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අධම්මිෙෙතිොදිෙථාවණ්ණනා.................................................... 480 

4. පවාරණාක්ඛන්ධකෙො .................................................................... 481 
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xix 

පටුන 

පඤ්ඤත්තිවග්කගො ............................................................................. 577 

පඨමගාථාසඞ්ගණිෙං ...................................................................... 577 

සත්තනගකරසුපඤ්ඤත්තසික්ඛාපදවණ්ණනා ................................ 577 
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පටුන 

නකමොතස්සභගවකතොඅරහකතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

විනයපිටකෙ 

විමතිවිකනොදනී-ටීො (පඨකමො භාක ො) 

 න් ථාරම් භෙථා 

ෙරුණාපුණ්ණහදයං, සු තං හිතදායෙං; 

නත්වා ධම් මඤ ්ච විමලං, සඞ් ඝඤ් ච ගුණසම්පදං. 

වණ්ණනානිපුණාකහසුං, විනයට්ඨෙථායයා; 

පුබ්බකෙහිෙතාකනො, නානානයසමාකුලා. 

තත්ථ ොචිසුවිත්ථිණ්ණා, දුක්කඛොගාහාච ගන්ථකතො; 

විරද්ධාඅත්ථකතොචාපි, සද්දකතොචාපිෙත්ථචි. 

ොචිෙත්ථචිඅපුණ්ණා, ොචිසම්කමොහොරිනී; 

තස්මාතාහිසමාදාය, සාරංසඞ්කඛපරූපකතො. 

ලීනත්ථඤ්චපොකසන්කතො, විරද්ධඤ්චවිකසොධයං; 

උපට්ඨිතනයඤ්චාපි, තත්ථතත්ථපොසයං. 

විනකයවිමතිංකඡතුං, භික්ඛූනංලහුවුත්තිනං; 

සඞ්කඛකපනලිඛිස්සාමි, තස්සාලීනත්ථවණ්ණනං. 

 න් ථාරම් භෙථාවණ් ණනා 
විනයසංවණ්ණනාරම්කභ රතනත්තයං නමස්සිතුොකමො තස්ස 

විසිට්ඨගුණකයොගසන්දස්සනත්ථං කයො ෙප් පකෙොටීහිපීතිආදිමාහ. 

විසිට්ඨගුණකයොකගනහි වන්දනාරහභාකවො, වන්දනාරකහ චෙතා වන්දනා

යථාධිප්කපතමත්ථං සාකධති. එත්ථ ච සංවණ්ණනාරම්කභ
රතනත්තයපණාමෙරණප්පකයොජනං තත්ථ තත්ථ බහුධා පපඤ්කචන්ති

ආචරියා, මයං පන ඉධාධිප්කපතකමව පකයොජනං දස්සයිස්සාම. තස්මා
සංවණ්ණනාරම්කභ රතනත්තයපණාමෙරණං
යථාපටිඤ්ඤාතසංවණ්ණනාය අනන්තරාකයන පරිසමාපනත්ථන්ති

කවදිතබ්බං. තථා හි වුත්තං ‘‘තස්සානුභාකවන හතන්තරාකයො’’ති.
රතනත්තයපණාමෙරකණන හි රාගාදිකදොසවිගමකතො
පඤ්ඤාදිගුණපාටවකතො ආයුආදිවඩ්ඪනකතො පුඤ්ඤාතිසයභාවාදිකතො ච
කහොකතවයථාපටිඤ්ඤාතසංවණ්ණනායඅනන්තරාකයන පරිසමාපනං. 
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තත්ථ පඨමං තාව භගවකතො වන්දනං ෙත්තුොකමො ‘‘කයො 

ෙප්පකෙොටීහිපි…කප.… තස්සා’’ති ආහ. ඉමිස්සා පන විනයකදසනාය 
ෙරුණාප්පධානඤාණසමුට්ඨිතතාය ෙරුණාප්පධානකමව කථොමනං

ආරද්ධං. එසා හි ආචරියස්ස පෙති, යදිදං ආරම්භානුරූපකථොමනා.
ෙරුණාග්ගහකණන කචත්ථ අපරිකමයයප්පභාවා සබ්කබපි බුද්ධගුණා
නයකතො සඞ්ගහිතාති දට්ඨබ්බා තංමූලෙත්තා කසසබුද්ධගුණානං. තත්ථ 

කයොති ඉමස්ස අනියමවචනස්ස නාකථොති ඉමිනා සම්බන්කධො. 

ෙප් පකෙොටීහිපි අප් පකමයයං ො න්ති ෙප්පකෙොටිගණනාවකසනපි

‘‘එත්තොෙප්පකෙොටිකයො’’තිපකමතුං අසක්කුකණයයංොලං. අපි-සද්කදන
පකගව වස්සගණනායාති දස්කසති. අප්පකමයයං ොලන්ති ච

අච්චන්තසංකයොකග උපකයොගවචනං, කතන ෙප්පකෙොටිගණනාවකසන

පරිච්ඡින්දිතුමසක්කුකණයයමපි, අසඞ්කඛයයයවකසන පන 
පරිච්ඡින්දිතබ්බකතො සලක්ඛං චතුරසඞ්කඛයයයෙප්පොලං අච්චන්තකමව

නිරන්තරං පඤ්චමහාපඅච්චාගාදිඅතිදුක් ෙරානි ෙකරොන් කතො කෙදං ොයිෙං 
පරිස්සමංපත්කතොතිදස්කසති. 

ක ොෙහිතායාති සත්තකලොෙස්ස හිතාය. නාථතීති නාකථො, 
කවකනයයානංහිතසුඛංආසීසතීතිඅත්කථො. අථවානාථති කවකනයයගකත

කිකලකසඋපතාකපති, නාථතිවායාචතිකවකනකයයඅත්තකනොහිතෙරකණ 

යාචිත්වාපි නිකයොකජතීති නාකථො, කලොෙපටිසරකණො කලොෙසාමී 

කලොෙනායකෙොති වුත්තං කහොති. මහාොරුණිෙස් සාති කයො ෙරුණාය 
ෙම්පිතහදයත්තාකලොෙහිතත්ථංඅතිදුක්ෙරකිරියායඅකනෙප්පොරංතාදිසං

දුක්ඛං අනුභවිත්වා ආගකතො, තස් ස මහාොරුණිෙස් සාති අත්කථො. තත්ථ 

කිරතීති ෙරුණා, පරදුක්ඛං වික්ඛිපති අපකනතීති අත්කථො. දුක්ඛිකතසු වා

කිරියති පසාරියතීති ෙරුණා. අථ වා කිණාතීති ෙරුණා, පරදුක්කඛ සති 

ොරුණිෙං හිංසති විබාකධති, විනාකසති වා පරස්ස දුක්ඛන්ති අත්කථො.
පරදුක්කඛසතිසාධූනංෙම්පනංහදයකඛදංෙකරොතීතිවාෙරුණා. අථවා

ෙමිති සුඛං, තං රුන්ධතීති ෙරුණා. එසා හි
පරදුක්ඛාපනයනොමතාලක්ඛණා අත්තසුඛනිරකපක්ඛතාය ොරුණිොනං

සුඛං රුන්ධති විබාකධති. ෙරුණාය නියුත්කතො ොරුණිකෙො, මහන්කතො

ොරුණිකෙො මහාොරුණිකෙො, තස් ස නකමො අත්ථූතිපාඨකසකසො. 

එවං ෙරුණාමුකඛන සඞ්කඛපකතො සෙලසබ්බඤ්ඤුගුකණහි භගවන්තං 

කථොකමත්වා ඉදානි සද්ධම්මං කථොකමතුං අසම් බුධන්තිආදිමාහ. තත්ථ

බුද්ධනිකසවිතං යං අසම්බුධං ජීවකලොකෙො භවා භවං ගච්ඡති, තස්ස

ධම්මවරස්ස නකමොතිසම්බන්කධො. තත්ථ අසම් බුධන්ති අසම්බුජ්ඣන්කතො, 
යථාසභාවං අප්පටිවිජ්ඣනකතොති වුත්තං කහොති. කහතුඅත්කථො කහත්ථ



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො ග්රන්ථාරම්කභො 
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පටුන 

අන්තපච්චකයො. යන්තිඅනියමකතොසපරියත්තිකෙොනවකලොකුත්තරධම්කමො

ෙම්මභාකවන නිද්දිට්කඨො. බුද් ධනිකසවිතන්ති තස්කසව විකසසනං, 

සම්මාසම්බුද්කධන, පච්කචෙබුද්ධසාවෙබුද්කධහිපි වා

කගොචරාකසවනභාවනාකසවනාහි යථාරහං නිකසවිතං, අජහිතන්ති අත්කථො.

තත්ථ පරියත්තිඵලනිබ්බානානි කගොචරාකසවනවකසකනව නිකසවිතානි, 
මග්කගො පන භාවනාකසවනවකසනාපි පච්චකවක්ඛණඤාණාදිවකසන

කගොචරාකසවනවකසනාපි නිකසවිකතො. භවාභවන්ති භවකතො භවං. අථ වා
හීනපණීතාදිවකසන ඛුද්දෙංමහන්තඤ්චභවන්තිඅත්කථො.වුඩ්ඪත්කථොපිහි 

අ-ොකරොදිස්සතිඅකසක්ඛාධම්මාතිආදීසු(ධ.ස.තිෙමාතිො11) විය.අථ

වා භකවොති වුඩ්ඪි, අභකවොති හානි. භකවොති වා සස්සතදිට්ඨි, අභකවොති 

උච්කඡදදිට්ඨි. වුත්තප්පොකරොභකවොචඅභකවොචභවාභකවො, තං භවාභවං. 

 ච් ඡතීති උපගච්ඡති. ජීවක ොකෙොති සත්තකලොකෙො. 

අවිජ් ජාදිකික සජා විද් ධංසිකනොතිධම්මවිකසසනං.තත්ථනවිදති ධම්මානං

යථාසභාවංනවිජානාතීතිඅවිජ්ජා, අඤ්ඤාණං.සාආදිකයසංතණ්හාදීනං, 

කතකයව කිලිස්සන්ති එකතහි සත්තාති කිකලසා, කතකයව ච සත්තානං

විබාධනට්කඨන ජාලසදිසාති ජාලං, තං විද්ධංකසති සබ්බකසො විනාකසති

සීකලනාති අවිජ් ජාදිකික සජා විද් ධංසී, තස්ස. 

නනු කචත්ථ සපරියත්තිකෙො නවකලොකුත්තරධම්කමො අධිප්කපකතො, 

තත්ථ ච මග්කගොකයවකිකලකස විද්ධංකසති, කනතකරති කච? වුච්චකත – 
මග්ගස්සාපි නිබ්බානමාගම්ම කිකලසවිද්ධංසනකතො නිබ්බානම්පි කිකලකස 

විද්ධංකසති නාම, මග්ගස්ස කිකලසවිද්ධංසනකිච්චං ඵකලන නිට්ඨිතන්ති

ඵලම්පි ‘‘කිකලසවිද්ධංසී’’තිවුච්චති, පරියත්තිධම්කමොපිකිකලසවිද්ධංසනස්ස 

උපනිස්සයපච්චයත්තා ‘‘කිකලසවිද්ධංසී’’ති වත්තුං අරහතීති න කෙොචි

කදොකසො. ධම් මවරස් ස තස් සාතිපුබ්කබඅනියමිතස්සනියාමෙවචනං.තත්ථ 
යථානුසිට්ඨං පටිපජ්ජමාකන චතූසු අපාකයසු සංසාරදුක්කඛ ච අපතමාකන
ධාකරතීති ධම්කමො. වුත්තප්පොකරො ධම්කමො එව අත්තකනො

උත්තරිතරාභාකවන වකරො පවකරො අනුත්තකරොති ධම්මවකරො, තස්ස
ධම්මවරස්සනකමොඅත්ථූතිඅත්කථො. 

එවං සඞ්කඛපනකයකනව සබ්බධම්මගුකණහි සද්ධම්මං කථොකමත්වා

ඉදානි අරියසඞ්ඝං කථොකමතුං ගුකණහීතිආදිමාහ. තත්ථ ගුකණහි කයො 

යුත්කතො, තමරියසඞ්ඝං නමාමීති සම්බන්කධො. සීලාදකයො ගුණා කචත්ථ

කලොකියකලොකුත්තරා අධිප්කපතා. ‘‘විමුත්තිවිමුත්තිඤාණ’’න්ති වත්තබ්කබ

එෙකදසසරූකපෙකසසනකයන ‘‘විමුත්තිඤාණ’’න්ති වුත්තං, 
ආදිසද්දපරියාකයන පභුතිසද්කදන වා විමුත්තිග්ගහණං කවදිතබ්බං. තත්ථ 

විමුත් තීති ඵලං. විමුත් තිඤාණන්ති පච්චකවක්ඛණඤාණං. පභුති-සද්කදන
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පටුන 

ඡළභිඤ්ඤාචතුපටිසම්භිදාදකයො ගුණා සඞ්ගහිතාති දට්ඨබ්බා.
කුසලත්ථිොනංජනානංපුඤ්ඤාතිසයවුඩ්ඪියාකඛත්තසදිසත්තාකඛත්තන්ති 

ආහ ‘‘කඛත්තං ජනානං කුසලත්ථිොන’’න්ති. ඛිත්තං බීජං

මහප්ඵලභාවෙරකණන තායතීති හි කෙත් තං. අරියසඞ් ඝන්ති එත්ථ

ආරෙත්තා කිකලකසහි, අනකය න ඉරියනකතො, අකය ච ඉරියනකතො, 

සකදවකෙන කලොකෙන ‘‘සරණ’’න්ති අරණීයකතො උපගන්තබ්බකතො, 

උපගතානඤ්ච තදත්ථසිද්ධිකතො අරියා, අට්ඨ අරියපුග්ගලා, අරියානං

සඞ්කඝොසමූකහොති අරියසඞ්කඝො, තංඅරියසඞ්ඝං. 

ඉදානි රතනත්තයපණාමජනිතං කුසලාභිසන්දං යථාධිප්කපකත
පකයොජකන නිකයොකජත්වා අත්තනා සංවණ්ණියමානස්ස විනයස්ස
සෙලසාසනමූලභාවදස්සනමුකඛන සංවණ්ණනාෙරණස්සාපි සාසනමූලතං 

දස්කසතුං ඉච් කචවමිච්චාදිගාථාද්වයමාහ. පුඤ ්ඤාභිසන් දන්ති පුඤ්කඤොඝං, 

පුඤ්ඤප්පවාහං පුඤ්ඤරාසින්ති අත්කථො. තස් සානුභාකවනාති තස්ස
යථාවුත්තස්ස පුඤ්ඤප්පවාහස්සආනුභාකවනබකලනහතන්තරාකයොවිනයං
වණ්ණයිස්සන්ති සම්බන්කධො. 

අට්ඨිතස්ස සුසණ්ඨිතස්ස භගවකතො සාසනං යස්මිං ඨිකත පතිට්ඨිතං 

කහොතීති කයොකජතබ්බං. තත්ථ යස් මින්ති යස්මිං විනයපිටකෙ. ඨිකතති
පාළිකතො ච අත්ථකතො ච අනූනං හුත්වා ලජ්ජීපුග්ගකලසු පවත්තනට්කඨන

ඨිකත. සාසනන්ති සික්ඛත්තයසඞ්ගහිතං සාසනං. අට් ඨිතස් සාති

ොමසුඛල්ලිෙත්තකිලමථානුකයොගසඞ්ඛාකත අන්තද්වකය අට්ඨිතස්ස, 

‘‘පරිනිබ්බුතස්සපි භගවකතො’’තිපි වදන්ති. සුසණ් ඨිතස් සාති

අන්තද්වයවිරහිතාය මජ්ඣිමාය පටිපදාය සුට්ඨු ඨිතස්ස. අමිස ්සන්ති

භාවනපුංසෙනිද්කදකසො, නිොයන්තරලද්ධීහි අසම්මිස්සංෙත්වා අනාකුලං

ෙත්වා වණ්ණයිස්සන්ති වුත්තං කහොති. නිස ්සාය පුබ් බාචරියානුභාවන්ති

පුබ්බාචරිකයහි සංවණ්ණිතං අට්ඨෙථං නිස්සාය, න අත්තකනො බකලනාති
අධිප්පාකයො. 

අථ කපොරාණට්ඨෙථාසු විජ්ජමානාසු පුන විනයසංවණ්ණනා

කිංපකයොජනාති? ආහ ොමඤ් චාතිආදි. තත්ථ ොමන්ති එෙන්කතන, 

යථිච්ඡෙංවා, සබ්බකසොතිවුත්තංකහොති, තස්සසංවණ්ණිකතොයංවිනකයොති

ඉමිනා සම්බන්කධො. පුබ් බාචරියාසකභහීති මහාෙස්සපත්කථරාදකයො 

පුබ්බාචරියා එව අෙම්පියට්කඨන උත්තමට්කඨන ච ආසභා, කතහි

පුබ්බාචරියවකරහීති වුත්තං කහොති. කීදිසා පන කත පුබ්බාචරියාති? ආහ 

ඤාණම් බූතිආදි. අග්ගමග්ගඤාණසඞ්ඛාකතන අම්බුනා සලිකලන 
නිද්කධොතානි නිස්කසසකතො ආයතිං අනුප්පත්තිධම්මතාපාදකනන කධොතානි
විකසොධිතානි රාගාදීනි තීණි මලානි ොමාසවාදකයො ච චත්තාකරො ආසවා
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කයහි කත ඤාණම් බුනිද් කධොතම ාසවා, කතහි ඛීණාසකවහීති අත්කථො.
ඛීණාසවභාකවපි න එකත සුක්ඛවිපස්සොති ආහ

‘‘විසුද්ධවිජ්ජාපටිසම්භිකදහී’’ති. තත්ථ විජ් ජාති තිස්කසො විජ්ජා, අට්ඨ විජ්ජා
වා. පටිසම්භිදාප්පත්කතසුපිමහාෙස්සපත්කථරාදීනංඋච්චිනිත්වාගහිතතාය
කතසං සද්ධම්මසංවණ්ණකන සාමත්ථියං සාතිසයන්ති දස්කසන්කතො ආහ 

‘‘සද්ධම්මසංවණ්ණනකෙොවිකදහී’’ති. 

කිකලසජාතං, පරික්ඛාරබාහුල්ලං වා සල්ලිඛති තනුං ෙකරොතීති 

සල්කලකඛො, අප්පිච්ඡතාදිගුණසමූකහො, ඉධ පන ඛීණාසවාධිොරත්තා
පරික්ඛාරබාහුල්ලස්ස සල්ලිඛනවකසකනව අත්කථො ගකහතබ්කබො.

සල්කලකඛන නිබ්බත්තං සල්කලඛියං, තස්මිං සල් ක ඛිකය, 
ධුතඞ්ගපරිහරණාදිසල්කලඛපඅපත්තියන්ති වුත්තං කහොති. 

කනොසු භූපකමහීති සල්කලඛපටිපත්තියා ‘‘අසුෙසදිසා’’ති නත්ථි සුලභා

උපමා එකතසන්ති කනොසුලභූපමා, කතහි. මහාවිහාරස් සාති ඉමිනා

නිොයන්තරං පටික්ඛිපති. විහාරසීකසන කහත්ථ තත්ථ නිවාසීනඤ්කචව
කතහිසමලද්ධිොනඤ්චසබ්කබසංභික්ඛූනංගහණංදට්ඨබ්බං.තස්මා කතසං
මහාවිහාරවාසීනං දිට්ඨිසීලවිසුද්ධියා පභවත්කතන සඤ්ඤාණභූතත්තා 

ධම්මසඞ්ගාහො මහාෙස්සපත්කථරාදකයො ‘‘මහාවිහාරස්ස ධජූපමා’’ති 

වුත්තා, කතහි අයං විනකයො සංවණ් ණිකතො සම්මා අනූනං ෙත්වා 

වණ්ණිකතො. ෙථන්ති ආහ ‘‘චිත්කතහි නකයහී’’ති. විචිත් කතහි නකයහි 

සම් බුද් ධවරන් වකයහි සබ්බඤ්ඤුබුද්ධවරං අනුගකතහි, භගවකතො 
අධිප්පායානුගකතහිනකයහීතිවුත්තංකහොති. 

එවං කපොරාණට්ඨෙථාය අනූනභාවං දස්කසත්වා ඉදානි අත්තකනො 
සංවණ්ණනාය පකයොජනවිකසසං අජ්කඣසෙඤ්ච දස්කසතුං 

සංවණ් ණනාතිආදිමාහ. තත්ථ සඞ් ෙතත් තාති රචිතත්තා. න ෙඤ් චි අත් ථං 

අභිසම් භුණාතීතිනෙඤ්චි අත්ථංසාකධති. 

සංවණ් ණනං තඤ් චාතිආදිනාඅත්තකනො සංවණ්ණනායෙරණප්පොරං

දස්කසති. තත්ථ තඤ්ච ඉදානි වුච්චමානං සංවණ්ණනං සමාරභන් කතො 

සෙලායපිමහාඅට්ඨෙථායඉධගකහතබ්බකතොමහාඅට්ඨෙථං තස් සා ඉදානි

වුච්චමානාය සංවණ්ණනාය සරීරං ෙත් වා මහාපච්චරියං කයො විනිච්ඡකයො

වුත්කතො, තකථවකුරුන්දීනාමාදීසු විස් සුතාසු අට් ඨෙථාසු කයො විනිච් ඡකයො 

වුත්කතො, තකතොපි විනිච්ඡයකතො යුත්තමත්ථං අපරිච් චජන් කතො 

අන්කතොගධත්කථරවාදං ෙත්වා සංවණ් ණනං සම්මා සමාරභිස් සන්ති 
පදත්ථසම්බන්කධො කවදිතබ්කබො. එත්ථ ච අත්කථො ෙථීයති එතායාති

අට්ඨෙථා ත්ථ-ොරස්ස ට්ඨ-ොරං ෙත්වා. මහාපච් චරියන්ති

මහාපච්චරීනාමිෙං. එත්ථ ච පච්චරීති උළුම්පං වුච්චති, තස්මිං නිසීදිත්වා
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ෙතත්තා තකමව නාමං ජාතං. ‘‘කුරුන්දීවල්ලිවිහාකරො නාම අත්ථි, තත්ථ

ෙතත්තා‘කුරුන්දී’තිනාමංජාත’’න්ති වදන්ති. ආදිසද්කදනඅන්ධෙට්ඨෙථං
සඞ්කඛපට්ඨෙථඤ්ච සඞ්ගණ්හාති. 

යුත් තමත් ථන්ති මහාඅට්ඨෙථානකයන, චතුබ්බිධවිනයයුත්තියා වා

යුත්තමත්ථං. ‘‘අට්ඨෙථංකයවගකහත්වාසංවණ්ණනං ෙරිස්සාමී’’තිවුත්කත
අට්ඨෙථාසු වුත්තත්කථරවාදානං බාහිරභාකවො සියාති කතපි 

අන්කතොෙත්තුොකමො ‘‘අන්කතොගධකථරවාද’’න්ති ආහ, කථරවාකදපි
අන්කතොෙත්වාතිවුත්තං කහොති. 

තං කමති ගාථාය කසොතූහි පටිපජ්ජිතබ්බවිධිං දස්කසති. තත්ථ 

ධම් මප් පදීපස් සාති ධම්කමො එවකමොහන්ධොරවිද්ධංසනකතො පදීපසදිසත්තා

පදීකපො අස්සාතිධම්මප්පදීකපො, භගවා, තස්ස. පතිමානයන් තාතිපූකජන්තා

මනසාගරුංෙකරොන්තා නිසාකමන් තු සුණන්තු. 

බුද් කධනාතිආදිනා අත්තකනො සංවණ්ණනාය
ආගමනසුද්ධිදස්සනමුකඛන පමාණභාවං දස්කසත්වා අනුසික්ඛිතබ්බතං 

දස්කසති. තත්ථ යකථව බුද්කධන කයො ධම්කමො විනකයො ච වුත්කතො, කසො

තස්ස බුද්ධස්ස කයහි පුත්කතහි මහාෙස්සපත්කථරාදීහි තකථව ඤාකතො, 
කතසං බුද්ධපුත්තානං මතිමච්චජන්තා සීහළට්ඨෙථාචරියා යස්මා පුකර

අට්ඨෙථා අෙංසූති සම්බන්කධො කවදිතබ්කබො. තත්ථ ධම් කමොති 

සුත්තාභිධම්කම සඞ්ගණ්හාති. විනකයොති සෙලං විනයපිටෙං. වුත් කතොති

පාළිකතො ච අත්ථකතො ච බුද් කධන භගවතා වුත්කතො. න හි භගවතා

අබයාෙතං නාම තන්තිපදං අත්ථි, තත්ථ තත්ථ භගවතා

පවත්තිතපකිණ්ණෙකදසනාකයව හි අට්ඨෙථා. තකථව ඤාකතොති යකථව

බුද්කධන වුත්කතො, තකථව එෙපදම්පි එෙක්ඛරම්පි අවිනාකසත්වා

අධිප්පායඤ්ච අවිකෙොකපත්වා ඤාකතො විදිකතොති අත්කථො. කතසං 

මතිමච් චජන් තාති කතසං බුද්ධපුත්තානං මතිසඞ්ඛාතං කථරපරම්පරාය
උග්ගකහත්වා ආභතං අබ්කබොච්ඡින්නං පාළිවණ්ණනාවකසන කචව 
පාළිමුත්තෙවකසන ච පවත්තං සබ්බං අට්ඨෙථාවිනිච්ඡයං අපරිච්චජන්තා. 

අට් ඨෙථා අෙංසූති මහාඅට්ඨෙථාමහාපච්චරිආදිො සීහළට්ඨෙථාකයො 

අෙංසු.‘‘අට්ඨෙථාමෙංසූ’’තිපිපාකඨො, තත්ථාපිකසොකයවත්කථො. 

තස් මාතියස්මා කතසං බුද්ධපුත්තානං අධිප්පායං අවිකෙොකපත්වා පුකර

අට්ඨෙථාඅෙංසු, තස්මා. යං අට් ඨෙථාසු වුත් තං, තංසබ්බම්පිපමාණන්ති

කයොජනා. හීති නිපාතමත්තං කහතුඅත්ථස්ස තස්මාති ඉමිනාකයව

පොසිතත්තා, අවධාරණත්කථොවා, පමාණකමවාති.යදිඅට්ඨෙථාසුවුත්තං

සබ්බම්පි පමාණං, එවං සති තත්ථ පමාදකලඛාපි පමාණං සියාති ආහ



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො ග්රන්ථාරම්කභො 

7 

පටුන 

‘‘වජ්ජයිත්වාන පමාදකලඛ’’න්ති, අපරාපරං ලිඛන්කතහි පමාකදන සතිං
අපච්චුපට්ඨකපත්වා අඤ්ඤත්ථ ලිඛිතබ්බං අඤ්ඤත්ථ ලිඛනාදිවකසන

පවත්තිතා පමාදකලඛා නාම, සා ච සමන්තපාසාදිොයං තත්ථ තත්ථ

සයකමව ආවිභවිස්සති. පුන යස් මාති පදස්ස සම්බන්ධදස්සනවකසන අයං 

අත්ථකයොජනා– යස්මා අට්ඨෙථාසුවුත්තංඉධඉමස්මිංසාසකනසික්ඛාසු

සගාරවානං පණ්ඩිතානං පමාණකමව, යස්මා ච අයං වණ්ණනාපි

භාසන්තරපරිච්චාගාදිමත්තවිසිට්ඨතාය අත්ථකතො අභින්නා, තකතො එව

පමාණභූතාවකහස්සති, තස්මාඅනුසික්ඛිතබ්බාති. 

තකතොති තාහි අට්ඨෙථාහි. භාසන් තරකමව හිත් වාති සීහළභාසංකයව

අපකනත්වා. විත් ථාරමග්  ඤ ්ච සමාසයිත් වාති කපොරාණට්ඨෙථාසු
යථාඨාකන වත්තබ්බම්පි පදත්ථවිනිච්ඡයාදිෙං අතිවිත්ථිණ්කණන
වචනක්ෙකමන කචව වුත්තකමව අත්ථනයං අප්පමත්තෙවිකසකසන
පුනප්පුනංෙථකනනචතත්ථතත්ථ පපඤ්චිතංතාදිසංවිත්ථාරමග්ගංපහාය
සල්ලහුකෙන අත්ථවිඤ්ඤාපකෙන පදක්ෙකමන කචව වුත්තනයසදිසං
වත්තබ්බංඅතිදිසිත්වාචසඞ්කඛපනකයකනවවණ්ණයිස්සාමාති අධිප්පාකයො. 

සාරත් ථදීපනියං පනවිනයටීොයං ‘‘කපොරාණට්ඨෙථාසු උපරිවුච්චමානම්පි

ආකනත්වා තත්ථ තත්ථ පපඤ්චිතං ඤත්තිචතුත්කථන ෙම්කමන…කප.… 
උපසම්පන්කනොති භික්ඛූති එත්ථ අපකලොෙනාදීනං චතුන්නම්පි ෙම්මානං

විත්ථාරෙථා විය තාදිසං විත්ථාරමග්ගං සඞ්ඛිපිත්වා’’ති වුත්තං, තං
තන්තික්ෙමංෙඤ්චිඅකවොක්ෙමිත්වාතිඑත්කථව වත්තුංයුත්තං.අඤ්ඤත්ථ
පාළියා වත්තබ්බං අඤ්ඤත්ථ ෙථනඤ්හි තන්තික්ෙමං කවොක්ෙමිත්වා

ෙථනං නාම. තථා හි වුත්තං ‘‘තකථව වණ්ණිතුං යුත්තරූපං හුත්වා 
අනුක්ෙකමනආගතං පාළිං පරිච්චජිත්වා සංවණ්ණනකතො සීහළට්ඨෙථාසු
අයුත්තට්ඨාකන වණ්ණිතං යථාඨාකනකයව වණ්ණනකතො ච වුත්තං

‘තන්තික්ෙමං ෙඤ්චි අකවොක්ෙමිත්වා’’’ති. තස්මා යථාවුත්තනකයකනව
අත්කථොගකහතබ්කබො.ෙථංපනවිත්ථාරමග්ගස්සසඞ්ඛිපකන විනිච්ඡකයොන

හීයතීති? ආහ ‘‘විනිච්ඡයංසබ්බමකසසයිත්වා’’ති.සඞ්ඛිපන්කතොපි පුනප්පුනං

වචනාදිකමව සඞ්ඛිපන්කතො, විනිච්ඡයං පන අට්ඨෙථාසු සබ්බාසුපි වුත්තං 

සබ්බම්පි අකසසයිත්වා, කිඤ්චිමත්තම්පි අපරිහාකපත්වාති වුත්තං කහොති. 

තන් තික් ෙමං ෙඤ් චි අකවොක් ෙමිත් වාති ෙඤ්චි පාළික්ෙමං 

අනතික්ෙමිත්වා, අනුක්ෙකමකනවපාළිංවණ්ණයිස්සාමාතිඅත්කථො. 

සුත් තන් තිොනං වචනානමත් ථන්ති කවරඤ්ජෙණ්ඩාදීසු ආගතානං

ඣානෙථාදීනං සුත්තන්තවචනානං සීහළට්ඨෙථාසු ‘‘සුත්තන්තිොනං

භාකරො’’තිවත්වාඅවණ්ණිතබ්බට්ඨානංඅත්ථංතංතංසුත්තානුරූපං සබ්බකසො

පරිදීපයිස්සාමාති අධිප්පාකයො. කහස් සතීති භවිස්සති, ෙරීයිස්සතීති වා
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8 

පටුන 

අත්කථො. එත්ථ ච පඨමස්මිං අත්ථවිෙප්කප ‘‘භාසන්තරපරිච්චාගාදිෙං
චතුබ්බිධං කිච්චං නිප්ඵාකදත්වා සුත්තන්තිොනං වචනානමත්ථං 

පරිදීපයන් තී අයං වණ්ණනා භවිස්සතී’’ති වණ්ණනාවකසන

සමානෙත්තුෙතා කවදිතබ්බා. පච්ඡිමස්මිං අත්ථවිෙප්කප පන ‘‘කහට්ඨා 
වුත්තභාසන්තරපරිච්චාගාදිෙං ෙත්වා සුත්තන්තිොනං වචනානමත්ථං

පරිදීපයන්තී අයං වණ්ණනා අම්කහහි ෙරීයිස්සතී’’ති එවං ආචරියවකසන
සමානෙත්තුෙතාකවදිතබ්බා. 

ගන්ථාරම්භෙථාවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො බාහිරනිදානෙථා 
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බාහිරනිදානෙථා 

ඉදානි සංවරවිනයපහානවිනයාදීසු බහූසු විනකයසු අත්තනා ‘‘තං

වණ්ණයිස්සංවිනය’’න්තිඑවංසංවණ්කණතබ්බභාකවනපටිඤ්ඤාතංවිනයං 

දස්කසන්කතොආහ තත් ථාතිආදි.තත්ථ තත් ථාතියථාවුත්තාසුගාථාසු. තාව-

සද්කදො පඨමන්ති ඉමස්මිං අත්කථ දට්ඨබ්කබො, කතන පඨමං විනයං
වවත්ථකපත්වා පච්ඡා තස්ස වණ්ණනං ෙරිස්සාමාති දීකපති. 

වවත් ථකපතබ් කබොති නියකමතබ්කබො. කතකනතං වුච් චතීති යස්මා

වවත්ථකපතබ්කබො, කතන කහතුනා එතං විනකයො නාමාතිආදිෙං 

නියාමෙවචනංවුච්චතීතිඅත්කථො. අස් සාතිවිනයස්ස. මාතිොතිඋද්කදකසො.

කසො හි නිද්කදසපදානං ජනනීඨාකන ඨිතත්තා මාතා වියාති ‘‘මාතිො’’ති
වුච්චති. 

ඉදානිසංවණ්කණතබ්බමත්ථංමාතිෙංපට්ඨකපත්වා දස්කසන්කතොආහ 

වුත් තං කයනාතිආදි. ඉදං වුත්තං කහොති – එතං කතන සමකයන බුද්කධො
භගවාකවරඤ්ජායංවිහරතීතිආදිනිදානවචනපටිමණ්ඩිතංවිනයපිටෙංකයන

පුග්ගකලන වුත්තං, යස්මිං ොකල වුත්තං, යස්මා ොරණා වුත්තං, කයන

ධාරිතං, කයන ච ආභතං, කයසු පතිට්ඨිතං, එතං යථාවුත්තවිධානං වත්වා
තකතො කතන සමකයනාතිආදිපාඨස්ස අත්ථං අකනෙප්පොරකතො
දස්කසන්කතොවිනයස්සඅත්ථවණ්ණනංෙරිස්සාමීති. 

එත්ථච වුත් තං කයන යදා යස් මාතිඉදං වචනංකතනසමකයනබුද්කධො
භගවාතිආදිනිදානවචනමත්තං අකපක්ඛිත්වා වත්තුොකමොපි විසුං අවත්වා

‘‘නිදාකනන ආදිෙලයාණං, ඉදමකවොචාති නිගමකනන

පරිකයොසානෙලයාණ’’න්ති වචනකතො නිදානනිගමනානිපි සත්ථුකදසනාය
අනුවිධානත්තා තදන්කතොගධාකනවාති නිදානස්සාපි විනයපාළියංකයව
අන්කතොගධත්තා වුත්තං කයන යදා යස්මාති ඉදම්පි 
විනයපිටෙසම්බන්ධංකයව ෙත්වා මාතිෙං ඨකපති. මාතිොය හි එතන්ති
වුත්තං විනයපිටෙංකයවසාමඤ්ඤකතොසබ්බත්ථසම්බන්ධමුපගච්ඡති. 

ඉදානි පන තං විසුං නීහරිත්වා දස්කසන්කතො තත් ථ වුත් තං 

කයනාතිආදිමාහ. තත් ථාති කතසු මාතිොපකදසු. ඉදන්ති කතන

සමකයනාතිආදිනිදානවචනං. හි-සද්කදොයස්මාතිඅත්කථොදට්ඨබ්කබො, යස්මා

බුද්ධස්සභගවකතො අත්තපච්චක්ඛවචනංනකහොති, තස්මාතිවුත්තංකහොති. 

අත් තපච් චක් ෙවචනං න කහොතීතිඅත්තනාපච්චක්ඛංෙත්වා වුත්තවචනංන
කහොති. අථ වා අත්තකනො පච්චක්ඛොකල ධරමානොකල වුත්තවචනං න
කහොති.තදුභකයනාපිභගවකතොවුත්තවචනංනකහොතීතිඅත්කථො. 
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පඨමමහාසඞ් ගීතිෙථාවණ් ණනා 

පඨමමහාසඞ් ගීති නාම කචසාති එත්ථ ච-සද්කදො

වත්තබ්බසම්පිණ්ඩනත්කථො, උපඤ්ඤාසත්කථො වා, උපඤ්ඤාකසොති ච

වාෙයාරම්කභො වුච්චති. එසා හි ගන්ථොරානං පෙති, යදිදං කිඤ්චි වත්වා
පුනඅපරංවත්තුමාරභන්තානංච-සද්දප්පකයොකගො.යථාපච්චයංතත්ථතත්ථ 
කදසිතත්තාවිප්පකිණ්ණානංධම්මවිනයානං සභාගත්ථවකසන සඞ්ගකහත්වා

ගායනං ෙථනං සඞ්ගීති, මහාවිසයත්තා පූජනීයත්තා ච මහතී සඞ්ගීති 

මහාසඞ්ගීති. දුතියාදිං උපාදාය කචසා ‘‘පඨමමහාසඞ්ගීතී’’ති වුත්තා.නිදදාති

කදසනං කදසොලාදිවකසන අවිදිතං විදිතං ෙත්වා නිදස්කසතීති නිදානං, 

තත්ථ කෙොසල්  ත් ථං. 

කවකනයයානං මග්ගඵලුප්පත්තිකහතුභූතාව කිරියා නිප්පරියාකයන 

බුද්ධකිච්චන්ති ආහ ‘‘ධම්මචක්ෙප්පවත්තනඤ්හි ආදිං ෙත්වා’’ති. තත්ථ 

සතිපට්ඨානාදිධම්කමො එව පවත්තනට්කඨන චක්ෙන්ති ධම් මචක් ෙං, 

චක්ෙන්ති වා ආණා, තං ධම්මකතො අනකපතත්තා ධම්මචක්ෙං, ධම්කමන

ඤාකයනචක්ෙන්තිපිධම්මචක්ෙං. ෙතබුද් ධකිච් කචතිනිට්ඨිතබුද්ධකිච්කච

භගවති කලොෙනාකථති සම්බන්කධො. කුසිනාරායන්ති සමීපත්කථ එතං

භුම්මවචනං. උපවත් තකන මල්  ානං සා වකනති තස්ස නගරස්ස
උපවත්තනභූතං මල්ලරාජූනං සාලවනුයයානං දස්කසති. තත්ථ නගරං
පවිසන්තා උයයානකතො උකපච්ච වත්තන්ති ගච්ඡන්ති එකතනාති

‘‘උපවත්තන’’න්ති උයයානස්ස ච නගරස්ස ච මජ්කඣ සාලවනං වුච්චති.

කුසිනාරායහිදක්ඛිණපච්ඡිමදිසායතංඋයයානංකහොති, තකතො උයයානකතො
සාලවනරාජිවිරාජිකතො මග්කගො පාචීනාභිමුකඛො ගන්ත්වා නගරස්ස 

දක්ඛිණද්වාරාභිමුකඛො උත්තකරන නිවත්කතො, කතන මග්කගන මනුස්සා

නගරං පවිසන්ති, තස්මා තං ‘‘උපවත්තන’’න්ති වුච්චති. තත්ථ කිර
උපවත්තකන අඤ්ඤමඤ්ඤසංසට්ඨවිටපානං සම්පන්නඡායානං

සාලපන්තීනමන්තකර භගවකතො පරිනිබ්බානමඤ්කචො පඤ්ඤත්කතො, තං

සන්ධාය වුත්තං ‘‘යමෙසාලානමන්තකර’’ති. උපාදීයති ෙම්මකිකලකසහීති

උපාදි, විපාෙක්ඛන්ධා ෙටත්තා ච රූපං. තකදව ෙම්මකිකලකසහි සම්මා 

අප්පහීනතාය කසකසො, නත්ථි එත්ථ උපාදිකසකසොති අනුපාදිකසසා, 

නිබ්බානධාතු, තාය. ඉත්ථම්භූතලක්ඛකණ චායං ෙරණනිද්කදකසො. 

පරිනිබ් බාකනති නිමිත්තත්කථ භුම්මං, පරිනිබ්බානකහතු තස්මිං ඨාකන

සන්නිපතිතානන්ති අත්කථො. සඞ්ඝස්ස කථකරො කජට්කඨො සඞ් ඝත් කථකරො. 
එත්ථ ච සඞ්ඝසද්දස්ස භික්ඛුසතසහස්සසද්දසාකපක්ඛත්කතපි ගමෙත්තා
කථරසද්කදන සමාකසො යථා කදවදත්තස්ස ගරුකුලන්ති. ආයස්මා
මහාෙස්සකපො ධම්මවිනයසඞ්ගායනත්ථං භික්ඛූනං උස්සාහං ජකනසීති
සම්බන්කධො. 
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පටුන 

තථාඋස්සාහංජනනස්සොරණමාහ සත් තාහපරිනිබ් බුකතතිආදි.සත්ත

අහානි සමාහටානි සත්තාහං, සත්තාහං පරිනිබ්බුතස්ස අස්සාති

සත්තාහපරිනිබ්බුකතො, සත්තාහපරිනිබ්බුකත සුභද්කදන වුඩ්ඪපබ්බජිකතන

වුත්තවචනමනුස්සරන්කතොති සම්බන්කධො. අ ං, ආවුකසොතිආදිනා කතන

වුත්තවචනං දස්කසති. තත්ථ අ න්ති පටික්කඛපවචනං. කතන 

මහාසමකණනාති නිස්සක්කෙ ෙරණවචනං, තකතො මහාසමණකතො සුට්ඨු

මුත්තාමයන්තිඅත්කථො, උපද්දුතාච කහොමතදාතිඅධිප්පාකයො, කහොමාතිවා

අතීතත්කථ වත්තමානවචනං, අහුම්හාති අත්කථො. ඨානං කෙො පකනතං 

විජ් ජතීති තිට්ඨති එත්ථ ඵලං තදායත්තවුත්තිතායාති ඨානං, කහතු. කෙොති

අවධාරකණ, එතංොරණං විජ්ජකතව, කනොන විජ්ජතීති අත්කථො. කිං තං

ොරණන්ති? ආහ යං පාපභික් ඛූතිආදි. එත්ථ යන්ති නිපාතමත්තං, 

ොරණනිද්කදකසොවා, කයනොරකණන අන්තරධාකපයුං, තකදතංොරණං

විජ්ජතීති අත්කථො. අතීකතො අතික්ෙන්කතො සත්ථා එත්ථ, එතස්සාති වා 

අතීතසත් ථුෙං, පාවචනං. පධානං වචනං පාවචනං, ධම්මවිනයන්ති වුත්තං

කහොති. පක් ෙං  භිත් වාති අලජ්ජීපක්ඛං ලභිත්වා. න චිරස් කසවාති න

චිකරකනව. යාව ච ධම් මවිනකයො තිට් ඨතීති යත්තෙං ොලං ධම්කමො ච
විනකයොචලජ්ජීපුග්ගකලසුතිට්ඨති. 

වුත් තඤ් කහතං භ වතාති පරිනිබ්බානමඤ්කච නිපන්කනන භගවතා

වුත්තන්ති අත්කථො. කදසිකතො පඤ් ඤත් කතොති 
සුත්තාභිධම්මපිටෙසඞ්ගහිතස්ස ධම්මස්ස කචව විනයපිටෙසඞ්ගහිතස්ස
විනයස්සච අතිසජ්ජනං පකබොධනංකදසනා.තස්කසවපොරකතොඤාපනං

අසඞ්ෙරකතො ඨපනං පඤ්ඤාපනං. කසො කවො මමච් චකයන සත් ථාති කසො
ධම්මවිනකයොතුම්හාෙං මමච්චකයන සත්ථා මයි පරිනිබ්බුකතසත්ථුකිච්චං

සාකධස්සති. සාසනන්ති පරියත්තිපටිපත්තිපටිකවධවකසන තිවිධං සාසනං, 

නිප්පරියායකතො පන සත්තත්තිංස කබොධිපක්ඛියධම්මා. අද් ධනියන්ති

අද්ධානක්ඛමං, තකදව චිරට් ඨිතිෙං අස් ස භකවයයාතිසම්බන්කධො. 

ඉදානි සම්මාසම්බුද්කධන අත්තකනො ෙතං අනුග්ගහවිකසසං

විභාකවන්කතො ආහ යඤ ්චාහං භ වතාතිආදි. තත්ථ යඤ ්චාහන්ති එතස්ස

අනුග්ගහිකතොති එකතන සම්බන්කධො. තත්ථ යන්ති යස්මා, කයන

ොරකණනාති වුත්තං කහොති. කිරියාපරාමසනං වා එතං, කතන

අනුග්ගහිකතොතිඑත්ථඅනුග්ගහණංපරාමසති. ධාකරස් සසීතිආදිෙංභගවතා
මහාෙස්සපත්කථකරන සද්ධිං චීවරපරිවත්තනං ොතුොකමන වුත්තවචනං. 

ධාකරස ්සසි පන කම ත් වං ෙස ්සපාති ‘‘ෙස්සප, ත්වං ඉමානි

පරිකභොගජිණ්ණානිපංසුකූලානිපාරුපිතුං සක්ඛිස්සසී’’තිවදති, තඤ්චකඛො

න ොයබලං සන්ධාය, පටිපත්තිපූරණං පන සන්ධාය එවමාහ. සාණානි 
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පංසුකූ ානීතිමතෙකළවරංපලිකවකඨත්වා ඡඩ්ඩිතානිතුම්බමත්කතකිමකයො
පප්කඵොකටත්වා ගහිතානි සාණවාෙමයානි පංසුකූලචීවරානි. රථිොදීනං
යත්ථ ෙත්ථචි පංසූනං උපරි ඨිතත්තා අබ්භුග්ගතට්කඨන කතසු කූලමිවාති 
පංසුකූලං. අථ වා පංසු විය කුච්ඡිතභාවං උලති ගච්ඡතීති පංසුකූලන්ති 

පංසුකූලසද්දස්සඅත්කථොදට්ඨබ්කබො. නිබ් බසනානීති නිට්ඨිතවසනකිච්චානි, 
පරිකභොගජිණ්ණානීති අත්කථො. එෙකමව තං චීවරං අකනොවයවත්තා 

බහුවචනං ෙතං. සාධාරණපරිකභොක නාති අත්තනා සමානපරිකභොකගන, 
සාධාරණපරිකභොකගනචසමසමට්ඨපකනනචඅනුග්ගහිකතොතිසම්බන්කධො. 

ඉදානි නවානුපුබ්බවිහාරඡළභිඤ්ඤාප්පකභකද උත්තරිමනුස්සධම්කම

අත්තනා සමසමට්ඨපනත්ථාය භගවතා වුත්තං ෙස ්සපසංයුත් කත (සං. නි.

2.152) ආගතං පාළිං කපයයාලමුකඛන ආදිග්ගහකණන ච සඞ්ඛිපිත්වා

දස්කසන්කතො ආහ අහං, භික් ෙකවතිආදි. තත්ථ යාවකද ආෙඞ් ොමීති

යාවකදව ආෙඞ්ඛාමි, යත්තෙං ොලං ඉච්ඡාමීති අත්කථො, ‘‘යාවකදවා’’තිපි

පාකඨො. නවානුපුබ් බවිහාරඡළභිඤ් ඤාප් පකභකදතිඑත්ථ නවානුපුබ් බවිහාකරො 
නාම අනුපටිපාටියා සමාපජ්ජිතබ්බභාවකතො එවංසඤ්ඤිතා

නිකරොධසමාපත්තියා සහ අට්ඨ රූපාරූපසමාපත්තිකයො. ඡළභිඤ් ඤා නාම

ආසවක්ඛයඤාකණන සද්ධිං පඤ්චාභිඤ්ඤාකයො. අත් තනා 

සමසමට් ඨපකනනාති ‘‘අහං යත්තෙං ොලං යත්තකෙ සමාපත්තිවිහාකර

අභිඤ්ඤාකයො ච වළඤ්කජමි, තථා ෙස්සකපොපී’’ති එවං 

යථාවුත්තඋත්තරිමනුස්සධම්කමඅත්තනාසමසමංෙත්වාඨපකනන, ඉදඤ්ච 

උත්තරිමනුස්සධම්මසාමඤ්කඤන කථරස්ස පසංසාමත්කතන වුත්තං, න 
භගවතාසද්ධිංසබ්බථාසමතාය.භගවකතොහිගුණවිකසසංඋපාදායසාවො 

පච්කචෙබුද්ධා ච ෙලම්පි ෙලභාගම්පි න උකපන්ති, තස්ස කිමඤ්ඤං
ආණණයං භවිස්සති අඤ්ඤත්ර ධම්මවිනයසඞ්ගායනාති අධිප්පාකයො. තත්ථ 

තස් සාති තස්ස අනුග්ගහස්ස, තස්ස කමති වා අත්කථො ගකහතබ්කබො.

කපොත්ථකෙසු හි කෙසුචි ‘‘තස්ස කම’’ති පාකඨො දිස්සති. ආණණයං 

අණණභාකවො. සෙෙවචඉස් සරියානුප් පදාකනනාති එත්ථ චීවරස්ස

නිදස්සනවකසන ෙවචස්කසව ගහණංෙතං, සමාපත්තියානිදස්සනවකසන
ඉස්සරියංගහිතං. 

ඉදානියථාවුත්තමත්ථංපාළියාවිභාකවන්කතොආහ යථාහාතිආදි.තත්ථ 

එෙමිදාහන්ති එත්ථ ඉදන්ති නිපාතමත්තං. එෙං සමයන්ති එෙස්මිං

සමකයති අත්කථො. පාවායාති පාවානගරකතො. අද් ධානමග්  ප් පටිපන් කනොති

දීඝමග්ගප්පටිපන්කනො. දීඝපරියාකයො කහත්ථ අද්ධානසද්කදො. සබ් බං 

සුභද් දෙණ් ඩං විත් ථාරකතො කවදිතබ් බන්ති පඤ ්චසතිෙක් ෙන් ධකෙ ආගතං 
සුභද්දෙණ්ඩංඉධආකනත්වාවිත්ථාකරතබ්බං. 
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තකතො පරන්ති සුභද්දෙණ්ඩකතො පරං. සබ්බං සුභද් දෙණ් ඩං 

විත්ථාරකතොකවදිතබ්බන්තිඉමිනා‘‘යංන ඉච්ඡිස්සාම, නතංෙරිස්සාමා’’ති
එතං පරියන්තං සුභද්දෙණ්ඩපාළිං දස්කසත්වා ඉදානි අවකසසං

උස්සාහජනනප්පොරප්පවත්තං පාළිකමව දස්කසන්කතො හන් ද මයං 

ආවුකසොතිආදිමාහ. තත්ථ පුකර අධම් කමො දිප් පතීති එත්ථ ‘‘අධම් කමො නාම 

දසකුසලෙම්මපථපටිපක්ඛභූකතොඅධම්කමො’’ති සාරත් ථදීපනියං (සාරත්ථ.ටී.

1.පඨමමහාසඞ්ගීතිෙථාවණ්ණනා) වුත්තං. ධම්මසඞ්ගහණත්ථං 
උස්සාහජනනප්පසඞ්ගත්තා පන ධම්මවිනයානං

අසඞ්ගායනකහතුකදොසගකණො සම්භවති, කසො එව එත්ථ අධම්කමො දිප්පති

තප්පටිපක්කඛොධම්කමොචපටිබාහීයතීතිවත්තබ්බං.අපිච ‘‘අධම්මවාදිකනො

බලවන්කතො කහොන්ති ධම්මවාදිකනො දුබ්බලා කහොන්තී’’ති වුච්චමානත්තා 

කයන අධම්කමන කත සුභද්දවජ්ජිපුත්තොදකයො අධම්මවාදිකනො, කයන ච

ධම්කමන ඉතකර ධම්මවාදිකනොව කහොන්ති. කතකයව ඉධ ‘‘අධම්කමො’’ 

‘‘ධම්කමො’’ති ච වත්තබ්බා. තස්මා සීලවිපත්තිආදිකහතුකෙො

පාපිච්ඡතාදිකදොසගකණො අධම්කමො, තප්පටිපක්කඛො සීලසම්පදාදිකහතුකෙො

අප්පිච්ඡතාදිගුණසමූකහොධම්කමොතිචගකහතබ්බං. පුකර දිප් පතීතිඅපිනාම

දිප්පති. අථ වා යාව අධම්කමො ධම්මං පටිබාහිතුං සමත්කථො කහොති, තකතො

පුකරතරකමවාති අත්කථො. දිප් පතීති දිප්පිස්සති. පුකරසද්දකයොකගන හි

අනාගතත්කථ අයං වත්තමානප්පකයොකගො, යථා පුරා වස්සති කදකවොති. 

අවිනකයොති පහානවිනයාදීනංපටිපක්ඛභූකතොඅවිනකයො. 

කතන හීති උකයයොජනත්කථ නිපාකතො. 

සෙ නවඞ්  සත් ථුසාසනපරියත් තිධකරති සෙලං සුත්තකගයයාදිනවඞ්ගං 

එත්ථ, එතස්ස වා අත්ථීති සෙලනවඞ්ගං, සත්ථුසාසනං. අත්ථොකමන
පරියාපුණිතබ්බකතො දිට්ඨධම්මිොදිපුරිසත්ථපරියත්තිභාවකතො ච

‘‘පරියත්තී’’ති තීණි පිටොනි වුච්චන්ති, තං
සෙලනවඞ්ගසත්ථුසාසනසඞ්ඛාතං පරියත්තිං ධාකරන්තීති 

සෙලනවඞ්ගසත්ථුසාසනපඅයත්තිධරා, තාදිකසති අත්කථො.
සමථභාවනාසිකනහාභාකවනසුක්ඛා ලූඛා අසිනිද්ධා විපස්සනා එකතසන්ති 

සුක් ෙවිපස් සො. තිපිටෙසබ් බපරියත් තිප් පකභදධකරති තිණ්ණං පිටොනං

සමාහාකරො තිපිටෙං, තකදව නවඞ්ගාදිවකසන අකනෙකභදභින්නං සබ්බං
පරියත්තිප්පකභදංධාකරන්තීති තිපිටෙසබ්බපරියත්තිප්පකභදධරා. 

කිස ්ස පනාති ෙස්මා පන. සික්ඛතීති කසක් කෙො. තකමවාහ

‘‘සෙරණීකයො’’ති. උපරිමග්ගත්තයකිච්චස්ස අපරිකයොසිතත්තා සකිච්කචොති

අත්කථො. අස් සාතිඅකනන. බහුොරත් තාතිබහුපොරත්තා. අස ්සාති භකවයය. 

අතිවිය විස් සත් කථොතිඅතිවියවිස්සාසිකෙො. නන්තිආනන්දත්කථරං ඔවදතීති



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො බාහිරනිදානෙථා 
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සම්බන්කධො. ආනන්දත්කථරස්ස ෙදාචි අසඤ්ඤතාය නවොය

සද්ධිවිහාරිෙපරිසාය ජනපදචාරිොචරණං, කතසඤ්ච සද්ධිවිහාරිොනං
එෙක්ඛකණ උප්පබ්බජ්ජනඤ්ච පටිච්ච මහාෙස්සපත්කථකරො තං 

නිග්ගණ්හන්කතොඑවමාහ‘‘නවායංකුමාරකෙොමත්තමඤ්ඤාසී’’ති.එත්ථච 

වා-සද්කදො පදපූරකණො, අයං කුමාකරො අත්තකනො පමාණං න පටිජානාතීති

කථරං තජ්කජන්කතොආහ. තත්රාතිඑවංසති. 

කිඤ් චාපි කසක් කෙොතිඉදංනකසක්ඛානං අගතිගමනසබ්භාකවනවුත්තං, 
අකසක්ඛානඤ්කඤව පන උච්චිනිත්වා ගහිතත්තාති දට්ඨබ්බං. තස්මා

‘‘කිඤ්චාපිකසක්කඛො, තථාපිකථකරොආයස්මන්තම්පිආනන්දං උච්චිනතූ’’ති

එවකමත්ථ සම්බන්කධො කවදිතබ්කබො, න පන කිඤ්චාපි කසක්කඛො, තථාපි 

අභබ්කබො අගතිං ගන්තුන්ති කයොකජතබ්බං. අභබ් කබොතිආදි පනස්ස 

සභාවෙථනං. තත්ථ ඡන් දාති ඡන්කදන සිකනකහන. අ තිං  න් තුන්ති

අෙත්තබ්බංොතුං. පරියත් කතොතිඅධීකතොඋග්ගහිකතො. 

රාජ හං කෙො මහාක ොචරන්තිඑත්ථගාකවොචරන්තිඑත්ථාතිකගොචකරො, 

ගුන්නං කගොචරට්ඨානං. කගොචකරො වියාති කගොචකරො, භික්ඛාචරණට්ඨානං.

කසො මහන්කතො අස්සාති මහාකගොචරං, රාජගහං. උක් කෙොකටයයාති
නිවාකරයය. 

සත් තසු සාධුකීළනදිවකසසූති එත්ථ සංකවගවත්ථුං කිත්කතත්වා

කිත්කතත්වා සාධුෙං එව පූජාවකසනකීළනකතො සාධුකීළනං. උපෙට් ඨාති

ආසන්නා.වස්සංඋපකනතිඋපගච්ඡතිඑත්ථාති වස් සූපනායිො. 

තත්ර සුදන්ති තස්සං සාවත්ථියං, සුදන්ති නිපාතමත්තං. 

උස් සන් නධාතුෙන්ති උපචිතපිත්තකසම්හාදිධාතුෙං. සමස් සාකසතුන්ති

සන්තප්කපතුං. දුතියදිවකසතිකජතවනවිහාරංපවිට්ඨදිවසකතො දුතියදිවකසති
වදන්ති. විරිච්චති එකතනාති විකරචනං. ඔසධපරිභාවිතං ඛීරකමව

විකරචනන්ති ඛීරවිකරචනං. යං සන් ධායාති යං කභසජ්ජපානං සන්ධාය

වුත්තං. කභසජ් ජමත් තාති අප්පමත්තෙං කභසජ්ජං. අප්පත්කථො හි අයං 

මත් තා-සද්කදොමත්තාසුඛපරිච්චාගාතිආදීසු(ධ.ප.290) විය. 

ෙණ් ඩඵුල්  ප් පටිසඞ් ෙරණන්ති එත්ථ ෙණ් ඩන්ති ඡින්නං, ඵුල්  න්ති 

භින්නං, කතසං පටිසඞ් ෙරණං අභිනවෙරණං. 

පරිච්කඡදවකසනකවදියතිදිස්සතීති පරිකවණං. තත් ථාතිකතසුවිහාකරසු

ඛණ්ඩඵුල්ලප්පටිසඞ්ඛරණන්ති සම්බන්කධො. පඨමං මාසන්ති වස්සානස්ස

පඨමං මාසං, අච්චන්තසංකයොකග කචතං උපකයොගවචනං.
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කසනාසනවත්තානංබහූනංපඤ්ඤත්තත්තා, කසනාසනක් ෙන් ධකෙ (චූළව.

294 ආදකයො) කසනාසනපටිබද්ධානං බහූනං ෙම්මානං විහිතත්තා

‘‘භගවතා…කප.… වණ්ණිත’’න්තිවුත්තං. 

දුතියදිවකසති ‘‘ඛණ්ඩඵුල්ලප්පටිසඞ්ඛරණං ෙකරොමා’’ති
චින්තිතදිවසකතොදුතියදිවකස. වස්සූපනායිෙදිවකසකයවකතඑවංචින්කතසුං. 

සිරියා නිකෙතනමිවාතිසිරියානිවාසනට්ඨානංවිය.එෙස්මිංපානීයතිත්කථ 
සන්නිපතන්තා පක්ඛිකනො විය සබ්කබසං ජනානං චක්ඛූනි මණ්ඩකපකයව

නිපතන්තීති වුත්තං ‘එෙනිපාතතිත්ථමිව ච

කදවමනුස්සනයනවිහඞ්ගාන’’න්ති. ක ොෙරාමකණයයෙන්ති කලොකෙ

රමණීයභාවං, රමණං අරහතීති වා කලොෙරාමකණයයෙං. 

දට් ඨබ් බසාරමණ් ඩන්ති දට්ඨබ්කබසු සාරං දට්ඨබ්බසාරං, තකතො 
විප්පසන්නන්ති දට්ඨබ්බසාරමණ්ඩං. අථ වා දට්ඨබ්කබො සාරභූකතො
විසිට්ඨතකරො මණ්කඩො මණ්ඩනං අලඞ්ොකරො එතස්සාති

දට්ඨබ්බසාරමණ්කඩො, මණ්ඩකපො. මණ්ඩං සූරියරස්මිං පාති නිවාකරතීති
මණ්ඩකපො.විවිධානිකුසුමදාමානිකචව මුත්කතොලම්බොනිචවිනිග්ගලන්තං
වකමන්තං නික්ඛාකමන්තමිව චාරු කසොභනං විතානං එත්ථාති 

විවිධකුසුමදාකමො ම් බෙවිනිග්   න් තචාරුවිතාකනො. 
නානාපුප්ඵූපහාරවිචිත්තසුපරිනිට්ඨිතභූමිෙම්මත්තා එව 

‘‘රතනවිචිත්තමණිකෙොට්ටිමතලමිවා’’ති වුත්තං. එත්ථ ච මණිකයො

කෙොට්කටත්වා ෙතතලං මණිකෙොට්ටිමතලං නාම, තමිවාති වුත්තං කහොති. 

ආසනාරහන්ති නිසීදනාරහං. දන් තෙචිතන්තිදන්කතහිඛචිතං. 

ආවජ් කජසීති උපනාකමසි. අනුපාදායාති තණ්හාදිට්ඨිවකසන ෙඤ්චි

ධම්මංඅග්ගකහත්වා. ෙථාකදොකසොතිෙථායඅසච්චංනාම නත් ථි. 

යථාවුඩ් ඪන්ති වුඩ්ඪපටිපාටිං අනතික්ෙමිත්වා. එකෙති
මජ්ඣිමභාණොනංකයවඑකෙ.පුබ්කබ වුත්තම්පිහිසබ්බංමජ්ඣිමභාණො

වදන්තිකයවාති කවදිතබ්බං. දීඝභාණො පන ‘‘පදසාව කථකරො

සන්නිපාතමාගකතො’’තිවදන්ති.කතසුකෙචි‘‘ආොකසනා’’ති, ‘‘කතසබ්කබපි
තථා තථා ආගතදිවසානම්පි අත්ථිතාය එෙකමෙං ගකහත්වා තථා තථා

වදිංසූ’’තිවදන්ති. 

ෙං ධුරං ෙත් වාති ෙං කජට්ඨෙං ෙත්වා. බීජනිං  කහත් වාති එත්ථ
බීජනීගහණං පරිසාය ධම්මෙථිොනං 
හත්ථකුක්කුච්චවිකනොදනමුඛවිොරපටිච්ඡාදනත්ථං ධම්මතාවකසන
ආචිණ්ණන්ති කවදිතබ්බං. කතකනව හි අච්චන්තසඤ්ඤතප්පත්තා බුද්ධාපි
සාවොපි ධම්මෙථිොනං ධම්මතාදස්සනත්ථකමව චිත්තබීජනිං ගණ්හන්ති. 
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පඨමං, ආවුකසො උපාලි, පාරාජිෙං ෙත් ථ පඤ් ඤත් තන්ති එත්ථ ෙථං

සඞ්ගීතියාපුබ්කබපඨමභාකවො සිද්කධොති? පාතිකමොක්ඛුද්කදසානුක්ෙමාදිනා
පුබ්කබ පඨමභාවස්ස සිද්ධත්තා. කයභුකයයන හි තීණි පිටොනි භගවකතො

ධරමානොකලකයවඉමිනාඅනුක්ෙකමනසජ්ඣායිතානි, කතකනවෙකමන

පච්ඡාපි සඞ්ගීතානි විකසසකතො විනයාභිධම්මපිටොනීති දට්ඨබ්බං. කිස ්මිං 

වත් ථුස ්මින්තිනිමිත්තත්කථභුම්මං. අන් තරා ච, භන් කත, රාජ හං අන් තරා 

ච නාළන් දන්ති රාජගහස්ස ච නාළන්දාය ච අන්තරා, විවකර මජ්කඣති

අත්කථො. අන් තරා-සද්කදන පන යුත්තත්තා උපකයොගවචනං ෙතං. 

රාජා ාරකෙතිරඤ්කඤොකීළනත්ථායෙකතඅගාරකෙ. අම් බ ට් ඨිොයන්ති

රඤ්කඤො එවංනාමෙං උයයානං. කෙන සද් ධින්ති ඉධ ෙස්මා වුත්තන්ති? 

යස්මාපකනතංනභගවතාඑව වුත්තං, රඤ්ඤාපිකිඤ්චිකිඤ්චිවුත්තමත්ථි, 

තස්මා ‘‘ෙමාරබ්භා’’ති අවත්වා එවං වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. 

කවකදහිපුත් කතනාති අයං කෙොසලරඤ්කඤො ධීතාය පුත්කතො, න

විකදහරඤ්කඤොධීතාය.යස්මාමාතාපනස්සපණ්ඩිතා, තස්මාසාකවකදන

ඤාකණන ඊහති ඝටති වායමතීති ‘‘කවකදහී’’ති පාෙටනාමා ජාතාති 
කවදිතබ්බා. 

එවං නිමිත්තපකයොජනොලකදසකදසෙොරෙෙරණප්පොකරහි
පඨමමහාසඞ්ගීතිං දස්කසත්වා ඉදානි තත්ථ වවත්ථාපිකතසු ධම්මවිනකයසු

නානප්පොරකෙොසල්ලත්ථං එෙවිධාදිකභකද දස්කසතුං තකදතං 

සබ් බම් පීතිආදිමාහ. තත්ථ අනුත් තරං සම් මාසම් කබොධින්ති එත්ථ

අනාවරණඤාණපදට්ඨානං මග්ගඤාණං, මග්ගඤාණපදට්ඨානඤ්ච

අනාවරණඤාණං ‘‘සම්මාසම්කබොධී’’ති වුච්චති. පච් චකවක් ෙන් කතන වාති

උදානාදිවකසන පවත්තධම්මං සන්ධායාහ. විමුත් තිරසන්ති

අරහත්තඵලස්සාදං, විමුත්තිසම්පත්තිෙං වා අග්ගඵලනිප්ඵාදනකතො, 

විමුත්තිකිච්චං වා කිකලසානං අච්චන්තවිමුත්තිසම්පාදනකතො. අවකසසං 

බුද් ධවචනං ධම් කමොති එත්ථ යදිපි ධම්කමො එව විනකයොපි

පරියත්තියාදිභාවකතො, තථාපි විනයසද්දසන්නිධාකනන 
භින්නාධිෙරණභාකවනපයුත්කතොධම්ම-සද්කදොවිනයතන්තිවිරහිතංතන්තිං

දීකපති, යථා පුඤ්ඤඤාණසම්භාකරොකගොබලිබද්දන්තිආදි. 

අකනෙජාතිසංසාරන්ති ඉමිස්සා ගාථාය අයං සඞ්කඛපත්කථො – අහං

ඉමස්ස අත්තභාවකගහස්ස ොරෙං තණ්හාවඩ්ඪකිං  කවසන් කතො කයන

ඤාකණනතං දට්ඨුං සක්ො, තං කබොධිඤාණං අනිබ් බිසං අලභන්කතො එව
අභිනීහාරකතො පභුති එත්තෙං ොලං අකනෙජාතිසතසහස්සසඞ්ඛයං ඉමං

සංසාරවට්ටං සන් ධාවිස ්සං සංසරිං, යස්මා ජරාබයාධිමරණමිස්සතාය ජාති

නාකමසාපුනප්පුනංඋපගන්තුංදුක්ඛා, නචසාතස්මිංඅදිට්කඨනිවත්තති, 
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පටුන 

තස්මා තං ගකවසන්කතො සන්ධාවිස්සන්ති අත්කථො. දිට් කඨොසීති ඉදානිමයා

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පටිවිජ්ඣන්කතන දිට්කඨො අසි. පුන ක හන්ති පුන

ඉමං අත්තභාවසඞ්ඛාතං මම කගහං. න ොහසීතිනෙරිස්සසි.ොරණමාහ 

සබ් බා කතතිආදි. තව සබ් බා අවකසසකිකලසඵාසුො මයා භග්  ා. ඉමස්ස

තයාෙතස්ස අත්තභාවකගහස්ස අවිජ්ජාසඞ්ඛාතං කූටං ෙණ්ණිෙමණ්ඩලං 

විසඞ් ෙතං විද්ධංසිතං. විසඞ් ොරං නිබ්බානං ආරම්මණෙරණවකසන ගතං

මම චිත් තං. අහඤ්ච තණ් හානං ෙයසඞ්ඛාතං අරහත්තමග්ගඵලං අජ් ඣ ා 

පත්කතොස්මීති අත්කථො. කෙචි පන ‘‘විසඞ්ඛාරගතං චිත්තකමව තණ්හානං

ඛයංඅජ්ඣගා’’තිඑවම්පිඅත්ථංවදන්ති. 

කෙචීති ඛන්ධෙභාණො. පාටිපදදිවකසති ඉදං පච් චකවක් ෙන් තස් ස 

උප් පන් නාති එකතන සම්බන්ධිතබ්බං, න සබ් බඤ් ඤුභාවප් පත් තස් සාති

එකතන. කසොමනස් සමයඤාකණනාති කසොමනස්සසම්පයුත්තඤාකණන. 

ආමන් තයාමීති නිකවදයාමි, කබොකධමීති අත්කථො. අන් තකරති අන්තරාකළ, 
කවමජ්කඣතිඅත්කථො. 

සුත් තන් තපිටෙන්ති යථා ෙම්මකමව ෙම්මන්තං, එවං සුත්තකමව

සුත්තන්තන්ති කවදිතබ්බං. අසඞ් ගීතන්ති සඞ්ගීතික්ඛන්ධෙ (චූළව. 437
ආදකයො) ෙථාවත්ථුප්පෙරණාදිෙං. කසොළසහි වාකරහි උපලක්ඛිතත්තා

‘‘කසොළස පරිවාරා’’තිවුත්තං.තථාහි පරිවාරපාළියං (පරි.1 ආදකයො) පඨමං
පාරාජිෙං ෙත්ථ පඤ්ඤත්තන්තිආදිනා වුත්තං. පඤ්ඤත්තිවාකරො
ෙථාපත්තිවාකරො විපත්තිවාකරො සඞ්ගහවාකරො සමුට්ඨානවාකරො

අධිෙරණවාකරො සමථවාකරො සමුච්චයවාකරොති ඉකම අට්ඨ වාරා, 

තදනන්තරං ‘‘කමථුනං ධම්මං පටිකසවනපච්චයා පාරාජිෙං ෙත්ථ 

පඤ්ඤත්ත’’න්ති (පරි. 188) එවං පච්චයමත්තවිකසකසන පුන වුත්තා
කතකයව අට්ඨ වාරා චාති ඉකමසං කසොළසන්නං වාරානං වකසන
භික්ඛුවිභඞ්ගස්ස ච භික්ඛුනීවිභඞ්ගස්ස ච පොසිතත්තා කසොළසහි වාකරහි

උපලක්ඛිකතොපරිවාකරො‘‘කසොළසපරිවාකරො’’තිවුත්කතොති කවදිතබ්කබො. 

දළ්හීෙම්මසිථිලෙරණප්පකයොජන 

දළ් හීෙම් මසිථි ෙරණප් පකයොජනාති ඉදං කලොෙවජ්ජ-
පණ්ණත්තිවජ්කජසු යථාක්ෙමං කයොකජතබ්බං. සඤ්ඤමකවලං අභිභවිත්වා

පවත්කතො ආචාකරො අජ් ඣාචාකරො, වීතික්ෙකමො. කතනාති

විවිධනයත්තාදිකහතුනා. එතන්ති විවිධවිකසසනයත් තාතිආදිගාථාවචනං. 

එතස ්සාතිවිනයස්ස. 

ඉතරං පනාති සුත්තං. අත් තත් ථපරත් ථාදිකභකදති එත්ථ ආදි-සද්කදන
දිට්ඨධම්මිෙසම්පරායිෙත්කථ කලොකියකලොකුත්තරාදිඅත්කථචසඞ්ගණ්හාති. 
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කවකනයජ් ඣාසයානුක ොකමන වුත් තත් තාති විනයං විය ඉස්සරභාවකතො
ආණාපතිට්ඨාපනවකසන අකදකසත්වා කවකනයයානං
අජ්ඣාසයානුකලොකමන චරිතානුරූපං වුත්තත්තා. අනුපුබ්බසික්ඛාදිවකසන 
අකදකසත්වා කවකනයයානං ොලන්තකර අභිනිබ්බත්තිං දස්කසන්කතො ආහ

‘‘සස්සමිව ඵල’’න්ති. උපායසමඞ්ගීනංකයව නිප්පජ්ජනභාවං දස්කසන්කතො

‘‘කධනුවිය ඛීර’’න්තිආහ.නහිකධනුංවිසාණාදීසු, අොකලවාඅවිජාතංවා
කදොහන්කතොඛීරං පටිලභති. 

යන්ති යස්මා. එත් ථාති අභිධම්කම. අභිධම් කමති සුපිනන්කතන
සුක්ෙවිස්සට්ඨියා අනාපත්තිභාකවපි අකුසලකචතනා උපලබ්භතීතිආදිනා 

විනයපඤ්ඤත්තියා සඞ්ෙරවිරහිකත ධම්කම, ‘‘පුබ්බාපරවිකරොධාභාවකතො

සඞ්ෙරවිරහිකත ධම්කම’’තිපි වදන්ති. ආරම් මණාදීහීති 

ආරම්මණසම්පයුත්තෙම්මද්වාරපටිපදාදීහි.  ක් ෙණීයත් තාති 

සඤ්ජානිතබ්බත්තා. යං පකනත් ථ අවිසිට් ඨන්තිඑත්ථ විනයපිටෙන්තිආදීසු

තීසු සද්කදසු යං අවිසිට්ඨං සමානං, තං පිටෙසද්දන්ති අත්කථො. මා 

පිටෙසම් පදාකනනාතිපාළිසම්පදානවකසනමාගණ්හිත්ථාති වුත්තංකහොති. 

යථාවුත් කතනාතිඑවංදුවිධත්කථනාතිආදිනා වුත්තප්පොකරන. 

කදසනාසාසනෙථාකභදන්ති එත්ථ කදසනාකභදං සාසනකභදං

ෙථාකභදන්ති කභදසද්කදො පච්කචෙං කයොකජතබ්කබො. කභදන්ති ච

නානත්තන්ති අත්කථො. කතසූති පිටකෙසු. සික්ඛා ච පහානානි ච

ගම්භීරභාකවො ච සික් ොපහාන ම් භීරභාකවො, තඤ්ච යථාරහං පරිදීපකයති

අත්කථො. පරියත් තිකභදන්තිපරියාපුණනකභදංවිභාවකයතිසම්බන්කධො. යහිං 

යස්මිං විනයාදිකෙ යං සම්පත්තිඤ්ච විපත්තිඤ්ච යථා පාපුණාති, තම්පි
සබ්බං විභාවකයති සම්බන්කධො. අථ වා යං පරියත්තිකභදං සම්පත්තිං 

විපත්තිඤ්ච යහිං යථා පාපුණාති, තම්පි සබ්බං විභාවකයති කයොකජතබ්බං. 

පරිදීපනා විභාවනා චාති කහට්ඨා ගාථාසු වුත්තස්ස අනුරූපකතො වුත්තං, 
අත්ථකතොපනඑෙකමව. 

ආණාරකහනාති ආණං පකණතුං අරහතීති ආණාරකහො, භගවා
සම්මාසම්බුද්ධත්තා. කසො හි මහාොරුණිෙතාය ච අවිපරීතකතො
කදසෙභාකවන පමාණවචනත්තා ච ආණං පකණතුං අරහති.

කවොහාරපරමත්ථානම්පි සම්භවකතො ආහ ‘‘ආණාබාහුල්ලකතො’’ති. ඉකතො

පකරසුපි එකසව නකයො. පඨමන්ති විනයපිටෙං. පචුරාපරාධා 

කසයයසෙත්කථරාදකයො.කතහි කදොසබාහුල්ලකතො ‘‘පචුරාපරාධා’’තිවුත්තා. 
පචුකරො බහුකෙො බහුකලො අපරාකධො කදොකසො වීතික්ෙකමො කයසන්කත

පචුරාපරාධා. අකනෙජ් ඣාසයාතිආදීසු ආසකයොව අජ්ඣාසකයො, කසො ච

අත්ථකතො දිට්ඨි ඤාණඤ්ච. චරියාති රාගචරියාදිො ඡ මූලචරියා. අථ වා 
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චරියාතිචරිතං, තංසුචරිතදුච්චරිතවකසන දුවිධං. අධිමුත් ති නාමසත්තානං

පුබ්බපරිචයවකසනඅභිරුචි, සාදුවිධා හීනපණීතකභකදන. යථානුක ොමන්ති

අජ්ඣාසයාදීනංඅනුරූපං. යථාධම් මන්තිධම්මසභාවානුරූපං. 

සංවරාසංවකරොති එත්ථ ඛුද්දකෙො මහන්කතො ච සංවකරොති අත්කථො.

වුඩ්ඪිඅත්කථො කහත්ථ අ-ොකරො. දිට් ඨිවිනිකවඨනාති දිට්ඨියා විකමොචනං. 

සුත් තන් තපාළියං විවිච්කචව ොකමහීතිආදිනා (දී. නි. 1.226; සං. නි.

2.152) සමාධිකදසනාබාහුල්ලකතො සුත්තන්තපිටකෙ ‘‘අධිචිත්තසික්ඛා’’ති

වුත්තං. වීතික් ෙමප් පහානං කික සානන්ති සංකිකලසධම්මානං, 

ෙම්මකිකලසානං වා කයො ොයවචීද්වාකරහි වීතික්ෙකමො, තස්ස පහානං.
අනුසයවකසන සන්තානමනුවත්තන්තා කිකලසා පරියුට්ඨිතාපි

සීලකභදවකසන වීතික්ෙමිතුං න ලභන්තීති ආහ ‘‘වීතික්ෙමපටිපක්ඛත්තා

සීලස්සා’’ති. පරියුට් ඨානප් පහානන්ති ඔොසදානවකසන චිත්කත

කුසලප්පවත්තිං පරියාදියිත්වාසමුප්පත්තිවකසනඨානංපරියුට්ඨානං, තස්ස

පහානං. අනුසයප් පහානන්ති අරියමග්කගන අප්පහීනභාකවන සන්තාකන
ොරණලාකභ උප්පජ්ජනාරහා ථාමගතා ොමරාගාදකයො සත්ත කිකලසා

සන්තාකනඅනුඅනුසයනකතොඅනුසයානාම, කතසංපහානං. 

තදඞ්  ප් පහානන්ති කතන කතන දානසීලාදිකුසලඞ්කගන තස්ස තස්ස

අකුසලඞ්ගස්ස පහානං තදඞ්ගප්පහානං. දුච් චරිතසංකික සස් ස පහානන්ති

ොයවචීදුච්චරිතකමව යත්ථ උප්පජ්ජති, තං සන්තානං සම්මා කිකලකසති

උපතාකපතීති සංකිකලකසො, තස්ස තදඞ්ගවකසන පහානං. සමාධිස්ස

ොමච්ඡන්දපටිපක්ඛත්තා සුත් තන් තපිටකෙ තණ්හාසංකිකලසස්ස පහානං

වුත්තං. අත්තාදිසුඤ්ඤසභාවධම්මප්පොසනකතො අභිධම් මපිටකෙ 
දිට්ඨිසංකිකලසස්සපහානංවුත්තං. 

එෙකමෙස ්මිඤ් කචත් ථාති එත්ථ එකතසු තීසු පිටකෙසු එකෙෙස්මිං

පිටකෙති අත්කථො. ධම් කමොති පාළීති එත්ථ ධම්මස්ස

සීලාදිවිසිට්ඨත්ථකයොගකතො, බුද්ධානංසභාවනිරුත්තිභාවකතොචපෙට්ඨානං 

උක්ෙට්ඨානං වචනප්පබන්ධානං ආළි පන්තීති පාළි, පරියත්තිධම්කමො.
සම්මුතිපරමත්ථකභදස්ස අත්ථස්ස අනුරූපවාචෙභාකවන පරමත්ථසද්කදසු
එෙන්කතන භගවතා මනසා වවත්ථාපිකතො නාමපඤ්ඤත්තිප්පබන්කධො

පාළිධම්කමො නාම. කදසනාය ධම්මස්ස ච කෙො විකසකසොති කච? 
යථාවුත්තනකයන මනසා වවත්ථාපිතධම්මස්ස පකරසං කබොධනභාකවන

අතිසජ්ජනා වාචාය පොසනා ‘‘කදසනා’’ති කවදිතබ්බා. කතනාහ – 

‘‘කදසනාතිතස්සාමනසාවවත්ථාපිතායපාළියා කදසනා’’ති.තදුභයම්පිපන
පරමත්ථකතොසද්කදො එව පරමත්ථවිනිමුත්තායසම්මුතියා අභාවා. ඉමකමව
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නයංගකහත්වාකෙචිආචරියා ‘‘ධම්කමොචකදසනාචපරමත්ථකතොසද්කදො 

එවා’’ති කවොහරන්ති, කතපි අනුපවජ්ජාකයව. යථා

‘‘ොමාවචරපටිසන්ධිවිපාො පරිත්තාරම්මණා’’ති වුච්චන්ති, එවංසම්පදමිදං

දට්ඨබ්බං. න හි ‘‘ොමාවචරපටිසන්ධිවිපාො

නිබ්බත්තිතපරමත්ථවිසයාකයවා’’ති සක්ො වත්තුං 
ඉත්ථිපුරිසාදිආොරපරිවිතක්ෙපුබ්බොනං රාගාදිඅකුසලානං
කමත්තාදිකුසලානඤ්ච ආරම්මණං ගකහත්වාපි සමුප්පජ්ජනකතො.
පරමත්ථධම්මමූලෙත්තා පනස්ස පරිෙප්පස්ස පරමත්ථවිසයතා සක්ො

පඤ්ඤකපතුං, එවමිධාපීති දට්ඨබ්බං. තීසුපි කචකතසු එකත 
ධම්මත්ථකදසනාපටිකවධා ගම්භීරාති සම්බන්කධො. එත්ථ ච පිටොවයවානං
ධම්මාදීනං වුච්චමාකනො ගම්භීරභාකවො තංසමුදායස්ස පිටෙස්සාපි වුත්කතො

කයවාති දට්ඨබ්කබො. දුක්කඛන ඔගය්හන්ති, දුක්කඛො වා ඔගාකහො ඔගාහනං

අන්කතොපවිසනකමකතසූති දුක් කෙො ාහා. එත් ථාති එකතසු පිටකෙසු, 
නිද්ධාරකණකචතං භුම්මවචනං. 

කහතුකනො ඵලං කහතුඵ ං. ධම් මාභි ාකපොති අත්ථබයඤ්ජනකෙො

අවිපරීතාභිලාකපො. විසයකතො අසම් කමොහකතො චාති කලොකියකලොකුත්තරානං

යථාක්ෙමං අවකබොධප්පොරදස්සනං, එතස්ස අවකබොකධොති ඉමිනා 
සම්බන්කධො. කලොකිකයො හි ධම්මත්ථාදිං ආලම්බිත්වාව පවත්තනකතො
විසයකතො අවකබොකධොති වුච්චති. කලොකුත්තකරො පනනිබ්බානාරම්මණතාය
තංඅනාලම්බමාකනොපි තබ්බිසයකමොහවිද්ධංසකනනධම්මාදීසුපවත්තනකතො

අසම්කමොහකතො අවකබොකධොති වුච්චති. අත් ථානුරූපං ධම් කමසූති

ොරියානුරූපංොරකණසූති අත්කථො. පඤ් ඤත් තිපථානුරූපං පඤ් ඤත් තීසූති

ඡබ්බිධනාමපඤ්ඤත්තියා පකථො පඤ්ඤත්තිපකථො, තස්ස අනුරූපං
පඤ්ඤත්තීසූතිඅත්කථො. 

ධම් මජාතන්ති ොරණප්පකභකදො ොරණකමව වා. අත් ථජාතන්ති 

ොරියප්පකභකදො, ොරියකමව වා. යා චායං කදසනාති සම්බන්කධො. කයො 

කචත් ථාති එතාසු ධම්මත්ථකදසනාසු කයො පටිකවකධොති අත්කථො. එත් ථාති
එකතසුතීසුපිටකෙසු. 

අ  ද් දූපමාති එත්ථ අලගද්දසද්කදන අලගද්දග්ගහණං වුච්චති

වීණාවාදනංවීණාතිආදීසුවිය, ගහණඤ්කචත්ථයථාඩංසති, තථා දුග්ගහණං

දට්ඨබ්බං, ඉතරග්ගහකණවිකරොධාභාවා. තස්මා අලගද්දස්ස ගහණංඋපමා 
එතිස්සාතිඅලගද්දූපමා.අලගද්කදොතිකචත්ථආසිවිකසොවුච්චති.කසොහිඅලං

පරියත්කතො, ජීවිතහරණසමත්කථො වා විසසඞ්ඛාකතො ගකදො අස්සාති

‘‘අලංගකදො’’තිවත්තබ්කබ ‘‘අලගද්කදො’’තිවුච්චති. 
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වට්ටකතො නිස්සරණං අත්කථො පකයොජනං එතිස්සාති නිස ්සරණත් ථා. 

භණ්ඩාගාරිකෙො වියාති භණ් ඩා ාරිකෙො, ධම්මරතනානුපාලකෙො, තස්ස

අත්ථනිරකපක්ඛස්ස පරියත්ති භණ් ඩා ාරිෙපරියත් ති. දුග්  හිතානීති දුට්ඨු 

ගහිතානි. කතනාහ ‘‘උපාරම්භාදිකහතු පරියාපුටා’’ති. එත්ථ ච උපාරම්කභො
නාම පරියත්තිං නිස්සාය පරවම්භනං. ආදි-සද්කදන

ඉතිවාදප්පකමොක්ඛලාභසක්ොරාදිං සඞ්ගණ්හාති. යං සන් ධායාති යං

පරියත්තිදුග්ගහණංසන්ධාය. වුත් තන්ති අ  ද් දූපමසුත් කත (ම.නි. 1.238) 

වුත්තං. තඤ් චස් ස අත් ථං නානුකභොන් තීති තඤ්ච අස්ස ධම්මස්ස
සීලපරිපූරණාදිසඞ්ඛාතං අත්ථං එකත දුග්ගහිතගාහිකනො නානුකභොන්ති න 

වින්දන්ති. පටිවිද් ධාකුප් කපොතිපටිවිද්ධඅරහත්තඵකලො. 

ඉදානි තීසු පිටකෙසු යථාරහං සම්පත්තිවිපත්තිකයො නිද්ධාකරත්වා 

දස්කසන්කතො ආහ විනකය පනාතිආදි. තත්ථ තාසංකයවාති අවධාරණං
ඡළභිඤ්ඤාචතුපටිසම්භිදානං විනකය පකභදවචනාභාවං සන්ධාය වුත්තං. 

කවරඤ් ජෙණ් කඩ (පාරා. 12) හි තිස්කසො විජ්ජාව විභත්තා. දුතිකය 

තාසංකයවාති අවධාරණං චතස්කසො පටිසම්භිදා අකපක්ඛිත්වා ෙතං

තිස්සන්නම්පි විජ්ජානං ඡසු අභිඤ්ඤාසු අන්කතොපවිට්ඨත්තා. තාසඤ් චාති

එත්ථ ච-සද්කදනකසසානම්පිතත්ථඅත්ථිභාවංදීකපති. අභිධම් මපිටකෙ හි
තිස්කසො විජ්ජා ඡ අභිඤ්ඤා චතස්කසො පටිසම්භිදා ච වුත්තා එව.

පටිසම්භිදානංතත්කථවසම්මාවිභත්තභාවංදීකපතුං තත් කථවාතිඅවධාරණං

ෙතං. උපාදින් නඵස ්කසොති මග්කගන මග්ගපටිපාදනඵස්කසො. කතසන්ති

කතසංපිටොනං. එතන්තිඑතං බුද්ධවචනං. 

චතුත් තිංකසව සුත් තන් තාති ගාථාය අයමත්ථකයොජනා – යස්ස
නිොයස්ස සුත්තගණනකතො චතුත්තිංකසව සුත්තන්තා වග්ගසඞ්ගහවකසන

තකයො වග්ගා යස්ස සඞ්ගහස්සාති තිවග්කගො සඞ්ගකහො, එස පඨකමො

නිොකයො ඉධ දීඝනිොකයොති. අනුක ොමිකෙොති අපච්චනීකෙො, 

අත්ථානුකලොමනකතො අන්වත්ථනාකමොති වුත්තං කහොති. එෙනිොයම් පීති

එෙසමූහම්පි. එවං චිත් තන්ති එවං විචිත්තං. යථයිදන්ති යථා ඉකම. 

කපොණිෙචික්ඛල්ලිො ඛත්තියා, කතසං නිවාකසො ‘‘කපොණිෙනිොකයො

චික්ඛල්ලිෙනිොකයො’’ති වුච්චති. පඤ ්චදසවග්  පරිග්  කහොති පඤ්චදසහි

වග්කගහි පරිග්ගහිකතො. සුත් තන් තානං සහස් සානි සත් ත සුත් තසතානි චාති
පාකඨ සුත්තන්තානං සත්තසහස්සානි සත්ත සුත්තසතානි චාති

කයොකජතබ්බං. ෙත්ථචි පන ‘‘සත්ත සුත්තසහස්සානි, සත්ත සුත්තසතානි

චා’’තිපාකඨො. පුබ් කබ නිදස් සිතාතිසුත්තන්තපිටෙනිද්කදකසනිදස්සිතා. 
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22 

පටුන 

කවදන්ති ඤාණං. තුට් ඨින්ති පීතිං. ධම් මක් ෙන් ධවකසනාති 

ධම්මරාසිවකසන.ද්වාසීතිසහස්සානිබුද්ධකතොගණ්හින්තිසම්බන්කධො. ද් කව 

සහස් සානි භික් ඛුකතොතිධම්මකසනාපතිආදීනංභික්ඛූනං සන්තිොකතහිකයව

කදසිතානිද්කවසහස්සානිගණ්හිං. කමති මමහදකය, ඉතිආනන්දත්කථකරො

අත්තානං නිද්දිසති. කය ධම් මා මම හදකය පවත් තිකනො, කත 

චතුරාසීතිසහස් සානීති කයොජනා. ඉදඤ්ච භගවකතො ධරමානොකල 

උග්ගහිතධම්මක්ඛන්ධවකසන වුත්තං, පරිනිබ්බුකත පන භගවති

ආනන්දත්කථකරන කදසිතානං සුභසුත්ත(දඊ. නි. 1.444 ආදකයො)

කගොපෙකමොග්ගල්ලානසුත්තානං (ම. නි. 3.79 ආදකයො), තතියසඞ්ගීතියං
කමොග්ගලිපුත්තතිස්සත්කථකරන ෙථිතෙථාවත්ථුප්පෙරණස්ස ච වකසන 
ධම්මක්ඛන්ධානංචතුරාසීතිසහස්සකතොපිඅධිෙතාකවදිතබ්බා. 

එොනුසන් ධිෙං සුත් තන්තිසතිපට්ඨානාදි (දී.නි.2.372 ආදකයො; ම.නි.

1.105 ආදකයො). අකනොනුසන් ධිෙන්තිපරිනිබ්බානසුත්තාදි(දී.නි.2.134
ආදකයො). තඤ්හි නානාඨාකනසු නානාධම්මකදසනානං වකසන පවත්තං.

තිෙදුෙභාජනං ධම්මසඞ්ගණියං නික්කඛපෙණ්ඩ(ධ. ස. 985 ආදකයො)

අට්ඨෙථාෙණ්ඩවකසන (ධ. ස. 1384 ආදකයො) ගකහතබ්බං. 

චිත් තවාරභාජනන්ති ඉදං චිත්තුප්පාදෙණ්ඩවකසන (ධ. ස. 1 ආදකයො)

වුත්තං. අත් ථි වත් ථූතිආදීසු වත් ථු නාම සුදින්නෙණ්ඩාදි (පාරා. 24

ආදකයො). මාතිොති සික්ඛාපදං. අන් තරාපත් තීති සික්ඛාපදන්තකරසු

අඤ්ඤස්මිං වත්ථුස්මිං පඤ්ඤත්තා ආපත්ති. තිෙච් කඡකදොති

තිෙපාචිත්තියාදිතිෙපරිච්කඡකදො. බුද්ධවචනං සඞ්ගහිතන්ති සම්බන්කධො. 

අස් සාති බුද්ධවචනස්ස. සඞ්ගීතිපරිකයොසාකන සාධුොරං දදමානා වියාති

සම්බන්කධො. අච්ඡරං පහරිතුං යුත්තානි අච් ඡරියානි, 

පුප්ඵවස්සකචලුක්කඛපාදීනි. යා ‘‘පඤ්චසතා’’ති ච ‘‘කථරිො’’තිච පවුච්චති, 
අයං පඨමමහාසඞ්ගීතිනාමාතිසම්බන්කධො. 

ඉතිසමන්තපාසාදිොයවිනයට්ඨෙථායවිමතිවිකනොදනියං 

පඨමමහාසඞ්ගීතිෙථාවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

දුතියසඞ් ගීතිෙථාවණ් ණනා 

එවං පඨමමහාසඞ්ගීතිං දස්කසත්වා යදත්ථං සා ඉධ දස්සිතා, තං

නිගමනවකසන දස්කසන්කතො ඉමිස ්සාතිආදිමාහ. තත්රායං ආචරියපරම් පරාති

තස්මිං ජම්බුදීකප අයං ආචරියානං පකවණී පටිපාටි. විජිතාවිකනොති

විජිතසබ්බකිකලසපටිපක්ඛත්තා විජිතවන්කතො. ජම් බුසිරිව් හකයති

ජම්බුසදිකසොසිරිමන්කතො අව්හකයොනාමංයස්සදීපස්ස, තස්මිංජම්බුදීකපති
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වුත්තං කහොති. මහන්කතන හි ජම්බුරුක්කඛන අභිලක්ඛිතත්තා දීකපොපි

‘‘ජම්බූ’’තිවුච්චති. අච් ඡිජ් ජමානං අවිනස්සමානංෙත්වා. විනයවංසන්තිආදීහි

තීහි විනයපාළිකයව ෙථිතා පරියායවචනත්තා කතසං. පෙතඤ් ඤුතන්ති

කවයයත්තියං, පටුභාවන්ති වුත්තං කහොති. ධුරග්  ාකහොති පධානග්ගාහී, 
සබ්කබසංපාකමොක්කඛොහුත්වා ගණ්හීතිවුත්තංකහොති.භික්ඛූනංසමුදාකයො

සමූකහො භික් ඛුසමුදාකයො. 

යදාති නිබ්බායිංසූති සම්බන්කධො. කජොතයිත් වා ච සබ් බධීති තකමව

සද්ධම්මං සබ්බත්ථ පොසයිත්වා. ජුතිමන් කතොති පඤ්ඤාජුතියා යුත්තා, 

කතජවන්කතො වා, මහානුභාවාති අත්කථො. නිබ් බායිංසූති අනුපාදිකසසාය 

නිබ්බානධාතුයානිබ්බායිංසු. අනා යාතිඅසඞ්ගා. 

අථාති පච්ඡා, යදා පරිනිබ්බායිංසු, තකතො පරන්ති අත්කථො. ෙප් පති 

සිඞ් ගීක ොණෙප් කපොති එත්ථ ෙප් ප-සද්කදො විෙප්පත්කථො, කතන

සිඞ්ගීකලොණවිෙප්කපොපි ෙප්පති. ඉදම්පි පක්ඛන්තරං ෙප්පතීති අත්කථො, 
එවං සබ්බත්ථ. තත්ථ සිඞ්කගන කලොණං පරිහරිත්වා

අකලොණෙපිණ්ඩපාකතනසද්ධිං භුඤ්ජිතුං ෙප්පති, සන්නිධිංනෙකරොතීති

අධිප්පාකයො. ෙප් පති ද් වඞ් ගු ෙප් කපොති ද්වඞ්ගුලං අතික්ෙන්තාය ඡායාය

විොකලකභොජනං භුඤ්ජිතුංෙප්පතීතිඅත්කථො. ෙප් පති  ාමන් තරෙප් කපොති 

‘‘ගාමන්තරං ගමිස්සාමී’’ති පවාරිකතන අනතිරිත්තකභොජනං භුඤ්ජිතුං

ෙප්පතීතිඅත්කථො. ෙප් පති ආවාසෙප් කපොතිඑෙසීමායනානාකසනාසකනසු

විසුං විසුං උකපොසථාදීනි සඞ්ඝෙම්මානි ොතුං වට්ටතීති අත්කථො. ෙප් පති 

අනුමතිෙප් කපොති‘‘අනාගතානංආගතොකලඅනුමතිංගකහස්සාමා’’තිකතසු
අනාගකතසුකයව වග්කගනසඞ්කඝනෙම්මංෙත්වාපච්ඡාඅනුමතිංගකහතුං

ෙප්පති, වග්ගෙම්මංන කහොතීති අධිප්පාකයො. ෙප් පති ආචිණ් ණෙප් කපොති 
ආචරියුපජ්ඣාකයහි ආචිණ්කණො ෙප්පතීති අත්කථො. කසො පන එෙච්කචො

ෙප්පතිධම්මිකෙො, එෙච්කචොනෙප්පතිඅධම්මිකෙොතිකවදිතබ්කබො. ෙප් පති 

අමථිතෙප් කපොති යං ඛීරං ඛීරභාවං විජහිතං දධිභාවං අසම්පත්තං, තං

භුත්තාවිනා පවාරිකතන අනතිරිත්තං භුඤ්ජිතුං ෙප්පතීති අත්කථො. ෙප් පති 

ජකළොගං පාතුන්තිඑත්ථ ජකළොගීතිතරුණසුරා, යංමජ්ජසම්භාරං එෙකතො

ෙතං මජ්ජභාවමසම්පත්තං, තං පාතුං වට්ටතීති අධිප්පාකයො. 

ජාතරූපරජතන්ති එත්ථ සරසකතො විොරං අනාපජ්ජිත්වා සබ්බදා 

ජාතරූපකමව කහොතීති ජාතං රූපං එතස්සාති ජාතරූපං, සුවණ්ණං.

ධවලසභාවතාය රාජතීති රජතං, රූපියං. සුසුනා පුත් කතොති සුසුනාගස්ස

පුත්කතො. ොෙණ් ඩෙපුත් කතොති ොෙණ්ඩෙස්ස බ්රාහ්මණස්ස පුත්කතො. 

වජ් ජීසූතිජනපදනාමත්තාබහුවචනං ෙතං. 
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තදහුකපොසකථති එත්ථ තදහූති තස්මිං අහනි. උපවසන්ති එත්ථාති 

උකපොසකථො, උපවසන්තීතිචසීලසමාදාකනනවාඅනසනාදිනාවාඋකපතා

හුත්වා වසන්තීති අත්කථො. ෙංසපාතින්ති සුවණ්ණපාතිං. මාසෙරූපන්ති

මාසකෙො එව. සබ් බං තාව වත් තබ් බන්ති ඉමිනා සත් තසතිෙක් ෙන් ධකෙ 

(චූළව. 446 ආදකයො) ආගතා සබ්බාපි පාළි ඉධ ආකනත්වා වත්තබ්බාති
දස්කසති.සඞ්ගායිතසදිසකමව සඞ්ගායිංසූතිසම්බන්කධො. 

සා පනායං සඞ්ගීතීති සම්බන්කධො. කතසූති කතසු සඞ්ගීතිොරකෙසු
කථකරසු. විස්සුතා එකත සද්ධිවිහාරිො කඤයයාති සම්බන්කධො. 

සාණසම් භූකතොති සාණකදසවාසී සම්භූතත්කථකරො. දුතිකයො සඞ්ගකහොති 

සම්බන්ධිතබ්බං. පන් නභාරාතිපතිතක්ඛන්ධභාරා. 

අබ් බුදන්ති උපද්දවංවදන්ති. ‘‘භගවකතොවචනංකථකනත්වාඅත්තකනො

වචනස්ස දීපනකතො අබ්බුදන්ති කචොරෙම්ම’’න්ති එකෙ. ඉදන්ති 

වක්ඛමානනිදස්සනං. සන්දිස්සමානා මුඛා සම් මුො. භාවිතමග්  න්ති

උප්පාදිතජ්ඣානං. සාධු සප් පුරිසාතිඑත්ථ සාධූතිආයාචනත්කථනිපාකතො, 

තං යාචාමීති අත්කථො. හට් ඨපහට් කඨොති පුනප්පුනං සන්තුට්කඨො. 

උදග් ගුදග් ක ොති සරීරවිොරුප්පාදනපීතිවකසන උදග්ගුදග්කගො, පීතිමා හි

පුග්ගකලොොයචිත්තානංඋග්ගතත්තා‘‘උදග්ගුදග්කගො’’තිවුච්චති. 

කතන කෙො පන සමකයනාති යස්මිං සමකය දුතියං සඞ්ගීතිං අෙරිංසු, 

තස්මිං සමකයති අත්කථො. තං අධිෙරණං න සම් පාපුණිංසූති තං
වජ්ජිපුත්තකෙහි උප්පාදිතං අධිෙරණං විනිච්ඡිනිතුං න සම්පාපුණිංසු
නාගමිංසු.කනොඅහුවත්ථාතිසම්බන්කධො.යාවතායුෙංඨත්වා පරිනිබ්බුතාති

සම්බන්කධො. කිං පන ෙත්වා කථරා පරිනිබ්බුතාති? ආහ දුතියං සඞ්  හං 

ෙත් වාතිආදි. අනිච් චතාවසන්ති අනිච්චතාධීනතං. ජම් මින්ති ලාමෙං. 

දුරභිසම් භවං අනභිභවනීයං අතික්ෙමිතුං අසක්කුකණයයං අනිච්චතං එවං
ඤත්වාතිසම්බන්කධො. 

දුතියසඞ්ගීතිෙථාවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

තතියසඞ් ගීතිෙථාවණ් ණනා 

සත් ත වස් සානීති අච්චන්තසංකයොකග උපකයොගවචනං. අතිච් ඡථාති

අතික්ෙමිත්වා ඉච්ඡථ, ඉකතො අඤ්ඤත්ථ ගන්ත්වා භික්ඛං පරිකයසථාති

අත්කථො. භත් තවිස් සග්  ෙරණත් ථායාති භත්තස්ස

අජ්කඣොහරණකිච්චත්ථාය, භුඤ්ජනත්ථායාතිඅත්කථො. ‘‘කසොළසවස්කසො’’ති 

උද්කදකසො ෙථනං අස්ස අත්ථීති කසොළසවස් සුද් කදසිකෙො, 

‘‘කසොළසවස්සිකෙො’’තිඅත්කථො. 
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පටුන 

තීසු කවකදසූතිආදීසු ඉරුකවදයජුකවදසාමකවදසඞ්ඛාකතසුතීසු කවකදසු.
තකයො එව කිර කවදා අට්ඨොදීහි ධම්මිකෙහි ඉසීහි කලොෙස්ස
සග්ගමග්ගවිභාවනත්ථාය ෙතා. කතකනව හි කත කතහි වුච්චන්ති. 
ආථබ්බණකවකදො පන පච්ඡා අධම්මිකෙහි බ්රාහ්මකණහි පාණවධාදිඅත්ථාය
ෙකතො. පුරිකමසු ච තීසු කවකදසු කතකහව ධම්මිෙසාඛාකයො අපකනත්වා

යාගවධාදිදීපිො අධම්මිෙසාඛා පක්ඛිත්තාති කවදිතබ්බා. නිඝණ් ඩූති
රුක්ඛාදීනං කවවචනප්පොසෙං පරියායනාමානුරූපං සත්ථං. තඤ්හි

කලොකෙ ‘‘නිඝණ්ඩූ’’ති වුච්චති. කෙටුභන්තිකිටතිගකමති කිරියාදිවිභාගන්ති

කෙටුභං, කිරියාෙප්පවිෙප්කපො ෙවීනං උපොරසත්ථං. එත්ථ ච 

කිරියාෙප් පවිෙප් කපොති වචීකභදාදිලක්ඛණා කිරියා ෙප්පීයති විෙප්පීයති

එකතනාති කිරියාෙප්කපො, කසො පන වණ්ණපදබන්ධපදත්ථාදිවිභාගකතො 

බහුවිෙප්කපොති ‘‘කිරියාෙප්පවිෙප්කපො’’ති වුච්චති. ඉදඤ්ච
මූලකිරියාෙප්පගන්ථං සන්ධාය වුත්තං. සහ නිඝණ්ඩුනා කෙටුකභන ච 

සනිඝණ් ඩුකෙටුභා, තකයො කවදා, කතසු සනිඝණ්ඩුකෙටුකභසු.
ඨානෙරණාදිවිභාගකතො ච නිබ්බචනවිභාගකතො ච අක්ඛරා පකභදීයන්ති

එකතනාති අක් ෙරප් පකභකදො, සික්ඛා ච නිරුත්ති ච. සහ

අක්ඛරප්පකභකදනාති සාක් ෙරප් පකභදා, කතසු සාක්ඛරප්පකභකදසු.

ආථබ්බණකවදං චතුත්ථං ෙත්වා ‘‘ඉතිහ ආස ඉතිහ ආසා’’ති 
ඊදිසවචනපටිසංයුත්කතො කපොරාණෙථාසඞ්ඛාකතො ඉතිහාකසො පඤ්චකමො

එකතසන්ති ඉතිහාසපඤ් චමා, තකයොකවදා, කතසුඉතිහාසපඤ්චකමසු. 

යස් ස චිත් තන්තිආදි පඤ්හද්වයං ඛීණාසවානං චුතිචිත්තස්ස

උප්පාදක්ඛණං සන්ධාය වුත්තං. තත්ථ පඨමපඤ්කහ උප් පජ් ජතීති

උප්පාදක්ඛණසමඞ්ගිතාය උප්පජ්ජති. න නිරුජ් ඣතීති නිකරොධක්ඛණං

අප්පත්තතායනනිරුජ්ඣති. තස් ස චිත් තන්තිතස්සපුග්ගලස්සතංචිත්තං

කිං නිරුජ්ඣිස්සති ආයතිඤ්ච නුප්පජ්ජිස්සතීති පුච්ඡා, තස්සා ච 
විභජ්ජබයාෙරණීයතාය එවකමත්ථ විස්සජ්ජනං කවදිතබ්බං. අරහකතො

පච්ඡිමචිත්තස්ස උප්පාදක්ඛකණ තස්ස චිත්තං උප්පජ්ජති, න නිරුජ්ඣති, 

ආයතිඤ්ච නුප්පජ්ජිස්සති, අවස්සකමව නිකරොධක්ඛණං පත්වා

නිරුජ්ඣිස්සති, තකතො අප්පටිසන්ධිෙත්තා අඤ්ඤං නුප්පජ්ජිස්සති.
ඨකපත්වා පන පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගිං ඛීණාසවං ඉතකරසං
උප්පාදක්ඛණසමඞ්ගිචිත්තං උප්පාදක්ඛණසමඞ්ගිතාය උප්පජ්ජති භඞ්ගං

අප්පත්තතායන නිරුජ්ඣති, භඞ්ගංපනපත්වානිරුජ්ඣිස්සකතව, අඤ්ඤං
පන තස්මිං වා අඤ්ඤස්මිං වා අත්තභාකව උප්පජ්ජිස්සති කචව

නිරුජ්ඣිස්සතිචාති. යස් ස වා පනාතිආදි දුතියපඤ්කහපන නිරුජ් ඣිස් සති 

නුප් පජ් ජිස් සතීතියස්සචිත්තංඋප්පාදක්ඛණසමඞ්ගිතායභඞ්ගක්ඛණං පත්වා

නිරුජ්ඣිස්සති අප්පටිසන්ධිෙතාය නුප්පජ්ජිස්සති, තස්ස ඛීණාසවස්ස තං 
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චිත්තංකිංඋප්පජ්ජතිනනිරුජ්ඣතීතිපුච්ඡා, තස්සාඑෙංසබයාෙරණීයතාය 

‘‘ආමන්තා’’ති විස්සජ්ජනං කවදිතබ්බං. උද් ධං වා අකධො වා හරිතුං 

අසක් කෙොන් කතොතිඋපරිමපකදවාකහට්ඨිමපදංකහට්ඨිමපකදවාඋපරිමපදං
අත්ථකතො සමන්නාහරිතුං ඝකටතුං පුබ්කබනාපරං කයොකජත්වා අත්ථං
පරිච්ඡින්දිතුං අසක්කෙොන්කතොතිඅත්කථො. 

කසොතාපන්නානං සීකලසු පරිපූරොරිතාය සමාදින්නසීලකතො නත්ථි

පරිහානීති ආහ ‘‘අභබ්කබො දානි සාසනකතො නිවත්තිතු’’න්ති. වඩ් කඪත් වාති
උපරිමග්ගත්ථායෙම්මට්ඨානං වඩ්කඪත්වා. දන්කත පුනන්තිවිකසොකධන්ති

එකතනාති දන් තකපොනං වුච්චති දන්තෙට්ඨං. අභිනවානං ආගන්තුොනං
ලජ්ජීසභාවංඛන්තිකමත්තාදිගුණසමඞ්ගිතඤ්ච ෙතිපාහංසුට්ඨුවීමංසිත්වාව
හත්ථෙම්මාදිසම්පටිච්ඡනංසඞ්ගහෙරණඤ්ච යුත්තන්තිසාමකණරස්සකචව
අඤ්කඤසඤ්ච භික්ඛූනං දිට්ඨානුගතිංආපජ්ජන්තානං ඤාපනත්ථං කථකරො

තස්සභබ්බරූපතං අභිඤ්ඤායඤත්වාපිපුනසම්මජ්ජනාදිං අොසි. ‘‘තස්ස

චිත්තදමනත්ථ’’න්තිපි වදන්ති. බුද් ධවචනං පට් ඨකපසීති බුද්ධවචනං
උග්ගණ්හාකපතුං ආරභි. සෙලවිනයාචාරපටිපත්ති උපසම්පන්නානකමව

විහිතාති තප්පරියාපුණනමපි කතසඤ්කඤව අනුරූපන්ති ආහ ‘‘ඨකපත්වා 

විනයපිටෙ’’න්ති. තස්ස චිත්කත ඨපිතම්පි බුද්ධවචනං සඞ්කගොපනත්ථාය 

නියයාතිතභාවංදස්කසතුං‘‘හත්කථපතිට්ඨාකපත්වා’’තිවුත්තං. 

එෙරජ් ජාභිකසෙන්ති සෙලජම්බුදීකප එොධිපච්චවකසන ෙරියමානං

අභිකසෙං. රාජිද් ධිකයොති රාජානුභාවානුගතප්පභාවා. යකතොති යකතො
කසොළසඝටකතො. කදවතා එව දිවකස දිවකස ආහරන්තීති සම්බන්කධො. 

කදවසිෙන්ති දිවකස දිවකස. අ දාම ෙන්ති අප්පකෙකනව

සරීරකසොධනාදිසමත්ථං සබ්බකදොසහරං ඔසධාමලෙං. ඡද් දන් තදහකතොති

ඡද්දන්තදහසමීකප ඨිතකදවවිමානකතො, ෙප්පරුක්ඛකතො වා, තත්ථ තාදිසා

ෙප්පරුක්ඛවිකසසා සන්ති, තකතො වා ආහරන්තීති අත්කථො. 

අසුත් තමයිෙන්ති සුත්කතහි අබද්ධං දිබ්බසුමනපුප්කඵකහව ෙතං

සුමනපුප්ඵපටං. උට් ඨිතස ්ස සාලිකනොති සයංජාතසාලිකනො, 

සමුදායාකපක්ඛඤ්කචත්ථ එෙවචනං, සාලීනන්ති අත්කථො. නව 

වාහසහස ්සානීති එත්ථ චතස්කසො මුට්ඨිකයො එකෙො කුඩුකවො, චත්තාකරො

කුඩුවා එකෙො පත්කථො, චත්තාකරො පත්ථා එකෙො ආළ්හකෙො, චත්තාකරො

ආළ්හොඑෙං කදොණං, චත්තාරිකදොණානිඑොමානිො, චතස්කසොමානිො

එො ඛාරී, වීසති ඛාරිො එකෙො වාකහො, තකදව ‘‘එෙං සෙට’’න්ති 

සුත් තනිපාතට් ඨෙථාදීසු (සු. නි. අට්ඨ. 2.කෙොොලිෙසුත්තවණ්ණනා) 

වුත්තං. නිත් ථුසෙකණ ෙකරොන් තීති ථුසකුණ්ඩෙරහිකත ෙකරොන්ති. කතන
නිම්මිතං බුද්ධරූපං පස්සන්කතොති සම්බන්කධො.
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පුඤ්ඤප්පභාවනිබ්බත්තග්ගහණං නාගරාජනිම්මිතානං

පුඤ්ඤප්පභාවනිබ්බත්කතහි සදිසතාය ෙතං. විම කෙතුමා ාති එත්ථ 

කෙතුමා ා නාම සීසකතො නික්ඛමිත්වා උපරිමුද්ධනි පුඤ්කජො හුත්වා
දිස්සමානරස්මිරාසීතිවදන්ති. 

බාහිරෙපාසණ් ඩන්ති බාහිරෙප්පකවදිතං සමයවාදං. පරිග්  ණ් හීති 

වීමංසමාකනො පරිග්ගකහසි. භද් දපීඨකෙසූති කවත්තමයපීකඨසු. සාකරොති

ගුණසාකරො. සීහපඤ් ජකරති මහාවාතපානසමීකප.

කිකලසවිප්ඵන්දරහිතචිත්තතාය දන් තං. නිච්චං පච්චුපට්ඨිතසතාරක්ඛතාය 

ගුත් තං. ඛුරග් ක කයවාති කෙකසොකරොපනාවසාකන. අතිවිය කසොභතීති

සම්බන්කධො. වාණිජකෙො අකහොසීතිමධුවාණිජකෙොඅකහොසි. 

පුබ් කබ ව සන් නිවාකසනාති පුබ්කබ වා පුබ්බජාතියං වා සහවාකසනාති

අත්කථො. පච් චුප් පන් නහිකතන වාති වත්තමානභකව හිතචරකණන වා. එවං 

ඉකමහි ද්වීහි ොරකණහි තං සිකනහසඞ්ඛාතං කපමං ජායකත. කිං වියාති? 

ආහ ‘‘උප්පලං ව යකථොදකෙ’’ති. උප් ප ං වාති රස්සෙකතො වා-සද්කදො

අවුත්තසම්පිණ්ඩනත්කථො. යථා-සද්කදොඋපමායං.ඉදංවුත්තංකහොති– යථා
උප්පලඤ්ච කසසඤ්ච පදුමාදි උදකෙ ජායමානං ද්කව ොරණානි නිස්සාය

ජායතිඋදෙඤ්කචවෙලලඤ්ච, එවං කපමම්පීති(ජා.අට්ඨ.2.2.174). 

ධුවභත් තානීති නිච්චභත්තානි. වජ් ජාවජ් ජන්ති ඛුද්දෙං මහන්තඤ්ච

වජ්ජං. කමොග්  ලිපුත් තතිස් සත් කථරස් ස භාරමොසීතිකථරස්සමහානුභාවතං, 
තදා සාසනකිච්චස්ස නායෙභාකවන සඞ්ඝපරිණායෙතඤ්ච රඤ්කඤො

ඤාකපතුං සඞ්කඝො තස්ස භාරමොසීති කවදිතබ්බං, න අඤ්කඤසං

අජානනතාය. සාසනස ්ස දායාකදොති සාසනස්ස අබ්භන්තකරො ඤාතකෙො
කහොමි න කහොමීති අත්කථො. කය සාසකන පබ්බජිතුං පුත්තධීතකරො

පරිච්චජන්ති, කත බුද්ධසාසකන සාකලොහිතඤාතො නාම කහොන්ති, 
සෙලසාසනධාරකණසමත්ථානංඅත්තකනොඔරසපුත්තානංපරිච්චත්තත්තා

න පච්චයමත්තදායොති ඉමමත්ථං සන්ධාය කථකරො ‘‘න කඛො, මහාරාජ, 

එත්තාවතාසාසනස්ස දායාකදොකහොතී’’තිආහ. ෙථඤ් චරහීතිඑත්ථ චරහීති

නිපාකතො අක්ඛන්තිං දීකපති. තිස් සකුමාරස් සාති රඤ්කඤො එෙමාතුෙස්ස

ෙනිට්ඨස්ස. සක් ෙසීතිසක්ඛිස්සසි. සික් ොය පතිට් ඨාකපසුන්තිපාණාතිපාතා
කවරමණිආදීසු විොලකභොජනා කවරමණිපරිකයොසානාසු ඡසු සික්ඛාසු
පාණාතිපාතා කවරමණිං ද්කව වස්සානි අවීතික්ෙම්ම සමාදානං

සමාදියාමීතිආදිනා (පාචි. 1079) සමාදානවකසන
සික්ඛාසම්මුතිදානානන්තරං සික්ඛායපතිට්ඨාකපසුං.ඡවස්සානිඅභිකසෙස්ස

අස්සාති ඡවස් සාභිකසකෙො. 
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පටුන 

සබ් බං කථරවාදන්ති ද්කව සඞ්ගීතිකයො ආරුළ්හා පාළි. සා හි 

මහාසඞ්ඝිොදිභින්නලද්ධිොහි විකවකචතුං ‘‘කථරවාකදො’’ති වුත්තා. අයඤ්හි 
විභජ්ජවාකදොමහාෙස්සපත්කථරාදීහිඅසඞ්ෙරකතොරක්ඛිකතොආනීකතොචාති

‘‘කථරවාකදො’’ති වුච්චති, ‘‘සකථරවාද’’න්තිපි ලිඛන්ති. තත්ථ ‘‘අට්ඨෙථාසු

ආගතකථරවාදසහිතං සාට්ඨෙථං තිපිටෙසඞ්ගහිතං බුද්ධවචන’’න්ති

ආකනත්වා කයොකජතබ්බං. කතකජොධාතුං සමාපජ් ජිත් වාති
කතකජොෙසිණාරම්මණංඣානං සමාපජ්ජිත්වා. 

සභායන්තිනගරමජ්කඣවිනිච්ඡයසාලායං. දිට් ඨි තානීතිදිට්ඨිකයොව. න 

කෙො පකනතං සක් ො ඉකමසං මජ් කඣ වසන් කතන වූපසකමතුන්තිකතසඤ්හි

මජ්කඣවසන්කතො කතසුකයවඅන්කතොගධත්තාආකදයයවචකනොනකහොති, 

තස්මා එවං චින්කතසි. අකහො ඞ්  පබ් බතන්ති එවංනාමෙං පබ්බතං. 

‘‘අකධොගඞ්ගාපබ්බත’’න්තිපි ලිඛන්ති, තං න සුන්දරං. පඤ ්චාතකපන 

තප් කපන් තීති චතූසු ඨාකනසු අග්ගිං ජාකලත්වා මජ්කඣ ඨත්වා

සූරියමණ්ඩලං උල්කලොකෙන්තා සූරියාතකපන තප්කපන්ති. ආදිච් චං 

අනුපරිවත් තන් තීති උදයොලකතො පභුති සූරියං ඔකලොෙයමානා යාව

අත්ථඞ්ගමනා සූරියාභිමුඛාව පරිවත්තන්ති. කවොභින් දිස ්සාමාති 

පග්  ණ් හිංසූතිවිනාකසස්සාමාතිඋස්සාහමෙංසු. 

විස් සට් කඨොති මරණසඞ්ොරහිකතො, නිබ්භකයොති අත්කථො. මි වං 

නික් ෙමිත් වාති අරඤ්කඤ විචරිත්වා මිගමාරණකීළා මිගවං, තං උද්දිස්ස
නික්ඛමිත්වා මිගවධත්ථං නික්ඛමිත්වාති අත්කථො. අහිනාගාදිකතො

විකසසනත්ථං ‘‘හත්ථිනාකගනා’’ති වුත්තං. තස් ස පස් සන් තස ්කසවාති

අනාදකර සාමිවචනං, තස්මිං පස්සන්කතකයවාති අත්කථො. ආොකස 

උප් පතිත් වාති එත්ථ අයං විකුබ්බනිද්ධි න කහොතීති ගිහිස්සාපි ඉමං ඉද්ධිං
දස්කසසි අධිට්ඨානිද්ධියා අප්පටික්ඛිත්තත්තා. පෙතිවණ්ණඤ්හි විජහිත්වා

නාගවණ්ණාදිදස්සනං විකුබ්බනිද්ධි. ඡණකවසන්ති උස්සවකවසං. 

පධානඝරන්ති භාවනානුකයොගවකසන වීරියාරම්භස්ස අනුරූපං 

විවිත්තකසනාසනං. කසොපීතිරඤ්කඤොභාගිකනයයංසන්ධාය වුත්තං. 

කුස ාධිප් පාකයොති මනාපජ්ඣාසකයො. ද් කවළ් හෙජාකතොති

සංසයමාපන්කනො. එකෙෙං භික් ඛුසහස ්සපරිවාරන්ති එත්ථ ‘‘ගණ්හිත්වා

ආගච්ඡථා’’ති ආණාොකරන වුත්කතපි කථරා භික්ඛූ සාසනහිතත්තා ගතා.

ෙප්පියසාසනඤ්කහතං, නගිහීනං ගිහිෙම්මපටිසංයුත්තං. කථකරො නා ච් ඡීති

කිඤ්චාපි ‘‘රාජා පක්කෙොසතී’’ති වුත්කතපි ධම්මෙම්මත්ථාය ආගන්තුං

වට්ටති, ද්වික්ඛත්තුං පන කපසිකතපි ‘‘අනනුරූපා යාචනා’’ති නාගකතො, 

‘‘මහානුභාකවො කථකරො යථානුසිට්ඨං පටිපත්තිකෙො පමාණභූකතො’’ති
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රඤ්කඤො කචවඋභයපක්ඛිොනඤ්චඅත්තනිබහුමානුප්පාදනවකසනඋද්ධං
ෙත්තබ්බෙම්මසිද්ධිං ආෙඞ්ඛන්කතො අසාරුප්පවචනකලකසන නාගච්ඡි.

එෙකතොසඞ්ඝටිතානාවා නාවාසඞ් ඝාටං. සාසනපච්චත්ථිොනංබහුභාවකතො

ආහ ‘‘ආරක්ඛං සංවිධායා’’ති. යන්ති යස්මා. අබ් බාහිංසූති ආෙඩ්ඪිංසු. 

බාහිරකතොති උයයානස්ස බාහිරකතො. පස්සන්තානං අතිදුක්ෙරභාකවන

උපට්ඨානං සන්ධාය ‘‘පකදසපථවීෙම්පනං දුක්ෙර’’න්ති ආහ. අධිට්ඨාකන
පකනත්ථවිසුංදුක්ෙරතානාම නත්ථි. 

දීපෙතිත් තිකරොතිසාකුණිකෙහිසමජාතිොනං ගහණත්ථායකපොකසත්වා

සික්කඛත්වා පාසට්ඨාකන ඨපනෙතිත්තිකරො. න පටිච් ච ෙම් මං ඵුසතීති

ගාථාය යදි තව පාපකිරියාය මකනො නප් පදුස් සති, ලුද්කදන තං නිස්සාය

ෙතම්පි පාපෙම්මං තං න ඵුසති. පාපකිරියාය හි අප් කපොස් සුක් ෙස ්ස 

නිරාලයස්ස භද්රස් ස සකතො තව තං පාපං න උපලිම් පති, තව චිත්තං න
අල්ලීයතීති අත්කථො. 

කිංවදතිසීකලනාති කිංවාදී. අථවාකෙො ෙතකමොවාකදොකිංවාකදො, කසො

එතස්ස අත්ථීති කිංවාදී. අත්තානඤ්ච කලොෙඤ්ච සස්සකතොති වාකදො

එකතසන්ති සස් සතවාදිකනො. සත්කතසුසඞ්ඛාකරසුවා එෙච්චංසස්සතන්ති 

පවත්කතො වාකදො එෙච්චසස්සකතො, තස්මිං නියුත්තා එෙච් චසස් සතිො. 

‘‘අන්කතො, අනන්කතො, අන්තානන්කතො, කනවන්කතො නානන්කතො’’ති එවං

අන්තානන්තං ආරබ්භ පවත්තා චත්තාකරො වාදා අන්තානන්තා, කතසු 

නියුත්තා අන් තානන් තිො. නමරතිනඋපච්ඡිජ්ජතීතිඅමරා, එවන්තිපිකම

කනො, තථාතිපිකමකනොතිආදිනා(දී.නි.1.62) පවත්තාදිට්ඨිකචවවාචාච, 

තස්සා වික්කඛකපො එකතසන්ති අමරාවික් කෙපිො. අථ වා අමරා නාම

මච්ඡජාති දුග්ගහා කහොති, තස්සා අමරාය විය වික්කඛකපො එකතසන්ති 

අමරාවික් කෙපිො. අධිච්ච යදිච්ඡෙං යං කිඤ්චි ොරණං අනකපක්ඛිත්වා

සමුප්පන්කනොඅත්තාචකලොකෙොචාතිවාකදනියුත්තා අධිච් චසමුප් පන් නිො. 

සඤ්ඤී අත්තාති වාකදො කයසන්කත සඤ ්ඤීවාදා. එවං අසඤ් ඤීවාදා 

කනවසඤ් ඤීනාසඤ් ඤීවාදාති එත්ථාපි. ‘‘ොයස්ස කභදා සත්කතො

උච්ඡිජ්ජතී’’ති (දී. නි. 1.85-86) එවං උච්කඡදං වදන්තීති උච් කඡදවාදා. 

දිට් ඨධම් කමොති පච්චක්කඛො යථාසෙං අත්තභාකවො, තස්මිංකයව යථාොමං
පඤ්චොමගුණපරිකභොකගන නිබ්බානං දුක්ඛූපසමං වදන්තීති 

දිට් ඨධම් මනිබ් බානවාදා. විභජිත්වා වාකදො එතස්සාති විභජ් ජවාදී, භගවා.
සබ්බංඑෙරූකපනඅවත්වායථාධම්මං විභජිත්වා නිජ්ජටංනිගුම්බංෙත්වා

යථා දිට්ඨිසන්කදහාදකයොවිගච්ඡන්ති, සම්මුතිපරමත්ථා චධම්මා අසඞ්ෙරා

පටිභන්ති, එවං එෙන්තවිභජනසීකලොති වුත්තං කහොති. පරප් පවාදං 

මද් දමාකනොති තස්මිං ොකල උප්පන්නං, ආයතිං උප්පජ්ජනෙඤ්ච සබ්බං
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පරවාදං ෙථාවත්ථුමාතිොවිවරණමුකඛන නිම්මද්දනං ෙකරොන්කතොති
අත්කථො. 

තතියසඞ්ගීතිෙථාවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

ආචරියපරම් පරෙථාවණ් ණනා 

කෙනාභතන්ති ඉමං පඤ්හං විස්සජ්කජන්කතන ජම්බුදීකප තාව යාව

තතියසඞ්ගීති, තාව දස්කසත්වාඉදානි සීහළදීකපආචරියපරම්පරං දස්කසතුං 

තතියසඞ්  හකතො පන උද් ධන්තිආදිආරද්ධං. ඉමං දීපන්ති තම්බපණ්ණිදීපං.

තස්මිං දීකප නිසීදිත්වා ආචරිකයන අට්ඨෙථාය ෙතත්තා ‘‘ඉමං දීප’’න්ති

වුත්තං. ෙඤ් චි ො න්ති අච්චන්තසංකයොකග උපකයොගවචනං, කිස්මිඤ්චි

ොකලති අත්කථො. කපොරාණාති සීහළදීකප සීහළට්ඨෙථාොරො. 

භද් දනාකමොති භද්දසාලත්කථකරො. ආගුං පාපං න ෙකරොන්තීති නා ා. 

විනයපිටෙං වාචයිංසූති සම්බන්කධො. තම් බපණ් ණියාති භුම්මවචනං. 

නිොකය පඤ ්චාති විනයාභිධම්මානං විසුං ගහිතත්තා තබ්බිනිමුත්තා පඤ්ච

නිොයා ගකහතබ්බා. පෙරකණතිඅභිධම්මපෙරකණ වාකචසුන්තිකයොජනා.

තීණි පිටොනි ස්වාගතානි අස්සාති ‘‘කතපිටකෙො’’ති වත්තබ්කබ

‘‘තිකපටකෙො’’ති ඡන්දානුරක්ඛණත්ථං වුත්තං. තාරෙරාජාති චන්දිමා. 

පුප් ඵනාකමොති එත්ථ මහාපදුමත්කථකරො සුමනත්කථකරො ච ඤාතබ්කබොති

ද්වික්ඛත්තුං‘‘පුප්ඵනාකමො’’ති වුත්තං. 

වනවාසින්ති වනවාසීරට්ඨං. ෙරෙවස් සන්ති හිමපාතනෙවස්සං, 

ෙරෙධාරාසදිසං වා වස්සං. හරාකපත් වාති උදකෙොකඝන හරාකපත්වා. 

ඡින් නභින් නපටධකරොති සත්ථකෙන ඡින්නං රඞ්කගන භින්නං පටං 

ධාරණකෙො. භණ් ඩූතිමුණ්ඩකෙො. මක් ෙං අසහමාකනොතිකථරස්සආනුභාවං
පටිච්ච අත්තකනො උප්පන්නං පකරසං ගුණමක්ඛනලක්ඛණං මක්ඛං තථා

පවත්තංකෙොධංඅසහමාකනො. අසනිකයො ඵ න් තීතිගජ්ජන්තාපතන්ති.කම
මම භයකභරවං ජකනතුං පටිබකලො න අස්ස න භකවයයාති කයොජනා. 

අඤ ්ඤදත් ථූති එෙංකසන. ෙස ්මීර න් ධාරාතිෙස්මීරගන්ධාරරට්ඨවාසිකනො. 

ඉසිවාතපටිවාතාති භික්ඛූනං චීවරචලනොයචලකනහි සඤ්ජනිතවාකතහි

පරිකතො සමන්තකතො බීජයමානා අකහසුං. ධම් මචක් ඛුන්ති 

කහට්ඨාමග්ගත්තකය ඤාණං. අනමතග් ගයන්ති අනමතග්ගසංයුත්තං (සං.

නි. 2.124 ආදකයො). සමධිොනීති සාධිොනි. පඤ් ච රට් ඨානීති පඤ්ච

චිනරට්ඨානි. කව සාති කවකගන. සමන් තකතො රක් ෙං ඨකපසීති කතසං

අප්පකවසනත්ථාය අධිට්ඨානවකසන රක්ඛං ඨකපසි. අඩ් ඪුඩ් ඪානි 

සහස් සානීති අඩ්කඪන චතුත්ථානි අඩ්ඪුඩ්ඪානි, අතිකරෙපඤ්චසතානි තීණි 
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සහස්සානීති අත්කථො. දියඩ් ඪසහස් සන්ති අඩ්කඪන දුතියං දියඩ්ඪං, 

අතිකරෙපඤ්චසතිෙංසහස්සන්තිඅත්කථො. නිද් ධකමත් වානාතිපලාකපත්වා. 

රාජ හන රපරිවත් තකෙනාතිරාජගහනගරං පරිවත්කතත්වාතකතොබහි

තංපදක්ඛිණංෙත්වාගතමග්කගන, ගමකනනවා. ආකරොකපසීතිපටිපාකදසි. 

පළිනාති ආොසං පක්ඛන්දිංසු. නගුත් තකමති කචතියගිරිමාහ. පුරකතොති

පාචීනදිසාභාකග. පුරකසට් ඨස් සාති කසට්ඨස්ස අනුරාධපුරස්ස. සි කූටම් හීති

එවංනාමකෙ පබ්බතකූකට. සීහකුමාරස් ස පුත් කතොතිඑත්ථ ‘‘ෙලිඞ්ගරාජධීතු 

කුච්ඡිස්මිං සීහස්ස ජාකතො සීහකුමාකරො’’ති වදන්ති. කජට්ඨමාසස්ස
පුණ්ණමියං කජට්ඨනක්ඛත්තං වා මූලනක්ඛත්තං වා කහොතීති ආහ

‘‘කජට්ඨමූලනක්ඛත්තං නාම කහොතී’’ති. මිගානං වානකතො හිංසනකතො

බාධනකතො මි වං, මිගවිජ්ඣනකීළා. කරොහිතමි රූපන්ති

කගොෙණ්ණමිගකවසං. රථයට් ඨිප් පමාණාති රථපකතොදප්පමාණා. එො 

 තායට් ඨි නාමාති එො රජතමයා ෙඤ්චනලතාය පටිමණ්ඩිතත්තා එවං

ලද්ධනාමා. පුප්ඵයට්ඨියං නීලාදීනි පුප්ඵානි, සකුණයට්ඨියං නානප්පොරා
මිගපක්ඛිකනො විචිත්තෙම්මෙතා විය ඛායන්තීති දට්ඨබ්බං. 

රාජෙකුධභණ් ඩානීති රාජාරහඋත්තමභණ්ඩානි. සඞ් ෙන්ති දක්ඛිණාවට්ටං

අභිකසෙසඞ්ඛං. වඩ් ඪමානන්ති අලඞ්ොරචුණ්ණං, ‘‘නහානචුණ්ණ’’න්ති

කෙචි. වටංසෙන්ති ෙණ්ණපිළන්ධනං වටංසෙන්ති වුත්තං කහොති. 

නන් දියාවට් ටන්ති නන්දියාවට්ටපුප්ඵාොකරන මඞ්ගලත්ථං සුවණ්කණන

ෙතං. ෙඤ් ඤන්ති ඛත්තියකුමාරිං. හත් ථපුඤ් ඡනන්ති පීතවණ්ණං

මහග්ඝහත්ථපුඤ්ඡනවත්ථං. අරුණවණ් ණමත් තිෙන්ති නාගභවනසම්භවං. 

වත් ථකෙොටිෙන්ති වත්ථයුගකමව. නා මාහටන්ති නාකගහි ආහටං. 

අමකතොසධන්ති එවංනාමිො ගුළිෙජාති. අමතසදිසකිච්චත්තා එවං වුච්චති. 

භූමත් ථරණසඞ් කෙකපනාති භූමත්ථරණාොකරන. උප් පාතපාඨොති

නිමිත්තපාඨො. අ ං  ච් ඡාමාති ‘‘පුරස්ස අච්චාසන්නත්තා සාරුප්පං න

කහොතී’’තිපටික්ඛිපන්කතො ආහ. අඩ් ඪනවමානං පාණසහස් සානන්ති (අ.නි.

6.53) පඤ්චසතාධිොනං අට්ඨන්නං පාණසහස්සානං. අප් පමාදසුත් තන්ති

අඞ්ගුත්තරනිොකයමහාඅප්පමාදසුත්තං, රාකජොවාදසුත්තන්තිවුත්තංකහොති. 

මහච් චාති මහතා. උපසඞ් ෙමන් කතොති අතිවිය කිලන්තරූකපො හුත්වා
උපසඞ්ෙමීති අත්කථො. තුම්කහ ජානනත්ථන්ති සම්බන්කධො. 

පඤ ්චපණ් ණාසායාති එත්ථ ‘‘චතුපඤ්ඤාසායාති වත්තබ්බං. එවඤ්හි සති

උපරිවුච්චමානංද්වාසට්ඨිඅරහන්කතොති වචනංසකමතී’’ති සාරත් ථදීපනියං 

(සාරත්ථ. ටී. 1.ආචරියපරම්පරෙථාවණ්ණනා) වුත්තං. 

දසභාතිෙසමාකු න්ති මුටසිවස්ස පුත්කතහි කදවානංපියතිස්සාදීහි දසහි

භාතිකෙහි සමාකිණ්ණං. චිරදිට් කඨො සම් මාසම් බුද් කධොති ධාතුකයො



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො බාහිරනිදානෙථා 
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සන්ධායාහ. සබ් බතාළාවචකරති සබ්බානි තුරියභණ්ඩානි, තංසහචරිකත වා

වාදකෙ. උපට් ඨාකපත් වාති උපහාරොරාපනවකසන සන්නිපාකතත්වා. 

වඩ් ඪමානෙච් ඡායායාති පච්ඡාභත්තං. කපොක් ෙරවස ්සන්ති කපොක්ඛරපත්කත 

විය අකතමිතුොමානං උපරි අකතකමත්වා පවත්තනෙවස්සං. මහාවීකරොති 

සත්ථුකවොහාකරන ධාතු එව වුත්තා. පච් ඡිමදිසාභිමුකෙොව හුත් වා 

අපසක් ෙන් කතොතිඑත්ථපුරත්ථාභිමුකඛොඨිකතොවපිට්ඨිකතොඅපසක්ෙකනන 
පච්ඡිමදිසාය ගච්ඡන්කතො තාදිකසොපසඞ්ෙමනං සන්ධාය

‘‘පච්ඡිමදිසාභිමුකඛො’’ති වුත්කතො. ‘‘මකහජවත්ථු නාම එවංනාමෙං

කදවට්ඨාන’’න්තිවදන්ති. 

පජ් ජරකෙනාති අමනුස්සසමුට්ඨාපිකතන පජ්ජරෙකරොකගන. කදකවොති

කමකඝො. අනුප් පකවච් ඡීති විමුච්චි. විවාකදො කහොතීති එත්ථ
කිරියාොලමකපක්ඛිත්වා වත්තමානප්පකයොකගො දට්ඨබ්කබො. එවං ඊදිකසසු

සබ්බත්ථ. තකදතන්ති ඨානං තිට්ඨතීති සම්බන්කධො. ‘‘ඡන්නං වණ්ණානං

සම්බන්ධභූතානං රංසිකයො චා’’ති අජ්ඣාහරිතබ්බං, ‘‘ඡන්නං වණ්ණානං

උදෙධාරා චා’’ති එවම්කපත්ථ සම්බන්ධං වදන්ති. පරිනිබ්බුකතපි භගවති 

තස්සානුභාකවන එවරූපං පාටිහාරියං අකහොසි එවාති දස්කසතුං එවං 

අචින් තියාතිආදිගාථමාහ. රක් ෙං ෙකරොන් කතොති අත්තනා උපාකයන
පලාපිතානං යක්ඛානං පුන අප්පවිසනත්ථාය පරිත්තානං ෙකරොන්කතො. 

ආවිජ් ජීතිපරියායි. 

රඤ් කඤො භාතාති රඤ්කඤො ෙනිට්ඨභාතා. අනුළාකදවී නාම රඤ්කඤො

කජට්ඨභාතු ජායා. සරසරංසිජා විස් සජ් ජනකෙනාති සිනිද්ධතාය රසවන්තං
ඔජවන්තං රංසිජාලං විස්සජ්කජන්කතන. එෙදිවකසන අගමාසීති 

සම්බන්කධො. අප් කපසීතිකලඛසාසනං පතිට්ඨාකපසි. උදික් ෙතීතිඅකපක්ඛති

පත්කථති. භාරියන්ති ගරුෙං, අනතික්ෙමනීයන්ති අත්කථො. මං 

පටිමාකනතීති මං උදික්ඛති. ෙම් මාරවණ් ණන්ති රඤ්කඤො 

පෙතිසුවණ්ණොරවණ්ණං. තිහත් ථවික් ෙම් භන්ති තිහත්ථවිත්ථාරං. 

සෙ ජම් බුදීපරජ් කජනාතිඑත්ථරඤ්කඤො ඉදන්තිරජ්ජං, සෙලජම්බුදීපකතො

උප්පජ්ජනෙආකයො කචව ආණාදකයො ච, කතන පූකජමීති අත්කථො, න
සෙලපථවීපාසාදාදිවත්ථුනා තස්ස සත්තාහං කදමීතිආදිනා ොලපරිච්කඡදං
ෙත්වා දාතුං අයුත්තත්තා. එවඤ්හි කදන්කතො තාවොලිෙං කදති නාම

වත්ථුපරිච්චාගලක්ඛණත්තා දානස්ස, පථවාදිවත්ථුපරිච්චාකගන ච පුන 
ගහණස්ස අයුත්තත්තා. නියමිතොකල පන ආයාදකයො පරිච්චත්තා එවාති
තකතො පරං අපරිච්චත්තත්තා ගකහතුං වට්ටති. තස්මා වුත්තනකයකනත්ථ

ඉකතො පරම්පි ආයාදිදානවකසකනව රජ්ජදානං කවදිතබ්බං. පුප් ඵුළො 

හුත් වාති කෙතකීපාකරොහඞ්කුරා විය උදෙපුප්ඵුළොොරා හුත්වා. 



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො බාහිරනිදානෙථා 
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පටුන 

 වක් ෙජා සදිසන්ති භාවනපුංසෙං, වාතපාකනසු ජාලාොකරන 

ඨපිතදාරුපටසදිසන්ති අත්කථො, ගවක්කඛන ච සුත්තාදිමයජාකලන ච
සදිසන්තිවා අත්කථො. 

කදවදුන් දුභිකයොති එත්ථ කදකවොති කමකඝො, තස්ස අච්ඡසුක්ඛතාය

ආොසමිව ඛායමානස්ස අනිමිත්තගජ්ජිතං කදවදුන්දුභි නාම, යං 

‘‘ආොසදුන්දුභී’’තිපි වදන්ති. ඵලිංසූති ථනිංසු. පබ් බතානං නච් කචහීති 
පථවීෙම්කපන ඉකතො චිකතො ච භමන්තානං පබ්බතානං නච්කචහි.

විම්හයජාතා යක්ඛා ‘‘හි’’න්තිසද්දං නිච්ඡාකරන්තීති ආහ ‘‘යක්ඛානං

හිඞ්ොකරහී’’ති. සෙසෙපටිභාකනහීති අත්තකනො අත්තකනො

සිප්පකෙොසල්කලහි. අභිකසෙං දත් වාති අකනොතත්තදකහොදකෙන අභිකසෙං
දත්වා. 

කදවතාකු ානීති මහාකබොධිං පරිවාකරත්වා 
ඨිතනාගයක්ඛාදිකදවතාකුලානිදත්වාතිසම්බන්කධො.කගොපෙරාජෙම්මිකනො

තථා ‘‘තරච්ඡා’’ති වදන්ති. ඉමිනා පරිවාකරනාති සහත්කථ ෙරණවචනං, 

ඉමිනා පරිවාකරනසහාතිඅත්කථො. තාමලිත් තින්තිඑවංනාමෙං සමුද්දතීකර

පට්ටනං. ඉදමස් ස තතියන්ති සුවණ්ණෙටාකහ පතිට්ඨිතසාඛාකබොධියා
රජ්ජසම්පදානංසන්ධායවුත්තං.තකතොපනපුබ්කබඑෙවාරං රජ්ජසම්පදානං

අච්ඡින්නායසාඛායමහාකබොධියාඑවෙතං, කතන සද්ධිංචතුක්ඛත්තුංරාජා
රජ්කජනපූකජසි.රජ්කජනපූජිතදිවකසසු කිරසෙලදීපකතොඋප්පන්නංආයං
ගකහත්වාමහාකබොධිකමවපූකජසි. 

පඨමපාටිපදදිවකසති සුක්ෙපක්ඛපාටිපදදිවකස. තඤ්හි

ෙණ්හපක්ඛපාටිපදදිවසං අකපක්ඛිත්වා ‘‘පඨමපාටිපදදිවස’’න්ති වුත්තං, 

ඉදඤ්ච තස්මිං තම්බපණ්ණිදීකප කවොහාරං ගකහත්වා වුත්තං, ඉධ පන

පුණ්ණමිකතො පට්ඨාය යාව අපරා පුණ්ණමී, තාව එකෙො මාකසොති

කවොහාකරො. තස්මා ඉමිනා කවොහාකරන ‘‘දුතියපාටිපදදිවකස’’ති වත්තබ්බං

සියා ෙණ්හපක්ඛපාටිපදස්ස ඉධ පඨමපාටිපදත්තා.  ච් ඡති වතකරති එත්ථ 

අකරති කඛකද. සමන් තාකයොජනන්ති අච්චන්තසංකයොකග උපකයොගවචනං, 

කයොජනප්පමාකණ පකදකස සබ්බත්ථාති අත්කථො. සුපණ් ණරූකපනාති
මහාකබොධිං බලක්ොකරන ගකහත්වා නාගභවනං කනතුොමානි 

නාගරාජකුලානි ඉද්ධියා ගහිකතන ගරුළරූකපන සන් තාකසති. තං විභූතිං 

පස් සිත් වාති කදවතාදීහි ෙරීයමානං පූජාමහත්තං, මහාකබොධියා ච

ආනුභාවමහත්තං දිස්වා සයම්පි තථා පූකජතුොමා කථරිං යාචිත් වාති

කයොජනා. සමුද් දසා වත් ථුස් මින්ති යස්මිං පකදකස ඨත්වා රාජා සමුද්කද 

ආගච්ඡන්තං කබොධිං කථරානුභාකවන අද්දස, යත්ථ ච පච්ඡා සමුද්දස්ස 
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පටුන 

දිට්ඨට්ඨානන්ති පොකසතුං සමුද්දසාලං නාම සාලං අෙංසු, තස්මිං

සමුද්දසාලාය වත්ථුභූකත පකදකස. කථරස ්සාති මහාමහින්දත්කථරස්ස. 

පුප් ඵඅග් ඝියානීතිකූටාගාරසදිසානිපුප්ඵකචතියානි. ආ කතො වතකරතිඑත්ථ 

අකරති පකමොකද. අට්ඨහි අමච්චකුකලහි අට්ඨහි බ්රාහ්මණකුකලහි චාති 

කසොළසහි ජාතිසම් පන් නකුක හි. රජ් ජං විචාකරසීති රජ්ජං විචාකරතුං

විස්සජ්කජසි. රාජවත් ථුද් වාරකෙොට් ඨෙට් ඨාකනති රාජුයයානස්ස 

ද්වාරකෙොට්ඨෙට්ඨාකන. අනුපුබ් බවිපස් සනන්ති 

උදයබ්බයාදිඅනුපුබ්බවිපස්සනං. ‘‘සහ කබොධිපතිට්ඨාකනනා’’ති

ෙරණවචකනන වත්තබ්කබ විභත්තිපරිණාකමන ‘‘සහ කබොධිපතිට්ඨානා’’ති
නිස්සක්ෙවචනං ෙතං. සති හි සහසද්දප්පකයොකග ෙරණවචකනකනව

භවිතබ්බං. දස් සිංසූති පඤ්ඤායිංසු. මහාආසනට් ඨාකනති පුබ්බපස්කස

මහාසිලාසකනන පතිට්ඨිතට්ඨාකන. පූකජත් වා වන් දීති ආගාමිනං 
මහාකචතියං වන්දි. පුරිකම පන මහාවිහාරට්ඨාකන පූජාමත්තස්කසව 
ෙතත්තා අනාගකත සඞ්ඝස්සපි නවෙතා අවන්දිතබ්බතා ච පොසිතාති
කවදිතබ්බා. අනාගකත පන කමත්කතයයාදිබුද්ධා පච්කචෙබුද්ධා ච
බුද්ධභාවක්ඛණං උද්දිස්ස වන්දිතබ්බාව සභාකවන විසිට්ඨපුග්ගලත්තාති
ගකහතබ්බං. 

මහාඅරිට් කඨොති පඤ්චපඤ්ඤාසාය භාතුකෙහි සද්ධිං කචතියගිරිම්හි

පබ්බජිතං සන්ධාය වුත්තං. කමඝවණ් ණාභයඅමච් චස් ස පරිකවණට් ඨාකනති 
කමඝවණ්ණඅභයස්ස රඤ්කඤො අමච්කචන ෙත්තබ්බස්ස පරිකවණස්ස
වත්ථුභූකත ඨාකන. මඞ්ගලනිමිත්තභාකවන ආොකස සමුප්පන්කනො

මකනොහරසද්කදොආොසස්සරකවොවියකහොතීති වුත්තං ‘‘ආොසංමහාවිරවං

රවී’’ති. න හි ආොකසො නාම කෙොචි ධම්කමො අත්ථි, කයො සද්දං 

සමුට්ඨාකපයය, ආොසගතඋතුවිකසසසමුට්ඨිකතොව කසො සද්කදොති

ගකහතබ්කබො. පඨමෙත් තිෙපවාරණදිවකස…කප.… විනයපිටෙං 

පොකසසීති ඉදං විනයං වාකචතුං ආරද්ධදිවසං සන්ධාය වුත්තං. 

අනුසිට් ඨිෙරානන්ති අනුසාසනීෙරානං. රාජිකනොති උපකයොගත්කථ

සාමිවචනං, කදවානංපියතිස්සරාජානන්ති අත්කථො. අඤ් කඤපීති මහින්දාදීහි 

අට්ඨසට්ඨිමහාකථකරහිඅඤ්කඤපි, කතසංසරූපං දස්කසන්කතොආහ කතසං 

කථරානන්තිආදි. තත්ථ කතසං කථරානං අන් කතවාසිොති 
මහින්දත්කථරාදීනං අට්ඨසට්ඨිමහාකථරානං අරිට්ඨාදකයො අන්කතවාසිො ච 
මහාඅරිට්ඨත්කථරස්ස අන්කතවාසිො තිස්සදත්තොළසුමනාදකයො චාති

කයොකජතබ්බං. අන් කතවාසිොනං අන් කතවාසිොති උභයත්ථ

වුත්තඅන්කතවාසිොනං අන්කතවාසිෙපරම්පරා චාති අත්කථො. පුබ් කබ 

වුත් තප් පොරාති මහින්කදො ඉට්ටිකයො උත්තිකයොතිආදිගාථාහි (පාරා. අට්ඨ.

1.තතියසඞ්ගීතිෙථා)පොසිතා ආචරියපරම්පරා. 
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පටුන 

න පග් ඝරතීතිනගළති, නපමුස්සතීති අත්කථො. සති තිධිතිමන් කතසූති

එත්ථ සතීති උග්ගහධාරකණ සති.  තීති සද්දත්ථවිභාගග්ගහකණඤාණං. 

ධිතීතිඋග්ගහපරිහරණාදීසු වීරියං. කුක් කුච් චකෙසූති ‘‘ෙප්පතිනෙප්පතී’’ති 

වීමංසකුක්කුච්චොරීසු. මාතාපිතුට් ඨානිකයොති වත්වා තකමවත්ථං

සමත්කථතුං ආහ තදායත් තාහීතිආදි. විනයපරියත් තිං නිස ්සායාති

විනයපිටෙපරියාපුණනං නිස්සාය. අත් තකනො සී ක් ෙන් කධො සුගුත් කතොති
ලජ්ජිකනො විනයධාරණස්ස අලජ්ජිඅඤ්ඤාණතාදීහි ඡහි ආොකරහි
ආපත්තියා අනාපජ්ජනකතො අත්තකනො සීලක්ඛන්කධො 

ඛණ්ඩාදිකදොසවිරහිකතො සුගුත්කතො සුරක් ඛිකතො කහොති. 

කුක් කුච් චපෙතානන්ති ෙප්පියාෙප්පියං නිස්සාය උප්පන්කනන 
කුක්කුච්කචන පෙතානං උපද්දුතානං අභිභූතානං යථාවිනයං කුක්කුච්චං

විකනොකදත්වා සුද්ධන්කත පතිට්ඨාපකනන පටිසරණං කහොති. විගකතො

සාරකදො භයකමතස්සාති විසාරකදො. ‘‘එවං ෙකථන්තස්ස කදොකසො එවං න 

කදොකසො’’ති ඤත්වාව ෙථනකතො නිබ්භකයොව සඞ් ඝමජ් කඣ කවොහරති . 

පච් චත් ථිකෙති අත්තපච්චත්ථිකෙ කචව වජ්ජිපුත්තොදිසාසනපච්චත්ථිකෙ

ච. සහධම් කමනාතිසොරකණන වචකනනසික්ඛාපදං දස්කසත්වායථාකත

අසද්ධම්මං පතිට්ඨාකපතුං න සක්කෙොන්ති, එවං සුනිග්  හිතං ෙත්වා 

නිග්  ණ් හාති. සද් ධම් මට් ඨිතියාති පරියත්තිපටිපත්තිපටිකවධසඞ්ඛාතස්ස

තිවිධස්සාපිසද්ධම්මස්ස ඨිතියා, පවත්තියාතිඅත්කථො. 

විනකයො සංවරත් ථායාතිආදීසු විනයපරියාපුණනං විනකයො, 

විනයපඤ්ඤත්තිවාොයවචීද්වාරසංවරත්ථාය. අවිප් පටිසාකරොතිෙතාෙතං

නිස්සාය විප්පටිසාරාභාකවො සන්තාපාභාකවො. පාකමොජ් ජං තරුණපීති. පීති 

නාම බලවපීති. පස ්සද් ධීති ොයචිත්තපස්සද්ධි. යථාභූතඤාණදස් සනන්ති

සප්පච්චයනාමරූපපරිග්ගකහො. නිබ් බිදාති විපස්සනා. විරාක ොති 

අරියමග්කගො. විමුත් තීති අග්ගඵලං. විමුත් තිඤාණදස ්සනන්ති

පච්චකවක්ඛණඤාණං. අනුපාදාතිෙඤ්චිධම්මංඅනුපාදියිත්වාපරිච්චජිත්වා. 

පරිනිබ් බානත් ථායාති පච්චකවක්ඛණඤාකණ අනුප්පන්කන අන්තරා 
පරිනිබ්බානාභාකවන තංපරිනිබ්බානත්ථායාති පච්චයත්කතන වුත්තං 

අනන්තරාදිපච්චයත්තා. එතදත් ථා ෙථාති අයං විනයෙථා නාම එතස්ස

අනුපාදාපරිනිබ්බානස්ස අත්ථායාති අත්කථො. මන් තනාති

විනයමන්තනාකයව, භික්ඛූනං ‘‘එවං ෙරිස්සාම, එවං න ෙරිස්සාමා’’ති

විනයපටිබද්ධමන්තනා. උපනිසාති උපනිසීදති එත්ථ ඵලන්ති උපනිසා, 
ොරණං.විනකයොසංවරත්ථායාතිආදිොරණපරම්පරාපිඑතදත්ථාති අත්කථො. 

කසොතාවධානන්ති ඉමිස්සා පරම්පරපච්චයෙථාය අත්තානං සමනත්ථාය

කසොතාවධානං, තම්පි එතමත්ථං. යදිදන්ති නිපාකතො. කයො අයං චතූහි

උපාදාකනහි අනුපාදියිත්වා චිත්තස්ස අරහත්තමග්ගසඞ්ඛාකතො, 
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තප්ඵලසඞ්ඛාකතො වා විකමොක්කඛො, කසොපි එතදත්ථාය
අනුපාදාපරිනිබ්බානත්ථාය.අථවාකයො අයංෙඤ්චිධම්මංඅනුපාදාචිත්තස්ස 

විකමොක් කෙො විමුච්චනං විගකමො පරිනිබ්බානං එතදත්ථා ෙථාති එවං
උපසංහරණවකසන කයොකජතුම්පි වට්ටති මග්ගඵලවිකමොක්ඛස්ස පුබ්කබ

වුත්තත්තා. ආකයොක ොති උග්ගහණාදිවකසනපුනප්පුනංඅභිකයොකගො. 

ආචරියපරම්පරෙථාවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

ඉතිසමන්තපාසාදිොයවිනයට්ඨෙථායවිමතිවිකනොදනියං 

බාහිරනිදානෙථාවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

කවරඤ ්ජෙණ් ඩවණ් ණනා 

කසයයථිදන්ති තං ෙතමං, තං ෙථන්ති වා අත්කථො. 

අනියමනිද් කදසවචනන්ති අත්තකනො අත්ථං සරූකපන නියකමත්වා 

නිද්දිසතීතිනියමනිද්කදකසො, නනියමනිද්කදකසොඅනියමනිද්කදකසො.කසොව

වුච්චකත අකනනාති වචනන්ති අනියමනිද්කදසවචනං. තස් සාති

කතනාතිපදස්ස. පරිවිතක් කෙොති ‘‘ෙතකමසානංකඛොබුද්ධානංභගවන්තානං

බ්රහ්මචරියං නචිරට්ඨිතිෙංඅකහොසී’’තිආදිනා(පාරා.18) පවත්කතො. පුබ් කබ 

වා පච් ඡා වාති කතනාතිපදකතො කහට්ඨා වුත්තපාකඨ වා උපරි

වක්ඛමානපාකඨ වාති අත්කථො. අත් ථකතො සිද් කධනාති සාමත්ථියකතො

සිද්කධන. තත්රිදං මුෙමත් තනිදස් සනන්තිතස්සායථාවුත්තයුත්තියා පරිදීපකන
ඉදංඋපායමත්තනිදස්සනං.මුඛංද්වාරංඋපාකයොතිහිඅත්ථකතොඑෙං. 

සමයසද්කදො දිස්සතීති සම්බන්කධො. අස් සාති සමයසද්දස්ස සමවාකයො

අත්කථොතිසම්බන්කධො. ො ඤ් ච සමයඤ් ච උපාදායාතිඑත්ථ ොක ො නාම 

උපසඞ්ෙමනස්සයුත්තොකලො, සමකයො නාමසරීරබලාදිොරණසමවාකයො, 

කත උපාදාය පටිච්චාති අත්කථො. ෙකණොති ඔොකසො. බුද්ධුප්පාදාදකයො හි

මග්ගබ්රහ්මචරියස්ස ඔොකසො. කසො එව සමකයො. කතකනව ‘‘එකෙොවා’’ති 

වුත්තං. මහාසමකයොති මහාසමූකහො. පවනස ්මින්ති වනසණ්කඩ. සමකයොපි 

කෙො කත භද් දාලීති එත්ථ සමකයොති සික්ඛාපදාවිලඞ්ඝනස්ස කහතු, කෙො

කසො? අත්තකනො විප්පටිපත්තියා භගවකතො ජානනං, කසො සමයසඞ්ඛාකතො

කහතු තස්සා අප් පටිවිද් කධොති අත්කථො. භ වාතිආදි තස්ස

පටිවිජ්ඣනාොරදස්සනං. උග්  හමාකනොති කිඤ්චි කිඤ්චි උග්ගකහතුං

සමත්ථතාය උග්ගහමාකනො, සුමනපරිබ්බාජෙස්කසකවතං නාමං. සමයං

දිට්ඨිං පවදන්ති එත්ථාති සමයප් පවාදකෙො, මල්ලිොය ආරාකමො. ස්කවව 
තින්දුොචීරසඞ්ඛාතාය තිම්බරුරුක්ඛපන්තියා පරික්ඛිත්තත්තා 

‘‘තින්දුොචීර’’න්ති ච, එොව නිවාසා සාලා එත්ථාති ‘‘එෙසාලකෙො’’ති ච
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වුච්චති. අත් ථාභිසමයාතියථාවුත්තස්සදිට්ඨධම්මිෙසම්පරායිෙස්ස අත්ථස්ස

හිතස්ස පටිලාභකතො. මානාභිසමයාති මානප්පහානා. පීළනට් කඨොති පීළනං

තංසමඞ්ගිකනො හිංසනං, අවිප්ඵාරිෙතාෙරණං, පීළනකමව අත්කථො

පීළනට්කඨො. සන් තාකපොති දුක්ඛදුක්ඛතාදිවකසන සන්තාපනං. 

විපරිණාකමොති ජරාය මරකණන චාති ද්විධා විපරිණාකමතබ්බතා

අභිසකමතබ්කබො පටිවිජ්ඣිතබ්කබොති අභිසමකයො, කසොව අභිසමයට් කඨො, 
පීළනාදීනි. 

එත්ථ ච උපසග්ගානං කජොතෙමත්තත්තා සමයසද්දස්ස අත්ථුද්ධාකරපි 
සඋපසග්කගො අභිසමයසද්කදො උද්ධකටො. තත්ථ සඞ්ගමවකසන පච්චයානං

ඵලුප්පාදනං පටි අයනං එෙකතො පවත්ති එත්ථාති සමකයො, සමවාකයො. 

විවට්ටූපනිස්සයසඞ්ගකම සති එන්ති එත්ථ සත්තා පවත්තන්තීති සමකයො, 

ෙකණො. සකමතිඑත්ථසඞ්ඛතධම්කමො, සයංවාඑතිආගච්ඡතිවිගච්ඡති චාති

සමකයො, ොක ො. සකමන්ති අවයවා එතස්මිං, සයං වා කතසූති සමකයො, 

සමූකහො. පච්චයන්තරසඞ්ගකම එති ආගච්ඡති එතස්මා ඵලන්ති සමකයො, 

කහතු. සඤ්ඤාවකසන විපල්ලාසකතො ධම්කමසු එති අභිනිවිසතීති සමකයො, 

දිට් ඨි. සමීපං අයනං උපගමනං සමකයො, පටි ාකභො. සම්මකදව සහිතානං

වාචානං අයනං විගකමොති සමකයො, පහානං. සම්මකදව, සහිතානං වා

සච්චානංඅයනංජානනන්තිසමකයො, පටිකවකධො. එවංතස්මිංතස්මිංඅත්කථ
සමයසද්දස්සපවත්ති කවදිතබ්බා. 

එත්ථ ච සමයසද්දස්ස සාමඤ්කඤන අකනෙත්ථතා වුත්තා. න හි 
එෙස්මිං අත්ථවිකසකස වත්තමාකනො සද්කදො තදඤ්කඤපි වත්තති. තස්මා
අත්ථා විය තංතංවාචො සමයසද්දාපි භින්නා එවාති ගකහතබ්බා. එවං
සබ්බත්ථ අත්ථුද්ධාකරසු. 

තත් ථ තථාති කතසු සුත්තාභිධම්කමසු උපකයොගභුම්මවචකනහි. ඉධාති

විනකය, අඤ ්ඤථාති ෙරණවචකනන. අච් චන් තකමවාති නිරන්තරකමව.

භාකවොනාමකිරියා, කිරියායකිරියන්තරූපලක්ඛණං භාකවනභාව ක් ෙණං, 

යථා උදකය සති චන්කද ජාකතො රාජපුත්කතොති. අධිෙරණඤ් හීතිආදි
අභිධම්කම සමයසද්කදො ොලසමූහඛණසමවායකහතුසඞ්ඛාකතසු පඤ්චසු

අත්කථසුවත්තති, නවිනකයවියොකල එව, කතසු චොලසමූහත්ථාද්කව
තත්ථ වුත්තානං ඵස්සාදිධම්මානං අධිෙරණභාකවන නිද්දිසිතුං යුත්තා.
ඛණසමවායකහතුඅත්ථාපනතකයොපිඅත්තකනොභාකවනඵස්සාදීනංභාවස්ස 
උපලක්ඛණභාකවන නිද්දිසිතුං යුත්තාති විභාවනමුකඛන යථාවුත්තමත්ථං

සමත්කථතුං වුත්තං. තත්ථ යස්මිඤ්හි ොකල, ධම්මසමූකහ වා සමකය 

අධිෙරණභූකතකුසලං උප්පන්නං, තස්මිඤ්කඤවොකල, ධම්මසමූකහ වා

සමකය ඵස්සාදකයො කහොන්තීති එවං අධිෙරණත්ථකයොජනා, යස්මිං පන
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ඛකණ, සමවාකයකහතුම්හිවාසමකයසති විජ්ජමාකනකුසලංඋප්පන්නං, 
තස්මිඤ්කඤව ඛණාදිම්හි සමකයපි විජ්ජමාකන ඵස්සාදකයො කහොන්තීති
භාකවනභාවලක්ඛණත්ථකයොජනාචකවදිතබ්බා. 

කහොති කචත් ථාති එත්ථ යථාවුත්තඅත්ථවිසකය සඞ්ගහගාථා කහොති. 

අඤ ්ඤත්රාති සුත්තාභිධම්කමසු. අභි ාපමත් තකභකදොති කදසනාවිලාසකතො

සද්දමත්කතකනවකභකදො, න අත්ථකතො. 

අවිකසකසනාති සාමඤ්කඤන. ඉරියාපකථොතිආදීසු ඉරියාය
සබ්බද්වාරිෙකිරියාය පකථො පවත්තනට්ඨානං තබ්බිනිමුත්තෙම්මස්ස

අභාවාති ඨානාදකයො ඉරියාපකථො, කසොව විහාකරො. බ්රහ්මභූතා කසට්ඨභූතා

පරහිතචිත්තාදිවසප්පවත්තිකතො කමත්තාදකයො බ්රහ් මවිහාකරො නාම.
තදවකසසා පන මහග්ගතා සබ්බනීවරණවිගමනාදිසිද්කධන

කජොතනාදිඅත්කථන දිබ් බවිහාකරො නාම.බ්රහ්මවිහාරභාකවනවිසුංගහිතත්තා
කමත්තාදකයො ඉධ අසඞ්ගහිතා. අරියානකමව විහාකරොති ඵලසමාපත්තිකයො 

අරියවිහාකරො නාම. 

රුක්ඛාදිමූකලකයව මූලසද්දස්ස නිරුළ්හභාවං දස්කසතුං අපකරන 

මූලසද්කදන විකසකසත්වා ‘‘මූලමූකල’’තිවුත්තං, යථා දුක්ඛදුක්ඛන්ති (විභ.

අට්ඨ. 190). කලොභාදීනං කදොසමූලාදිචිත්තාසාධාරණත්තා

‘‘අසාධාරණකහතුම්හී’’තිවුත්තං. 

තත් ථ සියාතිතත්ථකවරඤ්ජායන්තිආදීසු පකදසුෙස්සචිකචොදනාසියාති

අත්කථො. උභයථා නිදානකිත්තනස්ස පන කිං පකයොජනන්ති? ආහ 

ක ොචර ාමනිදස් සනත් ථන්තිආදි.තත්ථ අස් සාතිභගවකතො. 

කිලකමොව කිලමකථො, අත්තකනො අත්තභාවස්ස කිලමකථො

අත්තකිලමකථො, තස්ස අනු අනු කයොකගො පුනප්පුනං පවත්තනං 

අත් තකි මථානුකයොක ො. වත්ථුොමාරම්මකණ සුකඛ සම්පකයොගවකසන

ලීනා යුත්තා, ොමතණ්හා, තංසහචරිකත ොකම සුකඛ වා ආරම්මණභූකත

අල්ලීනාපවත්තතීතිොමසුඛල්ලිොතණ්හා, තස්සාොමසුඛල්ලිොයඅනු

අනු කයොකගො ොමසුෙල් ලිොනුකයොක ො. ක ොකෙ සංවඩ් ඪභාවන්ති

ආමිකසොපකභොකගන සංවඩ්ඪිතභාවං. උප් පජ් ජමාකනො 
බහුජනහිතාදිඅත්ථාකයවඋප්පජ්ජතීතිකයොජනා. 

දිට්ඨිසීලසාමඤ්කඤන සංහතත්තා සඞ්කඝොති ඉමමත්ථං විභාකවන්කතො

ආහ දිට් ඨීතිආදි. එත්ථ ච ‘‘යායං දිට්ඨි අරියා නියයානිො නියයාති

තක්ෙරස්ස සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය, තථාරූපාය දිට්ඨියා දිට්ඨිසාමඤ්ඤගකතො 
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විහරතී’’ති (දී. නි. 3.324, 356; ම.නි. 1.492; 3.54; අ. නි. 6.12; පරි.

274) එවං වුත්තාය දිට්ඨියා. ‘‘යානි තානි සීලානි අඛණ්ඩානි…කප.… 

සමාධිසංවත්තනිොනි, තථාරූකපසු සීකලසු සීලසාමඤ්ඤගකතො විහරතී’’ති 

(දී.නි.3.324, 356; ම.නි.1.492; 3.54; අ.නි.6.12; පරි.274) එවං
වුත්තානඤ්ච සීලානං සාමඤ්ඤසඞ්ඛාකතන සඞ්ඝාකතො සඞ්ඝටිකතො

සමණගකණො, කතනාති අත්කථො. 

‘‘දිට්ඨිසීලසාමඤ්ඤසඞ්ඝාතසඞ්ඝාකතනා’’ති වා පාකඨකනත්ථ භවිතබ්බං, 

තස්ස දිට්ඨිසීලසාමඤ්ඤභූකතන සංහනකනන සඞ්ඝාකතො සමණගකණො, 
කතනාති අත්කථො. එවඤ්හි පාකඨ සද්දකතො අත්කථො යුත්තතකරො කහොති. 

අස් සාතිමහකතො භික්ඛුසඞ්ඝස්ස. 

බ්රහ් මං අණතීති එත්ථ බ්රහ් ම-සද්කදන කවකදො වුච්චති, කසො

මන්තබ්රහ්මෙප්පවකසන තිවිකධො.තත්ථඉරුකවදාදකයොතකයොකවදාමන්තා, 

කත ච පධානා, ඉතකර පන සන්නිස්සිතා, කතන පධානස්කසව ගහණං. 

මන් කත සජ් ඣායතීති ඉරුකවදාදිකෙ මන්තසත්කථ සජ්ඣායතීති අත්කථො.

ඉරුකවදාදකයො හි ගුත්තභාසිතබ්බතාය ‘‘මන්තා’’ති වුච්චන්ති.

‘‘බාහිතපාපත්තා බ්රාහ්මකණො, සමිතපාපත්තා සමකණො’’ති 

යථාවුත්තමත්ථද්වයං උදාහරණද්වකයන විභාකවතුං වුත් තඤ් කහතන්තිආදි

වුත්තං. ‘‘සමිතත්තා හි පාපානං ‘සමකණො’ති පවුච්චතී’’ති හි ඉදං වචනං

ගකහත්වා ‘‘සමිතපාපත්තා ‘සමකණො’ති වුච්චතී’’ති වුත්තං, බාහිතපාකපොති

ඉදං පන අඤ්ඤස්මිං ගාථාබන්කධ වුත්තවචනං. යථාභුච් චගුණාධි තන්ති

යථාභූතගුණාධිගතං. සකිඤ ්චකනොතිසකදොකසො. 

ක ොත් තවකසනාති එත්ථ ගං තායතීති කගොත්තං, කගො-සද්කදන කචත්ථ

අභිධානංබුද්ධි ච වුච්චති. කෙනචි පාරිජුඤ් කඤනාතිඤාතිපාරිජුඤ්ඤාදිනා

කෙනචි පාරිජුඤ්කඤන, පරිහානියාති අත්කථො. තකතො පරන්ති 

කවරඤ්ජායන්තිආදිවචනං. ඉත් ථම් භූතාෙයානත් කථ උපකයො වචනන්ති

ඉත්ථං ඉමං පොරං භූකතො ආපන්කනොති ඉත්ථම්භූකතො, තස්ස ආඛයානං

ඉත්ථම්භූතාඛයානං, කසොකයවත්කථො ඉත්ථම්භූතාඛයානත්කථො. අථ වා

‘‘ඉත්ථං එවංපොකරො භූකතො ජාකතො’’ති එවං ෙථනත්කථො

ඉත්ථම්භූතාඛයානත්කථො, තස්මිං උපකයොගවචනන්ති අත්කථො. එත්ථ ච 

අබ් භුග්  කතොති එත්ථ අභි-සද්කදො ඉත්ථම්භූතාඛයානත්ථකජොතකෙො

අභිභවිත්වාඋග්ගමනප්පොරස්සදීපනකතො, කතනකයොගකතොතංකඛොපන
භවන්තං කගොතමන්ති ඉදං උපකයොගවචනං සාමිඅත්කථපි සමාකන 

ඉත්ථම්භූතාඛයානදීපනකතො ‘‘ඉත්ථම්භූතාඛයානත්කථ’’ති වුත්තං, 

කතකනවාහ‘‘තස්ස කඛොපනකභොකතොකගොතමස්සාතිඅත්කථො’’ති. 
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පටුන 

ඉදං වුත්තං කහොති – යථා සාධු කදවදත්කතො මාතරමභීති එත්ථ 

අභිසද්දකයොගකතොඉත්ථම්භූතාඛයාකනඋපකයොගවචනංෙතං, එවමිධාපිතං
කඛොපනභවන්තංකගොතමං අභිඑවංෙලයාකණොකිත්තිසද්කදොඋග්ගකතොති
අභිසද්දකයොගකතො ඉත්ථම්භූතාඛයාකන උපකයොගවචනන්ති. සාධු

කදවදත්කතො මාතරමභීති එත්ථ හි ‘‘කදවදත්කතො මාතරමභි මාතරි විසකය 

මාතුයා වා සාධූ’’ති එවං අධිෙරණත්කථ වා සාමිඅත්කථ වා භුම්මවචනස්ස
සාමිවචනස්ස වා පසඞ්කග ඉත්ථම්භූතාඛයානත්ථකජොතකෙන අභිසද්කදන

කයොකග උපකයොගවචනං ෙතං, යථා කචත්ථ කදවදත්කතො මාතුවිසකය

මාතුසම්බන්ධී වා කසො වුත්තප්පොරප්පත්කතොති අයමත්කථො විඤ්ඤායති, 
එවමිධාපි කභොකතො කගොතමස්ස සම්බන්ධී කිත්තිසද්කදො අබ්භුග්ගකතො
අභිභවිත්වා උග්ගමනපොරප්පත්කතොති අයමත්කථො විඤ්ඤායති. තත්ථ හි

කදවදත්තග්ගහණං විය ඉධ කිත්තිසද්දග්ගහණං, තත්ථ මාතරන්ති වචනං

වියඉධතංකඛොපනභවන්තංකගොතමන්තිවචනං, තත්ථසාධුසද්දග්ගහණං

විය ඉධ උග්ගතසද්දග්ගහණං කවදිතබ්බං. කිත් තිසද් කදොති කිත්තිභූකතො

සද්කදො, න කෙවකලොති දස්සනත්ථං විකසසිතන්ති ආහ ‘‘කිත්ති එවා’’ති.

තකතො කිත් තීති ථුති, තස්සා පොසකෙො සද් කදො කිත්තිසද්කදොති දස්කසතුං

‘‘ථුතිකඝොකසොවා’’තිවුත්තං. 

කසො භ වාති එත්ථ කසොති පසිද්ධියං, කයො කසො සමත්තිංස පාරමිකයො
පූකරත්වා සබ්බකිකලකස භඤ්ජිත්වා දසසහස්සිකලොෙධාතුං ෙම්කපන්කතො

අනුත්තරං සම්මාසම්කබොධිං අභිසම්බුද්කධො, කසො කලොකෙ අතිපාෙකටොති

‘‘කසො භගවා’’ති වුත්තං. භගවාති ච ඉදං සත්ථු නාමකිත්තනං, න

ගුණකිත්තනං. පරකතො පන භගවාති ගුණකිත්තනකමව. ඉමිනා ච ඉමිනා 

චාති එකතන අරහන්තිආදිපදානං පච්කචෙං අකනෙගුණගණං පටිච්ච
පවත්තභාවංදස්කසති. 

සුවිදූරවිදූකරති ද්වීහි සද්කදහි අතිවිය දූකරති දස්කසති, සුවිදූරතා එව හි

විදූරතා. සවාසනානං කික සානං විද් ධංසිතත් තාතිඉමිනාපච්කචෙබුද්ධාදීහි
අසාධාරණං භගවකතො අරහත්තන්ති දස්කසති කතසං වාසනාය

අප්පහීනත්තා, වාසනා ච නාම නික්කිකලසස්සාපි
සෙලකඤයයානවකබොධාදිද්වාරත්තයප්පකයොගවිගුණතාකහතුභූකතො 
කිකලසනිහිකතො ආොකරො චිරනිගළිතපාදානං නිගළකමොක්කඛපි
සඞ්කුචිතතාගමනකහතුකෙො නිගළනිහිකතො ආොකරො විය. යාය

පිලින්දවච්ඡාදීනං වසලකවොහාරාදිවිගුණතා කහොති, අයං වාසනාති 

ගකහතබ්බා. ආරොති එත්ථ ආොරස්ස රස්සත්තං ෙ-ොරස්ස ච හ-ොරං

සානුස්සරං ෙත්වා නිරුත්තිනකයන ‘‘අරහ’’න්ති පදසිද්ධි කවදිතබ්බා. එවං 
උපරිපි යථාරහං නිරුත්තිනකයන පදසිද්ධි කවදිතබ්බා. යඤ්කචතං
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සංසාරචක්ෙන්ති සම්බන්කධො. පුඤ ්ඤාදීති ආදි-සද්කදන
අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරආකනඤ්ජාභිසඞ්ඛාකර සඞ්ගණ්හාති. ආසවා එව

අවිජ්ජාදීනං ොරණත්තා සමුදකයොති ආහ ‘‘ආසවසමුදයමකයනා’’ති.

‘‘ආසවසමුදයා අවිජ්ජාසමුදකයො’’ති (ම. නි. 1.103) හි වුත්තං.

විපාෙෙටත්තාරූපප්පකභකදො තිභකවො එව රකථො, තස්මිං තිභවරකථ. 

සංසාරචක් ෙන්ති යථාවුත්තකිකලසෙම්මවිපාෙසමුදකයො. 

‘‘ඛන්ධානඤ්ච පටිපාටි, ධාතුආයතනානච; 

අබ්කබොච්ඡින්නං වත්තමානා, ‘සංසාකරො’ති පවුච්චතී’’ති. (විසුද්ධි.

2.618; දී. නි. අට්ඨ. 2.95 අපසාදනාවණ්ණනා; සං. නි. අට්ඨ.

2.2.60; අ. නි.අට්ඨ.2.4.199; ධ.ස.අට්ඨ.නිදානෙථා; විභ.අට්ඨ.

226 සඞ්ඛාරපදනිද්කදස; සු. නි. අට්ඨ. 2.523; උදා. අට්ඨ. 39; 

ඉතිවු.අට්ඨ.14, 58; කථරගා.අට්ඨ.1.67, 99; බු.වං.අට්ඨ.58; 

පටි.ම.අට්ඨ.2.1.117; චූළනි.අට්ඨ.6) – 

එවං වුත්කතො සංසාකරොව චක්ෙං විය පරිබ්භමනකතො චක්ෙං, තස්ස 

චක්ෙස්ස සබ්කබ අරා හතාති සම්බන්කධො. අකනනාති භගවතා. කබොධීති

ඤාණං, තං එත්ථ මණ්ඩං පසන්නං ජාතන්ති කබොධිමණ් කඩො. 

ෙම් මක් ෙයෙරං ඤාණඵරසුන්ති අරහත්තමග්ගඤාණං වුත්තං, තං
ඡින්දිතබ්බං අභිසඞ්ඛාරසඞ්ඛාතං ෙම්මං පරිච්ඡින්දතීති දස්කසතුං 
ෙම්මක්ඛයෙරවිකසසනවිසිට්ඨංවුත්තන්තිකවදිතබ්බං. 

එවං ෙතිපයඞ්කගහි සංසාරචක්ෙං තදවකසසඞ්කගහි
ඵලභූතනාමරූපධම්කමහි තිභවරථඤ්ච තස්මිං රකථ
කයොජිතසංසාරචක්ොරානංහනනප්පොරඤ්ච දස්කසත්වාඉදානි සබ්කබහිපි

ද්වාදසහි පටිච්චසමුප්පාදඞ්කගහි රථවිරහිතකමව කෙවලං සංසාරචක්ෙං, 

තස්ස අරඝාතනප්පොරකභදඤ්ච දස්කසතුං අථවාතිආදි වුත්තං. තත්ථ 

අනමතග්  න්ති අනු අනු අමතග්ගං, සබ්බථා අනුගච්ඡන්කතහිපි

අවිඤ්ඤාතකෙොටිෙන්ති අත්කථො. අවිජ් ජාමූ ෙත් තා 

ජරාමරණපරිකයොසානත් තාති ඉදං සඞ්ඛාරාදීනං දසන්නං අරභාකවන
එෙත්තං සමාකරොකපත්වාතිවුත්තං.නහිකතසංපච්කචෙංඅවිජ්ජාමූලෙතා

ජරාමරණපරිකයොසානතාච අත්ථිතථා පටිච් චසමුප් පාදපාළියං අවුත්තත්තා.

අථ වා කතසම්පි යථාරහං අත්ථකතො අවිජ්ජාමූලෙත්තං, අත්තකනො
අත්තකනො ලක්ඛණභූතඛණිෙජරාමරණවකසන තප්පරිකයොසානතඤ්ච
සන්ධාකයතං වුත්තන්ති කවදිතබ්බං. එවඤ්ච කතසං පච්කචෙං අරභාකවො
සිද්කධොකහොති. 
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එවංසබ්බාොරංසංසාරචක්ෙකමව දස්කසත්වා ඉදානිකයනඤාකණන 

ඉමස්ස සංසාරචක්ෙස්ස අරානං කඡකදො භගවකතො සිද්කධො, තස්ස

ධම්මට්ඨිතිඤාණස්ස ‘‘පච්චයපරිග්ගකහපඤ්ඤාධම්මට්ඨිතිඤාණ’’න්ති(පටි.

ම. 4; 1.45) මාතිො වුත්තත්තා භවචක්ොවයකවසු අවිජ්ජාදීසු
පච්චයපච්චයුප්පන්නත්තා පරිග්ගහවකසන පවත්තිආොරං දස්කසත්වා

පරකතො තස්ස අත්ථස්ස නිගමනවකසන වුත්කතන එවමයං 

අවිජ් ජාකහතූතිආදිකෙන පටිසම් භිදාපාළිසහිකතන (පටි. ම. 1.45) පාකඨන 

සරූපකතො ධම්මට්ඨිතිඤාණං, තස්ස ච කතසුකයව අවිජ්ජාදීසු 

චතුසඞ්කඛපාදිවකසන පවත්තිවිභාගඤ්ච දස්කසත්වා තකතො පරං ඉති 

භ වාතිආදිපාකඨන භගවකතො කතන ධම්මට්ඨිතිඤාකණන

පටිච්චසමුප්පාදස්ස සබ්බාොරකතො පටිවිද්ධභාවං දස්කසත්වා පුන ඉමිනා 

ධම් මට් ඨිතිඤාකණනාතිආදිනා භගවකතො කතන ඤාකණන

සංසාරචක්ොරානං විද්ධංසිතභාවං දස්කසතුං තත් ථ දුක් ොදීසු අඤ් ඤාණං 

අවිජ් ජාතිආදි වුත්තං. තත්ථ තිණ් ණං ආයතනානන්ති

චක්ඛුකසොතමනායතනානං තිණ්ණං. එස නකයො තිණ් ණං 

ඵස් සානන්තිආදීසුපි. රූපතණ්හාදිවකසනඡතණ්හාොයාඑවකවදිතබ්බා. 

සග්  සම් පත් තින්ති ොමසුගතීසු සම්පත්තිං. තකථවාති 

ොමුපාදානපච්චයා එව. බ්රහ් මක ොෙසම් පත් තින්ති 
රූපීබ්රහ්මකලොෙසම්පත්තිං. කතභූමෙධම්මවිසයස්ස සබ්බස්සාපි රාගස්ස 
කිකලසොමභාවකතො භවරාකගොපි ොමුපාදානකමවාති ආහ

‘‘ොමුපාදානපච්චයාකයව කමත්තං භාකවතී’’ති. කසසුපාදානමූලිොසුපීති 
දිට්ඨුපාදානසීලබ්බතුපාදානඅත්තවාදුපාදානමූලිොසුපි කයොජනාසු. තත්රායං

කයොජනානකයො – ඉකධෙච්කචො ‘‘නත්ථි පරකලොකෙො උච්ඡිජ්ජති අත්තා’’ති

(දී. නි. 1.85-86 අත්ථකතො සමානං) දිට්ඨිං ගණ්හාති, කසො

දිට්ඨුපාදානපච්චයා ොකයන දුච්චරිතං චරතීතිආදිනා, අපකරො ‘‘අසුෙස්මිං

භකව අත්තාඋච්ඡිජ්ජතී’’ති දිට්ඨිං ගකහත්වා ොමරූපාරූපභවූපපත්තියා තං

තං කුසලං ෙකරොතීතිආදිනා ච දිට්ඨුපාදානමූලිො කයොජනා, ඉමිනාව

නකයනඅත්තවාදුපාදානමූලිොකයොජනාකවදිතබ්බා.අපකරො‘‘සීකලනසුද්ධි

වකතන සුද්ධී’’ති අසුද්ධිමග්ගං ‘‘සුද්ධිමග්කගො’’ති පරාමසන්කතො
සීලබ්බතුපාදානපච්චයා ොකයන දුච්චරිතං චරතීතිආදිනා සබ්බභකවසු
සීලබ්බතුපාදානමූලිොකයොජනා කවදිතබ්බා. 

ඉදානියස්සසංසාරචක්ොරානංඝාතනසමත්ථස්සධම්මට්ඨිතිඤාණස්ස 

අවිජ්ජාදිපච්චයපඅග්ගහාොරං දස්කසතුං ොමභකව ච අවිජ් ජා ොමභකව 

සඞ් ොරානං පච් චකයො කහොතීතිආදිනා අවිජ්ජාදීනං

පච්චයපච්චයුප්පන්නභාකවො දස්සිකතො, තකමව ඤාණං අවිජ්ජාදීසු
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පටුන 

පවත්තිආොකරන සද්ධිං පටිසම් භිදාමග්  පාළිං ආකනත්වා නිගමනවකසන

දස්කසන්කතො එවමයන්තිආදිමාහ. විසුද් ධිමග්  ටීොයං පන ‘‘ඉදානි ය්වායං
සංසාරචක්ෙං දස්කසන්කතන ොමභකව අවිජ්ජා ොමභකව සඞ්ඛාරානං 
පච්චකයො කහොතීතිආදිනා අවිජ්ජාදීනං පච්චයභාකවො සඞ්ඛාරාදීනං

පච්චයුප්පන්නභාකවො දස්සිකතො, තකමව පටිසම් භිදාමග්  පාළිං ආකනත්වා

නිගමනවකසන දස්කසන්කතො එවමයන්තිආදිමාහා’’ති වුත්තං. 

සාරත් ථදීපනියා විනයටීොයපිඅයකමවපාකඨොලිඛිකතො.තත්ථච ොමභකව 

ච අවිජ් ජාතිආදිනා අවිජ්ජාදීනං පච්චයපච්චයුප්පන්නභාකවො සංසාරචක්ෙං 

දස්කසන්කතනවුත්කතොනකහොති තස් ස ච අවිජ් ජා නාභි, මූ ත් තාතිආදිනා
පුබ්කබව දස්සිතත්තාඋපරි චක්ෙරූපකතො පකයොගත්කතනඋපසංහාරාභාවා

ච. ‘‘අපි ච තකමව පච්චයපච්චයුප්පන්නභාවං නිගමනවකසන

දස්කසන්කතො’’ති ච වුත්තං, න කචත්ථ පච්චයපච්චයුප්පන්නභාකවො

නිගමනවකසන පධානත්කතන දස්සිකතො, අථ කඛො 
පච්චයපරිග්ගහවසප්පවත්තං ධම්මට්ඨිතිඤාණකමව 

යථාවුත්තපච්චයපරිග්ගහාොරස්සනිගමනවකසනදස්සිතං.තථාහි ‘‘එවමයං

අවිජ්ජා කහතු, සඞ්ඛාරා කහතුසමුප්පන්නා, උකභොකපකත ධම්මා 
කහතුසමුප්පන්නාති පච්චයපරිග්ගකහ පඤ්ඤා ධම්මට්ඨිතිඤාණං. අතීතම්පි

අද්ධානං. අනාගතම්පි අද්ධානං අවිජ්ජා කහතු…කප.… 

ධම්මට්ඨිතිඤාණ’’න්ති(පටි.ම.1.46) ධම්මට්ඨිතිඤාණකමවපධානත්කතන

දස්සිතං. ‘‘අවිජ්ජා කහතු, සඞ්ඛාරා කහතුසමුප්පන්නා’’තිආදි පන

පච්චයපරිග්ගකහපඤ්ඤාධම්මට්ඨිතිඤාණන්ති (පටි.ම. මාතිො4; 1.45) 
වුච්චමානත්තා තස්ස පච්චයපරිග්ගහාොරපරිදීපනත්ථං විසයත්කතන 

වුත්තං, නපධානත්කතන. 

අයඤ්කහත්ථඅත්කථො– එවන්තිඅනන්තකර වුත්තනකයන අයං අවිජ් ජා 

සඞ්ඛාරානං කහතු, සඞ් ොරා චකතනකහතුනාසමුප්පන්නා. උකභොකපකතති 
යස්මාඅයංඅවිජ්ජාපරපරිෙප්පිතපෙතිඉස්සරාදිවියඅකහතුොනිච්චාධුවා

න කහොති, අථ කඛො ‘‘ආසවසමුදයා අවිජ්ජාසමුදකයො’’ති (ම. නි. 1.103) 

වචනකතො සයම්පි සකහතුො සඞ්ඛතා අනිච්චාකයව කහොති, තස්මා

උකභොකපකත අවිජ්ජාසඞ්ඛාරා කහතුසමුප්පන්නාකයව. ඉතීති එවං

යථාවුත්තනකයන පච්චයපරිග්ගණ්හකන යා පඤ්ඤා, තං ධම්මානං
ඨිතිසඞ්ඛාකතොරකණයාථාවකතොපවත්තත්තාධම්මට්ඨිතිඤාණංනාමාති. 

එත්ථහිඤාණස්සවිසයවිභාවනවකසකනවඅවිජ්ජාදීනංපච්චයාදිභාකවො 

වුත්කතො, නපධානත්කතන, ඤාණකමවපකනත්ථපධානකතොවුත්තං, තස්මා

එතස්සඤාණස්ස පච්චයපරිග්ගහාොරදස්සනත්ථකමවකහට්ඨාපි ොමභකව 

ච අවිජ් ජාතිආදිනා අවිජ්ජාදීනං පච්චයාදිභාකවො වුත්කතො, ඉධාපි
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පටුන 

නිගමනවකසන උපසංහකටො, න භවචක්ෙදස්සනත්ථන්ති අයකමත්ථ
අත්තකනොමති. 

තත්ථචපච්චයුප්පන්නධම්කමසුඅදිට්කඨසුකහතූනංපච්චයභාකවොපි න

සක්ො දට්ඨුන්ති ‘‘සඞ්ඛාරා කහතුසමුප්පන්නා’’ති 

පච් චයපරිග්  හඤාණනිද් කදකස (පටි. ම. 1.45) පච්චයුප්පන්නධම්මානම්පි

ගහණං ෙතන්ති කවදිතබ්බං. එකතන නකයනාති අවිජ්ජායං වුත්තනකයන

සඞ්ඛාරා කහතු, විඤ්ඤාණං කහතුසමුප්පන්නන්තිආදිනා සබ්බානි
ජාතිපරිකයොසානානිපදානිවිත්ථාකරතබ්බානි. 

එවං පටිසම් භිදාමග්  පාළියා ධම්මට්ඨිතිඤාණස්ස අවිජ්ජාදීසු
පවත්තිආොරං දස්කසත්වා ඉදානි තස්ස කතසු පච්චකයසු අඤ්කඤහිපි

ආොකරහි පවත්තිආොරං දස්කසතුං තත් ථාතිආදි වුත්තං. තත්ථ තත් ථාති
කතසු පටිච්චසමුප්පාදඞ්කගසු. සඞ්ඛිප්පන්ති එත්ථ අවිජ්ජාදකයො

කහතුසාමඤ්කඤන ඵලසාමඤ්කඤන වාති සඞ් කෙකපො, සඞ්ගකහො, 
කෙොට්ඨාකසොරාසීතිඅත්කථො.කසොපනජාතිකතොදුවිකධොපිොලකභදවකසන

චතුබ්බිකධොජාකතො. පච් චුප් පන් කනො අද් ධාතිඅනුවත්තති. තණ් හුපාදානභවා 

 හිතා කිකලසෙම්මසාමඤ්ඤකතො තදවිනාභාවකතො ච. 
අවිජ්ජාදිකිකලසවට්ටම්පි විපාෙධම්මධම්මතාසරික්ඛතාය ඉධ

ෙම්මවට්ටකමවාති ආහ ඉකම පඤ් ච ධම් මාතිආදි. විපාො ධම්මාතිආදීසු 
ෙම්මජඅරූපක්ඛන්ධානකමව විපාෙසද්දවචනීයත්කතපි නාමරූපාදිපකදසු
රූපමිස්සම්පි ඵලපඤ්චෙං අරූපප්පධානතාය ච තබ්බහුලතාය ච

‘‘විපාෙවට්ට’’න්තිවුත්තං. විපාෙප්පධානංවට්ටං, විපාෙබහුලංවාවට්ටන්ති
අත්කථො. ෙම්මජපරියාකයො වා එත්ථ විපාෙ-සද්කදො දට්ඨබ්කබො. 

ජාතිජරාමරණාපකදකසනාති පරමත්ථධම්මවිනිමුත්තජාතිජරාමරණං නාම
නත්ථීතිතදපකදකසනකතසංෙථකනනතංමුකඛනාති අත්කථො.ආකිරීයන්ති

පොසීයන්තීති ආොරා, අවිජ්ජාදිසරූපා, තකතොපච්චයාොරකතොතිඅත්කථො. 

එකෙො සන් ධීති අවිච්කඡදප්පවත්තිකහතුභූකතො කහතුඵලසන්ධි, දුතිකයො

ඵලකහතුසන්ධි, තතිකයො කහතුඵලසන්ධීතිදට්ඨබ්බං. 

එවං ධම්මට්ඨිතිඤාණස්ස අවිජ්ජාදීසු අකනකෙහි පොකරහි 

පවත්තිආොරං දස්කසත්වාඉදානිකතහි, අවුත්කතහිචසබ්කබහිආොකරහි

භගවකතො පටිච්චසමුප්පාදස්ස පටිවිද්ධභාවං, තස්ස ච ඤාණස්ස 

ධම්මට්ඨිතිඤාණසද්දප්පවත්තිනිමිත්තතං පටිසම් භිදාපාළිනකයන දස්කසතුං

උපසංහාරවකසන ඉති භ වාතිආදි වුත්තං. තත්ථ ඉතීති 

වුත්තප්පොරපරාමසනං, කතනාහ චතුසඞ් කෙපන්තිආදි. සබ් බාොරකතොති
ඉධ ොමභකව ච අවිජ්ජා ොමභකව සඞ්ඛාරානං පච්චකයොතිආදිනා ඉධ

වුත්කතහි ච අවුත්කතහි ච පටිච් චසමුප් පාදවිභඞ්ගාදීසු (විභ. 225 ආදකයො)
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පටුන 

ආගකතහි සබ්කබහි පොකරහි පටිවිජ්ඣති. තන්ති කයනඤාකණන භගවා

එවංජානාති, තං ඤාණං. ඤාතට් කඨනාතිජානනට්කඨන. පජානනට් කඨනාති
පටිවිජ්ඣනට්කඨන. 

ඉදානි යමිදං ධම්මට්ඨිතිඤාණං පච්චයපරිග්ගහාොරකභකදහි සද්ධිං 

පපඤ්චකතොදස්සිතං, තස්මිංඅරඝාකතඑතස්සඋපකයොගිතංදස්කසතුං ඉමිනා 

ධම් මට් ඨිතිඤාකණනාතිආදිවුත්තං.තත්ථධම්මට්ඨිතිඤාකණන අකරහනීති

සම්බන්කධො.ෙථන්ති? ආහ ‘‘කත ධම් කම’’තිආදි.කත අවිජ්ජාදිකෙධම්කම

මහාවජිරඤාණාවුකධන කතන ධම් මට් ඨිතිඤාකණන යථාභූතං ඤත්වාකතන

බලවවිපස්සනාවුකධන නිබ් බින් දන් කතො අරියමග්ගාවුකධන විරජ් ජන් කතො 

විමුච් චන් කතො අකර හනීති කයොජනා. අරියමග්ගඤාණම්පි හි කිච්චකතො 

සමුදයසච්චාදිකබොධකතො‘‘ධම්මට්ඨිතිඤාණ’’න්තිවුච්චති. 

එකෙෙං ධම්මක්ඛන්ධං එකෙෙවිහාකරන පූකජමීති ධම්මක්ඛන්ධං 
ආරබ්භ පවත්තාපි විහාරෙරණපූජා භගවති කපකමකනව පවත්තත්තා 

සධාතුොදිකචතියපටිමණ්ඩිතත්තා ච භගවකතොව පූජාති ආහ භ වන් තං 

උද් දිස ්සාතිආදි. කික සාරීන කසො මුනීති එත්ථ නිග්ගහීතකලොකපො, 

කිකලසාරීනං හතත්තාති අත්කථො. පච් චයාදීන චාරකහොති එත්ථාපි
නිග්ගහීතකලොකපොදට්ඨබ්කබො. 

සම් මාසම් බුද් කධොති එත්ථ සං-සද්කදො සයන්ති අත්කථ පවත්තතීතිආහ

‘‘සාම’’න්ති, අපරකනකයයො හුත්වාතිඅත්කථො. සබ් බධම් මානන්තිඉදංෙස්සචි 
විසයවිකසසස්ස අග්ගහිතත්තා සිද්ධං. පකදසග්ගහකණ හි අසති

ගකහතබ්බස්ස නිප්පකදසතාව විඤ්ඤායති, යථා දික්ඛිකතො න දදාතීති.
එවඤ්ච ෙත්වා අත්ථවිකසසානකපක්ඛා ෙත්තරිකයව බුද්ධ-සද්දසිද්ධි

කවදිතබ්බා ෙම්මවචනිච්ඡාය අභාවකතො. ‘‘සම්මා සාමං බුද්ධත්තා

සම්මාසම්බුද්කධො’’ති එත්තෙකමව හි ඉධ සද්දකතො ලබ්භති. 

සබ් බධම් මානන්ති ඉදං පන අත්ථකතො ලබ්භමානං ගකහත්වා වුත්තං, නහි

බුජ්ඣනකිරියා අවිසයා යුජ්ජති. අභිඤ් කඤකයයති ලක්ඛණාදිකතො
අනිච්චාදිකතො ච අභිවිසිට්කඨන කලොකියකලොකුත්තරඤාකණන ජානිතබ්කබ

චතුසච්චධම්කම. පරිඤ් කඤකයයති අනිච්චාදිවකසන පරිච්ඡින්දිත්වා

ජානිතබ්බං දුක්ඛං අරියසච්චමාහ. පහාතබ් කබති සමුදයසච්චං. 

සච් ඡිොතබ් කබති නිකරොධසච්චං. බහුවචනනිද්කදකසො පකනත්ථ 
කසොපාදිකසසාදිෙංපරියායසිද්ධංකභදංඅකපක්ඛිත්වාෙකතො. 

අභිඤ් කඤයයන්ති ගාථාය පහාතබ්බභාකවතබ්බානං
සමුදයමග්ගසච්චානං කහතුධම්මානං ගහකණකනව තප්ඵලානං 
දුක්ඛසච්චනිකරොධසච්චානම්පි සිද්ධිකතො පරිඤ්ඤාතබ්බඤ්ච පරිඤ්ඤාතං 
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පටුන 

සච්ඡිොතබ්බඤ්ච සච්ඡිෙතන්ති ඉදම්කපත්ථ සඞ්ගහිතකමවාති දට්ඨබ්බං, 

කතනාහ ‘‘තස්මා බුද්කධොස්මී’’ති. යස්මා චත්තාරිපි සච්චානි මයා බුද්ධානි, 

තස් මා සබ්බම්පිකඤයයං බුද් කධොස් මි, අබ්භඤ්ඤාසින්තිඅත්කථො. 

විචිත්තවිසයපත්ථනාොරප්පවත්තියා තණ්හා දුක්ඛවිචිත්තතාය 

පධානොරණන්ති ආහ ‘‘මූලොරණභාකවනා’’ති. උභින් නන්ති චක්ඛුස්ස

තංසමුදයස්ස ච. අප් පවත් තීති අප්පවත්තිනිමිත්තං, න අභාවමත්තං. තස්ස
අවත්ථුත්තා සප්පච්චයත්තාදිඅකනෙකභදා සබ්බසඞ්ගහිතා. 

නිකරොධප් පජානනාති සච්ඡිකිරියාභිසමයවකසන නිකරොධස්ස පටිවිජ්ඣනා. 

එකෙෙපදුද් ධාකරනාපීති චක්ඛු චක්ඛුසමුදකයොතිආදිනා 

එකෙෙකෙොට්ඨාසනිද්ධාරකණනාපි, න දුක්ඛසච්චාදිසාමඤ්ඤකතො එවාති
අධිප්පාකයො. තණ්හායපි සඞ්ඛාරදුක්ඛපරියාපන්නතාය පරිඤ්කඤයයත්තා

දුක්ඛසච්චභාවං දස්කසතුං ‘‘ඡ තණ්හාොයා’’ති වුත්තං. යස්මිං පන

අත්තභාකව සා උප්පජ්ජති, තස්ස මූලොරණභාකවන සමුට්ඨාපිො

පුරිමභවසිද්ධා තණ්හා සමුදයසච්චන්ති ගකහතබ්බා. ෙසිණානීති

ෙසිණාරම්මණානි ඣානානි. ද් වත් තිංසාොරාති කෙසාදකයො

තදාරම්මණජ්ඣානානිච. නව භවාතිොමභවාදකයොතකයොසඤ්ඤීභවාදකයො

තකයො එෙකවොොරභවාදකයො තකයො චාති නව භවා. චත් තාරි ඣානානීති
ආරම්මණවිකසසං අනකපක්ඛිත්වා සාමඤ්ඤකතො චත්තාරි ඣානානි
වුත්තානි.විපාෙකිරියානම්පියථාරහං සබ්බත්ථසඞ්ගකහොදට්ඨබ්කබො.එත්ථ

ච කුසලධම්මානං උපනිස්සයභූතා තණ්හාසමුට්ඨාපිොති කවදිතබ්බා, 
කිරියධම්මානං පන තස්ස අත්තභාවස්ස ොරණභූතා තණ්හා. 

අනුක ොමකතොති එත්ථ අවිජ්ජා දුක්ඛසච්චං, තංසමුට්ඨාපිො පුරිමතණ්හා
ආසවා සමුදයසච්චන්ති කයොකජතබ්බං. සඞ්ඛාරාදීසු පන අවිජ්ජාදකයොව

සමුදයසච්චභාකවනකයොකජතබ්බා. කතනාතිතස්මා. 

විජ් ජාති අත්තකනො විසයං විදිතං ෙකරොතීති විජ්ජා. සම් පන් නත් තාති

සමන්නාගතත්තා, සම්පුණ්ණත්තා වා. තත්රාති අම්බට්ඨසුත්කත. 

මකනොමයිද් ධියාති එත්ථ ‘‘ඉධ භික්ඛු ඉමම්හා ොයා අඤ්ඤං ොයං 

අභිනිම්මිනාතී’’ති (දී. නි. 1.236) වුත්තත්තා සරීරබ්භන්තරඣානමකනන

අඤ්ඤස්ස සරීරස්ස නිබ්බත්තිවකසන පවත්තා මකනොමයිද්ධි නාම, සා

අත්ථකතොඣානසම්පයුත්තා පඤ්ඤාකයව. සත් ත සද් ධම් මා නාමසද්ධාහිරී

ඔත්තප්පං බාහුසච්චං වීරියං සති පඤ්ඤා ච.  ච් ඡති අමතං දිසන්ති 

දුක්ඛනිත්ථරණත්ථිකෙහි දට්ඨබ්බකතො අමතං නිබ්බානකමව දිසං ගච්ඡති, 
ඉමිනා ච චරණානං සික්ඛත්තයසඞ්ගහිතඅරියමග්ගභාවකතො
නිබ්බානත්ථිකෙහි එෙංකසන ඉච්ඡිතබ්බතං දස්කසති. ඉදානිස්සා

විජ්ජාචරණසම්පදාය සාවොදිඅසාධාරණතං දස්කසතුං තත් ථ 
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විජ් ජාසම් පදාතිආදි වුත්තං. තත්ථ ආසවක්ඛයවිජ්ජාවකසන සබ්බඤ්ඤුතා

සිජ්ඣති, චරණධම්මභූකතසු ඣාකනසු අන්කතොගධාය 
මහාෙරුණාසමාපත්තියා වකසන මහාොරුණිෙතා සිජ්ඣතීති ආහ

‘‘විජ්ජා…කප.… මහාොරුණිෙත’’න්ති. යථා තන්ති එත්ථ තන්ති

නිපාතමත්තං, යථා අඤ්කඤොපි විජ්ජාචරණසම්පන්කනො බුද්කධො 

නිකයොකජති, තථා අයම්පීති අත්කථො. කතනාති 

අනත්ථපරිවජ්ජනඅත්ථනිකයොජකනන. අත් තන් තපාදකයොති ආදි-සද්කදන

පරන්තපඋභයන්තපා ගහිතා. අසජ් ජමාකනො භකවසු අපච් චා ච් ඡන් කතොති
පහීනානංපුනානුප්පත්තිකතොනපුන උපගච්ඡන්කතො. 

තත්රාති යුත්තවාචාභාසකන සාකධතබ්කබ කචතං භුම්මං. අභූතන්ති

අභූතත්ථං. අතච් ඡන්ති තස්කසව කවවචනං. අනත් ථසංහිතන්ති

පිසුණාදිකදොසයුත්තං. සම් මා දත් තාති සුන්දරවචනත්තා, ගදනං ගකදො, 

ෙථනන්ති අත්කථො. සුන්දකරො ගකදො වචනමස්සාති ‘‘සුගකදො’’ති වත්තබ්කබ

නිරුත්තිනකයනද-ොරස්සත-ොරං ෙත්වා‘‘සුගකතො’’තිවුත්තං. 

සභාවකතොති දුක්ඛසභාවකතො. ක ොෙන්ති ඛන්ධාදිකලොෙං.

යථාවුත්තමත්ථං සුත්තකතො ආහ යත් ථාතිආදි. තත්ථ යත් ථාති යස්මිං 

කලොෙන්තසඞ්ඛාකත නිබ්බාකන. තන්ති කලොෙස්සන්තං, ඔොසකලොකෙ 
ොයගමකනන ඤාතබ්බං පත්තබ්බන්ති නාහං වදාමීති කයොජනා. ඉදඤ්ච
කරොහිතකදවපුත්කතන කලොෙස්ස ොයගතිවකසන අන්තගමනස්ස

පුච්ඡිතත්තා වුත්තං. අප් පත් වා ක ොෙස් සන් තන්තිඛන්ධාදිකලොෙං සන්ධාය
වුත්තං. 

කින්කත පදසා ඔොසකලොෙපරිබ්භමකනන, පරිමිතට්ඨාකන එව තං

ඤාණගමකනන ගච්ඡන්තානං දස්කසමීති දස්කසන්කතො අපි චාතිආදිමාහ.

තත්ථ බයාමමත් කත ෙකළවකරති සරීකර. කතන රූපක්ඛන්ධං දස්කසති. 

සසඤ් ඤිම් හීති සඤ්ඤාසීකසන කවදනාදකයො තකයො ඛන්කධ. සමනකෙති

විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං. ක ොෙන්ති ඛන්ධාදිකලොෙං, දුක්ඛන්ති අත්කථො. 

ක ොෙනිකරොධන්ති නිබ්බාකනනකලොෙස්සනිරුජ්ඣනං, නිබ්බානකමවවා.

අකදසම්පිහිනිබ්බානංකයසං නිකරොධායකහොති, උපචාරකතොතන්නිස්සිතං

විය කහොතීති ‘‘බයාමමත්කත ෙකළවකර කලොෙනිකරොධම්පි පඤ්ඤකපමී’’ති

වුත්තං, චක්ඛු කලොකෙ පියරූපං, සාතරූපං, එත්කථසා තණ්හා

නිරුජ්ඣමානා නිරුජ්ඣතීතිආදීසු (දී. නි. 2.401; විභ. 204) විය. 

කුදාචනන්ති ෙදාචිපි. අප් පත් වාති අග්ගමග්කගන අනධිගන්ත්වා. තස් මාති

යස්මා තං ගමකනන පත්තුං න සක්ො, තස්මා. හකවති නිපාතමත්තං, 

එෙංසත්කථ වා. ක ොෙවිදූති සභාවාදිකතො ඛන්ධාදිජානනකෙො.
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චතුසච්චධම්මානං අභිසමිතත්තා සමිතාවී, සමිතකිකලකසොති වා අත්කථො. 

නාසීසති නපත්කථති අප්පටිසන්ධිෙත්තා. 

එවංසඞ්කඛපකතොකලොෙංදස්කසත්වාඉදානිවිත්ථාරකතොතංදස්කසතුං 

අපි ච තකයො ක ොොතිආදි වුත්තං. තත්ථ ඉන්ද්රියබද්ධානං ඛන්ධානං

සමූහසන්තානභූකතො සත් තක ොකෙො. කසො හි රූපාදීසු සත්තවිසත්තතාය

‘‘සත්කතො’’ති ච, කලොකියන්ති එත්ථ ෙම්මකිකලසා තබ්බිපාො චාති 

‘‘කලොකෙො’’ති ච වුච්චති. අනින්ද්රියබද්ධානං උතුජරූපානං

සමූහසන්තානභූකතො ඔොසක ොකෙො. කසොහිසත්තසඞ්ඛාරානංආධාරකතො

‘‘ඔොකසො’’ති ච, කලොකියන්ති එත්ථ තස්සාධාරා ච ආකධයයභූතාති

‘‘කලොකෙො’’ති ච පවුච්චති. ඉන්ද්රියානින්ද්රියබද්ධා පන සබ්කබව
උපාදානක්ඛන්ධා පච්චකයහි සඞ්ඛතට්කඨන ලුජ්ජනපලුජ්ජනට්කඨන ච

‘‘සඞ්ඛාරකලොකෙො’’ති ච වුච්චති. ආහරති අත්තකනො ඵලන්ති ආහාකරො, 
පච්චකයො. කතන තිට්ඨනසීලා උප්පජ්ජිත්වා යාව භඞ්ගා පවත්තනසීලාති 

ආහාරට් ඨිතිො, සබ්කබ සඞ්ඛතධම්මා. සබ් කබ සත් තාති ච ඉමිනාපි
කවකනයයානුරූපකතොපුග්ගලාධිට්ඨානත්තාකදසනාය සඞ්ඛාරාවගහිතා. 

යාවතා චන් දිමසූරියා පරිහරන් තීති යත්තකෙ ඨාකන චන්දිමසූරියා

පරිවත්තන්ති පවත්තන්ති. විකරොචනාති කතසං විකරොචනකහතු

ඔභාසනකහතූතිකහතුම්හිනිස්සක්ෙවචනං. දිසා භන් තීතිසබ්බාදිසායාවතා

විගතන්ධොරා පඤ්ඤායන්ති. අථ වා දිසාති උපකයොගබහුවචනං. තස්මා

විකරොචමානා චන්දිමසූරියායත්තොදිසාභන්තිඔභාකසන්තීතිඅත්කථො. තාව 

සහස් සධා ක ොකෙොති තත්තකෙන පමාකණන සහස්සප්පොකරො

ඔොසකලොකෙො, සහස්සචක්ෙවාළානීති අත්කථො. එත් ථාති

සහස්සචක්ෙවාකළ. වකසොතිඉද්ධිසඞ්ඛාකතොවකසොවත්තතීතිඅත්කථො. 

තම් පීති තිවිධම්පි කලොෙං. අස් සාතිඅකනනභගවතාසඞ්ඛාරකලොකෙොපි

සබ්බථා විදිකතොති සම්බන්කධො. එකෙො ක ොකෙොති ය්වායං කහට්ඨා
වුත්තනකයන සබ්බසඞ්ඛතානංපච්චයායත්තවුත්තිකතොකතනසාමඤ්කඤන

සඞ්ඛාරකලොකෙො එකෙො එෙවිකධො, එස නකයො කසකසසුපි. සබ්බත්ථාපි
කලොකියධම්මාව කලොකෙොති අධිප්කපතා කලොකුත්තරානං 
පරිඤ්කඤයයත්තාභාවා. උපාදානානං ආරම්මණභූතා ඛන්ධා 

උපාදානක් ෙන් ධා. සත් ත විඤ ්ඤාණට් ඨිතිකයොති තථා තථා සමුප්පන්නා

පජාකයව වුච්චන්ති. නානත්තොයා නානත්තසඤ්ඤිකනො, නානත්තොයා

එෙත්තසඤ්ඤිකනො, එෙත්තොයා නානත්තසඤ්ඤිකනො, එෙත්තොයා

එෙත්තසඤ්ඤිකනො, කහට්ඨිමා ච තකයො ආරුප්පාති ඉමා සත්තවිධා
පජාකයව විඤ්ඤාණං තිට්ඨති එත්ථාති විඤ්ඤාණට්ඨිතිකයො නාම. තත්ථ
නානත්තං ොකයො එකතසමත්ථීති නානත්තොයා. නානත්තං සඤ්ඤා
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පටුන 

එකතසන්තිනානත්තසඤ්ඤිකනො. සඤ්ඤාසීකසකනත්ථපටිසන්ධිවිඤ්ඤාණං

ගහිතං, එසනකයොකසකසසුපි. 

තත්ථ සබ්බමනුස්සා ච ඡ ොමාවචරකදවා ච නානත් තොයා 

නානත් තසඤ් ඤිකනො නාම. කතසඤ්හි අඤ්ඤමඤ්ඤං විසදිසතාය නානා

ොකයො, පටිසන්ධිසඤ්ඤා ච නවවිධතාය නානා. තීසු පඨමජ්ඣානභූමීසු

බ්රහ්මොයිො කචව චතූසු අපාකයසු සත්තා ච නානත් තොයා 

එෙත් තසඤ් ඤිකනො නාම. කතසු හි බ්රහ්මපාරිසජ්ජාදීනං තිණ්ණම්පි සරීරං

අඤ්ඤමඤ්ඤං විසදිසං, පටිසන්ධිසඤ්ඤා පන පඨමජ්ඣානවිපාෙවකසන

එොව, තථාආපායිොනම්පි, කතසංපනසබ්කබසං අකුසලවිපාොකහතුොව
පටිසන්ධිසඤ්ඤා. දුතියජ්ඣානභූමිොච පරිත්තාභ අප්පමාණාභ ආභස්සරා 

එෙත් තොයා නානත් තසඤ් ඤිකනො නාම. කතසඤ්හි සබ්කබසං

එෙප්පමාකණොව ොකයො, පටිසන්ධිසඤ්ඤා පන
දුතියතතියජ්ඣානවිපාෙවකසන නානා කහොති. තතියජ්ඣානභූමියං

පරිත්තසුභාදකයො තකයො, චතුත්ථජ්ඣානභූමියං අසඤ්ඤසත්තවජ්ජිතා

කවහප්ඵලා, පඤ්ච ච සුද්ධාවාසාති නවසු භූමීසු සත්තා එෙත් තොයා 

එෙත් තසඤ් ඤිකනො නාම.ආභානානත්කතනපනසබ්බත්ථ ොයනානත්තං

න ගය්හති, සණ්ඨානනානත්කතකනව ගය්හතීති. අසඤ්ඤසත්තා
විඤ්ඤාණාභාකවන විඤ්ඤාණට්ඨිතිසඞ්ඛයං න ගච්ඡන්ති. කනවසඤ්ඤා

නාසඤ්ඤායතනං පන යථා සඤ්ඤාය, එවං විඤ්ඤාණස්සාපි සුඛුමත්තා

කනවවිඤ්ඤාණංනාවිඤ්ඤාණං, තස්මා පරිබයත්තවිඤ්ඤාණකිච්චවන්කතසු
විඤ්ඤාණට්ඨිතීසු න ගය්හති. තස්මා කසසානි ආොසානඤ්චායතනාදීනි

තීණිකයව ගහිතානි, කතහි සද්ධිං ඉමා සත්ත විඤ්ඤාණට්ඨිතිකයොති 
කවදිතබ්බා. 

අට් ඨ ක ොෙධම් මාතිලාකභොඅලාකභොයකසොඅයකසො නින්දාපසංසාසුඛං
දුක්ඛන්ති ඉකම අට්ඨ කලොෙස්ස සභාවත්තා කලොෙධම්මා. 
ලාභාලාභාදිපච්චයා උප්පජ්ජනො පකනත්ථ අනුකරොධවිකරොධා වා

ලාභාදිසද්කදහි වුත්තාති කවදිතබ්බා. නව සත් තාවාසාති කහට්ඨා වුත්තා

සත්ත විඤ්ඤාණට්ඨිතිකයො එව අසඤ්ඤසත්තචතුත්ථාරුප්කපහිසද්ධිං ‘‘නව

සත්තාවාසා’’ති වුච්චන්ති. සත්තා ආවසන්ති එත්ථාති සත්තාවාසා, 

සත්තනිොකයො, අත්ථකතොතථා පවත්තාපජාඑවඉධසඞ්ඛාරකලොෙභාකවන

ගය්හන්තීති කවදිතබ්බා. දසායතනානීති ධම්මායතනමනායතනවජ්ජිතානි
දස. 

එත්ථ ච තීසු භකවසු අස්සාදදස්සනවකසන තිස්කසො කවදනාව

කලොෙභාකවන වුත්තා, තථා පච්චයදස්සනවකසන චත්තාකරොව ආහාරා.
අත්තග්ගාහනිමිත්තදස්සනවකසන ඡ අජ්ඣත්තිොකනව ආයතනානි.
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ථූලසඤ්ඤීභවදස්සනවකසන සත්ත විඤ්ඤාණට්ඨිතිකයොව, 

අනුකරොධවිකරොධදස්සනවකසන අට්ඨ කලොෙධම්මා වා, 
ථූලායතනදස්සනවකසන දසායතනාකනව කලොෙභාකවන වුත්තානි. කතසං
ගහකණකනව තන්නිස්සයතප්පටිබද්ධා තදාරම්මණා සබ්කබ කතභූමො 
නාමරූපධම්මා අත්ථකතො ගහිතා එව කහොන්ති. කසකසහි පන
එෙවිධාදිකෙොට්ඨාකසහිසරූකපකනවකත ගහිතාතිකවදිතබ්බං. 

ආසයං ජානාතීතිආදීසු ආහච්ච චිත්තං එත්ථ කසතීති ආසකයො, 

අඤ්ඤස්මිංවිසකයපවත්තිත්වාපිචිත්තංයත්ථසරකසනපවිසිත්වා තිට්ඨති, 
කසො වට්ටාසකයො විවට්ටාසකයොති දුවිකධො. තත්ථ වට්ටාසකයොපි 
සස්සතුච්කඡදදිට්ඨිවකසන දුවිකධො. විවට්ටාසකයො පන විපස්සනාසඞ්ඛාතා

අනුකලොමිො ඛන්ති, මග්ගසඞ්ඛාතංයථාභූතඤාණඤ්චාතිදුවිකධො.යථාහ– 

‘‘සස්සතුච්කඡදදිට්ඨිච, ඛන්තිකචවානුකලොමිෙං; 

යථාභූතඤ්ච යං ඤාණං, එතං ආසයසද්දිත’’න්ති. (සාරත්ථ. ටී. 

1.කවරඤ්ජෙණ්ඩවණ්ණනා); 

එතංදුවිධම්පිආසයංසත්තානංඅප්පවත්තික්ඛකණකයවභගවාසබ්බථා 

ජානාති. අනුසයන්තිොමරාගානුසයාදිවකසනසත්තවිධංඅනුසයං. චරිතන්ති

‘‘සුචරිතදුච්චරිත’’න්ති නිද් කදකස වුත්තං. අථ වා චරිතන්ති චරියා, කත

රාගාදකයො ඡ මූලචරියා, සංසග්ගසන්නිපාතවකසන අකනෙවිධා කහොන්ති. 

අධිමුත් තින්ති අජ්ඣාසයධාතුං, තත්ථ තත්ථ චිත්තස්ස අභිරුචිවකසන

නින්නතා, සා දුවිධා හීනාධිමුත්ති පණීතාධිමුත්තීති. යාය දුස්සීලාදිකෙ

හීනාධිමුත්තිකෙ කසවන්ති, සා හීනාධිමුත් ති. යාය පණීතාධිමුත්තිකෙ

කසවන්ති, සා පණීතාධිමුත් ති. තංදුවිධම්පිඅධිමුත්තිංභගවාසබ්බාොරකතො 

ජානාති. අප්පං රාගාදිරජං එකතසන්ති අප් පරජක් ො, අනුස්සදරාගාදිකදොසා.

උස්සදරාගාදිකදොසා මහාරජක් ො. උපනිස්සයභූකතහි තික්කඛහි

සද්ධාදිඉන්ද්රිකයහි මුදුකෙහි ච සමන්නාගතා තික් ඛින් ද්රියා මුදින් ද්රියා ච.
කහට්ඨා වුත්කතහි ආසයාදීහි සුන්දකරහි අසුන්දකරහි ච සමන්නාගතා 

ස් වාොරා ද් වාොරා ච කවදිතබ්බා. සම්මත්තනියාමං විඤ්ඤාකපතුං සුෙරා 

සුවිඤ් ඤාපයා, විපරීතා දුවිඤ් ඤාපයා. මග්ගඵලපටිකවධාය

උපනිස්සයසම්පන්නා භබ් බා, විපරීතා අභබ් බා. එවං

සත්තසන්තානගතධම්මවිකසසජානකනකනව සත් තක ොකෙොපි විදිකතො 
ධම්මවිනිමුත්තස්ස සත්තස්සඅභාවාතිකවදිතබ්බං. 

එෙං චක් ෙවාළං…කප.… පඤ් ඤාසඤ ්ච කයොජනානීති එත්ථ කහොතීති

කසකසො. පරික් කෙපකතො පමාණං වුච්චතීති කසකසො. චක්ෙවාළස්ස සබ්බං

පරිමණ්ඩලං ඡත්තිංස සතසහස්සානි…කප.… සතානි ච කහොන්තීති
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කයොකජතබ්බං. තත් ථාතිචක්ෙවාකළ, ද්කව සතසහස්සානිචත්තාරිනහුතානි
චකයොජනානියානිඑත්තෙංඑත්තෙප්පමාණංබහලත්කතනඅයං වසුන්ධරා

සඞ්ඛාතාති කයොජනා. තත්ථ එත් තෙන්ති කිරියාවිකසසනං දට්ඨබ්බං.
සන්ධාරෙංජලංඑත්තෙංඑත්තෙප්පමාණංහුත්වා පතිට්ඨිතන්තිකයොජනා. 

එත් ථාති චක්ෙවාකළ. අජ් කඣො ාළ් හුග්  තාති අජ්කඣොගාළ්හා ච උග්ගතා

ච. බ්රහාතිමහන්තා. කයොජනානං සතානුච් කචො, හිමවා පඤ ්චාතිකයොජනානං

පඤ්චසතානි උච්කචො උබ්කබකධො. තිපඤ් චකයොජනක් ෙන් ධපරික් කෙපාති 

පන්නරසකයොජනප්පමාණක්ඛන්ධපරිණාහා. න ව් හයාති රුක්ඛාභිධානා

ජම්බූති කයොජනා. සමන් තකතොති සබ්බකසොභාකගන, ආයාමකතො ච

විත්ථාරකතො ච සතකයොජනවිත්ථාරාති අත්කථො. යස් සානුභාකවනාති යස්සා

මහන්තතාෙප්පට්ඨායිොදිප්පොකරන පභාකවන. පරික් ඛිපිත් වා තං සබ් බං, 

ක ොෙධාතුමයං ඨිකතොති කහට්ඨා වුත්තං සබ්බම්පි තං පරික්ඛිපිත්වා 

චක් ෙවාළසිලුච් චකයො ඨිකතො, අයං එො ක ොෙධාතු නාමාති අත්කථො, ම-
ොකරො පදසන්ධිවකසන වුත්කතො. අථ වා තං සබ්බං කලොෙධාතුං
පරික්ඛිපිත්වාඅයං චක්ෙවාළසිලුච්චකයොඨිකතොතිකයොකජතබ්බං. 

තත් ථාති තස්සං කලොෙධාතුයං. තාවතිංසභවනන්ති තිදසපුරං. 

අසුරභවනන්ති අසුරපුරං. අවීචිමහානිරකයො ච තථා දසසහස්සකයොජකනො, 
කසො පන චතුන්නං කලොහභිත්තීනමන්තරා කයොජනසතායාමවිත්ථාකරොපි
සමන්තා කසොළසහි උස්සදනිරකයහි සද්ධිං දසසහස්සකයොජකනො වුත්කතොති

කවදිතබ්කබො. තදනන් තකරසූති කතසංචක්ෙවාළානංඅන්තකරසු.කලොොනං

චක්ෙවාළානං අන්තකර විවකර භවත්තා ක ොෙන් තරිො. තිණ්ණඤ්හි
සෙටචක්ොනං පත්තානං වා ආසන්නට්ඨපිතානං අන්තරසදිකස තිණ්ණං
තිණ්ණං චක්ෙවාළානං අන්තකරසු එකෙකෙො කලොෙන්තරිෙනිරකයො
අට්ඨකයොජනසහස්සප්පමාකණො සීතනරකෙො සත්තානං අකුසලවිපාකෙන 

නිබ්බත්තති. අනන් තානීතිතිරියංඅට්ඨසුදිසාසු චක්ෙවාළානිආොකසොවිය

අනන්තානි.උද්ධංපනඅකධොචඅන්තාකනව. අනන් කතන බුද් ධඤාකණනාති

එත්ථඅනන්තකඤයයපටිකවධසාමත්ථියකයොගකතොව ඤාණං ‘‘අනන්ත’’න්ති
කවදිතබ්බං. 

අත් තකනොති නිස්සක්කෙ සාමිවචනකමතං, අත්තකතොති අත්කථො.

ගුකණහි අත්තකනො විසිට්ඨතරස්සාති සම්බන්කධො, තරග්ගහණඤ්කචත්ථ

අනුත්තකරොති පදස්ස අත්ථනිද්කදසවකසන ෙතං, න විසිට්ඨස්ස ෙස්සචි
අත්ථිතාය. සකදවකෙ හි කලොකෙ සදිසෙප්කපොපි නාම කෙොචි තථාගතස්ස

නත්ථි, කුකතො සදිකසො, කතනාහ සී ගුකණනාපි අසකමොතිආදි. තත්ථ

අසකමහි සම්මාසම්බුද්කධහි සකමො අසමසකමො. නත්ථි පටිමා එතස්සාති 

අප් පටිකමො. එස නකයො කසකසසුපි. තත්ථ උපමාමත්තං පටිමා, සදිසූපමා 
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පටුන 

පටිභාකගො. යුගග්ගාහවකසන ඨිකතො පටිකමො පුග්ගකලොති කවදිතබ්කබො. 

අත් තනාති අත්තකතො. පුරිසදම් කමතිආදීසු දමිතබ්බා දම්මා, ‘‘දම්මපුරිසා’’ති

වත්තබ්කබ විකසසනස්ස පරනිපාතං ෙත්වා ‘‘පුරිසදම්මා’’ති වුත්තං, 
පුරිසග්ගහණඤ්කචත්ථ උක්ෙට්ඨවකසන ඉත්ථීනම්පි දකමතබ්බකතො. 

නිබ් බිසා ෙතා කදොසවිසස්ස විකනොදකනන. අත් ථපදන්ති

අත්ථාභිබයඤ්ජනෙං පදං, වාෙයන්ති අත්කථො. එෙපදභාකවන ච

අනඤ්ඤසාධාරකණො සත්ථු පුරිසදම්මසාරථිභාකවො දස්සිකතො කහොති, 

කතනාහ භ වා හීතිආදි. අට් ඨ දිසාති අට්ඨ සමාපත්තිකයො. අසජ් ජමානාති
වසීභාවප්පත්තියා නිස්සඞ්ගචාරා. 

දිට්ඨධම්කමො වුච්චති පච්චක්කඛො අත්තභාකවො, තත්ථ නියුත්කතොති 

දිට් ඨධම් මිකෙො, ඉධකලොෙත්කථො. ෙම්මකිකලසවකසන සම්පකරතබ්බකතො 

සමාගන්තබ්බකතො සම්පරාකයො, පරකලොකෙො, තත්ථ නියුත්කතොති 

සම් පරායිකෙො, පරකලොෙත්කථො. පරකමො උත්තකමො අත්කථො පරමත්කථො, 

නිබ්බානං. සහ අත්කථන වත්තතීති සත් කථො, භණ්ඩමූකලන වාණිජ්ජාය

කදසන්තරං ගච්ඡන්කතො ජනසමූකහො. කසො අස්ස අත්ථීති සත්ථා, 

සත් ථවාකහොති නිරුත්තිනකයන. කසො විය භගවාති ආහ ‘‘සත්ථා, භගවා 

සත්ථවාකහො’’ති. ඉදානි තමත්ථං නිද්කදසපාළිනකයන දස්කසතුං යථා 

සත් ථවාකහොතිආදි වුත්තං. තත්ථ සත් කථති සත්ථිකෙ ජකන. ෙං උදෙං

තාකරන්ති එත්ථාති ෙන් තාකරො, නිරුදකෙො අරඤ්ඤප්පකදකසො. කචොරාදීහි
අධිට්ඨිතඅරඤ්ඤප්පකදසාපි දුග්ගමනට්කඨන තංසදිසතාය ෙන්තාරාත්කවව

නිරුළ්හාති සාමඤ්ඤකතො ‘‘ෙන්තාරං තාකරතී’’ති වත්වා තං විවරන්කතො 

කචොරෙන් තාරන්තිආදිමාහ. 

භ වකතොතිනිස්සක්කෙසාමිවචනං, භගවන්තකතො ධම්මස්සවකනනාති

අත්කථො. යථා ‘‘උපජ්ඣායකතො අජ්කඣතී’’ති, භගවකතො සන්තිකෙති වා 

අත්කථො. සකර නිමිත් තං අග්  කහසීති පුබ්බබුද්ධුප්පාකදසු 

සද්ධම්මස්සවනපරිචකයන ‘‘ධම්කමොඑකසොවුච්චතී’’තිසකරආොරංගණ්හි. 
පුබ්බාභිකයොගවකසකනවහිඊදිසානංතිරච්ඡානානංධම්මස්සවනාදීසුපසාකදො
උප්පජ්ජති වග්ගුලිආදීනං විය. ඉතරථා සබ්බතිරච්ඡානානම්පි තථා

පසාදුප්පත්තිප්පසඞ්ගකතො. යදි හි උප්පජ්කජයය, භගවා
අනන්තචක්ෙවාකළසු සබ්බසත්තානම්පි එෙක්ඛකණ සප්පාටිහාරියධම්මං
සාකවතුංසක්කෙොතීතිසබ්බසත්තානම්පිඉකතොපුබ්කබව විමුත්තිප්පසඞ්කගො
සියා. කය පන කදවමනුස්සනාගසුපණ්ණාදකයො පෙතියාව 

ෙම්මස්සෙතඤ්ඤාණාදියුත්තා කහොන්ති, කතකයව පුබ්කබ අනුපනිස්සයාපි 
භගවකතොසද්ධම්මස්සවනාදිනාපඨමංවිවට්ටූපනිස්සයංපසාදං උප්පාකදතුං

සක්කෙොන්ති, න ඉතකරති ගකහතබ්බං. අකර අහම් පි නාමාති එත්ථ
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‘‘කුකතොහංඉධනිබ්බත්කතොතිඔකලොකෙත්වාමණ්ඩූෙභාවකතොති ඤත්වා’’ති
ඉදං එත්තෙම්පි අකර අහම්පි නාමාති විම්හයවචකනකනව සිජ්ඣතීති 

අවුත්තන්ති කවදිතබ්බං. ජ න්ති ජලන්කතො විජ්කජොතමාකනො. 

මණ් ඩූකෙොහන්ති ගාථාය උදකෙති සඤ්ජාතට්ඨානදස්සනං, කතන
ථලමණ්ඩූෙතා නිවත්තනං ෙතං කහොති. උදකෙ ජාතානම්පි ෙච්ඡපාදීනං

ථලකගොචරතාපි අත්ථීති තං නිවත්තනත්ථං ‘‘වාරිකගොචකරො’’ති වුත්තං, 
උදෙසඤ්චාරීතිඅත්කථො. 

විකමොක් ෙන් තිෙඤාණවකසනාතිඑත්ථසබ්බකසො කිකලකසහිවිමුච්චතීති

විකමොක්කඛො, අග්ගමග්කගො, තස්ස අන්කතො, අග්ගඵලං, තත්ථ භවං 

විකමොක්ඛන්තිෙං, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාකණන සද්ධිං සබ්බම්පි බුද්ධඤාණං.

ඉදානි සම්මාසම්බුද්ධපදකතොබුද්ධපදස්ස විකසසංදස්කසතුං යස් මා වාතිආදි

වුත්තං. සම්මාසම්බුද්ධපකදන හි සත්ථු පටිකවධඤාණානුභාකවො වුත්කතො, 

ඉමිනා පන බුද්ධපකදන කදසනාඤාණානුභාකවොපි, කතනාහ අඤ ්කඤපි 

සත් කත කබොකධසීතිආදි. 

ගුණවිසිට් ඨසත් තුත් තම රු ාරවාධිවචනන්ති සබ්කබහි සීලාදිගුකණහි 
විසිට්ඨස්ස තකතො එව සබ්බසත්කතහි උත්තමස්ස ගරුකනො ගාරවවකසන

වුච්චමානවචනමිදං භ වාති. කසට් ඨන්ති කසට්ඨවාචෙං වචනං

කසට්ඨගුණසහචරණකතො. අථ වා වුච්චතීති වචනං, අත්කථො, කසො

කසට්කඨොති අත්කථො. උත් තමන්ති එත්ථාපි එකසව නකයො. 

 රු ාරවයුත් කතොති එත්ථ ගරුභාකවො ගාරවං, ගරුගුණකයොගකතො

ගරුෙරණං වා ගාරවං, කතන සාවොදීනං අසාධාරණතාය ගරුභූකතන
මහන්කතන ගාරකවන යුත්කතොති ගරුගාරවයුත්කතො. අථ වා ගරු ච
සබ්බකලොෙස්සසික්ඛෙත්තාකතකනවගාරවයුත්කතොචාතිපි කයොකජතබ්බං. 

අවත්ථාය විදිතං ආවත් ථිෙං. එවං ලිඞ් ගෙං. නිමිත්තකතො ආගතං 

කනමිත් තිෙං. අධිච්ච යංකිඤ්චි නිමිත්තං අධිවචනවකසන අනකපක්ඛිත්වා

පවත්තං අධිච් චසමුප් පන් නං, කතනාහ ‘‘වචනත්ථමනකපක්ඛිත්වා’’ති. 

යදිච්ඡායආගතං යාදිච්ඡෙං. එත්ථ ච බාහිරං දණ්ඩාදි ලිඞ්  ං, අබ්භන්තරං

කතවිජ්ජාදි නිමිත් තං. පචුරජනවිසයං වා දිස්සමානං ලිඞ්  ං, තබ්බිපරීතං 

නිමිත් තන්ති කවදිතබ්බං. සච් ඡිොපඤ් ඤත් තීති සබ්බධම්මානං 

සච්ඡිකිරියානිමිත්තා පඤ්ඤත්ති. අථ වා සච් ඡිොපඤ් ඤත් තීති

පච්චක්ඛසිද්ධා පඤ්ඤත්ති. යංගුණනිමිත්තා හි සා, කත ගුණා සත්ථු

පච්චක්ඛභූතාති ගුණා විය සාපි සච්ඡිෙතා එව නාම කහොති, න පකරසං, 

කවොහාරමත්කතනාති අධිප්පාකයො. යංගුණකනමිත් තිෙන්ති කයහි ගුකණහි

නිමිත්තභූකතහි එතං නාමං කනමිත්තිෙඤ්ච ජාතං. වදන් තීති 
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ධම්මකසනාපතිස්ස ගරුභාවකතො බහුවචකනනාහ, සඞ්ගීතිොකරහි වා
ෙතමනුවාදංසන්ධාය. 

ඉස්සරියාදිකභකදො භකගො අස්ස අත්ථීති භගී. මග්ගඵලාදිඅරියගුණං

අරඤ්ඤාදිවිකවෙට්ඨානඤ්ච භජි කසවි සීකලනාති භජී. චීවරාදිපච්චයානං

අත්ථරසාදීනඤ්ච සීලාදිගුණානඤ්ච භාගී, දායාකදොති අත්කථො. විභජි 

උද්කදසනිද්කදසාදිප්පොකරහි ධම්මරතනං පවිභජීති විභත් තවා. 

රාගාදිපාපධම්මං භග්  ං අොසීති භ වාතිවුච්චතීතිසබ්බත්ථ සම්බන්කධො.

ගරුපි කලොකෙ භගවාති වුච්චතීති ආහ ‘‘ගරූ’’ති, යස්මා ගරු, තස්මාපි

භගවාති අත්කථො. පාරමිතාසඞ්ඛාතං භගයමස්ස අත්ථීති භ යවා. බහූහි 

ඤාකයහීති ොයභාවනාදිකෙහි අකනකෙහි භාවනාක්ෙකමහි. 

සුභාවිතත් තකනොති පච්චත්කත එතං සාමිවචනං, කතන සුභාවිතසභාකවොති 

අත්කථො. භවානං අන්තං නිබ්බානං ගකතොති භවන් තක ො. තත්ථ තත්ථ
භගවාතිසද්දසිද්ධිනිරුත්තිනකයකනවකවදිතබ්බා. 

ඉදානිභගීභජීතිනිද්කදසගාථායනවහි පකදහි දස්සිතමත්ථං භගයවාති
ගාථායඡහිපකදහිසඞ්ගකහත්වාපදසිද්ධිංඅත්ථකයොජනානයකභකදහිසද්ධිං 

දස්කසතුං අයං පන අපකරො නකයොතිආදිවුත්තං.තත්ථ වණ් ණවිපරියකයොති

එත්ථ ඉති-සද්කදො ආදිඅත්කථො, කතකනව වණ්ණවිොකරො වණ්ණකලොකපො
ධාතුඅත්කථන නිකයොජනඤ්චාති ඉමං තිවිධං ලක්ඛණං සඞ්ගණ්හාති. 

සද් දනකයනාති සද්දලක්ඛණනකයන. පිකසොදරාදීනං සද්දානං

ආෙතිගණභාවකතො වුත්තං ‘‘පිකසොදරාදිපක් කෙප ක් ෙණං  කහත් වා’’ති.
පක්ඛිපනකමව ලක්ඛණං. තප්පරියාපන්නතාෙරණඤ්හි පක්ඛිපනං. 

භ යන්තිකුසලං. 

කලොභාදකයො චත්තාකරො කදොසා එෙෙවකසන ගහිතා. අහිරිොදකයො

දුෙවකසන. අක්කෙොච්ඡිමන්තිආදිනා (ධ. ප. 3-4) පුනප්පුනං

කුජ්ඣනවකසන චිත්තපරිකයොනන්ධකනො කෙොකධොව උපනාකහො. පකරසං

පුබ්බොරිතාලක්ඛණස්සගුණස්ස නිපුඤ්ඡකනො මක් කෙො නාම.බහුස්සුතාදීහි

සද්ධිං යුගග්ගාකහො අත්තකනො සමෙරණං ප ාකසො. අත්තකනො

විජ්ජමානකදොසපටිච්ඡාදනා මායා. අවිජ්ජමානගුණප්පොසනං සාකඨයයං. 

ගරූසුපි ථද්ධතා අකනොනතතා ථම් කභො. තදුත්තරිෙරණලක්ඛකණො 

සාරම් කභො. ජාතිආදිං නිස්සාය උන්නතිලක්ඛකණො මාකනො. 

අබ්භුන්නතිලක්ඛකණො අතිමාකනො. ජාතිආදිං නිස්සාය 

මජ්ජනාොරප්පත්කතො මාකනොව මකදො නාම. කසො සත්තවීසතිවිකධො. 

ොමගුකණසු චිත්තස්ස කවොස්සග්කගො පමාකදො. ොයදුච්චරිතාදීනි 

තිවිධදුච් චරිතානි. තණ්හාදිට්ඨිදුච්චරිතවකසන තිවිධසංකික සා. 
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පටුන 

රාගකදොසකමොහාව ම ානි. කතකයව ොයදුච්චරිතාදකයො ච තිවිධවිසමානි. 

ොමබයාපාදවිහිංසාසඤ්ඤා තිවිධසඤ් ඤා නාම. කතකයව විතක් ො. 

තණ්හාදිට්ඨිමානා පපඤ් චා. සුභසුඛනිච්චඅත්තවිපරිකයසා 

චතුබ් බිධවිපරිකයසා. ඡන්දාදකයො අ ති. චීවරාදීසු පච්චකයසු කලොභා 

චත් තාකරො තණ් හුපාදා. බුද්ධධම්මසඞ්ඝසික්ඛාසු ෙඞ්ඛා, සබ්රහ්මචාරීසු

කෙොකපො ච පඤ් ච කචකතොඛී ා. ොකම ොකය රූකප ච අවීතරාගතා, 

යාවදත්ථං භුඤ්ජිත්වා කසයයසුඛාදිඅනුකයොකගො, අඤ්ඤතරං කදවනිොයං

පණිධාය බ්රහ්මචරියචරණඤ්ච පඤ ්ච කචකතොවිනිබන් ධා. 

රූපාභිනන්දනාදකයො පඤ් ච අභිනන් දනා. 

කෙොධමක්ඛඉස්සාසාකඨයයපාපිච්ඡතාසන්දිට්ඨිපරාමාසා ඡ විවාදමූ ානි. 

රූපතණ්හාදකයො ඡ තණ් හාොයා. මිච්ඡාදිට්ඨිආදකයො

අට්ඨමග්ගඞ්ගපටිපක්ඛා මිච් ඡත් තා. තණ්හංපටිච්චපරිකයසනා, පරිකයසනං

පටිච්චලාකභො, ලාභංපටිච්චවිනිච්ඡකයො, තං පටිච්චඡන්දරාකගො, තංපටිච්ච

අජ්කඣොසානං, තං පටිච්ච පරිග්ගකහො, තං පටිච්ච මච්ඡරියං, තං පටිච්ච

ආරක්ඛා, ආරක්ඛාධිෙරණං දණ්ඩාදානාදිඅකනොකුසලරාසීති නව 

තණ් හාමූ ො ධම්මා. පාණාතිපාතාදකයො දස අකුස ෙම් මපථා. චත්තාකරො
සස්සතවාදා තථා එෙච්චසස්සතවාදා අන්තානන්තිො අමරාවික්කඛපිො
ද්කව අධිච්චසමුප්පන්නිො කසොළස සඤ්ඤීවාදා අට්ඨ අසඤ්ඤීවාදා අට්ඨ
කනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවාදා සත්ත උච්කඡදවාදා පඤ්ච

දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදාති එතානි ද් වාසට් ඨි දිට් ඨි තානි. 
රූපතණ්හාදිඡතණ්හා එව පච්කචෙං

ොමතණ්හාභවතණ්හාවිභවතණ්හාවකසන අට්ඨාරස කහොන්ති, තා 

අජ්ඣත්තබහිද්ධරූපාදීසු පවත්තිවකසන ඡත්තිංස, පුන ොලත්තයවකසන 

අට් ඨසතතණ් හාවිචරිතානි කහොන්ති. පකභද-සද්දං පච්කචෙං සම්බන්ධිත්වා
කලොභප්පකභකදොතිආදිනා කයොකජතබ්බං. 

සබ් බදරථපරිළාහකික සසතසහස් සානීති සබ්බානි සත්තානං

දරථසඞ්ඛාතපරිළාහෙරානි කිකලසානං අකනොනි සතසහස්සානි, 
ආරම්මණාදිවිභාගකතො පවත්තිආොරවිභාගකතො ච කනසං එවං පකභකදො

කවදිතබ්කබො. පඤ්ච මාකර අභඤ්ජීති සම්බන්කධො. පරිස් සයානන්ති
උපද්දවානං. 

එවංභගයවාභග්ගවාතිද්වින්නංපදානං අත්ථංවිභජිත්වාඉදානි කතහි

ද්වීහි ගහිතමත්ථං දස්කසතුං භ යවන් තතාය චස් සාතිආදි වුත්තං. තත්ථ 

සතපුඤ් ඤජ ක් ෙණධරස ්සාති 

අකනෙසතපුඤ්ඤනිබ්බත්තමහාපුරිසලක්ඛණධරස්සභගවකතො. සෙචිත් කත 

ඉස් සරියං නාම පටික්කූලාදීසු අප්පටික්කූලසඤ්ඤිතාදිවසප්පවත්තියා කචව 

කචකතොසමාධිවකසන ච අත්තකනො චිත්තස්ස වසීභාවාපාදනකමව. අණිමා 
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පටුන 

 ඝිමාදිෙන්ති ආදි-සද්කදන මහිමා පත්ති පාෙම්මං ඊසිතා වසිතා
යත්ථොමාවසායිතාතිඉකමඡපිසඞ්ගහිතා.තත්ථොයස්සඅණුභාවෙරණං 

අණිමා. ආොකස පදසා ගමනාදිඅරහභාකවන ලහුභාකවො  ඝිමා. ොයස්ස

මහන්තතාපාදනං මහිමා. ඉට්ඨකදසස්ස පාපුණනං පත් ති. 

අධිට්ඨානාදිවකසන ඉච්ඡිතත්ථනිප්ඵාදනං පාෙම් මං. සයංවසිතා 

ඉස්සරභාකවො ඊසිතා. ඉද්ධිවිකධවසීභාකවො වසිතා. ආොකසනවාගච්ඡකතො, 
අඤ්ඤං වා කිඤ්චි ෙකරොකතො යත්ථ ෙත්ථචි කවොසානප්පත්ති 

යත් ථොමාවසායිතා, ‘‘කුමාරෙරූපාදිදස්සන’’න්තිපි වදන්ති. 

සබ් බඞ්  පච් චඞ්  සිරීති සබ්කබසං අඞ්ගපච්චඞ්ගානං කසොභා. අත් ථීති

අනුවත්තති. ලහුසාධනං තං තං ොලිෙං ඉච්ඡිතං, ගරුසාධනං චිරොලිෙං

බුද්ධත්තාදිපත්ථිතං. භ ා අස් ස සන් තීති භ වාති ඉදං සද්දසත්ථනකයන

සිද්ධං, කසසංසබ්බංනිරුත්තිනකයන සිද්ධන්තිකවදිතබ්බං. 

පීළනසඞ් ෙතසන් තාපවිපරිණාමට් කඨනාතිආදීසු පීළනට්කඨො
සඞ්ඛතට්කඨොතිආදිනා අත්ථ-සද්කදො පච්කචෙං කයොකජතබ්කබො. තත්ථ
අත්තකනො සභාකවනපීළනලක්ඛණංදුක්ඛං.තස්සකයොපීළනකමවඅත්කථො

‘‘පීළනට්කඨො’’තිවුච්චති, කසො සභාකවො.යස්මාපනතංසමුදකයනසඞ්ඛතං, 

තස්මා සඞ් ෙතට් කඨො සමුදයදස්සකනන ආවිභූකතො. යස්මා ච මග්කගො

කිකලසසන්තාපහරත්තා සුසීතකලො, තස්මාස්ස මග්ගදස්සකනන 

සන් තාපට් කඨො ආවිභූකතො තප්පටිකයොගත්තා. අවිපරිණාමධම්මස්ස පන

නිකරොධස්ස දස්සකනන විපරිණාමට් කඨො ආවිභූකතොති. එෙස්කසව
සභාවධම්මස්ස සෙභාවකතො ඉතරසච්චත්තයනිවත්තිකතො ච 
පරිෙප්කපතබ්බත්තා චත්තාකරො අත්ථා වුත්තා. සමුදයස්ස පන

රාසිෙරණකතො ආයූහනට් කඨො සභාකවො, තස්කසව දුක්ඛදස්සකනන 

නිදානට් කඨො ආවිභූකතො. විසංකයොගභූතස්ස නිකරොධස්ස දස්සකනන 

සංකයො ට් කඨො. නියයානභූතස්ස මග්ගස්ස දස්සකනන පලිකබොධට් කඨො 
ආවිභූකතො. 

නිකරොධස්ස පන නිස ්සරණට් කඨො සභාකවො, තස්කසව සමුදයදස්සකනන 

විකවෙට් කඨො ආවිභූකතො. සඞ්ඛතස්ස මග්ගස්ස දස්සකනන අසඞ් ෙතට් කඨො, 

විසයභූතස්සමරණධම්මස්ස වාදුක්ඛස්සදස්සකනන අමතට් කඨො. මග්ගස්ස

පන නියයානට් කඨො සභාකවො, තස්කසව සමුදයදස්සකනන දුක්ඛස්කසවායං 

කහතු, නිබ්බානප්පත්තියා පන අයකමව කහතූති කහත් වට් කඨො, 

අතිසුඛුමනිකරොධදස්සකනන ඉධකමව දස්සනන්ති දස් සනට් කඨො, 

අධිෙපණස්ස දුක්ඛස්ස දස්සකනන අධිපකතයයට් කඨො ආවිභූකතො. එකතඑව
චපීළනාදකයොකසොළසආොරාතිවුච්චන්ති. 
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පටුන 

ොකමහි විකවෙට්ඨොයතා ොයවිකවකෙො. නීවරණාදීහි විවිත්තා අට්ඨ

සමාපත්තිකයො චිත් තවිකවකෙො. උපධීයන්ති එත්ථ යථාසෙං ඵලානීති

උපධකයො, පඤ්චොමගුණසඞ්ඛාතොමඛන්ධකිකලසඅභිසඞ්ඛාරා, කතහි

චතූහිවිවිත්තංනිබ්බානං උපධිවිකවකෙො නාම. 

අනත්තානුපස්සනායපටිලද්කධොදුක්ඛානිච්චානුපස්සනාහිච පටිලද්කධො
අරියමග්කගො ආගමනවකසන යථාක්ෙමං 

සුඤ ්ඤතඅප් පණිහිතඅනිමිත් තවිකමොක් ෙසඤ්ඤං පටිලභති, කිකලකසහි 
විමුත්තත්තාහිඑසවිකමොක්කඛොති. 

යථා කලොකෙ එකෙෙපදකතො එකෙෙමක්ඛරං ගකහත්වා ‘‘කමඛලා’’ති

වුත්තං, එවමිධාපීති අත්කථො. කමහනස් සාති ගුය්හප්පකදසස්ස. ෙස් සාති
ඔොසස්ස. 

සහ කදකවහීතිආදීසු සහ කදකවහි වත්තතීති සකදවකෙො කලොකෙො. තං 

සකදවෙන්තිආදිනා කයොජනා කවදිතබ්බා. සකදවෙවචකනනාති සකදවෙ-
සද්කද විකසසනභාකවන ඨිතකදවවචකනන. තස්සාපි සකදවෙපකද
අන්කතොභූතත්තා අවයකව සමුදාකයොපචාරවකසන කවොහාකරො ෙකතො.
ඉතරථා කතන කදවවිසිට්ඨකලොෙස්කසව ගහණකතො

පඤ්චොමාවචරකදවග්ගහණං න සියා, එවං උපරිපි. සමාරෙවචකනන 
මාරසද්කදන කතන සහචරිතා සබ්කබ වසවත්තිකදවා ච ගහිතාති ආහ

‘‘ඡට්ඨොමාවචරකදවග්ගහණ’’න්ති.බ්රහ්මොයිොනාමපඨමජ්ඣානභූමිො.
කත ආදි කයසං ආරුප්පපරියන්තානං බ්රහ්මානං කතසං බ්රහ්මානං ගහණං 

බ්රහ් මොයිොදිබ්රහ් මග්  හණං. කලොෙ-සද්දස්ස ඔොසකලොොදීනම්පි 
සාධාරණත්තා සත්තකලොොකවණිෙකමව පජාගහණං ෙතන්ති ආහ

‘‘පජාවචකනන සත්තකලොෙග්ගහණ’’න්ති. සකදවොදිවචකනන

උපපත්තිකදවානං, සස්සමණවචකනන විසුද්ධිකදවානඤ්ච ගහිතත්තා ආහ

‘‘සකදවමනුස්සවචකනන සම්මුතිකදවඅවකසසමනුස්සග්ගහණ’’න්ති. තත්ථ 

සම් මුතිකදවා රාජාකනො, අවකසසමනුස් සා සම්මුතිකදවසමණබ්රාහ්මකණහි 
අවසිට්ඨා. සත්තකලොොකවණිෙස්ස පජාසද්දස්ස විසුං ගහිතත්තා සකදවෙං
කලොෙන්ති එත්ථ කලොෙසද්දග්ගහණං ඔොසකලොෙකමව නියකමතීති ආහ

‘‘තීහි පකදහි ඔොසකලොකෙො’’ති. ඉදඤ්ච සකදවොදිපදත්තයවචනීයස්ස
පධානත්ථස්ස වකසන වුත්තං. ඔොසකලොෙවිකසසනස්ස පකනත්ථ 
කදවමාරාදිසත්තකලොෙස්සාපි ගහණං කවදිතබ්බං සාමත්ථියකතො 
ගමයමානත්තාසපුත්කතොආගකතොතිආදීසුපුත්තාදීනංවිය.ඉමස්මිඤ්චනකය
සකදවෙං සමාරෙං සබ්රහ්මෙං ඔොසකලොෙං සස්සමණබ්රාහ්මණිං

සකදවමනුස්සං පජඤ්චාති ච-ොරං ආකනත්වා කයොකජතබ්බං, 
ඔොසසත්තකලොොනං ගහකණන කචත්ථ තදුභයසම්මුතිනිමිත්තභූකතො
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සඞ්ඛාරකලොකෙොපිතදවිනාභාවකතොගහිකතොඑවාති දට්ඨබ්කබො. අපකර පන

‘‘සකදවෙන්තිආදීහි පඤ්චහි පකදහි සත්තකලොකෙොව අත්තකනො

අවයවභූතකදවාදිවිකසසකනහි විකසකසත්වා ගහිකතො, තග්ගහකණන

තදාධාකරො ඔොසකලොකෙො, තදුභයපඤ්ඤත්තිවිසකයො සඞ්ඛාරකලොකෙො ච

ගහිතා එව කහොන්තී’’ති වදන්ති. කතසඤ්ච පජන්ති ඉදං කලොෙසද්දස්ස

විකසසනං ෙත්වා සකදවෙං පජං කලොෙං…කප.… සකදවමනුස්සං පජං
කලොෙන්තිකයොකජතබ්බං. 

අරූපාවචරකලොකෙො ගහිකතො පාරිකසසඤාකයන ඉතකරසං පදන්තකරහි
ගහිතත්තා. මාරග්ගහකණන තප්පධානා තංසදිසා ච උපපත්තිකදවා

සඞ්ගය්හන්තීති ආහ ‘‘ඡොමාවචරකදවකලොකෙො’’ති. ඛත්තියපරිසා 
බ්රාහ්මණගහපතිසමණචාතුමහාරාජිෙතාවතිංසමාරබ්රහ්මපරිසාති ඉමාසු
අට්ඨසු පරිසාසු චාතුමහාරාජිොදීනං චතුන්නං පරිසානං සකදවොදිපකදහි
සඞ්ගහිතත්තා ඉධ සස්සමණබ්රාහ්මණින්ති ඉමිනා සමණපරිසා

බ්රාහ්මණපරිසා ච, සකදවමනුස්සන්ති ඉමිනා ඛත්තියපරිසා ගහපතිපරිසා ච

වුත්තාති ආහ ‘‘චතුපරිසවකසනා’’ති. තස්ස මනුස්සකලොකෙො ගහිකතොති 

ඉමිනා සම්බන්කධො. තත්ථ මනුස් සක ොකෙොති මනුස්සසමූකහො, කතනාහ

‘‘අවකසසසබ්බසත්තකලොකෙො වා’’ති. 

විෙප්පන්තරං දස්කසන්කතො ආහ ‘‘සම්මුතිකදකවහි වා සහ 

මනුස්සකලොකෙො’’ති.කදවපකදනසම්මුතිකදවා, සමණබ්රාහ්මණමනුස්සපකදහි
කසසමනුස්සා ච ගහිතාති එවං විෙප්පද්වකයපි මනුස්සං පජං මනුස්සිං
පජන්ති පජා-සද්දං මනුස්ස-සද්කදන විකසකසත්වා තං පුන සහ කදකවහි

වත්තතීති සකදවා, පජා. සකදවා ච සා මනුස්සා චාති සකදවමනුස්සා, තං
සකදවමනුස්සං පජං. පුන කිං භූතං සස්සමණබ්රාහ්මණින්ති එවං යථා

පජාසද්කදන මනුස්සානඤ්කඤව ගහණං සියා, තථා නිබ්බචනං ොතබ්බං, 
ඉතරථා මනුස්සානඤ්කඤව ගහණං න සම්පජ්ජති සබ්බමනුස්සානං 
විකසසනභාකවන ගහිතත්තා අඤ්ඤපදත්ථභූතස්ස ෙස්සචි මනුස්සස්ස
අභාවා. ඉදානි පජන්ති ඉමිනා අවකසසනාගාදිසත්කතපි සඞ්ගකහත්වා

දස්කසතුොකමො ආහ ‘‘අවකසසසබ්බසත්තකලොකෙො වා’’ති. එත්ථාපි
චතුපරිසවකසනඅවකසසසබ්බසත්තකලොකෙො සම්මුතිකදවමනුස්කසහිවාසහ
අවකසසසබ්බසත්තකලොකෙොතිකයොකජතබ්බං. 

එත්තාවතා භාගකසො කලොෙං ගකහත්වා කයොජනං දස්කසත්වා ඉදානි
එකෙෙපකදන අභාගකසො සබ්බකලොොනං ගහණපක්කඛපි තස්ස තස්ස

විකසසනස්ස සප්ඵලතං දස්කසතුං අපි කචත් ථාතිආදි වුත්තං. 

උක් ෙට් ඨපරිච් කඡදකතොති උක්ෙට්ඨානං කදවගතිපරියාපන්නානං 
පරිච්ඡින්නවකසන ජානනවකසන කිත්තිසද්කදො සයං අත්තකනො
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අවයවභූකතන සකදවෙවචකනන තං සුණන්තානං සාකවන්කතො

අබ්භුග්ගකතොති කයොජනා. අනුසන් ධික් ෙකමොති අත්ථානඤ්කචව පදානඤ්ච

අනුසන්ධානක්ෙකමො, ජානනක්ෙකමොතිඅත්කථො. 

අභිඤ්ඤාති ය-ොරකලොකපන නිද්කදකසොති ආහ ‘‘අභිඤ්ඤායා’’ති. 

සමන් තභද්රෙත් තාති සබ්බභාකගහි සුන්දරත්තා. සාසනධම් කමොති
පටිපත්තිපටිකවධසාසනස්ස පොසකෙො පරියත්තිධම්කමො. 

බුද් ධසුකබොධිතතායාති ඉදං තිෙං ධම්මස්ස කහතුසරූපඵලවකසන වුත්තං, 
තථා නාථපභවත්තිෙම්පි. මජ්කඣ තිෙද්වයං ඵලවකසකනව වුත්තන්ති 

කවදිතබ්බං. කිච් චසුද් ධියාතිධම්මංසුත්වායථාසුතවකසන පටිපජ්ජන්තානං
සුප්පටිපත්තිසඞ්ඛාතකිච්චසුද්ධියා. 

ඉදානිආදිෙලයාණාදිප්පොරකමවධම්මංකදකසන්කතොභගවාකසොතූනං

යං සාසනබ්රහ්මචරියං මග්ගබ්රහ්මචරියඤ්ච පොකසති, තප්පොසෙස්ස 

බ්රහ්මචරියපදස්ස සාත් ථන්තිආදීනි පදානි විකසසනභාකවන වුත්තානි, න
ධම්මපදස්සාති දස්සනමුකඛන නානප්පොරකතො අත්ථං විවරිතුොකමො 

සාත් ථං සබයඤ් ජනන් ති එවමාදීසු පනාතිආදිමාහ. තත්ථ තිස්කසො සික්ඛා

සෙකලො ච තන්තිධම්කමො සාසනබ්රහ් මචරියං නාම. භගවා හි ධම්මං
කදකසන්කතො සීලාදිකෙ විය තප්පොසෙං තන්තිධම්මම්පි පොකසති එව

සද්දත්ථසමුදායත්තා පරියත්තිධම්මස්ස. යථානුරූපන්ති යථාරහං.
සික්ඛත්තයසඞ්ගහිතඤ්හි සාසනබ්රහ්මචරියං මග්ගබ්රහ්මචරියඤ්ච

අත්ථසම්පත්තියා සම්පන්නත්ථතාය, උපරූපරි
අධිගන්තබ්බවිකසසසඞ්ඛාතඅත්ථසම්පත්තියාචසහඅත්කථනපකයොජකනන

වත්තතීති සාත්ථකමව, න තු සබයඤ්ජනං, තන්තිධම්මසඞ්ඛාතං
සාසනබ්රහ්මචරියං යථාවුත්කතන අත්කථන සාත්ථං සබයඤ්ජනඤ්ච.
කිරාතාදිමිලක්ඛවචනානම්පි සාත්ථසබයඤ්ජනත්කත සමාකනපි
විසිට්ඨත්ථබයඤ්ජනකයොගංසන්ධායසහත්කථො කදවදත්කතො සවිත්කතොතිආදි

විය ‘‘සාත්ථං සබයඤ්ජන’’න්ති වුත්තන්තිආහ ‘‘අත්ථසම්පත්තියා සාත්ථං, 

බයඤ්ජනසම්පත්තියා සබයඤ්ජන’’න්ති. තත්ථ යං අත්ථං සුත්වා තථා 

පටිපජ්ජන්තා සබ්බදුක්ඛක්ඛයං පාපුණන්ති, තස්ස තාදිසසම්පත්ති 

අත් ථසම් පත් ති නාම, සම්පන්නත්ථතාති අත්කථො. බයඤ් ජනසම් පත් ති නාම
සිථිලධනිතාදිබයඤ්ජනපරිපුණ්ණාය මාගධිොය සභාවනිරුත්තියා
ගම්භීරම්පි අත්ථං උත්තානං ෙත්වා දස්සනසමත්ථතා 
සම්පන්නබයඤ්ජනතාතිඅත්කථො. 

ඉදානි කනත් තිප් පෙරණනකයනාපි (කනත්ති 4 ද්වාදසපද) අත්ථං

දස්කසතුං සඞ් ොසනාතිආදි වුත්තං. තත්ථ සඞ්කඛපකතො ොසීයති දීපීයතීති 

සඞ් ොසනන්ති ෙම්මසාධනවකසන අත්කථො දට්ඨබ්කබො, එවං කසකසසුපි.
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පටුන 

පඨමං ොසනං පොසනං. උභයම්කපතං උද්කදසත්ථවචනසඞ්ඛාතස්ස

විත්ථාරවචනං. සකිං වුත්තස්ස පුන වචනඤ්ච විවරණවිභජනානි. 
උභයම්කපතං නිද්කදසත්ථවචනං. විවටස්ස විත්ථාරතරාභිධානං විභත්තස්ස

ච පොකරහි ඤාපනං උත් තානීෙරණපඤ් ඤත් තිකයො. උභයම්කපතං 

පටිනිද්කදසත්ථවචනසඞ්ඛාතස්ස විත්ථාරවචනං. අත් ථපදසමාකයො කතොති

යථාවුත්තානිඑවඡපදානිපරියත්තියා අත්ථවිභාගත්තා අත්ථපදානි, කතහි
සහිතතාය අත්ථකෙොට්ඨාසයුත්තත්තාති අත්කථො. අපරිකයොසිකත පකද

ආදිමජ්ඣගතවණ්කණො අක් ෙරං, එෙක්ඛරං, පදං වා අක්ඛරං.

විභත්තියන්තං පදං. පදාභිහිතං අත්ථං බයඤ්කජතීති බයඤ් ජනං, වාෙයං.

ෙථිතස්කසවත්ථස්ස අකනෙවිකධන විභාගෙරණං ආොකරො නාම.

ආොරාභිහිතස්සනිබ්බචනං නිරුත් ති. නිබ්බචනත්ථවිත්ථාකරො නිද් කදකසො. 

අථ වා ‘‘අක්ඛකරහි සඞ්ොකසති, පකදහි පොකසති, බයඤ්ජකනහි විවරති, 

ආොකරහි විභජති, නිරුත්තීහි උත්තානිං ෙකරොති, නිද්කදකසහි 

පඤ්ඤකපතී’’ති වචනකතො
සඞ්ොසනපොසනසඞ්ඛආතඋද්කදසත්ථවාචොනි වචනානි අක්ඛරපදානි 
නාම.විවරණවිභජනසඞ්ඛාතනිද්කදසත්ථවාචොනිවචනානිබයඤ්ජනාොරා
නාම. උත්තානීෙරණපඤ්ඤත්තිසඞ්ඛාතපටිනිද්කදසත්ථවාචොනි වචනානි

නිරුත්තිනිද්කදසා නාම, කතසංසම්පත්තියාසබයඤ්ජනන්තිඅත්කථො. 

අත් ථ ම් භීරතාතිආදීසු අත් කථො නාම තන්තිඅත්කථො, කහතුඵලං වා. 

ධම් කමො නාම තන්ති, කහතු වා. කදසනා නාම යථාධම්මං ධම්මාභිලාකපො. 

පටිකවකධො නාම යථාවුත්තඅත්ථාදීනං අවිපරීතාවකබොකධො. කත පකනකත
අත්ථාදකයො යස්මා සසාදීහි විය මහාසමුද්කදො මන්දබුද්ධීහි දුක්කඛොගාහා

අලබ්භකනයයපතිට්ඨා ච, තස්මා  ම් භීරා. කතසු පටිකවධස්සාපි
අත්ථසන්නිස්සිතත්තා අත්ථසභාගත්තා ච වුත්තං

‘‘අත්ථගම්භීරතාපටිකවධගම්භීරතාහි සාත්ථ’’න්ති. ධම්මකදසනානං
අත්ථසන්නිස්සිතත්කතපි සයං බයඤ්ජනරූපත්තා වුත්තං

‘‘ධම්මගම්භීරතාකදසනාගම්භීරතාහි සබයඤ්ජන’’න්ති. යථාවුත්තඅත්ථාදීසු 

පකභදගතානි ඤාණානි අත් ථපටිසම් භිදාදකයො. තත්ථ නිරුත් තීති

තන්තිපදානං නිද්ධාකරත්වා වචනං, නිබ්බචනන්ති අත්කථො. තීසු

පටිසම්භිදාසු ඤාණං පටිභානපටිසම් භිදා. කලොකියා 

සද්කධයයවචනමුකඛකනව අත්කථසු පසීදන්ති, න අත්ථමුකඛනාති ආහ 

සද් කධයයකතොතිආදි. කෙව සද්කදො සෙලාධිවචනන්ති ආහ

‘‘සෙලපරිපුණ්ණභාකවනා’’ති. බ්රහ් මචරිය-සද්කදො ඉධ සික්ඛත්තයසඞ්ගහං

සෙලංසාසනංදීකපතීති ආහ සික් ෙත් තයපරිග්  හිතත් තාතිආදි. 
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යථාවුත්තකමවත්ථං අපකරනාපි පරියාකයන දස්කසතුං අපි චාතිආදි

වුත්තං.තත්ථ සනිදානන්ති කදසොලාදිදීපකෙනනිදානවචකනනසනිදානං. 

සඋප් පත් තිෙන්ති අට්ඨුප්පත්තිආදියුත්තියුත්තං. තත්රායං

පාළිකයොජනාක්ෙකමො – ‘‘කවරඤ්කජො බ්රාහ්මකණො සමකණො ඛලු

කභො…කප.… විහරතී’’ති ච, ‘‘තං කඛො පන භවන්තං කගොතමං ‘ඉතිපි 

කසො…කප.… පකවකදතී’තිඑවංෙලයාකණොකිත්තිසද්කදො අබ්භුග්ගකතො’’ති

ච, ‘‘කසො ධම්මං කදකසති…කප.… පරිකයොසානෙලයාණං, කදකසන්කතො ච

සාත්ථසබයඤ්ජනාදිගුණසංයුත්තං බ්රහ්මචරියං පොකසතී’’ති ච, ‘‘සාධු කඛො

පනතථාරූපානංඅරහතංදස්සනංකහොතී’’තිච අස්කසොසි, සුත්වාචඅථකඛො
කවරඤ්කජොබ්රාහ්මකණොකයනභගවාකතනුපසඞ්ෙමීති. 

අට්ඨෙථායං පන කිඤ්චාපි ‘‘දස්සනමත්තම්පි සාධු කහොතීති එවං 

අජ්ඣාසයංෙත්වාඅථකඛොකවරඤ්කජො…කප.… උපසඞ්ෙමී’’තිඑවංසාධු
කඛො පනාතිආදිපාඨස්ස බ්රාහ්මණස්ස පරිවිතක්ෙනභාකවන වුත්තත්තා
බ්රහ්මචරියං පොකසතීති පදානන්තරකමව අස්කසොසීති පදං සම්බන්ධිතබ්බං

විය පඤ්ඤායති, තථාපි ‘‘සාධු කඛො පන තථාරූපානං අරහතං දස්සනං

කහොතී’’ති එවං යථාවුත්තනිදස්සනත්කථන ඉති-සද්කදන පරිච්ඡින්දිත්වා
වුත්තත්තා පන අඤ්ඤත්ථ ඉති-සද්දස්ස අදස්සනකතො ච අථ කඛො 
කවරඤ්කජොතිආදිනා ෙත්තබ්බන්තරදස්සනමුකඛන පාළියා පොරන්තකර

පවත්තිකතො ච යථාවුත්තවකසකනව ‘‘සාධු කඛො පන තථාරූපානං අරහතං

දස්සනං කහොතී’’ති වචනානන්තරකමව අස්කසොසීති පදං ආකනත්වා
සම්බන්ධනං යුත්තං. අට්ඨෙථාචරිකයන හි බ්රාහ්මණස්ස අත්තනා
සුතවකසකනව අජ්ඣාසකයො උප්පජ්ජතීති උපසඞ්ෙමනකහතුදස්සනමුකඛන 

දස් සනමත් තම් පි සාධු කහොතීති එවං අජ් ඣාසයං ෙත් වාතිආදි වුත්තන්ති
ගකහතබ්බං. 

2. සීකතොදෙං විය උණ් කහොදකෙනාති ඉදං උක්ෙකමන

මුඛාරුළ්හවකසන වුත්තං, අනුපසන්තසභාවතාය බ්රාහ්මණස්කසව

උණ්කහොදෙං විය සීකතොදකෙනාති අත්කථො ගකහතබ්කබො, 
ඤාණකතජයුත්තතායවා භගවාඋණ්කහොදකෙොපකමොතිෙත්වාතබ්බිරහිතං

බ්රාහ්මණංසීකතොදෙංවියෙත්වාතථා වුත්තන්තිගකහතබ්බං. එකීභාවන්ති

සම්කමොදනකිරියාය එෙරූපතං. යායාතිආදීසු යාය ෙථාය සම්කමොදි

බ්රාහ්මකණො, තං සම්කමොදනීයං ෙථන්ති කයොජනා. තත්ථ ෙමනීයන්ති

දුක්ඛබහුලං ඉදං සරීරං, ෙච්චි ඛමිතුං සක්කුකණයයං. යාපනීයන්ති 
චිරප්පබන්ධසඞ්ඛාතාය යාපනාය යාකපතුං සක්කුකණයයං. කරොගාභාකවන 

අප් පාබාධං. දුක්ඛජීවිතාභාකවන අප් පාතඞ් ෙං. තංතංකිච්චෙරණත්ථායලහුං

අකිච්කඡන උට්ඨාතුං කයොග්ගතාය  හුට් ඨානං. බ න්ති සරීරස්ස
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සබ්බකිච්චක්ඛමං බලං ෙච්චි අත්ථීති පුච්ඡති. ඵාසුවිහාකරොති සුඛවිහාකරො. 

සරණීයකමවදීඝංෙත්වා‘‘සාරණීය’’න්තිවුත්තන්තිආහ ‘‘සරිතබ්බභාවකතො

ච සාරණීය’’න්ති. පරියාකයහීතිොරකණහි. 

භාකවොති කිරියා, තස්මිං වත්තමාකනො නපුංසෙ-සද්කදො 

භාවනපුංසෙනිද් කදකසො නාම, කිරියාවිකසසනසද්කදොතිඅත්කථො.එෙමන්කත 

එෙස්මිං අන්කත යුත්තප්පකදකසති අත්කථො. ෙණ් ඩිච් චාදිභාවන්ති

ඛණ්ඩිතදන්තපලිතකෙසාදිභාවං. රාජපරිවට් කටති රාජූනං පරිවත්තනං, 

පටිපාටිකයොති අත්කථො. පුරාතනුච්චකුලප්පසුතතාය ජිණ්ණතා, න වයසාති

ආහ ‘‘චිරොලප්පවත්තකුලන්වකය’’ති. විභවානං මහන්තත්තං ලාති

ගණ්හාතීති මහල්ලකෙොති ආහ ‘‘විභවමහත්තතාය සමන්නාගකත’’ති. 

විභාවකන නාම අත් කථති පෙතිවිභාවනසඞ්ඛාකත අත්කථ. න අභිවාකදති

වාති අභිවාකදතබ්බන්ති න සල්ලක්කඛති, එවං අසල්ලක්ඛණපෙතිකෙොති
වුත්තං කහොති. රූපං නිච්චං වා අනිච්චං වාති එත්ථාපි නිච්චපෙතිෙං

අනිච්චපෙතිෙං වාති අත්කථො. අනිච් චං වාති එත්ථ වා-සද්කදො
අවධාරණත්කථො. 

සම් පතිජාකතොති මුහුත්තජාකතො, ජාතසමනන්තරකමවාති අත්කථො. 

සත් තපදවීතිහාකරන  න් ත් වා…කප.… ඔක ොකෙසීති එත්ථ ද්වාරං පිධාය
නික්ඛන්කතොතිආදීසු විය ගමනකතො පුකරෙතම්පි ඔකලොෙනං පච්ඡාෙතං 

විය වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. ඔක ොකෙසින්ති ච කලොෙවිවරණපාටිහාරිකය

ජාකත මංසචක්ඛුනා කවොකලොකෙසීති අත්කථො. කසට් කඨොති පසත්ථතකරො. 

පතිමාකනසීතිපූකජසි. ආසභින්ති උත්තමං. 

3. තං වචනන්ති නාහං තං බ්රාහ්මණාතිආදිවචනං. අඤ ්ඤාය 

සණ් ඨකහයයාති අරහත්කත පතිට්ඨකහයය. ජාතිවකසනාති

ඛත්තියාදිජාතිවකසන. උපපත් තිවකසනාති කදකවසු උපපත්තිවකසන. 

ආවිඤ ්ඡන් තීති ආෙඩ්ඪන්ති. යස්ස අභිවාදාදිෙරණසඞ්ඛාතස්ස

සාමග්ගිරසස්ස භගවති අභාවං මඤ්ඤමාකනො බ්රාහ්මකණො ‘‘අරසරූකපො’’ති

ආහ, තබ්බිධුරස්ස රූපතණ්හාදිෙස්කසව සාමග්ගිරසස්ස අභාකවන භගවා 

‘‘අරසරූකපො’’ති දස්කසතුං සාමග්ගිරසසද්දස්ස රූපරසාදීසු වත්තනප්පොරං 

දස්කසන්කතොආහ වත් ථාරම් මණාදීතිආදි. 

තා ාවත් ථුෙතාති උච්ඡින්නමූලානං තාලානං වත්ථු විය කනසං
රූපරසාදීනං වත්ථු චිත්තසන්තානං ෙතන්ති ඉමස්මිං අත්කථ 

මජ්කඣපදකලොපං දීඝඤ්චෙත්වා නිද්කදකසොතිආහ තා වත් ථු වියාතිආදි.
තාලවත්ථු විය කයසං වත්ථු ෙතං කත තාලාවත්ථුෙතාති විකසසනස්ස 

පරනිපාකතො දට්ඨබ්කබො, ෙතතාලවත්ථුොති අත්කථො.
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පටුන 

මත්ථෙච්ඡින්නතාකලොකයව පත්තඵලාදීනං අොරණතාය අවත්ථූති

තාලාවත්ථු, තංවියකයසංවත්ථුෙතංකතරූපරසාදකයො තාලාවත්ථුෙතා, 
අයං අඤ්ඤපදත්ථවකසන අත්ථග්ගාකහො කහට්ඨා වුත්තනකයන සුගකමොති 

විකසසමත්ථං දස්කසන්කතො ආහ ‘‘මත්ථෙච්ඡින්නතාකලො විය ෙතා’’ති.
එවඤ්ච මත්ථෙසදිකසසු රූපරසාදීසු රාකගසු ඡින්කනසුපි තබ්බත්ථුභූතස්ස
තාලාවත්ථුසදිසස්ස චිත්තසන්තානස්ස යාව පරිනිබ්බානට්ඨානං
උපපන්නකමව කහොති. යථාරුතකතො පන විකසසනසමාසවකසන අත්කථ
ගය්හමාකන රූපරසාදීනං තාලාවත්ථුසදිසතාය ඨානං ආපජ්ජති. යං පන 

සාරත් ථදීපනියං (සාරත්ථ. ටී. 1.3) එතං කදොසං පරිහරිතුං රූපරසාදීනං

කුසලාකුසලත්තං වුත්තං, තං කත තථාගතස්ස පහීනාතිආදිපාළියා, 

ොමසුඛස්සාදසඞ්ඛාතා රූපරසාතිආදිඅට්ඨෙථාය ච න සකමති, 
ඛීණාසවානම්පි යාව පරිනිබ්බානා කුසලාකුසලානං ඵලුප්පත්තිකතො කතසං
මත්ථෙච්ඡින්නතාලසදිසතාපි න යුත්තාති ගකහතබ්බං. අථ වා
මත්ථෙච්ඡින්නතාලස්ස ඨිතං අට්ඨිතඤ්ච අමනසිෙත්වා පුන
අනුප්පත්තිධම්මතාසදිසමත්තං උපකමත්වා තාලාවත්ථු විය ෙතාති

විකසසනසමාසවකසන අත්ථග්ගහකණපි න කෙොචි කදොකසො. අනු-සද්කදො

පච්ඡාති අත්කථ වත්තතීති ආහ පච් ඡාභාකවො න කහොතීතිආදි. අනු අභාවං 

 තාති පච්ඡාඅනුප්පත්තිධම්මතාවකසනඅභාවංගතා. අනච් ඡරියාති අනුඅනු

උපරූපරි විම්හයෙතාති අත්කථො. යඤ ්ච කෙො ත් වං වකදසීති යං

වන්දනාදිසාමග්ගීරසාභාවසඞ්ඛාතං ොරණං අරසරූපතාය වකදසි, තං 
ොරණංනවිජ්ජතීතිඅත්කථො. 

4. සන් ධාය භාසිතමත් ථන්ති යං අත්ථං සන්ධාය බ්රාහ්මකණො

නිබ්කභොකගො භවං කගොතකමොතිආදිමාහ, භගවා ච යං සන්ධාය

නිබ්කභොගතාදිංඅත්තනිඅනුජානාති, තංසන්ධාය භාසිතමත්ථං. 

5. කු සමුදාචාරෙම් මන්ති කුලාචාරෙම්මං. ොයකතො ොයද්වාරකතො

පවත්තංදුච්චරිතං ොයදුච් චරිතං. අකනෙවිහිතාතිඅකනෙප්පොරා. 

6. පඤ ්චොමගුණිෙරා ස් සාති රූපාදීසු පඤ්චසු ොමකෙොට්ඨාකසසු

අතිවිය සඞ්ගවකසන නියුත්තස්ස ොමරාගස්ස, එකතන අනාගාමීනං
වත්ථාභරණාදීසු සඞ්ගනිෙන්තිවකසන උප්පජ්ජනොමරාගස්ස

ොමරාගතාභාවං දස්කසති තස්ස රූපරාගාදීසු සඞ්ගහකතො. අවකසසානන්ති

එත්ථ සක්ොයදිට්ඨිවිචිකිච්ඡානං පඨකමන මග්කගන, කසසානං චතූහිපි

උච්කඡදංවදති, කතනාහ‘‘යථානුරූප’’න්ති. 

7. ජිගුච් ඡති මඤ් කඤති ජිගුච්ඡති විය, ‘‘ජිගුච්ඡතී’’ති වා සල්ලක්කඛමි. 

අකෙොසල්  සම් භූතට් කඨනාති අඤ්ඤාණසම්භූතට්කඨන. 
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8-10. තත්රාතියථාවුත්කතසුද්වීසුඅත්ථවිෙප්කපසු. පටිසන්ධිපරියාකයොපි

ඉධ ගබ්භසද්කදොති ආහ ‘‘කදවකලොෙපටිසන්ධිපටිලාභායා’’ති. 

අපුනබ් භවභූතාතිඛකණඛකණඋප්පජ්ජමානානංධම්මානං අභිනිබ්බත්ති. 

11. ධම් මධාතුන්ති සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං. තඤ්හි ධම්කම යාථාවකතො

ධාකරති උපධාකරතීති ‘‘ධම්මධාතූ’’ති වුච්චති. කදසනාවි ාසප් පත් කතොති

අභිරුචිවකසන පරිවත්කතත්වා කදකසතුං සමත්ථතා කදසනාවිලාකසො, තං

පත්කතො. ෙරුණාවිප් ඵාරන්ති සබ්බසත්කතසු මහාෙරුණාය ඵරණං.

තාදිගුණලක්ඛණකමවඋපමාය විභාකවන්කතොආහ ‘‘පථවීසමචිත්තත’’න්ති.

තකතොකයව අකුජ්ඣනසභාවකතො අකුප් පධම් මතා. ජාතියා අනු තන්ති

ජාතියාඅනුබද්ධං. ජරාය අනුසටන්තිජරායපලිකවඨිතං. වට් ටොණුභූතන්ති
වට්ටකතොඋද්ධරිතුංඅසක්කුකණයයතායවට්කට නිච්චලභාකවනඨිතංඛාණු

විය භූතං. ජාතානං මච්චානං නිච්චං මරණකතො භයන්ති ආහ අජ් ජ 

මරිත් වාතිආදි. අප් පටිසමං පුකරජාතභාවන්ති අසදිසං අරියාය ජාතියා

පඨමජාතභාවං, සබ්බකජට්ඨභාවන්ති අත්කථො. 

‘‘අපී’’ති අවත්වා ‘‘පී’’ති වදන්කතො පි-සද්කදො විසුං අත්ථි නිපාකතොති

දස්කසති. සම් මා අධිසයිතානීති පාදාදීහිඋපඝාතං අෙකරොන්තියා සම්මකදව

උපරි සයිතානි, අෙම්මෙස්සාපි සයතිධාතුකනො අධිපුබ්බතාය සෙම්මෙතා

දට්ඨබ්බා. නෙසිොති නඛග්ගානි. සකුණානං පක්ඛා හත්ථපාදට්ඨානියාති

ආහ ‘‘සඞ්කුටිතහත්ථපාදා’’ති. එත් ථාති ආකලොෙට්ඨාකන. 

නික් ෙමන් තානන්ති නික්ඛමන්කතසු, නිද්ධාරකණ කහතං සාමිවචනං. 

අණ් ඩකෙොසන්තිඅණ්ඩෙපාලං. 

කලොකෙොකයව ක ොෙසන් නිවාකසො. අබුජ්ඣි එත්ථාතිරුක්කඛො කබොධි, 

සයං බුජ්ඣති, බුජ්ඣන්ති වා කතනාතිමග්කගොපි සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණම්පි

කබොධි.බුජ්ඣීයතීතිනිබ්බානංකබොධි. අන් තරා ච කබොධින්තිදුතියමුදාහරණං
විනාපි රුක්ඛ-සද්කදන කබොධි-සද්දස්ස රුක්ඛප්පවත්තිදස්සනත්ථං. 

වරභූරිකමධකසොති මහාපථවී විය පත්ථටපඤ්කඤොති අත්කථො. තිස් කසො 

විජ් ජාති අරහත්තමග්කගො අත්තනා සහ වත්තමානං සම්මාදිට්ඨිසඞ්ඛාතං
ආසවක්ඛයඤාණඤ්කචව ඉතරා ද්කව මහග්ගතවිජ්ජා ච

තබ්බිනිබන්ධෙකිකලසවිද්ධංසනවකසන උප්පාදනකතො ‘‘තිස්කසො විජ්ජා’’ති

වුච්චති. ඡ අභිඤ් ඤාති එත්ථාපි එකසව නකයො. සාවෙපාරමීඤාණන්ති
අග්ගසාවකෙහි පටිලභිතබ්බං සබ්බකමව කලොකියකලොකුත්තරඤාණං. 

පච් කචෙකබොධිඤාණන්තිඑත්ථාපිඑකසව නකයො. 

ඔපම් මසම් පටිපාදනන්ති ඔපම්මත්ථස්ස උපකමකයයන සමං පටිපාදනං. 

අත් කථනාති උපකමයයත්කථන. තික් ෙෙරවිප් පසන් නසූරභාකවොති ඉමිනා
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සඞ්ඛාරුකපක්ඛාපත්තතං විපස්සනාය දස්කසති. පරිණාමොක ොති ඉමිනා 
වුට්ඨානගාමිනිභාවාපත්තිං. තදා ච සා මග්ගඤාණගබ්භං ධාකරන්තී විය

කහොතීති ආහ ‘‘ගබ්භග්ගහණොකලො’’ති. අනුපුබ් බාධි කතනාති 

පඨමමග්ගාදිපටිපාටියාඅධිගකතන. චතුරඞ්  සමන් නා තන්ති ‘‘ොමංතකචො

චන්හාරුචඅට්ඨිචඅවසිස්සතු (ම.නි.2.184; සං.නි.2.22; අ.නි.2.5; 

මහානි. 196), සරීකර උපසුස්සතු මංසකලොහිත’’න්ති එවං 
වුත්තචතුරඞ්ගසමන්නාගතංවීරියං. 

ඡන් කදො ොකමොතිආදීසු පත්ථනාොකරන පවත්කතො දුබ්බකලො කලොකභො

ඉච්ඡනට්කඨන ඡන් කදො. තකතො බලවා රඤ්ජනට්කඨන රාක ො. තකතොපි

බලවතකරො ඡන් දරාක ො. නිමිත්තානුබයඤ්ජනසඞ්ෙප්පවකසන පවත්කතො 

සඞ් ෙප් කපො. තකතොපි බලවසඞ්ෙප්පවකසකනව පවත්කතො රාක ො. තකතොපි

බලවතකරො සඞ් ෙප් පරාක ො. ස්වායං පකභකදො එෙස්කසව කලොභස්ස
පවත්තිආොරකභකදන අවත්ථාකභකදනචවුත්කතො. 

පඨමජ් ඣානෙථාවණ් ණනා 

කසයයථිදන්ති තං ෙථන්ති අත්කථො. එතන්ති පුබ්බපකදකයව

අවධාරණෙරණං, එතංඅත්ථජාතංවා. තන් නිස ්සරණකතොතිකතසංොමානං

නිස්සරණත්තා. එසාති එව-ොකරො. ොමධාතු නාම ොමභකවො, 

කනක් ෙම් මන්ති පඨමජ්ඣානං. එසාති නියකමො. 
තදඞ්ගවික්ඛම්භනසමුච්කඡදපටිප්පස්සද්ධිනිස්සරණවිකවො 

තදඞ්  විකවොදකයො. ොයචිත්තඋපධිවිකවො ොයවිකවොදකයො, තකයො එව 

ඉධ ඣානෙථාය, සමුච්කඡදවිකවොදීනං අසම්භවා. නිද් කදකසති

මහානිද්කදකස. තත් කථවාතිමහානිද්කදකසඑව. විභඞ් ක ති ඣානවිභඞ්කග. 

එවඤ් හි සතීතිඋභකයසම්පිොමානංසඞ්ගකහ සති. 

පුරිකමනාතිොයවිකවකෙන. එත් ථාතිඑතස්මිංොයචිත්තවිකවෙද්වකය. 

දුතිකයනාති චිත්තවිකවකෙන. එකතසන්ති යථාවුත්තනකයන
වත්ථුොමකිකලසොමවිකවෙද්වයස්ස වාචෙභූතානං විවිච්කචව ොකමහි 

විවිච්ච අකුසකලහීති ඉකමසං පදානං, නිද්ධාරකණ කචතං සාමිවචනං. 

බා භාවස ්ස කහතුපරිච්චාකගොතිඅනුවත්තති.අකුසලධම්කමොහි බාලභාවස්ස

කහතු. ආසයකපොසනන්ති ආසයස්ස විකසොධනං වඩ්ඪනඤ්ච. විභඞ්කග
නීවරණාකනව වුත්තානීති සම්බන්කධො. තත්ථ ොරණමාහ 

‘‘උපරිඣානඞ්ගපච්චනීෙපටිපක්ඛභාවදස්සනකතො’’ති. තත්ථ උපරි

සවිතක්ෙන්තිආදිනා වුච්චමානානි ඣානඞ්ගානි, කතසං අත්තකනො
පච්චනීොනං පටිපක්ඛභාවදස්සනකතොති අත්කථො. උපරිඣානඞ්ගානං

පච්චනීෙපටිපක්ඛභාවස්ස දස්සනකතොතිපි පාකඨො. තත්ථ ‘‘උපරි 
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වුච්චමානඣානඞ්ගානං උජුවිපච්චනීෙවකසන පටිපක්ඛභාවදස්සනකතො’’ති

‘‘නීවරණානං තාකනව විභඞ්කග වුත්තානී’’තිපි අත්ථං වදන්ති. කපටකෙති

මහාෙච්චායනත්කථකරන ෙතං කනත්තිප්පෙරණනයානුසාරිපෙරණං, තං

පනපිටොනංවණ්ණනාභූතත්තා‘‘කපටෙ’’න්තිවුත්තං, තස්මින්තිඅත්කථො. 

විතක්ෙනං නාම ආරම්මණපරිෙප්පනන්ති ආහ ‘‘ඌහන’’න්ති. රූපං 
රූපන්තිආදිනා විසකය ආකෙොකටන්තස්ස විසයප්පවත්තිආහනනං උපරි

ආහනනන්ති කවදිතබ්බං. ආරම් මකණ චිත් තස් ස ආනයනං නාම

ආරම්මණාභිමුඛෙරණං. අනුසඤ් චරණන්ති අනුපරිබ්භමනං, තඤ්ච

ඛණන්තරස්ස තථාොකරන උප්පාදනකමව, න හි පරමත්ථකතො එෙස්ස

සඤ්චරණමත්ථි, එවමඤ්ඤත්ථාපි ඊදිකසසු. අනුමජ් ජනන්ති පරිමජ්ජනං. 

තත් ථාති ආරම්මකණ. සහජාතානුකයොජනං සකිච්චානුවත්තිතාෙරකණන. 

ෙත් ථචීති දුතියජ්ඣානවිරහිකතසු සවිචාරචිත්කතසු සබ්බත්ථාති අත්කථො.
විචාකරන සහ උප්පජ්ජමාකනොපි විතක්කෙො ආරම්මකණ

අභිනිකරොපනාොකරන පවත්තිං සන්ධාය ‘‘පඨමාභිනිපාකතො’’ති වුත්කතො. 

විප් ඵාරවාති අවූපසන්තසභාවතාය කවගවා, කතකනකවස දුතියජ්ඣාකන

පහානඞ්ගං ජාතං. පඨමදුතියජ් ඣාකනසූති පඤ්චෙනයං සන්ධාය වුත්තං. 

අඞ්ගවිනිමුත්තස්සඣානස්සඅභාවංදස්කසන්කතො රුක් කෙො වියාතිආදිමාහ. 

විකවෙ-සද්දස්ස භාවසාධනපක්කඛ ‘‘තස්මා විකවො’’ති වුත්තං, 

ඉතරපක්කඛ ‘‘තස්මිං විකවකෙ’’ති. පිනයතීති තප්කපති, වඩ්කඪති වා. 

ඵරණරසාති පණීතරූකපහි ොකය බයාපනරසා. සාත ක් ෙණන්ති 

ඉට්ඨසභාවං, මධුරන්ති අත්කථො. සම්පයුත්තානං පීළනජ්ඣුකපක්ඛනං

අෙත්වාඅනුඅනුගණ්හනංඋපොරිතාවා අනුග්  කහො. වනකමව වනන් තං. 

උදෙකමව උදෙන් තං. තස් මිං තස් මිං සමකය පාෙටභාවකතොති ඉමිනා 

ඉට්ඨාරම්මණාදිපටිලාභසමකයපි සුඛං විජ්ජමානම්පි අපාෙටං, පීතිකයව

තත්ථ පාෙටා, පටිලද්ධරසානුභවනසමකය ච විජ්ජමානපීතිකතොපි සුඛකමව
පාෙටතරන්ති දස්කසති. එත්ථ ච කචතසිෙසුඛවකසකනව

පටිලද්ධරසානුභවනං කවදිතබ්බං, න ොයිෙසුඛවකසන තස්ස 

පීතිසම්පකයොගස්කසව අභාකවන ඉධානධිප්කපතත්තා. අයඤ් ච පීතීතිආදි

අඤ්ඤපදත්ථසමආසදස්සනං, අස්සත්ථිපක්කඛ තද්ධිතපච්චයදස්සනං වා.

දුතියවිෙප්කපනඅඤ්ඤපදත්ථසමාසවකසකනව‘‘විකවෙජංපීතිසුඛ’’න්තිඉදං

එෙං පදන්තිදස්කසති, විභත්තියාචඅකලොපං. 

 ණනානුපුබ් බතාති කදසනාක්ෙමං සන්ධාය වුත්තං. පඨමං 

සමාපජ් ජතීති ඉදංආදිෙම්මිෙවකසන වුත්තං, චිණ්ණවසීනං පන කයොගීනං 

උප්පටිපාටියාපි ඣානං උප්පජ්ජකතව. ඣාකපතීති දහති. 
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අනිච්චාදිලක්ඛණවිසයාය විපස්සනාය උපනිජ්ඣායනං ෙථං

නිබ්බානාලම්බනස්ස මග්ගස්ස කහොතීති ආහ විපස් සනායාතිආදි. තත්ථ 

මග් ක න සිජ් ඣතීති නිච්චාදිවිපල්ලාසප්පහායකෙන සහ මග්කගකනව තං
ලක්ඛණූපනිජ්ඣානං අසම්කමොහකතො අත්තකනො සිජ්ඣති. අථ වා

මග්කගනාතිමග්ගකිච්කචන, විපල්ලාසප්පහාකනනාතිඅත්කථො. 

අඤ ්කඤොති සත්කතො. අවුත් තත් තාති ‘‘සචිත්කතෙග්ගත’’න්ති 

ඣානපාළියං (විභ. 508 ආදකයො) අවුත්තත්තා. වුත් තත් තාති තස්සා

ඣානපාළියා විභඞ් ක  වුත්තත්තා. 

දුතියජ් ඣානෙථාවණ් ණනා 

අජ්ඣත්තන්ති ඣානවිකසසනත්තා වුත්තං ‘‘ඉධ 

නියෙජ්ඣත්තමධිප්කපත’’න්ති. ඣානඤ්හි අජ්ඣත්තජ්ඣත්තං න කහොති 

ඡළින්ද්රියානකමව තබ්භාවකතො. ඛුද්දො ඌමිකයො වීචිකයො. මහතිකයො 

තරඞ්  ා. සන් තා කහොන් ති සමිතාතිආදීනි අඤ්ඤමඤ්ඤකවවචනානි, 

ඣානබකලන සමතික්ෙන්තාති අධිප්පාකයො. අප් පිතාති ගමිතා විනාසං

පාපිතා. පරියාකයොතිඣානපරික්ඛාකරඣානකවොහාරත්තාඅපරමත්ථකතො. 

තතියජ් ඣානෙථාවණ් ණනා 

තදධි මායාති තතියමග්ගාධිගමාය. උපපත් තිකතො ඉක් ෙතීති පඤ්ඤාය

සහචරණපරිචකයන යථා සමවාහිභාකවො කහොති, එවං යුත්තිකතො පස්සති. 

විපු ායාතිමහග්ගතභාවප්පත්තාය. ථාම තායාතිවිතක්ෙවිචාරපීතිවිගකමන

ථිරභාවප්පත්තියා, කතකනව වක්ඛති ‘‘විතක්ෙවිචාරපීතීහි

අනභිභූතත්තා’’තිආදි. (පාරා. අට්ඨ. 1.11 තතියජ්ඣානෙථා).

උකපක්ඛාකභදං දස්කසත්වා ඉධාධිප්කපතංඋකපක්ඛංපොකසතුං උකපක් ො 

පනාතිආදි වුත්තං. තත්ථ තත්රමජ්ඣත්තතාව ඛීණාසවානං 
ඉට්ඨානිට්ඨඡළාරම්මණාපාකථ පරිසුද්ධපෙතිභාවාවිජහනාොකරන

අජ්ඣුකපක්ඛනකතො ‘‘ඡළඞ්ගුකපක්ඛා’’ති ච, සත්කතසු

මජ්ඣත්තාොරප්පවත්තත්තා ‘‘බ්රහ්මවිහාරුකපක්ඛා’’තිච, සහජාතධම්මානං

මජ්ඣත්තාොරභූතා ‘‘කබොජ්ඣඞ්ගුකපක්ඛා’’ති ච, කෙවලා

‘‘තත්රමජ්ඣත්තුකපක්ඛා’’ති ච, තතියජ්ඣානසහගතා අග්ගසුකඛපි තස්මිං

අපක්ඛපාතභූතා ‘‘ඣානුකපක්ඛා’’ති ච, චතුත්ථජ්ඣානසහගතා

සබ්බපච්චනීෙපරිසුද්ධිතාය ‘‘පාරිසුද්ධුකපක්ඛා’’ති ච කතන කතන
අවත්ථාකභකදනඡධාවුත්තා. 

වීරියකමව පන අනච්චාරද්ධඅනතිසිථිකලසු සහජාකතසු සඞ්ඛාකරසු 

උකපක්ඛනාොකරන පවත්තං ‘‘වීරියුකපක්ඛා’’ති වුත්තං. අට්ඨන්නං
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රූපාරූපජ්ඣානානං පටිලාභකතො පුබ්බභාකග එව
නීවරණවිතක්ෙවිචාරාදීනං පහානාභිමුඛීභූතත්තා කතසං පහාකනපි 
අබයාපාරභාවූපගමකනන මජ්ඣත්තාොරප්පවත්තා සමාධිවකසන
උප්පන්නා අට්ඨ පඤ්ඤා කචව උපාදානක්ඛන්ධභූකතසු සඞ්ඛාකරසු
අජ්ඣුකපක්ඛනාොරප්පවත්තා විපස්සනාවකසන උප්පන්නා චතුන්නං
මග්ගානං පුබ්බභාකග තස්ස තස්ස අධිගමාය චතස්කසො චතුන්නං 
ඵලසමාපත්තීනං පුබ්බභාකග තස්ස තස්ස අධිගමාය
අප්පණිහිතවිකමොක්ඛවකසන පවත්තා චතස්කසො
සුඤ්ඤතඅනිමිත්තවිකමොක්ඛවකසනද්කවතිදසපඤ්ඤාචාතිඉකමඅට්ඨාරස

පඤ්ඤා සඞ් ොරුකපක් ො නාම. යථාවුත්තවිපස්සනාපඤ්ඤාව 

ලක්ඛණවිචිනකනපි මජ්ඣත්තභූතා විපස ්සනුකපක් ො නාම. 

අදුක්ඛමසුඛකවදනා කවදනුකපක් ො නාම. ඉමාසං පන දසන්නම්පි 

උකපක්ඛානං ‘‘තත්ථතත්ථආගතනයකතොවිභාකගො ධම් මසඞ්  හට් ඨෙථායං 

වුත්තනකයන කවදිතබ්කබො’’ති දස්කසන්කතො ආහ එවමයං දසවිධාපීතිආදි.
තත්ථ තත්ථ ආගතනයකතොති ඉදම්පි හි තාසං විභාගදස්සනස්ස

භූමිපුග්ගලාදිපදං විය විසුං මාතිොපදවකසන වුත්තං, න පන 
භූමිපුග්ගලාදිවකසන විභාගදස්සනස්ස ආගතට්ඨානපරාමසනං

ආගතට්ඨානස්ස අට්ඨසාලිනියාතිආදිනාවුත්තත්තා, තස්මා සාරත් ථදීපනියං 

(සාරත්ථ.ටී.1.11තතියජ්ඣානෙථා)යංවුත්තං ‘‘ඉමාසංපන දසන්නම්පි
උකපක්ඛානං භූමිපුග්ගලාදිවකසන විභාකගො තත්ථ තත්ථ වුත්තනකයකනව

කවදිතබ්කබොති දස්කසන්කතො ආහ එවමයං දසවිධාතිආදී’’ති, තං

අමනසිෙත්වා වුත්තන්ති ගකහතබ්බං. තත් ථ තත් ථ ආ තනයකතොති ‘‘ඉධ

(ඛීණාසකවො) භික්ඛු චක්ඛුනා රූපං දිස්වා කනව සුමකනො කහොති, න

දුම්මකනො, උකපක්ඛකෙො විහරති සකතො සම්පජාකනො’’තිආදිනා (දී. නි.

3.348; අ.නි.6.1) ඡළඞ්ගුකපක්ඛාආගතා, ‘‘උකපක්ඛාසහගකතන කචතසා

එෙංදිසංඵරිත්වාවිහරතී’’ති(දී.නි.3.308; ම.නි.1.77; 2.309; 3.230) 
එවංබ්රහ්මවිහාරුකපක්ඛාආගතාතිඉමිනානකයන දසන්නම්පිඋකපක්ඛානං
තත්ථ තත්ථ වුත්තපකදකසසු ආගතනයදස්සනකතො ච අයං දසවිධාපි
උකපක්ඛා ධම්මසඞ්ගහට්ඨෙථායං වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බාති 
සම්බන්කධො. 

භූමීතිආදීසු පන ඡළඞ්ගුකපක්ඛා ොමාවචරා, බ්රහ්මවිහාරුකපක්ඛා

රූපාවචරාතිආදිනා භූමිකතො ච, ඡළඞ්ගුකපක්ඛා අකසක්ඛානකමව, 
බ්රහ්මවිහාරුකපක්ඛා පුථුජ්ජනාදීනං තිණ්ණම්පි පුග්ගලානන්තිආදිනා 

පුග්   කතො ච, ඡළඞ්ගුකපක්ඛා 

කසොමනස්සුකපක්ඛාසහගතචිත්තසම්පයුත්තාතිආදිනා චිත් තකතො ච, 

ඡළඞ්ගුකපක්ඛා ඡළාරම්මණාතිආදිනා ආරම් මණකතො ච, ‘‘කවදනුකපක්ඛා
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පටුන 

කවදනාක්ඛන්කධන සඞ්ගහිතා, ඉතරා නව සඞ්ඛාරක්ඛන්කධනා’’ති 

ෙන් ධසඞ්  හවකසන ච, ‘‘ඡළඞ්ගුකපක්ඛා බ්රහ්මවිහාරකබොජ්ඣඞ්ගඣාන 
පාරිසුද්ධිතත්රමජ්ඣත්තුකපක්ඛා ච අත්ථකතො එො. තස්මා එෙක්ඛකණ ච

තාසු එොය සති ඉතරා න උප්පජ්ජන්ති, තථා සඞ්ඛාරුකපක්ඛා
විපස්සනුකපක්ඛාපි කවදිතබ්බා. කවදනාවීරියුකපක්ඛානකමෙක්ඛකණ සියා

උප්පත්තී’’ති එෙක් ෙණවකසන ච, ‘‘ඡළඞ්ගුකපක්ඛා අබයාෙතා

බ්රහ්මවිහාරුකපක්ඛා කුසලාබයාෙතා, තථාකසසා.කවදනුකපක්ඛාපනසියා

අකුසලාපී’’තිඑවං කුස ත් තිෙවකසන ච, ‘‘සඞ්කඛපකතොචත්තාකරොචධම්මා 

වීරියකවදනාතත්රමජ්ඣත්තතාඤාණවකසනා’’තිඑවං සඞ් කෙපවකසන ච අයං

දසවිධාපිඋකපක්ඛා ධම් මසඞ්  හට් ඨෙථායං වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බාති
කයොජනා. 

එත්ථ කචතා කිඤ්චාපි අට් ඨසාලිනියං භූමිපුග්ගලාදිවකසන සරූපකතො

උද්ධරිත්වා න වුත්තා, තථාපි තත්ථ වුත්තප්පොකරකහව තාසං
භූමිපුග්ගලාදිවිභාකගො නයකතො උද්ධරිත්වා සක්ො ඤාතුන්ති තත්ථ
සරූපකතො වුත්තඤ්ච අවුත්තඤ්ච එෙකතො සඞ්ගකහත්වා තත්ථ තත්ථ

ආගතනයකතොතිආදීහි නවහි පොකරහි අතිකදකසො ෙකතො, කතකනව

‘‘ධම්මසඞ්ගහට්ඨෙථායං වුත්තවකසනා’’ති අවත්වා ‘‘වුත් තනකයකනවා’’ති
වුත්තං. තථාහි ඛීණාසකවො භික්ඛු චක්ඛුනා රූපං දිස්වාති ආදිම්හි වුත්කත
ඡළඞ්ගුකපක්ඛා රූපාදිආරම්මණතාය භූමිකතො ොමාවචරා ච පුග්ගලකතො

අකසක්ඛානකමව ච උප්පජ්ජති, චිත්තකතො 

කසොමනස්සුකපක්ඛාචිත්තසම්පයුත්තා, ආරම්මණකතො ඡළාරම්මණා, 

කුසලත්තිෙකතො අබයාෙතා චාති පණ්ඩිකතහි සක්ො ඤාතුං, තථා
ඡළඞ්ගුකපක්ඛා ච බ්රහ්මවිහාරුකපක්ඛා ච තත්රමජ්ඣත්තුකපක්ඛා ච
ඣානුකපක්ඛා ච පාරිසුද්ධුකපක්ඛා ච අත්ථකතො එොතිආදිම්හි වුත්කත
පනස්ස සඞ්ඛාරක්ඛන්ධසඞ්ගහිතත්තා බ්රහ්මවිහාරුකපක්ඛාදීහි සහ

එෙක්ඛකණ අනුප්පත්තිආදකයො චසක්ොඤාතුං, යථා ච ඡළඞ්ගුකපක්ඛා, 
එවං කසසානම්පි යථාරහං අට්ඨසාලිනියං වුත්තනයකතො

භූමිආදිවිභාගුද්ධාරනකයො ඤාතබ්කබො. අනාකභො රසාතිපණීතසුකඛපිතස්මිං
අවනතිපටිපක්ඛකිච්චාති අත්කථො. 

පුග්  ක නාති පුග්ගලාධිට්ඨාකනන. කිකලකසහි සම්පයුත්තානං 

ආරක් ො. තීරණං කිච්චස්ස පාරගමනං. පවිචකයො වීමංසා. ඉදන්ති 
සතිසම්පජඤ්ඤං. යස්මා තස්ස නාමොකයන සම්පයුත්තං සුඛන්ති ඉමස්ස

තස්මා එතමත්ථන්තිආදිනා සම්බන්කධො. තස් සාති ඣානසමඞ්ගිකනො. 

තංසමුට් ඨාකනනාති තං යථාවුත්තනාමොයසම්පයුත්තං සුඛං සමුට්ඨානං

ොරණංයස්සරූපස්සකතනතංසමුට්ඨාකනනරූකපන. අස් සාතිකයොගිකනො. 
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යස් සාතිරූපොයස්ස. ඵුටත් තාතිඅතිපණීකතනරූකපනඵුටත්තා. එතමත් ථං 

දස් කසන් කතොති ොයිෙසුඛකහතුභූතරූපසමුට්ඨාපෙනාමොයසුඛං 
පටිසංකවදියමාකනො එව ඣානසමඞ්ගිතාෙරකණ ොරිකයොපචාරකතො

‘‘සුඛඤ්ච ොකයන පටිසංකවකදතී’’ති වුච්චතීති ඉමමත්ථං දස්කසන්කතොති

අත්කථො. යන්ති කහතුඅත්කථ නිපාකතොති ආහ ‘‘යංඣානකහතූ’’ති. 

සුෙපාරමිප් පත් කතති සුඛස්ස උක්ෙංසපරියන්තං පත්කත. එවකමකතසං 
පහානං කවදිතබ්බන්ති සම්බන්කධො. අථ ෙස්මාඣාකනස්කවව නිකරොකධො
වුත්කතොති සම්බන්කධො. 

චතුත් ථජ් ඣානෙථාවණ් ණනා 

ෙත් ථ චුප් පන් නන්තිඑත්ථ ෙත් ථාතිකහතුම්හිභුම්මං, ෙස්මිංකහතුම්හි

සතීති අත්කථො. නානාවජ් ජකනති අප්පනාවීථිආවජ්ජනකතො නානා භින්නං 

පුරිමවීථීසු ආවජ්ජනං යස්ස උපචාරස්ස, තස්මිං නානාවජ්ජකන.

විසමනිසජ්ජාය උප්පන්නකිලමකථො විසමාසනුපතාකපො. උපචාකර වාතිආදි 

පක්ඛන්තරදස්සනං එොවජ්ජනූපචාකරපි වාති අත්කථො. පීතිඵරකණනාති
ඉමිනා අප්පනාවීථියා විය එෙවීථියම්පි ොමාවචරපීතියා ඵරණමත්තස්ස
අභාවං දස්කසති. කදොමනස්සින්ද්රියස්ස අස්ස සියා උප්පත්තීති සම්බන්කධො. 

එතන්ති කදොමනස්සින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති සම්බන්කධො. 

විතක් ෙවිචාරප් පච් චකයපීති පි-සද්කදො අට්ඨානප්පයුත්කතො. කසො

‘‘පහීනස්සා’’ති කහට්ඨා වුත්තපදානන්තරං කයොකජතබ්කබො ‘‘පහීනස්සාපි 

කදොමනස්සින්ද්රියස්සා’’ති. විතක් ෙවිචාරභාකවති එත්ථ ‘‘උප්පජ්ජති

කදොමනස්සින්ද්රිය’’න්ති ආකනත්වා සම්බන්ධිතබ්බං. නිමිත්තත්කථ කචතං

භුම්මං, විතක්ෙවිචාරභාවකහතූති අත්කථො. විතක් ෙවිචාරාති එත්ථ ඉති-

සද්කදො තස්මාති එතස්මිං අත්කථ දට්ඨබ්කබො, කතන යස්මා එතං

කදොමනස්සින්ද්රියං විතක්ෙවිචාරපච්චකය…කප.… කනව උප්පජ්ජති, යත්ථ

පන උප්පජ්ජති, තත්ථ විතක්ෙවිචාරභාකවකයව උප්පජ්ජති. යස්මා ච

අප්පහීනාකයව දුතියජ්ඣානූපචාකර විතක්ෙවිචාරා, තස්මා තත්ථස්ස සියා
උප්පත්තීතිඑවකමත්ථකයොජනාකවදිතබ්බා. 

තත් ථාති දුතියජ්ඣානූපචාකර. අස් සාති කදොමනස්සින්ද්රියස්ස. සියා 

උප් පත් තීති ඉදඤ්ච පච්චයමත්තදස්සකනන සම්භාවනමත්තකතො වුත්තං.

කදොමනස්සුප්පත්තිසම්භාවනාපි හි උපචාරක්ඛකණකයව ොතුං යුත්තා, 
විතක්ෙවිචාරරහිකත පන දුතියජ්ඣානක්ඛකණ තදුප්පත්තිසම්භාවනාපි න
යුත්තාොතුන්ති.ඉතරථාකුසලචිත්තක්ඛකණ අකුසලකදොමනස්සුප්පත්තියා

අසම්භවකතො‘‘තත්ථස්සසියාඋප්පත්තී’’තිනවත්තබ්බං සියා.සමීපත්කථවා

එතං භුම්මං, උපචාරජ්ඣානානන්තරවීථීසූති අත්කථො. දුතියජ් ඣාකනති

එත්ථාපි අනන්තරවීථීසුපි න ත්කවව උප්පජ්ජතීති අත්කථො, එවං උපරි
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සුඛින්ද්රිකයපි. කසොමනස්සින්ද්රියස්ස උප්පත්තීති සම්බන්කධො. පහීනාති 

වුත් තාති ඉදං ‘‘පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංකයොජනානං පරික්ඛයා’’ති

වුත්තත්තා වුත්තං. දුක් ොභාකවනාති දුක්ඛතාභාකවන. එවං සුොභාකවනාති

එත්ථාපි. එකතනාති දුක්ඛසුඛපටික්කඛපවචකනන. 

ඉට් ඨානිට් ඨවිපරීතානුභවන ක් ෙණාති අතිඉට්ඨඅතිඅනිට්ඨානං විපරීතස්ස

මජ්ඣත්තාරම්මණස්ස අනුභවනලක්ඛණා, මජ්ඣත්තාරම්මණම්පි හි 
ඉට්ඨානිට්කඨසුඑවපවිට්ඨංතබ්බිනිමුත්තස්සඅභාවා. 

ඣානචතුක්ෙෙථාවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

පුබ් කබනිවාසෙථාවණ් ණනා 

12. අරූපජ්ඣානානම්පිඅඞ්ගසමතායචතුත්ථජ්ඣාකනසඞ්ගකහොතිආහ 

කෙසඤ් චි අභිඤ් ඤාපාදොනීතිආදි, කතකනවවක්ඛති ‘‘අට්ඨ සමාපත්තිකයො

නිබ්බත්කතත්වා’’තිආදි (පාරා. අට්ඨ. 1.12). කතසු ච චතුත්ථජ්ඣානකමව 

අභිඤ්ඤාපාදෙං නිකරොධපාදෙං කහොති, න ඉතරානි. දූරොරණතං පන 

සන්ධාය ‘‘චත්තාරි ඣානානී’’ති කනසම්පි එෙකතො ගහණං ෙතන්ති

දට්ඨබ්බං. චිත් කතෙග්  තත් ථානීති ඉදං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරං සන්ධාය 

වුත්තන්ති ආහ ඛීණාසවානන්තිආදි. සබ් බකිච් චසාධෙන්ති
දිබ්බවිහාරාදිසබ්බබුද්ධකිච්චසාධෙං. 

සබ් බක ොකියක ොකුත් තරගුණදායෙන්ති ඉමිනා යථාවුත්තං 
විපස්සනාපාදෙත්තාදිසබ්බං සම්පිණ්කඩති. ඉදඤ්හි ඣානං භගවකතො 
සබ්බබුද්ධගුණදායෙස්ස මග්ගඤාණස්ස පදට්ඨානත්තා එවං වුත්තන්ති

දට්ඨබ්බං. යථයිදන්ති යථා ඉදං. අභිනීහාරක් ෙමන්ති ඉද්ධිවිධාදිඅත්ථං
තදභිමුඛං නීහරණකයොග්ගං. 

ඣානප් පටි ාභපච් චයානන්ති ඣානප්පටිලාභකහතුොනං

ඣානප්පටිලාභං නිස්සාය උප්පජ්ජනොනං. පාපොනන්ති ලාමොනං. 

ඉච් ඡාවචරානන්ති ඉච්ඡාය වකසන ඔතිණ්ණානං නීවරණභාවං
තකදෙට්ඨතඤ්ච අප්පත්තානං අත්තුක්ෙංසනාදිවසප්පවත්තානං අකහො වත
මකමව සත්ථා පටිපුච්ඡිත්වා භික්ඛූනං එවරූපං ධම්මං
කදකසයයාතිආදිනයප්පවත්තානං මානාදීනං. කපොත්ථකෙසු පන 

‘‘ඣානප්පටිලාභපච්චනීොන’’න්තිපි පාඨං ලිඛන්ති, කසො පමාදපාකඨොති

ගකහතබ්කබො ‘‘ඣානප්පටිලාභපච්චනීොනං නීවරණානං අභාවස්ස

නීවරණදූරීභාකවන පරිසුද්කධො’’තිඑවංපුබ්කබපරිසුද්ධපකදකයවවුත්තත්තා. 

සාරත් ථදීපනියං (සාරත්ථ. ටී. 1.12) පන ‘‘ඉච්ඡාවචරානන්ති ඉච්ඡාය
අවචරානං ඉච්ඡාවකසන ඔතිණ්ණානං පවත්තානං නානප්පොරානං 
කෙොපඅප්පච්චයානන්ති අත්කථොති අයම්පි පාකඨො අයුත්කතො එවාති
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පටුන 

ගකහතබ්බං. තකතො එව ච විසුද් ධිමග් ක  අයං පාකඨො සබ්කබන සබ්බං න

දස්සිකතො’’ති වුත්තං.තත්ථචනානප්පොරානංකෙොපඅප්පච්චයානන්තිඑවං
නීවරණභාවප්පත්තකදොසානං පරාමට්ඨත්තා අයං පාකඨො පටික්ඛිත්කතොති
කවදිතබ්කබො. 

අභිජ් ඣාදීනන්ති එත්ථ අභිජ්ඣා-සද්කදන ච අනීවරණසභාවස්කසව
කලොභස්ස මානාදීනඤ්ච ගහණං ඣානප්පටිලාභපච්චයානන්ති 

අනුවත්තමානත්තා. උභයම් පීතිඅනඞ්ගණත්තං විගතූපක්කිකලසත්තඤ්චාති

එතං උභයම්පි යථාක්ෙමං අනඞ්  ණසුත් තවත් ථසුත් තානුසාකරකනව
කවදිතබ්බං.කතසුචසුත්කතසු කිඤ්චාපිනීවරණසභාවප්පත්තාථූලකදොසාපි

වුත්තා, තථාපිඅධිගතචතඋත්ථජ්ඣානස්ස වකසනවුත්තත්තාඉධසුඛුමාඑව
කතගහිතා.අඞ්ගණුපක්කිකලසසාමඤ්කඤනපකනත්ථ සුත්තානංඅපදිසනං.

තථාහි‘‘සුත්තානුසාකරනා’’තිවුත්තං, නපනසුත්තවකසනාති. 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතියං ඤාණං පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණන්ති

නිබ්බචනං දස්කසන්කතො ආහ පුබ් කබනිවාසානුස් සතිම් හීතිආදි. ඉදානි
පුබ්කබනිවාසං පුබ්කබනිවාසානුස්සතිංතත්ථඤාණඤ්චවිභාගකතොදස්කසතුං 

තත් ථාතිආදි වුත්තං. පුබ් බ-සද්කදො අතීතභවවිසකයො, නිවාස-සද්කදො ච

ෙම්මසාධකනොතිආහ ‘‘පුබ්කබ අතීතජාතීසුනිවුත්ථක්ඛන්ධා’’ති.නිවුත්ථතා

කචත්ථ සෙසන්තාකන පවත්තතා, කතනාහ අනුභූතාතිආදි. ඉදානි
සපරසන්තානසාධනවකසන නිවාස-සද්දස්ස අත්ථං දස්කසතුං

‘‘නිවුත්ථධම්මා වානිවුත්ථා’’තිවත්වා තං විවරිතුං ක ොචරනිවාකසනාතිආදි

වුත්තං.කගොචරභූතාපිහිධම්මාඤාකණනනිවුත්ථා නාමකහොන්ති, කතපන

සපරවිඤ්ඤාණකගොචරතාය දුවිධාති දස්කසතුං අත් තකනොතිආදි වුත්තං.
පරවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතාපි වානිවුත්ථාති සම්බන්කධො. ඉධාපි පරිච්ඡින්නාති
පදං ආකනත්වා සම්බන්ධිතබ්බං. අනමතග්කගපි හි සංසාකර අත්තනා
අවිඤ්ඤාතපුබ්බානං සත්තානං ඛන්ධා පකරකහව කෙහිචි විඤ්ඤාතත්තා 

පරවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතානාමවුත්තා, කතසංඅනුස්සරණංපුරිමකතොදුක්ෙරං

කයහිපකරහි විඤ්ඤාතතායකතපරවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතානාමජාතා, කතසං
වත්තමානසන්තානානුසාකරන විඤ්ඤාතබ්බකතො. කත ච
පරවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතා දුවිධා පරිනිබ්බුතා අපරිනිබ්බුතාති. කතසු ච
පරිනිබ්බුතානුස්සරණං දුක්ෙරං සබ්බකසො සුසමුච්ඡින්නසන්තානත්තා. තං
පන සිඛාප්පත්තපරවිඤ්ඤාතං පුබ්කබනිවාසං දස්කසතුං

‘‘ඡින්නවටුමොනුස්සරණාදීසූ’’ති වුත්තං. තත්ථ ඡින් නවටුමො අතීකත

පරිනිබ්බුතා ඛීණාසවා ඡින්නසංසාරමග්ගත්තා. ආදි-සද්කදන 
අපරිනිබ්බුතානං පරවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතානම්පි සීකහොක්ෙන්තිෙවසඑන

අනුස්සරණං ගහිතං. යාය සතියා පුබ්කබනිවාසං අනුස්සරති, සා
පුබ්කබනිවාසානුස්සතීතිආකනත්වා සම්බන්ධිතබ්බං. 



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො බාහිරනිදානෙථා 
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විහිත-සද්කදො විධ-සද්දපරියාකයොති ආහ ‘‘අකනෙවිධ’’න්ති, 

භවකයොනිආදිවකසන බහුවිධන්ති අත්කථො. විහිතන්ති වා පයුත්තං

වණ්ණිතන්ති අත්ථං ගකහත්වා ‘‘අකනකෙහි පොකරහි විහිත’’න්ති
වත්තබ්කබ මජ්කඣපදකලොපං ෙත්වා නිද්දිට්ඨන්ති ආහ 

‘‘අකනකෙහි…කප.… සංවණ්ණිත’’න්ති. පොකරහීති 

නාමකගොත්තාදිපොකරහි. සංවණ් ණිතන්ති බුද්ධාදීහි ෙථිතං. අනු-සද්කදො

අනන්තරත්ථදීපකෙොති ආහ ‘‘අභිනින්නාමිතමත්කත එවා’’ති, එකතන ච 

පරිෙම්මස්ස ආරද්ධතං දස්කසති. පූරිතපාරමීනඤ් හීතිආදිනා පරිෙම්මං
විනාපිසිද්ධිංදස්කසති. 

ආරද් ධප් පොරදස් සනත් කථති අනුස්සරිතුං ආරද්ධානං පුබ්කබ

නිවුත්ථක්ඛන්ධානං දස්සනත්කථ. ජායතීති ජාති, භකවො. කසො
එෙෙම්මමූලකෙො ආදානනික්කඛපපරිච්ඡින්කනො ඛන්ධප්පබන්කධො ඉධ 

‘‘ජාතී’’තිඅධිප්කපකතොතිආහ එෙම් පීතිආදි. ෙප් කපොතිඅසඞ්කඛයයයෙප්කපො, 

කසොපනඅත්ථකතොොකලො තථාපවත්තධම්මමුපාදායපඤ්ඤත්කතො, කතසං
වකසනස්සපරිහානිචවඩ්ඪිචකවදිතබ්බා. සංවට්කටොසංවට්ටනංවිනාකසො

අස්සඅත්ථීතිසංවට්කටො, අසඞ්කඛයයයෙප්කපො. සංවට්කටනවිනාකසනසහ

තිට්ඨතිසීකලනාති සංවට් ටට් ඨායී. එවං විවට් කටොතිආදීසුපි.තත්ථවිවට්ටනං

විවට්කටො, උප්පත්ති, වඩ්ඪි වා. කතකජන විනාකසො කතකජොසංවට් කටො. 

විත් ථාරකතො පනාති පුථුලකතො පන සංවට්ටසීමාකභකදො නත්ථි, කතනාහ

‘‘සදාපී’’ති. එෙනගරියා විය අස්ස ජාතක්ඛකණ විොරාපජ්ජනකතො

ජාතික්කඛත්තකවොහාකරොති දස්කසතුං ‘‘පටිසන්ධිආදීසු ෙම්පතී’’ති වුත්තං. 

ආනුභාකවො පවත් තතීති තදන්කතොගධානං සබ්කබසං සත්තානං

කරොගාදිඋපද්දකවො වූපසම්මතීති අධිප්පාකයො. යං යාවතා වා පන 

ආෙඞ් කෙයයාති වුත් තන්තියංවිසයක්කඛත්තංසන්ධායඑෙස්මිං එවඛකණ

සබ්බත්ථ සකරන අභිවිඤ්ඤාපනං, අත්තකනො රූපොයදස්සනඤ්ච

පටිජානන්කතනභගවතා ‘‘යාවතාවාපනආෙඞ්කඛයයා’’තිවුත්තං. 

එකතසූති නිද්ධාරකණ භුම්මං. පවත් තඵ කභොජකනොති

සයංපතිතඵලාහාකරො, ඉදඤ්චතාපසොලංසන්ධාය වුත්තං. ඉධූපපත් තියාති

ඉධ චරිමභකව උපපත්තියා. එෙක ොත් කතොති තුසිතකගොත්කතන

එෙකගොත්කතො. ඉතකරති වණ්ණාදකයො. තිත් ථියාති ෙම්මඵලවාදිකනො. 

අභිනීහාකරොති අභිනීහාකරොපලක්ඛිකතො පුඤ්ඤඤාණසම්භරණොකලො

වුත්කතො. චුතිපටිසන් ධිවකසනාති අත්තකනො පරස්ස වා තස්මිං තස්මිං
අත්තභාකව චුතිං දිස්වා අන්තරා කිඤ්චි අනාමසිත්වා පටිසන්ධියා එව
ගහණවකසන එවං ජානනං ඉච්ඡිතප්පකදකසොක්ෙමනන්ති ආහ 

කතසඤ් හීතිආදි. උභයථාපීති ඛන්ධපටිපාටියාපි චුතිපටිසන්ධිවකසනපි. 
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සීකහොක් ෙන් තවකසනපීති සීහනිපාතවකසනපි. කිකලසානං 

ආතාපනපරිතාපනට්කඨනවීරියංආතාකපොතිආහ‘‘වීරියාතාකපනා’’ති. 

දිබ් බචක් ඛුඤාණෙථාවණ් ණනා 

13. දිවි භවත්තා දිබ්බන්ති කදවානං පසාදචක්ඛු වුච්චතීති ආහ 

‘‘දිබ්බසදිසත්තා’’ති. දූකරපීති පි-සද්කදනසුඛුමස්සාපිආරම්මණස්සගහණං.

වීරියාරම්භවකසන ඉජ්ඣනකතො සබ්බාපි භාවනා, 
පධානසඞ්ඛාරසමන්නාගකතො වා ඉද්ධිපාදභාවනාවිකසසකතො වීරියභාවනාති

ආහ ‘‘වීරියභාවනාබලනිබ්බත්ත’’න්ති. දිබ් බවිහාරවකසනාති
ෙසිණාදිජ්ඣානචතඋක්ෙවකසන. ඉමිනා දූරොරණත්කථ අස්ස

දිබ්බභාවමාහ. දිබ් බවිහාරසන් නිස ්සිතත් තාති ඉමිනා 
ආසන්නොරණභූතපාදෙජ්ඣානකතො නිබ්බත්තන්ති
දිබ්බවිහාරසන්නිස්සිතත්තාති ඉමස්ස දිබ්බවිහාරපඅයාපන්නං අත්තනා
සම්පයුත්තං රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානං නිස්සයපච්චයභූතං නිස්සාය
දිබ්බචක්ඛුඤාණස්ස පවත්තත්තාතිපි අත්කථො. දිවුධාතුස්ස ජුතිගතිකයොගං

සන්ධාය ආක ොෙපඅග්  කහනාතිආදි වුත්තං.තත්ථ ආක ොෙපරිග්  කහනාති

ෙසිණාකලොෙපරිග්ගහවකසන. දස් සනට් කඨනාතිරූපදස්සනභාකවන, ඉමිනා

‘‘චක්ඛති රූපං විභාකවතී’’ති නිබ්බචනකතො චක්ඛුත්තං දස්කසති. 

චක් ඛුකිච් චෙරකණනාති ඉදං චක්ඛුමිව චක්ඛූති උපමාය 

සදිසනිමිත්තදස්සනං, සමවිසමාදිදස්සනසඞ්ඛාතස්ස චක්ඛුකිච්චස්ස
ෙරණකතොති අත්කථො. 

යථාහාති උපක් කික සසුත් තප්පකදසං(ම.නි.3.242) නිදස්කසති.තත්ථ 

විචිකිච් ඡාතිආදීසුභගවකතොකබොධිමූකලඅනභිසම්බුද්ධස්කසව දිබ්බචක්ඛුනා

නානාවිධානිරූපානිපස්සන්තස්ස ‘‘ඉදංනු කඛොකිං, ඉදංනුකඛො කි’’න්ති

විචිකිච්ඡා උප්පන්නා, තකතො පන විචිකිච්ඡානිවත්තනත්ථං තානි රූපානි 

අමනසිෙකරොකතො අමනසිෙකරොන්තස්ස ථිනමිද්ධං උප්පන්නං, තකතො 
නිවත්තනත්ථං පුන සබ්බරූපානි මනසිෙකරොකතො රක්ඛසාදීසු ඡම්භිතත්තං

උප්පන්නං, ‘‘කිකමත්ථ භායිතබ්බ’’න්ති භයවිකනොදනවකසන
මනසිෙකරොකතො අත්තකනො මනසිොරකෙොසල්ලං පටිච්ච උප්පිලසඞ්ඛාතා

සමාධිදූසිොකගහසිතපීතිඋප්පන්නා, තන්නිකසධාය මනසිොරවීරියංසිථිලං

ෙකරොන්තස්ස ොයාලසියසඞ්ඛාතං දුට්ඨුල්ලං, තන්නිකසධාය පුන වීරියං

පග්ගණ්හකතො අච්චාරද්ධවීරියං, පුන තන්නිකසධාය වීරියං සිථිලයකතො 

අතිලීනවීරියං උප්පන්නං, තන්නිකසකධත්වා දිබ්බරූපානි පස්සකතො

අභිජප්පාසඞ්ඛාතා තණ්හා උප්පන්නා, තන්නිකසධාය හීනාදිනානාරූපානි
මනසිෙකරොකතො නානාරම්මණවික්කඛපසඞ්ඛාතා නානත්තසඤ්ඤා
උප්පන්නා. පුන තං විහාය එෙකමව මනසිෙකරොකතො අතිනිජ්ඣායිතත්තං
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පටුන 

රූපානංඅතිවිය චින්තනං උප්පන්නං. ඔභාසන්තිපරිෙම්මසමුට්ඨිතංඔභාසං. 

න ච රූපානි පස් සාමීති ‘‘පරිෙම්කමොභාසමනසිොරපසුතතාය දිබ්බචක්ඛුනා

රූපානි න පස්සාමී’’ති එවං උප්පත්තික්ෙමසහිකතො අත්කථො කවදිතබ්කබො, 
මනුස්සානං ඉදන්ති මානුසෙං මානුසෙචක්ඛුකගොචරං ථූලරූපං වුච්චති.

තකදවමනුස්සානංදස්සනූපචාරත්තා මනුස්සූපචාකරොතිආහ ‘‘මනුස්සූපචාරං

අතික්ෙමිත්වා’’ති. රූපදස් සකනනාතිදූරසුඛුමාදිරූපදස්සකනන. 

යස්මා නියකමන පුකරජාතට්ඨිතරූපාරම්මණං දිබ්බචක්ඛුඤාණං 

ආවජ්ජනපරිෙම්කමහි විනානඋප්පජ්ජති, නච උප්පජ්ජමානං භිජ්ජමානං

රූපමස්ස ආරම්මණං කහොති දුබ්බලත්තා, චුතිචිත්තඤ්ච ෙම්මජරූපස්ස

භඞ්ගක්ඛකණඑව උප්පජ්ජති, පටිසන්ධිචිත්තඤ්චඋපපත්තික්ඛකණ, තස්මා

ආහ චුතික් ෙකණතිආදි. රූපදස්සනකමකවත්ථ සත්තදස්සනන්ති 

චවමාකනතිආදිනා පුග්ගලාධිට්ඨාකනනවුත්තං. අභිරූකප විරූකපතිපීතිඉදං
වණ්ණ-සද්දස්ස සණ්ඨානවාචෙතං සන්ධාය වුත්තං මහන්තං

හත්ථිරාජවණ්ණං අභිනිම්මිනිත්වාතිආදීසු (සං. නි. 1.138) විය. සුන්දරං

ගතිං ගතා සුගතාති ආහ ‘‘සුගතිගකත’’ති. ඉමිනා පන පකදනාති
යථාෙම්මුපකගතිඉමිනාපකදන. 

කනරයිොනං අග්ගිජාලසත්ථනිපාතාදීහි විභින්නසරීරවණ්ණං දිස්වා 
තදනන්තකරහි ොමාවචරජවකනකහව ඤාතං කතසං දුක්ඛානුභවනම්පි

දස්සනඵලායත්තතාය ‘‘දිබ්බචක්ඛුකිච්චකමවා’’ති වුත්තං. එවං 

මනසිෙකරොතීති කතසං ෙම්මස්ස ඤාතුොමතාවකසන පාදෙජ්ඣානං
සමාපජ්ජිත්වාවුට්ඨායපරිෙම්මවකසන කින්නුකඛොතිආදිනාමනසිෙකරොති.
අථස්ස තං ෙම්මං ආරම්මණං ෙත්වා ආවජ්ජනපරිෙම්මාදීනං උපරි
උප්පන්කනන රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣාකනන සම්පයුත්තං යං ඤාණං

උප්පජ්ජති, ඉදංයථාෙම්මුපගඤාණංනාමාතිකයොජනා.කදවානංදස්සකනපි

එකසව නකයො. විසුං පරිෙම් මන්ති පුබ්කබනිවාසාදීනං විය 
දිබ්බචක්ඛුඤාණපරිෙම්මං විනා විසුං පරිෙම්මං නත්ථි. කෙචි පකනත්ථ 

‘‘පාදෙජ්ඣානසමාපජ්ජනපරිෙම්කමහි කිච්චං නත්ථි, කින්නු කඛො 
ෙම්මන්තිආදිමනසිොරානන්තරකමවෙම්මං.ෙම්මසීකසනතංසම්පයුත්කත
ච ධම්කම ආරම්මණං ෙත්වා අප්පනාවීථි උප්පජ්ජති.

එවමනාගතංසඤාකණපි, කතකනව විසුං පරිෙම්මං නාම නත්ථි…කප.… 

දිබ්බචක්ඛුනා සකහව ඉජ්ඣන්තීති වුත්ත’’න්ති වදන්ති. තං න ගකහතබ්බං
වසීභූතානම්පිඅභිඤ්ඤානංපාදෙජ්ඣානාදිපරිෙම්මංවිනාඅනුප්පත්තිකතො. 
පාදෙජ්ඣානාදිමත්කතනචවිසුංපරිෙම්මංනාමනකහොතීතිදිබ්බචක්ඛුනාව

එතානි ඤාණානි සිද්ධානීති ගකහතබ්බං. එවං අනා තංසඤාණස් සාපීති
දිබ්බචක්ඛුනා දිට්ඨස්ස සත්තස්ස අනාගකත පවත්තිං ඤාතුොමතාය
පාදෙජ්ඣානාදීනමනන්තරංඤාණබලානුරූපංඅනාගකතසුඅකනෙෙප්කපසු 
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උප්පජ්ජනාරකහ පුබ්කබ අත්තභාවපරියාපන්කන පඤ්චක්ඛන්කධ 
තප්පටිබද්කධ තදාරම්මකණ ච සබ්කබ කලොකියකලොකුත්තරධම්කම
සම්මුතිඤ්ච එෙක්ඛකණ ආලම්බිත්වා උප්පජ්ජනෙස්ස
චතුත්ථජ්ඣානසම්පයුත්තස්සඅනාගතංසඤආණස්සාපි විසුංපරිෙම්මංනාම
නත්ථීතිකයොජනා. 

කෙචිපකනත්ථ ‘‘පුබ්කබනිවාසානුස්සතියංවිය නාමකගොත්තාදිගහණම්පි

අත්කථව, තඤ්ච න අභිඤ්ඤාක්ඛකණ, අථ කඛො තදනන්තකරසු 
ොමාවචරජවනක්ඛකණසු එව කහොති නාමපරිෙප්පොකල
ඉතරපරිෙප්පාසම්භවා ෙම්කමනුප්පත්තියඤ්ච පරියන්තාභාවා.
සබ්බපරිෙම්මනිමිත්කතසුපනධම්කමසු අත්කථසුපිඑෙක්ඛකණඅභිඤ්ඤාය
දිට්කඨසු යථාරුචිවකසන පච්ඡා එවංනාකමොතිආදිනා ොමාවචරචිත්කතන
විෙප්කපොඋප්පජ්ජතිචක්ඛුනාදිට්කඨසුබහූසුරූකපසු ථම්භකුම්භාදිවිෙප්කපො

විය. යඤ්ච ෙත්ථ අවිෙප්පිතං, තම්පි විෙප්පනාරහන්ති සබ්බං

නාමකගොත්තාදිකතො විෙප්පිතකමව කහොති. යථා කචත්ථ, එවං 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතියම්පි පරිෙප්පාරහතම්පි සන්ධාය පාළියං 

එවංනාකමොතිආදිනා අපකදසසහිතකමව වුත්ත’’න්ති වදන්ති. අඤ්කඤ පන

‘‘නාමකගොත්තාදිෙංසබ්බම්පිඑෙක්ඛකණපඤ්ඤායති, අභිරුචිතංපනවචසා 

කවොහරන්තී’’තිවදන්ති, කතපිඅත්ථකතොපුරිකමහිසදිසාඑව, පුබ්කබදිට්ඨස්ස
පුන කවොහාරොකලපි පරිෙප්කපතබ්බකතො පරිෙප්පාරහධම්මදස්සනකමව

කතහිපි අත්ථකතො උපගතං. එකෙ පන ‘‘කසො තකතො චුකතො අමුත්ර
උදපාදින්තිආදිවචනකතො ෙකමකනව අතීතානාගතධම්මජානකනන 

නාමකගොත්තාදීහි සද්ධිං ගහණං සුෙර’’න්ති වදන්ති, තං අයුත්තකමව
බුද්ධානම්පි සබ්බං ඤාතුං අසක්කුකණයයතාය

සබ්බඤ්ඤුතාහානිප්පසඞ්ගකතො. පාළියං ඉකම වත කභොන්කතොතිආදි
යථාෙම්මුපගඤාණස්ස පවත්තිආොරදස්සනං. ොයවාචාදි කචත්ථ
ොයවචීවිඤ්ඤත්තිකයො. 

භාරියන්ති ආනන්තරියසදිසත්තා වුත්තං. ඛමාපකන හි අසති

ආනන්තරියකමව. තස් සාති භාරියසභාවස්ස උපවාදස්ස. මහල්  කෙොති

කෙවලං වයසාව මහල්ලකෙො, න ඤාකණන, ‘‘නායං කිඤ්චි

කලොෙකවොහාරමත්තම්පිජානාති, පරිසදූසකෙොඑවඅම්හාෙංලජ්ජිතබ්බස්ස 

ෙරණකතො’’ති අධිප්පාකයන හීකළත්වා වුත්තත්තා ගුණපරිධංසකනන

උපවදතීති කවදිතබ්බං. ආවුකසොතිආදිනා කථකරො උපරිමග්ගුප්පත්තිමස්ස

ආෙඞ්ඛන්කතො ෙරුණාය අත්තානමාවිොසි. පාෙතිෙං අකහොසීති

මග්ගාවරණං නාකහොසීති අධිප්පාකයො. අත් තනා වුඩ් ඪතකරොති සයම්පි

වුඩ්කඪො.එත්ථාපි‘‘උක්කුටිෙං නිසීදිත්වා’’ති විසුද් ධිමග් ක  වුත්තං.අනාගාමී
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77 

පටුන 

අරහාච ආයතිංසංවරත්ථායනඛකමයුං, කසසාකදොකසනපීතිආහ ‘‘සකච

කසොනඛමතී’’ති. 

කය ච…කප.… සමාදකපන්ති, කතපි මිච්ඡාදිට්ඨිෙම්මසමාදානාති 

කයොකජතබ්බං. සී සම් පන් කනොතිආදීසු නිප්පරියායකතො අග්ගමග්ගට්කඨො

අධිප්කපකතොතස්කසවඅඤ්ඤාරාධනා නියමකතො, කසසාපිවාපච්ඡිමභවිො

සීලාදීසු ඨිතා කතසම්පි අඤ්ඤුප්පත්තිනියමකතො. අඤ් ඤන්ති අරහත්තඵලං. 

එවං සම් පදන්ති එවං නිබ්බත්තිෙං. යථා තං අවිරජ්ඣනෙනිබ්බත්තිෙං, 
එවමිදම්පි එතස්ස නිරකය නිබ්බත්තනන්ති අත්කථො. යං සන්ධාය

‘‘එවංසම්පදමිද’’න්ති නිද්දිට්ඨං, තං දස්කසතුං තං වාචන්තිආදි වුත්තං. තං 

වාචන්ති අරියූපවාදං. චිත් තන්ති අරියූපවාදෙචිත්තං. දිට් ඨින්ති අරියූපවාකද 

කදොසාභාවදස්සනදිට්ඨිං. ‘‘සබ්බකමතං පජහිස්සාමී’’ති චිත්කතන අච්චයං

කදකසත්වා ඛමාපනවකසන අප්පහාය අප්පටිනිස්සජ්ජිත්වා. යථාභතං 

නික් ඛිත් කතො එවං නිරකයතියථානිරයපාකලහිආහරිත්වානිරකයඨපිකතො, 

එවං නිරකය ඨපිකතො එව, අරියූපවාකදකනවස්ස ඉදං නියකමන නිරකය

නිබ්බත්තනං යථා මග්කගන ඵලං සම්පජ්ජති, එවං සම්පජ්ජනෙන්ති
අධිප්පාකයො. 

මිච්ඡාදිට්ඨි සබ්බපාපමූලත්තා පරමා පධානා කයසං වජ්ජානං තානි 

මිච්ඡාදිට්ඨිපරමානිවජ්ජානි, සබ්බවජ්කජහිමිච්ඡාදිට්ඨිකයවපරමංවජ්ජන්ති 
අත්කථො. අවීතරාගස්ස මරණකතො පරං නාම භවන්තරුපාදානකමවාති ආහ

‘‘පරං මරණාති තදනන්තරං අභිනිබ්බත්තක්ඛන්ධග්ගහකණ’’ති. කයන

තිට්ඨති, තස්ස උපච්කඡකදකනව ොකයො භිජ්ජතීති ආහ ‘‘ොයස්ස කභදාති

ජීවිතින්ද්රියස්සුපච්කඡදා’’ති.එතිඑතස්මා සුඛන්තිඅකයො, පුඤ්ඤං. ආයස ්සාති

ආගමනස්ස, කහතුස්ස වා. අයති ඉට්ඨාරම්මණාදීහි පවත්තතීති ආකයො, 

අස්සාකදො. අසුරසදිසන්තිකපතාසුරසදිසං. 

ආසවක් ෙයඤාණෙථාවණ් ණනා 

14. සරස ක් ෙණපටිකවකධනාති සභාවසඞ්ඛාතස්ස ලක්ඛණස්ස

අසම්කමොහකතො පටිවිජ්ඣකනන. නිබ් බත් තිෙන්ති නිප්ඵාදනං. යං ඨානං 

පත් වාතියංනිබ්බානංමග්ගස්ස ආරම්මණපච්චයට්කඨනඨානංොරණභූතං

ආගම්ම. අප් පවත් තින්ති අප්පවත්තිකහතුං. කික සවකසනාති කයසං

ආසවානං කඛපකනන ඉදං ඤාණං ආසවක්ඛයඤාණං ජාතං, කතසං

කිකලසානං වකසන, කතසං ආසවානං වකසන සබ්බකිකලසානං

සඞ්ගහණකතො පරියායකතො පොරන්තරකතොති අත්කථො. පාළියං 

අතීතොලවකසන ‘‘අබ්භඤ්ඤාසි’’න්තිවත්වාපිඅභිසමයොකලතස්සතස්ස

ජානනස්ස පච්චුප්පන්නතං උපාදාය ‘‘එවං ජානකතො එවං පස්සකතො’’ති
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පටුන 

වත්තමානොකලන නිද්කදකසො ෙකතො. ොමාසවාදීනං විමුච්චකනකනව
තදවිනාභාවකතොදිට්ඨාසවස්සාපිවිමුත්තිකවදිතබ්බා. 

‘‘ඛීණා ජාතී’’ති ජානනං කිකලසක්ඛයපච්චකවක්ඛණවකසන, වුසිතං 
බ්රහ්මචරියන්තිආදිජානනං මග්ගඵලනිබ්බානපච්චකවක්ඛණවකසන කහොතීති

ආහ ‘‘ඛීණා ජාතීතිආදීහි තස්ස භූමි’’න්ති. තත්ථ භූමින්ති විසයං, තීසු
ොකලසුපි ජාතික්ඛයං පති උජුෙකමව වායාමාසම්භකවපි තං පති

වායාමෙරණස්ස සාත්ථෙතං, තස්ස අනාගතක්ඛන්ධානුප්පත්තිඵලතඤ්ච

දස්කසතුං යා පනාතිආදි වුත්තං. යා පන මග්  ස් ස අභාවිතත් තාතිආදිනාහි 

මග්කගනාවිහතකිකලකසකහව ආයතිං ඛන්ධානං ජාති කහස්සති, කතසඤ්ච

කිකලසානංමග්කගන විනාකසසතිඛන්ධානජායිස්සන්ති, කිකලසානඤ්ච
කතොලිෙතාය ජාතියං වුත්තනකයන කෙනචි පච්චකයන විනාසකයොකගපි
චිත්තසන්තාකන කිකලසවිරුද්ධඅරියමග්ගක්ඛණුප්පාදනකමව තබ්බිනාකසො
විරුද්ධපච්චකයොපනිපාකතන ආයතිං අනුප්පජ්ජනකතො බීජසන්තාකන 

අග්ගික්ඛන්කධොපනිපාකතන ආයතිං බීජත්තානුප්පත්ති විය, ඉති 
මග්ගක්ඛණුප්පත්තිසඞ්ඛාතකිකලසාභාකවන කිකලසඵලානං ඛන්ධානං

ආයතිං අනුප්පත්තිකයව ජාතික්ඛකයොති අයමත්කථො විභාවීයති, කතනාහ

‘‘මග්ගස්ස භාවිතත්තා අනුප්පාදධම්මතං ආපජ්ජකනන ඛීණා’’ති. එත්ථ
චායමත්කථො කිකලසාභාවසඞ්ඛාතස්ස මග්ගස්ස භාවිතත්තා උප්පාදිතත්තා
පච්චයාභාකවන අනුප්පජ්ජන්තී ඛන්ධානං ජාති කතන ආයතිං 
අනුප්පජ්ජනසඞ්ඛාකතනඅනුප්පාදධම්මතංආපජ්ජකනනකවොහාරකතොඛීණා

කම ජාතීති. න හි සඞ්ඛතධම්මානං පච්චයන්තකරන විනාකසො සම්භවති, 
සම්භකව ච තස්ස පච්චයන්තරතාදිප්පසඞ්ගකතො.

තබ්බිරුද්ධක්ඛණුප්පාදනකමව තබ්බිනාසුප්පාදනං. තන්ති ඛීණජාතිං

අබ්භඤ්ඤාසින්ති සම්බන්කධො. ඉත් ථත් තායාති ඉකම පොරා ඉත්ථං, 

තබ්භාකවො ඉත්ථත්තං, තදත්ථාය. දස් කසන් කතොති නිගමනවකසන 
දස්කසන්කතොති. 

විජ්ජාත්තයෙථාවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

උපාසෙත් තපටිකවදනාෙථාවණ් ණනා 

15. අඤ ්ඤාණන්ති ධි-සද්දකයොකගන සාමිඅත්කථ උපකයොගවචනං. 

පාදානීති පාකද. යසසාති පරිවාකරන. කෙොතූහ ච් ඡකරති කෙොතූහකල

අච්ඡකර ච. අයන්ති අමික්ෙන්ත-සද්කදො. නයිදං ආකමඩිතවකසන

ද්වික්ඛත්තුං, අථකඛොඅත්ථද්වයවකසනාති දස්කසන්කතො අථ වාතිආදිමාහ. 
අවිකසකසන අත්ථසාමඤ්කඤන නිප්ඵන්කනො අභික්ෙන්තන්ති

භාවනපුංසෙනිද්කදකසො, කදසනාපසාදාදිවිකසසාකපක්ඛායපිතකථවතිට්ඨති

පුබ්කබ නිප්ඵන්නත්තාති ආහ ‘‘අභික්ෙන්තං…කප.… පසාකදො’’ති. 
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අකධොමුෙඨපිතං කෙනචි. කහට් ඨාමුෙජාතං සයකමව. පරියාකයහීති 

පොකරහි, අරසරූපත්තාදිපටිපාදෙොරකණහිවා. 

ගමුධාතුස්ස ද්විෙම්මෙත්තාභාවා කගොතමං සරණන්ති ඉදං පදද්වයම්පි

නඋපකයොගවචනං.අපිචකඛොපුරිමකමව, පච්ඡිමංපන පච්චත්තවචනන්ති

දස්කසතුං ‘‘කගොතමං සරණන්ති ගච්ඡාමී’’ති වුත්තං. කතන ච ඉති-සද්කදො

ලුත්තනිද්දිට්කඨොති දස්කසති. අඝස ්සාති අඝකතො පාපකතො. තාතාති හි පදං

අකපක්ඛිත්වා නිස්සක්ෙස්කසව යුත්තත්තා. අධි තමග් ක  

සච් ඡිෙතනිකරොකධති පදද්වකයනාපි ඵලට්ඨා එව දස්සිතා, න මග්ගට්ඨාති

දස්කසන්කතො ‘‘යථානුසිට්ඨංපටිපජ්ජමාකන චා’’තිආහ. විත් ථාකරොතිඉමිනා

‘‘යාවතා, භික්ඛකව, ධම්මා සඞ්ඛතා වා අසඞ්ඛතා වා, විරාකගො කතසං

අග්ගමක්ඛායතී’’ති (ඉතිවු. 90; අ. නි. 4.34) වුත්තපදං සඞ්ගණ්හාති. 

අකනජන්ති නිත්තණ්හං. අප් පටිකූ න්ති අවිකරොධත්ථදීපනකතො

අවිරුද්ධසුචිං පණීතං වා. වාචාය පගුණීෙත්තබ්බකතො, පෙට්කඨහි

සද්දත්ථගුකණහි කයොගකතො වා පගුණං. සංහකතොති ඝටිකතො සකමකතො. 

යත් ථාති කයසුපුරිසයුකගසූතිසම්බන්කධො. අට් ඨ ච පුග්   ධම් මදසා කතති
කතඅට්ඨපුග්ගලාඅරියධම්මස්සදිට්ඨත්තාධම්මදසා. 

සරණන්තිආදීසු අයං සඞ්කඛපත්කථො – භයහිංසනාදිඅත්කථන

රතනත්තයං සරණං නාම, තකදව කම රතනත්තයං තාණං කලණං
පරායණන්ති බුද්ධසුබුද්ධතාදිගුණවකසන තප්පරායණතාොරප්පවත්කතො 

චිත්තුප්පාකදො සරණ මනං නාම. යථාවුත්කතන ඉමිනා චිත්තුප්පාකදන

සමන්නාගකතො සරණං  ච් ඡති නාම. එතස්ස ච සරණගමනස්ස
කලොකියකලොකුත්තරවකසන දුවිකධො පකභකදො. තත්ථ කලොකුත්තරං 
සරණගමනූපක්කිකලසසමුච්කඡකදන මග්ගක්ඛකණකයව සිජ්ඣති.
කලොකියසරණගමනං චතුධා පවත්තති අහං අත්තානං බුද්ධස්ස

පරිච්චජාමීතිආදිනා අත්තනියයාතකනන, යථාවුත්තතප්පරායණතාය, 

සිස්සභාවූපගමකනන, පණිපාකතන චාති. සබ්බත්ථාපි කචත්ථ 

කසට්ඨදක්ඛිකණයයභාවවකසකනව සරණගමනං කහොති, න
ඤාතිභයාචරියාදිවකසනාති කවදිතබ්බං. එවං ඤාතිආදිවකසන තිත්ථියං

වන්දකතොසරණංනභිජ්ජති, දක්ඛිකණයයභාකවනඅඤ්ඤං වන්දකතොසරණං
භිජ්ජති. කලොකියස්ස සරණගමනස්ස නිබ්බානප්පත්තිනියමං සදිසඵලං 
සරණගතස්ස අනාගකත නිබ්බානප්පත්තිනියමකතො.
සබ්බකලොකියසම්පත්තිසමධිගකමො පන අපායදුක්ඛාදිසමතික්ෙකමො ච
ආනිසංසඵලං. තීසු වත්ථූසු චස්ස සංසයමිච්ඡාඤාණාදි සංකිකලකසො.
කභකදොපිස්ස සාවජ්ජානවජ්ජවකසන දුවිකධො. තත්ථ පඨකමො 

මිච්ඡාදිට්ඨිපුබ්බකෙහි තිත්ථියපණිපාතාදීහි කහොති, කසො ච අනිට්ඨඵලත්තා
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සාවජ්කජො. අනවජ්කජොපනොලකිරියායකහොති.කලොකුත්තරසරණගමනස්ස
සබ්බථාසංකිකලකසොවාකභකදොවා නත්ථීතිකවදිතබ්බං. 

කෙො උපාසකෙොතිආදි උපාසෙත්තසරූපොරණාදිපුච්ඡා. තත්ථ කයො

ගහට්කඨොමනුස්කසොවාඅමනුස්කසොවා වුත්තනකයනතිසරණංගකතො, අයං 

උපාසකෙො. කයො ච සරණගමනාදිකිරියාය රතනත්තයං උපාසනකතො

‘‘උපාසකෙො’’ති වුච්චති. පඤ්ච කවරමණිකයො චස්ස සී ං. 
පඤ්චමිච්ඡාවාණිජ්ජාදිපාපාජීවංපහායධම්කමන සකමනජීවිතෙප්පනමස්ස 

ආජීකවො. අස්සද්ධියදුස්සීලතාදකයො උපාසෙත්තස්ස විපත් ති, තදභාකවො 

සම් පත් තීතිකවදිතබ්බා. 

විහාරග් ක නාති ඔවරොදිවසනට්ඨානකෙොට්ඨාකසන. අජ් ජභාවන්ති
අස්මිං අහනි පවත්තං පසාදාදිං. ොයවිඤ්ඤත්තිකහතුකෙො සරීරාවයකවො 

ොයඞ්  ං. වචීවිඤ්ඤත්තිකහතුෙං ඔට්ඨජිව්හාදි වාචඞ්  ං. අකචොකපත් වාති
අචාකලත්වා. එකතන ච වචීපවත්තියා පුබ්බභාකග ඨානෙරණානං 

චලනපච්චකයොවාකයොධාතුයාවිොරාොකරොවිසුංොයවිඤ්ඤත්තිනකහොති, 
කතන විසුං විඤ්ඤාකපතබ්බස්ස අධිප්පායස්ස අභාවා වචීවිඤ්ඤත්තියකමව
සඞ්ගය්හති තදුපොරත්තා. යථා ොකයන ොයෙණ්ඩුයනාදීසු
සද්දුප්පත්තිකහතුභූකතො පථවීධාතුයා ආොරවිොකරො විසුං අධිප්පායස්ස

අවිඤ්ඤාපනකතො වචීවිඤ්ඤත්ති න කහොති, එවමයම්පීති දස්කසති.

අධිප්පායවිඤ්ඤාපනකතො කහතා විඤ්ඤත්තිකයො නාම ජාතා, න කෙවලං
වායුපථවීනං චලනසද්දුප්පත්තිපච්චයභූතවිොරාොරමත්තතාය. එවඤ්ච
බහිද්ධා රුක්ඛාදීසු චලනසද්දුප්පත්තිපච්චයානං යථාවුත්තප්පොරානං
විොරාොරානං අවිඤ්ඤත්තිතා සමත්ථිතා කහොතීති කවදිතබ්බා. කෙචි 

වාචඞ්  න්ති ‘‘කහොතු සාධූ’’ති එවමාදිවාචාය අවයවන්තිආදිං වදන්ති, තං

අකචොකපත්වාති ඉමිනා න සකමති. ෙන් තිං චාකරත් වාති අනුමතිං

පවත්කතත්වා. ‘‘ඛන්තිං ධාකරත්වා’’තිපි පාකඨො, බහි අනික්ඛමනවකසන

ගණ්හිත්වාති අත්කථො. පටිමුකෙොති භගවති පටිනිවත්තමුකඛො, කතනාහ

‘‘අපක්ෙමිත්වා’’ති. 

16. යාචධාතුස්ස ද්විෙම්මෙත්තා ‘‘භගවා වස්සාවාසං යාචිකතො’’ති

වුත්තං. සුසස් සොක පීතිවුත්තකමවත්ථංපාෙටංොතුං ‘‘අතිසමග්කඝපී’’ති 
වුත්තං. අතිවිය අප්පග්කඝපි යදා කිඤ්චිකදව දත්වා බහුං

පුබ්බණ්ණාපරණ්ණං ගණ්හන්ති, තාදිකසොකලපීතිඅත්කථො. භික් ෙමානාති

යාචමානා. වුත් තසස ්සන්ති වපිතසස්සං. තත් ථාති කවරඤ්ජායං, එකතන

‘‘වුත්තං සලාො එව කහොති එත්ථාති සලාොවුත්තා’’ති විකසසනස්ස

පරනිපාකතනනිබ්බචනංදස්කසති.අථවා‘‘සබ්බංසස්සං සලාොමත්තකමව

වුත්තං නිබ්බත්තං සම්පන්නං එත්ථාති සලාොවුත්තා’’තිපි නිබ්බචනං



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො බාහිරනිදානෙථා 
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දට්ඨබ්බං, කතනාහ ‘‘සලාො එව සම්පජ්ජතී’’ති. ‘‘සලාොය වුත්තං ජීවිො 

එතිස්සන්ති සලාොවුත්තා’’තිපි නිබ්බචනං දස්කසතුං ස ාොය වාතිආදි

වුත්තං. ධඤ ්ඤෙරණට් ඨාකනති ධඤ්ඤමිනනට්ඨාකන. වණ් ණජ් ඣක් ෙන්ති
ෙහාපණපරික්ඛෙං. 

උඤ ්කඡන පග්  කහනාතිඑත්ථ පග්  කහනාතිපත්කතන, තංගකහත්වාති

අත්කථො. පග්ගය්හති එකතන භික්ඛාති හි පග්ගකහො, පත්කතො. කතනාහ 

පග්  කහන කයො උඤ ්කඡොතිආදි. අථ වා පග්  කහනාති ගහකණන, 

උඤ්ඡත්ථාය ගකහතබ්කබොපත්කතොතිසිජ්ඣතීතිආහ‘‘පත්තංගකහත්වා’’ති. 

ගඞ්ගාය උත්තරදිසාපකදකසො උත්තරාපකථො, කසො නිවාකසො එකතසං, 

තකතො වා ආගතාති උත්තරාපථො, කතනාහ උත් තරාපථවාසිොතිආදි. 

‘‘උත්තරාහො’’තිපිපාකඨො, කසොඑව අත්කථොනිරුත්තිනකයන. මන් දිරන්ති

අස්සසාලං. ‘‘මන්දර’’න්තිපිලිඛන්ති, තංන සුන්දරං. සා චමන්දිරායස්මා

පරිමණ්ඩලාොකරන බහුවිධා ච ෙතා, තස්මා ‘‘අස්සමණ්ඩලිොකයො’’ති
වුත්තා. 

ගඞ්ගායදක්ඛිණායදිසායකදකසොදක්ඛිණාපකථො, තත්ථජාතාමනුස්සා 

දක් ඛිණාපථමනුස් සා. බුද්ධං මමායන්ති මකමවායන්ති ගණ්හනසීලා 

බුද් ධමාමො, එවං කසකසසුපි. එවන්ති පච්ඡා වුත්තනකයන අත්කථ

ගය්හමාකන. පටිවීසන්තිකෙොට්ඨාසං. තදුපියන්ති තදනුරූපංතප්පකහොනෙං. 

 ද් ධාති ලභිත්වා කනො කහොතීති සම්බන්කධො. ‘‘ලද්කධො’’ති වා පාකඨො, 
උපට්ඨාෙට්ඨානංකනවලභින්තිඅත්කථො.ඤාතිච පසත්ථතමගුණකයොගකතො

කසට්කඨො චාති ඤාතිකසට් කඨො. එවරූකපසු ඨාකනසු අයකමව පතිරූකපොති
ආමිසස්සදුල්ලභොකලසුපරිෙකථොභාසාදිංඅෙත්වා පරමසල්කලඛවුත්තියා
ආජීවසුද්ධියං ඨත්වා භගවකතො අධිප්පායානුගුණං ආමිසං විචාකරන්කතන
නාම ඤාතිසිකනහයුත්කතන අරියසාවකෙකනව ොතුං යුත්තන්ති 
අධිප්පාකයො. 

මාරාවට් ටනායාති මාකරන ෙතචිත්තපරිවට්ටකනන, 

චිත්තසම්කමොහකනනාති අත්කථො. තම් පීති උත්තරකුරුං වා තිදසපුරං වා
ආවට්කටයය. 

‘‘ඵුස්සස්සාහංපාවචකන, සාවකෙපරිභාසයිං; 

යවං ඛාදථ භුඤ්ජථ, මා ච භුඤ්ජථ සාලකයො’’ති. (අප. කථර

1.39.88) – 
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අපදාකන වුත්තස්ස අකුසලස්ස තදා ඔොසෙතත්තා. නිබද් ධදානස ්සාති

‘‘දස්සාමා’’ති වාචාය නියමිතදානස්ස. අප් පිතවත් තස් සාති ොකයන

අතිහරිත්වා දින්නවත්ථුකනොපි. විසහතීති සක්කෙොති. සඞ් කෙකපනාති

නීහාකරන. බයාමප් පභායාති සමන්තකතො කහට්ඨා ච උපරි ච

අසීතිහත්ථමත්කත ඨාකන ඝනීභූතාය ඡබ්බණ්ණාය පභාය, යකතො 
ඡබ්බණ්ණරංසිකයො තළාෙකතො මාතිොකයො විය නික්ඛමිත්වා දසසු දිසාසු 

ධාවන්ති, සායස්මාබයාමමත්තාවියඛායති, තස්මා ‘‘බයාමප්පභා’’තිවුච්චති.
යස්මා අනුබයඤ්ජනානිචපච්කචෙංභගවකතොසරීකර පභාසම්පත්තියුත්තා 

ආොකස චන්දසූරියාදකයො විය විභාතා විකරොචන්ති, තස්මා තානි
බයාමප්පභායසහකෙනචිඅනභිභවනීයානිවුත්තානි. 

අනත් ථසඤ් හිකතති ඝාතාකපක්ඛං සාමිඅත්කථ භුම්මවචනං, කතනාහ

‘‘තාදිසස්ස වචනස්ස ඝාකතො’’ති. අත්කථො ධම්මකදසනාය කහතු උප්පජ්ජති

එත්ථ, ධම්මකදසනාදිකෙො වා අත්කථො උප්පජ්ජති එතායාති අට් ඨුප් පත් ති, 
පච්චුප්පන්නවත්ථු. 

එෙං  කහත් වාති ධම්මකදසනාසික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිසඞ්ඛාකතසු ද්වීසු

ධම්මකදසනාොරණං ගකහත්වා. රත් තිච් කඡකදො වාති

සත්තාහෙරණීයවකසන ගන්ත්වා බහි අරුණුට්ඨාපනවකසන වුත්කතො, න
වස්සච්කඡදවකසනතස්සවිසුංවුච්චමානත්තා.එකතනච වස්සච්කඡදපච්චකය

සත්තාහෙරණීකයන ගමනං අනුඤ්ඤාතන්ති කවදිතබ්බං. න කිස ්මිඤ් චීති

කිස්මිඤ්චි ගුකණ සම්භාවනාවකසන න මඤ්ඤන්ති. පච් ඡා සී ං 

අධිට් ඨකහයයාමාති ආජීවකහතු සන්තගුණප්පොසකනන ආජීවවිපත්තිං

සන්ධායවුත්තං. අතිමඤ් ඤිස ්සතීතිඅවමඤ්ඤිස්සති. 

17. ‘‘ආයස්මාති පියවචනකමත’’න්ති උච්චනීචජනසාමඤ්ඤවකසන
වත්වා පුන උච්චජනාකවණිෙවකසකනව දස්කසන්කතො

‘‘ගරුගාරවසප්පතිස්සාධිවචන’’න්ති ආහ. තත්ථ සහ පතිස්සකයන 

නිස්සකයනාති සප් පතිස ්කසො, සනිස්සකයො, තස්ස ගරුගුණයුත්කතසු

ගාරවවචනන්ති අත්කථො. ඉධ පන වචනකමව අධිවචනං. පප් පටකෙොජන්ති
ආදිෙප්කප උදකූපරි පඨමං පථවීභාකවන සඤ්ජාතං නවනීතපිණ්ඩසදිසං
උදකෙපි උප්පිලනසභාවං අවිලීයනෙං අතිසිනිද්ධමධුරං 
අකනෙකයොජනසහස්සබහලං රසාතලසඞ්ඛාතං පථකවොජං. යං
ආදිෙප්පිකෙහි මනුස්කසහි රසතණ්හාය ගකහත්වා භුඤ්ජමානං කතසං
ෙම්මබකලන උපරිභාකග ෙක්ඛළභාවං ආපජ්ජිත්වා කහට්ඨා 

පුරිමාොකරකනව ඨිතං, යස්ස ච බකලන අයං මහාපථවී
සපබ්බතසමුද්දොනනා කහට්ඨාඋදකෙ අනිමුජ්ජමානා අවිකිරියමානා

කුල්ලුපරිවියනිච්චලාතිට්ඨති, තං පථවීසාරමණ්ඩන්තිඅත්කථො, කතනාහ 
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පටුන 

පථවීමණ් කඩොතිආදි. සම් පන් නන්ති මධුරරකසන උකපතං, කතනාහ

‘‘සාදුරස’’න්ති. උපපන් නඵක ොති බහුඵකලො. ‘‘නිම්මක්ඛිෙ’’න්ති වත්වා පුන

‘‘නිම්මක්ඛිෙණ්ඩ’’න්ති මක්ඛිෙණ්ඩානම්පි අභාවං දස්කසති. කය 

පථවීනිස ්සිතා පාණා, කත තත් ථ සඞ් ොකමස් සාමීති එත්ථ 
මනුස්සාමනුස්සතිරච්ඡානගතිත්ථීනම්පි හත්ථසඞ්ොමකන කිං

අනාමාසකදොකසො න කහොතීති? න කහොති, ෙස්මා? ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛකව, 

ඉද්ධිමස්ස ඉද්ධිවිසකය’’ති (පාරා. 159) වචනකතො, කතකනව භගවාපි

අනාමාසකදොසං අදස්කසත්වා ‘‘විපල්ලාසම්පිසත්තා පටිලකභයු’’න්තිආහ, 

ඛුද්දකෙො  ාකමො. මහන්කතො සාපකණො නි කමො. පදවීතිහාකරනාති
පදනික්කඛකපන. 

විනයපඤ ්ඤත් තියාචනෙථාවණ් ණනා 

18. විනයපඤ් ඤත් තියා මූ කතො පභුතීති පාරාජිොදිගරුොනං, 
තදඤ්කඤසඤ්ච සික්ඛාපදානං පාතිකමොක්ඛුද්කදසක්ෙකමන කයභුකයයන

අපඤ්ඤත්තතං සන්ධාය වුත්තං, න සබ්කබන සබ්බං අපඤ්ඤත්තතාය.

කතකනව කථකරො භගවන්තං ‘‘සාවොනං සික්ඛාපදං පඤ්ඤකපයය 

උද්දිකසයය පාතිකමොක්ඛ’’න්ති පාතිකමොක්ඛුද්කදකසන සහ

සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිං යාචි. ෙන් ධකෙ හිආනන්දත්කථරාදීනං පබ්බජ්ජකතො

පුකරතරකමව රාහුලභද්දස්ස පබ්බජ්ජාය ‘‘න, භික්ඛකව, අනනුඤ්ඤාකතො

මාතාපිතූහි පුත්කතො පබ්බාකජතබ්කබො, කයො පබ්බාකජයය ආපත්ති

දුක්ෙටස්සා’’ති (මහාව. 105) පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදං දිස්සති. ඉකධව

අට්ඨෙථායම්පි ‘‘සාමම්පි පචනං…කප.… න වට්ටතී’’තිච, ‘‘රත්තිච්කඡකදො

වස්සච්කඡකදො වා න ෙකතො’’ති ච වුත්තත්තා පුබ්කබව 
සාමපාොදිපටික්කඛකපො අත්ථීති පඤ්ඤායති. එවං ෙතිපයසික්ඛාපදානං 

පඤ්ඤත්තිසබ්භාකවපි අපඤ්ඤත්තපාරාජිොදිකෙ සන්ධාය ‘‘න තාව, 

සාරිපුත්ත, සත්ථා සාවොනං සික්ඛාපදං පඤ්ඤකපතී’’ති වුත්තන්ති
ගකහතබ්බං.පුථුත්තාරම්මණකතො පටිනිවත්තිත්වාසම්මකදවඑොරම්මකණ

චිත්කතන ලීකනො පටිසල්ලීකනො නාමාති ආහ ‘‘එකීභාවං ගතස්සා’’ති, 

චිත්තවිකවෙං ගතස්සාති අත්කථො. චිරන්ති අච්චන්තසංකයොකග
උපකයොගවචනං. 

කසොළසවිධාය පඤ් ඤායාතිමජ්ඣිමනිොකය අනුපදසුත් තන් තකදසනායං 

‘‘මහාපඤ්කඤො, භික්ඛකව, සාරිපුත්කතො පුථුපඤ්කඤො හාසපඤ්කඤො

ජවනපඤ්කඤොතික්ඛපඤ්කඤොනිබ්කබධිෙපඤ්කඤො’’තිආගතාඡපඤ්ඤාච 
නවානුපුබ්බවිහාරසමාපත්තිපඤ්ඤා ච අරහත්තමග්ගපඤ්ඤා චාති එවං
කසොළසවිකධනආගතාය පඤ්ඤාය.කයසංබුද්ධානංසාවොසුද්ධාවාකසසු

සන්දිස්සන්ති, කතකයව කලොකෙපාෙටාතිවිපස්සීආදකයොවඉධඋද්ධටා, න
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ඉතකර පුබ්බබුද්ධා. කතකනව ආටානාටියසුත් කත (දී. නි. 3.275 ආදකයො)

කදවාපිඅත්තකනො පාෙටානංකතසඤ්කඤවගහණංඅෙංසු, නාඤ්කඤසන්ති
කවදිතබ්බං. 

19. කි ාසුකනොති අප්කපොස්සුක්ො පකයොජනාභාකවන නිරුස්සාහා

අකහසුං, න ආලසිකයන, කතනාහ න ආ සියකි ාසුකනොතිආදි. 

නිද් කදොසතායාතිොයවචීවීතික්ෙමසමුට්ඨාපෙකදොසාභාවා. පාණං න හකන

න චාදින්නමාදිකයතිආදිනා(සු.නි.402) ඔවාදසික්ඛාපදානංවිජ්ජමානත්තා

වුත්තං සත් තාපත් තික් ෙන් ධවකසනාතිආදි. ඡන්නං ඡන්නං වස්සානං 

ඔසානදිවසං අකපක්ඛිත්වා ‘‘සකිං සකි’’න්ති වුත්තත්තා තදකපක්ඛකමත්ථ
සාමිවචනං. සෙලජම්බුදීකප සබ්කබොපි භික්ඛුසඞ්කඝො උකපොසථං අොසීති
සම්බන්කධො. 

ෙන් තී පරමන්තිආදීසු තිතික්ඛාසඞ්ඛාතා ඛන්ති සත්තසඞ්ඛාකරහි 

නිබ්බත්තානිට්ඨාඛමනකිකලසතපනකතො පරමං තකපො නාම. වානසඞ්ඛාතාය

තණ්හායනික්ඛන්තත්තා නිබ් බානං සබ්බධම්කමහි පරමං උත්තමන්තිබුද්ධා
වදන්ති. යථාවුත්තඛන්තියා අභාකවන පාණවධං වා කඡදනතාළනාදිං වා

ෙකරොන්කතො පරූපඝාතී පරස්සහරණපරදාරාතික්ෙමනාදීහි

මුසාකපසුඤ්ඤඵරුසාදීහිච පරං විකහඨයන් කතො චබාහිතපාපතායඅභාකවන
පබ්බජිකතො වා සමිතපාපතාය අභාකවනසමකණො වාන කහොතීති අත්කථො.
සීලසංවකරන සබ්බපාපස්ස අනුප්පාදනං කලොකියසමාධිවිපස්සනාහි
කුසලස්ස උපසම්පාදනං නිප්ඵාදනං සබ්කබහි මග්ගඵකලහි අත්තකනො

චිත්තස්ස පරිකසොධනං පභස්සරභාවෙරණං යං, තකමතං බුද්ධානං සාසනං 

අනුසිට්ඨි. අනුපවාකදොතිවාචාය ෙස්සචිඅනුපවදනං. අනුපඝාකතොතිොකයන
ෙස්සචි උපඝාතාෙරණං වුත්තාවකසකස ච පාතිකමොක්ඛසඞ්ඛාකත සීකල
අත්තානං සංවරණං. භත්තස්මිං 
මත්තඤ්ඤුතාසඞ්ඛාතආජීවපාරිසුද්ධිපච්චයසන්නිස්සිතසීලසමාකයොකගො
තම්මුකඛන ඉන්ද්රියසංවකරො පන්තකසනාසනසඞ්ඛාතං අරඤ්ඤවාසං
තම්මුකඛන පොසිකත 
චතුපච්චයසන්කතොසභාවනාරාමතාසඞ්ඛාතමහාඅරියවංකස පතිට්ඨානඤ්ච
අධිචිත්තසඞ්ඛාකත කලොකියකලොකුත්තරසමාධිම්හි තදුප්පාදනවකසන 

ආකයොක ො අනුකයොකගොච යං, තකමතංබුද්ධානංඅනුසිට්ඨීතිකයොජනා. 

‘‘යාව සාසනපරියන්තා’’ති ආණාපාතිකමොක්ඛස්ස අභාවකතො වුත්තං.

පරිනිබ්බානකතො පන උද්ධං ඔවාදපාතිකමොක්ඛුද්කදකසොපි නත්කථව, බුද්ධා

එව හි තං උද්දිසන්ති, න සාවො. පඨමකබොධියන්ති කබොධිකතො

වීසතිවස්සපරිච්ඡින්කන ොකල, ආචරියධම් මපා ත් කථකරන පන

‘‘පඤ්චචත්තාලීසාය වස්කසසු ආදිකතො පන්නරස වස්සානි පඨමකබොධී’’ති
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වුත්තං, සික් ොපදපඤ් ඤත් තිෙආ කතො පන පභුති ආණාපාතිකමොක් ෙකමව 

උද් දිසන් තීති ඉදං පාතිකමොක්ඛුද්කදසක්ෙකමකනව පරිපුණ්ණං ෙත්වා

සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිොලං සන්ධාය වුත්තං. අට් ඨානං අනවොකසොති

යථාක්ෙමං කහතුපච්චයපටික්කඛපවකසන ොරණපටික්කඛකපො. යන්ති

කයනොරකණන. අපරිසුද් ධාය පරිසායාතිඅලජ්ජීපුග්ගකලහිකවොමිස්සතාය

අසුද්ධාය පරිසාය, න කෙවලං බුද්ධානඤ්කඤව අපරිසුද්ධාය පරිසාය

පාතිකමොක්ඛුද්කදකසො අයුත්කතො, අථ කඛො සාවොනම්පි.
කචොදනාසාරණාදිවකසනපනකසොකධත්වාසංවාසෙරණංසාවොනඤ්කඤව

භාකරො, බුද්ධා පන සික්ඛාපදානි පඤ්ඤකපත්වා උකපොසථාදිෙරණවිධානං

සික්ඛාකපත්වා විස්සජ්කජන්ති, කචොදනාසාරණාදීනිනෙකරොන්ති, කතකනව
භගවා අසුද්ධාය පරිසාය පාතිකමොක්ඛං අනුද්දිසිත්වා සෙලරත්තිං
තුණ්හීභූකතො නිසීදි. භික්ඛූ ච භගවකතො අධිප්පායං ඤත්වා අසුද්ධපුග්ගලං
බහි නීහරිංසු. තස්මා සාවොනම්පි අසුද්ධාය පරිසාය ඤත්වා
උකපොසථාදිසඞ්ඝෙම්මෙරණං බ්රහ්මචරියන්තරායෙරණං විනා න වට්ටතීති 
කවදිතබ්බං. 

සම් මුෙසාවොනන්ති බුද්ධානං සම්මුකඛ ධරමානොකල පබ්බජිතානං
සබ්බන්තිමානං සාවොනං. උළාරාතිසයකජොතනත්ථං

‘‘උළාරුළාරකභොගාදිකුලවකසනවා’’තිපුනඋළාරසද්දග්ගහණං ෙතං.ආදි-
සද්කදන උළාරමජ්ඣත්තඅනුළාරාදීනං ගහණං කවදිතබ්බං. කත පච්ඡිමා
සාවො අන්තරධාකපසුන්තිසම්බන්කධො. 

අපඤ්ඤත්කතපි සික්ඛාපකද යදි සාවො සමානජාතිආදිො සියුං, 
අත්තකනොකුලානුගතගන්ථංවියභගවකතොවචනංනනාකසයුං.යස්මාපන

සික්ඛාපදඤ්චන පඤ්ඤත්තං, ඉකමචභික්ඛූනසමානජාතිආදිො, තස්මා

විනාකසසුන්ති ඉමමත්ථං දස්කසතුං යස් මා එෙනාමා…කප.… තස් මා 

අඤ ්ඤමඤ් ඤං විකහකඨන් තාතිආදිවුත්තං.චිරට්ඨිතිෙවාකරපනසාවොනං
නානාජච්චාදිභාකව සමාකනපි සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියා පරිපුණ්ණතාය
සාසනස්ස චිරප්පවත්ති කවදිතබ්බා. යදි එවං ෙස්මා සබ්කබපි බුද්ධා

සික්ඛාපදානි න පඤ්ඤකපන්තීති? යස්මා ච සාසනස්ස චිරප්පවත්තියා න

කෙවලං සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිකයව කහතු, අථ කඛො ආයතිං ධම්මවිනයං

ගකහත්වා සාවකෙහි විකනතබ්බපුග්ගලානං සම්භකවොපි, තස්මා කතසං

සම්භකව සති බුද්ධා සික්ඛාපදං පඤ්ඤකපන්ති, නාසතීති 
පරිපුණ්ණාපඤ්ඤත්තිකයව කවකනයයසම්භවස්සාපි සූචනකතො සාසනස්ස

චිරප්පවත්තියා කහතු වුත්තාති කවදිතබ්බා. පාළියං සහස් සං 

භික් ඛුසඞ් ඝං…කප.… ඔවදතීති එත්ථ සහස්සසඞ්ඛයාපරිච්ඡින්කනො සඞ්කඝො

සහස්කසො සහස්සිකලොෙධාතූතිආදීසු (දී. නි. 2.18) විය. තං සහස්සං
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භික්ඛුසඞ්ඝන්ති කයොජනා. සහස්සසද්දස්ස එෙවචනන්තතාය

‘‘භික්ඛුසහස්සස්සා’’ති වත්වා අවයවාකපක්ඛාය ‘‘ඔවදියමානාන’’න්ති
බහුවචනනිද්කදකසොෙකතොතිදට්ඨබ්කබො. 

අනුපාදාය ආසකවහි චිත් තානි විමුච් චිංසූති එත්ථ ආසකවහීති

ෙත්තුඅත්කථ ෙරණවචනං. චිත් තානීති පච්චත්තබහුවචනං. විමුච් චිංසූති
ෙම්මසාධනං. තස්මා ආසකවහි ෙත්තුභූකතහි අනුපාදාය 
ආරම්මණෙරණවකසන අග්ගකහත්වා චිත්තානි විකමොචිතානීති එවකමත්ථ

අත්කථො ගකහතබ්කබොති ආහ කතසඤ් හි චිත් තානීතිආදි. කයහි ආසකවහීති

එත්ථාපි ෙත්තුඅත්කථ එව ෙරණවචනං. විමුච් චිංසූති ෙම්මසාධනං. කතති

ආසවා. තානීති චිත්තානි, උපකයොගබහුවචනඤ්කචතං. විමුච් චිංසූති

ෙත්තුසාධනං, විකමොකචසුන්ති අත්කථො. අග්  කහත් වා විමුච් චිංසූති
ආරම්මණවකසන තානි චිත්තානි අග්ගකහත්වා ආසවා කතහි චිත්කතහි

මුත්තවන්කතො අකහසුන්ති අත්කථො. අථ වා ආසකවහීති නිස්සක්ෙවචනං, 

විමුච් චිංසූති ෙත්තුසාධනං. තස්මා ෙඤ්චි සඞ්ඛතධම්මං තණ්හාදිවකසන
අනුපාදියිත්වාචිත්තානි විමුත්තවන්තානිඅකහසුන්තිඅත්කථොගකහතබ්කබො. 

පුරිමවචනාකපක් ෙන්ති අඤ්ඤතරස්මිං භිංසනකෙ වනසණ්කඩති 
වුත්තවචනස්ස අකපක්ඛනං තස්මිං පුරිමවචකනති එවං අකපක්ඛනන්ති

අත්කථො, කතනාහ යං වුත් තන්තිආදි.භිංසනස්සභයස්සෙතංෙරණං කිරියා

භිංසනෙතං, තස්මිං භිංසනකිරියායාති අත්ථං දස්කසන්කතො ආහ 

‘‘භිංසනකිරියායා’’ති.භිංසයතීතිභිංසකනො, කසොවභිංසනකෙො, තස්සභාකවො 

‘‘භිංසනෙත්ත’’න්ති වත්තබ්කබ ත-ොරස්ස කලොපං ෙත්වා වුත්තන්ති

පොරන්තකරන අත්ථං දස්කසන්කතො ආහ ‘‘අථ වා’’තිආදි. බහුතරානං 

සත් තානං වාතිකයභුකයයනාතිපදස්සඅත්ථදස්සනං.කතනච කයොකෙොචීති
පදස්සාපි කයො කයො පවිසතීති විච්ඡාවකසන නානත්කථන අත්කථො

ගකහතබ්කබොති දස්කසති, කයො කයො පවිසති, කතසු බහුතරානන්ති
අත්ථසම්භවකතො. 

නි මනන්ති පෙකත අත්කථ යථාවුත්තස්ස අත්ථස්ස උපසංහාකරො.

අයඤ්කහත්ථනිගමනක්ෙකමො– යාහි, සාරිපුත්ත, විපස්සීආදීනං තිණ්ණං
බුද්ධානංඅත්තකනොපරිනිබ්බානකතොඋපරිපරියත්තිවකසනවිකනතබ්බානං 
පුග්ගලානං අභාකවන කතසං අත්ථාය විත්ථාරකතො සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියං

කිලාසුතා අප්කපොස්සුක්ෙතා, යාචඋපනිස්සයසම්පන්නානංකවකනයයානං
කචතසාකචකතොපරිච්ච භිංසනෙවනසණ්කඩපිගන්ත්වාඔවදන්තානංකතසං

මග්ගඵලුප්පාදනත්ථාය ධම්මකදසනාය එව අකිලාසුතා සඋස්සාහතා, න

විත්ථාරකතො ධම්මවිනයකදසනාය, අයං කඛො, සාරිපුත්ත, කහතු, අයං

පච්චකයො, කයනවිපස්සීආදීනංතිණ්ණංබුද්ධානංබ්රහ්මචරියංනචිරට්ඨිතිෙං 
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87 

පටුන 

අකහොසීති. පුරිසයු වකසනාතිපුරිසානංයුගංපවත්තිොකලො, තස්ස වකසන, 

පුරිසවකසනාති අත්කථො. සබ් බපච් ඡිමකෙොති පරිනිබ්බානදිවකස පබ්බජිකතො 

සුභද් දසදිකසො. සතසහස් සං සට් ඨිමත් තානි ච වස් සසහස් සානීතිඉදංභගවකතො

ජාතිකතො පට්ඨාය වුත්තං, කබොධිකතො පට්ඨාය පන ගණියමානං ඌනං

කහොතීති දට්ඨබ්බං. ද් කවකයවාති ධරමාකන භගවති එෙං, පරිනිබ්බුකත
එෙන්තිද්කවඑව පුරිසයුගානි. 

20-1. අසම් භුණන් කතනාති අපාපුණන්කතන. කෙො අනුසන් ධීති

පුරිමෙථාය ඉමස්ස කෙො සම්බන්කධොති අත්කථො. යං වුත් තන්ති යං

යාචිතන්ති අත්කථො. කයසූති වීතික්ෙමධම්කමසු. කනසන්ති

දිට්ඨධම්මිොදිආසවානං. කතති වීතික්ෙමධම්මා. ඤාතිකයව

පිතාමහපිතුපුත්තාදිවකසන පරිවට්ටනකතො පරිවට්කටොති ඤාතිපරිවට් කටො. 

ක ොොමිසභූතන්ති කලොෙපරියාපන්නං හුත්වා කිකලකසහි ආමසිතබ්බකතො

කලොොමිසභූතං. පබ් බජ් ජාසඞ් කෙකපකනවාති

දසසික්ඛාපදදානාදිපබ්බජ්ජාමුකඛන. එතන්ති කමථුනාදීනං අෙරණං. 

ථාමන්ති සික්ඛාපදපඤ්ඤාපනසාමත්ථියං. සඤ් ඡවින්ති සුක්ෙච්ඡවිං 

පෙතිච්ඡවිං, සුන්දරච්ඡවිං වා. කසසන්ති කසසපදකයොජනදස්සනං. ඉදානි

අත්ථකයොජනං දස්කසන්කතොආහ අයං වා කහත් ථාතිආදි.තත්ථ වා-සද්කදො

අවධාරකණ. හි-සද්කදොපසිද්ධියං, අයකමවකහත්ථාතිඅත්කථො.අථසත්ථාති 

පදස්ස අත්ථං දස්කසති ‘‘තදා සත්ථා’’ති. කරොකපත් වාති ඵාලිතට්ඨාකන 

නින්නං මංසං සමං වඩ්කඪත්වා. සකෙ ආචරියකෙති අත්තකනො

ආචරියභාකව, ආචරියෙම්කමවා. 

විපු භාකවනාති බහුභාකවන. අකයොනිකසො උම් මුජ් ජමානාති අනුපාකයන

අභිනිවිසමානා, විපරීතකතො ජානමානාති අත්කථො. රකසන රසං 

සංසන් දිත් වාතිඅනවජ්ජසභාකවනසාවජ්ජසභාවංසම්මිස්කසත්වා. උද් ධම් මං 

උබ් බිනයන්තිඋග්ගතධම්මංඋග්ගතවිනයඤ්ච, යථා ධම්කමොචවිනකයොච

විනස්සිස්සති, එවං ෙත්වාති අත්කථො. ඉමස ්මිං අත් කථති ඉමස්මිං

සඞ්ඝාධිොකර. පභස ්සකරොති පභාසනසීකලො. එවංනාකමො එවංක ොත් කතොති

කසොයමායස්මා කසොතාපන්කනොතිනාමකගොත්කතන සමන්නාගකතො, අයං

වුච්චතිකසොතාපන්කනොතිපෙකතනසම්බන්කධො. අවිනිපාතධම් කමොතිඑත්ථ 

ධම් ම-සද්කදො සභාවවාචී, කසො ච අත්ථකතො අපාකයසු ඛිපනකෙො 

දිට්ඨිආදිඅකුසලධම්කමො එවාති ආහ ‘‘කය ධම් මා’’තිආදි. ඉදානි 

සභාවවකසකනව අත්ථං දස්කසතුං විනිපතනං වාතිආදි වුත්තං. නියකතොති
සත්තභවබ්භන්තකර නියතක්ඛන්ධපරිනිබ්බාකනො. තස්ස ොරණමාහ

‘‘සම්කබොධිපරායකණො’’ති. 
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22. අනුධම් මතාති කලොකුත්තරධම්මානුගකතො සභාකවො. 

පවාරණාසඞ්  හං දත් වාති ‘‘ආගාමිනියා පුණ්ණමියා පවාකරස්සාමා’’ති 

අනුමතිදානවකසන දත්වා, පවාරණං උක්ෙඩ්ඪිත්වාති අත්කථො, එකතන
නකයන කෙනචි පච්චකයන පවාරණුක්ෙඩ්ඪනං ොතුං වට්ටතීති දීපිතං

කහොති. මා සිරස් ස පඨමදිවකසති චන්දමාසවකසන වුත්තං, 

අපරෙත්තිෙපුණ්ණමායඅනන්තකර පාටිපදදිවකසතිඅත්කථො. ඵුස් සමාසස් ස 

පඨමදිවකසති එත්ථාපි එකසව නකයො. ඉදඤ්ච නිදස්සනමත්තං
කවකනයයානංඅපරිපාෙංපටිච්චඵුස්සමාසකතොපරඤ්ච එෙද්විතිචතුමාසම්පි
තත්කථව වසිත්වා කසසමාකසහි චාරිොය පරිකයොසාපනකතො. 

දසසහස් සචක් ෙවාකළති ඉදං කදවබ්රහ්මානං වකසන වුත්තං. මනුස්සා පන
ඉමස්මිංකයව චක්ෙවාකළකබොධකනයයා කහොන්ති. ඉතරචක්ෙවාකළසු පන
මනුස්සානං ඉමස්මිංචක්ෙවාකළඋප්පත්තියාඡන්දුප්පාදනත්ථංඅනන්තම්පි
චක්ෙවාළං ඔකලොකෙත්වාතදනුගුණානුසාසනීපාටිහාරියංෙකරොන්තිකයව. 

ආයාමාති එත්ථ ආ-සද්කදො ආගච්ඡාති ඉමිනා සමානත්කථොති ආහ

‘‘ආගච්ඡ යාමා’’ති, එහි ගච්ඡාමාති අත්කථො. සුවණ් ණරසපිඤ ්ජරාහීති

විලීනසුවණ්ණජලං විය පිඤ්ජරාහි සුවණ්ණවණ්ණාහීති අත්කථො. පාළියං 

නිමන්තිතම්හාතිආදීසු ‘‘නිමන්තිතා වස්සංවුත්ථා අම්හා’’ති ච, ‘‘නිමන්තිතා 

වස්සංවුත්ථාඅත්ථා’’තිචසම්බන්කධො. 

යන්තිකදයයධම්මජාතං, යංකිඤ්චීති අත්කථො. කනො නත් ථීතිඅම්හාෙං

නත්ථි, කනොතිවාඑතස්ස විවරණංනත්ථීති. එත් ථාතිඝරාවාකස. තන්තිතං

ොරණං, කිච්චං වා. කුකතොති ෙතරකහතුකතො. යන්ති කයන ොරකණන, 

කිච්කචන වා. දුතිකය අත්ථවිෙප්කප එත්ථාති ඉමස්ස විවරණං ඉමස් මිං 

කතමාසබ් භන් තකරති. තන්තිතංකදයයධම්මං. 

තත් ථ චාති කුසකල. තික්ඛවිසදභාවාපාදකනන සමුත් කතකජත් වා. 

වස් කසත් වාති ආයතිං වාසනාභාගියං ධම්මරතනවස්සං ඔතාකරත්වා. යං 

දිවසන්තියස්මිංදිවකස. 

23. පත් තුණ් ණපත් තපකට චාතිපත්තුණ්ණපකටචීනපකටච. තුම් බානීති

චම්මමයකතලභාජනානි. අනුබන් ධිත් වාති අනුපගමනං ෙත්වා. අභිරන් ත-

සද්කදො ඉධ අභිරුචිපරියාකයොති ආහ ‘‘යථාජ් ඣාසය’’න්තිආදි. 

කසොකරයයාදීනි මහාමණ්ඩලචාරිොය මග්ගභූතානි කසොකරයයනගරාදීනි. 

පයා පතිට් ඨානන්ති ගඞ්ගාය එෙස්ස තිත්ථවිකසසස්සාපි, තංසමීකප 

ගාමස්සාපි නාමං. සමන් තපාසාදිොයාති සමන්තකතො සබ්බකසො පසාදං

ජකනතීතිසමන්තපාසාදිො, තස්සා. 
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කය පන පොකර සන්ධාය ‘‘සමන්තකතො’’ති වුච්චති, කත පොකර 

විත්ථාකරත්වා දස්කසතුං තත්රිදන්තිආදි වුත්තං. තත්ථ ‘‘සමන්තපාසාදිො’’ති

යා සංවණ්ණනා වුත්තා, තත්ර තස්සං සමන්තපාසාදිොයං 
සමන්තපසාදිෙභාකව ඉදං වක්ඛමානගාථාවචනං කහොතීති කයොජනා. 
බාහිරනිදානඅබ්භන්තරනිදානසික්ඛාපදනිදානානං වකසන 

නිදානප් පකභදදීපනං කවදිතබ්බං. ‘‘කථරවාදප්පොසනං 

වත්ථුප්පකභදදීපන’’න්තිපි වදන්ති. ‘‘සික්ඛාපදානං 

පච්චුප්පන්නවත්ථුප්පකභදදීපන’’න්තිපි වත්තුං වට්ටති. සික්ඛාපදනිදානන්ති
පන කවසාලීආදි සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියා ොරණභූතකදසවිකසකසො

කවදිතබ්කබො. එත් ථාති සමන්තපාසාදිොය. සම්පස්සතං විඤ්ඤූනන්ති 

සම්බන්කධො, තස්මාඅයංසමන්තපාසාදිොත්කවවපවත්තාතිකයොකජතබ්බා. 
ඉතිසමන්තපාසාදිොයවිනයට්ඨෙථායවිමතිවිකනොදනියං 

කවරඤ්ජෙණ්ඩවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.
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1. පාරාජිෙෙණ් කඩො 

1. පඨමපාරාජිෙං 

සුදින් නභාණවාරවණ් ණනා 

24. වික්ොයිෙභණ්ඩස්ස වික්කිණනං ඉණදානඤ්ච භණ් ඩප් පකයොජනං 

නාම. එවං පකයොජිතස්ස මූලස්ස සහ වඩ්ඪියා ගහණවායාකමො උද් ධාකරො 

නාම. අසුෙදිවකස දින් නන්තිආදිනාපමුට්ඨස්සසතුප්පාදනාදි සාරණං නාම. 

චතුබ් බිධායාති ඛත්තියබ්රාහ්මණගහපතිසමණානං වකසන, භික්ඛුආදීනං වා

වකසන චතුබ්බිධාය. දිස ්වානස් ස එතදකහොසීති කහතුඅත්කථ අයං දිස්වාන-

සද්කදො අසමානෙත්තුෙත්තා, යථා ඝතං පිවිත්වා බලං කහොතීති, 

එවමඤ්ඤත්ථාපිඑවරූකපසු. භබ් බකු පුත් කතොති උපනිස්සයමත්තසභාකවන

වුත්තං, න පච්ඡිමභවිෙතාය. කතකනවස්ස 
මාතාදිඅෙලයාණමිත්තසමාකයොකගන ෙතවීතික්ෙමනං නිස්සාය
උප්පන්නවිප්පටිසාකරන අධිගමන්තරාකයො ජාකතො. පච්ඡිමභවිොනං
පුබ්බබුද්ධුප්පාකදසු ලද්ධබයාෙරණානං න සක්ො කෙනචි අන්තරායං

ොතුං. කතකනව අඞ් ගුලිමා ත්කථරාදකයො අකුසලං ෙත්වාපි

අධිගමසම්පන්නා එව අකහසුන්ති. චරිමෙචිත් තන්ති චුතිචිත්තං. සඞ්ඛං විය

ලිඛිතං ඝංසිත්වා කධොවිතං සඞ්ඛලිඛිතන්ති ආහ කධොතඉච්චාදි. 

අජ් ඣාවසතාතිඅධි-සද්දකයොකගනඅගාරන්තිභුම්මත්කථඋපකයොගවචනන්ති 

ආහ ‘‘අගාරමජ්කඣ’’ති. ෙසායරසරත්තානි ොසායානීති ආහ

‘‘ෙසායරසපීතතායා’’ති. ෙසායකතො නිබ්බත්තතාය ච හි රකසොපි

‘‘ෙසායරකසො’’තිවුච්චති. 

26. යදා ජානාති-සද්කදොකබොධනත්කථොනකහොති, තදාතස්සපකයොකග
සප්පිකනො ජානාති මධුකනො ජානාතීතිආදීසු විය ෙරණත්කථ සාමිවචනං

සද්දසත්ථවිදූ ඉච්ඡන්තීති ආහ ‘‘කිඤ්චි දුක්කඛන නානුකභොසී’’ති. කෙනචි

දුක්කඛන නානුකභොසීති අත්කථො, කිඤ්චීති එත්ථාපි හි ෙරණත්කථ

සාමිවචනස්ස කලොකපො ෙකතො, කතකනව වක්ඛති ‘‘විෙප්පද්වකයපි

පුරිමපදස්ස උත්තරපකදන සමානවිභත්තිකලොකපො දට්ඨබ්කබො’’ති. යදා පන 

ජානාති-සද්කදො සරණත්කථො කහොති, තදා මාතු සරතීතිආදීසු විය

උපකයොගත්කථ සාමිවචනං සද්දසත්ථවිදූ වදන්තීති ආහ ‘‘අථ වා කිඤ්චි

දුක්ඛංනස්සරතීති අත්කථො’’ති, ෙස්සචි දුක්ඛස්සඅනනුභූතතායනස්සරතීති

අත්කථො. විෙප් පද් වකයපීති අනුභවනසරණත්ථවකසන වුත්කත 

දුතියතතියවිෙප්පද්වකය. පුරිමපදස් සාති කිඤ්චීති පදස්ස. උත් තරපකදනාති

දුක්ඛස්සාතිපකදන. සමානාය සාමිවචනභූතාය විභත්තියා ‘‘ෙස්සචි

දුක්ඛස්සා’’ති වත්තබ්කබ ‘‘කිඤ්චි දුක්ඛස්සා’’ති කලොකපොති දට්ඨබ්කබො. 
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මරකණනපි මයං කතතිඑත්ථ කතතිපදස්සසහත්කථෙරණවකසනපිඅත්ථං

දස්කසතුං තයා විකයො ං වා පාපුණිස් සාමාතිඅත්ථන්තරංවුත්තං. 

28.  න් ධබ් බා නාම ගායනො. නටා නාම රඞ්ගනටා. නාටො 
ලඞ්ඝනොදකයො. සුඛූපෙරකණහි අත්තකනො පරිචරණංෙකරොන්කතො යස්මා

ලළන්කතොකීළන්කතොනාමකහොති, තස්මාදුතිකයඅත්ථවිෙප්කප  ළාතිආදි

වුත්තං. දානප් පදානාදීනීති එත්ථනිච්චදානං දානං නාම, විකසසදානං පදානං 

නාම, ආදි-සද්කදනසීලාදීනි සඞ්ගණ්හාති. 

30. චුද් දස භත් තානීතිසඞ්ඝභත්තංඋද්කදසභත්තංනිමන්තනංසලාෙං 
පක්ඛිෙං උකපොසථිෙං පාටිපදිෙං ආගන්තුෙං ගමිෙං ගිලානං
ගිලානුපට්ඨාෙං විහාර-ධුර-වාරභත්තන්ති ඉමානි චුද්දස භත්තානි. එත්ථ ච 
කසනාසනාදිපච්චයත්තයනිස්සිකතසු ආරඤ්ඤෙඞ්ගාදිපධානඞ්ගානං
ගහණවකසන කසසධුතඞ්ගානිපි ගහිතාකනව කහොන්තීති කවදිතබ්බං. 

වජ් ජීනන්තිවජ්ජීරාජූනං. වජ් ජීසූති ජනපදාකපක්ඛංබහුවචනං, වජ්ජීනාමකෙ
ජනපකදති අත්කථො. පඤ්චොමගුණාකයව උපභුඤ්ජිතබ්බකතො

පරිභුඤ්ජිතබ්බකතො ච උපකභො පරිකභො ා, ඉත්ථිවත්ථාදීනි ච

තදුපෙරණානීතිආහ ‘‘කයහි කතස’’න්තිආදි. උක් ෙට් ඨපිණ් ඩපාතිෙත් තාති
කසසධුතඞ්ගපරිවාරිකතන උක්ෙට්ඨපිණ්ඩපාතිෙධුතඞ්කගන

සමන්නාගතත්තා, කතනාහ‘‘සපදානචාරං චරිතුොකමො’’ති. 

31. කදොසාතිරත්ති.තත්ථඅභිවුත්ථංපරිවුසිතං ආභිකදොසිෙං, අභිකදොසං

වා පච්චූසොලං ගකතො පත්කතො අතික්ෙන්කතො ආභිකදොසිකෙො, කතනාහ 

එෙරත් තාතික් ෙන් තස ්ස වාතිආදි. 

32. උදෙෙඤ් ජියන්ති පානීයපරිකභොජනීයඋදෙඤ්ච යාගු ච. තථාති

සමුච්චයත්කථ.අකනොෙප් පනං අසද්දහනං, අමරිසනං අසහනං. 

34. තද් ධිතක ොපන්ති පිතාමහකතොආගතං ‘‘කපතාමහ’’න්තිවත්තබ්කබ
තද්ධිතපච්චයනිමිත්තස්ස එ-ොරස්ස කලොපං ෙත්වාති අත්කථො. කයසං

සන්තෙං ධනං ගහිතං, කත ඉණායිො. පලිබුද් කධොති ‘මා ගච්ඡ මා

භුඤ්ජා’තිආදිනා ෙතාවරකණො, පීළිකතොතිඅත්කථො. 

35. අත් තනාතිසයං. සපතිකනොධනසාමිකනො ඉදං සාපකතයයං, ධනං.

තකදව විභකවො. 

36. භිජ් ජන් තීතිඅගහිතපුබ්බාඑවභිජ්ජන්ති. දින් නාපි පටිසන් ධීතිපිතරා
දින්නං සුක්ෙං නිස්සාය උප්පන්නස්ස සත්තස්ස පටිසන්ධිපි කතන දින්නා
නාම කහොතීති වුත්තං. සුක්ෙකමව වා ඉධ පටිසන්ධිනිස්සයත්තා
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‘‘පටිසන්ධී’’ති වුත්තං, කතනාහ ‘‘ඛිප්පං පතිට්ඨාතී’’ති. න හි පිතු
සංකයොගක්ඛකණකයව සත්තස්ස උප්පත්තිනියකමො අත්ථි සුක්ෙකමව තථා

පතිට්ඨානනියමකතො. සුක්කෙ පන පතිට්ඨිකත යාව සත්ත දිවසානි, 

අඩ්ඪමාසමත්තංවා, තංගබ්භසණ්ඨානස්සකඛත්තකමවකහොතිමාතුමංසස්ස
කලොහිතකලසස්ස සබ්බදාපි විජ්ජමානත්තා. පුබ්කබපි

පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදානං සබ්භාවකතො අපඤ් ඤත් කත සික් ොපකදති ඉමස්ස

පඨමපාරාජිෙසික්ඛාපකද අට්ඨපිකතති අත්කථො වුත්කතො. එවරූපන්ති එවං

ගරුෙසභාවං, පාරාජිෙසඞ්ඝාදිකසසවත්ථුභූතන්ති අත්කථො, කතනාහ

‘‘අවකසකස පඤ්චඛුද්දොපත්තික්ඛන්කධ එව පඤ්ඤකපසී’’ති. යං

ආදීනවන්ති සම්බන්කධො. ොයවිඤ් ඤත් තිකචොපනකතොති ොයවිඤ්ඤත්තියා
නිබ්බත්තචලනකතො. 

කතකනවාති අවධාරකණන යානි ගබ්භග්ගහණොරණානිනිවත්තිතානි, 

තානිපි දස්කසතුං කිං පනාතිආදිවුත්තං. තත්ථඋභකයසං ඡන්දරාගවකසන
ොයසංසග්කගොවුත්කතො.ඉත්ථියා එවඡන්දරාගවකසනනාභිපරාමසනංවිසුං

වුත්තං. සාමපණ් ඩිතස ්ස හි මාතා පුත්තුප්පත්තියා සඤ්ජාතාදරා

නාභිපරාමසනොකල ොමරාගසමාකුලචිත්තා අකහොසි, ඉතරථා

පුත්තුප්පත්තියා එව අසම්භවකතො. ‘‘සක්කෙො චස්සා 

ොමරාගසමුප්පත්තිනිමිත්තානි අොසී’’තිපි වදන්ති, වත්ථුවකසන වා එතං
නාභිපරාමසනං ොයසංසග්ගකතො විසුං වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. 

මාතඞ්  පණ් ඩිතස් ස දිට්ඨමඞ්ගලිොය නාභිපරාමසකනන මණ්ඩබයස්ස 

නිබ්බත්ති අකහොසි. චණ් ඩපජ් කජොතමාතු නාභියං විච්ඡිො ඵරිත්වා ගතා, 

කතන චණ්ඩපජ්කජොතස්ස නිබ්බත්ති අකහොසීති ආහ එකතකනව 

නකයනාතිආදි. 

අයන්ති සුදින්නස්ස පුරාණදුතියිො. යං සන් ධායාති යං අජ්ඣාචාරං

සන්ධාය. මාතාපිතකරො ච සන් නිපතිතා කහොන් තීතිඉමිනාසුක්ෙස්සසම්භවං 

දීකපති, මාතා ච උතුනී කහොතීති ඉමිනා කසොණිතස්ස.  න් ධබ් කබොති

තතු්රපකගො සත්කතො අධිප්කපකතො, ගන්තබ්කබොතිවුත්තං කහොති, ත-ොරස්ස

කචත්ථධ-ොකරොෙකතො.අථවාගන්ධබ්බානාමරඞ්ගනටා, කතවියතත්ර 

තත්රභකවසුනානාකවසග්ගහණකතොඅයම්පි ‘‘ගන්ධබ්කබො’’තිවුත්කතො, කසො
මාතාපිතූනං සන්නිපාතක්ඛණකතො පච්ඡාපි සත්තාහබ්භන්තකර තත්ර

උපපන්කනො ‘‘පච්චුපට්ඨිකතො’’ති වුත්කතො.  බ් භස ්සාති ෙලලරූපසහිතස්ස 

පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණස්ස.තඤ්හිඉධ‘‘ගබ්කභො’’තිඅධිප්කපතංසාකතනගබ්භං 

ගණ්හීතිආදීසු(පාරා.36) විය.අස්සතංඅජ්ඣාචාරන්තිසම්බන්කධො. පාළියං 
නිරබ්බුකදොවතකභොභික්ඛුසඞ්කඝොනිරාදීනකවොතිඉමස්ස අනන්තරංතස්මිං

භික්ඛුසඞ්කඝති අජ්ඣාහරිත්වා සුදින්කනන…කප.… ආදීනකවො 
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පටුන 

උප්පාදිකතොතිකයොජනාකවදිතබ්බා. ඉතිහාතිනිපාතසමුදායස්ස එවන්තිඉදං

අත්ථභවනං. මුහුත් කතනාති ඉදං ෙකණනාති පදස්ස කවවචනං. යාව
බ්රහ්මකලොො අබ්භුග්ගකතොපි කදවානං තාවමහන්කතො සද්කදො කතසං රූපං
විය මනුස්සානංකගොචකරොනකහොති.තස්මාපච්ඡාසුදින්කනනවුත්කතඑව
ජානිංසූති දට්ඨබ්බං. 

37. මග්  බ්රහ් මචරියන්තිමග්ගපදට්ඨානං සික්ඛත්තයකමවඋපචාරකතො 

වුත්තං තස්කසව යාවජීවං චරිතබ්බත්තා. අවිප් ඵාරිකෙොති උද්කදසාදීසු

අබයාවකටො. වහච් ඡින් කනොති ඡින්නපාකදො, ඡින්නඛන්කධො වා. චින් තයීති

ඉමිනා පජ් ඣායීති පදස්ස කිරියාපදත්තං දස්කසති. කතන ‘‘කිකසො

අකහොසි…කප.… පජ්ඣායි චා’’ති ච-ොරං ආකනත්වා පාළිකයොජනා
ොතබ්බා. 

38. ගකණජනසමාගකම සන්නිපාතනංගණසඞ්ගණිො, සාවපපඤ්චා, 

කතන  ණසඞ්  ණිොපපඤ් කචන. යස ්සාති කය අස්ස. ෙථාඵාසුොති

විස්සාසිෙභාකවන ඵාසුෙෙථා, සුඛසම්භාසාති අත්කථො. උපාදාරූපං

භූතරූපමුකඛකනව මන්දනං පීනනඤ්ච කහොතීති ආහ පසාදඉච්චාදි. දානීති
නිපාකතොඉධ පන-සද්දත්කථවත්තතිතක්ොලවාචිකනොඑතරහි-පදස්සවිසුං

වුච්චමානත්තාති ආහ ‘‘කසො පන ත්ව’’න්ති. කනො-සද්කදොපි නු-සද්කදො විය 

පුච්ඡනත්කථොති ආහ ‘‘ෙච්චි නු ත්ව’’න්ති. තකමවාති
ගිහිභාවපත්ථනාලක්ඛණකමව. අනභිරතිකමවාති එව-ොකරන නිවත්තිතාය

පන තදඤ්ඤාය අනභිරතියා විජ්ජමානත්තං දස්කසතුං අධිකුස ානන්තිආදි

වුත්තං, සමථවිපස්සනා අධිකුස ා නාම. ඉදං පනාතිආදි උපරි 

වත්තබ්බවිකසසදස්සනං. පරියායවචනමත් තන්ති සද්දත්ථෙථනමත්තං. 

තස් මින්ති ධම්කම, එවං විරාගාය කදසිකත සතීති අත්කථො. නාමාති

ගරහායං. ක ොකුත් තරනිබ් බානන්ති විරාගායාතිආදිනා 
වුත්තකිකලසක්ඛයනිබ්බානකතො විකසකසති. ජාතිං නිස්සාය

උප්පජ්ජනෙමාකනො එව මදජනනට්කඨන මකදොති මානමකදො. ‘‘අහං

පුරිකසො’’ති පවත්කතො මාකනො පුරිසමකදො. ‘‘අසද්ධම්මකසවනාසමත්ථතං

නිස්සාය මාකනො, රාකගො එව වා පුරිසමකදො’’ති කෙචි. ආදි-සද්කදන

බලමදාදිංසඞ්ගණ්හාති. කතභූමෙවට් ටන්තිතීසුභූමීසුෙම්මකිකලසවිපාො

පවත්තනට්කඨන වට්ටං. විරජ් ජතීති විගච්ඡති. කයොනිකයොති අණ්ඩජාදකයො, 
තාපනයවන්තිතාහිසත්තාඅමිස්සිතාපි සමානජාතිතායමිස්සිතාකහොන්තීති

‘‘කයොනිකයො’’තිවුත්තා. 

ඤාතතීරණපහානවකසනාති එත්ථ ලක්ඛණාදිවකසන 

සප්පච්චයනාමරූපපරිග්ගකහො ඤාතපරිඤ් ඤා නාම. 
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ෙලාපසම්මසනාදිවකසනපවත්තාකලොකියවිපස්සනා තීරණපරිඤ් ඤා නාම.

අරියමග්කගො පහානපරිඤ් ඤා නාම. ඉධ පන ඤාතතීරණකිච්චානම්පි
අසම්කමොහකතො මග්ගක්ඛකණ සිජ්ඣනකතො අරියමග්ගකමව සන්ධාය 

තිවිධාපි පරිඤ්ඤා වුත්තා, කතකනව ‘‘කලොකුත්තරමග්කගොව ෙථිකතො’’ති

වුත්තං. ොකමසු පාතබයතානන්ති වත්ථුොකමසු පාතබයතාසඞ්ඛාතානං 
සුභාදිආොරානං තදාොරගාහිොනං තණ්හානන්ති අත්කථො. විසයමුකඛන

කහත්ථ විසයිකනො ගහිතා. තීසු ඨාකනසූති ‘‘විරාගාය ධම්කමො

කදසිකතො…කප.… කනො සඋපාදානායා’’තිඑවංවුත්කතසු. 

39. ෙලිසාසනාකරොපනත් ථායාතිකදොසාකරොපනත්ථාය.ෙලීතිකෙොධස්ස

නාමං, තස්ස සාසනං ෙලිසාසනං, කෙොධවකසන වුච්චමානා ගරහා.

අජ්ඣාචාකරොව වීතික්ෙකමො. සමණෙරණානං ධම් මානන්ති

සමණභාවෙරානංහිකරොත්තප්පාදිධම්මානං. පාළියං ෙථං-සද්දකයොකගනන

සක්ඛිස්සසීති අනාගතවචනං ෙතං, ‘‘නාම-සද්දකයොකගනා’’තිපි වදන්ති. 

අතිවිය දුක් ෙවිපාෙන්ති ගහට්ඨානං නාතිසාවජ්ජම්පි ෙම්මං පබ්බජිතානං
භගවකතො ආණාවීතික්ෙමකතො කචව සමාදින්නසික්ඛත්තයවිනාසනකතො ච

මහාසාවජ්ජං කහොතීති වුත්තං. උදකෙ භවං ඔදෙං, කධොවනකිච්චන්තිආහ 

උදෙකිච් චන්තිආදි. සමාපජ්ජිස්සසීති අනාගතවචනං නාම-සද්දකයොකගන

ෙතන්තිආහ ‘‘නාම-සද්කදන කයොකජතබ්බ’’න්ති.දුබ්භරතාදීනංකහතුභූකතො
අසංවකරො ඉධ දුබ්භරතාදි-සද්කදන වුත්කතො ොරකණොරිකයොපචාකරනාති

ආහ ‘‘දුබ්භරතාදීනං වත්ථුභූතස්ස අසංවරස්සා’’ති. අත් තාති අත්තභාකවො. 

දුබ් භරතන්ති අත්තනා උපට්ඨාකෙහි ච දුක්කඛන භරිතබ්බතං. සත්කතහි
කිකලකසහි ච සඞ්ගණනං සකමොධානං සඞ්ගණිොති ආහ 

 ණසඞ්  ණිොයාතිආදි. අට් ඨකුසීතවත් ථුපාරිපූරියාති එත්ථ ෙම්මං

ොතබ්බන්ති එෙං, තථා අොසින්ති, මග්කගො ගන්තබ්කබොති අගමාසින්ති, 

නාලත්ථං කභොජනස්ස පාරිපූරින්ති, අලත්ථන්ති, උප්පන්කනො කම

ආබාකධොති, අචිරවුට්ඨිකතො කගලඤ්ඤාති එෙන්ති ඉමානි අට්ඨ 
කුසීතවත්ථූනිනාම. එත්ථ ච කෙොසජ්ජංකුසීත-සද්කදන වුත්තං. විනාපි හි 
භාවකජොතනපච්චයං භාවත්කථො විඤ්ඤායති යථා පටස්ස සුක්ෙන්ති. 

සබ් බකික සාපචයභූතාය විවට් ටායාති රාගාදිසබ්බකිකලසානං 

අපචයකහතුභූතාය නිබ්බානාය, නිබ්බානත්ථන්ති අත්කථො. 

සංවරප් පහානපටිසංයුත් තන්ති සීලසංවරාදීහි පඤ්චහි සංවකරහි කචව 

තදඞ්ගප්පහානාදීහිපඤ්චහිපහාකනහිචඋකපතං. අසුත් තන් ත විනිබද් ධන්ති

තීසු පිටකෙසු පාළිසඞ්ඛාතසුත්තන්තවකසන අරචිතං, සඞ්ගීතිොකරහි ච

අනාකරොපිතං, කතනාහ ‘‘පාළිවිනිමුත්ත’’න්ති. කතන ච අට්ඨෙථාසු 
යථානුරූපං සඞ්ගහිතන්ති දස්කසති. එවරූපා හි පකිණ්ණෙකදසනා 

අට්ඨෙථාය මූලං. ඔක් ෙන් තිෙධම් මකදසනා නාම තස්මිං තස්මිං පසඞ්කග
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ඔතාකරත්වාඔතාකරත්වානානානකයහිෙථියමානාධම්මකදසනා, කතනාහ 

භ වා කිරාතිආදි. පටික් ඛිපනාධිප් පායාති පඤ්ඤත්තම්පි සික්ඛාපදං

‘‘කිකමකතනා’’තිමද්දනචිත්තා. 

වුත් තත් ථවකසනාති පතිට්ඨාඅධිගමුපායවකසන. සික් ොපදවිභඞ් ක  යා

තස්මිං සමකය ොකමසුමිච්ඡාචාරා ආරති විරතීතිආදිනා (විභ. 706) 

නිද්දිට්ඨවිරතිකයො කචව, යා තස්මිං සමකය කචතනා සඤ්කචතනාතිආදිනා

(විභ. 704) නිද්දිට්ඨකචතනා ච, ොකමසුමිච්ඡාචාරා විරමන්තස්ස

ඵස්කසො…කප.… අවික්කඛකපොතිආදිනා(විභ.705) නිද්දිට්ඨඵස්සාදිධම්මාච

සික්ඛාපදන්ති දස්කසතුං ‘‘අයඤ්ච අත්කථො සික්ඛාපදවිභඞ්කග

වුත්තනකයකනව කවදිතබ්කබො’’ති වුත්තං. ‘‘කයො තත්ථ නාමොකයො

පදොකයොති ඉදං මහාඅට්ඨෙථායං වුත්ත’’න්ති වදන්ති. නාමොකයොති

නාමසමූකහො නාමපඤ්ඤත්තිකයව, කසසානිපි තස්කසව කවවචනානි. 

සික් ොකෙොට් ඨාකසොතිවිරතිආදකයොවුත්තාතප්පොසෙඤ්ච වචනං. 

අත් ථවකසති හිතවිකසකස ආනිසංසවිකසකස, කත ච 

සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියා කහතූති ආහ ‘‘ොරණවකස’’ති. සුඛවිහාරාභාකව

සහජීවනස්ස අභාවකතො සහජීවිතාති සුඛවිහාකරොව වුත්කතො. 

දුස් සී පුග්   ාති නිස්සීලා දූසිතසීලා ච. පාරාජිෙසික්ඛාපදප්පසඞ්කග හි

නිස්සීලා අධිප්කපතා, කසසසික්ඛාපදපසඞ්කග කතහි කතහි වීතික්ෙකමහි
ඛණ්ඩඡිද්දාදිභාවප්පත්තියා දූසිතසීලා අධිප්කපතා. උභකයනපි අලජ්ජිකනොව

ඉධ ‘‘දුස්සීලා’’තිවුත්තාති කවදිතබ්බා. සබ්බසික්ඛාපදානම්පි දස අත්ථවකස
පටිච්කචවපඤ්ඤත්තත්තාඋපරිදුස්සීලපුග්ගකලනිස්සායාතිඑත්ථාපි එකසව

නකයො, කතකනව ‘‘කය මඞ්කුතං…කප.… නිග්ගකහස්සතී’’ති

සබ්බසික්ඛාපදසාධාරණවකසන අත්කථො වුත්කතො. තත්ථ මඞ් කුතන්ති

නිත්කතජතං අකධොමුඛතං. ධම් කමනාතිආදීසු ධම් කමොති භූතං වත්ථු. 

විනකයොති කචොදනා කචව සාරණා ච. සත් ථුසාසනන්තිඤත්තිසම්පදා කචව

අනුසාවනසම්පදා ච. සන් දිට් ඨමානාති සංසයං ආපජ්ජමානා. උබ් බාළ ්හාති

පීළිතා. දුස් සී පුග්  ක  නිස ්සාය හි උකපොසකථො න තිට් ඨති, පවාරණා න 

තිට් ඨති, සඞ් ඝෙම් මානි නප් පවත් තන් ති, සාමග් ගී න කහොතීති ඉමිනා
අලජ්ජීහි සද්ධිං උකපොසථාදිසෙලසඞ්ඝෙම්මං ොතුං න වට්ටති 
ධම්මපරිකභොගත්තාති දස්කසති. උකපොසථපවාරණානං නියතොලිෙතාය ච

අවස්සං ෙත්තබ්බත්තා සඞ්ඝෙම්මකතො විසුං ගහණං කවදිතබ්බං. අකිත් ති 

ගරහා. අයකසො පරිවාරහානි. 

චුද් දස ෙන් ධෙවත් තානි නාම වත් තක් ෙන් ධකෙ (චූළව. 356 ආදකයො)
වුත්තානි ආගන්තුෙවත්තං 
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පටුන 

ආවාසිෙගමිෙඅනුකමොදනභත්තග්ගපිණ්ඩචාරිෙආරඤ්ඤෙකසනාසනජන්තා
ඝරවච්චකුටිඋපජ්ඣායසද්ධිවිහාරිෙආචරියඅන්කතවාසිෙවත්තන්ති ඉමානි

චුද්දස වත්තානි, එතානි ච සබ්කබසං භික්ඛූනං සබ්බදා ච යථාරහං

චරිතබ්බානි. ද් කව අසීති මහාවත් තානි පනතජ්ජනීයෙම්මෙතාදිොකලකයව 

චරිතබ්බානි, නසබ්බදා. තස්මා විසුං ගණිතානි.තානිපන ‘‘පාරිවාසිොනං

භික්ඛූනං වත්තං පඤ්ඤකපස්සාමී’’ති (චූළව. 75) ආරභිත්වා ‘‘න

උපසම්පාකදතබ්බං…කප.… න ඡමාය චඞ්ෙමන්කත චඞ්ෙකම

චඞ්ෙමිතබ්බ’’න්ති වුත්තාවසානානි ඡසට්ඨි, තකතො පරං ‘‘න, භික්ඛකව, 

පාරිවාසිකෙන භික්ඛුනා පාරිවාසිකෙන වුඩ්ඪතකරන භික්ඛුනා සද්ධිං, 

මූලායපටිෙස්සනාරකහන, මානත්තචාරිකෙන, මානත්තාරකහන, 
අබ්භානාරකහන භික්ඛුනා සද්ධිං එෙච්ඡන්කන ආවාකස

වත්ථබ්බ’’න්තිආදිනා(චූළව. 82) වුත්තවත්තානිපෙතත්කතනචරිතබ්කබහි
අනඤ්ඤත්තා විසුං අගකණත්වා පාරිවාසිෙවුඩ්ඪතරාදීසු පුග්ගලන්තකරසු
චරිතබ්බත්තා කතසං වකසන සම්පිණ්කඩත්වා එකෙෙං ෙත්වා ගණිතානි
පඤ්චාති එෙසත්තතිවත්තානි ච උක්කඛපනීයෙම්මෙතවත්කතසු ච වුත්තං

‘‘න පෙතත්තස්ස භික්ඛුකනො අභිවාදනං පච්චුට්ඨානං…කප.… නහාකන 

පිට්ඨිපරිෙම්මං සාදිතබ්බ’’න්ති (චූළව. 86) ඉදං අභිවාදනාදීනං අසාදියනං

එෙං, ‘‘න පෙතත්කතො භික්ඛු සීලවිපත්තියා අනුද්ධංකසතබ්කබො’’තිආදීනි

(චූළව. 51) ච දසාති එවං ද්වාසීති වත්තානි කහොන්ති, එකතස්කවව පන
ොනිචි තජ්ජනීයෙම්මාදිවත්තානි ොනිචි පාරිවාසිොදිවත්තානීති
අග්ගහිතග්ගහකණන ද්වාසීතිකයව. අඤ්ඤත්ථ පන අට්ඨෙථාපකදකස 
අප්පෙං ඌනමධිෙං වා ගණනූපගං න කහොතීති අසීතිඛන්ධෙවත්තානීති
ආගතං. අථ වා පුරිකමහි චුද්දසවත්කතහි අසඞ්ගහිතානි විනයාගතානි

සබ්බානිවත්තානියථාද්වාසීති වත්තානි, අසීතිවත්තානිඑවවාකහොන්ති, 
තථාසඞ්ගකහත්වාඤාතබ්බානි. 

සංවරවිනකයොතිසීලසංවකරොසතිසංවකරොඤාණසංවකරො ඛන්තිසංවකරො
වීරියසංවකරොති පඤ්චවිකධොපි සංවකරො යථාසෙං සංවරිතබ්බානං

විකනතබ්බානඤ්ච ොයදුච්චරිතාදීනං සංවරණකතො සංවකරො, විනයනකතො

විනකයොති වුච්චති. පහානවිනකයොති තදඞ්ගප්පහානං වික්ඛම්භනප්පහානං 
සමුච්කඡදප්පහානං පටිප්පස්සද්ධිප්පහානං නිස්සරණප්පහානන්ති

පඤ්චවිධම්පි පහානං, යස්මාචාගට්කඨනපහානං, විනයනට්කඨනවිනකයො, 

තස්මා ‘‘පහානවිනකයො’’ති වුච්චති. සමථවිනකයොති සත්ත අධිෙරණසමථා. 

පඤ ්ඤත් තිවිනකයොති සික්ඛාපදකමව. තම්පි හි භගවකතො 
සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියාව අනුග්ගහිතං කහොති තබ්භාකව එව භාවකතො.
සඞ්ඛලිෙනයං ෙත්වා දසක්ඛත්තුං කයොජනඤ්ච ෙත්වා යං වුත්තන්ති
සම්බන්කධො. තත්ථ පුරිමපුරිමපදස්ස අනන්තරපකදකනව කයොජිතත්තා
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අකයොසඞ්ඛලිෙසදිසන්ති ‘‘සඞ්ඛලිෙනය’’න්ති වුත්තං. දසසු පකදසු
එෙකමෙං පදං තදවකසකසහි නවනවපකදහි කයොජිතත්තා

‘‘එකෙෙපදමූලිෙ’’න්ති වුත්තං. 

අත් ථසතං ධම් මසතන්ති එත්ථ කයො හි කසො පරිවාකර (පරි. 334) යං

සඞ්ඝසුට්ඨු, තං සඞ්ඝඵාසූති ආදිංෙත්වා යං සද්ධම්මට්ඨිතියා, තං
විනයානුග්ගහායාති පරිකයොසානං ඛණ්ඩචක්ෙවකසකනව සඞ්ඛලිෙනකයො

වුත්කතො, තස්මිං එෙමූලෙනකය ආගතබද්ධචක්ෙනකයන යං

විනයානුග්ගහාය, තං සඞ්ඝසුට්ඨූති ඉදම්පි කයොකජත්වා බද්ධචක්කෙෙකත

පුරිමපුරිමානි දස ධම්මපදානි, පච්ඡිමපච්ඡිමානි දස අත්ථපදානි චාති වීසති
පදානි කහොන්ති. එෙමූලෙනකය පන එෙස්මිං වාකර නකවව අත්ථපදානි
ලබ්භන්ති. එවං දසහි වාකරහි නවුති අත්ථපදානි නවුති ධම්මපදානි ච

කහොන්ති, තානිසඞ්ඛලිෙනකයවුත්කතහිදසහිඅත්ථපකදහිදසහිධම්මපකදහි 
ච සද්ධිං කයොජිතානි යථාවුත්තං අත්ථසතං ධම්මසතඤ්ච කහොන්තීති

කවදිතබ්බං. යං පකනත්ථ සාරත් ථදීපනියං (සාරත්ථ ටී. පාරාජිෙෙණ්ඩ

2.39) සඞ්ඛලිෙනකයපි එෙමූලෙනකයපි පච්කචෙං අත්ථසතස්ස

ධම්මසතස්ස කයොජනාමුඛං වුත්තං, තං තථා සිද්කධපි අත්ථසතං

ධම්මසතන්ති (පරි. 334) ගාථාය න සකමති ද්කව අත්ථසතානි ද්කව
ධම්මසතානි චත්තාරි නිරුත්තිසතානි අට්ඨ ඤාණසතානීති වත්තබ්බකතො.
තස්මාඉධ වුත්තනකයකනවඅත්ථසතංධම්මසතන්තිවුත්තන්තිගකහතබ්බං. 

ද් කව ච නිරුත් තිසතානීති අත්ථකජොතිොනං නිරුත්තීනං වකසන

නිරුත්තිසතං, ධම්මභූතානං නිරුත්තීනඤ්ච වකසන නිරුත්තිසතන්ති ද්කව

නිරුත්තිසතානි. චත් තාරි ච ඤාණසතානීති අත්ථසකත ඤාණසතං, 

ධම්මසකතඤාණසතං, ද්වීසු නිරුත්තිසකතසුද්කවඤාණසතානීතිචත්තාරි

ඤාණසතානි. අතිකරොනයනත් කථොතිඅවුත්තසමුච්චයත්කථො. 

පඨමපඤ්ඤත්තිෙථාවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

සුදින්නභාණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මක් ෙටීවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

40. පචුරත් කථ හි වත් තමානවචනන්ති එෙදා පටිකසවිත්වා පච්ඡා 
අකනොරමිත්වා දිවකස දිවකස කසවනිච්ඡාය වත්තමානත්තා කසවනාය
අභාවක්ඛකණපි ඉහ මල්ලා යුජ්ඣන්තීතිආදීසු විය අබ්කබොච්ඡින්නතං
බාහුල්ලවුත්තිතඤ්ච උපාදාය පටිකසවතීති වත්තමානවචනං ෙතන්ති

අත්කථො. ආහිණ් ඩන් තාති විචරන්තා. 
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41. සකහොඩ් ඪග්  හිකතොති සභණ්ඩග්ගහිකතො, අයකමව වා පාකඨො. තං 

සික් ොපදං තකථව කහොතීති මනුස්සාමනුස්සාදිපුග්ගලවිකසසං කිඤ්චි

අනුපාදියිත්වා සාමඤ්ඤකතො ‘‘කයො පන භික්ඛු කමථුනං ධම්මං

පටිකසකවයයා’’ති (පාරා. 39) වුත්තත්තා මනුස්සාමනුස්සතිරච්ඡානගතානං
ඉත්ථිපුරිසපණ්ඩෙඋභකතොබයඤ්ජනානං තිංසවිකධපි මග්කග කමථුනං
කසවන්තස්ස තං සික්ඛාපදං මූලච්කඡජ්ජෙරං කහොති එවාති අධිප්පාකයො.
එකතනයං අනුපඤ්ඤත්තිමූලපඤ්ඤත්තියා එව අධිප්පායප්පොසනවකසන
සුකබොධත්ථාය වත්ථුවකසන පවත්තානං විකසසත්ථකජොතෙවකසනාති 

දස්සිතංකහොති. ආමසනං ආමට්ඨමත්තං.තකතොදළ්හතරං ඵුසනං. ඝට් ටනං 

පනතකතොදළ්හතරංෙත්වාසරීකරනසරීරස්ස සඞ්ඝට්ටනං. තං සබ් බම් පීති
අනුරාකගනපවත්තිතං දස්සනාදිසබ්බම්පි. 

42. පාණාතිපාතාදිසචිත්තෙසික්ඛාපදානං 

සුරාපානාදිඅචිත්තෙසික්ඛාපදානඤ්ච (පාචි. 326 ආදකයො) එකෙකනව 

ලක්ඛණවචකනනකලොෙවජ්ජතංදස්කසතුං ‘‘යස්සසචිත්තෙපක්කඛචිත්තං

අකුසලකමව කහොති, තං කලොෙවජ්ජං නාමා’’ති වුත්තං. තත්ථ 

සචිත් තෙපක් කෙති ඉදං කිඤ්චාපි අචිත්තෙසික්ඛාපදං සන්ධාකයව වත්තුං

යුත්තං තස්කසව සචිත්තෙපක්ඛසම්භවකතො, තථාපි
සචිත්තෙසික්ඛාපදානම්පි අසඤ්චිච්ච චඞ්ෙමනාදීසු කලොකෙ
පාණඝාතකවොහාරසම්භකවන අචිත්තෙපක්ඛං පරිෙප්කපත්වා උභින්නම්පි 

සචිත්තොචිත්තෙසික්ඛාපදානං සාධාරණවකසන ‘‘සචිත්තෙපක්කඛ’’ති
වුත්තං. ඉතරථා සචිත්තෙසික්ඛාපදානං ඉමස්මිං වාකෙය

කලොෙවජ්ජතාලක්ඛණං න වුත්තං සියා. ‘‘සචිත්තෙපක්කඛ චිත්තං

අකුසලකමවා’’ති වුත්කත පන සචිත්තෙසික්ඛාපදානං චිත්තං අකුසලකමව, 

ඉතකරසං සචිත්තෙපක්කඛකයව අකුසලනියකමො, න අචිත්තෙපක්කඛ.

තත්ථ පන යථාසම්භවං කුසලං වා සියා, අකුසලං වා, අබයාෙතං වාති

අයමත්කථො සාමත්ථියකතො සිජ්ඣතීති කවදිතබ්බං. සචිත් තෙපක් කෙති 

වත්ථුවීතික්ෙමවිජානනචිත්කතන සචිත්තෙපක්කඛති ගකහතබ්බං, න 
පණ්ණත්තිවිජානනචිත්කතන තථා සති සබ්බසික්ඛාපදානම්පි

කලොෙවජ්ජතාපසඞ්ගකතො. ‘‘පටික්ඛිත්තමිදං ොතුං න වට්ටතී’’ති
ජානන්තස්ස හි පණ්ණත්තිවජ්කජපි අනාදරියවකසන පටිඝචිත්තකමව

උප්පජ්ජති, තස්මා ඉදං වාෙයං නිරත්ථෙකමව සියා සබ්බසික්ඛාපදානිපි
කලොෙවජ්ජානීතිඑත්තෙමත්තස්කසවවත්තබ්බතාපසඞ්ගකතො. 

එත්ථ චසචිත්තෙපක්කඛකයවචිත්තං අකුසලන්තිනියමස්සඅෙතත්තා
සුරාපානාදීසු අචිත්තෙපක්කඛ චිත්තං අකුසලං න කහොකතවාති න සක්ො

නියකමතුං, කෙවලං පන සචිත්තෙපක්කඛ චිත්තං අකුසලකමව, න 
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පටුන 

කුසලාදීති එවකමත්ථ නියකමො සිජ්ඣති, එවඤ්ච සුරාති අජානිත්වා
පිවන්තානම්පි අකුසලචිත්කතකනවපානංගන්ධවණ්ණොදිභාවංඅජානිත්වා

ලිම්පන්තීනංභික්ඛුනීනං විනාපිඅකුසලචිත්කතනලිම්පනඤ්ච, උභයත්ථාපි

ආපත්තිසම්භකවොචසමත්ථිකතොකහොති.යං පන සාරත් ථදීපනියං (සාරත්ථ.

ටී. පාරාජිෙෙණ්ඩ 2.42) ‘‘සචිත්තෙපක්කඛ චිත්තං අකුසලකමවාති
වචනකතො අචිත්තෙස්ස වත්ථුඅජානනවකසන අචිත්තෙපක්කඛ චිත්තං

අකුසලකමවාතිඅයංනියකමොනත්ථීතිවිඤ්ඤායතී’’තිවුත්තං, තං නයුත්තං. 
අචිත්තකෙසුහිකතරසසුකලොෙවජ්කජසුසුරාපානස්කසව අචිත්තෙපක්කඛපි

අකුසලචිත්තනියකමො, න ඉතකරසං ද්වාදසන්නං අකුසලාදිචිත්කතනාපි 
ආපජ්ජිතබ්බකතො. යං පන එවං කෙනචි අනිච්ඡමානං සද්දකතොපි

අපතීයමානමිමංනියමං පරාධිප්පායංෙත්වාදස්කසතුං ‘‘යදිහිඅචිත්තෙස්ස

අචිත්තෙපක්කඛපි චිත්තං අකුසලකමව සියා, සචිත්තෙපක්කඛති ඉදං

විකසසනංනිරත්ථෙංසියා’’තිආදිවුත්තං, තං නිරත්ථෙකමවඑවංනියමස්ස

කෙනචිඅනධිප්කපතත්තා.නහිකෙොචිසද්දසත්ථවිදූනියමං ඉච්ඡති, කයන

සචිත්තෙපක්කඛති ඉදං විකසසනං නිරත්ථෙං සියාතිආදි වුත්තං භකවයය, 

කින්තුසචිත්තෙපක්කඛචිත්තංඅකුසලකමව, අචිත්තෙපක්කඛපනචිත්තං

අනියතං අකුසලකමව වා සියා, කුසලාදීසු වා අඤ්ඤතරන්ති එවකමව

ඉච්ඡති. කතන සචිත් තෙපක් කෙති විකසසනම්පි සාත්ථෙං සියා. 
අචිත්තෙසික්ඛාපදානං සචිත්තෙපක්කඛසු අකුසලනියකමන කලොෙවජ්ජතා
ච සිජ්ඣති. කතසු ච සුරාපානස්කසව අචිත්තෙපක්කඛපි කලොෙවජ්ජතා

අකුසලචිත්තතා ච, ඉතකරසං පන සචිත්තෙපක්කඛ එවාති වාකදොපි න
විරුජ්ඣතීතිනකිඤ්කචත්ථඅනුපපන්නංනාම. 

යං පකනත්ථ ‘‘සුරාති අජානිත්වා පිවන්තස්ස…කප.… විනාපි 

අකුසලචිත්කතන ආපත්තිසම්භවකතො…කප.… 

සුරාපානාදිඅචිත්තෙසික්ඛාපදානං කලොෙවජ්ජතා න සියා’’තිආදි වුත්තං.

යඤ්ච තමත්ථං සාකධතුං  ණ් ඨිපකදසු ආගතවචනං දස්කසත්වා බහුං

පපඤ්චිතං, තංනසාරකතොපච්කචතබ්බංඅට්ඨෙථාහි විරුද්ධත්තා.තථාහි

‘‘වත්ථුඅජානනතාය කචත්ථ අචිත්තෙතා කවදිතබ්බා අකුසකලකනව 

පාතබ්බතාය කලොෙවජ්ජතා’’ති වුත්තං. යඤ්කචතස්ස ‘‘සචිත්තෙපක්කඛ 

අකුසකලකනව පාතබ්බකතො කලොෙවජ්ජතා’’ති වුත්තං අට්ඨෙථාවචනං, තං

න සුන්දරං. ‘‘සචිත්තෙපක්කඛ චිත්තං අකුසලකමවා’’ති සබ්කබසං
කලොෙවජ්ජානං ඉකධව පාරාජිෙට්ඨෙථාය සාමඤ්ඤකතො වත්වා

සුරාපානසික්ඛාපදට්ඨෙථායං ‘‘අකුසකලකනව පාතබ්බතායා’’ති එවං
අචිත්තෙපක්කඛපි අකුසලචිත්තතාය විකසකසත්වා වුත්තත්තා. න හි

‘‘සාමඤ්ඤකතො ඉධ වුත්කතොව අත්කථො පුන සුරාපානට් ඨෙථායම් පි 

වුත්කතො’’ති සක්ො වත්තුං වුත්තස්කසව පුන වචකන පකයොජනාභාවා, 
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තදඤ්කඤසුපි අචිත්තෙකලොෙවජ්කජසු වත්තබ්බතාපසඞ්ගකතො ච, නාපි 
එෙත්ථ වුත්කතො නකයො තදඤ්කඤසුපි එෙලක්ඛණතාය වුත්කතො එව

කහොතීති ‘‘සුරාපානසික්ඛාපකදකයව(පාචි.326ආදකයො)වුත්කතො’’තිසක්ො
වත්තුං අචිත්තෙකලොෙවජ්ජානං සබ්බපඨකම උයුත්තසික්ඛාපකදකයව

(පාචි. 311 ආදකයො) වත්තබ්බකතො, සුරාපානසික්ඛාපකදකයව වා වත්වා
එකසවනකයොකසකසසු අචිත්තෙකලොෙවජ්කජසුපීතිඅතිදිසිතබ්බකතොච. 

අපිච වුත්තකමවත්ථං වදන්කතන ‘‘සචිත්තෙපක්කඛ අකුසකලකනව 

පාතබ්බතායා’’ති පුබ්කබ වුත්තක්ෙකමකනව වත්තබ්බං 
සන්කදහාදිවිගමත්ථත්තා පුන වචනස්ස. සික්ඛාපදවිසකය ච විකසසිතබ්බං

විකසකසත්වාව වුච්චති, ඉතරථා ආපත්තානාපත්තාදිකභදස්ස

දුවිඤ්කඤයයත්තා. තථා හි භික් ඛුනීවිභඞ්  ට් ඨෙථායං ‘‘විනාපි චිත්කතන

ආපජ්ජිතබ්බත්තා අචිත්තොනි, චිත්කත පන සති අකුසකලකනව

ආපජ්ජිතබ්බත්තා කලොෙවජ්ජානි කචව අකුසලචිත්තානි චා’’ති
ගිරග්ගසමජ්ජාදීනං සචිත්තෙපක්කඛ එව කලොෙවජ්ජතා අකුසලචිත්තතා ච

විකසකසත්වා වුත්තා, න එවං සුරාපානස්ස. තස්ස පන පක්ඛද්වයස්සාපි

සාධාරණවකසන ‘‘අකුසකලකනව පාතබ්බතායා’’ති වුත්තං, න පන 

‘‘සචිත්තෙපක්කඛ’’ති විකසකසත්වා. තස්මා ඉදං සුරාපානං 
සචිත්තොචිත්තෙපක්ඛද්වකයපි කලොෙවජ්ජං අකුසලචිත්තඤ්චාති

දස්කසතුකමව ‘‘අකුසකලකනව පාතබ්බතාය කලොෙවජ්ජතා’’ති විසුං

වුත්තන්තිසුට්ඨුසිජ්ඣති.එකතකනව යං සාරත් ථදීපනියං ‘‘සචිත්තෙපක්කඛ

අකුසකලකනව පාතබ්බතාය කලොෙවජ්ජතා’’ති වුත්තස්ස ඉමස්කසව
අධිප්පායස්ස පටිපාදෙකමතන්ති සඤ්ඤාය ඉමිනා එව හි අධිප්පාකයන
අඤ්කඤසුපි කලොෙවජ්කජසු අචිත්තෙසික්ඛාපකදසු අකුසලචිත්තතා එව 

වුත්තා, න පන තිචිත්තතා. කතකනව භික් ඛුනීවිභඞ්  ට් ඨෙථායං වුත්තං

‘‘ගිරග්ගසමජ්ජං චිත්තාගාරසික්ඛාපදං සඞ්ඝාණි ඉත්ථාලඞ්ොකරො
ගන්ධවණ්ණකෙො වාසිතෙපිඤ්ඤාකෙො භික්ඛුනීආදීහි 
උම්මද්දනපරිමද්දනානීති ඉමානි දස සික්ඛාපදානි අචිත්තොනි

අකුසලචිත්තානි, අයං පකනත්ථ අධිප්පාකයො විනාපි චිත්කතන

ආපජ්ජිතබ්බත්තා අචිත්තොනි, චිත්කත පන සති අකුසකලකනව

ආපජ්ජිතබ්බත්තාකලොෙවජ්ජානිකචවඅකුසලචිත්තානිචා’’තිවුත්තං, තම්පි
පටිසිද්ධංකහොතිතබ්බිපරීතස්කසවඅත්ථස්සයථාවුත්තනකයනසාධනකතො.
තස්මා සුරාපානස්සඅචිත්තෙපක්කඛපිචිත්තංඅකුසලකමවාතිඉමංවිකසසං
දස්කසතුකමව ඉදං වචනං වුත්තන්ති ගකහතබ්බං. අයඤ්කහත්ථ අත්කථො
වත්ථුඅජානනතායකචත්ථාතිඑත්ථච-ොකරො විකසසත්ථකජොතකෙොඅපිචාති
ඉමිනා සමානත්කථො. තස්මා යදිදං අඤ්කඤසු අචිත්තෙකලොෙවජ්කජසු

විනාපි චිත්කතන ආපජ්ජිතබ්බත්තා අචිත්තොනි, චිත්කත පන සති
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අකුසකලකනවආපජ්ජිතබ්බත්තාකලොෙවජ්ජානිකචවඅකුසලචිත්තානිචාති

කලොෙවජ්ජතාය අකුසලචිත්තතාය ච ලක්ඛණං වුච්චති, තං එත්ථ

සුරාපානසික්ඛාපකද නාගච්ඡති, ඉධ පන විකසකසො අත්ථීති වුත්තං කහොති.

කසො ෙතකරොති කච? වත්ථුඅජානනතාය එව වත්ථුජානනචිත්කතන විනාපි

ආපජ්ජිතබ්බතාය එව අචිත්තෙතා කවදිතබ්බා, නත්කථත්ථ අචිත්තෙතාය
විකසකසො. කින්තු වත්ථුඅජානනසඞ්ඛාතඅචිත්තෙපක්කඛපි
අකුසලචිත්කතකනව සුරාකමරයස්ස අජ්කඣොහරිතබ්බතායාති ඉමස්ස
සික්ඛාපදස්ස සචිත්තෙපක්කඛපි අචිත්තෙපක්කඛපි කලොෙවජ්ජතා

අකුසලචිත්තතාචකවදිතබ්බාතිඅයකමත්ථවිකසකසො.ඉධහි ‘‘චිත්කතපන 

සතී’’ති අවිකසකසත්වා ‘‘අකුසකලකනවා’’ති සාමඤ්ඤකතො වුත්තත්තා
උභයපක්කඛපි කලොෙවජ්ජතා අකුසලචිත්තතා ච සිද්ධාති කවදිතබ්බා.

කතකනව පරමත් ථකජොතිොය (ඛු. පා. අට්ඨ.

2.පච්ඡිමපඤ්චසික්ඛාපදවණ්ණනා) ඛුද්දෙට්ඨෙථාය සික්ඛාපදවණ්ණනාය

‘‘සුරාකමරයමජ්ජපමාදට්ඨානං ොයකතො ච ොයචිත්තකතො චාති

ද්විසමුට්ඨාන’’න්ති වුත්තං. සුරාති ජානනචිත්තාභාකවකනව කහත්ථ

චිත්තඞ්ගවිරහිකතො කෙවකලොපිොකයො එෙසමුට්ඨානං වුත්කතො, තස්මිඤ්ච

එෙසමුට්ඨානක්ඛකණපි යාය කචතනාය පිවති, සා එෙන්තඅකුසලා එව

කහොති. කතකනව තත්කථව අට්ඨෙථායං ‘‘පඨමා කචත්ථ පඤ්ච
එෙන්තඅකුසලචිත්තසමුට්ඨානත්තා පාණාතිපාතාදීනං පෙතිවජ්ජකතො

කවරමණිකයො, කසසා පණ්ණත්තිවජ්ජකතො’’ති එවං පඤ්චන්නම්පි
සාමඤ්ඤකතො අකුසලචිත්තතා කලොෙවජ්ජතාසඞ්ඛාතා පෙතිවජ්ජතා ච
වුත්තා. අඞ්කගසු ච ජානනඞ්ගං න වුත්තං. තථා හි

‘‘සුරාකමරයමජ්ජපමාදට්ඨානස්ස පනසුරාදීනං අඤ්ඤතරං කහොති මදනීයං, 

පාතුොමතාචිත්තඤ්ච පච්චුපට්ඨිතං කහොති, තජ්ජඤ්ච වායාමං ආපජ්ජති, 

පීකත ච පවිසතීති ඉමානි චත්තාරි අඞ්ගානී’’ති වුත්තං, න පන සුරාති

ජානනඞ්කගන සද්ධිං පඤ්චාති. යදි හි සුරාති ජානනම්පි අඞ්ගං සියා, 

අවස්සකමවතංවත්තබ්බංසියා, නචවුත්තං.යථාකචත්ථ, එවංඅඤ්ඤාසුපි 

සුත් තපිටොදිඅට් ඨෙථාසු ෙත්ථචි ජානනඞ්ගං න වුත්තං. තස්මා

‘‘අකුසකලකනව පාතබ්බතාය කලොෙවජ්ජතා’’ති ඉමස්ස අට්ඨෙථාපාඨස්ස 

අචිත්තෙපක්කඛපි ‘‘අකුසකලකනවපාතබ්බතායකලොෙවජ්ජතා’’තිඑවකමව
අත්කථොති නිට්ඨකමත්ථගන්තබ්බං. 

අපිචයං  ණ් ඨිපකදසු ‘‘එතංසත්තං මාකරස්සාමීතිතස්මිංකයවපකදකස
නිපන්නං අඤ්ඤං මාකරන්තස්ස පාණසාමඤ්ඤස්ස අත්ථිතාය යථා

පාණාතිපාකතො කහොති, එවං එතං මජ්ජං පිවිස්සාමීති අඤ්ඤං මජ්ජං 

පිවන්තස්ස මජ්ජසාමඤ්ඤස්ස අත්ථිතාය අකුසලකමව කහොති, යථා පන

ෙට්ඨසඤ්ඤාය සප්පං ඝාකතන්තස්ස පාණාතිපාකතො න කහොති, එවං
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පටුන 

නාළිකෙරපානසඤ්ඤාය මජ්ජං පිවන්තස්ස අකුසලං න කහොතී’’ති

පාණාතිපාකතන සද්ධිං සබ්බථා සමානත්කතන උපකමත්වා වුත්තං, තං
අතිවිය අයුත්තං සබ්කබසං සික්ඛාපදානං පාණාතිපාතාදිඅකුසලානඤ්ච
අඤ්ඤමඤ්ඤං සමානතාය නියමාභාවා. පාණාතිපාකතො හි පරියාකයනාපි

සිජ්ඣති, න තථා අදින්නාදානං. තං පන ආණත්තියාපි සිජ්ඣති, න ච
කමථුනාදීසු. තස්මා පකයොගඞ්ගාදීහිපි භින්නානකමව සංසට්ඨං සබ්බථා

සමීෙරණං අයුත්තකමව. ‘‘පාණාතිපාකතො විය අදින්නාදානකමථුනාදීනිපි 

පරියායෙථාදීහි සිජ්ඣන්තී’’තිකෙනචි වුත්කතතංකින්තිනගය්හතිතථා

වචනාභාවාති කච? ඉධාපි ‘‘තථා පාණාතිපාතසදිසං සුරාපාන’’න්ති
වචනාභාවා ඉදම්පි න ගකහතබ්බකමව. කිඤ්චි අට්ඨෙථාවචකනකනව
සිද්ධකමවත්ථං පටිබාහන්කතන විනයඤ්ඤුනා සුත්තසුත්තානුකලොමාදීහි

තස්ස විකරොධං දස්කසත්වා පටිබාකහතබ්බං, න පන පකයොගඞ්ගාදීහි
අච්චන්තවිභින්කනන සික්ඛාපදන්තකරන සහ සමීෙරණමත්කතන. න හි 

‘‘සුරාතිඅජානිත්වා පිවන්තස්සාපි අකුසලකමවා’’තිඑත්ථසුත්තාදිවිකරොකධො

අත්ථි, විනයපිටකෙතාවඑතස්සඅත්ථස්සවිරුද්ධංසුත්තාදිෙංනදිස්සති, 
නාපි සුත්තපිටොදීසු. 

යං පකනත්ථ කෙචි වදන්ති ‘‘මකනොපුබ්බඞ්ගමා ධම්මාති (ධ. ප. 1, 2) 
වුත්තත්තා සබ්බානි අකුසලානි පුබ්කබ වීතික්ෙමවත්ථුං ජානන්තස්කසව

කහොන්තී’’ති. තං කතසං සුත්තාධිප්පායානභිඤ්ඤාතකමව පොකසති. න හි

‘‘මකනොපුබ්බඞ්ගමා ධම්මා’’ති ඉදං වචනං පුබ්කබ වීතික්ෙමවත්ථුං

ජානන්තස්කසවඅකුසලාධම්මාඋප්පජ්ජන්තීතිඉමමත්ථංදීකපති, අථකඛො
කුසලාකුසලා ධම්මා උප්පජ්ජමානා උප්පාදපච්චයට්කඨන පුබ්බඞ්ගමභූතං 

සහජාතචිත්තං නිස්සාකයව උප්පජ්ජන්ති, න විනා චිත්කතනාති ඉමමත්ථං

දීකපති.න කහත්ථ ‘‘සුරාතිඅජානිත්වාපිවන්තස්සඅකුසලකමවා’’තිවුත්කත
සහජාතචිත්තං විනාපි කලොභාදිඅකුසලකචතසිො ධම්මා උප්පජ්ජන්තීති

අයමත්කථො ආපජ්ජති. කයන තං නිකසධාය ඉදං සුත්තං ආහරණීයං සියා, 
අභිධම්මවිකරොකධොකපත්ථ නත්ථි පුබ්කබ නාමජාතිආදිවකසන 
අජානන්තස්කසව පඤ්චවිඤ්ඤාණවීථියං
කුසලාකුසලජවනුප්පත්තිවචනකතො. 

අපිච බාලපුථුජ්ජනානං ඡසු ද්වාකරසු උප්පජ්ජමානානි ජවනානි 
කයභුකයයන අකුසලාකනව උප්පජ්ජන්ති. කුසලානි පන කතසං 

ෙලයාණමිත්තාදිඋපනිස්සයබකලන අප්පොකනව උප්පජ්ජන්ති, 
තුණ්හීභූතානම්පි නිද්දායිත්වා සුපිනං පස්සන්තානම්පි
උද්ධච්චාදිඅකුසලජවනස්කසව කයභුයයප්පවත්තිකතො
කුසලාකුසලවිරහිතස්ස ජවනස්ස කතසං අභාවා. අකුසලා හි විසයානුගුණං

වාසනානුගුණඤ්ච යථාපච්චයං සමුප්පජ්ජන්ති, තත්ථ කිං පුබ්කබ 
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පටුන 

ජානනාජානනනිබද්කධන. කය පන ජානනාදිඅඞ්ගසම්පන්නා

පාණාතිපාතාදකයො, කය ච ජානනාදිං විනාපි සිජ්ඣමානා

සුරාපානමිච්ඡාදිට්ඨිආදකයො, කත කත තථා තථා යාථාවකතො ඤත්වා 

සම්මාසම්බුද්කධනනිද්දිට්ඨා, කතසඤ්චයථානිද්දිට්ඨවකසනගහකණකෙො

නාම අභිධම්මවිකරොකධො. එවං සුත්තාදිවිකරොධාභාවකතො, අට්ඨෙථාය ච
වුත්තත්තා යථාවුත්තවකසකනකවත්ථඅත්කථොගකහතබ්කබො.යදිඑවංෙස්මා

‘‘සාමකණකරො ජානිත්වා පිවන්කතො සීලකභදං ආපජ්ජති, න අජානිත්වා’’ති

අට්ඨෙථායං වුත්තන්ති? නායං කදොකසො සීලකභදස්ස භගවකතො
ආණායත්තත්තා උක්ඛිත්තානුවත්තිොදීනං සීලකභකදො විය. න හි තාසං 
අකුසලුප්පත්තියා එව සීලකභකදො කහොති
සඞ්ඝායත්තසමනුභාසනානන්තකරකයව විහිතත්තා. එවමිධාපි ජානිත්වා

පිවකනඑවවිහිකතො, නඅජානිත්වාපිවකන.අඤ්කඤොහි සික්ඛාපදවිසකයො, 
අඤ්කඤො අකුසලවිසකයො. කතකනව සාමකණරානං පුරිකමසු පඤ්චසු
සික්ඛාපකදසු එෙස්මිං භින්කනසබ්බානිපිසික්ඛාපදානි භිජ්ජන්ති. අකුසලං

පනයංභින්නං, කතන එකෙකනවකහොති, නාඤ්කඤහි.තස්මාසාමකණරස්ස 
අජානිත්වා පිවන්තස්ස සීලකභදාභාකවපි ෙම්මපථප්පත්තං අකුසලකමවාති
ගකහතබ්බං. 

යං පන සාරත් ථදීපනියං (සාරත්ථ. ටී. පාරාජිෙෙණ්ඩ 2.42) 

‘‘සාමකණරස්සසුරාතිඅජානිත්වා පිවන්තස්සපාරාජිෙංනත්ථි, අකුසලංපන

කහොතී’’ති කෙහිචි වුත්තවචනං ‘‘තං කතසං මතිමත්ත’’න්ති පටික්ඛිපිත්වා

‘‘භික්ඛුකනො අජානිත්වාපි බීජකතො පට්ඨාය මජ්ජං පිවන්තස්ස පාචිත්තියං.

සාමකණකරො ජානිත්වා පිවන්කතො සීලකභදං ආපජ්ජති, න අජානිත්වාති

එත්තෙකමවහිඅට්ඨෙථායංවුත්තං, අකුසලංපනකහොතීතින වුත්ත’’න්ති

තත්ථ ොරණං වුත්තං, තං අොරණං. න හි අට්ඨෙථායං සාමකණරානං 

ජානිත්වා පිවකන එව සීලකභකදො, න අජානිත්වාති සීලකභදෙථනට්ඨාකන
අකුසලං පන කහොතීති අවචනං අජානනපක්කඛ අකුසලාභාවස්ස ොරණං

කහොති, තත්ථ පසඞ්ගාභාවා, වත්තබ්බට්ඨාකන එව ‘‘අකුසකලකනව

පාතබ්බතාය කලොෙවජ්ජතා’’ති වුත්තත්තා ච. න ච කත ‘‘අකුසලං පන 

කහොතී’’ති වදන්තා ආචරියා ඉමං සාමකණරානං සීලකභදප්පොසෙං

ඛන්ධෙට්ඨෙථාපාඨකමව ගකහත්වා අකවොචුං, කයන ‘‘එත්තෙකමව

අට්ඨෙථායං වුත්ත’’න්ති වත්තබ්බං සියා, අථ කඛො සුරාපානට්ඨෙථාගතං

සුත්තපිටෙට්ඨෙථාගතඤ්ච අකනෙවිධං වචනං, මහාවිහාරවාසීනං 
පරම්පකරොපකදසඤ්චගකහත්වාඅකවොචුං.භින්නලද්ධිොනංඅභයගිරිොදීනං

මතඤ්කහතං, යදිදංජානිත්වාපිවන්තස්කසවඅකුසලන්තිගහණං.තස්මායං

වුත්තං කෙහිචි ‘‘සාමකණරස්ස සුරාති අජානිත්වා පිවන්තස්ස පාරාජිෙං

නත්ථි, අකුසලංපනකහොතී’’ති, තංසුවුත්තන්තිගකහතබ්බං. 
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යඤ්ච සාරත් ථදීපනියං (සාරත්ථ.ටී. පාරාජිෙෙණ්ඩ2.42) ‘‘අජානිත්වා
පිවන්තස්සාපි කසොතාපන්නස්ස මුඛං සුරා න පවිසති 

ෙම්මපථප්පත්තඅකුසලචිත්කතකනව පාතබ්බකතො’’ති කෙහිචි වුත්තවචනං

‘‘න සුන්දර’’න්තිපටික්ඛිපිත්වා ‘‘කබොධිසත්කතකුච්ඡිගකතකබොධිසත්තමාතු

සීලංවියහි ඉදම්පිඅරියසාවොනංධම්මතාසිද්ධන්තිකවදිතබ්බ’’න්තිවත්වා 

ධම්මතාසිද්ධත්තංකයව සමත්කථතුං ‘‘භවන්තකරපි හි අරියසාවකෙො

ජීවිතකහතුපිකනවපාණං හනති, නසුරංපිවති.සකචපිස්සසුරඤ්චඛීරඤ්ච

මිස්කසත්වා මුකඛ පක්ඛිපන්ති, ඛීරකමව පවිසති, න සුරා. යථා කිං? යථා

කෙොඤ්චසකුණානං ඛීරමිස්සකෙ උදකෙ ඛීරකමව පවිසති, න උදෙං. ඉදං

කයොනිසිද්ධන්ති කච, ඉදම්පි ධම්මතාසිද්ධන්ති කවදිතබ්බ’’න්ති ඉදං

අට්ඨෙථාවචනංදස්සිතං, තම්පිනයුත්තකමව.යථාහි කබොධිසත්තමාතුසීලං
වියඅරියසාවොනංධම්මතාසිද්ධන්තිඑත්ථ කබොධිසත්තමාතුධම්මතානාම
කබොධිසත්තස්ස ච අත්තකනො ච පාරමිතානුභාකවන
අකුසලානුප්පත්තිනියකමො එව. තථා අරියසාවොනම්පි භවන්තකර 
පාණාතිපාතාදීනං දසන්නං ෙම්මපථානං අඤ්කඤසඤ්ච අපායකහතුොනං
අකුසලානං අච්චන්තප්පහායෙස්ස මග්ගස්ස ආනුභාකවන
තංතංසීලවීතික්ෙමකහතුෙස්සඅකුසලස්ස අනුප්පත්තිනියකමොඑවධම්මතා.
න හි සභාවවාදීනං ධම්මතා විය අකහතුෙතා ඉධ ධම්මතා නාම. යථා වා
එවංධම්මතානකයොරණස්සභාකවඅභාකවචොරියස්සභාකවොඅභාකවොච

ධම්මතා, න අකහතුඅප්පච්චයාභාවාභාකවො, එවමිධාපි
පාණාතිපාතාදිෙම්මපථානං කහතුභූතස්ස කිකලසස්ස අච්චන්තාභාකවන

කතසං අභාකවො, තදවකසසානං අකුසලානං කහතුකනො භාකවන භාකවො ච 

ධම්මතා, න අකහතුෙතා. තස්මා අපායකහතුකනො රාගස්ස අභාකවකනව 
අරියානං අජානිත්වාපි සුරාය අනජ්කඣොහරණන්ති සුවුත්තකමවිදං කෙහිචි

‘‘අජානිත්වා පිවන්තස්සාපි කසොතාපන්නස්ස මුඛං සුරා න පවිසති

ෙම්මපථප්පත්තඅකුසලචිත්කතකනව පාතබ්බකතො’’ති, තංකෙනකහතුනාන

සුන්දරං ජාතන්ති න ඤායති, ධම්මතාසිද්ධන්ති වා ෙථකනන ෙථං තං
පටික්ඛිත්තන්ති. 

යම්පි දීඝනිොයට් ඨෙථායං (දී. නි. අට්ඨ. 1.352) ‘‘සුරඤ්ච ඛීරඤ්ච

මිස්කසත්වා…කප.… ඉදං ධම්මතාසිද්ධ’’න්ති වචනං, තම්පි සුරාපානස්ස

අචිත්තෙපක්කඛපිඅකුසලචිත්තඤ්කඤවසාකධති.තථාහි ‘‘භවන්තකරපිහි

අරියසාවකෙොජීවිතකහතුපිපාණංනහනති, නාදින්නංආදියති…කප.… න

සුරං පිවතී’’තිවුත්කත‘‘පුරිමානංතාවචතුන්නංෙම්මපථානංසචිත්තෙත්තා

විරමණංසුෙරං, පච්ඡිමස්සපනසුරාපානස්සඅචිත්තෙත්තාෙථංවිරමණං

භකවයයා’’ති කචොදනාසම්භවං මනසිෙත්වා වත්ථුඅජානනවකසන
අචිත්තෙත්කතපි යස්මා ෙම්මපථප්පත්තඅකුසකලකනව සුරා 
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අජ්කඣොහරිතබ්බා, තාදිසී ච අකුසලප්පවත්ති අරියසාවෙස්ස මග්කගකනව

හතා, තස්මාස්ස පරගලංසුරායපවිසනංනත්ථීතිඅත්ථකතොගමයමානත්ථං

පරිහාරවචනං වදතා ‘‘සකච පිස්ස සුරඤ්ච ඛීරඤ්චා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ

ඛීරකමව පවිසති, න සුරාති ඉදං සුරාය සබ්බථාපි

පරගලප්පකවසාභාවදස්සනපරං, න පන සුරාමිස්සඛීරස්ස සුරාය 

විකයොජනසාමත්ථියදස්සනපරං. අයඤ්කහත්ථ අධිප්පාකයො – යදි හි

සුරාමිස්කසඛීකර කිඤ්චිපවිකසයය, ඛීරකමවපවිකසයය, නසුරා.ඛීකරපන

සුරායඅවියුත්කතනකිඤ්චි පවිසතීති. ඉදං කයොනිසිද් ධන්තිඋදෙස්ස මුකඛ
අප්පවිසනං කයොනිසිද්ධං. කයොනීති කචත්ථ ජාති අධිප්කපතා. තස්මා 
කෙොඤ්චජාතිොනං මුඛතුණ්ඩසඞ්ඛාතානං රූපධම්මානං 
ඛීරමිස්සඋදෙජ්කඣොහරණකහතුත්තාභාකවන තං අප්පවිසනං සිද්ධන්ති
අත්කථො.ඉදම්පිහි ඛීරමිස්සායසුරායඛීකරපවිසන්කතපිපරගලාපවිසනන්ති. 

ධම් මතාසිද් ධන්ති අරියසාවෙස්ස අරූපධම්මානං 
සුරාපිවනකහතුභූතකිකලසසහිතත්තාභාවසඞ්ඛාතාය ධම්මතාය සිද්ධං.
එවකමත්ථ අචිත්තෙපක්කඛපි සුරාය අකුසලචිත්කතකනව පාතබ්බකතො
අරියසාවොනං අපිවනං සමත්ථිතන්ති කවදිතබ්බං. අථාපි සියා
අජානනපක්කඛ අකුසලචිත්කතන විනාව පාතබ්බත්කතපි සුරාය අපිවනං

අරියානංධම්මතාති සමත්ථනපරකමතන්ති, තංන, අට්ඨෙථාවචනන්තකරහි

විරුජ්ඣනකතො. යථා හි වචනන්තකරහි න විරුජ්ඣති, තථාකයව අත්කථො
ගකහතබ්කබො. 

අපිචපාණාතිපාතාදීනංපඤ්චන්නංෙම්මපථානංභවන්තකරපිඅෙරණං 

අරියානං ධම්මතාසීලකමව, කතසඤ්ච යදි සචිත්තෙතං සමානං. සුරාපානං
විය ඉතරානිපි චත්තාරි අජානන්කතනාපි අරියසාවකෙන න ෙත්තබ්බානි

සියුං, තථා ච අජානන්තානං අරියානං කුසලාබයාෙතචිත්කතහිපි

විරමණපරමාරණපරසන්තෙගහණාදීසු ොයවචීපවත්ති න සම්පජ්කජයය, 

කනො කච සම්පජ්ජති, චක්ඛුපාලත්කථරස්ස චඞ්ෙමකනන පාණවිකයොගස්ස, 
උප්පලවණ්ණත්කථරියා බලක්ොකරන මග්කගනමග්ගඵුසනස්ස ච
පවත්තත්තා. තස්මා සුරාපානස්ස අචිත්තෙපක්කඛපි අකුසකලකනව
පාතබ්බතාය සුරා අරියානං පරගලං න පවිසතීති විකසකසත්වා වුත්තන්ති
කවදිතබ්බං. 

නනු වත්ථුං ජානන්තස්කසව සබ්කබ ෙම්මපථා වුත්තාති? න, 
මිච්ඡාදිට්ඨියා විපරීතග්ගහකණකනව පවත්තත්තා. ෙථඤ්හි නාම

අසබ්බඤ්ඤුං සබ්බඤ්ඤුකතො, අනිච්චාදිං නිච්චාදිකතො ච ගහණන්තී දිට්ඨි

වත්ථුං විජානාති. යදි හි ජාකනයය, මිච්ඡාදිට්ඨිකයව න සියා. සා ච
ෙම්මපකථසු ගණිතාති කුකතො ජානන්තස්කසව ෙම්මපථප්පවත්තිනියකමො.

අථ සබ්බඤ්ඤුං සබ්බඤ්ඤූති ගණ්හන්තීපි ‘‘අයං සත්කතො’’ති තස්ස
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පටුන 

සරූපග්ගහණකතොදිට්ඨිපිවත්ථුංවිජානාතීතිකච? න, සුරාපානස්සපි ‘‘අයං

න සුරා’’ති සරූපග්ගහණස්ස සමානත්තා. ‘‘අය’’න්ති ච වත්ථුපරාමසකනපි

‘‘සුරා’’ති විකසසවිජානනාභාවා න ජානාතීති කච? ‘‘අය’’න්ති පුග්ගලත්තං

ජානන්තීපි ‘‘අසබ්බඤ්ඤූ’’තිපි විකසසජානනාභාවා දිට්ඨිපි වත්ථුං න 
ජානාතීති සමානකමව. එවඤ්හි කතසං බුද්ධාති අහිකතොති අහිතං වා 
පූරණෙස්සපාදිං හිකතො පටිඝස්ස වා අනුනයස්ස වා උප්පාදකනපි එකසව
නකයො. විපල්ලාසපුබ්බෙඤ්හිසබ්බංඅකුසලං. 

අපිචසුරායපීයමානායනියකමනඅකුසලුප්පාදනංසභාකවොපීතායවිය. 
ඛීරාදිසඤ්ඤාය පීතසුරස්ස පුග්ගලස්ස මාතුභගිනිආදීසුපි

රාගකදොසාදිඅකුසලප්පබන්කධො වත්ථුසභාකවකනව උප්පජ්ජති, එවං

පීයමානක්ඛකණපි තිඛිකණො රාකගො උප්පජ්ජකතව, කතකනව 

සාගතත්කථරස්ස අජානිත්වා පිවනොකල පඤ්චාභිඤ්ඤාදිඣානපරිහානි, 
පච්ඡාච බුද්ධාදීසුඅගාරවාදිඅකුසලප්පබන්කධොයාවසුරාවිගමාපවත්තිත්ථ.
කතකනව භගවාපි තස්ස අගාරවාදිඅෙඋසලප්පවත්තිදස්සනමුකඛන
සුරාකදොසංපොකසත්වාසික්ඛාපදං පඤ්ඤකපසි.නහිපඤ්චනීවරණුප්පත්තිං
විනාඣානපරිහානි කහොති. තස්මා අජානන්තස්සාපි සුරා පීයමානා පීතා ච
අත්තකනො සභාකවකනව අකුසලුප්පාදිොති අයමත්කථො සාගතත්කථරස්ස

ඣානපරිහානියා අන්වයකතොපි, අරියානං කිකලසාභාකවන මුකඛන සුරාය 

අප්පකවසසඞ්ඛාතබයතිකරෙකතොපිසිජ්ඣතීතිනිට්ඨකමත්ථගන්තබ්බං, එවං
ගහණකමවහි විභජ්ජවාදීමතානුසාරං. 

යං පන ‘‘ජානිත්වා පිවන්තස්කසව අකුසල’’න්ති ගහණං, තං 

භින්නලද්ධිොනං අභයගිරිොදීනකමව මතං, තං පන ගණ්ඨිපදොරොදීහි

‘‘පරවාකදො’’ති අජානන්කතහි අත්තකනො මතියා සංසන්දිත්වා ලිඛිතං 

විභජ්ජවාදීමණ්ඩලම්පි පවිසිත්වා යාවජ්ජතනා සාසනං දූකසති, පුරාපි කිර 

ඉමස ්මිම් පි දමිළරට් කඨ කෙොචි භින්නලද්ධිකෙොනාගකසකනොනාම කථකරො 
කුණ්ඩලකෙසීවත්ථුං පරවාදමථනනයදස්සනත්ථං දමිළෙබ්බරූකපන

ොකරන්කතො ‘‘ඉමං සුරාපානස්ස ජානිත්වාව පිවකන අකුසලනයං, 
අඤ්ඤඤ්චකදසොලාදිකභකදනඅනන්තම්පි කඤයයංසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං
සලක්ඛණවකසකනව ඤාතුං න සක්කෙොති ඤාකණන පරිච්ඡින්නත්කතන
කඤයයස්ස අනන්තත්තහානිප්පසඞ්ගකතො. 

අනිච්චාදිසාමඤ්ඤලක්ඛණවකසකනව පන ඤාතුං සක්කෙොතී’’ති ච, 

‘‘පරමත්ථධම්කමසු නාමරූපන්තිආදිකභකදො විය පුග්ගලාදිසම්මුතිපි විසුං

වත්ථුකභකදො එවා’’ති ච එවමාදිෙං බහුං විපරීතත්ථනයං ෙබ්බාොරස්ස
ෙවිකනොඋපදිසිත්වාතස්මිංපබන්කධොරණාභාකසහි සතිංසම්කමොකහත්වා

පබන්ධාකපසි, තඤ්ච ෙබ්බං නිස්සාය ඉමං භින්නලද්ධිෙමතං ඉධ 
විභජ්ජවාදීමකත සම්මිස්සං චිරං පවත්තිත්ථ. තං පන පච්ඡා 
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ආචරියබුද්ධප්පියමහාකථකරන බාහිරබ්භරිෙං දිට්ඨිජාලං විඝාකටත්වා ඉධ

පරිසුද්ධං සාසනංපතිට්ඨාකපන්කතනකසොධිතම්පි සාරත් ථදීපනියා (සාරත්ථ.

ටී. පාරාජිෙෙණ්ඩ 2.42) විනයටීොය සුරාපානස්ස සචිත්තෙපක්කඛකයව
චිත්තං අකුසලන්ති සමත්ථනවචනං නිස්සාය කෙහිචි විපල්ලත්තචිත්කතහි

පුන උක්ඛිත්තසිරං ජාතං, තඤ්ච මහාකථකරහි විනිච්ඡිනිත්වා ගාරය්හවාදං
ෙත්වාමද්දිත්වා ලද්ධිගාහකෙචභික්ඛූවිකයොකජත්වාධම්කමනවිනකයන
සත්ථුසාසකනනචිකරකනවවූපසමිතං. කතකනකවත්ථමයංඑවංවිත්ථාරකතො

ඉදං පටික්ඛිපිම්හ ‘‘මා අඤ්කඤපි විභජ්ජවාදිකනො අයං ලද්ධි දූකසසී’’ති.
තස්මා ඉධ වුත්තානි අවුත්තානි ච ොරණානි සුට්ඨු සල්ලක්කඛත්වා යථා

ආගමවිකරොකධොනකහොති, තථාඅත්කථොගකහතබ්කබො. 

කසසන්ති යස්ස වත්ථුවිජානනචිත්කතන සචිත්තෙපක්කඛපි චිත්තං

අකුසලකමවාති නියකමො නත්ථි, තං සබ්බන්ති අත්කථො. රුන් ධන් තීති

‘‘තිරච්ඡානගතිත්ථියා කදොකසොනත්ථී’’තිආදිනා අනාපත්තියා කලසග්ගහණං

නිවාකරන්තී. ද් වාරං පිදහන් තීති ‘‘තඤ්චකඛොමනුස්සිත්ථියා’’තිආදිනා(පාරා.

41) කලසග්ගහණස්ස ොරණසඞ්ඛාතං ද්වාරං පිදහන්තී. කසොතං 

පච් ඡින් දමානාති තදුභයකලසග්ගහණද්වාරානං වකසන අවිච්ඡින්නං

වීතික්ෙමකසොතං පච්ඡින්දමානා.  ාළ ්හතරං ෙකරොන් තීති යථාවුත්කතහි

ොරකණහි පඨමපඤ්ඤත්තිසිද්ධං ආපත්තිඤ්කඤව දළ්හං ෙකරොන්තී, 

අනාපත්තියා ඔොසං අදදමානාති අත්කථො. සා ච යස්මා වීතික්ෙමාභාකව, 
අවිසයතායඅබ්කබොහාරිකෙවීතික්ෙකමචකලොෙවජ්කජපිසිථිලංෙකරොන්තී 

උප්පජ්ජති, තස්මාතථාඋප්පත්තිංඋප්පත්තිොරණඤ්ච දස්කසන්කතොආහ 

අඤ ්ඤත්ර අධිමානාතිආදි. අඤ්ඤත්ර අධිමානාති ඉමිස්සා අනුපඤ්ඤත්තියා

‘‘වීතික්ෙමාභාවා’’ති ොරණං වුත්තං. අඤ්ඤත්ර සුපිනන්තාති ඉමිස්සා

‘‘අබ්කබොහාරිෙත්තා’’තිොරණංවුත්තං.තත්ථ වීතික් ෙමාභාවාතිපාපිච්ඡාය
අවිජ්ජමානස්ස උත්තරිමනුස්සධම්මස්ස විජ්ජමානකතො 
පොසනවසප්පවත්තවිසංවාදනාධිප්පායසඞ්ඛාතස්ස වීතික්ෙමස්ස 
අභාවකතො. අධිමානිෙස්ස හි අනධිගකත අධිගතසඤ්ඤිතාය

යථාවුත්තවීතික්ෙකමො නත්ථි. අබ් කබොහාරිෙත් තාති ‘‘අත්කථසා, භික්ඛකව, 

කචතනා, සා ච කඛො අබ්කබොහාරිො’’ති (පාරා. 235) වචනකතො
කමොචනස්සාදකචතනාය උපක්ෙමනස්ස ච විජ්ජමානත්කතපි ථිනමිද්කධන

අභිභූතතාය අවසත්කතන අබ්කබොහාරිෙත්තා, 

ආපත්තිොරණකවොහාරාභාවාතිඅත්කථො. වා-සද්කදො කචත්ථසමුච්චයත්කථො

දට්ඨබ්කබො, ‘‘අබ්කබොහාරිෙත්තා චා’’ති වා පාකඨො. වුත් තාති දුවිධාපි කචසා
අනුපඤ්ඤත්ති අනාපත්තිෙරාවුත්තාතිඅධිප්පාකයො. 
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අෙකත වීතික් ෙකමතිආපදාසුපි භික්ඛූහි සික්ඛාපදවීතික්ෙකම අෙකත, 
කුක්කුච්චානභුඤ්ජිංසූතිආදීසුවියවීතික්ෙමං අෙත්වාභික්ඛූහිඅත්තකනො

දුක්ඛුප්පත්තියා ආකරොචිතායාති අත්කථො. සිථි ං ෙකරොන් තීති පඨමං
සාමඤ්ඤකතො බද්ධසික්ඛාපදං කමොකචත්වා අත්තකනො විසකය

අනාපත්තිෙරණවකසන සිථිලං ෙකරොන්තී. ද් වාරං දදමානාති අනාපත්තියා

ද්වාරං දදමානා. අපරාපරම් පි අනාපත් තිං කුරුමානාති දින්කනන කතන
ද්වාකරන උපරූපරි අනාපත්තිභාවං දීකපන්තී. පඤ්ඤත්කතපි සික්ඛාපකද

උදායිනා ‘‘මුහුත්තිොය කවසියා න කදොකසො’’ති කලකසන වීතික්ෙමිත්වා 

සඤ් චරිත් තාපජ් ජනවත් ථුස ්මිං (පාරා.296ආදකයො)පඤ්ඤත්තත්තා ‘‘ෙකත

වීතික්ෙකම’’තිවුත්තං. පඤ ්ඤත් ති තිොතිඅත්ථකතොමූලපඤ්ඤත්තිකයවාති
අධිප්පාකයො. 

මක්ෙටීවත්ථුෙථාවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

සන් ථතභාණවාකරො 

වජ් ජිපුත් තෙවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

43-44. වජ්ජිපුත්තෙවත්ථුෙථාය පාළියං ‘‘කවසාලිො…කප.… කමථුනං 

ධම්මං පටිකසවිංසූ’’ති එත්ථ කතඤාතිකුලං ගන්ත්වා ගිහිලිඞ්ගං ගකහත්වා 

‘‘ගිහිභූතාමය’’න්තිසඤ්ඤායකමථුනංපටිකසවිංසූතිගකහතබ්බං, කතනාහ 

ඤාතිබයසකනනපි ඵුට් ඨාතිආදි. ඤාතීනං විනාකසො රාජදණ්ඩාදිොරකණන 

කහොතීති ආහ රාජදණ් ඩඉච්චාදි. ධඤ්ඤහිරඤ්ඤදාසිදාසකගොමහිංසාදිධනානි 

කභො ා නාම, කතසම්පි රාජදණ්ඩාදිනාව විනාකසොති ආහ ‘‘එස නකයො

දුතියපකදපී’’ති. න සබ්බඤ්ඤුබුද්කධොතිආදිනා තීසු වත්ථූසු අප්පසන්නාව

සාසකන අභබ්බාති සඤ්ඤාය අත්තකනො භබ්බතං පොකසන්තා න 

මයන්තිආදිමාහංසූති කවදිතබ්බං. ‘‘අට්ඨතිංසාරම්මකණසූ’’ති පාළියං 

අනාගකත ආකලොොොසෙසිකණ වජ්කජත්වා වුත්තං, කතහි පන සද්ධිං

චත්තාලීස කහොන්ති. විභත් තා කුස ා ධම් මාති ‘‘ඉමස්මිං ආරම්මකණ ඉදං

කහොතී’’ති විභාගකසො දස්සිතා සඋපචාරජ්ඣානා මහග්ගතකුසලා ධම්මා. 

ගහිපලිකබොධන්ති සහකසොකිතාදිවකසන ගිහීසු බයාවටතං. 

ආවාසපලිකබොධන්ති කසනාසකනසු නවෙම්මාදිවකසන නිච්චබයාවටතං. 
දුප්පරිච්චාගානංඉකමසංද්වින්නංපලිකබොධානංවකසනසබ්කබපිපලිකබොධා
සඞ්ගහිතා එවාතිකවදිතබ්බං. 

කයනාති ොරකණන. අසංවාකසොති ඉදං තස්මිං අත්තභාකව කෙනචිපි
පරියාකයන භික්ඛු හුත්වා භික්ඛූහි සද්ධිං සංවාසං නාරහතීති ඉමමත්ථං

සන්ධායවුත්තන්තිආහ ‘‘අසංවාකසො’’ති. පඤ ්ඤත් තං සමූහකනයයාති ‘‘කසො

ආගකතො න පබ්බාකජතබ්කබො’’ති අවත්වා ‘‘න උපසම්පාකදතබ්කබො’’ති
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පටුන 

එත්තෙස්කසව වුත්තත්තා පාරාජිෙස්ස සාමකණරභූමි අනුඤ්ඤාතාති

විඤ්ඤායති, කතනාහ සාමකණරභූමියං පන ඨිකතොතිආදි.‘‘කයොපනභික්ඛූ’’ති

වුත්තත්තා (පාරා. 39) පච්චක්ඛාතසික්කඛො යස්මා භික්ඛු න කහොති, 

කමථුනකසවකන ච පාරාජිෙං නාපජ්ජති, තස්මාස්ස ‘‘ආගකතො

උපසම්පාකදතබ්කබො’’ති උපසම්පදං අනුජානන්කතො පාරාජිෙං නසමූහනති

නාම, කතනාහ ‘‘භික්ඛුභාකව ඨත්වා අවිපන්නසීලතායා’’ති. උත් තමත් ථං 

අරහත්තං, නිබ්බානකමවවා. 

චතුබ් බිධවිනයාදිෙථාවණ් ණනා 

45. නීහරිත් වාතිපාළිකතොඋද්ධරිත්වා, තථාහි ‘‘පඤ්චහුපාලි, අඞ්කගහි

සමන්නාගකතනභික්ඛුනානානුයුඤ්ජිතබ්බං.ෙතකමහිපඤ්චහි? සුත්තංන 

ජානාති, සුත්තානුකලොමං න ජානාතී’’තිආදිපාළිකතො සුත්තං

සුත්තානුකලොමඤ්ච නීහරිංසු. ‘‘අනාපත්ති එවං අම්හාෙං ආචරියානං

උග්ගකහොපරිපුච්ඡාතිභණතී’’තිඑවමාදිකතො ආචරියවාදං. ‘‘ආයස්මාඋපාලි

එවමාහ– ‘අනාපත්ති, ආවුකසො, සුපිනන්කතනා’ති’’ එවමාදිකතො අත්තකනො

මතිංනීහරිංසු, සාචකථරස්සඅත්තකනොමතිසුත්කතනසඞ්ගහිතත්තාසුත්තං 

ජාතං, එවමඤ්ඤාපි සුත්තාදීහි සඞ්ගහිතාව ගකහතබ්බා, කනතරාති

කවදිතබ්බං. අථ වා නීහරිත් වාතිවිභජිත්වා සාට්ඨෙථංසෙලං විනයපිටෙං 
සුත්තාදීසුචතූසුපකදකසසුපක්ඛිපිත්වාචතුධාවිභජිත්වාවිනයංපොකසසුං 

තබ්බිනිමුත්තස්ස අභාවාති අධිප්පාකයො. වුත් තන්ති නාගකසනත්කථකරන 

මිලින් දපඤ් කහ වුත්තං. ෙණ්ඨාදිවණ්ණුප්පත්තිට්ඨානෙරණාදීහි ආහරිත්වා

අත්තකනො වචීවිඤ්ඤත්තියාව භාසිතවචනං ආහච් චපදං. රකසොති සාකරො

‘‘පත්තරකසො’’තිආදීසු (ධ. ස. 628-630) විය, 

පටික්ඛිත්තඅනුඤ්ඤාතසුත්තසාකරොති අත්කථො, රකසොති වා ලක්ඛණං
පටිවත්ථුෙං අනුද්ධරිත්වා ලක්ඛණානුකලොකමන වුත්තත්තා.
ධම්මසඞ්ගාහොදිආචරියවංකසන ආභතා අට්ඨෙථා ආචරියවංකසොති ආහ 

‘‘ආචරියවංකසොතිආචරියවාකදො’’ති. 

විනයපිටකෙ පාළීති ඉධ අධිොරවකසන වුත්තං. කසසපිටකෙසුපි

සුත්තාදිචතුනයා යථානුරූපං ලබ්භන්කතව. මහාපකදසාති මහාඔොසා

මහාවිසයා, කත අත්ථකතො ‘‘යං, භික්ඛකව’’තිආදිපාළිවකසන
අෙප්පියානුකලොමකතො ෙප්පියානුකලොමකතො ච පුග්ගකලහි නයකතො තථා 
තථා ගය්හමානා අත්ථනයා එව. කත හි භගවතා සරූපකතො අවුත්කතසුපි 

පටික්ඛිත්තානුකලොකමසු, අනුඤ්ඤාතානුකලොකමසු ච කසකසසු කිච්කචසු 

නිවත්තිපවත්තිකහතුතාය මහාකගොචරාති ‘‘මහාපකදසා’’ති වුත්තා, න පන

‘‘යං, භික්ඛකව, මයාඉදංනෙප්පතී’’තිආදිනාවුත්තාසාධිප්පායාපාළිකයව

තස්සා සුත්කත පවිට්ඨත්තා. ‘‘සුත්තානුකලොමම්පි සුත්කත
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ඔතාකරතබ්බං…කප.… සුත්තකමව බලවතර’’න්ති (පාරා. අට්ඨ. 1.45) හි

වුත්තං, නකහසාසාධිප්පායාපාළිසුත්කත ඔතාකරතබ්බා, නගකහතබ්බාවා

කහොති, කයනායංසුත්තානුකලොමංසියා.තස්මාඉමං පාළිඅධිප්පායංනිස්සාය
පුග්ගකලහිගහිතායථාවුත්තඅත්ථාවසුත්තානුකලොමං. තප්පොසෙත්තාපන

අයං පාළිපි සුත්තානුකලොමන්ති ගකහතබ්බං, කතනාහ කය භ වතා එවං 

වුත් තාතිආදි. යං භික්ඛකවතිආදිපාළිනකයනහි පුග්ගකලහිගකහතබ්බා කය

අෙප්පියානුකලොමාදකයොඅත්ථාවුත්තා, කතමහාපකදසාති අත්කථො. 

භගවකතො පකිණ්ණෙකදසනාභූතා ච සුත්තානුකලොමභූතා ච අට්ඨෙථා.
යස්මා ධම්මසඞ්ගාහෙත්කථකරහි පාළිවණ්ණනාක්ෙකමන සඞ්ගකහත්වා

වුත්තා, තස්මා ‘‘ආචරියවාකදො’’ති වුත්තා, එකතන ච අට්ඨෙථා

සුත්තසුත්තානුකලොකමසු අත්ථකතො සඞ්ගය්හතීති කවදිතබ්බා. යථා ච එසා, 
එවංඅත්තකනොමතිපිපමාණභූතා.නහිභගවකතොවචනං වචනානුකලොමඤ්ච
අනිස්සාය අග්ගසාවොදකයොපි අත්තකනො ඤාණබකලන
සුත්තාභිධම්මවිනකයසු ෙඤ්චි සම්මුතිපරමත්ථකභදං අත්ථං වත්තුං

සක්කෙොන්ති, තස්මා සබ්බම්පි වචනං සුත්කත සුත්තානුකලොකම ච
සඞ්ගය්හති. විසුං පන අට්ඨෙථාදීනං සඞ්ගහිතත්තා තදවකසසං
සුත්තසුත්තානුකලොමකතොගකහත්වාචතුධාවිනකයොනිද්දිට්කඨො. සුත්තාදකයො
නිස්සාකයව පවත්තාපි අත්තකනොමති කතසුසරූකපන අනාගතත්තා වුත්තං 

‘‘සුත්තසුත්තානුකලොමආචරියවාකද මුඤ්චිත්වා’’ති, කතනාහ ‘‘අනුබුද්ධියා 

නයග්ගාකහනා’’ති. තත්ථ සුත්තාදීනි අනුගතාය එව බුද්ධියා කතහි
ලද්ධනයග්ගාකහන චාතිඅත්කථො. 

කථරවාකදොති මහාසුමත්කථරාදීනං ගාකහො. සුත්තාදිං නිස්සාකයව

විපරීතකතොපි අත්තකනොමති උප්පජ්ජතීති ආහ තං පනාතිආදි. අත් කථනාති

අත්තනා නයග්ගහිකතන අත්කථන. පාළින්ති අත්තකනො ගාහස්ස 

නිස්සයභූතං සාට්ඨෙථං පාළිං. පාළියාතිතප්පටික්කඛපත්ථං පකරනාහටාය

සාට්ඨෙථාය පාළියා, අත්තනා ගහිතං අත්ථං නිස්සාය පාළිඤ්ච 

සංසන්දිත්වාති අත්කථො. ආචරියවාකදති අත්තනා පකරන ච 

සමුද්ධටඅට්ඨෙථාය. ඔතරති කචව සකමති චාති අත්තනා උද්ධකටහි 

සංසන්දනවකසන ඔතරති, පකරන උද්ධකටන සකමති. සබ් බදුබ් බ ාති 
අසබ්බඤ්ඤුපුග්ගලස්ස කදොසවාසනාය යාථාවකතො
අත්ථසම්පටිපත්තිඅභාවකතො වුත්තං. පමාදපාඨවකසන ආචරියවාදස්ස

සුත්තානුකලොකමනඅසංසන්දනාපිසියාතිආහ‘‘ඉතකරොන ගකහතබ්කබො’’ති. 

සකමන් තකමව  කහතබ් බන්ති කය සුත්කතන සංසන්දන්ති, එවරූපාව
අත්ථා මහාපකදසකතො උද්ධරිතබ්බාති දස්කසති තථා තථා 

උද්ධටඅත්ථානකමව සුත්තානුකලොමත්තා, කතනාහ ‘‘සුත්තානුකලොමකතො හි
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සුත්තකමව බලවතර’’න්ති. අප් පටිවත් තියන්ති අප්පටිබාහියං. 

ොරෙසඞ් ඝසදිසන්ති පමාණත්තා සඞ්ගීතිොරෙසඞ්ඝසදිසං. බුද් ධානං 

ඨිතො සදිසන්ති ධරමානෙබුද්ධසදිසන්ති අත්කථො. සෙවාදී සුත් තං 

 කහත් වා ෙකථතීතිආදීසුකයොයථාභූතමත්ථංගකහත්වා ෙථනසීකලො, කසො 

සෙවාදී. සුත් තන්ති සඞ්ගීතිත්තයාරුළ්හං පාළිවචනං. පරවාදීති

මහාවිහාරවාසී වා කහොතු අඤ්ඤනිොයවාසී වා, කයො විපරීතකතො අත්ථං

ගකහත්වාෙථනසීකලො, කසොවඉධ‘‘පරවාදී’’තිවුත්කතො. සුත් තානුක ොමන්ති
සඞ්ගීතිත්තයාරුළ්හං වා අනාරුළ්හං වා යංකිඤ්චි විපල්ලාසකතො වා

වඤ්චනාය වා ‘‘සඞ්ගීතිත්තයාගතමිද’’න්ති දස්සියමානං සුත්තානුකලොමං.

කෙචි ‘‘අඤ්ඤනිොකය සුත්තානුකලොම’’න්ති වදන්ති, තං න යුත්තං
සෙවාදීපරවාදීනං උභින්නම්පි සඞ්ගීතිත්තයාරුළ්හසුත්තාදීනං එව

ගකහතබ්බකතො.තථාහිවක්ඛති‘‘තිස්කසො සඞ්ගීතිකයොආරුළ්හංපාළිආගතං

පඤ්ඤායති, ගකහතබ්බ’’න්තිආදි. න හි සෙවාදී අඤ්ඤනිොයසුත්තාදිං

පමාණකතො ගණ්හාති, කයන කතසු සුත්තාදීසු දස්සිකතසු තත්ථ ඨාතබ්බං

භකවයය, වක්ඛති ච ‘‘පකරො තස්ස අෙප්පියභාවසාධෙං සුත්තකතො බහුං

ොරණඤ්ච විනිච්ඡයඤ්ච දස්කසති…කප.… ‘සාධූ’ති සම්පටිච්ඡිත්වා

අෙප්පිකයකයව ඨාතබ්බ’’න්ති (පාරා. අට්ඨ. 1.45). තස්මා පරවාදිනාපි

සඞ්ගීතිත්තකය අනාරුළ්හම්පි අනාරුළ්හමිච්කචව දස්සීයති, කෙවලං තස්ස

තස්ස සුත්තාදිකනො සඞ්ගීතිත්තකය අනාගතස්ස කූටතා, ආගතස්ස ච
බයඤ්ජනච්ඡායාය අඤ්ඤථා අධිප්පායකයොජනා ච විකසකසො. තත්ථ ච යං

කූටං, තංඅපනීයති.යංඅඤ්ඤථාකයොජිතං, තස්ස විපරීතතාසන්දස්සනත්ථං
තදඤ්කඤන සුත්තාදිනා සංසන්දනා ෙරීයති. කයො පන පරවාදිනා ගහිකතො

අධිප්පාකයො සුත්තන්තාදිනා සංසන්දති, කසො සෙවාදිනාපි අත්තකනො ගාහං 
විස්සජ්කජත්වා ගකහතබ්කබොති උභින්නම්පි සඞ්ගීතිත්තයාගතකමව

සුත්තාදිපමාණන්ති කවදිතබ්බං. කතකනව ෙථාවත් ථුප්පෙරකණ සෙවාකද

පඤ්ච සුත්තසතානිපරවාකදපඤ්චාති(ධ.ස.අට්ඨ.නිදානෙථා; ෙථා.අට්ඨ.
නිදානෙථා) සුත්තසහස්සම්පි අධිප්පායග්ගහණනානත්කතන

සඞ්ගීතිත්තයාගතකමව ගහිතං, නනිොයන්තකරකිඤ්චීති. 

කෙපන්ති ‘‘කිං ඉමිනා’’ති පටික්කඛපං ඡඩ්ඩනං.  රහන්ති ‘‘කිකමස

බාකලො ජානාතී’’ති නින්දනං. සුත් කත ඔතාකරතබ් බන්ති යස්ස සුත්තස්ස

අනුකලොමනකතො ඉදං සුත්තානුකලොමං අොසි, තස්මිං, තදනුරූකප වා
අඤ්ඤතරස්මිං සුත්කත අත්තනා ගහිතං සුත්තානුකලොමං අත්ථකතො

සංසන්දනවකසනඔතාකරතබ්බං, ‘‘ඉමිනා ච ඉමිනා චොරකණන ඉමස්මිං

සුත්කත සංසන්දතී’’ති සංසන්දිත්වා දස්කසතබ්බන්ති අත්කථො. අයන්ති

සෙවාදී. පකරොති පරවාදී. ආචරියවාකදො සුත් කත ඔතාකරතබ් කබොති යස්ස

සුත්තස්සවණ්ණනාවකසන අයංආචරියවාකදොපවත්කතො, තස්මිං, තාදිකසච
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112 

පටුන 

අඤ්ඤතරස්මිං සුත්කත පුබ්බාපරඅත්ථසංසන්දනවකසන ඔතාකරතබ්බං. 

 ාරය් හාචරියවාකදොති පමාදලිඛිකතො, භින්නලද්ධිකෙහි වා ඨපිකතො, එස 
නකයොසබ්බත්ථ. 

යං කිඤ්චි කූටසුත්තං බාහිරෙසුත්තාදිවචනං න ගකහතබ්බන්ති 

දස්කසතුං සුත් තං සුත් තානුක ොකම ඔතාකරතබ් බන්තිආදි වුත්තං.

ගුළ්හකවස්සන්තරාදීනි මහාසඞ්ඝිොදිභින්නලද්ධිොනං පෙරණානි. ආදි-

සද්කදන ගුළ්හඋම්මග්ගාදීනං ගහණං. සෙවාදී සුත්තං ගකහත්වා ෙකථති, 
පරවාදීපි සුත්තන්තිආදිනා අඤ්කඤපි වාදාලම්බනා වුත්තනකයන සක්ො
ඤාතුන්තිඉධනවුත්තා. 

එවං සුත්තසුත්තානුකලොමාදිමුකඛන සාමඤ්ඤකතො විවාදං දස්කසත්වා 
ඉදානිවිකසසකතොවිවාදවත්ථුංතබ්බිනිච්ඡයමුකඛනසුත්තාදීනඤ්චදස්කසතුං 

අථ පනායං ෙප් පියන්තිආදිවුත්තං. සුත් කත ච සුත් තානුක ොකම චාතිඑත්ථ 

ච-ොකරො විෙප්පත්කථො, කතන ආචරියවාදාදීනම්පි සඞ්ගකහො, කතනාහ

‘‘ොරණඤ්ච විනිච්ඡයඤ්ච දස්කසතී’’ති. තත්ථ ොරණන්ති සුත්තාදිනයං

නිස්සාය අත්තකනොමතියා උද්ධටං කහතුං. විනිච් ඡයන්ති

අට්ඨෙථාවිනිච්ඡයං. ොරණච් ඡායාති සුත්තාදීසු ‘‘ෙප්පිය’’න්ති ගාහස්ස, 

‘‘අෙප්පිය’’න්ති ගාහස්ස ච නිමිත්තභූතං කිච්කඡන පටිපාදනීයං

අවිභූතොරණං ොරණච්ඡායා, ොරණපතිරූපෙන්ති අත්කථො. විනයඤ් හි 

පත් වාති ඉමස්ස විවරණං ෙප් පියාෙප් පියවිචාරණමා ම් මාති. 

රුන් ධිතබ් බන්ති ෙප්පියසඤ්ඤාය වීතික්ෙමෙරණං රුන්ධිතබ්බං, 

තංනිවාරණචිත්තං දළ්හතරං ොතබ්බං. කසොතං පච් ඡින් දිතබ් බන්ති තත්ථ

වීතික්ෙමප්පවත්ති පච්ඡින්දිතබ්බා.  රුෙභාකවති අෙප්පියභාකව. 

සුත් තවිනිච් ඡයොරකණහීති සුත්කතන අට්ඨෙථාවිනිච්ඡකයන ච 

ලද්ධොරකණහි. එවන්තිආදි යථාවුත්තස්ස අත්ථස්ස නිගමනවචනං. 

අතිකරෙොරණන්ති සුත්තාදීසු පුරිමං පුරිමං අතිකරෙොරණං නාම, 
බහුොරණංවා. 

වාචුග්  තන්ති වාචාය උග්ගතං, තත්ථ නිරන්තරං ඨිතන්ති අත්කථො.

‘‘සුත්තං නාම සෙලං විනයපිටෙ’’න්ති වුත්තත්තා පුන සුත් තකතොති 

තදත්ථපටිපාදෙං සුත්තාභිධම්මපාළිවචනං අධිප්කපතං. අනුබයඤ් ජනකතොති 

ඉමස්ස විවරණං පරිපුච් ඡකතො ච අට් ඨෙථාකතො චාති. තත්ථ පරිපුච් ඡාති

ආචරියස්ස සන්තිො පාළියා අත්ථසවනං. අට් ඨෙථාති 
පාළිමුත්තෙවිනිච්ඡකයො. තදුභයම්පි හි පාළිං අනුගන්ත්වා අත්ථස්ස

බයඤ්ජනකතො ‘‘අනුබයඤ්ජන’’න්තිවුත්තං. විනකයතිවිනයාචාකර, කතකනව 

වක්ඛති විනයං අවිජහන් කතො අකවොක් ෙමන් කතොතිආදි. තත්ථ පතිට්ඨානං

නාම සඤ්චිච්ච ආපත්තියා අනාපජ්ජනාදි කහොතීති ආහ ‘‘ලජ්ජීභාකවන 



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො පාරාජිො -1 
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පතිට්ඨිකතො’’ති, කතනලජ්ජීකහොතීතිවුත්තංකහොති.විනයධරස්සලක්ඛකණ

වත්තබ්කබ කිං ඉමිනා ලජ්ජීභාකවනාති ආහ අ ජ් ජී හීතිආදි. තත්ථ 

බහුස් සුකතොපීති ඉමිනා පඨමලක්ඛණසමන්නාගමං දස්කසති. 

 ාභ රුතායාතිආදිනා විනකය ඨිතතාය අභාකව පඨමලක්ඛණකයොකගො

කිච්චෙකරොන කහොති, අථ කඛොඅකිච්චෙකරොඅනත්ථෙකරොඑවාතිදස්කසති. 

සඞ්ඝකභදස්සපුබ්බභාකගොෙලකහො සඞ් ඝරාජි. 

විත් ථුනතීති විත්ථම්භති, නිත්ථුනති වා සන්තිට්ඨිතුං න සක්කෙොති, 

කතනාහ යං යන්තිආදි. ආචරියපරම් පරාති ආචරියානං විනිච්ඡයපරම්පරා, 

කතකනව වක්ඛති ‘‘අත්තකනො මතිං පහාය…කප.… යථා ආචරිකයො ච

ආචරියාචරිකයොචපාළිඤ්චපරිපුච්ඡඤ්ච වදන්ති, තථාඤාතුංවට්ටතී’’ති.න
හි ආචරියානං නාමමත්තකතො පරම්පරාජානකන පකයොජනමත්ථි. 

පුබ් බාපරානුසන් ධිකතොති පුබ්බවචනස්ස අපරවචකනන සහ

අත්ථසම්බන්ධජානනකතො. අත් ථකතොති 

පදත්ථපිණ්ඩත්ථඅධිප්කපතත්ථාදිකතො. ොරණකතොති තදත්ථුපපත්තිකතො. 

කථරවාදඞ්  න්තිකථරවාදපටිපාටිං, කතසං විනිච්ඡයපටිපාටින්තිඅත්කථො. 

ඉකමහි ච පන තීහි  ක් ෙකණහීතිඑත්ථපඨකමන ලක්ඛකණනවිනයස්ස
සුට්ඨුඋග්ගහිතභාකවොවුත්කතො. දුතිකයනස්සලජ්ජීභාකවනකචව අචලතාය
ච පතිට්ඨිතතා. තතිකයන පාළිඅට්ඨෙථාසු අනුරූකපන අනාගතම්පි
තදනුකලොමකතො ආචරිකයහි දින්නනයකතො විනිච්ඡිනිතුං සමත්ථතා. 

ඔතිණ් කණ වත් ථුස් මින්තිකචොදනාවකසනවීතික්ෙමවත්ථුස්මිංසඞ්ඝමජ්කඣ

ඔතිණ්කණ. කචොදකෙන චුදිතකෙන ච වුත් කත වත් තබ් කබතිඑවංඔතිණ්කණ 

වත්ථුං නිස්සාය කචොදකෙන ‘‘දිට්ඨං සුත’’න්තිආදිනා චුදිතකෙන ‘‘අත්ථි 

නත්ථී’’තිආදිනා ච යං වත්තබ්බං, තස්මිං වත්තබ්කබ වුත්කතති අත්කථො. 

ථුල්ලච්චයදුබ්භාසිතානං මාතිොය අනාගතත්තා ‘‘පඤ්චන්නං

ආපත්තීන’’න්ති වුත්තං. තිෙදුක් ෙටන්ති ‘‘අනුපසම්පන්කන 

උපසම්පන්නසඤ්ඤීඋජ්ඣායතිවාඛීයතිවාආපත්තිදුක්ෙටස්සා’’තිආදිනා

(පාචි. 106 කථොෙං විසදිසං) ආගතං තිෙදුක්ෙටං. අඤ ්ඤතරං වා 

ආපත් තින්ති ‘‘ොකලවිොලසඤ්ඤීආපත්තිදුක්ෙටස්ස, ොකලකවමතිකෙො

ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’තිආදිෙං (පාචි. 250) දුෙදුක්ෙටං සන්ධාය වුත්තං. 

අන් තරාපත් තින්ති තස්මිං තස්මිං සික්ඛාපකද ආගතවත්ථුවීතික්ෙමං විනා
අඤ්ඤස්මිං වත්ථුවීතික්ෙකම නිදානකතො පභුති විනීතවත්ථුපරිකයොසානා

අන්තරන්තරා වුත්තං ආපත්තිං. ඉධ පන ‘‘වත්ථුං ඔකලොකෙතී’’ති විසුං

ගහිතත්තා තදවකසසා අන්තරාපත්තීති ගහිතා. පටි ාතං උක් ඛිපතීති ඉදං

විසිබ්බනසික්ඛාපකද (පාචි. 350-351) ආගතං. තත්ථ ඩය්හමානං අලාතං

අග්ගිෙපාලාදිකතොබහිපතිතංඅවිජ්ඣාතකමවපටිඋක්ඛිපති, පුනයථාඨාකන
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ඨකපතීති අත්කථො. විජ්ඣාතං පන පක්ඛිපන්තස්ස පාචිත්තියකමව. 

අනාපත් තින්තිඑත්ථඅන්තරන්තරාවුත්තාඅනාපත්තිපිඅත්ථි, ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛකව, ඉද්ධිමස්සඉද්ධිවිසකය’’තිආදි(පාරා.159) වියසාපි සඞ්ගය්හති. 

පාරාජිොපත් තීති න තාව වත් තබ් බන්ති ඉදං ආපන්නපුග්ගකලන
ලජ්ජීධම්කම ඨත්වා යථාභූතං ආවිෙරකණපි දුබ්බිනිච්ඡයං අදින්නාදානාදිං

සන්ධායවුත්තං.යංපනකමථුනාදීසුවිජානනං, තංවත්තබ්බකමව, කතනාහ 

කමථුනධම් මවීතික් ෙකමො හීතිආදි. කයො පන අලජ්ජිතාය පටිඤ්ඤං අදත්වා

වික්කඛපංෙකරොති, තස්සආපත්තිනසක්ොඔළාරිොපි විනිච්ඡිනිතුං, යාව

කසොයථාභූතංනාවිෙකරොති, සඞ්ඝස්සචආපත්තිසන්කදකහොන විගච්ඡති, 

තාව නාසිතකෙොව භවිස්සති. සුඛුමාති චිත්තපරිවත්තියා සුඛුමතාය සුඛුමා.

කතනාහ ‘‘චිත්තලහුො’’ති, චිත්තං තස්ස ලහුෙන්ති අත්කථො. කතති

වීතික්ෙකම. තංවත් ථුෙන්තිඅදින්නාදානාදිමූලෙං. යං ආචරිකයො භණති, තං 

ෙකරොහීතිආදිසබ්බංලජ්ජීකපසලංකුක්කුච්චෙකමවසන්ධායවුත්තං. කයො

යාථාවකතො පොකසත්වා සුද්ධිකමව ගකවසති, කතනාපි, පාරාජිකෙොසීති න 

වත් තබ් කබොති අනාපත්තිකෙොටියාපි සඞ්කියමානත්තා වුත්තං, කතකනව 

‘‘පාරාජිෙච්ඡායා’’ති වුත්තං. සී ානි කසොකධත් වාති යස්මිං වීතික්ෙකම

පාරාජිොසඞ්ො වත්තති, තත්ථ පාරාජිොභාවපක්ඛං ගකහත්වා 
කදසනාවුට්ඨානගාමිනීනං ආපත්තීනං කසොධනවකසන සීලානි කසොකධත්වා. 

ද් වත් තිංසාොරන්ති පාෙටභාවකතො උපලක්ඛණවකසන වුත්තං, යං කිඤ්චි 

අභිරුචිතං මනසිොතුං වට්ටකතව. ෙම් මට් ඨානං ඝටියතීති 
විප්පටිසාරමූලකෙන වික්කඛකපන අන්තරන්තරා ඛණ්ඩං අදස්කසත්වා

පබන්ධවකසන චිත්කතන සඞ්ඝටියති. සඞ් ොරාති
විපස්සනාෙම්මට්ඨානවකසන වුත්තං. සාපත්තිෙස්ස හි පගුණම්පි

ෙම්මට්ඨානං න සුට්ඨු උපට්ඨාති, පකගව පාරාජිෙස්ස. තස්ස හි
විප්පටිසාරනින්නතාය චිත්තං එෙග්ගං න කහොති. එෙස්ස පන 

විතක්ෙවික්කඛපාදිබහුලස්ස සුද්ධසීලස්සපි චිත්තං න සමාධියති, තං ඉධ 
පාරාජිෙමූලෙන්ති න ගකහතබ්බං. ෙතපාපමූලකෙන

විප්පටිසාකරකනකවත්ථ චිත්තස්ස අසමාධියනං සන්ධාය ‘‘ෙම්මට්ඨානං න

ඝටියතී’’ති වුත්තං, කතනාහ විප් පටිසාරග් ගනාතිආදි. අත් තනාති චිත්කතන

ෙරණභූකතන පුග්ගකලො ෙත්තා ජානාති, පච්චත්කත වා ෙරණවචනං, 
අත්තාසයං පජානාතීතිඅත්කථො. 

චතුබ්බිධවිනයාදිෙථාවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 
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පටුන 

පදභාජනීයවණ් ණනා 

කයො විය දිස්සතීති යාදිකසො, යං-සද්දත්කථයථා-සද්කදො වත්තතීතිආහ

‘‘කයනවා කතනවායුත්කතො’’ති.කයනකතනාතිහිපදද්වකයනඅනියමකතො

යං-සද්දත්කථොවදස්සිකතො. වාසධුරයුත් කතොතිවිපස්සනාධුරයුත්කතො.යාජාති

අස්සාති යංජාති, පුග්ගකලො, කසොව යංජච් කචො සෙත්කථ යපච්චයංෙත්වා. 
කගොත්තවකසන කයන වා කතන වා කගොත්කතන යථාකගොත්කතො වා

තථාකගොත්කතොවාකහොතූතිසම්බන්කධො. සීක සූතිපෙතීසු. අථ කෙොතිඉදං 

කින්තූති ඉමස්මිං අත්කථ. කිං වුත්තං කහොතීති අත්කථො. ඉමස් මිං අත් කථති

ඉමස්මිං පාරාජිෙවිසකය. එකසොති යථාවුත්කතහි පොකරහි යුත්කතො. 

අරියායාති ‘‘උද්දිස්ස අරියා තිට්ඨන්ති, එසා අරියානං යාචනා’’ති එවං

වුත්තාය, න, ‘‘කදහි කම’’ති ෙපණාය. ලිඞ්  සම් පටිච් ඡකනනාති ‘‘භික්ඛං

චරිස්සාමී’’ති චිත්තාභාකවපි භික්ඛාහාරනිස්සිතපබ්බජ්ජාලිඞ්ගස්ස

සම්පටිච්ඡකනන. ොජභත් තන්ති ොකජහි ආනීතභත්තං. අධම් මිොයාති

අධිසීලසික්ඛාදිභික්ඛුගුණාභාවකතො වුත්තං, කතනාහ ‘‘අභූතායා’’ති. ‘‘මයං

භික්ඛූ’’ති වදන්තා පටිඤ්ඤාමත්කතකනව භික්ඛූ, න අත්ථකතොති අත්කථො.

ඉදඤ්ච‘‘මයංභික්ඛූ’’තිපටිජානනස්සාපිසම්භවකතොවුත්තං.‘‘මයං භික්ඛූ’’ති
අප්පටිජානන්තාපි හි භික්ඛුකවොහාරනිමිත්තස්ස ලිඞ්ගස්ස ගහකණන කචව 
භික්ඛූනං දින්නපච්චයභාගග්ගහණාදිනා ච භික්ඛුපටිඤ්ඤා එව නාම

කහොන්ති.තථාහි වුත්තං පුග්   පඤ් ඤත් තිඅට් ඨෙථායං – 

‘‘‘අබ්රහ්මචාරී බ්රහ්මචාරිපටිඤ්කඤො’ති අඤ්කඤ බ්රහ්මචාරිකනො 
සුනිවත්කථ සුපාරුකත සුම්භෙපත්තධකර ගාමනිගමජනපදරාජධානීසු
පිණ්ඩාය චරිත්වා ජීවිෙං ෙප්කපන්කත දිස්වා සයම්පි තාදිකසන

ආොකරනතථාපටිපජ්ජනකතො‘අහං බ්රහ්මචාරී’තිපටිඤ්ඤංකදන්කතො

වියකහොති. ‘අහංභික්ඛූ’තිවත්වාඋකපොසථග්ගාදීනි පවිසන්කතො පන

බ්රහ්මචාරිපටිඤ්කඤො කහොතිකයව, තථා සඞ්ඝිෙං ලාභං

ගණ්හන්කතො’’ති(පු. ප.අට්ඨ.91). 

තස්මා එවරූකපහි පටිඤ්ඤාය භික්ඛූහි කගොත්රභුපරිකයොසාකනහි සද්ධිං

සම්කභොගපරිකභොකගො න වට්ටති, අලජ්ජීපරිකභොකගොව කහොති. සඤ්චිච්ච 
ආපත්තිආපජ්ජනාදිඅලජ්ජීලක්ඛණං පන උක්ෙට්ඨානං භික්ඛූනං වකසන

වුත්තං සාමකණරාදීනම්පි අලජ්ජීකවොහාරදස්සනකතො. ‘‘අලජ්ජීසාමකණකරහි 

හත්ථෙම්මම්පි න ොකරතබ්බ’’න්ති හි වුත්තං. යථාවිහිතපටිපත්තියං
අතිට්ඨනඤ්හි සබ්බසාධාරණං අලජ්ජීලක්ඛණං. දුස්සීලා ලිඞ්ගග්ගහණකතො
පට්ඨාය යථාවිහිතපටිපත්තියා අභාවකතො එෙන්තා ලජ්ජිකනොව

මහාසඞ්ඝිොදිනිොයන්තරිොවිය, ලිඞ්ගත්කථනොදකයොවිය, ච.යාව11ච

කතසං භික්ඛුපටිඤ්ඤා අනුවත්තති, තාව භික්ඛු එව, කතහි ච පරිකභොකගො
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අලජ්ජිපඅකභොකගොව, කතසඤ්චභික්ඛුසඞ්ඝසඤ්ඤායදින්නංසඞ්කඝ දින්නං

නාමකහොති.වුත්තඤ්හිභගවතා– 

‘‘භවිස්සන්ති කඛො පනානන්ද, අනාගතමද්ධානං කගොත්රභුකනො

ොසාවෙණ්ඨා දුස්සීලා පාපධම්මා, කතසු දුස්සීකලසු සඞ්ඝං උද්දිස්ස

දානං දස්සන්ති, තදාපාහං, ආනන්ද, සඞ්ඝගතං දක්ඛිණං

අසඞ්කඛයයයංඅප්පකමයයංවදාමී’’ති(ම. නි.3.380). 

භගවකතො සඞ්ඝං උද්දිස්ස දින්නත්තා දක්ඛිණා අසඞ්කඛයයයා 

අප්පකමයයා ජාතා. දුස්සීලානං දින්නත්තා නාති කච? න, කතසු සඞ්ඝං

උද්දිස්සාති කගොත්රභූනං පටිග්ගාහෙත්කතන පරාමට්ඨත්තා, ඉතරථා ‘‘කයසු

කෙසුචි ගහට්කඨසු වා පබ්බජිකතසු වා සඞ්ඝං උද්දිස්සා’’ති

වත්තබ්බතාපසඞ්ගකතො, තථා ච ‘‘තදාපාහං, ආනන්දා’’ති
කහට්ඨිමකෙොටිදස්සනස්සපකයොජනංනසියා.තස්මාකගොත්රභූනම්පිඅභාකව 

සඞ්ඝං උද්දිස්ස දානං නත්ථි, කහට්ඨිමකෙොටියා කතසුපි දින්නා සඞ්ඝගතා

දක්ඛිණා අසඞ්කඛයයයා, නතකතොපරංසිජ්ඣතීතිකතපිපටිඤ්ඤායභික්ඛු
එවාති ගකහතබ්බං. 

බ්රහ් මකඝොසන්තිඋත්තමකඝොසං, බ්රහ්මුකනොකඝොසසදිසංවාකඝොසං. එහි 

භික් ඛූති ‘‘භික්ඛූ’’තිසම්කබොධනං. සංසාකර භයඉක්ඛෙ තස්ස භයස්ස

සබ්බකසො විනාසනත්ථං තිසරණං, සාසනං වා එහි මනසා ‘‘තාණං

කලණ’’න්ති පවිස උපගච්ඡ. උපගන්ත්වාපි චර බ්රහ් මචරියන්ති

සාසනබ්රහ්මචරියං මග්ගබ්රහ්මචරියඤ්ච චරස්සු. භණ් ඩූති මුණ්ඩිතකෙකසො. 

වාසීති දන්තෙට්ඨාදිච්කඡදනවාසි. බන් ධනන්ති ොයබන්ධනං. යුත්කතො

කයොකගො සමාධිපඤ්ඤාවකසන කසො යුත් තකයොක ො, තස්ස අට්කඨකත
පරික්ඛාරාති කසකසො. සරීකර පටිමුක්කෙහිකයව උපලක්ඛිකතොති කසකසො.

‘‘තීණිසතානී’’තිවත්තබ්කබගාථාබන්ධසුඛත්ථං ‘‘තීණිසත’’න්තිවුත්තං. 

තස් මාති භගවා කහට්ඨා වුත්තං පරාමසති. කහට්ඨා හි ‘‘අහං කඛො පන, 

ෙස්සප, ජානඤ්කඤව වදාමි ‘ජානාමී’ති, පස්සඤ්කඤව වදාමි ‘පස්සාමී’’’ති

(සං.නි.2.154) වුත්තං, තං පරාමසති, යස්මා අහං ජානංවදාමි, තස්මාති

අත්කථො. ඉහාති ඉමස්මිං සාසකන. තිබ් බන්ති මහන්තං. පච් චුපට් ඨිතං 

භවිස ්සතීති කථරාදිඋපසඞ්ෙමනකතො පුකරතරකමව කතසු යංනූන කම

හිකරොත්තප්පං උපට්ඨිතං භවිස්සතීති අත්කථො. කුසලූපසංහිතන්ති

අනවජ්ජධම්මනිස්සිතං. අට් ඨිං ෙත් වාතිඅත්තානංකතනධම්කමනඅට්ඨිෙං

ෙත්වා, තංවාධම්මං ‘‘එසකම අත්කථො’’තිඅත්ථංෙත්වා. ඔහිතකසොකතොති

ධම්කම නිහිතකසොකතො. එවඤ් හි කත, ෙස ්සප, සික් ඛිතබ් බන්ති

ඤාණකසොතඤ්ච පසාදකසොතඤ්ච ඔදහිත්වා ‘‘ධම්මං සක්ෙච්චකමව
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සුණිස්සාමී’’ති එවකමව තයා සික්ඛිතබ්බං. සාතසහ තා ච කම 

ොය තාසතීති අසුකභසු කචව ආනාපාකන ච පඨමජ්ඣානවකසන

සුඛසම්පයුත්තොයගතාසති.යං පකනතස්සඔවාදස්සසක්ෙච්චපටිග්ගහණං, 
අයකමව කථරස්ස පබ්බජ්ජා ච උපසම්පදා ච අකහොසි (සං. නි. අට්ඨ.

2.2.154). 

උද්ධුමාතෙපටිභාගාරම්මණං ඣානං උද් ධුමාතෙසඤ් ඤා. 

ෙසිණාරම්මණං රූපාවචරජ්ඣානං රූපසඤ් ඤා. ඉකමති සඤ්ඤාසීකසන
නිද්දිට්ඨා ඉකම ද්කව ඣානධම්මා. කසොපාකෙො ච භගවතා පුට්කඨො

‘‘රූපාවචරභාකවන එෙත්ථා, බයඤ්ජනකමව නාන’’න්ති ආහ. 

ආරද් ධචිත් කතොතිආරාධිතචිත්කතො. ගරුධම්මපටිග්ගහණාදිඋපසම්පදා උපරි
සයකමවආවිභවිස්සති. 

සබ් බන් තිකමන පරියාකයනාති සබ්බන්තිකමන පරිච්කඡකදන.

ඤත්තිචතුත්ථා ෙම්මවාචා උපසම්පදාෙම්මස්ස ොරණත්තා ඨානං, තස්ස 
ඨානස්ස අරහං අනුච්ඡවිෙන්ති වත්ථුකදොසාදිවිනිමුත්තෙම්මං

‘‘ඨානාරහ’’න්ති වුත්තං වත්ථාදිකදොසයුත්තස්ස ෙම්මස්ස සභාවකතො
ෙම්මවාචාරහත්තාභාවා. අථ වා ඨානන්ති නිබ්බානප්පත්තිකහතුකතො

සික්ඛත්තයසඞ්ගහං සාසනං වුච්චති, තස්ස අනුච්ඡවිෙං ෙම්මං ඨානාරහං.
යථාවිහිතලක්ඛකණන හි ෙම්කමන උපසම්පන්කනොව සෙලං සාසනං 
සමාදාය පරිපූකරතුමරහති. තස්මා පරිසුද්ධෙම්මවාචාපරිකයොසානං සබ්බං

සඞ්ඝකිච්චං ඨානාරහං නාම, කතනාහ ‘‘සත්ථුසාසනාරකහනා’’ති, 

සීලාදිසෙලසාසනපරිපුණ්ණස්ස අනුච්ඡවිකෙනාති අත්කථො. අයං ඉමස් මිං 

අත් කථති ඤත්තිචතුත්ථෙම්කමන උපසම්පන්නස්කසව සබ්බසික්ඛාපකදසු
වුත්තත්තාකිඤ්චාපි එහිභික්ඛූපසම්පදාදීහිඋපසම්පන්නානංසුද්ධසත්තානං 
පණ්ණත්තිවජ්ජසික්ඛාපදවීතික්ෙකමපි අභබ්බතා වා කදොසාභාකවො වා 

සද්දකතො පඤ්ඤායති, තථාපි අත්ථකතො කතසම්පි පණ්ණත්තිවජ්කජසු, 
කලොෙවජ්කජසුපි වා සුරාපානාදිලහුකෙසු මග්ගුප්පත්තිකතො පුබ්කබ

අසඤ්චිච්චාදිනා ආපත්තිආපජ්ජනං සිජ්ඣතිකයව. තථා හි ‘‘ද්කව පුග්ගලා
අභබ්බාආපත්තිංආපජ්ජිතුං බුද්ධාචපච්කචෙබුද්ධාච.ද්කවපුග්ගලාභබ්බා

ආපත්තිං ආපජ්ජිතුං භික්ඛූ ච භික්ඛුනිකයො චා’’ති (පරි. 322) වුත්තං. 

ඤත් තිචතුත් කථන ෙම් කමන උපසම් පන් කනොති ඉදං පන
සබ්බසික්ඛාපදවීතික්ෙමාරකහ සබ්බොලිකෙ ච භික්ඛූ ගකහත්වා

කයභුයයවකසන වුත්තං. නිරුත් තිවකසනාති නිබ්බචනවකසන. 

අභි ාපවකසනාතිකවොහාරවකසන. ගුණවකසනාතිභික්ඛුකවොහාරනිමිත්තානං
ගුණානංවකසන. 
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පටුන 

සාජීවපදභාජනීයවණ් ණනා 

විවට්ටූපනිස්සයා සීලාදකයො කලොකිකයහි අභිවිසිට්ඨත්තා 

අධිසීලාදිකවොහාකරනවුත්තාතිදස්කසතුං ෙතමං පනාතිආදිආරද්ධං.තත්ථ 

පඤ ්චඞ්  දසඞ්  සී න්ති අබුද්ධුප්පාදොකල සීලං සන්ධාය වුත්තං තස්ස
විවට්ටූපනිස්සයත්තාභාවා. යං පන බුද්ධුප්පාකද රතනත්තයගුණං තථකතො
ඤත්වා සාසකන සුනිවිට්ඨසද්ධාහි උපාසකෙොපාසිොහි කචව

සාමකණරසික්ඛමානාහිචරක්ඛියමානංපඤ්චඞ්ගඅට්ඨඞ්ගදසඞ්ගසීලං, තම්පි 
අධිසීලකමව මග්ගුප්පත්තිකහතුකතො. විපස්සනාමග්ගුප්පත්තිනිමිත්තතාය හි 
පාතිකමොක්ඛසංවරසීලං කලොකියානං සීකලහි අධිසීලං ජාතං අධිචිත්තං විය.
නහි විපස්සනාමග්ගනිමිත්තතංමුඤ්චිත්වාකලොකියචිත්තකතොඅධිචිත්තස්ස

අඤ්කඤො කෙොචි විකසකසො උපලබ්භති, තදුභයඤ්ච අනාදිමකතො

සංසාරවට්ටස්ස අත්තාදිසාරවිරහිතතාය තිලක්ඛණබ්භාහතත්තං, ‘‘අහං

මමා’’ති ආොකරන පවත්තඅවිජ්ජාතණ්හාදිකදොසමූලෙත්තඤ්ච, 
තංකදොසමූලවිද්ධංසනසමත්ථාය සීලචිත්තබකලොපත්ථද්ධාය විපස්සනාය

උක්ෙංකසකනව තස්ස සංසාරවට්ටස්ස විගමඤ්ච, තදුපකදසෙස්ස
සම්මාසම්බුද්ධස්ස සබ්බඤ්ඤුතාදිඅපරිමිතගුණගණකයොකගන 
අවිපරීතසද්ධම්මකදසෙත්තඤ්ච යාථාවකතොඤත්වා පටිපන්කනන සමාදාය

සික්ඛිතබ්බතාය විවට්ටූපනිස්සයං ජාතං, නඅඤ්කඤනොරකණන, තඤ්ච

විවට්ටූපනිස්සයත්තංයදිසාසකන පඤ්චසීලාදිස්සාපිසමානං, කිමිදංඅධිසීලං
නසියා. පඤ්චසීලාදිමත්කතඨිතානඤ්හි අනාථපිණ්ඩිොදීනංගහට්ඨානම්පි

මග්කගොඋප්පජ්ජති.නහිඅධිසීලාධිචිත්තංවිනා මග්ගුප්පත්තිකහොති, තඤ්ච
කිඤ්චාපි කෙසඤ්චි අනුපනිස්සයතාය තස්මිං අත්තභාකව මග්ගුප්පත්තියා

කහතුනකහොති, තථාපිභවන්තකරඅවස්සංකහොකතවාතිඅධිසීලකමවොලං

ෙකරොන්තානංෙලයාණපුථුජ්ජනානං පාතිකමොක්ඛසංවරසීලං විය, කතනාහ 

බුද් ධුප් පාකදකයව ච පවත් තතීතිආදි. විවට්ටං පත්කථත්වා රක්ඛියමානම්පි

පඤ්චසීලාදි බුද්ධුප්පාකදකයව පවත්තති. න හි තං පඤ් ඤත් තින්තිආදි පන 
උක්ෙට්ඨවකසනසබ්බං පාතිකමොක්ඛංසන්ධායවුත්තං.තකදෙකදසභූතම්පි
හි පාණාතිපාතාදින්නාදානාදිගහට්ඨසීලම්පි. බුද්ධාකයව විනකය 
පාරාජිෙසුත්තවිභඞ්ගාදීසු ආගතවකසන සබ්බකසො ොයවචීද්වාකරසු
මග්ගුප්පත්තියා විබන්ධෙඅජ්ඣාචාරකසොතං විච්ඡින්දිත්වා මග්ගුප්පත්තියා

පදට්ඨානභාකවන පඤ්ඤකපතුං සක්කෙොන්ති, න අඤ්කඤ. මග්ගුප්පත්තිං

සන්ධාය හිස්ස අධිසීලතා වුත්තා. කතනාහ ‘‘පාතිකමොක්ඛසංවරකතොපි ච

මග්ගඵලසම්පයුත්තකමව සීලං අධිසීල’’න්ති. තස්කසව හි අධිසීලන්ති

අබයවධාකනන මග්ගාධිට්ඨානාති. ඉධ අනධිප් කපතන්ති ඉමස්මිං

පඨමපාරාජිෙවිසකය‘‘සික්ඛා’’තිඅනධිප්කපතං. 
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119 

පටුන 

ක ොකියඅට් ඨසමාපත් තිචිත් තානීති සාසනසභාවං අජානන්කතහි
කලොකියජකනහිසමාපජ්ජිතබ්බානිඅට්ඨ රූපාරූපජ්ඣානසම්පයුත්තචිත්තානි

සන්ධාය වුත්තං. න හි මහග්ගකතසු කලොකියකලොකුත්තරකභකදො අත්ථි, 
කයන කලොකියවිකසසනං කලොකුත්තරනිවත්තනං සියා. තස්මා සාසනිකෙහි
සමාපජ්ජිතබ්බමහග්ගතජ්ඣානනිවත්තනකමව කලොකියවිකසසනං ෙතං.

යථා කචත්ථ, එවං ොමාවචරානි පන අට් ඨ කුස චිත් තානීති එත්ථාපි 
කලොකියවිකසසනං ොතබ්බකමව. අයකමව හි අධිචිත්තකතො චිත්තස්ස 

කභකදො, යං සාසනං අජානන්තස්ස පුග්ගලස්ස සමුප්පජ්ජනං. එවඤ්ච
අබුද්ධුප්පාකදපි සාසනසභාවං ජානන්තානං පච්කචෙබුද්ධාදීනම්පි

සීලචිත්තානං අධිසීලාධිචිත්තතා සමත්ථිතා කහොති. න විනා බුද් ධුප් පාදාති
ඉදං පන අඤ්කඤසං අභිසමයකහතුභාකවන පච්කචෙබුද්ධකබොධිසත්තාදීනං
කදසනාසාමත්ථියාභාවකතො වුත්තං. ආයතිං වාසනාකහතුං පන සීලචිත්තං

කතපිකදකසන්තිකයව, තඤ්චමග්ගකහතුතාය අධිසීලාධිචිත්තම්පිකහොන්තං
අප්පෙතාය විප්ඵාරිෙතාබාහුජඤ්ඤත්තාභාකවන අබ්කබොහාරිෙන්ති

‘‘බුද්ධුප්පාකදකයවා’’ති අවධාරණං ෙතන්ති කවදිතබ්බං. න හි 

තංසමාපන් කනොතිආදිඅට්ඨෙථාවචකනහි ඉධ අධිචිත්තනිද්කදකස, උපරි 
අධිපඤ්ඤානිද්කදකස ච මග්ගඵලසම්පයුත්තඅධිචිත්තඅධිපඤ්ඤානකමව

පටික්කඛපකතො කලොකියාධිචිත්තාධිපඤ්ඤානං ඉධ අධිප්කපතතා, තං ද්වයං 

සමාපන්නස්සාපි කමථුනධම්මසමාපජ්ජනසභාකවො ච විඤ්ඤායති, පාළියං 

පන ‘‘යායං අධිසීලසික්ඛා, අයං ඉමස්මිං අත්කථ අධිප්කපතා සික්ඛා’’ති
වුත්තත්තා කලොකියාපි අධිචිත්තාධිපඤ්ඤා අනධිප්කපතාති විඤ්ඤායති. 

තස්මා පාළියං අට්ඨෙථායඤ්ච එවමධිප්පාකයො කවදිතබ්කබො – ‘‘කමථුනං

ධම්මං පටිකසවිස්සාමී’’ති චිත්කත උප්පන්නමත්කත කලොකියං අධිචිත්තං 

අධිපඤ්ඤා ච පරිහායති, අධිසීලං පන චිත්තුප්පාදමත්කතනනපරිහායතීති 

පාළියං අධිසීලසික්ඛාව වුත්තා. අට්ඨෙථායං පන 

පටිලද්ධකලොකුත්තරමග්ගස්ස භික්ඛුකනො ‘‘කමථුනං පටිකසවිස්සාමී’’ති

චිත්තම්පි න උප්පජ්ජති සබ්බකසො අකුප්පධම්මත්තා, පුථුජ්ජනානං
සමාපත්තිලාභීනම්පිකෙනචි ොරකණනඋප්පජ්ජතිකුප්පධම්මත්තාතිඉමං

විකසසං දස්කසතුං ‘‘නහි තංසමාපන්කනො’’තිකලොකුත්තරාව පටික්ඛිත්තාති
කවදිතබ්බං. 

අත් ථි දින් නන්ති එත්ථ දින් නන්ති දානකචතනා අධිප්කපතා, තස්ස

දින්නස්සඵලංඅත්ථීති අත්කථො.එසනකයො අත් ථි යිට් ඨන්තිඑත්ථාපි. ආදි-

සද්කදනහුතාදීනං සඞ්ගකහො. තත්ථ යිට් ඨන්තිමහායාකගො සබ්බසාධාරණං

මහාදානකමව. හුතන්තිපකහොනෙසක්ොකරො, අත්තකනොවාකහොතු, පකරසං

වාදස අකුසලෙම්මපථා, සබ්කබපිවාඅකුසලාධම්මාඅනත්ථුප්පාදනකතොන

සෙං ෙම්මං නාම, තබ්බිපරීතා කුසලා ධම්මා සෙං නාම, තදුභයම්පි වා
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කුසලාකුසලං ෙම්මස්සකෙොම්හීතිආදිවචනකතො සති සංසාරප්පවත්තියං
අධිමුච්චනට්කඨන සත්තානං සෙන්ති එවං ෙම්මස්සෙතාය සෙභාකව

අත්තකනො සන්තෙතාය උප්පජ්ජනෙඤාණං ෙම් මස ්සෙතඤ් ඤාණං, 
උපලක්ඛණමත්තඤ්කචතං. සාසනනිස්සිතා පන සබ්බාපි
වට්ටගාමිනිකුසලපඤ්ඤා ෙම්මස්සෙතඤ්ඤාකණ පවිට්ඨා. සාසනනිස්සිතා

හි විවට්ටගාමිනීසබ්බාපි පඤ්ඤා ‘‘සච්චානුකලොමිෙඤාණ’’න්තිවුච්චති.සා

එවච අධිපඤ්ඤාතදවකසසංසබ්බංෙම්මස්සෙතඤ්ඤාණන්තිකවදිතබ්බං, 

කතකනව භගවා ‘‘ෙම්මස්සෙතඤ්ඤාණං සච්චානුකලොමිෙඤාණං

මග්ගසමඞ්ගිස්ස ඤාණං ඵලසමඞ්ගිස්ස ඤාණ’’න්ති සබ්බම්පි

ඤාණචතුක්කෙකයව සඞ්ගකහසි. ති ක් ෙණාොරපරිච් කඡදෙං පන 

විපස් සනාඤාණන්ති ඉදං පන මග්ගස්ස ආසන්නපච්චයතාය
උක්ෙට්ඨවකසන වුත්තං. තදිතරාසඤ්හි 
රතනත්තයානුස්සරණාදිපඤ්ඤානම්පි මග්ගකහතුතාය අධිපඤ්ඤතා
සමානාවාති ගකහතබ්බං. 

සාජීවපදභාජනීයවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

පච් චක් ොනවිභඞ්  වණ් ණනා 

දුබ් බක ය ආවිෙකතති යංනූනාහං බුද්ධං පච්චක්කඛයයන්තිආදිනා

දුබ්බලභාකව පොසිකත. මුොරුළ් හතාති කලොෙජනානං සත්තට්ඨාතිආදීසු 

මුඛාරුළ්හඤාකයනාති අධිප්පාකයො. දිරත් තතිරත් තන්ති (පාචි. 52) එත්ථ
යථාඅන්තරන්තරාසහකසයයාවකසනතිරත්තංඅග්ගකහත්වානිරන්තරකමව 
තිස්කසො රත්තිකයො අනුපසම්පන්කනන සද්ධිං සහකසයයාය

අරුණුට්ඨාපනවකසන තිරත්තග්ගහණත්ථං ‘‘දිරත්තතිරත්ත’’න්ති

අබයවධාකනනවුත්තන්ති දිරත්තග්ගහණස්සපකයොජනම්පිසක්ොගකහතුං, 

එවමිධාපි දුබ් බ යං අනාවිෙත් වාති ඉමස්සාපි ගහණස්ස

පකයොජනමත්කථවාති දස්කසතුං යස් මා වා සික් ොපච් චක් ොනස් සාතිආදි
වුත්තං. 

ඉදානි දුබ්බලයං අනාවිෙත්වාති ඉමස්ස පුරිමපදස්කසව විවරණභාවං 

විනාපිවිසුංඅත්ථසබ්භාවංදස්කසතුං අපිචාතිආදිවුත්තං. විකසසාවිකසසන්ති

එත්ථකයනවාකෙයනදුබ්බලයාවිෙම්මකමව කහොති, නසික්ඛාපච්චක්ඛානං, 
තත්ථ සික්ඛාපච්චක්ඛානදුබ්බලයාවිෙම්මානං අඤ්ඤමඤ්ඤං විකසකසො

කහොති. කයන පන වචකනන තදුභයම්පි කහොති, තත්ථ කනවත්ථි විකසකසො 

අවිකසකසොපි, තං විකසසාවිකසසං. ‘‘ෙඨකිච්ඡජීවකන’’තිධාතූසු පඨිතත්තා

වුත්තං ‘‘කිච්ඡජීවිෙප්පත්කතො’’ති.උක්ෙණ්ඨනඤ්හිඋක්ෙණ්ඨා, තංඉකතො

ගකතොති උක්ෙණ්ඨිකතො, කිච්ඡජීවිෙං පත්කතොති අත්කථො. උද්ධං ගකතො

ෙණ්කඨොඑතිස්සාති උක්ෙණ්ඨා, අනභිරතියාවකජනිරුද්ධකගොගකණොවිය
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පටුන 

ගමනමග්ගංගකවසන්කතොපුග්ගකලො උක්ෙණ්කඨොකහොති, තංඋක්ෙණ්ඨං.

අනභිරතිංඉකතොතිපිඋක්ෙණ්ඨිකතොතිඅත්ථං දස්කසන්කතොආහ– ‘‘උද්ධං

ෙණ්ඨං ෙත්වා විහරමාකනො’’ති. සා ච උක්ෙණ්ඨතා වික්කඛකපකනවාති 

වික් ඛිත් කතොතිආදිවුත්තං. 

සමණභාවකතොතිඋපසම්පදකතො. භාවවිෙප් පාොකරනාතිභික්ඛුභාවකතො

චවිත්වා යං යං ගිහිආදිභාවං පත්තුොකමො ‘‘අහං අස්ස’’න්ති අත්තකනො

භවනං විෙප්කපති, කතන කතන ගිහිආදිආොකරන, අත්තකනො භවනස්ස
විෙප්පනාොකරනාතිඅධිප්පාකයො. 

46. පාළියං යදි පනාහන්ති අහං යදි බුද්ධං පච්චක්කඛයයං, සාධු

වතස්සාතිඅත්කථො. අපාහං, හන් දාහන්තිඑත්ථාපිවුත්තනකයකනවඅත්කථො

ගකහතබ්කබො. ‘‘කහොති කම බුද්ධං පච්චක්කඛයය’’න්ති මම චිත්තං
උප්පජ්ජතීතිවදති. 

50. න රමාමීති පබ්බජ්ජාය දුක්ඛබහුලතාය සුඛාභාවං දස්කසති. 

නාභිරමාමීති පබ්බජ්ජාය විජ්ජමාකනපි අනවජ්ජසුකඛ අත්තකනො
අභිරතිඅභාවංදස්කසති. 

51. කතකනව වචීකභකදනාති වචීකභදං ෙත්වාපි අඤ්කඤන

ොයප්පකයොකගන විඤ්ඤාපනං නිවත්කතති. අයං සාසනං 

ජහිතුොකමොතිආදිනා භාසාකෙොසල්ලාභාකවන සබ්බකසො

පදත්ථාවකබොධාභාකවපි ‘‘අයං අත්තකනො පබ්බජිතභාවං ජහිතුොකමො ඉමං

වාෙයකභදං ෙකරොතී’’ති එත්තෙං අධිප්කපතත්ථමත්තං කචපි කසො තාව 

ජානාති, පච්චක්ඛානකමව කහොතීති දස්කසති. කතනාහ ‘‘එත්තෙමත්තම්පි

ජානාතී’’ති. පදපච් ඡාභට් ඨන්ති පදපරාවත්ති, මාගධභාසකතො අවසිට්ඨා 

සබ්බාපි භාසා ‘‘මිලක්ඛභාසා’’ති කවදිතබ්බා. කෙත් තකමව ඔතිණ් ණන්ති
සික්ඛාපච්චක්ඛානස්සරුහනට්ඨානභූතංකඛත්තකමව ඔතිණ්ණං. 

දූතන්තිමුඛසාසනං. සාසනන්තිපණ්ණසාසනං, භිත්තිථම්භාදීසුඅක්ඛරං
වා ඡින්දිත්වා දස්කසති. පච්චක්ඛාතුොමතාචිත්කත ධරන්කතකයව

වචීකභදසමුප්පත්තිං සන්ධාය ‘‘චිත්තසම්පයුත්ත’’න්ති වුත්තං, 
චිත්තසමුට්ඨානන්ති අත්කථො. නියමිතානියමිතවකසන විජානනකභදං

දස්කසතුමාහ යදි අයකමව ජානාතූතිආදි. අයඤ්ච විභාකගො වදති 

විඤ ්ඤාකපතීති එත්ථයස්සවදති, තස්කසවවිජානනංඅධිප්කපතන්තිඉමිනා

වුත්තනකයන ලද්කධොති දට්ඨබ්බං, න කහත්ථ එෙස්ස වදති අඤ්ඤස්ස

විඤ්ඤාකපතීති අයමත්කථො සම්භවති. ‘‘කතසු එෙස්මිං ජානන්කතපී’’ති

වුත්තත්තා ‘‘ද්කවකයව ජානන්තු එකෙො මා ජානාතූ’’ති එවං ද්වින්නම්පි
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ජනානං නියකමත්වා ආකරොචිකතපි කතසු එෙස්මිම්පි ජානන්කත 

පච්චක්ඛානං කහොතිකයවාති ගකහතබ්බං. පරිසඞ් ෙමාකනොති 

‘‘වාකරස්සන්තී’’තිආසඞ්ෙමාකනො. සමයඤ් ඤූති සාසනසඞ්කෙතඤ්ඤූ, ඉධ

පන අධිප්පායමත්තජානකනනාපි සමයඤ්ඤූ නාම කහොති, කතනාහ 

උක් ෙණ් ඨිකතොතිආදි. තස්මා බුද්ධං පච්චක්ඛාමීතිආදිකඛත්තපදානං 

සබ්බකසොඅත්ථංඤත්වාපිසකච‘‘භික්ඛුභාවකතොචවිතුොමතායඑසවදතී’’ති

අධිප්පායං න ජානාති, අප්පච්චක්ඛාතාව කහොති සික්ඛා. අත්ථං පන

අජානිත්වාපි ‘‘උක්ෙණ්ඨිකතො වදතී’’ති තං ජානාති, පච්චක්ඛාතාව කහොති

සික්ඛා.කසොතවිඤ්ඤාණවීථියා සද්දමත්තග්ගහණකමව, අත්ථග්ගහණංපන

මකනොවිඤ්ඤාණවීථිපරම්පරායාතිආහ තඞ් ෙණඤ් කඤවාතිආදි. 

53. වණ් ණපට් ඨානන්ති සත්ථුගුණවණ්ණප්පොසෙං පෙරණං. 

උපාලි ාථාසූති උපාලිසුත්කත උපාලිගහපතිනා ධීරස්ස 

විගතකමොහස්සාතිආදිනා වුත්තගාථාසු. යථාරුතන්ති පාළියං වුත්තකමවාති

අත්කථො. අනන් තබුද් ධීතිආදීනි වණ්ණපට්ඨාකන ආගතනාමානි. 

ධීරන්තිආදීනි (ම. නි. 2.76) පන උපාලිගාථාසු. තත්ථ කබොධි වුච්චති

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං, සා ජානනකහතුත්තා පඤ්ඤාණං එතස්සාති 

කබොධිපඤ ්ඤාකණො. ස් වාක් ොතං ධම් මන්තිආදීසු ධම් ම-සද්කදො
ස්වාක්ඛාතාදිපදානං ධම්මකවවචනභාවං දස්කසතුං වුත්කතො. තස්මා
ස්වාක්ඛාතං පච්චක්ඛාමීතිආදිනා වුත්කතකයව කවවචකනන පච්චක්ඛානං 
නාමකහොති. ධම්ම-සද්කදනසහ කයොකජත්වා වුත්කත පනයථාරුතවකසන

පච්චක්ඛානන්ති කවදිතබ්බං. සුප් පටිපන් නං සඞ් ඝන්තිආදීසුපිඑකසවනකයො. 

කුස ං ධම් මන්තිආදීනිපිකුසලාධම්මාඅකුසලා ධම්මාතිආදිධම්මකමව(ධ.

ස. තිෙමාතිො 1) සන්ධාය වුත්තනාමානි, ඉතරථා 

අකුසලධම්මපච්චක්ඛාකන කදොසාභාවප්පසඞ්ගකතොති, කතනාහ 

චතුරාසීතිධම් මක් ෙන් ධසහස ්කසසූතිආදි. පඨමපාරාජිෙන්තිආදිනා

සික්ඛාපදානංකයවගහණංකවදිතබ්බං, න ආපත්තීනං. 

යස් ස මූක නාති යස්ස සන්තිකෙ. ආචරියකවවචකනසු කයො උපජ්ඣං

අදත්වාආචරිකයොවහුත්වාපබ්බාකජසි, තංසන්ධාය‘‘කයොමං පබ්බාකජසී’’ති

වුත්තං. තස් ස මූක නාති තස්ස සන්තිකෙ. ඔෙල්  කෙොති
ඛුප්පිපාසාදිදුක්ඛාතුරානං කිසලූඛසරීරකවසානං ගහට්ඨමනුස්සානං

අධිවචනං. කමොළිබද් කධොති බද්ධකෙසෙලාකපො ගහට්කඨො. කුමාරකෙොති

කුමාරාවත්කථො අතිවිය දහකරො සාමකණකරො. කචල්  කෙොති තකතො කිඤ්චි

මහන්කතො. කචටකෙොති මජ්ඣිකමො. කමොළි ල් ක ොති මහාසාමකණකරො. 

සමණුද් කදකසොති අවිකසසකතො සාමකණරාධිවචනං. 

අසුචිසඞ් ෙස ්සරසමාචාකරොති අසුචි හුත්වා ‘‘මයා ෙතං පකර ජානන්ති නු
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කඛො, නනුකඛො’’තිඅත්තනා, ‘‘අසුකෙනනුකඛොඉදංෙත’’න්තිපකරහිච
සඞ්ොය සරිතබ්කබන අනුස්සරිතබ්කබන සමාචාකරන යුත්කතො.

සඤ්ජාතරාගාදිෙචවරත්තා ෙසම් බුජාකතො. කෙොණ් කඨොති
දුස්සීලාධිවචනකමතං. 

54. තිකහතුෙපටිසන් ධිොතිඅතිඛිප්පංජානනසමත්කථසන්ධායවුත්තං, 

න දුකහතුොනංතත්ථඅසම්භවකතො. සභා ස් සාතිපුරිසස්ස. විසභා ස් සාති

මාතුගාමස්ස. කපොත් ථෙරූපසදිසස් සාති මත්තිොදීහි ෙතරූපසදිසස්ස. 

 රුකමධස ්සාති ආරම්මකණසු ලහුප්පවත්තියා අභාවකතො දන්ධගතිෙතාය

ගරුපඤ්ඤස්ස, මන්දපඤ්ඤස්සාතිවුත්තං කහොති. 

ඉදාකනත්ථ සික්ඛාපච්චක්ඛානවාරස්ස පාළියං අට්ඨෙථායඤ්ච

වුත්තනයානංසම්පිණ්ඩනත්ථවකසනඑවං විනිච්ඡකයොකවදිතබ්කබො– තත්ථ
හි සාමඤ්ඤා චවිතුොකමොතිආදීහි පකදහි චිත්තනියමං දස්කසති.

බුද්ධන්තිආදීහි පකදහි කඛත්තනියමං, පච්චක්ඛාමි ධාකරතීති එකතන 

ොලනියමං, වදතීති ඉමිනාපකයොගනියමං, අලංකමබුද්කධන, කිංනු කම, 

න මමත්කථො, සුමුත්තාහන්තිආදීහි අනාමට්ඨොලවකසනපි පච්චක්ඛානං

කහොතීති දස්කසති, විඤ්ඤාකපතීති ඉමිනා විජානනනියමං, උම්මත්තකෙො

සික්ඛංපච්චක්ඛාති උම්මත්තෙස්සසන්තිකෙතිආදීහිපුග්ගලනියමං, කසොච

නප්පටිවිජානාතීතිආදීහි විජානනනියමාභාකවනපච්චක්ඛානාභාවංදස්කසති, 

දවායාතිආදීහි චිත්තනියමාභාකවන, සාකවතුොකමො න සාකවතීති ඉමිනා

පකයොගනියමාභාකවන, අවිඤ්ඤුස්ස සාකවති විඤ්ඤුස්ස න සාකවතීති

එකතහි යං පුග්ගලං උද්දිස්ස සාකවති, තස්කසව සවකන සීසං එති, 
නාඤ්ඤස්සාති. සබ්බකසො වා පන න සාකවති අප්පච්චක්ඛාතා කහොති

සික්ඛාති ඉදං පන චිත්තාදිනියකමකනව සික්ඛාපච්චක්ඛානං කහොති, න
අඤ්ඤථාති දස්සනත්ථං වුත්තං. තස්මා
චිත්තකඛත්තොලපකයොගපුග්ගලවිජානනවකසන සික්ඛාය පච්චක්ඛානං
ඤත්වාතදභාකවන අප්පච්චක්ඛානංකවදිතබ්බං. 

ෙථං? උපසම්පන්නභාවකතො චවිතුොමතාචිත්කතකනව හි 

සික්ඛාපච්චක්ඛානං කහොති, න දවා වා රවා වා භණන්තස්ස. එවං

චිත්තවකසන සික්ඛාපච්චක්ඛානං කහොති, න තදභාකවන. තථා බුද්ධං
පච්චක්ඛාමීතිආදිනා වුත්තානං බුද්ධාදීනං සබ්රහ්මචාරිපරිකයොසානානං
චතුද්දසන්නඤ්කචව ගිහීති මං ධාකරහීතිආදිනා වුත්තානං ගිහිආදීනං
අසක්යපුත්තියපරිකයොසානානං අට්ඨන්නඤ්චාති ඉකමසං ද්වාවීසතියා
කඛත්තපදානං යස්ස ෙස්සචි සකවවචනස්ස වකසන කතසු යං කිඤ්චි 
වත්තුොමස්ස යං කිඤ්චි වදකතොපි සික්ඛාපච්චක්ඛානං කහොති. එවං

කඛත්තවකසන සික්ඛාපච්චක්ඛානං කහොති, න තදභාකවන. තත්ථ යකදතං
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පටුන 

‘‘පච්චක්ඛාමීතිචමංධාකරහීති චා’’තිවුත්තංවත්තමානොලවචනං, යානිච

‘‘අලං කම බුද්කධන, කිං නු කම බුද්කධන, න මමත්කථො බුද්කධන, 

සුමුත්තාහංබුද්කධනා’’තිආදිනානකයනආඛයාතවකසනොලං අනාමසිත්වා
පුරිකමහි චුද්දසහි පකදහි සද්ධිං කයොකජත්වා වුත්තානි අලං කමතිආදීනි 

චත්තාරිපදානි, කතසංකයවචසකවවචනානංවකසන පච්චක්ඛානංකහොති, 

නපන ‘‘පච්චක්ඛාසි’’න්තිවා, ‘‘පච්චක්ඛිස්ස’’න්තිවා, ‘‘මංධාකරසී’’තිවා, 

‘‘මං ධාකරස්සසී’’ති වා, ‘‘යංනූන පච්චක්කඛයය’’න්ති වාතිආදීනි 
අතීතානාගතපරිෙප්පවචනානි භණන්තස්ස. එවං වත්තමානොලවකසන

කචව අනාමට්ඨොලවකසන ච පච්චක්ඛානං කහොති, න තදභාකවන.

පකයොකගො පන දුවිකධො ොයිකෙො වාචසිකෙො, තත්ථ බුද්ධං 
පච්චක්ඛාමීතිආදිනා නකයන යාය ොයචි භාසාය වචීකභදං ෙත්වා

වාචසිෙපකයොකගකනව පච්චක්ඛානං කහොති, න අක්ඛරලිඛනං වා
හත්ථමුද්දාදිදස්සනං වා ොයපකයොගං ෙකරොන්තස්ස. එවං

වාචසිෙපකයොකගකනවපච්චක්ඛානංකහොති, නතදභාකවන. 

පුග්ගකලො පනදුවිකධොකයොචපච්චක්ඛාති, යස්සචපච්චක්ඛාති, තත්ථ

කයො පච්චක්ඛාති, කසො සකච උම්මත්තෙඛිත්තචිත්තකවදනට්ටානං

අඤ්ඤතකරොනකහොති, යස්සපනපච්චක්ඛාති, කසොසකච මනුස්සජාතිකෙො

කහොති, න ච උම්මත්තොදීනං අඤ්ඤතකරො සම්මුඛීභූකතො ච, 
සික්ඛාපච්චක්ඛානංකහොති.නහිඅසම්මුඛීභූතස්සදූකතනවාපණ්කණනවා

ආකරොචනං රුහති. එවං යථාවුත්තපුග්ගලවකසන පච්චක්ඛානං කහොති, න
තදභාකවන.විජානනම්පි නියමිතානියමිතවකසනදුවිධං.තත්ථයස්සකයසං

වා නියකමත්වා ඉමස්ස ඉකමසං වා ආකරොකචමීති වදති, සකච කත යථා

පෙතියා කලොකෙ මනුස්සා වචනං සුත්වා ආවජ්ජනසමකය ජානන්ති, එවං

තස්ස වචනානන්තරකමව ‘‘අයං උක්ෙණ්ඨිකතො’’ති වා, ‘‘ගිහිභාවං 

පත්ථයතී’’ති වා කයන කෙනචි ආොකරන මනුස්සජාතිකෙො වචනත්ථං

ජානාති, පච්චක්ඛාතාව කහොති සික්ඛා. අථ අපරභාකග ‘‘කිං ඉමිනා

වුත්ත’’න්තිචින්කතත්වාජානන්ති, අඤ්කඤ වාජානන්ති, අප්පච්චක්ඛාතාව
කහොති.අනියකමත්වාආකරොකචන්තස්සපනසකචවුත්තනකයන කයොකෙොචි

මනුස්සජාතිකෙො වචනත්ථං ජානාති, පච්චක්ඛාතා කහොති සික්ඛා, එවං

ජානනවකසන පච්චක්ඛානං කහොති, න තදභාකවන. ඉති ඉකමසං

වුත්තප්පොරානං චිත්තාදීනං වකසකනව සික්ඛාපච්චක්ඛානං කහොති, න
අඤ්ඤථාතිදට්ඨබ්බං. 

සික්ඛාපච්චක්ඛානවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 
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මූ පඤ් ඤත් තිවණ් ණනා 

55. ඉකතො පට් ඨායාති දුට්ඨුල්ලපදකතො පට්ඨාය. කමථුනධම්කමො යථා

සරූකපකනව දුට්ඨුල්ලං, එවං දස්සනාදිදුට්ඨුල්ලධම්මපරිවාරත්තාපි

දුට්ඨුල්ලන්තිදස්කසතුං යස් මාතිආදිවුත්තං. අවස් සුතානන්ති කමථුනරාකගන

තින්තානං. පරියුට් ඨිතානන්ති කමථුනරාකගන අභිභූතචිත්තානං. කමථුන-

සද්දස්ස සදිසසද්දපඅයායත්තා වුත්තං ‘‘සදිසාන’’න්ති, රත්තතාදීහි
සදිසානන්ති අත්කථො. ඉදඤ්ච කයභුයයකතො වුත්තං උකභොසු අඤ්ඤතරස්ස 
රාගාභාකවපි ඉතරස්ස කමථුනකසවනසංසිද්ධිකතො. කමථුන-සද්කදො වා

උභයසද්දපඅයාකයො, කමථුනං යුගළංයමෙංඋභයන්තිහි අත්ථකතොඑෙං, 

කතනාහ ‘‘උභින්නං රත්තාන’’න්ති. ‘‘ද්වයංද්වයසමාපත්තී’’ති හි පාළියම් පි 

වුත්තං. නිමිත් කතනාතිභුම්මත්කථෙරණවචනං, ඉත්ථිනිමිත්කතඅත්තකනො 
නිමිත්තං පකවකසතීති අත්කථො. නිමිත්තං අඞ්ගජාතන්ති අත්ථකතො එෙං.

තිලඵලන්ති සාසපමත්තංතිලබීජංඅධිප්කපතං, නකෙොසසහිතංඵලන්තිආහ

‘‘තිලබීජමත්තම්පී’’ති. අල් ක ොොකසති සභාකවන පිහිතස්ස නිමිත්තස්ස
පෙතිවාකතන අසම්ඵුට්කඨ තින්තප්පකදකස. තාදිකසො පකදකසො සකචපි

කෙනචි වාතාදිවිොකරනසුක්ඛති, තථාපිඅනල්කලොොකසොතිඋපක්ෙමකතො
පාරාජිෙකමව. 

කවමජ් ඣන්ති යථා චත්තාරි පස්සානි අඵුසන්කතො පකවකසති, එවං
ෙතවිවරස්සඉත්ථිනිමිත්තස්ස අබ්භන්තරතලං වුච්චති. පුරිසනිමිත්කතපන 

මජ් ඣන්ති අග්ගකෙොටිං සන්ධාය වදති. උපරීති මජ්ඣිමපබ්කබන
සමිඤ්ජිත්වා පකවසියමානස්ස අඞ්ගජාතස්ස සමිඤ්ජිතඞ්ගුලියා

මජ්ඣිමපබ්බපිට්ඨිසදිසඅග්ගකෙොටිකයව. කහට් ඨා පකවකසන් කතොති

ඉත්ථිනිමිත්තස්ස කහට්ඨාභාකගන ඡුපියමානං පකවකසන්කතො, යථා
ඉත්ථිනිමිත්තස්ස අල්කලොොසං කහට්ඨිමතලං තිලබීජමත්තම්පි අත්තකනො

නිමිත්කතන ඡුපති, එවං පකවකසන්කතොති අත්කථො. ඡුපනකමව කහත්ථ

පකවසනං, එවං කසකසසුපි. මජ් කඣන පකවකසන් කතොතිඅබ්භන්තරතකලන

ඡුපියමානං පකවකසන්කතො, යථා අබ්භන්තරතලං ඡුපති, එවං
පකවකසන්කතොති අත්කථො. ෙත්ථචි අච්ඡුපන්තං පකවකසත්වා

ආොසගතකමව නීහරන්තස්ස නත්ථි පාරාජිෙං, දුක්ෙටං පන කහොති 

ඡින් නසීසවත් ථුස් මිං (පාරා. 73) විය. මජ් කඣකනව ඡුපන් තං 

පකවකසන් කතොති අග්ගකෙොටියා ඡුපන්තං පකවකසන්කතො. 

මජ් ඣිමපබ් බපිට් ඨියා සඞ් කෙොකචත් වාති නිමිත්තං අත්තකනො
මජ්ඣිමපබ්බපිට්ඨියා සමිඤ්ජිත්වා උපරිභාකගනඡුපන්තංපකවකසන්කතොපි.

කිං විය? සමිඤ්ජිතඞ්ගුලි වියාති කයොජනා. අථ වා මජ්ඣිමපබ්බපිට්ඨියා

සමිඤ්ජිතඞ්ගුලි වියාති සම්බන්කධො, සමිඤ්ජිතඞ්ගුලිං වා 
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මජ්ඣිමපබ්බපිට්ඨියා පකවකසන්කතො වියාතිපි කයොකජතබ්බං. 

උපරිභාක නාතිසඞ්කෙොචිතස්සනිමිත්තස්සඋපරිකෙොටියා. 

ඉදානි පුරිසනිමිත්තස්ස කහට්ඨා වුත්කතසු ඡසු ‘‘උපරී’’ති වුත්තස්ස
ඡට්ඨස්සඨානස්සවකසනවිසුංචත්තාරිපස්සානිගකහත්වා පුරිසනිමිත්කත

දසට්ඨානකභදං දස්කසන්කතො තත් ථාතිආදිමාහ. කහට්ඨා පන

අගහිතග්ගහණවකසන ඡ ඨානානි වුත්තානි. තු ාදණ් ඩසදිසං 

පකවකසන් තස් සාපීති අසමිඤ්ජිත්වා උජුෙං පකවකසන්තස්ස. චම් මඛී න්ති

එළොදීනං ගීවාය වියනිමිත්කතජාතං චම්මඞ්කුරං, ‘‘උණ්ණිගණ්කඩො’’තිපි

වදන්ති. ‘‘උපහතොයප්පසාද’’න්තිඅවත්වා නට් ඨොයප් පසාදන්තිවචකනන
උපාදින්නභාකව සති කෙනචි පච්චකයන උපහකතපි ොයප්පසාකද 

උපහතින් ද්රියවත් ථුස් මිං (පාරා. 73) විය පාරාජිෙකමවාති දස්කසති.
ඉත්ථිනිමිත්තස්ස පන නට්කඨපි උපාදින්නභාකව සති මතසරීකර විය

පාරාජිෙක්කඛත්තතා න විජහතීති කවදිතබ්බා. කමථුනස් සාකදනාති ඉදං

ොයසංසග්ගරාකගසතිසඞ්ඝාදිකසකසොකහොතීති වුත්තං. බීජානීතිඅණ්ඩානි. 

මුෙං අපිධායාතිපමාකදනසමුප්පන්නම්පි හාසංබීජනියාපටිච්ඡාදනම්පි

අෙත්වානිසීදනංඅගාරවන්තිවුත්තං.අථවා අපිධායාතිපිදහිත්වා, බීජනියා
මුඛං පටිච්ඡාකදත්වා හසමාකනන න නිසීදිතබ්බන්ති අත්කථො. 

දන් තවිදංසෙන්ති දන්කත දස්කසත්වා.  බ් භිකතනාති ‘‘අයුත්තෙථා’’ති

සඞ්කෙොචං අනාපජ්ජන්කතන, නිරවකසසාධිප්පායෙථකන
සඤ්ජාතුස්සාකහනාතිඅත්කථො. 

අනුපඤ් ඤත් තිවණ් ණනා 

පාරාජිෙවත් ථුභූතාතිකයසංතීසුමග්කගසු තිලබීජමත්තම්පිනිමිත්තස්ස

පකවකසොොකසො කහොති, කත ඉත්ථිපුරිසාදිකභදා සබ්කබ සඞ්ගය්හන්ති, න
ඉතකර. ඉධ පන තිරච්ඡානගතායාති-පාළිපදානුරූපකතො න සබ්බාතිආදිනා 

ඉත්ථිලිඞ්ගවකසන වුත්තං. ක ොනසාති සප්පවිකසසා, කයසං පිට්ඨීසු
මහන්තමහන්තානි මණ්ඩලානි කහොන්ති. ෙච්ඡපමණ්ඩූොනං
චතුප්පදත්කතපි ඔදෙතාසාමඤ්කඤන අපකදහි සහ ගහණං. 

මුෙසණ් ඨානන්ති ඔට්ඨචම්මසණ්ඨානං. වණසඞ් කෙපන්ති වණසඞ්ගහං.

වකණ ථුල්ලච්චයඤ්ච ‘‘අමග්කගන අමග්ගං පකවකසති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්සා’’ති (පාරා. 66) ඉමස්ස සුත්තස්ස වකසන කවදිතබ්බං. 

මඞ් ගුසාති නකුලා. එතකමව හි අත් ථන්ති කයො නං අජ්ඣාපජ්ජති, තං
පරාකජතීති ඉමමත්ථං වුත්තානංකයව පාරාජිොදිසද්දානං

නිබ්බචනප්පසඞ්කග ඉමිස්සා පරිවාරගාථාය පවත්තත්තා. භට් කඨොති
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සාසනකතො පරිහීකනො. නිරඞ් ෙකතොති නිරාෙකතො. එතන්ති ආපත්තිරූපං

පාරාජිෙං. ඡින් කනොතිඅන්තරාඛණ්ඩිකතො. 

පෙතත් කතහි භික් ඛූහීති එත්ථ පෙතත් තා නාම පාරාජිෙං අනාපන්නා

අනුක්ඛිත්තාච.කෙචිපන ‘‘පෙතත්කතහිභික්ඛූහිඑෙකතොෙත්තබ්බත්තාති
අට්ඨෙථායං වුත්තත්තා පෙතත්තභූකතහි අලජ්ජීහිපි සද්ධිං

උකපොසථාදිසඞ්ඝෙම්මෙරකණ කදොකසො නත්ථී’’ති වදන්ති, තං න යුත්තං, 

ඉමිනාවචකනනතස්සඅත්ථස්සඅසිජ්ඣනකතො.යදිහි සඞ්ඝෙම්මංෙරීයති, 

පෙතත්කතකහව ෙරීයති, න අපෙතත්කතහීති එවං අපෙතත්කතහි 

සහසංවාසපටික්කඛපපරං ඉදං වචනං, න පන පෙතත්කතහි සබ්කබහි
අලජ්ජීආදීහිඑෙකතො සඞ්ඝෙම්මංෙත්තබ්බකමවාති.එවංසංවාසවිධානපරං
පෙතත්කතසුපි සභාගාපත්තිං ආපන්කනහි අඤ්ඤමඤ්ඤඤ්ච අලජ්ජීහි ච

සද්ධිංඑෙකතොෙම්මෙරණස්ස පටික්ඛිත්තත්තා.වුත්තඤ්හි ‘‘සකචසබ්කබො

සඞ්කඝො සභාගාපත්තියා සති වුත්තවිධිං අෙත්වා උකපොසථං ෙකරොති, 

වුත්තනකයකනවසබ්කබොසඞ්කඝොආපත්තිංආපජ්ජතී’’තිආදි (ෙඞ්ඛා.අට්ඨ.

නිදානවණ්ණනා). ‘‘යත්ථ ආමිසපරිකභොකගො වට්ටති, ධම්මපරිකභොකගොපි

තත්ථ වට්ටතී’’ති අලජ්ජීහි සහ පරිකභොකගො ච අට්ඨෙථායං පටික්ඛිත්කතො

එෙකතො ෙම්මෙරණස්සාපි ධම්මපරිකභොගත්තා. තස්මා යථා හි පාළියං 
පාරාජිොපත්තිආපජ්ජනෙපුග්ගලනියමත්ථං ය්වායං ඤත්තිචතුත්කථන

ෙම්කමන…කප.… උපසම්පන්කනො, අයං ඉමස්මිං අත්කථ අධිප්කපකතො
භික්ඛූති ඉමස්මිං වචකන සබ්කබපි ඤත්තිචතුත්ථෙම්කමන උපසම්පන්නා
පාරාජිොපජ්ජනෙපුග්ගලාකයවාති නියකමො න සිජ්ඣති 

පාරාජිොනාපජ්ජනොනම්පි කසක්ඛාදීනං සම්භවා, අථ කඛො 
ඤත්තිචතුත්ථෙම්කමන උපසම්පන්කනසුකයව පාරාජිොපත්තිආපජ්ජනො

අලජ්ජී බාලපුථුජ්ජනා ලබ්භන්ති, න පන එහිභික්ඛුආදීසූති එවං නියකමො

සිජ්ඣති, එවමිධාපි පෙතත්කතසුකයව එෙකතො ෙම්මෙරණාරහා

අනාපත්තිො ලජ්ජී කුක්කුච්චො සික්ඛාොමා උපලබ්භන්ති, න
අපෙතත්කතසූති එවකමව නියකමො සිජ්ඣති අපෙතත්තානං
ගණපූරණත්තාභාකවන අසංවාසිෙත්තනියමකතො. අලජ්ජිකනො පන
ගණපූරො හුත්වා ෙම්මස්ස සාධනකතො අසංවාසිකෙසු න ගහිතා
ෙත්තබ්බවිධිංඅෙත්වාකතහිසහමද්දිත්වා ෙම්මංෙකරොන්තානංආපත්ති

අලජ්ජිතා ච න විගච්ඡතීති කවදිතබ්බං. ‘‘එකෙො අලජ්ජී අලජ්ජීසතම්පි

ෙකරොතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.585) හි වුත්තං, කතකනව වක්ඛති ‘‘සබ්කබපි

ලජ්ජිකනො එකතසු ෙම්මාදීසු සහ වසන්තී’’තිආදි. අයඤ්චත්කථො උපරි 
විත්ථාරකතොආවිභවිස්සති. 
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තථාති සීමාපරිච්ඡින්කනහීතිආදිං පරාමසති. එෙකතො 
වන්දනභුඤ්ජනගාමප්පකවසනවත්තාපටිවත්තෙරණඋග්ගහපරිපුච්ඡාසජ්ඣා
යෙරණාදිසාමග්ගිකිරියාවකසන භගවතා පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදසික්ඛනං

සමසික්ඛතා නාම, තඤ්ච ලජ්ජීකහව සමං සික්ඛිතබ්බං, න අලජ්ජීහීති

දස්කසතුං ‘‘පඤ්ඤත්තං පන…කප.… සමසික්ඛතා නාමා’’ති වුත්තං. තත්ථ
අනතික්ෙමනවකසන උග්ගහපරිපුච්ඡාදිවකසන ච ලජ්ජීපුග්ගකලහි සමං

එෙකතො සික්ඛිතබ්බාසමසික්ඛාතිසික්ඛාපදානිවුත්තානි, තාසංසමසික්ඛනං
යථාවුත්තනකයන ලජ්ජීහි සික්ඛිතබ්බභාකවො සමසික්ඛතා නාමාති
අධිප්පාකයො. යථාවුත්කතසු එෙෙම්මාදීසු අලජ්ජීනං ලජ්ජිධම්කම

අකනොක්ෙන්කත ලජ්ජීහි සහ සංවාකසො නත්ථි, තකතො බහිකයව කත

සන්දිස්සන්තීතිආහ සබ් කබපි  ජ් ජිකනොතිආදි. 

56. යංතං වුත්තන්තිසම්බන්කධො. වත් ථුකමව න කහොතීතිසුවණ්ණාදීහි 
ෙතඉත්ථිරූපානං අඞ්ගජාකතසුපි නිමිත්තකවොහාරදස්සනකතො තත්ථ 
පාරාජිොසඞ්ොනිවත්තනත්ථං වුත්තං. කතකනව විනීතවත්ථූසු
කලපචිත්තාදිවත්ථූසු සඤ්ජාතකුක්කුච්චස්සපාරාජිකෙනඅනාපත්තිවුත්තා. 

පඨමචතුක් ෙවණ් ණනා 

57. අස් සාතිආඛයාතපදන්තිතස්සඅත්ථංදස්කසන්කතො‘‘කහොතී’’තිආහ, 

භකවයයාති අත්කථො, කහොතීති වුත්තං කහොති. දුතිකය අත්ථවිෙප්කප

‘‘කහොතී’’තිඉදං වචනකසකසො. 

58. සාදියන් තස් කසවාති එත් ථ සාදියනං නාම කසකවතුොමතාචිත් තස් ස 

උප් පාදනකමවාති ආහ ‘‘පටිකසවනචිත් තසමඞ් ගස් සා’’ති. පටිපක් ෙන්ති 

අනිට්ඨං අහිතං. ‘‘භික්ඛූනං පච්චත්ථිො භික්ඛුපච්චත්ථිො’’තිවුත්කතඋපරි
වුච්චමානා රාජපච්චත්ථිොදකයොපි ඉකධව පවිසන්තීති තං නිවත්තනත්ථං 

භික් ඛූ එව පච් චත් ථිොති රාජපච්චත්ථිොනුරූකපන අත්කථො දස්සිකතො. 

තස් මිං ෙකණති පකවසනක්ඛකණ.අග්ගකතොහියාවමූලාපකවසනකිරියාය

වත්තමානොකලො පකවසනක්ඛකණො නාම. පවිට් ඨොක ති අඞ්ගජාතස්ස

යත්තෙං ඨානං පකවසනාරහං, තත්තෙං අනවකසසකතො පවිට්ඨොකල, 
පකවසනකිරියාය නිට්ඨිතක්ඛකණති අත්කථො. එවං පවිට්ඨස්ස

උද්ධරණාරම්භකතොඅන්තරාඨිතොකලඨිතංඅඞ්ගජාතං, තස්සඨිතිවා ඨිතං 

නාම, අට් ඨෙථායං පන මාතුගාමස්ස සුක්ෙවිස්සට්ඨිං පත්වා සබ්බථා

වායාමකතොඔරමිත්වාඨිතොලංසන්ධාය ‘‘සුක්ෙවිස්සට්ඨිසමකය’’තිවුත්තං, 

තදුභයම්පි ඨිතකමවාති ගකහතබ්බං. උද් ධරණං නාම යාව අග්ගා

නීහරණකිරියායවත්තමානොකලොතිආහ ‘‘නීහරණොකලපටිකසවනචිත්තං

උපට්ඨාකපතී’’ති. 
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එත්ථ ච යස්මා පකරහි උපක්ෙමියමානස්ස අඞ්ගජාතාදිොයචලනස්ස 
විජ්ජමානත්තාකසවනචිත්කතඋපට්ඨිතමත්කතතස්මිංඛකණචිත්තජරූකපන
සඤ්ජායමානං අඞ්ගජාතාදිචලනං ඉමිනා කසවනචිත්කතන උප්පාදිතකමව
කහොති. අපිච කසවනචිත්කත උප්පන්කන පකරහි අනුපක්ෙමියමානස්සාපි

අඞ්ගජාකත චලනං කහොකතව, තඤ්ච කතන ෙතං නාම කහොති, තස්මා
ොයචිත්තකතො සමුට්ඨිතං පාරාජිොපත්තිං කසො ආපජ්ජතිකයව 

උබ් භජාණුමණ් ඩලිො (පාචි. 657-658) විය. තත්ථාපි හි ‘‘අධක්ඛෙං 

උබ්භජාණුමණ්ඩලං ආමසනං වා…කප.… පටිපීළනං වා සාදිකයයයා’’ති

(පාචි.657) සාදියනමත්කතකයවආපත්තිවුත්තා, භික්ඛුකනොොයසංසග්කග

පන ‘‘ොයසංසග්ගං සමාපජ්කජයයා’’ති (පාරා. 270) අත්තකනො
උපක්ෙමස්ස ආපත්තිනිමිත්තභාකවන වුත්තත්තා ඉත්ථියා ඵුසියමානස්ස
ොයසංසග්ගරාකග ච ඉත්ථියා සඤ්ජනිතොයචලකන ච විජ්ජමාකනපි
අත්තකනොපකයොගාභාකවනඅනාපත්තිකයවවුත්තාතිගකහතබ්බං.කෙචිපන 

‘‘පඨමසඞ්ඝාදිකසසවිසකයපි පකරහි බලක්ොකරන හත්ථාදීහි

උපක්ෙමියමානස්ස කමොචනස්සාකදො ච උප්පජ්ජති, කතන ච අසුචිම්හි

මුත්කත සඞ්ඝාදිකසකසො, අමුත්කත ථුල්ලච්චයං එවා’’ති වදන්ති. 

අඞ්  ාරොසුන්ති අඞ්ගාරරාසිං, අඞ්ගාරපුණ්ණාවාටං වා. ඉත්ථියා
උපක්ෙමියමාකන අසාදියනං නාම න සබ්කබසං විසකයොති ආහ 

ඉමඤ ්හීතිආදි. එොදසහි අග් ගීහීති
රාගකදොසකමොහජාතිජරාමරණකසොෙපරිකදවදුක්ඛකදොමනස්සුපායාසසඞ්ඛා

කතහි එොදසග්ගීහි. අස් සාතිඅසාදියන්තස්ස. චතුක් ෙං නීහරිත් වා ඨකපසීති
එත්ථ එෙපුග්ගලවිසයතාය එකෙොපි අනාපත්තිවාකරො
පකවසනපවිට්ඨඨිතඋද්ධරණසඞ්ඛආතානං චතුන්නං පදානං වකසන 

‘‘චතුක්ෙ’’න්ති වුත්කතො. පඨමචතුක් ෙෙථාති එත්ථ පන අනාපත්තිවාකරන

සද්ධිංපඤ්චන්නංවාරානංවුත්තනකයන ‘‘පඤ්චචතුක්ො’’ති වත්තබ්කබපි
එෙමග්ගවිසයතාය කතසංඑෙත්තංආකරොකපත්වා පඨමචතුක්ෙතාවුත්තා.

කතකනවවක්ඛති තිණ් ණං මග්  ානං වකසන තීණි සුද් ධිෙචතුක් ොනීතිආදි. 

එකූනසත් තතිද් විසතචතුක් ෙෙථාවණ් ණනා 

59-60. මත් තන්ති සුරාදීහි මත්තං. අක්ඛායිතනිමිත්තා ඉධ
උත්තරපදකලොකපන අක්ඛායිතසද්කදන වුත්තාති ආහ

‘‘අක්ඛායිතනිමිත්ත’’න්ති. ජා රන් තින්තිආදි විකසසනරහිතත්තා

‘‘සුද්ධිෙචතුක්ොනී’’ති වුත්තං. සමානාචරියොකථරාති එොචරියස්ස 

උද්කදසන්කතවාසිො.ගඞ්ගායඅපරභාකගො අපර ඞ්  ං. වතකරති ගරහත්කථ

නිපාකතො. එවං විනය රුොනන්ති ඉමිනා උපරි උපතිස්සත්කථකරන

වුච්චමානවිනිච්ඡයස්ස ගරුෙරණීයතාය ොරණං වුත්තං. සබ් බං 

පරියාදියිත් වාති සබ්බං පාරාජිෙකඛත්තං අනවකසසකතො ගකහත්වා. යදි හි
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සාවකසසං ෙත්වා පඤ්ඤකපයය, අලජ්ජීනං තත්ථ කලකසන

අජ්ඣාචාරකසොකතො පවත්තතීති ආහ ‘‘කසොතං ඡින්දිත්වා’’ති.

සහකසයයාදිපණ්ණත්තිවජ්ජසික්ඛාපකදසුකයව (පාචි. 49-51) සාවකසසං

ෙත්වාපි පඤ්ඤාපනං සම්භවති, න කලොෙවජ්කජසූති ආහ ඉදඤ් හීතිආදි. 

සහකසයයසික් ොපකද හි (පාචි. 49 ආදකයො) කිඤ්චාපි කයභුයයච්ඡන්කන

කයභුයයපරිච්ඡන්කන කහට්ඨිමපරිච්කඡදකතො පාචිත්තියං දස්සිතං, 

උපඩ්ඪච්ඡන්කන උපඩ්ඪපරිච්ඡන්කන දුක්ෙටං, තථාපි සාවකසසත්තා

පඤ්ඤත්තියා කයභුයයච්ඡන්නඋපඩ්ඪපරිච්ඡන්නාදීසුපි අට් ඨෙථායං 
පාචිත්තියකමව දස්සිතං. ඉධ පන නිරවකසසත්තා පඤ්ඤත්තියා භගවතා
දස්සිතං කයභුකයයන අක්ඛායිතනිමිත්තකතො කහට්ඨා පාරාජිෙක්කඛත්තං

නත්ථි, ථුල්ලච්චයාදිකමවතත්ථලබ්භති. 

උපතිස්සත්කථකරන වුත්තස්කසව විනිච්ඡයස්ස අඤ්ඤම්පි 

උපත්ථම්භොරණංදස්කසන්කතො අපිචාතිආදිමාහ.නිමිත්කත අප්පමත්තිොපි

මංසරාජි සකච අවසිට්ඨා කහොති, තං කයභුයයක්ඛායිතකමව කහොති, තකතො
පරං පන සබ්බකසො ඛායිකත නිමිත්කත දුක්ෙටකමවාති දස්කසන්කතො ආහ

‘‘තකතො පරං ථුල්ලච්චයං නත්ථී’’ති. කෙචි පකනත්ථ වච්චමග්ගාදිං 

චත්තාකරො කෙොට්ඨාකසෙත්වා ‘‘කතසුද්කවකෙොට්ඨාකසඅතික්ෙම්මයාව 

තතියකෙොට්ඨාසස්ස පරිකයොසානා ඛායිතං කයභුයයක්ඛායිතං නාම, තකතො

පරං ථුල්ලච්චයං නත්ථි, යාව චතුත්ථකෙොට්ඨාසස්ස පරිකයොසානා ඛායිතං, 

තම්පි දුක්ෙටවත්ථුකයවා’’ති ච වදන්ති, තං න යුත්තං. මතසරීරස ්මිංකයව 

කවදිතබ් බන්තිමතං කයභුකයයනඅක්ඛායිතන්තිආදිවචනකතොවුත්තං. යදිපි 

නිමිත් තන්තිආදිජීවමානෙසරීරකමවසන්ධායවුත්තංතස්කසවඅධිෙතත්තා.

කතකනව මාතිොට් ඨෙථායං (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. පඨමපාරාජිෙවණ්ණනා) 

‘‘ජීවමානෙසරීරස්ස වුත්තප්පොකර මග්කග සකචපි තචාදීනි

අනවකසකසත්වා සබ්බකසො ඡින්කන’’තිආදි වුත්තං. සබ් බකසො ොයිතන්ති

නිමිත්තමංසං සබ්බං ඡින්නන්ති අත්කථො. නිමිත් තසණ් ඨානන්ති
ඡින්නමංසස්ස අන්කතො යාව මුත්තවත්ථිකෙොසා ඡිද්දාොකරො

අබ්භන්තරඡවිචම්මමත්කතො ඉත්ථිනිමිත්තාොකරො, කතනාහ ‘‘පකවසනං 

ජායතී’’ති. නිමිත් තසණ් ඨානං පන අනවකසකසත් වාති 
පකවසනාරහඡිද්දාොකරනඨිතඅබ්භන්තරමංසාදිංඅනවකසකසත්වා.එකතන

යාවපකවකසොලබ්භති, තාවමග්කගොකයවාතිදස්කසති. නිමිත් තකතො පතිතාය 

මංසකපසියාති ඉදං නිමිත්තසණ්ඨානවිරහිතං අබ්භන්තරමංසඛණ්ඩං
සන්ධාය වුත්තං. නිමිත්තසණ්ඨානං අකෙොකපත්වා සමන්තකතො ඡින්දිත්වා
උද්ධටමංසකපසියා පන මතසරීකර කයභුකයයන අක්ඛායිතනිමිත්කත විය
උපක්ෙමන්තස්සපාරාජිෙකමව. 
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එවං ජීවමානෙමනුස්සසරීකර ලබ්භමානවිකසසං දස්කසත්වා ඉදානි 

මතසරීකර දස්කසතුං මතසරීකර පනාතිආදිමාහ. වත් ථිකෙොකසසූතිපුරිසානං

අඞ්ගජාතකෙොසචම්කමසු. ‘‘නවද්වාකරො මහාවකණො’’තිආදි (මි. ප. 2.6.1) 
වචනකතො මනුස්සානං අක්ඛිනාසාදීනි වණසඞ්කඛකපන 

ථුල්ලච්චයක්කඛත්තානීති කතසුපි ථුල්ලච්චයං වුත්තං, එවං මනුස්සානං

මතසරීකරපි, කතනාහ මකත අල්  සරීකරතිආදි. තත්ථ අල්  සරීකරති

අකුථිතංසන්ධායවුත්තං. පාරාජිෙක් කෙත් කතතිකයභුකයයනඅක්ඛායිතම්පි

සන්ධාය වුත්තං. ථුල්  ච් චයක් කෙත් කතති උපඩ්ඪක්ඛායිතාදිම්පි සන්ධාය 
වුත්තං. එත්ථ ච අක්ඛිනාසාදිථුල්ලච්චයක්කඛත්කතසු කයභුකයයන

අක්ඛායිකතසුපි ථුල්ලච්චයං, උපඩ්ඪක්ඛායිතාදීසු දුක්ෙටන්ති කවදිතබ්බං. 

සබ් කබසම් පීති යථාවුත්තහත්ථිආදීහි අඤ්කඤසං තිරච්ඡානානං 
සඞ්ගණ්හනත්ථං වුත්තං. තිරච්ඡානගතානං අක්ඛිෙණ්ණවකණසු දුක්ෙටං

පන අට්ඨෙථාප්පමාකණන ගකහතබ්බං, ‘‘අමග්කගන අමග්ගං පකවකසති, 

ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’ති (පාරා. 66) හි සාමඤ්ඤකතො වුත්තං, න පන
මනුස්සානන්ති විකසකසත්වා.යදිහිමනුස්සානඤ්කඤවවකණසුථුල්ලච්චයං

සියා, හත්ථිඅස්සාදීනං නාසවත්ථිකෙොකසසුපි පටඞ්ගමුඛමණ්ඩූෙස්ස

මුඛසණ්ඨාකනපි ච වණසඞ්කඛපකතො ථුල්ලච්චයං න වත්තබ්බං සියා, 
වුත්තඤ්ච. තස්මා අට්ඨෙථාචරියා එකවත්ථ පමාණං. මතානං 
තිරච්ඡානගතානන්තිමතකෙනසම්බන්කධො. 

කමථුනරාකගන වත්ථිකෙොසං පකවකසන්තස්ස ථුල්ලච්චයං වුත්තන්ති 

ආහ ‘‘වත්ථිකෙොසං අප්පකවකසන්කතො’’ති. කමථුනරාක ො ච නාම 
ොයසංසග්ගරාගං කමොචනස්සාදඤ්ච මුඤ්චිත්වා විසුං

ද්වයංද්වයසමාපත්තියා රාකගො, කසො ච පුරිසාදීසුපි උප්පජ්ජති, කතන ච
අපාරාජිෙක්කඛත්කත ඉත්ථිසරීකරපි උපක්ෙමන්තස්ස අසුචිම්හි මුත්කතපි

සඞ්ඝාදිකසකසොන කහොති, කඛත්තානුරූපං ථුල්ලච්චයදුක්ෙටකමවකහොතීති

කවදිතබ්බං. අප් පකවකසන් කතොති ඉමිනා තීසු මග්කගසු පකවසනාධිප්පාකය

අසතිපි කමථුනරාකගන බහි ඝට්ටනං සම්භවතීති දස්කසති, කතකනව

ථුල්ලච්චයං වුත්තං, ඉතරථා පකවසනාධිප්පාකයන බහි ඡුපන්තස්ස

කමථුනස්ස පුබ්බපකයොගත්තා දුක්ෙටකමව වත්තබ්බං සියා. නිමිත් කතන 

නිමිත් තං ඡුපති ථුල්  ච් චයන්ති ඉදඤ්ච ‘‘න ච, භික්ඛකව, රත්තචිත්කතන

අඞ්ගජාතං ඡුපිතබ්බං, කයො ඡුකපයය, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’ති (මහාව.

252) ඉමස්සචම්මක්ඛන්ධකෙආගතස්සසුත්තස්සවකසන වුත්තං.තත්ථච

කෙසඤ්චිඅඤ්ඤථාපිඅත්ථවිෙප්පස්සබීජං දස්කසන්කතො මහාඅට් ඨෙථායං 

පනාතිආදිමාහ. මුකෙකනව ඡුපනං සන් ධායාති ඔට්ඨජිව්හාදිමුඛාවයකවන

ඡුපනං සන්ධාය. ඔළාරිෙත් තාති අජ්ඣාචාරස්ස ථුල්ලත්තා. තං 

සන් ධායභාසිතන්ති තං යථාවුත්තසුත්තං. සුත්තඤ්හි අජ්ඣාචාරං සන්ධාය 
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පටිච්ච වුත්තත්තා ‘‘සන්ධායභාසිත’’න්ති වුච්චති. සුට් ඨුසල්  ක් කෙත් වාති
පිට්ඨිං අභිරුහන්තානං අඞ්ගජාතමුකඛකනව නිමිත්තඡුපනස්ස සම්භවං
කමථුනරාගීනඤ්ච අඞ්ගජාකතන ඡුපනස්කසව අනුරූපතඤ්ච සුත්කත ච

‘‘මුකඛනා’’ති අවුත්තතඤ්ච අඤ්ඤඤ්ච නයං යථාබලං සුට්ඨු 

සල්ලක්කඛත්වාතිඅත්කථො. සඞ් ඝාදිකසකසොතිමනුස්සිත්ථිං සන්ධායවුත්තං. 

පස් සාවමග්  න්ති ඉදං චම් මක් ෙන් ධකෙ නිදානවකසන වුත්තං.
ඉතරමග්ගද්වයං පන නිමිත්තමුකඛන ඡුපන්තස්ස වණසඞ්කඛකපන

ථුල්ලච්චයකමව. වුත් තනකයකනවාති කමථුනරාකගකනව. නිමිත්තමුකඛන
පන විනා කමථුනරාකගන මනුස්සිත්ථියා වා තිරච්ඡානගතිත්ථියා වා
පස්සාවමග්ගං පෙතිමුකඛන ඡුපන්තස්ස දුක්ෙටකමව පෙතිමුකඛන

පෙතිමුඛඡුපකනවිය, ඉතරථාතත්ථාපිථුල්ලච්චකයනභවිතබ්බං, තඤ්චන

යුත්තං ඛන්ධෙසුත්කතපි තථා අවුත්තත්තා. ොයසංසග්  රාක න 

දුක් ෙටන්ති නිමිත්තමුකඛන වා පෙතිමුඛාදිං ඉතරොකයන වා
ොයසංසග්ගරාකගනඡුපන්තස්සදුක්ෙටකමව. 

එත්ථ ච ොයසංසග්ගරාකගන බහිනිමිත්කත උපක්ෙමකතො

අජානන්තස්කසව අඞ්ගජාතං යදි පාරාජිෙක්කඛත්තං ඡුපති, තත්ථ කිං

කහොතීති? කෙචිතාව‘‘කමථුනරාගස්ස අභාවාමනුස්සිත්ථියාසඞ්ඝාදිකසකසො, 

කසකසසු වත්ථුවකසන ථුල්ලච්චයදුක්ෙටානී’’ති වදන්ති. අඤ්කඤ පන

‘‘පකවසනක්ඛකණ ඵස්සස්ස සාදියනසම්භවකතො බලක්ොකරන 

උපක්ෙමනක්ඛකණ විය පාරාජිෙකමවා’’ති වදන්ති, ඉදකමව යුත්තතරං.
මග්ගත්තයකතො හි අඤ්ඤස්මිං පකදකසකයව ොයසංසග්ගාදිරාගකභදකතො

ආපත්තිකභකදො ලබ්භති, න මග්ගත්තකය. තත්ථ පන කයන කෙනචි

ආොකරන ඵස්සස්ස සාදියනක්ඛකණ පාරාජිෙකමව, කතකනව
පකරොපක්ෙකමන පකවසනාදීසු රාගකභදං අනුද්ධරිත්වා සාදියනමත්කතන
පාරාජිෙංවුත්තං. 

සන් ථතචතුක් ෙකභදෙථාවණ් ණනා 

61-2. පටිපන් නෙස ්සාති ආරද්ධවිපස්සෙස්ස. උපාදින් නෙන්ති

ොයින්ද්රියංසන්ධායවුත්තං. උපාදින් නකෙන ඵුසතීතිඋපාදින්නෙසරීකරන
ඵුසීයතීති ෙම්මසාධකනන අත්කථො දට්ඨබ්කබො. අථ වා එවං ෙකරොන්කතො

භික්ඛු කිඤ්චි උපාදින්නෙං උපාදින්නකෙන න ඵුසතීති අත්කථො. ක සං 

ඔඩ් කඩස් සන් තීති කලසං ඨකපස්සන්ති, පරිෙප්කපස්සන්තීති අත්කථො. 

සන් ථතාදිකභකදහි භින් දිත් වාති සන්ථතාදිවිකසසකනහි විකසකසත්වා. 

සන් ථතායාති සමුදාකය එෙකදසකවොහාකරො දඩ්ඪස්ස පටස්ස ඡිද්දන්තිආදීසු

විය. යථා හි පටස්ස එෙකදකසොව වත්ථකතො දඩ්කඪොති වුච්චති, තං 
එෙකදසකවොහාරං සමුදාකය පකට උපචාරකතො ආකරොකපත්වා පුන තං
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සමුදායං දඩ්ඪප්පකදසසඞ්ඛාතඡිද්දසම්බන්ධීභාකවන ‘‘දඩ්ඪස්ස පටස්ස

ඡිද්ද’’න්ති කවොහරන්ති, එවමිධාපි ඉත්ථියා මග්ගප්පකදසකවොහාරං
සමුදායභූතාය ඉත්ථියා ආකරොකපත්වා පුන තං ඉත්ථිං

සන්ථතමග්ගසම්බන්ධිනිංෙත්වා සන් ථතාය ඉත් ථියා වච් චමග් ක නාතිආදි

වුත්තං. සාරත්ථදීපනියං (සාරත්ථ. ටී. පාරාජිෙෙණ්ඩ 2.61-62) පකනත්ථ

‘‘එෙකදකසසමුදායකවොහාකරො’’තිවුත්තං, තංන යුත්තංඅවයවකවොහාකරන
සමුදායස්කසව පතීයමානත්තා. ඉතරථා හි සන්ථතාය වච්චමග්කගනාති

ඉත්ථිලිඞ්ගතා මග්ගසම්බන්ධිතා චන සියා, එෙකදකස සමුදාකයොපචාරස්ස
පනඑෙකදකසොවඅත්කථොසාඛායඡිජ්ජමානායරුක්කඛොඡිජ්ජතීතිආදීසු විය. 

වත්ථාදීනි මග්ගස්ස අන්කතො අප්පකවකසත්වා බහිකයව කවඨනං 

සන්ධාය ‘‘පලිකවකඨත්වා’’ති වුත්තං. සමුදාකය අවයවූපචාකරකනව භික්ඛුපි 

සන් ථකතො නාමාතිආදි වුත්තං. යත් තකෙ පවිට් කඨති තිලබීජමත්කත
පවිට්කඨ. අක්ඛිනාසාදීනං සන්ථතත්කතපි යථාවත්ථුෙකමවාති ආහ 

ථුල්  ච් චයක් කෙත් කත ථුල්  ච් චයන්තිආදි. ොණුං ඝට් කටන් තස් ස 

දුක් ෙටන්ති ඉත්ථිනිමිත්තස්ස අන්කතො ඛාණුං පකවකසත්වා සමතලං, 

අතිරිත්තං වා ඨිතං ඛාණුං සකච ඝට්කටති, ඝට්කටන්තස්ස දුක්ෙටං
පකවසාභාවකතො. සකච පන ඊසෙං අන්කතො අල්කලොොකස පකවකසත්වා

ඨිතංඅනුපාදින්නකමවඛාණුසීසංඅඞ්ගජාකතනඡුපති, පාරාජිෙකමව. තස් ස 

ත න්ති කවළුනළාදිෙස්ස අන්කතොතලං. බහිද් ධා ොණුකෙති අන්කතො

පකවසිතකවළුපබ්බාදිෙස්ස බහි නික්ඛන්තසීසං සන්ධාය වුත්තං. යථා ච 

ඉත් ථිනිමිත් කතතිආදීසු යථා ඉත්ථියා පස්සාවමග්කග ඛාණුං ෙත්වා 

ඝට්ටනාදිෙං වුත්තං, එවං සබ්බත්ථ වච්චමග්ගාදීසුපි ලක්ඛණං
කවදිතබ්බන්ති අත්කථො. 

රාජපච් චත් ථිොදිචතුක් ෙකභදෙථාවණ් ණනා 

65. කෙරාටිොති වඤ්චො. පඨමං ඉත්ථිධුත්තකමව දස්කසත්වා ඉදානි 

ඉතරධුත්කතපි සඞ්ගකහත්වා දස්කසතුං ‘‘ඉත්ථිධුත්තසුරාධුත්තාදකයො වා’’ති 
වුත්තං. 

ආපත් තානාපත් තිවාරවණ් ණනා 

66. පටිඤ්ඤාතෙරණං නත්ථි කසකවතුොමතා මග්කගන
මග්ගප්පටිපත්තීති ද්වින්නං අඞ්ගානං සිද්ධත්තා. දූසිතස්ස පන මග්කගන

මග්ගප්පටිපත්තිඑවකමෙං අඞ්ගංසිද්ධං, කසකවතුොමතාසඞ්ඛාතංසාදියනං

අසිද්ධං. තස්මා කසො පුච්ඡිත්වා ‘‘සාදියි’’න්ති වුත්තපටිඤ්ඤාය

නාකසතබ්කබො. තත් කථවාති කවසාලියං මහාවකන එව. සබ් බඞ්   තන්ති

සබ්බොයගතං. ‘‘කලොහිතංවියා’’තිවුත්තත්තාකෙසාදීනංවිනිමුත්තට්ඨාකන
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සබ්බත්ථාති ගකහතබ්බං. නිච් චකමව උම් මත් තකෙො කහොතීති යස්ස 

පිත්තකෙොසකතො පිත්තං චලිත්වා සබ්බදා බහි නික්ඛන්තං කහොති, තං

සන්ධායවුත්තං. යස්සපනපිත්තංචලිත්වාපිත්තකෙොකසකයවඨිතංකහොති, 

ෙදාචිවානික්ඛන්තංපුන නික්ඛමති, කසොපිඅන්තරන්තරාසඤ්ඤංපටිලභති
කභසජ්කජනචපෙතිආකරොගයංපටිලභතීති කවදිතබ්බං. 

පදභාජනීයවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

පකිණ් ණෙෙථාවණ් ණනා (ඡසමුට්ඨාන) 

පකිණ් ණෙන්ති කවොමිස්සෙනයං. සමුට් ඨානන්ති උප්පත්තිොරණං. 

කිරියාතිආදි නිදස්සනමත්තං අකිරියාදීනම්පි සඞ්ගහකතො. කවදනාය සහ 

කුසලඤ්ච කවදිතබ්බන්ති කයොකජතබ්බං. සබ් බසඞ්  ාහෙවකසනාති 

සබ්කබසං සික්ඛාපදානං සඞ්ගාහෙවකසන ‘‘ොකයො වාචා ොයවාචා

ොයචිත්තං වාචාචිත්තං ොයවාචාචිත්ත’’න්ති එවං වුත්තානි ඡ

ආපත්තිසමුට්ඨානානි. සමුට්ඨානාදකයො හි ආපත්තියා එව කහොන්ති, න
සික්ඛාපදස්ස. තංතංසික්ඛාපදස්ස නියතආපත්තියා එව ගහණත්ථං පන
සික්ඛාපදසීකසන සමුට්ඨානාදීනං ෙථනං. එවඤ්හි ආපත්තිවිකසකසො

පඤ්ඤායති ආපත්ති-සද්දස්ස සබ්බාපත්තිසාධාරණත්තා, ඉකමසු පන ඡසු

සමුට්ඨාකනසු පුරිමානි තීණි අචිත්තොනි, පච්ඡිමානි සචිත්තොනි.
සමාසකතො තං ඉමං පකිණ්ණෙං විදිත්වා කවදිතබ්බන්ති සම්බන්කධො. ඡ

සමුට්ඨානානිඑතස්සාති ඡසමුට් ඨානං. එවංකසකසසුපි. 

අත් ථි ෙථිනසමුට් ඨානන්තිආදි සමුට්ඨානසීසවකසන
ද්විසමුට්ඨානඑෙසමුට්ඨානානං දස්සනං. කතරස හි සමුට්ඨානසීසානි 
පඨමපාරාජිෙසමුට්ඨානං අදින්නාදානසමුට්ඨානං සඤ්චරිත්තසමුට්ඨානං 
සමනුභාසනසමුට්ඨානං ෙථිනසමුට්ඨානං එළෙකලොමසමුට්ඨානං
පදකසොධම්මසමුට්ඨානං අද්ධානසමුට්ඨානං කථයයසත්ථසමුට්ඨානං
ධම්මකදසනාසමුට්ඨානං භූතාකරොචනසමුට්ඨානං කචොරීවුට්ඨාපනසමුට්ඨානං

අනනුඤ්ඤාතසමඋට්ඨානන්ති. තත්ථ අත් ථි ඡසමුට් ඨානන්ති ඉමිනා

සඤ්චරිත්තසමුට්ඨානං වුත්තං, පඤ්චසමුට්ඨානස්ස අභාවකතො ‘‘අත්ථි

පඤ්චසමුට්ඨාන’’න්තිඅවත්වා ‘‘අත්ථි චතුසමුට්ඨාන’’න්තිවුත්තං, ඉමිනාච
අද්ධානසමුට්ඨානං අනනුඤ්ඤාතසමුට්ඨානඤ්ච සඞ්ගහිතං. යඤ්හි

පඨමතතියචතුත්ථඡට්කඨහි සමුට්ඨාකනහි සමුට්ඨාති, ඉදං

අද්ධානසමුට්ඨානං. යං පන දුතියතතියපඤ්චමඡට්කඨහි සමුට්ඨාති, ඉදං

අනනුඤ්ඤාතසමුට්ඨානං. අත් ථි තිසමුට් ඨානන්ති ඉමිනා
අදින්නාදානසමුට්ඨානං භූතාකරොචනසමුට්ඨානඤ්ච සඞ්ගහිතං. යඤ්හි

සචිත්තකෙහි තීහි සමුට්ඨාති, ඉදං අදින්නාදානසමුට්ඨානං. යං පන 
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අචිත්තකෙහි තීහි සමුට්ඨාති, ඉදං භූතාකරොචනසමුට්ඨානං. අත් ථි 

ෙථිනසමුට් ඨානන්තිආදිනා පන අවකසසසමඋට්ඨානසීසවකසන
ද්විසමුට්ඨානං එෙසමුට්ඨානඤ්චසඞ්ගණ්හාති.තත්ථහියංතතියඡට්කඨහි

සමුට්ඨාති, ඉදං ෙථිනසමුට්ඨානංනාම.යංපනපඨමචතුත්කථහිසමුට්ඨාති, 

ඉදං එළෙකලොමසමුට්ඨානං. යං ඡට්කඨකනව සමුට්ඨාති, ඉදං

ධුරනික්කඛපසමුට්ඨානං, ‘‘සමනුභාසනසමඋට්ඨාන’’න්තිපි තස්කසව නාමං.
ඉති සරූකපන අට්ඨ ආපත්තිසීසානි දස්සිතානි. ආදිසද්කදන පකනත්ථ 
අවකසසානි 
පඨමපාරාජිෙසමුට්ඨානපදකසොධම්මකථයයසත්ථධම්මකදසනාකචොරීවුට්ඨාප
නසමුට්ඨානානි පඤ්චපි සමුට්ඨානසීසානි සඞ්ගහිතානි. තත්ථ යං

ොයචිත්තකතො සමුට්ඨාති, ඉදං පඨමපාරාජිෙසමුට්ඨානං. යං

දුතියපඤ්චකමහිසමුට්ඨාති, ඉදංපදකසොධම්මසමුට්ඨානං.යං චතුත්ථඡට්කඨහි

සමුට්ඨාති, ඉදංකථයයසත්ථසමුට්ඨානං.යං පඤ්චකමකනවසමුට්ඨාති, ඉදං

ධම්මකදසනාසමඋට්ඨානං. යං පඤ්චමඡට්කඨහි සමුට්ඨාති, ඉදං 
කචොරීවුට්ඨාපනසමුට්ඨානං. එත්ථච පච්ඡිකමසුතීසුසචිත්තෙසමුට්ඨාකනසු 
එකෙෙසමුට්ඨානවකසන එෙසමුට්ඨානානි තිවිධානි. ද්විසමුට්ඨානානි පන
පඨමචතුත්කථහි වා දුතියපඤ්චකමහි වා තතියඡට්කඨහි වා චතුත්ථඡට්කඨහි
වාපඤ්චමඡට්කඨහිවා සමුට්ඨානවකසනපඤ්චවිධානීතිකවදිතබ්බානි. 

එවං සමුට්ඨානවකසන සබ්බසික්ඛාපදානි කතරසධා දස්කසත්වා ඉදානි 

කිරියාවකසන පඤ්චධා දස්කසතුං තත්රාපීතිආදි වුත්තං. කිඤ් චීතිසික්ඛාපදං. 

කිරියකතොති පථවීඛණනාදි (පාචි. 84-85) විය

ොයවචීවිඤ්ඤත්තිජනිතෙම්මකතො. අකිරියකතොතිපඨමෙථිනාදි(පාරා.459

ආදකයො) විය ෙත්තබ්බස්ස අෙරකණකනව. කිරියාකිරියකතොති

අඤ්ඤාතිොය භික්ඛුනියා හත්ථකතො චීවරපටිග්ගහණාදි (පාරා. 508

ආදකයො)විය. සියා කිරියකතො, සියා අකිරියකතො රූපියපටිග්ගහණාදි (පාරා.

582ආදකයො)විය, සියා කිරියකතො, සියා කිරියාකිරියකතො කුටිොරාදි(පාරා.

342) විය. වීතික්ෙමසඤ්ඤාය අභාකවන විකමොක්කඛො අස්සාති 

සඤ ්ඤාවිකමොක් ෙන්ති මජ්කඣපදකලොපීසමාකසො දට්ඨබ්කබො. චිත් තඞ්  ං 

 භති සචිත්තෙසමුට්ඨාකනකහව සමුට්ඨහනකතො. ඉතරන්ති යස්ස

චිත්තඞ්ගනියකමොනත්ථි, තං, අනාපත්තිමුකඛනකචතං සඤ්ඤාදුෙංවුත්තං, 

ආපත්තිමුකඛන සචිත්තෙදුෙන්ති එත්තෙකමව විකසකසො, අත්ථකතො 
සමානාව. 

ොයවචීද්වාකරහි ආපජ්ජිතබ්බම්පි ොයෙම්කම වා වචීෙම්කම වා
සඞ්ගය්හති. තත්ථ බාහුල්ලවුත්තිකතො අදින්නාදානමුසාවාදාදකයො වියාති 

අත් ථි සික් ොපදං ොයෙම් මන්තිආදිනා ොයෙම්මං වචීෙම්මඤ්චාති
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පටුන 

දුෙකමවවුත්තං, විභාගකතොපන ොයවචීෙම්කමනසද්ධිංතිෙකමවකහොති.

කතකනව මාතිොට් ඨෙථායං (ෙඞ්ඛා.අට්ඨ.පඨමපාරාජිෙවණ්ණනා)වුත්තං

‘‘සබ්බාචොයෙම්මවචීෙම්මතදුභයවකසන තිවිධාකහොන්තී’’ති.තකතොකයව

ඉධාපි අදින්නාදානාදීසු (පාරා. 89) ොයෙම්මවචීෙම්මන්ති තදුභයවකසන

දස්සිතං. අත් ථි පන සික් ොපදං කුස න්තිආදි

ආපත්තිසමුට්ඨාපෙචිත්තවකසනොරිකයොරකණොපචාකරනවුත්තං, නපන 
ආපත්තියා කුසලාදිපරමත්ථධම්මතාවකසන ආපත්තියා සම්මුතිසභාවත්තා. 
කුසලාකුසලාදිපරමත්ථධම්කම උපාදාය හි භගවතා ආපත්තිසම්මුති

පඤ්ඤත්තා. වක්ඛතිහි ‘‘යංකුසලචිත්කතනආපජ්ජති, තංකුසල’’න්තිආදි

(පාරා.අට්ඨ.1.66පෙණ්ණෙෙථා).න හිභගවකතොආණායත්තාආපත්ති
කුසලාදිපරමත්ථසභාවා කහොති අනුපසම්පන්නානං ආදිෙම්මිොනඤ්ච

ආපත්තිප්පසඞ්ගකතො, තස්සාකදසනාදීහිවිසුද්ධිඅභාවප්පසඞ්ගකතො ච.නහි
ොරණබකලන උප්පජ්ජමානා කුසලාදිසභාවා ආපත්ති අනුපසම්පන්නාදීසු 

නිවත්තති, උප්පන්නාය ච තස්සා කෙනචි විනාකසො න සම්භවති.

සරසවිනාසකතො කදසනාදිනා ච ආපත්ති විගච්ඡතීති වචනමත්ථි, න පන
කතන අකුසලාදි විගච්ඡති. පිතුඝාතාදිෙම්කමන හි පාරාජිෙං ආපන්නස්ස
භික්ඛුකනො ගිහිලිඞ්ගං ගකහත්වා භික්ඛුභාවපරිච්චාකගන පාරාජිොපත්ති

විගච්ඡති, න පාණාතිපාතාදිඅකුසලං ආනන්තරියාදිභාවකතො. තස්මා 

දුම්මඞ්කූනං නිග්ගහාදිදසඅත්ථවකස (පාරා. 39; පරි. 2) පටිච්ච භගවතා
යථාපච්චයං සමුප්පජ්ජමාකන කුසලාකුසලාදිනාමරූපධම්කම උපාදාය

පඤ්ඤත්තාසම්මුතිකයවආපත්ති, සාචයථාවිධිපටිෙම්මෙරකණනවිගතා

නාම කහොතීති කවදිතබ්බං, කතනාහ ද් වත් තිංකසව හි 

ආපත් තිසමුට් ඨාපෙචිත් තානීතිආදි. ආපත්තිසමුට්ඨාපෙත්කතකනව කහත්ථ
කුසලාදීනං ආපත්තිකතො කභකදො සිද්කධො. න හි තංසමුට්ඨිතස්ස තකතො
අකභකදො යුත්කතො සමුට්ඨානසමුට්ඨිතකභදබයවහාරුපච්කඡදප්පසඞ්ගකතො. 

සාරත් ථදීපනියං (සාරත්ථ. ටී. පාරාජිෙෙණ්ඩ 2.66 
පකිණ්ණෙෙථාවණ්ණනා)පනආපත්තියාපරමත්ථකතොකුසලත්තකමවන

සම්භවති ‘‘ආපත්තාධිෙරණං සියා අකුසලං, සියා අබයාෙතං, නත්ථි

ආපත්තාධිෙරණං කුසල’’න්ති වචනකතො, ‘‘අකුසලත්තං පන

අබයාෙතත්තඤ්ච ආපත්තියා සම්භවතී’’ති සඤ්ඤාය 
කුසලචිත්තසමුට්ඨානක්ඛකණපි රූපාබයාෙතත්තං ආපත්තියා සමත්කථතුං

යං කුසලචිත්කතනආපජ්ජති, තංකුසලං, ඉතකරහිඉතරන්ති (පාරා.අට්ඨ.

1.66 පකිණ්ණෙෙථා) ඉමං අට්ඨෙථාවචනං නිස්සාය වුත්තං ‘‘යං
කුසලචිත්කතන ආපජ්ජතීති යං සික්ඛාපදසීකස ගහිතං ආපත්තිං

කුසලචිත්තසමඞ්ගී ආපජ්ජති, ඉමිනා පන වචකනන තං කුසලන්ති

ආපත්තියා වුච්චමාකනො කුසලභාකවො පරියායකතො, න පරමත්ථකතොති
දස්කසති. කුසලචිත්කතන හි ආපත්තිං ආපජ්ජන්කතො සවිඤ්ඤත්තිෙං 
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අවිඤ්ඤත්තිෙංවා සික්ඛාපදවීතික්ෙමාොරප්පවත්තංරූපක්ඛන්ධසඞ්ඛාතං

අබයාෙතාපත්තිං ආපජ්ජතී’’ති. තත්ථ යං කුසලචිත්කතනආපජ්ජතීති ඉමං

වචනං උද්දිස්ස ‘‘ඉමිනා පන වචකනන තං කුසලන්ති ආපත්තියා

වුච්චමාකනො කුසලභාකවො පරියායකතො, න පරමත්ථකතොති දස්කසතී’’ති

වුත්තං, එවංඉතකරහිඉතරන්තිවචකනන ‘‘යංඅකුසලචිත්කතනආපජ්ජහි, 

තං අකුසලං, යං අබයාෙතචිත්කතනආපජ්ජති, තං අබයාෙත’’න්තිඉමස්ස

අත්ථස්ස වුත්තත්තා ඉතකරහීති වචනං උද්දිස්ස ‘‘ඉමිනාපි වචකනන
ඉතරන්ති ආපත්තියා වුච්චමාකනො අකුසලභාකවො අබයාෙතභාකවො ච

පරියායකතො දස්කසතී’’ති වත්තබ්බං. එවං අවත්වා කුසලපක්කඛ එව
ෙථනස්ස ොරණං න පස්සාම. යං පන ආපත්තාධිෙරණං සියා 

අකුසලන්තිආදිවචනං ොරණත්කතන වුත්තං, තම්පි අොරණං යං

අකුසලචිත්කතන ආපජ්ජති, තං අකුසලන්තිආදිනා කහට්ඨා වුත්තනකයන

අකුසලාදිභාවස්ස පරියායකදසිතත්තා, ආපත්තියා කුසලකවොහාරස්ස
අයුත්තතායනත්ථිආපත්තාධිෙරණංකුසලන්තිවුත්තත්තාච. ආපත්තියාහි
කුසලචිත්තසමුට්ඨිතත්කතපි භගවතා පටික්ඛිත්තභාකවන සාවජ්ජධම්මත්තා
ොරණූපචාකරනාපි අනවජ්ජකුසලකවොහාකරො න යුත්කතො
සාවජ්ජානවජ්ජානං අඤ්ඤමඤ්ඤවිරුද්ධත්තා. යථා
ආොසාදිසම්මුතිසච්චානං උප්පන්නතාදිකවොහාකරො විය ජාතිජරාභඞ්ගානං

උප්පන්නතාදිකවොහාකරො අනවට්ඨානාදිකදසකතො අයුත්කතො, එවමිධාපි 

කුසලකවොහාකරොඅයුත්කතොවිරුද්ධත්තා.අකුසලාදිකවොහාකරොපනයුත්කතො, 
ොරණූපචාකරන පන අකුසලාදිසභාවතා යථාවුත්තකදොසානතිවත්තනකතො. 

සුත්තස්සාපි හි යථා සුත්තසුත්තානුකලොමාදීහි විකරොකධොන කහොති, තකථව
අත්කථො ගකහතබ්කබො. 

යං පන වුත්තං ‘‘කුසලචිත්කතන හි ආපත්තිං ආපජ්ජන්කතො…කප.… 

රූපක්ඛන්ධසඞ්ඛාතං අබයාෙතාපත්තිං ආපජ්ජතී’’ති, තං අයුත්තකමව
රූපක්ඛන්ධස්ස ඛණිෙතාය ආපත්තියාපි කදසනාදිපටිෙම්මං විනාව

පටිපස්සද්ධිප්පසඞ්ගකතො. රූපපරම්පරා ආපත්තීති කච? තන්න, 
පටිෙම්කමනාපි අවිගමප්පසඞ්ගකතො.නහිරූපසන්තතිකදසනාදීහි විගච්ඡති

සොරණායත්තත්තා, ඉති සබ්බථා ආපත්තියා පරමත්ථතා අයුත්තා, 

එකතකනවයං වුත්තං‘‘නිපජ්ජිත්වානිකරොධසමාපන්නස්සසහකසයයවකසන 

තථාොරප්පවත්තරූපධම්මස්කසව ආපත්තිභාවකතො’’තිආදි, තම්පි
පටිසිද්ධන්ති කවදිතබ්බං. ඉධ පන නිකරොධසමාපන්නානං රූපධම්මකමව

පටිච්චඋප්පන්නත්තාආපත්ති අචිත්තාඅකවදනා, අඤ්ඤත්ථපනසචිත්තා

සකවදනාව, සබ්බත්ථාපි පඤ්ඤත්තිසභාවාති කවදිතබ්බා. කතකනව 

දුට් ඨකදොසසික් ොපදට් ඨෙථායං ආපත්තියා අකුසලාදිසභාවං පරපරිෙප්පිතං

නිකසකධතුං ‘‘ආදිෙම්මිෙස්ස අනාපත්තිවචනකතො…කප.… 



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො පාරාජිො -1 
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පණ්ණත්තිමත්තකමව ආපත්තාධිෙරණන්ති කවදිතබ්බ’’න්ති සයකමව

වක්ඛති, තස්මා ‘‘තංතංකුසලාදිධම්මසමුප්පත්තියා භගවතා පඤ්ඤත්තා

ආපත්තිසම්මුතිසමුට්ඨිතා’’ති ච, ‘‘යාවපටිප්පස්සද්ධිොරණාතිට්ඨතී’’තිච, 

‘‘පටිප්පස්සද්ධිොරකණහි විනස්සතී’’ති ච කවොහරීයති. ආපත්තියා ච

සම්මුතිසභාවත්කතපි හි සඤ්චිච්ච තං ආපජ්ජන්තස්ස, පටිකිරියං
අෙකරොන්තස්ස ච අනාදකර අකුසලරාසි කචව සග්ගමග්ගන්තරාකයො ච

කහොතීති ලජ්ජිකනො යථාවිධිං නාතික්ෙමන්ති, අනතික්ෙමනප්පච්චයා ච
කතසං අනන්තප්පකභදා සීලාදකයො ධම්මා පරිවඩ්ඪන්තීති ගකහතබ්බං.
ද්වත්තිංකසවාති නියකමො ආපත්තිනිමිත්තානං ොයවචීවිඤ්ඤත්තීනං

එකතකහව සමුප්පජ්ජනකතො ෙකතො, න පන සබ්බාපත්තීනම්පි එකතකහව
සමුප්පජ්ජනකතො. නිපජ්ජිත්වා නිද්දායන්තානඤ්හි
ඣානනිකරොධසමාපන්නානඤ්ච අවිඤ්ඤත්තිජනකෙහි 
විපාෙඅප්පනාචිත්කතහිකචවරූපධම්කමහිචසහකසයයාදිආපත්තිසම්භවති. 

දසාති කිරියාකහතුෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතුද්වකයන සහ අට්ඨ
මහාකිරියචිත්තානි.පඤ්ඤත්තිංඅජානිත්වාඉද්ධිවිකුබ්බනාදීසු අභිඤ්ඤානං
ආපත්තිසමුට්ඨාපෙත්තං කවදිතබ්බං. එත්ථ ච කිඤ්චි සික්ඛාපදං 

අකුසලචිත්තකමව, කිඤ්චි කුසලාබයාෙතවකසන ද්විචිත්තං, කිඤ්චි

තිචිත්තන්ති අයකමව කභකදො ලබ්භති, නාඤ්කඤොති කවදිතබ්බං. 

කිරියාසමුට් ඨානන්ති පරූපක්ෙකමන ජායමානං අඞ්ගජාතාදිචලනං 
සාදියනචිත්තසඞ්ඛාකත කසවනචිත්කත උප්පන්කන කතන චිත්කතන

සමුප්පාදිතකමව කහොතීති වුත්තං ඉතරථා ‘‘සියා කිරියසමුට්ඨානං, සියා

අකිරියසමුට්ඨාන’’න්ති වත්තබ්බකතො. 

යං පන සාරත් ථදීපනියං (සාරත්ථ. ටී. පාරාජිෙෙණ්ඩ 2.66

පකිණ්ණෙෙථාවණ්ණනා) වුත්තං ‘‘කිරියසමුට්ඨානන්ති ඉදං 
කයභුයයවකසන වුත්තං පරූපක්ෙකම සති සාදියන්තස්ස

අකිරියසමුට්ඨානභාවකතො’’තිආදි, තං න ගකහතබ්බං පඨමපාරාජිෙස්ස

අකිරියසමුට්ඨානතායපාළිඅට්ඨෙථාසුඅවුත්තත්තා. ‘‘මකනොද්වාකරආපත්ති

නාමනත්ථී’’ති(ෙඞ්ඛා.අට්ඨ.පඨමපාරාජිෙවණ්ණනා; පාරා. අට්ඨ.2.583-

4) හි වුත්තං. ෙථඤ්හි නාම පරූපක්ෙකමන කමථුනං සාදියන්කතො

අත්තකනො අඞ්ගජාතාදිොයචලනංනසාදිකයයය, සාදියනචිත්තානුගුණකමව
පනසෙලසරීකර චිත්තජරූපසමුප්පත්තියාවිඤ්ඤත්තිපිසුඛුමාසමුප්පන්නා

එව කහොතීති දට්ඨබ්බං, කතනාහ ොයද් වාකරකනව සමුට් ඨානකතො 

ොයෙම් මන්තිආදි. චිත් තං පකනත් ථ අඞ්  මත් තං කහොතීතිොයවිඤ්ඤත්ති

එව ොයෙම්මභාකව ොරණං, න චිත්තං. තං පකනත්ථ ොයසඞ්ඛාතාය

විඤ්ඤත්තියාකයව අඞ්ගමත්තං, නොයෙම්මභාවස්ස, ඉතරථාකමථුනස්ස
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පටුන 

‘‘මකනොෙම්ම’’න්තිවත්තබ්බකතො, කතනාහ ‘‘නතස්සවකසනෙම්මභාකවො

ලබ්භතී’’ති. ෙම් මභාකවොති ොයෙම්මභාකවො. සබ් බඤ ්කචතන්ති එතං

සමුට්ඨානාදිෙං. සික් ොපදසීකසනාති තංතංසික්ඛාපදනියතආපත්තියා එව
ගහණත්ථං සික්ඛාපදමුකඛන. 

පකිණ්ණෙෙථාවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

විනීතවත් ථුවණ් ණනා 

ඉදං කින්ති ෙකථතුොමතාපුච්ඡා. ඉමාතිආදි විස්සජ්ජනං. විනීතානි

ආපත්තිංත්වංභික්ඛුආපන්කනොතිආදිනා(පාරා.67) භගවතා විනිච්ඡිනිතානි

වත්ථූනි විනීතවත් ථූනි. තං තං වත්ථුං උද්ධරිත්වා දානකතො දස්සනකතො

උද්දානභූතා ගාථා උද් දාන ාථා, සඞ්ගහගාථා, උද්කදසගාථාති වුත්තං

කහොති. වත් ථු  ාථාතිකතන කඛොපනසමකයනඅඤ්ඤතකරොභික්ඛූතිආදිො
විනීතවත්ථුපාළිකයව කතසං කතසං විනීතවත්ථූනං ගන්ථනකතො

‘‘වත්ථුගාථා’’තිවුත්තා, නඡන්කදොවිචිතිලක්ඛකණන. උද්දානගාථානංවත්ථු

වත්ථුගාථාති එවං වා එත්ථ අත්කථො දට්ඨබ්කබො. එත් ථාති විනීතවත්ථූසු. 

දුතියාදීනන්ති දුතියපාරාජිොදීනං. යං පස්සිත්වා චිත්තොරාදකයො සිප්පිො

චිත්තෙම්මාදීනි සික්ඛන්ති, තං පටිච් ඡන් නෙරූපං, පටිමාරූපන්ති අත්කථො. 

67. පුරිමානි ද් කවතිමක්ෙටීවජ්ජිපුත්තෙවත්ථූනිද්කව.තානිපි භගවතා
විනීතභාකවන පුන විනීතවත්ථූසු පක්ඛිත්තානි. තත්ථ තස්ස කුක්කුච්චං 

අකහොසීතිආදිපනකිඤ්චාපිකතසංපඨමංකුක්කුච්චංනඋප්පන්නං, භික්ඛූහි
පන භගවතා ච ගරහිත්වා වුත්තවචනං සන්ධාය පච්ඡා උප්පන්නත්තං
සන්ධාය වුත්තං. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුන්තිආදි ච භික්ඛූහි

ආනන්දත්කථකරන ච පඨමං භගවකතො ආකරොචිකත, භගවතා ච කතසං
පාරාජිෙත්කතපොසිකතභීතාකතසයම්පිගන්ත්වා අත්තකනොකුක්කුච්චං 

පච්ඡාආකරොකචන්තිඑව. ‘‘සච්චංකිරත්ව’’න්තිආදිනාභගවතා පුට්ඨා පන

‘‘සච්චං භගවා’’ති පටිජානනවකසනාපි ආකරොකචන්ති. භගවාපි ආපත්තිං
ත්වන්තිආදිනා කතසං පාරාජිෙත්තං විනිච්ඡිකනොති එව.
අනුපඤ්ඤත්තිෙථායං පන තං සබ්බං අවත්වා අනුපඤ්ඤත්තියා

අනුගුණකමව කිඤ්චිමත්තං වුත්තං, ඉධාපි කතසං වත්ථූනං භගවතා 
විනීතභාවදස්සනත්ථං එවං වුත්තන්ති කවදිතබ්බං. කෙචි ඉමං අධිප්පායං

අමනසිෙත්වා ‘‘අඤ්ඤාකනකවතානි වත්ථූනී’’ති වදන්ති. කුකසති

කුසතිණානි. කෙකසහීතිමනුස්සකෙකසහි. 

68. වණ් ණකපොක් ෙරතායාති එත්ථ කපොක්ඛලං නාම සමිද්ධං

සුන්දරඤ්ච, තස්ස භාකවො ‘‘කපොක්ඛරතා’’ති ර-ොරං ෙත්වා වුත්කතො, 
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සමිද්ධතා සුන්දරතාති අත්කථො. පධංකසසීති අභිභවි. න ලිම් පතීති න 
අල්ලීයති. 

69. එවරූපා පරිවත්තලිඞ්ගා භික්ඛුනිකයො අත්ථකතො එෙකතො
උපසම්පන්නාපි උභකතොසඞ්කඝ උපසම්පන්නාසුකයව සඞ්ගය්හන්ති

භික්ඛූපසම්පදාය භික්ඛුනීඋපසම්පදකතොපි උක්ෙට්ඨත්තා. පාළියං ‘‘තාහි

ආපත්තීහි අනාපත්ති’’න්ති උපකයොගවචනං ෙත්වා අනුජානාමීති පකදන

සම්බන්ධිතබ්බං.ඉත්ථිලිඞ්ගන්ති ථනාදිෙංඉත්ථිසණ්ඨානංවුත්තන්තිආහ– 

‘‘පුරිස…කප.… ඉත්ථිසණ්ඨානංඋප්පන්න’’න්ති.තංනානන්තරිෙකතොපන

‘‘පුරිසින්ද්රියම්පි අන්තරහිතං, ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පන්න’’න්ති වුත්තකමව

කහොති, එවංඋපරිපි ලිඞ්ගග්ගහකණකනවඉත්ථින්ද්රියාදිග්ගහණංකවදිතබ්බං. 

තාතිආපත්තිකයො, තස්සවුට්ඨාතුන්ති ඉමිනාසම්බන්කධො, තාහි ආපත්තීහි

වුට්ඨාකපතුන්ති අත්කථො. ෙථන්ති ආහ තා සබ් බාපි භික් ඛුනීහි 

ොතබ් බන්තිආදි. කතනපටිච්ඡන්නායපි අප්පටිච්ඡන්නායපිගරුොපත්තියා
පක්ඛමානත්තචරණාදිෙංවිධිංදස්කසති. 

ඔක් ෙන් තිෙවිනිච් ඡකයොති පසඞ්ගානුගුණං ඔතරණෙවිනිච්ඡකයො. 

බ වඅකුසක නාති පරදාරිෙෙම්මාදිනා. දුබ් බ කුසක නාති
යථාවුත්තබලවාකුසකලොපහතසත්තිනාතකතොඑව දුබ්බලභූකතනකුසකලන. 

දුබ් බ අකුසක නාති 
පුරිසභාවුප්පාදෙබ්රහ්මචරියාදිබලවකුසකලොපහතසත්තිනා තකතො එව
දුබ්බලභූකතන පරදාරිොදිඅකුසකලන. සුගතියං භාවද්වයස්ස
කුසලෙම්මජත්තා අකුසකලකනව විනාකසො කුසකලකනව උප්පත්තීති ආහ 

උභයම් පීතිආදි. දුග්ගතියං පන අකුසකලකනව උභින්නම්පි උප්පත්ති ච

විනාකසොච, තත්ථදුබ්බලබලවභාකවොවවිකසකසො. 

‘‘එහි මයං ගමිස්සාමා’’තිභික්ඛුනියා සද්ධිං සංවිධාය එෙද්ධානගමකන

පාචිත්තියාපත්තිපරිහාරත්ථං වුත්තං ‘‘සංවිදහනං පරිකමොකචත්වා’’ති. කතන
එෙගාමක්කඛත්කතපි බහිගාමකතො අන්තරඝරං සංවිධාය ගමනම්පි
ආපත්තිෙරකමවාති දස්කසති. පරිකමොචනවිධිං දස්කසන්කතො ආහ 

මයන්තිආදි. බහි ාකමති ගාමන්තකර. දුතියිො භික්ඛුනී පක්ෙන්තා වා 

කහොතීතිආදිනා (පාචි. 693) වුත්තඅනාපත්තිලක්ඛණං අනුකලොකමතීති

වුත්තං ‘‘ගාමන්තර…කප.… අනාපත්තී’’ති. කෙොකපත් වාති පරිච්චජිත්වා. 

 ජ් ජිනිකයො…කප.…  බ් භතීති ලිඞ්ගපරිවත්තනදුක්ඛපීළිතස්ස සඞ්ගකහපි

අසති හීනායාවත්තනම්පි භකවයයාති ‘‘ආපදාසූ’’ති
වුත්තඅනාපත්තිඅනුකලොකමනවුත්තං.තායදුතියිෙංගකහත්වාවගන්තබ්බං. 

අ ජ් ජිනිකයො…කප.…  බ් භතීති අලජ්ජිනීහි සද්ධිං එෙෙම්මාදිසංවාකස

ආපත්තිසම්භවකතො තා අසන්තපක්ඛං භජන්තීති වුත්තං, ඉමිනාකපතං 
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කවදිතබ්බං ‘‘අලජ්ජිනීහිසද්ධිංපරිකභොකගොනවට්ටතී’’ති.යදිහිවට්කටයය, 
තකතොපි දුතියිෙංවිනාගාමන්තරගමනාදීසුආපත්තිඑවසියාසඞ්ගාහිෙත්තා

තාසං සඞ්ගාහිෙලජ්ජිනිගණකතො විය. ඤාතිො න කහොන් ති…කප.… 

වට් ටතීති වදන් තීති ඉමිනා අට්ඨෙථාසු අනාගතභාවං දීකපති. තත්ථාපි 
විස්සාසිෙඤාතිෙභික්ඛුනිකයො විනා භික්ඛුනිභාකව අරමන්තස්ස
මානපෙතිෙස්ස ආපදාට්ඨානසම්භකවන තං වචනං අප්පටික්ඛිත්තම්පි

තදඤ්කඤසංනවට්ටතිකයවාති ගකහතබ්බං. භික් ඛුභාකවපීතිභික්ඛුොකලපි. 

තං නිස ්සායාති තං නිස්සයාචරියං ෙත්වා. උපජ් ඣා  කහතබ් බාති
උපසම්පදාගහණත්ථංඋපජ්ඣා ගකහතබ්බා. 

විනයෙම් මන්ති විෙප්පනං සන්ධාය වුත්තං. පුන ොතබ් බන්ති පුන

විෙප්කපතබ්බං. පුන පටිග්  කහත් වා සත් තාහං වට් ටතීති ‘‘අනුජානාමි, 

භික්ඛකව, භික්ඛුනීනං සන්නිධිං භික්ඛූහි, භික්ඛූනං සන්නිධිං භික්ඛුනීහි ච

පටිග්ගාහාකපත්වා පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති (චූළව. 421) වචනකතො පුන

පටිග්ගකහත්වා පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටතීති දස්සනත්ථං වුත්තං. සත් තකම 

දිවකසතිඉදඤ්චනිස්සග්ගියං අනාපජ්ජිත්වාවපුනපිසත්තාහං පරිභුඤ්ජිතුං

වට්ටතීති දස්සනත්ථං වුත්තං. පෙතත් කතොති අපරිවත්තලිඞ්කගො. රක් ෙතීති

තංපටිග්ගහණවිජහනකතොරක්ඛති, අවිභත්තතායපටිග්ගහණංන විජහතීති
අධිප්පාකයො. 

සාමං  කහත් වාන නික් ඛිකපයයාති සහත්කථන පටිග්ගකහත්වාන

නික්ඛිකපයය. පරිභුඤ් ජන් තස ්ස ආපත් තීති ලිඞ්ගපරිවත්කත ජාකත පුන
අප්පටිග්ගකහත්වාපරිභුඤ්ජන්තස්ස ආපත්ති. 

හීනායාවත් තකනනාති එත්ථ කෙචි ‘‘පෙතත්තස්ස භික්ඛුකනො සික්ඛං

අප්පච්චක්ඛාය ‘ගිහී භවිස්සාමී’ති ගිහිලිඞ්ගග්ගහණං හීනායාවත්තන’’න්ති

වදන්ති, තං න යුත්තං තත්තකෙන භික්ඛුභාවස්ස අවිජහනකතො. අඤ්කඤ

පන ‘‘පාරාජිෙංආපන්නස්සභික්ඛුපටිඤ්ඤංපහාය ගිහිලිඞ්ගභාවූපගමනම්පි

හීනායාවත්තන’’න්ති වදන්ති, තං යුත්තකමව. පාරාජිෙං ආපන්කනො හි තං

පටිච්ඡාකදත්වා යාව භික්ඛුපටිඤ්කඤො කහොති, තාව භික්ඛු එව කහොති 

භික්ඛූනකමව පාරාජිෙස්ස පඤ්ඤත්තත්තා. ‘‘කයො පනභික්ඛූ’’තිහි වුත්තං.

තථා හි කසො සංවාසං සාදියන්කතොපි කථයයසංවාසකෙො න කහොති, 

සහකසයයාදිආපත්තිඤ්චනජකනති, අත්තානංඔමසන්තස්සපාචිත්තියඤ්ච

ජකනති.වුත්තඤ්හි– 

‘‘අසුද්කධො කහොති පුග්ගකලො අඤ්ඤතරං පාරාජිෙං ධම්මං

අජ්ඣාපන්කනො, තඤ්කච සුද්ධදිට්ඨි සමාකනො ඔොසං ොරාකපත්වා

අක්කෙොසාධිප්පාකයොවකදති, ආපත්ති ඔමසවාදස්සා’’ති(පාරා.389). 
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පටුන 

එකෙ පන ‘‘පාරාජිෙං ආපන්නානං කදොසං පටිජානිත්වා 
ගිහිලිඞ්ගග්ගහණං නාම සික්ඛාපච්චක්ඛාකන සකමොධානං ගච්ඡති කතනාපි
පටිඤ්ඤාය භික්ඛුභාවස්ස විජහනකතො. කතකනව විනයවිනිච්ඡයාදීසු
හීනායාවත්තනං සික්ඛාපච්චක්ඛාකනසකමොධාකනත්වා විසුංතංනවුත්තං.
තස්මා භික්ඛුනීනං විබ්භමිතුොමතාය ගිහිලිඞ්ගග්ගහණං ඉධ
හීනායාවත්තනං තාසං සික්ඛාපච්චක්ඛානස්ස අභාවකතො. තාසං

පටිග්ගහණවිජහනස්සාපි සබ්බකසො වත්තබ්බත්තා’’ති වදන්ති, තම්පි

අප්පටිබාහියකමව.තස්මාපාරාජිොනං භික්ඛුනීනඤ්ච ‘‘උප්පබ්බජිස්සාමී’’ති
ගිහිලිඞ්ගග්ගහණං හීනායාවත්තනන්තිගකහතබ්බං.විබ්භකමොතිපිඑතස්කසව

නාමං, කතකනව තං ඛුද් දසික් ොයං ‘‘අච්කඡදවිස්සජ්ජනගාහවිබ්භමා’’ති 
අධිට්ඨානවිජහකනවිබ්භමනාකමනවුත්තං. 

අනකපක් ෙවිස් සජ් ජකනනාති අඤ්ඤස්ස අදත්වාව අනත්ථිෙස්කසව

පටිග්ගහිතවත්ථූනංබහිඡඩ්ඩකනන.කෙචි ‘‘පටිග්ගහිතවත්ථූසුසාකපක්ඛස්ස
පුකර පටිග්ගහිතභාවකතො පරිකමොචනත්ථං තත්ථ පටිග්ගහමත්තස්ස
විස්සජ්ජනම්පි අනකපක්ඛවිස්සජ්ජනකමව චීවරාදිඅධිට්ඨානපච්චුද්ධාකරො

වියා’’ති වදන්ති, තං න සුන්දරං තථාවචනාභාවා. යකථව හි චීවරාදීසු
අනකපක්ඛවිස්සජ්ජකනන අධිට්ඨානවිජහනං වත්වාපි විසුං පච්චුද්ධාකරො ච

වුත්කතො, එවමිධාපි වත්තබ්බං, යථා ච චීවරාදීසු ොයපටිබද්කධසුපි

පච්චුද්ධාකරන අධිට්ඨානං විගච්ඡති, න එවමිධ. ඉධ පන
පටිග්ගහිතවත්ථුස්මිං අනකපක්ඛස්සාපි ොයකතො මුත්කතකයව තස්මිං

පටිග්ගහණං විජහති. තථා හි වුත්තං ‘‘සතක්ඛත්තුම්පි පරිච්චජතු, යාව

අත්තකනො හත්ථගතං පටිග්ගහිතකමවා’’ති. අනකපක්ඛවිස්සජ්ජකනනාති 

එත්ථ ච ‘‘අනකපක්ඛායා’’ති එත්තෙකමව වත්තබ්බං අනකපක්ඛතං
මුඤ්චිත්වා ඉධ විසුං විස්සජ්ජනස්ස අභාවා. න කහත්ථ පච්චුද්ධාකර විය
විස්සජ්ජනවිධානමත්ථි. අපිච පටිග්ගහණමත්තවිස්සජ්ජකන සති පුකර
පටිග්ගහිකතොපිආහාකරොභුඤ්ජිතුෙමයතාය උප්පන්නායපටිග්ගහණමත්තං

විස්සජ්කජත්වාපුනපටිග්ගකහත්වායථාසුඛං භුඤ්ජිතබ්කබොසියාති, තථාච 

සන් නිධිොරෙසික් ොපකද වුත්තා සබ්බාපි විනිච්ඡයකභදා නිරත්ථො එව

සියුං.වුත්තඤ්හිතත්ථ– 

‘‘ගණ්ඨිෙපත්තස්ස වා ගණ්ඨිෙන්තකර ස්කනකහො පවිට්කඨො

කහොති…කප.… තාදිකස පත්කතපි පුනදිවකස භුඤ්ජන්තස්ස

පාචිත්තිය’’න්තිආදි(පාචි.අට්ඨ. 253). 

තත්ථ පන ‘‘පටිග්ගහණං අනකපක්ඛචිත්කතන විස්සජ්කජත්වා 

භුඤ්ජිතබ්බ’’න්තිඑත්තෙකමවවත්තබ්බං, නචවුත්තං.ෙත්ථචිඊදිකසසුච 
ගණ්ඨිෙපත්තාදීසුපටිග්ගහකණඅකපක්ඛාෙස්සචිපිනත්කථවතප්පහානාය
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වායාමකතො, තථාපි තත්ථගතආමිකස පටිග්ගහණං න විගච්ඡති. ෙස්මා? 
භික්ඛුස්ස පත්කත පුන භුඤ්ජිතුොමතාකපක්ඛාය විජ්ජමානත්තා
පත්තගතිකෙආහාකරපි තස්සා වත්තනකතො.නහි පත්තං අවිස්සජ්කජත්වා

තග්ගතිෙං ආහාරං විස්සජ්කජතුං සක්ො, නාපි ආහාරං අවිස්සජ්කජත්වා
තග්ගතිෙං පටිග්ගහණං විස්සජ්කජතුං. තස්මා වත්ථුකනො විස්සජ්ජනකමව

අනකපක්ඛවිස්සජ්ජනං, න පටිග්ගහණස්සාති නිට්ඨකමත්ථ ගන්තබ්බං.

කතකනවසන්නිධිසික්ඛාපදස්ස අනාපත් තිවාකර – 

‘‘අන්කතොසත්තාහං අධිට්කඨති, විස්සජ්කජති, නස්සති, විනස්සති, 

ඩය්හති, අච්ඡින්දිත්වා ගණ්හන්ති, විස්සාසං ගණ්හන්ති, 
අනුපසම්පන්නස්සචත්කතනවන්කතනමුත්කතනඅනකපක්කඛොදත්වා

පටිලභිත්වා පරිභුඤ්ජතී’’ති– 

එවං සබ්බත්ථ වත්ථුවිස්සජ්ජනකමව වුත්තං. එත්ථ ච ‘‘අන්කතොසත්තාහං

අධිට්කඨතී’’ති බාහිරපරිකභොගාය අධිට්ඨානවචනකතො වත්ථුං 
අවිස්සජ්කජත්වාපි කෙවලං අනජ්කඣොහරිතුොමතාය සුද්ධචිත්කතන
බාහිරපරිකභොගත්ථාය නියමනම්පි විසුං එෙං

පටිග්ගහණවිජහනොරණකමව, ඉදඤ්ච සන්ධාය 

පටිග්ගහණමත්තවිස්සජ්ජනංවුත්තංසියා, සුවුත්තකමවසියා, තථාච ‘‘පුන 

පටිග්ගකහත්වා පරිභුඤ්ජිස්සාමී’’ති පටිග්ගහණවිස්සජ්ජනං න වත්තබ්බං
සියා බාහිරපරිකභොගාධිට්ඨානස්සඉධාධිප්කපතත්තා. 

සාරත් ථදීපනියඤ්හි (සාරත්ථ. දී. පාරාජිෙෙණ්ඩ 2.69) 

‘‘අනකපක්ඛවිස්සජ්ජකනනාති එත්ථ අඤ්ඤස්ස අදත්වාව අනත්ථිෙතාය

‘නත්ථි ඉමිනා ෙම්මං න දානි නං පරිභුඤ්ජිස්සාමී’ති වත්ථූසු වා, ‘පුන

පටිග්ගකහත්වා පටිභුඤ්ජිස්සාමී’ති පටිග්ගහකණ වා 

අනකපක්ඛවිස්සජ්ජකනනා’’ති එවං පරිභුඤ්ජිතුොමස්කසව 

පටිග්ගහණමත්තවිස්සජ්ජනම්පි පටිග්ගහණවිජහනොරණං වුත්තං, තං න
ගකහතබ්බං. පුරිමකමවපනබාහිරපරිකභොගාධිට්ඨානංගකහතබ්බං.ඉදංපන 

අට් ඨෙථාසු ‘‘අනකපක්ඛවිස්සජ්ජනසඞ්ඛාකත විස්සජ්කජතී’’ති 

වුත්තපාළිපදත්කථ සඞ්ගකහත්වා විසුං න වුත්තං. නස්සති, විනස්සති, 

ඩය්හති, විස්සාසං වා ගණ්හන්තීති ඉමානි පන පදානි අච්ඡින්දිත්වා
ගණ්හන්තීතිඉමස්මිං පකදසඞ්ගහිතානීතිකවදිතබ්බං. 

අච් ඡින් දිත් වා  හකණනාති අනුපසම්පන්නානං බලක්ොරාදිනා
අච්ඡින්දිත්වා ගහකණන. උපසම්පන්නානඤ්හි අච්ඡින්දනවිස්සාසග්ගාකහසු

පටිග්ගහණං න විජහති. එත් ථාති භික්ඛුවිහාකර. උපකරොපොති කතන 

කරොපිතා රුක්ඛගච්ඡා. කතරසසු සම් මුතීසූති 
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භත්තුද්කදසෙකසනාසනපඤ්ඤාපෙභණ්ඩාගාරිෙචීවරපටිග්ගාහෙචීවරභාජ
ෙයාගුභාජෙඵලභාජෙඛජ්ජභාජෙඅප්පමත්තෙවිස්සජ්ජෙසාදියගාහාපෙපත්
තගාහාපෙආරාමිෙකපසෙසාමකණරකපසෙසම්මුතිසඞ්ඛාතාසු කතරසසු
සම්මුතීසු. 

පච්ඡිමිොය කසනාසනග්ගාකහ පටිප්පස්සද්කධපි අප්පටිප්පස්සද්කධපි

ෙථිනත්ථාරස්ස, තම්මූලොනං පඤ්චානිසංසානඤ්ච අභාවස්ස සමානත්තා
තත්ථ විජ්ජමානම්පි කසනාසනග්ගාහපටිප්පස්සද්ධිං අදස්කසත්වා තත්ථ 

භික්ඛූහිෙත්තබ්බං සඞ්ගහකමව දස්කසතුං සකච පච් ඡිමිොයාතිආදි වුත්තං. 

සකච අකුස විපාකෙ …කප.… ඡාරත් තං මානත් තකමව දාතබ් බන්ති ඉදං
පටිච්ඡන්නාය සාධාරණාපත්තියා පරිවසන්තස්ස අසමාදින්නපරිවාසස්ස වා
ලිඞ්කගපරිවත්කත පක්ඛමානත්තංචරන්තස්සවකසනවුත්තං.සකචපනස්ස

පක්ඛමානත්කත අසමාදින්කන එව පුනලිඞ්ගං පරිවත්තති, පරිවාසං දත්වා

පරිවුත්ථපරිවාසස්කසව ඡාරත්තං මානත්තං දාතබ්බං. පරිවාසදානං නත් ථි 
භික්ඛුොකල අප්පටිච්ඡන්නභාවකතො. සකච පන භික්ඛුොකලපි සඤ්චිච්ච

නාකරොකචති, ආපත්ති පටිච්ඡන්නාව කහොති, ආපත්තිපටිච්ඡන්නභාවකතො
පරිවාකසො ච දාතබ්කබොති වදන්ති. පාරාජිෙං ආපන්නානං ඉත්ථිපුරිසානං
ලිඞ්කගපරිවත්කතපිපාරාජිෙත්තස්සඑෙස්මිං අත්තභාකවඅවිජහනකතොපුන
උපසම්පදා න දාතබ්බාති ගකහතබ්බං. කතකනව කතසං 
සීසච්ඡින්නපුරිසාදකයොනිදස්සිතා. 

71. තකථවාතිමුච්චතුවා මා වාති ඉමමත්ථං අතිදිසති. අඤ ්කඤසන්ති
පුථුජ්ජකන සන්ධාය වුත්තං. කතසඤ්හි ඊදිකස ඨාකන අසාදියනං දුක්ෙරං
කසොතාපන්නාදිඅරියානං තත්ථ දුක්ෙරත්තාභාවා. න හි අරියා 
පාරාජිොදිකලොෙවජ්ජාපත්තිංආපජ්ජන්ති. 

73. සුඵුසිතාති උපරිමාය දන්තපන්තියා කහට්ඨිමා දන්තපන්තිආහච්ච 

ඨිතා, අවිවටාති අත්කථො. කතනාහ ‘‘අන්කතොමුකඛ ඔොකසො නත්ථී’’ති. 

උප් පාටිකත පන ඔට් ඨමංකස දන් කත සුකයව උපක් ෙමන් තස් ස 

ථුල්  ච් චයන්ති නිමිත්කතන බහිනිමිත්කත ඡුපනත්තා වුත්තං. 

බහිනික්ඛන්තදන්තජිව්හාසුපි එකසව නකයො. නිජ් ඣාමතණ් හිො නාම

කලොමකූකපහිසමුට්ඨිතඅග්ගිජාලාහි දඩ්ඪසරීරතාය අතිවියතසිතරූපා. ආදි-
සද්කදන ඛුප්පිපාසාසුරා අට්ඨිචම්මාවසිට්ඨා භයානෙසරීරා කපතිකයො

සඞ්ගහිතා. විසඤ් ඤං ෙත් වාතියථාකසොෙතම්පි උපක්ෙමංනජානාති, එවං
ෙත්වා.කතනචවිසඤ්ඤීඅහුත්වා සාදියන්තස්සපාරාජිෙකමවාතිදස්කසති. 

උපහතොයප් පසාකදොති වාතපිත්තාදිකදොකසහි

ොයවිඤ්ඤාණානුප්පාදෙභාකවන දූසිතොයප්පසාකදො, න පන 

විනට්ඨොයප්පසාකදො. සීකස පත් කතතිමග්කගන මග්ගප්පටිපාදකන ජාකත.
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අප්පකවකසතුොමතායඑවනිමිත්කතනනිමිත්තඡුපකන ථුල්ලච්චයංවුත්තං, 

කසකවතුොමස්ස පන තත්ථාපි දුක්ෙටකමවාති ආහ ‘‘දුක්ඛටකමව 

සාමන්ත’’න්ති. 

74. ජාති-සද්කදන සුමනපුප්ඵපරියාකයන තන්නිස්සකයො ගුම්කබො

අධිප්කපකතොතිආහ ‘‘ජාතිපුප්ඵගුම්බාන’’න්ති.කතනචජාතියාඋපලක්ඛිතං

වනං ජාතියාවනන්ති අලුත්තසමාකසොති දස්කසති. එෙරසන්ති වීථිචිත්කතහි 
අසම්මිස්සං. 

77. උප් පන් කන වත් ථුම් හීති ඉත්ථීහි ෙතඅජ්ඣාචාරවත්ථුස්මිං. 

රුක් ෙසූචිෙණ් ටෙද් වාරන්ති රුක්ඛසූචිද්වාරං ෙණ්ටෙද්වාරං, එවකමව වා
පාකඨො.තත්ථයංඋකභොසුපස්කසසු රුක්ඛථම්කභනිඛනිත්වාතත්ථමජ්කඣ

විජ්ඣිත්වා ද්කව තිස්කසො රුක්ඛසූචිකයො පකවකසත්වා ෙකරොන්ති, තං 

රුක් ෙසූචිද් වාරං නාම. පකවසනනික්ඛමනොකල පන අපකනත්වා

ථෙනෙකයොග්කගනෙණ්ටෙසාඛාපටකලන යුත්තං ද්වාරං ෙණ් ටෙද් වාරං 
නාම. ගාමද්වාරස්ස පිධානත්ථං පදකරන ෙණ්ටෙසාඛාදීහි වා ෙතස්ස
ෙවාටස්ස උදුක්ඛලපාසරහිතතාය එකෙන සංවරිතුං විවරිතුඤ්ච 

අසක්කුකණයයස්ස කහට්ඨා එෙං චක්ෙං කයොකජන්ති, කයන

පරිවත්තමාකනන තං ෙවාටං සුඛථෙනං කහොති, තං සන්ධාය වුත්තං

‘‘චක්ෙලෙයුත්තද්වාර’’න්ති. චක්ෙකමව හි ලාතබ්බට්කඨන

සංවරණවිවරණත්ථාය ගකහතබ්බට්කඨන චක්ෙලෙං, කතන යුත්තම්පි

ෙවාටං චක්ෙලෙං නාම, කතන යුත්තං ද්වාරං චක්ෙලෙයුත්තද්වාරං.
මහාද්වාකරසු පන ද්කව තීණිපි චක්ෙලොනි කයොකජන්තීති ආහ 

ඵ කෙසූතිආදි. කිටිොසූති කවළුකපසිොහි ෙණ්ටෙසාඛාදීහි ච

ෙතථෙනකෙසු. සංසරණකිටිෙද් වාරන්ති චක්ෙලෙයන්කතන 

සංසරණකිටිොයුත්තමහාද්වාරං. ක ොප් කඵත් වාති ආවුණිත්වා, රජ්ජූහි

ගන්කථත්වාවා. එෙං දුස් සසාණිද් වාරකමවාතිඑත්ථ කිලඤ්ජසාණිද්වාරම්පි

සඞ්ගහං ගච්ඡති තග්ගතිෙත්තා. අථ භික් ඛූ…කප.… නිසින් නා කහොන් තීති
ඉදං භික්ඛූනං සන්නිහිතභාවදස්සනත්ථං වුත්තං. නිපන්කනපි ආකභොගං

ොතුං වට්ටති, නිපජ්ජිත්වා නිද්දායන්කත පන ආකභොගං ොතුං න වට්ටති
අසන්තපක්කඛ ඨිතත්තා. රකහො නිසජ්ජාය විය ද්වාරසංවරණං නාම

මාතුගාමානං පකවසනනිවාරණත්ථං අනුඤ්ඤාතන්ති ආහ භික් ඛුනිං 

වාතිආදි. නිස ්කසණිං ආකරොකපත් වාති ඉදං කහට්ඨිමතලස්ස
සද්වාරබන්ධතාය වුත්තං. චතූසු දිසාසු පරික්ඛිත්තස්ස කුට්ටස්ස

එොබද්ධතාය ‘‘එෙකුට්ටකෙ’’ති වුත්තං. පච් ඡිමානං භාකරොති පාළියා

ආගච්ඡන්කත සන්ධාය වුත්තං. කයන කෙනචි පරික් ඛිත් කතති එත්ථ
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පරික්කඛපස්ස උබ්කබධකතො පමාණං සහකසයයප්පකහොනකෙ
වුත්තසදිසකමව. 

මහාපරිකවණන්ති මහන්තං අඞ්ගණං, කතන ච බහුජනසඤ්චාරං

දස්කසති, කතනාහ මහාකබොධීතිආදි. අරුකණ උග්  කත වුට් ඨහති, අනාපත් ති 

අනාපත්තිකඛත්තභූතාය රත්තියාසුද්ධචිත්කතනනිපන්නත්තා. පබුජ් ඣිත් වා 

පුන සුපති ආපත් තීතිඅරුකණඋග්ගකතපබුජ්ඣිත්වාඅරුණුග්ගමනංඤත්වා
වා අඤත්වා වා අනුට්ඨහිත්වා සයිතසන්තාකනන සුපති උට්ඨහිත්වා
ෙත්තබ්බස්ස ද්වාරසංවරණාදිකනො අෙතත්තා අකිරියසමුට්ඨානා ආපත්ති
කහොති අනාපත්තිකඛත්කත ෙතනිපජ්ජනකිරියාය අනඞ්ගත්තා. අයඤ්හි

ආපත්තිඊදිකසඨාකනඅකිරියා, දිවාඅසංවරිත්වානිපජ්ජනක්ඛකණ කිරියාච
අචිත්තො චාති කවදිතබ්බා. පුරාරුණා පබුජ්ඣිත්වාපි යාව අරුණුග්ගමනා 

සයන්තස්සාපි පුරිමනකයන ආපත්තිකයව. අරුකණ උග්  කත 

වුට් ඨහිස් සාමීති…කප.… ආපත් තිකයවාති එත්ථ ෙදා තස්ස ආපත්තීති? 

වුච්චකත – නතාව රත්තියං ‘‘දිවා ආපජ්ජති කනො රත්ති’’න්ති (පරි. 323) 

වුත්තත්තා. ‘‘අනාදරියදුක්ෙටා න මුච්චතී’’ති වුත්තදුක්ෙටං පන
දිවාසයනදුක්ෙටකමවන කහොතිඅනාදරියදුක්ෙටත්තා.එවංඅරුණුග්ගමකන
පන අචිත්තෙං අකිරියසමුට්ඨානං ආපත්තිං ආපජ්ජතීති කවදිතබ්බං. කසො

සකච ද්වාරං සංවරිත්වා ‘‘අරුකණ උග්ගකත වුට්ඨහිස්සාමී’’ති නිපජ්ජති, 
ද්වාකර ච අඤ්කඤහි අරුණුග්ගමනොකල විවකටපි තස්ස අනාපත්තිකයව
ද්වාරපිදහනස්ස රත්තිදිවාභාකගසු විකසසාභාවා. ආපත්තිආපජ්ජනස්කසව

ොලවිකසකසො ඉච්ඡිතබ්කබො, න තප්පරිහාරස්සාති ගකහතබ්බං, ‘‘ද්වාරං

අසංවරිත්වා රත්තිං නිපජ්ජතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 1.77) හි වුත්තං. දිවා
සංවරිත්වානිපන්නස්සකෙනචිවිවකටපිද්වාකරඅනාපත්තිකයව. අත්තනාපි
අනුට්ඨහිත්වාව සති පච්චකය විවකටපි අනාපත්තීති වදන්ති. 

යථාපරිච් කඡදකමව ච න වුට් ඨාතීති අරුකණ උග්ගකතකයව උට්ඨාති. 

ආපත් තිකයවාති මූලාපත්තිංකයව සන්ධාය වුත්තං, අනාදරියආපත්ති පන

පුරාරුණාඋට්ඨිතස්සාපිතස්සකහොකතව‘‘දුක්ෙටා නමුච්චතී’’තිවුත්තත්තා, 
දුක්ෙටා න මුච්චතීති ච පුරාරුණා උට්ඨහිත්වා මූලාපත්තියා මුත්කතොපි
අනාදරියදුක්ෙටානමුච්චතීතිඅධිප්පාකයො. 

නිද් දාවකසන නිපජ් ජතීතිකවොහාරවකසන වුත්තං, පාදානංපනභූමිකතො

අකමොචිතත්තාඅයංනිපන්කනොනාමනකහොති, කතකනවඅනාපත්ති වුත්තා. 

අපස් සාය සුපන් තස් සාති ෙටිට්ඨිකතො උද්ධං පිට්ඨිෙණ්ටකෙ
අප්පමත්තෙම්පිපකදසංභූමිංඅඵුසාකපත්වාථම්භාදිංඅපස්සාය සුපන්තස්ස.
ෙටිට්ඨිං පන භූමිං ඵුසාකපන්තස්ස සයනං නාම කහොති. 
පිට්ඨිපසාරණලක්ඛණාහිකසයයා.දීඝවන්දනාදීසුපිතිරියංපිට්ඨිෙණ්ටොනං 

පසාරිතත්තානිපජ්ජනකමවාතිආපත්තිපරිහරිතබ්බාව ‘‘වන්දාමීතිපාදමූකල 
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පටුන 

නිපජ්ජී’’තිආදීසු නිපජ්ජනස්කසව වුත්තත්තා. තස් සාපි අනාපත් ති 

පතනක්ඛකණඅවිසයත්තා, විසකයජාකතසහසාවුට්ඨිතත්තාච.යස්සපන 

විසඤ්ඤිතායපච්ඡාපිඅවිසකයො, එතස්සඅනාපත්තිකයවපතිතක්ඛකණවිය. 

තත් කථව සයති න වුට් ඨාතීතිඉමිනාවිසකයපිඅෙරණංදස්කසති, කතකනව 

‘‘තස්සආපත්තී’’තිවුත්තං. 

එෙභඞ් ක නාති උකභො පාකද භූමිකතො අකමොකචත්වාව එෙපස්කසන
සරීරං භඤ්ජිත්වා නිපන්කනො. මහාඅට්ඨෙථායං පන මහාපදුමත්කථකරන

වුත්තන්තිසම්බන්කධො, කතන‘‘මහාඅට්ඨෙථාය ලිඛිතමහාපදුමත්කථරවාකදො

අය’’න්ති දස්කසති. තත්ථ සුපන්තස්සාපි අවිසයත්තමත්ථීති

මහාපදුමත්කථකරන ‘‘අවිසයත්තා පන ආපත්ති න දිස්සතී’’ති වුත්තං.
ආචරියා පන සුපන්තස්ස විසඤ්ඤත්තාභාකවන විසයත්තා අනාපත්තිං න 

ෙථයන්ති. විසඤ්ඤත්කත සති අනාපත්තිකයව. ද් කව පන ජනාතිආදිපි

මහාඅට්ඨෙථායකමව වචනං, තකදව පච්ඡා වුත්තත්තා පමාණං. 
යක්ඛගහිතග්ගහකණකනව කචත්ථ විසඤ්ඤීභූකතොපි සඞ්ගහිකතො.
එෙභඞ්කගන නිපන්කනො පන අනිපන්නත්තා ආපත්තිකතො මුච්චතිකයවාති
ගකහතබ්බං. 

78. අපකදති ආොකස. පදන්ති පදවළඤ්ජං, කතනාහ ‘‘ආොකස

පද’’න්ති. එතදග්  න්ති එකසො අග්කගො. යදිදන්ති කයො අයං. කසසං
උත්තානකමව. 

ඉතිසමන්තපාසාදිොයවිනයට්ඨෙථායවිමතිවිකනොදනියං 

පඨමපාරාජිෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.
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148 

පටුන 

2. දුතියපාරාජිෙං 

අදුතිකයනාති අසදිකසන ජිකනනයං දුතියං පාරාජිෙං පොසිතං, තස්ස

ඉදානි යස්මා සංවණ්ණනාක්ෙකමො පත්කතො, තස්මා අස්ස දුතියස්ස අයං
සංවණ්ණනාකහොතීතිකයොජනා. 

ධනියවත් ථුවණ් ණනා 

84. රාජූහි ගහිතන්තිරාජගහන්තිආහ ‘‘මන්ධාතූ’’ති. රාජපුකරොහිකතන

පරිග්ගහිතම්පි රාජපරිග්ගහිතකමවාති මහාක ොවින් දග්ගහණං, 

නගරසද්දාකපක්ඛාය කචත්ථ ‘‘රාජගහ’’න්ති නපුංසෙනිද්කදකසො. 

අඤ ්කඤකපත් ථ පොකරතිසුසංවිහිතාරක්ඛත්තා රාජූනං ගහං කගහභූතන්ති

රාජගහන්තිආදිකෙ පොකර. වසන් තවනන්ති කීළාවනං, වසන්තොකල
කීළාය කයභුයයත්තාපනවසන්තවනන්තිවුත්තං. 

සද් වාරබන් ධාති වස්සූපගමනකයොග්ගතාදස්සනං. නා ෙපටිපදන්ති 

සුත් තනිපාකත (සු. නි. 684 ආදකයො) නාලෙත්කථරස්ස කදසිතං 

කමොකනයයපටිපදං. පඤ ්චන් නං ඡදනානන්ති 

තිණපණ්ණඉට්ඨෙසිලාසුධාසඞ්ඛාතානං පඤ්චන්නං. කනො කච 

 භති…කප.… සාමම් පි ොතබ් බන්ති ඉමිනා නාවාසත්ථවකජ ඨකපත්වා

අඤ්ඤත්ථ ‘‘අකසනාසනිකෙො අහ’’න්තිආලයෙරණමත්කතනඋපගමනංන
වට්ටති. කසනාසනං පරිකයසිත්වා වචීකභදං ෙත්වා වස්සං

උපගන්තබ්බකමවාතිදස්කසති. ‘‘න, භික්ඛකව, අකසනාසනිකෙනා’’තිආදිනා

(මහාව. 204) හි පාළියං ‘‘නාලෙපටිපදං පටිපන්කනනාපී’’ති 

අට්ඨෙථායඤ්ච අවිකසකසන දළ්හංෙත්වා වුත්තං, නාවාසත්ථවකජසුකයව

ච ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, නාවාය වස්සං උපගන්තු’’න්තිආදිනා (මහාව.

203) අසතිපිකසනාසකන ආලයෙරණවකසනවස්සූපගමනංඅනුඤ්ඤාතං, 

නාඤ්ඤත්ථාති ගකහතබ්බං. අයමනුධම් මතාති සාමීචිවත්තං. 

ෙතිෙවත් තානීති භස්සාරාමතාදිං විහාය සබ්බදා අප්පමත්කතහි 

භවිතබ්බන්තිආදිෙතිෙවත්තානි. ෙන් ධෙවත් තානීති 

‘‘ආගන්තුොදිඛන්ධෙවත්තං පූකරතබ්බ’’න්ති එවං ඛන්ධෙවත්තානි ච 
අධිට්ඨහිත්වා. 

වස්සංවුත්ථාතිපදස්සඅට්ඨෙථායං ‘‘පුරිමිොයඋපගතාමහාපවාරණාය 

පවාරිතා පාටිපදදිවසකතො පට්ඨාය ‘වුත්ථවස්සා’ති වුච්චන්තී’’ති වුත්තත්තා
මහාපවාරණාදිවකස පවාකරත්වා වා අප්පවාකරත්වා වා අඤ්ඤත්ථ

ගච්ඡන්කතහි සත්තාහෙරණීයනිමිත්කත සති එව ගන්තබ්බං, නාසති, 

ඉතරථා වස්සච්කඡකදො දුක්ෙටඤ්ච කහොතීති කවදිතබ්බං. ‘‘ඉමං කතමාසං

වස්සංඋකපමී’’තිහි ‘‘න, භික්ඛකව, වස්සංඋපගන්ත්වාපුරිමංවාකතමාසං 
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පච්ඡිමං වා කතමාසං අවසිත්වා චාරිො පක්ෙමිතබ්බා’’ති (මහාව. 185) ච

වුත්තං. ඉකධව ච වස්සංවුත්ථා කතමාසච්චකයන…කප.… පක්ෙමිංසූති

වුත්තං.පවාරණාදිවකසොපි කතමාසපරියාපන්කනොව.කෙචිපන ‘‘අනුජානාමි, 

භික්ඛකව, වස්සංවුත්ථානං භික්ඛූනං තීහි ඨාකනහි පවාකරතුන්ති (මහාව.

209) පවාරණාෙම්මස්ස පුබ්කබකයව වස්සංවුත්ථානන්ති වුත්ථවස්සතාය
වුත්තත්තා මහාපවාරණාදිවකස සත්තාහෙරණීයනිමිත්තං විනාපි යථාසුඛං 

ගන්තුං වට්ටතී’’ති වදන්ති, තං කතසං මතිමත්තං, වුත්ථවස්සානඤ්හි

පවාරණානුජානනං අනුපගතඡින්නවස්සාදීනංනිවත්තනත්ථංෙතං, නපන
පවාරණාදිවකස අවසිත්වා පක්ෙමිතබ්බන්ති දස්සනත්ථං තදත්ථස්ස ඉධ

පසඞ්ගාභාවා, පවාරණංොතුං අනුච්ඡවිොනංපවාරණාඉධවිධීයති, කයච

වස්සංඋපගන්ත්වාවස්සච්කඡදඤ්චඅෙත්වා යාවපවාරණාදිවසාවසිංසු, කත

තත්තකෙන පවාරණාෙම්මං පති පරියායකතො වුත්ථවස්සාති වුච්චන්ති, 

අප්පෙංඌනමධිෙංවාගණනූපගංනකහොතීතිඤායකතො, නෙථිනෙම්මං

පති කතමාසස්ස අපරිපුණ්ණත්තා, ඉතරථා තස්මිං මහාපවාරණාදිවකසපි

ෙථිනත්ථාරප්පසඞ්ගකතො. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, වස්සංවුත්ථානංභික්ඛූනං

ෙථිනං අත්ථරිතු’’න්ති (මහාව. 306) ඉදං පන ‘‘න, භික්ඛකව, වස්සං
උපගන්ත්වා පුරිමං වා කතමාසං පච්ඡිමං වා කතමාසං අවසිත්වා චාරිො

පක්ෙමිතබ්බා’’තිආදි (මහාව. 185) ච නිප්පරියායකතො මහාපවාරණාය
අනන්තරපාටිපදදිවසකතො පට්ඨාය ෙථිනත්ථාරං පක්ෙමනඤ්ච සන්ධාය

වුත්තං, පරිවාකර ච ‘‘ෙථිනස්සඅත්ථාරමාකසොජානිතබ්කබො’’ති (පරි. 412) 

වත්වා ‘‘වස්සානස්ස පච්ඡිකමො මාකසො ජානිතබ්කබො’’ති (පරි. 412) වුත්තං.

කයොහි ෙථිනත්ථාරස්සොකලො, තකතොපට්ඨාකයවචාරිොපක්ෙමනස්සාපි

ොකලො, න තකතො පුකර වස්සංවුත්ථානංකයව ෙථිනත්ථාරාරහත්තා.

යදග්කගනහිපවාරණාදිවකසෙථිනත්ථාකරොන වට්ටති, තදග්කගනභික්ඛූපි
වුත්ථවස්සානකහොන්තිපවාරණාදිවසස්ස අවුත්ථත්තා. 

යං පන සාරත් ථදීපනියං (සාරත්ථ. ටී. පාරාජිෙෙණ්ඩ 2.84) 

‘‘එෙකදකසන අවුත්ථම්පි තං දිවසං වුත්ථභාගාකපක්ඛාය වුත්ථකමව 

කහොතී’’තිආදි වුත්තං, තං න යුත්තං, තංදිවසපරිකයොසාකන
අරුණුග්ගමනොකල වසන්කතොව හි තං දිවසං වුත්කථො නාම කහොති 

පරිවාසඅරඤ්ඤවාසාදීසු විය, අයඤ්ච විචාරණා උපරි
වස්සූපනායිෙක්ඛන්ධකෙආවිභවිස්සතීතිතත්කථවතංපාෙටං ෙරිස්සාම. 

මහාපවාරණාය පවාරිතාති පුරිමිොය වස්සං උපගන්ත්වා 
අච්ඡින්නවස්සතාදස්සනපරං එතං කෙනචි අන්තරාකයන අප්පවාරිතානම්පි 

වුත්ථවස්සත්තා.නඔවස්සියතීති අකනොවස් සෙන්ති ෙම්මසාධනංදට්ඨබ්බං, 

යථා න කතමියති, තථා ෙත්වාති අත්කථො. අනවකයොති එත්ථ අනුසද්කදො
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විච්ඡායං වත්තතීති ආහ අනු අනු අවකයොතිආදි. ආචරියස්ස ෙම්මං

ආචරියෙන්ති ආහ ‘‘ආචරියෙම්කම’’ති. ෙට්ඨෙම්මං ථම් භාදි. 

කත තම් බමත් තිොයාතිකතලමිස්සායතම්බමත්තිොය. 

85. කුටිොය ෙරණභාවන්ති කුටියා ෙතභාවං. කිං-සද්දප්පකයොකග 

අනාගතප්පච්චයවිධානං සන්ධාය තස් ස  ක් ෙණන්තිආදි වුත්තං. කිඤ්චාපි

කථරස්ස පාණඝාතාධිප්පාකයො නත්ථි, අනුපපරික්ඛිත්වා ෙරකණන පන 

බහූනං පාණානං මරණත්තා පාකණ බයාබාකධන් තස් සාතිආදි වුත්තං. 

පාතබයභාවන්තිවිනාකසතබ්බතං. පාණාතිපාතං ෙකරොන් තානන්තිකථකරන
අෙකතපි පාණාතිපාකත පාණොනං මරණමත්කතන පච්ඡිමානං කලකසන

ගහණාොරංදස්කසති, කතනච ‘‘මමතාදිසංඅකුසලං නත්ථී’’තිපච්ඡිමානං
විපල්ලාසකලසග්ගහණනිමිත්තකිච්චං න ෙත්තබ්බන්ති දීපිතං කහොති. 

දිට් ඨානු තින්ති දිට්ඨස්ස ෙම්මස්ස අනුපගමනං අනුකිරියං, දිට්ඨියා වා

ලද්ධියා අනුගමනං ගාහං. ඝංසිතබ් කබති මද්දිතබ්කබ, විනාසිතබ්කබති

අත්කථො. ෙතං  භිත් වා තත් ථ වසන් තානම් පි දුක් ෙටකමවාතිඉදං භගවතා

කුටියා කභදාපනවචකනන සිද්ධං, සාපි තිණදබ්බසම්භාකරහි තුලාථම්භාදීහි
අමිස්සා සුද්ධමත්තිොමයාපි ඉට්ඨොහි ෙතා වට්ටති. කෙචි හි
ඉට්ඨොහිකයව ථම්කභ චිනිත්වා තදුපරි ඉට්ඨොහිකයව
විතානාදිසණ්ඨාකනන තුලාදිදාරුසම්භාරවිරහිතං ඡදනම්පි බන්ධිත්වා

ඉට්ඨොමයකමව ආවසථං ෙකරොන්ති, තාදිසං වට්ටති. 

ගඤ ්ජොවසථසඞ් කෙකපන ෙතාති එත්ථ ගිඤ්ජො වුච්චන්ති ඉට්ඨො, 

තාහිකයව ෙකතො ආවසකථො ගිඤ්ජොවසකථො. වයෙම් මම් පීති 
මත්තිකුද්ධාරණඉට්ඨෙදාරුච්කඡදනාදිොරොනං

දින්නභත්තකවත්තනාදිවත්ථුබ්බකයන නිප්ඵන්නෙම්මම්පි අත්ථි, එකතන

කුටිකභදොනං ගීවාදිභාවං පරිසඞ්ෙති. තිත් ථියධකජොති තිත්ථියානකමව

සඤ්ඤාණභූතත්තාවුත්තං.කතහි ඊදිකසසුචාටිආදීසුවසන්ති. අඤ ්ඤානිපීති 

පි-සද්කදන අත්තනා වුත්තොරණද්වයම්පි මහාඅට් ඨෙථායකමව වුත්තන්ති
දස්කසති.යස්මාසබ්බමත්තිොමයා කුටිසීතොකලඅතිසීතාඋණ්හොකලච

උණ්හා සුෙරා ච කහොති කචොකරහි භින්දිතුං, තස්මා තත්ථ
ඨපිතපත්තචීවරාදිෙං සීතුණ්හකචොරාදීහි විනස්සතීති වුත්තං 

‘‘පත්තචීවරගුත්තත්ථායා’’ති. ඡින්දාකපයය වා භින්දාකපයය වා
අනුපවජ්කජොතිඉදං අයංකුටිවියසබ්බථාඅනුපකයොගාරහංසන්ධායවුත්තං.

යං පන පඤ්චවණ්ණසුත්කතහි විනද්ධඡත්තාදිෙං, තත්ථ අෙප්පියභාකගොව

ඡින්දිතබ්කබො, න තදවකසකසො තස්ස ෙප්පියත්තා, තං ඡින්දන්කතො

උපවජ්කජොව කහොති. කතකනව වක්ඛති ‘‘ඝටෙම්පි වාළරූපම්පි භින්දිත්වා

ධාකරතබ්බ’’න්තිආදි. 
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පාළිමුත් තෙවිනිච් ඡයවණ් ණනා 

ඡත් තදණ් ඩග්  ාහෙං ස ාෙපඤ් ජරන්ති එත්ථ කයො පඤ්ජරසලාොනං 
මජ්ඣට්කඨො බුන්කද පුථුකලො අහිච්ඡත්තෙසදිකසො අග්කග සඡිද්කදො යත්ථ

දණ්ඩන්තරං පකවකසත්වා ඡත්තං ගණ්හන්ති, කයො වා සයකමව දීඝතාය

ගහණදණ්කඩො කහොති, අයං ඡත්තදණ්කඩො නාම, තස්ස අපරිගළනත්ථාය
ඡත්තසලාොනං මූලප්පකදසදණ්ඩස්ස සමන්තකතො දළ්හපඤ්ජරං ෙත්වා

සුත්කතහි විනන්ධන්ති, කසො පකදකසො ඡත්තදණ්ඩගාහෙසලාෙපඤ්ජරං

නාම, තං විනන්ධිතුං වට්ටති. න වණ් ණමට් ඨත් ථායාති ඉමිනා 
ථිරෙරණත්ථකමව එෙවණ්ණසුත්කතන විනන්ධියමානං යදි වණ්ණමට්ඨං

කහොති, න තත්ථ කදොකසොති දස්කසති. ආරග් ක නාති නිඛාදනමුකඛන. 

දණ් ඩබුන් කදති දණ්ඩමූකල කෙොටියං. ඡත් තමණ් ඩලිෙන්ති ඡත්තපඤ්ජකර

මණ්ඩලාොකරන බද්ධදණ්ඩවලයං. උක් කිරිත් වාති නින්නං, උන්නතං වා
ෙත්වා. 

නානාසුත් තකෙහීති නානාවණ්කණහි සුත්කතහි. ඉදඤ්ච තථා

ෙකරොන්තානං වකසන වුත්තං, එෙවණ්ණසුත්තකෙනාපි න වට්ටතිකයව, 

‘‘පෙතිසූචිෙම්මකමවවට්ටතී’’තිහිවුත්තං. පට් ටමුකෙති ද්වින්නං පට්ටානං

සඞ්ඝටිතට්ඨානං සන්ධාකයතං වුත්තං. පරියන් කතති චීවරපරියන්කත, 

අනුවාතං සන්ධාකයතං වුත්තං. කවණින්ති වරෙසීසාොකරන සිබ්බනං. 

සඞ් ෙලිෙන්ති දිගුණසඞ්ඛලිොොකරන සිබ්බනං, කවණිං වා සඞ්ඛලිෙං වා

ෙකරොන්තීති පෙකතන සම්බන්කධො. අග් ඝියං නාම කචතියසණ්ඨානං, යං

අග්ඝියත්ථම්කභොති වදන්ති. උක් කිරන් තීති උට්ඨකපන්ති. චතුකෙොණකමව 

වට් ටතීති ගණ්ඨිෙපාසෙපට්ටානි සන්ධාය වුත්තං. කෙොණසුත් තපිළොති
ගණ්ඨිෙපාසෙපට්ටානං කෙොකණහි බහි නිග්ගතසුත්තානං පිළොොකරන

ඨපිතකෙොටිකයොති කෙචි වදන්ති, කත පිළකෙ ඡින්දිත්වා දුවිඤ්කඤයයා

ොතබ්බාති කතසං අධිප්පාකයො. කෙචි පන ‘‘කෙොණසුත්තා ච පිළොති

ද්කවකයවා’’තිවදන්ති, කතසංමකතනගණ්ඨිෙපාසෙපට්ටානං කෙොණකතො
කෙොකණහිනීහතසුත්තාකෙොණසුත්තානාම.සමන්තකතොපනපරියන්කතන
ෙතා චතුරස්සසුත්තා පිළො නාම. තං දුවිධම්පි කෙචි චීවරකතො විසුං

පඤ්ඤායනත්ථාය විොරයුත්තං ෙකරොන්ති, තං නිකසධාය

‘‘දුවිඤ්කඤයයරූපා වට්ටන්තී’’ති වුත්තං, න පන සබ්බථා
අචක්ඛුකගොචරභාකවන සිබ්බනත්ථායතථාසිබ්බනස්ස අසක්කුකණයයත්තා.

යථා පෙතිචීවරකතො විොකරො න පඤ්ඤායති, එවං සිබ්බිතබ්බන්ති
අධිප්පාකයො. රජනෙම්මකතො පුබ්කබ පඤ්ඤායමාකනොපි විකසකසො චීවකර

රත්කතඑෙවණ්ණතායනපඤ්ඤායතීතිආහ ‘‘චීවකර රත්කත’’ති. මණිනාති

නීලමණිආදිමට්ඨපාසාකණන, අංසවද්ධෙොයබන්ධනාදිෙංපනඅචීවරත්තා

සඞ්ඛාදීහි ඝංසිතුං වට්ටතීති වදන්ති. ෙණ් ණසුත් තෙන්ති චීවරස්ස දීඝකතො
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තිරියඤ්ච සිබ්බිතානං චතූසු ෙණ්කණසු කෙොකණසු ච නික්ඛන්තානං

සුත්තසීසානකමතං නාමං, තං ඡින්දිත්වාව පාරුපිතබ්බං, කතනාහ

‘‘රජිතොකලඡින්දිතබ්බ’’න්ති.භගවතාඅනුඤ්ඤාතංඑෙං ෙණ්ණසුත්තම්පි

අත්ථි, තං පන නාකමන සදිසම්පි ඉකතො අඤ්ඤකමවාති දස්කසතුං යං 

පනාතිආදි වුත්තං.  ග්  නත් ථායාති චීවරරජ්ජුයං චීවරබන්ධනත්ථාය. 

 ණ් ඨිකෙති දන්තාදිමකය. පීළොති බින්දුං බින්දුං ෙත්වා
උට්ඨාකපතබ්බපීළො. 

ථා කෙ වාති තම්බාදිමකය පුග්ගලිකෙ තිවිකධපි ෙප්පියථාලකෙ. න 

වට් ටතීතිමණිවණ්ණෙරණප්පකයොකගොන වට්ටති, කතලවණ්ණෙරණත්ථං

පන වට්ටති. පත් තමණ් ඩක ති තිපුසීසාදිමකය. ‘‘න, භික්ඛකව, චිත්තානි

පත්තමණ්ඩලානි ධාකරතබ්බානි රූපොකිණ්ණානි භිත්තිෙම්මෙතානී’’ති

(චූළව.253) වුත්තත්තා ‘‘භිත්තිෙම්මංන වට්ටතී’’තිවුත්තං. ‘‘අනුජානාමි, 

භික්ඛකව, මෙරදන්තෙං ඡින්දිතු’’න්ති (චූළව. 253) වුත්තත්තා

‘‘මෙරදන්තෙංපනවට්ටතී’’තිවුත්තං, ඉදංපනපාළියාලද්ධම්පි ඉධපාළියා
මුත්තත්තාපාළිමුත්තෙනකයවුත්තං.එවමඤ්ඤම්පිඊදිසං. 

ක ො න වට් ටතීති ආරග්කගන දින්නකලඛාව න වට්ටති, 

ජාතිහිඞ්ගුලිොදිවණ්කණහි ෙතකලඛා වට්ටති. ඡත් තමුෙවට් ටියන්ති

ධමෙරණස්ස හත්කථන ගහණඡත්තාොරස්ස මුඛවට්ටියං, 

‘‘පරිස්සාවනකචොළබන්ධනට්ඨාකන’’තිකෙචි. 

කදඩ් ඩුභසීසන්ති උදෙසප්පසීසං. අච් ඡීනීති කුඤ්ජරච්ඡිසණ්ඨානානි. 

එෙකමව වට් ටතීතිඑත්ථඑෙරජ්ජුෙං දිගුණංතිගුණංෙත්වාපිබන්ධිතුංන

වට්ටති, එෙකමව පන සතවාරම්පි සරීරං පරික්ඛිපිත්වා බන්ධිතුං වට්ටති, 
බහුරජ්ජුකෙ එෙකතො ෙත්වා එකෙන නිරන්තරං කවකඨත්වා ෙතං

‘‘බහුරජ්ජුෙ’’න්තින වත්තබ්බං ‘‘වට්ටතී’’ති වුත්තත්තා, තං මුරජසඞ්ඛං න
ගච්ඡතීති කවදිතබ්බං. මුරජඤ්හි නානාවණ්කණහි සුත්කතහි

මුරජවට්ටිසණ්ඨානං කවකඨත්වා ෙතං, ඉදං පන මුරජං මද්දවීණසඞ්ඛාතං

පාමඞ්ගසණ්ඨානඤ්ච දසාසු වට්ටති ‘‘ොයබන්ධනස්ස දසා ජීරන්ති; 

අනුජානාමි, භික්ඛකව, මුරජංමද්දවීණ’’න්ති(චූළව.278) වුත්තත්තා. 

විකධති දසාපරිකයොසාකනථිරභාවාය දන්තවිසාණසුත්තාදීහිෙත්තබ්කබ

විකධ. අට් ඨ මඞ්   ානි නාම සඞ්කඛො චක්ෙං පුණ්ණකුම්කභො ගයා
සිරීවච්කඡො අඞ්කුකසො ධජං කසොවත්තිෙන්ති වදන්ති.

මච්ඡයුගළඡත්තනන්දියාවට්ටාදිවකසනපි වදන්ති. පරිච් කඡදක ොමත් තන්ති
දන්තාදීහිෙතවිධස්සඋකභොසුකෙොටීසු ෙතපරිච්කඡදරාජිමත්තං. 
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‘‘උජුෙකමවා’’තිවුත්තත්තාචතුරස්සාදිසණ්ඨානාපිඅඤ්ජනී වඞ්ෙගතිො

නවට්ටති. සිපාටිොයාති වාසිආදිභණ්ඩනික්ඛිපනපසිබ්බකෙ. ආරෙණ් ටෙං 
නාම කපොත්ථොදිඅඅසඞ්ඛාරණත්ථං ෙතදීඝමුඛසත්ථෙන්ති වදන්ති.

‘‘භමොරානං දාරුආදිලිඛනසත්ථෙ’’න්ති කෙචි. වට් ටමණිෙන්ති වට්ටං

ෙත්වාඋට්ඨකපතබ්බංපුප්ඵුළෙං. අඤ ්ඤන්තිඉමිනාපිළොදිංසඞ්ගණ්හාති. 

පිප් ඵලිකෙති යං කිඤ්චි කඡදනකෙ ඛුද්දෙසත්කථ. වලිතෙන්ති

නඛච්කඡදනොකල දළ්හග්ගහණත්ථං වලීහි යුත්තකමව ෙකරොන්ති. තස් මා 

තං වට් ටතීතිඉමිනායංඅඤ්ඤම්පිවිොරං දළ්හීෙම්මාදිඅත්ථායෙකරොන්ති, 

නවණ්ණමට්ඨත්ථාය, තංවට්ටතීතිදීපිතං, කතනච ෙත්තරදණ්ඩකෙොටියං
අඤ්ඤමඤ්ඤම්පි ඝට්ටකනන සද්දනිච්ඡරණත්ථාය ෙතං අකයොවලයාදිෙං 

සංයුත්තම්පි ෙප්පියකතො උපපන්නං කහොති. මණ් ඩ න්ති උත්තරාරණියා

පකවසනත්ථංආවාටමණ්ඩලංකහොති.උජුෙකමවබන්ධිතුන්තිසම්බන්කධො, 
උකභොසුවාපස්කසසුඑෙපස්කසවාතිවචනකසකසො.වාසිදණ්ඩස්සඋකභොසු
පස්කසසු දණ්ඩකෙොටීනංඅචලනත්ථංබන්ධිතුන්තිඅත්කථො. 

ආමණ් ඩසාරකෙති ආමලෙඵලානි පිසිත්වා කතන ෙක්කෙන
ෙතකතලභාජකන. තත්ථ කිර පක්ඛිත්තං කතලං සීතලං කහොති. 

භූමත් ථරකණති ෙටසාරාදිමකය පරිෙම්මෙතාය භූමියා

අත්ථරිතබ්බඅත්ථරකණ. පානීයඝකටති සබ්බං භාජනවිෙතිං සඞ්ගණ්හාති. 

සබ් බං…කප.… වට් ටතීති යථාවුත්කතසුමඤ්චාදීසුඉත්ථිපුරිසරූපම්පිවට්ටති

කතලභාජකනසුකයව ඉත්ථිපුරිසරූපානං පටික්ඛිත්තත්තා, කතලභාජකනන

සහඅගකණත්වාවිසුංමඤ්චාදීනං ගහිතත්තාචාතිවදන්ති, කිඤ්චාපිවදන්ති, 
එකතසං පන මඤ්චාදීනං හත්කථන ආමසිතබ්බභණ්ඩත්තා

ඉත්ථිරූපකමකවත්ථනවට්ටතීතිගකහතබ්බං. අඤ ්කඤසන්තිසීමසාමිොනං. 

රාජවල්  කභහීති ලජ්ජීකපසලාදීනං උකපොසථාදිඅන්තරායෙරා අලජ්ජිකනො

භින්නලද්ධිො ච භික්ඛූ අධිප්කපතා කතහි සහ උකපොසථාදිෙරණාකයොගා, 

කතකනව ‘‘සීමායා’’ති වුත්තං. කතසං  ජ් ජීපරිසාති කතසං සීමාසාමිොනං

අනුබලං දාතුං සමත්ථා ලජ්ජීපරිසා. භික් ඛූහි ෙතන්ති යං අලජ්ජීනං 

කසනාසනකභදනාදිෙං ලජ්ජීභික්ඛූහි ෙතං, සබ්බඤ්කචතං සුෙතකමව
අලජ්ජීනිග්ගහත්ථාය පවත්තිතබ්බකතො. 

88. අවජ් ඣායන් තීති නීචකතො චින්කතන්ති. උජ් ඣායනත් කථොති

භික්ඛුකනො කථයයෙම්මනින්දනත්කථො ‘‘ෙථඤ්හි නාම අදින්නං

ආදියිස්සතී’’ති, න පන දාරු-සද්දවිකසසනත්කථො තස්ස බහුවචනත්තා. 

වචනකභකදති එෙවචනබහුවචනානං කභකද. සබ් බාවන් තන්ති

භික්ඛුභික්ඛුනීආදිසබ්බාවයවවන්තං. බිම් බිසාකරොති තස් ස නාමන්ති එත්ථ 

බිම් බීති සුවණ්ණං. තස්මා සාරසුවණ්ණසදිසවණ්ණතාය ‘‘බිම්බිසාකරො’’ති
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වුච්චතීති කවදිතබ්බං. කපොරාණසත්ථානුරූපං උප්පාදිකතො 
වීසතිමාසප්පමාණඋත්තමසුවණ්ණග්ඝනකෙො ලක්ඛණසම්පන්කනො 

නී ෙහාපකණොති කවදිතබ්කබො. රුද්රදාකමන නාම කෙනචි උප්පාදිකතො 

රුද්රදාමකෙො. කසොකිරනීලෙහාපණස්සතිභාගංඅග්ඝති.යස්මිංපන කදකස

නීලෙහාපණා නසන්ති, තත්ථාපිොළෙවිරහිතස්ස නිද්ධන්තසුවණ්ණස්ස

පඤ්චමාසග්ඝනකෙන භණ්කඩන පාදපරිච්කඡකදො ොතබ්කබො. කතනාති

නීලෙහාපණස්ස චතුත්ථභාගභූකතන. පාරාජිෙවත් ථුම් හි වාතිආදි

පාරාජිොනං සබ්බබුද්කධහි පඤ්ඤත්තභාකවන වුත්තං, සඞ්ඝාදිකසසාදීසු

පන ඉතරාපත්තීසුපි තබ්බත්ථූසු ච නානත්තං නත්කථව, කෙවලං කෙචි

සබ්බාොකරන පඤ්ඤකපන්ති, කෙචි එෙකදකසනාති එත්තෙකමව 
විකසකසො.නහිෙදාචිපිසම්මාසම්බුද්ධායථාපරාධංඅතික්ෙම්මඌනමධිෙං
වා සික්ඛාපදංපඤ්ඤකපන්ති. 

පදභාජනීයවණ් ණනා 

92. පුනපි ‘‘ආගන්තුොමා’’ති වුත්තත්තා ච සබ්බථා මනුස්කසහි

අනිවුත්ථපුබ්කබ අභිනවමාපිකත, ‘‘පුන න පවිසිස්සාමා’’ති නිරාලකයහි
පරිච්චත්කත ච ගාකම ගාමකවොහාරාභාවා ගාමප්පකවසනාපුච්ඡනාදිකිච්චං 

නත්ථීති කවදිතබ්බං. අරඤ් ඤපරිච් කඡදදස ්සනත් ථන්ති ගාමගාමූපචාකරසු
දස්සිකතසු තදඤ්ඤං අරඤ්ඤන්ති අරඤ්ඤපරිච්කඡකදො සක්ො ඤාතුන්ති 

වුත්තං. මාතිොයං පන ගාමග්ගහකණකනව ගාමූපචාකරොපි ගහිකතොති 

දට්ඨබ්කබො. ඉන් දඛීක ති උම්මාකර. අරඤ් ඤසඞ් කෙපං  ච් ඡති තථා 

අභිධම් කම වුත්තත්තා. අසතිපි ඉන්දඛීකල ඉන්දඛීලට්ඨානියත්තා

‘‘කවමජ්ඣකමව ඉන්දඛීකලොති වුච්චතී’’ති වුත්තං. යත්ථ පන ද්වාරබාහාපි

නත්ථි, තත්ථ පාොරකවමජ්ඣකමව ඉන්දඛීකලොති ගකහතබ්බං. ලුඨිත් වාති
පවට්ටිත්වා. 

මජ් ඣිමස් ස පුරිසස් ස සුප් පපාකතො වාතිආදි මාතුගාමස්ස

ොකුට්ඨාපනවකසන ගකහතබ්බං, න බලදස්සනවකසන ‘‘මාතුගාකමො 

භාජනකධොවනඋදෙංඡඩ්කඩතී’’ති(පාරා.අට්ඨ.1.92) උපරිවුච්චමානත්තා, 

කතකනව ‘‘කලඩ්ඩුපාකතො’’ති අවත්වා සුප් පපාකතොතිආදි වුත්තං. 

කුරුන් දට් ඨෙථායං මහාපච් චරියඤ් ච ඝරූපචාකරොව ගාකමොති අධිප්පාකයන 

‘‘ඝරූපචාකර ඨිතස්ස කලඩ්ඩුපාකතො ගාමූපචාකරො’’ති වුත්තං. 

ෙතපරික් කෙකපොතිඉමිනාපරික්කඛපකතොබහිඋපචාකරොනගකහතබ්කබොති 

දස්කසති. සුප්පමුසලපාකතොපි අපරික්ඛිත්තකගහස්කසව, කසො ච යකතො

පකහොති, තත්කථව ගකහතබ්කබො, අප්පකහොනට්ඨාකන පන
විජ්ජමානට්ඨානකමව ගකහතබ්බං. යස්ස පන ඝරස්ස සමන්තකතො
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පාොරාදීහි පරික්කඛකපො ෙකතො කහොති, තත්ථ කසොව පරික්කඛකපො
ඝරූපචාකරොති ගකහතබ්බං. 

පුබ් කබ වුත් තනකයනාති පරික්ඛිත්තගාකම වුත්තනකයන. සඞ් ෙරීයතීති

මිස්සීයති. විොකල ගාමප්පකවසකන ‘‘පරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස පරික්කඛපං
අතික්ෙමන්තස්සආපත්තිපාචිත්තියස්ස. අපරික්ඛිත්තස්සගාමස්සඋපචාරං

ඔක්ෙමන්තස්ස ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති (පාචි. 513) වුත්තත්තා 

ගාමගාමූපචාරානං අසඞ්ෙරතා ඉච්ඡිතබ්බාති ආහ අසඞ් ෙරකතො චාතිආදි.

කෙචි පකනත්ථ පාළියං ‘‘අපරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස උපචාරං

ඔක්ෙමන්තස්සාති ඉදං පරික්කඛපාරහට්ඨානං සන්ධාය වුත්තං, න තකතො

පරං එෙකලඩ්ඩුපාතපරිච්ඡින්නං උපචාරං. තස්මා

පරික්කඛපාරහට්ඨානසඞ්ඛාතං ගාමං ඔක්ෙමන්තස්කසව ආපත්ති, න

උපචාර’’න්තිවදන්ති, තංනගකහතබ්බං ‘‘ඝරූපචාකර ඨිතස්සමජ්ඣිමස්ස
පුරිසස්ස කලඩ්ඩුපාතබ්භන්තරං ගාකමො නාම. තකතො අඤ්ඤස්ස 

කලඩ්ඩුපාතස්ස අබ්භන්තරං ගාමූපචාකරො නාමා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 1.92) 

ඉකධව අට් ඨෙථායං වුත්තත්තා. විොකල 
ගාමප්පකවසනසික්ඛාපදට්ඨෙථායඤ්හි අපරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස උපචාකරො

අදින්නාදාකන වුත්තනකයකනවකවදිතබ්කබොති(පාචි.අට්ඨ.512) අයකමව

නකයොඅතිදිසිකතො.කතකනව මාතිොට් ඨෙථායම්පි‘‘ය්වායංඅපරික්ඛිත්තස්ස

ගාමස්ස උපචාකරො දස්සිකතො, තස්ස වකසන විොකල ගාමප්පකවසනාදීසු

ආපත්ති පරිච්ඡින්දිතබ්බා’’ති (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. දුතියපාරාජිෙවණ්ණනා)

වුත්තං, තස්මා පරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස පරික්කඛපං අතික්ෙමන්තස්ස, 
අපරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස ඝරූපචාරකතො පට්ඨාය දුතියකලඩ්ඩුපාතසඞ්ඛාතං

ගාමූපචාරං ඔක්ෙමන්තස්ස විොකල ගාමප්පකවසනාපත්ති කහොති, 

මාතිොයඤ්ච විොකල ගාමං පවිකසයයාති ගාමග්ගහකණකනව 

ගාමූපචාකරොපි ගහිකතොති කවදිතබ්බං. විොක   ාමප් පකවසනාදීසූති ආදි-
සද්කදනඝරඝරූපචාරාදීසුඨිතානංඋප්පන්නලාභභාජනාදිං සඞ්ගණ්හාති. 

නික් ෙමිත් වා බහි ඉන් දඛී ාති ඉන්දඛීලකතො බහිනික්ඛමිත්වා ඨිතං යං

ඨානංසබ්බකමතංඅරඤ්ඤන්තිකයොජනා. ආචරියධනු නාමපෙතිහත්කථන

නවවිදත්ථිපමාණං, ජියාය පන ආකරොපිතාය සත්තට්ඨවිදත්ථිමත්තන්ති
වදන්ති. 

ෙප් පියන්ති අනුරූපවකසන වුත්තං අෙප්පියස්සාපි අප්පටිග්ගහිතස්ස

පරිකභොකග පාචිත්තියත්තා. පරිච්චාගාදිම්හි අෙකත ‘‘ඉදං මය්හං

සන්තෙ’’න්ති වත්ථුසාමිනා අවිදිතම්පි පරිග්ගහිතකමව බාලුම්මත්තාදීනං

සන්තෙං විය, තාදිසං අවහරන්කතොපි ඤාතොදීහි පච්ඡා ඤත්වා 
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වත්ථුසාමිනා ච අනුබන්ධිතබ්බකතො පාරාජිකෙොව කහොති. යස්ස වකසන

පුරිකසො කථකනො කහොති, තං කථයයන්ති ආහ ‘‘අවහරණචිත්තස්කසතං

අධිවචන’’න්ති. පපඤ් චසඞ් ොති තණ්හාමානදිට්ඨිසඞ්ඛාතා

පපඤ්චකෙොට්ඨාසා. එකෙො චිත් තකෙොට් ඨාකසොති
ඨානාචාවනපකයොගසමුට්ඨාපකෙොඑකෙො චිත්තකෙොට්ඨාකසොතිඅත්කථො. 

අභිකයො වකසනාති අට්ටෙරණවකසන. සවිඤ් ඤාණකෙකනවාති ඉදං
සවිඤ්ඤාණොනඤ්කඤව ආකවණිෙවිනිච්ඡයං සන්ධාය වුත්තං. පාකණො

අපදන්තිආදීසු හි ‘‘පදසා කනස්සාමී’’ති පඨමං පාදං සඞ්ොකමති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්සාතිආදිනා පාළියං (පාරා.111), භික්ඛු දාසං දිස්වාසුඛදුක්ඛං 

පුච්ඡිත්වා වාඅපුච්ඡිත්වාවා ‘‘ගච්ඡ, පලායිත්වාසුඛං ජීවා’’තිවදති, කසොකච

පලායති, දුතියපදවාකර පාරාජිෙන්තිආදිනා (පාරා. අට්ඨ. 1.114) 

අට් ඨෙථායඤ් ච කයො සවිඤ්ඤාණොනඤ්කඤව ආකවණිකෙො විනිච්ඡකයො 

වුත්කතො, කසො ආරාමාදිඅවිඤ්ඤාණකෙසු න ලබ්භතීති තාදිසං සන්ධාය 

‘‘සවිඤ්ඤාණකෙකනවා’’ති වුත්තං. කයො පන විනිච්ඡකයො

ආරාමාදිඅවිඤ්ඤාණකෙසු ලබ්භති, කසො යස්මා සවිඤ්ඤාණකෙසු

අලබ්භනකෙො නාම නත්ථි, තස්මා වුත්තං ‘‘නානාභණ්ඩවකසන 

සවිඤ්ඤාණොවිඤ්ඤාණෙමිස්සකෙනා’’ති. සවිඤ්ඤාණකෙන ච
අවිඤ්ඤාණකෙන චාති අත්කථො. යස්මා කචත්ථ අවිඤ්ඤාණකෙකනව
ආදියනාදීනි ඡපි පදානි න සක්ො කයොකජතුං ඉරියාපථවිකෙොපනස්ස

සවිඤ්ඤාණෙවකසකනව කයොකජතබ්බකතො, තස්මා

‘‘අවිඤ්ඤාණකෙකනවා’’ති තතියංපොරංනවුත්තන්තිදට්ඨබ්බං. 

ආරාමන්ති ඉදං උපලක්ඛණමත්තං දාසාදිසවිඤ්ඤාණෙස්සාපි ඉධ

සඞ්ගකහතබ්බකතො, නානාභණ්ඩවකසන කහත්ථ කයොජනා දස්සියති. 

පරිෙප් පිතට් ඨානන්ති පරිෙප්පිකතොොසං. සුඞ් ෙඝාතන්ති එත්ථ මග්ගං
ගච්ඡන්කතහි සත්ථිකෙහි අත්තනා නීයමානභණ්ඩකතො රඤ්කඤො

දාතබ්බභාකගො සුඞ්කෙො නාම, කසො එත්ථ හඤ්ඤති අදත්වා ගච්ඡන්කතහි

අවහරීයති, තං වා හන්ති එත්ථ රාජපුරිසා අදදන්තානං සන්තෙං 

බලක්ොකරනාති සුඞ්ෙඝාකතො, ‘‘එත්ථ පවිට්කඨහි සුඞ්කෙො දාතබ්කබො’’ති 
රුක්ඛපබ්බතාදිසඤ්ඤාකණනනියමිතප්පකදසස්කසතංඅධිවචනං. 

පඤ ්චවීසතිඅවහාරෙථාවණ් ණනා 

ෙත් ථචීති එකිස්සා අට්ඨෙථායං. එෙං පඤ් චෙං දස් සිතන්ති

‘‘පරපරිග්ගහිතඤ්ච කහොති, පරපරිග්ගහිතසඤ්ඤී ච, ගරුකෙො ච කහොති

පරික්ඛාකරොපඤ්චමාසකෙොවාඅතිකරෙපඤ්චමාසකෙොවා, කථයයචිත්තඤ්ච

පච්චුපට්ඨිතං කහොති, ඨානා චාකවතී’’ති (පාරා. 122) 
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වුත්තපඤ්චඅවහාරඞ්ගානි එෙං පඤ්චෙන්ති දස්සිතං. ද් කව පඤ ්චොනි 

දස් සිතානීති‘‘ඡහිආොකරහිඅදින්නංආදියන්තස්සආපත්ති පාරාජිෙස්ස.න

චසෙසඤ්ඤී, නචවිස්සාසග්ගාහී, නචතාවොලිෙං, ගරුකෙොචකහොති 

පරික්ඛාකරොපඤ්චමාසකෙොවාඅතිකරෙපඤ්චමාසකෙොවා, කථයයචිත්තඤ්ච

පච්චුපට්ඨිතං කහොති, ඨානාචාකවති, ආපත්තිපාරාජිෙස්සා’’ති(පාරා.125) 
එවං වුත්කතසු ඡසු පකදසු එෙං අපකනත්වා කසසානි පඤ්ච පදානි එෙං
පඤ්චෙං ෙත්වා කහට්ඨා වුත්තපඤ්චෙඤ්ච ගකහත්වා ද්කව පඤ්චොනි

දස්සිතානි. එත් ථ පනාති පඤ්චහාොකරහීතිආදීසු. සබ් කබහිපි පකදහීති 
පරපරිග්ගහිතඤ්චකහොතීතිආදීහිසබ්කබහිපඤ්චහිපකදහි. 

පඤ්චන්නං අවහාරානං සමූකහො පඤ ්චෙං. සකෙො හත්කථො සහත්කථො, 

කතන නිබ්බත්කතො, තස්ස වා සම්බන්ධීති සාහත්ථිකෙො, අවහාකරො.

සාහත්ථිොදි පඤ්චෙං සාහත් ථිෙපඤ් චෙන්තිආදිපදවකසන නාමලාකභො

දට්ඨබ්කබො. එවං කසකසසුපි. තතියපඤ් චකමසු පඤ් චකෙසූති 

සාහත්ථිෙපඤ්චෙකථයයාවහාරපඤ්චකෙසු.  බ් භමානපදවකසනාති 

සාහත්ථිෙපඤ්චකෙ ලබ්භමානස්ස නිස්සග්ගියාවහාරපදස්ස වකසන, 
කථයයාවහාරපඤ්චකෙ ලබ්භමානස්ස පරිෙප්පාවහාරපදස්ස ච වකසන
කයොකජතබ්බන්තිඅත්කථො. 

නිස ්සග් ගකයො නාම…කප.… පාරාජිෙස් සාති ඉමිනා

බහිසුඞ්ෙඝාතපාතනං නිස්සග්ගියපකයොකගොති දස්කසති. ‘‘හත්කථ භාරං 

කථයයචිත්කතො භූමියං නික්ඛිපති, ආපත්ති පාරාජිෙස්සා’’ති (පාරා. 101) 
වුත්තත්තා පන සුද්ධචිත්කතන ගහිතපරභණ්ඩස්ස කථයයචිත්කතන 
ගුම්බාදිපටිච්ඡන්නට්ඨාකන ඛිපනම්පි ඉමස්මිං නිස්සග්ගියපකයොකග
සඞ්ගය්හතීති දට්ඨබ්බං. කිරියාසිද්ධිකතො පුකරතරකමව

පාරාජිොපත්තිසඞ්ඛාතංඅත්ථංසාකධතීති අත් ථසාධකෙො. අථවාඅත්තකනො
වත්තමානක්ඛකණ අවිජ්ජමානම්පි කිරියාසිද්ධිසඞ්ඛාතං අත්ථං අවස්සං

ආපත්තිංසාකධතීතිපි අත් ථසාධකෙො. අසුෙං නාම භණ් ඩං යදා සක් කෙොසීති
ඉදං නිදස්සනමත්තං පරස්ස කතලකුම්භියා උපාහනාදීනං

නික්කඛපපකයොගස්සාපිඅත්ථසාධෙත්තා.තථාහි වුත්තං මාතිොට් ඨෙථායං 

– 

‘‘අත් ථසාධකෙො නාම ‘අසුෙස්සභණ්ඩංයදා සක්කෙොති, තදාතං

අවහරා’ති අඤ්ඤං ආණාකපති. තත්ථ සකච පකරො අනන්තරායිකෙො

හුත්වා තං අවහරති, ආණාපෙස්ස ආණත්තික්ඛකණකයව පාරාජිෙං.
පරස්ස වා පන කතලකුම්භියා පාදග්ඝනෙකතලං අවස්සං පිවනොනි

උපාහනාදීනි පක්ඛිපති, හත්ථකතො මුත්තමත්කතකයව පාරාජිෙ’’න්ති
(ෙඞ්ඛා.අට්ඨ.දුතියපාරාජිෙවණ්ණනා). 
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පටුන 

ඉමස්ස අත්ථසාධෙස්ස ආණත්තියා ච කෙො විකසකසොති? 

තඞ්ඛණඤ්කඤවගහකණනියුඤ්ජනං ආණත් තිෙපකයොක ො, ොලන්තකරන

ගහණත්ථංනිකයොකගො අත් ථසාධකෙොතිඅයංකනසංවිකසකසො. කතකනවාහ

‘‘අසුෙං නාම භණ්ඩං යදා සක්කෙොසී’’තිආදි. ධුරනික් කෙකපො පන 

උපනික් ඛිත් තභණ් ඩවකසන කවදිතබ් කබොති ඉදං නිදස්සනමත්තං, 
ආරාමාභියුඤ්ජනාදීසුපිතාවොලිෙභණ්ඩකදයයානංඅදාකනපිඑකසවනකයො. 

භණ්ඩග්ගහණප්පකයොගකතො ආණත්තියා පුබ්බත්තා ආහ ‘‘ආණත්තිවකසන

පුබ්බපකයොකගො කවදිතබ්කබො’’ති. පකයොකගන සහ වත්තමාකනො අවහාකරො

සහපකයොකගොති ආහ ‘‘ඨානාචාවනවකසනා’’ති, ඉදඤ්ච නිදස්සනමත්තං
ඛීලසඞ්ෙමනාදීසුපි අසති ඨානාචාවකන සහපකයොගත්තා. වුත්තඤ්හි 

මාතිොට් ඨෙථායං ‘‘ඨානාචාවනවකසන ඛීලාදීනි සඞ්ොකමත්වා

කඛත්තාදිග්ගහණවකසන ච සහපකයොක ො කවදිතබ්කබො’’ති (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ.
දුතියපාරාජිෙවණ්ණනා). 

තු යිත් වාතිඋපපරික්ඛිත්වා. සාමීචීතිවත්තං.සෙසඤ්ඤායඅකදන්තස්ස

ආපත්ති නත්ථීති වදන්ති. සම් මද් කදොති නිවිද්ධතාසඞ්කඛොකභො. භට් කඨ 

ජනොකයති අපගකත ජනසමූකහ. අත් තකනො සන් තෙං ෙත් වා එතස ්කසව 

භික් ඛුකනො කදහීති ඉදං උභින්නම්පි කුක්කුච්චවිකනොදනත්ථං වුත්තං.

අවහාරෙස්ස හි ‘‘මයා සහත්කථන න දින්නං, භණ්ඩකදයයං එත’’න්ති 

කුක්කුච්චං උප්පජ්කජයය, ඉතරස්ස ච ‘‘මයා පඨමං ධුරනික්කඛපං ෙත්වා

පච්ඡා අදින්නංගහිත’’න්තිකුක්කුච්චංඋප්පජ්කජයයාති. 

සමග් ඝන්ති අප්පග්ඝං. දාරුඅත් ථං ඵරතීති දාරූහි ෙත්තබ්බකිච්චං

සාකධති.එෙදිවසං දන්තෙට්ඨච්කඡදනාදිනායාඅයංඅග්ඝහානිවුත්තා, සා
සබ්බාභණ්ඩසාමිනාකිණිත්වා ගහිතකමවසන්ධායවුත්තා.සබ්බංපකනතං
අට්ඨෙථාචරියප්පමාකණන කවදිතබ්බං. පාසාණඤ්ච සක්ඛරඤ්ච 

පාසාණසක් ෙරං. 

අක් ෙදස් සාති එත්ථ අක්ඛ-සද්කදන කිර විනිච්ඡයසාලා වුච්චති, තත්ථ

නිසීදිත්වා වජ්ජාවජ්ජං නිරූපයන්තීති ‘‘අක්ඛදස්සා’’ති වුච්චන්ති
ධම්මවිනිච්ඡනො. හනනං නාම හත්ථපාදාදීහි කපොථනඤ්කචව

හත්ථනාසාදිච්කඡදනඤ්ච කහොතීති ආහ ‘‘හකනයුන්ති කපොකථයුඤ්කචව 

ඡින්කදයුඤ්චා’’ති. 

පදභාජනීයඤ්ච ‘‘හත්කථන වා පාකදන වා ෙසාය වා කවත්කතන වා 

අඩ්ඪදණ්ඩකෙන වා ඡජ්ජාය වා හකනයු’’න්ති (පාරා. 92) වුත්තං. තත්ථ 

අඩ් ඪදණ් ඩකෙනාති ද්විහත්ථප්පමාකණන රස්සමුග්ගකරන, කවළුකපසිොය

වා. කඡජ් ජාය වාතිහත්ථාදීනංකඡදකනන.ඡින්දන්තිඑතායහත්ථපාදාදීනීති
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කඡජ්ජා, සත්ථං, කතන සත්කථනාතිපි අත්කථො. නීහකරයුන්ති රට්ඨකතො 

නීහකරයුං. ‘‘කචොකරොසි…කප.… කථකනොසී’’තිඑත්ථපරිභාකසයුන්තිපදං

අජ්ඣාහරිත්වා අත්කථො කවදිතබ්කබොති ආහ ‘‘කචොකරොසි…කප.… 

පරිභාකසයු’’න්ති.යංතංභණ්ඩං දස්සිතන්තිසම්බන්කධො. 

93. යත් ථ යත් ථ ඨිතන්තිභූමියාදීසුයත්ථයත්ථඨිතං. යථා යථා ආදානං 

 ච් ඡතීතිකයනකයනආොකරනගහණංඋපගච්ඡති. 

භූමට් ඨෙථාවණ් ණනා 

94. වාචාය වාචායාති එකෙෙත්ථදීපිොයවාචායවාචාය. උප ද් කධොති

ඤාකතො. පාළියං කසසඅට්ඨෙථාසුචකුදාලංවාපිටෙංවාතිඉදකමවද්වයං
වත්වා වාසිඵරසූනං අවුත්තත්තා කතසම්පි සඞ්කඛපට්ඨෙථාදීසු ආගතභාවං

දස්කසතුං සඞ් කෙපට් ඨෙථායන්තිආදි වුත්තං. කථයයචිත්කතන ෙතත්තා 

‘‘දුක්ෙකටහිසද්ධිංපාචිත්තියානී’’තිවුත්තං. 

අට් ඨවිධං කහතන්තිආදීසු එතං දුක්ෙටං නාම කථකරහි
ධම්මසඞ්ගාහකෙහි ඉමස්මිං ඨාකන සකමොධාකනත්වා අට්ඨවිධන්ති 
දස්සිතන්ති කයොජනා. සබ්කබසම්පි දුක්ෙටානං ඉකමසුකයව අට්ඨසු
සඞ්ගකහතබ්බභාවකතො පන ඉතකරහි සත්තහි දුක්ෙකටහි විනිමුත්තං

විනයදුක්ෙකටකයව සඞ්ගකහතබ්බං. දසවිධං රතනන්ති ‘‘මුත්තා මණි
කවළුරිකයො සඞ්කඛො සිලා පවාළං රජතං ජාතරූපං කලොහිතකෙො

මසාරගල්ල’’න්තිඑවමාගතංදසවිධංරතනං. 

‘‘මුත්තාමණිකවළුරිකයොචසඞ්කඛො, 

සිලාපවාළංරජතඤ්චකහමං; 

කලොහිතෙඤ්චමසාරගල්ලං, 

දකසකතධීකරොරතනානිජඤ්ඤා’’ති.– 

හි වුත්තං. සත් තවිධං ධඤ් ඤන්ති සාලි වීහි යකවො ෙඞ්ගු කුද්රූසං වරකෙො

කගොධුකමොති ඉමං සත්තවිධං ධඤ්ඤං. ආවුධභණ් ඩාදින්ති ආදි-සද්කදන 
තුරියභණ්ඩඉත්ථිරූපාදිං සඞ්ගණ්හාති. අනාමසිතබ්කබ වත්ථුම්හි දුක්ෙටං 

අනාමාසදුක් ෙටං. දුරූපචිණ් ණදුක් ෙටන්ති ‘‘අෙත්තබ්බ’’න්ති වාරිතස්ස

ෙතත්තා දුට්ඨු උපචිණ්ණං චරිතන්ති දුරූපචිණ්ණං, තස්මිං දුක්ෙටං

දුරූපචිණ්ණදුක්ෙටං.විනකයපඤ්ඤත්තංඅවකසසංදුක්ෙටං විනයදුක් ෙටං. 

එොදස සමනුභාසනා නාම භික්ඛුපාතිකමොක්කඛ චත්තාකරො යාවතතියො

සඞ්ඝාදිකසසා අරිට්ඨසික්ඛාපදන්ති පඤ්ච, භික්ඛුනීපාතිකමොක්කඛ එෙං 
යාවතතියෙපාරාජිෙංචත්තාකරොසඞ්ඝාදිකසසාචණ්ඩොළීසික්ඛාපදන්තිඡ. 
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සහපකයොගකතො පට්ඨාය කචත්ථ පුරිමපුරිමා ආපත්තිකයො 

පටිප්පස්සම්භන්තීතිආහ අථ ධුරනික් කෙපං අෙත් වාතිආදි. ‘‘ධුරනික්කඛපං

අෙත්වා’’ති වුත්තත්තා ධුරනික්කඛපං ෙත්වා පුන ඛණන්තස්ස 

පුරිමාපත්තිකයො න පටිප්පස්සම්භන්තීති වදන්ති. ‘‘කඡදනපච්චයා දුක්ෙටං 

කදකසත්වා මුච්චතී’’ති වත්වා පුබ්බපකයොකග ආපත්තීනං කදකසතබ්බතාය
අවුත්තත්තා සහපකයොකග පත්කත පුබ්බපකයොකග ආපත්තිකයො 
පටිප්පස්සම්භන්තීතිකවදිතබ්බං. 

අපරද් ධං විරද් ධං ෙලිතන්ති සබ්බකමතං යඤ් ච දුක් ෙටන්ති එත්ථ

වුත්තස්ස දුක්ෙටස්ස පරියායවචනං, යං මනුස් කසො ෙකරතිආදි පකනත්ථ

ඔපම්මනිදස්සනං. සංකයො භාකවොති ද්විත්තං සන්ධාය වුත්තං, කතන 

රස්සත්තස්සාපි නිමිත්තං දස්සිතන්ති කවදිතබ්බං. එෙස ්ස මූක ති එෙස්ස

සන්තිකෙ.සබ්බත්ථාපිආමසකනදුක්ෙටං, ඵන්දාපකන ථුල්ලච්චයඤ්චවිසුං

විසුං ආමසනඵන්දාපනපකයොගං ෙකරොන්තස්කසව කහොති, එෙපකයොකගන 

ගණ්හන්තස්ස පන උද්ධාකර පාරාජිෙකමව, න දුක්ෙටථුල්ලච්චයානීති

වදන්ති, එෙපකයොකගන ගණ්හන්තස්සාපි ආමසනඵන්දාපනානම්පි
ලබ්භමානත්තා තං න ගකහතබ්බං. න හි සක්ො අනාමසිත්වා

අඵන්දාකපත්වා ච කිඤ්චි ගකහතුං. ‘‘එෙකමව කදකසත්වා මුච්චතී’’ති
පංසුඛණනාදිසමානපකයොකගපි පුරිමා ආපත්ති උත්තරමුත්තරං ආපත්තිං

පත්වා පටිප්පස්සම්භන්තීති සඤ්ඤාය කුරුන් දට් ඨෙථායං වුත්තං, 

ඉතරට් ඨෙථාසු පන ඛණනපකයොගකභකදහි පකයොකග පකයොකග ආපන්නා 
ආපත්තිකයො උත්තරමුත්තරං පත්වා න පටිප්පස්සම්භන්ති අඤ්ඤමඤ්ඤං
සදිසත්තා වියූහනං පත්වා තා සබ්බාපි පටිප්පස්සම්භන්ති
විසදිසපකයොගත්තාති ඉමිනා අධිප්පාකයන පටිප්පස්සද්ධිවිධානං වුත්තන්ති
කවදිතබ්බං.ඉමිනාහිඅවහාරෙස්ස ආසන්නංඔරිමන්තංපරාමසති. 

තත් කථවාති මුඛවට්ටියකමව. බුන් කදනාති කුම්භියා කහට්ඨිමතකලන.
එෙට්ඨාකන ඨිතාය කුම්භියා ඨානා චාවනං ඡහි ආොකරහි කවදිතබ්බන්ති

සම්බන්කධො. එෙට් ඨාකනති ච සඞ්ඛලිෙබද්ධභාකවන එෙස්මිං 

පතිට්ඨිකතොොසට්ඨාකනති අත්කථො. ොණුෙං කෙසග්  මත් තම් පි ඨානා 

චාකවතීතිඛාණුෙංඅත්තකනොපතිට්ඨිතට්ඨානකතොපඤ්චහි ආොකරහිඨානා

චාකවති. ඡින් නමත් කත පාරාජිෙන්ති අවස්සං කච පතති, ඡින්නමත්කත

පාරාජිෙං. පරිච් කඡකදොති පඤ්චමාසොදිගරුභාවපරිච්කඡකදො. 

අපබූහන් කතොති ඨිතට්ඨානකතො අපනයනවකසන වියූහන්කතො රාසිං

ෙකරොන්කතො. එවං ෙත් වාති භාජනමුඛවට්ටියාකුම්භිගකතනභාජනගතස්ස

එොබද්ධභාවං විකයොකජත්වාති අත්කථො. උපඩ් ඪකුම් භීයන්ති

උපඩ්ඪපුණ්ණාය කුම්භියා. විනයධම් මතාති අධිෙොරණාලාකභ
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පටුන 

විනයවිනිච්ඡයධම්මතාති අධිප්පාකයො. න කෙවලඤ්කචත්ථ ගරුෙතාව, 

සුත්තානුගමනම්පි අත්ථීති දස්කසන්කතො අපිචාතිආදිමාහ. ෙණ් කඨන පන 

පරිච් ඡින් නොක ති මුඛගතං අජ්කඣොහටොකලති අත්කථො.

අජ්කඣොහරණකමව කහත්ථ පරිච්ඡින්දනං, නෙණ්ඨපිදහනං. චික් ෙනන්ති

ථද්ධං, බහලං ඝනන්තිඅත්කථො. 

කයොපි කථයයචිත් කතන පරස් ස කුම් භියා පාදග් ඝනෙං සප් පිං වා කත ං 

වා අවස් සං පිවනෙං යං කිඤ් චි දුකූ සාටෙං වා චම් මෙණ් ඩාදීනං වා 

අඤ ්ඤතරං පක් ඛිපති, හත් ථකතො මුත් තමත් කත පාරාජිෙන්ති එත්ථ
අවහාකරොවීමංසිතබ්කබො.යදිචදුකූලාදීසු සප්පිකතලානංපවිසනංසන්ධාය

පාරාජිෙංභකවයය, තත්ථපවිට්ඨකතලාදිකනොකුම්භිගකතන එොබද්ධතාය
න තාව අවහාකරො භාජනන්තරං පකවකසත්වා ගහණොකල විය. තථා හි

වුත්තං – ‘‘භාජනං පන නිමුජ්ජාකපත්වා ගණ්හන්තස්ස යාව එොබද්ධං

කහොති, තාව රක්ඛතී’’තිආදි. අථ කතලාදිවිනාකසන පාරාජිෙං භකවයය, 

තදාපි තිණජ්ඣාපනාදීසු විය අවහාකරො නත්ථි, දුක්ෙකටන සද්ධිං

භණ්ඩකදයයකමව කහොති, තථා ච පාදග්ඝනෙං කතලාදිං පීතං දුකූලාදිං
උද්ධරන්තස්සාපි පාරාජිෙං න සියා තත්ථ පවිට්ඨස්ස කතලාදිකනො 

විනට්ඨට්කඨන ගහණක්ඛකණ අවිජ්ජමානත්තා, විජ්ජමානත්කතන ච

උද්ධාකරකයව පාරාජිෙං වත්තබ්බං, න හත්ථකතො මුත්තමත්කතති. 

සබ් බඅට් ඨෙථාසු ච දුකූලාදීනං පක්ඛිපකන හත්ථකතො මුත්තමත්කත
පාරාජිෙස්ස වුත්තත්තා න තං පටික්ඛිපිතුං සක්ො. අට්ඨෙථාප්පමාකණන

පකනතංගකහතබ්බං, යුත්තිපකනත්ථ පණ්ඩිකතහිපුබ්බාපරංසංසන්දිත්වා
උද්ධාකරතබ්බා. 

පලිබුජ් ඣිස් සතීතිනිවාකරස්සති. වුත් තනකයන පාරාජිෙන්ති හත්ථකතො

මුත්තමත්කතකයව පාරාජිෙං. කනව අවහාකරො, න ගීවාති අත්තකනො

භාජනත්තා වුත්තං, අනාපත්තිමත්තකමවවුත්තං, නපනඑවං විචාරිතන්ති 

අධිප්පාකයො. බහි තං නාම කහොතීතිතකතොපට්ඨායකතලස්ස අට්ඨානකතො
අකධොමුඛභාවකතො ච බහිගතං නාම කහොති. අන්කතො පට්ඨාය ඡිද්කද
ෙරියමාකන කතලස්ස නික්ඛමිත්වා ගතගතට්ඨානං භාජනසඞ්ඛයකමව

ගච්ඡතීති ආහ ‘‘බාහිරන්තකතො පාදග්ඝනකෙ ගළිකත පාරාජිෙ’’න්ති. යථා 

තථා වා ෙතස් සාති බාහිරන්තකතො වා අබ්භන්තරන්තකතො වා පට්ඨාය

ෙතස්ස. මජ් කඣ ඨකපත් වා ෙතඡිද් කදතිමජ්කඣකථොෙංෙපාලංඨකපත්වා
පච්ඡාතංඡින්දන්කතන ෙතඡිද්කද. 

පත්ථීනස්ස ඛාදනං ඉතරස්ස පානඤ්ච සප්පිආදීනං පරිකභොකගොති ආහ 

‘‘අඛාදිතබ්බං වා අපාතබ්බං වා ෙකරොතී’’ති. ෙස්මා පකනත්ථ දුක්ෙටං

වුත්තන්ති ආහ ‘‘ඨානාචාවනස්ස නත්ථිතාය දුක්ෙට’’න්ති. පුරිමද් වයන්ති 
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පටුන 

කභදනං ඡඩ්ඩනඤ්ච. කුම් භිජජ් ජරෙරකණනාති පුණ්ණකුම්භියා 

ජජ්ජරෙරකණන. මාතිොඋජුෙරකණනාති උදෙපුණ්ණාය මාතිොය 

උජුෙරකණන. එෙ ක් ෙණන්ති කභදනං කුම්භියා ජජ්ජරෙරකණන, 

ඡඩ්ඩනං මාතිොය උජුෙරකණන ච සද්ධිං එෙසභාවං. පච් ඡිමං පන 

ද් වයන්ති ඣාපනං අපරිකභොගෙරණඤ්ච. එත් ථ එවං විනිච් ඡයං වදන් තීති

එතස්මිං මහාඅට් ඨෙථායං වුත්කත අත්කථ එකෙ ආචරියා එවං විනිච්ඡයං

වදන්ති. පච් ඡිමද් වයං සන් ධාය වුත් තන්තිඑත්ථපුරිමපදද්වකයවිනිච්ඡකයො
කහට්ඨා වුත්තානුසාකරන සක්ො විඤ්ඤාතුන්ති තත්ථ කිඤ්චි අවත්වා

පච්ඡිමපදද්වයං සන්ධාය ‘‘ඨානාචාවනස්ස නත්ථිතාය දුක්ෙට’’න්ති ඉදං

වුත්තන්ති අධිප්පාකයො. කථයයචිත් කතනාති අත්තකනො වා පරස්ස වා

ොතුොමතාවකසන උප්පන්නකථයයචිත්කතන. විනාකසතුොමතායාති

හත්ථපාදාදීනි ඡින්දන්කතො විය කෙවලං විනාකසතුොමතාය. වුත් තනකයන 

භින් දන් තස ්ස වා ඡඩ් කඩන් තස් ස වාතිමුග්ගකරනකපොකථත්වාභින්දන්තස්ස
වා උදෙං වා වාලිෙං වා ආකිරිත්වා උත්තරාකපන්තස්ස වාති අත්කථො. 

අයුත් තන් ති කචති පාළියං පුරිමද්වකයපි දුක්ෙටස්කසව වුත්තත්තා

‘‘පුරිමද්වකය පාරාජිෙ’’න්තිඉදංඅයුත්තන්තියදිතුම්හාෙංසියාතිඅත්කථො. 

නාති අයුත්තභාවං නිකසකධත්වා තත්ථ ොරණමාහ ‘‘අඤ්ඤථා 

ගකහතබ්බත්ථකතො’’ති. 

එවකමකෙ වදන් තීති කහට්ඨා වුත්තස්ස අත්ථනයස්ස අත්තනා
අනභිමතභාවංදස්කසත්වාසයංඅඤ්ඤථාපිපාළිංඅට්ඨෙථඤ්ච සංසන්දිත්වා

අත්ථං දස්කසතුොකමො අයං පකනත් ථ සාකරොතිආදිමාහ. 

අචාකවතුොකමොවාති කථයයචිත්කතන ඨානා අචාකවතුොකමොව. 

අඡඩ් කඩතුොකමොකයවාති එත්ථාපි කථයයචිත්කතනාති සම්බන්ධිතබ්බං.
ඉදඤ්හි කථයයචිත්තපක්ඛං සන්ධාය වුත්තං නාකසතුොමතාපක්ඛස්ස

වක්ඛමානත්තා. කතකනවාහ නාකසතුොමතාපක් කෙ පනාතිආදි. ඉතරථාපි 

යුජ් ජතීති කථයයචිත්තාභාවා ඨානා චාකවතුොමස්සාපි දුක්ෙටං යුජ්ජතීති 
වුත්තංකහොති. 

භූමට්ඨෙථාවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

ආොසට් ඨෙථාවණ් ණනා 

96. ආොසට්ඨෙථායං අන් කතොවත් ථුම් හීති පරික්ඛිත්තස්ස වත්ථුස්ස

අන්කතො. අන් කතො ාකමතිපරික්ඛිත්තස්සගාමස්ස අන්කතො. අපරික්ඛිත්කත

පනවත්ථුම්හිගාකමවාඨිතට්ඨානකමවඨානං. අටවිමුෙං ෙකරොති…කප.… 

රක් ෙතීති කතන පකයොකගන තස්ස ඉච්ඡිතට්ඨානං ආගතත්තා රක්ඛති. 
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 ාමකතො නික් ෙන් තස ්සාති පරික්ඛිත්තගාමකතොනික්ඛන්තස්ස. ෙපිඤ් ජකරො 
නාම අඤ්ඤමඤ්ඤංයුජ්ඣාපනත්ථායබාලජකනහිකපොසාවනියපක්ඛිජාති. 

කවහාසට් ඨෙථාවණ් ණනා 

97. කවහාසට්ඨෙථායං ඡින් නමත් කත මුත් තමත් කතති යථා ඡින්නං 

මුත්තඤ්ච පෙතිට්ඨාකන න තිට්ඨති, තථා කඡදනං කමොචනඤ්ච සන්ධාය
වුත්තං. 

උදෙට් ඨෙථාවණ් ණනා 

98. උදෙට්ඨෙථායං සන්දමානඋදකෙ නික්ඛිත්තං න තිට්ඨතීති ආහ

‘‘අසන්දනකෙ උදකෙ’’ති. අනාපත් තීතිහත්ථවාරපදවාකරසුදුක්ෙටාපත්තියා 

අභාවං සන්ධාය වුත්තං. ෙඩ් ඪතීති කහට්ඨකතො ඔසාකරති. සෙ මුදෙන්ති

දණ්කඩන ඵුට්කඨොොසගතං සෙලමුදෙං. න උදෙං ඨානන්ති අත්තනා

ෙතට්ඨානස්ස අට්ඨානත්තා. පදුමිනියන්ති පදුමගච්කඡ. ෙ ාපබන් ධන්ති 

හත්ථෙවකසන ඛුද්දෙං ෙත්වා බද්ධං ෙලාපබද්ධං. භාරබද් ධං නාම

සීසභාරාදිවකසන බද්ධං. මුළා න්ති ෙන්දං. පත් තං වා පුප් ඵං වාති ඉදං

ෙද්දමස්ස අන්කතො පවිසිත්වා ඨිතං සන්ධාය වුත්තං. නිද් ධමනතුම් බන්ති

වාපියාඋදෙස්සනික්ඛමනනාළං. උදෙවාහෙන්තිමහාමාතිෙං. අවහාකරන 

කසො න ොකරතබ් කබොති ඉමිනා පාණං ජීවිතා කවොකරොපකන ආපත්තියා

සබ්බත්ථ න මුච්චතීති දීකපති. මාතිෙං ආකරොකපත් වාති ඛුද්දෙමාතිෙං

ආකරොකපත්වා. මරිත් වා…කප.… තිට් ඨන් තීති එත්ථ මතමච්ඡානංකයව
කතසං සන්තෙත්තාඅමකතගණ්හන්තස්සනත්ථිඅවහාකරො. 

නාවට් ඨෙථාවණ් ණනා 

99. නාවට්ඨෙථායං ථුල්  ච් චයම් පි පාරාජිෙම් පි කහොතීති එත්ථ පඨමං

ඨානා අචාකවත්වාමුත්කතථුල්ලච්චයං, පඨමංපනඨානාචාකවත්වාමුත්කත
පාරාජිෙන්ති කවදිතබ්බං. පාකස බද්ධසූෙකරො වියාතිආදිනා වුත්තං

සන්ධායාහ ‘‘තත්ථ යුත්ති පුබ්කබ වුත්තාඑවා’’ති. විපන් නට් ඨනාවාති

විසමවාකතහි කදසන්තරං පලාතා, භිජ්ජිත්වා වා විනාසං පත්වා උදකෙ
නිමුජ්ජිත්වා කහට්ඨා භූමිතලං අප්පත්වා සාමිකෙහි ච අපරිච්චත්තාලයා

වුච්චති. බ වා ච වාකතො ආ ම් මාති ඉමිනා අසති වාකත අයං පකයොකගො

ෙකතොති දස්කසති. පුග්   ස ්ස නත් ථි අවහාකරොති සුක්ඛමාතිොයං
උජුෙරණනකයනවුත්තං. තංඅත්තකනොපාකදනඅනක්ෙමිත්වාහත්කථනච

අනුක්ඛිපිත්වාඅඤ්ඤස්මිං දණ්ඩාදීසු බන්ධිත්වාඨපිකතයුජ්ජති, අත්තකනො
පාකදන අක්ෙමිත්වා හත්කථන ච උක්ඛිපිත්වා ඨිතස්ස පන බලවවාකතන
ඡත්තචීවරාදීසු පහකටසු පෙතිං විජහිත්වා දළ්හතරං 
අක්ෙමනගහණාදිපකයොකගො අභිනකවො ොතබ්කබො සියා. ඉතරථා



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො පාරාජිො -2 
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ඡත්තචීවරාදීනිවාවිගච්ඡන්ති, අවහාරකෙොවාසයංපතිස්සති, නාවාචතදා
න ගමිස්සති. තස්මා ඊදිකස අභිනවප්පකයොකග සති අවහාකරන භවිතබ්බං.
සුක්ඛමාතිොයං උජුෙතාය උදොගමනොකල ොතබ්බකිච්චං නත්ථීති තං 

ඉධ නිදස්සනං න කහොති. දාසං පන පෙතියා පලායන්තං ‘‘සීඝං යාහී’’ති
වත්වා පෙතිගමනකතො තුරිතගමනුප්පාදනාදිනා ඉධ නිදස්සකනන

භවිතබ්බන්ති අම්හාෙං ඛන්ති, වීමංසිත්වා ගකහතබ්බං. වාකත ආගකතපි
යත්ථඅතිලහුෙත්තානාවාය ෙඤ්චිපකයොගංඅෙත්වාපෙතියාඅවහාරකෙො

තිට්ඨති, තත්ථිදංඅට්ඨෙථායංවුත්තන්ති ගකහතබ්බං. 

යානට් ඨෙථාවණ් ණනා 

100. යානට්ඨෙථායං උකභොසු පස් කසසූති චතුන්නං ථම්භානං උපරි
චතුරස්සං දාරුසඞ්ඝාටංආකරොකපත්වා තස්ස වාමදක්ඛිණපස්කසසුඋකභොසු
වාතාතපාදිපරිස්සයවිකනොදනත්ථංගරුළපක්ඛිකනොඋකභො පක්ඛා වියෙතා 

සන් දමානිො. දුෙයුත් තස් සාති ද්වීහි කගොකණහි යුත්තස්ස. අයුත් තෙන්ති

කගොකණහි අයුත්තං. ෙප් පෙතාති ද්වින්නං සිඛානං සන්ධිට්ඨාකන

කගොසිඞ්ගානිවිය ද්කවකෙොටිකයොඨකපත්වාඋපත්ථම්භනීෙප්පෙතානාම, 

සා ද්වීහිපි කෙොටීහි භූමියං පතිට්ඨාති, කතනාහ ‘‘ඡ ඨානානී’’ති. තීණි වා 

චත් තාරි වා ඨානානීති අෙප්පෙතාය උපත්ථම්භනියා ච ද්වින්නං

චක්ොනඤ්චවකසනතීණි ඨානානි, ෙප්පෙතායවකසනචත්තාරිඨානානි, 

තථා පථවියං ඨපිතස්ස තීණි ඨානානීති සම්බන්කධො. අක් ෙසීකසහීති 

අක්ඛදාරුකනො ද්වීහි කෙොටීහි. අක් ඛුද් ධීහීති අක්ඛදාරුනා සම්පටිච්ඡො

කහට්ඨිමභාකග ෙප්පෙතා ද්කව දාරුඛණ්ඩා අක්ඛුද්ධිකයො නාම, තාසං

ෙප්පෙතානං ද්වින්නං ෙප්පසීසානි චත්තාරි ඉධ ‘‘අක්ඛුද්ධිකයො’’ති

වුච්චන්ති, කතනාහ ‘‘චතූහි ච අක්ඛුද්ධීහී’’ති. තාහි පතිට්ඨිතාහි

පතිට්ඨිතට්ඨානානිචත්තාරිධුකරන පතිට්ඨිතට්ඨානංඑෙන්ති පඤ ්ච ඨානානි 

කහොන්ති. උද්ධිකයොව ‘‘උද්ධිඛාණුො’’ති වුත්තා, උද්ධිඛාණුොනං අභාකව

අක්ඛසීසානං පතිට්ඨාකනොොසං දස්කසන්කතො ආහ සමකමව බාහං 

ෙත් වාතිආදි. තත්ථ සමකමවාති උද්ධිකයො කහට්ඨා අකනොලම්කබත්වා
බාහුකනො කහට්ඨිමභාගං සමං ෙත්වා ද්වින්නං බාහුදාරූනං මජ්කඣ

අක්ඛසීසප්පමාකණනඡිද්දංෙත්වාතත්ථ අක්ඛසීසානිපකවසිතානිකහොන්ති, 

කතනබාහානංකහට්ඨාභාගංසබ්බංභූමිංඵුසිත්වා තිට්ඨති, කතනාහ ‘‘සබ්බං

පථවිංඵුසිත්වාතිට්ඨතී’’ති.කසසංනාවායං වුත් තසදිසන්තිඉමිනායදිපනතං

එවං ගච්ඡන්තං පෙතිගමනං පච්ඡින්දිත්වා අඤ්ඤං දිසාභාගං කනති, 
පාරාජිෙං. සයකමව යං කිඤ්චි ඨානං සම්පත්තං ඨානා අචාකලන්කතොව

වික්කිණිත්වාගච්ඡති, කනවත්ථිඅවහාකරො, භණ්ඩකදයයංපනකහොතීතිඉමං
නයංඅතිදිසති. 
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පටුන 

භාරට් ඨෙථාවණ් ණනා 

101. භාරට්ඨෙථායං භාරට්ඨන්ති මාතිොපදස්ස භාකරො නාමාති ඉදං

අත්ථදස්සනන්ති ආහ ‘‘භාකරොකයව භාරට්ඨ’’න්ති. පුරිම ක ති ගලස්ස

පුරිමභාකග.   වාටකෙොති ගීවාය උපරිමගලවාටකෙො. 

උරපරිච් කඡදමජ් කඣති උරපරියන්තස්සමජ්කඣ. සාමිකෙහි අනාණත් කතොති

ඉදංයදි සාමිකෙහි ‘‘ඉමංභාරංකනත්වාඅසුෙට්ඨාකනකදහී’’තිආණත්කතො

භකවයය, තදා කතන ගහිතභණ්ඩං උපනික්ඛිත්තං සියා, තඤ්ච

කථයයචිත්කතන සීසාදිකතො ඔකරොකපන්තස්සාපි අවහාකරො න සියා, 
සාමිොනං පන ධුරනික්කඛකප එව සියාති තකතො

උපනික්ඛිත්තභණ්ඩභාවකතොවිකයොකජතුං වුත්තං, කතකනවවක්ඛති ‘‘කතහි

පනඅනාණත්තත්තාපාරාජිෙ’’න්ති. ඝංසන් කතොතිසීසකතොඅනුක්ඛිපන්කතො, 

යදි උක්ඛිකපයය, උක්ඛිත්තමත්කත පාරාජිෙං, කතනාහ සීසකතො 

කෙසග්  මත් තම් පීතිආදි. කයො චායන්තිකයොඅයං විනිච්ඡකයො. 

ආරාමට් ඨෙථාවණ් ණනා 

102. ආරාමට්ඨෙථායං ආරාමං අභියුඤ් ජතීති ඉදං අභිකයොගෙරණං
පකරසං භූමට්ඨභණ්ඩාදීසුපි ොතුං වට්ටතිකයව. ආරාමාදිථාවකරසු පන

කයභුකයයන අභිකයොගවකසකනව ගහණසම්භවකතො එත්කථව පාළියං 

අභිකයොකගො වුත්කතො, ඉති ඉමිනා නකයන සබ්බත්ථාපි සක්ො ඤාතුන්ති

ගකහතබ්බං. අදින් නාදානස් ස පකයො ත් තාතිසහපකයොගමාහ.වත්ථුම්හිකයව

ෙතපකයොගත්තා සහපකයොගවකසන කහතං දුක්ෙටං. සයම් පීති

අභියුඤ්ජකෙොපි. ‘‘කිං ෙකරොමි කිං ෙකරොමී’’ති එවං කිඞ්ොරකමව

පටිස්සුණන්කතො විය චරතීති කිඞ්ොරපටිස්සාවී, තස්ස භාකවො 

කිඞ් ොරපටිස් සාවිභාකවො, තස්මිං, අත්තකනො වසවත්තිභාකවති වුත්තං

කහොති. උක් කෙොචන්තිලඤ්ජං. සබ් කබසං පාරාජිෙන්තිකූටවිනිච්ඡයිොදීනං.
අයං වත්ථුසාමීතිආදිෙස්ස උභින්නං ධුරනික්කඛපෙරණකහතුකනො
පකයොගස්ස ෙරණක්ඛකණව පාරාජිෙං කහොතීති කවදිතබ්බං. සකච පන

සාමිෙස්ස විමති ච ධුරනික්කඛකපො ච ෙකමන උප්පජ්ජන්ති, 

පකයොගසමුට්ඨාපෙචිත්තක්ඛකණපාරාජිෙකමවකහොති, නථුල්ලච්චයං.යදි

විමතිකයව උප්පජ්ජති, තදා ථුල්ලච්චයකමවාති කවදිතබ්බං, අයං නකයො

සබ්බත්ථ යථානුරූපං ගකහතබ්කබො. ධුරනික් කෙපවකසකනව පරාජකයොති

සාමිකෙො‘‘අහංන මුච්චාමී’’තිධුරංඅනික්ඛිපන්කතොඅට්කටොපරාජිකතොනාම
නකහොතීතිදස්කසති. 

විහාරට් ඨෙථාවණ් ණනා 

103. විහාරට්ඨෙථායං විහාරන්ති උපචාරසීමාසඞ්ඛාතංසෙලංවිහාරං. 

පරිකවණන්ති තස්ස විහාරස්ස අබ්භන්තකර විසුං විසුං
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166 

පටුන 

පාොරාදිපරිච්ඡින්නට්ඨානං. ආවාසන්තිඑෙංආවසථමත්තං.ගණසන්තකෙ
පරිච්ඡින්නසාමිෙත්තා සක්ො ධුරං නික්ඛිපාකපතුන්ති ආහ

‘‘දීඝභාණොදිකභදස්ස පන ගණස්සා’’ති. ඉධාපි සකච එකෙොපි ධුරං න

නික්ඛිපති, රක්ඛතිකයව.එසනකයොබහූනංසන්තකෙසබ්බත්ථ. 

කෙත් තට් ඨෙථාවණ් ණනා 

104. කඛත්තට්ඨෙථායං නිරුම් භිත් වා වාතිආදීසු ගණ්හන්තස්සාති

පච්කචෙං කයොකජතබ්බං, තත්ථ නිරුම්භිත්වා ගහණං නාම වීහිසීසං
අච්ඡින්දිත්වා යථාඨිතකමව හත්කථන ගකහත්වා ආෙඩ්ඪිත්වා 

බීජමත්තස්කසවගහණං. එෙකමෙන්තිඑෙංවීහිසීසං. යස් මිං බීකජ වාතිආදි

නිරුම්භිත්වා ගහණාදීසු යථාක්ෙමං කයොකජතබ්බං. ‘‘තස්මිං බන්ධනා

කමොචිතමත්කත’’තිවචනකතොතස්මිංබීජාදිම්හිබන්ධනා මුත්කතසතිතකතො
අනපනීකතපි ඨානන්තරස්ස අභාවා පාරාජිෙකමව. යස්ස පන සීසාදිෙස්ස 

සන්තරාදිනා සහ සංසිබ්බනං වා එොබද්ධතා වා කහොති, තස්ස බන්ධනා

කමොචිකත ථුල්ලච්චයං, ඉතරට්ඨානකතොකමොචිකතපාරාජිෙන්තිගකහතබ්බං, 

කතනාහ වීහිනාළන්තිආදි. සභුසන්ති පලාලසහිතං. ඛීක නාතිඛාණුකෙන.
එත්ථ ච ඛීලසඞ්ෙමනාදීසු සහපකයොකගො ධුරනික්කඛකපො චාති උභයං

සම්භවති. ඛී සඞ් ෙමනාදි එත්ථ සහපකයොකගො.තස්මිඤ්චෙකතයදිසාමිො

ධුරංනනික්ඛිපන්තිපුනගණ්හිතුොමාව කහොන්ති, නතාවඅවහාකරො, ‘‘ඛීලං

සඞ්ොකමත්වාකඛත්තාදිංඅසුකෙොරාජවල්ලකභොභික්ඛු ගණ්හිතුොකමො’’ති
ඤත්වා තස්ස බලං ෙක්ඛළාදිභාවඤ්ච නිස්සාය 

ඛීලසඞ්ෙමනාදිකිරියානිට්ඨානකතොපඨමකමවසාමිොධුරංනික්ඛිපන්ති, න
අවහාකරො එතස්ස පකයොගනිට්ඨානකතො පුකරතරකමව ධුරස්ස
නික්ඛිත්තත්තා. යදා පන ඛීලසඞ්ෙමනාදිපකයොකගකනව ධුරනික්කඛකපො

කහොති, තදාකයව අවහාකරො, කතකනකවත්ථ ‘‘තඤ්ච කඛො සාමිොනං 

ධුරනික්කඛකපනා’’තිවුත්තං.ඛීලාදීනංසඞ්ෙමිතභාවංඅජානිත්වාසාමිොනං 

සම්පටිච්ඡනම්කපත්ථ ධුරනික්කඛකපොති කවදිතබ්කබො. එවං සබ් බත් ථාති

යථාවුත්තමත්ථං රජ්ජුසඞ්ෙමනාදීසුපි අතිදිසති. යට් ඨින්ති මානදණ්ඩං. 

එෙස ්මිං අනා කත ථුල්  ච් චයං, තස් මිං ආ කත පාරාජිෙන්ති සකචදාරූනි 

නිඛණිත්වා තත්තකෙකනව ගණ්හිතුොකමො කහොති, අවසාකන දාරුම්හි
පාරාජිෙං. සකච තත්ථ ෙණ්ටෙසාඛාදීහි පාදානං අන්තරං පටිච්ඡාකදත්වා

ෙස්සචි අප්පකවසාරහං ෙත්වා ගකහතුොකමො කහොති, අවසානසාඛාය

පාරාජිෙං, කතනාහ ‘‘සාඛාපරිවාකරකනව අත්තකනො ොතුං සක්කෙොතී’’ති, 
දාරූනි ච නිඛණිත්වා සාඛාපරිවාරඤ්ච ෙත්වා එව අත්තකනො සන්තෙං
ොතුං සක්කෙොතීතිඅත්කථො.කඛත්තමරියාදන්තිවුත්තකමවත්ථංවිභාකවතුං

‘‘කෙදාරපාළි’’න්ති වුත්තං. ඉදඤ්ච ඛීලසඞ්ෙමනාදිනා ගහණං ආරාමාදීසුපි
ලබ්භකතව. 
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වත් ථුට් ඨෙථාවණ් ණනා 

105. වත්ථුට්ඨෙථායං තිණ් ණං පාොරානන්ති ඉට්ඨෙසිලාදාරූනං 
වකසනතිණ්ණංපාොරානං. 

106. ගාමට්ඨෙථායං ‘‘ගාකමො නාමා’’ති පාළියං න වුත්තං සබ්බකසො
ගාමලක්ඛණස්සපුබ්කබවුත්තත්තා. 

අරඤ් ඤට් ඨෙථාවණ් ණනා 

107. අරඤ්ඤට්ඨෙථායං විනිවිජ් ඣිත් වාති උජුෙකමව විනිවිජ්ඣිත්වා. 

 ක් ෙණච් ඡින් නස ්සාති අරඤ්ඤසාමිොනං හත්ථකතො කිණිත්වා

ගණ්හන්කතහි ෙතඅක්ඛරාදිසඤ්ඤාණස්ස. ඡල් ලියා පරිකයොනද් ධන්ති

ඉමිනා සාමිොනං නිරාකපක්ඛතාය චිරඡඩ්ඩිතභාවං දීකපති, කතනාහ 

‘‘ගකහතුං වට්ටතී’’ති. යදි සාමිොනං සාකපක්ඛතා අත්ථි, න වට්ටති. තානි 

ෙතානි අජ් ඣාවුත් ථානි ච කහොන් තීතිතානිකගහාදීනිෙතානි පරිනිට්ඨිතානි

මනුස්කසහි ච අජ්ඣාවුත්ථානි ච කහොන්ති. දාරූනීති කගහාදීනං ෙතත්තා

අවසිට්ඨදාරූනි.  කහතුං වට් ටතීතිසාමිොනං අනාලයත්තා වුත්තං, කත ච

යදිගහණොකල දිස්වාසාලයාහුත්වාවාකරන්ති, ගකහතුංනවට්ටතිකයව. 

‘‘කදහී’’ති වුත් කත දාතබ් බකමවාති ‘‘කදහී’’ති වුත්කත ‘‘දස්සාමී’’තිආකභොගං

ෙත්වා ගච්ඡන්තස්ස ‘‘කදහී’’ති අවුත්කත අදත්වා ගමකන ආපත්ති නත්ථි.
පච්ඡාපිකතහි කචොදිකතදාතබ්බකමව. 

අදිස් වා  ච් ඡති, භණ් ඩකදයයන්ති සුද්ධචිත්කතනගතස්සභණ්ඩකදයයං.
ආරක්ඛට්ඨානම්පිසුද්ධචිත්කතන අතික්ෙමිත්වාකථයයචිත්කතඋප්පන්කනපි

අවහාකරො නත්ථි ආරක්ඛට්ඨානස්ස අතික්ෙන්තත්තා. කෙචි පන ‘‘යත්ථ
ෙත්ථචි නීතානම්පි දාරූනං අරඤ්ඤසාමිොනඤ්කඤව සන්තෙත්තා පුන

කථයයචිත්තං උප්පාකදත්වාගච්ඡති, පාරාජිෙකමවා’’තිවදන්ති, තංනයුත්තං

‘‘ආරක්ඛට්ඨානං පත්වා…කප.… අස්සතියාඅතික්ෙමතී’’ති, සහසාතංඨානං

අතික්ෙමතීතිආදිනා(පාරා. අට්ඨ.1.107) චආරක්ඛට්ඨානාතික්ෙකමකයව

ආපත්තියාවුච්චමානත්තා, ආරක්ඛට්ඨානාතික්ෙමකමවසන්ධාය ‘‘ඉදංපන

කථයයචිත්කතන පරිහරන්තස්ස ආොකසන ගච්ඡකතොපි පාරාජිෙකමවා’’ති

වුත්තං.යඤ්ච‘‘යත්ථෙත්ථචිනීතානම්පිදාරූනං අරඤ්ඤසාමිොනඤ්කඤව

සන්තෙත්තා’’ති ොරණං වුත්තං, තම්පි ආරක්ඛට්ඨානකතො බහි 
පාරාජිොපජ්ජනස්සොරණංනකහොතිභණ්ඩකදයයභාවස්කසවොරණත්තා.

කතසං සන්තෙත්කතකනවහිබහිෙතස්සාපිභණ්ඩකදයයංජාතං, ඉතරථාච
භණ්ඩකදයයම්පි න සියා සුඞ්ෙඝාතාතික්ෙකම විය. අද්ධිකෙහි දින්නකමව

සුඞ්කිොනං සන්තෙං කහොති, නාදින්නං, කතනතං ඨානං යකතොකුකතොචි
පච්චයකතො සුද්ධචිත්කතන අතික්ෙන්තස්ස භණ්ඩකදයයම්පින කහොති. ඉධ
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පනඅරඤ්ඤසාමිොනංසන්තෙත්තාසබ්බත්ථාපි භණ්ඩකදයයකමවකහොති, 
කතකනකවතං අරඤ්කඤ ආරක්ඛට්ඨානං සුඞ්ෙඝාතකතොපි ගරුතරං ජාතං.

යදි හි ආරක්ඛට්ඨානකතො බහිපි කථයයචිත්කත සති අවහාකරො භකවයය, 
ආරක්ඛට්ඨානං පත්වාතිආදිනා ඨානනියකමො නිරත්ථකෙො සියා යත්ථ
ෙත්ථචි කථයයචිත්කත උප්පන්කන පාරාජිෙන්ති වත්තබ්බකතො. තස්මා
ආරක්ඛට්ඨානකතො බහි කථයයචිත්කතන ගච්ඡන්තස්ස අවහාකරො න භවති

එවාතිනිට්ඨකමත්ථගන්තබ්බං. ඉදං පන කථයයචිත් කතන පරිහරන් තස් සාති
යස්මිං පකදකස අතික්ෙන්කත කතසං අරඤ්ඤං ආරක්ඛට්ඨානඤ්ච

අතික්ෙන්කතො නාම කහොති, තං පකදසං ආොකසනාපි අතික්ෙමනවකසන
ගච්ඡන්තස්සාපීතිඅත්කථො. 

උදෙෙථාවණ් ණනා 

108. උදෙෙථායං මහාකුච්ඡිො උදෙචාටි උදෙමණිකෙො, ‘‘සකමඛලා

චාටි උදෙමණිකෙො’’තිපි වදන්ති. තත් ථාති කතසු භාජකනසු. භූත ාකමන 

සද් ධිම් පීති පි-සද්කදන අෙප්පියපථවිම්පි සඞ්ගණ්හාති. 

තළාෙරක් ෙණත් ථායාති ‘‘මකහොදෙංආගන්ත්වාතළාෙමරියාදංමාඡින්දී’’ති

තළාෙරක්ඛණත්ථං. නිබ් බහනඋදෙන්ති එත්ථ තළාෙස්ස එකෙන
උන්නකතන පස්කසන අධිෙජලං නිබ්බහති නිගච්ඡති එකතනාති

‘‘නිබ්බහන’’න්ති අධිෙජලනික්ඛමනමාතිො වුච්චති. තත්ථ ගච්ඡමානං

උදෙං නිබ්බහනඋදෙං නාම. නිද් ධමනතුම් බන්ති සස්සාදීනං අත්ථාය

ඉට්ඨොදීහි ෙතං උදෙනික්ඛමනපනාළි. මරියාදං දුබ් බ ං ෙත් වාති එත්ථ 
දුබ්බලං අෙත්වාපි යථාවුත්තප්පකයොකග ෙකත මරියාදං ඡින්දිත්වා 

නික්ඛන්තඋදෙග්ඝානුරූකපන අවහාකරන ෙත්තබ්බකමව. යත් තෙං 

තප් පච් චයා සස් සං උප් පජ් ජතීති බීජෙසිෙම්මාදිබ්බයං ඨකපත්වා යං 

අධිෙලාභං උප්පජ්ජති, තං සන්ධාය වුත්තං. න හි කතහි ොතබ්බං
වයෙරණම්පි එතස්ස දාතබ්බං. ඉදඤ්ච තරුණසස්කස ජාකත උදෙං

විනාකසන්තස්ස යුජ්ජති, සස්කස පන සබ්බථා අෙකතකයව උදෙං

විනාකසන්කතන ච උදෙග්ඝකමව දාතබ්බං, න තප්පච්චයා සෙලං සස්සං

කතන විනාසිතභණ්ඩස්කසව භණ්ඩකදයයත්තා, ඉතරථා වාණිජ්ජාදිඅත්ථාය
පකරහි ඨපිතභණ්ඩං අවහරන්තස්ස තදුභයම්පි ගකහත්වා භණ්ඩග්ඝං

ොතබ්බං සියා, තඤ්ච න යුත්තන්ති අම්හාෙං ඛන්ති. සාමිොනං 

ධුරනික් කෙකපනාති එත්ථ එෙස්ස සන්තකෙ තළාකෙ කඛත්කත ච ජාකත

තස්කසවධුරනික්කඛකපනපාරාජිෙං, යදිපනතංතළාෙං සබ්බසාධාරණං, 

කඛත්තානි පාටිපුග්ගලිොනි, තස්ස තස්ස පුග්ගලස්කසව ධුරනික්කඛකප 

අවහාකරො, අථ කඛත්තානිපි සබ්බසාධාරණානි, සබ්කබසං

ධුරනික්කඛකපකයවපාරාජිෙං, නාසතීතිදට්ඨබ්බං. 
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පටුන 

අනිග්  කතති අනික්ඛන්කත, තළාකෙකයව ඨිකතති අත්කථො. පකරසං 

මාතිොමුෙන්ති ඛුද්දෙමාතිොමුඛං. අසම් පත් කතවාති තළාෙකතො

නික්ඛමිත්වා මහාමාතිොයං එව ඨිකත. අනික් ෙන් කත බද් ධා සුබද් ධාති
තළාෙකතො අනික්ඛන්කත භණ්ඩකදයයම්පි න කහොති සබ්බසාධාරණත්තා
උදෙස්සාති අධිප්පාකයො. නික්ඛන්කත පන පාටිපුග්ගලිෙං කහොතීති ආහ 

‘‘නික්ඛන්කත බද්ධා භණ්ඩකදයය’’න්ති. ඉධ පන ඛුද්දෙමාතිොයං

අප්පවිට්ඨත්තා අවහාකරො න ජාකතො, ‘‘තළාෙකතො අනිග්ගකත පකරසං

මාතිොමුඛං අසම්පත්කතවා’’ති කහට්ඨා වුත්තස්ස විෙප්පද්වයස්ස

‘‘අනික්ඛන්කත බද්ධා සුබද්ධා, නික්ඛන්කත බද්ධා භණ්ඩකදයය’’න්ති ඉදං

ද්වයං යථාක්ෙකමන කයොජනත්ථං වුත්තං. නත් ථි අවහාකරොති එත්ථ

‘‘අවහාකරොනත්ථි, භණ්ඩකදයයංපනකහොතී’’ති කෙචිවදන්ති, තංනයුත්තං. 

වත් ථුං…කප.… න සකමතීතිඑත්ථ තළාෙගතඋදෙස්සසබ්බසාධාරණත්තා
පරසන්තෙවත්ථුනකහොතීතිඅධිප්පාකයො. 

දන් තකපොනෙථාවණ් ණනා 

109. දන්තෙට්ඨෙථායං තකතො පට් ඨාය අවහාකරො නත් ථීති ‘‘යථාසුඛං

භික්ඛුසඞ්කඝො පරිභුඤ්ජතූ’’ති අභාකජත්වාව යාවදිච්ඡෙං ගහණත්ථකමව
ඨපිතත්තා අරක්ඛිතත්තා සබ්බසාධාරණත්තා ච අඤ්ඤං සඞ්ඝිෙං විය න 

කහොතීතිකථයයචිත්කතනගණ්හන්තස්සාපිනත්ථිඅවහාකරො. ොදන් තු, පුන 

සාමකණරා ආහරිස් සන් තීති කෙචි කථරාවකදයුන්තිකයොකජතබ්බං. 

වනප් පතිෙථාවණ් ණනා 

110. වනප්පතිෙථායං සන් ධාරිතත් තාති ඡින්නස්ස රුක්ඛස්ස පතිතුං

ආරද්ධස්ස සන්ධාරණමත්කතන වුත්තං, න පන මරිචවල්ලිආදීහි පුබ්කබ 
කවකඨත්වා ඨිතභාකවන. තාදිකස හි ඡින්කනපි අවහාකරො නත්ථි

අරඤ්ඤට්ඨෙථායං කවඨිතවල්ලියං විය. උජුෙකමව තිට් ඨතීති ඉමිනා
සබ්බකසො ඡින්දනකමව වල්ලිආදීහි අසම්බද්ධස්ස රුක්ඛස්ස ඨානාචාවනං
පුබ්කබ විය ආොසාදීසු ඵුට්ඨසෙලපකදසකතො කමොචනන්ති ආකවණිෙමිධ

ඨානාචාවනං දස්කසති. කෙචි පන ‘‘රුක්ඛභාකරන කිඤ්චිකදව භස්සිත්වා

ඨිතත්තාකහොතිකයවඨානාචාවන’’න්තිවදන්ති, තන්න, රුක්කඛන ඵුට්ඨස්ස
සෙලස්සආොසපකදසස්ස පඤ්චහි ඡහි වා ආොකරහි අනතික්ෙමිතත්තා. 

වාතමුෙං කසොකධතීතියථාවාකතොආගන්ත්වාරුක්ඛංපාකතති, එවං වාතස්ස
ආගමනමග්ගං රුන්ධිත්වා ඨිතානි සාඛාගුම්බාදීනි ඡින්දිත්වා අපකනන්කතො 

කසොකධති. මණ් ඩූෙෙණ් ටෙං වාතිමණ්ඩූොනංනඞ්ගුට්කඨ අග්ගකෙොටියං

ඨිතෙණ්ටෙන්තිවදන්ති, එකෙ‘‘විසමච්ඡෙණ්ටෙ’’න්තිපිවදන්ති. 
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170 

පටුන 

හරණෙෙථාවණ් ණනා 

111. හරණෙෙථායං හරණෙන්ති වත්ථුසාමිනා හරියමානං. කසො ච 

පාදං අග් ඝති, පාරාජිෙකමවාති ‘‘අන්තං න ගණ්හිස්සාමී’’ති

අසල්ලක්ඛිතත්තාසාමඤ්ඤකතො‘‘ගණ්හිස්සාමිඑත’’න්ති සල්ලක්ඛිතස්කසව
පටස්ස එෙකදසතාය තම්පි ගණ්හිතුොකමොවාති පාරාජිෙං වුත්තං. 

සභණ් ඩහාරෙන්ති සහභණ්ඩහාරෙං, සොරාකදසස්ස විෙප්පත්තා සහ

සද්කදොවඨිකතො, භණ්ඩහාරකෙනසහතංභණ්ඩන්තිඅත්කථො. සාසඞ් කෙොති

‘‘යදි උපසඞ්ෙමිත්වා භණ්ඩං ගණ්හිස්සාමි, ආවුකධන මං පහකරයයා’’ති

භකයන සඤ්ජාතාසඞ්කෙො. එෙමන් තං පටික් ෙම් මාති භකයකනව

අනුපගන්ත්වා මග්ගකතො සයං පටික්ෙම්ම. සන් තජ් කජත් වාති ඵරුසවාචාය
කචව ආවුධපරිවත්තනාදිොයවිොකරන ච සන්තජ්කජත්වා. 

අනජ් ඣාවුත් ථෙන්ති අපරිග්ගහිතෙං. ආලකයන අනධිමුත්තම්පි භණ්ඩං 

අනජ්ඣාවුත්ථෙංනාමකහොතීතිආහ‘‘ආහරාකපන්කතදාතබ්බ’’න්ති, ඉමිනා

පඨමං පරිච්චත්තාලයානම්පි යදි පච්ඡාපි සෙසඤ්ඤා උප්පජ්ජති, 

කතසඤ්කඤව තං භණ්ඩං කහොති, බලක්ොකරනාපි සෙසඤ්ඤාය තස්ස

ගහකණ කදොකසො නත්ථි, අදදන්තස්කසව අවහාකරොති දස්කසති. යදි පන

සාමිකනො ‘‘පරිච්චත්තංමයා පඨමං, ඉදානිමමසන්තෙංවාඑතං, කනො’’ති 

ආසඞ්ොකහොති, බලක්ොකරනගකහතුංනවට්ටතිසෙසඤ්ඤාබකලකනව

පුන ගකහතබ්බභාවස්ස ආපන්නත්තා. ‘‘අකදන්තස්ස පාරාජිෙ’’න්ති
වචනකතො කචොරස්ස සෙසඤ්ඤාය විජ්ජමානායපි සාමිකෙසු සාලකයසු

අදාතුං න වට්ටතීති දීපිතං කහොති. අඤ ්කඤසූති මහාපච්චරියාදීසු. 

විචාරණාකයව නත් ථීති ඉමිනා තත්ථාපි පටික්කඛපාභාවකතො අයකමව
අත්කථොතිදස්කසති. 

උපනිධිෙථාවණ් ණනා 

112. උපනිධිෙථායං සඞ්කගොපනත්ථාය අත්තකනො හත්කථ
නික්ඛිත්තස්ස භණ්ඩස්ස ගුත්තට්ඨාකන පටිසාමනප්පකයොගං විනා නාහං

ගණ්හාමීතිආදිනාඅඤ්ඤස්මිංපකයොකගඅෙකත රජ්ජසඞ්කඛොභාදිොකල ‘‘න

දානි තස්ස දස්සාමි, න මය්හං දානි දස්සතී’’ති උකභොහිපි සෙසෙට්ඨාකන
නිසීදිත්වා ධුරනික්කඛකප ෙකතපි අවහාකරො නත්ථි. කෙචි පකනත්ථ 

‘‘පාරාජිෙකමව පටිසාමනප්පකයොගස්ස ෙතත්තා’’ති වදන්ති, තං කතසං

මතිමත්තං, නසාරකතො පච්කචතබ්බං.පටිසාමනොකලහිස්සකථයයචිත්තං

නත්ථි, ‘‘නදානිතස්ස දස්සාමී’’තිකථයයචිත්තුප්පත්තික්ඛකණපනසාමිකනො 

ධුරනික්කඛපචිත්තුප්පත්තියා කහතුභූකතො ොයවචීපකයොකගො නත්ථි, කයන

කසො ආපත්තිං ආපජ්කජයය. න හි අකිරියසමුට්ඨානායං ආපත්තීති. දාකන 

සඋස් සාකහො, රක් ෙති තාවාති අවහාරං සන්ධාය අවුත්තත්තා නාහං

ගණ්හාමීතිආදිනා මුසාවාදෙරකණ පාචිත්තියකමව කහොති, න දුක්ෙටං 
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පටුන 

කථයයචිත්තාභාකවන සහපකයොගස්සාපි අභාවකතොති ගකහතබ්බං. යදිපි 

මුකෙන දස් සාමීති වදති…කප.… පාරාජිෙන්ති එත්ථ ෙතරපකයොකගන 

ආපත්ති, න තාව පඨකමන භණ්ඩපටිසාමනප්පකයොකගන තදා

කථයයචිත්තාභාවා, නාපි ‘‘දස්සාමී’’ති ෙථනප්පකයොකගනතදාකථයයචිත්කත

විජ්ජමාකනපි පකයොගස්ස ෙප්පියත්තාති? වුච්චකත – සාමිනා ‘‘කදහී’’ති
බහුකසොයාචියමාකනොපිඅදත්වා කයනපකයොකගනඅත්තකනොඅදාතුොමතං

සාමිෙස්සඤාකපති, කයනචකසො ‘‘අදාතුොකමොඅයං වික්ඛිපතී’’තිඤත්වා

ධුරං නික්ඛිපති, කතකනව පකයොකගනස්ස ආපත්ති. න කහත්ථ 
උපනික්ඛිත්තභණ්කඩපරියාකයනමුත්තිඅත්ථි.අදාතුොමතායහිෙදාකත

දින්නං, ෙත්ථ කත දින්නන්තිආදිපරියායවචකනනාපි සාමිෙස්ස ධුකර

නික්ඛිපාපිකතආපත්තිකයව. කතකනව අට් ඨෙථායං වුත්තං– ‘‘කිංතුම්කහ

භණථ…කප.… එවං උභින්නං ධුරනික්කඛකපන භික්ඛුකනො පාරාජිෙ’’න්ති

(පාරා.අට්ඨ.1.111). පරසන්තෙස්සපකරහිගණ්හාපකනඑවපරියායකතො

මුත්ති, න සබ්බත්ථාති ගකහතබ්බං. අත් තකනො හත් කථ නික් ඛිත් තත් තාති
එත්ථඅත්තකනොහත්කථ සාමිනාදින්නතායභණ්ඩාගාරිෙට්ඨාකනඨිතත්තා

ච ඨානාචාවකනපි නත්ථි අවහාකරො, කථයයචිත්කතන පන ගහකණ
දුක්ෙටකතොනමුච්චතීතිකවදිතබ්බං. 

එකසව නකයොතිඋද්ධාකරකයවකචොරස්ස පාරාජිෙං, ෙස්මා? අඤ්කඤහි

සාධාරණස්ස අභිඤ්ඤාණස්ස වුත්තත්තා. අඤ ්ඤං තාදිසකමව  ණ් හන් කත 

යුජ් ජතීති සඤ්ඤාණකතො ඔොසකතො ච කතන සදිසකමව අඤ්ඤං

ගණ්හන්කත යුජ්ජති, කචොකරන සල්ලක්ඛිතප්පකදසකතො තං අපකනත්වා 
කෙහිචි තත්ථ තාදිකස අඤ්ඤස්මිං පත්කත ඨපිකත තං ගණ්හන්කතකයව

යුජ්ජතීති අධිප්පාකයො, කතන කචොකරන දිවා සල්ලක්ඛිතපත්තං අඤ්ඤත්ථ
අපකනත්වා තදඤ්කඤ තාදිකස පත්කත තත්ථ ඨපිකතපි කචොරස්ස පච්ඡා
රත්තිභාකග උප්පජ්ජමානං කථයයචිත්තං දිවා සල්ලක්ඛිතප්පකදකස ඨපිතං
අඤ්ඤං තාදිසං පත්තකමව ආලම්බිත්වා උප්පජ්ජතීති දස්සිතං කහොති. 

පදවාකරනාති කථකරන නීහරිත්වා දින්නං පත්තං ගකහත්වා ගච්ඡකතො

කචොරස්ස පදවාකරන. අතාදිසකමව  ණ් හන් කත යුජ් ජතීති අතාදිසස්ස

කථකරන ගහණක්ඛකණ අවහාරාභාවකතො පච්ඡා හත්ථපත්තං ‘‘ත’’න්ති වා

‘‘අඤ්ඤ’’න්ති වා සඤ්ඤාය ‘‘ඉදං ගකහත්වා ගච්ඡාමී’’ති ගමකන 
පදවාකරකනවඅවහාකරොයුජ්ජතීතිඅධිප්පාකයො. 

පාරාජිෙං නත් ථීති පදවාකරපි පාරාජිෙං නත්ථි උපනිධිභණ්කඩ වියාති

ගකහතබ්බං.  ාමද් වාරන්ති බහිගාකම විහාරස්ස පතිට්ඨිතත්තා

ගාමප්පකවසස්ස ආරම්භප්පකදසදස්සනවකසන වුත්තං, අන්කතොගාමන්ති

අත්කථො. ද් වින් නම් පි උද් ධාකරකයව පාරාජිෙන්ති කථරස්ස
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පටුන 

අභණ්ඩාගාරිෙත්තා වුත්තං.යදිහිකසොභණ්ඩාගාරිකෙොභකවයය, සබ්බම්පි

උපනික්ඛිත්තකමව සියා, උපනික්ඛිත්තභණ්කඩ ච කථයයචිත්කතන

ගණ්හකතොපි න තාව කථරස්ස අවහාකරො කහොති, කචොරස්කසව අවහාකරො. 

උභින් නම් පි දුක් ෙටන්ති කථරස්ස අත්තකනො සන්තෙතාය කචොරස්ස

සාමිකෙන දින්නත්තා අවහාකරො න ජාකතො, උභින්නම්පි අසුද්ධචිත්කතන
ගහිතත්තාදුක්ෙටන්තිඅත්කථො. 

ආණත් තියා  හිතත් තාති ‘‘පත්තචීවරං ගණ්හා’’ති එවං කථකරන

ෙතආණත්තියා ගහිතත්තා. අටවිං පවිසති, පදවාකරන ොකරතබ් කබොති

‘‘පත්තචීවරං ගණ්හ, අසුෙං නාම ගාමං ගන්ත්වා පිණ්ඩාය චරිස්සාමා’’ති
කථකරන විහාරකතො පට්ඨාය ගාමමග්කගපි සෙකලපි ගාකම විචරණස්ස 
නියමිතත්තා මග්ගකතො ඔක්ෙම්ම ගච්ඡන්තස්කසව පදවාකරන ආපත්ති
වුත්තා. විහාරස්ස හි පරභාකග උපචාරකතො පට්ඨාය යාව තස්ස ගාමස්ස

පරකතොඋපචාකරො, තාවසබ්බංදහරස්ස කථරාණත්තියාසඤ්චරණූපචාකරොව

කහොති, න පන තකතො පරං. කතකනව ‘‘උපචාරාතික්ෙකම පාරාජිෙං. 

ගාමූපචාරාතික්ෙකම පාරාජිෙ’’න්ති ච වුත්තං. පටිනිවත්තකන

චීවරකධොවනාදිඅත්ථාය කපසකනපි එකසව නකයො. අට් ඨත් වා අනිසීදිත් වාති
එත්ථවිහාරං පවිසිත්වාසීසාදීසුභාරංභූමියංඅනික්ඛිපිත්වාතිට්ඨන්කතොවා
නිසීදන්කතො වා විස්සමිත්වා කථයයචිත්කත වූපසන්කත පුන කථයයචිත්තං

උප්පාකදත්වා ගච්ඡති කච, පාදුද්ධාකරන ොකරතබ්කබො. සකච භූමියං

නික්ඛිපිත්වාපුනතංගකහත්වාගච්ඡති, උද්ධාකරනොකරතබ්කබො.ෙස්මා? 

ආණාපෙස්ස ආණත්තියා යං ෙත්තබ්බං, තස්ස තාවතා පරිනිට්ඨිතත්තා.

‘‘අසුෙං නාම ගාම’’න්ති අනියකමත්වා ‘‘අන්කතොගාමං ගමිස්සාමා’’ති 
අවිකසකසනවුත්කතවිහාරසාමන්තා පුබ්කබපිණ්ඩායපවිට්ඨපුබ්බාසබ්කබ

කගොචරගාමාපි කඛත්තකමවාති වදන්ති. කසසන්ති 

මග්ගුක්ෙමනවිහාරාභිමුඛගමනාදි සබ්බං. පුරිමසදිසකමවාති අනාණත්තියා
ගහිකතපි සාමිෙස්ස ෙකථත්වා ගහිතත්තා කහට්ඨා වුත්තවිහාරූපචාරාදි 

සබ්බං කඛත්තකමවාති ෙත්වා වුත්තං. එකසව නකයොති අන්තරාමග්කග

කථයයචිත්තං උප්පාකදත්වාතිආදිනා (පාරා. අට්ඨ. 1.112) වුත්තං නයං
අතිදිසති. 

නිමිත් කත වා ෙකතති චීවරං කම කිලිට්ඨං, කෙො නු කඛො රජිත්වා

දස්සතීතිආදිනා නිමිත්කත ෙකත. වුත් තනකයකනවාති අනාණත්තස්ස
කථකරන සද්ධිං පත්තචීවරං ගකහත්වා ගමනවාකර වුත්තනකයකනව. 

එෙපස ්කසති විහාරස්සමහන්තතායඅත්තානංඅදස්කසත්වාඑෙස්මිංපස්කස. 

කථයයචිත් කතන පරිභුඤ් ජන් කතො ජීරාකපතීති කථයයචිත්කත උප්පන්කන
ඨානාචාවනං අෙත්වා නිවත්ථපාරුතනීහාකරකනව පරිභුඤ්ජන්කතො
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173 

පටුන 

ජීරාකපති, ඨානා චාකවන්තස්සපනකථයයචිත්කතසතිපාරාජිෙකමවසීකස

භාරං ඛන්කධ ෙරණාදීසු විය (පාරා. 101). යථා වා තථා වා නස් සතීති

අග්ගිආදිනා නස්සති, අඤ ්කඤො වා කෙොචීති ඉමිනා කයන ඨපිතං, කසොපි
සඞ්ගහිකතොති කවදිතබ්බං. 

ඉතරස ්සාති කචොරස්ස. ඉතරං  ණ් හකතො උද් ධාකර පාරාජිෙන්ති එත්ථ

‘‘පවිසිත්වාතව සාටෙංගණ්හාහී’’තිඉමිනාවඋපනිධිභාවකතොකමොචිතත්තා, 
සාමිෙස්ස ඉතරං ගණ්හකතො අත්තකනො සාටකෙආලයස්ස සබ්භාවකතො ච

‘‘උද්ධාකර පාරාජිෙ’’න්ති වුත්තං. සාමිකෙො කච ‘‘මම සන්තෙං ඉදං වා

කහොතු, අඤ්ඤංවා, කිංකතන, අලංමය්හංඉමිනා’’තිඑවංසුට්ඨු නිරාලකයො

කහොති, කචොරස්ස පාරාජිෙං නත්ථීති ගකහතබ්බං. න ජානන් තීති කතන

වුත්තවචනං අසුණන්තා න ජානන්ති. එකසව නකයොති එත්ථ සකච

ජානිත්වාපි චිත්කතන න සම්පටිච්ඡන්ති, එකසව නකයොති දට්ඨබ්බං. 

පටික් ඛිපන් තීතිඑත්ථචිත්කතනපටික්කඛකපොපි සඞ්ගහිකතොවාතිකවදිතබ්බං. 

උපචාකර විජ් ජමාකනති භණ්ඩාගාරස්ස සමීකප උච්චාරපස්සාවට්ඨාකන

විජ්ජමාකන. මයි ච මකත සඞ් ඝස් ස ච කසනාසකන විනට් කඨති එත්ථ ‘‘තං

මාකරස්සාමා’’තිඑත්තකෙ වුත්කතපිවිවරිතුංවට්ටතිගිලානපක්කඛඨිතත්තා
අවිසකයොති වුත්තත්තා. මරණකතො හි පරං කගලඤ්ඤං අවිසයත්තඤ්ච

නත්ථි. ‘‘ද්වාරං ඡින්දිත්වා පරික්ඛාරං හරිස්සාමා’’ති එත්තකෙ වුත්කතපි

විවරිතුං වට්ටතිකයව. සහාකයහි භවිතබ් බන්ති කතහිපි භික්ඛාචාරාදීහි
පරිකයසිත්වා අත්තකනො සන්තකෙපි කිඤ්චි කිඤ්චි දාතබ්බන්ති වුත්තං

කහොති. අයං සාමීචීති භණ්ඩාගාකරවසන්තානංඉදංවත්තං. 

ක ො මහාකථකරොති මන්කදො කමොමූකහො ආකිණ්ණවිහාරී. ඉතකරහීති
තස්මිංකයවගබ්කභවසන්කතහි ඉතරභික්ඛූහි.විහාරරක්ඛණවාකරනියුත්කතො 

විහාරවාරිකෙො, වුඩ්ඪපටිපාටියා අත්තකනො වාකර විහාරරක්ඛණකෙො. 

නිවාපන්ති භත්තකවතනං. කචොරානං පටිපථං  කතසූතිකචොරානංආගමනං

ඤත්වා ‘‘පඨමතරඤ්කඤවගන්ත්වාසද්දංෙරිස්සාමා’’තිකචොරානංඅභිමුඛං 

ගකතසු, ‘‘කචොකරහි හටභණ්ඩංආහරිස්සාමා’’තිතදනුපථං ගකතසුපි එකසව 

නකයො. නිබද් ධං ෙත් වාති ‘‘අසුෙකුකල යාගුභත්තං 

විහාරවාරිොනඤ්කඤවා’’ති එවං නියමනං ෙත්වා. ද් කව තිස් කසො 

යාගුස ාො චත් තාරි පඤ් ච ස ාෙභත් තානි ච  භමාකනොවාති ඉදං

නිදස්සනමත්තං, තකතො ඌනං වා කහොතු අධිෙං වා අත්තකනො
කවයයාවච්චෙරස්ස ච යාපනමත්තං ලභනකමව පමාණන්ති ගකහතබ්බං. 

නිස ්සිතකෙ ජග් ක න් තීති කතහි විහාරං ජග්ගාකපන්තීති අත්කථො. 

අසහායෙස ්සාති සහායරහිතස්ස. අත් තදුතියස් සාති අප්පිච්ඡස්ස අත්තා
සරීරකමව දුතිකයොඅස්ස නාඤ්කඤොතිඅත්තදුතිකයො.තදුභයස්සාපිඅත්ථස්ස
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විභාවනං යස් සාතිආදි, එකතන සබ්කබන එකෙෙස්ස වාකරො න

පාකපතබ්කබොති දස්සිතන්ති කවදිතබ්බං. පාෙවත් තත් ථායාති නිච්චං 

පචිතබ්බයාගුභත්තසඞ්ඛාතවත්තත්ථාය. ඨකපන් තීති දායො ඨකපන්ති. තං 

 කහත් වාති තං ආරාමිොදීහි දියයමානං භාගං ගකහත්වා. න 

 ාහාකපතබ් කබොතිඑත්ථ අබ්කභොොසිෙස්සාපි අත්තකනො අධිෙපරික්ඛාකරො

වා ඨපිකතො අත්ථි, චීවරාදිසඞ්ඝිෙභාකගපි ආලකයො වා අත්ථි, කසොපි

ගාහාකපතබ්කබොව. දිගුණන්ති අඤ්කඤහි ලබ්භමානකතො දිගුණං. 

පක් ෙවාකරනාතිඅඩ්ඪමාසවාකරන. 

සුඞ් ෙඝාතෙථාවණ් ණනා 

113. සුඞ්ෙඝාතෙථායං සුඞ්ෙං යත්ථ රාජපුරිසා හනන්ති අදදන්තානං 

සන්තෙං අච්ඡින්දිත්වාපි ගණ්හන්ති, තං ඨානං සුඞ් ෙඝාතන්ති එවම්පි

අත්කථො දට්ඨබ්කබො. වුත්තකමවත්ථං පාෙටං ොතුං තඤ් හීතිආදි වුත්තං. 

දුතියං පාදං අතික් ොකමතීති එත්ථ පඨමපාදං පරිච්කඡදකතො බහි ඨකපත්වා

දුතියපාකද උද්ධටමත්කත පාරාජිෙං. උද්ධරිත්වාබහිඅට්ඨපිකතපිබහි ඨිකතො
එව නාම කහොතීති ෙත්වා එවං සබ්බත්ථ පදවාකරසුපීති දට්ඨබ්බං. 

පරිවත් තිත් වා අබ් භන් තරිමං බහි ඨකපති, පාරාජිෙන්තිඉදංසයං බහිඨත්වා
පඨමං අබ්භන්තරිමං උක්ඛිපිත්වා වා සමෙං උක්ඛිපිත්වා වා පරිවත්තනං 
සන්ධාය වුත්තං. බහි ඨත්වා උක්ඛිත්තමත්කත හි සබ්බං බහිගතකමව
කහොතීති.සකචපන කසොබහිඨත්වාපිබාහිරපුටෙංපඨමංඅන්කතොඨකපත්වා

පච්ඡා අබ්භන්තරිමං උක්ඛිපිත්වා බහි ඨකපති, තදාපි එොබද්ධතාය

අවිජහිතත්තාඅවහාකරොනදිස්සති.කෙචි පන ‘‘භූමියංපතිත්වාවත්තන්තං

පුන අන්කතො පවිසති, පාරාජිෙකමවාති (පාරා. අට්ඨ. 1.113) වුත්තත්තා

බාහිරපුටකෙ අන්කතොපවිට්කඨපි බහිගතභාවකතො න මුච්චති, අන්කතොගතං

පන පුටෙං පඨමං, පච්ඡා එව වා බහි ඨපිතමත්කත වා පාරාජිෙකමවා’’ති

වදන්ති, තංනයුත්තං.බහිභූමියංපාතිතස්සකෙනචිසද්ධිං එොබද්ධතාය

අභාකවන අන්කතොපවිට්කඨපි පාරාජිෙකමවාති වත්තුං යුත්තං, ඉදං පන 
එොබද්ධත්තා කතන සද්ධිං න සකමති. තස්මා යථා අන්කතොභූමිගකතන

එොබද්ධතා න කහොති, එවං උභයස්සාපි බහිගතභාකව සාධිකතකයව

අවහාකරොති විඤ්ඤායති, වීමංසිත්වා ගකහතබ්බං. කය පන පරිවත්තිත්වාති

ඉමස්සනිවත්තිත්වාතිඅත්ථංවදන්ති, කතහිපන අබ්භන්තරිමංබහිඨකපතීති

අයමත්කථො ගහිකතො කහොතීති තත්ථ සඞ්ොකයව නත්ථි. එොබද් ධන්ති

ොජකෙොටියංරජ්ජුයාබන්ධනංසන්ධායවුත්තං. අබන් ධිත් වා ොජකෙොටියං 

ඨපිතමත් තකමව කහොති, පාරාජිෙන්ති බහි ගහිතොජකෙොටියං ඨපිතං යදි

පාදං අග්ඝති, පාරාජිෙකමව, අන්කතොඨපිකතන එොබද්ධතාය අභාවාති

අධිප්පාකයො.  ච් ඡන් කත යාකන වා…කප.… ඨකපතීති සුඞ්ෙඝාතංපවිසිත්වා

අප්පවිසිත්වාවාඨකපති. සුඞ් ෙට් ඨානස් ස බහි ඨිතන්තියානාදීහිනීහටත්තා
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පටුන 

බහිඨිතං.කෙචිපන ‘‘බහිඨපිත’’න්තිපාඨං විෙප්කපත්වාසුඞ්ෙට්ඨානකතො

පුබ්කබව බහි ඨපිතන්ති අත්ථං වදන්ති, තං න සුන්දරං; සුඞ්ෙට්ඨාකන
පවිසිත්වායාකනඨපිකතපිපවත්තිත්වාගකතවියකදොසාභාවකතො. කයොපන

සුඞ්ෙට්ඨානස්ස අන්කතොව පවිසිත්වා ‘‘සුඞ්ෙට්ඨාන’’න්ති ඤත්වා 

කථයයචිත්කතනආගතමග්කගනපටිනිවත්තිත්වාගච්ඡති, තස්සාපියදිකතන

දිසාභාකගන ගච්ඡන්තානම්පි හත්ථකතො සුඞ්ෙං ගණ්හන්ති, පාරාජිෙකමව. 

ඉමස ්මිං ඨාකනතියානාදීහිනීහරකණ. තත්රාතිතස්මිංඑළෙකලොමසික්ඛාපකද

(පාරා.571ආදකයො). 

පාණෙථාවණ් ණනා 

114. පාණෙථායං ආඨපිකතොතිමාතාපිතූහි ඉණං ගණ්හන්කතහි ‘‘යාව

ඉණදානා අයං තුම්හාෙං සන්තිකෙකහොතූ’’ති ඉණදායොනංනියයාතිකතො. 

අවහාකරො නත් ථීති මාතාපිතූහි පුත්තස්ස අපරිච්චත්තත්තා මාතාපිතූනඤ්ච

අසන්තෙත්තා අවහාකරො නත්ථි. ධනං පන  තට් ඨාකන වඩ් ඪතීති ඉමිනා
ආඨකපත්වා ගහිතධනං වඩ්ඪියා සහ ආඨපිතපුත්තහාරෙස්ස ගීවාති 

දස්සිතන්තිවදන්ති. දාසස ්ස ජාකතොතිඋක්ෙට්ඨලක්ඛණං දස්කසතුංවුත්තං.

දාසිකුච්ඡියං පන අදාසස්ස ජාකතොපි එත්කථව සඞ්ගහිකතො. පරකදසකතො 

පහරිත් වාති පරකදසවිලුම්පකෙහි රාජකචොරාදීහි පහරිත්වා. සුෙං ජීවාති 

වදතීති කථයයචිත්කතන සාමිොනං සන්තිෙකතො පලාකපතුොමතාය වදති, 

තථා පන අචින්කතත්වාොරුඤ්කඤන ‘‘සුඛං ගන්ත්වා ජීවා’’තිවදන්තස්ස

නත්ථි අවහාකරො, ගීවා පන කහොති. දුතියපදවාකරති යදි දුතියපදං අවස්සං

උද්ධරිස්සති, භික්ඛුස්ස ‘‘පලායිත්වා සුඛං ජීවා’’ති වචනක්ඛකණකයව

පාරාජිෙං. අනාපත් ති පාරාජිෙස ්සාති තස්ස වචකනන කවගවඩ්ඪකන

අෙකතපි දුක්ෙටා න මුච්චතීති දස්කසති. ‘‘අදින්නං කථයයසඞ්ඛාතං

ආදිකයයයා’’ති (පාරා. 89, 91) ආදානස්කසව වුත්තත්තා වුත්තපරියාකයන
මුච්චතීති. 

චතුප් පදෙථාවණ් ණනා 

117. චතුප්පදෙථායං පාළියං ආ තාවකසසාතිපාළියංආගකතහිහත්ථි 

ආදීහි අඤ්කඤ පසු-සද්දස්ස සබ්බසාධාරණත්තා. භිඞ් ෙච් ඡාපන්ති ‘‘භිඞ්ො

භිඞ්ො’’ති සද්දායනකතො එවං ලද්ධනාමං හත්ථිකපොතෙං. 

අන් කතොවත් ථුම් හීති පරික්ඛිත්කත. බහින කර ඨිතස් සාති පරික්ඛිත්තනගරං

සන්ධාය වුත්තං, අපරික්ඛිත්තනගකර පන අන්කතොනගකර ඨිතස්සාපි

ඨිතට්ඨානකමව ඨානං. ෙණ් ඩද් වාරන්ති අත්තනා ඛණ්ඩිතද්වාරං. එකෙො 

නිපන් කනොති එත්ථාපි බන්කධොති ආකනත්වා සම්බන්ධිතබ්බං, කතනාහ 

‘‘නිපන්නස්ස ද්කව’’ති. ඝාකතතීති එත්ථ කථයයචිත්කතන විනාකසන්තස්ස
සහපකයොගත්තාදුක්ෙටකමවාතිවදන්ති. 
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ඔචරෙෙථාවණ් ණනා 

118. ඔචරෙෙථායං පරියාකයන හි අදින් නාදානකතො මුච් චතීති ඉදං

ආණත්තිෙපකයොගං සන්ධාය වුත්තං, සයකමව පන අභියුඤ්ජනාදීසු
පරියාකයනපිකමොක්කඛොනත්ථි. 

ඔණිරක් ෙෙථාවණ් ණනා 

ඔණිරක්ඛෙථායං ඔණින්තිඔණීතං, ආනීතන්තිඅත්කථො.ඔණිරක්ඛස්ස

සන්තිකෙ ඨපිතභණ්ඩං උපනිධි (පාරා.112) වියගුත්තට්ඨාකනඨකපත්වා 
සඞ්කගොපනත්ථාය අනික්ඛිපිත්වා යථාඨපිතට්ඨාකන එව මුහුත්තමත්තං
ඔකලොෙනත්ථාය ඨපිතත්තා තස්ස භණ්ඩස්ස ඨානාචාවනමත්කතන
ඔණිරක්ඛෙස්සපාරාජිෙංකහොති. 

සංවිදාවහාරෙථාවණ් ණනා 

සංවිදාවහාරෙථායං සංවිධායාති සංවිදහිත්වා. කතන කනසං 

දුක් ෙටාපත් තිකයොති ආණත්තිවකසන පාරාජිොපත්තියා අසම්භකව සතීති

වුත්තං. යදි හි කතන ආණත්තා යථාණත්තිවකසන හරන්ති, 

ආණත්තික්ඛකණ එව පාරාජිොපත්තිං ආපජ්ජන්ති. පාළියං ‘‘සම්බහුලා

සංවිදහිත්වා එකෙො භණ්ඩං අවහරති, ආපත්ති සබ්කබසං පාරාජිෙස්සා’’ති

(පාරා. 118) එත්ථාපි ආණාපොනං ආණත්තික්ඛකණකයව ආපත්ති, 

අවහාරෙස්සඋද්ධාකරතිගකහතබ්කබො. සම් බහු ා භික් ඛූ එෙං ආණාකපන් ති 

‘ ච් කඡතං ආහරා’ති, තස් සුද් ධාකර සබ් කබසං පාරාජිෙන්තිආදීසුපිඑවකමව

අත්කථො ගකහතබ්කබො. සාහත් ථිෙං වා ආණත් තිෙස් ස ආණත් තිෙං වා 

සාහත් ථිෙස ්ස අඞ්  ං න කහොතීතිභින්නොලිෙත්තාඅඤ්ඤමඤ්ඤස්සඅඞ්ගං

න කහොති. තථා හි සහත්ථා අවහරන්තස්ස ඨානාචාවනක්ඛකණ ආපත්ති, 
ආණත්තියා පන ආණත්තික්ඛකණකයවාති භින්නොලිෙත්තා
ආපත්තිකයොති. 

සඞ් කෙතෙම් මෙථාවණ් ණනා 

119. සඞ්කෙතෙම්මෙථායං ඔචරකෙ වුත් තනකයකනවාති එත්ථ

අවස්සං හාරිකය භණ්කඩතිආදිනා (පාරා. අට්ඨ. 1.118) වුත්තනකයකනව. 

පාළියං ‘‘තංසඞ්කෙතං පුකරවා පච්ඡා වා’’තිතස්ස සඞ්කෙතස්ස පුකර වා

පච්ඡා වාති අත්කථො. ‘‘තං නිමිත්තං පුකර වා පච්ඡා වා’’ති එත්ථාපි එකසව 
නකයො. 

නිමිත් තෙම් මෙථාවණ් ණනා 

120. නිමිත්තෙම්මෙථායංඅක්ඛිනිඛණනාදිනිමිත්තෙම්මංපනලහුෙං

ඉත්තරොලං, තස්මා තඞ්ඛකණකයව තං භණ්ඩං අවහරිතුං න සක්ො.
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නිමිත්තෙම්මානන්තරකමව ගණ්හිතුං ආරද්ධත්තා කතකනව නිමිත්කතන
අවහරතීති වුච්චති. යදි එවං පුකරභත්තප්පකයොකගොව එකසොති වාකදො

පමාණභාවංආපජ්ජතීති? නාපජ්ජති.නහි සඞ් කෙතෙම් මං (පාරා.119) විය
නිමිත්තෙම්මං ොලපරිච්කඡදයුත්තං. ොලවකසන හි සඞ්කෙතෙම්මං

වුත්තං, කිරියාවකසන නිමිත්තෙම්මන්ති අයකමව කතසං විකසකසො. ‘‘තං

නිමිත්තංපුකරවාපච්ඡාවාතංභණ්ඩං අවහරති, මූලට්ඨස්සඅනාපත්තී’’ති
ඉදං පන නිමිත්තෙරණකතො පුකර ගණ්හන්තස්ස කචව නිමිත්තෙම්කම ච
ෙකතපි ගණ්හිතුං අනාරභිත්වා පච්ඡා සයකමව ගණ්හන්තස්ස ච වකසන
වුත්තං. 

ආණත් තිෙථාවණ් ණනා 

121. ආණත්තිෙථායං අසම් කමොහත් ථන්ති යස්මා 
සඞ්කෙතෙම්මනිමිත්තෙම්මානි ෙකරොන්කතො න කෙවලං
පුකරභත්තාදිොලසඞ්කෙතෙම්මං අක්ඛිනිඛණනාදිනිමිත්තෙම්මකමව වා

ෙකරොති, අථ කඛො එවංවණ්ණසණ්ඨානභණ්ඩං ගණ්හාති, භණ්ඩනියමම්පි

ෙකරොති, ත්වං ඉත්ථන්නාමස්ස පාවද, කසො අඤ්ඤස්ස පාවදතූතිආදිනා 

පුග්ගලපටිපාටියා ච ආණාකපති, තස්මා පුබ්බණ්හාදිොලවකසන
අක්ඛිනිඛණනාදිකිරියාවකසන භණ්ඩපුග්ගලපටිපාටිවකසන ච ආණත්කත
එකතසු සඞ්කෙතෙම්මනිමිත්තෙම්කමසු විසඞ්කෙතා විසඞ්කෙතභාකව

සම්කමොකහො ජායති, තදපගකමන අසම්කමොහත්ථං. යං ආණාපකෙන 

නිමිත් තසඤ් ඤං ෙත් වා වුත් තන්ති පුබ්බණ්හාදීසු අක්ඛිනිඛණනාදීසු වා 
ගහණත්ථං ආණාකපන්කතන ඊදිසවණ්ණසණ්ඨානාදියුත්තං ගණ්හාති එවං

ගහණස්ස නිමිත්තභූතසඤ්ඤාණං ෙත්වා යං භණ්ඩං වුත්තං. අයං යුත් ති 

සබ් බත් ථාති කහට්ඨා වුත්කතසු උපරි වක්ඛමාකනසු ච සබ්බත්ථ 
ආණත්තිප්පසඞ්කගසු ආණත්තික්ඛකණකයව පාරාජිොදීනං භාවසඞ්ඛාතා

විනයයුත්ති, සා ච ආණත්තස්ස කිරියානිට්ඨාපනක්ඛකණ ආණාපෙස්ස
පකයොකග කථයයචිත්තානං අභාවා ආණත්තික්ඛකණ එො එව ආපත්ති

කහොතීති එවං උපපත්තියා පවත්තත්තා යුත්තීති වුත්තා. ‘‘මූලට්ඨස්ස

ථුල්ලච්චය’’න්ති වුත්තත්තා සඞ්ඝරක්ඛිකතන පටිග්ගහිකතපි

බුද්ධරක්ඛිතධම්මරක්ඛිතානං දුක්ෙටකමව, ෙස්මා පකනත්ථ ආචරියස්ස 

ථුල්ලච්චයන්ති ආහ ‘‘මහාජකනො හී’’තිආදි. මහාජකනොති ච 

බුද්ධරක්ඛිතධම්මරක්ඛිතසඞ්ඝරක්ඛිකත සන්ධාය වුත්තං. මූ ට් ඨස් කසව 

දුක් ෙටන්ති බුද්ධරක්ඛිතස්ස දුක්ෙටං. ඉදඤ්ච මූලට්ඨස්ස
ථුල්ලච්චයාභාවදස්සනත්ථං පඨමං ආණත්තික්ඛකණ දුක්ෙටං සන්ධාය 

වුත්තං, න පන සඞ්ඝරක්ඛිතස්ස පටිග්ගහණපච්චයා පුන දුක්ෙටසම්භවං
සන්ධාය. න හි කසො එෙපකයොකගන දුක්ෙටද්වයං ආපජ්ජති. කෙචි පන

‘‘විසඞ්කෙතත්තා පාළියං ‘මූලට්ඨස්සා’ති අවත්වා ‘පටිග්ගණ්හාති, ආපත්ති 
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පටුන 

දුක්ෙටස්සා’ති සාමඤ්කඤන වුත්තත්තා ඉදං සඞ්ඝරක්ඛිතස්ස දුක්ෙටං

සන්ධාය වුත්ත’’න්තිවදන්ති, තංකිඤ්චාපිඅට්ඨෙථායනසකමති, පාළිකතො
පන යුත්තං විය දිස්සති. න හි තස්ස පටිග්ගහණප්පකයොකග අනාපත්ති
කහොතීති. ඉමිනාව කහට්ඨා ආගතවාකරසුපි පටිග්ගණ්හන්තානං දුක්ෙටං 

කවදිතබ්බං. ‘‘පණ්කණ වා සිලාදීසු වා ‘කචොරියං ොතබ්බ’න්ති ලිඛිත්වා

ඨපිකත පාරාජිෙකමවා’’ති කෙචි වදන්ති, තං පන ‘‘අසුෙස්ස කගකහ

භණ්ඩ’’න්ති එවං නියකමත්වා ලිඛිකත යුජ්ජති, න අනියකමත්වා ලිඛිකතති

වීමංසිතබ්බං. මග්  ානන් තරඵ සදිසාති ඉමිනා යථා අරියපුග්ගලානං
මග්ගානන්තකර ඵකල උප්පන්කන කිකලසපටිප්පස්සද්ධිපරිකයොසානං

භාවනාකිච්චංනිප්ඵන්නංනාමකහොති, එවකමතිස්සාඅත්ථසාධෙකචතනාය

උප්පන්නායආණත්තිකිච්චං නිප්ඵන්නකමවාති දස්කසති, කතනාහ ‘‘තස්මා

අයං ආණත්තික්ඛකණකයව පාරාජිකෙො’’ති, 
ආණත්තිවචීපකයොගසමුට්ඨාපෙකචතනාක්ඛකණකයව පාරාජිකෙො කහොතීති
අත්කථො. 

ආණත්තිෙථාවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

ආපත් තිකභදවණ් ණනා 

122. තත් ථ තත් ථාති භූමට්ඨථලට්ඨාදීසු. පාළියං මනුස්සපරිග්ගහිතං

සන්ධාය ‘‘පරපරිග්ගහිත’’න්ති වුත්තං.ආමසතිඵන්දාකපතිඨානාචාකවතීති

ඉකමහිතීහිපකදහිපුබ්බපකයොගසහිතංපඤ්චමං අවහාරඞ්ගංවුත්තං, ඨානා
චාකවතීති ච ඉදං උපලක්ඛණමත්තං. ආණත්තිොදකයො සබ්කබපි පකයොගා
ධුරනික්කඛකපොචඉධසඞ්ගකහතබ්බාවාතිදට්ඨබ්බං. 

125. ඨානාචාවනන්තිඉදං පාළිඅනුසාරකතොවුත්තංධුරනික්කඛපස්සාපි 
සඞ්ගකහතබ්බකතො.එසනකයොඋපරිපිසබ්බත්ථ.තත්ථහිනචසෙසඤ්ඤීති

ඉමිනා පරපරිග්ගහිතතා වුත්තා, නච විස්සාසග්ගාහීන චතාවොලිෙන්ති

ඉකමහි පරපරිග්ගහිතසඤ්ඤිතා, තීහි වා එකතහි පරපරිග්ගහිතතා

පරපරිග්ගහිතසඤ්ඤිතා ච වුත්තාති කවදිතබ්බා. අනජ් ඣාවුත් ථෙන්ති

‘‘මකමද’’න්ති පරිග්ගහවකසන අනජ්ඣාවුත්ථෙං අරඤ්කඤ

දාරුතිණපණ්ණාදි. ඡඩ් ඩිතන්තිපඨමං පරිග්ගකහත්වාපච්ඡා අනත්ථිෙතාය

ඡඩ්ඩිතංයං කිඤ්චි. ඡින් නමූ ෙන්තිනට්ඨංපරිකයසිත්වා ආලයසඞ්ඛාතස්ස

මූලස්ස ඡින්නත්තා ඡින්නමූලෙං. අස් සාමිෙන්ති අනජ්ඣාවුත්ථොදීහි තීහි

ආොකරහි දස්සිතං අස්සාමිෙවත්ථු. උභයම් පීති අස්සාමිෙං අත්තකනො 
සන්තෙඤ්ච. 
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179 

පටුන 

අනාපත් තිකභදවණ් ණනා 

131. තස් මිංකයව අත් තභාකව නිබ් බත් තාති තස්මිංකයව මතසරීකර

කපතත්තභාකවන නිබ්බත්තා. රුක් ොදීසු  ග් ගතසාටකෙ වත් තබ් බකමව 

නත් ථීති මනුස්කසහි අකගොපිතං සන්ධාය වුත්තං, සකච පකනතං

කදවාලයකචතියරුක්ඛාදීසු නියුත්කතහි පුරිකසහි රක්ඛිතකගොපිතං කහොති, 

ගකහතුං න වට්ටති. කථොකෙ ොයිකත…කප.…  කහතුං වට් ටතීති ඉදං
අදින්නාදානාභාවං සන්ධාය වුත්තං. ජිඝච්ඡිතපාණිනා ඛාදියමානමංසස්ස
අච්ඡින්දිත්වා ඛාදනං නාම ොරුඤ්ඤහානිකතො කලොලභාවකතො ච
අසාරුප්පකමව. කතකනව හි අරියවංසිො අත්තකනො පත්කත භත්තං

ඛාදන්තම්පිසුනඛාදිංතජ්කජත්වාන වාකරන්ති, තිරච්ඡානානංආමිසදාකන 

කුසලං විය කතසං ආමිසස්ස අච්ඡින්දකනපි අකුසලකමවාති ගකහතබ්බං, 

කතකනව වක්ඛති ‘‘පරානුද්දයතාය ච න ගකහතබ්බ’’න්ති (පාරා. අට්ඨ.

1.140). 

පකිණ් ණෙෙථාවණ් ණනා 

බහු එෙකතො දාරුආදිභාරියස්ස එෙස්ස භණ්ඩස්ස උක්ඛිපනොකල 

‘‘ගණ්හථ උක්ඛිපථා’’ති වචීපකයොකගන සද්ධිං ොයපකයොගසබ්භාවට්ඨානං

සන්ධාය ‘‘සාහත්ථිොණත්තිෙ’’න්තිවුත්තං.‘‘ත්වංඑතංවත්ථුංගණ්හ, අහං

අඤ්ඤ’’න්ති එවංපවත්කතපනඅවහාකරඅත්තනාගහිතංසාහත්ථිෙකමව, 

පකරන ගාහාපිතං ආණත්තිෙකමව, කතකනව තදුභයග්කඝන පඤ්චමාකසපි

පාරාජිෙං න කහොති, එකෙෙභණ්ඩග්ඝවකසන ථුල්ලච්චයාදිකමව කහොති.

වුත්තඤ්හි ‘‘සාහත්ථිෙං වා ආණත්තිෙස්ස අඞ්ගං න කහොතී’’තිආදි.

උපනික්ඛිත්තභණ්ඩං භණ්ඩකදයයඤ්ච අදාතුොමතාය ‘‘කදමි දම්මී’’ති 
වික්ඛිපන්කතො තුණ්හීභාකවන විකහකඨන්කතොපි කතන කතන

ොයවිොරාදිකිරියායපරස්සධුරං නික්ඛිපාකපසීති‘‘කිරියාසමුට්ඨානඤ්චා’’ති
වුත්තං. 

පදභාජනීයවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

විනීතවත් ථුවණ් ණනා 

135. විනීතවත්ථූසු නිරුත්තිකයව තංතංඅත්ථග්ගහණස්ස උපායතාය

පකථොති නිරුත්තිපකථො, කතකනවාහ ‘‘කවොහාරවචනමත්කත’’ති. යථාෙම් මං 

 කතොති තකතො කපතත්තභාවකතො මතභාවං දස්කසති. අබ් භුණ් කහති

ආසන්නමරණතාය සරීරස්ස උණ්හසමඞ්ගිතං දස්කසති, කතකනවාහ

‘‘අල්ලසරීකර’’ති. කුණපභාවං උපගතම්පි භින්නකමව අල්ලභාවකතො

භින්නත්තා. විසභා සරීකරති ඉත්ථිසරීකර. සීකස වාතිආදි අධක්ඛකෙ

උබ්භජාණුමණ්ඩකල පකදකස චිත්තවිොරප්පත්තිං සන්ධාය වුත්තං, යත්ථ
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ෙත්ථචි අනාමසන්කතන ෙතං සුෙතකමව. මතසරීරම්පි හි කයන කෙනචි

ආොකරන සඤ්චිච්ච ඵුසන්තස්ස අනාමාසදුක්ෙටකමවාති වදන්ති, තං
යුත්තකමව.නහි අපාරාජිෙවත්ථුකෙපිචිත්තාදිඉත්ථිරූකපභවන්තංදුක්ෙටං
පාරාජිෙවත්ථුභූකත මතිත්ථිසරීකරනිවත්තති. 

කුසසඞ් ොමනවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

138. බ සාති බකලන. සාටකෙො භවිස ්සති,  ණ් හිස් සාමීති
අනාගතවචනං පසිබ්බෙග්ගහණකතො පුකරතරං 

සමුප්පන්නපරිෙප්පදස්සනවකසන වුත්තං. ගහණක්ඛකණ පන ‘‘සාටකෙො

කච, ගණ්හාමී’’ති පසිබ්බෙං ගණ්හාතීති එවකමත්ථ අධිප්පාකයො

ගකහතබ්කබො, න පන බහි නීහරිත්වා සාටෙභාවං ඤත්වා ගකහස්සාමීති, 

කතනාහ‘‘උද්ධාකරකයවපාරාජිෙ’’න්ති.ඉතරථා‘‘ඉදානින ගණ්හාමි, පච්ඡා

අන්ධොකරජාකතවිජානනොකලවාගණ්හිස්සාමි, ඉදානිඔකලොකෙන්කතො 

විය හත්ථගතං ෙකරොමී’’ති ගණ්හන්තස්සාපි ගහණක්ඛකණ අවහාකරො

භකවයය, න ච තං යුත්තං තදා ගහකණ සන්නිට්ඨානාභාවා.

සන්නිට්ඨාපෙකචතනාය එව හි පාණාතිපාතාදිඅකුසලං විය. න හි ‘‘පච්ඡා

වධිස්සාමී’’ති පාණං ගණ්හන්තස්ස තකදව තස්මිං මකතපි පාණාතිපාකතො

කහොති වධෙකචතනාය පකයොගස්ස අෙතත්තා, එවමිධාපි අත්ථඞ්ගකත
සූරිකයඅවහරිස්සාමීතිආදිනා ොලපරිෙප්පනවකසනඨානාචාවිකතපිතදාපි

අවහාකරොනකහොති ඔොසපරිෙප් කප (පාරා.අට්ඨ.1.138) විය, තස්මිංපන 
යථාපරිෙප්පිතට්ඨාකන ොකල ආගකත භණ්ඩං භූමියං අනික්ඛිපිත්වාපි
කථයයචිත්කතන ගච්ඡකතො පදවාකරන අවහාකරොති ඛායති. තස්මා
භණ්ඩපරිෙප්කපොඔොසපරිෙප්කපො ොලපරිෙප්කපොතිතිවිකධොපිපරිෙප්කපො 

ගකහතබ්කබො. අට් ඨෙථායං පන ඔොසපරිෙප්කප සකමොධාකනත්වා

ොලපරිෙප්කපොවිසුංන වුත්කතොතිඅම්හාෙංඛන්ති, වීමංසිත්වාගකහතබ්බං. 

පදවාකරන ොකරතබ් කබොති භූමියං අනික්ඛිපිත්වා වීමංසිතත්තා වුත්තං. 

පරියුට් ඨිකතොතිඅනුබද්කධො. 

පරිෙප් කපො දිස් සතීතිගහණක්ඛකණ පරිෙප්කපොදිස්සති, නතදාකතසං

මකතනඅවහාකරොතිදස්කසති. දිස ්වා හටත් තා පරිෙප් පාවහාකරො න දිස් සතීති
පච්ඡාපනබහිවීමංසිත්වාසාටෙභාවං ඤත්වාතකතොපච්ඡාකථයයචිත්කතන

හටත්තා පුබ්කබ ෙතස්ස පරිෙප්පස්ස අවහාරානඞ්ගත්තා ‘‘සුත්ත’’න්ති
ඤත්වාහරකණවියකථයයාවහාකරොඑවසියා.තස්මා පරිෙප්පාවහාකරොන
දිස්සති.සාටකෙොකචභවිස්සතීතිආදිෙස්සපරිෙප්පස්සතදා අවිජ්ජමානත්තා

කෙවලං අවහාකරො එව, න පරිෙප්පාවහාකරොති අධිප්පාකයො, කතන 

භණ්ඩපරිෙප්පාවහාරස්ස ‘‘සාටකෙො කච භවිස්සති, ගකහස්සාමී’’ති එවං 

භණ්ඩසන්නිට්ඨානාභාවක්ඛකණකයව පවත්තිං දස්කසති, කතනාහ ‘‘යං
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පරිෙප්පිතං, තං අදිට්ඨං පරිෙප්පිතභාකව ඨිතංකයව උද්ධරන්තස්ස

අවහාකරො’’ති. යදි එවං ෙස්මා ඔොසපඅප්පාවහාකරො භණ්ඩං දිස්වා

අවහරන්තස්සපරිෙප්පාවහාකරොසියාති? නායංකදොකසො අභණ්ඩවිසයත්තා

තස්සපරිෙප්පස්ස, පුබ්කබවදිස්වාඤාතභණ්ඩස්කසවහි ඔොසපරිෙප්කපො

වුත්කතො. තං මඤ් ඤමාකනො තං අවහරීති ඉදං සුත්තං කිඤ්චාපි

‘‘තඤ්කඤකවත’’න්ති නියකමත්වා ගණ්හන්තස්ස වකසන වුත්තං, තථාපි

‘‘තඤ්කච ගණ්හිස්සාමී’’ති එවං පවත්කත ඉමස්මිං පරිෙප්කපපි

‘‘ගණ්හිස්සාමී’’ති ගහකණ නියමසබ්භාවා අවහාරත්ථසාධෙං කහොතීති 

උද්ධටං, කතකනව‘‘සකමතී’’තිවුත්තං. 

කෙචීති මහාඅට්ඨෙථායකමව එෙච්කච ආචරියා. මහාපච් චරියං 

පනාතිආදිනාපිකෙචිවාකදොගාරය්කහො, මහාඅට්ඨෙථාවාකදොවයුත්තතකරොති
දස්කසති. 

අ ඞ් ොරභණ් ඩන්ති අඞ්ගුලිමුද්දිොදි. කුසං පාකතත් වාති විලීවමයං වා
තාලපණ්ණාදිමයංවාෙතසඤ්ඤාණං පාකතත්වා.පරකෙොට්ඨාසකතොකුකස

උද්ධකටපි න තාව කුසස්ස පරිවත්තනං ජාතන්ති වුත්තං ‘‘උද්ධාකර

රක්ඛතී’’ති. හත් ථකතො මුත් තමත් කත පාරාජිෙන්ති ඉමිනා ඨානාචාවනං
ධුරනික්කඛපඤ්ච විනා කුසසඞ්ොමනං නාම විසුං එකෙොයං අවහාකරොති 
දස්කසති. සබ්කබපි හි අවහාරා සාහත්ථිොණත්තිොධිප්පායකයොකගහි
නිප්ඵාදියමානා අත්ථකතො ඨානාචාවනධුරනික්කඛපකුසසඞ්ොමකනසු තීසු

සකමොසරන්තීති දට්ඨබ්බං. ඉතකරො තස් ස භා ං උද් ධරති, උද් ධාකර 

පාරාජිෙන්ති පුරිමස්ස අත්තකනො කෙොට්ඨාකස ආලයස්ස අවිගතත්තා

වුත්තං, ආලකය පන සබ්බථා අසති අවහාකරො න කහොති, කතනාහ

‘‘විචිනිතාවකසසංගණ්හන්තස්සාපිඅවහාකරොනත්කථවා’’ති. 

නායං මමාති ජානන් කතොපීති එත්ථ පි-සද්කදන තත්ථ කවමතිකෙොපි

හුත්වා කථයයචිත්කතන ගණ්හන්කතොපි සඞ්ගය්හති. සිකවයයෙන්ති
සිවිරට්කඨජාතං. 

140-1. ෙප් පියං ොරාකපත් වාති පචාකපත්වා. තස් මිං පාචිත් තියන්ති
අදින්නාදානභාකවන සහපකයොගස්සාපි අභාවා දුක්ෙටං න වුත්තන්ති

කවදිතබ්බං. ආණත් කතහීති සම්මකතන ආණත්කතහි. ආණත් කතනාති

සාමිකෙහි ආණත්කතන. භණ් ඩකදයයන්ති සම්මතාදීහි දින්නත්තා න

පරාජිෙං ජාතං, අසන්තං පුග්ගලං වත්වා ගහිතත්තා පන භණ්ඩකදයයං

වුත්තං. අඤ ්කඤන දියයමානන්තිසම්මතාදීහි චතූහි අඤ්කඤන දියයමානං. 

 ණ් හන් කතොති ‘‘අපරස්ස භාගං කදහී’’ති වත්වා ගණ්හන්කතො. අපරස ්සාති

අසන්තං පුග්ගලං අදස්කසත්වා පන ‘‘අපරං භාගං කදහී’’ති වා කූටවස්සානි
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ගකණත්වා වා ගණ්හකතො ගිහිසන්තකෙ සාමිනා ච ‘‘ඉමස්ස කදහී’’ති එවං

ආණත්කතන ච දින්කන භණ්ඩකදයයම්පි න කහොති, සඞ්ඝසන්තකෙ පන

කහොතීති ඉමං විකසසං දස්කසතුං අසම් මකතන වා අනාණත් කතන වාතිආදි

පුන වුත්තං. ඉතකරහි දියයමානන්තිසම්මකතනආණත්කතනවා දියයමානං. 

එවං  ණ් හකතොති‘‘අපරම්පිභාගංකදහී’’තිවත්වා කූටවස්සානිගකණත්වාවා

ගණ්හකතො. සාමිකෙන පනාති එත්ථ පන-සද්කදො විකසසත්ථකජොතකෙො, 

කතන ‘‘අපරම්පිභාගංකදහී’’තිවා කූටවස්සානිගකණත්වාවාගණ්හන්කත
සාමිකෙනසයංකදන්කතවාදාකපන්කතවාවිකසකසො අත්ථීතිවුත්තංකහොති. 

සුදින් නන්තිභණ්ඩකදයයංන කහොතීතිඅධිප්පාකයො.කහට්ඨාපනසාමිකෙන

කතන ආණත්කතන වා දියයමානං ගිහිසන්තෙං ‘‘අපරස්ස භාගං කදහී’’ති
වත්වා ගණ්හකතො අපරස්ස අභාවකතො සාමිසන්තෙකමව කහොතීති 

භණ්ඩකදයයංජාතං, ඉධපනකතහිකයවදියයමානං ‘‘අපරම්පිභාගංකදහී’’ති

වත්වා වා කූටවස්සානි ගකණත්වා වා ගණ්හකතො ‘‘කදහී’’ති වුත්තත්තා 
අඤ්ඤාතෙවිඤ්ඤත්තිමත්තං ඨකපත්වා භණ්ඩකදයයං න කහොතීති 
සුදින්නකමවාති වුත්තං. අස්සාමිකෙන පන ආණත්කතන දින්නං භණ්ඩං

ගණ්හකතො භණ්ඩකදයයකමවාති වදන්ති, පත්තචතුක්කෙ විය

අවහාරතාකවත්ථයුත්තා, සඞ්ඝසන්තකෙ පන‘‘කදහී’’තිවුත්කතපිසාමිෙස්ස
ෙස්සචිඅභාවාසම්මකතනදින්කනපිභණ්ඩකදයයං වුත්තන්තිගකහතබ්බං. 

146-9. ආහරාකපන් කතසු භණ් ඩකදයයන්ති ‘‘ගහිකත අත්තමකනො

කහොතී’’තිවචනකතො අනත්තමනස්සසන්තෙංගහිතම්පිපුනදාතබ්බකමවාති

වුත්තං. ‘‘සම්මුඛීභූකතහි භාකජතබ්බ’’න්ති වචනකතො භාජනීයභණ්ඩං

උපචාරසීමට්ඨානකමවපාපුණාතීතිආහ ‘‘අන්කතොඋපචාරසීමායංඨිතස්කසව

ගකහතුං වට්ටතී’’ති. භණ් ඩකදයයන්ති උභින්නං සාලයභාකවපි කචොරස්ස
අදත්වා සාමිෙස්කසව දාතබ්බං කචොකරනාපි සාමිෙස්කසව දාතබ්බකතො. 

එකසව නකයොති පංසුකූලසඤ්ඤාය ගහිකත භණ්ඩකදයයං, කථයයචිත්කතන
පාරාජිෙන්ති අත්කථො. 

වුට් ඨහන් කතසූති ගාමං ඡඩ්කඩත්වා පලායන්කතසු. අවිකසකසනාති
සඋස්සාහතාදිවිකසසං අපරාමසිත්වා සාමඤ්ඤකතො. සඋස්සාහමත්තකමව

ආපත්තිභාවස්ස පමාණං සාමිොනං පරිච්ඡින්නභාවකතො. තකතොති

ගණසන්තොදිකතො. කු සඞ්  හණත් ථාය කදතීති

පංසුකූලවිස්සාසිොදිසඤ්ඤාය ගකහත්වා කදති, තදා කුලසඞ්ගහපච්චයා ච 

දුක්ෙටං භණ්ඩකදයයඤ්ච, කථයයචිත්කත පන සති කුලසඞ්ගහණත්ථාය
ගණ්හකතොපි පාරාජිෙකමව. ඌනපඤ්චමාසොදීසු කුලදූසෙදුක්ෙකටන

සද්ධිං ථුල්ලච්චයදුක්ෙටානි. කසනාසනත් ථාය නියමිතන්ති ඉදං
ඉස්සරවතාය දදකතො ථුල්ලච්චයදස්සනත්ථං වුත්තං. ඉතරපච්චයත්ථාය
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දින්නම්පි අකථයයචිත්කතන ඉස්සරවතාය කුලසඞ්ගහණත්ථාය වා
ඤාතොදීනං වා දදකතො දුක්ෙටං භණ්ඩකදයයඤ්ච කහොකතව. 

ඉස් සරවතායාති ‘‘මයි කදන්කත කෙො නිවාකරස්සති, අහකමකවත්ථ 

පමාණ’’න්ති එවං අත්තකනො ඉස්සරියභාකවන. ථුල්  ච් චයන්ති 
කුලසඞ්ගහණත්ථාය වා අඤ්ඤථා වා ොරකණන දදකතො කසනාසනත්ථාය

නියමිතස්ස ගරුභණ්ඩතාය ථුල්ලච්චයං භණ්ඩකදයයඤ්ච. ගීවාති එත්ථ

කසනාසනත්ථාය නියමිකත ථුල්ලච්චකයන සද්ධිං ගීවා, ඉතරස්මිං

දුක්ෙකටන සද්ධින්ති කවදිතබ්බං. සුොදිතකමවාති අන්කතොඋපචාරසීමායං
ඨත්වා භාකජත්වා අත්තකනො සන්තෙං ෙත්වා ඛාදිතත්තා වුත්තං.
සඞ්ඝිෙඤ්හි විහාරපටිබද්ධං කවභඞ්ගියං බහිඋපචාරසීමට්ඨං භණ්ඩං 

අන්කතොඋපචාරට්කඨහි භික්ඛූහි එව භාකජතබ්බං, න බහි ඨිකතහි 
උපචාරසීමායභාකජතබ්බන්ති. 

150. ‘‘වුත්කතො වජ්කජමී’’ති වුත්තභික්ඛුස්මිං ‘‘වුත්කතො වජ්කජහී’’ති

වුත්තස්ස පච්ඡා උප්පජ්ජනෙපාරාජිොදිකදොසාකරොපනකතො, ගහට්ඨානං වා

‘‘භදන්තාඅපරිච්කඡදංෙත්වා වදන්තී’’තිඑවංකදොසාකරොපනකතො. 

153-5. ඡාතජ් ඣත් තන්ති කතන ඡාකතන ජිඝච්ඡාය උදරග්ගිනා

ඣත්තං, දඩ්ඪං පීළිතන්ති අත්කථො. ධනුෙන්ති ඛුද්දෙධනුසණ්ඨානං 

ලග්ගනෙදණ්ඩං. මද් දන් කතො  ච් ඡති, භණ් ඩකදයයන්ති එත්ථ 
එෙසූෙරග්ඝනෙභණ්ඩං දාතබ්බං එෙස්මිං බන්කධ අඤ්කඤසං තත්ථ

අබජ්ඣනකතො. අදූහ න්තියන්තපාසාකණො, කයනඅජ්කඣොත්ථටත්තාමිගා

පලායිතුංන සක්කෙොන්ති. පච් ඡා  ච් ඡතීතිකතනෙතපකයොකගනඅගන්ත්වා 

පච්ඡාසයකමවගච්ඡති, කහට්ඨාවුත්කතසුපිඊදිකසසුඨාකනසුඑකසවනකයො. 

රක් ෙං යාචිත් වාති රාජපුරිසානං සන්තිෙං ගන්ත්වා අනුද්දිස්ස රක්ඛං

යාචිත්වා. කුමීනමුෙන්තිකුමීනස්සඅන්කතොමච්ඡානං පවිසනමුඛං. 

156. කථරානන්ති ආගන්තුෙත්කථරානං. කතසම් පීති 

ආවාසිෙභික්ඛූනම්පි. පරිකභො ත් ථායාති සඞ්ඝිකෙ ෙත්තබ්බවිධිං ෙත්වා

පරිභුඤ්ජනත්ථාය. ගහකණති පාඨකසකසො දට්ඨබ්කබො. යත් ථාති යස්මිං

ආවාකස. අඤ ්කඤසන්ති අඤ්කඤසං ආගන්තුොනං. කතසුපි ආ න් තුො 

අනිස ්සරාති කසනාසකන නිරන්තරං වසන්තානං චීවරත්ථාය දායකෙහි

භික්ඛූහි වා නියකමත්වා දින්නත්තා භාකජත්වා ඛාදිතුං අනිස්සරා, 
ආගන්තුකෙහිපි ඉච්ඡන්කතහි තස්මිං විහාකර වස්සානාදීසු පවිසිත්වා

චීවරත්ථායගකහතබ්බං. කතසං ෙතිොය ඨාතබ් බන්තිසබ්බානිඵලාඵලානි

අභාකජත්වා ‘‘එත්තකෙසු රුක්කඛසු ඵලානි භාකජත්වා පරිභුඤ්ජිස්සාම, 

අඤ්කඤසු ඵලාඵකලහි කසනාසනානි පටිජග්ගිස්සාමා’’ති වා, 
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‘‘පිණ්ඩපාතාදිපච්චයං සම්පාකදස්සාමා’’ති වා, ‘‘කිඤ්චිපි අභාකජත්වා 

චතුපච්චයත්ථාකයව උපකනමා’’ති වා එවං සම්මා උපකනන්තානං

ආවාසිොනං ෙතිොය ආගන්තුකෙහි ඨාතබ්බං. මහාඅට් ඨෙථායං 

‘‘අනිස්සරා’’ති වචකනන දීපිකතො එව අත්කථො, මහාපච් චරියං චතුන්නං 

පච්චයානන්තිආදිනාවිත්ථාකරත්වා දස්සිකතො. පරිකභො වකසකනවාතිඑත්ථ 

එව-සද්කදො අට්ඨානප්පයුත්කතො, පරිකභොගවකසන තකමව භාකජත්වාති

කයොකජතබ්බං. එත් ථාතිඑතස්මිංවිහාකර, රට්කඨවා. 

කසනාසනපච් චයන්ති කසනාසනඤ්චතදත්ථායනියකමත්වා ඨපිතඤ්ච. 

එෙං වා ද් කව වා වරකසනාසනානි ඨකපත් වාති වුත්තකමවත්ථං පුන

බයතිකරෙමුකඛන දස්කසතුං ‘‘මූලවත්ථුච්කඡදං පන ෙත්වා න

උපකනතබ්බ’’න්ති වුත්තං, කසනාසනසඞ්ඛාතවත්ථුකනො මූලච්කඡදංෙත්වා
සබ්බානි කසනාසනානි න විස්සජ්කජතබ්බානීති අත්කථො. කෙචි පකනත්ථ

‘‘එෙං වා ද්කව වා වරකසනාසනානි ඨකපත්වා ලාමෙකතො පට්ඨාය
විස්සජ්කජන්කතහිපි කසනාසනභූමිකයො න විස්සජ්කජතබ්බාති අයමත්කථො

වුත්කතො’’ති වදන්ති, තම්පි යුත්තකමව ඉමස්සාපි අත්ථස්ස අවස්සං

වත්තබ්බකතො, ඉතරථාකෙචිසහවත්ථුනාපිවිස්සජ්කජතබ්බං මඤ්කඤයුං. 

පණ් ණං ආකරොකපත් වාති‘‘එත්තකෙරුක්කඛ රක්ඛිත්වාතකතොඑත්තෙං

ගකහතබ්බ’’න්ති පණ්ණං ආකරොකපත්වා. නිමිත් තසඤ් ඤං ෙත් වාති

සඞ්කෙතං ෙත්වා. දාරොති කතසං පුත්තනත්තාදකයො කය කෙචි

කගොකපන්ති, කත සබ්කබපි ඉධ ‘‘දාරො’’ති වුත්තා. තකතොති

යථාවුත්තදාරුසම්භාරකතො. ආපුච් ඡිත් වාති ොරෙසඞ්ඝං ආපුච්ඡිත්වා. තං 

සබ් බම් පි ආහරිත් වාති අනාපුච්ඡිත්වාපි තාවොලිෙං ආහරිත්වා. අයකමව 

භික් ඛු ඉස් සකරොතිආදිකතොපට්ඨායඅත්තකනොසන්තකෙහි දාරුසම්භාරාදීහිච
ොරාපිතත්තා පටිජග්ගිතත්තා ච සඞ්ඝිෙකසනාසකන භාගිතාය ච අයකමව 

ඉස්සකරො, නචකසොතකතොවුට්ඨාකපතබ්කබොතිවුත්තංකහොති. උදෙපූජන්ති

කචතියඞ්ගකණ සිඤ්චනාදිපූජං. වත් තසීකසනාති කෙවලං සද්ධාය, න

කවතනාදිඅත්ථාය. සවත් ථුෙන්ති සහ භූමියා. කුට් ටන්ති කගහභිත්තිං. 

පාොරන්තිපරික්කඛපපාොරං. තකතොතිඡඩ්ඩිතවිහාරකතො. තකතො ආහරිත් වා 

කසනාසනං ෙතං කහොතීති සාමන්තගාමවාසීහි භික්ඛූහි ඡඩ්ඩිතවිහාරකතො
දාරුසම්භාරාදිං ආහරිත්වාකසනාසනංෙතංකහොති. 

157. ‘‘පුග්ගලිෙපරිකභොකගන පරිභුඤ්ජතී’’ති වුත්තමත්ථංකයව පාෙටං

ොතුං ‘‘ආගතාගතානං වුඩ්ඪතරානං න කදතී’’ති වුත්තං. 

චතුභා උදෙසම් භින් කනති චතුත්ථභාකගන සම්භින්කන. පාළියං 

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛකව, පාරාජිෙස්සා’’ති (පාරා. 157) සාමිකෙහි
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ථුල්ලනන්දං උද්දිස්ස එතිස්සා හත්කථ දින්නත්තා, අකථයයචිත්කතන
පරිභුඤ්ජිතත්තා ච වුත්තං. කථයයචිත්කතන පරිභුත්කතපි චස්සා
භණ්ඩකදයයකමව උපනික්ඛිත්තභණ්ඩට්ඨානියත්තා. 

ඔදනභාජනීයවත් ථුස් මින්ති ‘‘අපරස්සභාගංකදහී’’ති ආගතවත්ථුස්මිං (පාරා.

141). 

159. තස් ස කු ස් ස අනුෙම් පාය පසාදානුරක් ෙණත් ථායාතිආදිනා

කුලසඞ්ගහත්ථංනාොසීතිදස්කසති.‘‘යාවදාරො පාසාදංආකරොහන්ති, තාව

පාසාකදො කතසං සන්තිකෙ කහොතූ’’ති පුබ්කබ ොලපරිච්කඡදං ෙත්වා 

අධිට්ඨිතත්තා එව යථාොලපරිච්කඡදකමව තත්ථ තිට්ඨති, තකතො පරං

පාසාකදො සයකමව යථාඨානං ගච්ඡති, තථාගමනඤ්ච ඉද්ධිවිස්සජ්ජකනන

සඤ්ජාතං විය කහොතීති වුත්තං ‘‘කථකරො ඉද්ධිං පටිසංහරී’’ති. යස්මා එවං
ඉද්ධිවිධඤාකණන ෙකරොන්තස්ස ොයවචීපකයොගා න සන්ති

කථයයචිත්තඤ්චනත්ථිපාසාදස්කසවවිචාරිතත්තා, තස්මා‘‘එත්ථඅවහාකරො

නත්ථී’’ති කථකරො එවමොසීති දට්ඨබ්බං. අථ වා දාරකෙසු අනුෙම්පාය
ආනයනත්ථකමව පාසාකද උපනීකත පාකස බද්ධසූෙරාදීනං ආමිසං
දස්කසත්වා ඨානාචාවනංවියෙරමරානීකතසුදාරකෙසුපාසාදංආරුළ්කහසුපි

පුන පටිසංහරකණ ච ඉධ අවහාකරො නත්ථි ොරුඤ්ඤාධිප්පායත්තා, 
භණ්ඩකදයයම්පිනකහොතිොයවචීපකයොගාභාවා. ොයවචීපකයොකගසතිකයව

හිආපත්තිභණ්ඩකදයයංවාකහොති, කතකනවභගවා ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛකව, 

අකථයයචිත්තස්සා’’තිආදිං අවත්වා ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛකව, ඉද්ධිමස්ස 

ඉද්ධිවිසකය’’ති (පාරා. 159) එත්තෙකමව අකවොච. ඉද් ධිවිසකයති කචත්ථ
පරභණ්ඩාදායෙොයවචීපකයොගාසමුට්ඨාපෙස්ස කෙවලං මකනොද්වාරිෙස්ස 
අකථයයචිත්තභූතස්ස ඉද්ධිචිත්තස්ස විසකය ආපත්ති නාම නත්ථීති
අධිප්පාකයො ගකහතබ්කබො. කිං පන පටික්ඛිත්තං ඉද්ධිපාටිහාරියං ොතුං

වට්ටතීති කචොදනං සන්ධායාහ ‘‘ඊදිසාය අධිට්ඨානිද්ධියා අනාපත්තී’’ති.

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛකව, ඉද්ධිමස්ස ඉද්ධිවිසකය’’තිහිඉමිනාකයවසුත්කතන
අධිට්ඨානිද්ධියා අප්පටික්ඛිත්තභාකවො සිජ්ඣති. අත්තකනො පෙතිවණ්ණං

අවිජහිත්වාබහිද්ධාහත්ථිආදිදස්සනං, ‘‘එකෙොපි හුත්වාබහුධාකහොතී’’ති(දී.

නි. 1.238, 239; ම. නි. 1.147; පටි. ම. 1.102) ආගතඤ්ච 

අධිට්ඨානවකසන නිප්ඵන්නත්තා අධිට් ඨානිද් ධි නාම, ‘‘කසො පෙතිවණ්ණං

විජහිත්වා කුමාරෙවණ්ණං වා දස්කසති, නාගවණ්ණං…කප.… විවිධම්පි 

කසනාබූහං දස්කසතී’’ති (පටි. ම. 3.13) එවං ආගතා ඉද්ධි

පෙතිවණ්ණවිජහනවිොරවකසන පවත්තත්තා විකුබ් බනිද් ධි නාම.
අත්තකනොපනපෙතිරූපං යථාසභාකවනඨකපත්වාවබහිහත්ථිආදිදස්සනං

විකුබ්බනිද්ධි නාම න කහොති, අත්තකනො රූපකමව හත්ථිආදිරූකපන
නිම්මානංවිකුබ්බනිද්ධීතිකවදිතබ්බං. 
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පරාජිතකික කසනාති විජිතකිකලකසන, නික්කිකලකසනාති අත්කථො. 

ඉධාති ඉමස්මිං සාසකන, කතන දුතියපාරාජිෙසික්ඛාපකදන සමං අඤ්ඤං 
අකනෙනයකවොකිණ්ණංගම්භීරත්ථවිනිච්ඡයංකිඤ්චිසික්ඛාපදංනවිජ්ජතීති

කයොජනා. තත්ථ අත්කථො නාම පාළිඅත්කථො, විනිච්ඡකයො

පාළිමුත්තෙවිනිච්ඡකයො, කත ගම්භීරා යස්මිං, තං  ම් භීරත් ථවිනිච් ඡයං. 

වත් ථුම් හි ඔතිණ් කණති කචොදනාවකසන වා අත්තනාව අත්තකනො
වීතික්ෙමාකරොචනවකසන වා සඞ්ඝමජ්කඣ අදින්නාදානවත්ථුස්මිං

ඔතිණ්කණ. එත් ථාති ඔතිණ්ණවත්ථුම්හි. විනිච් ඡකයොති

ආපත්තානාපත්තිනියමනං. ෙප් පිකයපි ච වත් ථුස ්මින්ති අත්තනා ගකහතුං
යුත්කත මාතාපිතාදීනංසන්තකෙපි. 

ඉතිසමන්තපාසාදිොයවිනයට්ඨෙථායවිමතිවිකනොදනියං 

දුතියපාරාජිෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.
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3. තතියපාරාජිෙං 

තීහීති ොයවචීමකනොද්වාකරහි. 

පඨමපඤ ්ඤත් තිනිදානවණ් ණනා 

162. යාඅයං කහට්ඨාතංපකනතංබුද්ධොකලචචක්ෙවත්තිොකලච

නගරං කහොතීතිආදිනා (පාරා. අට්ඨ. 1.84) රාජගහස්ස බුද්ධුප්පාකදකයව

කවපුල්ලප්පත්ති වුත්තා, සා එත්ථාපි සමානාති දස්කසතුං ‘‘ඉදම්පි ච

නගර’’න්ති වුත්තං, කතන ච න කෙවලං රාජගහාදකයො එවාති දස්කසති. 

මහාවනං නාමාතිආදි මජ්ඣිමභාණෙසංයුත්තභාණොනං මකතන වුත්තං, 

දීඝභාණොපන‘‘හිමවන්කතනසද්ධිංඑොබද්ධංහුත්වාඨිතං මහාවන’’න්ති

වදන්ති. හංසවට් ටෙච් ඡදකනනාති හංසවට්ටෙපටිච්ඡන්කනන, 

හංසමණ්ඩලාොකරනාති අත්කථො. ොයවිච් ඡන් දනියෙථන්ති ෙරජොකය

විරාගුප්පාදනෙථං. ඡන් කදොති දුබ්බලරාකගො. රාක ොති බලවරාකගො. 

‘‘කෙසකලොමාදි’’න්ති සඞ්කඛපකතො වුත්තමත්ථං විභාකගන දස්කසතුං කයපි 

හීතිආදි වුත්තං. පඤ් චපඤ් චප් පකභකදනාති එත්ථ පඤ්ච පඤ්ච පකභදා

එතස්ස පරියායස්සාති පඤ්චපඤ්චප්පකභකදො, කතන
පඤ්චපඤ්චප්පකභකදනාති එවං බාහිරත්ථසමාසවකසන පරියායවිකසසනතා
දට්ඨබ්බා. 

අසුභායාති අසුභමාතිොය. වණ්කණතබ්බමාතිෙඤ්හි අකපක්ඛිත්වා

ඉත්ථිලිඞ්කග සාමිවචනං, කතනාහ මාතිෙං නික් ඛිපිත් වාතිආදි. තං 

විභජන් කතොති මාතිෙං විභජන්කතො. ඵාතිෙම් මන්ති නිප්ඵත්තිෙරණං. 

පඤ ්චඞ්  විප් පහීනන්ති ොමච්ඡන්දාදිපඤ්චනීවරණඞ්ගවිගකමන

පඤ්චඞ්ගවිප්පහීනතා, අප්පනාප්පත්තවිතක්ොදිජ්ඣානඞ්ගානං

උප්පත්තිවකසන පඤ්චඞ්ගසමන්නාගතතා ච කවදිතබ්බා. තිවිධෙ යාණං 

දස ක් ෙණසම් පන් නන්ති එත්ථ පන ඣානස්ස ආදිමජ්ඣපරිකයොසානානං

වකසන තිවිධෙලයාණතා, කතසංකයව ආදිමජ්ඣපරිකයොසානානං 

ලක්ඛණවකසන දසලක්ඛණසම්පන්නතා ච කවදිතබ්බා. අට් ඨෙථායං පන

‘‘දසලක්ඛණවිභාවකනකනව තන්නිස්සයභූතා තිවිධෙලයාණතාපිඣානස්ස

පාෙටාකහොතීති තත්රිමානීතිආදිවුත්තං. 

තත්රායං පාළීති තස්මිං දසලක්ඛණවිභාවනවිසකය අයං පාළි. 

පටිපදාවිසුද් ධීති කගොත්රභුපරිකයොසානාය පුබ්බභාගපටිපදාය ඣානස්ස 

නීවරණාදිපරිබන්ධකතො විසුද්ධි, සායං යස්මා උකපක්ඛානුබූ්රහනාදීනම්පි 

පච්චයත්කතනපධානා පුරිමොරණසිද්ධා ච, තස්මා වුත්තං ‘‘පටිපදාවිසුද්ධි

ආදී’’ති. උකපක් ොනුබ්රහූනාති විකසොකධතබ්බතාදීනං අභාවකතො 

තත්රමජ්ඣත්තුකපක්ඛාය කිච්චනිප්ඵත්තියා අනුබ්රූහනා, සා පන 
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පටුන 

පරිබන්ධවිසුද්ධිසමොලවිභාවිනීපි තබ්බිසුද්ධියාව නිප්ඵන්නාති

දීපනත්ථමාහ ‘‘උකපක්ඛානුබූ්රහනා මජ්කඣ’’ති. සම් පහංසනාති 
වත්ථුධම්මාදීනංඅනතිවත්තනාදිසාධෙස්සඤාණස්සකිච්චනිප්ඵත්තිවකසන

පරිකයොදපනා, සා පන යස්මා ෙත්තබ්බස්ස සබ්බකිච්චස්ස නිප්ඵත්තියාව

සිද්ධානාමකහොති, තස්මාවුත්තං ‘‘සම්පහංසනාපරිකයොසාන’’න්ති.තීණිපි
කචතානි ෙලයාණානි එෙක්ඛකණ ලබ්භමානානිපි
පච්චයපච්චයුප්පන්නතාදිවකසන පවත්තන්තීති දස්සනත්ථං 

ආදිමජ්ඣපරිකයොසානභාකවන වුත්තානි, න පන ඣානස්ස

උප්පාදාදික්ඛණත්තකය යථාක්ෙමං ලබ්භමානත්තාති දට්ඨබ්බං. මජ් ඣිමං 

සමාධිනිමිත් තං පටිපජ් ජතීතිආදීසු මජ්ඣිමං සමාධිනිමිත්තං නාම
සමප්පවත්කතො අප්පනාසමාධිකයව.කසොහිලීනුද්ධච්චසඞ්ඛාතානංඋභින්නං

අන්තානං අනුපගමකනන මජ්ඣිකමො, සවිකසසං චිත්තස්ස
එෙත්තාරම්මකණ ඨපනකතො සමාධිකයව උපරිවිකසසානං ොරණභාවකතො

‘‘සමාධිනිමිත්ත’’න්ති වුච්චති, තං පටිපජ්ජති පටිලබ්භතීති අත්කථො. එවං 
පටිපන්නත්තා මජ්ඣිකමන සමාධිනිමිත්කතන තත්ථ එෙත්තාරම්මකණ

අප්පනාකගොචකර පක්ඛන්දති උපතිට්ඨති, එවං විසුද්ධස්ස පන තස්ස 
චිත්තස්සපුනවිකසොකධතබ්බාභාවකතොවිකසොධකනබයාපාරංඅෙකරොන්කතො
පුග්ගකලො විසුද්ධං චිත්තං අජ්ඣුකපක්ඛති නාම. සමථභාවූපගමකනන
සමථපටිපන්නස්සපුනසමාධාකනබයාපාරං අෙකරොන්කතොසමථපටිපන්නං

අජ්ඣුකපක්ඛති, සමථපටිපන්නභාවකතො එවමස්ස කිකලසසංසග්ගං පහාය
එෙත්කතන උපට්ඨිතස්ස පුන එෙත්තුපට්ඨාකන බයාපාරං අෙකරොන්කතො 
එෙත්තුපට්ඨානංඅජ්ඣුකපක්ඛතිනාම. 

තත් ථ ජාතානන්තිආදීසු කය පන කත එවං උකපක්ඛානුබ්රූහිකත තස්මිං

ඣානචිත්කත ජාතා සමාධිපඤ්ඤාසඞ්ඛාතා යුගනද්ධධම්මා, කතසං
අඤ්ඤමඤ්ඤං අනතිවත්තනසභාකවන සම්පහංසනා විකසොධනා

පරිකයොදපනා ච, සද්ධාදීනං ඉන්ද්රියානං කිකලකසහි විමුත්තත්තා

විමුත්තිරකසන එෙරසතාය සම්පහංසනා ච, යඤ්කචතං තදුපගං කතසං

අනතිවත්තනඑෙරසභාවානං අනුච්ඡවිෙං වීරියං, තස්ස තදුපගවීරියස්ස

වාහනට්කඨන පවත්තනට්කඨන සම්පහංසනා ච, තස්මිං ඛකණ 

යථාවුත්තධම්මානං ආකසවනට්කඨන සම්පහංසනා ච, පරිකයොදපනා ච
පරිකයොදපනෙස්ස ඤාණස්ස කිච්චනිප්ඵත්තිවකසකනව ඉජ්ඣතීති

කවදිතබ්බං. එවං තිවිධත් ත තං චිත් තන්තිආදීනි තස්කසව චිත්තස්ස

කථොමනවචනානි. විතක් ෙසම් පන් නන්ති විතක්ෙඞ්කගන

සුන්දරභාවමුපගතං. චිත් තස ්ස අධිට් ඨානසම් පන් නන්ති තස්මිඤ්කඤව

ආරම්මකණ චිත්තස්සනිරන්තරප්පවත්තිසඞ්ඛාකතනසමාධිනා සම්පන්නං, 
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189 

පටුන 

ඉදං ඣානඞ්ගවකසන වුත්තං. සමාධිසම් පන් නන්ති ඉදං පන 
ඉන්ද්රියවකසනාතිකවදිතබ්බං. 

පටිකුටතීති සඞ්කුචති. පටිවට් ටතීති පටිනිවට්ටති. න් හාරුදද් දු න්ති

න්හාරුඛණ්ඩං. පයුත් තවාචන්ති පච්චයපරිකයසකන නියුත්තවාචං. 

දණ් ඩවාගුරාහීතිදණ්ඩපටිබද්ධාහිදීඝජාලසඞ්ඛාතාහිවාගුරාහි. 

සමණකුත් තකෙොති ොසායනිවාසනාදිසමණකිච්චකෙො. වග් ගුමුදාති

එත්ථ ‘‘වග්ගුමතා’’ති වත්තබ්කබ කලොකිො ‘‘මුදා’’ති කවොහරිංසූති

දස්කසන්කතොආහ ‘‘වග්ගුමතා’’ති. ‘‘වග්ගූ’’තිමතා, සුද්ධසම්මතාතිඅත්කථො, 

කතනාහ ‘‘පුඤ්ඤසම්මතා’’ති. සත්තානං පාපුනකනන කසොධකනන සා
පුඤ්ඤසම්මතා. 

163. මාරස්ස කධයයං ඨානං, වත්ථු වා නිවාකසො මාරකධයයං, කසො

අත්ථකතො කතභූමෙධම්මා එව, ඉධ පන පඤ්චොමගුණා අධිප්කපතා, තං 

මාරකධයයං. ‘‘අයං සමණකුත්තකෙො යථාසමුප්පන්නසංකවගමූලකෙන

සමණභාවූපගමකනන අතික්ෙමිතුංසක්ඛිස්සතී’’තිචින්කතත්වා අකවොච, න

පන ‘‘අරහත්තප්පත්තියා තීසු භකවසු අප්පටිසන්ධිෙතාය තං අතික්ෙමිතුං

සක්ඛිස්සතී’’ති මරකණකනව සත්තානං සංසාරකමොචනලද්ධිෙත්තා

කදවතාය.නහිමතානංෙත්ථචිපටිසන්ධිගච්ඡති. ඉමිනා අත් කථන එවකමව 

භවිතබ් බන්ති ඉමිනා පකරසං ජීවිතා කවොකරොපනත්කථන එවකමව

සංසාරකමොචනසභාකවකනව භවිතබ්බං. ‘‘අත්තනාපි අත්තානං ජීවිතා 

කවොකරොකපන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤම්පි ජීවිතා කවොකරොකපන්තී’’ති (පාරා. 162) 

වුත්තත්තා සබ් බානිපි තානි පඤ් චභික් ඛුසතානි ජීවිතා කවොකරොකපසීති ඉදං 
කයභුයයවකසන වුත්තන්ති ගකහතබ්බං. තස්මා කය අත්තනාපි අත්තානං

අඤ්ඤමඤ්ඤඤ්ච ජීවිතා කවොකරොකපසුං, කත පුථුජ්ජනභික්ඛූ ඨකපත්වා

තදවකසකසචපුථුජ්ජනභික්ඛූ, සබ්කබචඅරිකයඅයංජීවිතාකවොකරොකපසීති
කවදිතබ්බං. 

164. එකීභාවකතොති පවිකවෙකතො. උද් කදසං පරිපුච් ඡං  ණ් හන් තීති

අත්තකනො අත්තකනො ආචරියානං සන්තිකෙ ගණ්හන්ති, ගකහත්වා ච 
ආචරිකයහි සද්ධිං භගවන්තං උපට්ඨහන්ති. තදා පන උද්කදසාදිදායො

තනුභූකතහි භික්ඛූහිභගවන්තංඋපගතා, තංසන්ධායභගවාපුච්ඡති. 

ආනාපානස ්සතිසමාධිෙථාවණ් ණනා 

165. දසානුස්සතීසු අන්කතොගධාපිආනාපානස්සතිතදාභික්ඛූනංබහූනං 
සප්පායතංදස්කසතුංපුනගහිතා.තථාහිතංභගවාකතසංකදකසසි.ආහාකර

පටික්කූලසඤ්ඤා අසුභෙම්මට්ඨානසදිසා, චත්තාකරො පන ආරුප්පා
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ආදිෙම්මිොනං අනනුරූපාති කතසං ඉධ අග්ගහණං දට්ඨබ්බං. අඤ් ඤං 

පරියායන්ති අරහත්තාධිගමත්ථාය අඤ්ඤං ොරණං. 

අත් ථකයොජනාක් ෙමන්ති අත්ථඤ්ච කයොජනාක්ෙමඤ්ච. අස ්සාසවකසනාති

අස්සාසං ආරම්මණං ෙත්වාති වුත්තං කහොති. උපට් ඨානං සතීති 

අප්පමුස්සනතාය තකමව අස්සාසං පස්සාසඤ්ච උපගන්ත්වා ඨානං, තථා
තිට්ඨනෙධම්කමො සති නාමාති අත්කථො. ඉදානි සතිවකසකනව පුග්ගලං

නිද්දිසිතුොකමන කයො අස් සසතීතිආදි වුත්තං. තත්ථ කයො අස්සසති, තස්ස
සති අස්සාසං උපගන්ත්වා තිට්ඨතීතිආදිනා අත්කථො ගකහතබ්කබො. 

අකෙොසල්  සම් භූකතති අවිජ්ජාසම්භූකත. ෙකණකනවාති අත්තකනො 
පවත්තික්ඛකණකනව.අරියමග්ගස්සපාදෙභූකතොඅයංසමාධිඅනුක්ෙකමන
වඩ්ඪිත්වා අරියමග්ගභාවං උපගකතො විය කහොතීති ආහ

‘‘අරියමග්ගවුඩ්ඪිප්පත්කතො’’ති. ඔපම් මනිදස් සනන්තිඑත්ථඋපමාවඔපම්මං, 
තස්සනිදස්සනං. 

බාහිරො ආනාපානස්සතිං ජානන්තා ආදිකතො චතුප්පොරකමව

ජානන්ති, න සබ්බං කසොළසප්පොරන්ති ආහ සබ් බප් පොරඉච්චාදි. 

එවමස ්කසතං කසනාසනන්තිඑත්ථ එවන්ති භාවනාසතියායථාවුත්තනකයන

ආරම්මකණ චිත්තස්ස නිබන්ධකන සතිකයව, නාසතීති අත්කථො, කතන
මුට්ඨස්සතිස්ස අරඤ්ඤවාකසො නිරත්ථකෙො අනනුරූකපොති දස්කසති. 

අවකසසසත් තවිධකසනාසනන්ති ‘‘පබ්බතං ෙන්දරං ගිරිගුහං සුසානං 

වනපත්ථං අබ්කභොොසං පලාලපුඤ්ජ’’න්ති (විභ. 508) එවං වුත්තං. 

උතුත් තයානුකූ ං ධාතුචරියානුකූ න්ති ගිම්හානාදිඋතුත්තයස්ස 
කසම්හාදිධාතුත්තයස්ස කමොහාදිචරියත්තයස්ස ච අනුකූලං. නිසජ්ජාය

දළ්හභාවං පල්ලඞ්ොභුජකනන, අස්සාසපස්සාසානං පවත්තනසුඛතං

උපරිමොයස්ස උජුෙං ඨපකනන, ආරම්මණපරිග්ගහූපායං පරිමුඛං සතියා

ඨපකනන උපදිසන් කතො. න පණමන් තීතිනඔණමන්ති. පරිග්  හිතනියයානං 

සතින්ති සබ්බථා ගහිතං සම්කමොසපටිපක්ඛකතො නිග්ගමනසඞ්ඛාතං සතිං

ෙත්වා, පරමංසතිකනපක්ෙංඋපට්ඨකපත්වාති අත්කථො. 

සකතොවාති සතියා සමන්නාගකතො එව. බාත් තිංසාය ආොකරහීති චතූසු
චතුක්කෙසු ආගතානි දීඝරස්සාදීනි කසොළස පදානි අස්සාසපස්සාසවකසන

ද්විධා විභජිත්වා වුත්කතහි ද්වත්තිංසාොකරහි. දීඝංඅස් සාසවකසනාති

දීඝඅස්සාසවකසන, විභත්තිඅකලොපංෙත්වා නිද්කදකසො, දීඝන්තිවාභගවතා

වුත්තඅස්සාසවකසන. චිත් තස් ස එෙග්  තං අවික් කෙපන්ති

වික්කඛපපටිපක්ඛභාවකතො ‘‘අවික්කඛකපො’’ති ලද්ධනාමං චිත්තස්ස

එෙග්ගභාවං පජානකතො. පටිනිස් සග්  ානුපස් සී අස් සාසවකසනාති 

පටිනිස්සග්ගානුපස්සී හුත්වා අස්සාසවකසන, 



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො පාරාජිො -3 
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පටුන 

‘‘පටිනිස්සග්ගානුපස්සිඅස්සාසනවකසනා’’ති වා පාකඨො, තස්ස 
පටිනිස්සග්ගානුපස්සිකනො අස්සාසවකසනාති අත්කථො. ආ පඨමං බහිමුඛං

සසනං අස්සාකසො, තකතො අන්කතොමුඛං පටිසසනං පස්සාකසොති ආහ 

අස් සාකසොති බහිනික් ෙමනවාකතොතිආදි, සුත් තන් තට් ඨෙථාසු පන 

ආෙඩ්ඪනවකසන අන්කතො සසනං අස්සාකසො, බහි පටිසසනං පස්සාකසොති
ෙත්වාඋප්පටිපාටියා වුත්තං. 

තත් ථාති බහිනික්ඛමනඅන්කතොපවිසනවාකතසු, තස්ස ච පඨමං

අබ්භන්තරවාකතො නික්ඛමතීති ඉමිනා සම්බන්කධො. ‘‘සබ් කබසම් පි 

 බ් භකසයයොනන්තිආදිනා දාරොනං පවත්තික්ෙකමන අස්සාකසො 

බහිනික්ඛමනවාකතොතිගකහතබ්බන්තිදීකපතී’’තිකෙචිවදන්ති.සුත්තනකයො

එවකචත්ථ ‘‘අස්සාසාදිමජ්ඣපරිකයොසානංසතියාඅනුගච්ඡකතොඅජ්ඣත්තං
වික්කඛපගකතනචිත්කතන ොකයොපිචිත්තම්පිසාරද්ධාචකහොන්තිඉඤ්ජිතා
ච ඵන්දිතා ච පස්සාසාදිමජ්ඣපරිකයොසානං සතියා අනුගච්ඡකතො බහිද්ධා
වික්කඛපගකතනචිත්කතනොකයොපි චිත්තම්පිසාරද්ධාචකහොන්තිඉඤ්ජිතා

ච ඵන්දිතා චා’’ති ඉමාය පාළියා සකමතීති ගකහතබ්බං. අද් ධානවකසනාති
ොලද්ධානවකසන.අයඤ්හි අද්ධාන-සද්කදොොලස්සකදසස්සචවාචකෙො.

තත්ථ යථා හීතිආදිනා කදසද්ධානං උපමාවකසන දස්සිතං. ඉදානි
තබ්බිසිට්ඨොලද්ධානවකසන අස්සාසපස්සාසානං දීඝරස්සතං

උපකමයයවකසන විභාකවතුං එවන්තිආදි වුත්තං. චුණ් ණවිචුණ් ණා 
අකනෙෙලාපභාකවන. එත්ථ ච හත්ථිආදිසරීකර සුනඛාදිසරීකර ච
අස්සාසපස්සාසානං කදසද්ධානවිසිට්ඨොලද්ධානවකසකනව දීඝරස්සතා
වුත්තාති කවදිතබ්බා අත්තභාවසඞ්ඛාතං දීඝං අද්ධානං සණිෙං

පූකරත්වාතිආදිවචනකතො. කතසන්ති සත්තානං. කතති අස්සාසපස්සාසා. 

ඉත් තරමද් ධානන්ති අප්පෙං ොලං. නවහාොකරහීති
භාවනමනුයුඤ්ජන්තස්ස පුබ්කබනාපරං අලද්ධවිකසසස්ස කෙවලං

අද්ධානවකසනආදිකතොවුත්තාතකයොආොරා, කතචෙස්සචිඅස්සාකසොව, 

ෙස්සචි පස්සාකසොව, ෙස්සචි තදුභයම්පි උපට්ඨාතීති තිණ්ණං පුග්ගලානං

වකසනවුත්තා, තථා ඡන්දවකසනතකයො, තථාපාකමොජ්ජවකසනාතිඉකමහි

නවහිආොකරහි. එකෙනාොකරනාතිදීඝංඅස්සාසාදීසුඑකෙනාොකරන. 

අද් ධානසඞ් ොකතති දීකඝ ඔොසද්ධානසඞ්ඛාකත අත්තභාකව

ොලද්ධාකනපි වා, එවං උපරි ඉත් තරසඞ් ොකතති එත්ථාපි. ඡන් කදො 

උප් පජ් ජතීතිභාවනායපුබ්කබනාපරං විකසසංආවහන්තියාලද්ධස්සාදත්තා 
තත්ථ සාතිසකයො ෙත්තුොමතාලක්ඛකණො කුසලච්ඡන්කදො උප්පජ්ජති. 

ඡන් දවකසනාති තථාපවත්තඡන්දස්ස වකසන. පාකමොජ් ජං උප් පජ් ජතීති

අස්සාසපස්සාසානං සුඛුමතරභාකව ආරම්මණස්ස සන්තතරතාය, 
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192 

පටුන 

ෙම්මට්ඨානස්ස ච වීථිපටිපන්නතාය භාවනාචිත්තසහගකතො පකමොකදො

ඛුද්දොදිකභදාතරුණා පීතිඋප්පජ්ජති. චිත් තං විවත් තතීතිපටිභාගනිමිත්කත 

උප්පන්කන පෙතිඅස්සාසපස්සාසකතො චිත්තං නිවත්තති. උකපක් ො 

සණ් ඨාතීති තස්මිං පටිභාගනිමිත්කත උපචාරප්පනාකභකද සමාධිම්හි
උප්පන්කනපුනඣානනිබ්බත්තනත්ථංබයාපාරාභාවකතො අජ්ඣුකපක්ඛනං

කහොති, සා පනායං උකපක්ඛා තත්රමජ්ඣත්තුකපක්ඛාති කවදිතබ්බා. 

අනුපස ්සනාඤාණන්ති සමථවකසන නිමිත්තස්ස අනුපස්සනා, 
විපස්සනාවකසන අස්සාසපස්සාසමුකඛන තන්නිස්සයනාමරූපස්ස

අනුපස්සනා ච ඤාණං. ොකයො උපට් ඨානන්ති අස්සාසපස්සාසසඞ්ඛාකතො

ොකයො උපගන්ත්වා තිට්ඨතිඑත්ථ සතීතිඋපට්ඨානං, කනොසති, සතිපන
සරසකතො උපතිට්ඨනට්කඨන සරණට්කඨන ච උපට්ඨානඤ්කචව සති ච. 

කතන වුච් චතීතිආදීසු යා අයං යථාවුත්තඅස්සාසපස්සාසොකය, 
තන්නිස්සයභූකතෙරජොකය ච ොයස්කසව අනුපස්සනා නිච්චාදිභාවං වා
ඉත්ථිපුරිසසත්තජීවාදිභාවං වා අනනුපස්සිත්වා 

අස්සාසපස්සාසොයමත්තස්කසව අනිච්චාදිභාවස්ස ච අනුපස්සනා, තාය

ොයානුපස්සනාය සතිසඞ්ඛාතස්ස පට්ඨානස්ස භාවනා වඩ්ඪනා ොකය 

ොයානුපස් සනා සතිපට් ඨානභාවනාතිඅයංසඞ්කඛපත්කථො. 

ඉත් තරවකසනාති පරිත්තොලවකසන. තාදිකසොති දීකඝො රස්කසො ච. 

වණ් ණාති දීඝාදිආොරා. නාසිෙග් ක ව භික් ඛුකනොති නාසිෙග්කග වා, වා-

සද්කදන උත්තකරොට්කඨ වාති අත්කථො. තස් මාති යස්මා

‘‘ආදිමජ්ඣපරිකයොසානවකසන සබ්බං අස්සාසපස්සාසොයං විදිතං පාෙටං

ෙරිස්සාමී’’ති පුබ්කබ පවත්තආකභොගවකසන පච්ඡා තථා සමුප්පන්කනන
ඤාණසම්පයුත්තචිත්කතන තං අස්සාසපස්සාසොයං එවං විදිතං පාෙටං 

ෙකරොන්කතො අස්සසති කචව පස්සසති ච, තස්මා එවංභූකතො

සබ්බොයපටිසංකවදී අස්සසිස්සාමි පස්සසිස්සාමීති සික්ඛති නාම, න පන

‘‘අනාගකත එවං ෙරිස්සාමී’’ති චින්තනමත්කතන කසො එවං වුච්චතීති

අධිප්පාකයො. තථාභූතස් සාති ආදිමජ්ඣපරිකයොසානං විදිතං ෙකරොන්තස්ස. 

සංවකරොති සති වීරියම්පි වා. න අඤ් ඤං කිඤ් චීති සබ්බොයං විදිතං

ෙරිස්සාමීතිආදිෙං පුබ්බාකභොගං සන්ධාය වදති. ඤාණුප් පාදනාදීසූති ආදි-
සද්කදන ොයසඞ්ඛාරපස්සම්භනපීතිපටිසංකවදනාදිං සඞ්ගණ්හාති. 

ොයසඞ් ොරන්ති අස්සාසපස්සාසං. කසො හි චිත්තසමුට්ඨාකනොපි සමාකනො 
ෙරජොයපටිබද්ධවුත්තිතාය කතන සඞ්ඛරීයතීති ොයසඞ්ඛාකරොති වුච්චති. 

අපරිග්  හිතොක ති ෙම්මට්ඨානස්ස අනාරද්ධොකල, තදාරම්භත්ථාය 
ොයචිත්තානම්පි අපරිග්ගහිතොකලති අත්කථො. නිසීදති පල්ලඞ්ෙං 

ආභුජිත්වාඋජුංොයංපණිධායාතිහිඉමිනාොයපරිග්ගකහො, පරිමුඛං සතිං

උපට්ඨකපත්වාති ඉමිනා චිත්තපරිග්ගකහො වුත්කතො. අධිමත් තන්ති බලවං
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ඔළාරිෙං, ලිඞ්ගවිපල්ලාකසන වුත්තං. ොයසඞ්ඛාකරො හි අධිප්කපකතො.

අධිමත්තං හුත්වා පවත්තතීති කිරියාවිකසසනං වා එතං. සබ් කබසංකයවාති
උභකයසම්පි. 

මහාභූතපරිග්  කහ සුඛුකමොති චතුධාතුමුකඛන විපස්සනාභිනිකවසං

සන්ධාය වුත්තං.  ක් ෙණාරම් මණිෙවිපස් සනායාති ෙලාපසම්මසනමාහ.

නිබ්බිදානුපස්සනකතො පට්ඨාය බලවවිපස්සනා, තකතො ඔරං

දුබ්බලවිපස්සනා. පුබ් කබ වුත් තනකයනාති අපරිග්ගහිතොකලතිආදිනා
සමථනකයවුත්තනකයන. 

කචොදනාකසොධනාහීතිඅනුකයොගපරිහාකරහි. ෙථන්තිආදිපටිසම්භිදාපාළි, 

තත්ථ ෙථං සික්ඛතීති සම්බන්කධො. ඉති කිරාතිආදි කචොදෙවචනං. ඉති 

කිරාති එවඤ්කචති අත්කථො. අස්සාසපස්සාකසො සබ්බථා අභාවං උපකනති

කචති කචොදෙස්ස අධිප්පාකයො. වාතූප ද් ධියාති අස්සාසපස්සාසවාතස්ස
අභාකවන තබ්බිසයාය උපලද්ධියා භාවනාචිත්තස්ස උප්පාකදො වඩ්ඪි ච න

කහොතීති අත්කථො. න ච නන්ති එත්ථ නන්ති නිපාතමත්තං. පුන ඉති 

කිරාතිආදි යථාවුත්තාය කචොදනාය විස්සජ්ජනා, තත්ථ ඉති කිර සික් ෙතීති

මයා වුත්තාොකරන යදි සික්ඛතීති අත්කථො. පභාවනා කහොතීති යදිපි

ඔළාරිො ොයසඞ්ඛාරා පටිප්පස්සම්භන්ති, සුඛුමා පන අත්කථවාති

භාවනායපි වඩ්ඪි කහොකතවාති අධිප්පාකයො. ෙංකසති ෙංසභාජකන. 

නිමිත් තන්ති නිමිත්තස්ස, කතසං සද්දානං පවත්තිආොරස්සාති අත්කථො. 

සුඛුමො සද් දාති අනුරකව ආහ. සුඛුමසද් දනිමිත් තාරම් මණතාපීති සුඛුකමො
සද්කදොවනිමිත්තං තදාරම්මණතායපි. 

ආභිසමාචාරිෙසී න්ති එත්ථ අභිසමාචාකරොති උත්තමසමාචාකරො, 

තකදව ආභිසමාචාරිෙං සීලං, ඛන්ධෙවත්තපරියාපන්නස්ස සීලස්කසතං 

අධිවචනං. අහං සී ං රක් ොමීතිඋභකතොවිභඞ්ගපරියාපන්නංසීලං සන්ධාය

වුත්තං. ආවාකසොති ආවාසපලිකබොකධො. කු න්තිආදීසුපි එකසව නකයො. 

ෙම් මන්ති නවෙම්මං. ඉද් ධීති කපොථුජ්ජනිො ඉද්ධි, සා විපස්සනාය 

පලිකබොකධො. කසො උපච් ඡින් දිතබ් කබොති විසුද් ධිමග් ක  (විසුද්ධි. 1.41) 
වුත්කතන තස්ස තස්ස පලිකබොධස්ස උපච්කඡදප්පොකරන

උපච්ඡින්දිතබ්කබො. කයො ානුකයොක ොති කයොගස්ස භාවනාය අනුයුඤ්ජනං. 

අට් ඨතිංසාරම් මකණසූති ආකලොොොසෙසිණද්වයං වජ්කජත්වා පාළියං 

ආගතානං අට්ඨන්නං ෙසිණානං වකසන වුත්තං, චත්තාරීසඤ්කඤව පන

ෙම්මට්ඨානානි. යථාවුත් කතකනව නකයනාති කයොගානුකයොගෙම්මස්ස

පදට්ඨානත්තාති ඉමමත්ථං අතිදිසති. ඉමිනාව ෙම් මට් ඨාකනනාති ඉමිනා
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පටුන 

ආනාපානස්සතිෙම්මට්ඨාකනන. මහාහත් ථිපථං නීහරන් කතො වියාති
ෙම්මට්ඨානවීථිංමහාහත්ථිමග්ගං ෙත්වාදස්කසන්කතොවිය. 

වුත් තප් පොරමාචරියන්ති ‘‘ඉමිනාව ෙම්මට්ඨාකනන චතුත්ථජ්ඣානං

නිබ්බත්කතත්වා විපස්සනං වඩ්කඪත්වා අරහත්තං පත්තස්සා’’තිආදිනා

කහට්ඨා වුත්තප්පොරංආචරියං. ‘‘පිකයො ගරුභාවනීකයො’’තිආදිනා (අ.නි.

7.37; කනත්ති. 113; මි. ප. 6.1.10) විසුද් ධිමග් ක  (විසුද්ධි. 1.42) 

වුත්තප්පොරමාචරියන්තිපි වදන්ති. පඤ ්චසන් ධිෙන්ති පඤ්චපබ්බං, 

පඤ්චභාගන්ති අත්කථො. ෙම් මට් ඨානස් ස උග්  ණ් හනන්ති 

ෙම්මට්ඨානගන්ථස්ස උග්ගණ්හනං. තදත්ථපරිපුච්ඡා ෙම් මට් ඨානස් ස 

පරිපුච් ඡා, තත්ථ සංසයපරිපුච්ඡා වා. ෙම් මට් ඨානස් ස උපට් ඨානන්ති එවං
භාවනමනුයුඤ්ජන්තස්ස එවමිධ නිමිත්තං උපතිට්ඨතීති උපධාරණං. තථා 

ෙම් මට් ඨානප් පනා එවං ඣානමප්කපතීති. ෙම් මට් ඨානස් ස  ක් ෙණන්ති 
ගණනානුබන්ධනාඵුසනානං වකසන භාවනං උස්සුක්ොකපත්වා
ඨපනාවකසන මත්ථෙප්පත්ති ඉධ භාවනාති ෙම්මට්ඨානසභාවස්ස

සල්ලක්ඛණං, කතනාහ‘‘ෙම්මට්ඨානසභාවූපධාරණන්ති වුත්තංකහොතී’’ති. 

අට් ඨාරසකසනාසනකදොසවිවජ් ජිතන්ති මහත්තං නවත්තං ජිණ්ණත්තං
පන්ථනිස්සිතත්තං කසොණ්ඩිපණ්ණපුප්ඵඵලයුත්තතා පත්ථනීයතා 
නගරදාරුකඛත්තසන්නිස්සිතතා විසභාගානං පුග්ගලානං අත්ථිතා
පට්ටනසන්නිස්සිතතා පච්චන්තසන්නිස්සිතතා රජ්ජසීමසන්නිස්සිතතා
අසප්පායතා ෙලයාණමිත්තානං අලාකභොති ඉකමහි අට්ඨාරසහි

කසනාසනකදොකසහිවිවජ්ජිතං. පඤ් චකසනාසනඞ්  සමන් නා තන්ති– 

‘‘ඉධ, භික්ඛකව, කසනාසනං නාතිදූරං කහොති නාච්චාසන්නං 
ගමනාගමනසම්පන්නං දිවා අප්පාකිණ්ණං රත්තිං අප්පසද්දං

අප්පනිග්කඝොසං අප්පඩංසමෙසවාතාතපසරීසපසම්ඵස්සං, තස්මිංකඛො
පන කසනාසකන විහරන්තස්ස අප්පෙසිකරන උප්පජ්ජන්ති

චීවරපිණ්ඩපාතකසනාසනගිලානපච්චයකභසජ්ජපරික්ඛාරා, තස්මිං

කඛො පන කසනාසකන කථරා භික්ඛූ විහරන්ති …කප.… එවං කඛො, 

භික්ඛකව, කසනාසනං පඤ්චඞ්ගසමන්නාගතං කහොතී’’ති (අ. නි.

10.11) – 

එවං භගවතා වුත්කතහි පඤ්චහි කසනාසනඞ්කගහි සමන්නාගතං, එත්ථ ච

නාතිදූරතාදි එෙං, දිවා අප්පාකිණ්ණතාදි එෙං, අප්පඩංසාදිතා එෙං, 

චීවරාදිලාකභො එෙං, කථරානංභික්ඛූනංනිවාකසොඑෙන්තිඑවංපඤ්චඞ්ගානි
කවදිතබ්බානි. 
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උපච් ඡින් නඛුද් දෙපලිකබොකධනාති දීඝානං කෙසාදීනං හරකණන
පත්තචීවරාදීනංපචනතුන්නෙරණරජනාදිෙරකණහිචඋපච්ඡින්නාඛුද්දො 

පලිකබොධා කයන, කතන. භත් තසම් මදන්ති කභොජනනිමිත්තං පරිස්සමං.

ආචරියකතො උග්ගකහො ආචරියුග්  කහො, සබ්කබොපි ෙම්මට්ඨානවිධි, න

පුබ්කබවුත්තඋග්ගහමත්තං, තකතො. එෙපදම් පීතිඑෙකෙොට්ඨාසම්පි. 

අනුවහනාති අස්සාසපස්සාසානං අනුගමනවකසන සතියා නිරන්තරං
අනුප්පවත්තනා. යස්මා පන ගණනාදිවකසන විය ඵුසනාවකසන විසුං 

මනසිොකරොනත්ථි, ඵුට්ඨඵුට්ඨට්ඨාකනඑවගණනාදිොතබ්බන්ති දස්කසතුං

ඉධඵුසනාගහණන්තිදීකපන්කතො‘‘ඵුසනාති ඵුට්ඨට්ඨාන’’න්තිආහ.ඨපනාති

සමාධානං, සමාධිප්පධානා පන අප්පනාති ආහ ‘‘ඨපනාති අප්පනා’’ති.

අනිච්චතාදීනං ලක්ඛණකතො සල්  ක් ෙණා විපස් සනා. පවත්තකතො

නිමිත්තකතො ච විනිවට්ටනකතො විනිවට් ටනා මග් ක ො. 

කිකලසපටිප්පස්සද්ධිභාවකතො පාරිසුද් ධි ඵ ං. කතසන්ති

විනිවට්ටනාපාරිසුද්ධීනං. ෙණ් ඩන්ති ‘‘එෙං තීණි පඤ්චා’’ති
එෙන්තරිොදිභාකවනගණනායඛණ්ඩනං.අථවාඛණ්ඩන්ති අන්තරන්තරා
ෙතිපයොලං අගකණත්වා පුන ගණනවකසන අන්තරා ඔධිපරිච්කඡකදො න 

දස්කසතබ්කබො. තථා ඛණ්ඩං දස්කසන්තස්ස හි ‘‘ෙම්මට්ඨානනින්නං

පවත්තතිනුකඛො කමචිත්තං, කනො’’තිවීමංසුප්පත්තියාවික්කඛකපොකහොති, 

කතනාහ සිොප් පත් තං නු කෙො කමතිආදි, ඉදඤ්ච එවං ඛණ්ඩං දස්කසත්වා 
චිරතරං ගණනායමනසිෙකරොන්තස්ස වකසනවුත්තං. කසො හිතථා ලද්ධං

අවික්කඛපමත්තං නිස්සාය එවං මඤ්කඤයය. කයො උපට් ඨාති, තං 

 කහත් වාති ඉදං අස්සාසපස්සාකසසු යස්ස එකෙොව පඨමං උපට්ඨාති, තං

සන්ධාය වුත්තං, යස්ස පන උකභොපි උපට්ඨහන්ති, කතන උභයම්පි
ගකහත්වාගණිතබ්බං.කයොඋපට්ඨාතීතිඉමිනාවද්වීසු නාසාපුටවාකතසුකයො

පාෙකටොකහොති, කසොගකහතබ්කබොති අයම්පිඅත්කථො දීපිකතොතිගකහතබ්බං.
පඨමං එකෙෙස්මිං උපට්ඨිකතපි උපලක්කඛත්වා ගණන්තස්කසව ෙකමන 

උකභොපිපාෙටාකහොන්තීතිආහ‘‘අස්සාසපස්සාසාපාෙටාකහොන්තී’’ති.එවං
සීඝංසීඝං ගකණතබ්බකමවාතිසම්බන්කධො.එවංසීඝගණනාරම්භස්සඔොසං

දස්කසතුං ඉමස ්සාපි පුරිමනකයන  ණයකතොතිආදි වුත්තං. තත්ථ 

පුරිමනකයනාති දන්ධගණනාය, පාෙටා හුත් වාති ඉමිනා දන්ධගණනාය

ආරද්ධොකල චිත්තස්ස අවිසදතාය සුඛුමස්සාසාදීනං අපාෙටතං, පච්ඡා 
විසදොකලපාෙටතඤ්චකතසුචපාෙකටසුදන්ධගණනංපහායසීඝගණනා
ොතබ්බාති දස්කසති. සීඝගණනාය නිප්පරියායකතො නිරන්තරප්පවත්ති

අප්පනාවීථියකමව, න ොමාවචකර භවඞ්ගන්තරිෙත්තාති ආහ

‘‘නිරන්තරප්පවත්තං වියා’’ති. පුරිමනකයකනවාති සීඝගණනාය. අන්කතො
පවිසන්තංවාතංමනසිෙකරොන්කතො අන්කතොචිත්තංපකවකසතිනාම. 
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එතන්ති එතං අස්සාසපස්සාසජාතං. අනු මනන්ති ඵුට්ඨට්ඨාකන

මනසිෙරණකමව, නඅස්සාසපස්සාසානං අනුවත්තනං, කතනාහ– ‘‘තඤ්ච

කඛො න ආදිමජ්ඣපරිකයොසානානුගමනවකසනා’’ති. ඵුසනාඨපනාවකසන 

විසුං මනසිොකරො නත් ථීතිඉමිනායථාගණනායඵුසනායච මනසිෙකරොති, 
එවං අනුබන්ධනං විනා කෙවලං ඨපනාය ච ඵුසනාය ච මනසිොකරොපි

නත්ථීති දස්කසන්කතනගණනංපටිසංහරිත්වායාවඅප්පනාඋප්පජ්ජති, තාව

අනුබන්ධනාය ච ඵුසනාය ච මනසිෙකරොති, අප්පනාය පන උප්පන්නාය

අනුබන්ධනායඨපනායචමනසිෙකරොතිනාමාති දීපිතංකහොති, අට් ඨෙථායං 
පන අනුබන්ධනාය විනා ඨපනාය මනසිොකරො නත්ථීති දස්සනත්ථං

‘‘අනුබන්ධනාය ච ඵුසනාය ච ඨපනාය ච මනසිෙකරොතීති වුච්චතී’’ති

එත්තෙකමව වුත්තන්ති ගකහතබ්බං. යා අච්චන්තාය න මිකනොති න

විනිච්ඡනති, සා මානස්ස සමීකපති උපමානං සිද්ධසාදිකසන සාධයසාධනං

යථා කගො විය ගවකයොති. පඞ් ගුකළොති පීඨසප්පී. කදො ාති කපඞ්කඛොකලො. 

කීළතන්ති කීළන්තානං. උපනිබන් ධනත් ථම් භමූක ති නාසිෙග්ගං

මුඛනිමිත්තඤ්ච සන්ධායවුත්තං. ආදිකතො පභුතීතිඋපකමයයත්ථදස්සනකතො 

පට්ඨාය. නිමිත් තන්තිඋපනිබන්ධනනිමිත්තංනාසිෙග්ගං, මුඛනිමිත්තංවා. 

අනාරම් මණකමෙචිත් තස් සාති අස්සාසපස්සාසානං එෙක්ඛකණ

අප්පවත්තනකතො එෙස්ස චිත්තස්ස තකයොපි ආරම්මණං න කහොන්ති, 
නිමිත්කතන සහ අස්සාකසො පස්සාකසො වාති ද්කවකයව එෙක්ඛකණ

ආරම්මණං කහොන්තීති අත්කථො. අජානකතො ච තකයො ධම් කමති නිමිත්තං
අස්සාකසො පස්සාකසොති ඉකම තකයො ධම්කම ආරම්මණෙරණවකසන

අවින්දන්තස්ස, ච-සද්කදො බයතිකරකෙො, කතන එවඤ්ච සති අයං 

අනිට්ඨප්පසඞ්කගොතිබයතිකරෙංදස්කසති. භාවනාති ආනාපානස්සතිභාවනා. 

ෙථං ඉකම…කප.… විකසසමධි ච් ඡතීති ඉදං පරිහාරගාථාය

වුත්තකමවත්ථං ෙෙකචොපමාය (ම. නි. 1.222 ආදකයො) විවරිතුං

පුච්ඡාඨපනං. තත්ථ ෙථං-සද්කදො පච්කචෙං කයොකජතබ්කබො ‘‘ෙථමිකම

අවිදිතා…කප.… ෙථං විකසසමධිගච්ඡතී’’ති. පධානන්ති භාවනානිප්ඵාදෙං 

වීරියං. පකයො න්ති නීවරණවික්ඛම්භෙං භාවනානුකයොගං. විකසසන්ති

අරහත්තපරිකයොසානවිකසසං. පධානන්ති රුක්ඛස්ස කඡදනවීරියං. 

පකයො න්තිතස්කසවකඡදනෙකිරියං.කිඤ්චාකපත්ථ ‘‘විකසසමධිගච්ඡතී’’ති

උපමායං න වුත්තං, තථාපි අත්ථකතො කයොකජතබ්බකමව. යථා 

රුක් කෙොතිආදි උපමාසංසන්දනං. නාසිෙග් ක  වා මුෙනිමිත් කත වාති

දීඝනාසිකෙො නාසිෙග්කග, ඉතකරො මුඛං නිමියති ඡාදියති එකතනාති 
මුඛනිමිත්තන්තිලද්ධනාකමඋත්තකරොට්කඨ. 



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො පාරාජිො -3 
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පටුන 

ඉදං පධානන්ති කයන වීරියාරම්කභන ොකයොපි චිත්තම්පි
භාවනාෙම්මස්ස අරහං ඉධ පධානන්ති ඵකලන කහතුං දස්කසති. 

උපක් කික සාති නීවරණා. විතක් ොති ොමවිතක්ොදිමිච්ඡාවිතක්ො, 
නීවරණප්පහාකනන වා පඨමජ්ඣානාධිගමං දස්කසත්වා 

විතක්කූපසමාපකදකසන දුතියජ්ඣානාදීනමධිගමමාහ. අයං පකයොක ොති 
අයං ඣානාධිගමස්ස කහතුභූකතො ෙම්මට්ඨානානුකයොගසඞ්ඛාකතො

පකයොකගො. සංකයොජනා පහීයන් තීති දසපි සංකයොජනානි මග්ගපඅපාටියා

සමුච්කඡදවකසන පහීයන්ති. බයන් තී කහොන් තීති තථා සත්තපි අනුසයා 

භඞ්ගමත්තස්සපිඅනවකසසකතොවිගතන්තාකහොන්ති. අයං විකසකසොති ඉමං
සමාධිංනිස්සායඅනුක්ෙකමනලබ්භමාකනොඅයංසංකයොජනප්පහානාදිකෙො

ඉමස්ස සමාධිස්ස විකසකසොති අත්කථො. එවං ඉකම තකයො ධම් මාතිආදි

නිගමනවචනං. පරිපුණ් ණාති කසොළසන්නං වත්ථූනං පාරිපූරියා සබ්බකසො

පුණ්ණා. අනුපුබ් බන්ති අනුක්ෙකමන. පරිචිතාති පරිචිණ්ණා. ඉමං 

ක ොෙන්ති ඛන්ධාදිකලොෙංපඤ්ඤාපභාකසනපභාකසති. 

ඉධාති ඉමස්මිං ඨාකන. අස් සාති උපමාභූතස්ස ෙෙචස්ස. ආනයකන

පකයොජනන්ති කයොකජතබ්බං. නිමිත් තන්ති පටිභාගනිමිත්තං. 

අවකසසඣානඞ්  පටිමණ් ඩිතාති විතක්ොදිඅවකසසඣානඞ්ගපටිමණ්ඩිතාති 
වදන්ති. විචාරාදීහීති පන වත්තබ්බං නිප්පරියාකයන විතක්ෙස්ස

අප්පනාභාවකතො. කසො හි ‘‘අප්පනා බයප්පනා’’තිනිද්දිට්කඨො. එවඤ්හි සති

අවකසස-සද්කදො උපපන්කනො කහොති, විතක්ෙසම්පකයොගකතො වා
ඣානඞ්කගසු පධානභූකතො සමාධි අප්පනාති ෙත්වා

‘‘අවකසසඣානඞ්ගපටිමණ්ඩිතා අප්පනාසඞ්ඛාතා ඨපනා ච සම්පජ්ජතී’’ති

වුත්තං. ෙස ්සචි පන  ණනාවකසකනව මනසිොරො කතො පභුතීති එත්ථ

‘‘අනුක්ෙමකතො…කප.… පත්තංවියකහොතී’’තිඋපරිවක්ඛමාකනොගන්කථො 

පුරාණකපොත්ථකෙසු දිස්සති, තස්මා අයං පාකඨො එත්ථාපි ලිඛිතබ්කබො, 
කලඛොනංපනකදොකසන ගළිකතොතිකවදිතබ්කබො. 

ඔළාරිකෙ අස් සාසපස් සාකස නිරුද් කධතිආදි කහට්ඨා වුත්තනයම්පි
විකචතබ්බාොරප්පත්තස්ස ොයසඞ්ඛාරස්ස විචයනවිධිං දස්කසතුං ආනීතං. 

කදසකතොති පුබ්කබ ඵුසනවකසන ගහිතට්ඨානකතො. නිමිත් තං 

පට් ඨකපතබ් බන්ති පුබ්කබ ගහිතාොරනිමිත්තග්ගාහිො සඤ්ඤා

ඵුසනට්ඨාකන පට්ඨකපතබ්බා. ඉමකමව හි අත් ථවසන්ති ඉමං
අනුපට්ඨහන්තස්ස ආරම්මණස්ස උපට්ඨානවිධිසඞ්ඛාතං ොරණං පටිච්ච. 

ඉකතොති ආනාපානෙම්මට්ඨානකතො.ගරුෙතාචභාවනාදුක්ෙරතායාතිආහ

‘‘ගරුෙභාවන’’න්ති. චරිත් වාති කගොචරං ගකහත්වා. නිමිත් තන්ති 
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උග්ගහනිමිත්තං, පටිභාගනිමිත්තං වා. උභයම්පි හි ඉධ එෙජ්ඣං වුත්තං.

තථාහි තූලපිචුආදිඋපමත්තයංඋග්ගකහයුජ්ජති, කසසංඋභයත්ථ. 

තාරෙරූපං වියාති තාරොය සරූපං විය. සඤ ්ඤානානතායාති

නිමිත්තුපට්ඨානකතො පුබ්කබ පවත්තසඤ්ඤානං නානතාය. සඤ ්ඤජන්ති

භාවනාසඤ්ඤාය පරිෙප්පිතං, න උප්පාදිතං අවිජ්ජමානත්තා, කතනාහ

‘‘නානකතොඋපට්ඨාතී’’ති. එවං කහොතීතිභාවනමනුයුත්තස්සඑවංඋපට්ඨාති. 

එවන්ති එවංසති, යථාවුත්තනකයනනිමිත්කතඑවචිත්තස්සඨපකනසතීති

අත්කථො. ඉකතො පභුතීති ඉකතො පටිභාගනිමිත්තුප්පත්තිකතො පට්ඨාය. 

නිමිත් කතති පටිභාගනිමිත්කත. ඨපයන්ති ඨපනාවකසන චිත්තං ඨපන්කතො. 

නානාොරන්ති ‘‘චත්තාකරො වණ්ණා’’ති එවං වුත්තං නානාොරං. 

විභාවයන්ති විභාකවන්කතො අන්තරධාකපන්කතො. නිමිත්තුප්පත්තිකතො
පට්ඨාය හි කත ආොරා අමනසිෙකරොකතො අන්තරහිතා විය කහොන්ති. 

අස් සාසපස් සාකසතිඅස්සාකසපස්සාකසචකයො නානාොකරො, තංවිභාවයං
අස්සාසපස්සාසසම්භූකතවානිමිත්කතචිත්තංඨපයංසෙං චිත්තංනිබන්ධති
නාමාති කයොජනා. කෙචි පන විභාවයන්ති එතස්ස විභාකවන්කතො විදිතං

පාෙටං ෙකරොන්කතොති අත්ථං වදන්ති, තං පුබ්බභාගවකසන යුජ්කජයය.

අයඤ්කහත්ථ අත්කථො – අස්සාසපස්සාකස නානාොරං විභාකවන්කතො

පජානන්කතො තත්ථ යං ලද්ධං නිමිත්තං, තස්මිං චිත්තං ඨකපන්කතො
අනුක්ෙකමනසෙංචිත්තංනිබන්ධතිඅප්කපතීති. 

කික සාති අවකසසකිකලසා. සන් නිසින් නාකයවාති

අලද්ධනීවරණසහායා ඔලීනාකයව. උපචාරභූමියන්ති උපචාරාවත්ථායං. 

 ක් ෙණකතොති වික්ඛම්භනාදිසභාවකතො වා අනිච්චාදිසභාවකතො වා. 

ක ොචකරොති භික්ඛාචාරගාකමො. යත්ථ දුල්ලභා සප්පායභික්ඛා, කසො 

අසප්පාකයො, ඉතකරොසප්පාකයො. භස් සන්තිදසෙථාවත්ථුනිස්සිතං භස්සං, තං

සප්පායං, ඉතරමසප්පායං. කසකසසු ආවාසාදීසු යත්ථ යත්ථ අසමාහිතං

චිත්තං සමාධියති, තංතං සප්පායං, ඉතරමසප්පායන්ති ගකහතබ්බං. යස්ස
පන එවං සත්තවිධං අසප්පායං වජ්කජත්වා සප්පායකමව කසවන්තස්සපි

අප්පනා න කහොති, කතන සම්පාකදතබ්බං දසවිධං අප්පනාකෙොසල්ලං

දස්කසන්කතො වත් ථුවිසදකිරියාතිආදිමාහ. තත්ථ වත් ථුවිසදකිරියා නාම

කෙසනඛච්කඡදනාදීහි අජ්ඣත්තිෙස්ස සරීරවත්ථුස්ස, 
චීවරකසනාසනාදිකධොවනපරිෙම්මාදීහි බාහිරවත්ථුස්ස ච විසදභාවෙරණං. 
එවඤ්හි ඤාණම්පි විසදකිච්චනිප්ඵත්තිෙරං කහොති. 

ඉන් ද්රියසමත් තපටිපාදනතා නාම සද්ධාදීනං ඉන්ද්රියානං සමභාවෙරණං. 

නිමිත් තකුස තා නාම භාවනාය ලද්ධනිමිත්තස්ස රක්ඛණකෙොසල්ලං. 

යස් මිං සමකය චිත් තං නිග්  කහතබ් බන්තිආදීසු යස්මිං සමකය චිත්තං
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අච්චාරද්ධතාදීහි ොරකණහි උද්ධතතාය නිග්ගකහතබ්බං, තදා
ධම්මවිචයසම්කබොජ්ඣඞ්ගාදකයොතකයොඅභාකවත්වා පස්සද්ධාදීනංතිණ්ණං
භාවකනන චිත්තස්ස නිග්ගණ්හනා කහොති. යදාස්ස චිත්තං 

අතිසිථිලවීරියතාදීහි ලීනතාය පග්ගකහතබ්බං, තදා
පස්සද්ධිසම්කබොජ්ඣඞ්ගාදකයොතකයො අභාකවත්වාධම්මවිචයාදීනංතිණ්ණං
භාවකනන චිත්තස්ස පග්ගණ්හනං කහොති. යදාස්ස 

පඤ්ඤාපකයොගමන්දතාදීහි නිරස්සාදං චිත්තං කහොති, තදා තස්ස චිත්තස්ස 

අට්ඨසංකවගවත්ථුපච්චකවක්ඛණාදිනා (අ. නි. අට්ඨ. 1.1.418) 
සම්පහංසනසඞ්ඛාතා සංකවජනා කහොති. යදා පනස්ස එවං පටිපජ්ජනකතො
අලීනං අනුද්ධතං අනිරස්සාදං ආරම්මකණ සමප්පවත්තං

සමථවීථිපටිපන්නඤ්ච චිත්තං කහොති, තදා තස්ස 
පග්ගහනිග්ගහසම්පහංසකනසු අබයාපාරතාසමාපජ්ජකනන අජ්ඣුකපක්ඛනා
කහොති. 

තදධිමුත් තතා නාම සමාධිඅධිමුත්තතා, සමාධිනින්නකපොණපබ්භාරතාති

අත්කථො. එත් ථාතිඑතිස්සංොයානුපස්සනායං. 

පාරිසුද් ධිං පත් තුොකමොති ඵලං අධිගන්තුොකමො සමාපජ්ජිතුොකමො ච.
තත්ථ සල්ලක්ඛණාවිවට්ටනාවකසන පඨමං මග්ගානන්තරඵලං
අධිගන්තුොකමො. තකතො පරං සල්ලක්ඛණවකසන ඵලසමාපත්තිං 
සමාපජ්ජිතුොකමොපීති එවමත්කථො ගකහතබ්කබො. 

ආවජ් ජනසමාපජ් ජන…කප.… වසිප් පත් තන්ති එත්ථ පටිලද්ධඣානකතො
වුට්ඨාය විතක්ොදීසු ඣානඞ්කගසු එකෙෙං ආවජ්ජයකතො භවඞ්ගං
උපච්ඡින්දිත්වා උප්පන්නාවජ්ජනානන්තරං විතක්ොදීසු
යථාවජ්ජිතඣානඞ්ගාරම්මණානි ොමාවචරජවනානි භවඞ්ගන්තරිතානි යදා

නිරන්තරංපවත්තන්ති, අථස්ස ආවජ් ජනවසී සිද්ධාකහොති.තංපනඣානං

සමාපජ්ජිතුොමතානන්තරං සීඝං සමාපජ්ජනසමත්ථතා සමාපජ් ජනවසී 
නාම.අච්ඡරාමත්තංවා දසච්ඡරාමත්තංවාඛණංඣානංඨකපතුංසමත්ථතා 

අධිට් ඨානවසී නාම. තකථව ලහුං ඛණං ඣානසමඞ්ගී හුත්වා ඣානකතො

භවඞ්ගුප්පත්තිවකසනවුට්ඨාතුං සමත්ථතා වුට් ඨානවසී නාම. ‘‘එත්තෙකමව

ඛණං සමාපජ්ජිස්සාමී’’ති, ‘‘එත්තෙකමව ඛණං ඣානසමඞ්ගී හුත්වා

ඣානකතො වුට්ඨහිස්සාමී’’ති ච පවත්තපුබ්බපරිෙම්මකභකදකනත්ථ

අධිට්ඨානවුට්ඨානවසිකයො භින්නා, න සරූපකභකදන, යා

‘‘සමාපත්තිකුසලතා, වුට්ඨානකුසලතා’’තිවුච්චන්ති. පච් චකවක් ෙණවසී පන
ආවජ්ජනවසියා එව වුත්තා. පච්චකවක්ඛණවීථියඤ්හි සීඝං
ආවජ්ජනුප්පත්තියා ආවජ්ජනවසී තදනන්තරානං ජවනානං සමුප්පත්තියා
පච්චකවක්ඛණවසීති ආවජ්ජනවසීසිද්ධියාව පච්චකවක්ඛණවසී සිද්ධා එව 

කහොතීති කවදිතබ්බා. ඣානඞ්  ානි පරිග්  කහත් වාති 



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො පාරාජිො -3 
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පටුන 

ඣානචිත්තසම්පයුත්තානි ඣානඞ්ගානි ලක්ඛණාදිවකසන පරිග්ගකහත්වා. 

කතසඤ් ච නිස ්සයන්ති කතසං වත්ථුනිස්සයානං භූතානං නිස්සයං. ඉදඤ්ච

ෙරජොයස්සවත්ථුදසෙස්සභූතනිස්සයත්තාසුත්තන්තනකයනවුත්තං, න 
පට්ඨානනකයන. න හි ෙලාපන්තරගතානි භූතානි ෙලාපන්තරගතානං

භූතානං නිස්සයපච්චයා කහොන්ති, සුත්තන්තනකයන පන
උපනිස්සයපච්චකයොති කවදිතබ්බානි. පට්ඨාකන හි අසඞ්ගහිතා සබ්කබ
පච්චයා සුත්තන්තිෙනකයන උපනිස්සයපච්චකය සඞ්ගය්හන්තීති 

කවදිතබ්බං. තංනිස් සිතරූපානීති උපාදාරූපානි. 

යථාපරිග්  හිතරූපවත් ථුද් වාරාරම් මණං වාති එත්ථ 
යථාපරිග්ගහිතකෙසාදිරූපාරම්මණං තකතො පුබ්කබ
වුත්තනයවත්ථාරම්මණඤ්ච තන්නිස්සයෙරජොයපඅග්ගහමුකඛන 
උපට්ඨිතචක්ඛාදිද්වාරඤ්ච සසම්පයුත්තධම්මවිඤ්ඤාණං වාති

කයොකජතබ්බං. ෙම් මාර ග්  රීති ෙම්මාරානං අග්ගිධමනභස්තා. තජ් ජන්ති

තදනුරූපං. තස් සාති නාමරූපස්ස. තං දිස් වාතිඅවිජ්ජාතණ්හාදිපච්චයංදිස්වා. 

ෙඞ් ෙං විතරතීතිඅකහොසිංනුකඛො අහං අතීතමද්ධානන්තිආදිනයප්පවත්තං

(ම. නි. 1.18; සං. නි. 2.20) කසොළසවත්ථුෙං විචිකිච්ඡං අතික්ෙමති. 

ෙ ාපසම් මසනවකසනාති යං කිඤ්චි රූපං

අතීතානාගතපච්චුප්පන්නන්තිආදිනා (ම. නි. 1.361; 3.86, 89; අ. නි.

4.181) පඤ්චසුඛන්කධසුඅතීතාදිකෙොට්ඨාසංඑකෙෙෙලාපකතොගකහත්වා

අනිච්චාදිවකසනසම්මසනං ෙලාපසම්මසනං, තස්ස වකසන. පුබ් බභාක ති 
පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධිපරියාපන්නාය උදයබ්බයානුපස්සනාය

පුබ්බභාකග. ඔභාසාදකයොති ඔභාකසො ඤාණං පීති පස්සද්ධි සුඛං
අධිකමොක්කඛො පග්ගකහො උකපක්ඛා උපට්ඨානං නිෙන්ති ච. තත්ථ 

අධිකමොක් කෙොතිසද්ධා. උපට් ඨානන්තිසති. උකපක් ොති තත්රමජ්ඣත්තතා.
එත්ථ ච ඔභාසාදකයො නව නිෙන්තිසඞ්ඛාතතණ්හුපක්කිකලසවත්ථුතාය 

උපක්කිකලසා වුත්තා, නිෙන්ති පන උපක්කිකලසතාය තබ්බත්ථුතාය ච. 

නිබ් බින් දන් කතො ආදීනවානුපස්සනාපුබ්බඞ්ගමාය නිබ්බිදානුපස්සනාය
නිබ්බින්දන්කතො. 
මුඤ්චිතුෙමයතාපටිසඞ්ඛානුපස්සනාසඞ්ඛාරුකපක්ඛානුකලොමඤාණානං
චිණ්ණපරියන්කත උප්පන්නකගොත්රභුඤාණානන්තරං උප්පන්කනන

මග්ගඤාකණනසබ්බසඞ්ඛාකරසු විරජ් ජන් කතො විමුච් චන් කතො. ඵලක්ඛකණහි

විමුත්කතො නාම වුච්චති, මග්ගක්ඛකණ විමුච්චන්කතොති. 

එකූනවීසතිකභදස් සාති චතුන්නං මග්ගවීථීනං අනන්තරං පච්කචෙං
උප්පජ්ජන්තස්ස මග්ගඵලනිබ්බානපහීනාවසිට්ඨකිකලසානං පඤ්චන්නං
පච්චකවක්ඛිතබ්බානං වකසන එකූනවීසතිකභදස්ස. අරහකතො හි

අවසිට්ඨකිකලසාභාකවන එකූනවීසතිතා. අස් සාති
ආනාපානෙම්මට්ඨානිෙස්ස. 
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සප් පීතිකෙ ද් කව ඣාකනති පීතිසහගතානි චතුක්ෙනකය ද්කව

පඨමදුතියජ්ඣානානි. තස් සාති කතන කයොගිනා. සමාපත් තික් ෙකණති

සමාපන්නක්ඛකණ. ආරම් මණකතොති පටිභාගාරම්මණග්ගහණමුකඛන පීති 

පටිසංවිදිතා කහොති, ආරම් මණස ්ස පටිසංවිදිතත් තා. ආරම්මකණ හි විදිකත 
තබ්බිසයා චිත්තකචතසිොධම්මාසයං අත්තකනොපටිසංවිදිතානාමකහොති
සලක්ඛණකතො සාමඤ්ඤලක්ඛණකතොචපච්ඡාගහකණසන්කදහාභාවකතො. 

විපස් සනාක් ෙකණති විපස්සනාපඤ්ඤාය විසයකතො දස්සනක්ඛකණ. එවං 

පීතිංඅනිච්චාදිවකසනගහණකමව අසම් කමොහකතො පීතිපටිසංකවදනං නාම. 

දීඝං අස් සාසවකසනාති දීඝස්ස අස්සාසස්ස ආරම්මණභූතස්ස වකසන, 

පජානකතො සා පීති පටිසංවිදිතා කහොතීතිසම්බන්කධො. චිත් තස් ස එෙග්  තං 

අවික් කෙපං පජානකතොති ඣානපරියාපන්නං අවික්කඛපාපන්නං නාම 
චිත්තස්කසෙග්ගතං තංසම්පයුත්තාය පඤ්ඤාය පජානකතො. යකථව හි

ආරම්මණමුකඛන පීති පටිසංවිදිතා කහොති, එවං තංසම්පයුත්තධම්මාපි

පටිසංවිදිතා එව කහොන්තීති. සති උපට් ඨිතා කහොතීති දීඝං අස්සාසවකසන
ඣානසම්පයුත්තාසතිතස්ස ආරම්මකණඋපට්ඨිතාතදාරම්මණජ්ඣාකනපි

උපට්ඨිතා නාම කහොතීති. දීඝං පස් සාසවකසනාතිආදීසුපි ඉමිනාව නකයන
අත්කථො කවදිතබ්කබො. එවං දස්සිතං පීතිපටිසංකවදනං ආරම්මණකතො

අසම්කමොහකතො ච විභාගකතො දස්කසතුං ආවජ් ජකතොතිආදි වුත්තං. තත්ථ 

ආවජ් ජකතොති ඣානංආවජ්ජන්තස්ස. සා පීතීතිසාඣානපරියාපන්නාපීති. 

ජානකතොති සමාපන්නක්ඛකණ ආරම්මණමුකඛන ජානකතො, තස්ස සා පීති 

පටිසංවිදිතා කහොතීති සම්බන්කධො. පස් සකතොති දස්සනභූකතන ඤාකණන

ඣානකතො වුට්ඨාය පස්සන්තස්ස. පච් චකවක් ෙකතොති ඣානං 

පච්චකවක්ඛන්තස්ස. චිත් තං අධිට් ඨහකතොති ‘‘එත්තෙංකවලං ඣානසමඞ්ගී

භවිස්සාමී’’ති ඣානචිත්තං අධිට්ඨහන්තස්ස. එවං පඤ්චන්නං වසිභාවානං 
වකසන ඣානස්ස පජානනමුකඛන ආරම්මණකතො පීතියා පටිසංකවදනා

දස්සිතා. අධිමුච් චකතොති සද්දහන්තස්ස, සමථවිපස්සනාවකසනාති

අධිප්පාකයො. වීරියං පග්  ණ් හකතොතිආදීසුපි එකසව නකයො. 

අභිඤ් කඤයයන්ති විසිට්ඨාය පඤ්ඤාය ජානිතබ්බං චතුසච්චං 
විපස්සනාපඤ්ඤාපුබ්බඞ්ගමායමග්ගපඤ්ඤාය අභිජානකතොතිආදි කයොජනා.

එවං පරිඤ් කඤයයන්තිආදීසුපි පරිජානකතොතිආදිනා කයොජනා කවදිතබ්බා.

තත්ථ පරිඤ් කඤයයන්ති දුක්ඛසච්චං. අවකසසපදානීති සුඛපටිසංකවදී
චිත්තසඞ්ඛාරපටිසංකවදීතිපදානි. 

කවදනාදකයොති ආදි-සද්කදනසඤ්ඤාගහිතා, කතනාහ‘‘ද්කවඛන්ධා’’ති. 

විපස් සනාභූමිදස් සනත් ථන්ති ොයිෙසුඛාදිසීකසන 

පකිණ්ණෙසඞ්ඛාරදස්සනකතො වුත්තං සමකථ ොයිෙසුඛාභාවකතො. කසොති 
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පස්සම්භනපරියාකයන වුත්කතො නිකරොකධො. වුත් තනකයනාති ඉමස්ස හි

භික්ඛුකනො පුබ්කබ අපරිග්ගහිතොකලතිආදිනා (පාරා. අට්ඨ. 2.165) 

ොයසඞ්ඛාකර වුත්තනකයන. පීතිසීකසන කවදනා වුත් තාති පීතිඅපකදකසන

කවදනා වුත්තා, සුඛග්ගහණකතො කවදනානුපස්සනාපසඞ්ගකතොති

අධිප්පාකයො. ද් වීසු චිත් තසඞ් ොරපකදසූති ‘‘චිත්තසඞ්ඛාරපටිසංකවදී 

පස්සම්භයං චිත්තසඞ්ඛාර’’න්ති ඉකමසු ද්වීසු කෙොට්ඨාකසසු. 

සඤ ්ඤාසම් පයුත් තා කවදනාති කවදනානුපස්සනාභාවකතො වුත්තං. 

චිත් තපටිසංකවදිතා කවදිතබ් බාති ආරම්මණකතො අසම්කමොහකතොතිආදිනා 

වුත්තනයං සන්ධාය වුත්තං. චිත් තන්ති ඣානසම්පයුත්තං 

විපස්සනාසම්පයුත්තඤ්ච චිත්තං. ආකමොකදතීති සම්පයුත්තාය පීතියා

ඣානවිසයාය කමොකදති. විපස් සනාක් ෙකණතිආදිනා 
වුත්තභඞ්ගානුපස්සනක්ඛකණ. 

ආනාපානස්සතිසමාධිෙථාවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

167. යදිපි අරියාකනවඅත්තනාවඅත්තානංඅඤ්ඤමඤ්ඤංවාජීවිතා

කවොකරොකපන්ති, නාපි පකරහි සමාදකපන්ති, තථාපි යථාවුත්කතහි තීහි
පොකරහි මතානං පුථුජ්ජනානං අන්තකර මිගලණ්ඩිකෙන මාරිතානං

අරියපුග්ගලානම්පි අත්ථිතාය ‘‘අරියපුග්ගලමිස්සෙත්තා’’ති වුත්තං. අථ වා
පුථුජ්ජනොකල අත්තනාව අත්තානං ඝාකතත්වා මරණසමකය විපස්සනං 
වඩ්කඪත්වාඅරියමග්ගංපටිලභිත්වාමතානම්පිසබ්භාවකතොඑවංවුත්තන්ති 
ගකහතබ්බං. 

පදභාජනීයවණ් ණනා 

172. බයඤ් ජකන ආදරං අෙත් වාති ජානිත්වා සඤ්ජානිත්වාතිආදිනා 

බයඤ්ජනානුරූපං අවුත්තත්තා වුත්තං. පාකණොති ජානන් කතොති ඉදං
මනුස්කසොති අජානිත්වාපි කෙවලං සත්තසඤ්ඤාය එව

පාරාජිෙභාවදස්සනත්ථං වුත්තං. වධෙකචතනාවකසන කචකතත් වාති ‘‘ඉමං

මාකරමී’’ති වධෙකචතනාය චින්කතත්වා. පෙප් කපත් වාති ‘‘වධාමි න’’න්ති

එවං චිත්කතන පරිච්ඡින්දිත්වා. අභිවිතරිත් වාති සන්නිට්ඨානං ෙත්වා, 

කතනාහ ‘‘නිරාසඞ්ෙචිත්තං කපකසත්වා’’ති. සිොප් පත් කතො අත් කථොති
සඤ්චිච්චාති පුබ්බොලකිරියාවකසන වුත්තස්සපි වීතික්ෙමභූතස්ස

අපරොලකිරියායුත්තදස්සකනන කෙොටිප්පත්කතො අත්කථො. ජාතිඋණ් ණා 

නාම තදහුජාතඑළෙස්ස කලොමං. එවං වණ් ණප් පටිභා න්ති එවං

වණ්ණසණ්ඨානං. තකතො වා උද් ධන්ති දුතියසත්තාහාදීසු

අබ්බුදාදිභාවප්පත්තං සන්ධාය වුත්තං. පරිහීනකව ස් ස සන් තානස ්ස 

පච් චකයො කහොතීති සහොරීපච්චකයො කහොති, න ජනකෙො. ෙම්මකමව හි
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පටුන 

ඛකණ ඛකණ උප්පජ්ජමානානං ෙම්මජරූපානං ජනෙපච්චකයො, තඤ්ච
පවත්තියං පුබ්කබ උප්පජ්ජිත්වා ඨිතං අනුපහතං චතුසන්තතිරූපං

සහොරීපච්චයං ලභිත්වාවොතුං සක්කෙොති, න අඤ්ඤථා, කයනකෙනචි
විකරොධිපච්චකයන නිරුද්ධචක්ඛාදිප්පසාදානං පුග්ගලානං විජ්ජමානම්පි 
ෙම්මංචක්ඛාදිෙංජකනතුංනසක්කෙොතීතිසිද්ධකමවකහොති. 

අතිපාකතන් කතොතිඅතිපාකතන්කතො විනාකසන්කතො. වුත් තපොරකමවාති 
ජීවිතින්ද්රියාතිපාතනවිධානංවුත්තප්පොරකමව.සරකසකනවපතනසභාවස්ස

සණිෙං පතිතුං අදත්වා අතීව පාතනං සීඝපාතනං අතිපාකතො, පාණස්ස

අතිපාකතො පාණාතිපාකතො. ආථබ් බණිොති අථබ්බණකවදිකනො. 

අථබ් බණන්ති අථබ්බණකවදවිහිතං. මන් තං පකයොකජන් තීති 
අකලොණකභොජනදබ්බසයනසුසානගමනාදීහි පකයොකගහි මන්තං

පරිවත්කතන්ති, කතන යථිච්ඡිතපාණවධාදිඵලං උපපජ්ජති, තස්මා තං

ොයවචීෙම්කමසු පවිට්ඨං. ඊතින්ති පීළං. උපද් දවන්ති තකතො අධිෙතරං 

පීළං. පජ් ජරෙන්ති විසමජ්ජරං. සූචිෙන්ති සූචීහි විය විජ්ඣමානං සූලං. 

විසූචිෙන්ති සසූලං ආමාතිසාරං. පක් ෙන් දියන්ති රත්තාතිසාරං. විජ් ජං 

පරිවත් කතත් වාති ගන්ධාරවිජ්ජාදිෙං අත්තකනො විජ්ජං ෙතූපචාරං 

මන්තපඨනක්ෙකමන පරිජප්පිත්වා. කතහීති කතහි වත්ථූහි. පකයොජනන්ති

පවත්තනං. අකහො වතායන්ති අයංතංකුච්ඡිගතං.  බ් භන්තිඉදංකුච්ඡිගතං

ගබ්භං. කුලුම් බස් සාති ගබ්භස්ස, කුලස්කසව වා, කුටුම්බස්සාති වුත්තං

කහොති. භාවනාමයිද් ධියාති අධිට්ඨානිද්ධිං සන්ධාය වුත්තං. තං කතසං 

ඉච් ඡාමත් තන්ති සුත්තත්ථකතො න සකමතීති අධිප්පාකයො.

අථබ්බණිද්ධිවකසකනවහිසුත්කත‘‘ඉද්ධිමාකචකතොවසිප්පත්කතො’’ති වුත්තං, 
නභාවනාමයිද්ධිවකසනාතිදට්ඨබ්බං. 

ඉතරථාති පරිකයකසයයාති පදස්ස ගකවසනමත්තකමව යථාරුතවකසන

අත්කථො සියා, තදා පරියිට්ඨමත්කතන පරිකයසිත්වා සත්ථාදීනං
ලද්ධමත්කතනාති අත්කථො. සසන්ති හිංසන්ති එකතනාති සත්ථන්ති 
වකධොපෙරණස්ස පාසාණරජ්ජුආදිකනො සබ්බස්සාපි නාමන්ති ආහ 

 ගුළාතිආදි.  ගුළන්ති මුග්ගරස්කසතං අධිවචනං. සත් ථසඞ්  කහොති

මාතිොයං සත් ථහාරෙන්ති එත්ථ වුත්තසත්ථසඞ්ගකහො. පරකතො 

වුත් තනයත් තාති පරකතො නිගමනවකසන වුත්තස්ස දුතියපදස්ස පදභාජකන

වුත්තනයත්තා. චිත් තසද් දස ්ස අත් ථදීපනත් ථං වුත් කතොති චිත්ත-සද්දස්ස
විචිත්තාදිඅකනෙත්ථවිසයත්තා ඉතකරහි නිවත්කතත්වා විඤ්ඤාණත්ථං
නියකමතුංවුත්කතො. 

174. ෙම් මුනා බජ් ඣතීති පාණාතිපාතෙම්මුනා බජ්ඣති, තං

ෙම්මමස්සසිද්ධන්තිඅත්කථො. උභයථාපීතිඋද්දිසොනුද්දිසෙවකසන. පච් ඡා 
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වා කතන කරොක නාති එකතන අනාගතම්පි ජීවිතින්ද්රියං ආරබ්භ

පාණාතිපාතස්සපවත්තිං දස්කසති.එවඤ්ච‘‘යදාසක්කෙොති, තදාතංජීවිතා

කවොකරොකපහී’’ති ආණත්තියා චිකරන සමිද්ධියම්පි ආණත්තික්ඛකණකයව
පාණාතිපාකතො. ඔපාතඛණනාදිථාවරපකයොකගසු පකයොගෙරණකතො පච්ඡා
ගහිතපටිසන්ධිෙස්සාපි සත්තස්ස මරකණ පාණාතිපාකතො ච

අනාගතාරම්මකණොඋපපන්කනො කහොති.යංපන සික් ොපදවිභඞ් ක  ‘‘පඤ්ච

සික්ඛාපදානි පච්චුප්පන්නාරම්මණාකයවා’’තිවුත්තං, තංපාණාතිපාතාදිකතො

විරතිං සන්ධාය වුත්තං, න පාණාතිපාතාදින්ති ගකහතබ්බං. 

අඤ ්ඤචිත් කතනාති අමාකරතුොමතාචිත්කතන. දුතියප් පහාකරන මරතීති

පඨමප්පහාරං විනා දුතිකයකනව මරතීති අත්කථො. පඨමප් පහාකරකනවාති 
පඨමප්පහාරසමුට්ඨාපෙකචතනාක්ඛකණකයවාති අත්කථො. කිඤ්චාපි

පඨමප්පහාකරො සයකමව න සක්කෙොති මාකරතුං, දුතියං පන ලභිත්වා

සක්කෙොන්කතො ජීවිතවිනාසකහතු කහොති, තස්මා පඨමප්පහාරං විනා

මරණස්ස අසිද්ධත්තා ‘‘පකයොකගො කතන ච මරණ’’න්ති ඉමිනා

සංසන්දනකතො පඨමප්පහාකරකනව ෙම්මබද්කධො යුත්කතො, න දුතිකයන

තස්සඅඤ්ඤචිත්කතනදින්නත්තා. යථාකචත්ථ, එවංඅඤ්කඤනපුග්ගකලන
දුතියප්පහාරදානාදීසු විය. යදි පන දුතියප්පහාරදායෙස්සාපි පුග්ගලස්ස

වධෙකචතනා අත්ථි, තස්සාපි අත්තකනො පකයොකගනාපි මතත්තා
පකයොගක්ඛකණපාණාතිපාකතොතිකවදිතබ්බං. 

ෙම් මාපත් තිබයත් තිභාවත් ථන්ති ආනන්තරියාදිෙම්මවිභාගස්ස

පාරාජිොදිආපත්තිවිභාගස්ස ච පාෙටභාවත්ථං. ‘‘එළෙං මාකරමී’’ති

විපරීතග්ගහකණපි ‘‘ඉම’’න්ති යථානිපන්නස්කසව පරමත්ථකතො ගහිතත්තා 

යථාවත්ථුෙංෙම්මබද්කධොකහොතිකයවාතිආහ ඉමං වත් ථුන්තිආදි. ඝාතකෙො 

ච කහොතීති පාණාතිපාතෙම්කමන බද්කධොති අත්කථො. මාතාදිගුණමහන්කත

ආරබ්භපවත්තවධෙකචතනාය මහාසාවජ්ජතාය වුත්තං ‘‘ඉධපනකචතනා

දාරුණාකහොතී’’ති. 

ක ොහිතෙන්ති කලොහිතමක්ඛිතං. ෙම් මං ෙකරොන් කතති යුද්ධෙම්මං

ෙකරොන්කත. යථාධිප් පායං  කතතිකයොධංවිජ්ඣිත්වාපිතරිවිද්කධ, කයොධං
පන අවිජ්ඣිත්වාකෙවලංපිතරිවිද්කධපිවිසඞ්කෙකතොනත්ථිකයවපිතරිපි

වධෙචිත්තස්ස අත්ථිතාය, කෙවලං කයොකධ විද්කධපි එකසව නකයො. 

ආනන් තරියං පන නත් ථීතිපිතුවිසයංපාණාතිපාතෙම්මංනත්ථීතිඅත්කථො. 

එවං විජ් ඣාති එවං පාකදහි භූමියං ඨත්වා එවං ධනුං ගකහත්වා
ආෙඩ්ඪිත්වාතිආදිනා විජ්ඣනප්පොරසික්ඛාපනමුකඛන ආණාකපතීති 

අත්කථො. එවං පහරාතිදළ්හංඅසිංගකහත්වාඑවංපහර. එවං ඝාකතහීතිඑවං
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ෙම්මොරණං ෙත්වා මාකරහි. තත් තො උභින් නං පාණාතිපාතාති
අනුද්දිසිත්වා කයසංකෙසඤ්චිමාරණත්ථායඋකභොහිපකයොගස්සෙතත්තා

වුත්තං.සකචහි ආණාපකෙො ‘‘එවංවිද්කධඅසුකෙොඑවංමරතී’’තිසඤ්ඤාය

‘‘එවං විජ්ඣා’’ති ආණාකපති, නියමිතස්කසව මරකණ ආණාපෙස්ස

ෙම්මබද්කධොතිවදන්ති.සකචආණත්කතො‘‘අසුෙ’’න්ති නියකමත්වාඋද්දිස්ස

සරං ඛිපති, ආණාපකෙො අනියකමත්වා ආණාකපති, ආණාපෙස්ස කයසං 

කෙසඤ්චිමරකණපිෙම්මබද්කධො, ආණත්තස්සපනනියමිතමරකණකයවාති

කවදිතබ්බං. මජ් කඣති හත්ථිකනො පිට්ඨිකනො මජ්කඣ. එකතනාති

අධිට්ඨහිත්වාආණාකපතීතිආදිපාළිවචකනන. තත් ථාතිආණත්තිෙපකයොකග. 

කිඤ්චාපි කිරියාවිකසකසො අට්ඨෙථාසු අනාගකතො, පාළියං පන ‘‘එවං

විජ්ඣ, එවං පහර, එවං ඝාකතහී’’ති (පාරා. 174) කිරියාවිකසසස්ස
පරාමට්ඨත්තාආචරියපරම්පරාආගතංකිරියාවිකසසම්පිපාළිසංසන්දනකතො 

ගකහත්වා දස්කසන්කතො අපකරො නකයොතිආදිමාහ. විජ් ඣනන්ති

උසුසත්තිආදීහි විජ්ඣනං. කඡදනන්ති අසිආදීහි හත්ථපාදාදිච්කඡදනං. 

කභදනන්ති මුග්ගරාදීහි සීසාදිකභදනං ද්විධාෙරණං. සඞ් ෙමුණ් ඩෙන්ති
සීසෙටාකහ චම්මං සහ කෙකසහි උප්පාකටත්වා ථූලසක්ඛරාහි සීසෙටාහං

ඝංසිත්වා සඞ්ඛවණ්ණෙරණවකසන සඞ්ඛමුණ්ඩෙම්මෙරණං. එවමාදීති 

ආදි-සද්කදන බිළඞ්ගථාලිොදිං සඞ්ගණ්හාති. උකර පහරිත්වා පිට්ඨියං
පහරිත්වා ගීවායං පහරිත්වාතිආදිනා සරීරාවයවප්පකදකසසු
පහරණවිජ්ඣනාදිනියකමොපි කිරියාවිකසකසකයව සඞ්ගය්හති අට්ඨෙථාසු 

සඞ්ඛමුණ්ඩොදිසරීරප්පකදසවිසයායපි ඝාතනාය තත්ථ පකවසිතත්තා, යං

පන සාරත් ථදීපනියං (සාරත්ථ. ටී. පාරාජිෙෙණ්ඩ 2.174 
පකයොගෙථාවණ්ණනා) පුරකතො පහරිත්වා මාකරහීතිආදිෙස්ස

අට්ඨෙථාපාඨස්ස ‘‘පුරිමපස්සාදීනම්පිවත්ථුසභාගකතොවත්ථුග්ගහකණකනව

ගහණන්ති ආහ පුරකතො පහරිත්වාතිආදී’’ති එවමධිප්පායෙථනං, තං
සඞ්ඛමුණ්ඩොදිෙස්ස සරීරප්පකදකස ෙම්මොරණාෙරණස්ස අට්ඨෙථාය
කිරියාවිකසසවිසකය වුත්තත්තා න යුජ්ජති. යථාණත්තං මුඤ්චිත්වා

පුග්ගලන්තරමාරණකමව හි වත්ථුවිසංවාකදො, න පහරිතුං ආණත්තං 

සරීරප්පකදසවිසංවාදනං, කතනාහ ‘‘වත්ථුං විසං වාකදත්වා…කප.… තකතො

අඤ්ඤං මාකරති. පුරකතො පහරිත්වා මාකරහීති වා…කප.… නත්ථි

ෙම්මබද්කධො’’ති, ඉදං පන යථාණත්තවත්ථුස්මිම්පි
කිරියාවිකසසවිසඞ්කෙකතන ෙම්මබද්ධාභාවං දස්කසතුං වුත්තන්ති

පඤ්ඤායති. කතන ‘‘වත්ථුං අවිසංවාකදත්වා මාකරන්තී’’ති එත්තෙකමව 

අවත්වා ‘‘යථාණත්තියා’’ති කිරියාවිකසසනියකමොපි දස්සිකතො, ඉතරථා

යථාණත්තියාති වචනස්ස නිරත්ථෙතාපත්තිකතො. වත් ථුනිද් කදකස ච

‘‘වත්ථූති මාකරතබ්කබො සත්කතො’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.174) එත්තෙකමව
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වුත්තං, න පන ‘‘යථාණත්තස්ස පහරිතබ්බසරීරප්පකදකසොපී’’ති වුත්තං.
තස්මා පුරකතො පහරණාදිපි කිරියාවිකසකස එව සඞ්ගය්හතීති අම්හාෙං

ඛන්ති, වීමංසිත්වා ගකහතබ්බං. වත් ථුවිකසකසනාති

මාතුආදිමතසත්තවිකසකසන. ෙම් මවිකසකසොති

ආනන්තරියාදිෙම්මවිකසකසො. ආපත් තිවිකසකසොති
පාරාජිොදිආපත්තිවිකසකසො. 

යදා ෙදාචි පුබ් බණ් කහතිආණත්තදිවසකතො අඤ්ඤස්සපියස්සෙස්සචි

දිවසස්ස පුබ්බණ්කහ. එතං  ාකම ඨිතන්ති ගාකමො පුග්ගලනියමනත්ථං

වුත්කතො, න ඔොසනියමනත්ථං, තස්මා ‘‘යත්ථ ෙත්ථචි මාකරති, නත්ථි

විසඞ්කෙකතො’’ති වුත්තං, එකතන 
ොකලොොසආවුධඉඅයාපථකිරියාවිකසසානං නියමිච්ඡාය අසති කයන
කෙනචිපොකරනමරණකමව ඉච්ඡන්තස්සආණාපෙස්සමුඛාරුළ්හවකසන
වුත්තස්සකදසොලාදිනියමස්සවිසඞ්කෙකතපි ෙම්මබද්කධොකයවාතිඤාපිතං
කහොති. කයො පන චිත්කතන යත්ථ ෙත්ථචි යදා ෙදාචි කයන කෙනචි 
පොකරන මරණකමව ඉච්ඡන්කතොපි ොලාදිවිසඞ්කෙකතන අකුසලකතො

කචොදනකතො වා මුච්චිතුොකමො කලකසන ොලාදිනියමං ෙකරොති, තස්ස
මනුස්සවිග්ගහපාරාජිෙකතොපරියාකයනඅමුච්චනකතො ොලාදිවිසඞ්කෙකතපි

ෙම්මබද්කධොවාති ගකහත්වා විචාරණකතො ගකහතබ්බං, කෙචි පකනතං න 

ඉච්ඡන්ති, වීමංසිතබ්බං. තුණ් කඩනාති අග්ගකෙොටියා. ථරුනාති

ඛග්ගමුට්ඨිනා. එතං  ච් ඡන් තන්ති ගමකනන පුග්ගකලොව නියමිකතො, න

ඉරියාපකථො, කතනාහ‘‘නත්ථිවිසඞ්කෙත’’න්ති. 

‘‘දීඝංමාකරහී’’තිවුත්කතපිදීඝසණ්ඨානානංබහුභාවකතො ‘‘ඉත්ථන්නාමං

එවරූපඤ්ච දීඝ’’න්ති අඤ්කඤසං අසාධාරණලක්ඛකණන අනිද්දිට්ඨත්තා 

‘‘අනියකමත්වා ආණාකපතී’’ති වුත්තං, කතකනවාහ ‘‘යං කිඤ්චි තාදිසං

මාකරමී’’ති. එත්ථ ච චිත්කතන බහූසු දීඝසණ්ඨාකනසු එෙං නියකමත්වා
වුත්කතපි වාචාය අනියමිතත්තා අඤ්ඤස්මිං තාදිකස මාරිකත නත්ථි
විසඞ්කෙකතොති වදන්ති. අත්තානං මුඤ්චිත්වා පරපාණිම්හි
පාණසඤ්ඤිතාලක්ඛණස්ස අඞ්ගස්ස අභාවකතො කනවත්ථි පාණාතිපාකතොති

ආහ ‘‘ආණාපකෙො මුච්චතී’’ති. අත්තානං උද්දිස්ස ‘‘අසුෙට්ඨාකන

නිසින්න’’න්ති ඔොසනියකම තස්මිං පකදකස නිසින්නස්ස යස්ස ෙස්සචි

ජීවිතින්ද්රියං ආරබ්භ වධෙචිත්තං උප්පජ්ජතීති වුත්තං ‘‘කනව වධකෙො

මුච්චති න ආණාපකෙො’’ති. ඔොසඤ්හි නියකමත්වා නිද්දිසන්කතො තස්මිං

ඔොකස නිසින්නං මාකරතුොකමො කහොති, සයං පන තදා තත්ථ නත්ථි, 

තස්මාඔොකසනසහතත්ථනිසින්නස්කසවජීවිතින්ද්රියංආරම්මණං කහොති, 
නඅත්තකනොතිගකහතබ්බං.සකචපනසයංතත්කථවනිසීදිත්වාඅත්තකනො 
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නිසින්නට්ඨානකමව නියකමත්වා ‘‘මාකරහී’’ති වුත්කතපි අඤ්කඤො තත්ථ

නිසින්කනො මාරියති, තස්සාපි අත්තකනොපි ජීවිතං ආරබ්භ වධෙකචතනා

පවත්තති, පරස්මිංතත්ථ මාරිකතආණාපෙස්සෙම්මබද්කධොතිගකහතබ්බං.

එවරූකප ඨාකන චිත්තප්පවත්තිනියකමො බුද්ධවිසකයො, න අඤ්කඤසං

විසකයොතිආහ‘‘තස්මාඑත්ථනඅනාදරියංොතබ්බ’’න්ති. 

එවං ආණාකපන් තස් ස ආචරියස් ස තාව දුක් ෙටන්තිසකචආණත්තිකෙො 

යථාධිප්පායංනගච්ඡති, ආචරියස්සආණත්තික්ඛකණ දුක්ෙටං. සකචපන

කසො යථාධිප්පායං ගච්ඡති, යං පරකතො ථුල්ලච්චයං වුත්තං, 

ආණත්තික්ඛකණ තකදව කහොති. අථ කසො අවස්සං ඝාකතති, යං පරකතො

‘‘ආපත්ති සබ්කබසං පාරාජිෙස්සා’’ති (පාරා. 174) වුත්තං, තකතො ඉමස්ස

ආණත්තික්ඛකණකයව පාරාජිෙං කහොති, න දුක්ෙටථුල්ලච්චයානීති

ගකහතබ්බං. කතසම් පි දුක් ෙටන්ති බුද්ධරක්ඛිතාදීනම්පි ආකරොචනපච්චයා 

දුක්ෙටං, ඉදඤ්ච යථාණත්තිවකසන සඞ්ඝරක්ඛිතස්ස ජීවිතා කවොකරොපකන

අසති යුජ්ජති, කවොකරොපකන සති කතසම්පි ආකරොචනක්ඛකණකයව

පාරාජිෙං. පටිග්  හිතමත් කතති ඉදං අවස්සං පටිග්ගහණසභාවදීපනත්ථං

වුත්තං, න පටිග්ගහිතක්ඛකණකයව ථුල්ලච්චයන්ති දස්සනත්ථං. සකච හි 

කසො අවස්සං පටිග්ගකහස්සති, ෙම්මං පන න නිප්ඵාකදස්සති, තදා
ආචරියස්ස ආණත්තික්ඛකණකයවථුල්ලච්චයංකහොතීතිදට්ඨබ්බං. 

මූ ට් ඨස් කසව දුක් ෙටන්ති ඉදං මහාඅට්ඨෙථායං

ආගතනයදස්සනමත්තං, න පකනතං අත්තනා අධිප්කපතං, කතනාහ එවං 

සන් කතතිආදි, එවං මහාඅට්ඨෙථායං වුත්තනකයන අත්කථසතීති අත්කථො. 

පටිග්  හකණ ආපත් තිකයව න සියාති වධෙස්ස ‘‘සාධු සුට්ඨූ’’ති

මරණපටිග්ගහකණ දුක්ෙටාපත්ති කනව සියා, එවං අකනොළාරිෙවිසකයපි

තාව දුක්ෙටං, කිමඞ්ගං පන මරණපටිග්ගහකණති දස්සනත්ථං

සඤ්චරිත්තපටිග්ගහණාදි නිදස්සිතං. ‘‘අකහො වත ඉත්ථන්නාකමො හකතො

අස්සා’’ති එවං මරණාභිනන්දනදස්සනත්ථං 

සඤ්චරිත්තපටිග්ගහණාදිභිනන්දකන දුක්ෙකට සති පකගව ‘‘අහං තං

මාකරස්සාමී’’ති මරණපටිග්ගහකණති අධිප්පාකයො. 

පටිග්  ණ් හන් තස් කසකවතං දුක් ෙටන්ති අවධාරකණන සඞ්ඝරක්ඛිතස්ස

පටිග්ගහණපච්චයා මූලට්ඨස්ස නත්කථව ආපත්තීති දස්කසති, 
විසඞ්කෙතත්තා පඨමං ආණත්තදුක්ෙටකමවස්ස කහොති. කෙචි පන

‘‘මූලට්ඨස්සාපිදුක්ෙටකමවා’’තිවදන්ති, තංනයුත්තංඑකෙනපකයොකගන

ද්වින්නං දුක්ෙටානං අසම්භවා. පුරිමනකයති සමනන්තරාතීකත 

අවිසක්කියදූතනිද්කදකස. එතන්ති දුක්ෙටං. ඔොසාභාකවනාති මූලට්ඨස්ස
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ථුල්ලච්චයස්ස වුච්චමානත්තා පටිග්ගණ්හන්තස්ස දුක්ෙටං න වුත්තං

ඔොසාභාකවන, නපනආපත්තිඅභාවකතොති අධිප්පාකයො. 

175. සයං සඞ්ඝත්කථරත්තා ‘‘උපට්ඨානොකල’’ති වුත්තං. වාචාය 

වාචාය දුක් ෙටන්ති ‘‘කයොකෙොචිමමවචනංසුත්වාඉමංමාකරතූ’’තිඉමිනා
අධිප්පාකයන අවත්වා කෙවලං මරණාභිනන්දනවකසකනව වුත්තත්තා 

කචොරාපි නාම තං න හනන් තීතිආදිවාචායපි දුක්ෙටකමව වුත්තං. ද් වින් නං 

උද් දිස ්සාති ද්කව උද්දිස්ස, ද්වින්නං වා මරණං උද්දිස්ස. උකභො උද්දිස්ස
මරණං සංවණ්කණන්තස්ස පකයොගසමුට්ඨාපිොය කචතනාය එෙත්කතපි

‘‘ද්කව පාණාතිපාතා’’ති වත්තබ්බතාසඞ්ඛාතං බලවභාවං ආපජ්ජිත්වා

පටිසන්ධිපවත්තීසු මහාවිපාෙත්තා ‘‘අකුසලරාසී’’ති වුත්තං, බහූ උද්දිස්ස

මරණසංවණ්ණකනපි එකසව නකයො. තත් තො පාණාතිපාතාති යත්තො 

සංවණ්ණනං සුත්වා මරිස්සන්ති, තත්තොනම්පි වත්තමානං අනාගතඤ්ච 
ජීවිතින්ද්රියං සබ්බං ආලම්බිත්වාව කචතනාය පවත්තනකතො තත්තො

පාණාතිපාතාකහොන්ති, තත්තොහිකචතනාහිදාතබ්බං පවත්තිවිපාෙංඑොව

සා කචතනා දාතුං සක්කෙොතීති අත්කථො, පටිසන්ධිවිපාෙං පන සයඤ්ච 
පුබ්බාපරකචතනාචඑකෙෙකමවදාතුංසක්කෙොතීතිගකහතබ්බං. 

176. කයසං හත් ථකතොතිකයසංඤාතෙපවාරිතාදීනංහත්ථකතො, ඉදඤ්ච

භික්ඛුකනො රූපියමූලස්ස අභාවං සන්ධාය වුත්තං, අත්තකනොව ධනඤ්කච, 

සයකමවමූලං ගකහත්වා මුඤ්චති, මූලංපන අග්ගකහත්වාපි කපොත්ථෙස්ස
කපොත්ථෙසාමිකනො සන්තෙත්තාපාදනකමකවත්ථ පමාණන්ති ගකහතබ්බං. 

ක ොදස් සනකෙොතූහ ොති සුන්දරක්ඛරං දිස්වා වා ‘‘කීදිසං නු කඛො 

කපොත්ථෙ’’න්තිවාඔකලොකෙතුොමා. 

පාණාතිපාතස් ස පකයො ත් තාති සරීරකතො පාණවිකයොජනස්ස
නිට්ඨාපෙපකයොගත්තා. ඔපාතඛණනත්ථං පන කුදාලාදිඅත්ථාය 
අකයොබීජසමුට්ඨාපනත්ථං අෙප්පියපථවිං වා කුදාලදණ්ඩාදීනං අත්ථාය
භූතගාමං විකෙොකපන්තස්ස පාචිත්තියකමව. පාණාතිපාතපකයොගත්තාභාවා
අදින්නාදානපුබ්බපයඔකග විය දුතියපරිකයසනාදීසුපි එත්ථ දුක්ෙටට්ඨාකන

දුක්ෙටං, මුසාවාදාදිපාචිත්තියට්ඨාකන පාචිත්තියකමවාති ගකහතබ්බං. 

පමාකණතිඅත්තනාසල්ලක්ඛිකත පමාකණ. තච් කඡත් වාතිඋන්නතප්පකදසං

තච්කඡත්වා. පංසුපච් ඡින්ති සබ්බන්තිමං පංසුපච්ඡිං. එත් තෙං අ න්ති
නිට්ඨාකපතුොමතාය සබ්බන්තිමපයඔගසාධිො කචතනා 

සන්නිට්ඨාපෙකචතනා, මහාඅට් ඨෙථායං ‘‘එෙස්මිං දිවකස 
අවූපසන්කතකනව පකයොකගන ඛණිත්වා නිට්ඨාකපන්තං සන්ධාය

සබ්බන්තිමා සන්නිට්ඨාපෙකචතනා වුත්තා, ඉතරාසු පන අට් ඨෙථාසු 

‘‘ඉමස්මිංපතිත්වාමරන්තූ’’තිඅධිප්පාකයනඑෙස්මිංදිවකසකිඤ්චිඛණිත්වා 
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පටුන 

අපරස්මිම්පිදිවකසතකතොකිඤ්චිකිඤ්චිඛණිත්වානිට්ඨාකපන්තංසන්ධාය 
වුත්තන්ති එවං අට්ඨෙථානං අඤ්ඤමඤ්ඤවිකරොකධො ඤාතබ්කබො. 

අත් තකනො ධම් මතායාති අජානිත්වා, පක්ඛලිත්වා වා. අරහන් තාපි සඞ්  හං 

 ච් ඡන් තීති අඤ්කඤහි පාතියමානානං අමරිතුොමානම්පි අරහන්තානං 

මරණං සම්භවතීති වුත්තං. පුරිමනකයති ‘‘මරිතුොමා ඉධ මරිස්සන්තී’’ති

වුත්තනකය. විසඞ් කෙකතොති මරිතුොමානං මාකරතුොමානඤ්ච උද්දිස්ස
ඛතත්තාඅමරිතුොමානංමරකණෙම්මබද්කධොනත්ථීති අත්කථො. 

තත් ථ පතිතං බහි නීහරිත් වාති ඉදං තත්ථ පතනපච්චයා මරණස්ස
පවත්තත්තා වුත්තං. ආවාකට පතිත්වා කථොෙං චිරායිත්වා ගච්ඡන්තං
ගකහත්වා මාරිකත තත්ථ පතිතකරොකගන පීළිතස්ස ගච්ඡකතො පක්ඛලිත්වා
පාසාණාදීසුපතකනනාපි මරකණපිඔපාතඛණකෙොනමුච්චතීතිකවදිතබ්බං.
අමරිතුොමා වාති අධිප්පායස්ස සම්භවකතො ඔපපාතිකෙ උත්තරිතුං

අසක්කුණිත්වා මකතපි පාරාජිෙං වුත්තං. ‘‘නිබ්බත්තිත්වා’’ති වුත්තත්තා

පතනං න දිස්සතීති කච? තත්ථස්ස නිබ්බත්තිකයව පතනන්ති නත්ථි
විකරොකධො. යස්මා මාතුයා පතිත්වා පරිවත්තිතලිඞ්ගාය මතාය කසො

මාතුඝාතකෙොකහොති, නකෙවලංමනුස්සපුරිසඝාතකෙො, තස්මාපතිතස්කසව

වකසන ආපත්තීතිඅධිප්පාකයන ‘‘පතනරූපංපමාණ’’න්තිවුත්තං, ඉදංපන

අොරණං ‘‘ලිඞ්කග පරිවත්කතපි එෙසන්තානත්තස්ස අවිගතත්තා.
මනුස්සභූතං මාතරං වා පිතරං වා අපි පරිවත්තලිඞ්ගං ජීවිතා

කවොකරොකපන්තස්සෙම්මංආනන්තරිය’’න්තිහි අට් ඨෙථායං වුත්තං.කයන

පන සභාකවන සත්තා ජායන්ති, කතකනව මරන්ති, කසොව කතසං

රූපන්තරග්ගහකණපි සභාකවොති ‘‘මරණරූපකමව පමාණං, තස්මා 

පාචිත්තිය’’න්ති වුත්කතො. පච්ඡිකමො වාකදො පමාණං, එවං සන්කත පාළියං 

‘‘යක්කඛො වා කපකතො වා තිරච්ඡානගතමනුස්සවිග්ගකහො වා තස්මිං පතති, 

ආපත්තිදුක්ෙටස්ස.පතිකතදුක්ඛාකවදනාඋප්පජ්ජති, ආපත්ති දුක්ෙටස්ස.

මරති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’තිෙස්මා වුත්තන්ති කච? නායං කදොකසො.

‘‘යක්කඛො වා කපකතො වා’’ති හි පඨමං සෙරූපං දස්කසත්වා රූපන්තරං
ගකහත්වාපි ඨිකතකයව යක්ඛකපකත දස්කසතුං

‘‘තිරච්ඡානගතමනුස්සවිග්ගකහො වා’’ති වුත්තං. තස්මා 
තිරච්ඡානගතවිග්ගකහො මනුස්සවිග්ගකහො වා යක්කඛො වා කපකතො වාති

එවකමත්ථ කයොජනා ොතබ්බා. කෙචි පන ‘‘මනුස්සවිග්ගකහන

ඨිතතිරච්ඡානගතානංආකවණිෙංෙත්වා ථුල්ලච්චයංවුත්තංවියදිස්සතී’’ති

වදන්ති, තං න යුත්තං තිරච්ඡාකනො වා මනුස්සවිග්ගකහොති වත්තබ්බකතො, 

අට්ඨෙථාසු ච ඉමස්ස විකසසස්ස අවුත්තත්තා. යක් ෙකපතරූකපන මකතපි 

එකසව නකයොතිඉමිනාමරණරූපස්කසවපමාණත්තා ථුල්ලච්චයංඅතිදිසති. 
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මුධාති අමූකලන. කසො නිද් කදොකසොති කතන තත්ථ ෙතපකයොගස්ස

අභාවකතො, යදි පන කසොපි තත්ථ කිඤ්චි ෙකරොති, න මුච්චති එවාති

දස්කසන්කතො එවං පතිතාතිආදිමාහ. තත්ථ එවන්ති එවං මයා ෙකතති

අත්කථො. න නස ්සිස් සන් තීති අදස්සනං න ගමිස්සන්ති, න පලායිස්සන්තීති 

අධිප්පාකයො. සුඋද් ධරා වා භවිස් සන් තීතිඉදං ගම්භීරස්ස ඔපාතස්ස පූරකණ
පකයොජනදස්සනං. උත්තාකන ෙකත ඔපාකත සීඝං අම්කහහි ගකහත්වා

මාකරතුං සුඋද්ධරා භවිස්සන්තීති අධිප්පාකයො. විප් පටිසාකර උප් පන් කනති
මූලට්ඨංසන්ධායවුත්තං.යදිපනපච්ඡිකමොපිලභිත්වාතත්ථ වුත්තප්පොරං

කිඤ්චිෙත්වාපුනවිප්පටිසාකරඋප්පන්කනඑවංෙකරොති, තස්සාපි එකසව

නකයො. ජාතපථවී ජාතාති ඊදිකස පුන අඤ්කඤන ඔපාකත ඛකත තදා 

මුච්චතීති දස්සනත්ථං වුත්තං, ජාතපථවීසදිසං ෙත්වා පුන සුට්ඨු
කෙොට්කටත්වා දළ්හතරංපූරිකතපිමුච්චතිකයවාතිගකහතබ්බං. 

ථද් ධතරන්ති ථිරෙරණත්ථං අපරාපරාය පාසයට්ඨියාසද්ධිං බන්ධිත්වා

වා තකමව වා සිථිලභූතපාසං ථද්ධතරං බන්ධිත්වා ඨකපති. ොණුෙන්ති 

පාසයට්ඨිබන්ධනඛාණුෙං. තත් ථජාතෙයට් ඨිං ඡින් දිත් වා මුච් චතීති ඉදං
අරඤ්කඤ යථාඨිතකමව දණ්ඩං මූකල අච්ඡින්දිත්වා පාසබන්ධනකයොග්ගං

ෙත්වාඨපිතත්තාතත්ථඅඤ්කඤොපිකෙොචිපාසංබන්කධයය, මූලට්කඨො න

මුච්චති, තං පන මූකලපි ඡින්දිත්වා ඛණ්ඩාඛණ්ඩං ෙත්වා මුච්චතීති

දස්සනත්ථං වුත්තං. රජ් ජුකෙති වාකෙහි එෙවාරං වට්ටිතරජ්ජුකෙ. සයං 

වට් ටිතන්ති තනුෙවට්ටිතං දිගුණතිගුණතාපාදකනන අත්තනා වට්ටිතං. 

උබ් බට් කටත් වාති පාෙතිෙං ෙත්වා. ක ොකපන් කතොපීති හීරං හීරං ෙත්වා
කගොකපන්කතොපි. 

177. ආ ම් බනරුක් කෙො වාති තත්ථජාතෙං සන්ධාය වුත්තං. 

තදත් ථකමව ෙත් වාති මාරණත්ථකමව අකයොබීජසමුට්ඨාපනාදිනා වාසිආදිං 

සත්ථංොකරත්වා. පාෙතිෙන්තිඅඤ්කඤහිෙතංපෙතිසත්ථකමව ලභිත්වා

මූලට්කඨන ඨපිතං කහොතීති අත්කථො. මුච් චතීති මූලට්කඨො මුච්චති. 

විසමණ් ඩ න්තිමඤ්චපීඨාදීසුආලිත්තං විසමණ්ඩලං. 

වත් වා අසිං උපනික් ඛිපතීතිඑත්ථමුකඛන අවත්වාමනසාවචින්කතත්වා

උපනික්ඛිපකනපි එකසව නකයො. පුරිමනකයනාති කයසං හත්ථකතො මූලං

ගහිතන්තිආදිනා. විසභා කරොක ො නාම කුට්ඨාදිවිරූපභාවකතො, 
ගණ්ඩපීළොදිවා ජීවිතප්පවත්තියාපච්චනීෙත්තා. 

178. මනාපිකයපි එකසව නකයොතිඑකතනමනාපියංරූපංඋපසංහරතීති

එත්ථ යං වා මනාපරූපං, තස්ස සමීකප ඨකපති, අත්තනා වා මනාපිකයන
රූකපන සමන්නාගකතො තිට්ඨතීතිආදි කයොකජතබ්බන්ති දස්කසති. 
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අ ඞ් ෙරිත් වා උපසංහරතීති ‘‘අලාභකෙන සුස්සිත්වා මරතූ’’ති ඉමිනා 

අධිප්පාකයන උපසංහරති, කතකනව ‘‘සකච උත්තසිත්වා මරති, 

විසඞ්කෙකතො’’තිවුත්තං. අ ාභකෙන සුස් සිත් වා මරතීතිඑත්ථපාරාජිකෙොති

පාඨකසකසො දට්ඨබ්කබො. මහාෙච් ඡු නාම වල්ලිඵලවිකසකසො, යස්ස 
මජ්ජාරපාදස්කසව සණ්ඨානං දුක්ඛසම්ඵස්සානි සුඛුමකලොමානි ච කහොන්ති. 

හංසපුප් ඵන්තිහංසාදීනංපක්ඛකලොමංසන්ධායවදන්ති. අත් තකනො ධම් මතාය 

මරති, අනාපත් තීතිපාරාජිෙංසන්ධායවුත්තං දුක්ෙටානමුච්චනකතො. 

179. අසඤ්චිච්චාතිඉදංමරණසංවත්තනිෙඋපක්ෙමස්සඅසල්ලක්ඛණං

සන්ධායවුත්තන්තිආහ ඉමිනා උපක් ෙකමනාතිආදි.අජානන්තස්සාතිඉදං
පන මරණසංවත්තනිෙවිසාදිඋපක්ෙමෙරණස්ස අජානනං සන්ධාය

වුත්තන්ති ආහ ඉමිනා අයං මරිස් සතීතිආදි. න මරණාධිප්පායස්සාති ඉදං 
දුක්ඛුප්පාදෙං උපක්ෙමන්ති ජානන්තස්සාපි මරණාධිප්පායස්ස අභාවං

සන්ධාය වුත්තන්තිආහ මරණං අනිච් ඡන් තස් සාතිආදි. අනුප් පබන් ධාභාවාති 
කදොමනස්සවීථීනංනිරන්තරප්පවත්තිඅභාවා. 

පදභාජනීයවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

විනීතවත් ථුවණ් ණනා 

180. කවොහාරවකසනාති පුබ්බභාගකවොහාරවකසන, මරණාධිප්පායස්ස 
සන්නිට්ඨාපෙකචතනාක්ඛකණ ෙරුණාය අභාවකතො ොරුඤ්කඤන පාකස

බද්ධසූෙරකමොචනං(පාරා. 153) වියනකහොතීතිඅධිප්පාකයො.‘‘යථායුනා’’ති

වුත්තකමවත්ථං ‘‘යථානුසන්ධිනා’’ති පරියායන්තකරන වුත්තං. කහට්ඨා

කිස්මිඤ්චි විජ්ජමාකන සාටෙං වලිං ගණ්හාතීති ආහ ‘‘යස්මිං වලි න

පඤ්ඤායතී’’ති. පටිකවක්ඛණඤ්කචතං ගිහීනං සන්තකෙ එවාති දට්ඨබ්බං.

පාළියං මුසක  උස් සිකතතිඅඤ්ඤමඤ්ඤං උපත්ථම්කභත්වාද්වීසුමුසකලසු

භිත්තිංඅපස්සායඨපිකතසූතිඅත්කථො. උදුක් ෙ භණ් ඩිෙන්තිඋදුක්ඛලත්ථාය

ආනීතං දාරුභණ්ඩං. පරිබන් ධන්තිකභොජනපරිබන්ධං, කභොජනන්තරායන්ති
වුත්තංකහොති. 

181. අග්ගොරිෙන්ති එත්ථ ොරිෙ-සද්දස්ස භාවවචනත්තා 

‘‘අග්ගකිරිය’’න්ති අත්ථං වත්වාපි යස්මා කිරියං දාතුං න සක්ො, තස්මා 
දානසඞ්ඛාතාය අග්ගකිරියාය යුත්තපිණ්ඩපාතකමව ඉධ උපචාරයුත්තියා

අග්ගකිරියාති ගකහතබ්බන්තිආහ පඨමං  ද් ධපිණ් ඩපාතන්තිආදි. 

182-3. දණ් ඩමුග්  රනිොදනකවමාදීනං වකසනාතිඑත්ථ දණ් කඩො නාම

දීඝදණ්කඩො. මුග්  කරො නාම රස්කසො. කවමං නාම තන්තවායානං

වත්ථවායනඋපෙරණං, කයන වීතං තන්තං ඝට්කටන්ති. 
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212 

පටුන 

විභත් තිබයත් තකයනාති විභත්තිවිපරිණාකමන. විකසසාධි කමොති සමාධි

විපස්සනා ච. විකසසාධි මන්ති කලොකුත්තරධම්මපටිලාභං. බයාෙරිත් වාති

ආකරොකචත්වා, ඉදඤ්ච විකසසස්ස අධිගතභාවදස්සනත්ථං වුත්තං.
අධිගතවිකසසාහිදිට්ඨානුගතිආපජ්ජනත්ථං ලජ්ජීභික්ඛූනංඅවස්සංඅධිගමං

බයාෙකරොන්ති, අධිගතවිකසකසන පන අබයාෙරිත්වාපි ආහාරං

උපච්ඡින්දිතුං න වට්ටති, අධිගමන්තරායවිකනොදනත්ථකමව
ආහාරූපච්කඡදස්ස අනුඤ්ඤාතත්තා තදධිගකම කසො න ොතබ්කබොව. කිං

පනාධිගමං ආකරොකචතුං වට්ටතීති ආහ සභා ානන්තිආදි. භණ් ඩෙං වා 

කධොවන් තාති චීවරං වා කධොවන්තා. කධොවනදණ් ඩෙන්ති
චීවරකධොවනදණ්ඩං. 

185. මද් දාකපත් වා පාකතති, විසඞ් කෙකතොතියථාණත්තියා අෙතත්තා 

වුත්තං, යදි පන ආණාපකෙො මද්දනම්පි මද්දාපනම්පි සන්ධාය 

කවොහාරවකසන ‘‘මද්දිත්වා පාකතහී’’ති වදති, විසඞ්කෙකතො නත්ථීති

කවදිතබ්බං. ‘‘මරණවණ්ණංවාසංවණ්කණයයා’’ති (පාරා.171) වුත්තත්තා

ආහ‘‘පරියාකයොනාම නත්ථී’’ති, පරියාකයනආපත්තිකමොක්කඛොනකහොතීති 
අධිප්පාකයො. අවිජායනත්ථාය ගබ්භග්ගහණකතො පුකරතරකමව කභසජ්ජං
කදන්තස්සකුච්ඡියංඋප්පජ්ජිත්වාගබ්කභො විනස්සතීතිඉමිනාඅධිප්පාකයන

දින්කනතථාමරන්තානංවකසනෙම්මබද්කධො, කුච්ඡියංන උප්පජ්ජිස්සතීති

ඉමිනා අධිප්පාකයන දින්කන උප්පජ්ජිත්වා මරතු වා මා වා, කනවත්ථි
ෙම්මබද්කධො. 

සහධම් මිොනන්ති එෙස්ස සත්ථු සාසකන සහසික්ඛමානධම්මානං, 
සහධම්කම වා සික්ඛාපකද සික්ඛනභාකවන නියුත්තානං. 

සමසී සද් ධානන්තිආදිනා දුස්සීලානං භින්නලද්ධිොනඤ්ච අොතුම්පි

ලබ්භතීති දස්කසති. ඤාතෙපවාරිතට් ඨානකතොති අත්තකනො කතසං වා
ඤාතෙපවාරිතට්ඨානකතො. අරිකයහි අෙතා අයුත්තවකසන අෙතපුබ්බා

විඤ්ඤත්ති අෙතවිඤ් ඤත් ති. 

පටියාදියතීතිසම්පාදියති. අොතුං න වට් ටතීති එත්ථ දුක්ෙටං වදන්ති, 

අයුත්තතාවකසකනව පකනත්ථ අෙරණපටික්කඛකපො යුත්කතො, න

ආපත්තිවකසනාති ගකහතබ්බං. යාව ඤාතො පස් සන් තීති යාව තස්ස
ඤාතොපස්සන්ති. 

පිතුභගිනී පිතුච් ඡා. මාතුභාතා මාතුක ො. නප් පකහොන් තීති ොතුං න

සක්කෙොන්ති. න යාචන් තීති ලජ්ජාය න යාචන්ති. ‘‘ආකභොගං ෙත්වා’’ති

වුත්තත්තා අඤ්ඤථා කදන්තස්ස ආපත්තිකයව. කෙචි පන ‘‘ආකභොගං

අෙත්වාපිදාතුංවට්ටතී’’තිවදන්ති, තංන යුත්තංකභසජ්ජෙරණස්ස පාළියං 
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පටුන 

‘‘අනාපත්තිභික්ඛු පාරාජිෙස්ස, ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’ති (පාරා.187) එවං

අන්තරාපත්තිදස්සනවකසන සාමඤ්ඤකතො පටික්ඛිත්තත්තා, අට්ඨෙථායං

අවුත්තප්පොකරනෙකරොන්තස්සසුත්කතකනව ආපත්තිසිද්ධාතිදට්ඨබ්බා, 

කතකනව අට්ඨෙථායම්පි ‘‘කතසඤ්කඤව සන්තෙ’’න්තිආදි වුත්තං. 

අඤ ්කඤසන්ති අසාකලොහිතානං, කතනාහ එකතසං පුත් තපරම් පරායාතිආදි. 

කු පරිවට් කටොති කුලස්මිං ඤාතිපරම්පරා. කභසජ් ජං ෙකරොන් තස් සාති

යථාවුත්තවිධිනාෙකරොන්තස්ස, ‘‘තාවොලිෙංදස්සාමී’’ති ආකභොගංඅෙත්වා
කදන්තස්සාපිපනඅන්තරාපත්තිදුක්ෙටංවිනාමිච්ඡාජීවංවා කුලදූසනංවා

න කහොතිකයව, කතනාහ – ‘‘කවජ්ජෙම්මං වා කුලදූසොපත්ති වා න

කහොතී’’ති. ඤාතොනඤ්හි සන්තෙං යාචිත්වාපි ගකහතුං වට්ටති, තස්මා

තත්ථකුලදූසනාදිනසියා. සබ් බපකදසූති‘‘චූළමාතුයා’’තිආදීසුසබ්බපකදසු. 

උපජ් ඣායස් ස ආහරාමාති ඉදං උපජ්ඣාකයන ‘‘මම ඤාතොනං

කභසජ්ජංආහරථා’’ති ආණත්කතහිෙත්තබ්බවිධිදස්සනත්ථංවුත්තං, ඉමිනා
ච සාමකණරාදීනං අපච්චාසායපි පරජනස්ස කභසජ්ජෙරණං න වට්ටතීති

දස්කසති. වුත් තනකයන පරිකයසිත් වාති ඉමිනා ‘‘භික්ඛාචාරවත්කතන වා’’ති

ඉමිනා, ‘‘ඤාතිසාමකණකරහී’’ති ඉමිනා ච වුත්තමත්ථං අතිදිසති. 

අපච් චාසීසන් කතනාති ආගන්තුෙකචොරාදීනං ෙකරොන්කතනාපි ‘‘මනුස්සා 

නාම උපොරො කහොන්තී’’ති අත්තකනො කතහි ලාභං අපත්ථයන්කතන.
පච්චාසාය ෙකරොන්තස්ස පන කවජ්ජෙම්මකුලදූසනාදිකදොකසො කහොතීති

අධිප්පාකයො.‘‘එවංඋපොකරෙකතසාසනගුණං ඤත්වාපසීදන්ති, සඞ්ඝස්ස

වා උපොරො කහොන්තී’’ති ෙරකණ පන කදොකසො නත්ථි. කෙචි පන

‘‘අපච්චාසීසන්කතන ආගන්තුොදීනං පටික්ඛිත්තපුග්ගලාදීනම්පි දාතුං

වට්ටතී’’ති වදන්ති, තං න යුත්තං 
ෙත්තබ්බාෙත්තබ්බට්ඨානවිභාගස්සනිරත්ථෙත්තප්පසඞ්ගකතො

‘‘අපච්චාසීසන්කතන සබ්කබසං දාතුං ොතුඤ්ච වට්ටතී’’ති
එත්තෙමත්තස්කසව වත්තබ්බකතො. අපච්චාසීසනඤ්ච
මිච්ඡාජීවකුලදූසනාදිකදොසනිකසධනත්ථකමව වුත්තං
කභසජ්ජෙරණසඞ්ඛතාය ඉමිස්සා අන්තරාපත්තියා මුච්චනත්ථං
ආගන්තුෙකචොරාදීනං අනුඤ්ඤාතානං දාකනකනව තාය ආපත්තියා
මුච්චනකතොතිගකහතබ්බං.කතකනවඅපච්චාසීසන්කතනාපිඅොතබ්බට්ඨානං 

දස්කසතුං සද් ධං කු න්තිආදිවුත්තං. පුච් ඡන් තීතිඉමිනාදිට්ඨදිට්ඨකරොගීනං
පරියාකයනාපි වත්වා විචරණං අයුත්තන්ති දස්කසති. පුච්ඡිතස්සාපි පන
පච්චාසීසන්තස්සපරියායෙථාපින වට්ටතීතිවදන්ති. 

සමුල්  කපසීති අපච්චාසීසන්කතො එවං අඤ්ඤමඤ්ඤං ෙථං

සමුට්ඨාකපසි. ආචරියභාක ොති විනයාචාරං අකෙොකපත්වා
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පටුන 

කභසජ්ජාචික්ඛකණන කවජ්ජාචරියභාකගොති අත්කථො. පුප්ඵපූජනත්ථාය 
සම්පටිච්ඡියමානං රූපියං අත්තකනො සන්තෙත්තභජකනන

නිස්සග්ගියකමවාතිආහ ‘‘ෙප්පියවකසනගාහාකපත්වා’’ති, ‘‘අම්හාෙංරූපියං

නවට්ටති, පුප්ඵපූජනත්ථං පුප්ඵංවට්ටතී’’තිආදිනාපටික්ඛිපිත්වාෙප්පිකයන
ෙම්කමනගාහාකපත්වාති අත්කථො. 

යදි ‘‘පරිත්තං ෙකරොථා’’ති වුත්කත ෙකරොන්ති, කභසජ්ජෙරණං විය 

ගිහිෙම්මං විය කහොතීති ‘‘න ොතබ්බ’’න්ති වුත්තං. ‘‘පරිත්තං භණථා’’ති

වුත්කත පන ධම්මජ්කඣසනත්තා අනජ්ඣිට්කඨනපි භණිතබ්කබො ධම්කමො, 

පකගව අජ්ඣිට්කඨනාපීති ‘‘ොතබ්බ’’න්ති වුත්තං. චාක ත් වා සුත් තං 

පරිමජ් ජිත් වාතිඉදං ‘‘පරිත්තාණංඑත්ථපකවකසමී’’තිචිත්කතනඑවංෙකත 

පරිත්තාණා තත්ථ පකවසිතා නාම කහොතීති වුත්තං. විහාරකතො…කප.… 

දුක් ෙටන්ති ඉදං අඤ්ඤාතෙගහට්කඨ සන්ධාය වුත්තන්ති වදන්ති. පාකදසු 

උදෙං ආකිරිත් වාති ඉදං තස්මිං කදකස චාරිත්තවකසන වුත්තං. වුත්තඤ්හි

‘‘තත්ථ පාළියා නිසින්නානං භික්ඛූනං පාකදසු කරොගවූපසමනාදිඅත්ථාය

උදෙං සිඤ්චිත්වා පරිත්තංොතුං සුත්තඤ්ච ඨකපත්වා ‘පරිත්තං භණථා’ති

වත්වා ගච්ඡන්ති. එවඤ්හිෙරියමාකන යදි පාකද අපකනන්ති, මනුස්සා තං

අවමඞ්ගලන්ති මඤ්ඤන්ති, කරොකගො වා න වූපසමිස්සතී’’ති. කතනාහ ‘‘න

පාදා අපකනතබ්බා’’ති.මතසරීරදස්සකනවියකෙවලංසුසානදස්සකනපි‘‘ඉදං

ජාතානං සත්තානං ඛයගමනට්ඨාන’’න්ති මරණසඤ්ඤා උප්පජ්ජතීති ආහ 

‘‘සීවථිෙදස්සකන…කප.… ‘මරණස්සතිං පටිලභිස්සාමා’ති

ෙම්මට්ඨානසීකසන ගන්තුං වට්ටතී’’ති. කලසෙප්පං අෙත්වා

සමුප්පන්නසුද්ධචිත්කතන ‘‘පරිවාරත්ථාය ආගච්ඡන්තූ’’ති වුත්කතපි ගන්තුං
වට්ටති. 

අනාමට් ඨපිණ් ඩපාකතොති අග්ගහිතඅග්කගො, අපරිභුත්කතොති අත්කථො. 

ෙහාපණග් ඝනකෙො කහොතීති ඉමිනා දායකෙහි බහුබයඤ්ජකනන

සම්පාකදත්වා සක්ෙච්චං දින්නභාවං දීකපති. ථා කෙති සඞ්ඝිකෙ

ෙංසාදිමකය ථාලකෙ, පත්කතොපි එත්ථ සඞ්ගය්හති. න වට් ටතීති ඉමිනා

දුක්ෙටන්ති දස්කසති. දාමරිෙකචොරස් සාති රජ්ජං පත්කථන්තස්ස

පාෙටකචොරස්ස. අදීයමාකනපි ‘‘න කදන්තී’’ති කුජ්ඣන්තීති සම්බන්කධො.
ආමිසස්ස ධම්මස්ස ච අලාකභන අත්තකනො පරස්ස ච අන්තකර

සම්භවන්තස්ස ඡිද්දස්ස ච විවරස්ස පටිසන්ථරණං පිදහනං පටිසන් ථාකරො, 
කසො පන ධම්මාමිසවකසන දුවිකධො. තත්ථ ආමිසපටිසන්ථාරං සන්ධාය

‘‘ෙස්ස ොතබ්කබො, ෙස්ස න ොතබ්කබො’’ති වුත්තං. ‘‘ආගන්තුෙස්ස

වා…කප.… ෙත්තබ්කබොකයවා’’තිසඞ්කඛපකතොවුත්තමත්ථංපාෙටංොතුං 

ආ න් තුෙං තාවාතිආදිමාහ. ඛීණපරිබ් බයන්ති ඉමිනා අගතිභාවං 
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215 

පටුන 

ොරුඤ්ඤභාජනතඤ්ච දස්කසති, කතන ච තබ්බිධුරානං සමිද්ධානං
දායොදීනං ආගන්තුෙත්කතපි දාතුං න වට්ටතීති සිද්ධං කහොති.

තණ්ඩුලාදිම්හිදාතබ්කබසති ‘‘අකවලායං…කප.… නවත්තබ්කබො’’තිවුත්තං.

‘‘අපච්චාසීසන්කතනා’’ති වත්වා පච්චාසීසනප්පොරං දස්කසතුං මනුස් සා 

නාමාතිආදි වුත්තං. අනනුඤ්ඤාතානං පන අපච්චාසීසන්කතනාපි දාතුං න

වට්ටතිසද්ධාකදයයවිනිපාතත්තා, පච්චාසීසායපනසතිකුලදූසනම්පිකහොති. 

උබ් බාකසත් වාති සමන්තකතො තිකයොජනං විලුම්පන්කත මනුස්කස

පලාකපත්වා. වරකපොත් ථෙචිත් තත් ථරණන්ති 
අකනෙප්පොරඉත්ථිපුරිසාදිඋත්තමරූපවිචිත්තංඅත්ථරණං. 

187. සත්තරසවග්ගිකයසු පුබ්කබ එෙස්ස අඞ්ගුලිපකතොදකෙන
මාරිතත්තා කසකසසු කසොළසජකනසු උදරං ආරුහිත්වා නිසින්නකමෙං

ඨකපත්වා ‘‘කසසාපි පන්නරස ජනා’’ති වුත්තං. අදූහ පාසාණා වියාති

අදූහකල ආකරොපිතපාසාණා විය. ෙම් මාධිප් පායාති
තජ්ජනීයාදිෙම්මෙරණාධිප්පායා. 

ආවාකහත් වාති ආවිසාකපත්වා. රූපං ෙත් වා හත් ථපාදාදීනි ඡින් දන් තීති
තස්මිං පිට්ඨාදිමකය රූකප අමනුස්සං ආවාකහත්වා තස්ස හත්ථපාදාදීනි

ඡින්දන්ති. සක් ෙං කදවරාජානං මාකරයයාති ඉදං සම්භාවනවකසන වුත්තං.
නහිතාදිසාමහානුභාවායක්ඛාසත්ථඝාතාරහාකහොන්ති කදවාසුරයුද්කධපි
කතසංසත්ථප්පහාකරනමරණාභාවා. 

188. පහාකරොන දාතබ්කබොතිසම්බන්කධො. අමනුස්සංකෙොධචිත්කතන
පහරන්තස්ස දුක්ෙටකමව. චිකිච්ඡාධිප්පාකයන පහරන්තස්ස අනාචාකරොති

ගකහතබ්කබො. තා පණ් ණං…කප.… බන් ධිතබ් බන්ති අමනුස්සා

තාලපණ්ණබන්ධකනන පලායන්තීති ෙත්වා වුත්තං, ඉදඤ්ච ගිහීනං
කවජ්ජෙම්මවකසනොතුංනවට්ටති. 

189. කයො රුක් කෙන ඔත් ථකතොපි න මරතීතිආදීසු යං වත්තබ්බං, තං 

භූතගාමසික්ඛාපදට්ඨෙථායංසයකමවවක්ඛති, තංතත්කථවගකහතබ්බං. 

190. දබ් බූපෙරණානීති කෙහිචි ඡින්දිත්වා ඨපිතානි සපරිග්ගහිතානි 
සන්ධායවුත්තං.තත්ථහිඨානාචාවනාභාකවනවිනාසාධිප්පායස්සදුක්ෙටං

වුත්තං. ඛිඩ් ඩාධිප් පාකයනාපි දුක් ෙටන්ති සුක්ඛතිණාදීසු අග්ගිෙරණං

සන්ධාය වුත්තං, අල්කලසු පන කීළාධිප්පාකයනපි ෙකරොන්තස්ස 

පාචිත්තියකමව. පටිපක්ඛභූකතො, පටිමුඛං ගච්ඡන්කතො වා අග්ගි පටග් ග, 

තස්ස අල්ලතිණාදීසුපි දානං අනුඤ්ඤාතං, තං කදන්කතන දූරකතො
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ආගච්ඡන්තං දාවග්ගිං දිස්වා විහාරස්ස සමන්තකතො එෙක්ඛකණ අදත්වා
එෙකදසකතො පට්ඨාය විහාරස්ස සමන්තකතො සණිෙං ඣාකපත්වා යථා

මහන්කතොපිඅග්ගිවිහාරංපාපුණිතුං නසක්කෙොති, එවංවිහාරස්සසමන්තා

අබ්කභොොසංෙත්වාපටග්ගිදාතබ්කබො, කසො දාවග්ගිකනොපටිපථංගන්ත්වා

එෙකතො හුත්වා කතන සහ නිබ්බාති. පරිත් තෙරණන්ති සමන්තා 

රුක්ඛතිණාදිච්කඡදනපරිඛාඛණනාදිආරක්ඛෙරණං, කතනාහ තිණකුටිොනං 

සමන් තා භූමිතච් ඡනන්තිආදි. 

191. කෙත් තකමව ඔතිණ් ණත් තා පාරාජිෙන්ති ද්වීසු එෙස්සාපි 

අන්කතොගධත්තා ‘‘ද්වීහී’’ති වුත්තකඛත්කත එෙස්සාපි ඔතිණ්ණත්තා

පාරාජිෙං, ‘‘ද්වීහි එව මාකරහි න එකෙනා’’ති නියමිකත පන එකෙකනව

මාරිකතනත්ථිපාරාජිෙන්ති වදන්ති, එවංද්කවඑවපුරිසාතිආදීසුපි.පුබ්කබ
ෙතසීසච්කඡදපකයොගකතො අඤ්කඤො පකයොකගො ජීවිතින්ද්රියුපච්කඡදකෙො න

උපලබ්භති, පඨකමන පකයොකගනස්ස ජීවිතින්ද්රියං උපච්ඡිජ්ජතීති

‘‘සීසච්කඡදෙස්සා’’ති වුත්තං, යං පන සාරත් ථදීපනියං ‘‘ජීවිතින්ද්රියස්ස 

අවිජ්ජමානත්තා’’ති ොරණං වුත්තං, තං අොරණං 
ජීවිතින්ද්රියසන්නිස්සිතචිත්තසන්තතිං විනා 
උක්ඛිපනසන්නිරුජ්ඣනාදිවසප්පවත්තස්ස ගමනස්ස අසම්භවකතො. න හි

වායුකවකගන පණ්ණපටාදකයො විය ොකයො ගච්ඡති, න ච උක්ඛිපකන
පවත්තාව චිත්තජවිඤ්ඤත්තිආදකයොව නික්ඛිපනාදිකනොපි කහතුභූතාති
සක්ොවත්තුංවිච්ඡින්දිත්වාපවත්තනකතො.පුබ්කබ අනාහිතකවගාපිහිොචි
සරීසපජාතිද්විධාඡින්නාකඡදනමත්තාද්වීහිවිභාකගහි ෙතිපයක්ඛණංද්වීසු

දිසාසු ගච්ඡති, තත්ථ ච යස්මිං භාකග හදයවත්ථු තිට්ඨති, තත්රට්ඨං
පඤ්චද්වාරාවජ්ජනචිත්තං ද්වීසුපි භාකගසු ොයප්පසාකද ඝට්ටිතං 

කඵොට්ඨබ්බං ආලම්බිත්වා උප්පජ්ජති, තකතො තදාරම්මණකමව
යථාරහකමෙස්මිං භාකග එෙදා අඤ්ඤස්මිං අඤ්ඤදාති එවං පරියාකයන

ොයවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජති, තකතො හදයවත්ථුස්මිංකයව
සම්පටිච්ඡනාදිවීථිචිත්තානි භවඞ්ගන්තරිතානි මකනොද්වාරවීථිවිඤ්ඤාණානි

චවිඤ්ඤත්තිජනොනිඋප්පජ්ජන්ති, කයහිඋභයභාගා ගච්ඡන්තිවාචලන්ති
වා ඵන්දන්ති වා. චිත්තස්ස පන ලහුපරිවත්තියා එෙක්ඛකණ උභයභාගාපි

චලන්තා විය උපට්ඨහන්ති, කසයයථාපි නාම කුක්කුළාදිනරකෙසු 
නිමුග්ගසෙලසරීරස්ස සත්තස්ස එෙස්මිං ඛකණ සෙලසරීකරපි

ොයවිඤ්ඤාණදුක්ඛං උප්පජ්ජමානං විය උපට්ඨාති, එවංසම්පදමිදං

දට්ඨබ්බං, තකතො පන යස්මිං භාකග ජීවිතින්ද්රියං සකසසෙම්මජරූපං

නිරුජ්ඣති, තත්ථ ොයවිඤ්ඤාණං නප්පවත්තති, 
හදයවත්ථුසහිතභාකගකයවයාවජීවිතින්ද්රියනිකරොධාපවත්තති. 
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නනු නරොදීසු එොබද්කධ සරීකර සබ්බත්ථ පරියාකයන 

ොයවිඤ්ඤාණසමුප්පත්ති යුත්තා කහොතු, ද්විධා හුත්වා විච්ඡින්කන පන

භාගද්වකය ෙථන්ති? නායං කදොකසො. සරීකර හි එොබද්ධතා නාම

පරමත්ථධම්මබයතිරිත්තා ොචි නත්ථි පරවාදීනං අවයවීආදි විය, 
ෙම්මාදිඑෙොරණපුඤ්ජායත්තතාය බහූනං සහුප්පත්තිකයව එොබද්ධතා.
තත්ථ ච සත්ථප්පහාරාදිවිරුද්ධපච්චකයොපනිපාකතන විභින්නානම්පි

ෙම්මාදිඑෙොරණානං පුඤ්ජායත්තතා න විගච්ඡති, යාව සා න විගච්ඡති, 
තාව අවිච්ඡින්නාව තත්ථ විඤ්ඤාණප්පවත්ති. විභින්නානං පන 
ෙම්මජරූපානං අඤ්කඤසඤ්ච කසසතිසන්තතිරූපානඤ්ච

උපත්ථම්භනභාකවනචිරංපවත්තිතුං නසක්කෙොන්ති, යාවචධරන්ති, තාව

විඤ්ඤාණපච්චයා කහොන්ති, විඤ්ඤාකණන ච කතසං 
චලනගමනාදිකදසන්තරුප්පත්ති. තස්මා ෙබන්ධස්සපි ධාවක්ඛකණ 

සවිඤ්ඤාණජීවිතින්ද්රියං අත්කථව, තඤ්චසීසච්කඡදෙප්පකයොකගකනවසීඝං

පතති, තකතො අඤ්ඤප්පකයොගස්ස සරීකර විකසසුප්පාදනකතො පුකරතරකමව
පඨකමකනව කිච්චනිප්ඵත්තිකතො සීසච්කඡදෙස්කසව ෙම්මබද්කධොති

ගකහතබ්කබො. එවරූපානීති ෙබන්ධවත්ථුසදිසානි. ඉමස ්ස වත් ථුස් සාති 

ආඝාතනවත්ථුස්ස. අත් ථදීපකනති එකෙන පුරිකසන පකයොකගන වා 
මාරිතතාසඞ්ඛාතස්සඅත්ථස්සදීපකන. 

192. පානපරිකභොකගන වට්ටතීති සම්බන්කධො. එවං පන වුත්තත්තා 

‘‘කලොණකසොවීරෙංයාමොලිෙ’’න්තිකෙචිවදන්ති, කෙචිපන ‘‘ගිලානානං

පාෙතිෙකමව, අගිලානානංපනඋදෙසම්භින්න’’න්තිවුත්තත්තා ‘‘ගුළංවිය 

සත්තාහොලිෙ’’න්ති. 

ඉතිසමන්තපාසාදිොයවිනයට්ඨෙථායවිමතිවිකනොදනියං 

තතියපාරාජිෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.
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4. චතුත් ථපාරාජිෙං 

වග් ගුමුදාතීරියභික් ඛුවත් ථුවණ් ණනා 

193. අධිට් කඨමාති සංවිදහාම. ඉරියාපථං සණ් ඨකපත් වාති

පධානානුරූපංෙත්වා. අනා තසම් බන් කධ පන අසතීතිභාසිකතොභවිස්සතීති
පාඨකසසංෙත්වා අනාගතසම්බන්කධ අසති. භාසිකතොති අතීතවචනංෙථං

අනාගතවචකනනසම්බන්ධමුපගච්ඡතීතිආහ  ක් ෙණං පනාතිආදි.ඊදිකසහි
ඨාකනධාතුසම්බන්කධපච්චයාති ඉමිනාලක්ඛකණනධාත්වත්ථසම්බන්කධ
සතිඅයථාොලවිහිතාපිපච්චයාසාධකවොභවන්තීති සද්දසත්ථවිදූවදන්ති. 

194. වණ් ණවාති ඉමිනා අභිනවුප්පන්නවණ්ණතා වුත්තා. 

පසන් නමුෙවණ් ණාති ඉමිනා මුඛවණ්ණස්ස අතිපණීතතා වුත්තා. 

විප් පසන් නච් ඡවිවණ් ණාති ඉමිනා පෙතිසරීරවණ්ණස්කසව 
යථාවුත්තනකයනවිප්පසන්නතාවුත්තා.යස්මා ඉන්ද්රියානංඋපාදාරූපත්තා 

නිස්සයවකසකනව පීණනන්ති ආහ ‘‘අභිනිවිට්කඨොොසස්ස

පරිපුණ්ණත්තා’’ති. පඤ්චප්පසාදානං විය හදයරූපස්සාපි පරිපුණ්ණතා

වුත්තාකයවාති ආහ ‘‘මනච්ඡට්ඨානං ඉන්ද්රියාන’’න්ති. උද්කදසං පරිපුච්ඡං 

අනුයුඤ්ජන්තාඉමංසරීරකසොභංකනවපාපුණිංසූතිසම්බන්කධො. යථා තන්ති

එත්ථ තන්ති නිපාතමත්තං. චතුචක් ෙන්ති එත්ථ පවත්තනට්කඨන
ඉරියාපකථොවචක්ෙන්ති වුත්කතො. 

195. උප බ් භන් තීති දිස්සන්ති, ඤායන්තීති අත්කථො. පචන් කතොති

පීකළන්කතො, කගහාදීනි වා සයං ඩහන්කතො, අඤ්කඤහි වා පාකචන්කතො. 

උද් ධකතති උද්ධච්චපෙතිකෙ. උන් නකළති උග්ගතනළසදිකසන

උග්ගතතුච්ඡමාකනන සහිකත. චපක ති පත්තචීවරමණ්ඩනාදිනා

චාපල්කලන යුත්කත. මුෙකරති ඛරවචකන. පාෙතින් ද්රිකයති අසංවුතත්තා

ගිහිොකලවියපෙතියංඨිතින්ද්රිකය. ඉරියාපථසණ් ඨපනාදීනීති ආදි-සද්කදන 
පච්චයපටිකසවනසාමන්තජප්පානං ගහණං කවදිතබ්බං.
පරමසල්කලඛවුත්තීහි මහාඅරියවංකසහි භික්ඛූහි නිවුත්ථකසනාසනානි 

ක ොෙසම් මතකසනාසනානි නාම. පරිපාකචතුන්ති විම්හාපනවකසන

පරිණාකමතුං. භික් ොචාකර අසම් පජ් ජමාකනතිඉදං ජනපදචාරිෙං චරන් තීති 

ඉමිනාසම්බන්ධිතබ්බං, නපන පාළිං වාකචන් කතොතිආදීහි, තානි පනපදානි
අත්තකනො නිරන්තරවාසට්ඨාකනපි ජනපකදසුපි

ෙත්තබ්බකිච්චදස්සනවකසන වුත්තානි, තානි ච කත වත්තසීකසන

ෙකරොන්ති, නලාභනිමිත්තං, කතනාහ තන් තීතිආදි. කිච් කඡනාතිඉමස්කසව

කවවචනං ෙසිකරනාති. තදුභයම්පි පාරමීපූරණවායාමං සන්ධාය වුත්තං. 

සාධාරණපරික් ොරභාකවනාති සඞ්ඝිෙපරික්ඛාරභාකවන. තථාභාවකතො 

කථකනත් වාති අවිස්සජ්ජියඅකවභඞ්ගියභාවකතො කථකනත්වා, න 
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ඨානාචාවනවකසනාති අධිප්පාකයො, කතනාහ ‘‘කුලදූසෙදුක්ෙටං

ආපජ්ජතී’’ති. අසන් තන්ති ඉමස්ස අභූතන්ති ඉදං ොරණවචනං, 

අනුප්පන්නත්තා අවිජ්ජමානන්ති අත්කථො. කිතවස් කසවාති කිතවස්ස

සකුණගහණමිව. කෙරාටිෙස ්සාති සඨස්ස. සමකණොති කගොත්තමත්තං

අනුකභොන්ති ධාකරන්තීති ක ොත්රභුකනො, නාමමත්තසමණාති අත්කථො. 

දුජ් ජානපරිච් කඡදන්ති අනන්තදුක්ඛත්තා ‘‘එත්තෙං දුක්ඛ’’න්ති

සඞ්ඛයාවකසනපරිච්ඡින්දිත්වාඤාතුංසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාකණනාපි දුක්ෙරං, 
නපනසරූපවකසනඤාතුංබුද්ධඤාණස්සඅවිසයභාවා. 

අධිමානවත් ථුවණ් ණනා 

196. අරහත් කතති අග්ගඵකල. ඤාණචක් ඛුනාති 

පච්චකවක්ඛණඤාණසඞ්ඛාකතන චක්ඛුනා, අථ වා
ඵලචිත්තසම්පයුත්කතකනව ඤාණචක්ඛුනා. අත්තනා සම්පයුත්කතනාපි හි

ඤාකණනඅසම්කමොහකතොසයංදිට්ඨංනාම කහොති, තථාතස්මිංඅදිට්කඨති

අත්කථො. සබ්කබසං කිකලසානං පහායෙවකසන ආජානාති, සමන්තකතො

සබ්කබන වා පොකරන ජානාතීති ‘‘අඤ්ඤා’’ති අග්ගමග්කගො වුච්චති, 

තදුපචාකරන පන තප්ඵලම්පීති ආහ ‘‘අඤ්ඤං බයාෙරිංසූති අරහත්තං

බයාෙරිංසූ’’ති. අන් තරා ඨකපතීති කසඛභූමියං අධිමාකනො ඨකපති. 

කික සසමුදාචාරං අපස් සන් කතොති පුරිමමග්ගත්තයවජ්ඣානංකයව 

කිකලසානංවකසනවුත්තං, නභවරාගාදීනං. 

සවිභඞ්  සික් ොපදවණ් ණනා 

197. පෙතිමනුස්කසහි උත්තරිතරානං බුද්ධාදිඋත්තමපුරිසානං

අධිගමධම්කමො උත්තරිමනුස්සධම්කමොති ආහ උත් තරිමනුස ්සානන්තිආදි. 

පාළියං (පාරා. 198) ‘‘අත්ථි ච කම එකත ධම්මා මයී’’ති එත්ථ කමති ඉදං
පදපූරණමත්තං. අධිගන්තබ්බකතො අධිගමසඞ්ඛාතස්ස ඣානාදිකනො පුච්ඡා 

අධි මපුච් ඡා, සා ච ඣානාදීසු සාමඤ්ඤකතො පවත්තාති ඉදානි තත්ථ
පඨමජ්ඣානං වා දුතියාදීසු අඤ්ඤතරං වා තත්ථාපි ෙසිණාදිආරම්මකණසු 
ෙතරමාරම්මණං ඣානං වා කලොකුත්තකරසු ච කසොතාපත්තිමග්ගං වා
සෙදාගාමිමග්ගාදීසු අඤ්ඤතරං වා තත්ථාපි සුඤ්ඤතවිකමොක්ඛං වා 
අප්පණිහිතවිකමොක්ඛාදීසු අඤ්ඤතරං වාති එවං පච්කචෙං

කභදනිද්ධාරණවකසන පුච්ඡනාොරං දස්කසතුං පාළියං (පාරා. 198) ‘‘පුන

ෙතකමසංත්වංධම්මානං ලාභී’’තිඅයංපුච්ඡාදස්සිතාතිදට්ඨබ්බා, කතනාහ 

පඨමමග්  ාදීසූතිආදි. යාය අනුක්ෙමපටිපත්තියා කලොකුත්තකරො අධිගකමො 

ආගච්ඡති, සා පුබ්බභාගපටිපත්ති ආ මනපටිපදා. න සුජ් ඣතීති 

පුච්ඡියමාකනො පටිපත්තික්ෙමං උල්ලඞ්ඝිත්වා ෙකථති. අපකනතබ් කබොති
තයා වුත්තක්ෙකමනායං න සක්ො අධිගන්තුන්ති අධිගතමානකතො



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො සංඝාදිකසසෙණ්කඩො 
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පටුන 

අපකනතබ්කබො. සන්නිහිකතසු ෙප්පිකයසුපි චතූසු පච්චකයසු අලග්ගත්තා 

‘‘ආොකසපාණිසකමනකචතසා’’තිවුත්තං.වුත්තසදිසංබයාෙරණංකහොතීති

කයොජනා. ඛීණාසවපටිපත් තිසදිසා පටිපදා කහොති සුවික්ඛම්භිතකිකලසත්තා. 

ඉදඤ්ච අරහත්තං පටිජානන්තස්ස වකසන වුත්තං, කතනාහ ඛීණාසවස් ස 

නාමාතිආදි. එවං සුවික්ඛම්භිතකිකලසස්ස වත්තනකසක්ඛධම්මපටිජානනං

ඉමිනා භයුප්පාදකනන, අම්බිලාදිදස්සකන කඛළුප්පාදාදිනා ච න සක්ො

වීමංසිතුං, තස්මා තස්ස වචකනකනව තං සද්ධාතබ්බං. අයං භික් ඛු 

සම් පන් නබයාෙරකණොති ඉදං න කෙවලං අභායනෙකමව සන්ධාය වුත්තං

එෙච්චස්සසූරජාතිෙස්සපුථුජ්ජනස්සාපිඅභායනකතො, රජ්ජනීයාරම්මණානං 
බදරසාළවාදිඅම්බිලමද්දනාදීනං උපනයකනපි
කඛළුප්පාදාදිතණ්හාපවත්තරහිතං සබ්බථා සුකසොධිතකමව සන්ධාය
වුත්තන්තිගකහතබ්බං. 

අසන්තගුණසම්භාවනලක්ඛණා පාපිච්ඡාති ආහ යා සා 

ඉකධෙච් කචොතිආදි. ආදි-සද්කදන අස්සද්කධොතිආදිපාඨං සඞ්ගණ්හාති. 

සාමඤ ්ඤං දුප් පරාමට් ඨන්ති සමණධම්මසඞ්ඛාතං සාමඤ්ඤං
ඛණ්ඩසීලාදිතාය දුප්පරාමට්ඨං දුට්ඨු ගහිතං නිරයාය නිරයදුක්ඛාය තං

පුග්ගලං තත්ථ නිරකය උපෙඩ්ඪති නිබ්බත්තාකපතීති අත්කථො. සිථික ොති

ඔලීයිත්වා ෙරකණන සිථිලගාකහන ෙකතො, සකථන වා සාකඨකයයන 

ආදිණ්කණො සිථිකලො. පරිබ් බකජොති සමණභාකවො. භිකයයොති පුබ්කබ
විජ්ජමානානං රාගරජාදීනං උපරි අපරම්පි රජං ආකිරතීති අත්කථො. 

භික් ඛුභාකවොති අධම්මිෙපටිඤ්ඤාමත්තසිද්කධොභික්ඛුභාකවො. අජානකමවාති 

එත්ථ එව-සද්කදො අවධාරකණ අජානන්කතො එවාති, ‘‘අජානකමව’’න්තිපි

පාකඨො, තත්ථපනඑවං ජානාමිඑවංපස්සාමීතිකයොකජතබ්බං. 

පදභාජනීයවණ් ණනා 

199. එවන්ති ච පඨමජ්ඣානාදිපරාමසනං පඨමජ්ඣානං ජානාමි 

දුතියාදිඣානන්ති. අසුභජ් ඣානාදීනීති ආදි-සද්කදන ොයගතාසතිජ්ඣානං
ෙසිණජ්ඣානං ෙසිණමූලොනි ආරුප්පජ්ඣානානි ච සඞ්ගණ්හාති. 

විකමොක් කෙොති චතුබ්බිකධො මග්කගො, තස්ස සගුණකතො සුඤ්ඤතාදිනාමං

දස්කසන්කතොආහ කසො පනායන්තිආදි.මග්කගොහිනාමපඤ්චහිොරකණහි
නාමංලභති සරකසනවාපච්චනීකෙනවාසගුකණනවාආරම්මකණනවා
ආගමකනනවා.සකචහි සඞ්ඛාරුකපක්ඛාඅනිච්චකතොසඞ්ඛාකරසම්මසිත්වා

වුට්ඨාති, මග්කගො අනිමිත්තවිකමොක්කඛන විමුච්චති. සකච දුක්ඛකතො

සම්මසිත්වාවුට්ඨාති, අප්පණිහිතවිකමොක්කඛනවිමුච්චති.සකචඅනත්තකතො

සම්මසිත්වාවුට්ඨාති, සුඤ්ඤතවිකමොක්කඛනවිමුච්චති, ඉදං සරසකතො නාමං
නාම. යස්මා පකනස සඞ්ඛාකරසු අනිච්චානුපස්සනාය නිච්චනිමිත්තං
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පජහන්කතො ආගකතො, තස්මා අනිමිත්කතො. දුක්ඛානුපස්සනාය සුඛසඤ්ඤං
පණිධිං පත්ථනං පහාය ආගතත්තා අප්පණිහිකතො. අනත්තානුපස්සනාය

අත්තසඤ්ඤං පහාය අත්තසුඤ්ඤතාදස්සනවකසන සුඤ්ඤතා කහොති, ඉදං 

පච් චනීෙකතො නාමං නාම. රාගාදීහි පකනස සුඤ්ඤතත්තා සුඤ්ඤකතො, 

රූපනිමිත්තාදීනං, රාගනිමිත්තාදීනං එව වා අභාකවන අනිමිත්කතො, 

රාගපණිධිආදීනං අභාවකතො අප්පණිහිකතොතිවුච්චති, ඉදං අස්ස සගුණකතො 
නාමං. රාගාදිසුඤ්ඤං අනිමිත්තං අප්පණිහිතඤ්ච නිබ්බානං ආරම්මණං

ෙකරොතීති සුඤ්ඤකතො අනිමිත්කතො අප්පණිහිකතොති වුච්චති, ඉදමස්ස 

ආරම් මණකතො නාමං. ආගමනං පන දුවිධං විපස්සනාගමනං 

මග්ගාගමනඤ්ච. තත්ථ මග්කග විපස්සනාගමනකමව, ඵකල පන

මග්ගානන්තකර මග්ගාගමනං, ඵලසමාපත්තියං විපස්සනාගමනම්පි.
අනත්තානුපස්සනාවකසන මග්කගො සුඤ්ඤකතො අනිච්චදුක්ඛානුපස්සනාහි
අනිමිත්කතො අප්පණිහිකතොති එවං විපස්සනා අත්තකනො නාමං මග්ගස්ස

කදති, මග්කගොඵලස්සාතිඉදං ආ මනකතො නාමං. 

සුඤ ්ඤත් තාතිවිවිත්තත්තා.රාගාදකයොව පතිට්ඨානට්කඨනපණිධීතිආහ

‘‘රාගකදොසකමොහපණිධීන’’න්ති. ඉමිස ්සා විජ් ජායාති 

දිබ් බචක් ඛුවිජ් ජායාතිආදිනාඑකෙෙවිජ්ජංසන්ධායවදන්ති.එවං එකිස්සාපි

නාමංඅග්ගකහත්වාපිතාඑවසන්ධාය ‘‘විජ්ජානංලාභිම්හී’’තිභණන්කතොපි 
පාරාජිකෙො කහොතීති සඞ්කඛපට්ඨෙථායං අධිප්පාකයො. වත්ථුවිජ්ජාදීනි පන

සන්ධාය වදන්කතොනකහොති. එකෙෙකෙොට් ඨාසවකසනාතිමහාඅට්ඨෙථායං 

වුත්තනකයන කලොකුත්තරවිකසසං අෙත්වා කෙවලං ‘‘සතිපට්ඨානානං

ලාභී’’ති එකෙෙකෙොට්ඨාසවකසනාති අධිප්පාකයො. තත් ථාති කතසු 
කෙොට්ඨාකසසු. කිකලසානං පහානං නාම අභාවමත්තම්පි

කලොකුත්තරකිච්චත්තා කලොකුත්තරන්තිසමත්කථතුං තං පනාතිආදිවුත්තං. 

රා ා චිත් තං විනීවරණතාතිරාගකතොචිත්තස්සවිනීවරණතා, තකතොරාගකතො 

විමුත්තත්තා එව වීතරාගනීවරණතාති අත්කථො, යා ච පඤ්ච විජ්ජාති

කයොකජතබ්බං. න ආ තාති ඉධ පදභාජකන ‘‘ඤාණන්ති තිස්කසො විජ්ජා’’ති

(පාරා. 199) වුත්තත්තා කසසා පඤ්ච විජ්ජා න ආගතාති අත්කථො. 

නිබ් බත් තිතක ොකුත් තරත් තාති කලොකියධම්මසාධාරණසඞ්ඛතස්සාපි අභාවා

කලොකිකයහි සබ්බථා අසම්මිස්සකලොකුත්තරත්තා. අඤ ්ඤන්ති

සඞ්කඛපට්ඨෙථාදිංවදන්ති, තම්පිතත්කථව පටික්ඛිත්තන්තිසම්බන්කධො. 

200. පුන ආකනත් වා පඨමජ් ඣානාදීහි න කයොජිතන්ති එත්ථ

‘‘පඨමජ්ඣාකනනාතිපාකඨො’’තිකෙචිවදන්ති, තංයුත්තකමව ආදි-සද්කදන
ගකහතබ්බස්ස ඣානස්ස අභාවා. පඨමජ්ඣානමූලෙඤ්හි එෙකමව

ඛණ්ඩචක්ෙං. ෙත්තුසාධකනොපි භණිත-සද්කදො කහොතීතිආහ අථ වාතිආදි.
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කයනචිත්කතනමුසාභණති, කතකනවචිත්කතනනසක්ො‘‘මුසාභණාමී’’ති 

ජානිතුං, අන්තරන්තරා පන අඤ්ඤාහි මකනොද්වාරවීථීහි ‘‘මුසා භණාමී’’ති

ජානාතීති වුත්තං ‘‘භණන්තස්සකහොතිමුසාභණාමී’’ති. අයකමත් ථ අත් කථො 

දස් සිකතොතිතීහිඅඞ්කගහිසමන්නාගකතොමුසාවාකදොතිඅයමත්කථොදස්සිකතො. 

දවාති සහසා. රවාති අඤ්ඤං වත්තුොමස්ස ඛලිත්වා අඤ්ඤභණනං. තං

ජානාතීති තංඤාණං, තස්ස භාකවො තංඤාණතා, ඤාණස්ස

විසයවිසයීභාකවන අත්තසංකවදනන්ති අත්කථො. ඤාණසකමොධානන්ති

බහූනංඤාණානංඑෙස්මිංඛකණසකමොධානං, සහුප්පත්තීතිඅත්කථො. කයන 

චිත් කතන ‘‘මුසා භණිස් ස’’න් ති ජානාතීති ඉදං පුබ්බභාගකචතනඤ්ච
සන්නිට්ඨානකචතනඤ්ච එෙකතො ෙත්වා වුත්තං. කයන චිත්කතන
පුබ්බභාගකචතනාභූකතන සන්නිට්ඨානකචතනාභූකතන ච 

විසංවාදිතබ්බසත්තසඞ්ඛාකර ජානාති, කයන චිත්කතන මුසා භණිස්සන්ති

අත්කථො. කතකනව…කප.… පරිච් චජිතබ් බාතිකතකනවචිත්කතන‘‘එවංඅහං

මුසා භණාමී’’තිවා ‘‘භණිත’’න්තිවාතකදවමුසාවාදචිත්තමාරම්මණංෙත්වා
භික්ඛු ජානාතීති එවං පුබ්බාපරසන්නිට්ඨානකචතනාක්ඛකණසු තීසු
එකෙකනව චිත්කතනඤාණවිසයඤ්ච ඤාණඤ්චාති උභයම්පි එෙක්ඛකණ
පුග්ගකලො ජානාතීති අයං තංඤාණතා පරිච්චජිතබ්බා විසයස්කසව තදා

පොසනකතොතිඅධිප්පාකයො, කතනාහ න හීතිආදි.යදි ඤාණස්සඅත්තකනො

සරූපංනඤායති, ෙථංපච්ඡිමංචිත්තංජානාතීතිආහ පුරිමං පුරිමන්තිආදි.

තත්ථ භණිස ්සාමීතිආදිනා තීසු ොකලසු උප්පන්නං පුරිමපුරිමචිත්තං 
අත්තානං විසයං ෙත්වා උප්පජ්ජමානස්ස පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස චිත්තස්ස

තථා උප්පත්තියා පච්චකයො කහොතීති අත්කථො. කතනාති කයන ොරකණන 

තීසු ඛකණසු චිත්තානි තදඤ්කඤකහව චිත්කතහි ජානිතබ්බානි, තානි ච 

පුරිමපුරිමචිත්කතකනවඅවස්සංඋප්පජ්ජන්ති, කතනොරකණනාතිඅත්කථො. 

තස් මිං සතීති භණිස්සාමීති පුබ්බභාකග සති. කසසද් වයන්ති භණාමි, 
භණිතන්තිඉදංද්වයංනකහස්සතීතිඑතං නත්ථීතිකයොජනාකහොතිකයවාති

අත්කථො. එෙං විය පොසතීති භින්නක්ඛණානම්පි නිරන්තරුප්පත්තියා

‘‘තකදකවද’’න්තිගකහතබ්බතංසන්ධාය වදති. 

බ වධම් මවිනිධානවකසනාති බලවගාහස්ස විනිධානවකසන. 

දුබ් බ දුබ් බ ානන්ති දුබ්බලදුබ්බලානං ගාහානං. 

සෙභාවපරිච් චජනවකසනාතිඅත්තකනොසන්තෙභාවස්සපරිච්චජනවකසන. 

207. උත් තාසිතත් තාති භයං ජකනත්වා විය පලාපිතත්තා. එවං

පලාපිකතො න පුන තං ඨානං ආගච්ඡතීති ආහ ‘‘පුන

අනල්ලීයනභාවදස්සනවකසනා’’ති. කඛට-සද්දං සද්දත්ථවිදූ උත්තාසත්කථ 
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පටුන 

පඨන්තීතිආහ ස් වායමත් කථොතිආදි.අණුඑවඅණුසහගතං, අණුත්කතනවා
යුත්තන්ති අත්කථො. 

වත් තුොමවාරෙථාවණ් ණනා 

215. කෙව ඤ් හියන්ති කෙවලඤ්හි අයං වාකරොති අජ්ඣාහරිතබ්බං. 

තඞ් ෙණඤ් කඤව ජානාතීති පෙතියා වචනානන්තරං විජානනං සන්ධාය 

වුත්තං. එවං පන වචීකභදං අෙත්වා ‘‘කයො ඉමම්හා ආවාසා පඨමං

පක්ෙමිස්සති, නංමයං ‘අරහා’තිජානිස්සාමා’’තිඑවංෙතසඞ්කෙතාවිහාරා
පඨමං පක්ෙමකනන තස්මිං ඛකණ අවීතිවත්කතපි නික්ඛන්තමත්කතපි

පාරාජිෙං අඤ්ඤතකරො භික්ඛු ‘‘මං ‘අරහා’ති ජානන්තූ’’ති තම්හා ආවාසා

පඨමං පක්ොමීති ආගතවත්ථුම්හි (පාරා. 227) විය. විඤ් ඤත් තිපකථති

ොයවචීවිඤ්ඤත්තීනං ගහණකයොග්කග පකදකස, කතන විඤ්ඤත්තිපථං
අතික්ෙමිත්වා ඨිකතො කෙොචි දිබ්කබනචක්ඛුනාොයවිොරං දිස්වා දිබ්බාය

කසොතධාතුයාවචීකභදඤ්චසුත්වාජානාති, නපාරාජිෙන්තිදීකපති. පාළියං 

‘‘පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති පාරාජිෙස්සා’’ති (පාරා. 215) ඉමස්මිං
පටිවිජානනවාකර යස්මිං අක්ඛකර වා උච්චාරිකත ොයප්පකයොකග වා

ෙකතකයව අයං පඨමජ්ඣානං සමාපන්කනොතිආදිඅත්ථං පකරො විජානාති, 
තකතො පුරිකමසු අක්ඛරුච්චාරණාදිප්පකයොකගසු ථුල්ලච්චයං ආපජ්ජිත්වා
පච්ඡිකමව පටිවිජානනපකයොගක්ඛකණ පාරාජිෙං ආපජ්ජතීති කවදිතබ්බං

ථුල්ලච්චයස්කසකවත්ථ සාමන්තත්තා, කතකනව බුද් ධදත් තාචරිකයන – 

‘‘දුක්ෙටංපඨමස්කසව, සාමන්තමිතිවණ්ණිතං; 

කසසානංපනතිණ්ණම්පි, ථුල්ලච්චයමුදීරිත’’න්ති– 

වුත්තං, අයඤ්චත්කථො ‘‘න පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’ති
ඉමිනා සුත්කතන සඞ්ගහිකතොති දට්ඨබ්කබො. 

උග්  හපරිපුච් ඡාදිවකසනාතිආදිනා ඣානසමාධිආදිසද්දානමත්කථසු පුබ්කබ

අෙතපරිචයත්තාසුත්වා ‘‘අත්ථංඊදිස’’න්ති අජානිත්වාකෙවලං ‘‘විසිට්කඨො

කෙොචිසමණගුකණොඅකනනලද්කධො’’තිපකරනඤාකතපි පාරාජිෙකමවාති
දස්කසති. 

අනාපත් තිකභදෙථාවණ් ණනා 

220. අනුල්  පනාධිප් පායස ්සාති ‘‘එවං වුත්කත උත්තරිමනුස්සධම්කමො 

මයා පොසිකතො කහොතී’’ති අමනසිෙත්වා ‘‘නාහං, ආවුකසො, මච්චුකනො 

භායාමී’’තිආදිෙං ෙකථන්තස්ස. එවං ෙකථන්කතො ච කවොහාරකතො අඤ්ඤං

බයාෙකරොන්කතො නාම කහොතීති වුත්තං ‘‘අඤ්ඤං බයාෙකරොන්තස්සා’’ති. 

භායන් කතොති ‘‘ඤත්වාගරහන්තිනුකඛො’’තිභායන්කතො. 
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පදභාජනීයවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

විනීතවත් ථුවණ් ණනා 

223. කසක් ෙභූමියන්ති ඉමිනා ඣානභූමිම්පි සඞ්ගණ්හාති. තිණ් ණං 

විකවොනන්ති ොයචිත්තඋපධිවිකවොනං. පිණ්ඩාය චරණස්ස 

කභොජනපරිකයොසානතාය වුත්තං ‘‘යාව කභොජනපඅකයොසාන’’න්ති.
අන්තරඝකර භුත්වා ආගච්ඡන්තස්සාපි වුත්තනකයකනව සම්භාවනිච්ඡාය

චීවරසණ්ඨාපනාදීනි ෙකරොන්තස්ස දුක්ෙටකමව, පාළියං පන

දුක්ෙරාදිවත්ථූසු ‘‘අනාපත්ති අනුල්ලපනාධිප්පායස්සා’’ති ඉදං
ථුල්ලච්චකයනාපිඅනාපත්තිදස්සනත්ථංවුත්තං. උල්ලපනාධිප්පායස්සාපිහි

‘‘නාවුකසො, දුක්ෙරං අඤ්ඤං බයාොතු’’න්ති වුත්කත ථුල්ලච්චයකමව
අත්තුපනායිෙත්තාභාවකතොතිදට්ඨබ්බං. 

227. න දානාහං තත් ථ  මිස් සාමීති පුන තත්ථ වසිතට්ඨාකන න

ගමිස්සාමි, එවං සති පඨමං ගකතො අයං පුන ච නාගකතො, තස්මා අරහාති

මඤ්ඤිස්සන්තීති අධිප්පාකයො. තං ඨානන්ති ආවාසං වාතිආදිනා පුබ්කබ
පරිච්ඡින්නට්ඨානං. පදසා ගමනං සන්ධාය ෙතිොය ෙතත්තා 

යාකනනාතිආදි වුත්තං. විජ්ජාමයිද්ධිං සන්ධාය ‘‘ඉද්ධියා’’ති වුත්තං

උල්ලපනාධිප්පායස්ස අභිඤ්ඤිද්ධියා අසම්භවකතො. අඤ ්ඤමඤ් ඤං 

රක් ෙන් තීති උල්ලපනාධිප්පාකය සතිපි එෙස්සාපි පඨමගමනාභාවා
රක්ඛන්ති. සකච පන ෙතිෙං ෙත්වා නිසින්කනසු එෙං ද්කව ඨකපත්වා

අවකසසා උල්ලපනාධිප්පාකයන එෙකතො ගච්ඡන්ති, ගතානං සබ්කබසං

පාරාජිෙකමව. කතසු යස්ස උල්ලපනාධිප්පාකයො නත්ථි, තස්ස අනාපත්ති. 

එතන්ති කහට්ඨා වුත්තං සබ්බං ෙතිෙවත්තං. නානාකවරජ් ජොති

නානාජනපදවාසිකනො. සඞ් ඝ ාකභොති යථාවුඩ්ඪං පාපුණනෙකෙොට්ඨාකසො.

අයඤ්චපටික්කඛකපො අවිකසකසත්වාෙරණංසන්ධායෙකතො, විකසකසත්වා

පන‘‘එත්තකෙොඅසුෙස්සා’’ති පරිච්ඡින්දිත්වාඅපකලොකෙත්වාදාතුංවට්ටති. 

228. ධම් මධාතූති සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං, ධම්මානං සභාකවො වා. 

උපපත් තීති අත්තභාවං සන්ධාය වදති. දුස් සද් ධාපයා කහොන් තීතිපුථුජ්ජකන

සන්ධාය වුත්තං, න ලක්ඛණත්කථරාදිකෙ අරියපුග්ගකල. විතුකඩන් තීති

විනිවිජ්ඣිත්වා කඩන්ති ගච්ඡන්ති, ඵාසුළන්තරිොකයො ඡිද්දාවඡිද්දං ෙත්වා
තාහි ගච්ඡන්තීති නිස්සක්ෙවකසන අත්කථො. විතුකදන්තීති පාකඨ

ඵාසුළන්තරිොහීති ආධාරත්කථ නිස්සක්ෙවචනං. ක ොහතුණ් කඩහීති

ොළකලොහමකයහි තුණ්කඩහි. අච් ඡරියං වතාති ගරහිතබ්බතාය අච්ඡරං

පහරිතුං යුත්තරූපං. චක් ඛුභූතාති කලොෙස්ස චක්ඛු විය භූතා සඤ්ජාතා, 

චක්ඛුසදිසාතිපි අත්කථො. තස් කසව ෙම් මස් සාති කයන
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කගොඝාතෙෙම්කමකනව නිරකය නිබ්බත්කතො, තස්කසවාති අත්කථ

ගය්හමාකන එොය කචතනාය බහුපටිසන්ධිකයො කහොන්තීති ආපජ්ජති, න
කචතං යුත්තං එෙස්ස අම්බාදිබීජස්ස අකනෙඞ්කුරුප්පත්ති වියාති තං 

පරිහරන්කතො ආහ තස් ස නානාකචතනාහි ආයූහිතස් සාතිආදි, කතන 
කගොඝාතෙෙම්මක්ඛකණ පුබ්බකචතනා අපරකචතනා

සන්නිට්ඨාපෙකචතනාති එෙස්මිම්පි පාණාතිපාකත බහූ කචතනා කහොන්ති, 
නානාපාණාතිපාකතසු වත්තබ්බකමව නත්ථි. තත්ථ එොය කචතනාය
නරකෙ පචිත්වා තදඤ්ඤකචතනාසු එොය අපරාපරියකචතනාය ඉමස්මිං

කපතත්තභාකව නිබ්බත්කතොති දස්කසති, කතනාහ ‘‘අවකසසෙම්මං වා

ෙම්මනිමිත්තං වා’’ති. එත්ථ ච ෙම්මසරික්ඛවිපාකුප්පත්තිං සන්ධාය

ෙම්මෙම්මනිමිත්තානකමව ගහණං ෙතං, න ගතිනිමිත්තස්ස, කතනාහ

‘‘අට්ඨිරාසිකයව නිමිත්තං අකහොසී’’ති. පාළියං විතච්කඡන්තීති තුණ්කඩහි

තච්කඡන්කතොවියලුඤ්චන්ති. විරාකජන් තීතිවිලිඛන්ති. 

229. වල් ලූරවික් ෙකයනාති සුක්ඛාපිතමංසවික්ෙකයන. 

නිප් පක් ෙචම් කමති විගතපක්ඛකලොමචම්කම. එෙං මි න්ති දීපෙමිගං. 

ොරණාහීති ඝාතනාහි. ඤත් වාතිෙම්මට්ඨානංඤත්වා. 

230. මඞ්ගනවකසන උලතීති මඞ් ගුලි, විරූපබීභච්ඡභාකවනපවත්තතීති

අත්කථො. චිත් තකෙළින්තිචිත්තරුචියංඅනාචාරකීළං. 

231. නිස ්කසවා පණෙෙද් දකමොති තිලබීජොදිකසවාකලන 
නීලමණ්ඩූෙපිට්ඨිවණ්කණනඋදෙපිට්කඨඋදෙංනීලවණ්ණංකුරුමාකනන
පණකෙනෙද්දකමන ච විරහිකතො. උණ්හභාකවන තපනකතො තපං උදෙං

අස්සාතිතකපොදොතිවත්තබ්කබෙ-ොරකලොපංෙත්වා ‘‘තකපොදා’’තිවුච්චති. 

කපතක ොකෙොති පෙට්කඨන අකුසලෙම්කමන සුගතිකතො දුග්ගතිං ඉතානං

ගතානංකලොකෙොසමූකහො, නිවාසට්ඨානංවා. ෙතහත් ථාතිධනුසිප්කපසුට්ඨු

සික්ඛිතහත්ථා, අවිරජ්ඣනලක්ඛකවධාති අත්කථො. සිප්පදස්සනවකසන
රාජකුලාදීසු රාජසමූහං උකපච්ච ෙතං අසනං සරක්කඛකපො එකතසන්ති 

ෙතුපාසනා, සබ්බත්ථ දස්සිතසිප්පාති අත්කථො. පභග් ක ොති පභඤ්ජිකතො, 
පරාජිකතොති අත්කථො. 

232. ආකනඤ් ජසමාධින්ති අරූපසමාපත්තියං නිරුද්කධ සතිපි
සද්දෙණ්ටකෙන උට්ඨානාරකහො රූපාවචරසමාධිකයව ඉධ වත්තබ්කබොති

ආහ අකනජං අච න්තිආදි. සමාධිපරිපන් ථකෙති විතක්ොදිකෙ සන්ධාය

වදති, ඉදං පන පඨමකබොධියං උප්පන්නම්පි වත්ථුං අනාචාරමත්තවකසන

භික්ඛූහි කචොදිකතපි භගවතා ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛකව, කමොග්ගල්ලානස්සා’’ති

(පාරා.228) එවංආයතිංඅත්තනාපඤ්ඤපියමානපාරාජිොනුගුණං තදාඑව
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පටුන 

විනීතන්ති ධම්මසඞ්ගාහෙත්කථකරහි පච්ඡා පඤ්ඤත්තස්ස ඉමස්ස 
සික්ඛාපදස්ස විනීතවත්ථුභාකවන සඞ්ගහමාකරොපිතන්ති දට්ඨබ්බං.

සාවොනං උප්පටිපාටියා අනුස්සරණාභාවං දස්කසතුං ‘‘නඋප්පටිපාටියා’’ති

වුත්තං. දුක් ෙරං ෙතන්ති අනන්තකර පඤ්චෙප්පසතිකෙ ොකල
විඤ්ඤාණසන්තතිං අදිස්වාපි අසම්මුය්හිත්වා පරකතො තතියත්තභාකව
දිට්ඨචුතිචිත්කතන සද්ධිං වත්තමානභවපටිසන්ධියා අනුමාකනනාපි

ොරියොරණාභාවගහණංනාමසාවොනං දුක්ෙරත්තා වුත්තං. පටිවිද් ධාති 
පටිවිද්ධසදිසා. යථා නාම සත්තධා ඵාලිතස්ස චාමරවාලකලොමස්ස එොය
අග්ගකෙොටියා අපරස්ස වාලකලොමංසුකනො කෙොටිං දූකරඨත්වා විජ්කඣයය

ආවුනන්කතො විය පටිපාකදයය, එවකමව ඉමිනාපි දුක්ෙරං ෙතන්ති වුත්තං

කහොති. එතදග්  න්තිඑකසොඅග්කගො. යදිදන්තිකයොඅයං. 

නි මනවණ් ණනා 

233. ඉධාතිභික්ඛුවිභඞ්කග. උද් දිට් ඨපාරාජිෙපරිදීපනන්තිසික්ඛාපකදසු 

පාතිකමොක්ඛුද්කදසවකසන උද්දිට්ඨපාරාජිෙපරිදීපනං, න පන සබ්බස්මිං 
පාරාජිෙවිභඞ්කග ආගතආපත්තිපරිදීපනං තත්ථ ථුල්ලච්චයාදීනම්පි
ආගතත්තා කතකනව උද්දිට්ඨ-සද්කදන වුත්තවිභඞ්ගස්ස නිද්කදසත්තා. 

භික් ඛුනීනං අසාධාරණානි චත් තාරීති උබ්භජාණුමණ්ඩලිො (පාචි. 658) 

වජ්ජප්පටිච්ඡාදිො (පාචි. 665) උක්ඛිත්තානුවත්තිො (පාචි. 669) 

අට්ඨවත්ථුොති (පාචි.675) ඉමානි භික්ඛූහිඅසාධාරණානිභික්ඛුනීනංඑව

පඤ්ඤත්තානිපාරාජිොනීතිඅත්කථො. වත් ථුවිපන් නාතිපබ්බජ්ජුපසම්පදානං

වත්ථුභාකවොවත්ථුනාම, කතනවත්ථුමත්කතනවිපන්නා, විපන්නවත්ථුොති

අත්කථො. අකහතුෙපටිසන් ධිොති මග්ගානුප්පත්තිොරණමාහ. කිඤ්චාපි 

දුකහතුොනම්පි මග්කගො නුප්පජ්ජති, කත පන පබ්බජ්ජුපසම්පදාසු ඨත්වා

ආයතිං මග්ගකහතුං සම්පාකදතුං සක්කෙොන්ති, අකහතුො පන පරිසුද්කධ

චතුපාරිසුද්ධිසීකල ඨත්වා සම්පාකදතුං න සක්කෙොන්ති, තස්මා කත තම්පි

පටිච්ච වත්ථුවිපන්නාවාති කවදිතබ්බා. පාරාජිොති ෙම්මවිපත්තියා
පටිසන්ධික්ඛකණකයව පරාජයං ආපන්නා. කථයයසංවාසොදීනං ගිහිභාකව
ඨත්වා විපස්සනාය වායමන්තානම්පි තස්මිං අත්තභාකව

මග්ගුප්පත්තිඅභාවකතො ‘‘මග්කගො පන වාරිකතො’’ති වුත්තං. දීඝතාය 

ලම්බමානං අඞ්ගජාතං ලම්බං නාම, තං යස්ස අත්ථි කසො  ම් බී. කසො

එත්තාවතා න පාරාජිකෙො, තං පන දීඝං අඞ්ගජාතං අත්තකනො මුකඛ වා

වච්චමග්කගවාකසවනාධිප්පාකයනපකවකසන්කතොව පාරාජිකෙො, ඉධපන
වච්චමග්කග පකවකසන්කතොව අධිප්කපකතො මුදුපිට්ඨිකෙකනව මුකඛ 
පකවසනස්ස වුත්තත්තා. කසොපි හි ෙතපරිෙම්මතාය මුදුභූතාය පිට්ඨියා

ඔනමිත්වා අත්තකනොඅඞ්ගජාතංමුකඛනගණ්හන්කතොවපාරාජිකෙොකහොති, 
න කෙවකලො. කයො පන මුකඛන අත්තකනො වච්චමග්ගං වා පකරසං
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වච්චමග්ගමුඛං වා ඉත්ථීනං පස්සාවමග්ගං වා ගණ්හාති, තස්ස ච
පුරිසනිමිත්කතන පුරිසනිමිත්තං ඡුපන්තස්ස ච මග්කගන මග්ගපටිපාදකනපි
පාරාජිෙං න කහොති පුරිසනිමිත්කතන තදිතරමග්ගසම්පටිපාදකනකනව

කමථුනධම්මකවොහාරකතො. පරස් ස අඞ්  ජාකත අභිනිසීදතීතිපරස්ස උත්තානං
සයන්තස්ස ෙම්මනිකය අඞ්ගජාකත අත්තකනො වච්චමග්ගං පකවකසන්කතො

තස්සූපරි නිසීදති, ඉදඤ්චඋපලක්ඛණමත්තංපකරසංඅඞ්ගජාතංවච්චමග්කග

පකවකසන්කතො සාදියන්කතොපිපාරාජිකෙොව, බලක්ොකරනපනවච්චමග්කග

වාමුකඛවාපකරනපකවසියමාකනොයදි නසාදියති, අනාපත්තිකෙොව.එත්ථ
අසාදියනං නාම දුක්ෙරං විරජ්ජිතබ්බකතො. එත්ථ ච අනුපසම්පන්නභාකව
ඨත්වාමාතුපිතුඅරහන්කතසුඅඤ්ඤතරංඝාකතන්කතොභික්ඛුනිං දූකසන්කතො
ච සාමකණරපබ්බජ්ජම්පි න ලභතීති දස්සනත්ථං විසුං ගහිතත්තා 
මාතුඝාතොදීනං චතුන්නං තතියපඨමපාරාජිකෙසු අන්කතොගධතා

කවදිතබ්බා.යථාඑත්ථ, එවං ගිහිභාකවඨත්වාකලොහිතුප්පාදංෙකරොන්කතො

කලොහිතුප්පාදකෙොවාති ගකහතබ්බං. එකතන පරියාකයනාති උභින්නං
රාගපරියුට්ඨානසඞ්ඛාකතන පරියාකයන. දුතියවිෙප්කප ෙච්චි අත්ථාති
පදච්කඡකදොකවදිතබ්කබො. 

ඉතිසමන්තපාසාදිොයවිනයට්ඨෙථායවිමතිවිකනොදනියං 

චතුත්ථපාරාජිෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

නිට්ඨිකතොචපාරාජිෙෙණ්ඩවණ්ණනානකයො.



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො සංඝාදිකසසෙණ්කඩො 
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2. සඞ් ඝාදිකසසෙණ් කඩො 

1. සුක් ෙවිස් සට් ඨිසික් ොපදවණ් ණනා 

234. කතරසෙස් සාති කතරස සික්ඛාපදානි පරිමාණානි අස්සාති

කතරසකෙො, ෙණ්කඩො, තස්ස. සමකථ විපස්සනාය වා අභිරතිරහිකතො ඉධ 

අනභිරකතො, න පබ්බජ්ජායාති ආහ ‘‘වික්ඛිත්තචිත්කතො’’ති. වික්ඛිත්තතාය

ොරණමාහ ොමරා ාඉච්චාදි. 

235. අබ් කබොහාරිොති සීලවිපත්තිකවොහාරං නාරහතීති ෙත්වා වුත්තං. 
අකුසලභාකවපනස්සාඅබ්කබොහාරතානත්ථි. 

236-7. කචතනා-සද්දකතොවිසුංසං-සද්දස්සඅත්ථාභාවංඉෙ-පච්චයස්ස

ච අත්ථවන්තතං දස්කසතුං සඤ ්කචතනා වාතිආදි දුතියවිෙප්කපො වුත්කතො. 

සිොප් පත් කතො අත් කථොතිඅධිප්කපතත්ථංසන්ධායවුත්තං. ආසයකභදකතොති
පිත්තකසම්හපුබ්බකලොහිතානං චතුන්නං ආසයානං කභකදන. 

ධාතුනානත් තකතොති රසරුහිරාදීනං සත්තන්නං, පථවාදීනං වා චතුන්නං

ධාතූනං නානත්කතන. වත් ථිසීසන්ති මුත්තවත්ථිකතො මත්ථෙපස්සං.

හත්ථිමදචලනං නාමඤ්ච සම්භකවොති ආහ ‘‘සම්භකවො නික්ඛමතී’’ති. 

සම් භවකව න්තිසම්භවස්සඨානකතොචවිත්වාදෙකසොතාභිමුඛංඔතරකණන 

සඤ්ජාතසරීරක්කඛොභකවගං. බාහුසීසන්ති ඛන්ධප්පකදසං. දස් කසසීති එත්ථ 

ඉති-සද්කදො කහතුත්කථො, කතන යස්මා ෙණ්ණචූළිොහි සම්භකවො

නික්ඛමති…කප.… සම්භවඤ්ච දස්කසසි, තස්මා තතියස්ස භාසිතං

සුභාසිතන්තිඑවංකයොජනාකවදිතබ්බා. දෙකසොතන්තිමුත්තස්සවත්ථිකතො

නික්ඛමනමග්ගං, අඞ්ගජාතප්පකදසන්තිවුත්තංකහොති.සුක්ෙඤ්චනාකමතං
රසරුහිරාදිසත්තකදහධාතූසු මජ්ඣිමධාතුචතුජං අට්ඨිමිඤ්ජාදි විය
පථවීධාතුසඞ්ගහිතං ආහාරූපජීවීනං සෙලොයගතං අතිදහරදාරොනම්පි

අත්කථව, තං පන පන්නරසකසොළසවස්සුද්කදසකතො පට්ඨාය සත්තානං 

සමුප්පජ්ජනෙොමරාකගකහව ඨානකතො චලති, චලිතඤ්ච

ආකපොධාතුභාකවන චිත්තජකමව හුත්වා දෙකසොතං ඔතරති, දෙකසොතකතො
පන පට්ඨාය චිත්තපච්චයඋතුජං කහොති මත්ථලුඞ්ගකතො චලිතසිඞ්ඝාණිො

විය.කයසංපනසමුච්කඡදනවික්ඛම්භනාදීහි රාගපරියුට්ඨානංනත්ථි, කතසං
සුක්ෙවිස්සට්ඨි න සියා. ඉති යථාඨානකතො සුක්ෙස්ස විස්සට්ඨිකයව

රාගචිත්තසමුට්ඨානා, න පෙතිරූපං, කතකනව ෙථාවත් ථුඅට් ඨෙථායං 

(ෙථා. අට්ඨ. 307) ‘‘සුක්ෙවිස්සට්ඨි නාම රාගසමුට්ඨානා කහොතී’’ති

සුක්ෙස්සවිස්සට්ඨිඑවරාගසමුට්ඨානාවුත්තා, න පෙතිරූපං.ඡන්නංපන
ොමාවචරකදවානං විජ්ජමානාපි සුක්ෙධාතු ද්වයංද්වයසමාපත්තිවකසන

පරියුට්ඨිතරාකගනාපි ඨානකතො න ගළති, යථාඨාකන එව ඨත්වා කිඤ්චි
විොරංආපජ්ජමානාතඞ්ඛණිෙපරිළාහවූපසමාවහාකමථුනකිච්චනිට්ඨාපිතා
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කහොතීති කවදිතබ්බං. කෙචි පන ‘‘ොයසම්ඵස්සසුඛකමව කතසං

ොමකිච්ච’’න්ති වදන්ති. ඛීණාසවානං පන අනාගාමීනඤ්ච සබ්බකසො
ොමරාගාභාකවන සුක්ෙධාතුවිොරම්පි නාපජ්ජතීති කවදිතබ්බං.
රූපීබ්රහ්මානංපනවික්ඛම්භිතොමරාකගනජනිතත්තාඅනාහාරූපජීවිතත්තා 

ච සබ්බථා සුක්ෙධාතුපි නත්කථව. තකථවාති කමොචනස්සාකදන නිමිත්කත

උපක්ෙමකතොතිආදිං අතිදිසති. ‘‘විස්සට්ඨීති ඨානාචාවනා වුච්චතී’’ති 

පදභාජකන(පාරා.237) වුත්තත්තා ‘‘දෙකසොතංඔතිණ්ණමත්කත’’තිෙස්මා

වුත්තන්තිආහ දෙකසොකතොකරොහණඤ් කචත් ථාතිආදි. එත් ථාතිතීසුපිවාකදසු. 

අධිවාකසත් වාති නිමිත්කත උපක්ෙමිත්වා පුන විප්පටිසාකර උප්පන්කන

කමොචනස්සාදං විකනොකදත්වා. අන් තරා නිවාකරතුන්ති අත්තකනොනිමිත්කත
ෙතූපක්ෙකමනඨානා චුතංදෙකසොතංඔතරිතුංඅදත්වාඅන්තරානිවාකරතුං.

කමොචනස්සාකදන හත්ථපරිෙම්මාදිං ෙකරොන්තස්ස මුත්කතපි දුක්ෙටකමව, 
නිමිත්කත උපක්ෙමාභාවකතො පන සඞ්ඝාදිකසකසො න කහොතීති ආහ

‘‘හත්ථ…කප.… අනාපත්තී’’ති. දෙකසොකතොකරොහණඤ්කචත්ථාතිආදිනා 

වුත්තවිනිච්ඡයංසන්ධාය‘‘අයංසබ්බාචරියසාධාරණවිනිච්ඡකයො’’තිවුත්තං. 

කෙොභෙරණපච් චකයො නාම විසභාගකභසජ්ජකසනාසනාහාරාදිපච්චකයො. 

නානාවිධං සුපිනන්ති ඛුභිතවාතාදිධාතූනං අනුගුණං. අනුභූතපුබ් බන්ති
පුබ්කබ භූතපුබ්බංමනසාපරිෙප්පිතපුබ්බඤ්ච.සග්ගනරෙකදසන්තරාදීනම්පි

හි සඞ්ගකහත්වා වුත්තං. අත් ථොමතාය වා අනත් ථොමතාය වාති ඉදං

කදවතානං හිතාහිතාධිප්පායතංදස්කසතුංවුත්තං. අත් ථාය වා අනත් ථාය වාති
සභාවකතො භවිතබ්බං හිතාහිතං සන්ධාය වුත්තං. නනු කදවතාහි 

උපසංහරියමානානිආරම්මණානි පරමත්ථකතොනත්ථි, ෙථං තානි පුරිකසො

පස්සති, කදවතා වා තානි අවිජ්ජමානානි උපසංහරන්තීති කචොදනං මනසි

ෙත්වා ආහ කසො තාසන්තිආදි.කතන ‘‘එවකමකසොපරිෙප්පතූ’’තිකදවතාහි 
චින්තිතමත්කතන සුපන්තස්ස චිත්තං භවඞ්ගසන්තතිකතො නිපතිත්වා

කදවතාහි චින්තිතනියාකමකනව පරිෙප්පමානං පවත්තති, එවං කතන

පරිෙප්පමානානිආරම්මණානි කදවතාහිඋපසංහටානිනාමකහොන්ති, තානි

ච කසො කදවතානුභාකවන පස්සති නාමාති දස්කසති. කබොධිසත් තමාතා විය 

පුත් තපටි ාභනිමිත් තන්තිආදීසු කබොධිසත්තස්ස ගබ්කභොක්ෙන්තිදිවකස
මහාමායාකදවියා අත්තකනො දක්ඛිණපස්කසන එෙස්ස කසතවරවාරණස්ස
අන්කතොකුච්ඡිපවිට්ඨභාවදස්සනං පුත්තපටිලාභනිමිත්තං සුපිනං නාම.

අම්හාෙං පන කබොධිසත්තස්ස ‘‘ස්කව බුද්කධො භවිස්සතී’’ති චාතුද්දසියං
පක්ඛස්ස රත්තිවිභායනොකල හිමවන්තං බිබ්කබොහනං ෙත්වා
පුරත්ථිමපච්ඡිමසමුද්කදසු වාමදක්ඛිණහත්කථ දක්ඛිණසමුද්කද පාකද ච 

ඔදහිත්වා මහාපථවියා සයනං එකෙො, දබ්බතිණසඞ්ඛාතාය තිරියා නාම
තිණජාතියා නඞ්ගලමත්තරත්තදණ්ඩාය නාභිකතො උග්ගතාය ඛකණන
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අකනෙකයොජනසහස්සං නභං ආහච්ච ඨානං එකෙො, කසතානං
ෙණ්හසීසානං කිමීනං පාකදහි උස්සක්කිත්වා යාව ජාණුමණ්ඩලං ආහච්ච 

ඨානංඑකෙො, නානාවණ්ණානංචතුන්නංසකුණානංචතූහිදිසාහිආගන්ත්වා

පාදමූකල කසතවණ්ණතාපජ්ජනං එකෙො, කබොධිසත්තස්ස මහකතො
මීළ්හපබ්බතස්ස උපරි අලිම්පමානස්ස චඞ්ෙමනං එකෙොති ඉකම පඤ්ච

මහාසුපිනා නාම, ඉකම ච යථාක්ෙමං සම්කබොධියා, කදවමනුස්කසසු

අරියමග්ගප්පොසනස්ස, ගිහීනඤ්ච සරණූපගමනස්ස, 

ඛත්තියාදිචතුවණ්ණානං පබ්බජිත්වා අරහත්තපටිලාභස්ස, චතුන්නං
පච්චයානංලාකභ අලිත්තභාවස්සචපුබ්බනිමිත්තානීතිකවදිතබ්බං.කසොළස

සුපිනා පාෙටා එව. එෙන් තසච් චකමවාති ඵලනියමුප්පත්තිකතො වුත්තං.
දස්සනං පන සබ්බත්ථ විපල්ලත්ථකමව. ධාතුක්කඛොභාදීසු චතූසු
මූලොරකණසු ද්වීහි තීහිපි ොරකණහි ෙදාචි සුපිනං පස්සන්තීති ආහ

‘‘සංසග්ගකභදකතො’’ති. සුපිනකභකදොතිසච්චාසච්චත්ථතාකභකදො. 

රූපනිමිත් තාදිආරම් මණන්ති එත්ථ ෙම්මනිමිත්තගතිනිමිත්තකතො

අඤ්ඤරූපකමව විඤ්ඤාණස්ස නිමිත්තන්ති රූපනිමිත්තං, තං ආදි කයසං
සත්තනිමිත්තාදීනං තානි රූපනිමිත්තාදීනි ආරම්මණානි යස්ස 

භවඞ්ගචිත්තස්ස තං රූපනිමිත්තාදිආරම්මණං. ඊදිසානීති 
රූපනිමිත්තාදිආරම්මණානි රාගාදිසම්පයුත්තානි ච. 

සබ් කබොහාරිෙචිත් කතනාති පටිබුද්ධස්ස පෙතිවීථිචිත්කතන. කෙො නාම 

පස් සතීති සුත්තපටිබුද්ධභාවවියුත්තාය චිත්තප්පවත්තියා අභාවකතො සුපිනං

පස්සන්කතො නාම න සියාති අධිප්පාකයො, කතනාහ ‘‘සුපිනස්ස අභාකවොව

ආපජ්ජතී’’ති. ෙපිමිද් ධපකරකතොති ඉමිනා නිද්දාවකසන 
පවත්තමානභවඞ්ගසන්තතිබයවහිතාය කුසලාකුසලාය මකනොද්වාරවීථියා ච

පස්සතීති දස්කසති, කතනාහ යා නිද් දාතිආදි. ද් වීහි අන් කතහි මුත් කතොති
කුසලාකුසලසඞ්ඛාකතහි ද්වීහි අන්කතහි මුත්කතො. 

ආවජ් ජනතදාරම් මණක් ෙකණති සුපිකන පඤ්චද්වාරවීථියා අභාවකතො 
මකනොද්වාකරඋප්පජ්ජනාරහංගකහත්වාවුත්තං. 

එත්ථචසුපිනන්කතපිතදාරම්මණවචනකතොඅනුභූකතසුසුතපුබ්කබසුවා 
රූපාදීසු පුරාපත්තිභාකවන පරිෙප්කපත්වා විපල්ලාසකතො පවත්තමානාපි 
ොමාවචරවිපාෙධම්මා පරිත්තධම්කමනිස්සායපරිෙප්කපත්වා පවත්තත්තා 

පරිත්තාරම්මණා වුත්තා, න පන සරූපකතො පරිත්තධම්කම ගකහත්වා
පවත්තත්තා එවාතිගකහතබ්බං.එවඤ්චඉත්ථිපුරිසාදිආොරංආකරොකපත්වා 
පවත්තමානානං රාගාදිසවිපාෙධම්මානම්පි කතසං ආරම්මණං ගකහත්වා
උප්පන්නානං පටිසන්ධාදිවිපාොනම්පි පරිත්තාරම්මණතා
ෙම්මනිමිත්තාරම්මණතා ච උපපන්නා එව කහොති. වත්ථුධම්මවිනිමුත්තං
පන සම්මුතිභූතං ෙසිණාදිපටිභාගාරම්මණං ගකහත්වා උප්පන්නා
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පටුන 

උපචාරප්පනාදිවසප්පවත්තා චිත්තකචතසිෙධම්මා එව පරිත්තත්තිකෙ (ධ.

ස. තිෙමාතිො12) නවත්තබ්බාරම්මණාතිගකහතබ්බා. 

ස් වායන්ති සුපිකනො. විපල්ලාකසන පරිෙප්පිතපරිත්තාරම්මණත්තා

‘‘දුබ්බලවත්ථුෙත්තා’’ති වුත්තං, අවිජ්ජමානාරම්මකණ අවසවත්තිකතොති

අධිප්පාකයො, කතනාහ අවිසකය උප් පන් නත් තාතිආදි. 

ආපත් තිනිොයස් සාති ඉදං සඞ්ඝාදිකසකසොති පුල්ලිඞ්ග-සද්දස්ස

අනුරූපවකසන වුත්තං. අස් සාති අස්ස ආපත්තිනිොයස්ස, වුට්ඨාකපතුං

ඉච්ඡිතස්සාතිඅත්කථො, කතනාහ කිං වුත් තන්තිආදි. රුළ් හිසද් කදනාතිඑත්ථ

සමුදාකය නිප්ඵන්නස්සාපිසද්දස්සතකදෙකදකසපිපසිද්ධිඉධරුළ්හීනාම, 

තායරුළ්හියා යුත්කතො සද්කදොරුළ්හීසද්කදො, කතන.රුළ්හියාොරණමාහ 

අවයකවඉච්චාදිනා. 

ො ඤ් චාති ‘‘රාගූපත්ථම්කභ’’තිආදිනා දස්සිතොලඤ්ච, 

‘‘රාගූපත්ථම්කභ’’තිවුත්කතරාගූපත්ථම්කභජාකතතස්මිංොකල කමොකචතීති

අත්ථකතො ොකලො ගම්මති. නවමස් ස අධිප් පායස් සාති වීමංසාධිප්පායස්ස. 

වත් ථූති විසයං. 

238. කලොමාඑකතසං සන්තීති ක ොමසා, බහුකලොමපාණො. 

239. කමොචකනනාති කමොචනප්පකයොකගන. 

කමොචනස ්සාදසම් පයුත් තායාති එත්ථ කමොචනිච්ඡාව කමොචනස්සාකදො, කතන 

සම්පයුත්තා කචතනා කමොචනස්සාදකචතනාති අත්කථො, න පන කමොචකන

අස්සාදං සුඛං පත්කථන්තියා කචතනායාති එවං අත්කථො ගකහතබ්කබො, 

ඉතරථා සුඛත්ථාය කමොකචන්තස්කසව ආපත්ති, න ආකරොගයාදිඅත්ථායාති
ආපජ්ජති.තස්මාආකරොගයාදීසුකයනකෙනචි අධිප්පාකයනකමොචනිච්ඡාය
කචතනායාතිඅත්කථොවගකහතබ්කබො. 

240. වායමකතොති අඞ්ගජාකත ොකයන උපක්ෙමකතො. ද් කව 

ආපත් තිසහස් සානීති ඛණ්ඩචක්ොදීනි අනාමසිත්වාව වුත්තං, ඉච්ඡන්කතන

පන ඛණ්ඩචක්ොදිකභකදනාපි ගණනා ොතබ්බා. එකෙන පකදනාති 

කගහසිතකපමපකදන. තකථවාති කමොචනස්සාදකචතනාය එව ගාළ්හං 
පීළනාදිප්පකයොගං අවිජහිත්වා සුපකනන සඞ්ඝාදිකසකසොති වුත්තං. 

සුද් ධචිත් කතොති කමොචනස්සාදස්ස නිමිත්කත ඌරුආදීහි ෙතඋපක්ෙමස්ස
විජහනං සන්ධාය වුත්තං. කතන අසුභමනසිොරාභාකවපි
පකයොගාභාකවකනව කමොචකනපිඅනාපත්තිදීපිතාතිකවදිතබ්බා. 



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො සංඝාදිකසසෙණ්කඩො 
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කතන උපක් ෙකමන මුත් කතතිමුච්චමානං විනා අඤ්ඤස්මිම්පිසුක්කෙ
ඨානකතො මුත්කත. යදි පන උපක්ෙකමෙකතපි මුච්චමානකමව දෙකසොතං 

ඔතරති, ථුල්ලච්චයකමව පකයොකගන මුත්තස්ස අභාවා. ජග්  නත් ථායාති

චීවරාදීසු ලිම්පනපරිහාරාය හත්කථන අඞ්ගජාතග්ගහණං වට්ටති, 

තප්පකයොකගොනකහොතීතිඅධිප්පාකයො. අකනොොසන්තිඅඞ්ගජාතප්පකදසං. 

262. සුපිනන් කතන ොරකණනාති සුපිනන්කත
පවත්තඋපක්ෙමකහතුනා. ආපත්තිට්ඨාකනකයව හි අයං අනාපත්ති

අවිසයත්තා වුත්තා. කතනාහ ‘‘සචස ්ස විසකයො කහොති නිච් චක න 

භවිතබ් බ’’න්තිආදි. 

263. විනීතවත්ථුපාළියං අණ් ඩෙණ් ඩුවනවත් ථුස් මිං 
කමොචනාධිප්පාකයන අණ්ඩචලකනන අඞ්ගජාතස්සාපි චලනකතො නිමිත්කත
උපක්ෙකමො කහොතීති සඞ්ඝාදිකසකසො වුත්කතො. යථා පන අඞ්ගජාතං න

චලති, එවං අණ්ඩකමව ෙණ්ඩුවකනන ඵුසන්තස්ස මුත්කතපි අනාපත්ති 
අණ්ඩස්සඅනඞ්ගජාතත්තා. 

264. වත් ථින්ති අඞ්ගජාතසීසච්ඡාදෙචම්මං. උදරං 

තාකපන් තස් ස…කප.… අනාපත් තිකයවාති උදරතාපකනන අඞ්ගජාකතපි
තත්කත තාවත්තකෙන නිමිත්කත උපක්ෙකමො ෙකතො නාම න කහොතීති
වුත්තං. 

265. එහි කම ත් වං, ආවුකසො, සාමකණරාති වත් ථුස ්මිං අඤ්ඤං

ආණාකපතු, කතන ෙරියමානස්ස අඞ්ගජාතචලනස්ස කමොචනස්සාකදන
සාදියනකතො තං චලනං භික්ඛුස්ස සාදියනචිත්තසමුට්ඨිතම්පි කහොතීති
සුක්ෙවිස්සට්ඨිපච්චයස්ස අඞ්ගජාතචලනස්ස කහතුභූතා අස්සාදකචතනාව

ආපත්තියා අඞ්ගං කහොති, න ආණාපනවාචා තස්සා පවත්තික්ඛකණ 
සඞ්ඝාදිකසසස්ස අසිජ්ඣනකතො. එවං ආණාකපත්වාපි
කයොනිකසොමනසිොකරන කමොචනස්සාදං පටිවිකනොකදන්තස්ස

ආපත්තිඅසම්භවකතො ඉදං සික්ඛාපදං අනාණත්තිෙං, ොයෙම්මං, 

කිරියසමුට්ඨානඤ්ච ජාතන්ති ගකහතබ්බං, ආණාපනවාචාය පන දුක්ෙටං
ආපජ්ජති. කයො පන පකරන අනාණත්කතන බලක්ොකරනාපි

ෙරියමානප්පකයොගං කමොචනස්සාකදන සාදියති, තස්සාපි මුත්කත 

පඨමපාරාජිකෙ විය සඞ්ඝාදිකසකසොව, අමුත්කත ථුල්ලච්චයං.
කමොචනස්සාකදකචතනායපනඅසතිොයසංසග්ගරාකගන සාදියන්තස්සාපි

මුත්කතපිසඞ්ඝාදිකසකසනඅනාපත්තීතිආචරියා වදන්ති, තඤ්චයුත්තකමව. 
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266. ොයත් ථම් භනවත් ථුස් මිං චලනවකසන යථා අඞ්ගජාකත

උපක්ෙකමො සම්භවති, තථාවිජම්භිතත්තාආපත්තිවුත්තා. 

උපනිජ් ඣායනවත් ථුස ්මිං අඞ්  ජාතන්ති ජීවමානඉත්ථීනං

පස්සාවමග්කගොවඅධිප්කපකතො, කනතකරො. 

267. පුප් ඵාවලීතිකීළාවිකසකසො.තංකිරකීළන්තානදීආදීසුඡින්නතටං 
උදකෙන චික්ඛල්ලං ෙත්වා තත්ථ උකභො පාකද පසාකරත්වා නිසින්නා

පතන්ති, ‘‘පුප්ඵාවලිය’’න්තිපි පාකඨො. පකවකසන් තස් සාති පකයොජෙත්කතන

ද්විෙම්මිෙත්තා‘‘වාලිෙං අඞ්ගජාත’’න්තිඋභයත්ථාපිඋපකයොගවචනංෙතං.

කචතනා, උපක්ෙකමො, මුච්චනන්ති ඉමාකනත්ථතීණිඅඞ්ගානිකවදිතබ්බානි. 

සුක්ෙවිස්සට්ඨිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ොයසංසග්  සික් ොපදවණ් ණනා 

269. දුතිකය කෙසුචි වාතපාකනසු විවකටසු බහිපි අන්ධොරත්තා

ආකලොකෙො න පවිසති, විවටෙවාකටන අඤ්ඤකතො ආගච්ඡන්තස්ස

ආකලොෙස්සනිවාරණකතොෙවාටස්සපිට්ඨිපස්කසඝනන්ධොකරොවකහොති, 

තාදිසානිසන්ධාය ‘‘කයසු විවකටසු අන් ධොකරො කහොතී’’තිආදි වුත්තං. 

බ්රාහ්මණී අත්තකනො අඞ්ගමඞ්ගානං පරාමසනක්ඛකණ අනාචාරානුකූලා 
හුත්වා නකිඤ්චි වත්වා භික්ඛුකනො වණ්ණභණනක්ඛකණ වුත්තත්තා ආහ 

‘‘පබ් බජිතුොකමො මඤ් කඤති සල්  ක් කෙත් වා’’ති, පබ්බජිතුොකමො වියාති
සල්ලක්කඛත්වාති අත්කථො. කුලිත්ථීනං එවං පකරහි අභිභවනං නාම 

අච්චන්තාවමාකනොතිආහ ‘‘අත් තකනො විප් පොර’’න්ති. 

270. ඔතිණ්ණසද්දස්සෙම්මසාධනපක්ඛංසන්ධාය ‘‘යක් ොදීහී’’තිආදි

වුත්තං, ෙත්තුසාධනපක්ඛං සන්ධාය ‘‘කූපාදීනී’’තිආදි වුත්තං. තස් මිං 

වත් ථුස ්මින්තිඉත්ථිසරීරසඞ්ඛාකතවත්ථුස්මිං. 

271. අස් සාතිහත්ථග්ගාහාදිෙස්සසබ්බස්ස. 

273. එකතසං පදානන්ති ආමසනාදිපදානං. ඉත් ථිසඤ් ඤීති

මනුස්සිත්ථිසඤ්ඤී. නං-සද්දස්සොයවිකසසනභාකවනඑතංොයන්තිඅත්ථං

දස්කසතුං ‘‘අථ වා’’තිආදි වුත්තං. ඔමසන් කතො…කප.… එොව ආපත් තීති

අනිවත්ථං සන්ධාය වුත්තං, න නිවත්ථං. සනිවත්ථාය පන මත්ථෙකතො 
පට්ඨාය හත්ථං ඔතාකරන්තස්ස නිවත්ථසාටකෙොපරි හත්කථ ආරුළ්කහ
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ථුල්ලච්චයං. සාටෙකතො හත්ථං ඔතාරාකපත්වා ජඞ්ඝකතො පට්ඨාය
ඔමසන්තස්සපුනසඞ්ඝාදිකසකසො. 

යථානිද් දිට් ඨනිද් කදකසති යථාවුත්තොයසංසග්ගනිද්කදකස. කතනාති

කයන ොරකණන වත්ථුසඤ්ඤාදකයො කහොන්ති, කතන ොරකණන.
යථාවුත්තසික්ඛාපදනිද්කදකස වුත්තං ගරුෙං භික්ඛුකනො ෙකරයය
පොකසයයාතිකයොජනා. 

සඤ ්ඤාය විරාගතම් හීති සඤ්ඤාය විරද්ධාය. ඉදං නාම වත් ථුන්ති

ඉමස්මිං සික්ඛාපකද ආගතං, අනාගතඤ්ච යං කිඤ්චි
සවිඤ්ඤාණොවිඤ්ඤාණෙංඵුසන්තස්සඅනාපත්තිඅභාවංසන්ධාය වුත්තං. 

සාරත් තන්ති ොයසංසග්ගරාකගකනව සාරත්තං. විරත් තන්ති

ොයසංසග්ගරාගරහිතං මාතුආදිං සන්ධාය වදති. දුක් ෙටන්ති

මාතුකපමාදිවකසන ගණ්හන්තස්ස වකසන වුත්තං, විරත්තම්පි ඉත්ථිං
ොයසංසග්ගරාකගනගණ්හන්තස්සපනසඞ්ඝාදිකසකසො එව.ඉමායපාළියා

සකමතීතිසම්බන්කධො.ෙථංසකමතීතිකච? යදිහි‘‘ඉත්ථියා ොයප්පටිබද්ධං

ගණ්හිස්සාමී’’ති චිත්කත උප්පන්කන ඉත්ථිසඤ්ඤා විරාගිතා භකවයය.
ොයප්පටිබද්ධග්ගහකණපි ථුල්ලච්චකයනාපි න භවිතබ්බං ඉත්ථිසඤ්ඤාය

එව පාළියං (පාරා. 276) ථුල්ලච්චයස්ස වුත්තත්තා, තස්මා ‘‘ඉත්ථියා
ොයප්පටිබද්ධංගණ්හිස්සාමීතිොයංගණ්හන්තස්සඉත්ථිසඤ්ඤා විරාගිතා
නාම න කහොතීති ොයප්පටිබද්ධං ගණ්හිස්සාමීති ොයං ගණ්හකතො
ඉත්ථිසඤ්ඤාය කචව ොයසංසග්ගරාගස්ස ච ොයග්ගහණස්ස ච සම්භවා

යථාවත්ථුෙං සඞ්ඝාදිකසසකමව ආපජ්ජතී’’ති මහාසුමත් කථකරන 

වුත්තවාකදොවඉමායපාළියා සකමති.අට්ඨෙථායඤ්හි ‘‘සම්බහුලාඉත්ථිකයො

බාහාහි පරික්ඛිපිත්වා ගණ්හාමී’’ති සඤ්ඤාය පරික්ඛිපකතො මජ්ඣගතානං

වකසන ථුල්ලච්චයං වුත්තං. න හි තස්ස ‘‘මජ්ඣගතා ඉත්ථිකයො

ොයප්පටිබද්කධන ගණ්හාමී’’ති සඤ්ඤා අත්ථි, තස්මා අට්ඨෙථායපි

සකමතීති ගකහතබ්බං.නීකලනදුවිඤ්කඤයයභාවකතො ොළිත් ථී වුත්තා. 

279. කසවනාධිප් පාකයොති ඵස්සසුඛකසවනාධිප්පාකයො. 
ොයප්පටිබද්ධාමසනවාකර ොයප්පටිබද්ධවකසන ඵස්සපටිවිජානනං

කවදිතබ්බං. චිත් තුප් පාදමත් කත ආපත් තියාභාවකතො අනාපත් තීති ඉදං 
ොයසංසග්ගරාගමත්කතන ොයචලනස්ස අනුප්පත්තිකතො ඉත්ථියා
ෙරියමානොයචලනං සාදියකතොපි පකයොගාභාවං සන්ධාය වුත්තං.
පඨමපාරාජිකෙ පන පකරහි උපක්ෙමියමානස්ස අභාවකතො 
කසවනාධිප්පාකය උප්පන්කන කතන අධිප්පාකයන අඞ්ගජාතක්කඛොකභො 

සයකමවඅවස්සංසඤ්ජායති, කසොචකතනෙකතොනාමකහොතීතිපාරාජිෙං 
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වුත්තං, කතකනව නකයන පඨමසඞ්ඝාදිකසකසපි පකරන
ෙරියමානපකයොගසාදියමාකනපි අඞ්ගජාතක්කඛොභසම්භකවන ආපත්ති

කහොතීති කවදිතබ්බං. චතුත් කථති ‘‘න ච ොකයන වායමති, න ච ඵස්සං

පටිවිජානාතී’’ති ඉමස්මිං වාකර. ඵස් සපටිවිජානනම් පීති අපි-සද්කදන

තතියවාකර විය වායාකමොපි නත්ථීති දස්කසති. නිස ්සග් ගකයන 

නිස ්සග් ගයාමසකන වියාති ඉදං පන ඵස්සපටිවිජානනාභාවමත්තස්කසව

නිදස්සනං, න පකයොගාභාවස්සාති දට්ඨබ්බං. කමොක් ොධිප් පාකයොති එත්ථ
චිත්තස්සලහුපරිවත්තිතාය අන්තරන්තරාොයසංසග්ගරාකගසමුප්පන්කනපි

කමොක්ඛාධිප්පායස්ස අවිච්ඡින්නතාය අනාපත්තිකයව, විච්ඡින්කන පන
තස්මිංආපත්තිඑව. 

පදභාජනීයවණ්ණනානකයො. 

281. එත් ථ  ණ් හාහීති න වත් තබ් බාති කගහසිතකපකමන

ොයප්පටිබද්කධන ඵුසකන දුක්ෙටං සන්ධාය වුත්තං, ොරුඤ්කඤන පන

වත්ථාදිං ගකහතුං අසක්කෙොන්තිං ‘‘ගණ්හා’’ති වදන්තස්සාපි
අවසසභාවප්පත්තංඋදකෙනිමුජ්ජන්තිංොරුඤ්කඤනසහසා අනාමාසන්ති
අචින්කතත්වා කෙසාදීසු ගකහත්වා කමොක්ඛාධිප්පාකයන ආෙඩ්ඪකතොපි 
අනාපත්තිකයව.නහිමීයමානංමාතරංඋක්ඛිපිතුංනවට්ටති.අඤ්ඤාතිොය
ඉත්ථියාපි එකසව නකයො. උක්ෙට්ඨාය මාතුයාපි ආමාකසො න වට්ටතීති

දස්සනත්ථං ‘‘මාතර’’න්ති වුත්තං. තස්සා ොතබ්බං පන අඤ්ඤාසම්පි
ඉත්ථීනං ෙකරොන්තස්සාපිඅනාපත්තිකයවඅනාමාසත්කතවිකසසාභාවා. 

තිණණ් ඩුපෙන්ති හිරිකවරාදිමූකලහි කෙසාලඞ්ොරත්ථාය

ෙතචුම්බටෙං. පරිවත් කතත් වාතිඅත්තකනො නිවාසනාදිභාවකතොඅපකනත්වා.
පූජාදිඅත්ථං පන තාවොලිෙම්පි ආමසිතුං වට්ටති. 

සීසපසාධනෙදන් තසූචිආදීතිඉදංසීසාලඞ්ොරත්ථායපටපිකලොතිොදීහි ෙතං
සීසපසාධනෙඤ්කචව දන්තසූචිආදි චාති ද්විධා කයොකජත්වා සීසපසාධනං 
සිපාටිකෙොපෙරණත්ථාය කචව දන්තසූචිඋපෙරණත්ථාය ච ගකහතබ්බන්ති
යථාක්ෙමං අත්ථං දස්කසති. කෙසෙලාපං බන්ධිත්වා තත්ථ තිරියං
පකවසනත්ථාය ෙතා දන්තසූචි එව සීසපසාධනෙදන්තසූචීති එෙකමව
ෙත්වා සිපාටිොය පක්ඛිපිත්වා පරිහරිතබ්බසූචිකයවතස්ස තස්සකිච්චස්ස

උපෙරණන්ති සිපාටිොසූචිඋපෙරණන්ති එවං වා කයොජනා ොතබ්බා. 

කපොත් ථෙරූපන්ති සුධාදීහි ෙතං, පාරාජිෙවත්ථුභූතානං
තිරච්ඡානගතිත්ථීනං සණ්ඨාකනන ෙතම්පි අනාමාසකමව. ඉත්ථිරූපාදීනි

දස්කසත්වාෙතං, වත්ථභිත්තිආදිඤ්චඉත්ථිරූපං අනාමසිත්වාවළඤ්කජතුං
වට්ටති.එවරූකපහිඅනාමාකසොයසංසග්ගරාකගඅසති ොයප්පටිබද්කධන

ආමසකතොකදොකසොනත්ථි. භින් දිත් වාතිඑත්ථ අනාමාසම්පිදණ්ඩපාසාණාදීහි
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පටුන 

කභදනස්සඅට්ඨෙථායංවුත්තත්තා, පාළියම්පිආපදාසු කමොක්ඛාධිප්පායස්ස
ආමසකනපි අනාපත්තියා වුත්තත්තා ච. සප්පිනීආදීහි වාළමිගීහි ච 
ගහිතපාණොනං කමොචනත්ථාය තං සප්පිනීආදිං වත්ථදණ්ඩාදීහි

පරික්ඛිපිත්වා ගකහතුං, මාතුආදිං උදකෙ මීයමානං වත්ථාදීහි ගකහතුං, 
අසක්කෙොන්තිං කෙසාදීසු ගකහත්වා ොරුඤ්කඤන උක්ඛිපිතුං වට්ටතීති

අයමත්කථො ගකහතබ්කබොව. අට්ඨෙථායං ‘‘න ත්කවව ආමසිතබ්බා’’ති ඉදං
පනවචනංඅමීයමානවත්ථුංසන්ධායවුත්තන්තිඅයංඅම්හාෙං ඛන්ති. 

මග්  ං අධිට් ඨායාති ‘‘මග්කගො අය’’න්ති මග්ගසඤ්ඤං උප්පාකදත්වාති

අත්කථො. පඤ ්ඤකපත් වා කදන් තීති ඉදං සාමීචිවකසන වුත්තං, කතහි පන
ආසනං අපඤ්ඤකපත්වාව නිසීදථාති වුත්කත සයකමව පඤ්ඤකපත්වා

නිසීදිතුම්පි වට්ටති. තත් ථජාතොනීති අච්ඡින්දිත්වා භූතගාමභාකවකනව

ඨිතානි. කීළන් කතනාති වුත්තත්තා සති පච්චකයආමසන්තස්ස අනාපත්ති. 
භික්ඛුසන්තෙං පන පරිකභොගාරහං සබ්බථා ආමසිතුං න වට්ටති

දුරුපචිණ්ණත්තා. අනුපසම් පන් නානං දස් සාමීති ඉදං අප්පටිග්ගකහත්වා
ගහණං සන්ධාය වුත්තං. අත්තකනොපි අත්ථාය පටිග්ගකහත්වා ගහකණ
කදොකසොනත්ථිඅනාමාසත්තාභාවා. 

මණීති කවළුරියාදිකතො අඤ්කඤො කජොතිරසාදිකභකදො සබ්කබොපි මණි. 

කවළුරිකයොතිඅල්ලකවළුවණ්කණොමණි, ‘‘මජ්ජාරක්ඛිමණ්ඩලවණ්කණො’’තිපි

වදන්ති. සි ාති මුග්ගමාසවණ්ණා අතිසිනිද්ධා ොළසිලා, මණිකවොහාරං
ආගතා රත්තකසතාදිවණ්ණා සුමට්ඨාපි සිලා අනාමාසා එවාති වදන්ති. 

රජතන්ති ෙහාපණමාසාදිකභදං ජතුමාසාදිං උපාදාය සබ්බං වුත්තාවකසසං

රූපියංගහිතං. ක ොහිතඞ් කෙොතිරත්තමණි. මසාර ල්  න්ති ෙබරවණ්කණො

මණි, ‘‘මරෙත’’න්තිපි වදන්ති. කභසජ්ජත්ථාය පිසිත්වා කයොජිතානං 
මුත්තානං රතනභාවවිරහකතො ගහණක්ඛකණපි රතනාොකරන

අකපක්ඛිතාභාවා ‘‘කභසජ් ජත් ථාය පන වට් ටතී’’ති වුත්තං. යාව පන තා

මුත්තා රතනරූකපන තිට්ඨන්ති, තාව ආමසිතුං න වට්ටති එව. එවං 
අඤ්ඤම්පිරතනපාසාණංපිසිත්වාකභසජ්කජකයොජනත්ථායගකහතුංවට්ටති

එව, ජාතරූපරජතං පනපිසිත්වා කයොජනකභසජ්ජත්ථායපිසම්පටිච්ඡිතුංන

වට්ටති, ගහට්කඨහිකයොකජත්වා දින්නම්පියදිකභසජ්කජසුවණ්ණාදිරූකපන

තිට්ඨති, විකයොකජතුඤ්ච සක්ො, තාදිසං කභසජ්ජම්පි න වට්ටති. තං

අබ්කබොහාරිෙත්තංගතංකච, වට්ටති. ‘‘ජාතිඵලිෙං උපාදායා’’තිවුත්තත්තා, 
සූරියෙන්තචන්දෙන්තාදිෙං ජාතිපාසාණං මණිම්හි එව සඞ්ගහිතන්ති
දට්ඨබ්බං. ධමනසඞ්කඛො ච කධොතවිද්කධො ච රතනමිස්කසො චාති 

කයොකජතබ්බං. විද් කධොතිමණිආදිභාකවනෙතඡිද්කදො. 
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රතනමිස් කසොති ෙඤ්චනලතාදිවිචිත්කතො, මුත්තාදිරතනඛචිකතො ච, 
එකතන ධමනසඞ්ඛකතො අඤ්කඤො රතනමිස්කසොව අනාමාකසොති දස්කසති. 

සිලායම්පි එකසව නකයො. පානීයසඞ් කෙොති ඉමිනාව ථාලොදිආොකරන 

ෙතසඞ්ඛමයභාජනානි භික්ඛූනං සම්පටිච්ඡිතුං වට්ටතීති සිද්ධං. කසසාති
රතනසංයුත්තංඨකපත්වාඅවකසසා. 

බීජකතො පට් ඨායාති ධාතුපාසාණකතො පට්ඨාය. පටික් ඛිපීති

සුවණ්ණමයධාතුෙරණ්ඩෙස්ස, බුද්ධරූපාදිස්ස ච අත්තකනො

සන්තෙෙරකණ නිස්සග්ගියත්තා වුත්තං. ‘‘රූපියඡඩ් ඩෙට් ඨාකන’’ති
වුත්තත්තා රූපියඡඩ්ඩෙස්ස ජාතරූපරජතං ආමසිත්වා ඡඩ්කඩතුං වට්ටතීති

සිද්ධං. කෙළාපයිතුන්ති ආමසිත්වාඉකතොචිකතොචසඤ්චාකරතුං. වුත් තන්ති 

මහාඅට්ඨෙථායංවුත්තං. ෙචවරකමව හරිතුං වට් ටතීතිකගොපොවා කහොන්තු

අඤ්කඤ වා, හත්කථන පුඤ්ඡිත්වා ෙචවරං අපකනතුං වට්ටති, මලම්පි 

පමජ්ජිතුං වට්ටති එවාති වදන්ති, තං අට්ඨෙථාය න සකමති

කෙළායනසදිසත්තා. ආරකූටක ොහන්ති සුවණ්ණවණ්කණො
කිත්තිමකලොහවිකසකසො.තිවිධඤ්හි කිත්තිමකලොහංෙංසකලොහංවට්ටකලොහං

හාරකූටකලොහන්ති. තත්ථතිපුතම්කබ මිස්කසත්වාෙතං ෙංසක ොහං නාම.

සීසතම්කබ මිස්කසත්වා ෙතං වට් ටක ොහං. රසතම්කබ මිස්කසත්වා ෙතං 

හාරකූටක ොහං නාම. තං පන ‘‘ජාතරූප තිෙ’’න්ති වුත්තත්තා
උග්ගණ්හකතො නිස්සග්ගියම්පි කහොතීති කෙචි වදන්ති. රූපිකයසු පන

අගණිතත්තා නිස්සග්ගියං න කහොති, ආමසකන, සම්පටිච්ඡකන ච

දුක්ෙටකමවාති කවදිතබ්බං. සබ් බෙප් පිකයොති යථාවුත්තසුවණ්ණාදිමයානං 
කසනාසනපරික්ඛාරානං ආමසනකගොපනාදිවකසන පරිකභොකගො සබ්බථා

ෙප්පිකයොති අධිප්පාකයො. කතනාහ ‘‘තස් මා’’තිආදි. ‘‘භික් ඛූනං 

ධම් මවිනයවණ් ණනට් ඨාකන’’ති වුත්තත්තා සඞ්ඝිෙකමව සුවණ්ණාදිමයං

කසනාසනං, කසනාසනපරික්ඛාරා ච වට්ටන්ති, න පුග්ගලිොනීති
ගකහතබ්බං. 

භින් දිත් වාති පඨමකමව අනාමසිත්වා පාසාණාදිනා කිඤ්චිමත්තං කභදං
ෙත්වාපච්ඡාෙප්පියභණ්ඩත්ථායඅධිට්ඨහිත්වා හත්කථනගකහතුංවට්ටති.

කතනාහ ‘‘ෙප් පියභණ් ඩං ෙරිස් සාමීති සබ් බම් පි සම් පටිච් ඡිතුං වට් ටතී’’ති.

එත්ථාපිකිඤ්චිභින්දිත්වා, විකයොකජත්වාවාආමසිතබ්බ. 

ඵ ෙජාලිොදීනීති එත්ථ සරපරිත්තාණාය හත්කථන ගකහතබ්බං
කිටිොඵලෙං අක්ඛිරක්ඛණත්ථාය අයකලොහාදීහි ජාලාොකරන ෙත්වා 

සීසාදීසුපටිමුඤ්චිතබ්බංජාලිෙංනාම. ආදි-සද්කදනෙවචාදිංසඞ්ගණ්හාති. 

අනාමාසානීතිමච්ඡජාලාදිපරූපකරොධෙංසන්ධායවුත්තං, න සරපරිත්තාණං

තස්ස ආවුධභණ්ඩත්තාභාවා. කතකනව වක්ඛති ‘‘පරූපකරොධනිවාරණං
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හී’’තිආදි. ආසනස ්සාතිකචතියස්සසමන්තාෙතපරිභණ්ඩස්ස. බන් ධිස ්සාමීති
ොොදීහිඅදූසනත්ථායබන්ධිස්සාමි. 

‘‘කභරිසඞ් ඝාකටොති සඞ්ඝටිතචම්මකභරී. වීණාසඞ් ඝාකටොති

සඞ්ඝටිතචම්මවීණා’’ති සාරත් ථදීපනියං (සාරත්ථ. ටී. 2.281) වුත්තං.

‘‘චම්මවිනද්ධානි වීණාකභරිආදීනී’’ති මහාඅට්ඨෙථායං වුත්තවචනකතො

විකසසාභාවා, ‘‘කුරුන් දියං පනා’’තිආදිනා තකතො විකසසස්ස
වත්තුමාරද්ධත්තා ච කභරිආදීනං විනද්ධකනොපෙරණසමූකහො
කභරිවීණාසඞ්ඝාකටොති කවදිතබ්බං සඞ්ඝටිතබ්කබොති සඞ්ඝාකටොති ෙත්වා. 

තුච් ඡකපොක් ෙරන්ති අවිනද්ධචම්මකභරිවීණානං කපොක්ඛරං. 

ආකරොපිතචම් මන්ති පුබ්කබආකරොපිතංහුත්වාපච්ඡාතකතොඅපකනත්වාවිසුං

ඨපිතමුඛචම්මමත්තං, න කසකසොපෙරණසහිතං. සහිතං පන සඞ්ඝාකටොති

අයං විකසකසො. ඔනහිතුන්ති කභරිකපොක්ඛරාදීනි චම්මං ආකරොකපත්වා
චම්මවට්ටිආදීහි සබ්කබහිඋපෙරකණහිවිනන්ධිතුං. 

පාළියං පණ් ඩෙස ්සාති පණ්ඩකෙන. පාරාජිෙප් පකහොනෙොක ති
අකුථිතොකල. ොයසංසග්ගරාගාදිභාකව සබ්බාවත්ථායපි ඉත්ථියා
සණ්ඨාකන පඤ්ඤායමාකන අනාමාසදුක්ෙටං න විගච්ඡතීති දට්ඨබ්බං.
සඞ්ෙමාදීනං ඨානාචාවනවකසන අචාකලතබ්බතාය න 
ොයප්පටිබද්ධකවොහාකරොතිදුක්ෙටංවුත්තං. 

282. එෙපදිෙසඞ් ෙකමොතිතනුෙකසතු. ‘‘ආවිඤ් ඡන් කතො’’තිවුත්තත්තා

චාකලතුං යුත්තාය එව රජ්ජුයා ථුල්ලච්චයං, න ඉතරාය

භිත්තිථම්භාදිගතිෙත්තාතිආහ ‘‘යා මහාරජ් ජු කහොතී’’තිආදි.කතනචාකලතුං
යුත්කතතනුෙරජ්ජුදණ්ඩකෙඅචාකලත්වා ඵුසන්තස්සාපිථුල්ලච්චයකමවාති

දීපිතන්ති කවදිතබ්බං. පටිච් ඡාකදතබ් බාති ඡාදනාදිවකසන ගූහිතබ්බා.

මනුස්සිත්ථී, මනුස්සිත්ථිසඤ්ඤිතා, ොයසංසග්ගරාකගො, වායාකමො, කතන
හත්ථාදීසුඵුසනන්ති ඉමාකනත්ථපඤ්චඅඞ්ගානි. 

ොයසංසග්ගසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. දුට් ඨුල්  වාචාසික් ොපදවණ් ණනා 

285. තතිකය අසද් ධම් මපටිසඤ් ඤුත් තන්ති කමථුනධම්මපටිසංයුත්තං. 

බා ාති සුභාසිතදුබ්භාසිතං අජානන්තී, සුරාමදමත්තතාය

උම්මත්තොදිභාකවන ච අජානන්තීපි එත්කථව සඞ්ගය්හති. න තාව සීසං 

එතීති සඞ්ඝාදිකසසපච්චයත්තසඞ්ඛාතං මත්ථෙං පාරිපූරි න කහොති, 
මග්ගකමථුකනහිඅඝටිතත්තාදුක්ෙටංපනකහොතිඑව. 



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො සංඝාදිකසසෙණ්කඩො 
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අපසාකදතීති අපසාදෙරවචනං ෙකරොති. කදොසං කදතීති කදොසං

පතිට්ඨාකපති. තීහීති අනිමිත්තාසීතිආදීනං පදානං අදුට්ඨුල්ලභාකවනාපි
අත්ථකයොජනාරහත්තා පස්සාවමග්ගාදිපටිසඤ්ඤුත්තතානියකමො නත්ථීති

වුත්තං, කතහි පන අට්ඨහි පකදහි පරිබ් බාජිොවත් ථුස් මිං (පාරා. 289) විය
ථුල්ලච්චයන්ති කවදිතබ්බං. 

කුඤ් චිෙපනාළිමත් තන්ති කුඤ්චිොඡිද්දමත්තං. සුක් ෙකසොතාති
දෙකසොතස්සසුක්ඛතාය කලොහිතවණ්ණවිගකමොකහොතීතිවුත්තං. 

සුද් ධානීති කමථුනාදිපකදහි අකයොජිතානිපි. කමථුනධම් කමන 

ඝටිතාකනවාති ඉදං උපලක්ඛණමත්තං, වච්චමග්ගපස්සාවමග්කගහිපි

අනිමිත්කත ‘‘තව වච්චමග්කගො, පස්සාවමග්කගො වා ඊදිකසො’’තිආදිනා
ඝටිකතපිආපත්තිෙරාකනව. 

286.  රුොපත් තින්ති භික්ඛුනියා උබ්භජාණුමණ්ඩලිොය 
පාරාජිොපත්තිංසන්ධායවදති. 

287. හසන් කතො හසන් කතොතිඋපලක්ඛණමත්තං, අහසන්කතොපි කයන
කෙනචි ආොකරන අත්තකනො විපරිණතචිත්තතං ඉත්ථියා පොකසන්කතො

වදති, ආපත්තිකයව. 

ොයචිත් තකතොති හත්ථමුද්දාය ඔභාකසන්තස්ස ොයචිත්තකතො
සමුට්ඨාති. 

288. තස් මා දුක් ෙටන්ති අප්පටිවිජානනකතො දුක්ෙටං, පටිවිජානකන

පන සති ථුල්ලච්චයකමව පරිබ් බාජිොවත් ථුස් මිං (පාරා. 289) විය 
අකඛත්තපදත්තා. කඛත්තපකද හි පටිවිජානන්තියා සඞ්ඝාදිකසකසොව සියා 

කමථුනධම් මයාචනවත් ථුද් වකය (පාරා. 289) විය, තං පන වත්ථුද්වයං 
කමථුනයාචනකතො චතුත්ථසඞ්ඝාදිකසකස වත්තබ්බම්පි
දුට්ඨුල්ලවාචස්සාදමත්කතන පවත්තත්තා ඉධ වුත්තන්ති කවදිතබ්බං. එවං

කඛත්තපකදන වදන්තස්ස ඉත්ථියා අප්පටිවිජානන්තියා කිං කහොතීති? 

කිඤ්චාපි අයං නාම ආපත්තීති පාළිඅට්ඨෙථාසු න වුත්තං, අථ කඛො

ථුල්ලච්චකයකනකවත්ථ භවිතබ්බං. තථා හි අකඛත්තපකද

අප්පටිවිජානන්තියා දුක්ෙටං, පටිවිජානන්තියා ථුල්ලච්චයං වුත්තං. 

කඛත්තපකදපනපටිවිජානකනසඞ්ඝාදිකසකසොවවුත්කතො, අප්පටිවිජානකන

ථුල්ලච්චයකමව භවිතුං යුත්තං, න දුක්ෙටං, අකඛත්තපදකතො

විකසසාභාවප්පසඞ්කගොති ගකහතබ්බං. යථා කචත්ථ, එවං

චතුත්ථසික්ඛාපකදපි අකඛත්තපකද පටිවිජානන්තියා ථුල්ලච්චයං, 
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අප්පටිවිජානන්තියා දුක්ෙටං, කඛත්තපකද පන අප්පටිවිජානන්තියා

ථුල්ලච්චයන්ති කවදිතබ්බං.පාළියං නවාවුතන්තිනවවීතං. 

288. අසද් ධම් මං සන් ධායාති කමථුනං සන්ධාය වුත්තං. තඤ්හි 
පුත්තසමුප්පත්තියාබීජනික්කඛපකතොවප්පපරියායංලභතීති. 

සංසීදතීති වහති, සංසරීයතීති වා අත්කථො. මනුස්සිත්ථී, තථාසඤ්ඤිතා, 

දුට්ඨුල්ලවාචස්සාදරාකගො, කතන ඔභාසනං, තඞ්ඛණවිජානනන්ති
ඉමාකනත්ථපඤ්චඅඞ්ගානි. 

දුට්ඨුල්ලවාචාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. අත් තොමපාරිචරියසික් ොපදවණ් ණනා 

290. චතුත්කථ පකරහිපත්කතපාතියමානානංභික්ඛාපිණ්ඩානංපාකතො

සන්නිපාකතොති පිණ්ඩපාකතොති භික්ඛාහාකරො වුච්චති, තංසදිසතාය
අඤ්කඤොපි කයො කෙොචි භික්ඛාචරියං විනා භික්ඛූහි ලද්කධො
පිණ්ඩපාකතොත්කවව වුච්චති. පති එති එතස්මාති පච්චකයොති ආහ 

‘‘පතිෙරණට් කඨන පච් චකයො’’ති.කරොගදුක්ඛානංවාපටිපක්ඛභාකවනඅයති 

පවත්තතීති පච්චකයො. සප් පායස ්සාති හිතස්ස. න රපරික් ොකරහීති නගරං
පරිවාකරත්වා රක්ඛණකෙහි. රාජූනං කගහපරික්කඛකපො පරිඛා උද්දාකපො
පාොකරොඑසිොපලිකඝොඅට්කටොතිඉකමසත්ත නගරපරික්ඛාරාතිවදන්ති. 

කසතපරික් ොකරොති විසුද්ධිසීලාලඞ්ොකරො. අරියමග්කගො හි ඉධ ‘‘රකථො’’ති

අධිප්කපකතො, තස්ස ච සම්මාවාචාදකයො අලඞ්ොරට්කඨන ‘‘පරික්ඛාරා’’ති

වුත්තා. චක් ෙවීරිකයොති වීරියචක්කෙො. ජීවිතපරික් ොරාති ජීවිතස්ස

පවත්තිොරණානි. සමුදාකනතබ් බාති සම්මා උද්ධං ආකනතබ්බා
පරිකයසිතබ්බා. 

291. උපචාකරති යත්ථ ඨිකතො විඤ්ඤාකපතුං සක්කෙොති, තාදිකස

ඨාකන. ොකමො කචව කහතු ච පාරිචරියා ච අත් කථොති පාළියං ‘‘අත්තකනො

ොමං, අත්තකනො කහතුං, අත්තකනො අධිප්පායං, අත්තකනො පාරිචරිය’’න්ති

(පාරා. 292) වුත්කතසු ඉකමසු චතූසු පකදසු ොකමො, කහතු, පාරිචරියා ච 

අට් ඨෙථායං වුත්කතපඨකමඅත්ථවිෙප්කප විග්ගහවාෙයාධිප්පායසූචනකතො

අත්කථො. කසසන්ති අධිප්පායපදකමෙං. බයඤ් ජනන්ති බයඤ්ජනමත්තං, 
පඨමවිෙප්පානුපකයොගිතාය වචනමත්තන්ති අත්කථො. දුතිකය
අත්ථවිෙප්කපපිඑකසවනකයො. 

යථාවුත්තකමවඅත්ථංපදභාජකනනසංසන්දිත්වාදස්කසතුං ‘‘අත් තකනො 

ොමං අත් තකනො කහතුං අත් තකනො පාරිචරියන් ති හි වුත් කත ජානිස ්සන් ති 
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පණ් ඩිතා’’තිආදි ආරද්ධං. ඉදං වුත්තං කහොති – ‘‘අත්තකනො කහතු’’න්ති

වුත්කත අත්තකනො අත්ථායාති අයමත්කථො විඤ්ඤායති, ‘‘අත්තකනො ොමං 

අත්තකනො පාරිචරිය’’න්ති වුත්කත ොකමන පාරිචරියාති අයමත්කථො
විඤ්ඤායති. තස්මා ඉකමහි තීහි පකදහි අත්තකනො අත්ථාය ොකමන
පාරිචරියා අත්තොමපාරිචරියාති ඉමං අත්ථවිෙප්පං විඤ්ඤූ ජානිස්සන්ති.

‘‘අත්තකනො අධිප්පාය’’න්තිවුත්කතපනඅධිප්පාය-සද්දස්සොමිත-සද්කදන 
සමානත්ථභාවකතොඅත්තනාඅධිප්කපතොමිතට්කඨනඅත්තොමපාරිචරියාති
ඉමමත්ථංවිෙප්පං විඤ්ඤූජානිස්සන්ති. 

එතදග්  න්තිඑසාඅග්ගා. දුට් ඨුල්  වාචාසික් ොපකදපි(පාරා.285) ොමං

‘‘යාචතිපි ආයාචතිපී’’ති එවං කමථුනයාචනං ආගතං, තං පන

දුට්ඨුල්ලවාචස්සාදරාගවකසන වුත්තං, ඉධ පන අත්තකනො
කමථුනස්සාදරාගවකසනාතිඅයංවිකසකසො. 

විනීතවත්ථූසු ‘‘අග්  දානං කදහී’’ති ඉදං අත්තකනො අත්ථාය වුත්තං, 
දුට්ඨුල්ලවාචාසික්ඛාපකද පන පරත්ථායපි වුත්කත සීසං එතීති කවදිතබ්බං. 

සුභ ාති ඉස්සරියාදීහි සුන්දකරහි භකගහි සමන්නාගතා. මනුස්සිත්ථී, 

තථාසඤ්ඤිතා, අත්තොමපාරිචරියාය රාකගො, කතන ොමපාරිචරියයාචනං, 
තඞ්ඛණවිජානනන්තිඉමාකනත්ථපඤ්චඅඞ්ගානි. 

අත්තොමපාරිචරියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. සඤ් චරිත් තසික් ොපදවණ් ණනා 

296. පඤ්චකම පණ් ඩිච් කචනාති සභාවඤාකණන.  තිමන් තාති

සභාවඤාණගතියුත්තා. කවයයත් තිකයනාති ඉත්ථිෙත්තබ්කබසු

සික්ඛිතඤාකණන. කමධායාති අසික්ඛිකතසුපි තංඉත්ථිෙත්තබ්කබසු

ඨානුප්පත්තියා පඤ්ඤාය. කඡොතිොකයනපචනාදිකුසලා. 

ආවහනං ආවාකහො, දාරිොයගහණං. විධිනාපරකුකලවහනංකපසනං 

විවාකහො, දාරිොය දානං. 

297. රන් ධාපනං භත්තපචාපනං. බයඤ්ජනාදිසම්පාදනං පචාපනං. න 

උපාහටන්තිනදින්නං. ෙකයො නාම ගහණං. වික් ෙකයො නාමදානං.තදුභයං

සඞ්ගකහත්වා ‘‘කවොහාකරො’’තිවුත්තං. 

300. ‘‘අබ් භුතං ොතුං න වට් ටතී’’ති ඉමිනා දුක්ෙටං කහොතීති දීකපති. 

‘‘පරාජිකතන දාතබ් බ’’න්ති වුත්තත්තා අකදන්කතො ධුරනික්කඛකපන

ොකරතබ්කබො.අචිරොකල අධිොකරොඑතස්සඅත්ථීති අචිරො ාධිොරිෙං, 
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242 

පටුන 

සඤ්චරිත්තං. ‘‘අචිරොලාචාරිෙ’’න්ති වා පාකඨො. අචිරොකල ආචාකරො
අජ්ඣාචාකරොඑතස්සාතිකයොජනා. 

301. කිඤ්චාපි එහිභික්ඛුආදිොපි සඤ්චරිත්තාදිපණ්ණත්තිවජ්ජං

ආපත්තිංආපජ්ජන්ති, කතසංපන අසබ්බොලිෙත්තා, අප්පෙත්තාචඉධාපි
ඤත්තිචතුත්කථකනව ෙම්කමන උපසම්පන්නං සන්ධාය 

‘‘ය් වාය’’න්තිආදිපදභාජනමාහ.සඤ්චරණංසඤ්චකරො, කසො එතස්සඅත්ථීති

සඤ්චරී, තස්ස භාකවො සඤ්චරිත්තං. කතනාහ ‘‘සඤ ්චරණභාව’’න්ති.

සඤ්චරතීති සඤ්චරකණො, පුග්ගකලො, තස්ස භාකවො සඤ ්චරණභාකවො, තං
ඉත්ථිපුරිසානංඅන්තකරසඤ්චරණභාවන්ති අත්කථො. 

ජායාභාකවති භරියභාවාය. ජාරභාකවති සාමිභාවාය, තංනිමිත්තන්ති

අත්කථො. නිමිත්තත්කථ හි එතං භුම්මවචනං. කිඤ්චාපි ‘‘ජාරත්තකන’’ති

පදස්ස පදභාජකන ‘‘ජාරී භවිස්සසී’’ති (පාරා. 302) ඉත්ථිලිඞ්ගවකසන

පදභාජනං වුත්තං, ‘‘සඤ්චරිත්තං සමාපජ්කජයයා’’ති පදස්ස පනනිද්කදකස

‘‘ඉත්ථියා වා පහිකතො පුරිසස්ස සන්තිකෙ ගච්ඡති, පුරිකසන වා පහිකතො

ඉත්ථියා සන්තිකෙ ගච්ඡතී’’ති වුත්තත්තා පුරිසස්සාපි සන්තිකෙ 

වත්තබ්බාොරං දස්කසතුං ‘‘ජාරත්තකන’’ති නිද්කදසස්ස

ඉත්ථිපුරිසසාධාරණත්තා ‘‘ඉත් ථියා මතිං පුරිසස් ස ආකරොකචන් කතො 

ජාරත් තකන ආකරොකචතී’’ති වුත්තං. පාළියං පන පුරිසස්ස මතිං ඉත්ථියා

ආකරොචනවකසකනවපදද්වකයපිකයොජනාෙතා, තදනුසාකරනඉත්ථියාමතිං
පුරිසස්ස ආකරොචනාොකරොපිසක්ොවිඤ්ඤාතුන්ති. 

ඉදානි පාළියං වුත්තනකයනාපිඅත්ථං දස්කසන්කතො ‘‘අපිචා’’තිආදිමාහ. 

‘‘පති භවිස ්සසී’’තිඉදංජායාසද්දස්සඉත්ථිලිඞ්ගනියමකතොපුරිසපරියාකයන

වුත්තං, නිබද්ධසාමිකෙො භවිස්සසීති අත්කථො. ජාකරො භවිස් සසීති 
මිච්ඡාචාරභාකවනඋපගච්ඡනකෙොභවිස්සසීතිඅධිප්පාකයො. 

303. කසරිවිහාරන්ති සච්ඡන්දචාරං. අත් තකනො වසන්ති අත්තකනො

ආණං. කගොත්තවන්කතසු කගොත්ත-සද්කදො, ධම්මචාරීසු ච ධම්ම-සද්කදො

වත්තතීති ආහ ‘‘සක ොත් කතහී’’තිආදි. තත්ථ සක ොත් කතහීති 

සමානකගොත්කතහි. සහධම් මිකෙහීති එෙස්ස සත්ථු සාසකන 

සහචරිතබ්බධම්කමහි, සමානකුලධම්කමහි වා. කතකනවාහ ‘‘එෙං 

සත් ථාර’’න්තිආදි. එෙ ණපරියාපන් කනහීති
මාලාොරාදිඑෙගණපරියාපන්කනහි. 

සස්සාමිො සාරක් ො. යස්සා ගමකන රඤ්ඤා දණ්කඩො ඨපිකතො, සා 

සපරිදණ් ඩා. පච් ඡිමානං ද් වින් නන්ති සාරක්ඛසපරිදණ්ඩානං. මිච් ඡාචාකරො 
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කහොතීති තාසු ගතපුරිසානං විය තාසම්පි මිච්ඡාචාකරො කහොති

සස්සාමිෙභාවකතො. න ඉතරාසන්ති මාතුරක්ඛිතාදීනං අට්ඨන්නං

මිච්ඡාචාකරොනත්ථිඅස්සාමිෙත්තා, තාසුගතානංපුරිසානකමවමිච්ඡාචාකරො
කහොතිමාතාදීහිරක්ඛිතත්තා.පුරිසාහිපකරහි කයහිකෙහිචිකගොපිතංඉත්ථිං

ගන්තුංනලභන්ති, ඉත්ථිකයොපනකෙනචිපුරිකසන භරියාභාකවනගහිතාව

පුරිසන්තරං ගන්තුං න ලභන්ති, න ඉතරා අත්තකනො ඵස්සස්ස සයං 

සාමිෙත්තා.නහිමාතාදකයොසයංතාසංඵස්සානුභවනත්ථංතාරක්ඛන්ති, 
කෙවලං පුරිසගමනකමව තාසං වාකරන්ති. තස්මා කෙනචි

අපරිග්ගහිතඵස්සත්තා, අත්තකනො ඵස්සත්තා ච ඉත්ථීනං න මිච්ඡාචාකරො, 
පුරිසානං පන පකරහි වාරිකත අත්තකනො අසන්තෙට්ඨාකන පවිට්ඨත්තා
මිච්ඡාචාකරොතිකවදිතබ්කබො. 

කභොක නාති කභොගකහතු. උදපත්තං ආමසිත්වා ගහිතා ඔදපත් තකිනී. 

ධජ-සද්කදනකසනාඑවඋපලක්ඛිතාතිආහ ‘‘උස් සිතද් ධජායා’’තිආදි. 

305. බහිද් ධා විමට් ඨන්ති අඤ්ඤත්ථ ආකරොචිතං. තං කිරියං 

සම් පාකදස් සතීතිතස්සාආකරොකචත්වාතංකිච්චංසම්පාකදතුවාමාවා, තං

කිරියං සම්පාදකන සාමත්ථියං සන්ධාය වුත්තං. දාරෙං, දාරිෙඤ්ච
අජානාකපත්වා මාතාපිතුආදීහි මාතාපිතුආදීනඤ්කඤව සන්තිෙං සාසකන
කපසිකතපි පටිග්ගණ්හනවීමංසනපච්චාහරණසඞ්ඛාතාය තිවඞ්ගසම්පත්තියා
සඞ්ඝාදිකසකසොකහොතිඑවාති දට්ඨබ්බං. 

යං උද්දිස්ස සාසනං කපසිතං, තං එව සන්ධාය තස්සා මාතුආදීනං 

ආකරොචිකතපි කඛත්තකමව ඔතිණ්ණභාවං දස්කසතුං ‘‘බුද් ධං 

පච් චක් ොමී’’තිආදි උදාහටං, ඉදඤ්ච වචනබයත්තයකහතුබයත්තයානං
කභකදපි බයත්තයසාමඤ්ඤකතො උදාහටන්ති දට්ඨබ්බං. තම්පි

උදාහරණකදොසං පරිහරිත්වා සුත්තානුකලොමතං දස්කසතුං ‘‘තං පනා’’තිආදි

වුත්තං. ඉමිනා සකමතීතිඑත්ථායමධිප්පාකයො – යථාසයං අනාකරොකචත්වා 
අඤ්කඤසං අන්කතවාසිොදීනං වත්වා වීමංසාකපත්වා පච්චාහරන්තස්ස

නත්ථි විසඞ්කෙකතො, එවං තස්සා සයං අනාකරොකචත්වා ආකරොචනත්ථං 
මාතුආදීනංවදන්තස්සාපිමාතුආදකයොතංකිරියංසම්පාකදන්තුවාමාවා.යදි

හිකතසං මාතුආදීනංතුණ්හීභූතභාවම්පිපච්චාහරති, විසඞ්කෙකතොනත්ථීති. 

ඝරකිච්චං කනතීති ඝරණී. අඤ්ඤතරං වදන්තස්ස විසඞ්කෙතං
අදින්නාදානාදීසු ආණත්තියං වත්ථුසඞ්කෙකතො වියාති අධිප්පාකයො. 

මූ ට් ඨානඤ් ච වකසනාති එත්ථ පුරිසස්ස මාතුආදකයො සාසනකපසකන

මූලභූතත්තා‘‘මූලට්ඨා’’තිවුත්තා. 
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322. පාළියං මාතුරක් ඛිතාය මාතා භික් ඛුං පහිණතීතිඑත්ථ අත්තකනො

වා ධීතු සන්තිෙං ‘‘ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා කහොතූ’’ති භික්ඛුං පහිණති, 

පුරිසස්ස වා තස්ස ඤාතොනං වා සන්තිෙං ‘‘මම ධීතා ඉත්ථන්නාමස්ස

භරියා කහොතූ’’ති පහිණතීති ගකහතබ්බං. එකසවනකයො කසකසසුපි. පුබ් කබ 

වුත් තනයත් තාති පඨමසඞ් ඝාදිකසකස වුත්තනයත්තා. 

338. අන් කත එකෙනාති එකෙන පකදන. එත් කතොව පක් ෙමතීති

අපච්චාහරිත්වා තකතොව පක්ෙමති. ‘‘අනභිනන් දිත් වා’’ති ඉදං තථා
පටිපජ්ජමානං සන්ධාය වුත්තං. සතිපි අභිනන්දකන සාසනං

අනාකරොකචන්කතොපන න වීමංසති නාම. තතියපකද වුත් තනකයනාති ‘‘කසො

තස්සාවචනං අනභිනන්දිත්වා’’තිආදිනාවුත්තනකයන.පාළියං අන් කතවාසිං 

වීමංසාකපත් වාති ‘‘අයං කතසං වත්තුං සමත්කථො’’ති අන්කතවාසිනා 
වීමංසාකපත්වා.සකචපනකසොඅන්කතවාසිකෙොතංවචනංආදියිත්වාතුණ්හී

කහොති, තස්සාපි තංපවත්තිංපච්චාහරන්තස්සආචරියස්සසඞ්ඝාදිකසකසොව
මාතුආදීසු තුණ්හීභූකතසු කතසං තුණ්හිභාවං පච්චාහරන්තස්ස වියාති
දට්ඨබ්බං. 

පාළියං චතුත්ථවාකර අසතිපි ගච්ඡන්කතො සම්පාකදති, ආගච්ඡන්කතො 
විසංවාකදති අනාපත්තීති අත්ථකතො ආපන්නකමවාතිෙත්වා වුත්තං 

‘‘චතුත් කථ අනාපත් තී’’ති. 

340. ොරුොනන්ති වඩ්ඪකීආදීනං 

තච්ඡෙඅකයොොරතන්තවායරජෙන්හාපිතො පඤ්ච ොරකවො ‘‘ොරුො’’ති

වුච්චන්ති. එවරූකපන…කප.… අනාපත් තීතිතාදිසං ගිහිකවයයාවච්චම්පින
කහොතීති ෙත්වාවුත්තං. 

ොයකතො සමුට් ඨාතීතිපණ්ණත්තිං වා අලංවචනීයභාවං වා තදුභයං වා

අජානන්තස්සොයකතො සමුට්ඨාති. එස නකයොඉතරද්වකයපි. අ ංවචනීයා 

කහොන් තීති ඉත්ථී වා පුරිකසො වා උකභොපි වා ජායාභාකව, සාමිෙභාකව ච
නික්ඛිත්තඡන්දතායඅච්චන්තවියුත්තත්තාපුන අඤ්ඤමඤ්ඤංසමාගමත්ථං

‘‘මා එවං අෙරිත්ථා’’තිආදිනා වචනීයතාය වත්තබ්බතාය අලං අරහාති

අලංවචනීයා, අලංවාෙත්තුංඅරහංසන්ධානවචනකමකතසුඉත්ථිපුරිකසසූති 

අලංවචනීයා, සන්ධානොරස්ස වචනං විනා අසඞ්ගච්ඡනො
පරිච්චත්තාකයවාති අධිප්පාකයො. 

පණ් ණත් තිං පන ජානිත් වාති එත්ථ අලංවචනීයභාවං වාති වත්තබ්බං.

කතකනව මාතිොට් ඨෙථායඤ්ච ‘‘තදුභයං පන ජානිත්වා’’තිආදි වුත්තං.

භික්ඛුං අජානාකපත්වා අත්තකනො අධිප්පායං පණ්කණ ලිඛිත්වා ‘‘ඉමං
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පණ්ණං අසුෙස්ස කදහී’’ති දින්නං හරන්තස්ස සඤ්චරිත්තං න කහොති.

පණ්ණත්තිඅලංවචනීයභාවඅජානනවකසකනවහිඉමංසික්ඛාපදංඅචිත්තෙං, 

න සබ්කබන සබ්බං සඤ්චරණභාවම්පි අජානනවකසන, පාළියඤ්ච
අට්ඨෙථායඤ්ච ආකරොචනකමව දස්සිතං. තස්මා සන්දස්සනත්ථං ඤත්වා
පණ්ණසන්දස්සනවකසනාපි ොකයන වා වාචාය වා ආකරොකචන්තස්කසව
ආපත්තිකහොතීතිගකහතබ්බං. 

341. යථා යථා කයසු කයසු ජනපකදසූතිපරිච්චත්තභාවප්පොසනත්ථං 
ෙත්තබ්බං පණ්ණදානඤාතිජනිස්සරාදිජානාපනාදිතංතංකදසනියතං පොරං

දස්කසති, ඉදඤ්ච නිබද්ධභරියාභාකවනගහිතං සන්ධාය වුත්තං. අත්තකනො

රුචියා සඞ්ගතානං පන ඉත්ථීනං, මුහුත්තිොය ච පුරිකස චිත්තස්ස

විරජ්ජනකමව අලංවචනීයභාකව ොරණන්ති දට්ඨබ්බං. දුට් ඨුල්  ාදීසුපීති 

ආදි-සද්කදන අත්තොමසඤ්චරිත්තානි සඞ්ගණ්හාති, එත්ථ පන පාළියං

කිඤ්චාපි ‘‘ඉත්ථීනාම මනුස්සිත්ථීනයක්ඛී’’තිආදිනාමනුස්සිත්ථිපුරිසාන

දස්සිතා, තථාපි ‘‘දස ඉත්ථිකයො මාතුරක්ඛිතා’’තිආදිනා
මනුස්සිත්ථීනඤ්කඤව දස්සිතත්තා පුරිසානම්පි තදනුගුණානකමව
ගකහතබ්බකතො මනුස්සජාතිොව ඉත්ථිපුරිසා ඉධාධිප්කපතා. තස්මා කයසු

සඤ්චරිත්තං සමාපජ්ජති, කතසං මනුස්සජාතිෙතා, න නාලංවචනීයතා, 

පටිග්ගණ්හන, වීමංසන, පච්චාහරණානීතිඉමාකනත්ථපඤ්චඅඞ්ගානි. 

සඤ්චරිත්තසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. කුටිොරසික් ොපදවණ් ණනා 

342. ඡට්කඨ එත් තකෙනාති එත්තකෙන දාරුආදිනා. 

අපරිච් ඡින් නප් පමාණාකයොති අපරිච්ඡින්නදාරුආදිපමාණාකයො. 

මූ ච් කඡජ් ජායාති පරසන්තෙභාවකතො කමොකචත්වා අත්තකනො එව 
සන්තෙෙරණවකසනාති අත්කථො. එවං යාචකතො 
අඤ්ඤාතෙවිඤ්ඤත්තිදුක්ෙටඤ්කචව දාසපටිග්ගහණදුක්ෙටඤ්ච කහොති 

‘‘දාසිදාසපටිග්ගහණා පටිවිරකතො කහොතී’’ති (දී. නි. 1.10, 194) වචනං

නිස්සාය අට්ඨෙථාසු පටික්ඛිත්තත්තා. සෙෙම් මන්ති පාණවධෙම්මං. 

ඉදඤ්ච පාණාතිපාතකදොසපරිහාරාය දුක්ෙටං වුත්තං, න

විඤ්ඤත්තිපරිහාරාය. අනියකමත් වාපි න යාචිතබ් බාති සාමීචිදස්සනත්ථං

වුත්තං, සුද්ධචිත්කතනපනහත්ථෙම්මංයාචන්තස්සආපත්තිනාමනත්ථි. 

යදිච් ඡෙං ොරාකපතුං වට් ටතීති ‘‘හත්ථෙම්මං යාචාමි, කදථා’’තිආදිනා
අයාචිත්වාපි වට්ටති. සකිච්චපසුතම්පි එවං ොරාකපන්තස්ස විඤ්ඤත්ති

නත්ථිඑව, සාමීචිදස්සනත්ථංපනවිභජිත්වාවුත්තං. 
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සබ් බෙප් පියභාවදීපනත් ථන්ති සබ්බකසො ෙප්පියභාවදීපනත්ථං. මූ ං 

කදථාති වත් තුං වට් ටතීති‘‘මූලං දස්සාමා’’තිපඨමංවුත්තත්තාවිඤ්ඤත්තිවා
මූලන්ති වචනස්ස ෙප්පියාෙප්පියවත්ථුසාමඤ්ඤවචනත්කතපි
නිට්ඨිතභතිකිච්චානං දාපනකතො අෙප්පියවත්ථුසාදියනං වා න කහොතීති

ෙත්වාවුත්තං. අනජ් ඣාවුත් ථෙන්තිඅපරිග්ගහිතං. 

මඤ ්ච…කප.… චීවරාදීනි ොරාකපතුොකමනාපීතිආදීසු චීවරං
ොරාකපතුොමස්ස අඤ්ඤාතෙඅප්පවාරිතතන්තවාකයහි
හත්ථෙම්මයාචනවකසන වායාපකන විඤ්ඤත්තිපච්චයා දුක්ෙටාභාකවපි 

චීවරවායාපනසික් ොපකදන යථාරහං පාචිත්තියදුක්ෙටානි කහොන්තීති

කවදිතබ්බං. අෙප් පියෙහාපණාදි න දාතබ් බන්ති ෙප්පියමුකඛන ලද්ධම්පි
හත්ථෙම්මෙරණත්ථායඉමස්ස ෙහාපණංකදහීතිවත්වාදානංනවට්ටතීති

වුත්තං. පුබ්කබ ෙතෙම්මස්ස දාපකනකිඤ්චාපිකදොකසොන දිස්සති, තථාපි
අසාරුප්පකමවාති වදන්ති. ෙතෙම්මත්ථායපි ොතබ්බෙම්මත්ථායපි
ෙප්පියකවොහාකරන පරියායකතො භතිං දාකපන්තස්ස නත්ථි කදොකසො. 

වත් තන්තිචාරිත්තං, ආපත්තිනකහොතීති අධිප්පාකයො. 

ෙප් පියං ොරාකපත් වා පටිග්  කහතබ් බානීති සාඛාය මක්ඛිෙබීජකනන
පණ්ණාදිච්කඡකද බීජගාමකෙොපනස්ස කචව තත්ථ
ලග්ගරජාදිඅප්පටිග්ගහිතස්සචපරිහාරත්ථායවුත්තං.තදුභයාසඞ්ොය අසති
තථා අෙරකණ කදොකසො නත්ථි. නදීයාදීසු උදෙස්ස අපරිග්ගහිතතාය 

‘‘ආහරාති වත් තුං වට් ටතී’’තිවුත්තං. ‘‘න ආහටං පරිභුඤ් ජිතු’’න්තිවචනකතො
විඤ්ඤත්තියාආපන්නං දුක්ෙටං කදකසත්වාපිතං වත්ථුං පරිභුඤ්ජන්තස්ස

පුන පරිකභොකග දුක්ෙටකමව, පඤ්චන්නම්පි සහධම්මිොනං න වට්ටති. 

‘‘අ ජ් ජීහි පන භික් ඛූහි වා සාමකණකරහි වා හත් ථෙම් මං න 

ොකරතබ් බ’’න්ති සාමඤ්ඤකතො වුත්තත්තා අත්තකනො අත්ථාය යංකිඤ්චි 
හත්ථෙම්මංොකරතුංනවට්ටති.යංපන අලජ්ජීනිවාරියමාකනොපි බීජනාදිං

ෙකරොති, තත්ථ කදොකසො නත්ථි. කචතියෙම්මාදීනි පන කතහි ොරාකපතුං

වට්ටති. එත්ථච‘‘අලජ්ජීහිසාමකණකරහී’’තිවුත්තත්තා‘‘සඤ්චිච්චආපත්තිං 

ආපජ්ජතී’’තිආදි (පරි. 359) අලජ්ජීලක්ඛණං උක්ෙට්ඨවකසන
උපසම්පන්කන පටිච්ච උපලක්ඛණකතො වුත්තන්ති තංලක්ඛණවිරහිතානං
සාමකණරාදීනං ලිඞ්ගත්කථනෙකගොත්රභුපරිකයොසානානං භික්ඛුපටිඤ්ඤානං
දුස්සීලානම්පි සාධාරණවකසන අලජ්ජිතාලක්ඛණං යථාවිහිතපටිපත්තියං
සඤ්චිච්චඅතිට්ඨනකමවාතිගකහතබ්බං. 

ආහරාකපන් තස ්ස දුක් ෙටන්ති විඤ්ඤත්තික්ඛකණ විඤ්ඤත්තිපච්චයා, 
පටිලාභක්ඛකණ කගොණානං සාදියනපච්චයා ච දුක්ෙටං. කගොණඤ්හි
අත්තකනො අත්ථාය අවිඤ්ඤත්තියා ලද්ධම්පි සාදිතුං න වට්ටති 
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‘‘හත්ථිගවස්සවළවපටිග්ගහණා පටිවිරකතො කහොතී’’ති (දී. නි. 1.10, 194) 

වුත්තත්තා. කතකනවාහ ‘‘ඤාතිපවාරිතට් ඨානකතොපි මූ ච් කඡජ් ජාය යාචිතුං 

න වට් ටතී’’ති. එත්ථ ච විඤ්ඤත්තිදුක්ෙටාභාකවපිඅෙප්පියවත්ථුයාචකනපි 

පටිග්ගහකණපි දුක්ෙටකමව. රක් ඛිත් වාති කචොරාදිඋපද්දවකතො රක්ඛිත්වා. 

ජග් ගත් වාතිතිණදානාදීහිකපොකසත්වා. 

ඤාතිපවාරිතට් ඨාකන පන වට් ටතීති සෙටස්ස සම්පටිච්ඡිතබ්බත්තා

මූලච්කඡජ්ජවකසන යාචිතුං වට්ටති. තාවොලිෙං වට් ටතීති උභයත්ථාපි

වට්ටතීති අත්කථො. වාසිආදීනිපුග්ගලිොනිපි වට්ටන්තීතිආහ ‘‘එස නකයො 

වාසී’’තිආදි. වල්ලිආදීසු ච පරපරිග්ගහිකතසු ච එකසව නකයොති

කයොකජතබ්බං. ‘‘ රුභණ් ඩප් පකහොනකෙසුකයවා’’ති ඉදං විඤ්ඤත්තිං
සන්ධාය වුත්තං. අදින්නාදාකන පන තිණසලාෙං උපාදාය පරපරිග්ගහිතං

කථයයචිත්කතන ගණ්හකතො අවහාකරො එව, භණ්ඩග්කඝන ොකරතබ්කබො. 

වල් ලිආදීසූති එත්ථ ආදි-සද්කදන පාළිආගතානං (පාරා. 349) කවළුආදීනං
සඞ්ගකහො. තත්ථයස්මිංපකදකසහරිතාලජාතිහිඞ්ගුලාදිඅප්පෙම්පිමහග්ඝං

කහොති, තත්ථ තං තාලපක්ෙපමාණකතො ඌනම්පි ගරුභණ්ඩකමව, 
විඤ්ඤාකපතුඤ්චනවට්ටති. 

සාතිවිඤ්ඤත්ති.පරිෙථාදීසු ‘‘කසනාසනං සම්බාධ’’න්තිආදිනා(විසුද්ධි.

1.19) පරියාකයනෙථනං පරිෙථා නාම.උජුෙකමවඅෙකථත්වා‘‘භික්ඛූනං

කිංපාසාකදොන වට්ටතී’’තිආදිනා (විසුද්ධි.1.19) අධිප්පාකයොයථාවිභූකතො

කහොති, එවං භාසනං ඔභාකසො නාම. කසනාසනාදිඅත්ථං

භූමිපරිෙම්මාදිෙරණවකසන පච්චයුප්පාදාය නිමිත්තෙරණං නිමිත් තෙම් මං 

නාම. උක් ෙමන් තීතිඅපගච්ඡන්ති. 

344. මණි ෙණ්කඨ අස්සාති මණිෙණ් කඨො. කදවවණ් ණන්ති
කදවත්තභාවං. 

345. පාළියං පත් කතන කම අත් කථොති (පාරා. 345) අනත්ථිෙම්පි
පත්කතන භික්ඛුං එවං වදාකපන්කතො භගවා කසොත්ථියා මන්තපදවකසන 

වදාකපසි.කසොපිභික්ඛුභගවතාආණත්තවචනංවකදමීතිඅකවොච, කතනස්ස

මුසානකහොති.අථවා ‘‘පත් කතන කම අත් කථො’’තිඉදං ‘‘පත් තං දදන් තූ’’ති

ඉමිනාසමානත්ථන්තිදට්ඨබ්බං.එසනකයො මණිනා කම අත් කථොතිඑත්ථාපි.

තස්මා අඤ්කඤසම්පි එවරූපං ෙකථන්තස්ස, ෙථාකපන්තස්ස ච
වචනකදොකසොනත්ථීතිගකහතබ්බං. 

349. උද්ධංමුඛං ලිත්තා උල්ලිත්තා, ඡදනස්ස අන්කතො ලිම්පන්තා හි

කයභුකයයනඋද්ධංමුඛා ලිම්පන්ති.කතනාහ ‘‘අන් කතොලිත් තා’’ති.අකධොමුඛං
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ලිත්තා අවලිත්තා. බහි ලිම්පන්තා හි කයභුකයයන අකධොමුඛා ලිම්පන්ති.

කතනාහ ‘‘බහිලිත් තා’’ති. 

බයඤ් ජනං වික ොමිතං භකවයයාති යස්මා ‘‘ොරයමාකනනා’’ති ඉමස්ස

කහතුෙත්තුවචනස්ස ‘‘ෙකරොන්කතනා’’ති ඉදං සුද්ධෙත්තුවචනං 

පරියායවචනංන කහොති, තස්මා ‘‘ෙකරොන්කතනවාොරාකපන්කතනවා’’ති 
ොරයමාකනනාති බහුඋද්කදසපදානුගුණං ෙරණවචකනකනව පදත්ථං

ෙත්වා නිද්කදකස ෙකත බයඤ්ජනං විරුද්ධං භකවයය, තථා පන
පදත්ථවකසන අදස්කසත්වා සාමත්ථියකතො සිද්ධකමවත්ථං දස්කසතුං

පච්චත්තවකසන ‘‘ෙකරොන්කතො වා ොරාකපන්කතො වා’’ති පදභාජනං 

වුත්තන්ති අධිප්පාකයො. කතනාහ ‘‘අත් ථමත් තකමවා’’තිආදි. පදත්ථකතො, 
සාමත්ථියකතො ච ලබ්භමානං අත්ථමත්තකමවාති අත්කථො. යඤ්හි

ොරයමාකනන පටිපජ්ජිතබ්බං, තං ෙකරොන්කතනාපි පටිපජ්ජිතබ්බකමවාති
ඉදකමත්ථසාමත්ථියං දට්ඨබ්බං. 

උද් කදකසොති සාමිභාකවන උද්දිසිතබ්කබො. කසතෙම් මන්ති
කසතවණ්ණෙරණත්ථං කසතවණ්ණමත්තිොය වා සුධාය වා

ෙතතනුෙකලකපො, කතනපනසහමිනියමාකනපමාණාතික්ෙන්තංකහොතීති

සඞ්ොනිවාරණත්ථං ආහ ‘‘අබ් කබොහාරිෙ’’න්ති. කතන
පමාණාතික්ෙන්තකවොහාරංනගච්ඡති කුටියාඅනඞ්ගත්තාතිඅධිප්පාකයො. 

යථාවුත්තස්ස අත්ථස්ස වුත්තනයං දස්කසන්කතන 

‘‘වුත් තඤ් කහත’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ ‘‘ආයාමකතො ච විත්ථාරකතො චා’’ති

අවත්වා ‘‘ආයාමකතො වා විත්ථාරකතො වා’’ති විෙප්පත්ථස්ස වා-සද්දස්ස 
වුත්තත්තා එෙකතොභාකග වඩ්ඪිකතපි ආපත්තීති පොසිතන්ති අධිප්පාකයො. 

තිහත් ථාති පෙතිහත්කථන තිහත්ථා, ‘‘වඩ්ඪකීහත්කථනා’’තිපි (සාරත්ථ. ටී.

2.348-349) වදන්ති, තං‘‘යත්ථ…කප.… අයංකුටීතිසඞ්ඛයංන ගච්ඡතී’’ති
ඉමිනා විරුජ්ඣති වඩ්ඪකීහත්කථන තිහත්ථායපි කුටියා පමාණයුත්තස්ස 

මඤ්චස්ස සුකඛන පරිවත්තනකතො. ‘‘ඌනෙචතුහත් ථා වා’’ති ඉදඤ්ච 
පච්ඡිමප්පමාණයුත්තස්ස මඤ්චස්ස අපරිවත්තනාරහං සන්ධාය වුත්තං. යදි
හි පෙතිහත්කථන චතුහත්ථායපි කුටියා පමාණයුත්කතො මඤ්කචො න

පරිවත්තති, සාඅකුටීකයව, තස්මාමඤ්චපරිවත්තනමත්කතකනවපමාණන්ති

ගකහතබ්බං. පමාණයුත් කතො මඤ් කචොති සබ්බපච්ඡිමප්පමාණයුත්කතො

මඤ්කචො. කසො හි පෙතිවිදත්ථියා නවවිදත්ථිකෙො, අට්ඨවිදත්ථිකෙො වා

කහොති, තකතො ඛුද්දකෙො මඤ්කචො සීසූපධානං ඨකපත්වා පාදං පසාකරත්වා

නිපජ්ජිතුං න පකහොති. පමාණකතො ඌනතරම් පීති උක්ෙට්ඨප්පමාණකතො

ඌනතරම්පි, ඉදඤ්ච කහට්ඨිමප්පමාණයුත්තායපිවත්ථුකදසනාොතබ්බා, න
වාතිසන්කදහනිවත්තනත්ථං වුත්තං. 
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පටුන 

ෙ  ක කපොති කෙනචි සිකලකසන ෙතකලකපො, 
කසතරත්තාදිවණ්ණෙරණත්ථං ෙතතම්බමත්තිොදිෙලලකලකපො වා.

කතනාහ ‘‘අක කපො එවා’’ති. කතන තළාොදීසු ඝකනන ෙලකලන
ෙතබහලකලකපො මත්තිොකලපකන එව පවිසති කලපකවොහාරගමනකතොති

දස්කසති. පිට් ඨසඞ් ඝාකටො නාමද්වාරබාහසඞ්ඛාකතොචතුරස්සදාරුසඞ්ඝාකටො, 
යත්ථසඋත්තරපාසංෙවාටංඅපස්සායද්වාරංපිදහන්ති. 

ඔක ොකෙත් වාපීති අපකලොකෙත්වාපි, අපකලොෙනෙම්මවකසනාපීති

අත්කථො, අපසද්දස්සාපිඔආකදකසොෙකතොතිදට්ඨබ්කබො. 

353. නිබද් ධක ොචරට් ඨානම් පීති එත්ථ කගොචරාය පක්ෙමන්තානං

හත්ථීනං නිබද්ධගමනමග්කගොපි සඞ්ගය්හති. එකතසන්ති සීහාදීනං. 

ක ොචරභූමීති ආමිසග්ගහණට්ඨානං. න  හිතාති පටික්ඛිපිතබ්බභාකවන න

ගහිතා, නවාරිතාතිඅත්කථො.සීහාදීනඤ්හිකගොචරග්ගහණට්ඨානං හත්ථීනං

වියනිබද්ධංනකහොති, යත්ථපනකගොමහිංසාදිපාණොසන්ති, දූරම්පිතං

ඨානං සීඝං ගන්ත්වා කගොචරං ගණ්හන්ති. තස්මා කතසං තං න වාරිතං, 
නිබද්ධගමනමග්කගොව වාරිකතො ආසයකතො ගමනමග්ගස්ස නිබද්ධත්තා. 

අඤ ්කඤසම් පි වාළානන්ති අරඤ්ඤමහිංසාදීනං. ආකරො යත් ථායාති 

නිරුපද්දවාය. කසසානීති පුබ්බණ්ණනිස්සිතාදීනි කසොළස. තානි ච

ජනසම්මද්දමහාසම්මද්දකුටිවිකලොපසරීරපීළාදිඋපද්දකවහි සඋපද් දවානීති

කවදිතබ්බානි. අභිහනන්ති එත්ථාති අබ් භාඝාතං. ‘‘කවරිඝර’’න්ති

වුත්තකමවත්ථංවිභාකවතුං ‘‘කචොරානං මාරණත් ථාය ෙත’’න්තිවුත්තං. 

ධම් ම න් ධිොති ධම්කමන දණ්ඩනීතියා හත්ථපාදාදිච්ඡින්දනගන්ධිො.

ගන්ධිොති ච යස්ස උපරි හත්ථාදිං ඨකපත්වා ඡින්දන්ති, තාදිසං

දාරුඛණ්ඩඵලොති වුච්චති, කතන ච උපලක්ඛිතං ඨානං. පාළියං 

රච් ඡානිස ්සිතන්ති රථිොනිස්සිතං. චච් චරනිස ්සිතන්ති චතුන්නං රථිොනං

සන්ධිනිස්සිතං. සෙකටනාතිඉට්ඨෙසුධාදිභණ්ඩාහරණසෙකටන. 

පාචිනන්ති කසනාසනස්ස භූමිකතො පට්ඨාය යාව තලාවසානං

චිනිතබ්බවත්ථුෙං අධිට්ඨානං, යස්සඋපරිභිත්තිථම්භාදීනිචපතිට්ඨකපන්ති.

කතනාහ ‘‘තකතො පට් ඨායා’’තිආදි.කිඤ්චාපිඉධපුබ්බපකයොගසහපකයොගානං 

අදින්නාදාකන විය විකසකසො නත්ථි, තථාපි කතසං විභාකගන දස්සනං 
භින්දිත්වා වා පුනොතබ්බාතිඑත්ථකුටියා කභකදන පරිච්කඡදදස්සනත්ථං

ෙතං. තදත් ථායාති තච්ඡනත්ථාය. එවං ෙතන්ති අකදසිතවත්ථුෙං

පමාණාතික්ෙන්තං වා ෙතං. පණ් ණසා න්ති පණ්ණකුටියා

තිණපණ්ණචුණ්ණස්ස අපරිපතනත්ථාය අන්කතො ච බහි ච ලිම්පන්ති, තං

සන්ධාකයතංවුත්තං.කතකනවවක්ඛති‘‘පණ්ණසාලං ලිම්පතී’’ති. 
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අන්කතොකලකපකනව නිට්ඨාකපතුොමං සන්ධාය ‘‘අන් කතොක කප 

වා’’තිආදි වුත්තං. බහික කප වාති එත්ථාපි එකසව නකයො. තස් මින්ති

ද්වාරබන්කධ වා වාතපාකන වා ඨපිකතති කයොකජතබ්බං. තස් කසොොසන්ති

තස්ස ද්වාරබන්ධාදිස්ස ඔොසභූතං ඡිද්දං. පුන වඩ් කඪත් වාති පුබ්කබ

ඨපිකතොොසං ඛුද්දෙං කච, තං ද්වාරවාතපානච්ඡිද්දකභදකනන පුන

වඩ්කඪත්වා. ඨපිකතති ද්වාරබන්කධ වා ගවක්ඛසඞ්ඝාකට වා ආකනත්වා 

තස්මිංවඩ්ඪිකතවාඅවඩ්ඪිකතවාඡිද්කදපතිට්ඨාපිකත. ක කපො න ඝටීයතීති
සමන්තකතො දින්කනො කලකපො තථා ඨපිකතන ද්වාරබන්ධකනන වා

වාතපාකනන වා සද්ධිං න ඝටීයති, එොබද්ධං න කහොතීති වුත්තං කහොති. 

තන්ති ද්වාරබන්ධං වා වාතපානං වා. පඨමකමව සඞ් ඝාදිකසකසොති කතසං 
සමන්තකතො පුබ්කබව කලපස්ස ඝකටත්වා නිට්ඨාපිතත්තා
ද්වාරබන්ධවාතපානානංඨපනකතො පුබ්කබඑවසඞ්ඝාදිකසකසො. 

ක පඝටකනකනවාති ඉට්ඨොහි ෙතවාතපානාදීනි විනා සමන්තා

කලපඝටකනකනව ආපත්ති වාතපානාදීනං අකලකපොොසත්තා, ඉට්ඨොහි

ෙතත්තා වා, වාතපානාදීසුපි කලපස්ස භිත්තිකලකපන සද්ධිං

ඝටකනකනවාතිපිඅත්ථං වදන්ති. තත් ථාතිපණ්ණසාලායං. ආක ොෙත් ථාය 

අට් ඨඞ් ගු මත් තං ඨකපත් වා ලිම් පතීති දාරුකුට්ටස්ස දාරූනමන්තරා 

අට්ඨඞ්ගුලමත්තං විවරං යාව ලිම්පති, තාව ආකලොෙත්ථාය ඨකපත්වා

අවකසසං සකුට්ටච්ඡදනං ලිම්පති, පච්ඡා එතං විවරං ලිම්පිස්සාමීති එවං
ඨපකන අනාපත්තීති අධිප්පාකයො. සකච පන එවං අෙත්වා සබ්බදාපි

ආකලොෙත්ථාය වාතපානවකසන ඨකපති, වාතපානද්වාරසඞ්ඝාකට ඝටිකත

කලකපො ච ඝටීයති, පඨමකමව සඞ්ඝාදිකසකසොති දස්කසන්කතො ආහ 

‘‘සකච’’තිආදි. මත්තිොකුට්ටකමව මත්තිොකලපසඞ්ඛයං ගච්ඡතීති ආහ 

‘‘සකච මත් තිොය කුට් ටං ෙකරොති, ඡදනක කපන සද් ධිං ඝටකන 

ආපත් තී’’ති. උභින් නං අනාපත් තීතිපුරිමස්ස කලපස්සඅඝටිතත්තාදුතියස්ස
අත්තුද්කදසිෙතායඅසම්භවකතො. 

354. ආපත් තිකභදදස් සනත් ථන්ති තත්ථ‘‘සාරම්කභ චඅපරික්ෙමකනච

දුක්ෙටං අකදසිතවත්ථුෙතාය, පමාණාතික්ෙන්තතාය චසඞ්ඝාදිකසකසො’’ති
එවංආපත්තිකයවවිභාගදස්සනත්ථං. 

361. අනිට් ඨිකත කුටිෙම් කමති කලපපරිකයොසාකන කුටිෙම්කම 

එෙපිණ්ඩමත්කතනපි අනිට්ඨිකත. ‘‘අඤ් ඤස ්ස පුග්   ස් ස වා’’ති ඉදං

මූලට්ඨස්ස අනාපත්තිදස්සනත්ථං වුත්තං. කයන පන ලද්ධං, තස්සාපි තං

නිට්ඨාකපන්තස්ස ‘‘පකරහි විප්පෙතං අත්තනා පරිකයොසාකපති, ආපත්ති 

සඞ්ඝාදිකසසස්සා’’තිආදිවචනකතො (පාරා. 363) ආපත්තිකයව. පුබ්කබ
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ෙතෙම්මම්පි ලද්ධොලකතො පට්ඨාය අත්තකනො අත්ථාකයව ෙතං නාම

කහොති, තස්මා කතනාපි සඞ්ඝස්ස වා සාමකණරාදීනං වා දත්වා

නිට්ඨාකපතබ්බං. ‘‘අඤ ්ඤස ්ස වා’’ති ඉදං අනුපසම්පන්නංකයව සන්ධාය

වුත්තන්ති ගකහතබ්බං, කෙචි පන ‘‘පරකතො ලද්ධාය කුටියා නිට්ඨාපකන

අනාපත්තිආදිකතො පට්ඨාය අත්තකනො අත්ථාය අෙතත්තා’’ති වදන්ති. 

අපචිනිතබ් බාති යාව පාචිනා විද්ධංකසතබ්බා. භූමිසමං ෙත් වාති
පාචිනතලාවසානංෙත්වා. 

364. ක ණන්ති පබ්බතකලණං. න කහත් ථ ක කපො ඝටීයතීති

ඡදනකලපස්ස අභාවකතො වුත්තං, විසුං එව වා අනුඤ්ඤාතත්තා. සකච 

කලණස්ස අන්කතො උපරිභාකග චිත්තෙම්මාදිෙරණත්ථං කලපං කදන්ති, 

උල්ලිත්තකුටිසඞ්ඛයං න ගච්ඡති, වට්ටති එව. ඉට්ඨොදීහි ෙතං 
චතුරස්සකූටාගාරසණ්ඨානං එෙෙණ්ණිොබද්ධං නාතිඋච්චං

පටිස්සයවිකසසං ‘‘ගුහා’’ති වදන්ති, තාදිසං මහන්තම්පිඋල්ලිත්තාවලිත්තං 

ෙකරොන්තස්සඅනාපත්ති. භූමිගුහන්තිඋමඞ්ගගුහං. 

අට් ඨෙථාසූති කුක්කුටච්ඡිෙකගහන්තිආදීසු අට්ඨෙථාසු තිණකුටිො
කුක්කුටච්ඡිෙකගහන්ති වත්වා පුන තං විවරන්කතහි අට්ඨෙථාචරිකයහි

ඡදනංදණ්ඩකෙහි…කප.… වුත්තාතිකයොජනා දට්ඨබ්බා.තත්ථ දණ් ඩකෙහි 

ජා බද් ධං ෙත් වාති දීඝකතො, තිරියකතො ච ඨකපත්වා වල්ලියාදීහි

බද්ධදණ්ඩකෙහිජාලංවියෙත්වා. කසො චාතිඋල්ලිත්තාදිභාකවො. ඡදනකමව 

සන් ධාය වුත් කතොති ඡදනස්ස අන්කතො ච බහි ච ලිම්පනකමව සන්ධාය
වුත්කතො. මත්තිොකුට්කටභිත්තිකලපංවිනාපිභිත්තියාසද්ධිං ඡදනකලපස්ස
ඝටනමත්කතනාපි ආපත්තිසම්භවකතො ඡදනකලකපොව පධානන්ති 

කවදිතබ්බං. කිඤ්චාපි එවං, අථ කඛො ‘‘උපචිොකමොචනත්ථකමව කහට්ඨා

පාසාණකුට්ටං ෙත්වා තං අලිම්පිත්වා උපරි ලිම්පති, කලකපො න ඝටීයති

නාම, අනාපත්තිකයවා’’තිආදිවචනකතොපන ඡදනකලපඝටනත්ථංසෙලායපි
භිත්තියා කලකපො අවස්සං ඉච්ඡිතබ්කබොව තස්සා එෙකදසස්ස අකලකපපි

ඡදනකලපස්ස අඝටනකතො. කතනාහ ‘‘ක කපො න ඝටීයතී’’ති. එත් ථාති

තිණකුටිොයං. න කෙවලඤ්ච තිණකුටිොයං එව, කලණගුහාදීසුපි

සාරම්භාපරික්ෙමනපච්චයාපි අනාපත්ති එව, ඉමිනා පන නකයන
අඤ්ඤස්සත්ථාය කුටිං ෙකරොන්තස්සාපි සාරම්භාදිපච්චයාපි
අනාපත්තිභාකවොඅත්ථකතොදස්සිකතොඑවකහොතීති. 

තත්ථ පාළිවිකරොධං පරිහරිතුං ‘‘යං පනා’’තිආදි වුත්තං. අයඤ්කහත්ථ

අධිප්පාකයො – අඤ්ඤස්ස උපජ්ඣායාදිකනො අත්ථාය ෙකරොන්තස්ස

සාරම්භාදිපච්චයාපි අනාපත්ති එව, යං පන පාළියං ‘‘ආපත්තිොරුොනං

තිණ්ණංදුක්ෙටාන’’න්තිආදිවචනං, තංඅඤ්ඤස්සත්ථාය ෙකරොන්තස්ස, න
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පටුන 

සාරම්භාදිපච්චයා ආපත්තිදස්සනත්ථං වුත්තං, කිඤ්චරහි යථාසමාදිට්ඨාය

කුටියා අෙරණපච්චයා ආපත්තිදස්සනත්ථන්ති. තත්ථ යථාසමාදිට් ඨායාති

‘‘භික්ඛු සමාදිසිත්වා පක්ෙමති, ‘කුටිං කම ෙකරොථා’ති සමාදිසති ච, 

කදසිතවත්ථුො ච කහොතු අනාරම්භා ච සපරික්ෙමනා චා’’ති එවං 
ොරාපකෙන ආණත්තික්ෙමං මුඤ්චිත්වා ෙරණපච්චයාති අධිප්පාකයො.

ෙත්ථචිපනකපොත්ථකෙ ‘‘කුටිලක්ඛණප්පත්තම්පිකුටිංඅඤ්ඤස්ස…කප.… 

ෙකරොන්තස්ස අනාපත්තී’’ති ඉමස්ස පාඨස්ස අනන්තරං ‘‘යං පනආපත්ති

ොරුොන’’න්තිආදිපාකඨො දිස්සති, කසොව යුත්තතකරො. එවඤ්හි සති තත්ථ
අධිප්පාකයොපාෙකටොකහොති. 

අනාපත් තීති වත් වාති වාසාගාරත්ථාය එව අනියමිතත්තා අනාපත්තීති

වත්වා. අකදසාකපත් වා ෙකරොකතොති පමාණයුත්තම්පි ෙකරොකතො. 

අචිත් තෙන්ති පණ්ණත්තිඅජානනචිත්කතන අචිත්තෙං. උල්ලිත්තාදීනං

අඤ්ඤතරතා, කහට්ඨිමප්පමාණසම්භකවො, අකදසිතවත්ථුෙතා, 

පමාණාතික්ෙන්තතා, අත්තුද්කදසිෙතා, වාසාගාරතා, කලපඝටනාති සත්ත
වාපමාණයුත්තඞ්ගාදීසුඡවාඅඞ්ගානි. 

කුටිොරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. විහාරොරසික් ොපදවණ් ණනා 

365. සත්තකම පූජාවචනප්පකයොකග ෙත්තරි සාමිවචනස්සපි

ඉච්ඡිතත්තා ‘‘ ාමස් ස වා පූජිත’’න්ති වුත්තං. රූපින්ද්රිකයසු විජ්ජමානං 

සන්ධාය එකින්ද්රියතා වුච්චතීති ආහ ‘‘ොයින් ද්රියං සන් ධායා’’ති. කත හි
මනින්ද්රියම්පිභූතගාමානංඉච්ඡන්ති. 

366. කිරියකතො සමුට් ඨානාභාකවොති වත්ථුකනො අකදසනාසඞ්ඛාතං
අකිරියංවිනාන කෙවලංකිරියායසමුට්ඨානභාකවො.කිරියාකිරියකතොහිඉදං

සමුට්ඨාති.ඉමස්මිං සික්ඛාපකද භික් ඛූ වා අනභිකනයයාතිඑත්ථ වා-සද්කදො 

සමුච්චයත්කථො, කතන ‘‘මහල්ලෙඤ්ච විහාරං ෙකරයය, භික්ඛූ ච

අනභිකනයයා’’ති කිරියඤ්චඅකිරියඤ්චසමුච්චිකනොති. 

විහාරොරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. පඨමදුට් ඨකදොසසික් ොපදවණ් ණනා 

380. අට්ඨකම පාොකරන ච පරික්ඛිත්තන්ති සම්බන්කධො. 

ක ොපුරට් ටා ෙයුත් තන්ති එත්ථ පාොකරසු යුද්ධත්ථාය ෙකතො 

වඞ්ෙසණ්ඨාකනො සරක්කඛපඡිද්දසහිකතො පතිස්සයවිකසකසො අට් ටා කෙො 
නාම. 
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කසොළසවිධස් සාති චතූහි මග්කගහි පච්කචෙං චතූසු සච්කචසු
ෙත්තබ්බස්සපරිඤ්ඤාපහානසච්ඡිකිරියාභාවනාසඞ්ඛාතස්ස කසොළසවිධස්ස. 

කත  ාරකවනාති කත කිලන්තරූපා භික්ඛූ භත්තුද්කදසෙට්ඨාකන
සන්නිපතිතානං භික්ඛූනං පුරකතො අත්තකනො කිලන්තසරීරං දස්කසත්වා

උද්දිසාපකන ගාරකවන, ලජ්ජායාති අත්කථො. කතරසපීති 
භත්තුද්කදසෙකසනාසනගාහාපෙභණ්ඩාගාරිෙචීවරපටිග්ගාහෙචීවරභාජෙ
යාගුභාජෙඵලභාජෙඛජ්ජභාජෙඅප්පමත්තෙවිස්සජ්ජෙසාටියගාහාපෙපත්
තගාහාපෙආරාමිෙකපසෙසාමකණරකපසෙසම්මුතීනං වකසනකතරසපි. 

පාළියං ‘‘අපිසූ’’ති ඉදං ‘‘අපිචා’’ති ඉමිනා සමානත්කථො නිපාකතො. එවං 

සබ් බපකදසූති පීඨාදීසු කසනාසනසාධාරකණසු, 
ෙතිෙසණ්ඨානපකවසනික්ඛමනොලාදීසු පන විසුං විසුං අධිට්ඨහිත්වා 

ෙථාකපතීති කවදිතබ්බං. අයඤ් හි නිම් මිතානං ධම් මතාති අනියකමත්වා

නිම්මිතානං වකසන වුත්තං, නියකමත්වා පන ‘‘එත්තො ඉදඤ්චිදඤ්ච

ෙකථන්තු, එත්තො තුණ්හී භවන්තු, නානාප්පොරං ඉරියාපථං, කිරියඤ්ච 

ෙප්කපන්තු, නානාවණ්ණසණ්ඨානවකයොනියමා ච කහොන්තූ’’ති පරිෙම්මං
ෙත්වා සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාය අධිට්ඨිකත ඉච්ඡිතිච්ඡිතප්පොරා

අඤ්ඤමඤ්ඤම්පි විසදිසාවකහොන්ති. අවත් ථුෙවචනන්තිනිරත්ථෙවචනං. 

383. එෙචාරිෙභත් තන්ති අතිමනාපත්තා සබ්කබසම්පි පටිලාභත්ථාය

විසුං ඨිතිොය පාකපතබ්බභත්තං. තද් ධිතකවොහාකරනාති චත්තාරි 

පමාණමස්ස චතුක්ෙන්ති එවං තද්ධිතකවොහාකරන. භකවොති භවිතබ්කබො. 

අතීතං දිවසභා න්ති තස්මිඤ්කඤව දිවකස සලාෙදානක්ඛණං සන්ධාය

වුත්තං. හිකයයොති ඉමස්ස අජ්ජ ඉච්කචව අත්කථො. කතකනවාහංසු ‘‘ස්කව

අම්කහ’’තිආදි. පධූපායන් තාති පුනප්පුනං උප්පජ්ජනකෙොධවකසන 

පධූපායන්තා.පාළියං කිස ්ස මන්තිකෙනොරකණනමයාති අත්කථො. 

384. ‘‘සරසි ත්ව’’න්ති ඉදං එෙං වාෙයං ෙත්වා, ‘‘ෙත්තා’’ති ඉදඤ්ච

ෙත්තරිරිතුපච්චයන්තං ෙත්වා, ‘‘අසී’’තිඅජ්ඣාහාරපකදනසහඑෙවාෙයං

ෙත්වා, ‘‘එවරූප’’න්ති ඉදං, ‘‘යථායං භික්ඛුනී ආහා’’ති ඉදඤ්ච ද්වීසු

වාකෙයසු පච්කචෙං කයොකජතබ්බන්ති දස්කසතුං ‘‘අථ වා’’තිආදිමාහ. 

උජුෙකමවාති ත්වා-පච්චයන්තවකසන පඨමං අත්ථග්ගහණං උජුෙන්ති
අධිප්පාකයො. 

දුතිකයො දබ්බ-සද්කදො පණ්ඩිතාදිවචකනොති ආහ ‘‘න කෙො දබ් බ දබ් බා 

පණ් ඩිතා’’ති. නිබ් කබකඨන් තීති කදොසකතො කමොකචන්ති. විනය ක් ෙකණ 

තන් තින්ති විනයවිනිච්ඡයලක්ඛණවිසකයආගමංඨකපන්කතො.පාළියං යකතො 

අහන්තිආදීසු යස්මිං ොකල අහං ජාකතො, තකතො පභුති සුපිනන්කතනපි
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කමථුනං ධම්මං නාභිජානාමි, න ච තස්ස කමථුනධම්මස්ස පටිකසවිතා

අකහොසින්ති අත්කථො දට්ඨබ්කබො. කතනාහ ‘‘සුපිනන් කතනපී’’තිආදි. ඉදානි

එෙවාෙයවකසන කයොජනං දස්කසතුං ‘‘අථ වා’’තිආදි වුත්තං. න ඝටතීති

යස්මාඛීණාසවස්සවචකනනඑතිස්සාවචනංනසකමති, තඤ්චනඝටනං

යස්මා පුබ්කබ භික්ඛූසු පසිද්ධාය එව අච්චන්තදුස්සීලතාය එව අකහොසි, 
තස්මාකමත්තියං භික්ඛුනිංනාකසථාතිඅධිප්පාකයො. 

චර පිකරතිචරගච්ඡපිකරපරඅමාමෙත්වං. විනස ්සාතිඅදස්සනංගච්ඡ. 

අොරිොති අමූලකෙන කචොදනාය න ොරිො. ොරකෙො කහොතීති 

‘‘අකයයනම්හි දූසිතා’’ති ඉමාය පටිඤ්ඤාය යදි නාසිතා, තදා කථකරො

භික්ඛුනීදූසෙත්තසිද්ධිකතො තස්ස කදොසස්ස ොරකෙො කහොති. අොරකෙො 

කහොතීති තාය ෙතපටිඤ්ඤං අනකපක්ඛිත්වා සාමඤ්ඤකතො ‘‘කමත්තියං

භික්ඛුනිංනාකසථා’’තිභගවතාවුත්තත්තාඅොරකෙොකහොති.යදිහිකථකරො 

ොරකෙො භකවයය, අවස්සං තකමව කදොසං අපදිසිත්වා ඉමිනා නාම

ොරකණන ‘‘කමත්තියං භික්ඛුනිං නාකසථා’’ති වත්තබ්බං සියා, තථා

අවුත්තත්තා, ‘‘දබ්බඤ්ච අනුයුඤ්ජථා’’ති අවත්වා ‘‘ඉකම ච භික්ඛූ

අනුයුඤ්ජථා’’ති වුත්තත්තා ච සාමත්ථියකතො කමත්තියාය භික්ඛුනියා

අඤ්කඤන කදොකසන නාසනාරහතා, වත්ථුස්ස ච අමූලෙභාකවො, කථරස්ස
අොරෙභාකවොචසිද්කධොකහොතීතිඅධිප්පාකයො. 

අත් තකනො සුත් තන්ති ‘‘සොය පටිඤ්ඤායා’’තිඉමිනාපක්කඛපවචකනන

සහිතං කූටසුත්තං. කථකරො ොරකෙො කහොතීති එත්ථ අයමධිප්පාකයො – 

‘‘සොය පටිඤ්ඤායා’’ති අවත්වා සාමඤ්ඤකතො ‘‘කමත්තියං භික්ඛුනිං

නාකසථා’’ති ඔතිණ්ණවත්ථුස්මිංකයව තස්සා නාසනා විහිතාති තුම්හාෙං

වාකද කථකරො ොරකෙො කහොති, ‘‘සොය පටිඤ්ඤායා’’ති පන වුත්කත
පුබ්කබකයව සිද්ධස්ස පාරාජිෙස්ස සුචිොය අස්සා සොය පටිඤ්ඤාය
නාකසථාති සිජ්ඣනකතො අම්හාෙං වාකද කථකරො අොරකෙො කහොතීති. 

මහාවිහාරවාසීනම්පි පන ‘‘සොය පටිඤ්ඤායා’’ති වුත්කත

ඔතිණ්ණවත්ථුස්මිංකයව තස්සානාසනා විහිතා කහොති, නසාමඤ්ඤකතොති

අධිප්පාකයො. එත් ථාති ඉකමසු ද්වීසු වාකදසු, සුත්කතසු වා. යං පච් ඡා 

වුත් තන්ති මහාවිහාරවාසීහි යං වුත්තං, තං යුත්තන්ති අත්කථො. විචාරිතං 

කහතන්ති එතං පච්ඡිමස්ස යුත්තත්තං විචාරිතං, ‘‘තත්ර සඞ්ඝාදිකසකසො

වුට්ඨානගාමිනී…කප.… අසුද්ධතාකයව නාකසසී’’ති වක්ඛමානනකයන 

විනිච්ඡිතන්ති අත්කථො. ‘‘භික් ඛුනිං අනුද් ධංකසති දුක් ෙට’’න්ති ඉමිනා
මහාඅට්ඨෙථාවාකදොදස්සිකතො. 



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො සංඝාදිකසසෙණ්කඩො 

255 

පටුන 

තත්රාති කතසු දුක්ෙටපාචිත්තිකයසු. දුක් ෙටන්ති

වුත්තමහාඅට්ඨෙථාවාදස්ස අධිප්පායං දස්කසත්වා ‘‘පාචිත්තිය’’න්ති

පවත්තස්ස කුරුන්දිවාදස්ස අධිප්පායං දස්කසතුං ‘‘පච් ඡිමනකයපී’’තිආදි

වුත්තං. වචනප් පමාණකතොති විසංවාදනාධිප්පාකය සමාකනපි
අනුද්ධංසනාදිවිකසකස සඞ්ඝාදිකසසාදිකනො විධායෙවචනබකලනාති

අත්කථො. භික් ඛුස් ස පන භික් ඛුනියා දුක් ෙටන්තිභික්ඛුනිංඅනුද්ධංකසන්තස්ස
භික්ඛුස්ස දුක්ෙටං. 

එවං ද්වීසුපි අට්ඨෙථාවචකනසුඅධිප්පායං විභාකවත්වා ඉදානිපච්ඡිකම

පාචිත්තියවාකදකදොසංදස්කසත්වාපුරිමදුක්ෙටවාදකමව පතිට්ඨාකපතුං ‘‘තත්ර 

පනා’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ විසුන්ති සම් පජානමුසාවාකද පාචිත් තියකතො (පාචි.

1) විසුං පාචිත්තියං වුත්තං, තත්ථ අනන්කතොගධභාවාති අධිප්පාකයො. 

තස් මාති යස්මා අමූලොනුද්ධංසකන විසුඤ්කඤව පාචිත්තියං පඤ්ඤත්තං, 
තස්මා පුරිමනකයොති දුක්ෙටවාකදො. එවං අන්තරා පවිට්ඨං 
දුක්ෙටපාචිත්තියවාදං දස්කසත්වා ඉදානි පාෙටකමව අත්ථං විභාකවතුං 

‘‘තථා භික් ඛුනී’’තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ තථාති යථා භික්ඛුස්ස භික්ඛුං, 

භික්ඛුනිඤ්ච අනුද්ධංකසන්තස්ස සඞ්ඝාදිකසසදුක්ෙටානි වුත්තානි, තථාති

අත්කථො. එකතහි නාසනා නත් ථීති සාමඤ්ඤකතො වුත්තං, දුක්ෙකටන

ඉමිස්සාපන නාසනානත්ථීතිඅධිප්පාකයො. දුස් සී ාතිපාරාජිො. 

386. ආොරනානත් කතනාති දූසිතාොරස්ස, දූසොොරස්ස ච

නානත්කතන. අනභිරද් කධොති අතුට්කඨො. කතනාහ ‘‘න සුඛිකතො’’ති. න 

පසාදිකතොති අනුප්පාදිතප්පසාකදො. ඛීල-සද්කදො ථද්ධභාවවචකනො, 

ෙචවරපරියාකයොචකහොතීතිආහ ‘‘චිත් ත…කප.… ඛී ’’න්ති. නප් පතීකතොති 

පීතිසුඛාදීහිනඅභිගකතොනඋපගකතො.කතනාහ ‘‘න අභිසකටො’’ති. 

කයන දුට් කඨොති ච කුපිකතොති ච වුත් කතොති එත්ථ කයන දුට්කඨොති ච

වුත්කතොකයනකුපිකතොතිචවුත්කතො, තං මාතිොයඤ්ච පදභාජකන (පාරා.

386) ච වුත්තං උභයම්කපතන්ති කයොකජතබ්බං. ද් වීහීති ‘‘කතන ච 

කෙොකපන, කතනචකදොකසනා’’තිවුත්තකෙොපකදොසපකදහිද්වීහි, අත්ථකතො

පන ද්වීහිපිකදොකසොව දස්සිකතොතිආහ ‘‘සඞ් ොරක් ෙන් ධකමව දස් කසතී’’ති. 

යායාතිඅනත්තමනතාය. 

න චුදිතෙවකසනාති යදි චුදිතෙවකසනාපි අමූලෙං අධිප්කපතං සියා, 

අමූලෙං නාම අනජ්ඣාපන්නන්ති පදභාජනං වකදයයාති අධිප්පාකයො. යං 

පාරාජිෙන්තිභික්ඛුකනොඅනුරූකපසු එකූනවීසතියාපාරාජිකෙසුඅඤ්ඤතරං. 

පදභාජකන (පාරා. 386) පන භික් ඛුවිභඞ් ක  ආගතාකනව ගකහත්වා

‘‘චතුන්නං අඤ්ඤතකරනා’’ති වුත්තං. එතං ඉධ අප් පමාණන්ති එතං 
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පටුන 

ආපන්නානාපන්නතං ඉධානුද්ධංසකන ආපත්තියා අනඞ්ගං, ආපත්තිං පන

ආපන්කන වා අනාපන්කන වා පුග්ගකල ‘‘අනාපන්කනො එකසො සුද්කධො’’ති
සුද්ධසඤ්ඤායවා විමතියාවාචාවනාධිප්පාකයොවඉධඅඞ්ගන්තිඅධිප්පාකයො. 

තකථවාති පසාදකසොකතන, දිබ්බකසොකතන වාති ඉමමත්ථං අතිදිසති.

දිට්ඨානුසාකරකනව සමුප්පන්නා පරිසඞ්ොව දිට් ඨපරිසඞ් කිතං නාම. එවං

කසකසසුපි. ‘‘අදිස් වා වා’’ති ඉදං උක්ෙට්ඨවකසන වුත්තං, දිස්වා

පක්ෙන්කතසුපි කදොකසො නත්ථිකයව. ඉකමසන්ති ඉකමහි. ෙරිස ්සන් තීති 

තස්මිං ඛකණ උප්පජ්ජනාොරදස්සනං, පච්ඡා පන එත්තකෙන ොකලන

ෙතංවාතිසඞ්ොය කචොකදති.නහිෙරිස්සන්තීතිකචොදනාඅත්ථි. ‘‘අරිට් ඨං 

පීත’’න්ති ඉදං මුකඛ සුරාගන්ධවායනනිමිත්තදස්සනං. අරිට්ඨඤ්හි 
සුරාසදිසවණ්ණගන්ධංෙප්පියකභසජ්ජං. 

දිට් ඨං අත් ථි සමූ ෙන්තිආදීසු අජ්ඣාචාරස්ස සම්භවාසම්භවානං

මූලාමූලභාවදස්සනං. අත් ථි සඤ් ඤාසමූ ෙන්තිආදි පන දිට්ඨසඤ්ඤාය

සම්භවාසම්භවානං මූලාමූලභාවදස්සනං. දිස ්වාව දිට් ඨසඤ් ඤී හුත් වා 

කචොකදතීති එත්ථ යං කචොකදති, තකතො අඤ්ඤං පුග්ගලං වීතික්ෙමන්තං, 

පටිච්ඡන්කනොොසකතො නික්ඛමන්තං වා දිස්වා ‘‘අයං කසො’’ති සඤ්ඤාය

කචොකදන්කතොපි සඞ්ගය්හති. එස නකයො සුතාදීසුපි. සමූ කෙන වා 

සඤ ්ඤාසමූ කෙන වාතිඑත්ථපාරාජිෙමාපන්නං දිට්ඨාදිමූලකෙනච ‘‘අයං

ආපන්කනො’’ති අසුද්ධසඤ්ඤාය කචොකදන්කතො සමූලකෙන කචොකදති නාම. 
සඤ්ඤාසමූලෙත්කතඑව අනාපත්තිසම්භවකතොආපන්කනවා අනාපන්කන

වා පුග්ගකල ආපන්නසඤ්ඤී දිට්ඨාදීසු, අදිට්ඨාදීසු වා මූකලසු 
දිට්ඨසුතාදිසඤ්ඤී කතන දිට්ඨාදිමූලකෙන තං පුග්ගලං කචොකදන්කතො

සඤ්ඤාසමූලකෙන කචොකදතිනාම.ඉකමසංඅනාපත්ති, වුත්තවිපරියාකයන
ආපත්තිවාකරඅත්කථොකවදිතබ්කබො. 

සමීකප ඨත් වාති හත්ථවිොරවචීකඝොසානං කචොදනාවකසන
පවත්තියමානානං දස්සනසවනූපචාකර ඨත්වාති අත්කථො. කෙචි පන 

‘‘ද්වාදසහත්ථබ්භන්තකරඨත්වා’’ති (සාරත්ථ. ටී.2.385-386) වදන්ති, තං

න යුත්තං. පරකතො බයතිකරෙකතො අනාපත්තිං දස්කසන්කතන ‘‘දූතං වා

පණ්ණං වා සාසනං වා කපකසත්වා’’ති එත්තෙකමව වුත්තං, න පන

‘‘ද්වාදසහත්ථං මුඤ්චිත්වා කචොකදන්තස්ස සීසං න එතී’’ති වුත්තං. වාචාය 

වාචායාති සකිං ආණත්තස්ස සෙලම්පි දිවසං වදකතො වාචාය වාචාය

කචොදාපෙස්කසව ආපත්ති. කසොපීති ආණත්කතොපි. තස්ස ච ‘‘මයාපි

දිට්ඨ’’න්තිආදිංඅවත්වාපි ‘‘අමූලෙ’’න්තිසඤ්ඤායචාවනාධිප්පාකයන‘‘ත්වං

පාරාජිෙං ධම්මං අජ්ඣාපන්කනොසී’’ති ඉදකමව වාචං පරස්ස වචනං විය
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පටුන 

අෙත්වා සාමඤ්ඤකතො වදන්තස්සාපි සඞ්ඝාදිකසකසො එව. සතිපි පන

අනුද්ධංසනාධිප්පාකය ‘‘අසුකෙන එවං වුත්ත’’න්ති පකරන වුත්තකමව
වදන්තස්සනත්ථිසඞ්ඝාදිකසකසො. සකචපනපකරනඅවුත්තම්පිවුත්තන්ති 

වදති, ආපත්තිඑව. 

සම් බහු ා සම් බහුක  සම් බහුක හි වත් ථූහීති එත්ථ සම් බහුක ති 
චුදිතෙබහුත්තනිද්කදකසන පුරිකමසු තීසු වාකරසු චුදිතෙබහුත්කතනාපි
වාරකභදසබ්භාවං ඤාකපති. එෙස්මිඤ්හි චුදිතෙවත්ථුකචොදෙකභකදන ඉදං

චතුක්ෙං වුත්තං, චුදිතෙබහුත්කතනාපි චතුක්ෙන්තරං ලබ්භතීති අට්ඨෙං
කහොතිඑව. 

අමූලෙකචොදනාපසඞ්කගන සමූලෙකචොදනාලක්ඛණාදිං දස්කසතුං 

‘‘කචොකදතුං පන කෙො  භතී’’තිආදිආරද්ධං. භික් ඛුස ්ස සුත් වා කචොකදතීතිආදි

සුත්තං යස්මා කය කචොදෙස්ස අඤ්කඤසං විපත්තිං පොකසන්ති, කතපි

තස්මිං ඛකණ කචොදෙභාකව ඨත්වාව පොකසන්ති, කතසඤ්ච වචනං
ගකහත්වා ඉතකරොපි යස්මා කචොකදතුඤ්ච අසම්පටිච්ඡන්තං කතහි 

තිත්ථියසාවෙපරිකයොසාකනහි පඨමකචොදකෙහි සම්පටිච්ඡාකපතුඤ්ච ලභති, 
තස්මාඉධ සාවෙභාකවනඋද්ධටන්තිකවදිතබ්බං. 

දූතං වාතිආදීසු ‘‘ත්වං එවං ගන්ත්වා කචොකදහී’’ති දූතං වා කපකසත්වා

කයො කචොකදතුං සක්කෙොති, තස්ස පණ්ණං, මූලසාසනං වා කපකසත්වා. 

සමකයනාතිපෙතියාජානනක්ඛකණ. 

 රුොනං ද් වින් නන්ති පාරාජිෙසඞ්ඝාදිකසසානං. මිච් ඡාදිට් ඨි නාම

‘‘නත්ථි දින්න’’න්තිආදිනයප්පවත්තා (ම. නි. 1.445; 2.94, 95, 225; 

3.91, 116, 136; සං. නි.3.210) දසවත්ථුො දිට්ඨි, සස්සතුච්කඡදසඞ්ඛාතං

අන්තං ගණ්හාපෙදිට්ඨි අන් තග්  ාහිො නාම. ආජීවකහතු පඤ් ඤත් තානං 

ඡන් නන්ති ආජීවකහතුපි ආපජ්ජිතබ්බානං උත්තරිමනුස්සධම්මපාරාජිෙං

(පාරා.195), සඤ්චරිත්කත (පාරා.301, 302) සඞ්ඝාදිකසකසො, ‘‘කයොකත

විහාකර වසති, කසො අරහා’’ති (පාරා. 220) පරියාකයන ථුල්ලච්චයං, 

භික්ඛුස්ස පණීතකභොජනවිඤ්ඤත්තියා පාචිත්තියං (පාචි. 257), 

භික්ඛුනියාපණීතකභොජනවිඤ්ඤත්තියා පාටිකදසනීයං (පාචි. 1236), 

සූකපොදනවිඤ්ඤත්තියා(පාචි.612-613) දුක්ෙටන්තිඉකමසං පරිවාකර (පරි.

287) වුත්තානංඡන්නං.නකහතාආපත්තිකයොආජීවකහතු එවපඤ්ඤත්තා
සඤ්චරිත්තාදීනං අඤ්ඤථාපි ආපජ්ජිතබ්බකතො. ආජීවකහතුපි එතාසං 

ආපජ්ජනං සන්ධාය එවං වුත්තං, ආජීවකහතුපි පඤ්ඤත්තානන්ති අත්කථො.

න කෙවලඤ්ච එතා එව, අඤ්ඤාපි
අදින්නාදානකුලදූසනපාණවධකවජ්ජෙම්මාදිවකසන ආජීවකහතු
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258 

පටුන 

ආපජ්ජිතබ්බාපි සන්ති, තා පනආපත්තිසභආගතාය පාරාජිොදීසු ඡසු එව
සඞ්ගය්හන්තීතිවිසුංන වුත්තාතිකවදිතබ්බා. 

එත් තාවතා පන සීසං න එතීතිසඞ්ඝාදිකසසං සන්ධායවුත්තං, කචොදනා

පන ෙතා එව කහොති. තිංසානීති තිංසං එකතසමත්ථීති තිංසානි, 

තිංසාධිොනීතිවුත්තංකහොති. නවුතානීතිඑත්ථාපිඑකසවනකයො. 

අත් තාදානං ආදාතුොකමනාති එත්ථ අත්තනා ආදාතබ්බකතො
දිට්ඨාදිමූලකෙහි ගකහතබ්බකතො පරස්ස විප්ඵන්දිතුං අදත්වා 

පග්ගණ්හනකතො අත්තාදානන්ති කචොදනා වුච්චති, තං ආදාතුොකමන, 
කචොදනංෙත්තුොකමනාති අත්කථො. 

උබ් බාහිොයාතිඋබ්බහන්තිවිකයොකජන්ති එතායඅලජ්ජීනංතජ්ජනිංවා

ෙලහං වාති උබ්බාහිො, සඞ්ඝසම්මුති, තාය. විනිච්ඡිනනං නාම තාය
සම්මතභික්ඛූහි විනිච්ඡනනකමව. අලජ්ජුස්සන්නාය හි පරිසාය 

සමථක් ෙන් ධකෙ (චූළව. 227) ආගකතහි දසඞ්කගහි සමන්නාගතා ද්කව

තකයො භික්ඛූ තත්කථව වුත්තාය ඤත්තිදුතියෙම්මවාචාය සම්මන්නිතබ්බා, 

කතහි චසම්මකතහිවිසුංවානිසීදිත්වා, තස්සාඑවවාපරිසාය‘‘අඤ්කඤහින

කිඤ්චි ෙකථතබ්බ’’න්තිසාකවත්වාතංඅධිෙරණංවිනිච්ඡිතබ්බං. 

කිම් හීති කිස්මිං වත්ථුස්මිං, ෙතරවිපත්තියන්ති අත්කථො. ‘‘කිම් හි නං 

නාමා’’ති ඉදං ‘‘ෙතරාය විපත්තියා එතං කචොකදසී’’ති යාය ොයචි
විඤ්ඤායමානාය භාසාය වුත්කතපි කචොදෙස්ස විනකය අපෙතඤ්ඤුතාය

‘‘සීලාචාරදිට්ඨිආජීවවිපත්තීසු ෙතරායාති මං පුච්ඡතී’’ති ඤාතුං

අසක්කෙොන්තස්සපුච්ඡා, නපන කිම්හීතිආදිපදත්ථමත්තංඅජානන්තස්ස.න

හි අනුවිජ්ජකෙො කචොදෙං බාලං අපරිචිතභාසාය ‘‘කිම්හි න’’න්ති පුච්ඡති. 

‘‘කිම් හි නම් පි න ජානාසී’’තිඉදම්පිවචනමත්තංසන්ධායවුත්තංනකහොති, 

‘‘ෙතරවිපත්තියා’’ති වුත්කත ‘‘අසුොය විපත්තියා’’තිවත්තුම්පිනජානාසීති 
වචනස්සඅධිප්පායකමවසන්ධායවුත්තන්තිගකහතබ්බං.කතකනවවක්ඛති

‘‘බාලස්ස ලජ්ජිස්ස නකයො දාතබ්කබො’’ති වත්වා ච ‘‘කිම්හි නං කචොකදසීති

සීලවිපත්තියා’’තිආදි අධිප්පායප්පොසනකමව නයදානං වුත්තං, න පන

කිම්හි-නං-පදානංපරියායමත්තදස්සනං.න හිබාකලො ‘‘ෙතරවිපත්තියංනං

කචොකදසී’’තිඉමස්සවචනස්සඅත්කථඤාකතපි විපත්තිප්පකභදනං, අත්තනා

කචොදියමානං විපත්තිසරූපඤ්ච ජානිතුං සක්කෙොති, තස්මා කතකනව

අජානකනන අලජ්ජී අපසාකදතබ්කබො. ‘‘කිම්හි න’’න්ති ඉදම්පි

උපලක්ඛණමත්තං, අඤ්කඤන වා කයන කෙනචි ආොකරන අවිඤ්ඤුතං
පොකසත්වාවිස්සජ්කජතබ්කබොව. 
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‘‘දුම්මඞ්කූනංපුග්ගලානංනිග්ගහායා’’තිආදිවචනකතො(පාරා.39; පරි.2) 

‘‘අ ජ් ජීනිග්  හත් ථාය…කප.… පඤ් ඤත් ත’’න්ති වුත්තං. එහිතීති හි-ොකරො

එත්ථ ආගකමො දට්ඨබ්කබො, ආගමිස්සතීති අත්කථො. දිට් ඨසන් තාකනනාති 

දිට්ඨනියාකමන. අ ජ් ජිස ්ස පටිඤ් ඤාය එව ොතබ් බන්ති 

වචනපටිවචනක්ෙකමකනවකදොකසආවිභූකතපිඅලජ්ජිස්ස‘‘අසුද්කධොහ’’න්ති 
කදොසසම්පටිච්ඡනපඅඤ්ඤාය එව ආපත්තියා ොතබ්බන්ති අත්කථො. කෙචි

පන ‘‘අලජ්ජිස්ස එතං නත්ථීති සුද්ධපටිඤ්ඤාය එව අනාපත්තියා

ොතබ්බන්ති අයකමත්ථ අත්කථො සඞ්ගහිකතො’’ති වදන්ති, තං න යුත්තං
අනුවිජ්ජෙස්කසව නිරත්ථෙත්තාපත්තිකතො කචොදකෙකනව
අලජ්ජිපටිඤ්ඤායඨාතබ්බකතො.කදොසාපගමපටිඤ්ඤාඑවහිඉධපටිඤ්ඤාති 

අධිප්කපතා. කතකනව වක්ඛති ‘‘එතම්පි නත්ථීති පටිඤ්ඤං න කදතී’’තිආදි

(පාරා. අට්ඨ.2.385-386). 

තදත් ථදීපනත් ථන්ති අලජ්ජිස්ස කදොකස ආවිභූකතපි තස්ස
කදොසාපගමපටිඤ්ඤාය එව ොතබ්බතාදීපනත්ථං. විවාදවත්ථුසඞ්ඛාකත 

අත්කථ පච්චත්ථිො අත් ථපච් චත් ථිො. සඤ් ඤං දත් වාති කනසං

ෙථාපච්කඡදත්ථං, අභිමුඛෙරණත්ථඤ්ච සද්දං ෙත්වා. විනිච් ඡිනිතුං 

අනනුච් ඡවිකෙොති ‘‘අසුද්කධො’’ති සඤ්ඤාය කචොදෙපක්කඛ පවිට්ඨත්තා
අනුවිජ්ජෙභාවකතො බහිභූතත්තා අනුවිජ්ජිතුං අසක්කුකණයයතං සන්ධාය 

වුත්තං.සන්කදකහඑවහිසතිඅනුවිජ්ජිතුංසක්ො, අසුද්ධදිට්ඨියාපනසති 

චුදිතකෙන වුත්තං සබ්බං අසච්චකතොපි පටිභාති, ෙථං තත්ථ අනුවිජ්ජනා
සියාති. 

‘‘තථා නාසිතකෙොව භවිස් සතී’’ති ඉමිනා විනිච්ඡයං අදත්වා සඞ්ඝකතො
විකයොජනං නාම ලිඞ්ගනාසනා විය අයම්පි එකෙො නාසනප්පොකරොති

දස්කසති. විරද් ධං කහොතීති සඤ්චිච්ච ආපත්තිං සහසා ආපන්කනො කහොති. 

‘‘ආදිකතො පට් ඨාය අ ජ් ජී නාම නත් ථී’’ති ඉදං ‘‘පක්ඛානුරක්ඛණත්ථාය

පටිඤ්ඤං න කදතී’’ති ඉමස්ස අලජ්ජිලක්ඛණසම්භවස්ස ොරණවචනං.

පටිච්ඡාදිතොලකතො පට්ඨාය අලජ්ජී නාම එව, පුරිකමො ලජ්ජිභාකවො න

රක්ඛතීති අත්කථො. පටිඤ ්ඤං න කදතීති සකච මයා ෙතකදොසං වක්ඛාමි, 

මය්හං අනුවත්තොභිජ්ජිස්සන්තීතිපටිඤ්ඤංනකදති. ඨාකන න තිට් ඨතීති

ලජ්ජිට්ඨාකන න තිට්ඨති, ොයවාචාසු වීතික්ෙකමො කහොති එවාති 

අධිප්පාකයො. කතනාහ ‘‘විනිච් ඡකයො න දාතබ් කබො’’ති, පුබ්කබ පක්ඛිොනං
පටිඤ්ඤාය වූපසමිතස්සාපි අධිෙරණස්ස දුවූපසන්තතාය අයම්පි තථා 
නාසිතකෙොවභවිස්සතීතිඅධිප්පාකයො. 

චුදිතෙකචොදකෙසු පටිපත් තිං ඤත් වාති ‘‘තුම්කහඅම්හාෙංවිනිච්ඡකයන

තුට්ඨා භවිස්සථා’’තිආදිනා වුත්තං චුදිතෙකචොදකෙසු අනුවිජ්ජකෙන



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො සංඝාදිකසසෙණ්කඩො 
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පටුන 

පටිපජ්ජිතබ්බෙම්මං ඤත්වා. විනිච් ඡකයො මජ් කඣති ආපත්තීති වා
අනාපත්තීති වා විනිච්ඡයපරිකයොසානඅනුවිජ්ජනානං මජ්ඣං නාමාති
අත්කථො. 

අමූලෙම්පිසමූලෙංෙත්වාවදන්තීතිආහ ‘‘ද් කව මූ ානී’’ති. ොක න 

වක් ොමීතිආදීසු ඔොසං ොරාකපත්වා වදන්කතො ොක න වදති නාම. 

සලාෙග්ගයාගුඅග්ගභික්ඛාචාරට්ඨානාදීසු කචොකදන්කතො අොක න වදති 

නාම.කදොසකතොවුට්ඨාකපතුොමතායවදන්කතො අත් ථසංහිකතන වදති නාම. 

කදොසන් තකරොති කදොසචිත්කතො. පන් නරසසු ධම් කමසූති

‘‘පරිසුද්ධොයසමආචාරතා, තථා වචීසමාචාරතා, සබ්රහ්මචාරීසු

කමත්තචිත්තතා, බහුස්සුතතා, උභින්නං පාතිකමොක්ඛානං ස්වාගතාදිතා, 

ොකලනවක්ඛාමී’’තිආදිනා (පරි.362) වුත්තපඤ්චධම්මාචොරුඤ්ඤතා, 

හිකතසිතා, අනුෙම්පතා, ආපත්තිවුට්ඨානතා, විනයපුකරක්ඛාරතාති (චූළව.

401) ඉකමසු පන්නරසසු.තත්ථ ‘‘ොරුඤ් ඤතා’’තිඉමිනාෙරුණාදස්සිතා. 

හිකතසිතාති හිතගකවසනතා. අනුෙම් පතාති කතන හිකතන සංකයොජනතා, 

ඉකමහි ද්වීහිපි කමත්තා දස්සිතා. ආපත් තිවුට් ඨානතාති සුද්ධන්කත
පතිට්ඨාපනතා. වත්ථුං කචොකදත්වා සාකරත්වා පටිඤ්ඤං ආකරොකපත්වා

යථාපටිඤ්ඤායෙම්මෙරණං විනයපුකරක් ොරතා නාම. 

අධිෙරණට් කඨනාති අධිොතබ්බට්කඨන, සමකථහි

වූපසකමතබ්බට්කඨනාති අත්කථො. තං නානත් තං දස් කසතුන්ති ඉධ
අනධිප්කපතම්පිඅත්ථුද්ධාරවකසන තංනානත්තංදස්කසතුන්තිඅධිප්පාකයො.

කතකනව වක්ඛති ‘‘කසසානි අත්ථුද්ධාරවකසන වුත්තානී’’ති (පාරා. අට්ඨ.

2.385-386). යං අධිකිච් චාතිආදිනා අධිෙරණසද්දස්ස ෙම්මසාධනතා
වුත්තා. 

 ාහන්ති ‘‘අසුෙං කචොකදස්සාමී’’ති මනසා කචොදනාොරස්ස ගහණං. 

කචතනන්ති ‘‘කචොකදස්සාමී’’ති උප්පන්නචිත්තබයාපාරසඞ්ඛාතං

චිත්තෙම්මං. අක් ෙන් තින්ති චුදිතෙස්ස විපත්තිං දිස්වා උප්පන්නං කෙොධං 

අසහනං, තථා පවත්තං වා යං කිඤ්චි චිත්තකචතසිෙරාසිං. කවොහාරන්ති

කචොදනාවසප්පවත්තවචනං. පණ් ණත් තින්ති කචොදනාවසප්පවත්තං මනසා

පරිෙප්පිතං නාමපණ්ණත්තිං. අත් තාදානං  කහත් වාති කචොදනං මනසා 

ගකහත්වා. තං අධිෙරණන්ති තං ගාහලක්ඛණං අධිෙරණං. නිරුජ් ඣති 

කචතනාය ඛණිෙත්තා, සා ච සමථප්පත්තා කහොතීති එවකමත්ථ 

අනිට්ඨප්පසඞ්කගො කවදිතබ්කබො. එවං උපරිපි ‘‘තුණ් හී කහොතී’’ති ඉමිනා

කවොහාරවචනස්සනිකරොධංදස්කසති.කතනාහ ‘‘තං අධිෙරණං සමථප් පත් තං 

භවිස ්සතී’’ති. ‘‘තස්මා පණ්ණත්ති අධිෙරණ’’න්ති අට්ඨෙථාසු
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ෙතසන්නිට්ඨානං දස්කසත්වා ඉදානි තස්සාපි එෙච්කචහි පටික්ඛිත්තභාවං 
දස්කසත්වා පුන තම්පි පටිකසකධත්වා අට්ඨෙථාසු වුත්තපණ්ණත්තියා එව

අධිෙරණතං සමත්කථතුං ‘‘තං පකනත’’න්තිආදිමාහ.තත්ථ තං පකනතන්ති
පණ්ණත්ති අධිෙරණන්ති එතං ගහණං විරුජ්ඣතීති සම්බන්කධො.
පාරාජිොදිආපත්ති එෙන්තඅකුසලසභාවා වා අබයාෙතසභාවා වා කහොතීති 

සඤ්ඤාය ‘‘කමථුනධම් මපාරාජිොපත් තී’’තිආදිෙං සුත්තං 

පණ්ණත්තිඅධිෙරණවාකදන විරුජ්ඣතීති දස්කසතුං උද්ධටං. කතනාහ ‘‘න 

හි කත…කප.… අච් චන් තඅකුස ත් තා’’තිආදි. කතති අට්ඨෙථාචරියා. 

අමූ ෙඤ් කචව තං අධිෙරණන්ති එත්ථ අමූලෙපාරාජිෙකමව

අධිෙරණ-සද්කදන අධිප්කපතන්ති දස්කසතුං ‘‘යඤ ්කචත’’න්තිආදි වුත්තං. 

යස් මා පනාතිආදි පන ඉධාධිප්කපතාය අමූලෙපාරාජිොපත්තියා එව

පණ්ණත්තිභාකවො යුජ්ජතීතිදස්කසතුංආරද්ධං.තත්ථ යාය පණ් ණත් තියාති 

සභාවකතො පරිසුද්කධපි පුග්ගකල ‘‘පාරාජිකෙො’’තිආදිනා කචොදකෙන

පවත්තිතං නාමපණ්ණත්තිං සන්ධාය වදති. පඤ් ඤත් කතොති ෙථිකතො. 

අධිෙරකණ පවත් තත් තාති අවිජ්ජමාකනපි මනසා ආකරොපිතමත්කත 
ආපත්තාධිෙරකණවාචෙභාකවනපවත්තත්තා. 

එවං නාමපණ්ණත්තිවකසන ඉමස්මිං සික්ඛාපකද ආපත්තාධිෙරණස්ස 
පඤ්ඤත්තිභාවං දස්කසත්වා ඉදානි අත්ථපණ්ණත්තිවකසනාපි දස්කසතුං 

‘‘යස් මා වාය’’න්තිආදි වුත්තං. පඤ ්ඤත් තිමත් තකමවාති අවිජ්ජමානස්ස
විජ්ජමානාොකරනමනසා ආකරොපිතඅත්ථපණ්ණත්තිමත්තකමවාතිඅත්කථො. 

තඤ් ච කෙො ඉකධවාති තඤ්ච යථාවුත්තපරියාකයන පණ්ණත්තියා

අධිෙරණත්තං ඉකධව ඉමස්මිං එව සික්ඛාපකද. එකෙති කෙචි. තං න 

යුත් තන්තියං එෙච්කචහිඅට්ඨෙථාසුවුත්තං, අධිෙරණස්සපණ්ණත්තිභාවං

නිකසකධත්වා කුසලාදිපරමත්ථභාවං සාකධතුං ‘‘තං පකනතං

කමථුනධම්මපාරාජිොපත්තී’’තිආදිනා පපඤ්චකතො දස්සිකතො, තං න

යුත්තන්තිඅත්කථො.තත්ථොරණමාහ ‘‘ආදිෙම් මිෙස ්සා’’තිආදිනා, කතනච

තස්මිං වාකද යදිආපත්තිනාම අකුසලා වා අබයාෙතා වා භකවයය, ෙථං

ආදිෙම්මිෙස්ස අනාපත්ති භකවයය? තස්සාපි අකුසලාදීනං උප්පන්නත්තා
භගවකතො සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිකතො පට්ඨාය යාව ආපත්තීතිපි න සක්ො

වත්තුං, කමථුනාදීසු අකුසලාදීනං සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිකතො පුබ්කබපි

සමුප්පත්තිකතො. තකතො එව අනුපසම්පන්නානම්පි ආපත්තිප්පසඞ්කගො, 
ගිලානාදීනං උප්පන්නත්තා අනුපඤ්ඤත්තියාපි අනාපත්තිඅභාවප්පසඞ්කගො

ච සියා. අථ මතං ‘‘න කෙවලං අකුසලාදි එව, අථ කඛො භගවතා
පටික්ඛිත්තභාවං ජානන්තස්ස සමුප්පජ්ජමානා එව අකුසලාදකයො

ආපත්තී’’ති, තම්පි අසාරං, සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිං අජානිත්වා
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වීතික්ෙමන්තස්සකමථුනාදීසුඅනාපත්තිප්පසඞ්ගකතො, අකුසලාදිසභාවායච 
ආපත්තියාඑෙපකයොගාදීසුඑෙත්තාදිපිනසියා.නහිසෙලම්පිදිවසංඉත්ථිං

ොයකතො අකමොකචත්වා ඵුසන්තස්ස එෙකමවාකුසලං උප්පජ්ජති, බහූ වා

ඉත්ථිකයො ඵුසිත්වා අපගච්ඡන්තස්ස බහූනි, කයනාපත්තියා එෙත්තං, 
බහුත්තංවාසියාතිඑවමාදිෙං අයුත්තිංසඞ්ගකහත්වාදස්සිතන්තිකවදිතබ්බං. 

තත්ථ වත් ථුඤ් චාතිවීතික්ෙකමො. තඤ්හි ආපත්තිසම්මුතිපඤ්ඤාපනස්ස

ඔොසට්කඨන ‘‘වත්ථූ’’ති වුච්චති. ක ොත් තන්ති අදින්නාදානාදිකතො

බුද්ධිසද්දනිවත්තනට්කඨන පරිෙප්පිතසාමඤ්ඤාොකරොකගොත්තං. නාමන්ති 

අවිජ්ජමානනාමපඤ්ඤත්ති. තස් ස පන පාරාජිෙන්ති නාමස්ස අත්ථභූතා

ආපත්ති අත්ථපඤ්ඤත්ති එවාති දට්ඨබ්බං. යං පන ‘‘විවාදාධිෙරණං සියා

කුසල’’න්තිආදි (චූළව. 220; පරි. 303), ‘‘ආපත්තාධිෙරණං සියා 

අකුසල’’න්තිආදි (චූළව. 222) ච සුත්තං කතහි සමුද්ධටං, තම්පි න

විවාදාදීනං කුසලාදිභාවස්ස පරියායකදසිතත්තාති යං එත්ථ වත්තබ්බං, තං

කහට්ඨා පඨමපාරාජිෙසමුට්ඨානාදිවණ්ණනාය සාරත් ථදීපනියං 

විරද්ධට්ඨානකසොධනත්ථංවිත්ථාරකතොවුත්තන්තිතත්කථවතංගකහතබ්බං, 

සාරත්ථදීපනීොරෙස්ස අකුසලාදිරූපාව ආපත්තීති ලද්ධි, කතකනව කසො

ඉධාපි ‘‘තස්මා පණ්ණත්තිඅධිෙරණන්ති අට්ඨෙථාසු ෙතසන්නිට්ඨානං

දස්කසත්වාඉදානිතම්පින යුත්තන්තිදස්කසතුං‘තංපකනත’න්තිආදිමාහා’’ති

(සාරත්ථ.ටී.2.385-386) එවං අත්තකනොලද්ධිංඅට්ඨෙථාචරියස්සපිලද්ධිං
ෙත්වා ගන්ථවිකරොධම්පි අකනොකලොකෙත්වා දස්කසසි. න කහත්ථ

බුද්ධකඝොසාචරිකයො අට්ඨෙථාවාදං අයුත්තන්ති දස්කසතුං ‘‘තං 

පකනත’’න්තිආදිමාරභි ‘‘පණ්ණත්තිමත්තකමව ආපත්තාධිෙරණන්ති

කවදිතබ්බ’’න්ති සයකමව උපරි ෙථනකතො, අථ කඛො දුල්ලද්ධිොනං
එෙච්චානං තත්ථ විප්පටිපත්තිං දස්කසත්වා පුන තං පටිකසකධතුොකමො

ආරභි, කතකනව අන්කත ‘‘එකෙ’’ති වුත්තන්ති කවදිතබ්බං. විවාදාදීනං
කුසලාදිෙත්කත තංසමථානම්පි තබ්භාකවො ආපජ්ජති පරමත්කථසු 

පණ්ණත්තියා සමථාකයොගාති ආහ ‘‘කුස ාදිසමකථහී’’ති. 

පඤ්ඤත්තිසභාවානකමව චතුන්නං අධිෙරණානං සමකථහි අධිෙරණීයතා, 
න පන කුසලාදිපරමත්ථරූපානං කතසං කතසං ඛණිෙතාය සයකමව
සමථප්පත්තිකතොතිකහට්ඨා සමත්ථිතමත්ථංනිගමනවකසනදස්කසන්කතන 

‘‘ඉති ඉමිනා අධිෙරණට් කඨනා’’ති වුත්තං, තස්ස යථාවුත්තනකයන 

සමකථහි අධිෙරණීයතායාති අත්කථො. ‘‘ඉකධෙච් කචො’’ති ඉමිනා
ඉධාධිප්කපතං විවාදංනිවත්කතති. 

අනුවාකදොතිවිපත්තීහිඋපවදනාකචවකචොදනා ච.තත්ථඋපවදනානාම

ගරහා, අක්කෙොකසො ච. පඤ ්චපීති මාතිොපරියාපන්නාපත්තිකයො සන්ධාය



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො සංඝාදිකසසෙණ්කඩො 

263 

පටුන 

වුත්තං. කිච් චයතාති ෙත්තබ්බතා. සපදානුක් ෙමනිද් කදසස් සාති එත්ථ 

පදානුක් ෙමනිද් කදකසොති පදභාජනං වුච්චති, කතන සහිතස්ස 
සික්ඛාපදස්සාතිඅත්කථො. 

387. අස් සාති ෙත්තුඅත්කථ සාමිවචනන්ති ආහ ‘‘එකතන 

කචොදකෙනා’’තිආදි. දිට් ඨමූ කෙ පනාති ‘‘දිට්ඨස්ස කහොතිපාරාජිෙංධම්මං

අජ්ඣාපජ්ජන්කතො’’තිආදි (පාරා. 387) පාළිවාරං සන්ධාය වුත්තං. තත්ථ
ඉත්ථියා සද්ධිං රකහොනිසජ්ජාදිදස්සනමත්තවකසන පාරාජිෙං ධම්මං

අජ්ඣාපජ්ජන්කතො පුග්ගකලො කතන දිට්කඨො, න පන මග්කගන 

මග්ගප්පටිපාදනාදිදස්සනවකසන.යදිහිකතනකසොතථා දිට්කඨොභකවයය, 

අසුද්ධසඤ්ඤී එවායං තස්මිං පුග්ගකල සියා, අසුද්ධසඤ්ඤාය ච සුද්ධං වා

අසුද්ධං වා කචොකදන්තස්ස සඞ්ඝාදිකසකසො න සියා ‘‘අනාපත්ති සුද්කධ

අසුද්ධදිට්ඨිස්ස, අසුද්කධ අසුද්ධදිට්ඨිස්සා’’තිආදිවචනකතො (පාරා. 390). 

තස්මා ඉත්ථියා සද්ධිං රකහොනිසජ්ජාදිමත්තකමව දිස්වාපි ‘‘සද්කධො

කුලපුත්කතො, නායං පාරාජිෙං ආපජ්ජතී’’ති තස්මිං සුද්ධසඤ්ඤිස්ස වා

කවමතිෙස්සවා ‘‘සුකතොමයාපාරාජිෙංධම්මං අජ්ඣාපජ්ජන්කතො’’තිආදිනා

නියකමත්වාකචොකදන්තස්කසවසඞ්ඝාදිකසකසො, න අසුද්ධසඤ්ඤිස්ස, තස්ස
පන දිට්ඨං සුතන්ති මුසාවාදාදිපච්චයා ලහුොපත්ති එවාති කවදිතබ්බං. යදි
පන කසො තස්මිං සුද්ධදිට්ඨිචාවනාධිප්පාකයොපි දිට්ඨං 

රකහොනිසජ්ජාදිමත්තකමව වදති, අදිට්ඨං පන

මග්කගනමග්ගප්පටිපාදනාදිපාරාජිෙවත්ථුං වා ‘‘අස්සමකණොසී’’තිආදිෙං වා

න වදති, තස්ස අනාපත්ති. අධිෙං වදන්තස්ස පන ආපත්තිකයව ‘‘අදිට්ඨං

දිට්ඨ’’න්ති (පාරා. 386-387) වුත්තත්තා. කයො පන දිට්කඨන 
රකහොනිසජ්ජාදිනාපඨමපාරාජිකෙනඅසුද්ධසඤ්ඤීහුත්වාචාවනාධිප්පාකයො

අදින්නාදානං අජ්ඣාපජ්ජන්කතො ‘‘දිට්කඨො’’තිවා ‘‘සුකතො’’තිවාආදිංවදති, 
තස්සාපි න සඞ්ඝාදිකසකසො අසුද්කධ අසුද්ධදිට්ඨිතායාති කෙචි වදන්ති.

අඤ්කඤ පන ‘‘කයන පාරාජිකෙන කචොකදති, කතන සුද්ධසඤ්ඤාභාවා

ආපත්තිකයවා’’ති වදන්ති, ඉදං යුත්තං. තථා හි වුත්තං මාතිොට් ඨෙථායං 

(ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. දුට්ඨකදොසසික්ඛාපදවණ්ණනා) ‘‘කයන පාරාජිකෙන

කචොකදති, තං‘අයංඅනජ්ඣාපන්කනො’ති ඤත්වාචාවනාධිප්පාකයන…කප.… 

සඞ්ඝාදිකසකසො’’ති. ඉමිනා නකයන සුතාදිමූලකෙසුපි විනිච්ඡකයො

කවදිතබ්කබො. අඤ් ඤත්ර ආ කතසූති ඔමසවාදාදීසු ආගකතසු. අවස් සුකතොති 
තීහිපි ද්වාකරහි පාරාජිෙවත්ථුභූතදුච්චරිතානුවස්සකනන තින්කතො. 

ෙසම් බුජාකතොතිෙචවරභූකතො, නිස්සාකරොතිඅත්කථො. 

කෙොණ් කඨොති කචොකරො, දුස්සීකලොති අත්කථො. කජට් ඨබ් බතිකෙොති

ොළෙණ්ණිකදවීවකත නියුත්කතො තිත්ථිකයොති වදති, සා කිර
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ොළෙණ්ණිසිරිකදවියා කජට්ඨාති වුත්තා. යදග් ක නාති කයන ොරකණන, 

යත්තකෙනාති අත්කථො. තදග් ක නාති එත්ථාපි එකසව නකයො. කනො 

ෙප් කපතීතිආදි කවමතිෙභාවදීපනත්ථකමව වුත්තන්ති මහාපදුමත්කථරස්ස 
අධිප්පාකයො. 

389. එත් ථාති කචොදනායං. තජ්ජනීයාදිෙම්මං ෙරිස්සාමීතිආපත්තියා 

කචොකදන්තස්සඅධිප්පාකයො ෙම් මාධිප් පාකයො නාම. පරිවාසදානාදික්ෙකමන
ආපත්තිකතො වුට්ඨාකපතුං ආපත්තියා කචොකදන්තස්ස අධිප්පාකයො 

වුට් ඨානාධිප් පාකයො. උකපොසථං, පවාරණං වා සඞ්කඝ ොතුං අදානත්ථාය

ආපත්තියා කචොදයකතො අධිප්පාකයො උකපොසථපවාරණට් ඨපනාධිප් පාකයො. 

අසම් මුො…කප.… දුක් ෙටන්ති අනුද්ධංකසන්තස්සපි අක්කෙොසන්තස්සපි
දුක්ෙටං. 

සබ් බත් කථවාති සබ්බාසු අට්ඨෙථාසු. උකපොසථපවාරණානං
ඤත්තිෙම්මභාවකතොඤත්තියාවත්තමානායඑවඋකපොසථපවාරණට්ඨපනං

කහොති, න නිට්ඨිතාය, සාචයය-ොකරපත්කතනිට්ඨිතානාමකහොතීතිආහ 

‘‘යය-ොකර පත් කත න  බ් භතී’’ති. 

අනුපාසකෙොති උපාසකෙොපි කසො භික්ඛු න කහොති සරණගමනස්සාපි

පටිප්පස්සද්ධත්තාතිවදන්ති. ‘‘අකනොදිස ්ස ධම් මං ෙකථන් තස ්සා’’තිඉමිනා

ඔදිස්ස ෙකථන්කතන ඔොසං ොකරතබ්බන්ති දස්කසති. ආපත් තිං 

කදකසත් වාති ඔොසාොරාපනාපත්තිං කදකසත්වා. යං කචොකදති, තස්ස

උපසම්පන්කනොති සඞ්ඛුපගමනං, තස්මිං සුද්ධසඤ්ඤිතා කවමතිෙතා වා, 

කයන පාරාජිකෙන කචොකදති, තස්ස දිට්ඨාදිවකසන අමූලෙතා, 

චාවනාධිප්පාකයන ‘‘ත්වං පාරාජිකෙො’’තිආදිනා නියකමත්වා සම්මුඛා

කචොදනා කචොදාපනා, තස්ස තඞ්ඛණවිජානනන්ති ඉමාකනත්ථ පඤ්ච
අඞ්ගානි. 

පඨමදුට්ඨකදොසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. දුතියදුට් ඨකදොසසික් ොපදවණ් ණනා 

391. නවකම කමත් තියං භික් ඛුනින්තිලිඞ්ගනාසනායනාසිතායපිතස්සා 

භූතපුබ්බකවොහාරං ගකහත්වා වුත්තං. අඤ ්ඤභා ස් සාති කථරස්ස
මනුස්සජාතිභික්ඛුභාවකතො අඤ්ඤස්ස තිරච්ඡානජාතිඡගලෙභාවසඞ්ඛාතස්ස

කෙොට්ඨාසස්ස. ඉදන්ති සාමඤ්ඤකතො නපුංසෙලිඞ්කගන වුත්තං, අයං 

ඡගලකෙොති අත්කථො. අඤ ්ඤභාක ොති

යථාවුත්තතිරච්ඡානජාතිඡගලෙභාවසඞ්ඛාකතො අඤ්කඤො කෙොට්ඨාකසො, 

අඤ්ඤභාගස්ස ඉදන්ති අඤ්ඤභාගියන්ති පඨමවිග්ගහස්ස අත්කථො, 
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අඤ්ඤභාගමත්ථීති දුතියවිග්ගහස්ස, ද්වීහිපි ඡගලකෙොව වුත්කතො. ඉදානි

ද්වීහිපි විග්ගකහහි වුත්තකමවත්ථං විත්ථාරකතො දස්කසන්කතො ‘‘කයො හි 

කසො’’තිආදිමාහ. තත්ථ කයො හි කසො ඡගලකෙො වුත්කතො, කසො අඤ්ඤස්ස
භාගස්ස කහොතීති ච අඤ්ඤභාගියසඞ්ඛයං ලභතීති ච කයොජනා.

දුතියවිග්ගහස්ස අත්ථං දස්කසතුං ‘‘කසො වා’’තිආදි වුත්තං. අධිෙරණන් ති 

කවදිතබ් කබොති එත්ථාපි කයො හි කසො ‘‘දබ්කබො මල්ලපුත්කතො නාමා’’ති

ඡගලකෙො වුත්කතො, කසොතිආකනත්වාසම්බන්ධිතබ්බං. තඤ් හි සන් ධායාති

‘‘දබ්කබො’’තිනාමෙරණස්ස අධිට්ඨානභූතං ඡගලෙං සන්ධාය. කත භික් ඛූති
කත අනුයුඤ්ජන්තා භික්ඛූ. ආපත්තියාපි පුග්ගලාධිට්ඨානත්තා 

‘‘පුග්   ානංකයව ක සා’’ති වුත්තං. 

393. යා ච සා අවසාකන…කප.… කචොදනා වුත් තාති ‘‘භික්ඛු
සඞ්ඝාදිකසසං අජ්ඣාපජ්ජන්කතො දිට්කඨො කහොති සඞ්ඝාදිකසකස

සඞ්ඝාදිකසසදිට්ඨි කහොති, තඤ්කච පාරාජිකෙන කචොකදතී’’තිආදිං (පාරා.

407) කචොදනාකභදං සන්ධාය වදති. සත්තන්නම්පි ආපත්තීනං පච්කචෙං

පාරාජිෙත්තාදිසාමඤ්කඤපි කමථුනාදින්නාදානාදිවත්ථුකතො, 

රාගකදොසත්තාදිසභාවකතොචවිසභාගතාපිඅත්ථීතිආහ ‘‘යස් මා පන…කප.… 

න කහොතී’’ති. 

වුත් තනකයකනවාති ‘‘සභාගවිසභාගවත්ථුකතො’’තිආදිනා (පාරා. අට්ඨ.

2.393) වුත්තනකයන. ෙම්මලක්ඛණං, තංමනසිොකරො ච

අවිපන්නෙම්මස්සනිමිත්තකතොඵලූපචාකරනෙම්මන්තිවුච්චතීතිආහ ‘‘තං 

නිස ්සාය උප් පජ් ජනකතො’’ති. පරිවාසාදිං නිස්සාය මානත්තාදීනං

උප්පජ්ජනකතො ‘‘පුරිමං පුරිම’’න්තිආදි වුත්තං. 

395. සවත් ථුෙං ෙත් වාති පුග්ගලාධිට්ඨානං ෙත්වා. දීඝාදිකනොති

දීඝරස්සාදිලිඞ්ගස්ස. දිට් ඨාදිකනොතිදිට්ඨපුබ්බාදිකනො. 

408. එවං තථාසඤ් ඤීති අඤ්ඤස්ස කමථුනාදිකිරියං දිස්වා ‘‘අයං

කසො’’ති එවංතථාසඤ්ඤී.අඞ්ගානිපඨමදුට්ඨකදොකසවුත්තසදිසානි, ඉධපන
කිඤ්චිකදසංකලසමත්තං උපාදියනාඅධිො. 

දුතියදුට්ඨකදොසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. පඨමසඞ් ඝකභදසික් ොපදවණ් ණනා 

410. දසකම බහූනන්තිදුබ්බලතාය අරඤ්ඤාදිකසවායචිත්තංසමාහිතං
ොතුං අසක්කෙොන්තානං. දුක්ඛස්සන්තකිරියාය තස්මිං අත්තභාකව

බුද්ධවචනග්ගහණධාරණාදිසඞ්ඛාතං බයඤ්ජනපදකමව පරමං අස්ස, න 
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පටුන 

මග්ගලාකභොති පදපරකමො. අභිසම් භුණිත් වාති නිප්ඵාකදත්වා. ධම්මකතො

අකපතං උද් ධම් මං. පටික් ඛිත් තකමවාති ‘‘න, භික්ඛකව, අකසනාසනිකෙන

වස්සංඋපගන්තබ්බ’’න්ති (මහාව.204) වචනකතොවුත්තං, ඉදකමව වචනං

සන්ධායපාළියම්පි ‘‘අට් ඨ මාකස’’තිආදි(පාරා.409) වුත්තං. 

තීහි කෙොටීහීති අසුද්ධමූකලහි. එත්ථ ච භික්ඛූනං චතූසු කුකලසු

පක්ෙපිණ්ඩියාකලොපකභොජනනිස්සිතතාය, මච්ඡමංසකභොජනවිරහිතස්ස ච
කුලස්ස දුල්ලභතාය තත්ථ ලද්කධසු භත්තබයඤ්ජකනසු

මච්ඡමංසසංසග්ගසඞ්ොය, දුන්නිවාරණතායචභික්ඛූනංසරීරයාපනම්පින
සියාති භගවතා මච්ඡමංසං සබ්බථා අප්පටික්ඛිපිත්වා තීහි කෙොටීහි

අපරිසුද්ධකමවපටික්ඛිත්තං.යදිහිතංභගවා සබ්බථාපටික්ඛිකපයය, භික්ඛූ

මරමානාපි මච්ඡාදිසංසග්ගසඞ්කිතං භත්තං න භුඤ්කජයුං, තකතො
තණ්ඩුලධඤ්ඤාදිං පටිග්ගකහත්වා නිදහිත්වා සයං පචිත්වා භුඤ්ජිතුං

තදුපෙරණභූතං දාසිදාසං, උදුක්ඛලමුසලාදිෙඤ්ච භික්ඛූනං පත්තාදි විය 
අවස්සංගකහතුංඅනුජානිතබ්බංසියාතිතිත්ථියානංවියගහට්ඨාවාකසොඑව

සියා, න භික්ඛුආවාකසොති කවදිතබ්බං. ජා ං මච්ඡබන්ධනං. වාගුරා 

මිගබන්ධනී. ෙප් පතීතියදිකතසං වචකනනසඞ්ොනවත්තති, වට්ටති, න

තං වචනං කලසෙප්පං ොතුං වට්ටති. කතකනව වක්ඛති ‘‘යත්ථ ච

නිබ්කබමතිකෙොකහොති, තංසබ්බංෙප්පතී’’ති. 

පවත් තමංසන්ති ආපණාදීසු පවත්තං වික්ොයිෙං මතමංසං. 

භික් ඛූනංකයව අත් ථාය අෙතන්ති එත්ථ අට්ඨානප්පයුත්කතො එව-සද්කදො, 

භික්ඛූනං අත්ථාය අෙතකමවාති සම්බන්ධිතබ්බං, තස්මා භික්ඛූනඤ්ච
මඞ්ගලාදීනඤ්චාතිමිස්කසත්වාෙතම්පිනවට්ටතීති කවදිතබ්බං.කෙචිපන

යථාඨිතවකසන අවධාරණං ගකහත්වා ‘‘වට්ටතී’’ති වදන්ති, තංන සුන්දරං. 

‘‘වත් ත’’න්තිඉමිනාආපත්තිනත්ථීති දස්කසති. 

ෙප් පන්ති අසඞ්කඛයයෙප්පං, ‘‘ආයුෙප්ප’’න්තිපි (සාරත්ථ. ටී. 2.410) 

කෙචි.මහාෙප්පස්සහිචතුත්ථභාකගො අසඞ්කඛයයෙප්කපො, තකතොවීසතිකමො

භාකගො සඞ්ඝකභදෙස්ස ආයුෙප්පන්ති වදන්ති, තං අට්ඨෙථාසු

ෙප්පට්ඨෙථාය න සකමති ‘‘ෙප්පවිනාකස එව මුච්චතී’’තිආදි (විභ. අට්ඨ.

809) වචනකතො. බ්රහ් මං පුඤ් ඤන්ති කසට්ඨං පුඤ්ඤං. ෙප් පං සග්  ම් හීති
එත්ථපටිසන්ධිපරම්පරායෙප්පට්ඨතා කවදිතබ්බා. 

411.  ද් ධිනානාසංවාසකෙනාති උක්ඛිත්තානුවත්තෙභාකවන

භාවප්පධානත්තා නිද්කදසස්ස. ෙම් මනානාසංවාසකෙනාති

උක්ඛිත්තභාකවන. ‘‘කභදාය පරක්ෙකමයයා’’ති විසුං වුත්තත්තා
කභදනසංවත්තනිෙස්ස අධිෙරණස්ස සමාදාය පග්ගණ්හනකතො පුබ්කබපි
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267 

පටුන 

පක්ඛපරිකයසනාදිවකසනසඞ්ඝකභදායපරක්ෙමන්තස්ස සමනුභාසනෙම්මං
ොතුංවට්ටතීතිකවදිතබ්බං.කයොපිචායංසඞ්ඝකභකදොකහොතීති සම්බන්කධො. 

ෙම් කමනාති අපකලොෙනාදිනා. උද් කදකසනාති පාතිකමොක්ඛුද්කදකසන. 

කවොහාකරනාති තාහි තාහි උපපත්තීහි ‘‘අධම්මං ධම්කමො’’තිආදිනා (අ. නි.

3.10-39, 42; චූළව. 352) කවොහාකරන, පකරසං පඤ්ඤාපකනනාති

අත්කථො. අනුසාවනායාතිඅත්තකනොලද්ධියාගහණත්ථකමවඅනුපුනප්පුනං 

ෙණ්ණමූකල මන්තසාවනාය, ෙථකනනාති අත්කථො. ස ාෙග්  ාකහනාති 
එවං අනුසාවනාය කතසං චිත්තං උපත්ථම්කභත්වා අත්තකනො පක්කඛ

පවිට්ඨභාවස්ස සඤ්ඤාණත්ථං ‘‘ගණ්හථ ඉමං සලාෙ’’න්ති

සලාෙග්ගාකහන. එත්ථ ච ෙම්මකමව, උද්කදකසො වා සඞ්ඝකභකද පධානං

ොරණං, කවොහාරාදකයො පන සඞ්ඝකභදස්ස පුබ්බභාගාති කවදිතබ්බා. 

අබ් භුස ්සිතන්තිඅබ්භුග්ගතං. අච් කඡයයාතිවිහකරයය. 

‘‘ලජ්ජී රක්ඛිස්සතී’’ති (විසුද්ධි. 1.42; පාරා. අට්ඨ. 1.45) වචනකතො

ආපත්තිභකයනආකරොචනංලජ්ජීනංඑවභාකරොතිආහ ‘‘ ජ් ජීහි භික් ඛූහී’’ති, 

අලජ්ජිස්සපි අනාකරොකචන්තස්ස ආපත්තිකයව. අප් පටිනිස ්සජ් ජකතො 

දුක් ෙටන්ති විසුං විසුං වදන්තානං ගණනාය දුක්ෙටං. පකහොන් කතනාති

ගන්තුං සමත්කථන, ඉච්ඡන්කතනාති අත්කථො. ආපත්ති පන
අඩ්ඪකයොජනබ්භන්තකරකනවඅගිලානස්සවකසනකවදිතබ්බා. 

416. ඤත්තියාදීහි දුක්ෙටාදිසබ්භාවං සන්ධාය ‘‘සඞ් ඝාදිකසකසන 

අනාපත් තී’’ති වුත්තං. අස් සාති කදවදත්තස්ස. අපඤ්ඤත්කත සික්ඛාපකද

සමනුභාසනෙම්මස්කසව අභාවකතො ‘‘න හි පඤ් ඤත් තං සික් ොපදං 

වීතික් ෙමන් තස් සා’’ති වුත්තං. සික්ඛාපදං පඤ්ඤකපන්කතකනව හි

සමනුභාසනෙම්මං අනුඤ්ඤාතං. උද් දිස ්ස අනුඤ් ඤාතකතොති ‘‘අනුජානාමි, 

භික්ඛකව, කරොමන්ථෙස්ස කරොමන්ථන’’න්තිආදිං (චූළව. 273) 

උද්දිස්සානුඤ්ඤාතං සන්ධාය වදති. අනාපත් තියන්ති අනාපත්තිවාකර. 

ආපත් තිං කරොකපතබ් කබොති සමනුභාසනාය පාචිත්තියආපත්තිං

කරොකපතබ්කබො. ආපත් තිකයව න ජාතාතිසඞ්ඝාදිකසසාපත්තිනජාතාඑව. 

‘‘න පටිනිස්සජ්ජාමී’’ති සඤ්ඤාය අභාකවන මුච්චනකතො 

සඤ ්ඤාවිකමොක් ෙං. සචිත් තෙන්ති ‘‘න පටිනිස්සජ්ජාමී’’ති ජානනචිත්කතන
සචිත්තෙං. කයො විසඤ්ඤී වා භීකතො වා වික්ඛිත්කතො වා

‘‘පටිනිස්සජ්ජිතබ්බ’’න්තිපි, ‘‘ෙම්මං ෙරිස්සතී’’ති වා න ජානාති, තස්ස 

අනාපත්ති. කභදාය පරක්ෙමනං, ධම්මෙම්කමන සමනුභාසනං, 

ෙම්මවාචාපරිකයොසානං, න පටිනිස්සජ්ජාමීති චිත්කතන
අප්පටිනිස්සජ්ජනන්තිඉමාකනත්ථචත්තාරි අඞ්ගානි. 



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො සංඝාදිකසසෙණ්කඩො 
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පඨමසඞ්ඝකභදසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. දුතියසඞ් ඝකභදසික් ොපදවණ් ණනා 

418. එොදසකම යස්මා උබ්බාහිොදිසම්මුතිෙම්මං බහූනම්පි ොතුං

වට්ටති, තස්මා ‘‘න හි සඞ් කඝො සඞ් ඝස් ස ෙම් මං ෙකරොතී’’ති ඉදං
නිග්ගහවකසන ෙත්තබ්බෙම්මං සන්ධාය වුත්තන්ති කවදිතබ්බං. අඞ්ගානි
පකනත්ථ කභදාය පරක්ෙමනං පහාය අනුවත්තනං පක්ඛිපිත්වා කහට්ඨා
වුත්තසදිසාකනවගකහතබ්බානි. 

දුතියසඞ්ඝකභදසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. දුබ් බචසික් ොපදවණ් ණනා 

424. ද්වාදසකම වම් භනවචනන්ති ගරහවචනං. සට-සද්කදො

පතිතසද්කදන සමානත්කථො, තස්ස ච විකසසනස්ස පරනිපාකතොති ආහ 

‘‘තත් ථ තත් ථ පතිතං තිණෙට් ඨපණ් ණ’’න්ති. කෙනාපීති වාතාදිසදිකසන 
උපජ්ඣායාදිනා. 

426. චිත්තපරිකයොනාකහො දළ්හකෙොකධොව උපනාකහො. තකතොපි

බලවතකරො දුම්කමොචනීකයො කෙොධාභිසඞ් ක ො. කචොදෙං පටිප් ඵරණතාති

කචොදෙස්ස පටිවිරුද්කධො හුත්වා අවට්ඨානං. කචොදෙං අපසාදනාති වාචාය

ඝට්ටනා. පච් චාකරොපනාති ‘‘ත්වම්පි සාපත්තිකෙො’’ති කචොදෙස්ස

ආපත්තිආකරොපනා. පටිචරණතාති පටිච්ඡාදනතා. අපදාකනනාති අත්තකනො

චරියාය. න සම් පායනතාති ‘‘යංත්වංකචොදකෙොවකදසි ‘මයාඑසආපත්තිං

ආපන්කනො දිට්කඨො’ති, ත්වංතස්මිංසමකයකිංෙකරොසි, අයංකිංෙකරොති, 

ෙත්ථ ච ත්වං අකහොසි, ෙත්ථ අය’’න්තිආදිනා නකයන චරියං පුට්කඨන
සම්පාකදත්වාඅෙථනං. 

‘‘යස්ස සියාආපත්තී’’ති (මහාව.134) ඉමිනා නිදානවචකනනසබ්බාපි

ආපත්තිකයො සඞ්ගහිතාති ආහ ‘‘යස් ස සියා’’තිආදි. අඞ්ගානි කචත්ථ

පඨමසඞ්ඝකභදසදිසානි, අයං පන විකසකසො යථා තත්ථ කභදාය

පරක්ෙමනං, ඉධඅවචනීයෙරණතාදට්ඨබ්බා. 

දුබ්බචසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

13. කු දූසෙසික් ොපදවණ් ණනා 

431. කතරසකම කීටාගරීති තස්ස නිගමස්ස නාමං. තඤ්හි සන්ධාය

පරකතො ‘‘න අස්සජිපුනබ්බසුකෙහි භික්ඛූහි කීටාගිරිස්මිං වත්ථබ්බ’’න්ති

වුත්තං, ගාමනිගමකතොචපබ්බාජනං, නජනපදකතො.කතනපනකයොගකතො
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ජනපකදොපි ‘‘කීටාගිරි’’ඉච්කචව සඞ්ඛයං ගකතොති ආහ ‘‘එවංනාමකෙ 

ජනපකද’’ති. 

තත්රාති සාවත්ථියං. ධුරට් ඨාකනති අභිමුඛට්ඨාකන, 

කජතවනද්වාරසමීකපති අත්කථො. ද් වීහි කමකඝහීති වස්සිකෙන, 
කහමන්තිකෙන චාති ද්වීහි කමකඝහි. ගණාචරිකයහි ඡහි අධිෙතාය 

‘‘සමධිෙ’’න්තිවුත්තං. 

උදෙස ්සාති අෙප්පියඋදෙස්ස ‘‘ෙප්පියඋදෙසිඤ්චන’’න්ති විසුං

වක්ඛමානත්තා, තඤ්ච ‘‘ආරාමාදිඅත්ථාය රුක්ඛකරොපකන

අෙප්පියකවොහාකරසුපි ෙප්පියඋදෙසිඤ්චනාදි වට්ටතී’’ති වක්ඛමානත්තා 
ඉධාපි විභාගං ෙත්වා ෙප්පියඋදෙසිඤ්චනාදි විසුං දස්සිතං. යථා 

කෙොට්ටනඛණනාදිොයිෙකිරියාපි අෙප්පියකවොහාකර සඞ්ගහිතා, එවං 

මාතිොඋජුෙරණාදිෙප්පියකවොහාකරපීති ආහ ‘‘සුක් ෙමාතිොය 

උජුෙරණ’’න්ති. එත්ථ පුරාණපණ්ණාදිහරණම්පි සඞ්ගය්හති.
මහාපච්චරියවාකදොව පමාණත්තා පච්ඡා වුත්කතො. අෙප්පියකවොහාකරපි

එෙච්චංවට්ටතීතිදස්කසතුං ‘‘න කෙව ඤ් ච කසස’’න්තිආදිමාහ. යංකිඤ් චි 

මාතිෙන්ති සුක්ඛං වා අසුක්ඛං වා. තත් ථාති ආරාමාදිඅත්ථාය

රුක්ඛකරොපකන. තථාති ෙප්පියකවොහාරපරියායාදීහි ගන්ථාපනං සන්ධාය
වුත්තං.ඉමිනාචකුලසඞ්ගහත්ථායගන්ථාපනාදිපිනවට්ටතීති දස්කසති. 

වත්ථුපූජනත්ථාය සයං ගන්ථනං ෙස්මා න වට්ටතීති කචොකදන්කතො 

‘‘නනු චා’’තිආදිමාහ.යථාආරාමාදිඅත්ථංෙප්පියපථවියංසයං කරොකපතුම්පි

වට්ටති, තථා වත්ථුපූජනත්ථාය සයං ගන්ථනම්පි ෙස්මා න වට්ටතීති 

කචොදෙස්ස අධිප්පාකයො. වුත් තන්තිආදි පරිහාකරො. අථ ‘‘න පන 

මහාඅට් ඨෙථාය’’න්ති ෙස්මා වදති? මහාපච්චරිආදීසු වුත්තම්පි හි

පමාණකමවාති නායං විකරොකධො, මහාඅට්ඨෙථායං අවුත්තස්ස සයං
කරොපනස්ස තත්කථව වුත්කතන උදෙසිඤ්චකනන සහ
සංසන්දනනයදස්සනමුකඛන පමාණකමවාති පතිට්ඨාකපතුං වුත්තත්තා.

‘‘මඤ්කඤයයාසී’’ති පදං ‘‘තං ෙථ’’න්ති ඉමිනා සම්බන්ධිතබ්බං. තත්ථායං

අධිප්පාකයො – කිඤ්චාපි මහාඅට්ඨෙථායං සයං කරොපනං න වුත්තං, 

ෙප්පියඋදෙස්සසයංආසිඤ්චනංවුත්තකමව, තස්මායථාආරාමාදිඅත්ථාය 

ෙප්පියඋදෙංසයංසිඤ්චිතුම්පිවට්ටති, තථාවත්ථුපූජනත්ථායගන්ථනම්පි

ෙස්මා න වට්ටතීති. තම් පි න විරුජ් ඣතීති යකදතං වත්ථුපූජනත්ථායපි

ගන්ථනාදිං පටික්ඛිපිත්වා ආරාමාදිඅත්ථාය සයං කරොපනසිඤ්චනං වුත්තං, 
තම්පිපාළියාසංසන්දනකතොපුබ්බාපරංනවිරුජ්ඣති. 
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තං ෙථං න විරුජ්ඣතීති ආහ ‘‘තත්ර හී’’තිආදි. තත්රාති

කරොපනසිඤ්චනවිසකය. පුප්ඵාදීහි කුලසඞ්ගහප්පසඞ්කග ‘‘මාලාවච්ඡ’’න්ති
විකසසිතත්තා කුලසඞ්ගහත්ථකමව කරොපනං අධිප්කපතන්ති විඤ්ඤායතීති

ආහ ‘‘මා ාවච් ඡන් ති වදන් කතො’’තිආදි. එතං වුත් තන්ති ‘‘මාලාවච්ඡං 

කරොකපන්තිපිකරොපාකපන්තිපි, සිඤ්චන්තිපිසිඤ්චාකපන්තිපී’’තිඑතංවුත්තං. 

අඤ ්ඤත්ර පනාති ආරාමාදිඅත්ථාය මාලාවච්ඡාදීනං කරොපකන පන. 

පරියාකයොති සයංෙරණොරාපනසඞ්ඛාකතො පරියාකයො කවොහාකරො

අත්ථවිකසකසොති අත්කථො අත් ථි උපලබ්භති, කුලසඞ්ගහත්ථත්තාභාවාති
අධිප්පාකයො. එවකමත්ථ පරියායසද්දස්ස ෙරණොරාපනවකසන අත්කථ

ගය්හමාකන ‘‘ගන්කථන්තිපි ගන්ථාකපන්තිපී’’ති පාළියං 

පටික්ඛිත්තගන්ථනගන්ථාපනංඨකපත්වායංපරකතො‘‘එවංජාන, එවංෙකත 

කසොකභයයා’’තිආදිෙප්පියවචකනහිගන්ථාපනංවුත්තං, තත්ථකදොසාභාකවො

සමත්ථිකතො කහොති, ‘‘ගන්කථහී’’ති ආණත්තියා ොරාපනස්කසව

ගන්ථාපනන්ති අධිප්කපතත්තා. තත් ථ පරියායං ඉධ ච පරියායාභාවං 

ඤත් වාති තත්ථ ‘‘මාලාවච්ඡං කරොකපන්තී’’තිආදීසු ‘‘මාලාවච්ඡ’’න්ති
කුලසඞ්ගහත්ථතාසූචනෙස්ස විකසසනස්ස සබ්භාවකතො

ෙරණොරාපනසඞ්ඛාතපරියායසබ්භාවං. ඉධ ‘‘ගන්කථන්තී’’තිආදීසු 
තථාවිධවිකසසවචනාභාවකතො තස්ස පරියායස්ස අභාවඤ්ච ඤත්වා. තං
සුවුත්තකමවාති කවදිතබ්බන්තිකයොජනා. 

සබ් බං වුත් තනකයකනව කවදිතබ් බන්ති අට්ඨෙථාසු ආගතනකයකනව

කරොපනාදි, ගන්ථාපනාදි ච සබ්බං කවදිතබ්බං. න කහත්ථ සන්කදකහො 
ොතබ්කබොතිනිගකමති. 

හරණාදීසූති වත්ථුපූජනත්ථාය හරණාදීසු. කුලිත් ථිආදීනං අත් ථාය 

හරණකතොති කුලිත්ථිආදීනං හරණස්කසව විකසකසත්වා පටික්ඛිත්තත්තාති

අධිප්පාකයො. කතනාහ ‘‘හරණාධිොකර හී’’තිආදි. මඤ් ජරීති පුප්ඵකගොච්ඡං. 

වටංසකෙොති ෙණ්ණස්ස උපරි පිළන්ධනත්ථං ෙතපුප්ඵවිෙති, කසො ච

‘‘වටංකසො’’තිවුච්චති. ෙණ් ණිොති බහූනංපුප්ඵානංවාමාලානංවාඑෙකතො

බන්ධිතස්ස නාමං, ‘‘ෙණ්ණාභරණ’’න්තිපි වදන්ති. හාරසදිසන්ති
මුත්තාහාරසදිසං. 

ෙප් පිකයනාති ෙප්පියඋදකෙන. කතසංකයව ද් වින් නන්ති

කුලදූසනපරිකභොගානං ද්වින්නං. දුක් ෙටන්ති කුලසඞ්ගහත්ථාය සයං

සිඤ්චකන, ෙප්පියකවොහාකරනවා අෙප්පියකවොහාකරනවා සිඤ්චාපකනච

දුක්ෙටං, පරිකභොගත්ථාය පන සයං සිඤ්චකන, අෙප්පියකවොහාකරන
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පටුන 

සිඤ්චාපකන ච දුක්ෙටං. පකයො බහු තායාති සයං ෙරකණ, 
ොයපකයොගස්සොරාපකනචවචීපකයොගස්සචබහුත්කතන. 

ගන්කථන නිබ්බත්තං දාමං  න් ථිමං. එකසව නකයො කසකසසුපි. න 

වට් ටතීති වත්ථුපූජනත්ථායපි න වට්ටති, දුක්ෙටන්ති අත්කථො. වට් ටතීති

වත්ථුපූජනත්ථාය වට්ටති, කුලසඞ්ගහත්ථාය පන ෙප්පියකවොහාකරන
ොරාකපන්තස්සාපිදුක්ෙටකමව. 

නීපපුප් ඵං නාම ෙදම්බපුප්ඵං. පුරිමනකයකනවාති ‘‘භික්ඛුස්ස

වා’’තිආදිනා වුත්තනකයන. 

ෙදලික් ෙන් ධම් හීතිආදිනා වුත්තං සබ්බකමව සන්ධාය ‘‘තං 

අතිඔළාරිෙකමවා’’ති වුත්තං, සබ්බත්ථ ෙරකණ, අෙප්පියවචකනන

ොරාපකන ච දුක්ෙටකමවාති අත්කථො. ‘‘පුප් ඵවිජ් ඣනත් ථං ෙණ් ටෙං 

බන් ධිතුම් පි න වට් ටතී’’ති ඉමස්ස උපලක්ඛණත්තා

පුප්ඵදාකමොලම්බනාදිඅත්ථාය රජ්ජුබන්ධනාදිපි න වට්ටතීති කෙචි වදන්ති, 

අඤ්කඤ පන ‘‘පුප්ඵවිජ්ඣනත්ථං ෙණ්ටෙන්ති විකසසිතත්තා තදත්ථං 

ෙණ්ටෙකමවබන්ධිතුංනවට්ටති, තඤ්චඅට්ඨෙථාපමාකණනා’’තිවදන්ති, 

වීමංසිත්වා ගකහතබ්බං. පුප් ඵපටිච් ඡෙං නාම දණ්ඩාදීහි ෙතං පුප්ඵාධානං, 

එතම්පි නාගදන්තෙම්පි සඡිද්දෙකමව ගකහතබ්බං. අකසොෙපිණ් ඩියාති

අකසොෙසාඛානං, පුප්ඵානං වා සමූකහ. ධම් මරජ් ජු නාම කචතියාදීනි
පරික්ඛිපිත්වා කතසඤ්ච රජ්ජුයා ච අන්තරා පුප්ඵප්පකවසනත්ථාය

බන්ධරජ්ජු. ‘‘සිථිලවට්ටිතා වා රජ්ජුවට්ටිඅන්තකර පුප්ඵප්පකවසනත්ථාය

එවංබන්ධා’’තිපිවදන්ති. 

මත් ථෙදාමන්ති ධම්මාසනාදිමත්ථෙලම්බෙදාමං. කතසංකයවාති

උප්පලාදීනං එව. වාකෙන වා දණ් ඩකෙන වාති පුප්ඵනාළං ඵාකලත්වා

පුප්කඵන එොබද්ධං ඨිතවාකෙන, දණ්ඩකෙන ච එෙබන්ධකනකනව, 
එකතනපුප්ඵංබීජගාකමසඞ්ගහංන ගච්ඡතිපඤ්චසුබීකජසුඅප්පවිට්ඨත්තා

පණ්ණං විය, තස්මා ෙප්පියං අොරාකපත්වාපි කෙොපකන කදොකසො නත්ථි.

යඤ්ච ඡින්නස්සාපි මකුළස්ස විෙසනං, තම්පි අතිතරුණස්ස අභාවා

වුඩ්ඪිලක්ඛණං න කහොති, පරිණතස්ස පන මකුළස්ස පත්තානං සිකනකහ 

පරියාදානංගකතවිසුංභාකවොඑවවිොකසො, කතකනවඡින්නමකුළවිොකසො

අච්ඡින්නමකුළවිොසකතො පරිහීකනො, මිලාතයුත්කතො වා දිස්සති. යඤ්ච

මිලාතස්ස උදෙසඤ්කඤොකග අමිලානතාපජ්ජනං, තම්පි තම්බුලපණ්ණාදීසු

සමානන්ති වුඩ්ඪිලක්ඛණං න කහොති, පාළිඅට්ඨෙථාදීසු ච න ෙත්ථචි

පුප්ඵානං ෙප්පියෙරණං ආගතං, තස්මා පුප්ඵං සබ්බථා අබීජකමවාති

විඤ්ඤායති, වීමංසිත්වා ගකහතබ්බං. ‘‘පසිබ් බකෙ වියා’’ති වුත්තත්තා
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පුප්ඵපසිබ්බකෙ වා පසිබ්බෙසදිසබන්කධ වා යත්ථ ෙත්ථචි චීවකර වා

පක්ඛිපිතුං වට්ටතීති සිද්ධං. බන් ධිතුං න වට් ටතීති රජ්ජුආදීහි බන්ධනං

සන්ධාය වුත්තං, පුප්ඵස්කසවපනඅච්ඡින්නදණ්ඩවාකෙහිබන්ධිතුංවට්ටති
එව. 

පුප් ඵපකට ච දට් ඨබ් බන්තිපුප්ඵපටංෙකරොන්තස්සදීඝකතොපුප්ඵදාමස්ස 

හරණපච්චාහරණවකසන පූරණං සන්ධාය වුත්තං, තිරියකතො හරණං පන

වායිමං නාම කහොති, න පූරිමං. ‘‘පුරිමට් ඨානං අතික් ොකමතී’’ති
සාමඤ්ඤකතො වුත්තත්තාපුරිමංපුප්ඵකෙොටිංඵුසාකපත්වාවාඅඵුසාකපත්වා

වා පරික්ඛිපනවකසන පන අතික්ෙමන්තස්ස ආපත්තිකයව. බන් ධිතුං 

වට් ටතීති පුප්ඵරහිතාය සුත්තවාෙකෙොටියා බන්ධිතුං වට්ටති. ‘‘එෙවාරං 

හරිත් වා වා පරික් ඛිපිත් වා වා’’ති ඉදං පුබ්කබ වුත්තකචතියාදිපරික්කඛපං, 
පුප්ඵපටෙරණඤ්චසන්ධායවුත්තං. 

පකරහි පූරිතන්තිදීඝකතොපසාරිතං. වායිතුන්තිතිරියකතොහරිතුං, තංපන

එෙවාරම්පි න ලබ්භති. පුප් ඵානි ඨකපන් කතනාති අගන්ථිතපුප්ඵානි

අඤ්ඤමඤ්ඤං ඵුසාකපත්වාපි ඨකපන්කතන. ඝටිෙදාමඔ ම් බකෙොති

කහට්ඨාභාකග ඝටිොොරයුත්කතො, දාරුඝටිොොකරො වා ඔලම්බකෙො.

සුත්තමයං ක ණ් ඩුෙං නාම. සබ් බත් ථාතිගන්ථිමාදීසු සබ්බත්ථ. 

කරචෙන්තිඅභිනයං, ‘‘එවංනච්චාහී’’ති නටනාොරදස්සනන්තිඅත්කථො, 

‘‘චක්ෙං විය අත්තානං භමාපන’’න්තිපි කෙචි. ආොකසකයව කීළන් තීති

‘‘අයං සාරී අසුෙපදං මයා නීතා’’ති එවං මුකඛකනව උකභොපි වදන්තා

කීළන්ති. ජූතඵ කෙති ජූතමණ්ඩකල. පාසෙකීළායාති ද්වින්නං
තිවඞ්ගුලප්පමාණානං දාරුදන්තාදිමයානං පාසොනං චතූසු පස්කසසු
එෙොදිවකසන බින්දූනි ෙත්වා ඵලකෙ ඛිපිත්වා උපරිභාකග දිට්ඨබින්දූනං
වකසනසාරිකයොඅපකනත්වාකීළනෙජූතකීළාය. 

මඤ ්ජට් ඨි නාම මඤ්ජට්ඨරුක්ඛසාරෙසාවං. ස ාෙහත් ථන්ති

නාළිකෙරහීරාදීනං ෙලාපස්කසතං නාමං. පාළියං ථරුස් මින්ති ඛග්කග. 

උස් කසකළන් තීති මුකඛන උස්කසළනසද්දං පමුඤ්චන්ති, මහන්තං 

අබයත්තසද්දං පවත්කතන්තීති අත්කථො. අප් කඵොකටන් තීති 
ද්විගුණිතවාමහත්කථ දක්ඛිණහත්කථන තාකළත්වා සද්දං ෙකරොන්ති. 

මුෙඩිණ් ඩිමන්තිමුඛකභරී. 

432. කතසන්ති සමාකසගුණීභූතානිපබ්බානිපි පරාමසති. කබොන් කදොති

කලොකලො, මන්දධාතුකෙොති අත්කථො. භකුටිං ෙත් වාති භමුෙකභදං ෙත්වා. 

කන ාති නිද්කදොසා. 



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො සංඝාදිකසසෙණ්කඩො 
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433. පාළියං ‘‘සාරිපුත් තා’’ති ඉදං එෙකසසනකයන 

සාරිපුත්තකමොග්ගල්ලානානං උභින්නං ආලපනං, කතකනව
බහුවචනනිද්කදකසොෙකතො. 

435. අට් ඨාරස වත් තානීති ‘‘න උපසම්පාකදතබ්බ’’න්තිආදීනි ‘‘න 

භික්ඛූහි සම්පකයොකජතබ්බ’’න්ති පරිකයොසානානි ෙම් මක් ෙන් ධකෙ (චූළව.

7) ආගතානි අට්ඨාරස වත්තානි. න පන් නක ොමාති න පතිතමානකලොමා, 
අනනුකූලවත්තිකනොතිඅත්කථො. 

437. පරසන් තෙං කදති දුක් ෙටකමවාතිවිස්සාසගාකහනදානංසන්ධාය 

වුත්තං. ථුල්  ච් චයන්තිඑත්ථභණ්ඩකදයයම්පිකහොති එව. 

තඤ ්ච කෙො වත් ථුපූජනත් ථායාති මාතාපිතූනම්පි පුප්ඵං කදන්කතන

වත්ථුපූජනත්ථාකයව දාතබ්බන්ති දස්කසති. මණ් ඩනත් ථාය පන 

සිවලිඞ්  ාදිපූජනත් ථායාති එත්තෙකමව වුත්තත්තා ‘‘ඉමං වික්කිණිත්වා

ජීවිස්සන්තී’’ති මාතාපිතූනං දාතුං වට්ටති, කසසඤාතීනං පන 

තාවොලිෙකමව දාතුං වට්ටති. ඤාතිසාමකණකරකහවාති කතසං 

ගිහිෙම්මපරිකමොචනත්ථං වුත්තං. ඉතකරති අඤ්ඤාතො, කතහිපි 

සාමකණකරහි ආචරියුපජ්ඣායානං වත්තසීකසන හරිතබ්බං. චූළෙන්ති
උපඩ්ඪභාගකතොපිඋපඩ්ඪං. 

සාමකණරා…කප.… ඨකපන් තීති අරක්ඛිතාකගොපිතං සන්ධාය වුත්තං. 

තත් ථ තත් ථාතිමග්කග වා කචතියඞ්ගකණවා. ‘‘සාමකණකරහි දාකපතුං න 

 භන් තී’’තිඉදංසාමකණකරහිගිහීනං ෙම්මංොරිතංවියකහොතීතිවුත්තං, 
න පන පුප්ඵදානං කහොතීති සාමකණරානම්පි න වට්ටනකතො. වුත්තඤ්ච 

‘‘සයකමවා’’තිආදි. ‘‘අවිකසකසන වුත් ත’’න්ති ඉමිනා සබ්කබසම්පි න
වට්ටතීති දස්කසති. 

ඛීණපරිබ් බයානන්ති ආගන්තුකෙ සන්ධාය වුත්තං. පරිච්ඡින්කනසුපි

රුක්කඛසු ‘‘ඉධ ඵ ානි සුන් දරානී’’තිආදිංවදන්කතනකුලසඞ්ගකහොෙකතො

නාමකහොතීතිආහ ‘‘එවං පන න වත් තබ් බ’’න්ති. 

රුක් ෙච් ඡල් ලීති රුක්ඛත්තකචො. අභාජනීයත්තා  රුභණ් ඩං වුත්තං. 

වුත් තනකයනාති පණ්ණදානම්පි පුප් ඵඵ ාදීසු වුත්තනකයන කුලසඞ්ගකහො
කහොතීතිදස්කසති. 

පුබ් කබ වුත් තප් පොරන්ති මම වචකනන භගවකතො පාකද

වන්දථාතිආදිනා වුත් තප් පොරසික් ොපකද පඨමං වුත්තං.
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‘‘පක්ෙමතායස්මා’’ති ඉදං පබ්බාජනීයෙම්මවකසන වුත්තං. පුන

‘‘පක්ෙමතායස්මා’’ති ඉදම්පිපබ්බාජනීයෙම්මෙතස්සවත්තවකසනවුත්තං.
එත්ථ ච අස්සජිපුනබ්බසුකෙහි ආචරිකයසු අකනෙවිකධසු අනාචාකරසු
පඤ්ඤකපතබ්බාආපත්තිකයොසික්ඛාපදන්තකරසු පඤ්ඤත්තාඑවාතිතාඉධ
අපඤ්ඤකපත්වා කුලදූසොනං පබ්බාජනීයෙම්මවකසන නිග්ගහං ොතුං
තත්කථව සම්මා අවත්තිත්වා ොරෙසඞ්ඝං ඡන්දගාමිතාදීහි පාකපන්තානං 
සමනුභාසනායසඞ්ඝාදිකසසංආකරොපිතඤ්චඉදංසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තන්ති

කවදිතබ්බං. පඨමසඞ් ඝකභදසදිසාකනවාති එත්ථ අඞ්කගසුපි යථා තත්ථ 

පරක්ෙමනං, එවමිධඡන්දාදීහිපාපනංදට්ඨබ්බං.කසසංතාදිසකමවාති. 

කුලදූසෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නි මනවණ් ණනා 

442. ඉතකර පන යාවතතියොති කවදිතබ්බාති සම්බන්කධො. කයො හි
ජකරො එෙස්මිං දිවකස ආගන්ත්වාපි ගකතො අනන්තකරසු ද්වීසු දිවකසසු

අනුප්පජ්ජිත්වා තතිකය දිවකස උප්පජ්ජති, කසො තතියකෙො. කයො පන

තතිකයපිඅනුප්පජ්ජිත්වාචතුත්කථඑවදිවකස උප්පජ්ජති, කසො චතුත් ථකෙො 

චාතිවුච්චති.තංසන්ධායාහ ‘‘යථා තතිකය’’තිආදි. ‘‘අොකමන අවකසනා’’ති

ඉමිනා අප්පටිෙම්මෙරණං නාම යස්මා අලජ්ජිලක්ඛණං, 

සග්ගකමොක්ඛාවරණඤ්ච, තස්මා ආපන්කනො පුග්ගකලො ‘‘පච්ඡා

පරිවසිස්සාමී’’ති වික්ඛිපිතුං න ලභති, සඞ්කඝන ච අනිච්ඡන්තස්කසව

පරිවාකසො දාතබ්කබොතිදස්කසති. පාළියං චිණ් ණමානත් කතො භික් ඛු…කප.… 

අබ් කභතබ් කබොති එත්ථ කයො භික්ඛු චිණ්ණමානත්කතො, කසො භික්ඛු

අබ්කභතබ්කබොතිඑවංභික්ඛුසද්දද්වයස්ස කයොජනාකවදිතබ්බා. කත ච භික් ඛූ 

 ාරය් හාතිඌනභාවංඤත්වා අබ්කභන්ති, දුක්ෙටාපජ්ජකනන ගරහිතබ්බා. 

සාමීචීති වත්තං. 

ඉතිසමන්තපාසාදිොයවිනයට්ඨෙථායවිමතිවිකනොදනියං 

කතරසෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.
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3. අනියතෙණ් කඩො 

1. පඨමඅනියතසික් ොපදවණ් ණනා 

443. පුත්තසද්කදන සාමඤ්ඤනිද්කදසකතො, එෙකසසනකයන වා

පුත්තීපි ගහිතාති ආහ ‘‘බහූ ධීතකරො චා’’ති. තදනන් තරන්ති භික්ඛූනං
කභොජනානන්තරං. 

444-5. තං ෙම් මන්ති තං කමථුනාදිඅජ්ඣාචාරෙම්මං. පාළියං 

‘‘කසොතස් ස රකහො’’තිඉදංඅත්ථුද්ධාරවකසනවුත්තං, උපරිසික්ඛාපකද ‘‘න

කහව කඛො පන පටිච්ඡන්න’’න්තිආදිනා (පාරා. 454) එතස්ස සික්ඛාපදස්ස

විසයං පටික්ඛිපිත්වා ‘‘අලඤ්ච කඛො කහොති මාතුගාමං දුට්ඨුල්ලාහි වාචාහි

ඔභාසිතු’’න්ති විසයන්තරභූතකසොතරහස්ස විසුං වක්ඛමානත්තා, ඉධ පන

චක්ඛුරකහොවඅධිප්කපකතො ‘‘පටිච්ඡන්කනආසකන’’තිආදිවචනකතො, ‘‘සක්ො

කහොති කමථුනං ධම්මං පටිකසවිතු’’න්ති වුත්තත්තා ච. කතනාහ 

‘‘කිඤ් චාපී’’තිආදි. පරිච් කඡකදොතිරකහොනිසජ්ජාපත්තියාවවත්ථානං. 

ඉදානි චක්ඛුරකහකනවආපත්තිං පරිච්ඡින්දිත්වා දස්කසන්කතො ‘‘සකචපි 

හී’’තිආදිමාහ. ‘‘පිහිතෙවාටස් සා’’ති ඉමිනා පටිච්ඡන්නභාවකතො චක්ඛුස්ස

රකහොව අධිප්කපකතො, න කසොතස්ස රකහොති දස්කසති. කතනාහ 

‘‘අපිහිතෙවාටස් ස…කප.… අනාපත් ති’’න්ති. න හි ෙවාටපිදහකනන 

කසොතස්ස රකහො විගච්ඡති, චක්ඛුස්ස රකහො එව පන විගච්ඡති. 

‘‘අන් කතොද් වාදසහත් කථපී’’ති ඉදං දුතියසික්ඛාපකද ආගතකසොතස්ස රකහන 
ආපජ්ජිතබ්බදුට්ඨුල්ලවාචාපත්තියා සබ්බථා අනාපත්තිභාවං දස්කසතුං
වුත්තං. ද්වාදසහත්ථකතොබහිනිසින්කනොහිතත්ථකසොතස්සරහසබ්භාවකතො 

දුට්ඨුල්ලවාචාපත්තියා අනාපත්තිං න ෙකරොති, තථා ච ‘‘අනාපත්තිං න

ෙකරොතී’’ති සාමඤ්ඤකතොනවත්තබ්බංසියා, ‘‘කමථුනොයසංසග්ගාපත්තීහි

අනාපත්තිං ෙකරොතී’’ති විකසකසත්වා වත්තබ්බං භකවයය. තස්මා තථා තං

අවත්වා සබ්බථා අනාපත්තිං දස්කසතුකමව ‘‘ද්වාදසහත්කථ’’ති වුත්තන්ති

ගකහතබ්බං. යදි හි චක්ඛුස්කසව රහභාවං සන්ධාය වකදයය, 

‘‘අන්කතොද්වාදසහත්කථ’’ති න වකදයය අප්පටිච්ඡන්කන තකතො දූකර

නිසින්කනපි චක්ඛුස්ස රහාසම්භවකතො. යස්මා නිසීදිත්වා නිද්දායන්කතො

ෙපිමිද්ධපකරකතො කිඤ්චි ොලං චක්ඛූනි උම්මීකලති, කිඤ්චි ොලං

නිම්මීකලති.තස්මා ‘‘නිද් දායන් කතොපි අනාපත් තිං ෙකරොතී’’තිවුත්තං. 

පටි ද් ධකසොතාපත් තිඵ ාති අන්තිමපරිච්කඡදකතො වුත්තං. නිසජ් ජං 

පටිජානමාකනොති කමථුනොයසංසග්ගාදිවකසන රකහො නිසජ්ජං

පටිජානමාකනොති අත්කථො. කතනාහ ‘‘පාරාජිකෙන වා’’තිආදි. න 

අප් පටිජානමාකනොති අලජ්ජීපි අප්පටිජානමාකනො ආපත්තියා න



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො අනියතෙණ්කඩො 
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ොකරතබ්කබොව. කසො හි යාව කදොසං න පටිජානාති, තාව ‘‘කනව සුද්කධො, 

නාසුද්කධො’’ති වා වත්තබ්කබො, වත්තානුසන්ධිනා පන ොකරතබ්කබො.

වුත්තඤ්කහතං– 

‘‘පටිඤ්ඤාලජ්ජීසුෙතා, අලජ්ජීසුඑවංනවිජ්ජති; 

බහුම්පි අලජ්ජී භාකසයය, වත්තානුසන්ධිකතන ොරකය’’ති. (පරි. 

359); 

නිසජ් ජාදීසු…කප.… පටිජානමාකනොව කතන කසො භික් ඛු 

ොකරතබ් කබොති එත්ථ පටිජානමාකනොති පාළියං අනාගතම්පි අධිොරකතො
ආගතකමවාතිෙත්වාවුත්තං. 

වදාකපථාති තස්ස ඉද්ධියා විගතාසඞ්කෙොපි තං ඔවදන්කතො ආහ, 

අනුපපරික්ඛිත්වාඅකදකසනිසින්නා‘‘මාතුගාකමනසද්ධිංඑොසකන කථකරො

රකහොනිසින්කනො’’තිඑවංමාදිකසහිපිතුම්කහතුම්හාෙංඅවණ්ණංවදාකපථ 

ෙථාපයිත්ථ, මා පුන එවං ෙරිත්ථාති අධිප්පාකයො. එවමොසින්ති
නිගූහිතබ්බම්පි ඉමං විකසසාධිගමං පොකසන්කතො තං සද්ධාකපතුකමව

එවමොසින්ති අත්කථො. රක් කෙයයාසිමන්ති ඉමං උත්තරිමනුස්සධම්මං
අඤ්කඤසංමාපොසයි. 

451. නිසජ් ජාය පාචිත් තියන්ති රකහොනිසජ්ජස්සාකද වත්තමාකන 
පාචිත්තියං. සකච පන කසො රකහොනිසජ්ජස්සාදං පටිවිකනොකදත්වා

ෙම්මට්ඨානමනසිොරාදිනා අඤ්ඤවිහිකතො, නිද්දූපගකතොවාඅනාපත්තිඑව.

කතනාහ ‘‘අස් සාකද උප් පන් කන’’ති. ‘‘නිසින් නාය ඉත් ථියා’’ති ඉමිනා 
නිසීදනක්ඛකණ අස්සාදාභාවං දස්කසති. යදි හි නිසීදනක්ඛකණ අස්සාකදො

උප්පජ්කජයය, කතන උට්ඨාතබ්බං. ඉතරථා ආපත්ති එව ඉත්ථියා

උට්ඨායුට්ඨාය පුනප්පුනං නිසීදකන විය, තත්ථාපි භික්ඛුස්ස උට්ඨහකතො

අනාපත්ති, කතන රකහොනිසජ්ජාපත්තිඅකිරියසමුට්ඨානාපිකහොතීතිවදන්ති.

ඉදං පන අනියතසික්ඛාපදං, අනන්තරඤ්චාති ද්කවපි විසුං
ආපත්තිපඤ්ඤාපනවකසන පඤ්ඤත්තානි න කහොන්ති රකහොනිසජ්ජාදීසු
ආපත්තියා සික්ඛාපදන්තකරසු පඤ්ඤත්තත්තා. පාරාජිොදිආපත්තීහි පන
කෙනචි කචොදිතස්ස අනුවිජ්ජකෙහි විනිච්ඡයොරණනයදස්සනත්ථං එවං

වත්ථුවකසන ද්විධා විභජිත්වා පඤ්ඤත්තානි, ඉමාකනව ච යස්මා

භික්ඛුනීනම්පිවිනිච්ඡයනයග්ගහණායඅලං, තස්මාතාසංවිසුංන වුත්තානීති

කවදිතබ්බං. යං පනආපත්තිංපටිජානාති, තස්සවකසකනත්ථඅඞ්ගකභකදො 

කවදිතබ්කබො.කතකනව‘‘අයංධම්කමොඅනියකතො’’තිවුත්තං. 
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ඉධ අනියතවකසන වුත්තානං පාරාජිෙසඞ්ඝාදිකසසපාචිත්තියානං 

තිණ්ණම්පි අඤ්ඤමඤ්ඤං සදිසසමුට්ඨානාදිතාය වුත්තං ‘‘සමුට් ඨානාදීනි 

පඨමපාරාජිෙසදිසාකනවා’’ති. 

පඨමඅනියතසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියඅනියතසික් ොපදවණ් ණනා 

452. ‘‘න ලභති මාතුගාකමන සද්ධිං එකෙො එොය…කප.… නිසජ්ජං

ෙප්කපතු’’න්ති අවත්වා ‘‘පටික්ඛිත්තං මාතුගාකමනා’’තිආදිනා වුත්තත්තා

‘‘එකෙො’’ති පච්චත්තපදං පටික්ඛිත්තපකදන න සකමති, ‘‘එෙස්සා’’ති

වත්තබ්කබොතිසාකධන්කතොආහ ‘‘ඉතරථා හී’’තිආදි. 

453. පරිකවණඞ්  ණාදීති පරිකවණස්ස මාළෙං. ආදි-සද්කදන

පාොරාදිපරික්ඛිත්තං කචතියමාළොදිං සඞ්ගණ්හාති. අන් කතො ධන්ති
අප්පටිච්ඡන්නට්ඨාකනඑවපරියාපන්නං.ඉධ ඉත්ථීපිඅනාපත්තිංෙකරොතීති

සම්බන්කධො. ෙස්මා පන ඉත්ථී ඉකධව අනාපත්තිං ෙකරොති, න

පුරිමසික්ඛාපකදති? ඉමස්ස සික්ඛාපදස්ස කමථුනං විනා දුට්ඨුල්ලවාචාය
වකසන ආගතත්තා.කමථුනකමවහිඉත්ථිකයොඅඤ්ඤමඤ්ඤංපටිච්ඡාකදන්ති

මහාවකනද්වාරං විවරිත්වා නිද් දූප තම් හි භික් ඛුම් හි විය.දුට්ඨුල්ලං පනන

පටිච්ඡාකදන්ති, කතකනව දුට්ඨුල්ලවාචාසික්ඛාපකද ‘‘යා තා ඉත්ථිකයො

හිරිමනා, තා නික්ඛමිත්වා භික්ඛූ උජ්ඣාකපසු’’න්ති (පාරා. 283) වුත්තං, 

තස්මා ‘‘ඉත් ථීපි අනාපත් තිං ෙකරොතී’’ති වුත්තං, 

‘‘අප්පටිච්ඡන්නට්ඨානත්තා’’තිපිොරණංවදන්ති. 

ොකයනාපි දුට්ඨුල්කලොභාසසම්භවකතො ඉමස්මිං සික්ඛාපකද චක්ඛුස්ස

රකහො, කසොතස්සරකහොචඅධිප්කපකතොතිආහ ‘‘අනන් කධො අබධිකරො’’තිආදි.

කෙචිපන විභඞ් ක  ‘‘නාලං ෙම්මනියන්තිනසක්ොකහොතිකමථුනංධම්මං

පටිකසවිතු’න්ති (පාරා. 454) එත්තෙකමව වත්වා ‘න සක්ො කහොති

ොයසංසග්ගංසමාපජ්ජිතු’න්තිඅවුත්තත්තා අප්පටිච්ඡන්කනපිඨාකනරකහො
අඤ්කඤසං අභාවං දිස්වා එොය ඉත්ථියා ොයසංසග්කගොපි සක්ො
ආපජ්ජිතුන්ති අන්කතොද්වාදසහත්කථ සවනූපචාකර ඨිකතො අබධිකරොපි
අන්කධො ොයසංසග්ගස්සාපි සබ්භාවාභාවං න ජානාතීති ොකයන
දුට්ඨුල්කලොභාසනසබ්භාවං අමනසිෙත්වාපි ොයසංසග්ගාපත්තියාපි

පරිහාරාය අනන්කධො අබධිකරොතිආදි වුත්ත’’න්ති වදන්ති. යං පන 

සාරත් ථදීපනියං ‘‘ොයසංසග්ගවකසන අනන්කධො වුත්කතො’’ති (සාරත්ථ. ටී.

2.453) වුත්තං, තංපනොකයන දුට්ඨුල්කලොභාසනසම්භවං අමනසිෙත්වා 

වුත්තං, ොයසංසග්ගවකසනාපීති ගකහතබ්බං. කතකනව ‘‘ඉමස්මිං
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278 

පටුන 

සික්ඛාපකදකසොතස්සරකහො එවඅධිප්කපකතො…කප.… කෙනචිපන ‘ද්කවපි

රහා ඉධ අධිප්කපතා’ති වුත්තං, තං න ගකහතබ්බ’’න්ති වුත්තං. යං පන

චක්ඛුස්ස රහාභාවසාධනත්ථං ‘‘න හි අප්පටිච්ඡන්කන ඔොකස චක්ඛුස්ස

රකහො සම්භවතී’’තිආදි වුත්තං, තංනයුත්තං අතිදූරතකර ඨිතස්සොකයන
ඔභාසනම්පි හත්ථග්ගාහාදීනිපි සල්ලක්කඛතුං අසක්කුකණයයත්තා.

කතකනවපාළියං ‘‘චක්ඛුස්සරකහො’’තිවුත්තං, අට්ඨෙථායං අප්පටික්ඛිත්තං.

නකෙවලඤ්චඅප්පටික්ඛිත්තං, අථකඛො ‘‘අනන්කධොබධිකරොතිච අන්කධො

වාඅබධිකරොපිනෙකරොතී’’තිචවුත්තං, තස්මාද්කවපිරහාඉධගකහතබ්බා. 

‘‘අන් කතොද් වාදසහත් කථ’’තිඉමිනා කසොතස්ස රකහො ද්වාදසහත්කථන 
පරිච්ඡින්කනොති ඉදං දස්කසති. චක්ඛුස්ස රකහො පන යත්ථ ඨිතස්ස

ොයවිොරාදකයො න පඤ්ඤායන්ති, කතන පරිච්ඡින්දිතබ්කබොති දට්ඨබ්බං. 

බධිකරො පන චක් ඛුමාපීති දුට්ඨුල්ලවාචාසඞ්ඝාදිකසසං සන්ධාය වුත්තං. 

දුට් ඨුල්  ාපත් ති වුත් තාති පුරිමසික්ඛාපකද වුත්කතහි අධිෙවකසන 

දුට්ඨුල්ලාපත්තිචවුත්තාතිඑවමත්කථොගකහතබ්කබො, නපනදුට්ඨුල්ලාපත්ති
එවාති ොයසංසග්ගස්සාපි ඉධ ගකහතබ්බකතො. කතකනව 

‘‘පාරාජිොපත් තිඤ් ච පරිහාකපත් වා’’ති එත්තෙකමව වුත්තං, ඉතරථා 

‘‘ොයසංසග්ගඤ්චා’’තිවත්තබ්බංභකවයය. 

තිසමුට් ඨානන්තිආදි පන පුරිමසික්ඛාපකද ආගකතහි අධිෙස්ස
දුට්ඨුල්ලවාචාසඞ්ඝාදිකසසස්ස වකසන වුත්තං ොයසංසග්ගාදීනම්පි 

පුරිමසික්ඛාපකදඑවවුත්තත්තා, ඉධපනනවුත්තන්තිපිවදන්ති, වීමංසිත්වා 
ගකහතබ්බං. 

දුතියඅනියතසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨිකතොඅනියතවණ්ණනානකයො.
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4. නිස ්සග් ගයෙණ් කඩො 

1. චීවරවග් ක ො 

1. පඨමෙථිනසික් ොපදවණ් ණනා 

459. සමිතාවිනාති සමිතපාකපන. ක ොතමෙකචතියං නාම
කගොතමයක්ඛස්සකචතියට්ඨාකනෙතවිහාකරො වුච්චති. 

461. නවමං වා දසමං වාති භුම්මත්කථ උපකයොගවචනං. සකච 

භකවයයාති සකච ෙස්සචි ෙඞ්ඛා භකවයය. වුත් තසදිසන්ති දසමං වාති

වුත්තසදිසං පරිච්කඡදසදිසං, ‘‘වුත්තසදිසකමවා’’තිපි ලිඛන්ති. ධාකරතුන්ති
එත්ථආහාති පාඨකසකසොදට්ඨබ්කබො. 

463. සූචියා පටිසාමනන්තිසූචිඝකරසංකගොපනං, ඉදඤ්චසූචිෙම්මස්ස 

සබ්බස්ස පරිනිට්ඨිතභාවදස්සනත්ථං වුත්තං. එතන්ති නට්ඨචීවරං. 

එකතසම් පීතිනට්ඨචීවරාදීනිපරාමසති, කතන චීවරපලිකබොධාභාවංදස්කසති. 

දුතියස ්ස පලිකබොධස් සාති ආවාසපලිකබොධස්ස. එත්ථ ච නිට්ඨිතචීවරස්මිං, 
උබ්භතස්මිංෙථිකනතිද්වීහිපකදහි ද්වින්නංපලිකබොධානංඅභාවදස්සකනන
අත්ථතෙථිනස්ස පඤ්චමාසබ්භන්තකර යාව 

චීවරපලිකබොධආවාසපලිකබොකධසු අඤ්ඤතරං න උපච්ඡිජ්ජති, තාව
අතිකරෙචීවරං ධාකරතුං වට්ටතීති දීකපති. පක්ෙමනං අන්කතො අස්සාති 

පක් ෙමනන් තිො, එවං කසසාපි කවදිතබ්බා. විත්ථාකරො පකනත්ථ 
ආගතට්ඨාකනආවිභවිස්සති. 

දසාහපරමං ො න්ති අච්චන්තසංකයොගවචනං. ඉදඤ් හි වුත් තං 

කහොති…කප.… දසාහපරමභාකවොති ඉදං දසාහපරමතාපදස්ස

අත්ථමත්තදස්සනං, දසාහපරමභාකවොතිඉදඤ්හිවුත්තංකහොතීතිඑවකමත්ථ 
කයොජනා කවදිතබ්බා. අයමත්කථොතිආදි දසාහපරමපදස්කසව

අධිප්කපතත්ථදස්සනවකසන වුත්තං. තත්ථ එත් තකෙො ොක ොති 

‘‘දසාහපරමතා’’තිවුත්කතොකයොොකලො, කසොඑත්තකෙොොකලොතිඅත්කථො. 

කෙොමන්ති කඛොමසුත්කතහි වායිතං කඛොමපටචීවරං, තං වාෙමයන්ති

වදන්ති.ෙප්පාසසුත්කතහිවායිතං ෙප් පාසිෙං, එවංකසසානිපි. ෙම් බ න්ති 

එළොදීනං කලොමමයසුත්කතන වායිතපටං. භඞ්  න්ති කඛොමසුත්තාදීනි

සබ්බානි, එෙච්චානිවාමිස්කසත්වාවායිතංචීවරං.භඞ්ගම්පි වාෙමයකමවාති
කෙචි. දුකූලං පත්තුණ්ණං කසොමාරපටං චීනපටං ඉද්ධිජං කදවදින්නන්ති 
ඉමානි පන ඡ චීවරානි එකතසඤ්කඤව අනුකලොමානීති විසුං න වුත්තානි. 

දුකූ ඤ්හි සාණස්ස අනුකලොමං වාෙමයත්තා. ‘‘පත් තුණ් ණං 

කෙොකසයයවිකසකසො’’ති අභිධානකෙොකස වුත්තං.කසොමාරකදකස, චීනකදකස
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ච ජාතවත්ථානි කසොමාරචීනපටානි. පත්තුණ්ණාදීනි තීණි කෙොකසයයස්ස

අනුකලොමානි පාණකෙහි ෙතසුත්තමයත්තා. ඉද් ධිජන්ති එහිභික්ඛූනං 

පුඤ්ඤිද්ධියා නිබ්බත්තචීවරං. ෙප්පරුක්කඛ නිබ්බත්තං, කදවදින් නඤ්ච
කඛොමාදීනංඅඤ්ඤතරංකහොතීතිකතසංසබ්කබසංඅනුකලොමානි. මනුස්සානං

පෙතිවිදත්ථිං සන්ධාය ‘‘ද් කව විදත් ථිකයො’’තිආදි වුත්තං. ඉමිනා දීඝකතො
වඩ්ඪකීහත්ථප්පමාණං විත්ථාරකතො තකතො උපඩ්ඪප්පමාණං

විෙප්පනුපගන්ති දස්කසති. තථා හි ‘‘සුගතවිදත්ථි නාම ඉදානි මජ්ඣිමස්ස

පුරිසස්සතිස්කසොවිදත්ථිකයො, වඩ්ඪකීහත්කථනදියඩ්කඪොහත්කථො කහොතී’’ති

(පාරා. අට්ඨ. 2.348-349) කුටිොරසික් ොපදට් ඨෙථායං වුත්තං, තස්මා
සුගතඞ්ගුකලන ද්වාදසඞ්ගුලා සුගතවිදත්ථි වඩ්ඪකීහත්කථන දියඩ්කඪො

හත්කථොති සිද්ධං. එවඤ්ච ෙත්වා ‘‘සුගතඞ්ගුකලන අට්ඨඞ්ගුලං

වඩ්ඪකීහත්ථප්පමාණ’’න්තිආගතට්ඨාකනහිච සකමති. 

තං අතික් ොමයකතොතිඑත්ථ තන්තිචීවරං, ොලං වා පරාමසති. තස් ස 

කයො අරුකණොති චීවරුප්පාදදිවසස්ස කයො අතික්ෙන්කතො අරුකණො. 

චීවරුප් පාදදිවකසන සද් ධින්ති චීවරුප්පාදදිවසස්ස ආදිභූකතන 

අතික්ෙන්තඅරුකණනසද්ධින්තිඅත්කථො, ඉදඤ්චභගවතා‘‘දසාහපරම’’න්ති

වත්වා පුන ‘‘එොදකස අරුණුග්ගමකන’’ති වුත්තත්තා

පුබ්බාපරසංසන්දනත්ථං සද්දකතො ගම්මමානම්පි ‘‘චීවරුප්පාදදිවකසන

සද්ධි’’න්ති එවං වුත්තං. ‘‘දසකම අරුකණ’’ති වුත්කත එව හි දසාහපරකමන
සද්ධිංසකමති.දිවසපරිකයොසානස්සඅවධිභූතඅනාගතාරුණවකසනහි දිවසං

අතික්ෙන්තංනාමකහොති, නපනදිවසස්සආදිභූතාරුණවකසනපරිවාසාදීසු

තථා අග්ගහණකතො, ඉධ පන භගවතා දිවසස්ස

ආදිඅන්තපරිච්කඡදදස්සනවකසන ‘‘එොදකස අරුණුග්  මකන’’ති වුත්තං, 

තස්මා අට් ඨෙථායං දිවසස්සආදිභූතංතංදිවසනිස්සිතම්පිඅරුණංගකහත්වා 

‘‘එොදකස අරුණුග්ගමකන නිස්සග්ගියං කහොතී’’ති වුත්තං. අරුකණොති
කචත්ථ සූරියුග්ගමනස්ස පුකරචකරො වඩ්ඪනඝනරත්කතො පභාවිකසකසොති
දට්ඨබ්කබො. 

වචනීකයොති සඞ්ඝාකපක්කඛො. වචනකභකදොති ‘‘ඤත්තියං ද්කව

ආපත්තිකයොසරතී’’තිආදිනාවත්තබ්බන්තිඅධිප්පාකයො. 

468. ‘‘න ඉධ සඤ් ඤා රක් ෙතී’’ති ඉදං කවමතිෙඤ්ච

අනතික්ෙන්තසඤ්ඤඤ්චසන්ධායවුත්තං. කයොපි එවංසඤ් ඤී තස් සපීතිකයො

අනතික්ෙන්තසඤ්ඤී, කවමතිකෙො වා, තස්සපීති අත්කථො. අනට්ඨකතො

අවිලුත්තස්ස විකසසමාහ ‘‘පසය් හාවහාරවකසනා’’ති. කථයයාවහාරවකසන
ගහිතම්පිඉධ නට්ඨං. 



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො නිස්සග්ගයෙණ්කඩො 
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අනාපත් ති අඤ් කඤන ෙතං පටි භිත් වාතිආදි නිසීදනසන්ථතංසන්ධාය
වුත්තං. කයන හි පුරාණසන්ථතස්ස සාමන්තා සුගතවිදත්ථිං අනාදියිත්වා

නවං නිසීදනසන්ථතං ෙතං, තස්ස තං නිස්සග්ගියම්පි තකතො අඤ්ඤස්ස 
පටිලභිත්වා පරිභුඤ්ජන්තස්ස අනාපත්තිෙරන්ති සිජ්ඣනකතො අයමත්කථො 
සබ්බනිස්සග්ගිකයසුපිසිජ්ඣති. 

469. තිචීවරං අධිට් ඨාතුන්ති සඞ්ඝාටිආදිනාකමන අධිට්ඨාතුං. ‘‘න 

විෙප් කපතු’’න්තිඉමිනානාකමනනවිෙප්කපතුං, එකතන විෙප්පිතතිචීවකරො
කතචීවරිකෙොනකහොති.තස්සතස්මිංඅධිට්ඨිතතිචීවකරවිය අවිප්පවාසාදිනා

ෙත්තබ්බවිධි න ොතබ්කබොති දස්කසති, න පන විෙප්පකන කදොකසොති. 

තකතො පරන්තිචතුමාසකතොපරංවිෙප්කපත්වාපරිභුඤ්ජිතුං අනුඤ්ඤාතන්ති

කෙචි වදන්ති, අඤ්කඤ පන ‘‘විෙප්කපත්වා යාව ආගාමිවස්සානං, තාව 

ඨකපතුකමවවට්ටතී’’තිවදන්ති, අපකර පන ‘‘විෙප්පකනනකදොකසො, තථා

විෙප්පිතං පරික්ඛාරාදිනාකමනඅධිට්ඨහිත්වාපරිභුඤ්ජිතබ්බ’’න්තිවදන්ති. 

මුට් ඨිපඤ ්චෙන්තිමුට්ඨියාඋපලක්ඛිතං පඤ්චෙං, චතුහත්කථමිනිත්වා
පඤ්චමං හත්ථං මුට්ඨිං ෙත්වා මිනිතබ්බන්ති අධිප්පාකයො. කෙචි පන

‘‘මුට්ඨිහත්ථානං පඤ්චෙං මුට්ඨිපඤ්චෙං, තස්මා පඤ්චපි හත්කථ මුට්ඨිං

ෙත්වාව මිනිතබ්බා’’ති වදන්ති. මුට් ඨිත් තිෙන්ති එත්ථාපි එකසව නකයො.
ද්විහත්කථන අන්තරවාසකෙන තිමණ්ඩලං පටිච්ඡාකදතුං සක්ොති ආහ 

‘‘පාරුපකනනා’’තිආදි. අතිකරෙන්ති සුගතචීවරප්පමාණකතො අධිෙං. 

ඌනෙන්තිමුට්ඨිපඤ්චොදිකතොඌනෙං, කතනච කතසුතිචීවරාධිට්ඨානං
න රුහතීතිදස්කසති. 

ඉමං සඞ් ඝාටිං පච් චුද් ධරාමීති ඉමං සඞ්ඝාටිඅධිට්ඨානං උක්ඛිපාමි

පරිච්චජාමීති අත්කථො. ොයවිොරං ෙකරොන් කතනාති හත්කථන චීවරං

පරාමසන්කතන, චාකලන්කතනවා. වාචාය අධිට් ඨාතබ් බාතිඑත්ථ ොකයනපි 
චාකලත්වා වාචම්පි භින්දිත්වා ොයවාචාහි අධිට්ඨානම්පි සඞ්ගහිතන්ති 

කවදිතබ්බං ‘‘ොකයන අඵුසිත්වා’’ති වුත්තත්තා. දුවිධන්ති 

අහත්ථපාසහත්ථපාසවකසන දුවිධං. තත්ථ හත් ථපාකසො නාම 

අඩ්ඪකතයයහත්කථො වුච්චති. ද්වාදසහත්ථන්ති කෙචි වදන්ති, තං ඉධ න

සකමති. ‘‘සාමන් තවිහාකර’’ති ඉදං ඨපිතට්ඨානසල්ලක්ඛණකයොග්කග ඨිතං
සන්ධාය වුත්තං. තකතො දූකර ඨිතම්පි ඨපිතට්ඨානං සල්ලක්කඛන්කතන
අධිට්ඨාතබ්බකමව.තත්ථපිචීවරස්සඨපිතභාවසල්ලක්ඛණකමවපමාණං. න
හිසක්ොසබ්බථාඨානංසල්ලක්කඛතුං.එෙස්මිංවිහාකරඨකපත්වාතකතො

අඤ්ඤස්මිං ඨපිතන්තිඅධිට්ඨාතුංනවට්ටති.කෙචිපන ‘‘තථාපිඅධිට්ඨිකත

න කදොකසො’’ති වදන්ති, තං අට්ඨෙථාය න සකමති, වීමංසිතබ්බං. 

අධිට් ඨහිත් වා ඨපිතවත් කථහීති පරික්ඛාරකචොළනාකමන අධිට්ඨහිත්වා
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ඨපිතවත්කථහි, කතකනව ‘‘ඉමං පච්චුද්ධරාමී’’ති පරික්ඛාරකචොළස්ස
පච්චුද්ධාරං දස්කසති. එකතන ච කතචීවරධුතඞ්ගං පරිහරන්කතන
පංසුකූලාදිවකසනලද්ධංවත්ථංදසාහබ්භන්තකරෙත්වා රජිත්වාපාරුපිතුං
අසක්කෙොන්කතන පරික්ඛාරකචොළවකසන අධිට්ඨහිත්වාව දසාහං 

අතික්ෙකමතබ්බං, ඉතරථා නිස්සග්ගියං කහොතීති දස්කසති. කතකනව

‘‘රජිතොලකතො පන පට්ඨාය නික්ඛිපිතුං න වට්ටති, ධුතඞ්ගකචොකරො නාම

කහොතී’’ති (විසුද්ධි.1.25) විසුද් ධිමග් ක  වුත්තං. ‘‘පුන අධිට් ඨාතබ් බානී’’ති
ඉදඤ්ච සඞ්ඝාටිආදිතිචීවරනාකමන අධිට්ඨහිත්වා පරිභුඤ්ජිතුොමස්ස

වකසනවුත්තං, ඉතරස්සපනපුරිමාධිට්ඨානකමවඅලන්ති කවදිතබ්බං. ‘‘පුන 

අධිට් ඨාතබ් බ’’න්තිඉමිනා ෙප්පබින්දුපිදාතබ්බන්තිදස්කසති. 

බද්ධසීමායංඅවිප්පවාසසීමාසම්මුතිසම්භවකතොනතත්ථ දුප්පරිහාරතාති

ආහ ‘‘අබද් ධසීමායං දුප් පරිහාර’’න්ති. 

අතිරිත්තප්පමාණාය කඡදනෙං පාචිත්තියන්ති ආහ 

‘‘අනතිරිත් තප් පමාණා’’ති. තකතො පරං පච් චුද් ධරිත් වා විෙප් කපතබ් බාති

වස්සිෙමාසකතො පරං අධිට්ඨානං පච්චුද්ධරිත්වා විෙප්කපතබ්බා, ඉමිනා
චතුන්නං වස්සිෙමාසානං උපරි අධිට්ඨානං තිට්ඨතීති විඤ්ඤායති තකතො

පච්චුද්ධරාකයොගා. යඤ්ච මාතිොට් ඨෙථායං ‘‘වස්සිෙසාටිො

වස්සානමාසාතික්ෙකමනාපි, ෙණ්ඩුපටිච්ඡාදි ආබාධවූපසකමනාපි

අධිට්ඨානංවිජහතී’’ති(ෙඞ්ඛා.අට්ඨ. ෙථිනසික්ඛාපදවණ්ණනා)වුත්තං, තං 

සමන් තපාසාදිොයං නත්ථි. පරිවාරට් ඨෙථායඤ් ච ‘‘අත්ථාපත්තිකහමන්කත 

ආපජ්ජති, කනො ගිම්කහ’’ති එත්ථ ඉදං වුත්තං ‘‘ෙත්තිෙපුණ්ණමාසියා
පච්ඡිකම පාටිපදදිවකස විෙප්කපත්වා ඨපිතං වස්සිෙසාටිෙංනිවාකසන්කතො

කහමන්කත ආපජ්ජති, කුරුන්දියං පන ‘ෙත්තිෙපුණ්ණමදිවකස

අපච්චුද්ධරිත්වා කහමන්කතආපජ්ජතී’ති වුත්තං, තම්පිසුවුත්තං, ‘චතුමාසං

අධිට්ඨාතුං තකතො පරං විෙප්කපතු’න්ති හි වුත්ත’’න්ති (පරි. අට්ඨ. 323). 

තත්ථ මහාඅට් ඨෙථායං නිවාසනපච්චයා දුක්ෙටං වුත්තං, 

කුරුන් දට් ඨෙථායං පන අපච්චුද්ධාරපච්චයා, තස්මා කුරුන්දියං
වුත්තනකයනාපි වස්සිෙසාටිො වස්සානමාසාතික්ෙකමපි අධිට්ඨානං න
විජහතීති පඤ්ඤායති. අධිට්ඨානවිජහකනසු ච වස්සානමාසආබාධානං

විගකමන විජහනං මාතිොට් ඨෙථායම් පි න උද්ධටං, තස්මා 

සමන් තපාසාදිොයං ආගතනකයන යාව පච්චුද්ධාරා අධිට්ඨානං තිට්ඨතීති

ගකහතබ්බං. නහානත්ථාය අනුඤ්ඤාතත්තා ‘‘වණ් ණකභදමත් තරත් තාපි 

කචසා වට් ටතී’’තිවුත්තං. ‘‘ද් කව පන න වට් ටන් තී’’තිඉමිනාසඞ්ඝාටිආදීසු

විය දුතිකය අධිට්ඨානං න රුහති, අතිකරෙචීවරං කහොතීති දස්කසති. 

මහාපච් චරියං චීවරවකසන පරිකභොගකිච්චස්ස අභාවං සන්ධාය අනාපත්ති 
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වුත්තා කසනාසනපරික්ඛාරත්ථාය දින්නපච්චත්ථරකණ විය. යං පන

‘‘පච්චත්ථරණම්පි අධිට්ඨාතබ්බ’’න්ති වුත්තං, තං කසනාසනත්ථාකයවාති

නියමිතං න කහොති නවසු චීවකරසු ගහිතත්තා, තස්මා අත්තකනොනාකමන
අධිට්ඨහිත්වා නිදහිත්වා පරික්ඛාරකචොළං විය යථා තථා

විනියුජ්ජිතබ්බකමවාති ගකහතබ්බං. පාවාකරො කෙොජකවොති ඉකමසම්පි
පච්චත්ථරණාදීනං කලොකෙපි කවොහරණකතො කසනාසනපරික්ඛාරත්ථාය 
දින්නපච්චත්ථරණකතොවිසුංගහණංෙතං. 

‘‘හීනායාවත් තකනනා’’ති ඉදං අන්තිමවත්ථුං අජ්ඣාපජ්ජිත්වා
භික්ඛුපටිඤ්ඤාය ඨිතස්ස කචව තිත්ථියපක්ෙන්තස්ස ච භික්ඛුනියා ච
භික්ඛුනිභාකව නිරකපක්ඛතාය ගිහිලිඞ්ගතිත්ථියලිඞ්ගග්ගහණං සන්ධාය
වුත්තං. සික්ඛං අපච්චක්ඛාය ගිහිභාවූපගමනං සන්ධාය වුත්තන්ති කෙචි

වදන්ති, තං න යුත්තං තදාපිස්ස උපසම්පන්නත්තා, චීවරස්ස ච තස්ස

සන්තෙත්තාවිජහනකතො. පමාණචීවරස් සාති පච්ඡිමප්පමාණං සන්ධාය

වුත්තං. ද් කව චීවරානි පාරුපන් තස් සාති ගාමප්පකවකස දිගුණං ෙත්වා 

සඞ්ඝාටිකයො පාරුපනං සන්ධාය වුත්තං. ‘‘එස නකයො’’ති ඉමිනා 
පමාණයුත්කතසු යත්ථ ෙත්ථචි ඡිද්දං අධිට්ඨානං විජහතීතිආදිඅත්ථං 
සඞ්ගණ්හාති. 

අඤ ්ඤං පච් ඡිමප් පමාණං නාම නත් ථීති සුත්කත ආගතං නත්ථීති

අධිප්පාකයො.ඉදානිතකමවවිභාකවතුං ‘‘යඤ ්හී’’තිආදිවුත්තං, තංනසකමති, 
සඞ්ඝාටිආදීනං මුට්ඨිපඤ්චොදිකහට්ඨිමප්පමාණස්සසුත්කතඅනාගතත්තාති
අධිප්පාකයො. 

මහන් තං වා ඛුද් දෙං ෙකරොතීති එත්ථ අතිමහන්තං චීවරං
මුට්ඨිපඤ්චොදිපච්ඡිමප්පමාණයුත්තං ෙත්වා සමන්තකතො ඡින්දකනනාපි
විච්ඡින්දනොකල ඡිජ්ජමානට්ඨානං ඡිද්දසඞ්ඛයං න ගච්ඡති අධිට්ඨානං න

විජහති එවාති සිජ්ඣති, ‘‘ඝකටත්වා ඡින්දති, න භිජ්ජතී’’ති වචකනන ච
සකමති. පරික්ඛාරකචොළං පන විෙප්පනුපගපච්ඡිමප්පමාණකතො ඌනං
ෙත්වා ඡින්නං අධිට්ඨානං විජහති අධිට්ඨානස්ස අනිස්සයත්තා. තානි පුන

බද්ධානි ඝටිතානි අධිට්ඨාතබ්බකමවාති කවදිතබ්බං. කෙචි පන

‘‘වස්සිෙසාටිෙචීවකර ද්විධා ඡින්කන යදිපි එකෙෙං ඛණ්ඩං

පච්ඡිමපච්ඡිමප්පමාණංපකහොති, එෙස්මිංකයවඛණ්කඩඅධිට්ඨානංතිට්ඨති, 

න ඉතකර, ‘‘ද්කව පන න වට්ටන්තී’’ති වුත්තත්තා.
නිසීදනෙණ්ඩුප්පටිච්ඡාදීසුපි එකසවනකයොතිවදන්ති. 

සම්මුකඛ පවත්තා සම් මුොති පච්චත්තවචනං, තඤ්ච

විෙප්පනවිකසසනං, තස්මා ‘‘සම්මුකඛ’’ති භුම්මත්කථ නිස්සක්ෙවචනං
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පටුන 

ෙත්වාපිඅත්ථංවදන්ති, අභිමුකඛතිඅත්කථො.අථවාසම්මුකඛන අත්තකනො

වාචාය එව විෙප්පනා සම් මුොවිෙප් පනා. පරම්මුකඛන විෙප්පනා 

පරම් මුොවිෙප් පනාතිෙරණත්කථනාපිඅත්කථො දට්ඨබ්කබො, අයකමවපාළියා

සකමති. සන් නිහිතාසන් නිහිතභාවන්ති ආසන්නදූරභාවං. එත් තාවතා 

නිකධතුං වට් ටතීති එත්තකෙකනව විෙප්පනාකිච්චස්ස නිට්ඨිතත්තා, 
අතිකරෙචීවරං න කහොතීති දසාහාතික්ෙකම න නිස්සග්ගියං ජකනතීති 

අධිප්පාකයො. පරිභුඤ් ජිතුං…කප.… න වට් ටතීති සයං අපච්චුද්ධරණං

පරිභුඤ්ජකන පාචිත්තියං, අධිට්ඨාකන පකරසං විස්සජ්ජකන දුක්ෙටඤ්ච
සන්ධායවුත්තං. 

පරිකභො ාදකයොපි වට් ටන් තීති පරිකභොගවිස්සජ්ජනඅධිට්ඨානානිපි. අපි-

සද්කදන නිකධතුම්පි වට්ටතීති අත්කථො, එකතන ච පච්චුද්ධාකරපි ෙකත

චීවරම්පි විෙප්පිතචීවරකමව කහොති, න අතිකරෙචීවරං. තං පන

තිචීවරාදිනාකමන අධිට්ඨාතුොකමන අධිට්ඨහිතබ්බං, ඉතකරන 

විෙප්පිතචීවරකමව ෙත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බන්ති දස්කසති. කෙචි පන ‘‘යං 

විෙප්පිතචීවරං, තංයාවඅපරිකභොගොලාඅපච්චුද්ධරාකපත්වාවනිදහිතබ්බං, 
පරිකභොගොකල පන සම්පත්කත පච්චුද්ධරාකපත්වා අධිට්ඨහිත්වා

පරිභුඤ්ජිතබ්බං. යදි හි තකතො පුකරපි පච්චුද්ධරාකපයය, පච්චුද්ධාකරකනව

විෙප්පනාය විගතත්තා අතිකරෙචීවරං නාම කහොති, දසාහාතික්ෙකම ච

නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. තස්මා යං අපරිභුඤ්ජිත්වාව ඨකපතබ්බං, තකදව

විෙප්කපතබ්බං, පච්චුද්ධාකර චෙකත අන්කතොදසාකහකයව අධිට්ඨාතබ්බං.

යඤ්චඅට්ඨෙථායං ‘තකතොපභුතිපරිකභොගාදකයොපිවට්ටන්තී’තිආදි වුත්තං, 

තං පාළියා විරුජ්ඣතී’’ති වදන්ති, තං කතසං මතිමත්තකමව. පාළියඤ්හි 

‘‘අන්කතොදසාහං අධිට්කඨති, විෙප්කපතී’’ති (පාරා. 469) ච ‘‘සාමං චීවරං

විෙප්කපත්වාඅපච්චුද්ධාරණංපරිභුඤ්කජයයපාචිත්තිය’’න්ති(පාචි.373) ච

‘‘අනාපත්ති කසො වා කදති, තස්ස වා විස්සාසන්කතො පරිභුඤ්ජතී’’ති (පාචි.

374) ච සාමඤ්ඤකතො වුත්තත්තා, අට්ඨෙථායඤ්ච ‘‘ඉමං චීවරං වා

විෙප්පනං වා පච්චුද්ධරාමී’’තිආදිනා පච්චුද්ධාරං අදස්කසත්වා ‘‘මය්හං

සන්තෙං පරිභුඤ්ජ වා විස්සජ්කජහි වා’’ති එවං අත්තකනො සන්තෙත්තං

අකමොකචත්වාව පරිකභොගාදිවකසකනව පච්චුද්ධාරස්ස වුත්තත්තා, ‘‘තකතො

පභුති පරිකභොගාදකයොපි වට්ටන්තී’’ති අධිට්ඨානං විනාපි විසුං පරිකභොගස්ස, 
නිදහනස්ස ච වුත්තත්තා විෙප්පනානන්තරකමව පච්චුද්ධරාකපත්වා

අනධිට්ඨහිත්වා එව තිචීවරවිරහිතං විෙප්පනාරහං චීවරං පරිභුඤ්ජිතුං, 
නිදහිතුඤ්චඉදංපාකටක්ෙං විනයෙම්මන්තිඛායති.අපිචබහූනංපත්තානං

විෙප්කපතුං, පච්චුද්ධාකරතුඤ්ච වුත්තත්තා පච්චුද්ධාකරන කතසං
අතිකරෙපත්තතා දස්සිතාති සිජ්ඣති කතසු එෙස්කසව අධිට්ඨාතබ්බකතො.
තස්මාඅට්ඨෙථායංආගතනකයකනවගකහතබ්බං. 
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පඤ ්ඤත් තිකෙොවිකදො න කහොතීතිඑවං විෙප්පිකත ‘‘අනන්තරකමවඑවං

පච්චුද්ධරිතබ්බ’’න්ති විනයෙම්මං න ජානාති. කතනාහ ‘‘න ජානාති 

පච් චුද් ධරිතු’’න්ති, ඉමිනාපි කචතං කවදිතබ්බං ‘‘විෙප්පනානන්තරකමව

පච්චුද්ධාකරොොතබ්කබො’’ති. 

අවිකසකසන වුත් තවචනන්ති තිචීවරාදීනං සාධාරණවචකනන

වුත්තවචනං. යං පකනත්ථ ‘‘විරුද්ධං විය දිස්සතී’’ති වත්වා තං 

විකරොධාසඞ්ෙං නිවත්කතතුං ‘‘තිචීවරසඞ් කෙකපන…කප.… විෙප් පනාය 

ඔොකසො දින් කනො කහොතී’’ති වුත්තං, තං ‘‘අධිට්කඨති විෙප්කපතී’’ති

සාමඤ්ඤකතො වුත්කතපි තිචීවරම්පි විෙප්කපතීති අයමත්කථො න සිජ්ඣති, 

‘‘තිචීවරං අධිට්ඨාතුං න විෙප්කපතු’’න්ති (මහාව. 358) විකසකසත්වා

වුත්තත්තා. යං පන අධිට්ඨාතබ්බං, තං අධිට්ඨාති. යං තිචීවරවිරහිතං, තං

විෙප්කපතබ්බං, තං විෙප්කපතීති එවමත්කථො සිජ්ඣතීති. තස්මා එත්ථ
පුබ්බාපරවිකරොකධො න දිස්සති සාමඤ්ඤවචනස්ස වුත්තාවකසකසකයව
අවතිට්ඨනකතො. යං පකනත්ථ තිචීවරස්සාපි විෙප්පනවිධිං දස්කසතුං 

‘‘තිචීවරං තිචීවරසඞ් කෙකපනා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ තිචීවරසඞ්කඛකපන

පරිහරියමාකනසුඑෙම්පිපච්චුද්ධරිත්වාවිෙප්කපතුංනවට්ටති, තිචීවරකතො
පනඑෙංවාසෙලකමවවාඅපකනත්වාඅපරංතිචීවරංතිචීවරසඞ්කඛකපන 
පරිහරිතුොමස්සවාතිචීවරාධිට්ඨානංමුඤ්චිත්වාපරික්ඛාරකචොළවකසකනව
සබ්බචීවරං පරිභුඤ්ජිතුොමස්ස වා පුරිමං අධිට්ඨිතචීවරං පච්චුද්ධරිත්වා

විෙප්කපතුං වට්ටතීති එවමධිප්පාකයන ‘‘තිචීවකර එකෙන චීවකරන 

විප් පවසිතුොකමො කහොතී’’තිආදි වුත්තං සියා, ඉච්කචතං පාළියා සද්ධිං
සකමති. අථ පුනපි තකදව තිචීවරාධිට්ඨාකනන අධිට්ඨාතුොකමො හුත්වා 
විප්පවාසසුඛත්ථං පච්චුද්ධරිත්වා විෙප්කපතීති ඉමිනා අධිප්පාකයන වුත්තං

සියා, තං ‘‘තිචීවරං අධිට්ඨාතුං න විෙප්කපතු’’න්ති (මහාව. 358) ඉමිනා
වචකනන න සකමති. යදි හි කසසචීවරානි විය තිචීවරම්පි පච්චුද්ධරිත්වා

විෙප්කපතබ්බං සියා, ‘‘තිචීවරං අධිට්ඨාතුං න විෙප්කපතු’’න්ති ඉදං
වචනකමව නිරත්ථෙං සියා කසසචීවකරහි තිචීවරස්ස විකසසාභාවා. තස්මා

‘‘විෙප්කපතී’’ති ඉදං තිචීවරවිරහිතකමව සන්ධාය වුත්තං. තිචීවරං පන

විෙප්කපතුං න වට්ටතීති විඤ්ඤායති, කතකනව දුතියෙථිනසික්ඛාපදස්ස

අනාපත්තිවාකර ‘‘විෙප්කපතී’’ති ඉදං න වුත්තං, වීමංසිත්වා යථා පාළියා

සද්ධිංනවිරුජ්ඣති, තථාඑත්ථඅධිප්පාකයොගකහතබ්කබො. 

තුය් හං කදමීතිආදීසු පරිච්චත්තත්තා මනසා අසම්පටිච්ඡන්කතපි 

සම්පදානභූතස්කසවසන්තෙං කහොති, කසො ඉච්ඡිතක්ඛකණගකහතුංලභති. 

ඉත් ථන් නාමස ්සාතිපරම්මුකඛඨිතංසන්ධායවදති. යස් ස පන රුච් චතීතිආදි
උකභොහිපිපරිච්චත්තතායඅස්සාමිෙතං සන්ධායවුත්තං. 
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‘‘තං න යුජ් ජතී’’තිඉදං අන්කතොදසාකහඑව විස්සාසග්ගහණංසන්ධාය

අනාපත්තිවාරස්ස ආගතත්තා, ඉධ නිස්සග්ගියචීවරස්ස 

ෙප්පියභාවෙරණත්ථං කලකසන ගහිතත්තා ච වුත්තං, කෙචි පන ‘‘පකරහි

සභාකගන අච්ඡින්කන, විස්සාසග්ගහිකත ච පුන ලද්කධ කදොකසො න

දිස්සතී’’ති වදන්ති. අනධිට් ඨාකනනාති ොයවාචාහි ෙත්තබ්බස්ස

අෙරකණනාති අධිප්පාකයො. චීවරස්ස අත්තකනො සන්තෙතා, 

ජාතිපමාණයුත්තතා, ඡින්නපලිකබොධභාකවො, අතිකරෙචීවරතා, 
දසාහාතික්ෙකමොතිඉමාකනත්ථපඤ්චඅඞ්ගානි. 

පඨමෙථිනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. උකදොසිතසික් ොපදවණ් ණනා 

473. දුතිකය අවිප් පවාකසති අවිප්පවාකස නිප්ඵාකදතබ්කබ, 
විප්පවාසකදොසාභාකවසාකධතබ්කබෙත්තබ්බාසම්මුතීතිඅත්කථො. 

475. පටිසිද් ධපරියාපන් කනනාති විප්පවසිතුං පටිසිද්කධසුතීසුචීවකරසු

අන්කතොගකධන, එකෙනචඅවයකවසමුදාකයොපචාරංදස්කසති. 

478-9. එත් තාවතාති ‘‘පරික්ඛිත්කතො’’ති ඉමිනා. ‘‘සභාකයති 

ලිඞ්ගබයත්තකයනසභා වුත්තා’’ති වත්වා පුනසයම්පි ‘‘සභාකය’’තිඉමිනා
කවොහරන්කතො සභා-සද්දස්ස පරියාකයො සභාය-සද්කදො 

නපුංසෙලිඞ්ගයුත්කතො අත්ථීති දස්කසති. ‘‘සභායන්ති ලිඞ්ගබයත්තකයන

සභා වුත්තා’’තිවාපාකඨො.ලිඞ්ගබයත්තකයනසභාතිචලිඞ්ගන්තරයුත්කතො 
සභාසද්දපරියාකයොසභායසද්කදොතිඅත්කථො. 

සභායං  ච් ඡතීතිසභංගච්ඡති. වසිතබ් බං නත් ථීතිචීවරහත්ථපාකසකයව

වසිතබ්බං නත්ථීති අත්කථො. තස් සාති වීථියා. සභායස් ස ච ද් වාරස ්ස ච 

හත් ථපාසා න විජහිතබ් බන්ති එත්ථ සභායද්වාරානමන්තකර වීථි කගහාපි
ගහිතා එවකහොන්තිආදිපරිකයොසානානංගහිතත්තා.එත්ථචද්වාරවීථිඝකරසු
වසන්කතන ගාමප්පකවසනසහකසයයාදිකදොසං පරිහරිත්වා

සුපටිච්ඡන්නතාදියුත්කතකනව භවිතබ්බං, සභා පන යදි සබ්කබසං

වසනත්ථායසාලාසදිසාෙතා, අන්තරාරාකමවිය යථාසුඛංවසිතුංවට්ටතීති

කවදිතබ්බං. පරික්ඛිත්තතාය ච එකූපචාරතං, අපරික්ඛිත්තතාය
නානූපචාරතඤ්ච නිකවසනාදීසුපි අතිදිසන්කතො ආහ 

‘‘එකතකනවූපාකයනා’’තිආදි. නිකවසනාදීනි බහිගාමකතො සන්නිවිට්ඨානි 

ගහිතානිඅන්කතොගාකමඨිතානංගාමග්ගහකණකනවගහිතත්තා. සබ් බත් ථාති

ගාමනිගමනිකවසනාදීසු පන්නරසසු. පරික් කෙපාදීති ආදි-සද්කදන 

අපරික්කඛපස්කසව ගහණං, න එෙකුලාදීනම්පි කතසං
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එකූපචාරතානානූපචාරතානිමිත්තතාභාවා. එත්ථ ච සත්ථස්ස ෙතිපාහං

ෙත්ථචිනිවිට්ඨස්කසවපරික්කඛකපොකහොති, න ගච්ඡන්තස්ස. 

482-7. ගාමකතො බහි ඉස්සරානං සමුද්දතීරාදීසු ෙතභණ්ඩසාලා

උකදොසිකතොති ආහ ‘‘යානාදීන’’න්තිආදි. මුණ් ඩච් ඡදනපාසාකදොති
නාතිඋච්කචොචන්දිෙඞ්ගණයුත්කතො සිඛරකූටමාලාදිවිරහිකතොපාසාකදො. 

489. පරියාදියිත් වාතිඅජ්කඣොත්ථරිත්වා. නදීපරිහාකරොතිවිසුංගාමාදීනං

විය නදීපරිහාරස්ස අවුත්තත්තා චීවරහත්ථපාකසො එවාති වදන්ති, අඤ්කඤ

පන ‘‘ඉමිනා අට්ඨෙථාවචකනන නදීපරිහාකරොපි විසුං සිද්කධො, නදියා 

හත්ථපාකසො න විජහිතබ්කබො’’ති වදන්ති. විහාරසීමන්ති අවිප්පවාසසීමං
සන්ධායාහ. එත්ථ ච විහාරස්ස නානාකුලසන්තෙභාකවපි
අවිප්පවාසසීමාපරිච්කඡදබ්භන්තකර සබ්බත්ථ චීවරඅවිප්පවාසසම්භවකතො

තස්සා පධානත්තා තත්ථ සත්ථපරිහාකරො න ලබ්භතීති ‘‘විහාරං  න් ත් වා 

වසිතබ් බ’’න්ති වුත්තං. ‘‘සත් ථසමීකප’’ති ඉදං යථාවුත්තං

අබ්භන්තරපරිච්කඡදවකසන වුත්තං. පාළියං නානාකු ස් ස සත් කථො කහොති, 

සත් කථ චීවරං නික් ඛිපිත් වා හත් ථපාසා න විජහිතබ් බන්ති එත්ථ
සත්ථහත්ථපාකසො ගහිකතො. 

490. එෙකු ස් ස කෙත් කතතිඅපරික්ඛිත්තංසන්ධායවදති. 

491-4. විහාකරො නාම උපචාරසීමා. තත්ථ යස් මිං විහාකරති තස්ස

අන්කතොපරිකවණාදිං සන්ධාය වුත්තං, එෙකුලාදිසන්තෙතා කචත්ථ 

ොරාපොනං වකසන. ඡායාය ඵුට් කඨොොසස් සාති උජුෙං 
අවක්ඛිත්තකලඩ්ඩුපාතබ්භන්තරංසන්ධායවදති. 

අ මනපකථති තදකහව ගන්ත්වා නිවත්කතතුං න සක්කුකණයයකෙ

සමුද්දමජ්කඣ කය දීපො, කතසූති කයොජනා. ඉතරස් මින්ති පුරත්ථිමදිසාය

චීවකර. ‘‘උකපොසථොක …කප.… වඩ් ඪතී’’ති ඉමිනා 
චීවරවිප්පවාසසත්තබ්භන්තරකතො සමානසංවාසාය සත්තබ්භන්තරසීමාය

අච්චන්තවිසදිසතං දස්කසති. තථා හි බහූසු භික්ඛූසු එෙකතො නිසීදිත්වා
සමන්තා සත්තබ්භන්තරපරිච්කඡකදසු යථාසෙං චීවරං ඨකපත්වා
පරිහරන්කතසු එකෙෙස්ස භික්ඛුකනො නිසින්කනොොසකතො පට්ඨාය
පච්කචෙං සත්තබ්භන්තරස්ස පරිච්කඡකදො අඤ්ඤමඤ්ඤවිසදිකසො 

අකනෙවිකධොකහොති, නඑකෙොපරිසපරියන්තකතොපට්ඨායඅනිමිතබ්බත්තා.

කතකනව තත්ථ පරිසවකසන වුඩ්ඪි, හානි වා න කහොති, න එවං
සත්තබ්භන්තරසීමාය. සා හි කයොජනිොයපි පරිසපරියන්තකතොව පට්ඨාය
සමන්තා සත්තබ්භන්තරපඅච්ඡින්නා එොව කහොති. කතකනව සා 
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පරිසවකසන වඩ්ඪති, හායති ච, තස්මා අඤ්ඤාව සත්තබ්භන්තරසීමා
අඤ්කඤො සත්තබ්භන්තරකතො පරිච්ඡින්කනො චීවරවිප්පවාසපරිහාකරො

අබ්කභොොකසොති කවදිතබ්බං. යඤ්කචත්ථ වත්තබ්බං, තං ෙන් ධකෙ 

සීමාෙථායකමව(මහාව.143) වක්ඛාම. 

495. නදිං ඔතරතීති හත්ථපාසං මුඤ්චිත්වා ඔතරති. බහි ාකම 

ඨකපත් වාති අපාරුපිතබ්බතාය වුත්තං. විනයෙම් මං ොතබ් බන්ති 
උත්තරාසඞ්කගචබහිගාකමඨපිතසඞ්ඝාටියඤ්චපඨමංවිනයෙම්මංෙත්වා
පච්ඡා උත්තරාසඞ්ගං නිවාකසත්වා අන්තරවාසකෙ ොතබ්බං. එත්ථ ච

බහිගාකම ඨපිතස්සාපි විනයෙම්මවචනකතො පරම්මුඛාපි ඨිතං විස්සජ්ජිතුං, 
නිස්සට්ඨං දාතුඤ්ච වට්ටතීති කවදිතබ්බං. දහරානං ගමකන සඋස්සාහත්තා 

‘‘නිස ්සකයො පන න පටිප් පස් සම් භතී’’ති වුත්තං. මුහුත් තං…කප.… 

පටිප් පස් සම් භතීතිසඋස්සාහත්කතගමනස්සඋපච්ඡින්නත්තාවුත්තං.කතසං 
පනපුරාරුණාවඋට්ඨහිත්වාසඋස්සාකහනගච්ඡන්තානං අරුකණඅන්තරා

උට්ඨිකතපින පටිප්පස්සම්භති ‘‘යාව අරුණුග්  මනා සයන් තී’’ති වුත්තත්තා.

කතකනව ‘‘ ාමං පවිසිත් වා…කප.… න පටිප් පස් සම් භතී’’ති වුත්තං. 

අඤ ්ඤමඤ් ඤස ්ස වචනං අග්  කහත් වාතිආදිම්හි සඋස්සාහත්තා

ගමනක්ඛකණපටිප්පස්සද්ධින වුත්තා. කධනුභකයනාතිතරුණවච්ඡගාවීනං

අභිධාවිත්වා සිඞ්කගනපහරණභකයන. නිස ්සකයො ච පටිප් පස ්සම් භතීතිඑත්ථ 

කධනුභයාදීහිඨිතානංයාවභයවූපසමාඨාතබ්බකතො ‘‘අන්කතොඅරුකණකයව

ගමිස්සාමී’’ති නියකමතුං අසක්කුකණයයත්තා වුත්තං. යත්ථ පන එවං

නියකමතුං සක්ො, තත්ථ අන්තරාරුකණ උග්ගකතපි නිස්සකයො න

පටිප්පස්සම්භති කභසජ්ජත්ථාය ගාමප්පවිට්ඨදහරානං විය. අන් කතොසීමායං 

 ාමන්ති අවිප්පවාසසීමාසම්මුතිකතො පච්ඡා පතිට්ඨාපිතගාමංසන්ධායවදති

ගාමඤ්ච ගාමූපචාරඤ්ච ඨකපත්වා සම්මන්නිතබ්බකතො. පවිට් ඨානන්ති 
ආචරියන්කතවාසිොනංවිසුංවිසුංගතානංඅවිප්පවාසසීමත්තාකනවචීවරානි 

නිස්සග්ගියානි කහොන්ති, සඋස්සාහතාය නිස්සකයො න පටිප්පස්සම්භති. 

අන් තරාමග් ක තිධම්මංසුත්වාආගච්ඡන්තානංඅන්තරාමග්කග. 

‘‘ඉධ අපච් චුද් ධරණ’’න්ති ඉමිනා අධිට්ඨානවිෙප්පනානි විය
පච්චුද්ධරණම්පිොකයනවාවාචායවාෙත්තබ්බන්ති දස්කසති.ොයවාචාහි
ෙත්තබ්බස්ස අෙරණකතොති ඉදං ොයවාචාසමුට්ඨානං වුත්තං.

අධිට්ඨිතතිචීවරතා, අනත්ථතෙථිනතා, අලද්ධසම්මුතිතා, 
රත්තිවිප්පවාකසොතිඉමාකනත්ථචත්තාරිඅඞ්ගානි. 

උකදොසිතසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. තතියෙථිනසික් ොපදවණ් ණනා 

497. තතිකය පාළියං චීවරපච් චාසා නික් ඛිපිතුන්ති චීවරපච්චාසායසතියා

නික්ඛිපිතුන්තිඅත්කථො. නිට් ඨිතචීවරස් මිං භික් ඛුනාතිඑත්ථදුතියෙථිකනවිය
සාමිවකසකනවෙරණවචනස්සඅත්කථො කවදිතබ්කබො. 

499-500. තුය් හං දම් මීති දින් නන්ති ‘‘තුය්හං, භන්කත, අොලචීවරං 

දම්මී’’ති එවං දින්නං, එතම්පි ොකල ආදිස්ස දින්නං නාම කහොතීති

අධිප්පාකයො. ඉදං පන අට්ඨෙථාවචනං, පාළියං ‘‘ොකලපි ආදිස්ස

දින්න’’න්ති ඉදඤ්ච ‘‘අොලචීවර’’න්ති වචනසාමඤ්ඤකතො ලබ්භමානං
සබ්බම්පි දස්කසතුං අත්ථුද්ධාරවකසන වුත්තං පඨමඅනියකත කසොතස්ස
රකහොවිය.සඞ්ඝස්සහිොකලපිආදිස්සදින්නංඅොකලඋප්පන්නචීවරංවිය 

සම්මුඛීභූකතහි වුත්ථවස්කසහි, අවුත්ථවස්කසහි ච සබ්කබහිපි
භාකජතබ්බතාසාමඤ්කඤන අොලචීවරං නාම කහොතීති දස්සනත්ථං

අත්ථුද්ධාරවකසන පාළියං ‘‘ොකලපි ආදිස්ස දින්න’’න්ති වුත්තං, න පන

‘‘තකතො භාකජත්වා ලද්ධචීවරම්පි අොකල ලද්ධචීවරම්පි වුත්ථවස්සානං

එෙමාසපරිහාරං, පඤ්චමාසපරිහාරං වා න ලභති, පච්චාසාචීවකර අසති 

දසාහපරිහාරකමව ලභතී’’ති දස්සනත්ථං වුත්තං, අට්ඨෙථායම්පි ‘‘ආදිස්ස 

දින්න’’න්ති වචනසාමඤ්ඤකතො ලබ්භමානං සබ්බං අත්ථුද්ධාරවකසන

දස්කසතුං ‘‘එෙපුග්ගලස්සවාඉදංතුය්හංදම්මීතිදින්න’’න්තිවුත්තං, නපන
තථාලද්ධං වා අොකල ලද්ධං වා අනත්ථතෙථිනානං දසාහබ්භන්තකර
අධිට්ඨාතබ්බන්ති දස්කසතුන්ති කවදිතබ්බං ඉතරථා පාළිඅට්ඨෙථාහි

විරුජ්ඣනකතො. තථා හි අච් කචෙචීවරසික් ොපකද අොකල උප්පන්නම්පි

අච්කචෙචීවරං ‘‘යාවචීවරොලසමයං නික්ඛිපිතබ්බ’’න්ති (පාරා. 648) 

වුත්තං, තස්ස අට්ඨෙථායඤ්ච ‘‘පවාරණමාසස්ස ජුණ්හපක්ඛපඤ්චමියං
උප්පන්නස්ස අච්කචෙචීවරස්ස අනත්ථකත ෙථිකන එොදසදිවසාධිකෙො

මාකසො, අත්ථකත ෙථිකන එොදසදිවසාධිො පඤ්ච මාසා ච පරිහාකරො

වුත්කතො, තකමව පරිහාරං සන්ධාය ‘ඡට්ඨිකතො පට්ඨාය පන උප්පන්නං
අනච්කචෙචීවරම්පි පච්චුද්ධරිත්වා ඨපිතචීවරම්පි එතං පරිහාරං

ලභතිකයවා’ති(පාරා.අට්ඨ.2.646-649) වුත්තං.තස්මාොකලපිඅොකලපි

චයථාතථාලද්ධං අතිකරෙචීවරං වුත්ථවස්සානංඑෙමාසං, පඤ්චමාසංවා
යථාරහංපරිහාරංලභතිඑවාතිගකහතබ්බං. 

එවංපනඅවත්වාපදභාජනංවුත්තන්තිසම්බන්කධො.තත්ථ එවන්තියං

අට්ඨෙථායං ‘‘තකතො කච උත්තරී’’ති ඉමස්ස මාසපරමකතො උත්තරීති 

අත්කථො වුත්කතො, තං පරාමසති. පදභාජනියං එවමත්ථං අවත්වා අඤ්ඤථා

අත්කථො වුත්කතොති අධිප්පාකයො. තාව උප් පන් නං පච් චාසාචීවරන්ති

පච්චත්තවචනං. ‘‘මූ චීවර’’න්ති ඉදං උපකයොගවචනං. අත් තකනො  තිෙං 
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ෙකරොතීති අනන්තරා දුතියදිවසාදීසු උප්පන්නං පච්චාසාචීවරං මාසපරමං
මූලචීවරං ඨකපතුං අදත්වා අත්තකනො දසාහපරමතාය එව පතිට්ඨාකපතීති

අත්තකනො ගතිෙං ෙකරොතීති. තකතො උද් ධං මූ චීවරන්ති එත්ථ පන 

මූ චීවරන්ති පච්චත්තවචනං. තඤ්හි වීසතිමදිවසකතො උද්ධං
ද්වාවීසතිමදිවසාදීසු උප්පන්නං පච්චාසාචීවරං අත්තනා සද්ධිං එෙකතො
සිබ්කබත්වා ඝටිතං දසාහපරමං ගන්තුං අදත්වා නවාහපරමතාදිවකසන

අත්තකනො ගතිෙං ෙකරොති, එෙකතො අසිබ්කබත්වා විසුං ඨපිතං පන
පච්චාසාචීවරංදසාහපරමකමව. 

පාළියං දසාහාති දසාකහන. එොදකස උප් පන් කනතිආදීසු එොදසාකහ

උප්පන්කනතිආදිනා අත්කථො, අයකමව වා පාකඨො ගකහතබ්කබො. එෙවීකස 

උප් පන් කන…කප.… නවාහා ොකරතබ් බන්තිආදි පච්චාසාචීවරස්ස

උප්පන්නදිවසං ඨකපත්වා වුත්තං. කතකනව ‘‘තිංකස…කප.… තදකහව 

අධිට් ඨාතබ් බ’’න්ති වුත්තං. ‘‘අඤ ්ඤං පච් චාසාචීවරං…කප.… 

ොකරතබ් බ’’න්ති ඉදං සතියා එව පච්චාසාය වුත්තං. සකච පන ‘‘ඉකතො

පට්ඨායචීවරංනලභිස්සාමී’’තිඉච්ඡිතට්ඨානකතො පච්චාසායඋපච්ඡින්නාය

අඤ්ඤත්ථාපි කයන කෙනචි උපාකයන පච්චාසං උප්පාකදති, මූලචීවරං න

අධිට්ඨාතබ්බං, සබ්බථා පච්චාසාය උපච්ඡින්නාය දසාහාතික්ෙන්තං 

මූලචීවරං තදකහව අධිට්ඨාතබ්බං. පච් චාසාචීවරම් පි පරික් ොරකචොළං 

අධිට් ඨාතබ් බන්ති පඨමතරං උප්පන්නං විසභාගං සන්ධාය වදති. 

අඤ ්ඤමඤ් ඤන්ති අඤ්ඤං අඤ්ඤං, අයකමව වා පාකඨො. අඞ්ගං පකනත්ථ 

පඨමෙථිකන වුත්තසදිසකමව. කෙවලඤ්හි තත්ථ දසාහාතික්ෙකමො, ඉධ
මාසාතික්ෙකමොතිඅයං විකසකසො. 

තතියෙථිනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. පුරාණචීවරසික් ොපදවණ් ණනා 

503-5. චතුත්කථ පාළියං භත් තවිස ්සග්  න්ති භත්තස්ස උදකර 

විස්සජ්ජනං, පකවසනං අජ්කඣොහරණං භත්තකිච්චන්ති අත්කථො, 

කභොජනපරිකයොසාකනන භත්තස්ස විස්සජ්ජනන්තිපි වදන්ති. තත් ථ නාම 

ත් වන්තිකසොනාමත්වං, තායනාමත්වන්තිවා අත්කථො. පිතා චමාතාච

පිතකරො, පිතූනං පිතා ච මාතා ච පිතාමහා, කත එව යුගළට්කඨන යුක ො, 
තස්මා යාව සත්තමා පිතාමහයුගා පිතාමහාවට්ටාති එවකමත්ථ අත්කථො
දට්ඨබ්කබො.එවඤ්හිපිතාමහග්ගහකණනමාතාමකහොච පිතාමහීමාතාමහීච

ගහිතාව කහොන්ති. සත්තමයුගකතො පරං ‘‘අඤ්ඤාතො’’තිකවදිතබ්බං. යාති

භික්ඛුනී.පිතුමාතා පිතාමහී, මාතුපිතා මාතාමකහො. 
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පකයොක  පකයොක  භික් ඛුස ්ස දුක් ෙටන්ති ‘‘කධොවා’’තිආණාපනවාචාය
එොයඑවතදනුගුණස්සසබ්බස්සාපිපකයොගස්සආණත්තත්තා වුත්තං. 

506. තදවිනාභාවකතො කධොවනස්ස ‘‘ොයවිොරං ෙත් වා’’ති ච 

‘‘අන් කතොද් වාදසහත් කථ’’ති ච වුත්තත්තා ොකයන කධොවාකපතුොමතං 
අප්පොකසත්වා දානඛිපනකපසනාදිං ෙකරොන්තස්ස ච ද්වාදසහත්ථං
උපචාරංමුඤ්චිත්වා බහිඨත්වාොයවාචාහිආණාකපත්වාඛිපනකපසනාදිං
ෙකරොන්තස්සචඅනාපත්තිඑව. 

එකෙන වත් ථුනාති පඨමෙකතන. පඤ්චසතානි පමාණං එතාසන්ති 

පඤ ්චසතා. භික්ඛුභාවකතො පරිවත්තලිඞ්ගාපි භික්ඛුනී භික්ඛූනං සන්තිකෙ
එෙකතොඋපසම්පන්නාඑව. 

507. තාවොලිෙං  කහත් වාති අත්තනා ෙතිපාහං පාරුපනාදිඅත්ථාය

තාවොලිෙං යාචිත්වා. පුරාණචීවරතා, උපචාකර ඨත්වා අඤ්ඤාතිොය

භික්ඛුනියා ආණාපනං, තස්සා කධොවාපනාදීනි චාති ඉමාකනත්ථ තීණි
අඞ්ගානි. 

පුරාණචීවරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. චීවරපටිග්  හණසික් ොපදවණ් ණනා 

508. පඤ්චකම අපඤ් ඤත් කත සික් ොපකදති  ණම් හා 

ඔහීයනසික් ොපකද (පාචි. 691-692) අපඤ්ඤත්කත. කෙොට් ඨාසසම් පත් තීති

කෙසාදිපඤ්චකෙොට්ඨාසානං ෙලයාණතා. හත් ථතක කයව දස් කසත් වාති
හත්ථතලකතොකසසොයස්සඅදස්සනං දීකපති. 

510. විහත් ථතායාති විහතතාය, අමිස්සිතතාය අපටිසරණතායාති

අත්කථො. කතනාහ ‘‘සමභිතුන් නත් තා’’ති, බයධිතත්තාති අත්කථො.

පරිවත්කතතබ්බං පරිවත්තං, තකදව පාරිවත් තෙං, පරිවත්කතත්වා
දියයමානන්තිඅත්කථො. 

පුරිමසික් ොපකද වියඉධ ද්වාදසහත්කථො උපචාරනියකමොනත්ථීතිආහ 

‘‘උපචාරං මුඤ් චිත් වා’’ති. අඤ ්ඤත්ර පාරිවත් තොති යං අන්තමකසො

හරීටෙඛණ්ඩම්පි දත්වා වා ‘‘දස්සාමී’’ති ආකභොගං ෙත්වා වා පරිවත්තෙං

ගණ්හාති, තං ඨකපත්වා. ‘‘තං අචිත් තෙභාකවන න සකමතී’’ති ඉමිනා
ඤාතිභාවාජානනාදීසු විය භික්ඛුනීභාවාජානනාදිවකසනාපි අචිත්තෙතං
පොකසති. 
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පටුන 

513-4. තිෙඤ්ච තං පාචිත්තියඤ්චාති තිෙපාචිත් තියං, 

පාචිත්තියතිෙන්ති අත්කථො. පත් තත් ථවිොදීති අනධිට්ඨානුපගං සන්ධාය

වදති. කෙො පන වාකදො පත් තත් ථවිොදීසූති මහතියාපි තාව භිසිච්ඡවියා

අනධිට්ඨානුපගත්තා අනාපත්ති, විෙප්පනුපගපච්ඡිමප්පමාණවිරහිතතාය
අනධිට්ඨාතබ්කබසු කිකමව වත්තබ්බන්ති දස්කසති. පත්තත්ථවිොදීනි පන

විෙප්පනුපගපච්ඡිමානි ගණ්හිතුං න වට්ටති එව. පටිග්ගහණං කිරියා, 

අපරිවත්තනං අකිරියා. විෙප්පනුපගචීවරතා, පාරිවත්තොභාකවො, 
අඤ්ඤාතිොය හත්ථකතොගහණන්තිඉමාකනත්ථතීණිඅඞ්ගානි. 

චීවරපටිග්ගහණසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. අඤ ්ඤාතෙවිඤ් ඤත් තිසික් ොපදවණ් ණනා 

515. ඡට්කඨ පටු එව පට් කටො. පාළියං ධම් මනිමන් තනාති සමකණසු

වත්තබ්බාචාරධම්මමත්තවකසනනිමන්තනා, දාතුොමතායෙතනිමන්තනා

න කහොතීති අත්කථො. කතකනව ‘‘විඤ ්ඤාකපස් සතී’’ති වුත්තං.
අඤ්ඤාතෙඅප්පවාරිතකතොහි විඤ්ඤත්තිනාමකහොති. 

517. ‘‘තිකණන වා පණ්කණන වා පටිච්ඡාකදත්වා ආගන්තබ්බ’’න්ති

ඉමිනා භූතගාමවිකෙොපනං අනුඤ්ඤාතන්ති ආහ ‘‘කනව 

භූත ාමපාතබයතායා’’තිආදි.පඨමංසුද්ධචිත්කතන ලිඞ්ගංගකහත්වාපච්ඡා

ලද්ධිං ගණ්හන්කතොපි තිත්ථියපක්ෙන්තකෙො එවාති ආහ ‘‘නිවාකසත් වාපි 

 ද් ධි න  කහතබ් බා’’ති. 

යං ආවාසං පඨමං උප ච් ඡතීති එත්ථාපි විහාරචීවරාදිඅත්ථාය

පවිසන්කතනපිතිණාදීහිපටිච්ඡාකදත්වාව ගන්තබ්බං, නත්කවවනග්කගන

ආගන්තබ්බන්ති සාමඤ්ඤකතො දුක්ෙටස්ස වුත්තත්තා. චිමිලිොහීති

පටපිකලොතිොහි. පරිකභොක කනවාති අඤ්ඤං චීවරං අලභිත්වා

පරිභුඤ්ජකනන. පරිකභො ජිණ් ණන්ති යථා තං චීවරං පරිභුඤ්ජියමානං

ඔභග්ගවිභග්ගතාය අසාරුප්පංකහොති, එවංජිණ්ණං. 

521. අඤ ්ඤස් සත් ථායාති එත්ථාපි ‘‘ඤාතොනං පවාරිතාන’’න්ති ඉදං 

අනුවත්තති එවාති ආහ ‘‘අත් තකනො ඤාතෙපවාරිකත’’තිආදි. ඉධ පන 
අඤ්ඤස්ස අච්ඡින්නනට්ඨචීවරස්ස අත්ථාය අඤ්ඤාතෙඅප්පවාරිකත

විඤ්ඤාකපන්තස්ස නිස්සග්ගිකයන අනාපත්තීති අත්කථො ගකහතබ්කබො, 

ඉතරථා ‘‘ඤාතොනං පවාරිතාන’’න්ති ඉමිනා විකසකසො න භකවයය.

කතකනව අනන්තරසික්ඛාපකද වක්ඛති ‘‘අට්ඨෙථාසු පන 

ඤාතෙපරිවාතට්ඨාකන…කප.… පමාණකමව වට්ටතීති වුත්තං, තං පාළියා

න සකමතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.526) ච ‘‘යස්මා පනිදං සික්ඛාපදං
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අඤ්ඤස්සත්ථාය විඤ්ඤාපනවත්ථුස්මිංකයව පඤ්ඤත්තං, තස්මා ඉධ

‘අඤ්ඤස්සත්ථායා’ති න වුත්ත’’න්ති (පාරා. අට්ඨ. 2.526) ච.

විෙප්පනුපගචීවරතා, සමයාභාකවො, අඤ්ඤාතෙවිඤ්ඤත්ති, තාය
පටිලාකභොතිඉමාකනත්ථචත්තාරිඅඞ්ගානි. 

අඤ්ඤාතෙවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. තතුත් තරිසික් ොපදවණ් ණනා 

522-524. සත්තකම පාළියං පග්  ාහිෙසා න්ති දුස්සාපණං. තඤ්හි

වාණිජකෙහි දුස්සානි පග්ගකහත්වා දස්සනට්ඨානතාය ‘‘පග්ගාහිෙසාලා’’ති

වුච්චති. අස් ස චීවරස් සාති සාදිතබ්බචීවරස්ස. ‘‘තිචීවරිකෙනා’’ති ඉමිනා 
අච්ඡින්නතිචීවරකතො අඤ්ඤස්ස විහාරාදීසු නිහිතස්ස චීවරස්ස අභාවං

දස්කසති. යදි භකවයය, විඤ්ඤාකපතුං න වට්කටයය. තාවොලිෙං

නිවාකසත්වා අත්තකනො චීවරං ගාකහතබ්බං, තාවොලිෙම්පි අලභන්තස්ස
භූතගාමවිකෙොපනංෙත්වාතිණපණ්කණහිඡදනංවිය විඤ්ඤාපනම්පිවට්ටති

එව. අඤ ්කඤනාති අච්ඡින්නඅසබ්බචීවකරන. ද් කව නට් ඨානීති අධිොරකතො

වුත්තං ‘‘ද් කව සාදිතබ් බානී’’ති. 

526. පාළියා න සකමතීති ‘‘අනාපත්ති ඤාතොනං පවාරිතාන’’න්ති
ඉමාය පාළියා න සකමති තතුත්තරිවිඤ්ඤාපනආපත්තිප්පසඞ්කග එව

වුත්තත්තා. ‘‘අඤ් ඤස ්සත් ථායාති න වුත් ත’’න්ති ඉදං අඤ්ඤස්සත්ථාය 

තතුත්තරිවිඤ්ඤාපකනනිස්සග්ගියංපාචිත්තියංකහොතීතිඉමමත්ථංදීකපති, 

තඤ්ච පාචිත්තියං කයසං අත්ථාය විඤ්ඤාකපති, කතසං වා සියා, 

විඤ්ඤාපෙස්කසව වා, න තාව කතසං කතහි අවිඤ්ඤාපිතත්තා, නාපි
විඤ්ඤාපෙස්ස අත්තානං උද්දිස්ස අවිඤ්ඤාපිතත්තා. තස්මා
අඤ්ඤස්සත්ථාය විඤ්ඤාකපන්තස්සාපි නිස්සග්ගියං පාචිත්තියංන දිස්සති.
පාළියං පන ඉමස්ස සික්ඛාපදස්ස අත්තකනො සාදියනපටිබද්ධතාවකසන

පවත්තත්තා ‘‘අඤ්ඤස්සත්ථායා’’ති අනාපත්තිවාකර න වුත්තන්ති වදන්ති, 

තඤ්ච යුත්තං විය දිස්සති, වීමංසිත්වා ගකහතබ්බං. තතුත්තරිචීවරතා, 

අච්ඡින්නාදිොරණතා, අඤ්ඤාතෙවිඤ්ඤත්ති, තාය ච පටිලාකභොති 
ඉමාකනත්ථචත්තාරිඅඞ්ගානි. 

තතුත්තරිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. පඨමඋපක් ෙටසික් ොපදවණ් ණනා 

528-531. අට්ඨකම කයො ෙත් තාතිදායෙංසන්ධායවුත්තං.පකටොඑව 

පටකෙො. ‘‘අප් පග් ඝං කචතාකපතී’’තිඉදංනිස්සග්ගියපාචිත්තියා අනාපත්තිං

සන්ධාය වුත්තං, විඤ්ඤත්තිපච්චයා පන දුක්ෙටකමව. ‘‘පුබ්කබ 
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අප්පවාරිකතො’’තිහිසුත්කත විඤ්ඤත්තිොරණංවුත්තං. මාතිොට් ඨෙථායම් පි 

‘‘චීවකර භිකයයොෙමයතා, අඤ්ඤාතෙවිඤ්ඤත්ති, තාය ච පටිලාකභොති

ඉමාකනත්ථ තීණි අඞ්ගානී’’ති (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. උපක්ඛටසික්ඛාපද)

අඤ්ඤාතෙවිඤ්ඤත්තිතාපොසිතා, කෙචිපන‘‘දායකෙන දාතුොකමොම්හීති

අත්තකනොසන්තිකෙඅවුත්කතපියදග්ඝනෙංකසොදාතුොකමො, තදග්ඝනෙං 

ආහරාකපතුං වට්ටති එවා’’ති වදන්ති, තං රාජසික් ොපදට් ඨෙථායපි න

සකමති, දූකතනවාදායකෙනවා ‘‘ආයස්මන්තංඋද්දිස්සචීවරකචතාපන්නං

ආභත’’න්ති ආකරොචිකතපි මුඛකවවටියෙප්පියොරොදීනං සන්තිො

ආහරාපනස්ස තත්ථ පටික්ඛිත්තත්තා. වුත්තඤ්හි තත්ථ ‘‘ඉකම ද්කව

අනිද්දිට්ඨෙප්පියොරො නාම, එකතසු අඤ්ඤාතෙඅප්පවාරිකතසු විය

පටිපජ්ජිතබ්බං…කප.… න කිඤ්චි වත්තබ්බා. කදසනාමත්තකමව කචතං

‘දූකතනචීවරකචතාපන්නංපහිකණයයා’තිසයංආහරිත්වාපි පිණ්ඩපාතාදීනං

අත්ථාය දදන්කතසුපි එකසවනකයො’’ති. මුඛකවවටියෙප්පියොරොදකයො හි 

දායකෙනපරිච්චත්කතපිවත්ථුම්හි ‘‘අසුෙස්සසන්තිකෙචීවරපිණ්ඩපාතාදිං 

ගණ්හථා’’ති අනිද්දිට්ඨත්තා එව ‘‘න කිඤ්චි වත්තබ්බා’’ති වුත්තං, න පන

තස්ස වත්ථුකනොමුඛකවවටියාදීනංසන්තෙත්තා, තස්මාඉධාපිදායකෙනවා

දූකතන වා ‘‘යං ඉච්ඡථ, තං වදථා’’ති අප්පවාරිතස්ස වදකතො දුක්ෙටකමව. 

අග් ඝවඩ් ඪනෙන්ති චීවකර අග්ඝවඩ්ඪනෙං නිස්සාය පවත්තං ඉදං 

සික්ඛාපදං, න පිණ්ඩපාතාදීසු කතසු අග්ඝවඩ්ඪනස්ස දුක්ෙටමත්තත්තා, 
පණීතපිණ්ඩපාකත සුද්ධිෙපාචිත්තියත්තා චාති ගකහතබ්බං. කතකනව

‘‘චීවකර භිකයයොෙමයතා’’තිඅඞ්ගංවුත්තං. 

පඨමඋපක්ඛටසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. දුතියඋපක් ෙටසික් ොපදවණ් ණනා 

533. නවකම පාළියං පච් කචෙචීවරකචතාපන් නාති පච්කචෙං 

නියකමත්වා චීවරකචතාපන්නා, එකෙකෙන විසුං විසුං නියමිතා

චීවරකචතාපන්නාති අත්කථො. උකභොව සන් තා එකෙනාති උකභො එෙකතොව

සන්තා, උකභොඑෙකතොහුත්වාති අත්කථො. 

දුතියඋපක්ඛටසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. රාජසික් ොපදවණ් ණනා 

537. දසකම ‘‘අජ්ජණ්කහො’’ති ‘‘අජ්ජකනො’’තිවත්තබ්කබහ-ොරාගමං, 

න-ොරස්ස ච ණ-ොරං ෙත්වා වුත්කතොති ආහ ‘‘අජ් ජ එෙදිවසං 

අම් හාෙ’’න්ති. 
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538-9. යං වුත්තං මාතිොට් ඨෙථායං (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. 

රාජසික්ඛාපදවණ්ණනා) ‘‘ඉමිනාචීවරකචතාපන්කනනචීවරංකචතාකපත්වා
ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං චීවකරන අච්ඡාකදහීති ඉදං ආගමනසුද්ධිං දස්කසතුං

වුත්තං, සකච හි ‘ඉදං ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුකනො කදහී’ති කපකසයය, 
ආගමනස්සඅසුද්ධත්තා අෙප්පියවත්ථුංආරබ්භභික්ඛුනාෙප්පියොරකෙොපි

නිද්දිසිතබ්කබො න භකවයයා’’ති, තං නිස්සග්ගියවත්ථුදුක්ෙටවත්ථුභූතං

අෙප්පියචීවරකචතාපන්නං ‘‘අසුෙස්ස භික්ඛුකනො කදහී’’ති එවං

ආගමනසුද්ධියා අසති, සික්ඛාපකද ආගතනකයන දූතවචකන ච අසුද්කධ 

සබ්බථා පටික්කඛකපො එව ොතුං වට්ටති, න පන ‘‘චීවරඤ්ච කඛො මයං

පටිග්ගණ්හාමා’’ති වත්තුං, තදනුසාකරනන කවයයාවච්චෙරඤ්චනිද්දිසිතුං
ආගමනදූතවචනානං උභින්නං අසුද්ධත්තා. පාළියං ආගතනකයන පන
ආගමනසුද්ධියාසතිදූතවචකනඅසුද්කධපිසික්ඛාපකද ආගතනකයනසබ්බං
ොතුං වට්ටතීති දස්සනත්ථං වුත්තං. කතන ච යථා දූතවචනාසුද්ධියම්පි

ආගමකන සුද්කධ කවයයාවච්චෙරම්පි නිද්දිසිතුං වට්ටති, එවං 
ආගමනාසුද්ධියම්පි දූතවචකනසුද්කධවට්ටතිඑවාතිඅයමත්කථොඅත්ථකතො

සිද්කධොව කහොති, උභයසුද්ධියං වත්තබ්බකමව නත්ථීති

උභයාසුද්ධිපක්ඛකමව සන්ධාය මාතිොට් ඨෙථායං (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ.

රාජසික්ඛාපදවණ්ණනා) ‘‘ෙප්පියොරකෙොපිනිද්දිසිතබ්කබොනභකවයයා’’ති
වුත්තන්තිකවදිතබ්බං. 

යංපකනත්ථ සාරත් ථදීපනියං (සාරත්ථ.ටී. 2.537-539) ‘‘ආගමනස්ස

සුද්ධියා වා අසුද්ධියා වා විකසසප්පකයොජනං න දිස්සතී’’තිආදි වුත්තං, තං
මාතිොට්ඨෙථාවචනස්ස අධිප්පායං අසල්ලක්කඛත්වා වුත්තං
යථාවුත්තනකයන ආගමනසුද්ධිආදිනා සප්පකයොජනත්තා. කයො පකනත්ථ

‘‘මූලසාමිකෙන ෙප්පියකවොහාරවකසන, කපසිතස්ස දූතස්ස 
අෙප්පියකවොහාරවකසන ච වදකතොපි ෙප්පියොරකෙො නිද්දිසිතබ්කබො

භකවයයා’’ති අනිට්ඨප්පසඞ්කගො වුත්කතො, කසො අනිට්ඨප්පසඞ්කගො එව න

කහොති අභිමතත්තා. තථා හි සික් ොපකද එව ‘‘පටිග්ගණ්හාතු ආයස්මා 

චීවරකචතාපන්න’’න්ති අෙප්පියකවොහාකරන වදකතො දූතස්ස ෙප්පිකයන 
ෙම්කමන කවයයාවච්චෙකරො නිද්දිසිතබ්කබො වුත්කතො ආගමනස්ස 

සුද්ධත්තා, ආගමනස්සාපි අසුද්ධියං පන ෙප්පිකයනාපි ෙම්කමන
කවයයාවච්චෙකරොන නිද්දිසිතබ්කබොතිඅත්කථවආගමනස්සසුද්ධිඅසුද්ධීසු

පකයොජනං. ෙථං පන දූතවචකනන ආගමනසුද්ධි විඤ්ඤායතීති? නායං
භාකරො. දූකතන හි අෙප්පියකවොහාකරකනව වුත්කත එව ආගමනසුද්ධි

ගකවසිතබ්බා, න ඉතරථා, තත්ථ ච තස්ස වචනක්ෙකමන පුච්ඡිත්වා ච 

යුත්තිආදීහිචසක්ො විඤ්ඤාතුං. ඉධාපිහි සික් ොපකද ‘‘චීවරකචතාපන්නං

ආභත’’න්ති දූතවචකනකනව චීවරං කිණිත්වා දාතුං කපසිතභාකවො 
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විඤ්ඤායති.යදිහිසබ්බථාආගමනසුද්ධිනවිඤ්ඤායති, පටික්කඛකපොඑව 
ෙත්තබ්කබොති. 

පාළියඤ්ච ‘‘චීවරඤ්ච කඛො මයං පටිග්ගණ්හාමා’’තිආදි දූතවචනස්ස
අෙප්පියත්කතපි ආගමනසුද්ධියා සති පටිපජ්ජනවිධිදස්සනත්ථං වුත්තං.

‘‘එකසො කඛො…කප.… න වත්තබ්කබො ‘තස්ස කදහී’’’තිආදි 

අෙප්පියවත්ථුසාදියනපරිකමොචනත්ථං වුත්තං. ‘‘සඤ්ඤත්කතො’’තිආදි ‘‘එවං

දූකතන පුන වුත්කත එව කචොකදතුං වට්ටති, න ඉතරථා’’ති දස්සනත්ථං

වුත්තං. ‘‘න වත්තබ්කබො ‘කදහි කම චීවරං…කප.… කචතාකපහි කම

චීවර’’’න්ති ඉදං දූකතනාභතරූපියං පටිග්ගකහතුං අත්තනා

නිද්දිට්ඨෙප්පියොරෙත්තාව ‘‘කදහි කම චීවරං…කප.… කචතාකපහි කම 

චීවර’’න්තිවදන්කතොරූපියස්ස පෙතත්තා කතනරූපිකයනපරිවත්කතත්වා

‘‘කදහි කචතාකපහී’’තිරූපියසංකවොහාරං සමාපජ්ජන්කතො නාම කහොතීති තං
කදොසං දූරකතො පරිවජ්කජතුං වුත්තං රූපියපටිග්ගහකණන සඞ්ඝමජ්කඣ

නිස්සට්ඨරූපිකය විය. වුත්තඤ්හි තත්ථ ‘‘න වත්තබ්කබො ඉමං වා ඉමං වා

ආහරා’’ති. තස්මා න ඉදං විඤ්ඤත්තිකදොසං පරිවජ්කජතුං වුත්තන්ති

කවදිතබ්බං, ‘‘අත්කථො කම, ආවුකසො, චීවකරනා’’තිපි

අවත්තබ්බතාපසඞ්ගකතො, කතකනව දූතනිද්දිට්කඨසු
රූපියසංකවොහාරසඞ්ොභාවකතො අඤ්ඤං ෙප්පියොරෙං ඨකපත්වාපි 

ආහරාකපතබ්බන්තිවුත්තං.තත්ථාපි ‘‘දූකතනඨපිතරූපිකයනකචතාකපත්වා

චීවරං ආහරාකපහී’’ති අවත්වා කෙවලං ‘‘චීවරං ආහරාකපහී’’ති එවං

ආහරාකපතබ්බන්ති අධිප්පාකයො ගකහතබ්කබො. ඨානං භඤ් ජතීති එත්ථ 

ඨානන්තිඨිතියාචොරණස්සචනාමං, තස්මාආසකනනිසීදකනන ඨානම්පි

කුප්පති, ආගතොරණම්පි කතසං න විඤ්ඤායති. ඨිතං පන අකෙොකපත්වා 

ආමිසපටිග්ගහණාදීසු ආගතොරණකමව භඤ්ජති, න ඨානං. කතනාහ 

‘‘ආ තොරණං භඤ් ජතී’’ති. කෙචි පන ‘‘ආමිසපටිග්ගහණාදිනා ඨානම්පි 

භඤ්ජතී’’තිවදන්ති, තංඅට්ඨෙථායනසකමති. 

යතස ්ස චීවරකචතාපන් නන්තිආදි කයන අත්තනා කවයයාවච්චෙකරො

නිද්දිට්කඨො, චීවරඤ්ච අනිප්ඵාදිතං, තස්ස ෙත්තබ්බවිධිදස්සනං. එවං

භික්ඛුනාවත්ථුසාමිොනං වුත්කතකතකචොකදත්වාකදන්ති, වට්ටති‘‘සාමිො

කචොකදත්වා කදන්තී’’ති අනාපත්තියං වුත්තත්තා. කතන ච කයො සයං

අකචොකදත්වා උපාසොදීහි පරියාකයන වත්වා කචොදාකපති, කතසු 
සත්තක්ඛත්තුම්පි කචොකදත්වා චීවරං දාකපන්කතසු තස්ස අනාපත්ති සිද්ධා
කහොති සික්ඛාපදස්සඅනාණත්තිෙත්තා. 
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පටුන 

කෙනචි අනිද්දිට්කඨො අත්තකනො මුකඛකනව බයාවටභාවං 

කවයයාවච්චෙරත්තං පත්කතො මුෙකවවටිකෙො. ‘‘අවිචාකරතුොමතායා’’ති
ඉමිනා විජ්ජමානම්පි දාතුං අනිච්ඡන්තා අරියාපි වඤ්චනාධිප්පායං විනා

කවොහාරකතො නත්ථීති වදන්තීති දස්කසති. කභසජ් ජක් ෙන් ධකෙ 

කමණ්ඩෙකසට්ඨිවත්ථුම්හි (මහාව. 299) වුත්තං ‘‘සන්ති, 

භික්ඛකව’’තිආදිවචනකමව (මහාව. 299) කමණ් ඩෙසික් ොපදං නාම. 

ෙප් පියොරොනං හත් කථති දූකතන නිද්දිට්ඨෙප්පියොරකෙ සන්ධාය

වුත්තං, නපනභික්ඛුනා නිද්දිට්කඨ, අනිද්දිට්කඨවාති.කතනාහ ‘‘එත් ථ ච 

කචොදනාය පමාණං නත් ථී’’තිආදි. 

සයංආහරිත්වාදදන්කතසූතිසම්බන්කධො. ‘‘පිණ් ඩපාතාදීනං අත් ථායා’’ති

ඉමිනා චීවරත්ථාකයව න කහොතීති දස්කසති. ‘‘එකසව නකයො’’ති ඉමිනා
වත්ථුසාමිනා නිද්දිට්ඨෙප්පියොරෙකභකදසුපි පිණ්ඩපාතාදීනම්පි අත්ථාය
දින්කන ච ඨානකචොදනාදි සබ්බං කහට්ඨා වුත්තනකයකනව ොතබ්බන්ති
දස්කසති. 

‘‘සඞ් ඝං වා…කප.… අනාමසිත් වා’’ති වුත්තත්තා‘‘සඞ්ඝස්සවිහාරත්ථාය

කදමා’’තිආදිනා ආමසිත්වා වදන්කතසු පටික්ඛිපිතබ්බකමව. ‘‘සඞ් කඝො 

සම් පටිච් ඡතී’’ති ඉදං උක්ෙට්ඨවකසන වුත්තං, ගණාදීසුපි සඞ්ඝස්සත්ථාය
සම්පටිච්ඡන්කතසුපි පටිග්ගහකණපි පරිකභොකගපි දුක්ෙටකමව. 

සාරත් ථදීපනියං ‘‘පටිග්ගහකණ පාචිත්තිය’’න්ති (සාරත්ථ. ටී. 2.537-539) 

වුත්තං, තං න යුත්තං සඞ්ඝකචතියාදීනං අත්ථාය දුක්ෙටස්ස වුත්තත්තා. 

කචොකදතීති තස්ස කදොසාභාවං ඤත්වාපි කෙොකධන වා කලොකභන වා
භණ්ඩකදයයන්ති කචොකදති. කසො එව හි මුසාවාදාදිපච්චයා

පාචිත්තියදුක්ෙටාදිආපත්තීහි සාපත්තිකෙො කහොති, ගීවාතිසඤ්ඤාය පන
වත්වානිද්කදොසභාවංඤත්වාවිරමන්තස්සනත්ථිආපත්ති. 

තළාෙං කඛත්කත පවිට්ඨත්තා ‘‘න සම්පටිච්ඡිතබ්බ’’න්ති වුත්තං. 

චත් තාකරො පච් චකය සඞ් කඝො පරිභුඤ් ජතූති කදති, වට් ටතීති එත්ථ

‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස චතුපච්චයපරිකභොගත්ථාය තළාෙං දම්මී’’ති වා

‘‘භික්ඛුසඞ්කඝොචත්තාකරොපච්චකය පරිභුඤ්ජිතුංතළාෙංදම්මී’’තිවා‘‘ඉකතො

තළාෙකතො උප්පන්කන චත්තාකරො පච්චකය දම්මී’’ති වා වත්තුම්පි වට්ටති, 

ඉදඤ්ච සඞ්ඝස්ස පරිකභොගත්ථාය දියයමානඤ්කඤව සන්ධාය වුත්තං, 
පුග්ගලස්ස පන එවම්පි දින්නංතළාෙකඛත්තාදින වට්ටති. සුද්ධචිත්තස්ස

පන උදෙපරිකභොගත්ථං කූපකපොක්ඛරණීආදකයො වට්ටන්ති. ‘‘සඞ්ඝස්ස 

තළාෙං අත්ථි, තං ෙථ’’න්ති හි ආදිනා සබ්බත්ථ සඞ්ඝවකසකනව වුත්තං. 

හත් කථතිවකස. 
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298 

පටුන 

‘‘ඨකපථාති වුත් කත’’ති ඉදං සාමීචිවකසන වුත්තං, අවුත්කතපි

ඨකපන්තස්ස කදොකසො නත්ථි. කතනාහ ‘‘උදෙං වාකරතුං  බ් භතී’’ති.

සස්සොකලපිතාකසත්වාමුඤ්චිතුංවට්ටති, අමුඤ්චකතො පනභණ්ඩකදයයං. 

පුන කදතීති අච්ඡින්දිත්වා පුන කදති, එවම්පි වට්ටතීති සම්බන්කධො. ඉමිනා

‘‘කයනකෙනචිඉස්සකරන‘පරිච්චත්තමිදං භික්ඛූහි, අස්සාමිෙ’න්තිසඤ්ඤාය

අත්තනා ගකහත්වා දින්නං වට්ටතී’’ති දස්කසති. ෙප්පියකවොහාකරපි
විනිච්ඡයංවක්ඛාමාතිපාඨකසකසො. 

උදෙවකසනාති උදෙපරිකභොගත්ථං. ‘‘සුද් ධචිත් තාන’’න්ති ඉදං
සහත්කථන ච අෙප්පියකවොහාකරන ච ෙකරොන්කත සන්ධාය වුත්තං.
සස්සසම්පාදනත්ථන්ති එවං අසුද්ධචිත්තානම්පි පන සයං අෙත්වා

ෙප්පියකවොහාකරන ආණාකපතුං වට්ටති එව. ‘‘ෙප් පියොරෙං ඨකපතුං න 

වට් ටතී’’ති ඉදං සහත්ථාදිනා ෙතතළාෙත්තා ‘‘අසාරුප්ප’’න්ති වුත්තං, 

ඨකපන්තස්ස, පනතංපච්චයංපරිභුඤ්ජන්තස්සපිවාසඞ්ඝස්සආපත්තින 

විඤ්ඤායති, අට්ඨෙථාපමාකණන වා එත්ථ ආපත්ති ගකහතබ්බා. 

 ජ් ජිභික් ඛුනාති ලජ්ජිනාපි, පකගව අලජ්ජිනා මත්තිකුද්ධරණාදීසු

ොරාපිකතසූති අධිප්පාකයො. නවසස ්කසති අෙතපුබ්කබ කෙදාකර. 

‘‘ෙහාපකණ’’ති ඉමිනා ධඤ්ඤුට්ඨාපකන තස්කසව අෙප්පියන්ති දස්කසති, 

ධඤ්ඤුට්ඨාපකනචස්සපකයොකගපිදුක්ෙටකමව, න ෙහාපණුට්ඨාපකනවිය. 

‘‘ෙසථ වපථා’’ති වචකන සබ්කබසම්පි අෙප්පියං සියාති ආහ 

‘‘අවත් වා’’ති. එත් තකෙො නාම භාක ොති එත්ථ එත්තකෙො ෙහාපකණොති
ඉදම්පිසන්ධායවදති. තථාවුත්කතපිහිතදාෙහාපණානංඅවිජ්ජමානත්තා 

ආයතිං උප්පන්නං අඤ්කඤසං වට්ටති එව. කතනාහ ‘‘තස් කසව තං 

අෙප් පිය’’න්ති.තස්සපනසබ්බපකයොකගසු, පරිකභොකගසුපි දුක්ෙටං.කෙචි

පන ‘‘ධඤ්ඤපරිකභොකගඑවආපත්ති, නපුබ්බපකයොකග’’තිවදන්ති, තංන

යුත්තං, කයන මිනනරක්ඛණාදිපකයොකගනපච්ඡාධඤ්ඤපරිකභොකගආපත්ති

කහොති, තස්සපකයොගස්සෙරකණ අනාපත්තියාඅයුත්තත්තා.පරියායෙථාය

පන සබ්බත්ථ අනාපත්ති. කතකනව ‘‘එත් තකෙහි වීහීහි ඉදඤ් චිදඤ් ච 

ආහරථා’’ති නියමවචකන අෙප්පියං වුත්තං, ෙහාපණවිචාරකණපි එකසව

නකයො. වත්ථු ච එවරූපං නාම සංවිජ්ජති, ෙප්පියොරකෙො නත්ථීති
වත්තබ්බන්තිආදිවචනඤ්කචත්ථසාධෙං. 

වනං දම් මි…කප.… වට් ටතීති එත්ථ නිවාසට්ඨානත්තා පුග්ගලස්සාපි

සුද්ධචිත්කතනගකහතුංවට්ටති. සීමං කදමාතිවිහාරසීමාදිසාධාරණවචකනන

වුත්තත්තා ‘‘වට් ටතී’’තිවුත්තං. 
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‘‘කවයයාවච් චෙර’’න්තිආදිනා වුත්කතපි පුග්ගලස්සපි දාසං ගකහතුං

වට්ටති ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, ආරාමිෙ’’න්ති (පාරා. 619; මහාව. 270) 

විකසකසත්වා අනුඤ්ඤාතත්තා, තඤ්ච කඛො පිලින්දවච්කඡන 

ගහිතපරිභුත්තක්ෙකමන, න ගහට්ඨානං දාසපරිකභොගක්ෙකමන.

කඛත්තාදකයො පනසබ්කබ සඞ්ඝස්කසවවට්ටන්ති පාළියං පුග්ගලිෙවකසන

ගකහතුං අනනුඤ්ඤාතත්තාති දට්ඨබ්බං. විහාරස ්ස කදමාති සඞ්ඝිෙවිහාරං

සන්ධායවුත්තං, ‘‘කඛත්තවත්ථුපටිග්ගහණාපටිවිරකතොකහොතී’’තිආදිනා (දී.

නි. 1.10, 194) සුත්තන්කතසු ආගතපටික්කඛකපො භගවතා ආපත්තියාපි
කහතුභාකවන ෙකතොති භගවකතො අධිප්පායං ජානන්කතහි
සඞ්ගීතිමහාකථකරහි කඛත්තපටිග්ගහණාදිනිස්සිකතො අයං සබ්කබොපි
පාළිමුත්තවිනිච්ඡකයො වුත්කතොති ගකහතබ්කබො. ෙප්පියොරෙස්ස 

නිද්දිට්ඨභාකවො, දූකතනඅප්පිතතා, තතුත්තරිවායාකමො, කතනපටිලාකභොති
ඉමාකනත්ථ චත්තාරිඅඞ්ගානි. 

රාජසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨිකතොචීවරවග්කගොපඨකමො. 

2. කෙොසියවග් ක ො 

1. කෙොසියසික් ොපදවණ් ණනා 

542. දුතියස්ස පඨකමපාළියං කෙොසියොරකෙතිකෙොසොරෙපාණානං
කෙොසකතො නිබ්බත්තත්තා කෙොසිකයන සුත්කතන වත්ථාදිං ෙකරොන්කත. 

සඞ් ඝාතන්තිවිනාසං. 

544. ‘‘අවායිම’’න්ති වුත්තත්තා වායිත්වා ෙරකණ අනාපත්ති. 

මිස් කසත් වාති එළෙකලොකමහි මිස්කසත්වා. පටි ාකභනාති පරිනිට්ඨාකනන

‘‘පරිකයොසාකපති, නිස්සග්ගිය’’න්ති (පාරා. 545) වුත්තත්තා, 

කෙොසියමිස්සෙතා, අත්තකනො අත්ථාය සන්ථතස්ස ෙරණොරාපනං, 
පටිලාකභොචාතිඉමාකනත්ථතීණිඅඞ්ගානි. 

කෙොසියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

547-552. දුතියඤ්ච තතියඤ්ච උත්තානකමව. තත්ථ පන
ඔදාතාදිමිස්සෙසඤ්ඤායසුද්ධොළොනඤ්කඤව සන්ථතස්සෙරණවකසන
කචත්ථ ද්කවභාගකතො අධිකෙසු සුද්ධොළකෙසු අනධිෙසඤ්ඤාය 
සන්ථතස්සෙරණවකසනචඅචිත්තෙතාකවදිතබ්බා. 
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4. ඡබ් බස් සසික් ොපදවණ් ණනා 

557. චතුත්කථ හද ෙරීසුස්සග්කග, මිහ කසචකනති ධාතුඅත්ථං

සන්ධායාහ ‘‘වච් චම් පි පස් සාවම් පි ෙකරොන් තී’’ති. ඌනෙඡබ්බස්කසසු
අතිකරෙඡබ්බස්සසඞ්කිතාදිවකසකනත්ථ අචිත්තෙතාකවදිතබ්බා. 

ඡබ්බස්සසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. නිසීදනසන් ථතසික් ොපදවණ් ණනා 

565. පඤ්චකම තත් ථ සන් දිස ්සිස් සතීති සොය ෙතිොය
අයුත්තොරිතාවකසන විඤ්ඤූහි සන්දිස්සිස්සතීති අත්කථො.
අරඤ්ඤෙඞ්ගාදීනි තීණි පාළියං කසනාසනාදිපච්චයත්තයස්ස

ආදිඅඞ්ගවකසනවුත්තානි, කසසානිපිකතසමාදියිංසුඑවාති කවදිතබ්බං. 

566. පිහයන් තාති පත්ථයන්තා. සන්ථතස්ස අවායිමත්තා, 

කසනාසනපරික්ඛාරත්තා ච චීවරතා, අධිට්ඨාතබ්බතා ච නත්ථීති ආහ 

‘‘චතුත් ථචීවරසඤ් ඤිතායා’’ති, විපල්ලාසසඤ්ඤායාති අත්කථො. කෙචි පන

‘‘ඉදං නිසීදනසන්ථතං නාම නවසු චීවකරසු නිසීදනචීවරකමව, නාඤ්ඤං. 

නිසීදනසික් ොපකදපි (පාචි.531ආදකයො)ඉමස්මිංසික්ඛාපකදවිය ‘නිසීදනං

නාම සදසං වුච්චතී’ති ච අට්ඨෙථායඤ්චස්ස ‘සන්ථතසදිසං සන්ථරිත්වා 
එෙස්මිං අන්කත සුගතවිදත්ථියා විදත්ථිමත්කත පකදකස ද්වීසු ඨාකනසු

ඵාකලත්වා තිස්කසොදසාෙරීයන්ති, තාහිදසාහිසදසංනාමවුච්චතී’ති(පාචි.

අට්ඨ. 531) ච වුත්තත්තා’’ති වදන්ති, තං න යුත්තං ඉධ පමාණනියමස්ස

අවුත්තත්තා, සන්ථතස්ස ච අවායිමචීවරත්තා, අධිට්ඨානුපගත්තාභාවා
අට්ඨෙථායං අවුත්තත්තා ච. නිසීදනචීවරං පන ඡන්නං චීවරානං
ඛණ්ඩපිකලොතිොනිපමාණයුත්තකමවසන්ථරිත්වාසන්ථතංවියෙකරොන්ති. 

කතකනව ‘‘සන්ථතසදිස’’න්ති සදිසග්ගහණං ෙතං, තස්මා තකදව චීවරං

අධිට්ඨානුපගඤ්ච, න ඉදන්තිගකහතබ්බං. 

567. සුගතවිදත්ථිෙං අනාදායආදියන්තිසඤ්ඤාය, සුගතවිදත්ථිඌකන
අනූනන්තිසඤ්ඤාය ච වකසකනත්ථ අචිත්තෙතා කවදිතබ්බා.
විතානාදීනඤ්කඤව අත්ථාය ෙරකණ අනාපත්තිවචනකතො නිපජ්ජනත්ථාය

ෙකරොකතොපි ආපත්ති එව. පරිභුඤ් ජිතුං න වට් ටතීති කෙොසිකයසු

සුද්ධොළොනඤ්ච වත්ථූනං අෙප්පියත්තා වුත්තං. කතකනව පාළියං 

‘‘අඤ්කඤනෙතං පටිලභිත්වා පරිභුඤ්ජති, ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’ති (පාරා.

545, 550) තත්ථතත්ථවුත්තං, ඉතකරසුපනද්වීසු ‘‘අනාපත්තී’’තිවුත්තං.

තත්ථ චතුත්කථ අඤ්ඤස්සත්ථාය ෙරකණපි අනාපත්ති, පඤ්චකම තත්ථ
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දුක්ෙටන්තිදට්ඨබ්බං.නිස්සට්ඨදානවචනකතොපනගහකණකදොකසොනත්ථි, 
පරිභුඤ්ජකනචවිජකටත්වාෙප්පියවකසනෙකතනකදොකසො. 

නිසීදනසන්ථතසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. එළෙක ොමසික් ොපදවණ් ණනා 

572. ඡට්කඨ පාළියං ‘‘අද් ධානමග්  ප් පටිපන් නස ්සා’’ති ඉදං
වත්ථුවකසනවුත්තං. නිවාසට්ඨාකනලද්ධානිපිතිකයොජනකතොපරංහරිතුංන

වට්ටති එව. අසන් කත හාරකෙති අනුරූපකතො වුත්තං. සන්කතපි හාරකෙ

හරකතො නත්ථි කදොකසො. ආපත් තිකයවාති අනාණත්කතන හටත්තා.

පක්ඛද්වයස්සපි ොරණමාහ ‘‘සඋස් සාහත් තා’’ති, අනුපරතගමනිච්ඡත්තාති 

අත්කථො. සුද්ධචිත්තපක්ඛස්කසව ොරණමාහ ‘‘අචිත් තෙත් තා’’ති. න 

සකමතීති ‘‘අනාපත්ති, අඤ්ඤං හරාකපතී’’ති එත්තෙස්කසව පරිහරකණ

වුත්තත්තා. අ ච් ඡන් කතතිඨිකත. කහට් ඨාති භූමියා. 

575. තං හරන් තස් සාති පඨමං පටිලාභට්ඨානකතො පට්ඨාය
තිකයොජනකතොඋද්ධං හරන්තස්සාතිඅත්කථො.තථාහරන්තස්සහිකචොකරහි
අච්ඡින්දිත්වා පුන දින්නට්ඨානකතො තිකයොජනං හරිතුං වට්ටති. කෙචි පන 

‘‘මාතිොට් ඨෙථායං අඞ්කගසු ‘පඨමප්පටිලාකභො’ති වුත්තත්තා 

දුතියපටිලාභට්ඨානකතොතිකයොජනාතික්ෙකමපිඅනාපත්තී’’තිවදන්ති, තංන

යුත්තං, දුතියපටිලාභස්සාපි පටිලාභට්ඨාකන පවිසනකතො වාසත්ථාය

ගමනට්ඨානකතො පුන ගමකන විය. ොයබන් ධනාදීනන්ති

ද්විපටලොයබන්ධනාදීනංඅන්තකර පක්ඛිත්තංපසිබ්බකෙපක්ඛිත්තසදිසං, 

න ෙතභණ්ඩන්ති වුත්තං, තථා නිධානමුෙන්ති. අෙතභණ්ඩතා, 

පඨමප්පටිලාකභො, තිකයොජනාතික්ෙමනං, ආහරණපච්චාහරණං, 
අවාසාධිප්පායතාතිඉමාකනත්ථපඤ්චඅඞ්ගානි. 

එළෙකලොමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. එළෙක ොමකධොවාපනසික් ොපදවණ් ණනා 

581. සත්තකම පාළියං අනාපත්තිවාකර අපරිභුත් තං ෙතභණ් ඩං 

කධොවාකපතීති එත්ථ පරිභුත්තස්ස ෙම්බලාදිෙතභණ්ඩස්ස කධොවාපනං
පුරාණචීවරකධොවාපනසික්ඛාපකදන ආපත්තිෙරන්ති තන්නිවත්තනත්ථං 

‘‘අපරිභුත් තං ෙතභණ් ඩ’’න්තිවුත්තං.කසසකමත්ථඋත්තානත්ථකමව. 

එළෙකලොමකධොවාපනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. රූපියසික් ොපදවණ් ණනා 

583-4. අට්ඨකම සුවණ්ණමයෙහාපකණන ෙහාපකණොපි රජකත එව

සඞ්ගය්හතීති ආහ ‘‘කසොවණ් ණමකයො වා’’ති. රූපියමකයො වාති රජකතන

රූපං සමුට්ඨකපත්වා ෙතෙහාපකණො. පාෙතිකෙො නාම එතරහි
පෙතිෙහාපකණො. 

ඉච් කචතං සබ් බම් පීති සික්ඛාපකදන, විභඞ්කගන ච වුත්තං සබ්බම්පි

නිදස්කසති. තස්ස චතුබ්බිධං නිස්සග්ගියවත්ථූති ඉමිනාව සම්බන්කධො, න

පන අනන්තකරන ‘‘රජත’’න්ති පකදන. ඉදානි තං චතුබ්බිධං 

නිස්සග්ගියවත්ථුං සරූපකතො දස්කසන්කතො ‘‘රජත’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ

කිඤ්චාපි කහට්ඨා රජතමාසකෙොව වුත්කතො, න කෙවලං රජතං, තථාපි

සික්ඛාපකද ‘‘ජාතරූපරජත’’න්ති පකදකනව වුත්තන්ති තම්පි දස්කසතුං

‘‘රජත’’න්තිඉදං විසුංවුත්තං. පදභාජකනපනමාතිොපකදකනවසිද්ධත්තා

තං අවත්වා කතන සහ සඞ්ගය්හමානකමව දස්කසතුං ‘‘රජතං නාම

ෙහාපකණො’’තිආදි වුත්තන්ති කවදිතබ්බං. ජාතරූපමාසකෙොති

සුවණ්ණමයෙහාපකණො. වුත් තප් පකභකදොති ‘‘රූපියමකයො වා පාෙතිකෙො

වා’’තිආදිනා වුත්තප්පකභකදො. පකටොව පටකෙො, වත්ථං. දුක් ෙටකමවාති

පටිග්ගාහෙස්කසව පටිග්ගහණපච්චයා දුක්ෙටං, පරිකභොකග පන
පඤ්චසහධම්මිකෙහි පටිග්ගහිතානං ධඤ්ඤවිරහිතමුත්තාදීනං ොරණා 
උප්පන්නපච්චයං පරිභුඤ්ජන්තානං සබ්කබසම්පි දුක්ෙටකමව. කෙචි පන

‘‘ධඤ්ඤම්පි පඤ්චසහධම්මිකෙහි පටිග්ගහිතං මුත්තාදිකඛත්තාදි විය

සබ්කබසම්පි පරිභුඤ්ජිතුං න වට්ටති, කෙවලං සඞ්ඝිෙභූමියං
ෙප්පියකවොහාකරන ච උප්පන්නස්ස ධඤ්ඤස්ස විචාරණකමව සන්ධාය

‘තස්කසකවතංඅෙප්පිය’න්තිවුත්ත’’න්තිවදන්ති. 

එකෙො සතං වා සහස් සං වාතිආදි රූපිකය කහට්ඨිමකෙොටියා

පවත්තනාොරං දස්කසතුං වුත්තං, න පන ‘‘එවං පටිපජ්ජිතබ්බකමවා’’ති 

දස්කසතුං. ‘‘ඉධනික්ඛිපාහී’’ති වුත්කත උග්ගණ්හාපනං කහොතීතිආහ ‘‘ඉධ 

නික් ඛිපාහීති න වත් තබ් බ’’න්ති. ෙප් පියඤ් ච…කප.… කහොතීති යස්මා

අසාදිතත්තා තකතො උප්පන්නපච්චයා වට්ටන්ති, තස්මා ෙප්පියං නිස්සාය

ඨිතං.යස්මාපනදුබ්බිචාරණායසතිතකතො උප්පන්නම්පිනෙප්පති, තස්මා
අෙප්පියංනිස්සායඨිතන්තිකවදිතබ්බං. 

‘‘න කතන කිඤ් චි ෙප් පියභණ් ඩං කචතාපිත’’න්තිඉමිනාකචතාපිතංකච, 
නත්ථි පරිකභොගූපාකයො උග්ගකහත්වා අනිස්සට්ඨරූපිකයන කචතාපිතත්තා.
ඊදිසඤ්හි සඞ්ඝමජ්කඣ නිස්සජ්ජනං ෙත්වාව ඡඩ්කඩත්වා පාචිත්තියං

කදකසතබ්බන්ති දස්කසති. කෙචි පන ‘‘යස්මා නිස්සග්ගියවත්ථුං
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පටුන 

පටිග්ගකහත්වාපි කචතාපිතං ෙප්පියභණ්ඩං සඞ්කඝ නිස්සට්ඨං
ෙප්පියොරකෙහි නිස්සට්ඨරූපියංපරිවත්කතත්වාආනීතෙප්පියභණ්ඩසදිසං

කහොති, තස්මාවිනාවඋපායං භාකජත්වාපරිභුඤ්ජිතුංවට්ටතී’’තිවදන්ති, තං 

පත් තචතුක් ොදිෙථාය (පාරා. අට්ඨ. 2.589) න සකමති. තත්ථ රූපිකයන 

පරිවත්තිතපත්තස්ස අපරිකභොකගොව දස්සිකතො, න නිස්සජ්ජනවිධානන්ති. 

උපනික් කෙපං ඨකපත් වාති ෙප්පියොරකෙහි වඩ්ඪියා පකයොජනං සන්ධාය 

වුත්තං. අෙප් පියන්තිකතනවත්ථුනාගහිතත්තා වුත්තං. 

585. ‘‘පතිකතොොසං අසමන් නාහරන් කතනා’’ති ඉදං

නිරකපක්ඛභාවදස්සනපරන්ති කවදිතබ්බං. අසන් තසම් භාවනායාති

පරියායාදිනා අභූතාකරොචනං සන්ධාය වුත්තං. කථයයපරිකභොක ොති

පච්චයසාමිනා භගවතා අනනුඤ්ඤාතත්තා වුත්තං. ඉණපරිකභොක ොති

භගවතාඅනුඤ්ඤාතම්පි ෙත්තබ්බංඅෙත්වාපරිභුඤ්ජනකතොවුත්තං, කතන

ච පච්චයසන්නිස්සිතසීලං විපජ්ජතීති දස්කසති. පරිකභොක  පරිකභොක ති
ොයකතො කමොකචත්වා කමොකචත්වා පරිකභොකග. පච්ඡිමයාකමසු

පච්චකවක්ඛිතබ්බන්ති කයොජනා. ඉණපරිකභො ට් ඨාකන තිට් ඨතීති එත්ථ

‘‘හිකයයො යං මයා චීවරං පරිභුත්ත’’න්තිආදිනාපි අතීතපච්චකවක්ඛණා

වට්ටතීති වදන්ති. පරිකභොක  පරිකභොක ති උදෙපතනට්ඨානකතො

අන්කතොපකවසකනසු, නිසීදනසයකනසු ච. සතිපච් චයතා වට් ටතීති
පච්චකවක්ඛණසතියාපච්චයත්තං ලද්ධුංවට්ටති.පටිග්ගහකණචපරිකභොකග

ච පච්චකවක්ඛණාසති අවස්සං ලද්ධබ්බාති දස්කසති. කතනාහ ‘‘සතිං 

ෙත් වා’’තිආදි.කෙචිපන ‘‘සතිපච්චයතාපච්චකයසතිකභසජ්ජපරිකභොගස්ස

ොරකණ සතී’’ති එවම්පි අත්ථං වදන්ති, කතසම්පි පච්චකය සතීති
පච්චයසබ්භාවසල්ලක්ඛකණ සතීති එවමත්කථො ගකහතබ්කබො

පච්චයසබ්භාවමත්කතන සීලස්ස අසුජ්ඣනකතො. ‘‘පරිකභොක  

අෙකරොන් තස් කසව ආපත් තී’’ති ඉමිනා පාතිකමොක්ඛසංවරසීලස්ස කභකදො

දස්සිකතො, න පච්චයසන්නිස්ස්සිසීලස්ස, තස්ස අතීතපච්චකවක්ඛණාය

විසුජ්ඣනකතො. එතස්මිං, පන කසසපච්චකයසු ච ඉණපරිකභොගාදිවචකනන
පච්චයසන්නිස්සිතසීලස්කසව කභකදොති එවමිකමසං නානාෙරණං
කවදිතබ්බං. 

එවංපච්චයසන්නිස්සිතසීලස්සවිසුද්ධිංදස්කසත්වාකතකනව පසඞ්කගන

සබ්බාපි විසුද්ධිකයො දස්කසතුං ‘‘චතුබ් බිධා හි සුද් ධී’’තිආදිමාහ. තත්ථ

සුජ්ඣති කදසනාදීහි, කසොධීයතීති වා සුද්ධි, චතුබ්බිධසීලං. කතනාහ 

‘‘කදසනාය සුජ් ඣනකතො’’තිආදි. එත්ථ කදසනාග්ගහකණන වුට්ඨානම්පි
ඡින්නමූලානං අභික්ඛුතාපටිඤ්ඤාපි සඞ්ගහිතා. ඡින්නමූලානම්පි හි
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පටුන 

පාරාජිොපත්තිවුට්ඨාකනන කහට්ඨා පරිරක්ඛිතං භික්ඛුසීලං විසුද්ධං නාම

කහොති, කතනකතසංමග්ගපටිලාකභොපි සම්පජ්ජති. 

දාතබ්බට්කඨනදායං, තංආදියන්තීති දායාදා. සත් තන් නං කසක් ොනන්ති
එත්ථ ෙලයාණපුථුජ්ජනාපි සඞ්ගහිතා කතසං ආණණයපරිකභොගස්ස

දායජ්ජපරිකභොකග සඞ්ගහිතත්තාති කවදිතබ්බං. ධම් මදායාදසුත් තන්ති

‘‘ධම්මදායාදාකම, භික්ඛකව, භවථ, මා ආමිසදායාදා’’තිආදිනා(ම.නි.1.29) 
පවත්තං සුත්තං. තත්ථ මා කම ආමිසදායාදාති එවං කම-සද්දං ආකනත්වා
අත්කථොගකහතබ්කබො.එවඤ්හිතථාවුත්තත්ථසාධෙංකහොති. 

 ජ් ජිනා සද් ධිං පරිකභොක ොති ධම්මාමිසවකසනමිස්සභාකවො. අ ජ් ජිනා 

සද් ධින්ති එත්ථාපි එකසව නකයො. ‘‘ආදිකතො පට් ඨාය හි අ ජ් ජී නාම 

නත් ථී’’ති ඉමිනා දිට්ඨදිට්කඨසු ආසඞ්ො නාම න ොතබ්බා, 

දිට්ඨසුතාදිොරකණ සති එව ොතබ්බාති දස්කසති. අත් තකනො භාරභූතා 

සද්ධිවිහාරිොදකයො. සකච න ඔරමතීති අගතිගමකනන

ධම්මාමිසපරිකභොගකතොනඔරමති. ‘‘ආපත් ති නාම නත් ථී’’තිඉදංඅලජ්ජීනං

ධම්කමන උප්පන්නපච්චයං, ධම්මෙම්මඤ්ච සන්ධාය වුත්තං. කතසම්පි හි 

කුලදූසනාදිසමුප්පන්නපච්චයං පරිභුඤ්ජන්තානං, වග්ගෙම්මාදිං
ෙකරොන්තානඤ්ච ආපත්තිඑව. 

‘‘ධම් මියාධම් මියපරිකභොක ො පච් චයවකසන කවදිතබ් කබො’’ති වුත්තත්තා
කහට්ඨා ලජ්ජිපරිකභොකගො පච්චයවකසන ච එෙෙම්මාදිවකසන ච වුත්කතො

එවාති කවදිතබ්බං. කතකනව දුට් ඨකදොසසික් ොපදට් ඨෙථායං 
කචොදෙචුදිතෙභාකව ඨිතා ද්කව අලජ්ජිකනො ධම්මපරිකභොගම්පි සන්ධාය

‘‘එෙසම්කභොගපරිකභොගාහුත්වාජීවථා’’ති(පාරා.අට්ඨ. 2.385-386) වුත්තා
කතසං අඤ්ඤමඤ්ඤං ධම්මාමිසපරිකභොකග විකරොධාභාවා. ලජ්ජීනකමව හි 
අලජ්ජිනාසහතදුභයපරිකභොගානවට්ටන්තීති. 

ධම් මපරිකභොක ොති ‘‘එෙෙම්මං එකුද්කදකසො’’තිආදිනා (පාරා. 55, 92, 

172) වුත්තසංවාකසො කචව නිස්සයග්ගහණදානාදිකෙො සබ්කබො

නිරාමිසපරිකභොකගොචකවදිතබ්කබො. ‘‘න කසො ආපත් තියා ොකරතබ් කබො’’ති

වුත්තත්තා ලජ්ජිකනො අලජ්ජිපග්ගකහ ආපත්තීති කවදිතබ්බං. ඉතකරොපීති

ලජ්ජීපි. තස්සාපි අත්තානං පග්ගණ්හන්තස්ස අලජ්ජිකනො, ඉමිනා ච
ලජ්ජිකනො වණ්ණභණනාදිලාභං පටිච්ච ආමිසගරුෙතාය වා
කගහසිතකපකමන වා තං අලජ්ජිං පග්ගණ්හන්කතො ලජ්ජී සාසනං 
අන්තරධාකපති නාමාති දස්කසති. එවං ගහට්ඨාදීසු උපත්ථම්භිකතො අලජ්ජී
බලං ලභිත්වා කපසකල අභිභවිත්වා නචිරස්කසව සාසනං උද්ධම්මං
උබ්බිනයංෙකරොතීති. 
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‘‘ධම් මපරිකභොක ොපි තත් ථ වට් ටතී’’ති ඉමිනා ආමිසපරිකභොගකතො

ධම්මපරිකභොකගොවගරුකෙො, තස්මාඅතිවියඅලජ්ජිවිකවකෙනොතබ්කබොති 

දස්කසති. ‘‘ධම් මානුග්  කහන උග්  ණ් හිතුං වට් ටතී’’ති වුත්තත්තා

අලජ්ජුස්සන්නතාය සාසකන ඔසක්ෙන්කත, ලජ්ජීසු ච අප්පකහොන්කතසු 
අලජ්ජිම්පි පෙතත්තං ගණපූරෙං ගකහත්වා උපසම්පදාදිෙරකණන කචව 
කෙචිඅලජ්ජිකනොධම්මාමිසපරිකභොකගනසඞ්ගකහත්වාකසසාලජ්ජිගණස්ස
නිග්ගකහනචසාසනං පග්ගණ්හිතුංවට්ටතිඑව. 

කෙචි පන ‘‘කෙොටියං ඨිකතො ගන්කථොති වුත්තත්තා

ගන්ථපරියාපුණනකමව ධම්මපරිකභොකගො, නඑෙෙම්මාදි.තස්මාඅලජ්ජීහිපි

සද්ධිංඋකපොසථාදිෙංෙම්මංොතුං වට්ටති, ආපත්තිනත්ථී’’තිවදන්ති, තං

න යුත්තං, එෙෙම්මාදීසු බහූසු ධම්මපරිකභොකගසු අලජ්ජිනාපි සද්ධිං
ෙත්තබ්බාවත්ථායුත්තං ධම්මපරිකභොගං දස්කසතුං ඉධ නිදස්සනවකසන
ගන්ථස්කසවසමුද්ධටත්තා.නහිඑෙෙම්මාදිකෙොවිධි ධම්මපරිකභොකගොන
කහොතීතිසක්ොවත්තුංඅනාමිසත්තාධම්මාමිකසසුඅපරියාපන්නස්ස ෙස්සචි

අභාවා. කතකනව අට් ඨසාලිනියං ධම්මපටිසන්ධාරෙථායං (ධ. ස. අට්ඨ.

1351)‘‘ෙම්මට්ඨානං ෙකථතබ්බං, ධම්කමො වාකචතබ්කබො…කප.… 

අබ්භානවුට්ඨානමානත්තපරිවාසා දාතබ්බා, පබ්බජ්ජාරකහො

පබ්බාකජතබ්කබො, උපසම්පදාරකහො උපසම්පාකදතබ්කබො…කප.… අයං

ධම්මපටිසන්ධාකරො නාමා’’ති එවං සඞ්ඝෙම්මාදිපි ධම්මකෙොට්ඨාකස
දස්සිතං.කතසුපනධම්මකෙොට්ඨාකසසුයං ගණපූරණාදිවකසනඅලජ්ජිකනො
අකපක්ඛිත්වා උකපොසථාදි වා කතසං සන්තිො 

ධම්මුග්ගහණනිස්සයග්ගහණාදි වා ෙරීයති, තං ධම්කමො කචව පරිකභොකගො

චාති ධම්මපරිකභොකගොති වුච්චති, එතං තථාරූපපච්චයං විනා ොතුං න

වට්ටති, ෙකරොන්තස්ස අලජ්ජිපරිකභොකගො ච කහොති දුක්ෙටඤ්ච. යං පන
අලජ්ජිසතං අනකපක්ඛිත්වා තජ්ජනීයාදිනිග්ගහෙම්මං වා

පරිවාසාදිඋපොරෙම්මංවා උග්ගහපරිපුච්ඡාදානාදිවාෙරීයති, තංධම්කමො

එව, කනො පරිකභොකගො. එතං අනුරූපානං ොතුං වට්ටති, ආමිසදානං විය
ආපත්ති නත්ථි. නිස්සයදානම්පි කතරසසම්මුතිදානාදි ච 
වත්තපටිවත්තසාදියනාදිපරිකභොගස්සාපිකහතුත්තානවට්ටති. 

කයොපනමහාඅලජ්ජීඋද්ධම්මංඋබ්බිනයංසත්ථුසාසනංෙකරොති, තස්ස
සද්ධිවිහාරිොදීනං උපසම්පදාදිඋපොරෙම්මම්පි උග්ගහපරිපුච්ඡාදානාදි ච 

ොතුං න වට්ටති, ආපත්ති එව කහොති, නිග්ගහෙම්මකමව ොතබ්බං.
කතකනව අලජ්ජිපග්ගකහොපි පටික්ඛිත්කතො.
ධම්මාමිසපරිකභොගවිවජ්ජකනනාපි හි දුම්මඞ්කූනං පුග්ගලානං නිග්ගකහො

අධිප්කපකතො, කසො ච කපසලානං 
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ඵාසුවිහාරසද්ධම්මට්ඨිතිවිනයානුග්ගහාදිඅත්ථාය එතදත්ථත්තා 
සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියා.තස්මායංයංදුම්මඞ්කූනංඋපත්ථම්භායකපසලානං 

අඵාසුවිහාරාය සද්ධම්මපරිහානාදිඅත්ථාය කහොති, තංසබ්බම්පි පරිකභොකගො

වා කහොතු අපරිකභොකගො වා ොතුං න වට්ටති, එවං ෙකරොන්තා සාසනං

අන්තරධාකපන්ති, ආපත්තිඤ්ච ආපජ්ජන්ති.ධම්මාමිසපරිකභොකගසුකචත්ථ
අලජ්ජීහි එෙෙම්මාදිධම්මපරිකභොකගො එව කපසලානං

අඵාසුවිහාරසද්ධම්මපරිහානාදිඅත්ථායකහොති, නතථාආමිසපරිකභොකගො.න

හි අලජ්ජීනං පච්චයපරිකභොගමත්කතන කපසලානං අඵාසුවිහාරාදි කහොති, 

යථාවුත්තධම්මපරිකභොකගන පන කහොති, තප්පරිවජ්ජකනන ච
ඵාසුවිහාරාදකයො. තථා හි ෙතසික්ඛාපදවීතික්ෙමා අලජ්ජිපුග්ගලා

උකපොසථාදීසු පවිට්ඨා ‘‘තුම්කහ ොයද්වාකර, වචීද්වාකර ච වීතික්ෙමං

ෙකරොථා’’තිආදිනාභික්ඛූහිවත්තබ්බාකහොන්ති, යථා විනයඤ්චඅතිට්ඨන්තා

සඞ්ඝකතො බහිෙරණාදිවකසන සුට්ඨු නිග්ගකහතබ්බා, තථා අෙත්වා කතහි

සහ සංවසන්තාපි අලජ්ජිකනොව කහොන්ති ‘‘එකෙොපි අලජ්ජී අලජ්ජිසතම්පි 

ෙකරොතී’’තිආදිවචනකතො (පාරා. අට්ඨ. 2.585). යදි හි කත එවං න

නිග්ගහිතා සියුං, සඞ්කඝ ෙලහාදිං වඩ්කඪත්වා
උකපොසථාදිසාමග්ගීෙම්මපටිබාහනාදිනාකපසලානංඅඵාසුංෙත්වාෙකමන 
කත කදවදත්තවජ්ජිපුත්තොදකයො විය පරිසං වඩ්කඪත්වා අත්තකනො
විප්පටිපත්තිං ධම්මකතො විනයකතො දීකපන්තා සඞ්ඝකභදාදිම්පි ෙත්වා

නචිරස්කසව සාසනං අන්තරධාකපයුං, කතසු පන සඞ්ඝකතො
බහිෙරණාදිවකසන නිග්ගහිකතසු සබ්කබොපායං උපද්දකවො න කහොති.

වුත්තඤ්හි– 

‘‘දුස්සීලපුග්ගකල නිස්සාය උකපොසකථො න තිට්ඨති, පවාරණා න

තිට්ඨති, සඞ්ඝෙම්මානි නප්පවත්තන්ති, සාමග්ගී න කහොති…කප.… 

දුස්සීකලසු පන නිග්ගහිකතසු සබ්කබොපි අයං උපද්දකවො න කහොති, 

තකතොකපසලාභික්ඛූඵාසු විහරන්තී’’ති(පාරා.අට්ඨ.1.39). 

තස්මා එෙෙම්මාදිධම්මපරිකභොකගොව ආමිසපරිකභොගකතොපි අතිවිය 

අලජ්ජිවිකවකෙන ොතබ්කබො, ආපත්තිෙකරො ච
සද්ධම්මපරිහානිකහතුත්තාති කවදිතබ්බං. 

අපිච උකපොසකථො න තිට්ඨති, පවාරණා න තිට්ඨති, සඞ්ඝෙම්මානි 
නප්පවත්තන්තීති එවං අලජ්ජීහි සද්ධිං සඞ්ඝෙම්මාෙරණස්ස අට්ඨෙථායං 

පොසිතත්තාපි කචතං සිජ්ඣති, තථා පරිවත්තලිඞ්ගස්ස භික්ඛුකනො

භික්ඛුනුපස්සයං ගච්ඡන්තස්ස පටිපත් තිෙථායං ‘‘ආරාධිො ච කහොන්ති 

සඞ්ගාහිොලජ්ජිනිකයො, තාකෙොකපත්වාඅඤ්ඤත්ථනගන්තබ්බං.ගච්ඡති

කච, ගාමන්තරනදීපාරරත්තිවිප්පවාසගණඔහීයනාපත්තීහි න
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මුච්චති…කප.… අලජ්ජිනිකයො කහොන්ති, සඞ්ගහං පන ෙකරොන්ති, තාපි

පරිච්චජිත්වා අඤ්ඤත්ථ ගන්තුං ලබ්භතී’’ති එවං අලජ්ජිනීසු
දුතියිොගහණාදීසු සංවාසාපත්තිපරිහාරාය 
නදීපාරගමනාදිගරුොපත්තිට්ඨානානං අනුඤ්ඤාතත්තා තකතොපි
අලජ්ජිසංවාසාපත්ති එව සද්ධම්මපරිහානිකහතුකතො ගරුෙතරාති

විඤ්ඤායති. න හි ලහුොපත්තිට්ඨානං, අනාපත්තිට්ඨානං වා පරිහරිතුං

ගරුොපත්තිට්ඨානවීතික්ෙමං ආචරියා අනුජානන්ති, තථා අසංවාසපදස් ස 

අට් ඨෙථායං ‘‘සබ්කබහිපි ලජ්ජිපුග්ගකලහි සමං සික්ඛිතබ්බභාවකතො
සමසික්ඛාතානාම.එත්ථයස්මාසබ්කබපිලජ්ජිකනොඑකතසු ෙම්මාදීසුසහ 

වසන්ති, න එකෙොපි තකතො බහිද්ධා සන්දිස්සති, තස්මා තානි සබ්බානිපි

ගකහත්වා එකසො සංවාකසො නාමා’’ති එවං ලජ්ජීකහව එෙෙම්මාදිසංවාකසො
වට්ටතීතිපොසිකතො. 

යදිඑවං, ෙස්මාඅසංවාසිකෙසුඅලජ්ජීනගණිකතොති? නායංවිකරොකධො, 

කය ගණපූරකෙ ෙත්වා ෙතං ෙම්මං කුප්පති, කතසං
පාරාජිොදිඅපෙතත්තානඤ්කඤව අසංවාසිෙත්කත ගහිතත්තා. අලජ්ජිකනො

පනපෙතත්තභූතාපිසන්ති, කතකචගණපූරණා හුත්වාෙම්මංසාකධන්ති, 
කෙවලං ෙත්වා අගතිගමකනන ෙකරොන්තානං ආපත්තිෙරා කහොන්ති 
සභාගාපත්තිආපන්නා වියඅඤ්ඤමඤ්ඤං.යස්මාඅලජ්ජිතඤ්ච ලජ්ජිතඤ්ච

පුථුජ්ජනානං චිත්තක්ඛණපටිබද්ධං, න සබ්බොලිෙං. සඤ්චිච්ච හි 

වීතික්ෙමචිත්කත උප්පන්කන අලජ්ජිකනො ‘‘න පුන ඊදිසං ෙරිස්සාමී’’ති

චිත්කතන ලජ්ජිකනොචකහොන්ති, කතසුචකයකපසකලහිඔවදියමානාපින

ඔරමන්ති, පුනප්පුනං වීතික්ෙමන්ති, කත එව අසංවසිතබ්බා, න ඉතකර
ලජ්ජිධම්කම ඔක්ෙන්තත්තා. තස්මාපි අලජ්ජිකනො අසංවාසිකෙසු
අගකණත්වා තප්පරිවජ්ජනත්ථං කසොකධත්වාව උකපොසථාදිෙරණං 

අනුඤ්ඤාතං.තථාහි ‘‘පාරිසුද්ධිංආයස්මන්කතොආකරොකචථ, පාතිකමොක්ඛං 

උද්දිසිස්සාමී’’තිආදිනා (මහාව. 134) අපරිසුද්ධාය පරිසාය

උකපොසථෙරණස්ස අයුත්තතා පොසිතා, ‘‘යස්ස සියා ආපත්ති කසො

ආවිෙකරයය…කප.… ඵාසු කහොතී’’ති (මහාව. 134) එවං අලජ්ජිම්පි

ලජ්ජිධම්කම පතිට්ඨාකපත්වා උකපොසථෙරණප්පොකරො ච වුත්කතො, 

‘‘ෙච්චිත්ථ පරිසුද්ධා…කප.… පරිසුද්කධත්ථායස්මන්කතො’’ති (පාරා. 442, 

458, 662; පාචි.551, 575, 655) චපාරිසුද්ධිඋකපොසකථ‘‘පරිසුද්කධොඅහං

භන්කත, පරිසුද්කධොති මං ධාකරථා’’ති (මහාව. 168) ච එවං උකපොසථං

ෙකරොන්තානං පරිසුද්ධතා ච පොසිතා, වචනමත්කතන

අකනොරමන්තානඤ්ච උකපොසථපවආරණට්ඨපනවිධි ච වුත්තා, සබ්බථා
ලජ්ජිධම්මං අකනොක්ෙමන්කතහි සංවාසස්ස අයුත්තතාය

නිස්සයදානග්ගහණපටික්කඛකපො, තජ්ජනීයාදිනිග්ගහෙම්මෙරණඤ්ච
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උක්කඛපනීයෙම්මෙරකණන සානුවත්තෙපරිසස්ස අලජ්ජිස්ස

අසංවාසිෙත්තපාපනවිධි ච වුත්තා. තස්මා යථාවුත්කතහි සුත්තනකයහි, 
අට්ඨෙථාවචකනහි ච පෙතත්කතහිපි අපෙතත්කතහිපි සබ්කබහි අලජ්ජීහි

එෙෙම්මාදිසංවාකසො න වට්ටති, ෙකරොන්තානං ආපත්ති එව දුම්මඞ්කූනං
පුග්ගලානං නිග්ගහත්ථාකයව සබ්බසික්ඛාපදානං පඤ්ඤත්තත්තාති
නිට්ඨකමත්ථගන්තබ්බං.කතකනව දුතියසඞ්ගීතියංපෙතත්තාපිඅලජ්ජිකනො
වජ්ජිපුත්තොයසත්කථරාදීහිමහන්කතන වායාකමනසඞ්ඝකතොවිකයොජිතා.

නහිකතසුපාරාජිොදිඅසංවාසිොඅත්ථිකතහිදීපිතානං දසන් නං වත් ථූනං 

(චූළව.452) ලහුොපත්තිවිසයත්තා. 

තස් ස පන සන් තිකෙති මහාරක්ඛිතත්කථරස්සසන්තිකෙ. ෙරපත් තන්ති
ඛරසඞ්ඛාතං සුවණ්ණපතිරූපෙං වත්ථු. දායකෙහි අසතියා දින්නං රූපියං

කතහි පුනසෙසඤ්ඤායගණ්හන්කතඅදාතුං, නිස්සග්ගියවත්ථුංගණ්හාහීති

දාතුඤ්ච න වට්ටතීති ආහ ‘‘තව කචොළෙං පස් සාහී’’ති. එවං වත්වාපි පන
නට්ඨවත්ථුස්මිං විය නිස්සජ්ජිතබ්බාභාකවපි ආපත්ති කදකසතබ්බාව.

අසතියාපි හි තං වත්ථුං වත්ථාදිනා සහත්කථන ගකහත්වා ‘‘ඉදං කදමී’’ති 

දින්නං, තදා පරිච්චාගසබ්භාවකතො දානකමව කහොති ‘‘අප්පග්ඝං දස්සාමී’’ති
මහග්ඝස්ස දාකන විය. පටිග්ගණ්හන්තස්ස ච අසතියා දියයමානත්කත

ඤාකතපි අදින්නාදානං න කහොති දායකෙහි දින්නත්තා, තස්මා රූපියං

නිස්සග්ගියකමවකහොති.කෙචිපන‘‘ඊදිසංනාමන කහොති, කතකනවකචත්ථ

‘තව කචොළෙං පස්සා’ති වුත්ත’’න්ති වදන්ති, තං කනො නක්ඛමති, 
වීමංසිතබ්බං. 

586. එෙපරිච් කඡදානීතිසියාකිරියත්තං, සියාඅකිරියත්තඤ්චසන්ධාය 

වුත්තං. ජාතරූපරජතභාකවො, අත්තුද්කදසිෙතා, ගහණාදීසු
අඤ්ඤතරභාකවොතිඉමාකනත්ථතීණි අඞ්ගානි. 

රූපියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. රූපියසංකවොහාරසික් ොපදවණ් ණනා 

587. නවකම ජාතරූපාදිචතුබ්බිධනිස්සග්ගියවත්ථු ඉධ

රූපියග්ගහකණකනව ගහිතන්ති ආහ ‘‘ජාතරූපරජතපරිවත් තන’’න්ති. 

පටිග්  හිතපරිවත් තකනති ෙප්පියකවොහාකරන, අෙප්පියකවොහාකරන වා 
පටිග්ගහිතස්සරූපියස්සපරිවත්තකන. 

589. පාළියං ඝනෙතන්ති ඉට්ඨොදි. රූපියං නාම 

සත් ථුවණ් කණොතිආදීසු කිඤ්චාපි කෙවලං රජතං න ගහිතං, තථාපි
රූපියපකදකනව තං ගහිතන්ති දට්ඨබ්බං. සුද්කධො රූපියසංකවොහාකරො එව
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වුත්කතොති අජ්ඣාහරිතබ්බං. රූපිකය රූපියසඤ් ඤීතිආදිම්හි විනිච්ඡයං
වක්ඛාමාතිපාඨකසකසො. 

591. පාළියං රූපිකය රූපියසඤ් ඤීතිඅත්තනාදියයමානංසෙසන්තෙං

සන්ධාය වුත්තං. රූපියං කචතාකපතීතිපරසන්තෙං.එසනකයොකසකසසුපි. 
තත්ථ අරූපිය-සද්කදන දුක්ෙටවත්ථුම්පි සඞ්ගණ්හාති. පච්ඡිකම පනතිකෙ

‘‘අරූපිකය රූපියසඤ්ඤීඅරූපියංකචතාකපති, ආපත්තිදුක්ෙටස්සා’’තිඉමිනා
නකයනසබ්බත්ථ කයොජනාකවදිතබ්බා.ඉමස්මිඤ්චතිකෙඅරූපිය-සද්කදන

ෙප්පියවත්ථුකයවගහිතං, න මුත්තාදිදුක්ෙටවත්ථුඅන්කත‘‘පඤ්චන්නංසහ

අනාපත්තී’’ති වුත්තත්තා. කිඤ්චාපි දුක්ෙටවත්ථු න ගහිතං, තථාපි

දුක්ෙටවත්ථුනා දුක්ෙටවත්ථුං, ෙප්පියවත්ථුනා දුක්ෙටවත්ථුඤ්ච 

පරිවත්තයකතොදුක්ෙටං, නයකතොසිද්ධකමවකහොති.තඤ්චදුක්ෙටවත්ථුම්හි
තථසඤ්ඤාය වා අතථසඤ්ඤාය වා විමතියා වා පරිවත්කතන්තස්සපි

කහොතිකයවඅචිත්තෙත්තාඉමස්ස සික්ඛාපදස්ස. පඤ් චන් නං සහාතිපඤ්චහි
සහධම්මිකෙහි සහ. 

ඉදානි ‘‘නිස්සග්ගියවත්ථුනා දුක්ෙටවත්ථුං වා’’තිආදිනා වුත්තස්ස
අත්ථස්සපාළියංසරූකපනඅනාගතත්කතපිනයකතොලබ්භමානතංදස්කසතුං 

‘‘කයො හි අය’’න්තිආදිවුත්තං.එත්ථචයස්මාරූපිකයන පරිවත්තිතංඅරූපියං
නිස්සට්ඨම්පි සබ්කබසම්පි අෙප්පියත්තා නිස්සග්ගියකමව න කහොති

නිස්සජ්ජිත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බස්කසවනිස්සජ්ජිතබ්බකතො, කෙවලං පන ඉදං 

ඡඩ්කඩත්වා පාචිත්තියකමව පරිවත්තකෙන කදකසතබ්බං, තස්මා ‘‘රූපිකය

රූපියසඤ්ඤී අරූපියං කචතාකපති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තිය’’න්තිආදි තිකෙො

භගවතා න වුත්කතො, තීසුපි පකදසු පරිවත්තියමානස්ස අරූපියත්කතන
නිස්සග්ගියවචනාකයොගා රූපියස්කසව නිස්සජ්ජිතබ්බකතො. රූපියස්කසව හි

නිස්සට්ඨස්සආරාමිොදීහි පටිපජ්ජනවිධි පාළියං දස්සිකතො, නඅරූපියස්ස.
තස්මා පාචිත්තියමත්තසම්භවදස්සනත්ථකමව පකනත්ථ අට්ඨෙථායං

‘‘අවුත්කතොපි අයං…කප.… තිකෙො කවදිතබ්කබො’’ති වුත්තං, න පන තස්ස 

වත්ථුකනොනිස්සග්ගියතාදස්සනත්ථං.කතකනවපත්තචතුක්කෙ ‘‘නසක්ො

කෙනචි උපාකයන ෙප්පියං ොතු’’න්තිආදි වුත්තං. අයං අම්හාෙං ඛන්ති. 

අත් තකනො වා හීතිආදි දුතියතිොනුකලොකමකනව තතියත්තිෙස්ස

සිජ්ඣනප්පොරංසමත්කථතුං වුත්තං.තත්රායංඅධිප්පාකයො– යස්මාහියථා
අත්තකනො අරූපිකයන පරස්ස රූපියං කචතාකපන්තස්ස එෙස්මිං අන්කත

රූපියසම්භවකතො ‘‘රූපියසංකවොහාකරො ෙකතො එව කහොතී’’ති දුතියත්තිකෙො

වුත්කතො, එවං අත්තකනො රූපිකයන පරස්ස අරූපියං කචතාකපන්තස්සාපි 

කහොතීතිතතිකයොතිකෙොවත්තබ්කබොභකවයය, කසොපනදුතියත්තිකෙකනව
එෙකතො රූපියපක්ඛසාමඤ්කඤන සිජ්ඣතීති පාළියං න වුත්කතොති. තත්ථ 
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පටුන 

එෙන් කතන රූපියපක් කෙති එකෙන අන්කතන රූපියපක්කඛ, ‘‘එෙකතො 

රූපියපක්කඛ’’තිවාපාකඨො. 

ඉදානි දුතියත්තිකෙ අරූපියපදස්ස අත්ථභූකතසු 
දුක්ෙටවත්ථුෙප්පියවත්ථූසු දුක්ෙටවත්ථුනා රූපියාදිපරිවත්තකන

ආපත්තිකභදං දස්කසතුං ‘‘දුක් ෙටවත් ථුනා’’තිආදි ආරද්ධං. දුක් ෙටවත් ථුනා 

දුක් ෙටවත් ථුන්තිආදි පන දුක්ෙටවත්ථුනා පරිවත්තනප්පසඞ්කග පාළියං 
අවුත්තස්සාපි අත්ථස්ස නයකතො ලබ්භමානතං දස්කසතුං වුත්තං. තත්ථ 

ඉමිනාතිරූපියසංකවොහාරසික්ඛාපකදන, කතනචදුක්ෙටස්ස අචිත්තෙතම්පි

දස්කසති. අඤ ්ඤත්ර සහධම් මිකෙහීති ‘‘පඤ්චන්නං සහ අනාපත්තී’’ති

වචනකතොවුත්තං, කතනාපිෙයවික්ෙයසික්ඛාපදස්ස ෙප්පියවත්ථුනිස්සිතතං

එව සාකධති. ඉමං…කප.… රූපියකචතාපනඤ්ච සන්ධාය වුත්තන්ති

පෙකතන සම්බන්කධො. ඉධාති ඉමස්මිං සික්ඛාපකද. තත් ථාති 

ෙයවික්ෙයසික්ඛාපකද(පාරා.593). 

එවං දුක්ෙටවත්ථුනා රූපියාදිපරිවත්තකන ආපත්තිකභදං දස්කසත්වා 

ඉදානි ෙප්පියවත්ථුනාපි දස්කසතුං ‘‘ෙප් පියවත් ථුනා පනා’’තිආදි ආරද්ධං.

තත්ථ කතකනවාති ෙප්පියවත්ථුනා එව. ‘‘රූපියං උග්  ණ් හිත් වා’’ති ඉදං
උක්ෙට්ඨවකසන වුත්තං. මුත්තාදිදුක්ෙටවත්ථුම්පි උග්ගකහත්වා ොරිතම්පි

පඤ්චන්නම්පි න වට්ටති එව. සමුට් ඨාකපතීති සයං ගන්ත්වා, ‘‘ඉමං

ෙහාපණාදිං ෙම්මොරානං දත්වා බීජං සමුට්ඨාකපහී’’ති එවං අඤ්ඤං

ආණාකපත්වා වා සමුට්ඨාකපති. මහාඅෙප් පිකයොති අත්තනාව බීජකතො
පට්ඨාය දූසිතත්තා අඤ්ඤස්ස මූලසාමිෙස්ස අභාවකතො වුත්තං. කසො හි
කචොකරහිඅච්ඡින්කනොපිපුනලද්කධො ජානන්තස්සෙස්සචිපිනවට්ටති.යදිහි

වට්කටයය, තළාොදීසු විය අච්ඡින්කනො වට්ටතීති ආචරියා වකදයුං. න 

සක් ො කෙනචි උපාකයනාති සඞ්කඝ නිස්සජ්ජකනන, 

කචොරාදිඅච්ඡින්දනාදිනාචෙප්පියංොතුංනසක්ො, ඉදඤ්ච කතනරූකපන

ඨිතං, තම්මූලිකෙන වත්ථුමුත්තාදිරූකපන ඨිතඤ්ච සන්ධාය වුත්තං. 
දුක්ෙටවත්ථුම්පිහිතම්මූලිෙෙප්පියවත්ථුඤ්චනසක්ොකෙනචිඋපාකයන
කතන රූකපන ෙප්පියං ොතුං. යදි පන කසො භික්ඛු කතන

ෙප්පියවත්ථුදුක්ෙටවත්ථුනා පුන රූපියං කචතාකපයය, තං රූපියං
නිස්සජ්ජාකපත්වා අඤ්කඤසං ෙප්පියං ොතුම්පි සක්ො භකවයයාති
දට්ඨබ්බං. 

පත් තං කිණාතීතිඑත්ථ ‘‘ඉමිනා ෙහාපණාදිනාෙම්මාරකුලකතොපත්තං

කිණිත්වා එහී’’ති ආරාමිොදීහි කිණාපනම්පි සඞ්ගහිතන්ති කවදිතබ්බං.

කතකනව රාජසික් ොපදට් ඨෙථායං ‘‘එත්තකෙහිෙහාපකණහිසාටකෙආහර, 

එත්තකෙහි යාගුආදීනි සම්පාකදහීති වදති, යං කත ආහරන්ති, සබ්කබසං
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අෙප්පියං.ෙස්මා? ෙහාපණානංවිචාරිතත්තා’’ති(පාරා.අට්ඨ. 2.538-539) 

වුත්තං. ඉමිනා පන වචකනන යං මාතිොට් ඨෙථායං 

රූපියසංකවොහාරසික්ඛාපදං ‘‘අනාණත්තිෙ’’න්ති වුත්තං, තං න සකමති. න

කෙවලඤ්චඉමිනා, පාළියාපිතංනසකමති.පාළියඤ්හි නිස්සට්ඨරූපිකයන

ආරාමිොදීහි සප්පියාදිං පරිවත්තාකපතුං ‘‘කසො වත්තබ්කබො ‘ආවුකසො, ඉමං

ජානාහී’ති.සකචකසොභණති ‘ඉමිනාකිංආහරීයතූ’ති, නවත්තබ්කබො ‘ඉමං

වා ඉමං වා ආහරා’ති. ෙප්පියං ආචික්ඛිතබ්බං ‘සප්පි වා’’’තිආදිනා

රූපියසංකවොහාරං පරිකමොකචත්වාව වුත්තං. ‘‘ඉමිනා රූපිකයන කිං

ආහරීයතූ’’ති පුච්ඡන්කතො ‘‘ඉමං ආහරා’’ති වුත්කතපි අධිොරකතො ‘‘ඉමිනා

රූපිකයන ඉමං ආහරා’’ති භික්ඛූහි ආණත්කතො එව කහොතීති තං

රූපියසංකවොහාරංපරිවජ්කජතුං ‘‘නවත්තබ්කබො ‘ඉමංවාඉමංවාආහරා’’’ති 

පටික්කඛකපොෙකතො, අනාපත්තිවාකරපි ‘‘ෙප්පියොරෙස්ස ආචික්ඛතී’’තින

වුත්තං. ෙයවික් ෙයසික් ොපකද (පාරා.595) පනතථා වුත්තං, තස්මා ඉදං 
සාණත්තිෙංෙයවික්ෙයකමවඅනාණත්තිෙන්තිගකහතබ්බං. 

මූ ස ්ස අනිස් සට් ඨත් තාති කයන උග්ගහිතමූකලන පත්කතො කීකතො, 

තස්ස මූලස්ස සඞ්ඝමජ්කඣ අනිස්සට්ඨත්තා, එකතන රූපියකමව

නිස්සජ්ජිතබ්බං, නතම්මූලිෙංඅරූපියන්තිදස්කසති.යදිහිකතන රූපිකයන

අඤ්ඤං රූපියං කචතාකපයය, තං රූපියසංකවොහාරසික්ඛාපකද
ආගතනකයකනව නිස්සජ්ජාකපත්වා කසකසහි පරිභුඤ්ජිතබ්බං භකවයයාති. 

‘‘මූ ස ්ස අසම් පටිච් ඡිතත් තා’’තිඉමිනා මූලස්ස ගිහිසන්තෙත්තං, කතකනව
පත්තස්ස රූපියසංකවොහාරානුප්පන්නතඤ්ච දස්කසති.
පඤ්චසහධම්මිෙසන්තකෙකනව හි රූපියසංකවොහාරකදොකසො. තත්ථ ච

අත්තකනොසන්තකෙපාචිත්තියං, ඉතරත්ථදුක්ෙටං. 

නිස ්සජ් ජීති දානවකසන වුත්තං, න විනයෙම්මවකසන. කතකනව 

‘‘සප් පිස් ස පූකරත් වා’’තිවුත්තං. යංඅත්තකනොධකනනපරිවත්කතති, තස්ස

වාධනස්සරූපියභාකවො, පරිවත්තනපරිවත්තාපකනසු අඤ්ඤතරභාකවොචාති
ඉමාකනත්ථද්කවඅඞ්ගානි. 

රූපියසංකවොහාරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. ෙයවික් ෙයසික් ොපදවණ් ණනා 

593-5. දසකම පාළියං ජානාහීති ඉදාකනව උපධාකරහි, ඉදං පච්ඡා

ඡඩ්කඩතුං න සක්ොති අධිප්පාකයො. ඉමිනාති භික්ඛුනා දියයමානං වුත්තං. 

ඉමන්ති පකරන පටිදියයමානං. කසසඤාතකෙසු

සද්ධාකදයයවිනිපාතසම්භවකතො තදභාවට්ඨානම්පි දස්කසතුං ‘‘මාතරං පන 
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පිතරං වා’’ති වුත්තං. න සක් ො තං පටික් ඛිපිතුන්ති එත්ථ යථා රූපියං
භතොනං දත්වා අස්සාමිෙභූමියං අකයොබීජසමුට්ඨාපකන භතියා

ඛණන්තානංසන්තිොගහිතභණ්ඩෙභාකවපිපාචිත්තියංකහොති, එවමිධාපීති

කෙචි වදන්ති, තංනයුත්තං. යඤ්හි අස්සාමිෙභූමිං ඛණිත්වා සමුට්ඨාපිතං

අකයොබීජං, තංභතොනංසන්තෙංනාමකහොති, තදත්ථඤ්චකතසංරූපියං 
කදන්තස්ස රූපියසංකවොහාකරොව කහොති අෙප්පියකවොහාකරන

රජනච්ඡල්ලිආදීනං ආහරාපකන ෙයවික්ෙකයො විය, තාදිසම්පි පරභණ්ඩං

ඉධ වත්ථකධොවනාදීසු නත්ථි, තස්මා අට්ඨෙථාපමාකණකනකවත්ථ
පාචිත්තියංගකහතබ්බං. 

597. පුඤ් ඤං භවිස ්සතීති කදතීති එත්ථ සකච භික්ඛු අත්තකනො

භණ්ඩස්ස අප්පග්ඝතං ඤත්වාපි අෙකථත්වා ‘‘ඉදාකනව උපපරික්ඛිත්වා

ගණ්හ, මා පච්ඡා විප්පටිසාරී කහොහී’’ති වදති, ඉතකරො ච අත්තකනො

දියයමානස්ස මහග්ඝතං අජානන්කතො ‘‘ඌනං වා අධිෙං වා

තුම්හාෙකමවා’’ති දත්වා ගච්ඡති, භික්ඛුස්ස අනාපත්ති උපනන්දස්ස විය
පරිබ්බාජෙවත්ථුග්ගහකණ. විප්පටිසාරිස්සපුනසෙසඤ්ඤායආගතස්සයං

අධිෙං ගහිතං, තං දාතබ්බං. කයන යං පරිවත්කතති, කතසං උභින්නං

ෙප්පියවත්ථුතා, අසහධම්මිෙතා, ෙයවික්ෙයාපජ්ජනඤ්චාති ඉමාකනත්ථ
තීණිඅඞ්ගානි. 

ෙයවික්ෙයසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨිකතොකෙොසියවග්කගොදුතිකයො. 

3. පත් තවග් ක ො 

1. පත් තසික් ොපදවණ් ණනා 

602. තතියවග්ගස්ස පඨකම අඩ් ඪකතරසප ාති මාගධිොයමානතුලාය

අඩ්ඪකතරසපලපරිමිතං උදෙං ගණ්හන්තං සන්ධාය වුත්තං, තථා පරිමිතං

යවමාසාදිංගණ්හන්තිංසන්ධායාතිකෙචි. ආචරියධම් මපා ත් කථකරන පන

‘‘පෙතිචතුමුට්ඨිෙංකුඩුවං, චතුකුඩුවං නාළි, තායනාළියාකසොළසනාළිකයො

කදොණං, තං පන මගධනාළියා ද්වාදස නාළිකයො කහොන්තීති වදන්තී’’ති

වුත්තං. දමිළනාළීති පුරාණනාළිං සන්ධාය වුත්තං. සා ච චතුමුට්ඨිකෙහි

කුඩුකවහිඅට්ඨකුඩුවා, තායනාළියාද්කවනාළිකයො මගධනාළිංගණ්හාති.

පුරාණා පන ‘‘සීහළනාළි තිස්කසො නාළිකයො ගණ්හාතී’’ති වදන්ති, කතසං
මකතන මගධනාළි ඉදානි පවත්තමානාය චතුකුඩුවාය දමිළනාළියා

චතුනාළිො කහොති, තකතො මගධනාළිකතො උපඩ්ඪඤ්ච
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පටුන 

පුරාණදමිළනාළිසඞ්ඛාතං පත්ථං නාම කහොති, එකතන ච ‘‘ඔමකෙො නාම 

පත්කතොපත්කථොදනංගණ්හාතී’’තිපාළිවචනඤ්චසකමති, කලොකිකයහිපි– 

‘‘කලොකියංමගධඤ්කචති, පත්ථද්වයමුදාහටං; 

කලොකියංකසොළසපලං, මාගධංදිගුණංමත’’න්ති.– 

එවං කලොකෙ නාළියා මගධනාළි දිගුණාති දස්සිතා, එවඤ්ච ගය්හමාකන 
ඔමෙපත්තස්ස ච යාපනමත්කතොදනගාහිො ච සිද්ධා කහොති.න හි සක්ො
අට්ඨකුඩුවකතො ඌකනොදනගාහිනා පත්කතන අථූපීෙතං පිණ්ඩපාතං

පරිකයසිත්වායාකපතුං.කතකනව කවරඤ් ජෙණ් ඩට් ඨෙථායං ‘‘පත්කථොනාම
නාළිමත්තං කහොති එෙස්ස පුරිසස්ස අලං යාපනාය. වුත්තම්පි කහතං

‘පත්කථොදකනො නාලමයං දුවින්න’’’න්ති (ජා. 2.21.192) වුත්තං, 

‘‘එකෙෙස්ස ද්වින්නං තිණ්ණං පකහොතී’’ති ච ආගහං, තස්මා ඉධ 
වුත්තනයානුසාකරකනවගකහතබ්බං. 

ආක ොපස ්ස අනුරූපන්ති එත්ථ ‘‘බයඤ්ජනස්ස මත්තා නාම ඔදනකතො 

චතුත්ථභාකගො’’ති(ම.නි.අට්ඨ.2.387) බ්රහ් මායුසුත් තට් ඨෙථායං වුත්තත්තා
ආකලොපස්ස චතුත්ථභාගකමව බයඤ්ජනං අනුරූපන්ති දට්ඨබ්බං. 

ඔදන තිොකනවාතිඔදනස්ස අන්කතො එව පවිසනසීලානිසියුං, අත්තකනො

ඔොසං න ගකවසන්තීති අත්කථො. නාමමත් කතති ‘‘මජ්ඣිකමො පත්කතො

මජ්ඣිකමොමකෙො’’තිආදිනාමමත්කත. 

607-8. එවං පකයොක  පකයොක ති

පරිකයොසානාකලොපජ්කඣොහරණපකයොකගපකයොකග, ආකලොකප ආකලොකපති

අත්කථො. ෙත් වාති පාෙපරිකයොසානං ෙත්වා. පචිත් වා ඨකපස් සාමීති

ොළවණ්ණපාෙං සන්ධාය වුත්තං. ඡිද් දන්ති මුඛවට්ටිකතො ද්වඞ්ගුලස්ස
කහට්ඨාඡිද්දංවුත්තං.කසසංපඨමෙථිකනවුත්තනයකමව. 

පත්තසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ඌනපඤ් චබන් ධනසික් ොපදවණ් ණනා 

609-613. දුතිකයපාළියං අහං පත්කතනකතභික්ඛූසන්තකපස්සාමීති

කසකසො. ‘‘අපත් කතො’’ති ඉමිනා අධිට්ඨානවිජහනම්පි දස්කසති. 
පඤ්චබන්ධකනපි පත්කත අපරිපුණ්ණපාකෙ පත්කත විය අධිට්ඨානං න

රුහති. ‘‘තිපුපට් ටකෙන වා’’තිවුත්තත්තාතම්බකලොහාදීහිෙප්පියකලොකහහි 

අකයොපත්තස්සඡිද්දංඡාකදතුංවට්ටති.කතකනව ‘‘ක ොහමණ් ඩ කෙනා’’ති
වුත්තං. ඉමස්මිං සික්ඛාපකද අොළවණ්ණම්පි ෙප්පියපත්තං
විඤ්ඤාකපන්තස්ස ආපත්ති එවාති දට්ඨබ්බං. අධිට්ඨානුපගපත්තස්ස 
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314 

පටුන 

ඌනපඤ්චබන්ධනතා, අත්තුද්කදසිෙතා, අෙතවිඤ්ඤත්ති, තාය ච
පටිලාකභොතිඉමාකනත්ථ චත්තාරිඅඞ්ගානි. 

ඌනපඤ්චබන්ධනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. කභසජ් ජසික් ොපදවණ් ණනා 

618-621. තතිකය පාළියං පිලින්දවච්ඡත්කථකරන ‘‘නකඛො, මහාරාජ, 

භගවතා ආරාමිකෙො අනුඤ්ඤාකතො’’ති පඨමං පටික්ඛිපිත්වා ‘‘අනුජානාමි, 

භික්ඛකව, ආරාමිෙ’’න්ති පුග්ගලානම්පි ආරාමිෙනාකමන දාසග්ගහකණ
අනුඤ්ඤාකත එව ආරාමිොනං ගහිතත්තා කඛත්තවත්ථාදීනි 

ෙප්පියකවොහාකරනපි පුග්ගලානං ගකහතුං න වට්ටති, තථා

අනනුඤ්ඤාතත්තාති විඤ්ඤායති. ‘‘කඛත්තවත්ථුපටිග්ගහණා පටිවිරකතො

කහොතී’’තිආදිනා (දී. නි. 1.10, 194) හි පටික්ඛිත්කතසු එෙස්කසව
පුග්ගලිෙවකසනගහකණඅනුඤ්ඤාකත ඉතරීතරානංතථානගකහතබ්බතා
සිද්ධාව කහොති. යඤ්ච පිලින්දවච්ඡත්කථකරන දායෙකුලස්ස දාරිොය

සුවණ්ණමාලාවකසන තිණණ්ඩුපෙස්ස නිම්මානං, තං ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛකව, ඉද්ධිමස්සඉද්ධිවිසකය’’ති (පාරා.159) වචනකතොකුලසඞ්ගහාදි

න කහොතීති ෙතන්ති දට්ඨබ්බං, කෙචි පන ‘‘ඛීණාසවානං ලාභිච්ඡාය

අභාවකතො කුලසඞ්ගකහපි ආජීවකෙොකපො නත්ථී’’ති වදන්ති, තං න යුත්තං
ඛීණාසවානම්පි ආජීවවිපත්තිකහතූනං පිණ්ඩපාතාදීනං පරිවජ්කජතබ්බකතො.

වුත්තඤ්හි ධම්මකසනාපතිනා ‘‘කනව භින්කදයයමාජීවං, චජමාකනොපි

ජීවිත’’න්ති(මි.ප.6.1.5). භගවතාච ‘‘ගාථාභිගීතංකමඅකභොජනීය’’න්තිආදි

වුත්තං(සු.නි.81, 484; මි.ප.4.5.9; සං. නි.1.197). 

622. උග්  හිතෙන්ති පරිකභොගත්ථාය සයං ගහිතං. සයං ෙකරොතීති

පචිත්වා ෙකරොති. පුකරභත් තන්ති තදහුපුකරභත්තකමව වට්ටති

සවත්ථුෙපටිග්ගහිතත්තා. සයංෙතන්ති ඛීරනවනීතං පචිත්වා ෙතං. 

නිරාමිසකමවාති තදහුපුකරභත්තං සන්ධාය වුත්තං. අජ්ජ සයංෙතං 

නිරාමිසකමවභුඤ්ජන්තස්සෙස්මාසාමපාකෙොනකහොතීතිආහ ‘‘නවනීතං 

තාකපන් තස් සා’’තිආදි. පටිග්  හිකතහීති ඛීරදධීනි සන්ධාය වුත්තං.

උග්ගහිතකෙහි ෙතං අබ්භඤ්ජනාදීසු උපකනතබ්බන්ති කයොජනා. එකසව 

නකයොති නිස්සග්ගියාපත්තිං සන්ධාය වුත්තං. අෙප් පියමංසසප් පිම් හීති
හත්ථිආදීනංසප්පිම්හි. 

එත් ථ පනාති නවනීකත විකසකසො අත්ථීති අත්කථො. කධොතං වට් ටතීති

කධොතකමවපටිග්ගහිතුම්පිනවට්ටති, ඉතරථාසවත්ථුෙපටිග්ගහිතංකහොතීති
කථරානංඅධිප්පාකයො. 
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මහාසිවත්කථරස්ස පන වත්ථුකනො විකයොජිතත්තා දධිගුළිොදීහි 

යුත්තතාමත්කතනසවත්ථුෙපටිග්ගහිතංනාමනකහොති, තස්මාතක්ෙකතො

උද්ධටමත්තකමව පටිග්ගකහත්වා කධොවිත්වා, පචිත්වා වා නිරාමිසකමව

ෙත්වා පරිභුඤ්ජිංසූති අධිප්පාකයො, න පන දධිගුළිොදීහි සහ විොකල

භුඤ්ජිංසු. කතනාහ ‘‘තස් මා නවනීතං පරිභුඤ් ජන් කතන…කප.… 

සවත් ථුෙපටිග්  හිතං නාම න කහොතී’’ති. තත්ථ අකධොතං පටිග්ගකහත්වාපි
තං නවනීතං පරිභුඤ්ජන්කතන දධිආදීනි අපකනත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බන්ති

අත්කථො. ෙයං  මිස් සතීති නිරාමිසං කහොති, තස්මා විොකලපි වට්ටතීති

අත්කථො. එත් තාවතාති නවනීකත ලග්ගමත්කතන විසුං දධිආදිකවොහාරං

අලද්කධන අප්පමත්කතන දධිආදිනාති අත්කථො, එකතන විසුං
පටිග්ගහිතදධිආදීහි සහ පක්ෙං සවත්ථුෙපටිග්ගහිතසඞ්ඛයකමව ගච්ඡතීති

දස්කසති. තස් මිම් පීතිනිරාමිසභූකතපි.කුක්කුච්චොනංපනඅයංඅධිප්පාකයො 

– පටිග්ගහකණ තාව දධිආදීහි අසම්භින්නරසත්තා භත්කතන සහිකතන

ගුළපිණ්ඩාදි වියසවත්ථුෙපටිග්ගහිතංනාමනකහොති, තං පන පචන්කතන

කධොවිත්වාව පචිතබ්බං, ඉතරථා පචනක්ඛකණ පච්චමානදධිගුළිොදීහි 

සම්භින්නරසතාය සාමංපක්ෙං ජාතං, කතසු ඛීකණසු සාමංපක්ෙකමව

කහොති, තස්මා නිරාමිසකමව පචිතබ්බන්ති. කතකනව ‘‘ආමිකසන සහ 

පක් ෙත් තා’’තිොරණංවුත්තං. 

එත්ථ චායං විචාරණා – සවත්ථුෙපටිග්ගහිතත්තාභාකවආමිකසනසහ 

භික්ඛුනා පක්ෙස්ස සයංපාෙකදොකසො වා පරිසඞ්කීයති යාවොලිෙතා වා, 
තත්ථනතාව සයංපාෙකදොකසොඑත්ථසම්භවතිසත්තාහොලිෙත්තා.යඤ්හි

තත්ථ දධිආදිආමිසගතං, තං පරික්ඛීණන්ති. අථ පටිග්ගහිතදධිගුළිොදිනා

සහඅත්තනාපක්ෙත්තාසවත්ථුෙපක්ෙං වියභකවයයාතිපරිසඞ්කීයති, තදා

ආමිකසනසහපටිග්ගහිතත්තාතිොරණංවත්තබ්බං, න පනපක්ෙත්තාති.
තථාචඋපඩ්ඪත්කථරානංමතකමවඅඞ්ගීෙතංසියා.තත්ථච සාමකණරාදීහි
පක්ෙම්පි යාවොලිෙකමව සියා පටිග්ගහිතඛීරාදිං පචිත්වා 

අනුපසම්පන්කනහි ෙතසප්පිආදි විය ච, න ච තං යුත්තං, භික්ඛාචාකරන
ලද්ධනවනීතාදීනං තක්ොදිආමිසසංසග්ගසම්භකවන

අපරිභුඤ්ජිතබ්බතාපසඞ්ගකතො. න හි ගහට්ඨා කධොවිත්වා, කසොකධත්වා වා

පත්කත ආකිරන්තීති නියකමො අත්ථි, අට්ඨෙථායඤ්ච ‘‘යථා තත්ථ 

පතිතතණ්ඩුලෙණාදකයො න පච්චන්ති, එවං…කප.… පුන පචිත්වා කදති, 

පුරිමනකයකනව සත්තාහං වට්ටතී’’ති ඉමිනා වචකනනකපතං විරුජ්ඣති, 
තස්මා ඉධ කුක්කුච්චොනං කුක්කුච්චුප්පත්තියා නිමිත්තකමව න දිස්සති.

යථාකචත්ථ, එවං‘‘ලජ්ජීසාමකණකරො යථාතත්ථපතිතතණ්ඩුලෙණාදකයො

න පච්චන්ති, එවං සාමිසපාෙං කමොකචන්කතො අග්ගිම්හි 

විලීයාකපත්වා…කප.… වට්ටතී’’ති වචනස්සාපිනිමිත්තංන දිස්සති. යදි හි
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එතං යාවොලිෙසංසග්ගපරිහාරාය වුත්තං සියා, අත්තනාපිතථාොතබ්බං
භකවයය. ගහට්කඨහි දින්නසප්පිආදීසු ච ආමිසසංසග්ගසඞ්ො න
විගච්කඡයය.නහිගහට්ඨාඑවං විලීයාකපත්වාපනතණ්ඩුලාදිංඅපකනත්වා

පුනපචන්ති, අපිචකභසජ්කජහිසද්ධිං ඛීරාදිංපක්ඛිපිත්වායථාඛීරාදිඛයං

ගච්ඡති, එවං පකරහි පක්ෙකභසජ්ජකතලාදිපි යාවොලිෙකමව සියා, න ච

තම්පියුත්තංදධිආදිඛයෙරණත්ථං‘‘පුනපචිත්වාකදතී’’ති වුත්තත්තා.තස්මා
මහාසිවත්කථරවාකද කුක්කුච්චං අෙත්වා අකධොතම්පි නවනීතං තදහුපි

පුනදිවසාදීසුපි පචිතුං, තණ්ඩුලාදිමිස්සං සප්පිආදිං අත්තනාපි අග්ගිම්හි 
විලීයාකපත්වාපරිස්සාකවත්වාපුනතක්ොදිඛයත්ථංපචිතුඤ්චවට්ටති. 

තත්ථ විජ්ජමානස්සපි පච්චමානක්ඛකණ සම්භින්නරසස්ස
යාවොලිෙස්ස අබ්කබොහාරිෙත්කතන 
සවත්ථුෙපටිග්ගහිතපුකරපටිග්ගහිතානම්පි අබ්කබොහාරිෙකතොති

නිට්ඨකමත්ථ ගන්තබ්බන්ති. කතකනව ‘‘එත් තාවතා සවත් ථුෙපටිග්  හිතං 

නාම න කහොතී’’ති වුත්තං. විසුං පටිග්ගහිකතන පන ඛීරාදිආමිකසන
නවනීතාදිං මිස්කසත්වා භික්ඛුනා වා අඤ්කඤහි වා පක්ෙකතලාදිකභසජ්ජං

සවත්ථුෙපටිග්ගහිතසඞ්ඛයකමව ගච්ඡති, තත්ථ පවිට්ඨයාවොලිෙස්ස
අබ්කබොහාරිෙත්තාභාවා.යංපනපුකරපරිග්ගහිතකභසජ්කජහි අප්පටිග්ගහිතං
ඛීරාදිං පක්ඛිපිත්වා පක්ෙකතලාදිෙං අනුපසම්පන්කනකහව පක්ෙම්පි 

සවත්ථුෙපටිග්ගහිතම්පි සන්නිධිපින කහොති, තත්ථ පක්ඛිත්තඛීරාදිෙස්සපි
තස්මිං ඛකණ සම්භින්නරසතාය පුකරපටිග්ගහිතත්තාපත්තිකතො. සකච පන

අප්පටිග්ගහිකතකහව, අඤ්කඤහි වා පක්ෙකතලාදීසුපි සකච ආමිසරකසො

පඤ්ඤායති, තං යාවොලිෙකමව කහොතීති කවදිතබ්බං. උග්  කහත් වාති
සයකමවගකහත්වා. 

පරිස ්සාකවත් වා  හිතන්ති තණ්ඩුලාදිවිගමත්ථං පරිස්සාකවත්වා, 

තක්ොදිවිගමත්ථං පුන පචිත්වා ගහිතන්ති අත්කථො. පටිග්  කහත් වා 

ඨපිතකභසජ් කජහීති අතිකරෙසත්තාහපටිග්ගහිකතහි, එකතනකතහියුත්තම්පි

සප්පිආදි අතිකරෙසත්තාහපටිග්ගහිතංනකහොතීතිදස්කසති. වද් දලිසමකයති 

වස්සොලසමකය, අනාතපොකලතිඅත්කථො. 

නිබ් බට් ටිතත් තාතියාවොලිෙවත්ථුකතො විකවචිතත්තා, එකතන කතකල

සභාවකතො යාවොලිෙත්තාභාවං, භික්ඛුකනො සවත්ථුෙපටිග්ගහකණන 

යාවොලිෙත්තුපගමනඤ්ච දස්කසති. උභයම් පීති අත්තනා, අඤ්කඤහි ච
ෙතං. 

623. අච් ඡවසන්ති දුක්ෙටවත්ථූනඤ්කඤව උපලක්ඛණන්ති ආහ 

‘‘ඨකපත් වා මනුස් සවස’’න්ති. සංසට් ඨන්ති පරිස්සාවිතං. තිණ් ණං 
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දුක් ෙටානන්ති අජ්කඣොහාකර අජ්කඣොහාකර තීණි දුක්ෙටානි සන්ධාය
වුත්තං. කිඤ්චාපිපරිකභොගත්ථායවිොකලපටිග්ගහණපචනපරිස්සාවනාදීසු

පුබ්බපකයොකගසුපාළියං, අට්ඨෙථායඤ්චආපත්තිනවුත්තා, තථාපිඑත්ථ
ආපත්තියාඑවභවිතබ්බං පටික්ඛිත්තස්සෙරණකතොආහාරත්ථායවිොකල
යාමොලිොදීනං පටිග්ගහකණ විය. යස්මා ඛීරාදිං පක්ඛිපිත්වා

පක්ෙකභසජ්ජකතකලෙසටංආමිසගතිෙං, කතනසහකතලංපටිග්ගකහතුං, 

පචිතුං වා භික්ඛුකනො න වට්ටති. තස්මා වුත්තං ‘‘පක් ෙකත ෙසකට විය 

කුක් කුච් චායතී’’ති. සකච වසාය සහ පක්ෙත්තාන වට්ටති, ඉදංෙස්මාන 

වට්ටතීති පුච්ඡන්තා ‘‘භන් කත …කප.… වට් ටතී’’ති ආහංසු. කථකරො

අතිකුක්කුච්චතාය ච ‘‘එතම් පි, ආවුකසො, න වට් ටතී’’ති ආහ.
කරොගනිග්ගහත්ථාය එව වසාය අනුඤ්ඤාතත්තං සල්ලක්කඛත්වා පච්ඡා 

‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡි. 

‘‘මධුෙරීහි නාම මධුමක් ඛිොහී’’ති ඉදං ඛුද්දෙභමරානං ද්වින්නං එව

විකසසනන්ති කෙචි වදන්ති, අඤ්කඤ පන ‘‘දණ්ඩකෙසු මධුොරිො

මධුෙරීමක්ඛිොනාම, තාහි සහ තිස්කසො මධුමක්ඛිොජාතිකයො’’ති වදන්ති. 

භමරමක් ඛිොති මහාපටලොරිො. සික සසදිසන්ති සුක්ඛතාය වා

පක්ෙතායවා ඝනීභූතං. ඉතරන්තිතනුෙමධු. 

උච් ඡුරසං උපාදායාති නික්ෙසටරසස්සපි සත්තාහොලිෙතං දස්කසති

‘‘උච්ඡුම්හා නිබ්බත්ත’’න්ති පාළියං සාමඤ්ඤකතො වුත්තත්තා. යං පන 

සුත් තන් තට් ඨෙථායං ‘‘උච්ඡු කච, යාවොලිකෙො. උච්ඡුරකසො කච, 

යාමොලිකෙො. ඵාණිතං කච, සත්තාහොලිෙං. තකචො කච, යාවජීවකෙො’’ති

වුත්තං, තං අම්බඵලරසාදිමිස්සතාය යාමොලිෙත්තං සන්ධාය වුත්තන්ති 

ගකහතබ්බං, අවිනයවචනත්තා තං අප්පමාණන්ති. කතකනව ‘‘පුකරභත් තං 

පටිග්  හිකතන අපරිස් සාවිතඋච් ඡුරකසනා’’තිආදි වුත්තං. නිරාමිසකමව 

වට් ටති තත්ථපවිට්ඨයාවොලිෙස්ස අබ්කබොහාරිෙත්තාති ඉදං ගුකළෙකත
තත්ථ විජ්ජමානම්පි ෙසටං පාකෙන සුක්ඛතාය යාවජීවිෙත්තං භජතීති 
වුත්තං. තස්ස යාවොලිෙත්කත හි සාමංපාකෙන පුකරභත්කතපි

අනජ්කඣොහරණීයං සියාති. ‘‘සවත් ථුෙපටිග්  හිතත් තා’’ති ඉදං උච්ඡුරකස 

චුණ්ණවිචුණ්ණං හුත්වා ඨිතෙසටං සන්ධාය වුත්තං, කතන ච
අපරිස්සාවිකතන අප්පටිග්ගහිකතන අනුපසම්පන්කනහි ෙතං සත්තාහං

වට්ටතීතිදස්කසති. ඣාමඋච් ඡුඵාණිතන්තිඅග්ගිම්හිඋච්ඡුංතාකපත්වාෙතං. 

කෙොට් ටිතඋච් ඡුඵාණිතන්ති ඛුද්දානුඛුද්දෙං ඡින්දිත්වා කෙොට්කටත්වා
නිප්පීකළත්වාපක්ෙං. 

තංතත්ථවිජ්ජමානම්පිෙසටංපක්ෙොකලයාවොලිෙත්තංවිජහතීති 

ආහ ‘‘තං යුත් ත’’න්ති. සීකතොදකෙන ෙතන්තිමධුෙපුප්ඵානිසීකතොදකෙන
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මද්දිත්වාපරිස්සාකවත්වාපචිත්වාෙතං, අමද්දිත්වාෙතන්තිකෙචි, තත්ථ

ොරණං න දිස්සති. ඛීරජල් ලිෙන්ති ඛීරකඵණං. මධුෙපුප් ඵං පනාතිආදි
යාවොලිෙරූකපනඨිතස්සපිඅවට්ටනෙකමරයබීජවත්ථුංදස්කසතුං ආරද්ධං. 

සබ් බානිපීති සප්පිආදීනි පඤ්චපි. ආහාරකිච්චං ෙකරොන්තානි එතානි
ෙස්මා එවං පරිභුඤ්ජිතබ්බානීති කචොදනාපරිහාරාය කභසජ්කජොදිස්සං
දස්කසන්කතන තප්පසඞ්කගන සබ්බානිපි ඔදිස්සොනි එෙකතො දස්කසතුං 

‘‘සත් තවිධං හී’’තිආදි වුත්තං. අපෙතිකභසජ්ජත්තා විෙටානි විරූපානි

විසහරණකතො මහාවිසයත්තා මහන්තානි චාති මහාවිෙටානි. 

උපසම් පදාදීනීති ආදි-සද්කදනගණඞ්ගණූපාහනාදිංසඞ්ගණ්හාති. 

අධිට් කඨතීති බාහිරපරිකභොගත්ථකමතන්ති චිත්තං උප්පාකදති, එවං
පරිකභොකග අනකපක්ඛතාය පටිග්ගහණං විජහතීති අධිප්පාකයො. එවං 
අඤ්කඤසුපි ොලිකෙසු අනජ්කඣොහරිතුොමතාය සුද්ධචිත්කතන 
බාහිරපරිකභොගත්ථාය නියකමපි පටිග්ගහණං විජහතීති ඉදම්පි විසුං එෙං 
පටිග්ගහණවිජහනොරණන්තිදට්ඨබ්බං. 

625. සකච ද් වින් නං…කප.… න වට් ටතීතිඑත්ථපාකඨොගළිකතො, එවං

පකනත්ථ පාකඨො කවදිතබ්කබො ‘‘සකච ද්වින්නං සන්තෙං එකෙන

පටිග්ගහිතං අවිභත්තං කහොති, සත්තාහාතික්ෙකම ද්වින්නම්පි අනාපත්ති, 

පරිභුඤ්ජිතුංපනනවට්ටතී’’ති. අඤ්ඤථාහිසද්දප්පකයොකගොපිනසඞ්ගහං

ගච්ඡති. ‘‘ ණ් ඨිපකදපිචඅයකමවපාකඨොදස්සිකතො’’ති(සාරත්ථ.ටී.2.625) 

සාරත් ථදීපනියං වුත්තං. ද් වින් නම් පි අනාපත් තීති අවිභත්තත්තා වුත්තං. 

‘‘පරිභුඤ් ජිතුං පන න වට් ටතී’’ති ඉදං ‘‘සත්තාහපරමං සන්නිධිොරෙං

පරිභුඤ්ජිතබ්බ’’න්ති වචනකතො වුත්තං. ‘‘කයන පටිග්  හිතං, කතන 

විස් සජ් ජිතත් තා’’ති ඉමිනා උපසම්පන්නස්ස දානම්පි සන්ධාය

‘‘විස්සජ්කජතී’’ති ඉදං වුත්තන්ති දස්කසති. උපසම්පන්නස්ස
නිරකපක්ඛදින්නවත්ථුම්හි පටිග්ගහණස්ස අවිගතත්කතපි සෙසන්තෙතා

විගතාව කහොති, කතනනිස්සග්ගියං න කහොති. අත්තනාව පටිග්ගහිතත්තං, 

සෙසන්තෙත්තඤ්චාති ඉකමහි ද්වීහි ොරකණහි නිස්සග්ගියං කහොති, න

එකෙන. අනුපසම්පන්නස්ස නිරකපක්ඛදාකන පන තදුභයම්පි විජහති, 

පරිකභොකගොකපත්ථ වට්ටති, න සාකපක්ඛදාකන දානලක්ඛණාභාවකතො.

‘‘විස්සජ්කජතී’’ති එතස්මිඤ්ච පාළිපකද ෙස්සචි අදත්වා අනකපක්ඛතාය

ඡඩ්ඩනම්පි සඞ්ගහිතන්ති කවදිතබ්බං. ‘‘අනකපක් කෙො දත් වා’’ති ඉදඤ්ච
පටිග්ගහණවිජහනවිධිදස්සනත්ථකමව වුත්තං.පටිග්ගහකණහිවිජහිකතපුන

පටිග්ගකහත්වාපරිකභොකගොසයකමවවට්ටිස්සති, තබ්බිජහනඤ්චවත්ථුකනො

සෙසන්තෙතාපරිච්චාකගන කහොතීති, එකතන ච වත්ථුම්හි 
අජ්කඣොහරණාකපක්ඛාය සති පටිග්ගහණවිස්සජ්ජනං නාම විසුං න



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො නිස්සග්ගයෙණ්කඩො 
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ලබ්භතීතිසිජ්ඣති. ඉතරථා හි ‘‘පටිග්ගහකණඅනකපක්කඛොව පටිග්ගහණං

විස්සජ්කජත්වා පුන පටිග්ගකහත්වා භුඤ්ජතී’’ති වත්තබ්බං සියා. 

‘‘අප් පටිග්  හිතත් තා’’තිඉමිනාඑෙස්සසන්තෙංඅඤ්කඤන පටිග්ගහිතම්පි
නිස්සග්ගියංකහොතීතිදස්කසති. 

එවන්ති ‘‘පුන ගකහස්සාමී’’ති අකපක්ඛං අෙත්වා සුද්ධචිත්කතන

පරිච්චත්තතං පරාමසති. පරිභුඤ් ජන් තස් ස අනාපත් තිදස ්සනත් ථන්ති
නිස්සග්ගියමූලිොහි පාචිත්තියාදිආපත්තීහි අනාපත්තිදස්සනත්ථන්ති

අධිප්පාකයො. පරිකභොක  අනාපත් තිදස ්සනත් ථන්ති එත්ථ පන

නිස්සට්ඨපටිලද්ධස්ස ොයිෙපරිකභොගාදීසු යා දුක්ෙටාපත්ති වුත්තා, තාය

අනාපත්තිදස්සනත්ථන්ති අධිප්පාකයො. සප්පිආදීනං පටිග්ගහිතභාකවො, 

අත්තකනොසන්තෙතා, සත්තාහාතික්ෙකමොතිඉමාකනත්ථතීණි අඞ්ගානි. 

කභසජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. වස් සිෙසාටිෙසික් ොපදවණ් ණනා 

628. චතුත්කථ කජට් ඨමූ පුණ් ණමාසියා…කප.… 

ෙරණක් කෙත් තඤ් චාති පඨමද්ධමාසම්පි ෙරණක්කඛත්තං වුත්තං. තං

‘‘ෙත්වා නිවාකසතබ්බ’’න්ති ඉමස්ස පුරිමද්ධමාකස වා පච්ඡිමද්ධමාකස වා
ෙත්වා පච්ඡිමමාකසව නිවාකසතබ්බන්ති එවමත්ථං ගකහත්වා වුත්තං

නිවාසකනකයව ආපත්තියා වුත්තත්තාති. යං පන මාතිොට් ඨෙථායං 

‘‘ගිම්හානං පච්ඡිකමො මාකසො පරිකයසනක්කඛත්තං, පච්ඡිකමො අද්ධමාකසො

ෙරණනිවාසනක්කඛත්තම්පී’’ති (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ.

වස්සිෙසාටිෙසික්ඛාපදවණ්ණනා) වුත්තං, තං තස්මිංකයව අද්ධමාකස
ෙත්වා නිවාකසතබ්බන්තිඑවමත්ථංගකහත්වාවුත්තං.ඉධවුත්තනකයකනව
අත්කථගහිකතවිකරොකධො නත්ථි. 

‘‘වත් තකභකද දුක් ෙට’’න්ති ඉදං වස්සිෙසාටිෙඅදින්නපුබ්කබ සන්ධාය

වුත්තං.කතනාහ ‘‘කය මනුස් සා’’තිආදි. පෙතියා වස් සිෙසාටිෙදායො නාම 
සඞ්ඝංවාඅත්තානංවාඅප්පවාකරත්වාවඅනුසංවච්ඡරංදායො. 

630. ‘‘ඡ මාකස පරිහාරං  භතී’’ති එකතන අන්කතොවස්කසපි යාව

වස්සානස්ස පච්ඡිමදිවසාඅෙතාපරිහාරංලභතීතිදීපිතංකහොති. එෙමාසන්ති 
කහමන්තස්ස පච්ඡිමුකපොසකථන සහ ගකණත්වා වුත්තං. තස්මිං

උකපොසථදිවකස එවහිතංමූලචීවරංොතබ්බං, ඉතරථාහිනිස්සග්ගියකතො. 

එොහද් වීහාදිවකසන…කප.…  ද් ධා කචව නිට් ඨිතා චාති එත්ථ 
එොහානාගතාය වස්සූපනායිොය ලද්ධා කචව නිට්ඨිතා ච

ද්වීහානාගතාය…කප.… දසාහානාගතාය වස්සූපනායිොය ලද්ධා කචව
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නිට්ඨිතා ච, අන්කතොවස්කස වා ලද්ධා කචව නිට්ඨිතා චාති එවමත්කථො

දට්ඨබ්කබො.තත්ථආසළ්හීමාසස්සජුණ්හපක්ඛපුණ්ණමියංලද්ධා, තදකහව 

රජනෙප්පපරිකයොසාකනහි නිට්ඨිතා ච වස්සිෙසාටිො ‘‘එොහානාගතාය

වස්සූපනායිොය ලද්ධා කචව නිට්ඨිතා චා’’ති වුච්චති. එකතකනව නකයන

ජුණ්හපක්ඛස්ස ඡට්ඨියං ලද්ධා, නිට්ඨිතා ච ‘‘දසාහානාගතාය

වස්සූපනායිොය ලද්ධා කචව නිට්ඨිතා චා’’ති වුච්චති. යාව

පඨමෙත්තිෙකතමාසිපුණ්ණමා, තාව ලද්ධා, නිට්ඨිතා ච ‘‘අන්කතොවස්කස 

ලද්ධාකචවනිට්ඨිතාචා’’තිවුච්චති.පඨමෙත්තිෙකතමාසිපුණ්ණමිකතොපරං

ලද්ධා කචව නිට්ඨිතා ච යාව චීවරොකලො නාතික්ෙමති, තාව
අනධිට්ඨහිත්වාපිඨකපතුංවට්ටතීති අධිප්පාකයො. 

එත්ථ ච ‘‘තස්මිංකයව අන්කතොදසාකහ අධිට්ඨාතබ්බා’’ති අවිකසකසන 
වුත්කතපි වස්සානකතො පුබ්කබ එොහද්වීහාදිවකසන අනාගතාය
වස්සූපනායිොය ලද්ධා කතහි දිවකසහි දසාහං අනතික්ෙමන්කතන 
වස්සූපනායිෙදිවසකතො පට්ඨාය අධිට්ඨානක්කඛත්තං සම්පත්තා එව

අධිට්ඨාතබ්බා, තකතො පන පුබ්කබ දසාහාතික්ෙකමන නිට්ඨිතාපි න
අධිට්ඨාතබ්බාඅධිට්ඨානස්සඅකඛත්තත්තා.තාදිසාපන වස්සූපනායිෙදිවකස

එව අධිට්ඨාතබ්බා, අනධිට්ඨහකතො අරුණුග්ගමකනන නිස්සග්ගියං කහොති.

යදිඑවං ‘‘දසාහානාගතායා’’තිඉමිනාකිංපකයොජනන්තිකච? වස්සානකතො
පුබ්කබ එව දසාකහ අතික්ෙන්කත නිට්ඨිතා වස්සූපනායිෙදිවකස එව

අධිට්ඨාතබ්බාතිදස්සනත්ථං වුත්තං.කතකනවාහ ‘‘දසාහාතික් ෙකම නිට් ඨිතා 

තදකහව අධිට් ඨාතබ් බා’’ති. 

දසාකහ අප් පකහොන් කත චීවරො ං නාතික් ෙකමතබ් බාති
කතමාසබ්භන්තකර දසාකහ අප්පකහොන්කත නවාහානාගතාය 

ෙත්තිෙකතමාසිපුණ්ණමාය සත්තමිකතො පට්ඨාය ලද්ධා, නිට්ඨිතා ච

චීවරොලං නාතික්ෙකමතබ්බාති අත්කථො. තථා හි ‘‘මාකසො කසකසො

ගිම්හානන්ති භික්ඛුනා වස්සිෙසාටිෙචීවරං පරිකයසිතබ්බ’’න්ති

පරිකයසනක්කඛත්තං වත්වා ‘‘වස්සිෙසාටිෙං වස්සානං චාතුමාසං

අධිට්ඨාතු’’න්ති (මහාව. 358) වුත්තත්තා ෙතායපි අෙතායපි මාසමත්තං

අනධිට්ඨාතබ්බතාසිද්ධා.යස්මාචඅෙතා වස්සිෙසාටිෙසඞ්ඛයංනගච්ඡති, 

අෙරණඤ්ච කෙනචි කවෙල්කලන, න අනාදකරන, තස්මා චාතුමාසං

අෙතත්තා එව පරිහාරං ලභති, ෙතා පන අධිට්ඨානක්කඛත්කත, අෙතා ච
චීවරොකල දසාහපරමසික්ඛාපකදකනව පරිහාරං ලභතීති අයමත්කථො

ලබ්භති. ෙස ්මාතිඅත්තකනොමතියාොරණපුච්ඡා. තස් මාතිවස්සාකනකයව

වස්සිෙසාටිොය අධිට්ඨාතබ්බතාවචනකතො. ‘‘තිචීවරං අධිට් ඨාතු’’න්ති
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සුත්තංපකනත්ථකසසචීවරානංඑවං ොලනියමාභාවංසාකධතුංඋද්ධටං.න
හිකතකනත්ථඅඤ්ඤංපකයොජනංඅත්ථි. 

ෙදා අධිට් ඨාතබ් බාතිආදිකුරුන්දිවචකනනාපි‘‘යදාවාතදාවාඅධිට්ඨාතුං 

වට්ටතී’’ති ඉදං පටික්ඛිපිත්වා දසාහබ්භන්තකර එවෙතාය අධිට්ඨාතබ්බතං 
දස්කසති. 

පාළියං අච් ඡින් නචීවරස් සාතිආදීසු අච්ඡින්නකසසචීවරස්ස
නට්ඨකසසචීවරස්ස. එකතසඤ්හි අසමකය පරිකයසනනිවාසනාපත්තියා එව

අනාපත්ති වුත්තා. කතකනව මාතිොට් ඨෙථායං ‘‘අච්ඡින්නචීවරස්ස වා
නට්ඨචීවරස්සවාඅනිවත්ථංකචොරාහරන්තීතිඑවංආපදාසුවා නිවාසයකතො

උම්මත්තොදීනඤ්ච අනාපත්තී’’ති (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. 

වස්සිෙසාටිෙසික්ඛාපදවණ්ණනා)වුත්තං, ඉධපනසමන්තපාසාදිොයංඅයං
නිස්සග්ගියා අනාපත්ති පාළිකතො සයකමව සිජ්ඣතීති ඉමං අදස්කසත්වා
අසිජ්ඣමානං නග්ගස්ස න්හායකතො දුක්ෙටාපත්තියා එව අනාපත්තිං

දස්කසතුං ‘‘අච් ඡින් නචීවරස් සා’’තිආදි වුත්තන්ති ගකහතබ්බං. න හි එසා 

අනාපත්තිඅවුත්කතසිජ්ඣතීති.වස්සිෙසාටිොයඅත්තුද්කදසිෙතා, අසමකය

පරිකයසනතා, තාය ච පටිලාකභොති ඉමානි තාව පරිකයසනාපත්තියා තීණි

අඞ්ගානි. නිවාසනාපත්තියා පන සචීවරතා, ආපදාභාකවො, වස්සිෙසාටිොය

සෙභාකවො, අසමකයනිවාසනන්ති චත්තාරිඅඞ්ගානි. 

වස්සිෙසාටිෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. චීවරඅච් ඡින් දනසික් ොපදවණ් ණනා 

631. පඤ්චකම යම් පි…කප.… අච් ඡින් දීති එත්ථ යං කත අහං චීවරං

අදාසිං, තං ‘‘මයාසද්ධිංපක්ෙමිස්සතී’’තිසඤ්ඤායඅදාසිං, නඅඤ්ඤථාති 
කුපිකතොඅච්ඡින්දීතිඑවංඅජ්ඣාහරිත්වාකයොකජතබ්බං. 

633. එෙං දුක් ෙටන්ති යදි ආණත්කතො අවස්සං අච්ඡින්දති, 

ආණත්තික්ඛකණ පාචිත්තියකමව. යදි න අච්ඡින්දති, තදා එව දුක්ෙටන්ති

දට්ඨබ්බං. එෙවාචාය සම් බහු ා ආපත් තිකයොති යදි ආණත්කතො

අනන්තරාකයන අච්ඡින්දති, ආණත්තික්ඛකණකයව වත්ථුගණනාය
පාචිත්තියආපත්තිකයො පකයොගෙරණක්ඛකණකයව ආපත්තියා

ආපජ්ජිතබ්බකතො, චීවරංපනඅච්ඡින්කනකයවනිස්සග්ගියංකහොති.යදිකසො

න අච්ඡින්දති, ආණත්තික්ඛකණ එෙකමව දුක්ෙටන්ති දට්ඨබ්බං. එවං
අඤ්ඤත්ථාපි ඊදිකසසුනකයොඤාතබ්කබො. 
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635. උපජ් ඣං  ණ් හිස් සතීති සාමකණරස්ස දානං දීකපති, කතන ච
සාමකණරොකල දත්වා උපසම්පන්නොකල අච්ඡින්දකතොපි පාචිත්තියං

දීකපති. ‘‘භික්ඛුස්ස සාමං චීවරං දත්වා’’ති ඉදං උක්ෙට්ඨවකසන වුත්තං. 

ආහරාකපතුං පන වට් ටතීති ෙම්කම අෙකත භතිසදිසත්තා වුත්තං.

විෙප්පනුපගපච්ඡිමචීවරතා, සාමං දින්නතා, සෙසඤ්ඤිතා, 

උපසම්පන්නතා, කෙොධවකසන අච්ඡින්දනං වා අච්ඡින්දාපනං වාති
ඉමාකනත්ථපඤ්චඅඞ්ගානි. 

චීවරඅච්ඡින්දනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. සුත් තවිඤ් ඤත් තිසික් ොපදවණ් ණනා 

636. ඡට්කඨ වීතවීතට්ඨානං යස්මිං චතුරස්සදාරුම්හි පලිකවකඨන්ති, 

තස්ස තුරීති නාමං. වායන්තා තිරියං සුත්තං පකවකසත්වා කයන

ආකෙොකටන්තාවත්කථඝනභාවංආපාකදන්ති, තං ‘‘කවම’’න්තිවුච්චති. 

‘‘ඉතරස ්මිං තකථව දුක් ෙට’’න්ති ඉමිනා වායිතුං ආරද්ධොලකතො

පට්ඨාය යථාවුත්තපරිච්කඡදනිට්ඨිකතකයව දුක්ෙටම්පි කහොති, න තකතො
පුබ්කබවායනපකයොකගසූතිදස්කසති. 

තන් කත ඨිතංකයව අධිට් ඨාතබ් බන්ති එත්ථ එෙවාරං අධිට්ඨිකත පච්ඡා

වීතං අධිට්ඨිතගතිෙකමව කහොති, පුන අධිට්ඨානකිච්චං නත්ථි. සකච පන

අන්තරන්තරාදසා ඨකපත්වාවිසුංවිසුංසපරිච්කඡදංවීතංකහොති, පච්කචෙං
අධිට්ඨාතබ්බකමවාති දට්ඨබ්බං. එත්ථ ච ෙප්පියසුත්තං ගකහත්වා

අඤ්ඤාතෙඅප්පවාරිකතනාපි අෙප්පියතන්තවාකයන ‘‘සුත්තමත්ථි, 

වායන්කතො නත්ථී’’තිආදිපරියායමුකඛන වායාකපන්තස්ස අනාපත්ති.

කතකනව මාතිොට් ඨෙථායං (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ.

සුත්තවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදවණ්ණනා) ‘‘වායාකපයයා’’ති පදස්ස ‘‘චීවරං කම, 

ආවුකසො, වායථාතිඅෙප්පියවිඤ්ඤත්තියාවායාකපයයා’’තිඅත්කථොවුත්කතො, 

එවංවදන්කතො අෙප්පියතන්තවාකයනවායාකපතිනාම, නාඤ්ඤථා. 

640. අනාපත් ති චීවරං සිබ් කබතුන්තිආදීසු ඉමිනා සික්ඛාපකදකනව 

අනාපත්ති, අෙතවිඤ්ඤත්තිපච්චයා පන දුක්ෙටකමවාති වදන්ති.

අෙප්පියසුත්තතා, අත්තුද්කදසිෙතා, අෙප්පියතන්තවාකයන
අෙප්පියවිඤ්ඤත්තියාවායාපනන්තිඉමාකනත්ථ තීණිඅඞ්ගානි. 

සුත්තවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. මහාකපසොරසික් ොපදවණ් ණනා 

642. සත්තකම ‘‘කිඤ් චිමත් තං අනුපදජ් කජයයා’’ති ඉදං

පකයොගකභදදස්සනං, දානං පකනත්ථ අඞ්ගං න කහොති. කතකනව තස්ස 

විභඞ් ක  ‘‘අන්තමකසො ධම්මම්පි භණතී’’ති වුත්තං. කසසකමත්ථ
උත්තානකමව. අඤ්ඤාතෙඅප්පවාරිතානං තන්තවාකය උපසඞ්ෙමිත්වා

විෙප්පමාපජ්ජනතා, චීවරස්ස අත්තුද්කදසිෙතා, තස්ස වචකනන

සුත්තවඩ්ඪනං, චීවරපටිලාකභොතිඉමාකනත්ථචත්තාරි අඞ්ගානි. 

මහාකපසොරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. අච් කචෙචීවරසික් ොපදවණ් ණනා 

646. අට්ඨකම ඡට්ඨියංඋප්පන්නචීවරස්සඑොදසමාරුකණො චීවරොකල

උට්ඨාතීති ආහ ‘‘ඡට් ඨිකතො පට් ඨායා’’තිආදි, කතන ච ‘‘දසාහානාගත’’න්ති
වුත්තත්තා පඤ්චමිකතො පට්ඨාය පුණ්ණමිකතො පුබ්කබ දසසු අරුකණසු 
උට්ඨිකතසුපි චීවරංනිස්සග්ගියංන කහොති. පුණ්ණමියා සහ එොදස දිවසා

ලබ්භන්තීති එත්තෙකමව ඉමිනා සික්ඛාපකදන ලද්ධං, ඡට්ඨිකතො පට්ඨාය
උප්පන්නං සබ්බචීවරං පඨමෙථිනසික්ඛාපදවකසකනව යාව චීවරොලං
නිස්සග්ගියංනකහොතීතිදස්කසති. 

650. ඉදානි පඨමෙථිනාදිසික්ඛාපකදහිතස්සතස්සචීවරස්සලබ්භමානං
පරිහාරං ඉකධව එෙකතො සම්පිණ්කඩත්වා දස්කසන්කතො 

‘‘අතිකරෙචීවරස ්සා’’තිආදිමාහ. ‘‘අනත්ථකත ෙථිකන එොදසදිවසාධිකෙො

මාකසො, අත්ථකත ෙථිකන එොදසදිවසාධිො පඤ්ච මාසා’’ති අයකමව

පාකඨො පාළියා සකමති. කෙචි පන ‘‘දසදිවසාධිකෙො මාකසො, දසදිවසාධිො

පඤ්ච මාසාති පාකඨන භවිතබ්බ’’න්ති වදන්ති, තං න යුත්තං, අඤ්ඤථා

‘‘නවාහානාගත’’න්ති වත්තබ්බකතො. යං පකනත්ථ මාතිොට් ඨෙථායඤ්ච

‘‘ොමඤ්කචස ‘දසාහපරමංඅතිකරෙචීවරංධාකරතබ්බ’න්තිඉමිනාවසිද්කධො, 
අට්ඨුප්පත්තිවකසන පන අපුබ්බං විය අත්ථං දස්කසත්වා සික්ඛාපදං

ඨපිත’’න්ති (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. අච්කචෙචීවරසික්ඛාපදවණ්ණනා) ලිඛන්ති, තං

පමාදලිඛිතං ‘‘පවාරණමාසස්ස ජුණ්හපක්ඛපඤ්චමිකතො පට්ඨාය

උප්පන්නස්ස චීවරස්ස නිධානොකලො දස්සිකතො කහොතී’’ති (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ.
අච්කචෙචීවරසික්ඛාපදවණ්ණනා) වුත්තත්තා. ඉමකමව ච පමාදලිඛිතං 

ගකහත්වා භදන් තබුද් ධදත් තාචරිකයන ච‘‘පරිහාකරෙමාකසොව, දසාහපරකමො

මකතො’’තිආදිවුත්තන්තිගකහතබ්බං. 

අච් කචෙචීවරසදිකස අඤ් ඤස ්මින්ති පුබ්කබ අධිට්ඨිකත
උප්පන්නොලාොරාදි සාදිකසන අච්කචෙචීවරසදිකස අඤ්ඤස්මිං චීවකර
අච්කචෙචීවරසඤ්ඤාය චීවරොලං අතික්ෙකමතීති අත්කථො. කතකනකවත්ථ
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දුක්ෙටං, අනාපත්ති ච වුත්තා, ඉතරථා තීසුපි පකදසු පාචිත්තියස්කසව
වත්තබ්බකතො. අනච්කචෙචීවරම්පි හි චීවරොලං අතික්ෙමයකතො
පාචිත්තියකමව අච්කචෙචීවරත්තිකෙ වියාති දට්ඨබ්බං.

විෙප්පනුපගපච්ඡිමප්පමාණස්ස අච්කචෙචීවරස්ස අත්තකනො සන්තෙතා, 

දසාහානාගතාය ෙත්තිෙකතමාසිපුණ්ණමාය උප්පන්නභාකවො, 

අනධිට්ඨිතඅවිෙප්පිතතා, චීවරොලාතික්ෙකමොති ඉමාකනත්ථ චත්තාරි
අඞ්ගානි. 

අච්කචෙචීවරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. සාසඞ් ෙසික් ොපදවණ් ණනා 

652-3. නවකම අන්තරන්තරා ඝරකමත්ථාති අන් තරඝරන්ති ගාකමො

වුත්කතොතිආහ ‘‘අන් කතො ාකම’’ති. ‘‘පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරතී’’ති

(විභ. 624) ඉමස්ස විභඞ්කග ‘‘උපසම්පජ්ජ’’න්ති සානුසාරං උද්ධටං. තං

සන්ධායාහ ‘‘උපසම් පජ් ජන් තිආදීසු වියා’’ති. තස් සාපීති ‘‘වුත්ථවස්සාන’’න්ති

විභඞ්ගපදස්සපි. වුත් ථවස ්සානන්ති ච නිද්ධාරකණ සාමිවචනං, එකතන ච 
පුරිමසික්ඛාපකද අනත්ථතෙථිනානං ෙථිනමාකසපි අසමාදානචාකරො න

ලබ්භතීති සිද්ධං කහොති, ඉතරථා සික්ඛාපදස්කසව නිරත්ථෙත්තාති
දට්ඨබ්බං. 

පරික් කෙපාරහට් ඨානකතොති එත්ථ ගාමපරියන්කත ඨිතඝරූපචාරකතො

පට්ඨාය එකෙො කලඩ්ඩුපාකතො පරික්කඛපාරහට්ඨානංනාම. විසුද් ධිමග් ක පි

‘‘අපරික්ඛිත්තස්සපඨමකලඩ්ඩුපාතකතො පට්ඨායා’’ති(විසුද්ධි.1.31) වුත්තං. 

තන්ති තං පඨමකසනාසනාදිං. මජ් ඣිමනිොයට් ඨෙථායං පන විහාරස්සපි 
ගාමස්කසව උපචාරං නීහරිත්වා උභින්නං කලඩ්ඩුපාතානං අන්තරා
මිනිතබ්බන්ති වුත්තං. 

‘‘කෙොසම්බියං අඤ්ඤතකරො භික්ඛු ගිලාකනො කහොතී’’ති ආගතත්තා 

‘‘කෙොසම් බෙසම් මුති අනුඤ් ඤාතා’’ති වුත්තං. ‘‘අයඤ් ච පච් ඡිමදිසං  කතො 

කහොතී’’තිඉමිනාඅන්තරඝකරචීවරං නික්ඛිපිත්වාතස්මිංවිහාකරවසන්තස්ස

සෙලම්පි චීවරමාසං විප්පවසිතුං වට්ටති, තකතො අඤ්ඤත්ථ ගමනකිච්කච
සතිවිහාරකතොබහිඡාරත්තංවිප්පවාකසොඅනුඤ්ඤාකතොති දීකපති.කතනාහ 

‘‘කසනාසනං ආ න් ත් වා සත් තමං අරුණං උට් ඨාකපතු’’න්තිආදි. වසිත් වාති

අරුණං උට්ඨාකපත්වා. තත් කථවාති තස්මිඤ්කඤව ගතට්ඨාකන. අඞ්ගානි
පකනත්ථඅට්ඨෙථායකමවවුත්තානි. 

සාසඞ්ෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. පරිණතසික් ොපදවණ් ණනා 

660. දසකම කරොපිතමා වච් ඡකතොති කෙනචි නියකමත්වා කරොපිතං
සන්ධායවුත්තං.අකනොචිතංමිලායමානංඔචිනිත්වායත්ථෙත්ථචිපූකජතුං 

වට්ටති. ඨිතං දිස් වාතිකසසෙංගකහත්වාඨිතංදිස්වා. යත් ථ ඉච් ඡථ, තත් ථ 

කදථාති එත්ථ නියකමත්වා ‘‘අසුෙස්ස කදහී’’ති වුත්කතපි කදොකසො නත්ථි

‘‘තුම්හාෙං රුචියා’’ති වුත්තත්තා. සඞ්කඝ පරිණතභාකවො, තං ඤත්වා

අත්තකනොපරිණාමනං, පටිලාකභොතිඉමාකනත්ථ තීණිඅඞ්ගානි. 

පරිණතසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨිකතොපත්තවග්කගොතතිකයො. 

ඉතිසමන්තපාසාදිොයවිනයට්ඨෙථායවිමතිවිකනොදනියං 

තිංසෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

පඨකමොභාකගොනිට්ඨිකතො.
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නකමොතස්සභගවකතොඅරහකතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

විනයපිටකෙ 

විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුතිකයො භාක ො) 

5. පාචිත් තියෙණ් ඩං 

1. මුසාවාදවග් ක ො 

1. මුසාවාදසික් ොපදවණ් ණනා 

1. මුසාවාදවග්ගස්ස පඨමසික්ඛාපකද ඛුද් දොනන්ති එත්ථ ‘‘ඛුද් දෙ-

සද්කදො බහු-සද්දපරියාකයො’’තිවදන්ති. තත් ථාතිකතසුවග්කගසු, ඛුද්දකෙසු

වා. ‘‘ජානිතබ්බකතො’’ති කහතුකනො විපක්කඛපි නිබ්බාකන වත්තනකතො 

අකනෙන්තිෙත්කත පකරහි වුත්කත ‘‘න මයා අයං කහතු වුත්කතො’’ති තං

ොරණං පටිච්ඡාකදතුං පුන ‘‘ජාතිධම්මකතොති මයා වුත්ත’’න්තිආදීනි වදති.

‘‘සම්පජාන’’න්ති වත්තබ්කබ අනුනාසිෙකලොකපන නිද්කදකසොති ආහ 

‘‘ජානන් කතො’’ති. 

2. සම් පජානමුසාවාකදති අත්තනා වුච්චමානස්ස අත්ථස්ස විතථභාවං 

පුබ්කබපිජානිත්වා, වචනක්ඛකණචජානන්තස්සමුසාවාදභණකන.කතනාහ 

‘‘ජානිත් වා’’තිආදි. මුසාවාකදති ච නිමිත්තත්කථ භුම්මං, තස්මා

මුසාභණනනිමිත්තං පාචිත්තියන්ති එවකමත්ථ, ඉකතො පකරසුපි ඊදිකසසු
අත්කථොකවදිතබ්කබො. 

3. වදන්ති එතායාති වාචාති ආහ ‘‘මිච් ඡා’’තිආදි. ‘‘ධනුනා

විජ්ඣතී’’තිආදීසු විය ‘‘චක්ඛුනා දිට්ඨ’’න්ති පාෙටවකසන වුත්තන්ති ආහ 

‘‘ඔළාරිකෙනා’’ති. 

11.  කතො භවිස් සතීතිඑත්ථාපිසන්නිට්ඨානකතොවුත්තත්තාමුසාවාකදො 

ජාකතො. ආපත් තින්ති පාචිත්තියාපත්තිං, න දුබ්භාසිතං. ජාතිආදීහි දසහි

අක්කෙොසවත්ථූහිපරංදවාවදන්තස්සහිතංකහොති. චාකරසුන්තිඋපකනසුං.

වත්ථුවිපරීතතා, විසංවාදනපුකරක්ඛාරතා, යමත්ථං වත්ථුොකමො, තස්ස
පුග්ගලස්ස විඤ්ඤාපනපකයොකගො චාති ඉමාකනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.
වත්ථුවිපරීතතාය හි අසති විසංවාදනපුකරක්ඛාරතාය විඤ්ඤාපිකතපි

මුසාවාකදො න කහොති, දුක්ෙටමත්තකමව කහොති. තස්මා සාපි අඞ්ගකමවාති

ගකහතබ්බං. උත්තරිමනුස්සධම්මාකරොචනත්ථංමුසාභණන්තස්සපාරාජිෙං, 

පරියාකයන ථුල්ලච්චයං, අමූලකෙන පාරාජිකෙන අනුද්ධංසනත්ථං

සඞ්ඝාදිකසකසො, සඞ්ඝාදිකසකසනානුද්ධංසනඔමසවාදාදීසු පාචිත්තියං, 
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අනුපසම්පන්කනසුදුක්ෙටං, උක්ෙට්ඨහීනජාතිආදීහිදවාඅක්කෙොසන්තස්ස

දුබ්භාසිතං, කෙවලංමුසාභණන්තස්සඉධ පාචිත්තියංවුත්තං. 

මුසාවාදසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ඔමසවාදසික් ොපදවණ් ණනා 

13. දුතිකය පුබ් කබ පතිට් ඨිතාරප් පකදසං පුන අකර පත් කතති පඨමං
භූමියං පතිට්ඨිතකනමිප්පකදකස පරිවත්කතත්වා පුන භූමියං පතිට්ඨිකතති
අත්කථො. 

15. පුබ් කබති අට්ඨුප්පත්තියං. පුප් ඵඡඩ් ඩො නාම ගබ්භමලාදිහාරො. 

තච් ඡෙෙම් මන්ති පාසාණකෙොට්ටනාදිවඩ්ඪකීෙම්මං. හත් ථමුද් දා ණනාති 

අඞ්ගුලිසඞ්කෙොචකනකනව ගණනා. අච් ඡිද් දෙ ණනා නාම 

එෙට්ඨානදසට්ඨානාදීසු සාරිකයො ඨකපත්වා අනුක්ෙකමන ගණනා. ආදි-
සද්කදන සඞ්ෙලනපටඋප්පාදනකවොක්ලනභාගහාරාදිවකසන පවත්තා 

පිණ්ඩගණනාගහිතා. යස්සසා පගුණා, කසොරුක්ඛම්පි දිස්වා ‘‘එත්තොනි

එත්ථ පණ්ණානී’’ති ජානාති. යභ-කමථුකනති වචනකතො ආහ ‘‘ය-ොර-භ-

ොකර’’තිආදි. 

16. න පුරිකමනාති මුසාවාදසික්ඛාපකදන. කසොපි ආපත් තියාති
උපසග්ගාදිවිසිට්කඨහිපිවදන්කතොපාචිත්තියාපත්තියාව ොකරතබ්කබො. 

26. දුබ් භාසිතන්ති සාමඤ්ඤකතො වුත්තත්තා පාළියං අනාගකතහිපි 
පරම්මුඛා වදන්තස්සපි දුබ්භාසිතකමවාති ආචරියා වදන්ති තකතො

ලාමොපත්තියා අභාවා, අනාපත්තියාකපත්ථ භවිතුං අයුත්තත්තා. 

සබ් බසත් තාති එත්ථවචනත්ථවිදූහිතිරච්ඡානාදකයොපිගහිතා. 

35. අනුසාසනීපුකරක්ඛාරතාය වා පාපගරහිතාය වා වදන්තානං
චිත්තස්ස ලහුපරිවත්තිභාවකතො අන්තරන්තරා කෙොකප උප්පන්කනපි

අනාපත්ති. ොයවිොරමත්කතනපි ඔමසනසම්භවකතො ‘‘තිසමුට් ඨානං, 

ොයෙම් ම’’න්ති ච වුත්තං. පරිවාකර පන ‘‘චතුත්කථන

ආපත්තිසමුට්ඨාකනන…කප.… දුබ්භාසිතං ආපජ්කජයයාති. න හීති

වත්තබ්බ’’න්තිආදිනා (පරි. 276) ඉතරානි සමුට්ඨානානි පටික්ඛිපිත්වා

පඤ්චමස්කසව වුත්තත්තාආහ ‘‘දුබ් භාසිතාපත් ති පකනත් ථ වාචාචිත් තකතො 

සමුට් ඨාතී’’ති. දවෙමයතාය හි ොයවාචාචිත්කතහි ඔමසන්තස්සපි

වාචාචිත්තකමව ආපත්තියා අඞ්ගං කහොති, න පන ොකයො විජ්ජමාකනොපි 
ධම්මකදසනාපත්ති විය කෙවලං ොයවිොකරකනව. ඔමසන්තස්ස පන

කිඤ්චාපි ඉධ දුබ්භාසිතාපත්තියා අනාපත්ති, අථ කඛො
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ොයකීළාපටික්කඛපසික්ඛාපකදන දුක්ෙටකමවාති දට්ඨබ්බං. උපසම්පන්නං

ජාතිආදීහි අනඤ්ඤාපකදකසන අක්කෙොසනං, තස්ස ජානනං, 
අත්ථපුකරක්ඛාරතාදීනංඅභාකවොතිඉමාකනත්ථතීණිඅඞ්ගානි. 

ඔමසවාදසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. කපසුඤ් ඤසික් ොපදවණ් ණනා 

36. තතිකය භණ්ඩනංජාතංඑකතසන්ති භණ් ඩනජාතා. පිසතීතිපිසුණා, 

වාචා, සමග්කග භින්කන ෙකරොතීති අත්කථො. තාය වාචාය සමන්නාගකතො

පිසුකණො, තස්සෙම්මං කපසුඤ ්ඤන්තිඑවකමත්ථඅත්කථො කවදිතබ්කබො. 

ඉධාපි ජාතිආදීහි දසහි වත්ථූහි කපසුඤ්ඤං උපසංහරන්තස්කසව

පාචිත්තියං, ඉතකරහි අක්කෙොසවත්ථූහි දුක්ෙටං. අනක්කෙොසවත්ථූහි පන
උපසංහරන්තස්ස දුක්ෙටකමවාති වදන්ති. ජාතිආදීහි අනඤ්ඤාපකදකසන

අක්කෙොසන්තස්ස භික්ඛුකනො සුත්වා භික්ඛුස්ස උපසංහරණං, 

පියෙමයතාකභදාධිප්පාකයසු අඤ්ඤතරතා, තස්ස විජානනාති ඉමාකනත්ථ
තීණිඅඞ්ගානි. 

කපසුඤ්ඤසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. පදකසොධම් මසික් ොපදවණ් ණනා 

45. චතුත්කථ පුරිමබයඤ් ජකනන සදිසන්ති ‘‘රූපං අනිච්ච’’න්ති එත්ථ 

අනිච්ච-සද්කදන සදිසං ‘‘කවදනා අනිච්චා’’ති එත්ථ අනිච්ච-සද්දං වදති. 

අක් ෙරසමූකහොතිඅවිභත්තිකෙොවුත්කතො. පදන්තිවිභත්තිඅන්තංවුත්තං. 

එෙං පදන්ති ගාථාපදකමව සන්ධාය වදති. පද ණනායාති

ගාථාපදගණනාය. අපාපුණිත් වාති සද්ධිං අෙකථත්වා. එකතන ගාථාය

පච්ඡිමපාකද වුච්චමාකන සාමකණකරො පඨමපාදාදිං වදති, ආපත්තිකයව, 
තස්මිංනිස්සද්කදඑවඉතකරන වත්තබ්බන්තිදස්කසති. 

අට් ඨෙථානිස් සිකතොති සඞ්ගීතිත්තයාරුළ්හං කපොරාණට්ඨෙථං සන්ධාය

වදති.ඉදානිපි ‘‘යථාපිදීපිකෙොනාම, නිලීයිත්වාගණ්හකතමිකග’’ති(මි.ප.

6.1.5; විසුද්ධි. 1.217; දී.නි. අට්ඨ. 2.374; ම.නි. අට්ඨ.1.107; පාරා.

අට්ඨ. 2.165; පටි. ම. අට්ඨ. 2.1.163) එවමාදිෙං අට්ඨෙථාවචනං

අත්කථව, බුද් ධකඝොසාචරියාදීහි කපොරාණට්ඨෙථානකයන වුත්තම්පි ඉධ

සඞ්ගකහතබ්බන්ති වදන්ති. පාළිනිස් සිකතොති උදානවග්ගසඞ්ගහාදිකෙො. 

විවට් ටූපනිස ්සිතන්ති නිබ්බානනිස්සිතං. කථරස ්සාති නාගකසනත්කථරස්ස. 

මග්  ෙථාදීනිපෙරණානි. 
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46. පාළියං අක් ෙරායාතිආදි ලිඞ්ගවිපල්ලාකසන වුත්තං, 
අක්ඛකරනාතිආදිනා අත්කථොගකහතබ්කබො. 

48. උපචාරං මුඤ ්චිත් වාති පරිසාය ද්වාදසහත්ථං මුඤ්චිත්වා එෙකතො
ඨිතස්ස වානිසින්නස්සවාඅනුපසම්පන්නස්සඅෙකථත්වාඅඤ්කඤඋද්දිස්ස

භණන්තස්සාපි අනාපත්ති. සකච පන දූකර නිසින්නම්පි උද්දිස්ස භණති, 

ආපත්ති එව. ඔපාකතතීති සද්ධිං ෙකථති. අනුපසම්පන්නතා, 

වුත්තලක්ඛණධම්මංපදකසොවාචනතා, එෙකතොභණනඤ්චාතිඉමාකනත්ථ
තීණිඅඞ්ගානි. 

පදකසොධම්මසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. සහකසයයසික් ොපදවණ් ණනා 

50-51. පඤ්චකම තත්රිදං නිදස්සනන්ති කසකසො. දිරත් තතිරත් තන්ති 

එත්ථ දිරත්තග්ගහණංවචනාලඞ්ොරත්ථං, නිරන්තරංතිස්කසොව රත්තිකයො

වසිත්වා චතුත්ථදිවසාදීසුසයන්තස්කසවආපත්ති, නඑෙන්තරිොදිවකසන
සයන්තස්සාති දස්සනත්ථම්පීති දට්ඨබ්බං. දිරත්තවිසිට්ඨඤ්හි තිරත්තං

වුච්චමානං, කතන අනන්තරිෙකමවතිරත්තං දීකපතීති. පඤ් චහි ඡදකනහීති 

ඉට්ඨෙසිලාසුධාතිණපණ්කණහි. වාචුග්  තවකසනාති පගුණවකසන. 

දියඩ් ඪහත් ථුබ් කබකධො වඩ්ඪකීහත්කථනගකහතබ්කබො. එකූපචාකරො එකෙන
මග්කගන පවිසිත්වා අබ්කභොොසං අනුක්ෙමිත්වා සබ්බත්ථ

අනුපරිගමනකයොග්කගො, එතං බහුද්වාරම්පි එකූපචාකරොව. තත්ථ පන

කුට්ටාදීහි රුන්ධිත්වා විසුං ද්වාරංකයොකජන්ති, නානූපචාකරොකහොති.සකච

පන රුන්ධති එව, විසුං ද්වාරං න කයොකජන්ති, ‘‘එතම්පි එකූපචාරකමව

මත්තිොදීහි පිහිතද්වාකරො විය ගබ්කභො’’ති ගකහතබ්බං. අඤ්ඤථා ගබ්කභ
පවිසිත්වා පමුඛාදීසු නිපන්නානුපසම්පන්කනහි සහකසයයාපරිමුත්තියා
ගබ්භද්වාරංමත්තිොදීහි පිදහාකපත්වාඋට්ඨිකතඅරුකණවිවරාකපන්තස්සපි
අනාපත්තිභකවයයාති. 

කතසං පකයොක  පකයොක  භික් ඛුස් ස ආපත් තීති එත්ථ කෙචි

‘‘අනුට්ඨහකනන අකිරියසමුට්ඨානා ආපත්ති වුත්තා තස්මිං ඛකණ

සයන්තස්ස කිරියාභාවා. ඉදඤ්හි සික්ඛාපදං සියාකිරියාය සමුට්ඨාති, සියා
අකිරියාය සමුට්ඨාති. කිරියාසමුට්ඨානතා චස්ස තබ්බහුලවකසන වුත්තාති

වදති.යථාකචතං, එවං දිවාසයනම්පි.අනුට්ඨහකනන, හිද්වාරාසංවරකණන

කචතංඅකිරියසමඋට්ඨානම්පිකහොතී’’ති වදන්ති.ඉදඤ්චයුත්තංවියදිස්සති, 
වීමංසිත්වාගකහතබ්බං. 



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) පාචිත්තියෙණ්කඩො 

330 

පටුන 

‘‘උපරිමතක න සද් ධිං අසම් බද් ධභිත් තිෙස ්සා’’ති ඉදං
සම්බද්ධභිත්තිකෙ වත්තබ්බකමවනත්ථීතිදස්සනත්ථංවුත්තං.උපරිමතකල

සයිතස්ස සඞ්ො එව නත්ථීති ‘‘කහට් ඨාපාසාකද’’තිආදි වුත්තං. 

නානූපචාකරතිබහිනිස්කසණියාආකරොහණීකය. 

සභාසඞ් කෙකපනාති සභාොකරන. ‘‘අඩ් ඪකුට් ටකෙ’’තිඉමිනා සණ්ඨානං

දස්කසති. යත්ථ තීසු ද්වීසු වා පස්කසසු භිත්තිකයො බද්ධා, ඡදනං වා 

අසම්පත්තා අඩ්ඪභිත්ති, ඉදං අඩ්ඪකුට්ටෙං නාම. වාළසඞ් ඝාකටො නාම
පරික්කඛපස්ස අන්කතො ථම්භාදීනං උපරි වාළරූකපහි ෙතසඞ්ඝාකටො. 

පරික් කෙපස් ස බහි කතතිඑත්ථයස්මිං පස්කස පරික්කඛකපොනත්ථි, තත්ථ

සකචභූමිකතොවත්ථුඋච්චංකහොති, උභකතොඋච්චවත්ථුකතො කහට්ඨාභූමියං
නිබ්බකෙොසබ්භන්තකරපිඅනාපත්තිඑවතත්ථකසනාසනකවොහාරාභාවකතො.

අථ වත්ථු නීචං භූමිසමකමව කසනාසනස්ස කහට්ඨිමතකල තිට්ඨති, තත්ථ

පරික්කඛපරහිතදිසාය නිබ්බකෙොසබ්භන්තකර සබ්බත්ථ ආපත්ති කහොති, 
පරිච්කඡදාභාවකතො පරික්කඛපස්ස බහි එව අනාපත්තීති දට්ඨබ්බං. 

පරිමණ් ඩ ං වාතිආදි මජ්කඣ උදෙපතනත්ථාය ආොසඞ්ගණවන්තං

කසනාසනං සන්ධාය වුත්තං. තත්ථ අපරිච් ඡින් න බ් භූපචාකරති
එකෙෙගබ්භස්ස ද්වීසු පස්කසසු පමුකඛන ගමනං පරිච්ඡින්දිත්වා
දියඩ්ඪහත්ථුබ්කබධකතො අනූනං කුට්ටං ෙත්වා ආොසඞ්ගකණන පකවසං

ෙකරොන්ති, එවංඅෙකතොතිඅත්කථො.  බ් භපරික් කෙකපොතිචතුරස්සපාසාදාදීසු
සමන්තාඨිතගබ්භභිත්තිකයො සන්ධායවුත්තං. 

පාකටක් ෙසන් නිකවසාති එකෙෙදිසාය ගබ්භපාළිකයො ඉතරදිසාසු

ගබ්භපාළීනං අභාකවන, භාකවපි වා අඤ්ඤමඤ්ඤභිත්තිච්ඡදකනහි 

අසම්බන්ධතායපාකටක්ෙසන්නිකවසානාමවුච්චති. තං…කප.… සන් ධාය 

වුත් තන්තිතත්ථපාචිත්තිකයනඅනාපත්තීතිවුත්තං, නදුක්ෙකටන.තාදිසාය 
හි ගබ්භපාළියා පමුඛං තීසු දිසාසු භිත්තීනං අභාකවන එෙදිසාය
ගබ්භභිත්තිමත්කතන සබ්බච්ඡන්නං චූළපරිච්ඡන්නං නාම කහොති. තස්මා

දුක්ෙටකමව. යදි පන තස්ස පමුඛස්ස ඉතරදිසාසුපි එකිස්සං, සබ්බාසු වා

භිත්තිං ෙකරොන්ති, තදා සබ්බච්ඡන්නඋපඩ්ඪපරිච්ඡන්නාදිභාවකතො

පාචිත්තියකමවකහොතීති දට්ඨබ්බං. භූමියං විනා ජ තියා පමුෙං සන් ධායාති
එත්ථ උච්චවත්ථුං අෙත්වා භූමියං ෙතකගහස්ස පමුඛං සන්ධාය

අපරික්ඛිත්කත පාචිත්තිකයන අනාපත්තීති ඉදං ෙථිතං. උච්චවත්ථුෙං කච

පමුඛං කහොති, කතන වත්ථුනා පරික්ඛිත්තසඞ්ඛයකමව පමුඛං ගච්ඡතීති

අධිප්පාකයො. තත් ථාති අන්ධෙට්ඨෙථායං. ජ තියා පමාණං වත් වාති

පෙතිභූමියා නිපන්කනො යථා ජගතියා උපරි සයිතං න පස්සති, එවං 
උච්චාතිඋච්චවත්ථුස්සඋබ්කබධප්පමාණංවත්වා.එෙදිසායඋජුෙකමවදීඝං
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ෙත්වා සන්නිකවසිකතො පාසාකදො එෙසා සන් නිකවකසො. ද්වීසු, තීසු වා 
චතූසුපි වා දිසාසු සිඞ්ඝාටෙසණ්ඨානාදිවකසනෙතා ද්විසාලාදිසන්නිකවසා
කවදිතබ්බා. සාලප්පකභදදීපනකමව කචත්ථ පුරිමකතො විකසකසොති. 

පරික් කෙකපො විද් ධස ්කතොතිපමුඛස්සපරික්කඛපංසන්ධායවදති. 

53. උපඩ්ඪච්ඡන්නඋපඩ්ඪපරිච්ඡන්නං කසනාසනං දුක්ෙටස්ස ආදිං
වත්වා පාළියං දස්සිතත්තා තකතො අධිෙං 
සබ්බච්ඡන්නඋපඩ්ඪපරිච්ඡන්නාදිෙම්පි සබ්බං පාළියං අවුත්තම්පි 

පාචිත්තියස්කසවවත්ථුභාකවනදස්සිතංසික්ඛාපදස්සපණ්ණත්තිවජ්ජත්තා, 

ගරුකෙ ඨාතබ්බකතො චාති කවදිතබ්බං. සත් ත පාචිත් තියානීති පාළියං 
වුත්තපාචිත්තියද්වයංසාමඤ්ඤකතොඑෙත්කතනගකහත්වාවුත්තං. 

54. පාළියං ‘‘තතියායරත්තියාපුරාරුණානික්ඛමිත්වාපුනවසතී’’තිඉදං

උක්ෙට්ඨවකසන වුත්තං, අනික්ඛමිත්වා පන පුරාරුණා උට්ඨහිත්වා
අන්කතොඡදකන නිසින්නස්සාපි පුනදිවකස සහකසකයයන අනාපත්ති එව. 

කසනම් බමණ් ඩපවණ් ණං කහොතීති සීහළදීකප කිර උච්චවත්ථුකෙො
සබ්බච්ඡන්කනො සබ්බඅපරිච්ඡන්කනො එවංනාමකෙො සන්නිපාතමණ්ඩකපො

අත්ථි, තං සන්ධාකයතං වුත්තං. එත්ථ චතුත්ථභාකගො චූළෙං, ද්කව භාගා 

උපඩ් ඪං, තීසු භාකගසු ද්කව භාගා කයභුයයන්ති ඉමිනා නකයන 

චූළෙච්ඡන්නපරිච්ඡන්නතාදීනි කවදිතබ්බානි. පාචිත්තියවත්ථුෙකසනාසනං, 

තත්ථ අනුපසම්පන්කනන සහ නිපජ්ජනං, චතුත්ථදිවකස
සූරියත්ථඞ්ගමනන්තිඉමාකනත්ථතීණි අඞ්ගානි. 

සහකසයයසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. දුතියසහකසයයසික් ොපදවණ් ණනා 

55. ඡට්කඨ මාතුගාකමන සද්ධිං චතුත්ථදිවකස සයන්තස්සාපි ඉමිනා
සික්ඛාපකදන එොව ආපත්ති. කෙචි පන පුරිමසික්ඛාපකදනාපීති ද්කව

ආපත්තිකයො වදන්ති, තං න යුත්තං ‘‘අනුපසම්පන්කනනා’’ති
අනිත්ථිලිඞ්කගන වුත්තත්තා නපුංසකෙන පන චතුත්ථදිවකස සයන්තස්ස
සදුක්ෙටපාචිත්තියං වත්තුං යුත්තං. කිඤ්චාකපත්ථ පාළියං

පණ්ඩෙවකසකනව දුක්ෙටං වුත්තං, තදනුකලොමිො පන 

පුරිසඋභකතොබයඤ්ජනකෙන සහ සයන්තස්ස ඉමිනා දුක්ෙටං, පුරිකමන
චතුත්ථදිවකස සදුක්ෙටපාචිත්තියං. ඉත්ථිඋභකතොබයඤ්ජනකෙො
ඉත්ථිගතිකෙොවාති අයං අම්හාෙං ඛන්ති. මතිත්ථියා අනාපත්තීති වදන්ති.

පාචිත්තියවත්ථුෙකසනාසනං, තත්ථ මාතුගාකමන සද්ධිං නිපජ්ජනං, 
සූරියත්ථඞ්ගමනන්තිඉමාකනත්ථතීණිඅඞ්ගානි. 
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දුතියසහකසයයසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. ධම් මකදසනාසික් ොපදවණ් ණනා 

60. සත්තකම න යක් කෙනාතිආදීනං ‘‘අඤ්ඤත්ර විඤ්ඤුනා’’ති ඉමිනා 

සම්බන්කධො. අඤ්ඤත්ර විඤ්ඤුනා පුරිසවිග්ගකහන, න යක්ඛාදිනාපීති
එවමත්කථොගකහතබ්කබොතිඅධිප්පාකයො.තාදිකසනපිහිසහඨිතායකදකසතුං
න වට්ටති.තංතංකදසභාසායඅත්ථංයථාරුචිවට්ටතිඑව. 

ඉරියාපථාපරිවත්තනං, පුරිසංවා ද්වාදසහත්ථූපචාකර අපක්කෙොසාපනං 

එත්ථඅකිරියා.වුත්තලක්ඛණස්සධම්මස්සඡන්නංවාචානංඋපරිකදසනා, 

වුත්තලක්ඛකණො මාතුගාකමො, ඉරියාපථපඅවත්තනාභාකවො, 

විඤ්ඤූපුරිසාභාකවො, අපඤ්හවිස්සජ්ජනාතිඉමාකනත්ථපඤ්චඅඞ්ගානි. 

ධම්මකදසනාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. භූතාකරොචනසික් ොපදවණ් ණනා 

77. අට්ඨකම අන් තරාති පරිනිබ්බානොලකතො පුබ්කබපි. 

අතිෙඩ් ඪියමාකනනාති ‘‘වදථ, භන්කත, කිං තුම්කහහි අධිගත’’න්ති එවං
නිප්පීළියමාකනන අතිබද්ධියමාකනන. තථාරූකප පච්චකය සති

වත්තබ්බකමව. සුතපරියත් තිසී ගුණන්ති එත්ථ අත්ථකුසලතා සුතගුකණො, 

පාළිපාඨකුසලතා පරියත්තිගුකණොති දට්ඨබ්බං. ‘‘චිත් තක් කෙපස් ස වා 

අභාවා’’තිඉමිනාඛිත්තචිත්තකවදනාට්ටතාපිඅරියානංනත්ථීතිදස්කසති. 

පුබ් කබ අවුත් කතහීති චතුත්ථපාරාජිකෙ අවුත්කතහි. ඉදඤ්ච සික්ඛාපදං 
පණ්ණත්තිඅජආනනවකසන එෙන්තකතො අචිත්තෙසමුට්ඨානකමව කහොති
අරියානං පණ්ණත්තිවීතික්ෙමාභාවා. ඣානලාභීනඤ්ච සත්ථු
ආණාවීතික්ෙමපටිඝචිත්තස්ස ඣානපරිහානකතොභූතාකරොචනංනසම්භවති.

උත්තරිමනුස්සධම්මස්ස භූතතා, අනුපසම්පන්නස්ස ආකරොචනං, 

තඞ්ඛණවිජානනා, අනඤ්ඤාපකදකසොතිඉමාකනත්ථචත්තාරි අඞ්ගානි. 

භූතාකරොචනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. දුට් ඨුල්  ාකරොචනසික් ොපදවණ් ණනා 

78. නවකම තත් ථ භකවයයාති තත්ථ ෙස්සචි මති එවං භකවයය.
අට්ඨෙථාවචනකමව උපපත්තිකතො දළ්හං ෙත්වා පතිට්ඨකපන්කතො 

‘‘ඉමිනාපි කචත’’න්තිආදිමාහ. 
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82. ආදිකතො පඤ් ච සික් ොපදානීති පාණාතිපාතාදීනි පඤ්ච. කසසානීති

විොලකභොජනාදීනි. සුක්ෙවිස්සට්ඨිආදි අජ්ඣාචාකරොව. අන්තිමවත්ථුං

අනජ්ඣාපන්නස්ස භික්ඛුකනො සවත්ථුකෙො සඞ්ඝාදිකසකසො, 

අනුපසම්පන්නස්සආකරොචනං, භික්ඛුසම්මුතියාඅභාකවොති ඉමාකනත්ථතීණි
අඞ්ගානි. 

දුට්ඨුල්ලාකරොචනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. පථවීෙණනසික් ොපදවණ් ණනා 

86. දසකම අප්පපංසුමත්තිොය පථවියා අනාපත්තිවත්ථුභාකවන
වුත්තත්තාඋපඩ්ඪපංසුමත්තිොයපි පාචිත්තියකමවාතිගකහතබ්බං.නකහතං
දුක්ෙටවත්ථූති සක්ො වත්තුං ජාතාජාතවිනිමුත්තාය තතියපථවියා
අභාවකතො. 

වට් ටතීතිඉමස්මිංඨාකනකපොක්ඛරණිං ඛණාතිඔොසස්සඅනියමිතත්තා

වට්ටති. ඉමං වල් ලිං ෙණාති පථවීඛණනං සන්ධාය වුත්තත්තා ඉමිනාව

සික්ඛාපකදනආපත්ති, නභූතගාමසික්ඛාපකදන. උභයම්පි සන්ධායවුත්කත

පනද්කවපිපාචිත්තියාකහොන්ති. උදෙපප් පටකෙොතිඋදකෙඅන්කතොභූමියං
පවිට්කඨ තස්ස උපරිභාගං ඡාකදත්වා තනුෙපංසු වා මත්තිො වා පටලං

හුත්වා පතමානා තිට්ඨති, තස්මිං උදකෙ සුක්කඛපි තං පටලං වාකතන

චලමානාතිට්ඨති, තංඋදෙපප්පටකෙොනාම. 

අෙතපබ් භාකරති අවළඤ්ජනට්ඨානදස්සනත්ථං වුත්තං. තාදිකස එව හි

වම්මිෙස්ස සම්භකවොති. මූසිකුක් ෙරං නාම මූසිොහි ඛනිත්වා බහි

ෙතපංසුරාසි. අච් ඡදනන්තිආදිවුත්තත්තා උජුෙං ආොසකතො

පතිතවස්කසොදකෙන ඔවට්ඨකමව ජාතපථවී කහොති, න ඡදනාදීසු පතිත්වා

තකතො පවත්තඋදකෙන තින්තන්ති කවදිතබ්බං. මණ් ඩපත් ථම් භන්ති

සාඛාමණ්ඩපත්ථම්භං. උච් චාක ත් වාති උක්ඛිපිත්වා. තකතොති
පුරාණකසනාසනකතො. 

88. මහාමත් තිෙන්ති භිත්තිකලපනං. ජාතපථවිතා, තථාසඤ්ඤිතා, 
ඛණනඛණාපනානංඅඤ්ඤතරන්තිඉමාකනත්ථතීණිඅඞ්ගානි. 

පථවීඛණනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨිකතොමුසාවාදවග්කගොපඨකමො. 
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2. භූත ාමවග් ක ො 

1. භූත ාමසික් ොපදවණ් ණනා 

89. දුතියවග්ගස්ස පඨකම නිග්  කහතුං අසක් කෙොන් කතොති
සාඛට්ඨෙවිමාකන සාඛාය ඡිජ්ජමානාය ඡිජ්ජන්කත තත්ථ අකඡදනත්ථාය
කදවතාය උපනීතං පුත්තං දිස්වාපි කුඨාරිනික්කඛපකවගං නිවත්කතතුං 

අසක්කෙොන්කතොති අත්කථො. රුක් ෙධම් කමති රුක්ඛස්ස පවත්තියං.
රුක්ඛානංවියකඡදනාදීසුඅකුප්පනඤ්හිරුක්ඛධම්කමොනාම. 

උප් පතිතන්ති උප්පන්නං. භන් තන්ති ධාවන්තං. වාරකයති 

නිග්ගණ්කහයය. ඉතකරොති උප්පන්නං කෙොධං අනිග්ගණ්හන්කතො 
රාජඋපරාජාදීනංරස්මිමත්තග්ගාහෙජකනොවියනඋත්තමසාරථීතිඅත්කථො. 

විසටං සප් පවිසන්ති සරීකර දාඨාවණානුසාකරන විත්ථිණ්ණං බයාකපත්වා

ඨිතං ෙණ්හසප්පවිසං විය. ජහාති ඔරපාරන්ති 

පඤ්කචොරම්භාගියසඤ්කඤොජනානි තතියමග්කගන ජහාති. ‘‘ඔරපාර’’න්ති හි

ඔරිමතීරං වුච්චති. අථ වා කසොතිතතියමග්කගනකෙොධං විකනත්වා ඨිකතො

භික්ඛු අරහත්තමග්කගන ඔරපාරං ජහාතීති අත්කථො. තත්ථ ඔරං නාම

සෙත්තභාකවො, අජ්ඣත්තිොනිවාආයතනානි. පාරං නාමපරඅත්තභාකවො, 

බාහිරානි වා ආයතනානි. තදුභකය පන ඡන්දරාගං ජහන්කතො ‘‘ජහාති

ඔරිමපාර’’න්තිවුච්චති. 

90. භවන් තීති වඩ්ඪන්ති. අහුවුන් තීති බභූවු. කතනාහ ‘‘ජාතා 

වඩ් ඪිතා’’ති. භූතානං  ාකමොතිමහාභූතානංහරිතතිණාදිභාකවනසමග්ගානං

සමූකහො. තබ්බිනිමුත්තස්ස ගාමස්ස අභාවං දස්කසතුං ‘‘භූතා එව වා 

 ාකමො’’ති වුත්තං. පාතබය-සද්දස්ස පා පාකනති ධාත්වත්ථං සන්ධායාහ 

‘‘පරිභුඤ් ජිතබ් බතා’’ති. සා ච පාතබයතා කඡදනාදි එව කහොතීති ආහ 

‘‘තස් සා…කප.… භූත ාමස් ස ජාතා කඡදනාදිපච් චයා’’ති. 

91. ජාත-සද්කදොඑත්ථවිජාතපරියාකයොති‘‘පුත්තංවිජාතා ඉත්ථී’’තිආදීසු

වියපසූතවචකනොතිආහ ‘‘පසූතානී’’ති, නිබ්බත්තපණ්ණමූලානීතිඅත්කථො. 

තානි දස් කසන් කතොති තානි බීජානි දස්කසන්කතො.

ොරියදස්සනමුකඛකනව ොරණඤ්චගහිතන්තිආහ ‘‘බීජකතො නිබ් බත් කතන 

බීජං දස් සිත’’න්ති. 

92. ‘‘බීජකතො සම් භූකතො භූත ාකමො බීජ’’න්ති ඉමිනා

උත්තරපදකලොකපන ‘‘පදුමගච්ඡකතො නිබ්බත්තං පුප්ඵං පදුම’’න්තිආදීසු
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වියායං කවොහාකරොති දස්කසති. යං බීජං භූත ාකමො නාම කහොතීති

නිබ්බත්තපණ්ණමූලංසන්ධාය වදති. යථාරුතන්තියථාපාඨං. 

‘‘සඤ ්චිච් චා’’ති වුත්තත්තා සරීකර ලග්ගභාවංඤත්වාපි උට්ඨහති, ‘‘තං

උද්ධරිස්සාමී’’තිසඤ්ඤාය අභාවකතො වට්ටති. අනන් තෙ-ග්ගහකණන

සාසපමත්තිොගහිතා, නාමඤ්කහතංතස්සා කසවාලජාතියා.මූලපණ්ණානං

අභාකවන ‘‘අසම් පුණ් ණභූත ාකමො නාමා’’ති වුත්තං. කසො බීජගාකමන

සඞ්ගහිකතොති.අවඩ්ඪමාකනපිභූතගාමමූලෙත්තා වුත්තං ‘‘අමූ ෙභූත ාකම 

සඞ්  හං  ච් ඡතී’’ති.නාළිකෙරස්ස ආකවණිෙංෙත්වාවදති. 

කසක යයෙං නාම සිලාය සම්භූතා එො ගන්ධජාති. පුප් ඵිතො කතො 

පට් ඨායාති විෙසිතොලකතො පභුති. ඡත් තෙං  ණ් හන් කතොති විෙසිතං 
ගණ්හන්කතො. මකුළං පන රුක්ඛත්තචං අකෙොකපන්කතනපි ගකහතුං න

වට්ටති, ඵුල්ලං වට්ටති. හත් ථකුක් කුච් කචනාතිහත්ථචාපල්කලන. 

‘‘පානීයං න වාකසතබ් බ’’න්ති ඉදං අත්තකනො පිවනපානීයං සන්ධාය

වුත්තං, අඤ්කඤසං පන වට්ටති අනුග්ගහිතත්තා. කතනාහ ‘‘අත් තනා 

ොදිතුොකමනා’’ති. කයසං රුක් ොනං සාො රුහතීතිමූලංඅකනොතාකරත්වා
පණ්ණමත්තනිග්ගමනමත්කතනපිවඩ්ඪති.තත්ථ ෙප්පියම්පිඅෙකරොන්කතො
ඡින්නනාළිකෙරකවළුදණ්ඩාදකයොකෙොකපතුංවට්ටති. 

‘‘චඞ් ෙමිතට් ඨානං දස් කසස් සාමී’’ති වුත්තත්තා කෙවලං

චඞ්ෙමනාධිප්පාකයන වා මග්ගගමනාධිප්පාකයන වා අක්ෙමන්තස්ස, 
තිණානංඋපරිනිසීදනාධිප්පාකයනනිසීදන්තස්සචකදොකසොනත්ථි. 

සමණෙප් කපහීතිසමණානංෙප්පියකවොහාකරහි, අබීජනිබ්බට්ටබීජානිපි

ෙප්පියභාවකතො ‘‘සමණෙප්පානී’’ති වුත්තානි. අබීජං නාම

තරුණඅම්බඵලාදීනි. නිබ්බට්කටතබ්බං විකයොකජතබ්බං බීජං යස්මිං, තං

පනසාදි නිබ් බට් ටබීජං නාම. ෙප් පියන් ති වත් වාවාතිපුබ්බොලකිරියාවකසන
වුත්කතපි වචනක්ඛකණව අග්ගිසත්ථාදිනා බීජගාකම වණං ොතබ්බන්ති

වචනකතො පන පුබ්කබ ොතුං න වට්ටති, තඤ්ච ද්විධා අෙත්වා

කඡදනකභදනකමව දස්කසතබ්බං. ෙකරොන්කතන ච භික්ඛුනා ‘‘ෙප්පියං

ෙකරොහී’’ති යාය ොයචි භාසාය වුත්කතකයව ොතබ්බං. 

බීජ ාමපරිකමොචනත් ථං පුන ෙප් පියං ොකරතබ් බන්ති ොරාපනස්ස 

පඨමකමවඅධිෙතත්තා. ‘‘ෙටාකහපි ොතුං වට් ටතී’’ති වුත්තත්තාෙටාහකතො
නීහතාය මිඤ්ජාය වා බීකජ වා යත්ථ ෙත්ථචි විජ්ඣිතුං වට්ටති එව.

භූතගාකමො, භූතගාමසඤ්ඤිතා, විකෙොපනං වා විකෙොපාපනං වාති
ඉමාකනත්ථතීණි අඞ්ගානි. 
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භූතගාමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. අඤ ්ඤවාදෙසික් ොපදවණ් ණනා 

94. දුතිකය අඤ ්ඤං වචනන්තියංකදොසවිභාවනත්ථංපකරහිවුත්තවචනං
තංතස්ස අනනුච්ඡවිකෙනඅඤ්කඤනවචකනනපටිචරති. 

98. යකදතං අඤ්කඤනඤ්ඤං පටිචරණවකසන පවත්තවචනං, තකදව
පුච්ඡිතමත්ථං ඨකපත්වා අඤ්ඤං වදති පොකසතීති අඤ්ඤවාදෙන්ති ආහ 

‘‘අඤ ්කඤනඤ් ඤං පටිචරණස් කසතං නාම’’න්ති. තුණ් හීභූතස ්කසතං 

නාමන්ති තුණ්හීභාවස්කසතං නාමං, අයකමව වා පාකඨො. අඤ ්ඤවාදෙං 

ආකරොකපතුන්තිඅඤ්ඤවාකදආකරොකපතුං. විකහසෙන්තිවිකහසෙත්තං. 

99. පාළියං න උග් ඝාකටතුොකමොතිපටිච්ඡාකදතුොකමො. 

100. අනාකරොපිකත අඤ් ඤවාදකෙති වුත්තදුක්ෙටං පාළියං 

ආගතඅඤ්කඤනඤ්ඤපටිචරණවකසන යුජ්ජති, අට්ඨෙථායං ආගතනකයන
පන මුසාවාකදන අඤ්කඤනඤ්ඤං පටිචරන්තස්ස පාචිත්තිකයන සද්ධිං

දුක්ෙටං, ආකරොපිකතඉමිනාවපාචිත්තියං.කෙචිපන ‘‘මුසාවාදපාචිත්තිකයන

සද්ධිං පාචිත්තියද්වය’’න්ති වදන්ති, වීමංසිතබ්බං. ආදිෙම්මිෙස්සපි

මුසාවාකද ඉමිනාව අනාපත්තීති දට්ඨබ්බං. ධම්මෙම්කමන ආකරොපිතතා, 

ආපත්තියා වා වත්ථුනා වා අනුයුඤ්ජියමානතා, ඡාකදතුොමතාය

අඤ්කඤනඤ්ඤංපටිචරණං, තුණ්හීභාකවොචාතිඉමාකනත්ථතීණිඅඞ්ගානි. 

අඤ්ඤවාදෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. උජ් ඣාපනෙසික් ොපදවණ් ණනා 

103. තතිකය චින්තායනත්ථස්ස කඣ-ධාතුස්ස අකනෙත්ථතාය

ඔකලොෙනත්ථසම්භවකතො වුත්තං ‘‘ඔක ොොකපන් තී’’ති. ඡන් දායාති

ලිඞ්ගවිපල්ලාකසොතිආහ ‘‘ඡන් කදනා’’ති. 

105. භික්ඛුං ලාමෙකතොචින්තාපනත්ථංඅඤ්කඤසංතංඅවණ්ණෙථනං 

උජ් ඣාපනං නාම. අඤ්කඤසං පන අවත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං

සමුල්ලපනවකසන භික්ඛුකනො කදොසප්පොසනං ඛියයනං නාමාති
අයකමකතසංකභකදො. 

106. අඤ් ඤං අනුපසම් පන් නං උජ් ඣාකපතීති අඤ්කඤන

අනුපසම්පන්කනන උජ්ඣාකපති. තස් ස වා තං සන් තිකෙති තස්ස 
අනුපසම්පන්නස්සසන්තිකෙතංසඞ්කඝනසම්මතංඋපසම්පන්නංඛියයති.
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ඉධාපි මුසාවාකදන උජ්ඣාපනාදීනං සම්භවකතො දුක්ෙටට්ඨානානි ච
ආදිෙම්මිෙස්සඅනාපත්තිච ඉමිනාඑවසික්ඛාපකදනවුත්තාති කවදිතබ්බං

සබ්බත්ථ මුසාවාදපාචිත්තියස්ස අනිවත්තිකතො. ධම්මෙම්කමන සම්මතතා, 

උපසම්පන්නතා, අගතිගමනාභාකවො, තස්ස අවණ්ණොමතා, යස්ස

සන්තිකෙ වදති. තස්ස උපසම්පන්නතා, උජ්ඣාපනං වා ඛියයනං වාති
ඉමාකනත්ථඡඅඞ්ගානි. 

උජ්ඣාපනෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. පඨමකසනාසනසික් ොපදවණ් ණනා 

110. චතුත්කථ අපඤ් ඤාකතති අප්පසිද්කධ. ඉමං පන අට්ඨ මාකස
මණ්ඩපාදීසු ඨපනසඞ්ඛාතං අත්ථවිකසසං ගකහත්වා භගවතා පඨමකමව

සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තන්ති අධිප්පායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, 

අට්ඨමාකස’’තිආදිවචකනන අනුපඤ්ඤත්තිසදිකසන පොකසත්වා විසුං

අනුපඤ්ඤත්ති න වුත්තා. පරිවාකර පකනතං අනුජානනවචනං

අනුපඤ්ඤත්තිට්ඨානන්ති‘‘එොඅනුපඤ්ඤත්තී’’ති(පරි.65-67) වුත්තං. 

නවවායිකමොති අධුනා සුත්කතන වීතෙච්කඡන පලිකවඨිතමඤ්කචො. 

ඔනද් කධොතිෙප්පියචම්කමනඔනද්කධො.කතහි වස්කසනසීඝංනනස්සන්ති. 

‘‘උක් ෙට් ඨඅබ් කභොොසිකෙො’’ති ඉදං තස්ස සුඛපටිපත්තිදස්සනමත්තං, 

උක්ෙට්ඨස්සාපි පන චීවරකුටි වට්ටකතව. ොයානු තිෙත් තාති භික්ඛුකනො

තත්කථව නිසීදනභාවං දීකපති, කතන ච වස්සභකයන සයං අඤ්ඤත්ථ

ගච්ඡන්තස්ස ආපත්තීති දස්කසති. අබ්කභොොසිොනං කතමනත්ථාය
නියකමත්වාදායකෙහිදින්නම්පිඅත්තානංරක්ඛන්කතන රක්ඛිතබ්බකමව. 

‘‘ව ාහොනං අනුට් ඨිතභාවං සල්  ක් කෙත් වා’’ති ඉමිනා ගිම්හාකනපි

කමකඝඋට්ඨිකතඅබ්කභොොකස නික්ඛිපිතුංනවට්ටතීතිදීකපති. තත්ර තත්රාති 
කචතියඞ්ගණාදිකෙ තස්මිං තස්මිං අබ්කභොොකස නියකමත්වා නික්ඛිත්තා. 

මජ් ඣකතො පට් ඨාය පාදට් ඨානාභිමුොති යත්ථ සමන්තකතො සම්මජ්ජිත්වා
අඞ්ගණමජ්කඣ සබ්බදා ෙචවරස්ස සඞ්ෙඩ්ඪකනන මජ්කඣ වාලිො 
සඤ්චිතා කහොති. තත්ථ ෙත්තබ්බවිධිදස්සනත්ථං වුත්තං. 
උච්චවත්ථුපාදට්ඨානාභිමුඛංවාවාලිොහරිතබ්බා.යත්ථවාපනකෙොකණසු

වාලිො සඤ්චිතා, තත්ථතකතො පට්ඨාය අපරදිසාභිමුඛා හරිතබ්බාති කෙචි

අත්ථං වදන්ති. කෙචි පන ‘‘සම්මට්ඨට්ඨානස්ස පදවළඤ්කජන
අවිකෙොපනත්ථාය සයං අසම්මට්ඨට්ඨාකන ඨත්වා අත්තකනො පාදාභිමුඛං

වාලිො හරිතබ්බාති වුත්ත’’න්ති වදන්ති, තත්ථ ‘‘මජ්ඣකතො පට්ඨායා’’ති
වචනස්සපකයොජනංනදිස්සති. 
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111. වඞ්ෙපාදතාමත්කතන කුළීරපාදෙස්ස කසකසහි විකසකසො, න

අටනීසු පාදප්පකවසනවිකසකසනාති දස්කසතුං ‘‘කයො වා පන කෙොචී’’තිආදි

වුත්තං. තස් සාතිඋපසම්පන්නස්කසව. 

නිසීදිත් වා…කප.… පාචිත් තියන්ති එත්ථ කමඝුට්ඨානාභාවං ඤත්වා

‘‘පච්ඡා ආගන්ත්වා උද්ධරිස්සාමී’’ති ආකභොකගන ගච්ඡන්තස්ස අනාපත්ති, 

කතන පුනාගන්තබ්බකමව. ෙප් පං  භිත් වාති ‘‘ගච්ඡ, මා ඉධ තිට්ඨා’’ති
වුත්තවචනංලභිත්වා. 

ආවාසිොනංකයව පලිකබොකධොති ආගන්තුකෙසු කිඤ්චි අවත්වා

නිසීදිත්වා ‘‘ආවාසිො එව උද්ධරිස්සන්තී’’ති ගකතසුපි ආවාසිොනකමව

පලිකබොකධො. මහාපච් චරිවාකද පන ‘‘ඉදං අම්හාෙ’’න්ති අවත්වාපි

නිසින්නානකමවාති අධිප්පාකයො. ‘‘සන්ථරිත්වා වා සන්ථරාකපත්වා වා’’ති
වුත්තත්තා අනාණත්තියා පඤ්ඤාපිතත්තාපි දුක්ෙකට ොරණං වුත්තං. 

උස් සාරකෙොති සරභාණකෙො. කසො හි උද්ධං උද්ධං පාළිපාඨං සාකරති
පවත්කතතීතිඋස්සාරකෙොතිවුච්චති. 

112. වණ් ණානුරක් ෙණත් ථං ෙතාති පටඛණ්ඩාදීහි සිබ්බිත්වා ෙතා. 

භූමියං අත් ථරිතබ් බාති චිමිලිොය සති තස්සා උපරි, අසති සුද්ධභූමියං

අත්ථරිතබ්බා. ‘‘සීහචම් මාදීනං පරිහරකණකයව පටික් කෙකපො’’ති ඉමිනා
මඤ්චපීඨාදීසුඅත්ථරිත්වාපුනසංහරිත්වාඨපනාදිවකසන අත්තකනොඅත්ථාය

පරිහරණකමවනවට්ටති, භූමත්ථරණාදිවකසන පරිකභොකගොපනඅත්තකනො

පරිහරණං න කහොතීති දස්කසති. ෙන් ධකෙ හි ‘‘අන්කතොපි මඤ්කච

පඤ්ඤත්තානි කහොන්ති, බහිපි මඤ්කච පඤ්ඤත්තානි කහොන්තී’’ති එවං

අත්තකනොඅත්තකනොඅත්ථායමඤ්චාදීසුපඤ්ඤකපත්වා පරිහරණවත් ථුස් මිං 

– 

‘‘න, භික්ඛකව, මහාචම්මානි ධාකරතබ්බානි සීහචම්මං

බයග්ඝචම්මං දීපිචම්මං. කයො ධාකරයය, ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’ති

(මහාව.255) – 

පටික්කඛකපො ෙකතො.තස්මාවුත්තනකයකනකවත්ථ අධිප්පාකයොදට්ඨබ්කබො. 

දාරුමයපීඨන්ති ඵලෙමයපීඨකමව. පාදෙථලිෙන්ති අකධොතපාදං යස්මිං

ඝංසන්තාකධොවන්ති, තං දාරුඵලොදි. 

113. ‘‘ආගන්ත්වා උද්ධරිස්සාමීති ගච්ඡතී’’ති වුත්තත්තා අඤ්කඤනපි
ොරකණන අකනොතාකපන්තස්සපි ආගමකන සාකපක්ඛස්ස අනාපත්ති.

කතකනව මාතිොට් ඨෙථායං ‘‘මඤ්චාදීනං සඞ්ඝිෙතා, වුත්තලක්ඛකණ
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කදකස සන්ථරණං වා සන්ථරාපනං වා, අපලිබුද්ධතා, ආපදාය අභාකවො, 

නිරකපක්ඛතා, කලඩ්ඩුපාතාතික්ෙකමො’’ති (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ.
පඨමකසනාසනසික්ඛාපදවණ්ණනා) එවකමත්ථ නිරකපක්ඛතාය සද්ධිං ඡ
අඞ්ගානිවුත්තානි. 

පඨමකසනාසනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. දුතියකසනාසනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

116. පඤ්චකම පාවාකරො කෙොජකවොති පච්චත්ථරණත්ථාකයව ඨපිතා

උග්ගතකලොමා අත්ථරණවිකසසා. එත් තෙකමව වුත් තන්ති අට්ඨෙථාසු

වුත්තං. කසනාසනකතොතිසබ්බපච්ඡිමකසනාසනකතො. 

117. කුරුන් දට් ඨෙථායං වුත්තකමවත්ථං සවිකසසං ෙත්වා දස්කසතුං 

‘‘කිඤ් චාපි වුත් කතො’’තිආදි ආරද්ධං. වත් තබ් බං නත් ථීති රුක්ඛමූලස්ස

පාෙටත්තාවුත්තං. පලුජ් ජතීතිවිනස්සති. 

118. කයන මඤ්චං වා පීඨං වා වීනන්ති, තං මඤ ්චපීඨෙවානං. 

සිලුච් චයක ණන්ති පබ්බතගුහා. ‘‘ආපුච් ඡනං පන වත් ත’’න්ති ඉමිනා

ආපත්ති නත්ථීති දස්කසති. වුත්තලක්ඛණකසයයා, තස්සා සඞ්ඝිෙතා, 

වුත්තලක්ඛකණ විහාකර සන්ථරණං වා සන්ථරාපනං වා, අපලිබුද්ධතා, 

ආපදාය අභාකවො, අනකපක්ඛස්ස දිසාපක්ෙමනං, උපචාරසීමාතික්ෙකමොති 
ඉමාකනත්ථසත්තඅඞ්ගානි. 

දුතියකසනාසනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. අනුපෙජ් ජසික් ොපදවණ් ණනා 

119. ඡට්කඨ අනුපවිසිත් වාතිසමීපංපවිසිත්වා. 

122. උපචාරං ඨකපත් වාති දියඩ්ඪහත්ථූපචාරං ඨකපත්වා.

සඞ්ඝිෙවිහාරතා, අනුට්ඨාපනීයභාවජානනං, සම්බාකධතුොමතා, උපචාකර
නිසීදනංවානිපජ්ජනංවාති ඉමාකනත්ථචත්තාරිඅඞ්ගානි. 

අනුපඛජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. නික් ෙඩ් ඪනසික් ොපදවණ් ණනා 

126. සත්තකම කෙොට් ඨොනීතිද්වාරකෙොට්ඨොනි. 

128. ‘‘සෙ සඞ් ඝාරාමකතො නික් ෙඩ් ඪිතුං න වට් ටතී’’ති ඉදං
අනනුරූපකතො වුත්තං. පාපගරහිතාය හි අකුපිතචිත්කතන
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නික්ෙඩ්ඪාකපන්තස්ස ඉමිනා සික්ඛාපකදන ආපත්ති නත්ථි ‘‘කුපිකතො

අනත්තමකනො’’ති වුත්තත්තා. අඤ්ඤාකපක්ඛා ආපත්ති න දිස්සති. පාළියං 

‘‘අ ජ් ජිං නික් ෙඩ් ඪතී’’තිආදීසු චිත්තස්ස ලහුපරිවත්තිතාය අන්තරන්තරා
කෙොකප උප්පන්කනපි අනාපත්ති අලජ්ජිතාදිපච්චකයකනවනික්ෙඩ්ඪනස්ස

ආරද්ධත්තා. සඞ්ඝිෙවිහාකරො, උපසම්පන්නස්ස

භණ්ඩනොරෙභාවාදිවිනිමුත්තතා, කෙොකපන නික්ෙඩ්ඪනං වා 
නික්ෙඩ්ඪාපනංවාතිඉමාකනත්ථතීණිඅඞ්ගානි. 

නික්ෙඩ්ඪනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. කවහාසකුටිසික් ොපදවණ් ණනා 

129. අට්ඨමං උත්තානකමව. සඞ්ඝිකෙො විහාකරො, 

අසීසඝට්ටකවහාසකුටි, කහට්ඨාපරිකභොගතා, අපටාණිදින්කනආහච්චපාදකෙ
නිසීදනංවානිපජ්ජනංවාතිඉමාකනත්ථ චත්තාරිඅඞ්ගානි. 

කවහාසකුටිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. මහල්  ෙවිහාරසික් ොපදවණ් ණනා 

135. නවකම ‘‘මහල්ලකෙොනාම විහාකරො සස්සාමිකෙො’’ති වුත්තත්තා

සඤ්ඤාචිොය කුටියා අනාපත්තීති වදන්ති. යස් සාති විහාරස්ස. සා 

අපරිපූරූපචාරාපි කහොතීති විවරියමානං ෙවාටං යං භිත්තිං ආහනති, සා
සාමන්තා ෙවාටවිත්ථාරප්පමාණා උපචාරරහිතාපි කහොතීති අත්කථො.

ආකලොෙං වාතපානං සන්කධතිඝටයතීති ආක ොෙසන් ධීතිෙවාටං වුච්චති. 
ද්වාරවාතපානූපචාරකතො අඤ්ඤත්ථ පුනප්පුනං ලිම්පනාදිං ෙකරොන්තස්ස
පිණ්ඩගණනාය පාචිත්තියං. 

කෙචි පන ‘‘පාළියං පාචිත්තියස්ස අවුත්තත්තා දුක්ෙට’’න්ති වදන්ති. 

අධිට් ඨාතබ් බන්ති සංවිධාතබ්බං. හරිකත ඨිකතො අධිට් ඨාති. ආපත් ති 

දුක් ෙටස ්සාති හරිතයුත්කත කඛත්කත ඨත්වා ඡාකදන්තස්ස දුක්ෙටන්ති

අත්කථො. කෙචිපන ‘‘තාදිකසකඛත්කතවිහාරං ෙකරොන්තස්ස දුක්ෙට’’න්ති

වදන්ති, තංපාළියානසකමති. 

136. උජුෙකමව ඡාදනන්ති ඡාදනමුඛවට්ටිකතො පට්ඨාය යාව 

පිට්ඨිවංසකූටාගාරෙණ්ණිොදි, තාවඉට්ඨොදීහිඋජුෙංඡාදනං.ඉමිනාපන
කයන සබ්බස්මිං විහාකර එෙවාරං ඡාදිකත තං ඡාදනං එෙමග්ගන්ති

ගකහත්වා පාළියං ‘‘ද්කව මග්කග’’තිආදි වුත්තං. පරියාකයන ඡාදනම්පි

ඉමිනාව නකයන කයොකජතබ්බන්ති වදන්ති, තං ‘‘පුනප්පුනං ඡාදාකපසී’’ති
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ඉමාය පාළියා ච ‘‘සබ්බම්පි කචතං ඡදනං ඡදනූපරි කවදිතබ්බ’’න්ති ඉමිනා
අට්ඨෙථාවචකනනචසකමති. 

පාළියං ‘‘මග්කගන ඡාකදන්තස්ස පරියාකයන ඡාකදන්තස්සා’’ති ඉදඤ්ච

ඉට්ඨොදීහි, තිණපණ්කණහිචඡාදනප්පොරකභදදස්සනත්ථංවුත්තං.කෙචි

පන ‘‘පන්තියා ඡාදිතස්ස ඡදනස්ස උපරි ඡදනමුඛවට්ටිකතො පට්ඨාය උද්ධං

උජුෙකමව එෙවාරං ඡාදනං එෙමග්ගන්ති ගකහත්වා ‘ද්කව මග්කග’තිආදි 

වුත්තං, න පන සෙලවිහාරඡාදනං. එස නකයො පරියාකයන ඡාදකනපී’’ති

වදන්ති, තංපාළිඅට්ඨෙථාහින සකමති. 

තතියාය මග්  න්ති එත්ථ තතියායාති උපකයොගත්කථ සම්පදානවචනං, 

තතියං මග්ගන්ති අත්කථො. අයකමව වා පාකඨො. තිණපණ් කණහි  බ් භතීති
තිණපණ්කණහි ඡාකදත්වාඋපරිඋල්ලිත්තාවලිත්තෙරණංසන්ධායවුත්තං.

කෙවලං තිණකුටියා හි අනාපත්ති වුත්තා. තිණ් ණං මග්  ානන්ති

මග්ගවකසනඡාදිතානංතිණ්ණංඡදනානං. තිණ් ණං පරියායානන්තිඑත්ථාපි

එකසව නකයො. මහල්ලෙවිහාරතා, අත්තකනො වාසාගාරතා, උත්තරි
අධිට්ඨානන්තිඉමාකනත්ථතීණිඅඞ්ගානි. 

මහල්ලෙවිහාරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. සප් පාණෙසික් ොපදවණ් ණනා 

140. දසකම මාතිොයං සප්පාණෙඋදෙං තිකණන වා මත්තිොය වා

සිඤ්කචයය, ඡඩ්කඩයයාතිඅත්කථො.අථවාඋදෙංගකහත්වාබහිසිඤ්කචයය, 
තස්මිඤ්ච උදකෙ තිණං වා මත්තිෙං වා ආහරිත්වා පක්ඛිකපයයාති
අජ්ඣාහරිත්වා අත්කථො කවදිතබ්කබො. කතනාහ 

‘‘සෙටභාරමත් තඤ් කචපී’’තිආදි. ඉදන්ති තිණමත්තිෙපක්ඛිපනවිධානං. 

වුත් තන්තිමාතිොයං‘‘තිණංවාමත්තිෙංවා’’තිඑවංවුත්තං, අට්ඨෙථාසුවා
වුත්තං. 

ඉදඤ්ච සික්ඛාපදං බාහිරපරිකභොගං සන්ධාය වත්ථුවකසන වුත්තං 

අබ්භන්තරපරිකභොගස්ස විසුං වක්ඛමානත්තා. තදුභයම්පි ‘‘සප්පාණෙ’’න්ති
ෙත්වා වධෙචිත්තං විනාව සිඤ්චකන පඤ්ඤත්තත්තා

‘‘පණ්ණත්තිවජ්ජ’’න්තිවුත්තං. වධෙචිත්කතපනසතිසික්ඛාපදන්තකරකනව

පාචිත්තියං, න ඉමිනාති දට්ඨබ්බං. උදෙස්ස සප්පාණෙතා, ‘‘සිඤ්චකනන

පාණොමරිස්සන්තී’’තිජානනං, තාදිසකමවචඋදෙංවිනා වධෙකචතනාය
කෙනචිකදව ෙරණීකයන තිණාදීනං සිඤ්චනන්ති ඉමාකනත්ථ චත්තාරි 
අඞ්ගානි. 
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සප්පාණෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨිකතොකසනාසනවග්කගොදුතිකයො. 

‘‘භූතගාමවග්කගො’’තිපිඑතස්කසවනාමං. 

3. ඔවාදවග් ක ො 

1. ඔවාදසික් ොපදවණ් ණනා 

144. තතියවග්ගස්ස පඨකම තිරච් ඡානභූතන්ති තිකරොෙරණභූතං, 

බාහිරභූතන්ති අත්කථො. සමිද් කධොති පරිපුණ්කණො. සහිතත් කථො 

අත්ථයුත්කතො.අත්ථගම්භීරතාදිනා  ම් භීකරො. 

145-147. පරකතොති උත්තරි. ෙකරොන් කතොවාති පරිබාහිකර

ෙකරොන්කතො. විභඞ් ක තිඣානවිභඞ්කග. චරණන්තිනිබ්බානගමනායපාදං. 

යදස් සාතියංඅස්ස. ධාකරතීතිඅවිනස්සමානංධාකරති. පරිෙථනත් ථන්ති

පකිණ්ණෙෙථාවකසනපරිච්ඡින්නධම්මෙථනත්ථං. තිස් කසො අනුකමොදනාති

සඞ්ඝභත්තාදීසු දානානිසංසප්පටිසංයුත්තා නිධිකුණ් ඩසුත් තාදි (ඛු. පා. 8.1 

ආදකයො) -අනුකමොදනා, කගහප්පකවසමඞ්ගලාදීසු මඞ්   සුත් තාදි (ඛු. පා.

5.1ආදකයො; සු.නි.මඞ්ගලසුත්ත)-අනුකමොදනා, මතෙභත්තාදිඅමඞ්ගකලසු 

තිකරොකුට් ටාදි (ඛු. පා. 7.1 ආදකයො; කප. ව. 14 ආදකයො) -අනුකමොදනාති 

ඉමා තිස්කසො අනුකමොදනා. ෙම් මාෙම් මවිනිච් ඡකයොති පරිවාරාවසාකන 

ෙම් මවග් ක  (පරි. 482 ආදකයො) වුත්තවිනිච්ඡකයො. සමාධිවකසනාති

සමථපුබ්බෙවකසන. විපස් සනාවකසන වාති දිට්ඨිවිසුද්ධිආදිොය
සුක්ඛවිපස්සනාය වකසන. අත්තකනො සීලරක්ඛණත්ථං අපරානකපක්ඛතාය

කයනොමංගන්තුංචතස්කසොදිසාඅරහති, අස්සවාසන්ති, තාසුවාසාධූති 

චාතුද් දිකසො. 

අභිවිනකයති පාතිකමොක්ඛසංවරසඞ්ඛාකත සංවරවිනකය, තප්පොසකෙ

වාවිනයපිටකෙ. විකනතුන්ති සික්ඛාකපතුංපොකසතුං. පගුණා වාචුග්  තාති
පාඨකතො ච අත්ථකතො ච පගුණා මුකඛ සන්නිධාපනවකසන වාචුග්ගතා

ොතබ්බා. අත්ථමත්තවකසනකපත්ථ කයොජනං ෙකරොන්ති. අභිධම් කමති
ලක්ඛණරසාදිවකසනපරිච්ඡින්කන නාමරූපධම්කම. පුබ්කබකිරමහාකථරා
පරියත්තිඅනන්තරධානාය එකෙෙස්ස ගණස්ස 

දීඝනිොයාදිඑකෙෙධම්මකෙොට්ඨාසංනියයාකතන්තා‘‘තුම්කහඑතංපාළිකතො

චඅට්ඨෙථාකතොච පරිහරථ, සක්කෙොන්තාඋත්තරිපිඋග්ගණ්හථා’’තිඑවං

සෙලධම්මංගන්ථවකසන නියයාකතන්ති, තත්ථකතචභික්ඛූගන්ථනාකමන

දීඝභාණො මජ්ඣිමභාණොති කවොහරීයන්ති, කත ච අත්තකනො භාරභූතං
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කෙොට්ඨාසං පරිච්චජිත්වා අඤ්ඤං උග්ගකහතුංනලභන්ති. තං සන්ධායාහ 

‘‘සකච මජ් ඣිමභාණකෙො කහොතී’’තිආදි. 

තත්ථ කහට් ඨිමා වා තකයො වග්  ාති මහාවග්ගකතො කහට්ඨිමා

සගාථෙවග්කගො (සං. නි. 1.1 ආදකයො), නිදානවග්කගො (සං. නි. 2.1 

ආදකයො), ඛන්ධවග්කගොති (සං. නි. 3.1 ආදිකයො) ඉකම තකයො වග්ගා. 

තිෙනිපාතකතො පට් ඨාය කහට් ඨාතිඑෙෙනිපාතදුෙනිපාකතසන්ධායවුත්තං. 
ධම්මපදම්පි සහ වත්ථුනා ජාතෙභාණකෙන අත්තකනො ජාතකෙන සද්ධිං

උග්ගකහතබ්බං. තකතො ඔරං න වට් ටතීති මහාපච්චරිවාදස්ස අධිප්පාකයො. 

තකතො තකතොති දීඝනිොයාදිකතො. උච්චිනිත්වා උග්ගහිතං සද්ධම්මස්ස 

ඨිතියා, භික්ඛුකනොපිපුබ්බාපරානුසන්ධිආදිකුසලතායචනකහොතීති ‘‘තංන

වට්ටතී’’ති පටික්ඛිත්තං. අභිධම් කම කිඤ් චි උග්  කහතබ් බන් ති න වුත් තන්ති

එත්ථ යස්මා විනකය කුසලත්තිොදිවිභාකගො, සුත්තන්කතසු 

සමථවිපස්සනාමග්කගො ච අභිධම්මපාඨං විනා න විඤ්ඤායති, අන්ධොකර

පවිට්ඨොකලො විය කහොති, තස්මා සුත්තවිනයානං ගහණවකසන
අභිධම්මග්ගහණං වුත්තකමවාති විසුං න වුත්තන්ති කවදිතබ්බං. යථා

‘‘කභොජනංභුඤ්ජිතබ්බ’’න්තිවුත්කත ‘‘බයඤ්ජනං ඛාදිතබ්බ’’න්තිඅවුත්තම්පි

වුත්තකමවකහොතිතදවිනාභාවකතො, එවංසම්පදමිදං දට්ඨබ්බං. 

පරිමණ් ඩ පදබයඤ් ජනායාති පරිමණ්ඩලානි පරිපුණ්ණානි පකදසු

සිථිලධනිතාදිබයඤ්ජනානියස්සං, තාය.පුරස්සඑසාති කපොරී, නගරවාසීනං

ෙථාති අත්කථො. අකන  ළායාති එත්ථ එ ාති කඛළං තග්ගළනවිරහිතාය. 

ෙ යාණවාක් ෙරකණොති එත්ථ වාචා එව වාක්ෙරණං, උදාහරණකඝොකසො.
ෙලයාණං මධුරං වාක්ෙරණමස්සාති ෙලයාණවාක්ෙරකණො. 

උපසම්පන්නාය කමථුකනකනව අභබ්කබො කහොති, න

සික්ඛමානාසාමකණරීසූතිආහ ‘‘භික් ඛුනියා ොයසංසග්  ං වා’’තිආදි. 

148.  රුකෙහීති ගරුෙභණ්කඩහි. එෙකතොඋපසම් පන් නායාති

උපකයොගත්කථ භුම්මවචනං. භික් ඛූනං සන් තිකෙ උපසම් පන් නා නාම
පරිවත්තලිඞ්ගා වා පඤ්චසතසාකියානිකයො වා. එතා පන
එෙකතොඋපසම්පන්නාඔවදන්තස්සපාචිත්තියකමව. 

149. න නිමන් තිතා හුත් වා  න් තුොමාති නිමන්තිතා හුත්වා 

කභොජනපරිකයොසාකන ගන්තුොමා න කහොන්ති, තත්කථව වසිතුොමා

කහොන්තීති අත්කථො. යකතොති භික්ඛුනුපස්සයකතො. යාචිත් වාති ‘‘තුම්කහහි

ආනීතඔවාකදකනව මයම්පි වසිස්සාමා’’ති යාචිත්වා. තත් ථාති තස්මිං

භික්ඛුනුපස්සකය. අභික්ඛුොවාකස වස්සං වසන්තියා පාචිත්තියං, 
අපගච්ඡන්තියාදුක්ෙටං. 
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ඉමාසු ෙතරාපත්ති පරිහරිතබ්බාති කචොදනං පරිහරන්කතො ආහ ‘‘සා 

රක් ඛිතබ් බා’’ති. සා වස්සානුගමනමූලිො ආපත්ති රක්ඛිතබ්බා, ඉතරාය

අනාපත්තිොරණංඅත්ථීතිඅධිප්පාකයො.කතනාහ ‘‘ආපදාසු හී’’තිආදි. 

ඔවාදත් ථායාති ඔවාකද යාචනත්ථාය. ද් කව තිස් කසොති ද්වීහි තීහි, 

ෙරණත්කථ කචතං පච්චත්තවචනං. පාසාදිකෙනාති පසාදජනකෙන

ොයෙම්මාදිනා. සම් පාකදතූති තිවිධං සික්ඛං සම්පාකදතු. අසම්මතතා, 

භික්ඛුනියා පරිපුණ්ණූපසම්පන්නතා, ඔවාදවකසන අට්ඨගරුධම්මදානන්ති
ඉමාකනත්ථතීණි අඞ්ගානි. 

ඔවාදසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. අත් ථඞ්  තසික් ොපදවණ් ණනා 

153. දුතිකය කෙොෙනදන්ති පදුමවිකසසං, තං කිර බහුපත්තං

වණ්ණසම්පන්නං. අයඤ්කහත්ථඅත්කථො– යථාකෙොෙනදසඞ්ඛාතංපදුමං, 
එවංඵුල්ලමුඛපදුමංඅවීතගුණගන්ධං නිම්මකලඅන්තලික්කඛආදිච්චංවියච
අත්තකනො කතජසා තපන්තං තකතො එව විකරොචමානං අඞ්කගහි

නිච්ඡරණෙජුතියා අඞ්ගීරසං සම්මාසම්බුද්ධං පස්සාති. රකජොහරණන්ති
සරීකර රජං පුඤ්ඡතීති රකජොහරණන්ති පුඤ්ඡනකචොළස්ස නාමං.

ඔභාසවිස්සජ්ජනපුබ්බො භාසිතගාථා ඔභාස ාථා නාම. විසුද් ධිමග්  ාදීසු

(විසුද්ධි. 2.386) පන ‘‘රාකගො රකජො න ච පන කරණු වුච්චතී’’තිආදි

ඔභාසගාථා වුත්තා, න පකනසා ‘‘අධිකචතකසො’’ති ගාථා. අයඤ්ච 

චූළපන් ථෙත් කථරස් ස උදානගාථාති උදානපාළියං නත්ථි, 

එකුදානියත් කථරස් ස (කථරගා.1.67එකුදානියත්කථරගාථාවණ්ණනා)නායං 
උදානගාථාති තත්ථ වුත්තං. ඉධ පන පාළියා එව වුත්තත්තා කථරස්සාපි
උදානගාථාති ගකහතබ්බං. ඉධ ච අගරුධම්කමනාපි ඔවදකතො 

පාචිත්තියකමව. අත්ථඞ්ගතසූරියතා, පරිපුණ්ණූපසම්පන්නතා, ඔවදනන්ති
ඉමාකනත්ථතීණි අඞ්ගානි. 

අත්ථඞ්ගතසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. භික් ඛුනුපස් සයසික් ොපදවණ් ණනා 

162. තතියං උත්තානකමව. උපස්සයූපගමනං, 

පරිපුණ්ණූපසම්පන්නතා, සමයාභාකවො, ගරුධම්කමහි ඔවදනන්ති
ඉමාකනත්ථචත්තාරිඅඞ්ගානි. 

භික්ඛුනුපස්සයසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. ආමිසසික් ොපදවණ් ණනා 

164. චතුත්කථ ආමිසනිරකපක්ඛම්පි ආමිසකහතු ඔවදතීතිසඤ්ඤාය
භණන්තස්සපි අනාපත්ති සචිත්තෙත්තා සික්ඛාපදස්ස. කසසකමත්ථ

උත්තානකමව. උපසම්පන්නතා, ධම්කමන ලද්ධසම්මුතිතා, 

අනාමිසන්තරතා, අවණ්ණොමතාය එවං භණනන්ති ඉමාකනත්ථ චත්තාරි
අඞ්ගානි. 

ආමිසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

169. පඤ්චමං චීවරදානසික්ඛාපදංඋත්තානකමව. 

6. චීවරසිබ් බනසික් ොපදවණ් ණනා 

176. ඡට්කඨ ෙථිනවත් තන්ති ෙථිනමාකස චීවරං ෙකරොන්තානං

සබ්රහ්මචාරීනං සහායභාවූපගමනං සන්ධාය වුත්තං. වඤ ්කචත් වාති ‘‘තව 

ඤාතිොයා’’ති අවත්වා ‘‘එකිස්සා භික්ඛුනියා’’ති එත්තෙකමව වත්වා

‘‘එකිස්සා භික්ඛුනියා’’තිසුත්වාකතඅඤ්ඤාතිෙසඤ්ඤිකනොඅකහසුන්තිආහ 

‘‘අෙප් පිකය නිකයොජිතත් තා’’ති. අඤ්ඤාතිොය භික්ඛුනියා සන්තෙතා, 

නිවාසනපාරුපනූපගතා, වුත්තනකයන සිබ්බනං වා සිබ්බාපනං වාති
ඉමාකනත්ථතීණි අඞ්ගානි. 

චීවරසිබ්බනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. සංවිධානසික් ොපදවණ් ණනා 

183. සත්තකම පාළියං  ච් ඡාම භගනි  ච් ඡාමායයාති භික්ඛුපුබ්බෙං

සංවිධානං, ඉතරං භික්ඛුනිපුබ්බෙං. එෙද් ධානමග්  න්ති එෙකතො

අද්ධානසඞ්ඛාතංමග්ගං. හිකයයොතිසුකව. පකරතිතතිකයදිවකස. 

ද් විධා වුත් තප් පොකරොති පාදගමකන පක්ඛගමකනති ද්විධා

වුත්තප්පොකරො. උපචාකරො න  බ් භතීති කයො පරික්ඛිත්තාදිගාමස්ස

එෙකලඩ්ඩුපාතාදිඋපචාකරො වුත්කතො, කසො ඉධ න ලබ්භති ආසන්නත්තා.

එකතන ච අන්තරඝකරකයකවත්ථ ගාකමොති අධිප්කපකතො, න සෙලං

ගාමකඛත්තං. තත්ථාපියත්ථඋපචාකරොලබ්භති, තත්ථඋපචාකරොක්ෙමකන

එව ආපත්තීති දස්කසති. කතනාහ ‘‘රතනමත් තන් තකරො’’තිආදි.
උපචාකරොක්ෙමනඤ්කචත්ථ උපචාරබ්භන්තකර පවිසනකමව කහොති. තත්ථ
අප්පවිසිත්වාපි උපචාරකතො බහි අද්ධකයොජනබ්භන්තරගකතන මග්කගන
ගච්ඡන්කතොපි මග්ගස්ස ද්වීසු පස්කසසු අද්ධකයොජනබ්භන්තරගතං
ගාමූපචාරංසබ්බංඔක්ෙමිත්වාගච්ඡතිච්කචවවුච්චති. අද්ධකයොජනකතොබහි

ගකතන මග්කගන ගච්ඡන්කතො න ගාමූපචාරගණනාය ොකරතබ්කබො, 



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) පාචිත්තියෙණ්කඩො 

346 

පටුන 

අද්ධකයොජනගණනාකයවොකරතබ්කබො. එවඤ්ච සති අනන්තරසික්ඛාපකද
නාවාකයව ගාමතීරපස්කසන ගච්ඡන්තස්ස ගාමූපචාරගණනාය ආපත්ති
සමත්ථිතා කහොති. න හි සක්ො නාවාය ගාමූපචාරබ්භන්තකර පවිසිතුං.

තිණ්ණංමග්ගානංසම්බන්ධට්ඨානං සිඞ් ඝාටෙං. එත් ථන් තකර සංවිදහිකතති 

එත්ථ න කෙවලං යථාවුත්තරථිොදීසු එව සංවිදහකන දුක්ෙටං, 
අන්තරාමග්කගපීති අධිප්පාකයො. 

අද් ධකයොජනං අතික් ෙමන් තස් සාති අසති ගාකම අද්ධකයොජනං
අතික්ෙමන්තස්ස. යස්මිඤ්හි ගාමකඛත්තභූකතපි අරඤ්කඤ 

අද්ධකයොජනබ්භන්තකරගාකමොනකහොති, තම්පිඉධඅගාමෙංඅරඤ්ඤන්ති

අධිප්කපතං, න විඤ්ඣාටවාදකයො. 

185. රට් ඨකභකදතිරට්ඨවිකලොකප. චක් ෙසමාරුළ් හාතිඉරියාපථචක්ෙං, 

සෙටචක්ෙං වා සමාරුළ්හා. ද්වින්නම්පි සංවිදහිත්වා මග්ගප්පටිපත්ති, 

අවිසඞ්කෙතං, සමයාභාකවො, අනාපදා, ගාමන්තකරොක්ෙමනං වා
අද්ධකයොජනාතික්ෙකමො වාති ඉමාකනත්ථ පඤ්ච අඞ්ගානි. 
එෙකතොඋපසම්පන්නාදීහි සද්ධිං සංවිධාය ගච්ඡන්තස්ස පන
මාතුගාමසික්ඛාපකදන ආපත්ති. 

සංවිධානසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. නාවාභිරුහනසික් ොපදවණ් ණනා 

189. අට්ඨකම එෙං තීරං…කප.… නිරන් තරන්ති නදිකතො 

අද්ධකයොජනබ්භන්තකරපකදකසනිවිට්ඨගාකමහි නිරන්තරතා වුත්තා. එෙං 

අ ාමෙං අරඤ් ඤන්ති තථා නිවිට්ඨගාමාභාකවන වුත්තං. 

අ ාමෙතීරපස් කසනාතිආදි පන අතිකරෙඅද්ධකයොජනවිත්ථතං නදිං 
සන්ධාය වුත්තං. තකතො ඌනවිත්ථාරාය හි නදියා මජ්කඣනාපි ගමකන

තීරද්වයස්සාපි අද්ධකයොජනබ්භන්තකර ගතත්තා ගාමන්තරගණනාය, 
අද්ධකයොජනගණනාය ච ආපත්තිකයො පරිච්ඡින්දිතබ්බා. කතකනව 

‘‘කයොජනවිත් ථතා…කප.… අද් ධකයොජන ණනාය පාචිත් තියානී’’තිවුත්තං.
කතකනව හි කයොජනකතො ඌනාය නදියා 
අද්ධකයොජනබ්භන්තරගතතීරවකසකනවආපත්තිගණනං වුත්තකමව කහොති. 

‘‘සබ් බඅට් ඨෙථාසූ’’තිආදිනා වුත්තකමවත්ථං සමත්කථති. තත්ථ කිඤ්චාපි

සමුද්දතළාොදීසු පාචිත්තියං න වුත්තං, තථාපි කීළාපුකරක්ඛාරස්ස තත්ථ 

දුක්ෙටකමවාති ගකහතබ්බං, පඨමං කීළාපුකරක්ඛාරස්සාපි පච්ඡා නාවාය

නිද්දුපගතස්ස, කයොනිකසො වා මනසි ෙකරොන්තස්ස

ගාමන්තකරොක්ෙමනාදීසුපි ආපත්තිසම්භවකතො පණ්ණත්තිවජ්ජතා, 
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තිචිත්තතා චස්ස සික්ඛාපදස්ස වුත්තාති කවදිතබ්බං. කසසං 
සුවිඤ්කඤයයකමව. 

නාවාභිරුහනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. පරිපාචිතසික් ොපදවණ් ණනා 

197. නවකම පාළියං ‘‘සික් ෙමානා…කප.… පඤ ්ච කභොජනානි 

ඨකපත් වා සබ් බත් ථ අනාපත් තී’’ති ඉදං ඉමිනා සික්ඛාපකදන අනාපත්තිං
සන්ධාය වුත්තං. පඤ්චහි සහධම්මිකෙහි ෙතවිඤ්ඤත්තිපරිෙථාදීහි

උප්පන්නං පරිභුඤ්ජන්තස්ස දුක්ෙටකමව. භික්ඛුනියා පරිපාචිතතා, තථා

ජානනං, ගිහිසමාරම්භාභාකවො, කභොජනතා, තස්ස අජ්කඣොහරණන්ති
ඉමාකනත්ථපඤ්චඅඞ්ගානි. 

පරිපාචිතසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. රකහොනිසජ් ජසික් ොපදවණ් ණනා 

198. දසකම උපනන් දස ්ස චතුත් ථසික් ොපකදනාති මාතුගාකමන

රකහොනිසජ්ජසික්ඛාපදං සන්ධාය වුත්තං, තං පන අකචලෙවග්කග
පඤ්චමම්පි උපනන්දං ආරබ්භ පඤ්ඤත්කතසු චතුත්ථත්තා එවං වුත්තන්ති
දට්ඨබ්බං. 

රකහොනිසජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨිකතොඔවාදවග්කගොතතිකයො. 

4. කභොජනවග් ක ො 

1. ආවසථපිණ් ඩසික් ොපදවණ් ණනා 

206. චතුත්ථවග්ගස්ස පඨකම ඉකමසංකයවාති ඉකමසං

පාසණ්ඩානංකයව. එත් තොනන්තිඉමස්මිංපාසණ්කඩ එත්තොනං. 

208. ‘‘ ච් ඡන් කතො වා ආ ච් ඡන් කතො වා’’ති ඉදං අද්ධකයොජනවකසන
ගකහතබ්බං. අඤ්කඤ උද්දිස්ස පඤ්ඤත්තඤ්ච භික්ඛූසු අප්පසන්කනහි
තිත්ථිකයහි සාමඤ්ඤකතොපි පඤ්ඤත්තම්පි භික්ඛූනං න වට්ටති එව.

ආවසථපිණ්ඩතා, අගිලානතා, අනුවසිත්වා කභොජනන්ති ඉමාකනත්ථ තීණි
අඞ්ගානි. 

ආවසථපිණ්ඩසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2.  ණකභොජනසික් ොපදවණ් ණනා 

209. දුතිකය අභිමාකරති අභිභවිත්වා භගවන්තං මාරණත්ථාය

පකයොජිකත ධනුධකර. නනු ‘‘රාජානම්පි මාරාකපසී’’ති වචනකතො ඉදං

සික්ඛාපදං අජාතසත්තුකනො ොකල පඤ්ඤත්තන්ති සිද්ධං, එවඤ්ච සති

පාළියං ‘‘කතන කඛො පන සමකයන රඤ්කඤො මාගධස්ස…කප.… 

ඤාතිසාකලොහිකතො ආජීවකෙසු පබ්බජිකතො කහොති…කප.… බිම්බිසාරං

එතදකවොචා’’තිආදි විරුජ්ඣතීති? න විරුජ්ඣති. කසො කිර ආජීවකෙො
බිම්බිසාරොලකතො පභුති අන්තරන්තරා භික්ඛූ නිමන්කතත්වා දානං
කදන්කතො අජාතසත්තුොකලපි සික්ඛාපකද පඤ්ඤත්කතපි භික්ඛූනං

සන්තිකෙ දූතං පාකහසි, භික්ඛූ ච කුක්කුච්චායන්තා නිවාකරසුං. තස්මා 
ආදිකතොපට්ඨායතංවත්ථුදස්සිතන්තිකවදිතබ්බං. 

215. අඤ්ඤමඤ්ඤං විසදිසං රජ්ජං විරජ්ජං, විරජ්ජකතො ආගතා 

කවරජ් ජො. කත ච යස්මා ජාතිකගොත්තාදිකතො නානාවිධා, තස්මා 

නානාකවරජ් ජකෙතිපිඅත්කථො. 

217-8. ඉමස්ස සික්ඛාපදස්ස වත්ථුවකසකනව විඤ්ඤත්තිකතො
ගණකභොජනත්ථතා සිද්ධාති තං අවත්වා පදභාජකන අසිද්ධකමව
නිමන්තනකතො ගණකභොජනං දස්සිතන්ති කවදිතබ්බං. කතනාහ 

‘‘ද් වීහාොකරහී’’තිආදි. ‘‘කයන කෙනචි කවවචකනනා’’ති වුත්තත්තා

‘‘කභොජනං ගණ්හථා’’තිආදිසාමඤ්ඤනාකමනාපි ගණකභොජනං කහොති. යං

පන පාළියං අද්ධානගමනාදිවත්ථූසු ‘‘ඉකධව භුඤ්ජථා’’ති වුත්තවචනස්ස

කුක්කුච්චායනං, තම්පි ඔදනාදිනාමං ගකහත්වා වුත්තත්තා එව ෙතන්ති

කවදිතබ්බං. එෙකතො  ණ් හන් තීති අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස ද්වාදසහත්ථං
අමුඤ්චිත්වාඑෙකතොඨත්වාගණ්හන්ති. 

‘‘අම් හාෙං චතුන් නම් පි භත් තං කදහී’’ති වුත්තත්තාපාළි(වණ්ණනා)යං

‘‘ත්වං එෙස්ස භික්ඛුකනො භත්තං කදහී’’තිආදිකනො වුත්තත්තා ච

කභොජනනාකමන විඤ්ඤත්තකමව ගණකභොජනං කහොති, තඤ්ච අඤ්කඤන 
විඤ්ඤත්තම්පිඑෙකතොගණ්හන්තානංසබ්කබසම්පිකහොතීතිදට්ඨබ්බං.විසුං
ගහිතං පන විඤ්ඤත්තං භුඤ්ජකතො පණීතකභොජනාදිසික්ඛාපකදහි ආපත්ති
එව. 

ආ න් තුෙපට් ටන්තිඅච්ඡින්දිත්වා අන්වාධිංආකරොකපත්වාෙරණචීවරං

සන්ධාය වුත්තං. ඨකපතීති එෙං අන්තං චීවකර බන්ධනවකසන ඨකපති. 

පච් චා තං සිබ් බතීති තස්කසව දුතියඅන්තං පරිවත්තිත්වා ආහතං සිබ්බති. 

ආ න් තුෙපට් ටං බන් ධතීතිචීවකරනලග්ගංෙකරොන්කතොපුනප්පුනංතත්ථ

තත්ථ සුත්කතන බන්ධති. ඝට් කටතීති පමාකණන ගකහත්වා දණ්ඩාදීහි
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ඝට්කටති. සුත් තං ෙකරොතීති ගුණාදිභාකවන වට්කටති. වක තීති
අකනෙගුණසුත්තං හත්කථන වා චක්ෙදණ්කඩන වා වට්කටති එෙත්තං

ෙකරොති. පරිවත් තනං ෙකරොතීතිපරිවත්තනදණ්ඩයන්තෙං ෙකරොති, යස්මිං
සුත්තගුළං පකවකසත්වා කවළුනාළිොදීසු ඨකපත්වා පරිබ්භමාකපත්වා 
සුත්තකෙොටිකතොපට්ඨායආෙඩ්ඪන්ති. 

220. අනිමන් තිතචතුත් ථන්ති අනිමන්තිකතො චතුත්කථො යස්ස 

භික්ඛුචතුක්ෙස්ස, තං අනිමන්තිතචතුත්ථං. එවං කසකසසුපි. කතනාහ 

‘‘පඤ ්චන් නං චතුක් ොන’’න්ති. සම් පකවකසත් වාති කතහි කයොකජත්වා. 

 කණො භිජ් ජතීතිනිමන්තිතසඞ්කඝොනකහොතීතිඅත්කථො. 

අධිවාකසත් වා  කතසූති එත්ථ අෙප්පියනිමන්තනාධිවාසනක්ඛකණ

පුබ්බපකයොකග දුක්ෙටම්පි නත්ථි, විඤ්ඤත්තිකතො පසවකන පන
විඤ්ඤත්තික්ඛකණ ඉතරසික්ඛාපකදහි දුක්ෙටං කහොතීති ගකහතබ්බං. 

නිමන් තනං සාදියථාති නිමන්තනභත්තං පටිග්ගණ්හථ. තානි චාති
කුම්මාසාදීනි ච කතහි භික්ඛූහි එකෙන පච්ඡා ගහිතත්තා එෙකතො න
ගහිතානි. 

‘‘භත් තුද් කදසකෙන පණ් ඩිකතන භවිතබ් බං…කප.… කමොකචතබ් බා’’ති
එකතනභත්තුද්කදසකෙනඅෙප්පියනිමන්තකනසාදිකතසබ්කබසම්පි සාදිතං
කහොති. එෙකතො ගණ්හන්තානං ගණකභොජනාපත්ති ච කහොතීති දස්කසති.

දූතස්ස ද්වාකර ආගන්ත්වා පුන ‘‘භත්තං ගණ්හථා’’ති වචනභකයන 

‘‘ ාමද් වාකර අට් ඨත් වා’’ති වුත්තං. ගණකභොජනතා, සමයාභාකවො, 
අජ්කඣොහරණන්තිඉමාකනත්ථතීණිඅඞ්ගානි. 

ගණකභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. පරම් පරකභොජනසික් ොපදවණ් ණනා 

221. තතිකය පාළියං භත් තපටිපාටි අට් ඨිතාතිකුලපටිපාටියා දාතබ්බා 

භත්තපටිපාටි අට්ඨිතා න ඨිතා, අබ්කබොච්ඡින්නා නිරන්තරප්පවත්තාති

අත්කථො. බදරඵලානි පක්ඛිපිත්වා පක්ෙයාගුආදිෙං ‘‘බදරසාළව’’න්ති 
වුච්චති. 

පාළියං පරම් පරකභොජකනති කයන පඨමං නිමන්තිකතො, තස්ස
කභොජනකතො පරස්ස කභොජනස්ස භුඤ්ජකන. විෙප්පනාව ඉධ 

අනුපඤ්ඤත්තිවකසන මාතිොයං අනාකරොපිතාපි පරිවාකර ‘‘චතස්කසො 

අනුපඤ්ඤත්තිකයො’’ති(පරි.86) අනුපඤ්ඤත්තියංගණිතා.තත්ථකිඤ්චාපි
අට්ඨෙථායං මහාපච්චරිවාදස්ස පච්ඡා ෙථකනන පරම්මුඛාවිෙප්පනා
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පතිට්ඨපිතා, තථාපි සම්මුඛාවිෙප්පනාපි ගකහතබ්බාව. කතකනව 

මාතිොට් ඨෙථායම්පි ‘‘කයො භික්ඛු පඤ්චසු සහධම්මිකෙසු අඤ්ඤතරස්ස

‘මය්හං භත්තපච්චාසං තුය්හං දම්මී’ති වා ‘විෙප්කපමී’ති වා එවං

සම්මුඛා’’තිආදි(ෙඞ්ඛා.අට්ඨ. පරම්පරකභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා)වුත්තං. 

229. ඛීරං වා රසං වාති පඤ්චකභොජනාමිසං භත්තකතො උපරි ඨිතං
සන්ධාය වුත්තං.තඤ්හිඅකභොජනත්තාඋප්පටිපාටියාපිවකතොපිඅනාපත්ති.

කතනාහ ‘‘භුඤ ්ජන් කතනා’’තිආදි. 

විෙප්පනාය අෙරණකතො අකිරියාවකසන ඉදං වාචායපි සමුට්ඨිතන්ති

ආහ ‘‘වචීෙම් ම’’න්ති.පරම්පරකභොජනතා, සමයාභාකවො, අජ්කඣොහරණන්ති
ඉමාකනත්ථතීණිඅඞ්ගානි. 

පරම්පරකභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. ොණමාතාසික් ොපදවණ් ණනා 

231. චතුත්කථ පාළියං පටියාක ොෙන්ති පච්ඡිමදිසං, පච්ඡාදිසන්ති
අත්කථො. අපාකථයයාදිඅත්ථාය පටියාදිතන්තිසඤ්ඤාය ගණ්හන්තස්සාපි 

ආපත්ති එව අචිත්තෙත්තා සික්ඛාපදස්ස. අත්තකනො අත්ථාය ‘‘ඉමස්ස

හත්කථ කදහී’’ති වචකනනාපි ආපජ්ජනකතො ‘‘වචීෙම් ම’’න්ති වුත්තං. 

වුත්තලක්ඛණපූවමන්ථතා, අකසසෙතා, අප්පටිප්පස්සද්ධගමනතා, 

අඤ්ඤාතොදිතා, අතිකරෙපටිග්ගහණන්තිඉමාකනත්ථපඤ්චඅඞ්ගානි. 

ොණමාතාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. පඨමපවාරණාසික් ොපදවණ් ණනා 

237. පඤ්චකම ‘‘ති-ොරං අවත් වා’’ති ඉමිනා ොතබ්බසද්දසාමත්ථියා
ලද්ධං ඉති-පදංෙතොකලනවත්තබ්බන්තිදස්කසති.ඉධපනඅජානන්කතහි 

ඉති-සද්කදපයුත්කතපිඅතිරිත්තංෙතකමවකහොතීතිදට්ඨබ්බං. 

238-9. ‘‘පවාරිකතො’’ති ඉදඤ්ච ෙත්තුඅත්කථ නිප්ඵන්නන්ති දස්කසතුං 

‘‘ෙතපවාරකණො’’තිආදි වුත්තං. භුත්තාවී-පදස්ස නිරත්ථෙභාවකමව 

සාකධතුං ‘‘වුත් තම් පි කචත’’න්තිආදි වුත්තං. තාහීති පුථුොහි. 

සත් තුකමොදකෙොති සත්තුං කතකමත්වා ෙකතො අපක්කෙො. සත්තුං පන

පිසිත්වා පිට්ඨංෙත්වා කතකමත්වා පූවංෙත්වා පචන්ති, තංන පවාකරති. 

‘‘පටික් ඛිපිතබ් බට් ඨාකන ඨිතකමව පටික් ඛිපති නාමා’’ති වුත්තත්තා යං යං
අලජ්ජිසන්තෙං වා අත්තකනො අපාපුණෙසඞ්ඝිොදිං වා පටික්කඛපකතො
පවාරණානකහොතීතිදට්ඨබ්බං. 
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ආසන් නතරං අඞ්  න්ති හත්ථපාසකතොබහි ඨත්වාඔනමිත්වාකදන්තස්ස

සීසංආසන්නතරංකහොති, තස්සඔරිමන්කතන පරිච්ඡින්දිතබ්බං. 

අපනාකමත් වාති අභිමුඛං හරිත්වා. ‘‘ඉමං භත් තං  ණ් හා’’ති වදතීති
කිඤ්චි අනාකමත්වා වදති. කෙවලං වාචාභිහාරස්ස අනධිප්කපතත්තා 
ගණ්හථාති ගකහතුං ආරද්ධං ෙටච්ඡුනා අනුක්ඛිත්තම්පි පුබ්කබපි එවං

අභිහටත්තා පවාරණා කහොතීති ‘‘අභිහටාව කහොතී’’ති වුත්තං. 

උද් ධටමත් කතති භාජනකතො විකයොජිතමත්කත. ද් වින් නං සමභාකරපීති
පරිකවසෙස්සචඅඤ්ඤස්සචභත්තපච්ඡිභාජනවහකනසමකෙපීති අත්කථො. 

රසං  ණ් හථාති එත්ථ කෙවලං මංසරසස්ස අපවාරණාජනෙස්ස

නාකමන වුත්තත්තා පටික්ඛිපකතො පවාරණා න කහොති. මච් ඡරසන්තිආදීසු
මච්කඡොචරසඤ්චාතිඅත්ථස්සසම්භවකතො වත්ථුකනොපිතාදිසත්තාපවාරණා

කහොති, ‘‘ඉදංගණ්හථා’’තිපිඅවත්වාතුණ්හීභාකවන අභිහටංපටික්ඛිපකතොපි

කහොති එව. ෙරම් බකෙොති මිස්සොධිවචනකමතං. යඤ්හි බහූහිමිස්කසත්වා

ෙකරොන්ති, කසො‘‘ෙරම්බකෙො’’ති වුච්චති. 

‘‘උද් දිස ්ස ෙත’’න් ති මඤ් ඤමාකනොති එත්ථ වත්ථුකනො ෙප්පියත්තා 

‘‘පවාරිකතොව කහොතී’’ති වුත්තං. තඤ්කච උද්දිස්ස ෙතකමව කහොති, 

පටික්කඛකපො නත්ථි. අයකමත් ථ අධිප් පාකයොති ‘‘කයනාපුච්ඡිකතො’’තිආදිනා

වුත්තකමවත්ථං සන්ධාය වදති. ොරණං පකනත් ථ දුද් දසන්ති භත්තස්ස

බහුතරභාකවන පවාරණාසම්භවොරණං දුද්දසං, අඤ්ඤථා ෙරම්බකෙපි
මච්ඡාදිබහුභාකව පවාරණා භකවයයාති අධිප්පාකයො. යථා කචත්ථ ොරණං

දුද්දසං, එවංපරකතො ‘‘මිස්සෙංගණ්හථා’’තිඑත්ථාපි ොරණංදුද්දසකමවාති

දට්ඨබ්බං.යඤ්ච‘‘ඉදංපනභත්තමිස්සෙකමවා’’තිආදිොරණං වුත්තං, තම්පි

‘‘අප්පතරංනපවාකරතී’’තිවචකනනනසකමති. විසුං ෙත් වා කදතීති ‘‘රසං

ගණ්හථා’’තිආදිනාවාචායවිසුංෙත්වාකදතීතිඅත්කථො ගකහතබ්කබො.නපන
ොකයන රසාදිං විකයොකජත්වාති. තථා අවිකයොජිකතපි පටික්ඛිපකතො
පවාරණාය අසම්භවකතො අප්පවාරණාපකහොණෙස්ස නාකමන වුත්තත්තා

භත්තමිස්සෙයාගුං ආහරිත්වා ‘‘යාගුං ගණ්හථා’’ති වුත්තට්ඨානාදීසු විය, 

අඤ්ඤථා වා එත්ථ යථා පුබ්බාපරං න විරුජ්ඣති, තථා අධිප්පාකයො
ගකහතබ්කබො. 

නාවා වා කසතු වාතිආදිම්හි නාවාදිඅභිරුහනාදික්ඛකණකිඤ්චිඨත්වාපි

අභිරුහනාදිොතබ්බත්කතපි ගමනතප්පරතාය ඨානං නාම න කහොති, 

ජනසම්මද්කදනපනඅකනොොසාදිභාකවනොතුංනවට්ටති. අචාක ත් වාති
වුත්තට්ඨානකතො අඤ්ඤස්මිම්පි පකදකස වා උද්ධං වා අකපකසත්වා තස්මිං

එවපනඨාකනපරිවත්කතතුංලභති.කතනාහ ‘‘කයන පස් කසනා’’තිආදි. 
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අෙප් පියකභොජනං වාතිකුලදූසනාදිනා උප්පන්නං, තං ‘‘අෙප්පිය’’න්ති
ඉමිනා කතන මිස්සං ඔදනාදි අතිරිත්තං කහොති එවාති දස්කසති. තස්මා යං

තත්ථඅෙප්පෙතංෙන්දඵලාදි, තංඅපකනත්වාකසසං භුඤ්ජිතබ්බකමව. 

කසො පුන ොතුං න  භතීති තස්මිඤ්කඤව භාජකන ෙරියමානං

පඨමෙකතනසද්ධිංෙතංකහොතීතිපුනකසොඑවොතුංනලභති, අඤ්කඤො
ලභති. අඤ්කඤනහිෙතකතොඅඤ්කඤොපුනොතුං ලභති.අඤ්ඤස්මිංපන

භාජකන කතන වා අඤ්කඤන වා ොතුං වට්ටති. කතනාහ ‘‘කයන අෙතං, 

කතන ොතබ් බං, යඤ ්ච අෙතං, තං ොතබ් බ’’න්ති. එවං ෙතන්ති 

අඤ්ඤස්මිං භාජකන ෙතං. සකච පන ආමිසසංසට් ඨානීති එත්ථ මුඛාදීසු
ලග්ගම්පිආමිසංකසොකධත්වාවඅතිරිත්තංභුඤ්ජිතබ්බන්ති කවදිතබ්බං. 

241. වාචාය ආණාකපත්වා අතිරිත්තං අොරාපනකතො

අකිරියසමුට්ඨානන්ති දට්ඨබ්බං. පවාරිතභාකවො, ආමිසස්ස අනතිරිත්තතා, 
ොකලඅජ්කඣොහරණන්තිඉමාකනත්ථතීණිඅඞ්ගානි. 

පඨමපවාරණාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. දුතියපවාරණාසික් ොපදවණ් ණනා 

243. ඡට්කඨ ‘‘භුත්තස්මි’’න්ති මාතිොයං වුත්තත්තා

කභොජනපරිකයොසාකන පාචිත්තියං. පවාරිතතා, තථාසඤ්ඤිතා, 

ආසාදනාකපක්ඛතා, අනතිරිත්කතන අභිහටපවාරණා, 
කභොජනපඅකයොසානන්ති ඉමාකනත්ථපඤ්චඅඞ්ගානි. 

දුතියපවාරණාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. විො කභොජනසික් ොපදවණ් ණනා 

247. සත්තකම නටානංනාටොති නටනාටො, සීතාහරණාදීනි. 

248-9. ොදනීකය ොදනීයත් ථන්ති පූවාදිඛාදනීකය
විජ්ජමානඛාදනීයකිච්චං ඛාදනීකයහිොතබ්බංජිඝච්ඡාහරණසඞ්ඛාතංඅත්ථං

පකයොජනං කනව ඵරන් ති න නිප්ඵාකදන්ති. එෙස්මිං කදකස ආහාරකිච්චං 
සාකධන්තං වා අඤ්ඤස්මිං කදකස උට්ඨිතභූමිරසාදිකභකදන ආහාරකිච්චං

අසාකධන්තම්පි වා සම්භකවයයාති ආහ ‘‘කතසු කතසු ජනපකදසූ’’තිආදි.

කෙචි පන ‘‘එෙස්මිං ජනපකද ආහාරකිච්චං සාකධන්තං කසසජනපකදසුපි

විොකල න ෙප්පති එවාති දස්සනත්ථං ඉදං වුත්ත’’න්තිපි (සාරත්ථ. ටී.

පාචිත්තියෙණ්ඩ 3.248-249) වදන්ති. පෙතිආහාරවකසනාති අඤ්කඤහි
යාවොලිකෙහි අකයොජිතං අත්තකනො පෙතියාව ආහාරකිච්චෙරණවකසන. 
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පටුන 

සම් කමොකහොකයව කහොතීති අකනෙත්ථානං නාමානං, අප්පසිද්ධානඤ්ච
සම්භවකතො සම්කමොකහො එව සියා. කතකනකවත්ථ මයම්පි මූලෙමූලාදීනං
පරියායන්තරදස්සකනනඅදස්සනංෙරිම්හ උපකදසකතොවගකහතබ්බකතො. 

යන්ති වට්ටෙන්දං. මුළා න්තිථූලතරුණමූලකමව, රුක් ෙවල් ලිආදීනං 

මත් ථකෙොති කහට්ඨා වුත්තකමව සම්පිණ්කඩත්වා වුත්තං. අච්ඡිවාදීනං 

අපරිපක්ොකනව ඵලානි යාවජීවිොනීති දස්කසතුං ‘‘අපරිපක් ොනී’’ති

වුත්තං. හරීතොදීනං අට් ඨීනීතිඑත්ථමිඤ්ජංයාවොලිෙන්තිකෙචිවදන්ති, 
තංනයුත්තං අට්ඨෙථායංඅවුත්තත්තා. 

හිඞ්ගුරුක්ඛකතො පග්ඝරිතනියයාකසො හිඞ් ගු නාම. හිඞ් ගුජතුආදකයො ච 

හිඞ්ගුවිෙතිකයොව. තත්ථ හිඞ් ගුජතු නාම හිඞ්ගුරුක්ඛස්ස දණ්ඩපත්තානි

පචිත්වා ෙතනියයාකසො. හිඞ් ගුසිපාටිො නාම හිඞ්ගුපත්තානි පචිත්වා

ෙතනියයාකසො. අඤ්කඤන මිස්කසත්වා ෙකතොතිපි වදන්ති. තෙන්ති

අග්ගකෙොටියා නික්ඛන්තසිකලකසො. තෙපත් තින්ති පත්තකතො

නික්ඛන්තසිකලකසො. තෙපණ් ණින්ති පලාකස භජ්ජිත්වා ෙතසිකලකසො.

දණ්ඩකතො නික්ඛන්තසිකලකසොතිපි වදන්ති. විොලතා, යාවොලිෙතා, 
අජ්කඣොහරණන්තිඉමාකනත්ථතීණි අඞ්ගානි. 

විොලකභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. සන් නිධිොරෙසික් ොපදවණ් ණනා 

252-3. අට්ඨකම තාදිසන්ති අසූපබයඤ්ජනං. යාවොලිෙං වා 

යාමොලිෙං වා…කප.… පාචිත් තියන්ති එත්ථ කිඤ්චාපි පාළියං

ඛාදනීයකභොජනීයපකදහියාවොලිෙකමවසඞ්ගහිතං, නයාමොලිෙං.තථාපි

‘‘අනාපත්ති යාමොලිෙංයාකමනිදහිත්වාභුඤ්ජතී’’තිඉධකචව– 

‘‘යාමොලිකෙන, භික්ඛකව, සත්තාහොලිෙං…කප.… යාවජීවිෙං

තදහුපටිග්ගහිතං යාකම ෙප්පති, යාමාතික්ෙන්කත න ෙප්පතී’’ති

(මහාව. 305) – 

අඤ්ඤත්ථ ච වුත්තත්තා, ‘‘යාමොලිෙ’’න්ති වචනසාමත්ථියකතො ච 
භගවකතො අධිප්පායඤ්ඤූහි අට්ඨෙථාචරිකයහි යාමොලිෙං

සන්නිධිොරෙෙතං පාචිත්තියවත්ථුකමව වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. යන්ති 

පත්තං, ඝංසනකිරියාකපක්ඛාය කචතං උපකයොගවචනං. අඞ් ගුලික ො 

පඤ ්ඤායතීති සිකනහාභාකවපි පත්තස්ස සුච්ඡවිතාය පඤ්ඤායති. යන්ති

යාවොලිෙං, යාමොලිෙඤ්ච. අපරිච් චත් තකමවාති නිරකපක්ඛතාය 

අනුපසම්පන්නස්ස අදින්නං, අපරිච්චත්තඤ්ච යාවොලිොදිවත්ථුකමව
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සන්ධාය වදති, න පන තග්ගතපටිග්ගහණං. න හි වත්ථුං අපරිච්චජිත්වා

තත්ථගතපටිග්ගහණං පරිච්චජිතුං සක්ො, න ච තාදිසං වචනමත්ථි. යදි 

භකවයය, ‘‘සකච පත්කතො දුද්කධොකතො කහොති…කප.… භුඤ්ජන්තස්ස

පාචිත්තිය’’න්ති වචනං විරුජ්කඣයය.න හි කධොවකනනආමිසං අපකනතුං

වායමන්තස්සපටිග්ගහකණඅකපක්ඛා වත්තති. කයන පුනදිවකසභුඤ්ජකතො

පාචිත්තියං ජකනයය, පත්කත පන වත්තමානා අකපක්ඛා තග්ගතිකෙ

ආමිකසපි වත්තති එවනාමාති ආමිකස අනකපක්ඛතා එත්ථ න ලබ්භති, 
තකතො ආමිකස අවිජහිතපටිග්ගහණං පුනදිවකස පාචිත්තියං ජකනතීති ඉදං 

වුත්තං. අථ මතං ‘‘යදග්කගකනත්ථ ආමිසානකපක්ඛතා න ලබ්භති.

තදග්කගන පටිග්ගහණානකපක්ඛාපි න ලබ්භතී’’ති. තථා සති යත්ථ

ආමිසාකපක්ඛාඅත්ථි, තත්ථ පටිග්ගහණාකපක්ඛාපිනවිගච්ඡතීතිආපන්නං, 
එවඤ්ච පටිග්ගහකණ අනකපක්ඛවිස්සජ්ජනං විසුං න වත්තබ්බං සියා. 

අට් ඨෙථායඤ්කචතම්පිපටිග්ගහණවිජහනොරණත්කතනඅභිමතංසියා, ඉදං 
සුට්ඨුතරං ෙත්වා විසුං වත්තබ්බං චීවරාකපක්ඛාය වත්තමානායපි
පච්චුද්ධාකරන අධිට්ඨානවිජහනං විය. එතස්මිඤ්ච උපාකය සති
ගණ්ඨිොහතපත්කතසු අවට්ටනතා නාම න සියාති වුත්කතොවායමත්කථො.

තස්මායංවුත්තං සාරත් ථදීපනියං ‘‘යංපරස්සපරිච්චජිත්වාඅදින්නම්පිසකච

පටිග්ගහකණ නිරකපක්ඛනිස්සජ්ජකනන විජහිතපටිග්ගහණං කහොති, තම්පි

දුතියදිවකසවට්ටතී’’තිආදි (සාරත්ථ.ටී. පාචිත්තියෙණ්ඩ3.252-253), තං
නසාරකතොපච්කචතබ්බං. 

පෙතිආමිකසති ඔදනාදිෙප්පියයාවොලිකෙ. ද් කවති පුකරභත්තං
පටිග්ගහිතං යාමොලිෙං පුකරභත්තං සාමිකසන මුකඛන භුඤ්ජකතො

සන්නිධිපච්චයා එෙං, යාමොලිෙසංසට්ඨතාය යාවොලිෙත්තභජකනන 

අනතිරිත්තපච්චයා එෙන්ති ද්කව පාචිත්තියානි. විෙප් පද් වකයති

සාමිසනිරාමිසපක්ඛද්වකය. ථුල්  ච් චයඤ් ච දුක් ෙටඤ් චාති මනුස්සමංකස

ථුල්ලච්චයං, කසකසසු දුක්ෙටං. යාවොලිෙයාමොලිෙතා, සන්නිධිභාකවො, 
තස්සඅජ්කඣොහරණන්තිඉමාකනත්ථතීණි අඞ්ගානි. 

සන්නිධිොරෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. පණීතකභොජනසික් ොපදවණ් ණනා 

259. නවකම පණීතසංසට් ඨානි කභොජනානි පණීතකභොජනානීතිපාළියං

පන කභොජනානි පුබ්කබ වුත්තත්තා පාෙටානීති අදස්සිතානි, තාදිකසහි
පණීකතහි මිස්සත්තා පණීතකභොජනානි නාම කහොන්ති. කතසං

පකභදදස්සනත්ථං ‘‘කසයයථිදං සප් පි නවනීත’’න්තිආදි වුත්තං. 

සප් පිභත් තන්ති එත්ථ කිඤ්චාපි සප්පිනා සංසට්ඨං භත්තං, සප්පි ච
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භත්තඤ්චාතිපි අත්කථො විඤ්ඤායති, අට්ඨෙථායං පන ‘‘සාලිභත්තං විය

සප්පිභත්තං නාම නත්ථී’’තිආදිනා වුත්තත්තා න සක්ො අඤ්ඤං වත්ථුං.
අට්ඨෙථාචරියාඑවහිඊදිකසසු ඨාකනසුපමාණං. 

මූ න්ති ෙප්පියභණ්ඩං වුත්තං. තස් මා අනාපත් තීති එත්ථ
විසඞ්කෙකතන පාචිත්තියාභාකවපි සූකපොදනදුක්ෙටා න මුච්චතීති වදන්ති. 

‘‘ෙප් පියසප් පිනා, අෙප් පියසප් පිනා’’තිචඉදංෙප්පියාෙප්පියමංසසත්තානං
වකසනවුත්තං. 

261. මහානාමසික් ොපදං නාමඋපරිචාතුමාසපච්චයපවාරණාසික්ඛාපදං

(පාචි. 303ආදකයො).අගිලාකනොහිඅප්පවාරිතට්ඨාකනවිඤ්ඤාකපන්කතොපි

ොලපරිච්කඡදං, කභසජ්ජපරිච්කඡදං වා ෙත්වා සඞ්ඝවකසන

පවාරිතට්ඨානකතො තදුත්තරි විඤ්ඤාකපන්කතන, පරිච්කඡදබ්භන්තකරපි න
කභසජ්ජෙරණීකයන කරොකගන කභසජ්ජං විඤ්ඤාකපන්කතන ච සකමො 

කහොතීති ‘‘මහානාමසික් ොපකදන ොකරතබ් කබො’’ති වුත්තං. 

පණීතකභොජනතා, අගිලානතා, අෙතවිඤ්ඤත්තියා පටිලාකභො, 
අජ්කඣොහරණන්තිඉමාකනත්ථ චත්තාරිඅඞ්ගානි. 

පණීතකභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. දන් තකපොනසික් ොපදවණ් ණනා 

263. දසකම ඝනබද් කධොති ඝනමංකසන සම්බද්කධො, 
ෙථිනසංහතසරීකරොතිඅත්කථො. 

264. මුෙද් වාරන්තිමුඛකතොකහට්ඨාද්වාරංමුඛද්වාරං, ගලනාළිෙන්ති 

අත්කථො.එවඤ්චනාසිොයපවිට්ඨම්පිමුඛද්වාරංපවිට්ඨකමවකහොති, මුකඛ 

පක්ඛිත්තමත්තඤ්ච අප්පවිට්ඨං. ආහාරන්ති අජ්කඣොහරිතබ්බං ොලිෙං

අධිප්කපතං, න උදෙං. තඤ්හි කභසජ්ජසඞ්ගහිතම්පි අොලිෙකමව 
පටිග්ගහිතස්කසවොලිෙත්තා.උදකෙහිපටිග්ගහණංනරුහති.කතකනව
භික්ඛුනාතාපිකතන උදකෙනචිරපටිග්ගහිකතනචඅෙප්පියකුටියංවුත්කථන
ච සහ ආමිසං භුඤ්ජන්තස්සාපි සාමපාොදිකදොකසො න කහොති. වක්ඛති හි

‘‘භික්ඛු යාගුඅත්ථාය…කප.… උදෙං තාකපති, වට්ටතී’’තිආදි (පාචි. අට්ඨ.

265). භික්ඛූපනඑතංඅධිප්පායංතදානජානිංසු. කතනාහ ‘‘සම් මා අත් ථං 

අසල්  ක් කෙත් වා’’තිආදි. 

265. රථකරණුම් පීති රකථ ගච්ඡන්කත උට්ඨහනකරණුසදිසකරණුං.
කතනතකතොසුඛුමංආොකසපරිබ්භමනෙංදිස්සමානම්පි අබ්කබොහාරිෙන්ති

දස්කසති. අෙල්  කෙොතිගිලාකනො. 



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) පාචිත්තියෙණ්කඩො 

356 

පටුන 

‘‘ කහතුං වා…කප.… තස් ස ඔරිමන් කතනා’’ති ඉමිනා ආොකස උජුං
ඨත්වා පකරන උක්ඛිත්තං ගණ්හන්තස්සාපි ආසන්නඞ්ගභූතපාදතලකතො 

පට්ඨාය හත්ථපාකසො පරිච්ඡින්දිතබ්කබො, න පන සීසන්තකතො පට්ඨායාති

දස්කසති. තත්ථ ‘‘ඔරිමන් කතනා’’ති ඉමස්ස කහට්ඨිමන්කතනාති අත්කථො 
ගකහතබ්කබො. 

එත්ථච පවාරණාසික් ොපදට් ඨෙථායං ‘‘සකච භික්ඛුනිසින්කනොකහොති, 

ආසනස්ස පච්ඡිමන්තකතො පට්ඨායා’’තිආදිනා (පාචි. අට්ඨ. 238-239) 
පටිග්ගාහොනං ආසන්නඞ්ගස්ස පාරිමන්තකතො පට්ඨාය පරිච්කඡදස්ස 
දස්සිතත්තා ඉධාපි ආොකස ඨිතස්ස පටිග්ගාහෙස්ස
ආසන්නඞ්ගභූතපාදඞ්ගුලස්ස පාරිමන්තභූතකතො පණ්හිපරියන්තස්ස

කහට්ඨිමතලකතො පට්ඨාය, දායෙස්ස පන ඔරිමන්තභූතකතො පාදඞ්ගුලස්ස
කහට්ඨිමතලකතො පට්ඨාය හත්ථපාකසො පරිච්ඡින්දිතබ්කබොති දට්ඨබ්බං.
ඉමිනාව නකයන භූමියං නිපජ්ජිත්වා උස්සීකස නිසින්නස්ස හත්ථකතො 
පටිග්ගණ්හන්තස්සපි ආසන්නසීසඞ්ගස්ස පාරිමන්තභූතකතො ගීවන්තකතො

පට්ඨාකයව හත්ථපාකසො මිනිතබ්කබො, න පාදතලකතො පට්ඨාය. එවං

නිපජ්ජිත්වා දාකනපියථානුරූපංකවදිතබ්බං.‘‘යංආසන්නතරංඅඞ්ග’’න්තිහි
වුත්තං. 

පටිග්  හණසඤ් ඤායාති ‘‘මඤ්චාදිනා පටිග්ගකහස්සාමී’’ති

උප්පාදිතසඤ්ඤාය. ඉමිනා ‘‘පටිග්ගණ්හාමී’’ති වාචාය වත්තබ්බකිච්චං

නත්ථීතිදස්කසති. ෙත් ථචි අට්ඨෙථාසු, පකදකසසුවා. අසංහාරිකම ඵ කෙති

ථාමමජ්ඣිකමන පුරිකසන අසංහාරිකය. පුඤ ්ඡිත් වා පටිග්  කහත් වාති

පුඤ්ඡිකතපි රජනචුණ්ණසඞ්ොයසතිපටිග්ගහණත්ථායවුත්තං, නාසති. තං 

පනාති පතිතරජං අප්පටිග්ගකහත්වා උපරි ගහිතපිණ්ඩපාතං. අනාපත් තීති

දුරුපචිණ්ණාදිකදොකසො නත්ථි. ‘‘අනුපසම්පන්නස්ස දස්සාමී’’තිආදිපි
විනයදුක්ෙටපරිහාරාය වුත්තං. තථා අෙත්වා ගහිකතපි පටිග්ගකහත්වා

පරිභුඤ්ජකතො අනාපත්ති එව. ‘‘අනුපසම් පන් නස් ස දත් වා’’ති ඉදම්පි
පුරිමාකභොගානුගුණතායවුත්තං. 

චරුකෙනාතිඛුද්දෙභාජකනන. අභිහටත් තාතිදියයමානක්ඛණංසන්ධාය

වුත්තං. දත්වා අපනයනොකල පන ඡාරිො වා බින්දූනි වා පතන්ති, පුන

පටිග්ගකහතබ්බං අභිහාරස්ස විගතත්තාති වදන්ති.තංයථානපතති, තථා
අපකනස්සාමීති පරිහරන්කත යුජ්ජති. පෙතිසඤ්ඤාය අපකනන්කත

අභිහාකරො න ඡිජ්ජති, තං පටිග්ගහිතකමව කහොති. මුෙවට් ටියාපි  කහතුං 

වට් ටතීති අභිහරියමානස්ස පත්තස්ස මුඛවට්ටියා උපරිභාකග හත්ථං
පසාකරත්වාඵුසිතුං වට්ටති. 
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පාකදන කපල් ක ත් වාති ‘‘පාකදන පටිග්ගකහස්සාමී’’තිසඤ්ඤාය

අක්ෙමිත්වා. කෙචීති අභයගිරිවාසිකනො. වචනමත් තකමවාති

පටිබද්ධප්පටිබද්ධන්ති සද්දමත්තකමව නානං, ොයපටිබද්ධකමව කහොති.
තස්මාකතසංවචනංනගකහතබ්බන්ති අධිප්පාකයො. 

කතන ආහරාකපතුන්ති යස්ස භික්ඛුකනො සන්තිෙං ගතං, තං ඉධ

ආකනහීතිආණාකපත්වාකතනආහරාකපතුංඉතරස්සවට්ටතීතිඅත්කථො. න 

තකතො පරන්ති තදකහව සාමං අප්පටිග්ගහිතං සන්ධාය වුත්තං. තදකහව
පටිග්ගහිතං පන පුනදිවසාදීසු අප්පටිග්ගකහත්වාපි පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටතීති 
වදන්ති. 

ඛියයන් තීති ඛයං ගච්ඡන්ති, කතසං චුණ්කණහි
ථුල්ලච්චයඅප්පටිග්ගහණාපත්තිකයො න කහොන්තීති අධිප්පාකයො. 

‘‘නවසමුට් ඨිත’’න්ති එකතකනව උච්ඡුආදීසු අභිනවලග්ගත්තා

අබ්කබොහාරිෙං න කහොතීති දස්කසති. එකසව නකයොති සන්නිධිකදොසාදිං

සන්ධායවදති.කතනාහ ‘‘න හී’’තිආදි.කතනචපටිග්ගහණඞ්කගසුපඤ්චසුපි
සමිද්කධසු අජ්කඣොහරිතුොමතාය ගහිතකමව පටිග්ගහිතං නාම කහොති
අජ්කඣොහරිතබ්කබසුඑව පටිග්ගහණස්සඅනුඤ්ඤාතත්තාති දස්කසති.තථා
බාහිරපරිකභොගත්ථායගකහත්වා ඨපිතකතලාදිං අජ්කඣොහරිතුොමතායසති
පටිග්ගකහත්වාපරිභුඤ්ජිතුංවට්ටති. 

කෙසඤ් චීතිආදීසු අනුපසම්පන්නානං අත්ථාය ෙත්ථචි ඨපියමානම්පි

හත්ථකතො මුත්තමත්කත එව පටිග්ගහණං න විජහති, අථ කඛො භාජකන
පතිතකමව පටිග්ගහණං විජහති. භාජනඤ්ච භික්ඛුනා පුනදිවසත්ථාය 
අකපක්ඛිතකමවාතිතග්ගතම්පිආමිසං දුද්කධොතපත්තගතංවියපටිග්ගහණං

නවිජහතීති ආසඞ්ොය‘‘සාමකණරස්සහත්කථපක්ඛිපිතබ්බ’’න්තිවුත්තන්ති

කවදිතබ්බං. ඊදිකසසු හි යුත්ති න ගකවසිතබ්බා, වුත්තනකයකනව

පටිපජ්ජිතබ්බං. ‘‘පත් ත තා යාගූ’’තිඉමිනාපත්තමුඛවට්ටියාඵුට්කඨපිකූකට

යාගු පටිග්ගහිතා, උග්ගහිතාවානකහොතිභික්ඛුකනොඅනිච්ඡායඵුට්ඨත්තාති

දස්කසති. ආකරොකපතීති හත්ථං ඵුසාකපති. පටිග්  හණූප ං භාරං නාම

මජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස උක්කඛපාරහං. න පිදහිතබ් බන්ති හත්ථකතො මුත්තං

සන්ධාය වුත්තං, හත්ථගතං පන ඉතකරන හත්කථන පිදහකතො, හත්ථකතො
මුත්තම්පිවාඅඵුසිත්වාඋපරිපිධානංපාකතන්තස්සන කදොකසො. 

පටිග්  ණ් හාතීති ඡායත්ථායඋපරිධාරයමානාමහාසාඛාකයනකෙනචි

ඡිජ්කජයය, තත්ථ ලග්ගරජං මුකඛ පාකතයය චාති ෙප්පියං ොරාකපත්වා

පටිග්ගණ්හාති. කුණ් ඩකෙති මහාඝකට. තස් මිම් පීති චාටිඝකටපි. 

 ාහාකපත් වාතිඅප්පටිග්ගහිතංොලිෙං ගාහාකපත්වා. 
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පටුන 

දුතියත් කථරස් සාති ‘‘කථරස්ස පත්තං මය්හං කදථා’’ති කතන අත්තකනො

පරිච්චජාකපත්වා දුතියත්කථරස්ස කදති. එත් ථ පනාති පත්තපරිවත්තකන. 

ොරණන්ති එත්ථ යථා ‘‘සාමකණරා ඉකතො අම්හාෙම්පි කදන්තී’’ති

විතක්කෙොඋප්පජ්ජති, නතථාති ොරණංවදන්ති, තඤ්චයුත්තං.යස්සපන

තාදිකසොවිතක්කෙොනත්ථි, කතන අපරිවත්කතත්වාපිභුඤ්ජිතුංවට්ටති. 

නිච් චාක තුන්ති චාකලත්වා පාසාණසක්ඛරාදිඅපනයං ොතුං. උද් ධනං 

ආකරොකපතබ් බන්ති අනග්ගිෙං උද්ධනං සන්ධාය වුත්තං. උද්ධකන
පච්චමානස්ස ආලුළකනඋපරිඅපක්ෙතණ්ඩුලාකහට්ඨාපවිසිත්වාපච්චතීති

ආහ ‘‘සාමංපාෙඤ් කචව කහොතී’’ති. 

ආධාරකෙ පත් කතො ඨපිකතොති අප්පටිග්ගහිතාමිකසො පත්කතො පුන

පටිග්ගහණත්ථාය ඨපිකතො. එෙග්  හකණකනවාති සාමකණරානං ගහිතස්ස

පුන අච්ඡඩ්ඩනවකසන ගහකණන. භුඤ ්ජිතුං වට් ටතීති ධූමවට්ටියා

තදහුපටිග්ගහිතත්තා වුත්තං. භත් තුග්  ාකරොතිආදිඅබ්කබොහාරිෙප්පසඞ්කගන 

විොලකභොජනවිනිච්ඡයදස්සනං. සමුද් කදොදකෙනාති අප්පටිග්ගහිකතන. 

හිමෙරො නාම ෙදාචි වස්කසොදකෙන සහ පතනො පාසාණකලඛා විය

ඝනීභූතඋදෙවිකසසා, කතසු පටිග්ගහණකිච්චං නත්ථි. කතනාහ 

‘‘උදෙ තිො එවා’’ති. පුකරභත් තකමව වට් ටතීති අප්පටිග්ගහිතාපත්තීහි
අබ්කබොහාරිෙම්පිවිොලකභොජනාපත්තීහි සබ්කබොහාරිෙන්තිදස්කසති. 

 ග්  තීති මුකඛ ච හත්කථ ච මත්තිොවණ්ණං දස්කසති. බහ න්ති

හත්ථමුකඛසු අලග්ගනෙම්පි පටිග්ගකහතබ්බං. වාසමත් තන්ති

කරණුඛීරාභාවං දස්කසති. ආකිරති පටිග්  කහතබ් බන්ති පුප්ඵරසස්ස 
පඤ්ඤායනකතොවුත්තං. 

මහාභූකතසූති පාණසරීරසන්නිස්සිකතසු පථවීආදිමහාභූකතසු. සබ් බං 

වට් ටතීති අත්තකනො, පකරසඤ්ච සරීරනිස්සිතං සබ්බං වට්ටති.

අෙප්පියමංසානුකලොමතායථුල්ලච්චයාදිංනජකනතීති අධිප්පාකයො. පතතීති

අත්තකනො සරීරකතො විච්ඡින්දිත්වා පතති. ‘‘රුක්ඛකතො ඡින්දිත්වා’’ති

වුත්තත්තා මත්තිෙත්ථාය පථවිං ඛණිතුං, අඤ්ඤම්පි යංකිඤ්චි
මූලපණ්ණාදිවිසකභසජ්ජං ඡින්දිත්වා ඡාරිෙං අෙත්වාපි අප්පටිග්ගහිතම්පි

පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටතීති දට්ඨබ්බං. අප්පටිග්ගහිතතා, අනනුඤ්ඤාතතා, 

ධූමාදිඅබ්කබොහාරිෙතාභාකවො, අජ්කඣොහරණන්ති ඉමාකනත්ථ චත්තාරි
අඞ්ගානි. 

දන්තකපොනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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නිට්ඨිකතොකභොජනවග්කගොචතුත්කථො. 

5. අකච ෙවග් ක ො 

1. අකච ෙසික් ොපදවණ් ණනා 

273. පඤ්චමවග්ගස්ස පඨකම මය් හං නාමාති භික්ඛුනාභූමියංඨකපත්වා

දින්නම්පි සන්ධාය වදති. අඤ්ඤතිත්ථියතා, අනනුඤ්ඤාතතා, 

අජ්කඣොහරණීයතා, අජ්කඣොහරණත්ථාය සහත්ථා අනික්ඛිත්තභාජකන
දානන්ති ඉමාකනත්ථචත්තාරිඅඞ්ගානි. 

අකචලෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. උකයයොජනසික් ොපදවණ් ණනා 

274. දුතිකය අනාචාරං ආචරිතුොමතා, තදත්ථකමව උපසම්පන්නස්ස

උකයයොජනා, තස්සඋපචාරාතික්ෙකමොති ඉමාකනත්ථතීණිඅඞ්ගානි. 

උකයයොජනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. සකභොජනසික් ොපදවණ් ණනා 

281. තතිකය පාළියං ඛුද් දකෙ ඝකරති එත්ථ ඛුද්දෙං ඝරං නාම
පඤ්චහත්ථකතො ඌනෙවිත්ථාරං අධිප්කපතං. තත්ථ ච පිට්ඨසඞ්ඝාටකතො

හත්ථපාකස අවිජහිකතපි පිට්ඨිවංසාතික්ෙකමො කහොතීති ආහ ‘‘පිට් ඨිවංසං 

අතික් ෙමිත් වා’’ති. යථා තථා වා ෙතස් සාති පිට්ඨිවංසං ආකරොකපත්වා වා
අනාකරොකපත්වාවාෙතස්ස. 

283. පාළියං වීතරා ාති අපරියුට්ඨිතරාගානං, අනාගාමීනඤ්ච

සඞ්ගකහො. සචිත් තෙන්ති අනුපවිසිත්වා නිසීදනචිත්කතන සචිත්තෙං.

පරියුට්ඨිතරාගජායම්පතිොනං සන්නිහිතතා, සයනිඝරතා, දුතියස්ස

භික්ඛුකනොඅභාකවො, අනුපඛජ්ජනිසීදනන්තිඉමාකනත්ථචත්තාරි අඞ්ගානි. 

සකභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

284-289. චතුත්ථපඤ්චමානිවුත්තත්ථානි. 

6. චාරිත් තසික් ොපදවණ් ණනා 

298. ඡට්කඨ ‘‘පරිකයසිත් වා ආකරොචනකිච් චං නාම නත් ථී’’තිවුත්තත්තා

කයො අපරිකයසිතබ්කබො උපසඞ්ෙමිතුං යුත්තට්ඨාකන දිස්සති, කසො සකචපි
පෙතිවචනස්සසවනූපචාරංඅතික්ෙම්මඨිකතොඋපගන්ත්වා ආපුච්ඡිතබ්කබො.

කතනාහ ‘‘අපි ච…කප.… යං පස ්සති, කසො ආපුච් ඡිතබ් කබො’’තිආදි. 
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302. අනාපත්තිවාකර කචත්ථ අන්තරාරාමාදීනඤ්කඤව වුත්තත්තා
විහාරකතොගාමවීථිං අනුඤ්ඤාතොරණංවිනාඅතික්ෙමන්තස්සාපිආපත්ති

කහොති, නපනඝරූපචාරං අතික්ෙමන්තස්කසව. 

යංපනපාළියං ‘‘අඤ්ඤස්සඝරූපචාරංඔක්ෙමන්තස්ස…කප.… පඨමං 

පාදං උම්මාරං අතික්ොකමතී’’තිආදි වුත්තං. තං ගාකම පවිට්ඨං සන්ධාය

වුත්තං, තථාපි අඤ්ඤස්ස ඝරූපචාරං අකනොක්ෙමිත්වා වීථිමජ්කඣකනව
ගන්ත්වා ඉච්ඡිතිච්ඡිතඝරද්වාරාභිමුකඛ ඨත්වා මනුස්කස ඔකලොකෙත්වා

ගච්ඡන්තස්සාපි පාචිත්තියකමව. තත්ථ කෙචි ‘‘වීථියං අතික්ෙමන්තස්ස

ඝරූපචාරගණනාය ආපත්තිකයො’’ති වදන්ති. අඤ්කඤ පන ‘‘යානි කුලානි

උද්දිස්ස ගකතො, කතසං ගණනායා’’ති. පඤ්චන්නං කභොජනානං

අඤ්ඤතකරන නිමන්තනසාදියනං, සන්තං භික්ඛුං අනාපුච්ඡනා, 

භත්තියඝරකතො අඤ්ඤඝරූපසඞ්ෙමනං, මජ්ඣන්හිොනතික්ෙකමො, 
සමයාපදානංඅභාකවොතිඉමාකනත්ථපඤ්ච අඞ්ගානි. 

චාරිත්තසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. මහානාමසික් ොපදවණ් ණනා 

303. සත්තකම මහානාකමොති සුක්කෙොදනස්ස පුත්කතො 

අනුරුද්ධත්කථරස්ස, සත්ථුචකජට්ඨභාතා.ආනන්දත්කථකරොඅමිකතොදනස්ස

පුත්කතො, නන්දත්කථකරොපනසුද්කධොදනස්කසව. 

305. පාළියං ො ං ආහරිස් සථාති අජ්ජතනං ොලං වීතිනාකමස්සථ, 

ස්කව කභසජ්ජංහරිස්සථාතිවාඅත්කථො.‘‘අත්ථිපවාරණාකභසජ්ජපරියන්තා

ච රත්තිපරියන්තා චා’’ති තතියකෙොට්ඨාකස නියමිතකමව කභසජ්ජං

නියමිතොලන්තකරකයව ගකහතබ්බං, න තකතො බහි. ඉතරථා විසුං

පකයොජනං නත්ථීති දට්ඨබ්බං. සපරියන්තා සඞ්ඝපවාරණා, තදුත්තරි

කභසජ්ජවිඤ්ඤත්ති, අගිලානතාති ඉමාකනත්ථතීණිඅඞ්ගානි. 

මහානාමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. උයුත් තකසනාසික් ොපදවණ් ණනා 

315. අට්ඨකම එෙකමෙන්ති එත්ථ දුවඞ්ගිනීපි තිවඞ්ගිනීපි කසනා 
සඞ්ගය්හති. උයුත්තචතුරඞ්ගකසනාදස්සනාය තථාරූපපච්චයාදිං විනා

ගමනං, අනනුඤ්ඤාකතොොකසදස්සනන්ති ඉමාකනත්ථද්කවඅඞ්ගානි. 

උයුත්තකසනාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) පාචිත්තියෙණ්කඩො 

361 

පටුන 

9. කසනාවාසසික් ොපදවණ් ණනා 

319. නවකම කසනාය චතුත්කථො සූරියත්ථඞ්ගකමො, අගිලානතාති
ඉමාකනත්ථද්කවඅඞ්ගානි. 

කසනාවාසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. උකයයොධිෙසික් ොපදවණ් ණනා 

322. දසකම පාළියං ෙති කත  ක් ොනි  ද් ධානීති කිත්තො තයා

ලද්ධාති අත්කථො. උකයයොධිොදිදස්සනාය තථාරූපපච්චයං විනා ගමනං, 
අනනුඤ්ඤාකතොොකසදස්සනන්තිඉමාකනත්ථද්කවඅඞ්ගානි. 

උකයයොධිෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨිකතොඅකචලෙවග්කගොපඤ්චකමො. 

6. සුරාපානවග් ක ො 

1. සුරාපානසික් ොපදවණ් ණනා 

328. ඡට්ඨවග්ගස්ස පඨකම පාළියං කිණ් ණපක් ඛිත් තාති පිට්ඨපූවාදිං
අපක්ඛිපිත්වා කිණ්ණසඞ්ඛාතං ධඤ්ඤඞ්කුරාදිසුරාබීජං පක්ඛිපිත්වා ෙතා. 

සම් භාරසංයුත් තාතිසාසපාදිඅකනෙසම්භාකරහිසඤ්ඤුත්තා. 

මධුෙතාලනාළිකෙරාදිපුප්ඵාදිරකසො චිරපරිවාසිකතො පුප් ඵාසකවො නාම.

තථාපනසාදි ඵ ාසකවො. මුද්දිෙරකසො මධ් වාසකවො. උච්ඡුරකසො ගුළාසකවො. 

තිඵලතිෙටුොදිනානාසම්භාරානං රකසොචිරපරිවාසිකතො සම් භාරසංයුත් කතො. 

බීජකතො පට් ඨායාති යථාවුත්තානං පිට්ඨාදීනං මජ්ජත්ථාය භාජකන
පක්ඛිත්තොලකතොපට්ඨාය. 

329. ක ොණකසොවීරෙං සුත් තඤ්ච අකනකෙහි දබ්බසම්භාකරහි
අභිසඞ්ඛකතො කභසජ්ජවිකසකසො. උයුත්තසික්ඛාපදානං
අචිත්තෙකලොෙවජ්කජසු කලොෙවජ්ජතා පුබ්කබ වුත්තනයාවාති තත්ථ
කිඤ්චිපි අවත්වා ඉධ කතහි අසාධාරණවත්ථුවිකසසසිද්ධාය 
අචිත්තෙපක්කඛපි අකුසලචිත්තතාය තං කලොෙවජ්ජතාදිවිකසසං

දස්කසතුකමව ‘‘වත් ථුඅජානනතාය කචත් ථා’’තිආදිනාවුත්තන්තිකවදිතබ්බං.

යං පකනත්ථ වත්තබ්බං, තං පඨමපාරාජිෙවණ්ණනායං විත්ථාරකතො 

සාරත් ථදීපනියං විරද්ධට්ඨානවිකසොධනවකසන වුත්තන්ති තත්කථව 

ගකහතබ්බං.මජ්ජභාකවො, තස්සපානඤ්චාතිඉමාකනත්ථද්කවඅඞ්ගානි. 

සුරාපානසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) පාචිත්තියෙණ්කඩො 

362 

පටුන 

2. අඞ් ගුලිපකතොදෙසික් ොපදවණ් ණනා 

330. දුතිකය හසාධිප්පායතා, උපසම්පන්නස්සොකයනොයාමසනන්ති
ඉමාකනත්ථ ද්කවඅඞ්ගානි. 

අඞ්ගුලිපකතොදෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. හසධම් මසික් ොපදවණ් ණනා 

338. තතිකය පාළියං හසධම් කම හසධම් මසඤ් ඤීතිආදීසු 
උප්ලවාදිමත්තං කිං හසධම්කමො කහොතීති ගහණවකසන සති ෙරණීකය
ෙරියමානං හසධම්මං හසධම්කමොති ගහණවකසන අත්කථො කවදිතබ්කබො. 

උස් සාකරන් කතොති උදකෙඨිතංනාවංතීකරආකරොකපන්කතො. 

පතනුප් පතනවාකරසූති උදෙස්ස උපරිතකල මණ්ඩූෙගතියා
පතනුප්පතනවකසනගමනත්ථංඛිත්තායඑකිස්සාෙථලායවකසනවුත්තං. 

උදෙස්සඋපරිකගොප්ඵෙතා, හසාධිප්පාකයනකීළනන්තිද්කවඅඞ්ගානි. 

හසධම්මසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. අනාදරියසික් ොපදවණ් ණනා 

344. චතුත්කථ සුත් තානුක ොමන්තිමහාපකදසා. අට්ඨෙථාතිපි වදන්ති. 

උපසම්පන්නස්සපඤ්ඤත්කතනවචනං, අනාදරියෙරණන්තිද්කවඅඞ්ගානි. 

අනාදරියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. භිංසාපනසික් ොපදවණ් ණනා 

345. පඤ්චකම උපසම්පන්නතා, තස්ස දස්සනසවනවිසකය
භිංසාකපතුොමතායවායමනන්තිද්කව අඞ්ගානි. 

භිංසාපනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. කජොතිසික් ොපදවණ් ණනා 

354. ඡට්කඨ අ ාතං පතිතන්ති අග්ගිෙපාලකතො බහි පතිතං. 

විජ් ඣාතන්ති විජ්ඣාතං අලාතං ෙපාලග්ගිම්හි පක්ඛිපිත්වා ජාකලන්තස්ස

පාචිත්තියං, තථාකෙවලං ඉන්ධනංපාකතන්තස්සපි විජ්ඣාතංෙපාලග්ගිං

මුඛවාතාදිනා උජ්ජාකලන්තස්සපි. ගිලානතාදිොරණාභාකවො, 

විසිබ්කබතුොමතා, සමාදහනන්තිතීණිඅඞ්ගානි. 

කජොතිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) පාචිත්තියෙණ්කඩො 

363 

පටුන 

7. නහානසික් ොපදවණ් ණනා 

357. සත්තකම පාළියං න කර ථකිකතති එත්ථ රඤ්ඤා චිරං 

නහායිතුොකමන ‘‘අහං බහි උයයාකන ෙතාරක්කඛො වසිස්සාමි, නගරං

ථකෙත්වා කගොකපථා’’ති අනුඤ්ඤාතා, කත ථකිංසූති දට්ඨබ්බං. 

අසම් භින් කනනාති අනට්කඨන, තං දිවසං පුන අග්ගහිතාලඞ්ොකරන

පබුද්ධමත්කතනාති අධිප්පාකයො. මජ්ඣිමකදකස ඌනෙද්ධමාසනහානං, 
සමයාදීනංඅභාකවොතිද්කවඅඞ්ගානි. 

නහානසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. දුබ් බණ් ණෙරණසික් ොපදවණ් ණනා 

368. අට්ඨකම පටි ද් ධනවචීවකරනාති එත්ථ පුබ්කබ අෙතෙප්පං
ෙතිපාහං නිවාසනත්ථායතාවොලිෙවකසනලද්ධම්පිසඞ්ගය්හතීතිවදන්ති. 

369. ‘‘නවංනාම අෙතෙප්ප’’න්තිසාමඤ්ඤකතොවුත්තත්තාඅඤ්කඤන

භික්ඛුනා ෙප්පබින්දුං දත්වා පරිභුත්තං චීවරං, කතන වා, තකතො ලභිත්වා
අඤ්කඤන වා කෙනචි දින්නම්පි ෙතෙප්පකමව නවං නාම න කහොතීති

දට්ඨබ්බං. ‘‘නිවාකසතුං වා පාරුපිතුං වා’’තිවුත්තත්තාඅංසබද්ධොසාවම්පි

පාරුපිතබ්බකතො ෙප්පං ොතබ්බන්ති වදන්ති. චම් මොරනී ං නාම චම්මං
නීලවණ්ණං ොතුං කයොජියමානං නීලං. පෙතිනීලකමවාති කෙචි.

යථාවුත්තචීවරස්ස අෙතෙප්පතා, අනට්ඨචීවරාදිතා, නිවාසනාදිතාති තීණි
අඞ්ගානි. 

දුබ්බණ්ණෙරණසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. විෙප් පනසික් ොපදවණ් ණනා 

374. නවකම කයනාතිකයනසද්ධිං, යස්සසන්තිකෙති අත්කථො.සාමං

විෙප්පිතස්ස අපච්චුද්ධාකරො, විෙප්පනුපගචීවරතා, අවිස්සාකසන 
පරිකභොකගොතිතීණිඅඞ්ගානි. 

විෙප්පනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. චීවරඅපනිධානසික් ොපදවණ් ණනා 

378. දසකම පාළියං අන් තමකසො හසාකපක් කෙොපීති අපි-සද්කදන

අකථයයචිත්තං කෙොකධන දුක්ඛාකපතුොමං, අවණ්ණං පොකසතුොමඤ්ච

සඞ්ගය්හති.කතකනව ‘‘තිකවදන’’න්ති වුත්තං.උපසම්පන්නස්සපත්තාදීනං

අපනිධානං, විකහකසතුොමතාදීතිද්කව අඞ්ගානි. 
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චීවරඅපනිධානසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨිකතොසුරාපානවග්කගොඡට්කඨො. 

7. සප් පාණෙවග් ක ො 

1. සඤ ්චිච් චපාණසික් ොපදවණ් ණනා 

382. සත්තමස්ස පඨකමඋසුංසරංඅසතිඛිපතීති ඉස් සාකසො. නකහත්ථ

කිඤ්චි ජීවිතං නාම විසුං තිට්ඨතීති සම්බන්කධො. තත්ථ පාකණති සත්කත. 

අප් පමත් කතන වත් තං ොතබ් බන්ති යථා පාණොනං විකහසාපි න කහොති, 
එවං සල්ලක්කඛත්වා ඔතාපනසම්මජ්ජනාදිවත්තං ොතබ්බං. කසසං 
වුත්තනයකමව. 

සඤ්චිච්චපාණසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. සප් පාණෙසික් ොපදවණ් ණනා 

387. දුතිකය උදෙසණ් ඨානෙප් පකදකසති ෙද්දමපාසාණාදිභූමියං. 

තත් ථාතිආසිත්කතෙප්පියඋදකෙ.කසසං වුත්තනයකමව. 

සප්පාණෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. උක් කෙොටනසික් ොපදවණ් ණනා 

392. තතිකය ‘‘තස් ස භික් ඛුකනො සන් තිෙං  න් ත් වා’’තිවුත්තත්තා යස්ස

අධිෙරණංසඞ්ඝෙම්කමනනිහතං, තස්සසම්මුකඛඑවඋක්කෙොකටන්තස්ස 
පාචිත්තියං.පරම්මුකඛ පනදුක්ෙටකමව. 

395. ‘‘ධම් මෙම් කම අධම් මෙම් මසඤ් ඤී උක් කෙොකටති, අනාපත් තී’’ති

වුත්තත්තා අනාදරියතාදි විය උක්කෙොටනං සයං අකුසලං න කහොති, 

ධම්මෙම්මසඤ්ඤාය, පනවිමතියාච උක්කෙොටකනකනවඅකුසලංකහොති.

යථාධම්මංනිහතතා, ජානනා, උක්කෙොටනාතිතීණි අඞ්ගානි. 

උක්කෙොටනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. දුට් ඨුල්  සික් ොපදවණ් ණනා 

399. චතුත්කථ ආපත් තිං ආපජ් ජතිකයවාතිධුරනික්කඛපපක්කඛවුත්තං. 

වත් ථුපුග්  ක ොති ආපන්නපුග්ගකලො. ඡාකදතුොමතාය හි සති එව අවස්සං 

අඤ්ඤස්ස ආකරොචනං වුත්තං, වත්ථුපුග්ගලස්ස ච ආකරොචනා නාම න

කහොතීති පටිච්ඡාදනකමවාති අධිප්පාකයො. කෙොටි ඡින් නා කහොතීති 
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ඡාකදස්සාමීති ධුරනික්කඛකප සතිපි පුග්ගලපරම්පරාය ගච්ඡන්තී
ආපත්තිකෙොටි ඡිජ්ජති. 

400. ‘‘අනුපසම් පන් නස ්ස සුක් ෙවිස් සට් ඨි ච ොයසංසග් ක ො චාති අයං 

දුට් ඨුල්  අජ් ඣාචාකරො නාමා’’ති ඉදං දුට්ඨුල්ලාකරොචනසික්ඛාපදට්ඨෙථායං 

‘‘අනුපසම්පන්නස්ස…කප.… ආදිකතොපඤ්චසික්ඛාපදානිදුට්ඨුල්කලොනාම

අජ්ඣාචාකරො, කසසානි අදුට්ඨුල්කලො.
සුක්ෙවිස්සට්ඨිොයසංසග්ගදුට්ඨුල්ලඅත්තොමා පනස්ස අජ්ඣාචාකරො

නාමා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 82) ඉමිනා වචකනන විරුජ්ඣතීති වීමංසිතබ්බං. 

පුග්ගලකපකමන ඡාදයකතො කචත්ථ ‘‘අඤ්කඤ ගරහිස්සන්තී’’ති භයවකසන

ඡාදනක්ඛකණ පටිකඝොව උප්පජ්ජතීති ‘‘දුක් ෙකවදන’’න්ති වුත්තන්ති

දට්ඨබ්බං. උපසම්පන්නස්ස දුට්ඨුල්ලාපත්තිජානනං, පටිච්ඡාකදතුොමතාය
ධුරනික්කඛකපොතිද්කවඅඞ්ගානි. 

දුට්ඨුල්ලසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. ඌනවීසතිවස් සසික් ොපදවණ් ණනා 

402. පඤ්චකම රූපසිප් පන්තිකහරඤ්ඤිෙසිප්පං.ගබ්කභසයිතොකලන

සද්ධිං වීසතිමංවස්සංපරිපුණ්ණමස්සාති  බ් භවීකසො. 

404. නික් ෙමනීයපුණ් ණමාසීති සාවණමාසස්ස පුණ්ණමියා

ආසාළ්හීපුණ්ණමියා අනන්තරපුණ්ණමී. පාටිපදදිවකසති පච්ඡිමිොය
වස්සූපනායිොය. ද්වාදස මාකස මාතු කුච්ඡිස්මිං වසිත්වා මහාපවාරණාය

ජාතං උපසම්පාකදන්තීති අත්කථො. ‘‘තිංස රත්තින්දිකවො මාකසො, 

ද්වාදසමාසිකෙොසංවච්ඡකරො’’ති(අ.නි.3.71; 8.43; විභ.1023) වචනකතො 

‘‘චත් තාකරො මාසා පරිහායන් තී’’ති වුත්තං. වස් සං උක් ෙඩ් ඪන් තීති වස්සං

උද්ධං ෙඩ්ඪන්ති, ‘‘එෙමාසං අධිෙමාකසො’’ති ඡඩ්කඩත්වා වස්සං
උපගච්ඡන්තීති අත්කථො. තස්මා තතිකයො තතිකයො සංවච්ඡකරො

කතරසමාසිකෙො කහොති. කත ද් කව මාකස  කහත් වාති 
නික්ඛමනීයපුණ්ණමාසකතො යාව ජාතදිවසභූතා මහාපවාරණා. තාව කය

ද්කව මාසා අනාගතා, කතසං අත්ථාය අධිෙමාසකතො ලද්කධ ද්කව මාකස

ගකහත්වා. කතනාහ ‘‘කයො පවාකරත්වා වීසතිවස්කසො භවිස්සතී’’තිආදි. 

‘‘නික් ෙඞ් ො හුත් වා’’ති ඉදං අට්ඨාරසන්නං වස්සානං එෙඅධිෙමාකස
ගකහත්වා තකතො වීසතියා වස්කසසුපි චාතුද්දසීඅත්ථාය චතුන්නං මාසානං

පරිහාපකනනසබ්බදාපරිපුණ්ණවීසතිවස්සතං සන්ධායවුත්තං. පවාකරත් වා 

වීසතිවස් කසො භවිස් සතීති මහාපවාරණාදිවකස අතික්ෙන්කත ගබ්භවස්කසන

සහ වීසතිවස්කසො භවිස්සතීති අත්කථො. තස් මාති යස්මා ගබ්භමාසාපි



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) පාචිත්තියෙණ්කඩො 

366 

පටුන 

ගණනූපගා කහොන්ති, තස්මා. එෙවීසතිවස් කසොති ජාතියා වීසතිවස්සං
සන්ධායවුත්තං. 

406. අඤ ්ඤං උපසම් පාකදතීති උපජ්ඣාකයො, ආචරිකයො වා හුත්වා 

උපසම්පාකදති. කසොපීති උපසම්පාකදන්කතොපි අනුපසම්පන්කනො. 

ඌනවීසතිවස්සතා, තංඤත්වාඋපජ්ඣාකයනහුත්වාඋපසම්පාදනන්තිද්කව
අඞ්ගානි. 

ඌනවීසතිවස්සසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. කථයයසත් ථසික් ොපදවණ් ණනා 

409. ඡට්කඨ කථයයසත්ථභාකවො, ඤත්වා සංවිධානං, අවිසඞ්කෙකතන
ගමනන්තිතීණි අඞ්ගානි. 

කථයයසත්ථසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

412. සත්තමං වුත්තනයකමව. 

8. අරිට් ඨසික් ොපදවණ් ණනා 

417. අට්ඨකම අන් තරායන්ති අන්තරා කවමජ්කඣ එති ආගච්ඡතීති

අන්තරාකයො, දිට්ඨධම්මිොදිඅනත්කථො. ආනන් තරියධම් මාති අනන්තකර

භකව ඵලනිබ්බත්තකන නියුත්තා කචතනාදිධම්මාති අත්කථො. ‘‘න 

සග්  ස් සා’’තිඉදං භික්ඛුනිදූසනෙම්මස්සආනන්තරියත්තාභාවකතො වුත්තං.

අරියසාවිොසු, පන ෙලයාණපුථුජ්ජනභූතායචබලක්ොකරනදූකසන්තස්ස
ආනන්තරියසඅසකමව. කමොක්ඛන්තරායිෙතා පන කලොලායපි
පෙතත්තභික්ඛුනියාදූසෙස්සතස්මිංඅත්තභාකව මග්ගුප්පත්තියාඅභාවකතො
වුත්තා. 

තස්මිං අත්තභාකව අනිවත්තනො අකහතුෙඅකිරියනත්ථිෙදිට්ඨිකයොව 

නියතමිච් ඡාදිට් ඨිධම් මා. පණ්ඩොදීනං ගහණං නිදස්සනමත්තං. සබ්බාපි

දුකහතුොකහතුෙපටිසන්ධිකයො විපාෙන් තරායිොව දුකහතුොනම්පි
මග්ගානුප්පත්තිකතො. 

අයන්ති අරිට්කඨො. රකසන රසන්ති අනවජ්කජන
පච්චයපරිභුඤ්ජනරකසන පඤ්චොමගුණපඅකභොගරසං සමාකනත්වා. 

උපකනන් කතො වියාතිඝකටන්කතොවිය, කසොඑවවාපාකඨො. 

අට් ඨිෙඞ් ෙලූපමාතිඑත්ථඅට්ඨිඑව නිම්මංසතායෙඞ්ෙලන්තිචවුච්චති. 

පලිභඤ් ජනට් කඨනාති අවස්සංපතනට්කඨන. අධිකුට් ටනට් කඨනාතිඅතිවිය 
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කුට්ටනට්කඨන. පාළියං ‘‘තථාහං භගවතා…කප.… නාලං අන්තරායායා’’ති
ඉදං වත්ථුඅනුරූපකතො වුත්තං. එවං පන අග්ගකහත්වා අඤ්කඤනපි
ආොකරනයංකිඤ්චිභගවතාවුත්තංවිපරීතකතො ගකහත්වාපකරහිවුත්කතපි
අමුඤ්චිත්වා කවොහරන්තස්සාපි වුත්තනයානුසාකරන තදනුගුණං 

සමනුභාසනෙම්මවාචං කයොකජත්වා ආපත්තියා ආකරොකපතුං, ආපත්තියා
අදස්සනාදීසුතීසුයං කිඤ්චිඅභිරුචිතංනිමිත්තංෙත්වාඋක්කඛපනීයෙම්මං 

ොතුඤ්ච ලබ්භති.සමනුභාසනංඅෙත්වාපි‘‘මායස්මාඑවංඅවචා’’තිභික්ඛූහි
වුත්තමත්කත ලද්ධියා අප්පටිනිස්සජ්ජනපච්චයාය දුක්ෙටාපත්තියාපි

උක්කඛපනීයෙම්මං ොතුම්පි වට්ටකතවාති දට්ඨබ්බං. ධම්මෙම්මතා, 
සමනුභාසනාය අප්පටිනිස්සජ්ජනන්තිද්කවඅඞ්ගානි. 

අරිට්ඨසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. උක් ඛිත් තසම් කභො සික් ොපදවණ් ණනා 

424. නවකම ‘‘උක් ඛිත් කතො අකනොසාරිකතො’’ති වුත්තත්තා අරිට්ඨස්ස
උක්කඛපනීයෙම්මංෙතන්තිදට්ඨබ්බං. 

425. පාළියං ‘‘එෙච්ඡන්කන’’තිසාමඤ්ඤකතොවුත්තත්තානානූපචාකරපි
එෙච්ඡන්කන නිපජ්ජකන පණ්ණත්තිං අජානන්තස්ස අරහකතොපි

උක්ඛිත්තානුවත්තොනම්පි පාචිත්තියකමව. අෙතානුධම්මතා, ඤත්වා
සම්කභොගාදිෙරණන්තිද්කවඅඞ්ගානි. 

උක්ඛිත්තසම්කභොගසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. ෙණ් ටෙසික් ොපදවණ් ණනා 

428. දසකම පිකරති සම්කබොධනත්කථ නිපාතපදං. කසසං
අනන්තරසික්ඛාපදද්වකය වුත්තනයකමව. 

ෙණ්ටෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨිකතොසප්පාණෙවග්කගොසත්තකමො. 

8. සහධම් මිෙවග් ක ො 

1. සහධම් මිෙසික් ොපදවණ් ණනා 

434. අට්ඨමවග්ගස්ස පඨකම උපසම්පන්නස්ස පඤ්ඤත්කතන වචනං, 
අසික්ඛිතුොමස්සකලකසනඑවංවචනන්තිද්කවඅඞ්ගානි. 

සහධම්මිෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. වික ෙනසික් ොපදවණ් ණනා 

438. දුතිකය අ ජ් ජිතාති අලජ්ජිතාය. එවං කසකසසුපි. සඤ ්චිච් ච 

ආපත් තිං ආපජ් ජතීතිආදි භික්ඛුභික්ඛුනීනඤ්කඤව වුත්තං අලජ්ජිලක්ඛණං, 

සාමකණරාදීනං, පන ගහට්ඨානඤ්ච සාධාරණවකසන යථාසෙං 
සික්ඛාපදවීතික්ෙමනපටිගූහනාදිකතො කවදිතබ්බං. ලජ්ජිලක්ඛකණපි එකසව

නකයො. කිඤ්චාපි කුක්කුච්කච උප්පන්කනපි මද්දිත්වා ෙකරොන්කතො, 
ෙප්පිකය අෙප්පියසඤ්ඤිතායෙකරොන්කතොපිතඞ්ඛණිොයඅලජ්ජිතායඑවං
ෙකරොන්ති.තථාපි කුක්කුච්චාදිකභකදවිසුංගහිතාතිදට්ඨබ්බං. 

වජ් ජිපුත් තො දසවත්ථුදීපො. 

පරූපහාරඅඤ ්ඤාණෙඞ් ොපරවිතාරණාදිවාදාති එත්ථ අරහත්තං 

පටිජානන්තානං කුහොනං සුක්ෙවිස්සට්ඨිං දිස්වා ‘‘මාරොයිො කදවතා

අසුචිං උපසංහරන්තී’’තිගාහිකනො පරූපහාරවාදා නාම. අරහකතො සබ්කබසං 

ඉත්ථිපුරිසාදීනං නාමාදිඅජානකන අඤ ්ඤාණං, තත්ථ සන්නිට්ඨානභාකවන 

ෙඞ් ො, පරකතො සුත්වා නාමාදිජානකනන පරවිතාරකණො අත්ථීතිවාදිකනො

අඤ්ඤාණවාදා, ෙඞ්ඛාවාදා, පරවිතාරණවාදා චකතසං, මහාසඞ්ඝිොදීනඤ්ච

විභාකගො ෙථාවත් ථුප් පෙරකණ වුත්කතො. 

චත් තාකරො මග්  ා ච ඵ ානි චාතිඑත්ථ ච-ොකරනඅභිඤ්ඤාපටිසම්භිදාපි

සඞ්ගහිතාති දට්ඨබ්බං. කෙචීති පරියත්තිධරා ධම්මෙථිො. පුන කෙචීති

පටිපත්තිධරා පංසුකූලිෙත්කථරා. ඉතකර පනාතිආදීසු අයං අධිප්පාකයො – 

ධම්මෙථිෙත්කථරාපනපංසුකූලිෙත්කථකරහිආභතං සුත්තංසුත්වා– 

‘‘යාව තිට්ඨන්තිසුත්තන්තා, විනකයොයාව දිප්පති; 

තාවදක්ඛන්තිආකලොෙං, සූරිකයඅබ්භුට්ඨිකතයථා. 

‘‘සුත්තන්කතසුඅසන්කතසු, පමුට්කඨවිනයම්හිච; 

තකමොභවිස්සතිකලොකෙ, සූරිකයඅත්ථඞ්ගකතයථා. 

‘‘සුත්තන්කතරක්ඛිකතසන්කත, පටිපත්තිකහොතිරක්ඛිතා; 

පටිපත්තියංඨිකතොධීකරො, කයොගක්කඛමානධංසතී’’ති.(අ.නි.අට්ඨ. 

1.1.130) – 

ඉදං සුත්තං ආහරිත්වා අත්තකනොව වාදං පතිට්ඨකපන්තා 
පාරාජිොනාපජ්ජනවකසනඨිතා පටිපත්තිසඞ්ගහිතා පරියත්තිකයවමූලන්ති

ආහංසූති. කතනාහ ‘‘සකච පඤ්ච භික්ඛූ චත්තාරි පාරාජිොනි

රක්ඛණො…කප.… සාසනං වුඩ්ඪිං විරුළ්හිං ගමයිස්සන්තී’’ති. එකතන ච
පරික්ඛීකණ ොකල ලජ්ජිගණං අලභන්කතන විනයධකරන අලජ්ජිකනොපි
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පෙතත්කත සඞ්ගකහත්වා කතහි සහ ධම්මාමිසසම්කභොගං සංවාසං 
ෙකරොන්කතන බහූ කුලපුත්කත උපසම්පාකදත්වා සාසනං පග්ගකහතුං 

වට්ටතීති ඉදං සිජ්ඣතීති දට්ඨබ්බං. ගරහිතුොමතා, උපසම්පන්නස්ස
සන්තිකෙ සික්ඛාපදවිවණ්ණනන්තිද්කවඅඞ්ගානි. 

විකලඛනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. කමොහනසික් ොපදවණ් ණනා 

444. තතිකය පාළියං කෙො පන වාකදො භිකයයොති කතහි අඤ්කඤහි
භික්ඛූහි දිට්ඨද්වත්තිවාරකතො භිකයයො පන විත්ථාකරන උද්දිසියමාකන

පාතිකමොක්කඛ නිසින්නපුබ්බතා අත්ථි කච, තත්ථ කිකමව වත්තබ්බං, 

ආපත්තිකමොක්කඛො නත්ථි එවාති අධිප්පාකයො. තඤ් ච යථාධම් කමො 

ොකරතබ් කබොති තන්තිොරණත්කථඋපකයොගවචනං, තායාතිඅත්කථො.යථා

ධම්කමොචවිනකයොච ඨිකතො, තථාතායආපත්තියාොකරතබ්කබොතිවුත්තං

කහොති. කමොහාකරොපනං, තික්ඛත්තුං සුතභාකවො, කමොකහතුොමස්ස
කමොහනන්තිතීණිඅඞ්ගානි. 

කමොහනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. පහාරසික් ොපදවණ් ණනා 

451. චතුත්කථ පාළියං ොයපටිබද් කධන වාති එත්ථ 
පාසාණාදිනිස්සග්ගියපහාකරොපිසඞ්ගහිකතො. 

452. රත් තචිත් කතොතිොයසංසග්ගරාකගනවුත්තං.කමථුනරාකගනපන
පහාරකතො පුරිසාදීසු දුක්ෙටකමව. කමොක්ඛාධිප්පාකයන දණ්ඩකෙොටියා

සප්පාදිංඝට්කටත්වා මණ්ඩූොදිංකමොකචන්තස්සපිඅනාපත්තිඑව.කුපිතතා, 
උපසම්පන්නස්සන කමොක්ඛාධිප්පාකයනපහාකරොතිද්කවඅඞ්ගානි. 

පහාරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. ත සත් තිෙසික් ොපදවණ් ණනා 

457. පඤ්චකම න පහරිතුොමතාය දින් නත් තා දුක් ෙටන්ති එත්ථකිමිදං

දුක්ෙටං, පහාරපච්චයා, උදාහුඋග්ගිරණපච්චයාති? උග්ගිරණපච්චයාව, න 

පහාරපච්චයා.නහිපහරිතුොමතායඅසතිතප්පච්චයාොචිආපත්තියුත්තා, 
උග්ගිරණස්ස පන අත්තකනො සභාකවන අසණ්ඨිතත්තා තප්පච්චයා

පාචිත්තියංනජාතං, අසුද්ධචිත්කතනෙතපකයොගත්තාචඑත්ථඅනාපත්ති
නයුත්තාතිදුක්ෙටංවුත්තන්ති ගකහතබ්බං. 
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458. පුබ් කබතිඅනන්තරසික්ඛාපකද.කසසංඅනන්තරසදිසකමව. 

තලසත්තිෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. අමූ ෙසික් ොපදවණ් ණනා 

459. ඡට්කඨ ‘‘අත් තපරිත් තාණං ෙකරොන් තා’’තිඉදංන ච කවරමූලිො 
අනුද්ධංසනාති දස්සනත්ථං වුත්තං. අනුද්ධංසනක්ඛකණ පන

කෙොපචිත්තකමව උප්පජ්ජති. කතකනව ‘‘දුක් ෙකවදන’’න්ති වුත්තං. කසසං
වුත්තනයකමව. 

අමූලෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. කුක් කුච් චුප් පාදනසික් ොපදවණ් ණනා 

464. සත්තකම උපසම්පන්නස්ස අඵාසුොමතා, කුක්කුච්චුප්පාදනන්ති
ද්කව අඞ්ගානි. 

කුක්කුච්චුප්පාදනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. උපස් සුතිසික් ොපදවණ් ණනා 

471. අට්ඨකම සුයයතීති සුති, වචනං.තස්සා සමීපං උපස් සුති. සුයයති
එත්ථාතිසුතීතිඑවඤ්හිඅත්කථගය්හමාකන සවනට්ඨානසමීකපඅඤ්ඤස්මිං
අස්සවනට්ඨාකනතිට්ඨතීතිආපජ්ජති.අට්ඨෙථායඤ්ච උපස්සුති-සද්දස්කසව

අත්ථංදස්කසතුං ‘‘යත් ථ ඨත් වා’’තිආදිවුත්තං, නසුති-සද්දමත්තස්ස. 

473. එෙපරිච් කඡදානීති ෙදාචි අකිරියකතො, ෙදාචි කිරියකතො

සමුට්ඨානසාමඤ්කඤන වුත්තං. උපසම්පන්කනන කචොදනාධිප්පාකයො, 
සවනන්තිද්කව අඞ්ගානි. 

උපස්සුතිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. ඛියයනසික් ොපදවණ් ණනා 

474. නවකම ධම්මෙම්මතා, ජානනං, ඡන්දං දත්වා ඛියයනන්ති තීණි
අඞ්ගානි. 

ඛියයනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. පක් ෙමනසික් ොපදවණ් ණනා 

481. දසකම විනිච්ඡයෙථායධම්මිෙතා, තංඤත්වාෙම්මකතොපට්ඨාය
එෙසීමට්ඨස්සසමානසංවාසිෙස්ස හත්ථපාසවිජහනන්තිද්කවඅඞ්ගානි. 
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පක්ෙමනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. දුබ් බ සික් ොපදවණ් ණනා 

484. එොදසකම උපසම්පන්නස්සධම්කමනලද්ධසම්මුතිතා, සඞ්කඝන
සද්ධිංචීවරං දත්වාඛියයිතුොමතායඛියයනන්තිද්කවඅඞ්ගානි. 

දුබ්බලසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

489. ද්වාදසමං වුත්තනයකමව. 

නිට්ඨිකතොසහධම්මිෙවග්කගොඅට්ඨකමො. 

9. රාජවග් ක ො 

1. අන් කතපුරසික් ොපදවණ් ණනා 

499. නවමවග්ගස්ස පඨකමපාළියං සංසුද් ධ හණිකෙොතිඑත්ථ  හණීති 

ගබ්භාසයසඤ්ඤිකතොමාතුකුච්ඡිප්පකදකසො, පුරිසන්තරසුක්ොසම්ඵුට්ඨතාය 

සංසුද්ධගහණිකෙො. අභිසිත්තඛත්තියතා, උභින්නම්පි සයනිඝරකතො

අනික්ඛන්තතා, අප්පටිසංවිදිතස්සඉන්දඛීලාතික්ෙකමොතිතීණිඅඞ්ගානි. 
අන්කතපුරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. රතනසික් ොපදවණ් ණනා 

506. දුතිකය ආවසථස් සාතිඑත්ථඅන්කතොආරාකමවාකහොතුඅඤ්ඤත්ථ

වා, යත්ථ ෙත්ථචි අත්තකනො වසනට්ඨානං ආවසකථො නාම. ඡන් කදනපි 

භකයනපීති වඩ්ඪකිආදීසු ඡන්කදන, රාජවල්ලකභසු භකයන. 

ආකිණ් ණමනුස ්කසපි ජාකත…කප.… ආසඞ් ෙන් තීති තස්මිං
නිම්මනුස්සට්ඨාකන පච්ඡා ආකිණ්ණමනුස්කස ජාකතපි විසරිත්වා

ගමනොකල අඤ්ඤස්ස අදිට්ඨත්තා තකමව භික්ඛුං ආසඞ්ෙන්ති. පතිරූපං 
නාමෙප්පියභණ්කඩසයංපංසුකූලං ගකහත්වාඅෙප්පියභණ්කඩපතිරූපානං
උපාසොදීනං දස්කසත්වා කචතියාදිපුඤ්කඤ නිකයොජනං වා දාකපත්වා

නිරකපක්ඛගමනං වා. සමාදකපත් වාති යාචිත්වා. පරසන්තෙතා, 

විස්සාසග්ගාහපංසුකූලසඤ්ඤානං අභාකවො, අනනුඤ්ඤාතොරණා
උග්ගහණාදිචාතිතීණි අඞ්ගානි. 

රතනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. විො  ාමප් පවිසනසික් ොපදවණ් ණනා 

508. තතිකය පාළියං භයෙථන්ති රාජකචොරාදිභයං වා 

කරොගාමනුස්සදුබ්භික්ඛෙන්තාරාදිභයං වා ආරබ්භ පවත්තං. විසිොෙථන්ති
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සුනිවිට්ඨාදිවීථිෙථං. කුම් භට් ඨානෙථන්ති උදෙතිත්ථෙථං, කුම්භදාසීෙථං

වා. පුබ් බකපතෙථන්ති අතීතඤාතිෙථං. නානත් තෙථන්ති වුත්තාහි, 

වක්ඛමානාහිචවිමුත්තංනානාසභාවං නිරත්ථෙෙථං. ක ොෙක් ොයිෙන්ති

‘‘අයං කලොකෙො කෙන නිම්මිකතො’’තිආදිනා කලොෙසභාවක්ඛානවකසන

පවත්තනෙථා. එවං සමුද් දක් ොයිො කවදිතබ්බා. ඉතිභකවොඉතිඅභකවොති

යංවාතංවා නිරත්ථෙොරණංවත්වාපවත්තිතෙථා ඉතිභවාභවෙථා. එත්ථ

ච භකවො සස්සතං, වුඩ්ඪි, ොමසුඛඤ්චාති තිවිකධො, අභකවො
තබ්බිපරීතවකසන. ඉති ඉමාය ඡබ්බිධාය ඉතිභවාභවෙථාය සද්ධිං 

ද් වත් තිංසතිරච් ඡානෙථා නාම කහොන්ති. අථ වා පාළියං සරූපකතො
අනාගතාපි අරඤ්ඤපබ්බතනදීදීපෙථා ඉති-සද්කදන සඞ්ගකහත්වා 

ද්වත්තිංසතිරච්ඡානෙථාති වුච්චන්ති. ඉති වාති එත්ථ ඉති-සද්කදො

පොරත්කථ. වා-සද්කදො විෙප්පත්කථ.තස්මාඑවංපොරංඉකතොඅඤ්ඤංවා
තාදිසංනිරත්ථෙෙථංෙකථතීතිඅත්කථො ගකහතබ්කබො. 

512. උස් සාහං පටිප් පස් සම් කභත් වා විහාරං  ච් ඡන් තාති එත්ථ 
ගාමූපචාරකතොබහිනික්ඛන්කතඅන්තරාරාමාදීනමුපචාරංපවිට්කඨසන්ධාය
වුත්තං. ගාමූපචාරබ්භන්තකර පන පටිපස්සද්ධුස්සාහානම්පි පුනතකමව වා

අඤ්ඤං වා ගාමං පවිසිතුොමතායසතිආපුච්ඡනකිච්චංනත්ථි. ‘‘කු ඝකර 

වා…කප.…  න් තබ් බ’’න්ති ඉදං පන පුකරභත්තං පවිට්ඨානං විොකල
සඤ්ජාකත විොකල ගාමප්පකවසස්ස ආපුච්ඡිතබ්බතාය වුත්තං. 

අදින් නාදාකන වුත් තනකයනාතිදුතියකලඩ්ඩුපාතංසන්ධායවුත්තං. 

515. අන් තරාරාමන් තිආදීසූතිඑත්ථඋස්සවදිවසාදීසුමනුස්කසහිගාකම 

පදක්ඛිණංොකරන්තං ජිනබිම් බාදිං පූකජතුොකමහිවා කරොගවූපසමාදියත්ථං
මනුස්කසහි යාචිකතහි වා භික්ඛූහි සුප්පටිච්ඡන්නාදිවිධිං අෙත්වාපි

වීථිමජ්කඣකනව ගාමං පදක්ඛිණං ොතුං වට්ටතීති වදන්ති, තං න 

ගකහතබ්බං අනාපත්තිවාකර අවුත්තත්තා, ‘‘මග්ගා 

අකනොක්ෙමිත්වා…කප.… පාචිත්තිය’’න්ති (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. 
විොලගාමප්පකවසනසික්ඛාපදවණ්ණනා) පටික්ඛිත්තත්තා ච. කවසාලිං
අනුපරියායිත්වා පරිත්තං ෙකරොන්කතනාපි ආනන්දත්කථකරන

සුප්පටිච්ඡන්නතාදිං අකෙොකපන්කතකනව, අපඤ්ඤත්කත වා සික්ඛාපකද

ෙතන්ති දට්ඨබ්බං. කෙචි පන ‘‘අන්තරාරාමාදිගාමන්තකර ඨිකතහි
ගරුට්ඨානීයානං පච්චුග්ගමනානුග්ගමනාදිවකසන ගාමවීථිං ඔතරිතුං

වට්ටතී’’ති වදන්ති, තම්පිඅන්තරඝරංපවිසන්තංපතිොතුංනවට්ටතිඑව. 
අන්තරාරාමාදිෙප්පියභූමිං පන උද්දිස්ස ගච්ඡන්තං පති ොතුං වට්ටතීති

ඛායති, වීමංසිතබ්බං. සන්තං භික්ඛුං අනාපුච්ඡනා, අනනුඤ්ඤාතොරණා 
විොකලගාමප්පකවකසොතිද්කවඅඞ්ගානි. 



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) පාචිත්තියෙණ්කඩො 

373 

පටුන 

විොලගාමප්පවිසනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. සූචිඝරසික් ොපදවණ් ණනා 

520. චතුත්කථ පාළියං වාසිජකටතිවාසිදණ්ඩකෙ.අට්ඨිමයාදිසූචිඝරතා, 
ෙරණොරාපනාදිවකසනඅත්තකනොපටිලාකභොතිද්කවඅඞ්ගානි. 

සූචිඝරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. මඤ ්චපීඨසික් ොපදවණ් ණනා 

521. පඤ්චකම පාළියං ආසයකතො, භික් ෙකව, කමොඝපුරිකසො 

කවදිතබ් කබොති හීනජ්ඣාසයවකසනඅයංතුච්ඡපුරිකසොතිඤාතබ්කබො, හීනාය
පච්චකයකලොලතාය පුග්ගලස්ස තුච්ඡතාඤාතබ්බාති අධිප්පාකයො. ඉමස්මිං

සික්ඛාපකද, ඉකතො පකරසු ච පඤ්චසු අත්තනා ොරාපිතස්ස පටිලාකභ එව

පාචිත්තියං. පරිකභොකග පනස්ස, අඤ්කඤසඤ්ච දුක්ෙටකමව. 

පමාණාතික්ෙන්තමඤ්චපීඨතා, අත්තකනො ෙරණොරාපනවකසන
පටිලාකභොතිද්කවඅඞ්ගානි. 

මඤ්චපීඨසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. තූක ොනද් ධසික් ොපදවණ් ණනා 

526. ඡට්කඨ කපොටකිතූ න්ති තිණගච්ඡජාතිොනං තූලං. කසසං
වුත්තනයකමව. 

තූකලොනද්ධසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. නිසීදනසික් ොපදවණ් ණනා 

531-536. සත්තකම නිසීදනස්ස පමාණාතික්ෙන්තතා, අත්තකනො
ෙරණාදිනා පටිලාකභොතිද්කවඅඞ්ගානි. 

නිසීදනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

537-547. ඉමිනා නකයන අට්ඨමනවමදසකමසුපි අඞ්ගානි
කවදිතබ්බානි.කසසංසබ්බත්ථ සුවිඤ්කඤයයකමවාති. 

නිට්ඨිකතොරාජවග්කගොනවකමො. 

ඛුද්දෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.
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6. පාටිකදසනීයෙණ් ඩං 

1. පඨමපාටිකදසනීයසික් ොපදවණ් ණනා 

553. පාටිකදසනීකයසු පඨකම පටිකදකසතබ් බාොරදස් සනන්ති එවං
ආපත්තිංනවෙස්සසන්තිකෙ කදකසතබ්බාොරදස්සනං.ඉමිනාලක්ඛකණන
සම්බහුලානං ආපත්තීනම්පි වුඩ්ඪස්ස සන්තිකෙ ච කදකසතබ්බාොකරො

සක්ො විඤ්ඤාතුන්ති. තත්රායං නකයො – ‘‘ගාරය්කහ, ආවුකසො, ධම්කම

ආපජ්ජිං අසප්පාකය පාටිකදසනීකය’’ති එවං සම්බහුලාසු. වුඩ්ඪස්ස පන 

සන්තිකෙ ‘‘ගාරය්හං, භන්කත, ධම්මං…කප.… ගාරය්කහ, භන්කත, 

ධම්කම’’ති කයොජනා කවදිතබ්බා. තත්ථ අසප් පායන්ති
සග්ගකමොක්ඛන්තරායෙරන්ති අත්කථො. අඤ්ඤාතිොය භික්ඛුනියා

අන්තරඝකර ඨිතාය හත්ථකතො සහත්ථා යාවොලිෙග්ගහණං, 
අජ්කඣොහරණන්තිද්කවඅඞ්ගානි. 

පඨමපාටිකදසනීයසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

558. දුතිකය පරිපුණ්ණූපසම්පන්නාය අනනුඤ්ඤාතාොකරන

කවොසාසනා, අනිවාකරත්වාකභොජනජ්කඣොහාකරොති ද්කවඅඞ්ගානි. 

563. තතිකය කසක්ඛසම්මතතා, ඝරූපචාකරඅනිමන්තිතතා, ගිලානස්ස
අනිච්චභත්තාදිංගකහත්වා භුඤ්ජනන්තිතීණිඅඞ්ගානි. 

570. චතුත්කථ සාසඞ්ොරඤ්ඤකසනාසනතා, අනනුඤ්ඤාතං
යාවොලිෙං අප්පටිසංවිදිතං අජ්ඣාරාකම පටිග්ගකහත්වා අගිලානස්ස
අජ්කඣොහරණන්තිද්කවඅඞ්ගානි.කසසංඋත්තානකමව. 

පාටිකදසනීයවණ්ණනානකයො නිට්ඨිකතො.
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7. කසඛියාෙණ් ඩං 

1. පරිමණ් ඩ වග්  වණ් ණනා 

576. කසඛිකයසු යස්මා වත් තක් ෙන් ධකෙ (චූළව. 356 ආදකයො)

වුත්තවත්තානිපි සික්ඛිතබ්බත්තා කසඛියාකනව, තස්මා පාරාජිොදීසු

විකයත්ථ පාළියං පරිච්කඡකදොන ෙකතො. චාරිත්තනයදස්සනත්ථඤ්ච ‘‘කයො

පන භික්ඛු ඔලම්කබන්කතො නිවාකසයය, දුක්ෙට’’න්ති අවත්වා ‘‘සික්ඛා

ෙරණීයා’’ති සබ්බත්ථ පාළි ආකරොපිතා. පදභාජකන පන ‘‘ආපත්ති

දුක්ෙටස්සා’’තිවුත්තත්තාසබ්බත්ථඅනාදරියෙරකණදුක්ෙටං කවදිතබ්බං. 

අට් ඨඞ් ගු මත් තන්ති මත් ත-සද්කදන තකතො කිඤ්චි අධිෙං, ඌනම්පි
සඞ්ගණ්හාති. කතකනව නිසින්නස්ස චතුරඞ්ගුලමත්තම්පි වුත්තං. න හි

නිසින්නස්ස චතුරඞ්ගුලප්පමාණං, ඨිතස්ස අට්ඨඞ්ගුලකමවාති සක්ො
නියකමතුං ඌනාධිෙත්තසම්භවකතො. තස්මා යථා සාරුප්පං කහොති එවං
අට්ඨඞ්ගුලානුසාකරන නිවාසනඤ්කඤව අධිප්කපතන්ති ගකහතබ්බං. 

කතකනව වක්ඛති ‘‘කයො පන භික්ඛු සුක්ඛජඞ්කඝො වා’’තිආදි. කුරුන් දියං 

‘‘අජානන්තස්ස අනාපත්තී’’තිආදරංෙත්වා උග්ගණ්හන්තස්සාපි අජානනං

සන්ධාය වුත්තං. කතනාපිනිරන්තරංනිවාසනපාරුපනවත්තං සික්ඛිතබ්බං, 
අසික්ඛිකතො අනාදරියකමව. පරිමණ්ඩලග්ගහකණන උක්ඛිපිත්වා 

නිවාසනම්පිපටික්ඛිත්තන්තිආහ ‘‘උක් ඛිපිත් වා වා ඔතාකරත් වා වා’’ති. 

සචිත් තෙන්තිවත්ථුවිජානනචිත්කතන සචිත්තෙං. සාරත් ථදීපනියං පන 

උපතිස ්සත් කථරවාදනකයන කලොෙවජ්ජත්තං ගකහත්වා 

‘‘වත්ථුවිජානනචිත්කතන, පණ්ණත්තිවිජානනචිත්කතන ච සචිත්තෙ’’න්ති

(සාරත්ථ.ටී. කසඛියෙණ්ඩ3.576) වුත්තං.තත්ථචවත්ථුවිජානනංවිසුංන
වත්තබ්බං. පණ්ණත්තිවිජානකනනතස්සාපිඅන්කතොගධභාවකතොඉදංවත්ථුං
එවං වීතික්ෙමන්තස්ස ආපත්තීති විජානන්කතො හි පණ්ණත්තිං විජානාතීති

වුච්චති. උපතිස් සත් කථරවාකද කචත්ථ පණ්ණත්තිං අජානිත්වා 
අපරිමණ්ඩලනිවාසනාදිවත්ථුකමව ජානන්තස්ස 

පණ්ණත්තිවීතික්ෙමානාදරියාභාවාසබ්බකසඛිකයසුඅනාපත්තිඑවඅභිමතා, 

තඤ්චන යුත්තං කෙොසම් බක් ෙන් ධකෙ (මහාව.451ආදකයො)වච්චකුටියං 
උදොවකසසං ඨකපන්තස්ස පණ්ණත්තිවිජානනාභාකවපි ආපත්තියා

වුත්තත්තා.වුත්තඤ්හි තත්ථ‘‘කතනකඛොපනසමකයනඅඤ්ඤතකරොභික්ඛු

ආපත්තිං ආපන්කනො කහොති …කප.… කසො අපකරන සමකයන තස්සා

ආපත්තියාඅනාපත්තිදිට්ඨි කහොතී’’තිආදි(මහාව.451). අට් ඨෙථායඤ්චස්ස

‘‘ත්වංඑත්ථ ආපත්තිභාවංනජානාසීති, ආමනජානාමීති.කහොතුආවුකසො, 



විනයපිටකෙ විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) කසඛියාෙණ්කඩො 
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එත්ථ ආපත්තීති, සකච කහොති, කදකසස්සාමීති. සකච පන කත, ආවුකසො, 

අසඤ්චිච්ච අසතියා ෙතං, නත්ථි ආපත්තීති. කසො තස්සා ආපත්තියා

අනාපත්තිදිට්ඨිඅකහොසී’’ති(මහාව.අට්ඨ.451) වුත්තං, තථා ‘‘අධම්මවාදීති

උක්ඛිත්තානුවත්තකෙසු අඤ්ඤතකරො’’ති (මහාව. අට්ඨ. 457-458) ච 

වුත්තං. ඛන්ධෙවත්තානඤ්හි කසඛියත්තා තත්ථ වුත්කතො නකයො ඉකමසං, 

ඉධවුත්කතොච කතසංසාධාරකණොවකහොතීති.කතකනව‘‘අසඤ්චිච්චඅසතියා

ෙතං, නත්ථි ආපත්තී’’ති එවං ඉධ වුත්කතො ආපත්තිනකයො තත්ථාපි

දස්සිකතො. තස්මා ඵුස් සකදවත් කථරවාකද එව ඨත්වා

වත්ථුවිජානනචිත්කතකනව සබ්බකසඛියානි සචිත්තොනි, න
පණ්ණත්තිවිජානනචිත්කතන. 
භිකයයොෙමයතායසූපබයඤ්ජනපටිච්ඡාදනඋජ්ඣානසඤ්ඤීති ද්කව

සික්ඛාපදානි කලොෙවජ්ජානි අකුසලචිත්තානි, කසසානි පණ්ණත්තිවජ්ජානි, 

තිචිත්තානි, තිකවදනානි චාතිගහණකමවයුත්තතරංදිස්සති.කතකනකවත්ථ

‘‘අසඤ්චිච්චාතිපුරකතොවාපච්ඡකතොවා ඔලම්කබත්වානිවාකසස්සාමීතිඑවං

අසඤ්චිච්චා’’තිආදිනා වත්ථුඅජානනවකසකනව අනාපත්තිවණ්ණනා ෙතා, 
නපණ්ණත්තිවිජානනචිත්තවකසන. 

අපිච ‘‘යස්ස සචිත්තෙපක්කඛ චිත්තං අකුසලකමව කහොති, තං 

කලොෙවජ්ජ’’න්ති (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. පඨමපාරාජිෙවණ්ණනා) ඉමිනා
ලක්ඛණවචකනනාපිකචතං සිජ්ඣති.වත්ථුවිජානනචිත්තවකසකනවකහත්ථ

‘‘සචිත්තෙපක්කඛ’’ති වුත්තං. ඉතරථා පණ්ණත්තිවිජානනචිත්තවකසන
සබ්බසික්ඛාපදානම්පි සචිත්තෙපක්කඛ චිත්තස්ස අකුසලත්තනියකමන

කලොෙවජ්ජත්තප්පසඞ්ගකතො පණ්ණත්තිවජ්ජකමවන සියා, ඉදඤ්ච වචනං 
නිරත්ථෙං සියා ඉමිනා වචකනනනිවත්කතතබ්බස්ස සික්ඛාපදස්ස අභාවා.
න ච කසඛිකයසු වත්ථුවිජානනචිත්කතන සචිත්තෙපක්කඛ චිත්තං

පාණාතිපාතාදීසු විය අකුසලකමවාති නියකමො අත්ථි, කයකනත්ථ

කලොෙවජ්ජතාපසජ්කජයය, ‘‘අනාදරියංපටිච්චා’’තිකචතංපාළිවචනං වත්ථුං

ජානිත්වා තීහි චිත්කතහි වීතික්ෙමකමව අනාදරියං ෙත්වා වුත්තං, න 
පණ්ණත්තිං ජානිත්වා අකුසලචිත්කතකනව වීතික්ෙමන්ති ගකහතබ්බං.

අඤ්ඤථා ෙන් ධෙපාළියා, අට් ඨෙථායඤ්ච පුබ්බාපරඤ්ච විරුජ්ඣනකතොති 

අම්හාෙං ඛන්ති. යථා වා න විරුජ්ඣති, තථා එත්ථ අධිප්පාකයො

ගකවසිතබ්කබො. අනාදරියං, අනාපත්තිොරණාභාකවො, 

අපරිමණ්ඩලනිවාසනන්ති ඉමාකනත්ථ තීණි අඞ්ගානි. යථා කචත්ථ, එවං
සබ්බත්ථ. කෙවලං තත්ථ තත්ථ වුත්තපටිපක්ඛෙරණවකසන
තතියඞ්ගකයොජනකමවවිකසකසො. 

577. දුතියාදීසු ගහිපාරුතන්ති කසතපටපාරුතාදි. විහාකරපීති
සඞ්ඝසන්නිපාතබුද්ධුපට්ඨානාදිොලංසන්ධාය වුත්තං. 
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578.  ණ් ඨිෙං පටිමුඤ් චිත් වාතිආදි පටිච්ඡාදනවිධිදස්සනං. ගීවං 

පටිච් ඡාකදත් වාතිආදිනා වුත්තත්තා සඤ්චිච්ච ගීවං, මණිබන්ධනඤ්ච
අප්පටිච්ඡාකදන්තස්ස ආපත්ති. එත්ථාපි පරිමණ්ඩලසික්ඛාපදස්ස 
සාධාරණත්තා ජාණුමණ්ඩලකතො කහට්ඨා චතුරඞ්ගුලමත්තං ඔතාකරත්වා
අකනොලම්කබත්වා පරිමණ්ඩලකමවපාරුපිතබ්බං. 

579. විවරිත් වා නිසීදකතොති විහාකර විය එෙංසපාරුපනං සන්ධාය

වුත්තං. ‘‘වාසත්ථාය උපගතස්සා’’ති වුත්තත්තා වාසාධිප්පායං විනා 
ධම්මකදසනපරිත්තභණනාදිඅත්ථාය සුචිරම්පි නිසීදන්කතන සබ්බං
අන්තරඝරවත්තං පූකරන්කතකනව නිසීදිතබ්බං. නිසීදනපටිසංයුත්කතසු එව

ච සික්ඛාපකදසු ‘‘වාසූපගතස්සා’’ති අනාපත්තියා වුත්තත්තා වාසත්ථාය
අන්තරඝරං උපගච්ඡන්කතනාපි සුප්පටිච්ඡන්නතාදිසබ්බං

අකෙොකපන්කතකනව ගන්තබ්බං. ‘‘වාසූපගතස්සා’’ති හි වුත්තං, න පන

උපගච්ඡමානස්සාති.කෙචිපන‘‘එකෙෙස්මිංපඨමංගන්ත්වා වාසපරිග්ගකහ

ෙකත තකතො අඤ්කඤහි යථාසුඛං ගන්තුං වට්ටතී’’ති වදන්ති. අපකර පන 

‘‘කගහස්සාමිකෙහි ‘යාව තුම්කහ නිවසිස්සථ, තාව තුම්හාෙං ඉමං කගහං

කදමී’ති දින්කන අඤ්කඤහි අවාසාධිප්පාකයහි අන්තරාරාකම විය යථාසුඛං

ගන්තුං, නිසීදිතුඤ්ච වට්ටතී’’ති වදන්ති, තං සබ්බං න ගකහතබ්බං

තථාවචනාභාවා, දානලක්ඛණාභාවා, තාවත්තකෙන

විහාරසඞ්ඛයානුපගමනකතොච.‘‘යාවනිසීදිස්සථ, තාවතුම්හාෙංඉමංකගහං 

කදමී’’ති කදන්කතොපි හි තාවොලිෙකමව කදති වත්ථුපරිච්චාගලක්ඛණත්තා
දානස්ස. 

582. චතුහත් ථප් පමාණන්තිවඩ්ඪකීහත්ථංසන්ධායවුත්තන්ති වදන්ති. 

584. උක් ඛිත් තචීවකරො හුත් වාති ෙටිකතො උද්ධං
ොයබන්ධනාදිදස්සනවකසකනවුක්ඛිපනං සන්ධායවුත්තංපිණ්ඩායචරකතො

පත්තග්ගහණාදිමත්තස්ස අනුඤ්ඤාතත්තා. කතකනව ‘‘නිසින් නොක  පන 

ධමෙරණ’’න්තිආදි වුත්තං. නිසින්නොකල හි ඛන්කධ
ලග්ගපත්තත්ථවිොදිකතො ධමෙරණං නීහරන්තස්ස ෙටිකතො උද්ධම්පි

දිස්සති, තථා අදස්කසත්වා නීහරිතබ්බන්ති අධිප්පාකයො. ආසකන
නිසීදන්තස්සාපි ච පාරුපිතචීවරං කිඤ්චි උක්ඛිපිත්වා සඞ්ඝාටිං
ජඞ්ඝපිණ්කඩහි අනුක්ඛිපිත්වාව නිසීදිතබ්බං. ඉමස්මිඤ්කඤව පන

සික්ඛාපකද ‘‘වාසූපගතස්සා’’ති වුත්තත්තා නිසීදනපටිසංයුත්කතසු
ඡට්ඨඅට්ඨකමසු අවුත්තත්තා වාසූපගකතනාපි සුසංවුකතන

ඔක්ඛිත්තචක්ඛුනාව නිසීදිතබ්බං. කතකනව මාතිොට් ඨෙථායම්පි කතසං

විකසසං අවත්වා ඉකධව ‘‘වාසූපගතස්ස පන අනාපත්තී’’ති (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ.
උක්ඛිත්තෙසික්ඛාපදවණ්ණනා)වුත්තා. 
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පරිමණ්ඩලවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. උජ් ජග් ඝිෙවග්  වණ් ණනා 

586. දුතියවග්ගාදිඋජ්ජග්ඝිෙඅප්පසද්කදසු නිසීදනපටිසංයුත්කතසුපි

වාසූපගතස්ස අනාපත්ති න වුත්තා, ොයප්පචාලොදීසු එව පන වුත්තා.
පාළිකපොත්ථකෙසුපකනතංකෙසුචි කපයයාකලනබයාකමොහිතත්තානසුට්ඨු

විඤ්ඤායති. යත්ථ ච අන්තරඝකරධම්මං වා කදකසන්තස්ස, පාතිකමොක්ඛං
වා උද්දිසන්තස්ස මහාසද්කදන යාවපරිසසාවකනපි අනාපත්ති එවාති
දට්ඨබ්බංතථාආනන්දත්කථරමහින්දත්කථරාදීහිආචරිතත්තා. 

උජ්ජග්ඝිෙවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. ෙම් භෙතවග්  වණ් ණනා 

603. පත්කත ගහණසඤ්ඤා අස්ස අත්ථීති පත්තසඤ්ඤීති ඉමමත්ථං

දස්කසතුං ‘‘පත් කත සඤ් ඤං ෙත් වා’’තිවුත්තං. 

604. ඔක ොණීතිඑොබයඤ්ජනවිෙති.ෙඤ්ජිෙතක්ොදිරකසොතිකෙචි. 

මංසරසාදීනීති ආදි-සද්කදනඅවකසසාසබ්බාපිබයඤ්ජනවිෙති සඞ්ගහිතා. 

605. සමභරිතන්ති රචිතං. කහට් ඨා ඔකරොහතීති සමන්තා
ඔොසසම්භවකතො හත්කථන සමං ෙරියමානං කහට්ඨා භස්සති. 
පත්තමත්ථකෙ ඨපිතානි පූවානි එව වටංසොොකරන ඨපිතත්තා 

‘‘පූවවටංසෙ’’න්ති වුත්තානි. කෙචි පන ‘‘පත්තං ගකහත්වා ථූපීෙතං 

පිණ්ඩපාතංරචිත්වාදියයමානකමවගණ්හකතොආපත්ති, හත්ථගකතඑවපන

පත්කත දියයමාකන ථූපීෙතම්පි ගකහතුං වට්ටතී’’ති වදන්ති, තං න 

ගකහතබ්බකමව ‘‘සමතිත්තිෙ’’න්ති භාවනපුංසෙවකසන සාමඤ්ඤකතො
වුත්තත්තා. 

ඛම්භෙතවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. සක් ෙච් චවග්  වණ් ණනා 

608. චතුත්ථවග්ගාදීසු සපදානන්ති එත්ථ දානං වුච්චති අවඛණ්ඩනං, 

අකපතං දානකතො අපදානං, සහ අපදාකනන සපදානං, අවඛණ්ඩනවිරහිතං

අනුපටිපාටියාති වුත්තංකහොති.කතනාහ ‘‘තත් ථ තත් ථ ඔධිං අෙත් වා’’තිආදි. 

611. විඤ ්ඤත් තියන්ති සූකපොදනවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදං සන්ධාය වදති. 

‘‘වත් තබ් බං නත් ථී’’තිඉමිනාපාළියාවසබ්බංවිඤ්ඤායතීති දස්කසති.තත්ථ

පාළියං අසඤ් චිච් චාතිආදීසු වත්ථුමත්තං ඤත්වා භුඤ්ජකනන ආපත්තිං
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ආපජ්ජන්තස්කසව පුන පණ්ණත්තිංඤත්වා මුඛගතං ඡඩ්කඩතුොමස්ස යං

අරුචියා පවිට්ඨං, තං අසඤ්චිච්ච පවිට්ඨං නාම, තත්ථ අනාපත්ති. තකදව
පුන අඤ්ඤවිහිතතාය වා අවිඤ්ඤත්තමිදන්තිසඤ්ඤාය වා භුඤ්ජකන 

‘‘අසතියා’’තිවුච්චති. 

613. ‘‘අඤ් ඤස ්සත් ථායා’’තිඉදමස්සසික්ඛාපදස්සඅත්තකනොඅත්ථාය 
විඤ්ඤාකපත්වා සයං භුඤ්ජකන එව පඤ්ඤත්තත්තා ඉමිනා සික්ඛාපකදන
අනාපත්තිං සන්ධාය වුත්තං. පඤ්චසහධම්මිොනං පන අත්ථාය
අඤ්ඤාතෙඅප්පවාරිතට්ඨාකන විඤ්ඤාකපන්කතො විඤ්ඤත්තික්ඛකණ
අට්ඨෙථාසු සුත්තානුකලොමකතො වුත්තඅෙතවිඤ්ඤත්තිදුක්ෙටකතො න
මුච්චති. සඤ්චිච්ච භුඤ්ජනක්ඛකණ සයඤ්ච අඤ්කඤ ච මිච්ඡාජීවකතො න
මුච්චන්තීතිගකහතබ්බං. 

615. ‘‘කුක් කුටණ් ඩං අතිඛුද් දෙ’’න්ති ඉදං අසාරුප්පවකසන වුත්තං, 
අතිමහන්කත එව ආපත්තීති දට්ඨබ්බං. භුඤ්ජන්කතන පන කචොරාදිභයං
පටිච්ච මහන්තම්පි අපරිමණ්ඩලම්පි ෙත්වා සීඝං භුඤ්ජනවකසකනත්ථ 

ආපදා. එවමඤ්කඤසුපියථානුරූපංදට්ඨබ්බං. 

සක්ෙච්චවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. ෙබළවග්  වණ් ණනා 

617. අනාහකට ෙබකළ මුඛද්වාරවිවරකණ පන පකයොජනාභාවා

‘‘ආපදාසූ’’තිනවුත්තං. එවමඤ්කඤසුපිඊදිකසසු. 

618. සබ් බං හත් ථන්ති හත්කථෙකදසා අඞ්ගුලිකයො වුත්තා 

‘‘හත්ථමුද්දා’’තිආදීසුවිය, තස්මාඑෙඞ්ගුලිම්පිමුකඛපක්ඛිපිතුංන වට්ටති. 

ෙබළවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. සුරුසුරුවග්  වණ් ණනා 

627. පාළියං සීතීෙකතොති සීතපීළිකතො. සි ෙබුද් කධොති 

පරිහාසවචනකමතං.සිලෙඤ්හිකිඤ්චිදිස්වා‘‘බුද්කධොඅය’’න්තිකවොහරන්ති. 

628. ‘‘අඞ් ගුලිකයො මුකෙ පකවකසත් වා භුඤ් ජිතුං වට් ටතී’’ති ඉමිනා 
සබ්බං හත්ථං අන්කතොමුකඛ පක්ඛිපනසික්ඛාපදස්සපි
පවිට්ඨඞ්ගුලිනිල්කලහකනන ඉමස්සපි සික්ඛාපදස්ස අනාපත්තිං දස්කසති. 

එකසව නකයොති ඝනයාගුආදීසු පත්තං හත්කථන, ඔට්ඨඤ්ච ජිව්හාය

නිල්කලහිතුං වට්ටතීති අතිදිසති. තස් මාති යස්මා ඝනයාගුආදිවිරහිතං
නිල්කලහිතුංන වට්ටති. 
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634. විලීවච් ඡත් තන්ති කවණුකපසිොහි ෙතං. මණ් ඩ බද් ධානීති
දීඝසලාොසු තිරියං වලයාොකරන සලාෙං ඨකපත්වා සුත්කතහි බද්ධානි
දීඝඤ්ච තිරියඤ්ච උජුෙකමව සලාොකයො ඨකපත්වා දළ්හබද්ධානි කචව 
තිරියං ඨකපත්වා දීඝදණ්ඩකෙකහව සඞ්කෙොචාරහං ෙත්වා සුත්කතකහව

තිරියං බද්ධානි. තත් ථජාතෙදණ් ඩකෙන ෙතන්ති සහ දණ්ඩකෙන

ඡින්නතාලපණ්ණාදීහි ෙතං. ඡත් තපාදුොයාති යස්මිං ඡත්තදණ්ඩකෙොටිං

පකවකසත්වා ඡත්තංඋජුෙංඨකපත්වාකහට්ඨාඡායායනිසීදන්ති, තිට්ඨන්ති

වා, තාදිකස ඡත්තාධාකර. 

637. චාකපොති මජ්කඣ වඞ්ෙොජදණ්ඩසදිසා ධනුවිෙති. 

කෙොදණ් කඩොතිවිද්ධදණ්ඩාධනුවිෙති. 

සුරුසුරුවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. පාදුෙවග්  වණ් ණනා 

647. සත්තමවග්කග රුක් ෙකතො පතිකතොති එෙං ඔලම්බනසාඛං

ගකහත්වා පතිකතො. පාළියාති අත්තකනො ආචාරප්පොසෙගන්ථස්ස. 

ධීරත් ථූති ධී අත්ථු, නින්දා කහොතූති අත්කථො. විනිපාතනකහතුනාති

විනිපාතනස්ස කහතුභාකවන. ත් වන්ති උපකයොගත්කථ පච්චත්තවචනං, තං

ඉච්කචවවාපාකඨො. අස් මාතිපාසාකණො. 

649. න ෙකථතබ් බන්ති කථකරන අත්තකනො ෙඞ්ඛාට්ඨානස්ස
පුච්ඡිතත්තා වුත්තං.දහරස්සඅත්ථකෙොසල්ලංඤාතුංපුච්ඡිකතනඋච්චාසකන
නිසින්නස්සආචරියස්ස අනුකයොගදානනකයනවත්තුංවට්ටති. 

652. කෙකළන කචත් ථ සිඞ් ඝාණිොපි සඞ්  හිතාති එත්ථ
උදෙගණ්ඩුසෙං ෙත්වා උච්ඡුෙචවරාදිඤ්ච මුකඛකනව හරිතුං උදකෙසු
ඡඩ්කඩතුංවට්ටතීතිදට්ඨබ්බං. කසසංසබ්බත්ථඋත්තානකමව. 

පාදුෙවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කසඛියවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

655. අධිෙරණසමකථසුචඉධවත්තබ්බංනත්ථි. 

ඉතිසමන්තපාසාදිොයවිනයට්ඨෙථායවිමතිවිකනොදනියං 

භික්ඛුවිභඞ්ගවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.
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නකමොතස්සභගවකතොඅරහකතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

භික් ඛුනීවිභඞ්  වණ් ණනා 

1. පාරාජිෙෙණ් ඩං 

1. උබ් භජාණුමණ් ඩලිෙසික් ොපදවණ් ණනා 

656. භික්ඛුනීවිභඞ්කග මි ාරමාතුයාතිමිගාරමාතු, විසාඛායාතිඅත්කථො.

පාළියං ‘‘එහි භික්ඛුනීති භික්ඛුනී, තීහි සරණගමකනහි උපසම්පන්නාති

භික්ඛුනී’’ති ඉදං භික්ඛුවිභඞ්ගපාළියා සමදස්සනත්ථං
අට්ඨගරුධම්මප්පටිග්ගහකණන ලද්ධූපසම්පදං මහාපජාපතිකගොතමිඤ්කචව
තාය සහ නික්ඛන්තා භගවකතො ආණාය භික්ඛූනඤ්කඤව සන්තිකෙ 
එෙකතොඋපසම්පන්නා පඤ්චසතසාකියානිකයො ච සන්ධාය වුත්තං. තා හි

භගවතා ආනන්දත්කථරස්ස යාචනාය පබ්බජ්ජං අනුජානන්කතන ‘‘එථ

භික්ඛුනිකයො, මම සාසකන තුම්කහපි පවිසථා’’ති වුත්තා විය ජාතා.

සාකියානිකයොඑවසරණසීලානිදත්වාෙම්මවාචාය උපසම්පාදිතත්තා ‘‘තීහි

සරණගමකනහි උපසම්පන්නා’’ති වුත්තා. න හි එතාහි අඤ්ඤා 
එහිභික්ඛුනිභාවාදිනා උපසම්පන්නා නාම සන්ති. යං පන කථරීගාථාසු 

භද් දාය කුණ් ඩ කෙසියා – 

‘‘නිහච්ච ජාණුංවන්දිත්වා, සම්මුඛා අඤ්ජලිංඅෙං; 

‘එහිභද්කද’තිමංඅකවොච, සාකමආසූපසම්පදා’’ති.(කථරීගා.109) 

– 

වුත්තං.යඤ්චඅපදාකනපි– 

‘‘ආයාචිකතොතදාආහ, ‘එහිභද්කද’තිනායකෙො; 

තදාහං උපසම්පන්නා, පරිත්තං කතොයමද්දස’’න්ති. (අප. කථරී 

2.3.44) – 

වුත්තං. තම්පි ‘‘එහි ත්වං භික්ඛුනීනං සන්තිකෙ පබ්බජ්ජං, උපසම්පදඤ්ච

ගණ්හාහී’’තිභගවකතොආණාඋපසම්පදායොරණත්තාඋපසම්පදාඅකහොසීති 

ඉමමත්ථං සන්ධාය වුත්තං. තථා හි වුත්තං කථරී ාථාට් ඨෙථායං ‘‘එහි

භද්කද, භික්ඛුනුපස්සයං ගන්ත්වා භික්ඛුනීනං සන්තිකෙ පබ්බජ්ජ

උපසම්පජ්ජස්සූතිමං අවචආණාකපසි, සාසත්ථුආණාමය්හංඋපසම්පදාය

ොරණත්තාඋපසම්පදාආසිඅකහොසී’’ති (කථරීගා.අට්ඨ.111). 

657. සාධාරණපාරාජිකෙහීතිකමථුනාදීහිචතූහි.තානි, පනඅඤ්ඤානිච 
සාධාරණසික්ඛාපදානි යස්මා භික්ඛුවිභඞ්කග වුත්තනිදානවත්ථාදීසු එව
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382 

පටුන 

සාධාරණවකසන පඤ්ඤත්තානි, පච්ඡා පන තානි භික්ඛුනීනං
පාතිකමොක්ඛුද්කදසං අනුජානන්කතන භගවතා තාසං

සික්ඛාපච්චක්ඛානාභාකවන ‘‘යා පන භික්ඛුනී ඡන්දකසො කමථුනං ධම්මං 

පටිකසකවයයා’’තිආදිනා තදනුරූපවකසන පරිවත්කතත්වා
අසාධාරණසික්ඛාපකදහි සද්ධිං සංසන්කදත්වා
භික්ඛුනිපාතිකමොක්ඛුද්කදසවකසන එෙකතො සඞ්ගහිතානි. යස්මා ච කනසං 

භික් ඛුවිභඞ් ක  (පාරා.44ආදකයො) වුත්තනකයකනවසබ්කබොපි විනිච්ඡකයො

සක්ොඤාතුං, තස්මා තානි වජ්කජත්වා අසාධාරණානං එව ඉධ විභඞ්කගො 
වුත්කතොතිකවදිතබ්බං. 

659. භික්ඛූනං ‘‘ොයසංසග්ගං සාදිකයයයා’’ති අවත්වා

‘‘සමාපජ්කජයයා’’ති වුත්තත්තා ‘‘භික් ඛු ආපත් තියා න ොකරතබ් කබො’’ති

වුත්තං. තබ් බහු නකයනාතිකිරියාසමුට්ඨානස්කසවබහුලභාවකතො, එකතන 

අකිරියාසමුට්ඨානාපි අයං ආපත්ති කහොතීති දස්කසති. කිඤ්චාපි දස්කසති, 

මයංපකනත්ථ එවංතක්ෙයාම‘‘ොයසංසග්ගක්ඛකණසාදියන්තියාකිරියාය
අභාකවපි තකතො පුබ්කබ පවත්තිතානං
පටිච්ඡන්නට්ඨානගමනඉඞ්ගිතාොරදස්සනාදිකිරියානං වකසකනව 

කිරියාසමඋට්ඨානකමව, පකරහි මග්කග ෙරියමානුපක්ෙකමන නිච්චලස්ස
සාදියකතො සුක්ෙවිස්සට්ඨිවියපුබ්බපකයොගාභාකවපි වාතස්මිඤ්කඤවඛකණ 

පරූපක්ෙකමන ජනියමානාය අත්තකනො ොයචලනාදිසඞ්ඛාතාය කිරියාය, 
සා හි සාදියමාකනන තස්සා චිත්කතනාපි සමුට්ඨිතා කිරියා නාම කහොති

අවායමිත්වා පරූපක්ෙකමන කමථුනසාදියකන විය, භික්ඛූනං පන
පරූපක්ෙමජනිතං කිරියං අබ්කබොහාරිෙං ෙත්වා අත්තනා 

ෙරියමානපකයොගවකසකනව ‘ොයසංසග්ගං සමාපජ්කජයයා’ති එවං
විකසකසත්වාව සික්ඛාපදස්ස පඤ්ඤත්තත්තා සාදියමාකනපි න කදොකසො.
ඉතරථා හි තබ්බහුලනකයකනත්ථ කිරියත්කත ගය්හමාකන අඤ්කඤසම්පි

කිරියාකිරියසික්ඛාපදානං කිරියත්තග්ගහණප්පසඞ්කගො සියා’’ති. තස්මා 

වීමංසිත්වා ගකහතබ්බං. සාති කිරියාසමුට්ඨානතා. තකථවාති 
ොයසංසග්ගරාගීඑව. 

උබ්භජාණුමණ්ඩලිෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. වජ් ජපටිච් ඡාදිෙසික් ොපදවණ් ණනා 

666. දුතිකය පුරිකමනාතිආදි සුන්දරීනන්දාය වජ්ජපටිච්ඡාදකන 

පඤ්ඤත්තතං සන්ධාය වුත්තං. ‘‘අට් ඨන් න’’න්ති වුත්තත්තා

වජ්ජපටිච්ඡාදනස්සාපි පටිච්ඡාදකන පාරාජිෙකමවාති දට්ඨබ්බං. ‘‘ධුරං 

නික් ඛිත් තමත් කත’’තිවුත්තත්තාපණ්ණත්තිං අජානන්තියාපි ‘‘ඉදංවජ්ජංන

පොකසස්සාමී’’තිඡන්කදනධුරංනික්කඛපක්ඛකණ පාරාජිෙන්ති දට්ඨබ්බං.
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තං පන පටිච්ඡාදනං යස්මා ‘‘කපසලා ඤත්වා ගරහිස්සන්තී’’ති භකයකනව

කහොති, භයඤ්ච කෙොධචිත්තසම්පයුත්තං, තස්මා ඉදං ‘‘දුක් ෙකවදන’’න්ති

වුත්තං. යං පන සාරත් ථදීපනියං (සාරත්ථ. ටී. පාරාජිෙෙණ්ඩ 3.666) 

‘‘කිඤ්චාපි වජ්ජපටිච්ඡාදනං කපමවකසන කහොති, තථාපි

සික්ඛාපදවීතික්ෙමචිත්තං කදොමනස්සිතකමව කහොතී’’ති එවං

පණ්ණත්තිවීතික්ෙමචිත්කතකනවඡාදනංකදොමනස්සත්කතොරණංවුත්තං, 
තං අොරණංපණ්ණත්තිවිජානනංවිනාපිආපජ්ජිතබ්බකතොව. 

වජ්ජපටිච්ඡාදිෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

669. තතියං උත්තානකමව. 

4. අට් ඨවත් ථුෙසික් ොපදවණ් ණනා 

675. චතුත්කථ කලොෙස්සාදසඞ්ඛාතංමිත්කතහිඅඤ්ඤමඤ්ඤංොතබ්බං 

සන් ථවං. වුත්තකමවත්ථං පරියායන්තකරන දස්කසතුං 

‘‘ොයසංසග්  රාක නා’’තිවුත්තං. 

තිස් සිත් ථිකයො කමථුනං තං න කසකවති යා තිස්කසො ඉත්ථිකයො, තාසු

වුත්තං තං කමථුනං න කසකවයය. අනරියපණ් ඩකෙති තකයො අනරිකය, 
තකයො පණ්ඩකෙ ච උපසඞ්ෙමිත්වා කමථුනං න කසකවති අත්කථො. 

අනරියාති කචත්ථ උභකතොබයඤ්ජනො අධිප්කපතා. බයඤ් ජනස ්මින්ති

අත්තකනො වච්චමුඛමග්කගපි.කඡකදොඑව කඡජ් ජං, පාරාජිෙං. 

වණ් ණාවණ් කණොති ද්වීහි සුක්ෙවිස්සට්ඨි වුත්තා.  මනුප් පාදනන්ති

සඤ්චරිත්තං. ‘‘කමථුනධම් මස ්ස පුබ් බභා ත් තා පච් චකයො කහොතී’’ති ඉමිනා 
ොරිකයොපචාකරන ොයසංසග්කගො කමථුනධම්කමොති වුත්කතොති දස්කසති. 

සබ් බපකදසූති සඞ්ඝාටිෙණ්ණග්ගහණාදිපකදසු. ොයසංසග්ගරාකගො, 

සඋස්සාහතා, අට්ඨමවත්ථුස්සපූරණන්තිතීකණත්ථඅඞ්ගානි. 

අට්ඨවත්ථුෙසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පාරාජිෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.
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2. සඞ් ඝාදිකසසෙණ් ඩං 

1. පඨමසඞ් ඝාදිකසසසික් ොපදවණ් ණනා 

679. සඞ්ඝාදිකසසෙණ්කඩ ‘‘දුතියස්ස ආකරොකචතී’’ති එත්ථාපි ද්වීසුපි
අඩ්ඩොරකෙසු යස්ස ෙස්සචි දුතියස්ස ෙථං කයො කෙොචි ආකරොකචතීති

එවමත්කථොගකහතබ්කබොතිආහ ‘‘එකසව නකයො’’ති. 

 ති තන්ති චිරොලප්පවත්තං. ආපත් තීති ආපජ්ජනං.

‘‘නිස්සාරණීය’’න්ති ඉදං ෙත්තුඅත්කථ සිද්ධන්ති ආහ ‘‘නිස ්සාකරතී’’ති.

ආපන්නංභික්ඛුනිං සඞ්ඝකතොවිකයොකජති, විකයොජනකහතුකහොතීතිඅත්කථො. 

ගීවාකයවාති ආණත්තියා අභාවකතො. කතසං අනත් ථොමතායාති

‘‘කචොකරො’’ති වුත්තං මම වචනං සුත්වා කෙචි දණ්ඩිස්සන්ති ජීවිතා
කවොකරොකපස්සන්තීති එවං සඤ්ඤාය. එකතන කෙවලං භකයන වා 

පරික්ඛාරග්ගහණත්ථං වා සහසා ‘‘කචොකරො’’ති වුත්කත දණ්ඩිකතපි න

කදොකසොති දස්කසති. රාජපුරිසානඤ්හි ‘‘කචොකරො අය’’න්ති උද්දිස්ස ෙථකන

එව ගීවා, භික්ඛූනං, පන ආරාමිොදීනං වා සම්මුඛා ‘‘අසුකෙො කචොකරො

එවමොසී’’ති කෙනචි වුත්තවචනං නිස්සාය ආරාමිොදීසු රාජපුරිසානං
වත්වා දණ්ඩාකපන්කතසුපි භික්ඛුස්ස න ගීවා රාජපුරිසානං අවුත්තත්තා.

කයසඤ්චවුත්තං, කතහිසයංකචොරස්සඅදණ්ඩිතත්තාතිගකහතබ්බං. ‘‘ත්වං

එතස්ස සන්තෙං අච්ඡින්දා’’ති ආණත්කතොපි හි සකච අඤ්කඤන

අච්ඡින්දාකපති, ආණාපෙස්ස අනාපත්ති විසඞ්කෙතත්තා. ‘‘අත් තකනො 

වචනෙර’’න්ති ඉදං සාමීචිවකසන වුත්තං. වචනං අෙකරොන්තානං

රාජපුරිසානම්පි ‘‘ඉමිනා ගහිතපරික්ඛාරං ආහරාකපහි, මා චස්ස දණ්ඩං

ෙකරොහී’’ති උද්දිස්ස වදන්තස්සාපි දණ්කඩ ගහිකතපි න ගීවා එව

දණ්ඩග්ගහණස්සපටික්ඛිත්තත්තා, ‘‘අසුෙභණ්ඩංඅවහරා’’තිආණාකපත්වා

විප්පටිසාකරඋප්පන්කනපුනපටික්ඛිපකන(පාරා. 121) විය. 

දාසාදීනං සම්පටිච්ඡකන විය තදත්ථාය අඩ්ඩෙරකණ භික්ඛූනම්පි

දුක්ෙටන්ති ආහ ‘‘අෙප් පියඅඩ් කඩො නාම න වට් ටතී’’ති. කෙනචි පන
භික්ඛුනා කඛත්තාදිඅත්ථාය කවොහාරිොනං සන්තිෙං ගන්ත්වා අඩ්කඩ
ෙකතපි තං කඛත්තාදිසම්පටිච්ඡකන විය සබ්කබසං අෙප්පියං න කහොති 

පුබ්කබ එව සඞ්ඝස්ස සන්තෙත්තා, භික්ඛුස්කසව පන පකයොගවකසන 
ආපත්තිකයො කහොන්ති. දාසාදීනම්පි පන අත්ථාය රක්ඛං යාචිතුං

කවොහාරිකෙන පුට්කඨන සඞ්ඝස්ස උප්පන්නං ෙප්පියක්ෙමං වත්තුං, 
ආරාමිොදීහි ච අඩ්ඩං ොරාකපතුඤ්ච වට්ටති එව.
විහාරවත්ථාදිෙප්පියඅඩ්ඩංපනභික්ඛුකනොසයම්පිොතුංවට්ටති. 



විනයපිටකෙභිෙඛුනීවිභංකගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) සංඝාදිකසසෙණ්ඩං 

385 

පටුන 

භික් ඛුනීනං වුත් කතොති රක්ඛං යාචන්තීනං භික්ඛුනීනං වුත්කතො

උද්දිස්සඅනුද්දිස්සවකසන රක්ඛායාචනවිනිච්ඡකයො, න සබ්කබො 
සික්ඛාපදවිනිච්ඡකයො අසාධාරණත්තා සික්ඛාපදස්ස. කතනාහ 

‘‘භික් ඛුකනොපී’’තිආදි. අනාෙඩ්ඪිතාය අඩ්ඩෙරණං, අඩ්ඩපරිකයොසානන්ති
ද්කවඅඞ්ගානි. 

පඨමසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියසඞ් ඝාදිකසසසික් ොපදවණ් ණනා 

683. පාළියං දුතිකය මල්   ණභටිපුත් ත ණාදිෙන්තිආදීසු

මල්ලරාජූනං ගකණො මල්   කණො. භටිපුත් තා නාම කෙචි ගණරාජාකනො, 

කතසං ගකණො. කෙචි පන ‘‘නාරායනභත්තිකෙො පුඤ්ඤොරගකණො

මල්ලගකණො. තථා කුමාරභත්තිකෙො ච ගකණො භටිපුත්තගකණො’’තිපි

(සාරත්ථ. ටී. සංඝාදිකසසෙණ්ඩ 3.683) වදන්ති. ධම් ම කණොති සාසකන, 
කලොකෙ වා අකනෙප්පොරපුඤ්ඤොරකෙො ගකණො. ගන්ධවිෙතිොරකෙො

ගකණො  න් ධිෙකසණී. කපසොරාදිගකණො දුස් සිෙකසණී. ෙප් ප තිෙන්ති 

ෙප්පියභාවගතං, පබ්බජිතපුබ්බන්තිඅත්කථො. 

685. පාළියං වුට් ඨාකපතීති උපසම්පාකදති. අෙප්පගතම්පි
පබ්බාකජන්තියා දුක්ෙටන්ති වදන්ති. ඛීණාසවායපි ආපජ්ජිතබ්බකතො 

‘‘තිචිත් ත’’න්ති වුත්තං. කචොරිතා, තං ඤත්වා අනනුඤ්ඤාතොරණා 
වුට්ඨාපනන්තිද්කවඅඞ්ගානි. 

දුතියසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. තතියසඞ් ඝාදිකසසසික් ොපදවණ් ණනා 

692. තතිකය පරික් කෙපං අතික් ොකමන් තියාති ගාමන්තරස්ස

පරික්කඛපං අතික්ොකමන්තියා. ‘‘ගාමන්තරං ගච්කඡයයා’’ති හි වුත්තං.

විොලගාමප්පකවසනසික්ඛාපකද විය ‘‘අපරික්ඛිත්තස්ස උපචාරං

ඔක්ෙමන්තියා’’තිඅවත්වා ‘‘අතික්ොකමන්තියා’’ති පාළියංවුත්තත්තාගාමං
පවිසන්තියා ඝරූපචාකර ඨිතස්ස දුතියකලඩ්ඩුපාතසඞ්ඛාතස්ස උපචාරස්ස
අතික්ෙකමො නාම පඨමකලඩ්ඩුපාතට්ඨානසඞ්ඛාතස්ස

පරික්කඛපාරහට්ඨානස්ස අතික්ෙකමො එවාති ආහ ‘‘පරික් කෙපාරහට් ඨානං 

එකෙන පාකදන අතික් ෙමතී’’ති. 

මජ් කඣති ගාමමජ්කඣ. පච් ඡාති අපරොකල. 

‘‘චතු ාමසාධාරණත් තා’’තිඉමිනාවිහාරකතොචතූසුගාකමසුයත්ථ ෙත්ථචි
පවිසිතුංවට්ටතීතිඑත්ථොරණමාහ. 
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පරතීරකමව අක් ෙමන් තියාති නදිං අකනොතරිත්වා ඔරිමතීරකතො

ලඞ්ඝිත්වාවාආොසාදිනාවාපරතීරකමවඅතික්ොකමන්තියා. ඔරිමතීරකමව 

ආ ච් ඡති, ආපත් තීතිපාරගමනායඔතිණ්ණත්තා වුත්තං. 

තාදිකස අරඤ් කඤති ඉන්දඛීලකතො බහිභාවලක්ඛකණ අරඤ්කඤ. 

‘‘කතකනවා’’තිආදිනා දස්සනූපචාකර විරහිකත සවනූපචාරස්ස

විජ්ජමානත්කතපි ආපත්ති කහොතීති දස්කසති. අඤ ්ඤං මග්  ං  ණ් හාතීති

මග්ගමූළ්හත්තා ගණ්හාති, න දුතියිෙං ඔහියිතුං. තස්මා අනාපත්ති.

අනන්තරාකයන එෙභාකවො, අනාපදාය ගාමන්තරගමනාදීසු එෙන්ති ද්කව
අඞ්ගානි. 

තතියසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. චතුත් ථසඞ් ඝාදිකසසසික් ොපදවණ් ණනා 

694. චතුත්කථ ොරෙ ණස් සාති ඉමස්ස ෙම්මං ොතබ්බන්ති කයහි 

සන්නිට්ඨානං ෙතං, කත සන්ධාය වුත්තං. ෙම්මවාචක්ඛකණ සහඨිකතති

කෙචි. කනත් ථාරවත් කතතිනිත්ථරණකහතුම්හිවත්කත. 

698. පාළියං අසන් කත ොරෙසඞ් කඝති එත්ථ විජ්ජමානං සුදූරම්පි

ගන්ත්වාආපුච්ඡිතබ්බං. අන්තරාකයපනසතිසම්මා වත්තන්තංඔසාකරතුං

වට්ටතීති.ධම්මෙම්කමනඋක්ඛිත්තතා, අනනුඤ්ඤාතොරණා ඔසාරණන්ති
ද්කවඅඞ්ගානි. 

චතුත්ථසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. පඤ ්චමසඞ් ඝාදිකසසසික් ොපදවණ් ණනා 

701. පඤ්චකම තන්ති මහාඅට්ඨෙථායං අවචනං ‘‘අනවස්සුකතොති

ජානන්තී පටිග්ගණ්හාතී’’තිආදි පාළියා සකමති. උභකතො අවස්සුතභාකවො, 
උදෙදන්තකපොනකතො අඤ්ඤං සහත්ථා ගකහත්වා අජ්කඣොහරණන්ති ද්කව
අඞ්ගානි. 

පඤ්චමසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. ඡට් ඨසඞ් ඝාදිකසසසික් ොපදවණ් ණනා 

705. ඡට්කඨ පටිග්  කහො කතන න විජ් ජතීති කතකනව ‘‘න කදතී’’ති 
වුත්තොරකණන උකයයොජිතාය හත්ථකතො ඉතරාය පටිග්ගකහොපි නත්ථි. 

පරිකභො පච් චයාති උකයයොජිතාය කභොජනපරිකයොසානපච්චයාති අත්කථො. 

මනුස්සපුරිසස්ස අවස්සුතතා, තං ඤත්වා අනනුඤ්ඤාතොරණා
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උකයයොජනා, කතන ඉතරිස්සා ගකහත්වා කභොජනපරිකයොසානන්ති තීණි
අඞ්ගානි. 

ඡට්ඨසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

709-727. සත්තමකතොයාවදසමපරිකයොසානානිඋත්තානාකනව. 

සඞ්ඝාදිකසසවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.
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3. නිස ්සග් ගයෙණ් ඩං 

2. දුතියනිස් සග් ගයාදිපාචිත් තියසික් ොපදවණ් ණනා 

733. නිස්සග්ගිකයසුපි පඨමංඋත්තානකමව. 

740. දුතිකය අයයාය දම් මීති එවං පටි ද් ධන්ති නිස්සට්ඨපටිලද්ධං, 

නිස්සට්ඨංපටිලභිත්වාපියංඋද්දිස්ස දායකෙහිදින්නං, තත්කථව දාතබ්බං.

කතනාහ ‘‘යථාදාකනකයව උපකනතබ් බ’’න්ති. අොලචීවරතා, තං ඤත්වා 

ොලචීවරන්තිකලකසනභාජාපනං, පටිලාකභොතිතීණිඅඞ්ගානි. 

743. තතිකය කමතන්ති මකමකවතං චීවරං. උපසම්පන්නතා, 
පරිවත්තිතවිෙප්පනුපගචීවරස්සසෙසඤ්ඤායඅච්ඡින්දනාදීතිද්කවඅඞ්ගානි. 

748-752. චතුත්කථ ආහටසප් පිං දත් වාති අත්තකනො දත්වා. යමෙං 

පචිතබ් බන්ති සප්පිඤ්ච කතලඤ්ච එෙකතො පචිතබ්බං. කලකසන 

ගකහතුොමතා, අඤ්ඤස්සවිඤ්ඤත්ති, පටිලාකභොතිතීණිඅඞ්ගානි. 

753. පඤ්චකම සාතිථුල්ලනන්දා. අයන්ති සික්ඛමානා. කචතාකපත් වාති 

ජානාකපත් වාති ඉධ වුත්තං, මාතිොට් ඨෙථායං පන ‘‘අත්තකනො

ෙප්පියභණ්කඩන‘ඉදංනාමආහරා’ති අඤ්ඤංපරිවත්තාකපත්වා’’ති(ෙඞ්ඛා.
අට්ඨ.අඤ්ඤකචතාපනසික්ඛාපදවණ්ණනා) වුත්තං. 

758. ඡට්කඨ පාවාරිෙස ්සාතිදුස්සවාණිජෙස්ස. 

764. සත්තකම සඤ ්ඤාචිතකෙනාතිසයංයාචිතකෙනපීති අත්කථො. 

769-789. අට්ඨමකතොයාවද්වාදසමාඋත්තානකමව. 

නිස්සග්ගියවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.
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4. පාචිත් තියෙණ් ඩං 

1.  සුණවග් ක ො 

1. පඨම සුණාදිසික් ොපදවණ් ණනා 

797. පාචිත්තිකයසු ලසුණවග්ගස්සපඨකම බදරසාළවං නාමබදරඵලානි

සුක්ඛාකපත්වා කතහි ෙත්තබ්බබයඤ්ජනවිෙති.ආමෙමාගධලසුණඤ්කචව, 
අජ්කඣොහරණඤ්චාතිද්කවඅඞ්ගානි. 

799-812. දුතියාදීනිඋත්තානත්ථානි. 

815. ඡට්කඨ පාළියං ආසුම් භිත් වාතිපාකතත්වා. 

817. දධිමත් ථූති දධිම්හි පසන්කනොදෙං. රසඛීරාදීනන්ති

මංසරසඛීරාදීනං.භුඤ්ජන්තස්සභික්ඛුකනො හත්ථපාකසඨානං, පානීයස්සවා
විධූපනස්සවාගහණන්තිද්කවඅඞ්ගානි. 

822. සත්තකම අවිඤ් ඤත් තියා  ද් ධන්තිඅත්තකනො විඤ්ඤත්තිං විනා 

ලද්ධං. පුබ් බාපරවිරුද් ධන්ති සයං ෙරකණ පාචිත්තියන්ති ඉදං ොරාපකන

දුක්ෙටවචකනන විරුජ්ඣනං සන්ධාය වුත්තං. කතනාහ ‘‘න හී’’තිආදි, 

‘‘අවිඤ්ඤත්තියා ලද්ධ’’න්තිආදිවචකනන වා විරුජ්ඣනං සන්ධාය වුත්තං.
අඤ්ඤාය විඤ්ඤත්තිපි හි ඉමිස්සා අවිඤ්ඤත්තියා ලද්ධකමවාති. 

ආමෙධඤ්ඤවිඤ්ඤාපනාදි, තං භජ්ජනාදිනා අජ්කඣොහරණන්ති ද්කව
අඞ්ගානි. 

824. අට්ඨකම නිබ් බිට් කඨොති ලද්කධො. කෙණීති රඤ්කඤො දාතබ්කබො

ආකයො, ආයුප්පත්තිට්ඨානන්ති අත්කථො. කතනාහ ‘‘එෙං 

ඨානන් තර’’න්තිආදි. ඨානන් තරන්ති ච ගාමජනපදාණායත්තං.

වළඤ්ජියමානතිකරොකුට්ටාදිතා, අනපකලොකෙත්වාඋච්චාරාදීනංඡඩ්ඩනාදීති
ද්කවඅඞ්ගානි. 

830. නවකම ‘‘මත් ථෙච් ඡින් නනාළිකෙරම් පී’’ති වුත්තත්තා හරිතූපරි 

ඡඩ්ඩනකමව පටික්ඛිත්තං. කතනාහ ‘‘අනික් ඛිත් තබීකජසූ’’තිආදි. යත්ථ ච

ඡඩ්කඩතුංවට්ටති, තත්ථ හරිකතවච්චාදිංොතුම්පිවට්ටතිඑව. සබ් කබසන්ති 
භික්ඛුභික්ඛුනීනං. 

836-7. දසකම කතසංකයවාතිකයසංනිච්චංපස්සති. ආරාකම ඨත් වාති

ඨිතනිසන්නට්ඨාකනඑවඨත්වාසමන්තකතොගීවං පරිවත්කතත්වාපිපස්සති, 
අනාපත්ති. ඨිතට්ඨානකතො ගන්ත්වා පස්සිතුං න වට්ටති. කෙචි පන
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‘‘වට්ටතී’’ති වදන්ති. තං පන ‘‘දස්සනාය ගච්කඡයය, පාචිත්තිය’’න්ති 

සාමඤ්ඤකතො ගමනස්ස පටික්ඛිත්තත්තා, අනාපත්තියම්පි ගමනාය

අවුත්තත්තා ච න ගකහතබ්බං. නච්චාදිතා, අනනුඤ්ඤාතොරණා ගමනං, 
දස්සනාදිචාතිතීණිඅඞ්ගානි. 

නිට්ඨිකතොලසුණවග්කගොපඨකමො. 

2. අන් ධොරවග් ක ො 

1. පඨමාදිසික් ොපදවණ් ණනා 

841. දුතියවග්ගස්ස පඨකම දාකන වාති දානනිමිත්තං. රත්තන්ධොකර 

පුරිසස්සහත්ථපාකසඨානාදි, රකහොකපක්ඛා, සහායාභාකවොතිතීණිඅඞ්ගානි. 

842-850. දුතියාදීනිඋත්තානානි. 

854. පඤ්චකම පල්  ඞ් ෙස ්ස අකනොොකසති ඌරුබද්ධාසනස්ස
අප්පකහොනකෙ. පුකරභත්තං අන්තරඝකර පල්ලඞ්ෙප්පකහොනොසකන

නිසජ්ජා, අනනුඤ්ඤාතොරණා අනාපුච්ඡා වුත්තපරිච්කඡදාතික්ෙකමොති
ද්කවඅඞ්ගානි. 

860-879. ඡට්ඨාදීනි උත්තානානි. 

නිට්ඨිකතොඅන්ධොරවග්කගොදුතිකයො. 

3. නග්  වග් ක ො 

1. පඨමාදිසික් ොපදවණ් ණනා 

883-887. තතියවග්ගස්සපඨමදුතියානිඋත්තානානි. 

893. තතිකය විසිබ් කබත් වාති විජකටත්වා. ධුරං නික් ඛිත් තමත් කතති
විසිබ්බනදිවසකතො පඤ්ච දිවකස අතික්ොකමත්වා ධුරං නික්ඛිත්තමත්කත.

අන්කතොපඤ්චාකහ පන ධුරනික්කඛකපපි අනාපත්ති එව ‘‘අඤ්ඤත්ර 

චතූහපඤ්චාහා’’ති වුත්තත්තා. උපසම්පන්නාය චීවරං සිබ්බනත්ථාය

විසිබ්කබත්වා පඤ්චහාතික්ෙකමො, අනනුඤ්ඤාතොරණා ධුරනික්කඛකපොති 
ද්කවඅඞ්ගානි. 

900. චතුත්කථ පඤ්චන්නං චීවරානං අපරිවත්තනං, 
අනනුඤ්ඤාතොරණාපඤ්චාහාතික්ෙකමොතිද්කව අඞ්ගානි. 

903. පඤ්චමං උත්තානකමව. 



විනයපිටකෙභිෙඛුනීවිභංකගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) පාචිත්තියෙණ්කඩො 
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909. ඡට්කඨ විෙප්පනුපගස්ස සඞ්කඝ පරිණතතා, විනා
ආනිසංසදස්සකනනඅන්තරායෙරණන්තිද්කව අඞ්ගානි. 

911. සත්තමං උත්තානකමව. 

916. අට්ඨකම කුම් භථූණං නාම කුම්භසද්කදො, කතන කීළන්තීති 

කුම් භථූණිො. කතනාහ ‘‘ඝටකෙන කීළනො’’ති. දීඝනිොයට් ඨෙථායං පන

‘‘චතුරස්සඅම්බණෙතාළ’’න්ති වුත්තං. තඤ්හි රුක්ඛසාරාදිමයං

අන්කතොඡිද්දං චතූසු පස්කසසු චම්කමොනද්ධං වාදිතභණ්ඩං, යං 

‘‘බිම්බිසෙ’’න්තිපි වුච්චති, තං වාකදන්තාපි කුම්භථූණිො. කතනාහ 

‘‘බිම් බිසෙවාදිතොතිපි වදන් තී’’ති. 

918. පාළියං ෙප් පෙතන්ති ෙප්පෙතං නිවාසනපාරුපනූපගං. 

සමණචීවරතා, අනනුඤ්ඤාතානංදානන්තිද්කවඅඞ්ගානි. 

921-931. නවමදසමානිඋත්තානාකනව. 

නිට්ඨිකතොනග්ගවග්කගොතතිකයො. 

4. තුවට් ටවග් ක ො 

10. දසමසික් ොපදවණ් ණනා 

976. තුවට්ටවග්ගස්ස දසකම චාරිොය අපක්ෙමනං
පණ්ණත්තිවජ්ජකමව. පණ්ණත්තිවිජානනචිත්කතන සචිත්තෙතං සන්ධාය

පකනත්ථ ‘‘ක ොෙවජ් ජ’’න්තිදට්ඨබ්බං.කසසංසබ්බත්ථඋත්තානකමව. 

නිට්ඨිකතොතුවට්ටවග්කගොචතුත්කථො. 

5. චිත් තා ාරවග් ක ො 

1. පඨමාදිසික් ොපදවණ් ණනා 

978. චිත්තාගාරවග්ගස්ස පඨකම පාකටක් ො ආපත් තිකයොති ගීවාය
පරිවත්තනප්පකයොගගණනාය. 

1015. නවකම හත්ථිආදීසු සිප් ප-සද්කදො පච්කචෙං කයොකජතබ්කබො, 

තථා ආථබ්බණාදීසු මන් ත-සද්කදො. තත්ථ ආථබ් බණමන් කතො නාම

ආථබ්බණකවදවිහිකතො පරූපඝාතෙකරො මන්කතො. ඛී නමන් කතො නාම
කවරිමාරණත්ථාය සාරදාරුමයං ඛීලං මන්කතත්වා පථවියං

ආකෙොටනමන්කතො. අ දප් පකයොක ො විසප්පකයොජනං. නා මණ් ඩ න්ති
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සප්පානං පකවසනිවාරණත්ථං මණ්ඩලබන්ධමන්කතො. කසසං සබ්බත්ථ
උත්තානකමව. 

නිට්ඨිකතොචිත්තාගාරවග්කගොපඤ්චකමො. 

1025-1116. ආරාමවග්කග, ගබ්භිනිවග්කගච සබ්බංඋත්තානකමව. 

8. කුමාරිභූතවග් ක ො 

1. පඨමාදිසික් ොපදවණ් ණනා 

1119. අට්ඨමවග්ගස්ස පඨකම සබ් බපඨමා ද් කව මහාසික් ෙමානාති 

ගබ්භිනිවග්කග(පාචි.1067ආදකයො)සබ්බපඨමංවුත්තාද්කව. සික් ෙමානා 

ඉච් කචව වත් තබ් බාතිසම්මුතිෙම්මාදීසු අඤ්ඤථා වුත්කතෙම්මංකුප්පතීති
අධිප්පාකයො. 

1167. එොදසකම පාරිවාසිකයන ඡන් දදාකනනාති පරිවුත්කථන

නවිෙප්පවුත්කථන විගකතන ඡන්දදාකනනාති අත්කථො, 
ඡන්දවිස්සජ්ජනමත්කතනවා. 

1168. ‘‘වුට් ඨිතායා’’ති එකතන ‘‘ඉදානි ෙම්මං න ෙරිස්සාමා’’ති ධුරං 
නික්ඛිපිත්වාොකයනඅවුට්ඨහිත්වානිසින්නායපි පරිසායෙම්මංොතුංන

වට්ටතීති දස්කසති. කතනාහ ‘‘ඡන් දං අවිස් සජ් කජත් වා අවුට් ඨිතායා’’ති.

පාළියංපන ‘‘අනාපත්තිඅවුට්ඨිතායපරිසායා’’තිසාමඤ්ඤකතො වුත්තත්තා, 

උකපොසථක් ෙන් ධකෙ ච ‘‘න, භික්ඛකව, පාරිවාසිෙපාරිසුද්ධිදාකනන

උකපොසකථො ොතබ්කබො අඤ්ඤත්ර අවුට්ඨිතාය පරිසායා’’ති (මහාව. 183) 

වුත්තත්තා, තදට් ඨෙථායම්පි ‘‘පාරිවාසියපාරිසුද්ධිදානං නාම පරිසාය

වුට්ඨිතොලකතො පට්ඨාය න වට්ටති, අවුට්ඨිතාය පන වට්ටතී’’ති (මහාව.

අට්ඨ. 183) වුත්තත්තා ච ‘‘ෙම්මං න ෙරිස්සාමී’’ති ධුරං නික්ඛිපිත්වා
නිසින්නායපිෙම්මංොතුංවට්ටතීති ගකහතබ්බං.කසසංඋත්තානකමව. 

නිට්ඨිකතොකුමාරිභූතවග්කගොඅට්ඨකමො. 

1181. ඡත්තවග්කගොඋත්තාකනොඑව. 

ඛුද්දෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.
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5. පාටිකදසනීයෙණ් ඩං 

පාටිකදසනීයසික් ොපදවණ් ණනා 

1228. පාටිකදසනීයාදීසු පාළිවිනිමුත් තකෙසූති පාළියං අනාගකතසු
සප්පිආදීසු. 

සත් තාධිෙරණව් හයාති සත්තාධිෙරණසමථනාමො.තංඅත්ථවිනිච්ඡයං
තාදිසංකයව යස්මා විදූ වදන්තීති අත්කථො. යථා නිට්ඨිතාති සම්බන්කධො. 

සබ් බාසවපහන්ති සබ්බාසවවිඝාතෙංඅරහත්තමග්ගං. පස් සන් තු නිබ් බුතින්ති 

මග්ගඤාකණනනිබ්බානංසච්ඡිෙකරොන්තු, පප්කපොන්තූතිවාපාකඨො.තත්ථ 

නිබ් බුතින්තිඛන්ධපරිනිබ්බානංගකහතබ්බං. 

ඉතිසමන්තපාසාදිොයවිනයට්ඨෙථායවිමතිවිකනොදනියං 

භික්ඛුනීවිභඞ්ගවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

උභකතොවිභඞ්ගට්ඨෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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නකමොතස්සභගවකතොඅරහකතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

මහාවග්  වණ් ණනා 

1. මහාෙන් ධකෙො 

කබොධිෙථාවණ් ණනා 

මහාවග්කග උභින් නං පාතිකමොක් ොනන්ති උභින්නං
පාතිකමොක්ඛවිභඞ්ගානං. යං ඛන්ධෙං සඞ්ගායිංසූතිසම්බන්කධො. ඛන්ධානං

සමූකහො, ඛන්ධානං වා පොසනකතො ෙන් ධකෙො. ෙන් ධාති කචත්ථ 
පබ්බජ්ජාදිචාරිත්තවාරිත්තසික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිසමූකහො අධිප්කපකතො.
පදභාජනීකය කයසං පදානං අත්ථා කයහි අට්ඨෙථානකයහි පොසිතාති

කයොජනා.අථවාකයඅත්ථාතිකයොකජතබ්බං. හි-සද්කදොකචත්ථපදපූරකණ
දට්ඨබ්කබො. 

1. විකසසොරණන්ති ‘‘කයන සමකයන ආයස්මකතො
සාරිපුත්තත්කථරස්ස සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියාචනකහතුභූකතො පරිවිතක්කෙො

උදපාදි, කතන සමකයනා’’තිආදිනා වුත්තොරණං විය විකසසොරණං

භුම්මවචනනිවත්තනෙොරණන්ති අත්කථො. එතස ්සාති අභිසම්කබොධිකතො

පට්ඨාය සත්ථු චරියාවිභාවනස්ස විනයපඤ්ඤත්තියං කිං පකයොජනං? යදි
විකසසොරණං නත්ථීති අධිප්පාකයො. නිදානදස්සනං පකයොජනන්ති

කයොජනා. නිදානන්තිකචත්ථ සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිකහතුභූතං

වත්ථුපුග්ගලාදිොරණංඅධිප්කපතං, න පඤ්ඤත්තිට්ඨානකමව.කතනාහ ‘‘යා 

හී’’තිආදි. 

උරුකව ායන්ති එත්ථ උරු-සද්කදො මහන්තවාචී. කව ා-සද්කදො 
තීරපරියාකයො. උන්නතත්තාදිනා කවලා විය කවලා. උරු මහන්තී කවලා

උරුකවලා, තස්සං. කතනාහ ‘‘මහාකව ාය’’න්තිආදි. මරියාදාති

සීලාදිගුණසීමා. පත් තපුකටනාති තාලාදීනංපණ්ණපුකටන. 

‘‘පඨමාභිසම්බුද්කධො’’ති අනුනාසිෙකලොකපනායං නිද්කදකසොති ආහ 

‘‘පඨමං අභිසම් බුද් කධො’’ති. පඨමන්ති ච භාවනපුංසෙනිද්කදකසො. තස්මා
අභිසම්බුද්කධො හුත්වා සබ්බපඨමං කබොධිරුක්ඛමූකල විහරතීති කයොජනා
දට්ඨබ්බා. 

පාළියං අථ කෙොති එත්ථ අථාති එතස්මිං සමකයති අත්කථො

අකනෙත්ථත්තා නිපාතානං. සත් තාහන්ති අච්චන්තසංකයොකග එතං

උපකයොගවචනං. අථ කෙොති අධිොරන්තරදස්සකන නිපාකතො. කතන
විමුත්තිසුඛපටිසංකවදනං පහාය පටිච්චසමුප්පාදමනසිොකර අධිෙතභාවං
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දස්කසති. පටිච් චාති පටිමුඛං ගන්ත්වා, අඤ්ඤමඤ්ඤං අකපක්ඛිත්වාති

අත්කථො. එකතන ොරණබහුතා දස්සිතා. සහිකතති ොරියබහුතා. 

අනුක ොමන්ති භාවනපුංසෙනිද්කදකසො. ස් කවවාති කසො එව පච්චයාොකරො. 

පුරිමනකයන වා වුත් කතොති ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා’’තිආදිනා නකයන 

වුත්කතොපච්චයාොකරො. පවත් තියාතිසංසාරප්පවත්තියා. 

පාළියං ‘‘අවිජ් ජාපච් චයා’’තිආදීසු දුක්ඛාදීසු අඤ්ඤාණං අවිජ් ජා. 

කලොකියකුසලාකුසලකචතනා සඞ් ොරා. කලොකියවිපාෙකමව විඤ ්ඤාණං. 

කලොකියකවදනාදික්ඛන්ධත්තයං නාමං, භූතුපාදායකභදං රූපං. 

පසාදවිඤ්ඤාණකභදං සළායතනං. විපාෙභූකතොසබ්කබො ඵස් කසො, කවදනා ච.

රාකගො තණ් හා. බලවරාකගො, තිවිධාච දිට්ඨි උපාදානං. භකවො පනදුවිකධො

ෙම්මභකවො, උපපත්තිභකවො ච. තත්ථ ෙම් මභකවො 

සාසවකුසලාකුසලකචතනාව, උපපත් තිභකවො උපාදින්නෙක්ඛන්ධා. කතසං

උපපත්ති ජාති. පාකෙො ජරා. කභකදො මරණං. කත එව නිස්සාය කසොචනං 

කසොකෙො. ෙන්දනං පරිකදකවො. දුක් ෙං ොයිෙං. කදොමනස් සං කචතසිෙං.

අතිවියකසොකෙො උපායාකසො. 

පච්කචෙඤ්ච සම් භවති-සද්කදො කයොකජතබ්කබො. කතනාහ ‘‘ඉමිනා 

නකයනා’’තිආදි. ‘‘දුක් ෙරාසිස් සා’’ති ඉමිනා න සත්තස්ස. නාපි
සුභසුඛාදීනන්තිදස්කසති. 

හකවති බයත්තන්ති ඉමස්මිං අත්කථ නිපාකතො. 

‘‘අනුක ොමපච් චයාොරපටිකවධසාධො කබොධිපක් ඛියධම් මා’’ති ඉදං

පඨමවාකර කිඤ්චාපි ‘‘අවිජ්ජායත්කවව අකසසවිරාගනිකරොධා’’තිආදිනා

පටිකලොමපච්චයාොකරොපි ආගකතො, තථාපි ‘‘යකතො පජානාති 

සකහතුධම්ම’’න්ති අනුකලොමපච්චයාොරපටිකවධස්කසව ොරණත්කතන

වුත්තන්ති.යථා කචත්ථ, එවංදුතියවාකරපි‘‘යකතොඛයංපච්චයානංඅකවදී’’ති

ගාථායවුත්තත්තා ‘‘පච්චයානංඛයසඞ්ඛාත’’න්තිආදි වුත්තන්තිකවදිතබ්බං. 

කනො ෙල් ක ො පඤ් කහොති අයුත්කතො න බයාොතබ්කබො, අවිජ්ජමානං 

අත්තානං සිද්ධං ෙත්වා ‘‘කෙො ඵුසතී’’ති තස්ස කිරියාය පුට්ඨත්තා ‘‘කෙො 

වඤ්ඣාපුත්කතො ඵුසතී’’තිආදි වියාති අධිප්පාකයො. කසොළස ෙඞ් ොති

‘‘අකහොසිං නු කඛො අහමතීතමද්ධානං, නනු කඛො අකහොසිං, කිං නු කඛො

අකහොසිං, ෙථං නු කඛො අකහොසිං, කිං හුත්වා කිං අකහොසිං නු කඛො

අහමතීතමද්ධානං, භවිස්සාමි නු කඛො අහං අනාගතමද්ධානං, නනු කඛො

භවිස්සාමි, කිංනුකඛොභවිස්සාමි, ෙථංනුකඛො භවිස්සාමි, කිංහුත්වාකිං

භවිස්සාමිනුකඛොඅහංඅනාගතමද්ධානං, අහංනුකඛොස්මි, කනොනුකඛොස්මි, 

කිංනුකඛොස්මි, ෙථංනුකඛොස්මි, අයංනුකඛොසත්කතොකුකතොආගකතො, 
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කසො කුහිං ගාමී භවිස්සතී’’ති (ම. නි. 1.18; සං. නි. 2.20) එවං ආගතා

අතීකතපඤ්ච, අනාගකතපඤ්ච, පච්චුප්පන්කනඡාතිකසොළසවිධාෙඞ්ඛා. 

තත්ථ කිං නු කෙොති මනුස්සකදවාදීසු, ඛත්තියාදීසු වා අඤ්ඤතරං

නිස්සායෙඞ්ඛති. ෙථං නු කෙොතිපන සණ්ඨානාොරාදීසුඉස්සරාදිජනෙං, 

ොරණංවානිස්සාය. කිං හුත් වා කිං අකහොසින්තිචමනුස්සාදීසුපඨමංකිං

හුත්වා පච්ඡා කිං අකහොසින්ති ෙඞ්ඛති. අහං නු කෙොස් මීතිආදි ඉදානි

අත්තකනො විජ්ජමානාවිජ්ජමානතං, සරූපපොරාදිෙඤ්ච ෙඞ්ඛති. 

වපයන් තීති විඅපයන්ති බයපගච්ඡන්ති. කතනාහ ‘‘අප ච් ඡන් ති 

නිරුජ් ඣන් තී’’ති. 

3. තස් ස වකසනාති තස්ස පච්චයාොරපජානනස්ස, 

පච්චයක්ඛයාධිගමස්ස ච වකසන. එකෙෙකමව කෙොට් ඨාසන්ති

අනුකලොමපටිකලොමකතො එකෙෙකමව කෙොට්ඨාසං. පාටිපදරත් තියා එවං 

මනසාොසීතිරත්තියාතීසුපි යාකමසුඑවංඉධඛන්ධෙපාළියාආගතනකයන
අනුකලොමපටිකලොමංකයවමනසාොසි. 

අජපා ෙථාවණ් ණනා 

4. තස්ස සත් තාහස් ස අච් චකයනාති පල්ලඞ්ෙසත්තාහස්සඅපගමකනන. 

තම් හා සමාධිම් හාති අරහත්තඵලසමාපත්තිසමාධිම්හා. අන්තරන්තරාඑවහි
පච්චයාොරමනසිොකරො. අවකසසොලං පන සබ්බං භගවා

ඵලසමාපත්තියාපිවීතිනාකමසි.තංසන්ධාය ‘‘තම් හා සමාධිම් හා’’තිවුත්තං. 

රතනචඞ් ෙකමති භගවකතො චිරං ඨිතස්ස චඞ්ෙමනාධිප්පායං ඤත්වා

කදවතාහිමාපිකත රතනචඞ්ෙකම. රතනඝරන්තිභගවකතොනිසීදනාධිප්පායං
ඤත්වා කදවතාහිමාපිතංරතනමයංකගහං. 

තත්රාපීති න කෙවලං රතනඝකරකයව. තත්රාපි අජපාලනිකග්රොධමූකලපි
අභිධම්මංවිචිනන්කතොඑවඅන්තරන්තරාවිමුත්තිසුඛං පටිසංකවකදන්කතොති
අත්කථො. තත්ථාපි හි අනන්තනයසමන්තපට්ඨානං සම්මසකතො 
සම්මාසම්බුද්ධස්සපීතිසමුට්ඨිතාඡබ්බණ්ණාබුද්ධරස්මිකයොරතනඝකරවිය 

නිච්ඡරිංසු එව. ‘‘හුංහු’’න් ති ෙකරොන් කතොති ‘‘සබ්කබ හීනජාතිො මං මා

උපගච්ඡන්තූ’’ති මානවකසන, සමීපං උපගකතසු කෙොධවකසන ච

‘‘අකපථා’’ති අධිප්පායනිච්ඡාරිතංහුංහුංොරංෙකරොන්කතො. 

බ්රහ් මඤ ්ඤන්ති බ්රාහ්මණත්තං. අන් තන්ති නිබ්බානං. කදවානං වා 

අන් තන්තිමග්ගඤාණානංවාඅන්තභූතංඅරහත්තඵලං. 
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මුචලින් දෙථාවණ් ණනා 

5. මුචලින් දමූක ති එත්ථ ච මුචලින් කදො වුච්චති නීපරුක්කඛො, කයො

‘‘නිචුකලො’’තිපිවුච්චති. උප් පන් නකමකඝොතිසෙලචක්ෙවාළගබ්භංපූකරත්වා

උප්පන්කනොමහාකමකඝො. වද් දලිොතිවුට්ඨියාඑවඉත්ථිලිඞ්ගවකසනනාමං.

යා ච සත්තාහං පවත්තත්තා සත්තාහවද්දලිොති වුත්තාතිආහ ‘‘සත් තාහං 

අවිච් ඡින් නවුට් ඨිො අකහොසී’’ති. සීතවාකතන දූසිතං දිනකමතිස්සා 

වද්දලිොයාති සීතවාතදුද්දිනීති ආහ ‘‘උදෙඵුසිතසම් මිස ්කසනා’’තිආදි.

උබ්බිද්ධතා නාම දූරභාකවන උපට්ඨානන්ති ආහ ‘‘කමඝවි කමන 

දූරීභූත’’න්ති.ඉන්දනීලමණි වියදිබ්බතිකජොකතතීති කදකවො, ආොකසො. 

එතමත් ථං විදිත් වාති විකවෙස්ස සුඛභාවං විදිත්වා. සබ්බකසො
අසන්තුට්ඨිසමුච්කඡදෙත්තා මග්ගඤාණානං 

‘‘චතුමග්  ඤාණසන් කතොකසනා’’ති වුත්තං. අකුප් පනභාකවොති
අකුජ්ඣනසභාකවො. 

රාජායතනෙථාවණ් ණනා 

6. පච් චග් කඝති අභිනකව.අයකමවඅත්කථොපසත්කථො, නපුරිකමො.නහි
බුද්ධාමහග්ඝංපත්තංපරිභුඤ්ජන්ති. 

බ්රහ් මයාචනෙථාවණ් ණනා 

7. ආලීයන්ති කසවීයන්තීති ආලයා. පඤ්ච ොමගුණාති ආහ 

‘‘සත් තා…කප.… වුච් චන් තී’’ති. සුට් ඨු මුදිතාති අතිවිය පමුදිතා. ඨානං 

සන් ධායාති ඨාන-සද්දං අකපක්ඛිත්වා. ඉකමසන්ති සඞ්ඛාරාදීනං ඵලානං.

පාළියං සබ් බසඞ් ොරසමකථොතිආදීනි නිබ්බානකවවචනානි. අපිස් සූති

සම්පිණ්ඩනත්කථනිපාකතො.න කෙවලංඑතදකහොසි, ඉමාපිගාථාපටිභංසූති
අත්කථො. 

කිච් කඡන කම අධි තන්ති පාරමිපූරණං සන්ධාය වුත්තං, න

දුක්ඛාපටිපදං.බුද්ධානඤ්හිචත්තාකරොමග්ගාසුඛාපටිපදාව කහොන්ති. හ-ඉති

බයත්තං, එෙංසන්ති ද්වීසු අත්කථසු නිපාකතො, බයත්තං, එෙංකසන වා

අලන්තිවිකයොකජන්ති. හ න්ති වාඑකෙොනිපාකතො. 

8. පාළියං සහම් පතිස් සාති කසො කිර ෙස්සපස්ස භගවකතො සාසකන 

සහකෙො නාම කථකරො පඨමජ්ඣානභූමියං බ්රහ්මපති හුත්වා නිබ්බත්කතො, 

කතන නං ‘‘සහම්පතී’’ති සඤ්ජානිංසු. අස් සවනතාති අස්සවනතාය, 
අස්සවකනනාතිඅත්කථො.සවනකමවහිසවනතායථාකදවතාති. 
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ධම් කමො අසුද් කධොති මිච්ඡාදිට්ඨිධම්කමො. සමක හීති පූරණෙස්සපාදීහි

ඡහි සත්ථාකරහි. අපාපුරාති කදසනාහත්කථන විවර. ද් වාරන්ති අරියමග්ගං
සන්ධායවදති. 

කසක ති ඝනසිලාමකය. තථූපමන්ති එත්ථ තථා-සද්කදො තං-සද්දත්කථ
දට්ඨබ්කබො. කතන කසො කසලපබ්බකතො උපමා යස්ස. තං තථූපමන්ති
අත්කථො. කතන වා පබ්බතාදිනා පොකරන උපමා අස්සාතිපි අත්කථො. 

ධම් මමයන්ති කලොකුත්තරධම්මභූතං. උට් ඨාහීති ධම්මකදසනත්ථාය

චාරිෙචරණත්ථං ඉමම්හා ආසනා ොකයන, අප්කපොස්සුක්ෙභාවකතො වා

චිත්කතන උට්කඨහි, අයකමව වා පාකඨො. කතකනව ‘‘විචර, කදසස්සූ’’ති

දුවිකධපි ොයචිත්තපකයොකග නිකයොකජසි. වීරාතිආදි චත්තාරි ථුතිවකසන
සම්කබොධනානි. 

9. බුද් ධචක් ඛුනාති ඉන්ද්රියපකරොපරියත්තඤාකණන, 

ආසයානුසයඤාකණන ච. ඉකමසඤ්හි ද්වින්නං ‘‘බුද්ධචක්ඛූ’’ති නාමං. 

ස් වාොරාති සද්ධින්ද්රියාදකයොව ආොරා සුන්දරා කයසං, කත ස්වාොරා, 

සුවිඤ්ඤාපයා, පරකලොෙඤ්චවජ්ජඤ්චභයකතොදස්සනසීලාචාතිදට්ඨබ්බං.

උප්පලානි එත්ථසන්තීති උප් පලිනීතිගච්ඡලතාපිකපොක්ඛරණීපි වුච්චති.ඉධ

පනකපොක්ඛරණී.එවමිතකරසුපි. උදොනුග්  තානීති උදෙකතොඅනුග්ගතානි.

අන්කතො නිමුග්ගාකනව හුත්වා පුසන්ති වඩ්ඪන්ති, තානි 

අන් කතොනිමුග්  කපොසීනි. අච් චුග්  ම් මාති උදෙං අතික්ෙමනවකසන 
උග්ගන්ත්වා. 

අපාරුතාති විවටා. කතසන්ති සඋපනිස්සයානං සත්තානං. ද් වාරාති
අරියමග්ගද්වාරානි. ඉදඤ්ච අත්තකනො සයම්භුඤාකණන සඋපනිස්සයානං

කතසංමග්ගුප්පත්තිදිට්ඨතංසන්ධායවදති. විහිංසසඤ් ඤීතිආදීසුඑවමත්කථො

දට්ඨබ්කබො – ‘‘අහඤ්හි අත්තකනො පගුණං සුප්පවත්තිතම්පි ඉමං පණීතං
ධම්මං අජානන්කතසු මනුකජසු කදසනාය විහිංසා ොයවාචාකිලමකථො

කහොතී’’තිඑවංවිහිංසසඤ්ඤීහුත්වා න භාසිං භාසිතුංනඉච්ඡිං.ඉදානිපන

කහතුසම්පන්නා අත්තකනො සද්ධාභාජනං විවරන්තු, පූකරස්සාමි කනසං
සඞ්ෙප්පන්ති. 

පඤ ්චවග් ගයෙථාවණ් ණනා 

10. ආළාකරොතිනාමං. ො ාකමොතිකගොත්තං. භ වකතොපි කෙො ඤාණං 

උදපාදීති කිං ඉදාකනව උදපාදි, නනු කබොධිමූකල කතොලිො, 

ොලවිනිමුත්තා ච සබ්කබ ධම්මා සබ්බාොරකතො දිට්ඨාති? සච්චං දිට්ඨා, 
තථාපි නාමාදිවකසන අවිෙප්පිතා එෙචිත්තක්ඛණිෙත්තා
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස. න හි එකෙන චිත්කතන සබ්බධම්මානං
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නාමජාතිආදිෙංපච්කචෙංඅනන්තංවිභාගංවිෙප්කපතුං සක්ොවිෙප්පානං

විරුද්ධානං සහානුප්පත්තිකතො, සබ්බවිෙප්පාරහධම්මදස්සනකමව 
පනාකනන සක්ො ොතුං. යථා දිට්කඨසු පන යථිච්ඡිතාොරං ආරබ්භ
විෙප්කපො උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාකණන දිට්කඨ චිත්තපකට විය. ඉධාපි
ආළාරං නිස්සාය ආවජ්ජනානන්තරකමව සබ්බාොරඤාණං උදපාදි. න

කෙවලඤ්ච තං, අථ කඛො පඤ්චවග්ගියා එව පඨමං ධම්මං ජානිස්සන්ති, 

තප්පමුඛා ච කදවතා, ආළාකරො ොලං ෙත්වා ආකිඤ්චඤ්ඤායතකන, 
උදකෙො ච කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතකන නිබ්බත්කතොති එවමාදිෙං
සබ්බම්පි නිස්සාය ඤාණං උප්පජ්ජති එව. තං පන ඛණසම්පත්තියා
දුල්ලභභාවංදස්කසතුංෙකමනඔකලොකෙත්වා කදවතායවුත්කතඤාණංවිය
ෙත්වා වුත්තං. සද්දගතියා හි බන්ධත්තා එකෙන ඤාකණන ඤාතම්පි

වුච්චමානංෙකමනඤාතංවියපටිභාති, කදවතාපිචභගවතා ඤාතකමවත්ථං

ආකරොකචසි. කතකනව ‘‘භගවකතොපි කඛො ඤාණං උදපාදී’’ති වුත්තන්ති

දට්ඨබ්බං. එවමඤ්ඤත්ථාපි ඊදිකසසු ‘‘කලොෙං කවොකලොකෙන්කතො අසුෙං

අද්දස, තත්ථ මයි ගකත කිං භවිස්සතී’’ති එවමාදිනා සත්ථු 
හිකතසිතාසන්දස්සනවසප්පවත්කතසු. සබ්බත්ථ වචනගතියං ෙමවුත්තිකත
පඤ්ඤායමාකනපි එකෙකනව ඤාකණන සෙලාවකබොකධො කවදිතබ්කබො. 

බහුොරා කෙො කම පඤ ්චවග් ගයාති උපොරස්සාපි විජ්ජමානතං සන්ධාය

වුත්තං, නපන ධම්මකදසනායොරණත්කතනඅනුපොරානම්පිකදසනකතො. 

11. අන් තරා ච  යං අන් තරා ච කබොධින්තිගයාය, කබොධිස්සචඅන්තකර 
තිගාවුකතඨාකන. 

සබ් බාභිභූතිසබ්බංකතභූමෙධම්මං අභිභවිත්වාඨිකතො. අනූපලිත් කතොති

කිකලසකලකපන අලිත්කතො. තකතො එව සබ් බඤ් ජකහො. තණ් හක් ෙකය 

විමුත් කතොති තණ්හක්ඛකය නිබ්බාකන ආරම්මණෙරණවසඑන විමුත්කතො.

එවංසයං සබ්බධම්කමඅත්තනාවජානිත්වා. ෙමුද් දිකසය් යන්තිෙං අඤ්ඤං

‘‘අයංකමආචරිකයො’’තිඋද්දිකසයයං. 

ොසිනං පුරන්ති බාරාණසිං. ආහඤ් ඡන්ති ආහනිස්සාමි. අමතාධිගමාය

උග්කඝොසනකතො අමතදුන් දුභින්ති සත්ථු ධම්මකදසනා වුත්තා, ‘‘අමතකභරිං 

පහරිස්සාමී’’තිගච්ඡාමීතිඅත්කථො. 

අරහසි අනන් තජිකනොති අනන්තජිකනොපි භවිතුං යුත්කතොති අත්කථො.

අනන්තඤාණතාය අනන්කතො ජිකනො ච, අනන්කතන වා ඤාකණන, 

අනන්තංවා කදොසංජිතවා, උප්පාදවයන්තරහිතතායවාඅනන්තංනිබ්බානං

අජිනිකිකලසාරකයො මද්දිත්වාගණ්හීතිපි අනන් තජිකනො. 



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) මහාවග් වණ්ණනා 

400 

පටුන 

හුකපයයාපීති එවම්පි භකවයය, එවංවිකධ රූපොයරතකන ඊදිකසන
ඤාකණන භවිතබ්බන්ති අධිප්පාකයො. එවං නාම ෙථනඤ්හිස්ස 
උපනිස්සයසම්පන්නස්ස අපරොකල දුක්ඛප්පත්තස්ස භගවන්තං උපගම්ම
පබ්බජිත්වා මග්ගඵලපටිකවධාය පච්චකයො ජාකතො. තථාකහස භගවා කතන
සමාගමත්ථංපදසාවමග්ගං පටිපජ්ජි. 

12. බාහුල් ලිකෙොති පච්චයබාහුල්ලිකෙො. පධානවිබ් භන් කතොති

පධානකතො දුක්ෙරචරණකතො පරිහීකනො. නත්ථි එත්ථ අගාරියං, අගාරස්ස

හිතං ෙසිකගොරක්ඛාදිෙම්මන්ති අනගාරියා, පබ්බජ්ජා, තං අන ාරියං. 

පබ් බජන් තීති උපගච්ඡන්ති. තදනුත් තරන්ති තං අනුත්තරං. 

බ්රහ් මචරියපරිකයොසානන්ති මග්ගබ්රහ්මචරියස්ස පරිකයොසානං, 

අරහත්තඵලන්තිඅත්කථො.තස්සහිඅත්ථායකුලපුත්තාපබ්බජන්ති. දිට් කඨව 

ධම් කමතිඉමස්මිංපච්චක්කඛඅත්තභාකව. සයන්තිඅපරප්පච්චයා. අභිඤ් ඤා 

සච් ඡිෙත් වාති අත්තකනොව ඤාකණන පච්චක්ඛං ෙත්වා. උපසම් පජ් ජාති
පාපුණිත්වා. 

ඉරියායාති දුක්ෙරඉරියාය. උත් තරිමනුස් සධම් මාතිආදීසු
මනුස්සධම්මකතො කලොකියඤාණකතො උපරි අරියං ොතුං අලං සමත්කථො 

අ මරිකයො. ඤාණදස් සනවිකසකසොති සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස පුබ්බභාගං

අධිප්කපතං. කනොති නු. භාසිතකමතන්ති එවරූපකමතං වාෙයකභදන්ති

අත්කථො. කත ච ‘‘යදි එස පධානොකල ‘අහං අරහා’ති වකදයය, මයඤ්ච 

සද්දහාම, නචාකනනතදාවුත්තං.ඉදානිපනවිජ්ජමානකමවගුණංවදතී’’ති

එෙපකදනසතිං ලභිත්වා ‘‘බුද්කධොජාකතො’’තිඋප්පන්නගාරවාආවුකසොවාදං

පහාය ‘‘කනො කහතං, භන්කත’’ති ආහංසු. අඤ ්ඤා චිත් තන්ති අඤ්ඤාය
අරහත්තප්පත්තියා චිත්තං. 

13. අන් තාති කෙොට්ඨාසා ද්කව භාගා. ොකමසු 

ොමසුෙල් ලිොනුකයොක ොති වත්ථුොකමසු කිකලසොමසුඛස්ස අනුභකවො.
කිකලසොමාඑව වාආමිසසුකඛනඅල්ලීයනකතොොමසුඛල්ලිොතිවුත්තාති

දට්ඨබ්බා.  ම් කමොති ගාමවාසීනං සන්තකෙො. අත් තකි මථානුකයොක ොති

අත්තකනො කිලමථස්ස ෙණ්ටෙකසයයාදිදුක්ඛස්ස අනුකයොකගො. උකභො 

අන් කතතියථාවුත්කතකලොකභොවාසස්සකතොවාඑකෙො අන්කතො, කදොකසොවා
උච්කඡකදොවාඑකෙොතිකවදිතබ්කබො. 

චක් ඛුෙරණීතිආදීසු අත්තනා සම්පයුත්තඤාණචක්ඛුං ෙකරොතීති

චක්ඛුෙරණී. දුතියං තස්කසව කවවචනං. උපසකමොති කිකලසුපසකමො. 

අභිඤ් ඤා, සම් කබොකධො ච චතුසච්චපටිකවකධොව. නිබ් බානං අසඞ්ඛතධාතු.
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එකතසම්පි අත්ථාය සංවත්තතීති පටිපදං කථොකමති. සම් මාදිට් ඨීති ඤාණං. 

සම් මාසඞ් ෙප් කපොතිවිතක්කෙො.කසසංධම්මකතො සුවිඤ්කඤයයකමව. 

14. එවං චත්තාකරොපිමග්කගඑෙකතොදස්කසත්වාඉදානිකතහිමග්කගහි 

පටිවිජ්ඣිතබ්බානි චත්තාරි අරියසච්චානි දස්කසතුං ‘‘ඉදං කෙො පන, 

භික් ෙකව’’තිආදිමාහ. ජාතිපි දුක් ොතිආදීසු තත්ථ තත්ථ භකව

නිබ්බත්තමානානං සත්තානං සබ්බපඨමං රූපාරූපධම්මප්පවත්ති ඉධ ජාති 

නාම, සාචතත්ථතත්ථභකවසුඋපලබ්භමානානංදුක්ඛාදීනං වත්ථුභාවකතො 

දුක් ො, එවං ජරාදීසු දුක්ඛවත්ථුෙතාය දුක්ඛතා කවදිතබ්බා.
පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා පන දුක්ඛදුක්ඛවිපරිණාමදුක්ඛසඞ්ඛාරදුක්ඛවකසන

දුක්ඛා එව. කපොකනොභවිොති පුනබ්භවෙරණං පුනබ්භකවො

උත්තරපදකලොකපන, පුනබ්භකවො සීලකමතිස්සාති කපොකනොභවිො. 

නන් දිරා සහ තාති එත්ථ රූපාදීසු නන්දති පියායතීති නන්දී, සා එව

රාකගොති නන්දිරාකගොති භාවප්පධාකනොයං නිද්කදකසො, නන්දිරාගත්තන්ති 

අත්කථො. කතන සහගතානි නන්දිරාගසහගතා. තත්ර තත්රාති තස්මිං තස්මිං

භකව.රූපාදීසුඡසුආරම්මකණසු ොමස්සාදනවකසනපවත්තා ොමතණ් හා 

නාම.සස්සතදිට්ඨියාසහ පවත්තා භවතණ් හා. උච්කඡදදිට්ඨියාසහපවත්තා 

විභවතණ් හා. අකසසවිරා නිකරොකධොතිආදිනානිබ්බානකමව වුච්චති. තත්ථ 

විරජ්ජනං විගමනං විරාක ො. නිරුජ්ඣනං නිකරොකධො. උභකයනාපි සුට්ඨු

විගකමොවවුච්චති.අකසසායපිතණ්හාය විරාකගො, නිකරොකධොචකයනකහොති, 

කසො අකසසවිරා නිකරොකධො, නිබ්බානකමව.යස්මා චතංආගම්මතණ්හං, 

වට්ටඤ්ච චජන්ති පටිනිස්සජ්ජන්ති විමුච්චන්ති න අල්ලීයන්ති, තස්මා 

චාක ො පටිනිස ්සග් ක ො මුත් ති අනා කයොතිවුච්චති. 

15. චක් ඛුන්තිආදීනිඤාණකවවචනාකනව. 

16. යාවකීවඤ් චාති යත්තෙං ොලං. තිපරිවට් ටන්ති සච්චඤාණ, 

කිච්චඤාණ, ෙතඤාණසඞ්ඛාතානං තිණ්ණං පරිවට්ටානං වකසන

තිපරිවට්ටං ඤාණදස්සනං. එත්ථ ච ‘‘ඉදං දුක්ඛං අරියසච්චං, ඉදං 

දුක්ඛසමුදය’’න්ති එවං චතූසු සච්කචසු යථාභූතඤාණං සච් චඤාණං නාම.

කතසුඑව ‘‘පරිඤ්කඤයයංපහාතබ්බංසච්ඡිොතබ්බං භාකවතබ්බ’’න්තිඑවං

ෙත්තබ්බකිච්චජානනඤාණං කිච් චඤාණං නාම. ‘‘පරිඤ්ඤාතං පහීනං

සච්ඡිෙතං භාවිත’’න්ති තස්ස කිච්චස්ස ෙතභාවජානනඤාණං ෙතඤාණං 

නාම. ද් වාදසාොරන්ති කතසකමව එකෙෙස්මිං සච්කච තිණ්ණං තිණ්ණං
ආොරානංවකසනද්වාදසාොරං. 
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අභිසම් බුද් කධොති පච් චඤ ්ඤාසින්ති අභිසම්බුද්කධො අරහත්තං පත්කතොති

එවං න පටිජානිං. යකතො ච කෙොති යකතො කබොධිමූකල නිසින්නොලකතො

පට්ඨාය. අථාහන්ති තකතො පරං අහං. ඤාණඤ් ච පන කමති 

පච්චකවක්ඛණඤාණං සන්ධාය වදති. අකුප් පා කමතිආදි තස්ස 

පවත්තිආොරදස්සනං. තත්ථ අකුප් පා කම විමුත් තීති අරහත්තඵලං තස්ස
මග්ගසඞ්ඛාතොරණකතොචආරම්මණකතොචඅකුප්පතාකවදිතබ්බා. 

ඉමස ්මිං පන කවයයාෙරණස් මින්ති නිග්ගාථසුත්කත. භඤ ්ඤමාකනති

භණියමාකන. ධම් මචක් ඛුන්ති ඉධ චතුසච්චධම්කමසු චක්ඛුකිච්චෙරණකතො 

කසොතාපත්තිමග්කගොඅධිප්කපකතො. යං කිඤ් චීතිආදි නිබ්බානාරම්මණත්කතපි
කිච්චවකසනඅසම්කමොහකතොපවත්තිදස්සනත්ථංවුත්තං. 

17. ධම් මචක් ෙන්තිපටිකවධඤාණධම්මඤ්කචවකදසනාඤාණධම්මඤ්ච 

පවත්තනට්කඨන චක්ෙන්ති ධම්මචක්ෙං. ඔභාකසොති
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණානුභාකවන පවත්කතො චිත්තපච්චයඋතුසමුට්ඨාකනො
දසසහස්සිකලොෙධාතුංඵරිත්වාඨිකතොඔභාකසො. 

18. දිට්කඨො අරියසච්චධම්කමො එකතනාති දිට් ඨධම් කමො. එස නකයො

කසකසසුපි. අත්තකනො පච්චක්ඛකතො අධිගතත්තාන පරං පච්කචති, පරස්ස

සද්ධාය එත්ථ න පවත්තතීති අපරප්පච්චකයො. එහි භික් ඛූති එත්තකෙ

වුත්තමත්කත පබ්බජ්ජා, උපසම්පදා ච සිජ්ඣති, කතකනව තත්ථ ඉති-

සද්කදන පරිච්කඡකදො දස්සිකතොති වදන්ති. කෙචි පන ‘‘සම්මා දුක්ඛස්ස

අන්තකිරියායාති වචනපරිකයොසාකනඑවඋපසම්පදාසිජ්ඣති, අට්ඨෙථායං

පන ‘එහි භික්ඛූති භගවකතො වචකනනා’ති ඉදං
එහිභික්ඛුසද්කදොපලක්ඛිතවචනං එහිභික්ඛුවචනන්තිආදිපදවකසන වුත්තං 

මුසාවාදවග්කගොතිආදීසු වියා’’ති වදන්ති, තකදතං පඨමපාරාජිෙට් ඨෙථායං 

‘‘භගවා හි…කප.… එහි භික්ඛු, චර බ්රහ්මචරියං සම්මා දුක්ඛස්ස

අන්තකිරියායා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 1.45 භික්ඛූපදභාජනීයවණ්ණනා) ඉමිනා

වචකනන සකමති. යත්තෙඤ්හි භගවතා නියකමන වුච්චති, තත්තෙං

සබ්බම්පි අඞ්ගකමව. කසක්ඛපුථුජ්ජනානඤ්හි එතං පරිපුණ්ණං වුච්චති, 

අකසක්ඛානං පන ‘‘චර බ්රහ්මචරිය’’න්ති පරිකයොසානන්ති දට්ඨබ්බං 
සික්ඛත්තයසමිද්ධිකතො. කලොකියසම්පදාහි උපරිභූතා කසට්ඨභූතා සම්පදාති 

උපසම් පදා. 

19-21. නීහාරභත් කතොති භික්ඛූහි ගාමකතො නීහරිත්වා දින්නභත්කතො. 

ෙල්  ං නූති යුත්තං නු. එතං මමාතිආදි යථාක්ෙමං
තණ්හාමානදිට්ඨිගාහානංදස්සනං. 
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22-23. තස් මා තිහාති එත්ථ තිහාති නිපාතමත්තං, තස්මාති අත්කථො. 

නිබ් බින් දතීති වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනාවකසන උක්ෙණ්ඨති. විරජ් ජතීති

චතුන්නං මග්ගානං වකසන න රජ්ජති. විමුච් චතීති ඵලවකසන විමුච්චති. 

විමුත් තස් මින්තිආදි පච්චකවක්ඛණඤාණදස්සනං. බ්රහ් මචරියන්ති

මග්ගබ්රහ්මචරියං. ෙරණීයං චතූසු සච්කචසු චතූහි මග්කගහි පච්කචෙං

ෙත්තබ්බං පරිඤ්ඤාදිවකසන කසොළසවිධං කිච්චං. නාපරං ඉත් ථත් තායාති 

ඉත්ථභාවාය කසොළසකිච්චභාවාය, කිකලසක්ඛයාය වා අපරං පුන

මග්ගභාවනාකිච්චං කම නත්ථීති පජානාති. අථ වා ඉත් ථත් තායාති
ඉත්ථභාවකතො වත්තමානක්ඛන්ධසන්තානකතො අපරං ඛන්ධසන්තානං
මය්හංනභවිස්සතීතිඅත්කථො. 

පබ් බජ් ජාෙථාවණ් ණනා 

15. ආළම් බරන්ති පණවං. විකෙසිෙන්ති විප්පකිණ්ණකෙසං. 

වික් කෙළිෙන්තිවිස්සන්දමානලාලං. සුසානං මඤ් කඤතිසුසානංවියඅද්දස

සෙං පරිජනන්ති සම්බන්කධො. උදානං උදාකනසීති සංකවගවසප්පවත්තං 

වචනං නිච්ඡාකරසි. උපස ්සට් ඨන්ති දුක්කඛන සම්මිස්සං, දුක්කඛොතිණ්ණං
සබ්බසත්තොයජාතන්තිඅත්කථො. 

26. ඉදං කෙො යසාතිභගවානිබ්බානංසන්ධායාහ. අනුපුබ් බිං ෙථන්ති

අනුපටිපාටිෙථං. ආදීනවන්ති කදොසං. ඔොරන්ති නිහීනතා 

නිහීනජනකසවිතත්තා. සංකික සන්ති කතහි සත්තානං සංකිකලසනං, 

සංකිකලසවිසයන්ති වා අත්කථො. ෙල්  චිත් තන්ති අකරොගචිත්තං. සාමං

අත්තනාවඋක්ෙංකසොඋක්ඛිපනංඑතිස්සන්ති සාමුක් ෙංසිො, සච්චකදසනා.

තස්සාසරූපදස්සනං ‘‘දුක් ෙ’’න්තිආදි. 

27. අස් සදූකතතිඅස්සආරුළ්කහදූකත. ඉද් ධාභිසඞ් ොරන්තිඉද්ධිකිරියං. 

අභිසඞ් ෙකරසි අොසි. 

28. යථාදිට් ඨන්ති පඨමමග්කගන දිට්ඨං චතුස්සච්චභූමිං 

කසසමග්ගත්තකයන පච්චකවක්ඛන්තස්ස, පස්සන්තස්සාති අත්කථො. මාතු 

කනො ජීවිතන්තිඑත්ථ කනොති නිපාතමත්තං, මාතුජීවිතන්තිඅත්කථො.යසස්ස

ඛීණාසවත්තා ‘‘එහි භික්ඛු, ස්වාක්ඛාකතො ධම්කමො, චර බ්රහ්මචරිය’’න්ති
එත්තකෙකනව භගවා උපසම්පදං අදාසි. ඛීණාසවානඤ්හි එත්තකෙකනව

උපසම්පදා අනුඤ්ඤාතා පුබ්කබව දුක්ඛස්ස පරික්ඛීණත්තා. චර 

බ්රහ් මචරියන්ති සාසනබ්රහ්මචරියසඞ්ඛාතංසික්ඛාපදපූරණංසන්ධායවුත්තං, 
න මග්ගබ්රහ්මචරියං. 
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30. කසට් ඨානුකසට් ඨීනන්ති කසට්ඨිකනො ච අනුකසට්ඨිකනො ච

පකවණීවකසන ආගතා කයසං කුලානං සන්ති, කතසං කසට්ඨානුකසට්ඨීනං 

කුලානං. ඔරකෙොතිලාමකෙො. 

32-33. මා එකෙන ද් කවතිඑකෙනමග්කගනද්කවභික්ඛූමාඅගමිත්ථ. 

විසුද්කධසත්කත, ගුකණවාමාකරතීති මාකරො. පාකපනියුත්කතො පාපිමා. 

සබ් බපාකසහීති සබ්බකිකලසපාකසහි. කය දිබ් බා කය ච මානුසාති කය

දිබ්බොමගුණනිස්සිතා, මානුසෙොමගුණනිස්සිතා ච කිකලසපාසා නාම

අත්ථි, සබ්කබහි කතහි. ‘‘ත්වං බුද්කධො’’ති කදවමනුස්කසහි
ෙරියමානසක්ොරසම්පටිච්ඡනංසන්ධායවදති. 

අන්තලික්කඛ චරන්කත පඤ්චාභිඤ්කඤපි බන්ධතීති අන් තලික් ෙචකරො, 

රාගපාකසො. මාකරො පන පාසම්පි අන්තලික්ඛචරං මඤ්ඤති. මානකසොති
මකනොසම්පයුත්කතො. 

ජානාති මන්ති කසො කිර ‘‘මහානුභාකවො අඤ්කඤො කදවපුත්කතො

නිවාකරතීති භීකතො නිවත්තිස්සති නු කඛො’’තිසඤ්ඤාය වත්වා ‘‘නිහකතො 

ත්වමසිඅන්තො’’තිවුත්කත‘‘ජානාතිම’’න්තිදුම්මකනොපලායි. 

34. පරිවිතක් කෙො උදපාදීති යස්මා එහිභික්ඛුභාවාය 

උපනිස්සයරහිතානම්පි පබ්බජිතුොමතා උප්පජ්ජිස්සති, බුද්ධා ච කත න 

පබ්බාකජන්ති, තස්මා කතසම්පි පබ්බජ්ජාවිධිං දස්කසන්කතො එවං
පරිවිතක්කෙසීති දට්ඨබ්බං. උපනිස්සයසම්පන්නා පන භගවන්තං
උපසඞ්ෙමිත්වාඑහිභික්ඛුභාකවකනව පබ්බජන්ති.කයපටික්ඛිත්තපුග්ගලාති

සම්බන්කධො. සයං පබ් බාකජතබ් කබොති එත්ථ ‘‘කෙසමස්සුං

ඔහාකරත්වා’’තිආදිවචනකතො කෙසච්කඡදනොසායච්ඡාදනසරණදානානි

පබ්බජ්ජානාම, කතසුපච්ඡිමද්වයංභික්ඛූහිඑව ොතබ්බං, ොකරතබ්බංවා. 

‘‘පබ් බාකජහී’’ති ඉදං තිවිධම්පි සන්ධාය වුත්තං. ෙණ් ඩසීමං කනත් වාති 
භණ්ඩුෙම්මාකරොචනපරිහරණත්ථං.භික්ඛූනඤ්හිඅනාකරොකචත්වාඑෙසීමාය

‘‘එතස්ස කෙකස ඡින්දා’’ති අඤ්ඤං ආණාකපතුම්පි න වට්ටති. 

පබ් බාකජත් වාති කෙසාදිච්කඡදනකමව සන්ධාය වුත්තං ‘‘ොසායානි 

අච්ඡාකදත්වා’’ති විසුං වුත්තත්තා. පබ් බාකජතුං න  භතීති සරණදානං

සන්ධායවුත්තං, අනුපසම්පන්කනනභික්ඛුආණත්තියාදින්නම්පිසරණංන 
රුහති. 

යසස් සීති පරිවාරසම්පන්කනො. නිජ් ජීවනිස ්සත් තභාවන්ති ‘‘කෙසා නාම
ඉමස්මිං සරීකර පාටිකයක්කෙො කෙොට්ඨාකසො අකචතකනො අබයාෙකතො
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සුඤ්කඤො නිස්සත්කතො ථද්කධො පථවීධාතූ’’තිආදිනයං සඞ්ගණ්හාති, සබ්බං 

විසුද් ධිමග් ක  (විසුද්ධි. 1.311) ආගතනකයන ගකහතබ්බං. පුබ් කබති

පුබ්බබුද්ධුප්පාකදසු. මද් දිතසඞ් ොකරොති විපස්සනාවකසන වුත්තං. 

භාවිතභාවකනොතිසමථවකසනාපි. 

ොසායානි තික් ෙත් තුං වා…කප.… පටිග්  ාහාකපතබ් කබොති එත්ථ

‘‘සබ්බදුක්ඛනිස්සරණත්ථාය ඉමං ොසාවං ගකහත්වා’’ති වා ‘‘තං ොසාවං

දත්වා’’තිවාවත්වා ‘‘පබ්බාකජථමං, භන්කත, අනුෙම්පංඋපාදායා’’තිඑවං

යාචනපුබ්බෙං චීවරං පටිච්ඡාකපති. අථාපීතිආදි තික්ඛත්තුං

පටිග්ගාහාපනකතො පරං ෙත්තබ්බවිධිදස්සනං. අථාපීති තකතො පරම්පීති

අත්කථො. කෙචි පන ‘‘චීවරං අප්පටිග්ගාහාකපත්වා

පබ්බජනප්පොරකභදදස්සනත්ථං ‘‘අථාපී’’ති වුත්තං, අථාපීති ච අථ වාති

අත්කථො’’ති වදන්ති. ‘‘අදින් නං න වට් ටතී’’ති ඉමිනා පබ්බජ්ජා නරුහතීති 
දස්කසති. 

පාකද වන් දාකපත් වාති පාදාභිමුඛං නමාකපත්වා. දූකර වන්දන්කතොපි හි 

පාකදවන්දතීතිවුච්චති. උපජ් ඣාකයන වාතිඑත්ථයස්ස සන්තිකෙඋපජ්ඣං

ගණ්හාති, අයං උපජ්ඣාකයො.ආභිසමාචාරිකෙසු විනයනත්ථං යංආචරියං 

ෙත්වා නියයාකතන්ති, අයං ආචරිකයො. සකච පන උපජ්ඣාකයො සයකමව

සබ්බං සික්ඛාකපති, අඤ්ඤස්මිං න නියයාකතති, උපජ්ඣාකයොවස්ස

ආචරිකයොපිකහොති, යථාඋපසම්පදාොකලසයකමව ෙම්මවාචංවාකචන්කතො
උපජ්ඣාකයොවෙම්මවාචාචරිකයොපිකහොති. 

අනුනාසිෙන්තංෙත්වාදානොකලඅන්තරාවිච්කඡකදොනොතබ්කබොති

ආහ ‘‘එෙසම් බන් ධානී’’ති. 

‘‘ආභිසමාචාරිකෙසු විකනතබ් කබො’’තිඉමිනා කසඛියවත්තඛන්ධෙවත්කතසු, 
අඤ්කඤසු 

ච සුක්ෙවිස්සට්ඨිආදිකලොෙවජ්ජසික්ඛාපකදසු සාමකණකරහි 

වත්තිතබ්බං, තත්ථ අවත්තමාකනො අලජ්ජී, දණ්ඩෙම්මාරකහො ච කහොතීති
දස්කසති. 

පබ්බජ්ජාෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දුතියමාරෙථාවණ් ණනා 

35. පාළියං අනුත් තරං විමුත් තිං අනුපාපුණාථාති ‘‘ඛීණාසවා මයං, කිං

අම්හාෙංපධාකනනා’’තිවාසනාකදොකසනකවොසානංඅනාපජ්ජිත්වා පන්කතසු
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කසනාසකනසු ඵලසමාපත්තියාව වීතිනාමනත්ථං, තං දිස්වා අඤ්කඤසම්පි 
දිට්ඨානුගතිසමාපජ්ජනත්ථඤ්චඔවදතීතිකවදිතබ්බං. 

දුතියමාරෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

භද් දවග් ගයෙථාවණ් ණනා 

36. ඉදං කනසං පුබ් බෙම් මන්ති කතසං තිංසජනානං එෙකතො
අභිසමයස්ස පුබ්බෙම්මං. අඤ්ඤම්පි කතසං පච්කචෙං පුබ්බබුද්ධුප්පාකදසු 
සද්ධම්මස්සවනසරණගමනදානසීලසමාධිවිපස්සනාසමාකයොගවකසන බහුං
විවට්ටූපනිස්සයං කුසලං අත්කථවාති ගකහතබ්බං. ඉතරථා හි තදකහව

පටිකවකධො, එහිභික්ඛුභාවාදිවිකසකසොචන සම්පජ්කජයය. 

භද්දවග්ගියෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උරුකව පාටිහාරියෙථාවණ් ණනා 

37-38. පාළියං අ රූති භාරියං න සියාති අත්කථො. උභින් නං 

සකජොතිභූතානන්ති උකභොසු සකජොතිභූකතසු. පත් කත පක් ඛිපීති තං නාගං
නිහතකතජංධම්මකදසනායසන්තප්කපත්වා සරණසීලානිදත්වාසෙලරත්තිං

භගවන්තං පයිරුපාසිත්වා ඨිතං ජටිලානං දස්සනත්ථං පත්කත පක්ඛිපි, න

අහිතුණ්ඩිකෙොවියබලක්ොකරනාතිකවදිතබ්බං. යත්ර හි නාමාතිකයොනාම. 

39. අජ් ජණ් කහොති අජ්ජ එෙදිවසං. අග් ගසා ම් හීති අගයාගාකර.

සුමනානං බුද්ධානං මනසා සදිකසො මකනො අස්සාති සුමනමනකසො. 

අධිචිත් කතොති මහාෙරුණාදීහි අධිචිත්කතො. උදිච් ඡකරති උල්කලොකෙසුං, 

පරිවාකරසුන්ති අත්කථො. අකනෙවණ් ණා අච් චිකයොති ඡබ්බණ්ණරංසිකයො
වුත්තා.අහංකතධුවභත්කතනපටිමානනංෙරිස්සාමීතිකසකසො. 

40. අභික් ෙන් තාය රත් තියාති පරික්ඛීණාය රත්තියා, 

මජ්ඣරත්තිසමකයති අත්කථො. අභික් ෙන් තවණ් ණාති අභිරූපච්ඡවිවණ්ණා. 

කෙව ෙප් පන්ති එත්ථ කෙව -සද්දස්ස අනවකසසත්කථො, ෙප් ප-සද්දස්ස

සමන්තභාකවො, තස්මා අනවකසසං සමන්තකතො වනසණ්ඩන්ති අත්කථො. 

චතුද් දිසාතිචතූසුදිසාසු. යත්ර හි නාමාතියංනාම. 

43. අඞ්  ම ධාති අඞ්ගමගධරට්ඨවාසිකනො. ඉද් ධිපාටිහාරියන්ති 

අභිඤ්ඤිද්ධිකයව පටිපක්ඛානං තිත්ථියානං, 

කවකනයයසත්තගතකදොසානඤ්ච හරණකතො අපනයනකතො පාටිහාරියං, තං

තං වා සත්තහිතං පටිච්ච හරිතබ්බං පවත්කතතබ්බන්ති පටිහාරියං, තකදව
පාටිහාරියං.ඉද්ධිඑවපාටිහාරියං ඉද්ධිපාටිහාරියං. 
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44. පංසුකූ ං උප් පන් නං කහොතීතිපුණ්ණායදාසියාසරීරං පරික්ඛිපිත්වා

ඡඩ්ඩිතං සාණමයංකිමිකුලාකුලං පරිකයසනවකසනඋප්පන්නං කහොති, යං 

භගවා භූමිං ෙම්කපන්කතො පාරුපිත්වා පච්ඡා මහාෙස් සපත් කථරස ්ස අදාසි, 

තං සන්ධාකයතං වුත්තන්ති වදන්ති. ෙත් ථ නු කෙොතිආදිපරිවිතක්කෙො
ජටිලානං විවිධපාටිහාරියදස්සනත්ථං ෙකතො. පාණිනා ඛණන්කතො විය

ඉද්ධියා මත්තිෙං අපකනත්වා දින්නත්තා වුත්තං ‘‘පාණිනා කපොක් ෙරණිං 

ෙණිත් වා’’ති. 

46. ඵාලියන් තු, ෙස ්සප, ෙට් ඨානීති උරුකවලෙස්සකපන නිකවදිකත 
එවමකවොචාතිදට්ඨබ්බං.එවංකසකසසුපි. 

49. අන් තරට් ඨොසු හිමපාතසමකයති එත්ථ මාඝමාසස්ස අවසාකන

චතස්කසො, ඵග්ගුණමාසස්ස ආදිම්හි චතස්කසොති එවං උභින්නං මාසානං
අන්තකරඅට්ඨරත්තිකයොඅන්තරට්ඨොනාම. තාසුඅන්තරට්ඨොසුරත්තීසු

හිමපාතොකල. උම් මුජ් ජනනිමුජ් ජනම්පිසහසාතදුභයෙරණවකසනවුත්තං. 

50. උදෙවාහකෙොති උදකෙොකඝො. කරණුහතායාති රකජොකිණ්ණාය, 

අතින්තායාතිඅත්කථො. නාවායාතිකුල්කලන. ඉදං නු ත් වං මහාසමණාතිඉධ

නු ත්වං. ධ-ොරස්ස ද-ොරං, අනුසාරඤ්ච ෙත්වා ‘‘ඉදං නූ’’ති වුත්තං

‘‘එෙමිදාහ’’න්තිආදීසු(දී.නි.1.165, 265) විය. ‘‘ඉමස්මිං පකදකසත්වංනු

කඛොඨිකතොසී’’තිපුච්ඡි. අයමහමස ්මීතිඅයමහං ඉධඨිකතොස්මීතිඅත්කථො. 

51. චිරපටිොති චිරොලකතො පට්ඨාය. කෙසමිස්සං සබ්බං පරික්ඛාරං
උදකෙ පවාකහත්වාතිපි කයොකජතබ්බං. අරණිෙමණ්ඩලුආදිො 

තාපසපරික්ඛාරා ොරී නාම, තංහරණෙොජං ොරිොජං නාම. 

අග් ගහුතමිස් සන්ති අග්ගිපූකජොපෙරණසහිතං. 

52-3. උපසග් ක ොති උපද්දකවො. ‘‘අඩ් ඪුඩ් ඪානි පාටිහාරියසහස් සානී’’ති
ඉදංනාගදමනාදීනිපන්නරසපාටිහාරියානිවජ්කජත්වා වුත්තංඅප්පෙමධිෙං
ගණනූපගංනකහොතීති. 

54.  යායන්ති ගයානාමිොය නදියා අදූරභවත්තා ගාකමො

ඉත්ථිලිඞ්ගවකසන ගයා නාම ජාකතො, තස්සං.  යාසීකසති එවංනාමකෙ 
පිට්ඨිපාසාකණ. 

‘‘යමිදං චක් ඛුසම් ඵස් සපච් චයා…කප.… සුෙං වා’’තිආදිනා
චක්ඛුවිඤ්ඤාණවීථිචිත්කතසු 
කසොමනස්සකදොමනස්සඋකපක්ඛාකවදනාමුකඛන කසසාරූපක්ඛන්ධානම්පි

ආදිත්තතං දස්කසති. එස නකයො කසකසසුපි. මකනොති භවඞ්ගචිත්තං
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මකනොද්වාරස්ස අධිප්කපතත්තා. මකනොවිඤ් ඤාණන්ති 
මකනොද්වාරවීථිපඅයාපන්නකමවගහිතං. 

උරුකවලපාටිහාරියෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

බිම් බිසාරසමා මෙථාවණ් ණනා 

55. යඤ ්ඤා අභිවදන් තීති යාගකහතු ඉජ්ඣන්තීති වදන්ති. උපධීසූති
එත්ථ දුක්ඛසුඛාදීනං අධිට්ඨානට්කඨන චත්තාකරො උපධී
ොමඛන්ධකිකලසඅභිසඞ්ඛාරූපධීනං වකසන. කතසු ඛන්ධූපධි

ඉධාධිප්කපකතොති ආහ ‘‘ෙන් ධූපධීසු ම න් ති ඤත් වා’’ති. යඤ ්ඤාති

යඤ්ඤකහතු. යිට් කඨති මහායාකග. හුකතති දිවකස දිවකස ෙත්තබ්කබ

අග්ගිපරිචරකණ. කිං වක් ොමීතිෙථං වක්ඛාමි. 

57-8. ආසීසනාති මකනොරථා. සිඞ් ගීසුවණ් ණනික් කෙනාති
සිඞ්ගීසුවණ්ණස්සරාසිනා.සුවණ්කණසු හියුත්තිෙතංහීනං.තකතොරසවිද්ධං

කසට්ඨං, තකතො ආෙරුප්පන්නං කසට්ඨං, තකතො යංකිඤ්චි දිබ්බසුවණ්ණං

කසට්ඨං, තත්රාපි චාමීෙරං, තකතො සාතකුම්භං, තකතො ජම්බුනදං, තකතොපි
සිඞ්ගීසුවණ්ණං කසට්ඨං. තස්ස නික්ඛං නාම පඤ්චසුවණ්ණපරිමාණං.

අට්ඨසුවණ්ණාදිකභදංඅකනෙවිධම්පිවදන්ති. දසසු අරියවාකසසූති– 

‘‘ඉධ, භික්ඛකව, භික්ඛු පඤ්චඞ්ගවිප්පහීකනො කහොති 
ඡළඞ්ගසමන්නාගකතො එොරක්කඛො චතුරාපස්කසකනො
පණුන්නපච්කචෙසච්කචො සමවයසට්කඨසකනො අනාවිලසඞ්ෙප්කපො

පස්සද්ධොයසඞ්ඛාකරො සුවිමුත්තචිත්කතො සුවිමුත්තපඤ්කඤො’’ති (දී.

නි.3.348, 360; අ.නි.10.19) – 

එවමාගකතසු දසසු අරියවාකසසු. තත්ථ පඤ ්චඞ්  විප් පහීකනොති

පඤ්චනීවරකණහි විප්පයුත්තතා වුත්තා. ඡළඞ්  සමන් නා කතොති ඉට්ඨාදීසු
ඡසු ආරම්මකණසු කසොමනස්සිතාදිපටිපක්ඛා ඡළඞ්ගුකපක්ඛා වුත්තා. 

එොරක් කෙොති උපට්ඨිතසතිතා. සඞ්ඛායකසවනා අධිවාසනා පරිවජ්ජනා 
විකනොදනාසඞ්ඛාතානි චත්තාරි අපස්කසනා නිස්සයා එතස්සාති 

චතුරාපස ්කසකනො, එකතනචකතනිස්සයාදස්සිතා.පණුන්නානිඅපනීතානි 

දිට්ඨිගතිකෙහි පච්කචෙං ගහිතානි දිට්ඨිසච්චානි යස්ස, කසො 

පණුන් නපච් කචෙසච් කචො, කතන කලොකියඤාකණන දිට්ඨිප්පහානං වුත්තං. 
ොකමසනා භකවසනාබ්රහ්මචරිකයසනාසඞ්ඛාතා එසනා සම්මකදව අවයා

අනූනා සට්ඨා නිසට්ඨා අකනනාති සමවයසට් කඨසකනො. එකතන තිණ්ණං

එසනානං අභාකවො වුත්කතො. ‘‘අනාවි සඞ් ෙප් කපො’’ති ඉමිනා

ොමවිතක්ොදීහි අනාවිලචිත්තතා. ‘‘පස් සද් ධොයසඞ් ොකරො’’ති ඉමිනා 
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චතුත්ථජ්ඣානසමාකයොකගන විගතදරථතා වුත්තා. ‘‘සුවිමුත් තචිත් කතො’’ති

ඉමිනාමග්කගො. ‘‘සුවිමුත් තපඤ් කඤො’’තිඉමිනාපච්චකවක්ඛණඤාණමුකඛන

ඵලඤාණං වුත්තං.එකතහිඅරියාවසන්තිඑත්ථාති අරියවාසාති වුච්චන්ති. 

කත පන වාසා වුත්ථා වසිතා සම්පාදිතා කයන, කසො වුත් ථවාකසො, භගවා. 

දසබක ොතිදසහි ොයබකලහි, ඤාණබකලහිචඋකපකතො.යානිකහතානි– 

‘‘ොළාවෙඤ්චගඞ්කගයයං, පණ්ඩරංතම්බපිඞ්ගලං; 

ගන්ධමඞ්ගලකහමඤ්ච, උකපොසථඡද්දන්තිකමදසා’’ති.(ම.නි.අට්ඨ. 

1.148; සං.නි.අට්ඨ.2.2.22; අ.නි.අට්ඨ.3.10.21; විභ.අට්ඨ.

760; උදා. අට්ඨ.75; බු.ව.අට්ඨ.1.39; චූළනි.අට්ඨ.81; පටි.ම.

අට්ඨ.2.2.44) – 

එවං වුත්තානි දසහත්ථිකුලානි පුරිමපුරිමකතො දසබලගුකණොකපතානි, කතසු
සබ්බකජට්ඨානංදසන්නංඡද්දන්තානංබලානි භගවකතොොයස්සදසබලානි

නාම. තඤ්ච ොළාවෙසඞ්ඛාතානං පෙතිහත්ථීනං කෙොටිසහස්සස්ස, 

මජ්ඣිමපුරිසානං පන දසන්නං කෙොටිසහස්සානඤ්ච බලං කහොති, තං 

‘‘නාරායනසඞ්ඝාතබල’’න්තිපිවුච්චති. 

යානිපකනතානි පාළියං ‘‘ඉධ, සාරිපුත්ත, තථාගකතොඨානඤ්චඨානකතො

අට්ඨානඤ්ච අට්ඨානකතො යථාභූතං පජානාතී’’තිආදිනා (ම.නි. 1.148; අ.

නි. 10.21; විභ. 760; පටි. ම. 2.44) වුත්තානි ඨානාඨානඤාණබලං, 

ෙම්මවිපාෙඤාණබලං, සබ්බත්ථගාමිනිපටිපදාඤාණබලං, 

අකනෙධාතුනානාධාතුකලොෙඤාණබලං, සත්තානං

නානාධිමුත්තිෙතාඤාණබලං, ඉන්ද්රියපකරොපරියත්තඤාණබලං, 

ඣානවිකමොක්ඛසමාධිසමාපත්තීනං සංකිකලසකවොදානවුට්ඨානඤාණබලං, 

පුබ්කබනිවාසඤාණබලං, දිබ්බචක්ඛුඤාණබලං, ආසවක්ඛයඤාණබලන්ති

දසබලඤාණානි, ඉමානි භගවකතො දසබලානි නාම. දසහි අකසක් කෙහි 

අඞ් ක හීති අරහත්තඵලසම්පයුත්කතහි පාළියං ‘‘අකසක්ඛා

සම්මාදිට්ඨි…කප.… අකසක්කඛො සම්මාසමාධි, අකසක්ඛං සම්මාඤාණං, 

අකසක්ඛා සම්මාවිමුත්තී’’ති (දී. නි. 3.348, 360) එවං වුත්කතහි දසහි

අකසක්ඛධම්කමහිසමන්නාගකතො.එත්ථචදස්සනට්කඨනවුත්තා සම් මාදිට් ඨි 

එව ජානනට්කඨන සම් මාඤාණන්තිපි වුත්තා, වුත්තාවකසසා පන

ඵලචිත්තසම්පයුත්තා සබ්කබ ඵස්සාදිධම්මා සම් මාවිමුත් තීති වුත්තාති 
දට්ඨබ්බං. 

බිම්බිසාරසමාගමෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) මහාවග් වණ්ණනා 

410 

පටුන 

සාරිපුත් තකමොග්  ල්  ානපබ් බජ් ජාෙථාවණ් ණනා 

60. සාරීබ්රාහ්මණියා පුත්කතො සාරිපුත් කතො. කමොග්ගලීබ්රාහ්මණියා

පුත්කතො කමොග්  ල්  ාකනො. ඡන් නපරිබ් බාජෙස් සාති කසතවත්කථන

හිරිකෙොපීනං ඡාකදත්වා විචරණෙපරිබ්බාජෙස්ස, කතන ‘‘නායං

නග්ගපරිබ්බාජකෙො’’ති දස්කසති. ‘‘උපඤ්ඤාත’’න්ති ඉමස්ස විවරණං 

ඤාකතො කචවාති. ‘‘මග්ග’’න්ති ඉමස්ස විවරණං උප කතො ච මග් ක ොති.

කතන ච උපඤ් ඤාතන්ති එත්ථ ඤාත-සද්කදො ඤාණපරියාකයො. මග්  න්ති
ලිඞ්ගවිපල්ලාකසන මග්කගොව වුත්කතො. උපසද්කදො ච උපගමනත්කථො

මග්ගසද්කදනපි සම්බන්ධිතබ්කබොති දස්කසති. ඉදං වුත්තං කහොති – යස්මා 
පිට්ඨිකතො පිට්ඨිකතො අනුබන්ධනං නාම අත්ථිකෙහි උපඤ්ඤාතං

උපගතඤාණඤ්කචවකහොති, කතහිඋපගකතොපටිපන්කනොමග්කගොච, තස්මා

යංනූනාහං අනුබන්කධයයන්ති. උපඤ් ඤාතං නිබ් බානන්ති උපපත්තියා 

අනුමාකනනඤාතංනිබ්බානං.‘‘මග්ග’’න්තිඉමස්සවිවරණං මග්  න් කතොති, 
අනුමාකනනඤාතංපච්චක්ඛකතොදස්සනත්ථාය ගකවසන්කතොතිඅත්කථො. 

නිකරොකධො ච නිකරොධූපාකයො ච එෙකසකසන නිකරොකධොති වුත්කතොති

දස්කසන්කතො ‘‘අථ වා’’තිආදිමාහ. පටිපාකදන් කතොති නිගකමන්කතො. 

ඉකතො උත් තරීති ඉකතො මයා ලද්ධකසොතාපත්තිකතො උත්තරි

ඉතරමග්ගත්තයං යදිපි නත්ථි, තථාපි එකසො එව මයා ගකවසිකතො
නිබ්බානධම්කමොති අත්කථො. 

62-3. තදාරම් මණායාතිනිබ්බානාරම්මණායකසොතාපත්තිඵලවිමුත්තියා. 

කතසං ආයස ්මන් තානන්තිසපරිසානංකතසංද්වින්නංපරිසානං තස්මිංකයව

ඛකණ භගවකතො ධම්මං සුත්වා අරහත්තං පාපුණි, අග්ගසාවො පන
අත්තකනො ඤාණකිච්චස්ස මහන්තතාය ෙතිපාහච්චකයන. කතනාහ 

‘‘එව’’න්තිආදි.උසූයනකිරියායෙම්මභාවංසන්ධාය ‘‘උපකයො ත් කථවා’’ති
වුත්තං. 

සාරිපුත්තකමොග්ගල්ලානපබ්බජ්ජාෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උපජ් ඣායවත් තෙථාවණ් ණනා 

64. වජ් ජාවජ් ජන්ති ඛුද්දෙං, මහන්තඤ්ච වජ්ජං. උත් තිට් ඨපත් තන්ති

එත්ථ උත්තිට්ඨං නාම පිණ්ඩාය චරණං වුච්චති ‘‘උත්තිට්කඨ

නප්පමජ්කජයයා’’තිආදීසු (ධ. ප.168) විය. උත්තිට්ඨත්ථාය ගහිතංපත්තං

උත්තිට්ඨපත්තං, කතනාහ ‘‘පිණ් ඩාය චරණෙපත් ත’’න්ති.තස්සඋපනාකම

කෙො කදොකසොති ආහ ‘‘තස් මිං හී’’තිආදි. තස් මාති යස්මා මනුස්සා

එතස්මිංකයව එකත භුඤ්ජන්තීති උත්තිට්ඨපත්කත උච්ඡිට්ඨසඤ්ඤිකනො, 



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) මහාවග් වණ්ණනා 

411 

පටුන 

තස්මා උත්තිට්ඨපත්තන්ති වුත්තං උත්තිට්ඨ-සද්කදකනව මනුස්සානං

සඤ්ඤාය උච්ඡිට්ඨතාපි ගම්මතීති. කෙචි පන ‘‘උච්ඡිට්ඨසද්කදන

සමානත්කථො උත්තිට්ඨසද්කදො’’ති වදන්ති. ‘‘උත්තිට්ඨා’’ති

ත්වාපච්චයන්කතොපිකහොතීතිආහ ‘‘උට් ඨහිත් වා’’ති. උපජ් ඣායං  කහතුන්ති

උපජ්ඣායත්තං මනසාගකහතුං, යාචනවචකනනතස්ස අනුමතිංගකහතුන්ති
වාඅත්කථො. 

65. පතිස්සයනං පතිස්කසො, ගරුං නිස්සාය වත්තනභාකවො, යංකිඤ්චි

ගාරවන්ති අත්කථො. සහ පතිස්කසන සප් පතිස ්කසො, පරං කජට්ඨං ෙත්වා

තස්කසොවාකද වත්තනතාති අත්කථො. කතනාහ ‘‘කජට් ඨෙභාවඤ් ච 

උපට් ඨකපත් වා’’ති. සාහූති සාධු සුන්දරං.  හූති අගරු, සුභරතාති අත්කථො. 

ඔපායිෙන්ති උපායපටිසංයුත්තං, එවං පටිපජ්ජනං නිත්ථරණූපාකයොති

අත්කථො. පතිරූපන්ති සාමීචිෙම්මමිදන්ති අත්කථො. පාසාදිකෙනාති

පසාදාවකහන ොයවචීපකයොකගන සම්පාකදහීති අත්කථො. ොකයනාති 
එතදත්ථවිඤ්ඤාපෙං හත්ථමුද්දාදිං දස්කසන්කතො ොකයන විඤ්ඤාකපති. 

සාධූති සම් පටිච් ඡනං සන් ධායාති උපජ්ඣාකයන ‘‘සාහූ’’තිආදීසු වුත්කතසු

සද්ධිවිහාරිෙස්ස ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡනං වචනං සන්ධාය ‘‘ොකයන 

විඤ්ඤාකපතී’’තිආදි වුත්තන්ති අධිප්පාකයො. ආයාචනදානමත් කතනාති

සද්ධිවිහාරිෙස්ස පඨමං ආයාචනමත්කතන, තකතො උපජ්ඣායස්ස ච

‘‘සාහූ’’තිආදිනාවචනමත්කතනාතිඅත්කථො. 

66. අස් සාති සද්ධිවිහාරිෙස්ස. ද් කව චීවරානීති උත්තරාසඞ්ගං, 

සඞ්ඝාටිඤ්ච සන්ධාය වදති. ඉකතො පට් ඨායාති ‘‘න උපජ්ඣායස්ස

භණමානස්සා’’තිඑත්ථන-ොරකතොපට්ඨාය, කතන ‘‘නාතිදූකර’’තිආදීසුන-

ොරපටිසිද්කධසු ආපත්ති නත්ථීති දස්කසති. සබ් බත් ථ දුක් ෙටාපත් තීති 
ආපදාඋම්මත්තඛිත්තචිත්තකවදනට්ටතාදීහි විනා පණ්ණත්තිං අජානිත්වාපි
වදන්තස්ස ගිලානස්සපිදුක්ෙටකමව.ආපදාසුහිඅන්තරන්තරාෙථාවත්තුං

වට්ටති. එවමඤ්කඤසුපි න-ොරපටිසිද්කධසු ඊදිකසසු, ඉතකරසු පන

ගිලාකනොපිනමුච්චති.පාළියං ‘‘කහට් ඨාපීඨං වා පරාමසිත් වා’’තිඉදංපුබ්කබ

තත්ථ ඨපිතපත්තාදිනාඅසඞ්ඝට්ටනත්ථායවුත්තං, චක්ඛුනාඔකලොකෙත්වාපි

අඤ්කඤසංඅභාවං ඤත්වාපිඨකපතුංවට්ටතිඑව. ආපත් තියා ආසන් නන්ති 
ආපත්තිෙරණකමව. 

 ාකමති අන්කතොගාකම තාදිකස මණ්ඩපාදිම්හි. අන් තරඝකරති

අන්කතොකගකහ. පටික් ෙමකනතිආසනසාලායං. කධොතවාලිොයාති උදකෙන

ගතට්ඨාකන නිරජාය පරිසුද්ධවාලිොය. නිද් ධූකමති ජන්තාඝකර
ජලියමානඅග්ගිධූමරහිකත. ජන්තාඝරඤ්හි නාම හිමපාතබහුකලසු කදකසසු 



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) මහාවග් වණ්ණනා 

412 
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තප්පච්චයකරොගපීළාදිනිවාරණත්ථං සරීරකසදාපනට්ඨානං. තත්ථ කිර
අන්ධොරපටිච්ඡන්නතාය බහූපි එෙකතො පවිසිත්වා චීවරං නික්ඛිපිත්වා
අග්ගිතාපපරිහාරායමත්තිොයමුඛංලිම්පිත්වා සරීරංයාවදත්ථංකසකදත්වා

චුණ්ණාදීහි උබ්බට්කටත්වා නහායන්ති. කතකනව පාළියං ‘‘චුණ් ණං 

සන් කනතබ් බ’’න්තිආදි වුත්තං. උල් ක ොෙන්ති උද්ධං ඔකලොෙනට්ඨානං.
උපරිභාගන්තිඅත්කථො. 

අඤ ්ඤත් ථ කනතබ් කබොතියත්ථවිහරකතොසාසකන අනභිරතිඋප්පන්නා, 
තකතො අඤ්ඤත්ථ ෙලයාණමිත්තාදිසම්පත්තියුත්තට්ඨාකන කනතබ්කබො. 

විසභා පුග්   ානන්ති ලජ්ජිකනො වා අලජ්ජිකනො වා උපජ්ඣායස්ස
අවඩ්ඪිොකමසන්ධායවුත්තං.සකචපනඋපජ්ඣාකයොඅලජ්ජීඔවාදම්පින 

ගණ්හාති, ලජ්ජිකනොචඑතස්සවිසභාගාකහොන්ති, තත්ථඋපජ්ඣායංවිහාය
ලජ්ජීකහව සද්ධිං ආමිසාදිපරිකභොකගො ොතබ්කබො. උපජ්ඣායාදිභාකවො

කහත්ථ න පමාණන්ති දට්ඨබ්බං. පරිකවණං  න් ත් වාති උපජ්ඣායස්ස

පරිකවණං ගන්ත්වා. ‘‘න සුසාන’’න්ති ඉදං උපලක්ඛණං, උපචාරසීමකතො
බහිගන්තුොකමන අනාපුච්ඡාගන්තුංනවට්ටති. 

උපජ්ඣායවත්තෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සද් ධිවිහාරිෙවත් තෙථාවණ් ණනා 

67. සද්ධිවිහාරිෙවත්තෙථායං සඞ්  කහතබ් කබො 

අනුග්  කහතබ් කබොතිආදීසු අනාදරියං පටිච්ච ධම්මාමිකසහි
අසඞ්ගණ්හන්තානං ආචරියුපජ්ඣායානංදුක්ෙටංවත්තකභදත්තා.කතකනව 

පරිවාකරපි ‘‘නකදන්කතො ආපජ්ජතී’’ති (පරි. 322) වුත්තං. කසසං
සුවිඤ්කඤයයකමව. 

සද්ධිවිහාරිෙවත්තෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නසම් මාවත් තනාදිෙථාවණ් ණනා 

68. නසම්මාවත්තනාදිෙථායං වත් තං න පූකරයයාති 

‘‘වත්තෙරණොකලො’’ති වත්ථුවිජානනවකසන ඤත්වා

මානකෙොසජ්ජාදිවකසන වා උපජ්ඣායාදීසු අනාදකරන වා ‘‘අොතුං න

වට්ටතී’’ති අජානනතාය වා න ෙකරයය, දුක්ෙටකමව. අසඤ්චිච්ච
අසතියාතිආදීහි ච අෙකරොන්තස්ස පන අනාපත්ති. සබ්බානි හි වත්තානි

කසඛියාකනව, තස්මා කසඛිකයසු වුත්තනකයකනකවත්ථ සබ්කබොපි

විනිච්ඡකයො කවදිතබ්කබො. ක හස් සිතකපමන්තිකමත්තාකපමං. 
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සාදියනං වා අසාදියනං වා න ජානාතීති ‘‘මයි සාදියන්කත

අෙකරොන්තානං ආපත්ති කහොති, පටික්ඛිපිත්වා අසාදියන්කත ආපත්ති න

කහොතී’’ති එවං න ජානාතීති අත්කථො. ‘‘කතසු එකෙො වත්තසම්පන්කනො

භික්ඛු…කප.… කතසං අනාපත්තී’’ති වචනකතො සකච කෙොචි ‘‘තුම්හාෙං

සද්ධිවිහාරිකෙ, අන්කතවාසිකෙ වා ගිලාකන උපට්ඨහිස්සාමි, 

ඔවාදානුසාසනිආදිෙං සබ්බං ෙත්තබ්බං ෙරිස්සාමී’’ති වදති, කත වා

සද්ධිවිහාරිොදකයො ‘‘අප්කපොස්සුක්ො කහොථා’’ති වදන්ති, වත්තං වා න

සාදියන්ති, ආචරියුපජ්ඣායානම්පිඅනාපත්ති. 

නසම්මාවත්තනාදිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

රාධබ්රාහ් මණවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

69. රාධබ්රාහ්මණවත්ථුස්මිං පාළියං උප් පණ් ඩුප් පණ් ඩුෙජාකතොති
සෙලසරීකර සඤ්ජාතපණ්ඩුවණ්කණො. පණ්ඩුවණ්ණස්ස සෙලසරීකර

බයාපිතභාවදස්සනත්ථඤ්හි විච්ඡාවචනං ෙතං. අධිොරන්ති උපොරං. 

ෙතකවදිකනොති අත්තකනො ෙතං උපොරං පටිකිරියාය ඤාපො.

උපසම්පදාෙම්මවාචාය යං වත්තබ්බං, තං පරිකයොසාකන වක්ඛාම. 

පරිමණ් ඩක හීතිපරිපුණ්කණහි. 

71-73. පණ් ණත් තිවීතික් ෙමන්ති සික්ඛාපදවීතික්ෙමං. පාළියං 

පිණ් ඩියාක ොපකභොජනන්ති ජඞ්ඝපිණ්ඩිමංසබකලන චරිත්වා

ආකලොපාකලොපවකසන පරියිට්ඨකභොජනං. අතිකරෙ ාකභොතිභික්ඛාහාරකතො

අධිෙලාකභො. සඞ්ඝභත්තාදීනං විභාකගො කසනාසනක් ෙන් ධකෙ ආවි

භවිස්සති. විහාකරොති තිණකුටිොදිසහිකතො පාොරපරිච්ඡින්කනො සෙකලො 

සඞ්ඝාරාකමො. අඩ් ඪකයොක ොති එෙසාකලො දීඝපාසාකදො. 

හත්ථිපිට්ඨිගරුළසණ්ඨාකනොදීඝපාසාකදොතිපිවදන්ති. පාසාකදොති චතුරස්කසො

උච්කචො අකනෙභූමෙපාසාකදො. හම් මියන්ති මුණ්ඩච්ඡදකනො

චන්දිෙඞ්ගණයුත්කතො නාතිඋච්කචො පාසාකදො. ගුහාති පබ්බතගුහා. 

පූතිමුත් තන්තිකගොමුත්තං. 

රාධබ්රාහ්මණවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආචරියවත් තෙථාවණ් ණනා 

76. සහධම් මිෙං වුච් චමාකනොති ‘‘එවං නිවාකසතබ්බ’’න්තිආදිනා 

සික්ඛාපකදන ඔවදියමාකනො. වාදං ආකරොකපත් වාති ‘‘ඔලම්බිත්වා 

නිවාසනාදීසු කෙො කදොකසො? යදි කදොකසො භකවයය, 

පරිමණ්ඩලනිවාසනාදීසුපි කදොකසො සියා’’තිආදිනා නිග්ගහං ආකරොකපත්වා. 
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තංකයව තිත් ථායතනන්ති දිට්ඨිසඞ්ඛාතතිත්ථකමව ආයතනං 

දුක්ඛුප්පත්තිට්ඨානන්ති තිත්ථායතනං. ආයස් මකතො නිස් සාය වච් ඡාමීති
ආයස්මන්තංනිස්සායවසිස්සාමීතිඅත්කථො. 

ආචරියවත්තෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පණාමනාෙමාපනාෙථාවණ් ණනා 

80. යං පුබ්කබ ලක්ඛණං වුත්තං, කතකනව ලක්ඛකණන
නිස්සයන්කතවාසිෙස්ස ආපත්ති න කවදිතබ්බාති සම්බන්ධකයොජනා

දට්ඨබ්බා.කපොත්ථකෙසුපන ‘‘නකතකනවලක්ඛකණනා’’තිඑත්ථන-ොරං 

ඡඩ්කඩත්වා ‘‘කතකනව ලක්ඛකණන නිස්සයන්කතවාසිෙස්ස ආපත්ති

කවදිතබ්බා’’ති ලිඛන්ති, තං පමාදලිඛිතං. තථා හි කතකනව ලක්ඛකණන
ආපත්තිභාකව ගය්හමාකන නිස්සයමුත්තෙස්සාපි අමුත්තෙස්සාපි ආපත්ති
එවාති වුත්තලක්ඛකණන ආපත්තිං ආපජ්කජයය. තථා ච

‘‘නිස්සයන්කතවාසිකෙන හි යාව ආචරියං නිස්සාය වසති, තාව සබ්බං 

ආචරියවත්තං ොතබ්බ’’න්ති ඉමිනා අනන්තරවචකනන විකරොකධො සියා. 

විසුද් ධිමග් ක පිච– 

‘‘නිස්සයාචරිය, උද්කදසාචරිය, නිස්සයන්කතවාසිෙ, 

උද්කදසන්කතවාසිෙ, සමානාචරියො පන යාව නිස්සයඋද්කදසා

අනුපච්ඡින්නා.තාව පටිජග්ගිතබ්බා’’ති(විසුද්ධි.1.41) – 

වුත්තං. තස්මා වුත්තනකයන ඉධ පරිගළිතං න-ොරංආකනත්වා කතකනව
සද්ධිවිහාරිෙස්සවුත්කතකනවලක්ඛකණන නිස්සයන්කතවාසිෙස්සආපත්ති
නකවදිතබ්බාතිඑවමත්කථොගකහතබ්කබො. 

පණාමනාඛමාපනාෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිස ්සයපටිප් පස් සද් ධිෙථාවණ් ණනා 

83. නිස්සයපටිප්පස්සද්ධිෙථායං ‘‘කයො වා එෙසම් කභො පරිකභොක ො, 

තස් ස සන් තිකෙ නිස් සකයො  කහතබ් කබො’’ති ඉමිනා ලජ්ජීසු එව
නිස්සයග්ගහණං නිකයොකජති අලජ්ජීසු පටික්ඛිත්තත්තා. එත්ථ ච
පරිකභොගසද්කදන එෙෙම්මාදිකෙො සංවාකසො ගහිකතො පච්චයපරිකභොගස්ස

සම්කභොග-සද්කදන ගහිතත්තා, එකතන ච සම්කභොගසංවාසානං අලජ්ජීහි

සද්ධිං න ෙත්තබ්බතං දස්කසති. පරිහාකරො නත් ථීති ආපත්තිපරිහාකරො

නත්ථි. තාදිකසොති යත්ථ නිස්සකයො ගහිතපුබ්කබො, කයො ච

එෙසම්කභොගපරිකභොකගො, තාදිකසො. තථා වුත් තන්ති ‘‘ලහුං ආගමිස්සාමී’’ති 

වුත්තඤ්කචතිඅත්කථො. ‘‘චත් තාරි පඤ් ච දිවසානී’’තිඉදං උපලක්ඛණමත්තං.
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යදි එොහද්වීකහන සභාගතා පඤ්ඤායති, ඤාතදිවකසන ගකහතබ්කබොව.

අථාපි චතුපඤ්චාකහනාපිනපඤ්ඤායති, යත්තකෙහිදිවකසහිපඤ්ඤායති, 
තත්තොනි අතික්ෙකමතබ්බානි. සභාගතං ඔකලොකෙමීති පන කලකසො න
ොතබ්කබො. 

දහරා සුණන් තීති එත්ථ අසුත්වාපි ආගමිස්සති, කෙනචි අන්තරාකයන

චිරායතීති සඤ්ඤාය සති ලබ්භකතව පරිහාකරො. කතනාහ ‘‘ඉකධවාහං 

වසිස ්සාමීති පහිණති, පරිහාකරො නත් ථී’’ති. 

එෙදිවසම් පි පරිහාකරො නත් ථීති ගමකන නිරුස්සාහං සන්ධාය වුත්තං.
සඋස්සාහස්ස පන කසනාසනපටිසාමනාදිවකසන ෙතිපාකහ ගකතපි න
කදොකසො. 

තකත්රව වසිතබ් බන්ති තත්ර සභාගට්ඨාකන එව නිස්සයං ගකහත්වා

වසිතබ්බං. ‘‘තංකයව විහාරං…කප.… වසිතුං වට් ටතී’’තිඉමිනාඋපජ්ඣාකය

සඞ්ගණ්හන්කතකයව තංසකමොධාකන නිස්සයපටිප්පස්සද්ධි වුත්තා, තස්මිං
පන කෙොකධන වා ගණනිරකපක්ඛතාය වා අසඞ්ගණ්හන්කත අඤ්කඤසු
ගහිකතොනිස්සකයොනපටිප්පස්සම්භතීති දස්කසති. 

ආචරියම්හා නිස්සයපටිප්පස්සද්ධියං වුත්කතො ‘‘කෙොචි 

ආචරිකයො’’තිආදිකෙො නකයො උපජ්ඣායපක්ෙමනාදීසුපි කනත්වා තත්ථ ච
වුත්කතොඉධාපිකනත්වා යථාරහංකයොකජතබ්කබො. 

ද් කව ක ඩ් ඩුපාකත අතික් ෙම් ම අඤ් ඤස ්මිං විහාකර වසන් තීති
උපචාරසීමකතොබහිඅඤ්ඤස්මිංවිහාකරඅන්කතවාසිොනං වසනට්ඨානකතො
ද්කව කලඩ්ඩුපාකත අතික්ෙම්ම වසන්ති. කතන බහිඋපචාකරපි 
අන්කතවාසිොදීනං වසනට්ඨානකතො ද්වින්නං කලඩ්ඩුපාතානං අන්තකර

ආසන්නපකදකස වසති, නිස්සකයො න පටිප්පස්සම්භතීති දස්කසති.
අන්කතොඋපචාරසීමායං පන ද්කව කලඩ්ඩුපාකත අතික්ෙමිත්වා වසකතො
නිස්සකයොනපටිප්පස්සම්භකතව. 

නිස්සයපටිප්පස්සද්ධිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උපසම් පාකදතබ් බපඤ් චෙෙථාවණ් ණනා 

84. උපජ්ඣාචරියලක්ඛණෙථායං න සාමකණකරො 

උපට් ඨාකපතබ් කබොති උපජ්ඣාකයන හුත්වා න පබ්බාකජතබ්කබො.

අකසක්ඛස්ස අයන්ති අකසක් කෙො, කලොකියකලොකුත්තකරොසීලක්ඛන්කධො. 
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අන් තග්  ාහිොයාති සස්සතුච්කඡදකෙොට්ඨාසග්ගාහිොය. පච් ඡිමානි 

ද් කවති අප්පස්සුකතො කහොති, දුප්පඤ්කඤො කහොතීති ඉමානි ද්කව අඞ්ගානි. 

පච් ඡිමානි තීණීති න පටිබකලො උප්පන්නං කුක්කුච්චං ධම්මකතො 

විකනොකදතුං, ආපත්තිංනජානාති, ආපත්තියාවුට්ඨානංනජානාතීතිඉමානි
තීණි. කුක්කුච්චස්ස හි පාළිඅට්ඨෙථානයසඞ්ඛාතධම්මකතො විකනොකදතුං
අපටිබලතානාම අබයත්තතාඑවකහොතීතිසාපිආපත්තිඅඞ්ගකමවවුත්තා. 

අභිවිසිට්කඨොඋත්තකමොසමාචාකරොආභිසමාචාකරො, වත්තපටිවත්තසීලං.

තං ආරබ්භපඤ්ඤත්තාඛන්ධෙසික්ඛාපදසඞ්ඛාතාසික්ඛා ආභිසමාචාරිො. 
සික්ඛාපදම්පි හි තං තත්ථ පටිපූරණත්ථිකෙහි උග්ගහණාදිවකසන

සික්ඛිතබ්බකතො ‘‘සික්ඛා’’ති වුච්චති. මග්ගබ්රහ්මචරියස්ස ආදිභූතා

ොරණභූතාති ආදිබ්රහ් මචරියො සික්ඛා, 

උභකතොවිභඞ්ගපරියාපන්නසික්ඛාපදං. කතකනව විසුද් ධිමග් ක පි

‘‘උභකතොවිභඞ්ගපරියාපන්නසික්ඛාපදං ආදිබ්රහ්මචරියෙං, 

ඛන්ධෙවත්තපඅයාපන්නං ආභිසමාචාරිෙ’’න්ති (විසුද්ධි. 1.11) වුත්තං.

තස්මා කසක් ෙපණ් ණත් තිය’’න්ති එත්ථ සික්ඛිතබ්බකතො කසක්ඛා, භගවතා
පඤ්ඤත්තත්තා පණ්ණත්ති. සබ්බාපි උභකතොවිභඞ්ගපරියාපන්නා

සික්ඛාපදපණ්ණත්ති ‘‘කසක්ඛපණ්ණත්තී’’ති වුත්තාති ගකහතබ්බා. 

නාමරූපපරිච් කඡකදති එත්ථ කුසලත්තිොදීහි වුත්තං
ජාතිභූමිපුග්ගලසම්පකයොගවත්ථාරම්මණෙම්මද්වාරලක්ඛණරසාදිකභකදහි 

කවදනාක්ඛන්ධාදිචතුබ්බිධං සනිබ්බානං නාමං, භූතුපාදායකභදං රූපඤ්ච 

පරිච්ඡින්දිත්වා ජානනපඤ්ඤා, තප්පොසකෙො ච ගන්කථො
නාමරූපපරිච්කඡකදො නාම. ඉමිනා අභිධම්මත්ථකුසකලන භවිතබ්බන්ති

දස්කසති. සික් ොකපතුන්තිඋග්ගණ්හාකපතුං. 

උපසම්පාකදතබ්බපඤ්චෙෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අඤ ්ඤතිත් ථියපුබ් බවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

86. තිත්ථියපරිවාසෙථායං ආජීවෙස් ස වාතිආදීසුඅකිරියවාදීආජීවකෙො 

නාම, කිරියවාදිකනො පන නිගණ්ඨාපි අඤ්කඤපි නග්ගතිත්ථිො
අකචලෙපකද සඞ්ගහිතා. සබ්බථා නග්ගස්කසව තිත්ථියපරිවාකසො විහිකතො.

කසො ච කතකනව නග්ගකවකසන භික්ඛූනං සන්තිෙං ආගතස්ස, න

පටිච්ඡාකදත්වා ආගතස්සාති දස්කසතුං ‘‘සකච කසොපී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

කසොපීතිආජීවකෙො. 

ආමිසකිඤ ්චික් ෙසම් පදානං නාම අප්පමත්තෙස්ස කදයයධම්මස්ස

අනුප්පදානං. රූපූපජීවිොති අත්තකනො රූපකමව නිස්සාය ජීවන්තිකයො.

කවසියා කගොචකරො බහුලං පවත්තිට්ඨානං අස්සාති කවසියාක ොචකරො. එස



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) මහාවග් වණ්ණනා 

417 

පටුන 

නකයො සබ්බත්ථ. කයොබ් බන් නාතීතාතිඅනිවිද්ධාඑවමහල්ලිෙභාවං පත්තා

ථුල්ලකුමාරීඑවාතිවුත්තං. ආදායස් සාතිආදානස්ස ගහණස්ස. 

අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්බවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඤ ්චාබාධවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

88-9. පඤ්චාබාධාදිවත්ථූසු පාළියං කසොම් හි අකරොක ො, විබ් භමිස් සාමීති

කසො අහං අකරොකගො, විබ්භමිස්සාමීති අත්කථො. නෙපිට් ඨිප් පමාණන්ති

ෙනිට්ඨඞ්ගුලිනඛපිට්ඨිඅධිප්කපතා. ‘‘පටිච්ඡන්කනඨාකනනඛපිට්ඨිප්පමාණං

අවඩ්ඪනෙපක්කඛඨිතංකහොති, වට්ටතී’’ති වුත්තත්තාඅප්පටිච්ඡන්නට්ඨාකන

තාදිසම්පින වට්ටති, පටිච්ඡන්නට්ඨාකනපි ච වඩ්ඪනෙපක්කඛඨිකතොපින
වට්ටතීති සිද්ධකමව කහොති. පාෙටට්ඨාකනපි පන නඛපිට්ඨිප්පමාණකතො

ඌනතරං අවඩ්ඪනෙං වට්ටතීති කය ගණ්කහයුං, කතසං තං ගහණං 

පටිකසකධතුං ‘‘මුකෙ පනා’’තිආදිවුත්තං. 

කෙො ට් ඨිමත් තකෙොපීති බදරට්ඨිප්පමාකණොපි. අවඩ් ඪනෙපක් කෙ 

ඨිකතොපි න වට් ටතීතිඑත්ථ පි-සද්කදනකෙොලට්ඨිමත්තකතො ඛුද්දෙතකරොපි

ගණ්කඩො න වට්ටතීති දස්කසති. කතනාහ ‘‘සච් ඡවිං ොකරත් වා’’ති, 

විජ්ජමානච්ඡවිං ෙත්වාති අත්කථො. ‘‘සඤ්ඡවි’’න්ති වා පාකඨො, 
සඤ්ජාතච්ඡවින්ති අත්කථො. ගණ්ඩාදීසු වූපසන්කතසුපි ගණ්ඩානං

විවණ්ණම්පිකහොති, තංවට්ටති. 

පදුමපුණ් ඩරීෙපත් තවණ් ණන්ති රත්තපදුමකසතපදුමපුප්ඵදලවණ්ණං. 

කුට් කඨ වුත් තනකයකනවාති පටිච්ඡන්නට්ඨාකන අවඩ්ඪනෙං වට්ටති, 

අඤ්ඤත්ථ න කිඤ්චිපි වට්ටතීති වුත්තනයං දස්කසති. කසොසබයාධීති

ඛයකරොකගො. යක් ඛුම් මාකරොති ෙදාචි ෙදාචි ආගන්ත්වා භූමියං පාකතත්වා 
හත්ථමුඛාදිෙංඅවයවංභූමියංඝංසනකෙොයක්කඛොවකරොකගො. 

පඤ්චාබාධවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

රාජභටවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

90. න දානාහං කදවස් ස භකටොති ආපුච් ඡතීති රඤ්ඤා එව
දින්නට්ඨානන්තරං සන්ධාය වුත්තං. කයො පන රාජෙම්මිකෙහි අමච්චාදීහි

ඨපිකතො, අමච්චාදීනං එව වා භකටො කහොති, කතන තං තං අමච්චාදිම්පි
ආපුච්ඡිතුංවට්ටති. 

රාජභටවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) මහාවග් වණ්ණනා 

418 

පටුන 

කචොරවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

91. තස් මාති භගවා සයං යස්මා ධම්මස්සාමී, තස්මා අඞ්ගුලිමාලං

එහිභික්ඛුභාකවන පබ්බාකජසි, භික්ඛූනං පන සික්ඛාපදං පඤ්ඤකපන්කතො

එවමාහාතිඅධිප්පාකයො. එවං ජානන් තීතිසීලවා ජාකතොතිජානන්ති. 

92. උපරමන් ති විරමන්ති. භින් දිත් වාති අන්දුබන්ධනං භින්දිත්වා. 

ඡින් දිත් වාති සඞ්ඛලිෙං ඡින්දිත්වා. මුඤ ්චිත් වාති රජ්ජුබන්ධනං මුඤ්චිත්වා. 

විවරිත් වාති ගාමබන්ධනාදීසු ගාමද්වාරාදීනං විවරිත්වා. අපස් සමානානන්ති
පුරිසගුත්තියංකගොපොනං අපස්සන්තානං. 

95. පුරිමනකයකනවාති ‘‘ෙසාහකතො ෙතදණ්ඩෙම්කමො’’ති එත්ථ 
වුත්තනකයකනව. 

කචොරවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉණායිෙවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

96. ප ාකතොපීති ඉණසාමිොනං ආගමනං ඤත්වා භකයන පලාකතො. 

ගීවා කහොතීතිඉණායිෙභාවංඤත්වාඅනාදකරනඉණමුත්තකෙභික්ඛුභාකව 

පකවසිතත්තා. උපඩ් ඪුපඩ් ඪන්තිකථොෙකථොෙං. දාතබ් බකමවාතිඉණායිකෙන

ධනංසම්පටිච්ඡතුවාමාවා, දාකන සඋස්සාකහකනවභවිතබ්බං.අඤ්කඤහි

චභික්ඛූහි‘‘මාධුරංනික්ඛිපාහී’’තිවත්වා සහායකෙහිභවිතබ්බන්තිදස්කසති.
ධුරනික්කඛකපනහිස්සභණ්ඩග්කඝනොකරතබ්බතා සියාති. 

ඉණායිෙවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දාසවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

97. ‘‘දාසචාරිත් තං ආකරොකපත් වා කීකතො’’ති ඉමිනා
දාසභාවපරිකමොචනත්ථාය කීතෙං නිවත්කතති. තාදිකසො හි ධනක්කීකතොපි

අදාකසො එව. තත් ථ තත් ථ චාරිත් තවකසනාති තස්මිං තස්මිං ජනපකද
දාසපණ්ණජ්ඣාපනාදිනා අදාසෙරණනියාකමන. අභිකසොදීසු

සබ්බබන්ධනානි කමොචාකපන්ති, තං සන්ධාය ‘‘සබ් බසාධාරකණනා’’ති
වුත්තං. 

සයකමව පණ් ණං ආකරොකපන් ති, න වට් ටතීති තා භුජිස්සිත්ථිකයො

‘‘මයම්පි වණ්ණදාසිකයො කහොමා’’ති අත්තකනො රක්ඛණත්ථාය සයකමව 

රාජූනං දාසිපණ්කණ අත්තකනො නාමං ලිඛාකපන්ති, තාසං පුත්තාපි

රාජදාසාවකහොන්ති, තස්මාකතපබ්බාකජතුංනවට්ටති. කතහි අදින් නා න 



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) මහාවග් වණ්ණනා 

419 

පටුන 

පබ් බාකජතබ් බාති යත්තො කතසං සාමිකනො, කතසු එකෙන අදින්කනපින 
පබ්බාකජතබ්බා. 

භුජිස ්කස පන ෙත් වා පබ් බාකජතුං වට් ටතීති යස්ස විහාරස්ස කත

ආරාමිොදින්නා, තස්මිංවිහාකරසඞ්ඝං ඤාකපත්වාඵාතිෙම්කමනධනානි

දත්වාභුජිස්කසෙත්වාපබ්බාකජතුංවට්ටති. තක් ෙං සීකස ආසිත් තෙසදිසාව 

කහොන් තීති කෙසුචි ජනපකදසු අදාකස ෙකරොන්තා තක්ෙං සීකස

ආසිඤ්චන්ති, කතනකිරකතඅදාසාකහොන්ති, එවමිදම්පි ආරාමිෙවචකනන
දානම්පීති අධිප්පාකයො. තථා දින්කනපි සඞ්ඝස්ස ආරාමිෙදාකසො එවාති 

‘‘කනව පබ් බාකජතබ් කබො’’ති වුත්තං. ‘‘තාවොලිකෙො නාමා’’ති වුත්තත්තා
ොලපරිච්කඡදං ෙත්වා වා පච්ඡාපි ගකහතුොමතාය වා දින්නං සබ්බං

තාවොලිෙකමවාති ගකහතබ්බං. නිස ්සාමිෙදාකසො නාම යස්ස සාමිකුලං

අඤ්ඤාතිෙං මරකණන පරික්ඛීණං, න කෙොචි තස්ස දායාකදො, කසො පන
සමානජාතිකෙහි වානිවාසගාමවාසීහි වා ඉස්සකරහි වා භුජිස්කසොෙකතොව
පබ්බාකජතබ්කබො. කදවදාසාපි දාසා එව. කත හි ෙත්ථචි කදකස රාජදාසා 

කහොන්ති, ෙත්ථචි විහාරදාසා, තස්මා පබ්බාකජතුං න වට්ටති. දාසම්පි
පබ්බාකජත්වා සාමිකෙ දිස්වා පටිච්ඡාදනත්ථං අපකනන්කතො පදවාකරන

අදින්නාදානාපත්තියා ොකරතබ්කබො, දාසස්සපනපලායකතොඅනාපත්ති. 

දාසවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ෙම් මාරභණ් ඩුවත් ථාදිෙථාවණ් ණනා 

98. භණ්ඩුෙම්මාපුච්ඡානාදිෙථායං ෙම් මාරභණ් ඩූති දහරතාය 
අකමොළිබන්කධො මුණ්ඩිෙසීකසො ෙම්මාරදාරකෙො එව වුත්කතො. 

තු ාධාරමුණ් ඩකෙොතිඑත්ථ තු ාධාරාති තම්බසුවණ්ණාදීනංතුලංහත්කථන

ධාකරතීති ෙම්මාරා ‘‘තුලාධාරා’’ති වුත්තා, කතසු එකෙො මුණ්ඩිෙසීකසො

දහකරොති අත්කථො. කතනාහ ‘‘පඤ් චසිකෙො තරුණදාරකෙො’’ති. එොව සිඛා

පඤ්ච කවණිකයො ෙත්වා බන්ධකනන පඤ්චසිඛාති වුච්චති, සා එතස්ස

අත්ථීති පඤ ්චසිකෙො, තස්සසිඛංඡින්දන්තාෙඤ්චිභික්ඛුංඅජානාකපත්වාව 
පබ්බාකජසුං. කතන භණ්ඩුෙම්මාපකලොෙනං අනුඤ්ඤාතං. 

සීමාපරියාපන් කනති බද්ධසීමාය සති තදන්කතොගකධ, අසති 

උපචාරසීමන්කතොගකධතිඅත්කථො.එත්ථචකිඤ්චාපි‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, 

සඞ්ඝං අපකලොකෙතුං භණ්ඩුෙම්මායා’’ති එත්තෙකමව වුත්තං, න පන

අනපකලොකෙන්තස්ස ආපත්ති වුත්තා, තථාපි අට්ඨෙථායං ‘‘සබ්කබ

ආපුච්ඡිතාඅම්කහහීතිසඤ්ඤිකනො…කප.… පබ්බාකජන්තස්සපිඅනාපත්තී’’ති
වුත්තත්තා සඤ්චිච්ච අනාපුච්ඡා කෙකස ඔහාකරන්තස්ස දුක්ෙටකමවාති
දට්ඨබ්බං. කෙකසොකරොපනම්පි සමණපබ්බජනකවොහාරං ලභතීති ආහ 
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‘‘ඉමස ්ස සමණෙරණ’’න්තිආදි. එෙසිොමත් තධකරොති එත්ථ එකෙන

කෙකසන සිඛා එෙසිඛාති වදන්ති, අප්පකෙසාව සිඛා එවං වුත්තාති
ගකහතබ්බා.එෙකෙසම්පිපනඅනාපුච්ඡාඡින්දිතුංන වට්ටතිකයව. 

100. වාමහත් කථනාතිදක්ඛිණහත්කථනභුඤ්ජනකතොවුත්තං. 

103-4. නිස්සයමුච්චනෙස්සවත්කතසුපඤ්චෙඡක්කෙසුපන‘‘උභයානි

කඛොපනස්ස පාතිකමොක්ඛානි…කප.… අනුබයඤ්ජනකසො’’තිඑත්ථසබ්කබොපි

චායං පකභකදො මාතිොට්ඨෙථායං ඤාතායං ඤාකතො කහොති. ‘‘ආපත් තිං 

ජානාති, අනාපත් තිං ජානාතී’’තිඉදඤ්චඅත්තනාඤාතට්ඨාකනසුආපත්තාදිං
සන්ධායවුත්තන්තින ගකහතබ්බං. 

ෙම්මාරභණ්ඩුවත්ථාදිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

රාහු වත් ථුෙථාවණ් ණනා 

105. කපොක් ෙරවස ්සන්තිකපොක්ඛකරපදුමගච්කඡවියඅකතමිතුොමානං
සරීරකතො පවට්ටනෙවස්සං. තස්මිං කිර වස්සන්කත කතමිතුොමාව

කතකමන්ති, නඉතකර. ‘‘භික් ෙං  ණ් හථා’’ති වත් වා  කතො නාම නත් ථීති
අත්තකනො සන්තකෙ රජ්කජ සබ්බම්පි සාපකතයයං සයකමව

පරිභුඤ්ජිස්සතීතිගාරකවන සුද්කධොදනමහාරාජාපිනනිමන්කතසි, ගන්ත්වා
පන කගකහ සෙලරත්තිං මහාදානඤ්කචව බුද්ධප්පමුඛස්ස සඞ්ඝස්ස
ආසනපඤ්ඤත්තිට්ඨානාලඞ්ොරඤ්ච සංවිදහන්කතොවවීතිනාකමසි. 

න කෙොචි…කප.… පත් තං වා අග්  කහසීති භගවා අත්තකනො පිතු

නිකවසනකමව ගමිස්සතීතිසඤ්ඤාය නග්ගකහසි. කු න කරති

ඤාතිකුලන්තකෙ නගකර. පිණ් ඩචාරියවත් තන්තිඅත්තකනොඤාතිගාකමසුපි 

සපදානචාරිෙවත්තං. භික්ඛාය චාකරො චරණං එතස්සාති භික් ොචාකරො, 
ඛත්තිකයො. 

උත් තිට් කඨති උත්තිට්ඨිත්වා පකරසං ඝරද්වාකර උද්දිස්ස ඨත්වා

ගකහතබ්බපිණ්කඩ. නප් පමජ් කජයයාති නිමන්තනාදිවකසන
ලබ්භමානපණීතකභොජනං පටික්ඛිපිත්වා පිණ්ඩාය චරණවකසන තත්ථ

නප්පමජ්කජයය. ධම් මන්ති අකනසනං පහාය සපදානං චරන්කතො තකමව

භික්ඛාචරියධම්මං සුචරිතං චකරයය. සුෙං කසතීති චතූහි ඉරියාපකථහි සුඛං 
විහරතීතිඅත්කථො. 

දුතියගාථායං න නං දුච් චරිතන්ති කවසියාදිකභකද අකගොචකර
චරණවකසන තං යථාවුත්තං ධම්මං දුච්චරිතං න ච චකර. කසසං 
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වුත්තනයකමව. ඉමං පන  ාථං සුත් වාතිනිකවසකනනිසින්කනන භගවතා
ඤාතිසමාගකම අත්තකනො පිණ්ඩාය චරණං නිස්සාය පවත්තාය ගාථාය
වුත්තංඉමං දුතියගාථංසුත්වා. 

ධම් මපා ජාතෙන්තිආදීසු පන තකතො පරොකලසුපි රඤ්කඤො පවත්ති
පරිනිබ්බානං පාකපත්වා යථාපසඞ්ගවකසන දස්කසතුං වුත්තා. කතනාහ 

‘‘කසොතාපත් තිඵ ං සච් ඡිෙත් වා’’තිආදි. සිරි බ් භං  න් ත් වාති එත්ථ යදි හි

භගවා තදකහව ගන්ත්වාන පස්කසයය, සා හදකයන ඵලිකතනමකරයයාති
අගමාසීතිදට්ඨබ්බං. 

තං දිවසකමවාති තස්මිං රාහුලමාතුදස්සනදිවකසකයව. 

ධම් මපදට් ඨෙථායං පන ‘‘සත්ථා ෙපිලපුරං ගන්ත්වා තතියදිවකස නන්දං

පබ්බාකජසී’’ති (ධ. ප. අට්ඨ. 1.12 නන්දත්කථරවත්ථු) වුත්තං. 

කෙසවිස් සජ් ජනන්ති රාජකමොළිබන්ධනත්ථං කුමාරොකල

බන්ධිතසිඛාකවණිකමොචනං, තං කිර ෙකරොන්තා මඞ්ගලං ෙකරොන්ති. 

සාරත් ථදීපනියං පන ‘‘කෙසවිස්සජ්ජනන්ති කුලමරියාදවකසන

කෙකසොකරොපන’’න්ති (සාරත්ථ. ටී. මහාවග්ග 3.105) වුත්තං. 

පට් ටබන් කධොති ‘‘අසුෙරාජා’’ති නළාකට සුවණ්ණපට්ටබන්ධනං. 

අභිනවපාසාදප්පකවසමඞ්ගලං ඝරමඞ්   ං. ඡත්තුස්සාපකන මඞ්ගලං 

ඡත් තමඞ්   ං. ජනපදෙ යාණීති ජනපදම්හිෙලයාණීපකරහිඅසාධාරකණහි

පඤ්චෙලයාණාදීහි සහිතත්තා සා එවං වුත්තා. තුවටන්ති සීඝං. 

අනිච් ඡමානන්ති මනසා අකරොකචන්තං, වාචාය පන භගවතා ‘‘පබ්බජිස්සසි 

නන්දා’’ති වුත්කත ගාරකවන පටික්ඛිපිතුං අවිසහන්කතො ‘‘ආමා’’ති අකවොච.
භගවාචඑකතන කලකසනපබ්බාකජසි. 

බ්රහ් මරූපවණ් ණන්ති බ්රහ්මරූපසමානරූපං. තයස් සාති කත අස්ස. 

නිවත් කතතුං න විසහීති ‘‘මා නං නිවත්තයිත්ථා’’ති භගවතා වුත්තත්තා

නාසක්ඛි. සත් තවිධං අරියධනන්ති– 

‘‘සද්ධාධනංසීලධනං, හිරිඔත්තප්පියංධනං; 

සුතධනඤ්චචාකගොච, පඤ්ඤාකවසත්තමංධන’’න්ති.(අ.නි.7.5, 

6) – 

එවං වුත්තං සත්තවිධං අරියධනං. අධිමත් තං රාහුක තිරාහුකලපබ්බජිකත
නන්දපබ්බජ්ජායඋප්පන්නදුක්ඛකතොපිඅධිෙතරං දුක්ඛංඅකහොසීතිඅත්කථො. 

ඉකතො පච් ඡාති ඉකතො වුත්තකසොකුප්පත්තිකතො අපරදිවකසසු අනාගාමීනං

ඤාතිසිකනහපටිඝචිත්තුප්පාදාභාවා. පාළියං පුත් තකපමන්තිආදි රඤ්ඤා
පුත්තසිකනහස්ස තිබ්බභාවං දස්කසතුං වුත්තං. පුත්තසිකනකහො හි අත්තනා
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සහජාතපීතිකවගසමුට්ඨිතානං රූපධම්මානං සෙලසරීරං කඛොකභත්වා

පවත්තනවකසන ‘‘ඡවිං…කප.… අට් ඨිමිඤ් ජං ආහච් ච තිට් ඨතී’’තිවුත්කතො. 

අත් තකනො පියතරාති භගවන්තං සන්ධාය වදති. පුත් කතති රාහුලං. 

සද් දහන් කතනාති තස්ස වචකනන අකවමතිකෙනාති අත්කථො. විමතියා සති
ආපත්තිඑව. 

රාහුලවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සික් ොපදදණ් ඩෙම් මවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

106. සාමකණරසික්ඛාපදාදීසුපාළියං සික් ොපදානීති සික්ඛාකෙොට්ඨාසා.

අධිසීලසික්ඛානංවාඅධිගමූපායා. පාකණොති පරමත්ථකතොජීවිතින්ද්රියං.තස්ස
අතිපාතනං පබන්ධවකසන පවත්තිතුං අදත්වා සත්ථාදීහි අතික්ෙම්ම
අභිභවිත්වා පාතනං පාණාතිපාකතො. පාණවකධොති අත්කථො. කසො පන
අත්ථකතො පාකණ පාණසඤ්ඤිකනො 
ජීවිතින්ද්රියුපච්කඡදෙඋපක්ෙමසමුට්ඨාපිො වධෙකචතනාව. තස්මා

පාණාතිපාතා කවරමණි, කවරකහතුතාය කවරසඞ්ඛාතං

පාණාතිපාතාදිපාපධම්මං මණති නීහරතීති විරති ‘‘කවරමණී’’ති වුච්චති, 

විරමතිඑතායාතිවා ‘‘විරමණී’’ති වත්තබ්කබනිරුත්තිනකයන ‘‘කවරමණී’’ති
සමාදානවිරතිවුත්තා.එසනකයොකසකසසුපි. 

අදින්නස්ස ආදානං අදින් නාදානං, කථයයකචතනාව. අබ්රහ් මචරියන්ති

අකසට්ඨචරියං, මග්කගන මග්ගපටිපත්තිසමුට්ඨාපිො කමථුනකචතනා. 

මුසාති අභූතවත්ථු, තස්ස වාකදො අභූතතං ඤත්වාව භූතකතො 

විඤ්ඤාපනකචතනා මුසාවාකදො. පිට්ඨපූවාදිනිබ්බත්තසුරා කචව

පුප්ඵාසවාදිකභදං කමරයඤ්ච සුරාකමරයං. තකදව මදනීයට්කඨන

මජ්ජඤ්කචව පමාදොරණට්කඨන පමාදට්ඨානඤ්ච, තං යාය කචතනාය

පිවති, තස්සඑතංඅධිවචනං. 

අරුණුග්ගමනකතො පට්ඨාය යාව මජ්ඣන්හිො අයං අරියානං

කභොජනස්ස ොකලො නාම, තදඤ්කඤො විොක ො. භුඤ්ජිතබ්බට්කඨන 

කභොජනන්ති ඉධ සබ්බං යාවොලිෙං වුච්චති, තස්ස අජ්කඣොහරණං ඉධ 

උත්තරපදකලොකපන ‘‘කභොජන’’න්ති අධිප්කපතං. විොකල කභොජනං

අජ්කඣොහරණං විො කභොජනං, විොකල වා යාවොලිෙස්ස කභොජනං

අජ්කඣොහරණං විොලකභොජනන්තිපි අත්කථො ගකහතබ්කබො, අත්ථකතො
විොකලයාවොලිෙඅජ්කඣොහරණකචතනාව. 

සාසනස්ස අනනුකලොමත්තා විසූෙංපටාණීභූතං දස්සනං විසූෙදස ්සනං, 
නච්චගීතාදිදස්සනසවනානඤ්කචව වට්ටෙයුද්ධජූතකීළාදිසබ්බකීළානඤ්ච



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) මහාවග් වණ්ණනා 
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නාමං. දස් සනන්ති කචත්ථපඤ්චන්නම්පිවිඤ්ඤාණානංයථාසෙංවිසයස්ස

ආකලොචනසභාවතාය දස් සන-සද්කදන සඞ්ගකහතබ්බත්තා සවනම්පි

සඞ්ගහිතං. නච් චගීතවාදිත-සද්කදහි කචත්ථ අත්තකනොනච්චනගායනාදීනිපි 
සඞ්ගහිතානීතිදට්ඨබ්බං. 

මා ාති බද්ධමබද්ධං වා අන්තමකසො සුත්තාදිමයම්පි අලඞ්ොරත්ථාය

පිළන්ධියමානං ‘‘මාලා’’ත්කවව වුච්චති.  න් ධන්ති

වාසචුණ්ණාදිවිකලපනකතො අඤ්ඤං යං කිඤ්චි ගන්ධජාතං. වික පනන්ති

පිසිත්වා ගහිතං ඡවිරාගෙරණඤ්කචව ගන්ධජාතඤ්ච. ධාරණං නාම

පිළන්ධනං. මණ් ඩනං නාම ඌනට්ඨානපූරණං. ගන්ධවකසන, 

ඡවිරාගවකසන ච සාදියනං විභූසනං නාම. මාලාදීසු වා ධාරණාදීනි
යථාක්ෙමං කයොකජතබ්බානි. කතසං ධාරණාදීනං ඨානං ොරණං
වීතික්ෙමකචතනා. 

උච් චාති උච්ච-සද්කදන සමානත්කථො නිපාකතො, උච් චාසයනං වුච්චති

පමාණාතික්ෙන්තං ආසන්දාදි. මහාසයනං අෙප්පියත්ථරකණහි අත්ථතං, 

සකලොහිතවිතානඤ්ච. එකතසු හිආසනං, සයනඤ්චඋච්චාසයනමහාසයන-

සද්කදහි ගහිතානි උත්තරපදකලොකපන. ජාතරූපරජතපටිග්  හණාති එත්ථ 

රජත-සද්කදන දාරුමාසොදි සබ්බං රූපියං සඞ්ගහිතං, 
මුත්තාමණිආදකයොකපත්ථ ධඤ්ඤකඛත්තවත්ථාදකයො ච සඞ්ගහිතාති

දට්ඨබ්බා. පටිග්  හණ-සද්කදන පටිග්ගාහාපනසාදියනානි සඞ්ගහිතානි. 

නාසනවත් ථූති පාරාජිෙට්ඨානතායලිඞ්ගනාසනායොරණං. 

107. පාළියං සබ් බං සඞ් ඝාරාමං ආවරණං ෙකරොන් තීති

සබ්බසඞ්ඝාරාකම පකවසනිවාරණං ෙකරොන්ති. සඞ් ඝාරාකමො ආවරණං 

ොතබ් කබොති සඞ්ඝාරාකමොආවරකණොොතබ්කබො, සඞ්ඝාරාකමවාආවරණං 

ොතබ්බන්ති අත්කථො.කතකනව ‘‘තත් ථ ආවරණං ොතු’’න්තිභුම්මවකසන 

වුත්තං. ආහාරං ආවරණන්තිආදීසුපි එකසව නකයො. ‘‘යත් ථ වා වසතී’’ති
ඉමිනා සාමකණරස්ස වස්සග්කගන ලද්ධං වා සෙසන්තෙකමව වා

නිබද්ධවසනෙකසනාසනං වුත්තං. යත් ථ වා පටික් ෙමතීති

ආචරියුපජ්ඣායානං වසනට්ඨානං වුත්තං. කතනාහ ‘‘අත් තකනො’’තිආදි. 

අත් තකනොතිහිසයං, ආචරියස්ස, උපජ්ඣායස්සවාතිඅත්කථො.දණ්කඩන්ති

විකනන්ති එකතනාති දණ්කඩො, කසො එව ෙත්තබ්බත්තා ෙම්මන්ති 

දණ් ඩෙම් මං, ආවරණාදි. උදෙං වා පකවකසතුන්ති කපොක්ඛරණීආදිඋදකෙ
පකවකසතුං. 

සික්ඛාපදදණ්ඩෙම්මවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) මහාවග් වණ්ණනා 

424 

පටුන 

අනාපුච් ඡාවරණවත් ථුආදිෙථාවණ් ණනා 

108. සද් ධිවිහාරිෙඅන් කතවාසිොනම් පීති උපසම්පන්කන සන්ධාය

වුත්තං. කතසුපිහිආචරියුපජ්ඣාකයසුයථාඔරමන්ති, තථාකතසංනිග්ගහං
අෙකරොන්කතසු අඤ්කඤහි ආවරණාදිනිග්ගහෙම්මං ොතබ්බකමව. 

සඞ්  ණ් හන් තීති ‘‘පරපරිසකතො භින්දිත්වා ගණ්හිස්සාමී’’ති දානාදිචතූහි 

සඞ්  හවත් ථූහි (දී. නි. 3.210; අ. නි. 4.32, 256) උපලාළනවකසන 

සඞ්ගණ්හන්ති.කසොභිජ්ජතුවාමාවා, සඞ්ගණ්හන්තස්සපකයොකග ආපත්ති

එව. භින් දිත් වා  ණ් හිතුං න වට් ටතීති භින්දිතුම්පිනවට්ටති, ගණ්හිතුම්පින

වට්ටතීති අත්කථො. ආදීනවං පන වත් තුං වට් ටතීති සාසනගාරකවන වා

පරානුද්දයතායවා වත්තුංවට්ටති, නපරිසකලොලතාය. 

‘‘කසනාසනග්  ාකහො ච පටිප් පස ්සම් භතී’’ති ඉමිනා වස්සච්කඡදං
දස්කසති. උපසම්පන්නානම්පි පාරාජිෙසමාපත්තියා 
සරණගමනාදිසාමකණරභාවස්සාපි විනස්සනකතො කසනාසනග්ගාකහො ච

පටිප්පස්සම්භති, සඞ්ඝලාභම්පිකතනලභන්තීතිකවදිතබ්බං. පුරිමිොය පුන 

සරණානි  හිතානීති සරණග්ගහකණන සහ තදකහවස්ස වස්සූපගමනම්පි

දස්කසති. පච් ඡිමිොය වස් සාවාසිෙන්ති 

වස්සාවාසිෙලාභග්ගහණදස්සනමත්තකමකවතං, තකතො පුකරපි, පච්ඡාපි වා
වස්සාවාසිෙඤ්ච චීවරමාකසසු සඞ්කඝ උප්පන්නංොලචීවරඤ්ච පුරිමිොය

උපගන්ත්වා අවිපන්නසීකලො සාමකණකරො ලභති එව. සකච පච් ඡිමිොය 

 හිතානීති පච්ඡිමිොය වස්සූපගමනඤ්ච ඡින්නවස්සතඤ්ච දස්කසති. තස්ස

හි ොලචීවකර භාකගො න පාපුණාති. තස්මා ‘‘අපක ොකෙත් වා  ාකභො 

දාතබ් කබො’’තිවුත්තං. 

වස්සාවාසිෙලාකභො පන යදි කසනාසනසාමිො දායො 
කසනාසනගුත්තත්ථාය පච්ඡිමිොය උපගන්ත්වා වත්තං ෙත්වා අත්තකනො

කසනාසකන වසන්තස්සපි වස්සාවාසිෙං දාතබ්බන්ති වදන්ති, 

අනපකලොකෙත්වාපි දාතබ්කබොව. යං පන සාරත් ථදීපනියං ‘‘පච්ඡිමිොය

වස්සාවාසිෙං ලච්ඡතීති පච්ඡිමිොය පුන වස්සං උපගතත්තා ලච්ඡතී’’ති

(සාරත්ථ.ටී.මහාවග්ග3.108) වුත්තං, තම්පිවස්සාවාසිකෙදායොනංඉමං

අධිප්පායංනිස්සායවුත්තඤ්කච, සුන්දරං.සඞ්ඝිෙං, ොලචීවරම්පිසන්ධාය

වුත්තඤ්කච, නයුජ්ජතීති කවදිතබ්බං. 

න අජානිත් වාති ‘‘සුරා’’ති අජානිත්වා පිවකතො

පාණාතිපාතකවරමණිආදිසබ්බසීලකභදං, සරණකභදඤ්ච න ආපජ්ජති, 
අකුසලංපන සුරාපානකවරමණිසීලකභකදොචකහොතිමාලාදිධාරණාදීසුවියාති

දට්ඨබ්බං. ඉතරානීති විොලකභොජනකවරමණිආදීනි. තානිපි හි සඤ්චිච්ච 
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වීතික්ෙමන්තස්ස තං තං භිජ්ජති එව, ඉතරීතකරසං පන අභිජ්ජමාකනන

නාසනඞ්ගානි න කහොන්ති. කතකනව ‘‘කතසු භින් කනසූ’’ති කභදවචනං
වුත්තං. 

අච් චයං කදසාකපතබ් කබොති ‘‘අච්චකයොමං, භන්කත, අච්චගමා’’තිආදිනා 
සඞ්ඝමජ්කඣ කදසාකපත්වා සරණසීලං දාතබ්බන්ති අධිප්පාකයො

පාරාජිෙත්තාකතසං.කතනාහ ‘‘ලිඞ්  නාසනාය නාකසතබ් කබො’’ති. අයකමව 

හි නාසනා ඉධ අධිප් කපතාති ලිඞ්ගනාසනාොරකණහි පාණාතිපාතාදීහි
අවණ්ණභාසනාදීනං සහපතිතත්තාවුත්තං. 

නනු ච ෙණ්ටෙසාමකණකරොපි මිච්ඡාදිට්ඨිකෙො එව, තස්ස ච කහට්ඨා 
දණ්ඩෙම්මනාසනාව වුත්තා. ඉධ පන මිච්ඡාදිට්ඨිෙස්ස ලිඞ්ගනාසනා

වුච්චති, කෙො ඉකමසං කභකදොති කචොදනං මනසි නිධායාහ 

‘‘සස් සතුච් කඡදානඤ් හි අඤ ්ඤතරදිට් ඨිකෙො’’ති. එත්ථ චායමධිප්පාකයො – 

කයො හි ‘‘අත්තා ඉස්සකරො වා නිච්කචො ධුකවො’’තිආදිනා වා ‘‘අත්තා

උච්ඡිජ්ජිස්සති විනස්සිස්සතී’’තිආදිනා වා තිත්ථියපරිෙප්පිතං යං කිඤ්චි

සස්සතුච්කඡදදිට්ඨිං දළ්හං ගකහත්වා කවොහරති, තස්ස සා පාරාජිෙට්ඨානං
කහොති. කසො ච ලිඞ්ගනාසනාය නාකසතබ්කබො. කයො පන ඊදිසං දිට්ඨිං 
අග්ගකහත්වාසාසනිකෙොවහුත්වාකෙවලංබුද්ධවචනාධිප්පායංවිපරීතකතො

ගකහත්වා භික්ඛූහිඔවදියමාකනොපිඅප්පටිනිස්සජ්ජිත්වාකවොහරති, තස්සසා

දිට්ඨිපාරාජිෙං නකහොති, කසොපනෙණ්ටෙනාසනායඑවනාකසතබ්කබොති. 

අනාපුච්ඡාවරණවත්ථුආදිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පණ් ඩෙවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

109. පණ්ඩෙවත්ථුස්මිං ආසිත්තඋසූයපක්ඛපණ්ඩො තකයොපි 

පුරිසභාවලිඞ්ගාදියුත්තාඅකහතුෙපටිසන්ධිො, කතචකිකලසපරියුට්ඨානස්ස

බලවතාය නපුංසෙපණ්ඩෙසදිසත්තා ‘‘පණ්ඩො’’ති වුත්තා. කතසු
ආසිත්තඋසූයපණ්ඩොනං ද්වින්නං කිකලසපරියුට්ඨානං

කයොනිකසොමනසිොරාදීහි වීතික්ෙමකතො නිවාකරතුම්පි සක්ො, කතන කත
පබ්බාකජතබ්බාවුත්තා.පක්ඛපණ්ඩෙස්සපනොළපක්කඛසුඋම්මාකදො විය

කිකලසපරිළාකහො අවත්ථරන්කතො ආගච්ඡති, වීතික්ෙමං පත්වා එව ච
නිවත්තති. තස්මා කසො තස්මිං පක්කඛ න පබ්බාකජතබ්කබොති වුත්කතො.

තකදතං විභාගං දස්කසතුං ‘‘යස් ස පකරස’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

ආසිත් තස් සාති මුකඛ ආසිත්තස්ස අත්තකනොපි අසුචිමුච්චකනන පරිළාකහො

වූපසම්මති. උසූයාය උප් පන් නායාති උසූයාය වකසන අත්තකනො
කසකවතුොමතාරාකගඋප්පන්කන අසුචිමුත්තියාපරිළාකහොවූපසම්මති. 
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‘‘බීජානි අපනීතානී’’ති වුත්තත්තා බීකජසු ඨිකතසු නිමිත්තමත්කත
අපනීකතපණ්ඩකෙොනකහොති.භික්ඛුකනොපිඅනාබාධපච්චයා තදපනයකන

ථුල්ලච්චයකමව, නපනපණ්ඩෙත්තං, බීකජසුපනඅපනීකතසුඅඞ්ගජාතම්පි

රාකගන ෙම්මනියංනකහොති, පුමභාකවොවිගච්ඡති, මස්සුආදිපුරිසලිඞ්ගම්පි

උපසම්පදාපි විගච්ඡති, කිකලසපරිළාකහොපි දුන්නිවාරවීතික්ෙකමො කහොති
නපුංසෙපණ්ඩෙස්සවිය.තස්මා ඊදිකසොඋපසම්පන්කනොපිනාකසතබ්කබොති

වදන්ති.යදිඑවංෙස්මාබීජුද්ධරකණපාරාජිෙංන පඤ්ඤත්තන්ති? එත්ථ

තාව කෙචි වදන්ති ‘‘පඤ්ඤත්තකමකවතං භගවතා ‘පණ්ඩකෙො, භික්ඛකව, 

අනුපසම්පන්කනොනඋපසම්පාකදතබ්කබො, උපසම්පන්කනොනාකසතබ්කබො’ති 

වුත්තත්තා’’ති.කෙචිපන ‘‘යස්මාබීජුද්ධරණක්ඛකණපණ්ඩකෙොනකහොති, 
තස්මා තස්මිංඛකණපාරාජිෙංනපඤ්ඤත්තං.යස්මාපනකසොඋද්ධටබීකජො

භික්ඛුඅපකරනසමකයන වුත්තනකයනපණ්ඩෙත්තංආපජ්ජති, අභාවකෙො

කහොති, උපසම්පදායඅවත්ථු, තකතොඑවචස්ස උපසම්පදාවිගච්ඡති, තස්මා
එස පණ්ඩෙත්තුපගමනොලකතො පට්ඨාය ජාතියා නපුංසෙපණ්ඩකෙන

සද්ධිංකයොකජත්වා ‘උපසම්පන්කනොනාකසතබ්කබො’තිඅභබ්කබොතිවුත්කතො, 

න තකතො පුබ්කබ. අයඤ්ච කිඤ්චාපි සකහතුකෙො, භාවක්ඛකයන පනස්ස

අකහතුෙසදිසතාය මග්කගොපි න උප්පජ්ජතී’’ති වදන්ති. අපකර පන

‘‘පබ්බජ්ජකතො පුබ්කබ උපක්ෙකමන පණ්ඩෙභාවමාපන්නං සන්ධාය

‘උපසම්පන්කනො නාකසතබ්කබො’ති වුත්තං, උපසම්පන්නස්ස පන පච්ඡා

උපක්ෙකමන උපසම්පදාපි න විගච්ඡතී’’ති, තං න යුත්තං. යදග්කගන හි 

පබ්බජ්ජකතො පුබ්කබ උපක්ෙකමන අභබ්කබො කහොති, තදග්කගන පච්ඡාපි
කහොතීතිවීමංසිත්වා ගකහතබ්බං. 

ඉත්ථත්තාදි භාකවොනත්ථිඑතස්සාති අභාවකෙො. පබ් බජ් ජා න වාරිතාති

එත්ථපබ්බජ්ජාගහකණකනව උපසම්පදාපිගහිතා. කතනාහ ‘‘යස් ස කචත් ථ 

පබ් බජ් ජා වාරිතා’’තිආදි. තස් මිංකයවස් ස පක් කෙ පබ් බජ් ජා වාරිතාති එත්ථ

පනඅපණ්ඩෙපක්කඛපිපබ්බජ්ජාමත්තකමවලභති, උපසම්පදාපන තදාපින

වට්ටති, පණ්ඩෙපක්කඛ පන ආගකත ලිඞ්ගනාසනාය නාකසතබ්කබොති
කවදිතබ්බං. 

පණ්ඩෙවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කථයයසංවාසෙවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

110. කථයයසංවාසෙවත්ථුම්හි කෙො ඤ් ඤාති කුකල ජාතා, තත්ථ වා

විදිතාඤාතා පසිද්ධා, තං වා ජානන්ති කෙොලඤ්ඤාතිඤාතොනං නාමං.

කථයයාය ලිඞ්ගග්ගහණමත්තම්පි ඉධ සංවාකසො එවාති ආහ ‘‘තකයො 



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) මහාවග් වණ්ණනා 
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කථයයසංවාසො’’ති. න යථාවුඩ් ඪං වන් දනන්ති භික්ඛූනං, සාමකණරානංවා
වන්දනංනසාදියති. 

යථාවුඩ් ඪං වන් දනන්ති අත්තනා මුසාවාකදන දස්සිතවස්සක්ෙකමන

භික්ඛූනං වන්දනං සාදියති, දහරසාමකණකරො පන වුඩ්ඪසාමකණරානං, 
දහරභික්ඛුචවුඩ්ඪානංවන්දනංසාදියන්කතොපිකථයයසංවාසකෙොන කහොති. 

ඉමස ්මිං අත් කථතිසංවාසත්කථනෙත්කථ. 

‘‘භික් ඛුවස් සානී’’ති ඉදං සංවාසත්කථනකෙ වුත්තපාඨවකසන වුත්තං, 
සයකමව පන පබ්බජිත්වා සාමකණරවස්සානි ගකණන්කතොපි 

උභයත්කථනකෙො එව. න කෙවලඤ්ච පුරිකසොව, ඉත්ථීපි භික්ඛුනීසු එවං

පටිපජ්ජති, කථයයසංවාසිොව. ආදිෙම්මිොපි කචත්ථ න මුච්චන්ති, 

උපසම්පන්කනසු එව පඤ්ඤත්තාපත්තිං පටිච්ච ආදිෙම්මිො වුත්තා, 
කතකනකවත්ථආදිෙම්මිකෙොපින මුත්කතො. 

රාජ…කප.… භකයනාති එත්ථ භය-සද්කදො පච්කචෙං කයොකජතබ්කබො. 

යාව කසො සුද් ධමානකසොති ‘‘ඉමිනා ලිඞ්කගන භික්ඛූ වඤ්කචත්වා කතහි

සංවසිස්සාමී’’ති අසුද්ධචිත්තාභාකවන සුද්ධචිත්කතො. කතන හි

අසුද්ධචිත්කතනලිඞ්කගගහිතමත්කත පච්ඡාභික්ඛූහිසහසංවසතුවාමාවා, 
ලිඞ්ගත්කථනකෙො කහොති. පච්ඡා සංවසන්කතොපි අභබ්කබො හුත්වා සංවසති.
තස්මාඋභයත්කථනකෙොපිලිඞ්ගත්කථනකෙඑවපවිසතීති කවදිතබ්බං.කයො
පන රාජාදිභකයන සුද්ධචිත්කතොව ලිඞ්ගං ගකහත්වා විචරන්කතො පච්ඡා 

‘‘භික්ඛුවස්සානි ගකණත්වා ජීවිස්සාමී’’ති අසුද්ධචිත්තං උප්පාකදති, කසො 
චිත්තුප්පාදමත්කතන කථයයසංවාසකෙොපි න කහොති සුද්ධචිත්කතන
ගහිතලිඞ්ගත්තා. සකච පන කසො භික්ඛූනං සන්තිෙං ගන්ත්වා

සාමකණරවස්සගණනාදිං ෙකරොති, තදා සංවාසත්කථනකෙො, 
උභයත්කථනකෙො වා කහොතීති දට්ඨබ්බං. යං පන පරකතො සහ

ධුරනික්කඛකපන ‘‘අයම්පි කථයයසංවාසකෙො, වා’’ති වුත්තං, තං භික්ඛූහි
සඞ්ගම්ම සංවාසාධිවාසනවකසන ධුරනික්කඛපං සන්ධාය වුත්තං. කතන

වුත්තං ‘‘සංවාසං නාධිවාකසති යාවා’’ති.තස්සතාවකථයයසංවාසකෙොනාම
න වුච්චතීති සම්බන්කධො දට්ඨබ්කබො. එත්ථ ච කචොරාදිභයං විනාපි
කීළාධිප්පාකයන ලිඞ්ගං ගකහත්වා භික්ඛූනං සන්තිකෙ පබ්බජිතාලයං

දස්කසත්වා වන්දනාදිං අසාදියන්කතොපි ‘‘කසොභති නු කඛො කම

පබ්බජිතලිඞ්ග’’න්තිආදිනාසුද්ධචිත්කතනගණ්හන්කතොපිකථයයසංවාසකෙො
න කහොතීතිදට්ඨබ්බං. 

සබ් බපාසණ් ඩියභත් තානීති සබ්බසාමයිොනං සාධාරණං ෙත්වා

පඤ්ඤත්තභත්තානි, ඉදඤ්ච භික්ඛූනඤ්කඤව නියමිතභත්තගහකණ
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පටුන 

සංවාකසොපි සම්භකවයයාති සබ්බසාධාරණභත්තං වුත්තං. සංවාසං පන
අසාදියිත්වා අභික්ඛුෙවිහාරාදීසු විහාරභත්තාදීනි භුඤ්ජන්කතොපි

කථයයසංවාසකෙො න කහොති එව. ෙම් මන් තානුට් ඨාකනනාති

ෙසිආදිෙම්මෙරකණන. පත් තචීවරං ආදායාතිභික්ඛුලිඞ්ගකවකසනසරීකරන
ධාකරත්වා. 

‘‘කයො එවං පබ් බජති, කසො කථයයසංවාසකෙො නාම කහොතී’’ති ඉදං

නිදස්සනමත්තං, ‘‘කථයයසංවාසකෙො’’ති පන නාමං අජානන්කතොපි ‘‘එවං

ොතුංනවට්ටතී’’තිවා ‘‘එවංෙකරොන්කතොසමකණොනාමනකහොතී’’තිවා

‘‘යදි ආකරොකචස්සාමි, ඡඩ්කඩස්සන්තිම’’න්තිවා ‘‘කයනකෙනචිපබ්බජ්ජා

කම න රුහතී’’ති ජානාති, කථයයසංවාසකෙො කහොති. කයො පන පඨමං

‘‘පබ්බජ්ජා එවං කම ගහිතා’’තිසඤ්ඤී කෙවලං අන්තරා අත්තකනො

කසතවත්ථනිවාසනාදිවිප්පොරං පොකසතුං ලජ්ජන්කතො න ෙකථති, කසො 

කථයයසංවාසකෙො න කහොති. අනුපසම් පන් නොක කයවාති එත්ථ 
අවධාරකණන උපසම්පන්නොකල කථයයසංවාසෙලක්ඛණං ඤත්වා

වඤ්චනායපි නාකරොකචති, කථයයසංවාසකෙො න කහොතීති දීකපති. කසො

පරිසුද්ධචිත්කතන ගහිතලිඞ්ගත්තා ලිඞ්ගත්කථනකෙො න කහොති, 
ලද්ධූපසම්පදත්තා තදනුගුණස්කසව සංවාසස්ස සාදිතත්තා 
සංවාසත්කථනකෙොපි න කහොති. අනුපසම්පන්කනො පන ලිඞ්ගත්කථනකෙො

කහොති, සංවාසාරහස්ස ලිඞ්ගස්ස ගහිතත්තා සංවාසසාදියනමත්කතන
සංවාසත්කථනකෙොකහොති. 

සලිඞ් ක  ඨිකතොතිසලිඞ්ගභාකවඨිකතො. කථයයසංවාසකෙො න කහොතීති

භික්ඛූහි දින්නලිඞ්ගස්ස අපරිච්චත්තත්තා ලිඞ්ගත්කථනකෙො න කහොති, 
භික්ඛුපටිඤ්ඤායඅපරිච්චත්තත්තා සංවාසත්කථනකෙොනකහොතීති.යංපන 

මාතිොට් ඨෙථායං ‘‘ලිඞ්ගානුරූපස්ස සංවාසස්ස සාදිතත්තා න

සංවාසත්කථනකෙො’’ති (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. පඨමපාරාජිෙවණ්ණනා) ොරණං

වුත්තං, තම්පි ඉදකමව ොරණං සන්ධාය වුත්තං. ඉතරථා සාමකණරස්සපි
භික්ඛුවස්සගණනාදීසු ලිඞ්ගානුරූපසංවාකසො එව සාදිකතොති
සංවාසත්කථනෙතා න සියා භික්ඛූහි දින්නලිඞ්ගස්ස උභින්නම්පි

සාධාරණත්තා. යථා කචත්ථ භික්ඛු, එවං සාමකණකරොපි පාරාජිෙං
සමාපන්කනො සාමකණරපටිඤ්ඤායඅපරිච්චත්තත්තාසංවාසත්කථනකෙොන

කහොතීති කවදිතබ්කබො. කසොභතීති සම් පටිච් ඡිත් වාති ොසාවධාරකණ ධුරං
නික්ඛිපිත්වා ගිහිභාවංසම්පටිච්ඡිත්වා. 

කයො කෙොචි වුඩ් ඪපබ් බජිකතොති සාමකණරං සන්ධාය වුත්තං. 

මහාකපළාදීසූති විලීවාදිමකයසු ඝරද්වාකරසු ඨපිතභත්තභාජනවිකසකසසු, 
එකතනවිහාකරභික්ඛූහිසද්ධිංවස්සගණනාදීනංඅෙරණං දස්කසති. 
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පටුන 

කථයයසංවාසෙවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තිත් ථියපක් ෙන් තෙෙථාවණ් ණනා 

තිත්ථියපක්ෙන්තොදිෙථාසු කතසං ලිඞ් ක  ආදින් නමත් කතති

වීමංසාදිඅධිප්පායං විනා ‘‘තිත්ථිකයො භවිස්සාමී’’ති සන්නිට්ඨානවකසන

ලිඞ්කගොකයනධාරිතමත්කත. සයකමවාති තිත්ථියානංසන්තිෙංඅගන්ත්වා

සයකමව සඞ්ඝාරාකමපි කුසචීරාදීනි නිවාකසති. ආජීවකෙො 

භවිස ්සාමි…කප.…  ච් ඡතීතිආජීවොනංසන්තිකෙකතසං පබ්බජනවිධිනා

‘‘ආජීවකෙො භවිස්සාමී’’ති ගච්ඡති. තස්ස හි තිත්ථියභාවූපගමනං පති 

සන්නිට්ඨාකන විජ්ජමාකනපි ‘‘ගන්ත්වා භවිස්සාමී’’ති පරිෙප්පිතත්තා

පදවාකර දුක්ෙටකමව වුත්තං. දුක් ෙටන්ති පාළියා අවුත්කතපි කමථුනාදීසු
වුත්තපුබ්බපකයොගදුක්ෙටානුකලොමකතො වුත්තං. එකතන ච

සන්නිට්ඨානවකසන ලිඞ්කගසම්පටිච්ඡිකතපාරාජිෙං, තකතොපුරිමපකයොකග

ථුල්ලච්චයඤ්ච වත්තබ්බකමව, ථුල්ලච්චයක්ඛකණ නිවත්තන්කතොපි

ආපත්තිං කදසාකපත්වා මුච්චති එවාති දට්ඨබ්බං. යථා කචත්ථ, එවං
සඞ්ඝකභකදපි කලොහිතුප්පාකදපි භික්ඛූනං පුබ්බපකයොගාදීසු 
දුක්ෙටථුල්ලච්චයපාරාජිොහි මුච්චනසීමා ච කවදිතබ්බා.
සාසනවිරුද්ධතාකයත්ථ ආදිෙම්මිොනම්පි අනාපත්ති න වුත්තා.

පබ්බජ්ජායපි අභබ්බතාදස්සනත්ථං පකනකත, අඤ්කඤච පාරාජිෙෙණ්කඩ
විසුං සික්ඛාපකදන පාරාජිොදිං අදස්කසත්වා ඉධ අභබ්කබසු එව වුත්තාති
කවදිතබ්බං. 

තං  ද් ධින්ති තිත්ථියකවකස කසට්ඨභාවග්ගහණකමව සන්ධාය වුත්තං. 
කතසඤ්හි තිත්ථියානං සස්සතාදිග්ගාහං ගණ්හන්කතොපි ලිඞ්කග

අසම්පටිච්ඡිකත තිත්ථියපක්ෙන්තකෙොනකහොති, තංලද්ධිංඅග්ගකහත්වාපි

‘‘එකතසං වතචරියා සුන්දරා’’ති ලිඞ්ගං සම්පටිච්ඡන්කතො

තිත්ථියපක්ෙන්තකෙො කහොති එව.  ද් ධියා අභාකවනාති භික්ඛුභාකව

සාලයතාය තිත්ථියභාවූපගමනලද්ධියා අභාකවන, එකතන ච ආපදාසු
කුසචීරාදිංපාරුපන්තස්සාපි නග්ගස්සවියඅනාපත්තිංදස්කසති. 

උපසම් පන් නභික් ඛුනා ෙථිකතොති එත්ථ සඞ්ඝකභදකෙොපි

උපසම්පන්නභික්ඛුනාව ෙථිකතො, මාතුඝාතොදකයො පන
අනුපසම්පන්කනනාපීති දට්ඨබ්බං. 

තිත්ථියපක්ෙන්තෙෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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තිරච් ඡානවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

111. උදෙසඤ්චාරිෙං මණ්ඩූෙභක්ඛං නාගසරීරන්ති සම්බන්ධිතබ්බං. 

විස් සරභකයනාති නාගස්ස සරීරං දිස්වා භික්ඛුකනො විරවනභකයන. 
ෙපිමිද්ධාදීසු නාගසරීරං නුප්පජ්ජතීති තදුප්පත්තිසීමං දස්කසන්කතො ආහ 

‘‘විස් සට් කඨො’’තිආදි. 

තිරච්ඡානවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මාතුඝාතොදිෙථාවණ් ණනා 

112. අපවාහනන්ති කසොධනං. තිරච්ඡානාදිඅමනුස්සජාතිකතො 
මනුස්සජාතිොනඤ්කඤව පුත්කතසු කමත්තාදකයොපි තික්ඛවිසදා කහොන්ති

කලොකුත්තරගුණා වියාති ආහ ‘‘මනුස ්සිත් ථිභූතා ජනිො මාතා’’ති. යථා 

මනුස්සානඤ්කඤව කුසලප්පවත්ති තික්ඛවිසදා, එවං අකුසලප්පවත්තිපීති

ආහ ‘‘සයම් පි මනුස් සජාතිකෙකනවා’’තිආදි. ආනන් තරිකයනාති එත්ථ

චුතිඅනන්තරං නිරකය පටිසන්ධිඵලං අනන්තරං නාම, තස්මිං අනන්තකර

ජනෙත්කතන නියුත්තං ආනන්තරියං, කතන. කවසියා පුත් කතොති

උපලක්ඛණමත්තං, කුලිත්ථියා අතිචාරිනියා පුත්කතොපි අත්තකනො පිතරං
අජානිත්වාඝාකතන්කතොපිතුඝාතකෙොවකහොති. 

114. අවකසසන්ති අනාගාමිආදිෙං. යං පකනත්ථ වත්තබ්බං, තං
මනුස්සවිග්ගහපාරාජිකෙවුත්තකමව. 

115. අයං සඞ් ඝකභදකෙොතිපෙතත්තංභික්ඛුංසන්ධායවුත්තං.පුබ්කබ
එව පාරාජිෙං සමාපන්කනො වා වත්ථාදිකදොකසන විපන්කනොපසම්පකදො වා 

සඞ්ඝංභින්දන්කතොපිඅනන්තරියංනඵුසති, සඞ්කඝොපනභින්කනොවකහොති, 
පබ්බජ්ජා චස්සනවාරිතාතිදට්ඨබ්බං. 

‘‘දුට්ඨචිත්කතනා’’ති වුත්තකමවත්ථං විභාකවති ‘‘වධෙචිත් කතනා’’ති. 

ක ොහිතං උප් පාකදතීති තථාගතස්ස කවරීහි අකභජ්ජොයතාය කෙනචි

බලක්ොකරනචම්මාදිකඡදංෙත්වාබහිකලොහිතං පග්ඝරාකපතුංනසක්ො, 
ආවුධාදිපහාකරන පන කලොහිතං ඨානකතො චලිත්වා කුප්පමානං එෙත්ථ 

සඤ්චිතං කහොති, එත්තකෙන පන පහාරදායකෙො කලොහිතුප්පාදකෙො නාම
කහොති කදවදත්කතො විය. කචතියං පන කබොධිං වා පටිමාදිං වා භින්දකතො

ආනන්තරියං න කහොති, ආනන්තරියසදිසං මහාසාවජ්ජං කහොති.
කබොධිරුක්ඛස්සපනඔකජොහරණසාඛාකචවසධාතුෙංකචතියංබාධයමානා

ච ඡින්දිතබ්බා, පුඤ්ඤකමකවත්ථකහොති. 

මාතුඝාතොදිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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431 

පටුන 

උභකතොබයඤ් ජනෙවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

116. ඉත් ථිඋභකතොබයඤ් ජනකෙොති ඉත්ථින්ද්රියයුත්කතො, ඉතකරො පන 

පුරිසින්ද්රියයුත්කතො. එෙස්ස හි භාවද්වයං සහ නුප්පජ්ජති යමකෙ (යම.

3.ඉන්ද්රියයමෙ.188) පටික්ඛිත්තත්තා. දුතියබයඤ්ජනංපනෙම්මසහාකයන
අකුසලචිත්කතකනව භාවවිරහිතං උප්පජ්ජති. පෙතිත්ථිපුරිසානම්පි

ෙම්මකමවබයඤ්ජනලිඞ්ගානංොරණං, නභාකවොතස්සකෙනචි පච්චකයන
පච්චයත්තස්ස පට්ඨාකන අවුත්තත්තා. කෙවලං භාවසහිතානංකයව 

බයඤ්ජනලිඞ්ගානං පවත්තිදස්සනත්ථං අට් ඨෙථාසු ‘‘ඉත්ථින්ද්රියං පටිච්ච

ඉත්ථිලිඞ්ගාදීනී’’තිආදිනා (ධ. ස. අට්ඨ. 632) ඉන්ද්රියං

බයඤ්ජනෙආරණත්කතනවුත්තං, ඉධපනඅකුසලබකලනඉන්ද්රියංවිනාපි 
බයඤ්ජනංඋප්පජ්ජතීතිවුත්තං.උභින්නම්පිකචසංඋභකතොබයඤ්ජනොනං

යදා ඉත්ථියාරාකගොඋප්පජ්ජති, තදාපුරිසබයඤ්ජනංපාෙටංකහොති, ඉතරං

පටිච්ඡන්නං. යදා පුරිකස රාකගො උප්පජ්ජති, තදා ඉත්ථිබයඤ්ජනං පාෙටං 

කහොති, ඉතරංපටිච්ඡන්නං. තත් ථ විචාරණක් ෙකමොති පටිසන්ධික්ඛකණඑව

ඉත්ථිපුරිසලිඞ්ගානම්පි පාතුභාවප්පොසකෙ කුරුන් දිවචකන

අයුත්තතාපොසනත්ථං අත්ථවිචාරණක්ෙකමො. අට් ඨසාලිනියඤ්හි

‘‘ඉත්ථිලිඞ්ගාදීනිපනඉත්ථින්ද්රියං පටිච්ච පවත්කතසමුට්ඨිතානී’’තිආදි (ධ.

ස. අට්ඨ. 632) වුත්තං. කනවස්ස පබ්බජ්ජා අත්ථීති කයොජනා. කයො ච

පටික්ඛිත්කත අභබ්කබ, භබ්කබ ච පුග්ගකල ඤත්වා පබ්බාකජති, 

උපසම්පාකදති වා, දුක්ෙටං. අජානන්තස්ස සබ්බත්ථ අනාපත්තීති 
කවදිතබ්බං. 

උභකතොබයඤ්ජනෙවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අනුපජ් ඣායොදිවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

117. අනුපජ්ඣායාදිවත්ථූසු සික් ොපදං අපඤ් ඤත් තන්ති‘‘න, භික්ඛකව, 

අනුපජ්ඣායකෙොඋපසම්පාකදතබ්කබො’’තිඉකධව පඤ්ඤාපියමානසික්ඛාපදං

සන්ධාය වුත්තං. ‘‘ෙම් මං පන න කුප් පතී’’ති ඉදං උපජ්ඣායාභාකවපි

‘‘ඉත්ථන්නාමස්සඋපසම්පදාකපක්කඛො, ඉත්ථන්නාකමනඋපජ්ඣාකයනා’’ති

මතස්ස වා විබ්භමන්තස්ස වා පුරාණඋපජ්ඣායස්ස, අඤ්ඤස්ස වා යස්ස
ෙස්සචි අවිජ්ජමානස්සාපි නාකමන සබ්බත්ථ උපජ්ඣායකිත්තනස්ස 

ෙතත්තා වුත්තං. යදි හි උපජ්ඣායකිත්තනං න ෙකරයය, ‘‘පුග්ගලං න

පරාමසතී’’ති වුත්තෙම්මවිපත්ති එව සියා. කතකනව පාළියං

‘‘අනුපජ්ඣායෙ’’න්ති වුත්තං. අට් ඨෙථායම්පිස්ස ‘‘උපජ්ඣායං

අකිත්කතත්වා’’ති අවත්වා ‘‘උපජ්ඣායං අගාහාකපත්වා සබ්කබන සබ්බං

උපජ්ඣායවිරහිතං’’ඉච්කචව අත්කථොති වුත්කතො. පාළියං සඞ් කඝන 

උපජ් ඣාකයනාති ‘‘අයං ඉත්ථන්නාකමො සඞ්ඝස්ස උපසම්පදාකපක්කඛො, 



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) මහාවග් වණ්ණනා 

432 

පටුන 

ඉත්ථන්නාකමොසඞ්ඝංඋපසම්පදංයාචතිසඞ්කඝන උපජ්ඣාකයනා’’තිඑවං

ෙම්මවාචායසඞ්ඝකමවඋපජ්ඣායංකිත්කතත්වාති අත්කථො. එවං  කණන 

උපජ් ඣාකයනාති එත්ථාපි ‘‘අයං ඉත්ථන්නාකමො ගණස්ස 

උපසම්පදාකපක්කඛො’’තිආදිනා කයොජනා කවදිතබ්බා, එවං වුත්කතපිෙම්මං

න කුප්පති එව දුක්ෙටස්කසව වුත්තත්තා. අඤ්ඤථා ‘‘කසො ච පුග්ගකලො

අනුපසම්පන්කනො’’ති වකදයය. කතනාහ ‘‘සඞ් කඝනා’’තිආදි. තත්ථ
පණ්ඩොදීහි උපජ්ඣාකයහි ෙරියමාකනසු ෙම්කමසු පණ්ඩොදිකෙ විනාව

යදි පඤ්චවග්ගාදිගකණො පූරති, ෙම්මං න කුප්පති, ඉතරථා කුප්පතීති
කවදිතබ්බං. 

අනුපජ්ඣායොදිවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අපත් තොදිවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

118. අපත්තචීවරවත්ථූසුපි පත්තචීවරානං අභාකවපි ‘‘පරිපුණ්ණස්ස 

පත්තචීවර’’න්තිෙම්මවාචායසාවිතත්තාෙම්මකෙොපංඅවත්වාදුක්ෙටකමව
වුත්තං. ඉතරථා සාවනාය හාපනකතො ෙම්මකෙොකපො එව සියා. කෙචි පන

‘‘පඨමං අනුඤ්ඤාතෙම්මවාචාය උපසම්පන්නා විය ඉදානිපි ‘පරිපුණ්ණස්ස

පත්තචීවර’න්තිඅවත්වාෙම්මවාචාය උපසම්පන්නාපිසූපසම්පන්නාඑවා’’ති

වදන්ති, තං න යුත්තං. අනුඤ්ඤාතොලකතො පට්ඨාය හි අපරාමසනං

සාවනාය හාපනවිපත්ති එව කහොති ‘‘ඉත්ථන්නාකමො සඞ්ඝං උපසම්පදං 

යාචතී’’ති පදස්ස හාපකන විය. තම්පි හි පච්ඡා අනුඤ්ඤාතං, ‘‘සඞ්ඝං, 

භන්කත, උපසම්පදං යාචාමී’’තිආදිවාකෙයන අයාකචත්වා තම්පි

උපසම්පාකදන්කතො ‘‘අයං ඉත්ථන්නාකමො සඞ්ඝං උපසම්පදං යාචතී’’ති

වත්වාව යදි ෙම්මවාචං ෙකරොති, ෙම්මං සුෙතකමව කහොති, කනො කච
විපන්නං.සබ්බපච්ඡාහි අනුඤ්ඤාතෙම්මවාචකතොකිඤ්චිපිපරිහාකපතුංන

වට්ටති, සාවනාය හාපනකමව කහොති. අඤ්කඤ වා භික්ඛූ දාතුොමා
කහොන්තීතිසම්බන්කධො. 

අනාමට් ඨපිණ් ඩපාතන්ති භික්ඛූහි ලද්ධභික්ඛකතො අග්ගහිතග්ගං

පිණ්ඩපාතං. සාමකණරභා සමකෙොති එත්ථ කිඤ්චාපි සාමකණරානම්පි

ආමිසභාගස්සසමෙකමවදියයමානත්තාවිසුංසාමකණරභාකගො නාමනත්ථි, 
පත්තචීවරපරිෙම්මමත්තපටිබද්ධපබ්බජ්ජතාය පන සාමකණරසදිසා එකත 
පණ්ඩුපලාසාති දස්සනත්ථං එවං වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං.

නියතාසන්නපබ්බජ්ජස්කසව චායං භාකගො දීයති. කතකනව ‘‘යාව පත්කතො

පච්චතී’’තිආදි වුත්තං. ආමිසභාක ොති විහාකර දින්නං සඞ්ඝභත්තං, 

තතු්රප්පාදඤ්ච සන්ධාය වුත්තං, න දායොනං කගකහසු කතහි දියයමානං.

කතකනව සලාෙභත්තාදි පටික්ඛිත්තං, දායො විප්පටිසාරිකනො කහොන්තීති. 
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කභසජ් ජන්තිආදිනාපන ගිහීනංකභසජ්ජෙරණාදිකදොකසොඑත්ථනකහොතීති
දස්කසති. 

අපත්තොදිවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

හත් ථච් ඡින් නාදිවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

119. හත්ථච්ඡින්නාදිවත්ථූසු ෙණ් ණමූක ති සෙලස්ස ෙණ්ණස්ස

කඡදංසන්ධායවුත්තං. ෙණ් ණසක් ෙලිොයාතිෙණ්ණචූළිොය. යස් ස පන 

ෙණ් ණාවිද් කධති කහට්ඨා කුණ්ඩලාදිඨපනච්ඡිද්දං සන්ධාය වුත්තං. තඤ්හි 

සඞ්ඝටනක්ඛමං. අජපදකෙතිඅජපදනාසිෙට්ඨිකෙොටියං.තකතොහි උද්ධංන

විච්ඡින්දති. සක් ො කහොති සන් කධතුන්ති අවිරූපසණ්ඨානංසන්ධායවුත්තං, 
විරූපංපනපරිසදූසෙතංආපාකදති. 

ඛුජ් ජසරීකරොතිවඞ්ෙසරීකරො.බ්රහ්මුකනො වියඋජුෙංගත්තංසරීරංයස්ස, 

කසො බ්රහ් මුජ් ජු ත් කතො, භගවා. 

පරිවටුකමොතිසමන්තකතොවට්ටොකයො, එකතන එවරූපාඑවවාමනො
නවට්ටන්තීතිදස්කසති. 

කූටකූටසීකසොති අකනකෙසු ඨාකනසු පිණ්ඩිෙමංසතං දස්කසතුං

ආකමඩිතං ෙතං. කතනාහ ‘‘තා ඵ පිණ් ඩිසදිකසනා’’ති, තාලඵලානං

මඤ්ජරී පිණ් ඩි නාම. අනුපුබ් බතනුකෙන සීකසනාති කචතියථූපිො විය

ෙකමන කිකසන සීකසන, ථූලකවළුපබ්බං විය ආදිකතො පට්ඨාය

යාවපරිකයොසානං සමථූකලනඋච්කචනසීකසනසමන්නාගකතො නාළිසීකසො 

නාම. ෙප් පසීකසොති ගජමත්ථෙං විය ද්විධා භින්නසීකසො. 

‘‘ෙණ් ණිෙකෙකසො වා’’ති ඉමස්ස විවරණං ‘‘පාණකෙහී’’තිආදි.
මක්ෙටස්කසව නළාකටපි කෙසානං උට්ඨිතභාවං සන්ධායාහ 

‘‘සීසක ොකමහී’’තිආදි. 

මක් ෙටභමුකෙොති නළාටකලොකමහි අවිභත්තකලොමභමුකෙො. 

අක් ඛිචක් ෙක හීති ෙණ්හමණ්ඩකලහි. කෙෙකරොති තිරියං පස්සනකෙො. 

උදෙතාරොති ඔකලොකෙන්තානං උදකෙ පටිබිම්බිෙච්ඡායා, 

උදෙපුබ්බුළන්ති කෙචි. අක් ඛිතාරොති අභිමුකඛ ඨිතානං ඡායා, 

අක්ඛිගණ්ඩොතිපි වදන්ති. අතිපිඞ්   ක් ඛීති මජ්ජාරක්ඛි. මධුපිඞ්   න්ති

මධුවණ්ණපිඞ්ගලං. නිප් පඛුමක් ඛීති එත්ථ පඛුම-සද්කදො අක්ඛිදලකලොකමසු

නිරූළ්කහො, තදභාවානිප්පඛුමක්ඛි. අක් ඛිපාකෙනාතිඅක්ඛිදලපරියන්කතසු
පූතිභාවාපජ්ජනකරොකගන. 
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චිපිටනාසිකෙොති අනුන්නතනාසිකෙො. පටඞ්  මණ් ඩූකෙො නාම 

මහාමුඛමණ්ඩූකෙො. භින් නමුකෙොති උපක්ෙමුඛපරිකයොසාකනො, සබ්බදා 

විවටමුකඛො වා. වඞ් ෙමුකෙොති එෙපස්කස අපක්ෙම්ම 

ඨිතකහට්ඨිමහනුෙට්ඨිකෙො. ඔට් ඨච් ඡින් නකෙොති උකභොසු ඔට්කඨසු යත්ථ
ෙත්ථචි ජාතියා වා පච්ඡා වා සත්ථාදිනා අපනීතමංකසන ඔට්කඨන

සමන්නාගකතො. එළමුකෙොතිනිච්චපග්ඝරිතලාලාමුකඛො. 

භින් න ක ොති අවනතගකතො. භින් නඋකරොති අතිනින්නඋරමජ්කඣො.

එවං භින් නපිට් ඨිපි. සබ් බඤ ්කචතන්ති ‘‘ෙච්ඡුගත්කතො’’තිආදිං සන්ධාය
වුත්තං. එත්ථ ච විනිච්ඡකයො කුට්ඨාදීසු වුත්කතො එවාති ආහ 

‘‘විනිච් ඡකයො’’තිආදි. 

වාතණ් ඩිකෙොති අණ්ඩවාතකරොකගන උද්ධුතබීජණ්ඩකෙොකසන

සමන්නාගකතො, යස්ස නිවාසකනන පටිච්ඡන්නම්පි උන්නතං පොසති, 

කසොවනපබ්බාකජතබ්කබො. විෙකටොතිතිරියංගමනපාකදො, යස්ස චඞ්ෙමකතො

ජාණුො බහිනිගච්ඡන්ති. පණ් කහොති පච්ඡකතො පරිවත්තනෙපාකදො, යස්ස

චඞ්ෙමකතො ජාණුො අන්කතො පවිසන්ති. මහාජඞ් කඝොති ථූලජඞ්කඝො. 

මහාපාකදොති මහන්කතන පාදතකලන යුත්කතො. පාදකවමජ් කඣති 

පිට්ඨිපාදකවමජ්කඣ, එකතනඅග්ගපාකදොචපණ්හිචසදිකසොතිදස්කසති. 

මජ් කඣ සඞ් කුටිතපාදත් තාති කුණ්ඩපාදතාය ොරණවිභාවනං. අග් ක  

සඞ් කුටිතපාදත් තාති කුණ්ඩපාදතාය සකුණපාදස්කසව ගමනවිභාවනං. 

පිට් ඨිපාදග් ක න චඞ් ෙමන් කතොති ‘‘පාදස්ස බාහිරන්කතනාති ච

අබ්භන්තරන්කතනා’’තිචඉදං පාදතලස්සඋකභොහිපරියන්කතහිචඞ්ෙමනං
සන්ධායවුත්තං. 

මම් මනන්ති ඨානෙරණවිසුද්ධියා අභාකවන අයුත්තක්ඛරවචනං.
වචනානුෙරකණනහිකසොමම්මකනොවුත්කතො.කයොචෙරණසම්පන්කනොපි 

එෙකමවක්ඛරං හික්ොරබහුකසො වදති, කසොපි ඉකධව සඞ්ගය්හති. කයො වා
පන හික්ෙං නිග්ගකහත්වාපි අනාකමඩිතක්ඛරකමව සිලිට්ඨවචනං වත්තුං

සමත්කථො, කසො පබ්බාකජතබ්කබො. 

ආපත් තිකතො න මුච් චතීති ඤත්වා ෙකරොන්කතොව න මුච්චති.
ජීවිතන්තරායාදිආපදාසු අරුචියා ොයසාමග්ගිං කදන්තස්ස අනාපත්ති. 

අප් පත් කතො ඔසාරණන්තිඔසාරණායඅනරකහොතිඅත්කථො. 

හත්ථච්ඡින්නාදිවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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අ ජ් ජිනිස ්සයවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

120. නිස්සයපටිසංයුත්තවත්ථූසු භික්ඛූහි සමාකනො භාකගො 

දිට්ඨිසීලාදිගුණකෙොට්ඨාකසො අස්සාති භික්ඛුසභාකගො, තස්ස භාකවො 

භික් ඛුසභා තා. 

අලජ්ජිනිස්සයවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

 මිොදිනිස ්සයවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

121. නිස ්සයෙරණීකයොති එත්ථ නිස්සයග්ගහණං නිස්සකයො, කසො

ෙරණීකයො යස්සාති විකසසනස්ස පරනිපාකතො දට්ඨබ්කබො. විස් සකමන් කතො 

වා…කප.… අනාපත් තීති ගමනසඋස්සාහතාය තථා වසන්කතොපි අද්ධිකෙො

එව, තත්ථ නිස්සයදායකෙ අසති අනාපත්තීති අධිප්පාකයො. එකතන ච
පරිස්සමාදිඅභාකවකසනාසනාදිසම්පදං පටිච්ච වසකතොආපත්තීති දස්කසති.
තඤ්ච අගමනපච්චයා දිවකස දිවකස ආපජ්ජතීති වදන්ති. 
චීවරරජනාදිකිච්චත්ථාය ගරූහි කපසිතස්සාපි කිච්චපරිකයොසානකමව

වසිතබ්බං, නතකතො පරං. ගරූහිපි තාවොලිෙකිච්චත්ථකමව කපසලදහරා

කපසිතබ්බා, න නිච්චොලකිච්චත්ථන්ති දට්ඨබ්බං. ‘‘නාවාය 

 ච් ඡන් තස් ස…කප.… අනාපත් තී’’ති වුත්තත්තාඑවරූපංඅවිකධයයතංවිනා 
නිස්සයදායෙරහිතට්ඨාකනවස්සංඋපගන්තුංනවට්ටතීතිදට්ඨබ්බං. 

තස් ස නිස් සායාති තං නිස්සාය. ආසාළ ්හීමාකස…කප.… තත් ථ 

 න් තබ් බන්ති එත්ථ පන සකචපි ‘‘අසුකෙො කථකරො එත්ථ ආගමිස්සති

ආගමිස්සතී’’ති ආගකමන්තස්කසව වස්සූපනායිෙදිවකසො කහොති. කහොතු, 

වසිතට්ඨාකන වස්සං අනුපගම්ම යත්ථ නිස්සකයො ලබ්භති, දූකරපි තත්ථ 
ගන්ත්වාපච්ඡිමිොයඋපගන්තබ්බං. 

122. ක ොත් කතනපීති ‘‘ආයස්මකතොපිප්පලිස්සඋපසම්පදාකපක්කඛො’’ති

එවං නාමංඅවත්වාකගොත්තනාකමනපීතිඅත්කථො, කතන ‘‘කෙොනාකමොකත

උපජ්ඣාකයො’’ති පුට්කඨන කගොත්තනාකමන ‘‘ආයස්මා ෙස්සකපො’’ති

වත්තබ්බන්තිසිද්ධංකහොති.තස්මාඅඤ්ඤම්පි කිඤ්චිතස්සනාමංපසිද්ධං, 

තස්මිංවාඛකණසුඛග්ගහණත්ථංනාමංපඤ්ඤාපිතං, තං සබ්බංගකහත්වාපි

අනුස්සාවනා ොතබ්බා. යථා උපජ්ඣායස්ස, එවං උපසම්පදාකපක්ඛස්සපි

කගොත්තාදිනාකමන, තඞ්ඛණිෙනාකමන ච අනුස්සාවනං ොතුං වට්ටති.

තස්මිම්පිඛකණ ‘‘අයං තිස්කසො’’තිවා ‘‘නාකගො’’තිවානාමංෙකරොන්කතහි 

අනුසාසෙසම්මුතිකතො පඨමකමව ොතබ්බං, එවං ෙත්වාපි 

අන්තරායිෙධම්මානුසාසනපුච්ඡනොකලසු ‘‘කින්නාකමොසි, අහං භන්කත

නාකගො නාම, කෙොනාකමො කත උපජ්ඣාකයො, උපජ්ඣාකයො කම භන්කත
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තිස්කසො නාමා’’තිආදිනා විඤ්ඤාකපන්කතන උභින්නම්පි චිත්කත ‘‘මකමදං

නාම’’න්ති යථා සඤ්ඤා උප්පජ්ජති, එවං විඤ්ඤාකපතබ්බං. සකච පන
තස්මිං ඛකණ පෙතිනාකමන වත්වා පච්ඡා තිස්ස-නාමාදිඅපුබ්බනාකමන

අනුස්සාකවති, නවට්ටති. 

තත්ථචකිඤ්චාපිඋපජ්ඣායස්කසවනාමංඅග්ගකහත්වාකයනකෙනචි 

නාකමන ‘‘තිස්සස්ස උපසම්පදාකපක්කඛො’’තිආදිනාපි පුග්ගකල පරාමට්කඨ
ෙම්මං සුෙතකමව කහොති අනුපජ්ඣායොදීනං උපසම්පදාෙම්මං විය
උපජ්ඣායස්ස අභාකවපි අභබ්බත්කතපි ෙම්මවාචාය පුග්ගකල පරාමට්කඨ
ෙම්මස්ස සිජ්ඣනකතො. උපසම්පදාකපක්ඛස්ස පන යථාසෙං නාමං විනා

අඤ්කඤනනාකමනඅනුස්සාවිකතෙම්මංකුප්පති, කසොඅනුපසම්පන්කනොව
කහොති. තත්ථ ඨිකතො අඤ්කඤො අනුපසම්පන්කනො විය ගහිතනාමස්ස

වත්ථුපුග්ගලස්ස තත්ථ අභාවා, එතස්ස ච නාමස්ස අනුස්සාවනාය
අවුත්තත්තා. තස්මා උපසම්පදාකපක්ඛස්ස පෙතිනාමං පරිවත්කතත්වා

අනුපුබ්කබන නාගාදිනාකමන අනුස්සාකවතුොකමන පටිෙච්කචව ‘‘ත්වං 

නාකගො’’තිආදිනා විඤ්ඤාකපත්වා
අනුසාසනඅන්තරායිෙධම්මපුච්ඡනක්ඛකණසුපි තස්ස ච සඞ්ඝස්ස ච යථා

පාෙටං කහොති, තථා පොකසත්වාව නාගාදිනාකමන අනුස්සාකවතබ්බං.

එෙස්ස බහූනිනාමානිකහොන්ති, කතසුඑෙංගකහතුංවට්ටති. 

යං පනඋපසම්පදාකපක්ඛඋපජ්ඣායානංඑෙත්ථ ගහිතංනාමං, තකදව

ඤත්තියා, සබ්බත්ථඅනුස්සාවනාසුචගකහතබ්බං.ගහිතකතොහි අඤ්ඤස්මිං

ගහිකත බයඤ්ජනං භින්නං නාම කහොති, ෙම්මං විපජ්ජති. අත්ථකතො, හි 

බයඤ්ජනකතො ච අභින්නා එව ඤත්ති, අනුස්සාවනා ච වට්ටන්ති, 

උපජ්ඣායනාමස්ස පන පුරකතො ‘‘ආයස්මකතො තිස්සස්සා’’තිආදිනා 

ආයස ්මන් ත-පදං සබ්බත්ථ කයොකජත්වාපි අනුස්සාකවති, තථා අකයොජිකතපි
කදොකසොනත්ථි. 

පාළියං පන කිඤ්චාපි ‘‘ඉත්ථන්නාමස්ස ආයස්මකතො’’ති පච්ඡකතො 

‘‘ආයස්මකතො’’ති පදං වුත්තං, තථාපි ‘‘ආයස්මා සාරිපුත්කතො

අත්ථකුසකලො’’තිආදිනා නාමස්ස පුරකතො ආයස්මන්ත-පදකයොගස්ස
දස්සනකතො පුරකතොව පකයොකගො යුත්තතකරො. තඤ්ච එෙත්ථ කයොකජත්වා
අඤ්ඤත්ථඅකයොජිකතපිඑෙත්ථපුරකතොකයොකජත්වා අඤ්ඤත්ථපච්ඡකතො
කයොජකනපි සාවනාය හාපනං නාම න කහොති නාමස්ස අහාපිතත්තා.

කතකනව පාළියම්පි ‘‘ඉත්ථන්නාමස්සආයස්මකතො’’තිඑෙත්ථකයොකජත්වා

‘‘ඉත්ථන්නාකමන උපජ්ඣාකයනා’’තිආදීසු ‘‘ආයස්මකතො’’තිනකයොජිතන්ති

වදන්ති.තඤ්චකිඤ්චාපිඑවං, තථාපිසබ්බට්ඨාකනපිඑකෙකනවපොකරන
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පටුන 

කයොකජත්වා එව වා අකයොකජත්වා වා අනුස්සාවනං පසත්ථතරන්ති
ගකහතබ්බං. 

ගමිොදිනිස්සයවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ද් කවඋපසම් පදාකපක් ොදිවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

123. එෙකතො සකහව එෙස්මිං ඛකණ අනුස්සාවනං එකතසන්ති 

එොනුස ්සාවනා, උපසම්පදාකපක්ඛා, එකත එොනුස්සාවකන ොතුං.

කතනාහ ‘‘එොනුස් සාවකන ොතු’’න්ති, ඉදඤ්ච එෙං පදං

විභත්තිඅකලොකපන දට්ඨබ්බං. එකෙන වාති ද්වින්නම්පි එෙස්මිං ඛකණ

එොය එවෙම්මවාචාය අනුස්සාවකන එකෙනාචරිකයනාති අත්කථො. ‘‘අයං
බුද්ධරක්ඛිකතො ච අයං ධම්මරක්ඛිකතො ච ආයස්මකතො සඞ්ඝරක්ඛිතස්ස

උපසම්පදාකපක්කඛො’’තිආදිනා නකයන එකෙන ආචරිකයන ද්වින්නං 
එෙස්මිංඛකණඅනුස්සාවනනකයොදට්ඨබ්කබො.ඉමිනාවනකයනතිණ්ණම්පි
එකෙනආචරිකයන එෙක්ඛකණඅනුස්සාවනංදට්ඨබ්බං. 

පුරිමනකයකනව එෙකතො අනුස් සාවකන ොතුන්ති ‘‘එකෙන එෙස්ස, 

අඤ්කඤන ඉතරස්සා’’තිආදිනා පුබ්කබ වුත්තනකයන ද්වින්නං ද්වීහි වා, 

තිණ්ණං තීහි වා ආචරිකයහි, එෙකෙන වා ආචරිකයන තකයොපි එෙකතො

අනුස්සාවකනොතුන්ති අත්කථො, තඤ්චකඛො එකෙනඋපජ්ඣාකයන. ‘‘න 

ත් කවව නානුපජ් ඣාකයනා’’ති ඉදං එකෙන ආචරිකයන ද්වීහි වා තීහි වා
උපජ්ඣාකයහි ද්කව වා තකයො වා උපසම්පදාකපක්කඛ එෙක්ඛකණ එොය
අනුස්සාවනාය එොනුස්සාවකනොතුංනවට්ටතීතිපටික්කඛපපදං.නපන
නානාචරිකයහිනානුපජ්ඣාකයහි තකයොඑොනුස්සාවකනොතුංනවට්ටතීති

ආහ ‘‘සකච පන නානාචරියා නානුපජ් ඣායා…කප.… වට් ටතී’’ති.

යඤ්කචත්ථ ‘‘තිස්සත්කථකරො සුමනත්කථරස්ස සද්ධිවිහාරිෙං, 

සුමනත්කථකරො තිස්සත්කථරස්ස සද්ධිවිහාරිෙ’’න්ති එවං උපජ්ඣාකයහි

අඤ්ඤමඤ්ඤං සද්ධිවිහාරිොනං අනුස්සාවනෙරණං වුත්තං, තං
උපලක්ඛණමත්තං. තස්මා සකච තිස්සත්කථකරො සුමනත්කථරස්ස

සද්ධිවිහාරිෙං, සුමනත්කථකරො නන්දත්කථරස්ස සද්ධිවිහාරිෙං

අනුස්සාකවති, අඤ්ඤමඤ්ඤඤ්ච ගණපූරො කහොන්ති, වට්ටති එව. සකච
පන උපජ්ඣාකයොසයකමවඅත්තකනොසද්ධිවිහාරිෙංඅනුස්සාකවතීතිඑත්ථ

වත්තබ්බකමවනත්ථි, ෙම්මංසුෙතකමවකහොති.අනුපජ්ඣායෙස්සපිකයන

කෙනචි අනුස්සාවිකත උපසම්පදා කහොති, කිමඞ්ගං පන සඋපජ්ඣායෙස්ස
උපජ්ඣාකයකනව අනුස්සාවකනති දට්ඨබ්බං. කතකනව නවට්ටනපක්ඛං

දස්කසතුං ‘‘සකච පනා’’තිආදිමාහ. 

ද්කවඋපසම්පදාකපක්ඛාදිවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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උපසම් පදාවිධිෙථාවණ් ණනා 

126. උපජ් ඣාති උපජ්ඣාය-සද්දසමානත්කථො ආොරන්කතො
උපජ්ඣාසද්කදොති දස්කසති. උපජ්ඣාය-සද්කදො එව වා උපජ්ඣා
උපකයොගපච්චත්තවචකනසු ය-ොරකලොපං ෙත්වා එවං වුත්කතො
ෙරණවචනාදීසු උපජ්ඣා-සද්දස්ස පකයොගාභාවාති දට්ඨබ්බං. පාළියං 

අත් තනාව අත් තානං සම් මන් නිතබ් බන්ති අත්තනාව ෙත්තුභූකතන 
ෙරණභූකතන අත්තානකමව ෙම්මභූතං පති සම්මනනකිච්චං ොතබ්බං. 

අත් තානන්ති වා පච්චත්කත උපකයොගවචනං, අත්තනාව අත්තා 

සම්මන්නිතබ්කබොති අත්කථො. න කෙවලඤ්ච එත්කථව, අඤ්ඤත්රාපි
කතරසසම්මුතිආදීසු ඉමිනාව ලක්ඛකණන අත්තනාව අත්තා
සම්මන්නිතබ්කබොව. අපිච සයං ෙම්මාරහත්තා අත්තානං මුඤ්චිත්වා
චතුවග්ගාදිකෙොගකණොසබ්බත්ථඉච්ඡිතබ්කබො. 

සච් චොක ොති ‘‘නිගූහිස්සාමී’’ති වඤ්චනං පහාය සච්චස්කසව කත

ඉච්ඡිතබ්බොකලො. භූතොක ොති වඤ්චනාය අභාකවපි

මනුස්සත්තාදිවත්ථුකනො භූතතාය අවස්සං ඉච්ඡිතබ්බොකලො, ඉතරථා 

ෙම්මකෙොපාදිඅන්තරාකයො කහොතීති අධිප්පාකයො. මඞ් කූති අකධොමුකඛො. 

උද් ධරතූතිඅනුපසම්පන්නභාවකතොඋපසම්පත්තියං පතිට්ඨකපතූතිඅත්කථො. 

සබ්බෙම්මවාචාසු අත්ථකෙොසල්ලත්ථං පකනත්ථ 

උපසම්පදාෙම්මවාචායඑවමත්කථොදට්ඨබ්කබො– සුණාතූති සවනාණත්තියං
පඨමපුරිකසෙවචනං. තඤ්ච කිඤ්චාපි කයො සඞ්කඝො සවනකිරියාය

නිකයොජීයති, තස්ස සම්මුඛත්තා ‘‘සුණාහී’’ති මජ්ඣිමපුරිකසෙවචකනන 

වත්තබ්බං, තථාපි යස්මා සඞ්ඝ-සද්දසන්නිධාකන පඨමපුරිසපකයොකගොව
සද්දවිධූහි සමාචිණ්කණො භගවන්තආයස්මන්තාදිසද්දසන්නිධාකනසු විය

‘‘අධිවාකසතු කම භවං කගොතකමො (පාරා. 22). එතස්ස සුගත ොකලො, යං

භගවා සාවොනං සික්ඛාපදං පඤ්ඤකපයය (පාරා. 21). පක්ෙමතායස්මා

(පාරා. 436). සුණන්තු කම ආයස්මන්කතො’’තිආදීසු විය. තස්මා ඉධ 
පඨමපුරිසපකයොකගො ෙකතො. අථ වා ගාරවවකසකනකවතං වුත්තං.
ගරුට්ඨානීකයසු හි ගාරවවකසන මජ්ඣිමපුරිසපකයොගුප්පත්තියම්පි

පඨමපුරිසපකයොගං පයුජ්ජන්ති ‘‘කදකසතු සුගකතො ධම්ම’’න්තිආදීසු (දී. නි.

2.66; ම.නි.2.338; සං.නි.1.172; මහාව.8) වියාති දට්ඨබ්බං.කෙචිපන

‘‘භන්කත, ආවුකසොති සද්කද අකපක්ඛිත්වා ඉධ පඨමපුරිසපකයොකගො’’ති 

වදන්ති, තං න යුත්තං ‘‘ආචරිකයො කම භන්කත කහොහි, (මහාව. 77) 

ඉඞ්ඝාවුකසො උපාලි, ඉමං පබ්බජිතං අනුයුඤ්ජාහී’’තිආදීසු (පාරා. 517) 
තප්පකයොකගපිමජ්ඣිමපුරිසපකයොගස්කසව දස්සනකතො. 
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කමති කයො සාකවති, තස්ස අත්තනිද්කදකස සාමිවචනං. භන් කතති

ආලපනත්කථ වුඩ්කඪසු සගාරවවචනං. ‘‘ආවුකසො’’ති පදං පන නවකෙසු.

තදුභයම්පි නිපාකතො ‘‘තුම්කහ භන්කත, තුම්කහ ආවුකසො’’ති බහූසුපි

සමානරූපත්තා. සඞ් කඝොති අවිකසසකතො චතුවග්ගාදිකෙ 
පෙතත්තපුග්ගලසමූකහ වත්තති. ඉධ පන පච්චන්තිකමසු ජනපකදසු

පඤ්චවග්ගකතො පට්ඨාය, මජ්ඣිකමසු ජනපකදසු දසවග්ගකතො පට්ඨාය

සඞ්කඝොති ගකහතබ්කබො. තත්රායං පිණ්ඩත්කථො – භන්කත, සඞ්කඝො මම
වචනං සුණාතූති. ඉදඤ්ච නවෙතකරන වත්තබ්බවචනං. සකච පන 

අනුස්සාවකෙොසබ්කබහිභික්ඛූහිවුඩ්ඪතකරොකහොති, ‘‘සුණාතුකම, ආවුකසො, 

සඞ්කඝො’’ති වත්තබ්බං. කසොපි කච ‘‘භන්කත’’ති වකදයය, නවෙතකරො වා

‘‘ආවුකසො’’ති, ෙම්මකෙොකපො නත්ථි.කෙචිපන ‘‘එෙත්ථ‘ආවුකසො’තිවත්වා

අඤ්ඤත්ථ ‘භන්කත’ති වුත්කතපි නත්ථි කදොකසො උභකයනාපි ආලපනස්ස

සිජ්ඣනකතො’’තිවදන්ති. 

ඉදානියමත්ථංඤාකපතුොකමො‘‘සුණාතූ’’තිසඞ්ඝංසවකනනිකයොකජති, 

තං ඤාකපන්කතො ‘‘අයං ඉත් ථන් නාකමො’’තිආදිමාහ. තත්ථ අයන්ති 
උපසම්පදාකපක්ඛස්ස හත්ථපාකස සන්නිහිතභාවදස්සනං. කතන ච
හත්ථපාකස ඨිතස්කසව උපසම්පදා රුහතීති සිජ්ඣති හත්ථපාසකතො බහි

ඨිතස්ස ‘‘අය’’න්ති න වත්තබ්බකතො. කතකනව අනුසාසෙසම්මුතියං කසො 

හත්ථපාසකතො බහි ඨිතත්තා ‘‘අය’’න්ති න වුත්කතො. තස්මා

උපසම්පදාකපක්කඛො අනුපසම්පන්කනො හත්ථපාකස ඨකපතබ්කබො. අයං 

ඉත් ථන් නාකමොති අයං-සද්කදො ච අවස්සං පයුජ්ජිතබ්කබො. කසො ච ඉමස්මිං 

පඨමනාමපකයොකග එවාති ගකහතබ්බං. ‘‘ඉත් ථන් නාකමො’’ති ඉදං
අනියමකතොතස්සනාමදස්සනං.උභකයනපිඅයං බුද්ධරක්ඛිකතොතිආදිනාමං

දස්කසති. ‘‘උපසම්පදාකපක්කඛො’’ති භින්නාධිෙරණවිසකය 

බහුබ්බීහිසමආකසො, උපසම්පදං කම සඞ්කඝො අකපක්ඛමාකනොති අත්කථො.

තස්ස ච උපජ්ඣායතං සමඞ්ගිභාකවන දස්කසතුං ‘‘ඉත්ථන්නමස්ස

ආයස්මකතො’’ති වුත්තං. එකතන ‘‘අයං බුද්ධරක්ඛිකතො ආයස්මකතො

ධම්මරක්ඛිතස්ස සද්ධිවිහාරිෙභූකතො උපසම්පදාකපක්කඛො’’ති එවමාදිනා

නකයනනාමකයොජනායසහඅත්කථොදස්සිකතොති.එත්ථච ‘‘ආයස්මකතො’’ති

පදං අවත්වාපි ‘‘අයං බුද්ධරක්ඛිකතො ධම්මරක්ඛිතස්ස

උපසම්පදාකපක්කඛො’’තිවත්තුං වට්ටති.කතකනවපාළියං ‘‘ඉත්ථන්නාකමන

උපජ්ඣාකයනා’’ති එත්ථ ‘‘ආයස්මකතො’’ති පදං න වුත්තං. යඤ්කචත්ථ

වත්තබ්බං, තංකහට්ඨාවුත්තකමව. 

නනුකචත්ථඋපජ්ඣාකයොපිඋපසම්පදාකපක්කඛොවියහත්ථපාකසඨිකතො

එව ඉච්ඡිතබ්කබො, අථෙස්මා‘‘අයංඉත්ථන්නාකමොඉමස්සඉත්ථන්නාමස්ස 



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) මහාවග් වණ්ණනා 

440 

පටුන 

උපසම්පදාකපක්කඛො’’ති එවං උපජ්ඣායපරාමසකනපි ඉම-සද්දස්ස

පකයොකගො න ෙකතොති? නායං විකරොකධො උපජ්ඣායස්ස අභාකවපි
ෙම්මකෙොපාභාවකතො. කෙවලඤ්හි ෙම්මනිප්ඵත්තියා සන්තපදවකසන
අවිජ්ජමානස්සපි උපජ්ඣායස්ස නාමකිත්තනං අනුපජ්ඣායස්ස 
උපසම්පදාදීසුපි ෙරීයති. තස්මා උපජ්ඣායස්ස අසන්නිහිතතායපි

තප්පරාමසනමත්කතකනව ෙම්මසිද්ධිකතො‘‘ඉමස්සා’’තිනිද්දිසිතුංනවට්ටති. 

පරිසුද් කධො අන් තරායිකෙහි ධම් කමහීති අභබ්බතාදිකෙහි උපසම්පදාය
අවත්ථුෙකරහි කචව පඤ්චාබාධහත්ථච්ඡින්නාදීහි ච ආපත්තිමත්තෙකරහි
අන්තරායිකෙහි සභාකවහි පරිමුත්කතො. එවං වුත්කතො එව ච 

ආපත්තිමත්තෙකරහි පඤ්චාබාධාදීහි අපරිමුත්තස්සපි උපසම්පදා රුහති, 

නාඤ්ඤථා. පරිපුණ් ණස් ස පත් තචීවරන්ති පරිපුණ්ණමස්ස 
උපසම්පදාකපක්ඛස්ස පත්තචීවරං. එවං වුත්කත එව අපත්තචීවරස්සාපි

උපසම්පදා රුහති, නාඤ්ඤථා. උපසම් පදං යාචතීති ‘‘සඞ්ඝං, භන්කත, 

උපසම්පදංයාචාමී’’තිආදිනා(මහාව.71, 126) යාචිතභාවංසන්ධායවුත්තං.

එවංකතනසඞ්කඝඅයාචිකතපි ‘‘ඉත්ථන්නාකමොසඞ්ඝං උපසම්පදංයාචතී’’ති

වුත්කත එව ෙම්මං අවිපන්නං කහොති, නාඤ්ඤථා. උපජ් ඣාකයනාති
උපජ්ඣාකයනෙරණභූකතනඉත්ථන්නාමංඋපජ්ඣායංෙත්වා ෙම්මභූතං
උපසම්පදං දාතුං නිප්ඵාකදතුං ෙත්තුභූතං සඞ්ඝං යාචතීති අත්කථො. 

යාචධාතුකනො පන ද්විෙම්මෙත්තා ‘‘සඞ්ඝං, උපසම්පද’’න්ති ද්කව
ෙම්මපදානි වුත්තානි. 

යදි සඞ් ඝස් ස පත් තෙල්  න්ති එත්ථ පත්කතො ොකලො ඉමස්සාති

පත්තොලං, අපකලොෙනාදිචතුබ්බිධසඞ්ඝෙම්මං, තකදව සෙත්කථ ය-

පච්චකයන ‘‘පත්තෙල්ල’’න්ති වුච්චති. ඉධ පන

ඤත්තිචතුත්ථඋපසම්පදාෙම්මං අධිප්කපතං, තං ොතුං සඞ්ඝස්ස

පත්තෙල්ලං ජාතං. යදීති අනුමතිගහණවකසන ෙම්මස්ස පත්තෙල්ලතං

ඤාකපති.කයොහිකෙොචි තත්ථඅපත්තෙල්ලතංමඤ්ඤිස්සති, කසොවක්ඛති.

ඉමකමවහිඅත්ථංසන්ධාය අනුස්සාවනාසු‘‘යස්සායස්මකතොඛමති…කප.… 

කසො භාකසයයා’’ති (මහාව. 127) වුත්තං. තං පකනතං පත්තෙල්ලං

වත්ථුසම්පදා, අන්තරායිකෙහි ධම්කමහි චස්ස පරිසුද්ධතා, සීමාසම්පදා, 

පරිසසම්පදා, පුබ්බකිච්චනිට්ඨාපනන්තිඉකමහිපඤ්චහිඅඞ්කගහි සඞ්ගහිතං. 

තත්ථ වත් ථුසම් පදා නාම යථාවුත්කතහි එොදසහි අභබ්බපුග්ගකලහි
කචව අන්තිමවත්ථුඅජ්ඣාපන්කනහි ච අඤ්කඤො පරිපුණ්ණවීසතිවස්කසො

අනුපසම්පන්නභූකතො මනුස්සපුරිකසො, එතස්මිං පුග්ගකල සති එව ඉදං

සඞ්ඝස්ස උපසම්පදාෙම්මං පත්තෙල්ලං නාම කහොති, නාසති. ෙතඤ්ච
කුප්පකමව කහොති. 
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අන් තරායිකෙහි ධම් කමහි චස් ස පරිසුද් ධතා නාම යථාවුත්තස්කසව
උපසම්පදාවත්ථුභූතස්ස පුග්ගලස්ස කය ඉකම භගවතා පටික්ඛිත්තා
පඤ්චාබාධඵුට්ඨතාදකයො මාතාපිතූහි අනනුඤ්ඤාතතාපරිකයොසානා කචව 
හත්ථච්ඡින්නතාදකයො ච කදොසධම්මා ොරෙසඞ්ඝස්ස

ආපත්තාදිඅන්තරායකහතුතාය ‘‘අන්තරායිො’’ති වුච්චන්ති කතහි

අන්තරායිකෙහිකදොසධම්කමහිපරිමුත්තත්තා, ඉමිස්සාචසතිඑවඉදංෙම්මං

පත්තෙල්ලං නාම කහොති, නාසති. ෙතං පන ෙම්මං සුෙතකමව කහොති
ඨකපත්වාඌනවීසතිවස්සපුග්ගලං. 

සීමාසම් පදා පන උකපොසථක්ඛන්ධකෙ (මහාව. 147-148) 
වක්ඛමානනකයන සබ්බකදොසවිරහිතාය බද්ධාබද්ධවකසන දුවිධාය සීමාය
වකසකනවකවදිතබ්බා.තාදිසායහිසීමායසතිඑවඉදංෙම්මංපත්තෙල්ලං 

නාමකහොති, නාසති.ෙතඤ්චෙම්මංවිපජ්ජති. 

පරිසසම් පදා පන කය ඉකම උපසම්පදාෙම්මස්ස සබ්බන්තිකමන
පරිච්කඡකදන ෙම්මප්පත්තා දසහි වා පඤ්චහි වා අනූනා පාරාජිෙං

අනාපන්නා, අනුක්ඛිත්තා ච සමානසංවාසො භික්ඛූ, කතසං එෙසීමායං 

හත්ථපාසං අවිජහිත්වා ඨානං, ඡන්දාරහානඤ්ච ඡන්දස්ස ආනයනං, 

සම්මුඛීභූතානඤ්ච අප්පටික්කෙොසනං, උපසම්පදාකපක්ඛරහිතානං
උකපොසථක්ඛන්ධකෙ පටික්ඛිත්තානං ගහට්ඨාදිඅනඋපසම්පන්නානඤ්කචව
පාරාජිකුක්ඛිත්තෙනානාසංවාසෙභික්ඛුනීනඤ්ච වජ්ජනීයපුග්ගලානං
සඞ්ඝස්ස හත්ථපාකස අභාකවො චාති ඉකමහි චතූහි අඞ්කගහි සඞ්ගහිතා.

එවරූපායචපරිසසම්පදායසතිඑවඉදංපත්තෙල්ලංනාමකහොති, නාසති.
තත්ථ පුරිමානං තිණ්ණං අඞ්ගානං අඤ්ඤතරස්සපි අභාකව ෙතං ෙම්මං

විපජ්ජති, න පච්ඡිමස්ස. 

පුබ් බකිච් චනිට් ඨාපනං නාම යානිමානි ‘‘පඨමං උපජ්ඣං

ගාහාකපතබ්කබො’’තිආදිනා පාළියං වුත්තානි ‘‘උපජ්ඣං ගාහාපනං, 

පත්තචීවරාචික්ඛනං, තකතො තං හත්ථපාසකතො බහි ඨකපත්වා 

අනුසාසෙසම්මුතිෙම්මෙරණං, සම්මකතනචගන්ත්වාඅනුසාසනං, කතනච

පඨමතරංආගන්ත්වා සඞ්ඝස්සඤාකපත්වාඋපසම්පදාකපක්ඛං‘ආගච්ඡාහී’ති

හත්ථපාකස එව අබ්භානං, කතන ච භික්ඛූනං පාකද වන්දාකපත්වා

උපසම්පදායාචාපනං, තකතො අන්තරායිෙධම්මපුච්ඡෙසම්මුතිෙරණං, 

සම්මකතන ච පුච්ඡන’’න්ති ඉමානි අට්ඨ පුබ්බකිච්චානි, කතසං සබ්කබසං
යාථාවකතොෙරකණනනිට්ඨාපනං.එතස්මිඤ්ච පුබ්බෙම්මනිට්ඨාපකනසති

එව ඉදං සඞ්ඝස්ස උපසම්පදාෙම්මං පත්තෙල්ලං නාම කහොති, නාසති.
එකතසු පන පුබ්බෙම්කමසු අෙකතසුපි ෙතං ෙම්මං 
යථාවුත්තවත්ථුසම්පත්තිආදීසු විජ්ජමාකනසු අකුප්පකමව කහොති.
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තකදවකමත්ථ පත්තෙල්ලං ඉකමහි පඤ්චහි අඞ්කගහි සඞ්ගහිතන්ති

කවදිතබ්බං.ඉමිනාවනකයනකහට්ඨා වුත්කතසු, වක්ඛමාකනසුචසබ්කබසු
ෙම්කමසුපත්තෙල්ලතායථාරහංකයොකජත්වා ඤාතබ්බා. 

ඉත් ථන් නාමං උපසම් පාකදයයාති උපසම්පදානිප්ඵාදකනන තංසමඞ්ගිං

ෙකරයය ෙකරොතූති පත්ථනායං, විධිම්හි වා ඉදං දට්ඨබ්බං. යථා හි

‘‘කදවදත්තං සුඛාකපයයා’’ති වුත්කත සුඛමස්ස නිප්ඵාකදත්වා තං

සුඛසමඞ්ගිනං ෙකරයයාති අත්කථො කහොති, එවමිධාපි උපසම්පදමස්ස
නිප්ඵාකදත්වා තං උපසම්පදාසමඞ්ගිනං ෙකරයයාති අත්කථො.
පකයොජෙබයාපාකර කචතං යථා සුඛයන්තං ෙඤ්චි සුද්ධෙත්තාරං කෙොචි 

කහතුෙත්තා සුඛකහතුනිප්ඵාදකනන සුඛාකපයයාති වුච්චති, එවමිධාපි
උපසම්පජ්ජන්තං සුද්ධෙත්තාරං පුග්ගලං කහතුෙත්තුභූකතො සඞ්කඝො
උපසම්පදාකහතුනිප්ඵාදකනන උපසම්පාකදයයාති වුත්කතො. එකතන ච සුඛං
විය සුඛදායකෙන සඞ්කඝන පුග්ගලස්ස දියයමානා
තථාපවත්තපරමත්ථධම්කම උපාදාය අරියජනපඤ්ඤත්තා උපසම්පදා නාම 

සම්මුතිසච්චතාඅත්ථීතිසමත්ථිතංකහොති.එත්ථච ‘‘ඉත්ථන්නාකමොසඞ්ඝං

උපසම්පදං යාචතී’’ති වුත්තත්තා පරිවාසාදීසු විය යාචනානුගුණං

‘‘ඉත්ථන්නාමස්ස උපසම්පදං දකදයයා’’ති අවත්වා ‘‘ඉත්ථන්නාමං

උපසම්පාකදයයා’’තිවුත්තත්තාඉදං උපසම්පදාෙම්මංදාකනඅසඞ්ගකහත්වා

ෙම්මලක්ඛකණඑවසඞ්ගහිතන්තිදට්ඨබ්බං. ඉමිනානකයන ‘‘ඉත්ථන්නාමං

උපසම්පාකදති, උපසම්පන්කනො සඞ්කඝනා’’ති එත්ථාපි අත්කථො

කවදිතබ්කබො.කෙවලඤ්හිතත්ථවත්තමානොලඅතීතොලවකසන, ඉධපන 
අනාමට්ඨොලවකසනාතිඑත්තෙකමවවිකසකසො. 

එසා ඤත් තීති ‘‘සඞ්කඝොඤාකපතබ්කබො’’ති වුත්තඤාපනා එසා. ඉදඤ්ච
අනුස්සාවනානම්පි සබ්භාවසූචනත්ථං වුච්චති. අවස්සඤ්කචතං

වත්තබ්බකමව, ඤත්තිෙම්කමඑවතංනවත්තබ්බං.තත්ථපනයය-ොකර 

වුත්තමත්කතඑවඤත්තිෙම්මංනිට්ඨිතංකහොතීතිදට්ඨබ්බං. ෙමතීතිරුච්චති. 

උපසම් පදාති සඞ්කඝන දියයමානා නිප්ඵාදියමානා උපසම්පදා යස්ස ඛමති.

කසො තුණ්හස්සාති කයොජනා. තුණ් හීති ච අෙථනත්කථ නිපාකතො, 
අෙථනකෙො අස්ස භකවයයාති අත්කථො. ඛමති සඞ්ඝස්ස ඉත්ථන්නාමස්ස

උපසම්පදාතිපෙකතනසම්බන්කධො. තත්ථොරණමාහ ‘‘තස් මා තුණ් හී’’ති.

තත්ථ ‘‘ආසී’’ති කසකසො. යස්මා ‘‘යස්ස නක්ඛමති, කසො භාකසයයා’’ති

තික්ඛත්තුං වුච්චමාකනොපි සඞ්කඝො තුණ්හී නිරකවො අකහොසි, තස්මා ඛමති

සඞ්ඝස්සාති අත්කථො. එවන්ති ඉමිනා පොකරන. තුණ්හීභාකවකනකවතං 

සඞ්ඝස්සරුච්චනභාවං ධාරයාමි බුජ්ඣාමිපජානාමීතිඅත්කථො. ඉති-සද්කදො

පරිසමාපනත්කථ ෙකතො, කසො ච ෙම්මවාචාය අනඞ්ගං. තස්මා



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) මහාවග් වණ්ණනා 

443 

පටුන 

අනුස්සාවකෙන ‘‘ධාරයාමී’’ති එත්ථ මි-ොරපරිකයොසානකමව වත්වා

නිට්ඨාකපතබ්බං, ඉති-සද්කදොනපයුජ්ජිතබ්කබොති දට්ඨබ්බං.ඉමිනානකයන
සබ්බත්ථෙම්මවාචානමත්කථොකවදිතබ්කබො. 

උපසම් පදාවිධිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

චත් තාකරොනිස ්සයාදිෙථාවණ් ණනා 

128. එෙකපොරිසා වාතිආදි සත්තානං සරීරච්ඡායං පාකදහි මිනිත්වා 

ජානනප්පොරදස්සනං. ඡසත්තපදපරමතා හි ඡායා ‘‘කපොරිසා’’ති වුච්චති.
ඉදඤ්ච උතුප්පමාණාචික්ඛනාදි ච ආගන්තුකෙහි සද්ධිං වීමංසිත්වා

වුඩ්ඪනවභාවංඤත්වා වන්දනවන්දාපනාදිෙරණත්ථංවුත්තං.එතිආගච්ඡති, 

ගච්ඡති චාති උතු, කසොව පමියකත අකනන සංවච්ඡරන්ති පමාණන්තිආහ 

‘‘උතුකයව උතුප් පමාණ’’න්ති. අපරිපුණ් ණාති උපසම්පදාදිවකසන 

අපරිපුණ්ණා. යදි උතුකවමජ්කඣ උපසම්පාදිකතො, තදා තස්මිං උතුම්හි 

අවසිට්ඨදිවසාචික්ඛනං ‘‘දිවසභාගාචික්ඛන’’න්ති දස්කසති. කතනාහ 

‘‘යත් තකෙහි දිවකසහි යස් ස කයො උතු අපරිපුණ් කණො, කත දිවකස’’ති. තත්ථ
යස්සතංඛණංලද්ධූපසම්පදස්සපුග්ගලස්සසම්බන්ධීකයොඋතුයත්තකෙහි 

දිවකසහිඅපරිපුණ්කණො, කතදිවකසතිකයොජනා. 

ඡායාදිෙකමව සබ්බං සඞ්ගකහත්වා ගායිතබ්බකතො ෙකථතබ්බකතො 

සඞ්ගීතීති ආහ ‘‘ඉදකමවා’’තිආදි. තත්ථ එෙකතො ෙත්වා ආචික්ඛිතබ්බං. 

ත් වං කිං  භසීති ත්වං උපසම්පාදනොකල ෙතරවස්සං, ෙතරඋතුඤ්ච

ලභසි, ෙතරස්මිංකතඋපසම්පදාලද්ධාතිඅත්කථො. වස් සන්තිවස්සානඋතු.
ඉදඤ්ච සංවච්ඡරාචික්ඛනං විනා වුත්තම්පි න ඤායතීති ඉමිනා
උතුආචික්ඛකනකනවසාසනවස්කසසුවාෙලියුගවස්සාදීසුවා සහස්සිකමවා

සතිකම වා අසුෙං උතුං ලභාමීති දස්සිතන්ති දට්ඨබ්බං. ‘‘ඡායා’’ති ඉදං
පාළියං ආගතපටිපාටිං සන්ධාය වුත්තං. වත්තබ්බෙමකතො පන
ෙලියුගවස්සාදීසුසබ්බකදසපසිද්කධසුඅසුෙවස්කසඅසුෙඋතුම්හි අසුෙමාකස 
අසුකෙ ෙණ්කහ වා සුක්කෙ වා පක්කඛ අසුෙතිථිවාරවිකසසයුත්කත

නක්ඛත්කත පුබ්බණ්හාදිදිවසභාකග එත්තකෙ ඡායාපමාකණ, 
නාඩිොපමාකණ වා මයා උපසම්පදා ලද්ධාති වකදයයාසීති එවං

ආචික්ඛිතබ්බං. ‘‘ඉදං සුට්ඨු උග්ගකහත්වා ආගන්තුකෙහි වුඩ්ඪපටිපාටිං

ඤත්වා පටිපජ්ජාහී’’තිවත්තබ්බං.පාළියං කිස ්ස ත් වන්තිකිං ත්වංඑත්තෙං
ොලංඅොසීතිඅත්කථො. 

130. උපසම් පදං යාචීති පබ්බජ්ජඤ්ච උපසම්පදඤ්ච යාචීති අත්කථො. 

පස් සිස ්සාමීති එත්ථ වදතීති කසකසො, එවං උපරිපි. ‘‘ඔසාකරතබ් කබො’’ති
ඉමිනා පුරිකමො උක්ඛිත්තභාකවො විබ්භමිත්වා පුන ලද්ධූපසම්පදම්පි න
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මුඤ්චති. කතන ච සම්භුඤ්ජනාදීසුපි භික්ඛූනං පාචිත්තියකමවාති දස්කසති. 

අනාපත් ති සම් කභොක  සංවාකසති එත්ථසහකසයයාපිසඞ්ගහිතාතිදට්ඨබ්බං.

එත්ථ චායමධිප්පාකයො – යස්මා අයං ඔසාරිතත්තා පෙතත්කතො, තස්මා
උක්ඛිත්තසම්කභොගාදිපච්චකයනපාචිත්තිකයකනත්ථ අනාපත්තීති.කයොපන

ආපත්තිට්ඨාකන අනාපත්තිදිට්ඨිතාය ආපත්තිං න පස්සති, කතකනව 

පටිෙම්මම්පි න ෙකරොති, කසො යස්මා එත්තාවතා අලජ්ජී නාම න කහොති.
පණ්ණත්තිං ඤත්වා වීතික්ෙමං ෙකරොන්කතො එව හි අලජ්ජී නාම කහොති.

‘‘සඤ්චිච්ච ආපත්තිං ආපජ්ජතී’’තිආදි (පරි. 359) හි වුත්තං. තස්මා එත්ථ
අලජ්ජිසම්කභොගාදිපච්චයා දුක්ෙටාපත්තිනියකමො නත්ථි. කතන සාකපත්ථ
ආපත්ති න වුත්තාති දට්ඨබ්බං. කයො පකනත්ථ ඉමං අධිප්පායං

අසල්ලක්කඛන්කතන කෙනචි ‘‘අනාපත්ති සම්කභොකග සංවාකස’’ති ඉමිනා

පාචිත්තිකයන අනාපත්ති වුත්තා, අලජ්ජිසම්කභොගපච්චයා දුක්ෙටං පන

ආපජ්ජති එවාති ආපත්තිනියකමො වුත්කතො, කසො අලජ්ජිත්කත සති එව

වුත්කතො, නාසතීති දට්ඨබ්බං. 

131. විනයම් හීතිආදිගාථාසු නිග්  හානන්ති නිග්ගහෙරකණසු. 

පාපිච් කඡති පාපපුග්ගලානං නිග්ගහෙරකණසු, ලජ්ජීනං පග්ගකහසු ච
කපසලානං සුඛාවකහ මහන්කත විනයම්හි යථා අත්ථොරී අත්ථානුගුණං

ෙකරොන්කතොව යස්මා කයොනිකසො පටිපජ්ජතිනාම කහොති, තස්මා උද්දානං 
පවක්ඛාමීති සම්බන්ධකයොජනා දට්ඨබ්බා. කසසං සබ්බත්ථ
සුවිඤ්කඤයයකමව. 

චත්තාකරොනිස්සයාදිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉතිසමන්තපාසාදිොයවිනයට්ඨෙථායවිමතිවිකනොදනියං 

මහාඛන්ධෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.
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2. උකපොසථක් ෙන් ධකෙො 

සන් නිපාතානුජානනාදිෙථාවණ් ණනා 

132. උකපොසථක්ඛන්ධකෙ තරන්තිඔතරන්ති එත්ථාති තිත් ථං, ලද්ධි. 

ඉකතොති සාසනලද්ධිකතො. 

135. ආපජ් ජිත් වා වා වුට් ඨිකතොති එත්ථ කදසනාකරොචනානම්පි

සඞ්ගකහො. කතකනව මාතිොට් ඨෙථායං ‘‘වුට්ඨිතාවාකදසිතාවාආකරොචිතා

වා ආපත්ති…කප.… අසන්තී නාම කහොතී’’ති (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ.
නිදානවණ්ණනා)වුත්තං. 

මනුකජනාතිආසන්කනනසහ. පකරති දූරට්කඨපි පරපුග්ගකලසන්ධාය
ගිරංකනොචභකණයයාති කයොජනා. 

‘‘ආවිෙතාහිස්සඵාසුකහොතී’’ති(මහාව.134) වුත්තත්තා ගරුොපත්තිපි

ආවිෙරණමත්කතන වුට්ඨාතීති කෙචි වදන්ති, තං කතසං මතිමත්තං 

පරිවාසාදිවිධානසුත්කතහි විරුජ්ඣනකතො. අයං පකනත්ථ අධිප්පාකයො – 

යථාභූතඤ්හි අත්තානමාවිෙකරොන්තං කපසලා භික්ඛූ ‘‘අොමා

පරිවත්ථබ්බ’’න්තිආදිවචනං නිස්සාය අනිච්ඡමානම්පි නං උපාකයන

පරිවාසාදීනි දත්වා අවස්සං සුද්ධන්කත පතිට්ඨාකපස්සන්ති, තකතො තස්ස

අවිප්පටිසාරාදීනං වකසන ඵාසු කහොති. පඨමං පාතිකමොක් ඛුද් කදසන්ති
නිදානුද්කදසංදස්කසති.පුබ්කබ අවිජ්ජමානංපඤ්ඤාකපසීති.නකෙවලඤ්ච

එතං, පුබ්කබ පඤ්ඤත්තම්පි පන පාරාජිොදිසික්ඛාපදං සබ්බං භගවා

‘‘තත්රිකම චත්තාකරො පාරාජිො ධම්මා උද්කදසං ආගච්ඡන්තී’’තිආදිනා
පාරාජිකුද්කදසාදිවකසනවිනයමාතිෙංෙත්වානිදානුද්කදකසනසහ සයකමව

සඞ්ගකහත්වා ‘‘පාතිකමොක්ඛ’’න්ති පඤ්ඤාකපසීති දට්ඨබ්බං. තකදතං

සබ්බම්පි සන්ධාය ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතු’’න්ති

(මහාව.133) වුත්තං. 

136. එතං 34 කවදිතබ් බන්තියස්මිංතස්මිං චාතුද්දකසවාපන්නරකස
වාතිඑවංඅත්ථජාතං. 

සන්නිපාතානුජානනාදිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සීමානුජානනෙථාවණ් ණනා 

138. ‘‘පුරත් ථිමාය දිසායා’’තිඉදංනිදස්සනමත්තං.තස්සංපනදිසායං

නිමිත්කතඅසති යත්ථඅත්ථි, තකතොපට්ඨායපඨමං ‘‘පුරත්ථිමායඅනුදිසාය, 

දක්ඛිණාය දිසායා’’තිආදිනා සමන්තා විජ්ජමානට්ඨාකනසු නිමිත්තානි



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) උකපොසථක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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කිත්කතත්වා පුන ‘‘පුරත්ථිමාය අනුදිසායා’’ති පඨමකිත්තිතං කිත්කතතුං

වට්ටති, තීහි නිමිත්කතහි සිඞ්ඝාටෙසණ්ඨානායපි සීමාය

සම්මන්නිතබ්බකතො. තික් ෙත් තුං සීමාමණ් ඩ ං සම් බන් ධන් කතනාති
විනයධකරන සයං එෙස්මිංකයව ඨාකන ඨත්වා කෙවලං 
නිමිත්තකිත්තනවචකනකනව සීමාමණ්ඩලං සමන්තා නිමිත්කතනනිමිත්තං
බන්ධන්කතනාති අත්කථො.තංතංනිමිත්තට්ඨානංඅගන්ත්වාපිහිකිත්කතතුං
වට්ටති. තිකයොජනපරමාය සීමාය සමන්තකතො තික්ඛත්තුං අනුපරිගමනස්ස
එෙදිවකසන දුක්ෙරත්තා විනයධකරන සයං අදිට්ඨම්පි පුබ්කබ භික්ඛූහි

යථාවවත්ථිතං නිමිත්තං ‘‘පාසාකණො භන්කත’’තිආදිනා කෙනචි

වුත්තානුසාකරන සල්ලක්කඛත්වා ‘‘එකසො පාසාකණො නිමිත්ත’’න්තිආදිනා 
කිත්කතතුම්පිවට්ටතිඑව. 

සුද් ධපංසුපබ් බකතොති න කෙනචි ෙකතො සයංජාකතොව වුත්කතො. තථා

කසසාපි. ඉතකරොපීති සුද්ධපංසුපබ්බතාදිකෙොපි පබ්බකතො. 

හත් ථිප් පමාණකතොති එත්ථ භූමිකතො උග්ගතප්පකදකසන හත්ථිප්පමාණං

ගකහතබ්බං. චතූහි වා තීහි වාති සීමාභූමියං චතූසු, තීසු වා දිසාසු ඨිකතහි.
එකිස්සාඑවපනදිසායඨිකතහි තකතොබහූහිපිසම්මන්නිතුංනවට්ටති.ද්වීහි

පන ද්වීසු දිසාසු ඨිකතහිපින වට්ටති. තස් මාතියස්මා එකෙනන වට්ටති, 

තස්මා. තං බහිද් ධා ෙත් වාතිකිත්තිතනිමිත්තස්සඅසීමත්තාඅන්කතොසීමාය 

ෙරණංඅයුත්තන්තිවුත්තං.කතනාහ ‘‘සකච’’තිආදි. 

ද්වත්තිංසපලගුළපිණ්ඩප්පමාණතා සණ්ඨානකතො ගකහතබ්බා, න 

තුලගණනාවකසන, භාරකතො පලපරිමාණඤ්ච මගධතුලාය ගකහතබ්බං. සා

ච කලොකියතුලාය ද්විගුණාති වදන්ති. අතිමහන් කතොපීති භූමිකතො
හත්ථිප්පමාණං අනුග්ගන්ත්වා කහට්ඨාභූමියං ඔතිණ්ණඝනකතො
අකනෙකයොජනප්පමාකණොපි. සකච හි තකතො හත්ථිප්පමාණං කූටං

උග්ගච්ඡති, පබ්බතසඞ්ඛයකමවගච්ඡති. 

අන් කතොසාරානන්ති තස්මිං ඛකණ තරුණතාය සාකර අවිජ්ජමාකනපි
පරිණාකමන භවිස්සමානසාකරපි සන්ධාය වුත්තං. තාදිසානඤ්හි
සූචිදණ්ඩෙප්පමාණපරිණාහානං චතුපඤ්චමත්තම්පි වනං වට්ටති. 

අන් කතොසාරමිස් සොනන්ති අන්කතොසාකරහි රුක්කඛහිසම්මිස්සානං.එකතන

ච සාරරුක්ඛමිස්සම්පි වනං වට්ටතීති දස්කසති. චතුපඤ් චරුක් ෙමත් තම් පීති

සාරරුක්කඛසන්ධායවුත්තං. වනමජ් කඣ විහාරං ෙකරොන් තීතිරුක්ඛඝටාය
අන්තකර රුක්කඛ අච්ඡින්දිත්වා වතිආදීහි විහාරපරිච්කඡදං ෙත්වාව
අන්කතොරුක්ඛන්තකරසු එව පරිකවණපණ්ණසාලාදීනං ෙරණවකසන යථා

අන්කතොවිහාරම්පිවනකමවකහොති, එවංවිහාරං ෙකරොන්තීතිඅත්කථො.යදිහි

සබ්බං රුක්ඛං ඡින්දිත්වා විහාරං ෙකරයුං, විහාරස්ස අවනත්තා තං



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) උකපොසථක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

447 

පටුන 

පරික්ඛිපිත්වා ඨිතං වනං එෙත්ථ කිත්කතතබ්බං සියා. ඉධ පන අන්කතොපි

වනත්තා ‘‘වනං න කිත්කතතබ්බ’’න්ති වුත්තං. සකච හි තං කිත්කතන්ති, 

‘‘නිමිත්තස්ස උපරි විහාකරො කහොතී’’තිආදිනා අනන්තකර වුත්තකදොසං

ආපජ්ජති. එෙකදසන්ති වකනෙකදසං, රුක්ඛවිරහිතට්ඨාකන ෙතවිහාරස්ස
එෙපස්කස ඨිතවනස්සඑෙකදසන්තිඅත්කථො. 

සූචිදණ් ඩෙප් පමාකණොති වංසදණ්ඩප්පමාකණො. 

කලඛනිදණ්ඩප්පමාකණොති කෙචි. මාතිොට් ඨෙථායං පන 

අකවභඞ්ගියවිනිච්ඡකය ‘‘කයො කෙොචි අට්ඨඞ්ගුලසූචිදණ්ඩෙමත්කතොපි

කවළු…කප.… ගරුභණ්ඩ’’න්ති(ෙඞ්ඛා.අට්ඨ.දුබ්බත්තසික්ඛාපදවණ්ණනා)
වුත්තත්තා තනුතකරො කවළුදණ්කඩොති ච සූචිදණ්කඩොති ච ගකහතබ්බං. 

වංසනළෙසරාවාදීසූති කවළුපබ්කබ වා නළපබ්කබ වා 

ෙපල්ලොදිමත්තිෙභාජකනසුවාතිඅත්කථො. තඞ් ෙණම් පීති තරුණකපොතකෙ
අමිලායිත්වා විරුහනජාතිකෙ සන්ධාය වුත්තං. කය පන පරිණතා සමූලං 
උද්ධරිත්වා කරොපිතාපි ඡින්නසාඛා විය මිලායිත්වා චිකරන

නවමූලඞ්කුරුප්පත්තියා ජීවන්ති, මීයන්තිකයව වා, තාදිකස කිත්කතතුං න

වට්ටති. එතන්තිනවමූලසාඛානිග්ගමනං. 

මජ් කඣති සීමාය මහාදිසානං අන්කතො. කෙොණන්ති සීමාය චතූසු

කෙොකණසු ද්වින්නං ද්වින්නං මග්ගානං සම්බන්ධට්ඨානං. පරභාක  

කිත් කතතුං වට් ටතීතිකතසං චතුන්නංකෙොණානංබහිනික්ඛමිත්වාඨිකතසු

මග්කගසු එකිස්සා දිසාය එෙං, අඤ්ඤිස්සා දිසාය චාපරන්ති එවං
චත්තාකරොපිමග්ගාචතූසුදිසාසුකිත්කතතුං වට්ටතීතිඅධිප්පාකයො.එවංපන
කිත්තිතමත්කතන ෙථං එොබද්ධතා විගච්ඡතීති විඤ්ඤායතීති. පරකතො

ගතට්ඨාකනපිඑකතඑවකතචත්තාකරොමග්ගා.‘‘චතූසුදිසාසු ගච්ඡන්තී’’තිහි
වුත්තං.තස්මාඑත්ථොරණංවිචිනිතබ්බං. 

‘‘උත් තරන් තියා භික් ඛුනියා’’තිඉදඤ්ච පාළියං (පාචි.692) භික්ඛුනීනං
නදීපාරගමකන නදිලක්ඛණස්ස ආගතත්තා වුත්තං. භික්ඛූනං

අන්තරවාසෙකතමනමත්තම්පි වට්ටති එව. ‘‘නදිචතුක් කෙපි එකසව 

නකයො’’ති ඉමිනා එෙත්ථ කිත්කතත්වා අඤ්ඤත්ථ පරකතො ගතට්ඨාකනපි

කිත්කතතුං න වට්ටතීති දස්කසති. කතකනව ච ‘‘අස්සම්මිස්සනදිකයො

චතස්කසොපි කිත්කතතුං වට්ටතී’’ති අසම්මිස්ස-ග්ගහණං ෙතං. මූක ති

ආදිොකල. නදිං භින් දිත් වාති යථා උදෙං අනිච්ඡන්කතහි ෙස්සකෙහි 

මකහොකඝනිවත්කතතුංනසක්ො, එවංනදිකූලංභින්දිත්වා. 

උක් කෙපිමන්තිදීඝරජ්ජුනාකුකටන උස්සිඤ්චනීයං. 
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පටුන 

අසම් මිස් කසහීති සබ්බදිසාසු ඨිතපබ්බකතහි එව, පාසාණාදීසු

අඤ්ඤතකරහි වා නිමිත්තන්තරාබයවහිකතහි. සම් මිස් කසහීති එෙත්ථ

පබ්බකතො, අඤ්ඤත්ථ පාසාකණොති එවං ඨිකතහි අට්ඨහිපි. ‘‘නිමිත් තානං 

සකතනාපී’’තිඉමිනාඑකිස්සායඑව දිසායබහුනිමිත්තානි‘‘පුරත්ථිමායදිසාය

කිං නිමිත්තං? පබ්බකතො භන්කත. පුන පුරත්ථිමාය දිසාය කිං නිමිත්තං? 

පාසාකණො භන්කත’’තිආදිනා කිත්කතතුං වට්ටතීති දස්කසති. 

සිඞ් ඝාටෙසණ් ඨානාති තිකෙොණා. චතුරස ්සාති සමචතුරස්සා, 

මුදිඞ්ගසණ්ඨානා පන ආයතචතුරස්සා. එෙකෙොටියං සඞ්කෙොචිතා, 

තදඤ්ඤාය විත්ථිණ්ණා වා කහොතීති. සීමාය උපචාරං ඨකපත් වාති ආයතිං
බන්ධිතබ්බාය සීමාය කනසං විහාරානං පරිච්කඡදකතො බහි 

සීමන්තරිෙප්පකහොනෙං උපචාරං ඨකපත්වා. බද්ධා සීමා කයසු විහාකරසු, 

කත බද් ධසීමා. පාකටක් ෙන්ති පච්කචෙං. බද් ධසීමාසදිසානීති යථා
බද්ධසීමාසුඨිතාඅඤ්ඤමඤ්ඤංඡන්දාදිං අනකපක්ඛිත්වාපච්කචෙංෙම්මං

ොතුං ලභන්ති, එවං ගාමසීමාසු ඨිතාපීති දස්කසති. ආ න් තබ් බන්ති

සාමීචිමත්තවකසනවුත්තං.කතනාහ ‘‘ආ මනම් පී’’තිආදි. 

පබ් බජ් ජූපසම් පදාදීනන්ති එත්ථ භණ්ඩුෙම්මාපුච්ඡනං සන්ධාය

පබ්බජ්ජාගහණං. එෙවීසති භික් ඛූති නිසින්කන සන්ධාය වුත්තං. ඉදඤ්ච
ෙම්මාරකහන සහ අබ්භානොරොනම්පි පකහොනෙත්ථං වුත්තං. 

‘‘නිමිත් තුප ා පාසාණා ඨකපතබ් බා’’ති ඉදං යථාරුචිතට්ඨාකන
රුක්ඛනිමිත්තාදීනං දුල්ලභතාය වඩ්ඪිත්වා උභින්නං බද්ධසීමානං
සඞ්ෙරෙරණකතො ච පාසාණනිමිත්තස්ස ච තදභාවකතො යත්ථ ෙත්ථචි

ආකනත්වා ඨකපතුං සුෙරතාය ච වුත්තං. තථා සීමන් තරිෙපාසාණා 

ඨකපතබ් බාති එත්ථාපි. චතුරඞ් ගු ප් පමාණාපීති යථා 
ඛන්ධසීමාපරිච්කඡදකතො බහි නිමිත්තපාසාණානං චතුරඞ්ගුලමත්තට්ඨානං

සමන්තා නිගච්ඡති, අවකසසංඨානංඅන්කතොඛන්ධසීමායකහොතිකයව, එවං
කතසුපිඨපිකතසු චතුරඞ්ගුලමත්තාසීමන්තරිොකහොතීතිදට්ඨබ්බං. 

සීමන් තරිෙපාසාණාති සීමන්තරිොය ඨපිතනිමිත්තපාසාණා. කත පන
කිත්කතන්කතන පදක්ඛිණකතො අනුපරියායන්කතකනව කිත්කතතබ්බා.

ෙථං? ඛණ්ඩසීමකතො හි පච්ඡිමාය දිසාය පුරත්ථාභිමුකඛන ඨත්වා

‘‘පුරත්ථිමාය දිසාය කිං නිමිත්ත’’න්ති තත්ථ සබ්බානි නිමිත්තානි
අනුක්ෙකමන කිත්කතත්වාතථාඋත්තරායදිසාය දක්ඛිණාභිමුකඛනඨත්වා

‘‘දක්ඛිණාය දිසාය කිං නිමිත්ත’’න්ති අනුක්ෙකමන කිත්කතත්වා තථා

පුරත්ථිමාය දිසාය පච්ඡිමාභිමුකඛන ඨත්වා ‘‘පච්ඡිමාය දිසාය කිං 

නිමිත්ත’’න්ති අනුක්ෙකමන කිත්කතත්වා තථා දක්ඛිණාය දිසාය

උත්තරාභිමුකඛන ඨත්වා‘‘උත්තරායදිසායකිංනිමිත්ත’’න්තිතත්ථසබ්බානි
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පටුන 

නිමිත්තානි අනුක්ෙකමන කිත්කතත්වා පුන පච්ඡිමාය දිසාය
පුරත්ථාභිමුකඛන ඨත්වා පුරිමකිත්තිතං වුත්තනකයන පුන කිත්කතතබ්බං.
එවංබහූනම්පිඛණ්ඩසීමානං සීමන්තරිෙපාසාණාපච්කචෙංකිත්කතතබ්බා. 

තකතොති පච්ඡා. අවකසසනිමිත් තානීති මහාසීමාය බාහිරන්තකරසු 

අවකසසනිමිත්තානි. උභින් නම් පි න කෙොකපන් තීති උභින්නම්පි ෙම්මං න
කෙොකපන්ති. 

කුටික කහති භූමියං ෙතතිණකුටියං. උදුක් ෙ න්ති

උදුක්ඛලාවාටසදිසඛුද්දොවාටං. නිමිත් තං න ොතබ් බන්ති තං රාජිං වා
උදුක්ඛලං වා නිමිත්තං න ොතබ්බං. ඉදඤ්ච යථාවුත්කතසු නිමිත්කතසු
අනාගතත්කතන න වට්ටතීති සිද්ධම්පි අවිනස්සෙසඤ්ඤාය කෙොචි
කමොකහනනිමිත්තං ෙකරයයාති දූරකතොපි විපත්තිපරිහාරත්ථං වුත්තං. එවං

උපරි ‘‘භිත්තිං අකිත්කතත්වා’’තිආදීසුපි සිද්ධකමවත්ථං පුනප්පුනං ෙථකන
ොරණං කවදිතබ්බං. සීමාවිපත්ති හි උපසම්පදාදිසබ්බෙම්මවිපත්තිමූලන්ති 
තස්සාසබ්බංද්වාරංසබ්බථාපිදහනවකසනවත්තබ්බං.සබ්බංවත්වාවඉධ
ආචරියා විනිච්ඡයංඨකපසුන්තිදට්ඨබ්බං. 

භිත් තින්ති ඉට්ඨෙදාරුමත්තිොමයං. සිලාමයාය පන භිත්තියා
නිමිත්තුපගං එෙං පාසාණං තංතංදිසාය කිත්කතතුං වට්ටති. අකනෙසිලාහි

චිනිතංසෙලභිත්තිංකිත්කතතුංනවට්ටති ‘‘එකසොපාසාකණොනිමිත්ත’’න්ති 

එෙවචකනන වත්තබ්බකතො. අන් කතොකුට් ටකමවාති එත්ථ අන්කතොකුට්කටපි

නිමිත්තානං ඨිකතොොසකතො අන්කතො එව සීමාති ගකහතබ්බං. පමුකෙ 

නිමිත් තපාසාකණ ඨකපත් වාති ගබ්භාභිමුකඛපි බහිපමුකඛ 
ගබ්භවිත්ථාරප්පමාකණ ඨාකන පාසාකණ ඨකපත්වා සම්මන්නිතබ්බා.
එවඤ්හි ගබ්භපමුඛානං අන්තකර ඨිතකුට්ටම්පි උපාදාය අන්කතො ච බහි ච

චතුරස්සසණ්ඨානාවසීමා කහොති. බහීතිසෙලස්සකුටිකගහස්සසමන්තකතො
බහි. 

අන් කතො ච බහි ච සීමා කහොතීතිමජ්කඣඨිතභිත්තියාසහචතුරස්සසීමා 
කහොති. 

‘‘උපරිපාසාකදකයව කහොතී’’තිඉමිනා ගබ්භස්ස ච පමුඛස්ස ච අන්තරා
ඨිතභිත්තියා එෙත්තා තත්ථ ච එෙවීසතියා භික්ඛූනං ඔොසාභාකවන

කහට්ඨා න ඔතරති, උපරිභිත්ති පන සීමට්ඨාව කහොතීති දස්කසති. 

කහට් ඨිමතක  කුට් කටොතිකහට්ඨිමතකලචතූසු දිසාසු ඨිතකුට්කටො. සකච හි 

ද්වීසු, තීසුවාදිසාසුඑවකුට්කටොතිට්කඨයය, කහට්ඨාන ඔතරති. කහට් ඨාපි 

ඔතරතීතිචතුන්නම්පිභිත්තීනංඅන්කතො භිත්තීහිසහඑෙවීසතියාභික්ඛූනං

පකහොනෙත්තා වුත්තං. ඔතරමානා ච උපරිසීමප්පමාකණන ඔතරති, 
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පටුන 

චතුන්නං පන භිත්තීනං බාහිරන්තරපරිච්කඡකද කහට්ඨාභූමිභාකග
උදෙපරියන්තං ෙත්වා ඔතරති. න පන භිත්තීනං බහි කෙසග්ගමත්තම්පි

ඨානං. පාසාදභිත් තිකතොති උපරිතකල භිත්තිකතො. ඔතරණාකනොතරණං 

වුත් තනකයකනව කවදිතබ් බන්ති උපරිසීමප්පමාණස්ස අන්කතොගධානං
කහට්ඨිමතකල චතූසු දිසාසු කුට්ටානං තුලාරුක්කඛහි එෙසම්බන්ධතං
තදන්කතො පච්ඡිමසීමප්පමාණතාදිඤ්ච සන්ධාය වුත්තං. කිඤ්චාකපත්ථ
නියූහොදකයො නිමිත්තානං ඨිකතොොසතාය බජ්ඣමානක්ඛකණ සීමා න

කහොන්ති, බද්ධාය පන සීමාය සීමට්ඨාව කහොන්තීති දට්ඨබ්බා. 

පරියන් තථම් භානන්ති නිමිත්තගතපාසාණත්ථම්කභ සන්ධාය වුත්තං. 

‘‘උපරිමතක න සම් බද් කධො කහොතී’’ති ඉදං කුට්ටානං අන්තරා සීමට්ඨානං

ථම්භානං අභාවකතො වුත්තං. යදි හි භකවයුං, කුට්කට උපරිමතකලන
අසම්බන්කධපිසීමට්ඨත්ථම්භානංඋපරිඨිකතොපාසාකදො සීමට්කඨොවකහොති. 

සකච පන බහූනං ථම්භපන්තීනං උපරිෙතපාසාදස්ස කහට්ඨා පථවියං 
සබ්බබාහිරාය ථම්භපන්තියා අන්කතො නිමිත්තපාසාකණ ඨකපත්වා සීමා

බද්ධා කහොති, එත්ථ ෙථන්ති? එත්ථාපි යං තාව සීමට්ඨත්ථම්කභකහව

ධාරියමානානංතුලානංඋපරිමතලං, සබ්බංතංසීමට්ඨකමව, එත්ථවිවාකදො

නත්ථි.යංපනසීමට්ඨත්ථම්භපන්තියා, අසීමට්ඨායබාහිරත්ථම්භපන්තියාච

සමධුරං ධාරියමානානං තුලානං උපරිමතලං, තත්ථ උපඩ්ඪං සීමාති කෙචි
වදන්ති. සෙලම්පි ගාමසීමාති අපකර. බද්ධසීමා එවාති අඤ්කඤ. තස්මා
ෙම්මං ෙකරොන්කතහි ගරුකෙ නිරාසඞ්ෙට්ඨාකන ඨත්වා සබ්බං තං

ආසඞ්ෙට්ඨානං කසොකධත්වාව ෙම්මං ොතබ්බං, සන්නිට්ඨානොරණං වා
ගකවසිත්වාතදනුගුණං ොතබ්බං. 

තා මූ ෙපබ් බකතති තාලක්ඛන්ධමූලසදිකස කහට්ඨා ථූකලො හුත්වා
ෙකමන කිකසො හුත්වා උග්ගකතො හි තාලසදිකසො නාම කහොති. 

විතානසණ් ඨාකනොති අහිච්ඡත්තෙසණ්ඨාකනො. පණවසණ් ඨාකනොතිමජ්කඣ

තනුකෙො කහට්ඨා ච උපරි ච විත්ථිණ්කණො. කහට් ඨා වා මජ් කඣ වාති 

මුදිඞ්ගසණ්ඨානස්සකහට්ඨා, පණවසණ්ඨානස්සමජ්කඣ. 

සප් පඵණසදිකසො පබ් බකතොති සප්පඵකණො විය ඛුජ්කජො, මූලට්ඨානකතො

අඤ්ඤත්ථ අවනතසීකසොති අත්කථො. ආොසපබ් භාරන්ති භිත්තියා

අපරික්ඛිත්තපබ්භාරං. සීමප් පමාකණොති අන්කතොආොකසන සද්ධිං

පච්ඡිමසීමප්පමාකණො. ‘‘කසො ච පාසාකණො සීමට් කඨො’’ති ඉමිනා ඊදිකසහි 

සුසිරපාසාණකලණකුට්ටාදීහිපරිච්ඡින්කනභූමිභාකගඑවසීමාපතිට්ඨාති, න 

අපරිච්ඡින්කන. කත පන සීමට්ඨත්තා සීමා කහොන්ති, න සරූකපන
සීමට්ඨමඤ්චාදි වියාති දස්කසති. සකච පන කසො සුසිරපාසාකණො භූමිං

අනාහච්චආොසගකතොව ඔලම්බති, සීමානඔතරති.සුසිරපාසාණාපනසයං



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) උකපොසථක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

451 

පටුන 

සීමාපටිබද්ධත්තාසීමාකහොන්ති.ෙථං පනපච්ඡිමප්පමාණරහිකතහිඑකතහි

සුසිරපාසාණාදීහි සීමා න ඔතරතීති ඉදං සද්ධාතබ්බන්ති? 
අට්ඨෙථාපමාණකතො. 

අපිකචත්ථ සුසිරපාසාණභිත්තිඅනුසාකරන මූසිොදීනං විය සීමාය 
කහට්ඨිමතකල ඔතරණකිච්චං නත්ථි. කහට්ඨා පන පච්ඡිමසීමප්පමාකණ
ආොකස ද්වඞ්ගුලමත්තබහකලහි පාසාණභිත්තිආදීහිපි උපරිමතලං ආහච්ච

ඨිකතහිසබ්බකසො, කයභුකයයනවාපරිච්ඡින්කනසතිඋපරිබජ්ඣමානාසීමා
කතහි පාසාණාදීහි අන්තරිතාය තප්පරිච්ඡින්නාය කහට්ඨාභූමියාපි
උපරිමතකලන සද්ධිං එෙක්ඛකණ පතිට්ඨාති නදිපාරසීමා විය

නදිඅන්තරිකතසුඋකභොසුතීකරසු, කලණාදීසුඅපනීකතසුපිකහට්ඨාඔතිණ්ණා 
සීමායාවසාසනන්තරධානානවිගච්ඡති. පඨමංපනඋපරිසීමායබද්ධාය
පච්ඡා කලණාදීසු ෙකතසුපි කහට්ඨාභූමියං සීමා ඔතරති එව. කෙචි තං න
ඉච්ඡන්ති.එවංඋභයත්ථ පතිට්ඨිතාචසාසීමාඑොවකහොතිකගොත්තාදිජාති

විය බයත්තිකභකදසූති ගකහතබ්බං. සබ්බා එව හි බද්ධසීමා, අබද්ධසීමා ච
අත්තකනො අත්තකනො පෙතිනිස්සයභූකත ගාමාරඤ්ඤනදිආදිකෙ කඛත්කත
යථාපරිච්කඡදංසබ්බත්ථසාෙකලයනඑෙස්මිංඛකණ බයාපිනීපරමත්ථකතො

අවිජ්ජමානාපි කත කත නිස්සයභූකත පරමත්ථධම්කම, තං තං 

කිරියාවිකසසම්පි වා උපාදාය කලොකිකයහි, සාසනිකෙහි ච යථාරහං 
එෙත්කතන පඤ්ඤත්තතාය නිස්සකයෙරූපා එව. තථා හි එකෙො ගාකමො

අරඤ්ඤංනදීජාතස්සකරො සමුද්කදොතිඑවංකලොකෙ, 

‘‘සම්මතා සා සීමා සඞ්කඝන (මහාව. 143). අගාමකෙ කච, 

භික්ඛකව, අරඤ්කඤ සමන්තා සත්තබ්භන්තරා, අයං තත්ථ

සමානසංවාසා එකූකපොසථා. සමන්තා උදකුක්කඛපා, අයං තත්ථ

සමානසංවාසාඑකූකපොසථා’’ති(මහාව.147) – 

ආදිනා සාසකන ච එෙකවොහාකරො දිස්සති. න හි පරමත්ථකතො එෙස්ස 
අකනෙධම්කමසු බයාපනමත්ථි. ෙසිකණෙකදසාදිවිෙප්පාසමානතාය
එෙත්තහානිකතොතිඅයංකනො මති. 

අස් ස කහට් ඨාති සප්පඵණපබ්බතස්ස කහට්ඨා ආොසපබ්භාකර. 

ක ණස ්සාති කලණඤ්කච ෙතං, තස්ස කලණස්සාති අත්කථො. තකමව පුන
කලණං පඤ්චහි පොකරහි විෙප්කපත්වා ඔතරණාකනොතරණවිනිච්ඡයං

දස්කසතුං ආහ ‘‘සකච පන කහට් ඨා’’තිආදි. තත්ථ ‘‘කහට්ඨා’’ති ඉමස්ස

‘‘කලණං කහොතී’’ති ඉමිනා සම්බන්කධො. කහට්ඨා කලණඤ්ච එෙස්මිං

පකදකසතිආහ ‘‘අන් කතො’’ති, පබ්බතස්සඅන්කතො, පබ්බතමූකලතිඅත්කථො.

තකමව අන්කතො-සද්දං සීමාපරිච්කඡකදන විකසකසතුං ‘‘උපරිමස් ස 
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සීමාපරිච් කඡදස් ස පාරකතො’’ති වුත්තං. පබ්බතපාදං පන අකපක්ඛිත්වා

‘‘ඔරකතො’’ති වත්තබ්කබපි සීමානිස්සයං පබ්බතග්ගං සන්ධාය ‘‘පාරකතො’’ති

වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. කතකනව ‘‘බහිකලණ’’න්ති එත්ථ බහි-සද්දං 

විකසකසන්කතො ‘‘උපරිමස ්ස සීමාපරිච් කඡදස ්ස ඔරකතො’’තිආහ. බහි සීමා න 

ඔතරතීති එත්ථ බහීති පබ්බතපාකද කලණං සන්ධාය වුත්තං, කලණස්ස
බහිභූකත උපරිසීමාපරිච්කඡදස්ස කහට්ඨාභාකග සීමා න ඔතරතීති අත්කථො. 

අන් කතො සීමාති කලණස්ස ච පබ්බතපාදස්ස ච අන්කතො අත්තකනො

ඔතරණාරහට්ඨාකනනඔතරතීති අත්කථො. ‘‘බහිසීමාන ඔතරති, අන්කතො

සීමා න ඔතරතී’’ති කචත්ථ අත්තකනො ඔතරණාරහට්ඨාකන කලණාභාකවන
සීමාය සබ්බථා අකනොතරණකමව දස්සිතන්ති ගකහතබ්බං. තත්ථාපි

අකනොතරන්තී උපරි එව කහොතීති. ‘‘බහි පතිතං අසීමා’’තිආදිනා
උපරිපාසාදාදීසු අථිරනිස්සකයසු ඨිතා සීමාපි කතසං විනාකසන විනස්සතීති
දස්සිතන්තිදට්ඨබ්බං. 

කපොක් ෙරණිං ෙණන් ති, සීමාකයවාති එත්ථ සකච කහට්ඨා
උමඞ්ගනදිසීමප්පමාණකතො අනූනා පඨමකමව ච පවත්තා කහොති. සීමා ච

පච්ඡාබද්ධානදිකතොඋපරිඑවකහොති, නදිං ආහච්චකපොක්ඛරණියාචඛතාය

සීමාවිනස්සතීතිදට්ඨබ්බං. කහට් ඨාපථවිතක තිඅන්තරාභූමිවිවකර. 

සීමාමාළකෙති ඛණ්ඩසීමඞ්ගකණ. ‘‘වටරුක් කෙො’’ති ඉදං
පාකරොකහොපත්ථම්කභන අතිදූරම්පි ගන්තුං සමත්ථසාඛාසමඞ්ගිතාය වුත්තං.
සබ්බරුක්ඛලතාදීනම්පි සම්බන්කධො න වට්ටති එව. කතකනව

නාවාරජ්ජුකසතුසම්බන්කධොපි පටික්ඛිත්කතො. තකතොති සාඛකතො. මහාසීමාය 

පථවිත න්තිඑත්ථආසන්නතරම්පිගාමසීමං අග්ගකහත්වාබද්ධසීමායඑව
ගහිතත්තා ගාමසීමාබද්ධසීමානං අඤ්ඤමඤ්ඤං රුක්ඛාදිසම්බන්කධපි

සම්කභදකදොකසො නත්ථි, අඤ්ඤමඤ්ඤං නිස්සයනිස්සිතභාකවන 

පවත්තිකතොතිගකහතබ්බං.යදිහිතාසම්පිසම්බන්ධකදොකසොභකවයය, ෙථං

ගාමසීමාය බද්ධසීමා සම්මන්නිතබ්බා සියා? යස්සා හි සීමාය සද්ධිං

සම්බන්කධ කදොකසො භකවයය, සා තත්ථ බන්ධිතුකමව න වට්ටති, 

බද්ධසීමාඋදකුක්කඛපසීමාසු බද්ධසීමා විය, අත්තකනො

නිස්සයභූතගාමසීමාදීසු උදකුක්කඛපසීමා විය ච. කතකනව ‘‘සකච පන 
රුක්ඛස්සසාඛාවාතකතොනික්ඛන්තපාකරොකහොවාබහිනදිතීකරවිහාරසීමාය

වා ගාමසීමාය වා පතිට්ඨිකතො’’තිආදිනා (මහාව. අට්ඨ. 147) 
උදකුක්කඛපසීමාය අත්තකනො අනිස්සයභූතගාමසීමාදීහි එව

සම්බන්ධකදොකසො දස්සිකතො, න නදිසීමායං. එවමිධාපීති දට්ඨබ්බං.

අයඤ්චත්කථොඋපරිපාෙකටොභවිස්සති. ආහච් චාති ඵුසිත්වා. 
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මහාසීමං වා කසොකධත් වාති මහාසීමාගතානං සබ්කබසං භික්ඛූනං
හත්ථපාසානයනබහිෙරණාදිවකසන සෙලංමහාසීමං කසොකධත්වා. එකතන
සබ්බවිපත්තිකයො කමොකචත්වා පුබ්කබ සුට්ඨු බද්ධානම්පි ද්වින්නං
බද්ධසීමානං පච්ඡා රුක්ඛාදිසම්බන්කධන උප්පජ්ජනකෙො ඊදිකසො 

පාළිමුත්තකෙො සම්කභදකදොකසො අත්ථීති දස්කසති. කසො ච ‘‘න, භික්ඛකව, 

සීමාය සීමා සම්භින්දිතබ්බා’’තිආදිනා බද්ධසීමානං අඤ්ඤමඤ්ඤං

සම්කභදජ්කඣොත්ථරණං පටික්ඛිපිත්වා ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, සීමං

සම්මන්නන්කතනසීමන්තරිෙං ඨකපත්වා සීමං සම්මන්නිතු’’න්තිඋභින්නං

(මහාව. 148) බද්ධසීමානමන්තරා සීමන්තරිෙං ඨකපත්වාව බන්ධිතුං
අනුජානන්කතනසම්කභදජ්කඣොත්ථරණංවියතාසංඅඤ්ඤමඤ්ඤං ඵුසිත්වා
තිට්ඨනවකසනබන්ධනම්පිනවට්ටතීතිසිද්ධත්තාබද්ධානම්පිතාසං පච්ඡා
අඤ්ඤමඤ්ඤං එෙරුක්ඛාදීහි ඵුසිත්වා ඨානම්පි න වට්ටතීති භගවකතො
අධිප්පායඤ්ඤූහි සඞ්ගීතිොරකෙහි නිද්ධාරිකතො. බන්ධනොකල 
පටික්ඛිත්තස්සසම්බන්ධකදොසස්සඅනුකලොකමනඅෙප්පියානුකලොමත්තා. 

අයං පන සම්බන්ධකදොකසො – පුබ්කබ සුට්ඨු බද්ධානං පච්ඡා 
සඤ්ජාතත්තා බජ්ඣමානක්ඛකණ විය අසීමත්තං ොතුං න සක්කෙොති.
තස්මා රුක්ඛාදිසම්බන්කධඅපනීතමත්කතතාසීමාපාෙතිොකහොන්ති.යථා

චායංපච්ඡාන වට්ටති, එවංබජ්ඣමානක්ඛකණපිතාසංරුක්ඛාදිසම්බන්කධ
සතිතාබන්ධිතුංන වට්ටතීතිදට්ඨබ්බං. 

කෙචිපන ‘‘මහාසීමංවාකසොකධත්වාතිඑත්ථමහාසීමාගතාභික්ඛූයථා 

තංසාඛං වා පාකරොහංවාොයපටිබද්කධහිනඵුසන්ති, එවංකසොධනකමව

ඉධාධිප්කපතං, න සෙලසීමාකසොධන’’න්ති වදන්ති, තං න යුත්තං

අට්ඨෙථාය විරුජ්ඣනකතො. තථා හි ‘‘මහාසීමාය පථවිතලං වා

තත්ථජාතරුක්ඛාදීනිවාආහච්චතිට්ඨතී’’තිඑවං සාඛාපාකරොහානංමහාසීමං

ඵුසිත්වා ඨානකමවසම්බන්ධකදොකසොරණත්කතනවුත්තං, නපන තත්ථ
ඨිතභික්ඛූහි සාඛාදීනං ඵුසනං. යදි හි භික්ඛූනං සාඛාදි ඵුසිත්වා ඨානකමව 

ොරණං සියා, තස්ස සාඛං වා තකතො නිග්ගතපාකරොහං වා මහාසීමාය
පවිට්ඨං තත්රට්කඨො කෙොචි භික්ඛු ඵුසිත්වා තිට්ඨතීති භික්ඛුඵුසනකමව

වත්තබ්බං සියා. යඤ්හි තත්ථ මහාසීමාකසොධකන ොරණං, තකදව තස්මිං
වාකෙය පධානකතො දස්කසතබ්බං.නහිආහච්චඨිතකමව සාඛාදිං ඵුසිත්වා
ඨිකතො භික්ඛු කසොකධතබ්කබො ආොසට්ඨසාඛාදිං ඵුසිත්වා ඨිතස්සාපි 

කසොකධතබ්බකතො, කිං නිරත්ථකෙන ආහච්චට්ඨානවචකනන.

ආොසට්ඨසාඛාසු ච භික්ඛුකනො ඵුසනකමව ොරණත්කතන වුත්තං, 
කසොධනඤ්ච තස්කසව භික්ඛුස්ස හත්ථපාසානයනාදිවකසන කසොධනං

වුත්තං. ඉධ පන ‘‘මහාසීමං කසොකධත්වා’’ති සෙලසීමාසාධාරණවචකනන
කසොධනං වුත්තං. 



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) උකපොසථක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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පටුන 

අපිච සාඛාදිං ඵුසිත්වා ඨිතභික්ඛුමත්තකසොධකන අභිමකත ‘‘මහාසීමාය 

පථවිතල’’න්ති විකසසසීකමොපාදානං නිරත්ථෙං සියා යත්ථ ෙත්ථචි 
අන්තමකසොආොකසපිඨත්වාසාඛාදිංඵුසිත්වාඨිතස්සවිකසොකධතබ්බකතො. 

ඡින් දිත් වා බහිට් ඨො ොතබ් බාතිතත්ථපතිට්ඨිතභාවවිකයොජනවචනකතොච
විසභාගසීමානං ඵුසකනකනව සෙලසීමාකසොධනකහතුකෙො
අට්ඨෙථාසිද්කධොයං එකෙො සම්බන්ධකදොකසො අත්කථවාති ගකහතබ්කබො. 

කතකනව උදකුක් කෙපසීමාෙථායම්පි (මහාව.අට්ඨ.147) ‘‘විහාරසීමායවා

ගාමසීමාය වා පතිට්ඨිකතො’’ති ච ‘‘නදිතීකර පන ඛාණුෙං කෙොට්කටත්වා 

තත්ථ බද්ධනාවාය න වට්ටතී’’ති ච ‘‘සකච පන කසතු වා කසතුපාදා වා

බහිතීකර පතිට්ඨිතා, ෙම්මං ොතුං න වට්ටතී’’ති ච එවං විසභාගාසු

ගාමසීමාසු සාඛාදීනං ඵුසනකමව සඞ්ෙරකදොසොරණත්කතන වුත්තං, න

භික්ඛුඵුසනං. තථා හි ‘‘අන්කතොනදියං ජාතරුක්කඛ බන්ධිත්වා ෙම්මං

ොතබ්බ’’න්ති නදියං නාවාබන්ධනං අනුඤ්ඤාතං 
උදකුක්කඛපනිස්සයත්කතන නදිසීමාය සභාගත්තා. යදි හි භික්ඛූනං

ඵුසනකමව පටිච්ච සබ්බත්ථ සම්බන්ධකදොකසො වුත්කතො සියා, නදියම්පි
බන්ධනං පටික්ඛිපිතබ්බං භකවයය. තත්ථාපි හි භික්ඛුඵුසනං

ෙම්මකෙොපොරණංකහොති, තස්මාසභාගසීමාසු පවිසිත්වාභූමිආදිංඵුසිත්වා
වා අඵුසිත්වා වා සාඛාදිම්හි ඨිකත තං සාඛාදිං ඵුසන්කතොව භික්ඛු
කසොකධතබ්කබො. විසභාගසීමාසු පන සාඛාදිම්හි ඵුසිත්වා ඨිකත තං සාඛාදිං
අඵුසන්තාපිසබ්කබභික්ඛූකසොකධතබ්බා. අඵුසිත්වාඨිකතපනතංසාඛාදිං 
ඵුසන්කතොවභික්ඛුකසොකධතබ්කබොතිනිට්ඨකමත්ථගන්තබ්බං. 

යං පකනත්ථ කෙචි ‘‘බද්ධසීමානං ද්වින්නං අඤ්ඤමඤ්ඤං විය 
බද්ධසීමාගාමසීමානම්පි තදඤ්ඤාසම්පි සබ්බාසං සමානසංවාසෙසීමානං
අඤ්ඤමඤ්ඤං රුක්ඛාදිසම්බන්කධසතිතදුභයම්පිඑෙසීමංවියකසොකධත්වා

එෙත්කථවෙම්මං ොතබ්බං, අඤ්ඤත්ථෙතංෙම්මංවිපජ්ජති, නත්කථත්ථ

සභාගවිසභාගකභකදො’’ති වදන්ති, තං කතසං මතිමත්තං, සභාගසීමානං
අඤ්ඤමඤ්ඤං සම්කභදකදොසාභාවස්ස විසභාගසීමානකමව තබ්භාවස්ස

සුත්තසුත්තානුකලොමාදිවිනයනකයහි සිද්ධත්තා. තථා හි ‘‘අනුජානාමි, 

භික්ඛකව, සීමං සම්මන්නිතු’’න්ති ගාමසීමායකමව බද්ධසීමං සම්මන්නිතුං 

අනුඤ්ඤාතං. තාසං නිස්සයනිස්සිතභාකවන සභාගතා, 
සම්කභදජ්කඣොත්ථරණාදිකදොසාභාකවො ච සුත්තකතොව සිද්කධො.
බන්ධනොකල පන අනුඤ්ඤාතස්ස සම්බන්ධස්ස අනුකලොමකතො පච්ඡා 

සඤ්ජාතරුක්ඛාදිසම්බන්කධොපි තාසං වට්ටති එව. ‘‘යං, භික්ඛකව…කප.… 

ෙප්පියං අනුකලොකමති අෙප්පියං පටිබාහති. තං කවො ෙප්පතී’’ති (මහාව.

305) වුත්තත්තා.එවංතාව බද්ධසීමාගාමසීමානංඅඤ්ඤමඤ්ඤංසභාගතා, 
සම්කභදාදිකදොසාභාකවො ච සුත්තසුත්තානුකලොමකතො සිද්කධො. ඉමිනා එව



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) උකපොසථක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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නකයන අරඤ්ඤසීමාසත්තබ්භන්තරසීමානං, නදිආදිඋදකුක්කඛපසීමානඤ්ච

සුත්තසුත්තානුකලොමකතො අඤ්ඤමඤ්ඤං සභාගතා, සම්කභදාදිකදොසාභාකවො
චසිද්කධොතිකවදිතබ්කබො. 

බද්ධසීමාය පන අඤ්ඤාය බද්ධසීමාය, නදිආදිසීමාසු ච බන්ධිතුං
පටික්කඛපසිද්ධිකතොකචවඋදකුක්කඛපසත්තබ්භන්තරසීමානං නදිආදීසුඑව
ොතුං නියමනසුත්තසාමත්ථිකයන බද්ධසීමාගාමසීමාදීසු 

ෙරණපටික්කඛපසිද්ධිකතො ච තාසං අඤ්ඤමඤ්ඤං විසභාගතා, 

උප්පත්තික්ඛකණ, පච්ඡා ච රුක්ඛාදීහි සම්කභදාදිකදොසසම්භකවො ච
වුත්තනකයන සුත්තසුත්තානුකලොමකතො ච සිජ්ඣන්ති. කතකනව 

අට් ඨෙථායං (මහාව.අට්ඨ.148) විසභාගසීමානකමවවටරුක්ඛාදිවචකනහි
සම්බන්ධකදොසං දස්කසත්වා සභාගානං බද්ධසීමාගාමසීමාදීනං

සම්බන්ධකදොකසොනදස්සිකතො, නකෙවලඤ්චනදස්සිකතො, අථකඛොතාසං 
සභාගසීමානංරුක්ඛාදිසම්බන්කධපිකදොසාභාකවොපාළිඅට්ඨෙථාසුඤාපිකතො

එව. තථා හි පාළියං ‘‘පබ්බතනිමිත්තං පාසාණනිමිත්තං වනනිමිත්තං

රුක්ඛනිමිත්ත’’න්තිආදිනා වඩ්ඪනෙනිමිත්තානි අනුඤ්ඤාතානි. කතන
කනසං රුක්ඛාදීනං නිමිත්තානං වඩ්ඪකනපි බද්ධසීමාගාමසීමානං
සඞ්ෙරකදොසාභාකවොඤාපිකතොවකහොති.ද්වින්නංපනබද්ධසීමානං ඊදිකසො 

සම්බන්කධො න වට්ටති. වුත්තඤ්හි ‘‘එෙරුක්කඛොපි ච ද්වින්නං සීමානං

නිමිත්තං කහොති, කසො පන වඩ්ඪන්කතො සීමාසඞ්ෙරං ෙකරොති, තස්මා න

ොතබ්කබො’’ති ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, තිකයොජනපරමං සීමං

සම්මන්නිතු’’න්ති වචනකතොපි චායංඤාපිකතො. තිකයොජනපරමාය හි සීමාය
සමන්තාපරියන්කතසුරුක්ඛලතාගුම්බාදීහිබද්ධසීමාගාමසීමානංනියකමන 

අඤ්ඤමඤ්ඤංසම්බන්ධස්සසම්භවකතො‘‘ඊදිසංසම්බන්ධනංවිනාකසත්වාව

සීමා සම්මන්නිතබ්බා’’තිඅට්ඨෙථායම්පිනවුත්තං. 

යදි කචත්ථ රුක්ඛාදිසම්බන්කධන ෙම්මවිපත්ති භකවයය, අවස්සකමව
වත්තබ්බං සියා. විපත්තිපරිහාරත්ථඤ්හි ආචරියා නිරාසඞ්ෙට්ඨාකනසුපි 

‘‘භිත්තිං අකිත්කතත්වා’’තිආදිනා සිද්ධකමවත්ථං පුනප්පුනං අකවොචුං. ඉධ

පන ‘‘වනමජ්කඣ විහාරං ෙකරොන්ති, වනං න

කිත්කතතබ්බ’’න්තිආදිරුක්ඛලතාදීහි නිරන්තකර වනමජ්කඣපි
සීමාබන්ධනකමව අකවොචුං. තථා ථම්භානං උපරි ෙතපාසාදාදීසු කහට්ඨා 
ථම්භාදීහි එොබද්කධසුඋපරිමතලාදීසුසීමාබන්ධනංබහුධා වුත්තං.තස්මා 
බද්ධසීමාගාමසීමානං රුක්ඛාදිසම්බන්කධො කතහි මුඛකතොව විහිකතො. අපිච
ගාමසීමානම්පි පාකටක්ෙං බද්ධසීමාසදිසතාය එකිස්සා ගාමසීමාය ෙම්මං 
ෙකරොන්කතහි දබ්බතිණමත්කතනාපි සම්බන්ධා ගාමන්තරපරම්පරා 
අරඤ්ඤනදිසමුද්දා ච කසොකධතබ්බාති සෙලදීපං කසොකධත්වාව ොතබ්බං
සියා. එවං පන අකසොකධත්වා පඨමමහාසඞ්ගීතිොලකතො පභුති ෙතානං



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) උකපොසථක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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උපසම්පදාදිෙම්මානං, සීමාසම්මුතීනඤ්ච විපජ්ජනකතො සබ්කබසම්පි
භික්ඛූනං අනුපසම්පන්නසඞ්ොපසඞ්කගො ච දුන්නිවාකරො කහොති. න කචතං
යුත්තං. තස්මා වුත්තනකයකනව විසභාගසීමානකමව රුක්ඛාදීහි 

සම්බන්ධකදොකසො, නබද්ධසීමාගාමසීමාදීනංසභාගසීමානන්තිගකහතබ්බං. 

මහාසීමාකසොධනස්ස දුක්ෙරතාය ඛණ්ඩසීමායකමව කයභුකයයන 

සඞ්ඝෙම්මෙරණන්ති ආහ ‘‘සීමාමාළකෙ’’තිආදි. මහාසඞ්ඝසන්නිපාකත
පනඛණ්ඩසීමායඅප්පකහොනෙතායමහාසීමායෙම්කම ෙරියමාකනපිඅයං
නකයොගකහතබ්කබොව. 

‘‘උක් ඛිපාකපත් වා’’ති ඉමිනා ොයපටිබද්කධනපි සීමං ඵුසන්කතො

සීමට්කඨොව කහොතීති දස්කසති. පුරිමනකයපීති ඛණ්ඩසීමකතො මහාසීමං
පවිට්ඨසාඛානකයපි. සීමට්ඨරුක්ඛසාඛාය නිසින්කනො සීමට්කඨොව කහොතීති

ආහ ‘‘හත් ථපාසකමව ආකනතබ් කබො’’ති. එත්ථ ච රුක්ඛසාඛාදීහි

අඤ්ඤමඤ්ඤංසම්බන්ධාසුඑතාසු ඛන්ධසීමායංතකයොභික්ඛූ, මහාසීමායං

ද්කවතිඑවංද්වීසුසීමාසුසීමන්තරිෙං අඵුසිත්වා, හත්ථපාසඤ්චඅවිජහිත්වා
ඨිකතහිපඤ්චහිභික්ඛූහිඋපසම්පදාදිෙම්මං ොතුං වට්ටතීතිකෙචිවදන්ති.

තංනයුත්තං ‘‘නානාසීමායඨිතචතුත්කථොෙම්මං ෙකරයය, අෙම්මං, නච

ෙරණීය’’න්තිආදි (මහාව. 389) වචනකතො. කතකනකවත්ථාපි මහාසීමං 
කසොකධත්වා මාළෙසීමායකමව ෙම්මෙරණං විහිතං. අඤ්ඤථා
භින්නසීමට්ඨතායතත්රට්ඨස්ස ගණපූරෙත්තාභාවාෙම්මකෙොකපොවකහොතීති. 

යදි එවං ෙථං ඡන්දපාරිසුද්ධිආහරණවකසන මහාසීමාකසොධනන්ති? 

තම්පි විනයඤ්ඤූ න ඉච්ඡන්ති, හත්ථපාසානයනබහිසීමාෙරණවකසකනව

පකනත්ථ කසොධනං ඉච්ඡන්ති, දින්නස්සාපි ඡන්දස්ස අනාගමකනන

මහාසීමට්කඨොෙම්මංකෙොකපතීති.යදිචස්සඡන්දාදි නාගච්ඡති, ෙථංකසො

ෙම්මංකෙොකපස්සතීති? ද්වින්නංවිසභාගසීමානංසම්බන්ධකදොසකතො. කසො
ච සම්බන්ධකදොකසො අට්ඨෙථාවචනප්පමාණකතො. න හි විනකය සබ්බත්ථ

යුත්ති සක්ො ඤාතුං බුද්ධකගොචරත්තාති කවදිතබ්බං. කෙචි පන ‘‘සකච
ද්කවපිසීමාකයොපූකරත්වා නිරන්තරං ඨිකතසුභික්ඛූසුෙම්මංෙකරොන්කතසු
එකිස්සා එව සීමාය ගකණො ච උපසම්පදාකපක්කඛො ච අනුස්සාවකෙො ච

එෙකතො තිට්ඨති, ෙම්මං සුෙතකමව කහොති. සකච පන ෙම්මාරකහො වා

අනුස්සාවකෙොවාසීමන්තරට්කඨොකහොති, ෙම්මංවිපජ්ජතී’’ති වදන්ති, තඤ්ච

බද්ධසීමාගාමසීමාදිසභාගසීමාසු එව යුජ්ජති, යාසු අඤ්ඤමඤ්ඤං 

රුක්ඛාදිසම්බන්කධසුපි කදොකසො නත්ථි. යාසු පන අත්ථි, න තාසු
විසභාගසීමාසු රුක්ඛාදිසම්බන්කධසතිඑෙත්ථඨිකතොඉතරට්ඨානංෙම්මං
කෙොකපති එව අට්ඨෙථායං සාමඤ්ඤකතො කසොධනස්ස වුත්තත්තාති
අම්හාෙංඛන්ති.වීමංසිත්වාගකහතබ්බං. 
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පටුන 

න ඔතරතීතිපණවසණ්ඨානපබ්බතාදීසුකහට්ඨා පමාණරහිතට්ඨානංන
ඔතරති. කිඤ්චාපි පකනත්ථ බජ්ඣමානක්ඛකණ උද්ධම්පි පමාණරහිතං 

පබ්බතාදීනිනාකරොහති, තථාපිතංපච්ඡාසීමට්ඨතායසීමාකහොති.කහට්ඨා

පණවසණ්ඨානාදි පනඋපරිබද්ධායපිසීමායසීමාසඞ්ඛයංනගච්ඡති, තස්ස

වකසන න ඔතරතීති වුත්තං, ඉතරථා ඔකරොහණාකරොහණානං

සාධාරණවකසන ‘‘න ඔතරතී’’තිආදිනා වත්තබ්බකතො. යං කිඤ් චීති

නිට්ඨිතසීමාය උපරි ජාතං විජ්ජමානං පුබ්කබ ඨිතං, පච්ඡා සඤ්ජාතං, 
පවිට්ඨඤ්ච යංකිඤ්චි සවිඤ්ඤාණොවිඤ්ඤාණෙං සබ්බම්පීති අත්කථො.
අන්කතොසීමාය හි හත්ථික්ඛන්ධාදිසවිඤ්ඤාණකෙසු නිසින්කනොපි භික්ඛු

සීමට්කඨොව කහොති. ‘‘බද් ධසීමායා’’ති ඉදඤ්ච පෙරණවකසන
උපලක්ඛණකතො වුත්තං. අබද්ධසීමාසුපිසබ්බාසු ඨිතංතං සීමාසඞ්ඛයකමව
ගච්ඡති. 

එෙසම් බද් කධන  තන්ති රුක්ඛලතාදිතත්රජාතකමව සන්ධාය වුත්තං.

තාදිසම්පි ‘‘ඉකතොගත’’න්තිවත්තබ්බතං අරහති.යං පන ‘‘ඉකතොගත’’න්ති

වා ‘‘තකතො ආගත’’න්ති වා වත්තුං අසක්කුකණයයං උකභොසු 

බද්ධසීමාගාමසීමාසු, උදකුක්කඛපනදිආදීසු ච තිරියං පතිතරජ්ජුදණ්ඩාදි, 

තත්ථකිං ොතබ්බන්ති? එත්ථපනබද්ධසීමායපතිට්ඨිතභාකගොබද්ධසීමා, 
අබද්ධගාමසීමාය පතිට්ඨිතභාකගො ගාමසීමා තදුභයසීමට්ඨපබ්බතාදි විය.

බද්ධසීමකතො උට්ඨිතවටරුක්ඛස්ස පාකරොකහ, ගාමසීමාය ගාමසීමකතො
උට්ඨිතවටරුක්ඛස්ස පාකරොකහ ච බද්ධසීමාය පතිට්ඨිකතපි එකසව නකයො.

මූලපතිට්ඨිතොලකතො හි පට්ඨාය ‘‘ඉකතො ගතං, තකතොආගත’’න්ති වත්තුං 

අසක්කුකණයයකතොකසොභාකගොයථාපවිට්ඨසීමාසඞ්ඛයකමවගච්ඡති, කතසං
රුක්ඛපාකරොහානං අන්තරා පන ආොසට්ඨසාඛා භූමියං
සීමාපරිච්කඡදප්පමාකණන තදුභයසීමාකහොතීතිකෙචිවදන්ති.යස්මාපනස්ස
සාඛායපාකරොකහො පවිට්ඨසීමායපථවියංමූකලහිපතිට්ඨහිත්වාපියාවසාඛං

විනා ඨාතුං න සක්කෙොති, තාව මූලසීමට්ඨතං න විජහති. යදා පන විනා

ඨාතුං සක්කෙොති, තදාපි පාකරොහමත්තකමව පවිට්ඨසීමට්ඨතං සමුකපති.

තස්මා සබ්කබොපිආොසට්ඨසාඛාභාකගො පුරිමසීමට්ඨතං න විජහති, තකතො
ආගතභාගස්ස අවිජහිතත්තාති අම්හාෙං ඛන්ති. උදකුක්කඛපනදිආදීසුපි

එකසව නකයො. තත්ථ ච විසභාගසීමාය එවං පවිට්කඨ සෙලසීමාකසොධනං, 
සභාගාය පවිට්කඨ ඵුසිත්වා ඨිතමත්තභික්ඛුකසොධනඤ්ච සබ්බං පුබ්කබ
වුත්තනයකමව. 

140. පාරයතීති අජ්කඣොත්ථරති, නදියා උකභොසු තීකරසු පතිට්ඨමානා

සීමා නදිඅජ්කඣොත්ථරානාමකහොතීතිආහ ‘‘නදිංඅජ් කඣොත් ථරමාන’’න්ති.

අන්කතොනදියඤ්හිසීමානඔතරති. නදිලක්ඛකණපනඅසතිඔතරති, සාච
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තදා නදිපාරසීමා න කහොතීති ආහ ‘‘නදියා  ක් ෙණං නදිනිමිත් කත 

වුත් තනයකමවා’’ති. අස් සාතිභකවයය.අවස්සංලබ්භකනයයාපනධුවනාවාව

කහොතීති සම්බන්කධො. ‘‘න නාවායා’’ති ඉමිනා නාවං විනාපි සීමා බද්ධා 

සුබද්ධාඑවකහොති, ආපත්තිපරිහාරත්ථානාවාතිදස්කසති. 

රුක් ෙසඞ් ඝාටමකයොති අකනෙරුක්කඛ එෙකතො ඝකටත්වා ෙතකසතු.

රුක්ඛංඡින්දිත්වාෙකතොති පාඨකසකසො. ‘‘සබ් බනිමිත් තානං අන් කතො ඨිකත 

භික් ඛූ හත් ථපාස කත ෙත් වා’’තිඉදංඋභින්නංතීරානංඑෙගාමකඛත්තභාවං

සන්ධායවුත්තං. පබ් බතසණ් ඨානාතිඑෙකතොඋග්ගතදීපසිඛරත්තාවුත්තං. 

සීමානුජානනෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උකපොසථා ාරාදිෙථාවණ් ණනා 

141. සමූහනිත් වාති විනාකසත්වා, උද්ධරිත්වාති අත්කථො. ඉදඤ්ච 
ආපත්තිපරිහාරත්ථංවුත්තං. 

142. යානි ොනිචීති ඉධ නිමිත්තානං සීමාය පාළියං සරූපකතො
අවුත්තත්තා වුත්තං. 

උකපොසථාගාරාදිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අවිප් පවාසසීමානුජානනෙථාවණ් ණනා 

143. අට් ඨාරසාති අන්ධෙවින්දවිහාරම්පිඋපාදාය වුච්චති. කනසං සීමාති

කතසු මහාවිහාකරසු. ‘‘මන’’න්ති ඉමස්ස විවරණං ඊසෙන්ති, ඊසෙං

වුළ්කහොති අත්කථො. ඉමකමවත්ථං දස්කසතුං ‘‘අප් පත් තවුළ් හභාකවො 

අකහොසී’’තිවුත්තං. අමනසිෙකරොන් කතොතිඉද්ධියාඅනතික්ෙමස්සොරණං
වුත්තං. 

144. කසොති භික්ඛුනිසඞ්කඝො. ද් කවපීති ද්කව 

සමානසංවාසඅවිප්පවාසාකයො. අවිප් පවාසසීමාති මහාසීමං සන්ධාය වදති.
තත්කථවකයභුකයයනඅවිප්පවාසාති. 

‘‘අවිප් පවාසං අජානන් තාපී’’තිඉදං මහාසීමායවිජ්ජමානාවිජ්ජමානත්තං, 
තස්සා බාහිරපරිච්කඡදඤ්ච අජානන්තානං වකසන වුත්තං. එවං
අජානන්කතහිපි අන්කතොසීමාය ඨත්වා ෙම්මවාචාය ෙතාය සා සීමා

සමූහතාව කහොතීතිආහ ‘‘සමූහනිතුඤ් කචව බන් ධිතුඤ් ච සක් ඛිස් සන් තී’’ති. 

නිරාසඞ් ෙට් ඨාකනති ඛණ්ඩසීමාරහිතට්ඨාකන. ඉදඤ්ච මහාසීමාය
විජ්ජමානායපි ෙම්මෙරණසුඛත්ථං ඛණ්ඩසීමා ඉච්ඡිතාති තං
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කචතියඞ්ගණාදිබහුසන්නිපාතට්ඨාකන න බන්ධතීති වුත්තං. තත්ථාපි සා

බද්ධාසුබද්ධාඑවමහාසීමාවිය. ‘‘පටිබන් ධිතුං පන න සක් ඛිස් සන් කතවා’’ති

ඉදංඛණ්ඩසීමාය අසමූහතත්තා, තස්සාඅවිජ්ජමානත්තස්සඅජානනකතොච
මහාසීමාබන්ධනං සන්ධාය වුත්තං. ඛණ්ඩසීමං පන නිරාසඞ්ෙට්ඨාකන

බන්ධිතුං සක්ඛිස්සන්කතව. සීමාසම් කභදං ෙත් වාති ඛණ්ඩසීමාය
විජ්ජමානපක්කඛ සීමාය සීමං අජ්කඣොත්ථරණසම්කභදං ෙත්වා
අවිජ්ජමානපක්කඛපි සම්කභදසඞ්ොය අනිවත්තකනන සම්කභදසඞ්ෙං

ෙත්වා. අවිහාරං ෙකරයුන්ති සඞ්ඝෙම්මානාරහං ෙකරයුං. පුබ්කබ හි

කචතියඞ්ගණාදිනිරාසඞ්ෙට්ඨාකන ෙම්මං ොතුං සක්ො, ඉදානි තම්පි

විනාසිතන්ති අධිප්පාකයො. න සමූහනිතබ් බාතිඛණ්ඩසීමං අජානන්කතහින

සමූහනිතබ්බා. උකභොපි න ජානන් තීති උභින්නං පකදසනියමං වා තාසං
ද්වින්නම්පි වා අඤ්ඤතරාය වා විජ්ජමානතං වා අවිජ්ජමානතං වා න

ජානන්ති, සබ්බත්ථ සඞ්ො එව කහොති. ‘‘කනව සමූහනිතුං, න බන් ධිතුං 

සක් ඛිස ්සන් තී’’ති ඉදංනිරාසඞ්ෙට්ඨාකනඨත්වාසමූහනිතුංසක්කෙොන්කතොපි

මහාසීමංපටිබන්ධිතුංන සක්කෙොන්තීතිඉමමත්ථංසන්ධායවුත්තං. ‘‘න ච 

සක් ො…කප.… ෙම් මවාචං ොතු’’න්ති ඉදං සීමාබන්ධනෙම්මවාචං

සන්ධාය වුත්තං. තස් මාති යස්මා බන්ධිතුං න සක්ො, තස්මා න
සමූහනිතබ්බාති අත්කථො. 

කෙචි පන ‘‘ඊදිකසසු විහාකරසු ඡපඤ්චමත්කත භික්ඛූ ගකහත්වා
විහාරකෙොටිකතො පට්ඨාය විහාරපරික්කඛපස්ස අන්කතො ච බහි ච සමන්තා 
කලඩ්ඩුපාකත සබ්බත්ථ මඤ්චප්පමාකණඔොකසනිරන්තරං ඨත්වා පඨමං

අවිප්පවාසසීමං, තකතො සමානසංවාසෙසීමඤ්ච සමූහනනවකසන සීමාය

සමුග්ඝාකත ෙකත තස්මිං විහාකර ඛණ්ඩසීමාය, මහාසීමායපි වා
විජ්ජමානත්කතසතිඅවස්සංඑෙස්මිංමඤ්චට්ඨාකනතාසංමජ්ඣගතාකත 

භික්ඛූ තා සමූහකනයුං, තකතො ගාමසීමා එව අවසිස්කසයය. න කහත්ථ

සීමාය, තප්පරිච්කඡදස්ස වා ජානනං අඞ්ගං. සීමාය පන අන්කතොඨානං, 

‘‘සමූහනිස්සාමා’’ති ෙම්මවාචාය ෙරණඤ්කචත්ථ අඞ්ගං. අට් ඨෙථායං 

‘ඛණ්ඩසීමං පන ජානන්තා අවිප්පවාසං අජානන්තාපි සමූහනිතුඤ්කචව

බන්ධිතුඤ්ච සක්ඛිස්සන්තී’ති එවං මහාසීමාය පරිච්කඡදස්ස අජානකනපි
සමූහනස්සවුත්තත්තා.ගාමසීමායඑවච අවසිට්ඨායතත්ථයථාරුචිදුවිධම්පි

සීමං බන්ධිතුඤ්කචව උපසම්පදාදිෙම්මං ොතුඤ්ච වට්ටතී’’ති වදන්ති, තං
යුත්තංවියදිස්සති.වීමංසිත්වා ගකහතබ්බං. 

අවිප්පවාසසීමානුජානනෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) උකපොසථක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

460 

පටුන 

 ාමසීමාදිෙථාවණ් ණනා 

147. පාළියං ‘‘අසම්මතාය, භික්ඛකව, සීමායා’’තිආදිනා ගාමසීමා එව

බද්ධසීමාය කඛත්තං, අරඤ්ඤනදිආදකයො විය
සත්තබ්භන්තරඋදකුක්කඛපාදීනං. සා ච ගාමසීමා බද්ධසීමාවිරහිතට්ඨාකන

සයකමවසමානසංවාසාකහොතීතිදස්කසති. යා තස් ස වා  ාමස් ස  ාමසීමාති
එත්ථ ගාමසීමාපරිච්කඡදස්ස අන්කතො ච බහි ච 
කඛත්තවත්ථුඅරඤ්ඤපබ්බතාදිෙං සබ්බං ගාමකඛත්තං සන්ධාය

‘‘ගාමස්සා’’ති වුත්තං, න අන්තරඝරකමව. තස්මා තස්ස සෙලස්ස
ගාමකඛත්තස්සසම්බන්ධනීයාගාමසීමාති එවමත්කථොකවදිතබ්කබො.කයොහි

කසොඅන්තරඝරකඛත්තාදීසුඅකනකෙසුභූමිභාකගසු ‘‘ගාකමො’’ති එෙත්කතන

කලොෙජකනහි පඤ්ඤත්කතො ගාමකවොහාකරො, කසොව ඉධ ‘‘ගාමසීමා’’තිපි

වුච්චතීති අධිප්පාකයො, ගාකමො එව හි  ාමසීමා. ඉමිනාව නකයන උපරි
අරඤ්ඤං නදීසමුද්කදොජාතස්සකරොතිඑවංකතසුභූමිප්පකදකසසුඑෙත්කතන
කලොෙජනපඤ්ඤත්තානකමව අරඤ්ඤාදීනං අරඤ්ඤසීමාදිභාකවො
කවදිතබ්කබො. කලොකෙ පන ගාමසීමාදිකවොහාකරො ගාමාදීනං මරියාදායකමව

වත්තුංවට්ටති, නගාමකඛත්තාදීසුසබ්බත්ථ.සාසකන පනකතගාමාදකයො
ඉතරනිවත්තිඅත්කථන සයකමව අත්තකනො මරියාදාති ෙත්වා ගාකමො එව

ගාමසීමා, අරඤ්ඤකමව අරඤ් ඤසීමා…කප.… සමුද්කදො එව සමුද් දසීමාති
සීමාකවොහාකරනවුත්තාතිකවදිතබ්බා. 

‘‘නි මස් ස වා’’ති ඉදං ගාමසීමප්පකභදං සබ්බං උපලක්ඛණවකසන

දස්කසතුං වුත්තං. කතනාහ ‘‘න රම් පි  හිතකමවා’’ති. ‘‘බලිං  භන් තී’’ති

ඉදංකයභුයයවකසන වුත්තං, ‘‘අයංගාකමොඑත්තකෙොෙරීසභාකගො’’තිආදිනා
පන රාජපණ්කණසු ආකරොපිකතසු භූමිභාකගසු යස්මිං යස්මිං

තළාෙමාතිොසුසානපබ්බතාදිකෙ පකදකස බලිං න ගණ්හන්ති, කසොපි
ගාමසීමා එව. රාජාදීහි පරිච්ඡින්නභූමිභාකගො හි සබ්කබොව ඨකපත්වා 

නදිකලොණිජාතස්සකර ගාමසීමාති කවදිතබ්කබො. කතනාහ ‘‘පරිච් ඡින් දිත් වා 

රාජා ෙස ්සචි කදතී’’ති.සකචපනතත්ථරාජා ෙඤ්චිපකදසංගාමන්තකරන

කයොකජති, කසොපවිට්ඨගාමසීමතංඑවභජති, නදිජාතස්සකරසු විනාකසත්වා
තළාොදිභාවංවාපූකරත්වාකඛත්තාදිභාවංවාපාපිකතසුපිඑකසවනකයො. 

කය පන ගාමා රාජකචොරාදිභයපීළිකතහි මනුස්කසහි ඡඩ්ඩිතා චිරම්පි 

නිම්මනුස්සා තිට්ඨන්ති, සමන්තා පන ගාමා සන්ති, කතපි පාකටක්ෙං
ගාමසීමාව. කතසු හි රාජාකනො සමන්තගාමවාසීහි ෙසාකපත්වා වා කයහි

කෙහිචිෙසිතට්ඨානංලිඛිත්වාවා බලිංගණ්හන්ති, අඤ්කඤනවාගාකමන
එකීභාවං වා උපකනන්ති. කය පන ගාමා රාජූහිපි පරිච්චත්තා

ගාමකඛත්තානන්තරිොමහාරඤ්කඤනඑකීභූතා, කතඅගාමොරඤ්ඤසීමතං 
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පාපුණන්ති, පුරිමා ගාමසීමා විනස්සති. රාජාකනො පන එෙස්මිං 
අරඤ්ඤාදිප්පකදකස මහන්තං ගාමං ෙත්වා අකනෙසහස්සානි කුලානි
වාසාකපත්වාතත්ථ වාසීනංකභොගගාමාතිසමන්තාභූතගාකමපරිච්ඡින්දිත්වා

කදන්ති. පුරාණනාමං, පන පරිච්කඡදඤ්චන විනාකසන්ති, කතපි පච්කචෙං

ගාමසීමා එව. එත්තාවතා පුරිමගාමසීමත්තං න විජහන්ති. සා ච ඉතරා 

චාතිආදි ‘‘සමානසංවාසා එකූකපොසථා’’ති පාළිපදස්ස අධිප්පායවිවරණං.

තත්ථහිසාච රාජිච්ඡාවකසනපරිවත්තිත්වාසමුප්පන්නාඅභිනවා, ඉතරාච

අපරිවත්තා පෙතිගාමසීමා, යථා බද්ධසීමාය සබ්බං සඞ්ඝෙම්මං ොතුං

වට්ටති, එවකමතාපි සබ්බෙම්මාරහතාසදිකසන බද්ධසීමාසදිසා, සා
සමානසංවාසා එකූකපොසථාති අධිප්පාකයො. සාමඤ්ඤකතො

‘‘බද්ධසීමාසදිසා’’ති වුත්කත තිචීවරාවිප්පවාසසීමං බද්ධසීමං එව 
මඤ්ඤන්තීති තංසදිසතානිවත්තනමුකඛන උපරි සත්තබ්භන්තරසීමාය
තංසදිසතාපි අත්ථීති දස්සනනයස්ස ඉකධව පසඞ්ගං දස්කසතුං 

‘‘කෙව ’’න්තිආදි වුත්තං. 

විඤ ්ඣාටවිසදිකස අරඤ් කඤතියත්ථ ‘‘අසුෙගාමස්ස ඉදං කඛත්ත’’න්ති

ගාමකවොහාකරොනත්ථි, යත්ථචනෙසන්තිනවපන්ති, තාදිකසඅරඤ්කඤ.
මච්ඡබන්ධානං අගමනපථානිම්මනුස්සාවාසාසමුද්දන්තරදීපොපි එත්කථව
සඞ්ගය්හන්ති. යං යඤ්හි අගාමකඛත්තභූතං නදිසමුද්දජාතස්සරවිරහිතං 

පකදසං, තං සබ්බං අරඤ්ඤසීමාති කවදිතබ්බං. සා ච සත්තබ්භන්තරසීමං
විනාව සයකමව සමානසංවාසා බද්ධසීමාසදිසා. නදිආදිසීමාසු විය
සබ්බකමත්ථ සඞ්ඝෙම්මං ොතුං වට්ටති. නදිසමුද්දජාතස්සරානං තාව 

අට් ඨෙථායං ‘‘අත්තකනො සභාකවකනවබද්ධසීමාසදිසා’’තිආදිනාවුත්තත්තා

සීමතා සිද්ධා. අරඤ්ඤස්ස පන සීමතා ෙථන්ති? 
සත්තබ්භන්තරසීමානුජානනසුත්තාදිසාමත්ථියකතො. යථා හි ගාමසීමාය 

වග්ගෙම්මපරිහාරත්ථං බහූ බද්ධසීමාකයො අනුඤ්ඤාතා, තාසඤ්ච

ද්වින්නමන්තරා අඤ්ඤමඤ්ඤං අසම්කභදත්ථං සීමන්තරිො අනුඤ්ඤාතා, 
එවමිධාරඤ්කඤපි සත්තබ්භන්තරසීමා. තාසඤ්ච ද්වින්නං අන්තරා
සීමන්තරිොය පාළිඅට්ඨෙථාසුපි විධානසාමත්ථියකතො අරඤ්ඤස්සපි
සභාකවකනවනදිආදීනං වියසීමාභාකවොතත්ථ වග්ගෙම්මපරිහාරත්ථකමව
සත්තබ්භන්තරසීමාය අනුඤ්ඤාතත්තාව සිද්කධොති කවදිතබ්කබො. තත්ථ

සීමායකමව හි ඨිතා සීමට්ඨානං වග්ගෙම්මං ෙකරොන්ති, න අසීමායං 

ආොකසඨිතාවියආොසට්ඨානං.එවකමවහිසාමත්ථියංගකහත්වා‘‘සබ්බා, 

භික්ඛකව, නදී අසීමා’’තිආදිනා පටික්ඛිත්තබද්ධසීමානම්පි
නදිසමුද්දජාතස්සරානං අත්තකනො සභාකවකනව සීමාභාකවො අට්ඨෙථායං
වුත්කතොතිගකහතබ්කබො. 



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) උකපොසථක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

462 

පටුන 

අථස් ස ඨිකතොොසකතොති අස්ස භික්ඛුස්ස ඨිකතොොසකතො. සකචපි හි

භික්ඛුසහස්සං තිට්ඨති, තස්ස ඨිකතොොසස්ස බාහිරන්තකතො පට්ඨාය
භික්ඛූනං වග්ගෙම්මපරිහාරත්ථං සීමාකපක්ඛාය උප්පන්නාය තාය සහ
සයකමවසඤ්ජාතාසත්තබ්භන්තරසීමාසමානසංවාසාති අධිප්පාකයො.යත්ථ
පන ඛුද්දකෙ අරඤ්කඤ මහන්කතහි භික්ඛූහි පරිපුණ්ණතාය 

වග්ගෙම්මසඞ්ොභාකවන සත්තබ්භන්තරසීමාකපක්ඛා නත්ථි, තත්ථ

සත්තබ්භන්තරසීමා න උප්පජ්ජති, කෙවලාරඤ්ඤසීමායකමව, තත්ථ

සඞ්කඝනෙම්මංොතබ්බං.නදිආදීසුපි එකසවනකයො.වක්ඛතිහි‘‘සකචනදී

නාතිදීඝා කහොති, පභවකතො පට්ඨාය යාව මුඛද්වාරා සබ්බත්ථ සඞ්කඝො

නිසීදති, උදකුක්කඛපසීමාෙම්මංනත්ථී’’තිආදි (මහාව.අට්ඨ.147). ඉමිනා
එව ච වචකනන වග්ගෙම්මපරිහාරත්ථං සීමාකපක්ඛාය සති එව 

උදකුක්කඛපසත්තබ්භන්තරසීමාඋප්පජ්ජන්ති, නාසතීතිදට්ඨබ්බං. 

කෙචිපන ‘‘සමන්තාඅබ්භන්තරංමිනිත්වාපරිච්කඡදෙරකණකනවසීමා 

සඤ්ජායති, න සයකමවා’’ති වදන්ති, තං න ගකහතබ්බං. යදි හි 

අබ්භන්තරපරිච්කඡදෙරණප්පොකරනසීමාඋප්පජ්කජයය, අබද්ධසීමාචන

සියා භික්ඛූනං කිරියාපොරසිද්ධිකතො. අපිච වඩ්ඪකීහත්ථානං, 

පෙතිහත්ථානඤ්ච කලොකෙ අකනෙවිධත්තා, විනකය ඊදිසං
හත්ථප්පමාණන්ති අවුත්තත්තා ච කයන කෙනචි මිනිකත ච භගවතා

අනුඤ්ඤාකතනනුකඛොහත්කථනමිනිතං, නනුකඛොතිසීමායවිපත්තිසඞ්ො
භකවයය. මිනන්කතහි ච අණුමත්තම්පි ඌනමධිෙං අෙත්වා මිනිතුං
අසක්කුකණයයතායවිපත්තිඑව සියා.පරිසවකසනචායංවඩ්ඪමානාකතසං
මිනකනන වඩ්ඪති වා හායති වා. සඞ්කඝ ච ෙම්මං ෙත්වා ගකත අයං
භික්ඛූනං පකයොකගන සමුප්පන්නසීමා කතසං පකයොකගන විගච්ඡති න 

විගච්ඡති ච. ෙථං බද්ධසීමා විය යාව සාසනන්තරධානා න තිට්කඨයය, 
ඨිතියාච පුරාණවිහාකරසුවියසෙකලපිඅරඤ්කඤෙථංසීමාසම්කභදසඞ්ො

නභකවයය.තස්මා සීමාකපක්ඛායඑවසමුප්පජ්ජති, තබ්බිගකමනවිගච්ඡතීති

ගකහතබ්බං.යථාකචත්ථ, එවං උදකුක්කඛපසීමායම්පිනදිආදීසුපි. 

තත්ථාපි හි මජ්ඣිමපුරිකසො න ඤායති. තථා සබ්බථාකමන ඛිපනං 

උභයත්ථාපි ච යස්සං දිසායං සත්තබ්භන්තරස්ස, උදකුක්කඛපස්ස වා

ඔොකසො න පකහොති, තත්ථ ෙථං මිනනං, ඛිපනං වා භකවයය? 
ගාමකඛත්තාදීසු පවිසනකතො අකඛත්කත සීමා පවිට්ඨා නාමාති සීමා

විපජ්කජයය. අකපක්ඛාය සීමුප්පත්තියං පන යකතො පකහොති, තත්ථ 
සත්තබ්භන්තරඋදකුක්කඛපසීමා සයකමව පරිපුණ්ණා ජායන්ති. යකතො පන

නපකහොති, තත්ථ අත්තකනොකඛත්තප්පමාකණකනවජායන්ති, නබහි.යං

පකනත්ථ අබ්භන්තරමිනනපමාණස්ස, වාලුොදිඛිපනෙම්මස්ස ච දස්සනං, 



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) උකපොසථක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

463 

පටුන 

තං සඤ්ජාතසීමානං ඨිතට්ඨානස්ස පරිච්කඡදනත්ථං ෙතං
ගාමූපචාරඝරූපචාරජානනත්ථං කලඩ්ඩුසුප්පාදිඛිපනවිධානදස්සනං විය.

කතකනව මාතිොට් ඨෙථායං ‘‘සීමං වා සම්මන්නති උදකුක්කඛපං වා 

පරිච්ඡින්දතී’’තිවුත්තං (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ.ඌනවීසතිවස්සසික්ඛාපදවණ්ණනා).
එවං ෙකතපිතස්ස පරිච්කඡදස්සයාථාවකතොඤාතුං අසක්කුකණයයත්කතන

පුථුලකතො ඤත්වා අන්කතො තිට්ඨන්කතහි නිරාසඞ්ෙට්ඨාකන ඨාතබ්බං, 
අඤ්ඤංබහිෙකරොන්කතහිඅතිදූකරනිරාසඞ්ෙට්ඨාකන කපකසතබ්බං. 

අපකරපන ‘‘සීමාකපක්ඛායකිච්චංනත්ථි, මග්ගගමනනහානාදිඅත්කථහි 
එෙභික්ඛුස්මිම්පි අරඤ්කඤ වා නදිආදීසු වා පවිට්කඨ තං පරික්ඛිපිත්වා 

සත්තබ්භන්තරඋදකුක්කඛපසීමා සයකමව පභා විය පදීපස්ස සමුප්පජ්ජති, 
ගාමකඛත්තාදීසු තස්මිං ඔතිණ්ණමත්කත විගච්ඡති. කතකනව කචත්ථ
ද්වින්නං සඞ්ඝානං විසුං ෙම්මං ෙකරොන්තානං සීමාද්වයස්ස අන්තරා

සීමන්තරිො අඤ්ඤං සත්තබ්භන්තරං, උදකුක්කඛපඤ්ච ඨකපතුං

අනුඤ්ඤාතං, සීමාපරියන්කත හි කෙනචි ෙම්කමන කපසිතස්ස භික්ඛුකනො

සමන්තා සඤ්ජාතසීමා ඉතකරසං සීමාය ඵුසිත්වා සීමාසම්කභදං ෙකරයය, 

කසො මා කහොතූති, ඉතරථා හත්ථචතුරඞ්ගුලමත්තායකපත්ථ සීමන්තරිොය
අනුජානිතබ්බකතො. අපිච සීමන්තරිොය ඨිතස්සාපි උභයත්ථ 
ෙම්මකෙොපවචනකතොපි කචතං සිජ්ඣති. තම්පි පරික්ඛිපිත්වා සයකමව

සඤ්ජාතායසීමාය උභින්නම්පිසීමානං, එොයඑවවාසඞ්ෙරකතො.ඉතරථා

තස්ස ෙම්මකෙොපවචනං න යුජ්කජයය. වුත්තඤ්හි මාතිොට් ඨෙථායං 

‘පරිච්කඡදබ්භන්තකර හත්ථපාසං විජහිත්වා ඨිකතොපි පරිච්කඡදකතො බහි
අඤ්ඤං තත්තෙංකයව පරිච්කඡදං අනතික්ෙමිත්වා ඨිකතොපි ෙම්මං

කෙොකපතී’ති (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. නිදානවණ්ණනා). කිඤ්ච අගාමොරඤ්කඤ
ඨිතස්ස ෙම්මෙරණිච්ඡාවිරහිතස්සාපි භික්ඛුකනො 
සත්තබ්භන්තරපරිච්ඡින්කන අජ්කඣොොකස චීවරවිප්පවාකසො භගවතා

අනුඤ්ඤාකතො, කසොච පරිච්කඡකදොසීමා.එවංඅකපක්ඛංවිනාසමුප්පන්නා.

කතකනකවත්ථ‘අයංසීමා තිචීවරවිප්පවාසපරිහාරම්පිලභතී’ති(මහාව.අට්ඨ.

147) වුත්තං. තස්මා ෙම්මෙරණිච්ඡං විනාපි වුත්තනකයන සමුප්පත්ති

ගකහතබ්බා’’තිවදන්ති, තංන යුත්තංපදීපස්සපභාවියසබ්බපුග්ගලානම්පි

පච්කචෙංසීමාසම්භකවනසඞ්කඝ, ගකණ වාෙම්මංෙකරොන්කතතත්රට්ඨානං
භික්ඛූනංසමන්තාපච්කචෙංසමුප්පන්නානං අකනෙසීමානංඅඤ්ඤමඤ්ඤං

සඞ්ෙරකදොසප්පසඞ්ගකතො. පරිසවකසන චස්සා වඩ්ඪි, හානි ච සම්භවති.

පච්ඡාආගතානංඅභිනවසීමන්තරුප්පත්තිඑව, ගතානංසමන්තාඨිතසීමාපි 
විනාකසොචභකවයය. 
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පාළියං පන ‘‘සමන්තා සත්තබ්භන්තරා, අයං තත්ථ 

සමානසංවාසා’’තිආදිනා (මහාව. 147) එො එව සත්තබ්භන්තරා, 

උදකුක්කඛපා ච අනුඤ්ඤාතා, න කචසා සීමා සභාකවන, 
ොරණසාමත්ථිකයන වා පභා විය පදීපස්ස උප්පජ්ජති. කින්තු භගවකතො

අනුජානකනකනව, භගවා ච ඉමාකයො අනුජානන්කතො භික්ඛූනං
වග්ගෙම්මපරිහාකරන ෙම්මෙරණසුඛත්ථකමව අනුඤ්ඤාසීති ෙථං
නහානාදිකිච්කචන පවිට්ඨානම්පි සමන්තා තාසං සීමානං සමුප්පත්ති

පකයොජනාභාවා? පකයොජකන ච එෙං එව පකයොජනන්ති ෙථං පච්කචෙං

භික්ඛුගණනායඅකනෙසීමාසමුප්පත්ති? ‘‘එෙසීමායංහත්ථපාසංඅවිජහිත්වා

ඨිතා’’ති(ෙඞ්ඛා.අට්ඨ.නිදානවණ්ණනා)වුත්තං. යංපනද්වින්නංසීමානං

අන්තරාතත්තෙපරිච්කඡකදකනවසීමන්තරිෙට්ඨපනවචනං, තත්ථ ඨිතානං

ෙම්මකෙොපවචනඤ්ච, තම්පි ඉමාසං සීමානං පරිච්කඡදස්ස දුබ්කබොධතාය

සීමාය සම්කභදසඞ්ෙං, ෙම්මකෙොපසඞ්ෙඤ්චදූරකතොපරිහරිතුංවුත්තං. 

කයො ච චීවරාවිප්පවාසත්ථං භගවතා අබ්කභොොකස දස්සිකතො 

සත්තබ්භන්තරපරිච්කඡකදො, කසො සීමා එව න කහොති, 
කඛත්තතළාොදිපරිච්කඡකදො විය අයකමත්ථඑකෙො පරිච්කඡකදොව.තත්ථ ච
බහූසුභික්ඛූසුඑෙකතොඨිකතසුකතසං විසුං විසුං අත්තකනොඨිතට්ඨානකතො
පට්ඨායසමන්තාසත්තබ්භන්තරපරිච්කඡදබ්භන්තකරඑවචීවරං ඨකපතබ්බං.
න පරිසපරියන්තකතො පට්ඨාය. පරිසපරියන්තකතො පට්ඨාය හි අබ්භන්තකර 
ගය්හමාකන අබ්භන්තරපරිකයොසාකන ඨපිතචීවරං මජ්කඣ ඨිතස්ස
අබ්භන්තරකතොබහිකහොතීති තංඅරුණුග්ගමකනනිස්සග්ගියංසියා.සීමාපන
පරිසපරියන්තකතොව ගකහතබ්බා. චීවරවිප්පවාසපරිහාකරොකපත්ථ

අබ්කභොොසපරිච්කඡදස්ස විජ්ජමානත්තා වුත්කතො, න පන යාව
සීමාපරිච්කඡදං ලබ්භමානත්තා මහාසීමාය අවිප්පවාසසීමාකවොහාකරො විය. 
මහාසීමායම්පි හි ගාමගාමූපචාකරසු චීවරං නිස්සග්ගියං කහොති. ඉධාපි
මජ්කඣ ඨිතස්ස සීමාපරියන්කත නිස්සග්ගියං කහොති. තස්මා
යථාවුත්තසීමාකපක්ඛවකසකනකවතාසං සත්තබ්භන්තරඋදකුක්කඛපසීමානං

උප්පත්ති, තබ්බිගකමන විනාකසො ච ගකහතබ්බාති අම්හාෙං ඛන්ති.
වීමංසිත්වා ගකහතබ්බං. අඤ්කඤො වා පොකරො ඉකතො යුත්තතකරො 
ගකවසිතබ්කබො. 

ඉධ පන ‘‘අරඤ්කඤ සමන්තා සත්තබ්භන්තරා’’ති එවං පාළියං 
විඤ්ඣාටවිසදිකස අරඤ්කඤ සමන්තා සත්තබ්භන්තරාති අට්ඨෙථායඤ්ච 
රුක්ඛාදිනිරන්තකරපිඅරඤ්කඤසත්තබ්භන්තරසීමායවිහිතත්තාඅත්තකනො
නිස්සයභූතාය අරඤ්ඤසීමායසහඑතස්සාරුක්ඛාදිසම්බන්කධකදොසාභාකවො
පකගව අගාමකෙ රුක්කඛති නිස්සිකතපි පකදකස චීවරවිප්පවාසස්ස
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රුක්ඛපරිහාරං විනාව අබ්කභොොසපරිහාකරොව අනුමකතොති සිද්කධොති
කවදිතබ්කබො. 

උපචාරත් ථායාති සීමන්තරිෙත්ථායසත්තබ්භන්තරකතොඅධිෙංවට්ටති.
ඌනෙං පන න වට්ටති එව සත්තබ්භන්තරපරිච්කඡදස්ස දුබ්බිජානත්තා.
තස්මා සඞ්ඝං විනා එකෙනාපි භික්ඛුනා බහි තිට්ඨන්කතන අඤ්ඤං

සත්තබ්භන්තරං අතික්ෙමිත්වා අතිදූකර එව ඨාතබ්බං, ඉතරථා
ෙම්මකෙොපසඞ්ෙකතො. උදකුක්කඛකපපි එකසව නකයො. කතකනව වක්ඛති

‘‘ඌනෙං පන න වට්ටතී’’ති (මහාව. අට්ඨ. 147). ඉදඤ්කචත්ථ
සීමන්තරිෙවිධානං ද්වින්නං බද්ධසීමානං
සීමන්තරිොනුජානනසුත්තානුකලොමකතො සිද්ධන්ති දට්ඨබ්බං. කිඤ්චාපි හි 

භගවතානිදානවකසනඑෙගාමසීමානිස්සිතානං, එෙසභාගානඤ්ච ද්වින්නං
බද්ධසීමානකමව අඤ්ඤමඤ්ඤං සම්කභදජ්කඣොත්ථරණකදොසපරිහාරාය

සීමන්තරිො අනුඤ්ඤාතා, තථාපි තදනුකලොමකතො
එෙඅරඤ්ඤසීමානදිආදිසීමඤ්ච නිස්සිතානං එෙසභාගානං ද්වින්නං
සත්තබ්භන්තරසීමානම්පි උදකුක්කඛපසීමානම්පි අඤ්ඤමඤ්ඤං 

සම්කභදජ්කඣොත්ථරණං, සීමන්තරිෙං විනා අබයවධාකනන ඨානඤ්ච

භගවතා අනභිමතකමවාති ඤත්වා අට් ඨෙථාචරියා ඉධාපි

සීමන්තරිෙවිධානමෙංසු. විසභාගසීමානම්පි හි එෙසීමානිස්සිතත්තං, 
එෙසභාගත්තඤ්චාති ද්වීහඞ්කගහි සමන්නාගකත සති එෙං සීමන්තරිෙං

විනා ඨානං සම්කභදාය කහොති, නාසතීති දට්ඨබ්බං. 
සීමන්තරිෙවිධානසාමත්ථිකයකනව කචතාසං රුක්ඛාදිසම්බන්කධොපි
බද්ධසීමානං විය අඤ්ඤමඤ්ඤං න වට්ටතීති අයම්පි නයකතො දස්සිකතො
එවාතිගකහතබ්බං. 

‘‘සභාකවකනවා’’ති ඉමිනා ගාමසීමා විය අබද්ධසීමාති දස්කසති. 

සබ් බකමත් ථ සඞ් ඝෙම් මං ොතුං වට් ටතීති සමානසංවාසා එකූකපොසථාති

දස්කසති. කයන කෙනචීති අන්තමකසො සූෙරාදිනා සත්කතන. මකහොකඝන
පන උන්නතට්ඨානකතො නින්නට්ඨාකන පතන්කතන ඛකතො ඛුද්දකෙො වා
මහන්කතො වා ලක්ඛණයුත්කතො ජාතස්සකරොව. එත්ථාපි ඛුද්දකෙ

උදකුක්කඛපකිච්චං නත්ථි, සමුද්කද පන සබ්බථා උදකුක්කඛපසීමායකමව
ෙම්මංොතබ්බංකසොකධතුංදුක්ෙරත්තා. 

පුන තත් ථාතිකලොෙකවොහාරසිද්ධාසුඑතාසු නදිආදීසුතීසුඅබද්ධසීමාසු
පුනවග්ගෙම්මපරිහාරත්ථංසාසනකවොහාරසිද්ධාය අබද්ධසීමායපරිච්කඡදං

දස්කසන්කතොතිඅධිප්පාකයො.පාළියං යං මජ් ඣිමස් ස පුරිසස් සාතිආදීසුඋදෙං

උක්ඛිපිත්වා ඛිපීයති එත්ථාති උදකුක්කඛකපො, උදෙස්ස පතකනොොකසො, 

තස්මා උදකුක් කෙපා. අයඤ්කහත්ථ පදසම්බන්ධවකසන අත්කථො – 



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) උකපොසථක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

466 

පටුන 

පරිසපරියන්තකතො පට්ඨාය සමන්තා යාව මජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස 

උදකුක්කඛකපො උදෙපතනට්ඨානං, තාව යං තං පරිච්ඡින්නට්ඨානං, අයං
තත්ථනදිආදීසුඅපරාසමානසංවාසාඋදකුක්කඛපසීමාති. 

තස් ස අන් කතොතිතස්ස උදකුක්කඛපපරිච්ඡින්නස්සඨානස්සඅන්කතො.න

කෙවලඤ්ච තස්කසව අන්කතො, තකතො බහිපි, එෙස්ස උදකුක්කඛපස්ස
අන්කතොඨාතුංනවට්ටතීතිවචනංඋදකුක්කඛපපරිච්කඡදස්ස දුබ්බිජානකතො

ෙම්මකෙොපසඞ්ො කහොතීති. කතකනව මාතිොට් ඨෙථායං 

‘‘පරිච්කඡදබ්භන්තකර හත්ථපාසං විජහිත්වා ඨිකතොපි පරිච්කඡදකතො බහි
අඤ්ඤං තත්තෙංකයව පරිච්කඡදං අනතික්ෙමිත්වා ඨිකතොපි ෙම්මං

කෙොකපති ඉදං සබ්බඅට්ඨෙථාසු සන්නිට්ඨාන’’න්ති (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ.

නිදානවණ්ණනා) වුත්තං. යං පකනත්ථ සාරත් ථදීපනියං ‘‘තස්ස අන්කතො
හත්ථපාසං විජහිත්වා ඨිකතො ෙම්මං කෙොකපතීති ඉමිනා බහිපරිච්කඡදකතො

යත්ථ ෙත්ථචි ඨිකතො ෙම්මං න කෙොකපතී’’ති (සාරත්ථ. ටී. මහාවග්ග

3.147) වත්වා මාතිොට්ඨෙථාවචනම්පි පටික්ඛිපිත්වා ‘‘කනව පාළියං න

අට්ඨෙථායං උපලබ්භතී’’තිආදි බහු පපඤ්චිතං, තං න සුන්දරං ඉධ
අට්ඨෙථාවචකනන මාතිොට්ඨෙථාවචනස්ස නයකතො සංසන්දනකතො
සඞ්ඝටනකතො. තථා හි ද්වින්නං උදකුක්කඛපපරිච්කඡදානමන්තරා

විදත්ථිචතුරඞ්ගුලමත්තම්පි සීමන්තරිෙං අට්ඨකපත්වා ‘‘අඤ්කඤො

උදකුක්කඛකපො සීමන්තරිොය ඨකපතබ්කබො, තකතො අධිෙං වට්ටති එව, 

ඌනෙංපනනවට්ටතී’’තිඑවංඉකධවවුත්කතනඉමිනාඅට්ඨෙථාවචකනන
සීමන්තරිකෙොපචාකරන උදකුක්කඛපකතො ඌනකෙ ඨපිකත සීමාය

සීමාසම්කභදකතොෙම්මකෙොකපොපිවුත්කතොඑව.යදග්කගනච එවංවුත්කතො, 
තදග්කගන තත්ථ එෙභික්ඛුකනො පකවකසපි සති තස්ස සීමට්ඨභාවකතො

ෙම්මකෙොකපො වුත්කතොඑවකහොති.අට්ඨෙථායං‘‘ඌනෙංපනනවට්ටතී’’ති
ෙථනඤ්කචතං උදකුක්කඛපපරිච්කඡදස්ස දුබ්බිජානන්කතනපි
සීමාසම්කභදසඞ්ෙආපරිහාරත්ථං වුත්තං. සත්තබ්භන්තරසීමානමන්තරා
තත්තෙපරිච්කඡකදකනව සීමන්තරිෙවිධානවචනකතොපි එතාසං 

දුබ්බිජානපරිච්කඡදතා, තත්ථ ච ඨිතානං ෙම්මකෙොපසඞ්ො සිජ්ඣති. 
ෙම්මකෙොපසඞ්ෙට්ඨානම්පි ආචරියා දූරකතො පරිහාරත්ථං
ෙම්මකෙොපට්ඨානන්තිවත්වාව ඨකපසුන්තිගකහතබ්බං. 

තන්ති සීමං. ‘‘සීඝකමව අතික් ොකමතී’’ති ඉමිනා තං අනතික්ෙමිත්වා
අන්කතො එව පරිවත්තමානාය ොතුං වට්ටතීති දස්කසති. එතදත්ථකමව හි

වාලුොදීහි සීමාපරිච්ඡින්දනං, ඉතරථා බහි පරිවත්තා නු කඛො, කනො වාති

ෙම්මකෙොපසඞ්ො භකවයයාති. අඤ් ඤිස ්සා අනුස් සාවනාති කෙවලාය

නදිසීමාය අනුස්සාවනා. අන් කතොනදියං ජාතරුක් කෙ වාති
උදකුක්කඛපපරිච්කඡදස්ස බහි ඨිකත රුක්කඛපි වා. බහිනදිතීරකමව හි



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) උකපොසථක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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විසභාගසීමත්තා අබන්ධිතබ්බට්ඨානං, න අන්කතොනදී නිස්සයත්කතන

සභාගත්තා. කතකනව ‘‘බහිනදිතීකර විහාරසීමාය වා’’තිආදිනා තීරකමව 

අබන්ධිතබ්බට්ඨානත්කතනදස්සිතං, නපනනදී. ‘‘රුක් කෙපි ඨිකතහී’’තිඉදං
අන්කතොඋදකුක්කඛපට්ඨංසන්ධායවුත්තං.නහිබහිඋදකුක්කඛකප භික්ඛූනං
ඨාතුංවට්ටති. 

රුක් ෙස ්සාතිතස්කසව අන්කතොඋදකුක්කඛපට්ඨස්සරුක්ඛස්ස. සීමං වා 

කසොකධත් වාති යථාවුත්තං විහාකර බද්ධසීමං, ගාමසීමඤ්ච තත්ථ
ඨිතභික්ඛූනං හත්ථපාසානයනබහිසීමාෙරණවකසකනවකසොකධත්වා.යථාච

උදකුක්කඛපසීමායංෙම්මං ෙකරොන්කතහි, එවංබද්ධසීමායං, ගාමසීමායංවා
ෙම්මං ෙකරොන්කතහිපි උදකුක්කඛපසීමට්කඨ කසොකධත්වාව ොතබ්බං.

එකතකනව සත්තබ්භන්තරඅරඤ්ඤසීමාහිපි උදකුක්කඛපසීමාය, ඉමාය ච 
සද්ධිං තාසං රුක්ඛාදිසම්බන්ධකදොකසොපි නයකතො දස්සිකතොව කහොති.

ඉමිනාව නකයන සත්තබ්භන්තරසීමාය බද්ධසීමාගාමසීමාහිපි සද්ධිං, 
එතාසඤ්ච සත්තබ්භන්තරසීමාය සද්ධිං සම්බන්ධකදොකසො ඤාතබ්කබො.
අට්ඨෙථායං පකනතං සබ්බං වුත්තනයකතො සක්ො ඤාතුන්ති
අඤ්ඤමඤ්ඤසමාසන්නානකමකවත්ථදස්සිතං. 

තත්රිදං සුත්තානුකලොමකතො නයග්ගහණමුඛං – යථා හි බද්ධසීමායං 
සම්මතාවිපත්තිසීමාකහොතීතිතාසංඅඤ්ඤමඤ්ඤංරුක්ඛාදිසම්බන්කධොන

වට්ටති, එවං නදිආදීසු සම්මතාපි බද්ධසීමා විපත්තිසීමාව කහොතීති තාහිපි
සද්ධිං තස්සා රුක්ඛාදිසම්බන්කධො න වට්ටතීති සිජ්ඣති. ඉමිනා නකයන

සත්තබ්භන්තරසීමාය ගාමනදිආදීහි සද්ධිං, උදකුක්කඛපසීමාය ච

අරඤ්ඤාදීහි සද්ධිං රුක්ඛාදිසම්බන්ධස්ස න වට්ටනෙභාකවො ඤාතබ්කබො, 
එවකමතා භගවතා අනුඤ්ඤාතා බද්ධසීමා සත්තබ්භන්තරඋදකුක්කඛපසීමා
අඤ්ඤමඤ්ඤඤ්කචව අත්තකනො නිස්සයවිරහිතාහි ඉතරීතරාසං 
නිස්සයසීමාහි ච රුක්ඛාදිසම්බන්කධ සති සම්කභදකදොසමාපජ්ජතීති
සුත්තානුකලොමනකයො ඤාතබ්කබොව. 

අත්තකනො අත්තකනො පන නිස්සයභූතගාමාදීහි සද්ධිං බද්ධසීමාදීනං 
තිස්සන්නං උප්පත්තිොකල භගවතා අනුඤ්ඤාතස්ස
සම්කභදජ්කඣොත්ථරණස්ස අනුකලොමකතො රුක්ඛාදිසම්බන්කධොපි
අනුඤ්ඤාකතොව කහොතීති දට්ඨබ්බං. යදි එවං උදකුක්කඛපබද්ධසීමාදීනං

අන්තරා ෙස්මා සීමන්තරිො න විහිතාති? නිස්සයකභදසභාවකභකදහි 
සයකමවභින්නත්තා.එෙනිස්සයඑෙසභාවානකමව හිසීමන්තරිොයවිනාසං
ෙකරොතීති වුත්කතොවායමත්කථො. එකතකනව නදිනිමිත්තං ෙත්වා බද්ධාය
සීමාය සඞ්කඝ ෙම්මං ෙකරොන්කත නදියම්පි යාව ගාමකඛත්තං ආහච්ච
ඨිතාය උදකුක්කඛපසීමායඅඤ්කඤසංෙම්මංොතුංවට්ටතීතිසිද්ධංකහොති.



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) උකපොසථක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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යා පකනතා කලොෙකවොහාරසිද්ධා ගාමාරඤ්ඤනදිසමුද්දජාතස්සරසීමා

පඤ්ච, තා අඤ්ඤමඤ්ඤරුක්ඛාදිසම්බන්කධපි සම්කභදකදොසං නාපජ්ජති, 

තථාකලොෙකවොහාරාභාවකතො.නහි ගාමාදකයොගාමන්තරාදීහි, නදිආදීහිච
රුක්ඛාදිසම්බන්ධමත්කතන සම්භින්නාති කලොකෙ කවොහරන්ති.
කලොෙකවොහාරසිද්ධානඤ්චකලොෙකවොහාරකතොවසම්කභකදොවාඅසම්කභකදො

වාගකහතබ්කබො, නාඤ්ඤකතො.කතකනවඅට්ඨෙථායංතාසංඅඤ්ඤමඤ්ඤං

ෙත්ථචිපි සම්කභදනකයො න දස්සිකතො, සාසනකවොහාරසිද්කධොකයව
දස්සිකතොති. 

එත්ථ පන බද්ධසීමාය තාව ‘‘කහට්ඨා පථවීසන්ධාරෙං උදෙපරියන්තං 

ෙත්වාසීමාගතාකහොතී’’තිආදිනා(මහාව.අට්ඨ.138) අකධොභාගපරිච්කඡකදො
අට්ඨෙථායං සබ්බථා දස්සිකතො. ගාමසීමාදීනං පන න දස්සිකතො. ෙථමයං

ජානිතබ්කබොති? කෙචි තාකවත්ථ ‘‘ගාමසීමාදකයොපි බද්ධසීමා විය

පථවීසන්ධාරෙංඋදෙංආහච්චතිට්ඨතී’’තිවදන්ති. 

කෙචි පන තං පටික්ඛිපිත්වා ‘‘නදිසමුද්දජාතස්සරසීමා, තාව

තන්නිස්සිතඋදකුක්කඛපසීමා ච පථවියා උපරිතකල, කහට්ඨා ච

උදෙජ්කඣොත්ථරණප්පකදකස එව තිට්ඨන්ති, න තකතො කහට්ඨා උදෙස්ස 
අජ්කඣොත්ථරණාභාවා. සකච පන උදකෙොඝාදිනා කයොජනප්පමාණම්පි

නින්නට්ඨානං කහොති, නදිසීමාදකයොව කහොන්ති, නතකතො කහට්ඨා. තස්මා

නදිආදීනංකහට්ඨාබහිතීරමුකඛන උමඞ්කගන, ඉද්ධියාවාපවිට්කඨොභික්ඛු
නදියං ඨිතානං ෙම්මං න කෙොකපති. කසො පන ආසන්නගාකම භික්ඛූනං
ෙම්මංකෙොකපති.සකචපනකසොඋභින්නංතීරගාමානංමජ්කඣ නිසින්කනො

කහොති, උභයගාමට්ඨානංෙම්මංකෙොකපති.සකචපනතීරංගාමකඛත්තංන

කහොති, අගාමොරඤ්ඤකමව. තත්ථ පන තීරද්වකයපි සත්තබ්භන්තරසීමං
විනා කෙවලාය ඛුද්දොරඤ්ඤසීමාය ෙම්මං ෙකරොන්තානං ෙම්මං

කෙොකපති. සකච සත්තබ්භන්තරසීමායං ෙකරොන්ති, තදා යදි කතසං
සත්තබ්භන්තරසීමායපරිච්කඡකදොඑතස්සනිසින්කනොොසස්ස පරකතොඑෙං

සත්තබ්භන්තරං අතික්ෙමිත්වා ඨිකතො න ෙම්මකෙොකපො. කනො කච, 
ෙම්මකෙොකපො. ගාමසීමායං පන අන්කතොඋමඞ්කග වා බිකල වා යත්ථ

පවිසිතුංසක්ො, යත්ථවාසුවණ්ණමණිආදිංඛණිත්වාගණ්හන්ති, ගකහතුං

සක්ොතිවාසම්භාවනාකහොති, තත්තෙංකහට්ඨාපිගාමසීමා, තත්ථඉද්ධියා
අන්කතො නිසින්කනොපි ෙම්මං කෙොකපති. යත්ථ පන පෙතිමනුස්සානං

පකවසසම්භාවනාපි නත්ථි, තං සබ්බං යාව පථවිසන්ධාරෙඋදො 

අරඤ්ඤසීමාව, න ගාමසීමා. අරඤ්ඤසීමායම්පි එකසව නකයො. තත්ථපි හි

යත්තකෙපකදකස පකවසසම්භාවනා, තත්තෙකමවඋපරිතකලඅරඤ්ඤසීමා

පවත්තති. තකතො පන කහට්ඨා න අරඤ්ඤසීමා, තත්ථ උපරිතකලන සහ



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) උකපොසථක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

469 

පටුන 

එොරඤ්ඤකවොහාරාභාවකතො. න හි තත්ථ පවිට්ඨං අරඤ්ඤං පවිට්කඨො ති
කවොහරන්ති. තස්මා තත්රට්කඨො උපරි අරඤ්ඤට්ඨානං ෙම්මං න කෙොකපති 
උමඞ්ගනදියං ඨිකතො විය උපරිනදියං ඨිතානං. එෙස්මිඤ්හි චක්ෙවාකළ 
ගාමනදිසමුද්දජාතස්සකර මුඤ්චිත්වා තදවකසසං අමනුස්සාවාසං

කදවබ්රහ්මකලොෙං උපාදාය සබ්බං අරඤ්ඤකමව. ‘ගාමා වා අරඤ්ඤා වා’ති
වුත්තත්තාහිනදිසමුද්දජාතස්සරාදිපි අරඤ්ඤකමව.ඉධපනනදිආදීනංවිසුං
සීමාභාකවන ගහිතත්තා තදවකසසකමව අරඤ්ඤං ගකහතබ්බං. තත්ථ ච

යත්තකෙ පකදකස එෙං ‘අරඤ්ඤ’න්ති කවොහරන්ති, අයකමොරඤ්ඤසීමා. 
ඉන්දපුරඤ්හි සබ්බං එොරඤ්ඤසීමා. තථා අසුරයක්ඛපුරාදි. 
ආොසට්ඨකදවබ්රහ්මවිමානානිපනසමන්තාආොසපරිච්ඡින්නානිපච්කචෙං
අරඤ්ඤසීමා සමුද්දමජ්කඣ පබ්බතදීපො විය. තත්ථ සබ්බත්ථ

සත්තබ්භන්තරසීමායං, අරඤ්ඤසීමායකමව වාති ෙම්මං ොතබ්බං. තස්මා
ඉධාපි උපරිඅරඤ්ඤතකලන සද්ධිං කහට්ඨාපථවියා අරඤ්ඤකවොහාරාභාවා
විසුං අරඤ්ඤසීමාති ගකහතබ්බං. කතකනකවත්ථ ගාමනදිආදිසීමාෙථාය 

අට් ඨෙථායං ‘ඉද්ධිමාභික්ඛු කහට්ඨාපථවිතකලඨිකතොෙම්මං කෙොකපතී’ති

(මහාව.අට්ඨ.138) බද්ධසීමායංදස්සිතනකයොන දස්සිකතො’’තිවදන්ති. 

ඉදඤ්කචතාසං ගාමසීමාදීනං කහට්ඨාපමාණදස්සනං 
සුත්තාදිවිකරොධාභාවා යුත්තං විය දිස්සති. වීමංසිත්වා ගකහතබ්බං. එවං

ගහකණ ච ගාමසීමායං සම්මතා බද්ධසීමා උපරි ගාමසීමං, කහට්ඨා
උදෙපරියන්තං අරඤ්ඤසීමඤ්ච අවත්ථරතීති තස්සා අරඤ්ඤසීමාපි

කඛත්තන්ති සිජ්ඣති. භගවතා ච ‘‘සබ්බා, භික්ඛකව, නදී අසීමා’’තිආදිනා

(මහාව. අට්ඨ. 147) නදිසමුද්දජාතස්සරා බද්ධසීමාය අකඛත්තභාකවන

වුත්තා, න පන අරඤ්ඤං. තස්මා අරඤ්ඤම්පි බද්ධසීමාය කඛත්තකමවාති

ගකහතබ්බං. යදි එවං ෙස්මා තත්ථ සා න බජ්ඣතීති? පකයොජනාභාවා.
සීමාකපක්ඛානන්තරකමවසත්තබ්භන්තරසීමායසම්භවකතො.තස්සා චඋපරි
සම්මතායබද්ධසීමායසම්කභදජ්කඣොත්ථරණානුකලොමකතොවිපත්තිසීමාඑව
සියා. ගාමකඛත්කතපනඨත්වාඅගාමොරඤ්කඤෙකදසම්පිඅන්කතොෙරිත්වා

සම්මතා කිඤ්චාපි සුසම්මතා, අගාමොරඤ්කඤ භගවතා විහිතාය
සත්තබ්භන්තරසීමායපි අනිවත්තිකතො. තත්ථ පන ෙම්මං ොතුං
පවිට්ඨානම්පි තකතො බහි කෙවලාරඤ්කඤෙකරොන්තානම්පි අන්තරා තීණි 

සත්තබ්භන්තරානි ඨකපතබ්බානි, අඤ්ඤථා විපත්ති එව සියාති සබ්බථා
නිරත්ථෙකමව අගාමොරඤ්කඤබද්ධසීමාෙරණන්තිකවදිතබ්බං. 

අන් කතොනදියං පවිට් ඨසාොයාති නදියා පථවිතලං ආහච්ච ඨිතාය

සාඛායපි, පකගව අනාහච්ච ඨිතාය. පාකරොකහපි එකසව නකයො. එකතන
සභාගං නදිසීමං ඵුසිත්වා ඨිකතනපි විසභාගසීමාසම්බන්ධසාඛාදිනා

උදකුක්කඛපසීමායසම්බන්කධො නවට්ටතීතිදස්කසති.එකතකනවමහාසීමං, 



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) උකපොසථක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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ගාමසීමඤ්ච ඵුසිත්වා ඨිකතන සාඛාදිනා මාළෙසීමාය සම්බන්කධො න
වට්ටතීතිඤාපිකතොතිදට්ඨබ්කබො. 

අන් කතොනදියංකයවාති කසතුපාදානං තීරට්ඨතං නිවත්කතති. කතන
උදකුක්කඛපපරිච්කඡදකතො බහි නදියං පතිට්ඨිතත්කතපි සම්කභදාභාවං 

දස්කසති.කතනාහ ‘‘බහිතීකරපතිට්ඨිතා’’තිආදි.යදිහිඋදකුක්කඛපකතොබහි 

අන්කතොනදියම්පිපතිට්ඨිතත්කතසම්කභකදොභකවයය, තම්පිපටික්ඛිපිතබ්බං

භකවයය ෙම්මකෙොපස්ස සමානත්තා, නච පටික්ඛිත්තං. තස්මා සබ්බත්ථ
අත්තකනොනිස්සයසීමාය සම්කභදකදොකසොනත්කථවාතිගකහතබ්බං. 

ආවරකණන වාති දාරුආදිං නිඛණිත්වා උදෙනිවාරකණන. 

කෙොට් ටෙබන් ධකනන වාති මත්තිොදීහි පූකරත්වා ෙතකසතුබන්කධන.

උභකයනාපිආවරණකමව දස්කසති. ‘‘නදිං විනාකසත්වා’’ති වුත්තකමවත්ථං 

විභාකවති ‘‘කහට් ඨා පාළි බද් ධා’’ති, කහට්ඨානදිං ආවරිත්වා පාළිබද්ධාති

අත්කථො. ඡඩ් ඩිතකමොදෙන්ති අතිරිත්කතොදෙං. ‘‘නදිං ඔත් ථරිත් වා 

සන් දනට් ඨානකතො’’ති ඉමිනා තළාෙනදීනං අන්තරා පවත්තනට්ඨාකන න

වට්ටතීති දස්කසති. උප් පතිත් වාති තීරාදිභින්දනවකසන විපුලා හුත්වා. 

විහාරසීමන්තිබද්ධසීමං. 

අ මනපකථති තදකහව ගන්ත්වා නිවත්තිතුං අසක්කුකණකයය. 

අරඤ් ඤසීමාසඞ් ෙයකමව  ච් ඡතීති කලොෙකවොහාරසිද්ධං

අගාමොරඤ්ඤසීමං සන්ධාය වදති. තත් ථාති පෙතියා මච්ඡබන්ධානං
ගමනපකථසුදීපකෙසු. 

තං ඨානන්ති ආවාටාදීනං ෙතට්ඨානකමව, න අෙතන්ති අත්කථො. 

ක ොණීති සමුද්කදොදෙස්ස උප්පත්තිකවගනින්කනො මාතිොොකරන
පවත්තනකෙො. 

148. සම් භින් දන් තීති යත්ථ චතූහි භික්ඛූහි නිසීදිතුං න සක්ො, 
තත්තෙකතො පට්ඨාය යාව කෙසග්ගමත්තම්පි අන්කතොසීමාය ෙකරොන්කතො
සම්භින්දති. චතුන්නං භික්ඛූනං පකහොනෙකතො පට්ඨාය යාව සෙලම්පි

අන්කතො ෙකරොන්කතො අජ්කඣොත්ථරන්තීති කවදිතබ්බං. සංසට් ඨවිටපාති

අඤ්ඤමඤ්ඤං සිබ්බිත්වා ඨිතමහාසාඛමූලා, එකතන අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස

අච්චාසන්නතං දීකපති. සාඛාය සාඛං ඵුසන්තා හි දූරට්ඨාපි සියුං, තකතො
එෙංසකතොසම්කභදලක්ඛණංදස්සිතංනසියාතිතං දස්කසතුංවිටපග්ගහණං
ෙතං. එවඤ්හි භික්ඛූනං නිසීදිතුං අප්පකහොනෙට්ඨානං අත්තකනො සීමාය
අන්කතොසීමට්ඨංෙරිත්වාපුරාණවිහාරංෙකරොන්කතොසීමායසීමංසම්භින්දති

නාම, න තකතො පරන්ති දස්සිතකමව කහොති. බද් ධා කහොතීති 



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) උකපොසථක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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කපොරාණෙවිහාරසීමං සන්ධාය වුත්තං. අම් බන්ති අපකරන සමකයන 
පුරාණවිහාරපරික්කඛපාදීනං විනට්ඨත්තා අජානන්තානං තං පුරාණසීමාය
නිමිත්තභූතං අම්බං. අත්තකනො සීමාය අන්කතොසීමට්ඨං ෙරිත්වා

පුරාණවිහාරසීමට්ඨංජම්බුං කිත්කතත්වාඅම්බජම්බූනංඅන්තකරයංඨානං, 
තං අත්තකනො සීමාය පකවකසත්වා බන්ධන්තීති අත්කථො. එත්ථ ච
පුරාණසීමායනිමිත්තභූතස්සගාමට්ඨස්ස අම්බරුක්ඛස්සඅන්කතොසීමට්ඨාය
ජම්බුයා සහ සංසට්ඨවිටපත්කතපි සීමාය බන්ධනොකල විපත්ති වා පච්ඡා
ගාමසීමාය සහ සම්කභකදො වා ෙම්මවිපත්ති වා න කහොතීති මුඛකතොව 
වුත්තන්තිකවදිතබ්බං. 

පකදසන්ති සඞ්ඝස්ස නිසීදනප්පකහොනෙප්පකදසං. ‘‘සීමන් තරිෙං 

ඨකපත් වා’’තිආදිනා සම්කභදජ්කඣොත්ථරණං අෙත්වා බද්ධසීමාහි
අඤ්ඤමඤ්ඤං ඵුසාකපත්වා අබයවධාකනන බද්ධාපි සීමා අසීමා එවාති
දස්කසති. තස්මා එෙද්වඞ්ගුලමත්තාපි සීමන්තරිො වට්ටති එව. සා පන

දුබ්කබොධාති අට්ඨෙථාසු චතුරඞ්ගුලාදිො වුත්තාති දට්ඨබ්බං. ද් වින් නං 

සීමානන්ති ද්වින්නං බද්ධසීමානං. නිමිත් තං කහොතීතිනිමිත්තස්ස සීමකතො

බාහිරත්තා බන්ධනොකල තාව සම්කභදකදොකසො නත්ථීති අධිප්පාකයො. න

කෙවලඤ්චනිමිත්තෙත්තා එවසඞ්ෙරංෙකරොති, අථකඛො සීමන්තරිොය
ඨිකතො අඤ්කඤොපි රුක්කඛො ෙකරොති එව. තස්මා අප්පමත්තිොය
සීමන්තරිොය වඩ්ඪනො රුක්ඛාදකයො න වට්ටන්ති එව. එත්ථ ච උපරි
දිස්සමානඛන්ධසාඛාදිපකවකස එව සඞ්ෙරකදොසස්ස සබ්බත්ථ දස්සිතත්තා
අදිස්සමානානංමූලානංපකවකසපිභූමිගතිෙත්තාකදොකසොනත්ථීතිසිජ්ඣති. 

සකචපනමූලානිපිදිස්සමානාකනවපවිසන්ති, සඞ්ෙකරොව.පබ්බතපාසාණා
පන දිස්සමානාපි භූමිගතිො එව. යදි පන බන්ධනොකල එව එකෙො

ථූලරුක්කඛො උභයම්පි සීමං ආහච්ච තිට්ඨති, පච්ඡා බද්ධා අසීමා කහොතීති
දට්ඨබ්බං. 

සීමාසඞ් ෙරන්ති සීමාසම්කභදං. යං පන සාරත් ථදීපනියං වුත්තං

‘‘සීමාසඞ්ෙරංෙකරොතීතිවඩ්ඪිත්වා සීමප්පකදසංපවිට්කඨද්වින්නංසීමානං

ගතට්ඨානස්ස දුවිඤ්කඤයයත්තා වුත්ත’’න්ති (සාරත්ථ. ටී. මහාවග්ග

3.148), තංනයුත්තංගාමසීමායපිසහසඞ්ෙරං ෙකරොතීතිවත්තබ්බකතො.
තත්ථාපි හි නිමිත්කත වඩ්ඪිකත ගාමසීමාබද්ධසීමානං ගතට්ඨානං 

දුබ්බිඤ්කඤයයකමව කහොති, තත්ථ පන අවත්වා ද්වින්නං බද්ධසීමානකමව
සඞ්ෙරස්ස වුත්තත්තා යථාවුත්තසම්බද්ධකදොකසොව සඞ්ෙර-සද්කදන

වුත්කතොතිගකහතබ්බං.පාළියං පනනිදානවකසන ‘‘කයසං, භික්ඛකව, සීමා

පච්ඡාසම්මතා, කතසංතංෙම්මං අධම්මිෙ’’න්තිආදිනා(මහාව.148) පච්ඡා
සම්මතාය අසීමත්කත වුත්කතපි ද්වීසු ගාමසීමාසු ඨත්වා ද්වීහි සඞ්කඝහි
සම්කභදං වා අජ්කඣොත්ථරණං වා ෙත්වා සීමන්තරිෙං අට්ඨකපත්වා වා



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) උකපොසථක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

472 

පටුන 

රුක්ඛපාකරොහාදිසම්බන්ධං අවිකයොකජත්වා වා එෙස්මිං ඛකණ
ෙම්මවාචානිට්ඨාපනවකසන එෙකතො සම්මතානං ද්වින්නං සීමානම්පි
අසීමතාපොසිතාති කවදිතබ්බං. 

ගාමසීමාදිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උකපොසථකභදාදිෙථාවණ් ණනා 

149. අධම් කමන වග්  න්තිඑත්ථඑෙසීමායචතූසුභික්ඛූසුවිජ්ජමාකනසු 

පාතිකමොක්ඛුද්කදකසොවඅනුඤ්ඤාකතො, තීසු, ද්වීසුචපාරිසුද්ධිඋකපොසකථොව.

ඉධපනතථා අෙතත්තා ‘‘අධම්කමනා’’තිවුත්තං.යස්මාපනඡන්දපාරිසුද්ධි

සඞ්කඝ එව ආගච්ඡති, න ගකණ, න පුග්ගකල, තස්මා ‘‘වග්ග’’න්ති
වුත්තන්ති. 

සකච පන ද්කව සඞ්ඝා එෙසීමාය අඤ්ඤමඤ්ඤං ඡන්දං ආහරිත්වා

එෙස්මිං ඛකණ විසුං සඞ්ඝෙම්මං ෙකරොන්ති, එත්ථ ෙථන්ති? කෙචි 

පකනතං වට්ටතීති වදන්ති, තං න ගකහතබ්බං වග්ගෙම්මත්තා. ෙම්මං

ෙකරොන්තානඤ්හි ඡන්දපාරිසුද්ධි අඤ්ඤත්ථ න ගච්ඡති තථා වචනාභාවා, 
විසුං විසුං ෙම්මෙරණත්ථකමව සීමාය අනුඤ්ඤාතත්තා චාති ගකහතබ්බං.
විහාරසීමායං පන සඞ්කඝ විජ්ජමාකනපි කෙනචි පච්චකයන ඛන්ධසීමායං

තීසු, ද්වීසු වා පාරිසුද්ධිඋකපොසථං ෙකරොන්කතසු ෙම්මං ධම්කමන
සමග්ගකමවභින්නසීමට්ඨත්තාතිදට්ඨබ්බං. 

උකපොසථකභදාදිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පාතිකමොක් ඛුද් කදසෙථාවණ් ණනා 

150. එවකමතං ධාරයාමීති. සුතා කෙො පනායස් මන් කතහීති එත්ථ

‘‘එවකමතංධාරයාමී’’තිවත්වා ‘‘උද්දිට්ඨංකඛො ආයස්මන්කතොනිදානං, සුතා

කඛො පනායස්මන්කතහි චත්තාකරො පාරාජිො ධම්මා’’තිආදිනා වත්තබ්බං. 

මාතිොට් ඨෙථායම්පි (ෙඞ්ඛා. අට්ඨ. නිදානවණ්ණනා) එවකමව වුත්තං. 

සුකතනාතිසුතපකදන. 

සවරභයන්ති වනචරෙභයං. කතනාහ ‘‘අටවිමනුස ්සභය’’න්ති.
නිදානුද්කදකස අනිට්ඨිකත පාතිකමොක්ඛං නිද්දිට්ඨං නාම න කහොතීති ආහ 

‘‘දුතියාදීසු උද් කදකසසූ’’තිආදි. තීහිපි විධීහීති ඔසාරණෙථනසරභඤ්කඤහි.
එත්ථ ච අත්ථං භණිතුොමතාය වා භණාකපතුොමතාය වා සුත්තස්ස 

ඔසාරණං ඔසාරණං නාම.තස්කසවඅත්ථප්පොසනා ෙථනං නාම.කෙවලං

පාඨස්කසව සකරන භණනං සරභඤ් ඤං නාම. සජ් ඣායං අධිට් ඨහිත් වාති 



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) උකපොසථක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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‘‘සජ්ඣායං ෙකරොමී’’ති චිත්තං උප්පාකදත්වා. ඔසාකරත් වා පන 

ෙකථන් කතනාතිසයකමවපාඨංවත්වාපච්ඡාඅත්ථංෙකථන්කතන. 

පාතිකමොක්ඛුද්කදසෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අධම් මෙම් මපටික් කෙොසනාදිෙථාවණ් ණනා 

155. නවවිධන්ති සඞ්ඝගණපුග්ගකලසු තකයො, 

සුත්තුද්කදසපාරිසුද්ධිඅධිට්ඨානවකසන තකයො, 

චාතුද්දසීපන්නරසීසාමග්ගීවකසන තකයොති නවවිධං. චතුබ් බිධන්ති 

අධම්කමනවග්ගාදි චතුබ්බිධං. දුවිධන්ති භික්ඛුභික්ඛුනිපාතිකමොක්ඛවකසන

දුවිධංපාතිකමොක්ඛං. නවවිධන්තිභික්ඛූනංපඤ්ච, භික්ඛුනීනංචත්තාකරොති
නවවිධං පාතිකමොක්ඛුද්කදසං. 

අධම්මෙම්මපටික්කෙොසනාදිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පක් ෙ ණනාදිඋග්  හණානුජානනෙථාදිවණ් ණනා 

156. ෙතිමීති තිථි-සද්දාකපක්ඛංඉත්ථිලිඞ්ගං දට්ඨබ්බං. 

163. උතුවස් කසකයවාතිකහමන්තගිම්කහසුකයව. 

164. විඤ ්ඤාකපතීතිඑත්ථ මනසා චින්කතත්වාොයවිොරෙරණකමව 

විඤ්ඤාපනන්ති දට්ඨබ්බං. පාළියං අඤ ්ඤස ්ස දාතබ් බා පාරිසුද් ධීති
පාරිසුද්ධිදායකෙන පුන අඤ්ඤස්ස භික්ඛුකනො සන්තිකෙ දාතබ්බා. 

‘‘භූතංකයව වා සාමකණරභාවං ආකරොකචතී’’ති වුත්තත්තා 

ඌනවීසතිවස්සොකල උපසම්පන්නස්ස, 
අන්තිමවත්ථුඅජ්ඣාපන්නසික්ඛාපච්චක්ඛාතාදීනං වා යාව භික්ඛුපටිඤ්ඤා

වත්තති, තාව කතහි ආහටාපි ඡන්දපාරිසුද්ධි ආගච්ඡති. යදා පන කත

අත්තකනො සාමකණරාදිභාවං පටිජානන්ති, තකතො පට්ඨාකයව නාගච්ඡතීති

දස්සිතන්ති දට්ඨබ්බං. පාළියම්පි හි ‘‘දින්නාය පාරිසුද්ධියා සඞ්ඝප්පත්කතො

විබ්භමති…කප.… පණ්ඩකෙො පටිජානාති. තිරච්ඡානගකතො පටිජානාති.

උභකතොබයඤ්ජනකෙො පටිජානාති, ආහටා කහොති පාරිසුද්ධී’’ති වුත්තත්තා
පණ්ඩොදීනම්පි භික්ඛුපටිඤ්ඤාය වත්තමානොකලසු ඡන්දපාරිසුද්ධියා 

ආගමනං සිද්ධකමව. කතනාහ ‘‘එස නකයො සබ් බත් ථා’’ති. 
උම්මත්තෙඛිත්තචිත්තකවදනාට්ටානං පන පෙතත්තා අන්තරාමග්කග
උම්මත්තොදිභාකව පටිඤ්ඤාකතපිකතසංසඞ්ඝප්පත්තමත්කතකනවඡන්දාදි
ආගච්ඡතීතිදට්ඨබ්බං. 



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) උකපොසථක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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‘‘භික් ඛූනං හත් ථපාස’’න්ති ඉමිනා ගණපුග්ගකලසු ඡන්දපාරිසුද්ධියා

අනාගමනං දස්කසති. ‘‘සඞ්ඝප්පත්කතො’’ති හි පාළියං වුත්තං. 

බිළා සඞ් ෙලිෙපාරිසුද් ධීති බිළාලගීවාය බන්ධනසඞ්ඛලිෙසදිසා පාරිසුද්ධි

නාම, යථා සඞ්ඛලිො බිළාකල ආගච්ඡන්කත එව ආගච්ඡති, න

අනාගච්ඡන්කත තප්පටිබද්ධත්තා, එවමයං පාරිසුද්ධිපීති අත්කථො. අථ වා 

යථා සඞ්ඛලිොය පඨමවලයං දුතියවලයං පාපුණාති, න තතියවලයං, 
එවමයම්පීති අධිප්පාකයො. උපලක්ඛණමත්තඤ්කචත්ථ බිළාල-ග්ගහණං
දට්ඨබ්බං. 

පක්ඛගණනාදිඋග්ගහණානුජානනෙථාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඡන් දදානෙථාදිවණ් ණනා 

165. පාළියං ‘‘සන්ති සඞ්ඝස්ස ෙරණීයානී’’ති වත්තබ්කබ

වචනවිපල්ලාකසන ‘‘ෙරණීය’’න්තිවුත්තං. 

167. ‘‘තස් ස සම් මුතිදානකිච් චං නත් ථී’’ති ඉදං පාළියං එෙදා 
සරන්තස්කසව සම්මුතිදානස්ස වුත්තත්තා එෙදා අසරන්තස්ස
සම්මුතිඅභාකවපිතස්ස අනාගමනංවග්ගෙම්මායනකහොතීතිවුත්තං.කෙචි

පන‘‘කසොපිහත්ථපාකසවආකනතබ්කබො’’ති වදන්ති, තංනගකහතබ්බං. 

168. සඞ්ඝසන්නිපාතකතො පඨමං ොතබ්බං පුබ් බෙරණං. 

සඞ්ඝසන්නිපාකත ොතබ්බං පුබ් බකිච් චන්ති දට්ඨබ්බං. පාළියං කනො කච 

අධිට් ඨකහයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සාතිඑත්ථ අසඤ්චිච්චඅසතියාඅනාපත්ති.

යථාකචත්ථ, එවංඋපරිපි.යත්ථපනඅචිත්තොපත්ති අත්ථි, තත්ථවක්ඛාම. 

169. ‘‘පඤ් ඤත් තං කහොතී’’ති ඉමිනා ‘‘න සාපත්තිකෙන උකපොසකථො

ොතබ්කබො’’ති විසුං පටික්කඛපාභාකවපි යථාවුත්තසුත්තසාමත්ථියකතො

පඤ්ඤත්තකමවාතිදස්කසති. ඉමිනාඑවනකයන– 

‘‘අට්ඨානකමතං, භික්ඛකව, අනවොකසො යං තථාගකතො

අපරිසුද්ධාය පරිසාය උකපොසථං ෙකරයය, පාතිකමොක්ඛං

උද්දිකසයයා’’ති(චූළව.386; අ.නි.8.20; උදා.45) – 

ආදිසුත්තනයකතොචඅලජ්ජීහිපිසද්ධිංඋකපොසථෙරණම්පි පටික්ඛිත්තකමව
අලජ්ජිනිග්ගහත්ථත්තා සබ්බසික්ඛාපදානන්ති දට්ඨබ්බං. 

‘‘පාරිසුද් ධිදානපඤ් ඤාපකනනා’’ති ඉමිනා සාපත්තිකෙන පාරිසුද්ධිපි න

දාතබ්බාති දීපිතං කහොති. උකභොපි දුක් ෙටන්ති එත්ථ සභාගාපත්තිභාවං
අජානිත්වාකෙවලංආපත්තිනාකමකනවකදකසන්තස්සපටිග්ගණ්හන්තස්ස 
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අචිත්තෙකමව දුක්ෙටං කහොතීති වදන්ති. යථා සඞ්කඝො සභාගාපත්තිං 

ආපන්කනො ඤත්තිං ඨකපත්වා උකපොසථං ොතුං ලභති, එවං තකයොපි

‘‘සුණන්තු කම, ආයස්මන්තා, ඉකම භික්ඛූ සභාගං ආපත්තිං

ආපන්නා’’තිආදිනා වුත්තනයානුසාකරකනව ගණඤත්තිං ඨකපත්වා ද්වීහි
අඤ්ඤමඤ්ඤං ආකරොකචත්වා උකපොසථං ොතුං වට්ටති. එකෙන පන 

සාපත්තිකෙන දූරං ගන්ත්වාපි පටිොතුකමව වට්ටති, අසම්පාපුණන්කතන

‘‘භික්ඛුං ලභිත්වා පටිෙරිස්සාමී’’තිඋකපොසකථො ොතබ්කබො, පටිෙරිත්වා ච
පුනඋකපොසකථො ෙත්තබ්කබො. 

ඡන්දදානෙථාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අනාපත් තිපන් නරසොදිෙථාවණ් ණනා 

172. කෙනචි 63 ෙරණීකයන  න් ත් වාති සීමාපරිච්කඡදකතො බහිභූතං
ගාමං වා අරඤ්ඤං වා ගන්ත්වාති අත්කථො. එකතකනව උකපොසථඤත්තියා
ඨපනොකලසමග්ගාඑවකතඤත්තිංඨකපසුන්තිසිද්ධං.කතකනවපාළියං 

‘‘උද්දිට්ඨං සුඋද්දිට්ඨ’’න්ති සබ්බපන්නරසකෙසුපි වුත්තං. වග්  ා 

සමග්  සඤ් ඤිකනොතිආදි පන ඤත්තියා නිට්ඨිතාය ‘‘කිං සඞ්ඝස්ස

පුබ්බකිච්ච’’න්තිආදීනං (මහාව. 134) වචනක්ඛකණ බහිගතානං භික්ඛූනං 
සීමායපවිට්ඨත්තාභික්ඛූතස්මිංඛකණවග්ගාකහොන්තීතිවුත්තං.කතනාහ 

‘‘කතසං සීමං ඔක් ෙන් තත් තා වග්  ා’’තිආදි, එකතන 

පාරාජිකුද්කදසාදික්ඛකණපි වග්ගසඤ්ඤීනං උද්දිසන්තානං ආපත්ති එව, 
ඤත්තියා පන පුබ්කබ නිට්ඨිතත්තා ෙම්මකෙොකපො නත්ථීති දස්සිතකමව
කහොති.එවංඋපරිපිසබ්බවාකරසු අධිප්පාකයොකවදිතබ්කබො. 

එත්ථචපාළියං‘‘සබ්බායවුට්ඨිතාය…කප.… කතසංසන්තිකෙ පාරිසුද්ධි

ආකරොකචතබ්බා’’ති (මහාව. 174) වුත්තත්තා බහිසීමාගතාය පරිසාය කතසු 
යස්ස ෙස්සචි සන්තිකෙ අනධිට්ඨිකතහි පාරිසුද්ධිං ආකරොකචතුං වට්ටතීති 
වදන්ති. 

අනාපත්තිපන්නරසොදිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ලිඞ්  ාදිදස ්සනෙථාදිවණ් ණනා 

179. අඤ්ඤාතෙං නාම අදිට්ඨපුබ්බන්ති ආහ ‘‘අඤ ්කඤසං 

සන් තෙ’’න්ති. අඤ ්කඤසන්ති අත්තනා අදිට්ඨපුබ්බානං. 

නානාසංවාසෙභාවන්ති ලද්ධිනානාසංවාසෙභාවං. 

180. පාළියං අභිවිතරන් ති සමානසංවාසොභාවංනිච්ඡිනන්ති. 
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181. උකපොසථොරොති සඞ්ඝුකපොසථොරො. කතකනව ‘‘අඤ් ඤත්ර 

සඞ් කඝනා’’ති වුත්තං. සඞ්ඝුකපොසථට්ඨානකතො හි ගච්ඡන්කතන

අත්තචතුත්කථකනව ගන්තබ්බං, තිණ්ණංභික්ඛූනංනිසින්නට්ඨානකතොපන
ගච්ඡන්කතන එකෙන භික්ඛුනාපි සහ ගන්තුම්පි වට්ටති. පාළියං 

‘‘අභික් ඛුකෙො ආවාකසො’’ති ඉදං නිදස්සනමත්තං, සඞ්ඝුකපොසථට්ඨානකතො

ගණපුග්ගකලහි සභික්ඛුකෙොපි ආවාකසො න ගන්තබ්කබො ‘‘අඤ්ඤත්ර

සඞ්කඝනා’’ති වුත්තත්තාති වදන්ති. උකපොසථං ෙකරොන් තීති සඞ්ඝුකපොසථං

වා ගණුකපොසථං වා. ‘‘තස් ස සන් තිෙ’’න්ති ඉදං ගණුකපොසථට්ඨානකතො

ගච්ඡන්තං සන්ධාය වුත්තං, අඤ්ඤථා ‘‘සබ්බන්තිකමන පරිච්කඡකදන

අත්තචතුත්කථන වා’’ති වචකනන විරුජ්ඣනකතො. ආරඤ් ඤකෙනාති

එෙචාරිනා. උකපොසථන් තරාකයොතිඅත්තකනොඋකපොසථන්තරාකයො. 

183. පාළියං භික් ඛුනියා නිසින් නපරිසායාතිආදීසු භික් ඛුනියාතිආදි
ෙරණත්කථසාමිවචනං. 

ලිඞ්ගාදිදස්සනෙථාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උකපොසථක්ඛන්ධෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) වස්සූපනායිෙක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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3. වස් සූපනායිෙක් ෙන් ධකෙො 

වස් සූපනායිෙඅනුජානනෙථාදිවණ් ණනා 

184. වස්සූපනායිෙක්ඛන්ධකෙ අපරස ්මිං දිවකසති දුතිකය
පාටිපදදිවකස. 

185. අඤ් ඤත් ථ අරුණං උට් ඨාපකනන වාති සාකපක්ඛස්ස

අෙරණීකයන ගන්ත්වා අඤ්ඤත්ථ අරුණං උට්ඨාපකනන වා. පරිහානීති
ගුණපරිහානි. 

187. පාළියං සත් තාහං සන් නිවත් කතො ොතබ් කබොති සෙලං සත්තාහං
බහි එව අවීතිනාකමත්වා සත්තාහපරිකයොසානභූතං අරුණුට්ඨානොලං පුන
විහාකරව සම්බන්ධවකසන සත්තාහං විහාකර සන්නිවත්තං ොතබ්බං.

සත්තාහපරිකයොසානොකලොහිඉධසත්තාහ-සද්කදන වුත්කතො, තදකපක්ඛාය

ච ‘‘සන්නිවත්කතො’’ති පුල්ලිඞ්කගන වුත්තං. තීණි පරිහීනානීති භික්ඛුනීනං
වච්චකුටිආදීනංපටික්ඛිත්තත්තා පරිහීනානි. 

189. න පලුජ් ජතීති අඤ්කඤසං අප්පගුණත්තා, මම ච මරකණන න 
විනස්සති. 

වස්සූපනායිෙඅනුජානනෙථාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පහිකතකයවඅනුජානනෙථාවණ් ණනා 

199. භික් ඛූහි සද් ධිං වසනෙපුරිකසොති අනඤ්ඤගතිකෙොති දස්කසති. 

 න් තබ් බන්ති සඞ්ඝෙරණීකයන අප්පහිකතපි ගන්තබ්බං. එත්ථ ච 
අනුපාසකෙහිපි සාසනභාවං ඤාතුොකමහි පහිකත කතසං පසාදවඩ්ඪිං
සම්පස්සන්කතහිපි සත්තාහෙරණීකයනගන්තුංවට්ටතීතිගකහතබ්බං. 

රත් තිච් කඡදවිනිච් ඡකයොති සත්තාහෙරණීකයන ගන්ත්වා බහිද්ධා

අරුණුට්ඨාපනසඞ්ඛාතස්ස රත්තිච්කඡදස්ස විනිච්ඡකයො.  න් තුං වට් ටතීති 
අන්කතොඋපචාරසීමායං ඨිකතකනව සත්තාහෙරණීයනිමිත්තං

සල්ලක්කඛත්වා ඉමිනා නිමිත්කතන ගන්ත්වා ‘‘අන්කතොසත්තාකහ

ආගච්ඡිස්සාමී’’තිආකභොගංෙත්වා ගන්තුං වට්ටති. පුරිමක්ඛකණආකභොගං

ෙත්වා ගමනක්ඛකණ විස්සරිත්වා ගකතපි කදොකසො නත්ථි ‘‘සෙරණීකයො

පක්ෙමතී’’ති (මහාව. 207) වුත්තත්තා. සබ්බථා පන ආකභොගං අෙත්වා
ගතස්සවස්සච්කඡකදොතිවදන්ති.කයොපන සත්තාහෙරණීයනිමිත්තාභාකවපි

‘‘සත්තාහබ්භන්තකර ආගමිස්සාමී’’ති ආකභොගං ෙත්වා ගන්ත්වා

සත්තාහබ්භන්තකර ආගච්ඡති, තස්ස ආපත්තිකයව, වස්සච්කඡකදො නත්ථි 
සත්තාහස්ස සන්නිවත්තත්තාති වදන්ති. වීමංසිත්වා ගකහතබ්බං. 



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) වස්සූපනායිෙක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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භණ් ඩෙන්ති චීවරභණ්ඩං. සම් පාපුණිතුං න සක් කෙොති, වට් ටතීති තදකහව
ආගමකන සඋස්සාහත්තා වස්සච්කඡකදො වා ආපත්ති වා න කහොතීති

අධිප්පාකයො. ආචරියන්ති අගිලානම්පි නිස්සයාචරියඤ්ච ධම්මාචරියඤ්ච, 

පකගව උපසම්පදාචරියඋපජ්ඣාකයසු. වදති, වට් ටතීති සත්තාහාතික්ෙකම

ආපත්තිඅභාවංසන්ධායවුත්තං, වස්සච්කඡකදොපනකහොතිඑව. 

පහිකතකයවඅනුජානනෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අන් තරාකයඅනාපත් තිවස ්සච් කඡදෙථාවණ් ණනා 

200. පාළියං  ණ් හිංසූති ගකහත්වා ඛාදිංසු. පරිපාතිංසූති පලාකපසුං, 
අනුබන්ධිංසූතිඅත්කථො. 

201. සත් තාහවාකරන අරුකණො උට් ඨාකපතබ් කබොති එත්ථ ඡදිවසානි
බහිද්ධා වීතිනාකමත්වා සත්තකම දිවකස පුරාරුණා එව
අන්කතොඋපචාරසීමායපවිසිත්වාඅරුණං උට්ඨාකපත්වාපුනදිවකසසත්තාහං

අධිට්ඨාය ගන්තබ්බන්ති අධිප්පාකයො. කෙචි පන ‘‘සත්තකම දිවකස

ආගන්ත්වාඅරුණංඅනුට්ඨාකපත්වාතදකහවදිවසභාකගපිගන්තුං වට්ටතී’’ති

වදන්ති, තං න ගකහතබ්බං ‘‘අරුකණො උට්ඨාකපතබ්කබො’’ති වුත්තත්තා. 

සත්තකමදිවකසතත්ථඅරුණුට්ඨාපනකමවහිසන්ධායපාළියම්පි‘‘සත්තාහං 

සන්නිවත්කතොොතබ්කබො’’ති වුත්තං. අරුණං අනුට්ඨාකපත්වා ගච්ඡන්කතො
අන්කතො අප්පවිසිත්වා බහිද්ධාව සත්තාහං වීතිනාකමන්කතන
සමුච්ඡින්නවස්කසොඑවභවිස්සති අරුණස්සබහිඑවඋට්ඨාපිතත්තා.ඉතරථා

‘‘අරුකණො උට්ඨාකපතබ්කබො’’ති වචනං නිරත්ථෙං සියා ‘‘සත්තාහවාකරන

අන්කතොවිහාකර පවිසිත්වා අරුණං අනුට්ඨාකපත්වාපි ගන්තබ්බ’’න්ති
වත්තබ්බකතො.අඤ්කඤසුචඨාකනසුඅරුණුට්ඨාපනකමව වුච්චති.වක්ඛතිහි 

චීවරක් ෙන් ධකෙ ‘‘එෙස්මිං විහාකර වසන්කතො ඉතරස්මිං සත්තාහවාකරන

අරුණකමවඋට්ඨාකපතී’’ති(මහාව. අට්ඨ.364). 

අථාපි යං කත වකදයුං ‘‘සත්තකම දිවකස යදා ෙදාචි පවිට්කඨන
තංදිවසනිස්සිකතො අතීතඅරුකණො උට්ඨාපිකතො නාම කහොතීති ඉමමත්ථං

සන්ධාය අට් ඨෙථායං වුත්ත’’න්ති, තං සද්දගතියාපි න සකමති. න හි 
උට්ඨිකත අරුකණ පච්ඡා පවිට්කඨො තස්ස පකයොජකෙො උට්ඨාපකෙො

භවිතුමරහති. යදි භකවයය, වස්සං උපගන්ත්වා පනස්ස අරුණං
අනුට්ඨාකපත්වා තදකහව සත්තාහෙරණීකයන පක්ෙන්තස්සාපීති එත්ථ

‘‘අරුණං අනුට්ඨාකපත්වා’’ති වචනං විරුජ්කඣයය, කතනපි 
තංදිවසසන්නිස්සිතස්ස අරුණස්ස උට්ඨාපිතත්තා. ආරඤ්ඤෙස්සාපි හි
භික්ඛුකනො සායන්හසමකය අඞ්ගයුත්තං අරඤ්ඤට්ඨානං ගන්ත්වා තදා එව

නිවත්තන්තස්ස අරුකණො උට්ඨාපිකතො ධුතඞ්ගඤ්ච විකසොධිතං සියා, න



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) වස්සූපනායිෙක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

479 

පටුන 

කචතං යුත්තං අරුණුග්ගමනොකල එව අරුණුට්ඨාපනස්ස වුත්තත්තා.

වුත්තඤ්හි ‘‘ොලස්කසව පන නික්ඛමිත්වා අඞ්ගයුත්කත ඨාකන අරුණං

උට්ඨාකපතබ්බං. සකච අරුණුට්ඨානකවලායං කතසං ආබාකධො වඩ්ඪති, 

කතසංඑවකිච්චංොතබ්බං, නධුතඞ්ගවිසුද්ධිකෙනභවිතබ්බ’’න්ති (විසුද්ධි.

1.31). තථා පාරිවාසිොදීනම්පි අරුණං අනුට්ඨාකපත්වා වත්තං 

නික්ඛිපන්තානං රත්තිච්කඡකදො වුත්කතො. ‘‘උග්ගකත අරුකණ

නික්ඛිපිතබ්බ’’න්ති (චූළව. 97) හි වුත්තං. සහකසයයසික්ඛාපකදපි

අනුපසම්පන්කනහි සහ නිවුත්ථභාවපරිකමොචනත්ථං ‘‘පුරාරුණා

නික්ඛමිත්වා’’තිආදි වුත්තං. එවං චීවරවිප්පවාසාදීසු ච සබ්බත්ථ

රත්තිපරිකයොසාකන ආගාමිඅරුණවකසකනව අරුණුට්ඨාපනං දස්සිතං, න
අතීතාරුණවකසන. තස්මා වුත්තනකයකනකවත්ථ අරුණුට්ඨාපනං
කවදිතබ්බං අඤ්ඤථාවස්සච්කඡදත්තා. 

යං පන වස්සං උපගතස්ස තදකහව අරුණං අනුට්ඨාකපත්වා

සෙරණීයස්ස පක්ෙමනවචනං, තං වස්සං උපගතොලකතො පට්ඨාය යදා

ෙදාචි නිමිත්කත සති ගමනස්ස අනුඤ්ඤාතත්තා යුත්තං, න පන

සත්තාහවාකරනගතස්සඅරුණංඅනුට්ඨාකපත්වාතදකහව ගමනං‘‘අරුකණො

උට්ඨාකපතබ්කබො’’ති වුත්තත්තා එව. යථා වා ‘‘සත්තාහං අනාගතාය 

පවාරණායසෙරණීකයොපක්ෙමති, ආගච්කඡයයවාකසො, භික්ඛකව, භික්ඛු

තංආවාසං, නවා ආගච්කඡයයා’’තිආදිනා (මහාව. 207) පච්ඡිමසත්තාකහ
අනාගමකන අනුඤ්ඤාකතපි අඤ්ඤසත්තාකහසු න වට්ටති. එවං
පඨමසත්තාකහ අරුණං අනුට්ඨාකපත්වා ගමකන අනුඤ්ඤාකතපි තකතො
පකරසුසත්තාකහසුආගතස්සඅරුණං අනුට්ඨාකපත්වා ගමනංනවට්ටතීති

නිට්ඨකමත්ථ ගන්තබ්බං. ඉධ ආහටන්ති විහාරකතො බහි ආගතට්ඨාකන
ආනීතං. 

අන්තරාකයඅනාපත්තිවස්සච්කඡදෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

වජාදීසු වස් සූප මනෙථාවණ් ණනා 

203. උප න් තුං 68 න වට් ටතීති කුටිොදීනං අභාකවන ‘‘ඉධ වස්සං

උකපමී’’තිඑවංවචීකභදංෙත්වාඋපගන්තුංනවට්ටති. 

204. පාළියං පිසාචිල් ලිොතිපිසාචදාරො. පවිසනද් වාරං කයොකජත් වාති

සෙවාටද්වාරං ෙත්වා. රුක් ෙං ඡින් දිත් වාති සුසිරට්ඨානස්ස උපරිභාගං

ඡින්දිත්වා. ොණුමත් ථකෙති සුසිරඛාණුමත්ථකෙ. ටඞ් කිතමඤ් කචො නාම

දීකඝ මඤ්චපාකද විජ්ඣිත්වා අටනිකයො පකවකසත්වා ෙකතො, කසො

කහට්ඨුපරියවකසන පඤ්ඤත්කතොපි පුරිමසදිකසොව කහොති, තං සුසාකන, 



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) වස්සූපනායිෙක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

480 

පටුන 

කදවතාඨාකන ච ඨකපන්ති. චතුන්නං පාසාණානං උපරි පාසාණඵලකෙ

අත්ථරිත්වාෙතකගහම්පි ‘‘ටඞ්කිතමඤ්කචො’’තිවුච්චති. 

වජාදීසුවස්සූපගමනෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අධම් මිෙෙතිොදිෙථාවණ් ණනා 

205. මහාවිභඞ් ක ති චතුත්ථපාරාජිෙවණ්ණනායං. පරකතො
කසනාසනක්ඛන්ධකෙපි අධම්මිෙංෙතිෙවත්තංආවිභවිස්සතිඑව. 

207. යස්මා නානාසීමායං ද්වීසු ආවාකසසු වස්සං උපගච්ඡන්තස්ස

‘‘දුතිකය වසිස්සාමී’’ති උපචාරකතො නික්ඛන්තමත්කත පඨකමො

කසනාසනග්ගාකහො පටිප්පස්සම්භති. තස්මා පාළියං ‘‘තස්ස, භික්ඛකව, 

භික්ඛුකනොපුරිමිොචනපඤ්ඤායතී’’තිපඨමංකසනාසනග්ගාහං සන්ධාය

වුත්තං. දුතිකය කසනාසනග්ගාකහ පන පුරිමිො පඤ්ඤායකතව, තත්කථව

කතමාසං වසන්කතො පුරිමවස්සංවුත්කථො එව කහොති, තකතො වා පන

දුතියදිවසාදීසු ‘‘පඨමකසනාසකනවසිස්සාමී’’තිඋපචාරාතික්ෙකමපුරිමිොපි
නපඤ්ඤායතීති දට්ඨබ්බං. 

208. පාළියං ‘‘කසො සත්තාහං අනාගතාය පවාරණාය සෙරණීකයො

පක්ෙමතී’’තිවුත්තත්තාපවාරණාදිවකසපි සත්තාහෙරණීයංවිනාගන්තුංන

වට්ටතීති කවදිතබ්බං. කෙොමුදියා චාතුමාසිනියාති පච්ඡිම-

ෙත්තිෙපුණ්ණමාය. සා හි තස්මිං ොකල කුමුදානං අත්ථිතාය කෙොමුදී, 

චතුන්නං වස්සිෙමාසානංපරිකයොසානත්තා චාතුමාසිනීතිචවුච්චති. 

අධම්මිෙෙතිොදිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

වස්සූපනායිෙක්ඛන්ධෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.
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4. පවාරණාක් ෙන් ධකෙො 

අඵාසුවිහාරෙථාදිවණ් ණනා 

209. පවාරණාක්ඛන්ධකෙ පාළියං පිණ් ඩාය පටික් ෙකමයයාතිපිණ්ඩාය

චරිත්වා පටික්ෙකමයය. අවක් ොරපාතින්ති අතිකරෙපිණ්ඩපාතඨපනෙං

එෙං භාජනං. අවිසය් හන්ති උක්ඛිපිතුං අසක්කුකණයයං. විලඞ්ඝනං

උක්ඛිපනං විලඞ්කඝො, කසො එව විලඞ්ඝකෙො, හත්කථහි විලඞ්ඝකෙො

හත්ථවිලඞ්ඝකෙොති ආහ ‘‘හත් ථුක් කෙපකෙනා’’ති. අථ වා විලඞ්ඝකෙන

උක්කඛපකෙන හත්කථනාතිපිඅත්කථො, අඤ්ඤමඤ්ඤංසංසිබ්බිතහත්කථහීති
වුත්තංකහොති. 

213. සකච පන වුඩ් ඪතකරො කහොතීති පවාරණාදායකෙො භික්ඛු

වුඩ්ඪතකරොකහොති. එවඤ් හි කතන තස් සත් ථාය පවාරිතං කහොතීතිඑත්ථඑවං
කතන අප්පවාරිකතොපි තස්ස සඞ්ඝප්පත්තිමත්කතන සඞ්ඝපවාරණාෙම්මං

සමග්ගෙම්මකමව කහොතීති දට්ඨබ්බං. කතන ච භික් ඛුනාති
පවාරණාදායකෙන භික්ඛුනා. 

234. බහූපි සමානවස් සා එෙකතො පවාකරතුං  භන් තීති එෙස්මිං
සංවච්ඡකර ලද්ධූපසම්පදතාය සමානුපසම්පන්නවස්සා සබ්කබ එෙකතො
පවාකරතුංලභන්තීති අත්කථො. 

237. පාළියං මිච් ඡාදිට් ඨීති‘‘නත්ථිදින්න’’න්තිආදි(දී.නි. 1.171; ම.නි.

1.445; 2.94, 95, 225; 3.91, 116, 136; සං.නි.3.210; ධ.ස.1221) 

නයප්පවත්තා. අන් තග්  ාහිොති සස්සතුච්කඡදසඞ්ඛාතස්ස අන්තස්ස

ගාහිො. යං කෙො ත් වන්තිආදීසුයංපවාරණංඨකපසි, තංදිට්කඨනඨකපසීති
තං-සද්දංඅජ්ඣාහරිත්වාකයොකජතබ්බං. 

239. වත් ථුං පොකසන් කතොතිපුග්ගකලපරිසඞ්කුප්පත්තියානිමිත්තභූතං 

වත්ථුමත්තංකයව සන්ධාය වුත්තං. යං පන වත්ථුං සන්ධාය ‘‘පුග්ගකලො

පඤ්ඤායති, නවත්ථූ’’තිආහ, නතං සන්ධාකයතං වුත්තං. යදි පනතස්ස 

භික්ඛුකනො වසනට්ඨාකන කපොක්ඛරණිකතො මච්ඡග්ගහණාදි දිස්කසයය, තදා

‘‘වත්ථු ච පුග්ගකලො ච පඤ්ඤායතී’’ති වත්තබ්බං භකවයය. කතනාහ 

‘‘පුරිමනකයකනව කචොකරහී’’තිආදි. භික්ඛුකනො සරීකර මාලාගන්ධඤ්ච

අරිට්ඨගන්ධඤ්චදිස්වාඑවං ‘‘වත්ථුචපුග්ගකලොචපඤ්ඤායතී’’තිවුත්තන්ති
කවදිතබ්බං. 

අඵාසුවිහාරෙථාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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භණ් ඩනොරෙවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

240. ද් කව චාතුද් දසිො කහොන් තීති තතියපක්කඛ චාතුද්දසියා සද්ධිං

ද්කවචාතුද්දසිොකහොන්ති. ‘‘භණ් ඩනොරොනං කතරකස වා චාතුද් දකස වා 

ඉකම පන් නරසීපවාරණං පවාකරස් සන් තී’’ති ඉමිනා යථාසෙං

උකපොසථෙරණදිවසකතොපට්ඨායභික්ඛූනං චාතුද්දසීපන්නරසීකවොහාකරො, න

චන්දගතිසිද්ධියා තිථියා වකසනාති දස්කසති. කිඤ්චාපි එවං ‘‘අනුජානාමි, 

භික්ඛකව, රාජූනං අනුවත්තිතු’’න්ති (මහාව. 186) වචනකතො පකනත්ථ 
කලොකියානං තිථිං අනුවත්තන්කතහිපි අත්තකනො උකපොසථක්ෙකමන

චාතුද්දසිං පන්නරසිං වා, පන්නරසිං චාතුද්දසිං වා ෙකරොන්කතකහව

අනුවත්තිතබ්බං, න පන කසොළසමදිවසං වා කතරසමදිවසං වා

උකපොසථදිවසංෙකරොන්කතහි.කතකනවපාළියම්පි‘‘ද්කවතකයොඋකපොසකථ 

චාතුද්දසිකෙ ොතු’’න්ති වුත්තං. අඤ්ඤථා ද්වාදසියං, කතරසියං වා

උකපොසකථො ොතබ්කබොති වත්තබ්බකතො. ‘‘සකිං පක්ඛස්ස චාතුද්දකස, 

පන්නරකස වා’’තිආදිවචනම්පි උපවුත්ථක්ෙකමකනව වුත්තං, න
තිථික්ෙකමනාතිගකහතබ්බං. 

භණ්ඩනොරෙවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පවාරණාසඞ්  හෙථාවණ් ණනා 

241. ‘‘පවාකරත් වා පන අන් තරාපි චාරිෙං පක් ෙමිතුං  භන් තී’’ති
ඉමිනා පවාරණාසඞ්ගකහ ෙකත අන්තරා පක්ෙමිතුොමා සඞ්ඝං
සන්නිපාතාකපත්වාපවාකරතුං ලභන්තීතිදස්කසති. 

පවාරණාසඞ්ගහෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පවාරණාක්ඛන්ධෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.
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5. චම් මක් ෙන් ධකෙො 

කසොණකෙොළිවිසෙථාදිවණ් ණනා 

242. චම්මක්ඛන්ධකෙ උණ් ණපාවාරණන්ති උභකතො කලොමානි

උට්ඨාකපත්වා ෙතං උණ්ණමයං පාවාරණං, උභකතො ෙප්පාසපිචුං

උට්ඨාකපත්වා වීතපාවාකරොපි අත්ථි, තකතො නිවත්තනත්ථං 

‘‘උණ්ණපාවාරණ’’න්තිවුත්තං. 

අඩ් ඪචන් දපාසාකණති කසොපානමූකල උපඩ්ඪං අන්කතො පකවකසත්වා

ඨපිකත අඩ්ඪපාසාකණ. පාළියං විහාරපච් ඡායායන්ති විහාරපච්චන්කත

ඡායාය, විහාරස්ස වඩ්ඪමානච්ඡායායන්තිපිවදන්ති. 

243. කභො ාතිඋපකයොගත්කථපච්චත්තවචනං. අච් චායතාතිඅතිආයතා

ඛරමුච්ඡනා. සරවතීති මධුරසරසංයුත්තා. අතිසිථි ා මන්දමුච්ඡනා. 

වීරියසමථන්ති වීරියසම්පයුත්තසමථං. තත් ථ ච නිමිත් තං  ණ් හාහීති

තස්මිඤ්චසමභාකවසතියංආදාකසමුඛනිමිත්තංවිය නිමිත්තංඋප්පජ්ජති, 

තං සමථනිමිත්තං, විපස්සනානිමිත්තං, මග්ගනිමිත්තං, ඵලනිමිත්තඤ්ච

ගණ්හාහි නිබ්බත්කතහීති, එවමස්ස අරහත්තපරිකයොසානං ෙම්මට්ඨානං 
ෙථිතං. 

244. ඡඨානානීති ඡ ොරණානි. අධිමුත් කතොති පටිවිජ්ඣිත්වා ඨිකතො. 

කනක් ෙම් මාධිමුත් කතොතිආදි සබ්බං අරහත්තවකසන වුත්තං. අරහත්තඤ්හි

සබ්බකිකලකසහි නික්ඛන්තත්තා කනක් ෙම් මං, කතකහව ච පවිවිත්තත්තා 

පවිකවකෙො, බයාපජ්ජාභාවකතො අබයාපජ් ජං, උපාදානස්ස ඛයන්කත

උප්පන්නත්තා උපාදානක් ෙකයො, තණ්හක්ඛයන්කත උප්පන්නත්තා 

තණ් හක් ෙකයො, සම්කමොහාභාවකතො අසම් කමොකහොතිචවුච්චති. 

කෙව ං සද් ධාමත් තෙන්ති කෙවලං පටිකවධපඤ්ඤාය අසම්මිස්සං

සද්ධාමත්තෙං. පටිචයන්ති පුනප්පුනං ෙරකණන වඩ්ඪිං. වීතරා ත් තාති
මග්ගපටිකවකධන රාගස්ස විගතත්තා එව කනක්ඛම්මසඞ්ඛාතං අරහත්තං
පටිවිජ්ඣිත්වා සච්ඡිෙත්වා ඨිකතො කහොති. කසසපකදසුපි එකසව නකයො. 

පවිකවොධිමුත් කතොති ‘‘පවිකවකෙ අධිමුත්කතො අහ’’න්ති එවං අරහත්තං
බයාෙකරොතීතිඅත්කථො. 

සී බ් බතපරාමාසන්ති සීලඤ්ච වතඤ්ච පරාමසිත්වා

ගහිතග්ගහණමත්තං. සාරකතො පච් චා ච් ඡන් කතොති සාරභාකවනජානන්කතො. 

අබයාපජ් ජාධිමුත් කතොතිඅබයාපජ්ජං අරහත්තංබයාෙකරොති. 
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අමිස් සීෙතන්ති අමිස්සෙතං. කිකලසා හි ආරම්මකණන සද්ධිං චිත්තං

මිස්සං ෙකරොන්ති, කතසං අභාවා අමිස්සීෙතං. භුසා වාතවුට් ඨීති 
බලවවාතක්ඛන්කධො. 

උපාදානක් ෙයස් ස චාති උපකයොගත්කථ සාමිවචනං. දිස ්වා 

ආයතනුප් පාදන්ති චක්ඛාදිආයතනානං උප්පාදඤ්ච වයඤ්ච දිස්වා. චිත් තං 

විමුච් චතීති ඉමාය විපස්සනාපටිපත්තියා ඵලසමාපත්තිවකසන චිත්තං
විමුච්චති. 

කසොණකෙොළිවිසෙථාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දිගුණාදිඋපාහනපටික් කෙපෙථාවණ් ණනා 

245. සෙටවාකහති ද්වීහි සෙකටහි පරිච්ඡින්කන වාකහ. ‘‘වාකහ’’ති

බහුවචනස්ස හිරඤ්ඤවිකසසනත්කතපිසාමඤ්ඤාකපක්ඛාය ‘‘හිරඤ්ඤ’’න්ති
එෙවචනංෙතං. 

246. අද් දාරිට් ඨෙවණ් ණාති අල්ලාරිට්ඨඵලවණ්ණා, 

තින්තොෙපක්ඛවණ්ණාතිපි වදන්ති. රජනන්ති උපලිත්තං නීලාදිවණ්ණං

සන්ධාය වුත්තං. කතනාහ ‘‘කචොළකෙන පුඤ ්ඡිත් වා’’ති. තඤ්හි තථා
පුඤ්ඡිකත විගච්ඡති. යං පන චම්මස්ස දුග්ගන්ධාපනයනත්ථං

ොළරත්තාදිරජකනහි රඤ්ජිතත්තා ොළරත්තාදිවණ්ණං කහොති, තං 

කචොළාදීහි අපකනතුං න සක්ො චම්මගතිෙකමව, තස්මා තං වට්ටතීති
දට්ඨබ්බං. 

ෙල්  ෙන්තිසබ්බපණ්හිපිධානචම්මං, අපරිගළනත්ථංපණ්හිඋපරිභාකග

අපිධායආකරොපනබන්ධනමත්තංවට්ටති. විචිත්රාතිසණ්ඨානකතොවිචිත්රපටා

අධිප්කපතා, න වණ්ණකතො සබ්බකසො අපකනතබ්කබසු ඛල්ලොදීසු

පවිට්ඨත්තා. බිළාලසදිසමුඛත්තා මහාඋලූො ‘‘පක් ඛිබිළා ා’’ති වුච්චති, 
කතසංචම්මංනාම පක්ඛකලොමකමව. 

දිගුණාදිඋපාහනපටික්කඛපෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අජ් ඣාරාකමඋපාහනපටික් කෙපෙථාදිවණ් ණනා 

251. උණ් ණාහි ෙතපාදුොති එත්ථඋණ්ණාමයෙම්බකලහිෙතාපාදුො
සඞ්ගය්හන්ති. 

253.  ඞ්  ාමහකීළිොයාතිගඞ්ගාමකහකීළිොය.තත්ථහිඉත්ථිපුරිසා 

යාකනහිඋදෙකීළංගච්ඡන්ති. පීඨෙසිවිෙන්තිඵලොදිනාෙතං පීඨෙයානං. 
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පටකපොතලිෙං අන්කදොලිො. සබ්බම්පි යානං උපාහකනනපි ගන්තුං
අසමත්ථස්සගිලානස්සඅනුඤ්ඤාතං. 

254. වාළරූපානීති ආහරිමානි වාළරූපානි. චතුරඞ් ගු ාධිොනීති
උද්දකලොමීඑෙන්තකලොමීහි විකසසදස්සනං. චතුරඞ්ගුලකතො හිඌනානිකිර

උද්දකලොමීආදීසු පවිසන්ති. වානචිකත්රො උණ් ණාමයත් ථරකණොති
නානාවණ්කණහි උණ්ණාමයසුත්කතහි භිත්තිච්කඡදාදිවකසන වායිත්වා

ෙතචිත්තත්ථරකණො. ඝනපුප් ඵකෙොති බහලරාකගො. පෙතිතූලිොති

තූලපුණ්ණා භිසි. විෙතිොති සීහරූපාදිවකසන වානචිත්රාව ගය්හති. 

උද් දක ොමීති ‘‘උභකතොදසං උණ්ණාමයත්ථරණ’’න්ති දීඝනිොයට් ඨෙථායං 

වුත්තං. කෙොකසයයෙට් ටිස ්සමයන්ති කෙොසියසුත්තානං අන්තරා 

සුවණ්ණමයසුත්තානි පකවකසත්වා වීතං. සුවණ්ණසුත්තං කිර ‘‘ෙට්ටිස්සං, 

ෙසට’’න්ති ච වුච්චති. කතකනව ‘‘කෙොකසයයෙසටමය’’න්ති ආචරිය-

ධම් මපා ත් කථකරන වුත්තන්ති වදන්ති. රතනපරිසිබ් බිතන්ති

සුවණ්ණලිත්තං. සුද් ධකෙොකසයයන්තිරතනපරිසිබ්බනරහිතං. 

අජිනමිගචම්මානං අතිසුඛුමත්තා දුපට්ටතිපට්ටානි ෙත්වා සිබ්බන්තීති

වුත්තං ‘‘අජිනප් පකවණී’’ති. රත් තවිතාකනනාති සබ්බරත්කතන විතාකනන.

යං පන නානාවණ්ණං වානචිත්තං වා කලපචිත්තං වා, තං වට්ටති. 

උභකතොක ොහිතකූපධාකනපිඑකසවනකයො. ‘‘චිත්රං වා’’තිඉදංපනසබ්බථා

ෙප්පියත්තා වුත්තං, න පන උභකතොඋපධාකනසු අෙප්පියත්තා. න හි

කලොහිතෙ-සද්කදො චිත්කත වත්තති, පටලිග්ගහකණකනව චිත්තෙස්සපි 

අත්ථරණස්සසඞ්ගකහතබ්බප්පසඞ්ගකතො, ොසාවංපනකලොහිතෙකවොහාරං

න ගච්ඡති. තස්මා විතාකනපි උභකතොඋපධාකනපි වට්ටති. සකච 

පමාණයුත් තන්තිආදි අඤ්ඤප්පමාණාතික්ෙන්තස්ස බිබ්කබොහනස්ස

පටික්ඛිත්තභාවදස්සනත්ථං වුත්තං, න පන 
උච්චාසයනමහාසයනභාවදස්සනත්ථං තථා අවුත්තත්තා. තං පන උපධානං
උකපොසථිොනං ගහට්ඨානං වට්ටති. උච්චාසයනමහාසයනකමව හි තදා

කතසං න වට්ටති. දීඝනිොයට් ඨෙථාදීසු කිඤ්චාපි ‘‘ඨකපත්වා තූලිෙං

සබ්බාකනව කගොනොදීනි රතනපරිසිබ්බිතානි වට්ටන්තී’’තිආදි වුත්තං, 
විනයට්ඨෙථාකයවෙප්පියාෙප්පියභාකවපමාණන්තිගකහතබ්බං. 

අජ් ඣාරාකමඋපාහනපටික් කෙපෙථාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ගහිවිෙතානුඤ් ඤාතාදිෙථාවණ් ණනා 

256. අභිනිස ්සායාති අපස්සාය. විසුොයිෙවිප් ඵන් දිතානන්ති
පටිපක්ඛභූතානං දිට්ඨිචිත්තවිප්ඵන්දිතානන්තිඅත්කථො. 
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257. යතින් ද්රියන්තිමනින්ද්රියවකසනසඤ්ඤතින්ද්රියං. 

258. පාළියං අට් ඨෙවග් ගොනීති සුත් තනිපාකත (සු.නි.772ආදකයො)

අට්ඨෙවග්ගභූතානි කසොළස සුත්තානි. එවං චිරං අොසීති එවං චිරොලං
පබ්බජ්ජං අනුපගන්ත්වා අගාරමජ්කඣ කෙන ොරකණන වාසමොසීති

අත්කථො. කසො කිර මජ්ඣිමවකය පබ්බජිකතො, කතන භගවා එවමාහ. 

එතමත් ථං විදිත් වාති ොකමසු දිට්ඨාදීනවා චිරායිත්වාපි ඝරාවාකසන 
පක්ඛන්දන්තීතිඑතමත්ථංසබ්බාොරකතොවිදිත්වා. 

ආදීනවං ක ොකෙති සඞ්ඛාරකලොකෙ අනිච්චතාදිආදීනවං. නිරුපධින්ති

නිබ්බානං. ‘‘අරිකයොන රමතී පාකප’’තිඉමස්ස කහතුමාහ ‘‘පාකප න රමතී 

සුචී’’ති.තත්ථ සුචීතිවිසුද්ධපුග්ගකලො. 

259. ොළසීකහොති ොළමුඛවානරජාති. චම් මං න වට් ටතීති

නිසීදනත්ථරණං ොතුං න වට්ටති, භූමත්ථරණාදිවකසන
කසනාසනපරිකභොකගො වට්ටකතව. 

ගිහිවිෙතානුඤ්ඤාතාදිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චම්මක්ඛන්ධෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.
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6. කභසජ් ජක් ෙන් ධකෙො 

පඤ ්චකභසජ් ජාදිෙථාවණ් ණනා 

260. කභසජ්ජක්ඛන්ධකෙ පිත් තං කෙොට් ඨබ් භන් තර තං කහොතීති

බහිසරීකර බයාකපත්වා ඨිතං අබද්ධපිත්තං කෙොට්ඨබ්භන්තරගතං කහොති, 
කතනපිත්තංකුපිතංකහොතීතිඅධිප්පාකයො. 

261-2. පාළියං නච් ඡාකදන් තීතිරුචිංනඋප්පාකදන්ති. සුසුොතිසමුද්කද

එොමච්ඡජාති, කුම්භිලාතිපිවදන්ති. සංසට් ඨන්තිපරිස්සාවිතං. 

263. පිට් කඨහීති පිසිකතහි. ෙසාකවහීති තචාදීනි උදකෙ තාකපත්වා

ගහිතඌසකරහි. උබ් භිදන්ති ඌසරපංසුමයං. ක ොණබි න්ති
කලොණවිකසකසො. 

264-5. ඡෙණන්ති කගොමයං. පාෙතිෙචුණ් ණන්ති 

අපක්ෙෙසාවචුණ්ණං, ගන්ධචුණ්ණං පන න වට්ටති. පාළියං 

චුණ් ණචාලිනින්ති උදුක්ඛකල කෙොට්ටිතචුණ්ණපරිස්සාවනිං. 

සුවණ් ණක රුකෙොති සුවණ්ණතුත්ථාදි. පාළියං අඤ් ජනූපපිසනන්ති
අඤ්ජකනඋපකනතුංපිසිතබ්බකභසජ්ජං. 

267-9. ෙබළිොති උපනාහකභසජ්ජං. ඝරදින් නොබාකධො නාම

ඝරණියා දින්නවසීෙරණකභසජ්ජසමුට්ඨිතආබාකධො. තාය ඡාරිොය 

පග් ඝරිතං ොකරොදෙන්ති පරිස්සාවකන තච්ඡාරිෙං පක්ඛිපිත්වා උදකෙ 
අභිසිඤ්චිකත තකතො ඡාරිෙකතො කහට්ඨා පග්ඝරිතං ඛාකරොදෙං. පාළියං 

අෙටයූකසනාති අනභිසඞ්ඛකතන මුග්ගයූකසන. ෙටාෙකටනාති මුග්කග
පචිත්වාඅචාකලත්වාපරිස්සාවිකතන මුග්ගයූකසනාතිවදන්ති. 

පඤ්චකභසජ්ජාදිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ගුළාදිඅනුජානනෙථාවණ් ණනා 

272-4. ගුළෙරණන්ති උච්ඡුසාලං. අවිස් සත් ථාතිසාසඞ්ො. 

276. අප් පමත් තකෙපි වාකරන් තීති අප්පමත්තකෙ දින්කන දායොනං

පීළාති පටික්ඛිපන්ති. පටිසඞ් ොපීති එත්තකෙනපි යාකපතුං සක්ො, 

‘‘අවකසසංඅඤ්කඤසංකහොතූ’’තිසල්ලක්කඛත්වාපිපටික්ඛිපන්ති. 

279. වත් ථිපීළනන්ති යථා වත්ථිගතකතලාදි අන්කතොසරීකර

ආකරොහන්ති, එවං හත්කථන වත්ථිමද්දනං. සම්බාකධ
සත්ථෙම්මවත්ථිෙම්මානකමවපටික්ඛිත්තත්තා දහනෙම්මංවට්ටතිඑව. 



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) කභසජ්ජක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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ගුළාදිඅනුජානනෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යාගුමධුක ොළොදිෙථාවණ් ණනා 

282-3. පාළියං දසස ්ස ඨානානීති අස්ස පටිග්ගාහෙස්ස දස ඨානානි

ොරණානි ධම්කමනාති අත්කථො. අනුප් පකවච් ඡතීති කදති. වාතඤ්ච 

බයපකනතීති සම්බන්කධො, වාතඤ්ච අනුකලොකමතීති අත්කථො. සග්  ා කත 

ආරද් ධාතිතයාකදවකලොොආරාධිතා. 

යාගුමධුකගොළොදිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පාටලි ාමවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

286. පාටලි ාකම න රං මාකපන් තීති පාටලිගාමස්ස සමීකපතස්කසව 
ගාමකඛත්තභූකත මහන්කත අරඤ්ඤප්පකදකස පාටලිපුත්තං නාම නගරං

මාකපන්ති. යාවතා අරියං ආයතනන්ති යත්තෙං අරියමනුස්සානං

ඔසරණට්ඨානං. යාවතා වණිප් පකථොති යත්තෙං වාණිජානං

භණ්ඩවික්කීණනට්ඨානං, වසනට්ඨානං වා, ඉදං කතසං සබ්කබසං

අග්ගනගරං භවිස්සතීති අත්කථො. පුටකභදනන්ති සෙටාදීහි නානාකදසකතො

ආහටානං භණ්ඩපුටානං වික්කීණනත්ථාය කමොචනට්ඨානං. සරන්ති

තළාොදීසුපි වත්තති, තන්නිවත්තනත්ථං ‘‘සරන් ති ඉධ නදී අධිප් කපතා’’ති

වුත්තං සරති සන්දතීති ෙත්වා. විනා එව කුල් ක න තිණ් ණාති ඉදං
අප්පමත්තෙඋදෙම්පි අඵුසිත්වාවිනාකුල්කලනපාරප්පත්තා. 

පාටලිගාමවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කෙොටි ාකමසච් චෙථාවණ් ණනා 

287. පාළියං සන් ධාවිතන්ති භවකතො භවං පටිසන්ධිග්ගහණවකසන

සන්ධාවනං ෙතං. සංසරිතන්ති තස්කසව කවවචනං. මමඤ් කචව 

තුම් හාෙඤ ්චාතිමයාචතුම්කහහිච, සාමිවකසකනවවාමමචතුම්හාෙඤ්ච 

සන්ධාවනංඅකහොසීතිඅත්කථොගකහතබ්කබො. සංසරිතන්තිසංසරි. භවතණ්හා

එවභවකතොභවංකනතීති භවකනත් තීතිවුත්තා. 

289. ‘‘නීලා කහොන්තී’’තිවුත්තකමවත්ථං විවරිතුං ‘‘නී වණ් ණා’’තිආදි 

වුත්තං. නී වණ් ණාතිනීලවිකලපනා. එසනකයො සබ්බත්ථ. පටිවට් කටසීති

පහරි. අම් බොයාති අම්බාය. උපචාරවචනඤ්කහතං, මාතුගාකමනාති

අත්කථො. උපසංහරථාති උපකනථ, ‘‘ඊදිසා තාවතිංසා’’ති පරිෙප්කපථාති

අත්කථො.ඉදඤ්චභික්ඛූනංසංකවගජනනත්ථං වුත්තං, නනිමිත්තග්ගාහත්ථං.
ලිච්ඡවිරාජාකනො හි සබ්කබ න චිරස්කසව අජාතසත්තුනා විනාසං
පාපුණිස්සන්ති. 
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කෙොටිගාකමසච්චෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සීහකසනාපතිවත් ථුආදිෙථාවණ් ණනා 

290. සන් ධා ාකරති රාජකිච්චස්ස සන්ධාරණත්ථාය නිච්ඡිද්දං ෙත්වා 

විචාරණත්ථාය ෙතමහාසභාය.  මිොභිසඞ් ොකරොති ගමකන වායාකමො. 

ධම් මස ්ස ච අනුධම් මන්ති තුම්කහහි වුත්තස්ස ොරණස්ස අනුොරණං, 

තුම්කහහි වුත්තස්ස අත්ථස්ස අනුරූපකමවාති අධිප්පාකයො. සහධම් මිකෙො 

වාදානුවාකදොතිපකරහිවුත්තොරකණනසොරකණොහුත්වා තුම්හාෙංවාකදො

වා ඉකතොපරංතස්සඅනුවාකදොවා. කෙොචි අප්පමත්තකෙොපි  ාරය් හං ඨානං 

න ආ ච් ඡතීතිකිංතවවාකදගාරය්හොරණංනත්ථීතිවුත්තංකහොති. 

293. අනුවිච් චොරන්ති අනුවිදිතාොරං. රතනත්තයස්ස
සරණගමනාදිකිරියං ෙකරොති.සහසා ෙත්වාමාපච්ඡාවිප්පටිසාරීඅකහොසීති

අත්කථො. පටාෙං පරිහකරයුන්තිධජපටාෙංඋක්ඛිපිත්වා‘‘ඊදිකසො අම්හාෙං

සරණංගකතොසාවකෙොජාකතො’’තිනගකරකඝොකසන්තාආහිණ්ඩන්ති. 

294. නිමිත් තෙම් මස් සාති මංසඛාදනනිමිත්කතන 
උප්පන්නපාණාතිපාතෙම්මස්ස. 

සීහකසනාපතිවත්ථුආදිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ෙප් පියභූමිඅනුජානනෙථාවණ් ණනා 

295. අනුප් පක  එවාති පාකතොව. ඔරවසද් දන්ති මහාසද්දං. තං පන 

අවත් වාපීති පි-සද්කදන තථාවචනම්පි අනුජානාති. අට් ඨෙථාසූති

අන්ධෙට්ඨෙථාවිරහිතාසු කසසට්ඨෙථාසු. සාධාරණ ක් ෙණන්ති
අන්ධෙට්ඨෙථායසහසබ්බට්ඨෙථානංසමානං. 

චයන්ති අධිට්ඨානඋච්චවත්ථුං. යකතො පට් ඨායාති යකතො ඉට්ඨොදිකතො

පට්ඨාය, යංආදිංෙත්වාභිත්තිං උට්ඨාකපතුොමාතිඅත්කථො. ‘‘ථම් භා පන 

උපරි උග්  ච් ඡන් ති, තස් මා වට් ටන් තී’’ති එකතන ඉට්ඨෙපාසාණා කහට්ඨා

පතිට්ඨාපිතාපි යදි චයකතො, භූමිකතො වා එෙඞ්ගුලමත්තම්පි උග්ගතා

තිට්ඨන්ති, වට්ටන්තීතිසිද්ධංකහොති. 

ආරාකමොතිඋපචාරසීමාපරිච්ඡින්කනොසෙකලො විහාකරො. කසනාසනානීති
විහාරස්ස අන්කතො තිණකුටිආදිොනි සඞ්ඝස්ස නිවාසකගහානි. 

විහාරක ොනිසාදිො නාමාති කසනාසනකගොනිසාදිො. කසනාසනානිහි සයං

පරික්ඛිත්තානිපි ආරාමපරික්කඛපාභාකවන ‘‘කගොනිසාදිොනී’’ති වුත්තානි. 

‘‘උපඩ් ඪපරික් ඛිත් කතොපී’’ති ඉමිනා තකතො ඌනපරික්ඛිත්කතො කයභුකයයන
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අපරික්ඛිත්කතො නාම, තස්මා අපරික්ඛිත්තසඞ්ඛයකමව ගච්ඡතීති දස්කසති. 

එත් ථාති උපඩ්ඪාදිපරික්ඛිත්කත. ෙප් පියකුටිං  ද් ධුං වට් ටතීති කගොනිසාදියා 
අභාකවනකසසෙප්පියකුටීසුතීසුයාොචිෙප්පියකුටි ොතබ්බාතිඅත්කථො. 

කතසං ක හානීති එත්ථ භික්ඛූනං වාසත්ථාය ෙතම්පි යාවන කදන්ති, 

තාව කතසං සන්තෙංකයව භවිස්සතීති දට්ඨබ්බං. විහාරං ඨකපත් වාති

උපසම්පන්නානං වාසත්ථාය ෙතකගහං ඨකපත්වාති අත්කථො. ක හන්ති

නිවාසකගහං, තදඤ්ඤං පන උකපොසථාගාරාදි සබ්බං අනිවාසකගහං
චතුෙප්පියභූමිවිමුත්තා පඤ්චමී ෙප්පියභූමි. සඞ්ඝසන්තකෙපි හි එතාදිකස
කගකහ සුට්ඨු පරික්ඛිත්තාරාමත්කතපි අබ්කභොොකස විය 

අන්කතොවුත්ථාදිකදොකසො නත්ථි. කයන කෙනචි ඡන්කන, පරිච්ඡන්කන ච
සහකසයයප්පකහොනකෙ භික්ඛුසඞ්ඝස්ස නිවාසකගකහ

අන්කතොවුත්ථාදිකදොකසො, න අඤ්ඤත්ථ. කතනාහ ‘‘යං පනා’’තිආදි. තත්ථ 

‘‘සඞ් ඝිෙං වා පුග්  ලිෙං වා’’ති ඉදං කිඤ්චාපි භික්ඛුනීනං සාමඤ්ඤකතො

වුත්තං, භික්ඛූනං පන සඞ්ඝිෙං පුග්ගලිෙඤ්ච භික්ඛුනීනං, තාසං සඞ්ඝිෙං
පුග්ගලිෙඤ්චභික්ඛූනං ගිහිසන්තෙට්ඨාකනතිට්ඨතීතිකවදිතබ්බං. 

මුෙසන් නිධීති අන්කතොසන්නිහිතකදොකසො හි මුඛප්පකවසනනිමිත්තං

ආපත්තිංෙකරොති, නාඤ්ඤථා.තස්මා‘‘මුඛසන්නිධී’’ති වුත්කතො. 

තත් ථ තත් ථ ෙණ් ඩා කහොන් තීති උපඩ්ඪකතො අධිෙං ඛණ්ඩා කහොන්ති. 

සබ් බස ්මිං ඡදකන විනට් කඨති තිණපණ්ණාදිවස්සපරිත්තායකෙ ඡදකන
විනට්කඨ. කගොපානසීනං පන උපරි වල්ලීහි බද්ධදණ්කඩසු ඨිකතසුපි

ජහිතවත්ථුො කහොන්ති එව. පක් ෙපාසෙමණ් ඩ න්ති එෙස්මිං පස්කස
තිණ්ණංකගොපානසීනංඋපරි ඨිතතිණපණ්ණාදිච්ඡදනංවුච්චති. 

අනුපසම් පන් නස ්ස දාතබ් කබො අස් සාතිආදිනා අෙප්පියකුටියං වුත්ථම්පි

අනුපසම්පන්නස්සදින්කන ෙප්පියංකහොති, සාකපක්ඛදානඤ්කචත්ථවට්ටති, 
පටිග්ගහණංවියනකහොතීති දස්කසති. 

299. පාළියං ෙන් තාකර සම් භාකවසීතිඅප්පභක්ඛෙන්තාකරසම්පාපුණි. 

ෙප්පියභූමිඅනුජානනෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කෙණියජටි වත් ථුෙථාවණ් ණනා 

300. ජටික ොති ආහරිමජටාධකරො තාපසකවසධාරකෙො යඤ්ඤයුත්කතො

කලොෙපූජිකතො බ්රාහ්මකණො. පවත් තාකරො පාවචනවකසන වත්තාකරො. කයසං

සන්තෙමිදං, කයහි වා ඉදං ගීතන්ති අත්කථො. ගීතං පවුත් තං සමිහිතන්ති



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) කභසජ්ජක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

491 

පටුන 

අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස පරියායවචනං වුත්තන්ති අත්කථො. තදනු ායන් තීති තං
කතහිපුබ්කබගීතංඅනුගායන්ති.එවංකසකසසු ච. 

යාවොලිෙපක් ොනන්ති පක්කෙ සන්ධාය වුත්තං, ආමානි පන
අනුපසම්පන්කනහි සීතුදකෙ මද්දිත්වා පරිස්සාකවත්වා දින්නපානං
පච්ඡාභත්තම්පි ෙප්පති එව. අයඤ්ච අත්කථො මහාඅට්ඨෙථායං සරූපකතො 

අවුත්කතොතිආහ ‘‘කුරුන් දියං පනා’’තිආදි. ‘‘උච් ඡුරකසො නිෙසකටො’’තිඉදං

පාතබ්බසාමඤ්කඤන යාමොලිෙෙථායං වුත්තං, තං පන

සත්තාහොලිෙකමවාති ගකහතබ්බං. ඉකම චත් තාකරො රසාති
ඵලපත්තපුප්ඵඋච්ඡුරසාචත්තාකරො. 

පාළියං අග් ගහුත් තමුොති අග්ගිජුහනපුබ්බො. ඡන් දකසොති කවදස්ස. 

සාවිත් තී මුෙං පඨමංසජ්ඣායිතබ්බාතිඅත්කථො. තපතන්තිවිකජොතන්තානං. 

කෙණියජටිලවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කරොජමල්  ාදිවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

301. බහුෙකතො බුද් කධ වාති බුද්කධ ෙතබහුමාකනොති අත්කථො. කසො

කඛො අහං, භන්කත ආනන්ද, ඤාතීනං දණ්ඩභයතජ්ජිකතො අකහොසින්ති

කසකසො. එවඤ්හි සති ‘‘එවාහ’’න්ති පුන අහං-ගහණං යුජ්ජති. විවරීති

‘‘විවරතූ’’ති චින්තාමත්කතනවිවරි, නඋට්ඨායහත්කථන. 

303. අඤ් ඤතකරොති සුභද්කදො වුඩ්ඪපබ්බජිකතො. ද් කව දාරොති

සාමකණරභූමියං ඨිතා ද්කව පුත්තා. නාළියාවාපකෙනාති නාළියා කචව

ථවිොයච. සංහරථ ඉකමහිභාජකනහිතණ්ඩුලාදීනිසඞ්ෙඩ්ඪථාතිඅත්කථො. 

භුසා ාකරති පලාලමකය අගාකර, පලාලපුඤ්ජං අබ්භන්තරකතො පලාලං 

සඞ්ෙඩ්ඪිත්වාඅගාරංෙතංකහොති, තත්ථාතිඅත්කථො. 

කරොජමල්ලාදිවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චතුමහාපකදසෙථාවණ් ණනා 

305. පරිමද් දන් තාති උපපරික්ඛන්තා. ද් කව පටා කදසනාකමකනව 

වුත් තාති කතසං සරූපදස්සනපදකමතං. නාඤ්ඤනිවත්තනපදං
පත්තුණ්ණපටස්සාපිකදසනාකමනවුත්තත්තා. 

තුම් බාති භාජනානි. ඵ තුම් කබො නාම ලාබුආදි. උදෙතුම් කබො 

උදෙඝකටො. කි ඤ් ජච් ඡත් තන්ති කවළුවිලීකවහි වායිත්වා ෙතඡත්තං. 

සම් භින් නරසන්තිමිස්සීභූතරසං. 



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) කභසජ්ජක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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චතුමහාපකදසෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කභසජ්ජක්ඛන්ධෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) ෙඨිනක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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7. ෙථිනක් ෙන් ධකෙො 

ෙථිනානුජානනෙථාවණ් ණනා 

306. ෙථිනක්ඛන්ධකෙ සීසවකසනාති පධානවකසන. ෙථිනන්ති 

පඤ්චානිසංකස අන්කතොෙරණසමත්ථතාය ථිරන්ති අත්කථො. කසො කනසං 

භවිස ්සතීති යුජ් ජතීති ‘‘කසො තුම්හාෙ’’න්ති අවත්වා ‘‘කනස’’න්ති වචනං 

යුජ්ජති. කය අත් ථතෙථිනාති න කෙවලං තුම්හාෙකමව, කය අඤ්කඤපි

අත්ථතෙථිනා, කතසංභවිස්සතීතිඅත්කථො.අථවා කවොති තදාසම්මුඛීභූකතහි
සද්ධිංඅසම්මුඛීභූකතචඅනාගකතචභික්ඛූසබ්කබඑෙකතො සම්පිණ්කඩත්වා

වුත්තං, තුම්හාෙන්ති අත්කථො. කසො කනසන්ති එත්ථ කසො කතසන්ති

කයොකජතබ්බං. කතනාහ ‘‘අත්ථතෙථිනානං කවො, භික්ඛකව, ඉමානි පඤ්ච

ෙප්පිස්සන්තී’’ති. මතෙචීවරන්ති මතස්සචීවරං.‘‘වුත්ථවස්සවකසනා’’තිඉදං

පච්ඡිමවස්සංවුත්ථානම්පිසාධාරණන්ති ආහ ‘‘පුරිමිොය වස් සං උප න් ත් වා 

පඨමපවාරණාය පවාරිතා  භන් තී’’ති. උප තා වා න  භන් තීතිපච්ඡිමිොය 
වුත්ථවස්කසපිසන්ධායවුත්තං. 

ෙලිමක් ඛිතසාටකෙොති අහතවත්ථං සන්ධාය වුත්තං. ‘‘අොතුං න 

 බ් භතී’’තිඉමිනාඅනාදරිකයසති දුක්ෙටන්තිදීකපති. 

‘‘අපක ොකෙත් වා’’ති ඉදං අඤ්කඤසං වස්සංවුත්ථභික්ඛූනං අදත්වා
දාතුොකමහි ෙත්තබ්බවිධිදස්සනං. යදි එවං ෙම්මවාචාය එව දානං

අවුත්තන්ති ආහ ‘‘ෙම් මවාචා පනා’’තිආදි. ෙථිනචීවරං විය ෙම්මවාචාය
දාතුංනවට්ටතීතිඅපකලොකෙත්වාව දාතබ්බන්තිඅධිප්පාකයො. 

308. මහාභූමිෙන්ති මහාවිසයං, චතුවීසතිආොරවන්තතාය

මහාවිත්ථාරිෙන්ති වුත්තංකහොති. පඤ ්චෙන්තිපඤ්චඛණ්ඩං.එකසවනකයො

කසකසසුපි. පඨමචිමිලිොති ෙථිනවත්ථකතො අඤ්ඤා අත්තකනො

පෙතිචිමිලිො. කුච් ඡිචිමිලිෙං ෙත් වා සිබ් බිතමත් කතනාති ථිරජිණ්ණානං
චිමිලිොනං එෙකතො ෙත්වා සිබ්බනස්කසතං අධිවචනන්ති වදන්ති.

මහාපච්චරියං, කුරුන්දියඤ්ච වුත්තවචනන්ති දස්සනං, බයඤ්ජනකතො එව

කභකදො, න අත්ථකතොති දස්සනත්ථං ෙතන්තිපි වදන්ති. 

පිට් ඨිඅනුවාතාකරොපනමත් කතනාතිදීඝකතොඅනුවාතස්සආකරොපනමත්කතන. 

කුච් ඡිඅනුවාතාකරොපනමත් කතනාති පුථුලකතො අනුවාතස්ස 

ආකරොපනමත්කතන. රත් තිනිස ්සග් ගකයනාති රත්තිඅතික්ෙන්කතන. 

309. හතවත් ථෙසාටකෙනාති අතිජිණ්ණසාටකෙො. න හි කතනාතිආදීසු
කතනපරිවාරාගතපාකඨනඉධආකනත්වාඅවුච්චමාකනන ෙථිනත්ථාරෙස්ස



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) ෙඨිනක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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ජානිතබ්කබසු න කිඤ්චි පරිහායති, තස්ස සබ්බස්ස ඉකධව වුත්තත්තාති
අධිප්පාකයො. 

310. මාතා වියාති මාතිො, ඉවත්කථ ෙ-පච්චකයො දට්ඨබ්කබො. කතන 

සිද්ධමත්ථංදස්කසන්කතොආහ ‘‘මාතිොති මාතකරො’’තිආදි. අස් සාතිඑතිස්සා
මාතිොය. පක්ෙමනන්තිකෙො ෙථිනුබ්භාකරො එව හි සයං අත්තකනො

උප්පජ්ජතීති එවමකභදූපචාකරන ‘‘මාතිො’’ති වුත්කතො උබ්භාරස්කසව 

පක්ෙමනන්කත සමුප්පත්තිකතො, තබ්බිනිමුත්තාය ච මාතිොය අභාවා, 

තප්පොසිොපි කචත්ථ පාළි ‘‘මාතිො’’ති වත්තුං යුජ්ජති. සාපි හි 

පක්ෙමනන්තිකුබ්භාරප්පොසකනන ‘‘පක්ෙමනන්තිො’’ති වුත්තා. එකසව

නකයො කසසුබ්භාකරසුපි. පක් ෙමනන්ති කචත්ථ උපචාරසීමාතික්ෙමනං 
දට්ඨබ්බං. 

ෙථිනානුජානනෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආදායසත් තෙෙථාවණ් ණනා 

311. ‘‘න පුන ආ මිස් ස’’න්ති ඉදං
ආවාසපලිකබොධුපච්කඡදොරණදස්සනං. පඤ්චසුහිචීවරමාකසසුයදාෙදාචි
න පච්කචස්සන්ති චිත්කතන උපචාරසීමාතික්ෙකමන ආවාසපලිකබොකධො
ඡිජ්ජති. පච්කචස්සන්ති බහිඋපචාරගතස්ස පන යත්ථ ෙත්ථචි න 

පච්කචස්සන්ති චිත්කත උප්පන්නමත්කත ඡිජ්ජති. පඨමං චීවරපලිකබොකධො 

ඡිජ් ජතීති න පච්කචස්සන්ති පක්ෙමනකතො පුකරතරකමව චීවරස්ස 

නිට්ඨිතත්තා වුත්තං. ‘‘ෙතචීවරමාදායා’’ති හි වුත්තං. අත්ථතෙථිනස්ස හි 

භික්ඛුකනො යාව ‘‘සඞ්ඝකතො වා දායෙකුලාදිකතො වා චීවරං ලභිස්සාමී’’ති
චීවරාසා වා ලද්ධවත්ථානං සහායසම්පදාදිකයොගං ලභිත්වා

සඞ්ඝාටිආදිභාකවන ‘‘ඡින්දිත්වා ෙරිස්සාමී’’තිෙරණිච්ඡාවාපවත්තති, තාව
චීවරපලිකබොකධො අනුපච්ඡින්කනො එව. යදා පන යථාපත්ථිතට්ඨානකතො
චීවරාදීනං සබ්බථා අලාකභන වා චීවරාසා කචව ලද්ධානං ෙත්වා
නිට්ඨාකනන වා නට්ඨවිනට්ඨාදිභාකවන වා චීවකර නිරකපක්ඛතාය වා 

ෙරණිච්ඡාචවිගච්ඡති, තදාචීවරපලිකබොකධොඋපච්ඡින්කනොකහොති. 

කසො ච ඉධ ‘‘ෙතචීවරං ආදායා’’ති වචකනන පොසිකතො. එවං උපරි

සබ්බත්ථ පාළිවචනක්ෙමං නිස්සාය කනසං පඨමං, පච්ඡා ච උපච්ඡිජ්ජනං 
වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. සබ්බථාපි ච ඉකමසං උභින්නං පලිකබොධානං

උපච්කඡකදකනව ෙථිනුබ්භාකරො, න එෙස්ස. කතසඤ්ච පුබ්බාපරිකයන, 
එෙක්ඛකණ ච උපච්ඡිජ්ජනං දස්කසතුං ඉමා අට්ඨ මාතිො ඨපිතාති

කවදිතබ්බා. අන් කතොසීමායන්ති චීවරනිට්ඨානක්ඛකණකයව ඡින්නත්තා

වුත්තං. කනවිමං චීවරං ොකරස් සන්ති චීවකර අකපක්ඛාය විගතත්තා 
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ෙරණපලිකබොධස්සාපි උපච්ඡින්නතං දස්කසති. කයො පන අප්පිච්ඡතාය වා

අනත්ථිෙතාය වා සබ්බථා චීවරං න සම්පටිච්ඡති, තස්ස බහිසීමාගතස්ස
සබ්බථාපි චීවරපලිකබොධාභාකවනන පච්කචස්සන්ති සන්නිට්ඨානමත්කතන 

සන් නිට් ඨානන් තිකෙො ෙථිනුබ්භාකරො කවදිතබ්කබො. කසො පනාති

පලිකබොධුපච්කඡකදො. අයං පනාති ආසාවච්කඡදකෙො ෙථිනුබ්භාකරො විසුං

විත්ථාකරත්වා වුත්කතො, ඉධනවුත්කතොතිසම්බන්කධො. 

අනාසාය  භතීති ‘‘යස්මිං කුකල චීවරං ලභිස්සාමා’’ති ආසා

අනුප්පන්නපුබ්බා, තත්ථ චීවරාසාය අනුප්පන්නට්ඨාකන යත්ථ ෙත්ථචි

ලභතීති අත්කථො. ආසාය න  භතීතිආසීසිතට්ඨාකනන ලභතීති අත්කථො. 

ඉධ න වුත් කතොතිඉධසවනන්තිොනන්තකරන වුත්කතො. තත් ථාතිතස්මිං

සීමාතික්ෙන්තිකෙ. සීමාතික් ෙන් තිකෙො නාම චීවරමාසානං
පරියන්තදිවසසඞ්ඛාතාය සීමාය අතික්ෙමනකතො සඤ්ජාකතො. කෙචි

‘‘බහිසීමාය ොලාතික්ෙකමො සීමාතික්ෙකමො’’ති මඤ්ඤන්ති, කතසං
අන්කතොඋපචාකර චීවරොලාතික්ෙකමපි ෙථිනුබ්භාකරො අසම්මකතො නාම
සියාති න කචතං යුත්තං. තස්මා යත්ථ ෙත්ථචි ොලාතික්ෙකමො

සීමාතික්ෙකමොති කවදිතබ්කබො. එත්ථ ච පාළියං ‘‘ෙතචීවකරො’’ති ඉදං

උපලක්ඛණමත්තං, අෙතචීවරස්සපි ොලාතික්ෙකමන සීමාතික්ෙන්තිකෙො

කහොති, ද්කව ච පලිකබොධා එෙකතො ඡිජ්ජන්ති. එවං අඤ්ඤත්ථාපි 

යථාසම්භවං තංතං විකසසනාභාකවපි ෙථිනුබ්භාරතා, 

පලිකබොධුපච්කඡදප්පොකරොච කවදිතබ්කබො. ‘‘සහුබ් භාකර ද් කවපි පලිකබොධා 

අපුබ් බං අචරිමං ඡිජ් ජන් තී’’ති ඉදං අෙතචීවරස්ස පච්කචස්සන්ති

අධිට්ඨානසම්භවපක්ඛං සන්ධාය වුත්තං, කතසු අඤ්ඤතරාභාකවපි
සහුබ්භාකරොවකහොති. 

312-325. සමාදායවාකරො ආදායවාරසදිකසොව. උපසග්ගකමකවත්ථ

විකසකසො. කතනාහ ‘‘පුන සමාදායවාකරපි…කප.… කතකයව දස ්සිතා’’ති. 

විප්පෙතචීවකර පක්ෙමනන්තිෙස්ස අභාවකතො ‘‘යථාසම් භව’’න්ති වුත්තං. 

කතකනවවිප්පෙතචීවරවාකරඡකළවඋබ්භාරාවුත්තා, චීවකරහත්ථගකත ච

ආසාවච්කඡදිෙස්ස අසම්භවා, කසො එකතසු වාකරසු යත්ථ ෙත්ථචි න 

වුත්කතො, විසුඤ්කඤව වුත්කතො. විප්පෙතවාකර කචත්ථ
ආදායවාරසමාදායවාරවකසනද්කව ඡක්ෙවාරාවුත්තා. 

තකතොපරංනිට්ඨානසන්නිට්ඨානනාසනන්තිොනංවකසනතීණිතිොනි 

දස්සිතානි. තත්ථ තතියත්තිකෙ අනධිට් ඨිකතනාති ‘‘පච්කචස්සං, න

පච්කචස්ස’’න්ති එවං අනධිට්ඨිකතන, න එවං මනසිෙත්වාති අත්කථො. 

තතියත්තිෙකතො පන පරං එෙං ඡක්ෙං දස්සිතං. එවං තීණි තිොනි, එෙං
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ඡක්ෙඤ්චාති පඨමං පන්නරසෙං වුත්තං, ඉමිනා නකයන
දුතියපන්නරසොදීනිකවදිතබ්බානි. 

පාළියං ආසාද්වාදසකෙ බහිසීමාගතස්ස ෙථිනුද්ධාකරසු කතසම්පි 

චීවරාසාදිවකසනචීවරපලිකබොකධොයාවචීවරනිට්ඨානාතිට්ඨතීතිආහ ‘‘කසො 

බහිසීමා කතො සුණාති ‘උබ් භතං කිර තස් මිං ආවාකස ෙථිනන් ති…කප.… 

සවනන් තිකෙො ෙථිනුද් ධාකරො’’’ති. එත්ථ ච සවනක්ඛකණ

ආවාසපලිකබොකධො පඨමං ඡිජ්ජති, නිට්ඨිකත චීවරපලිකබොකධොති
කවදිතබ්කබො. 

දිසංගමිෙනවකෙ දිසං මිකෙො පක් ෙමතීතින පච්කචස්සන්තිපක්ෙමති, 
ඉමිනා ආවාසපලිකබොධාභාකවො දස්සිකතො කහොති. කතකනව 
වස්සංවුත්ථාවාකස පුන ගන්ත්වා චීවරනිට්ඨාපිතමත්කත නිට්ඨානන්තිකෙො 

ෙථිනුද්ධාකරො වුත්කතො. ‘‘චීවරපටිවිසං අපවි ායමාකනො’’ති ඉමිනා 

චීවරපලිකබොධසමඞ්ගිෙත්තමස්ස දස්කසති, අපවි ායමාකනොති 
ආෙඞ්ඛමාකනො.කසසංසුවිඤ්කඤයයකමව. 

ආදායසත්තෙෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ෙථිනක්ඛන්ධෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.
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8. චීවරක් ෙන් ධකෙො 

ජීවෙවත් ථුෙථාදිවණ් ණනා 

329. චීවරක්ඛන්ධකෙ ෙම් මවිපාෙන්ති
ෙම්මපච්චයඋතුචිත්තාහාරසමුට්ඨිතං අප්පටිබාහියකරොගං සන්ධාය වුත්තං
ෙම්මජස්සකරොගස්සඅභාවා. 

330. පාළියං සංයමස් සාති සඞ්ගහණස්ස. අවිසජ්ජනස්සාති අත්කථො

‘‘කයො සංයකමොකසොවිනාකසො’’තිආදීසු(කප.ව.237) විය.එතස්සසංයමස්ස
ඵලං උපජානාමාති කයොජනා. තකමව ඵලං දස්කසන්තී ආහ 

‘‘වරකමතං…කප.… ආසිත් ත’’න්ති. කෙචිපන ‘‘සංයමස්සාතිආනිසංසස්ස, 

උපකයොගත්කථකචතංසාමිවචන’’න්ති(සාරත්ථ.ටී. මහාවග්ග3.329-330) 
අත්ථංවදන්ති. 

336. උස් සන් නකදොකසොති සඤ්ජාතපිත්තාදිකදොකසො. සබ් බත් ථාති
සෙලසරීකර. 

337. මහාපිට් ඨියකෙොජවන්ති හත්ථිපිට්ඨියං අත්ථරිතබ්බතාය 

‘‘මහාපිට්ඨිය’’න්තිලද්ධසමඤ්ඤංඋණ්ණාමයත්ථරණං. 

338-9. උපඩ් ඪොසිනං ෙමමානන්ති අඩ්ඪොසිඅග්ඝනෙං. පාළියං කිං 

නු කෙොතිෙතමංනුකඛො. 

340-342. උපචාකරති සුසානස්ස ආසන්කන පකදකස. ඡඩ් කඩත් වා 

 තාතිකිඤ්චිඅවත්වාඑවඡඩ්කඩත්වාගතා, එකතන ‘‘භික්ඛූගණ්හන්තූ’’ති

ඡඩ්ඩිකත එව අොමා භාගදානං විහිතං, කෙවලං ඡඩ්ඩිකත පන ෙතිොය

අසති එෙකතො බහූසු පවිට්කඨසු කයන ගහිතං, කතන අොමභාකගො න 
දාතබ්කබොතිදස්කසති.සමානාදිසාපුරත්ථිමාදිකභදාඑකතසන්ති සදිසාතිආහ 

‘‘එෙදිසාය වා ඔක් ෙමිංසූ’’ති. ධුරවිහාරට් ඨාකනතිවිහාරස්සසම්මුඛට්ඨාකන. 

ජීවෙවත්ථුෙථාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

භණ් ඩා ාරසම් මුතිආදිෙථාවණ් ණනා 

343. විහාරමජ් කඣති සබ්කබසංජානනත්ථායවුත්තං. වණ් ණාවණ් ණං 

ෙත් වාති පටිවීසප්පකහොනෙතාජානනත්ථං හලිද්දියාදීහි
ඛුද්දෙමහන්තවණ්කණහි යුත්කත සකම කෙොට්ඨාකස ෙත්වා. කතනාහ 

‘‘සකම පටිවීකස ඨකපත් වා’’ති. ඉදන්ති සාමකණරානං උපඩ්ඪපටිවීසදානං. 

ඵාතිෙම් මන්ති පකහොනෙෙම්මං. යත්තකෙන විනයාගකතන

සම්මුඤ්ජනීබන්ධනාදිහත්ථෙම්කමන විහාරස්ස ඌනෙතා න කහොති, 



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) චීවරක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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තත්තෙං ෙත්වාති අත්කථො. සබ් කබසන්ති තතු්රප්පාදවස්සාවාසිෙං

ගණ්හන්තානං සබ්කබසං භික්ඛූනං, සාමකණරානඤ්ච. 

භණ් ඩා ාරිෙචීවකරපීතිඅොලචීවරංසන්ධායවුත්තං. එතන්තිඋක්කුට්ඨියා

ෙතායසමභාගදානං. විරජ් ඣිත් වා ෙකරොන් තීතිෙත්තබ්බොකලසුඅෙත්වා
යථාරුචිතක්ඛකණ ෙකරොන්ති. 

එත් තකෙන මම චීවරං පකහොතීති ද්වාදසග්ඝනකෙකනව මම චීවරං

පරිපුණ්ණංකහොති, නතකතොඌකනනාතිසබ්බංගකහතුොකමොති අත්කථො. 

භණ්ඩාගාරසම්මුතිආදිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චීවරරජනෙථාදිවණ් ණනා 

344. එවඤ් හි ෙකතති වට්ටාධාරස්ස අන්කතො රජකනොදෙං, බහි

ඡල්ලිෙඤ්ච ෙත්වා විකයොජකනෙකත. න උත් තරතීති කෙවලං උදෙකතො 

කඵණුට්ඨානාභාවා න උත්තරති. රජනකුණ් ඩන්ති පක්ෙරජනට්ඨපනෙං
මහාඝටං. 

345. අනුවාතාදීනං දීඝපත් තානන්ති ආයාමකතො, විත්ථාරකතො ච

අනුවාතං. ආදි-සද්කදන ද්වින්නං ඛන්ධානං අන්තරා මාතිොොකරන 

ඨපිතපත්තඤ්ච ‘‘දීඝපත්ත’’න්ති දට්ඨබ්බං. ආ න් තුෙපත් තන්ති

දිගුණචීවරස්සඋපරිඅඤ්ඤංපට්ටං අප්කපන්ති, තංසන්ධායවුත්තං.තංකිර
ඉදානිනෙකරොන්ති. 

346. පාළියං නන් දිමුඛියාතිතුට්ඨිමුඛියා, පසන්නදිසාමුඛායාතිඅත්කථො. 

348. අච් ඡුකපයයන්ති පතිට්ඨකපයයං. හතවත් ථොනන්ති

පුරාණවත්ථානං. අනුද් ධරිත් වාවාති අග්ගකළ විය දුබ්බලට්ඨානං
අනපකනත්වාව. 

349-351. විසාඛවත්ථුම්හි ෙල්  ොයාති අකිලන්තොයා.  තීති

ඤාණගති අධිගකමො. අභිසම් පරාකයොති ‘‘සකිකදව ඉමං කලොෙංආගන්ත්වා

දුක්ඛස්සන්තං ෙකරොතී’’තිආදිනා (සං. නි. 5.1048) වුත්කතො

ඤාණාභිසම්පරාකයො, මග්ගඤාණයුත්කතහි ගන්තබ්බගතිවිකසකසොති

අත්කථො. තං භගවා බයාෙරිස්සති. ‘‘දදාති දාන’’න්ති ඉදං

අන්නපානවිරහිතානං කසසපච්චයානං දානවකසනවුත්තං. කසොවග් ගෙන්ති
සග්ගසංවත්තනිෙං. 

359. අට් ඨපදෙච් ඡන් කනනාති
අට්ඨපදෙසඞ්ඛාතජූතඵලෙකලඛාසණ්ඨාකනන. 



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) චීවරක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

499 

පටුන 

362. පාළියං නදීපාරං  න් තුන්ති භික්ඛුකනො නදීපාරගමනං කහොතීති

අත්කථො. අග්  ළගුත් තිකයව පමාණන්ති ඉකමහි චතූහි නික්කඛපොරකණහි 
ඨකපන්කතනපි අග්ගළගුත්තිවිහාකර එව ඨකපතුං වට්ටතීති අධිප්පාකයො. 

නිස ්සීමා තන්ති වස්සානසඞ්ඛාතං ොලසීමං අතික්ෙන්තං, තං 
වස්සිෙසාටිෙචීවරංනකහොතීතිඅත්කථො. 

චීවරරජනෙථාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සඞ් ඝිෙචීවරුප් පාදෙථාවණ් ණනා 

363. පඤ් ච මාකසති අච්චන්තසංකයොකග උපකයොගවචනං. වඩ් ඪිං 

පකයොකජත් වා ඨපිතඋපනික් කෙපකතොති වස්සාවාසිෙස්සත්ථාය දායකෙහි

වඩ්ඪිං පකයොකජත්වාඨපිතඋපනික්කඛපකතො. ‘‘ඉධ වස් සංවුත් ථසඞ් ඝස් සා’’ති

ඉදං අභිලාපමත්තං. ඉධ-සද්දං පන විනා ‘‘වස්සංවුත්ථසඞ්ඝස්ස කදමා’’ති

වුත්කතපිකසො එවනකයො. අනත් ථතෙථිනස් සාපි පඤ් ච මාකස පාපුණාතීති
වස්සාවාසිෙලාභවකසන උප්පන්නත්තා අනත්ථතෙථිනස්සාපි

වුත්ථවස්සස්ස පඤ්ච මාකස පාපුණාති. වක්ඛති හි ‘‘චීවරමාසකතො පට්ඨාය

යාව කහමන්තස්ස පච්ඡිකමො දිවකසො, තාව වස්සාවාසිෙං කදමාති වුත්කත

ෙථිනං අත්ථතං වා කහොතු අනත්ථතං වා, අතීතවස්සංවුත්ථානකමව

පාපුණාතී’’ති (මහාව. අට්ඨ. 379). තකතො පරන්ති පඤ්චමාසකතො පරං, 

ගිම්හානස්ස පඨමදිවසකතො පට්ඨායාති අත්කථො. ‘‘ෙස ්මා? පිට් ඨිසමකය 

උප් පන් නත් තා’’ති ඉදං ‘‘උදාහු අනාගතවස්කස’’ති ඉමස්සානන්තරං

දට්ඨබ්බං. කපොත්ථකෙසු පන ‘‘අනත්ථතෙථිනස්සාපි පඤ්ච මාකස

පාපුණාතී’’ති ඉමස්සානන්තරං ‘‘ෙස්මා පිට්ඨිසමකය උප්පන්නත්තා’’ති ඉදං

ලිඛන්ති, තං පමාදලිඛිතං පිට්ඨිසමකය උප්පන්නං සන්ධාය 

‘‘අනත්ථතෙථිනස්සාපී’’ති වත්තබ්බකතො. වුත්ථවස්කස හි සන්ධාය 

‘‘අනත්ථතෙථිනස්සාපී’’ති වුත්තං, න ච පිට්ඨිසමකය උප්පන්නං
වුත්ථවස්සස්කසව පාපුණාතීති සම්මුඛීභූතානං සබ්කබසම්පි පාපුණනකතො.

කතකනවවක්ඛති ‘‘සකච පන ගිම්හානං පඨමදිවසකතො පට්ඨාය එවං වදති, 

තත්ර සම්මුඛීභූතානං සබ්කබසං පාපුණාති. ෙස්මා? පිට්ඨිසමකය

උප්පන්නත්තා’’ති(මහාව.අට්ඨ.179). 

දුග්  හිතානීති අග්ගහිතානි. සඞ්ඝිොකනවාති අත්කථො. ඉකතොවාති

කථරානංදාතබ්බකතොව, ඉදාකනවාතිවාඅත්කථො. 

සඞ්ඝිෙචීවරුප්පාදෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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උපනන් දසෙයපුත් තවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

364. ‘‘සත් තාහවාකරන අරුණකමව උට් ඨාකපතී’’ති ඉදං
නානාසීමාවිහාකරසු ෙත්තබ්බනකයන එෙස්මිම්පි විහාකර ද්වීසු

කසනාසකනසුනිවුත්ථභාවදස්සනත්ථං වුත්තං, අරුණුට්ඨාපකනකනවතත්ථ

වුත්කථොකහොති, නපනවස්සච්කඡදපරිහාරාය. අන්කතොඋපචාරසීමායපියත්ථ
ෙත්ථචි අරුණං උට්ඨාකපන්කතො අත්තනා ගහිතකසනාසනං අප්පවිට්කඨොපි

වුත්ථවස්කසොඑවකහොති, ගහිතකසනාසකනපනනිවුත්කථොනාමනකහොති, 

තත්ථ ච අරුණුට්ඨාපකන පන සති කහොති. කතනාහ ‘‘පුරිමස් මිං බහුතරං 

නිවසති නාමා’’ති, එකතනචඉතරස්මිංසත්තාහවාකරනාපිඅරුණුට්ඨාපකන

සති එව අප්පෙතරං නිවසති නාම කහොති, නාසතීති දීපිතං කහොති. 

නානා ාකභහීති විසුං විසුං නිබද්ධවස්සාවාසිෙලාකභහි. නානූපචාකරහීති 

නානාපරික්කඛපනානාද්වාකරහි. එෙසීමාවිහාකරහීති ද්වින්නං විහාරානං
එකෙන පාොකරන පරික්ඛිත්තත්තා එොය උපචාරසීමාය අන්කතොගකතහි

ද්වීහි විහාකරහි. කසනාසනග්  ාකහො පටිප් පස් සම් භතීති පඨමං ගහිකතො 

පටිප්පස්සම්භති. තත් ථාතියත්ථකසනාසනග්ගාකහො පටිප්පස්සද්කධො, තත්ථ. 

උපනන්දසෙයපුත්තවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ග ානවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

365-6. භූමියං පරිභණ් ඩං අොසීති ගිලාකනන නිපන්නභූමියං

කිලිට්ඨට්ඨානං කධොවිත්වා හරිතූපලිත්තං ොකරසීති අත්කථො. කභසජ් ජං 

කයොකජතුං අසමත් කථොති පකරහි වුත්තවිධිම්පි ොතුං අසමත්කථො. පාළියං
ගිලානුපට්ඨාොනං චීවරදාකන සාමකණරානං තිචීවරාධිට්ඨානාභාවා

‘‘චීවරඤ්ච පත්තඤ්චා’’තිආදි සබ්බත්ථ වුත්තං. සකචපි සහස්සං අග්ඝති, 
ගිලානුපට්ඨාොනඤ්කඤවදාතබ්බන්ති සම්බන්කධො. 

ගිලානවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මතසන් තෙෙථාදිවණ් ණනා 

369. අඤ් ඤන්ති චීවරපත්තකතො අඤ්ඤං. අප් පග් ඝන්ති

අතිජිණ්ණාදිභාකවන නිහීනං. තකතොති අවකසසපරික්ඛාරකතො. සබ් බන්ති 

පත්තං, තිචීවරඤ්ච. 

තත් ථ තත් ථ සඞ් ඝස ්කසවාතිතස්මිං තස්මිංවිහාකරසඞ්ඝස්කසව.පාළියං 

අවිස් සජ් ජිෙං අකවභඞ් ගෙන්ති ආගතානාගතස්ස චාතුද්දිසස්ස සඞ්ඝස්කසව
සන්තෙං හුත්වා ෙස්සචි අවිස්සජ්ජිෙං අකවභඞ්ගිෙං භවිතුං අනුජානාමීති
අත්කථො. 
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371-2. අක් ෙනාළමයන්ති අක්ෙදණ්ඩමයං. අක් ෙදුස ්සානීති

අක්ෙවාකෙන ෙතදුස්සානි, කපොත්ථෙගතිොනි දුක්ෙටවත්ථුොනීති

අත්කථො. දුපට් ටචීවරස ්ස වා මජ් කඣති යං නිට්ඨිකත තිපට්ටචීවරං කහොති, 
තස්සමජ්කඣපටලංෙත්වාදාතබ්බානීති අත්කථො. 

374. ‘‘සන් කත පතිරූකප  ාහකෙ’’තිවුත්තත්තාගාහකෙඅසතිඅදත්වා 
භාජිකතපිසුභාජිතකමවාතිදට්ඨබ්බං. 

376. දක් ඛිකණොදෙං පමාණන්ති‘‘එත්තොනිචීවරානිදස්සාමී’’තිපඨමං 

උදෙංපාකතත්වාපච්ඡාකදන්ති.තංකයහිගහිතං, කතභාගිකනොවකහොන්තීති 

අධිප්පාකයො. පරසමුද් කදතිජම්බුදීකප. තම්බපණ්ණිදීපඤ්හිඋපාදාකයසඑවං
වුත්කතො. 

මතසන්තෙෙථාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අට් ඨචීවරමාතිොෙථාවණ් ණනා 

379. පුග්   ාධිට් ඨානනකයන වුත් තන්ති ‘‘සීමාය දාන’’න්තිආදිනා

වත්තබ්කබ ‘‘සීමාය කදතී’’තිආදි පුග්ගලාධිට්ඨාකනන වුත්තං. 

‘‘අපිචා’’තිආදිනා පඨමකලඩ්ඩුපාතභූතපරික්කඛපාරහට්ඨානකතො බහි 
දුතියකලඩ්ඩුපාකතොපි උපචාරසීමා එවාති දස්කසති.
ධුවසන්නිපාතට්ඨානාදිෙම්පි පරියන්කත ඨිතකමව ගකහතබ්බං. කලොකෙ

ගාමසීමාදකයො විය ලාභසීමා නාම විසුං පසිද්ධා නාම නත්ථි, කෙනායං

අනුඤ්ඤාතාති ආහ ‘‘කනව සම් මාසම් බුද් කධනා’’තිආදි. එකතන නායං

සාසනකවොහාරසිද්ධා, කලොෙකවොහාරසිද්ධා එවාති දස්කසති. 

‘‘ජනපදපරිච් කඡකදො’’ති ඉදං කලොෙපසිද්ධසීමාසද්දත්ථවකසන වුත්තං.

පරිච්කඡදබ්භන්තරං පන සබ්බං ජනපදසීමාති ගකහතබ්බං, ජනපකදො එව

ජනපදසීමා.එවංරට්ඨසීමාදීසුපි.කතනාහ ‘‘ආණාපවත් තිට් ඨාන’’න්තිආදි. 

පථවීකවමජ් කඣ  තස් සාතියාවඋදෙපරියන්තා ඛණ්ඩසීමත්තාවුත්තං, 
උපචාරසීමාදීසු පන අබද්ධසීමාසු කහට්ඨාපථවියං සබ්බත්ථ ඨිතානං න

පාපුණාති, කූපාදිපකවසාරහට්ඨාකන ඨිතානඤ්කඤව පාපුණාතීති කහට්ඨා
සීමාෙථායං වුත්තනකයන තංතංසීමට්ඨභාකවො කවදිතබ්කබො.
චක්ෙවාළසීමාය පන දින්නං පථවීසන්ධාරෙඋදෙට්ඨාකනපි ඨිතානං
පාපුණාතිසබ්බත්ථචක්ෙවාළකවොහාරත්තා. 

බුද් ධාධිවුත් කථොති බුද්කධන භගවතා නිවුත්කථො. පාෙවට් ටන්ති

නිබද්ධදානං. වත් තතීතිපවත්තති. කතහීතිකයසංසම්මුකඛ එසකදති, කතහි

භික්ඛූහි. දුතියභාක  පන කථරාසනං ආරුළ් කහති යාවසඞ්ඝනවොඑෙවාරං



විනයපිටකෙමහාවග්කගො විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) චීවරක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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සබ්කබසංභාගංදත්වාචීවකරඅපරික්ඛීකණපුනසබ්කබසංදාතුං දුතියභාකග

කථරස්ස දින්කනති අත්කථො. පංසුකූලිොනම් පි වට් ටතීති එත්ථ ‘‘තුය්හං

කදමා’’ති අවුත්තත්තාති ොරණං වදන්ති. යදි එවං ‘‘සඞ්ඝස්ස කදමා’’ති

වුත්කතපි වට්කටයය, ‘‘භික්ඛූනං කදම, කථරානං කදම, සඞ්ඝස්ස කදමා’’ති

(මහාව. අට්ඨ. 379) වචනකතො කභකදො න දිස්සති. වීමංසිතබ්බකමත්ථ
ොරණං. 

පාරුපිතුං වට් ටතීති පංසුකූලිොනං වට්ටති. භික් ඛුසඞ් ඝස ්ස ච 

භික් ඛුනීනඤ ්ච දම් මීති වුත් කත පන න මජ් කඣ භින් දිත් වා දාතබ් බන්තිඑත්ථ
යස්මා භික්ඛුනිපක්කඛ සඞ්ඝස්ස පච්කචෙං අපරාමට්ඨත්තා භික්ඛුනීනං

ගණනාය භාකගො දාතබ්කබොති දායෙස්ස අධිප්පාකයොති සිජ්ඣති, තථා
දානඤ්ච භික්ඛූපි ගකණත්වා දින්කන එව යුජ්ජති. ඉතරථා හි කිත්තෙං 

භික්ඛූනං දාතබ්බං, කිත්තෙං භික්ඛුනීනන්ති න විඤ්ඤායති, තස්මා 

‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්සා’’ති වුත්තවචනම්පි ‘‘භික්ඛූන’’න්ති වුත්තවචනසදිසකමවාති

ආහ ‘‘භික් ඛූ ච භික් ඛුනිකයො ච  කණත් වා දාතබ් බ’’න්ති. කතනාහ 

‘‘පුග්  ක ො …කප.… භික් ඛුසඞ් ඝග්  හකණන අග්  හිතත් තා’’ති.

භික්ඛුසඞ්ඝ-සද්කදන භික්ඛූනඤ්කඤව ගහිතත්තා, පුග්ගලස්ස පන

‘‘තුය්හඤ්චා’’ති විසුං ගහිතත්තා ච තත්ථස්ස අග්ගහිතතා දට්ඨබ්බා, 

‘‘භික්ඛූනඤ්ච භික්ඛුනීනඤ්ච තුය්හඤ්චා’’ති වුත්තට්ඨානසදිසත්තාති
අධිප්පාකයො.පුග්ගලප්පධාකනොකහත්ථසඞ්ඝ-සද්කදො දට්ඨබ්කබො.කෙචිපන

‘‘භික්ඛුසඞ්ඝග්ගහකණනගහිතත්තා’’ති(සාරත්ථ.ටී.මහාවග්ග 3.379) පාඨං

ලිඛන්ති, තංනසුන්දරංතස්සවිසුංලාභග්ගහකණොරණවචනත්තා.තථාහි 
විසුං සඞ්ඝග්ගහකණන ගහිතත්තාති විසුං පුග්ගලස්සපි භාගග්ගහකණ

ොරණං වුත්තං. යථා කචත්ථ පුග්ගලස්ස අග්ගහණං, එවං උපරි

‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච තුය්හඤ්චා’’තිආදීසුපි සඞ්ඝාදි-සද්කදහි පුග්ගලස්ස

අග්ගහණංදට්ඨබ්බං.යදිහි ගහණංසියා, සඞ්ඝකතොපි, විසුම්පීතිභාගද්වයං
ලකභයයඋභයත්ථගහිතත්තා. 

පූකජතබ් බන්තිආදි ගිහිෙම්මං න කහොතීති දස්සනත්ථං වුත්තං. 

‘‘භික් ඛුසඞ් ඝස් ස හරා’’ති ඉදං පිණ්ඩපාතහරණං සන්ධාය වුත්තං. කතනාහ 

‘‘භුඤ ්ජිතුං වට් ටතී’’ති. ‘‘අන් කතොකහමන් කත’’තිඉමිනාඅනත්ථකත ෙථිකන

වස්සානං පච්ඡිකම මාකස දින්නං පුරිමවස්සංවුත්ථානඤ්කඤව පාපුණාති, 
තකතො පරං කහමන්කත දින්නං පච්ඡිමවස්සංවුත්ථානම්පි වුත්ථවස්සත්තා

පාපුණාති. කහමන්තකතො පන පරං පිට්ඨිසමකය ‘‘වස්සංවුත්ථසඞ්ඝස්සා’’ති
එවංවත්වා දින්නංඅනන්තකර වස්කසවාතකතොපකරසුවායත්ථෙත්ථචි

තස්මිංවුත්ථවස්සානංසබ්කබසංපාපුණාති. කයපනසබ්බථාඅවුත්ථවස්සා, 

කතසං න පාපුණාතීති දස්කසති. සබ් කබසම් පීති හි තස්මිං භික්ඛුභාකව
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වුත්ථවස්සානං සබ්කබසම්පීති අත්කථො දට්ඨබ්කබො. 

‘‘වස් සංවුත් ථසඞ් ඝස ්සා’’තිවුත්තත්තා සම් මුඛීභූතානං සබ් කබසන්තිඑත්ථාපි

එකසවනකයො. අතීතවස් සන්තිඅනන්තරාතීතවස්සං. 

උද් කදසං  කහතුං ආ කතොති උද්කදකස අග්ගහිකතපි

අන්කතවාසිකෙොවාතිවුත්තං.  කහත් වා  ච් ඡන් කතොතිපරිනිට්ඨිතඋද්කදකසො

හුත්වා ගච්ඡන්කතො. ‘‘වත් තං ෙත් වා උද් කදසපරිපුච් ඡාදීනි  කහත් වා 

විචරන් තාන’’න්තිඉදං ‘‘උද්කදසන්කතවාසිොන’’න්තිඉමස්කසවවිකසසනං, 
කතන උද්කදසොකලආගන්ත්වා උද්කදසං ගකහත්වා ගන්ත්වා අඤ්ඤත්ථ
නිවසන්කත අනිබද්ධචාරිකෙනිවත්කතති. 

අට්ඨචීවරමාතිොෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චීවරක්ඛන්ධෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.
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9. චම් කපයයක් ෙන් ධකෙො 

ෙස ්සපක ොත් තභික් ඛුවත් ථුෙථාදිවණ් ණනා 

380. චම්කපයයක්ඛන්ධකෙ තන් තිබද් කධොතිතන්තිවුච්චතිබයාපාකරො, 

තත්ථ බද්කධො, උස්සුක්ෙං ආපන්කනොති අත්කථො. කතනාහ ‘‘තස් මිං 

ආවාකස’’තිආදි. 

387-8. හාපනං වා අඤ් ඤථා ෙරණං වා නත් ථීති ඤත්තිෙම්මස්ස

ඤත්තියා එෙත්තා හාපනං න සම්භවති, තස්සා එෙත්තා එව පච්ඡා

ඤත්තිඨපනවකසන, ද්වික්ඛත්තුංඨපනවකසනචඅඤ්ඤථාෙරණංනත්ථි. 

පරකතොති පරිවාකර. තන්තිපබ්බාජනීයෙම්මං, තස්සාතිඅත්කථො. 

ෙස්සපකගොත්තභික්ඛුවත්ථුෙථාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ද් කවනිස ්සරණාදිෙථාවණ් ණනා 

395. එසාති ‘‘බාකලො’’තිආදිනා නිද්දිට්ඨපුග්ගකලො, අප්පත්කතොති 

සම්බන්කධො. තත්ථ ොරණමාහ ‘‘යස් මා’’තිආදි. තත්ථ ආකවණිකෙන 

 ක් ෙකණනාති පබ්බාජනීයෙම්මස්ස නිමිත්තභාකවන පාළියං වුත්තත්තා

අසාධාරණභූකතනකුලදූසෙභාකවන.යදිකහසතංෙම්මංඅප්පත්කතො, ෙථං

පන සුනිස්සාරිකතොති ආහ ‘‘යස් මා පනස ්ස ආෙඞ් ෙමාකනො සඞ් කඝො 

පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරයයාති වුත් තං, තස් මා සුනිස් සාරිකතො’’ති. තත් ථ 

වුත් තන්තිෙම්මක්ඛන්ධකෙ(චූළව.27) වුත්තං. 

එත්ථ පන කුලදූසෙෙම්මං ෙත්වා පබ්බාජනීයෙම්මෙතස්ස 

කතරසෙෙණ් ඩෙට් ඨෙථායං ‘‘යස්මිං විහාකර වසන්කතන යස්මිං ගාකම 

කුලදූසෙෙම්මං ෙතං කහොති, තස්මිං විහාකර වා තස්මිං ගාකම වා න

වසිතබ්බ’’න්තිආදිනා (පාරා. අට්ඨ. 2.433) යා සම්මාවත්තනා වුත්තා, සා
ඉතකරනාපි පූකරතබ්බා. යං පන පටිප්පස්සද්ධෙම්මස්ස කුලදූසෙස්ස

තත්කථව අට් ඨෙථායං ‘‘කයසුකුකලසුකුලදූසෙෙම්මංෙතං, තකතොපච්චයා

න ගකහතබ්බා’’තිආදිවුත්තං, තංනපූකරතබ්බංකුලසඞ්ගහස්සඅෙතත්තා.

එවං කසසෙම්කමසුපි. යදි එවං ‘‘තජ්ජනීයෙම්මාරහස්ස නියසෙම්මං 

ෙකරොති…කප.… එවං කඛො, උපාලි, අධම්මෙම්මං කහොතී’’තිආදිවචනං

(මහාව. 402) විරුජ්ඣතීති? න විරුජ්ඣති සඞ්ඝසන්නිට්ඨානවකසන
තජ්ජනීයාදිෙම්මාරහත්තස්ස සිජ්ඣනකතො. යස්ස හි සඞ්කඝො

‘‘තජ්ජනීයෙම්මංෙකරොමා’’තිසන්නිට්ඨානංෙත්වාෙම්මවාචංසාකවන්කතො 

පබ්බාජනීයෙම්මවාචං සාකවති, තස්ස ෙම්මං අධම්මෙම්මං කහොති. සකච

පන ‘‘තස්කසව පබ්බාජනීයෙම්මකමව ෙකරොමා’’ති සන්නිට්ඨානං ෙත්වා

තකදවෙකරොති, තස්සතංෙම්මං ධම්මෙම්මන්තිකවදිතබ්බං. 
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එවමිධ ‘‘නිස්සාරණ’’න්ති අධිප්කපතස්ස පබ්බාජනීයෙම්මස්ස වකසන
අත්ථං දස්කසත්වා ඉදානිතදඤ්කඤසංතජ්ජනීයාදීනං වකසනනිස්සාරකණ

අධිප්කපකත ‘‘අප්පත්කතො නිස්සාරණ’’න්ති ඉමස්ස පටිපක්ඛවකසන

සම්පත්කතොනිස්සාරණං, ‘‘තඤ්කච සඞ්කඝොනිස්සාකරති. සුනිස්සාරිකතො’’ති

අත්ථසම්භවං දස්කසතුං පුන ‘‘තඤ් කච සඞ් කඝො නිස් සාකරතීති සකච 

සඞ් කඝො’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ තත් ථාතිතජ්ජනීයාදිෙම්මවිසකය, එකෙනාපි

අඞ්කගන නිස්සාරණා අනුඤ්ඤාතාති කයොජනා. පාළියං අප් පත් කතො 

නිස ්සාරණන්ති එත්ථ ආපන්කනො ආකවණිෙවකසන තජ්ජනීයාදිසඞ්ඛාතං
නිස්සාරණං පත්කතොතිඅත්කථොගකහතබ්කබො. 

ද්කවනිස්සරණාදිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චම්කපයයක්ඛන්ධෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.
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10. කෙොසම් බෙක් ෙන් ධකෙො 

කෙොසම් බෙවිවාදෙථාවණ් ණනා 

451. කෙොසම්බෙක්ඛන්ධකෙ සකච කහොති, කදකසස් සාමීතිවිනයධරස්ස

වචකනනආපත්තිදිට්ඨිංපටිලභිත්වාඑවමාහ. කතකනවපාළියං‘‘කසොතස්සා

ආපත්තියා අනාපත්තිදිට්ඨි කහොතී’’ති වුත්තං. නත් ථි ආපත් තීති උදෙස්ස
ඨපනභාවං අජානිත්වා වා ඨපිතං ඡඩ්කඩත්වා විස්සරිත්වා වා ගමකන
අසඤ්චිච්ච අසතියා අනාපත්තිපක්කඛොපි සම්භවතීති විනයධකරො තත්ථ

අනාපත්තිදිට්ඨිං පටිලභිත්වා එවමාහ. කතකනව පාළියං ‘‘අඤ්කඤ භික්ඛූ

තස්ස ආපත්තියා අනාපත්තිදිට්ඨිකනො කහොන්තී’’ති වුත්තං. පරිසායපිස්ස

අනාපත්තිදිට්ඨියා උප්පන්නත්තා ‘‘අඤ්කඤ’’ති බහුවචනං ෙතං. 

අනාපත් තිදිට් ඨි අකහොසීති සුත්තන්තිෙත්කථරස්ස විනකය අපෙතඤ්ඤුතාය

විනයධරස්ස වචනමත්කතන කසො එවමකහොසි, සා පනස්ස ආපත්ති එව
උදොවකසසස්ස ඨපනභාවංඤත්වාඨපිතත්තා.වත්ථුමත්තජානකනඑවහි

කසඛියා සචිත්තො, න පණ්ණත්තිවිජානකන. කතකනව පාළියං ‘‘තස්සා

ආපත්තියා අනාපත්තිදිට්ඨි කහොතී’’ති සබ්බත්ථ ආපත්ති ඉච්කචව වුත්තං. 

‘‘ආපත් තිං ආපජ් ජමාකනො’’ති ඉදං විනයධරත්කථකරො ‘‘තයා ඉදං උදෙං

ඨපිත’’න්ති අත්තනා පුට්කඨන සුත්තන්තිෙත්කථකරන ‘‘ආමාවුකසො’’ති
වුත්තවචනං සරිත්වා පණ්ණත්තිඅකෙොවිදතාය සඤ්චිච්කචව අොසීති

ආපත්තිදිට්ඨි හුත්වාව අකවොච. කතකනව පාළියං ‘‘අඤ්කඤ භික්ඛූ තස්සා

ආපත්තියාආපත්තිදිට්ඨිකනොකහොන්තී’’ති වුත්තං. 

453. ‘‘න තාව භින් කනො’’ති ඉදං උක්ඛිපනතදනුවත්තනමත්කතන

සඞ්කඝො භින්කනොනාමනකහොති, තංනිස්සායපනඋභයපක්ඛිොනංපක්ඛං
පරිකයසිත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං කෙොධවකසන ොයවචීෙලහවඩ්ඪකනකනව

කහොතීති ඉමමත්ථං සන්ධාය වුත්තං. කතනාහ ‘‘කසො ච කෙො 

ෙ හවකසනා’’ති. සම් භමඅත් ථවකසනාතිතුරිතත්ථවකසන. 

454. අොරකණතිආදි අනුක්ඛිපිත්වාව උපාකයන සඤ්ඤාකපත්වා
හිකතසිතාය ආපත්තිකතො කමොකචතුං යුත්තට්ඨාකන කෙොධචිත්තවකසන 

විකහඨනත්ථාය ෙතභාවං සන්ධාය වුත්තං, න පන ෙම්මඞ්ගස්ස අභාවං

සන්ධාය. කතකනව පාළියං ‘‘ආපත්ති එසා, භික්ඛකව, කනසා

අනාපත්ති…කප.… උක්ඛිත්කතො එකසොභික්ඛූ’’තිආදිවුත්තං. 

455. ‘‘අධම් මවාදීනං පක් කෙ නිසින් කනො’’ති ඉදං උපලක්ඛණමත්තං, 
ධම්මවාදීනං පක්කඛ නිසීදිත්වා අධම්මවාදීනං ලද්ධිං ගණ්හන්කතොපි

ධම්මවාදීනං නානාසංවාසකෙො කහොති එව. ෙම් මං කෙොකපතීති තං විනා

ගණස්ස අපූරණපක්ඛංසන්ධායවුත්තං. යත් ථ වා තත් ථ වාති ධම්මවාදීනං



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) ෙම්මක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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පක්කඛ වා අධම්මවාදීනං පක්කඛ වාති අත්කථො. ඉකම ධම් මවාදිකනොති 

 ණ් හාතීතිතංතංපක්ඛගකත භික්ඛූ යාථාවකතො වා අයාථාවකතො වා ‘‘ඉකම

ධම්මවාදිකනො’’ති ගණ්හාති, අයං තංතංපක්ඛගතානං අත්තානං
සමානසංවාසෙං ෙකරොති. 

456. උපදංකසන් තීති පවත්කතන්ති. පාළියං එත් තාවතාති

‘‘එත්තෙපකදසං මුඤ්චිත්වා නිසින්නා මයං කෙොධචිත්කත උප්පන්කනපි
අඤ්ඤමඤ්ඤං අනනුකලොමිෙං ොයෙම්මාදිං පවත්කතතුං න

සක්ඛිස්සාමා’’ති සල්කලක්කඛත්වා දූකර නිසීදිතබ්බන්ති අධිප්පාකයො.

කතනාහ ‘‘උපචාරං මුඤ් චිත් වා’’ති. 

457. පාළියං භණ් ඩනජාතාතිආදීසු ෙලහස්ස පුබ්බභාකගො භණ් ඩනං 

නාම.හත්ථපරාමාසාදි ෙ කහො නාම. විරුද්ධවාකදො විවාකදො නාම. 

458. පරිපුණ් ණකෙොසකෙොට් ඨා ාකරොති එත්ථ කෙොකසො නාම 
සුවණ්ණමණිආදිභණ්ඩාගාරසාරගබ්කභො. කෙොට්ඨං වුච්චති ධඤ්ඤස්ස

ආවසනට්ඨානං, කෙොට්ඨභූතංඅගාරංකෙොට්ඨාගාරං, ධඤ්ඤසඞ්ගහට්ඨානං. 

අබ් භුයයාසීති යුද්ධාය අභිමුකඛො නික්ඛමීති අත්කථො. එෙසඞ් ඝාතම් පීති

එෙයුද්ධම්පි. කධොවනන්තිකධොවනුදෙං. 

463. පරියාදින් නරූපාතිකෙොධචිත්කතනපරිග්ගහිතසභාවා. 

464. තං න ජානන් තීති තං ෙලහං න ජානන්ති. කය උපනය් හන් තීති

යථාවුත්තං කෙොධාොරං චිත්කත බන්ධන්ති. පාෙටපරිස් සකයති සීහාදිකෙ. 

පටිච් ඡන් නපරිස් සකයති රාගාදිකෙ. පාළියං නත් ථි බාක  97 සහායතාති

බාලං නිස්සාය සීලාදිගුණසඞ්ඛාතා සහායතා නත්ථි, න සක්ො ලද්ධුන්ති
අත්කථො. 

466. අත් තොමරූපාති අත්තකනො හිතොමයමානසභාවා. අනුරුද් ධාති

එෙකසසනකයන තිණ්ණම්පි කුලපුත්තානං ආලපනං, කතකනව

බහුවචනනිද්කදකසො ෙකතො. ෙමනීයං සරීරං යාපනීයං ජීවිතං ‘‘ෙච්චි කවො

සරීරඤ්ච ධාකරතුං, ජීවිතඤ්ච යාකපතුං සක්ො’’ති පුච්ඡති. තග් ඝාති

එෙංසත්කථ නිපාකතො, එෙංකසන මයං භන්කතති අත්කථො. යථා ෙථන්ති

එත්ථ යථාති නිපාතමත්තං, යථාෙථන්ති වා එකෙො නිපාකතො

ොරණපුච්ඡනත්කථො, කෙන පොකරනාති අත්කථො. එෙඤ් ච පන මඤ් කඤ 

චිත් තන්තිඑෙස්සචිත්තවකසනඉතකරසම්පිපවත්තනකතොසබ්කබසංකනො

එෙං විය චිත්තන්ති අත්කථො. ෙච් චි පන කවො අනුරුද් ධාති එත්ථ කවොති



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) ෙම්මක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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නිපාතමත්තං, පච්චත්තවචනං වා, ෙච්චි තුම්කහති අත්කථො. අම් හාෙන්ති

නිද්ධාරකණසාමිවචනං, අම්කහසුතීසුකයොපඨමං පටික්ෙමතීතිඅත්කථො. 

කෙොසම්බෙවිවාදෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පාලික යයෙ මනෙථාවණ් ණනා 

467. කයන පාලික යයෙන්ති පච්චත්කත උපකයොගවචනං, යත්ථ

පාලිකලයයකෙො ගාකමො, තත්ථ අවසරීති අත්කථො. දහරකපොතකෙහීති

භිඞ්ෙච්ඡාකපහි. ‘‘ඔගාහි’’න්තිපිපාකඨො, නහානකපොක්ඛරණින්තිඅත්කථො. 

උදානගාථායං පන – රථඊසසදිසදන්තස්ස නාගස්ස හත්ථිකනො එතං 
විකවෙනින්නං චිත්තං නාකගන බුද්ධනාගස්ස විකවෙනින්නචිත්කතන

සකමති. ෙස්මා? යං යස්මා එකෙොව රමති වකන, තස්මා එවං කයොජනා
දට්ඨබ්බා. 

පාලිකලයයෙගමනෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අට් ඨාරසවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

468. යථා ධම් කමො තථා තිට් ඨාහීතියථාධම්කමොචවිනකයොචඨිකතො, 

තථා තිට්ඨ, ධම්මවාදීපක්කඛතිට්ඨාතිඅත්කථො. 

473. ‘‘කයො පටිබාකහයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’තිඉදංසාමග්ගීකභදස්ස

අොරකෙ සන්ධාය වුත්තං. කය පන කභදොරො විරුද්ධා අලජ්ජිකනො, 
කතසං පටිබාහිතුං වට්ටති කතසං සන්තෙස්සපි කසනාසනස්ස

විනාසනවචනකතො. ‘‘විවිත් තං ෙත් වාපි දාතබ් බ’’න්ති වුත්තත්තා පන
යථාවුඩ්ඪං වරකසනාසනං අදත්වා වුඩ්ඪානම්පි අසඤ්ඤතානං සඤ්ඤකතහි
විවිත්තංෙත්වාදාතබ්බන්තිදට්ඨබ්බං. 

475. ෙම් මවාචාය ඔසාකරත් වාති එත්ථ උක්ඛිත්තස්ස භික්ඛුකනො 
ආපත්තියාපන්නභාවං පටිජානිත්වා සම්මාවත්තකනන උක්කඛපොනං 
සමුප්පන්නඔසාරණච්ඡන්දස්ස පකගව ඤාතත්තා
පටිප්පස්සම්භනෙම්මවාචාය උක්ඛිත්තානුවත්තො සයකමව නං
ඔසාකරසුන්තිදට්ඨබ්බං. 

476. අත් ථකතො අප තාති සාමග්ගීඅත්ථවිරහිතා, තුච්ඡබයඤ්ජනාති 
අත්කථො. 

477. අප් පටිච් ඡන් නාචාකරොති අප්පටිච්ඡාකදතබ්බසුන්දරාචාකරො. 

අනප තන්ති ොරණකතො අනකපතං. ආදාතබ්බකතො ගකහතබ්බකතො



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) ෙම්මක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

509 

පටුන 

ආදායන්ති ආචරියවාකදො වුත්කතොති ආහ ‘‘ආදායං අත් තකනො 

ආචරියවාද’’න්ති. 

අට් ඨහි දූතඞ් ක හීති ‘‘කසොතා ච කහොති සාකවතා ච උග්ගකහතා ච
ධාකරතාචවිඤ්ඤාතාචවිඤ්ඤාකපතාචකුසකලොචසහිතාසහිතස්සකනො ච

ෙලහොරකෙො’’ති (අ. නි. 8.16) එවං වුත්කතහි අට්ඨහි දූතඞ්කගහි.

කසසකමත්ථ, කහට්ඨාචසබ්බත්ථසුවිඤ්කඤයයකමවාති. 

අට්ඨාරසවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කෙොසම්බෙක්ඛන්ධෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

ඉතිසමන්තපාසාදිොයවිනයට්ඨෙථායවිමතිවිකනොදනියං 

මහාවග්ගවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) ෙම්මක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

510 

පටුන 

නකමොතස්සභගවකතොඅරහකතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

චූළවග්  වණ් ණනා 

1. ෙම් මක් ෙන් ධකෙො 

තජ් ජනීයෙම් මෙථාවණ් ණනා 

1. චූළවග්ගස්ස පඨකමෙම්මක්ඛන්ධකෙතාව ‘‘බ වාබ ව’’න්තිඉදං

එෙපදං. ‘‘බලවබලව’’න්ති වත්තබ්කබ ආොරං ෙත්වා ‘‘බලවාබලව’’න්ති

වුත්තං. තඤ්ච ‘‘දුක්ඛදුක්ඛ’’න්තිආදීසු විය අතිසයත්කථ වත්තතීති ආහ 

‘‘සුට් ඨු බ වං පටිවදථා’’ති, අති විය බලවං ෙත්වා පටිවචනං කදථාති
අත්කථො. 

2. පාළියං ආපත් ති ආකරොකපතබ් බාතිඑත්ථකිඤ්චාපි ‘‘මාකඛොතුම්කහ 

ආයස්මන්කතො එකසො අකජසී’’තිආදිකෙ භණ්ඩනාදිජනකෙ වචකන
පඤ්ඤත්තා ොචි ආපත්ති නාම නත්ථි මුසාකපසුඤ්ඤාදීසු එතස්ස

අප්පවිට්ඨත්තා, තථාපිභික්ඛූහිවිසුං, සඞ්ඝමජ්කඣච ‘‘මා, ආවුකසො, භික්ඛූ 

අඤ්ඤමඤ්ඤං පකයොකජත්වා භණ්ඩනාදිං අොසි, කනදං අප්පිච්ඡතාදීනං

අත්ථාය වත්තතී’’ති එවං අපඤ්ඤත්කතන වුච්චමානස්ස භික්ඛුකනො
අනාදරිකයනඅකනොරමනපච්චයාවාඅඤ්ඤවාදවිකහසාදිෙරණපච්චයාවා යා

ආපත්ති කහොති, සා ආපත්ති ආකරොකපතබ්බා දිට්ඨිවිපන්නස්ස වියාති
එවමත්කථො දට්ඨබ්කබො. 

යස්සපනඉදංවචනංවිනාවොයවාචාහිආපන්නාලහුොපත්තිඅත්ථි, 

තස්සපි ආකරොකපතබ්බාව. යං පන ෙම්මවාචාය ‘‘අත්තනා

භණ්ඩනොරො’’ති අත්තනා-සද්දග්ගහණං, ‘‘කයපි චඤ්කඤ භික්ඛූ

භණ්ඩනොරො…කප.… කත උපසඞ්ෙමිත්වා’’තිආදිවචනඤ්ච, තං

වත්ථුවකසනගහිතං.කයොපනසයකමවභණ්ඩනොරකෙොකහොති, අඤ්කඤ

පන භණ්ඩනොරකෙ උපසඞ්ෙමිත්වා ‘‘මා කඛො තුම්කහ’’තිආදිවචනං න

වදති, තස්සාකපතං ෙම්මං ොතබ්බකමව. ෙකරොන්කතහි ච ‘‘සුණාතු කම, 

භන්කත, සඞ්කඝො, අයං ඉත්ථන්නාකමො භික්ඛු භණ්ඩනොරකෙො…කප.… 

සඞ්කඝ අධිෙරණොරකෙො. යදි සඞ්ඝස්ස පත්තෙල්ල’’න්තිආදිනාව

ෙම්මවාචාොතබ්බා.කයොචඅඤ්කඤපිභික්ඛූ ෙලහායසමාදකපති, තස්සාපි
එවකමව ෙම්මවාචං ොතුං වට්ටති අඤ්කඤසං සමාදාපනස්සපි 
භණ්ඩනොරෙත්කත එව පවිසනකතො. අඤ්කඤසං සමාදාපනාොරම්පි

වත්වාව, ෙම්මවාචං ොතුොකමනපිචකතහිවුත්තවචනත්ථකමවගකහත්වා

තදනුගුණං කයොකජත්වාව ොතබ්බං, න ඉධාගතවකසකනව සබ්කබසම්පි



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) ෙම්මක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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ඉධාගතවකසකනවවචනාසම්භවා.භූකතනවත්ථුනාෙතකමවහි අවිපන්නං

කහොති, නාඤ්ඤන්තිගකහතබ්බං.එසනකයොනියස්සෙම්මාදීසුපි. 

තජ්ජනීයෙම්මෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අධම් මෙම් මද් වාදසෙෙථාදිවණ් ණනා 

4. අප් පටිඤ් ඤාය ෙතන්තිවත්ථුංවාආපත්තිංවා අසම්පටිච්ඡාකපත්වා
ෙතං.කයොපනසබ්කබසංපස්සන්තානංඑවවත්ථුවීතික්ෙමංෙත්වා පච්ඡා

ෙම්මෙරණභකයන ‘‘න ෙකරොමී’’ති මුසා වදති, තස්ස භික්ඛූනං සම්මුකඛ 
වීතික්ෙමෙරණකමව පටිඤ්ඤා. තථකතො ජානනත්ථකමව පටිඤ්ඤාය

ෙරණං අනුඤ්ඤාතං. යත්ථ පන සන්කදකහො කහොති, තත්ථ
සම්පටිච්ඡාකපත්වාවෙත්තබ්බන්තිගකහතබ්බං. 

‘‘පාරාජිොපත් තියා වා’’ති ඉදං ලිඞ්ගනාසනනිමිත්තතාය පාරාජිෙස්ස

ෙම්කමනඅතිකිච්ඡනීයකතොවුත්තං. ‘‘සඞ් ඝාදිකසසාපත් තියා වා’’තිඉදංපන 
පරිවාසාදිනිස්සාරණෙම්මස්සආකවණිෙස්ස විජ්ජමානත්තා වුත්තං.යංපන

පරකතො ‘‘අධිසීකල සීලවිපන්කනො කහොති…කප.… තජ්ජනීයෙම්මං

ෙකරයයා’’ති (චූළව. 6) වුත්තං, තං ‘‘ආයතිං සංවකර ඨත්වා වුට්ඨානං

ෙකරොහී’’තිඔවදියමානස්ස අනාදරියාදිපච්චයලහුොපත්තිංසන්ධායවුත්තං.
සීලවිපත්තිමූලෙඤ්හි ලහුොපත්තිං ආපන්කනො ඉධ අකභදූපචාකරන

‘‘අධිසීකල සීලවිපන්කනො’’තිවුත්කතො ‘‘අතිදිට්ඨියා දිට්ඨිවිපන්කනො’’තිඑත්ථ
විය. 

යථා ච දිට්ඨිං ගකහත්වා කවොහරන්තස්ස ‘‘ඉකතො දිට්ඨිකතො ඔරමාහී’’ති

අවත්වාෙතෙම්මං කෙවලාය දිට්ඨිවිපත්තියාෙතත්තා අනාපත් තියා ෙතං 

නාම අධම්මෙම්මං කහොති, එවං සීලවිපත්තිං ආපජ්ජිත්වා ලජ්ජිධම්කම 
ඔක්ෙන්කත යථාධම්මං වුට්ඨාය සංවකර ඨාතුොමස්ස ෙතං

තජ්ජනීයාදිෙම්මං කෙවලාය සීලවිපත්තියා ෙතත්තා අකදසනා ාමිනියා 

ෙතං නාමඅධම්මෙම්මංකහොති.කතකනවනියස්සෙම්කමපි ‘‘අපිස්සුභික්ඛූ

පෙතා පරිවාසං කදන්තා’’තිආදිනා සංවකර අට්ඨානකමව 
ෙම්මනිමිත්තභාකවනවුත්තං.අදන්තංදමනත්ථකමවහිතජ්ජනීයාදිෙම්මානි 

අනුඤ්ඤාතානීති.කෙචිපන‘‘අකදසනාගාමිනියාතිඉදංපාරාජිොපත්තිංකයව

සන්ධාය වුත්තං, නසඞ්ඝාදිකසස’’න්ති(සාරත්ථ.ටී.චූළවග්ග3.4) වදන්ති, 

තං සුක්ෙපක්කඛ ‘‘කදසනාගාමිනියා ආපත්තියා ෙතං කහොතී’’ති ඉමිනා
වචකනන විරුජ්ඣති. සඞ්ඝාදිකසසස්සාපි ච පරියායකතො

කදසනාගාමිනිකවොහාකර ගය්හමාකන ‘‘ආපත්තියා ෙතං කහොතී’’ති

වුත්තවාරකතො ඉමස්ස වාරස්ස විකසකසො න සියා, අට්ඨෙථායම්කපත්ථ



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) ෙම්මක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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විකසසභාකවො න දස්සිකතො. තස්මා වුත්තනකයකනකවත්ථ අධිප්පාකයො
ගකහතබ්කබො. 

6. සබ් බානිපීති තජ්ජනීයනියස්සපබ්බාජනීයෙම්මානි තීණිපි. 

අඤ ්ඤෙම් මස ්ස වත් ථුනාති තජ්ජනීයකතො අඤ්ඤස්ස ෙම්මස්ස වත්ථුනා
අඤ්ඤෙම්මෙරණං නාම කෙොචි කදොකසොපි න කහොතීති අධිප්පාකයො.

ොරණමාහ ‘‘ෙස ්මා’’තිආදිනා. 

8. පන් නක ොමාතිපතිතමානකලොමා. 

අධම්මෙම්මද්වාදසෙෙථාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නියස් සෙම් මෙථාදිවණ් ණනා 

11. නියස්සෙම්කම පාළියං අපිස් සූති අපිචාති ඉමස්මිං අත්කථ 

නිපාතසමුදාකයො. නිස ්සාය කත වත් ථබ් බන්ති එත්ථ කෙචි

ෙලයාණමිත්තායත්තවුත්තිතං සන්ධාය වුත්තන්ති වදන්ති, අඤ්කඤ පන

නිස්සයග්ගහණකමවාති, උභකයනපිස්ස කසරිවිහාකරොනවට්ටතීතිදීපිතන්ති
දට්ඨබ්බං. 

21. පබ්බාජනීයෙම්කම ‘‘පබ් බාජනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කභතූ’’ති ඉදං
පක්ෙමනාදිංඅෙත්වාසම්මාවත්තන්තානංවකසන වුත්තං. 

33. පටිසාරණීයෙම්කම කනව භික් ඛුවචනං, න ගහිවචනන්ති එත්ථ

පරියායකතොපි භික්ඛූ පරඛුංසනං න වදන්ති, ගහට්ඨා පන සරූකපකනව

අක්කෙොසිතුං සමත්ථාපි උපොරීසු අොරණං එවරූපං න වදන්ති, ත්වං 
ගිහිගුණකතොපිපරිහීකනොතිඅධිප්පාකයො. 

39. ‘‘අඞ්  සමන් නා කමො පුරිකමහි අසදිකසො’’තිඉමිනා තජ්ජනීයාදීනං 
වුත්තොරණමත්කතන ඉදං ොතුං න වට්ටතීති දීකපති. ඉධ වුත්කතන පන
ගිහීනං අලාභාය පරිසක්ෙනාදිනා අඞ්කගන තානිපි ොතුං වට්ටතීති

ගකහතබ්බං. එත්ථ ච ‘‘සද්ධං පසන්නං දායෙං ොරෙං සඞ්ඝුපට්ඨාෙං

හීකනන ඛුංකසතී’’ති වුත්තත්තා තාදිකසසු ගිහීසු ඛුංසනාදීහි

ගිහිපටිසංයුත්කතහි එව අඞ්කගහි ෙම්මාරහතා, න ආරාමිෙකචටොදීසු 

ඛුංසනාදීහි.තත්ථාපිදායොදීසුඛමාපිකතසුෙම්මාරහතානත්ථි, ආපත්තිච
යත්ථ ෙත්ථචි කදකසතුං වට්ටති. කයො කච තික්ඛත්තුං ඛමාපියමාකනොපින

ඛමති, අෙතෙම්කමනපි දස්සනූපචාකර ආපත්ති කදකසතබ්බා. කසො කච

ොලෙකතො කහොති, කදසන්තරං වා ගකතො, ගතදිසා න ඤායති, 

අන්තරාමග්කගවාජීවිතන්තරාකයොකහොති, ෙතෙම්කමනපිඅෙතෙම්කමනපි



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) ෙම්මක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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සඞ්ඝමජ්කඣ යථාභූතංවිඤ්ඤාකපත්වාඛමාකපත්වාආපත්තිකදකසතබ්බාති
වදන්ති. ධම්මිෙපටිස්සවස්ස අසච්චාපකන පන කතසං සන්තිෙං ගන්ත්වා

‘‘මයා අසමකවක්ඛිත්වා පටිස්සවං ෙත්වා කසො න සච්චාපිකතො, තං කම

ඛමථා’’තිආදිනාඛමාපකනවචනක්ෙකමො ඤාකපතබ්කබො. 

41. පාළියං මඞ් කුභූකතො නාසක් ඛි චිත් තං  හපතිං ෙමාකපතුන්ති
තිංසකයොජනමග්ගං පුන ගන්ත්වාපි මානථද්ධතාය යථාභූතං කදොසං

ආවිෙත්වාඅඛමාපකනන‘‘නාහංඛමාමී’’තිකතන පටික්ඛිත්කතොමඞ්කුභූකතො

ඛමාකපතුං න සක්ඛි, කසො පුනකදව සාවත්ථිං පච්චාගන්ත්වාපි
මානනිග්ගහත්ථාකයවපුනපිසත්ථාරාකපසිකතොපුරිමනකයකනවඛමාකපතුං 

අසක්කෙොන්කතො පුනාගච්ඡි. අථස්ස භගවා ‘‘අසන්තං

භාවනමිච්කඡයයා’’තිආදිනාව(ධ.ප. 73) ධම්මංකදකසත්වාමානනිම්මථනං
ෙත්වාඅනුදූතදානංඅනුඤ්ඤාසීතිදට්ඨබ්බං. 

42. ‘‘කනො කච ෙමති…කප.… ආපත් තිං කදසාකපතබ් කබො’’තිවුත්තත්තා

පකගවගහට්කඨොඛමතිකච, දස්සනූපචාකර ආපත්තිකදසනාකිච්චංනත්ථීති
ගකහතබ්බං. 

46. උක්කඛපනීයෙම්කමසු තීසු අරිට්ඨවත්ථුස්මිං ආපත් තිං 

ආකරොකපත් වාති විසුං සඞ්ඝමජ්කඣව පාපිොය දිට්ඨියා 

අප්පටිනිස්සජ්ජනපච්චයාදුක්ෙටං, සමනුභාසනපරිකයොසාකනපාචිත්තියංවා

ආපත්තිං ආකරොකපත්වා. එත්ථාපි ෙම්මවාචාය ‘‘තථාහං භගවතා’’තිආදි

වත්ථුවකසනවුත්තං.කයනකයන පොකරනදිට්ඨිගතිොකවොහරිංසු, කතන
කතනපොකරනකයොකජත්වාෙම්මවාචාොතබ්බා. ගහණාොරංපනවිනාපි

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො, ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුකනො පාපිෙං 

දිට්ඨිගතං උප්පන්නං, කසො තං දිට්ඨිං අප්පටිනිස්සජ්ජති, යදි සඞ්ඝස්ස 

පත්තෙල්ල’’න්තිඑවංසාමඤ්ඤකතොපිෙම්මවාචංොතුංවට්ටති. 

65. ‘‘යං දිට් ඨිං නිස ්සාය භණ් ඩනාදීනි ෙකරොතී’’ති ඉමිනා දිට්ඨිං 

නිස්සායඋප්පන්නානිඑවභණ්ඩනාදීනිඉධඅධිප්කපතානි, නකෙවලානීති

දස්කසති. කයො පන ‘‘භණ්ඩනාදීනං ෙරකණ කදොකසො නත්ථී’’ති දිට්ඨිකෙො

හුත්වා භණ්ඩනාදිං ෙකරොති, සාපිස්ස දිට්ඨි එව කහොති, තස්සපි
අප්පටිනිස්සග්කගෙම්මංොතුංවට්ටති. 

නියස්සෙම්මෙථාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ෙම්මක්ඛන්ධෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) පාරිවාසිෙක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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2. පාරිවාසිෙක් ෙන් ධකෙො 

පාරිවාසිෙවත් තෙථාවණ් ණනා 

75. පාරිවාසිෙක්ඛන්ධකෙ අන් තමකසො මූ ායපටිෙස් සනාරහාදීනම් පීති 

ආදි-සද්කදනමානත්තාරහමානත්තචාරිෙඅබ්භානාරකහසඞ්ගණ්හාති.කත හි

පාරිවාසිොනං, පාරිවාසිො ච කතසං පෙතත්තට්ඨාකන එව තිට්ඨන්ති. 

අකධොතපාදට් ඨපනෙන්ති යත්ථ ඨත්වා පාකද කධොවන්ති, තාදිසං 

දාරුඵලෙඛණ්ඩාදිං. පාදඝංසනන්තිසක්ඛරෙථලාදිං. ‘‘වත් තං ෙකරොන් තී’’ති
එත්තෙමත්තස්කසව වුත්තත්තා සද්ධිවිහාරිොදීහිපි අභිවාදනාදිං ොතුං න
වට්ටති. 

‘‘පාරිසුද් ධිඋකපොසකථ ෙරියමාකන’’ති ඉදං පවාරණාදිවකසසු සඞ්කඝ
පවාකරන්කත අනුපගතඡින්නවස්සාදීහි ෙරියමානපාරිසුද්ධිඋකපොසථම්පි

සන්ධායවුත්තං. අත් තකනො පාළියාතිනවොනංපුරකතො. 

‘‘පාරිවාසිෙස් කසවා’’ති ඉදං අබ්භානාරහපරිකයොසාකන සබ්කබ
ගරුෙට්කඨ සන්ධාය වුත්තං. කතසම්පි පච්කචෙං ඔකණොජනස්ස
අනුඤ්ඤාතත්තාතදවකසසාපෙතත්තාඑවතංනලභන්ති. 

චතුස ්සා භත් තන්ති කභොජනසාලාය පටිපාටියා දියයමානභත්තං. 

හත් ථපාකස ඨිකතනාති දායෙස්ස හත්ථපාකස පටිග්ගහණරුහනට්ඨාකනති

අධිප්පාකයො. මහාකපළභත් කතපීති මහන්කතසු භත්තපච්ඡිආදිභාජකනසු
ඨකපත්වාදියයමානභත්කතසුපි. 

76. පාපිට් ඨතරාති පාරාජිොපත් තීති උක්ෙංසවකසන වුත්තං. 

සඤ්චරිත්තාදිපණ්ණත්තිවජ්ජකතො පන සුක්ෙවිස්සට්ඨාදිො කලොෙවජ්ජාව, 
තත්ථාපි සඞ්ඝකභදාදිොපාපිට්ඨතරාඑව. 

‘‘ෙම් මන් ති පාරිවාසිෙෙම් මවාචා’’ති එකතන ෙම්මභූතා වාචාති 

ෙම්මවාචා-සද්දස්ස අත්කථොපි සිද්කධොති කවදිතබ්කබො. සවචනීයන්ති එත්ථ

‘‘සකදොස’’න්ති(සාරත්ථ.ටී.චූළවග්ග.3.76) අත්ථංවදති.අත්තකනොවචකන

පවත්තනෙම්මන්ති එවකමත්ථ අත්කථො දට්ඨබ්කබො, ‘‘මා පක්ෙමාහී’’ති වා

‘‘එහි විනයධරානං සම්මුඛීභාව’’න්ති වා එවං අත්තකනො ආණාය
පවත්තනෙෙම්මංනොතබ්බන්තිඅධිප්පාකයො.එවඤ්හිකෙනචිසවචනීකය

ෙකත අනාදකරන අතික්ෙමිතුං න වට්ටති, බුද්ධස්ස සඞ්ඝස්ස ආණා
අතික්ෙන්තානාම කහොති. 

රකජොහතභූමීති පණ්ණසාලාවිකසසනං. පච් චයන්ති වස්සාවාසිෙචීවරං. 

කසනාසනං න  භතීතිවස්සග්කගනනලභති. 



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) පාරිවාසිෙක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

515 

පටුන 

අපණ් ණෙපටිපදාති අවිරද්ධපටිපදා. සකච වායමන් කතොපීති එත්ථ
අවිසයභාවංඤත්වාඅවායමන්කතොපි සඞ්ගය්හති. 

81. අවිකසකසනාති පාරිවාසිකුක්ඛිත්තොනං සාමඤ්කඤන. 

පඤ ්චවණ් ණච් ඡදනබද් ධට් ඨාකනසූති පඤ්චප්පොරච්ඡදකනහි 
ඡන්නට්ඨාකනසු. 

ඔබද් ධන්ති උට්ඨානාදිබයාපාරපටිබද්ධං.පීළිතන්තිඅත්කථො. මඤ ්කච වා 

පීකඨ වාතිඑත්ථ වා-සද්කදොසමුච්චයත්කථො, කතන තට්ටිොචම්මඛණ්ඩාදීසු
දීඝාසකනසුපිනිසීදිතුංනවට්ටතීතිදීපිතංකහොති. 

න වත් තකභදදුක් ෙටන්ති වුඩ්ඪතරස්ස ජානන්තස්සාපි වත්තකභකද

දුක්ෙටංනත්ථීතිදස්කසති. ‘‘වත් තං නික් ඛිපාකපත් වා’’තිඉදංපාරිවාසාදිකමව
සන්ධායවුත්තං. 

පාරිවාසිෙවත්තෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පාරිවාසිෙක්ඛන්ධෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) සමුච්චයක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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3. සමුච් චයක් ෙන් ධකෙො 

සුක් ෙවිස් සට් ඨිෙථාවණ් ණනා 

97. සමුච්චයක්ඛන්ධකෙ කවදයාමහන්ති ජානාකපමි අහං, 
ආකරොකචමීතිඅත්කථො. අනුභවාමීතිපිස්ස අත්ථං වදන්ති. පුරිමං පන

පසංසන්ති ආකරොපනවචනත්තා. ආකරොකචත් වා නික් ඛිපිතබ් බන්ති

දුක්ෙටපරිකමොචනත්ථංවුත්තං.කෙචිපන‘‘තදකහවපුන වත්තංසමාදියිත්වා

අරුණංඋට්ඨාකපතුොමස්සරත්තිච්කඡදපරිහාරත්ථම්පී’’ති වදන්ති. 

‘‘සභා ා භික් ඛූ වසන් තී’’තිවුත්තත්තා විසභාගානංවසනට්ඨාකනවත්තං

අසමාදියිත්වා බහි එව ොතුම්පි වට්ටතීති දට්ඨබ්බං. ‘‘ද් කව ක ඩ් ඩුපාකත 

අතික් ෙමිත් වා’’ති ඉදං විහාකර භික්ඛූනං

සජ්ඣායාදිසද්දසවනූපචාරවිජහනත්ථං වුත්තං. ‘‘මහාමග්  කතො 

ඔක් ෙම් මා’’ති ඉදං මග්ගපටිපන්නානං භික්ඛූනං උපචාරාතික්ෙමනත්ථං

වුත්තං. ගුම් කබන වාතිආදි දස්සනූපචාරවිජහනත්ථං. 

‘‘කසොපි කෙනචි ෙම් කමන පුකර අරුකණ එව  ච් ඡතී’’ති ඉමිනා
ආකරොචනාය ෙතාය සබ්කබසුපි භික්ඛූසු විහාරගකතසු ඌකන ගකණ 
චරණකදොකසො වා විප්පවාසකදොකසො වා න කහොති ආකරොචිතත්තා

සහවාසස්සාති දස්කසති. කතනාහ ‘‘අයඤ් චා’’ තිආදි. අබ් භානං ොතුං න 

වට් ටතීතිෙතම්පිඅෙතකමවකහොතීතිඅත්කථො. 

සුක්ෙවිස්සට්ඨිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පටිච් ඡන් නපරිවාසෙථාවණ් ණනා 

102. සුද් ධස් සාතිසභාගසඞ්ඝාදිකසසංඅනාපන්නස්ස, තකතොවුට්ඨිතස්ස 

වා. අඤ ්ඤස ්මින්තිසුද්ධන්තපරිවාසවකසන ආපත්තිවුට්ඨානකතොඅඤ්ඤස්මිං

ආපත්තිවුට්ඨාකන. පාළියං ‘‘පටිෙස්සිකතො සඞ්කඝන උදායි භික්ඛු අන්තරා

එකිස්සා ආපත්තියා…කප.… මූලායපටිෙස්සනා’’ති ඉදං ෙරණවකසන
විපරිණාකමත්වාමූලායපටිෙස්සනායපටිෙස්සිකතොති කයොකජතබ්බං.අථවා

‘‘මූලාය පටිෙස්සනා ඛමති සඞ්ඝස්සා’’ති උත්තරපකදන සහ 
පච්චත්තවකසකනවකයොකජතුම්පිවට්ටති. 

‘‘උදායිං භික්ඛුං අන්තරා එකිස්සා ආපත්තියා…කප.… මූලාය

පටිෙස්සිත්වා’’ති එත්ථ අන්තරා එකිස්සා ආපත්තියා කහතුභූතාය උදායිං
භික්ඛුංමූලායපටිෙස්සිත්වාමූලදිවකසආෙඩ්ඪිත්වාතස්සා අන්තරාපත්තියා

සකමොධානපරිවාසංකදතූතිකයොජනා. ආවිොරාකපත් වා විස් සජ් කජතබ් කබොති
තස්සඅකතකිච්ඡභාවංකතකනවසඞ්ඝස්සපාෙටංොකරත්වා ලජ්ජිගණකතො
විකයොජනවකසනවිස්සජ්කජතබ්කබො. 
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සතං ආපත් තිකයොති ොයසංසග්ගාදිවකසන එෙදිවකස ආපන්නා සතං

ආපත්තිකයො. දසසතන්ති සහස්සා ආපත්තිකයො. රත්තිසතං ඡාදයිත්වානාති

කයොකජතබ්කබො. සබ් බපරිවාසෙම් මවාචාවසාකනති කහට්ඨා දස්සිතානං

ද්වින්නං සුද්ධන්තපරිවාසානං, තිණ්ණං සකමොධානපරිවාසානඤ්චාති

ඉකමසංසබ්කබසංපරිවාසානං ෙම්මවාචාපරිකයොසාකන. පුරිමනකයකනවාති
පටිච්ඡන්නපරිවාකස වුත්තනකයන. 

විහාරූපචාරකතොපීති බහිගාකම භික්ඛූනං විහාරූපචාරකතොපි. ‘‘ද් කව 

ක ඩ් ඩුපාතා අතික් ෙමිතබ් බා’’ති ඉදං භික්ඛූනං සවනූපචාරාතික්ෙමනං

වුත්තං.  ාමස ්සාති න වුත් තන්ති ගාමස්ස උපචාරං මුඤ්චිතුං වට්ටතීති න
වුත්තං.කතනගාමූපචාකර ඨිතාපිතත්ථදස්සනසවනූපචාකරඅතික්ෙමිත්වා
ඨිතාභික්ඛූචභික්ඛුනිකයොචතස්සා රත්තිච්කඡදංනෙකරොන්තීතිදීකපති. 

අනික් ඛිත් තවත් තභික් ඛූනං වුත් තනකයකනවාතිඋපචාරසීමායපවිට්ඨානං

වකසන රත්තිච්කඡදං සන්ධාය වුත්තං. තස් මිං  ාකමති භික්ඛුනීනං

නිවාසනගාකම. අත් තානං දස් කසත් වාති යථා ආකරොකචතුං සක්ො, තථා

දස්කසත්වා. ‘‘සම් මන් නිත් වා දාතබ් බා’’ති ඉමිනා සම්මතාය සහවාකසපි 
රත්තිච්කඡකදොනකහොතීතිදස්කසති. 

මූ ායපටිෙස් සිතස ්සාති මූලායපටිෙස්සිතස්ස පුන

පරිවුත්ථපරිවාසස්සාති අත්කථො. තිස් සන් නන්ති මූලාපත්තියා සහ ද්වින්නං 
අන්තරාපත්තීනඤ්ච. 

108. සකච පටිච් ඡන් නාති නික්ඛිත්තවත්කතනාපන්නාපත්තිං සන්ධාය

වුත්තං. පාළියං පඤ්චාහප්පටිච්ඡන්නවාකර අන්තරාපත්තිෙථායං ‘‘එවඤ් ච 

පන, භික් ෙකව, ඡාරත් තං මානත් තං දාතබ් බ’’න්ති ඉදං 
මූලායපටිෙස්සනාෙම්මවාචානන්තරකමව දාතුං වුත්තං න කහොති.
මූලායපටිෙස්සිතස්ස පන පඤ්චදිවසානි පරිවසිත්වා යාචිතස්ස 
මානත්තචරණොකල ආපන්නාය තතියාය අන්තරාපත්තියා
අප්පටිච්ඡන්නායමානත්තදානංසන්ධායවුත්තං.එවඤ්ච දින්නමානත්තස්ස
එකෙන ඡාරත්කතන පුබ්කබ දින්නමානත්තාහි තීහි ආපත්තීහි සහ 
චතස්සන්නම්පි ආපත්තීනං මානත්තං චිණ්ණකමව කහොති. ඉමිනා පන

නකයන අබ්භානාරහොකල ආපන්නාය අන්තරාපත්තියා, 
පක්ඛප්පටිච්ඡන්නවාකර අන්තරාපත්තීසු ච පටිපජ්ජනං කවදිතබ්බං. 

‘‘එොහප් පටිච් ඡන් නාදිවකසන පඤ් චා’’ති ඉදං එොහප්පටිච්ඡන්නාදීනං
චතුන්නං පච්කචෙපරිවාසදානමානත්තදානඅබ්භානානි එකෙෙං ෙත්වා

වුත්තං. ‘‘අන් තරාපත් තිවකසන චතස් කසො’’තිඉදම්පි මානත්තදානඅබ්භානානි
තස්මිංතස්මිංමූලායපටිෙස්සකනඑෙත්තංආකරොකපත්වා වුත්තං. 



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) සමුච්චයක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

518 

පටුන 

පටිච්ඡන්නපරිවාසෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සකමොධානපරිවාසෙථාවණ් ණනා 

125. ‘‘යස් මා පටිච් ඡන් නා අන් තරාපත් තී’’ති ඉදං

සකමොධානපරිවාසදානස්ස ොරණවචනං, න පන චිණ්ණපරිවුත්ථදිවසානං

මක්ඛිතභාවස්ස, අප්පටිච්ඡන්නාය අන්තරාපත්තියා මූලායපටිෙස්සකන

ෙකතපි කතසං මක්ඛිතභාවසම්භවකතො. තස්මා ‘‘මානත්තචිණ්ණදිවසාපි

පරිවුත්ථදිවසාපි සබ්කබ මක්ඛිතාව කහොන්තී’’ති ඉමස්සානන්තරං

‘‘සකමොධානපරිවාකසො චස්ස දාතබ්කබො’’ති එවකමත්ථ කයොජනා ොතබ්බා.

කතනාහ ‘‘කතකනවා’’තිආදි. 

සකමොධානපරිවාසෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අග් ඝසකමොධානපරිවාසෙථාවණ් ණනා 

134. ‘‘එොපත් තිමූ ෙඤ් චා’’ති ඉමිනා ‘‘එො ආපත්ති 

එොහප්පටිච්ඡන්නා, එොආපත්තිද්වීහප්පටිච්ඡන්නා’’තිආදිනයංදස්කසති. 

අප් පටිච් ඡන් නභාවං දස් කසතුන්ති අජානනාදිනා පටිච්ඡන්නායපි ආපත්තියා

මානත්තාරහතාවචකනනඅප්පටිච්ඡන්නභාවංදස්කසතුං. ‘‘එෙස්ස, ආවුකසො, 

මාසස්ස භික්ඛු මානත්තාරකහො’’ති (චූළව. 153) හි වුත්තං. එත්ථ එෙස්ස

අජානනපටිච්ඡන්නමාසස්ස පරිවාසාරකහො න කහොති, කෙවලං ආපත්තියා
අප්පටිච්ඡන්නත්තා මානත්තාරකහො කහොතීති අධිප්පාකයො. පාළියං 

මක් ෙධම් කමොති මද්දිතුොමතා. සඞ්ඝාදිකසසානං 
පරිවාසදානාදිසබ්බවිනිච්ඡයස්ස සමුච්චයත්තා පකනස
සමුච්චයක්ඛන්ධකෙොතිවුත්කතොති කවදිතබ්කබො. 

අග්ඝසකමොධානපරිවාසෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සමුච්චයක්ඛන්ධෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) සමථක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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4. සමථක් ෙන් ධකෙො 

සතිවිනයෙථාදිවණ් ණනා 

195. සමථක්ඛන්ධකෙ ඛීණාසවස්ස විපුලසතිං නිස්සාය දාතබ්කබො

විනකයොකචොදනාදිඅසාරුප්පානංවිනයනුපාකයො සතිවිනකයො. 

196. චිත් තවිපරියාසෙකතොති ෙතචිත්තවිපරියාකසො.  ග්  ං 

භික් ඛුං…කප.… කචොකදන් තීතිඑත්ථපනඋම්මත්තෙස්සඉදං උම් මත් තෙං, 
අජ්ඣාචිණ්ණං. තකදව චිත්තවිපරියාකසන ෙතන්ති චිත්තවිපරියාසෙතං.
කතන උම්මත්තකෙන චිත්තවිපරියාසෙකතන අජ්ඣාචිණ්කණන
අනාචාකරන ආපන්නායආපත්තියාගග්ගංභික්ඛුංකචොකදන්තීතිඑවමත්කථො
දට්ඨබ්කබො.පඨමංමූළ්කහො හුත්වාපච්ඡාඅමූළ්හභාවංඋපගතස්සදාතබ්කබො

විනකයො අමූළ ්හවිනකයො. 

202. ධම්මවාදීනං කයභුයයභාවසම්පාදිො කිරියා කයභුයයසිොති 
ඉමස්මිං අත්කථ ස-ොරාගමසහිකතො ඉෙ-පච්චයන්කතොයං සද්කදොති

දස්කසතුං ආහ ‘‘යස් සා’’තිආදි. තත්ථ යස් සා කිරියායාති 
ගූළ්හෙවිවට්ටොදිනා සලාෙග්ගාහාපෙකිරියාය. කයභුයයභාවං
නිස්සිතසමථකිරියා කයභුයයසිොති එවං කයභුයයසිොසද්දස්ස අත්කථො
ගකහතබ්කබො. එවඤ්හි අයං අධිෙරණසමකථො නාම කහොති.
යථාවුත්තසලාෙග්ගාකහනහිධම්මවාදීනංකයභුයයභාකවසිද්කධ පච්ඡාතං

කයභුයයභාවං නිස්සාකයව අධිෙරණවූපසකමො කහොති, න ධම්මවාදීනං 
බහුතරභාවසාධෙකිරියාමත්කතන. 

207. ‘‘කසසකමත් ථ තජ් ජනීයාදීසු වුත් තනයකමවා’’ති එකතන 
තජ්ජනීයාදිසත්තෙම්මානි විය ඉදම්පි තස්සපාපියසිොෙම්මං 

අසුචිභාවාදිකදොසයුත්තස්ස, සඞ්ඝස්ස ච විනිච්ඡකය අතිට්ඨමානස්ස
ෙත්තබ්බං විසුං එෙං නිග්ගහෙම්මන්ති දස්කසති. එතස්මිඤ්හි

නිග්ගහෙම්කමෙකතකසො පුග්ගකලො ‘‘අහං සුද්කධො’’තිඅත්තකනොසුද්ධියා

සාධනත්ථංසඞ්ඝමජ්ඣංඔතරිතුං, සඞ්කඝොචස්සවිනිච්ඡයංදාතුංනලභති, 
තංෙම්මෙරණමත්කතකනවචතංඅධිෙරණං වූපසන්තංකහොති. 

ෙථං පකනතං ෙම්මං පටිප්පස්සම්භතීති? කෙචි පකනත්ථ ‘‘කසො තථා 

නිග්ගහිකතො නිග්ගහිකතොව කහොති, ඔසාරණං න ලභති. කතකනව පාළියං 

ඔසාරණා න වුත්තා’’ති වදන්ති. අඤ්කඤ පන ‘‘පාළියං න 
උපසම්පාකදතබ්බන්තිආදිනා සම්මාවත්තනස්ස වුත්තත්තා සම්මාවත්තිත්වා 
ලජ්ජිධම්කමඔක්ෙන්තස්සඔසාරණා අවුත්තාපිතජ්ජනීයාදීසුවියනයකතො

ෙම්මවාචං කයොකජත්වා ඔසාරණා ොතබ්බා එවා’’ති වදන්ති, ඉදං යුත්තං.



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) සමථක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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කතකනවඅට්ඨෙථායංවක්ඛති ‘‘සකචසීලවාභවිස්සති, වත්තංපරිපූකරත්වා

පටිප්පස්සද්ධිං ලභිස්සති. කනො කච, තථානාසිතකෙොව භවිස්සතී’’ති (චූළව.

අට්ඨ. 238). තස් සපාපියසිොෙම් මන්ති ච අලුත්තසමාකසොකයව. කතනාහ 

‘‘ඉදං හී’’තිආදි. 

සතිවිනයෙථාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අධිෙරණෙථාවණ් ණනා 

215. විරූපකතො විපරිණාමට්කඨන චිත්තං දුක්ඛං විපච්චතීති ආහ 

‘‘චිත් තදුක් ෙත් ථං කවොහාකරො’’තිආදි. උපවදනාති කචොදනා. තත් කථවාති
අනුවදකන. 

ආදිකතො පට් ඨාය ච තස් ස තස් ස ෙම් මස් ස විඤ ්ඤාතත් තාතිවිත්ථාරකතො
ආගතෙම්මවග්ගස්ස ආදිකතො පට්ඨාය වණ්ණනාමුකඛන විඤ්ඤාතත්තා
විනිච්ඡකයොභවිස්සතීතිකයොජනා. 

216. පාළියං අජ් ඣත් තං වාති අත්තනි වා අත්තකනො පරිසාය වා. 

බහිද් ධා වාතිපරස්මිංවාපරස්සපරිසායවා. අනවස් සවායාතිඅනුප්පාදාය. 

220. ‘‘විවාදාධිෙරණං කුස ං අකුස ං අබයාෙත’’න්ති ඉදං

පුච්ඡාවචනං. විවාදාධිෙරණං සියා කුස න්තිආදි විසජ්ජනං. එස නකයො 
කසකසසුපි. 

222. සම්මුතිසභාවායපි ආපත්තියා ොරණූපචාකරන
අකුසලාබයාෙතභාකවන වුච්චමාකන කුසලස්සාපි ආපත්තිොරණත්තා

තදුපචාකරන ‘‘ආපත්තාධිෙරණංසියාකුසල’’න්තිවත්තබ්බංභකවයය, තථා 

අවත්වා ‘‘නත්ථි ආපත්තාධිෙරණං කුසල’’න්ති එවංවචනස්ස ොරණං

දස්කසතුං ‘‘එත් ථ සන් ධායභාසිතවකසන අත් කථො කවදිතබ් කබො’’ති වුත්තං.

එත්ථචායමධිප්පාකයො– යදිහිආපත්තිනාම පරමත්ථධම්මසභාවාභකවයය, 

තදා ‘‘ආපත්තාධිෙරණං සියා අකුසල’’න්තිආදිවචනං යුජ්කජයය. යස්මා
දුට්ඨකදොසසික්ඛාපදට්ඨෙථාදීසුදස්සිතකදොසප්පසඞ්ගකතො පරමත්ථසභආවතා

නයුත්තා, එෙන්තසම්මුතිසභාවාඑවසාකහොති, තස්මා‘‘සියාඅකුසලං සියා

අබයාෙත’’න්තිපි නිප්පරියායකතො න වත්තබ්බා. යදි පන 

අකුසලඅබයාෙතධම්මසමුට්ඨිතත්තකමව උපාදාය පරියායකතො ‘‘සියා

අකුසලං සියා අබයාෙත’’න්ති වුත්තං. තදා කුසලධම්මසමඋට්ඨිතත්තම්පි

උපාදාය පරියායකතො ‘‘ආපත්තාධිෙරණං සියා කුසල’’න්තිපි වත්තබ්බං
භකවයය.යකතොකචතංවචනංආපත්තියා අකුසලාබයාෙතූපචාරාරහත්තස්ස

කුසලූපචාරානාරහත්තස්සවිසුංොරණසබ්භාවංසන්ධාය භාසිතං, තස්මායං



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) සමථක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

521 

පටුන 

තං ොරණවිකසසං සන්ධාය ඉදං භාසිතං, තස්ස වකසකනකවත්ථ අත්කථො 
කවදිතබ්කබො. 

ඉදානි පන කයො අඞ්ගප්පකහොනෙචිත්තකමව සන්ධාය ආපත්තියා 

අකුසලාදිභාකවොවුත්කතො, නාඤ්ඤංවිකසසොරණංසන්ධායාතිගණ්කහයය, 

තස්ස ගාකහ කදොසං දස්කසන්කතො ‘‘යස් මිං හී’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

පථවීෙණනාදිකෙති පථවීඛණනාදිනිමිත්කත පණ්ණත්තිවජ්කජ. 

ආපත් තාධිෙරකණ කුස චිත් තං අඞ්  න්ති පණ්ණත්තිං අජානිත්වා 
කුසලචිත්කතන කචතියඞ්ගණාදීසු භූමිකසොධනාදිවකසන

පථවීභූතගාමවිකෙොපනාදිොකලකුසලචිත්තං ොරණංකහොති. තස් මිං සතීති
තස්මිං ආපත්තාධිෙරකණ විජ්ජමාකන කුසලචිත්තසමුට්ඨිතත්කතන
කුසලකවොහාරාරහාය ආපත්තියා විජ්ජමානායාති අධිප්පාකයො. 

සාරත් ථදීපනියං (සාරත්ථ.ටී.චූළවග්ග3.222) පන ‘‘තස්මිංසතී’’තිඉමස්ස

‘‘තස්මිංකුසලචිත්කතආපත්තිභාකවනගහිකත’’තිඅත්කථො වුත්කතො, තංන

යුජ්ජති ‘‘යස්මි’’න්ති ය-සද්කදන පරාමට්ඨස්කසව ආපත්තාධිෙරණස්ස 

‘‘තස්මි’’න්තිපරාමසිතබ්බකතො. 

න සක් ො වත් තුන්ති යදි සම්මුතිසභාවායපි ආපත්තියා

අකුසලාදිසමුට්ඨිතත්කතන අකුසලාදිකවොහාකරො ෙරීයති, තදා 

කුසලකවොහාකරොපිෙත්තබ්කබොති ‘‘නත්ථිආපත්තාධිෙරණංකුසල’’න්තින

සක්ො වත්තුං, අඤ්ඤථා අකුසලාදිභාකවොපිස්ස පටික්ඛිපිතබ්කබොති

අධිප්පාකයො. තස් මාති යස්මා කුසලාදීනං තිණ්ණං සමාකනපි ආපත්තියා

අඞ්ගප්පකහොනෙත්කත කුසලකවොහාකරොව ආපත්තියා පටික්ඛිත්කතො, න 

අකුසලාදිකවොහාකරො, තස්මා නයිදං අඞ්  ප් පකහොනෙං චිත් තං සන් ධාය 

වුත් තන්ති ‘‘ආපත්තාධිෙරණං සියා අකුසලං සියා අබයාෙතං, නත්ථි 

ආපත්තාධිෙරණං කුසල’’න්ති ඉදං ආපත්තියා සමුට්ඨාපෙත්කතන

අඞ්ගප්පකහොනෙංොරණභූතං චිත්තමත්තං සන්ධායන වුත්තං, අඤ්ඤථා

‘‘ආපත්තාධිෙරණංසියා කුසල’’න්තිපිවත්තබ්බකතොතිඅධිප්පාකයො.එකතන

ආපත්තියා අකුසලාදිභාකවොපි කෙනචි නිමිත්කතන පරියායකතොව වුත්කතො, 

න පරමත්ථකතොති දස්කසති. යථාහ ‘‘යං කුසලචිත්කතන ආපජ්ජති, තං

කුසලං, ඉතකරහිඉතර’’න්ති. 

ඉදං පනාතිආදීසුඅයං අධිප්පාකයො– ‘‘ආපත්තාධිෙරණංසියා අකුසලං

සියා අබයාෙත’’න්ති ඉදඤ්හි යං කිඤ්චි ෙදාචි ෙත්ථචි ොරණං භවන්තං
අනියතොරණං සන්ධාය වුත්තං න කහොති. යං පන සබ්බසික්ඛාපකදසු 

ආපත්තියා ොරණං භවිතුමරහති, ඉදකමව ොරණං සන්ධාය වුත්තං.
අකුසලඤ්හිපණ්ණත්තිං ඤත්වාවීතික්ෙමන්තස්සසබ්බාපත්තියාොරණං



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) සමථක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

522 

පටුන 

කහොති, කලොෙවජ්ජාපත්තියා පන පණ්ණත්තිං අජානන්තස්සපි ොරණං
කහොති. කෙවලං පණ්ණත්තිවජ්ජාපත්තීසු 

කුසලාබයාෙතචිත්තපවත්තික්ඛකණ එව අකුසලං න වත්තති, තදඤ්ඤත්ථ
සයකමව පවත්තති. අබයාෙතං පන ොයවචීභූතං කුසලාකුසලාදීනං
පවත්තික්ඛකණ නිකරොධසමාපන්නස්ස සහකසයයාපත්තියන්ති
සබ්බාපත්තියා අඞ්ගකමව කහොති ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං 
ොයවාචඞ්ගවිරහිතත්තාභාවා. තස්මා ඉකමසං අකුසලාබයාෙතානං

සබ්බාපත්තිමූලෙත්තකමව සන්ධාය ඉදං ආපත්තියා අකුසලත්තං, 
අබයාෙතත්තඤ්චවුත්තං.යත්ථපන පථවීඛණනාදීසුකුසලම්පිආපත්තියා

ොරණං කහොති, තත්ථාපි ආපත්තියා තදුපචාකරන කුසලත්තකවොහාකරො
අයුත්කතො සාවජ්ජානවජ්ජානං එෙත්තකවොහාරස්ස විරුද්ධත්තා. යදග්කගන

අඤ්ඤමඤ්ඤං විරුද්ධා, තදග්කගන ොරණොරියකවොහාකරොපි කනසං

අයුත්කතො. තස්මා තත්ථ විජ්ජමානම්පි කුසලං අබ්කබොහාරිෙං, 
ොයවචීද්වාරකමවආකවණිෙංොරණන්ති. 

තත්ථ එෙන් තකතො අකුස කමවාති අකුසලචිත්කතන සමුට්ඨහනකතො

ොරණූපචාරකතො එවං වුත්තං. තත් ථාති කලොෙවජ්කජ. විෙප් කපො නත් ථීති 

සියා-සද්දස්ස විෙප්පනත්ථතං දස්කසති. අකුස ං කහොතීති 

අකුසලසමුට්ඨිතාය ොරණූපචාකරන අකුසලං කහොති. සහකසයයාදිවකසන 

ආපජ් ජනකතො අබයාෙතං කහොතීති ඉත්ථියාදීහි සහ
පිට්ඨිපසාරණවසප්පවත්තොයද්වාරසඞ්ඛාතරූපාබයාෙතවකසකනව 

ආපජ්ජිතබ්බකතොොරණූපචාකරකනවආපත්තිඅබයාෙතංකහොති. තත් ථාති

තස්මිං පණ්ණත්තිවජ්ජාපත්තාධිෙරකණ. සඤ ්චිච් චාසඤ් චිච් චවකසනාති

පණ්ණත්තිං ඤත්වා, අඤ්ඤත්වා ච ආපජ්ජනවකසන ඉමං විෙප් පභාවං 

සන් ධාය අකුසලත්තඅබයාෙතත්තසඞ්ඛාතං යථාවුත්තං ඉමං විෙප්පසභාවං
සන්ධායඉදංවචනං වුත්තං. 

යදි එවං අසඤ්චිච්චාපජ්ජනපක්කඛ කුසකලනාපි ආපජ්ජනකතො තම්පි 

විෙප්පංසන්ධාය‘‘ආපත්තාධිෙරණංසියාකුසල’’න්තිපිෙස්මානවුත්තන්ති

ආහ ‘‘සකච පනා’’තිආදි. ‘‘අචිත්තොන’’න්ති වුත්තකමවත්ථං
සමුට්ඨානවකසන විභාකවතුං 

‘‘එළෙක ොමපදකසොධම් මාදිසමුට් ඨානානම් පී’’ති වුත්තං. 

අචිත්තෙසමුට්ඨානානං ‘‘කුස චිත් තං ආපජ් කජයයා’’ති එකතන 
සාවජ්ජභූතාය ආපත්තියා ොරණූපචාකරනාපි අනවජ්ජභූතකුසලකවොහාකරො

අයුත්කතොති දස්කසති. ‘‘න ච තත් ථා’’තිආදිනා කුසලස්ස ආපත්තියා
ොරණත්තං විජ්ජමානම්පි තථා කවොහරිතුං අයුත්තන්ති පටික්ඛිපිත්වා
ොයවාචාසඞ්ඛාතං අබයාෙතස්කසව ොරණත්තං දස්කසති. තත්ථ 

චලිතප් පවත් තානන්ති චලිතානං, පවත්තානඤ්ච. චලිකතො හි ොකයො, 



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) සමථක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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පවත්තාවාචා.එත්ථචොයවාචානමඤ්ඤතරකමවඅඞ්ගං. තඤ් ච…කප.… 

අබයාෙතන්ති එවං අබයාෙතස්ස ආපත්තිොරණභාකවකනව වුත්තත්තා. 

‘‘ආපත්තාධිෙරණංසියාඅකුසලංසියාඅබයාෙත’’න්තිඉදංොරණූපචාකරන

පරියායකතො වුත්තං, නනිප්පරියායකතොතිසිජ්ඣති. 

යං පන සාරත් ථදීපනියං (සාරත්ථ. ටී. චූළව. 3.222) ආපත්තියා

නිප්පරියායකතොව අකුසලාදිසභාවතං සමත්කථතුං බහුං පපඤ්චිතං, තං න
සාරකතො පච්කචතබ්බං දුට්ඨකදොසසික්ඛාපදට්ඨෙථායකමව පටික්ඛිත්තත්තා. 

කතකනකවත්ථාපි ‘‘යං චිත්තං ආපත්තියා අඞ්ගං කහොතී’’තිආදිනා
අකුසලචිත්තස්සාපි ආපත්තියා ොරණත්කතන භින්නතාව දස්සිතා. යං

පකනත්ථවත්තබ්බං, තංකහට්ඨා දස්සිතකමවාතිඉධනවිත්ථාරයිම්හ. එවං 

වීතික් ෙමකතො කයො වීතික් ෙකමොති එත්ථ අකුසලචිත්කතන ඤත්වා
වීතික්ෙමන්තස්ස ොයවචීවීතික්ෙමසමුට්ඨිතා ආපත්තිවීතික්ෙකමොති
වුත්කතො.එසනකයො අබයාෙතවාකරපි. 

අධිෙරණෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අධිෙරණවූපසමනසමථෙථාදිවණ් ණනා 

228. පාළියං විවාදාධිෙරණං එෙං සමථං අනා ම් මාතිආදි පුච්ඡා. 

සියාතිආදි විස්සජ්ජනං. සියාතිස ්ස වචනීයන්ති එකතකනව වූපසමං සියාති

වත්තබ්බං භකවයයාති අත්කථො. සම් මුොවිනයස් මින්ති 
සම්මුඛාවිනයත්තස්මින්ති භාවප්පධාකනො නිද්කදකසො දට්ඨබ්කබො. එවං

සබ්බවාකරසු. ‘‘ොරකෙො උක් කෙොකටතී’’ති ඉදං උපලක්ඛණමත්තං, යස්ස
ෙස්සචි උක්කෙොකටන්තස්ස පාචිත්තියකමව. උබ්බාහිොය ඛීයනකෙ
පාචිත්තියංනවුත්තංතත්ථ ඡන්දදානස්සනත්ථිතාය. 

235. වණ් ණාවණ් ණාකයො ෙත් වාති ඛුද්දෙමහන්කතහි සඤ්ඤාකණහි

යුත්තාකයො ෙත්වා.කතනාහ ‘‘නිමිත් තසඤ් ඤං ආකරොකපත් වා’’ති. 

242. කිච් චාධිෙරණං …කප.… සම් මතීති එත්ථ සම්මුඛාවිනකයන
අපකලොෙනාදිෙම්මංසම්පජ්ජතීතිඅත්කථොදට්ඨබ්කබො. 

අධිෙරණවූපසමනසමථෙථාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සමථක්ඛන්ධෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) ඛුද්දෙවත්ථුක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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5. ඛුද් දෙවත් ථුක් ෙන් ධකෙො 

ඛුද් දෙවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

243. ඛුද්දෙවත්ථුක්ඛන්ධකෙ අට් ඨපදාොකරනාති ජූතඵලකෙ

අට්ඨගබ්භරාජිආොකරන. මල්  ෙමූ සණ් ඨාකනනාති

කඛළමල්ලෙමූලසණ්ඨාකනන. ඉදඤ්ච වට්ටාධාරෙං සන්ධාය වුත්තං, 
ෙණ්ටකෙඋට්ඨාකපත්වාෙතවට්ටෙපාලස්කසතංඅධිවචනං. 

244. පුථුපාණිෙන්ති මුට්ඨිං අෙත්වා විෙසිතහත්ථතකලහි 

පිට්ඨිපරිෙම්මංවුච්චති.එතකමවසන්ධාය ‘‘හත් ථපරිෙම් ම’’න්තිවුත්තං. 

245. මුත් කතො ම් බොදීනන්ති ආදි-සද්කදන කුණ්ඩලාදිං සඞ්ගණ්හාති. 

ප ම් බෙසුත් තන්ති බ්රාහ්මණානං යඤ්කඤොපචිතසුත්තාදිආොරං වුච්චති. 

ව යන්ති හත්ථපාදවලයං. 

246. ද් වඞ් ගුක ති උපකයොගබහුවචනං, ද්වඞ්ගුලප්පමාණං
අතික්ොකමතුංන වට්ටතීතිඅත්කථො.එත්ථචදුමාසස්සවාද්වඞ්ගුලස්සවා
අතික්ෙන්තභාවං අජානන්තස්සාපිකෙසමස්සුගණනායඅචිත්තොපත්තිකයො
කහොන්තීතිවදන්ති. 

කෙොච් කඡනාති උසීරතිණාදීනි බන්ධිත්වා සමං ඡින්දිත්වා

ගහිතකෙොච්කඡන. චික් ෙක නාති සිකලසයුත්තකතකලන. 

උණ් හාභිතත් තරජසිරානම් පීති උණ්හාභිතත්තානං රකජොකිණ්ණසිරානං. 

අද් දහත් කථනාති අල්ලහත්කථන. 

248-9. සාධුගීතන්ති අනිච්චතාදිපටිසඤ්ඤුත්තං ගීතං. චතුරස ්කසන 

වත් කතනාති පරිපුණ්කණන උච්චාරණවත්කතන. තරඞ්ගවත්තාදීනං

සබ්කබසම්පි සාමඤ්ඤලක්ඛණං දස්කසතුං ‘‘සබ් කබසං…කප.… 

 ක් ෙණ’’න්ති වුත්තං. යත්තොහි මත්තාහි අක්ඛරං පරිපුණ්ණං කහොති, 

තකතොපි අධිෙමත්තායුත්තං ෙත්වා ෙථනං විොරෙථනං නාම, තථා

අෙත්වා ෙථනකමව  ක් ෙණන්ති අත්කථො. බාහිරක ොමින්ති 

භාවනපුංසෙනිද්කදකසො, යථා බහිද්ධා කලොමානි දිස්සන්ති, එවං
ධාකරන්තස්ස දුක්ෙටන්තිඅත්කථො. 

250. පාළියං තරුණඤ් කඤව අම් බන්ති තරුණං අසඤ්ජාතබීජං එව

අම්බඵලං. පාතාකපත් වාතිඡින්දාකපත්වාව. ‘‘මත් තාවණ් ණිතා’’තිඉදං‘‘පකර

නින්දන්තී’’තිසාසනහිකතසිතාය වුත්තං. න පරියාපුණිංසූතිනාසික්ඛිංසු. 



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) ඛුද්දෙවත්ථුක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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251. චත් තාරි අහිරාජකු ානීති සබ්කබසං අහිකභදානං චතූසු එව

සඞ්ගහකතො වුත්තං. අත් තපරිත් තං ොතුන්තිඅත්තකනොපරිත්තාණං ොතුං. 

විරූපක් කෙහි කම කමත් තන්ති විරූපක්ඛජාතිකෙහිනාකගහිසහමය්හං

මිත්තභාකවො කහොතු, කමත්තා කහොතූති අත්කථො, කත සුඛිතා නිද්දුක්ඛා
අකවරා කහොන්තූති අධිප්පාකයො. එවඤ්හි කමත්තාඵරණං කහොති. කසකසසුපි

එකසව නකයො. අපාදකෙහීති අහිකුකලහි සහ සබ්බසත්කතසු ඔධිකසො

කමත්තාඵරණදස්සනං. මා මං අපාදකෙො හිංසීති තාය කමත්තාය
අත්තරක්ඛාවිධානදස්සනං. 

සබ් කබ සත් තාතිආදි අත්තානං උපමං ෙත්වා සබ්බසත්කතසු

අකනොධිකසො කමත්තාඵරණදස්සනං. තත්ථ මා ෙඤ් චි පාපමා මාතිෙඤ්චි

සත්තංලාමෙංදුක්ඛකහතු, දුක්ඛඤ්චමාආගච්ඡතු. 

එවං කමත්තාය අත්තගුත්තිං දස්කසත්වා ඉදානි 

රතනත්තයානුස්සරකණන දස්කසතුං ‘‘අප් පමාකණො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ

පමාණෙරධම්මාඅකුසලා, තබ්බිපාොචපමාණා, තප්පටිපක්ඛාසීලාදකයො

ගුණා, තබ්බිපාො ච කලොකියකලොකුත්තරඵලානි අප්පමාණා, කත අස්ස

අත්ථීති අප් පමාකණො, අප්පමාණා වා අපරිකමයයගුණා අස්සාතිපි 

අප් පමාකණො. පමාණවන් තානීති යථාවුත්තපමාණෙරධම්මයුත්තානි. 

අහිවිච් ඡිොති සරීසපානඤ්කඤව පකභදදස්සනං. උණ් ණනාභීති

කලොමසනාභිකෙොමක්ෙකටො. සරබූති ඝරකගොළිො. 

පටික් ෙමන් තූති අපගච්ඡන්තු, මා මං විකහසයිංසූති අත්කථො. කසොහං 

නකමොති එත්ථ ‘‘ෙකරොමී’’ති පාඨකසකසො. යස්මා මයා කමත්තාදීහි

තුම්හාෙඤ්ච මය්හඤ්ච රක්ඛා ෙතා, යස්මා ච කසොහං භගවකතො නකමො

ෙකරොමි, විපස්සීආදීනංසත්තන්නම්පිනකමොෙකරොමි, තස්මාපටික්ෙමන්තු 
භූතානීතිකයොජනා. 

අඤ ්ඤම් හීති ොමරාකග අසුභමනසිොරාදිනා කඡතබ්කබති අත්කථො. 

අඞ්  ජාතන්ති බීජවිරහිතං පුරිසනිමිත්තං. බීකජ හි ඡින්කන 
ඔපක්ෙමිෙපණ්ඩකෙො නාම අභබ්කබො කහොතීති වදන්ති. එකෙ පන

‘‘බීජස්සාපි කඡදනක්ඛකණ දුක්ෙටාපත්ති එව ෙකමන පුරිසින්ද්රියාදිකෙ

අන්තරහිකත පණ්ඩකෙො නාම අභබ්කබො කහොති, තදා ලිඞ්ගනාසනාය

නාකසතබ්කබො’’ති වදන්ති. තාදිසං වා දුක් ෙං උප් පාකදන් තස් සාති
මුට්ඨිප්පහාරාදීහි අත්තකනොදුක්ඛංඋප්පාකදන්තස්ස. 
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252. පාළියං තුය් කහකසො පත් කතොති ‘‘කයො ච අරහා කචව ඉද්ධිමා ච, 

තස්ස දින්නකමවා’’ති කසට්ඨිනා වුත්තං, තං සන්ධාය වදති. තං පත් තං 

 කහත් වා තික් ෙත් තුං රාජ හං අනුපරියායීති එත්ථ කවළුපරම්පරාය 
බද්ධපත්තස්ස උපරිභාකග ආොකස නගරං තික්ඛත්තුං අනුපරියායිත්වා

ඨිතභාවංසන්ධාය ‘‘පත්තංගකහත්වා’’තිවුත්තං, නපනකථකරොහත්කථන

පත්තං සයකමව අග්ගකහසි. කෙචි පන වදන්ති ‘‘ඉද්ධිබකලන තං පත්තං

කවළුපරම්පරකතො මුඤ්චිත්වා කථරං අනුබන්ධමාකනො අට්ඨාසි, කසො ච

අකනන හත්කථන ගහිකතො විය අකහොසී’’ති. තථා ඨිතකමව පන සන්ධාය 

‘‘භාරද්වාජස්ස හත්ථකතො පත්තං ගකහත්වා’’ති වුත්තං. කත ච 

මනුස් සා…කප.… අනුබන් ධිංසූති කය ච මනුස්සා පඨමං පාටිහාරියං

නාද්දසංසු, කත අම්හාෙම්පි පාටිහාරියං දස්කසහීති කථරමනුබන්ධිංසු.

කථකරො ච සීහබයග්ඝාදිරූපං ගකහත්වා විකුබ්බනිද්ධිං දස්කසති, කත ච

අච්ඡරියබ්භුතජාතා උච්චාසද්දා මහාසද්දා අකහසුං. කතනාහ ‘‘කිං නු කෙො 

කසො, ආනන් ද, උච් චාසද් කදො මහාසද් කදො’’ති. ඉද් ධිපාටිහාරියං න 

දස් කසතබ් බන්ති එත්ථ ‘‘කයො පෙතිවණ්ණං විජහිත්වා කුමාරවණ්ණං වා

දස්කසති, නාගවණ්ණංවා…කප.… විවිධම්පිකසනාබූහංදස්කසතී’’ති(පටි.

ම. 3.13) එවමාගතා අත්තකනො සරීරස්ස විොරාපාදනවසප්පවත්තා

විකුබ්බනිද්ධි අධිප්කපතාති ආහ ‘‘අධිට් ඨානිද් ධි පන අප් පටික් ඛිත් තා’’ති.

පෙතියා එකෙො බහුෙං ආවජ්ජති, සතං වා සහස්සං වා සතසහස්සං වා

ආවජ්කජත්වාඤාකණනඅධිට්ඨාති ‘‘බහුකෙො කහොමී’’ති(පටි.ම.3.10) එවං

දස්සිතා අධිට්ඨානවකසන නිප්ඵන්නා අධිට්ඨානිද්ධි නාම. ගහිවිෙටානීති
ගිහිසන්තොනි. 

253. පාළියං න අච් ඡුපියන් තීති න ඵුසිතානි කහොන්ති. 

රූපොකිණ් ණානීතිඉත්ථිරූපාදීහිආකිණ්ණානි. 

254. භූමිආධාරකෙති දන්තාදීහි ෙකත වලයාධාරකෙ. එතස්ස

වලයාධාරෙස්ස අනුච්චතායඨපිතාපත්තානපරිපතන්තීති ‘‘තකයො පත් කත 

ඨකපතුං වට් ටතී’’තිවුත්තං. අනුච්චතඤ්හිසන්ධායඅයං ‘‘භූමිආධාරකෙො’’ති

වුත්කතො. දාරුආධාරෙදණ් ඩාධාරකෙසූති එෙදාරුනා ෙතආධාරකෙ, බහූහි
දණ්කඩහි ෙතආධාරකෙ ච. එකත ච උච්චතරා කහොන්ති පත්කතහි සහ

පතනසභාවා. කතන ‘‘සුසජ් ජිකතසූ’’ති වුත්තං. භමකෙොටිසදිකසොති යත්ථ

ධමෙරණාදිං පකවකසත්වා ලිඛන්ති, තස්ස භමෙස්ස කෙොටියා සදිකසො.
තාදිසස්ස දාරුආධාරෙස්ස අවිත්ථිණ්ණතාය ඨපිකතොපි පත්කතො පතතීති 

‘‘අකනොොකසො’’තිවුත්කතො. 



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) ඛුද්දෙවත්ථුක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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ආලින් දෙමිඩ් ඪිොදීනන්ති පමුඛමිඩ්ඪිොදීනං, උච්චවත්ථුොනන්ති

අත්කථො. බාහිරපස් කසති පාසාදාදීනං බහිකුට්කට. තනුෙමිඩ් ඪිොයාති
කවදිොය. සබ්බත්ථ පනහත්ථප්පමාණකතො අබ්භන්තකර ඨකපතුං වට්ටති.
ආධාකරපනතකතොබහිපිවට්ටති. 

පාළියං ඔට් කඨොති මුඛවට්ටි. පත් තමාළෙන්ති උපචිොනං
අනුට්ඨහනත්ථාය භූමිකතො උච්චතරං ෙතං කවදිොොරමාළෙං. 

මහාමුෙකුණ් ඩසණ් ඨානාති මහාමුඛචාටිසණ්ඨානා.  ග් ක න් තස් ස 

දුක් ෙටන්තිකෙවලං පත්තංලග්කගන්තස්ස, නථවිොයලග්කගන්තස්සාති

වදන්ති. වීමංසිතබ්බං. අඤ ්කඤන පන භණ් ඩකෙනාති අඤ්කඤන

භාරබන්ධකනන භණ්ඩකෙන. ‘‘බන් ධිත් වා ඔ ම් කබතු’’න්ති වුත්තත්තා

පත්තත්ථවිොය අංසබද්ධකෙො යථා ලග්ගිතට්ඨානකතො න පරිගළති, තථා

සබ්බථාපි බන්ධිත්වා ඨකපතුං වට්ටති. බන් ධිත් වාපි උපරි ඨකපතුං න 

වට් ටතීති උපරි නිසීදන්තා ඔත්ථරිත්වා භින්දන්තීති වුත්තං. තත් ථ ඨකපතුං 

වට් ටතීති නිසීදනසඞ්ොභාවකතො වුත්තං. බන් ධිත් වා වාති බන්ධිත්වා

ඨපිතඡත්කතවා. කයො කෙොචීති භත්තපූකරොපිතුච්ඡපත්කතොපි. 

255. පරිහරිතුන්තිදිවකසදිවකසපිණ්ඩායචරණත්ථායඨකපතුං.පත්තං 
අලභන්කතනපනඑෙදිවසංපිණ්ඩායචරිත්වාභුඤ්ජිත්වාඡඩ්කඩතුංවට්ටති.

කතනාහ ‘‘තාවොලිෙං පරිභුඤ් ජිතුං වට් ටතී’’ති. පණ්ණපුටාදීසුපි එකසව

නකයො. අභුං කමති අභූති මය්හං, විනාකසො මය්හන්ති අත්කථො. පාළියං 

පිසාකචො වතමන්ති පිසාකචො වතායං, අයකමව වා පාකඨො. පිසාචිල් ලිොති

පිසාචදාරො. ඡවසීසස ්ස පත් කතොති ඡවසීසමකයො පත්කතො.
පෙතිවිොරසම්බන්කධකචතං සාමිවචනං. 

චබ් කබත් වාති නිට්ඨුභිත්වා. ‘‘පටිග්  හං ෙත් වා’’ති වුත්තත්තා
උච්ඡිට්ඨහත්කථන උදෙං ගකහත්වා පත්තං පරිප්කඵොසිත්වා

කධොවනඝංසනවකසන හත්ථං කධොවිතුං වට්ටති, එත්තකෙන පත්තං

පටිග්ගහංෙත්වාහත්කථොකධොවිකතොනාමන කහොති. එෙං උදෙ ණ් ඩුසං 

 කහත් වාති පත්තං අඵුසිත්වා තත්ථ උදෙකමව උච්ඡිට්ඨහත්කථන

උක්ඛිපිත්වා ගණ්ඩුසං ෙත්වා, වාමහත්කථකනව වා පත්තං උක්ඛිපිත්වා

මුකඛනගණ්ඩුසං ගකහතුම්පිවට්ටති. බහි උදකෙන වික් ොක ත් වාතිද්වීසු
අඞ්ගුලීසු ආමිසමත්තං වික්ඛාකලත්වා බහි ගකහතුම්පි වට්ටති. 

පටිොදිතුොකමොති එත්ථ න සයං ඛාදිතුොකමොපි අඤ්කඤසං ඛාදනාරහං

ඨකපතුං ලභති. තත් කථව ෙත් වාති පත්කතකයව යථාඨපිතට්ඨානකතො

අනුද්ධරිත්වා. ලුඤ් චිත් වාතිතකතොමංසකමවනිරවකසසංඋප්පට්කටත්වා. 



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) ඛුද්දෙවත්ථුක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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256. කිණ් ණචුණ් කණනාතිසුරාකිණ්ණචුණ්කණන. මක් කෙතුන්තිසූචිං

මක්කඛතුං. නිස ්කසණිම් පීති චතූහි දණ්කඩහි චීවරප්පමාකණන
ආයතචතුරස්සං ෙත්වා බද්ධපටලම්පි. එත්ථ හි චීවරකෙොටිකයො සමෙං

බන්ධිත්වා චීවරං යථාසුඛං සිබ්බන්ති. තත් ථ අත් ථරිතබ් බන්ති තස්සා
නිස්කසණියා උපරි චීවරස්ස උපත්ථම්භනත්ථාය අත්ථරිතබ්බං.
ෙථිනසඞ්ඛාතාය නිස්කසණියා චීවරස්ස බන්ධනෙරජ්ජු ෙථිනරජ්ජූති

මජ්ඣිමපදකලොපීසමාකසොති ආහ ‘‘යායා’’තිආදි. තත්ථ යස්මා ද්වින්නං

පටලානං එෙස්මිං අධිකෙ ජාකත තත්ථ වලිකයො කහොන්ති, තස්මා
දුපට්ටචීවරස්ස පටලද්වයම්පි සමෙං ෙත්වා බන්ධනෙරජ්ජු ෙථිනරජ්ජූති
කවදිතබ්බං. 

පාළියං ෙථිනස ්ස අන් කතො ජීරතීති ෙථිකන බද්ධස්ස චීවරස්ස
පරියන්කතො ජීරති. ෙථිනනිස්සිතඤ්හි චීවරං ඉධ නිස්සයකවොහාකරන 

‘‘ෙථින’’න්ති වුත්තං ‘‘මඤ්චා කඝොසන්තී’’තිආදීසු විය. අනුවාතං 

පරිභණ් ඩන්ති ෙථිකන බන්ධනරජ්ජූහි චීවරස්ස සමන්තා පරියන්තස්ස 

අජීරණත්ථං කයහි කෙහිචි කචොළකෙහි දීඝකතො අනුවාතං, තිරියකතො
පරිභණ්ඩඤ්ච සිබ්බිත්වා ොතුං යත්ථ රජ්ජුකෙ පකවකසත්වා දණ්කඩසු

පලිකවකඨත්වා චීවරසමෙං ආෙඩ්ඪිතුං සක්ො, තාදිසන්ති අත්කථො. කෙචි

පන ‘‘ෙථිනසඞ්ඛාකතසු කිලඤ්ජාදීසු එව අජීරණත්ථාය 

අනුවාතපරිභණ්ඩෙරණං අනුඤ්ඤාත’’න්ති වදන්ති. තස් ස මජ් කඣති

පුරාණෙථිනස්කසවඅන්කතො. භික් ඛුකනො පමාකණනාතිභික්ඛුකනොචීවරස්ස

පමාකණන. අඤ් ඤං නිස ්කසණින්තිදීඝකතොචතිරියකතොචඅඤ්ඤංදණ්ඩං
ඨකපත්වාබන්ධිතුං. 

බිද ෙන්ති දිගුණෙරණසඞ්ඛාතකිරියාවිකසසස්ස අධිවචනං. කතනාහ 

‘‘දුගුණෙරණ’’න්ති. පකවසනස ාෙන්ති වලීනං අග්ගහණත්ථාය

පකවසනෙකවළුසලාොදි.පාළියං පටිග්  හන්ති අඞ්ගුලිෙඤ්චුෙං. 

257. පාති නාම භණ්ඩට්ඨපනකෙො භාජනවිකසකසො. පාළියං 

පටිග්  හථවිෙන්ති පාතිආදිභාජනත්ථවිෙං. චිනිතුන්ති
උච්චවත්ථුපරියන්තස්ස අපතනත්ථාය ඉට්ඨොදීහි චිනිතුං. 

ආ ම් බනබාහන්ති ආලම්බනරජ්ජුදණ්ඩාදි. පරිභිජ් ජතීති ෙටසාරාදිෙං

ෙථිනමජ්කඣභඞ්ගංකහොති. උස් සාකපත් වාතිදණ්ඩෙථිනංසන්ධායවුත්තං. 

258-9. උදෙං අෙප් පියන්ති සප්පාණෙං. උපනන් ධීති කවරං බන්ධි. 

අද් ධානමග් ක ො පටිපජ් ජිතබ් කබොති එත්ථ අද්ධකයොජනං අද්ධානමග්කගො 

නාම, තං පටිපජ්ජිතුොමස්ස සඤ්චිච්ච විහාරූපචාරාතික්ෙමකන ආපත්ති.

අසඤ්චිච්ච ගතස්ස පන යත්ථ සරති, තත්ථ ඨත්වා සඞ්ඝාටිෙණ්ණාදිං



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) ඛුද්දෙවත්ථුක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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අනධිට්ඨහිත්වා ගමකන පදවාකරනආපත්තීති කවදිතබ්බං. න සම් මතීතින
පකහොති. 

260. අභිසන් නොයාතිකසම්හාදිකදොසසන්නිචිතොයා. තත් ථ මජ් කඣති

අග්ගළපාසෙස්ස මජ්කඣ. උපරීති අග්ගළපාසෙස්ස උපරිභාකග. 

උදෙට් ඨපනට් ඨානන්ති උදෙට්ඨපනත්ථායපරිච්ඡින්දිත්වාෙතට්ඨානං. 

261. පාළියං උදපානන්ති කූපං. නීචවත් ථුකෙොති කූපස්ස සමන්තා

කූලට්ඨානං, භූමිසමංතිට්ඨතීතිඅත්කථො. උදකෙන ඔත් ථරියයතීතිසමන්තා
වස්කසොදෙංආගන්ත්වාකූකපපතතීතිඅත්කථො. 

262. වාකහන් තීති උස්සිඤ්චන්ති. අරහටඝටියන් තං නාම

චක්ෙසණ්ඨානංඅකනොරං අකරඅකරඝටිොනි බන්ධිත්වාඑකෙන, ද්වීහි
වාපරිබ්භමියමානයන්තං. 

263. ආවිද් ධපක් ෙපාසෙන්ති ෙණ්ණිෙමණ්ඩලස්ස සමන්තා

ඨපිතපක්ඛපාසෙං. මණ් ඩක ති ෙණ්ණිෙමණ්ඩකල. පක් ෙපාසකෙ 

ඨකපත් වාතිසමන්තාචතුරස්සාොකරනඵලොදීනිඨකපත්වා. 

264. නමතෙං නාම සන්ථතසදිසන්ති කෙචි වදන්ති. කෙචි පන

‘‘රුක්ඛතචමය’’න්ති. චම් මෙණ් ඩපරිහාකරනාති අනධිට්ඨහිත්වා

සයනාසනවිධිනාති අත්කථො. කපළායාති අට්ඨංසකසොළසංසාදිආොකරන
ෙතාය භාජනාොරාය කපළාය. යත්ථ උණ්හපායාසාදිං පක්ඛිපිත්වා උපරි

කභොජනපාතිං ඨකපන්ති භත්තස්ස උණ්හභාවාවිගමනත්ථං, තාදිසස්ස
භාජනාොරස්ස ආධාරස්කසතං අධිවචනං. කතකනව පාළියං

‘‘ආසිත්තකූපධාන’’න්ති වුත්තං. තස්ස ච පායාසාදීහි ආසිත්තොධාකරොති

අත්කථො. ඉදඤ්ච ආසිත්තකූපධානං පච්චන්කතසු න ජානන්ති ොතුං, 

මජ්ඣිමකදකසකයව ෙකරොන්ති. කෙචි පන ‘‘ගිහිපරිකභොකගො අකයොමයාදි

සබ්කබොපි ආධාකරො ආසිත්තකූපධානකමව අනුකලොකමතී’’ති වදන්ති, එකෙ

පන ‘‘ෙප්පියකලොහමකයො ආධාකරො මකළොරිෙකමව අනුකලොකමතී’’ති.
වීමංසිත්වා ගකහතබ්බං. පුබ්කබ පත්තගුත්තියා ආධාකරො අනුඤ්ඤාකතො. 

ඉදානි භුඤ්ජිතුං මකළොරිො අනුඤ්ඤාතා. ඡිද් දන්ති ඡිද්දයුත්තං. විද් ධන්ති 

අන්කතොවිනිවිද්ධඡිද්දං. ආවිද් ධන්තිසමන්තකතො ඡිද්දං. 

265. පත් තං නික් කුජ් ජිතුන්ති එත්ථ ෙම්මවාචාය

අසම්කභොගෙරණවකසකනව නික්කුජ්ජනං, න පත්තානං 

අකධොමුඛට්ඨපකනන.කතනාහ ‘‘අසම් කභො ං සඞ් කඝන ෙකරොතූ’’තිආදි, තං



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) ඛුද්දෙවත්ථුක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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වඩ්ඪං ෙම්මවාචාය සඞ්කඝන සද්ධිං අසම්කභොගං සඞ්කඝො ෙකරොතූති
අත්කථො. 

පත් තං නික් කුජ් කජයයාති වඩ්ඪස්ස පත්තනික්කුජ්ජනදණ්ඩෙම්මං

ෙකරයය. අසම් කභො ං සඞ් කඝන ෙරණන්ති සඞ්කඝන වඩ්ඪස්ස

අසම්කභොගෙරණං. යථා අසම්කභොකගො කහොති, තථා ෙරණන්ති අත්කථො. 

නික් කුජ් ජිකතො…කප.… අසම් කභො ං සඞ් කඝනාති එත්ථ සඞ්කඝන
අසම්කභොකගො කහොතීති අත්කථො දට්ඨබ්කබො. එවං භගවතා

අසම්කභොගෙරණස්ස ආණත්තත්තා, ෙම්මවාචාය ච සාවිතත්තා, 

අට්ඨෙථායඤ්ච ‘‘කෙොචි කදයයධම්කමො න ගකහතබ්කබො’’ති වුත්තත්තා
පත්කතනික්කුජ්ජිකතතස්සසන්තෙංඤත්වා ගණ්හන්තස්සදුක්ෙටකමවාති
ගකහතබ්බං. 

අච් චකයොති ඤායප්පටිපත්තිං අතික්ෙමිත්වා පවත්ති, අපරාකධොති

අත්කථො. මං අච් ච මාති මං අතික්ෙම්ම පවත්කතො. තං කත මයං 

පටිග්  ණ් හාමාති තං කත අපරාධං මයං ඛමාම. භික් ඛූනං අ ාභාය 

පරිසක් ෙතීතිආදීසු අලාභාය පරිසක්ෙනාදිකතො විරකතොති එවමත්කථො

ගකහතබ්කබො. අසම් කභො ං භික් ඛුසඞ් කඝනාතිඑත්ථ‘‘ෙකතො’’තිපාඨකසකසො. 

268. යාව පච් ඡිමා කසොපානෙකළවරාතිපඨමකසොපානඵලෙංසන්ධාය

වුත්තං. තඤ්හි පච්ඡා දුස්කසන සන්ථතත්තා එව වුත්තං. ‘‘පච් ඡිමං ජනතං 

තථා කතො අනුෙම් පතී’’ති ඉදං කථකරො අනාගකත භික්ඛූනං කචලපටිෙස්ස
අක්ෙමනපච්චයා අපවාදං සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියා නිවාරකණන භගවකතො

අනුෙම්පං සන්ධායාහ. අප ත බ් භාති විජාතපුත්තා. කතනාහ 

‘‘මඞ්   ත් ථායා’’ති. 

269-270. බීජනින්ති චතුරස්සබීජනිං. එෙපණ් ණච් ඡත් තන්ති
තාලපණ්ණාදිනාඑකෙනපත්කතනෙතඡත්තං. 

274-5. අනුරක් ෙණත් ථන්ති පරිග්ගකහත්වා කගොපනත්ථං. දීඝං 

ොකරන් තීති කෙකසහි සද්ධිං අච්ඡින්දිත්වා ඨපාකපන්ති. චතුකෙොණන්ති

යථා උපරි නලාටන්කතසු ද්කව, කහට්ඨා හනුෙපස්කස ද්කවති චත්තාකරො

කෙොණාපඤ්ඤායන්ති, එවං චතුරස්සංෙත්වාෙප්පාපනං. පාළියං දාඨිෙං 

ඨපාකපන් තීති උත්තකරොට්කඨ මස්සුං අච්ඡින්දිත්වා ඨපාකපන්ති. රුධීති
ඛුද්දෙවණං. 

277. පාළියං ක ොහභණ් ඩෙංසභණ් ඩසන් නිචකයොති කලොහභණ්ඩස්ස, 

ෙංසභණ්ඩස්සච සන්නිචකයොති අත්කථො. බන් ධනමත් තන්ති වාසිදණ්ඩාදීනං



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) ඛුද්දෙවත්ථුක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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කෙොටීසුඅපාතනත්ථංකලොකහහිබන්ධනං. තන් තෙන්තිආකයොගවායනත්ථං
තදාොකරනපසාරිතතන්තං. 

278. ‘‘යත් ථ සරති, තත් ථ බන් ධිතබ් බ’’න්ති එකතන අසඤ්චිච්ච 
ොයබන්ධනං අබන්ධිත්වා පවිට්ඨස්ස අනාපත්තීති දස්කසති. 

මුරජවට් ටිසණ් ඨානං කවකඨත් වා ෙතන්තිඑවංබහුරජ්ජුකෙඑෙකතො ෙත්වා
නානාවණ්කණහි සුත්කතහිෙතන්ති කෙචි වදන්ති. එෙවණ්ණසුත්කතනාපි 
වලයඝටොදිවිොරං දස්කසත්වා කවඨිතම්පි මුරජකමව. විොරං පන
අදස්කසත්වා මට්ඨං ෙත්වා නිරන්තරං කවඨිතං වට්ටති. කතකනව 

දුතියපාරාජිෙසංවණ් ණනායං වුත්තං ‘‘බහුරජ්ජුකෙඑෙකතොෙත්වාඑකෙන 

නිරන්තරං කවකඨත්වා ෙතං ‘බහුරජ්ජුෙ’න්ති න වත්තබ්බං, වට්ටතී’’ති. 

මුද් දිෙොයබන් ධනං නාම චතුරස්සං අෙත්වා සජ්ජිතං. පාමඞ්  දසා 

චතුරස්සා. මුදිඞ්  සණ් ඨාකනනාති වරෙසීසාොකරන. පාසන් කතොති
දසාපරිකයොසානං. 

279. පාළියං  ණ් ඨිෙඵ ෙං පාසෙඵ ෙන්තිඑත්ථදාරුදන්තාදිමකයසු
ඵලකෙසු ගණ්ඨිෙපාසොනි අප්කපත්වා චීවකර ඨකපතුං අනුඤ්ඤාතං. 

කෙොට් කටො විවරියතීතිඅනුවාකතොවිවරියති. 

280-1. පාළිොරකෙොති භික්ඛූනං යථාවුඩ්ඪං පාළියා පතිට්ඨාපකෙො.

තස්සාපි තථාපාරුපිතුංනවට්ටති.පාළියං මුණ් ඩවට් ටීති මල්ලාදකයො. 

282. පමාණඞ් ගුක නාති වඩ්ඪකීඅඞ්ගුකලන. කෙචි පන

‘‘පෙතිඅඞ්ගුකලනා’’ති වදන්ති, තංචතුරඞ්ගුලපච්ඡිමෙවචකනනනසකමති.
න හි පෙතඞ්ගුකලන චතුරඞ්ගුලප්පමාණං දන්තෙට්ඨං ෙණ්කඨ අවිලග්ගං
ඛාදිතුංසොති. 

285. පාළියං සොය නිරුත් තියා බුද් ධවචනං දූකසන් තීති මාගධභාසාය 
සබ්කබසංවත්තුංසුෙරතායහීනජච්චාපිඋග්ගණ්හන්තාදූකසන්තීතිඅත්කථො. 

289. මා භික් ඛූ බයාබාධයිංසූතිලසුණගන්කධනභික්ඛූමාබාධයිංසු. 

291. අවක ෙනපීඨකරොති අවකලඛනෙට්ඨානං ඨපනභාජනවිකසකසො. 

අපිධානන්තිපිධානඵලොදි. 

ඛුද්දෙවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඛුද්දෙවත්ථුක්ඛන්ධෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) කසනාසනක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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6. කසනාසනක් ෙන් ධකෙො 

විහාරානුජානනෙථාවණ් ණනා 

295. කසනාසනක්ඛන්ධකෙ සිසිකරති සිසිරොකල හිමපාතවකසන
සත්තාහවද්දලිොදිවස්සපාතවස්කසන චඋප්පන්කනොඛකරොසීතසම්ඵස්කසො

අධිප්කපකතොති ආහ ‘‘සම් ඵුසිතකෙො’’ති. ‘‘තකතො’’ති ඉදං ෙත්තුඅත්කථ

නිස්සක්ෙවචනං, කතන ච විහාකරන වාතාතකපො පටිහඤ්ඤතීති අත්කථොති

ආහ ‘‘විහාකරන පටිහඤ් ඤතී’’ති. 

296. ආවිඤ් ඡනඡිද් දන්ති යත්ථ අඞ්ගුලිං වා රජ්ජුසඞ්ඛලිොදිං වා 

පකවකසත්වා ෙවාටං ආෙඩ්ඪන්තා ද්වාරබාහං ඵුසාකපන්ති, තස්කසතං
අධිවචනං. කසනාසනපරිකභොකග අෙප්පියං නාම නත්ථීති දස්සනත්ථං 

‘‘සකචපි දීපිනඞ් ගුට් කඨනා’’තිආදි වුත්තං. කචතිකය කවදිොසදිසන්ති
වාතපානදාරුං වා ජාලං වා අට්ඨකපත්වා දාරුට්ඨාකන කචතිකය කවදිොය

පට්ටාදීනි විය ඉට්ඨොදීහි උද්ධං, තිරියඤ්ච පට්ටිොදකයො දස්කසත්වා 

චතුඡිද්දයුත්තංෙතං. ථම් භෙවාතපානං නාමතිරියං දාරූනි අදත්වා උද්ධං

ඨපිතදාරූහි එව ෙතං. කචොළෙපාදපුඤ් ඡනං බන් ධිතුන්ති
වාතපානප්පමාකණන පාදපුඤ්ඡනසදිසං කචොළොදිනා බන්ධිත්වා 

වග්ගුලිආදිප්පකවසනනිවාරණත්ථං, ෙකථතුන්ති අත්කථො. මිඩ් ඪෙන්ති
මඤ්චාොකරනෙට්ඨමත්තිොදීහිෙතකවදිොොරං. 

297. චතුරස් සපීඨන්ති සමචතුරස්සං. අට් ඨඞ් ගු පාදෙං වට් ටතීති

අට්ඨඞ්ගුලපාදෙකමව වට්ටති. පමාණාතික් ෙන් කතොපි වට් ටතීති
සමචතුරස්සකමව සන්ධාය වුත්තං. ආයතචතුරස්සා පන 
සත්තඞ්ගපඤ්චඞ්ගාපි උච්චපාදා න වට්ටන්ති. කවත්කතකහව

චතුරස්සාදිආොකරන ෙතං භද්දපීඨන්ති ආහ ‘‘කවත් තමයං පීඨ’’න්ති. 

දාරුපට් ටිොය උපරීතිඅටනිආොකරනඨිතදාරුපටලස්සකහට්ඨාඋද්ධං පාදං

ෙත්වා. පකවසනොලඤ්හි සන්ධාය ‘‘උපරී’’ති වුත්තං. එළෙස්ස

පච්ඡිමපාදද්වයං වියවඞ්ොොකරනඨිතත්තාපකනතං ‘‘එළෙපාදපීඨ’’න්ති 

වුත්තං. පක ොකඨන් තීති සහ මඤ්කචහි පවට්කටන්ති. රුක්කඛ, ලතා ච

මුඤ්චිත්වා අවකසසං ගච්ඡාදිෙං සබ්බම්පි තිණජාති එවාති ආහ ‘‘කයසං 

කෙසඤ් චි තිණජාතිොන’’න්තිආදි. 

උපදහන් තීති ඨකපන්ති. සීසප්පමාණං නාම යත්ථ ගීවාය සහ සෙලං

සීසං ඨකපතුං සක්ො, තස්ස ච මුට්ඨිරතනං විත්ථාරප්පමාණන්ති

දස්කසන්කතො ‘‘විත් ථාරකතො’’තිආදිමාහ. ඉදඤ්ච බිම්කබොහනස්ස උකභොසු
අන්කතසු ඨකපතබ්බකචොළප්පමාණදස්සනං. තස්ස වකසන බිම්කබොහනස්ස

විත්ථාරප්පමාණං පරිච්ඡිජ්ජති, තංවට්ටං වා චතුරස්සං වාෙත්වා සිබ්බිතං



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) කසනාසනක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

533 

පටුන 

යථා කෙොටිකතො කෙොටි විත්ථාරකතො පුථුලට්ඨානං මුට්ඨිරතනප්පමාණං

කහොති, එවං සිබ්බිතබ්බං. ඉකතො අධිෙං න වට්ටති, තං පන අන්කතසු
ඨපිතකචොළංකෙොටියාකෙොටිංආහච්චදිගුණංෙතංතිෙණ්ණංකහොති. කතසු

තීසු ෙණ්කණසු ද්වින්නං ෙණ්ණානමන්තරං විදත්ථිචතුරඞ්ගුලං කහොති, 

මජ්ඣට්ඨානං කෙොටිකතො කෙොටිං ආහච්ච මුට්ඨිරතනං කහොති, ඉදමස්ස

උක්ෙට්ඨප්පමාණං. කතනාහ ‘‘තීසු ෙණ් කණසූ’’තිආදි. 

‘‘ෙම් බ කමව…කප.… උණ් ණභිසිසඞ් ෙයකමව  ච් ඡතී’’ති
සාමඤ්ඤකතොවුත්තත්තාකගොනොදිඅෙප්පියම්පිඋණ්ණමයත්ථරණං භිසියං
පක්ඛිපිත්වාසයිතුංවට්ටතීතිදට්ඨබ්බං. 

මසූරකෙතිචම්මමයභිසියං. චම්මමයං පන බිම්කබොහනංතූලපුණ්ණම්පි

න වට්ටති. පාළියං කසනාසනපරික් ොරදුස් සන්ති

කසනාසනපරික්ඛාරෙරණත්ථාය දුස්සං. භිසිං ඔනන් ධිතුන්ති භිසිත්ථවිොය

පක්ඛිපිත්වා බන්ධිතුං. පරිභිජ් ජතීතිමඤ්චාදිකතොසාරියමානා පීඨකෙොටිආදීසු

නිසීදන්කතහිඝංසියමානාභිසිපරිභිජ්ජති. ඔනද් ධමඤ් චන්තිභිසිංඑොබද්ධං

ෙත්වාබද්ධමඤ්චං.පාළියං ඡවිං උප් පාකටත් වා හරන් තීතිභිසිච්ඡවිංකචොරා

හරන්ති. කඵොසිතුන්තිකචොකරහිහරිතස්සපච්ඡා හරිතසඤ්ඤාණඵුසිතබින්දූනි

දාතුං. භිත් තිෙම් මන්ති නානාවණ්කණහිවිභිත්තිරාජිෙරණං. හත් ථෙම් මන්ති
හත්කථන යංකිඤ්චිසඤ්ඤාෙරණං. 

298. පාළියං න නිපතතීතිනඅල්ලීයති. පටිබාකහත් වාතිඝංසිත්වා.න

නිබන්ධතීති අනිබන් ධනීකයො, නලග්ගනකෙොතිඅත්කථො. 

299. ‘‘ෙකරොහී’’ති වත් තුම් පි න  බ් භතීති ආණත්තියා එව 

පටික්ඛිත්තත්තා ද්වාරපාලං ‘‘කිං න ෙකරොසී’’තිආදිනා පරියාකයන වත්තුං

වට්ටති. ජාතෙපෙරණන්තිජාතෙපටිසංයුත්තංඉත්ථිපුරිසාදියංකිඤ්චි රූපං

අධිප්කපතං. ‘‘පකරහි ොරාකපතු’’න්තිවුත්තත්තා බුද්ධරූපම්පිසයංොතුංන

ලභති.පාළියං පඤ් චපටිෙන්ති ජාතිආදිපඤ්චප්පොරවණ්ණමට්ඨං. 

300. උපචාකරො න කහොතීති ගබ්භස්ස බහි සමන්තා අනුපරිගමනස්ස

ඔොකසො නප්පකහොති. රුක් ෙං විජ් ඣිත් වාති තච්ඡිතසාරදාරුං අග්ගසමීකප 

විජ්ඣිත්වා. ෙත් වාති ඡිද්කද ෙත්වා. ෙප්පෙතං විය සාරඛාණුකෙ

ආකෙොකටත්වා එවං ෙතකමව ‘‘ආහරිමං භිත් තිපාද’’න්ති වුත්තං. 

උපත් ථම් භනත් ථං භූමියං පතිට් ඨාකපතුන්ති ජිණ්ණභිත්තිපාකදන බහි
සමානභාරංඛාණුෙප්පසීකසනඋස්සාකපත්වාමූකලනභූමියං පතිට්ඨාකපතුං. 

පරිත් තාණත් ථන්ති උල්ලිත්තාවලිත්තකුටියා ඔවස්සනට්ඨානස්ස



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) කසනාසනක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

534 

පටුන 

පරිත්තාණත්ථං. කිටිෙන්ති තාලපණ්ණාදීහි ෙතපදලං. මද් දිතමත් තිෙන්ති
ඔවස්සනඡිද්දස්සපිදහනත්ථංවුත්තං. 

උභකතොකුට් ටං නීහරිත් වා ෙතපකදසස් සාති යථා බහි ඨිතා උජුෙං

අන්කතො නිසින්කන න පස්සන්ති, එවං ද්වාරාභිමුඛං පිදහනවකසන 

භිත්තිඤ්ච අඤ්ඤකතො ද්වාරඤ්ච කයොකජත්වා ෙතට්ඨානං වදති. සමන් තා 

පරියා ාකරොති සමන්තකතො ආවිද්ධපමුඛං. වංසං දත් වාති පුරිසප්පමාකණ
පාකද නිඛණිත්වා කතසං උපරි පිට්ඨිවංසසදිසං පස්සවංසං ඨකපත්වා 
ඔසාකරත්වා. එෙං දණ්ඩකෙොටිං අතිඋච්චාය විහාරභිත්තිකෙොටියා එෙං
කෙොටිං නීකච වංසපිට්ඨියං ඨපනවකසන දණ්ඩකෙ පසාකරත්වා. 

චක් ෙ යුත් කතො කිටිකෙොති ෙවාටං විය විවරණථෙනසුඛත්ථං

චක්ෙලබන්ධකිටිෙං. පාළියං උග් ඝාටනකිටිෙන්ති ආපණාදීසු

අනත්ථිෙොකල උක්ඛිපිත්වා, උපරි ච බන්ධිත්වා පච්ඡා ඔතරණකිටිෙං, 
ෙප්පසීකසහිවාඋපත්ථම්භනීහිඋක්ඛිපිත්වා පච්ඡාඔතරණකිටිෙම්පි. 

301. පානීයං ඔතප් පතීති පානීයභාජකනසු ඨපිතපානීයං ආතකපන 
සන්තප්පති. 

303. තකයො වාකටති තකයො පරික්කඛකප. කවළුවාටන්ති සබ්බං

දාරුපරික්කඛපංසඞ්ගණ්හාති. ෙණ් ටෙවාටන්ති සබ්බසාඛාපරික්කඛපං. 

305. ආක ොකෙො අන් තරධායීති කයො බුද්ධාරම්මණාය පීතියා

ආනුභාකවනමහන්කතො ඔභාකසොඅකහොසි, කයනචස්සපදීපසහස්කසනවිය

විගතන්ධොකරො මග්කගො අකහොසි, කසො බහිනගකර ඡවසරීරසමාකුලං
දුග්ගන්ධං බීභච්ඡං ආමෙසුසානං පත්තස්ස භකයන පීතිකවකග මන්දීභූකත 
අන්තරධායි. 

සතං හත් ථීතිගාථායහත්ථිකනොසතසහස්සානීතිඑවංපච්කචෙං සහස්ස-

සද්කදන කයොකජත්වා අත්කථො ඤාතබ්කබො. පදවීතිහාරස් සාති ‘‘බුද්ධං

වන්දිස්සාමී’’ති රතනත්තයං උද්දිස්ස ගච්ඡකතො එෙපදවීතිහාරස්ස, 

තප්පච්චයකුසලඵලස්සාති අත්කථො. තස්ස කසොළසකමො භාකගො ෙ ං නාම, 

තංකසොළසිංෙලං යථාවුත්තාහත්ථිආදකයොසබ්කබනාග්ඝන්තිනාරහන්ති, 
නිදස්සනමත්තඤ්කචතං. අකනෙසතසහස්සභාගම්පිනාග්ඝන්ති. 

අන් ධොකරො අන් තරධායීති පුන බලවපීතියා ආකලොකෙ සමුප්පන්කන

අන්තරධායි. ආසත් තිකයොති තණ්හාකයො. වයෙරණන්ති කදයයධම්මමූලං
නවෙම්මං. 
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309. දකදයයාති නවෙම්මං අධිට්ඨාතුං විහාකර ඉස්සරියං දකදයයාති 

අත්කථො. දින් කනොතිනවෙම්මංොතුංවිහාකරොදින්කනො, විහාකර නවෙම්මං
දින්නන්තිවාඅත්කථො. 

313-4. සන් ථා ාකරතිසන්නිපාතමණ්ඩකප. ඔොකසති නිවාකසොොකස. 

උද් දිස ්ස ෙතන්ති සඞ්ඝං උද්දිස්ස ෙතං. ගහිවිෙටන්ති ගිහීහි ෙතං

පඤ්ඤත්තං, ගිහිසන්තෙන්ති අත්කථො. 

විහාරානුජානනෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කසනාසනග්  ාහෙථාවණ් ණනා 

318. ‘‘ඡමාසච් චකයන ඡමාසච් චකයනා’’ති ඉදං ද්වික්ඛත්තුං 

පච්චයදානොලපරිච්කඡදදස්සනං, එවං උපරිපි. ‘‘තං න ගාකහතබ්බ’’න්ති

වචනස්ස ොරණමාහ ‘‘පච් චකයකනව හි ත’’න්තිආදිනා, පච්චයඤ්කඤව 
නිස්සායතත්ථවසිත්වාපටිජග්ගනාභවිස්සන්තීතිඅධිප්පාකයො. 

උබ් භණ් ඩිොති උක්ඛිත්තභණ්ඩා භවිස්සන්ති. දීඝසා ාති

චඞ්ෙමනසාලා. මණ් ඩ මාකළොති උපට්ඨානසාලා. අනුදහතීති පීකළති. 

‘‘අදාතුං න  බ් භතී’’තිඉමිනාසඤ්චිච්ච අදදන්තස්සපටිබාහකනපවිසනකතො
දුක්ෙටන්තිදීකපති. 

‘‘න කගොචරගාකමො ඝට්කටතබ්කබො’’ති වුත්තකමවත්ථං විභාකවතුං ‘‘න 

තත් ථ මනුස ්සා වත් තබ් බා’’තිආදි වුත්තං. විතක් ෙං ඡින් දිත් වාති ‘‘ඉමිනා

නීහාකරන ගච්ඡන්තං දිස්වා නිවාකරත්වා පච්චකය දස්සන්තී’’ති එවරූපං 

විතක්ෙං අනුප්පාකදත්වා. භණ් ඩප් පටිච් ඡාදනන්ති පටිච්ඡාදනභණ්ඩං.

සරීරප්පටිච්ඡාදනචීවරන්ති අත්කථො. ‘‘සුද් ධචිත් තත් තාව අනවජ් ජ’’න්ති ඉදං
පුච්ඡිතක්ඛකණ ොරණාචික්ඛනං සන්ධාය වුත්තං න කහොති
අසුද්ධචිත්තස්සපි පුච්ඡිතපඤ්හවිසජ්ජකන කදොසාභාවා. එවං පන ගකත මං
පුච්ඡිස්සන්තීතිසඤ්ඤායඅගමනං සන්ධායවුත්තන්තිදට්ඨබ්බං. 

පටිජග් ගතබ් බානීති ඛණ්ඩඵුල්ලපටිසඞ්ඛරණසම්මජ්ජනාදීහි

පටිජග්ගිතබ්බානි. මුද් දකවදිොයාති කචතියස්ස හම්මියකවදිොය

ඝටාොරස්ස උපරි චතුරස්සකවදිොය. ෙස ්මා පුච් ඡිතබ් බන්තිආදි යකතො
පෙතියා ලභති.තත්ථාපිපුච්ඡනස්සොරණසන්දස්සනත්ථංවුත්තං. 

පටික් ෙම් මාති විහාරකතො අපසක්කිත්වා. තමත්ථං දස්කසන්කතො 

‘‘කයොජනද් විකයොජනන් තකර කහොතී’’ති ආහ. උපනික් කෙපං ඨකපත් වාති

වඩ්ඪියා ෙහාපණාදිං ඨකපත්වා, කඛත්තාදීනි වා නියකමත්වා. ඉති 
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සද් ධාකදකයයති එවං කහට්ඨා වුත්තනකයන සද්ධාය දාතබ්කබ
වස්සාවාසිෙලාභවිසකයතිඅත්කථො. 

වත් ථු පනාති තත්රුප්පාකද උප්පන්නරූපියං, තඤ්ච ‘‘තකතො චතුපච්චයං

පරිභුඤ්ජථා’’ති දින්නකඛත්තාදිකතො උප්පන්නත්තා ෙප්පියොරොනං

හත්කථ‘‘ෙප්පියභණ්ඩංපරිභුඤ්ජථා’’තිදායකෙහි දින්නවත්ථුසදිසංකහොතීති

ආහ ‘‘ෙප් පියොරොනං හී’’තිආදි. 

සඞ් ඝසුට් ඨුතායාති සඞ්ඝස්ස හිතාය. පුග්   වකසනාති ‘‘භික්ඛූ චීවකරන

කිලමන්තී’’ති එවං පුග්ගලපරාමාසවකසන, න ‘‘සඞ්කඝො කිලමතී’’ති එවං
සඞ්ඝපරාමාසවකසන. 

‘‘ෙප්පියභණ්ඩවකසනා’’ති සාමඤ්ඤකතො වුත්තකමවත්ථං විභාකවතුං 

‘‘චීවරතණ් ඩු ාදිවකසකනව චා’’තිවුත්තං. ච-ොකරොකචත්ථපන-සද්දත්කථ

වත්තති, න සමුච්චයත්කථති දට්ඨබ්බං. පුග්ගලවකසකනව, 

ෙප්පියභණ්ඩවකසන ච අපකලොෙනප්පොරං දස්කසතුං ‘‘තං පන එවං 

ෙත් තබ් බ’’න්තිආදිවුත්තං. 

චීවරපච් චයං සල්  ක් කෙත් වාති සද්ධාකදයයතත්රුප්පාදාදිවකසන තස්මිං

වස්සාවාකස ලබ්භමානං චීවරසඞ්ඛාතං පච්චයං ‘‘එත්තෙ’’න්ති

පරිච්ඡින්දිත්වා. කසනාසනස් සාති කසනාසනග්ගාහාපනස්ස. ‘‘නවකෙො 

වුඩ් ඪතරස ්ස, වුඩ් කඪො ච නවෙස ්සා’’තිඉදංකසනාසනග්ගාහස්ස අත්තනාව

අත්තකනො ගහණං අසාරුප්පන්ති වුත්තං, ද්කව අඤ්ඤමඤ්ඤං

ගාකහස්සන්තීති අධිප්පාකයො. අට් ඨපි කසොළසපි ජකන සම් මන් නිතුං වට් ටතීති 
එෙෙම්මවාචායසබ්කබපිඑෙකතොසම්මන්නිතුංවට්ටති.නිග්ගහෙම්මකමව

හි සඞ්කඝො සඞ්ඝස්ස න ෙකරොති. කතකනව සත් තසතිෙක් ෙන් ධකෙ 

‘‘උබ්බාහිෙෙම්මසම්මුතියංඅට්ඨපිජනාඑෙකතොවසම්මතාති. 

ආසනඝරන්ති පටිමාඝරං. මග් ක ොති උපචාරසීමබ්භන්තරගකත 
ගාමාභිමුඛමග්කගෙතසාලාවුච්චති.එවංකපොක්ඛරණීරුක්ඛමූලාදීසුපි. 

 භන් තීති තත්රවාසිකනො භික්ඛූ ලභන්ති. විජකටත් වාති ‘‘එකෙෙස්ස

පකහොනෙප්පමාකණන විකයොකජත්වා. ආවාකසසු පක් ඛිපිත් වාති ‘‘ඉකතො
උප්පන්නං අසුෙස්මිං අසුෙස්මිඤ්ච ආවාකස වසන්තා පාකපත්වා

ගණ්හන්තූ’’තිවාචායඋපසංහරිත්වා. පවිසිතබ් බන්තිමහාලාකභපරිකවකණ
වසිත්වාවලාකභොගකහතබ්කබොති අධිප්පාකයො. 
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අයම් පීති එත්ථ කයො පංසුකූලිකෙො පච්චයං විස්සජ්කජති. කතකනව

විස්සට්කඨො අයං චීවරපච්චකයොපීති කයොජනා. පාදමූක  ඨකපත් වා සාටෙං 

කදන් තීති පච්චයදායො කදන්ති. එකතන ගහට්කඨහි පාදමූකල ඨකපත්වා

දින්නම්පි පංසුකූලිොනම්පි වට්ටතීති දස්කසති. අථ වස් සාවාසිෙං කදමාති 

වදන් තීති එත්ථ පංසුකූලිොනංන වට්ටතීති අජ්ඣාහරිත්වා කයොකජතබ්බං. 

වස් සංවුත් ථභික් ඛූනන්තිපංසුකූලිෙකතොඅඤ්කඤසංභික්ඛූනං. 

උපනිබන් ධිත් වා  ාහාකපතබ් බන්ති ඉධ රුක්ඛාදීසු වසිත්වා චීවරං
ගණ්හථාතිපටිබන්ධංෙත්වාගාකහතබ්බං. 

පාටිපදඅරුණකතොතිආදි වස්සූපනායිෙදිවසං සන්ධාය වුත්තං.
අන්තරාමුත්තෙං පන පාටිපදං අතික්ෙමිත්වාපි ගාකහතුං වට්ටති. 

නිබද් ධවත් තං ඨකපත් වාති සජ්ඣායමනසිොරාදීසු නිරන්තරෙරණීකයසු

ෙත්තබ්බං ෙතිෙවත්තං ෙත්වා. ෙසාවපරිභණ් ඩන්ති ෙසාවරකසහි
භූමිපරිෙම්මං. 

තිවිධම් පීති පරියත්තිපටිපත්තිපටිකවධවකසන තිවිධම්පි. කසොකධත් වාති 

ආචාරාදීසු උපපරික්ඛිත්වා. එෙචාරිෙවත් තන්ති භාවනාෙම්මං. තඤ්හි
ගණසඞ්ගණිෙං පහාය එෙචාරිකෙකනව වත්තිතබ්බත්තා එවං වුත්තං. 

දසවත් ථුෙෙථා නාම අප්පිච්ඡෙථා, සන්තුට්ඨි, පවිකවෙ, අසංසග්ග, 

වීරියාරම්භ, සීල, සමාධි, පඤ්ඤා, විමුත්ති, විමුත්තිඤාණදස්සනෙථාතිඉමා
දස. 

දන් තෙට් ඨොදනවත් තන්ති දන්තෙට්ඨමාළකෙ නික්ඛිත්කතසු

දන්තෙට්කඨසු‘‘දිවකසදිවකසඑෙකමවදන්තෙට්ඨං ගකහතබ්බ’’න්තිආදිනා

(පාරා. අට්ඨ. 1.109) අදින්නාදාකන දන් තකපොනෙථායං වුත්තං වත්තං. 

පත් තං වා…කප.… න ෙකථතබ් බන්ති පත්තගුත්තත්ථාය වුත්තං. 

විසභා ෙථාතිතිරච්ඡානෙථා. ෙන් ධෙවත් තන්ති වත් තක් ෙන් ධකෙ (චූළව.

365) ආගතං පිණ්ඩචාරිෙවත්තකතො අවසිට්ඨවත්තං තස්ස 

‘‘භික් ොචාරවත් ත’’න්තිවිසුං ගහිතත්තා. 

ඉදානි යං දායො පච්ඡිමවස්සංවුත්ථානං වස්සාවාසිෙං කදන්ති, තත්ථ

පටිපජ්ජනවිධිං දස්කසතුං ‘‘පච් ඡිමවස් සූපනායිෙදිවකස පනා’’ති ආරද්ධං.
ආගන්තුකෙො සකච භික්ඛූති චීවකර ගාහිකත පච්ඡා ආගකතො ආගන්තුකෙො

භික්ඛු. පත් තට් ඨාකනති වස්සග්කගන පත්තට්ඨාකන. පඨමවස් සූප තාති
ආගන්තුෙස්ස ආගමනකතො පුකරතරකමව පච්ඡිමිොය වස්සූපනායිොය

වස්සූපගතා.  ද් ධං  ද් ධන්ති පුනප්පුනං දායොනං සන්තිො
ආගතාගතසාටෙං. 



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) කසනාසනක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

538 

පටුන 

කනව වස් සාවාසිෙස් ස සාමිකනොති ඡින්නවස්සත්තා වුත්තං. පඨමකමව

ෙතිොය ෙතත්තා ‘‘කනව අදාතුං  භන් තී’’ති වුත්තං, දාතබ්බං

වාකරන්තානං ගීවා කහොතීති අධිප්පාකයො. කතසකමව දාතබ් බන්ති
වස්සූපගකතසුඅලද්ධවස්සාවාසිොනං එෙච්චානකමවදාතබ්බං. 

භතිනිවිට් ඨන්තිපානීයුපට්ඨානාදිභතිං ෙත්වාලද්ධං. සඞ් ඝිෙං පනාතිආදි

කෙසඤ්චි වාදදස්සනං. තත්ථ අපක ොෙනෙම් මං ෙත් වා  ාහිතන්ති

‘‘ඡින්නවස්සානං වස්සාවාසිෙඤ්ච ඉදානි උප්පජ්ජනෙවස්සාවාසිෙඤ්ච

ඉකමසං දාතුං රුච්චතී’’ති අනන්තකර වුත්තනකයන අපකලොෙනං ෙත්වා
ගාහිතං සඞ්කඝන දින්නත්තා විබ්භන්කතොපි ලභති. පකගව ඡින්නවස්කසො. 

පච් චයවකසන  ාහිතං පනකතමාසං වසිත්වාගකහතුංඅත්තනා, දායකෙහිච

අනුමතත්තාභතිනිවිට්ඨම්පිඡින්නවස්කසොපි විබ්භන්කතොපි න  භතීතිකෙචි
ආචරියා වදන්ති. ඉදඤ්ච පච්ඡා වුත්තත්තා පමාණං. කතකනව
වස්සූපනායිෙදිවකස එව දායකෙහි දින්නවස්සාවාසිෙං ගහිතභික්ඛුකනො

වස්සච්කඡදං අෙත්වා වාකසොව කහට්ඨා විහිකතො, න 

පානීයුපට්ඨානාදිභතිෙරණවත්තං. යදි හි තං නිවිට්ඨකමව සියා, 
භතිෙරණකමව විධාතබ්බං. තස්මා වස්සග්කගන ගාහිතං ඡින්නවස්සාදකයො
නලභන්තීති කවදිතබ්බං. 

‘‘සඞ් ඝිෙං කහොතී’’ති එකතන වුත්ථවස්සානම්පි වස්සාවාසිෙභාකගො
සඞ්ඝිෙකතො අකමොචිකතො කතසං විබ්භකමන සඞ්ඝිකෙො කහොතීති දස්කසති. 

 භතීති‘‘මමපත්තභාගංඑතස්සකදථා’’ති දායකෙසම්පටිච්ඡාකපන්කතකනව
සඞ්ඝිෙකතොවිකයොජිතංකහොතීතිවුත්තං. 

වරභා ං සාමකණරස් සාති තස්ස පඨමගාහත්තා, කථකරන පුබ්කබ

පඨමභාගස්සගහිතත්තා, ඉදානිගය්හමානස්සදුතියභාගත්තාච වුත්තං. 

කසනාසනග්ගාහෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උපනන් දවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

319. පාළියං උභයත් ථ පරිබාහිකරොති ෙකමන උභයස්සපි මුත්තත්තා

වුත්තං, නසබ්බථා උභයකතො පරිබාහිරත්තා. කතනාහ ‘‘පච් ඡිකම…කප.… 

තිට් ඨතී’’ති. 

320. යං තිණ් ණං පකහොතීතිමඤ්චපීඨවිනිමුත්තං යංආසනං තිණ්ණං

සුඛං නිසීදිතුං පකහොති, ඉදං පච්ඡිමදීඝාසනං. එත්ථ මඤ්චපීඨරහිකතසු
අසමානාසනිොපි තකයො නිසීදිතුං ලභන්ති. මඤ්චපීකඨසු පන ද්කව.
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අදීඝාසකනසු මඤ්චපීකඨසු සමානාසනිො එව ද්කව නිසීදිතුං ලභන්ති
දුවග්ගස්කසවඅනුඤ්ඤාතත්තා. 

හත්ථිනකඛො කහට්ඨාභාකග එතස්ස අත්ථීති හත් ථිනකෙො, පාසාකදො. 

පාසාදස් ස නකෙො නාම කහට්ඨිමභාකගො පාදනඛසදිසත්තා, කසොසබ්බදිසාසු
අකනකෙහි හත්ථිරූකපහි සමලඞ්ෙකතො ඨිකතො. තස්සූපරි ෙකතො පාසාකදො

හත්ථිකුම්කභපතිට්ඨිකතොවියකහොතීතිආහ ‘‘හත් ථිකුම් කභ පතිට් ඨිත’’න්ති. 

සුවණ් ණරජතාදිවිචිත්රානීති සඞ්ඝිෙකසනාසනං සන්ධාය වුත්තං. පුග්ගලිෙං

පන සුවණ්ණාදිවිචිත්රං භික්ඛුස්ස සම්පටිච්ඡිතුකමව න වට්ටති ‘‘න කෙනචි

පරියාකයන ජාතරූපරජතං සාදිතබ්බ’’න්ති (මහාව. 299) වුත්තත්තා.

කතකනකවත්ථ අට් ඨෙථායං ‘‘සඞ්ඝිෙවිහාකරවාපුග්ගලිෙවිහාකරවා’’තින 

වුත්තං, කගොනොදිඅෙප්පියභණ්ඩවිසකයඑවවුත්තංඑෙභික්ඛුස්සාපි කතසං

ගහකණ කදොසාභාවා. ගහිවිෙටනීහාකරනාති ගිහීහි ෙතනීහාකරන, ගිහීහි

අත්තකනො සන්තෙං අත්ථරිත්වා දින්නනියාකමනාති අත්කථො.  බ් භන් තීති
නිසීදිතුංලබ්භන්ති. 

උපනන්දවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අවිස් සජ් ජියවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

321. අරඤ් ජකරොතිබහුඋදෙගණ්හනිොමහාචාටි, ජලංගණ්හිතුමලන්ති 
අරඤ්ජකරො. 

ථාවකරන ච ථාවරන්තිආදීසුපඤ්චසු කෙොට්ඨාකසසුපුරිමද්වයංථාවරං, 

පච්ඡිමත්තයංගරුභණ්ඩන්තිකවදිතබ්බං. සමෙකමව කදතීතිඑත්ථඌනෙං
කදන්තම්පිවිහාරවත්ථුසාමන්තං ගකහත්වාදූරතරංදුක්ඛකගොපංවිස්සජ්කජතුං

වට්ටතීති දට්ඨබ්බං. වක්ඛති හි ‘‘භික්ඛූනං කච මහග්ඝතරං…කප.… 

සම්පටිච්ඡිතුංවට්ටතී’’ති(චූළව.අට්ඨ.321). ජානාකපත් වාතිභික්ඛුසඞ්ඝස්ස 

ජානාකපත්වා, අපකලොකෙත්වාති අත්කථො. ‘‘නනු තුම් හාෙං බහුතරා 

රුක් ොති වත් තබ් බ’’න්ති ඉදං සාමිකෙසු අත්තකනො භණ්ඩස්ස මහග්ඝතං
අජානිත්වා කදන්කතසු තං ඤත්වා කථයයචිත්කතන ගණ්හකතො අවහාකරො 
කහොතීතිවුත්තං. 

විහාකරන විහාකරො පරිවත් කතතබ් කබොති සවත්ථුකෙනඅඤ්කඤසංභූමියං

ෙතපාසාදාදිනා, අවත්ථුකෙන වා සවත්ථුෙං පරිවත්කතතබ්බං. අවත්ථුෙං
පන අවත්ථුකෙකනව පරිවත්කතතබ්බං. කෙවලං පාසාදස්ස භූමිකතො
අථාවරත්තා.එවංථාවකරසුපිථාවරවිභාගංඤත්වාවපරිවත්කතතබ්බං. 
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‘‘ෙප් පියමඤ් චා සම් පටිච් ඡිතබ් බා’’ති ඉමිනා සුවණ්ණාදිවිචිත්තං

අෙප්පියමඤ්චං‘‘සඞ්ඝස්සා’’තිවුත්කතපි සම්පටිච්ඡිතුංනවට්ටතීතිදස්කසති.

‘‘විහාරස්ස කදමා’’ති වුත්කත සඞ්ඝස්ස වට්ටති, න පුග්ගලස්ස කඛත්තාදි

වියාති දට්ඨබ්බං. එකතසූති මඤ්චාදීසු. ෙප් පියාෙප් පියං වුත් තනයකමවාති

ආසන්දීතූලිොදිවිනිච්ඡකයසු වුත්තනයකමව. අෙප් පියං වාති ආසන්දීආදි, 

පමාණාතික්ෙන්තං බිම්කබොහනාදි ච. මහග් ඝං ෙප් පියං වාති 
සුවණ්ණාදිවිචිත්තංෙප්පියකවොහාකරනදින්නං. 

‘‘ොළකලොහ…කප.… භාකජතබ්කබො’’ති වුත්තත්තා
වට්ටෙංසකලොහමයම්පි භාජනං පුග්ගලිෙම්පි සම්පටිච්ඡිතුම්පි පරිහරිතුම්පි
වට්ටති පුග්ගලපරිහරිතබ්බස්කසව භාකජතබ්බත්තාති වදන්ති. තං උපරි 

‘‘ෙංසකලොහවට්ටකලොහභාජනවිෙති සඞ්ඝිෙපරිකභොකගන වා ගිහිවිෙටා වා

වට්ටතී’’තිආදිකෙන මහාපච්චරිවචකනන විරුජ්ඣති. ඉමස්ස හි

‘‘වට්ටකලොහෙංසකලොහානං කයන කෙනචි ෙකතො සීහළදීකප 

පාදග්ගණ්හනකෙො භාකජතබ්කබො’’ති වුත්තස්ස මහාඅට්ඨෙථාවචනස්ස
පටික්කඛපාය තං මහාපච්චරිවචනං පච්ඡා දස්සිතං. තස්මා
වට්ටකලොහෙංසකලොහමයං යං කිඤ්චි පාදග්ගණ්හනෙවාරෙම්පි උපාදාය
අභාජනීයකමව. ගිහීහි දියයමානම්පි පුග්ගලස්ස සම්පටිච්ඡිතුම්පින වට්ටති. 

පාරිහාරියං න වට් ටතීති පත්තාදිපරික්ඛාරං විය සයකමව පටිසාකමත්වා
පරිභුඤ්ජිතුං න වට්ටති. ගිහිසන්තෙං විය ආරාමිොදකයො කච සයකමව

කගොකපත්වාවිනිකයොගොකලආකනත්වාපටිකනන්ති, පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති.

‘‘පටිසාකමත්වාභික්ඛූනංකදථා’’තිවත්තුම්පිවට්ටති. 

පණ් ණසූචි නාම කලඛනීති වදන්ති. ‘‘අත් තනා  ද් ධානිපී’’තිආදිනා

පටිග්ගහකණ කදොකසො නත්ථි, පරිහරිත්වා පරිකභොකගොව ආපත්තිෙකරොති

දස්කසති. යථා කචත්ථ, එවං උපරි අභාජනීයවාසිආදීසු අත්තකනො
සන්තකෙසුපි. 

අනාමාසම් පීති සුවණ්ණාදිමයම්පි සබ්බං තං ආමසිත්වාපි පරිභුඤ්ජිතුං

වට්ටති. උපක් ෙකරති උපෙරකණ. අඩ් ඪබාහුප් පමාණා නාම

අඩ්ඪබාහුමත්තා.අඩ්ඪබයාමමත්තාතිපි වදන්ති. කයොත් තානීතිචම්මරජ්ජුො. 

අට් ඨඞ් ගු සූචිදණ් ඩමත් කතොපීති 

තසරදණ්ඩාදිසූචිආොරතනුදණ්ඩෙමත්කතොපි. රිත් තකපොත් ථකෙොපීති 
අලිඛිතකපොත්ථකෙො.ඉදඤ්චපණ්ණප්පසඞ්කගනවුත්තං. 

‘‘ඝට් ටනඵ ෙං ඝට් ටනමුග්  කරො’’ති ඉදං රජිතචීවරං එෙස්මිං මට්කඨ
දණ්ඩමුග්ගකර කවකඨත්වා එෙස්ස මට්ඨඵලෙස්ස උපරි ඨකපත්වා උපරි
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අපකරන මට්ඨඵලකෙන නිකුජ්ජිත්වා එකෙො උපරි අක්ෙමිත්වා තිට්ඨති. 
ද්කව ජනා උපරි ඵලෙං ද්වීසු කෙොටීසු ගකහත්වා අපරාපරං

ආෙඩ්ඪනවිෙඩ්ඪනංෙකරොන්ති, එතංසන්ධායවුත්තං.හත්කථඨපාකපත්වා
හත්කථන පහරණං පන නිට්ඨිතරජනස්ස චීවරස්ස අල්ලොකල ොතබ්බං.
ඉදංපන ඵලෙමුග්ගකරහිඝට්ටනංසුක්ඛොකලථද්ධභාවවිකමොචනත්ථන්ති

දට්ඨබ්බං. අම් බණන්තිඑෙකදොණිෙනාවාඵලකෙහිකපොක්ඛරණීසදිසංෙතං. 

පානීයභාජනන්තිපිවදන්ති. රජනකදොණීතිඑෙදාරුනාවෙතං රජනභාජනං. 

උදෙකදොණීපිඑෙදාරුනාවෙතංඋදෙභාජනං. 

භූමත් ථරණං ොතුං වට් ටතීති අෙප්පියචම්මං සන්ධාය වුත්තං. තත්ථ

භූමත්ථරණසඞ්කඛකපන සයිතුම්පි වට්ටතිකයව. ‘‘පච් චත් ථරණ තිෙ’’න්ති
ඉමිනාමඤ්චාදීසුඅත්ථරිතබ්බං මහාචම්මංඑළෙචම්මංනාමාතිදස්කසති. 

ඡත් තමුට් ඨිපණ් ණන්ති තාලපණ්ණං සන්ධාය වුත්තං. පත් තෙටාහන්ති
පත්තපචනෙටාහං. 

අවිස්සජ්ජියවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නවෙම් මදානෙථාවණ් ණනා 

323. පාළියං පිණ් ඩනික් කෙපනමත් කතනාතිආදීසු ඛණ්ඩඵුල්ලට්ඨාකන 

මත්තිොපිණ්ඩට්ඨපනං පිණ්ඩනික්කඛපනං නාම. නවෙම් මන්ති 

නවෙම්මසම්මුති. අග්  ළවට් ටි නාමෙවාටබන්කධො. ඡාදනං නාමතිණාදීහි

කගහච්ඡාදනං. බන් ධනං නාම දණ්ඩවල්ලිආදීහි ඡදනබන්ධනකමව. 

චතුහත් ථවිහාකරති විත්ථාරප්පමාණකතො වුත්තං. උබ්කබධකතො පන
අකනෙභූමෙත්තා වඩ්ඪකීහත්කථන වීසතිහත්කථොපි 
නානාසණ්ඨානවිචිත්කතොපිකහොති.කතනස්ස චතුවස්සිෙංනවෙම්මංවුත්තං.
එවංකසකසසුපි. 

පාළියං සබ් කබ විහාකරති භුම්මත්කථ උපකයොගබහුවචනං. එෙස්ස

සබ්කබසු විහාකරසු නවෙම්මං කදතීති අත්කථො. සබ් බො ං පටිබාහන් තීති
නවෙම්මිො අත්තකනො ගාහිතං වරකසයයං සම්පත්තානං යථාවුඩ්ඪං
අෙත්වාඋතුොකලපිපටිබාහන්ති. 

‘‘සකච කසො ආවාකසො ජීරතී’’තිආදි පාළිමුත්තෙවිනිච්ඡකයො. 

මඤ ්චට් ඨානං දත් වාති මඤ්චට්ඨානං පුග්ගලිෙං දත්වා. තිභා න්ති
තතියභාගං. එවං විස්සජ්ජනම්පි ථාවකරන ථාවරපරිවත්තනට්ඨාකන එව

පවිසති, න ඉතරථා සබ්බකසනාසනානං විනස්සනකතො. සකච 

සද් ධිවිහාරිොනං දාතුොකමො කහොතීති සකච කසො සඞ්ඝස්ස
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භණ්ඩෙට්ඨපනට්ඨානං වා අඤ්කඤසං භික්ඛූනං වසනට්ඨානං වා දාතුං න

ඉච්ඡති, අත්තකනො සද්ධිවිහාරිොනඤ්කඤව දාතුොකමො කහොති, තාදිසස්ස
තුය්හං පුග්ගලිෙකමව ෙත්වා ජග්ගාති න සබ්බං තස්ස දාතබ්බන්ති 

අධිප්පාකයො.තත්ථපනෙත්තබ්බවිධිංදස්කසන්කතොආහ ‘‘ෙම් ම’’න්තිආදි. 

එවඤ ්හීතිආදිම්හි වයානුරූපං තතියභාකග වා උපඩ්ඪභාකග වා ගහිකත තං
භාගංදාතුංලභතීතිඅත්කථො. 

කයනාති කතසු ද්වීසු භික්ඛූසු කයන. කසො සාමීති තස්සා භූමියා

විහාරෙරකණ කසොව සාමී, තං පටිබාහිත්වා ඉතකරන න ොතබ්බන්ති

අධිප්පාකයො. කසො හි පඨමං ගහිකතො. අෙතට් ඨාකනති චයාදීනං

අෙතපුබ්බට්ඨාකන. චයං වා පමුෙං වාතිසඞ්ඝිෙකසනාසනංනිස්සායතකතො

බහි චයං බන්ධිත්වා, එෙං කසනාසනං වා. බහිකුට් කටති කුට්ටකතො බහි, 
අත්තකනොෙතට්ඨාකනති අත්කථො. 

නවෙම්මදානෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අඤ ්ඤත්රපරිකභො පටික් කෙපාදිෙථාවණ් ණනා 

324. වඩ් ඪිෙම් මත් ථායාති යථා තම්මූලග්ඝකතො න පරිහායති, එවං 
ෙත්තබ්බස්සඑවංනිප්ඵාකදතබ්බස්සමඤ්චපීඨාදිකනොඅත්ථාය. 

චක් ෙලිෙන්තිපාදපුඤ්ඡනත්ථං චක්ොොකරනෙතං. පරිභණ් ඩෙතභූමි 

වාති ොළවණ්ණාදිෙතසණ්හභූමිවා. කසනාසනං වාතිමඤ්චපීඨාදි වා. 

‘‘තකථව වළඤ් කජතුං වට් ටතී’’ති ඉමිනා කනවාසිකෙහි කධොතපාදාදීහි 
වළඤ්ජනට්ඨාකන සඤ්චිච්ච අකධොතපාදාදීහි වළඤ්ජන්තස්කසව ආපත්ති
පඤ්ඤත්තාති දස්කසති. 

‘‘ද් වාරම් පී’’තිආදිනා සාමඤ්ඤකතො වුත්තත්තා ද්වාරවාතපානාදකයො
අපරිෙම්මෙතාපි න අපස්සයිතබ්බා. අජානිත්වා අපස්සයන්තස්සපි ඉධ
කලොමගණනායආපත්ති. 

අඤ්ඤත්රපරිකභොගපටික්කඛපාදිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සඞ් ඝභත් තාදිඅනුජානනෙථාවණ් ණනා 

325. උද් කදසභත් තං නිමන් තනන් ති ඉමං කවොහාරං පත් තානීති එත්ථ 

ඉති-සද්කදො ආදිඅත්කථො, උද්කදසභත්තං නිමන්තනන්තිආදිකවොහාරං

පත්තානීතිඅත්කථො. තම් පීතිසඞ්ඝභත්තම්පි. 

සඞ්ඝභත්තාදිඅනුජානනෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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උද් කදසභත් තෙථාවණ් ණනා 

කභොජනසා ායාතිභත්තුද්කදසට්ඨානං සන්ධායවුත්තං. එෙවළඤ් ජන්ති

එෙද්වාකරන වළඤ්ජිතබ්බං. නානානිකවසකනසූති නානාකුලස්ස
නානූපචාකරසුනිකවසකනසු. 

නිසින් නස ්සපි නිද් දායන් තස් සපීති අනාදකර සාමිවචනං, වුඩ්ඪතකර
නිද්දායන්කතනවෙස්සගාහිතංසුග්ගහිතන්ති අත්කථො. 

විස් සට් ඨදූකතොති යථාරුචි වත්තුං ලභනකතො නිරාසඞ්ෙදූකතො. 

පුච් ඡාසභාක නාති පුච්ඡාවචනපටිභාකගන. ‘‘එො කූටට්ඨිතිො නාමා’’ති

වුත්තකමවත්ථංවිභාකවතුං ‘‘රඤ් කඤො වා හී’’තිආදිවුත්තං. 

සබ් බං පත් තස ්සාමිෙස ්ස කහොතීති චීවරාදිෙම්පි සබ්බං

පත්තස්සාමිෙස්කසව කහොති, මයා භත්තකමව සන්ධාය වුත්තං, න 
චීවරාදින්තිවත්වාගකහතුංනවට්ටතීතිඅත්කථො. 

අෙතභාක ොනාමාති ආගන්තුෙභාකගො නාම, අදින්නපුබ්බභාකගොති
අත්කථො. 

කිං ආහරීයතීති අවත් වාති ‘‘ෙතරභත්තං වා තයා ආහරීයතී’’ති දායෙං

අපුච්ඡිත්වා. පෙතිට් ඨිතිොයාති උද්කදසභත්තට්ඨිතිොය. 

උද්කදසභත්තෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිමන් තනභත් තෙථාවණ් ණනා 

විච් ඡින් දිත් වාති ‘‘භත්තං ගණ්හථා’’ති පදං අවත්වා. කතකනවාහ 

‘‘භත් තන් ති අවදන් කතනා’’ති. 

ආක ොපසඞ් කෙකපනාති එකෙෙපිණ්ඩවකසන, එවඤ්ච භාජනං
උද්කදසභත්කත න වට්ටති. තත්ථ හි එෙස්ස පකහොනෙප්පමාකණකනව
භාකජතබ්බං. 

ආරුළ ්හාකයව මාතිෙං, සඞ් ඝකතො අට් ඨ භික් ඛූති එත්ථ කය මාතිෙං

ආරුළ්හා, කත අට්ඨ භික්ඛූති කයොකජතබ්බං. 
උද්කදසභත්තනිමන්තනභත්තාදිසඞ්ඝිෙභත්තමාතිොසු
නිමන්තනභත්තමාතිොයඨිතිවකසන ආරුළ්කහභත්තුද්කදසකෙනවාසයං

වා සඞ්ඝකතො උද්දිසාකපත්වා ගකහත්වා ගන්තබ්බං, න අත්තකනො රුචිකත

ගකහත්වාති අධිප්පාකයො. මාතිෙං ආකරොකපත් වාති ‘‘සඞ්ඝකතො

ගණ්හාමී’’තිආදිනාවුත්තමාතිොකභදංදායෙස්ස විඤ්ඤාකපත්වාතිඅත්කථො. 



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) කසනාසනක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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පටිබද් ධො කතො පන පට් ඨායාති තත්කථව වාසස්ස නිබද්ධොලකතො
පට්ඨාය. 

නිමන්තනභත්තෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ස ාෙභත් තෙථාවණ් ණනා 

උපනිබන් ධිත් වාති ලිඛිත්වා.  ාමවකසනපීති කයභුකයයන

සමලාභගාමවකසනපි. බහූනි ස ාෙභත් තානීති තිංසං වා චත්තාරීසං වා

භත්තානි.‘‘සකචකහොන්තී’’ති අජ්ඣාහරිත්වාකයොකජතබ්බං. 

සල්  ක් කෙත් වාති තානි භත්තානි පමාණවකසන සල්ලක්කඛත්වා. 

නිග්  කහන දත් වාති දූරං ගන්තුං අනිච්ඡන්තස්ස නිග්ගකහන 

සම්පටිච්ඡාකපත්වා දත්වා. පුන විහාරං ආ න් ත් වාති එත්ථ විහාරං
අනාගන්ත්වා භත්තං ගකහත්වා පච්ඡා විහාකර අත්තකනො පාකපත්වා 
භුඤ්ජිතුම්පිවට්ටති. 

එෙක හවකසනාති වීථියම්පි එෙපස්කස ඝරපාළියා වකසන. 

උද් දිසිත් වාපීතිඅසුෙකුකලසලාෙභත්තානි තුය්හංපාපුණන්තීතිවත්වා. 

වාර ාකමති අතිදූරත්තා වාකරන ගන්තබ්බගාකම. සට් ඨිකතො වා 

පණ් ණාසකතො වාති දණ්ඩෙම්මත්ථාය උදෙඝටං සන්ධාය වුත්තං. 

විහාරවාකරොතිසබ්බභික්ඛූසුභික්ඛත්ථායගකතසු විහාරරක්ඛණවාකරො. 

කතසන්ති විහාරවාරිොනං. ඵාතිෙම් මකමවාති විහාරරක්ඛණකිච්චස්ස

පකහොනෙපටිපාදනකමව. එෙස ්කසව පාපුණන් තීති දිවකස දිවකස
එකෙෙස්කසවපාපිතානීති අත්කථො. 

රසස ාෙන්ති උච්ඡුරසසලාෙං. ‘‘ස ාෙවකසන  ාහිතත් තා පන න 

සාදිතබ් බා’’ති ඉදං අසාරුප්පවකසන වුත්තං, න ධුතඞ්ගකභදවකසන.

‘‘සඞ්ඝකතො නිරාමිසසලාො…කප.… වට්ටතිකයවා’’ති (විසුද්ධි. 1.26) හි 

විසුද් ධිමග් ක  වුත්තං. අග්  භික් ොමත් තන්ති එෙෙටච්ඡුභික්ඛාමත්තං. 

 ද් ධා වා අ ද් ධා වා ස් කවපි  ණ් කහයයාසීති ලද්කධපි අප්පමත්තතාය

වුත්තං. කතනාහ ‘‘යාවදත් ථං  භති…කප.… අ භිත් වා ‘ස් කව 

 ණ් කහයයාසී’ති වත් තබ් කබො’’ති. 

තත් ථාති තස්මිං දිසාභාකග. තං  කහත් වාති තං වාරගාකම සලාෙං

අත්තකනො ගකහත්වා. කතනාති දිසංගමිෙකතො අඤ්කඤන තස්මිං

දිසංගමිකෙ. කදවසිෙං පාකපතබ් බාති උපචාරසීමාය ඨිතස්ස යස්ස ෙස්සචි 



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) කසනාසනක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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වස්සග්කගනපාකපතබ්බා. එවංඑකතසුඅගකතසුආසන්නවිහාකරභික්ඛූනං
භුඤ්ජිතුං වට්ටතිඉතරථාසඞ්ඝිෙකතො. 

අම් හාෙං ක ොචර ාකමවාති සලාෙභත්තදායොනං ගාමං සන්ධාය

වුත්තං. විහාකර කථරස් ස පත් තස ාෙභත් තන්ති විහාකර එකෙෙස්කසව
ඔහීනත්කථරස්ස සබ්බසලාොනං අත්තකනො පාපනවකසන 
පත්තසලාෙභත්තං. 

සලාෙභත්තෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පක් ඛිෙභත් තාදිෙථාවණ් ණනා 

‘‘ස් කව පක් කෙො’’ති අජ් ජ පක් ඛිෙං න  ාකහතබ් බන්ති අට්ඨමියා 

භුඤ්ජිතබ්බං සත්තමියා භුඤ්ජනත්ථාය න ගාකහතබ්බං, දායකෙහි

නියමිතදිවකසකනව ගාකහතබ්බන්තිඅත්කථො.කතනාහ ‘‘සකච පනා’’තිආදි. 

ස් කව ලූෙන්තිඅජ්ජආවාහමඞ්ගලාදිෙරණකතොඅතිපණීතකභොජනංෙරීයති, 

ස්කවතථානභවිස්සති, අජ්කජවභික්ඛූකභොකජස්සාමීතිඅධිප්පාකයො. 

පක්ඛිෙභත්තකතො උකපොසථිෙස්ස කභදං දස්කසන්කතො ආහ 

‘‘උකපොසථඞ්  ානි සමාදියිත් වා’’තිආදි. නිබන් ධාපිතන්ති ‘‘අසුෙවිහාකර

ආගන්තුොභුඤ්ජන්තූ’’ති නියමිතං. 

 මිකෙො ආ න් තුෙභත් තම් පීති ගාමන්තරකතො ආගන්ත්වා
අවූපසන්කතනගමිෙචිත්කතනවසිත්වාපුනඅඤ්ඤත්ථගච්ඡන්තංසන්ධාය 

වුත්තං.ආවාසිෙස්සපනගන්තුොමස්සගමිෙභත්තකමවලබ්භති. ‘‘ක සං 

ඔඩ් කඩත් වා’’ති වුත්තත්තා කලසාභාකව යාව ගමනපරිබන්කධො විගච්ඡති, 
තාවභුඤ්ජිතුංවට්ටතීතිඤාපිතන්තිදට්ඨබ්බං. 

තණ් ඩු ාදීනි කපකසන් ති…කප.… වට් ටතීති අභිහටභික්ඛත්තා වට්ටති. 

තථා පටිග්  හිතත් තාති භික්ඛානාකමනපටිග්ගහිතත්තා. 

අවිභත් තං සඞ් ඝිෙං භණ් ඩන්ති කුක්කුච්චුප්පත්තිආොරදස්සනං. එවං

කුක්කුච්චං ෙත්වා පුච්ඡිතබ්බකිච්චං නත්ථි, අපුච්ඡිත්වා දාතබ්බන්ති
අධිප්පාකයො. 

පක්ඛිෙභත්තාදිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කසනාසනක්ඛන්ධෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) සඞ්ඝකභදෙක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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7. සඞ් ඝකභදෙක් ෙන් ධකෙො 

ඡසෙයපබ් බජ් ජාෙථාදිවණ් ණනා 

330. සඞ්ඝකභදෙක්ඛන්ධකෙ පාළියං අනුපියං නාමාති අනුපියානාම. 

කහට් ඨා පාසාදාතිපාසාදකතොකහට්ඨාකහට්ඨිමතලං, ‘‘කහට්ඨාපාසාද’’න්තිපි

පාකඨො. අභිකනතබ් බන්ති වපිතකඛත්කතසු පකවකසතබ්බං. 

නින් කනතබ් බන්ති තකතො නීහරිතබ්බං. නිද් ධාකපතබ් බන්ති

සස්සදූසෙතිණාදීනි උද්ධරිතබ්බං. උජුං ොරාකපතබ් බන්ති පුඤ්ජං

ොරාකපතබ්බං, අයකමවවාපාකඨො. 

332. පරදත් කතොතිපකරහි දින්නපච්චකයහිපවත්තමාකනො. මි භූකතන 

කචතසාතිෙත්ථචිඅලග්ගතායමිගස්සවියජාකතන චිත්කතන. 

333. මකනොමයං ොයන්තිඣානමකනනනිබ්බත්තංබ්රහ්මොයං, ‘‘කිං

නු කඛො අහං පසාකදයයං, යස්මිං කම පසන්කන බහුලාභසක්ොකරො

උප්පජ්කජයයා’’ති පඨමං උප්පන්නපරිවිතක්ෙස්ස මන්දපරියුට්ඨානතාය

කදවදත්තස්ස තස්මිං ඛකණඣානපරිහානි නාකහොසි, පච්ඡා එව අකහොසීති

දට්ඨබ්බං.කතනාහ ‘‘සහ චිත් තුප් පාදා’’තිආදි. ද් කව වා තීණි වා මා ධොනි 

 ාමකෙත් තානීති එත්ථ මගධරට්කඨ ඛුද්දෙං ගාමකඛත්තං ගාවුතමත්තං, 

මජ්ඣිමං පන දියඩ්ඪගාවුතමත්තං, මහන්තං අකනෙකයොජනම්පි කහොති.
කතසු මජ්ඣිකමන ගාමකඛත්කතන ද්කව වා ඛුද්දකෙන තීණි වා

ගාමකඛත්තානි, තස්ස සරීරං තිගාවුතප්පමාකණො අත්තභාකවොති වුත්තං
කහොති. 

334. සත් ථාකරොති ගණසත්ථාකරො. නාස් සස් සාති න එතස්ස භකවයය. 

තන්ති සත්ථාරං. කතනාති අමනාකපන. සම් මන් නතීති චීවරාදිනා අම්හාෙං

සම්මානංෙකරොති, පකරහිවාඅයංසත්ථාසම්මානීයතීතිඅත්කථො. 

335. නාසාය පිත් තං භින් කදයුන්ති අච්ඡපිත්තං වා මච්ඡපිත්තං වා

නාසාපුකට පක්ඛිකපයුං. අස් සතරීති වළවාය කුච්ඡිස්මිං ගද්රභස්ස ජාතා.
තස්සාහිගහිතගබ්භායවිජායිතුමසක්කෙොන්තියාඋදරංඵාකලත්වාකපොතෙං 

නීහරන්ති.කතනාහ ‘‘අත් තවධාය  බ් භං  ණ් හාතී’’ති. 

339. කපොත් ථනිෙන්තිඡුරිෙං, ‘‘ඛර’’න්තිපිවුච්චති. 

342. මා කුඤ් ජර නා මාසකදොති කහ කුඤ්ජර බුද්ධනාගං

වධෙචිත්කතන මා උපගච්ඡ. දුක් ෙන්ති දුක්ඛොරණත්තා දුක්ඛං. ඉකතොති



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) සඞ්ඝකභදෙක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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ඉකතොජාතිකතො. යකතොතියස්මා, යන්තස්සවා, ගච්ඡන්තස්සාතිඅත්කථො. මා 

ච මකදොතිමකදොතයා නොතබ්කබොතිඅත්කථො. 

343. තිෙකභොජනන්ති තීහි භුඤ්ජිතබ්බං කභොජනං, තකතො අධිකෙහි
එෙකතො පටිග්ගකහත්වා භුඤ්ජිතුං න වට්ටනෙං ගණකභොජනපටිපක්ඛං

කභොජනන්ති අත්කථො. කෙොොලිකෙොතිආදීනි කදවදත්තපරිසාය

ගණපාකමොක්ඛානං නාමානි. ෙප් පන්ති මහානිරකය ආයුෙප්පං, තං

අන්තරෙප්පන්තිකෙචි.කෙචි පන‘‘අසඞ්කඛයයයෙප්ප’’න්ති. 

ඡසෙයපබ්බජ්ජාෙථාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සඞ් ඝකභදෙෙථාවණ් ණනා 

345. පරස්ස චිත්තං ඤත්වා ෙථනං ආකදසනාපාටිහාරියං. කෙවලං

ධම්මකදසනා අනුසාසනීපාටිහාරියං. තදුභයම්පි ධම් මී ෙථා නාම. තාය

කථකරොඔවදි.ඉද්ධිවිධං ඉද් ධිපාටිහාරියං නාම.කතනසහිතාඅනුසාසනීඑව 

ධම් මී ෙථා. තායකථකරොඔවදි. 

‘‘ථුල්  ච් චයං කදසාකපහී’’ති ඉදං කභදපුකරක්ඛාරස්ස
උකපොසථාදිෙරකණ ථුල්ලච්චයස්ස උකපොසථක්ඛන්ධොදීසු පඨමකමව 

පඤ්ඤත්තත්තා වුත්තං, ඉතරථා එකතසං ආදිෙම්මිෙත්තා අනාපත්තිකයව
සියා. 

346. සරසීති සකරො. මහිං විකු්රබ් බකතොති මහිං දන්කතහි විලිඛන්තස්ස.

ඉදඤ්ච හත්ථීනං සභාවදස්සනං. නදීසූති සකරසු. භිසං ඝසමානස්සාති

කයොජනා. ජග්  කතොතියූථංපාකලන්තස්ස. 

347. දූකතයයං  න් තුන්ති දූතෙම්මං පත්තුං, දූතෙම්මං ොතුන්ති

අත්කථො. සහිතාසහිතස් සාතියුත්තායුත්තස්ස, යංවත්තුං, ොතුඤ්ච යුත්තං, 

තත්ථ කුසකලො. අථ වා අධිප්කපතානාධිප්කපතස්ස වචනස්ස කුසකලො, 

බයඤ්ජනමත්කතනතිට්ඨති, අධිප්කපතත්ථකමවආකරොකචතීතිඅත්කථො. 

350. ගාථාසු ජාතූති එෙංකසන. මා උදපජ් ජථ මා කහොතූති අත්කථො. 

පාපිච් ඡානං යථා තීති පාපිච්ඡානං පුග්ගලානං යාදිසී ගති අභිසම්පරාකයො. 

තං අත්ථජාතං. ඉමිනාපි ොරකණන ජානාථාති කදවදත්තස්ස

‘‘පණ්ඩිකතො’’තිආදිනාඋපරිවක්ඛමානාොරංදස්කසති. 



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) සඞ්ඝකභදෙක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 
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පමාදං අනුචිණ් කණොති පමාදං ආපන්කනො. ආසීසායන්ති

අවස්සංභාවීඅත්ථසිද්ධියං. සා හි ඉධ ආසීසාති අධිප්කපතා, න පත්ථනා.
ඊදිකසඅනාගතත්කථඅතීතවචනංසද්දවිදූඉච්ඡන්ති. 

දුබ් කභති දුබ්කභයය. විසකුම් කභනාති එකෙන විසපුණ්ණකුම්කභන. 

කසොති කසො පුග්ගකලො. න පදූකසයය විසමිස්සං ොතුං න සක්කෙොතීති

අත්කථො. භයානකෙොතිවිපුලගම්භීරභාකවන භයානකෙො.කතනාපිදූකසතුංන

සක්කුකණයයතංදස්කසති. වාකදනාතිකදොසෙථකනන. උපහිංසතීතිබාධති. 

සඞ්ඝකභදෙෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උපාලිපඤ් හාෙථාවණ් ණනා 

351. න පන එත් තාවතා සඞ් කඝො භින් කනො කහොතීති
සලාෙග්ගාහාපනමත්කතන සඞ්ඝකභදානිබ්බත්තිකතො වුත්තං.
උකපොසථාදිසඞ්ඝෙම්කම ෙකත එව හි සඞ්කඝො භින්කනො කහොති. තත්ථ ච

උකපොසථපවාරණාසු ඤත්තිනිට්ඨාකනන, කසසෙම්කමසු 
අපකලොෙනාදිෙම්මපරිකයොසාකනනසඞ්ඝකභකදොසමත්කථොතිදට්ඨබ්කබො. 

‘‘අභබ් බතා න වුත් තා’’ති ඉදං ‘‘භික්ඛකව, කදවදත්කතන පඨමං

ආනන්තරියෙම්මං උපචිත’’න්තිආදිනා ආනන්තරියත්තං වදතා භගවතා
තස්ස අභබ්බතාසඞ්ඛාතා පාරාජිෙතාන පඤ්ඤත්තා. එකතනආපත්ති විය 

අභබ්බතාපිපඤ්ඤත්තිඅනන්තරකමවකහොති, නතකතොපුකරතිදස්කසති.ඉධ
පන ආදිෙම්මිෙස්සපි අනාපත්තියා අවුත්තත්තා කදවදත්තාදකයොපි න
මුත්තාති දට්ඨබ්බං. 

තකයො සතිපට් ඨානාතිආදීසුතකයොඑව සතිපට්ඨානා, නතකතොපරන්ති

එෙස්ස සතිපට්ඨානස්ස පටික්කඛකපොව ඉධ අධම් කමො, න පන තිණ්ණං
සතිපට්ඨානත්තවිධානං තස්ස ධම්මත්තා. එවං කසකසසුපි

හාපනකෙොට්ඨාකසසු.වඩ්ඪකනසුපන ඡ ඉන් ද්රියානීතිඅනින්ද්රියස්සපිඑෙස්ස 

ඉන්ද්රියත්තවිධානකමව අධම් කමො. එවං කසකසසුපි. න කෙවලඤ්ච එකතව, 

‘‘චත්තාකරො ඛන්ධා, කතරසායතනානී’’තිආදිනා යත්ථ ෙත්ථචි විපරීතකතො

පොසනං සබ්බං අධම් කමො. යාථාවකතො පොසනඤ්ච සබ්බං ධම් කමොති

දට්ඨබ්බං. පොසනන්ති කචත්ථ තථා තථා ොයවචීපකයොගසමුට්ඨාපිො

අරූපක්ඛන්ධාව අධිප්කපතා, එවකමත්ථ දසකුසලෙම්මපථාදීසු

අනවජ්ජට්කඨන සරූපකතො ධම්කමසු, අකුසලෙම්මපථාදීසු සාවජ්ජට්කඨන
සරූපකතො අධම්කමසු ච තදඤ්කඤසු ච අබයාෙකතසු යස්ස ෙස්සචි 

කෙොට්ඨාසස්ස භගවතා පඤ්ඤත්තක්ෙකමකනව පොසනං ‘‘ධම්කමො’’ති ච

විපරීතකතොපොසනං ‘‘අධම්කමො’’තිචදස්සිතන්තිදට්ඨබ්බං.ොමඤ්කචත්ථ



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො) සඞ්ඝකභදෙක්ෙන්ධෙවණ්ණනා 

549 

පටුන 

විනයාදකයොපි යථාභූතකතො, අයථාභූතකතො ච පොසනවකසන

ධම්මාධම්කමසු එව පවිසන්ති, විනයාදිනාකමන පන විකසකසත්වා විසුං
ගහිතත්තාතදවකසසකමවධම්මාධම්මකෙොට්ඨාකසපවිසතීතිදට්ඨබ්බං. 

ඉමං අධම් මං ධම් කමොති ෙරිස් සාමාතිආදි ධම්මඤ්ච අධම්මඤ්ච
යාථාවකතො ඤත්වාව පාපිච්ඡං නිස්සාය විපරීතකතො පොකසන්තස්කසව 

සඞ්ඝකභකදො කහොති, නපනතථාසඤ්ඤාය පොකසන්තස්සාති දස්සනත්ථං

වුත්තං. එස නකයො ‘‘අවිනයං විනකයොති දීකපන්තී’’තිආදීසුපි. තත්ථ 

නියයානිෙන්තිඋක්ෙට්ඨන්තිඅත්කථො. ‘‘තකථවා’’තිඉමිනා ‘‘එවංඅම්හාෙං

ආචරියකුල’’න්තිආදිනා වුත්තමත්ථංආෙඩ්ඪති. 

සංවකරො පහානං පටිසඞ් ොති සංවරවිනකයො, පහානවිනකයො, 

පටිසඞ්ඛාවිනකයො ච වුත්කතො. කතනාහ ‘‘අයං විනකයො’’ති. ‘‘පඤ්ඤත්තං

අපඤ්ඤත්ත’’න්ති දුෙං ‘‘භාසිතං අභාසිත’’න්ති දුකෙන අත්ථකතො

සමානකමව, තථාදුට්ඨුල්ලදුෙංගරුෙදුකෙන.කතකනවකතසං ‘‘චත් තාකරො 

සතිපට් ඨානා…කප.… ඉදං අපඤ් ඤත් තං නාමා’’තිආදිනා සදිසනිද්කදකසො

ෙකතො. සාවකසසාපත් තින්ති අවකසසසීකලහි සහිතාපත්තිං. නත්ථි එතිස්සං

ආපන්නායංසීලාවකසසාති අනවකසසාපත් ති. 

354. පාළියං සමග්  ානඤ් ච අනුග්  කහොතියථාසමග්ගානංසාමග්ගීන 

භිජ්ජති, එවංඅනුග්ගහණංඅනුබලප්පදානං. 

355. සියා නු කෙොති සම්භකවයය නු කඛො. තස් මිං අධම් මදිට් ඨීති

අත්තකනො ‘‘අධම්මං ධම්කමො’’ති එතස්මිං දීපකන අයුත්තදිට්ඨි. කභකද 

අධම් මදිට් ඨීති ‘‘අධම්මං ධම්කමො’’ති දීකපත්වා 
අනුස්සාවනසලාෙග්ගාහාපනාදිනා අත්තානං මුඤ්චිත්වා චතුවග්ගාදිෙං
සඞ්ඝං එෙසීමායකමව ඨිතකතො චතුවග්ගාදිසඞ්ඝකතො විකයොකජත්වා 
එෙෙම්මාදිනිප්ඵාදනවකසන සඞ්ඝකභදෙරකණ අධම්මදිට්ඨිකෙො හුත්වාති

අත්කථො. විනිධාය දිට් ඨින්ති යා තස්මිං ‘‘අධම්මං ධම්කමො’’ති දීපකන 

අත්තකනො අධම්මදිට්ඨි උප්පජ්ජති, තං විනිධාය පටිච්ඡාකදත්වා ‘‘ධම්කමො 

එවාය’’න්ති විපරීතකතො පොකසත්වාති අත්කථො. එවං සබ්බත්ථ අත්කථො
කවදිතබ්කබො. 

කභකද ධම් මදිට් ඨීති යථාවුත්තනකයන සඞ්ඝකභදකන කදොකසො නත්ථීති

ලද්ධිකෙො.අයංපන ‘‘අධම්මංධම්කමො’’තිදීපකන අධම්මදිට්ඨිකෙොහුත්වාපි

තං දිට්ඨිං විනිධාය ෙරකණන සඞ්ඝකභදකෙො අකතකිච්කඡො ජාකතො. එවං 

කභකද කවමතිකෙොතිඉමස්සපනකභකදකවමතිෙදිට්ඨියා විනිධානම්පිඅත්ථි.

කසසං සමකමව. තස් මිං ධම් මදිට් ඨිකභකද අධම් මදිට් ඨීති අයං පන කභකද
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අධම්මදිට්ඨිං විනිධාය ෙතත්තා සඞ්ඝකභදකෙො අකතකිච්කඡො ජාකතො.

සුක්ෙපක්කඛ පන සබ්බත්ථ ‘‘අධම්මං ධම්කමො’’තිආදිදීපකන වා කභකද වා
ධම්මදිට්ඨිතායදිට්ඨිංඅවිනිධාකයවෙතත්තාසඞ්ඝකභදකෙොපිසකතකිච්කඡො

ජාකතො. තස්මා ‘‘අධම්මංධම්කමො’’තිආදිදීපකනවාසඞ්ඝකභකදවාඋකභොසුපි

වා අධම්මදිට්ඨි වා කවමතිකෙො වා හුත්වා තං දිට්ඨිං, විමතිඤ්ච විනිධාය

‘‘ධම්කමො’’ති පොකසත්වා වුත්තනකයන සඞ්ඝකභදං ෙකරොන්තස්කසව
ආනන්තරියංකහොතීතිකවදිතබ්බං. 

උපාලිපඤ්හාෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සඞ්ඝකභදෙක්ඛන්ධෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.
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8. වත් තක් ෙන් ධකෙො 

ආ න් තුෙවත් තෙථාවණ් ණනා 

357. වත්තක්ඛන්ධකෙ පත් ථරිතබ් බන්තිආතකපපත්ථරිතබ්බං.පාළියං 

අභිවාදාකපතබ් කබොති වන්දනත්ථාය වස්සං පුච්ඡකනන නවකෙො සයකමව 

වන්දතීතිවුත්තං. නිල් ක ොකෙතබ් කබොතිඔකලොකෙතබ්කබො. 

ආගන්තුෙවත්තෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආවාසිෙවත් තෙථාවණ් ණනා 

359. ‘‘යථාභාග’’න්ති ඨපිතට්ඨානං අනතික්ෙමිත්වා මඤ්චපීඨාදිං
පප්කඵොකටත්වා පත්ථරිත්වා උපරි පච්චත්ථරණං දත්වා දානම්පි

කසනාසනපඤ්ඤාපනකමවාති දස්කසන්කතො ආහ ‘‘පප් කඵොකටත් වා හි 

පත් ථරිතුං පන වට් ටතිකයවා’’ති. 

ආවාසිෙවත්තෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අනුකමොදනවත් තෙථාවණ් ණනා 

362. පඤ් චකම නිසින් කනති අනුකමොදනත්ථාය නිසින්කන. න 

මහාකථරස් ස භාකරො කහොතීති අනුකමොදෙං ආගකමතුං න භාකරො. 

අජ් ඣිට් කඨොව ආ කමතබ් කබොති අත්තනා අජ්ඣිට්කඨහි භික්ඛූහි 
අනුකමොදන්කතකයවනිසීදිතබ්බන්තිඅත්කථො. 

අනුකමොදනවත්තෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

භත් තග්  වත් තෙථාවණ් ණනා 

364. මනුස් සානං පරිවිසනට් ඨානන්තියත්ථඅන්කතොවිහාකරපිමනුස්සා

සපුත්තදාරා ආවසිත්වා භික්ඛූ කනත්වා කභොකජන්ති. ආසකනසු සතීති 

නිසීදනට්ඨාකනසු සන්කතසු. ඉදං, භන් කත, ආසනං උච් චන්ති ආසන්කන

සමභූමිභාකග පඤ්ඤත්තං කථරාසකනන සමෙං ආසනං සන්ධාය වුත්තං, 
කථරාසනකතො පන උච්චතකර ආපුච්ඡිත්වාපි නිසීදිතුං න වට්ටති. යදි තං 

ආසන්නම්පිනීචතරංකහොති, අනාපුච්ඡාපිනිසීදිතුංවට්ටති. මහාකථරස් කසව 

ආපත් තීති ආසකනන පටිබාහනාපත්තියා ආපත්ති. අවත් ථරිත් වාති

පාරුතසඞ්ඝාටිංඅවත්ථරිත්වා, අනුක්ඛිපිත්වාති අත්කථො. 

පාළියං ‘‘උකභොහි හත් කථහි…කප.… ඔදකනො පටිග්  කහතබ් කබො’’තිඉදං
හත්ථතකල වා පච්ඡිපිට්ඨිආදිදුස්සණ්ඨිතාධාකර වා පත්තං ඨකපත්වා

ඔදනස්ස ගහණොකල පත්තස්ස අපතනත්ථාය වුත්තං, සුසජ්ජිකත පන 
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ආධාකර පත්තං ඨකපත්වා එකෙන හත්කථන තං පරාමසිත්වාපි ඔදනං

පටිග්ගකහතුං වට්ටති එව. උකභොහි හත් කථහි…කප.… උදෙං 

පටිග්  කහතබ් බන්තිඑත්ථාපි එකසවනකයො. 

හත් ථකධොවනඋදෙන්ති කභොජනාවසාකන උදෙං. කතනාහ ‘‘පානීයං 

පිවිත් වා හත් ථා කධොවිතබ් බා’’ති. කතන පරිකයොසාකන කධොවනකමව

පටික්ඛිත්තං, කභොජනන්තකර පන පානීයපිවනාදිනා නකයන හත්ථං 

කධොවිත්වා පුන භුඤ්ජිතුං වට්ටතීති දස්කසති. කපොත්ථකෙසු පන ‘‘පානීයං

පිවිත්වා හත්ථා න කධොවිතබ්බා’’ති ලිඛන්ති, තං පුරිමවචකනනන සකමති

පරිකයොසාකන උදෙස්කසව ‘‘හත්ථකධොවනඋදෙ’’න්ති වුත්තත්තා. සකච 

මනුස් සා කධොවථ, භන් කතතිආදි නිට්ඨිතභත්තං නිසින්නං කථරං සන්ධාය

වුත්තං. ධුකර ද්වාරසමීකප. 

භත්තග්ගවත්තෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පිණ් ඩචාරිෙවත් තෙථාදිවණ් ණනා 

366. පාළියං ඨාකපති වාතිතිට්ඨභන්කතතිවදන්ති. 

367. අත් ථි, භන් කත, නක් ෙත් තපදානීතිනක්ඛත්තපදවිසයානිඤාතානි 

අත්ථි, අස්සයුජාදිනක්ඛත්තංජානාථාතිඅධිප්පාකයො.කතනාහ ‘‘න ජානාම, 

ආවුකසො’’ති. අත් ථි, භන් කත, දිසාභා න්තිඑත්ථාපිඑකසවනකයො. කෙනජ් ජ, 

භන් කත, යුත් තන්තිකෙනනක්ඛත්කතනචන්කදොයුත්කතොතිඅත්කථො. 

369. අඞ්  කණති අබ්කභොොකස. එවකමව පටිපජ් ජිතබ් බන්ති
උද්කදසදානාදිආපුච්ඡිතබ්බන්තිදස්කසති. 

374. නිබද් ධ මනත් ථායාති අත්තකනොව නිරන්තරගමනත්ථාය.

ඌහදිතාති එත්ථ හද-ධාතුස්ස වච්චවිස්සජ්ජනත්ථතායාහ ‘‘බහි 

වච් චමක් ඛිතා’’ති. 

පිණ්ඩචාරිෙවත්තෙථාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

වත්තක්ඛන්ධෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.
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9. පාතිකමොක් ෙට් ඨපනක් ෙන් ධකෙො 

පාතිකමොක් ඛුද් කදසයාචනෙථාවණ් ණනා 

383. පාතිකමොක්ඛට්ඨපනක්ඛන්ධකෙ පාළියං නන් දිමුඛියාති

ඔදාතදිසාමුඛතායතුට්ඨමුඛියා. ‘‘උද්ධස්තං අරුණ’’න්තිවත්වාපි ‘‘උද්දිසතු, 

භන්කත, භගවා’’ති පාතිකමොක්ඛුද්කදසයාචනං අනුකපොසකථ
උකපොසථෙරණපටික්කඛපස්ස සික්ඛාපදස්ස අපඤ්ඤත්තත්තා කථකරන
ෙතන්ති දට්ඨබ්බං. ෙස්මා පන භගවා එවං තුණ්හීභූකතොව තියාමරත්තිං

වීතිනාකමසීති? අපරිසුද්ධාය පරිසාය උකපොසථාදිසංවාසෙරණස්ස

සාවජ්ජතං භික්ඛුසඞ්කඝ පාෙටං ොතුං, තඤ්ච ආයතිං භික්ඛූනං

තථාපටිපජ්ජනත්ථං සික්ඛාපදං ඤාකපතුං. කෙචි පකනත්ථ ‘‘අපරිසුද්ධම්පි

පුග්ගලංතස්සසම්මුඛා ‘අපරිසුද්කධො’තිවත්තුංමහාෙරුණාය අවිසහන්කතො

භගවාතථානිසීදී’’තිොරණංවදන්ති.තංඅොරණංපච්ඡාපිඅවත්තබ්බකතො, 
මහාකමොග්ගල්ලානත්කථකරනාපි තං බාහායං ගකහත්වා බහි නීහරණස්ස 
අෙත්තබ්බතාපසඞ්ගකතො. තස්මා යථාවුත්තකමකවත්ථ ොරණන්ති.

කතකනව ‘‘අට්ඨානකමතං, භික්ඛකව, අනවොකසො, යං තථාගකතො

අපරිසුද්ධායපරිසායඋකපොසථංෙකරයය, පාතිකමොක්ඛං උද්දිකසයයා’’ති(අ.

නි. 8.20; චූළව. 386; උදා. 45) වත්වා ‘‘න ච, භික්ඛකව, සාපත්තිකෙන

පාතිකමොක්ඛං කසොතබ්බ’’න්තිආදිනා (චූළව. 386) සාපත්තිෙපරිසාය 
ෙත්තබ්බවිධිදස්සිකතො. 

සඞ් ෙස ්සරසමාචාරන්තිකිඤ්චිකදව අසාරුප්පංදිස්වා ‘‘ඉදංඉමිනාෙතං

භවිස්සතී’’තිපකරහිසඞ්ොයසරිතබ්බසමාචාරං, අත්තනාවා‘‘මමඅනාචාරං

එකත ජානන්තී’’ති සඞ්ොය සරිතබ්බසමාචාරං. සමණකවසධාරකණන, 

සඞ්ඝිෙපච්චයභාගගහණාදිනා ච ජීවිෙං ෙප්කපන්කතො ‘‘අහං සමකණො’’ති

පටිඤ්ඤංඅකදන්කතොපි අත්ථකතොකදන්කතොවියකහොතීති ‘‘සමණපටිඤ් ඤං 

බ්රහ් මචාරිපටිඤ් ඤ’’න්ති වුත්තං. අවස් සුතන්ති කිකලසාවස්සකනන තින්තං.

සඤ්ජාතදුස්සිලයෙචවරත්තා ෙසම් බුජාතං, අසාරතායවාෙසම්බුවියජාතං. 

බහිද් වාරකෙොට් ඨො නික් ොකමත් වාතිද්වාරසාලකතොබහි නික්ඛමාකපත්වා. 

384. මහාසමුද් කද අභිරමන් තීති බහුකසො දස්සනපවිසනාදිනා

මහාසමුද්කද අභිරතිං වින්දන්ති. න ආයතකෙකනව පපාකතොති
ඡින්නතටමහාකසොබ්කභො විය න ආදිකතොව නින්කනොති අත්කථො. 

ඨිතධම් කමොති අවට්ඨිතසභාකවො. පූරත් තන්ති පුණ්ණත්තං. නා ාති 
සප්පජාතිො. 

පාතිකමොක්ඛුද්කදසයාචනෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පාතිකමොක් ෙසවනාරහෙථාදිවණ් ණනා 

386. උදාහරිතබ් බන්ති පාළියා අවත්වා තමත්ථං යාය ොයචි භාසාය 
උදාහටම්පිඋදාහටකමවාතිදට්ඨබ්බං. 

පුකර වා පච් ඡා වාතිඤත්තිආරම්භකතො පුබ්කබවාඤත්තිනිට්ඨානකතො
පච්ඡාවා. 

387. ෙතඤ් ච අෙතඤ් ච උභයං  කහත් වාති යස්ස ෙතාපි අත්ථි

අෙතාපි. තස්ස තදුභයං ගකහත්වා. ධම් මිෙං සාමග් ගන්ති ධම්මිෙං 

සමග්ගෙම්මං. පච් චාදියතීතිඋක්කෙොටනාධිප්පාකයනපුනොතුං ආදියති. 

388. ආොරාදිසඤ් ඤා කවදිතබ් බාති ආොරලිඞ්ගනිමිත්තනාමානි
වුත්තානීති කවදිතබ්බානි. 

පාතිකමොක්ඛසවනාරහෙථාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අත් තාදානඅඞ්  ෙථාදිවණ් ණනා 

398. පුන කචොකදතුං අත්තනා ආදාතබ්බං ගකහතබ්බං අධිෙරණං

අත්තාදානන්ති ආහ ‘‘සාසනං කසොකධතුොකමො’’තිආදි. වස් සාරත් කතොති
වස්සොකලො. කසොපි හි දුබ්භික්ඛාදිොකලො විය අධිෙරණවූපසමත්ථං

ලජ්ජිපරිසාය දූරකතො ආනයනස්ස, ආගතානඤ්ච පිණ්ඩාය 
චරණාදිසමාචාරස්සදුක්ෙරත්තාඅොකලොඑව. 

සමනුස ්සරණෙරණන්ති අනුස්සරිතානුස්සරිතක්ඛකණ

පීතිපාකමොජ්ජජනනකතො අනුස්සරණුප්පාදෙං. වි තූපක් කික ස…කප.… 

සංවත් තතීතිඑත්ථ යථා අබ්භහිමාදිඋපක්කිකලසවිරහිතානංචන්දිමසූරියානං 

සස්සිරීෙතාකහොති, එවමස්සාපිකචොදෙස්සපාපපුග්ගලූපක්කිකලසවිගකමන
සස්සිරීෙතා කහොතීතිඅධිප්පාකයො. 

399. අධි තං කමත් තචිත් තන්තිඅප්පනාප්පත්තංකමත්තඣානං. 

400-1. ‘‘කදොසන්තකරො’’තිඑත්ථඅන්තර-සද්කදොචිත්තපරියාකයොතිආහ 

‘‘න දුට් ඨචිත් කතො හුත් වා’’ති. 

ොරුඤ්ඤං නාම ෙරුණා එවාති ආහ ‘‘ොරුඤ් ඤතාති 

ෙරුණාභාකවො’’ති. ෙරුණන්තිඅප්පනාප්පත්තංවදති. තථා කමත් තන්ති. 

අත්තාදානඅඞ්ගෙථාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පාතිකමොක්ඛට්ඨපනක්ඛන්ධෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.
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10. භික් ඛුනික් ෙන් ධකෙො 

මහාපජාපතික ොතමීවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

403. භික්ඛුනික්ඛන්ධකෙ ‘‘මාතු ාමස් ස පබ් බජිතත් තා’’ති ඉදං
පඤ්චවස්සසතකතො උද්ධං සද්ධම්මස්ස අප්පවත්තනොරණදස්සනං. 

සුක් ෙවිපස් සෙඛීණාසවවකසන වස් සසහස් සන්තිආදි ෙන් ධෙභාණොනං 

මතං ගකහත්වා වුත්තං. දීඝනිොයට් ඨෙථායං පන ‘‘පටිසම්භිදාප්පත්කතහි 

වස්සසහස්සං අට්ඨාසි, ඡළභිඤ්කඤහි වස්සසහස්සං, කතවිජ්කජහි

වස්සසහස්සං, සුක්ඛවිපස්සකෙහි වස්සසහස්සං, පාතිකමොක්කඛහි

වස්සසහස්සං අට්ඨාසී’’ති (දී.නි. අට්ඨ.3.161) වුත්තං. අඞ් ගුත් තර (අ.නි.

අට්ඨ.3.8.51) -සංයුත් තට් ඨෙථාසුපි (සං.නි.අට්ඨ.2.2.156) අඤ්ඤථාව 

වුත්තං, තං සබ්බං අඤ්ඤමඤ්ඤවිරුද්ධම්පි තංතංභාණොනං මකතන
ලිඛිතසීහළට්ඨෙථාසු ආගතනයකමව ගකහත්වා ආචරිකයන ලිඛිතං ඊදිකස

ෙථාවිකරොකධ සාසනපරිහානියා අභාවකතො, කසොධනුපායාභාවා ච.

පරමත්ථවිකරොකධො එව හි සුත්තාදිනකයන කසොධනීකයො, න 
ෙථාමග්ගවිකරොකධොති. 

මහාපජාපතිකගොතමීවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

භික් ඛුනීඋපසම් පදානුජානනෙථාවණ් ණනා 

404-8. පාළියං යදග් ක නාතියස්මිංදිවකස. තදාති තස්මිංකයවදිවකස. 

විමාකනත් වාතිඅවමානංෙත්වා. 

410-1. ආපත් ති ාමිනිකයොතිආපත්තිංආපන්නාකයො. ෙම් මවිභඞ් ක ති

පරිවාකරෙම්මවිභඞ්කග(පරි.482ආදකයො). 

413-5. පාළියං ද් කව තිස් කසො භික් ඛුනිකයොති ද්වීහි තීහි භික්ඛුනීහි. න 

ආකරොකචන් තීතිපාතිකමොක්ඛුද්කදසෙස්සන ආකරොකචන්ති. 

416. දුස් සකවණියාතිඅකනෙදුස්සපට්කටඑෙකතොෙත්වාෙතකවණියා. 

417. විකසසෙන්ති පත්තකලඛාදිවණ්ණවිකසසං. පකිණන් තීති

වික්කිණන්ති. නමනෙන්ති පාසුෙට්ඨිනමනෙබන්ධනං. 

422-5. සංකවල් ලියන්තිෙච්ඡංබන්ධිත්වානිවාසනං. තකයො නිස ්සකයති
රුක්ඛමූලකසනාසනස්සතාසංඅලබ්භනකතොවුත්තං. 

426-8. අට් කඨව භික් ඛුනිකයො යථාවුඩ් ඪං පටිබාහන් තීති අට්ඨ

භික්ඛුනිකයො වුඩ්ඪපටිපාටියාව ගණ්හන්තිකයො ආගතපටිපාටිං පටිබාහන්ති, 
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නාඤ්ඤාති අත්කථො. අනුවාදං පට් ඨකපන් තීති ඉස්සරියං පවත්කතන්තීති
අත්ථං වදන්ති. 

430. භික් ඛුදූකතනාති භික්ඛුනා දූතභූකතන. සික් ෙමානදූකතනාති
සික්ඛමානායදූතාය. 

431. න සම් මතීති නප්පකහොති. නවෙම් මන්ති ‘‘නවෙම්මං ෙත්වා

වසතූ’’තිඅපකලොකෙත්වාසඞ්ඝිෙභූමියාඔොසදානං. 

432-6. සන් නිසින් න බ් භාති දුවිඤ්කඤයයගබ්භා. මහි ාතිත් කථති
ඉත්ථීනංසාධාරණතිත්කථ. 

භික්ඛුනීඋපසම්පදානුජානනෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

භික්ඛුනික්ඛන්ධෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.
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11. පඤ් චසතිෙක් ෙන් ධකෙො 

ඛුද් දානුඛුද් දෙසික් ොපදෙථාවණ් ණනා 

437. පඤ්චසතිෙක්ඛන්ධකෙ පාළියං ‘‘අපාවුකසො, අම් හාෙං සත් ථාරං 

ජානාසී’’ති ඉදං කථකරො සයං භගවකතො පරිනිබ්බුතභාවං ජානන්කතොපි

අත්තනාසහගතභික්ඛුපරිසායඤාපනත්ථකමව, සුභද්දස්ස වුඩ්ඪපබ්බජිතස්ස
සාසනස්ස පටිපක්ඛවචනං භික්ඛූනං විඤ්ඤාපනත්ථඤ්ච එවං පුච්ඡි.
සුභද්කදො හි කුසිනාරායං භගවති අභිප්පසන්නාය ඛත්තියාදිගහට්ඨපරිසාය 
මජ්කඣ භගවකතො පරිනිබ්බානං සුත්වා හට්ඨපහට්කඨොපි භකයන

පහට්ඨාොරංවාචායපොකසතුං නසක්ඛිස්සති, ඉකධවපනවිජනපකදකස

සුත්වා යථාජ්ඣාසයං අත්තකනො පාපලද්ධිං පොකසස්සති, තකතො තකමව
පච්චයං දස්කසත්වා භික්ඛූ සමුස්සාකහත්වා ධම්මවිනයසඞ්ගහං ොකරත්වා

එතස්ස පාපභික්ඛුස්ස, අඤ්කඤසඤ්ච ඊදිසානං මකනොරථවිඝාතං, 
සාසනට්ඨිතිඤ්චෙරිස්සාමීතිජානන්කතොවතංපුච්ඡීතිකවදිතබ්බං. කතකනව

කථකරො ‘‘එෙමිදාහං, ආවුකසො, සමය’’න්තිආදිනා සුභද්දවචනකමව

දස්කසත්වා ධම්මවිනයං සඞ්ගායාකපසි. නානාභාකවොති සරීකරන

නානාකදසභාකවො, විප්පවාකසොති අත්කථො. විනාභාකවොති මරකණන

වියුජ්ජනං. අඤ ්ඤථාභාකවොතිභවන්තරූපගමකනනඅඤ්ඤාොරප්පත්ති. 

441. ‘‘ආෙඞ් ෙමාකනො…කප.… සමූහකනයයා’’ති ඉදං භගවා මයා

‘‘ආෙඞ්ඛමාකනො’’ති වුත්තත්තාඑෙසික්ඛාපදම්පිසමූහනිතබ්බංඅපස්සන්තා, 

සමූහකන ච කදොසං දිස්වා ධම්මසඞ්ගහො භික්ඛූ ‘‘අපඤ්ඤත්තං න

පඤ්ඤාකපස්සාම, පඤ්ඤත්තං න සමුච්ඡින්දිස්සාමා’’තිආදිනා පුන

‘‘පඤ්ඤත්තිසදිසාය අකුප්පාය ෙම්මවාචාය සාකවත්වා සමාදාය

වත්තිස්සන්ති, තකතො යාවසාසනන්තරධානා අප්පටිබාහියානි සික්ඛාපදානි

භවිස්සන්තී’’ති ඉමිනා අධිප්පාකයන අකවොචාති දට්ඨබ්බං. කතකනව 
මහාකථරාපිතකථවපටිපජ්ජිංසු. 

ගහි තානීති ගිහීසු ගතානි.ඛත්තියමහාසාරාදිගිහීහිඤාතානීතිඅත්කථො.
චිතෙධූමොකලො අත්තකනො පවත්තිපරිකයොසානභූකතො එතස්සාති 

ධූමොලිෙං. 

443. ඔළාරිකෙ නිමිත් කත ෙරියමාකනපීති ‘‘ආෙඞ්ඛමාකනො, ආනන්ද, 

තථාගකතො ෙප්පං වා තිට්කඨයය ෙප්පාවකසසං වා’’ති එවං ථූලතකර

‘‘තිට්ඨතු, භගවා, ෙප්ප’’න්ති යාචනකහතුභූකත ඔොසනිමිත්කත ෙම්කම

ෙරියමාකන. මාකරන පරියුට් ඨිතචිත් කතොති මාකරනආවිට්ඨචිත්කතො. 
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445. උජ් ජවනිොයාති පටිකසොතගාමිනියා. කුච්ඡිකතො ලකවො කඡකදො

විනාකසො කු කවො, නිරත්ථෙවිනිකයොකගො. තං න ගච්ඡන්තීති න කු වං 

 කමන් ති. 

ඛුද්දානුඛුද්දෙසික්ඛාපදෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඤ්චසතිෙක්ඛන්ධෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

12. සත් තසතිෙක් ෙන් ධකෙො 

දසවත් ථුෙථාවණ් ණනා 

446. සත්තසතිෙක්ඛන්ධකෙ භික් ෙග් ක නාති භික්ඛුගණනාය. මහීති 
හිමං. 

447. අවිජ් ජානිවුතාති අවිජ්ජානීවරකණන නිවුතා පටිච්ඡන්නා. 

අවිද් දසූති අඤ්ඤාණිකනො. උපක් කික සා වුත් තාති කතසං
සමණබ්රාහ්මණානංඑකතසුරාපානාදකයොඋපක්කිකලසාතිවුත්තා. කනත්තියා

තණ්හායසහිතා සකනත් තිො. 

450-1. අකහො ඞ් ක ොති තස්ස පබ්බතස්ස නාමං. පටිෙච් කචව 

 ච් කඡයයන්ති යත්ථ නං අධිෙරණං වූපසමිතුං භික්ඛූ සන්නිපතිස්සන්ති, 

තත්ථාහංපඨමකමවගච්කඡයයං. සම් භාකවසුන්ති සම්පාපුණිංසු. 

452. අක ොණිෙන්ති කලොණරහිතං භත්තං, බයඤ්ජනං වා. ආසුතාති

සබ්බසම්භාරසජ්ජිතා, ‘‘අසුත්තා’’තිවාපාකඨො. 

453. උජ් ජවිංසූති නාවාය පටිකසොතං ගච්ඡිංසු. පාචීනොති

පුරත්ථිමදිසාය ජාතත්තා වජ්ජිපුත්තකෙ සන්ධාය වුත්තං. පාකවයයොති
පාකවයයකදසවාසිකනො. 

454. නනු ත් වං, ආවුකසො, වුඩ් කඪොතිනනුත්වංකථකරොනිස්සයමුත්කතො, 

ෙස්මා තං කථකරො පණාකමසීති කභදවචනං වදන්ති.  රුනිස් සයං 

 ණ් හාමාති නිස්සයමුත්තාපි මයං එෙං සම්භාවනීයගරුං නිස්සයභූතං
ගකහත්වාව වසිස්සාමාතිඅධිප්පාකයො. 

455. මූ ාදායොති පඨමං දසවත්ථූනං දායො, ආවාසිොති අත්කථො. 

පථබයා සඞ් ඝත් කථකරොති කලොකෙසබ්බභික්ඛූනං තදාඋපසම්පදායවුඩ්කඪො. 

සුඤ ්ඤතාවිහාකරනාති සුඤ්ඤතාමුකඛන අධිගතඵලසමාපත්තිං සන්ධාය
වදති. 
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457. සුත් තවිභඞ් ක ති පදභාජනීකය. ඉදඤ්ච ‘‘කයො පන භික්ඛු 

සන්නිධිොරෙං ඛාදනීයං වා කභොජනීයං වා’’ති (පාචි. 253) සුත්කත
යාවොලිෙස්කසව පරාමට්ඨත්තා සිඞ්ගීකලොණස්ස යාවජීවිෙස්ස
සන්නිධිෙතස්ස ආමිකසනසද්ධිංපරිකභොකගපාචිත්තියංවිභඞ්ගනකයකනව

සිජ්ඣතීතිවුත්තං, තංපන පාචිත්තියංවිභඞ්කගආගතභාවංසාකධතුං ‘‘ෙථං 

සුත් තවිභඞ් ක ’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ හි කලොණකමත්ථ සන්නිධිෙතං, න
ඛාදනීයං කභොජනීයන්ති කලොණමිස්සකභොජකන වජ්ජිපුත්තො
අනවජ්ජසඤ්ඤිකනොඅකහසුං. තථාසඤ්ඤීනම්පිකනසංආපත්තිදස්සනත්ථං

‘‘සන්නිධිොකර අසන්නිධිොරසඤ්ඤී’’ති ඉදං සුත්තවිභඞ්ගං උද්ධටන්ති
කවදිතබ්බං. 

කතන සද් ධින්ති පුකරපටිග්ගහිතකලොකණන සද්ධිං. දුක් ෙකටකනත් ථ 

භවිතබ් බන්ති ‘‘යාවොලිකෙන, භික්ඛකව, යාවජීවිෙං පටිග්ගහිත’’න්ති

අවත්වා ‘‘තදහුපටිග්ගහිත’’න්ති වචනසාමත්ථියකතො පුකරපටිග්ගහිතං
යාවජීවිෙං යාවොලිකෙන සද්ධිං සම්භින්නරසං ොකලපි න ෙප්පතීති

සිජ්ඣති, තත්ථ දුක්ෙකටන භවිතබ්බන්ති අධිප්පාකයො. දුක් ෙකටනපි න 

භවිතබ් බන්ති යදි හි සන්නිධිොරපච්චයා දුක්ෙටං මඤ්ඤථ, යාවජීවිෙස්ස

කලොණස්ස සන්නිධිකදොසාභාවා දුක්ෙකටන න භවිතබ්බං, අථ ආමිකසන 
සම්භින්නරසස්ස තස්ස ආමිසගතිෙත්තා දුක්ෙටං මා මඤ්ඤථ. තදා ච හි

පාචිත්තිකයකනව භවිතබ්බං ආමිසත්තුපගමනකතොති අධිප්පාකයො. න හි 

එත් ථ යාවජීවිෙන්තිආදිනාපිදුක්ෙටාභාවංසමත්කථති. 

පාළියං රාජ කහ සුත් තවිභඞ් ක තිආදීසු සබ්බත්ථ සුත්කත ච විභඞ්කග
චාති අත්කථො ගකහතබ්කබො. තස්ස තස්ස විොලකභොජනාදිකනො සුත්කතපි

පටික්ඛිත්තත්තා විනයස්ස අතිසරණං අතික්ෙකමො විනයාතිසාකරො. 

‘‘නිසීදනං නාම සදසං වුච් චතීති ආ ත’’න්ති ඉදං විභඞ්කග ච

ආගතදස්සනත්ථං වුත්තං. තං පමාණං ෙකරොන් තස් සාති සුගතවිදත්ථියා

විදත්ථිත්තයප්පමාණංෙකරොන්තස්ස, දසායපනවිදත්ථිද්වයප්පමාණංෙතං.
අදසෙම්පිනිසීදනංවට්ටතිඑවාතිඅධිප්පාකයො. කසසමිධකහට්ඨාසබ්බත්ථ
සුවිඤ්කඤයයකමව. 

දසවත්ථුෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සත්තසතිෙක්ඛන්ධෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

ඉතිසමන්තපාසාදිොයවිනයට්ඨෙථායවිමතිවිකනොදනියං 

චූළවග්ගවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො.
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නකමොතස්සභගවකතොඅරහකතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

පරිවාරවණ් ණනා 

මහාවග් ක ො 

පඤ ්ඤත් තිවාරවණ් ණනා 

1. විසුද්ධපරිවාරස්ස සීලක්ඛන්ධාදිධම්මක්ඛන්ධසරීරස්ස භගවකතො
විනයපරියත්තිසාසකන ඛන්ධොනං අනන්තරං පරිවාකරොති කයො විනකයො

සඞ්ගහං සමාරුළ්කහො, තස්ස දානි අනුත්තානත්ථවණ්ණනං ෙරිස්සාමීති
කයොජනා. 

සමන් තචක් ඛුනාති සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාකණන. අතිවිසුද් කධන 

මංසචක් ඛුනාති රත්තින්දිවං සමන්තා කයොජනප්පමාකණ අතිසුඛුමානිපි

රූපානි පස්සනකතො අතිවිය පරිසුද්කධන පසාදචක්ඛුනා. ‘‘අත්ථි තත්ථ

පඤ්ඤත්තී’’තිආදීසු අත්ථි නු කඛො තත්ථ පඤ්ඤත්තීතිආදිනා අත්කථො 

ගකහතබ්කබොතිආහ ‘‘තත් ථ පඤ් ඤත් ති…කප.… කෙනාභතන් ති පුච් ඡා’’ති. 

2. පුච් ඡාවිස් සජ් ජකනති පුච්ඡාය විස්සජ්ජකන. විනීතෙථාති

විනීතවත්ථුෙථා, අයකමවවා පාකඨො. 

ද් වඞ් ගකෙන එකෙන සමුට් ඨාකනනාති අඞ්ගද්වයසමුදායභූකතන
එකෙන.අඞ්ගද්වයවිමුත්තස්සසමුට්ඨානස්සඅභාකවපිකතසු එකෙනඞ්කගන

විනාඅයංආපත්තිනකහොතීතිදස්සනත්ථකමව ‘‘එකෙනසමුට්ඨාකනනා’’ති 

වුත්තං. ඉදානි කතසු ද්වීසු අඞ්කගසු පධානඞ්ගං දස්කසතුමාහ ‘‘එත් ථ හි 

චිත් තං අඞ්  ං කහොතී’’තිආදි.යස්මාපන මග්කගනමග්ගප්පටිපත්තිසඞ්ඛාතාය
ොයවිඤ්ඤත්තියා කසවනචිත්කතකනව සම්භකව සති අයං තං අඞ්ගද්වයං

උපාදාය භගවතා පඤ්ඤත්තා ආපත්තිසම්මුති කහොති, නාසති. තස්මා තං

චිත්තං ොයවිඤ්ඤත්තිසඞ්ඛාතස්ස ොයස්ස අඞ්ගං ොරණං කහොති, න

ආපත්තියා. තස්ස පන තංසමුට්ඨිතොකයො එව අඞ්ගං අබයවහිතොරණං, 
චිත්තං පන ොරණොරණන්ති අධිප්පාකයො. එවං උපරිපි සබ්බත්ථ

චිත්තඞ්ගයුත්තසමුට්ඨාකනසු අධිප්පාකයො කවදිතබ්කබො. ‘‘එකෙන

සමුට්ඨාකනන සමුට්ඨාතී’’තිආදිපරිවාරවචකනකනව ආපත්තියා

අකුසලාදිපරමත්ථසභාවතා පාළිඅට්ඨෙථාසු පරියායකතොව වුත්තා, 
සම්මුතිසභාවා එව ආපත්තීති සිජ්ඣති සමුට්ඨානසමුට්ඨිතානං

කභදසිද්ධිකතොති ගකහතබ්බං. ඉමමත් ථං සන් ධායාති ආපන්නාය
පාරාජිොපත්තියා කෙහිචිපි සමකථහි අනාපත්තිභාවාපාදනස්ස
අසක්කුකණයයත්තසඞ්ඛාතමත්ථංසන්ධාය. 
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3. කපොරාණකෙහි මහාකථකරහීති සඞ්ගීතිත්තයකතො පච්ඡා 
කපොත්ථෙසඞ්ගීතිොරකෙහි ඡළභිඤ්ඤාපඅසම්භිදාදිගුණසමුජ්ජකලහි

මහාකථකරහි. චතුත්ථසඞ්ගීතිසදිසාහි කපොත් ථොකරොහසඞ් ගීති. 

188. මහාවිභඞ් ක ති භික්ඛුවිභඞ්කග. කසොළස වාරා දස් සිතාති කයහි
වාකරහි ආදිභූකතහි උපලක්ඛිතත්තා අයං සෙකලොපි පරිවාකරො 

කසොළසපරිවාකරොතිකවොහරීයති, කතසන්ධායවදති. 

පඤ්ඤත්තිවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සමුට් ඨානසීසවණ් ණනා 

257. පාළියං නිබ් බානඤ් කචව පඤ් ඤත් තීතිඑත්ථයස්මාසඞ්ඛතධම්කම 
උපාදාය පඤ්ඤත්තා සම්මුතිසච්චභූතා පුග්ගලාදිපඤ්ඤත්ති පරමත්ථකතො 
අවිජ්ජමානත්තා උප්පත්තිවිනාසයුත්තවත්ථුධම්මනියකතන 

අනිච්චදුක්ඛලක්ඛණද්වකයන යුත්තාති වත්තුං අයුත්තා, 
ොරෙකවදොදිරූකපන පන පරිෙප්පිකතන අත්තසභාකවන විරහිතත්තා

‘‘අනත්තා’’ති වත්තුං යුත්තා. තස්මා අයං පඤ්ඤත්තිපි

අසඞ්ඛතත්තසාමඤ්ඤකතො වත්ථුභූකතන නිබ්බාකනන සහ ‘‘අනත් තා ඉති 

නිච් ඡයා’’තිවුත්තා.අවිජ්ජමානාපිහි සම්මුතිකෙනචිපච්චකයනඅෙතත්තා
අසඞ්ඛතාඑවාති. 

ෙරුණාසීතලත්තං, පඤ්ඤාපභාසිතත්තඤ්ච භගවකතො දස්කසතුං 

‘‘බුද් ධචන් කද, බුද් ධාදිච් කච’’තිඑතංඋභයංවුත්තං.හායති එකතනාතිහානි, 

දුක්ඛස්ස හානි දුක් ෙහානි, සබ්බදුක්ඛාපනූදනොරණන්ති අත්කථො. පිටකෙ 

තීණි කදසයීති යස්මා අඤ්කඤපි මහාවීරා සම්මාසම්බුද්ධා සද්ධම්මං

කදසයන්ති, තස්මා අඞ්ගීරකසො පිටොනි තීණි කදසයීති කයොජනා. 

මහාගුණන්ති මහානිසංසං. එවං නීයති සද් ධම් කමොති යදි විනයපරියත්ති

අපරිහීනා තිට්ඨති, එවං සති පටිපත්තිපටිකවධසද්ධම්කමොපි නීයති

පවත්තීයති, නපරිහායතීතිඅත්කථො. 

විනයපරියත්තිපනෙථංතිට්ඨතීතිආහ ‘‘උභකතො චා’’තිආදි.පරිවාකරන

ගන්ථිතා තිට්ඨතීති කයොකජතබ්බං. තස ්කසව පරිවාරස් සාති තස්මිං එව

පරිවාකර. සමුට් ඨානං නියකතො ෙතන්තිඑෙච්චංසමුට්ඨාකනනනියතංෙතං.

තස්මිං පරිවාකරකිඤ්චිසික්ඛාපදංනියතසමුට්ඨානංඅඤ්කඤහිඅසාධාරණං, 
තංපොසිතන්ති අත්කථො. 

සම් කභදං නිදානඤ් චඤ ්ඤන්ති සම්කභකදො සික්ඛාපදානං

අඤ්ඤමඤ්ඤසමුට්ඨාකනන සංකිණ්ණතා, නිදානඤ්ච පඤ්ඤත්තිට්ඨානං, 
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අඤ්ඤං පුග්ගලාදිවත්ථාදි ච. සුත් කත දිස ්සන් ති උපරීති කහට්ඨා වුත්කත, 

උපරි වක්ඛමාකන ච පරිවාරසුත්කත එව දිස්සන්ති. යස්මා ච එවං, තස්මා

සෙලසාසනාධාරස්සවිනයස්සඨිතිකහතුභූතංපරිවාරංසික්කඛති, එවකමත්ථ
කයොජනා දට්ඨබ්බා. 

සම් භින් නසමුට් ඨානානීති අඤ්කඤහි සාධාරණසමුට්ඨානානි. ආදිම් හි 

තාව පුරිමනකයතිසබ්බපඨකම පඤ්ඤත්තිවාකරආගතනයංසන්ධායවදති, 

තත්ථ පන පඤ්ඤත්තිවාකර ‘‘පඨමං පාරාජිෙං ෙත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති, 

කවසාලියංපඤ්ඤත්ත’’න්තිආදිනා(පරි.1) නිදානම්පි දිස්සතිඑව. පරකතොති
ආගතභාවංපනසන්ධායපරකතොආගකතසුත්කත දිස්සතීතිකවදිතබ්බන්ති

වුත්තං. තස් සාති උභකතොවිභඞ්ගපරියාපන්නස්සසික්ඛාපදස්ස. 

258. අනියතා පඨමිොතිආපත්තිං අකපක්ඛිත්වාව ඉත්ථිලිඞ්ගං ෙතං, 

පඨමානියතං සික්ඛාපදන්ති අත්කථො. පාළියං නානුබන් කධ පවත් තිනින්ති
වුට්ඨාපිතංපවත්තිනිංඅනනුබන්ධනසික්ඛාපදං. 

260. එළෙක ොමසික් ොපදවත් ථුස් මිං ‘‘භික්ඛුනිකයො එළෙකලොමානි
කධොවන්තිකයො රජන්තිකයො විජකටන්තිකයො රිඤ්චන්ති උද්කදසං 

පරිපුච්ඡ’’න්ති (පාරා. 576) ආගතත්තා ඉමං රිඤ්චන්ති-පදං ගකහත්වා

සික්ඛාපදං උපලක්ඛිතන්ති දස්කසන්කතො ‘‘විභඞ් ක  ‘රිඤ් චන් ති 

උද් කදස’න් ති ආ තං එළෙක ොමකධොවාපනසික් ොපද’’න්තිආහ. 

වස් සිෙසාටිෙසික් ොපදන්ති අසමකයවස්සිෙසාටිෙපරිකයසනසික්ඛාපදං

(පාරා. 626 ආදකයො). රතනසික් ොපදන්ති රතනං වා රතනසම්මතං වා

පටිසාමනසික්ඛාපදං (පාචි.502 ආදකයො). 

265. පාළියං බුද් ධඤාකණනාතිපටිවිද්ධසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාකණන. 

267. ‘‘න කදකසන් ති තථා තා’’ති එකතන ඡත්තපාණිස්ස 
ධම්මකදසනාපටික්කඛපංදස්කසති. 

269. අෙතන්ති අඤ්කඤහිඅමිස්සීෙතං, නියතසමුට්ඨානන්තිඅත්කථො. 

අෙතන්තිවාපුබ්කබඅනාගතං, අභිනවන්තිඅත්කථො. 

270. සමුට් ඨානඤ් හි සඞ් කෙපන්ති එත්ථ සඞ්ඛිපන්ති සඞ්ගය්හන්ති 

සදිසසමුට්ඨානානි එත්ථාති සඞ්කඛකපො, සමුට්ඨානසීසං. කනති විකනති 

ොයවචීදුච්චරිතන්ති කනත්ති, විනයපාළි, සා එව ධම්කමොති

කනත්තිධම්කමොතිආහ ‘‘විනයපාළිධම් මස ්සා’’ති. 
සමුට්ඨානසීසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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අන් තරකපයයා ං 

ෙතිපුච් ඡාවාරවණ් ණනා 

271. ෙති ආපත් තිකයොති පාරාජිොදීසු පඤ්චසු ආපත්තීසු
කමථුනාදින්නාදානාදිඅන්කතොගධකභදං අකපක්ඛිත්වා ජාතිවකසන එෙත්තං

ආකරොකපත්වා පුච්ඡා ෙතා. ෙති ආපත් තික් ෙන් ධාති අන්කතොගධකභදං
අකපක්ඛිත්වා පච්කචෙං රාසට්කඨනාති එත්තෙකමකවත්ථ කභකදො. 

විනීතානිකයව විනීතවත් ථූනීති ආපත්තිකතො විරමණානි එව 

අවිප්පටිසාරපාකමොජ්ජාදිධම්මානං ොරණත්තා වත්ථූනීති විනීතවත්ථූනි, 

තානි එත්ථ අත්ථකතො විරතිආදිඅනවජ්ජධම්මා එව. කවරං මණතීති 

කවරකහතුත්තා‘‘කවර’’න්තිලද්ධනාමංරාගාදිඅකුසලපක්ඛංවිනාකසති. 

ධම් මස ්සවනග්  ං භින් දිත් වා  ච් ඡතීති බහූසුඑෙකතොනිසීදිත්වා ධම්මං
සුණන්කතසු තං ධම්මස්සවනසමාගමං කෙොකපත්වා උට්ඨාය ගච්ඡති. 

අනාදකරොවාතිතුස්සිතබ්බට්ඨාකන තුට්ඨිං, සංවිජිතබ්බට්ඨාකන සංකවගඤ්ච

අපකවකදන්කතො එව. ොයපා බ් භියන්ති උන්නතිවකසන
පවත්තනොයානාචාරං. 

274. කමත්තාය සම්භූතං කමත් තං, ොයෙම්මං. උභකයහිපීතිනවකෙහි, 

කථකරහි ච. පියං ෙකරොතීතිතං පුග්ගලං කපමට්ඨානංෙකරොති, කෙසන්ති

ආහ ‘‘සබ්රහ් මචාරීන’’න්ති. 

පුග්ගලං පටිවිභජිත්වා භුඤ්ජතීති පෙකතන සම්බන්කධො. තකමව 

පුග්ගලපටිවිභාගංදස්කසතුං ‘‘අසුෙස ්සා’’තිආදි වුත්තං. 

භුජිස ්සභාවෙරණකතොති තණ්හාදාසබයකතො කමොකචත්වා

සමථවිපස්සනාසු කසරිවිහාරිතාෙරණකතොති අත්කථො. නියයාතීති පවත්තති.
සම්මාදුක්ඛක්ඛයායසංවත්තතීති අත්කථො. 

ෙතිපුච්ඡාවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඡආපත් තිසමුට් ඨානවාරවණ් ණනා 

276. පඨකමන ආපත් තිසමුට් ඨාකනනාති කෙවලං ොකයන.

පාරාජිොපත්තියා එෙන්තසචිත්තෙසමුට්ඨානත්තා ‘‘න හීති වත් තබ් බ’’න්ති 
වුත්තං. සඞ්ඝාදිකසසාදීනං දුක්ෙටපරිකයොසානානං පඤ්චන්නං 

අචිත්තොනම්පි සම්භවකතො ‘‘සියා’’තිවුත්තං, ආපජ්ජනං සියා භකවයයාති
අත්කථො. හීනුක්ෙට්කඨහි ජාතිආදීහි ඔමසකන එව දුබ්භාසිතස්ස 
පඤ්ඤත්තත්තාසාඑෙන්තවාචාචිත්තසමුට්ඨානාඑවාති. 
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564 

පටුන 
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‘‘න හී’’තිවුත්තං. 

තතිකය පනකවොසාසමානරූපංභික්ඛුනිංොයවාචාහි අනපසාදනපච්චයා

පාටිකදසනීයසම්භවකතො ‘‘සියා’’තිවුත්තං. 

ඔමසකන පාචිත්තියස්ස අදින්නාදානසමුට්ඨානත්කතපි තප්පච්චයා 
පඤ්ඤත්තස්ස දුබ්භාසිතස්ස පඤ්චකමකනව සමුප්පත්තීති දස්කසතුං

චතුත්ථවාකර ‘‘දුබ් භාසිතං ආපජ් කජයයාති න හීති වත් තබ් බ’’න්ති වත්වා

පඤ්චමවාකර ‘‘සියාති වත් තබ් බ’’න්ති වුත්තං. ොයවිොකරකනව
ඔමසන්තස්ස පකනත්ථ දුබ්භාසිතභාකවපි ොයකීළාභාවාභාවකතො
දුක්ෙටකමවාති දට්ඨබ්බං. 

ඡට්ඨවාකර පන විජ්ජමාකනොපි ොකයො දුබ්භාසිතස්ස අඞ්ගං න කහොති, 

පඤ්චමසමුට්ඨාකනඑවඡට්ඨම්පිපවිසතීතිදස්කසතුං ‘‘න හී’’තිපටික්ඛිත්තං, 
න පන තත්ථ සබ්බථා දුබ්භාසිකතන අනාපත්තීති දස්කසතුං. න හි
දවෙමයතායොයවාචාහිඔමසන්තස්සදුබ්භාසිතාපත්තිනසම්භවති. යඤ්හි

පඤ්චකමකනව සමාපජ්ජති, තං ඡට්කඨනපි සමාපජ්ජති එව
ධම්මකදසනාපත්ති වියාති ගකහතබ්බං. කසසං සමුට්ඨානවාකර
සුවිඤ්කඤයයකමව. 

ඡආපත්තිසමුට්ඨානවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ෙතාපත් තිවාරවණ් ණනා 

277. දුතිකය පන ෙතිවාකර පඨමසමුට්ඨාකනන ආපජ්ජිතබ්බානං

ආපත්තීනංලහුදස්සනසුඛත්ථංකුටිොරාදීනි එවසමුද්ධටානි, නඅඤ්කඤසං

අභාවා, සඤ්චරිත්තාදීනම්පි විජ්ජමානත්තා. එවං දුතියසමුට්ඨානාදීසුපි. 

‘‘ෙප් පියසඤ් ඤී’’ති ඉමිනා අචිත්තෙත්තං දස්කසති. ‘‘කුටිං ෙකරොතී’’ති
ඉමිනා වචීපකයොගාභාවං. උභකයනාපි කෙවලං ොකයකනව දුක්ෙටාදීනං
සම්භවංදස්කසති.එවංඋපරිපි යථානුරූපංොතබ්බං. 

‘‘එකෙන සමුට් ඨාකනන සමුට් ඨහන් තී’’ති ඉදං ඉධ විකසකසත්වා

දස්සිතානං ොයකතොව සමුට්ඨිතානං වකසන වුත්තං, අවිකසසකතො පන තා
ආපත්තිකයොඉතරසමුට්ඨාකනහිපි යථාරහංසමුට්ඨහන්තිඑව.එවංඋපරිපි. 

‘‘තිණවත් ථාරකෙන චා’’ති ඉදං සඞ්ඝාදිකසසවජ්ජිතානං චතුන්නං
ආපත්තීනංවකසනවුත්තං. 
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279. සංවිදහිත් වා කුටිං ෙකරොතීතිවාචායසංවිදහති, සයඤ්චොකයන
ෙකරොතීතිඅත්කථො. 

ෙතාපත්තිවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආපත් තිසමුට් ඨාන ාථාවණ් ණනා 

283. තතිකයො පන ගාථාවාකරො දුතියවාකරන වුත්තකමවත්ථං
සඞ්ගකහත්වා දස්කසතුං වුත්කතො. තත්ථ ොකයොව ොයිකෙොති වත්තබ්කබ

වචනවිපල්ලාකසන ‘‘ොයිො’’ති වුත්තං. කතනාහ ‘‘කතන සමුට් ඨිතා’’ති, 
ොකයොසමුට්ඨානංඅක්ඛාකතොති අත්කථො. 

විකවෙදස ්සිනාති සබ්බසඞ්ඛතවිවිත්තත්තා, තකතො විවිත්තකහතුත්තා ච

නීවරණවිකවෙඤ්ච නිබ්බානඤ්ච දස්සනසීකලන. විභඞ්  කෙොවිදාති
උභකතොවිභඞ්ගකුසලාතිආලපනං.ඉධ පකනවංඅඤ්කඤොපුච්ඡන්කතොනාම

නත්ථි, උපාලිත් කථකරො සයකමව අත්ථං පාෙටංොතුං පුච්ඡාවිසජ්ජනඤ්ච
අොසීතිඉමිනානකයනසබ්බත්ථඅත්කථො කවදිතබ්කබො. 

ආපත්තිසමුට්ඨානගාථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

විපත් තිපච් චයවාරවණ් ණනා 

284. චතුත්කථ පන විපත්තිපච්චයවාකර සී විපත් තිපච් චයාති 
සීලවිපත්තිපඅච්ඡාදනපච්චයා. 

286. දිට් ඨිවිපත් තිපච් චයාතිදිට්ඨිවිපත්තියා අප්පටිනිස්සජ්ජනපච්චයා. 

287. ආජීවවිපත් තිපච් චයාති එත්ථආගම්මජීවන්ති එකතනාතිආජීකවො, 

චතුපච්චකයො, කසොව මිච්ඡාපත්තියා විපන්නත්තා විපත්තීති ආජීවවිපත් ති, 

තස්සාආජීවවිපත්තියාකහතු, තදුප්පාදනතපරිකභොගනිමිත්තන්තිඅත්කථො. 

විපත්තිපච්චයවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අධිෙරණපච් චයවාරවණ් ණනා 

291. පඤ්චකම අධිෙරණපච්චයවාකර කිච් චාධිෙරණපච් චයාති 

අපකලොෙනවචනඤත්තිෙම්මවාචාසඞ්ඛතෙම්මවාචාපච්චයා. පඤ් චාති 
එත්ථ අධම්මිෙෙතිොදිං අපකලොකෙත්වා ෙකරොන්තානං අනිමිත්තන්ති
අත්කථො. පඤ්චකම අධිෙරණපච්චයවාකර කිච්චාධිෙරණපච්චයා

අපකලොෙනාවසාකන දුක්ෙටං, අධිප්පායාදිනා ඤත්තිෙම්මාදිං

ෙකරොන්තානං ථුල්ලච්චයාදි ච සඞ්ගය්හතීති දට්ඨබ්බං. අවකසසා 

ආපත් තිකයොති කසොතාපත්තිඵලසමාපත්තිආදකයො. ‘‘නත් ථඤ් ඤා 
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ආපත් තිකයො’’ති ඉදං විපත්තිආදිභාගිනිකයො සාවජ්ජාපත්තිකයො සන්ධාය
වුත්තං. 

අධිෙරණපච්චයවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සමථකභදං 

අධිෙරණපරියායවාරවණ් ණනා 

293. ඡට්කඨ පරියායවාකර අක ොකභො පුබ් බඞ්  කමොතිආදි සාසනට්ඨිතියා

අවිපරීතකතොධම්මවාදිස්සවිවාදංසන්ධායවුත්තං. අට් ඨාරස කභදෙරවත් ථූනි 

ඨානානීති ධම්මාදීසු අධම්කමොතිආදිනා ගකහත්වා දීපනානි ඉකධව

කභදෙරවත්ථූනි, තානි එව ොයෙලහාදිවිවාදස්ස ොරණත්තා ඨානානි, 

ඔොසත්තා වත් ථූනි, ආධාරත්තා භූමිකයොති ච වුත්තානි. අබයාෙතකහතූති

අකසක්ඛානංවිවාදංසන්ධායවුත්තං. ද් වාදස මූ ානීතිකෙොකධොඋපනාකහො, 

මක්කඛොපලාකසො, ඉස්සාමච්ඡරියං, මායාසාකඨයයං, පාපිච්ඡතාමහිච්ඡතා, 
සන්දිට්ඨිපරාමාසිතා ආධානග්ගාහීදුප්පටිනිස්සජ්ජිතානීති ඉකමසං ඡන්නං
යුගළානංවකසනඡධම්මාකචව කලොභාදකයොඡකහතූචාතිද්වාදසධම්මා
විවාදාධිෙරණස්සමූලානි. 

294. චුද් දස මූ ානීති තාකනව ද්වාදස ොයවාචාහි සද්ධිං චුද්දස 
අනුවාදාධිෙරණස්සමූලානි. 

295. පථවීඛණනාදීසු පණ්ණත්තිවජ්කජසු කුසලාබයාෙතචිත්තමූලිො

ආපත්තිකහොතීති දස්කසතුං ‘‘අක ොකභො පුබ් බඞ්  කමො’’තිආදිවුත්තං. සත් ත 

ආපත් තික් ෙන් ධා ඨානානීතිආදි සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං 

පටිච්ඡාදනපච්චයා ආපත්තිසම්භවකතො වුත්තං. ‘‘ආපත්තාධිෙරණපච්චයා

චතස්කසොආපත්තිකයොආපජ්ජතී’’ති(පරි.290) හි වුත්තං. ‘‘ඡ කහතූ’’තිඉදං

කුසලානං ආපත්තිකහතුකවොහාරස්ස අයුත්තතාය වුත්තං, න පන

කුසලකහතූනං අභාවකතො. ‘‘අකලොකභො පුබ්බඞ්ගකමො’’ති හි ආදි වුත්තං.
ආපත්තිකහතකවොඑවහිපුබ්බඞ්ගමනාකමනවුත්තා. 

296. චත් තාරි ෙම් මානි ඨානානීතිආදීසු අපකලොෙනවාචා, 
ඤත්තිආදිවාචාකයො ච ෙම්මානීති වුත්තං. තා එව හි එෙසීමායං
සාමග්ගිමුපගතානං ෙම්මප්පත්තානං අනුමතියා 
සාවනකිරියානිප්ඵත්තිසඞ්ඛාතස්ස සඞ්ඝගණකිච්චසභාවස්ස

කිච්චාධිෙරණස්ස අධිට්ඨානාභාකවන ‘‘ඨානවත්ථුභූමිකයො’’ති වුච්චන්ති. 

එෙං මූ ං සඞ් කඝොතිකයභුයයවකසනවුත්තං.ගණඤත්තිඅපකලොෙනානඤ්හි 

ගකණොපි මූලන්ති. ඤත් තිකතො වාති 

ඤත්තිඤත්තිදුතියඤත්තිචතුත්ථෙම්මවාචානං ඤත්තිරූපත්තා, 



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො)  පරිවාරවණ්ණනා 
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ඤත්තිපුබ්බෙත්තා ච වුත්තං. ෙම්මඤත්තිෙම්මවාචාඤත්තිවකසන හි
දුවිධාසු ඤත්තීසු අනුස්සාවනාපි ෙම්මමූලෙන්ත්කවව සඞ්ගය්හන්ති.
ඤත්තිවිභාකගොචායංඋපරිආවිභවිස්සති. 

‘‘ඉකම සත් ත සමථා…කප.… පරියාකයනා’’ති ඉදං පුච්ඡාවචනං. 

‘‘සියා’’ති ඉදං විසජ්ජනං. ‘‘ෙථඤ ්ච සියා’’ති ඉදං පුන පුච්ඡා. 

විවාදාධිෙරණස් ස ද් කව සමථාතිආදි පුන විසජ්ජනං. තත්ථ 

‘‘වත් ථුවකසනා’’ති ඉදං ‘‘සත්ත සමථා දස සමථා කහොන්තී’’ති ඉමස්ස 

ොරණවචනං. ‘‘පරියාකයනා’’තිඉදං ‘‘දසසමථාසත්තසමථා කහොන්තී’’ති
ඉමස්ස ොරණවචනං. චතුබ්බිධාධිෙරණසඞ්ඛාතවත්ථුවකසන ච 
කදසනාක්ෙමසඞ්ඛාතපරියායවකසනචාතිඅත්කථො. 

අධිෙරණපරියායවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සාධාරණවාරාදිවණ් ණනා 

297. සත්තකම සාධාරණවාකර සාධාරණාති විවාදාධිෙරණස්ස
වූපසමනකිච්චසාධාරණා. එවංසබ්බත්ථ. 

298. අට්ඨකම තබ්භාගියවාකර තබ් භාගයාති විවාදාධිෙරණස්ස
වූපසමනකතො තප්පක්ඛිො. 

සාධාරණවාරාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සමථාසමථස් සසාධාරණවාරවණ් ණනා 

299. නවකම සමථාසමථසාධාරණවාකර ‘‘සබ්කබ සමථා එෙකතොව

අධිෙරණං සකමන්ති උදාහු නානා’’ති පුච්ඡන්කතන ‘‘සමථා සමථස් ස 

සාධාරණා, සමථා සමථස් ස අසාධාරණා’’ති වුත්තං.
විවාදාදිඅධිෙරණක්ෙකමන තබ්බූපසමකහතුභූකත සමකථ උද්ධරන්කතො 

‘‘කයභුයයසිො’’තිආදිමාහ.සම්මුඛාවිනයංවිනා ෙස්සචිසමථස්සඅසම්භවා

කසසා ඡපි සමථා සම්මුඛාවිනයස්ස සාධාරණා වුත්තා, කතසං පන ඡන්නං
අඤ්ඤමඤ්ඤාකපක්ඛාභාවකතො කත අඤ්ඤමඤ්ඤං අසාධාරණා වුත්තා.
තබ්භාගියවාකරපිඑකසවනකයො. 

සමථාසමථස්සසාධාරණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සමථසම් මුොවිනයවාරාදිවණ් ණනා 

301-3. එොදසමවාකරපි සම් මුොවිනකයොතිආදි පුච්ඡා. කයභුයයසිො 

සතිවිනකයොතිආදිවිසජ්ජනං.එවංවිනයවාකරකුසල-වාකර තකතොපකරසුපි
පුච්ඡාවිසජ්ජනපරිච්කඡකදොකවදිතබ්කබො. 
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පටුන 

තත්ථ සම් මුොවිනකයො සියා කුසක ොතිආදීසු තස්මිං තස්මිං

විනයෙම්කම, විවාදාදිම්හි ච නියුත්තපුග්ගලානං සමුප්පජ්ජනෙකුසලාදීනං

වකසන සම්මුඛාවිනයාදීනං, විවාදාදීනඤ්ච කුසලාදිභාකවො කතන කතන 
උපචාකරන වුත්කතො. යස්මා පකනතස්ස සම්මුඛාවිනකයො නාම

සඞ්ඝසම්මුඛතාදකයො කහොන්ති, කතසඤ්ච අනවජ්ජසභාවත්තා අකුසකල
විජ්ජමාකනපි අකුසලත්තූපචාකරො න යුත්කතො ආපත්තාධිෙරණස්ස

අකුසලත්තූපචාකරො විය, තස්මා නත්ථි සම්මුඛාවිනකයො අකුසකලොති 
අත්කථො. 

304. තකතොපකරසු යත් ථ කයභුයයසිො  බ් භති, තත් ථ සම් මුොවිනකයො 

 බ් භතීතිආදි සම්මුඛාවිනයස්ස ඉතකරහි සමකථහි නියකමන සංසට්ඨතං, 
ඉතකරසංපන ඡන්නංඅඤ්ඤමඤ්ඤංසංසග්ගාභාවඤ්චදස්කසතුංවුත්තං. 

සමථසම්මුඛාවිනයවාරාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සංසට් ඨවාරාදිවණ් ණනා 

306. අධිෙරණන් ති වා සමථාති වා ඉකම ධම් මා සංසට් ඨාතිආදි

සමථානං අධිෙරකණසු එව යථාරහං පවත්තිං, අධිෙරණානි විනා කතසං

විසුං අට්ඨානඤ්ච දස්කසතුං වුත්තං. විනිබ් භුජිත් වා නානාෙරණං 

පඤ ්ඤාකපතුන්තිඅධිෙරණකතොසමකථහිවිකයොකජත්වාඅසංසට්කඨෙත්වා 
නානාෙරණං අඤ්ඤමඤ්ඤං අසංසට්ඨතාය ඨිතභාවසඞ්ඛාතං නානත්තං
පඤ්ඤාකපතුං අධිෙරණවූපසමක්ඛකණඑවකතසංඅසංසග්ගංපඤ්ඤාකපතුං
කිංසක්ොතිපුච්ඡති. 

අධිෙරණන්තිආදි ගාරය්හවාදදස්සනං. කසො මා කහවන්ති කයො එවං 

වදති, කසො ‘‘මා එවං වදා’’ති වචනීකයො අස්ස, න ච ලබ්භති සමථානං
අඤ්ඤත්ර අධිෙරණා වූපසමලක්ඛණන්ති පහානාවත්ථානසඞ්ඛාතං
නානාෙරණං පටික්ඛිපති. ලක්ඛණකතො පන අධිෙරකණහි සමථානං

නානාෙරණං අත්කථවාති දට්ඨබ්බං. සමථා අධිෙරකණහි සම් මන් තීති
අපකලොෙනාදීහි චතූහි කිච්චාධිෙරකණහි සබ්කබපි සමථා නිට්ඨානං 

ගච්ඡන්ති, නාඤ්කඤහීති ඉමමත්ථං සන්ධාය වුත්තං. කතකනව වක්ඛති

‘‘සම්මුඛාවිනකයො විවාදාධිෙරකණන න සම්මති. අනුවාද…කප.… 

ආපත්තාධිෙරකණන න සම්මති, කිච්චාධිෙරකණන සම්මතී’’තිආදි (පරි.

311). 

307-313. විවාදාධිෙරණං ෙතිහි සමකථහි සම් මතීතිආදිකෙො
සම්මතිවාකරො. තදනන්තකරො සම්මතිනසම්මතිවාකරො ච අධිෙරකණහි

සමථානං සංසට්ඨතං, විසංසට්ඨතඤ්ච දස්කසතුං වුත්කතො. සමථා සමකථහි 



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො)  පරිවාරවණ්ණනා 
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පටුන 

සම් මන් තීතිආදිකෙො සමථාධිෙරණවාකරො සමථානං අඤ්ඤමඤ්ඤං, 

අධිෙරකණහි ච අධිෙරණානඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤං, සමකථහි ච 
වූපසමාවූපසමංදස්කසතුංවුත්කතො. 

314. සමුට්ඨාකපතිවාකරො පන අධිෙරකණහි අධිෙරණානං

උප්පත්තිප්පොරදස්සනත්ථං වුත්කතො. න ෙතමං අධිෙරණන්ති අත්තකනො
සම්භවමත්කතනඑෙම්පිඅධිෙරණං නසමුට්ඨාකපතීතිඅත්කථො.ෙථඤ්චරහි

සමුට්ඨාකපතීති ආහ ‘‘අපි චා’’තිආදි. තත්ථ ජායන් තීති අනන්තරකමව 

අනුප්පජ්ජිත්වා පරම්පරපච්චයා ජායන්තීති අධිප්පාකයො. ‘‘ධම් කමො 

අධම් කමො’’තිආදිනා උභින්නං පුග්ගලානං විවාදපච්චයා

අඤ්ඤමඤ්ඤකඛමභඞ්ගා කහොන්ති, තප්පච්චයාකතසංපක්ඛංපරිකයසකනන
ෙලහං වඩ්ඪන්තානං විවාකදො ෙඤ්චි මහාපරිසං සඞ්ඝපරිණායෙං ලජ්ජිං
ආගම්ම වූපසමං ගච්ඡති. තථා අවූපසමන්කත පන විවාකදො ෙකමන

වඩ්ඪිත්වාසෙකලපිසඞ්කඝවිවාදංසමුට්ඨාකපති, තකතොඅනුවාදාදීනීතිඑවං 
පරම්පරක්ෙකමනවූපසමොරණාභාකවචත්තාරිඅධිෙරණානිජායන්ති.තං

සන්ධායාහ ‘‘සඞ් කඝො විවදති විවාදාධිෙරණ’’න්ති. සඞ්ඝස්ස විවදකතො කයො

විවාකදො, තංවිවාදාධිෙරණංකහොතීතිඅත්කථො.එසනකයොකසකසසුපි. 

සංසට්ඨවාරාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

භජතිවාරවණ් ණනා 

318. තදනන්තරවාකර පන විවාදාධිෙරණං චතුන් නං 

අධිෙරණානන්තිආදි අධිෙරණානං වුත්තනකයන
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයත්කතපි සංසග්ගභාවදස්සනත්ථං වුත්තං. 

විවාදාධිෙරණං චතුන් නං අධිෙරණානං විවාදාධිෙරණං භජතීතිආදීසු

විවාදාධිෙරණං චතූසු අධිෙරකණසු විවාදාධිෙරණභාවකමව භජති, 

නාඤ්ඤාධිෙරණභාවං, චතූසුඅධිෙරකණසුවිවාදාධිෙරණත්තකමවනිස්සිතං 
විවාදාධිෙරණකමව පරියාපන්නං විවාදාධිෙරණභාකවකනව සඞ්ගහිතන්ති
එවමත්කථො ගකහතබ්කබො. 

319. විවාදාධිෙරණං සත් තන් නං සමථානං ෙති සමකථ භජතීතිආදිපන
චතුන්නං අධිෙරණානං වූපසමකන සති නියතසමකථ දස්කසතුං වුත්තං.

තත්ථ ෙති සමකථ භජතීති අත්තකනො උපසමත්ථාය කිත්තකෙ සමකථ

උපගච්ඡති, කිත්තකෙ සමකථ ආගම්ම වූපසමං ගච්ඡතීති අත්කථො. ෙති 

සමථපරියාපන් නන්ති අත්තානං වූපසකමතුං ෙතිසු සමකථසු කතහි

සමානවකසනපවිට්ඨං. ෙතිහි සමකථහි සඞ්  හිතන්තිවූපසමංෙකරොන්කතහි
ෙතිහිසමකථහිවූපසමෙරණත්ථංසඞ්ගහිතං. 
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භජතිවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

 

ෙන් ධෙපුච් ඡාවාකරො 

පුච් ඡාවිස ්සජ් ජනාවණ් ණනා 

320. උපසම් පදක් ෙන් ධෙන්ති පබ්බජ්ජාඛන්ධෙං (මහාව. 84). සහ

නිද්කදකසනාති සනිද් කදසං. ‘‘සන්නිද්කදස’’න්තිවාපාකඨො, කසොඑවත්කථො. 

නිදාකනන ච නිද් කදකසන ච සද් ධින්ති එත්ථ

පඤ්ඤත්තිට්ඨානපුග්ගලාදිප්පොසෙං නිදානවචනං නිදානං නාම, 

තන්නිදානං පටිච්ච නිද්දිට්ඨසික්ඛාපදානි නිද්කදකසො නාම, කතහි
අවයවභූකතහි සහිතං තංසමුදායභූතං ඛන්ධෙං පුච්ඡාමීති අත්කථො. 

උත් තමානි පදානීති ආපත්තිපඤ්ඤාපොනි වචනානි අධිප්කපතානි. 

කතසං…කප.… ෙති ආපත් තිකයො කහොන් තීති කතහි වචකනහි පඤ්ඤත්තා
ෙති ආපත්තික්ඛන්ධා කහොන්තීති අත්කථො. නනු ආපත්තිකයො නාම

පුග්ගලානඤ්කඤව කහොන්ති, න පදානං, ෙස්මා පන ‘‘සමුක්ෙට්ඨපදානං

ෙතිආපත්තිකයො’’තිසාමිවකසනනිද්කදකසොෙකතොති ආහ ‘‘කයන කයන හි 

පකදනා’’තිආදි. පාළියං උකපොසථන්තිආදි උකපොසථක්ඛන්ධොදීනඤ්කඤව

(මහාව.132ආදකයො) ගහණං. 

පුච්ඡාවිස්සජ්ජනාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

එකුත් තරිෙනයං 

එෙෙවාරවණ් ණනා 

321. එකුත්තරිෙනකය පන අජානන් කතන වීතික් ෙන් තාතිපණ්ණත්තිං

වාවත්ථුංවාඅජානන්කතනවීතික්ෙන්තා පථවීඛණනසහකසයයාදිො, සාපි
පච්ඡා ආපන්නභාවං ඤත්වා පටිෙම්මං අෙකරොන්තස්ස අන්තරායිොව
කහොති. 

පාරිවාසිොදීහි පච් ඡා ආපන් නාති වත්තකභකදසු දුක්ෙටානි සන්ධාය
වුත්තං. තස්මිං ඛකණ ආපජ්ජිතබ්බඅන්තරාපත්තිකයො සන්ධායාති කෙචි

වදන්ති, තස්ස පුබ්බාපත්තීනංඅන්තරාපත්ති-පකදකනව වක්ඛමානත්තා 

පුරිමකමව යුත්තතරං. මූ විසුද් ධියා අන් තරාපත් තීති මූලායපටිෙස්සනාදීනි
අෙත්වා සබ්බපඨමං දින්නපරිවාසමානත්තවිසුද්ධියා චරණොකල 

ආපන්නඅන්තරාපත්තිසඞ්ඛාතසඞ්ඝාදිකසකසො. අග් ඝවිසුද් ධියාති
අන්තරාපත්තිං ආපන්නස්ස මූලාය පටිෙස්සිත්වා ඔධානසකමොධානවකසන
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ඔධුනිත්වා පුරිමාපත්තියා සකමොධාය තදග්ඝවකසන පුන 
දින්නපරිවාසාදිසුද්ධියාචරණොකලපුනආපන්නාඅන්තරාපත්ති. 

සඋස් සාකහකනවාතිපුනපිතංආපත්තිං ආපජ්ජිතුොමතාචිත්කතන, එවං
කදසිතාපි ආපත්ති න වුට්ඨාතීති අධිප්පාකයො. ධුරනික්කඛපං අෙත්වා

ආපජ්ජකන සිඛාප්පත්තකදොසං දස්කසන්කතො ආහ ‘‘අට් ඨකම වත් ථුස් මිං 

භික් ඛුනියා පාරාජිෙකමවා’’ති. න කෙවලඤ්ච භික්ඛුනියා එව, භික්ඛූනම්පි
ධුරනික්කඛපංඅෙත්වාකථොෙංකථොෙංසප්පිආදිෙං කථයයායගණ්හන්තානං

පාදග්ඝනකෙ පුණ්කණ පාරාජිෙකමව. කෙචි පන ‘‘අට්ඨකම වත්ථුස්මිං
භික්ඛුනියා පාරාජිෙකමව කහොතීති වුත්තත්තා අට්ඨවත්ථුෙකමකවතං

සන්ධායවුත්ත’’න්තිවදන්ති. 

ධම් මිෙස ්ස පටිස් සවස් සාති ‘‘ඉධ වස්සං වසිස්සාමී’’තිආදිනා ගිහීනං

සම්මුඛා ෙතස්ස ධම්මිෙස්ස පටිස්සවස්ස, අධම්මිෙස්ස පන ‘‘අසුෙං

පහරිස්සාමී’’තිආදිෙස්සපටිස්සවස්සඅසච්චාපකනනආපත්ති නත්ථි. 

තථා කචොදිකතොති අධම්කමන කචොදිකතො, සයං සච්කච, අකුප්කප ච
අට්ඨත්වා පටිච්ඡාකදන්කතොපි අධම්මචුදිතකෙො එව. 

පඤ්චානන්තරියනියතමිච්ඡාදිට්ඨිකයව මිච් ඡත් තනියතා නාම. චත්තාකරො

මග්ගා සම් මත් තනියතා නාම. 

එෙෙවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දුෙවාරවණ් ණනා 

322. දුකෙසු සයකමවසපුග්ගකලොතිආහ ‘‘මුදුපිට් ඨිෙස ්සා’’තිආදි. ආදි-
සද්කදන අඞ්ගජාතච්කඡදඅත්තඝාතාදිආපත්තිකයොසඞ්ගහිතා. 

භණ් ඩා ාරිෙචිත් තෙම් මානි වාති ගහට්ඨානං භණ්ඩපටිසාමනං, 

ඉත්ථිපුරිසාදිපටිභානචිත්තෙම්මානිවා. ‘‘චීවරාදීනි අකදන් කතො ආපජ් ජතී’’ති

ඉදං ‘‘උපජ්ඣාකයන, භික්ඛකව, සද්ධිවිහාරිකෙො සඞ්ගකහතබ්කබො

අනුග්ගකහතබ්කබො…කප.… පත්කතො දාතබ්කබො’’තිආදි (මහාව. 67) 

වචනකතොඅනාදරිකයනආමිසසඞ්ගහංඅෙකරොන්තස්සදුක්ෙටං, භික්ඛුනියා 
පාචිත්තියඤ්ච සන්ධාය වුත්තං. නිස්සට්ඨචීවරාදීනං අදානආපත්තිපි
එත්කථව සඞ්ගහිතා. 

පාළියං කදකසන් කතොති සභාගාපත්තිං, අකදසනාගාමිනිආදිඤ්ච

කදකසන්කතො.නිදානුද්කදකසආපත්තිංඅනාවිෙකරොන්කතො, නකදකසන්කතො 

ච ආපජ්ජති නාම. ඔවාදං අ ණ් හන් කතොති භික්ඛූහි භික්ඛුනිඔවාදත්ථාය
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වුත්තං වචනං අගණ්හන්කතො බාලගිලානගමියවිවජ්ජිකතො. අත්තකනො 

පරිකභොගත්ථං දින්නං අඤ්ඤස්ස දාකන, සඞ්ඝාටිං අපාරුපිත්වා
සන්තරුත්තකරන ගාමප්පකවසනාදීසු ච ආපත්තිකයොපි අපරිකභොකගන

ආපජ්ජිතබ්බාපත්තිකයොව. පමාණන්ති සඞ්ඝකභදානන්තරියනිප්ඵත්තියා

ලක්ඛණං. බා ස් සාතිනිස්සයග්ගහණවිධිංඅජානන්තස්සලජ්ජිබාලස්කසව. 

 ජ් ජිස ්සාති බයත්තස්ස නිස්සයදායෙසභාගතං පරිවීමංසන්තස්ස. විනකය

ආගතාඅත්ථාකවනයිොතිආහ ‘‘ද් කව අත් ථා විනයසිද් ධා’’ති. 

පාළියං අප් පත් කතො නිස ්සාරණන්තිඑත්ථ පබ්බාජනීයෙම්මංවිහාරකතො

නිස්සාරණත්තා නිස්සාරණන්ති අධිප්කපතං, තඤ්ච යස්මා කුලදූසෙං
අෙකරොන්කතො පුග්ගකලො ආපත්තිබහුකලොපි ආකවණිෙලක්ඛකණන

අප්පත්කතො නාම කහොති, තස්මා අප්පත්කතො නිස්සාරණං. යස්මා පන

ආපත්තාදිබහුලස්සාපි ‘‘ආෙඞ්ඛමාකනො සඞ්කඝො පබ්බාජනීයෙම්මං

ෙකරයයා’’ති (චූළව. 27) වුත්තං, තස්මා සුනිස්සාරිකතො, සබ්බථා පන
සුද්කධොනිරාපත්තිකෙොදුන්නිස්සාරිකතොතිදට්ඨබ්කබො. 

අප් පත් කතො ඔසාරණන්තිආදීසු උපසම්පදාෙම්මං එත්ථ ඔසාරණං

අධිප්කපතං, තඤ්ච හත්ථච්ඡින්නාදිකෙො එෙච්කචො පටික්ඛිත්තත්තා

අප්පත්කතොපිකසොසාරිකතො, පණ්ඩොදිකෙොකදොසාරිකතොතිඅත්කථො. 

දුෙවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තිෙවාරවණ් ණනා 

323. තිකෙසු ක ොහිතුප් පාදාපත් තින්ති පාරාජිොපත්තිං. 

ආවුකසොවාකදනාති ‘‘ආවුකසො’’ති ආලපකනන. ආපත් තින්ති දුක්ෙටාපත්තිං. 

කසසා රත් තිඤ් කචව දිවා චාති එත්ථ අරුණුග්ගමකන ආපජ්ජිතබ්බා

පඨමෙථිනාදී (පාරා. 459) සබ්බා ආපත්තිකයොපි රත්තින්දිවානං
කවමජ්කඣකයව ආපජ්ජිතබ්බත්තා තතියකෙොට්ඨාසඤ්කඤව පවිට්ඨාති
දට්ඨබ්බා.අථවාඋද්ධස්කතඅරුකණආපජ්ජිතබ්බත්තාදිවා ආපජ්ජිතබ්කබසු

එව පවිට්ඨාති දට්ඨබ්බා, අත්ථඞ්ගකත සූරිකය භික්ඛුනිකයො 

ඔවාදනාපත්තිකයො, පනරත්තන්ධොකරපුරිකසනසද්ධිංසන්තිට්ඨනාපත්ති
ච රත්තියඤ්කඤවආපජ්ජිතබ්බා. 

පුකරභත්තං කුලානි උපසඞ්ෙමනඅනතිරිත්තකභොජනාදීනි දිවා එව 

ආපජ්ජිතබ්බානි. කෙචි පන ‘‘කභොජනපටිසංයුත්තානි කසඛියානි, 

ගණකභොජනාදීනි ච දිවා එව ආපජ්ජිතබ්බානී’’ති වදන්ති. තස්මා ඊදිසා
ආපත්තිකයොමුඤ්චිත්වාකසසාව තතියකෙොට්ඨාසංභජන්තීතිකවදිතබ්බං. 
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න ඌනදසවස් කසොති දසවස්සස්සබාලස්කසව පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදත්තා

වුත්තං. සද්ධිවිහාරිෙඅන්කතවාසිකෙසු අසම්මාවත්තනාපත්තිං, අලජ්ජීනං

නිස්සයදානාදිම්පි දසවස්කසොව ආපජ්ජති, වුට්ඨාපිනිං ද්කව වස්සානි

අනනුබන්ධාදිම්පි ඌනදසවස්සා ආපජ්ජන්ති. අබයාෙතචිත් කතොති
සුපන්තස්සභවඞ්ගචිත්තංසන්ධාය වුත්තං. 

අප් පවාකරන් කතොති අනාදරිකයන අප්පවාකරන්කතො කෙනචි පච්චකයන
අප්පවාකරත්වා ොළපක්ඛචාතුද්දකස සඞ්කඝ පවාකරන්කත තත්ථ
අනාදරිකයන අප්පවාකරන්කතො තකමව ආපත්තිං ොකළපි ආපජ්ජතීති 

ජුණ්කහ එවාති නියකමො න දිස්සති, පච්ඡිමවස්සංවුත්කථො පන 
පච්ඡිමෙත්තිෙපුණ්ණමියකමව පවාකරතුං ලබ්භතීති තත්ථ
අප්පවාරණාපච්චයා ආපත්තිං ආපජ්ජමාකනො එව ජුණ්කහ ආපජ්ජතීති

නියකමතබ්කබොතිදට්ඨබ්බං. ජුණ් කහ ෙප් පතීතිඑත්ථාපිඑකසවනකයො. 

‘‘අපච් චුද් ධරිත් වා කහමන් කත ආපජ් ජතී’’තිඉමිනා ‘‘වස්සානංචාතුමාසං

අධිට්ඨාතු’’න්තිනියමවචකනකනව අපච්චුද්ධරන්තස්සදුක්ෙටන්තිදස්කසති.
වස්සානුපගමනඅෙරණීකයන පක්ෙමාදකයොපි වස්කස එව ආපජ්ජති.
වත්ථිෙම්මාදිම්පිගිලාකනොඑව.අකධොතපාකදහිඅක්ෙමනාදීනිපි අන්කතොඑව

ආපජ්ජති. භික්ඛුනියාඅනාපුච්ඡාආරාමප්පකවසනාදිච අන්කතොසීමායකමව.
නිස්සයපටිපන්නස්ස අනාපුච්ඡාදිසාපක්ෙමනාදි ච බහිසීමායකමව. 
පාතිකමොක්ඛුද්කදකස සන්තියා ආපත්තියා 
අනාවිෙරණාපත්තිසමනුභාසනඌනවීසතිවස්සූපසම්පාදනාදිසබ්බඅධම්මෙම්
මාපත්තිකයොපි සඞ්කඝඑව.අධම්කමනගණුකපොසථාදීසුපිගණාදිමජ්කඣඑව.
අලජ්ජිස්ස සන්තිකෙ නිස්සයග්ගහණාදිපි පුග්ගලස්ස සන්තිකෙ එව
ආපජ්ජති. 

තීණි අධම් මිොනි අමූළ් හවිනයස් ස දානානීති කයො උම්මත්තකෙොපි

වීතික්ෙමොකල, අනුම්මත්කතොසඤ්චිච්කචව ආපත්තිංආපජ්ජිත්වාභික්ඛූහි

පච්ඡා කචොදිකතො සරමාකනො එව ‘‘න සරාමී’’ති වදති, කයො ච ‘‘සුපිනං විය

සරාමී’’තිවාමුසාවදති, කයොචඋම්මත්තෙොකලෙතංසබ්බම්පිසබ්කබසං 

වට්ටතීති වදති, ඉකමසං තිණ්ණං දින්නානි තීණි අමූළ්හවිනයස්ස දානානි 
අධම්මිොනි. 

අපෙතත් කතොති විනකය අපෙතඤ්ඤූ. කතනාහ ‘‘ආපත්තානාපත්තිං න

ජානාතී’’ති (පරි. 325). ‘‘දිට් ඨිඤ් ච අනිස ්සජ් ජන් තානංකයව ෙම් මං 

ොතබ් බ’’න්ති ඉදං භික්ඛූහි ඔවදියමානස්ස දිට්ඨියා අනිස්සජ්ජනපච්චයා

දුක්ෙටං, පාචිත්තියම්පිවාඅවස්සකමවසම්භවතීති වුත්තං. 



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො)  පරිවාරවණ්ණනා 
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පටුන 

මුො ම් බරෙරණාදිකභකදොති මුඛකභරීවාදනාදිප්පකභකදො. උපඝාකතතීති 

විනාකසති. බීජනිග්  ාහාදිකෙති චිත්තං බීජනිං ගාකහත්වා 
අනුකමොදනාදිෙරකණතිඅත්කථො. 

තිෙවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චතුක් ෙවාරවණ් ණනා 

324. චතුක්කෙසු කසොති ගිහිපරික්ඛාකරො. අවාපුරණං දාතුන්ති ගබ්භං
විවරිත්වා අන්කතො පරික්ඛාරට්ඨපනත්ථාය විවරණකුඤ්චිෙං දාතුං.
සඞ්ඝත්ථාය උපනීතං සයකමව අන්කතො පටිසාමිතුම්පි වට්ටති. කතනාහ 

‘‘අන් කතො ඨපාකපතුඤ් ච වට් ටතී’’ති. 

ආදිෙම්මිකෙසු පඨමං පුරිසලිඞ්ගං උප්පජ්ජතීති ආහ ‘‘පඨමං 

උප් පන් නවකසනා’’ති. පාළියං අනාපත් ති වස් සච් කඡදස් සාති

වස්සච්කඡදසම්බන්ධිනියාඅනාපත්තියා එවමත්කථො. මන් තභාසාතිමන්තාය

පඤ්ඤාය ෙථනං. ‘‘නවමභික් ඛුනිකතො පට් ඨායා’’ති ඉදං ‘‘අනුජානාමි, 

භික්ඛකව, අට්ඨන්නං භික්ඛුනීනං යථාවුඩ්ඪං අවකසසානං යථාෙතිෙ’’න්ති

(චූළව.426) වචනකතොආදිකතොඅට්ඨන්නංභික්ඛුනීනංපච්චුට්ඨාතබ්බත්තා
වුත්තං. 

‘‘ඉධ න ෙප් පන් තීති වදන් කතොපි පච් චන් තිකමසු ආපජ් ජතී’’තිආදිනා
සඤ්චිච්චෙප්පියංඅෙප්පියන්තිවාඅෙප්පියං ෙප්පියන්තිවාෙකථන්තස්ස
සබ්බත්ථදුක්ෙටන්තිදස්කසති. 

පුබ් බෙරණන් ති වුච් චතීති අට්ඨෙථාසු වුත්තං, තානි ඉධ පරිවාකර
උද්ධටානීති අධිප්පාකයො. ඉධාධිප්කපතානි පන දස්කසන්කතො 

‘‘ඡන් දපාරිසුද් ධී’’තිආදිමාහ. 

චතුක්ෙවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඤ ්චෙවාරවණ් ණනා 

325. පඤ්චකෙසු ආපුච් ඡිත් වා චාරස් ස අභාකවොති පිණ්ඩපාතිෙස්ස 

‘‘නිමන්තිකතො සභත්කතො’’ති ඉමස්ස අඞ්ගස්ස අභාවා කතන සික්ඛාපකදන

තස්සසබ්බථා අනාපත්තීතිඅධිප්පාකයො. සුසානං කනත් වා පුන ආනීතෙන්ති
සුසාකන කපතකිච්චං ෙත්වා නික්ඛන්කතහි න්හත්වා ඡඩ්ඩිතානි 
නිවත්ථපාරුතවත්ථානිඑවංවුච්චන්ති. 

පාළියං පඤ් චහාොකරහීති පඤ්චහි අවහාරඞ්කගහි. වත්ථුකතො පන
ගරුෙලහුෙකභකදන පාරාජිෙථුල්ලච්චයදුක්ෙටානි වුත්තානි. 
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ඉත්ථිපුරිසසංකයොගාදිෙං කිකලසසමුදාචාරකහතුෙං පටිභානචිත් තෙම් මං 

නාම. පඤ ්හාසහස් සං පුච් ඡීතිසමථවිපස්සනාෙම්මට්ඨාකනසුපඤ්හාසහස්සං
සම්මජ්ජිත්වාඨිතං දහරං පුච්ඡි. ඉතකරොපි දහකරො අත්තකනොගතමග්ගත්තා

සබ්බං විස්සජ්කජසි, කතන කථකරො පසීදි. වත් තං පරිච් ඡින් දීති වත්තං

නිට්ඨාකපසි. කිං ත් වං ආවුකසොතිආදිෙං කථකරො ඛීණාසකවො
සම්මජ්ජනානිසංසංසබ්කබසං පාෙටංොතුංඅකවොචාතිදට්ඨබ්බං. 

‘‘ජණ්ණුකෙහි පතිට්ඨාය පදකචතිය’’න්ති පාඨකසකසො. කචොදනං 

ොකරස ්සාමීති භගවතා අත්තානං කචොදාකපස්සාමි, අත්තානං
නිග්ගණ්හාකපස්සාමීතිඅත්කථො. 

එත් තෙං  ය් හූප න්ති එත්තෙං අධිෙරණවූපසමත්ථාය

ගකහතබ්බවචනන්ති යථා සුත්වා විඤ්ඤාතුං සක්කෙොති, එවං 

අනුග්ගණ්හන්කතොති කයොජනා. එත්ථ ච ‘‘අත්තකනො භාසපරියන්තං

අනුග්ගකහත්වාපරස්ස භාසපරියන්තංඅනුග්ගකහත්වා’’තිඑෙං, ‘‘අධම්කමන

ෙකරොතී’’ති එෙං, ‘‘අප්පටිඤ්ඤායා’’ති එෙඤ්ච ෙත්වා පුරිකමහි ද්වීහි

පඤ්චඞ්ගානි කවදිතබ්බානි. වත් ථුන්ති කමථුනාදිවීතික්ෙමං. 

ෙථානුසන් ධිවිනිච් ඡයානුක ොමසන් ධිවකසන වත් ථුං න ජානාතීතිකචොදකෙන 
වා චුදිතකෙන වා වුත්තෙථානුසන්ධිනා කතසං වචනපටිවචනානුරූකපන

වදන්කතො ෙථානුසන්ධිනා වත්ථුං න ජානාති නාම, තඤ්ච සුත්තවිභඞ්කග
විනීතවත්ථුසඞ්ඛාකතන විනිච්ඡයානුකලොකමකනව වදන්කතො

විනිච්ඡයානුකලොමසන්ධිවකසනවත්ථුංනජානාතිනාම. ඤත් තිෙම් මං නාම 

කහොතීති ඤත්තිෙම්මං නිට්ඨිතං නාම කහොතීති න ජානාතීති සම්බන්කධො. 

ඤත් තියා ෙම් මප් පත් කතොති ඤත්තියා නිට්ඨිතායපි ෙම්මප්පත්කතො එව
කහොති. අනුස්සාවනට්ඨාකන එව ෙම්මං නිට්ඨිතං කහොතීති ඤත්තිෙම්මං

නිට්ඨිතංනාමකහොති, තංඤත්තියාොරණංනජානාතීතිඅත්කථො. 

පාළියං පඤ් ච විසුද් ධිකයොති ආපත්තිකතො විසුද්ධිකහතුත්තා, විසුද්කධහි
ෙත්තබ්බකතොචපාතිකමොක්ඛුද්කදසාවුත්තා. 

පඤ්චෙවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඡක් ෙවාරාදිවණ් ණනා 

326. ඡක්ොදීසු පාළියං ඡ අ ාරවාති බුද්ධධම්මසඞ්ඝසික්ඛාසු, 

අප්පමාකද, පටිසන්ථාකරචඡඅගාරවා, කතසුඑවචඡගාරවා කවදිතබ්බා. 

‘‘ඡබ් බස් සපරමතා ධාකරතබ් බ’’න්ති ඉදං විභඞ්කග ආගතස්ස පරමස්ස
දස්සනං. 
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328. පාළියං ආ කතහි සත් තහීති ‘‘පුබ්කබවස්ස කහොති මුසා 

භණිස්ස’’න්තිආදිනා මුසාවාදසික් ොපකද (පාචි.4) ආගකතහි සත්තහි. 

329. තං කුකතත් ථ  බ් භාති තං අනත්ථස්ස අචරණං එත්ථ එතස්මිං

පුග්ගකල, කලොෙසන්නිවාකසවාකුකතොකෙනොරකණන සක්ොලද්ධුන්ති 

ආඝාතං පටිවිකනති. 

330. සස් සකතො ක ොකෙොතිආදිනා වකසනාති ‘‘සස්සකතො කලොකෙො, 

අසස්සකතොකලොකෙො. අන්තවාකලොකෙො, අනන්තවාකලොකෙො.තංජීවංතං

සරීරන්ති වා, අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරන්ති වා. කහොති තථාගකතො

පරම්මරණා, න කහොති තථාගකතො පරම්මරණා. කහොති ච න කහොති ච 

තථාගකතොපරම්මරණා, කනවකහොතිනනකහොතිතථාගකතොපරම්මරණා’’ති

(ම.නි.1.269) එවංආගතා දසඅන්තග්ගාහිොදිට්ඨිකයොසන්ධායවුත්තං. 

මිච් ඡාදිට් ඨිආදකයොති මිච්ඡාදිට්ඨිමිච්ඡාසඞ්ෙප්පාදකයො 
අට්ඨමිච්ඡාඤාණමිච්ඡාවිමුත්තීහි සද්ධිං දස මිච්ඡත්තා. තත්ථ 

මිච් ඡාඤාණන්ති මිච්ඡාදිට්ඨිසම්පයුත්කතො කමොකහො. අවිමුත්තස්කසව

විමුත්තසඤ්ඤිතා මිච් ඡාවිමුත් ති නාම. 

විපරීතාති සම්මාදිට්ඨිආදකයො සම්මාඤාණසම්මාවිමුත්තිපරිකයොසානා

දස. තත්ථ සම් මාවිමුත් ති අරහත්තඵලං, තංසම්පයුත්තං පන ඤාණං වා 

පච්චකවක්ඛණඤාණංවා සම් මාඤාණන්තිකවදිතබ්බං. 

එකුත්තරිෙනකයොනිට්ඨිකතො. 

උකපොසථාදිපුච් ඡාවිස් සජ් ජනාවණ් ණනා 

332. උකපොසථාදිපුච්ඡාසු පවාරණ ාථාති දිට්ඨාදීහි තීහි ඨාකනහි
පවාරණාවාචා එව. එවං වුත්තානං පන ඡන්කදොවිචිතිලක්ඛකණන 
වුත්තජාතිකභදාගාථා. 

ඡක්ෙවාරාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මහාවග්ගවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 
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පඤ් ඤත් තිවග් ක ො 

පඨම ාථාසඞ්  ණිෙං 

සත් තන කරසු පඤ් ඤත් තසික් ොපදවණ් ණනා 

335. අඩ් ඪුඩ් ඪසතානීති පඤ්ඤාසාධිොනි තීණි සතානි. විග්ගහපකදන
මනුස්සවිග්ගහං වුත්තං. 

අතිකරෙන්ති පඨමෙථිනං. ොළෙන්ති සුද්ධොළෙං. භූතන්ති 

භූතාකරොචනං. භික් ඛුනීසු ච අක් කෙොකසොති ‘‘යා පන භික්ඛුනී භික්ඛුං

අක්කෙොකසයයා’’ති(පාචි.1029) වුත්තංසික්ඛාපදං. 

ද් කවපි ච කභදාති ද්කව සඞ්ඝකභදසික්ඛාපදානි. අන් තරවාසෙනාකමන

අඤ්ඤාතිොය භික්ඛුනියා හත්ථකතො චීවරපටිග්ගහණං වුත්තං. සුත් තන්ති 

සුත්තංවිඤ්ඤාකපත්වාවායාපනං. විොක තිවිොලකභොජනං. චාරිත් තන්ති

පුකරභත්තංපච්ඡාභත්තංචාරිත්තං. නහානන්තිඔකරනද්ධමාසනහානං. 

චීවරං දත් වාතිසමග්කගනසඞ්කඝනචීවරං දත්වාඛියයනං. ගරග්  න්ති

නච්චගීතං. චරියාතිඅන්කතොවස්සංචාරිෙචරණං. තත් කථවාතිවස්සංවුත්ථාය
චාරිෙං අපක්ෙමිත්වා තත්කථව නිවාසනං පටිච්ච පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදං. 

ඡන් දදාකනනාතිපාරිවාසිකෙන ඡන්දදාකනන. 

පාරාජිොනි චත් තාරීති භික්ඛුනීනං අසාධාරණානි. කසොළසාති ආදිකතො

පඤ්ච සික්ඛාපදානි, කුලදූසනඤ්චාති ඡ, භික්ඛුනීනං අසාධාරණානි දස
නිස්සග්ගියානි. 

චතුත් තිංසාති 
පඨමෙථිනසුද්ධොළෙචීවරපටිග්ගහණරූපියචීවරවායාපනකෙොකසයයමිස්ස

ෙඑළෙකලොමකධොවාපනදුතියපත්තවජ්ජිතානි භික්ඛුවිභඞ්කග ද්වාවීසති, 

භික්ඛුනීනං අසාධාරණානි ද්වාදස චාති චතුත්තිංස. ඡපඤ් ඤාසසතන්ති
කවසාලියාදීසු පඤ්ඤත්තානි ද්වත්තිංසසික්ඛාපදානි ඨකපත්වා කසසා
ඡපඤ්ඤාසසතං. 

දස  ාරය් හාති කවොසාසඅප්පටිසං විදිතසික්ඛාපදද්වයඤ්ච ඨකපත්වා 

කසසානි දස පාටිකදසනීයානි. ද් කව සත් තති කසඛියානි 
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සුරුසුරුොරෙසාමිකසනහත්කථනපානීයථාලෙපටිග්ගහණසසිත්ථෙපත්ත
කධොවනානිතීණිඨකපත්වා කසසානිකසඛියානි. 

කසයයාති අනුපසම්පන්කනන සහකසයයසික්ඛාපදං. ෙණකනති

පථවීඛණනං.  ච් ඡ කදවකතති භූතගාමසික්ඛාපදං වුත්තං. සප් පාණෙං 

සිඤ ්චන්තිසප්පාකණොදෙසිඤ්චනං. මහාවිහාකරොතිමහල්ලෙවිහාකරො. 

අඤ ්ඤන්තිඅඤ්ඤවාදෙං. ද් වාරන්තියාවද්වාරකෙොසාඅග්ගළට්ඨපනං. 

සහධම් කමොති සහධම්මිෙං වුච්චමාකනො. පකයොපානන්ති
සුරුසුරුොරෙසික්ඛාපදං. 

එළෙක ොකමොති එළෙකලොමකධොවාපනං. පත් කතො චාති දුතියපත්කතො. 

ඔවාකදොති භික්ඛුනුපස්සයං උපසඞ්ෙමිත්වා ඔවාකදො. කභසජ් ජන්ති 

චතුමාසපච්චයපවාරණාසික්ඛාපදං. ආරඤ් ඤිකෙොති චතුත්ථපාටිකදසනීයං. 

ඔවාකදොතිඔවාදායවාසංවාසායවා අගමනං. 

337. ‘‘කය ච යාවතතියො’’ති පඤ්හස්ස ‘‘ඉකම කඛො යාවතතියො’’ති

විස්සජ්ජනං වත්වා තදනන්තරං ‘‘සාධාරණං අසාධාරණ’’න්තිආදිපඤ්හානං

විස්සජ්ජකන වත්තබ්කබ යස්මා තං අවත්වා ‘‘ෙති කඡදනොනී’’තිආදිකෙ

අට්ඨපඤ්කහඅන්තරාවිස්සජ්කජත්වාකතසංඅනන්තරා ‘‘වීසංද්කවසතානි

භික්ඛූනං…කප.… ඡචත්තාරීසා භික්ඛූනං, භික්ඛුනීහි අසාධාරණා’’තිආදිනා

උක්ෙකමකනව සාධාරණාදිපඤ්හා විස්සජ්ජිතා, තස්මා තං 

උක්ෙමවිස්සජ්ජනොරණං දස්කසතුං ‘‘යස් මා පන කය ච යාවතතියොති 

අයං පඤ් කහො’’තිආදිමාහ. 

338. කධොවනඤ් ච පටිග්  කහොතිආදිගාථා අට්ඨෙථාචරියානං ගාථාව. 

ඡබ් බස ්සානි නිසීදනන්ති ද්කව සික්ඛාපදානි. ද් කව ක ොමාති
තිකයොජනාතික්ෙමකධොවාපනවකසන ද්කව එළෙකලොමසික්ඛාපදානි. 

වස් සිො ආරඤ් ඤකෙන චාති වස්සිෙසාටිො පරිකයසනඅරඤ්ඤකෙසු 
කසනාසකනසුවිහරණසික්ඛාපකදනසහ. 

පණීතන්ති පණීතකභොජනවිඤ්ඤාපනං. ඌනන්ති 

ඌනවීසතිවස්සූපසම්පාදනං. මාතු ාකමන සද් ධින්තිසංවිධාය ගමනංවුත්තං. 

යා සික් ොති යං සික්ඛාපදං. නිසීදකන ච යා සික් ොති

පමාණාතික්ෙන්තනිසීදනොරාපකන යං සික්ඛාපදං. තථා වස් සිො යා ච 

සාටිොතිඑත්ථාපි. 
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පාළියං සතං සත් තති ඡච් කචවිකම කහොන් ති උභින් නං අසාධාරණාති

භික්ඛූනං භික්ඛුනීහි අසාධාරණා ඡචත්තාරීස, භික්ඛුනීනං භික්ඛූහි
අසාධාරණා තිංසාධිෙං සතඤ්චාති එවං උභින්නං අසාධාරණා ච

ඡසත්තතිඅධිෙං සතං සික්ඛාපදානීති අත්කථො. සතං සත් තති චත් තාරීති
උභින්නං සාධාරණසික්ඛානංගණනාචතුසත්තතිඅධිෙංසතංසික්ඛාපදානීති
අත්කථො. 

විභත් තිකයොති ආපත්තික්ඛන්ධා කචව උකපොසථපවාරණාදකයො ච

අධිප්කපතා. කත හි පාරාජිොදිකභකදන, භික්ඛුඋකපොසථාදිකභකදන ච 

විභජීයන්ති. කතනාහ ‘‘විභත්තිකයො’’තිආදි. කතසන්ති අට්ඨන්නං

පාරාජිොදීනං. ද් වීහීතිආදිවිවාදාධිෙරණාදීනං සමකථහිවූපසමදස්සනං. 

සත්තනගකරසුපඤ්ඤත්තසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පාරාජිොදිආපත් තිවණ් ණනා 

339. ඉදන්ති ‘‘පාරාජිෙන්ති යං වුත්ත’’න්තිආදිනා වුත්තං වචනං 

සන්ධායවදති.ඉදඤ්හිකහට්ඨා ‘‘ගරුෙලහුෙ’’න්තිආදිනාඋද්ධටපඤ්කහසු

අනාගතම්පි ‘‘සබ්බානිකපතානිවියාෙකරොහි, හන්දවාෙයංසුකණොමකත’’ති

එත්ථ යථාවුත්තානි අඤ්ඤානිපි ‘‘සබ්බානිකපතානි වියාෙකරොහි, හන්ද

වාෙයං සුකණොමා’’ති එවං ගහිතකමවාති දස්කසන්කතො ‘‘ඉමිනා පන 

ආයාචනවචකනන සඞ්  හිතස් සා’’තිආදි වුත්තං. 

අතිවස ්සතීති ඔවස්සති, වස්කසොදෙං පවිසතීති අත්කථො. ධම් මානන්ති

යථා චතුපච්චකය ධාරයතීති ධම්කමො, කතසං. කතනාහ 

‘‘සඞ් ෙතධම් මාන’’න්ති.  ාථාසඞ්  ණිෙන්තිගාථාසඞ්ගකහො, කතකතඅත්ථා
ගාථාහිසඞ්ගකහත්වා ගණීයන්තිෙථීයන්තිඑත්ථාතිහිගාථාසඞ්ගණිෙං. 

පාරාජිොදිආපත්තිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඨමගාථාසඞ්ගණිෙවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

අධිෙරණකභදං 

උක් කෙොටනකභදාදිෙථාවණ් ණනා 

341. ‘‘අ ං ආවුකසො’’ති අත් තපච් චත් ථිකෙ සඤ් ඤාකපත් වාති
පත්තචීවරාදිඅත්ථාය අලං භණ්ඩනාදිෙරණන්ති විවාදාදීසු
කදොසදස්සනමත්කතන සඤ්ඤාකපත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං ඛමාකපත්වා

වූපසකමන්ති, න පන අඤ්ඤමඤ්ඤං ආපත්තානාපත්තිදස්සනවකසනාති 

අධිප්පාකයො.කතනාහ ‘‘පාළිමුත් තෙවිනිච් ඡකයකනවා’’ති. 
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විසමානි ොයෙම්මාදීනි නිස්සිකතො භික්ඛු විසමනිස ්සිකතො නාම, 

මිච්ඡාදිට්ඨිනිස්සිකතො  හනනිස ්සිකතො, බලවන්කත පුරිකස නිස්සිකතො 

බ වනිස ්සිකතො නාමාතිදස්කසන්කතො ‘‘එකෙො විසමානී’’තිආදිමාහ. 

උක්කෙොටනකභදාදිෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අධිෙරණනිදානාදිවණ් ණනා 

342. ආපත් තිං නිස ්සාය උප් පජ් ජනෙආපත් තිවකසනාති පකරසං, 
අත්තකනො ච ආපත්තිං පටිච්ඡාකදන්තානං වජ්ජපටිච්ඡාදීනං

පාරාජිොදිආපත්තිකමව සන්ධාය වුත්තං, න සබ්බාපත්තිකයො. කිච් චං 

නිස ්සාය උප් පජ් ජනෙකිච් චානන්ති උක්කඛපනීයාදිෙම්මං නිස්සාය
උප්පජ්ජනොනං තදනුවත්තිොය භික්ඛුනියා යාවතතියානුස්සාවනානං

කිච්චානංවකසන, නසබ්කබසං කිච්චානංවකසනාති. 

344. පාළියං ‘‘ෙතිහිඅධිෙරකණහී’’තිපුච්ඡාය ‘‘එකෙනඅධිෙරකණන

කිච්චාධිෙරකණනා’’ති වුත්තං. ‘‘ෙතිසු ඨාකනසූ’’ති පුච්ඡාය ‘‘තීසු ඨාකනසු

සඞ්ඝමජ්කඣ, ගණමජ්කඣ, පුග්ගලස්ස සන්තිකෙ’’ති වුත්තං. ‘‘ෙතිහි

සමකථහී’’ති පුච්ඡාය ‘‘තීහි සමකථහී’’ති වුත්තං. තීහිපි එකතහි එකෙො

වූපසමනප්පොකරොවපුච්ඡිකතො, විස්සජ්ජිකතොචාතිකවදිතබ්කබො. 

348. විවාදාධිෙරණං කහොති අනුවාදාධිෙරණන්තිආදීසු
විවාදාධිෙරණකමව අනුවාදාධිෙරණාදිපි කහොතීති පුච්ඡාය විවාදාධිෙරණං

විවාදාධිෙරණකමවකහොති, අනුවාදාදකයොනකහොතීතිවිස්සජ්ජනං. 

අධිෙරණනිදානාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සත් තසමථනානාත් ථාදිවණ් ණනා 

354. අධිෙරණපුච්ඡාවිස්සජ්ජකන පාළියං විපච් චයතාය කවොහාකරොති
විරූපවිපාොය අඤ්ඤමඤ්ඤං දුක්ඛුප්පාදනාය ොයවචීකවොහාකරො. 

කමධ න්තිවුද්ධිප්පත්කතොෙලකහො. 

අනුසම් පවඞ් ෙතාති විපත්තිකචොදනාය අනු අනු සංයුජ්ජනවකසන
නින්නතා. 

අබ් භුස ්සහනතාති අතිවිය සඤ්ජාතුස්සාහතා. අනුබ ප් පදානන්ති

කචොදොනම්පි උපත්ථම්භෙරණං. ෙම් මසඞ්  හාභාකවනාති 
සඞ්ඝසම්මුඛතාදිමත්තස්ස සම්මුඛාවිනයස්ස සඞ්ඝාදීහි ෙත්තබ්බකිච්කචසු 
සඞ්ගහාභාවා. 
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සත්තසමථනානාත්ථාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අධිෙරණකභදවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

 

දුතිය ාථාසඞ්  ණිෙං 

කචොදනාදිපුච් ඡාවිස් සජ් ජනාවණ් ණනා 

359. දුතියගාථාසඞ්ගණිොය ‘‘කචොදනා කිමත්ථායා’’තිආදිො පුච්ඡා 

උපාලිත්කථකරනෙතා. ‘‘කචොදනාසාරණත්ථායා’’තිආදිවිස්සජ්ජනංභගවතා
වුත්තං. උපාලිත්කථකරොසයකමවපුච්ඡිත්වාවිස්සජ්ජනංඅොසීතිපිවදන්ති. 

මන් තග්  හණන්ති කතසං විචාරණාගහණං, සුත්තන්තිෙත්කථරානං, 

විනයධරත්කථරානඤ්ච අධිප්පායගහණන්ති අත්කථො. පාකටක් ෙං 

විනිච් ඡයසන් නිට් ඨාපනත් ථන්ති කතසං පච්කචෙං අධිප්පායං ඤත්වා කතහි 
සමුට්ඨාපිතනයම්පිගකහත්වාවිනිච්ඡයපරිකයොසාපනත්ථන්තිඅධිප්පාකයො. 

‘‘මා කෙො තුරිකතො අභණී’’තිආදිනා අභිමුකඛ ඨිතං ෙඤ්චි අනුවිජ්ජෙං
ඔවදන්කතනවියකථකරනඅනුවිජ්ජෙවත්තංෙථිතං. 

අනුයුඤ් ජනවත් තන්ති අනුයුජ්ජනක්ෙමං, තං පන යස්මා

සබ්බසික්ඛාපදවීතික්ෙමවිසකයපි තංතංසික්ඛාපදානුකලොකමන ෙත්තබ්බං, 

තස්මා ‘‘සික්ඛාපදානුකලොමිෙ’’න්ති වුත්තං. අත් තකනො  තිං නාකසතීති
අත්තකනොසුගතිගමනංවිනාකසති. 

අනුසන්ධිත-සද්කදො භාවසාධකනොති ආහ ‘‘අනුසන් ධිතන් ති 

ෙථානුසන් ධී’’ති. වත් තානුසන් ධිකතනාති එත්ථාපි එකසව නකයො. 

වත් තානුසන් ධිකතනාති ආචාරානුසන්ධිනා, ආචාකරන සද්ධිං සකමන්තියා 

පටිඤ්ඤායාතිඅත්කථො.කතනාහ ‘‘යා අස ්ස වත් කතනා’’තිආදි. 

පාළියං සඤ ්චිච් ච ආපත් තින්තිආදි අලජ්ජිලජ්ජිලක්ඛණං
භික්ඛුභික්ඛුනීනං වකසන වුත්තං කතසඤ්කඤව සබ්බප්පොරකතො 
සික්ඛාපදාධිොරත්තා. සාමකණරාදීනම්පි සාධාරණවකසන පන සඤ්චිච්ච
යථාසෙං සික්ඛාපදවීතික්ෙමනාදිෙංඅලජ්ජිලජ්ජිලක්ඛණංකවදිතබ්බං. 

ෙථානුසන් ධිවචනන්ති චුදිතෙඅනුවිජ්ජොනං ෙථාය අනුසන්ධියුත්තං

වචනං න ජානාති, කතහි එෙස්මිං ොරකණ වුත්කත සයං තං 
අසල්ලක්කඛත්වා අත්තකනො අභිරුචිතකමව අසම්බන්ධිතත්ථන්ති අත්කථො. 
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විනිච් ඡයානුසන් ධිවචනඤ් චාති අනුවිජ්ජකෙන ෙතස්ස 

ආපත්තානාපත්තිවිනිච්ඡයස්සඅනුගුණං, සම්බන්ධවචනඤ්ච. 

කචොදනාදිපුච්ඡාවිස්සජ්ජනාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

 

කචොදනාෙණ් ඩං 

අනුවිජ් ජෙකිච් චවණ් ණනා 

360. පාළියං යං කෙො ත් වන්තිආදීසු ත්වං, ආවුකසො, යං ඉමං භික්ඛුං

කචොකදසි, තං කිම්හි කදොකස කචොකදසි, ෙතරාය විපත්තියා කචොකදසීති
අත්කථො.එවංසබ්බත්ථ. 

361. අසුද් ධපරිසඞ් කිකතොති අසුද්ධාය අට්ඨාකන උප්පන්නාය

පරිසඞ්ොය පරිසඞ්කිකතො.කතනාහ ‘‘අමූ ෙපරිසඞ් කිකතො’’ති. 

364. පාළියං උකපොසකථො සාමග්  ත් ථායාති විසුද්ධානං භික්ඛූනං 
අඤ්කඤොඤ්ඤනිරකපක්කඛො අහුත්වා උකපොසකථො උකපොසථට්ඨානං

සන්නිපතිත්වා ‘‘පාරිසුද්ධිං ආයස්මන්කතො ආකරොකචථ, 

පරිසුද්කධත්ථායස්මන්කතො, පරිසුද්කධො අහං ආවුකසො’’තිආදිනා 
අඤ්ඤමඤ්ඤං පරිසුද්ධිවීමංසනාකරොචනවකසන අයුත්කත විවජ්කජත්වා
යුත්කතකහව ොයචිත්තසාමග්ගීෙරණත්ථාය. 

විසුද් ධාය පවාරණාති දිට්ඨසුතාදීහි අඤ්ඤමඤ්ඤං ෙථාකපත්වා

විසුද්ධිසම්පාදනත්ථායාති අත්කථො. උකභො එකතතිආමිසපුග්ගලනිස්සයකන
එකතඋකභො. 

අනුවිජ්ජෙකිච්චවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චූළසඞ්  ාමං 

අනුවිජ් ජෙස ්ස පටිපත් තිවණ් ණනා 

365. තත්ර හීතිතස්මිං සන්නිපාකත. අත් තපච් චත් ථිොතිලජ්ජිකපසලස්ස 
කචොදෙපාපගරහීපුග්ගලස්ස අනත්ථොමා කවරීපුග්ගලා. 

සාසනපච් චත් ථිොතිඅත්තකනොඅනාචාරානුගුණංබුද්ධවචනංපොකසන්කතො 

තණ්හාගතිො, දිට්ඨිගතිොච. අජ් කඣො ාකහත් වාති අලජ්ජිඅභිභවනවකසන 

සඞ්ඝමජ්ඣං පවිසිත්වා. කසො සඞ්  ාමාවචකරොති කසො කචොදකෙො

සඞ්ගාමාවචකරොනාම. දිට් ඨසුතමුතම් පි රාජෙථාදිෙන්තිදිට්ඨසුතවකසකනව

රාජකචොරාදිෙථං, මුතවකසනපි අන්නාදිෙථඤ්ච අෙකථන්කතනාති
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කයොකජතබ්බං. ෙප් පියාෙප් පියනිස ්සිතා වාතිආදීසුරූපාරූපපටිච්කඡදපකදන 

සෙලඅභිධම්මත්ථපිටෙත්තං දස්කසති. සමථාචාරාදීහි පටිසංයුත් තන්ති

සෙලසුත්තන්තපිටෙත්තං.තත්ථ සමථාචාකරො නාමසමථභාවනාක්ෙකමො.

තථා විපස ්සනාචාකරො. ඨානනිසජ් ජවත් තාදිනිස ්සිතාති සඞ්ඝමජ්ඣාදීසු
ගරුචිත්තීොරං පච්චුපට්ඨකපත්වා ඨානාදික්ෙමනිස්සිතා කචව

චුද්දසමහාවත්තාදිවත්තනිස්සිතාච, ආදි-සද්කදනඅප්පිච්ඡතාදිනිස්සිතාචාති

අත්කථො. පඤ ්කහ උප් පන් කනති කෙනචි උප්පන්කන පඤ්කහ පුච්ඡිකත.

ඉදඤ්ච උපලක්ඛණමත්තං, යං කිඤ්චි උපට්ඨිතං ධම්මං භාසස්සූති
අධිප්පාකයො. 

කු පකදකසො නාම ඛත්තියාදිජාතියම්පි ොසිෙරාජකුලාදිකුලවිකසකසො.

එතකමවාහ ‘‘කු පකදකසො ෙත් තියකු ාදිවකසකනව කවදිතබ් කබො’’ති. 

සන් නිපාතමණ් ඩක ති අත්තකනො අනුවිජ්ජමානප්පොරං සඞ්ඝස්ස
ඤාපනත්ථංඋට්ඨායසඞ්ඝසන්නිපාතමජ්කඣඉකතොචිකතොච පකරසංමුඛං
ඔකලොකෙන්කතන න චරිතබ්බං. යථානිසින්කනකනව ධම්මවිනයානුගුණං

විනිච්ඡයං යථාසබ්කබසුණන්ති, තථාවත්තබ්බන්තිඅත්කථො. 

පාළියං අචණ් ඩිෙකතනාතිඅෙතචණ්ඩභාකවන, අඵරුකසනාතිඅත්කථො. 

‘‘හිතානුෙම් පිනා’’තිඑකතන කමත්තාපුබ්බභාකගොවුත්කතො. ‘‘ොරුණිකෙන 

භවිතබ් බ’’න්ති ඉමිනාඅප්පනාප්පත්තෙරුණාවුත්තා. ‘‘හිතපරිසක් කිනා’’ති 

ඉමිනා ෙරුණාපුබ්බභාකගො. කතනාහ ‘‘ෙරුණා ච ෙරුණාපුබ් බභාක ො ච 

උපට් ඨාකපතබ් කබොති අයං පදද් වකයපි අධිප් පාකයො’’ති.  ජ් ජියාතිලජ්ජිනී. 

අනුකයො වත් තං ෙථාකපත් වාති ‘‘ොකලන වක්ඛාමී’’තිආදිනා (පරි.

362) වුත්තවත්තං. අනුයුඤ්ජනාචාරක්ෙකමකනව අනුයුඤ්ජනං 

අනුකයො වත් තං නාම, තං ෙථාකපත්වා කතකනව ෙකමන

අනුයුඤ්ජාකපත්වාති අත්කථො. උජුමද් දකවනාති එත්ථ අජ්ඣාහරිතබ්බපදං

දස්කසති ‘‘උපචරිතබ් කබො’’ති. ‘‘ධම්කමසු ච පුග්ගකලසු චා’’ති ඉදං 

‘‘මජ්ඣත්කතන භවිතබ්බ’’න්ති පෙකතන සම්බන්ධිතබ්බන්ති ආහ 

‘‘ධම් කමසු ච පුග්  ක සු ච…කප.… මජ් ඣත් කතොති කවදිතබ් කබො’’ති. යඤ්හි

යත්ථෙත්ථචිෙත්තබ්බං, තංතත්ථඅතික්ෙමන්කතොමජ්ඣත්කතොනාමන

කහොති, ධම්කමසුචගාරකවොෙත්තබ්කබො.පුග්ගකලසුපනකමත්තාභාකවන
පක්ඛපාතගාරකවො. තස්මා ඉමං විධිං අනතික්ෙන්කතොව කතසු
මජ්ඣත්කතොතිකවදිතබ්කබො. 

366. සංසන් දනත් ථන්ති ආපත්ති වා අනාපත්ති වාති සංසකය ජාකත 

සංසන්දිත්වා නිච්ඡයෙරණත්ථං වුත්තන්ති අධිප්පාකයො. අත් ථදස් සනායාති
සාකධතබ්බස්ස ආපත්තාදිඋපකමයයත්ථස්ස කචොදෙචුදිතකෙ අත්තකනො
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පටිඤ්ඤාය එව සරූපවිභාවනත්ථං. අත් කථො ජානාපනත් ථායාති එවං
විභාවිකතො අත්කථො කචොදෙචුදිතෙසඞ්ඝානං ඤාපනත්ථාය 

නිජ්ඣාපනත්ථාය, සම්පටිච්ඡාපනත්ථායාති අත්කථො. පුග්   ස් ස 

ඨපනත් ථායාති කචොදෙචුදිතකෙ අත්තකනො පටිඤ්ඤාය එව ආපත්තියං, 

අනාපත්තියං වා පතිට්ඨාපනත්ථාය. සාරණත් ථායාතිපමුට්ඨසරාපනත්ථාය. 

සවචනීයෙරණත් ථායාති කදොකස සාරිකතපි සම්පටිච්ඡිත්වා පටිෙම්මං 

අෙකරොන්තස්ස සවචනීයෙරණත්ථාය. ‘‘න කත අපසාකදතබ් බා’’ති ඉදං 
අධිප්කපතත්ථදස්සනං. තත්ථ අවිසංවාදෙට්ඨාකන ඨිතා එව න

අපසාකදතබ්බා, නඉතකරති දට්ඨබ්බං. 

අප් පච් චයපරිනිබ් බානත් ථායාති ආයතිං පටිසන්ධියා
අොරණභූතපරිනිබ්බානත්ථාය. පරිනිබ්බානඤ්හි නාම ඛීණාසවානං 

සබ්බපච්ඡිමා චුතිචිත්තෙම්මජරූපසඞ්ඛාතා ඛන්ධා, කත ච සබ්බාොරකතො 
සමුච්ඡින්නානුසයතාය පුනබ්භවාය අනන්තරාදිපච්චයා න කහොන්ති
අඤ්කඤහි ච තණ්හාදිපච්චකයහි විරහිතත්තා. තස්මා 

‘‘අප් පච් චයපරිනිබ් බාන’’න්ති වුච්චති. තන්ති විමුත්තිඤාණදස්සනං.

කතකනවාහ ‘‘තස ්මි’’න්ති. විනයමන් තනාති විනයවිනිච්ඡකයො. 

කසොතාවධානන්ති කසොතස්ස ඔදහනං, සවනන්ති අත්කථො. කතනාහ ‘‘යං 

උප් පජ් ජති ඤාණ’’න්ති. යථාවුත්තාය විනයසංවරාදිොරණපරම්පරාය
විමුත්තියාඑවපධානත්තාසාපුනචිත්තස්සවිකමොක්කඛොති උද්ධකටොතිආහ 

‘‘අරහත් තඵ සඞ් ොකතො විකමොක් කෙො’’ති. අථ වා කයො යං කිඤ්චි ධම්මං 

අනුපාදියිත් වා පරිනිබ්බානවකසන චිත් තස ්ස චිත්තසන්තතියා, 

තප්පටිබද්ධෙම්මජරූපසන්තතියා ච විකමොක් කෙො විමුච්චනං

අපුනප්පවත්තිවකසන විගකමො, එතදත් ථාය එතස්ස විගමස්සත්ථාය එවාති
එවංනිගමනවකසනකපත්ථ අත්කථොකවදිතබ්කබො. 

367. අනුකයොගවත්තගාථාසු කුසක න බුද් ධිමතාතිසම්මාසම්බුද්කධන. 

ෙතන්ති නිබ්බත්තිතං, පොසිතන්ති අත්කථො. කතකනවාතිආදීසු කතකනව

ෙතාෙතස්සඅජානකනවපුබ්බාපරංඅජානනස්ස, අඤ්ඤස්සපිභික්ඛුකනොයං

ෙතාෙතං කහොති, තම්පි න ජානාතීති අත්කථො. අත් තකනො සදිසායාති
යථාවුත්කතහිකදොකසහියුත්තතායඅත්තනා සදිසාය. 

අනුවිජ්ජෙස්සපටිපත්තිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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මහාසඞ්  ාමං 

කවොහරන් කතන ජානිතබ් බාදිවණ් ණනා 

368-374. මහාසඞ්ගාකම පාළියං සඞ්  ාමාවචකරනාති අනුවිජ්ජෙං

සන්ධාය වුත්තං. වත් ථූති කමථුනාදිවීතික්ෙකමො. නිදානන්ති 

කවසාලිආදිපඤ්ඤත්තිට්ඨානං. පුග්  ක ො අොරකෙො ජානිතබ් කබොති එත්ථ
සඞ්කඝවාගකණවාපරිණායෙභූකතොපුග්ගකලොතිදට්ඨබ්බං. 

375. විස් සට් ඨිසික් ොපදන්තිනීලාදිදසන්නං සුක්ොනං කමොචනවකසන 
වුත්තං සුක්ෙවිස්සට්ඨිසික්ඛාපදං. තඤ්හි කතලාදිමන්දවණ්ණානං 

නීලාදිපචුරවණ්ණානං වකසන ‘‘වණ් ණාවණ් ණා’’ති වුත්තං. පචුරත්කථ හි

ඉධඅවණ්කණොති අ-ොකරො. 

379. යාව අෙනිට් ඨබ්රහ් මාකනො ද් විධා කහොන් තීති එත්ථ 

අවිහාදිසුද්ධාවාසිොඅඤ්ඤභූමීසුඅරියාධම්මවාදීපක්ඛංඑවභජන්ති, ඉතකර 
දුවිධම්පීතිදට්ඨබ්බං. 

කවොහරන්කතනජානිතබ්බාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ෙථිනකභදං 

ෙථිනඅත් ථතාදිවණ් ණනා 

404. ෙථිකන අනා තවකසනාති උදොහරණාදිපකයොකග උප්පන්කන 
පච්ඡා කධොවනාදිපුබ්බෙරණස්ස උප්පත්තිකතො තප්පකයොගස්ස
අනාගතවකසකනව අනන්තරපච්චකයො. පච්චයත්තඤ්චස්ස ොරියභූතස්ස

යස්මානිප්ඵාකදතබ්බතංනිස්සාය පච්චයාපවත්තා, නවිනාකතන, තස්මා

කතන පරියාකයන වුත්තං, න සභාවකතො සබ්බත්ථ. කතනාහ ‘‘පකයො ස් ස 

හී’’තිආදි. තත්ථ පකයොගස්ස සත්තවිධම්පි පුබ්බෙරණං පච්චකයො කහොතීති

සම්බන්කධො. ොරණමාහ ‘‘යස් මා’’තිආදි. පුබ් බෙරණස් සත් ථායාති 

පුබ්බෙරණස්ස නිප්ඵාදනත්ථාය. පුකරජාතපච් චකයති පුකරජාතපච්චයස්ස 

විසකය. එසාති පකයොකගො. කධොවනාදිධම්කමසු එෙම්පි අත්තකනො

පුකරජාතපච්චයභූතංධම්මංනලභති, අත්තකනො උප්පත්තිකතොපුකරජාතස්ස

පුබ්බෙරණස්ස අභාවාති අත්කථො.  භතීති පච්ඡාජාතපච්චයං පුබ්බෙරණං

ලභති, පච්ඡාජාතපච්චකයො කහොතීතිඅත්කථො. 

පාළියං පන් නරස ධම් මා සහජාතපච් චකයන පච් චකයොති එත්ථ
පුබ්බෙරණස්සාති වා පකයොගස්සාති වා අඤ්ඤස්ස ෙස්සචි 
පච්චයුප්පන්නස්ස අපරාමට්ඨත්තා පන්නරස ධම්මා සයං

අඤ්ඤමඤ්ඤසහජාතපච්චකයන පච්චකයොති එවමත්කථො ගකහතබ්කබො, 
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කතහිසහඋප්පජ්ජනෙස්සඅඤ්ඤස්සඅභාවා.එවංඋපරි සබ්බත්ථ.කතනාහ 

‘‘සහජාතපච් චයං පනා’’තිආදි. මාතිො ච පලිකබොධා චාතිඑත්ථ ච-සද්කදන 

පඤ්චානිසංසානි ගහිතානීති දට්ඨබ්බං. එවං මාතිොනඤ් ච 

පලිකබොධානඤ් චාතිඑත්ථාපි.කතහිපිඅත්කථොඅනන්තරකමවමාතිොදීහිසහ 

ජායන්ති. කතකනව ‘‘පන්නරස ධම්මා සහජාතපච්චකයන පච්චකයො’’ති

වුත්තා. ආසාති චීවරාසා. වත් ථූති ආසාය නිමිත්තභූතං අනුප්පන්නචීවරං.

‘‘දස්සාම ෙරිස්සාමා’’ති හි දායකෙහි පටිඤ්ඤාතචීවරං නිස්සාය අනන්තරං

උප්පජ්ජමානා චීවරාසා අනන්තරපච්චයාදිභාකවන වුත්තා. ආසානඤ් ච 

අනාසානඤ් චාති ලබ්භමානෙචීවකර උප්පජ්ජනෙචීවරාසානඤ්කචව

අලබ්භමාකන චීවකර උප්පජ්ජනෙඅනාසානඤ්ච, ආසානං, 
තබ්බිගමානඤ්චාති අත්කථො. ඛකණ ඛකණ උප්පත්තිකභදං සන්ධාය 

‘‘ආසාන’’න්ති බහුවචනං ෙතං, ආසාය, අනාසාය චාති අත්කථො. කතනාහ 

‘‘ආසා ච අනාසා චා’’ති. 

ෙථිනඅත්ථතාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පුබ් බෙරණනිදානාදිවිභා වණ් ණනා 

406-7. ඡ චීවරානීති කඛොමාදීසු ඡසු අඤ්ඤතරං සන්ධාය වුත්තං. 

සබ්බසඞ්ගාහිෙවකසනපන ‘‘චීවරානී’’තිබහුවචනංෙතං.පාළියං පකනත්ථ 

වත් ථු, ආසා ච අනාසා චාතිආදීසු අත්ථකත ෙථිකන ආනිසංසවකසන

උප්පජ්ජනෙපච්චාසාචීවරං ‘‘වත්ථූ’’ති වුත්තං. ෙථිනචීවරං කහතුපච්චය-
සද්කදහිවුත්තන්තිකවදිතබ්බං. 

408. පච් චුද් ධාකරො තීහි ධම් කමහීතිආදි ෙථිනත්ථාරත්ථාය තිචීවරකතො 

අඤ්ඤං වස්සිෙසාටිොදිං පච්චුද්ධරිතුං, අධිට්ඨහිත්වා අත්ථරිතුඤ්ච න 

වට්ටතීති දස්සනත්ථං වුත්තං. ‘‘වචීකභකදනා’’තිඑකතන කෙවලං ොකයන
ෙථිනත්ථාකරොනරුහතීතිදස්කසති. 

පුබ්බෙරණනිදානාදිවිභාගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ෙථිනාදිජානිතබ් බවිභා වණ් ණනා 

412. කයසු රූපාදිධම් කමසූති ‘‘පුරිමවස්සංවුත්ථා භික්ඛූ, පඤ්චහි

අනූකනො සඞ්කඝො, චීවරමාකසො, ධම්කමන සකමන සමුප්පන්නං චීවර’’න්ති

එවමාදීසු කයසු රූපාරූපධම්කමසු. සතීති සන්කතසු. මිස් සීභාකවොති

සංසග්ගතා සමූහපඤ්ඤත්තිමත්තං. කතනාහ ‘‘න පරමත් ථකතො එකෙො 

ධම් කමො අත් ථී’’ති. 



විනයපිටකෙචුල්ලවකගගා විමතිවිකනොදනී-ටීො (දුකිකයොභාක ො)  පරිවාරවණ්ණනා 

587 

පටුන 

416. එෙකතො උප් පජ් ජන් තීති ෙථිනුද්ධාකරන සහ උප්පජ්ජමානාරහා 
කහොන්තීතිඅත්කථො.ෙථිනත්ථාරකතොහිපභුතිසබ්කබෙථිනුද්ධාරාතංතං 

ොරණන්තරමාගම්ම උප්පජ්ජන්ති, තස්මා සබ්කබ එකුප් පාදා නාම ජාතා.
කතසු අන්තරුබ්භාරසහුබ්භාරා ද්කව එව තං විහාරං
අනත්ථතෙථිනවිහාරසදිසං ෙකරොන්තාසයංසෙකලනෙථිනත්ථාකරනසහ

නිරුජ්ඣන්ති උද්ධාරභාවං පාපුණන්ති. අවකසසා පන තං තං
පාටිපුග්ගලිෙකමව ෙථිනත්ථාරං ද්වින්නං පලිකබොධානං

උපච්ඡින්දනවකසන නිකරොකධන්තා සයං උද්ධාරභාවං පාපුණන්ති, න

සෙලං ෙථිනත්ථාරං. ෙථිනුද්ධාරානඤ්ච නිකරොකධො නාම තං තං 

ොරණමාගම්ම උද්ධාරභාවප්පත්ති, එවඤ්ච උප්පත්තිනාමෙථිනුද්ධාකරො

එව. කතනාහ ‘‘සබ් කබපි අත් ථාකරන සද් ධිං එෙකතො උප් පජ් ජන් තී’’තිආදි. 

තත්ථ පුරිමා ද් කවති ‘‘එකුප්පාදා එෙනිකරොධා’’ති පාළියං පඨමං වුත්තා

අන්තරුබ්භාරසහුබ්භාරා ද්කව. කතසූති පක්ෙමනන්තිොදීසු. උද් ධාරභාවං 

පත් කතසූති උද්ධාරභාවප්පත්තිසඞ්ඛාතනිකරොධං පත්කතසූති අත්කථො. 

අත් ථාකරො තිට් ඨතීති ෙතචීවරං ආදාය පක්ෙන්තාදිපුග්ගලං ඨකපත්වා
තදවකසසානං පලිකබොධසබ්භාවකතොෙථිනත්ථාකරොතිට්ඨති. 

ෙථිනාදිජානිතබ්බවිභාගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඤ්ඤත්තිවග්ගවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

සඞ්  හවග් ක ො 

උපාලිපඤ් චෙං 

නප් පටිප් පස් සම් භනවග්  වණ් ණනා 

421. සමග් ක හි ෙරණීයානීති විවාදාධිෙරකණහි පුබ්කබ අසමග්ගා
හුත්වා පච්ඡා සාමග්ගිං උපගකතහි ෙත්තබ්බානි. කිං පන
අසඤ්ඤතමිස්සපරිසාය සද්ධිං ලජ්ජිකනො සාමග්ගිං ෙකරොන්තීති ආහ 

‘‘උකපොසථපවාරණාදීසු හී’’තිආදි. තත්ථ ඨිතාසූති උකපොසථපවාරණාසු

අප්පවත්තීසු. උපත් ථම් කභො න දාතබ් කබොති උපරූපරි අප්පවත්තනත්ථාය
මයම්පි උකපොසථං න ෙරිස්සාමාතිආදිනා ෙලහස්ස උපත්ථම්කභො න

දාතබ්කබො, ධම්කමනවිනකයන සාමග්ගිංෙත්වාසමග්කගකහවඅසඤ්ඤතා

භික්ඛූ විකනතබ්බාති අධිප්පාකයො. කතනාහ ‘‘සකච සඞ් කඝො අච් චයං 

කදසාකපත් වා’’තිආදි. භික් ඛුකනො නක් ෙමතීති කෙසුචි පුග්ගකලසු

අප්පමත්තෙකදොසදස්සකනන න රුච්චති. දිට් ඨාවිෙම් මම් පි ෙත් වාති ‘‘න

කමතං ඛමතී’’ති සභාගස්ස භික්ඛුකනො අත්තකනො දිට්ඨිං ආවිෙත්වා. 

උකපතබ් බාති සාසනහානියා අභාවා සාමග්ගිං අකෙොකපත්වා ොයසාමග්ගී 

දාතබ්බා, ඊදිකස ඨාකන අලජ්ජිපරිකභොකගො ආපත්තිෙකරො න කහොති, 
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වට්ටතිකයව. කය පන සාසනවිනාසාය පටිපන්නා, කතහි සහ න වත්තති, 

ආපත්ති එව කහොති සාසනවිනාකසො ච. කතනාහ ‘‘යත්ර පන 

උද් ධම් ම’’න්තිආදි. ‘‘දිට් ඨාවිෙම් මං න වට් ටතී’’ති ඉමිනා දිට්ඨියා
ආවිෙතායපි ආපත්තිංදස්කසති. 

422. ෙණ් හවාකචොතිරාගකදොසාදීහිකිලිට්ඨවචකනො.අනත්ථෙවචනස්ස

දීපනං පොසනං අස්සාති අනත් ථෙදීපකනො. මානං නිස් සායාති 

විනිච්ඡයෙරණං තව භාකරොති සඞ්කඝන භාකර අෙකතපි ‘‘අහකමකවත්ථ

කවොහරිතුං අරහරූකපො’’ති මානං නිස්සාය. යථාදිට් ඨියාති අනුරූපලද්ධියා.

යස්ස හි අත්ථස්ස යාදිසී දිට්ඨි අනුරූපා, තං ගකහත්වා න බයාෙතාති

අත්කථො.අස් ස අත් තකනොතිඅධම්මාදිඅත්ථංසන්ධාය වදති, නපුග්ගලං, අස්ස
අධම්මාදිඅත්ථසඞ්ඛාතස්සඅත්තකනොසරූපස්සයාඅනුරූපා දිට්ඨීති අත්කථො. 

 ද් ධිං නික් ඛිපිත් වාති අනුරූපලද්ධිං ඡඩ්කඩත්වා, අග්ගකහත්වාති අත්කථො.

කතනාහ ‘‘අධම් මාදීසු ධම් මාදි ද් ධිකෙො හුත් වා’’ති.අථවාඅත්තකනො ලද්ධිං
නිගූහිත්වාපුග්ගලානුගුණංතථාබයාෙකරොන්කතොනයථාදිට්ඨියාබයාෙතා 

නාම. ඉමස්මිං පක්කඛ අධම් මාදීසු ධම් මාදි ද් ධිකෙො හුත් වාති එත්ථ
අධම්මාදීසුධම්මාදිලද්ධිකෙොවියහුත්වාතිඅත්කථො ගකහතබ්කබො. 

නප්පටිප්පස්සම්භනවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කවොහාරවග්  ාදිවණ් ණනා 

424. ෙම් මඤත් තීති ෙම්මභූතා ඤත්ති. අනුස්සාවනනිරකපක්ඛා 

ඤත්තිෙම්මභූතා ඤත්තීති අත්කථො. ෙම් මපාදඤත් ති නාම 
ඤත්තිදුතියෙම්මාදීසුඅනුස්සාවනෙම්මස්සපාදභූතා අධිට්ඨානභූතාඤත්ති. 

නවසු ඨාකනසූති ඔසාරණාදීසු නවසු ඨාකනසු. ද් වීසු ඨාකනසූති
ඤත්තිදුතියඤත්තිචතුත්ථෙම්කමසු. 

සුත් තානුක ොමන්ති උභකතොවිභඞ්කග සුත්තානුකලොමභූකත මහාපකදකස

සන්ධාය වුත්තං. විනයානුක ොමන්ති ඛන්ධෙපරිවාරානුකලොමභූකත

මහාපකදකස. සුත් තන් තිකෙ චත් තාකරො මහාපකදකසති
සුත්තාභිධම්මපිටකෙසු අනුඤ්ඤාතපටික්ඛිත්තසුත්තානුකලොමවකසන
නයකතොගකහතබ්කබචත්තාකරොඅත්කථ. 

425. දිට් ඨීනං ආවිෙම් මානීති ආපත්තිලද්ධීනං පොසනානි, 
ආපත්තිකදසනාෙම්මානීතිඅත්කථො. 

යථා චතූහි පඤ් චහි දිට් ඨි ආවිෙතා කහොතීති යථා ආවිෙකත චතූහි
පඤ්චහි එකීභූකතහි එෙස්ස පුග්ගලස්ස සන්තිකෙ ආපත්ති කදසිතා නාම
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කහොති, එවංකදකසතීතිඅත්කථො.එවංකදකසන්කතොචඅත්තනාසද්ධිංතකයො
වාචත්තාකරො වාභික්ඛූගකහත්වාඑෙස්සසන්තිකෙකදකසති.එවංකදකසතුං

න වට්ටති. කදසිතා ච ආපත්ති න වුට්ඨාති, කදසනාපච්චයා දුක්ෙටඤ්ච
කහොති.ද්වින්නංතිණ්ණංපනඑෙකතො කදකසතුංවට්ටති. 

444. අදස් සකනනාතිඉමස්සඅෙප්පියංපරිවජ්කජන්තානංවිනයධරානං 

පටිපත්තියා අදස්සකනන, කතසං දිට්ඨානුගතිං අනාපජ්ජකනනාතිපි අත්කථො

ගකහතබ්කබො. අෙප් පිකය ෙප් පියසඅඤතායාති රජතාදිඅෙප්පිකය

තිපුආදිසඤ්ඤිතාය. පුච් ඡිත් වා වා අඤ් කඤසං වා වුච් චමානං අසුණන් කතො 

ආපජ් ජතීති එත්ථපුච්ඡිත්වාඅසුණන්කතොවාපුච්ඡියමානංඅසුණන්කතොවාති

පච්කචෙං කයොකජතබ්බං. එෙරත් තාතික් ෙමාදිවකසනාති අධිට්ඨිතචීවකරන

විප්පවසිත්වා එෙරත්තාතික්ෙකමන පාචිත්තියං ආපජ්ජති. ආදි-සද්කදන 
ඡරත්තාතික්ෙමාදීනංසඞ්ගකහො. 

450. අනත් ථං ෙලිසාසනන්ති අනත්ථාවහං කෙොධවචනං
ආකරොකපන්කතොකදොසං ආකරොකපන්කතොඋපද්දවායපරිසක්ෙතීතිඅත්කථො. 

454. කවොහාරනිරුත් තියන්ති තස්ස තස්ස අත්ථස්ස වාචෙසද්කද 
පකභදගතඤාණප්පත්කතොනකහොතීතිඅත්කථො. 

455. පරිමණ් ඩ බයඤ් ජනාකරොපකන කුසක ො න කහොතීති

පරිමණ්ඩකලන පදබයඤ්ජකනන වත්ථුං, පකරහි වුත්තං ජානිතුඤ්ච
අසමත්කථොතිඅත්කථො. 

458. අනුස ්සාවකනනාති අනු අනු ෙථකනන. කතනාහ ‘‘නනු 

තුම් කහ’’තිආදි, යං අකවොචුම්හ, ස්වායං පොසිකතොති සම්බන්කධො. තත්ථ 

යන්තිඉදංයස්මා වචනාකපක්ඛංනකහොති, වචනත්ථාකපක්ඛකමව, තස්මා 
කතනවචකනනනානාෙරණාභාවංපොසයිස්සාමාතියමත්ථංඅකවොචුම්හාති

අත්කථො ගකහතබ්කබො. කතකනව ‘‘ස් වාය’’න්ති පුල්ලිඞ්ගවකසන

පටිනිද්කදකසොෙකතො, තස්සකසොඅයංනානාෙරණාභාකවොතිඅත්කථො. 

467. මඤ් චපදාදීසුපි නළාටං පටිහඤ් කඤයයාති අන්ධොකර
චම්මඛණ්ඩං පඤ්ඤකපත්වා වන්දිතුං ඔනමන්තස්ස නළාටං වා අක්ඛි වා
මඤ්චාදීසුපටිහඤ්ඤති. එකතනවන්දකතොපිආපත්තිඅභාවංවත්වාවන්දනාය
සබ්බථා පටික්කඛපාභාවඤ්ච දීකපති. එවං සබ්බත්ථ සුත්තන්තකරහි

අප්පටික්ඛිත්කතසු. නග්ගාදීසු පන වන්දිතුං න වට්ටතීති. එෙකතො 

ආවට් කටොති එෙස්මිං කදොසාගතිපක්කඛ පරිවත්කතො පවිට්කඨොති අත්කථො.

කතනාහ ‘‘සපත් තපක් කෙ ඨිකතො’’ති. වන් දියමාකනොති ඔනමිත්වා
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වන්දියමාකනො. වන්දිතබ්කබසු උද්කදසාචරිකයො, නිස්සයාචරිකයො ච යස්මා

නවොපිකහොන්ති, තස්මාකත වුඩ්ඪාඑවවන්දියාතිකවදිතබ්බා. 

470. පුබ් කබ වුත් තකමවාති සහකසයයාදිපණ්ණත්තිවජ්ජං. ඉතරන්ති
සචිත්තෙං. 

කවොහාරවග්ගාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අපරදුතිය ාථාසඞ්  ණිෙං 

ොයිොදිආපත් තිවණ් ණනා 

474. ‘‘ෙති ආපත් තිකයො’’තිආදිනා උපාලිත්කථකරන විනයස්ස

පාටවත්ථංසයකමව පුච්ඡිත්වාවිස්සජ්ජනංෙතං. භික් ඛුනීනංකයව…කප.… 

අට් ඨවත් ථුො නාමාති භික්ඛුනීනං පඤ්ඤත්තා එො එව ආපත්ති
අට්ඨවත්ථුොනාමාති අත්කථො. 

475. ෙම් මඤ් ච ෙම් මපාදො චාතිඑත්ථයස්මාඤත්තිෙම්කමසුඤත්ති 

සයකමව ෙම්මං කහොති, ඤත්තිදුතියඤත්තිචතුත්කථසු ෙම්කමසු

අනුස්සාවනසඞ්ඛාතස්ස ෙම්මස්ස ඤත්තිපාදෙභාකවන තිට්ඨති, තස්මා

ඉමානිද්කව‘‘ඤත්තිකිච්චානී’’ති වුත්තානි. 

පාචිත් තිකයන සද් ධිං දුක් ෙටා ෙතාති දසසුපි සික්ඛාපකදසු
එෙකතොඋපසම්පන්නාය වකසන වුත්තදුක්ෙටං සන්ධාය වුත්තං. 

පඨමසික් ොපදම් හීති භික්ඛුකනොවාදවග්ගස්ස පඨමසික්ඛාපදවිභඞ්කග (පාචි.

144 ආදකයො). අධම් මෙම් කමති භික්ඛුකනොවාදෙසම්මුතිෙම්කම

අධම්මෙම්කමජාකතආපජ්ජිතබ්බාද්කවආපත්තිනවො, ධම්මෙම්කමද්කව

ආපත්තිනවොතිචත්තාකරොනවොවුත්තා. ආමෙධඤ් ඤං විඤ ්ඤාකපත් වා 

භුඤ ්ජන් තියා විඤ්ඤාපනාදිපුබ්බපකයොකග දුක්ෙටං, අජ්කඣොහාකර 
පාචිත්තියං.පාචිත්තිකයනසද්ධිංදුක්ෙටාෙතාකයවාතිවුත්තං. 

විජහන් තී තිට් ඨතීතිආදීසු යදා භික්ඛුනියා එකෙන පාකදන හත්ථපාසං
විජහිත්වාඨත්වාකිඤ්චිෙම්මංෙත්වාතකතො අපකරනපාකදනවිජහිත්වා

ඨාතුොමතාඋප්පජ්ජති, තදාසායථාක්ෙමං ‘‘විජහන්තී තිට්ඨති, විජහිත්වා

තිට්ඨතී’’තිඉමංකවොහාරංලභති.අඤ්ඤථාහිස්සා ගාමූපචාරකමොක්ෙන්තියා

විකසකසොනසියාහත්ථපාසවිජහනස්සාපිගමනත්තා. නිසීදති වා නිපජ් ජති 

වාති එත්ථාපි යථාවුත්තාධිප්පාකයන අද්ධාසකනන හත්ථපාසං විජහන්තී

නිසීදති, සෙකලන වාආසකනන විජහිත්වානිසීදති, අද්ධසරීකරනවිජහන්තී

නිපජ්ජති, සෙකලනසරීකරනවිජහිත්වා නිපජ්ජතීතිකයොකජතබ්බං. 
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ොයිොදිආපත්තිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පාචිත් තියවණ් ණනා 

476. සබ් බානි නානාවත් ථුොනීති සප්පිනවනීතාදීනං පඤ්චන්නං
වත්ථූනං කභකදන පාචිත්තියානි පඤ්ච නානාවත්ථුොනි. එස නකයො

පණීතකභොජනවිසකය නව පාචිත් තියානීතිආදීසුපි. එකතන
කභසජ්ජපණීතකභොජනසික්ඛාපදානි එකෙෙසික්ඛාපදවකසන
පඤ්ඤත්තානිපි වත්ථුකභකදන පච්කචෙං 
පඤ්චසික්ඛාපදනවසික්ඛාපදසදිසානි භික්ඛුනීනං පාටිකදසනීයාපත්තිකයො

වියාති දස්කසති. කතකනව ‘‘නානාවත්ථුොනී’’ති වුත්තං. සප්පිං එව
පටිග්ගකහත්වා අකනෙභාජකනසු ඨකපත්වා සත්තාහං අතික්ොකමන්තස්ස
භාජනගණනාය සම්භවන්තිකයො බහුොපි ආපත්තිකයො එෙවත්ථුො එව

කහොන්ති, එවංසප්පිකභොජනකමවබහූසුඨාකනසුවිඤ්ඤාකපත්වා එෙකතොවා
විසුංවිසුකමවවාභුඤ්ජන්තස්සආපත්තිකයොඑෙවත්ථුොඑවාති දට්ඨබ්බා. 

පාළියං එෙවාචාය කදකසයය, වුත් තා ආදිච් චබන් ධුනාති එත්ථ

‘‘කදකසයයාති වුත්තා’’ති ඉති-සද්දං අජ්ඣාහරිත්වා කයොකජතබ්බං. එවං
කසකසසුපි. 

කභදානුවත් තොනන්ති එත්ථ ආදි-සද්කදො ලුත්තනිද්දිට්කඨො.

යාවතතියොචසබ්කබඋභකතොවිභඞ්කගආගතා, සඞ්ඝාදිකසසසාමඤ්කඤන 

එෙං, පාචිත්තියසාමඤ්කඤන ච එෙං ෙත්වා ‘‘යාවතතියකෙ තිස් කසො’’ති

වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. එත්ථ ච ඤත්තියා දුක්ෙටං, ද්වීහි ෙම්මවාචාහි
ථුල්ලච්චයාපි සන්ති එව. තානි මාතිොය න ආගතානි. මාතිොගතවකසන

කහත්ථ ‘‘තිස්කසො’’තිවුත්තං. 

සඞ් ඝාදීහීති සඞ්ඝගණපුග්ගකලහි ොරණභූකතහි. අබ් භුණ් හසීක ොති
පරිසුද්ධභාවූපගමකනන අභිනවුප්පන්නසීකලො. අභිනවුප්පන්නඤ්හි

‘‘අබ්භුණ්හ’’න්ති වුච්චති, පරිසුද්ධසීකලොති අත්කථො. කතනාහ 

‘‘පාෙතිකෙො’’ති. 

‘‘කෙොසම් බෙක් ෙන් ධකෙ වුත් තානිසංකස’’ති ඉදං

කෙොසම්බෙක්ඛන්ධකෙ ‘‘සකච මං ඉකම භික්ඛූ ආපත්තියා අදස්සකන 

උක්ඛිපිස්සන්ති, නමයාසද්ධිංඋකපොසථංෙරිස්සන්තී’’තිආදිනාආපත්තියා 
අදස්සකන ආදීනවං දස්කසත්වා පකරසම්පි සද්ධාය 
ආපත්තිකදසනාවිධානමුකඛන සාමත්ථියකතො පොසිකතො. එෙකතො

උකපොසථෙරණ, පවාරණාෙරණ, සඞ්ඝෙම්මෙරණ, ආසකනනිසීදන, 
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යාගුපාකනනිසීදන, භත්තග්කගනිසීදන, එෙච්ඡන්කනසයන, 
යථාවුඩ්ඪඅභිවාදනාදිෙරණසඞ්ඛාකතඅට්ඨානිසංකසසන්ධායවුත්තං. 

චතුන් නන්ති විනයපිටකෙආගතානංවකසනවුත්තං. ෙතමා පන සාති

සාචතුබ්බිධාඅච්චයකදසනාෙතමාතිඅත්කථො. අභිමාරානන්තිමාරණත්ථාය

පකයොජිතධනුග්ගහානං. උපට් ඨායිොයාති සහකසයයසික්ඛාපදවත්ථුස්මිං
ආගතාය. 

අට් ඨන් නං භික් ඛුනීනන්ති කථරාසනකතො පට්ඨාය අට්ඨහි භික්ඛුනීහි
ඉතරාය ආගතාය වුඩ්ඪාය භික්ඛුනියා ආසනං දාතබ්බං. අට්ඨන්නං පන
භික්ඛුනීනංනවොයආගතායඅදාතුම්පිවට්ටති.තායපනසඞ්ඝනවොසකන 
ලද්කධොොකසනිසීදිතබ්බං.අථවාඅට්ඨන්නංවුඩ්ඪානංභික්ඛුනීනංඉතරාය

නවෙතරාය ආසනංදාතබ්බං. ෙම් මානි නවාතිඔසාරණාදීනිනවඑව. 

පාචිත්තියවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අවන් දනීයපුග්   ාදිවණ් ණනා 

477. දස ජනාති ‘‘දසඉකම, භික්ඛකව, අවන්දියා’’තිආදිනා (පරි.330) 

වුත්තා නවෙඅනුපසම්පන්නනානාසංවාසෙමාතුගාමපණ්ඩො පඤ්ච, 
පාරිවාසිොදකයොචපඤ්චාති දසජනා. 

ද් වාදස ෙම් මකදොසාති කදොසයුත්තෙම්මානි ද්වාදසාති අත්කථො. 

ෙම් මසම් පත් තිකයොති සම්පන්නෙම්මානි, විසුද්ධෙම්මානීති අත්කථො. 

එතකදවාතිධම්කමන සමග්ගකමව. 

අනන්තං නිබ්බානං අජිනි ජිනිත්වා පටිලභතීති අනන්තජිකනොති ආහ 

‘‘පරියන් ත’’ඉච්චාදි. ස් කවවාතිකසො එවභගවා. 

‘‘විනයං පටිජානන් තස් ස, විනයානි සුකණොම කත’’තිආදිනා
උපාලිත්කථකරකනව එෙං විනයධරං සම්මුකඛ ඨිතං පුච්ඡන්කතන විය

පුච්ඡිත්වා කතන විස්සජ්ජිතං විය විස්සජ්ජනං ෙතං. තත්ථ විනයං 

පටිජානන් තස ්සාති විනයං ජානාමීති පටිජානන්තස්ස. විනයානීති විනකය
තයාවුච්චමාකනසුකණොම. 

478. පාළියං පාරාජිොතිආදි උභකතොවිභඞ්කගසු ආගකතසු
අග්ගහිතග්ගහණවකසන වුත්තං. 

අවන්දනීයපුග්ගලාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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කසදකමොචන ාථා 

අවිප් පවාසපඤ් හාවණ් ණනා 

479. කසදකමොචනගාථාසු අෙප් පියසම් කභොක ොති අනුපසම්පන්කනහි

සද්ධිං ොතුං පටික්ඛිත්කතො උකපොසථාදිසංවාකසො එව වුත්කතො. පඤ් හා 

කමසාති එත්ථ ම-ොකරො පදසන්ධිෙකරො. එසාති ච ලිඞ්ගවිපල්ලාසවකසන

වුත්තං, පඤ්කහොඑකසොතිඅත්කථො. පඤ ්හ-සද්කදොවාද්විලිඞ්කගොදට්ඨබ්කබො.

කතනාහ ‘‘එසා පඤ් හා’’තිආදි. 

 රුභණ් ඩං සන් ධායාතිගරුභණ්කඩන ගරුභණ්ඩපරිවත්තනංසන්ධාය. 

දසාති දස අවන්දියපුග්ගකල. එොදකසති අභබ්බපුග්ගකල. සික් ොය 

අසාධාරකණොති ඛුරභණ්ඩං ධාකරතුං අනුඤ්ඤාතසික්ඛාපකදන භික්ඛූහි 
අසාධාරණසික්ඛාපකදොතිඅත්කථො. 

උබ් භක් ෙකෙ න වදාමීති අක්ඛකතො උද්ධං සීකස ඨිතමුඛමග්කගපි

පාරාජිෙං සන්ධාය න වදාමි. අකධොනාභින්ති නාභිකතො කහට්ඨා
ඨිතවච්චපස්සාවමග්කගපි විවජ්ජිය අඤ්ඤස්මිං සරීරප්පකදකස
කමථුනධම්මපච්චයාෙථංපාරාජිකෙොසියාතිඅත්කථො. 

කඡජ් ජවත් ථුන්තිපාරාජිෙං. 

අවිප්පවාසපඤ්හාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පාරාජිොදිපඤ් හාවණ් ණනා 

480. දුස් සකුටිආදීනීති ආදි-සද්කදන අච්ඡතරතිපුපට්ටාදීහි, 
තිණපණ්ණාදීහිච පටිච්ඡන්නකුටිකයොසඞ්ගණ්හාති.තාදිසායහිකුටියාබහි
ඨත්වා අන්කතො ඨිතාය ඉත්ථියා මග්කග දුස්සාදිනා සන්ථතං ෙත්වා

පකවකසන්කතොපිපාරාජිකෙොසියා. ලිඞ්  පරිවත් තං සන් ධාය වුත් තාතිලිඞ්කග
පරිවත්කත පටිග්ගහණස්ස විජහනකතො පුන අප්පටිග්ගකහත්වා
පරිභුඤ්ජනාපත්තිංසන්ධාය වුත්තං. 

පාළියං භික් ඛූ සියා වීසතියා සමා තාති වීසතියා සඞ්ඛාතාය භික්ඛූ

සමාගතා, එකතනසබ්බෙම්මාරහතංසඞ්ඝස්සදස්කසති. 

නිවත් කථොති ගාථාය අන්තරවාසකෙන නිවත්කථො උත්තරාසඞ්කගන
දිගුණං ෙත්වා පාරුතසඞ්ඝාටිකයො. ඉති තානි තීණිපි චීවරානි ොකය
ගතාකනව භික්ඛුනියා බින්දුමත්තං ොළෙං උදකෙන කධොවිතමත්කත 
නිස්සග්ගියානිකහොන්තීතිඅත්කථො. 
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ඉත් ථිං හකනතිගාථායනමාතුභූතංඉත්ථිං හකනයය, නපිතුභූතංපුරිසං

හකනයය. අනරියන්ති තඤ්ච අනරහන්තකමව හකනයය, එකතන

අරහන්තඝාතකෙොපින කහොතීති දස්කසති. අනන් තරං ඵුකසතිආනන්තරියං
ඵුසතීතිඅත්කථො. 

481. සුප් පතිට් ඨිත-නිකරොධසදිසන්ති කයොජනවිත්ථතංරුක්ඛං සන්ධාය 
වුත්තං. 

සත් තරසකෙසූතිභික්ඛුනීනං පඤ්ඤත්තසත්තරසසඞ්ඝාදිකසකසසු. 

පාරාජිොදිපඤ්හාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඤ් චවග් ක ො 

ෙම් මවග්  වණ් ණනා 

483. ෙම්මවග්කග ඨපිතඋකපොසථපවාරණානං ෙත්තිෙමාකස
සාමග්ගියා ෙතාය සාමග්ගීපවාරණං මුඤ්චිත්වා උකපොසථං ොතුං න

වට්ටතීති ආහ ‘‘ඨකපත් වා ෙත් තිෙමාස’’න්ති.සකචපනකතසංනානාසීමාසු 

මහාපවාරණාය විසුං පවාරිතානං ෙත්තිෙමාසබ්භන්තකර සාමග්ගී කහොති, 

සාමග්ගීඋකපොසකථොඑව කතහිෙත්තබ්කබො, නපවාරණා. එෙස්මිං වස්කස

ෙතපවාරණානං පුන පවාරණාය අවිහිතත්තා. සාමග් ගීදිවකසොති

අනුකපොසථදිවකසසාමග්ගීෙරණංසන්ධාය වුත්තං. සකචපනචාතුද්දසියං, 

පන්නරසියංවාසඞ්කඝොසාමග්ගිංෙකරොති, තදා සාමග්ගීඋකපොසථදිවකසොන

කහොති, චාතුද්දසීපන්නරසීඋකපොසකථොව කහොති. උපරි පවාරණායපි එකසව 
නකයො. 

පච් චුක් ෙඩ් ඪිත් වා ඨපිතදිවකසොති භණ්ඩනොරකෙහි උපද්දුතා වා
කෙනචිකදව ෙරණීකයන පවාරණාසඞ්ගහං වා ෙත්වා ඨපිකතො 

ොළපක්ඛචාතුද්දසීදිවකසොව. ද් කව ච පුණ් ණමාසිකයොති පුබ්බ-

ෙත්තිෙපුණ්ණමා, පච්ඡිමෙත්තිෙපුණ්ණමා චාති ද්කව පුණ්ණමාසිකයො. 

එවං චතුබ් බිධම් පීති පුණ්ණමාසීද්වකයන සද්ධිං සාමග්ගීපවාරණං, 
චාතුද්දසීපවාරණඤ්චසම්පිණ්කඩත්වාවුත්තං.ඉදඤ්චපෙතිචාරිත්තවකසන
වුත්තං. තථාරූපපච්චකය පන සති උභින්නං පුණ්ණමාසීනං පුරිමා ද්කව
චාතුද්දසිකයොපි ොළපක්ඛචාතුද්දසියාඅනන්තරාපන්නරසීපීතිඉකමපිතකයො
දිවසා පවාරණාදිවසා එවාති ඉමං සත්තවිධම්පි පවාරණාදිවසං ඨකපත්වා
අඤ්ඤස්මිංදිවකසපවාකරතුංනවට්ටති. 
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484. අනුස ්සාවනෙම් මං ෙත් වාතිපඨමංඅනුස්සාවනංසාකවත්වා‘‘එසා 

ඤත්තී’’ති අනුස්සාවනානන්තරකමව සෙලංඤත්තිං වත්වා, පරිකයොසාකන

‘‘එසාඤත්තී’’ති වත්වාතිඅධිප්පාකයො. 

485. ය් වායන්ති බයඤ්ජනප්පකභකදො අධිප්කපකතො. දසධා 

බයඤ ්ජනබුද් ධියා පකභකදොති එත්ථ දසධා දසවිකධන බයඤ්ජනානං

පකභකදොතිකයොකජතබ්බං.කෙනායංපකභකදොතිආහ ‘‘බයඤ් ජනබුද් ධියා’’ති.
යථාධිප්කපතත්ථබයඤ්ජනකතො බයඤ්ජනසඞ්ඛාතානං අක්ඛරානං ජනිො

බුද්ධි බයඤ්ජනබුද්ධි, තාය බයඤ්ජනබුද්ධියා, 
අක්ඛරසමුට්ඨාපෙචිත්තකභකදකනවාතිඅත්කථො. යංවාසංකයොගපරංෙත්වා

වුච්චති, ඉදම්පිගරුෙන්තිකයොජනා. 

තත්ථ ආයස් මකතොතිආදීසු යානි අනන්තරිතානි ස-ොරම-

ොරාදිබයඤ්ජනානි ‘‘සංකයොකගො’’තිවුච්චන්ති, කසොසංකයොකගොපකරොයස්ස 

අ-ොරාදිකනො, කසො සංකයො පකරො නාම. රස ්සන්ති අොරාදිබයඤ්ජනරහිතං

සරං. අසංකයො පරන්ති ‘‘යස්ස නක්ඛමතී’’තිආදීසු ය-ොර න-

ොරාදිබයඤ්ජනසහිතසරං සන්ධාය වුත්තං. ත-ොරස්ස ථ-ොරං අෙත්වා

වග්ගන්තකර සිථිලකමව ෙත්වා ‘‘සුණාටු කම’’තිආදිං වදන්කතොපි දුරුත්තං
ෙකරොතිකයව ඨකපත්වා අනුරූපං ආකදසං. යඤ්හි

‘‘සච්චිෙත්ථපරමත්කථනා’’ති වත්තබ්කබ ‘‘සච්චිෙට්ඨපරමට්කඨනා’’ති ච

‘‘අත්ථෙථා’’ති වත්තබ්කබ ‘‘අට්ඨෙථා’’ති ච තත්ථ තත්ථ වුච්චති, තාදිසං

පාළිඅට්ඨෙථාසුදිට්ඨපකයොගං, තදනුරූපඤ්චවත්තුංවට්ටති, තකතොඅඤ්ඤං

නවට්ටති.කතනාහ ‘‘අනුක් ෙමා තං පකවණිං අවිනාකසන් කතනා’’තිආදි. 

දීකඝ වත් තබ් කබ රස ්සන්තිආදීසු ‘‘භික්ඛූන’’න්ති වත්තබ්කබ

‘‘භික්ඛුන’’න්ති වා ‘‘බහූසූ’’ති වත්තබ්කබ ‘‘බහුසූ’’ති වා ‘‘නක්ඛමතී’’ති

වත්තබ්කබ ‘‘න ඛමතී’’ති වා ‘‘උපසම්පදාකපක්කඛො’’ති වත්තබ්කබ

‘‘උපසම්පදාකපකඛො’’ති වා එවං අනුරූපට්ඨාකනසු එව දීඝරස්සාදි 

රස්සදීඝාදිවකසන පරිවත්කතතුං වට්ටති, න පන ‘‘නාකගො’’ති වත්තබ්කබ

‘‘නකගො’’ති වා ‘‘සඞ්කඝො’’ති වත්තබ්කබ ‘‘සකඝො’’ති වා ‘‘තිස්කසො’’ති

වත්තබ්කබ ‘‘තිකසො’’ති වා ‘‘යාචතී’’ති වත්තබ්කබ ‘‘යාචන්තී’’ති වා එවං

අනනුරූපට්ඨාකනසු වත්තුං. සම්බන්ධං, පන වවත්ථානඤ්ච සබ්බථාපි
වට්ටතීතිගකහතබ්බං. 

486. කසසසීමාසුපීතිඅතිමහතීආදීසුදසසුපි. 

488. චතුවග්  ෙරකණති චතුවග්කගන සඞ්කඝන ෙත්තබ්කබ. 

අනිස ්සාරිතාතිඋකපොසථට්ඨපනාදිනාවාලද්ධිනානාසංවාසෙභාකවනවාන 
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බහිෙතා.අට්ඨෙථායඤ්හි ‘‘අපෙතත්තස්සාතිඋක්ඛිත්තෙස්සවා, යස්සවා 

උකපොසථපවාරණා ඨපිතා කහොන්තී’’ති (පරි. අට්ඨ. 425) වුත්තත්තා
ඨපිතඋකපොසථපවාරකණො භික්ඛු අපෙතත්කතො එවාති ගකහතබ්බං. 

පරිසුද් ධසී ාති පාරාජිෙං අනාපන්නා අධිප්කපතා. පරිවාසාදිෙම්කමසු පන

ගරුෙට්ඨාපි අපෙතත්තා එවාති ගකහතබ්බං. අවකසසා…කප.… 

ඡන් දාරහාව කහොන් තීති සඞ්ඝකතො හත්ථපාසං විජහිත්වා ඨිකත සන්ධාය 

වුත්තං.අවිජහිත්වාඨිතාපනඡන්දාරහානකහොන්ති, කතපිචතුවග්ගාදිකතො
අධිො හත්ථපාසං විජහිත්වාව ඡන්දාරහා කහොන්ති. තස්මා සඞ්ඝකතො
හත්ථපාසංවිජහිත්වා ඨිකතකනවඡන්කදොවාපාරිසුද්ධිවාදාතබ්බා. 

ෙම්මවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අපක ොෙනෙම් මෙථාවණ් ණනා 

496. එතරහි සකචපි සාමකණකරොතිආදීසුබුද්ධාදීනංඅවණ්ණභාසනම්පි 
අෙප්පියාදිං ෙප්පියාදිභාකවන දීපනම්පි දිට්ඨිවිපත්තියඤ්කඤව පවිසති.

කතකනව වක්ඛති ‘‘තංලද්ධිංනිස්සජ්ජාකපතබ්කබො’’ති. භික්ඛූනම්පි එකසව

නකයො. මිච් ඡාදිට් ඨිකෙොති බුද්ධවචනාධිප්පායං විපරීතකතො ගණ්හන්කතො, 

කසො එව අන් තග්  ාහිොය දිට් ඨියා සමන් නා කතොතිචවුත්කතො. කෙචිපන

‘‘සස්සතුච්කඡදානං අඤ්ඤතරදිට්ඨියා සමන්නාගකතො’’ති වදන්ති, තං න 

යුත්තං, සස්සතුච්කඡදග්ගාහස්ස සාමකණරානං ලිඞ්ගනාසනාය

ොරණත්කතන කහට්ඨා අට් ඨෙථායකමව (මහාව. අට්ඨ. 108) වුත්තත්තා, 
ඉධච දණ්ඩෙම්මනාසනායඑවඅධිප්කපතත්තා. 

තස් සාපි දාතබ් කබොතිවිජ්ජමානං මුඛරාදිභාවංනිස්සායඅප්පටිපුච්ඡිත්වාපි
පටිඤ්ඤංඅග්ගකහත්වාපිආපත්තිං අනාකරොකපත්වාපිකදසිතායපිආපත්තියා
ඛුංසනාදිකතො අකනොරමන්තස්ස දාතබ්කබොව. ඔරමන්තස්ස පන
ඛමාකපන්තස්සනදාතබ්කබො. 

බ්රහ් මදණ් ඩස් ස දානන්ති ඛරදණ්ඩස්ස උක්ෙට්ඨදණ්ඩස්ස දානං.
තජ්ජනීයාදිෙම්කම හි ෙකත ඔවාදානුසාසනිප්පදානපටික්කඛකපො නත්ථි.
දින්නබ්රහ්මදණ්කඩ පන තස්මිං සද්ධිං තජ්ජනීයාදිෙම්මෙකතහි 

පටික්ඛිත්තම්පි ොතුං න වට්ටති, ‘‘කනව වත්තබ්කබො’’තිආදිනා 
ආලාපසල්ලාපාදිමත්තස්සාපි නොකරන පටික්ඛිත්තත්තා. තඤ්හි දිස්වා

භික්ඛූ ගීවං පරිවත්කතත්වා ඔකලොෙනමත්තම්පි න ෙකරොන්ති, එවං
විවජ්කජතබ්බං නිම්මදනෙරණත්ථකමව තස්ස දණ්ඩස්ස අනුඤ්ඤාතත්තා.
කතකනව ඡන්නත්කථකරොපි උක්කඛපනීයාදිෙම්මෙකතොපි අභායිත්වා

බ්රහ්මදණ්කඩදින්කන‘‘සඞ්කඝනාහංසබ්බථාවිවජ්ජිකතො’’තිමුච්ඡිකතො පපති.
කයො පන බ්රහ්මදණ්ඩෙකතන සද්ධිං ඤත්වා සංසට්කඨො අවිවජ්කජත්වා
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විහරති, තස්ස දුක්ෙටකමවාති ගකහතබ්බං අඤ්ඤථා බ්රහ්මදණ්ඩවිධානස්ස 

නිරත්ථෙතාපසඞ්ගකතො. කතනාති බ්රහ්මදණ්ඩෙකතන. යථා

තජ්ජනීයාදිෙම්මෙකතහි, එවකමව තකතො අධිෙම්පි සඞ්ඝංආරාකධන්කතන

සම්මාවත්තිතබ්බං. තඤ්ච ‘‘කසොරකතො නිවාතවුත්තී’’තිආදිනා සරූපකතො

දස්සිතකමව. කතනාහ ‘‘සම් මාවත් තිත් වා ෙමාකපන් තස් ස බ්රහ් මදණ් කඩො 

පටිප් පස් සම් කභතබ් කබො’’ති. 

යං තං භගවතා අවන්දියෙම්මං අනුඤ්ඤාතන්ති සම්බන්කධො. ‘‘තස් ස 

භික් ඛුකනො දණ් ඩෙම් මං ොතු’’න්ති සාමඤ්ඤකතො අනුඤ්ඤාතප්පොරං

දස්කසත්වා පුන විකසසකතො අනුඤ්ඤාතප්පොරං දස්කසතුං ‘‘අථ 

කෙො’’තිආදිපාළිඋද්ධටාතිකවදිතබ්බං. ඉමස ්ස අපක ොෙනෙම් මස ්ස ඨානං 

කහොතීති අපකලොෙනෙම්මස්ස සාමඤ්ඤස්ස පවත්තිට්ඨානං කහොතීති.
විකසසබයතිකරකෙන අවිජ්ජමානම්පි තදඤ්ඤත්ථ අප්පවත්තිං දස්කසතුං 

විකසසනිස්සිතං විය කවොහරීයති. ‘‘ෙම් මඤ ්කඤව  ක් ෙණ’’න්ති ඉමිනා
ඔසාරණාදිවකසන ගහිතාවකසසානං සබ්කබසං අපකලොෙනෙම්මස්ස
සාමඤ්ඤලක්ඛණවකසන ගහිතත්තා ෙම්මඤ්කඤව ලක්ඛණමස්සාති
ෙම්මලක්ඛණන්තිනිබ්බචනංදස්කසති.ඉදඤ්ච වුත්තාවකසසානංෙම්මානං

නිට්ඨානට්ඨානං, සඞ්ඛාරක්ඛන්ධධම්මායතනානි විය 

වුත්තාවකසසඛන්ධායතනානන්ති දට්ඨබ්බං. කතකනව වක්ඛති ‘‘අයං

පකනත්ථ පාළිමුත්තකෙොපි ෙම්මලක්ඛණවිනිච්ඡකයො’’තිආදි (පරි. අට්ඨ.

495-496). යථා කචත්ථ, එවං උපරි ඤත්තිෙම්මාදීසුපි ෙම්මලක්ඛණං

වුත්තන්තිකවදිතබ්බං. තස් ස ෙරණන්තිඅවන්දියෙම්මස්සෙරණවිධානං. 

‘‘න වන් දිතබ් කබො’’ති ඉමිනා වන්දන්තියා දුක්ෙටන්ති දස්කසතීති
දට්ඨබ්බං. සඞ්කඝන ෙතං ෙතිෙං ඤත්වා මද්දනං විය හි සඞ්ඝසම්මුතිං
අනාදකරනඅතික්ෙමන්තස්සආපත්තිඑවකහොති. 

භික් ඛුසඞ් ඝස් සාපි පකනතං  බ් භතිකයවාති අවන්දියෙම්මස්ස
උපලක්ඛණමත්කතනගහිතත්තා භික්ඛුසඞ්ඝස්සාපිෙම්මලක්ඛණං ලබ්භති
එව. 

සලාෙදානට්ඨානං ස ාෙග්  ං නාම. යාගුභත්තානං භාජනට්ඨානානි 

යා ග්  භත් තග්  ානි නාම. එකතසුපිහිඨාකනසුසබ්කබොසඞ්කඝොඋකපොසකථ

විය සන්නිපතිකතො, ෙම්මඤ්ච වග්ගෙම්මං න කහොති, ‘‘මයකමතං න

ජානිම්හා’’ති පච්ඡා ඛියයන්තාපි න කහොන්ති. ඛණ්ඩසීමාය පන ෙකත 
ඛියයන්ති. සඞ්ඝිෙපච්චයඤ්හි අච්ඡින්නචීවරාදීනං දාතුං අපකලොකෙන්කතහි 
උපචාරසීමට්ඨානං සබ්කබසං අනුමතිං ගකහත්වාව ොතබ්බං. කයො පන 
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විසභාගපුග්ගකලො ධම්මිෙං අපකලොෙනං පටිබාහති, තං උපාකයන
බහිඋපචාරසීමාගතංවාෙත්වා ඛණ්ඩසීමංවාපවිසිත්වාොතුංවට්ටති. 

යංසන්ධාය‘‘අපකලොෙනෙම්මංෙකරොතී’’තිසාමඤ්ඤකතොදස්කසති, තං 

අපකලොෙනෙම්මං සරූපකතො දස්කසතුමාහ ‘‘අච් ඡින් නචීවරං’’ඉච්චාදි. යදි

අපකලොකෙත්වාව චීවරං දාතබ්බං, කිං පන

අප්පමත්තෙවිස්සජ්ජෙසම්මුතියාති ආහ ‘‘අප් පමත් තෙවිස ්සජ් ජනකෙන 

පනා’’තිආදි. නාළි වා උපඩ් ඪනාළි වාති දිවකස දිවකස අපකලොකෙත්වා

දාතබ්බස්ස පමාණදස්සනං. කතන යාපනමත්තකමව අපකලොකෙතබ්බං, න

අධිෙන්ති දස්කසති. එෙදිවසංකයව වාතිආදි දසවීසතිදිවසානං එෙස්මිං

දිවකසකයව දාතබ්බපරිච්කඡදදස්සනං, කතන යාව ජීවන්ති වා යාව කරොගා

වුට්ඨහතීතිවාඑවංඅපකලොකෙතුංනවට්ටතීතිදස්කසති. ඉණපලිකබොධන්ති
ඉණවත්ථුං දාතුං වට්ටතීති සම්බන්කධො. තඤ්ච ඉණායිකෙහි පලිබුද්ධස්ස
ලජ්ජිකපසලස්ස සාසනුපොරෙස්ස පමාණයුත්තකමව ෙප්පියභණ්ඩං

නියකමත්වා අපකලොකෙත්වා දාතබ්බං, නපනසහස්සං වා සතසහස්සං වා 
මහාඉණං. තාදිසඤ්හි භික්ඛාචරියවත්කතන සබ්කබහි භික්ඛූහි තාදිසස්ස
භික්ඛුකනො පරිකයසිත්වාදාතබ්බං. 

උපනික් කෙපකතොති කචතියපටිජග්ගනත්ථාය වඩ්ඪියා පකයොකජත්වා

ෙප්පියොරකෙහි ඨපිතවත්ථුකතො. සඞ් ඝිකෙනපීති න කෙවලඤ්ච
තතු්රප්පාදකතොපච්චයදායකෙහි චතුපච්චයත්ථායසඞ්ඝස්සදින්නවත්ථුනාපීති
අත්කථො. 

සඞ් ඝභත් තං ොතුං න වට් ටතීති මහාදානං කදන්කතහිපි ෙරියමානං
සඞ්ඝභත්තංවියොකරතුංනවට්ටතීතිඅධිප්පාකයො. 

‘‘යථාසුෙං පරිභුඤ් ජිතුං රුච් චතී’’ති වුත්තත්තා අත්තකනො

පරිකභොගප්පකහොනෙංඅප්පංවාබහුංවාගකහතබ්බං, අධිෙංපනගකහතුං න

ලභති. උකපොසථදිවකසතිනිදස්සනමත්තං, යස්මිංකිස්මිඤ්චි දිවකසපිෙතං

සුෙතකමව කහොති. ෙකරොන්කතන ‘‘යං ඉමස්මිං විහාකර අන්කතොසීමාය 

සඞ්ඝසන්තෙං…කප.… යථාසුඛං පරිභුඤ්ජිතුං මය්හං රුච්චතී’’ති එවං

ෙතිොොතබ්බා, තථාද්වීහිතීහිපි ‘‘ආයස්මන්තානංරුච්චතී’’තිවචනකමව

කහත්ථවිකසකසො. කතසම් පීතිරුක්ඛානං. සා එව ෙතිොති විසුංෙතිොන
ොතබ්බාතිඅත්කථො. 

කතසන්ති රුක්ඛානං. සඞ්කඝොසාමීතිසම්බන්කධො. පුරිමවිහාකරතිපුරිකම

යථාසුඛං පරිකභොගත්ථාය ෙතෙතිකෙ විහාකර. පරිකවණානි ෙත් වා 

ජග්  න් තීති යත්ථ අරක්ඛියමාකන ඵලාඵලානි, රුක්ඛා ච විනස්සන්ති, 
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තාදිසං ඨානං සන්ධාය වුත්තං, තත්ථ සඞ්ඝස්ස ෙතිො න පවත්තීති
අධිප්පාකයො. කය පන රුක්ඛා බීජානි කරොකපත්වා ආදිකතො පට්ඨාය

පටිජග්ගිතා, කතපිදසමභාගංදත්වාකරොපකෙකහව පරිභුඤ්ජිතබ්බා. කතහීති
ජග්ගකෙහි. 

තත් ථාති තස්මිං විහාකර. මූක ති ආදිොකල, පුබ්කබති අත්කථො. දීඝා 

ෙතිොති අපරිච්ඡින්නොලා යථාසුඛං පරිකභොගත්ථාය ෙතිො. 

නික් කුක් කුච් කචනාති ‘‘අභාජිතමිද’’න්ති කුක්කුච්චං අෙත්වාති අත්කථො. 

ඛියයනමත් තකමකවතන්ති කතන ඛියයකනන බහුං ඛාදන්තානං කදොකසො

නත්ථි අත්තකනො පරිකභොගප්පමාණස්කසව ගහිතත්තා, ඛියයන්කතපි 
අත්තකනොපකහොනෙංගකහත්වාඛාදිතබ්බන්තිඅධිප්පාකයො. 

 ණ් හථාති න වත් තබ් බාතිතථාවුත්කත කතකනවභික්ඛුනා දින්නං විය

මඤ්කඤයුං, තං නිස්සාය මිච්ඡාජීවසම්භකවො කහොතීති වුත්තං. කතනාහ 

‘‘අනුවිචරිත් වා’’තිආදි. උපඩ් ඪභාක ොති එෙභික්ඛුකනො පටිවීසකතො

උපඩ්ඪභාකගො. කදන්කතනච ‘‘එත්තෙං දාතුං සඞ්කඝො අනුඤ්ඤාසී’’තිඑවං

අත්තානං පරිකමොකචත්වා යථා කත සඞ්කඝ එව පසීදන්ති, එවං වත්වා
දාතබ්බං. 

අපච් චාසීසන් කතනාති ගිලානගමිකිස්සරාදීනං අනුඤ්ඤාතපුග්ගලානම්පි

අත්තකනො සන්තෙං කදන්කතන අපච්චාසීසන්කතකනව දාතබ්බං, 
අනනුඤ්ඤාතපුග්ගලානං පන අපච්චාසීසන්කතනාපි දාතුං න වට්ටතීති.
සඞ්ඝිෙකමව යථාෙතිතාය දාකපතබ්බං. අත්තකනො සන්තෙම්පි

පච්චයදායොදී සයකමව විස්සාකසන ගණ්හන්ති, න වාකරතබ්බා, 

ලද්ධෙප්පියන්තිතුණ්හීභවිතබ්බං. පුබ් කබ වුත් තකමවාති ‘‘කුද්කධොහිකසො

රුක්කඛපි ඡින්කදයයා’’තිආදිනා තුණ්හීභාකව ොරණං පුබ්කබ වුත්තකමව.

කතහි ෙතඅනත්ථාභාකවපි ොරුඤ්කඤන තුණ්හී භවිතුං වට්ටති, 

‘‘ගණ්හථා’’තිආදිපනවත්තුංනවට්ටති. 

 රුභණ් ඩත් තා…කප.… න දාතබ් බන්ති ජීවරුක්ඛානං

ආරාමට්ඨානීයත්තා, දාරූනඤ්චකගහසම්භාරානුපගතත්තා‘‘සබ්බංත්වකමව 

ගණ්හා’’ති දාතුං න වට්ටතීති වුත්තං. අෙතාවාසං වා ෙත් වාති පුබ්කබ
අවිජ්ජමානංකසනාසනංෙත්වාජග්ගිතොකලඵලවාකර සම්පත්කත. 

අපකලොෙනෙම්මෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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අත් ථවසවග්  ාදිවණ් ණනා 

498. විපාෙදුක් ෙසඞ් ොතානං සම් පරායිෙකවරානන්ති එත්ථ

පාණාතිපාතාදිකවකරන නිබ්බත්තත්තා, කවරප්පත්තියා කහතුත්තා ච

‘‘විපාෙදුක්ඛකවදනා’’ති වුත්තා. පාණාතිපාතාදිපඤ්චකවරවිනිමුත්තානම්පි
අකුසලානං කවකරහි සහ එෙකතො සඞ්ගණ්හනත්ථං 

‘‘දසඅකුස ෙම් මපථප් පකභදාන’’න්තිපුනවුත්තං. 

499-500. තං ෙම් මන්ති තජ්ජනීයාදිෙම්මකමව, සත්තා

ආපත්තික්ඛන්ධා පඤ්ඤත්තං නාමාති සම්බන්කධො. අන් තරා කෙනචි 

අපඤ් ඤත් කත සික් ොපකදතිඉමස්මිංෙප්කපආදිකතො පට්ඨායයාවඅම්හාෙං

භගවකතො අභිසම්කබොධි, තාව අන්තරාොකල ෙකුසන්ධාදිං ඨකපත්වා 

කෙනචි අපඤ්ඤත්කත සික්ඛාපකදති අත්කථො. විනීතෙථා සික් ොපදන්ති
විනීතවත්ථූනි එව. තානි හි තංතංසික්ඛාකෙොට්ඨාසානං පොසනකතො 

‘‘සික්ඛාපද’’න්ති ච ආපත්තිඅනාපත්තීනං අනුපඤ්ඤාපනකතො

‘‘අනුපඤ්ඤත්ත’’න්තිච වුච්චන්ති. 

අත්ථවසවග්ගාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සඞ්ගහවග්ගවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

ඉති මහාවග්කගො, පඤ්ඤත්තිවග්කගො, සඞ්ගහවග්කගොති තීහි 

මහාවග්කගහිපටිමණ්ඩිකතො පරිවාකරොතිකවදිතබ්කබො. 

ඉතිසමන්තපාසාදිොයවිනයට්ඨෙථායවිමතිවිකනොදනියං 

පරිවාරවණ්ණනානකයොනිට්ඨිකතො. 

නි මනෙථාවණ් ණනා 

අවසානගාථාසු උභකතොවිභඞ්ග-ඛන්ධෙ-පරිවාකරහි විභත්තත්තා
විභාගපටිකදසනා යස්මිං විනයපිටකෙ. කසො උභකතොවිභඞ්ග-ඛන්ධෙ-

පරිවාරවිභත්තකදසකනොආහාතිකයොජනා. තස් සාතිවිනයපිටෙස්ස. 

සත් ථු මහාකබොධීති දක්ඛිණසාඛං සන්ධාය වදති. යං පධානඝරං නාම

පරිකවණං, තත්ථචාරුපාොකරනසඤ්චිතංපරික්ඛිත්තංයංපාසාදං ොරයි, 
තත්රතස්මිංමහානිගමසාමිකනොපාසාකදවසතාතිකයොකජතබ්බා. 

බුද්ධසිරිං උද්දිසිත්වා නිස්සාය, තස්ස වා අජ්කඣසනම්පි පටිච්ච යා
ඉද්ධා පරිපුණ්ණවිනිච්ඡයතාය සමිද්ධා විනයසංවණ්ණනා ආරද්ධාති 
කයොජනා. 
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පටුන 

සිරිනිවාසස් සාති සිරියා නිවාසනට්ඨානභූතස්ස සිරිපා නාමෙස්ස

රඤ්කඤො. ජයසංවච් ඡකරතිවිජයයුත්කතසංවච්ඡකර.ආරද්ධොලදස්සනත්ථං

පුන ‘‘ජයසංවච්ඡකරඅයංආරද්ධා’’තිවුත්තං. 

ොක  වස් සන්තියුත්තොකලවස්සනසීකලො. කදකවොති කමකඝො. 

නිගමනෙථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නි මනෙථා 

එත්තාවතා චආරද්ධා, විනයට්ඨෙථායයා; 

වණ්ණනානාතිවිත්ථිණ්ණා, පරිපුණ්ණවිනිච්ඡයා. 

පඤ්ඤාසභාණවාරාය, තන්තියාපරිමාණකතො; 

සමිජ්ඣනිට්ඨිපරමා, යා විමතිවිකනොදනී. 

අනන්තරාකයනෙතා, අයංනිට්ඨමුපාගතා; 

යංතංනිට්ඨංතථාසබ්කබ, පාණිකනොසමකනොරථා. 

කථකරහිවිනයඤ්ඤූහි, සුචිසල්කලඛවුත්තිහි; 
අවිස්සත්ථාතිවිත්ථිණ්ණ-ගන්ථභීරූහිපත්ථිතං. 

ෙකරොන්කතනමයාඑවං, විනයඅත්ථවණ්ණනං; 

යංපත්තංකුසලංකතන, පත්වාසම්කබොධිමුත්තමං. 

විනයත්ථංපොකසත්වා, කයොකසොපාකයනලක්ඛණං; 
කසොපායංවිමතිච්කඡද-ඤාණචක්ඛුපදායෙං. 

විරද්ධත්ථවිපල්ලාස-ගන්ථවිත්ථාරහානියා; 

විසුද්ධිංපාපයිස්සාමි, සත්කතසංසාරදුක්ඛකතො. 

කලොකිකයහිචකභොකගහි, ගුකණහිනිඛිලාපජා; 

සබ්කබහිසහිතාකහොන්තු, රතාසම්බුද්ධසාසකනති. 

විමතිවිකනොදනීටීොනිට්ඨිතා. 
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