාජභකටො වා සකච ෙතකදොකසො, 

ඉණායිෙග් හකණකනව හිකතොතිකවදිතබ්ක ො.අථවායථාවුත්තලක්ඛකණො

සබ්ක ොපි ඉණායිෙදාසානං ‘‘කසොසාරිකතො’’ති වත්තබ් ාරකහො න කහොතීති

ෙත්වා කතසං පරිවජ්ජනත්ථං උප්පටිපාටියා කදසනා උපරි ආකරොහති, න

කහට්ඨාති දීපනකතො. ලිඛිතකෙො ‘‘කසොසාරිකතො’’ති වුත්තත්තා කදසන්තරං

කනතබ්ක ො.තථාොරකභදොදකයොපීතිකවදිතබ් ං. 

එත්තාවතාභ වතාඅත්තකනොකදසනාකුසලතායපුබ්ක  හිතග් හකණන 

යථාවුත්තානං දසන්නම්පි පබ් ජ්ජුපසම්පදාෙම්මනිප්ඵත්ති, 

උප්පටිපාටිවචකනන පුග් ලකවමත්තතඤ්ච කදසනාය කෙොවිදානං දීපිතං

කහොතීතිකවදිතබ් ං.කහොතිකචත්ථ– 

‘‘වත්තබ් යුත්තංවචකනනවත්වා, අයුත්තමිට්ඨංනයකදසනාය; 

සන්දීපයන්තංසු තස්සවාෙයං, චිත්තංවිචිත්තංව ෙකරොතිපී’’ති. 

එත්ථාහ – චම්කපයෙක්ෙන්ධකෙ ඌනී සතිවස්කසොඋභයත්ථඅවුත්තත්තා

අනුභකයො සියාති? නසියාඅවුත්තත්තාඑව.යදිහිතතියායකෙොටියාභවිතබ් ං, 

සාඅවස්සංභ වතා වත්තබ් ාවකහොති, නචවුත්තා, තස්මානකසොඅනුභකයො

කහොති. අථ ෙතරං පක්ඛං භජතීති? කදොසාරිතපක්ඛං භජති. අථ ෙස්මා න

වුත්කතොති? සික්ඛාපකදනපටිසිද්ධත්තා. උපනාහංබන්ධිත්වාතිපුන න්ධනං

ෙත්වා. ‘‘නානාවිකධහි ඔසකධහි පාදං  න්ධිත්වා ආවාටකෙ පකවකසත්වා

ෙත්තබ් විධානස්කසතං අධිවචන’’න්ති ලිඛිතං. ෙප්පසීකසො වා හත්ථී විය. 

කගොභත්තනාළිො නාම ගුන්නං භත්තපානත්ථං ෙතනාළිො. උපක්ෙමුකෙො 

නාම කුධිතුලකඛො වුච්චති, වාතණ්ඩිකෙො නාම අණ් කෙසු වුඩ්ඪිකරොක න 

සමන්නා කතො. විෙකටො නාම තිරියං  මනෙපාකදහි සමන්නා කතො. ‘‘ගුණි

කුණී’’ති දුවිකධො කිර පාකඨො. කයසඤ්ච පබ්බජ්ජා පටික්ඛිත්තා, උපසම්පදාපි

කතසං පටික්ඛිත්තාවාතිආදි යස්මා හත්ථච්ඡින්නාදකයො උපසම්පදාවකසකනව

වුත්තා, තස්මාකතඑවහත්ථච්ඡින්නාදකයො සන්ධායාහ. 

හත්ථච්ඡින්නාදිවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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අ ජ්ජීනිස්සයවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

120. ‘‘න, භික්ඛකව, අලජ්ජීනංනිස්සකයොදාතබ්ක ො’’තිඉමිනාඅලජ්ජීහි 

භික්ඛූහි, සාමකණකරහිවාසද්ධිංද්කවපිධම්මාමිසපරිකභො ාපටික්ඛිත්තා

කහොන්ති නිස්සයභාකවභාවකතොකතසං.යථාහ ‘‘ආචරිකයන, භික්ඛකව, 

අන්කතවාසිකෙො සඞ් කහතබ්ක ො අනුග් කහතබ්ක ො උද්කදකසන

පරිපුච්ඡාය ඔවාකදන අනුසාසනියා’’තිආදි (මහාව. 79) උපජ්ඣායස්සපි

නිස්සයප්පණාමනසම්භවකතො, කසොපි සද්ධිවිහාරිෙස්ස නිස්සකයොති 

කවදිතබ් ං, තස්මා උපජ්ඣාකයො කච අලජ්ජී කහොති, න තං නිස්සාය

වසිතබ් න්ති සිද්ධං කහොති. භික්ඛූනං සම්මාපටිපත්තියා සමානභාක ො

භික්ඛු සභාක ො. තස්සභාකවො භික්ඛුසභා තා. තං භික්ඛුසභාගතං. යාව

ජානාමීති අධිප්පාකයන වසිතුං වට්ටති. භික්ඛූහි සභා තං. කිං තං? 

ලජ්ජිභාවං. ‘‘සත්තාහං…කප.… ගකහතබ්කබො’’තිඑත්ථ‘‘සත්තාහමත්තං

වසිස්සාමි, කිං භික්ඛුසභා තාජානකනනාති ජානකන ධුරං නික්ඛිපිත්වා

වසිතුං නලභතීතිඅත්කථො’’තිලිඛිතං. ‘‘භික්ඛුසභා තංපනජානන්කතො

ස්කවව මිස්සාමි, කිං කමනිස්සයාකරොචකනනා’’තිඅරුණංඋට්ඨකපතුං

න ලභති. ‘‘පුකර අරුණං උට්ඨහිත්වා  මිස්සාමී’’ති ආකභොක න

සයන්තස්සකචඅරුකණොඋග් ච්ඡති, වට්ටති. 

ගමොදිනිස්සයවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

121. ‘‘අද්ධානමග්ගප්පටිපන්කනන භික්ඛුනා නිස්සයං අ භමාකනන

අනිස්සිකතන වත්ථුන්තිඅවස්සොකලකයවවස්සොකලඅද්ධාන මනස්ස 

පාළියංකයව පටික්ඛිත්තත්තා’’ති වුත්තං, තං අප්පමාණං සත්තාහං 

වස්සච්කඡදාදිවකසන අද්ධාන මනසම්භවකතො,  ච්ඡන්තස්කසව

වස්සොල මනසම්භවකතො ච. අන්තරාමග්කග…කප.… අනාපත්තීති

නිස්සයදායොභාකවකයව. ‘‘තස්සනිස්සායා’’තිපාඨානුරූපං වුත්තං, තං

නිස්සායාති අත්කථො. ‘‘යදා පතිරූකපොනිස්සයදායකෙොආ ච්ඡිස්සතී’’ති

වචකනන අයං විධි අවස්සොකල එවාති සිද්ධං. ‘‘අන්කතොවස්කස පන

ෙස්සචි ආ මනාභාවා’’ති වුත්තං. සකච කසො ජලපට්ටකන වා

ථලපට්ටකන වා වසන්කතො වස්සූපනායිොය ආසන්නාය  න්තුොකමො
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සුණාති ‘‘අසුකෙො මහාකථකරො ආ මිස්සතී’’ති, තං කච ආ කමති, 

වට්ටති. ආ කමන්තස්කසව කච වස්සූපනායිෙදිවකසො කහොති, කහොතු, 

 න්තබ් ං තත්ථ, යත්ථ නිස්සයදායෙං ලභතීති. 

පාතිකමොක්ඛුද්කදසොභාකවන කච  න්තුං වට්ටති, පක ව

නිස්සයදායොභාකවන. සකච කසො  ච්ඡන්කතො ජීවිතන්තරායං, 

බ්රහ්මචරියන්තරායංවාපස්සති, තත්කථවවසිතබ් න්ති එකෙ. 

122. ‘‘නාහං උස්සහාමි කථරස්ස නාමං  කහතු’’න්ති ඉත්ථන්නාකමො 

ඉත්ථන්නාමස්ස ආයස්මකතොති ලක්ඛණකතො ආහ. ‘‘ක ොත්කතනාපී’ති

වචනකතො කයන කවොහාකරන කවොහරියන්ති, කතන වට්ටතීති සිද්ධං, 

තස්මා ‘කෙො නාකමො කත උපජ්ඣාකයො’ති පුට්කඨනාපි ක ොත්තකමව

නාමංෙත්වා වත්තබ් න්තිසිද්ධං කහොති, තස්මා චතුබ්බිකධසුනාකමසු 

කයන කෙනචි නාකමන අනුස්සාවනා ොතබ් ා’’ති වදන්ති. එෙස්ස

 හූනි නාමානි කහොන්ති, තත්ථ එෙං නාමං ඤත්තියා, එෙං

අනුස්සාවනායොතුංනවට්ටති, අත්ථකතො,  යඤ්ජනකතො චඅභින්නාහි

අනුස්සාවනාහි භවිතබ් න්ති. ෙත්ථචි ‘‘ආයස්මකතො 

බුද්ධරක්ඛිතත්කථරස්සා’’ති වත්වා ෙත්ථචි කෙවලං

‘‘බුද්ධරක්ඛිතස්සා’’ති සාකවති, ‘‘සාවනංහාකපතී’’තිනවුච්චතිනාමස්ස

අහාපිතත්තාති එකෙ.සකචෙත්ථචි ‘‘ආයස්මකතොබුද්ධරක්ඛිතස්සා’’ති

වත්වාෙත්ථචි ‘‘බුද්ධරක්ඛිතස්සායස්මකතො’’තිසාකවති, පාඨානුරූපත්තා

කඛත්තකමව ඔතිණ්ණන්තිපි එකෙ.  යඤ්ජනකභදප්පසඞ් කතො

අනුස්සාවකනතංනවට්ටතීතිඑකෙ.සකචපන සබ් ට්ඨාකනපිතකථව

වදති, වට්ටති භ වතා දින්නලක්ඛණානුරූපත්තා. ලක්ඛණවිකරොධකතො 

අඤ්ඤථා න වට්ටතීති කච? න, පකයො ානුරූපත්තා. තත්ථ තථා, ඉධ

අඤ්ඤථා පකයොක ොති කච? න, විපත්තිලක්ඛණානං විකරොධකතො. න

සබ්ක නසබ් ං, සාවනාහාපනාඑවහි පාළියං තදත්ථවිභාවකනආ තාති

අඤ්ඤපකදසු සාවකනසු පරිහාකරො න සම්භවති

ආචිණ්ණෙප්පවිකරොධකතො. කසොපි කිංපමාණන්ති කච? පමාණං

ආචරියුග් හස්ස පමාණත්තා. 

123. ද්කව එොනුස්සාවකනති එත්ථ ගණ්ඨිපකද තාව එවං ලිඛිතං

‘‘එෙකතො පවත්තඅනුස්සාවකන’’. ඉදං සන්ධායාති නානුපජ්ඣායං
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එොචරියං අනුස්සාවනකිරියං සන්ධාය, තඤ්ච අනුස්සාවනකිරියං 

එකෙනුපජ්ඣාකයන නානාචරිකයහි අනුජානාමීති අත්කථො.

නානුපජ්ඣාකයහි එකෙනාචරිකයනන ත්කවව අනුජානාමීති අත්කථොති. 

කපොරාණගණ්ඨිපකදපි තකථව වත්වා ‘‘තිණ්ණං උද්ධං න කෙනචි

ආොකරන එෙකතො වට්ටතී’’ති වුත්තං, තං යුත්තං, න හි සඞ්කඝො

සඞ්ඝස්ස ෙම්මං ෙකරොතීති ආචරිකයො. ඉදං පකනත්ථ චින්කතතබ් ං.

ෙථං? චත්තාකරො වාඅතිකරොවාඋපසම්පදාකපක්ඛාසඞ්ඝකවොහාරංන

ලභන්ති භික්ඛුභාවං අප්පත්තත්තා. කෙවලං භ වතා පරිච්ඡින්දිත්වා

‘‘තකයො’’ති වුත්තත්තා තකතො උද්ධං න වට්ටතීති කනො තක්කෙොති

ආචරිකයො. අනුගණ්ඨිපකදපිඅයකමවත්කථො හුධා විචාකරත්වාවුත්කතො.

තථා අන්ධෙට් ෙථායම්පි. න සබ් ත්ථ ඉමස්මිං අත්ථවිෙප්කප

මතිකභකදො අත්ථි. යා පකනසා උකභො පරිපුණ්ණී සතිවස්සා, 

උභින්නකමකුපජ්ඣාකයො, එොචරිකයො, එො ෙම්මවාචා, එකෙො

උපසම්පන්කනො, එකෙො අනුපසම්පන්කනොතිපරිවාරෙථා, තංදස්කසත්වා

එකෙොකචආචරිකයොද්වින්නං, තිණ්ණංවා උපසම්පදාකපක්ඛානංඑෙං

ෙම්මවාචං එකෙනුපජ්ඣාකයනසාකවති, වට්ටතීති එකෙ. තං අයුත්තං, 

න හි සක්ො සිථිලධනිතාදි යඤ්ජනලක්ඛණසම්පන්නං තස්මිං ඛකණ 

ෙම්මවාචං දස්කසතුං විුලත්තකදොසාදීසු පතනකතො. විසුං විසුං ෙරණං 

සන්ධාය ඉදං වුත්තන්ති දීපනත්ථං ‘‘තකයො පරිපුණ්ණී සතිවස්සා, 

තිණ්ණකමකුපජ්ඣාකයො, එොචරිකයො, එො ෙම්මවාචා, ද්කව 

උපසම්පන්නා, එකෙොඅනුපසම්පන්කනො’’තිනවුත්කතො.එවඤ්හිවුත්කත

සක්ො තීසු ආොසට්ඨමපකනත්වා සීමට්ඨානං ද්වින්නමනුරූපං

ෙම්මවාචංදස්කසතුං, තමනිට්ඨප්පසඞ් ංනිවාකරතුං‘‘උකභො’’තිවුත්තං.

‘‘තත්ථ පරිපුණ්ණී සතිවස්සවචකනන වත්ථුසම්පත්ති, පරිසාය

පධානත්තා, ආචරියුපජ්ඣායවචකනන පරිසසම්පත්ති, ෙම්මවාචාය

අනුස්සාවනසම්පත්ති දස්සිතා, සීමසම්පත්තිඑකවොන දස්සිතා.තකතො 

විපත්ති ජාතා ෙම්මවාචානං නානාක්ඛණිෙත්තා. එෙක්ඛණභාකව සති

උභින්නංසම්පත්ති වාසියාවිපත්තිවා, නඑෙස්කසවසම්පත්තිඑෙස්ස

විපත්තීතිසම්භවති විුලත්තාදි යඤ්ජනකදොසප්පසඞ් කතො’’තිවුත්තං, තං

වචනං උකභොපි කචකත සීම තාව කහොන්ති, උභින්නං එෙකතො
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ෙම්මසම්පත්තිදීපනකතො ද්වින්නං එෙකතො අනුස්සාවනං එකෙන 

උපජ්ඣාකයන එකෙනාචරිකයන වට්ටතීති සාකධති. ද්වින්නං, 

තිණ්ණඤ්ච එෙකතො සසමනුභාසනා ච පාළියංකයව දස්සිතා, තඤ්ච

අනුකලොකමති. අට් ෙථාචරිකයහි නානුඤ්ඤාතං, න පටික්ඛිත්තං, 

විචාකරත්වා  කහතබ් න්තිආචරිකයො, තංධම්මතායවිරුජ්ඣති. 

අයඤ්හිබුද්ධානංධම්මතා– යදිදංයත්ථයත්ථ වචනනානත්තමත්ථි, තත්ථ

තත්ථ  රුකෙසු ඨාකනසු වත්තබ් යුත්තං වදන්ති. දූකතන උපසම්පදාදකයො

කචත්ථනිදස්සනං. යස්මා කචත්ථ පුබ්ක  අනුඤ්ඤාතෙම්මවාචාය නානත්තං

නත්ථි, තස්මා ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, ද්කව තකයො එොනුස්සාවකන 

ොතු’’න්ති වත්වා ‘‘එවඤ්ච පන, භික්ඛකව, ොතබ්ක ො’’ති න වුත්තං.

නානත්කත සතිපි තත්ථ තත්ථ ද්වින්නං,  හූනං වා වකසන

වුත්තෙම්මවාචානුසාකරන  කහතබ් කතො අවුත්තන්ති කච? න හි ලහුකෙසු

ඨාකනසු වත්වා  රුකෙසු අවචනං ධම්මතාති ආචරිකයො. අඤ්ඤතරස්මිං පන 

ගණ්ඨිපකද එවං පපඤ්චිතං ද්කව එොනුස්සාවකනති ද්කව එෙකතො

අනුස්සාවකන. ‘‘එකෙන’’ ඉති පාකඨො, එකෙන ආචරිකයනාති අත්කථො. 

පුරිමනකයකනවාති ‘‘එකෙන වා ද්ී හි වා ආචරිකයහී’’ති වුත්තනකයන එව, 

තස්මාඑකෙනාචරිකයනද්කවවාතකයොවා අනුස්සාකවතබ් ා. ‘‘ද්ී හිවාතීහි

වා’’ති පාකඨො. නානාචරියා නානුපජ්ොයාති එත්ථ ‘‘තඤ්ච කඛො එකෙන

උපජ්ඣාකයන, නත්කවව නානුපජ්ඣාකයනා’’තිවුත්තත්තානවට්ටතීතිකච? 

වට්ටති. ෙථං? එකෙන අනුස්සාවකන එොනුස්සාවකනති විග් හස්ස

පාෙටත්තා ලීනකමව දස්කසතුං ‘‘එෙකතො අනුස්සාවකන’’ති විග් කහොව

වුත්කතො, තස්මා උජුෙත්තකමව සන්ධාය තඤ්ච කඛො එකෙන අනුස්සාවනං

එොනුස්සාවනං, එකෙන උපජ්ඣාකයන අනුජානාමි, න ත්කවව

නානුපජ්ඣාකයනාති අත්කථො. ඉදං සන්ධාය හි ද්විධා විග් කහො, තස්මා

‘‘නානාචරිකයහි නානුපජ්ඣායා න වට්ටන්තීති සිද්ධකමවා’’ති අඤ්ඤථාපි

වදන්ති. තඤ්ච කඛො එකෙන උපජ්ඣාකයන එෙස්ස උපජ්ඣායස්ස වා

වත්තබ් ං අනුස්සාවනං, නත්කවවනානුපජ්ඣාකයන අනුජානාමීති අත්කථො.

කිංවුත්තංකහොති? ‘‘එකෙොආචරිකයො, ද්කවවාතකයොවාඋපසම්පදාකපක්ඛා 

ද්වින්නංතිණ්ණංවාඋපජ්ඣායානංනත්කවවඅනුජානාමී’’තිකිර වුත්තන්ති.
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අපරස්මිංපන ගණ්ඨිපකද ‘‘එකෙනඅනුස්සාවකනති විග් හස්සපාෙටත්තාතං

පොකසතුං ‘එකෙනා’ති වුත්තං. එවං වුත්කත අවස්සං පණ්ඩිතා ජානන්ති.

තංපාෙටත්තාකචජානන්ති, එකෙනාතිඉමිනාකින්තිකච? කිඤ්චාපි ජානන්ති, 

විවාකදො පන කහොති අලද්ධකලසත්තා, ජානිතුඤ්ච න සක්ො, ‘එකෙනා’ති

වුත්කත පනතං සබ් ංන කහොතීති වුත්ත’’න්තිලිඛිතං. එවං එත්ථ අකනකෙ

ආචරියා ච තක්කිො ච අකනෙධා පපඤ්කචන්ති, තං සබ් ං සුට්ඨු

උපපරික්ඛිත්වා රුකුලංපයිරුපාසිත්වා වංසානු කතොවඅත්කථො කහතබ්ක ො.

‘‘නසබ් ත්ථඉමස්මිංඅත්ථවිෙප්කපමතිකභකදො අත්ථී’’තිවුත්තකමව. 

උපසම්පදාවිධිෙථාවණ්ණනා 

125. කුට් ංගණ්ක ොතිඑත්ථකුට්ඨාදිග් හකණනහත්ථච්ඡින්නාදකයොපි 

 හිතාවකහොන්තීතිකපොරාණා, තස්මා‘‘මනුස්කසොසිපුරිකසොසී’’තිඑකතහි 

භබ් ාභබ් පුග් ලපරිවජ්ජනං ෙකරොති. ‘‘භුජිස්කසොසි

අණකණොසී’’තිආදීහිපුබ්ක  හත්ථච්ඡින්නාධිොකරවුත්තඅත්ථවිෙප්කපසු

දුතියං විෙප්පං උපථම්කභති. තත්ථ ‘‘අණකණොසි භුජිස්කසොසී’’ති

අනුක්ෙකමන අවත්වා උප්පටිපාටියා වචකනන භුජිස්කසො කහොති, න ච

රඤ්කඤො භත්තකවතනවකසන භකටො. රාජාධීනත්තා පන කසො

රාජභටපක්ඛං භජතීති තබ්බිපක්ඛභාවපුච්ඡනත්ථං ‘‘නසි රාජභකටො’’ති

වුත්තං. අඤ්ඤථා පඤ්චහිආ ාකධහි ඵුට්ඨානං  හකණකනවසබ්ක සං

 හකණසිද්කධඉතකරන වත්තබ් ා.අථවත්තබ් ා, සබ්ක පිවත්තබ් ා

සියුං. 

චත්තාකරොනිස්සයාදිෙථාවණ්ණනා 

128-9. ‘‘තාවකදව ඡායා කමතබ්බා’’තිආදි ‘‘භික්ඛූනං පාකද 

වන්දාකපත්වා’’ති වචනකතො කථරාකථරභාවජානනත්ථං වුත්තං. ‘‘චිකරන

අ මාසී’’තිකිර කපොරාණපාකඨො, චිරංඅොසීතිචත්ථි. 

130. අනාපත්ති සම්කභොකග සංවාකසති උක්ඛිත්තකෙන සද්ධිං

සම්කභො සංවාසපච්චයා පාචිත්තියාපත්ති පඤ්ඤත්තා, තකතො අනාපත්තීති

අත්කථො. ෙථං පඤ්ඤායතීති? සංවාසග් හකණ. අලජ්ජිනා සද්ධිං
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සම්කභො පච්චයාආපජ්ජිතබ් ංදුක්ෙටංපනආපජ්ජතිඑව, නසංවාසපච්චයා.

න හි අලජ්ජිනා සද්ධිං සංවාකසො පටික්ඛිත්කතො. සංවාකසො පකනත්ථ

සහකසයයප්පකහොනකෙ ආවාකස සහවාකසො, න ‘‘පාරාජිකෙො කහොති

අසංවාකසො’’තිඑත්ථවුත්තසංවාකසො.අයංසංවාකසො උක්ඛිත්තකෙනසද්ධිංන

වට්ටති. අලජ්ජිනා සද්ධිං එෙච්කචො වට්ටති. 

ධම්මසම්කභො විනිුලත්කතොකවතකරො. ඉදං පන ‘‘උක්ඛිත්තකෙො 

විබ්භමී’’තිආදිසුත්තං ඉමස්මිං

උපසම්පාකදතබ් ානුපසම්පාකදතබ් දීපනසාමඤ්ඤකතො වුත්තං.කිඤ්චභිකයයො

පටිපත්තික්ෙමකතොව ආපත්තිකතො සුද්ධි කහොති, න විබ්භකමන, තස්මා

උපසම්පන්කනො භික්ඛු අන්තමකසො දුබ්භාසිතම්පි ආපජ්ජිත්වා අපරභාක  

විබ්භමිත්වා ආ කතො උපසම්පජ්ජති, තං ආපත්තිං කදකසත්වාව සුජ්ඣති, න

අඤ්ඤථාති උපසම්පන්නස්ස සුද්ධික්ෙමදස්සනත්ථං. අසාධාරණාපත්තියා

අදස්සනපච්චයා උක්ඛිත්තෙස්සලිඞ් පරිවත්තකනනආපත්තිකතො වුට්ඨිතස්ස

පුන කච පෙතිලිඞ් කමවුප්පජ්ජති, නානාසංවාසෙතාව, විබ්භමිත්වාආ කතපි

යථාවුත්තනකයකනව උපසම්පාකදත්වා න වුට්ඨිතත්තාති කච? න

ලිඞ් න්තරපාතුභාවා.න විබ්භකමන ෙම්මාසුජ්ඣනකතො.නෙම්මාසුජ්ඣකන

පුන උපසම්පදාෙම්මවිපත්තිප්පසඞ් කතො. න ච ෙම්මවිපත්ති, න ච

ෙම්මපටිප්පස්සද්ධි. විබ්භකමන ච අනුපසම්පන්කනො නානාසංවාසෙභාකවන

ෙම්මංකෙොකපතිධම්මිස්සකරනආහච්චභාසිතත්තා.කතකනව ‘‘පස්සිස්සසී’’ති

අනා තවචනංෙතං.තාදිකසොපන හට්කඨොනික්ඛිත්තවත්තපාරිවාසිකෙො විය

පෙතත්තභූමියං විබ්භමාදිනා අනුපසම්පන්නපෙතියංකයව තිට්ඨතීති ඉමස්ස 

සබ් ස්සපි අත්ථවිෙප්පස්ස දස්සනත්ථමිදං වුත්තන්ති කවදිතබ් ං. පුබ්ක  

වුත්තප්පොකරො පන පරිවත්තිතලිඞ්ක ො හුත්වා පුන පෙතිලිඞ්ක 

ඨිතඋක්ඛිත්තකෙොපුන පුච්ඡිතබ්ක ො‘‘පස්සසී’’ති.‘‘ආමපස්සාමී’’තිවදන්කතො

ඔසාකරතබ්ක ො. ‘‘කදකසහී’’ති න වත්තබ්ක ො ලිඞ් පරිවත්තකනන

වුට්ඨිතත්තා.තප්පටිෙම්කමොඋක්ඛිත්තකෙො පුච්ඡිතබ්ක ො ‘‘පටිෙම්මංකිංකත

ෙත’’න්ති, ‘‘ආම ෙත’’න්ති වදන්කතො ඔසාකරතබ්ක ො. ‘‘ෙත්තබ් ං කම

පටිෙම්මං න කහොතී’’ති වදන්කතො න ඔසාකරතබ්ක ොති එකෙ. 

අසාධාරණාපත්තිම්හි ඉදං විධානං, න සාධාරණාය. තත්ථ උක්ඛිත්තකෙො 

ලිඞ් පරිවත්තකනකනවපටිප්පස්සද්ධෙම්කමොතිඑකෙ.විචාකරත්වා යුත්තතරං
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පටුන 

 කහතබ් න්ති ආචරිකයො. අනුගණ්ඨිපකද පන ‘‘අලජ්ජිපරිකභොක ො

සහත්ථදානාදිවකසනපරිච්ඡින්දිතබ්ක ො, ‘සාරණීයධම්මපූරොදකයො දස්කසත්වා

අලජ්ජිස්ස සහත්ථා දාතුං වට්ටතී’ති වදන්තානං වාකදො පටිකසකධතබ්ක ො. 

ෙථං? උක්ඛිත්තෙස්සසහත්ථාදාතුංනවට්ටතීතිවිනිච්ඡයානුසාකරන.දාකපතුං

පන වට්ටකතවාතිච.කිඤ්චාපිඅලජ්ජිපරිකභො වකසනදුක්ෙටං, අථකඛොඅයං

අලජ්ජී න කහොති, තස්මා සබ් ාොකරන නිරාපත්තිතං සන්ධාය ‘අනාපත්ති

සම්කභොක සංවාකස’තිවුත්තං. ෙථංපඤ්ඤායතීති? විඤ්කඤකයයොඅත්ථකතො

උච්ඡුරසෙසටානං සත්තාහොලිෙයාවජීවිෙත්තා ‘වට්ටති විොකල උච්ඡුං

ඛාදිතු’න්ති සඤ්ඤං උප්පාකදත්වා තං ඛාදිත්වා තප්පච්චයා පාචිත්තියං න

පස්සති, වට්ටතීති තථාසඤ්ඤිතාය. කයො වා පන ආපත්තිං ආපන්නභාවං

පටිජානිත්වා‘නපටිෙකරොමී’තිඅභිනිවිසති, ඉකමද්කව– 

‘සඤ්චිච්චආපත්තිංආපජ්ජති, ආපත්තිංපරිූථහති; 

අ ති මනඤ්ච ච්ඡති, එදිකසොවුච්චතිඅලජ්ජීපුග් කලො’ති.(පරි. 359) – 

වුත්තලක්ඛකණ අපතනකතො අලජ්ජිකනො න කහොන්ති, තස්මා ‘කයො

ආපත්තිකදසනපටිෙම්මානි න ෙකරොති, කතන සද්ධිං සම්කභො ාදිෙරකණ 

අනාපත්තී’ති විකසකසත්වා වුත්තවචකනන, ඉතකරනපි සද්ධිං කිඤ්චාපි

රූපියසංකවොහාකරොන කහොති, අථකඛොෙයවික්ෙකයනආපත්තිකහොතිකයවාති

නකයො දින්කනොකහොති, පඤ්චහිසද්ධිං සබ් ථාපිඅනාපත්තීතිනකයොච.එවං

සාපත්තිට්ඨාකනසුවිකසකසත්වාචවචනකතොඉධතථා අවුත්තත්තාකතනසහ

අලජ්ජිපරිකභොක ො නත්ථි. භජාපියමාකනො පන අලජ්ජිපක්ඛං භජතීති ඉමිනාපි

උපාකයන සබ් ත්ථ තං තං සංසන්දිත්වා අත්කථො පරිකයසිතබ්ක ොති අපකර.

ආචරියා පන එවංන වදන්තී’’තිවුත්තං. ‘‘සචාහංන පස්සිස්සාමීති වදති, න 

පබ් ාකජතබ්ක ො’’තිවුත්තත්තාපුබ්ක ආපන්නාපත්තිකයොඋප්පබ් ජිතස්සාපි

න පටිප්පස්සම්භන්තීති සිද්ධං, කතකනව ආචරියා ආපත්තිං කදසාකපත්වාව 

සික්ඛාපච්චක්ඛානං ොරාකපන්තීති ච අනාපත්ති සම්කභොක  සංවාකසති ඉදං

පුබ්ක  ආපන්නං සන්තිං එව ආපත්තිං න පස්සතීති ආසඞ්කිතබ්ක ො. සා

පටිප්පස්සද්ධාති ඤාපනත්ථංවුත්තන්ති චඑකෙ. ‘‘පස්සිස්සසී’’ති හට්ඨත්තා

කදකසතුං න වට්ටතීති අනා තවකසන වුත්තං. ‘‘උපසම්පාකදත්වා

පස්සිස්සසී’’ති පරිවාසාදිනා ෙත්තබ් ස්ස අත්ථිභාකවන ‘‘පස්සසී’’ති අවත්වා



වජිරබුද්ධි-ටීො මහාවග්ක ො මහාඛන්ධෙවණ්ණනා 

 

456 

පටුන 

අනා තවකසනවුත්තං, ඔසාකරත්වාතිඅබ්භානවකසන.තත්ථපුනොතබ් ස්ස

අභාවා ‘‘පස්සසී’’තිවුත්තං.ඉදංසබ් ංසබ් ත්ථපටිජානනංසන්ධායවුත්තං.

එෙත්රාපි පුන න පටිජානාති, එකතන සහ තස්සා ආපත්තියා අනුරූකපන

සංවාකසො න ොතබ්ක ො, අලජ්ජිභාකවනාති වුත්තං කහොති. දිට්ඨියාතිආදීසු

ඔසාරණංනාම සමානෙම්මාදිනාෙරණන්තිඅත්කථො. අනාපත්තිසම්කභොකගති 

උක්ඛිත්තකෙන සම්කභොක  අනාපත්ති. ෙස්මා? උක්ඛිත්තෙෙම්මස්ස

 හට්ඨභාකවන පටිප්පස්සද්ධත්තා, කතකනව ‘‘අලබ්භමානාය සාමග්ගියා’’ති

වුත්තං. ඉදානි භික්ඛුභාකව ෙත්තබ් කතොති කෙචි. ද්ී සුපි වාකරසු

ෙම්මපටිප්පස්සද්ධිවිධානං කතකයව ජානන්ති, තස්මා සබ් වාකරසු

යුත්තමයුත්තඤ්චසුට්ඨුසල්ලක්කඛත්වා ෙකථතබ් ං. 

කයොඛන්ධෙංපබ් ජ්ජනාමකධයයං, 

නානානයංසාසනමූලභූතං; 

ඤත්වාපොකසතිපරස්සසම්මා, 

තස්සාධිපච්චංුලනිසාසනස්මින්ති. 

මහාඛන්ධෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



වජිරබුද්ධි-ටීො මහාවග්ක ො උකපොසථක්ඛන්ධෙවණ්ණනා 

 

457 

පටුන 

2. උකපොසථක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

සන්නිපාතානුජානනාදිෙථාවණ්ණනා 

132-3. කතන සමකයනාති අත්තකනො ඔවාදපාතිකමොක්ඛුද්කදකස ධුරං

නික්ඛිපිත්වා භික්ඛූනංකයවවිසුංඋකපොසථෙරණංඅනුජානිත්වාඨිතසමකයන.

කෙො පන කසොති? මජ්ඣිමක ොධියං 

පාතිකමොක්ඛුද්කදසප්පකහොනෙසික්ඛාපදානං පරිනිට්ඨානොකලො. කතකනවාහ

‘‘තානි කනසං පාතිකමොක්ඛුද්කදසං අනුජාකනයය’’න්ති. ‘‘එවඤ්ච පන, 

භික්ෙකව, උද්දිසිතබ්බ’’න්ති නිදානුද්කදසං පඤ්ඤාකපතුොමතාය ච

සික්ඛාපදානං උද්කදසපරිච්කඡදනිදස්සනත්ථඤ්ච වුත්තං. අඤ්ඤථා ‘‘එවඤ්ච

පන, භික්ඛකව, ඉමං සික්ඛාපදං උද්දිකසයයථා’’ති සබ් සික්ඛාපදානං

උද්දිසිතබ් ක්ෙමස්ස දස්සිතත්තා ඉදානි ‘‘එවඤ්ච පන, භික්ඛකව, 

උද්දිසිතබ් ’’න්ති ඉදං නිරත්ථෙං ආපජ්ජති, ඉදඤ්ච සබ් සඞ්ඝුකපොසථං

සන්ධායවුත්තං. 

134. ‘‘යංනූන අයයාපි…කප.… සන්නිපකතයු’’න්ති  හූනං

අධිොරප්පවත්ති.තත්රාපිවිනයං ආ ම්මවුත්කතොභික්ඛුසාමි, නකෙවලං

සඞ්ඝත්කථකරොති දස්සනත්ථං, සඞ්ඝස්ස 

 ාරවයුත්තවචනාරහතාදස්සනත්ථඤ්ච ‘‘සුණාතු කම, භන්කත’’ති ආහ.

තත්ථසයංකචකථකරො, භික්ඛුංසන්ධාය ‘‘ආවුකසො’’තිවත්තුංයුජ්ජති.

ෙථං පඤ්ඤායති? බුද්ධොකල සඞ්ඝත්කථකරො අ යත්කතො නාම

දුල්ලකභො. සබ් ෙම්මවාචාය පකයො නිදස්සකන ච ‘‘සුණාතු කම, 

භන්කත, සඞ්කඝො’’ ඉච්කචව භ වා දස්කසතීති කච? එවකමතං තථා

දස්සනකතො. සඞ්ඝං උපාදාය සඞ්ඝත්කථකරනාපි ‘‘සුණාතු කම, භන්කත, 

සඞ්කඝො’’ති වත්තබ් ං, භික්ඛුං උපාදාය ‘‘ආවුකසො’’ති මහාෙස්සපස්ස

ෙම්මවාචාය පකයො දස්සනකතො, පාරිසුද්ධිඋකපොසකථ ච කථකරන

භික්ඛුනා ‘‘පරිසුද්කධො අහං, ආවුකසො’’ති පකයො දස්සනකතො ච. ‘‘යදි

සඞ්ඝස්ස පත්තෙල් ’’න්ති පරකතො පඤ්ඤාකපතබ්ක  

උකපොසථෙරණන්තරාකය සන්ධායාහ. උකපොසථස්ස  හුවිධත්තා
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සරූපකතො වත්තුං ‘‘පාතිකමොක්ෙං උද්දිකසයො’’ති ආහ. එත්තාවතා

ඤත්තිං නිට්ඨකපසි. ඤත්තිදුතියෙම්මකතො එව හි උකපොසථෙම්මං. න, 

තතියානුස්සාවනසම්භවකතොති කච? න, අඤ්කඤහි

ඤත්තිචතුත්ථෙම්කමහි අසදිසත්තා. න හි එත්ථ චතුක්ඛත්තුං ‘‘සුණාතු

කම’’ති ආරභීයතීති. අඤ්කඤහි ඤත්තිදුතිකයහි අසදිසත්තා 

ඤත්තිදුතියම්පි මාකහොතූති කච? න, ඤත්තිදුතියෙම්මස්ස අඤ්ඤථාපි

ෙත්තබ් කතො.තථාහිඤත්තිදුතියෙම්මංඑෙච්චං අපකලොෙනවකසනපි

ොතුංවට්ටති, නඅඤ්ඤංඅඤ්ඤථාොතුංවට්ටති.ෙථංපඤ්ඤායතීති? 

ඉදකමවඋකපොසථෙම්මංඤාපෙං. 

‘‘කිං සඞ්ඝස්ස පුබ් කිච්ච’’න්ති ඉදංනඤත්තිනිට්ඨකපත්වා වත්තබ් ං, 

තඤ්හි ඤත්තිකතො පුකරතරකමව ෙරීයතීති. තස්මා ‘‘සුණාතු කම, භන්කත, 

සඞ්කඝො, කිංසඞ්ඝස්සපුබ් කිච්චං, යදිසඞ්ඝස්සා’’තිවත්තබ් ංසියාති? තථාපි 

න වත්තබ් ං, න හි තං ඤත්තියා අන්කතොෙරීයතීති. යදි එවං සබ් ත්ථ න

වත්තබ් ං පකයොජනාභාවාති කච? න, යථා තට්ඨාකනකයව වත්තබ් කතො, 

පරපදාකපක්ඛතායාති වුත්තං කහොති. ඉදං පුබ් කිච්චං අෙත්වා උකපොසථං

ෙකරොන්කතොසඞ්කඝො, පුග් කලොවා ඨපනක්කඛත්තාතික්ෙකමආපජ්ජති.නහි

තස්මිං කඛත්කත අතික්ෙන්කත සම්මජ්ජනාසකනොදෙපදීපෙරකණ

ආපත්තිකමොක්කඛො කහොති. උකපොසථෙම්මකතො පුබ්ක  

ෙත්තබ් කිච්චාෙරණපච්චයත්තා තස්සා ආපත්තියා, න සා

ෙම්මපරිකයොසානාකපක්ඛා එත්ථා තසම්පජානුලසාවාදාපත්ති විය, තස්මා

පාතිකමොක්ඛුද්කදසකෙො භික්ඛු ‘‘පාරිසුද්ධිං ආයස්මන්කතො ආකරොකචථා’’ති

වත්තුොකමො පඨමංකයව පරිසුද්ධාපරිසුද්ධපච්චයං පුබ් කිච්චං සරාකපති.

තඤ්හි ෙතං පරිසුද්ධපච්චකයො කහොති, අෙතං අපරිසුද්ධපච්චකයො, කතකනව

උභයාකපක්ඛාධිප්පාකයන ‘‘ෙතං න ෙත’’න්ති අවත්වා ‘‘කිං සඞ්ඝස්ස

පුබ්බකිච්ච’’ මිච්කචවාහ. තත්ථ අෙතපක්කඛ තාව

පාරිසුද්ධිආකරොචනක්ෙමනිදස්සනත්ථංපරකතො‘‘යස්සසියාආපත්ති, කසො ආවි

ෙකරයයා’’තිච, ෙතපක්කඛ ‘‘අසන්තියාආපත්තියාතුණ්හීභවිතබ් ’’න්තිච 

වක්ඛති. 
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පාරිසුද්ධිං ආයස්මන්කතො ආකරොකචථ. කිංොරණා? යස්මා පාතිකමොක්ඛං

උද්දිසිස්සාමි. එත්ථ ච ‘‘උද්දිසාමී’’ති වත්තමානොලං අපරාමසිත්වා

‘‘උද්දිසිස්සාමී’’ති අනා තොලපරාමසකනන ේවායං ‘‘දානි කනසං

පාතිකමොක්ඛුද්කදසං අනුජාකනයය’’න්ති (මහාව. 150) එත්ථ 

වුත්තපාතිකමොක්ඛුද්කදකසො, තං සන්ධාය ‘‘පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිස්සාමී’’ති 

වුත්තන්තිඑකෙ.යස්මා‘‘පඤ්චිකම, භික්ඛකව, පාතිකමොක්ඛුද්කදසා’’තිවුත්තං, 

තස්මාවත්තමානස්සනිදානුද්කදසසඞ්ඛාතස්සපාතිකමොක්ඛස්සයකදතංඅන්කත 

‘‘ෙච්චිත්ථ පරිසුද්ධා’’තිආදිෙං යාවතතියානුස්සාවනං, තස්කසව

ආපත්තිකඛත්තත්තා, අවයකවපි අවයී කවොහාරසම්භවකතො ච ඉධ

ආපත්තිකඛත්තකමවසන්ධාය ‘‘පාතිකමොක්ෙංඋද්දිසිස්සාමී’’ති වුත්තං. එවඤ්හි

වුත්කත යස්මා පරකතො ආපත්තිකඛත්තං ආ මිස්සති, තස්මා ආපත්තිභීරුො 

තුම්කහ සබ්ක ව පඨමකමව පාරිසුද්ධිං ආකරොකචථාති අයමත්කථො සම්භවති.

වත්තමානොලවකසන වුත්කත ‘‘පාරිසුද්ධිං ආයස්මන්කතො ආකරොකචථා’’ති

වචනකමවන සම්භවති තදාකරොචනස්ස පඨමං ඉච්ඡිතබ් ත්තා, පක ව තස්ස 

ෙරණාභාකවන ‘‘පාතිකමොක්ඛංඋද්දිසිස්සාමී’’තිවචනං.අයංනකයොසන්තියා

ආපත්තියා ආකරොචකන යුජ්ජති, න තුණ්හීභාකව, අෙම්මපරිකයොසානා

තුණ්හීභාවප්පත්තිකතො, එවං සන්කතපි තස්මිං යුජ්ජකතව.

පාතිකමොක්ඛුද්කදසකෙො හි අඤ්ඤමඤ්ඤං ආපත්තිආවිෙරණං අෙත්වා

තුණ්හීභූකතභික්ඛූපස්සිත්වාකතකනවතුණ්හීභාකවනආකරොචිතපාරිසුද්ධිකෙො 

හුත්වා‘‘සුණාතුකම, භන්කත’’තිපාතිකමොක්ඛුද්කදසංආරභි. 

එත්ථාහ – පඨමං ‘‘සඞ්කඝො උකපොසථං ෙකරයය, පාතිකමොක්ඛං 

උද්දිකසයයා’’ති වුත්තත්තා ඉධාපි ‘‘සඞ්කඝො උකපොසථං ෙරිස්සති, 

පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිස්සතී’’ති වත්තබ් ං, අථ ‘‘පුග් ලස්ස උද්කදසා’’ති

ලක්ඛණත්තා යථාරුතකමව වත්තබ් ං, තථාපි ‘‘උකපොසථං ෙරිස්සාමි, 

පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිස්සාමී’’ති වත්තබ් න්ති? න වත්තබ් ං

ලක්ඛණවිකරොධකතො, අනිට්ඨප්පසඞ් කතො ච. පුග් ලස්ස උද්කදසා එව හි

සඞ්ඝස්සඋකපොසකථොෙකතොකහොති, නපුග් ලස්සඋකපොසථෙරකණන.තඤ්ච

කසොව ෙරිස්සති, න සඞ්කඝොති අනිට්ඨප්පසඞ්ක ොව ආපජ්ජති. ‘‘සුණාථා’’ති

වුත්කත අචිත්තසාමග්ගිප්පසඞ් භයා ‘‘සුකණොමා’’ති වුත්තං. ‘‘සුණිස්සාමා’’ති
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වත්තබ් ං ‘‘උද්දිසිස්සාමී’’ති වුත්තත්තාති කච? න වත්තබ් ං, 

ආපත්තිකඛත්තදස්සනාධිප්පායනිරකපක්ඛතාය ‘‘සුකණොම’’ ඉච්කචව 

වත්තබ් ං. එෙපකදකනව හිස්ස තදධිප්පාකයො අතික්ෙන්කතොති. යදි එවං

කිමත්ථං තං සබ්ක කහව ආරද්ධන්ති කච? ‘‘උද්දිසිස්සාමී’’ති ඉමිනා

අසාධාරණවචකනන ආපන්නස්ස අචිත්තසාමග්ගිප්පසඞ් නිවාරණත්ථං. 

සරමාකනනාති ඉමිනා චස්ස සම්පජානුලසාවාදස්ස සචිත්තෙතං දස්කසති. 

අන්තරායිකෙො ධම්කමො වුත්කතො භගවතාති එවං අකිරියසුලට්ඨානස්සාපි එවං

පරිත්තෙස්සඉමස්ස ුලසාවාදස්සමහාදීනවතං දස්කසති. විසුද්ධාකපක්කෙනාති 

සාවකසසංආපත්තිංඋපාදාය අනාපත්තිභාවසඞ්ඛාතං අනවකසසඤ්චඋපාදාය

ගිහිභාවසඞ්ඛාතං විසුද්ධිං ඉච්ඡන්කතන ෙස්මා ආවි ොතබ් ා? 

අන්තරායභාවානුප මකනන ඵාසුවිහාරපච්චයත්තා. ඉධ ‘‘අජ්ජුකපොසකථො

පන්නරකසො’’ති න වුත්තං පරකතො දිවසනියමස්ස ෙත්තුොමතාධිප්පාකයන

අවුත්තත්තා.එවංපනකතභික්ඛූ සබ් දිවකසසුඋද්දිසිංසු. 

135. ‘‘ආදිකමත’’න්ති සීලපාතිකමොක්ඛකමව වුත්තං, කිඤ්චාපි 

 න්ථපාතිකමොක්කඛො අධිප්කපකතො. ‘‘පඤ්චන්නං වා’’ති මාතිොයං 

වුත්තානං වකසන වුත්තං. අනජ්ොපන්කනො වාති 

පුග් ලාධිට්ඨානකදසනා. කපොරාණගණ්ඨිපකද පන ‘‘‘උකපොසථං 

ෙකරයයා’ති එත්තාවතා ඤත්ති කහොති. යාවතතියානුස්සාවනා නාම

‘යස්ස සියා ආපත්තී’තිආදිවචනත්තයං, අන්කත ‘දුතියම්පි තතියම්පි 

පුච්ඡාමී’තිඉදඤ්චාතිදුවිධං.තත්ථපඨමංආපත්තිංසරිත්වා නිසින්නස්ස, 

දුතියං අසරන්තස්ස සාරණත්ථ’’න්ති වුත්තං. ‘‘වචීද්වාකර’’ති

පාෙටවකසනඋජුෙකමවවුත්තං.කිඤ්චාපි ොයවිඤ්ඤත්තියාපිෙරීයති, 

ොයෙම්මාභාවා පන වචීවිඤ්ඤත්තියාකයව ආවි ොතබ් ා. 

‘‘සඞ්ඝමජ්කඣ වා’’තිආදිලක්ඛණවචනංකිර. සඞ්ඝුකපොසථෙරණත්ථං

සඞ්ඝමජ්කඣ කච නිසින්කනො, තස්මිං සඞ්ඝමජ්කඣ.

 ණුකපොසථෙරණත්ථඤ්කච  ණමජ්කඣ නිසින්කනො, තස්මිං 

 ණමජ්කඣ. එෙස්කසව සන්තිකෙ කච පාරිසුද්ධිඋකපොසථං

ෙත්තුොකමො, තස්මිං එෙපුග් කල ආවි ොතබ් ාති, ‘‘එකතන න

කෙවලං සඞ්ඝමජ්කඣ එවායං ුලසාවාකදො සම්භවති, අථ කඛො එත්ථ 
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වුත්තලක්ඛකණන අසතිපි ‘පාරිසුද්ධිං ආයස්මන්කතො

ආකරොකචථා’තිආදිවිධාකන  ණුකපොසකථපි සාපත්තිකෙො හුත්වා

උකපොසථං ෙත්තුොකමො අනාකරොකචත්වා තුණ්හීභූකතොව ෙකරොති කච, 

සම්පජානුලසාවාදාපත්තිං ආපජ්ජතීති ඉමස්සත්ථස්ස ආවිෙරණකතො

ලක්ඛණවචනං කිකරත’’න්ති වදන්ති තක්කිො. අඤ්ඤථා

‘‘ ණමජ්කඣවා’’ති න වුත්තන්ති කතසං අධිප්පාකයො.

ආකරොචනාධිප්පායවකසන වුත්තන්ති කනො තක්කෙොති ආචරිකයො.

ආකරොකචන්කතො හි සඞ්ඝස්ස ආකරොකචමීති අධිප්පාකයන ආවි

ෙකරොන්කතොසඞ්ඝමජ්කඣආවිෙකරොතිනාම.අත්තකනො උභකතොපස්කස

නිසින්නානං ආකරොකචන්කතො  ණමජ්කඣ. එෙස්කසවාකරොකචස්සාමි

සභා ස්සාති අධිප්පාකයන ආකරොකචන්කතො එෙපුග් කල ආකරොකචති

නාම.පුබ්ක විභත්තපදස්සපුනවිභජනං අත්ථවිකසසාභාවදීපනත්ථන්ති

කවදිතබ් ං. 

136-7. ‘‘න, භික්ෙකව, කදවසිෙං…කප.… දුක්ෙටස්සා’’ති වත්වා 

‘‘අනුජානාම, භික්ෙකව, උකපොසකථ පාතිකමොක්ෙං උද්දිසිතු’’න්ති ඉදං 

අනුකපොසකථඑවතං දුක්ෙටං, උකපොසකථපනකදවසිෙම්පිවට්ටතීති දීකපති, 

තස්මා කත භික්ඛූ චාතුද්දසියං උද්දිසිත්වාපි පන්නරසියං උද්දිසිංසු, කතනාහ 

‘‘සකිංපක්ෙස්සා’’ති.තත්ථපුරිකමනසාමග්ගීදිවකසො උකපොසථදිවකසොඑවාති

දීකපති.උභකයනඅට්ඨමිංපටික්ඛිපිත්වාකදවසිෙංපටික්කඛපස්ස අතිප්පසඞ් ං

නිවාකරති.කිං වුත්තං කහොති? භින්කනො කච සඞ්කඝො පාටිපදදිවකසසමග්ක ො 

කහොති, තස්මිං දිවකස සාමග්ගීඋකපොසථං ෙකරොන්කතො උභයම්පි දුක්ෙටං

ආපජ්ජන්කතො උභකයන එකීභූකතන නිවාරිකතො කහොතීති වුත්තං කහොති.

අඤ්ඤථා සාමග්ගීඋකපොසකථො න කදවසිකෙො. කච, අකහොරත්තං ොතබ්ක ො.

තස්මිඤ්ච පක්කඛ පෙතිඋකපොසකථො න කදවසිකෙො. කච, අකහොරත්තං 

ොතබ්ක ො. තස්මිඤ්ච පක්කඛ පෙතිඋකපොසකථො අනුද්දිට්කඨො. කච කහොති, 

සාමග්ගීඋකපොසකථො ොතබ්ක ොති ආපජ්ජති. න අපවාදනකයන

 කහතබ් ත්තාති කච? න, අනිට්ඨප්පසඞ් කතො. කිං වුත්තං කහොති? 

සාමග්ගීදිවකස සාමග්ගීඋකපොසථං ෙත්වා පුන තස්මිං පක්කඛ 
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පෙතිඋකපොසථදිවකස සම්පත්කත පෙතිඋකපොසකථො න ොතබ්ක ොති.

අපවාකදොති.අපවාදිතබ් ට්ඨානකතො අඤ්ඤත්ථඋස්සග් විධානංනිවාකරති. 

කිත්තාවතා නු කෙො සාමග්ගීති එත්ථායමධිප්පාකයො – සාමග්ගී නාකමසා

සභා ානං සන්නිපාකතො.සභා ාචනාමයත්තොසහධම්මිො, කතසබ්ක පි

කහොන්ති, උදාහු ආවාසසභා තාය සභා ා නාම කහොන්තීති. තත්ථ යදි

සහධම්මිොනං සාමග්ගී සාමග්ගී නාම, සබ්ක සං පුථුවිභත්තානං සාමග්ගී

ඉච්ඡිතබ් ා.අථාවසථවකසන, එොවාසසභා ානන්ති වුත්තංකහොති.අඤ්ඤථා

එොවාකසසාමග්ගීතිආපජ්ජති. මාකනො අගමාසීතිඅ කතොමාකහොති. 

සීමානුජානනෙථාවණ්ණනා 

138. එොවාස තානං වකසන සාමග්ගිං පටික්ඛිපිත්වා එෙසීම තානං

වකසන අනුජානිතුොකමො භ වා ‘‘අනුජානාම, භික්ෙකව, සීමං

සම්මන්නිතු’’න්තිආහ.අථ ආවාසපරිච්කඡදංවත්තුොකමොභකවයය.එත්තාවතා

එොවාකසොයාවතාඑොසීමා. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, සීමංසම්මන්නිතු’’න්ති

වකදයය. තස්මා න ඉධ අනුඤ්ඤාත ද්ධසීමාවකසන එොවාසපරිච්කඡකදො

කහොති, උපචාරසීමාවකසකනවකහොතීතිකවදිතබ් ං.ෙථං ජානිතබ් න්තිකච? 

පාළිකතොව, යථාහ ‘‘කතන කඛො පන සමකයන ආයස්මා උපනන්කදො 

සෙයපුත්කතො එකෙො ද්ී සුආවාකසසු වස්සං වසි…කප.… එොධිප්පාය’’න්ති

(මහාව. 364). අඤ්ඤථා වස්සච්කඡකදොති අනිට්ඨප්පසඞ්ක ොව, ෙථං? 

එොවාසවකසකනවකචසාමග්ගී,  හුආවාසඅනාවාකසසුනසම්භකවයය.තකතො

කසො තං ආවාසං  ච්ඡන්කතො  හිද්ධා උකපොසථං ෙකරොති. ‘‘න, භික්ඛකව, 

තදහුකපොසකථ සභික්ඛුකෙො අනාවාකසො  න්තබ්ක ො’’තිආදි (මහාව. 181)-

පාළිවිකරොකධො සතිපි සඞ්කඝ අනාවාකස උකපොසථස්ස අෙත්තබ් කතො.

අනාවාකසපි කච සාමග්ගී ලබ්භති, ‘‘එත්තාවතා සාමග්ගී, යාවතා

එොවාකසො’’ති න වත්තබ් ං, තස්මා සබ් ථා පුරිමනකයො පච්ඡිකමකනව

පටික්ඛිත්කතොතිෙත්වානානාවාසවකසනපිසාමග්ගීති කවදිතබ් ං.‘‘තංෙම්මං

ෙකරොමාති වත්වා න අෙංසූ’තිආදීසු විය අනා තම්පි අකපක්ඛති, තස්මා

‘ෙකරොමා’ති වුත්කත න වට්ටතී’’ති වදන්ති. ‘‘සීමං අකසොකධත්වාපි නිමිත්තං 

කිත්කතතුං වට්ටතී’’ති ලිඛිතං. කහට්ඨිමකෙොටියා අඩ්ඪට්ඨමරතනුබ්ක කධො 
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හත්ථිප්පමාකණො. සකචඑකෙොබද්කධොකහොති, න ොතබ්කබොතිඑත්ථ ‘‘චතූසු

දිසාසුචතුන්නංපබ් තකූටානංකහට්ඨා පිට්ඨිපාසාණසදිකසපාසාකණඨිතත්තා

එො ද්ධභාකව සතිපි පථවිකතො උද්ධං කතසං සම් න්කධ අසති කහට්ඨා

පථවි තසම් න්ධමත්කතඅබ්ක ොහාරිෙංෙත්වාකිත්කතතුං වට්ටති.කතකනව

‘පිට්ඨිපාසාකණො අතිමහන්කතොපි පාසාණසඞ්ඛයකමව  ච්ඡතී’ති වුත්තං. 

පථවිකතො කහට්ඨා තස්ස මහන්තභාකව  ේහමාකන පබ් තකමව කහොතී’’ති 

අනුගණ්ඨිපකද වුත්තං. ‘‘චිනිත්වා ෙතපංසුපුඤ්කජ තිණගුම් රුක්ඛා කච

ජායන්ති, පබ් කතොකහොතීති ධම්මසිරිත්කථකරො. කනවාති උපතිස්සත්කථකරො’’ති

වුත්තං. 

පාසාකණොති ‘‘සුධාමයපාසාකණොපි වට්ටතී’’ති වදන්ති. ී මංසිතබ් ං

ඉට්ඨොය පටික්ඛිත්තත්තා. ද්වත්තිංසප ගුළපිණ් ප්පමාකණො තුලතාය, න

තුල ණනාය. කසොපීතිඛාණුකෙොවියඋට්ඨිතපාසාකණො. 

චතුපඤ්චරුක්ෙනිමත්තමත්තම්පීති එෙච්කචසුනිමිත්තසද්කදොනත්ථි.එත්ථ

තකයො කච සාරරුක්ඛා කහොන්ති, ද්කව අසාරරුක්ඛා, සාරරුක්ඛානං  හුත්තං

ඉච්ඡිතබ් ං. ‘‘සුසානම්පි ඉධ ‘වනකමවා’ති සඞ්ඛයං  ච්ඡතිසයංජාතත්තා’’ති

වුත්තං. කෙචි පන ‘‘චතූසු ද්කව අන්කතොසාරා කච, වට්ටති. අන්කතොසාරා

අධිො, සමා වා, වට්ටති. තස්මා  හූසුපි ද්කව කච අන්කතොසාරා අත්ථි, 

වට්ටතී’’තිවදන්ති. 

පරභාකගති එත්ථ ‘‘එකතහි  ද්ධට්ඨානකතො  තත්තා වට්ටති. තථා

දීඝමග්ක පි හිතට්ඨානකතො තට්ඨානස්ස අඤ්ඤත්තා’’තිවදන්ති. 

අන්වද්ධමාසන්තිඑත්ථ‘‘අනු ද්කධො අද්ධමාකසො, අද්ධමාසස්සවාඅනූ’’ති

ලිඛිතං. ‘‘අන්තරවාසකෙො කතමියතී’’ති වුත්තත්තා 

තත්තෙප්පමාණඋදකෙකයව ොතුං වට්ටතීති කෙචි. කතමයතීති ඉමිනා

කහට්ඨිමකෙොටියා නදිලක්ඛණං වුත්තං. එවරූපාය නදියා යස්මිං ඨාකන

චත්තාකරො මාකසඅප්පංවා හුංවාඋදෙංඅජ්කඣොත්ථරිත්වාපවත්තති, තස්මිං

ඨාකන අප්කපොදකෙපි ඨත්වා ොතුං වට්ටතීති එකෙ. ‘‘පවත්තනට්ඨාකන
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නදිනිමිත්ත’න්තිවුත්තත්තා කසතුකතොපරකතොතත්තෙංඋදෙංයදිපවත්තති, 

නදීඑවා’’තිවදන්ති. 

ජාතස්සරාදීසු ඨිකතොදෙං ජාතස්සරාදිපකදකසන අනන්තරිෙම්පි නිමිත්තං

ොතුංවට්ටතිනදිපාරසීමායනිමිත්තංවිය.සකචකසොපකදකසොොලන්තකරන 

 ාමකඛත්තභාවං පාපුණාති, තත්ථ අඤ්ඤං සීමං සම්මන්නිතුං වට්ටති. 

උක්කෙපිමන්තිඋද්ධරිත්වා කහතබ් ෙං. 

අබද්ධසීමවිහාරානං සීමාය උපචාරං  කපත්වාති ‘‘ආයතිං

සම්මන්නිතබ් ාය ඔොසං ඨකපත්වා’’ති ලිඛිතං. අන්කතොනිමත්තගකතහි

පනාති ‘‘එෙස්ස උපඩ්ඪං අන්කතොෙත්තුොමතාය සති සබ්ක සං ආ මකන

පකයොජනං නත්ථීති ෙත්වා ‘අන්කතොනිමිත්ත කතහී’ති වුත්තං, තඤ්ච 

සාමීචිවකසනා’’තිවදන්ති. අනාගමනම්පිවට්ටතීති‘‘සීමාය අ ද්ධත්තාවග් ං

නාම න කහොතී’’ති ලිඛිතං. ‘‘අඤ්ඤස්මිං  ාමකඛත්කත ඨත්වා 

නිමිත්තකිත්තනොකල, සමානසංවාසෙසීමාය සම්මන්නනොකල ච

ආ මනපකයොජනං නත්ථී’’ති වුත්තං. කභරිසඤ්ඤං වාති

‘‘සම්මන්නනපරිකයොසානංෙකරොමාති වත්වා’’තිලිඛිතං, කතනතාදිකසොකල

තං ෙප්පතීති සිද්ධං කහොති. කිං ඉමිනා? සුෙෙරණත්ථන්ති

මහාජනසන්නිපාතනපරිස්සමං අෙත්වා අප්පතකරහි සුඛෙරණත්ථං. යදි

මහාසීමා න්ධනොකල අන්තරාකයො කහොති, තත්තකෙනපි සුඛවිහාකරොති

දස්සනත්ථං ‘‘ප ම’’න්ති වුත්තන්ති එකෙ. තකතො ඔරං න වට්ටතීති ෙථං

පඤ්ඤායතීති? ී සතිවග් ෙරණීයපරමත්තා සඞ්ඝෙම්මස්ස. ෙම්මාරකහන

සද්ධිං එෙී සති භික්ඛූ කච  ණ්හාති, වට්ටති. තත්තෙප්පමාණං

සුඛනිසජ්ජවකසනකවදිතබ් ං.තකමවනිමිත්තං අඤ්කඤපිකිත්කතත්වාසකච

 න්ධන්ති, වට්ටතීතිඑකෙ. 

‘‘එවං බද්ධාසු පන…කප.… සීමන්තරිො හි ගාමකෙත්තං භජතී’’ති න

ආවාසවකසන සාමග්ගීපරිච්කඡකදො, කින්තු සීමාවකසකනවාති දස්සනත්ථං

වුත්තං. ‘‘නිමත්තුපගපාසාකණ කපත්වා’’තිසඤ්චාරිමනිමිත්තස්සතප්පරකතො 

වුත්තං. ඉකතො පට්ඨාය  ණ්ඨිපදක්ෙකමො කහොති – න සක්ඛිස්සන්තීති කත

අවිප්පවාසං අසල්ලක්කඛත්වා ‘‘සමානසංවාසෙකමව සමූහනිස්සාමා’’ති
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වායාමන්තා සමූහනිතුං න සක්ඛිස්සන්ති. ‘‘එෙරතනප්පමාණා’’ති

සුවිඤ්කඤයයන්තරා කහොතීති ෙත්වා වුත්තං. එෙඞ්ගුලමත්තම්පි වට්ටකතව.

ඛණ් සීමකතො පට්ඨාය  න්ධනං ආචිණ්ණං. ආචිණ්ණෙරකණන 

වි තසම්කමොකහො කහොතීති. කුටිකගකහති කුටිඝකර භූමිඝකර. උදුක්ෙ ංවාති

භූමිඋදුක්ඛලං විය ඛුද්දොවාටං. ‘‘පමුකෙ’’ති භූමිකුටිං සන්ධාය වුත්තන්ති

එකෙ. කහට් ානඔතරතීතිභිත්තිකතොඔරංනිමිත්තානිඨකපත්වා කිත්තිතත්තා

කහට්ඨාආොකසනඔතරති, උපරිෙකතපාසාකදති අත්කථො. භිත්ති ග්කගති

භිත්තිනිස්සිතකෙ. ඉකම කිර භිත්තිලග් ාපි ‘‘එො ද්ධා’’ති න වුච්චන්ති. 

සබ්කබො පාසාකදො සීමට්ක ො කහොතීති එො ද්කධො වා කහොතු, මා වා. 

තා මූ ෙපබ්බකතො නාම අනුපුබ්ක න තනුකෙො. ආොසපබ්භාරන්ති 

අපරික්කඛපපබ්භාරං. සුසිරපාසාකණො නාමකලණංකහොති. අන්කතොක ණන්ති

පබ් තස්සඅන්කතොකලණං.ද්වාරංපනසන්ධායපරකතො ‘‘ඔරකතො’’තිවුත්තං, 

සබ් ථාපිසීමකතො හිකලකණනඔතරතීතිඅධිප්පාකයො. 

මහාසීමං කසොකධත්වාති සීමට්ඨං දූර තම්පි සීම තං සීමසම් න්ධංව, 

තස්මා තං අනාමසිත්වා ඨාතබ් න්ති අධිප්පාකයො. යදි එවං ‘‘තන්නිස්සිතෙං

අපකනත්වා ෙම්මං ොතුං වට්ටතී’’ති වත්තබ් ං. මහාඅට් ෙථායම්පි ‘‘සීමං

කසොකධත්වා ොතබ් ’’න්ති එත්තෙකමව වුත්තං. මහාකථරාපි

‘‘කසොකධතබ් ’’මිච්කචව වදන්තීති එකෙ. ‘‘මහාසීමං කසොකධත්වා වා ෙම්මං

ොතබ් ’’න්ති ච පාකඨො අත්ථි. ‘‘වුත්තනකයකනවා’’ති ච පරකතො වක්ඛති, 

තස්මා සාධාරණපාකඨොව සුන්දකරොති එකෙ. පුරිමනකයපීති ඛණ් සීමාය 

උට්ඨහිත්වාමහාසීමායඔනකතපීතිඅත්කථො. උක්ඛිපාකපත්වාොතුංන වට්ටති. 

ෙස්මා? අන්කතො ඨිතත්තා. රුක්ඛස්ස කහට්ඨා පථවි තං මූලං ඛණ් සීමාව

කහොති, අබ්ක ොහාරිෙං වාතිඅපකර.‘‘මජ්කඣපනඡින්කන මහාසීමායඨිතමූලං

මහාසීමකමව භජති, ඛණ් සීමාය ඨිතං ඛණ් සීමකමව භජති 

තදායත්තපථවිරසාදීහි අනුග් හිතත්තා’’ති වුත්තං. ‘‘සීමාය පච්ඡා

උට්ඨිතරුක්කඛ නිසීදිත්වා ෙම්මං ොතුං වට්ටති පච්ඡාසීමායං ෙතක කහ 

වියා’’ති වත්වා ‘‘ න්ධනොකල ඨිතරුක්කඛ නිසීදිත්වා ොතුං න වට්ටති

උපරිසීමාය අ මනකතො’’ති ොරණං වදන්ති. එවං සති  න්ධනොකල පුන

ආකරොහණං නාම නත්ථි,  න්ධිතොකල එව ආරුහතීති ආපජ්ජති. පච්ඡා
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උට්ඨිතරුක්කඛො පන තප්පටි ද්ධත්තා සීමසඞ්ඛයකමව  කතො, එවං පුබ්ක 

උට්ඨිතරුක්කඛොපීති  කහතබ් ං. ‘‘යං කිඤ්චිපී’’ති වචනකතො තිණාදිපි 

සඞ් හිතං.මහාකථරාපිතිණංකසොකධත්වාවෙකරොන්තීති. 

140. යස්මා මජ්ඣකතො කෙොණං කහොති, තස්මා ‘‘කෙොණකතො

කෙොණ’’න්තිවුත්තං. ‘‘ආපත්තිඤ්චආපජ්ජතිඅචිත්තෙත්තා’’තිවදන්ති. 

පාරයතීතිඅජ්කඣොත්ථරති.ොසා? සීමා. ‘‘යා සබ්බන්තිකමන…කප.… 

වහතී’’තිතකතො කහට්ඨිමානාවාසඞ්ඛයංන ච්ඡතීති ෙත්වා වුත්තන්ති

එකෙ, තං න යුත්තං දුතියපාරාජිකෙ නාවට්ඨභණ් ාධිොකර තස්සාපි 

අධිප්කපතත්තා. මජ්ඣිමපුරිසස්ස භාරප්පමාකණන වුත්තන්ති එකෙ.

භික්ඛුනීනම්පි නදීපාරසීමාසම්භවකතො තාසං ‘‘එො වා නදීපාරං

 ච්කඡයයා’’ති වුත්තකදොසපරිහරණත්ථන්ති ආචරියස්ස තක්කෙො.

උභයත්ථාපි ධුව-සද්කදො හිකතො.කතනඋකපොසථන්තරායපරිහරණත්ථං

උකපොසථදිවකසො නියමකතොවවුත්කතො.එත්ථච නාවා නාමපමාණයුත්තා 

සබ් සාධාරණා ථම්භනාවා අධිප්කපතා, න කුල්ලනාවාති කනො

තක්කෙොතිආචරිකයො. රුක්ඛං ඡින්දිත්වා ෙකතොති අත්කථො. සකච එෙං

 ාමකඛත්තං, සබ් නිමිත්තානං අන්කතො ඨිකත භික්ඛූ හත්ථපාස කත

ෙත්වා සම්මන්නිතබ් ා.නානා ාමකඛත්තං කච, අනා මනම්පි වට්ටති.

උභයතීකර නිමිත්තකිත්තනමත්කතන දීපකෙො සඞ් හිකතො න කහොති, 

තස්මා දීපකෙ නිමිත්තානි කිත්කතතබ් ාකනව. ‘‘නදියා කහට්ඨා

නිසින්නභික්ඛුෙම්මංකෙොකපති. උපරිකයවහිනදීකහොතී’’තිවදන්ති. 

සීමානුජානනෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උකපොසථාගාරාදිෙථාවණ්ණනා 

141. ‘‘යං සඞ්කඝොආෙඞ්ඛතිවිහාරංවා…කප.… ගුහංවා’’තිවචනකතො

න කෙවලං පථවියංකයව, විහාරාදීනං උපරිපි සීමා අනුඤ්ඤාතා කහොති

උකපොසථෙම්මපධානත්තාති සිද්ධං. තප්පධානා සීමාති ෙථං 

පඤ්ඤායතීති කච? තදධිොරානුඤ්ඤාතත්තා, සම්ුලතියං

‘‘සමානසංවාසා’’ති එත්තාවතා සිද්කධවිසුං‘‘එකූකපොසථා’’ති වචනකතො
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ච.‘‘උකපොසථංඨකපත්වාකසසෙම්මානි සමානසංවාසා නාමා’’තිලිඛිතං.

‘‘එෙංසමූහනිත්වා’’තිපාළිපාකඨො. 

142. ෙකතොවස්සාති එෙසීමාය සමග්ක  සන්ධාය වුත්තං. අඤ්ඤථා

නානාසීමායං ඨිතානංසවනංපමාණං, එෙසීමායපිහත්ථපාසංුලඤ්චිත්වා

ඨිතානං වා සවනකමව පමාණන්ති අනිට්ඨංආපජ්ජති.තත්ථ සම්මතාය

වා අසම්මතාය වාති උකපොසථා ාරසම්ුලතියා, න සීමාසම්ුලතියා. ෙථං

පඤ්ඤායතීති? අධිොරකතො, පරකතො ඡන්දදානපඤ්ඤත්තිකතො, 

පාරිසුද්ධිදානපඤ්ඤත්තිකතො ච. තත්ථ පුරිමං ොරණං පුරිමං අනිට්ඨං

නිවාකරති, පච්ඡිමං පච්ඡිමන්ති කවදිතබ් ං. උකපොසථුලඛන්ති

උකපොසථට්ඨානං. ‘‘උකපොසථමුෙස්සාති උකපොසථා ාරට්ඨානස්සා’’ති

ලිඛිතං. යානි ොනිචි නිමත්තානි කිත්කතතුං වට්කටතීති ඉදං ෙථං 

පඤ්ඤායතීති? ‘‘පඨමං නිමිත්තා කිත්කතතබ් ා නිමිත්කත

කිත්කතත්වා’’ති එත්තෙකමව වුත්තත්තා. පඨමං වුත්තත්තා න

වුච්චන්තීතිකච? තංපනඅොරණං, නහිබුද්ධානං කදසනායආලසියං

අත්ථි. සීමාසමූහනනොකල උකපොසථා ාරං සමූහනිත්වාව

සීමාසමූහනනං ඉජ්ඣතීති එකෙ. තං අයුත්තං අ ද්ධාය සීමාය

උකපොසථා ාරසම්ුලතිසිද්ධිකතොති කනො තක්කෙොති ආචරිකයො. 

උකපොසථමුෙන්තිඋකපොසථා ාරස්ස ුලඛන්ති ආචරියා. උකපොසථුලඛස්ස

නිමිත්තකිත්තනා සීමාය වුත්තනකයනොතබ් ා. එකෙනාපි කිත්කතතුං

වට්ටතීති එකෙ. ‘‘පාසාකදො වා කහොතු, මණ් පාදීසු වා අඤ්ඤතකරො.

ෙම්මවාචාය පන ‘උකපොසථුලඛ’මිච්කචව වත්තබ් ’’න්ති වදන්ති.

‘‘කපොරාණකෙොආවාකසොනාම මූලාවාකසො’’ති ලිඛිතං. වදති ඝටමත්තා

ඉතිහිලක්ඛණං. 

අවිප්පවාසසීමානුජානනෙථාවණ්ණනා 

143-4. ‘‘මනම්හි වූ ්කහො’’ති වා පාකඨො. තත්ථ මනම්හි වූළ්කහොති මනං

වූ ්කහො අම්හීති අත්කථො.  කපත්වා ගාමඤ්ච ගාමූපචාරඤ්චාති

අන්තරඝරසඞ්ඛාතං  ාමඤ්ච  ාමූපචාරඤ්ච ඨකපත්වා. කෙචි ‘‘පරික්ඛිත්තං

 ාමං සන්ධාය ‘ ාම’න්ති වුත්තං, අපරික්ඛිත්තං සන්ධාය ‘ ාමූපචාර’’න්ති

වදන්ති, තංපනඅට්ඨෙථායවිරුජ්ඣති.තස්මානිකවසනරච්ඡාදකයො සන්ධාය
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 ාමං, පරික්කඛපාරහට්ඨානානිසන්ධාය‘‘ ාමූපචාර’’න්තිචවුත්තං.එත්ථ පන

අකනෙධා පඨන්ති. කිං කතන, පාළිඤ්ච අට්ඨෙථඤ්ච සුට්ඨු උපපරික්ඛිත්වා

යථා සකමන්ති, තථා  කහතබ් ං. භික්ඛූනං පුරිමෙම්මවාචා න වට්ටතීති

 ාම ාමූපචාකර අන්කතොෙත්වා සමානසංවාසෙසීමාය සම්මතාය උපරි

අවිප්පවාසසීමාසම්ුලතියංයුජ්ජති.යත්ථපනකෙවලංඅරඤ්ඤංකයව සම්මතං, 

තත්ථෙථංනවට්ටතීති.තත්ථ‘‘ඨකපත්වා ාමඤ්ච ාමූපචාරඤ්චා’’තිවචනං 

න සාත්ථෙන්ති කච? වුච්චකත – එවකමතං, කින්තු 

අනුස්සාවනහානිප්පසඞ් කතො තං වචනං වත්තබ් කමවාති ඉමිනාව

අධිප්පාකයන ‘‘පුරිමෙම්මවාචානවට්ටතී’’තිවුත්තංසියා.එෙස්මිංවාඅත්කථ 

ෙම්මවාචාද්වයආභාවකතොති වුත්තං. ‘‘න හි කත අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස ෙම්කම

 ණපූරො කහොන්තී’’ති වුත්තත්තා උභින්නං නානාසංවාසෙසඞ්ඝානම්පි

අයකමව විධි ආපජ්කජයයාති කච? නාපජ්ජති පටිග් හසන්නිධීනං

අනුඤ්ඤාතත්තා, ඔමසනාදිපච්චයා අවිකසසකතො, 

ෙම්මපටිප්පස්සද්ධිමත්තාකපක්ඛතාය ච. තස්සාති භික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස. න

ෙම්මවාචං වග්ගං ෙකරොන්තීති ෙම්මං න කෙොකපන්තීති අත්කථො. එත්ථාති 

ඨකපත්වා  ාමන්ති එත්ථ. ‘‘යදි භික්ඛූනං අවිප්පවාසසීමා  ාමඤ්ච

 ාමූපචාරඤ්ච න ඔතරති, අථ ෙස්මා  ාකම සීමා න්ධනොකල අවිප්පවාසං

සම්මන්නන්තීති කච? ආචිණ්ණෙප්කපන, න තකතො අඤ්ඤං ෙඤ්චි අත්ථං

අකපක්ඛිත්වා’’තිලිඛිතං. ‘‘අත්ථකතො හි සා  හිද්ධාපි අ ද්ධා එව කහොතී’’ති

වුත්තං.අන්තර ාකම ද්ධාසමානසංවාසසීමා යස්මා ාමසඞ්ඛයංන ච්ඡති, 

තස්මාති එකෙ. කසොපි සීමාසඞ්ෙෙකමව ගච්ඡතීති අවිප්පවාසසීමාසඞ්ඛයං

 ච්ඡතීතිඅත්කථො.ඉදං පකනත්ථවිචාකරතබ් ං–  ාමංඅන්කතොෙත්වා ද්ධාය

සීමායපුනඅවිප්පවාසසම්ුලතියං අරඤ්ඤපකදකසඨත්වාඅවිප්පවාසෙම්මවාචා

ොතබ් ා, උදාහු ාකමඨත්වාති?  ාකම ඨත්වාෙතායපිෙප්පියභූමියාඵරතීති.

 හිසීකමඨිතසම්මතකදොසානුකලොමත්තා අෙප්පියභූමියංඨත්වානොතබ් ාති

කනො තක්කෙො, එස නකයො සමූහනකනපීති ආචරිකයො. ෙණ් සීමායං  ත්වා

අවිප්පවාසසීමාතිආදීසුමහාසීමාකිර ‘‘අවිප්පවාසසීමා’’තිවුත්තා. 

146. ‘‘යස්සායස්මකතො ඛමති එතිස්සා සීමාය සමානසංවාසාය

එකූකපොසථාය සුලග්ඝාකතො, කසො තුණ්හස්සා’’ති අන්ධෙකපොත්ථකෙ, 
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සීහළකපොත්ථකෙසු ච කෙසුචි පාකඨො අත්ථි. කෙසුචි ‘‘සුලග්ඝාකතො

එතිස්සා සීමායා’’ති පඨමං ලිඛන්ති, කෙසුචි ‘‘එතිස්සා සීමාය

සුලග්ඝාකතො’’තිච. 

ගාමසීමාදිෙථාවණ්ණනා 

147. සා චාතිසා පරිච්ඡින්දිත්වාදින්න ාමසීමාචඉතරාච.සාෙතමාති

කච? ‘‘පෙතිගාමා’’තිආදිමාහ. බද්ධසීමාසදිසාකයව කහොන්තීති සා ච

කහොති ඉතරා ච කහොතීති අධිප්පාකයො, තස්මාකයව 

‘‘තිචීවරවිප්පවාසපරිහාරං ලභතී’’ති එෙවචනං ෙතං, තං න යුත්තං

උභින්නම්පි  ාමත්තාතිඑකෙ.‘‘කහොන්ති, නලභන්තී’’තිච හුවචනම්පි

ෙකරොන්තීති. ‘‘සා ච ඉතරා චා’’ති වුත්තා ‘‘මජ්කඣ භින්දිත්වා

දින්න ාමසීමාපෙති ාමාදකයොඅභින්නා’’තිච වදන්ති.‘‘භික්ඛුවසතී’’ති

පාකඨො, ‘‘වසන්තී’’තිචලිඛිතං. ‘‘අථස්සඨිකතොොසකතො’’ති වුත්තත්තා

එෙවචනකමව යුත්තං. සබ්බා, භික්ෙකව, නදී අසීමාති ෙතරං සීමං

පටික්ඛිපති?  ද්ධසීමං, එොදසවිපත්තිසීමඤ්ඤතරප්පසඞ් කතොති

ආචරියා. සකච පඨමං සීමාය  ද්ධාය පච්ඡා නදිආදකයො කහොන්ති, 

පටික්කඛකපොති පසඞ්ක ො ආපජ්ජති, තස්මා අ ද්ධසීමකමව පටික්ඛිපති. 

යථා සබ්ක ො  ාකමො  ාමසීමා, තථා සබ් ා නදී අසීමා. කින්තු තස්ස

තස්ස භික්ඛුකනො උදකුක්කඛපසීමාති සීමානානත්තං දස්කසතීති කනො

තක්කෙොතිආචරිකයො. යං මජ්ඣිමස්සපුරිසස්සසමන්තාඋදකුක්කෙපාති

පන එකිස්සා නදියා චතුවග් ාදීනං සඞ්ඝානං විසුං

චතුවග් ෙරණීයාදිෙම්මෙරණොකල සීමාපරිච්කඡදදස්සනත්ථං වුත්තං.

තිචීවකරන විප්පවාසාවිප්පවාසපරිච්කඡදදස්සනත්ථම්පි

සත්තබ්භන්තරසීමාය පරිච්කඡදදස්සනං වියාති ආචරියා, තස්මා

උදකුක්කඛපපරිච්කඡදාභාකවපි අන්කතොනදියං ෙම්මං ොතුං වට්ටතීති

සිද්ධං. 

අයං පන විකසකසො – තත්ථ නාවා කතො කච, නාවායං වුත්තනකයන.

සත්ථ කතො කච, සත්කථවුත්තනකයන.කසො කච අතිකරෙචාතුමාසනිවිට්කඨො, 

 ාකමවුත්තනකයන තිචීවරාවිප්පවාකසොකවදිතබ්ක ො.තත්ථාපිඅයංවිකසකසො
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– සකචසත්කථොඋදකුක්කඛපස්ස අන්කතොකහොති, උදකුක්කඛපසීමාපමාණන්ති

එකෙ. සත්කථොව පමාණන්ති ආචරියා. සකච පකනත්ථ බහූ භික්ඛූතිආදිම්හි

කෙචි අධිට්ඨානුකපොසථං, කෙචි  ණුකපොසථං, කෙචි සඞ්ඝුකපොසථන්ති

වත්තුොමතාය ‘‘ හූසඞ්ඝා’’තිඅවත්වා ‘‘භික්ඛූ’’තිවුත්තං. ඌනෙං පනන

වට්ටතීති එත්ථ සීමාසම්කභදසම්භවකතොති උපතිස්සත්කථකරො. ඨකපන්කත හි

ඌනෙං න ඨකපතබ් ං. ‘‘අඨකපතුම්පි වට්ටති එවා’’ති වුත්තං. ගච්ඡන්තියා 

පනාතිඑත්ථ‘‘උදකුක්කඛපමනතික්ෙමිත්වාපරිවත්තමානායොතුංවට්ටතී’’ති 

ලිඛිතං. අඤ්ඤස්සාසීමායඤත්තීතිආදිකිංසීමකතො ෙම්මවිපත්තිභයාවුත්තං, 

උදාහු පරිසකතොති? එෙෙම්මස්ස නානාසීමාය අසම්භවකතො සීමකතොති.

එෙෙම්මස්සනානාසීමට්ඨසඞ්කඝනඅසම්භවකතොපරිසකතොතිපි එකෙ.‘‘සවනං

හාකපතී’’තිවුත්තකදොසප්පසඞ් කතොතිකනොතක්කෙො.එකිස්සාහිසීමායඑෙං 

ෙම්මංඅනිට්ඨකපන්කතොහාකපතීතිආචරිකයො. 

බහිනදිතීකර ජාතරුක්ෙස්ස අන්කතොනදියං පවිට් සාොය වාති එත්ථ ච 

නදිතීකරොණෙං කෙොට්කටත්වාතිඑත්ථච සකචපනකසතුවාකසතුපාදාවා

බහිතීකර පතිට්ඨිතාති එත්ථ ච සීමාකසොධනං නාම  ාමසීමට්කඨ

හත්ථපාසානයනං. ඛණ් සීමාය උට්ඨිතරුක්ඛකතො විකයොකජත්වා ොතුං

වට්ටති. ෙස්මා? තීරට්කඨ රුක්කඛ  ද්ධනාවාය  ාකමො ආධාකරොති.

‘‘උභකතොභාක න ාමසීමංඵුසිත්වාඨිතකසතුඛණ් සීමාමහාසීමාකයොඵුසිත්වා 

ඨිතරුක්කඛන උපකමතබ්ක ො’’ති ච ලිඛිතං. තත්ථ පුරිමනකය තාව ඉදං

විචාකරතබ් ං – තාදිකස ඨාකන ෙතෙම්මං කිං නදියං ෙතසඞ්ඛයං  ච්ඡති, 

උදාහු ාමසීමායං, අථ උභයත්ථාති? කිඤ්කචත්ථතංකචනදියංෙතසඞ්ඛයං

 ච්ඡති, උදකුක්කඛපසීමාව කසොකධතබ් ා, න ඉතරා. අථ  ාමසීමායං

ෙතසඞ්ඛයං  ච්ඡති, උදකුක්කඛපසීමා න කසොකධතබ් ා. යදි උභයත්ථ

ෙතසඞ්ඛයං ච්ඡති, ද්ී සුසීමාසු එෙෙම්මංොතුංවට්ටතීතිඅනිට්ඨප්පසඞ්ක ො

ආපජ්ජති. තකතො ‘‘අඤ්ඤිස්සා සීමාය ඤත්ති, අඤ්ඤිස්සා අනුස්සාවනා

කහොතී’’ති ඉදඤ්ච ‘‘ඛණ් සීමාමහාසීමට්ඨානං ොයසාමග්ගියා ෙම්මං ොතුං

වට්ටතී’’ති ඉදඤ්චානිට්ඨං ආපජ්ජතීති? එත්ථ වුච්චකත – යථාවුත්තං ෙම්මං

උභයත්ථ ෙතසඞ්ඛයං  ච්ඡති, න ච යථාවුත්තං අනිට්ඨං ආපජ්ජති. ෙස්මා? 

‘‘ඤත්තිඅනුස්සාවනානං එකෙෙසීමායං පවත්තත්තා, ොරෙභික්ඛූනං වා 
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එකෙෙසීමායංඨිතත්තා’’තිවදන්ති.උභයත්ථාපිඨාතුංසක්කුකණයයතායපන

තං අොරණං. එකීභාවං උප තසීමට්ඨාකන ෙතත්තාති ඉදං අචලොරණං.

එකීභාවං උප තාසු හි ද්ී සු නදී ාමසීමාසු ෙම්මං ොතුං වට්ටතීති ච.

සත්තබ්භන්තරසීමායං කච නදී කහොති, සුලද්කදො වා, ජාතස්සකරො වා. කතසු

ඨිතභික්ඛු සත්තබ්භන්තරසීමායං ඨිතසඞ්ඛයං න  ච්ඡති. තත්ථ කච

නදිආදිලක්ඛණං අප්පත්කතො දීපකෙො, පාසාකණො, රුක්කඛො වා කහොති, 

සත්තබ්භන්තරසඞ්ඛයං  ච්ඡති. මනුස්කසහි ව ඤ්ජනට්ඨානං කච තං කහොති, 

 ාමකඛත්තසඞ්ඛයං  ච්ඡති.ෙතර ාමකඛත්තං? යකතො මනුස්සා සඤ්චරන්ති, 

සබ්ක කච සඤ්චරන්ති, විසුං ාමකඛත්තසඞ්ඛයං ච්ඡතීතිචආචරියා. 

පච්ඡිමනකය සකච කසතු නදීලක්ඛණට්ඨානං අඵුසිත්වා ඨිකතො, 

 ාමසීමාසඞ්ඛයං  ච්ඡති. තත්ථ එකෙො කච  ාකමො, තං කසොකධත්වා, ද්ී සු

තීකරසුසකචද්කව, ද්කවපි ාකමකසොකධත්වාෙම්මංොතබ් ං.එවඤ්හිෙතං 

උභයත්ර ෙතං කහොති. ඉමිනා නකයන ද්ී සු නදීසු, ජාතස්සකරසු ච

එෙෙම්මපසිද්ධි කවදිතබ් ා. අයං පන නකයො ඛණ් සීමාමහාසීමානම්පි

ලබ්භකතව.සකචකසතු නදීලක්ඛණට්ඨානංඵුසිත්වාඨිකතො, උදකුක්කඛපසීමාපි

කසොකධතබ් ා. 

සීමානකමවකචෙත්තං, කවහාසට්ඨංවිනා කතො; 

විදිත්වාඑෙෙම්මස්ස, සීමකතොඉදමාදිකස. 

එෙසීමංද්විසීමංවා, තිසීමංචතුසීමෙං; 

එෙෙම්මංසියාතස්ස, කෙොකපොපරිසකතොසියාති. 

අයං පකනත්ථ විකසකසො – නදියං ෙකරොන්තානං උදකුක්කඛපකතො  හි 

රුක්ඛාදිසම් න්කධො අප්පමාණං.  ාකම ෙකරොන්තානං නදියං

සම් න්ධරුක්ඛස්ස උදකුක්කඛපකතො  හි ඨිතභික්ඛු අප්පමාණං, තකතො ඔරං

පමාණං.  ද්ධසීමාය සම් න්ධරුක්ඛස්ස  ද්ධසීමාය ඨිතභික්ඛු පමාණන්ති 

කවදිතබ් ං, කතකනවවුත්තං‘‘සීමංකසොකධත්වාෙම්මං ොතබ් ’’න්ති.‘‘සකච

පන කසතු වා කසතුපාදා වා  හිතීකර පතිට්ඨිතා ෙම්මං ොතුං න වට්ටතී’’ති

වචනම්පි පාකරොහාදීසු විය සෙලසීමාකසොධනකමව ොතබ් න්ති සාකධති, 
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ී මංසිතබ් ං. අතිවුට්ඨිොක පනාතිඑත්ථඅතිවුට්ඨිනාම යථාචාතුමාසිොයාති

කවදිතබ් ා, තස්මා චතුමාසං අතිවුට්ඨිකයව සකච කහොති, සබ්ක ොපි ඔකඝන

ඔත්ථකටොොකසොනදීඑව.අථඑකිස්සාපිඅතිවුට්ඨියාඔකඝොචතුමාසංතිට්ඨති, 

සන්දතිවා,  හිතීකරපතිට්ඨිතඔකඝනඔත්ථකටොොකසොසබ්ක ොපිනදීඑව. නදිං

ඔත්ථරිත්වාසන්දනට් ානකතොපට් ායාතිතකමවවානදිංඅඤ්ඤං වාඅපුබ් ං

වා පකදසං අත්තකනො පවත්තවකසන නදිලක්ඛණප්පත්තං ඔත්ථරිත්වා 

සන්දනට්ඨානකතො පට්ඨාය වට්ටති. ගාමනිගමසීමං ඔත්ථරිත්වාති

චතුමාසප්පවත්තිංසන්ධායවුත්තං. ‘‘අගමනපකථතිතදහු තපච්චා තංොතුං

අසක්කුකණයයකෙ’’ති ලිඛිතං. යං පන අන්ධෙට් ෙථායං වුත්තං, තං න

 කහතබ් ං. ෙස්මා? නදියම්පි තංකදොසප්පසඞ් කතො. තිපුසොදීති එත්ථ ආදි-

සද්කදනෙමලුප්පලාදීනිපිසඞ් හං ච්ඡන්ති. සබ්කබොපිඅජාතස්සකරොකහොති, 

ගාමසීමාසඞ්ෙෙකමව ගච්ඡතීති කයහි ෙතං, කතසං  ාමසීමාසඞ්ඛයං වා, 

සමන්තකතො තීරට්ඨ ාකමහි කච ෙතං, සබ්  ාමසඞ්ඛයං වා, අඤ්කඤහි

 ාමකඛත්කතහි අසම් න්ධට්ඨානං කච, විසුං ාමසීමාසඞ්ඛයං වා  ච්ඡතීති

අත්කථො. 

148. සංසට් විටපාති ඉමිනා ආසන්නත්තං දීකපති, කතන

පකදසසම්භින්දනා ඉධ සම්කභකදොති දීකපති. කසො පන වඩ්ඪන්කතො

සීමාසඞ්ෙරං ෙකරොතීති  ද්ධසීමට්ඨානප්පකවසනවකසන

‘‘එෙකදස ද්ධසීමා’’ති වත්තබ් කතො සඞ්ෙරකදොකසො කහොති. න, 

භික්ෙකව, සීමායසීමා සම්භින්දිතබ්බාතිඑත්ථ‘‘පඨමං ද්ධසීමායපච්ඡා

අත්තනා  න්ධිතබ් සීමා න සම්භින්දිතබ් ා’’ති එකෙ අධිප්පායං

සංවණ්ණයන්ති. පඨමං සම්මතසීමායංසම්කභදාභාවකතො ස්වාධිප්පාකයො

අජ්කඣොත්ථරකණන යුජ්ජති, තස්මා පච්ඡා  න්ධිතබ් සීමාය පඨමං

 ද්ධසීමා න සම්භින්දිතබ් ා. සෙලං වා එෙකදසකතො වා නිමිත්තානං

අන්කතොෙරකණන පඨමං  ද්ධසීමාය සීමන්තරිකෙ අකිත්කතත්වා

සම්මන්නනකතො හි සම්භින්දති නාම, පකරසං  ද්ධසීමං සෙලං වා

එෙකදසකතො වා නිමිත්තානං අන්කතොෙරකණන අජ්කඣොත්ථරති නාම, 

කතකනවාහ ‘‘සීමං සම්මන්නන්කතන සීමන්තරිෙං ඨකපත්වා’’තිආදි. 

තස්සත්කථො – පඨමං  ද්ධසීමාය සීමන්තරිෙං පච්ඡා  න්ධිතබ් සීමාය
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නිමිත්තභූතං ඨකපත්වා පච්ඡා සීමං සම්මන්නිතුන්ති. ඉමා ද්කවපි

විපත්තිකයො භික්ඛුභික්ඛුනීසීමානං අඤ්ඤමඤ්ඤං න සම්භවන්ති. කසො

පන වඩ්ඪන්කතොසීමාසඞ්ෙරංෙකරොතීතිඑත්ථකෙවලංසීමාසඞ්ෙරකමව

ෙකරොති. තස්මිං ෙතෙම්මානි න කුප්පන්තීති කෙචි, තං නයුත්තං

සාඛාපාකරොහකඡදනසීමාකසොධනානං වුත්තත්තා. ඉදං සබ් ං සුට්ඨු

විචාකරත්වා  රුකුකල පයිරුපාසිත්වා  කහතබ් යුත්තෙං  කහතබ් ං, 

ඉතරංඡඩ්ක තබ් ං. 

උකපොසථකභදාදිෙථාවණ්ණනා 

149. ‘‘ද්කවකම, භික්ඛකව, උකපොසථා’’ති තදා සාමග්ගීඋකපොසථස්ස 

අනනුඤ්ඤාතත්තා වුත්තං. සාමග්ගීඋකපොසථස්ස පුබ් කිච්කච

‘‘අජ්ජුකපොසකථො සාමග්ගී’’ති වත්තබ් ං, න ච ෙම්මවාචාය භ වතා

පකයොක ො දස්සිකතො, පාළිනයකතො අට්ඨෙථාචරිකයහි

උද්දිසිතබ් ක්ෙකමො දස්සිකතො.තථා පඤ්චන්නං පාතිකමොක්ඛුද්කදසානං

උද්කදසක්ෙකමොසිද්කධොතිකවදිතබ් ං. තකයොවා ද්කවවාපාතිකමොක්ෙං

උද්දිසන්ති, අධම්කමන සමග්ගං නාම කහොතීති එත්ථ ොමං සඞ්ඝස්ස

සාමග්ගී නාම කහොති වග් ෙථාය යථාෙම්මං සාමග්ගීවවත්ථානකතො.

තථාපිවග් පටිපක්ඛභාකවනසමග් ං, සමග් පටිපක්ඛභාකවනච වග් ං

නාම ෙතං. ආකවණිෙකතො වා  ණෙම්මාදිසම්භවකතො, තස්ස ච

සමග් වග් භාවසම්භවකතො වුත්තන්ති කවදිතබ් ං. ධම්කමන වග්ගන්ති

එත්ථ පාරිසුද්ධිෙරණං ධම්මිෙං, සඞ්ඝස්කසව ඡන්දා මනං, න

 ණස්සාතිෙත්වාවග් ංනාම කහොති.‘‘එෙවාරංෙතංසුෙතං, ආපත්තිං

පන ආපජ්ජති, පුන ොතුං න ලභන්තී’’ති වදන්ති. ‘‘පඤ්චසු එෙස්ස

ඡන්දංආහරිත්වා චතූහිපාතිකමොක්ඛංඋද්දිසිතුං වට්ටතී’’ති වදන්ති, තං

යුත්තං, ඡන්දහාරකෙභික්ඛූනංසන්තිෙංපත්කතකතනසඞ්කඝොපකහොති, 

තස්මාඡන්කදොසඞ්ඝප්පත්කතොකහොතීතිෙත්වාවුත්තං. 

පාතිකමොක්ඛුද්කදසෙථාවණ්ණනා 

150. මාතිොට් ෙථායං (ෙඞ්ඛා.අට්ඨ.නිදානවණ්ණනා)‘‘සුණාතුකම, 

භන්කත, සඞ්කඝො…කප.… ආවිෙතාහිස්සඵාසුකහොති, තත්ථායස්මන්කත
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පුච්ඡාමි…කප.… තස්මාතුණ්හී.එවකමතංධාරයාමී’තිවත්වා ‘උද්දිට්ඨං

කඛො ආයස්මන්කතො නිදාන’න්තිආදිනා නකයන අවකසකස සුකතන

සාවිකත උද්දිට්කඨො කහොතී’’ති වුත්තත්තා ‘‘එවකමතං ධාරයාමීති සුතා

කඛො පනායස්මන්කතහී’’තිඑත්ථ ‘‘ධාරයාමී’’තිවත්වා ‘‘උද්දිට්ඨං කඛො

ආයස්මන්කතො නිදාන’’න්ති වචනං සංඛිත්තන්ති  කහතබ් ං, කතකනව 

ඛුද්දෙකපයයාලවකසන ලිඛිතං. එවං මාතිොට් ෙථායම්පි ‘‘ආවිෙතා

හිස්ස ඵාසු කහොති, තත්ථායස්මන්කත’’ති එත්ථාපි ‘‘උද්දිට්ඨං කඛො 

ආයස්මන්කතො නිදාන’’න්ති වචනං සංඛිත්තන්ති  කහතබ් න්ති එකෙ.

කෙචි ‘‘අවිවදමාකනහි සික්ඛිතබ් ’න්ති වුත්කත නිදානුද්කදකසො

නිට්ඨිකතොනාමකහොති, තස්මාඅනාවිෙකරොන්කතොආපත්තිංආපජ්ජතී’’ති

වදන්ති, තං න යුත්තං. ෙස්මා? ‘‘නිදානං උද්දිසිත්වා’’ති

නිට්ඨානවචකනනහිනිදානස්සනිට්ඨිතභාකවොවුත්කතො, නිදානාවසාකන

ච ආපත්ති වුත්තාති. ‘‘සරභඤ්ඤං නාම සකරන භණන’’න්ති ලිඛිතං. 

සජ්ොයංඅධිට් හිත්වාති‘‘සජ්ඣායං ෙකරොමී’’තිචිත්තංඋප්පාකදත්වා.

‘‘ආපුච්ඡාමීති වුත්තමත්කතන ෙකථතුං වට්ටතී’’ති වදන්ති. තං

තුණ්හීභාකව යුජ්ජති. ‘‘අථාපි ලාභාදිනා අභිභූකතො වාකරති, තං න

පමාණ’’න්තිවදන්ති. එකසවනකයොතිෙකථන්කතොයදි විච්ඡින්දති, පුන

ආපුච්ඡිතබ් න්ති. 

අධම්මෙම්මපටික්කෙොසනාදිෙථාවණ්ණනා 

154. ‘‘කතසං අනුපද්දවත්ථායා’’තිසඞ්කඝොසඞ්ඝස්සෙම්මංනෙකරොති, 

අඤ්කඤොපි උපද්දකවො හූනංකහොති, තස්මාවුත්තං. 

පාතිකමොක්ඛුද්කදසෙඅජ්කෙසනාදිෙථාවණ්ණනා 

155. ‘‘කථරාධිෙං පාතිකමොක්ඛ’’න්තිවත්වාපිපච්ඡාඅවිකසකසන‘‘කයො

තත්ථ යත්කතොපටි කලො, තස්සාකධයය’’න්තිවුත්තත්තා ‘‘භන්කත’’ති

වචනංකථරස්සාපි අත්ථීතිසිද්ධං කහොති. ‘‘ ච්ඡාවුකසොසංඛිත්කතනවා

විත්ථාකරන වා’’ති වචනකතො අසතිපි අන්තරාකය ථාමං පමාණන්ති

සිද්ධංකහොති. 
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දිසංගමොදිවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

163. ‘‘සචස්ස සද්ධිංචරා භික්ඛුඋපට්ඨාො අත්ථී’’ති පාකඨො. 

‘‘උතුවස්කසතිඋතුසංවච්ඡකරකහමන්තගිම්කහසූ’’තිලිඛිතං. 

පාරිසුද්ධිදානෙථාවණ්ණනා 

164. පාරිසුද්ධිං දම්මීති ‘‘සාපත්තිකෙො කථරානං කදති, 

සම්පජානුලසාවාකදදුක්ෙටංසම්භවතී’’තිආචරිකයනලිඛිතං.කිංනුකඛො

ොරණං? සම්පජානුලසාවාකදන දුක්ෙටාපත්ති නාම කෙවලං භ වතා

වුත්තත්තා අකිරියසුලට්ඨානා කහොතීති. ‘‘පාරිසුද්ධිං දම්මී’’තිඑත්ථ පන

කිරියා පඤ්ඤායති, තස්මා සම්පජානුලසාවාකද පාචිත්තියං විය දිස්සති, 

සුට්ඨුඋපපරික්ඛිතබ් ං.මහන්තාහි කතආචරියානාම.තත්ථ‘‘දම්මී’’ති

අත්තකනො උකපොසථෙම්මනිබ් ත්තිනිමිත්තං වුත්තං. ‘‘හරා’’ති ච

‘‘ආකරොකචහී’’ති ච හාරෙස්ස අනාකරොචනපච්චයා දුක්ෙටකමොචනත්ථං 

වුත්තං. එකසව නකයො ඡන්දදාකනපි. තත්ථ ‘‘දම්මී’’ති අත්තකනො 

චිත්තසාමග්ගිදීපනවචනං, කසසංවුත්තනයකමව, එවං උපතිස්සත්කථකරො 

වණ්කණති. අථ වා පඨමං සමග් භාවං සන්ධාය, දුතියං පච්ඡා

විධාතබ් භාවං, තතියං ඡන්දහාරෙස්ස දුක්ෙටකමොචනත්ථං වුත්තං.

උභයත්ථාපි ‘‘සඞ්ඝප්පත්කතො පක්ෙමතී’’තිආදිවචනකතො සඞ්කඝ

සමග්ක  එව ඡන්දපාරිසුද්ධිදානං රුහති, නාසමග්ක ති සිද්ධං. 

‘‘සඞ්ඝප්පත්කතො උක්ඛිත්තකෙො පටිජානාති, ආහටා කහොති

පාරිසුද්ධී’’තිආදිවචනකතො උක්ඛිත්තොදීනම්පි ඡන්දපාරිසුද්ධිදානං

රුහතීති සිද්ධං, තඤ්ච කඛො පෙතත්තසඤ්ඤාය, කනො අඤ්ඤථාති

තක්කෙො. ජානිත්වා සාමකණරස්ස දින්කන න යාති, ආපත්ති ච, 

අජානිත්වා දින්කන යාති ච, අනාපත්තීති එකෙ. බිළා සඞ්ෙලො නාම

පාරිසුද්ධීතිඑත්ථසඞ්ඛලිොනාමඅනන්තකරන සම් ජ්ඣති, අඤ්කඤන

ච සඞ්ඛලිකෙනාති කෙවලං සඞ්ඛලිො පාරිසුද්ධි නාම කහොතීති 

උපතිස්සත්කථකරො. එවං සන්කත විකසසනං නිරත්ථෙං කහොති. 

බි ාලසඞ්ඛලිො  ද්ධාව කහොති අන්කතොක කහ එව සම්පකයොජනත්තා.
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යථා සා න ෙත්ථචි  ච්ඡති, තථා සාපි න ෙත්ථචි  ච්ඡතීති කිර

අධිප්පාකයො. 

ඡන්දදානාදිෙථාවණ්ණනා 

165-7. ‘‘ඡන්දංදත්වාඛණ් සීමංවාසීමන්තරිෙංවා හිසීමංවා න්ත්වා

ආ කතොභික්ඛු ෙම්මංනකෙොකපති, තස්මා මිෙභික්ඛූනංඡන්දං ණ්හිත්වා

ඛණ් සීමං න්ධිත්වා පුනවිහාරසීමං න්ධිතුංකතසංඡන්දංන ණ්හන්තී’’ති

වදන්ති.‘‘ුලහුත්තං එෙමන්තංකහොථා’’තිආදිවචනකතොයංකිඤ්චිභික්ඛුෙම්මං

 හට්ඨාදීසුහත්ථපාස කතසුන වට්ටතීතිසිද්ධං. නිස්සීමන්ති හිසීමං. තස්ස

සම්මුතිදානකිච්චං නත්ථීති තස්මිං සතිපි වට්ටතීති අත්කථො. ආසකනන සහ

උදෙන්තිඅත්කථො. පන්නරකසොපීතිඅපි-සද්කදො චාතුද්දසිංසම්පිණ්ක ති, කතන

වුත්තං මහාඅට් ෙථායං ‘‘යදි කනො එත’’න්ති. ‘‘අජ්ජ කම උකපොසකථො

පන්නරකසො’’තිඅධිට්ඨානංසදානකිඤ්චි, න අඤ්ඤථාතිඑකෙ. 

ආපත්තිපටිෙම්මවිධිෙථාදිවණ්ණනා 

169-170. පටිකදකසමීතියායොයචිභාසායවුත්කතකදසනාචපටිග් කහො

ච කහොතිකයව දිට්ඨාවිෙම්කමන විසුද්ධියා වුත්තත්තාති කෙචි. කවමතිකෙන

‘‘අහං, භන්කත, එකිස්සාථුල්ලච්චයාපත්තියාකවමතිකෙො, යදානිබ්ක මතිකෙො

භවිස්සාමි, තදා තං ආපත්තිං පටිෙරිස්සාමී’’ති වත්තබ් ං. එවං ෙකත යාව

නිබ්ක මතිකෙො න කහොති, තාව සභා ාපත්තිං පටිග් කහතුං න ලභති, 

අඤ්කඤසඤ්චෙම්මානංපරිසුද්කධොනාමකහොති.පුන නිබ්ක මතිකෙොහුත්වා

කදකසතබ් ං. න චාති කනව පාළියං න අට්ඨෙථායං අත්ථි, කදසිකත පන

කදොකසොනත්ථීති.තථා ඉකතො වුට් හිත්වාතංආපත්තිංපටිෙරිස්සාමීතිඑත්ථච

සෙලසඞ්කඝ සභා ාපත්තිං ආපන්කන, කවමතිකෙ ච. තථා ච ‘‘සබ්ක ො

සඞ්කඝො සභා ාපත්තිං ආපජ්ජිත්වා යදා සුද්ධං පස්සිස්සතී’’ති, ‘‘තදා තස්ස

සන්තිකෙතං ආපත්තිංපටිෙරිස්සතී’තිවත්වා ‘උකපොසථංොතුංලභතී’’තිච

ලිඛිතං. 
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අනාපත්තිපන්නරසොදිෙථාවණ්ණනා 

172-3. ‘‘අත්ථඤ්කඤ’’තිපුබ් වාකර, ‘‘අථඤ්කඤ’’තිපච්ඡාවාකරපාකඨො.

සීමං ඔක්ෙන්කත වා ඔක්ෙමන්කත වා පස්සන්ති. ධම්මසඤ්ඤිකනො පන

අඤ්ඤාකණනකහොන්ති.‘‘කවමතිෙපන්නරසෙං උත්තානකමවා’’තිපාකඨො. 

සීකමොක්ෙන්තිෙකපයො ෙථාවණ්ණනා 

178. ‘‘නඅොමා දාතබ් ා’’තිවචනකතොඉච්ඡායසතිදාතබ් ාතිසිද්ධං. 

ලඞ්ගාදිදස්සනෙථාවණ්ණනා 

180. නාභිවිතරන්තීති එත්ථ ලද්ධිනානාසංවාසො කිර කත. 

ෙම්මනානාසංවාසෙඤ්හි දිට්ඨිං පටිනිස්සජ්ජාකපත්වා තස්ස

ඔසාරණෙම්මංොතබ් ං. එවඤ්හිෙකතකතනසද්ධිංඋකපොසථංොතුං

වට්ටති.ඉතකරනලද්ධිනිස්සජ්ජනමත්කතන ොතුන්තිවුත්තං.ආපත්තියා

අදස්සකන අප්පටිෙම්කම උක්ඛිත්තෙඤ්ච දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්ක 

උක්ඛිත්තෙඤ්චජානිත්වාකතනසද්ධිංෙකරොන්තස්ස පාචිත්තියං, තස්මා

ඉකමඋක්ඛිත්තානුවත්තොතිකවදිතබ් ාතිඑකෙ. 

නගන්තබ්බගන්තබ්බවාරෙථාවණ්ණනා 

181. න ගන්තබ්කබොති කිං සන්ධාය? ‘‘අඤ්ඤත්ර සඞ්කඝනා’’ති

වචනකතො යස්මිංවිහාකරසතංභික්ඛූවිහරන්ති, කතසබ්ක කෙනචිකදව

ෙරණීකයන දස දස හුත්වා විසුං විසුං නානාඋදකුක්කඛපසීමාදීසු ඨත්වා

උකපොසථං ොතුං ලභන්ති. නවෙම්මසාලාදිො නානාසීමාකෙොටි

උකපොසථාධිට්ඨානත්ථං සීමාපි නදීපි න  න්තබ් ා.  රුෙං 

පාතිකමොක්ඛුද්කදසං විස්සජ්ජිත්වා ලහුෙස්ස අෙත්තබ් ත්තා ‘‘අඤ්ඤත්ර 

සඞ්කඝනා’’තිවචනංසාකධති.තත්ථ‘‘යස්මිංආවාකස උකපොසථොරො 

…කප.… අෙත්වා න  න්තබ්ක ො’’ති වචනකතො විස්සට්ඨඋකපොසථාපි 

ආවාසා  න්තුං වට්ටතීතිසිද්ධං. ‘‘තකතො පාරිසුද්ධිඋකපොසථෙරණත්ථං

විස්සට්ඨඋකපොසථා  න්තුං වට්ටති, ඛණ් සීමං වා පවිසිතුන්ති අපකර

වදන්තී’’ති වුත්තං. ඉමනා කනව උකපොසථන්තරාකයොති ‘‘අත්තකනො

උකපොසථන්තරාකයො’’ති ලිඛිතං. 
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වජ්ජනීයපුග්ග සන්දස්සනෙථාවණ්ණනා 

183. ‘‘අන්තිමවත්ථුංඅජ්ඣාපන්නස්සනිසින්නපරිසායෙලහාදිභකයන

නාහංෙරිස්සාමී’’ති චිත්තංඋප්පාකදත්වානිසීදිතුංවට්ටති.අඤ්ඤෙම්කම

තස්ස නිසින්නපරිසාය ආපත්ති නත්ථීති එකෙ. ‘‘න ච, භික්ඛකව, 

අනුකපොසකථ උකපොසකථො ොතබ්ක ො අඤ්ඤත්ර සඞ්ඝසාමග්ගියා’’ති

(මහාව.183) වචනකතොසාමග්ගීදිවකසොඅනුකපොසථදිවකසොතිඅත්ථකතො 

වුත්තං විය දිස්සති. ‘‘ද්කවකම, භික්ඛකව, උකපොසථා’’ති

වුත්තවචනවකසකනතං වුත්තං, අඤ්ඤථා පරිවාරපාළියා විරුජ්ඣතීති

ආචරියා. චාතුද්දසියං, පන්නරසියං වා කච සඞ්කඝො සමග්ක ො කහොති, 

‘‘අජ්ජුකපොසකථොසාමග්ගී’’තිඅවත්වා පෙතිනීහාකරකනවෙත්තබ් න්ති

දස්සනත්ථං යථාකදසනා ෙතාති කනො තක්කෙො. අඤ්ඤථා 

යථාවුත්තද්වකය කච සාමග්ගී කහොති, තත්ථ උකපොසථං අෙත්වා

අනුකපොසථදිවකස එව සාමග්ගීඋකපොසකථො ොතබ්ක ොති ආපජ්ජති.

අඤ්ඤථා පුබ්ක  පටිසිද්ධත්තා ඉදානි පටිකසධනකිච්චං නත්ථි. ‘‘න, 

භික්ඛකව, කදවසිෙං පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතබ් ’’න්ති (මහාව. 136) 

පුබ්ක  හි වුත්තං. අථ වා ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, උකපොසකථ

පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතු’’න්ති පුබ්ක  වුත්තත්තා ‘‘සකිං පක්ඛස්ස

චාතුද්දකසවාපන්නරකස වා’’තිච ‘‘ද්කවකම, භික්ඛකව, උකපොසථා’’ති

(මහාව.149) චපච්ඡාවුත්තත්තාතකතො අඤ්ඤස්මිංදිවකසඋකපොසකථො

න ොතබ්ක ොති අත්ථකතො ආපන්නං අනිට්ඨං, සති සඞ්ඝසාමග්ගියා

අඤ්කඤො දිවකසො පෙතිවකසන අනුකපොසකථොපි උකපොසථදිවකසො නාම

කහොතීති දස්සනවකසනනිවාකරතුම්පිඑවංකදසනාෙතාතිකවදිතබ් ා. 

උකපොසථක්ඛන්ධෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



වජිරබුද්ධි-ටීො මහාවග්ක ො වස්සූපනායිෙක්ඛන්ධෙවණ්ණනා 

 

479 

පටුන 

3. වස්සූපනායිෙක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

වස්සූපනායිොනුජානනෙථාවණ්ණනා 

184. මහාඅට් ෙථායම්පි ‘‘සඞ්ොසයිස්සන්තී’’ති පාකඨො, දීපවාසිකනො 

‘‘සඞ්ොපයිස්සන්තී’’ති පඨන්ති කිර. ‘‘ෙති නු කෙො වස්සූපනායිො’’ති

චින්තායං ‘‘කිං නිමිත්ත’’න්ති වුත්කත ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, වස්සං

උප න්තු’’න්ති යං වස්සූප මනං වුත්තං, තං ‘‘ඉමං කතමාසං වස්සං 

උකපමී’’ති වත්වා උප න්තබ් ං. වස්සානමාසා ච චත්තාකරො. තත්ථ

පඨමංකතමාසං, පච්ඡිමංකතමාසන්ති දුවිධංකතමාසං.කතනායංකතසං

භික්ඛූනංචින්තාඅකහොසි. 

වස්සාකනචාරිොපටික්කෙපාදිෙථාවණ්ණනා 

185. අනකපක්ෙගමකනන වා අඤ්ඤත්ථ අරුණං උට් ාපකනන වා

ආපත්ති කවදිතබ්බාති එත්ථ පඨමං තාව කසො සත්තාහං අනා තාය

පවාරණාය සෙරණීකයො පක්ෙමති. ‘‘ආ ච්කඡයය වා කසො, භික්ඛකව, 

භික්ඛු තං ආවාසං න වා ආ ච්කඡයය, තස්ස, භික්ඛකව, භික්ඛුකනො

පුරිමිො ච පඤ්ඤායති, පටිස්සකව ච අනාපත්තී’’ති වචනකතො ඔරං 

සන්ධාය වුත්තන්ති කවදිතබ් ං. තථා හි ‘‘කසො තදකහව අෙරණීකයො

පක්ෙමති, සෙරණීකයො පක්ෙමති, තස්ස, භික්ඛකව, භික්ඛුකනොපුරිමිො

ච න පඤ්ඤායති, පටිස්සකව ච ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’ති (මහාව. 207) 

වුත්තං. 

සත්තාහෙරණීයානුජානනෙථාවණ්ණනා 

187-8. දුතියං පන ‘‘කසො තං සත්තාහං  හිද්ධා ී තිනාකමති, තස්ස, 

භික්ඛකව, භික්ඛුකනො පුරිමිො ච න පඤ්ඤායති, පටිස්සකව ච ආපත්ති

දුක්ෙටස්සා’’ති වචනකතො සත්තාහකතො පරං කවදිතබ් ං. තථා හි ‘‘කසො තං

සත්තාහංඅන්කතොසන්නිවත්තං ෙකරොති, තස්ස, භික්ඛකව, භික්ඛුකනොපුරිමිො

ච පඤ්ඤායති, පටිස්සකව ච අනාපත්තී’’ති (මහාව. 207) වුත්තං. සතිපි

ොරණද්වකය වස්සච්කඡදොරණාභාකව ආපත්ති කවදිතබ් ා, තස්මා තීණිපි
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එතානිවචනානියථාසම්භවංකයොජිතානිවිග් හානිකහොන්ති. තීණිපරිහීනානීති

තාසංනත්ථිතාය. 

පහිකතකයවඅනුජානනෙථාවණ්ණනා 

199. ‘‘අනුජානාමි භික්ඛකව, සඞ්ඝෙරණීකයන  න්තුං, සත්තාහං 

සන්නිවත්කතො ොතබ්ක ො’’ති වචනකතො අන්කතොවස්කස සංහාරිෙභාකවන

 න්තුං වට්ටති. තත්ථ ධම්මඡන්දවකසනපි ආ කත සඞ්ඝස්ස ආයුලඛං

විනස්සති. තකතො ‘‘කසනාසනානි ෙත්වා’’ති ච වුත්තං. ආගතන්ති ආ මනං.

භාකවත්ථ තපච්චකයොයං. සඞ්ඝෙරණීකයන ගන්තුන්ති එත්ථ

‘‘කසනාසනපටිසංයුත්කතසු එව සඞ්ඝෙරණීකයසු, න අඤ්කඤසූ’’ති 

ධම්මසිරිත්කථකරො වදතිකිර. අට් ෙථායම්පිතංපදංඋද්ධරිත්වා ‘‘යංකිඤ්චි 

උකපොසථා ාරාදීසු කසනාසකනසූ’’තිආදිනා කසනාසනකමව දස්සිතං, තස්මා 

උපපරික්ඛිතබ් ං. 

අනිමන්තිකතනගන්තුංනවට්ටතීතිතස්ස රත්තිච්කඡකදොචදුක්ෙටාපත්ති

චකහොති, තං ‘‘වස්සච්කඡකදො’’තිච වදන්ති. නිමන්තිකතොකයවනාමකහොතීති

එත්ථ උපාසකෙහි ‘‘ඉමස්මිං නාම දිවකස දානාදීනි ෙකරොම, සබ්ක 

සන්නිපතන්තූ’’ති ෙතායපි ෙතිොය  න්තුං වට්ටති. පවාරණාය නවමිකතො

පට්ඨාය පංසුකූලිෙචීවරං පරිකයසිතුං ොී රපට්ටකන විය සබ්ක සං  න්තුං 

වට්ටති අනුසංවච්ඡරං නියමකතො උපාසකෙහි සජ්ජිත්වා ඨපනකතො. වුත්තම්පි

කචතං අන්ධෙට් ෙථායං ‘‘භික්ඛුසඞ්කඝනවාෙතිොෙතා ‘සමන්තා භික්ඛූ 

 ච්ඡන්තූ’ති, කඝොසනං වා ෙතං උපාසකෙහි, තත්ථ  ච්ඡන්තස්ස

රත්තිච්කඡකදොනත්ථීති තථා‘අනුසංවච්ඡරංආ ච්ඡන්තූ’තිසකිංනිමන්තිකතපි

වට්ටතී’’තිච ‘‘චීවරොලකතො පට්ඨායනියමංෙත්වා සමන්තකතොආ තානං

සජ්කජත්වාදානකතොොී රපට්ටකනකඝොකසත්වා ෙරණාොකරොපඤ්ඤායතීති

අපකර’’තිච.ආචරියාපනඑවංනවදන්ති. 

අන්තරාකයඅනාපත්තිවස්සච්කඡදෙථාවණ්ණනා 

201. ‘‘සකච දූරං  කතො කහොති, සත්තාහවාකරන අරුකණො

උට්ඨාකපතබ්ක ො’’ති වචනකතො ‘යස්මිං අන්තරාකය සති වස්සච්කඡදං
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ොතුං වට්ටති, තස්මිං අන්තරාකයව වස්සච්කඡදමෙත්වා

සත්තාහෙරණීකයන ී තිනාකමතුංවට්ටතීතිදීපිතන්තිඅපකර’’තිවුත්තං.

විනයධරා පන න ඉච්ඡන්ති, තස්මා ‘‘සත්තාහවාකරන අරුකණො

උට්ඨාකපතබ්ක ො’’තිඉදං තතු්රප්පාදාදිනිමිත්තංවුත්තන්තිකවදිතබ් ං.තං

සන්ධාය‘‘ආචරියාපනඑවංන වදන්තී’’තිවුත්තං. ගාවුං වාති ලි ද්ධං

වා. බහිසීමාය ඨිතානන්ති කතහි ඛණ් සීමාය ඨිකතහිපීති 

උපතිස්සත්කථකරො. වස්සච්කඡකද අස්ස වස්සච්කඡදස්ස. විහාරා

අඤ්ඤත්ථවුට්ඨාකපන්කතහි තත්කථවසන්නිපතිත්වා ‘‘ඉමිනාචඉමිනා

ච ොරකණන ඉමස්මිං නාම පකදකස ඉමං විහාරං කනත්වා

වුට්ඨාකපමා’’තිඅනුස්සාකවත්වාවොතබ් න්ති. 

වජාදීසුවස්සූපගමනෙථාවණ්ණනා 

203. වකජනසද්ධිංගතස්සවස්සච්කඡකදඅනාපත්තීතිවස්සච්කඡකදොන 

කහොතීතිකිර අධිප්පාකයො. සත්ථස්ස අවිහාරත්තා ‘‘ඉමස්මිං විහාකර’’ති

අවත්වා ‘‘ඉධ වස්සං උකපමී’’ති එත්තෙං වත්තබ් ං. ‘‘සත්කථ පන

වස්සං උපගන්තුං න වට්ටතීති ‘ඉමස්මිං විහාකර ඉමං කතමාස’න්ති වා

‘ඉධවස්සං උකපමී’තිවානවට්ටති, ආලයෙරණමත්කතකනවවට්ටතීති

අධිප්පාකයො’’ති ලිඛිතං. තං පන අට්ඨෙථාය විරුජ්ඣති. ‘‘ඉධ වස්සං

උකපමීති තික්ඛත්තුං වත්තබ් ’’න්ති හි වුත්තං. අට්ඨෙථාවචනම්පි

පුබ් ාපරංවිරුජ්ඣතීතිකච? න, අධිප්පායාජානනකතො. සත්කථො දුවිකධො

ඨිකතො, සඤ්චාකරොති. තත්ථ ඨිකත කුටිොය ‘‘ඉධ වස්සං උකපමී’’ති

වත්වා වසිතබ් ං. ඉදඤ්හි සන්ධාය ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, සත්කථ

වස්සං උප න්තු’’න්ති වුත්තං, සඤ්චාරිම්හි පන සත්කථ කුටිොය

අභාවකතොවස්සංඋප න්තුංනවට්ටති.සති සිවිොයවාසෙටකුටිොය

වා වට්ටති, තථා වකජපි. තීසු ඨාකනසු භික්ඛුකනො නත්ථි වස්සච්කඡකද

ආපත්ති. 

පවාකරතුඤ්ච භතීතිඑත්ථායංවිචාරණා– ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, කයන

වකජො, කතන  න්තු’’න්ති ඉදං කිං වස්සරක්ඛණත්ථං වුත්තං, උදාහු

වස්සච්කඡදාපත්තිරක්ඛණත්ථන්ති? කිඤ්කචත්ථ යදි වස්සරක්ඛණත්ථං, ‘‘න, 
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භික්ඛකව, අකසනාසනිකෙන වස්සං උප න්තබ් ’’න්ති ඉදං විරුජ්ඣති. අථ

වස්සච්කඡදාපත්තිරක්ඛණත්ථංවුත්තන්තිසිද්ධංනකසොපවාකරතුං ලභතීති, ො

පකනත්ථයුත්ති? යකතොඅයකමවතිවිකධොපවාකරතුංලභති, කනතකරො.වාක හි 

උබ් ා ්හාදිකෙො හි උප තට්ඨානාපරිච්චා ා ලභති. පරිච්චා ා න ලභතීති

අයකමත්ථ යුත්ති.කයන ාකමො, තත්ථ කතොපිපවාකරතුංලභතීතිඑකෙනාති

ආචරිකයො. කයො හි පුබ්ක  ‘‘ඉධ වස්සං උකපමී’’ති න උප කතො, ‘‘ඉමස්මිං

විහාකර’’තිඋප කතො, කසො චපරිච්චත්කතො.අඤ්ඤථාවිනාවිහාකරනකෙවලං

 ාමංසන්ධාය ‘‘ඉධ වස්සංඋකපමී’’තිඋප න්තුංවට්ටතීති.ආපජ්ජතූතිකච? 

න, ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, වකජසත්කථනාවායවස්සංඋප න්තු’’න්තිවචනං

විය‘‘ ාකමඋප න්තු’’න්ති වචනාභාවකතො.යස්මා ‘‘තීසුඨාකනසුභික්ඛුකනො

නත්ථි වස්සච්කඡකද ආපත්තී’’ති වචනං තත්ථ වස්සූප මනං අත්ථීති දීකපති

තදභාකව කඡදාභාවා, තස්මා ‘‘සත්කථ පන වස්සං උප න්තුං න වට්ටතී’’ති

කුටියාඅභාවොලංසන්ධාය වුත්තන්තිසිද්ධං. තීසු ාකනසුභික්ඛුකනොනත්ථි

වස්සච්කඡකද ආපත්තීති ‘‘කතහි සද්ධිං  ච්ඡන්තස්කසව නත්ථි, විරුජ්ඣිත්වා

 මකන ආපත්ති ච, පවාකරතුඤ්ච න ලභතී’’ති ලිඛිතං, තස්මා යං වුත්තං 

අට් ෙථායං ‘‘අථ සත්කථො අන්කතොවස්කසකයව භික්ඛුනා පත්ථිතට්ඨානං 

පත්වා අතික්ෙමති…කප.… අන්තරා එෙස්මිං  ාකම තිට්ඨති වා විප්පකිරති

වා’’තිආදි, තං එත්තාවතා විරුජ්ඣිත්වා  තානම්පි විරුජ්ඣිත්වා  මනං න

කහොති, තස්මා පවාකරතබ් න්තිදස්සනත්ථන්තිකවදිතබ් ං. 

තත්ථ ‘‘පදරච්ඡදනං කුටිං ෙත්වා උප න්තබ් ’’න්ති වචනකතො 

කසනාසනත්ථාය රුක්ඛං ආරුහිතුං වට්ටතීති සිද්ධං කහොති, න

පාළිවිකරොධකතොතිකච? න, තප්පටික්කඛකපකනවසිද්ධත්තා, ඉමස්සඉධපුනපි

පටික්කඛපනකතො.‘‘න, භික්ඛකව, අකසනාසනිකෙනවස්සංඋප න්තබ් ’’න්ති

ඉමිනා පටික්කඛකපන සිද්කධ ‘‘න, භික්ඛකව, අජ්කඣොොකස වස්සං

උප න්තබ් ’’න්ති පටික්කඛකපො විය සියාති කච? න, අජ්කඣොොසස්ස 

අකසනාසනභාවානුමතිප්පසඞ් කතො. අජ්කඣොොකසො හි ‘‘අජ්කඣොොකස

පලාලපුඤ්කජ’’ති වචනකතො කසනාසනන්ති සිද්ධං. චතුසාලඅජ්කඣොොකස

වසන්කතොපි ‘‘චතුසාලාය වසතී’’තිවුච්චති, තස්මාතත්ථ වට්ටතීතිආපජ්ජති, 

තස්මා ඉධ අකසනාසනිකෙො නාම අත්තනා වා පකරන වා අත්තකනො
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නි ද්ධවාසත්ථං අපාපිතකසනාසනිකෙොති කවදිතබ් ං. අඤ්ඤථා ද්වින්නං 

පටික්කඛපානං අඤ්ඤතරාතිකරෙතා ච රුක්ඛමූකලපි නිබ් කෙොකසපි වස්සං

උප න්තුං වට්ටතීතිච, අපාපිතකසනාසනිකෙනාපි බ්කභවසිතුංවට්ටතීතිච

ආපජ්ජති, සද්වාර න්ධකමව කසනාසනං ඉධ අධිප්කපතන්ති ෙථං

පඤ්ඤායතීති කච? නිදානකතො. අයඤ්හි අකසනාසනිෙවස්සූප මනාපත්ති

‘‘කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ අකසනාසනිො වස්සං උප ච්ඡන්ති, 

සීකතනපි උණ්කහනපි කිලමන්තී’’ති ඉමස්මිං නිදාකන පඤ්ඤත්තා, තස්මා 

සීතාදිපටික්කඛපකමව ඉධ කසනාසනන්ති අධිප්කපතබ් න්ති සිද්ධං. එවං

සන්කත සිද්ධං පුබ් පක්ඛනිදස්සනන්ති කච? න, පුබ්ක  

අපරත්ථපවත්තිසූචනකතො. දුතියජ්ොනනිද්කදකස ‘‘විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා

අවිතක්ෙං අවිචාර’’න්ති (දී. නි. 1.228; ම. නි. 1.271) වචනානි නිදස්සනං.

අජ්කඣොොසපටික්කඛපනිදාකනන  හිඅජ්කඣොොකසොව පටික්ඛිත්කතො, න 

චතුසාලාදිමජ්ඣ කතො අජ්කඣොොකසොති ආපජ්ජති, තස්මා න නිදානං

පමාණන්තිකච? න, නියමකතො.කිඤ්චිහිසික්ඛාපදංනිදානාකපක්ඛංකහොතීති

සාධිතකමතං. ඉදං සාකපක්ඛං, ඉදං අනකපක්ඛන්ති ෙථං පඤ්ඤායති, න හි

එත්ථ උභකතොවිභඞ්කග විය සික්ඛාපදානං පදභාජනං, අනාපත්තිවාකරො වා

අත්ථීති? ඉධාපි කදසනාවිධානකතො පඤ්ඤායති. ‘‘කදකව වස්සන්කත

රුක්ඛමූලම්පි නිබ් කෙොසම්පි උපධාවන්තී’’තිහිඉකමහිද්ී හිනිදානවචකනහි

 හි වා අන්කතො වා සබ් ං ඔවස්සෙට්ඨානං ඉධ අජ්කඣොොකසො නාම.

අකනොවස්සෙට්ඨානම්පි අනිබ් කෙොසකමව ඉධ ඉච්ඡිතබ් න්ති සිද්ධං කහොති.

කතන න උපගන්තබ්බන්ති න ආලයෙරණපටික්කඛකපො, ‘‘ඉධ වස්සං

උකපමී’’ති වචනපටික්කඛකපො. ඡවසරීරං දහිත්වා ඡාරිොය, අට්ඨිොනඤ්ච

අත්ථාය කුටිො ෙරීයතීති අන්ධෙට් ෙථාවචනං. ‘‘ටඞ්කිතමඤ්කචොති

ෙසිකුටිොපාසාණඝර’’න්ති ලිඛිතං. ‘‘අෙවාට ද්ධකසනාසකන අත්තකනො

පාපිකත සභා ට්ඨාකන සෙවාට ද්කධ වසති කච, වට්ටතී’’ති වුත්තං.

පකයොක ොපි අත්ථි, ‘‘අකසනාසනිකෙන වස්සං න උප න්තබ් ’’න්ති පාළි ච 

අට් ෙථා ච, තස්මා උපපරික්ඛිතබ් ං. 
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අධම්මෙෙතිොදිෙථාවණ්ණනා 

205. මහාවිභඞ්කග වුත්තන්ති එත්ථ අයං අන්ධෙට් ෙථාවචනං

ඌනපන්නරසවස්කසන සාමකණකරන ඉධ විහාකර න වත්ථබ්බා, න

පංසුකූලංආහිණ්ඩිතබ් ං, නකචො භික්ඛා කහතබ් ා, නඅඤ්ඤවිහාකර

භුඤ්ජිතබ් ං, න අඤ්ඤස්ස භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුනියා වා සන්තෙං 

භුඤ්ජිතබ් ං, අඤ්ඤමඤ්ඤංකනවආලකපයයාමනසල්ලකපයයාම, න

සජ්ඣායිතබ් ං, මත්තිොපත්කතනවට්ටති, නඅපරිපුණ්ණපරික්ඛාරස්ස

වාකසොති. 

206. මුසාවාකදොති විසංවාකදො අධිප්කපකතො. කෙචි ‘‘විසංවාදනවකසන 

පටිස්සුණිත්වාති වුත්ත’’න්ති ච, ‘‘රඤ්කඤො වුත්තවචනානුරූපකතො

ුලසාවාකදොති හට්ඨා  ණ්හන්තීතිවුත්ත’’න්තිචවදන්ති. 

207. ‘‘පුරිමො ච න පඤ්ඤායති. ෙස්මා? ‘දුතිකය වසාමී’ති චිත්කත

උප්පන්කන පඨමකසනාසනග් ාකහො පටිප්පස්සම්භති. පුන ‘පඨකම එව

වසාමී’ති චිත්කත උප්පන්කන දුතිකයො පටිප්පස්සම්භති. උභයාවාකස

විධානං නත්ථී’’ති ලිඛිතං. කපොරාණගණ්ඨිපකද පන ‘‘පඨමං

 හිතට්ඨාකන අවසිත්වා අඤ්ඤස්මිං විහාකර කසනාසනං  කහත්වා

ද්ී හතීහං වසති, තකතො පඨමග් ාකහො පටිප්පස්සම්භතීති පුරිමිො චන

පඤ්ඤායති. පච්ඡිමග් ාකහො න පටිප්පස්සම්භති. ඉදඤ්හි දිවසවකසන 

පටිප්පස්සම්භනංනාම කහොති. අථ පච්ඡිමං කතමාසං අඤ්ඤස්මිං වසති, 

පුරිමිො ච න පඤ්ඤායති, ඉදං කසනාසනග් ාහානං වකසන

පටිප්පස්සම්භනං නාමා’’ති වුත්තං. උකභොකපකත අත්ථවිෙප්පා ඉධ

නාධිප්කපතා. යත්ථායං පටිස්සුකතො, තත්ථ පුරිමිො ච න පඤ්ඤායති, 

පටිස්සකව ච ආපත්ති දුක්ෙටස්ස. ෙත්ථ පන පුරිමිො පඤ්ඤායතීති? 

අන්තරාමග්ක  ද්ී සු ආවාකසසු යත්ථ තදකහව පච්ඡිමග් ාකහො, තත්ථ

පඨමං  හිතට්ඨාකන සත්තාහෙරණීකයන  ච්ඡකතො න වස්සච්කඡකදො, 

කසො තදකහව අෙරණීකයො පක්ෙමතීතිආදිම්හි ‘‘ෙරණීයං නාම 

සත්තාහෙරණීය’’න්තිලිඛිතං. 

පාළිුලත්තෙරත්තිච්කඡදවිනිච්ඡකය ‘‘ධම්මස්සවනාදී’’ති වුත්තං. ආදිම්හි

චතූසු වාකරසු නිරකපක්ඛපක්ෙමනස්සාධිප්කපතත්තා 
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‘‘සත්තාහෙරණීකයනා’’ති න වුත්තං තස්මිං සති නිරකපක්ඛ මනාභාවකතො.

තත්ථපුරිමා ද්කවවාරාවස්සංඅනුප තස්සවකසනවුත්තා, තස්මාඋප තස්ස

තදකහව සත්තාහෙරණීකයන  න්ත්වා අන්කතොසත්තාහං ආ ච්ඡකතො න

වස්සච්කඡකදොතිසිද්ධං.පච්ඡිමාද්කවවාරා උප තස්සනිරකපක්ඛ මනවකසන

වුත්තා, ‘‘සත්තාහං අනා තාය පවාරණාය සෙරණීකයො පක්ෙමතී’’ති තකතො

 හිද්ධාසත්තාහංී තිනාකමන්තස්සවස්සච්කඡකදොතිදස්සනත්ථං වුත්තං.තත්ථ

‘‘අෙරණීකයො පක්ෙමතී’’ති වචනාභාවා විනා රත්තිච්කඡදොරකණන  න්තුං

න වට්ටතීති සිද්ධං. පවාකරත්වා පන  න්තුං වට්ටති පවාරණාය 

තංදිවසසන්නිස්සිතත්තා.තත්ථ නවාආගච්කඡයොති අන්තරාකයන.ආචරිකයො

පන ‘‘න පුන ඉධා ච්ඡාමී’ති නිරකපක්කඛොපි සෙරණීකයොව  න්තුං ලභතීති

දස්සනත්ථංඅෙරණීකයො’තිනවුත්ත’’න්තිවදති.‘‘සීහ දීකපකිරචූ පවාරණා

නාම අත්ථි, තංපවාරණංෙත්වායථාසුඛංසෙරණීයා ච්ඡන්ති, පකයො ඤ්ච

දස්කසන්තී’’ති වුත්තං.‘‘තත්ථඡඅරුණාඅන්කතොවස්කසකහොන්ති, එකෙො හි, 

තස්මා කසො කතමාසං වුත්කථො කහොතීති අපකර’’ති ච, ‘‘ආචරිකයො එවං න

වදතී’’ති ච වුත්තං. සබ් ත්ථ විහාරං උකපතීති අත්තකනො වස්සග්ක න

පත්ත බ්භං උකපතීති කපොරාණා. අසතියා පන වස්සං න උකපතීති එත්ථ

‘‘ඉමස්මිං විහාකර ඉමං කතමාස’’න්ති අවචකනන. ‘‘අට් ෙථායං 

වුත්තරත්තිච්කඡදොරණං විනා තිකරොවිහාකර වසිත්වා ආ ච්ඡිස්සාමීති

 ච්ඡකතොපිවස්සච්කඡද’’න්තිලිඛිතං. 

208. පටිස්සුකතො කහොති පච්ඡිමොයාති අන්තරා පබ් ජිතභික්ඛුනා, 

ඡින්නවස්කසන වා පටිස්සුකතො, අඤ්කඤන පන පුරිමං අනුප න්ත්වා

පච්ඡිමිොයං පටිස්සකවො න ොතබ්ක ො. රත්තිච්කඡකද සබ් ත්ථ

වස්සච්කඡකදොති සන්නිට්ඨානං ෙත්වා වදන්ති. කෙචි පනන ඉච්ඡන්ති.

තංසාකධතුංඅකනෙධාපපඤ්කචන්ති.කිං කතන. 

වස්සූපනායිෙක්ඛන්ධෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. පවාරණාක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

අඵාසුෙවිහාරෙථාවණ්ණනා 

210. ‘‘සඞ්ඝං ආවුකසො පවාකරමී’’ති වුත්තත්තා පච්ඡාපි ‘‘වදතු මං

සඞ්කඝො’’තිවත්තබ් ංවියදිස්සති.අයංපකනත්ථඅධිප්පාකයො– යස්මා 

අහංසඞ්ඝංපවාකරමි, තස්මාතත්ථපරියාපන්නාකථරා, මජ්ඣිමා, නවා

වා අවිකසකසනායස්මන්කතොසබ්ක පිමංවදන්තූති. 

පවාරණාකභදවණ්ණනා 

212. ද්කවමා, භික්ෙකව, පවාරණාති එත්ථ තාදිකස කිච්කච සති යත්ථ 

ෙත්ථචි පවාකරතුං වට්ටති. කතකනව මහාවිහාකර භික්ඛූ චාතුද්දසියං

පවාකරත්වා පන්නරසියං ොයසාමග්ගිං ඉදානිපි කදන්ති. කචතියගිරි 

මහාදස්සනත්ථම්පි අට්ඨමියං  ච්ඡන්ති, තම්පි චාතුද්දසියං

පවාකරතුොමානංකයව කහොති. ‘‘සත්තාහං අනා තාය පවාරණාය

සෙරණීකයො පක්ෙමති, අනාපත්තීති වචනකතො ඉදං ආචිණ්ණ’’න්ති

ලිඛිතං. ‘‘කනො කච අධිට්ඨකහයය, ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’ති එෙස්ස

වුත්තදුක්ෙටං, තස්කසව වුත්තං පුබ් කිච්චඤ්ච සඞ්ඝ ණානම්පි

කනතබ් ං. 

පවාරණාදානානුජානනෙථාවණ්ණනා 

213. කතනචභික්ඛුනාතිපවාරණාදායකෙන. 

අනාපත්තිපන්නරසොදිෙථාවණ්ණනා 

‘‘තස්සා ච පවාරණාය ආකරොචිතාය සඞ්කඝන ච පවාරිකත සබ්ක සං

සුප්පවාරිතං කහොතීති වචනකතො කෙවලං පවාරණාය පවාරණාදායකෙොපි

පවාරිකතොව කහොතී’’තිවදන්තීති. 

222. අවුට්ඨිතාය පරිසායාති පවාකරත්වා පච්ඡා අඤ්ඤමඤ්ඤං

ෙකථන්තියා. එෙච්චාය වුට්ඨිතායාති එෙච්කචසු යථානිසින්කනසු
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එෙච්කචසු සෙසෙට්ඨානං කතසු. පුනපවාකරතබ්බන්තිපුනපිසබ්ක හි 

සමා න්ත්වා පවාකරතබ් ං. ආගච්ඡන්ති සමසමා, කතසං සන්තිකෙ

පවාකරතබ්බන්ති ‘‘ කත අනාකනත්වා නිසින්නානංකයව සන්තිකෙ 

පවාකරතබ් ං, උකපොසථක්ෙන්ධකෙපිඑකසවනකයො’’තිලිඛිතං. සබ්බාය

වුට්ඨිතාය පරිසාය ආගච්ඡන්ති සමසමා, කතසං සන්තිකෙ 

පවාකරතබ්බන්ති ‘‘යදි සබ්ක  වුට්ඨහිත්වා  තා, සන්නිපාකතතුඤ්ච න 

සක්ො, එෙච්කච සන්නිපාතාකපත්වා පවාකරතුං වට්ටතී’’ති වදන්ති.

ෙස්මා? ඤත්තිං ඨකපත්වා ෙත්තබ් සඞ්ඝෙම්මාභාවා වග් ං න කහොති

කිර. එත්ථ පන එෙච්කචසු  කතසුපි සබ්ක සු  කතසුපි සබ්ක 

සන්නිපාතාකපත්වා ඤත්තිං අට්ඨකපත්වා කෙවලං පවාකරතබ් ං.

එෙච්කච සන්නිපාතාකපත්වා පවාකරතුං න වට්ටති ‘‘සඞ්ඝං, භන්කත, 

පවාකරමී’’තිවචනකතො. සබ්ක පිහිසන්නිපතිතාපච්ඡා දිට්ඨංවා සුතං

වාපරිසඞ්කිතං වාවත්තාකරොකහොන්ති.අනා තානංඅත්ථිභාවංඤත්වාපි

එෙච්චානං සන්තිකෙ පවාරණාවචනං විය කහොති. සම්ුලඛීභූකත

චත්තාකරො සන්නිපාතාකපත්වා නිස්සග්ගියං ආපන්නචීවරාදිනිස්සජ්ජනං

විය පවාරණා න කහොති සබ් ායත්තත්තා. ‘‘සමග් ානං පවාරණා 

පඤ්ඤත්තා’’ති වචනඤ්කචත්ථ සාධෙං. ‘‘ඉකතො අඤ්ඤථා න වට්ටති 

අට් ෙථායං අනනුඤ්ඤාතත්තා’’ති උපතිස්සත්කථකරො වදති.

‘‘කථොෙතකරහි කතසං සන්තිකෙ පවාකරතබ් ං ඤත්තිං

අට්ඨකපත්වාවා’’තිවුත්තං. ආගන්තුො නාමනවමිකතො පට්ඨායා තාවා

වජසත්ථනාවාසුවුත්ථවස්සාවාකහොන්ති. 

237. ‘‘දසවත්ථුොමිච්ඡාදිට්ඨිකහොතිතථා කතොතිආදී’’තිලිඛිතං. ‘‘නත්ථි 

දින්නන්තිආදී’’තිවුත්තං. 

239. ‘‘උපපරික්ඛිත්වාජානිස්සාමාතිකතනසහපවාකරතබ් ’’න්තිලිඛිතං. 

පවාරණාක්ඛන්ධෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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5. චම්මක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

කසොණකෙොළිවිසවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

242. අසීතියා …කප.… ොකරතීති ‘‘අසීති  ාමිෙසහස්සානි

සන්නිපාතාකපත්වා’’ති ඉමස්සොරණවචනං.තත්ථ ‘‘ ාමානංඅසීතියා

සහස්කසසූ’’ති වත්තබ්ක  ‘‘අසීතියා  ාමසහස්කසසූ’’ති වුත්තං.

 ාමප්පුලඛා ගාමො, කතසං සහස්සානි. ‘‘ෙම්මචිත්තීෙතානී’’ති

උපචාකරන වුත්තං. ෙම්මපච්චයඋතුසුලට්ඨාකන හි කතසං

අඤ්ජනවණ්ණභාකවො. ‘‘කෙනචිකදව ෙරණීකයනා’’ති වත්තබ්ක 

‘‘කෙනචිකදවා’’ති වුත්තං. එත්ථ එවං-සද්කදො ඔපම්කම පවත්තති. 

එවුලපමාකනොපකදසපුච්ඡාවධාරණපටිඤ්ඤාතඔපම්කම. පුරකතො 

කපක්ෙමානානන්ති අනාදරත්කථ සාමිවචනං. තකතො පන භ වකතො

 න්ධකුටියා ෙවාටං සු ද්ධං පස්සිත්වා ඉච්ඡිතාොරකුසලතාය ඉද්ධියා

 න්ත්වා කුටිං පවිසිත්වා ආකරොකචසි. විහාරපච්ඡායායන්ති විහාරස්ස

වඩ්ඪමානච්ඡායායං. ‘‘අකහො නූනාති අකහො මහන්කතො’’ති ලිඛිතං.

භ වකතො සම් හුකලහි සද්ධිං ආහිණ් නං ආයස්මකතො කසොණස්ස

ී රියාරම්භනිදස්සකනන අනාරද්ධී රියානං උත්කතජනත්ථං, එවං

සුඛුමාලානංපාදරක්ඛණත්ථංඋපාහනාඅනුඤ්ඤාතාති දස්සනත්ථඤ්ච. 

කසොණස්සපබ්බජ්ජාෙථාවණ්ණනා 

243. තත්ථ ච නිමත්තං ගණ්හාහීති කතසං ඉන්ද්රියානං ආොරං 

උපලක්කඛහි. 

244. අධිමුත්කතො කහොතීති පටිවිජ්ඣිත්වා පච්චක්ඛං ෙත්වා ඨිකතො

කහොති. කනක්ෙම්මාධිමුත්කතොතිආදීහි නිබ් ානං, අරහත්තඤ්ච වුත්තං.

‘‘තඤ්හිසබ් කිකලකසහිනික්ඛන්තත්තා ‘කනක්ඛම්ම’න්තිචක හකතො 

පවිවිත්තත්තා ‘පවිකවකෙො’ති ච  යාපජ්ජාභාවකතො ‘අ යාපජ්ජ’න්ති ච

අරහත්තං උපාදානස්සඛයන්කතඋප්පන්නත්තා ‘උපාදානක්ඛකයො’තිච

තණ්හාය ඛයන්කත උප්පන්නත්තා ‘තණ්හක්ඛකයො’ති ච

සම්කමොහාභාවකතො ‘අසම්කමොකහො’ති ච වුච්චතී’’ති වුත්තං. සබ්ක හි
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අරහත්තංවුත්තන්තිකෙචි. සියා කෙොඑවමස්සාතිෙදාචිඑවමස්ස, අස්ස

වා ආයස්මකතො එවං සියා. පච්චාගච්ඡන්කතො ජානන්කතො. 

ෙරණීයමත්තානන්ති අත්තකනො. කසො එව වා පාකඨො. 

කනක්ෙම්මාධිමුත්කතොති ඉමස්මිංකයව අරහත්තං ෙථිතං. කසකසසු 

නිබ් ානන්ති කෙචි. අසම්කමොහාධිමුත්කතොති එත්කථව නිබ් ානං.

කසකසසු අරහත්තන්ති කෙචි. ‘‘සබ්ක ස්කවකවකතසු උභයම්පී’’ති

වදන්ති. පවිකවෙඤ්ච කචතකසො, අධිමුත්තස්ස, උපාදානක්ෙයස්ස චාති 

උපකයො ත්කථසාමිවචනං.ආයතනානංඋප්පාදඤ්චවයඤ්චදිස්වා. 

සබ්බනීලොදිපටික්කෙපෙථාවණ්ණනා 

246. ‘‘රඤ්ජනකචො කෙන පුඤ්ඡිත්වා’’ති පාකඨො. ‘‘ෙල් ොදීනි 

අපකනත්වා’ති වුත්තත්තා ද්කව තීණි ඡිද්දානි ෙත්වා ව ඤ්කජතුං 

වට්ටතී’’තිවදන්තානංවාකදොන කහතබ්ක ො. 

යානාදිපටික්කෙපෙථාවණ්ණනා 

254. ‘‘චතුරඞ්ගුලාධිොනී’’ති වුත්තත්තා චතුරඞ්ගුලකතො කහට්ඨා

වට්ටතීති එකෙ. උභකතොක ොහිතකූපධානන්ති එත්ථ ‘‘ොසාවං පන

වට්ටති, කුසුම්භාදිරත්තකමවනවට්ටතී’’තිලිඛිතං. 

සබ්බචම්මපටික්කෙපාදිෙථාවණ්ණනා 

255. කිස්සතොයන්තිකිස්සකතඅයං. 

256. ගිහිවිෙතන්ති ගිහීනං අත්ථාය ෙතං. ‘‘යත්ථ ෙත්ථචි නිසීදිතුං 

අනුජානාමීති අත්කථො’’ති ලිඛිතං. කිඤ්චාපි දීඝනිොයට් ෙථායං 

‘‘ඨකපත්වා තූලිෙං සබ් ාකනව ක ොනොදීනි රතනපරිසිබ්බිතානි

වට්ටන්තී’’තිවුත්තං, අථකඛොවිනයපරියායංපත්වා රුකෙ ඨාතබ් කතො

ඉධ වුත්තනකයකනකවත්ථ අත්කථො  කහතබ්ක ො. ‘‘තත්ථ පන

සුත්තන්තිෙකදසනාය  හට්ඨාදීනම්පි වකසන වුත්තත්තා කතසං

සඞ් ණ්හනත්ථං ඨකපත්වා ‘තූලිෙං…කප.… වට්ටන්තී’ති වුත්තං විය

ඛායතීතිඅපකර’’තිවුත්තං. 
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259. මගමාතුකෙොති තස්ස නාමං. වාතමික ොති ච තස්ස නාමං.

‘‘ො සීකහො ො ුලකඛො ෙපී’’ති ලිඛිතං. චම්මං න වට්ටතීති කයන

පරියාකයන චම්මං වට්ටිස්සති, කසො පරකතො ආවි භවිස්සති. 

‘‘අත්තකනො පුග් ලිෙවකසන පරිහාකරො පටික්ඛිත්කතො’’ති වුත්තං. 

‘‘න, භික්ඛකව, කිඤ්චි චම්මං ධාකරතබ් ’’න්ති එත්තාවතා සිද්කධ

‘‘න, භික්ඛකව, ක ොචම්ම’’න්තිඉදංපරකතො ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, 

සබ් පච්චන්තිකමසු ජනපකදසු චම්මානි අත්ථරණානී’’ති එත්ථ

අනුමතිප්පසඞ් භයාවුත්තන්තිකවදිතබ් ං. 

චම්මක්ඛන්ධෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6. කභසජ්ජක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

පඤ්චකභසජ්ජාදිෙථාවණ්ණනා 

260. ‘‘යං කභසජ්ජඤ්කචව අස්සා’’ති පරකතො ‘‘තදුභකයන භිකයයොකසො

මත්තාය කිස්සාකහොන්තී’’තිආදිනාවිකරොධදස්සනකතොනිදානානකපක්ඛං

යථාලාභවකසනවුත්තන්ති කවදිතබ් ං.යථානිදානංෙස්මානවුත්තන්ති

කච? තදඤ්ඤාකපක්ඛාධිප්පායකතො. සබ් බුද්ධොකලපි හි සප්පිආදීනං

සත්තාහොලිෙභාවාකපක්ඛාති තථා වචකනන භ වකතො අධිප්පාකයො, 

කතකනව ‘‘ආහාරත්ථඤ්ච ඵකරයය, න ච ඔ ාරිකෙො ආහාකරො

පඤ්ඤාකයයයා’’ති වුත්තං. තථා හි ොක  පටිග්ගකහත්වා ොක  

පරිභුඤ්ජිතුන්ති එත්ථ ච ොලපරිච්කඡකදො න ෙකතො. කුකතොකයව පන

ලබ්භා තදඤ්ඤාකපක්ඛාධිප්පාකයො භ වකතො මූලකභසජ්ජාදීනි තානි

පටිග් කහත්වා යාවජීවන්ති ොලපරිච්කඡකදො. යං පන ‘‘අනුජානාමි, 

භික්ඛකව, තානි පඤ්ච කභසජ්ජානි ොකල පටිග් කහත්වා ොකල

පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති වචනං, තං ‘‘සන්නිධිං ෙත්වා අපරාපරස්මිං දිවකස

ොකල එව පරිභුඤ්ජිතුං අනුජානාමී’’ති අධිප්පායකතො වුත්තන්ති

කවදිතබ් ං. අඤ්ඤථා අතිසයත්තාභාවකතො ‘‘යං කභසජ්ජඤ්කචව

අස්සා’’තිආදි විතක්කුප්පාකදො න සම්භවති. පණීතකභොජනානුමතියා

පසිද්ධත්තාආ ාධානුරූපසප්පායාකපක්ඛාය වුත්තානීති කච? තඤ්චන, 

භිකයයොකසො මත්තාය කිසාදිභාවාපත්තිදස්සනකතො. යථා ‘‘උච්ඡුරසං

උපාදාය ඵාණිත’’න්ති වුත්තං, තථා ‘‘නවනීතං උපාදාය සප්පි’’න්ති

වත්තබ් කතො නවනීතං විසුං න වත්තබ් න්ති කච? න, 

විකසසදස්සනාධිප්පායකතො. යථා ඵාණිතග් හකණන සිද්කධපි පරකතො 

උච්ඡුරකසො විසුං අනුඤ්ඤාකතො උච්ඡුසාමඤ්ඤකතො ගුක ොදෙට්ඨාකන

ඨපනාධිප්පායකතො. තථා නවනීකත විකසසවිධිදස්සනාධිප්පායකතො

නවනීතං විසුං අනුඤ්ඤාතන්ති කවදිතබ් ං. විකසසවිධි පනස්ස 

කභසජ්ජසික්ොපදට් ෙථාවකසන කවදිතබ් ං. වුත්තඤ්හි තත්ථ

‘‘පචිත්වා සප්පිං ෙත්වා පරිභුඤ්ජිතුොකමන අකධොතම්පි පචිතුං 
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වට්ටතී’’ති(පාරා.අට්ඨ.2.622). තත්ථසප්පිපක්ොවකහොති, නාපක්ො.

තථා ඵාණිතම්පි.නවනීතංඅපක්ෙකමව. 

එත්ථාහ – නවනීතං විය උච්ඡුරකසොපි සත්තාහොලිෙපාළියං එව

වත්තබ්ක ොති? න වත්තබ්ක ො. ෙස්මා? සත්තාහොලිෙපාළියං වුත්කත 

උච්ඡුරකසො ගු ාපකදකසන යථා අගිලානස්ස ඵාණිතං පටිසිද්ධං, තථා

උච්ඡුරකසොපීති ආපජ්ජති, අවුත්කත පන ගු ං විය කසො ඵාණිතසඞ්ඛයං න 

 ච්ඡති. ඉධ අවත්වා පච්ඡා වචකනන ගුක ොදෙට්ඨාකනව ඨපිකතො කහොති.

තදත්ථකමව පච්ඡාභත්තං වට්ටනෙපානොධිොකර වුත්කතො, තස්මා එව

යාමොලිකෙොති කච? න, අට්ඨෙථාවිකරොධකතො. න උපාදායත්ථස්ස

නිස්සයත්ථත්තාති කච? කිං වුත්තං කහොති – ‘‘උච්ඡුරසං උපාදාය උච්ඡුවිෙති

ඵාණිතන්ති කවදිතබ් ා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.623) යකදතං

නිස්සග්ගියට්ඨෙථාවචනං, තත්ථ ‘‘උපාදායා’’ති ඉමස්ස නිස්සාය පච්චයං 

ෙත්වාතිඅත්කථොති.න, පරකතො අපරකිරියායඅදස්සනකතො.යථා ‘‘චක්ඛුඤ්ච

පටිච්ච රූකප චා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.204, 400; 3.421, 425; සං. නි. 2.43) 

‘‘පටිච්චා’’ති ඉමස්ස උස්සුක්ෙවචනස්ස ‘‘උප්පජ්ජතී’’ති අපරකිරියා දිස්සති, 

න තථා ‘‘උච්ඡුරසං උපාදායා’’ති එත්ථ අපරකිරියා දිස්සතීති. අයුත්තකමතං

තත්ථ තදභාකවපි සිද්ධත්තා. යථා ‘‘චත්තාකරො ච මහාභූතා චතුන්නඤ්ච

මහාභූතානං උපාදාය රූප’’න්ති (ධ. ස. 584) එත්ථ අපරකිරියාය අභාකවපි

උස්සුක්ෙවචනංසිද්ධං, තථාඑත්ථාපිසියාති? න, තත්ථ පාඨකසසාකපක්ඛත්තා.

යථා චත්තාකරො මහාභූතා උපාදාය වුත්තං, පවත්තෙං වා රූපන්ති ඉමං

පාඨකසසං සා පාළි අකපක්ඛති, න තථා ඉදං අට් ෙථාවචනං ෙඤ්චි පාඨං

අකපක්ඛති. පරිපුණ්ණවාදිකනො හි අට්ඨෙථාචරියා. සඤ්ඤාෙරණමත්තං වා 

තස්ස රූපස්ස. ‘‘අත්ථි රූපං උපාදායා’’තිආදීසු (ධ. ස. 584) හි

සඤ්ඤාෙරණමත්තං, එවමිධාපීති කවදිතබ් ං. ඉධ පන ‘‘උච්ඡුරසං

උපාදායා’’ති උච්ඡුරසං ආදිං ෙත්වා, තකතො පට්ඨායාති අත්කථො, තස්මා

‘‘උච්ඡුරකසනසංසට්ඨංභත්තංඅගිලාකනොභික්ඛු විඤ්ඤාකපත්වාභුඤ්ජන්කතො

පණීතකභොජනසික්ඛාපකදන ොකරතබ්ක ො, භික්ඛුනී පාටිකදසනිකයනා’’ති

වුත්තං, තං අයුත්තන්ති එකෙ. කත විකසසකහතුකනො අභාවං දස්කසත්වා 

පඤ්ඤාකපතබ් ා. 
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එත්තාවතා‘‘උච්ඡුරසංඋපාදායාතිඋච්ඡුරසංආදිංෙත්වා’’තිආදීනං පදානං

අත්ථං මිච්ඡා  කහත්වා යදි ‘‘උච්ඡුරසං උපාදායා’’ති වචකනන උච්ඡුරකසො

ඵාණිතං සියා, ‘‘අපක්ො වා’’ති වචනං නිරත්ථෙං අපක්ෙවචකනන

උච්ඡුරසස්ස හිතත්තා.අථ ‘‘පක්ොවා’’තිවචකනනඋච්ඡුරකසොඵාණිතන්ති

සිද්ධං, ‘‘උච්ඡුරසං උපාදායා’’ති වචනං නිරත්ථෙන්ති උත්තරං වුත්තං, තං

අනුත්තරන්ති සාධිතං කහොති. කසො කචකතහි අපක්ො වාති සාමං භික්ඛුනා

අපක්ො වා. අවත්ථුෙපක්ොවාතිභික්ඛුනාවසාමංවිනාවත්ථුනාපක්ොවාති 

අත්කථො. තස්මා අඤ්ඤථා ‘‘සවත්ථුෙපක්ො වා’’තිච වත්තබ් න්ති අත්කථො

දස්සිකතො, කසොදුට්ඨුදස්සිකතො.ෙස්මා? මහාඅට් ෙථායං ‘‘ඣාමඋච්ඡුඵාණිතං

වා කෙොට්ටිතඋච්ඡුඵාණිතං වා පුකරභත්තකමව වට්ටතී’’ති වුත්තත්තා, 

‘‘සවත්ථුෙපක්ො වා’’ති වචනස්ස ච ලද්ධිවිකරොධකතො අවුත්තත්තා. 

‘‘මහාපච්චරියං පන ‘එතං සවත්ථුෙපක්ෙං වට්ටති කනො වට්ටතී’ති පුච්ඡං

ෙත්වා‘උච්ඡුඵාණිතංපච්ඡාභත්තංකනොවට්ටනෙංනාම නත්ථී’තිවුත්තං, තං

යුත්ත’’න්ති(පාරා.අට්ඨ.2.623) වුත්තත්තාච සවත්ථුෙපක්ොවාතිඅත්කථොච

වුත්කතොකයව කහොති, තස්මා දුද්දස්සිකතොති සිද්ධං. ආහාරත්ථන්ති

ආහාරපකයොජනං.ආහාරකිච්චංයාපනන්තිඅත්කථොති ච. 

262. කත පරිකභොකගනාතිසත්තාහොලිෙපරිකභොක න. 

263. සති පච්චකයති එත්ථ සතිපච්චයතා ගිලානාගිලානවකසන ද්විධා 

කවදිතබ් ා. විොලකභොජනසික්ඛාපදස්ස හි අනාපත්තිවාකර

යාමොලිොදීනංතිණ්ණම්පි අවිකසකසනසතිපච්චයතාවුත්තා.ඉමස්මිං 

ෙන්ධකෙ ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, ගිලානස්ස ගු ං, අගිලානස්ස

ගුක ොදෙං, අනුජානාමි, භික්ඛකව, ගිලානස්ස කලොණකසොී රෙං, 

අගිලානස්ස උදෙසම්භින්න’’න්ති වුත්තං. තස්මා සිද්ධං සතිපච්චයතා

ගිලානාගිලානවකසන දුවිධාති. අඤ්ඤථා අසති පච්චකය ගුක ොදොදීසු

ආපජ්ජති. තකතොචපාළිවිකරොකධො. 

පිට්ක හීති පිසිතකතකලහි. කෙොට් ඵ න්ති කෙොට්ඨරුක්ඛස්ස ඵලං.

‘‘මදනඵලං වා’’ති ච ලිඛිතං. හිඞ්ගුජතු නාම හිඞ්ගුරුක්ඛස්ස 

දණ් පල්ලවපවා පාෙනිප්ඵන්නා. හිඞ්ගුසිපාටිො නාම තස්ස 

මූලසාඛපාෙනිප්ඵන්නා. තෙං නාම තස්ස රුක්ඛස්ස තචපාකෙොදෙං. 
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තෙපත්තීතිතස්ස පත්තපාකෙොදෙං. තෙපණ්ණීතිතස්ස ඵලපාකෙොදෙං. අථ

වා ‘‘තෙං නාම ලාඛා. තෙපත්තීති කිත්තිමකලොමලාඛා. තෙපණ්ණීති

පක්ෙලාඛා’’තිලිඛිතං. උබ්භිදං නාමඌසපංසුමයං. 

264. ඡෙණං ක ොමයං. පාෙතිෙචුණ්ණං නාම අපක්ෙෙසාවචුණ්ණං, 

කතන ‘‘ඨකපත්වා න්ධචුණ්ණංසබ් ංවට්ටතී’’තිවදන්ති. චාලකතහීති

පරිස්සාවිකතහි. 

265. නානාසම්භාකරහිෙතන්තිනාකනොසකධහි. 

ගුළාදිඅනුජානනෙථාවණ්ණනා 

274. සාමං පක්ෙං සමපක්ෙන්ති දුවිධං විය දීකපති, තස්මා ඛීරාදීසු 

උණ්හමත්තකමවපාකෙො.කතනඋත්තණ්ඩුලාදිසමානාකහොන්ති. 

276-8. ‘‘බුද්ධප්පුලඛ’න්ති ආ තට්ඨාකන ‘භික්ඛුසඞ්කඝො’ති අවත්වා 

‘සඞ්කඝො’තිවුච්චතිභ වන්තම්පිසඞ් කහතු’’න්තිවදන්ති. නාකගොතිහත්ථී. 

279. සම්බාකධති වච්චමග්ක  භික්ඛුස්ස භික්ඛුනියා ච පස්සාවමග්ක පි

අනුකලොමකතො. දහනං පටික්කඛපාභාවා වට්ටති.

සත්ථවත්තිෙම්මානුකලොමකතො න වට්ටතීති කච? න, 

පටික්ඛිත්තපටික්කඛපා, පටික්ඛිපිතබ් ස්ස තප්පරමතාදීපනකතො, කිං

වුත්තං කහොති? පුබ්ක  පටික්ඛිත්තම්පි සත්ථෙම්මං සම්පිණ්ක ත්වා

පච්ඡා ‘‘න, භික්ඛකව…කප.… ථුල්ලච්චයස්සා’’ති ද්වික්ඛත්තුං

සත්ථෙම්මස්ස පටික්කඛකපො ෙකතො. කතන සම් ාධස්ස සාමන්තා

ද්වඞ්ගුලං පටික්ඛිපිතබ් ං නාම. සත්ථවත්තිෙම්මකතො උද්ධං නත්ථීති

දීකපති.කිඤ්චභිකයයොපුබ්ක සම් ාකධකයව සත්ථෙම්මංපටික්ඛිත්තං, 

පච්ඡාසම් ාධස්ස සාමන්තා ද්වඞ්ගුලම්පි පටික්ඛිත්තං, තස්මාතස්කසව

පටික්කඛකපො, කනතරස්සාති සිද්ධං. එත්ථ ‘‘සත්ථං නාම සත්ථහාරෙං

වාස්ස පරිකයකසයයා’’තිආදීසු විය කයන ඡින්දති, තං සබ් ං. කතන 

වුත්තං ‘‘ෙණ්ටකෙන වා’’තිආදි. ඛාරදානං පකනත්ථ භික්ඛුනිවිභඞ්කග 

පසාකඛ කලපුලකඛන අනුඤ්ඤාතන්ති කවදිතබ් ං. එකෙ පන

‘‘සත්ථෙම්මං වා’’ති පාඨං විෙප්කපත්වා වත්ථිෙම්මං ෙකරොන්ති. 
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‘‘වත්ථී’’තිකිර අග්ඝිො වුච්චති. තාය ඡින්දනං වත්ථිෙම්මං නාමාති ච

අත්ථං වණ්ණයන්ති, කත ‘‘සත්ථහාරෙං වාස්ස පරිකයකසයයා’’ති

ඉමස්ස පදභාජනීයං දස්කසත්වා පටික්ඛිපිතබ් ා. අණ් වුඩ්ඪීති 

වාතණ් කෙො. ආදානවත්තීතිආනහවත්ති. 

මනුස්සමංසපටික්කෙපෙථාවණ්ණනා 

280. ‘‘න, භික්ඛකව, මනුස්සමංසං…කප.… ථුල්ලච්චයස්සා’’ති

වුත්තත්තා, ‘‘න ච, භික්ඛකව, අප්පටි…කප.… දුක්ෙටස්සා’’ති ච

වුත්තත්තා අප්පටිකවක්ඛණදුක්ෙටඤ්ච ථුල්ලච්චයඤ්චාති ද්කව

ආපජ්ජති, තස්මා ෙප්පියමංකසපි අප්පටිකවක්ඛණපච්චයා දුක්ෙටකමව.

කෙචි ‘‘මංසභාවං ජානන්කතොව ආපජ්ජති. පූවාදීසු අජානන්තස්ස ො 

පච්චකවක්ඛණා’’ති වදන්ති. අජානන්කතොපි ආපජ්ජති සාමඤ්කඤන

වුත්තත්තාති කෙචි. 

හත්ථිමංසාදිපටික්කෙපෙථාවණ්ණනා 

281. ඉකමසං …කප.… සබ්බං න වට්ටතීති ඉදං දසන්නම්පි

මනුස්සමංසාදීනං අෙප්පියභාවමත්තපරිදීපනවචනං, 

නාපත්තිවිභා දස්සනවචනං. යං කිඤ්චි ඤත්වා වා අඤත්වා වා 

ොදන්තස්ස ආපත්තිකයවාති ඉදම්පි අනියමිතවචනකමව ‘‘අයං නාම

ආපත්තී’’ති අවුත්තත්තා. තදුභයම්පි කහට්ඨා මනුස්සාදීනං මංසාදීසු 

ථුල්ලච්චයදුක්ෙටාපත්තිකයො කහොන්තීති  හිතනකයහි අධිප්පාකයො

ජානිතුං සක්ොති එවං වුත්තං. තත්රායං අධිප්පාකයො – යස්මා එකතසං

මනුස්සාදීනං මංසාදීනි අෙප්පියානි, තස්මා මනුස්සානං මංසාදීසු

ථුල්ලච්චයාපත්ති. කසසානං සබ් ත්ථ දුක්ෙටාපත්තීති. පාකඨකයව හි

කලොහිතාදිං මංස තිෙං ෙත්වා ‘‘න, භික්ඛකව, මනුස්සමංසං…කප.… 

ථුල්ලච්චයස්සා’’ති වුත්තං. තත්කථව හත්ථාදීනං මංසාදීසුපි 

දුක්ෙටාපත්ති පඤ්ඤත්තා. කතන වුත්තං සීහළට් ෙථායං 

‘‘මනුස්සමංකස වා කෙකස වා නකඛ වා අට්ඨිම්හි වා කලොහිකත වා

ථුල්ලච්චයකමවා’’ති වුත්තං.ඉමිනාඑව– 
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‘‘අට්ඨිපිකලොහිතංචම්මං, කලොමකමසංනෙප්පතී’’ති.– 

ඛුද්දසික්ඛා ාථාපදස්ස අත්කථො ච අධිප්පාකයො ච සුවිඤ්කඤකයයොති. 

පටිග්ගහකණති එත්ථ අනාදරියදුක්ෙටං වුත්තං. ‘‘උදෙමනුස්සාදිමංසම්පි න

වට්ටතී’’ති වදන්ති. නා රාකජන වුත්තාදීනකව සතිපි උජ්ඣායනාධිොරකමව

 කහත්වා ‘‘පටිකූ තායා’’ති වුත්තං. 

යාගුමධුකගොළොදිෙථාවණ්ණනා 

283. යථාධම්කමොොකරතබ්කබොතිඉදංසඞ්ගීතිොරෙවචනං.නහිභ වා

තකමව සික්ඛාපදං ද්වික්ඛත්තුං පඤ්ඤකපසි, එවං එවරූකපසූති එකෙ.

පඨමපඤ්ඤත්තකමව සන්ධායවුත්තං, තථාපිනචකතභික්ඛූසාපත්තිො

ජාතා.ෙථං? පරම්පරකභොජනසික්ොපදස්ස අට්ඨුප්පත්තියා. ‘‘අපිචමයං 

ොලස්කසව පිණ් ාය චරිත්වා භුඤ්ජිම්හා’’ති වුත්තං. මාතිොවිභඞ්කග 

(පාචි. 227) ච ‘‘පරම්පරකභොජනං නාම පඤ්චන්නං කභොජනානං

අඤ්ඤතකරන කභොජකනන නිමන්තිකතො, තං ඨකපත්වා අඤ්ඤං

පඤ්චන්නං කභොජනානං අඤ්ඤතරං කභොජනං භුඤ්ජති, එතං

පරම්පරකභොජනං නාමා’’ති වුත්තං, තස්මා අඤ්ඤං කභොජනං නාම

නිමන්තනකතො ලද්ධං යං කිඤ්චීති සිද්ධං. යස්මා න

කභොජ්ජයාගුනිමන්තනකතො ලද්ධකභොජනං, තස්මා ‘‘එත්ථඅනාපත්තී’’ති

කත භික්ඛූ පරිභුඤ්ජිංසූති. එත්ථ ‘‘යථාධම්කමො ොකරතබ්ක ො’’ති

වුත්තත්තා පන අඤ්ඤනිමන්තනකතො ලද්ධකභොජනකමව භුඤ්ජන්තස්ස

ආපත්ති, කනතරන්තිඅනුඤ්ඤාතං.තකතොපට්ඨායතස්ස අනාපත්තිවාකර

‘‘නිච්චභත්කත සලාෙභත්කත පක්ඛිකෙ උකපොසථිකෙ පාටිපදිකෙ’’ති

වුත්තං. පුබ්ක  කවසාලියා පඤ්ඤත්තොකල නත්ථි, යදි අත්ථි, 

අට්ඨුප්පත්තිමාතිොවිභඞ් විකරොකධො, තස්මා ‘‘අපිච මයං ොලස්කසව

පිණ් ාය චරිත්වාභුඤ්ජිම්හා’’තිඅට්ඨුප්පත්තියංවුත්තත්තා, පදභාජකනපි

‘‘අඤ්ඤං පඤ්චන්නං කභොජනානං අඤ්ඤතරං කභොජනං භුඤ්ජතී’’ති

අවිකසකසන වුත්තත්තා ච පඨමං වා පච්ඡා වා නිමන්තිතං කභොජනං

ඨකපත්වාඅනිමන්තිතකමව භුඤ්ජන්තස්සආපත්ති, කනතරන්තිකිඤ්චාපි

ආපන්නං, ‘‘න, භික්ඛකව, අඤ්ඤත්ර නිමන්තිකතන අඤ්ඤස්ස
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කභොජ්ජයාගු පරිභුඤ්ජිතබ් ා’’ති වුත්තත්තා පන

පඨමනිමන්තිතකභොජනකතො අඤ්ඤං පච්ඡා ලද්ධං නිමන්තිතකභොජනං, 

නිච්චභත්තාදීනි ච භුඤ්ජන්තස්ස ආපත්තීති ආපජ්ජමානං විය ජාතන්ති 

අනුපඤ්ඤත්තිප්පසඞ් නිවාරණං, අනිමන්තනකභොජකන

ආපත්තිප්පසඞ් නිවාරණඤ්ච ෙකරොන්කතො, 

පඨමපඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදකමව ඉමිනා අත්කථන පරිණාකමන්කතො ච

‘‘යථාධම්කමො ොකරතබ්ක ො’’ති භ වා ආහ, තස්මා තකතො පට්ඨාය

පච්ඡා නිමන්තනකභොජනං භුඤ්ජන්තස්කසව ආපත්ති. කතසු න

නිච්චභත්තාදීනීති ආපන්නං. කතකනවායස්මා උපාලත්කථකරො තස්ස

අනාපත්තිවාකර ‘‘නිච්චභත්කත’’තිආදීනි පඤ්ච පදානි පක්ඛිපිත්වා

සඞ් ායි.අධිප්පායඤ්ඤූහිකතමහානා ා, තස්මාපඨමකමවයං භ වතා

වුත්තං ‘‘පඤ්ච කභොජනානි ඨකපත්වා සබ් ත්ථ අනාපත්තී’’ති වචනං, 

පච්ඡාපි තං අනුරක්ඛන්කතන අකභොජනං මධුක ො ෙං අපරාමසිත්වා

කභොජ්ජයාගුඑවවුත්තාතිඑවං ආචරිකයො. 

එත්ථාහ – යථා පච්ඡාලද්ධකලකසන කථකරන නිච්චභත්තාදිපක්කඛකපො 

ෙකතො, එවං ෙථිනක්ෙන්ධකෙ පරම්පරකභොජනං පක්ඛිපිත්වා 

‘‘අත්ථතෙථිනානංකවො, භික්ඛකව, ඡෙප්පිස්සන්තී’’තිකිමත්ථංනවුච්චන්ති? 

වුච්චකත– යථාවුත්තකලසනිදස්සනත්ථං.අඤ්ඤථාඉදංසික්ඛාපදංකවසාලියං, 

අන්ධෙවින්කද චාති උභයත්ථ උපඩ්ඪුපඩ්කඪන පඤ්ඤත්තං සියා. කනො කච, 

සාපත්තිො භික්ඛූ සියුං, න ච කත සාපත්තිො අප්පටික්ඛිත්කතපි කතසං

කුක්කුච්චදස්සනකතො. ‘‘කතන හි, බ්රාහ්මණ, භික්ඛූනං කදහීති. භික්ඛූ

කුක්කුච්චායන්තා න පටිග් ණ්හන්තී’’ති හි වුත්තං. කතසඤ්හි

‘‘පරිභුඤ්ජථා’’ති භ වකතො ආණත්තියා පරිභුත්තානම්පි ‘‘ඔදිස්සෙං නු කඛො

ඉදං අම්හාෙ’’න්ති විමතිප්පත්තානං විමතිවිකනොදනත්ථං ‘‘අනුජානාමි, 

භික්ඛකව, යාගුඤ්ච මධුක ො ෙඤ්චා’’ති වුත්තං. එවමිධාකපකත පඤ්ඤත්තං

පරම්පරකභොජනසික්ඛාපදං ඔමද්දිත්වාපරම්පරකභොජනංෙථංභුඤ්ජිස්සන්තීති.

එත්ථාහුකෙචිආචරියා පරම්පරකභොජනසික්ඛාපකදකනව‘‘අඤ්ඤස්සකභොජනං

න ෙප්පතී’’ති ජානන්තාපි ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, යාගුඤ්චා’’ති විසුං

අනුඤ්ඤාතත්තා‘‘පටග්ගිදානමහාවිෙටාදිවිය ෙප්පතී’’තිසඤ්ඤායභුඤ්ජිංසු.
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කතන වුත්තං ‘‘අපිච මයං ොලස්කසව කභොජ්ජයාගුයා ධාතා’’තිආදි, තං

අයුත්තං තත්ථ අට්ඨුප්පත්තිමාතිොවිභඞ් විකරොකධන අනාපත්තිවාකර 

නිච්චභත්තාදීනං අසම්භවප්පසඞ් කතො, භික්ඛූනං

සාපත්තිෙභාවානතික්ෙමනකතො, මිච්ඡා ාහකහතුප්පසඞ්ක න භ වතා

අනුඤ්ඤාතප්පසඞ් කතොච.කතහිභික්ඛූයස්මා භ වාෙත්ථචිවිනයවකසන

ෙප්පියම්පි ‘‘ ාථාභිගීතංකමඅකභොජකනයය’’න්ති(සං.නි. 1.194; සු.නි.81; 

මි.ප.4.5.9) පටික්ඛිපති, තස්මාභ වකතොඅධිප්පායංපති ‘‘කුක්කුච්චායන්තා

න පටිග් ණ්හන්තී’’ති වුත්තං, සික්ඛාපදං පති භ වාපි අත්තකනො

අධිප්පායප්පොසනත්ථකමව ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, යාගුඤ්චා’’ති ආහ.

දුරවග් ාකහො හි භ වකතො අධිප්පාකයො. තථා හි භාරද්වාජස්ස පායාසං 

අකභොජකනයයන්තිඅෙතවිඤ්ඤත්තිප්පසඞ් කතොපටික්ඛිපි. ආනන්දත්කථකරන 

විඤ්ඤාකපත්වා සජ්ජිතං කතෙටුලයාගුං පන ‘‘යදපි, ආනන්ද, විඤ්ඤත්තං, 

තදපිඅෙප්පිය’’න්තිඅවත්වා‘‘යදපි, ආනන්ද, අන්කතොවුත්ථ’’න්තිආදිකමවාහ.

කතන කනො කච තං අන්කතොවුත්ථං ෙප්පතීති අධිප්පායදස්සකනන

පණීතකභොජනසූකපොදනවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදානි උපත්ථම්කභති භ වකතොපි 

ෙප්පති, පක වඅම්හාෙන්ති. 

284. ගි ානස්කසව භගවතා ගුකළො අනුඤ්ඤාකතොති ‘‘යානි කඛො පන

තානිගිලානානං භික්ඛූනංපටිසායනීයානී’’ති (පාරා.622) වචනවකසන

වුත්තං, කතකනව කත ඉධ පටිග් හකණ කුක්කුච්චායිංසු. ඉධ පන

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, ගිලානස්ස ගුක ොදෙ’’න්ති වත්තබ්ක 

ගු ාධිොරත්තා පුබ්ක  අනුඤ්ඤාතඤ්ච වත්වා අගිලානස්ස ගුක ොදෙං 

අනුඤ්ඤාතං, කතන ගිලාකනන සති පච්චකය ගුක ො පරිභුඤ්ජිතබ්ක ො, 

ගුක ොදෙං අසති පච්චකයපි වට්ටතීති ඉමං විකසසං දීකපති. තත්ථ

‘‘ගුක ොදෙංොලිකෙසුසත්තාහොලිෙං, භ වතාඔදිස්සානුඤ්ඤාතත්තා

සත්තාහාතික්ෙකමන දුක්ෙට’’න්ති වදන්ති, තං න යුත්තං, 

උදෙසම්භින්නත්තා සත්තාහොලිෙභාවං ජහති. ‘‘යථා අම් ාදි

උදෙසම්භින්නං යාමොලිෙං ජාතං, තථා සත්තාහොලිෙං ජහිත්වා

තදනන්තකර යාවජීවිකෙඨිත’’න්තිවදන්ති, තංයුත්තං, තඤ්චභ වතා 

ඔදිස්සානුඤ්ඤාතත්තා පච්චකවක්ඛණාභාකව කදොකසො නත්ථි.
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‘‘ගුක ොදෙ’න්ති වුත්තත්තා උදෙ තිෙ’’න්ති වදන්ති. යදි උදෙමිස්සං

උදෙ තිෙං කහොති, මධුපි සියා තං තථා අනුඤ්ඤාතත්තා. මා කහොතු, 

අප්පටිග් කහත්වා පරිභුඤ්ජිතබ් ං සියා උදෙ තිෙත්තා, තඤ්ච න

කහොති, ‘‘සබ් ත්ථාපි උපපරික්ඛිත්වා  කහතබ් ’’න්ති අඤ්ඤතරස්මිං 

ගණ්ඨිපකද වුත්තං. 

285. සුඤ්ඤාගාරන්තිචතුත්ථජ්ඣානං. 

ෙප්පියභූමඅනුජානනෙථාවණ්ණනා 

295. ඔරවසද්දන්ති මහාසද්දං. බහූහි සම්පරිවාකරත්වාති එත්ථ එකෙනාපි

වට්ටති. ‘‘ හූසු එෙස්සපි වචකනන සහ සියාති වුත්ත’’න්ති වදන්ති.

‘‘ආමසිත්වා’’ති වුත්තත්තා අනාමසිකත න වට්ටති. ‘‘කදොකසො නත්ථී’’ති

වචකනනකසසාපිඅනුඤ්ඤාතා.‘‘භිත්තිඤ්කචඋපසන්කතපච්ඡාතං පූකරන්ති, 

තත්ථොතුංනවට්ටති, පෙතිභූමියංකයවොතුංවට්ටතී’’තිවදන්ති.තං උපරි 

අට් ෙථායං ‘‘ඉට්ඨොදීහි ෙතාචයස්සා’’තිආදිනා විරුජ්ඣති විය. 

මත්තිොපිණ් ං වාතිඑත්ථ ‘‘අසතියා අනධිට්ඨිතාය සරිතට්ඨානකතො පට්ඨාය

කචඋපරිඅධිට්ඨිතා, කහට්ඨා ඨිතංභණ් ංඅෙප්පියං, උපරිට්ඨිතකමවෙප්පියං, 

අයකමත්ථවිකසකසො’’තිවුත්තං. එත්ථෙප්පියකුටි ද්ධුං වට්ටතීතිඑවංවිකධ

පුන ොතබ් ාතිඅත්කථො. ෙප්පියකුටිංොතුංකදමාතිඑත්ථ ෙප්පියකුටිකිච්චං

ොතුන්ති අධිප්පාකයො. කභොජනසාලා පන කසනාසනකමව, තස්මා තත්ථ 

ොතබ් න්තිඅපකර.‘‘අෙකතපිවට්ටතී’’තිවුත්තං. 

‘‘මුෙසන්නිධි නාමකභොජනොකලසන්නිධී’’ති ලිඛිතං.ුලඛසන්නිධීතිතස්ස

නාමං. ‘‘යදි සන්නිධි කහොති, පාචිත්තියං භකවයය, ුලඛසන්නිධි පන දුක්ෙටං, 

තස්මා සන්නිධි අනධිප්කපතා’’ති වුත්තං. ‘‘තස්ස සන්තෙං ෙත්වා’’ති

වුත්තත්තා අනකපක්ඛවිස්සජ්ජනං නාධිප්කපතං. චීවරවිෙප්පකන විය

ෙප්පියමත්තංඤාතබ් න්තිකෙචි. 

කෙණියජටි වත්ථුෙථාවණ්ණනා 

300. ‘‘අත්තනා පටිග් හිතං පුකරභත්තකමව පරිච්චජිත්වා සාමකණරාදීහි

පානෙං ෙත්වා දින්කන පුකරභත්තකමව වට්ටති, න පච්ඡාභත්තං
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සවත්ථුෙපටිග් හිතත්තා’’තිවදන්ති, තත්ථ පුනපටිග් හකණනිද්කදොසත්තා, 

පුකරභත්තකමව පටිග් හණස්ස නිස්සට්ඨත්තා, අත්තනා ච අග් හිතත්තා

කදොකසොනදිස්සති, උපපරික්ඛිත්වා කහතබ් ං. සාලූො නාමෙන්දා, ‘‘ඉකතො 

කිඤ්චිතෙ’’න්තිකවොහරන්ති. ‘‘ඵාරුසෙන්තික ො විසකයඑකෙො රුක්කඛො’’ති

චලිඛිතං. ‘‘පක්ෙ ාෙරස’’න්ති විකසසිතත්තා ‘‘අපක්ෙං වට්ටතී’’ති වුත්තං. 

කුරුන්දිවචකනනපි සිද්ධකමව. තණ්ඩුලකධොවකනොදෙම්පි ධඤ්ඤරකසො එව.

‘‘නික්ෙසකටො උච්ඡුරකසො සත්තාහොලිකෙො’’ති ලිඛිතං. සාවිත්තීති  ායත්ති. 

ඡන්දකසොති කවදස්ස. ‘‘න, භික්ඛකව, පබ් ජිකතන අෙප්පිකය 

සමාදකපතබ් ’න්ති වුත්තත්තා අනුපසම්පන්නස්සාපි න කෙවලං දසසු එව

සික්ඛාපකදසු, අථ කඛො යං භික්ඛුස්ස න ෙප්පති, තස්මිම්පීති අධිප්පාකයො’’ති

වුත්තං. 

305. ද්කව පටා කදසනාකමකනවාති චීනපට්ටකසොමාරපට්ටානි. තීණීති

පත්තුණ්කණන සහ තීණි. ඉද්ධිමයිෙං එහිභික්ඛූනං නිබ් ත්තං.

කදවදත්තියං අනුරුද්ධත්කථකරන ලද්ධං. ‘‘යාමාතික්ෙකම

සන්නිධිවකසන සත්තාහාතික්ෙකම කභසජ්ජසික්ඛාපදවකසනා’’ති 

ලිඛිතං. 

කභසජ්ජක්ඛන්ධෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. ෙථිනක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

ෙථිනානුජානනෙථාවණ්ණනා 

306. ‘‘ෙථිනන්ති පඤ්චානිසංකස අන්කතොෙරණසමත්ථතාය ථිරන්ති

අත්කථො’’ති ලිඛිතං. ‘‘පඤ්ච ෙප්පන්තී’’ති අවත්වා ‘‘ෙප්පිස්සන්තී’’ති

අනා තවචනං‘‘කවො’’තිඉමස්ස සාමිවචනපක්කඛයුජ්ජතිකතසංතස්මිං

ඛකණඅනත්ථතෙථිනත්තා.ද්ී සුපකනකතසු අත්ථවිෙප්කපසුපච්ඡිකමො

යුත්කතො සබ්ක සම්පි කතසං පාකවයයොනං සබ් ධුතඞ් ධරත්තා.

නිමන්තනං සාදියන්තස්කසව හි අනාමන්තචාකරො පඤ්ඤත්කතො, තථා 

 ණකභොජනං. අසමාදානචාකරො අනධිට්ඨිතතිචීවරස්ස නත්ථි

අකතචීවරිෙස්ස යාවදත්ථචීවරචතුත්ථාදිචීවරග් හණසම්භවකතො.

ඉතරස්සාපි අනධිට්ඨානුලකඛන ලබ්භති. චීවරුප්පාකදො

අපංසුකූලිෙස්කසව. ‘‘ෙථිනත්ථතසීමාය’’න්ති උපචාරසීමං සන්ධාය

වුත්තං. උපචාරසීමට්ඨස්ස මතෙචීවරාදිභාගියතාය  ද්ධසීමාය 

තතු්රප්පාදාභාවකතො විඤ්කඤයයකමතං උපචාරසීමාකවත්ථ අධිප්කපතාති. 

ෙථිනත්ථාරං කෙ  භන්තීති කෙ සාකධන්තීති අත්කථො. පඤ්ච ජනා 

සාකධන්ති. ෙථිනදුස්සස්ස හි දායො පච්ඡිමකෙොටියා චත්තාකරො

කහොන්ති. එකෙො පටිග් ාහකෙොති. ‘‘තත්ර කච, භික්ඛකව, ේවායං

චතුවග්ක ොභික්ඛුසඞ්කඝොඨකපත්වා තීණිෙම්මානිඋපසම්පදංපවාරණං

අබ්භාන’’න්ති (මහාව. 388) චම්කපයෙක්ෙන්ධකෙ වුත්තත්තා ‘‘න

පඤ්චවග් ෙරණීය’’න්ති  කහතබ් ං. ‘‘යස්ස සඞ්කඝො ෙථිනදුස්සං

කදති, තං හත්ථපාකස අෙත්වාපි  හිසීමාය ඨිතස්සපි දාතුං වට්ටතී’’ති

වදන්ති, තං හත්ථපාකස ෙත්වා එව දාතබ් ං. ෙස්මා? ‘‘තස්ස

ෙම්මප්පත්තත්තා’’ති වුත්තං. ‘‘තතු්රප්පාකදන තණ්ඩුලාදිනා වත්කථසු 

කචතාපිකතසුඅත්ථතෙථිනානකමවතානිවත්ථානිපාපුණන්ති.වත්කථහි

පන තණ්ඩුලාදීසු කචතාපිකතසු සබ්ක සං තානි පාපුණන්තී’’ති වුත්තං. 

ප මපවාරණාය පවාරිතා  භන්තීති ඉදං උක්ෙට්ඨකෙොටියා වුත්තං.

අන්තරාකයන අප්පවාරිතානම්පි වුත්ථවස්සානං ෙථිනත්ථාරසම්භවකතො

ඉතකර ණපූරකෙෙත්වාෙථිනං අත්ථරිතබ් න්තිෙථංපඤ්ඤායතීති
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කච? ‘‘ද්වින්නං පුග් ලානං අත්ථතං කහොති ෙථිනං අත්ථාරෙස්ස ච

අනුකමොදෙස්ස චා’’ති (පරි. 403) පරිවාකර එෙවචනෙරණකතො, 

තත්කථව ‘‘සඞ්ඝස්ස අත්ථතං කහොති ෙථිනං,  ණස්ස පුග් ලස්ස

අත්ථතංකහොතිෙථින’’න්ති(පරි.414) වචනකතොච. 

අඤ්ඤස්මං විහාකරවුත්ථවස්සාපින භන්තීතිඉදංකිංඑෙසීමස්මිං, උදාහු 

නානාසීමස්මින්ති? කිඤ්කචත්ථ – යදි තාව එෙසීමස්මිං, පරකතො ‘‘සකච පන

එෙසීමාය හූ විහාරාකහොන්ති, සබ්ක භික්ඛූසන්නිපාකතත්වාඑෙත්ථෙථිනං

අත්ථරිතබ් ං, විසුං විසුං අත්ථරිතුං න වට්ටතී’’ති ඉමිනා අට් ෙථාවචකනන 

විරුජ්ඣති.ඉදඤ්හිවචනංසබ්ක සංකයවඑකෙොෙථිනත්ථාකරොතිදීකපති.අථ

නානාසීමස්මිං, උපනන්දස්ස එොධිප්පායදානානුමතියා විරුජ්ඣති.

වුත්තඤ්කහතං ‘‘කදථ, භික්ඛකව, කමොඝපුරිසස්ස එොධිප්පාය’’න්ති (මහාව.

364). ඉදඤ්හි වචනං ද්ී සුපි ආවාකසසු තස්ස ෙථිනත්ථාරසිද්ධිං දීකපතීති.

අවිකරොකධොව ඉච්ඡිතබ්ක ො අප්පටිසිද්ධත්තා, තස්මා එෙසීමස්මිං වා

නානාසීමස්මිංවානානූපචාකරඅඤ්ඤස්මිංවිහාකර වුත්ථවස්සාපිනලභන්තීති

අධිප්පාකයො කවදිතබ්ක ො. ‘‘පච්ඡිමිොය උපසම්පන්කනො පඨමපවාරණාය

පවාකරතුම්පිලභති, වස්සිකෙො ච කහොතිආනිසංසඤ්චලභතීතිසාමකණරානං 

වස්සූප මනං අනුඤ්ඤාතං කහොති, සාමකණරා ෙථිනානිසංසං ලභන්තී’’ති

වදන්ති. 

තිණ්ණංචීවරානංඅඤ්ඤතරප්පකහොනෙන්ති ඉදං ‘‘නඅඤ්ඤත්රසඞ්ඝාටියා

උත්තරාසඞ්ක නඅන්තරවාසකෙනඅත්ථතංකහොති ෙථින’’න්තිඉමාය පාළියා 

විරුජ්ඣනංවියදිස්සති.අයඤ්හි පාළිතිණ්ණංචීවරානංඅඤ්ඤතරවිරකහනාපි

නඅත්ථතංකහොතිෙථිනන්තිදීකපතීතිකච? න, තදත්ථජානනකතො, නතිණ්ණං

චීවරානං අඤ්ඤතරවිරකහන න අත්ථතං කහොති ෙථිනන්ති හි දීකපතුොකමො

භ වා තං පාළිමාහ. යදි එවං ‘‘අඤ්ඤත්ර සඞ්ඝාටියා උත්තරාසඞ්ක න 

අන්තරවාසකෙනා’’ති න වත්තබ් ා සියාති කච? න, අධිප්පායජානනකතොව.

කයොසඞ්ඝාටියා අත්ථරිතුොකමො, තස්සඅඤ්ඤත්රසඞ්ඝාටියානඅත්ථතංකහොති.

එස නකයො ඉතරත්ථාපීති අයකමත්ථ අධිප්පාකයො. කතකනව සුක්ෙපක්කඛ

‘‘සඞ්ඝාටියා අත්ථතං කහොතී’’තිආදිනා නකයන එෙකමව චීවරං වුත්තං, එවං

සන්කත ‘‘චතුී සතියා ආොකරහි අනත්ථතං කහොති ෙථිනං, සත්තරසහි
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ආොකරහිඅත්ථතංකහොතිෙථින’’න්තියථාරහංඋක්ෙට්ඨකෙොටියාවුත්තන්ති 

කවදිතබ් ං, තස්මා ෙණ්හපක්කඛ උල්ලිඛිත…කප.… 

නිස්සීමට්ඨානුකමොදනානං චතුී සතියා ආොරානං සම්භවන්තානං සබ්ක න

සබ් ං අභාකවනපිනිමිත්තෙතාදීනං අසම්භවන්තානං අඤ්ඤතරභාකවනපින

අත්ථතං කහොති ෙථිනන්ති එවමධිප්පාකයො කවදිතබ්ක ො. සුක්ෙපක්කඛපි

අහතාහතෙප්ප…කප.… සීමට්ඨානුකමොදනානං සත්තරසන්නං ආොරානං

සම්භවන්තානං අඤ්ඤතරභාකවනපි ඉතකරසං සබ්ක න සබ් ං අභාකවනපි 

අත්ථතං කහොති ෙථිනන්ති එවමධිප්පාකයො කවදිතබ්ක ො. අඤ්ඤථා

අඤ්ඤමඤ්ඤවිකරොකධො, යථාසම්භවංකයොකජත්වාකවදිතබ්ක ො. 

තත්රිදං ුලඛමත්තනිදස්සනං – ෙණ්හපක්කඛ ‘‘උත්තරාසඞ්ක න අත්ථකත

ෙථිකනනඅඤ්ඤත්රසඞ්ඝාටියානඅඤ්ඤත්රඅන්තරවාසකෙන අත්ථතංකහොති

ෙථින’’න්ති වචනප්පමාණකතො තං ෙථිනං අනත්ථතං සියා. සුක්ෙපක්කඛ ච 

‘‘අනිමිත්තෙකතන අත්ථතං කහොති ෙථින’’න්ති වචනප්පමාණකතො

අනිමිත්තෙකතනෙථිකන අත්ථකතතඤ්කචපරිෙථාෙතං, තථාපිඅත්ථතකමව

ෙථිනංකහොතීතිඅයංදුවිකධොපිවිකරොකධො. යථාවුත්තනකයනඅධිප්පාකය හිකත

පරිහාකරොකහොතීතිකවදිතබ් ං. 

කයො ආනිසංසං බහුං කදතීති ඉමිනා පච්චයකලොලභාවං විය දීකපති, තථාපි

භ වතා යාවදත්ථචීවරපරිකයසනපඤ්ඤාපනුලකඛන ද්වාරං දින්නන්තිෙත්වා

සඞ්ඝානුග් හත්ථංකහොති. ‘‘අොතුංන කහොතීතිඅනාදරිකයනඅෙකරොන්තස්ස

දුක්ෙට’’න්තිලිඛිතං. අනුකමොදාමාතිඑත්ථසබ් සඞ් ාහිෙවකසනඑවංවුත්තං. 

‘‘අනුකමොදාමී’’ති එෙකෙන වත්තබ් ං, ඉතරථා ‘‘න වට්ටතී’’ති 

මහාඅට් ෙථායං කිර වුත්තං. ෙථිනචීවරං අධිට්ඨහිත්වා ‘‘ඉමාය සඞ්ඝාටියා

ෙථිනං අත්ථරාමී’’ති වාචාය භින්නමත්තාය පුග් ලස්ස අත්ථතං කහොති. 

‘‘ෙම්මවාචා පන එොකයව වට්ටතීති ෙථිනදුස්සස්ස එව ෙම්මවාචා, 

කසසචීවරදාකන අපකලොෙනකමවාති අත්කථො’’ති ලිඛිතං. එෙසීමායාති

එෙඋපචාරසීමායාති අත්කථො යුජ්ජති. කෙචි පන ‘‘ ද්ධසීමා අධිප්කපතා

එෙසීමාය එෙට්ඨාකන අත්ථරිකත සබ් ත්ථ අත්ථරිතං කහොති ‘සබ්ක  භික්ඛූ 

සන්නිපතිත්වා’ති වුත්තත්තා, කතහිපි අනුකමොදන්කතහි අත්ථරිතකමව කහොති, 

උපචාරපරිච්ඡින්කනතත්ථතත්ථලද්ධංකතහිකතහිලද්ධබ් ංකහොති.තත්ථ 



වජිරබුද්ධි-ටීො මහාවග්ක ො ෙථිනක්ඛන්ධෙවණ්ණනා 

 

504 

පටුන 

පවිට්කඨහිපි ලභිතබ් ං සබ්ක හිපි අත්ථරිතත්තා, අයං විකසකසො. 

මහාඅට් ෙථායම්පිඑවකමවවුත්ත’’න්තිවදන්ති, ී මංසිතබ් ං. 

308. චතුී සති ආොරවන්තතාය මහාභූමෙං. ‘‘දීඝසිබ්බිතන්ති

පච්ඡාෙතසිබ් නං, ඔවට්ටිත්වා සිබ් නං වා’’තිලිඛිතං. ෙණ්ඩුසං නාම

පුබ්  න්ධනං. ප මචිමලො ඝකටත්වා  පිතා කහොතීති ෙථිනදුස්සං

දුබ් ලං දිස්වා තං  ලවතා අත්තකනො පෙතිදුස්කසන සද්ධිං ඝකටත්වා

දුපට්ටං ෙත්වා සිබ්බිතුොකමහි ෙථිනදුස්සකතො පෙතිදුස්සස්ස

මහන්තතාය පඨමං තප්පමාණානුරූපං  න්ධෙණ්ඩුකස ඝකටත්වා

රජ්ජුකෙහි  න්ධිත්වා ෙතං කහොතීති අධිප්පාකයො. ෙථිනචීවරස්ස

අප්පතාය පඨමං  ද්ධදුස්සං කුච්ඡිචිමලො කහොති, මහාපච්චරියං, 

කුරුන්දියඤ්ච වුත්තවචනනිදස්සනං,  යඤ්ජකන එව කභකදො, අත්කථ

නත්ථීති දස්සනත්ථං ෙතන්ති කවදිතබ් ං. ‘‘ඉමිනා කිං දීකපතීති කච? 

තථාෙතංදුපට්ටචීවරං පෙතිචීවරස්සමහන්තතායපෙතිචීවරසඞ්ඛයකමව

 ච්ඡති, නෙථිනචීවරසඞ්ඛයන්ති ෙස්සචි සියා, කනවං දට්ඨබ් ං. එවං

කුච්ඡිචිමිලිෙභාකවන ඨිතම්පි ෙථිනචීවරං. මහන්තම්පි තං පෙතිචීවරං

අත්තකනො ෙථිනචීවරකමවාති. කහට්ඨිමකෙොටියා පඤ්චෙස්ස 

ඉච්ඡිතබ් ත්තා ෙථිනදුස්සං ඛණ් ාඛණ් ං  හුධා ඡින්දිත්වා

සිබ්බිතුොකමො ෙථිනචීවරකතො පට්ටං  කහත්වා අඤ්ඤස්මිං

අෙථිනචීවකර පට්ටමාකරොකපතී’’තිලිඛිතං.අථවා හූනිෙථිනදුස්සානි

පංසුකූලානි ඛුද්දෙඛුද්දොනි එෙචීවරත්ථාය, මහන්තානි චඌනත්ථාය

දින්නානිකහොන්ති. ෙථිනචීවරකතොතිභික්ඛුඑෙච්චකතොෙථිනචීවරකතො

පට්ටං  කහත්වා අඤ්ඤස්මිං ආකරොකපති. එත්ථාහ – කිං පංසුකූලානි

ෙථිනදුස්සානි විෙප්පනුප පච්ඡිමානි දාතබ් ානි, උදාහු ඛුද්දොනිපීති? 

එත්ථඅචීවරසඞ්ඛයත්තා ඛුද්දොනිදාතුංනවට්ටති.ෙම්මවාචාතත්ථන

රුහතීති එකෙ. ‘‘පංසුකූකලන අත්ථතං කහොතී’’ති පාළියං නයදානකතො

කුච්ඡිචිමිලිෙභාකවන ඨිතස්ස ෙථිනදුස්සස්ස අත්තකනො සභාකවන

අනධිට්ඨානුප ස්ස පුරාණචීවරභාකවකනව අධිට්ඨානාරහස්සපි

ෙථිනචීවරභාවානුමතිුලකඛන අට් ෙථායං පදානකතොචඛුද්දොනිපිදාතුං
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පටුන 

වට්ටති. තඤ්හි ෙථිනත්ථාරකෙො ඝකටත්වා ෙථිනචීවරං ෙරිස්සතීති

ෙත්වාෙප්පතීතිඑකෙ, යුත්තතරං කහතබ් ං. 

නිචයසන්නිධි සඞ්ඝායත්තා සඞ්කඝන ෙතත්තා. රත්තාතික්ෙන්තං

නිස්සජ්ජිතබ් ත්තා ‘‘නිස්සග්ගිය’’න්ති වුච්චති. පඤ්ච ඛණ් ානි පට්ටානි

පමාණං අස්සාති පඤ්චෙං. කතන වා අතිරිත්කතන වාති අත්කථො. තදකහව

සඤ්ඡින්කනනාතිසඞ්කඝනෙථිනත්ථාරෙස්සෙම්මවාචංවත්වා දින්කනකනව

තදකහව සඤ්ඡින්කනන සමණ් ලිෙකතන භවිතබ් ං. එවං දින්නංකයව හි 

පරිවාකර ‘‘පුබ් ෙරණංසත්තහිධම්කමහිසඞ් හිත’’න්තිවුත්තං, නදායකෙන

දියයමානං, තස්මා පරිනිට්ඨිතපුබ් ෙරණකමව කච දායකෙො සඞ්ඝස්ස කදති, 

සම්පටිච්ඡිත්වා ෙම්මවාචාය දාතබ් ං. කතන ච තස්මිංකයව සීමාමණ් කල

අධිට්ඨහිත්වා අත්ථරිත්වා සඞ්කඝො අනුකමොදාකපතබ්ක ො ෙතපුබ් ෙරණස්ස 

පුන ෙත්තබ් ාභාවකතො. අත්ථාරෙස්ස හත්ථ තකමව හි සන්ධාය ‘‘න 

උල්ලිඛිතමත්කතනා’’තිආදි වුත්තං. පරිනිට්ඨිතපුබ් ෙරණම්පි පුන කධොවිත්වා 

විසිබ්බිත්වා ොතබ් කමව වචනපමාණකතොති කච? න, ඡින්නස්ස පුන

කඡදාසම්භවකතො. අඤ්ඤස්මිං ඨාකන ඡින්දිතබ් කමවාති කච? න, 

පබ් ජ්ජාධිොකර ‘‘කෙසමස්සුං ඔහාරාකපත්වා’’ති වචනප්පමාණකතො

ුලණ්ඩිෙස්ස ඡින්කනපි කෙකස පරිකයසිත්වා සිරස්මිං ඨකපත්වා පුන

ඔහාරාකපත්වාපබ් ාකජතබ් ප්පසඞ් කතො, නඉධන-ොකරන පටිසිද්ධත්තාති

කච? න, ‘‘න අඤ්ඤත්ර සඞ්ඝාටියා’’ති න-ොකරන පටිසිද්ධත්තා 

උත්තරාසඞ්ක න අත්ථකත අනත්ථතං කහොතීති අනිට්ඨප්පසඞ් කතො, තස්මා

අභිනිකවකසොන ොතබ්ක ො.‘‘ හිඋපචාරසීමායඨිකතො’’තිවුත්තත්තාපිපුබ්ක 

වුත්තවිනිච්ඡකයොව  කහතබ්ක ො. 

309. අසන්නිධිෙකතන අත්ථතං කහොති ෙථිනන්ති එත්ථ කිං 

ෙථිනත්ථාරමාකසකයව දුවිකධොපි සන්නිධි අධිප්කපකතො, උදාහු තකතො

පුබ්ක පි, දායකෙනවා ෙදාදාතබ් ං, කිංෙථිනත්ථාරමාකසකයව, උදාහු 

තකතො පුබ්ක පි, ෙථිනත්ථාරමාකසපි අසුෙස්මිං දිවකසකයව

අත්ථාරත්ථාය දම්මීති දාතුං වට්ටති න වට්ටතීති ඉදං විචාකරතබ් ං.

ෙථිනත්ථාරමාකසඑවදුවිකධොපිසන්නිධි.දායකෙනාපි වස්සාවාසිෙංවිය

ෙථිනචීවරං උද්දිස්ස දින්නං න වට්ටති. ෙස්මා? ‘‘ෙථිනදායෙස්ස 
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වත්තං අත්ථී’’තිආදිනා (මහාව. අට්ඨ. 306) නකයන අට් ෙථායං 

වුත්තත්තා. උක්ෙට්ඨමත්තකමතන්ති කච? න, ‘‘ෙථිනං නාම

අතිඋක්ෙට්ඨං වට්ටතී’’ති (මහාව. අට්ඨ. 308) වුත්තත්තා. නආ මනං

සන්ධායවුත්තන්තිකච? න, ඉදම්පි ආ මනකමවසන්ධායවුත්තං, පුබ්ක 

දින්නංනවට්ටතීති. 

310. ෙථිනස්සාති ෙථිනත්ථාරස්ස. උබ්භාරායාති වූපසමාය, 

අප්පවත්තියාති අත්කථො. කිමත්ථියං උබ්භාරනිදස්සනන්ති කච? පඤ්චහි 

අනාපත්තිොලපරියන්තදස්සකනන කතසු සංවරුප්පාදනත්ථං. අඤ්ඤථා

‘‘චීවරොලසමකයො නාම අනත්ථකත ෙථිකන වස්සානස්ස පච්ඡිකමො

මාකසො, අත්ථකත ෙථිකන පඤ්ච මාසා’’ති (පාරා. 649) විභඞ්කග 

වුත්තත්තා අන්තරාපක්ෙමනන්තිොදිඋබ්භාරාභාකවපි පඤ්චහි පඤ්චසු

මාකසසු අනාපත්තිකයවාති මිච්ඡා ාකහො සියා. තකතො ආපත්තිකඛත්කත

අනාපත්තිකඛත්තසඤ්ඤාය තං තං ආපත්තිං ආපජ්ජති, ඉතකරසඤ්ච

භික්ඛූනංලාභන්තරායංෙකරොතීතිකවදිතබ් ං. 

ආදායසත්තෙෙථාවණ්ණනා 

311. සන්නිට් ානන්තිකෙ ද්කවපි පලකබොධා එෙකතො ඡිජ්ජන්තීති ඉධ, 

පරිවාරට් ෙථායඤ්ච වුත්තං ඉමිස්සා ඛන්ධෙපාළියා සකමති එෙකතො

උභින්නම්පි ධුරනික්කඛපස්ස ෙතත්තා. ‘‘ඉදං  හිසීමායකමව වුත්තං 

සන්නිට්ඨානන්තිෙං සන්ධාය වුත්තං. යං පන වුත්තං පරිවාකර 

‘චත්තාකරො ෙථිනුද්ධාරා සියා අන්කතොසීමාය උද්ධරියයන්ති, සියා

 හිසීමාය උද්ධරියයන්ති, නිට්ඨානන්තිකෙො සන්නිට්ඨානන්තිකෙො

නාසනන්තිකෙො ආසාවච්කඡදිකෙො’ති (පරි. 416). තත්ථ  හිසීමාය 

සන්නිට්ඨානන්තිකෙො උද්ධරියයතීති ඉධ දස්සිතනකයොව. ෙථං

අන්කතොසීමාය සන්නිට්ඨානන්තිකෙො? අෙතචීවරමාදාය ‘න

පච්කචස්ස’න්ති  කතො,  ත තට්ඨාකන ඵාසුවිහාරං අලභන්කතො තකමව

විහාරංආ ච්ඡති, තස්සචීවරපලික ොකධොඨිකතො.කසොච‘කනවිමං චීවරං

ොකරස්ස’න්ති චිත්කතඋප්පන්නමත්කත ඡිජ්ජති, තස්මා අන්කතොසීමාය 

උද්ධරියයති, තස්මා දුවිකධො සන්නිට්ඨානන්තිකෙො’’ති 

කපොරාණගණ්ඨිපකද ලිඛිතං, තං යුත්තං, අඤ්ඤථා අන්කතොසීමාය
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‘‘කනවිමං චීවරංොකරස්ස’’න්තිපවත්තඋබ්භාකරොඉතකරසුසකමොධානං

න  ච්ඡතීති අතිරිත්කතො සියා. සීමාතික්ෙන්තිකෙොති

චීවරොලසීමාතික්ෙන්තිකෙො. සඋබ්භාකර චීවරපලික ොකධො පඨමං

ඡිජ්ජන්කතො විය ඛායති, අථ කඛො සාකපක්ඛතාය චීවරෙරකණ

සඋස්සාකහොවකහොතීතිකලසංසන්ධාය පරිවාරවකසන ‘‘ද්කවපලික ොධා

අපුබ් ං අචරිමං ඡිජ්ජන්තී’’ති (මහාව. අට්ඨ. 311) වුත්තං. 

‘‘ෙතචීවකරො’’තිවුත්තත්තාඉධනසම්භවති. 

316. සබ් ං අත්තකනො පරික්ඛාරං අනවකසකසත්වා පක්ෙමන්කතො

‘‘සමාදාය පක්ෙමතී’’ති වුච්චති. ‘‘ෙථිනුද්ධාකර විකසකසො නත්ථි.

පුග් ලාධිප්පායවිකසකසන කෙවලං වාරදස්සනත්ථං සමාදායවාරා වුත්තා’’ති

සබ්ක සු ගණ්ඨිපකදසු ලිඛිතං. ඉධ පන පුග් ලාධිප්පාකයන පකයොජනං

ී මංසිතබ් ං. පක්ෙමනන්තිෙස්ස අභාවා ‘‘යථාසම්භව’’න්ති වුත්තං.

විප්පෙකතපි ධුරනික්කඛපවකසන පක්ෙමනන්තිෙතා සම්භවති, තස්මා

පක්ෙමනන්තිෙවාකරොපි වත්තබ්ක ොති කච? න, 

සන්නිට්ඨානන්තිෙලක්ඛණප්පසඞ් කතො.අෙතචීවරස්සනසවනන්තිෙතාච. 

තත්රායං ආදිකතො පට්ඨාය වාරවිභාවනා – ආදායවාරා සත්ත, තථා

සමාදායවාරාති ද්කව සත්තෙවාරා. තකතො පක්ෙමනන්තිෙං වජ්කජත්වා

විප්පෙතචීවරස්සආදායවාරා, සමාදායවාරාචාතිද්කවඡක්ෙවාරා.තකතොපරං 

නිට්ඨානසන්නිට්ඨානනාසනන්තිොනංවකසනතීණිතිොනිදස්සිතානි, තත්ථ

පඨමත්තිෙං අන්කතොසීමාය ‘‘න පච්කචස්ස’’න්ති ඉමං විධිං අනාමසිත්වා

 හිසීමායං එව ‘‘න පච්කචස්ස’’න්ති පවත්තං, තස්මා

පක්ෙමනන්තිෙසීමාතික්ෙන්තිෙසඋබ්භාරා තත්ථ න යුජ්ජන්ති.

‘‘ආසාවච්කඡදිකෙො සම්භවන්කතොපි යථාවුත්තොරකණන න වුත්කතො. 

දුතියත්තිෙං අන්කතොසීමාය ‘න පච්කචස්ස’න්ති පවත්තං, එත්ථ කිඤ්චාපි 

පක්ෙමනන්තිකෙො සම්භවති, තථාපි කයහි චීවරපලික ොකධො ඡිජ්ජති, 

කතසංකයවාධිප්කපතත්තා න වුත්කතො’’ති කපොරාණගණ්ඨිපකද වුත්තං.

සබ් ස්මිම්පි පන්නරසකෙ විප්පෙතචීවරස්කසවාධිප්කපතත්තාති තක්කෙො.

අධිට්ඨානුපක චවිප්පෙකත සතිනනිට්ඨානන්තිකෙො.නිට්ඨානාවකසකසසති

නනාසනන්තිකෙොති කපොරාණා. තතියත්තිෙංඅනධිට්ඨිත-පකදනවිකසකසත්වා
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පවත්තං, අත්ථකතොපඨමත්තිකෙනසකමති.තස්සඅත්ථදස්සනපකයොජනංකිර

තං.යස්මාඉකමතකයො අත්ථවිෙප්පාඉකමහිඑවතීහිෙථිනුද්ධාකරහිසක්ො

දස්කසතුං, තස්මාඉකමවකයොජිතා එෙසම් න්ධවකසන, අඤ්ඤථාපඨමත්තිෙං

ඡක්ෙං භකවයය ඉමස්ස පන්නරසෙස්ස අන්කත ඡක්ෙං විය.

තතියත්තිොනන්තරං චතුත්ථත්තිෙං සම්භවන්තං ‘‘අන්කතොසීමායං 

‘පච්කචස්ස’’න්ති වචනවිකසකසන සම්භවති. තථා ච කයොජියමානං ඉතකරහි

සවනන්තිොදීහි අවිරුද්ධක්ෙමංකහොති, තස්මාචතුත්ථත්තිෙංඅහුත්වාඡක්ෙං

ජාතන්තිකවදිතබ් ං. එවංතීණිතිොනිඑෙංඡක්ෙඤ්චාතිපඨමංපන්නරසෙං

කවදිතබ් ං. ඉදානි ඉදකමව පන්නරසෙං උපසග් විකසකසන දුතියං

සමාදායපන්නරසෙං නාම ෙතං. පුන විප්පෙතචීවරං ආදායාති තතියං

පන්නරසෙං, සමාදායාති චතුත්ථං පන්නරසෙං දස්සිතං. එවං චත්තාරි 

පන්නරසොනි කවදිතබ් ානි. තත්ථ පඨමදුතිකයසු පන්නරසකෙසු සබ්ක න

සබ් ං අෙතචීවරං අධිප්කපතං, ඉතකරසු ද්ී සු විප්පෙතන්ති කයොකජතබ් ං. 

‘‘පුබ්ක  නි ද්ධට්ඨාකන චීවරාසාය  කහතබ් ං, අඤ්ඤත්ථ න වට්ටති.

උපච්ඡින්නාය කච චීවරාසාය චීවරං උප්පන්නං, න තං චීවරපලික ොධං

ෙකරොතී’’ති කපොරාණගණ්ඨිපකද වුත්තං. නිස්සග්ගිකයසු තතියෙථිකන 

ආ තචීවරපච්චාසා ඉධ චීවරාසාති තක්කෙො. යත්ථ චීවරාසා, තං ඨානං

අධිෙරපසපචාකරන ‘‘චීවරාසා’’ත්කවව වුච්චතීති ෙත්වා ‘‘තං චීවරාසං

පයිරුපාසතී’’තිආදි වුත්තං, තස්මා අනාසාය  භතීති අනාසායිතට්ඨාකන

ලභතීතිආදිනා අත්කථො  කහතබ්ක ො. එත්ථ

නිට්ඨානසන්නිට්ඨානනාසනආසාවච්කඡදිෙවකසන එකෙො වාකරොති ඉදකමෙං

චතුක්ෙං ජාතං, තස්මා පුබ්ක  වුත්තානි තීණිතිොනි ආසාවච්කඡදිොධිොනි

තීණි චතුක්ොනීති එෙං අනාසායද්වාදසෙන්ති කවදිතබ් ං. තදනන්තකර

ආසායද්වාදසකෙ කිඤ්චාපි පඨමද්වාදසක්ෙකමො ලබ්භති, තථාපි තං 

නිබ්බිකසසන්තිතකමෙංද්වාදසෙංඅවුත්තසිද්ධංෙත්වාවිකසසකතොදස්කසතුං

ආදිකතො පට්ඨාය ‘‘අන්කතොසීමාය පච්කචස්ස’’න්ති වුත්තං, තං දුතියචතුක්කෙ

‘‘කසො  හිසීම කතො සුණාතී’’තිආදිවචනස්ස තතියචතුක්කෙ

සවනන්තිොදීනඤ්ච ඔොසෙරණත්ථන්ති කවදිතබ් ං. ඉදං පන ද්වාදසෙං

අනාසාය වකසන ලබ්භමානම්පි ඉමිනා අවුත්තසිද්ධං ෙත්වා න දස්සිතන්ති

කවදිතබ් ං. එවකමත්ථ ද්කව ද්වාදසොනි උද්ධරිතානි. ෙරණීයද්වාදසකෙපි
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යථාදස්සිතඅනාසායද්වාදසෙං, අවුත්තසිද්ධං ආසායද්වාදසෙඤ්චාති ද්කව

ද්වාදසොනි උද්ධරිතබ් ානි. ඉදානි දිසං මිෙනවෙං කහොති. තත්ථ යස්මා 

‘‘දිසං මිකෙො පක්ෙමතී’’ති වචකනකනව ‘‘න පච්කචස්ස’’න්ති ඉදං

අවුත්තසිද්ධකමව, තස්මා තං න වුත්තං. එත්තාවතා ආවාසපලික ොධාභාකවො

දස්සිකතො. 

321. ‘‘චීවරපටිී සං අපවිලායමාකනො’’ති ඉමිනා

චීවරපලික ොධසමඞ්ගිතමස්ස දස්කසති. පටිවීකසොති අත්තකනො පත්තබ්ක ො

චීවරභාක ො. අපවි ායමාකනොති ආෙඞ්ඛමාකනො. තස්ස චීවරලාකභ සති

වස්සංවුත්ථාවාකස නිට්ඨානසන්නිට්ඨානනාසනන්තිොනං වකසනඑෙං තිෙං, 

කතසංකයව වකසන අන්තරාමග්ක  එෙං,  තට්ඨාකන එෙන්ති තිණ්ණං

තිොනං වකසන එෙං නවෙං කවදිතබ් ං. තකතො පරං 

නිට්ඨානසන්නිට්ඨානනාසනන්ති ෙසීමාතික්ෙන්තිෙසඋබ්භාරානං වකසන

ඵාසුවිහාරපඤ්චෙං වුත්තං. උභයත්ථ කසසෙථිනුද්ධාරාසම්භකවො පාෙකටොව.

අයං පකනත්ථ පඤ්චකෙ විකසකසො – සමාදායවාකරො න සම්භවති 

‘‘පච්කචස්ස’’න්ති පච්චා මනාධිප්පායකතො. 

325. ද්කවකම භික්ඛකව ෙථිනස්ස පලික ොධාති ෙථිනත්ථාරස්ස 

අනුප න්ධනපච්චයාති. 

ෙථිනක්ඛන්ධෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. චීවරක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

ජීවෙවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

326. රාජගහකෙොති රාජ හවාසී. 

328. අකමොහජාතිෙත්තා නචිරස්කසවවිඤ්ඤුතංපාපුණි. අහංකතපිතා, 

කෙනට්කඨන? යස්මාත්වංමයාකපොසාපිකතො. 

329. ‘‘සක්කෙ විස්සට්ඨමත්කත’’ති පාකඨො, අට්ඨමසික්ඛාපකද

විස්සට්ඨමත්කතොව. 

පජ්කජොතරාජවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

334. භුඤ්ජිතුං නිසින්නස්සාති එත්ථ ‘‘ධම්මපකද ‘ හින කර දිස්වා’ති

වුත්තං, තස්මා ද්ී සු දිවකසසු දින්නං කතන කතසු එකෙෙං  කහත්වා ද්ී සු 

අට් ෙථාසු වුත්තන්තියුජ්ජතී’’තිවදන්ති. 

සමත්තිංසවිකරචනෙථාවණ්ණනා 

336. ෙබකළෙබකළතිඑත්ථකිඤ්චාපිගු ාදීසුපක්ඛිත්තං, තංපනභ වාව 

පරිභුඤ්ජි, තස්මානත්ථිකදොකසො. 

වරයාචනෙථාවණ්ණනා 

337. මහාපිට්ඨියකෙොජවං නාමඅතිකරෙචතුරඞ්ගුලපුප්ඵංකිර. 

ෙම්බ ානුජානනාදිෙථාවණ්ණනා 

340. උපචාකරති සුසානස්සඋපචාකර. හිපිවට්ටතීති එකෙ.ෙතිෙෙරණං

දස්කසත්වා ‘‘මේහං සන්තෙං තව ච මම ච කහොතූති වත්වා ඉතකරන ච 

තථාවුත්කතවට්ටතී’’තිසමානපරික්ඛාරවිධිංවදන්ති. 

342. ‘‘ඛණ් සීමායපිසම්මන්නිතුංවට්ටතීතිවුත්තත්තාකසසෙම්මානිපි

තත්ථ නිසීදිත්වා ොතුං වට්ටතී’’ති වුත්තං. ‘‘එවං සන්කත කචොරිොය

ෙතසදිසං කහොති, තස්මා න වට්ටතී’’ති දීපවාසිකනො වදන්ති කිර.
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‘‘කචොරිොය  හිතත්තා න පාපුණාතීති කසනාසනක්ෙන්ධකෙ 

ආ තසුත්තඤ්ච සාධෙ’’න්ති වදන්ති, තස්මා කතසං මකතන ඉදං

ආකවණිෙලක්ඛණන්තිකවදිතබ් ං. 

භණ් ාගාරසම්මුතිආදිෙථාවණ්ණනා 

343. ‘‘ඉදංපනභණ් ාගාරන්තිආකවණිෙලක්ඛණ’’න්තිවුත්තං. 

චීවරරජනෙථාවණ්ණනා 

344. ක ොමකය ආපත්ති නත්ථි, විරූපත්තාවාරිතං. ‘‘කුඞ්කුමපුප්ඵං න

වට්ටතී’’තිවදන්ති. ‘‘අල්ලිොයා’’තිපිපාකඨොඅත්ථි. 

නිසීදනාදිඅනුජානනෙථාවණ්ණනා 

353. අට් ානකමතන්ති එත්ථ රූපෙණ්ක  ‘‘චතුසුලට්ඨානිෙ’’න්ති

වුත්තත්තාෙම්මසුලට්ඨානංරා චිත්තාභාවානුලච්චතීති වාරා පච්චකයසති

ෙම්මසුලට්ඨානංකහොතීතිවාවිචාකරත්වා කහතබ් ංෙථාවත්ථුනා ච. 

362. අග්ගළගුත්තිකයව පමාණන්ති ඉකමහි චතූහි නික්කඛපොරකණහි 

ඨකපන්කතනඅග්  ගුත්තිවිහාකරකයවඨකපතුංවට්ටතීතිඅධිප්පාකයො. 

සඞ්ඝිෙචීවරුප්පාදෙථාවණ්ණනා 

363. කනො කච අත්ථතං කහොති ‘‘එෙං චීවරමාස’’න්ති න වත්තබ් ං.

ෙස්මා? ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, තස්කසව තානි චීවරානි යාව

චීවරමාසා’’ති වචනස්ස අභාවකතො, තස්මා අනත්ථතෙථිනස්ස

අනනුඤ්ඤාතන්ති කච? න, කහට්ඨා අනුඤ්ඤාතත්තා, තකතො 

ලීනත්ථදීපනත්ථමිධතථාවුත්තත්තාච.කහට්ඨාහි ‘‘අොලචීවරංනාම

අනත්ථකත ෙථිකන එොදසමාකස උප්පන්නං, අත්ථකත ෙථිකන

සත්තමාකස උප්පන්නං, ොකලපි ආදිස්ස දින්නං, එතං අොලචීවරං

නාමා’’ති (පාරා. 500) වචනකතො අනත්ථතෙථිනානං එෙචීවරමාකස 

උප්පන්නං, කතසංකයවකහොතීතිසිද්ධං, තස්මාඉධතංඅවත්වාඑකෙොපි

තකයො  ණපූරකෙ ලභිත්වා ෙථිනං අත්ථරිතුං ලභතීති ඉමං ලීනත්ථං
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පොකසතුං ‘‘යාව ෙථිනස්සඋබ්භාරායා’’තිවුත්තං.ඉතරථාඅයමත්කථො

නඤායති. ‘‘ජානිතබ්කබො ච විනයධකරහීති තථා වුත්කතොති අපකර’’ති

වුත්තං.අත්ථතංකහොති, පඤ්චමාකස සබ් ංතස්කසවභික්ඛුකනොකහොතීති

සම් න්කධො. අච්චන්තසංකයො වකසන උපකයො වචනං. ‘‘ඉධ 

වස්සංවුත්ථසඞ්ඝස්සා’’තිනියමිතත්තා‘‘වස්සාවාසිෙංකදමා’’තිඑත්ථච

‘‘ඉධා’’ති අධිොරත්තා තස්මිං වුත්කත ලභති. ‘‘පිට්ඨිසමකය 

උප්පන්නත්තාති චීවරොලස්සාසන්නත්තා ච අනත්ථතෙථිනානම්පි 

වුත්ථවස්සානඤ්ච අනුඤ්ඤාතට්ඨානත්තා එව වුත්ත’’න්ති

අඤ්ඤතරස්මිං ගණ්ඨිපකද ලිඛිතං. කෙචි පන ‘‘යං පන ඉදං ‘ඉධ 

වස්සංවුත්ථසඞ්ඝස්සා’තිආදිං ෙත්වා යාව ‘අනා තවස්කස’ති පදං, තාව

පුච්ඡිත්වා ‘ෙස්මා? පිට්ඨිසමකය උප්පන්නත්තා’ති ඉදං පරකතො ‘තත්ර

සම්ුලඛීභූතානං සබ්ක සං පාපුණාතී’ති ඉමස්ස පරිකයොසාකන ‘ෙස්මා? 

පිට්ඨිසමකය උප්පන්නත්තා’ති ලිඛිතබ් ං. ෙස්මාති කච? පරකතො

‘චීවරමාසකතොපට්ඨායයාවකහමන්තස්සා’තිවුත්කතන නිබ්බිකසසත්තා, 

තස්මා එව එෙච්කචසු පණ්ඩිතන්ති වදන්තී’’ති වදන්ති. ඉධ පන ඉධ-

සද්කදන විකසසිතං, තත්ථ නත්ථි, තස්මා අඤ්ඤමඤ්ඤවිකරොකධො

නත්ථීති  කහතබ් ං. ‘‘මේහිමානි චීවරානි පාපුණන්තී’’ති

වචනකමවාධිට්ඨානං, ඉදකමත්ථ උක්ෙට්ඨවකසන වුත්තං. ‘‘මේහිමානි

චීවරානී’ති වුත්කතපි අධිට්ඨිතකමව කහොතී’’ති වුත්තං. ‘‘මේහිමානී’ති

වුත්කත තස්ස චීවරානි නාම නත්ථි, තස්මා ‘චීවරානි පාපුණන්තී’ති 

වත්තබ් කමවා’’ති වදන්ති. දුග්ගහිතානීති සඞ්ඝිොකනව කහොන්ති.

‘‘ හිතකමවනාමා’තිඉමස්සඉදංපත්තන්තිකිඤ්චාපිනවිදිතං, කතපන

භා ා කතසංඅත්ථකතොපත්තාකයවාතිඅධිප්පාකයො’’තිලිඛිතං.‘‘එෙස්මිං

අපතිකතපුනආ තා ලභන්තී’’තිවුත්තං. 

උපනන්දසෙෙපුත්තවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

364. ‘‘න, භික්ඛකව, අඤ්ඤත්රවස්සංවුත්කථනා’’තිචීවරසමයංඋපාදාය

පටික්කඛකපො ෙකතො.එෙස්මිං විහාකර ‘‘රාජවිහාකර විය

නානාපරිකවකණසු වා ඉධ වා වුත්ථා ලභතූ’’ති වත්වා දින්නං. 
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‘‘සත්තාහවාකරන අරුණකමව උට් ාකපතීති එතං වචනමත්තකමව

එෙවිහාකරසත්තාහකිච්චාභාවා’’තිච ලිඛිතං. 

මතසන්තෙෙථාවණ්ණනා 

369. භික්ඛුස්සාති භික්ඛුස්මිං ොලංෙකත. තත්ථ ‘‘පත්තචීවකර’’ති 

පධානපරික්ඛාරදස්සනුලකඛන සබ් පරික්ඛාරනිදස්සනන්ති කවදිතබ් ං.

අධම්කමන උප්පන්නඤ්කචතං කහොති, සඞ්ඝස්සෙප්පියකමවමතත්තාතිඑකෙ. 

කනොති තක්කෙො පත්තචතුක්කෙ සබ් ථා අෙප්පියපත්තනයවිකරොධකතො.

අධම්කමන උප්පන්නකසනාසකන ච වසකතො අනාපත්ති. අඤ්ඤතරස්මිං

ආවාකස ද්කව භික්ඛූ වසන්ති, තත්ථ කචකෙො ොලංෙකතො, ඉතකරො තස්ස

පරික්ඛාරං අපාකපත්වා තං කථයයචිත්කතන  ණ්හාති, සඞ්ඝසන්තෙං  හිතං

කහොති, භණ් ග්කඝනොකරතබ්ක ො. අනාවාකස  ණ්හාති, නොකරතබ්ක ො 

අස්සාමිෙස්ස  හිතත්තා. මරණසමකය වත්තුං අසහන්කතො කච චිත්කතකනව

කදති, පුඤ්ඤං පසවති, සඞ්කඝොවතස්සසාමී.පකරොවාඅවිස්සාසිකෙොසයකමව

 ණ්හාති,  හණං න රුහති, කථයයචිත්කතන කච, භණ් ග්කඝන

ොකරතබ්ක ො.තස්සචආවාස තස්සකෙොසාමී.‘‘සඞ්කඝො සාමී’’තිවචනකතො

සඞ්කඝන ලක්ොකරනකසොවාකරතබ්ක ොතිඑකෙ.ජීවමානොකල හිතත්තා

න සඞ්කඝො සාමීති එකෙ. සාමිකෙො කච සයං පස්සිත්වා අච්ඡින්දිතුං ලභති, 

සඞ්කඝොපිලභති සාමිඨාකනඨිතත්තාතිඉතකර, විචාකරත්වා කහතබ් ං. 

මතෙස්ස හිරඤ්ඤාදිඅෙප්පියභණ් ං කහොති. උග් හිතඤ්කචතං කහොති, 

උග් හිකත වුත්තනකයන පටිපජ්ජිතබ් ං. ධම්කමන උප්පන්නං කච, 

ෙප්පියොරකෙො ආචික්ඛිතබ්ක ො.දාකසොකච හිකතොකහොති, නසඞ්කඝොසාමී, 

ආරාමිකෙො කච, සඞ්කඝො සාමී.  ාී මහිංසීආදකයො කහොන්ති, ආවාස තානං

සඞ්කඝො සාමී, අනාවාස තානං න සඞ්කඝො සාමී. සඞ්කඝො කච ආවාසං

ආකනත්වා අත්තකනො සන්තෙං ෙත්වා පච්ඡා සමීකප  හිසීමාය ඨකපති, 

ොරෙසඞ්කඝො සාමී, තථාආරාමිකෙ.මතෙස්සපරික්ඛාකරොනික්කඛපවකසන

ඨපිකතො කහොති, එකසොව සාමී. මහග්කඝො කච කහොති, කසසස්ස සඞ්කඝො සාමී.

‘‘කෙනචි ගිලානුපට්ඨාකෙනා’’ති වත්තබ් ක්ෙකමො එකතන දස්සිකතො. පුන

උපට්ඨාොනං හුභාකවසතිසබ්ක සං දාතබ් ෙම්මං දස්කසන්කතනභ වතා
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ෙම්මවාචායං ‘‘ගි ානුපට් ාොන’’න්ති වුත්තං. සාමකණරවාකර ‘‘චීවර’’න්ති 

පාකඨො. ‘‘ඉමං තුේහං කදමි දදාමි දජ්ජාමි ඔකණොකජමි පරිච්චජාමි විස්සජ්ජාමි 

නිස්සජ්ජාමී’ති වා ‘ඉත්ථන්නාමස්ස කදමි…කප.… නිස්සජ්ජාමී’ති වා වදති, 

‘සම්ුලඛා වා පරම්ුලඛා වා වුත්කත දින්නංකයව කහොතී’ති දානලක්ඛණස්ස ච

‘තුේහං  ණ්හාහී’ති වුත්කත ‘මේහං  ණ්හාමී’ති වදති, ‘සුදින්නං

සුග් හිතඤ්චා’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.469)  හණලක්ඛණස්ස ච වුත්තත්තා ‘මම 

සන්තෙං තව ච මම ච කහොතූ’ති එවමාදිවචකනන සමානපරික්ඛාරං ොතුං

වට්ටතීතිආචරියා’’තිලිඛිතං. 

අනුගණ්ඨිපකද පන අතීව පපඤ්චං ෙත්වා පුන ‘‘ඉදකමත්ථ ආචරියානං

සන්නිට්ඨානං – සකචසම් හුලා, ද්කව වා සමානපරික්ඛාරං ෙත්තුොමා

කහොන්ති, කතසබ්ක අත්තකනොසන්තෙංවත්තමානංඋප්පජ්ජනකෙනසද්ධිං 

කපසලස්ස එෙස්ස පරිච්චජන්ති, කසො පුන කතසකමව පරිච්චජති, එත්තාවතා

කත සමානපරික්ඛාරිො කහොන්තීති. ඉදං සමානපරික්ඛාරලක්ඛණං පාළිආදීසු

වුත්තලක්ඛකණකයව පතනකතො අචලප්පත්තං කහොති, තථාපි කපොරාණවිධිං

අජ්කඣොත්ථරිත්වාවත්තනකතො පටිකසකධතබ්ක ො, ආචරියානංමතානුසාකරන

ොතබ් ං ොතුොකමනාති අපකර’’ති වුත්තං, ‘‘වස්සංවුත්ථසාමකණකරො

පඤ්චසු සික්ඛාපකදසු එෙං අතික්ෙමිත්වා පුන  හිකතො ලාභං න ලභති, 

අන්තිමවත්ථුංඅජ්ඣාපන්කනොනාමකහොතී’’තිවදන්ති. 

වස්සංවුත්ථානංඅනුප්පන්නචීවරෙථාවණ්ණනා 

375. උප්පන්කන චීවකර අභාජිකත පක්ෙමතීති එත්ථ ‘‘සඞ්කඝන 

තත්රැප්පාදකතො එකෙෙස්ස භික්ඛුකනො එත්තෙං වස්සාවාසිෙං දාතුං

සඞ්ඝස්ස රුච්චතී’’ති සාවිකතපි විබ්භමති, තකතො න ලභති, පුන

පබ් ජිත්වා උපසම්පජ්ජිත්වා චීවරභාජනං සම්භාකවන්කතොපි න

ලභතිකයවපුබ් පෙතිකතොභට්ඨත්තා.අථපාපිකත විබ්භමති, ලභතී’’තිච

වුත්තං. 

සඞ්කඝභින්කනචීවරුප්පාදෙථාවණ්ණනා 

376. පරසමුද්කදතිජම්බුදීකප. 
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අට් චීවරමාතිොෙථාවණ්ණනා 

379. යස්මා අපරික්ඛිත්තස්ස පරික්කඛපාරහට්ඨානං දුබ්බිජානං, තස්මා 

‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ධුවසන්නිපාතට්ඨානම්පි පරියන්ත තකමව

 කහතබ් ං. ‘‘මහාපච්චරියංපනභික්ඛූසුපි…කප.… පාපුණාතීති‘උපචාරසීමාය

කදමා’ති එවං දින්නකමව සන්ධායා’’ති ලිඛිතං. ‘‘සමානසංවාසෙසීමායා’’ති

වුත්කත ඛණ් සීමාදීසු ඨිතානං න පාපුණාති තාසං විසුං

සමානසංවාසෙසීමත්තා. සමානසංවාසෙඅවිප්පවාසසීමානං ඉදං නානත්තං – 

‘‘අවිප්පවාසසීමාය දම්මී’’ති දින්නං  ාමට්ඨානං න පාපුණාති. ෙස්මා? 

‘‘ඨකපත්වා  ාමඤ්ච  ාමූපචාරඤ්චා’’ති වුත්තත්තා. 

‘‘සමානසංවාසෙසීමායා’’ති දින්නං පනයස්මිං ඨාකන අවිප්පවාසසීමා අත්ථි, 

තත්ථ ඨිතානං, ඉතරත්ර ඨිතානඤ්ච පාපුණාති. ‘‘ඛණ් සීමායං ඨත්වා

‘සීමට්ඨෙසඞ්ඝස්ස දම්මී’ති වුත්කත උපචාරසීමාය එව පරිච්ඡින්දිත්වා

දාතබ් ’’න්ති වුත්තං. ‘‘අවිප්පවාසසීමාය කදමා’’ති ඛණ් සීමායං ඨත්වා

දින්කන තත්කථව පාපුණාතීති කෙචි. කයොජනසතම්පි පූකරත්වා නිසීදන්තීති

එත්ථ විහාරූපචාකර හත්ථපාකසන,  හි ාමාදීසු ද්වාදසහත්කථනඋපචාකරොති

එකෙ. ‘‘ඉමස්මිං විහාකර සඞ්ඝස්සා’’ති වුත්කත එො ද්ධා හුත්වාපි

පරික්කඛපපරික්කඛපාරහට්ඨානං අතික්ෙමිත්වාඨිතානංනපාපුණාතීතිඑකෙ.

‘‘භික්ඛුනිවිහාරකතො  හි යත්ථ ෙත්ථචි ඨත්වා ‘සඞ්ඝස්සා’ති වුත්කත

භික්ඛුසඞ්කඝොව සාමී’’ති වදන්ති. එකෙොපි ගන්ත්වාති එත්ථ සබ්ක සං වා

පාකපත්වා  න්තබ් ං, ආකනත්වා වා පාකපතබ් ං, ඉතරථා  තස්ස න

පාපුණාති. සමානලාභෙතිො මූලාවාකස සති සියා, මූලාවාසවිනාකසන

ෙතිොපි විනස්සති. සමානලාභවචනං සති ද්ී සු,  හූසු වා යුජ්ජති. කතකනව

එෙස්මිංඅවසිට්කඨයුජ්ජතීතිකනොමති. 

‘‘තාවොලිෙොකලන, මූලච්කඡදවකසනවා; 

අඤ්කඤසංෙම්මංඅඤ්ඤස්ස, සියානාවාසසඞ් කමො’’ති.– 

ආචරිකයො. 

සබ්බත්ථ දින්නකමවාති ‘‘සමානභාක ොව කහොතී’’ති වදන්ති. ‘‘එෙකමෙං

අම්හාෙං පාපුණාතීති කච වදති, වට්ටතී’’ති වදන්ති විභා ස්ස ෙතත්තා.
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‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස චීවකර දින්කන පංසුකූලිොනං න වට්ටතී’’ති වදන්ති.

‘‘උභකතොසඞ්ඝස්සා’’ති වුත්කත ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්සා’’ති අවුත්තත්තා 

භික්ඛුනිසඞ්කඝන මිස්සිතත්තා, තත්ථ අපරියාපන්නත්තා ච පුග් කලො විසුං

ලභති. එවංසන්කත‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්සචභික්ඛුනිසඞ්ඝස්සචදම්මී’’තිවුත්කතපි 

‘‘උභකතොසඞ්ඝස්ස දින්නකමව කහොතී’’ති ඉමිනා විරුජ්ඣතීති කච? න

විරුජ්ඣති, තං ද්වින්නං සඞ්ඝානං දින්නභාවකමව දීකපති, න

උභකතොසඞ්ඝපඤ්ඤත්තිං, තස්මා එව ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච භික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස ච

තුේහඤ්චා’’ති වාකරො න වුත්කතො. අථ වා අට්ඨෙථාවචනකමව පමාණං, න

විචාරණාතිඑකෙ.යස්මාඑකෙොඅද්ධානාදියකෙොවියදුවිකධොන කහොති, තස්මා

උභකතොසඞ්ඝග් හකණන එකෙො භික්ඛු න  හිකතොති. ‘‘සබ් ාවාසස්ස ච

කචතියස්ස ච ධම්මස්ස චා’ති වුත්කත සබ් විහාකරසු කචතියධම්මානං

එකෙෙස්ස භික්ඛුකනො භාක ො දාතබ්ක ො’’ති වදන්ති. ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච

කචතියස්සචා’’තිවුත්කතනවිරුජ්ඣතීතිකච? න, තත්ථ ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්සා’’ති

වුත්තත්තා, ඉධ විහාකරන ඝටිතත්තා ච තම්හි තම්හි විහාකර එෙභා ං

ලභිතබ් කමවාතිපරිහරන්ති. අත්තකනොපාකපත්වාති විොකලඅපරිකභො ත්තා

සෙකලොපි වට්කටයයාති කච? ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස හරා’’ති වුත්තත්තා, කතන

‘‘හරාමී’’ති  හිතත්තා ච න වට්ටති. පච්ඡිමවස්සංවුත්ථානම්පීති එත්ථ අපි-

සද්කදො අවධාරණත්කථො, පච්ඡිමවස්සංවුත්ථානකමවාති අත්කථො, ඉතරථා

සුලච්චයත්කථ  හිකත ‘‘ලක්ඛණඤ්ඤූ වදන්තී’’ති වචනං නිරත්ථෙං සියා. 

ෙස්මාති ආරභිත්වා පපඤ්චං ෙකරොන්ති. කිං කතන, පරකතො ‘‘චීවරමාසකතො 

පට්ඨාය…කප.… අතීතවස්සංවුත්ථානකමවපාපුණාතී’’තිඉමිනාසිද්ධත්තාන

විචාරිතං, කතන වුත්තං ‘‘ලක්ඛණඤ්ඤූ’’ති අචලවකසන. සකච පන

බහිඋපචාරසීමාය ඨිකතො…කප.… සම්පත්තානං සබ්කබසං පාපුණාතීති යත්ථ

ෙත්ථචි වුත්ථවස්සානන්ති අධිප්පාකයො ‘‘යත්ථ ෙත්ථචි වුත්ථවස්සානං

සබ්ක සං සම්පත්තානං පාපුණාතී’’ති (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ.

අොලචීවරසික්ඛාපදවණ්ණනා) ෙඞ්ොවිතරණියං වුත්තත්තා. ගිම්හානං

පඨමදිවසකතො පට්ඨාය වුත්කත පන යස්මා අනන්තරාතීතං කහමන්තං එව

වුත්ථානාමකහොන්ති, නවස්සං, තස්මා ‘‘මාතිොආකරොකපතබ් ා’’තිවුත්තං.

කයවාකථකරහිකපසිතා, කතසංපාපුණාතීතිකිර අත්කථො. 
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චීවරක්ඛන්ධෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. චම්කපයෙක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

ද්කවනිස්සාරණාදිෙථාවණ්ණනා 

395. අප්පත්කතො නිස්සාරණන්තිඑත්ථනිස්සාරණංනාමකුලදූසොනංකයව

අනුඤ්ඤාතං, අයං පන කුලදූසකෙො න කහොති, තස්මා ‘‘අප්පත්කතො’’ති

වුත්කතො.යදිඑවංෙථං සුනිස්සාරිකතොකහොතීති? චූළවග්කග ‘‘ආෙඞ්ඛමාකනො

සඞ්කඝො පබ් ාජනීයෙම්මං ෙකරයයා’’ති (චූ ව. 27) වුත්තත්තා. 

‘‘තස්සපාපියසිෙෙම්මාරහස්සතස්සපාපියසිෙෙම්මංෙකරොන්තී’’තිවචනකතො

චක්ෙං  න්ධන්තිඤාතබ් ං. 

උපාලපුච්ඡාෙථාවණ්ණනා 

400. ‘‘පරකතොති උපාලිපුච්ඡකතො පර’’න්ති ලිඛිතං. කදොසාරිතපාළියං 

‘‘ඌනී සතිවස්කසො න ආ කතො විප්පන්නවත්ථුෙත්තා’’ති වුත්තං. ඉමස්මිං

චම්කපයයක්ඛන්ධකෙ අධම්මෙම්මානිකයව ද්විධා ෙත්වා පඤ්චා තානීති

කවදිතබ් ං. කතකනව පරිවාකර ඉමස්මිං ඛන්ධකෙ ‘‘පඤ්ච අධම්මිොනී’’ති

වුත්තං.‘‘අන්ධමූ  ධිකරොකසොසාරිකතො’’තිඉමිනා අපබ් ජිතස්සපිඋපසම්පදා

රුහතීතිසිද්ධං. 

චම්කපයෙක්ෙන්ධෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. කෙොසම්බෙක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

කෙොසම්බෙවිවාදෙථාවණ්ණනා 

451. සුත්තන්තිකෙොති එත්ථ කිඤ්චාපි ‘‘විනයධකරො මාතිොධකරො’’ති

වුත්තං, උභකතොවිභඞ් ං පන සන්ධාය වුත්තං, න ඛන්ධෙභාණකෙො කහොති. 

ආවුකසො එත්ථ ආපත්තීති වචනං උපාදාය ‘‘කසො තස්සා ආපත්තියා

ආපත්තිදිට්ඨිකහොතී’’තිවුච්චති.පච්ඡාවිනයධකරො‘‘වත්ථුම්හි සතිපමාණං, න

පඤ්ඤත්තිය’’න්තිසතිං පටිලභිත්වාතස්සාආපත්තියාආපත්තිදිට්ඨි අකහොසි, 

කතන වුත්තං අන්කත ‘‘අඤ්කඤ භික්ඛූ තස්සා ආපත්තියා ආපත්තිදිට්ඨිකනො 

කහොන්තී’’ති. 

455. ‘‘යථාමයා ඤත්තී’’තිලිඛන්ති‘‘පඤ්ඤත්තා’’තිඑෙවචනත්තා. 

දීඝාවුවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

458. ‘‘භූතපුබ් ං, භික්ඛකව,  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්කතො’’ති ලිඛන්ති. 

පුරාණකපොත්ථකෙසු ‘‘ ාරාණසිය’’න්තිනත්ථි, ‘‘නත්ථිභාකවොව සුන්දකරො’’ති

වදන්ති. 

පාලක යෙෙගමනෙථාවණ්ණනා 

467. රක්ඛිතවනසණ්ක තිසඞ්ගීතිත්කථකරහිසුවිඤ්කඤයයංෙත්වා වුත්තං. 

‘‘පාලක කයෙොති  ාකමො, තස්ස වකසනා’’තිපි වදන්ති, තං ධම්මපදට් ෙථාය 

නවිරුජ්ඣති. 

අට් ාරසවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

473. න ත්කවව…කප.… පටිබාහිතබ්බන්තිවදාමීතිඑත්ථකසනාසනාරහස්ස

කයො කසනාසනං පටි ාහති, තස්කසව ආපත්ති දුක්ෙටස්ස.

‘‘ෙලහොරොදීනකමත්ථඔොකසොනත්ථීතිආදිෙංසඞ්ඝස්ස ෙතිෙංවත්වාතං

න පඤ්ඤාකපන්තස්ස වා ‘අහං බුද්කධො’ති පසේහ අත්තනා අත්තකනො 

පඤ්ඤාකපත්වා  ණ්හන්තං ‘යුත්තියා  ණ්හථා’ති වත්වා වාකරන්තස්ස වා
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කදොකසො නත්ථි. ඉධ ෙලහවූපසමනත්ථං ආ තානං කෙොසම්බිොනම්පි

‘යථාවුඩ්ඪ’න්ති අවත්වා ‘විවිත්කත අසති විවිත්තං ෙත්වාපි දාතබ් ’න්ති

වුත්තත්තා විවිත්තං ෙත්වා කදන්තං පටි ාකහන්තස්කසව ආපත්තීති කිර

අයමත්කථො පාරිවාසිොදීනංවිහාරපරියන්තදාපකනනසාධිතබ්ක ො’’තිලිඛිතං. 

සඞ්ඝසාමග්ගීෙථාවණ්ණනා 

475. ‘‘අථ කඛො කත උක්ඛිත්තානුවත්තො භික්ඛූ තං උක්ඛිත්තෙං

භික්ඛුං ඔසාකරත්වා කයන උක්කඛපො භික්ඛූ…කප.… තස්ස වත්ථුස්ස

වූපසමාය සඞ්ඝසාමග්ගිං ෙකරොමා’’ති වචනං දුවිඤ්කඤයයවිනිච්ඡයං

විනයලක්ඛණකුසලස්ස. විජ්ජමාකන හි ොරෙසඞ්කඝ ඉතකරො සඞ්කඝො 

ඔසාරිතුං න ලභති. ඔසාකරන්කතො කච, කත භික්ඛූ ොරෙසඞ්කඝන

සමානලද්ධිෙභාවං පත්තත්තා කතන සමානසංවාසො කහොන්ති, තකතො

උක්කඛපොනං ඡන්දං අග් කහත්වා ඔසාකරන්තානං ෙම්මං කුප්පති, 

තස්මා ‘‘කතන හි, භික්ඛකව, තං භික්ඛුං ඔසාකරථා’’ති (මහාව. 474) 

භ වකතො වචකනන උක්ඛිත්තානුවත්තො ඔසාකරසුං, උදාහු නිස්සීමං 

 න්ත්වා, උදාහු ඉතකරසං ඡන්දං  කහත්වා ඔසාකරසුං, නනු

එකතසමඤ්ඤතකරකනත්ථ භවිතබ් ං, න ච පකනතං සබ්බගණ්ඨිපකදසු 

විචාරිතං.අයං පකනත්ථතක්කෙො– 

‘‘යස්මිංවත්ථුස්මිංසඞ්කඝන, ෙතෙම්මස්සභික්ඛුකනො; 

සතිතස්මිංනඅඤ්ඤස්ස, පටිප්පස්සම්භනංඛමං. 

‘‘විරමන්කතතකතොකදොකසො, අපිසඞ්කඝොඅොරකෙො; 

ඔසාකරතුංඅලංයස්මා, ොරකෙොඅනුකලොමිකෙො’’ති. 

477. ‘‘අට්ඨ දූතඞ් ානිනාමකසොතාචකහොති, සාකවතාචඋග් කහතාච

ධාකරතා ච විඤ්ඤාතා ච විඤ්ඤාකපතා ච කුසකලො ච

සහිතාසහිතදස්සකනොචඅෙලහොරකෙොචාති එතානී’’තිවුත්තං. 

කෙොසම් ෙක්ඛන්ධෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මහාවග් ස්සලීනත්ථපොසනානිට්ඨිතා. 
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නකමොතස්සභ වකතොඅරහකතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 



වජිරබුද්ධි-ටීො චූ වග්ක ො ෙම්මක්ඛන්ධෙවණ්ණනා 
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චූළවග්ගවණ්ණනා 

1. ෙම්මක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

අධම්මෙම්මද්වාදසෙෙථාවණ්ණනා 

4. අසම්මුො ෙතංකහොතීතිආදකයොතිොකෙවලංකදසනාමත්තකමව.නහි

තීහි එව අඞ්ක හි සකමොධාකනහිඅධම්මෙම්මං කහොති, එකෙනපිකහොති

එව, අයමත්කථො ‘‘තිණ්ණං, භික්ඛකව’’තිආදිපාළියා (චූ ව. 6) 

සාකධතබ්ක ො. ‘‘අප්පටිඤ්ඤායෙතං කහොතී’’තිලජ්ජිංසන්ධායවුත්තං.

ෙණ්හපක්කඛ ‘‘අකදසනා ාමිනියා ආපත්තියා ෙතං කහොතී’’ති

සුක්ෙපක්කඛ ‘‘කදසනා ාමිනියාආපත්තියාෙතංකහොතී’’තිඉදංද්වයං

පරකතො ‘‘තීහි, භික්ඛකව, අඞ්ක හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුකනො

ආෙඞ්ඛමාකනො සඞ්කඝො තජ්ජනීයෙම්මං ෙකරයය. අධිසීකල

සීලවිපන්කනොකහොතී’’තිඉමිනාවිරුජ්ඣති, අකදසනා ාමිනිංආපන්කනො

හි ‘‘අධිසීකල සීලවිපන්කනො’’ති වුච්චතීති. යුත්තකමතං, ෙත්තු

අධිප්පාකයො එත්ථ චින්කතතබ්ක ො. එත්ථාහ උපතිස්සත්කථකරො 

‘‘තජ්ජනීයෙම්මස්ස හි විකසකසන භණ් නොරෙත්තං අඞ් ’න්ති 

අට් ෙථායං වුත්තං, තං පාළියා ආ තනිදාකනන යුජ්ජති, තස්මා

සබ් ත්තිකෙසුපි භණ් නං ආකරොකපත්වා භණ් නපච්චයා 

ආපන්නාපත්තිවකසන ඉදං ෙම්මං ොතබ් ං, තස්මා ‘අධිසීකල

සීලවිපන්කනො’ති එත්ථාපි පුබ් භාක  වා අපරභාක  වා

කචොදනාසාරණාදිොකල භණ් නපච්චයා ආපන්නාපත්තිවකසකනව

ොකරතබ් ං, න කෙවලං සඞ්ඝාදිකසසපච්චයා ොතබ් ’’න්ති. 

‘‘අකදසනා ාමිනියා ආපත්තියාති පාරාජිොපත්තියා’ති එත්තෙමත්තං

වත්වා පරකතො ‘අධිසීකල පාරාජිෙසඞ්ඝාදිකසකස අජ්ඣාචාරා’ති 

කපොරාණගණ්ඨිපකද වුත්ත’’න්ති ලිඛිතං. ‘‘අධිසීකල සීලවිපන්කනො’ති

සඞ්ඝාදිකසසංසන්ධායා’’ති ගණ්ඨිපකද ලිඛිතං.ඉදං කපොරාණගණ්ඨිපකද 

පුරිමවචකනන සකමති, තස්මා තත්ථ පච්ඡිමං පාරාජිෙපදං
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අත්ථුද්ධාරවකසන වුත්තං සියා, අට් ෙථායඤ්ච ‘‘අකදසනා ාමිනියාති

පාරාජිොපත්තියා වා සඞ්ඝාදිකසසාපත්තියා වා’’ති වුත්තං, තත්ථ

පාරාජිොපත්ති අත්ථුද්ධාරවකසන වුත්තා සියා. යකතො ගණ්ඨිපකද 

‘‘අධිසීකල සීලවිපන්කනො’ති සඞ්ඝාදිකසසං සන්ධායා’’ති එත්තෙකමව

ලිඛිතං, තස්මා සබ් ත්ථ ගණ්ඨිපකද සෙකලන නකයන 

පාරාජිොපත්තිපච්චයා උප්පන්නභණ් නකහතු න තජ්ජනීයෙම්මං

ොතබ් ංපකයොජනාභාවා, සඞ්ඝාදිකසසපච්චයාොතබ් න්තිඅයමත්කථො

සිද්කධො කහොති. න, සුක්ෙපක්කඛ ‘‘කදසනා ාමිනියා ආපත්තියා ෙතං

කහොතී’’ති (චූ ව. 5) වචනකතොති කච? න, එකෙන පරියාකයන 

සඞ්ඝාදිකසසස්සපිකදසනා ාමිනිකවොහාරසම්භවකතො, 

කයන ෙම්කමන සන්තජ්ජනං ෙරීයති, තං තජ්ජනීයෙම්මං නාම. කයන

ෙම්කමන නිස්සාය කත වත්ථබ් න්ති නිස්සියති භජාපියති නියස්කසො, තං 

නියසෙම්මං නාම. කයන තකතො ආවාසකතො,  ාමකතො ච පබ් ාකජන්ති

කුලදූසෙං, තං පබ්බාජනීයෙම්මං නාම. කයන ෙම්කමන

අක්කුට්ඨ හට්ඨසමඊපකමව පටිසාරියති කසො අක්කෙොසකෙො පච්ඡා කපසියති, 

තං පටිසාරණීයෙම්මං නාම. කයන සමානසංවාසෙභූමිකතො උක්ඛිපියති. 

ඡඩ්ඩීයති සාතිසාකරො භික්ඛුසඞ්කඝන, තංෙම්මං උක්කෙපනීයෙම්මං නාමාති

කවදිතබ් ං. 

11. ‘‘නිස්සායකතවත්ථබ්බ’’න්ති රුනිස්සයංසන්ධායවුත්තං, න ඉතරන්ති. 

21. අස්සජිපුනබ්බසුෙවත්ථුස්මං ‘‘කතසු විබ්භන්කතසුපි ෙම්මං 

පටිප්පස්සම්කභතුංඅනුඤ්ඤාතම්පිසම්මාවත්තන්තානංකයවා’’තිලිඛිතං.

සම්ුලඛා වුත්තකමව ගිහිපටිසංයුත්තං නාම. පරම්ුලඛා වුත්තං කදසනං

 ච්ඡති. 

41. ඛමාකපන්කතන ‘‘ඛමාහී’’ති වත්තබ් මත්තකමව, න

උක්කුටිොදිසාමීචිනාපකයොජනන්ති. අනුදූතන්තිසහායන්තිඅත්කථො. 
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50. අදස්සකනකයව උක්කෙපනීයං ොතබ්බං, න අඤ්ඤථා. 

‘‘තජ්ජනීයාදිෙරණොකල ආපත්තිං කරොකපත්වා තස්සා අදස්සකන, 

අප්පටිෙම්කමවාභණ් නොරොදිඅඞ්ක හිොතබ් ’’න්තිලිඛිතං. 

තජ්ජනීයෙම්මාදීසු අයං පකිණ්ණෙවිනිච්ඡකයොති කවදිතබ්ක ො. කිං 

තජ්ජනීයෙම්මං, තජ්ජනීයෙම්මස්ස කිං මූලං, කිං වත්ථු, කිං පරිකයොසානං, 

ෙස්මා ‘‘තජ්ජනීයෙම්ම’’න්ති වුච්චතීති? කිං තජ්ජනීයෙම්මන්ති වත්ථුස්මිං

සති ෙරණසම්පත්ති. තජ්ජනීයෙම්මස්ස කිං මූ න්ති සඞ්කඝො මූලං. 

තජ්ජනීයෙම්මස්ස කිං වත්ථූති ෙලහජාතාපත්තිවත්ථු. කිං පරිකයොසානන්ති

භාවනාපරිකයොසානං. ෙස්මා තජ්ජනීයෙම්මන්ති වුච්චතීති සඞ්කඝො

ෙලහොරෙපුග් ලං ෙලකහ ච කභකද ච භයං දස්කසත්වා ඛන්තියා ජකනති, 

උපසකමජකනති, තස්මා‘‘තජ්ජනීයෙම්ම’’න්තිවුච්චති. ෙථංතජ්ජනීයෙම්මං

ෙතං කහොති, ෙථං අෙතං.කින්ති ච තජ්ජනීයෙම්මංෙතං කහොති, කින්ති ච

අෙතං. කෙන ච තජ්ජනීයෙම්මං ෙතං කහොති, කෙන ච අෙතං. ෙත්ථ ච 

තජ්ජනීයෙම්මංෙතංකහොති, ෙත්ථචඅෙතං.ොයකවලායතජ්ජනීයෙම්මං

ෙතංකහොති, ොය කවලායඅෙතංකහොති? ෙථංතජ්ජනීයෙම්මංෙතංකහොතීති

සමග්ක න සඞ්කඝන ඤත්තිචතුත්කථන ෙම්කමන. ෙථං අෙතං කහොතීති

වග්ක න සඞ්කඝන ඤත්තිචතුත්කථන ෙම්කමන. කින්ති ච ෙතං කහොතීති 

ෙරණසම්පත්තියා. කින්තිචඅෙතංකහොතීතිෙරණවිපත්තියා. කෙනචෙතං

කහොතීති සඞ්කඝන. කෙන ච අෙතං කහොතීති  කණන පුග් කලන. ෙත්ථ ච

ෙතං කහොතීති යස්ස පුග් ලස්ස සඞ්කඝො තජ්ජනීයෙම්මං ෙකරොති, තස්ස

පුග් ලස්ස සම්ුලඛීභූකත. ෙත්ථ ච අෙතං කහොතීතියස්ස පුග් ලස්ස සඞ්කඝො

තජ්ජනීයෙම්මං ෙකරොති, තස්සපුග් ලස්සඅසම්ුලඛීභූකත. ොයකව ායෙතං 

කහොතීති යදා ෙලහජාතාපත්ති සංවිජ්ජති. ොය කව ාය අෙතං කහොතීති යදා

ෙලහජාතාපත්තිනසංවිජ්ජති.ෙතිහාොකරහිතජ්ජනීයෙම්මස්ස පත්තෙල්ලං

කහොති, ෙතිහාොකරහි අපත්තෙල්ලං? සත්තහාොකරහි තජ්ජනීයෙම්මස්ස 

පත්තෙල්ලං කහොති, සත්තහාොකරහි අපත්තෙල්ලං. ෙතකමහි

සත්තහාොකරහි පත්තෙල්ලං, ෙතකමහි සත්තහාොකරහි අපත්තෙල්ලං

කහොති? ෙලහජාතාපත්ති න සංවිජ්ජති, කසො වා පුග් කලො අසම්ුලඛීභූකතො

කහොති, සඞ්කඝොවාවග්ක ොකහොති, අසංවාසිකෙොවාපුග් කලොතස්සං පරිසායං
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සංවිජ්ජති, අකචොදිකතො වා කහොති අසාරිකතො වා, ආපත්තිං වා අනාකරොපිකතො.

ඉකමහි සත්තහාොකරහි තජ්ජනීයෙම්මස්ස අපත්තෙල්ලං කහොති, ඉතකරහි

සත්තහාොකරහි පත්තෙල්ලංකහොති.එවංකසසෙම්කමසූති. 

ෙම්මක්ඛන්ධෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. පාරිවාසිෙක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

පාරිවාසිෙවත්තෙථාවණ්ණනා 

75. පාරිවාසිෙක්ඛන්ධකෙ ‘‘මා මං  ාමප්පකවසනං ආපුච්ඡථාති

වුත්කත අනාපුච්ඡාපි  ාමං පවිසිතුං වට්ටතී’’ති වදන්ති. සඞ්කඝො 

අත්තකනොපත්තට්ඨාකන කහතුංවට්ටති. ඔකණොජනං නාම විස්සජ්ජනං.

‘‘තං පන පාරිවාසිකෙන පාපිතස්ස අත්තනා සම්පටිච්ඡිතස්කසව 

පුනදිවසාදිඅත්ථාය විස්සජ්ජනං ොතබ් ං, අසම්පටිච්ඡිත්වාකයව කච

විස්සජ්කජති, නලභතී’’තිවුත්තං. 

76. පෙතියාවනිස්සකයොති එත්ථ ‘‘අන්කතවාසිොනංආලයසබ්භාකව

යාව වස්සූපනායිෙදිවකසො, තාව ෙප්පති, තස්ස ආලයස්ස සබ්භාකව

නිස්සකයො න පටිප්පස්සම්භතීති කච? න වට්ටති. තත්ථ ඉදානි

ඛමාකපයයාමීතිආදිනා වට්ටතී’’ති වුත්තං. තත්ථ එෙන්කතන

විස්සට්ඨත්තා, ඉධ පන එෙන්කතකනව ද්වින්නම්පි සමභාකවො 

ඉච්ඡිතබ්ක ො එවාති එකෙ. පටිබ ස්ස වා භික්ඛුස්සාති එත්ථ 

‘‘ලද්ධසම්ුලතිකෙනආණත්කතොපි  රුධම්කමහි, අඤ්කඤහි වා ඔවදිතුං

න ලභතී’’ති ලිඛිතං. තකතො වා පාපිට් තරාති එත්ථ ‘‘අසඤ්චිච්ච 

ආපන්නසඤ්චරිත්තකතො සුක්ෙවිස්සට්ඨි පාපිට්ඨතරාති අයම්පි නකයො

කයොකජතබ්ක ො’’ති වුත්තං. පච්චයන්ති වස්සාවාසිෙං. කසනාසනං න

 භති කසයයපරියන්තභාගිතාය. ‘‘උද්කදසාදීනි දාතුම්පි න ලභතී’’ති

වදන්ති. ‘‘සකචද්කවපාරිවාසිො තට්ඨාකනඅඤ්ඤමඤ්ඤංපස්සන්ති, 

උකභොහිපි අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස ආකරොකචතබ් ං අවිකසකසන

‘ආ න්තුකෙන ආකරොකචතබ් ං, ආ න්තුෙස්ස ආකරොකචතබ් ’න්ති

වුත්තත්තා’’ති වුත්තං. අඤ්ඤවිහාර කතනාපි තත්ථ පුබ්ක 

ආකරොචිතස්ස පුනාකරොචනකිච්චං නත්ථි. ‘‘අනික්ඛිත්තවත්තස්ස  හි 

ආකරොචිතස්ස යථා පුන විහාකර ආකරොචනකිච්චං නත්ථි, එවං

‘ආ න්තුෙකසොධනත්ථං උකපොසථදිවකස ආකරොකචතබ් ’න්ති

වචනඤ්කහත්ථසාධෙ’’න්තිවදන්ති. 
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81. එෙච්ඡන්කන නිසින්නස්සාපි රත්තිච්කඡදදුක්ෙටාපත්තිකයො කහොන්තීති

එකෙ. අවිකසකසනාති පාරිවාසිෙස්ස උක්ඛිත්තෙස්සාති ඉමං කභදං අෙත්වා. 

‘‘තදහුපසම්පන්කනපි පෙතත්කත’’ති වචනකතො අනුපසම්පන්කනහි වසිතුං

වට්ටති. ‘‘සමවස්සාති එකතන අපච්ඡා අපුරිමං නිපජ්ජකන ද්වින්නම්පි

වත්තකභදාපත්තිභාවං දීකපතී’’තිලිඛිතං. 

පාරිවාසිෙවත්තෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මූ ායපටිෙස්සනාරහවත්තෙථාවණ්ණනා 

86. අත්තකනො අත්තකනො නවෙතරන්ති පාරිවාසිොදිනවෙතරං. පඨමං

සඞ්ඝමජ්කඣපරිවාසං  කහත්වානික්ඛිත්තවත්කතනපුනඑෙස්සපිසන්තිකෙ

සමාදියිතුං, නික්ඛිපිතුඤ්ච වට්ටති.මානත්කතපනනික්ඛිපිතුංවට්ටති.ඌකන

 කණ චරණකදොසත්තා න  කහතුන්ති එකෙ. පඨමං ආදින්නවත්තං එෙස්ස

සන්තිකෙ යථා නික්ඛිපිතුං වට්ටති, තථා සමාදියිතුම්පි වට්ටතීති 

කපොරාණගණ්ඨිපකද. 

පාරිවාසිෙක්ඛන්ධෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. සමුච්චයක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

සුක්ෙවිස්සට්ඨිෙථාවණ්ණනා 

97. ‘‘කවදයාමීති ජානාමි, චිත්කතන සම්පටිච්ඡිත්වා සුඛං අනුභවාමි, න

තප්පච්චයා අහං දුක්ඛිකතොති අධිප්පාකයො’’ති ලිඛිතං. යස්ස මා කෙ

නාකරොචිතං, තස්සආකරොකචත්වානික්ඛිපිතබ් ං.යස්සආකරොචිතං, තස්සපුන

ආකරොචනකිච්චං නත්ථි, කෙවලං නික්ඛිපිතබ් කමව. වත්තං නික්ඛිපිත්වා 

වසන්තස්ස උපචාරසීමා තානං සබ්ක සං ආකරොචනකිච්චං නත්ථි.

දිට්ඨරූපානං සුතසද්දානං ආකරොකචතබ් ං, අදිට්ඨඅස්සුතානම්පි

අන්කතොද්වාදසහත්ථ තානං ආකරොකචතබ් ං. ‘‘ඉදං වත්තං නික්ඛිපිත්වා

වසන්තස්ස ලක්ඛණ’’න්ති වුත්තං. ‘‘පරික්ඛිත්තස්ස විහාරස්ස

පරික්කඛපකතො’තිආදි කිඤ්චාපි පාළියං නත්ථි, අථ කඛො අට්ඨෙථාචරියානං

වචකනන තථා එව පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති ච වුත්තං. ‘‘අත්ථිභාවං

සල් ක්කෙත්වාති ද්වාදසහත්කථ උපචාකර සල්ලක්කඛත්වා, 

අනික්ඛිත්තවත්තානංඋපචාරසීමායආ තභාවංසල්ලක්කඛත්වා සහවාසාදිෙං

කවදිතබ් ’’න්ති ච වුත්තං. ‘‘නික්ඛිපන්කතන ආකරොකචත්වා නික්ඛිපිතබ් ං, 

පකයොජනං අත්ථී’’ති ච වුත්තං, න පන තං පකයොජනං දස්සිතං. 

චිණ්ණමානත්කතො භික්ඛු අබ්කභතබ්කබොති චිණ්ණමානත්තස්ස ච 

අබ්භානාරහස්ස ච නින්නානාොරණත්තා අඤ්ඤථා ‘‘අබ්භානාරකහො

අබ්කභතබ්ක ො’’ති වත්තබ් ං සියා. උක්කඛපනීයෙම්මෙකතොපි අත්තකනො

ලද්ධිග් හණවකසනසභා භික්ඛුම්හි සතිතස්සඅනාකරොචාකපතුංනලභති. 

පරිවාසෙථාවණ්ණනා 

102. ‘‘අනන්තරායිෙස්ස පන අන්තරායිෙසඤ්ඤාය ඡාදයකතො 

අච්ඡන්නාවා’’ති පාකඨො. අකවරිභාකවන සභාක ො අකවරිසභාකගො. 

‘‘සභා සඞ්ඝාදිකසසං ආපන්නස්ස පන සන්තිකෙ ආවි ොතුං න වට්ටතී’’ති

පසඞ් කතොඉකධව පොසිතං.ලහුකෙසුපටික්කඛකපොනත්ථි.තත්ථඤත්තියා

ආවි ෙත්වා උකපොසථං ොතුං අනුඤ්ඤාතත්තා ලහුෙසභා ං ආවි ොතුං

වට්ටතීති. සභා සඞ්ඝාදිකසසං පන ඤත්තියා ආකරොචනං න වට්ටතීති කිර.
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පටුන 

‘‘තස්ස සන්තිකෙ තං ආපත්තිං පටිෙරිස්සතී’ති (මහාව. 171) වුත්තත්තා

ලහුෙස්කසවායමනුඤ්ඤාතා. න හි සක්ො සුද්ධස්ස එෙස්ස සන්තිකෙ

සඞ්ඝාදිකසසස්සපටිෙරණංොතු’’න්තිලිඛිතං.ලහුකෙසුපිසභා ංආවි ොතුං

න වට්ටතීති, තස්මා එව හි ඤත්තියා ආවිෙරණං අනුඤ්ඤාතං, ඉතරථා තං

නිරත්ථෙං සියා. අඤ්ඤමඤ්ඤාකරොචනස්ස වට්ටති, තකතො න වට්ටතීති

දීපනත්ථකමව ඤත්තියා ආවිෙරණමනුඤ්ඤාතං, කතකනව ඉධ 

‘‘සභාගසඞ්ඝාදිකසසං ආපන්නස්සා’’තිආදි වුත්තං. අයමත්කථො ‘‘එත්තාවතා

කතද්කවනිරාපත්තිො කහොන්ති, කතසංසන්තිකෙකසකසහිසභා ාපත්තිකයො

කදකසතබ් ා’’ති (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. නිදානවණ්ණනා) වචකනන ෙඞ්ොවිතරණියං 

පොසිකතොව. සඞ්ඝාදිකසසං පන ඤත්තියා ආකරොකචත්වා උකපොසථං ොතුං

වට්ටති. තස්සා ඤත්තියා අයමත්කථො යදා සුද්ධං භික්ඛුං පස්සිස්සති, තස්ස

සන්තිකෙ ආකරොචනවකසන පටිෙරිස්සති. එවං පටිෙකත ‘‘න ච, භික්ඛකව, 

සාපත්තිකෙන පාතිකමොක්ඛං කසොතබ් ං, කයො සුකණයය, ආපත්ති 

දුක්ෙටස්සා’’ති (චූ ව. 386) වුත්තාපත්තිකතො කමොක්කඛො කහොතීති, තස්මා

‘‘ රුෙංවා කහොතුලහුෙංවා, ඤත්තියාආවිොතුංවට්ටතී’’තිවුත්තං, උකභොසු

නකයසුයුත්තතරං  කහතබ් ං. 

නාමඤ්කචව ආපත්ති චාති ‘‘කතන කතන ී තික්ෙකමනාපන්නාපත්ති 

ආපත්ති. නාමන්ති තස්සා ආපත්තියා නාම’’න්ති ලිඛිතං. ආකරොකචත්වා

නික්ඛිපිතබ්බන්තිඑත්ථආකරොචනං වත්තකභදදුක්ෙටපඅහරණප්පකයොජනන්ති

කවදිතබ් ං. අොරණකමතන්ති ‘‘සම් හුලා සඞ්ඝාදිකසසා ආපත්තිකයො

ආපජ්ජි’’න්ති වුත්කතවුට්ඨානකතො. 

දසසතං රත්තිසතන්ති දසසතං ආපත්තිකයො රත්තිසතං ඡාකදත්වාති

කයොකජතබ් ං. අග්ඝසකමොධාකනො නාම සභා වත්ථුොකයො සම් හුලා

ආපත්තිකයො ආපන්නස්ස  හුරත්තිං පටිච්ඡාදිතාපත්තියං නික්ඛිපිත්වා

දාතබ්ක ො, ඉතකරොනානාවත්ථුොනංවකසනාතිඅයකමකතසංවිකසකසොති. 

පරිවාසෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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‘‘ගාමස්සාති න වුත්ත’’න්ති වචනකතො කිර  ාමූපචාකරපි වට්ටතීති

අධිප්පාකයොති ලිඛිතං. වුත්තඤ්ච ‘‘අයං පන විකසකසො’’ති. ‘‘එත්ථ 

අට්ඨෙථාචරියාව පමාණං. යුත්තං න දිස්සතී’’ති ලිඛිතං. අනුගණ්ඨිපකද පන

‘‘අයං පන විකසකසො, ආ න්තුෙස්ස…කප.… ඔක්ෙමිත්වා  ච්ඡති, 

රත්තිච්කඡකදො කහොතිකයවා’’ති වචකන කහට්ඨා ‘‘අන්කතොඅරුකණ එව

නික්ඛමිත්වා  ාමූපචාරකතො ද්කව කලඩ්ඩුපාකත අතික්ෙමිත්වා’’තිආදිනා

නකයන  රුං ෙත්වා වචනකතො, භික්ඛුනීනං  රුෙවකසකනව තත්ථ තත්ථ

සික්ඛාපදානං පඤ්ඤත්තත්තා ච තදනුරූපවකසකනව අට්ඨෙථාචරිකයන

භික්ඛුනීනං රුංෙත්වා මානත්තචරණවිධිදස්සනත්ථං ‘‘යත්තොපුකරභත්තං

වා’’තිආදි වුත්තං. කුරුන්දිආදීසු වුත්තවචකනන ෙකරොන්තස්සපි කදොකසො

නත්ථීති දස්කසතුංකෙවලංලක්ඛණමත්තකමවවුත්තං, තදුභයම්පිකතනකතන

පරියාකයන යුජ්ජති, විනිච්ඡකය පත්කත ලක්ඛකණ එව ඨාතබ් කතො 

කුරුන්දිආදීසු වුත්තවචනං පච්ඡා වුත්තං. පකයොක ො පන පුරිකමොව. යථා

කචත්ථ, තථාසකචොචිභික්ඛුනී ද්කවකලඩ්ඩුපාකතඅනතික්ෙමිත්වාඅරුණං

උට්ඨකපති, කදොකසො නත්ථි, තථාපි සබ්බට් ෙථාසු වුත්තත්තා ‘‘පුරිමකමව

ආචිණ්ණ’’න්ති වුත්තං. පරිවාසවත්තාදීනන්ති

‘‘පරිවාසනිස්සයපටිප්පස්සද්ධිආදීනං උපචාරසීමාය පරිච්ඡින්නත්තා

භික්ඛුනුපස්සයස්ස උපචාරසීමාව  කහතබ් ා, න  ාකමො’’ති ලිඛිතං. ‘‘තස්මං

ගාකම භික්ොචාකරො සම්පජ්ජතී’තිආදි පවාරිතවකසන වුත්තං. න හි තත්ථ

අන්කතො ාකමවිහාකරො අත්ථී’’තිචලිඛිතං, ‘‘තම්පිකතනපරියාකයනයුජ්ජති, 

නඅත්ථකතො’’තිච. 

පටිච්ඡන්නපරිවාසාදිෙථාවණ්ණනා 

108. ‘‘විසුං මානත්ථං චරිතබ්බන්ති මූලාය පටිෙස්සනං අෙත්වා විසුං 

ෙම්මවාචායා’’ති ච ලිඛිතං. ‘‘සඞ්ඝාදිකසසාපත්තී’’ති වුත්තත්තා එකෙොව, 

එෙවත්ථුම්හි ආපන්නා සඞ්ඝාදිකසසා ථුල්ලච්චයදුක්ෙටමිස්සො නාම. 

මක්ෙධම්කමො නාමඡාකදතුොමතා. 

143. ධම්මතාති ධම්මතාය, තථාතායාති අත්කථො ‘‘අලජ්ජිතා’’ති එත්ථ 

විය. 
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148. පුරිමං උපාදාය ද්කව මාසා පරිවසිතබ්බාති එත්ථ ‘‘පරිවසිතදිවසාපි 

 ණනූප ාකහොන්තී’’තිලිඛිතං. 

184. තස්මිංභූමියන්තිතස්සංභූමියං. සම් හුලා සඞ්ඝාදිකසසාආපත්තිකයො

ආපජ්ජතිපරිමාණම්පීතිආදිජාතිවකසකනෙවචනං. 

සුලච්චයක්ඛන්ධෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



වජිරබුද්ධි-ටීො චූ වග්ක ො සමථක්ඛන්ධෙවණ්ණනා 

 

532 

පටුන 

4. සමථක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

සම්මුොවිනයෙථාවණ්ණනා 

186-187. යත්ථ යත්ථ ෙම්මවාචාය ‘‘අය’’න්ති වා ‘‘ඉකම’’ති වා

සම්ුලඛානිද්කදසනියකමො අත්ථි, සබ් ං තං ෙම්මං සම්ුලඛාෙරණීයකමව, න 

කෙවලංතජ්ජනීයාදිපඤ්චවිධකමව. පඤ්චවිධස්කසව පනඋද්ධරිත්වා දස්සනං 

ෙම්මක්ඛන්ධකෙ තාව තස්කසව පාළිආරු ්හත්තා, චතුී සතියා පාරාජිකෙසු

විජ්ජමාකනසු පාරාජිෙෙණ්ක  ආ තානංකයව චතුන්නං උද්ධරිත්වා දස්සනං

වියාති කවදිතබ් ං. තත්ථ ‘‘පුග් ලස්ස සම්ුලඛතා හත්ථපාසූප මනකමවා’’ති

වුත්තං, තං ොරණං සම්ුලඛාෙරණීයස්සපි සම්ුලඛානිද්කදසනියමාභාවකතො.

ොමං අයමත්කථො ෙම්මක්ෙන්ධකෙකයව ‘‘තීහි, භික්ඛකව, අඞ්ක හි

සමන්නා තං තජ්ජනීයෙම්මංඅධම්මෙම්මඤ්චකහොති…කප.… අසම්ුලඛාෙතං

කහොතී’’ති(චූ ව.4) වචකනකනව සිද්කධො, තත්ථපනආපත්තිනදස්සිතා.ඉධ

‘‘කයොෙකරයය, ආපත්තිදුක්ෙටස්සා’’ති තත්ථභවිතබ් ාපත්තිදස්සනත්ථංඉදං

ආරද්ධන්ති කවදිතබ් ං. ‘‘සම්ුලඛාවිනයපතිරූපකෙන වූපසන්තම්පි

සම්ුලඛාවිනකයකනව වූපසන්ත ණනං  ච්ඡතීති දස්කසතුං ‘අධම්මවාදී

පුග් කලො’තිආදි ආරද්ධ’’න්ති වුත්තං, ලිඛිතඤ්ච. එවං වූපසන්තං

සම්ුලඛාවිනයපතිරූපකෙන වූපසන්තං නාම කහොති, න සම්ුලඛාවිනකයන ච

අඤ්කඤන කෙනචීතිදස්කසතුංඉදමාරද්ධන්තිආචරිකයො. 

සතිවිනයෙථාවණ්ණනා 

195. දබ් ස්ස ෙම්මවාචාය ‘‘සඞ්කඝො ඉමං ආයස්මන්තං දබ් ’’න්ති

සම්ුලඛානිද්කදකසො නත්ථි, තථාපි ‘‘පඨමං දබ්ක ො යාචිතබ්ක ො’’ති වචකනන

සම්ුලඛාෙරණීයතා තස්ස සිද්ධා. තථා අඤ්ඤත්ථාපි යථාසම්භවං කලකසො

කවදිතබ්ක ො.සතිකවපුල්ලප්පත්තස්සදාතබ්ක ොවිනකයො සතිවිනකයො. 

අමූළ්හවිනයෙථාවණ්ණනා 

196-7. ‘‘යස්ස උම්මත්තෙස්ස තංතංී තික්ෙමකතො අනාපත්ති, 

තාදිසස්කසව අමූ ්හවිනයං දාතුං වට්ටතීති අමූ ්හස්ස ෙත්තබ් විනකයො
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අමූ ්හවිනකයො’’ති ලිඛිතං, තං යුත්තං ‘‘සඞ්කඝො  ග් ස්ස භික්ඛුකනො

අමූ ්හස්ස අමූ ්හවිනයං කදතී’’ති වචනකතො. ‘‘තීණිමානි, භික්ඛකව, 

අධම්මිොනි අමූ ්හවිනයස්ස දානානී’’ති ඉමස්ස විභඞ්කග ‘‘න සරාමී’’ති 

වචනං ී තික්ෙමොලං සන්ධාය තස්ස විභඞ් ස්ස පවත්තත්තා.

අමූ ්හවිනයදානොකල පනස්සඅමූ ්හතාවිනිච්ඡිතබ් ා. 

පටිඤ්ඤාතෙරණෙථාවණ්ණනා 

200. ‘‘අප්පටිඤ්ඤාය භික්ඛූනං ෙම්මානි ෙකරොන්තී’’ති ආරභන්තස්ස

ොරණංවුත්තකමව. පටිඤ්ඤාකතනෙරණං පටිඤ්ඤාතෙරණං. 

තස්සපාපියසිොෙථාවණ්ණනා 

207. ‘‘තීහි, භික්ඛකව, අඞ්ක හිසමන්නා තංතස්සපාපියසිොෙම්ම’’න්ති

ආරභිත්වාපඤ්ච අඞ් ානිදස්කසත්වාපාළි තා, ‘‘සාකපයයාකලනසඞ්ඛිපිත්වා

 තාති ඤාතබ් ’’න්තිලිඛිතං.තථාසුක්ෙපක්කඛපි. 

තිණවත්ථාරොදිෙථාවණ්ණනා 

214. ‘‘සබ්ක කහව එෙජ්ඣං සන්නිපතිතබ් ’’න්ති ඡන්දදානස්ස

පටික්ඛිත්තත්තා පවාරණක්ෙන්ධෙට් ෙථායඤ්ච ‘‘භින්නස්ස හි

සඞ්ඝස්ස සමග් ෙරණොකල, තිණවත්ථාරෙසමකථ, ඉමස්මිඤ්ච

පවාරණසඞ් කහති ඉකමසු තීසු ඨාකනසු ඡන්දං දාතුං න වට්ටතී’’ති

(මහාව. අට්ඨ. 241) වුත්තත්තා ඉධ ආගන්ත්වා වා ඡන්දං දත්වා

පරිකවණාදීසු නිසින්නාති ඉදං විරුජ්ඣති විය ඛායතීති කච? න ඛායති

අධිප්පායඤ්ඤූනං. අයඤ්කහත්ථ අධිප්පාකයො – විසුජ්ඣිතුොකමහි

සබ්ක කහව සන්නිපතිතබ් ං, අසන්නිපතිතස්ස නත්ථි සුද්ධි 

ඡන්දදායෙස්ස. කෙවලං තං ෙම්මං සන්නිපතිතානං සම්පජ්ජති. 

අට් ෙථායං විසුජ්ඣිතුොමානං ඡන්දං දාතුං න වට්ටතීති අධිප්පාකයො.

ඉතරථාපාළියාචවිරුජ්ඣති.‘‘ඨකපත්වාකයනතත්ථකහොතී’’තිහිඅයං 

පාළි සන්නිපාතං ආ න්ත්වා ඡන්දං දත්වා ඨිතානං අත්ථිතං දීකපති.

නිස්සීම කත සන්ධාය වුත්තං සියාති කච? නිස්සීම කත ඨකපත්වා ඉධ

කිං, තස්මා කයො සාමග්ගීඋකපොසකථ ඡන්දං දත්වා තිට්ඨති කච, 
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නානාසංවාසෙභූමියංකයව තිට්ඨති, තස්ස ඡන්දදායෙස්ස 

පවාරණසඞ් කහොපිනත්ථි.කයොචතිණවත්ථාරෙෙම්කමනා ච්ඡති, කසො

තාහිආපත්තීහින සුජ්ඣතීතිකවදිතබ් ං.යස්සඑතංනරුච්චති, තස්ස 

පරිවාකර වුත්තපරිසකතො ෙම්මවිපත්තිලක්ඛණං විරුජ්ඣති, තත්ථ හි

කෙවලං ඡන්දාරහානං ඡන්කදො අනාහකටො කහොති සකච, අෙතං

තබ්බිපරීකතන සම්පත්තිදීපනකතොති වුත්තං කහොති. තථා

පත්තෙල්ලලක්ඛණම්පි විරුජ්ඣති. කතසු තීසු ඨාකනසු

ෙම්මප්පත්තාකයව සබ්ක , න තත්ථ ඡන්දාරකහො අත්ථීති කච? න, 

චතුවග් ාදිෙරණවිභාජකනඅවිකසකසත්වා ඡන්දාරහස්සආ තත්තා, තං 

සාමඤ්ඤකතො වුත්තං. ඉදඤ්ච ආකවණිෙලක්ඛණං, කතකනව සතිපි

දිට්ඨාවිෙම්කම ඉදං පටිකුට්ඨෙතං න කහොතීති කච? න, 

නානත්තසභාවකතො.ඉධහිකයපන‘‘නකමතංඛමතී’ති අඤ්ඤමඤ්ඤං

දිට්ඨාවිෙම්මංෙකරොන්තී’’ති(චූ ව.අට්ඨ.214) වචනකතොනසඞ්ඝස්ස 

දිට්ඨාවිෙම්මං ෙතං. තස්මිං සති පටිකුට්ඨෙතකමව කහොති. අඤ්ඤථා

පුබ් භා ා තා ඤත්තිකයො නිරත්ථිො සියුං, න ච පරිවාරට් ෙථායං 

ඡන්දාරහාධිොකර නකයො දින්කනො. පවාරණක්ෙන්ධෙට් ෙථායං ‘‘තීසු

ඨාකනසු ඡන්දං දාතුං න වට්ටතී’’ති (මහාව. අට්ඨ. 241) වුත්තත්තා 

විරුජ්ඣතීතිකච? න, අට්ඨෙථායපමාණභාකවසති ‘‘ඉධඡන්දං දත්වා

පරිකවණාදීසු නිසින්නා’’තිආදිවචකනසුද්ධිොමකතොඑව හිකතසබ් ං

න විරුජ්ඣතීති එකෙ. ‘‘ආ න්ත්වා වා ඡන්දං දත්වා පරිකවණාදීසු

නිසින්නා, කතආපත්තීහින වුට්ඨහන්තී’’තිඉදංනවත්තබ් ං.ෙස්මා? 

කහට්ඨා ‘‘සබ්ක කහව එෙජ්ඣං සන්නිපතිතබ් ’’න්ති ඡන්දදානස්ස

පටික්කඛපවචනකතො අට් ෙථායං ‘‘තීසු ඨාකනසු ඡන්දං දාතුං න

වට්ටතී’’ති වුත්තත්තා, අන්ධෙට් ෙථායම්පිතකථවවුත්තත්තාචාති? න, 

එෙජ්ඣකමව ෙම්කම ෙරීයමාකන කයො ඉධ ‘‘සුණාතු කම, භන්කත, 

සඞ්කඝො, අම්හාෙං…කප.… ගිහිපටිසංයුත්ත’’න්ති සාධාරණඤත්තිං

ඨකපත්වා පුන ‘‘සුණන්තු කම, ආයස්මන්තා’’තිආදිනා

අසාධාරණඤත්තිකයො ඨකපත්වා ‘‘සුණාතු කම, භන්කත සඞ්කඝො, 

අම්හාෙං…කප.… එවකමතං ධාරයාමී’’ති එෙකතොපක්ඛිොනං සන්ධියා

ෙතාය තදනන්තකර කෙනචි ෙරණීකයන ඡන්දං දත්වා  ච්ඡති, තස්ස
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ආපත්තීහිවුට්ඨානංනත්ථි.අපකරසම්පි එෙකතොපක්ඛිොනංඅබ්භන්තකර

ඨිතත්තා විභූතත්තා ෙරණස්ස අයමත්කථොව වුත්කතො. සාධාරණවකසන

දුතියාය ඤත්තියා ඨපිතාය කය තස්මිං ඛකණ ඤත්තිදුතියෙම්මවාචාසු 

අනාරද්ධාසු, අපරිකයොසිතාසු වා ඡන්දං දත්වා  ච්ඡන්ති, කතසම්පි න

වුට්ඨාති එව. කය න තත්ථ කහොන්තීති පදස්ස ච කය වුත්තප්පොකරන

නකයන තත්ථ න කහොන්තීති අත්කථො  කහතබ්ක ො.

වුත්තප්පොරත්ථදීපනත්ථඤ්ච අට් ෙථායං ‘‘ඡන්දංදත්වාපරිකවණාදීසු

නිසින්නා’’ති ඉදකමව අවත්වා ‘‘කය පන කතහි වා සද්ධිං ආපත්තිං

ආපජ්ජිත්වාපිතත්ථ අනා තා, ආ න්ත්වාවාඡන්දංදත්වාපරිකවණාදීසු

නිසින්නා’’ති වුත්තං, එවං පුබ්ක නාපරං සන්ධීයති. ‘‘පාළියා ච තත්ථ

දිට්ඨාවිෙම්කමන ෙම්මස්සඅකුප්පතාකවදිතබ් ා’’තිවුත්තං. 

අධිෙරණෙථාවණ්ණනා 

220. චිත්තුප්පාකදො විවාකදො. විවාදසද්කදොපි ොරපසපචාකරන

කුසලාදිසඞ්ඛයං  ච්ඡති. තං සන්ධාය ‘‘සමකථහි ච අධිෙරණීයතාය

අධිෙරණ’’න්ති වුත්තං. අථ වා විවාදකහතුභූතස්ස චිත්තුප්පාදස්ස වූපසකමන

සම්භවස්ස සද්දස්සපි වූපසකමො කහොතීති චිත්තුප්පාදස්සපි සමකථහි

අධිෙරණීයතාපරියාකයොසම්භවති. ‘‘කුසලචිත්තා විවදන්තී’’තිවුත්තවිවාකදපි

‘‘විපච්චතායකවොහාකරො’’තිවුත්තං, න වුත්තවචනකහතුවකසනාතිකවදිතබ් ං. 

222. ‘‘ආපත්තිඤ්හි ආපජ්ජන්කතො කුසලචිත්කතො වා’’ති වචනකතො

කුසලම්පිසියාතිකච? නතං ආපත්තාධිෙරණංසන්ධායවුත්තං, කයොආපත්තිං

ආපජ්ජති, කසො තීසු චිත්කතසු අඤ්ඤතරචිත්තසමඞ්ගී හුත්වා ආපජ්ජතීති

දස්සනත්ථං ‘‘යං කුසලචිත්කතො ආපජ්ජතී’’තිආදි වුත්තං. කයො

‘‘පඤ්ඤත්තිමත්තං ආපත්තාධිෙරණ’’න්ති වකදයය, තස්ස අකුසලාදිභාකවොපි

ආපත්තාධිෙරණස්ස න යුජ්ජකතව විවාදාධිෙරණාදීනං වියාති කච? න, 

‘‘නත්ථාපත්තාධිෙරණංකුසල’’න්තිඉමිනාවිකරොධසම්භවකතො. අනුගණ්ඨිපකද 

පන ‘‘ආපත්තාධිෙරණං නාම 

තථාපවත්තමානඅෙඋසලචිත්තුප්පාදරූපක්ඛන්ධානකමතං අධිවචනං.

අවසිට්කඨසු කුසලා යාෙතපඤ්ඤත්තීසු‘ආපත්තාධිෙරණංසියාඅකුසලංසියා
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අ යාෙත’න්ති වචනකතො පඤ්ඤත්තිතාව පටිසිද්ධා කුසලත්තිකෙ

අපරියාපන්නත්තා. කුසලපටිකසකධකනව කතන සමාන තිෙත්තා

කිරියා යාෙතානම්පි පටිකසකධො කවදිතබ්ක ො, කිරියා යාෙතානං විය 

අනු මනකතො විපාො යාෙතානම්පි පටිකසකධො ෙකතොව කහොති, තථාපි

අ යාෙතසාමඤ්ඤකතො රූපක්ඛන්කධන සද්ධිං විපාෙකිරියා යාෙතානම්පි

අධිවචනන්ති කවදිතබ් ’’න්ති වුත්තං. තත්ථ ‘‘කුසලචිත්තං අඞ් ං කහොතී’’ති

විනකයඅපෙතඤ්ඤුකනොසන්ධායවුත්තං අප්පහරිතෙරණාදිකෙසති. තස්මාති

යස්මා ‘‘නත්ථි ආපත්තාධිෙරණං කුසල’’න්ති වත්තුං න සක්ො, තස්මා 

කුසලචිත්තං අඞ් ං න කහොතීති අත්කථො. යදි එවං ෙස්මා ‘‘තිචිත්තං

තිකවදන’’න්ති වුච්චතීතිකච? තංදස්කසතුං ‘‘නයිද’’න්තිආදිආරද්ධන්ති එකෙ.

ආපත්තිසුලට්ඨාපෙචිත්තං අඞ් ප්පකහොනෙචිත්තං නාම. ‘‘එෙන්තකතොති

කයභුකයයනාතිඅත්කථො, ඉතරථාවිරුජ්ඣති.ෙස්මා? ‘යස්සාසචිත්තෙපක්කඛ

චිත්තං අකුසලකමව කහොතී’ති (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. පඨමපාරාජිෙවණ්ණනා)

වුත්තත්තා’’ති වදන්ති. කතන කිං? විපාකෙො නත්ථි, ෙස්මා? 

එෙන්තාකුසලත්තා, තස්මා ෙථාව තත්ථ නත්ථි. යත්ථ පන අත්ථි, තං

දස්කසන්කතො ‘‘යංපනපණ්ණත්තිවජ්ජ’’න්තිආදිමාහ. අසඤ්චිච්චපනකිඤ්චි

අජානන්තස්ස…කප.… අබොෙතං කහොතීති භික්ඛුම්හි

ෙම්මට්ඨාන තචිත්කතනනිපන්කන, නිද්දායන්කතවාමාතු ාකමොකච කසයයං

ෙප්කපති, තස්ස භික්ඛුකනො විජ්ජමානම්පි කුසලචිත්තං ආපත්තියා අඞ් ං න 

කහොති, තස්මා තස්මිං ඛකණ කසයයාොකරන වත්තමානරූපකමව 

ආපත්තාධිෙරණංනාම.භවඞ් චිත්කතවිජ්ජමාකනපිඑකසවනකයො.තස්මිඤ්හි

ඛකණ උට්ඨාතබ්ක ජාකතඅනුට්ඨානකතොරූපක්ඛන්කධොවආපත්තිනාම, න

විපාකෙන සද්ධිං. සකච පන වකදයය, තස්ස එවංවාදිකනො අචිත්තොනං

කුසලචිත්තං ආපජ්කජයය. කිං වුත්තං කහොති? එ ෙකලොමං  කහත්වා

ෙම්මට්ඨානමනසිොකරන තිකයොජනං අතික්ෙමන්තස්ස, පණ්ණත්තිං

අජානිත්වාපදකසොධම්මංවාකචන්තස්සචආපජ්ජිතබ් ාපත්තියා කුසලචිත්තං

ආපජ්කජයයාති. ආපජ්ජතිකයවාති කච? නාපජ්ජති. ෙස්මා? ‘‘නත්ථි 

ආපත්තාධිෙරණංකුසල’’න්තිවචනකතො. 
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චලිකතොොකයො, පවත්තාවාචා, අඤ්ඤතරකමව අඞ්ගන්තිඅඤ්ඤතරකමව

ආපත්තීති අත්කථො. කෙවලං පඤ්ඤත්තියා අකුසලාදිභාවාසම්භවකතො

ආපත්තිතා න යුජ්ජති. ආපත්තිං ආපජ්ජන්කතො තීසු අඤ්ඤතරසමඞ්ගී හුත්වා

ආපජ්ජතීති දස්සනත්ථං ‘‘යං කුස චිත්කතො’’තිආදි වුත්තං. තස්සත්කථො – 

පථී ඛණනාදීසු කුසලචිත්තක්ඛකණ ී තික්ෙමවකසන පවත්තරූපසම්භවකතො

කුසලචිත්කතො වා අ යාෙතාපත්තිං ආපජ්ජති. තථා අ යාෙතචිත්කතො වා

අ යාෙතරූපසඞ්ඛාතං අ යාෙතාපත්තිං ආපජ්ජති, පාණාතිපාතාදීසු 

අකුසලචිත්කතො වා අකුසලාපත්තිං ආපජ්ජති, රූපං පකනත්ථ අබ්ක ොහාරිෙං. 

සුපිනපස්සනොලාදීසු පාණාතිපාතාදිං ෙකරොන්කතො සහකසයයාදිවකසන

ආපජ්ජිතබ් ාපත්තිං ආපජ්ජන්කතො අකුසලචිත්කතො අ යාෙතාපත්තිං

ආපජ්ජතීති කවදිතබ්ක ො. ඉදං වුච්චති ආපත්තාධිෙරණං අකුස න්ති 

අකුසලචිත්තුප්පාකදො. කපොරාණගණ්ඨිපකදසු පන ‘‘පුථුජ්ජකනො 

ෙලයාණපුථුජ්ජකනොකසක්කඛොඅරහාතිචත්තාකරොපුග් කලදස්කසත්වාකතසු

අරහකතො ආපත්තාධිෙරණං අ යාෙතකමව, තථා කසක්ඛානං, තථා

ෙලයාණපුථුජ්ජනස්ස අසඤ්චිච්ච ී තික්ෙමොකල අ යාෙතකමව. ඉතරස්ස

අකුසලම්පි කහොති අ යාෙතම්පි. යස්මා චස්ස සඤ්චිච්ච ී තික්ෙමොකල

අකුසලකමව කහොති, තස්මා වුත්තං ‘නත්ථි ආපත්තාධිෙරණං කුසල’න්ති.

සබ් ත්ථ අ යාෙතං නාම තස්ස විපාොභාවමත්තං සන්ධාය එවංනාමෙං 

ජාත’’න්තිලිඛිතං, විචාකරත්වා කහතබ් ං. 

224. විවාකදො විවාදාධිෙරණන්ති කයො කෙොචි විවාකදො, කසො සබ්ක ො කිං 

විවාදාධිෙරණං නාම කහොතීති එෙපුච්ඡා. ‘‘විවාකදො අධිෙරණන්ති 

විවාදාධිෙරණකමව විවාකදො ච අධිෙරණඤ්චාති පුච්ඡති. තදුභයං

විවාදාධිෙරණකමවාති පුච්ඡතීතිවුත්තංකහොතී’’ති කපොරාණගණ්ඨිපකද වුත්තං. 

කෙසුචිකපොත්ථකෙසුඅයංපුච්ඡානත්ථි.යදිඑවංඉමායනභවිතබ් ංවිවාකදො 

විවාදාධිෙරණං, විවාදාධිෙරණං විවාකදො, විවාදාධිෙරණං විවාකදො කචව

අධිෙරණඤ්චාති පඤ්චපඤ්හාහි භවිතබ් ං සියා. කෙසුචි කපොත්ථකෙසු

තිස්කසො, කෙසුචි චතස්කසො, පඤ්ච නත්ථි. තත්ථ ද්කව විභත්තා. ඉතරාසු 

අධිෙරණංවිවාකදොතියං කිඤ්චිඅධිෙරණං, විවාදසඞ්ඛයකමව  ච්ඡති, විවාකදො
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අධිෙරණන්ති කයො කෙොචි විවාකදො, කසො සබ්ක ො අධිෙරණසඞ්ඛයං  ච්ඡතීති

පුච්ඡති.එසනකයොසබ් ත්ථ. 

228. සම්මුොවිනයස්මන්තිසම්ුලඛාවිනයභාකව. 

230. ‘‘අන්තකරනාතිොරකණනා’’තිලිඛිතං. 

233. උබ් ාහිොය ඛියයනකෙ පාචිත්ති න වුත්තා තත්ථ ඡන්දදානස්ස

නත්ථිතාය. 

236. තස්සකෙොඑතන්තිඑකසොතිඅත්කථො‘‘එතදග් ’’න්තිඑත්ථවිය. 

238. ‘‘ො චතස්සපාපියසිො’’තිකිරපාකඨො. 

242. ‘‘කිච්චකමව කිච්චාධිෙරණ’’න්ති වචනකතො

අපකලොෙනෙම්මාදීනකමතං අධිවචනං, තං විවාදාධිෙරණාදීනි විය සමකථහි

සකමතබ් ංනකහොති, කින්තුසම්ුලඛාවිනකයන සම්පජ්ජතීතිඅත්කථො. 

සමථක්ඛන්ධෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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5. ඛුද්දෙවත්ථුක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

ඛුද්දෙවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

244. පුථුපාණිනා ෙත්තබ් ංෙම්මං පුථුපාණිෙං. 

245. ‘‘ෙණ්ණකතො නික්ඛන්තුලත්කතොලම් ොදීනං කුණ් ලාදීන’’න්ති

ලිඛිතං.‘‘ොයූර’’න්තිපාළිපාකඨො. ‘‘කෙයූරාදීනී’’තිආචරිකයනුද්ධටං. 

248. ‘‘සාධුගීතං නාම පරිනිබ්බුතට්ඨාකන ගීත’’න්ති ලිඛිතං. දන්තගීතං 

 ායිතුොමානං වාක්ෙෙරණීයං. දන්තගීතස්ස විභාවනත්ථං ‘‘යං

ගායිස්සාමා’’තිආදිමාහ. 

249. චතුරස්සවත්තං නාම චතුප්පාද ාථාවත්තං. ‘‘තරඞ් වත්තාදීනි 

උච්චාරණවිධානානි නට්ඨපකයො ානී’’ති ලිඛිතං. බාහිරක ොමන්ති 

භාවනපුංසෙං, යථා තස්ස උණ්ණපාවාරස්ස  හිද්ධා කලොමානි

දිස්සන්ති, තථා ධාකරන්තස්සදුක්ෙටන්තිවුත්තංකහොති. 

251. විරූපක්කෙහීතිආදි සහකයො ෙරණවචනං. සරබූති ක හක ොළිො.

සාකිරකසතා සවිසා කහොති. කසොහන්තියස්සකම එකතහිකමත්තං, 

කසොහංනකමොෙකරොමිභ වකතොතිසම් න්කධො. අඤ්ඤම්හි…කප.… 

කඡතබ්බම්හීතිරා ානුසකය. 

252. උට්ටිත්වාතිපක්ඛිපිත්වා. ඔතරතූති ඉද්ධියාඔතාකරත්වා ණ්හාතු. 

අනුපරියායීති අනුපරිබ්භමි. 

253. නඅච්ඡුපියන්තීතිනලග් න්ති. රූපොකිණ්ණානීතිඉත්ථිරූපාදීහි

කවොකිණ්ණානි. 

254. ආලන්දෙමඩ්ඪොදීනන්ති පුලඛමිඩ්ඪිොදීනං. පරිවත්කතත්වා

තත්කථවාති එත්ථ ‘‘පරිවත්කතත්වා තතියවාකර තත්කථව මිඩ්ඪියා

පතිට්ඨාතී’’ති ලිඛිතං. පරිභණ් ං නාම ක හස්ස  හි කුට්ටපාදස්ස

ථිරභාවත්ථං ෙතා තනුෙමිඩ්ඪිො වුච්චති. එත්ථ ‘‘පරිවට්ටිත්වා

පත්කතො භිජ්ජතීති අධිෙරණකභදාසඞ්ොය අභාකව ඨාකන ඨකපතුං

වට්ටතී’’ති ලිඛිතං. පත්තමා කෙො වට්ටිත්වා පත්තානං අපතනත්ථං

වට්ටං වා චතුරස්සං වා ඉට්ඨොදීහි පරික්ඛිපිත්වා මා ෙච්ඡන්කනන
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ෙකතො. ‘‘පත්තමණ් ලිො පත්තපච්ඡිො තාලපත්තාදීහි ෙතා’’ති ච

ලිඛිතං.මිඩ්ඪන්කතආධාරකෙඨකපතුං වට්ටතිපත්තසන්ධාරණත්ථං 

වුත්තත්තා. මඤ්කච ආධාරකෙපි න වට්ටති නිසීදනපච්චයා

වාරිතත්තා. ආසන්නභූමිෙත්තා ඔ ම්කබතුංවට්ටති. 

255. ‘‘අංසකූකට ලග්ක ත්වාති වචනකතො අග් හත්කථ ලග්ක ත්වා

අඞ්කෙඨකපතුංනවට්ටතී’’තිකෙචි වදන්ති, නසුන්දරං, ‘‘නකෙව ං

යස්සපත්කතො’’තිආදියදි හත්කථන හිතපත්කතකභදසඤ්ඤා, පක ව

අඤ්කඤන සරීරාවයකවනාති ෙත්වා වුත්තං. පාළියං පන

පචුරකවොහාරවකසන වුත්තං. ඝටිෙපාලමයං ඝටිෙටාහං. ඡවසීසස්ස

පත්තන්ති ‘‘සිලාපුත්තෙස්සසරීරං, ඛීරස්සධාරාතිආදිකවොහාරවකසන 

වුත්තං. මඤ්කච නිසීදිතුං ආ කතොති අත්කථො. ‘‘පිසාචිල්ලොති 

පිසාචදාරො’’තිපි වදන්ති. දින්නෙකමව පටිග් හිතකමව. 

චබ්කබත්වාති ඛාදිත්වා. අට්ඨිොනි ච ෙණ්ටොනි ච 

අට්ඨිෙෙණ්ටොනි. ‘‘එකතසු සබ්ක සු පණ්ණත්තිං ජානාතු වා, මා 

වා, ආපත්තිකයවා’’තිලිඛිතං. 

256. විප්ඵාකළත්වාති ඵාක ත්වා. කිණ්කණන පූකරතුන්ති

සුරාකිණ්කණන පූකරතුං. බිද ෙං නාම දිගුණෙරණසඞ්ඛාතස්ස

කිරියාවිකසසස්සඅධිවචනං.ෙස්සදිගුණෙරණං? කයනකිලඤ්ජාදිනා 

මහන්තං ෙථිනමත්ථතං, තස්ස. තඤ්හි දණ් ෙථිනප්පමාකණන

පරියන්කත සංහරිත්වා දිගුණං ොතබ් ං. අඤ්ඤථා ඛුද්දෙචීවරස්ස

අනුවාතපරිභණ් ාදිවිධානෙරකණ හත්ථස්ස ඔොකසො න කහොති.

සලාොයසතිද්වින්නංචීවරානංඅඤ්ඤතරංඤත්වාසිබ්බිතාසිබ්බිතං 

සුඛංපඤ්ඤායති.දණ් ෙථිකනෙකතන හූහිසහාකයහිපකයොජනං.

‘‘අසංකුටිත්වාචීවරංසමං කහොති.කෙොණාපිසමාකහොන්තී’’තිලිඛිතං, 

‘‘හලිද්දිසුත්කතන සඤ්ඤාෙරණ’’න්ති වුත්තත්තා හලිද්දිසුත්කතන

චීවරං සිබ්ක තුම්පි වට්ටතීති සිද්ධං. තත්ථ හි කෙචි

අෙප්පියසඤ්ඤිකනො.පටිග් කහොනාමඅඞ්ගුලිකෙොකසො. 

257-8. පාතීති පටිග් හසණ්ඨානං. පටිග්ගහත්ථවිෙන්ති

අඞ්ගුලිකෙොසත්ථවිෙං. සූචිසත්ථොනං පුබ්ක  ආකවසනත්ථවිොය
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අනුඤ්ඤාතත්තා ‘‘අනුජානාම, භික්ෙකව, කභසජ්ජත්ථවිෙ’’න්තිවුත්තං.එත්ථ

සූචිසත්ථොදීනිපි ඨකපතබ් ානීති නිදානං සූකචති. සකචපි උපනන්කදො භික්ඛු

අලජ්ජී, තථාපිසන්තෙකමතං අමූලච්කඡදෙතභික්ඛුකනොලජ්ජිකනොපිසමානස්ස

ෙප්පතීතියුජ්ජති. න සම්මතීතිනපකහොති. 

260-1.  හි කුට්ටස්ස සමන්තකතො නීචවත්ථුෙං ෙත්වා ඨිතං 

‘‘මණ් ලෙ’’න්තිවුච්චති.ජන්තාඝරප්පටිච්ඡාදිනාඡන්නස්ස නග්ගියංයස්සන

පඤ්ඤායති, තස්කසවපරිෙම්මංොතබ් ං.එසනකයො උදෙවත්ථපටිච්ඡාදීසුපි. 

262-3. පණියා නාම පණියොරො. ආෙඩ්ඪනයන්තං ආෙඩ්ඪියමානං

කූපස්සඋපරිභාක පරිබ්භමති. අරහටඝටියන්තං සෙටචක්ෙසණ්ඨානයන්තං.

තස්ස අකර අකර ඝටිොනි  න්ධිත්වා එකෙන, ද්ී හි වා පරිබ්භමියමානස්ස

උදෙනිබ් ාහනංකවදිතබ් ං. ආවිද්ධපක්ෙපාසං නාමයත්ථමණ් ලාොකරන

පක්ඛපාසා  ජ්ඣන්ති ආවිද්ධවත්ථතා විය ආවිද්ධපක්ඛපාසො. පුබ්ක 

පත්තසඞ්ක ොපනත්ථං, ඉදානි ඨකපතබ් ංභුඤ්ජිතුංආධාරකෙොඅනුඤ්ඤාකතො. 

273. පරග ං ගච්ඡතීති ඉමස්ස පකයො ාභාවා වට්ටති. ෙම්මසකතනාති

මහතා උස්සාකහන. 

277-8. ක ොහභණ් ං නාම ෙංසකතො කසසකලොහභණ් ං. 

මුද්දිෙොයබන්ධනං නාමචතුරස්සංඅෙත්වාසජ්ජිතං. පාමඞ්ගදසා චතුරස්සා. 

මුදිඞ්ගසණ් ාකනනාති සඞ්ඝාටියා ුලදිඞ් සිබ් නාොකරන වරෙසීසාොකරන. 

පවනන්කතොති පාසන්කතො. ‘‘දසාමූල’’න්ති ච ලිඛිතං. අොය න්ධකනන

සඤ්චිච්ච වා අසඤ්චිච්ච වා  ාමප්පකවසකන ආපත්ති. ‘‘සරිතට්ඨානකතො

 න්ධිත්වාපවිසිතබ් ං, නිවත්තිතබ් ංවා’’තිලිඛිතං. 

279. සත්තඞ්ගුලංවාඅට්ඨඞ්ගුලංවාතිඑත්ථ‘‘සු තඞ්ගුකලනා’’ති

අවුත්තත්තා පෙතිඅඞ්ගුකලන සාරුප්පත්ථාය වඩ්කඪත්වාපි

ෙකරොන්තිකච, නකදොකසො. 

280. තාලවණ්ටාොකරනසීහළිත්ථීනංවිය. 

ඛුද්දෙවත්ථුක්ඛන්ධෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6. කසනාසනක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

විහාරානුජානනෙථාවණ්ණනා 

294. නිලීයන්ති භික්ඛූ එත්ථාති විහාරාදකයො ක ණානි නාම. ආ ත-

වචකනන තස්සා තසඞ්කඝොව සාමී, න අනා කතොති කෙචි, තං න යුජ්ජති 

සමානලාභෙතිොයසිද්ධත්තා. 

296-7. දීපිනඞ්ගුට්ක නාති එත්ථ ‘‘දීපිනා අෙප්පියචම්මං දස්කසතී’’ති 

ලිඛිතං. ථම්භෙවාතපානං නාමතිරියංදාරූනිඅදත්වාඋජුෙං ඨිකතකහවදාරූහි

ෙත්තබ් ං. භිසීනං අනුඤ්ඤාතං වට්ටතීති බිම්ක ොහකන වට්ටතීති අත්කථො.

තූලපූරිතං භිසිං අපස්සයිතුං න වට්ටති උණ්ණාදීනංකයව අනුඤ්ඤාතත්තා.

නිසීදනනිපජ්ජනං සන්ධාය වුත්තං, තස්මා අපස්සයිතුං වට්ටතීති කච? 

අෙප්පියන්තින වට්ටතීති කෙචි. යදි එවං අෙප්පියමඤ්චඤ්ච අපස්සයිතුංන

වට්කටයය.යස්මාවට්ටති, තස්මාකදොකසොනත්ථි. අපිචගිලානස්සබිම්ක ොහනං

නිපජ්ජිතුම්පි අනුඤ්ඤාතං, තස්මා භිසිපි වට්ටති අපස්සයිතුං. ආචරියා ච

අනුජානන්ති, ව ඤ්කජන්ති චාති එකෙ. සිම් ලිතූලසුත්කතන සිබ්බිතං චීවරං

වට්ටති. ෙස්මා? ෙප්පාසස්ස අනුකලොමකතො. ‘‘අක්ෙඵලසුත්තමයම්පි 

අක්ෙවාෙමයකමවපටික්ඛිත්ත’’න්තිකතඑවවදන්ති. 

298. අනිබන්ධනීකයො අලග්ක ො. පටිබාකහත්වාති මට්ඨං ෙත්වා.

‘‘කසතවණ්ණාදීනං යථාසඞ්ඛයං ඉක්ොසාදකයො  න්ධනත්ථං වුත්තා’’ති 

ලිඛිතං. 

300. පකුට්ටං සමන්තකතොආවිද්ධපුලඛං. 

303. සුධාක කපොතිසුධාමත්තිොකලකපො. 

305. ආසත්ති තණ්හා. සන්තිං අදරං. 

307. කෙතුන්තිෙකයන කහතුං. 

308. චිතාතිඉට්ඨොකයොෙ ක නනිද්ධමනවකසනඡින්දිත්වාෙතාති 

අත්කථො. 
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310. ඡබ්බග්ගියානං භික්ඛූනං අන්කතවාසිොති එත්ථ ී සතිවස්සං

අතික්ෙමිත්වා ඡබ් ග්ගියා උප්පන්නා. ‘‘ආරාධයිංසු කම භික්ඛූ

චිත්ත’’න්ති (ම. නි. 1.225) වුත්තත්තා අඤ්ඤස්මිං ොකල 

සාවත්ථි මකනඋප්පන්නංවත්ථුංඉධආපත්තිදස්සනත්ථංආහරිත්වා

වුත්තන්ති යුත්තංවිය, විචාකරත්වා කහතබ් ං. වුද්ධන්ති වුද්ධතරං. 

313. සන්ථකරතිතිණසන්ථරාදකයො. 

කසනාසනග්ගාහෙථාවණ්ණනා 

318. ‘‘කසයෙග්කගනාති මඤ්චට්ඨානපරිච්කඡකදන. විහාරග්කගනාති

ඔවරෙග්ක නා’’ති ලිඛිතං. ථාවරාති නියතා. පච්චකයකනව හි තන්ති තස්මිං

කසනාසකන මහාකථරා තස්ස පච්චයස්ස ොරණා අඤ්ඤත්ථ අ න්ත්වා

වසන්තාකයව නං පටිජග්ගිස්සන්තීති අත්කථො. අඝට්ටනෙම්මං දස්කසතුං ‘‘න

තත්ථ මනුස්සා’’තිආදිමාහ. ‘‘විතක්ෙං ඡින්දිත්වා සුද්ධචිත්කතන

 මනවත්කතකනව  න්තබ් ’’න්ති පාකඨො. මුද්දකවදිො නාම කචතියස්ස

හම්මියකවදිො. පටික්ෙම්මාති අපසක්කිත්වා. සමානලාභෙතිො මූලාවාකස

සතිසියා, මූලාවාසවිනාකසනෙතිොපිවිනස්සති.සමානලාභ-වචනංසතිද්ී සු, 

 හූසු වා යුජ්ජති, කතකනව එෙස්මිං අවසිට්කඨති කනො මති. තාවොලිෙං

ොකලනමූලච්කඡදනවකසනවාඅඤ්කඤසංවා ෙම්මංඅඤ්ඤස්සසියානාවායං

සඞ් කමොති ආචරිකයො. පුග්ග වකසකනව ොතබ්බන්ති අපකලොෙනොකල

සඞ්කඝොවස්සංවුත්ථභික්ඛූනංපාකටක්ෙං‘‘එත්තෙං වස්සාවාසිෙංවත්ථංකදති, 

රුච්චති සඞ්ඝස්සා’’ති පුග් ලකමව පරාමසිත්වා දාතබ් ං, න සඞ්ඝවකසන

ොතබ් ං.නසඞ්කඝොසඞ්ඝස්සඑත්තෙංකදතීති.‘‘එෙස්මිං ආවාකසසඞ්ඝස්ස

ෙම්මංෙකරොතී’ති වචනකතො සඞ්ඝවකසනොතබ් ’’න්තිලිඛිතං.න හිතථා 

වුත්කත සඞ්ඝස්ස කිඤ්චි ෙම්මං ෙතං නාම කහොති.

‘‘සම්මතකසනාසනග් ාහාපෙකතො අඤ්කඤන  ාහිකතපි  ාකහො රුහති

අග් හිතුපජ්ඣායස්ස උපසම්පදා වියා’’ති ලිඛිතං. ‘‘ෙම්මවාචායපි සම්ුලති

වට්ටතී’’තිලිඛිතං. 

අට් පිකසොළසපිජකනතිඑත්ථකිංවිසුං විසුං, උදාහුඑෙකතොති? එෙකතොපි

වට්ටති.නහිකතතථාසම්මතාසඞ්කඝනෙම්මෙතානාම කහොන්ති, කතකනව 
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සත්තසතිෙක්ෙන්ධකෙ එෙකතො අට්ඨ ජනා සම්මතාති. කතසං සම්මුති

ෙම්මවාචායපීති ඤත්තිදුතියෙම්මවාචායපි. අපකලොෙනෙම්මස්ස වත්ථූහි සා

එවෙම්මවාචා ලබ්භමානා ලබ්භති, තස්සා ච වත්ථූහි අපකලොෙනෙම්මකමව

ලබ්භමානංලබ්භති, නඅඤ්ඤන්ති කවදිතබ් ං.ඉමංනයංමිච්ඡා ණ්හන්කතො

‘‘අපකලොෙනෙම්මං ඤත්තිදුතියෙම්මං ොතුං, ඤත්තිදුතියෙම්මඤ්ච

අපකලොෙනෙම්මං ොතුං වට්ටතී’’ති  ණ්හාති, එවඤ්ච සති 

ෙම්මසඞ්ෙරකදොකසො ආපජ්ජති. මග්කගො කපොක්ෙරණීති එත්ථ මග්කගො නාම

මග්ක  ෙතදීඝසාලා, කපොක්ෙරණීති නහායිතුං ෙතකපොක්ඛරණී. එතානි හි

අකසනාසනානීතිඑත්ථ භත්තසාලානආ තා, තස්මාතංකසනාසනන්තිකච? 

සාපි එත්කථව පවිට්ඨා වාසත්ථාය අෙතත්තා. කභොජනසාලා පන උභයත්ථ

නා තා. කිඤ්චාපි නා තා, උපරි ‘‘කභොජනසාලා පන කසනාසනකමවා’’ති

(චූ ව.අට්ඨ.318) වුත්තත්තාකසනාසනං.‘‘ෙප්පියකුටිචඑත්ථ ොතබ් ා’’ති

වදන්ති, තං කනති එකෙ. රුක්ඛමූලකවළුගුම් ා ඡන්නා ෙවාට ද්ධාව 

කසනාසනං. ‘‘අ ාභකෙසුආවාකසසූති අලාභකෙසුකසනාසකනසූ’’ති ලිඛිතං, 

තංයුත්තං.නහි පාකටක්ෙං කසනාසනං කහොති. තං සඤ්ඤාකපත්වාතිඑත්ථ

පඤ්ඤත්තිංඅ ච්ඡන්කත ලක්ොකරනපිවට්ටති. අයම්පීතිපච්චකයොපි. 

උපනිබන්ධිත්වාති තස්ස සමීකප රුක්ඛමූලාදීසු වසිත්වා තත්ථ වත්තං

ෙත්වාති අධිප්පාකයො. පරියත්තිපටිපත්තිපටිකවධවකසන තිවිධම්පි. 

‘‘දසෙථාවත්ථුෙං දසඅසුභං දසඅනුස්සති’’න්ති පාකඨො. ‘‘ප මභාගං 

මුඤ්චිත්වාති ඉදං කච පඨම ාහිතවත්ථුකතො මහග්ඝං කහොතී’’ති ලිඛිතං. 

ඡින්නවස්සානං වස්සාවාසිෙං නාම පුබ්ක   හිතවස්සාවාසිොනං පච්ඡා

ඡින්නවස්සානං. භතිනිවිට් න්තිභතිංෙත්වාවිය නිවිට්ඨංපරියිට්ඨං. ‘‘සඞ්ඝිෙං

පන…කප.… විබ්භන්කතොපි  භකතවා’’ති ඉදං තත්රුප්පාදං සන්ධාය වුත්තං.

ඉමිනා අපකලොෙනකමව පමාණං, න  ාහාපනන්ති කෙචි. විනයධරා පන

‘‘අම්හාෙං විහාකර වස්සං උප තානං එකෙෙස්ස තිචීවරං සඞ්කඝො

දස්සතී’තිආදිනා අපකලොකිකතපි අභාජිතං විබ්භන්තකෙො න ලභති.

‘අපකලොෙනෙම්මං ෙත්වා ාහිත’න්තිවුත්තත්තා, ‘අභාජිකතවිබ්භමතී’තිඑවං

පුබ්ක වුත්තත්තා චා’’තිවදන්ති. ‘‘පච්චයවකසනාති හපතිෙංවාඅඤ්ඤංවා 

වස්සාවාසිෙං පච්චයවකසන  ාහිත’’න්ති ලිඛිතං. ‘‘එෙකමව වත්ථං 
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දාතබ්බන්තිතත්ථනිසින්නානංඑෙකමෙං වත්ථං පාපුණාතී’’තිලිඛිතං. දුතිකයො

කථරාසකනති අනුභාක ො. පඨමභාක ො අඤ්ඤථා කථකරන  හිකතොති

ජානිතබ් ං. 

උපනන්දවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

320. තිවස්සන්තකරනාතිතිණ්ණංවස්සානංඅන්කතොඨිකතන.හත්ථිම්හි 

නකඛො අස්සාති හත්ථිනකෙො. පාසාදස්ස නකඛො නාම 

කහට්ඨිමපරිච්කඡකදො. ගිහිවිෙටනීහාකරනාති ගිහීහි ෙතනීහාකරකනව.

‘‘කතහි අත්ථරිත්වා දින්නාකනව නිසීදිතුං ලබ්භන්ති, න භික්ඛුනා සයං

අත්ථරිත්වාවිස්සජ්ජිතබ් ංසඞ්කඝනඅත්ථරාකපත්වාවා’’තිලිඛිතං. 

අවිස්සජ්ජියවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

321. ‘‘න විස්සජ්කජතබ් ංසඞ්කඝනවා කණනවාපුග් කලනවා’’ති

වචනං ‘‘යං අ රුභණ් ං විස්සජ්ජියං කවභඞ්ගියං සඞ්ඝිෙං, තං  කණො

කච තස්මිං ආවාකස වසති පුග් කලොපි වා,  කණන වා පුග් කලන වා

විස්සජ්ජිතං සඞ්කඝන විස්සජ්ජිතසදිසකමව කහොතී’’ති අට් ෙථායං 

වුත්තවචනංසාකධති, අඤ්ඤථා එත්ථ ණපුග් ලග් හණං නිරත්ථෙං. 

අරඤ්ජකරො උදෙචාටි, අලඤ්ජකලො,  හුඋදෙ ණ්හනකෙොති අත්කථො.

‘‘වට්ටචාටිවියහුත්වාකථොෙංදීඝුලකඛොමජ්කඣපරිච්කඡදංදස්කසත්වා 

ෙකතො’’තිලිඛිතං.මංසදිබ් ධම්මබුද්ධසමන්තචක්ඛුවකසන පඤ්ච. 

ගරුභණ්ක න ච ගරුභණ් න්ති සංහාරිමං සන්ධාය වුත්තං. පත්තචීවරං

නික්ඛිපිතුන්ති අට්ටෙච්ඡන්කනන ෙකත මඤ්කච. වට්ටක ොහං නාම

පීතවණ්ණං. පාරිහාරියංන වට්ටතීතිආ න්තුෙස්සඅදත්වාපරිචාරිෙහත්ථකතො

අත්තකනො නාමං ලිඛාකපත්වා  කහත්වා යථාසුඛං පරිහරිතුං න වට්ටති. 

‘‘ගිහිවිෙටනීහාකරකනවාති යාව අත්තකනො ෙම්මනිබ් ත්ති, තාව  කහත්වා

කදතී’’තිලිඛිතං. සිෙරං නාමකයනපරිබ්භමන්තා ඡින්දන්ති. පත්තබන්ධකෙො 

නාමපත්තස්ස ණ්ඨිආදිොරකෙො. ‘‘පටිමානංසුවණ්ණාදිපත්තොරකෙො’’තිපි

වදන්ති. ‘‘අඩ්ඪබාහූතිෙප්පරකතො පට්ඨාය යාව අංසකූට’’න්තිලිඛිතං. ඉකතො

පට් ායාති ඉමං පාළිං ආදිං ෙත්වා. දණ් මුග්ගකරො නාම කයන රජිතචීවරං
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කපොකථන්ති. ‘පච්චත්ථරණ තිෙ’න්ති වුත්තත්තා, ‘‘තම්පි  රුභණ් කමවාති

වුත්තත්තා ච අපි-සද්කදන පාවාරාදිපච්චත්ථරණං සබ් ං  රුභණ් කමවා’’ති 

වදන්ති.එකතකනව සුත්කතනඅඤ්ඤථාඅත්ථංවත්වා ‘‘පාවාරාදිපච්චත්ථරණං

න  රුභණ් ං, භාජනීයකමව, කසනාසනත්ථාය දින්නපච්චත්ථරණකමව 

 රුභණ් ’’න්ති වදන්ති, උපපරික්ඛිතබ් ං. ගණ්ඨිොති චීවර ණ්ඨිො. 

භඤ්චකෙො නාමසරකෙො. 

නවෙම්මදානෙථාවණ්ණනා 

323-4. අග්   න්ධසූචිද්වාරෙරණමත්කතනපි. ‘‘ෙකපොතභණ්ඩිො නාම 

ව භියාඋපරිඨකපතබ් වලයංවාතිණච්ඡදනක හස්ස පිට්ඨිවංසස්ස කහට්ඨා

ඨකපතබ් ං වා උභයමස්ස  තා දාරූ’’ති ලිඛිතං. ොරන්තරාති තදා පුන 

පවිසට්ඨං පුබ් පකයොජිතානානං වචනපාතකසනාසනවාකසො. න පන

පතිසට්ඨකතොතිදට්ඨබ් ං. සබ් ත්ථවිනට්ඨවාකසොනචපටිකසධකෙොකහොතීති

දට්ඨබ්ක ො. ද්වාරවාතපානාදීනි අපහරිත්වා දාතුං අසක්කුකණයයකතො 

‘‘පටිදාතබ්බානිකයවා’’ති වුත්තං. ක ොපානසිආදකයො කදන්තස්ස විහාකරො

පලුජ්ජතීති ‘‘මූ ංවා දාතබ්බ’’න්තිආදිවුත්තන්තිඑකෙ.‘‘කනවාසිොපෙතියා

අනත්ථතාය භූමියා ඨකපන්ති කච, කතසම්පි අනාපත්තිකයවා’’ති ලිඛිතං.

‘‘ද්වාරවාතපානාදකයො අපරිෙම්මෙතාපි අපටිච්ඡාකදත්වා න

අපස්සයිතබ් ා’’තිලිඛිතං. 

සඞ්ඝභත්තාදිඅනුජානනෙථාවණ්ණනා 

උද්කදසභත්තෙථාවණ්ණනා 

325. යා භත්තුද්කදසට්ඨානභූතාය කභොජනසා ාය පෙතිඨිතිො. දින්නං

පනාති යථා කසො දායකෙො කදති, තං දස්කසන්කතො ‘‘සඞ්ඝකතො

භන්කත’’තිආදිමාහ. එෙවළඤ්ජන්ති එෙද්වාකරන ව ඤ්ජිතබ් ං. 

තිචීවරපරිවාරන්ති එත්ථ ‘‘උදෙමත්තලාභී විය අඤ්කඤොපි උද්කදසභත්තං

අලභිත්වා වත්ථාදිමකනෙප්පොරං ලභති කච, තස්කසව ත’’න්ති ලිඛිතං.

‘‘උද්කදසපත්කත කදථා’ති වත්වා  කහත්වා ආ තභාකවන සඞ්ඝස්ස

පරිච්චත්තං න කහොතිකයව තස්කසව හත්කථ  තත්තා, තස්මා කතහි 
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වුත්තක්ෙකමනසබ්ක හි භාකජත්වා භුඤ්ජිතබ් ’’න්ති වුත්තං. පටිපාටිපත්තං

වා ඨිතිොය ඨිතපත්තං වා. ‘‘කූටට්ඨිතිො නාම අග් කහතබ් ානම්පි

 ාහිතත්තා’’ති ලිඛිතං, ‘‘පණීතභත්තට්ඨිතිෙඤ්ච අජානිත්වා මිස්කසත්වා

 ාහිකතපි එවකමව පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති ච ලිඛිතං. තඤ්කච කථයොය හරන්ති 

පත්තහාරො, ආණාපෙස්ස ගීවා කහොති. අතික්ෙන්තම්පි ඨිතිෙං  කපත්වාති

එත්ථ ‘‘තංදිවසකමව කච භික්ඛා ලබ්භති, අපරදිවසකතො පට්ඨාය න ලබ්භති

කිරා’’තිලිඛිතං.පච්ඡා‘‘සබ්ක ො සඞ්කඝොපරිභුඤ්ජතූ’’තිඅවුත්කතපිභාකජත්වා

පරිභුඤ්ජිතබ් ං. ‘‘එත්තකෙ භික්ඛූ සඞ්ඝකතො උද්දිසිත්වා කදථා’ති අවත්වා

‘එත්තොනංභික්ඛූනංභත්තං ණ්හථා’ති දින්නංසඞ්ඝිෙනිමන්තනංනාමා’’ති

ලිඛිතං. 

නිමන්තනභත්තෙථාවණ්ණනා 

පටිපාටියාති යථාලද්ධපටිපාටියා. විච්ඡින්දිත්වාති භත්තං  ණ්හථාති පදං

අවත්වා. ආක ොපසඞ්කෙකපනාති අයං නකයො නිමන්තනායකමව, 

උද්කදසභත්කත පන එෙස්ස පකහොනෙප්පමාකණ එව ඨිතිො තිට්ඨති. 

‘‘එෙවාරන්ති යාව තස්මිං ආවාකස වසන්ති භික්ඛූ, සබ්ක ව ලභන්තී’’ති

ලිඛිතං. 

ස ාෙභත්තෙථාවණ්ණනා 

න හි බහිසීමාය සඞ්ඝ ාකභොති එත්ථ ‘‘උද්කදසභත්තාදීසු  හිසීමාය

ඨිතස්සපි කච උපාසො කදන්ති,  කහතුං ලභන්ති, අත්තකනොපි පාකපත්වා

 හණං අනුඤ්ඤාතං, තථා ඉධ න වට්ටතී’’ති වුත්තං. න පාපුණන්තීති

උද්දිසිත්වාපි. වාරගාමන්ති දූරත්තා වාකරන නිග් කහන  න්තබ්  ාකම. 

ඵාතිෙම්මකමවාතිඅතිකරෙලාභාච භවන්ති. සම්මුඛීභූතස්සාතිකයභුකයයනකච

භික්ඛූ හිසීමං  තා, සම්ුලඛීභූතස්සපාකපතබ් ං.සභා ත්තාහිඑකෙනලද්ධං

සබ්ක සංපකහොති, තස්මිම්පිඅසතිඅත්තකනොපාකපත්වාදාතබ් ං. ‘‘ ද්ධාවා

අ ද්ධා වා’’තිවචනසිලිට්ඨවකසනවුත්තං. විහාකරඅපාපිතංපන…කප.… න 

වට්ටතීති සලාෙභත්තං විහාකර උද්දිසියති. කතන පන දින්නසලාකෙන. 

තස්සාති  කහත්වා  තස්ස. සලාො  කහතබ් ාති යුත්තං විය.
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සබ් කපොත්ථකෙසු ‘‘ ාකහතබ් ා’’ති පාකඨො, තස්මා කතනාති

සලාෙග් ාහාපකෙනාති අත්කථො. ‘‘කචොරිොය  හිතත්තා න පාපුණාතී’’ති

වචනකතො ‘‘කුටිකසොධනං වට්ටතී’’ති ච දීපවාසිකනො වදන්ති කිර. එෙං

මහාකථරස්සාතිමහාකථකරොවිහාරකතො කයභුකයයනන ච්ඡති, ඉතකරෙදාචි

 ච්ඡති, තස්මාසභා ාකච, අත්තකනොපාකපත්වාපුන ඉතකරසංදියයති. විහාකර

කථරස්ස පත්තස ාෙභත්තන්ති මහාකථකරො එෙකෙොව විහාකර ඔහීකනො, 

‘‘අවස්සං සබ් සලාො අත්තකනො පාකපත්වා ඨිකතො’’ති පටිස්සයං  න්ත්වා

ආ න්තුෙභික්ඛූනම්පිඅදස්සනකතො කුක්කුච්චංඅෙත්වාභුඤ්ජන්ති. 

පක්ඛිෙභත්තෙථාවණ්ණනා 

උකපොසථදිවකස ආපත්තිකදසනං සන්ධාය ‘‘පරිසුද්ධසී ාන’’න්ති ආහ.

කලඛං ෙත්වා නි ද්ධාපිතං. ‘‘ආගන්තුෙභත්තම්පි ගමෙභත්තම්පී’’ති

ආ න්තුකෙොව හුත්වා  ච්ඡන්තං සන්ධාය වුත්තං. අනාථගිලානුපට්ඨාකෙොපි

කතන දින්නං භුඤ්ජති කච, තස්සපි පාකපතබ් කමව. ගුළපිණ් ං 

තාලපක්ෙමත්තං. 

කසනාසනක්ඛන්ධෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. සඞ්ඝකභදෙක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

ඡසෙෙපබ්බජ්ජාෙථාවණ්ණනා 

330. ‘‘අනුපියං නාමා’’ති එෙවචකනන දිස්සති, සත්තමියං පන

‘‘අනුපියාය’’න්ති. ‘‘ොළුදායිප්පභුතකයො දස දූතා’’ති පාකඨො. ‘‘න

කහට්ඨාපාසාදානකහට්ඨාපාසාදංවා’’ති ලිඛිතං. 

332. පුබ්කබ පුබ් ොකල. ‘‘රඤ්කඤො සකතො’’ති ච

‘‘රඤ්කඤොවසකතො’’තිච පාකඨො. 

333. න ලාභතණ්හාඉධොමතණ්හා, ඣානස්සකනසාපරිහානිකහතු. 

බුද්ධත්තසීලංපනපත්ථයන්කතොඣානාපිනට්කඨොති.නනුපත්තභාවනා. 

මකනොමයන්තිඣානමකනොමයං. 

334. සත්ථාකරොති ණසත්ථාකරො. 

339. කපොත්ථනිෙන්තිඡුරිෙං. 

340. මනුස්කසතිපුරිකස. 

341. එෙරත්තාධිොකරන රක්ඛං පච්චාසීසන්තා ඊදිසාති දස්සනත්ථං 

‘‘පඤ්චිකම’’තිආදි වුත්තං. ‘‘පුබ්ක  රක්ඛස්කසත’’න්ති වුත්තත්තා

මේහං පන රක්ඛකණ කිච්චං නත්ථීති දස්සනත්ථං වුත්තං. 

පරූපක්ෙකමන තථාගතං ජීවිතා කවොකරොකපයොති ඉදං ආණත්තියා

ආ තත්තා එවංවුත්තං. 

342. මා ආසකදොති මා වධෙචිත්කතන උප ච්ඡ. ඉකතොති ඉමම්හා

ජීවිතම්හා. ‘‘යකතොති යස්මා, යකතොති වා  තස්සා’’ති ලිඛිතං. 

‘‘පටිකුටිකතොතිඅපසක්කිත්වා සඞ්කුචිකතොහුත්වා වා පටිසක්ෙතී’’ති

ලිඛිතං. 

343. තිෙකභොජනන්තිතීහිභුඤ්ජිතබ් කභොජනං.‘‘තිෙකභොජනීය’’න්තිපි

පාකඨො. පරිෙප්පකතොහිතිණ්ණංභුඤ්ජිතුංඅනුජානාමි, තකතොඋද්ධං

 ණකභොජනකමවකහොති, තස්සාපි ඉදකමවවුත්තං.ඉධඅපුබ් ංනත්ථි.

‘‘අෙතවිඤ්ඤත්තිලද්ධං තිණ්ණං භුඤ්ජන්තානං කිඤ්චාපි තං

 ණකභොජනංනාමන කහොති, විඤ්ඤත්තිවකසනපනන වට්ටතී’’ති
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ලිඛිතං. තකයො අත්ථවකස පටිච්චාති එත්ථාපි ‘‘මා පාපිච්ඡාපක්ඛං

නිස්සායසඞ්ඝං භින්කදයු’’න්තිකපසලානංභික්ඛූනංඵාසුවිහාරායාති

කයොකජතබ් ං. කු ානුද්දයතාය චාති කුලානං පසාදරක්ඛණත්ථං. 

වජ්ජන්ති වජ්ජකමව. ‘‘වජ්ජමිමං ඵුකසයයා’’ති ලිඛිතං. ‘‘වජ්ජනීයං

පුග් ලං ඵුකසයයා’’ති වුත්තං. ‘‘ඉමස්ස මකනො න ඵුකසයයා’’ති 

වත්තබ් ම්පිසියා. චක්ෙකභදන්තිසාසනකභදං. ආයුෙප්පන්තිඑත්ථ

කිඤ්චාපි අී චිම්හි ආයුපරිමාණං නත්ථි, කයන පන ෙම්කමන

යත්තෙංඅනුභවිතබ් ං, තස්සආයුෙප්පන්තිකවදිතබ් ං. 

345. ‘‘අඤ්ඤතරං ආසනං  කහත්වා නිසීදී’’ති වචනකතො

විසභා ට්ඨානං  තස්ස කපසලස්සපි භික්ඛුකනො කතසං ආසකන

නිසීදිතුං වට්ටතීති සිද්ධං. ආගි ායතීති රුජ්ජති. 

ආකදසනාපාටිහාරියානුසාසනියාති තස්ස තස්ස චිත්තාචාරං ආදිස්ස

ආදිස්සකදසනා, ආකදසනාපාටිහාරියානුසාසනී.ඉද්ධිඑව පාටිහාරියං 

ඉද්ධිපාටිහාරියං, ඉද්ධිපාටිහාරියසංයුත්තාය අනුසාසනියා ඔවදතීති

අත්කථො. නනුතංආවුකසොතිඑත්ථතංවචනං නනුමයාවුත්කතොසීති

අත්කථො. 

346-9. සුවික්ොලතන්ති සුකධොතං. සංොදිත්වාති සුට්ඨු ඛාදිත්වා. ‘‘මහිං

විකුබ්බකතොති මහාවිසාකලො’’ති ලිඛිතං. තස්ස භිසං ඝසමානස්ස. තත්ථ නදීසු

ජග්ගකතොති පාකලන්තස්ස. ‘‘කිං? හත්ථියූථං  න්තු’’න්ති වදන්ති.

‘‘අසංපාකතො’ති පාකඨො, අපත්කතො හුත්වාති අත්කථො’’ති ලිඛිතං.

‘‘අපාය හුත්තා පුන දස්සිකතො’’ති වුත්තං. ‘‘එවංසකතති එවං අස්ස කත

ආසවා’’තිලිඛිතං. 

350. ‘‘කවොසානං පරිනිට්ඨානංවා’’තිචලිඛිතං. ජාතූතිද ්හත්කථ

නිපාකතො. මා උදපජ්ජථාති මා උප්පජ්කජයය. ‘‘කසො

පමාදමනුයුඤ්ජන්කතො’’තිපාකඨො. අනාදරං කුසකලසු. උදධිමහාති

කිත්තකෙො මහා? කභස්මා යාව භයානකෙො, තාව මහාති වුත්තං

කහොති. 
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351. නකෙො, උපාල, භික්ඛුනීසඞ්ඝංභින්දතීතිඑත්ථභික්ඛුසඞ්ඝං

න භින්දති, භික්ඛුනී සඞ්ඝං භින්දතීති කෙචි, කනතං  කහතබ් ං.

කෙවලං ‘‘සඞ්කඝො’’ති වුත්කත භික්ඛුසඞ්කඝොව අධිප්කපකතො.

‘‘සඞ්ඝස්ස කදති, උභකතොසඞ්ඝස්ස කදති චා’’ති (මහාව. 379) 

මාතිොවචනම්පි සාකධති. තස්මිං අධම්මදිට්ඨිකභකද ධම්මදිට්ඨි

සියා. ‘‘සීලසතිකභකදසුපි සමාකනො ධම්මං ොතුන්ති සඞ්ඝකභකද

කවමතිකෙොපි තාදිකසො වා’’ති ලිඛිතං. විනිධායාති අත්තකනො

වඤ්චනාධිප්පායතංඡාකදත්වා. 

සඞ්ඝකභදෙක්ඛන්ධෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. වත්තක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

ආගන්තුෙවත්තෙථාවණ්ණනා 

357. එෙස්මිං  ාකම අඤ්ඤවිහාරකතො ආ කතොපි ආ න්තුකෙොව. තත්ථ

කෙචි එවං වදන්ති ‘‘ආවාසිකෙො ෙත්ථචි  න්ත්වා සකච ආ කතො, ‘කතනාපි 

ආ න්තුෙභත්තං භුඤ්ජිතබ් ’න්ති වුත්තත්තා දූරා මනං වුත්තං කහොති, න

 ාකම, තස්මා න යුත්ත’’න්ති. කත වත්තබ් ා ‘‘ආ න්තුෙභත්තං නාම

 හට්කඨහි ඨපිතං. යස්මිං නි ද්ධං, තකතො අඤ්ඤ ාමකතොතිආපන්නං. තථා

විහාරාධිොරත්තාඅඤ්ඤවිහාරකතො ආ කතොපිආ න්තුකෙොවා’’තිආචරියානං

සන්නිට්ඨානං. පානීයං පුච්ඡිතබ්බං, පරිකභොජනීයං පුච්ඡිතබ්බන්තිඋද්ධරිත්වා

ඝටසරාවාදි තං සන්ධාය පඨමං, දුතියං කූපත ාොදි තන්ති ආචරිකයො.

දුතියවාකර අත්තකනො වසනට්ඨානත්තා විසුං පුච්ඡිතබ් කමව, තස්මා වුත්තං

එතං‘‘පරිච්ඡින්නභික්කඛොවා ාකමො’’ති.  හූසුකපොත්ථකෙසුදුවිධාපියුජ්ජති. 

අනුකමොදනවත්තෙථාවණ්ණනා 

362-4. පඤ්චකම අනුකමොදනත්ථාය නිසින්කන. ‘‘මනුස්සානං 

පරිවිසනට් ානන්තියත්ථමනුස්සාසපුත්තදාරාආවසිත්වාකදන්තී’’ති ලිඛිතං.

ඉමස්මිං ඛන්ධකෙ 

ආ න්තුොවාසිෙ මිොනුකමොදනභත්තග් පිණ් චාරිොරඤ්ඤෙකසනාසනජ

න්තාඝරවච්චකුටිඋපජ්ඣාචරියසද්ධිවිහාරිෙන්කතවාසිෙවත්තානි චුද්දස

මහාවත්තානි නාම.අග් හිතග් හකණන ණියමානානි අසීතිෙන්ධෙවත්තානි 

නාමකහොන්ති. 

වත්තක්ඛන්ධෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. පාතිකමොක්ෙට් පනක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

පාතිකමොක්ඛුද්කදසයාචනෙථාවණ්ණනා 

383-4. ‘‘නන්දිුලඛී’’ති ලිඛිතං. ආයතකෙකනවාති ආදිම්හි එව. යන්ති

යස්මා. සවන්තිකයො මහානදිකයො. ‘‘මහන්තභූතාන’’න්ති පාකඨො. පත්තාති

පත්වා. ‘‘සමූලිොය ඨකපති අෙතායා’’ති ඨපනෙස්ස සඤ්ඤාමූලවකසන

වුත්තං.තංවත්ථුංඅවිනිච්ඡිනිත්වාවපරිසාවුට්ඨාති. 

අත්තාදානඅඞ්ගෙථාවණ්ණනා 

398-9. ‘‘අත්තාදානන්ති සයං පකරහි කචොදිකතො අත්තානං කසොකධතුං

අනාදියිත්වා පකරසං විප්පටිපත්තිං දිස්වා සාසනං කසොකධතුං අත්තනා

ආදිතබ් ’’න්ති ලිඛිතං. වස්සාරත්කතොති වස්සොකලො. සප්පටිමාකසොති

ආෙඩ්ඪනයුත්කතොතිඅධිප්පාකයො. 

401. උපදහාතබ්කබොති උප්පාකදතබ්ක ො, විප්පටිසාරුලකඛන

ධාකරතබ්ක ොති අධිප්පාකයො. 

පාතිකමොක්ඛට්ඨපනක්ඛන්ධෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. භික්ඛුනික්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

මහාපජාපතිකගොතමීවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

402-3. සූකනහීති සුකතහි. ‘‘කසතට්ටිො නාම කරො ජාතී’’ති පාළි.

‘‘කසතට්ඨිො’’ති අට්ඨෙථා. ‘‘පටිසම්භිදාපත්තඛීණාසවග් හකණන

ඣානානිපි  හිතාකනව කහොන්ති. න හි නිජ්ඣානිොනං සබ් ප්පොරා

සම්පත්තිඉජ්ඣතී’’තිලිඛිතං. 

භික්ඛුනීඋපසම්පදානුජානනෙථාවණ්ණනා 

404. යදග්කගන යං දිවසං ආදිං ෙත්වා. තකදවාති තස්මිං එව දිවකස.

‘‘අනුඤත්තියා’’තිපාකඨො.‘‘අනුපඤ්ඤත්තියා’’තිනසුන්දරං. 

405. ‘‘පටිග් ණ්හාමි යාවජීවං අනතික්ෙමනීකයො’’තිවත්වා ඉදානිකිං

ොරණාවරංයාචතීති කච? පරූපවාදවිවජ්ජනත්ථං.දුබ්බුද්ධිකනොහිකෙචි

වකදයුං ‘‘මහාපජාපතියා පඨමං සම්පටිච්ඡිතත්තා උභකතොසඞ්ඝස්ස

යථාවුඩ්ඪඅභිවාදනං න ජාතං. ක ොතමී කච වරං යාකචයය, භ වා

අනුජාකනයයා’’ති. 

408. විමාකනත්වාතිඅපරජ්ඣිත්වා. 

410-3. ෙම්මප්පත්තාකයොපීතිෙම්මාරහාපි. ආපත්තිගාමනිකයොපීතිආපත්තිං

ආපන්නාකයොපි. ද්කව තිස්කසො භික්ඛුනිකයොති ද්ී හි තීහි භික්ඛුනීහි.

‘‘මකනොසිලිොයා’’ති පාකඨො. 

420. ‘‘කතනච භික්ඛුනිමන්කතතබ්ක ො’’තිසාමීචිවකසනවුත්තං. 

422-3. ‘‘අනුජානාමි…කප.… තාවොලිෙ’’න්ති පුග් ලිෙං සන්ධාය

වුත්තං, න සඞ්ඝිෙන්ති ආචරිකයො. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, උතුනියා

ෙටිසුත්තෙ’’න්ති වචනකතො භික්ඛුස්ස විනි න්ධං ෙටිසුත්තෙං න වට්ටති. 

පග්ඝරන්තී විසවිණා. කවපුරිසිො මස්සුදාීය. 

425. තකයොනිස්සකයතිරුක්ඛමූලඤ්හිසානලභති. 
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426. භත්තග්ක  සකචදායොභික්ඛුනිසඞ්ඝස්සභුත්තවකතොචතුපච්චකය

දාතුොමා කහොන්ති, යථාවුඩ්ඪකමව. 

427. විොක ති යාව විොකල කහොන්ති, තාව පවාකරසුන්ති අත්කථො. 

අජ්ජත්තනාතිඅජ්ජතනා. 

428. අනුවාදන්ති ඉස්සරියට්ඨානං. ඉදං සබ් ං ‘‘අජ්ජතග්ක  ඔවකටො 

භික්ඛුනීනං භික්ඛූසු වචනපකථො’’ති පඤ්ඤත්තස්ස  රුධම්මස්ස 

ී තික්ෙමආපත්තිපඤ්ඤාපනත්ථං වුත්තන්ති කවදිතබ් ං, අඤ්ඤථා

කයසං රුධම්මානං පටිග් හකණනභික්ඛුනීනංඋපසම්පදාඅනුඤ්ඤාතා, 

කතසංී තික්ෙකමඅනුපසම්පන්නාව සියාතිආසඞ්ොභකවයය. 

429. ඉත්ථියුත්කතනාති ඉත්ථීහි  ාී ආදීහි ධුරට්ඨාකන යුත්කතන. 

පුරිසන්තකරනාති පුරිකසන අන්තරිකෙන. ‘‘පුරිසදුතිකයනා’’ති ලිඛිතං, 

පුරිසසාරථිනාතිඅධිප්පාකයො.‘‘ ා ්හතරංඅඵාසූ’’තිවචනකතොගිලානාය

වට්ටතිච්කචව සිද්ධං, භ වන්තං ආපුච්ඡිත්වා අනුඤ්ඤාතට්ඨාකන

උපසම්පජ්ජිස්සාමීති අධිප්පාකයො. 

430. සා කෙනචිකදව අන්තරාකයනාති සබ් න්තරායසඞ් හනවචනං, 

තස්මා තං න අන්තරායං කිත්කතත්වා, වුත්තන්තරාකයන

‘‘රාජන්තරාකයනා’’තිසාකධතබ් න්ති ආචරිකයො. 

431-2. ‘‘නවෙම්මන්ති ෙත්වා ‘එත්තොනි වස්සානි වසතූ’ති

අපකලොකෙත්වා සඞ්ඝිෙභූමිදාන’’න්ති ලිඛිතං. ‘‘සා ාර’’න්ති වුත්තත්තා 

අ ාරපටිසංයුත්තරකහොනිසජ්ජසික්ඛාදිවජ්ජිතාති කෙචි, යුත්තකමතං. ෙස්මා? 

‘‘සහා ාරකසයයමත්තං ඨකපත්වා’’ති අට් ෙථායං වුත්තත්තා. ‘‘අනුජානාමි, 

භික්ඛකව, කපොකසතු’’න්ති වචනකතො කපොසනයුත්තෙම්මං සබ් ං වට්ටති 

මාතුයා, නඅඤ්කඤසං.වසිතුංකචනසක්කෙොතිදුතියංවිනා, සම්මන්නිත්වාව

දාතබ් ා තායඉතිකනොමති.කිත්තෙංොලං? වසිත්වාකචදුතියා න්තුමිච්ඡති, 

අඤ්ඤං සම්මන්නිතුංයුත්තාව.සාවිජාතාලකභතිආචරිකයො. 

434. ‘‘ඉදං ඔදිස්සඅනුඤ්ඤාතංවට්ටතීතිඑෙකතොවාඋභකතොවාඅවස්සකව

සතිපි වට්ටතී’’ති ලිඛිතං. ‘‘කෙසච්කඡදාදිෙං ෙම්මං අනුජානාමි සාදිතුං 

’’ඉච්කචව වුත්තත්තා වුත්තං ‘‘තදඤ්කඤ සාදිතු’’න්ති. ‘‘කෙසච්කඡදාදිෙං

ෙම්මං අනුජානාමි, භික්ඛකව’’ති අවත්වා එත්තෙං යස්මා ‘‘සාදිතු’’න්ති
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භාසිතං, තස්මාසාවිචිකිච්ඡායඋභකතොපිඅවස්සකවඅපි පාරාජිෙකඛත්කතනසා

පාරාජිෙංඵුසති.ඉතිඅට්ඨෙථාස්කවතංසබ් ාසුපිවිනිච්ඡිතං. ඔදිස්සොභිලාකපො 

හිඅඤ්ඤථානිබ්බිකසසකතොතංපමාණං.යදිතථා භික්ඛුස්සෙප්පතිවිචිකිච්ඡා. 

ොලකමොදිස්සනංපදං, නසත්කතොදිස්සෙඤ්හිතං; 

අථභික්ඛුනියාඑව, ොලකමොදිස්සභාසිතං. 

එවංපාරාජිොපත්ති, සිථිලාවෙතාසියා; 

සබ් කසොපිහිතංද්වාරං, සබ් පාරාජිෙස්මින්ති. 

නිරත්ථෙභාවකතො, උබ්භජාණුමණ් කල; 

තස්මානසාදියන්තීති, නිදානවචනක්ෙමං. 

නිස්සායසත්ථුනාවුත්තං, සාදිතුන්තිනඅඤ්ඤථා; 

අත්තකනොපණ්හිසම්ඵස්සං, සාදිතුංකයනවාරිතං. 

අපිපාරාජිෙක්කඛත්කත, ෙථංද්වාරංදකදයයකසො; 

තථාපිබුද්ධපුත්තානං, බුද්ධභාසිතභාසිතං. 

වචනඤ්චසමාකනන්කතො, කනොකචත්ථයුත්තිෙථාධීරා; 

කෙසච්කඡදාදිෙම්මස්ස, අවස්සංෙරණීයකතො. 

චිත්තස්සචාතිකලොලත්තා,  ණස්සචඅඞ් සම්පදා- 

භාවාභික්ඛුනීනංමකහසිනා, රක්ඛිතුඤ්චඅසඞ්ෙත්තා; 

නනුකමොදිස්සෙංෙතන්ති. 

භික්ඛුනික්ඛන්ධෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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11. පඤ්චසතිෙක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

සඞ්ගීතිනිදානෙථාවණ්ණනා 

437. ඡින්නපාතන්ති භාවනපුංසෙං, කතනාොකරන පතන්තීති අත්කථො. 

උපද්දුතාචමයංකහොමාතිඅතීතත්කථවත්තමානවචනං, අහුම්හාති අත්කථො.අථ

වාතස්මිංසතිකහොම. ‘‘පඤ්චභික්ඛුසතානී’’ති ණනවකසනවත්වා ‘‘වස්සං 

වසන්තා’’තිපුග් ලනිද්කදකසොෙකතො. 

ඛුද්දානුඛුද්දෙෙථාවණ්ණනා 

443. ‘‘වස්සිෙසාටිෙං අක්ෙමිත්වා’’ති වචනකතො භ වකතො

චතුත්ථචීවරම්පිඅත්ථීතිසිද්ධං. කතකනවාහ චීවරක්ෙන්ධකෙ ‘‘චතුත්ථං

චීවරංපාරුපී’’ති. 

444. ‘‘අපිච යකථව මයා’’තිආදි සඞ්ගීතියා අග් හණාධිප්පායවකසන

වුත්තං, කින්තු සුසඞ්ගීතා ආවුකසො කථකරහි ධම්කමො ච විනකයො ච. 

අපිචාහංනාම තකථවාහංධාකරස්සාමීතියකථවමයාභ වකතොසම්ුලඛා

සුතංසම්ුලඛාපටිග් හිතං, තකථවකථකරහිභ වතාසයකමවඑතදග් ං

ආකරොපිකතහි, තස්මාසුසඞ් හිතාසඞ්ගීතීති වුත්තංකහොති. 

බ්රහ්මදණ් ෙථාවණ්ණනා 

445. ‘‘ත්වංකයව ආණාකපහී’’ති එත්තෙකමව වුත්තං, කථරා පන

බ්රහ්මදණ් ංෙත්වාවුත්තංකයව ‘‘ඡන්නස්සා’’තිආදිමාහංසූතිකවදිතබ් ං.

එත්ථ චආනන්දත්කථකරො විය අඤ්කඤොපිසඞ්කඝනආණත්කතො භික්ඛු

බ්රහ්මදණ් ෙකතන භික්ඛුනා ආලපිතුං ලභති, න අඤ්කඤො. 

උජ්ජවනිොයාතිපටිකසොත ාමිනියා.ආ මානුකඛොඉධ ආගමානුඛ්විධ. 

ආ මා කඛො ඉධ, කත ඔකරොධා ඉධ ආ මා කඛො. ‘‘භිසිච්ඡවීති

භිසිත්ථවිො’’ති ලිඛිතං. සබ්කබවිකමති සබ් කමව. කු වං ගකමන්තීති 

නිරත්ථෙවිනාසං කමන්ති.කුච්ඡිකතොලකවොකුලකවො, අනයවිනාකසොති

වුත්තං කහොති. ඉමාය කඛො පන ‘‘ධම්මවිනයසඞ්ගීතියා’’ති වත්තබ්ක 
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විකසකසන විනයස්ස සාසනමූලභාවදස්සනත්ථං, තස්මිං ඨිකත

සෙලසාසනඨිතිසිද්ධිදීපනත්ථඤ්ච ‘‘ඉදං කවො ෙප්පති, ඉදං කවො න 

ෙප්පතී’’ති වත්ථුස්මිං ආරද්ධත්තා, ඉමිස්සා ච පරියත්තියා 

විනයපිටෙත්තා ‘‘විනයසඞ්ගීතියා’’තිඉධවුත්තං. 

පඤ්චසතිෙක්ඛන්ධෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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12. සත්තසතිෙක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

දසවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

446. නික්ඛිත්තමණිසුවණ්ණාති සික්ඛාපකදකනව 

පටික්ඛිත්තමණිසුවණ්ණා. තත්ථ මණිග් හකණන සබ් ං දුක්ෙටවත්ථු, 

සුවණ්ණග් හකණන සබ් ංපාචිත්තියවත්ථු හිතංකහොති. භික්ෙග්කගන 

භික්ඛු ණනායාතිවුත්තංකහොති. 

447. මහිොති හිමං. කපොසාති සත්තා. සරජාති සකිකලසරජා. මගාති

ම සදිසා.තස්මිං තස්මිංවිසකය, භකවවාකනතීතිකනත්ති, තණ්හාකයතං

අධිවචනං, තායසහවත්තන්තීති සකනත්තිො. 

450-2. අකහොගඞ්කගොති පබ් තස්ස නාමං. අනුමාකනස්සාමාති

පඤ්ඤාකපස්සාම. ආසුතාති සජ්ජිතා, ‘‘අසුත්තා’’ති වා පාකඨො, අනාවිලා

අපක්ොතරුණා. 

453. උජ්ජවිංසු පටිකසොකතන ච්ඡිංසු. 

455. අප්කපව නාමාති සාධු නාම. මූ ා දායො කපසලො. 

‘‘කුල් ෙවිහාකරනාති ඛුද්දෙවිහාකරනා’’ති ලිඛිතං. රූපාවතාරත්තා 

කුල් ෙවිහාකරො නාම. ෙථං පකනතං පඤ්ඤායති, කයන සන්නිධිෙතං

යාවජීවිෙං යාවොලිකෙන තදහුපටිග් හිකතන සම්භින්නරසං 

තදහුපටිග් හිතසඞ්ඛයං ආ න්ත්වා සන්නිධිෙතාමිසසඞ්ඛයකමව  ච්ඡතීති? 

වුච්චකත – ‘‘යාවොලිකෙන, භික්ඛකව, යාවජීවිෙං තදහුපටිග් හිත’’න්ති

වචනකතො පුකරපටිග් හිතං යාවජීවිෙං තදහුපටිග් හිකතනාමිකසන කච

සම්භින්නං, පුකරපටිග් හිතසඞ්ඛයකමව  ච්ඡතීති සිද්ධං. අඤ්ඤථා

‘‘සත්තාහොලිකෙන, භික්ඛකව, යාවජීවිෙංපටිග් හිතංසත්තාහංෙප්පතී’’ති

(මහාව.305) වුත්තට්ඨාකනවියඉධාපි ‘‘යාවොලිකෙන, භික්ඛකව, යාවජීවිෙං

පටිග් හිතංොකලෙප්පතී’’තිවකදයය, තඤ්චාවුත්තං.තස්මාපුකරපටිග් හිතං

තං ආමිසසම්භින්නං ආමිස තිෙකමවාති කවදිතබ් ං. ගණ්ඨිපකද පන

‘‘සන්නිධිොරෙං ඛාදනීයං වා කභොජනීයං වා’’ති (පාචි. 253) වුත්තං.

 යඤ්ජනමත්තංන කහතබ් ං. 
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457. ඉධාති ඉමස්මිං පාකඨ. ‘‘‘ොකල ෙප්පති, විොකල න ෙප්පතී’ති

(මහාව. 305) වුත්තවචනමත්කතන ‘විොකල ෙප්පතී’ති 

විොලකභොජනපාචිත්තියං ආවහං කහොතීති අත්කථො, ‘න ෙප්පතී’ති 

සන්නිධිකභොජනපාචිත්තියං ආවහං කහොතීති අත්කථො, යදි සම්භින්නරසං 

අජ්ජපටිග් හිතම්පි යාවජීවිෙන්ති අත්කථො’’ති ලිඛිතං. සුත්තවිභඞ්කගති

මාතිොසඞ්ඛාකතසුත්කතචතස්ස පදභාජනීයසඞ්ඛාකතවිභඞ්ක චාතිඅත්කථො.

ඉදංආ තකමව.ෙතරන්ති? ‘‘අතික්ොමයකතොකඡදනෙ’’න්තිඉදං. 

තිවිදත්ථිපමාණඤ්කච, අදසංතංනිසීදනං; 

නිසීදනංෙථංකහොති, සදසංතඤ්හිලක්ඛණං. 

තිවිදත්ථිපමාණංතං, දසාතත්ථවිදත්ථිකච; 

තංනිසීදනනාමත්තා, තස්මිංකඡදනෙංසියා. 

අනිසීදනනාමම්හි, ෙථංකඡදනෙංභකව; 

ඉතිකචකනවවත්තබ් ං, නිසීදනවිදත්ථිකතො. 

ෙප්පකතසදසාමත්තං, නිසීදනමිතිොරණං; 

ෙථංයුජ්ජතිකනොකචතං, නිසීදනස්සනාමෙං. 

නිසීදනන්තිවුත්තත්තා, පමාණසමතික්ෙමා; 

තස්සානුමතිකහතුත්තා, තත්ථකඡදනෙංභකව. 

ජාතරූපෙප්කප– 

ජාතරූපං පටික්ඛිත්තං, පුග් ලස්කසව පාළියං; 

නසඞ්ඝස්සාතිසඞ්ඝස්ස, තඤ්කචෙප්පතිසබ් කසො. 

විොලකභොජනඤ්චාපි, පුග් ලස්කසවවාරිතං; 

නසඞ්ඝස්සාතිසඞ්ඝස්ස, ෙප්පතීතිෙථංසමං. 

සත්තසතිෙක්ඛන්ධෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චූ වග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පරිවාරවණ්ණනා 

කසොළසමහාවාරවණ්ණනා 

පඤ්ඤත්තිවාරවණ්ණනා 

1-2. සීලසමාධිපඤ්ඤාවිුලත්තිවිුලත්තිඤාණදස්සනසඞ්ඛාතස්ස 

ධම්මක්ෙන්ධසරීරස්ස සාසකනති අත්කථො. පරිවාකරොති සඞ් හං කයො

සමාරු ්කහො, තස්ස පරිවාරස්ස. විනයභූතා පඤ්ඤත්ති විනයපඤ්ඤත්ති. 

‘‘පඤ්ඤත්තිොලං ජානතා’’ති දුෙනයවකසන වත්වා පුන සුත්තන්තනකයන

වත්තුං ‘‘අපිච පුබ්කබනිවාසාදීහී’’ති වුත්තං. තත්ථ පස්සනං නාම දස්සනත්තා

දිබ් චක්ඛුනා කයොජිතං පටිකවධඤාණදස්සනං. කදසනාපඤ්ඤාය පස්සතාති

ආසයානුසයාදිකෙ. පුච්ඡායාති සත්තමී. පුනපි එත්ථාති පුච්ඡාවිස්සජ්ජකන. 

මච්ඡාදිට්ඨීතිනත්ථිෙදිට්ඨිඅන්තග් ාහිෙදිට්ඨි. ‘‘ආජීවකහතුපඤ්ඤත්තානී’’ති

වචනකතො ඉමානි ඡ සික්ඛාපදානි ඨකපත්වා කසසා ආචාරවිපත්ති නාමාති

කවදිතබ් ං. ොකයන පන ආපත්තිං ආපජ්ජතීති එත්ථ ‘‘පුබ් භාක 

කසවනචිත්තමඞ් ං ෙත්වා ොයද්වාරසඞ්ඛාතං විඤ්ඤත්තිං ජනයිත්වා

පවත්තචිත්තුප්පාදසඞ්ඛාතං ආපත්තිං ආපජ්ජති, කිඤ්චාපි චිත්කතන

සුලට්ඨාපිතා විඤ්ඤත්ති, තථාපි චිත්කතන අධිප්කපතස්ස අත්ථස්ස 

විඤ්ඤත්තියා සාධිතත්තා ‘ොයද්වාකරනආපජ්ජතී’ති වුත්ත’’න්ති ඉමමත්ථං

සන්ධාය වුත්තං, න භණ් නාදිත්තයවූපසමං. ආපාණකෙොටිෙන්ති 

ජීවිතපරියන්තංෙත්වා. කපොරාණකෙහිමහාකථකරහීතිසීහ දීකප මහාකථකරහි

කපොත්ථෙං ආකරොපිතොකල ඨපිතාති අත්කථො. ‘‘චතුත්ථසඞ්ගීතිසදිසා

කපොත්ථොරු ්හසඞ්ගීතිඅකහොසී’’තිවුත්තං. 

මහාවිභඞ්ක පඤ්ඤත්තිවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ෙතාපත්තිවාරාදිවණ්ණනා 

166. ෙතාපත්තිවාකර ‘‘සඞ්ඝිෙං මඤ්චං වා’’තිආදි අජ්කඣොොසත්තා 

විහාරබ්භන්තකරපි ආපජ්ජනකතො කලඩ්ඩුපාතාතික්ෙමවකසන වුත්තං. දුතිකය 
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කසයෙංසන්ථරිත්වාතිඅබ්භන්තකරසන්ථරිතභාවකතොවිහාරකතො  හි මකනපි

තංදිවසානා කමආපජ්ජනකතො‘‘පරික්කඛපංඅතික්ොකමතී’’තිවුත්තං. 

171. සඤ්චිච්ච පාණං ජීවිතා කවොකරොකපන්කතො චතස්කසො ආපත්තිකයොති

එත්ථ කිඤ්චාපි තස්මිං සික්ඛාපකද තිරච්ඡාන තපාකණොව අධිප්කපකතො, අථ

කඛො පාකණොති කවොහාරසාමඤ්ඤකතො අත්ථුද්ධාරවකසන ‘‘චතස්කසො’’ති

වුත්තං.එසනකයොඅඤ්කඤසුපි එවරූකපසුඨාකනසු. 

173. විොකල  ාමප්පකවසකන ‘‘පඨමං පාදං පරික්කඛපං අතික්ොකමති, 

ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’ති වුත්තත්තා උපචාකර නාපජ්ජති, පරික්කඛපං

අතික්ෙමිත්වාවආපජ්ජතීති සිද්ධකමවා’’තිවදන්ති. 

193. පච්චයවාකර පුරිමවාරකතොවිකසකසොඅත්ථිකයව, ‘‘කමථුනංධම්මං

පටිකසවන්කතො ෙති ආපත්තිකයො ආපජ්ජතී’’ති වුත්කත

ජතුමට්ඨෙස්කසොොකසො න ජාකතො, ඉධ පන ‘‘කමථුනං ධම්මං 

පටිකසවනපච්චයා’’ති වුත්කත පුග් ලනිද්කදසාභාවා ජතුමට්ඨෙඤ්ච

පවිට්ඨං, එවං විකසකසොඅත්ථි.තථාඑවරූකපසුඨාකනසු. 

මහාවිභඞ්ක චභික්ඛුනිවිභඞ්ක කසො සමහාවාරවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

සමුට් ානසීසවණ්ණනා 

257. අනත්තාති අත්තවිරහිතා ‘‘අලවණකභොජන’’න්තිආදීසු විය.

ෙරුණාසීතලභාකවනචන්දසදිකසො.කිකලසතිමිරප්පහානකතො ආදිච්කචො. 

යස්මාකතකදසයන්ති, තස්මා අඞ්ගීරකසොපි. පිටකෙතීණිකදසයි කතසං 

අඤ්ඤතරත්තාතිඅත්කථො.විනකයොයදිතිට්ඨති, එවංපටිපත්තිසද්ධම්මාදි 

නීයති පවත්තතීති අත්කථො. අයං පන ෙථං තිට්ඨතීති? ආහ ‘‘උභකතො

චා’’තිආදි. පරිවාකරන  න්ථිතා තිට්ඨන්තීති අත්කථො. තස්කසව

පරිවාරස්ස සුත්කත. නියතසුලට්ඨානං ෙතං, වුත්තන්ති අධිප්පාකයො. 

අසම්භින්නසමුට් ානානි අසඞ්ෙරසුලට්ඨානානි, අඤ්කඤහි 

අසදිසසුලට්ඨානානීති අත්කථො. යස්මා පරිවාකර සති විනකයො තිට්ඨති, 

විනකය සති සද්ධම්කමො තිට්ඨති, යස්මා සුලට්ඨානානි ච සුත්කත

දිස්සන්ති, තස්මා සික්කඛති අත්කථො. ‘‘ධම්මොකමො සුකපසක ො’’ති
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පරිවාකර  ාරවජනනත්ථං වුත්තං. තත්ථාති ‘‘දිස්සන්තී’’ති තත්ථ. 

‘‘එකෙන සමුට් ාකනන සමුට් ාතීති පඨමපාරාජිෙං එකෙන

සුලට්ඨාකනන සුලට්ඨාතී’’ති වුත්තං. පාළියඤ්හි නිද්දිට්ඨසුලට්ඨානඤ්ච

දිස්සති. ‘‘තස්කසව පරිවාරස්ස, සුලට්ඨානං නියකතො ෙත’’න්ති වුත්තං

පුරිමනකයති අත්කථො. යථාඤායන්ති යථාභූතං. 

‘‘සඤ්චරිත්තාභාසනඤ්චා’’ති පාකඨො. ‘‘සඤ්චරිත්තානුභාසනඤ්චා’’තිපි

අත්ථි. නයවජ්කජහි විනයවජ්කජහීතිඅත්කථො. 

ප මපාරාජිෙසමුට් ානවණ්ණනා 

258. නානුබන්කධ පවත්තිනින්ති ‘‘යා පන භික්ඛුනී වුත්ථාපිතං 

පවත්තිනිංද්කවවස්සානිනානු න්කධයයා’’තිවුත්තසික්ඛාපදඤ්ච.අයං

පාකඨො එෙච්කචසු කපොත්ථකෙසු න දිස්සති. ඡසත්තති 

පඨමපාරාජිෙසුලට්ඨානා. 

දුතියපාරාජිෙසමුට් ානවණ්ණනා 

259. ‘‘කුක්කුච්චං චීවරං දත්වාති කුක්කුච්චුප්පාදනඤ්ච ධම්මිොනං

ෙම්මානං ඡන්දං දත්වා ඛීයනඤ්ච චීවරං දත්වා ඛීයනඤ්චා’’ති පාකඨො. 

‘‘දත්වා’’තිඋප්පටිපාටියා වුත්තං, තස්මා ‘‘කුක්කුච්චං ධම්මිෙං දත්වාති

පාකඨොසුන්දකරො’’තිවදන්ති, විචාකරත්වා කහතබ් ං. 

269. අෙතන්ති අභිනවං. 

අන්තරකපයො ං 

ෙතිපුච්ඡාවාරවණ්ණනා 

271. පටිනිද්කදසන්ති පුනප්පුනං නිද්දිසනං. ආපත්තික්ඛන්කධහි විනීතානි 

සංවරානීතිඅත්කථො. එකතහි ආපත්තික්ඛන්කධහි. ‘‘ආරො’’ති නිවත්තිඅත්කථන

වුත්තත්තාතංපුනසරූකපනවත්තුොකමො ‘‘භුසා වා’’තිආහ.‘‘ක හංධූකමන

පුණ්ණං ආධූමිත’’න්තිආදීසු විය රා ාදිකවරං මණති විනාකසති. එතායාති 

විරතියා. කවල චලකන. නියොනං මග් ං සිකනොති  න්ධතීති කසතු. 

‘‘කසතුඝාකතොති ී තික්ෙමපටිපක්ඛභූතා විරති, 
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තදත්ථනිබ් ත්තිෙරචිත්තුප්පාකදොවා’’තිවුත්තං. ‘‘ධම්මස්සවනග්ගන්තිධම්මං

සුණන්තානං සමූහ’’න්ති ලිඛිතං. සකච න  ච්ඡති, වික්ඛිත්කතො වා නිසීදති. 

ොයප්පාගබ්භියං ොයදුච්චරිතං. ‘‘පමාකද’’ති වත්වා තදත්ථං දස්කසතුං 

‘‘සතිවිප්පවාකස’’තිවුත්තං. 

272-3. සපරසන්තාකන වාති සසන්තාකන වා පරසන්තාකන වා. තථා

විවදන්තා පනාති කභදෙරවත්ථූනි නිස්සාය විවදන්තා. උභකයහිපීති

කථරනකවහි. නන්ති කමත්තං ොයෙම්මං. කයසං පුග් ලානං පියං ෙකරොති, 

කතසං කමත්තාොයෙම්මසඞ්ොකතො ධම්කමො. එත්තෙන්ති

ආමිසවිභත්තිදස්සනං. අසුෙස්ස චාති පුග් ලවිභත්තිදස්සනං. ‘‘දුස්සීලස්ස

අදාතුම්පි වට්ටතී’’ති වුත්තත්තා එව අලජ්ජිපරිකභොක ො වාරිකතො. සබ්කබසං 

දාතබ්බකමවාතිසන්නිට්ඨාකනනඅජානන්කතනවිභා ං අෙත්වා දාතබ් භාවං 

දීකපතීති එකෙ. ‘‘සබ්ක සං දාතබ් කමවා’’ති වුත්තං අට් ෙථාසු. තත්ථ

‘‘අලජ්ජිඋක්ඛිත්තොනංපරිකභො සීකසනසහත්ථාන දාතබ් ං, දාකපතබ් න්ති

අපකර’’ති වුත්තං. විචිනිත්වා දානං විකචයෙ දානං. යස්මා අයං විකසකසො

ොතබ්ක ොකයවාති අයං ෙකරොති, තස්මා පුග් ලවිභාක ො න ෙකතොති

සම් න්කධො. පෙතිවණ්කණන විසභාගවණ්කණන. ‘‘ඉදංනාමආපන්කනො’’ති

පකරහි අපරාමසිතබ් කතො අපරාමට් ානි. අනුකලොකමහි

 හිතසඞ්ඛාරාරම්මකණහිනිබ් ානාරම්මණං ෙත්වා නියොති. 

ඡආපත්තිසමුට් ානවාරාදිවණ්ණනා 

276. ‘‘පඨකමන ආපත්තිසුලට්ඨාකනන දුබ්භාසිතං ආපජ්කජයයාති න

හීතිවත්තබ් ’’න්තිවුත්තං වාචාචිත්තවකසකනවාපජ්ජිතබ් කතො. 

277. කුටිං ෙකරොතීති එත්ථ සඤ්චරිත්තමවත්වා

දුක්ෙටථුල්ලච්චයසඞ්ඝාදිකසසානං එෙස්මිං වත්ථුස්මිං පටිපාටියා

උප්පත්තිදස්සනත්ථමිදං වුත්තං. න හි සඤ්චරිත්කත එව ආපජ්ජති. 

‘‘ඉමිනා පන නකයන සබ් ත්ථ පටිපාටියා අග් හකණ ොරණං

කවදිතබ් ’’න්තිවුත්තං. 

283. විකවෙදස්සිනාතිතදඞ් විකවොදිපඤ්චවිධවිකවෙදස්සිනා. 

284. අත්තකනොදුට්ඨුල්ලන්තිසඞ්ඝාදිකසසං. 
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288. විවාදාධිෙරණපච්චයාති අඤ්කඤහි, අත්තනා වා පුබ් භාක  

ආපන්නපච්චයාති අත්කථො. ඔමසතීති ‘‘අයං ධම්කමො, අයං විනකයො’’ති

විවදන්කතො ‘‘ත්වං කිං ජානාසී’’තිආදිනා ඔමසති. තීහි සමකථහි 

සම්ුලඛාවිනයපටිඤ්ඤාතෙරණතිණවත්ථාරකෙහි. ‘‘සම්ුලඛාවිනයඤ්කචත්ථ 

සබ් ත්ථ ඉච්ඡිතබ් කතො ‘සම්ුලඛාවිනකයන කචව පටිඤ්ඤාතෙරකණන

චා’තිආදිනාද්ී හිපි කයොජිතං.එසනකයොසබ් ත්ථා’’තිවුත්තං. 

291.  කපත්වා සත්ත ආපත්තිකයොති එත්ථ ‘‘කිඤ්චාපි අවකසසා නත්ථි, 

තථාපිපටිපාටියාපාටවජනනත්ථංපුච්ඡාෙතා’’තිවුත්තං. 

අන්තරකපයයාලංනිට්ඨිතං. 

සමථකභදවණ්ණනා 

අධිෙරණපරියායවාරාදිවණ්ණනා 

293-4. ක ොභොරණා විවාදනකතො‘‘ක ොකභොපුබ්බඞ්ගකමො’’තිවුත්තං.එවං

කසකසසු.  ානානීතිආදීනිොරණකවවචනානි.ොරණඤ්හිතිට්ඨන්තිඑත්ථාති 

 ානං, වසන්තිඑත්ථාති වත්ථු, භවන්තිඑත්ථාති භූමීතිවුච්චති.කෙතිට්ඨන්ති

වසන්ති භවන්ති චාති? විවාදාධිෙරණාදකයො. කුසලාකුසලා යාෙතචිත්කතො

හුත්වාවිවදනකතො ‘‘නවකහතූ’’තිවුත්තං.කෙොධකනොකහොතිඋපනාහීතිආදීනි 

ද්වාදස මූ ානි. අක්කෙොසන්කතන හි චතූසු විපත්තීසු එකෙන අනුවදනකතො 

‘‘චතස්කසො විපත්තිකයො  ානානී’’ති වුත්තං. චුද්දස මූ ානීති විවාදාධිෙරකණ

වුත්තාද්වාදස, ොකයො, වාචා ච. 

295-6. සත්ත ආපත්තික්ෙන්ධා  ානානීති එත්ථ ‘‘ආපත්තිං ආපජ්ජිත්වා 

පටිච්ඡාකදන්තස්ස යා ආපත්ති කහොති, තස්සා ආපත්තියා පුබ්ක  ආපන්නා

ආපත්ති ඨානං කහොතී’’ති වුත්තං. ‘‘නත්ථි ආපත්තාධිෙරණං කුසලන්ති

වචනකතො නත්ථි ආපත්තාධිෙරණස්ස කුසලකහතු, කුසලචිත්තං පන අඞ් ං

කහොතී’’ති ලිඛිතං. චත්තාරි ෙම්මානි  ානානීති එත්ථ ‘‘එවං ෙත්තබ් න්ති

ඨිතපාළි ෙම්මං නාම. ‘යථාඨිතපාළිවකසන ෙකරොන්තානං කිරියා 

කිච්චාධිෙරණං නාමා’’’තිවුත්තං, ‘‘පාළිඅනුසාකරන පටිොතබ් ලක්ඛණංවා 

ෙම්මං. තකථව ෙරණං කිච්චාධිෙරණ’’න්ති ච.
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ඤත්තිඤත්තිදුතියඤත්තිචතුත්ථෙම්මානි ඤත්තිකතො ජායන්ති, 

අපකලොෙනෙම්මං අපක ොෙනකතො, ‘‘කිච්චාධිෙරණං එකෙන සමකථන

සම්මති සම්පජ්ජතීති අත්කථො’’ති ලිඛිතං. සියුන්ති කහොන්ති. ෙථඤ්ච සියාති

ෙථං කහොති. විවාදාධිෙරණස්ස ද්කවති කත ද්කව ඨකපත්වා අඤ්කඤහි න

සම්මති. 

297. සාධාරණාතිතංසකමතබ් ා.  

298. තබ්භාගියාතිතංකෙොට්ඨාසා. 

299. එොධිෙරණං සබ්ක  සමථා සමග් ා හුත්වා සකමතුං භබ් ාති

පුච්ඡන්කතො ‘‘සමථා සමථස්සසාධාරණා’’තිආහ.සමථාසමථස්සාසියා

සාධාරණාසියාඅසාධාරණා. 

300. සමථා සමථස්සතබ්භාගියවාකරපිඑකසවනකයො. 

301. ඉකමසමථා සමථා, නසම්ුලඛාවිනකයොතිඅත්කථො. 

302. ‘‘සමථා විනකයො’’තිපි වුච්චති, තස්මා විනකයො සම්ුලඛාවිනකයොති

විනයවාකරො උද්ධකටො සියා. න සම්මුොවිනකයොති සම්ුලඛාවිනයං

ඨකපත්වාසතිවිනයාදකයො කසසසමථා. 

303. සඞ්ඝස්ස සම්ුලඛාපටිඤ්ඤාකතතංපටිජානනංසඞ්ඝස්සසම්ුලඛතා

නාම කහොතීති ‘‘තස්ස පටිජානනචිත්තං සන්ධාය ‘සම්මුොවිනකයො

කුසක ො’තිආදි වුත්ත’’න්තිවදන්ති. නත්ථිසම්මුොවිනකයොඅකුසක ොති 

‘‘ධම්මවිනයපුග් ලසම්ුලඛතාහි තිවඞ්ගිකෙො සම්ුලඛාවිනකයො එකතහි

විනානත්ථි.තත්ථ කුසලචිත්කතහිෙරණොකලකුසකලො, අරහන්තානං

ෙරණොකල අ යාෙකතො, එකතසං අකුසලපටිපක්ඛත්තා අකුසලස්ස

සම්භකවො නත්ථි, තස්මා ‘නත්ථි සම්ුලඛාවිනකයො අකුසකලො’ති

වුත්ත’’න්ති ලිඛිතං. ‘‘කයභුයෙසිො අධම්මවාදීහි වූපසමනොකල

සලාෙග් ාහාපකෙ ධම්මවාදිම්හි කුසලා, ධම්මවාදීනම්පි අධම්මවාදිම්හි

සලාෙග් ාහාපකෙ ජාකත අකුසලා, සබ් ත්ථ අරහකතො වකසකනව

අ යාෙතතා, අනරහකතො සඤ්චිච්ච සතිවිනයදාකන සතිවිනකයො 

අකුසකලො, අමූළ්හවිනකයො අනුම්මත්තෙස්ස දාකන, පටිඤ්ඤාතෙරණං 

මූ ්හස්ස අජානනකතො පටිඤ්ඤායෙරකණ, තස්සපාපියසිො සුද්ධස්ස
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ෙරකණ, තිණවත්ථාරෙං මහාෙලකහ, සඤ්චිච්ච ෙරකණ ච

අකුසල’’න්ති ලිඛිතං. 

යත්ථවාරපුච්ඡාවාරවණ්ණනා 

304.  බ්භතීතිපුච්ඡා. 

සමථවාරවිස්සජ්ජනාවාරවණ්ණනා 

305. යස්මං සමකය සම්මුොවිනකයන චාතිආදි තස්සා විස්සජ්ජනං. යස්මිං

සමකයසම්ුලඛාවිනකයනචකයභුයයසිොයචඅධිෙරණංවූපසම්මති, තස්මිං

සමකය යත්ථකයභුයයසිොලබ්භති, තත්ථසම්ුලඛාවිනකයොලබ්භතීතිඑවං

සබ් ත්ථ සම් න්කධො. යත්ථ පටිඤ්ඤාතෙරණං  බ්භති, තත්ථ

සම්මුොවිනකයො  බ්භතීති එත්ථ එෙං වා ද්කව වා  හූ වා ආපත්තිකයො

ආපන්කනො භික්ඛු ‘‘ඉමං නාම ආපත්තිං ආපන්කනොසී’’ති පුච්ඡිකතො

‘‘ආමා’’ති ආපත්තිං පටිජානාති, ද්කවපි ලබ්භන්ති. තත්ථ සඞ්ඝසම්ුලඛතා 

ධම්මවිනයපුග් ලසම්ුලඛතාති එවං වුත්තසම්ුලඛාවිනකය සඞ්ඝස්ස පුරකතො

පටිඤ්ඤාතං ෙතං කච, සඞ්ඝසම්ුලඛතා. තත්කථව කදසිතං කච, 

ධම්මවිනයසම්ුලඛතාකයොපි ලද්ධා කහොන්ති. අවිවදන්තා අඤ්ඤමඤ්ඤං

පටිජානන්ති කච, පුග් ලසම්ුලඛතා. තස්කසව සන්තිකෙ කදසිතං කච, 

ධම්මවිනයසම්ුලඛතාකයොපි ලද්ධා කහොන්ති. එෙස්කසව වා එෙස්ස 

සන්තිකෙ ආපත්තිකදසනොකල ‘‘පස්සසි, පස්සාමී’’ති වුත්කත තත්ථ 

ධම්මවිනයපුග් ලසම්ුලඛතාසඤ්ඤිකතො සම්ුලඛාවිනකයො ච

පටිඤ්ඤාතෙරණඤ්චලද්ධං කහොති. 

සංසට් වාරාදිවණ්ණනා 

306. අධිෙරණානං වූපසකමොව සමකථො නාම, කසො අධිෙරණං විනා නත්ථි, 

තස්මානචලබ්භාවිනිභුජ්ජිත්වා නානාෙරණංොතුං. 

309-310. සමථා සමකථහි සම්මන්තීති එත්ථ සම්මන්තීති සම්පජ්ජන්ති.

අධිෙරණා වා පන සම්මන්ති වූපසම්මන්තීති අත්කථො, තස්මා ‘‘කයභුයයසිො

සම්ුලඛාවිනකයන සම්මතී’’ති ඉමාය සම්ුලඛාවිනකයන සද්ධිං සම්පජ්ජති, න



වජිරබුද්ධි-ටීො පරිවාරවණ්ණනා කසොළසමහාවාරවණ්ණනා 

569 

පටුන 

සතිවිනයාදීහි කතසං තස්සා අනුපොරත්තාති අත්කථො. සමථා අධිෙරකණහි

සම්මන්තීතිඑත්ථසමථාඅභාවං  ච්ඡන්තීතිඅත්කථො. 

311. ‘‘සම්ුලඛාවිනකයො විවාදාධිෙරකණන න සම්මතී’’ති පාකඨො.

කයභුයයසිොය සමානභාවකතො ච අවසාකන ‘‘සම්ුලඛාවිනකයො න

කෙනචි සම්මතී’’ති (පරි. 313) වුත්තත්තා ච සම්ුලඛාවිනකයො සයං

සමකථනවාඅධිෙරකණනවාසකමතබ්ක ොනකහොතීතිෙත්වාවුත්කතො. 

සතිවිනකයො කිච්චාධිෙරකණන සම්මති.

අමූ ්හවිනයතස්සපාපියසිෙතිණවත්ථාරොපි කිච්චාධිෙරකණන

සම්මන්ති. 

313. විවාදාධිෙරණං කිච්චාධිෙරකණන සම්මතීති ‘‘සුණාතු කම, 

භන්කත…කප.… පඨමං සලාෙං නික්ඛිපාමී’’ති එවං විවාදාධිෙරණං

කිච්චාධිෙරකණන සම්මති. අනුවාදාධිෙරණආපත්තාධිෙරණාපි

කිච්චාධිෙරකණනසම්මන්ති.‘‘‘අෙතංෙම්මංදුක්ෙටං ෙම්ම’න්තිඑවං

කිච්චාධිෙරණම්පි කිච්චාධිෙරකණන සම්මතීති එවං පාකඨො

කවදිතබ්ක ො’’ති ලිඛිතං. අඤ්ඤතරස්මිං පන ගණ්ඨිපකද ‘‘‘සමථා

අධිෙරකණහිසම්මන්තී’තිඑත්ථයස්මාසබ්ක  සමථාකිච්චාධිෙරකණන

සම්මන්ති, තස්මා ‘සමථා කිච්චාධිෙරකණන සම්මන්තී’ති පාකඨො 

 කහතබ්ක ො’’තිවුත්තං. 

314. විවාදාධිෙරණං ෙතමං අධිෙරණං සමුට් ාකපතීති ‘‘නායං

ධම්කමො’’තිවුත්තමත්කතනකිඤ්චිඅධිෙරණංන සුලට්ඨාකපති. 

318-9. ‘‘ෙතමාධිෙරණපරියාපන්න’’න්ති පාකඨො. විවාදාධිෙරණං

විවාදාධිෙරණං භජතීති පඨුලප්පන්නවිවාදං පච්ඡා උප්පන්කනො භජති. 

විවාදාධිෙරණං ද්කව සමකථ භජතීති ‘‘ඉමං වූපසකමතුං සමත්ථා තුම්කහ’’ති

වදන්තංවියභජති‘‘මයංතංවූපසකමස්සාමා’’තිවදන්කතහිවියද්ී හි සමකථහි

සඞ් හිතං. 

සමථකභදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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ෙන්ධෙපුච්ඡාවාරවණ්ණනා 

පුච්ඡාවිස්සජ්ජනාවණ්ණනා 

320. නිදානං නාම ොලඤ්ච න රඤ්ච කදකසො ච භ වා ච.

වත්ථුපුග් ලාදි නිද්කදකසො. යානි තත්ථ උපසම්පදක්ඛන්ධකෙ ‘‘න, 

භික්ඛකව, ඌනී සතිවස්කසො පුග් කලො උපසම්පාකදතබ්ක ො’’තිආදිනා

නකයන උත්තමානි පදානි වුත්තානීති සම් න්කධො. සා සා තස්ස තස්ස

පදස්ස ආපත්තීති වුච්චතීති යා ‘‘න, භික්ඛකව, ඌනී සතිවස්කසො

පුග් කලොඋපසම්පාකදතබ්ක ො’’තිපකදනපඤ්ඤත්තාආපත්ති, සාතස්ස 

පදස්සාතිඅධිප්පාකයො. චම්මසංයුත්කතති චම්මක්ඛන්ධකෙ. 

එකුත්තරිෙනයවණ්ණනා 

එෙෙවාරවණ්ණනා 

321. එකුත්තරිෙනකය ආපත්ති ජානිතබ්බාති එත්ථ ආපත්ති නාම කිං

පරමත්ථසභාවා, උදාහු න වත්තබ් සභාවාති? න වත්තබ් සභාවා.

වුත්තඤ්හි පරිවාකර ‘‘වත්ථු ජානිතබ් ං, ක ොත්තං ජානිතබ් ං, නාමං 

ජානිතබ් ං, ආපත්ති ජානිතබ් ා’’ති එකතසං පදානං විභඞ්කග 

‘‘කමථුනධම්කමොති වත්ථු ච ක ොත්තඤ්ච. පාරාජිෙන්ති නාමඤ්කචව

ආපත්තිචා’’ති. නාමඤ්චක ොත්තඤ්ච‘‘නාමක ොත්තංනජීරතී’’ති(සං.

නි. 1.76) වචනකතො සම්ුලතිමත්තං, තස්මා ‘‘කුසලත්තිෙවිනිුලත්තා න

වත්තබ් ධම්මභූතා එෙච්චා සම්ුලති එවා’’ති වුත්තං. යං පන වුත්තං 

සමථක්ෙන්ධකෙ ‘‘ආපත්තාධිෙරණං සියා අකුසලං, සියා

අ යාෙත’’න්ති (චූ ව. 222), තං ‘‘විවාදාධිෙරණං සියා කුසලං, සියා 

අකුසලං, සියා අ යාෙත’’න්ති (චූ ව. 220) එත්ථ විය පරියායකතො

වුත්තං. අත්ථකතො හි විවාකදො නාම එෙච්කචො සම්ුලතිවිකසකසො. කයො

චිත්තසමඞ්ගිකනො, කසො‘‘තංචිත්තපරියාකයනපන සියාකුසල’’න්තිආදි

කවොහාරලද්කධො, තථාආපත්තාධිෙරණම්පීතිදට්ඨබ් ං.කතකනව වුත්තං 

අට් ෙථායං ‘‘ආපත්තිංආපජ්ජමාකනොහි අකුසලචිත්කතො වාආපජ්ජති
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කුසලා යාෙතචිත්කතො වා’’ති (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. පඨමපාරාජිෙවණ්ණනා). 

අඤ්ඤථා සමකථහි අධිෙරණීයතා න සම්භවති. න හි සමථා කුසලාදිං

අකුසලාදිංවා අධිකිච්චපවත්තන්ති, සමථවකසනවාකුසලාදිසම්මති.න

චකුසලස්සවිවාදස්ස, අනුවාදස්සවාකුසලාදිසමකථහිවූපසකමතබ් තා

ආපජ්ජතීති කතසං අධිෙරණමත්තකමව න සම්භකවයය, තස්මා

අධිෙරණානං, සමථානඤ්ච කුසලාදිභාකවො පරියායකදසනාය ලබ්භති, 

කනො අඤ්ඤථා, කතකනවසම්ුලඛාවිනකයවියආපත්තාධිෙරකණතිෙංන

පූරිතං. සඤ්චිච්ච ආපත්තිං ආපජ්ජමානස්ස යස්මා සඤ්කචතනා

එෙන්තකතො අකුසලාව කහොති. ඉතරස්ස සචිත්තෙස්ස වා අචිත්තෙස්ස

වා තදාභාවමත්තං උපාදාය ‘‘අ යාෙත’’න්ති වුත්තං. යථා හි

‘‘තික්ඛත්තුං කචොදයමාකනො තං චීවරං අභිනිප්ඵාකදයය, ඉච්කචතං 

කුසල’’න්තිආදීසු (පාරා. 538) න කුසලසද්කදො සුඛවිපාකෙො, 

‘‘සම්පරායිොනංඅකුසලානං ධම්මානංපටිඝාතායා’’තිආදීසු (පරි. 498) 

න අකුසලා වා කහොති. ඉතරස්ස සචිත්තෙස්ස වා අචිත්තෙස්ස වා

තදාභාවමත්තං උපාදාය ‘‘අ යාෙත’’න්ති වුත්තං. යථා හි ද්වික්ඛත්තුං

කචොදයමාකනො තං චීවරං අභිනිප්ඵාකදයය, යං පකනත්ථ 

‘‘ආපත්තාධිෙරණං අකුසල’’න්ති වුත්තං, තස්ස වකසන තදකුසලකතො 

සත්ත විනීතවත්ථූනි කවදිතබ් ානි, තකතො චීවරන්ති සම්භවකතො

අචීවරො, අන්තරාපත්තිො ච. අනන්තරිෙලක්ඛණප්පත්තස්ස වකසන

නියතාචනාමාතිකවදිතබ් ං. සම්ුලතිනිද්කදකස රුෙලහුෙනිද්කදකසොපි

සම්භවති. අඤ්ඤථා ‘‘අනන්තරායිො පණ්ණත්තිවජ්ජා, 

අනවජ්ජාපණ්ණත්තී’’ති ච වුත්තා. කුටිොරමහල්ලොපත්ති 

අන්තරායිො කලොෙවජ්ජසාවජ්ජපණ්ණත්තිකතො. සම්පජානුලසාවාකදො

ඔමසවාදාදිකතො රුොදින සම්භකවයය, තකතොවාඅයංලහුොදීතිඉදං

සබ් ං එෙච්චානං ආචරියානං මතං, ‘‘සබ් ං අයුත්ත’’න්ති වදන්ති.

ෙස්මා? යස්මා‘‘පාරාජිෙන්තිනාමඤ්කචවආපත්තිචා’’ති වචකනනකච

ආපත්ති න වත්තබ් ධම්කමො සියා, වත්ථු ච න වත්තබ් ධම්කමො සියා 

ක ොත්කතන සමානාධිෙරණභාකවන වුත්තත්තා, තස්මා

‘‘කමථුනධම්කමො’’ති පදං අජ්ඣාචාරසඞ්ඛාතං වත්ථුඤ්ච දීකපති.
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අජ්ඣාචාරවකසකනව ආපත්තියා ලද්ධනාමං අසාධාරණනාමත්තා

‘‘ක ොත්ත’’න්තිචවුච්චතීතිඅයංතත්ථඅත්කථො. 

‘‘ආපත්තාධිෙරණස්සකිංපුබ් ඞ් මන්ති? කලොකභොපුබ් ඞ් කමො, කදොකසො, 

කමොකහො, අකලොකභො, අකදොකසො, අකමොකහොපුබ් ඞ් කමො’’ති‘‘ෙතිකහතූති? ඡ

කහතූ තකයො අකුසලකහතූ, තකයො අ යාෙතකහතූ’’ති ච වුත්තත්තා

නිප්පරියාකයකනව ‘‘ආපත්තාධිෙරණං සියා අකුසලං, සියා අ යාෙත’’න්ති

වුත්තං. සමථක්ෙන්ධකෙ පනසන්ධායභාසිතවකසනතථා එවවුත්තං.තස්මා

ආපත්තාධිෙරණං සභාවකතො නිප්පරියාකයකනව අකුසලා චත්තාකරො ඛන්ධා, 

රූපඅ යාෙතා ච කහොන්ති. ‘‘නත්ථි ආපත්තාධිෙරණං කුසල’’න්ති (චූ ව.

222) වුත්තත්තා කුසලකමව පටික්ඛිත්තං, ඛීණාසවානං කිරියා යාෙතං නාම

කහොතීති කුසකල පටික්ඛිත්කත කිරියා යාෙතම්පි පටික්ඛිත්තකමව කහොති.

තස්මිංපටික්ඛිත්කතසබ් ථාඅවාවටංවිපාො යාෙතංපටික්ඛිත්තකමවකහොති. 

නිබ් ානා යාෙකත වත්තබ් කමව නත්ථීති එකෙ, තං අයුත්තං ‘‘ඡ

කහතුකයො’’ති වුත්තත්තා. කිඤ්චාපි වුත්තං සාමඤ්කඤන, තථාපි

විපාෙකහතුකයවතත්ථ අධිප්කපකතො, න කිරියාකහතු, කතහිකුසලසභාවාච, 

තස්මා රූපං, විපාො යාෙතඤ්චාපත්ති. තත්ථ අකුසලාපත්තිකතො

විනීතවත්ථූනි. ඉතරස්සාපි ආදිකතො ඡාදනා කුසලචිත්තකතොති වුත්තං කහොති.

අන්තරායිෙනියතසාවජ්ජපඤ්ඤත්තිභාකවොපි චස්සා කවවචනවකසන 

කවදිතබ්ක ොපණ්ණත්තිවජ්ජාය, සඤ්චිච්චආපන්නායච, තස්මා‘‘ජීවිතින්ද්රියං 

සියා සාරම්මණං සියා අනාරම්මණ’’න්ති වචනං විය එෙන්තාකුසලං

අකනෙන්තාකුසලඤ්ච කලොෙවජ්ජං, එෙන්තා යාෙතං භූතාකරොචනං

අකනෙන්තා යාෙතඤ්ච කසසං පණ්ණත්තිවජ්ජං එෙකතො සම්පිණ්ක ත්වා

‘‘ආපත්තාධිෙරණංසියාඅකුසලංසියා යාෙත’’න්තිවුත්තං. සමථක්ෙන්ධකෙ 

පනපණ්ණත්තිවජ්ජකමවසන්ධායතථාවුත්තං. වුත්තඤ්කහතං අට් ෙථායං, 

ගණ්ඨිපකද ච ‘‘ආපත්තාධිෙරණං සියා අකුසලං, සියා අ යාෙතං, නත්ථි

ආපත්තාධිෙරණං කුසල’න්ති එත්ථ සන්ධායභාසිතවකසන අත්කථො

කවදිතබ්ක ො. යස්මිඤ්හි පථවිඛණනාදිකෙ ආපත්තාධිෙරකණ

අපෙතඤ්ඤුකනො සන්ධාය අප්පහරිතෙරණාදිොකල කුසලචිත්තං අඞ් ං

කහොති, ඛණනාදිපකයො සඞ්ඛාතං රූපා යාෙතං ආපත්තිසුලට්ඨාකපන්තං 

කහොතීති අධිප්පාකයො’’ති. යං සන්ධාය වුත්තං ‘‘අත්ථාපත්ති කුස චිත්කතො
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ආපජ්ජති, කුස චිත්කතො වුට් ාතී’’තිආදි. තස්මිඤ්හි සති න සක්ො වත්තුං

‘‘නත්ථි ආපත්තාධිෙරණං කුසල’’න්ති. යස්මා ආපත්තිසුලට්ඨාපෙං චිත්තං

සන්ධාය වුත්තං න කහොති, තස්මා න යිදං අඞ් ප්පකහොනෙචිත්තං සන්ධාය 

වුත්තං.යදිතංසන්ධායවුත්තං, ‘‘සියාකුසල’’න්තිචවත්තබ් ංභකවයය, නච 

වුත්තං. තස්මා ඉදං පන සන්ධාය වුත්තං – යං තාව ආපත්තාධිෙරණං

කලොෙවජ්ජං, තං එෙන්තකතො අකුසලකමව, තත්ථ ‘‘සියා අකුසල’’න්ති

විෙප්කපො නත්ථි. යං පන පණ්ණත්තිවජ්ජං, තං යස්මා සඤ්චිච්ච ‘‘ඉමං

ආපත්තිං ී තික්ෙමාමී’’ති ී තික්ෙමන්තස්කසව අකුසලං කහොති, අසඤ්චිච්ච

පන කිඤ්චි අජානන්තස්ස සහකසයයාදිවකසන ආපජ්ජකතො රූපවිපාෙං

අ යාෙතං කහොති අනුට්ඨානකතො. තස්මා තස්ස පණ්ණත්තිවජ්ජස්ස

සඤ්චිච්චාසඤ්චිච්චවකසන ඉමං විෙප්පභාවං සන්ධාය ඉදං වුත්තං

‘‘ආපත්තාධිෙරණංසියා අකුසලං, සියා අ යාෙතං, නත්ථිආපත්තාධිෙරණං 

කුසල’’න්ති. 

සකච පන කෙොචි විනකය අපෙතඤ්ඤූ ‘‘යංකුසලචිත්කතොආපජ්ජති, ඉදං 

වුච්චති ආපත්තාධිෙරණං කුසල’’න්ති වකදයය, තස්කසවංවාදිකනො

අචිත්තොනං එ ෙකලොමාදිසුලට්ඨානානම්පි කුසලචිත්තසමඞ්ගිොකල තාසං

ආපත්තීනං කුසලචිත්කතො ආපජ්කජයය, න වා ආපජ්ජති. කිංොරණං? න ච

තත්ථ විජ්ජමානම්පි කුසලචිත්තං ආපත්තියා අඞ් ං. අත්තභාකවො සභාකවො

පෙතීති වුත්තං කහොති. ෙතරං පන තස්සා ආපත්තියා තදා අඞ් සභාකවොති? 

වුච්චකත – ොයවචීවිඤ්ඤත්තිවකසන පන චලිතස්ස ොයස්ස, පවත්තාය

වාචායචාතිඑකතසංද්වින්නං චලිතප්පවත්තානංොයවාචානංඅඤ්ඤතරකමව

අඞ් සභාකවො, තඤ්ච රූපක්ඛන්ධපරියාපන්නත්තා අ යාෙතන්ති. කිං වුත්තං

කහොති? ොකයො, වාචාචතදා ආපත්තාධිෙරණන්තිවුත්තංකහොති.යාපකනත්ථ

අකුසලාපත්තික්ඛකණ ොයවාචාකයො අ යාෙතභාකවො, තා අබ්ක ොහාරිො

කහොන්ති ොයවචීෙම්මොකල මකනොෙම්මං විය. තදා හි ොයවාචාකයො

ආපත්තිෙරාදිට්ඨාකන තිට්ඨන්ති. යං සන්ධාය වුත්තං ‘‘ආපත්තිෙරා ධම්මා

ජානිතබ් ා. ෙති මූලානීති ඡ ආපත්තිසුලට්ඨානානි මූලානී’’තිආදි. යදා පන 

ොයවාචාකයො ආපත්තියා අඞ් කමව කහොන්ති, තදා ‘‘චිත්තං

චිත්තාධිපකතයය’’න්ති(ධ. ස.අට්ඨ.1ොමාවචරකුසලවණ්ණනා)වචනංවිය

පුබ් පකයො ානංඅපරපකයො ස්සපච්චයභාවකතො ආපත්තිෙරාදිපඤ්ඤත්තිංන
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විජහන්ති. යථා තබ්භාකවපි ‘‘ආපත්තාධිෙරණස්ස ෙති වත්ථූනීති? සත්ත

ආපත්තික්ඛන්ධාවත්ථූනි.ෙතිභූමිකයොති? සත්ත ආපත්තික්ඛන්ධාභූමිකයො’’ති

වුත්තං. තථා තබ්භාකවපි ආපත්තිෙරා ‘‘ආපත්තිසුලට්ඨානා’’ඉච්කචව

වුච්චන්තීතිකවදිතබ් ා. එත්තාවතාආපත්තිනාම චත්තාකරොඅකුසලක්ඛන්ධා

සඤ්චිච්ච ී තික්ෙමොකල භූතාකරොචනං ඨකපත්වා සබ් ාපි අවිකසසකතො, 

විකසසකතො පන සබ් ාපි එෙන්තාකුසලා අකුසලා, අකනෙන්තාකුසලා පන 

ගිරග් සමජ්ජචිත්තා ාරසඞ්ඝානිඉත්ථාලඞ්ොර න්ධවණ්ණෙවාසිතපිඤ්ඤාෙ

ප්පකභදා, භික්ඛුනිආදීනං උම්මද්දනපරිමද්දනප්පකභදා චාති දසප්පකභදා

සෙනාකමහි පරිච්ඡින්දිත්වා වත්ථුජානනසචිත්තෙොකල එව අකුසලා, 

තදභාවකතො අචිත්තෙොකල විනා අනාපත්තාධිෙරකණන

ෙම්මට්ඨානාදිසීකසනකුසලචිත්කතනතංතංවත්ථුං ී තික්ෙමන්තස්සආපත්ති

කෙවලංරූපඅ යාෙතකමව. 

කෙචි පකනත්ථ ‘‘අප්පොකස ඨාකන ෙටිසුත්තෙසඤ්ඤාය සඞ්ඝාණිං, 

මත්තිොසඤ්ඤාය  න්ධවණ්ණොදිං වා ධාකරන්තියාපි ආපත්ති, තස්මා 

අචිත්තොකයවා’’ති වණ්ණයන්ති. කත ‘‘සඞ්ඝාණියා අසඞ්ඝාණිසඤ්ඤාය

ධාකරති, ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති පාඨාභාවං දස්කසත්වා පටික්ඛිපිතබ් ා.

සුරාපානාපත්ති පන අචිත්තොපි එෙන්තාකුසලාව. කතකනව ‘‘මජ්කජ

අමජ්ජසඤ්ඤී පිවති, ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති (පාචි. 328) වුත්තං. යස්මා

පකනත්ථ ආ ාධපච්චයාපිනසක්ොවිනාඅකුසකලනසුරාපානංපාතුං, තස්මා

යථාවුත්කතසු අකනෙන්තාකුසකලසු විය කලොෙවජ්කජසු ඉධ ‘‘සුරාපාකනසු

අනාපත්තිආ ාධපච්චයා’’තින වුත්තං.සූපසංපාොදිපනඅමජ්ජකමව.තත්ථ

කුක්කුච්චවිකනොදනත්ථං ‘‘අනාපත්තී’’ති වුත්තං උදෙදන්තකපොකණ විය.

භූතාකරොචනාපත්ති රූපාබ්යාෙතකමව, අචිත්තෙොකල සහකසයයාදි

රූපවිපාො යාෙතකමව, තත්ථ සුපිනන්කතො විජ්ජමානම්පි අකුසලං 

අනඞ් ත්තා අබ්ක ොහාරිෙං කහොති. කුසකල ෙථාව නත්ථි අනාපත්ති

සභාවත්තා කුසලස්ස. තථා කිරියාති ඉමිනා නකයන සබ් ත්ථ යථාසම්භවං

අකුසලංවාසුද්ධරූපංවාසවිපාෙං වාතිතිධාභිජ්ජතීතිඅයමත්කථොදස්සිකතො

කහොති. 



වජිරබුද්ධි-ටීො පරිවාරවණ්ණනා ඛන්ධෙපුච්ඡාවාරවණ්ණනා 
 

575 

පටුන 

තත්ථ ඨකපත්වා සුරාපානං එෙච්චඤ්ච පණ්ණත්තිවජ්ජං, 

එෙන්තාකුසලඤ්ච සචිත්තෙකමව, භූතාකරොචනං අචිත්තෙකමව, කසසං සහ

සුරාපාකනන අකනෙන්තාකුසලං කලොෙවජ්ජඤ්ච අකනෙන්තා යාෙතං

පණ්ණත්තිවජ්ජඤ්ච කයභුකයයන සචිත්තොචිත්තෙන්ති සබ් සික්ඛාපදං

තිප්පකභදං කහොති. යං පකනත්ථ සචිත්තෙකමව, තං

කමථුනාදිවත්ථුජානනචිත්කතකනව සචිත්තෙං, සබ් ං කසඛියං 

පණ්ණත්තිජානනචිත්කතකනවසචිත්තෙං‘‘අනාදරියංපටිච්චා’’තිවචනකතොති

සචිත්තෙං දුවිධං කහොති. එෙන්තාචිත්තෙං පණ්ණත්තිජානනචිත්තාභාකවන, 

න වත්ථුජානනචිත්තාභාකවන. තදභාවකතො එෙන්තාකුසලං සුරාපානං, 

එෙන්තා යාෙතං සඤ්චරිත්තං, වත්ථුජානනචිත්තස්ස වා

පණ්ණත්තිජානනචිත්තස්ස වා උභින්නං අභාකවන අචිත්තෙභාකවන

අචිත්තෙංකහොති.සුරාපානංපනසචිත්තෙංකහොති වත්ථුජානනචිත්කතකනව.

අරියපුග් ලානං ඉතකරසං උභින්නං වා අඤ්ඤතරස්ස භාකවන කසසං 

චිත්තොචිත්තෙං. විකසසකතොචවත්ථුජානනචිත්තාභාකවන, අපෙතඤ්ඤුකනො

පණ්ණත්තිජානනචිත්තාභාකවනවාඅචිත්තෙභාකවනඅචිත්තෙංකහොති.තත්ථ 

එෙන්තාචිත්තෙඤ්ච සචිත්තෙඤ්ච ‘‘අචිත්තෙ’’මිච්කචව වුච්චති. අයං තාව 

‘‘ආපත්තිජානිතබ්බා’’තිඑත්ථවිනිච්ඡකයො. 

මූ විසුද්ධියා අන්තරාපත්තීති අන්තරාපත්තිං ආපජ්ජිත්වා

මූලායපටිෙස්සනං ෙත්වා ඨිකතන ආපන්නාපත්ති. අයං අග්ඝවිසුද්ධියා

අන්තරාපත්තීති සම් හුලා ආපත්තිකයො ආපජ්ජිත්වා තාසු

සබ් චිරපටිච්ඡන්නවකසන අග්ඝසකමොධානං  කහත්වා වසන්කතන

ආපන්නාපත්ති. ‘‘පුනපි ආපජ්ජිස්සාමී’’ති සඋස්සාකහකනව චිත්කතන. ‘‘අයං

භික්ඛුනියා එවා’’ති ලිඛිතං. ‘‘පාරාජිෙකමවා’’ති ඉදඤ්ච භූතවකසන දස්කසතුං

වුත්තං. ‘‘එවං කදසිකත පන යා ොචි ආපත්ති න වුට්ඨාතීති අපකර, තං න

 කහතබ් ’’න්ති වුත්තං. ‘‘ධම්මිෙස්ස පටිස්සවස්ස අසච්චාපකන’’ති

වුත්තත්තා අධම්මිෙපටිස්සකව දුක්ෙටං න කහොති. ‘‘පුබ්ක  සුද්ධචිත්තස්ස

‘තුම්කහ විබ්භමථා’ති වුත්කත ‘සාධූ’ති පටිස්සුණිත්වා සකච න විබ්භමති

අනාපත්ති, එවංසබ් ත්ථා’’තිචවුත්තං. ‘‘ආවිෙකරොජානිතබ්ක ො’’තිපි පාළි. 
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ොකලන වක්ඛාමි, කනො අොකලනා’’තිආදීසු පඤ්චදසසු ධම්කමසු. 

භබ්බාපත්තිො නාමආපත්තිංආපජ්ජිතුංභබ් ා. 

දුෙවාරවණ්ණනා 

322. නිදහකන ආතකප. ‘‘එෙරත්තම්පි කච භික්ඛු තිචීවකරන

විප්පවකසයය (පාරා.472). ඡාරත්තපරමංකතනා’’තිආදිනා (පාරා.653) 

වුත්තාපත්තිකෙො ගණපූරකෙො හුත්වාපි ෙම්මං කෙොකපති 

නානාසංවාසෙත්තා. ෙම්කමන වා ස ාෙග්ගාකහන වාති එත්ථ

උද්කදකසො කචව ෙම්මඤ්ච එෙන්ති එත්ථ පාතිකමොක්ඛුද්කදකසොති වා

ෙම්මන්ති වා අත්ථකතො එෙකමව, කතසුයංකිඤ්චිෙකතසඞ්ඝකභකදො

කහොතීතිඅත්කථො. පුබ්බභාගාතිසඞ්ඝකභදකතොපුබ් භා ා. ‘‘පමාණ’’න්ති

ඉකමසං ද්වින්නං අඤ්ඤතකරන කභකදො කහොති, න ඉතකරහීති වුත්තං.

විනකය සිද්ධා විනයසිද්ධා, කරොමජනපකද ජාතං කරොමෙං, 

අනුඤ්ඤාතකලොණත්තාදුකෙසුවුත්තාති. 

තිෙවාරවණ්ණනා 

323. කවො තුම්කහහි න සුලදාචරිතබ් ං. වචීසම්පයුත්තං ොයකිරියං

ෙත්වාති ොකයන නිපච්චොරං ෙත්වාති අත්කථො. උපඝාකතති 

විනාකසති. ඔමද්දිත්වාති අභිභවිත්වා. වදකතොති වදන්තස්ස. ‘‘ ාලස්ස

නිස්සකයො දාතබ්ක ො’’ති දුකෙ ආ තං, ඉධ පන ‘‘න දාතබ්කබො’’ති

වුත්තං, ආපත්ති ාහුල්ලං සන්ධායනාදාතබ් ං, ‘‘ඉමස්මාවිහාරාපරංමා 

නික්ඛමාහි, විනයධරානං වා සන්තිෙං ආ ච්ඡ විනිච්ඡයං දාතු’’න්ති

වුත්කත තස්ස වචනං න  කහතබ් න්ති අත්කථො. තිෙකභොජනං නාම

සකචතකයොහුත්වා භුඤ්ජන්ති,  ණකභොජකනන අනාපත්ති, ඉදංසන්ධාය

තිෙං. ‘‘පසුත්කතො’’ති  ාහුල්ලකතො වුත්තං. අථ වා නිපජ්ජිත්වාති 

අත්කථො.‘‘ඉදංඨකපත්වා ච්ඡාමි, තාවොලිෙංභන්කතකදථාතිවුත්කත 

‘නවෙම්මාදිඅත්ථංවිනාදාතුංනවට්ටතී’’තිලිඛිතං.විෙප්කපත්වාඨපිතං 

වස්සිෙසාටිෙං පච්ඡිකම පාටිපදදිවකස නිවාකසන්කතො දුක්ෙටං

ආපජ්ජතීතිඅත්කථො. අපච්චුද්ධරිත්වාතිපච්චුද්ධරණංඅෙත්වාතිඅත්කථො. 

‘‘විෙප්කපතු’’න්ති වචනකතො අවිෙප්පනපච්චයා ආපත්ති කහමන්කත
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ආපජ්ජති, විෙප්පනා පන ෙත්තිෙපුණ්ණමදිවකස ොතබ් ාති

දස්සනත්ථං වුත්තන්ති ඤාතබ් ං. අයං නකයො අවිෙප්පනං සන්ධාය, 

පුරිකමො විෙප්පිතපරිකභො පච්චයාපත්තිං සන්ධාය. වත්ථපටිච්ඡාදි

සබ්බෙප්පියතායාති වත්ථපටිච්ඡාදි සබ් ත්ථ ෙප්පියත්තාති අත්කථො.

කෙචිඉමමත්ථංඅසල්ලක්කඛත්වා‘‘වත්ථපටිච්ඡාදි සබ් ෙප්පියතාතාය

පටිච්ඡන්කනනා’’ති ලිඛන්ති. ‘‘වත්ථකමව පටිච්ඡාදි වත්ථපටිච්ඡාදී’’ති

විග් හත්තා ‘‘තායා’’ති න යුජ්ජති. ‘‘කතනා’’ති භවිතබ් ත්තාති ඉදං

සබ් ංඅඤ්ඤතරස්මිං ගණ්ඨිපකද ලිඛිතං, විචාකරත්වා කහතබ් ං. 

චතුක්ෙවාරවණ්ණනා 

324. චතූහාොකරහි ආපත්තිං ආපජ්ජති…කප.… ෙම්මවාචාය

ආපජ්ජතීති එත්ථ යඤ්හි ආපත්තිං ෙම්මවාචාය ආපජ්ජති, න තත්ථ

ොයාදකයොතිආපන්නං, තකතොෙම්මවාචාය සද්ධිංආපත්තිෙරා ධම්මා

සත්තාති ආපජ්ජති, එවං සති ‘‘ඡ ආපත්තිසුලට්ඨානානී’’ති 

වචනවිකරොකධො, තානි එව ආපත්තිෙරා ධම්මා නාම. අථ තත්ථාපි

ොයාදකයො එෙකතො වා නානාකතො වා ලබ්භන්ති, චතූහාොකරහීති න

යුජ්ජතීති ‘‘ඡහාොකරහි ආපත්තිං ආපජ්ජතී’’ති වත්තබ් ං සියාති එවං

එතානි සුත්තපදානි විකරොධිතානි කහොන්ති. ෙථං අවිකරොධිතානි? 

සවිඤ්ඤත්තිොවිඤ්ඤත්තිෙකභදභින්නත්තා. ොයාදීනං යා කිරියා

ආපත්ති, නං එෙච්චං ොකයන සවිඤ්ඤත්තිකෙන ආපජ්ජති, එෙච්චං

සවිඤ්ඤත්තිොය වාචාය, එෙච්චං සවිඤ්ඤත්තිොහි ොයවාචාහි

ආපජ්ජති, යාපනඅකිරියාආපත්ති, තංඑෙච්චං ෙම්මවාචායආපජ්ජති, 

තඤ්ච කඛො අවසිට්ඨාහි අවිඤ්ඤත්තිොහි ොයවාචාහිකයව, න විනා 

‘‘කනො කච ොකයන වාචාය පටිනිස්සජ්ජති, ෙම්මවාචාපරිකයොසාකන

ආපත්ති සඞ්ඝාදිකසසස්සා’’ති (පාරා. 414) වචනකතො, අවිකසකසන වා

එෙච්චං ආපත්තිං ොකයන ආපජ්ජති, එෙච්චං වාචාය, එෙච්චං

ොයවාචාහි. යං පකනත්ථ ොයවාචාහි, තං එෙච්චං කෙවලාහි

ොයවාචාහි ආපජ්ජති, එෙච්චං ෙම්මවාචාය ආපජ්ජතීති අයමත්කථො

කවදිතබ්ක ොතිඑවංඅවිකරොධිතානිකහොන්ති. 
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තත්රායං සමාසකතො අත්ථවිභාවනා – ොකයන ආපජ්ජතීති ොකයන

සවිඤ්ඤත්තිකෙනඅෙත්තබ් ංෙත්වාඑෙච්චංආපජ්ජති, අවිඤ්ඤත්තිකෙන

ෙත්තබ් ං අෙත්වා ආපජ්ජති, තදුභයම්පි ොයෙම්මං නාම. අෙතම්පි හි

කලොකෙ ‘‘ෙත’’න්තිවුච්චති ‘‘දුක්ෙටං මයා, යංමයා පුඤ්ඤංනෙත’’න්ති 

එවමාදීසු, සාසකන ච ‘‘ඉදං කත, ආවුකසො ආනන්ද, දුක්ෙටං, යං ත්වං

භ වන්තං න පුච්ඡී’’ති (චූ ව. 443) එවමාදීසු, එවමිධ විනයපරියාකයන

ොකයන අෙරණම්පි ‘‘ොයෙම්ම’’න්ති වුච්චති. අයකමව නකයො ‘‘වාචාය

ආපජ්ජතී’’තිආදීසු.පුරතීති පුරිකසො, පුරඅග්  මකන. පුරතීතිපුරකතො  ච්ඡති

සබ් ෙම්කමසුපුබ් ඞ් කමොකහොති. ප මුප්පන්නවකසනාතිපඨමෙප්පිකයසුහි

පඨමං පුරිසලිඞ් ං උප්පජ්ජති, ‘‘පුරිම’’න්තිසඞ්ඛං  තං පුරිසලිඞ් ං ජායතීති

අත්කථො. සතංතිංසචාතිඑත්ථඅසාධාරණාපිපාරාජිොකනොඅන්කතො ධාකයව

ජාතා පාරාජිොපන්නානංභික්ඛුභාවායඅභබ් ත්තා.‘‘අසාධාරණවචකනනපන

සාමඤ්කඤන උද්ධටානී’’ති වදන්ති. ‘‘සතඤ්කචව තිංසඤ්ච සික්ඛාපදානීති

පාකඨො’’ති ච වදන්ති. භික්ඛුස්ස ච භික්ඛුනියා ච චතූසු පාරාජිකෙසූති

සාධාරකණසු එව. අත්ථි වත්ථුනානත්තතා කනො ආපත්තිනානත්තතාති 

පඨමපඤ්කහොඉධදුතිකයොනාම. අත්ථිආපත්තිසභාගතාකනො වත්ථුසභාගතාති

එකතන විකසකසො නත්ථි. මන්තාභාසාති මතියා භාසා. ‘‘අභිවාදනාරහාති

යථානිසින්නාව සීසං උක්ඛිපිත්වා වන්දන්ති. නවමභික්ඛුනිකතො පට්ඨාය

අනුට්ඨිතබ් කතො ආසනා න පච්චුට්කඨන්ති. අවිකසකසනාති උපජ්ඣායස්ස, 

ඉතරස්ස වා විප්පෙතකභොජනස්ස, සමීප කතො කයො කෙොචි වුඩ්ඪතකරොති

අත්කථො. විප්පෙතකභොජකනනාපි හි උට්ඨහිත්වා ආසනං දාතබ් ං. ඉධ න

ෙප්පන්තීතිවදන්කතොපීති පච්චන්තිමජනපකදසුඨත්වා ‘‘ඉධනෙප්පන්තී’’ති

වදන්කතො විනයාතිසාරදුක්ෙටං ආපජ්ජති. ෙප්පියඤ්හි ‘‘න ෙප්පතී’’ති

වදන්කතොපඤ්ඤත්තංසුලච්ඡින්දතිනාම. තථා ඉධෙප්පන්තීතිආදීසුපිඨත්වා

‘‘ඉධ ෙප්පන්තී’’ති වදන්කතො විනයා තභික්ඛු විනකයො පුච්ඡිතබ්ක ොති

අත්කථො. 

පඤ්චෙවාරවණ්ණනා 

325. න උකපති පුග් කලො. ‘‘නිමන්තිකතො සභත්කතො සමාකනො සන්තං

භික්ඛුං අනාපුච්ඡා’’ති (පාචි. 299) වචනකතො නිමන්තනාභාවා
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පිණ් පාතිෙස්ස අනාමන්තචාකරො වට්ටති. ‘‘ගිලානසමකයො’’තිආදිනා

ආකභො ං ෙත්වා කභොජනං අධිට්ඨහිත්වා කභොජනං නාම. ‘‘මේහං 

භත්තපච්චාසං ඉත්ථන්නාමස්ස දම්මී’’ති එවං අවිෙප්පනා. පරම්ුලකඛ

අගුණවචනං අයකසො. සම්ුලඛා ගරහා. සීලදිට්ඨි යසනානං

විනයපරියාපන්නත්තා කතහි සද්ධිං ඉතකර පඤ්චෙං පූකරතුං වුත්තා.

‘‘විනයධරපඤ්චකමන  කණනා’’ති (මහාව. 259) වුත්තත්තා පඤ්චෙං

ජාතං. අඤ්ඤතරස්මිං විහාකර එකෙො කථකරොති අත්කථො. 

‘‘කයොනෙවිසයකතොති චීනට්ඨානා’’ති ලිඛිතං. අට්  ෙප්කප අනුස්සරීති

පුබ්ක නිවාසඤාණං නිබ් ත්කතසීති අත්කථො. අනන්තකර ඨාකන 

ඨත්වාති අත්කථො. ඤත්තියා ෙම්මප්පත්කතො හුත්වාති 

ඤත්තිට්ඨපිතොකල ෙම්මප්පත්කතො කහොති. පුන ෙම්මවාචාය

ෙම්මසිද්ධි. ඤත්තිකෙත්තන්ති ඤත්තියාව ොතබ් ට්ඨානං තස්සා

කඛත්තං, ඤත්තිදුතියාදිෙම්කම පඨමට්ඨපනං තස්සා ඔොකසො නාම. 

ආරඤ්ඤකෙඉදඤ්චිදඤ්චානිසංසන්තිඑවං ඉදමත්ථිතන්ති අත්කථො. 

ඡක්ෙවාරවණ්ණනා 

326. ‘‘ඡබ්බස්සපරමතා ධාකරතබ්බ’’න්ති විභඞ්කග පාඨත්තා එවං

වුත්තං. චුද්දසපරමානි නව ඡක්ොනි කහොන්ති. ෙථං? පඨමං එෙං

ඡක්ෙං, කසකසසු අට්ඨසු එකෙකෙන සද්ධිං එකෙෙන්ති එවං තීණි

ඡක්ොනි අන්තරකපයයාකල වුත්තානි. ෙථං? ‘‘චතුත්කථන

ආපත්තිසුලට්ඨාකනන ඡ ආපත්තිකයො ආපජ්ජතී’’තිආදිනා නකයන

පඤ්චකමන, ඡට්කඨන ච තීණි ඡක්ොනි. කලොභාදකයො ඡ විවාදමූ ානි, 

තථා අනුවාදස්ස. දීඝකසො ඡ විදත්ථිකයො වස්සිෙසාටිොය. තිරියං ඡ

විදත්ථිකයො සු තචීවරස්ස. විප්පෙතචීවරං ආදාය පක්ෙමකන

නිට්ඨානන්තිකෙො, සන්නිට්ඨානනාසන සවන 

සීමාතික්ෙන්තිෙසහුබ්භාරාති ඡ, සමාදාය වාකරපි ඡාති ඡක්ෙද්වයං. 

සත්තකෙ පක්ෙමනන්තිකෙනසහසත්ත. 
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සත්තෙවාරවණ්ණනා 

327. ඡක්කෙ වුත්තානිකයව සත්තෙවකසන කයොකජතබ්බානීති ඡක්කෙ

වුත්තචුද්දසපරමානි සත්තෙවකසන කයොකජතබ් ානි. සත්තකම

අරුණග්ගමකනනිස්සග්ගියන්ති ‘‘ඡාරත්තපරමං කතන භික්ඛුනා කතන

චීවකරන විප්පවසිතබ් ං, තකතො කච උත්තරි විප්පවකසයයා’’ති එවං

වුත්තං නිස්සග්ගියං කහොති. චම්කපයෙක්ෙන්ධකෙ 

සු තචීවරභාණවාරස්සපරකතො‘‘ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුස්සනකහොති

ආපත්ති දට්ඨබ් ා, තකමනං කචොකදති සඞ්කඝො වා සම් හුලා වා 

එෙපුග් කලොවා’’තිආදිනානකයනවුත්තසත්තොති. 

අට් ෙවාරවණ්ණනා 

328. කතන සද්ධිංඋකපොසථාදිෙරණං ආනිසංකසො, අෙරණං ආදීනකවො, 

තස්මා එකත අට්ඨානිසංකස සම්පස්සමාකනනාති අත්කථො. ‘‘අයකසො 

අක්කෙොකසො’’ති වුත්තං. පුබ්ක වස්ස කහොති ‘‘ුලසා භණිස්ස’’න්ති, 

භණන්තස්ස කහොති ‘‘ුලසා භණාමී’’ති, භණිතස්ස කහොති ‘‘ුලසා මයා 

භණිත’’න්ති, විනිධාය දිට්ඨිං ඛන්තිං රුචිං භාවං සඤ්ඤන්ති එවං

අෙප්පියෙතං කහොති අප්පටිග් හිතෙතන්තිආදකයො අට්  අනතිරිත්තා. 

සප්පිආදි අට්ඨකම අරුණුග් මකන නිස්සග්ගියං කහොති. අට් වාචිො 

භික්ඛුනීනං උපසම්පදා උභකතොඤත්තිචතුත්ථත්තා.

වස්සිෙසාටිෙදානාදීනි අට් වරානි. 

නවෙවාරවණ්ණනා 

329. නවහි භික්ඛූහි භිජ්ජති. මනුස්සමංසවජ්කජහි නව මංකසහි 

විනිච්ඡකයො.සුන්දරංනසුන්දරන්තිසඞ්ඝාටිආදීනි නව චීවරානි. තාකනව

අධිට්ඨිතොලකතො පට්ඨාය න විෙප්කපතබ්බානි, අධිට්ඨිතොලකතො

පට්ඨාය අපච්චුද්ධරිත්වා න විෙප්කපතබ් ානීති අධිප්පාකයො. නව

විදත්ථිකයො සු තචීවරස්ස. ‘‘වග් ං භික්ඛුනිසඞ්ඝං වග් සඤ්ඤී

ඔවදතී’’තිආදිනා නකයන අධම්මෙම්කම ද්කව නවොනි

පාචිත්තියවකසනවුත්තානි. 
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දසෙවාරවණ්ණනා 

330. ‘‘ඔරමත්තෙඤ්ච අධිෙරණං කහොති, න ච  ති ත’’න්තිආදිනා

(චූ ව. 204) දස අධම්මො ස ාෙග්ගාහා. විපරීතා ධම්මො. 

සමථක්ඛන්ධකෙ වුත්කතහි සමන්නා කතො කහොතීති සම් න්කධො. 

‘‘සංෙච්චිෙං වා පක්ඛිපිත්වා දසා’’ති වුත්තං ෙප්පියත්තා එකතසං.

මාතුරක්ඛිතාදකයො දස ඉත්ථිකයො. ධනක්කීතාදකයො දස භරියා. 

‘‘සික්ඛාසම්ුලතිං දත්වා දසවස්සාය තස්සා ද්වාදසවස්සොකල සයම්පි 

ද්වාදසවස්සා භවිස්සතී’’ති වුට් ාපනසම්මුති සාදිතබ්බා. 

‘‘විනයධරස්කසව ‘ආපත්තානාපත්තිං න ජානාතී’ති ආරබ්භ යාව

‘උභයානිකඛොපනස්ස…කප.… අනු යඤ්ජනකසො’තිපඤ්චඞ් ානිවත්වා

පුනපි‘ආපත්තානාපත්තිංනජානාති’ච්කචව ආරබ්භයාව‘අධිෙරකණච

නවිනිච්ඡයකුසකලොකහොතී’තිපඤ්චවුත්තා, කතතථාතථාපඤ්ච පඤ්ච

ෙත්වා දස කහොන්තී’’ති ලිඛිතං. ‘‘දසවස්සාය භික්ඛුනියා නිස්සකයො 

දාතබ්ක ො’’තිඑෙච්කචසුකපොත්ථකෙසුනත්ථි, කිඤ්චාපිනත්ථි, පාකඨො

එවපනකහොති. 

එොදසෙවාරවණ්ණනා 

331. න කවොදායන්ති න පොකසන්ති. කරො කමව කරොගාතඞ්ෙං. 

කරො න්තරායංවා. 

එකුත්තරිෙනයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උකපොසථාදිපුච්ඡාවිස්සජ්ජනාවණ්ණනා 

332. ‘‘සඞ්ඝං, භන්කත, පවාකරමී’’තිආදි පවාරණෙථා නාම

විනීත ාථාසුවිය. 

අත්ථවසපෙරණවණ්ණනා 

334. දස අත්ථවකස පටිච්චාති එත්ථ තස්ස තස්ස සික්ඛාපදස්ස 

පඤ්ඤාපකනගුණවිකසසදීපනකතො, අපඤ්ඤාපකනආදීනවදස්සනකතොච

සඞ්ඝසුට්ඨුතා කහොති. තත්ථ යථාසම්භවං කලොෙවජ්ජස්ස
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අපණ්ණත්තිසම්භවස්ස පඤ්ඤාපකන පකයො විසුද්ධි ගුකණො. 

පණ්ණත්තිසම්භවස්ස පන කසඛියස්ස කලොෙවජ්ජස්ස පඤ්ඤාපකන 

පටිපත්තිවිසුද්ධි ගුකණො, පණ්ණත්තිවජ්ජස්ස ආසයවිසුද්ධි ගුකණො 

අප්පිච්ඡාදිගුණාවහනකතො, කතකනවාහ ‘‘සුභරතාය සුකපොසතාය

අප්පිච්ඡතායඅප්පිච්ඡස්ස වණ්ණංභාසිත්වා’’ති.සමණාචාරවිසුද්ධිචස්ස

ගුකණොතිකවදිතබ් ං.අථවා කලොෙවජ්ජස්සපඤ්ඤාපකනසඞ්ඝසුට්ඨුතා

කහොති පාෙටාදීනවකතො, පණ්ණත්තිවජ්ජස්ස පඤ්ඤාපකනසඞ්ඝඵාසුතා

කහොති පාෙටානිසංසත්තා. තථා පඨකමන දුම්මඞ්කූනං නිග් කහො, 

දුතිකයන කපසලානං ඵාසුවිහාකරො, පඨකමන සම්පරායිොනං ආසවානං

පටිඝාකතො, දුතිකයන දිට්ඨධම්මිොනං, තථා පඨකමන අප්පසන්නානං

පසාකදො, දුතිකයන පසන්නානං භිකයයොභාකවො, තථා පඨකමන

සද්ධම්මට්ඨිති, දුතිකයන විනයානුග් කහො කහොතීති කවදිතබ්ක ො. 

පරිවාරනකයන වා පඨකමන පාපිච්ඡානං භික්ඛූනං පක්ඛුපච්කඡකදො, 

දුතිකයන ගිහීනං අනුෙම්පා කහොති. වුත්තඤ්කහතං ‘‘ද්කව අත්ථවකස

පටිච්ච තථා කතන සාවොනං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං ගිහීනං

අනුෙම්පාය පාපිච්ඡානං පක්ඛුපච්කඡදායා’’ති (පරි. 498). තථා

දිට්ඨධම්මිෙසම්පරායිොනං කවරානං වජ්ජානං අකුසලානං වකසනපි

කයොජනා ොතබ් ා. වුත්තඤ්කහතං ‘‘ද්කව අත්ථවකස…කප.… 

පඤ්ඤත්තං දිට්ඨධම්මිොනං කවරානං සම්පරායිොනං කවරානං

පටිඝාතායා’’තිආදි (පරි. 498). අපිකචත්ථ සබ් ම්පි 

අෙතවිඤ්ඤත්තිපටිසංයුත්තං, ගිහීනං පී ාපටිසංයුත්තං, කතසං 

පසාදකභො ක්ඛයරක්ඛාපටිසංයුත්තඤ්චගිහීනං අනුෙම්පාය පඤ්ඤත්තං 

නාම, කුලදූසෙ ණකභොජනානිපාපිච්ඡානංපක්ඛුපච්කඡදායපඤ්ඤත්තං. 

සබ් ං කලොෙවජ්ජං දිට්ඨධම්මිෙසම්පරායිෙකවරාදිපටිඝාතාය, 

මාතු ාකමන සංවිධානං දිට්ඨධම්මිෙකවරාදිසංවරාය පඤ්ඤත්තන්ති

කවදිතබ් ං. අපිකචත්ථ ආදිකතො පට්ඨාය දසඅත්ථවසපෙරණකමව

නිස්සායවිනිච්ඡකයොකවදිතබ්ක ො. 

වත්ථුී තික්ෙකමනයං, එෙන්තාකුසලංභකව; 

තංසඞ්ඝසුට්ඨුභාවාය, පඤ්ඤත්තංකලොෙවජ්ජකතො. 
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පාරාජිොදිං, 

පඤ්ඤත්තිජානකනකනව, යත්ථාපත්තිනඅඤ්ඤථා; 

තංධම්මට්ඨිතියාවාපි, පසාදුප්පාදබුද්ධියා. 

ධම්මකදසනාපටිසංයුත්තං ඉතරඤ්ච කසඛියං, ඉදං පණ්ණත්තිසම්භවං 

ක ොෙවජ්ජං නාම. වත්ථුකනො, පඤ්ඤත්තියා වා ී තික්ෙමකචතනායාභාකවපි

පටික්ඛිත්තස්ස ෙරකණ, ෙත්තබ් ස්ස අෙරකණ වා සති යත්ථ ආපත්ති

පකහොති, තංසබ් ංඨකපත්වාසුරාපානං පණ්ණත්තිවජ්ජන්තිකවදිතබ් ං.තත්ථ

උක්කෙොටනකෙ පාචිත්තියං, ‘‘කයො පන භික්ඛු ධම්මිොනං ෙම්මානං ඡන්දං

දත්වාපච්ඡාඛීයනධම්මංආපජ්කජයය, පාචිත්තියං(පාචි.475), කයොපනභික්ඛු

සඞ්කඝ විනිච්ඡයෙථාය වත්තමානාය ඡන්දං අදත්වා උට්ඨායාසනා

පක්ෙකමයය, පාචිත්තියං (පාචි. 480), කයො පන භික්ඛු සමග්ක න සඞ්කඝන

චීවරං දත්වා පච්ඡා ඛීයනධම්මං ආපජ්කජයය…කප.… පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි.

485) එවමාදි සඞ්ඝඵාසුතාය පඤ්ඤත්තං. ‘‘අඤ්ඤවාදකෙ විකහසකෙ

පාචිත්තියං (පාචි. 101), පාරාජිොදීහි අනුද්ධංසකන සඞ්ඝාදිකසසාදි ච

දුම්මඞ්කූනංනිග් හාය, අනුපඛජ්ජනික්ෙඩ්ඪනඋපස්සූතිසික්ඛාපදාදිකපසලානං

ඵාසුවිහාරාය, සබ් ං කලොෙවජ්ජං දිට්ඨධම්මිෙසම්පරායිොනං ආසවානං

පටිඝාතාය, සබ් ං පණ්ණත්තිවජ්ජං දිට්ඨධම්මිොනකමව සංවරාය. සබ් ං

ගිහිපටිසංයුත්තංඅප්පසන්නානංවාපසාදාය පසන්නානංවාභිකයයොභාවායච.

විකසකසන අරිට්ඨසමණුද්කදසසික්ඛාපදං, සාමඤ්කඤන පච්චකයසු

මරියාදපටිසංයුත්තඤ්ච සද්ධම්මට්ඨිතියා, ‘‘අප්පිච්ඡස්සායං ධම්කමො, නායං

ධම්කමොමහිච්ඡස්සා’’ති(දී.නි.3.358; අ.නි.8.30) ආදිසුත්තකමත්ථසාධෙං. 

‘‘සික්ඛාපදවිවණ්ණකෙ (පාචි. 439) කමොහනකෙ පාචිත්තිය’’න්තිආදි (පාචි.

444) විනයානුග් හාය පඤ්ඤත්තන්ති කවදිතබ් ං. ‘‘භූත ාමපාත යතාය

පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 90) ඉදං කිමත්ථන්ති කච? අප්පසන්නානං පසාදාය, 

පසන්නානංභිකයයොභාවායච. ෙථං? 

‘‘භූත ාකමො සජීකවොති, අවිපල්ලත්තදිට්ඨිකනො; 

තස්සකෙොපනසඤ්ඤාය, පසාකදොබුද්ධසාවකෙ. 

‘‘නිජ්ජීවසඤ්ඤිතංකපතං, අකෙොකපන්කතොෙථංුලනි; 
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ජීවංකෙොකපයයනිද්කදොකසො, මච්ඡමංසානුජානකන. 

එවම්පි– 

‘‘තස්සකෙොපනසඤ්ඤාය, පසාකදොබුද්ධසාවකෙ; 

යකතොතිත්ථෙරාවිකම, විරතාභූත ාමකතො; 

කලොෙස්සචිත්තරක්ඛත්ථං, තකතොපිවිරකතොුලනී’’ති.– 

පසන්නානංභිකයයොභාකවොකහොති. 

විවිත්තකසනාසනකභො තණ්හාවකසනනිජ්ජීවමිතාරක්ඛං; 

බුද්කධොභිනින්නඤ්චවිවජ්ජයන්කතො; 

සික්ඛාපදංතත්ථචපඤ්ඤකපසි. 

නිජ්ජීවස්සාපි මංසස්ස, ඛාදනෙංයතිං පති; 

නින්දමානංජනංදිස්වා, භූත ාමංපරිච්චජි. 

තිකෙොටිපරිසුද්ධත්තා, මච්ඡමංසානුජානකන; 

පටිච්චමංසානුජානනං, ෙම්කමදිට්ඨිප්පසඞ් භයා. 

අපරික්ඛෙස්සකලොෙස්ස, පරානුද්දයතායච; 

භූත ාමපාත යතාය, පාණාතිපාතප්පසඞ් භයා. 

තත්ථ පරියායවචනං අනුජානි භ වා, උද්දිස්සෙතං පටික්ඛිපි පරස්ස වා

පාපප්පසඞ් භකයන. ඉධ පන භූත ාමපාත යතාය පාපාභාවඤාපනත්ථං 

අත්තුද්කදසිෙංවිහාරං, කුටිඤ්ච අනුජානීතිකවදිතබ් ං. පකිරියන්තිඑත්ථකත

කතපකයොජනවිකසසසඞ්ඛාතාඅත්ථවසාති අත්ථවසපෙරණන්ති. 

මහාවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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ප මගාථාසඞ්ගණිෙවණ්ණනා 

සත්තනගකරසුපඤ්ඤත්තසික්ොපදවණ්ණනා 

335. වචනසම්පටිච්ඡනත්කථ වානිපාකතොති අත්කථො. අඩ්ඪුඩ්ඪසතානීති

තීණි සතානි, පඤ්ඤාසානි ච. විග්ගහන්ති මනුස්සවිග් හං. අතිකරෙං 

වාති දසාහපරමං අතිකරෙචීවරං. ොළෙන්ති ‘‘සුද්ධො ොන’’න්ති

(පාරා. 552-554) වුත්තො ෙං. භූතන්ති භූතාකරොචනං. 

පරම්පරභත්තන්ති පරම්පරකභොජනං. භික්ඛුනීසුචඅක්කෙොකසොතියාපන

භික්ඛුනී භික්ඛුං අක්කෙොකසයය වා පරිභාකසයය වා (පාචි. 1029). 

අන්තරවාසෙන්ති අඤ්ඤාතිොය භික්ඛුනියා චීවරපටිග් හණං. 

රූපියන්ති රූපියසබ්ක ොහාරං. සුත්තන්ති සාමං සුත්තං විඤ්ඤාකපත්වා

තන්තවාකයහි. උජ්ොපනකෙති උජ්ඣාපනකෙ ඛීයනකෙ. 

පාචිතපිණ් න්ති භික්ඛුනීපඅපාචිතපිණ් පාතං. චාරිත්තන්තිනිමන්තිකතො 

සභත්කතොසමාකනොසන්තං. චීවරං දත්වාතිසමග්ක නසඞ්කඝන චීවරං

දත්වා. කවොසාසන්තීති භික්ඛූ පකනව කුකලසු නිමන්තිතා භුඤ්ජන්ති

(පාචි. 558), තත්ථ කචසා. ගිරග්ගචරියාති ‘‘යා පනභික්ඛුනීනච්චං වා

ගීතංවා’’ති(පාචි.834) ච, ‘‘අන්කතොවස්සංචාරිෙං චකරයයා’’ති(පාචි.

970) චවුත්තද්වයං. ඡන්දදාකනනාති පාරිවාසිෙඡන්දදාකනනසික්ඛමානං

වුට්ඨාකපයය (පාචි. 1167). පාරාජිොනි චත්තාරි, භික්ඛුනීනං

සඤ්ඤාචිෙකුටිඤ්ච කෙොසියමිස්සසන්ථතඤ්ච කසයයා ච

අනුපසම්පන්කනනසහ පථී ඛණනං. ගච්ඡකදවකතතිභූත ාමපාත යතා 

සප්පාණෙඋදෙසිඤ්චනන්තිඅත්කථො. මහාවිහාකරොති මහල්ලෙවිහාකරො. 

අඤ්ඤන්ති අඤ්ඤවාදෙං. ද්වාරන්ති යාවද්වාරකෙොසා.

‘‘අනාදරියපාචිත්තීති ච සහධම්මිෙං වුච්චමාකනො’’ති පාකඨො. 

පකයොපානන්ති සුරුසුරුොරෙං. එළෙක ොමානි පත්කතො චාති

එ ෙකලොමකධොවාපනඤ්චඌනපඤ්ච න්ධනපත්කතොච. ඔවාකදොකචව

කභසජ්ජන්ති භික්ඛුනුපස්සයං උපසඞ්ෙමිත්වා ඔවාකදො

තදුත්තරිකභසජ්ජවිඤ්ඤාපනඤ්ච. සූචි අරඤ්ඤකෙොති ‘‘අට්ඨිමයං වා

දන්තමයංවාවිසාණමයංවාසූචිඝර’’න්ති(පාචි.517) ච‘‘යානිකඛොපන 



වජිරබුද්ධි-ටීො පරිවාරවණ්ණනා ඛන්ධෙපුච්ඡාවාරවණ්ණනා 
 

586 

පටුන 

තානි ආරඤ්ඤොනි කසනාසනානි සාසඞ්ෙ…කප.… 

පටිකදකසතබ් ’’න්ති (පාචි.570) ච. ඔවාකදොතියාපනභික්ඛුනීඔවාදාය

වා සංවාසාය වාන ච්කඡයය (පාචි. 1055). පාරාජිොනිචත්තාරීතිආදි 

ද්ී සුන කරසුපඤ්ඤත්තසම්පිණ් නං. 

චතුවිපත්තිවණ්ණනා 

336. එෙතිංසා කයගරුොති උභකතොඅට්ඨපාරාජිො, භික්ඛූනංකතරස, 

භික්ඛුනීනං දස ච සඞ්ඝාදිකසසා. සාධාරණාසාධාරණවකසන අට්ඨ

අනවකසසානාම පාරාජිොනි. තකදවාති සීලවිපත්තිංකයව. විත්ථාරකතො

දස්කසතුං‘‘පාරාජිෙ’’න්තිආදිනාඅපුච්ඡිතකමව විස්සජ්ජිතං.‘‘තත්ථකයො

චායං, අක්කෙොසති හසාධිප්පාකයො’’ති පාකඨො. 

දුට්ඨුල්ලවිභාවනවකසනා තවිපත්තිං ඨකපත්වා පුච්ඡාපටිපාටියා

යාවතතියෙපඤ්හං විස්සජ්ජිතුමාරභි. උක්ඛිත්තානුවත්තිො භික්ඛුනීඅට්ඨ 

යාවතතියෙසඞ්ඝාදිකසසාඉධපුච්ඡිතත්තා අනන්තරපඤ්හා නාම ජාතා. 

කඡදනොදිවණ්ණනා 

337.පමාණාතික්ෙන්තමඤ්චනිසීදනෙණ්ඩුපටිච්ඡාදිවස්සිෙසාටිොසු තචීව

රප්පමාණං භික්ඛුනීනං උදෙසාටිොති ඡ කඡදනොනි. චීවරවිප්පවාසසම්ුලති-

ආදකයො චතස්කසො සම්මුතිකයො. ‘‘අයං තත්ථ සාමීචී’’ති එවං ආ තා සත්ත

සාමීචිකයො. 

අසාධාරණාදිවණ්ණනා 

338. පුබ්ක  වුත්තචුද්දසපරමාකනව අන්තරපඤ්කහ නිට්ඨකපත්වා 

පුරිමපඤ්හං විස්සජ්කජන්කතො. කධොවනඤ්ච පටිග්ගකහොති  ාථා 

අට්ඨෙථාචරියානං. ද්කවක ොමානි එ ෙකලොමතිකයොජනපරමානි. 

ද්කවවීසතිඛුද්දොති– 

‘‘සෙකලොභික්ඛුනිවග්ක ො, පරම්පරඤ්චකභොජනං; 

අනතිරිත්තංඅභිහටං, පණීතඤ්චඅකචලෙං; 

ජානංදුට්ඨුල්ලඡාදනං. 
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‘‘ඌනං මාතු ාකමනසද්ධිං, යාච අනික්ඛන්තරාජකෙ; 

සන්තංභික්ඛුංඅනාපුච්ඡා, විොකල ාමප්පකවසනං. 

‘‘නිසීදකනචයාසික්ඛා, වස්සිොයචසාටිො; 

ද්වාී සතිඉමාසික්ඛා, ඛුද්දකෙසුපොසිතා’’ති.– 

පාකඨො. ‘‘කුකලසු චාරිත්තාපත්තී’’ති පාකඨො න  කහතබ්ක ො සාධාරණත්තා

තස්ස සික්ඛාපදස්ස. ඡචත්තාරීසා චිකමති ඡචත්තාරීස ඉකම. ‘‘පාරාජිොනි

සඞ්ඝාදිකසකසො’’තිඑවංවුත්තසික්ඛාපකද එවවිභජිත්වාවුත්තත්තා විභත්තිකයො 

නාම. සාධාරණන්ති අට්ඨන්නම්පි සාධාරණං. පාරාජිෙභූතා විභත්තිකයො 

පාරාජිෙවිභත්තිකයො. සාධාරකණසත්තවජ්කජොසඞ්ඝාදිකසකසො. අඤ්ඤතරස්මිං 

ගණ්ඨිපකද ‘‘අථ වා ‘ද්කව උකපොසථා ද්කව පවාරණා චත්තාරි ෙම්මානි

පඤ්කචව උද්කදසා චතුකරො භවන්ති, නඤ්ඤථා’ති පාළිං උද්ධරන්ති. තත්ථ

‘චත්තාරිෙම්මානී’තිවිකසසාභාවාඋද්ධරිතකපොත්ථෙකමවසුන්දරං, පුබ්ක පි

විභත්තිමත්තදස්සනවකසකනවකචතංවුත්තං.‘නසමකථහිවූපසමනවකසනා’ති 

වත්වා චත්තාරි ෙම්මවිභජකන ‘සමකථහි වූපසම්මතී’ති න විකසසිතං

උකපොසථප්පවාරණානංකයව විභා ත්තා. ෙස්මා? එත්ථාපි

‘උකපොසථප්පවාරණානංකයව විකසකසත්වා නයං කදථා’ති වුත්තත්තා, 

අධම්කමන වග් ාදිෙම්කමන ආපත්තිකයොපි වූපසම්මන්තීති ආපජ්ජනකතොති 

කවදිතබ් ’’න්තිවුත්තං, විචාකරතබ් ං. ද්වීහිචතූහිතීහි කිච්චංඑකෙනාතිද්ී හි

විවාදාධිෙරණං, චතූහි අනුවාදාධිෙරණං, තීහි ආපත්තාධිෙරණං, එකෙන

කිච්චාධිෙරණංසම්මතීතිඅත්කථො. 

පාරාජිොදිආපත්තිවණ්ණනා 

339. නිබ්බචනමත්තන්ති කවවචනමත්තං. කසකසති ආදිකතො කසසා

මජ්ඣන්තා. පදන්තිසික්ඛාපදං. සද්ධාචිත්තං පසන්නචිත්තන්තිඅත්කථො, 

‘‘සන්තාචිත්ත’’න්ති වා පාකඨො. අනාළියන්ති දලිද්දං. කිඤ්චාපි ඉදං

නිබ් චනං ‘‘ රුෙං ලහුෙඤ්චා’’තිආදිපඤ්කහනත්ථි, ‘‘හන්ද වාෙයං

සුකණොම කත’’ති ඉමිනා පන වචකනන සඞ් හිතස්සත්ථස්ස දීපනත්ථං

වුත්තන්තිකවදිතබ් ං.‘‘ආොකසොපක්ඛිනං  තී’’තිචපාකඨොඅත්ථි, කසො

ජාතිවකසනයුජ්ජති. පක්ඛීනන්ති උජුෙකමව. 
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පඨම ාථාසඞ් ණිෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අධිෙරණකභදවණ්ණනා 

උක්කෙොටනකභදාදිවණ්ණනා 

340. අධිෙරණඋක්කෙොකටන සමථානං උක්කෙොටං දස්කසතුන්ති

අධිෙරණානිසත්තහිසමකථහි සම්මන්ති, තානිඋක්කෙොකටන්කතොසත්ත

සමකථ උක්කෙොකටති නාමාති අධිප්පාකයො. පසවතීති සම්භවති. 

‘‘අනුවාදාධිෙරකණ  බ්භන්තී’තිආදීනි ‘ධම්කමො අධම්කමො’තිආදීනං

සමානත්තා කතසු විකසසකතො ලබ්භන්තී’’ති වුත්තං. අනිහතන්ති

සුත්තාදිනා. අවිනිච්ඡිතන්ති ‘‘ආපත්තිඅනාපත්තී’’තිආදිනා. ‘‘තත්ථ

ජාතෙං අධිෙරණං උක්කෙොකටති…කප.… තිණවත්ථාරෙං

උක්කෙොකටතී’’ති දකසව වුත්තා. 

‘‘සම්ුලඛාවිනයපටිඤ්ඤාතෙරණකයභුයයසිො අවුත්තත්තා

උක්කෙොකටතුං න සක්ො, ෙම්මවාචාපි කතසං නත්ථි. තස්මා කත

උක්කෙොකටතුං න සක්ොති වදන්තී’’ති ලිඛිතං. 

පාළිමුත්තෙවිනිච්ඡකයකනවාති විනයලක්ඛණං විනා කෙවලං 

ධම්මකදසනාමත්තවකසකනවාතිඅත්කථො.ඛන්ධෙකතොවාපරිවාරකතොවා

ආනීතසුත්කතන. නිජ්ොකපන්ති දස්කසන්ති. පුබ්ක  ධම්මවිනකයන

විනිච්ඡිතං අධිෙරණං උපජ්ඣායාදීනං අත්ථාය ‘‘අධම්මං

ධම්කමො’’තිආදීනි දීකපත්වාති අත්කථො. විසමානි ොයෙම්මාදීනි

නිස්සිතත්තා විසමනිස්සිකතො. එවං කසකසසු. 

අධිෙරණනිදානාදිවණ්ණනා 

342-3. කිංසම්භාරන්තිකිංපරික්ඛාරං, එත්ථ කින්තිලිඞ් සාමඤ්ඤම යයං.

පුබ්ක  උප්පන්නවිවාදං නිස්සාය පච්ඡා උප්පජ්ජනෙවිවාකදො විවාදනිදානං 

නාම. ආපත්තාධිෙරණපච්චයා චතස්කසො ආපත්තිකයො ආපජ්ජතීති භික්ඛුනී

ජානං පාරාජිෙං ධම්මං පටිච්ඡාකදති පාරාජිෙං, කවමතිො පටිච්ඡාකදති

ථුල්ලච්චයං, භික්ඛු සඞ්ඝාදිකසසං පටිච්ඡාකදති පාචිත්තියං, ආචාරවිපත්තිං

පටිච්ඡාකදති දුක්ෙටං. පුබ්ක  ෙතඋක්කඛපනියාදිකිච්චං නිස්සාය
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උප්පජ්ජනෙකිච්චානං. කීදිසානං? සමනුභාසනාදීනං වකසන. තං හීති

අධිෙරණං. 

344. අධිෙරකණසු කයනඅධිෙරකණනසම්මන්ති, තංදස්කසතුන්තියදා

අධිෙරකණහි සම්මන්ති, තදා කිච්චාධිෙරකණකනව සම්මන්ති, න

අඤ්කඤහීති දස්සනත්ථං වුත්තං, න එෙන්තකතො අධිෙරකණකනව

සම්මන්තීති දස්සනත්ථං. 

348. ආපත්තාධිෙරකණ සඞ්කඝො විවදතීතිආපත්තානාපත්තීතිඑවං. 

353. සුලට්ඨානාභාවකතො සම්ුලඛාවිනකයෙම්මස්සකිරියාෙරණමිච්චාදිනා

අවිභජිත්වාව සතිවිනයාදීනං ඡන්නංකයව ඡ සුලට්ඨානානි විභත්තානි. තං

ෙස්මා? ෙම්මසඞ් හාභාකවන, සතිවිනයාදීනං විය සඞ්ඝසම්ුලඛතාදීනං

කිච්චයතානාමනත්ථීතිඅධිප්පාකයො. 

අධිෙරණකභදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දුතියගාථාසඞ්ගණිෙවණ්ණනා 

කචොදනාදිපුච්ඡාවිස්සජ්ජනාවණ්ණනා 

359. විග් ාහිෙෙථන්ති අත්කථො. නිසාමයාති සල්ලක්කඛහි. ‘‘ොරය’’ 

ඉති පාකඨො. පුබ් ාපරං න ජානාති, තස්මා අකෙොවිකදො කහොතීති එකෙ.

අයංපන දුවිකධපිකිච්කචකෙනචිඉරියාපකථන. 

කචොදනාෙණ් වණ්ණනා 

අනුවිජ්ජෙකිච්චවණ්ණනා 

360. අනුවිජ්ජෙපුච්ඡකන ආජීවවිපත්ති න පුච්ඡිතා.

පඤ්චාපත්තික්ඛන්ධවකසන ආචාරවිපත්ති පුච්ඡිතා. ‘‘ආජීවවිපත්තියාපි

තකථව, සඞ් හ මනකතො’’තිවදන්ති. ‘‘අජ්ඣාපජ්ජන්කතො’’තිපාකඨො. 

363. තස්මානච ආමිසංනිස්සායාතිසම් න්ධිතබ් ං. 
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චූළසඞ්ගාමවණ්ණනා 

අනුවිජ්ජෙස්සපටිපත්තිවණ්ණනා 

365.  ානනිසජ්ජවත්ථාදිනිස්සිතාති ‘‘එවං ඨාතබ් ං එවං

නිසීදිතබ් ’’න්ති එවමාදිො. සඤ්ඤාජනනත්ථන්ති ‘‘එවං

වත්තබ් ’’න්ති එවං සඤ්ජානනත්ථං. අනුවිධියන්කතනාති චිත්කත

ඨකපන්කතනාතිඅත්කථො.  ජ්ජාසානුකෙොතිකිංසාලජ්ජාඅයංපරිසාති

අධිප්පාකයො. අනුකයොගවත්තං ෙථාකපත්වාති ‘‘කිමනුකයො වත්තං

ජානාසී’’ති පුච්ඡිත්වා කතකනව ෙථාකපත්වා. අජානනප්පසඞ්ගා නාම 

අඤ්ඤාණං. 

367. ‘‘භකයන භයා ගච්ඡතී’’ති භකයන භයකහතු භයා  ච්ඡතීති

කහතුවකසන වුත්තං.යථා‘‘රත්තත්තාපනදුට්ඨත්තාචඡන්දාකදොසාච

 ච්ඡතී’’තිහිවුත්තං, එවං. 

මහාසඞ්ගාමවණ්ණනා 

කවොහරන්කතනජානිතබ්බාදිවණ්ණනා 

375. වණ්ණාවණ්කණොති නීලාදිවණ්ණවකසන ච

ආකරො යත්ථාදිඅවණ්ණවකසනච වුත්තසුක්ෙවිස්සට්ඨි. 

402. භූමපුච්ඡාතිභූමිපුථී ජ තීචාතිසබ් ානිපථවිකවවචනානි. 
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ෙථිනකභදවණ්ණනා 

ෙථිනඅත්ථතාදිවණ්ණනා 

403-4. කින්ති ෙථං. අනාදියදානං තාවොලිෙවත්ථු. ‘‘අනාගතවකසන

අනන්තරා හුත්වා’’ති උදොහරණාදිපකයො ස්ස කධොවනාදිපුබ් ෙරණස්ස

පච්ඡාඋප්පජ්ජනකතො, කධොවනාදිකිරියඤ්ච සන්ධායපකයො ෙරණකතොවුත්තං.

පුකරජාතපච්චකය පකනස පකයොක ොති අත්කථො. එෙං ධම්මම්පි න  භති 

අත්තකනොපුකරජාතස්සනත්ථිතාය. 

ෙථිනාදිජානිතබ්බවිභාගවණ්ණනා 

412. රූපාදිධම්කමසූති වණ්ණ න්ධාදිඅට්ඨකෙසු. ‘‘වස්සානස්ස පච්ඡිකමො 

මාකසො’’ති(පාරා.218) වුත්තත්තාපච්ඡිකමමාකසයස්මිංවාතස්මිංවාදිවකස 

අත්ථරිතුංවට්ටතීතිසිද්ධං. 

415. ‘‘ආදිච්ච න්ධුනාතිවුත්තත්තාකථරවචන’’න්තිවදන්ති. 

පලකබොධපඤ්හාබොෙරණෙථාවණ්ණනා 

415-6. සන්නිට්ඨානන්තිකෙො ෙථං  හිසීමාය උද්ධරීයති? භික්ඛු

අෙතචීවරං සමාදාය පක්ෙමති ‘‘න පච්කචස්ස’’න්ති, තස්ස  හිසීමා තස්ස

එවං කහොති ‘‘කනවිමං චීවරං ොකරස්ස’’න්ති, එවකමතස්ස  හිසීමා තස්ස

උද්ධරීයති. ෙථං අන්කතොසීමාය? අෙතචීවරං සමාදාය පක්ෙමති ‘‘න

පච්කචස්ස’’න්ති, තකතො තත්ථ ඵාසුවිහාරං අලභන්කතො තකමව විහාරං 

ආ ච්ඡති, තස්ස චීවරපලික ොකධොකයව ඨිකතො, කසො ච ‘‘කනවිමං චීවරං

ොකරස්ස’’න්ති චිත්කත උප්පන්කන ඡිජ්ජති, තස්මා ‘‘අන්කතොසීමාය

උද්ධරීයතී’’ති වුත්තං. සන්නිට්ඨානන්තිෙං දුවිධං ‘‘න පච්කචස්ස’’න්ති

ආවාසපලික ොධං ඡින්දිත්වාතකතොපුනපිතකමවවිහාරංආ න්ත්වා‘‘කනවිමං

චීවරං ොකරස්ස’’න්ති සන්නිට්ඨානං ෙකරොති,  හිසීමාය ඨත්වා ‘‘කනවිමං

චීවරං ොකරස්සං න පච්කචස්ස’’න්ති චිත්තුප්පාකදන සන්නිට්ඨානන්තිෙං

කහොති.  ාථායම්පි ‘‘ද්කව පලකබොධා අපුබ්බං අචරිම’’න්ති ඉදං ඉමකමව
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සන්ධාය. ‘‘ආසාවච්කඡදිකෙො ෙථං අන්කතොසීමාය? ආසීසිකතන ‘තුම්කහ

විහාරකමවපත්කථථ, අහංපහිණිස්සාමී’තිවුත්කතොපුබ්ක ‘න පච්කචස්ස’න්ති

ආවාසපලික ොධං ඡින්දිත්වා  කතො පුන තං විහාරං  න්ත්වා කතන ‘නාහං 

සක්කෙොමි දාතු’න්තිපහිකතොකහොතී’’තිලිඛිතං. ‘‘අත්ථාකරහිසති උද්ධාකරො

නාමා’’ති අත්ථාරං විනා උද්ධාරං න ලභන්ති, තස්මා වුත්තං. පුරිමා ද්කවති

‘‘ද්කවෙථිනුද්ධාරා එකුප්පාදා එෙනිකරොධා’’ති වුත්තාධිොකර පඨමං වුත්තා

අන්තරබ්භාරසහුබ්භාරා. න පක්ෙමනන්තිොදකයො ද්කව. එෙකතො

නිරුජ්ෙන්තීතිඋද්ධාරභාවංපාපුණන්තීතිඅත්කථො. 

ෙථිනකභදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඤ්ඤත්තිවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උපාලපඤ්චෙවණ්ණනා 

අනිස්සිතවග්ගවණ්ණනා 

419. ොයිෙඋපඝාතිො නාමොකයනී තික්ෙකමො. 

නප්පටිප්පස්සම්භනවග්ගවණ්ණනා 

420. ඔමද්දොරකෙොතිඔමද්දිත්වාඅභිභවිත්වාොරකෙො. 

කවොහාරවග්ගවණ්ණනා 

424. කභදෙරවත්ථූනි නිස්සාය විවාදාධිෙරණං සුලට්ඨාති, එවං

යථාසඞ්ඛයං  ච්ඡති. කෙොකධොපනාහාදිද්වාදසමූලපකයො ං

විවාදාධිෙරණං, තථා කසකසසු. ඔසාරණාදීසු නවසු ඨාකනසු 

ෙම්මඤත්තියා ෙරණං. ද්ී සු ඨාකනසු

ඤත්තිදුතියඤත්තිචතුත්ථෙම්කමසු. යස්මා මහාඅට් ෙථායං 

වුත්තනකයකනව උභකතොවිභඞ් ා අසඞ් හිතා, තස්මා යං කුරුන්දියං 

වුත්තං, තං කහතබ් න්ති සම් න්කධො. 
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දිට් ාවිෙම්මවග්ගවණ්ණනා 

425. තිණ්ණන්නං උපරි සහ ආපත්තිං කදකසතුං න ලබ්භන්ති. 

ෙම්මනානාසංවාසොනං ලද්ධිග් හිතකෙොව  ද්ධිනානාසංවාසකෙො. 

‘‘අවිප්පවාසසීමායඨිතස්සා’’තිමහාසීමංකිරසන්ධාය වුත්තං. 

433. ‘‘උම්මාදා චිත්තක්කඛපා’’තිපාකඨො. 

මුසාවාදවග්ගවණ්ණනා 

444. පරියාකයන ජානන්තස්සාති යස්ස ෙස්සචි ජානන්තස්ස පරියාකයන 

වුත්තුලසාවාකදොතිඅත්කථො. 

446. අනුකයොකගො න දාතබ්කබොති කතන වුත්තං අනාදියිත්වා තුණ්හී 

භවිතබ් න්තිඅත්කථො. 

භික්ඛුකනොවාදවග්ගවණ්ණනා 

454. කවොහාරනිරුත්තියං සද්දනිරුත්තියං. මග් පච්චකවක්ඛණාදකයො 

එකූනවීසති. 

උබ්බාහිෙවග්ගවණ්ණනා 

455. පසාකරතා කමොකහතා. 

අධිෙරණවූපසමවග්ගවණ්ණනා 

458. ‘‘යථාරත්තන්ති අනුපසම්පන්කන අකපක්ඛතී’’තිපි වදන්ති. 

‘‘යථාවුඩ්ඪන්තිඋපසම්පන්කනඅකපක්ඛතී’’තිලිඛිතං. 

ෙථිනත්ථාරවග්ගවණ්ණනා 

467. ‘‘එොවත්කතො’’තිපි පඨන්ති, තස්ස කුද්කධො කෙොධාභිභූකතොති 

කිරත්කථො. එෙවත්කථොතිපි කෙචි, උත්තරාසඞ් ං අපකනත්වා ඨිකතොති

කිරත්කථො, තංසබ් ං අට් ෙථායං උද්ධටපාළියාවිරුජ්ඣතීති.එොවට්කටොති

හි උද්ධටං, තස්මා න  කහතබ් ං. අන්තරා වුත්තොරකණනාති 



වජිරබුද්ධි-ටීො පරිවාරවණ්ණනා ෙථිනකභදවණ්ණනා 
 

 

594 

පටුන 

‘‘කිච්චයපසුතත්තා වන්දනං අසමන්නාහරන්කතො නලාටං 

පටිහඤ්කඤයයා’’තිආදිවුත්තොරකණන. 

උපාලිපඤ්චෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආපත්තිසමුට් ානවණ්ණනා 

470. පුබ්කබ වුත්තකමවාති සහකසයයාදිපණ්ණත්තිවජ්ජං. ඉතරන්ති

සචිත්තෙං. කදකසන්කතො, කදොමනස්සිකෙො අඤ්කඤහි භිංසාපනාදීනි ෙත්වා

ආපත්තිංආපජ්ජිත්වාති අධිප්පාකයො. 

දුතියගාථාසඞ්ගණිෙවණ්ණනා 

ොයිොදිආපත්තිවණ්ණනා 

474-5. නිදානුද්කදසං විනා කසසුද්කදසාභාවා 

‘‘සබ්බපාතිකමොක්ඛුද්කදසානඤ්ච සඞ්ගකහො කහොතී’’තිවුත්තං. විනකය  රුො 

විනයගරුො. ඉදං පන ද්ී සු  ාථාසු කිඤ්චාපි ආ තං, අඤ්කඤහි පන

මිස්කසත්වා වුත්තභාවා නානාෙරණං පච්කචතබ් ං. නවසු  ාකනසු ෙම්මං

කහොතීති ෙම්මඤත්ති කහොති. වාචාති වචීසම්භවා. අද්ධානහීකනො 

ඌනී සතිවස්කසො. ‘‘අපිකචත්ථාති කුරුන්දිවාකදො’’ති වුත්තං. වනප්පතින්ති

එවං අදින්නාදාකනආ තං වනප්පතිං. විස්සට්ඨිඡඩ් කනති සුක්ෙවිස්සට්ඨියං. 

දුක්ෙටාෙතාතිදුක්ෙටංවුත්තං. ආමෙධඤ්ඤං විඤ්ඤාකපත්වාභුඤ්ජන්තියා 

පුබ් පකයොක දුක්ෙටං, අජ්කඣොහාකර පාචිත්තියං. 

පාචිත්තියවණ්ණනා 

476. මහාසඞ්ඝිො සාමකණකරපි ආපත්තිං කදසාකපන්ති කිර, කතන

වුත්තං ‘‘න කදසාකපතබ්බා’’ති, දණ් ෙම්මං පන කතසං ොතබ්බං 

තථාරූකපඔ ාරිෙී තික්ෙකම. 
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අවන්දනීයපුග්ග ාදිවණ්ණනා 

477. දසසතං ආපත්තිකයොති සහස්සං ආපත්තිකයො. චම්පායං 

විනයවත්ථුස්මන්ති චම්කපයයක්ඛන්ධකෙ. අධම්කමන වග්ගන්තිආදීනි

චත්තාරි ෙම්මානිකයව භ වතා වුත්තානීති අත්කථො. න කෙවලං 

ආපත්තිකයව, අථ කෙො ඡ සමථා…කප.… සම්මුොවිනකයනසම්මන්ති, 

සමාකයොගං ගච්ඡන්ති සම්ුලඛාවිනකයන සම්පකයො ං  ච්ඡන්තීති

අත්කථො.විනාසමකථහි සම්මති, සමථභාවං ච්ඡති.පටිකසධත්කථසති 

විනාසමකථහීතිසමකථහිවිනාතිඅත්කථො. 

කසොළසෙම්මාදිවණ්ණනා 

478. අසුත්තෙන්තිසුත්තවිරහිතං, උසුත්තංතත්රනත්ථීති අධිප්පාකයො. 

දුතිය ාථාසඞ් ණිෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කසදකමොචනගාථාවණ්ණනා 

අවිප්පවාසපඤ්හාවණ්ණනා 

479. තහින්ති තස්මිං පුග් කල. අෙප්පියසම්කභොකගො නාම

කමථුනධම්මාදි. ‘‘වරකසනාසනරක්ඛණත්ථාය විස්සජ්කජත්වා

පරිභුඤ්ජිතුංවට්ටතී’’ති ගරුභණ් විනිච්ඡකය වුත්කතො.එොදසාවන්දිකය

පණ් ොදකයො එොදස. උකපති සපරිසං. න ජීවති නිම්මිතරූපත්තා.

‘‘උබ්භක්ඛකෙන වදාමී’’ති ඉමිනා ුලකඛ කමථුනධම්මාභාවං දීකපති.

අකධොනාභිවිවජ්ජකනන වච්චමග් ප්පස්සාවමග්ක සු. 

ගාමන්තරපරියාපන්නං නදිපාරං ඔක්ෙන්තභික්ඛුනිං සන්ධායාති

භික්ඛුනියා  ාමාපරියාපන්නපරතීකර නදිසමීපකමව සන්ධාය වුත්තා.

තත්ථ පරතීකර  ාමූපචාකරො එෙකලඩ්ඩුපාකතො නදිපරියන්කතන 

පරිච්ඡින්කනො, තස්මාපරතීකරරතනමත්තම්පිඅරඤ්ඤංනඅත්ථි, තඤ්ච

තිණාදීහි පටිච්ඡන්නත්තාදස්සනූපචාරවිරහිතංෙකරොති.තත්ථඅත්තකනො

 ාකම ආපත්ති නත්ථි. පරතීකර පන එෙකලඩ්ඩුපාතසඞ්ඛාකත

 ාමූපචාකරකයව පදං ඨකපති. අන්තකර අභිධම්මවකසන අරඤ්ඤභූතං
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සෙ ාමං අතික්ෙමති නාම, තස්මා  ණම්හා ඔහීයනා ච කහොතීති

ඤාතබ් ං. එත්තාවතාපි සන්කතොසමෙත්වා විචාකරත්වා  කහතබ් ං.

භික්ඛූනං සන්තිකෙ උපසම්පන්නා පඤ්චසතා මහාපජාපතිප්පුලඛා.

මහාපජාපතිපි හි ආනන්දත්කථකරන දින්නඔවාදස්ස පටිග් හිතත්තා

භික්ඛූනංසන්තිකෙඋපසම්පන්නානාම. 

පාරාජිොදිපඤ්හාවණ්ණනා 

480. ‘‘දුස්සකුටිං සන්ධායා’’ති සහ දුස්කසන ී තික්ෙමනස්ස 

සක්කුකණයයතාය වුත්තං. ලිඞ් පරිවත්කත පටිග් හණස්ස විජහනකතො

සාමං  කහත්වා භුඤ්ජිතුං න වට්ටති. ොෙඌහදනං වාති ොකෙන

ඌහදනංවා.‘‘තකයො පුරිකසපිඋප න්ත්වා’’තිපාඨකසකසො. 

පාචිත්තියාදිපඤ්හාවණ්ණනා 

481. කමථුනධම්මපච්චයා නාම ොයසංසග්ක ො. තංකහතු

කමථුනධම්මස්ස පුබ් භා භූතං ොයසංසග් ං වායාමන්තියාති

අට්ඨවත්ථුපූරණං සන්ධාය. පරිකභොගප්පච්චයාති පරිකභො ොරණා. 

තස්මාති යස්මා පරිකභො ප්පච්චයා ආපජ්ජති, තස්මා

කභොජනපරිකයොසාකන කහොතීති අත්කථො. කපොරාණකපොත්ථකෙසු 

‘‘තස්සා’’ති පාකඨො. ‘‘ොරණවචනං සුන්දරං

කභොජනපරිච්කඡදදස්සනකතො’’තිවදන්ති. 

කසදකමොචන ාථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පඤ්චවග්කගො 

ෙම්මවග්ගවණ්ණනා 

483. ‘‘උම්මත්තෙසම්ුලතිං උම්මත්තකෙ යාචිත්වා  කත අසම්ුලඛාපි

දාතුං වට්ටතී’’ති වුත්තං. තත්ථ නිසින්කනපි න කුප්පති නියමාභාවා.

අසම්ුලඛාෙකතකදොසාභාවංදස්කසතුං ‘‘අසම්මුොෙතංසුෙතංකහොතී’’ති

වුත්තං. දූකතන උපසම්පදා පකනත්ථ සම්ුලඛා ොතුං න සක්ො.

ෙම්මවාචානානත්තසභාවා පත්තනික්කුජ්ජනාදකයො හත්ථපාසකතො 

අපකනත්වාොතබ් ා, කතනවුත්තං‘‘අසම්ුලඛාෙතංසුෙතංකහොතී’’ති.

‘‘පුච්ඡිත්වා කචොකදත්වා සාකරත්වා ොතබ් ං අපුච්ඡිත්වා අකචොකදත්වා

අසාකරත්වා ෙකරොතී’’ති අයං වචනත්කථො.  කපත්වා ෙත්තිෙමාසන්ති

කසොපවාරණාමාකසො, ද්කවචපුණ්ණමාසිකයොතිපඨමදුතියවස්සූප තානං

පවාරණාපුණ්ණමාසා ද්කව. 

485. පදංවා ඡඩ්ක තීතිඅත්කථො.ෙ-වග් ාදීසු පඤ්චසු. ගරුෙන්තිදීඝං, 

සංකයො පරඤ්ච.‘‘බුද්ධරක්ඛිතත්කථරස්සයස්ස නක්ඛමතී’’තිඑත්ථත-

ොරෙ-ොරා සංකයො පරා. දීකඝ වත්තබ්කබ රස්සන්ති ‘‘කසො තුණ්හී

අස්සා’’තිවත්තබ්ක කසොතුණ්හිඅස්සාති වචනං. 

486. කසසට්ඨෙථාසුවුත්තවචනං කුරුන්දියං පාෙටංෙත්වා ‘‘නිසීදිතුං

නසක්කෙොන්තී’’තිවුත්තං. 

487-8. පරිසුද්ධසී ා චත්තාකරො භික්ඛූතිපාරාජිෙං අනාපන්නා. නකතසං

ඡන්කදොවාපාරිසුද්ධිවාඑතීතිතීසු, ද්ී සුවා නිසින්කනසුඑෙස්ස, ද්වින්නංවා

ඡන්දපාරිසුද්ධිආහටාපිඅනාහටාව. 

අපක ොෙනෙම්මෙථාවණ්ණනා 

495-6. ොයසම්කභො සාමග්ගිදානසහකසයයපටිග් හණාදි ඉමස්ස

අපකලොෙනෙම්මස්ස ඨානං කහොතීති එවම්පි අපකලොෙනෙම්මං පවත්තතීති

අත්කථො. ෙම්මඤ්කඤව ලක්ඛණන්ති ෙම්මලක්ඛණං. 

ඔසාරණනිස්සාරණභණ්ඩුෙම්මාදකයොවියෙම්මඤ්චහුත්වාඅඤ්ඤඤ්චනාමං

නලභති, ෙම්මකමවහුත්වාඋපලක්ඛීයතීති ෙම්මලක්ඛණංඋපනිස්සකයොවිය.
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කහතුපච්චයාදිලක්ඛණවිුලත්කතොහි සබ්ක ොපච්චයවිකසකසොතත්ථසඞ් ේහති, 

එවම්පි ‘‘ෙම්මලක්ඛණකමවා’’ති වුත්තං. ෙම්මලක්ඛණං දස්කසතුං 

‘‘අච්ඡින්නචීවරජිණ්ණචීවරනට් චීවරාන’’න්තිආදි වුත්තං. ‘‘තකතො අතිකරෙං

කදන්කතන අපකලොකෙත්වා දාතබ් ’’න්ති වුත්තං අපකලොෙනං

ෙම්මලක්ඛණකමව. එවං සබ් ත්ථලක්ඛණංකවදිතබ් ං. ඉණපලකබොධම්පීති

සකච තාදිසං භික්ඛුං ඉණායිො පලිබුජ්ඣන්ති. තත්රුප්පාදකතො දාතුං වට්ටති. 

අන්තරසන්නිපාකතොති උකපොසථප්පවාරණාදිමහාසන්නිපාකත ඨකපත්වා 

අන්තරා මඞ් ලුච්චාරණාදි. උපනික්කෙපකතොති කචතියස්ස ආපදත්ථාය

නික්ඛිත්තකතො. ‘‘අඤ්ඤා ෙතිො ොතබ්බා’’ති කය රුක්කඛ උද්දිස්ස පුබ්ක 

ෙතිො ෙතා, කතහි ඉකමසං අඤ්ඤත්තාති වුත්තං. ‘‘සකච තත්ථ මූකල’’ති

පුබ්ක ‘‘ඉකතොපට්ඨායභාකජත්වාඛාදන්තූ’’තිවචකනන පුග් ලිෙපරිකභොක ො

පටික්ඛිත්කතො කහොති. අනුවිචරිත්වාති පච්ඡකතො පච්ඡකතො  න්ත්වා. කතසං

සන්තිොපච්චයංපච්චාසීසන්කතනාතිඅත්කථො. මූ භාගන්තිදසමභා ංෙත්වා.

පුබ් ොකල දසමභා ං ෙත්වා අදංසු, තස්මා ‘‘මූ භාකගො’’ති වුත්තං. 

අෙතාවාසං වා ෙත්වාති උප්පන්නආකයන. ජග්ගිතොක කයව න

වාකරතබ්බාතිජග්ගිතාහුත්වා පුප්ඵඵලභරිතොකලතිඅත්කථො. ජග්ගනොක ති

ජග්ගිතුං ආරද්ධොකල. ඤත්තිෙම්මට් ානකභකද පනාති ඤත්තිෙම්මස්ස 

ඨානකභකද. 

ඉදං පකනත්ථ පකිණ්ණෙං – අත්ථි සඞ්ඝෙම්මං සඞ්කඝො එවෙකරොති, න 

 කණො, න පුග් කලො, තං අපකලොෙනෙම්මස්ස ෙම්මලක්ඛකණෙකදසං

ඨකපත්වාඉතරං චතුබ්බිධම්පිෙම්මංකවදිතබ් ං.අත්ථිසඞ්ඝෙම්මංසඞ්කඝොච

ෙකරොති,  කණො ච ෙකරොති, පුග් කලො ච ෙකරොති, තං පුබ්ක  ඨපිතං.

වුත්තඤ්කහතං ‘‘යස්මිං විහාකර ද්කව තකයො ජනා වසන්ති, කතහි නිසීදිත්වා

ෙතම්පි සඞ්කඝන ෙතසදිසකමව. යස්මිං පන විහාකර එකෙො භික්ඛු කහොති, 

කතන භික්ඛුනා’’තිආදි (පරි. අට්ඨ. 495-496). අත්ථි  ණෙම්මං සඞ්කඝො ච

ෙකරොති,  කණො ච ෙකරොති, පුග් කලො ච ෙකරොති, තං කයො

පාරිසුද්ධිඋකපොසකථොඅඤ්කඤසං සන්තිකෙෙරීයති, තස්සවකසනකවදිතබ් ං.

අත්ථි  ණෙම්මං  කණොව ෙකරොති, න සඞ්කඝො, න පුග් කලො, තං කයො

පාරිසුද්ධිඋකපොසකථොඅඤ්ඤමඤ්ඤංආකරොචනවකසනෙරීයති, තස්සවකසන 

කවදිතබ් ං.අත්ථිපුග් ලෙම්මංපුග් කලොවෙකරොති, නසඞ්කඝො, න කණො, 
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තං අධිට්ඨානුකපොසථවකසන කවදිතබ් ං.අත්ථි ණෙම්මංඑෙච්කචොව කණො 

ෙකරොති, එෙච්කචො න ෙකරොති, තත්ථ අඤත්තිෙං ද්කවකයව ෙකරොන්ති, න

තකයො.සඤත්තිෙංතකයොව ෙකරොන්ති, නතකතොඌනාවාඅධිොවාති. 

අපඤ්ඤත්කතපඤ්ඤත්තවග්ගවණ්ණනා 

500. ෙකුසන්ධකෙොණා මනෙස්සපා එව හි සත්ත ආපත්තික්ඛන්කධ 

පඤ්ඤකපසුං.විපස්සීආදකයොපනඔවාදපාතිකමොක්ඛංඋද්දිසිංසු, නසික්ඛාපදං 

පඤ්ඤකපසුං. 

නිගමනෙථාවණ්ණනා 

උභකතොවිභඞ් ඛන්ධෙපරිවාකරහි විභත්තං කදසනං අත්ථි තස්ස 

විනයපිටෙස්ස, නාකමන සමන්තපාසාදිො නාම සංවණ්ණනා 

‘‘සමන්තපාසාදිො නාමා’’ති වුත්තවචනසංවණ්ණනා සමත්තාති ආහ. තත්ථ 

පධානඝකර. ඉද්ධා අත්ථවිනිච්ඡයාදීහි. 

සම්මා උදිකතො සුලදිකතො, කත ගුකණ අකිච්කඡන අධි කතො 

අධිෙප්පමාණගුකණහි වා සුලදිකතො, කතන සමුදිකතන ‘‘ තානං ධම්මානං

 තිකයොසමන්කනසතී’’තිවුත්තායසතියාඋප්පාදිතාසද්ධාදකයො පරමවිසුද්ධා 

නාම සමන්නාරක්ඛත්තා. ඉති සතිපි සද්ධාදීහි වුත්තා කහොති. එවං සන්කත

එත්ථ වුත්කත චතුබ්බිකධ සීකල පාතිකමොක්ඛසංවරසීලං සද්ධා මණ්ක ති.

සද්ධාසාධනඤ්හි තං. ඉන්ද්රියසංවරාජීවපාරිසුද්ධිපච්චයපරිකභො සීලානි 

පටිමණ්ක න්තිසතිී රියපඤ්ඤාකයොතියථාකයො ංකවදිතබ් ං.අපිචසද්ධාච

බුද්ධිරහිතා අවිසුද්ධා කහොති බුද්ධියා පසාදකහතුත්තා. බුද්ධිකයො පන

තස්සානුභාකවන පරමවිසුද්ධා නාම කහොන්ති. පඤ්ඤා සද්ධාරහිතා

කෙරාටිෙපක්ඛංභජති, සද්ධායුත්තාඑවවිසුද්ධා කහොති.ී රියඤ්චසමාධිරහිතං

උද්ධච්චාය සංවත්තති, න සමාධියුත්තන්ති ී රියස්ස සුද්ධවචනකතො සමාධිපි

වුත්කතො කහොති, එවං පරමවිසුද්ධා සද්ධාදකයොපි පාතිකමොක්ඛං 

පටිමණ්ක න්තීති ඤාතබ් ං. ෙථං? පටිපත්තිකදසකෙ සත්ථරි ච

පටිපත්තියඤ්ච පටිපත්තිඵකල ච සද්ධාය විනා සීලසමාදානං, 

සමාදින්නවිකසොධනඤ්චොතුංනසක්ොති සද්ධාපාතිකමොක්ඛංපටිමණ්ක ති.

තත්ථ‘‘ඉතිපිකසො භ වා’’තිආදිනා(දී.නි.1.255; ම.නි.1.74; සං.නි.1.249) 
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සත්ථරි ච පූකජතුං සක්කෙොති. පටිපත්තියං සීලවිපත්තිසම්පත්තිමූලකෙ 

සන්දිට්ඨිෙසම්පරායිෙඵකල ච සද්ධාපවත්ති විත්ථාරකතො ඤාතබ් ා, 

සීලවිපත්තිසම්පත්තිනිමිත්තං ආදීනවමානිසංසඤ්ච ආදීනවපරිච්චාක , 

ආනිසංසසම්පාදකන ච උපායං දිස්වා තථා පවත්තමානා පඤ්ඤා

පාතිකමොක්ඛසංවරං පටිමණ්ක ති. ‘‘අතිසීත’’න්තිආදිනා අප්පවත්තනාරහං

කෙොසජ්ජං ‘‘කයො ච සීතඤ්ච උණ්හඤ්චා’’ති වුත්තානුසාකරන පජහිත්වා

අනුප්පන්නුප්පන්නානං අසංවරසංවරානං 

අනුප්පාදනපජහනඋප්පාදනවඩ්ඪනවකසන පවත්තමානී රියං පාතිකමොක්ඛං

පටිමණ්ක ති, ඉමිනා නකයන ඉන්ද්රියසංවරාදීසුපි කයොකජතබ් ං. චතුන්නම්පි 

සඞ් හවත්ථූනං අනුකූලසුලදාචාකරො ඉධ ආචාකරොති කවදිතබ්ක ො. අජ්ජව-

වචකනන ලාභසක්ොරකහතු

ොයදුච්චරිතාදිකුටිලෙරමායාසාකඨයයපටිපක්ඛඅජ්ජවධම්මසමාකයො දීපකනන 

අකලොභජ්ඣාසයතා දීපිතා. මද්දව-වචකනන 

ෙක්ඛ භාවෙරපටිඝාදිපටිපක්ඛභූතකමත්තාදිමද්දවධම්මසමාකයො දීපකනන

හිතජ්ඣාසයාදීනි දීපිතානි කහොන්ති. ආදි-සද්කදන ‘‘ඛන්ති ච කසොරච්චඤ්ච 

සාඛලයඤ්ච පටිසන්ථාකරො චා’’තිආදිනා (ධ. ස. දුෙමාතිො 125-126) 

වුත්තධම්කමහි සමාකයොක ො දීපිකතො කහොති. ඉධ වුත්තා අජ්ජවමද්දවාදකයො

ගුණාසීලසම්පත්තියාකහතූච කහොන්තිසීලසම්පත්තිඵලඤ්චතංසම්පාදනකතො. 

සෙසමකයොති චතුපරිසා. එකතන සභා දුක්ඛභාවාභාකවො සූචිකතො. අථ වා 

සෙසමකයොති කසො තං පිටෙත්තයං සෙසමකයො එව  හනං දුද්දීපනත්තා, 

සෙසමයස්සසන්නිට්ඨානං සෙසමය හනං– 

‘‘සච්චංසත්කතොපටිසන්ධි, පච්චයාොරකමවච; 

දුද්දසාචතුකරොධම්මා, කදකසතුඤ්චසුදුක්ෙරා’’ති.(විභ. අට්ඨ.225) – 

වුත්තත්තා යථා සෙසමයස්ස  හනපකදන කයොජනා වුත්තා, තථා 

පරසමයස්සපි. පඤ්ඤාකවයෙත්තිකයනාති අකනන තිඛිකණන ඤාකණන 

ෙතසිලානිසිතසත්ථසදිසසභාවපඤ්ඤා වුත්තා. තිපිටෙසඞ්ඛාතාය පරියත්තියා

පකභකදො තිපිටෙපරියත්තිප්පකභකදො. තස්මිංපකභකද.තන්තිචතන්තිඅත්කථොච 

සාසනං නාම. ඉධ ‘‘තන්ති එවා’’ති වදන්ති. යස්මිං අයං සංවණ්ණනා

නිට්ඨාපිතා, තස්මිං ොකල පටිකවධඤාණාභාවකතො සුතමයං සන්ධාය 
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‘‘අප්පටිහතඤාණප්පභාකවනා’’ති වුත්තං. ෙරණසම්පත්තියා ජනිතත්තා 

සුෙවිනිග්ගතං. සුඛවිනිග් තත්තා මධුකරොදාතවචනලාවණ්ණයුත්කතනාපි

කයොකජතබ් ං, ඊදිසංවචනංකසොතසුඛඤ්ච සන්නිකවසසම්පත්තිසුඛඤ්චකහොති.

‘‘කවයයාෙරකණනා’’ති අවත්වා ‘‘මහාකවයයාෙරකණනා’’ති වුත්තත්තා 

සික්ඛානිරුත්තිඡන්කදොවිචිතයාදිපටිමණ්ඩිතපාණිනියනයාසාධාරණධාරණසභා

කවො සූචිකතො භවති. යුත්තවාදිනාතිආදීසු යුත්තුලත්තවාදිනා 

ඨානුප්පත්තියපඤ්ඤාය සමන්නා කතනාති අත්කථො. ඔජාකභකදපි 

ආයුසත්තිෙරණතාදිසාමත්ථකයො ානංමහාෙවිනාරචිත න්ථස්සමහන්තත්තා

වා ‘‘තිපිටෙපරියත්තිප්පකභකද’’තිආදීහි සාසකන, කහතුවිසකය, සද්කද චාති

ඉකමසු තීසු ඨාකනසු පාටවභාවං දීකපන්කතො

කවනයිෙබුද්ධිසම්පත්තිසබ්භාවමස්ස සූකචති. කයසං පුග් ලානං පභින්නා

පටිසම්භිදාදි, කත පභින්නපටිසම්භිදාදකයො ධම්මා. කතහි පරිවාරිකතො

උක්ඛිත්තසන්තතිඋපච්කඡදමෙත්වා අත්තකනො සන්තාකන

උප්පාදනවඩ්ඪනවකසන වාරිකතො කසො පභින්නපටිසම්භිදාපරිවාකරො. තස්මිං 

පභින්නපටිසම්භිදාපරිවාකර උත්තරිමනුස්සධම්කමති අත්කථො. 

ඡ භිඤ්ඤචතුපටිසම්භිදාදිප්පකභදගුණපටිමණ්ඩිකත පන ඡ භිඤ්ඤා

උත්තරිමනුස්සධම්මා එව. චතූසුපටිසම්භිදාසු අත්ථපටිසම්භිදායඑෙකදකසොව.

තදුභයං සයං උත්තරිමනුස්සධම්මපරියාපන්නං ෙථං උත්තරිමනුස්සධම්මං 

පටිමණ්ක තීති කච? රුක්ඛං රුක්ඛස්ස අවයවභූතපුප්ඵාදකයො විය සයඤ්ච

කයසං උත්තරිමනුස්සධම්මානං අවයවත්තාති.

ොමාවචරධම්මපරියාපන්නපටිසම්භිදාඤාණං උත්තරිමනුස්සධම්මානං

අනවයවභූතං උත්තරිමනුස්සධම්මං පටිමණ්ක ති, පුරිසස්ස අනවයවභූකතො

අලඞ්ොකරො විය පුරිසං. අථ වා ොමාවචරපඅසම්භිදාපරිවාකරො 

ඡ භිඤ්ඤාපටිසම්භිදාදිප්පකභදගුකණ පටිමණ්ක ති. කලොකුත්තරපටිසම්භිදං

සන්ධාය පුන පටිසම්භිදාවචනඤ්ච. සාසකන උප්පජ්ජිත්වා සාසනස්ස

අලඞ්ොරභූකතන, යස්මිං වංකස උප්පන්කනො, තස්කසව වා අලඞ්ොරභූකතන.

සඞ්කඛපවිත්ථාකරසු ඉතරීතරෙරණං, අප්පසන්නපසන්නානං

පසාදුප්පාදනාභිවුඩ්ඪිෙරණං, වුත්තානං  ම්භීරානං 

 ම්භීරුත්තානභාවෙරණන්ති එවං ඡබ්බිධාචරියගුණකයො කතො විපු බුද්ධි 

නාම. කය ධම්මචින්තනං අතිධාවන්තා කෙචි උච්කඡදාදිනානප්පොරං අන්තං
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වා ණ්හන්ති, ‘‘සබ් ංකඤයයංපඤ්ඤත්තිඑවා’’ති වා‘‘පරමත්කථොඑවා’’ති

වා ණ්හන්ති, කතසංබුද්ධිමිච්ඡාදිට්ඨිපච්චයත්තාසමලා නාමකහොති, ඉමස්ස

පන බුද්ධි ධම්මචින්තාතිධාවනරහිතත්තා විසුද්ධා නාම කහොති. කතන වුත්තං 

‘‘විපු විසුද්ධබුද්ධිනා’’ති. ගරූහි ‘‘පිකයො  රු භාවනීකයො’’තිආදිනා (අ. නි.

7.37; කනත්ති. 113) වුත්තගුකණහි යුත්ත රූහි. ගුකණහි ථිරභාවං  තත්තා 

කථකරන. 

සීකලනසීලස්සවාවිසුද්ධියා සී විසුද්ධියා. අවිජ්ජණ් කෙොසංපදාකලත්වා

පඨමං අභිනිබ් ත්තත්තා ක ොෙකජට් ස්ස. කලොෙස්ස වා  ම්භීකර මහන්කත

සීලාදික්ඛන්කධඑසි කවසීති මකහසීති. 

එත්තාවතා සමධිෙසත්තී සතිසහස්සපරිමාණාය

සමන්තපාසාදිෙසඤ්ඤිතාය විනයට් ෙථාය සබ් පකදසු විනිච්ඡයජාතං

සඞ්ඛිපිත්වා ගණ්ඨිට් ානවිොසනා ෙතා කහොති, තථාපි යං එත්ථ ලිඛිතං, තං

සුට්ඨු විචාකරත්වා පාළිඤ්ච අට් ෙථඤ්ච සල්ලක්කඛත්වා කය ආචරියා

බුද්ධස්ස භ වකතො මහානුභාවං, විනයපිටෙස්ස ච විචිත්රනය ම්භීරත්ථතං 

සල්ලක්කඛත්වාකපොරාණානංෙථාමග් ංඅවිනාකසත්වාඅත්තකනොමතිංපහාය

කෙවලං සද්ධම්මට්ඨිතියා, පරානුග් හොමතාය ච විනයපිටෙං පොකසන්තා

ඨිතා, කතසංපාදමූකල වන්දිත්වාඛන්තිකසොරච්චාදිගුණසමන්නා කතනහුත්වා

වත්තසම්පත්තියා කතසං චිත්තං ආරාකධත්වා පකවණියා ආ තං විනිච්ඡයං

ෙථාකපත්වා උපධාකරත්වා යං කතන සංසන්දති, තං  කහතබ් ං, ඉතරං

ඡඩ්ක තබ් ං. ඉතරථා තුණ්හීභූකතන භවිතබ් ං. විනිච්ඡයසඞ්ෙරෙකරන පන

නභවිතබ් කමව.ෙස්මා? සාසනස්සනාසකහතුත්තා.කහොතිකචත්ථ – 

‘‘අසම්බුධං බුද්ධමහානුභාවං, 

ධම්මස්ස ම්භීරනයත්ථතඤ්ච; 

කයොවණ්ණකයතංවිනයංඅවිඤ්ඤූ, 

කසොදුද්දකසොසාසනනාසකහතු. 

පාළිංතදත්ථඤ්චඅසම්බුධඤ්හි, 

නාකසතිකයොඅට්ඨෙථානයඤ්ච; 

අනිච්ඡයංනිච්ඡයකතොපකරහි, 
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 ාකහතිකතකහවපුරක්ඛකතොකසො. 

අනුක්ෙකමකනව මහාජකනන, 

පුරක්ඛකතොපණ්ඩිතමානිභික්ඛු; 

අපණ්ඩිතානංවිමතිංඅෙත්වා, 

ආචරියලී ංපුරකතොෙකරොතී’’ති. 

සමන්තපාසාදිොය ණ්ඨිපදාධිප්පායප්පොසනාසමත්තා. 

වජිරබුද්ධිටීොනිට්ඨිතා. 
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 ^Oïumoh NslaLq j.af.d& 
 

Oïfud mfkfid iq.;mami;af:d" 

;rŒj ixidr uyKaKjiai¦ 

n%yaudiqrd§ys kuiaikSfhHd" 

rfid ridkx mrfud ;sf,dfl' 

 

uyd.fod uÑpqcrd mydfkd" 

iíî;skdidh úfiiukaf;d¦ 

iín;a: odfkk p lmamrelafLd" 

Éka;duŒ Noao>fgdj Oïfud' 

 

Oïux úkd k;aÓ ms;dp ud;d" 

;fuj ;dKx irKx m;sÜGd¦ 

;iaud ys fNd lsÑpu[a[mamydh" 

iqKd: Odfr: prd: Oïfu' 

 ^rijdyskS& 
 

Érx ;sÜG;= f,dliañx - iïud iïnqoaO ididkxæ 
 

O¾u odkh msKsihs''''''''' 


