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ධම්මවිචය 



 ද්වෙමාතිකාපාළි  

i 

පටුන 

 

පටුන 

පටුන ................................................................................................................   

භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි .................................................................................... 1 

නිදානුද්වදව ො ........................................................................................ 1 

පාරාජිකකණ්ව ො .......................................................................................... 96 

1. පඨමපාරාජිකෙණ්ණනා .................................................................... 96 

2. දුතියපාරාජිකෙණ්ණනා ................................................................... 105 

3. තතියපාරාජිකෙණ්ණනා .................................................................. 110 

4. චතුත්ථපාරාජිකෙණ්ණනා ............................................................... 112 

 ඞ්ඝාදිව  කණ්ව ො .................................................................................. 115 

1. සුක්කවි ් ට්ඨිසික්ඛාපදෙණ්ණනා ................................................... 115 

2. කාය ං ග්ගසික්ඛාපදෙණ්ණනා ...................................................... 116 
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2. අඤ්ඤොදකසික්ඛාපදෙණ්ණනා ...................................................... 173 

3. උජ්ඣාපනකසික්ඛාපදෙණ්ණනා ..................................................... 174 

4. පඨමව නා නසික්ඛාපදෙණ්ණනා .................................................. 174 

5. දුතියව නා නසික්ඛාපදෙණ්ණනා .................................................. 176 

6. අනුපඛජ්ජසික්ඛාපදෙණ්ණනා ......................................................... 177 

7. නික්කඩ්ඪනසික්ඛාපදෙණ්ණනා ....................................................... 178 

8. වෙහා කුටිසික්ඛාපදෙණ්ණනා ........................................................ 179 

9. මහල්ලකවිහාරසික්ඛාපදෙණ්ණනා .................................................. 179 

10.  ප්පාණකසික්ඛාපදෙණ්ණනා ....................................................... 181 
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පටුන 

නවමොත ් භගෙවතොඅරහවතො ම්මා ම්බුද්ධ ්  

ද්කෙමාතිොපාළි 

භික්ඛුපාතිකමොක්ඛපාළි 

පුබ්බකරණං-4 

 ම්මජ්ජනී පදීවපොච, උදකංආ වනනච; 

උවපො ථ ් එතානි, ‘‘පුබ්බෙරණ’’න්ති වුච්චති. 

පුබ්බකිච්චං-5 

ඡන්ද, පාරිසුද්ධි, උතුක්ඛානං, භික්ඛුගණනාචඔොවදො; 

උවපො ථ ් එතානි, ‘‘පුබ්බකිච්ච’’න්ති වුච්චති. 

පත්තකල්ලඅඞ්ගා-4 

උවපො වථො, යාෙතිකාචභික්ඛූ කම්මප්පත්තා; 
 භාගාපත්තිවයොචනවිජ්ජන්ති; 

ෙජ්ජනීයා ච පුග්ගලා ත ්මිං න වහොන්ති, ‘‘පත්තෙල්ල’’න්ති
වුච්චති. 

පුබ්බකරණපුබ්බකිච්චානි  මාවපත්ො වදසිතාපත්තික ්   මග්ග ් 
භික්ඛු ඞ්ඝ ් අනුමතියාපාතිවමොක්ඛංඋද්දිසිතුංආරාධනංකවරොම. 

නිදානුද්වදව ො 

සුණාතුවමභන්වත ඞ්වඝො? අජ්ජුවපො වථොපන්නරව ො, යදි ඞ්ඝ ්  
පත්තකල්ලං,  ඞ්වඝොඋවපො ථංකවරයය, පාතිවමොක්ඛංඋද්දිව යය. 

කිං  ඞ්ඝ ්  පුබ්බකිච්චං? පාරිසුද්ධිං ආය ්මන්වතො ආවරොවචථ, 
පාතිවමොක්ඛං උද්දිසි ් ාමි, තං  බ්වබෙ  න්තා  ාධුකං සුවණොම මනසි
කවරොම. ය ්  සියා ආපත්ති, ව ො ආවිකවරයය, අ න්තියා ආපත්තියා
තුණ්හී භවිතබ්බං, තුණ්හීභාවෙන වඛො පනාය ්මන්වත ‘‘පරිසුද්ධා’’ති
වෙදි ් ාමි. යථා වඛො පන පච්වචකපුට්ඨ ්  වෙයයාකරණං වහොති, 
එෙවමෙංඑෙරූපායපරි ායයාෙතතියංඅනු ාවිතං වහොති.වයොපනභික්ඛු
යාෙතතියං අනු ාවියමාවන  රමාවනො  න්තිං ආපත්තිං නාවිකවරයය, 
 ම්පජානමු ාොද ්  වහොති.  ම්පජානමු ාොවදො වඛො පනාය ්මන්වතො
අන්තරායිවකො ධම්වමො වුත්වතො භගෙතා, ත ්මා  රමාවනන භික්ඛුනා
ආපන්වනන විසුද්ධාවපක්වඛන  න්තී ආපත්ති ආවිකාතබ්බා, ආවිකතා
හි ් ඵාසුවහොති. 
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පටුන 

උද්දිට්ඨං වඛො ආය ්මන්වතො නිදානං. තත්ථාය ්මන්වත පුච්ඡාමි, 
කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, දුතියම්පි පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, තතියම්පි 
පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, පරිසුද්වධත්ථාය ්මන්වතො, ත ්මා තුණ්හී, 
එෙවමතංධාරයාමීති. 

නිදානංනිට්ඨිතං. 

පාරාජිකුද්කෙක ො 

තත්රිවමචත්තාවරොපාරාජිකාධම්මාඋද්වද ංආගච්ඡන්ති. 

වමථුනධම්මසික්ඛාපදං 

1. වයො පන භික්ඛු භික්ඛූනං සික්ඛා ාජීෙ මාපන්වනො සික්ඛං 
අප්පච්චක්ඛාය දුබ්බලයං අනාවිකත්ො වමථුනං ධම්මං පටිව වෙයය, 
අන්තමව ො තිරච්ඡානගතායපි, පාරාජිවකොවහොතිඅ ංොව ො. 

අදින්නාදානසික්ඛාපදං 

2. වයො පන භික්ඛු ගාමා ො අරඤ්ඤා ො අදින්නං වථයය ඞ්ඛාතං
ආදිවයයය, යථාරූවපඅදින්නාදාවන රාජාවනොවචොරංගවහත්ොහවනයුං
ො බන්වධයුං ො පබ්බාවජයුං ො වචොවරොසි බාවලොසි මූළ්වහොසි
වථවනොසීති, තථාරූපං භික්ඛු අදින්නං ආදියමාවනො අයම්පි පාරාජිවකො 
වහොතිඅ ංොව ො. 

මනු ් විග්ගහසික්ඛාපදං 

3. වයො පන භික්ඛු  ඤ්චිච්ච මනු ් විග්ගහං ජීවිතා වෙොවරොවපයය, 
 ත්ථහාරකං ො ්  පරිවයව යය, මරණෙණ්ණං ො  ංෙණ්වණයය, 
මරණාය ො  මාදවපයය ‘‘අම්වභො පුරි  කිං තුය්හිමිනා පාපවකන
දුජ්ජීවිවතන, මතං වත ජීවිතා ව වයයො’’ති, ඉති චිත්තමවනො
චිත්ත ඞ්කප්වපො අවනකපරියාවයන මරණෙණ්ණං ො  ංෙණ්වණයය, 
මරණායො  මාදවපයය, අයම්පිපාරාජිවකොවහොතිඅ ංොව ො. 

උත්තරිමනු ් ධම්මසික්ඛාපදං 

4. වයො පන භික්ඛු අනභිජානං උත්තරිමනු ් ධම්මං අත්තුපනායිකං
අලමරියඤාණද ් නං මුදාචවරයය‘‘ඉති ජානාමි, ඉතිප ් ාමී’’ති, තවතො
අපවරන  මවයන  මනුග්ගාහීයමාවනො ො අ මනුග්ගාහීයමාවනො ො
ආපන්වනො විසුද්ධාවපක්වඛො එෙං ෙවදයය ‘‘අජානවමෙං ආවුව ො අෙචං
ජානාමි, අප ් ං ප ් ාමි, තුච්ඡං මු ා විලපි’’න්ති, අඤ්ඤත්ර අධිමානා, 
අයම්පිපාරාජිවකොවහොති අ ංොව ො. 



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි පාරාජිකුද්වදව ො 
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පටුන 

උද්දිට්ඨාවඛොආය ්මන්වතොචත්තාවරොපාරාජිකාධම්මා.වය ං භික්ඛු
අඤ්ඤතරංොඅඤ්ඤතරංොආපජ්ජිත්ොනලභතිභික්ඛූහි ද්ධිං ංො ං
යථා පුවර, තථා පච්ඡා, පාරාජිවකො වහොති අ ංොව ො. තත්ථාය ්මන්වත 
පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, දුතියම්පි පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, 
තතියම්පි පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, පරිසුද්වධත්ථාය ්මන්වතො, ත ්මා 
තුණ්හී, එෙවමතංධාරයාමීති. 

පාරාජිකංනිට්ඨිතං. 

 ඞ්ඝාදික සුද්කෙක ො 

ඉවමවඛොපනාය ්මන්වතොවතර  ඞ්ඝාදිව  ා 

ධම්මාඋද්වද ංආගච්ඡන්ති. 

සුක්කවි ් ට්ඨිසික්ඛාපදං 

1.  ඤ්වචතනිකා සුක්කවි ් ට්ඨිඅඤ්ඤත්රසුපිනන්තා ඞ්ඝාදිව ව ො. 

කාය ං ග්ගසික්ඛාපදං 

2. වයො පන භික්ඛු ඔතිණ්වණො විපරිණවතන චිත්වතන මාතුගාවමන
 ද්ධිං කාය ං ග්ගං  මාපජ්වජයය හත්ථග්ගාහං ො වෙණිග්ගාහං ො
අඤ්ඤතර ් ොඅඤ්ඤතර ් ොඅඞ්ග ් පරාම නං,  ඞ්ඝාදිව ව ො. 

දුට්ඨුල්ලොචාසික්ඛාපදං 

3. වයො පන භික්ඛු ඔතිණ්වණො විපරිණවතන චිත්වතන මාතුගාමං
දුට්ඨුල්ලාහි ොචාහි ඔභාව යය යථා තං ුවො ුවෙතිං වමථුනුප ංහිතාහි, 
 ඞ්ඝාදිව ව ො. 

අත්තකාමපාරිචරියසික්ඛාපදං 

4. වයො පන භික්ඛු ඔතිණ්වණො විපරිණවතන චිත්වතන මාතුගාම ් 
 න්තිවක අත්තකාමපාරිචරියාය ෙණ්ණං භාව යය ‘‘එතදග්ගං භගිනි
පාරිචරියානං යා මාදි ං සීලෙන්තං කලයාණධම්මං බ්රහ්මචාරිං එවතන
ධම්වමනපරිචවරයයා’’තිවමථුනුප ංහිවතන,  ඞ්ඝාදිව ව ො. 

 ඤ්චරිත්තසික්ඛාපදං 

5. වයො පන භික්ඛු  ඤ්චරිත්තං  මාපජ්වජයය ඉත්ථියා ො පුරි මතිං 
පුරි  ්  ො ඉත්ථිමතිං, ජායත්තවන ො ජාරත්තවන ො, අන්තමව ො
තඞ්ඛණිකායපි,  ඞ්ඝාදිව ව ො. 



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි පාරාජිකුද්වදව ො 
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පටුන 

කුටිකාරසික්ඛාපදං 

6.  ඤ්ඤාචිකාය පන භික්ඛුනා කුටිං කාරයමාවනන අ ් ාමිකං
අත්තුද්වද ං පමාණිකා කාවරතබ්බා, තත්රිදං පමාණං, දීඝව ො ද්ොද 
විදත්ථිවයො සුගතවිදත්ථියා, තිරියං  ත්තන්තරා, භික්ඛූ අභිවනතබ්බා
ෙත්ථුවද නාය, වතහිභික්ඛූහිෙත්ථුවදව තබ්බංඅනාරම්භං  පරික්කමනං.
 ාරම්වභ වච භික්ඛු ෙත්ථු ්මිං අපරික්කමවන  ඤ්ඤාචිකාය කුටිං 
කාවරයය, භික්ඛූ ො අනභිවනයය ෙත්ථුවද නාය, පමාණං ො
අතික්කාවමයය,  ඞ්ඝාදිව ව ො. 

විහාරකාරසික්ඛාපදං 

7. මහල්ලකං පන භික්ඛුනා විහාරං කාරයමාවනන   ් ාමිකං
අත්තුද්වද ං භික්ඛූ අභිවනතබ්බා ෙත්ථුවද නාය, වතහි භික්ඛූහි ෙත්ථු
වදව තබ්බං අනාරම්භං  පරික්කමනං.  ාරම්වභ වච භික්ඛු ෙත්ථු ්මිං
අපරික්කමවන මහල්ලකං විහාරං කාවරයය, භික්ඛූ ො අනභිවනයය
ෙත්ථුවද නාය,  ඞ්ඝාදිව ව ො. 

දුට්ඨවදො සික්ඛාපදං 

8. වයො පන භික්ඛු භික්ඛුං දුට්වඨො වදොව ො අප්පතීවතො අමූලවකන
පාරාජිවකන ධම්වමන අනුද්ධංව යය ‘‘අප්වපෙ නාම නං ඉමම්හා
බ්රහ්මචරියාචාවෙයය’’න්ති, තවතො අපවරන මවයන මනුග්ගාහීයමාවනො
ොඅ මනුග්ගාහීයමාවනොොඅමූලකඤ්වචෙතංඅධිකරණං වහොති, භික්ඛුච
වදො ංපතිට්ඨාති,  ඞ්ඝාදිව ව ො. 

අඤ්ඤභාගියසික්ඛාපදං 

9. වයොපනභික්ඛු භික්ඛුංදුට්වඨොවදොව ොඅප්පතීවතොඅඤ්ඤභාගිය ් 
අධිකරණ ්  කිඤ්චිවද ං වල මත්තං උපාදාය පාරාජිවකන ධම්වමන
අනුද්ධංව යය ‘‘අප්වපෙ නාම නං ඉමම්හා බ්රහ්මචරියා චාවෙයය’’න්ති, 
තවතො අපවරන  මවයන  මනුග්ගාහීයමාවනො ො අ මනුග්ගාහීයමාවනො
ො අඤ්ඤභාගියඤ්වචෙ තං අධිකරණං වහොති වකොචිවදව ො වල මත්වතො
උපාදින්වනො, භික්ඛුචවදො ං පතිට්ඨාති,  ඞ්ඝාදිව ව ො. 

 ඞ්ඝවභදසික්ඛාපදං 

10. වයො පන භික්ඛු  මග්ග ්   ඞ්ඝ ්  වභදාය පරක්කවමයය, 
වභදන ංෙත්තනිකංොඅධිකරණං මාදායපග්ගය්හතිට්වඨයය, ව ොභික්ඛු
භික්ඛූහි එෙම ්  ෙචනීවයො ‘‘මාය ්මා  මග්ග ්   ඞ්ඝ ්  වභදාය
පරක්කමි, වභදන ංෙත්තනිකං ො අධිකරණං  මාදාය පග්ගය්හ අට්ඨාසි, 
 වමතාය ්මා  ඞ්වඝන,  මග්වගො හි  ඞ්වඝො  ම්වමොදමාවනො



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි පාරාජිකුද්වදව ො 
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පටුන 

අවිෙදමාවනො එකුද්වදව ො ඵාසු විහරතී’’ති, එෙඤ්ච ව ො භික්ඛු භික්ඛූහි 
වුච්චමාවනො තවථෙ පග්ගණ්වහයය, ව ො භික්ඛු භික්ඛූහි යාෙතතියං
 මනුභාසිතබ්වබො ත ්  පටිනි ් ග්ගාය, යාෙතතියඤ්වච
 මනුභාසියමාවනො තං පටිනි ් ජ්වජයය, ඉච්වචතං කු ලං, වනො වච
පටිනි ් ජ්වජයය,  ඞ්ඝාදිව ව ො. 

වභදානුෙත්තකසික්ඛාපදං 

11. ත ්ව ෙ වඛො පන භික්ඛු ්  භික්ඛූ වහොන්ති අනුෙත්තකා
ෙග්ගොදකා එවකො ො ද්වෙ ො තවයො ො, වත එෙං ෙවදයුං
‘‘මාය ්මන්වතො එතං භික්ඛුං කිඤ්චි අෙචුත්ථ, ධම්මොදී වචව ො භික්ඛු, 
විනයොදීවචව ොභික්ඛු, අම්හාකඤ්වචව ොභික්ඛුඡන්දඤ්චරුචිඤ්චආදාය 
වෙොහරති, ජානාති, වනො භා ති, අම්හාකම්වපතං ඛමතී’’ති, වත භික්ඛූ
භික්ඛූහිඑෙම ්සු ෙචනීයා‘‘මාය ්මන්වතොඑෙංඅෙචුත්ථ, නවචව ොභික්ඛු
ධම්මොදී, න වචව ො භික්ඛු විනයොදී, මාය ්මන්තානම්පි  ඞ්ඝවභවදො
රුච්චිත්ථ,  වමතාය ්මන්තානං  ඞ්වඝන,  මග්වගො හි  ඞ්වඝො
 ම්වමොදමාවනො අවිෙදමාවනො එකුද්වදව ො ඵාසු විහරතී’’ති, එෙඤ්ච වත
භික්ඛූ භික්ඛූහි වුච්චමානා තවථෙ පග්ගණ්වහයුං, වත භික්ඛූ භික්ඛූහි
යාෙතතියං  මනුභාසිතබ්බා ත ්  පටිනි ් ග්ගාය, යාෙතතියඤ්වච 
 මනුභාසියමානා තං පටිනි ් ජ්වජයුං, ඉච්වචතං කු ලං, වනො වච 
පටිනි ් ජ්වජයුං,  ඞ්ඝාදිව ව ො. 

දුබ්බචසික්ඛාපදං 

12. භික්ඛු පවනෙ දුබ්බචජාතිවකො වහොති උද්වද පරියාපන්වනසු
සික්ඛාපවදසුභික්ඛූහි හධම්මිකං වුච්චමාවනොඅත්තානංඅෙචනීයංකවරොති
‘‘මා මං ආය ්මන්වතො කිඤ්චි අෙචුත්ථ කලයාණං ො පාපකං ො, 
අහම්පාය ්මන්වත න කිඤ්චි ෙක්ඛාමි කලයාණං ො පාපකං ො, 
විරමථාය ්මන්වතො මම ෙචනායා’’ති, ව ො භික්ඛු භික්ඛූහි එෙම ් 
ෙචනීවයො ‘‘මාය ්මා අත්තානං අෙචනීයං අකාසි, ෙචනීයවමොය ්මා
අත්තානං කවරොතු, ආය ්මාපි භික්ඛූ ෙදතු  හධම්වමන, භික්ඛූපි
ආය ්මන්තං ෙක්ඛන්ති  හධම්වමන, එෙං  ංෙද්ධා හි ත ්  භගෙවතො
පරි ා යදිදං අඤ්ඤමඤ්ඤෙචවනන අඤ්ඤමඤ්ඤවුට්ඨාපවනනා’’ති, 
එෙඤ්චව ොභික්ඛු භික්ඛූහිවුච්චමාවනොතවථෙපග්ගණ්වහයය, ව ොභික්ඛු
භික්ඛූහි යාෙතතියං  මනුභාසිතබ්වබො ත ්  පටිනි ් ග්ගාය, 
යාෙතතියඤ්වච  මනුභාසියමාවනොතංපටිනි ් ජ්වජයය, ඉච්වචතංකු ලං, 
වනොවචපටිනි ් ජ්වජයය,  ඞ්ඝාදිව ව ො. 

කුලදූ කසික්ඛාපදං 

13. භික්ඛුපවනෙ අඤ්ඤතරංගාමංොනිගමංොඋපනි ් ායවිහරති
කුලදූ වකො පාප මාචාවරො, ත ්  වඛො පාපකා  මාචාරා දි ් න්ති වචෙ
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පටුන 

සුයයන්ති ච, කුලානි ච වතන දුට්ඨානි දි ් න්ති වචෙ සුයයන්ති ච, ව ො
භික්ඛු භික්ඛූහි එෙම ්  ෙචනීවයො ‘‘ආය ්මා වඛො කුලදූ වකො 
පාප මාචාවරො, ආය ්මවතොවඛොපාපකා මාචාරාදි ් න්තිවචෙසුයයන්ති
ච, කුලානි චාය ්මතාදුට්ඨානිදි ් න්තිවචෙසුයයන්තිච, පක්කමතාය ්මා
ඉමම්හා ආො ා, අලං වත ඉධ ොව නා’’ති, එෙඤ්ච ව ො භික්ඛු භික්ඛූහි
වුච්චමාවනො වත භික්ඛූ එෙං ෙවදයය ‘‘ඡන්දගාමිවනො ච භික්ඛූ, 
වදො ගාමිවනො ච භික්ඛූ, වමොහගාමිවනො ච භික්ඛූ, භයගාමිවනො ච භික්ඛූ
තාදිසිකායආපත්තියාඑකච්චංපබ්බාවජන්ති, එකච්චංන පබ්බාවජන්තී’’ති, 
ව ොභික්ඛුභික්ඛූහි එෙම ්  ෙචනීවයො ‘‘මාය ්මා එෙං අෙච, නච භික්ඛූ
ඡන්දගාමිවනො, නචභික්ඛූවදො ගාමිවනො, නචභික්ඛූවමොහගාමිවනො, නච
භික්ඛූ භයගාමිවනො, ආය ්මාවඛොකුලදූ වකොපාප මාචාවරො, ආය ්මවතො 
වඛො පාපකා  මාචාරා දි ් න්ති වචෙ සුයයන්ති ච, කුලානි චාය ්මතා
දුට්ඨානිදි ් න්ති වචෙසුයයන්තිච, පක්කමතාය ්මාඉමම්හාආො ා, අලං
වත ඉධ ොව නා’’ති, එෙඤ්ච ව ො භික්ඛු භික්ඛූහි වුච්චමාවනො තවථෙ
පග්ගණ්වහය්ය, ව ො භික්ඛු භික්ඛූහි යාෙතතියං  මනුභාසිතබ්වබො ත ් 
පටිනි ් ග්ගාය, යාෙතතියඤ්වච  මනුභාසියමාවනො තං පටිනි ් ජ්වජයය, 
ඉච්වචතංකු ලං, වනොවචපටිනි ් ජ්වජයය,  ඞ්ඝාදිව ව ො. 

උද්දිට්ඨා වඛො ආය ්මන්වතො වතර   ඞ්ඝාදිව  ා ධම්මා නෙ 
පඨමාපත්තිකා, චත්තාවරො යාෙතතියකා. වය ං භික්ඛු අඤ්ඤතරං ො
අඤ්ඤතරං ො ආපජ්ජිත්ො යාෙතීහං ජානං පටිච්ඡාවදති, තාෙතීහං වතන
භික්ඛුනා අකාමා පරිෙත්ථබ්බං. පරිවුත්ථපරිොව න භික්ඛුනා උත්තරි
ඡාරත්තං භික්ඛුමානත්තාය පටිපජ්ජිතබ්බං, චිණ්ණමානත්වතොභික්ඛුයත්ථ
සියාවී තිගවණොභික්ඛු ඞ්වඝො, තත්ථ ව ොභික්ඛුඅබ්වභතබ්වබො.එවකනපි
වචඌවනොවී තිගවණොභික්ඛු ඞ්වඝොතංභික්ඛුං අබ්වභයය, ව ොචභික්ඛු
අනබ්භිවතො, වත ච භික්ඛූ ගාරය්හා, අයං තත්ථ  ාමීචි. තත්ථාය ්මන්වත
පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, දුතියම්පි පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, 
තතියම්පි පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, පරිසුද්වධත්ථාය ්මන්වතො, ත ්මා
තුණ්හී, එෙවමතංධාරයාමීති. 

 ඞ්ඝාදිව ව ොනිට්ඨිවතො. 

අනියතුද්කෙක ො 

ඉවමවඛොපනාය ්මන්වතොද්වෙඅනියතාධම්මා 

උද්වද ංආගච්ඡන්ති. 

පඨමඅනියතසික්ඛාපදං 

1. වයො පනභික්ඛුමාතුගාවමන ද්ධිංඑවකොඑකායරවහොපටිච්ඡන්වන
ආ වන අලංකම්මනිවය නි ජ්ජං කප්වපයය, තවමනං  ද්වධයයෙච ා
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පටුන 

උපාසිකා දි ්ොතිණ්ණං ධම්මානං අඤ්ඤතවරනෙවදයයපාරාජිවකනො
 ඞ්ඝාදිව ව න ො පාචිත්තිවයන ො, නි ජ්ජං භික්ඛු පටිජානමාවනො
තිණ්ණං ධම්මානං අඤ්ඤතවරන කාවරතබ්වබො පාරාජිවකන ො 
 ඞ්ඝාදිව ව න ො පාචිත්තිවයන ො, වයන ො  ා  ද්වධයයෙච ා 
උපාසිකාෙවදයය, වතනව ොභික්ඛුකාවරතබ්වබො, අයංධම්වමොඅනියවතො. 

දුතියඅනියතසික්ඛාපදං 

2. න වහෙ වඛො පන පටිච්ඡන්නං ආ නං වහොති නාලංකම්මනියං, 
අලඤ්චවඛොවහොතිමාතුගාමංදුට්ඨුල්ලාහි ොචාහිඔභාසිතුං, වයොපනභික්ඛු
තථාරූවප ආ වන මාතුගාවමන  ද්ධිං එවකො එකාය රවහො නි ජ්ජං
කප්වපයය, තවමනං  ද්වධයයෙච ා උපාසිකා දි ්ො ද්වින්නං ධම්මානං 
අඤ්ඤතවරනෙවදයය ඞ්ඝාදිව ව නොපාචිත්තිවයනො, නි ජ්ජංභික්ඛු
පටිජානමාවනො ද්වින්නං ධම්මානං අඤ්ඤතවරන කාවරතබ්වබො
 ඞ්ඝාදිව ව න ො පාචිත්තිවයන ො, වයන ො  ා  ද්වධයයෙච ා
උපාසිකා ෙවදයය, වතන ව ො භික්ඛු කාවරතබ්වබො, අයම්පි ධම්වමො 
අනියවතො. 

උද්දිට්ඨා වඛො ආය ්මන්වතො ද්වෙ අනියතා ධම්මා. තත්ථාය ්මන්වත
පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, දුතියම්පි පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, 
තතියම්පි පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, පරිසුද්වධත්ථාය ්මන්වතො, ත ්මා
තුණ්හී, එෙවමතංධාරයාමීති. 

අනියවතොනිට්ඨිවතො. 

නි ් ග්ගියපාචිත්තියා 

ඉවමවඛොපනාය ්මන්වතොතිං නි ් ග්ගියාපාචිත්තියා 

ධම්මාඋද්වද ංආගච්ඡන්ති. 

කථිනසික්ඛාපදං 

1. නිට්ඨිතචීෙර ්මිං භික්ඛුනා උබ්භත ්මිං කථිවන ද ාහපරමං 
අතිවරකචීෙරංධාවරතබ්බං, තංඅතික්කාමයවතොනි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

උවදොසිතසික්ඛාපදං 

2. නිට්ඨිතචීෙර ්මිං භික්ඛුනා උබ්භත ්මිං කථිවන එකරත්තම්පි වච
භික්ඛු තිචීෙවරන විප්පෙව යය, අඤ්ඤත්ර භික්ඛු ම්මුතියා නි ් ග්ගියං
පාචිත්තියං. 

අකාලචීෙරසික්ඛාපදං 
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3. නිට්ඨිතචීෙර ්මිං භික්ඛුනා උබ්භත ්මිං කථිවන භික්ඛුවනො පවනෙ
අකාලචීෙරං උප්පජ්වජයය, ආකඞ්ඛමාවනන භික්ඛුනා පටිග්ගවහතබ්බං, 
පටිග්ගවහත්ො ඛිප්පවමෙ කාවරතබ්බං, වනො ච ්  පාරිපූරි, මා පරමං
වතන භික්ඛුනා තං චීෙරං නික්ඛිපිතබ්බං ඌන ්  පාරිපූරියා  තියා
පච්චා ාය.තවතොවචඋත්තරි නික්ඛිවපයය තියාපිපච්චා ාය, නි ් ග්ගියං
පාචිත්තියං. 

පුරාණචීෙරසික්ඛාපදං 

4. වයොපනභික්ඛු අඤ්ඤාතිකායභික්ඛුනියාපුරාණචීෙරංවධොොවපයය
ොරජාවපයයොආවකොටාවපයයො, නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

චීෙරපටිග්ගහණසික්ඛාපදං 

5. වයො පන භික්ඛු අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා හත්ථවතො චීෙරං
පටිග්ගණ්වහයයඅඤ්ඤත්රපාරිෙත්තකා, නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදං 

6. වයො පන භික්ඛු අඤ්ඤාතකං ගහපතිං ො ගහපතානිං ො චීෙරං
විඤ්ඤාවපයයඅඤ්ඤත්ර  මයා, නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං.තත්ථායං මවයො, 
අච්ඡින්නචීෙවරො ොවහොතිභික්ඛු, නට්ඨචීෙවරොො, අයංතත්ථ මවයො. 

තතුත්තරිසික්ඛාපදං 

7. තඤ්වච අඤ්ඤාතවකො ගහපති ො ගහපතානී ො බහූහි චීෙවරහි
අභිහට්ඨුං පොවරයය,  න්තරුත්තරපරමං වතන භික්ඛුනා තවතො චීෙරං
 ාදිතබ්බං.තවතොවචඋත්තරි ාදිවයයය, නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

පඨමඋපක්ඛටසික්ඛාපදං 

8. භික්ඛුංපවනෙ උද්දි ් අඤ්ඤාතක ් ගහපති ් ොගහපතානියා
ොචීෙරවචතාපන්නංඋපක්ඛටංවහොති ‘‘ඉමිනාචීෙරවචතාපන්වනනචීෙරං
වචතාවපත්ො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං චීෙවරන අච්ඡාවද ් ාමී’’ති, තත්ර වච
ව ො භික්ඛු පුබ්වබ අප්පොරිවතො උප ඞ්කමිත්ො චීෙවර විකප්පං
ආපජ්වජයය‘‘ ාධුෙතමංආය ්මාඉමිනාචීෙරවචතාපන්වනනඑෙරූපංො 
එෙරූපංො චීෙරංවචතාවපත්ොඅච්ඡාවදහී’’තිකලයාණකමයතංඋපාදාය, 
නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං. 

දුතියඋපක්ඛටසික්ඛාපදං 

9. භික්ඛුං පවනෙ උද්දි ්  උභින්නං අඤ්ඤාතකානං ගහපතීනං ො
ගහපතානීනං ො පච්වචකචීෙරවචතාපන්නානි උපක්ඛටානි වහොන්ති
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‘‘ඉවමහිමයංපච්වචකචීෙරවචතාපන්වනහි පච්වචකචීෙරානිවචතාවපත්ො
ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං චීෙවරහි අච්ඡාවද ් ාමා’’ති, තත්ර වච ව ො භික්ඛු
පුබ්වබ අප්පොරිවතො උප ඞ්කමිත්ො චීෙවර විකප්පං ආපජ්වජයය ‘‘ ාධු
ෙත මං ආය ්මන්වතො ඉවමහි පච්වචකචීෙරවචතාපන්වනහි එෙරූපං ො 
එෙරූපං ො චීෙරං වචතාවපත්ො අච්ඡාවදථ උවභොෙ  න්තා එවකනා’’ති
කලයාණකමයතං උපාදාය, නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

රාජසික්ඛාපදං 

10. භික්ඛුං පවනෙඋද්දි ් රාජාොරාජවභොග්වගොොබ්රාහ්මවණොො
ගහපතිවකො ො දූවතන චීෙරවචතාපන්නං පහිවණයය ‘‘ඉමිනා
චීෙරවචතාපන්වනන චීෙරං වචතාවපත්ො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං චීෙවරන
අච්ඡාවදහී’’ති.ව ොවචදූවතොතංභික්ඛුංඋප ඞ්කමිත්ොඑෙං ෙවදයය‘‘ඉදං
වඛො, භන්වත, ආය ්මන්තං උද්දි ්  චීෙරවචතාපන්නං ආභතං, 
පටිග්ගණ්හාතුආය ්මාචීෙරවචතාපන්න’’න්ති.වතනභික්ඛුනාව ොදූවතො
එෙම ්  ෙචනීවයො ‘‘න වඛො මයං, ආවුව ො, චීෙරවචතාපන්නං
පටිග්ගණ්හාම, චීෙරඤ්ච වඛො මයං පටිග්ගණ්හාමකාවලනකප්පිය’’න්ති.
ව ො වච දූවතො තං භික්ඛුං එෙං ෙවදයය ‘‘අත්ථි පනාය ්මවතො වකොචි
වෙයයාෙච්චකවරො’’ති. චීෙරත්ථිවකන, භික්ඛවෙ, භික්ඛුනා
වෙයයාෙච්චකවරො නිද්දිසිතබ්වබො ආරාමිවකො ො උපා වකො ො ‘‘එව ො 
වඛො, ආවුව ො, භික්ඛූනං වෙයයාෙච්චකවරො’’ති. ව ො වච දූවතො තං
වෙයයාෙච්චකරං  ඤ්ඤාවපත්ොතං භික්ඛුංඋප ඞ්කමිත්ො එෙං ෙවදයය
‘‘යං වඛො, භන්වත, ආය ්මා වෙයයාෙච්චකරංනිද්දිසි,  ඤ්ඤත්වතො ව ො
මයා, උප ඞ්කමතාය ්මා කාවලන, චීෙවරන තං අච්ඡාවද ් තී’’ති.
චීෙරත්ථිවකන, භික්ඛවෙ, භික්ඛුනා වෙයයාෙච්චකවරො උප ඞ්කමිත්ො
ද්ෙත්තික්ඛත්තුං වචොවදතබ්වබො  ාවරතබ්වබො ‘‘අත්වථො වම, ආවුව ො, 
චීෙවරනා’’ති, ද්ෙත්තික්ඛත්තුං වචොදයමාවනො  ාරයමාවනො තං චීෙරං
අභිනිප්ඵාවදයය, ඉච්වචතංකු ලං, වනොවච අභිනිප්ඵාවදයය, චතුක්ඛත්තුං
පඤ්චක්ඛත්තුං ඡක්ඛත්තුපරමං තුණ්හීභූවතන උද්දි ්  ඨාතබ්බං, 
චතුක්ඛත්තුං පඤ්චක්ඛත්තුං ඡක්ඛත්තුපරමං තුණ්හීභූවතො උද්දි ් 
තිට්ඨමාවනො තං චීෙරං අභිනිප්ඵාවදයය, ඉච්වචතං කු ලං, තවතො වච
උත්තරි ොයමමාවනො තං චීෙරං අභිනිප්ඵාවදයය, නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං.
වනො වචඅභිනිප්ඵාවදයය, යත ් චීෙරවචතාපන්නං ආභතං, තත්ථ ාමංො
ගන්තබ්බං, දූවතොොපාවහතබ්වබො‘‘යංවඛොතුම්වහආය ්මන්වතො භික්ඛුං
උද්දි ් චීෙරවචතාපන්නංපහිණිත්ථ, නතංත ් භික්ඛුවනොකිඤ්චි අත්ථං
අනුවභොති, ුවඤ්ජන්තාය ්මන්වතො  කං, මා වෙො  කං වින ් ා’’ති, අයං
තත්ථ  ාමීචි. 

කථිනෙග්වගොපඨවමො. 

වකොසියසික්ඛාපදං 



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි පාරාජිකුද්වදව ො 
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11. වයොපන භික්ඛුවකොසියමි ් කං න්ථතංකාරාවපයය, නි ් ග්ගියං
පාචිත්තියං. 

සුද්ධකාළකසික්ඛාපදං 

12. වයො පන භික්ඛු සුද්ධකාළකානං එළකවලොමානං  න්ථතං
කාරාවපයය, නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං. 

ද්වෙභාගසික්ඛාපදං 

13. නෙං පන භික්ඛුනා  න්ථතං කාරයමාවනන ද්වෙ භාගා
සුද්ධකාළකානං එළකවලොමානං ආදාතබ්බා, තතියං ඔදාතානං, චතුත්ථං
වගොචරියානං. අනාදා වච භික්ඛු ද්වෙ භාවග සුද්ධකාළකානං 
එළකවලොමානං, තතියං ඔදාතානං, චතුත්ථං වගොචරියානං, නෙං  න්ථතං
කාරාවපයය, නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

ඡබ්බ ් සික්ඛාපදං 

14. නෙංපන භික්ඛුනා න්ථතංකාරාවපත්ොඡබ්බ ් ානිධාවරතබ්බං, 
ඔවරන වච ඡන්නං ෙ ් ානං තං  න්ථතං වි ් ජ්වජත්ො ො
අවි ් ජ්වජත්ො ො අඤ්ඤං නෙං  න්ථතං කාරාවපයය අඤ්ඤත්ර
භික්ඛු ම්මුතියා, නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං. 

නිසීදන න්ථතසික්ඛාපදං 

15. නිසීදන න්ථතං පන භික්ඛුනා කාරයමාවනන පුරාණ න්ථත ් 
 ාමන්තා සුගතවිදත්ථි ආදාතබ්බා දුබ්බණ්ණකරණාය. අනාදා වච භික්ඛු
පුරාණ න්ථ ත ්   ාමන්තා සුගතවිදත්ථිං, නෙං නිසීදන න්ථතං
කාරාවපයය, නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

එළකවලොමසික්ඛාපදං 

16. භික්ඛුවනො පවනෙ අද්ධානමග්ගප්පටිපන්න ්  එළකවලොමානි
උප්පජ්වජයුං, ආකඞ්ඛමාවනන භික්ඛුනා පටිග්ගවහතබ්බානි, 
පටිග්ගවහත්ො තිවයොජනපරමං  හත්ථා හරිතබ්බානි අ න්වත හාරවක.
තවතොවචඋත්තරිහවරයය, අ න්වතපිහාරවක, නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං. 

එළකවලොමවධොොපනසික්ඛාපදං 

17. වයො පන භික්ඛු අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා එළකවලොමානි
වධොොවපයයොරජාවපයයොවිජටාවපයය ො, නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

රූපියසික්ඛාපදං 



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි පාරාජිකුද්වදව ො 
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18. වයොපන භික්ඛුජාතරූපරජතංඋග්ගණ්වහයයොඋග්ගණ්හාවපයය
ොඋපනික්ඛිත්තංො  ාදිවයයය, නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

රූපිය ංවෙොහාරසික්ඛාපදං 

19. වයො පන භික්ඛුනානප්පකාරකංරූපිය ංවෙොහාරං  මාපජ්වජයය, 
නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

කයවික්කයසික්ඛාපදං 

20. වයො පන භික්ඛු නානප්පකාරකං කයවික්කයං  මාපජ්වජයය, 
නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

වකොසියෙග්වගොදුතිවයො. 

පත්තසික්ඛාපදං 

21. ද ාහපරමං අතිවරකපත්වතො ධාවරතබ්වබො, තං අතික්කාමයවතො
නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං. 

ඌනපඤ්චබන්ධනසික්ඛාපදං 

22. වයො පන භික්ඛු ඌනපඤ්චබන්ධවනන පත්වතන අඤ්ඤං නෙං
පත්තංවචතාවපයය, නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං.වතනභික්ඛුනාව ොපත්වතො
භික්ඛුපරි ාය නි ් ජ්ජිතබ්වබො, වයො ච ත ් ා භික්ඛුපරි ාය
පත්තපරියන්වතො, ව ො ත ්  භික්ඛුවනො පදාතබ්වබො ‘‘අයං වත භික්ඛු
පත්වතොයාෙවභදනායධාවරතබ්වබො’’ති, අයංතත්ථ  ාමීචි. 

වභ ජ්ජසික්ඛාපදං 

23. යානි වඛො පන තානි ගිලානානං භික්ඛූනං පටි ායනීයානි
වභ ජ්ජානි, ව යයථිදං –  ප්පි නෙනීතං වතලං මධු ඵාණිතං, තානි
පටිග්ගවහත්ො  ත්තාහපරමං  න්නිධිකාරකං පරිභුඤ්ජිතබ්බානි, තං 
අතික්කාමයවතොනි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

ෙ ්සික ාටිකසික්ඛාපදං 

24. ‘‘මාව ො ව ව ො ගිම්හාන’’න්ති භික්ඛුනා ෙ ්සික ාටිකචීෙරං
පරිවයසිතබ්බං, ‘‘අද්ධමාව ොව ව ො ගිම්හාන’’න්තිකත්ොනිොව තබ්බං.
ඔවරන වච ‘‘මාව ො ව ව ො ගිම්හාන’’න්ති ෙ ්සික ාටිකචීෙරං
පරිවයව යය, ඔවරන‘‘ද්ධමාව ො ව ව ො ගිම්හාන’’න්ති කත්ො 
නිොව යය, නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි පාරාජිකුද්වදව ො 

12 

පටුන 

චීෙරඅච්ඡින්දනසික්ඛාපදං 

25. වයොපන භික්ඛුභික්ඛු ්  ාමංචීෙරංදත්ොකුපිවතොඅනත්තමවනො
අච්ඡින්වදයයො අච්ඡින්දාවපයයො, නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

සුත්තවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදං 

26. වයොපන භික්ඛු ාමංසුත්තංවිඤ්ඤාවපත්ොතන්තොවයහිචීෙරං
ොයාවපයය, නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං. 

මහාවප කාරසික්ඛාපදං 

27. භික්ඛුං පවනෙ උද්දි ්  අඤ්ඤාතවකො ගහපති ො ගහපතානී ො
තන්තොවයහිචීෙරං ොයාවපයය, තත්රවචව ොභික්ඛුපුබ්වබඅප්පොරිවතො
තන්තොවය උප ඞ්කමිත්ො චීෙවර විකප්පං ආපජ්වජයය ‘‘ඉදං වඛො, 
ආවුව ො, චීෙරං මං උද්දි ්  වියයති, ආයතඤ්ච කවරොථ, විත්ථතඤ්ච, 
අප්පිතඤ්ච, සුවීතඤ්ච, සුප්පොයිතඤ්ච, සුවිවලඛිතඤ්ච, සුවිතච්ඡිතඤ්ච
කවරොථ, අප්වපෙ නාම මයම්පි ආය ්මන්තානං කිඤ්චිමත්තං
අනුපදජ්වජයයාමා’’ති. එෙඤ්ච ව ො භික්ඛු ෙත්ො කිඤ්චිමත්තං 
අනුපදජ්වජයයඅන්තමව ොපිණ් පාතමත්තම්පි, නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

අච්වචකචීෙරසික්ඛාපදං 

28. ද ාහානාගතං කත්තිකවතමාසිකපුණ්ණමං භික්ඛුවනො පවනෙ
අච්වචකචීෙරං උප්පජ්වජයය, අච්වචකං මඤ්ඤමාවනන භික්ඛුනා
පටිග්ගවහතබ්බං, පටිග්ගවහත්ො යාෙ චීෙරකාල මයං නික්ඛිපිතබ්බං.
තවතොවචඋත්තරිනික්ඛිවපයය, නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං. 

 ා ඞ්කසික්ඛාපදං 

29. උපෙ ් ං වඛො පන කත්තිකපුණ්ණමං යානි වඛො පන තානි
ආරඤ්ඤකානිව නා නානි ා ඞ්ක ම්මතානි  ප්පටිභයානි, තථාරූවපසු
භික්ඛු ව නා වනසු විහරන්වතො ආකඞ්ඛමාවනො තිණ්ණං චීෙරානං 
අඤ්ඤතරං චීෙරං අන්තරඝවර නික්ඛිවපයය, සියා ච ත ්  භික්ඛුවනො
වකොචිවදෙ පච්චවයො වතන චීෙවරන විප්පො ාය, ඡාරත්තපරමං වතන
භික්ඛුනාවතනචීෙවරනවිප්පෙසිතබ්බං. තවතොවචඋත්තරිවිප්පෙව යය
අඤ්ඤත්රභික්ඛු ම්මුතියා, නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං. 

පරිණතසික්ඛාපදං 

30. වයො පන භික්ඛු ජානං  ඞ්ඝිකං ලාභං පරිණතං අත්තවනො
පරිණාවමයය, නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං. 
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පත්තෙග්වගොතතිවයො. 

උද්දිට්ඨා වඛො ආය ්මන්වතො තිං  නි ් ග්ගියා පාචිත්තියා ධම්මා.
තත්ථාය ්මන්වතපුච්ඡාමි, කච්චිත්ථපරිසුද්ධා, දුතියම්පිපුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ
පරිසුද්ධා, තතියම්පි පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, 
පරිසුද්වධත්ථාය ්මන්වතො, ත ්මාතුණ්හී, එෙවමතංධාරයාමීති. 

නි ් ග්ගියපාචිත්තියානිට්ඨිතා. 

සුද්ධපාචිත්තියා 

ඉවමවඛොපනාය ්මන්වතොද්වෙනවුතිපාචිත්තියා 

ධම්මාඋද්වද ංආගච්ඡන්ති. 

මු ාොදසික්ඛාපදං 

1.  ම්පජානමු ාොවද පාචිත්තියං. 

ඔම ොදසික්ඛාපදං 

2. ඔම ොවද පාචිත්තියං. 

වපසුඤ්ඤසික්ඛාපදං 

3. භික්ඛුවපසුඤ්වඤ පාචිත්තියං. 

පදව ොධම්මසික්ඛාපදං 

4. වයොපනභික්ඛු අනුප ම්පන්නංපදව ොධම්මංොවචයය, පාචිත්තියං. 

පඨම හව යයසික්ඛාපදං 

5. වයො පන භික්ඛු අනුප ම්පන්වනන උත්තරිදිරත්තතිරත්තං
 හව යයංකප්වපයය, පාචිත්තියං. 

දුතිය හව යයසික්ඛාපදං 

6. වයොපනභික්ඛු මාතුගාවමන හව යයංකප්වපයය, පාචිත්තියං. 

ධම්මවද නාසික්ඛාපදං 

7. වයොපනභික්ඛු මාතුගාම ් උත්තරිඡප්පඤ්චොචාහිධම්මංවදව යය
අඤ්ඤත්රවිඤ්ඤුනා පුරි විග්ගවහන, පාචිත්තියං. 
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භූතාවරොචනසික්ඛාපදං 

8. වයො පන භික්ඛු අනුප ම්පන්න ්  උත්තරිමනු ් ධම්මං
ආවරොවචයය, භූත ්මිංපාචිත්තියං. 

දුට්ඨුල්ලාවරොචනසික්ඛාපදං 

9. වයො පන භික්ඛු භික්ඛු ්  දුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං අනුප ම්පන්න ්  
ආවරොවචයයඅඤ්ඤත්රභික්ඛු ම්මුතියා, පාචිත්තියං. 

පථවීඛණනසික්ඛාපදං 

10. වයොපන භික්ඛුපථවිංඛවණයයොඛණාවපයයොපාචිත්තියං. 

මු ාොදෙග්වගොපඨවමො. 

භූතගාමසික්ඛාපදං 

11. භූතගාමපාතබයතායපාචිත්තියං. 

අඤ්ඤොදකසික්ඛාපදං 

12. අඤ්ඤොදවක, විවහ වකපාචිත්තියං. 

උජ්ඣාපනකසික්ඛාපදං 

13. උජ්ඣාපනවක, ඛියයනවකපාචිත්තියං. 

පඨමව නා නසික්ඛාපදං 

14. වයොපන භික්ඛු ඞ්ඝිකංමඤ්චංොපීඨංොභිසිංොවකොච්ඡංො
අජ්වඣොකාව  න්ථරිත්ො ො න්ථරාවපත්ොොතංපක්කමන්වතොවනෙ
උද්ධවරයය, නඋද්ධරාවපයය, අනාපුච්ඡං ොගච්වඡයය, පාචිත්තියං. 

දුතියව නා නසික්ඛාපදං 

15. වයො පන භික්ඛු  ඞ්ඝිවක විහාවර ව යයං  න්ථරිත්ො ො
 න්ථරාවපත්ොොතංපක්කමන්වතො වනෙඋද්ධවරයය, නඋද්ධරාවපයය, 
අනාපුච්ඡංොගච්වඡයය, පාචිත්තියං. 

අනුපඛජ්ජසික්ඛාපදං 
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16. වයො පන භික්ඛු  ඞ්ඝිවක විහාවර ජානං පුබ්බුපගතං භික්ඛුං
අනුපඛජ්ජ ව ය්යං කප්වපයය ‘‘ය ්   ම්බාවධො භවි ් ති, ව ො
පක්කමි ් තී’’තිඑතවදෙ පච්චයංකරිත්ොඅනඤ්ඤං, පාචිත්තියං. 

නික්කඩ්ඪනසික්ඛාපදං 

17. වයො පන භික්ඛු භික්ඛුං කුපිවතො අනත්තමවනො  ඞ්ඝිකා විහාරා
නික්කඩ්වඪයයො නික්කඩ්ඪාවපයයො, පාචිත්තියං. 

වෙහා කුටිසික්ඛාපදං 

18. වයොපන භික්ඛු ඞ්ඝිවකවිහාවරඋපරිවෙහා කුටියාආහච්චපාදකං
මඤ්චංොපීඨංො අභිනිසීවදයයොඅභිනිපජ්වජයයො, පාචිත්තියං. 

මහල්ලකවිහාරසික්ඛාපදං 

19. මහල්ලකංපන භික්ඛුනාවිහාරංකාරයමාවනනයාෙද්ොරවකො ා
අග්ගළට්ඨපනාය ආවලොක න්ධිපරිකම්මාය ද්ෙත්තිච්ඡදන ්  පරියායං
අප්පහරිවතඨිවතනඅධිට්ඨාතබ්බං, තවතොවචඋත්තරි අප්පහරිවතපිඨිවතො
අධිට්ඨවහයය, පාචිත්තියං. 

 ප්පාණකසික්ඛාපදං 

20. වයො පන භික්ඛු ජානං  ප්පාණකං උදකං තිණං ො මත්තිකං ො
සිඤ්වචයයොසිඤ්චාවපයයො, පාචිත්තියං. 

භූතගාමෙග්වගොදුතිවයො. 

ඔොදසික්ඛාපදං 

21. වයො පනභික්ඛුඅ ම්මවතොභික්ඛුනිවයොඔෙවදයය, පාචිත්තියං. 

අත්ථඞ්ගතසික්ඛාපදං 

22.  ම්මවතොපිවච භික්ඛුඅත්ථඞ්ගවතසූරිවයභික්ඛුනිවයොඔෙවදයය, 
පාචිත්තියං. 

භික්ඛුනුප ් යසික්ඛාපදං 

23. වයො පන භික්ඛු භික්ඛුනුප ් යං උප ඞ්කමිත්ො භික්ඛුනිවයො
ඔෙවදයය අඤ්ඤත්ර  මයා, පාචිත්තියං. තත්ථායං  මවයො, ගිලානා වහොති
භික්ඛුනී, අයංතත්ථ  මවයො. 

ආමි සික්ඛාපදං 
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24. වයොපන භික්ඛුඑෙංෙවදයය‘‘ආමි වහතුවථරාභික්ඛූභික්ඛුනිවයො
ඔෙදන්තී’’ති, පාචිත්තියං. 

චීෙරදානසික්ඛාපදං 

25. වයොපන භික්ඛුඅඤ්ඤාතිකායභික්ඛුනියාචීෙරං දවදයයඅඤ්ඤත්ර
පාරිෙත්තකා, පාචිත්තියං. 

චීෙරසිබ්බනසික්ඛාපදං 

26. වයො පන භික්ඛු අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා චීෙරං සිබ්වබයය ො
සිබ්බාවපයයො, පාචිත්තියං. 

 ංවිධානසික්ඛාපදං 

27. වයො පන භික්ඛු භික්ඛුනියා  ද්ධිං  ංවිධාය එකද්ධානමග්ගං
පටිපජ්වජයය අන්තමව ො ගාමන්තරම්පි අඤ්ඤත්ර  මයා, පාචිත්තියං.
තත්ථායං  මවයො,  ත්ථගමනීවයො වහොති මග්වගො,  ා ඞ්ක ම්මවතො, 
 ප්පටිභවයො, අයංතත්ථ මවයො. 

නාොභිරුහනසික්ඛාපදං 

28. වයොපන භික්ඛුභික්ඛුනියා ද්ධිං ංවිධායඑකංනාෙංඅභිරුවහයය
උද්ධංගාමිනිංො අවධොගාමිනිංොඅඤ්ඤත්රතිරියංතරණාය, පාචිත්තියං. 

පරිපාචිතසික්ඛාපදං 

29. වයො පන භික්ඛු ජානං භික්ඛුනිපරිපාචිතං පිණ් පාතං භුඤ්වජයය 
අඤ්ඤත්රපුබ්වබගිහි මාරම්භා, පාචිත්තියං. 

රවහොනි ජ්ජසික්ඛාපදං 

30. වයො පන භික්ඛු භික්ඛුනියා  ද්ධිං එවකො එකාය රවහො නි ජ්ජං 
කප්වපයය, පාචිත්තියං. 

ඔොදෙග්වගොතතිවයො. 

ආෙ ථපිණ් සික්ඛාපදං 

31. අගිලාවනන භික්ඛුනාඑවකොආෙ ථපිණ්ව ොභුඤ්ජිතබ්වබො.තවතො
වචඋත්තරිභුඤ්වජයය, පාචිත්තියං. 

ගණවභොජනසික්ඛාපදං 
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32. ගණවභොජවන අඤ්ඤත්ර  මයා පාචිත්තියං. තත්ථායං  මවයො, 
ගිලාන මවයො, චීෙරදාන මවයො, චීෙරකාර මවයො, අද්ධානගමන මවයො, 
නාොභිරුහන මවයො, මහා මවයො,  මණභත්ත මවයො, අයං තත්ථ
 මවයො. 

පරම්පරවභොජනසික්ඛාපදං 

33. පරම්පරවභොජවන අඤ්ඤත්ර  මයා පාචිත්තියං. තත්ථායං  මවයො, 
ගිලාන මවයො, චීෙරදාන මවයො, චීෙරකාර මවයො, අයංතත්ථ මවයො. 

කාණමාතුසික්ඛාපදං 

34. භික්ඛුං පවනෙ කුලං උපගතං පූවෙහි ො මන්වථහි ො අභිහට්ඨුං
පොවරයය, ආකඞ්ඛමාවනන භික්ඛුනා ද්ෙත්තිපත්තපූරා පටිග්ගවහතබ්බා.
තවතො වච උත්තරි පටිග්ගණ්වහයය, පාචිත්තියං. ද්ෙත්තිපත්තපූවර
පටිග්ගවහත්ොතවතොනීහරිත්ොභික්ඛූහි ද්ධිං  ංවිභජිතබ්බං, අයංතත්ථ
 ාමීචි. 

පඨමපොරණාසික්ඛාපදං 

35. වයො පන භික්ඛු භුත්තාවී පොරිවතො අනතිරිත්තං ඛාදනීයං ො
වභොජනීයංොඛාවදයයො භුඤ්වජයයො, පාචිත්තියං. 

දුතියපොරණාසික්ඛාපදං 

36. වයො පන භික්ඛු භික්ඛුං භුත්තාවිං පොරිතං අනතිරිත්වතන
ඛාදනීවයනොවභොජනීවයනොඅභිහට්ඨුංපොවරයය‘‘හන්දභික්ඛුඛාදො 
භුඤ්ජො’’තිජානංආ ාදනාවපක්වඛො, භුත්ත ්මිංපාචිත්තියං. 

විකාලවභොජනසික්ඛාපදං 

37. වයො පන භික්ඛු විකාවල ඛාදනීයං ො වභොජනීයං ො ඛාවදයය ො
භුඤ්වජයයො, පාචිත්තියං. 

 න්නිධිකාරකසික්ඛාපදං 

38. වයොපන භික්ඛු න්නිධිකාරකංඛාදනීයංොවභොජනීයංොඛාවදයය
ොභුඤ්වජයයො, පාචිත්තියං. 

පණීතවභොජනසික්ඛාපදං 

39. යානි වඛො පන තානි පණීතවභොජනානි, ව යයථිදං –  ප්පි, 
නෙනීතං, වතලං, මධු, ඵාණිතං, මච්වඡො, මං ං, ඛීරං, දධි.වයොපනභික්ඛු
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එෙරූපානිපණීතවභොජනානිඅගිලාවනොඅත්තවනොඅත්ථාය විඤ්ඤාවපත්ො
භුඤ්වජයය, පාචිත්තියං. 

දන්තවපොනසික්ඛාපදං 

40. වයො පන භික්ඛු අදින්නං මුඛද්ොරං ආහාරං ආහවරයය අඤ්ඤත්ර
උදකදන්තවපොනා, පාචිත්තියං. 

වභොජනෙග්වගොචතුත්වථො. 

අවචලකසික්ඛාපදං 

41. වයොපන භික්ඛුඅවචලක ් ොපරිබ්බාජක ් ොපරිබ්බාජිකායො
 හත්ථාඛාදනීයංො වභොජනීයංොදවදයය, පාචිත්තියං. 

උවයයොජනසික්ඛාපදං 

42. වයොපන භික්ඛුභික්ඛුං ‘‘එහාවුව ො, ගාමංොනිගමංොපිණ් ාය
පවිසි ් ාමා’’ති ත ්  දාවපත්ො ො අදාවපත්ො ො උවයයොවජයය
‘‘ගච්ඡාවුව ො, න වමතයා ද්ධිංකථාොනි ජ්ජාොඵාසුවහොති, එකක ් 
වම කථා ො නි ජ්ජා ො ඵාසු වහොතී’’ති එතවදෙ පච්චයං කරිත්ො
අනඤ්ඤං, පාචිත්තියං. 

 වභොජනසික්ඛාපදං 

43. වයො පනභික්ඛු වභොජවනකුවලඅනුපඛජ්ජනි ජ්ජංකප්වපයය, 
පාචිත්තියං. 

රවහොපටිච්ඡන්නසික්ඛාපදං 

44. වයො පන භික්ඛු මාතුගාවමන  ද්ධිං රවහො පටිච්ඡන්වන ආ වන
නි ජ්ජංකප්වපයය, පාචිත්තියං. 

රවහොනි ජ්ජසික්ඛාපදං 

45. වයො පන භික්ඛුමාතුගාවමන ද්ධිං එවකොඑකාය රවහොනි ජ්ජං
කප්වපයය, පාචිත්තියං. 

චාරිත්තසික්ඛාපදං 

46. වයො පන භික්ඛු නිමන්තිවතො  භත්වතො  මාවනො  න්තං භික්ඛුං
අනාපුච්ඡා පුවරභත්තං ො පච්ඡාභත්තං ො කුවලසු චාරිත්තං ආපජ්වජයය
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අඤ්ඤත්ර  මයා, පාචිත්තියං. තත්ථායං  මවයො, චීෙරදාන මවයො, 
චීෙරකාර මවයො, අයංතත්ථ මවයො. 

මහානාමසික්ඛාපදං 

47. අගිලාවනන භික්ඛුනාචතුමා ප්පච්චයපොරණා ාදිතබ්බාඅඤ්ඤත්ර
පුනපොරණාය, අඤ්ඤත්ර නිච්චපොරණාය. තවතො වච උත්තරි  ාදිවයයය, 
පාචිත්තියං. 

උයුත්තව නාසික්ඛාපදං 

48. වයො පන භික්ඛු උයුත්තං ව නං ද ් නාය ගච්වඡයය අඤ්ඤත්ර
තථාරූපප්පච්චයා, පාචිත්තියං. 

ව නාො සික්ඛාපදං 

49. සියා ච ත ්  භික්ඛුවනො වකොචිවදෙ පච්චවයො ව නං ගමනාය, 
දිරත්තතිරත්තං වතන භික්ඛුනා ව නාය ෙසිතබ්බං. තවතො වච උත්තරි
ෙව යය, පාචිත්තියං. 

උවයයොධිකසික්ඛාපදං 

50. දිරත්තතිරත්තං වච භික්ඛු ව නාය ෙ මාවනො උවයයොධිකං ො
බලග්ගංොව නාබූහංො අනීකද ් නංොගච්වඡයය, පාචිත්තියං. 

අවචලකෙග්වගොපඤ්චවමො. 

සුරාපානසික්ඛාපදං 

51. සුරාවමරයපාවන පාචිත්තියං. 

අඞ්ගුලිපවතොදකසික්ඛාපදං 

52. අඞ්ගුලිපවතොදවකපාචිත්තියං. 

හ ධම්මසික්ඛාපදං 

53. උදවක හ ධම්වමපාචිත්තියං. 

අනාදරියසික්ඛාපදං 

54. අනාදරිවය පාචිත්තියං. 

භිං ාපනසික්ඛාපදං 
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55. වයොපන භික්ඛුභික්ඛුංභිං ාවපයය, පාචිත්තියං. 

වජොතිසික්ඛාපදං 

56. වයොපන භික්ඛුඅගිලාවනොවිසිබ්බනාවපක්වඛොවජොතිං මාදවහයය
ො මාදහාවපයයොඅඤ්ඤත්ර තථාරූපප්පච්චයා, පාචිත්තියං. 

නහානසික්ඛාපදං 

57. වයො පන භික්ඛු ඔවරනද්ධමා ං නහාවයයය අඤ්ඤත්ර  මයා, 
පාචිත්තියං. තත්ථායං  මවයො ‘‘දියඩ්වඪො මාව ො ව ව ො ගිම්හාන’’න්ති
‘‘ෙ ් ාන ් පඨවමොමාව ො’’ ඉච්වචවතඅඩ්ඪවතයයමා ාඋණ්හ මවයො, 
පරිළාහ මවයො, ගිලාන මවයො, කම්ම මවයො, අද්ධානගමන මවයො, 
ොතවුට්ඨි මවයො, අයංතත්ථ මවයො. 

දුබ්බණ්ණකරණසික්ඛාපදං 

58. නෙං පන භික්ඛුනා චීෙරලාවභන තිණ්ණං දුබ්බණ්ණකරණානං
අඤ්ඤතරංදුබ්බණ්ණකරණංආදාතබ්බං නීලංොකද්දමංොකාළ ාමංො.
අනාදා වච භික්ඛු තිණ්ණං දුබ්බණ්ණකරණානං අඤ්ඤතරං
දුබ්බණ්ණකරණංනෙංචීෙරංපරිභුඤ්වජයය, පාචිත්තියං. 

විකප්පනසික්ඛාපදං 

59. වයො පන භික්ඛු භික්ඛු ්  ො භික්ඛුනියා ො සික්ඛමානාය ො
 ාමවණර ්  ො  ාමවණරියා ො  ාමං චීෙරං විකප්වපත්ො
අප්පච්චුද්ධාරණංපරිභුඤ්වජයය, පාචිත්තියං. 

අපනිධානසික්ඛාපදං 

60. වයො පනභික්ඛුභික්ඛු ් පත්තංොචීෙරංොනිසීදනංොසූචිඝරං
ො කායබන්ධනං ො අපනිවධයය ො අපනිධාවපයය ො අන්තමව ො
හ ාවපක්වඛොපි, පාචිත්තියං. 

සුරාපානෙග්වගොඡට්වඨො. 

 ඤ්චිච්චසික්ඛාපදං 

61. වයොපන භික්ඛු ඤ්චිච්චපාණංජීවිතාවෙොවරොවපයය, පාචිත්තියං. 

 ප්පාණකසික්ඛාපදං 
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62. වයො පන භික්ඛු ජානං  ප්පාණකං උදකං පරිභුඤ්වජයය, 
පාචිත්තියං. 

උක්වකොටනසික්ඛාපදං 

63. වයො පන භික්ඛු ජානං යථාධම්මං නිහතාධිකරණං පුනකම්මාය
උක්වකොවටයය, පාචිත්තියං. 

දුට්ඨුල්ලසික්ඛාපදං 

64. වයො පනභික්ඛුභික්ඛු ් ජානංදුට්ඨුල්ලංආපත්තිං පටිච්ඡාවදයය, 
පාචිත්තියං. 

ඌනවී තිෙ ් සික්ඛාපදං 

65. වයො පන භික්ඛු ජානංඌනවී තිෙ ් ං පුග්ගලං උප ම්පාවදයය, 
ව ො ච පුග්ගවලො අනුප ම්පන්වනො, වත ච භික්ඛූ ගාරය්හා, ඉදං ත ්මිං
පාචිත්තියං. 

වථයය ත්ථසික්ඛාපදං 

66. වයො පන භික්ඛු ජානං වථයය ත්වථන  ද්ධිං  ංවිධාය
එකද්ධානමග්ගංපටිපජ්වජයයඅන්තමව ො ගාමන්තරම්පි, පාචිත්තියං. 

 ංවිධානසික්ඛාපදං 

67. වයො පන භික්ඛු මාතුගාවමන  ද්ධිං  ංවිධාය එකද්ධානමග්ගං
පටිපජ්වජයයඅන්තමව ො ගාමන්තරම්පි, පාචිත්තියං. 

අරිට්ඨසික්ඛාපදං 

68. වයො පන භික්ඛු එෙං ෙවදයය ‘‘තථාහං භගෙතා ධම්මං වදසිතං
ආජානාමි, යථා වයවම අන්තරායිකා ධම්මා වුත්තා භගෙතා, වත
පටිව ෙවතො නාලං අන්තරායායා’’ති, ව ො භික්ඛු භික්ඛූහි එෙම ් 
ෙචනීවයො ‘‘මාය ්මා එෙං අෙච, මා භගෙන්තං අබ්භාචික්ඛි, න හි  ාධු
භගෙවතොඅබ්භක්ඛානං, නහිභගොඑෙංෙවදයය, අවනකපරියාවයනාවුව ො 
අන්තරායිකා ධම්මා අන්තරායිකා වුත්තා භගෙතා, අලඤ්ච පන වත
පටිව ෙවතො අන්තරායායා’’ති. එෙඤ්ච ව ො භික්ඛු භික්ඛූහි වුච්චමාවනො
තවථෙ පග්ගණ්වහයය, ව ො භික්ඛු භික්ඛූහි යාෙතතියං  මනුභාසිතබ්වබො
ත ්  පටිනි ් ග්ගාය. යාෙතතියඤ්වච  මනුභාසියමාවනො තං
පටිනි ් ජ්වජයය, ඉච්වචතංකු ලං.වනොවචපටිනි ් ජ්වජයය, පාචිත්තියං. 

උක්ඛිත්ත ම්වභොගසික්ඛාපදං 
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69. වයො පන භික්ඛු ජානං තථාොදිනා භික්ඛුනා අකටානුධම්වමනතං
දිට්ඨිංඅප්පටිනි ් ට්වඨන  ද්ධිං ම්භුඤ්වජයයො,  ංෙව යයො,  හො
ව යයංකප්වපයය, පාචිත්තියං. 

කණ්ටකසික්ඛාපදං 

70.  මණුද්වදව ොපි වචඑෙංෙවදයය‘‘තථාහංභගෙතාධම්මංවදසිතං 
ආජානාමි, යථා වයවම අන්තරායිකා ධම්මා වුත්තා භගෙතා, වත
පටිව ෙවතොනාලං අන්තරායායා’’ති, ව ො මණුද්වදව ොභික්ඛූහිඑෙම ් 
ෙචනීවයො‘‘මාවුව ො,  මණුද්වද  එෙංඅෙච, මාභගෙන්තංඅබ්භාචික්ඛි, න
හි  ාධු භගෙවතො අබ්භක්ඛානං, න හි භගො එෙං ෙවදයය, 
අවනකපරියාවයනාවුව ො,  මණුද්වද  අන්තරායිකා ධම්මා අන්තරායිකා
වුත්තා භගෙතා, අලඤ්ච පන වත පටිව ෙවතො අන්තරායායා’’ති, එෙඤ්ච
ව ො  මණුද්වදව ො භික්ඛූහි වුච්චමාවනො තවථෙ පග්ගණ්වහයය, ව ො
 මණුද්වදව ො භික්ඛූහි එෙම ්  ෙචනීවයො ‘‘අජ්ජතග්වග වත, ආවුව ො, 
 මණුද්වද  න වචෙ ව ො භගො  ත්ථා අපදිසිතබ්වබො, යම්පි චඤ්වඤ
 මණුද්වද ාලභන්තිභික්ඛූහි ද්ධිංදිරත්තතිරත්තං හව යයං,  ාපිවත 
නත්ථි, චර පිවර, වින ් ා’’ති. වයො පන භික්ඛු ජානං තථානාසිතං
 මණුද්වද ං උපලාවපයයො, උපට්ඨාවපයයො,  ම්භුඤ්වජයයො,  හො
ව යයංකප්වපයය, පාචිත්තියං. 

 ප්පාණකෙග්වගො ත්තවමො. 

 හධම්මිකසික්ඛාපදං 

71. වයො පනභික්ඛුභික්ඛූහි හධම්මිකංවුච්චමාවනොඑෙංෙවදයය‘‘න 
තාොහං, ආවුව ො, එත ්මිංසික්ඛාපවදසික්ඛි ් ාමි, යාෙනඅඤ්ඤංභික්ඛුං 
බයත්තං විනයධරං පරිපුච්ඡාමී’’ති, පාචිත්තියං. සික්ඛමාවනන, භික්ඛවෙ, 
භික්ඛුනාඅඤ්ඤාතබ්බංපරිපුච්ඡිතබ්බංපරිපඤ්හිතබ්බං, අයංතත්ථ ාමීචි. 

විවලඛනසික්ඛාපදං 

72. වයො පන භික්ඛු පාතිවමොක්වඛ උද්දි ් මාවන එෙං ෙවදයය ‘‘කිං
පනිවමහිඛුද්දානුඛුද්දවකහි සික්ඛාපවදහිඋද්දිට්වඨහි, යාෙවදෙකුක්කුච්චාය
විවහ ායවිවලඛාය  ංෙත්තන්තී’’ති, සික්ඛාපදවිෙණ්ණවකපාචිත්තියං. 

වමොහනසික්ඛාපදං 

73. වයො පන භික්ඛු අන්ෙද්ධමා ං පාතිවමොක්වඛඋද්දි ් මාවන එෙං
ෙවදයය ‘‘ඉදාවනෙ වඛො අහං ජානාමි, අයම්පි කිර ධම්වමො සුත්තාගවතො
සුත්තපරියාපන්වනොඅන්ෙද්ධමා ංඋද්වද ං ආගච්ඡතී’’ති.තඤ්වචභික්ඛුං
අඤ්වඤභික්ඛූජාවනයුංනිසින්නපුබ්බංඉමිනා භික්ඛුනාද්ෙත්තික්ඛත්තුං 
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පාතිවමොක්වඛ උද්දි ් මාවන, වකො පන ොවදො භිවයයො, න ච ත ් 
භික්ඛුවනොඅඤ්ඤාණවකනමුත්තිඅත්ථි, යඤ්චතත්ථ ආපත්තිංආපන්වනො, 
තඤ්චයථාධම්වමොකාවරතබ්වබො, උත්තරිච ් වමොවහොආවරොවපතබ්වබො 
‘‘ත ් වත, ආවුව ො, අලාභා, ත ් වතදුල්ලද්ධං, යංත්ෙංපාතිවමොක්වඛ 
උද්දි ් මාවනන  ාධුකං අට්ඨිං කත්ො මනසි කවරොසී’’ති, ඉදං ත ්මිං
වමොහනවක පාචිත්තියං. 

පහාරසික්ඛාපදං 

74. වයො පන භික්ඛුභික්ඛු ් කුපිවතො අනත්තමවනො පහාරං දවදයය, 
පාචිත්තියං. 

තල ත්තිකසික්ඛාපදං 

75. වයො පන භික්ඛු භික්ඛු ්  කුපිවතො අනත්තමවනො තල ත්තිකං
උග්ගිවරයය, පාචිත්තියං. 

අමූලකසික්ඛාපදං 

76. වයොපන භික්ඛුභික්ඛුංඅමූලවකන ඞ්ඝාදිව ව නඅනුද්ධංව යය, 
පාචිත්තියං. 

 ඤ්චිච්චසික්ඛාපදං 

77. වයො පන භික්ඛු භික්ඛු ්   ඤ්චිච්ච කුක්කුච්චං උපදවහයය 
‘‘ඉති ්  මුහුත්තම්පි අඵාසු භවි ් තී’’ති එතවදෙ පච්චයං කරිත්ො
අනඤ්ඤං, පාචිත්තියං. 

උප ්සුතිසික්ඛාපදං 

78. වයො පන භික්ඛු භික්ඛූනං භණ් නජාතානං කලහජාතානං
විොදාපන්නානං උප ්සුතිං තිට්වඨයය ‘‘යං ඉවම භණි ් න්ති, තං
ව ො ් ාමී’’තිඑතවදෙපච්චයංකරිත්ොඅනඤ්ඤං, පාචිත්තියං. 

කම්මප්පටිබාහනසික්ඛාපදං 

79. වයො පන භික්ඛු ධම්මිකානං කම්මානං ඡන්දං දත්ො පච්ඡා
ඛීයනධම්මංආපජ්වජයය, පාචිත්තියං. 

ඡන්දංඅදත්ොගමනසික්ඛාපදං 

80. වයො පනභික්ඛු ඞ්වඝවිනිච්ඡයකථායෙත්තමානායඡන්දංඅදත්ො 
උට්ඨායා නාපක්කවමයය, පාචිත්තියං. 
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දුබ්බලසික්ඛාපදං 

81. වයො පන භික්ඛු  මග්වගන  ඞ්වඝන චීෙරං දත්ො පච්ඡා
ඛීයනධම්මං ආපජ්වජයය ‘‘යථා න්ථුතං භික්ඛූ  ඞ්ඝිකං ලාභං
පරිණාවමන්තී’’ති, පාචිත්තියං. 

පරිණාමනසික්ඛාපදං 

82. වයො පන භික්ඛු ජානං  ඞ්ඝිකං ලාභං පරිණතං පුග්ගල ් 
පරිණාවමයය, පාචිත්තියං. 

 හධම්මිකෙග්වගොඅට්ඨවමො. 

අන්වතපුරසික්ඛාපදං 

83. වයො පන භික්ඛු රඤ්වඤො ඛත්තිය ්  මුද්ධාභිසිත්ත ් 
අනික්ඛන්තරාජවක අනිග්ගතරතනවක පුබ්වබ අප්පටි ංවිදිවතො ඉන්දඛීලං
අතික්කාවමයය, පාචිත්තියං. 

රතනසික්ඛාපදං 

84. වයො පනභික්ඛුරතනංො රතන ම්මතංොඅඤ්ඤත්රඅජ්ඣාරාමා
ො අජ්ඣාෙ ථා ො උග්ගණ්වහයය ො උග්ගණ්හාවපයය ො, පාචිත්තියං.
රතනංොපන භික්ඛුනාරතන ම්මතංොඅජ්ඣාරාවමොඅජ්ඣාෙ වථො
උග්ගවහත්ොො උග්ගහාවපත්ොොනික්ඛිපිතබ්බං ‘‘ය ් භවි ් ති, ව ො
හරි ් තී’’ති, අයංතත්ථ  ාමීචි. 

විකාලගාමප්පවෙ නසික්ඛාපදං 

85. වයොපන භික්ඛු න්තංභික්ඛුංඅනාපුච්ඡාවිකාවලගාමංපවිව යය
අඤ්ඤත්රතථාරූපා අච්චායිකාකරණීයා, පාචිත්තියං. 

සූචිඝරසික්ඛාපදං 

86. වයො පනභික්ඛුඅට්ඨිමයංොදන්තමයංොවි ාණමයංොසූචිඝරං 
කාරාවපයය, වභදනකංපාචිත්තියං. 

මඤ්චපීඨසික්ඛාපදං 

87. නෙං පන භික්ඛුනා මඤ්චං ො පීඨං ො කාරයමාවනන
අට්ඨඞ්ගුලපාදකං කාවරතබ්බං සුගතඞ්ගුවලන අඤ්ඤත්ර වහට්ඨිමාය
අටනියා.තංඅතික්කාමයවතොවඡදනකංපාචිත්තියං. 
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පටුන 

තූවලොනද්ධසික්ඛාපදං 

88. වයො පන භික්ඛු මඤ්චං ො පීඨං ො තූවලොනද්ධං කාරාවපයය, 
උද්දාලනකංපාචිත්තියං. 

නිසීදනසික්ඛාපදං 

89. නිසීදනං පන භික්ඛුනා කාරයමාවනන පමාණිකං කාවරතබ්බං, 
තත්රිදංපමාණං, දීඝව ොද්වෙවිදත්ථිවයො සුගතවිදත්ථියා, තිරියංදියඩ්ඪං, ද ා
විදත්ථි.තංඅතික්කාමයවතොවඡදනකං පාචිත්තියං. 

කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිසික්ඛාපදං 

90. කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිං පන භික්ඛුනා කාරයමාවනන පමාණිකා
කාවරතබ්බා, තත්රිදංපමාණං, දීඝව ොචත ්ව ොවිදත්ථිවයොසුගතවිදත්ථියා, 
තිරියංද්වෙවිදත්ථිවයො.තං අතික්කාමයවතොවඡදනකංපාචිත්තියං. 

ෙ ්සික ාටිකසික්ඛාපදං 

91. ෙ ්සික ාටිකං පන භික්ඛුනා කාරයමාවනන පමාණිකා
කාවරතබ්බා, තත්රිදං පමාණං, දීඝව ො ඡ විදත්ථිවයොසුගතවිදත්ථියා, තිරියං
අඩ්ඪවතයයා.තං අතික්කාමයවතොවඡදනකංපාචිත්තියං. 

නන්දසික්ඛාපදං 

92. වයො පන භික්ඛුසුගතචීෙරප්පමාණංචීෙරංකාරාවපයය, අතිවරකං
ො, වඡදනකංපාචිත්තියං. තත්රිදංසුගත ් සුගතචීෙරප්පමාණං, දීඝව ොනෙ
විදත්ථිවයො සුගතවිදත්ථියා, තිරියං ඡ විදත්ථිවයො, ඉදං සුගත ් 
සුගතචීෙරප්පමාණන්ති. 

රතනෙග්වගොනෙවමො. 

උද්දිට්ඨා වඛො ආය ්මන්වතො ද්වෙනවුති පාචිත්තියා ධම්මා. 
තත්ථාය ්මන්වතපුච්ඡාමි, කච්චිත්ථපරිසුද්ධා, දුතියම්පිපුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ
පරිසුද්ධා, තතියම්පි පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, 
පරිසුද්වධත්ථාය ්මන්වතො, ත ්මාතුණ්හී, එෙවමතංධාරයාමීති. 

පාචිත්තියානිට්ඨිතා. 

පාටිකෙ නීයා 

ඉවමවඛොපනාය ්මන්වතොචත්තාවරොපාටිවද නීයා 
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ධම්මාඋද්වද ංආගච්ඡන්ති. 

පඨමපාටිවද නීයසික්ඛාපදං 

1. වයො පන භික්ඛු අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා අන්තරඝරං පවිට්ඨාය
හත්ථවතොඛාදනීයංොවභොජනීයංො  හත්ථාපටිග්ගවහත්ොඛාවදයයො
භුඤ්වජයයො, පටිවදව තබ්බංවතනභික්ඛුනා ‘‘ගාරය්හං, ආවුව ො, ධම්මං
ආපජ්ජිංඅ ප්පායංපාටිවද නීයං, තංපටිවදව මී’’ති. 

දුතියපාටිවද නීයසික්ඛාපදං 

2. භික්ඛූ පවනෙ කුවලසුනිමන්තිතා භුඤ්ජන්ති, තත්රවච  ා භික්ඛුනී
වෙො ා මානරූපාඨිතාවහොති ‘‘ඉධ සූපංවදථ, ඉධඔදනංවදථා’’ති.වතහි
භික්ඛූහි  ා භික්ඛුනී අප ාවදතබ්බා ‘‘අප ක්ක තාෙ භගිනි, යාෙ භික්ඛූ
භුඤ්ජන්තී’’ති. එක ් පි වච භික්ඛුවනො න පටිභාව යය තං භික්ඛුනිං
අප ාවදතුං ‘‘අප ක්ක තාෙ භගිනි, යාෙ භික්ඛූ භුඤ්ජන්තී’’ති, 
පටිවදව තබ්බං වතහි භික්ඛූහි ‘‘ගාරය්හං, ආවුව ො, ධම්මං ආපජ්ජිම්හා
අ ප්පායංපාටිවද නීයං, තංපටිවදව මා’’ති. 

තතියපාටිවද නීයසික්ඛාපදං 

3. යානි වඛො පන තානි ව ක්ඛ ම්මතානි කුලානි, වයො පන භික්ඛු
තථාරූවපසු ව ක්ඛ ම්මවතසු කුවලසු පුබ්වබ අනිමන්තිවතො අගිලාවනො
ඛාදනීයංො, වභොජනීයංො  හත්ථාපටිග්ගවහත්ොඛාවදයයො, භුඤ්වජයය
ො, පටිවදව තබ්බං වතන භික්ඛුනා ‘‘ගාරය්හං, ආවුව ො, ධම්මං ආපජ්ජිං
අ ප්පායංපාටිවද නීයං, තංපටිවදව මී’’ති. 

චතුත්ථපාටිවද නීයසික්ඛාපදං 

4. යානිවඛොපන තානිආරඤ්ඤකානිව නා නානි ා ඞ්ක ම්මතානි
 ප්පටිභයානි, වයො පන භික්ඛු තථාරූවපසු ව නා වනසු පුබ්වබ
අප්පටි ංවිදිතං ඛාදනීයං ො, වභොජනීයං ො අජ්ඣාරාවම  හත්ථා 
පටිග්ගවහත්ො අගිලාවනො ඛාවදයය ො, භුඤ්වජයය ො, පටිවදව තබ්බං
වතන භික්ඛුනා ‘‘ගාරය්හං, ආවුව ො, ධම්මං ආපජ්ජිං අ ප්පායං
පාටිවද නීයං, තංපටිවදව මී’’ති. 

උද්දිට්ඨා වඛො ආය ්මන්වතො චත්තාවරො පාටිවද නීයා ධම්මා. 
තත්ථාය ්මන්වතපුච්ඡාමි, කච්චිත්ථපරිසුද්ධා, දුතියම්පිපුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ
පරිසුද්ධා, තතියම්පි පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, 
පරිසුද්වධත්ථාය ්මන්වතො, ත ්මාතුණ්හී, එෙවමතංධාරයාමීති. 

පාටිවද නීයානිට්ඨිතා. 
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ක ඛියා 

ඉවමවඛොපනාය ්මන්වතොව ඛියාධම්මාඋද්වද ංආගච්ඡන්ති. 

පරිමණ් ලසික්ඛාපදං 

1. පරිමණ් ලං නිොව  ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

2. පරිමණ් ලං පාරුපි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

සුප්පටිච්ඡන්නසික්ඛාපදං 

3. සුප්පටිච්ඡන්වනො අන්තරඝවරගමි ් ාමීති සික්ඛාකරණීයා. 

4. සුප්පටිච්ඡන්වනොඅන්තරඝවරනිසීදි ් ාමීති සික්ඛාකරණීයා. 

සු ංවුතසික්ඛාපදං 

5. සු ංවුවතො අන්තරඝවරගමි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

6. සු ංවුවතො අන්තරඝවරනිසීදි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

ඔක්ඛිත්තචක්ඛුසික්ඛාපදං 

7. ඔක්ඛිත්තචක්ඛුඅන්තරඝවරගමි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

8. ඔක්ඛිත්තචක්ඛුඅන්තරඝවරනිසීදි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

උක්ඛිත්තකසික්ඛාපදං 

9. න උක්ඛිත්තකායඅන්තරඝවරගමි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

10. න උක්ඛිත්තකායඅන්තරඝවරනිසීදි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

පරිමණ් ලෙග්වගොපඨවමො. 

උජ්ජග්ඝිකසික්ඛාපදං 

11. න උජ්ජග්ඝිකායඅන්තරඝවරගමි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

12. න උජ්ජග්ඝිකායඅන්තරඝවරනිසීදි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

උච්ච ද්දසික්ඛාපදං 

13. අප්ප ද්වදො අන්තරඝවරගමි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 
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14. අප්ප ද්වදො අන්තරඝවරනිසීදි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

කායප්පචාලකසික්ඛාපදං 

15. න කායප්පචාලකංඅන්තරඝවරගමි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

16. න කායප්පචාලකංඅන්තරඝවරනිසීදි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

බාහුප්පචාලකසික්ඛාපදං 

17. න බාහුප්පචාලකංඅන්තරඝවරගමි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

18. න බාහුප්පචාලකංඅන්තරඝවරනිසීදි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

සී ප්පචාලකසික්ඛාපදං 

19. න සී ප්පචාලකංඅන්තරඝවරගමි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

20. න සී ප්පචාලකංඅන්තරඝවරනිසීදි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

උජ්ජග්ඝිකෙග්වගොදුතිවයො. 

ඛම්භකතසික්ඛාපදං 

21. නඛම්භකවතො අන්තරඝවරගමි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

22. නඛම්භකවතො අන්තරඝවරනිසීදි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

ඔගුණ්ඨිතසික්ඛාපදං 

23. නඔගුණ්ඨිවතො අන්තරඝවරගමි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

24. නඔගුණ්ඨිවතො අන්තරඝවරනිසීදි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

උක්කුටිකසික්ඛාපදං 

25. න උක්කුටිකායඅන්තරඝවරගමි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

පල්ලත්ථිකසික්ඛාපදං 

26. න පල්ලත්ථිකායඅන්තරඝවරනිසීදි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

 ක්කච්චපටිග්ගහණසික්ඛාපදං 

27.  ක්කච්චං පිණ් පාතංපටිග්ගවහ ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 
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පත්ත ඤ්ඤීපටිග්ගහණසික්ඛාපදං 

28. පත්ත ඤ්ඤී පිණ් පාතංපටිග්ගවහ ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

 මසූපකපටිග්ගහණසික්ඛාපදං 

29.  මසූපකං පිණ් පාතංපටිග්ගවහ ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

 මතිත්තිකසික්ඛාපදං 

30.  මතිත්තිකං පිණ් පාතංපටිග්ගවහ ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

ඛම්භකතෙග්වගොතතිවයො. 

 ක්කච්චභුඤ්ජනසික්ඛාපදං 

31.  ක්කච්චං පිණ් පාතංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

පත්ත ඤ්ඤීභුඤ්ජනසික්ඛාපදං 

32. පත්ත ඤ්ඤී පිණ් පාතංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

 පදානසික්ඛාපදං 

33.  පදානං පිණ් පාතංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

 මසූපකසික්ඛාපදං 

34.  මසූපකං පිණ් පාතංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

නථූපකතසික්ඛාපදං 

35. න ථූපකවතො ඔමද්දිත්ො පිණ් පාතං භුඤ්ජි ් ාමීති සික්ඛා
කරණීයා. 

ඔදනප්පටිච්ඡාදනසික්ඛාපදං 

36. නසූපංො බයඤ්ජනංොඔදවනනපටිච්ඡාවද ් ාමිභිවයයොකමයතං
උපාදායාතිසික්ඛා කරණීයා. 

සූවපොදනවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදං 

37. නසූපංො ඔදනංොඅගිලාවනොඅත්තවනොඅත්ථායවිඤ්ඤාවපත්ො
භුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛා කරණීයා. 



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි පාරාජිකුද්වදව ො 

30 

පටුන 

උජ්ඣාන ඤ්ඤීසික්ඛාපදං 

38. න උජ්ඣාන ඤ්ඤී පවර ං පත්තං ඔවලොවක ් ාමීති සික්ඛා
කරණීයා. 

කබළසික්ඛාපදං 

39. නාතිමහන්තං කබළංකරි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

ආවලොපසික්ඛාපදං 

40. පරිමණ් ලං ආවලොපංකරි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

 ක්කච්චෙග්වගොචතුත්වථො. 

අනාහටසික්ඛාපදං 

41. න අනාහවටකබවළමුඛද්ොරංවිෙරි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

භුඤ්ජමානසික්ඛාපදං 

42. න භුඤ්ජමාවනො  බ්බහත්ථං මුවඛ පක්ඛිපි ් ාමීති සික්ඛා
කරණීයා. 

 කබළසික්ඛාපදං 

43. න  කබවළනමුවඛනබයාහරි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

පිණ්ඩුක්වඛපකසික්ඛාපදං 

44. න පිණ්ඩුක්වඛපකංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

කබළාෙච්වඡදකසික්ඛාපදං 

45. න කබළාෙච්වඡදකංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

අෙගණ් කාරකසික්ඛාපදං 

46. න අෙගණ් කාරකංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

හත්ථනිද්ධුනකසික්ඛාපදං 

47. න හත්ථනිද්ධුනකංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

සිත්ථාෙකාරකසික්ඛාපදං 
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48. න සිත්ථාෙකාරකංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

ජිව්හානිච්ඡාරකසික්ඛාපදං 

49. න ජිව්හානිච්ඡාරකංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

චපුචපුකාරකසික්ඛාපදං 

50. න චපුචපුකාරකංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

කබළෙග්වගොපඤ්චවමො. 

සුරුසුරුකාරකසික්ඛාපදං 

51. න සුරුසුරුකාරකංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

හත්ථනිල්වලහකසික්ඛාපදං 

52. න හත්ථනිල්වලහකංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

පත්තනිල්වලහකසික්ඛාපදං 

53. න පත්තනිල්වලහකංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛා කරණීයා. 

ඔට්ඨනිල්වලහකසික්ඛාපදං 

54. න ඔට්ඨනිල්වලහකංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

 ාමි සික්ඛාපදං 

55. න  ාමිව න හත්වථන පානීයථාලකං පටිග්ගවහ ් ාමීති සික්ඛා
කරණීයා. 

 සිත්ථකසික්ඛාපදං 

56. න  සිත්ථකං පත්තවධොෙනං අන්තරඝවර ඡඩ්ව  ් ාමීති සික්ඛා
කරණීයා. 

ඡත්තපාණිසික්ඛාපදං 

57. න ඡත්තපාණි ්  අගිලාන ්  ධම්මං වදව  ් ාමීති සික්ඛා
කරණීයා. 

දණ් පාණිසික්ඛාපදං 
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58. න දණ් පාණි ්  අගිලාන ්  ධම්මං වදව  ් ාමීති සික්ඛා
කරණීයා. 

 ත්ථපාණිසික්ඛාපදං 

59. න  ත්ථපාණි ්  අගිලාන ්  ධම්මං වදව  ් ාමීති සික්ඛා
කරණීයා. 

ආවුධපාණිසික්ඛාපදං 

60. න ආවුධපාණි ්  අගිලාන ්  ධම්මං වදව  ් ාමීති සික්ඛා
කරණීයා. 

සුරුසුරුෙග්වගොඡට්වඨො. 

පාදුකසික්ඛාපදං 

61. න පාදුකාරුළ්හ ්  අගිලාන ්  ධම්මං වදව  ් ාමීති සික්ඛා 
කරණීයා. 

උපාහනසික්ඛාපදං 

62. න උපාහනාරුළ්හ ්  අගිලාන ්  ධම්මං වදව  ් ාමීති සික්ඛා 
කරණීයා. 

යානසික්ඛාපදං 

63. නයානගත ්  අගිලාන ් ධම්මංවදව  ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

 යනසික්ඛාපදං 

64. න යනගත ්  අගිලාන ් ධම්මංවදව  ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

පල්ලත්ථිකසික්ඛාපදං 

65. න පල්ලත්ථිකාය නිසින්න ්  අගිලාන ්  ධම්මං වදව  ් ාමීති
සික්ඛාකරණීයා. 

වෙඨිතසික්ඛාපදං 

66. න වෙඨිතසී  ්  අගිලාන ්  ධම්මං වදව  ් ාමීති සික්ඛා
කරණීයා. 

ඔගුණ්ඨිතසික්ඛාපදං 
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67. න ඔගුණ්ඨිතසී  ්  අගිලාන ්  ධම්මං වදව  ් ාමීති සික්ඛා
කරණීයා. 

ඡමාසික්ඛාපදං 

68. න ඡමායං නිසීදිත්ො ආ වන නිසින්න ්  අගිලාන ්  ධම්මං
වදව  ් ාමීතිසික්ඛා කරණීයා. 

නීචා නසික්ඛාපදං 

69. න නීවච ආ වන නිසීදිත්ො උච්වච ආ වන නිසින්න ් 
අගිලාන ් ධම්මංවදව  ් ාමීතිසික්ඛා කරණීයා. 

ඨිතසික්ඛාපදං 

70. න ඨිවතො නිසින්න ්  අගිලාන ්  ධම්මං වදව  ් ාමීති සික්ඛා
කරණීයා. 

පච්ඡවතොගමනසික්ඛාපදං 

71. න පච්ඡවතොගච්ඡන්වතොපුරවතොගච්ඡන්ත ්  අගිලාන ් ධම්මං
වදව  ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

උප්පවථනගමනසික්ඛාපදං 

72. නඋප්පවථන ගච්ඡන්වතොපවථනගච්ඡන්ත ් අගිලාන ් ධම්මං
වදව  ් ාමීතිසික්ඛා කරණීයා. 

ඨිවතොඋච්චාරසික්ඛාපදං 

73. නඨිවතො අගිලාවනොඋච්චාරං ො ප ් ාෙංොකරි ් ාමීතිසික්ඛා
කරණීයා. 

හරිවතඋච්චාරසික්ඛාපදං 

74. නහරිවත අගිලාවනොඋච්චාරංොප ් ාෙංොවඛළංොකරි ් ාමීති
සික්ඛාකරණීයා. 

උදවකඋච්චාරසික්ඛාපදං 

75. න උදවක අගිලාවනො උච්චාරං ො ප ් ාෙං ො වඛළං ො
කරි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

පාදුකෙග්වගො ත්තවමො. 
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උද්දිට්ඨාවඛොආය ්මන්වතොව ඛියාධම්මා.තත්ථාය ්මන්වත පුච්ඡාමි, 
කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, දුතියම්පි පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, තතියම්පි
පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, පරිසුද්වධත්ථාය ්මන්වතො, ත ්මා තුණ්හී, 
එෙවමතංධාරයාමීති. 

ව ඛියානිට්ඨිතා. 

අධිෙරණ මථා 

ඉවමවඛොපනාය ්මන්වතො ත්තඅධිකරණ මථා 

ධම්මාඋද්වද ංආගච්ඡන්ති. 

උප්පන්නුප්පන්නානං අධිකරණානං මථාය වූප මාය ම්මුඛාවිනවයො
දාතබ්වබො. 

 තිවිනවයොදාතබ්වබො. 

අමූළ්හවිනවයොදාතබ්වබො. 

පටිඤ්ඤාය කාවරතබ්බං. 

වයභුයයසිකා. 

ත ් පාපියසිකා. 

තිණෙත්ථාරවකොති. 

උද්දිට්ඨා වඛො ආය ්මන්වතො  ත්ත අධිකරණ මථා ධම්මා. 
තත්ථාය ්මන්වත, පුච්ඡාමිකච්චිත්ථපරිසුද්ධා, දුතියම්පිපුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ
පරිසුද්ධා, තතියම්පි පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, 
පරිසුද්වධත්ථාය ්මන්වතො, ත ්මාතුණ්හී, එෙවමතංධාරයාමීති. 

අධිකරණ මථානිට්ඨිතා. 

උද්දිට්ඨංවඛොආය ්මන්වතොනිදානං, 

උද්දිට්ඨාචත්තාවරොපාරාජිකාධම්මා, 

උද්දිට්ඨාවතර  ඞ්ඝාදිව  ාධම්මා, 

උද්දිට්ඨාද්වෙඅනියතාධම්මා, 

උද්දිට්ඨාතිං නි ් ග්ගියාපාචිත්තියාධම්මා, 
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උද්දිට්ඨාද්වෙනවුතිපාචිත්තියාධම්මා, 

උද්දිට්ඨාචත්තාවරොපාටිවද නීයාධම්මා, 

උද්දිට්ඨාව ඛියාධම්මා, 

උද්දිට්ඨා  ත්ත අධිකරණ මථා ධම්මා, එත්තකං ත ්  භගෙවතො 
සුත්තාගතං සුත්තපරියාපන්නං අන්ෙද්ධමා ං උද්වද ං ආගච්ඡති, තත්ථ
 බ්වබවහෙ මග්වගහි ම්වමොදමාවනහිඅවිෙදමාවනහි සික්ඛිතබ්බන්ති. 

විත්ථාරුද්වදව ොපඤ්චවමො. 

භික්ඛුපාතිවමොක්ඛංනිට්ඨිතං. 

නවමොත ් භගෙවතොඅරහවතො ම්මා ම්බුද්ධ ්  

භික්ඛුනීපාතිකමොක්ඛපාළි 

පුබ්බකරණං-4 

 ම්මජ්ජනී පදීවපොච, උදකංආ වනනච; 

උවපො ථ ් එතානි, ‘‘පුබ්බෙරණ’’න්ති වුච්චති. 

පුබ්බකිච්චං-5 

ඡන්ද, පාරිසුද්ධි, උතුක්ඛානං, භික්ඛුනිගණනාචඔොවදො; 

උවපො ථ ් එතානි, ‘‘පුබ්බකිච්ච’’න්ති වුච්චති. 

පත්තකල්ලඅඞ්ගා-4 

උවපො වථො, යාෙතිකාචභික්ඛුනීකම්මප්පත්තා; 
 භාගාපත්තිවයොචනවිජ්ජන්ති; 

ෙජ්ජනීයා ච පුග්ගලා ත ්මිං න වහොන්ති, ‘‘පත්තෙල්ල’’න්ති
වුච්චති. 

පුබ්බකරණපුබ්බකිච්චානි  මාවපත්ො වදසිතාපත්තික ්   මග්ග ් 
භික්ඛුනි ඞ්ඝ ් අනුමතියාපාතිවමොක්ඛංඋද්දිසිතුංආරාධනංකවරොම. 

නිොනුද්කෙක ො 

සුණාතු වමඅවයය ඞ්වඝො, අජ්ජුවපො වථො පන්නරව ො, යදි ඞ්ඝ ් 
පත්තකල්ලං,  ඞ්වඝොඋවපො ථංකවරයය, පාතිවමොක්ඛං උද්දිව යය. 
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කිං  ඞ්ඝ ්  පුබ්බකිච්චං? පාරිසුද්ධිං අයයාවයො ආවරොවචථ, 
පාතිවමොක්ඛං උද්දිසි ් ාමි, තං  බ්බාෙ  න්තා  ාධුකං සුවණොම මනසි
කවරොම.ය ් ා සියාආපත්ති,  ාආවිකවරයය, අ න්තියාආපත්තියාතුණ්හී
භවිතබ්බං, තුණ්හීභාවෙන වඛො පනායයාවයො, ‘‘පරිසුද්ධා’’ති වෙදි ් ාමි.
යථාවඛොපනපච්වචකපුට්ඨ ් ා වෙයයාකරණංවහොති, එෙවමෙංඑෙරූපාය
පරි ාය යාෙතතියං අනු ාවිතං වහොති. යා පන භික්ඛුනී යාෙතතියං
අනු ාවියමාවන  රමානා  න්තිං ආපත්තිං නාවිකවරයය, 
 ම්පජානමු ාොද ් ා වහොති.  ම්පජානමු ාොවදො වඛො පනායයාවයො, 
අන්තරායිවකො ධම්වමො වුත්වතො භගෙතා, ත ්මා  රමානාය භික්ඛුනියා
ආපන්නාය විසුද්ධාවපක්ඛාය න්තීආපත්තිආවිකාතබ්බා, ආවිකතාහි ් ා
ඵාසුවහොති. 

උද්දිට්ඨං වඛො, අයයාවයො, නිදානං. තත්ථායයාවයො පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ
පරිසුද්ධා, දුතියම්පි පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, තතියම්පි පුච්ඡාමි, 
කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, පරිසුද්වධත්ථායයාවයො, ත ්මා තුණ්හී, එෙවමතං 
ධාරයාමීති. 

නිදානංනිට්ඨිතං. 

පාරාජිකුද්කෙක ො 

තත්රිවමඅට්ඨපාරාජිකාධම්මාඋද්වද ංආගච්ඡන්ති. 

වමථුනධම්මසික්ඛාපදං 

1. යාපන භික්ඛුනීඡන්දව ොවමථුනංධම්මංපටිව වෙයය, අන්තමව ො
තිරච්ඡානගවතනපි, පාරාජිකා වහොතිඅ ංො ා. 

අදින්නාදානසික්ඛාපදං 

2. යා පන භික්ඛුනී ගාමා ො අරඤ්ඤා ො අදින්නං වථයය ඞ්ඛාතං 
ආදිවයයය, යථාරූවපඅදින්නාදාවනරාජාවනොවචොරංගවහත්ොහවනයුං
ො බන්වධයුං ො පබ්බාවජයුං ො වචොරාසි බාලාසි මූළ්හාසි වථනාසීති, 
තථාරූපංභික්ඛුනී අදින්නංආදියමානාඅයම්පිපාරාජිකාවහොතිඅ ංො ා. 

මනු ් විග්ගහසික්ඛාපදං 

3. යා පන භික්ඛුනී  ඤ්චිච්ච මනු ් විග්ගහං ජීවිතා වෙොවරොවපයය, 
 ත්ථහාරකං ො ්  පරිවයව යය, මරණෙණ්ණං ො  ංෙණ්වණයය, 
මරණාය ො  මාදවපයය ‘‘අම්වභො පුරි , කිං තුය්හිමිනා පාපවකන
දුජ්ජීවිවතන, මතංවතජීවිතාව වයයො’’ති, ඉතිචිත්තමනා චිත්ත ඞ්කප්පා
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අවනකපරියාවයන මරණෙණ්ණං ො  ංෙණ්වණයය, මරණාය ො
 මාදවපයය, අයම්පිපාරාජිකාවහොතිඅ ංො ා. 

උත්තරිමනු ් ධම්මසික්ඛාපදං 

4. යා පන භික්ඛුනී අනභිජානං උත්තරිමනු ් ධම්මං අත්තුපනායිකං
අලමරියඤාණද ් නං  මුදාචවරයය‘‘ඉතිජානාමි, ඉතිප ් ාමී’’ති, තවතො 
අපවරන මවයන  මනුග්ගාහීයමානාොඅ මනුග්ගාහීයමානාොආපන්නා
විසුද්ධාවපක්ඛාඑෙංෙවදයය ‘‘අජානවමෙං, අවයය, අෙචංජානාමි, අප ් ං
ප ් ාමි, තුච්ඡං මු ා විලපි’’න්ති, අඤ්ඤත්ර අධිමානා, අයම්පි පාරාජිකා
වහොතිඅ ංො ා. 

උබ්භජාණුමණ් ලිකාසික්ඛාපදං 

5. යා පන භික්ඛුනීඅෙ ්සුතා අෙ ්සුත ් පුරි පුග්ගල ් , අධක්ඛකං
උබ්භජාණුමණ් ලං ආම නං ො පරාම නං ො ගහණං ො ඡුපනං ො
පටිපීළනං ො  ාදිවයයය, අයම්පි පාරාජිකා වහොති අ ංො ා
උබ්භජාණුමණ් ලිකා. 

ෙජ්ජප්පටිච්ඡාදිකාසික්ඛාපදං 

6. යා පන භික්ඛුනී ජානං පාරාජිකං ධම්මං අජ්ඣාපන්නං භික්ඛුනිං
වනෙත්තනා පටිවචොවදයය, න ගණ ්  ආවරොවචයය, යදා ච  ා ඨිතා ො
අ ් චුතාොනාසිතාොඅෙ ් ටාො,  ා පච්ඡාඑෙංෙවදයය‘‘පුබ්වබොහං, 
අවයය, අඤ්ඤාසිංඑතංභික්ඛුනිං‘එෙරූපාච එෙරූපාච ාභගිනී’ති, වනො
ච වඛො අත්තනා පටිවචොවද ් ං, න ගණ ්  ආවරොවච ් ’’න්ති, අයම්පි
පාරාජිකාවහොතිඅ ංො ාෙජ්ජප්පටිච්ඡාදිකා. 

උක්ඛිත්තානුෙත්තිකාසික්ඛාපදං 

7. යා පන භික්ඛුනී මග්වගන ඞ්වඝනඋක්ඛිත්තං භික්ඛුං ධම්වමන
විනවයන  ත්ථු ා වනන අනාදරං අප්පටිකාරං අකත හායං
තමනුෙත්වතයය,  ා භික්ඛුනී භික්ඛුනීහි එෙම ්  ෙචනීයා ‘‘එව ො වඛො, 
අවයය, භික්ඛු  මග්වගන  ඞ්වඝන උක්ඛිත්වතො, ධම්වමන විනවයන 
 ත්ථු ා වනන අනාදවරො අප්පටිකාවරො අකත හාවයො, මාවයය, එතං
භික්ඛුං අනුෙත්තී’’ති, එෙඤ්ච  ා භික්ඛුනී භික්ඛුනීහි වුච්චමානා තවථෙ
පග්ගණ්වහයය,  ා භික්ඛුනී භික්ඛුනීහි යාෙතතියං  මනුභාසිතබ්බා ත ් 
පටිනි ් ග්ගාය, යාෙතතියං වච  මනුභාසියමානා තං පටිනි ් ජ්වජයය, 
ඉච්වචතං කු ලං, වනො වච පටිනි ් ජ්වජයය, අයම්පි පාරාජිකා වහොති
අ ංො ාඋක්ඛිත්තානුෙත්තිකා. 

අට්ඨෙත්ථුකාසික්ඛාපදං 
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8. යා පන භික්ඛුනී අෙ ්සුතා අෙ ්සුත ්  පුරි පුග්ගල ්  
හත්ථග්ගහණං ො  ාදිවයයය,  ඞ්ඝාටිකණ්ණග්ගහණං ො  ාදිවයයය, 
 න්තිට්වඨයය ො,  ල්ලවපයය ො,  ඞ්වකතං ො ගච්වඡයය, පුරි  ්  ො
අබ්භාගමනං  ාදිවයයය, ඡන්නං ො අනුපවිව යය, කායං ො තදත්ථාය
උප ංහවරයය එත ්  අ ද්ධම්ම ්  පටිව ෙනත්ථාය, අයම්පි පාරාජිකා
වහොතිඅ ංො ාඅට්ඨෙත්ථුකා. 

උද්දිට්ඨා වඛො, අයයාවයො, අට්ඨ පාරාජිකා ධම්මා. වය ං භික්ඛුනී
අඤ්ඤතරංොඅඤ්ඤතරංොආපජ්ජිත්ොනලභතිභික්ඛුනීහි ද්ධිං ංො ං 
යථාපුවර, තථාපච්ඡා, පාරාජිකාවහොතිඅ ංො ා.තත්ථායයාවයො, පුච්ඡාමි, 
කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, දුතියම්පි පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, තතියම්පි 
පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, පරිසුද්වධත්ථායයාවයො, ත ්මා තුණ්හී, 
එෙවමතං ධාරයාමීති. 

පාරාජිකංනිට්ඨිතං. 

 ඞ්ඝාදික සුද්කෙක ො 

ඉවමවඛොපනායයාවයො ත්තර  ඞ්ඝාදිව  ා 

ධම්මාඋද්වද ංආගච්ඡන්ති. 

උ ් යොදිකාසික්ඛාපදං 

1. යා පන භික්ඛුනී උ ් යොදිකා විහවරයය ගහපතිනා ො
ගහපතිපුත්වතන ො දාව න ො කම්මකාවරන ො අන්තමව ො
 මණපරිබ්බාජවකනාපි, අයම්පි භික්ඛුනී පඨමාපත්තිකං ධම්මං ආපන්නා
නි ් ාරණීයං ඞ්ඝාදිව  ං. 

වචොරීවුට්ඨාපිකාසික්ඛාපදං 

2. යා පන භික්ඛුනී ජානං වචොරිං ෙජ්ඣං විදිතං අනපවලොවකත්ො
රාජානං ො  ඞ්ඝං ො ගණං ො පූගං ො ව ණිං ො, අඤ්ඤත්ර කප්පා
වුට්ඨාවපයය, අයම්පිභික්ඛුනීපඨමාපත්තිකං ධම්මංආපන්නානි ් ාරණීයං
 ඞ්ඝාදිව  ං. 

එකගාමන්තරගමනසික්ඛාපදං 

3. යා පන භික්ඛුනී එකා ො ගාමන්තරං ගච්වඡයය, එකා ො නදීපාරං 
ගච්වඡයය, එකා ො රත්තිං විප්පෙව යය, එකා ො ගණම්හා ඔහිවයයය, 
අයම්පි භික්ඛුනී පඨමාපත්තිකං ධම්මං ආපන්නා නි ් ාරණීයං
 ඞ්ඝාදිව  ං. 
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උක්ඛිත්තකඔ ාරණසික්ඛාපදං 

4. යාපන භික්ඛුනී මග්වගන ඞ්වඝනඋක්ඛිත්තංභික්ඛුනිංධම්වමන
විනවයන  ත්ථු ා වනන අනපවලොවකත්ො කාරක ඞ්ඝං, අනඤ්ඤාය
ගණ ් ඡන්දංඔ ාවරයය, අයම්පිභික්ඛුනී පඨමාපත්තිකංධම්මංආපන්නා
නි ් ාරණීයං ඞ්ඝාදිව  ං. 

වභොජනපටිග්ගහණපඨමසික්ඛාපදං 

5. යා පන භික්ඛුනී අෙ ්සුතා අෙ ්සුත ්  පුරි පුග්ගල ්  හත්ථවතො
ඛාදනීයංො, වභොජනීයංො  හත්ථාපටිග්ගවහත්ොඛාවදයයොභුඤ්වජයය
ො, අයම්පි භික්ඛුනී පඨමාපත්තිකං ධම්මං ආපන්නා නි ් ාරණීයං
 ඞ්ඝාදිව  ං. 

වභොජනපටිග්ගහණදුතියසික්ඛාපදං 

6. යා පනභික්ඛුනීඑෙංෙවදයය‘‘කිංවත, අවයය, එව ොපුරි පුග්ගවලො 
කරි ් තිඅෙ ්සුවතොොඅනෙ ්සුවතොො, යවතොත්ෙංඅනෙ ්සුතා, ඉඞ්ඝ, 
අවයය, යංවත එව ොපුරි පුග්ගවලොවදතිඛාදනීයංොවභොජනීයංො, තං
ත්ෙං  හත්ථා පටිග්ගවහත්ො ඛාද ො භුඤ්ජ ො’’ති, අයම්පි භික්ඛුනී
පඨමාපත්තිකංධම්මංආපන්නානි ් ාරණීයං  ඞ්ඝාදිව  ං. 

 ඤ්චරිත්තසික්ඛාපදං 

7. යා පන භික්ඛුනී ඤ්චරිත්තං මාපජ්වජයයඉත්ථියා ො පුරි මතිං, 
පුරි  ්  ො ඉත්ථිමතිං, ජායත්තවන ො ජාරත්තවන ො අන්තමව ො
තඞ්ඛණිකායපි, අයම්පි භික්ඛුනී පඨමාපත්තිකං ධම්මං ආපන්නා
නි ් ාරණීයං ඞ්ඝාදිව  ං. 

දුට්ඨවදො සික්ඛාපදං 

8. යා පන භික්ඛුනී භික්ඛුනිං දුට්ඨා වදො ා අප්පතීතා අමූලවකන
පාරාජිවකන ධම්වමන අනුද්ධංව යය ‘‘අප්වපෙ නාම නං ඉමම්හා
බ්රහ්මචරියා චාවෙයය’’න්ති, තවතො අපවරන  මවයන  මනුග්ගාහීයමානා
ොඅ මනුග්ගාහීයමානාොඅමූලකඤ්වචෙතංඅධිකරණංවහොති, භික්ඛුනී
ච වදො ං පතිට්ඨාති, අයම්පි භික්ඛුනී පඨමාපත්තිකං ධම්මං ආපන්නා
නි ් ාරණීයං ඞ්ඝාදිව  ං. 

අඤ්ඤභාගියසික්ඛාපදං 

9. යා පන භික්ඛුනී භික්ඛුනිං දුට්ඨා වදො ා අප්පතීතා අඤ්ඤභාගිය ් 
අධිකරණ ්  කිඤ්චිවද ං වල මත්තං උපාදාය පාරාජිවකන ධම්වමන
අනුද්ධංව යය ‘‘අප්වපෙ නාම නං ඉමම්හා බ්රහ්මචරියා චාවෙයය’’න්ති, 
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තවතො අපවරන  මවයන  මනුග්ගාහීයමානා ො අ මනුග්ගාහීයමානා ො
අඤ්ඤභාගියඤ්වචෙ තං අධිකරණං වහොති. වකොචිවදව ො වල මත්වතො 
උපාදින්වනො, භික්ඛුනීචවදො ංපතිට්ඨාති, අයම්පිභික්ඛුනීපඨමාපත්තිකං
ධම්මං ආපන්නානි ් ාරණීයං ඞ්ඝාදිව  ං. 

සික්ඛංපච්චාචික්ඛණසික්ඛාපදං 

10. යා පන භික්ඛුනී කුපිතා අනත්තමනා එෙං ෙවදයය ‘‘බුද්ධං
පච්චාචික්ඛාමි ධම්මං පච්චාචික්ඛාමි,  ඞ්ඝං පච්චාචික්ඛාමි, සික්ඛං
පච්චාචික්ඛාමි, කින්නුමාෙ  මණිවයො යා  මණිවයො  කයධීතතවරො, 
 න්තඤ්ඤාපි  මණිවයො ලජ්ජිනිවයො කුක්කුච්චිකා සික්ඛාකාමා, තා ාහං 
 න්තිවකබ්රහ්මචරියංචරි ් ාමී’’ති.  ාභික්ඛුනීභික්ඛුනීහිඑෙම ් ෙචනීයා
‘‘මාවයය කුපිතා අනත්තමනා එෙං අෙච ‘බුද්ධං පච්චාචික්ඛාමි, ධම්මං
පච්චාචික්ඛාමි,  ඞ්ඝං පච්චාචික්ඛාමි, සික්ඛං පච්චාචික්ඛාමි, කින්නුමාෙ
 මණිවයො යා  මණිවයො  කයධීතතවරො,  න්තඤ්ඤාපි  මණිවයො
ලජ්ජිනිවයො කුක්කුච්චිකා සික්ඛාකාමා, තා ාහං  න්තිවක බ්රහ්මචරියං 
චරි ් ාමී’ති, අභිරමාවයය,  ්ොක්ඛාවතො ධම්වමො, චර බ්රහ්මචරියං  ම්මා 
දුක්ඛ ්  අන්තකිරියායා’’ති, එෙඤ්ච  ා භික්ඛුනී භික්ඛුනීහි වුච්චමානා
තවථෙ පග්ගණ්වහයය,  ාභික්ඛුනීභික්ඛුනීහියාෙතතියං මනුභාසිතබ්බා
ත ්  පටිනි ් ග්ගාය, යාෙතතියඤ්වච  මනුභාසියමානා තං
පටිනි ් ජ්වජයය, ඉච්වචතං කු ලං, වනො වච පටිනි ් ජ්වජයය, අයම්පි
භික්ඛුනීයාෙතතියකංධම්මංආපන්නා නි ් ාරණීයං ඞ්ඝාදිව  ං. 

අධිකරණකුපිතසික්ඛාපදං 

11. යා පන භික්ඛුනී කි ්මිඤ්චිවදෙ අධිකරවණ පච්චාකතා කුපිතා
අනත්තමනා එෙං ෙවදයය ‘‘ඡන්දගාමිනිවයො ච භික්ඛුනිවයො, 
වදො ගාමිනිවයො ච භික්ඛුනිවයො, වමොහගාමිනිවයො ච භික්ඛුනිවයො, 
භයගාමිනිවයොචභික්ඛුනිවයො’’ති,  ාභික්ඛුනීභික්ඛුනීහිඑෙම ්  ෙචනීයා
‘‘මාවයය, කි ්මිඤ්චිවදෙ අධිකරවණපච්චාකතාකුපිතා අනත්තමනා එෙං
අෙච ‘ඡන්දගාමිනිවයො ච භික්ඛුනිවයො, වදො ගාමිනිවයො ච භික්ඛුනිවයො, 
වමොහගාමිනිවයො ච භික්ඛුනිවයො, භයගාමිනිවයො ච භික්ඛුනිවයො’ති, අයයා
වඛො ඡන්දාපි ගච්වඡයය, වදො ාපි ගච්වඡයය, වමොහාපි ගච්වඡයය, භයාපි
ගච්වඡයයා’’ති. එෙඤ්ච  ා භික්ඛුනී භික්ඛුනීහි වුච්චමානා තවථෙ
පග්ගණ්වහයය,  ා භික්ඛුනී භික්ඛුනීහි යාෙතතියං  මනුභාසිතබ්බා ත ් 
පටිනි ් ග්ගාය, යාෙතතියඤ්වච  මනුභාසියමානා තං පටිනි ් ජ්වජය්ය, 
ඉච්වචතංකු ලං, වනොවචපටිනි ් ජ්වජයය, අයම්පිභික්ඛුනීයාෙතතියකං
ධම්මංආපන්නානි ් ාරණීයං ඞ්ඝාදිව  ං. 

පාප මාචාරපඨමසික්ඛාපදං 
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පටුන 

12. භික්ඛුනිවයො පවනෙ  ං ට්ඨා විහරන්ති පාපාචාරා පාප ද්දා
පාපසිවලොකා භික්ඛුනි ඞ්ඝ ්  විවහසිකා අඤ්ඤමඤ්ඤි ් ා
ෙජ්ජප්පටිච්ඡාදිකා, තාභික්ඛුනිවයොභික්ඛුනීහිඑෙම ්සු ෙචනීයා‘‘භගිනිවයො
වඛො ං ට්ඨාවිහරන්තිපාපාචාරාපාප ද්දාපාපසිවලොකා භික්ඛුනි ඞ්ඝ ් 
විවහසිකා අඤ්ඤමඤ්ඤි ් ා ෙජ්ජප්පටිච්ඡාදිකා, විවිච්චථාවයය, 
විවෙකඤ්වඤෙභගිනීනං ඞ්වඝො ෙණ්වණතී’’ති, එෙඤ්චතා භික්ඛුනිවයො 
භික්ඛුනීහි වුච්චමානා තවථෙ පග්ගණ්වහයුං, තා භික්ඛුනිවයො භික්ඛුනීහි 
යාෙතතියං  මනුභාසිතබ්බා ත ්  පටිනි ් ග්ගාය, යාෙතතියඤ්වච 
 මනුභාසියමානා තං පටිනි ් ජ්වජයුං, ඉච්වචතං කු ලං, වනො වච 
පටිනි ් ජ්වජයුං, ඉමාපි භික්ඛුනිවයො යාෙතතියකං ධම්මං ආපන්නා
නි ් ාරණීයං  ඞ්ඝාදිව  ං. 

පාප මාචාරදුතියසික්ඛාපදං 

13. යාපන භික්ඛුනීඑෙංෙවදයය‘‘ ං ට්ඨාෙ, අවයය, තුම්වහවිහරථ, 
මාතුම්වහනානා විහරිත්ථ,  න්ති ඞ්වඝඅඤ්ඤාපිභික්ඛුනිවයොඑොචාරා
එෙං ද්දා එෙංසිවලොකා භික්ඛුනි ඞ්ඝ ්  විවහසිකා අඤ්ඤමඤ්ඤි ් ා
ෙජ්ජප්පටිච්ඡාදිකා, තා  ඞ්වඝො න කිඤ්චි ආහ තුම්හඤ්වඤෙ  ඞ්වඝො
උඤ්ඤාය පරිභවෙන අක්ඛන්තියා වෙභ ්සියා දුබ්බලයා එෙමාහ – 
‘භගිනිවයො වඛො  ං ට්ඨා විහරන්ති පාපාචාරා පාප ද්දා පාපසිවලොකා 
භික්ඛුනි ඞ්ඝ ්  විවහසිකා අඤ්ඤමඤ්ඤි ් ා ෙජ්ජප්පටිච්ඡාදිකා, 
විවිච්චථාවයය, විවෙකඤ්වඤෙ භගිනීනං  ඞ්වඝො ෙණ්වණතී’’’ති,  ා
භික්ඛුනී භික්ඛුනීහිඑෙම ් ෙචනීයා‘‘මාවයය, එෙංඅෙච,  ං ට්ඨාෙඅවයය
තුම්වහ විහරථ, මා තුම්වහ නානා විහරිත්ථ,  න්ති  ඞ්වඝ අඤ්ඤාපි
භික්ඛුනිවයො එොචාරා එෙං ද්දා එෙංසිවලොකා භික්ඛුනි ඞ්ඝ ්  විවහසිකා
අඤ්ඤමඤ්ඤි ් ා ෙජ්ජප්පටිච්ඡාදිකා, තා  ඞ්වඝො න කිඤ්චි ආහ, 
තුම්හඤ්වඤෙ  ඞ්වඝො උඤ්ඤාය පරිභවෙන අක්ඛන්තියා වෙභ ්සියා
දුබ්බලයාඑෙමාහ– ‘භගිනිවයොවඛො ං ට්ඨාවිහරන්ති පාපාචාරාපාප ද්දා
පාපසිවලොකා භික්ඛුනි ඞ්ඝ ්  විවහසිකා අඤ්ඤමඤ්ඤි ් ා 
ෙජ්ජප්පටිච්ඡාදිකා, විවිච්චථාවයය, විවෙකඤ්වඤෙ භගිනීනං  ඞ්වඝො
ෙණ්වණතී’’’ති, එෙඤ්ච  ා භික්ඛුනී භික්ඛුනීහි වුච්චමානා තවථෙ
පග්ගණ්වහයය,  ා භික්ඛුනී භික්ඛුනීහි යාෙතතියං  මනුභාසිතබ්බා ත ් 
පටිනි ් ග්ගාය, යාෙතතියඤ්වච  මනුභාසියමානා තං පටිනි ් ජ්වජයය, 
ඉච්වචතංකු ලං, වනොවචපටිනි ් ජ්වජයය, අයම්පිභික්ඛුනීයාෙතතියකං
ධම්මංආපන්නානි ් ාරණීයං ඞ්ඝාදිව  ං. 

 ඞ්ඝවභදකසික්ඛාපදං 

14. යා පන භික්ඛුනී  මග්ග ්   ඞ්ඝ ්  වභදාය පරක්කවමයය, 
වභදන ංෙත්තනිකං ො අධිකරණං  මාදාය පග්ගය්හ තිට්වඨයය,  ා
භික්ඛුනීභික්ඛුනීහිඑෙම ් ෙචනීයා‘‘මායයා,  මග්ග ්  ඞ්ඝ ් වභදාය
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පරක්කමි, වභදන ංෙත්තනිකං ො අධිකරණං  මාදාය පග්ගය්හ අට්ඨාසි, 
 වමතායයා,  ඞ්වඝන,  මග්වගොහි ඞ්වඝො ම්වමොදමාවනොඅවිෙදමාවනො 
එකුද්වදව ො ඵාසු විහරතී’’ති. එෙඤ්ච  ා භික්ඛුනී භික්ඛුනීහි වුච්චමානා
තවථෙ පග්ගණ්වහයය,  ාභික්ඛුනීභික්ඛුනීහියාෙතතියං මනුභාසිතබ්බා
ත ්  පටිනි ් ග්ගාය, යාෙතතියඤ්වච  මනුභාසියමානා තං 
පටිනි ් ජ්වජයය, ඉච්වචතං කු ලං. වනො වච පටිනි ් ජ්වජයය, අයම්පි
භික්ඛුනී යාෙතතියකංධම්මංආපන්නානි ් ාරණීයං ඞ්ඝාදිව  ං. 

වභදානුෙත්තකසික්ඛාපදං 

15. ත ් ාවයෙවඛො පනභික්ඛුනියාභික්ඛුනිවයොවහොන්තිඅනුෙත්තිකා
ෙග්ගොදිකාඑකාොද්වෙො ති ්ව ොො, තාඑෙංෙවදයුං ‘‘මායයාවයො, 
එතං භික්ඛුනිං කිඤ්චි අෙචුත්ථ ධම්මොදිනී වච ා භික්ඛුනී, විනයොදිනී
වච ා භික්ඛුනී, අම්හාකඤ්වච ා භික්ඛුනී ඡන්දඤ්ච රුචිඤ්ච ආදාය
වෙොහරති, ජානාති, වනොභා ති, අම්හාකම්වපතංඛමතී’’ති, තා භික්ඛුනිවයො
භික්ඛුනීහිඑෙම ්සුෙචනීයා‘‘මායයාවයො, එෙංඅෙචුත්ථ, නවච ා භික්ඛුනී
ධම්මොදිනී, න වච ා භික්ඛුනී විනයොදිනී, මායයානම්පි  ඞ්ඝවභවදො 
රුච්චිත්ථ,  වමතායයානං ඞ්වඝන,  මග්වගොහි ඞ්වඝො ම්වමොදමාවනො
අවිෙදමාවනො එකුද්වදව ො ඵාසු විහරතී’’ති, එෙඤ්ච තා භික්ඛුනිවයො
භික්ඛුනීහි වුච්චමානා තවථෙ පග්ගණ්වහයුං, තා භික්ඛුනිවයො භික්ඛුනීහි 
යාෙතතියං  මනුභාසිතබ්බා ත ්  පටිනි ් ග්ගාය, යාෙතතියඤ්වච
 මනුභාසියමානා තං පටිනි ් ජ්වජයුං. ඉච්වචතං කු ලං. වනො වච
පටිනි ් ජ්වජයුං, ඉමාපි භික්ඛුනිවයො යාෙතතියකං ධම්මං ආපන්නා
නි ් ාරණීයං ඞ්ඝාදිව  ං. 

දුබ්බචසික්ඛාපදං 

16. භික්ඛුනී පවනෙ දුබ්බචජාතිකා වහොති උද්වද පරියාපන්වනසු
සික්ඛාපවදසුභික්ඛුනීහි හධම්මිකං වුච්චමානාඅත්තානංඅෙචනීයංකවරොති
‘‘මා මං අයයාවයො කිඤ්චි අෙචුත්ථ කලයාණං ො පාපකං ො, 
අහම්පායයාවයො, න කිඤ්චි ෙක්ඛාමි කලයාණං ො පාපකං ො, 
විරමථායයාවයො, මමෙචනායා’’ති,  ාභික්ඛුනීභික්ඛුනීහිඑෙම ් ෙචනීයා
‘‘මායයා, අත්තානං අෙචනීයං අකාසි, ෙචනීයවමෙ, අයයා, අත්තානං
කවරොතු, අයයාපි භික්ඛුනිවයො ෙදතු  හධම්වමන, භික්ඛුනිවයොපි අයයං
ෙක්ඛන්ති  හධම්වමන, එෙං  ංෙද්ධා හි ත ්  භගෙවතො පරි ා යදිදං
අඤ්ඤමඤ්ඤෙචවනන අඤ්ඤමඤ්ඤවුට්ඨාපවනනා’’ති. එෙඤ්ච  ා 
භික්ඛුනීභික්ඛුනීහිවුච්චමානාතවථෙපග්ගණ්වහයය,  ාභික්ඛුනීභික්ඛුනීහි 
යාෙතතියං  මනුභාසිතබ්බා ත ්  පටිනි ් ග්ගාය, යාෙතතියඤ්වච
 මනුභාසියමානා තං පටිනි ් ජ්වජයය, ඉච්වචතං කු ලං. වනො වච
පටිනි ් ජ්වජයය, අයම්පි භික්ඛුනී යාෙතතියකං ධම්මං ආපන්නා
නි ් ාරණීයං ඞ්ඝාදිව  ං. 
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කුලදූ කසික්ඛාපදං 

17. භික්ඛුනී පවනෙඅඤ්ඤතරංගාමංොනිගමංොඋපනි ් ායවිහරති
කුලදූසිකා පාප මාචාරා, ත ් ා වඛො පාපකා  මාචාරා දි ් න්ති වචෙ
සුයයන්තිච, කුලානිචතාය දුට්ඨානිදි ් න්තිවචෙසුයයන්තිච,  ාභික්ඛුනී
භික්ඛුනීහිඑෙම ් ෙචනීයා ‘‘අයයා, වඛොකුලදූසිකාපාප මාචාරා, අයයාය
වඛොපාපකා මාචාරාදි ් න්තිවචෙ සුයයන්තිච, කුලානිචායයාය, දුට්ඨානි
දි ් න්තිවචෙසුයයන්තිච, පක්කමතායයාඉමම්හාආො ා, අලංවතඉධ
ොව නා’’ති.එෙඤ්ච ාභික්ඛුනී භික්ඛුනීහිවුච්චමානාතාභික්ඛුනිවයොඑෙං
ෙවදයය ‘‘ඡන්දගාමිනිවයොචභික්ඛුනිවයො, වදො ගාමිනිවයොචභික්ඛුනිවයො, 
වමොහගාමිනිවයොචභික්ඛුනිවයො, භයගාමිනිවයොචභික්ඛුනිවයො, තාදිසිකාය
ආපත්තියාඑකච්චංපබ්බාවජන්තිඑකච්චංනපබ්බාවජන්තී’’ති,  ා භික්ඛුනී
භික්ඛුනීහි එෙම ්  ෙචනීයා ‘‘මායයා, එෙං අෙච, න ච භික්ඛුනිවයො 
ඡන්දගාමිනිවයො, න ච භික්ඛුනිවයො වදො ගාමිනිවයො, න ච භික්ඛුනිවයො 
වමොහගාමිනිවයො, නච භික්ඛුනිවයො භයගාමිනිවයො, අයයා වඛොකුලදූසිකා
පාප මාචාරා, අයයාය වඛො පාපකා  මාචාරා දි ් න්ති වචෙසුයයන්ති ච, 
කුලානි චායයාය දුට්ඨානි දි ් න්ති වචෙ සුයයන්ති ච, පක්කමතායයා, 
ඉමම්හාආො ාඅලංවතඉධ ොව නා’’ති.එෙඤ්ච ාභික්ඛුනීභික්ඛුනීහි
වුච්චමානා තවථෙ පග්ගණ්වහයය,  ා භික්ඛුනී භික්ඛුනීහි යාෙතතියං
 මනුභාසිතබ්බා ත ්  පටිනි ් ග්ගාය, යාෙතතියඤ්වච  මනුභාසියමානා
තංපටිනි ් ජ්වජයය, ඉච්වචතංකු ලං.වනොවච පටිනි ් ජ්වජයය, අයම්පි
භික්ඛුනීයාෙතතියකංධම්මංආපන්නානි ් ාරණීයං  ඞ්ඝාදිව  ං. 

උද්දිට්ඨාවඛොඅයයාවයො ත්තර  ඞ්ඝාදිව  ාධම්මානෙ පඨමාපත්තිකා, 
අට්ඨයාෙතතියකා, 

වය ංභික්ඛුනීඅඤ්ඤතරංොඅඤ්ඤතරංොආපජ්ජති, තාය භික්ඛුනියා
උභවතො ඞ්වඝ පක්ඛමානත්තං චරිතබ්බං. චිණ්ණමානත්තා භික්ඛුනීයත්ථ 
සියාවී තිගවණොභික්ඛුනි ඞ්වඝො, තත්ථ ාභික්ඛුනීඅබ්වභතබ්බා.එකායපි
වච ඌවනො වී තිගවණො භික්ඛුනි ඞ්වඝො තං භික්ඛුනිං අබ්වභයය,  ා ච
භික්ඛුනී අනබ්භිතා, තා ච භික්ඛුනිවයො ගාරය්හා, අයං තත්ථ  ාමීචි.
තත්ථායයාවයො පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, දුතියම්පි, පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ
පරිසුද්ධා, තතියම්පි පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, පරිසුද්වධත්ථායයාවයො, 
ත ්මාතුණ්හී, එෙවමතං ධාරයාමීති. 

 ඞ්ඝාදිව ව ොනිට්ඨිවතො. 

නි ් ග්ගියපාචිත්තියා 

ඉවමවඛොපනායයාවයොතිං නි ් ග්ගියාපාචිත්තියා 

ධම්මාඋද්වද ංආගච්ඡන්ති. 
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පත්ත න්නිචයසික්ඛාපදං 

1. යා පනභික්ඛුනීපත්ත න්නිචයංකවරයය, නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං. 

අකාලචීෙරභාජනසික්ඛාපදං 

2. යා පන භික්ඛුනී අකාලචීෙරං ‘‘කාලචීෙර’’න්ති අධිට්ඨහිත්ො
භාජාවපයය, නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං. 

චීෙරපරිෙත්තනසික්ඛාපදං 

3. යා පන භික්ඛුනී භික්ඛුනියා  ද්ධිං චීෙරං පරිෙත්වතත්ො  ා පච්ඡා 
එෙං ෙවදයය ‘‘හන්දාවයය, තුය්හං චීෙරං, ආහර වමතං චීෙරං, යං තුය්හං 
තුය්හවමවෙතං, යං මය්හං මය්හවමවෙතං, ආහර වමතං චීෙරං,  කං
පච්චාහරා’’ති අච්ඡින්වදයයොඅච්ඡින්දාවපයයො, නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

අඤ්ඤවිඤ්ඤාපනසික්ඛාපදං 

4. යා පන භික්ඛුනී අඤ්ඤං විඤ්ඤාවපත්ො අඤ්ඤං විඤ්ඤාවපයය, 
නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං. 

අඤ්ඤවචතාපනසික්ඛාපදං 

5. යා පන භික්ඛුනී අඤ්ඤං වචතාවපත්ො අඤ්ඤං වචතාවපයය, 
නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

පඨම ඞ්ඝිකවචතාපනසික්ඛාපදං 

6. යා පන භික්ඛුනී අඤ්ඤදත්ථිවකන පරික්ඛාවරන අඤ්ඤුද්දිසිවකන
 ඞ්ඝිවකනඅඤ්ඤං වචතාවපයය, නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

දුතිය ඞ්ඝිකවචතාපනසික්ඛාපදං 

7. යා පන භික්ඛුනී අඤ්ඤදත්ථිවකන පරික්ඛාවරන අඤ්ඤුද්දිසිවකන 
 ඞ්ඝිවකන ඤ්ඤාචිවකනඅඤ්ඤංවචතාවපයය, නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

පඨමගණිකවචතාපනසික්ඛාපදං 

8. යා පන භික්ඛුනී අඤ්ඤදත්ථිවකන පරික්ඛාවරන අඤ්ඤුද්දිසිවකන
මහාජනිවකනඅඤ්ඤං වචතාවපයය, නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

දුතියගණිකවචතාපනසික්ඛාපදං 
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9. යා පන භික්ඛුනී අඤ්ඤදත්ථිවකන පරික්ඛාවරන අඤ්ඤුද්දිසිවකන
මහාජනිවකන  ඤ්ඤාචිවකන අඤ්ඤං වචතාවපයය, නි ් ග්ගියං
පාචිත්තියං. 

පුග්ගලිකවචතාපනසික්ඛාපදං 

10. යාපන භික්ඛුනීඅඤ්ඤදත්ථිවකනපරික්ඛාවරනඅඤ්ඤුද්දිසිවකන
පුග්ගලිවකන  ඤ්ඤාචිවකන අඤ්ඤං වචතාවපයය, නි ් ග්ගියං
පාචිත්තියං. 

පත්තෙග්වගොපඨවමො. 

ගරුපාවුරණසික්ඛාපදං 

11. ගරුපාවුරණං පන භික්ඛුනියා වචතාවපන්තියා චතුක්කං පරමං
වචතාවපතබ්බං.තවතො වචඋත්තරිවචතාවපයය, නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

ලහුපාවුරණසික්ඛාපදං 

12. ලහුපාවුරණං පන භික්ඛුනියා වචතාවපන්තියා
අඩ්ඪවතයයකං පරමං වචතාවපතබ්බං. තවතො වච උත්තරි වචතාවපයය, 
නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

කථිනසික්ඛාපදං 

13. නිට්ඨිතචීෙර ්මිං භික්ඛුනියා උබ්භත ්මිං කථිවන ද ාහපරමං
අතිවරකචීෙරං ධාවරතබ්බං. තං අතික්කාවමන්තියා, නි ් ග්ගියං
පාචිත්තියං. 

උවදොසිතසික්ඛාපදං 

14. නිට්ඨිතචීෙර ්මිං භික්ඛුනියාඋබ්භත ්මිංකථිවන එකරත්තම්පිවච
භික්ඛුනීතිචීෙවරනවිප්පෙව යය, අඤ්ඤත්රභික්ඛුනි ම්මුතියා නි ් ග්ගියං
පාචිත්තියං. 

අකාලචීෙරසික්ඛාපදං 

15. නිට්ඨිතචීෙර ්මිංභික්ඛුනියාඋබ්භත ්මිංකථිවනභික්ඛුනියාපවනෙ
අකාලචීෙරං උප්පජ්වජයය, ආකඞ්ඛමානාය භික්ඛුනියා පටිග්ගවහතබ්බං, 
පටිග්ගවහත්ො ඛිප්පවමෙකාවරතබ්බං, වනොච ් පාරිපූරි, මා පරමංතාය
භික්ඛුනියා තං චීෙරං නික්ඛිපිතබ්බංඌන ්  පාරිපූරියා  තියා පච්චා ාය.
තවතො වච උත්තරි නික්ඛිවපයය  තියාපි පච්චා ාය, නි ් ග්ගියං
පාචිත්තියං. 
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අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදං 

16. යා පන භික්ඛුනී අඤ්ඤාතකං ගහපතිං ො ගහපතානිං ො චීෙරං
විඤ්ඤාවපයයඅඤ්ඤත්ර මයා, නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං.තත්ථායං මවයො
අච්ඡින්නචීෙරාොවහොතිභික්ඛුනී, නට්ඨචීෙරාො, අයංතත්ථ මවයො. 

තතුත්තරිසික්ඛාපදං 

17. තඤ්වච අඤ්ඤාතවකො ගහපති ො ගහපතානී ො බහූහි චීෙවරහි
අභිහට්ඨුං පොවරයය,  න්තරුත්තරපරමං තාය භික්ඛුනියා තවතො චීෙරං
 ාදිතබ්බං.තවතොවචඋත්තරි  ාදිවයයය, නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

පඨමඋපක්ඛටසික්ඛාපදං 

18. භික්ඛුනිං පවනෙ උද්දි ්  අඤ්ඤාතක ්  ගහපති ්  ො
ගහපතානියා ො චීෙරවචතාපන්නං උපක්ඛටං වහොති ‘‘ඉමිනා
චීෙරවචතාපන්වනනචීෙරංවචතාවපත්ො ඉත්ථන්නාමංභික්ඛුනිංචීෙවරන
අච්ඡාවද ් ාමී’’ති.තත්රවච ාභික්ඛුනීපුබ්වබ අප්පොරිතාඋප ඞ්කමිත්ො
චීෙවර විකප්පං ආපජ්වජයය ‘‘ ාධු ෙත, මං ආය ්මා ඉමිනා
චීෙරවචතාපන්වනන එෙරූපං ො එෙරූපං ො චීෙරං වචතාවපත්ො
අච්ඡාවදහී’’ති කලයාණකමයතංඋපාදාය, නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

දුතියඋපක්ඛටසික්ඛාපදං 

19. භික්ඛුනිං පවනෙඋද්දි ් උභින්නංඅඤ්ඤාතකානංගහපතීනංො
ගහපතානීනං ො පච්වචකචීෙරවචතාපන්නානි උපක්ඛටානි වහොන්ති
‘‘ඉවමහිමයංපච්වචකචීෙරවචතාපන්වනහි පච්වචකචීෙරානිවචතාවපත්ො
ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුනිං චීෙවරහි අච්ඡාවද ් ාමා’’ති. තත්ර වච ා භික්ඛූනී
පුබ්වබඅප්පොරිතාඋප ඞ්කමිත්ොචීෙවරවිකප්පං ආපජ්වජයය‘‘ ාධුෙත
මංආය ්මන්වතොඉවමහිපච්වචකචීෙරවචතාපන්වනහිඑෙරූපංො එෙරූපං
ො චීෙරං වචතාවපත්ො අච්ඡාවදථ උවභොෙ  න්තා එවකනා’’ති
කලයාණකමයතං උපාදාය, නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

රාජසික්ඛාපදං 

20. භික්ඛුනිං පවනෙඋද්දි ් රාජාොරාජවභොග්වගොොබ්රාහ්මවණොො
ගහපතිවකො ො දූවතන චීෙරවචතාපන්නං පහිවණයය ‘‘ඉමිනා
චීෙරවචතාපන්වනනචීෙරංවචතාවපත්ොඉත්ථන්නාමං භික්ඛුනිංචීෙවරන
අච්ඡාවදහී’’ති. ව ො වච දූවතො තං භික්ඛුනිං උප ඞ්කමිත්ො එෙං ෙවදයය
‘‘ඉදං වඛො, අවයය, අයයං උද්දි ්  චීෙරවචතාපන්නං ආභතං, 
පටිග්ගණ්හාතායයා චීෙරවචතාපන්න’’න්ති. තාය භික්ඛුනියා ව ො දූවතො
එෙම ්  ෙචනීවයො ‘‘න වඛො මයං, ආවුව ො, චීෙරවචතාපන්නං
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පටිග්ගණ්හාම, චීෙරඤ්ච වඛො මයං පටිග්ගණ්හාම කාවලනකප්පිය’’න්ති.
ව ො වච දූවතො තං භික්ඛුනිං එෙං ෙවදයය ‘‘අත්ථි පනායයාය, වකොචි
වෙයයාෙච්චකවරො’’ති, චීෙරත්ථිකාය, භික්ඛවෙ, භික්ඛුනියා
වෙයයාෙච්චකවරො නිද්දිසිතබ්වබො ආරාමිවකො ො උපා වකො ො ‘‘එව ො
වඛො, ආවුව ො, භික්ඛුනීනං වෙයයාෙච්චකවරො’’ති. ව ො වච දූවතො තං
වෙයයාෙච්චකරං ඤ්ඤාවපත්ොතංභික්ඛුනිං උප ඞ්කමිත්ොඑෙංෙවදයය
‘‘යංවඛො, අවයය, අයයාවෙයයාෙච්චකරංනිද්දිසි,  ඤ්ඤත්වතොව ොමයා, 
උප ඞ්කමතායයා කාවලන, චීෙවරනතං අච්ඡාවද ් තී’’ති.චීෙරත්ථිකාය, 
භික්ඛවෙ, භික්ඛුනියා වෙයයාෙච්චකවරො උප ඞ්කමිත්ො ද්ෙත්තික්ඛත්තුං
වචොවදතබ්වබො  ාවරතබ්වබො ‘‘අත්වථො වම, ආවුව ො, චීෙවරනා’’ති, 
ද්ෙත්තික්ඛත්තුං වචොදයමානා  ාරයමානා තං චීෙරං අභිනිප්ඵාවදයය, 
ඉච්වචතං කු ලං, වනො වච අභිනිප්ඵාවදයය, චතුක්ඛත්තුං පඤ්චක්ඛත්තුං 
ඡක්ඛත්තුපරමං තුණ්හීභූතාය උද්දි ්  ඨාතබ්බං, චතුක්ඛත්තුං
පඤ්චක්ඛත්තුං ඡක්ඛත්තුපරමං තුණ්හීභූතා උද්දි ්  තිට්ඨමානා තං චීෙරං
අභිනිප්ඵාවදයය, ඉච්වචතංකු ලං.තවතොවචඋත්තරිොයමමානාතංචීෙරං
අභිනිප්ඵාවදයය, නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං.වනොවචඅභිනිප්ඵාවදයය, යත ් ා
චීෙරවචතාපන්නං ආභතං, තත්ථ  ාමං ො ගන්තබ්බං, දූවතො ො
පාවහතබ්වබො ‘‘යං වඛො තුම්වහ ආය ්මන්වතො භික්ඛුනිං උද්දි ්  
චීෙරවචතාපන්නං පහිණිත්ථ, න තං ත ් ා භික්ඛුනියා කිඤ්චි අත්ථං
අනුවභොති, ුවඤ්ජන්තාය ්මන්වතො  කං, මා වෙො  කං වින ් ා’’ති, අයං
තත්ථ  ාමීචි. 

චීෙරෙග්වගොදුතිවයො. 

රූපියසික්ඛාපදං 

21. යාපන භික්ඛුනීජාතරූපරජතංඋග්ගණ්වහයයොඋග්ගණ්හාවපයය
ොඋපනික්ඛිත්තංො  ාදිවයයය, නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

රූපිය ංවෙොහාරසික්ඛාපදං 

22. යාපන භික්ඛුනීනානප්පකාරකංරූපිය ංවෙොහාරං මාපජ්වජයය, 
නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං. 

කයවික්කයසික්ඛාපදං 

23. යා පන භික්ඛුනී නානප්පකාරකං කයවික්කයං  මාපජ්වජයය, 
නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

ඌනපඤ්චබන්ධනසික්ඛාපදං 



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි පාරාජිකුද්වදව ො 

48 

පටුන 

24. යා පන භික්ඛුනී ඌනපඤ්චබන්ධවනන පත්වතන අඤ්ඤං නෙං
පත්තංවචතාවපයය, නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං.තායභික්ඛුනියාව ොපත්වතො
භික්ඛුනිපරි ාය නි ් ජ්ජිතබ්වබො, වයො ච ත ් ා භික්ඛුනිපරි ාය
පත්තපරියන්වතො, ව ො ත ් ා භික්ඛුනියා පදාතබ්වබො ‘‘අයං වත භික්ඛුනි
පත්වතොයාෙවභදනායධාවරතබ්වබො’’ති, අයංතත්ථ ාමීචි. 

වභ ජ්ජසික්ඛාපදං 

25. යානි වඛො පන තානි ගිලානානං භික්ඛුනීනං පටි ායනීයානි
වභ ජ්ජානි, ව යයථිදං –  ප්පි නෙනීතං වතලං මධු ඵාණිතං, තානි
පටිග්ගවහත්ො  ත්තාහපරමං  න්නිධිකාරකං පරිභුඤ්ජිතබ්බානි. තං
අතික්කාවමන්තියා, නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං. 

චීෙරඅච්ඡින්දනසික්ඛාපදං 

26. යාපන භික්ඛුනීභික්ඛුනියා ාමංචීෙරංදත්ොකුපිතාඅනත්තමනා
අච්ඡින්වදයයො අච්ඡින්දාවපයයො, නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

සුත්තවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදං 

27. යා පනභික්ඛුනී ාමංසුත්තංවිඤ්ඤාවපත්ොතන්තොවයහිචීෙරං 
ොයාවපයය, නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

මහාවප කාරසික්ඛාපදං 

28. භික්ඛුනිං පවනෙඋද්දි ් අඤ්ඤාතවකොගහපතිොගහපතානීො
තන්තොවයහි චීෙරං ොයාවපයය, තත්ර වච ා භික්ඛුනී පුබ්වබ අප්පොරිතා
තන්තොවය උප ඞ්කමිත්ො චීෙවර විකප්පං ආපජ්වජයය ‘‘ඉදං වඛො
ආවුව ො චීෙරං මං උද්දි ්  වියයති, ආයතඤ්ච කවරොථ, විත්ථතඤ්ච
අප්පිතඤ්ච සුවීතඤ්ච සුප්පොයිතඤ්ච සුවිවලඛිතඤ්ච සුවිතච්ඡිතඤ්ච 
කවරොථ, අප්වපෙ නාම මයම්පි ආය ්මන්තානං කිඤ්චිමත්තං
අනුපදජ්වජයයාමා’’ති, එෙඤ්ච  ා භික්ඛුනී ෙත්ො කිඤ්චිමත්තං
අනුපදජ්වජයයඅන්තමව ො පිණ් පාතමත්තම්පි, නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

අච්වචකචීෙරසික්ඛාපදං 

29. ද ාහානාගතං කත්තිකවතමාසිකපුණ්ණමං භික්ඛුනියා පවනෙ
අච්වචකචීෙරං උප්පජ්වජයය, අච්වචකං මඤ්ඤමානාය භික්ඛුනියා
පටිග්ගවහතබ්බං, පටිග්ගවහත්ො යාෙ චීෙරකාල මයං නික්ඛිපිතබ්බං.
තවතොවචඋත්තරිනික්ඛිවපයය, නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

පරිණතසික්ඛාපදං 
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30. යා පන භික්ඛුනී ජානං  ඞ්ඝිකං ලාභං පරිණතං අත්තවනො
පරිණාවමයය, නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං. 

පත්තෙග්වගොතතිවයො. 

උද්දිට්ඨා වඛො, අයයාවයො, තිං  නි ් ග්ගියා පාචිත්තියා ධම්මා.
තත්ථායයාවයො, පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, දුතියම්පි පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ
පරිසුද්ධා, තතියම්පි පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, පරිසුද්වධත්ථායයාවයො, 
ත ්මාතුණ්හී, එෙවමතං ධාරයාමීති. 

නි ් ග්ගියපාචිත්තියානිට්ඨිතා. 

සුද්ධපාචිත්තියා 

ඉවමවඛොපනායයාවයො, ඡ ට්ඨි තාපාචිත්තියා 

ධම්මාඋද්වද ංආගච්ඡන්ති. 

ලසුණසික්ඛාපදං 

1. යා පනභික්ඛුනීලසුණංඛාවදයයපාචිත්තියං. 

 ම්බාධවලොමසික්ඛාපදං 

2. යාපන භික්ඛුනී ම්බාවධවලොමං ංහරාවපයය, පාචිත්තියං. 

තලඝාතකසික්ඛාපදං 

3. තලඝාතවක පාචිත්තියං. 

ජතුමට්ඨකසික්ඛාපදං 

4. ජතුමට්ඨවක පාචිත්තියං. 

උදකසුද්ධිකසික්ඛාපදං 

5. උදකසුද්ධිකං පන භික්ඛුනියා ආදියමානාය ද්ෙඞ්ගුලපබ්බපරමං
ආදාතබ්බං.තංඅතික්කාවමන්තියා පාචිත්තියං. 

උපතිට්ඨනසික්ඛාපදං 

6. යාපන භික්ඛුනීභික්ඛු ් භුඤ්ජන්ත ් පානීවයනොවිධූපවනනො
උපතිට්වඨයය, පාචිත්තියං. 
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ආමකධඤ්ඤසික්ඛාපදං 

7. යා පන භික්ඛුනීආමකධඤ්ඤං විඤ්ඤත්ො ො විඤ්ඤාවපත්ො ො
භජ්ජිත්ො ො භජ්ජාවපත්ො ො වකොට්වටත්ො ො වකොට්ටාවපත්ො ො
පචිත්ොොපචාවපත්ොො භුඤ්වජයය, පාචිත්තියං. 

පඨමඋච්චාරඡඩ් නසික්ඛාපදං 

8. යා පන භික්ඛුනී උච්චාරං ො ප ් ාෙං ො  ඞ්කාරං ො විඝා ං ො
තිවරොකුට්වට ො තිවරොපාකාවර ො ඡඩ්ව යය ො ඡඩ් ාවපයය ො, 
පාචිත්තියං. 

දුතියඋච්චාරඡඩ් නසික්ඛාපදං 

9. යා පන භික්ඛුනී උච්චාරං ො ප ් ාෙං ො  ඞ්කාරං ො විඝා ං ො
හරිවතඡඩ්ව යයො ඡඩ් ාවපයයො, පාචිත්තියං. 

නච්චගීතසික්ඛාපදං 

10. යාපන භික්ඛුනීනච්චංොගීතංොොදිතංොද ් නායගච්වඡයය, 
පාචිත්තියං. 

ලසුණෙග්වගොපඨවමො. 

රත්තන්ධකාරසික්ඛාපදං 

11. යා පන භික්ඛුනී රත්තන්ධකාවර අප්පදීවප පුරිව න  ද්ධිං
එවකවනකා න්තිට්වඨයයො  ල්ලවපයයො, පාචිත්තියං. 

පටිච්ඡන්වනොකා සික්ඛාපදං 

12. යාපන භික්ඛුනීපටිච්ඡන්වනඔකාව පුරිව න ද්ධිංඑවකවනකා
 න්තිට්වඨයයො  ල්ලවපයයො, පාචිත්තියං. 

අජ්වඣොකා  ල්ලපනසික්ඛාපදං 

13. යා පන භික්ඛුනී අජ්වඣොකාව  පුරිව න  ද්ධිං එවකවනකා
 න්තිට්වඨයයො ල්ලවපයයො, පාචිත්තියං. 

දුතියිකඋවයයොජනසික්ඛාපදං 

14. යා පන භික්ඛුනී රථිකාය ො බූවහ ො සිඞ්ඝාටවක ො පුරිව න
 ද්ධිං එවකවනකා  න්තිට්වඨයය ො  ල්ලවපයය ො නිකණ්ණිකං ො
ජප්වපයයදුතියිකංො භික්ඛුනිංඋවයයොවජයය, පාචිත්තියං. 
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අනාපුච්ඡාපක්කමනසික්ඛාපදං 

15. යා පන භික්ඛුනී පුවරභත්තං කුලානි උප ඞ්කමිත්ො ආ වන
නිසීදිත්ො  ාමිවකඅනාපුච්ඡාපක්කවමයය, පාචිත්තියං. 

අනාපුච්ඡාඅභිනිසීදනසික්ඛාපදං 

16. යා පන භික්ඛුනී පච්ඡාභත්තං කුලානි උප ඞ්කමිත්ො  ාමිවක 
අනාපුච්ඡාආ වනඅභිනිසීවදයයොඅභිනිපජ්වජයයො, පාචිත්තියං. 

අනාපුච්ඡා න්ථරණසික්ඛාපදං 

17. යා පන භික්ඛුනී විකාවල කුලානි උප ඞ්කමිත්ො  ාමිවක
අනාපුච්ඡා ව යයං  න්ථරිත්ො ො  න්ථරාවපත්ො ො අභිනිසීවදයය ො
අභිනිපජ්වජයයො, පාචිත්තියං. 

පරඋජ්ඣාපනකසික්ඛාපදං 

18. යා පන භික්ඛුනී දුග්ගහිවතන දූපධාරිවතන පරං උජ්ඣාවපයය, 
පාචිත්තියං. 

පරඅභි පනසික්ඛාපදං 

19. යාපන භික්ඛුනීඅත්තානංොපරංොනිරවයනොබ්රහ්මචරිවයනො
අභි වපයය, පාචිත්තියං. 

වරොදනසික්ඛාපදං 

20. යාපන භික්ඛුනීඅත්තානංෙධිත්ොෙධිත්ොවරොවදයය, පාචිත්තියං. 

රත්තන්ධකාරෙග්වගොදුතිවයො. 

නග්ගසික්ඛාපදං 

21. යාපන භික්ඛුනීනග්ගානහාවයයය, පාචිත්තියං. 

උදක ාටිකසික්ඛාපදං 

22. උදක ාටිකංපන භික්ඛුනියාකාරයමානායපමාණිකාකාවරතබ්බා, 
තත්රිදං පමාණං, දීඝව ො චත ්ව ො විදත්ථිවයො සුගතවිදත්ථියා, තිරියං ද්වෙ
විදත්ථිවයො.තං අතික්කාවමන්තියාවඡදනකංපාචිත්තියං. 

චීෙරසිබ්බනසික්ඛාපදං 
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23. යාපන භික්ඛුනීභික්ඛුනියාචීෙරංවිසිබ්වබත්ොොවිසිබ්බාවපත්ො
ො ාපච්ඡා අනන්තරායිකිනීවනෙසිබ්වබයය, නසිබ්බාපනායඋ ්සුක්කං
කවරයයඅඤ්ඤත්ර චතූහපඤ්චාහා, පාචිත්තියං. 

 ඞ්ඝාටිචාරසික්ඛාපදං 

24. යා පන භික්ඛුනී පඤ්චාහිකං  ඞ්ඝාටිචාරං අතික්කාවමයය, 
පාචිත්තියං. 

චීෙර ඞ්කමනීයසික්ඛාපදං 

25. යාපන භික්ඛුනීචීෙර ඞ්කමනීයංධාවරයය, පාචිත්තියං. 

ගණචීෙරසික්ඛාපදං 

26. යා පන භික්ඛුනී ගණ ්  චීෙරලාභං අන්තරායං කවරයය, 
පාචිත්තියං. 

පටිබාහනසික්ඛාපදං 

27. යාපන භික්ඛුනීධම්මිකංචීෙරවිභඞ්ගංපටිබාවහයය, පාචිත්තියං. 

චීෙරදානසික්ඛාපදං 

28. යාපන භික්ඛුනීඅගාරික ් ොපරිබ්බාජක ් ොපරිබ්බාජිකායො
 මණචීෙරංදවදයය, පාචිත්තියං. 

කාලඅතික්කමනසික්ඛාපදං 

29. යා පන භික්ඛුනී දුබ්බලචීෙරපච්චා ාය චීෙරකාල මයං
අතික්කාවමයය, පාචිත්තියං. 

කථිනුද්ධාරසික්ඛාපදං 

30. යා පනභික්ඛුනීධම්මිකංකථිනුද්ධාරංපටිබාවහයය, පාචිත්තියං. 

නග්ගෙග්වගොතතිවයො. 

එකමඤ්චතුෙට්ටනසික්ඛාපදං 

31. යාපන භික්ඛුනිවයොද්වෙඑකමඤ්වචතුෙට්වටයුං, පාචිත්තියං. 

එකත්ථරණතුෙට්ටනසික්ඛාපදං 
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32. යා පන භික්ඛුනිවයො ද්වෙ එකත්ථරණපාවුරණා තුෙට්වටයුං, 
පාචිත්තියං. 

අඵාසුකරණසික්ඛාපදං 

33. යාපන භික්ඛුනීභික්ඛුනියා ඤ්චිච්චඅඵාසුංකවරයය, පාචිත්තියං. 

නඋපට්ඨාපනසික්ඛාපදං 

34. යා පන භික්ඛුනී දුක්ඛිතං  හජීවිනිං වනෙ උපට්ඨවහයය, න 
උපට්ඨාපනායඋ ්සුක්කංකවරයය, පාචිත්තියං. 

නික්කඩ්ඪනසික්ඛාපදං 

35. යා පන භික්ඛුනී භික්ඛුනියා උප ් යං දත්ො කුපිතා අනත්තමනා
නික්කඩ්වඪයයො නික්කඩ්ඪාවපයයො, පාචිත්තියං. 

 ං ට්ඨසික්ඛාපදං 

36. යාපන භික්ඛුනී ං ට්ඨාවිහවරයයගහපතිනාොගහපතිපුත්වතන
ො,  ා භික්ඛුනී භික්ඛුනීහි එෙම ්  ෙචනීයා ‘‘මාවයය,  ං ට්ඨා විහරි
ගහපතිනාපි ගහපතිපුත්වතනාපි, විවිච්චාවයය, විවෙකඤ්වඤෙ භගිනියා
 ඞ්වඝො ෙණ්වණතී’’ති. එෙඤ්ච  ා භික්ඛුනී භික්ඛුනීහි වුච්චමානා තවථෙ
පග්ගණ්වහයය,  ා භික්ඛුනී භික්ඛුනීහි යාෙතතියං  මනුභාසිතබ්බා ත ් 
පටිනි ් ග්ගාය, යාෙතතියඤ්වච  මනුභාසියමානා තං පටිනි ් ජ්වජයය, 
ඉච්වචතංකු ලං.වනොවචපටිනි ් ජ්වජයය, පාචිත්තියං. 

අන්වතොරට්ඨසික්ඛාපදං 

37. යා පන භික්ඛුනී අන්වතොරට්වඨ  ා ඞ්ක ම්මවත  ප්පටිභවය
අ ත්ථිකා චාරිකංචවරයය, පාචිත්තියං. 

තිවරොරට්ඨසික්ඛාපදං 

38. යා පන භික්ඛුනී තිවරොරට්වඨ  ා ඞ්ක ම්මවත  ප්පටිභවය
අ ත්ථිකාචාරිකංචවරයය, පාචිත්තියං. 

අන්වතොෙ ් සික්ඛාපදං 

39. යාපන භික්ඛුනීඅන්වතොෙ ් ංචාරිකංචවරයය, පාචිත්තියං. 

චාරිකනපක්කමනසික්ඛාපදං 
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40. යා පන භික්ඛුනීෙ ් ංවුට්ඨා චාරිකංන පක්කවමයයඅන්තමව ො
ඡප්පඤ්චවයොජනානිපි, පාචිත්තියං. 

තුෙට්ටෙග්වගොචතුත්වථො. 

රාජාගාරසික්ඛාපදං 

41. යා පනභික්ඛුනීරාජාගාරංොචිත්තාගාරංොආරාමංොඋයයානං
ො වපොක්ඛරණිංොද ් නායගච්වඡයය, පාචිත්තියං. 

ආ න්දිපරිභුඤ්ජනසික්ඛාපදං 

42. යා පන භික්ඛුනී ආ න්දිං ො පල්ලඞ්කං ො පරිභුඤ්වජයය, 
පාචිත්තියං. 

සුත්තකන්තනසික්ඛාපදං 

43. යාපන භික්ඛුනීසුත්තංකන්වතයය, පාචිත්තියං. 

ගිහිවෙයයාෙච්චසික්ඛාපදං 

44. යාපන භික්ඛුනීගිහිවෙයයාෙච්චංකවරයය, පාචිත්තියං. 

අධිකරණසික්ඛාපදං 

45. යා පන භික්ඛුනී භික්ඛුනියා ‘‘එහාවයය, ඉමං අධිකරණං
වූප වමහී’’ති වුච්චමානා ‘‘ ාධූ’’ති පටි ්සුණිත්ො  ා පච්ඡා
අනන්තරායිකිනී වනෙ වූප වමයය, න වූප මාය උ ්සුක්කං කවරයය, 
පාචිත්තියං. 

වභොජනදානසික්ඛාපදං 

46. යාපන භික්ඛුනීඅගාරික ් ොපරිබ්බාජක ් ොපරිබ්බාජිකායො
 හත්ථාඛාදනීයංො වභොජනීයංොදවදයය, පාචිත්තියං. 

ආෙ ථචීෙරසික්ඛාපදං 

47. යා පන භික්ඛුනී ආෙ ථචීෙරං අනි ් ජ්වජත්ො පරිභුඤ්වජයය, 
පාචිත්තියං. 

ආෙ ථවිහාරසික්ඛාපදං 

48. යා පන භික්ඛුනී ආෙ ථං අනි ් ජ්ජිත්ො චාරිකං පක්කවමයය, 
පාචිත්තියං. 
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තිරච්ඡානවිජ්ජාපරියාපුණනසික්ඛාපදං 

49. යාපන භික්ඛුනීතිරච්ඡානවිජ්ජංපරියාපුවණයය, පාචිත්තියං. 

තිරච්ඡානවිජ්ජාොචනසික්ඛාපදං 

50. යාපන භික්ඛුනීතිරච්ඡානවිජ්ජංොවචයය, පාචිත්තියං. 

චිත්තාගාරෙග්වගොපඤ්චවමො. 

ආරාමපවි නසික්ඛාපදං 

51. යා පන භික්ඛුනී ජානං  භික්ඛුකං ආරාමං අනාපුච්ඡා පවිව යය, 
පාචිත්තියං. 

භික්ඛුඅක්වකො නසික්ඛාපදං 

52. යා පන භික්ඛුනී භික්ඛුං අක්වකොව යය ො පරිභාව යය ො, 
පාචිත්තියං. 

ගණපරිභා නසික්ඛාපදං 

53. යා පනභික්ඛුනීචණ්ඩීකතාගණංපරිභාව යය, පාචිත්තියං. 

පොරිතසික්ඛාපදං 

54. යාපන භික්ඛුනීනිමන්තිතාොපොරිතාොඛාදනීයංොවභොජනීයං
ොඛාවදයයොභුඤ්වජයය ො, පාචිත්තියං. 

කුලමච්ඡරිනීසික්ඛාපදං 

55. යාපන භික්ඛුනීකුලමච්ඡරිනීඅ ් , පාචිත්තියං. 

අභික්ඛුකාො සික්ඛාපදං 

56. යාපන භික්ඛුනීඅභික්ඛුවකආොව ෙ ් ංෙව යය, පාචිත්තියං. 

අපොරණාසික්ඛාපදං 

57. යා පන භික්ඛුනී ෙ ් ංවුට්ඨා උභවතො ඞ්වඝ තීහි ඨාවනහි න
පොවරයයදිට්වඨනොසුවතනො පරි ඞ්කායො, පාචිත්තියං. 

ඔොදසික්ඛාපදං 
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58. යාපන භික්ඛුනීඔොදායො ංො ායොනගච්වඡයය, පාචිත්තියං. 

ඔොදූප ඞ්කමනසික්ඛාපදං 

59. අන්ෙද්ධමා ං භික්ඛුනියා භික්ඛු ඞ්ඝවතො ද්වෙ ධම්මා
පච්චාසීසිතබ්බා උවපො ථපුච්ඡකඤ්ච ඔොදූප ඞ්කමනඤ්ච. තං
අතික්කාවමන්තියාපාචිත්තියං. 

ප ාවඛජාතසික්ඛාපදං 

60. යා පන භික්ඛුනී ප ාවඛ ජාතං ගණ් ං ො රුධිතං ො
අනපවලොවකත්ො  ඞ්ඝං ො ගණං ො පුරිව න  ද්ධිං එවකවනකා
වභදාවපයය ො ඵාලාවපයය ො වධොොවපයය ො ආලිම්පාවපයය ො
බන්ධාවපයයොවමොචාවපයයො, පාචිත්තියං. 

ආරාමෙග්වගොඡට්වඨො. 

ගබ්භිනීසික්ඛාපදං 

61. යා පනභික්ඛුනීගබ්භිනිංවුට්ඨාවපයය, පාචිත්තියං. 

පායන්තීසික්ඛාපදං 

62. යාපන භික්ඛුනීපායන්තිංවුට්ඨාවපයය, පාචිත්තියං. 

පඨමසික්ඛමානසික්ඛාපදං 

63. යා පන භික්ඛුනී ද්වෙ ෙ ් ානි ඡසු ධම්වමසු අසික්ඛිතසික්ඛං
සික්ඛමානංවුට්ඨාවපයය, පාචිත්තියං. 

දුතියසික්ඛමානසික්ඛාපදං 

64. යා පන භික්ඛුනී ද්වෙ ෙ ් ානි ඡසු ධම්වමසු සික්ඛිතසික්ඛං
සික්ඛමානං ඞ්වඝන අ ම්මතංවුට්ඨාවපයය, පාචිත්තියං. 

පඨමගිහිගතසික්ඛාපදං 

65. යා පන භික්ඛුනී ඌනද්ොද ෙ ් ං ගිහිගතං වුට්ඨාවපයය, 
පාචිත්තියං. 

දුතියගිහිගතසික්ඛාපදං 

66. යාපන භික්ඛුනීපරිපුණ්ණද්ොද ෙ ් ංගිහිගතංද්වෙෙ ් ානිඡසු
ධම්වමසු අසික්ඛිතසික්ඛංවුට්ඨාවපයය, පාචිත්තියං. 
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තතියගිහිගතසික්ඛාපදං 

67. යාපන භික්ඛුනීපරිපුණ්ණද්ොද ෙ ් ංගිහිගතංද්වෙෙ ් ානිඡසු
ධම්වමසු සික්ඛිතසික්ඛං ඞ්වඝනඅ ම්මතංවුට්ඨාවපයය, පාචිත්තියං. 

පඨම හජීවිනීසික්ඛාපදං 

68. යා පන භික්ඛුනී  හජීවිනිං වුට්ඨාවපත්ො ද්වෙ ෙ ් ානි වනෙ
අනුග්ගණ්වහයයන අනුග්ගණ්හාවපයය, පාචිත්තියං. 

පෙත්තිනීනානුබන්ධනසික්ඛාපදං 

69. යා පන භික්ඛුනී වුට්ඨාපිතං පෙත්තිනිං ද්වෙ ෙ ් ානි
නානුබන්වධයය, පාචිත්තියං. 

දුතිය හජීවිනීසික්ඛාපදං 

70. යා පන භික්ඛුනී  හජීවිනිං වුට්ඨාවපත්ො වනෙ වූපකාව යය න
වූපකා ාවපයයඅන්තමව ොඡප්පඤ්චවයොජනානිපි, පාචිත්තියං. 

ගබ්භිනිෙග්වගො ත්තවමො. 

පඨමකුමාරිභූතසික්ඛාපදං 

71. යා පන භික්ඛුනී ඌනවී තිෙ ් ං කුමාරිභූතං වුට්ඨාවපයය, 
පාචිත්තියං. 

දුතියකුමාරිභූතසික්ඛාපදං 

72. යාපන භික්ඛුනීපරිපුණ්ණවී තිෙ ් ංකුමාරිභූතංද්වෙෙ ් ානිඡසු
ධම්වමසු අසික්ඛිතසික්ඛංවුට්ඨාවපයය, පාචිත්තියං. 

තතියකුමාරිභූතසික්ඛාපදං 

73. යාපන භික්ඛුනීපරිපුණ්ණවී තිෙ ් ංකුමාරිභූතංද්වෙෙ ් ානිඡසු
ධම්වමසු සික්ඛිතසික්ඛං ඞ්වඝනඅ ම්මතංවුට්ඨාවපයය, පාචිත්තියං. 

ඌනද්ොද ෙ ් සික්ඛාපදං 

74. යාපන භික්ඛුනීඌනද්ොද ෙ ් ාවුට්ඨාවපයය, පාචිත්තියං. 

පරිපුණ්ණද්ොද ෙ ් සික්ඛාපදං 
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75. යා පන භික්ඛුනී පරිපුණ්ණද්ොද ෙ ් ා  ඞ්වඝන අ ම්මතා
වුට්ඨාවපයය, පාචිත්තියං. 

ඛියයනධම්මසික්ඛාපදං 

76. යා පන භික්ඛුනී ‘‘අලං තාෙ වත, අවයය, වුට්ඨාපිවතනා’’ති
වුච්චමානා ‘‘ ාධූ’’ති පටි ්සුණිත්ො  ා පච්ඡා ඛියයනධම්මං ආපජ්වජයය, 
පාචිත්තියං. 

පඨමසික්ඛමානනවුට්ඨාපනසික්ඛාපදං 

77. යාපන භික්ඛුනීසික්ඛමානං‘‘ වචවමත්ෙං, අවයය, චීෙරංද ් සි, 
එොහං තං වුට්ඨාවප ් ාමී’’ති ෙත්ො  ා පච්ඡා අනන්තරායිකිනී වනෙ 
වුට්ඨාවපයය, නවුට්ඨාපනායඋ ්සුක්කංකවරයය, පාචිත්තියං. 

දුතියසික්ඛමානනවුට්ඨාපනසික්ඛාපදං 

78. යා පනභික්ඛුනීසික්ඛමානං‘‘ වචමංත්ෙං, අවයය, ද්වෙෙ ් ානි 
අනුබන්ධි ් සි, එොහං තං වුට්ඨාවප ් ාමී’’ති ෙත්ො  ා පච්ඡා
අනන්තරායිකිනී වනෙවුට්ඨාවපයය, නවුට්ඨාපනායඋ ්සුක්කංකවරයය, 
පාචිත්තියං. 

ව ොකාො සික්ඛාපදං 

79. යා පන භික්ඛුනී පුරි  ං ට්ඨං කුමාරක ං ට්ඨං චණ්ඩං
ව ොකාො ංසික්ඛමානං වුට්ඨාවපයය, පාචිත්තියං. 

අනනුඤ්ඤාතසික්ඛාපදං 

80. යා පන භික්ඛුනී මාතාපිතූහි ො  ාමිවකන ො අනනුඤ්ඤාතං
සික්ඛමානංවුට්ඨාවපයය, පාචිත්තියං. 

පාරිොසිකසික්ඛාපදං 

81. යාපන භික්ඛුනීපාරිොසිකඡන්දදාවනනසික්ඛමානංවුට්ඨාවපයය, 
පාචිත්තියං. 

අනුෙ ් සික්ඛාපදං 

82. යාපන භික්ඛුනීඅනුෙ ් ංවුට්ඨාවපයය, පාචිත්තියං. 

එකෙ ් සික්ඛාපදං 



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි පාරාජිකුද්වදව ො 

59 

පටුන 

83. යාපන භික්ඛුනීඑකංෙ ් ංද්වෙවුට්ඨාවපයය, පාචිත්තියං. 

කුමාරිභූතෙග්වගොඅට්ඨවමො. 

ඡත්තුපාහනසික්ඛාපදං 

84. යාපන භික්ඛුනීඅගිලානාඡත්තුපාහනංධාවරයය, පාචිත්තියං. 

යානසික්ඛාපදං 

85. යා පනභික්ඛුනීඅගිලානායාවනනයාවයයය, පාචිත්තියං. 

 ඞ්ඝාණිසික්ඛාපදං 

86. යාපන භික්ඛුනී ඞ්ඝාණිංධාවරයය, පාචිත්තියං. 

ඉත්ථාලඞ්කාරසික්ඛාපදං 

87. යාපන භික්ඛුනීඉත්ථාලඞ්කාරංධාවරයය, පාචිත්තියං. 

ගන්ධෙණ්ණකසික්ඛාපදං 

88. යා පනභික්ඛුනීගන්ධෙණ්ණවකනනහාවයයය, පාචිත්තියං. 

ොසිතකසික්ඛාපදං 

89. යාපන භික්ඛුනීොසිතවකනපිඤ්ඤාවකනනහාවයයය, පාචිත්තියං. 

භික්ඛුනිඋම්මද්දාපනසික්ඛාපදං 

90. යාපන භික්ඛුනීභික්ඛුනියාඋම්මද්දාවපයයොපරිමද්දාවපයයො, 
පාචිත්තියං. 

සික්ඛමානඋම්මද්දාපනසික්ඛාපදං 

91. යා පන භික්ඛුනීසික්ඛමානාය උම්මද්දාවපයය ො පරිමද්දාවපයය
ො, පාචිත්තියං. 

 ාමවණරීඋම්මද්දාපනසික්ඛාපදං 

92. යාපන භික්ඛුනී ාමවණරියාඋම්මද්දාවපයයොපරිමද්දාවපයයො, 
පාචිත්තියං. 

ගිහිනිඋම්මද්දාපනසික්ඛාපදං 
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93. යා පන භික්ඛුනී ගිහිනියා උම්මද්දාවපයය ො පරිමද්දාවපයය ො, 
පාචිත්තියං. 

අනාපුච්ඡාසික්ඛාපදං 

94. යා පන භික්ඛුනීභික්ඛු ් පුරවතො අනාපුච්ඡාආ වනනිසීවදයය, 
පාචිත්තියං. 

පඤ්හාපුච්ඡනසික්ඛාපදං 

95. යා පන භික්ඛුනී අවනොකා කතං භික්ඛුං පඤ්හං පුච්වඡයය, 
පාචිත්තියං. 

අ ංකච්චිකසික්ඛාපදං 

96. යාපන භික්ඛුනීඅ ංකච්චිකාගාමංපවිව යය, පාචිත්තියං. 

ඡත්තුපාහනෙග්වගොනෙවමො. 

මු ාොදසික්ඛාපදං 

97.  ම්පජානමු ාොවද පාචිත්තියං. 

ඔම ොදසික්ඛාපදං 

98. ඔම ොවද පාචිත්තියං. 

වපසුඤ්ඤසික්ඛාපදං 

99. භික්ඛුනිවපසුඤ්වඤපාචිත්තියං. 

පදව ොධම්මසික්ඛාපදං 

100. යා පන භික්ඛුනී අනුප ම්පන්නං පදව ො ධම්මං ොවචයය, 
පාචිත්තියං. 

පඨම හව යයසික්ඛාපදං 

101. යා පන භික්ඛුනී අනුප ම්පන්නාය උත්තරිදිරත්තතිරත්තං
 හව යයංකප්වපයය, පාචිත්තියං. 

දුතිය හව යයසික්ඛාපදං 

102. යාපන භික්ඛුනීපුරිව න හව යයංකප්වපයය, පාචිත්තියං. 



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි පාරාජිකුද්වදව ො 

61 

පටුන 

ධම්මවද නාසික්ඛාපදං 

103. යාපන භික්ඛුනීපුරි  ් උත්තරිඡප්පඤ්චොචාහිධම්මංවදව යය
අඤ්ඤත්රවිඤ්ඤුනා ඉත්ථිවිග්ගවහන, පාචිත්තියං. 

භූතාවරොචනසික්ඛාපදං 

104. යා පන භික්ඛුනී අනුප ම්පන්නාය උත්තරිමනු ් ධම්මං
ආවරොවචයය, භූත ්මිංපාචිත්තියං. 

දුට්ඨුල්ලාවරොචනසික්ඛාපදං 

105. යාපන භික්ඛුනීභික්ඛුනියාදුට්ඨුල්ලංආපත්තිංඅනුප ම්පන්නාය
ආවරොවචයයඅඤ්ඤත්ර භික්ඛුනි ම්මුතියා, පාචිත්තියං. 

පථවීඛණනසික්ඛාපදං 

106. යාපන භික්ඛුනීපථවිංඛවණයයොඛණාවපයයො, පාචිත්තියං. 

මු ාොදෙග්වගොද වමො. 

භූතගාමසික්ඛාපදං 

107. භූතගාමපාතබයතාය පාචිත්තියං. 

අඤ්ඤොදකසික්ඛාපදං 

108. අඤ්ඤොදවක, විවහ වකපාචිත්තියං. 

උජ්ඣාපනකසික්ඛාපදං 

109. උජ්ඣාපනවක, ඛියයනවකපාචිත්තියං. 

පඨමව නා නසික්ඛාපදං 

110. යාපන භික්ඛුනී ඞ්ඝිකංමඤ්චංොපීඨංොභිසිංොවකොච්ඡංො
අජ්වඣොකාව   න්ථරිත්ො ො  න්ථරාවපත්ො ො තං පක්කමන්තී වනෙ
උද්ධවරයය, නඋද්ධරාවපයය, අනාපුච්ඡං ොගච්වඡයය, පාචිත්තියං. 

දුතියව නා නසික්ඛාපදං 

111. යා පන භික්ඛුනී  ඞ්ඝිවක විහාවර ව යයං  න්ථරිත්ො ො
 න්ථරාවපත්ො ො තං පක්කමන්තී වනෙ උද්ධවරයය, නඋද්ධරාවපයය, 
අනාපුච්ඡංොගච්වඡයය, පාචිත්තියං. 
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අනුපඛජ්ජසික්ඛාපදං 

112. යා පන භික්ඛුනී  ඞ්ඝිවක විහාවර ජානං පුබ්බුපගතං භික්ඛුනිං 
අනුපඛජ්ජ ව යයං කප්වපයය ‘‘ය ් ා  ම්බාවධො භවි ් ති,  ා
පක්කමි ් තී’’ති එතවදෙපච්චයංකරිත්ොඅනඤ්ඤං, පාචිත්තියං. 

නික්කඩ්ඪනසික්ඛාපදං 

113. යා පන භික්ඛුනී භික්ඛුනිං කුපිතා අනත්තමනා  ඞ්ඝිකා විහාරා
නික්කඩ්වඪයයො නික්කඩ්ඪාවපයයො, පාචිත්තියං. 

වෙහා කුටිසික්ඛාපදං 

114. යා පන භික්ඛුනී  ඞ්ඝිවක විහාවර උපරිවෙහා කුටියා
ආහච්චපාදකං මඤ්චං ො පීඨං ො අභිනිසීවදයය ො අභිනිපජ්වජයය ො, 
පාචිත්තියං. 

මහල්ලකවිහාරසික්ඛාපදං 

115. මහල්ලකං පනභික්ඛුනියාවිහාරංකාරයමානායයාෙද්ොරවකො ා
අග්ගළට්ඨපනාය, ආවලොක න්ධිපරිකම්මාය ද්ෙත්තිච්ඡදන ්  පරියායං
අප්පහරිවත ඨිතාය අධිට්ඨාතබ්බං. තවතො වච උත්තරි අප්පහරිවතපි ඨිතා
අධිට්ඨවහයය, පාචිත්තියං. 

 ප්පාණකසික්ඛාපදං 

116. යා පනභික්ඛුනීජානං ප්පාණකංඋදකංතිණංොමත්තිකංො 
සිඤ්වචයයොසිඤ්චාවපයයො, පාචිත්තියං. 

භූතගාමෙග්වගොඑකාද වමො. 

ආෙ ථපිණ් සික්ඛාපදං 

117. අගිලානාය භික්ඛුනියා එවකො ආෙ ථපිණ්ව ො භුඤ්ජිතබ්වබො.
තවතොවචඋත්තරිභුඤ්වජයය, පාචිත්තියං. 

ගණවභොජනසික්ඛාපදං 

118. ගණවභොජවන අඤ්ඤත්ර  මයා පාචිත්තියං. තත්ථායං  මවයො, 
ගිලාන මවයො, චීෙරදාන මවයො, චීෙරකාර මවයො, අද්ධානගමන මවයො, 
නාොභිරුහන මවයො, මහා මවයො,  මණභත්ත මවයො, අයං තත්ථ
 මවයො. 
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කාණමාතුසික්ඛාපදං 

119. භික්ඛුනිං පවනෙකුලංඋපගතංපූවෙහිොමන්වථහිොඅභිහට්ඨුං
පොවරයය, ආකඞ්ඛමානාය භික්ඛුනියා ද්ෙත්තිපත්තපූරා පටිග්ගවහතබ්බා.
තවතො වච උත්තරි පටිග්ගණ්වහයය, පාචිත්තියං. ද්ෙත්තිපත්තපූවර
පටිග්ගවහත්ො තවතො නීහරිත්ො භික්ඛුනීහි  ද්ධිං  ංවිභජිතබ්බං, අයං
තත්ථ ාමීචි. 

විකාලවභොජනසික්ඛාපදං 

120. යාපන භික්ඛුනීවිකාවලඛාදනීයංොවභොජනීයංොඛාවදයයො
භුඤ්වජයයො, පාචිත්තියං. 

 න්නිධිකාරකසික්ඛාපදං 

121. යා පන භික්ඛුනී  න්නිධිකාරකං ඛාදනීයං ො වභොජනීයං ො
ඛාවදයයොභුඤ්වජයයො, පාචිත්තියං. 

දන්තවපොනසික්ඛාපදං 

122. යාපන භික්ඛුනීඅදින්නංමුඛද්ොරංආහාරංආහවරයයඅඤ්ඤත්ර
උදකදන්තවපොනා, පාචිත්තියං. 

උවයයොජනසික්ඛාපදං 

123. යා පනභික්ඛුනීභික්ඛුනිං‘‘එහාවයය, ගාමංොනිගමංොපිණ් ාය 
පවිසි ් ාමා’’ති ත ් ා දාවපත්ො ො අදාවපත්ො ො උවයයොවජයය
‘‘ගච්ඡාවයය, න වමතයා ද්ධිංකථාොනි ජ්ජාොඵාසුවහොති, එකිකාය
වම කථා ො නි ජ්ජා ො ඵාසු වහොතී’’ති එතවදෙ පච්චයං කරිත්ො
අනඤ්ඤං, පාචිත්තියං. 

 වභොජනසික්ඛාපදං 

124. යාපන භික්ඛුනී වභොජවනකුවලඅනුපඛජ්ජනි ජ්ජංකප්වපයය, 
පාචිත්තියං. 

රවහොපටිච්ඡන්නසික්ඛාපදං 

125. යා පන භික්ඛුනී පුරිව න  ද්ධිං රවහො පටිච්ඡන්වන ආ වන
නි ජ්ජං කප්වපයය, පාචිත්තියං. 

රවහොනි ජ්ජසික්ඛාපදං 
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126. යා පන භික්ඛුනී පුරිව න  ද්ධිං එවකවනකා රවහො නි ජ්ජං
කප්වපයය, පාචිත්තියං. 

වභොජනෙග්වගොද්ොද වමො. 

චාරිත්තසික්ඛාපදං 

127. යා පන භික්ඛුනී නිමන්තිතා  භත්තා  මානා  න්තිං භික්ඛුනිං
අනාපුච්ඡා පුවරභත්තං ො පච්ඡාභත්තං ො කුවලසු චාරිත්තං ආපජ්වජයය
අඤ්ඤත්ර  මයා, පාචිත්තියං. තත්ථායං  මවයො, චීෙරදාන මවයො, 
චීෙරකාර මවයො, අයංතත්ථ මවයො. 

මහානාමසික්ඛාපදං 

128. අගිලානාය භික්ඛුනියා චතුමා ප්පච්චයපොරණා  ාදිතබ්බා
අඤ්ඤත්ර පුනපොරණාය, අඤ්ඤත්ර නිච්චපොරණාය. තවතො වච උත්තරි
 ාදිවයයය, පාචිත්තියං. 

උයුත්තව නාසික්ඛාපදං 

129. යාපන භික්ඛුනීඋයුත්තංව නංද ් නායගච්වඡයයඅඤ්ඤත්ර
තථාරූපප්පච්චයා, පාචිත්තියං. 

ව නාො සික්ඛාපදං 

130. සියා චත ් ා භික්ඛුනියා වකොචිවදෙ පච්චවයො ව නං ගමනාය, 
දිරත්තතිරත්තං තාය භික්ඛුනියා ව නාය ෙසිතබ්බං. තවතො වච උත්තරි
ෙව යය, පාචිත්තියං. 

උවයයොධිකසික්ඛාපදං 

131. දිරත්තතිරත්තං වච භික්ඛුනී ව නාය ෙ මානා උවයයොධිකං ො
බලග්ගංොව නාබූහං ොඅනීකද ් නංොගච්වඡයය, පාචිත්තියං. 

සුරාපානසික්ඛාපදං 

132. සුරාවමරයපාවන පාචිත්තියං. 

අඞ්ගුලිපවතොදකසික්ඛාපදං 

133. අඞ්ගුලිපවතොදවකපාචිත්තියං. 

හ ධම්මසික්ඛාපදං 



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි පාරාජිකුද්වදව ො 

65 

පටුන 

134. උදවක හ ධම්වමපාචිත්තියං. 

අනාදරියසික්ඛාපදං 

135. අනාදරිවය පාචිත්තියං. 

භිං ාපනසික්ඛාපදං 

136. යාපන භික්ඛුනීභික්ඛුනිංභිං ාවපයය, පාචිත්තියං. 

චාරිත්තෙග්වගොවතර වමො. 

වජොතිසික්ඛාපදං 

137. යාපන භික්ඛුනීඅගිලානාවිසිබ්බනාවපක්ඛාවජොතිං මාදවහයය
ො මාදහාවපයයො අඤ්ඤත්රතථාරූපප්පච්චයා, පාචිත්තියං. 

නහානසික්ඛාපදං 

138. යා පන භික්ඛුනී ඔවරනද්ධමා ං නහාවයයය අඤ්ඤත්ර  මයා, 
පාචිත්තියං. තත්ථායං  මවයො ‘‘දියඩ්වඪො මාව ො ව ව ො ගිම්හාන’’න්ති
‘‘ෙ ් ාන ් පඨවමොමාව ො’’ ඉච්වචවත අඩ්ඪවතයයමා ාඋණ්හ මවයො, 
පරිළාහ මවයො, ගිලාන මවයො, කම්ම මවයො, අද්ධානගමන මවයො, 
ොතවුට්ඨි මවයො, අයංතත්ථ මවයො. 

දුබ්බණ්ණකරණසික්ඛාපදං 

139. නෙං පන භික්ඛුනියා චීෙරලාභාය තිණ්ණං දුබ්බණ්ණකරණානං
අඤ්ඤතරං දුබ්බණ්ණකරණං ආදාතබ්බංනීලංොකද්දමංොකාළ ාමංො. 
අනාදා වච භික්ඛුනී තිණ්ණං දුබ්බණ්ණකරණානං අඤ්ඤතරං
දුබ්බණ්ණකරණංනෙංචීෙරං පරිභුඤ්වජයය, පාචිත්තියං. 

විකප්පනසික්ඛාපදං 

140. යා පන භික්ඛුනී භික්ඛු ්  ො භික්ඛුනියා ො සික්ඛමානාය ො
 ාමවණර ් ො ාමවණරියා ො ාමංචීෙරංවිකප්වපත්ොඅපච්චුද්ධාරණං
පරිභුඤ්වජයය, පාචිත්තියං. 

අපනිධාපනසික්ඛාපදං 

141. යා පන භික්ඛුනී භික්ඛුනියා පත්තං ො චීෙරං ො නිසීදනං ො
සූචිඝරංොකායබන්ධනංො අපනිවධයයොඅපනිධාවපයයොඅන්තමව ො
හ ාවපක්ඛාපි, පාචිත්තියං. 



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි පාරාජිකුද්වදව ො 

66 

පටුන 

 ඤ්චිච්චසික්ඛාපදං 

142. යා පන භික්ඛුනී  ඤ්චිච්ච පාණං ජීවිතා වෙොවරොවපයය, 
පාචිත්තියං. 

 ප්පාණකසික්ඛාපදං 

143. යා පන භික්ඛුනී ජානං  ප්පාණකං උදකං පරිභුඤ්වජයය, 
පාචිත්තියං. 

උක්වකොටනසික්ඛාපදං 

144. යා පන භික්ඛුනී ජානං යථාධම්මං නිහතාධිකරණං පුනකම්මාය
උක්වකොවටයය, පාචිත්තියං. 

වථයය ත්ථසික්ඛාපදං 

145. යා පන භික්ඛුනී ජානං වථයය ත්වථන  ද්ධිං  ංවිධාය
එකද්ධානමග්ගංපටිපජ්වජයය අන්තමව ොගාමන්තරම්පි, පාචිත්තියං. 

අරිට්ඨසික්ඛාපදං 

146. යා පන භික්ඛුනී එෙං ෙවදයය ‘‘තථාහං භගෙතා ධම්මං වදසිතං
ආජානාමි, යථා වයවම අන්තරායිකා ධම්මා වුත්තා භගෙතා, වත
පටිව ෙවතො නාලං අන්තරායායා’’ති.  ා භික්ඛුනී භික්ඛුනීහි එෙම ් 
ෙචනීයා ‘‘මාවයය එෙං අෙච, මා භගෙන්තං අබ්භාචික්ඛි, න හි  ාධු
භගෙවතොඅබ්භක්ඛානං, නහිභගොඑෙංෙවදයය, අවනකපරියාවයනාවයය
අන්තරායිකා ධම්මා අන්තරායිකා වුත්තා භගෙතා, අලඤ්ච පන වත 
පටිව ෙවතො අන්තරායායා’’ති. එෙඤ්ච  ා භික්ඛුනී භික්ඛුනීහි වුච්චමානා
තවථෙපග්ගණ්වහයය,  ාභික්ඛුනීභික්ඛුනීහියාෙතතියං මනුභාසිතබ්බා 
ත ්  පටිනි ් ග්ගාය. යාෙතතියඤ්වච  මනුභාසියමානා තං
පටිනි ් ජ්වජයය, ඉච්වචතංකු ලං.වනොවචපටිනි ් ජ්වජයය, පාචිත්තියං. 

වජොතිෙග්වගොචුද්ද වමො. 

උක්ඛිත්ත ම්වභොගසික්ඛාපදං 

147. යා පන භික්ඛුනීජානංතථාොදිනියාභික්ඛුනියාඅකටානුධම්මාය
තං දිට්ඨිං අප්පටිනි ් ට්ඨාය ද්ධිං ම්භුඤ්වජයයො,  ංෙව යයො,  හ
ොව යයං කප්වපයය, පාචිත්තියං. 

කණ්ටකසික්ඛාපදං 
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148.  මණුද්වද ාපිවචඑෙංෙවදයය‘‘තථාහංභගෙතාධම්මංවදසිතං
ආජානාමි, යථා වයවම අන්තරායිකා ධම්මා වුත්තා භගෙතා, වත
පටිව ෙවතොනාලංඅන්තරායායා’’ති. ා  මණුද්වද ාභික්ඛුනීහිඑෙම ් 
ෙචනීයා‘‘මාවයය,  මණුද්වදව එෙංඅෙච, මා භගෙන්තංඅබ්භාචික්ඛි, න
හි  ාධු භගෙවතො අබ්භක්ඛානං, න හි භගො එෙං ෙවදයය, 
අවනකපරියාවයනාවයය,  මණුද්වදව  අන්තරායිකා ධම්මා අන්තරායිකා
වුත්තාභගෙතා, අලඤ්චපනවතපටිව ෙවතොඅන්තරායායා’’ති.එෙඤ්ච ා
 මණුද්වද ාභික්ඛුනීහි වුච්චමානාතවථෙපග්ගණ්වහයය,  ා මණුද්වද ා
භික්ඛුනීහි එෙම ්  ෙචනීයා ‘‘අජ්ජතග්වග වත, අවයය,  මණුද්වදව  න
වචෙව ොභගො ත්ථාඅපදිසිතබ්වබො, යම්පි චඤ්ඤා මණුද්වද ාලභන්ති
භික්ඛුනීහි  ද්ධිං දිරත්තතිරත්තං  හව යයං,  ාපි වත නත්ථි, චර පිවර, 
වින ් ා’’ති.යාපනභික්ඛුනීජානංතථානාසිතං මණුද්වද ං උපලාවපයය
ො, උපට්ඨාවපයය ො,  ම්භුඤ්වජයය ො,  හ ො ව යයං කප්වපයය, 
පාචිත්තියං. 

 හධම්මිකසික්ඛාපදං 

149. යාපන භික්ඛුනීභික්ඛුනීහි හධම්මිකංවුච්චමානා එෙංෙවදයය
‘‘න තාොහං, අවයය, එත ්මිං සික්ඛාපවද සික්ඛි ් ාමි, යාෙ න අඤ්ඤං
භික්ඛුනිං බයත්තං විනයධරං පරිපුච්ඡාමී’’ති, පාචිත්තියං. සික්ඛමානාය, 
භික්ඛවෙ, භික්ඛුනියා අඤ්ඤාතබ්බං පරිපුච්ඡිතබ්බං පරිපඤ්හිතබ්බං, අයං
තත්ථ ාමීචි. 

විවලඛනසික්ඛාපදං 

150. යා පනභික්ඛුනීපාතිවමොක්වඛඋද්දි ් මාවනඑෙං ෙවදයය‘‘කිං
පනිවමහිඛුද්දානුඛුද්දවකහිසික්ඛාපවදහිඋද්දිට්වඨහි, යාෙවදෙ කුක්කුච්චාය
විවහ ායවිවලඛාය ංෙත්තන්තී’’ති, සික්ඛාපදවිෙණ්ණවක පාචිත්තියං. 

වමොහනසික්ඛාපදං 

151. යාපන භික්ඛුනීඅන්ෙද්ධමා ංපාතිවමොක්වඛඋද්දි ් මාවනඑෙං
ෙවදයය ‘‘ඉදාවනෙ වඛො අහං, අවයය, ජානාමි අයම්පි කිර ධම්වමො
සුත්තාගවතො සුත්තපරියාපන්වනො අන්ෙද්ධමා ං උද්වද ං ආගච්ඡතී’’ති, 
තඤ්වච භික්ඛුනිං අඤ්ඤා භික්ඛුනිවයො ජාවනයුං නිසින්නපුබ්බං ඉමාය
භික්ඛුනියාද්ෙත්තික්ඛත්තුංපාතිවමොක්වඛඋද්දි ් මාවන, වකොපනොවදො
භිවයයො, නචත ් ාභික්ඛුනියාඅඤ්ඤාණවකනමුත්තිඅත්ථි, යඤ්ච තත්ථ
ආපත්තිං ආපන්නා, තඤ්ච යථාධම්වමො කාවරතබ්වබො, උත්තරි ච ් ා
වමොවහො ආවරොවපතබ්වබො ‘‘ත ් ා වත, අවයය, අලාභා, ත ් ා වත
දුල්ලද්ධං, යංත්ෙං පාතිවමොක්වඛඋද්දි ් මාවනන ාධුකංඅට්ඨිංකත්ො
මනසිකවරොසී’’ති, ඉදංත ්මිං වමොහනවකපාචිත්තියං. 
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පහාරසික්ඛාපදං 

152. යා පන භික්ඛුනීභික්ඛුනියාකුපිතා අනත්තමනා පහාරං දවදයය, 
පාචිත්තියං. 

තල ත්තිකසික්ඛාපදං 

153. යා පන භික්ඛුනී භික්ඛුනියා කුපිතා අනත්තමනා තල ත්තිකං
උග්ගිවරයය, පාචිත්තියං. 

අමූලකසික්ඛාපදං 

154. යා පන භික්ඛුනී භික්ඛුනිං අමූලවකන  ඞ්ඝාදිව ව න
අනුද්ධංව යය, පාචිත්තියං. 

 ඤ්චිච්චසික්ඛාපදං 

155. යා පන භික්ඛුනී භික්ඛුනියා  ඤ්චිච්ච කුක්කුච්චං උපදවහයය
‘‘ඉති ් ා මුහුත්තම්පි අඵාසු භවි ් තී’’ති එතවදෙ පච්චයං කරිත්ො
අනඤ්ඤං, පාචිත්තියං. 

උප ්සුතිසික්ඛාපදං 

156. යා පන භික්ඛුනී භික්ඛුනීනං භණ් නජාතානං කලහජාතානං
විොදාපන්නානං උප ්සුතිං තිට්වඨයය ‘‘යං ඉමා භණි ් න්ති, තං 
ව ො ් ාමී’’තිඑතවදෙපච්චයංකරිත්ොඅනඤ්ඤං, පාචිත්තියං. 

දිට්ඨිෙග්වගොපන්නර වමො. 

කම්මප්පටිබාහනසික්ඛාපදං 

157. යා පන භික්ඛුනී ධම්මිකානං කම්මානං ඡන්දං දත්ො පච්ඡා
ඛීයනධම්මංආපජ්වජයය, පාචිත්තියං. 

ඡන්දංඅදත්ොගමනසික්ඛාපදං 

158. යා පන භික්ඛුනී  ඞ්වඝ විනිච්ඡයකථාය ෙත්තමානාය ඡන්දං
අදත්ොඋට්ඨායා නා පක්කවමයය, පාචිත්තියං. 

දුබ්බලසික්ඛාපදං 

159. යා පන භික්ඛුනී  මග්වගන  ඞ්වඝන චීෙරං දත්ො පච්ඡා
ඛීයනධම්මං ආපජ්වජය්ය ‘‘යථා න්ථුතං භික්ඛුනිවයො  ඞ්ඝිකං ලාභං
පරිණාවමන්තී’’ති, පාචිත්තියං. 
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පරිණාමනසික්ඛාපදං 

160. යා පන භික්ඛුනී ජානං  ඞ්ඝිකං ලාභං පරිණතං පුග්ගල ් 
පරිණාවමයය, පාචිත්තියං. 

රතනසික්ඛාපදං 

161. යාපන භික්ඛුනීරතනංොරතන ම්මතංොඅඤ්ඤත්රඅජ්ඣාරාමා
ො අජ්ඣාෙ ථා ො උග්ගණ්වහයය ො උග්ගණ්හාවපයය ො, පාචිත්තියං.
රතනංොපනභික්ඛුනියා රතන ම්මතංොඅජ්ඣාරාවමොඅජ්ඣාෙ වථ
ො උග්ගවහත්ො ො උග්ගහාවපත්ො ො නික්ඛිපිතබ්බං ‘‘ය ්  භවි ් ති, 
ව ොහරි ් තී’’ති, අයංතත්ථ ාමීචි. 

සූචිඝරසික්ඛාපදං 

162. යා පනභික්ඛුනීඅට්ඨිමයංොදන්තමයංො වි ාණමයංොසූචිඝරං
කාරාවපයය, වභදනකංපාචිත්තියං. 

මඤ්චපීඨසික්ඛාපදං 

163. නෙං පන භික්ඛුනියා මඤ්චං ො පීඨං ො කාරයමානාය
අට්ඨඞ්ගුලපාදකං කාවරතබ්බං සුගතඞ්ගුවලන අඤ්ඤත්ර වහට්ඨිමාය
අටනියා.තංඅතික්කාවමන්තියාවඡදනකංපාචිත්තියං. 

තූවලොනද්ධසික්ඛාපදං 

164. යා පන භික්ඛුනී මඤ්චං ො පීඨං ො තූවලොනද්ධං කාරාවපයය, 
උද්දාලනකංපාචිත්තියං. 

කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිසික්ඛාපදං 

165. කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිං පන භික්ඛුනියා කාරයමානාය පමාණිකා
කාවරතබ්බා, තත්රිදං පමාණං, දීඝව ොචත ්ව ොවිදත්ථිවයොසුගතවිදත්ථියා, 
තිරියංද්වෙවිදත්ථිවයො.තං අතික්කාවමන්තියාවඡදනකංපාචිත්තියං. 

නන්දසික්ඛාපදං 

166. යාපන භික්ඛුනීසුගතචීෙරප්පමාණංචීෙරංකාරාවපයය, අතිවරකං
ො, වඡදනකංපාචිත්තියං. තත්රිදංසුගත ් සුගතචීෙරප්පමාණං, දීඝව ොනෙ
විදත්ථිවයො සුගතවිදත්ථියා, තිරියං ඡ විදත්ථිවයො, ඉදං සුගත ් 
සුගතචීෙරප්පමාණන්ති. 

ධම්මිකෙග්වගොව ොළ වමො. 
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උද්දිට්ඨා වඛො, අයයාවයො, ඡ ට්ඨි තා පාචිත්තියා ධම්මා. 
තත්ථායයාවයො, පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, දුතියම්පි පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ
පරිසුද්ධා, තතියම්පි පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, පරිසුද්වධත්ථායයාවයො, 
ත ්මාතුණ්හී, එෙවමතංධාරයාමීති. 

පාචිත්තියානිට්ඨිතා. 

පාටිකෙ නීයා 

ඉවමවඛොපනායයාවයොඅට්ඨපාටිවද නීයා 

ධම්මාඋද්වද ංආගච්ඡන්ති. 

 ප්පිවිඤ්ඤාපනසික්ඛාපදං 

1. යා පන භික්ඛුනී අගිලානා  ප්පිං විඤ්ඤාවපත්ො භුඤ්වජයය, 
පටිවදව තබ්බං තාය භික්ඛුනියා ‘‘ගාරය්හං, අවයය, ධම්මං ආපජ්ජිං 
අ ප්පායංපාටිවද නීයං, තංපටිවදව මී’’ති. 

වතලවිඤ්ඤාපනසික්ඛාපදං 

2. යා පන භික්ඛුනී අගිලානා වතලං විඤ්ඤාවපත්ො
භුඤ්වජයය…වප.… තංපටිවදව මීති. 

මධුවිඤ්ඤාපනසික්ඛාපදං 

3. යාපන භික්ඛුනීඅගිලානාමධුංවිඤ්ඤාවපත්ොභුඤ්වජයය…වප.… 
තංපටිවදව මීති. 

ඵාණිතවිඤ්ඤාපනසික්ඛාපදං 

4. යා පන භික්ඛුනී අගිලානා ඵාණිතං විඤ්ඤාවපත්ො
භුඤ්වජයය…වප.… තංපටිවදව මීති. 

මච්ඡවිඤ්ඤාපනසික්ඛාපදං 

5. යාපන භික්ඛුනීඅගිලානාමච්ඡංවිඤ්ඤාවපත්ොභුඤ්වජයය…වප.… 
තංපටිවදව මීති. 

මං විඤ්ඤාපනසික්ඛාපදං 

6. යාපන භික්ඛුනීඅගිලානාමං ංවිඤ්ඤාවපත්ොභුඤ්වජයය…වප.… 
තංපටිවදව මීති. 
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ඛීරවිඤ්ඤාපනසික්ඛාපදං 

7. යා පනභික්ඛුනීඅගිලානාඛීරංවිඤ්ඤාවපත්ොභුඤ්වජයය…වප.… 
තං පටිවදව මීති. 

දධිවිඤ්ඤාපනසික්ඛාපදං 

8. යා පන භික්ඛුනී අගිලානා දධිං විඤ්ඤාවපත්ො භුඤ්වජයය, 
පටිවදව තබ්බං තාය භික්ඛුනියා ‘‘ගාරය්හං, අවයය, ධම්මං ආපජ්ජිං
අ ප්පායංපාටිවද නීයං, තංපටිවදව මී’’ති. 

උද්දිට්ඨා වඛො, අයයාවයො, අට්ඨ පාටිවද නීයා ධම්මා. තත්ථායයාවයො, 
පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, දුතියම්පි පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, 
තතියම්පි පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, පරිසුද්වධත්ථායයාවයො, ත ්මා
තුණ්හී, එෙවමතංධාරයාමීති. 

පාටිවද නීයානිට්ඨිතා. 

ක ඛියා 

ඉවමවඛොපනායයාවයො, ව ඛියාධම්මාඋද්වද ංආගච්ඡන්ති. 

පරිමණ් ලසික්ඛාපදං 

1. පරිමණ් ලං නිොව  ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

2. පරිමණ් ලං පාරුපි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

සුප්පටිච්ඡන්නසික්ඛාපදං 

3. සුප්පටිච්ඡන්නාඅන්තරඝවරගමි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

4. සුප්පටිච්ඡන්නාඅන්තරඝවරනිසීදි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

සු ංවුතසික්ඛාපදං 

5. සු ංවුතා අන්තරඝවරගමි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

6. සු ංවුතා අන්තරඝවරනිසීදි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

ඔක්ඛිත්තචක්ඛුසික්ඛාපදං 

7. ඔක්ඛිත්තචක්ඛුනීඅන්තරඝවරගමි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 
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8. ඔක්ඛිත්තචක්ඛුනීඅන්තරඝවරනිසීදි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

උක්ඛිත්තකසික්ඛාපදං 

9. න උක්ඛිත්තකායඅන්තරඝවරගමි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

10. න උක්ඛිත්තකායඅන්තරඝවරනිසීදි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

පරිමණ් ලෙග්වගොපඨවමො. 

උජ්ජග්ඝිකසික්ඛාපදං 

11. න උජ්ජග්ඝිකායඅන්තරඝවරගමි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

12. න උජ්ජග්ඝිකායඅන්තරඝවරනිසීදි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

උච්ච ද්දසික්ඛාපදං 

13. අප්ප ද්දා අන්තරඝවරගමි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

14. අප්ප ද්දා අන්තරඝවරනිසීදි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

කායප්පචාලකසික්ඛාපදං 

15. න කායප්පචාලකංඅන්තරඝවරගමි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

16. න කායප්පචාලකංඅන්තරඝවරනිසීදි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

බාහුප්පචාලකසික්ඛාපදං 

17. න බාහුප්පචාලකංඅන්තරඝවරගමි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

18. න බාහුප්පචාලකංඅන්තරඝවරනිසීදි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

සී ප්පචාලකසික්ඛාපදං 

19. න සී ප්පචාලකංඅන්තරඝවරගමි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

20. න සී ප්පචාලකංඅන්තරඝවරනිසීදි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

උජ්ජග්ඝිකෙග්වගොදුතිවයො. 

ඛම්භකතසික්ඛාපදං 

21. නඛම්භකතා අන්තරඝවරගමි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 
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22. නඛම්භකතා අන්තරඝවරනිසීදි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

ඔගුණ්ඨිතසික්ඛාපදං 

23. නඔගුණ්ඨිතා අන්තරඝවරගමි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

24. නඔගුණ්ඨිතා අන්තරඝවරනිසීදි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

උක්කුටිකසික්ඛාපදං 

25. න උක්කුටිකායඅන්තරඝවරගමි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

පල්ලත්ථිකසික්ඛාපදං 

26. න පල්ලත්ථිකායඅන්තරඝවරනිසීදි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

 ක්කච්චපටිග්ගහණසික්ඛාපදං 

27.  ක්කච්චං පිණ් පාතංපටිග්ගවහ ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

පත්ත ඤ්ඤිනීපටිග්ගහණසික්ඛාපදං 

28. පත්ත ඤ්ඤිනීපිණ් පාතංපටිග්ගවහ ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

 මසූපකපටිග්ගහණසික්ඛාපදං 

29.  මසූපකං පිණ් පාතංපටිග්ගවහ ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

 මතිත්තිකසික්ඛාපදං 

30.  මතිත්තිකං පිණ් පාතංපටිග්ගවහ ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

ඛම්භකතෙග්වගොතතිවයො. 

 ක්කච්චභුඤ්ජනසික්ඛාපදං 

31.  ක්කච්චං පිණ් පාතංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

පත්ත ඤ්ඤිනීභුඤ්ජනසික්ඛාපදං 

32. පත්ත ඤ්ඤිනීපිණ් පාතංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

 පදානසික්ඛාපදං 

33.  පදානං පිණ් පාතංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 
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 මසූපකසික්ඛාපදං 

34.  මසූපකං පිණ් පාතංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

නථූපකතසික්ඛාපදං 

35. න ථූපකවතො ඔමද්දිත්ො පිණ් පාතං භුඤ්ජි ් ාමීති සික්ඛා
කරණීයා. 

ඔදනප්පටිච්ඡාදනසික්ඛාපදං 

36. නසූපංො බයඤ්ජනංොඔදවනනපටිච්ඡාවද ් ාමිභිවයයොකමයතං
උපාදායාතිසික්ඛා කරණීයා. 

සූවපොදනවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදං 

37. න සූපංොඔදනංොඅගිලානාඅත්තවනොඅත්ථාය විඤ්ඤාවපත්ො
භුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

උජ්ඣාන ඤ්ඤිනීසික්ඛාපදං 

38. න උජ්ඣාන ඤ්ඤිනී පවර ං පත්තං ඔවලොවක ් ාමීති සික්ඛා
කරණීයා. 

කබළසික්ඛාපදං 

39. නාතිමහන්තං කබළංකරි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

ආවලොපසික්ඛාපදං 

40. පරිමණ් ලං ආවලොපංකරි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

 ක්කච්චෙග්වගොචතුත්වථො. 

අනාහටසික්ඛාපදං 

41. නඅනාහවට කබවළමුඛද්ොරංවිෙරි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

භුඤ්ජමානසික්ඛාපදං 

42. නභුඤ්ජමානා  බ්බහත්ථංමුවඛපක්ඛිපි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

 කබළසික්ඛාපදං 
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43. න කබවළන මුවඛනබයාහරි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

පිණ්ඩුක්වඛපකසික්ඛාපදං 

44. න පිණ්ඩුක්වඛපකංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

කබළාෙච්වඡදකසික්ඛාපදං 

45. න කබළාෙච්වඡදකංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

අෙගණ් කාරකසික්ඛාපදං 

46. න අෙගණ් කාරකංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

හත්ථනිද්ධුනකසික්ඛාපදං 

47. න හත්ථනිද්ධුනකංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

සිත්ථාෙකාරකසික්ඛාපදං 

48. න සිත්ථාෙකාරකංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

ජිව්හානිච්ඡාරකසික්ඛාපදං 

49. න ජිව්හානිච්ඡාරකංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

චපුචපුකාරකසික්ඛාපදං 

50. න චපුචපුකාරකංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

කබළෙග්වගොපඤ්චවමො. 

සුරුසුරුකාරකසික්ඛාපදං 

51. න සුරුසුරුකාරකංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

හත්ථනිල්වලහකසික්ඛාපදං 

52. න හත්ථනිල්වලහකංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

පත්තනිල්වලහකසික්ඛාපදං 

53. න පත්තනිල්වලහකංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

ඔට්ඨනිල්වලහකසික්ඛාපදං 
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54. න ඔට්ඨනිල්වලහකංභුඤ්ජි ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

 ාමි සික්ඛාපදං 

55. න  ාමිව න හත්වථන පානීයථාලකං පටිග්ගවහ ් ාමීති සික්ඛා 
කරණීයා. 

 සිත්ථකසික්ඛාපදං 

56. න  සිත්ථකං පත්තවධොෙනං අන්තරඝවර ඡඩ්ව  ් ාමීති සික්ඛා
කරණීයා. 

ඡත්තපාණිසික්ඛාපදං 

57. න ඡත්තපාණි ්  අගිලාන ්  ධම්මං වදව  ් ාමීති සික්ඛා
කරණීයා. 

දණ් පාණිසික්ඛාපදං 

58. න දණ් පාණි ්  අගිලාන ්  ධම්මං වදව  ් ාමීති සික්ඛා
කරණීයා. 

 ත්ථපාණිසික්ඛාපදං 

59. න  ත්ථපාණි ්  අගිලාන ්  ධම්මං වදව  ් ාමීති සික්ඛා 
කරණීයා. 

ආවුධපාණිසික්ඛාපදං 

60. න ආවුධපාණි ්  අගිලාන ්  ධම්මං වදව  ් ාමීති සික්ඛා
කරණීයා. 

සුරුසුරුෙග්වගොඡට්වඨො. 

පාදුකසික්ඛාපදං 

61. න පාදුකාරුළ්හ ්  අගිලාන ්  ධම්මං වදව  ් ාමීති සික්ඛා
කරණීයා. 

උපාහනසික්ඛාපදං 

62. න උපාහනාරුළ්හ ්  අගිලාන ්  ධම්මං වදව  ් ාමීති සික්ඛා
කරණීයා. 
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යානසික්ඛාපදං 

63. නයානගත ්  අගිලාන ් ධම්මංවදව  ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

 යනසික්ඛාපදං 

64. න යනගත ්  අගිලාන ් ධම්මංවදව  ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

පල්ලත්ථිකසික්ඛාපදං 

65. න පල්ලත්ථිකාය නිසින්න ්  අගිලාන ්  ධම්මං වදව  ් ාමීති
සික්ඛාකරණීයා. 

වෙඨිතසික්ඛාපදං 

66. න වෙඨිතසී  ්  අගිලාන ්  ධම්මං වදව  ් ාමීති සික්ඛා 
කරණීයා. 

ඔගුණ්ඨිතසික්ඛාපදං 

67. න ඔගුණ්ඨිතසී  ්  අගිලාන ්  ධම්මං වදව  ් ාමීති සික්ඛා
කරණීයා. 

ඡමාසික්ඛාපදං 

68. න ඡමායං නිසීදිත්ො ආ වන නිසින්න ්  අගිලාන ්  ධම්මං 
වදව  ් ාමීතිසික්ඛාකරණීයා. 

නීචා නසික්ඛාපදං 

69. න නීවච ආ වන නිසීදිත්ො උච්වච ආ වන නිසින්න ් 
අගිලාන ් ධම්මංවදව  ් ාමීතිසික්ඛා කරණීයා. 

ඨිතාසික්ඛාපදං 

70. න ඨිතා නිසින්න ්  අගිලාන ්  ධම්මං වදව  ් ාමීති සික්ඛා
කරණීයා. 

පච්ඡවතොගච්ඡන්තීසික්ඛාපදං 

71. න පච්ඡවතො ගච්ඡන්තී පුරවතො ගච්ඡන්ත ්  අගිලාන ්  ධම්මං
වදව  ් ාමීතිසික්ඛා කරණීයා. 

උප්පවථනගච්ඡන්තීසික්ඛාපදං 
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72. න උප්පවථන ගච්ඡන්තී පවථන ගච්ඡන්ත ්  අගිලාන ්  ධම්මං
වදව  ් ාමීතිසික්ඛා කරණීයා. 

ඨිතාඋච්චාරසික්ඛාපදං 

73. න ඨිතා අගිලානා උච්චාරං ො ප ් ාෙං ො කරි ් ාමීති සික්ඛා
කරණීයා. 

හරිවතඋච්චාරසික්ඛාපදං 

74. න හරිවතඅගිලානාඋච්චාරංොප ් ාෙංොවඛළංොකරි ් ාමීති 
සික්ඛාකරණීයා. 

උදවකඋච්චාරසික්ඛාපදං 

75. නඋදවක අගිලානාඋච්චාරංොප ් ාෙංොවඛළංොකරි ් ාමීති
සික්ඛාකරණීයා. 

පාදුකෙග්වගො ත්තවමො. 

උද්දිට්ඨා වඛො, අයයාවයො, ව ඛියා ධම්මා. තත්ථායයාවයො, පුච්ඡාමි, 
කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, දුතියම්පි පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, තතියම්පි
පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, පරිසුද්වධත්ථායයාවයො, ත ්මා තුණ්හී, 
එෙවමතංධාරයාමීති. 

ව ඛියානිට්ඨිතා. 

අධිෙරණ මථා 

ඉවම වඛොපනායයාවයො,  ත්තඅධිකරණ මථා 

ධම්මාඋද්වද ංආගච්ඡන්ති. 

උප්පන්නුප්පන්නානංඅධිකරණානං මථායවූප මාය ම්මුඛාවිනවයො 
දාතබ්වබො. 

 තිවිනවයොදාතබ්වබො. 

අමූළ්හවිනවයොදාතබ්වබො. 

පටිඤ්ඤායකාවරතබ්බං. 

වයභුයයසිකා. 
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ත ් පාපියසිකා. 

තිණෙත්ථාරවකොති. 

උද්දිට්ඨාවඛොඅයයාවයො ත්තඅධිකරණ මථාධම්මා.තත්ථායයාවයො 
පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, දුතියම්පි පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, 
තතියම්පි පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, පරිසුද්වධත්ථායයාවයො, ත ්මා
තුණ්හී, එෙවමතංධාරයාමීති. 

අධිකරණ මථානිට්ඨිතා. 

උද්දිට්ඨංවඛොඅයයාවයොනිදානං, 

උද්දිට්ඨාඅට්ඨපාරාජිකාධම්මා, 

උද්දිට්ඨා ත්තර  ඞ්ඝාදිව  ාධම්මා, 

උද්දිට්ඨාතිං නි ් ග්ගියාපාචිත්තියාධම්මා, 

උද්දිට්ඨාඡ ට්ඨි තාපාචිත්තියාධම්මා, 

උද්දිට්ඨාඅට්ඨපාටිවද නීයාධම්මා, 

උද්දිට්ඨාව ඛියාධම්මා, 

උද්දිට්ඨා  ත්ත අධිකරණ මථා ධම්මා, එත්තකං ත ්  භගෙවතො 
සුත්තාගතං සුත්තපරියාපන්නං අන්ෙද්ධමා ං උද්වද ං ආගච්ඡති, තත්ථ
 බ්බාවහෙ  මග්ගාහි ම්වමොදමානාහිඅවිෙදමානාහිසික්ඛිතබ්බන්ති. 

විත්ථාරුද්වදව ොචතුත්වථො. 

භික්ඛුනිපාතිවමොක්ඛංනිට්ඨිතං. 

නවමොත ් භගෙවතොඅරහවතො ම්මා ම්බුද්ධ ්  

ෙඞ්ඛාවිතරණී-අට්ඨෙථා 

ගන්ථාරම්භෙථා 

බුද්ධං ධම්මඤ්ච ඞ්ඝඤ්ච, විප්ප න්වනනවචත ා; 
ෙන්දිත්ොෙන්දනාමාන, පූජා ක්කාරභාජනං. 

වථරෙං ප්පදීපානං, ථිරානංවිනයක්කවම; 
පුබ්බාචරියසීහානං, නවමොකත්ොකතඤ්ජලී. 
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පාවමොක්ඛංඅනෙජ්ජානං, ධම්මානංයංමවහසිනා; 
මුඛංවමොක්ඛප්පවෙ ාය, පාතිවමොක්ඛංපකාසිතං. 

සූරවතන නිොවතන, සුචි ල්වලඛවුත්තිනා; 

විනයාචාරුවත්වතන, ක ොණත්කථකරන යාචිවතො. 

තත්ථ ඤ්ජාතකඞ්ඛානං, භික්ඛූනංත ් ෙණ්ණනං; 
කඞ්ඛාවිතරණත්ථාය, පරිපුණ්ණවිනිච්ඡයං. 

මහාවිහාරොසීනං, ොචනාමග්ගනි ්සිතං; 

ෙත්තයි ් ාමිනාවමන, ෙඞ්ඛාවිතරණිං සුභන්ති. 

නිොනෙණ්ණනා 

තත්ථ පාතිකමොක්ඛන්ති පඅතිවමොක්ඛං අතිපවමොක්ඛං අතිව ට්ඨං 
අතිඋත්තමන්ති අත්වථො. ඉති ඉමිනා ෙචනත්වථන එකවිධම්පි
සීලගන්ථවභදවතො දුවිධං වහොති. තථා හි ‘‘පාතිවමොක්ඛ ංෙර ංවුවතො
විහරතී’’ති (ම. නි. 1.69; 3.75; විභ. 508) ච ‘‘ආදිවමතං මුඛවමතං
පමුඛවමතංකු ලානංධම්මානං, වතනවුච්චතිපාතිවමොක්ඛ’’න්ති (මහාෙ.
135) ච ආදීසු සීලං පාතිවමොක්ඛන්ති වුච්චති, ‘‘උභයානි වඛො පන ්  
පාතිවමොක්ඛානිවිත්ථාවරන ්ොගතානිවහොන්තී’’තිආදීසු(පාචි.147; අ.නි.

8.52; 10.33) ගන්වථොපාතිවමොක්ඛන්තිවුච්චති.තත්ථ සීලිං වයොනං පාති
රක්ඛති, තංවමොක්වඛතිවමොචයතිආපායිකාදීහිදුක්වඛහි, අත්තානුොදාදීහි

ො භවයහීති පාතිවමොක්ඛං. ගන්කථො පන ත ්  පාතිවමොක්ඛ ්  
වජොතකත්තා පාතිවමොක්ඛන්ති වුච්චති. ආදිම්හි පන වුත්වතො ෙචනත්වථො
උභින්නම්පි  ාධාරවණොවහොති. 

තත්ථායං ෙණ්ණනා සීලපාතිවමොක්ඛ ් ාපි ුවජ්ජති 
ගන්ථපාතිවමොක්ඛ ් ාපි, ගන්වථහිෙණ්ණිවතත ් අත්වථොෙණ්ණිවතොෙ
වහොති. තං පවනතං ගන්ථපාතිවමොක්ඛං භික්ඛුපාතිවමොක්ඛං
භික්ඛුනිපාතිවමොක්ඛන්ති දුවිධං වහොති. තත්ථ ‘‘සුණාතු වම, භන්වත, 
 ඞ්වඝො’’තිආදිකං (මහාෙ. 134) පඤ්චහි උද්වද පරිච්වඡවදහි ෙෙත්ථිතං 

භික්ඛුපාතිකමොක්ඛිං, ‘‘සුණාතු වම, අවයය,  ඞ්වඝො’’තිආදිකං චතූහි

උද්වද පරිච්වඡවදහි ෙෙත්ථිතං භික්ඛුනිපාතිකමොක්ඛිං. තත්ථ
භික්ඛුපාතිවමොක්වඛ පඤ්ච උද්වද ා නාම නිදානුද්වදව ො, 
පාරාජිකුද්වදව ො,  ඞ්ඝාදිව සුද්වදව ො, අනියතුද්වදව ො, 
විත්ථාරුද්වදව ොති. තත්ථ නිදානුද්වදව ො තාෙ ‘‘සුණාතු වම, භන්වත, 
 ඞ්වඝො…වප.… ආවිකතා හි ්  ඵාසු වහොති, තත්ථාය ්මන්වත පුච්ඡාමි, 
කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, දුතියම්පි පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, තතියම්පි 
පුච්ඡාමි, කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, පරිසුද්වධත්ථාය ්මන්වතො, ත ්මා තුණ්හී, 
එෙවමතං ධාරයාමී’’ති ෙත්ො ‘‘උද්දිට්ඨං වඛො ආය ්මන්වතො
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නිදාන’’න්තිආදිනානවයන අෙව ව සුවතන ාවිවතඋද්දිට්වඨො වහොති.
පාරාජිකුද්වද ාදීනං පරිච්වඡදා නිදාන ්  ආදිවතො පට්ඨාය පාරාජිකාදීනි
ඔ ාවපත්ොවයොවජතබ්බා.විත්ථාවරොවිත්ථාවරොවයෙ. ‘‘අෙව  ංසුවතන
 ාවෙතබ්බ’’න්ති(මහාෙ.150; පරි.325) ෙචනවතො පනපාරාජිකුද්වද ාදීසු
ය ්මිං විප්පකවතඅන්තරාවයොඋප්පජ්ජති, වතන ද්ධිං අෙව  ංසුවතන
 ාවෙතබ්බං. නිදානුද්වදව  පන අනිට්ඨිවත සුවතන  ාවෙතබ්බං නාම 
නත්ථි. භික්ඛුනිපාතිවමොක්වඛ පන අනියතුද්වදව ො පරිහායති, ව  ං
වුත්තනයවමෙ. එෙවමවත ං පඤ්චහි වචෙ චතූහි ච උද්වද පරිච්වඡවදහි
ෙෙත්ථිතානංද්වින්නම්පි පාතිවමොක්ඛානංඅයංෙණ්ණනාභවි ් ති.ය ්මා
පවනත්ථ භික්ඛුපාතිවමොක්ඛං පඨමං, ත ්මා ත ්  තාෙ ෙණ්ණනත්ථමිදං
වුච්චති. 

‘‘සුණාතුවම’’තිආදීනං, පදානංඅත්ථනිච්ඡයං; 
භික්ඛවෙොසීල ම්පන්නා, සික්ඛාකාමාසුණන්තුවමති. 

එත්ථ හි සුණාතූතිඉදං  ෙනාණත්තිෙචනං. කමති වයො  ාවෙති, ත ් 

අත්තනිද්වද ෙචනං. භන්කතති  ගාරෙ ප්පති ් ෙචනං.  ඞ්කඝොති 
පුග්ගල මූහෙචනං.  බ්බවමෙ වචතං පාතිවමොක්ඛුද්වද වකන පඨමං
ෙත්තබ්බෙචනං.භගෙතාහි පාතිවමොක්ඛුද්වද ං අනුජානන්වතනරාජගවහ
වුත්තං, ත ්මා වයො පාතිවමොක්ඛං උද්දි ති, වතන  වච  ඞ්ඝත්වථවරො
වහොති, ‘‘ආවුව ො’’තිෙත්තබ්බං. වචනෙකතවරොවහොති, පාළියං (මහාෙ.
134) ආගතනවයවනෙ ‘‘භන්වත’’ති ෙත්තබ්බං.  ඞ්ඝත්වථවරො ො හි
පාතිවමොක්ඛං උද්දිව යය‘‘වථරාධිකංපාතිවමොක්ඛ’’න්තිෙචනවතො(මහාෙ.
154), නෙකතවරොො ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛවෙ, වයොතත්ථභික්ඛුබයත්වතො
පටිබවලො, ත ් ාවධයයං පාතිවමොක්ඛ’’න්තිෙචනවතො(මහාෙ.155). 

‘‘ ඞ්වඝො’’තිඉමිනාපනපවදනකිඤ්චාපිඅවිව  වතො පුග්ගල මූවහො 
වුත්වතො, අථ වඛො ව ො දක්ඛිවණයය ඞ්වඝො,  ම්මුති ඞ්වඝො චාති දුවිවධො

වහොති. තත්ථ ෙක්ඛිකණයය ඞ්කඝොති අට්ඨ අරියපුග්ගල මූවහො වුච්චති. 

 ම්මුති ඞ්කඝොති අවිව ව න භික්ඛු මූවහො, ව ො ඉධ අධිප්වපවතො. ව ො 
පවන  කම්මෙව න පඤ්චවිවධො (මහාෙ. 388) වහොති – චතුෙග්වගො 
පඤ්චෙග්වගො ද ෙග්වගො වී තිෙග්වගො අතිවරකවී තිෙග්වගොති. තත්ථ 

චතුෙග්කගන ඨවපත්ො උප ම්පදපොරණඅබ්භානානි  බ්බං  ඞ්ඝකම්මං

කාතුං ෙට්ටති. පඤ්චෙග්කගන ඨවපත්ො මජ්ඣිවමසු ජනපවදසු
උප ම්පදඤ්ච අබ්භානකම්මඤ්ච  බ්බං  ඞ්ඝකම්මං කාතුං ෙට්ටති. 

ෙ ෙග්කගන අබ්භානකම්මමත්තං ඨවපත්ො  බ්බං  ඞ්ඝකම්මං කාතුං

ෙට්ටති. වී තිෙග්කගන න කිඤ්චි  ඞ්ඝකම්මං කාතුං න ෙට්ටති, තථා 

අතිකරෙවී තිෙග්කගන.ව ොපනචතුෙග්ගාදිනා ඞ්වඝනකත්තබ්බං කම්මං
ඌනකතවරන කාතුං න ෙට්ටති, අතිවරවකන පන ෙට්ටතීති ද ් නත්ථං
වුත්වතො. ඉම ්මිං පනත්වථ චතුෙග්ගං උපාදාය  බ්වබොපි  ම්මුති ඞ්වඝො
අධිප්වපවතො. 
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අජ්ජුකපො කථොති අජ්ජ උවපො ථදිෙව ො, එවතන අනුවපො ථදිෙ ං

පටික්ඛිපති. පන්නරක ොති ඉමිනා අඤ්ඤං උවපො ථදිෙ ං පටික්ඛිපති.
දිෙ ෙව න හි තවයො උවපො ථා චාතුද්දසිවකො පන්නරසිවකො 
 ාමග්ගිඋවපො වථොති, එෙං තවයො උවපො ථා වුත්තා. තත්ථ
වහමන්තගිම්හෙ ් ානානං තිණ්ණං උතූනං තතිය ත්තමපක්වඛසු ද්වෙ

ද්වෙ කත්ො ඡ චාතුද්ෙසිො, අෙව  ා අට්ඨාර  පන්නරසිොති එෙං
එක ංෙච්ඡවරචතුවී තිඋවපො ථා, ඉදංතාෙ පකතිචාරිත්තං.‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛවෙ,  කිං පක්ඛ ්  චාතුද්දව  ො පන්නරව  ො පාතිවමොක්ඛං
උද්දිසිතු’’න්ති (මහාෙ. 136) ෙචනවතො පන ‘‘ආගන්තුවකහිආොසිකානං 
අනුෙත්තිතබ්බ’’න්තිආදිෙචනවතො (මහාෙ. 178) ච තථාරූපපච්චවය  ති
අඤ්ඤ ්මිම්පි චාතුද්දව උවපො ථංකාතුංෙට්ටති.පුරිමෙ ් ංවුට්ඨානංපන
පුබ්බකත්තිකපුණ්ණමා ො, වත ංවයෙ  වච භණ් නකාරවකහි උපද්දුතා
පොරණංපච්චුක්කඩ්ඪන්ති, අථ පුබ්බකත්තිකමා  ් කාළපක්ඛචාතුද්දව ො
ො, පච්ඡිමකත්තිකපුණ්ණමා ො, පච්ඡිමෙ ් ංවුට්ඨානඤ්ච
පච්ඡිමකත්තිකපුණ්ණමා එොති ඉවම තවයො පොරණාදිෙ ාපි වහොන්ති, 
ඉදම්පි පකතිචාරිත්තවමෙ. තථාරූපපච්චවය පන  ති ද්වින්නං 
කත්තිකපුණ්ණමානං පුරිවමසු චාතුද්දව සුපි පොරණංකාතුං ෙට්ටති. යදා
පන වකො ම්බකක්ඛන්ධවක (මහාෙ. 451) ආගතනවයන භින්වන  ඞ්වඝ
ඔ ාරිවත ත ්මිං භික්ඛු ්මිං  ඞ්වඝො ත ්  ෙත්ථු ්  වූප මාය  ඞ්ඝ ් 
 ාමග්ගිං කවරොති, තදා ‘‘තාෙවදෙ උවපො වථො කාතබ්වබො, පාතිවමොක්ඛං
උද්දිසිතබ්බ’’න්ති (මහාෙ. 475) ෙචනවතො ඨවපත්ො චාතුද්ද පන්නරව , 

අඤ්වඤොපි වයො වකොචි දිෙව ො  ාමග්ගිඋකපො ථදිෙක ො නාම වහොති, 
පුරිමෙ ් ංවුට්ඨානං පන කත්තිකමා බ්භන්තවර අයවමෙ
 ාමග්ගිපොරණාදිෙව ො නාම වහොති. ඉති ඉවමසු තීසු දිෙව සු 
‘‘පන්නරව ො’’තිඉමිනාඅඤ්ඤංඋවපො ථදිෙ ංපටික්ඛිපති.ත ්මාය්ොයං 
‘‘අජ්ජුවපො වථො’’තිෙචවනන අනුවපො ථදිෙව ො පටික්ඛිත්වතො, ත ්මිං
උවපො වථො න කාතබ්වබොවයෙ. වයො පනායං අඤ්වඤො උවපො ථදිෙව ො, 
ත ්මිං උවපො වථො කාතබ්වබො. කවරොන්වතන පන  වච චාතුද්දසිවකො
වහොති, ‘‘අජ්ජුවපො වථො චාතුද්දව ො’’ති ෙත්තබ්බං.  වච පන්නරසිවකො
වහොති, ‘‘අජ්ජුවපො වථො පන්නරව ො’’ති ෙත්තබ්බං.  වච
 ාමග්ගිඋවපො වථොවහොති, ‘‘අජ්ජුවපො වථො ාමග්ගී’’ති ෙත්තබ්බං. 

යදි  ඞ්ඝ ්  පත්තෙල්ලන්ති එත්ථ පත්වතො කාවලො ඉම ් 
කම්ම ් ාති පත්තකාලං, පත්තකාලවමෙ පත්තකල්ලං. තවදතං ඉධ චතූහි
අඞ්වගහි ඞ්ගහිතං.යථාහු අට්ඨකථාචරියා– 

‘‘උවපො වථොයාෙතිකාචභික්ඛූකම්මප්පත්තා, 
 භාගාපත්තිවයොචනවිජ්ජන්ති; 
ෙජ්ජනීයාචපුග්ගලාත ්මිංනවහොන්ති, 
‘පත්තකල්ල’න්තිවුච්චතී’’ති.(මහාෙ.අට්ඨ.168); 



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි පාරාජිකුද්වදව ො 

83 

පටුන 

තත්ථ උකපො කථොතිතීසුඋවපො ථදිෙව සු අඤ්ඤතරඋවපො ථදිෙව ො.
ත ්මිඤ්හි  ති ඉදං  ඞ්ඝ ්  උවපො ථකම්මං පත්තකල්ලං නාම වහොති, 
නා ති.යථාහ‘‘නච, භික්ඛවෙ, අනුවපො වථඋවපො වථොකාතබ්වබො, වයො
කවරයය, ආපත්ති දුක්කට ් ා’’ති(මහාෙ.183). 

යාෙතිො ච භික්ඛූ ෙම්මප්පත්තාති යත්තකා භික්ඛූ ත ් 
උවපො ථකම්ම ්  පත්තා ුවත්තා අනුරූපා,  බ්බන්තිවමන පරිච්වඡවදන
චත්තාවරොපකතත්තා, වතචවඛොහත්ථපා ංඅවිජහිත්ොඑකසීමායංඨිතා. 

සීමා ච නාවම ා බද්ධසීමා අබද්ධසීමාති දුවිධා වහොති. තත්ථ එකාද  
විපත්තිසීමාවයො අතික්කමිත්ො තිවිධ ම්පත්තිුවත්තානිමිත්වතනනිමිත්තං 

 ම්බන්ධිත්ො  ම්මතා සීමා බද්ධසීමා නාම, ‘‘අතිඛුද්දකා, අතිමහතී, 
ඛණ් නිමිත්තා, ඡායානිමිත්තා, අනිමිත්තා, බහිසීවම ඨිතා  ම්මතා, නදියා
 ම්මතා,  මුද්වද  ම්මතා, ජාත ් වර  ම්මතා, සීමාය සීමං 
 ම්භින්දන්වතන  ම්මතා, සීමාය සීමං අජ්වඣොත්ථරන්වතන  ම්මතා’’ති
ඉමාහි ‘‘එකාද හිආකාවරහිසීමවතොකම්මානිවිපජ්ජන්තී’’ති(පරි.486) 

ෙචනවතො එකාද  විපත්තිසීමාවයො නාම. තත්ථ අතිඛුද්ෙො නාම යත්ථ

එකවී ති භික්ඛූ නිසීදිතුං න  ක්වකොන්ති. අතිමහතී නාම යා අන්තමව ො

වක ග්ගමත්වතනාපි තිවයොජනං අතික්කමිත්ො  ම්මතා. ඛණ්ඩනිමිත්තා 
නාම අඝටිතනිමිත්තා වුච්චති, පුරත්ථිමාය දි ාය නිමිත්තං කිත්වතත්ො
අනුක්කවමවනෙ දක්ඛිණාය පච්ඡිමාය උත්තරාය දි ාය කිත්වතත්ො පුන
පුරත්ථිමාය දි ාය පුබ්බකිත්තිතං පටිකිත්වතත්ො ඨවපතුං ෙට්ටති, එෙං
අක්ඛණ් නිමිත්තා වහොති.  වච පන අනුක්කවමන ආහරිත්ො උත්තරාය
දි ායනිමිත්තංකිත්වතත්ොතත්වථෙඨවපති, ඛණ් නිමිත්තානාමවහොති.

අපරාපි ඛණ්ඩනිමිත්තා නාමයා අනිමිත්තුපගංතච ාරරුක්ඛංොඛාණුකං
ොපංසුපුඤ්ජොලුකපුඤ්ජානංොඅඤ්ඤතරං අන්තරාඑකංනිමිත්තංකත්ො

 ම්මතා. ඡායානිමිත්තා නාම පබ්බතච්ඡායාදීනං යංකිඤ්චි ඡායංනිමිත්තං

කත්ො ම්මතා. අනිමිත්තා නාම බ්වබන බ්බංනිමිත්තානිඅකිත්වතත්ො 

 ම්මතා. බහිසීකම ඨිත ම්මතා නාම නිමිත්තානි කිත්වතත්ො නිමිත්තානං

බහිඨිවතන  ම්මතා. නදියා  මුද්කෙ ජාත ් කර  ම්මතා නාම එවතසු
නදිආදීසු  ම්මතා.  ා හි එෙං  ම්මතාපි ‘‘ බ්බා, භික්ඛවෙ, නදී අසීමා, 
 බ්වබො  මුද්වදො අසීවමො,  බ්වබො ජාත ් වරො අසීවමො’’ති (මහාෙ. 147) 

ෙචනවතො අ ම්මතාෙ වහොති. සීමාය සීමිං  ම්භින්ෙන්කතන  ම්මතා නාම
අත්තවනො සීමාය පවර ං සීමං  ම්භින්දන්වතන  ම්මතා.  වච හි 
වපොරාණක ් විහාර ් පුරත්ථිමායදි ායඅම්වබොවචෙජම්බූචාතිද්වෙ
රුක්ඛා අඤ්ඤමඤ්ඤං  ං ට්ඨවිටපා වහොන්ති, වතසු අම්බ ් 
පච්ඡිමදි ාභාවග ජම්බූ, විහාරසීමා ච ජම්බුං අන්වතො කත්ො අම්බං
කිත්වතත්ො බද්ධා වහොති, අථ පච්ඡා ත ්  විහාර ්  පුරත්ථිමාය දි ාය
විහාවර කවත සීමං බන්ධන්තා භික්ඛූ තං අම්බං අන්වතො කත්ො ජම්බුං

කිත්වතත්ො බන්ධන්ති, සීමාය සීමං  ම්භින්නා වහොති. සීමාය සීමිං
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අජ්ක ොත්ථරන්කතන  ම්මතා නාම අත්තවනො සීමාය පවර ං සීමං
අජ්වඣොත්ථරන්වතන ම්මතා. වචහිපවර ංබද්ධසීමං කලංොත ් ා 
පවද ං ො අන්වතො කත්ො අත්තවනො සීමං  ම්මන්නති, සීමාය සීමං
අජ්වඣොත්ථරිතා නාම වහොති. ඉති ඉමා එකාද  විපත්තිසීමාවයො
අතික්කමිත්ො ම්මතා. 

තිවිධ ම්පත්තියුත්තාති නිමිත්ත ම්පත්තියා පරි ා ම්පත්තියා

කම්මොචා ම්පත්තියා ච ුවත්තා. තත්ථ නිමිත්ත ම්පත්තියා යුත්තා නාම
පබ්බතනිමිත්තං, පා ාණනිමිත්තං, ෙනනිමිත්තං, රුක්ඛනිමිත්තං, 
මග්ගනිමිත්තං, ෙම්මිකනිමිත්තං, නදිනිමිත්තං, උදකනිමිත්තන්ති එෙං
වුත්වතසු අට්ඨසු නිමිත්වතසු ත ්මිං ත ්මිං දි ාභාවග යථාලද්ධානි 
නිමිත්තුපගානි නිමිත්තානි ‘‘පුරත්ථිමාය දි ාය කිං නිමිත්තං, පබ්බවතො, 
භන්වත, එව ොපබ්බවතො නිමිත්ත’’න්තිආදිනානවයන ම්මාකිත්වතත්ො
 ම්මතා. තවත්රෙං  ඞ්වඛපවතො නිමිත්තුපගතා වෙදිතබ්බා – 

සුද්ධපංසුසුද්ධපා ාණඋභයමි ් කෙව න හි තිවිවධොපි පබ්බකතො 
හත්ථිප්පමාණවතො පට්ඨාය උද්ධං නිමිත්තුපවගො, තවතො ඔමකතවරො න

ෙට්ටති. පා ාණනිමිත්කත අවයොගුළම්පි පා ාණ ඞ්ඛවමෙ ගච්ඡති, ත ්මා
වයොවකොචිපා ාවණොඋක්කං ෙව නහත්ථිප්පමාණවතොඔමකතරංආදිං
කත්ො වහට්ඨිමපරිච්වඡවදන ද්ෙත්තිං පලගුළපිණ් පරිමාවණො 
නිමිත්තුපවගො, නතවතොඛුද්දකතවරො.පිට්ඨිපා ාවණොපනඅතිමහන්වතොපි

ෙට්ටති. ෙනනිමිත්කත අන්වතො ාවරහි ො අන්වතො ාරමි ් වකහි ො
රුක්වඛහි චතුපඤ්චරුක්ඛමත්තම්පිෙනංනිමිත්තුපගං, තවතොඌනකතරංන

ෙට්ටති. රුක්කඛො ජීෙන්වතොවයෙ අන්වතො ාවරො භූමියං පතිට්ඨිවතො, 
අන්තමව ො උබ්වබධවතො අට්ඨඞ්ගුවලො, පරිණාහවතො
සූචිදණ් කප්පමාවණොපි නිමිත්තුපවගො, තවතො ඔමකතවරො න ෙට්ටති. 

මග්කගො ජඞ්ඝමග්වගොොවහොතු කටමග්වගොො, වයො විනිවිජ්ඣිත්ොද්වෙ
තීණි ගාමවඛත්තානි ගච්ඡති, තාදිව ො ජඞ්ඝ ත්ථ කට ත්වථහි 

ෙලඤ්ජියමාවනොවයෙ නිමිත්තුපවගො, අෙලඤ්ජිවතො න ෙට්ටති. ෙම්මිකෙො 
පන වහට්ඨිමපරිච්වඡවදන තංදිෙ ංජාවතො අට්ඨඞ්ගුලුබ්වබවධො 
වගොවි ාණමත්වතොපි ෙම්මිවකො නිමිත්තුපවගො, තවතො ඔමකතවරො න

ෙට්ටති. යං පන අබද්ධසීමාලක්ඛවණ නදිිං ෙක්ඛාම,  ා නිමිත්තුපගා, 

අඤ්ඤා න ෙට්ටති. උෙෙිං යං අ න්දමානං 
ආොටවපොක්ඛරණීතළාකජාත ් රවලොණි මුද්දාදීසු ඨිතං, තං ආදිං කත්ො
අන්තමව ො තඞ්ඛවණවයෙපථවියංඛණිවතආොටවකඝවටහිආහරිත්ො
පූරිතම්පි යාෙ කම්මොචාපරිවයො ානා  ණ්ඨමානකං නිමිත්තුපගං, ඉතරං
 න්දමානං ො වුත්තපරිච්වඡදකාලං අතිට්ඨන්තං ො භාජනගතං ො න
ෙට්ටතීති. 

පරි ා ම්පත්තියා යුත්තා නාම  බ්බන්තිවමන පරිච්වඡවදන චතූහි
භික්ඛූහි  න්නිපතිත්ො යාෙතිකා ත ්මිං ගාමවඛත්වත බද්ධසීමං ො
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නදි මුද්දජාත ් වර ො අවනොක්කමිත්ො ඨිතා භික්ඛූ, වත  බ්වබ
හත්ථපාව ොකත්ොඡන්දංොආහරිත්ො ම්මතා. 

ෙම්මොචා ම්පත්තියා යුත්තා නාම ‘‘සුණාතු වම, භන්වත,  ඞ්වඝො, 
යාෙතා  මන්තා නිමිත්තා කිත්තිතා’’තිආදිනා (මහාෙ. 139) නවයන
වුත්තාය පරිසුද්ධාය ඤත්තිදුතියකම්මොචාය  ම්මතා. එෙං එකාද 
විපත්තිසීමාවයො අතික්කමිත්ො තිවිධ ම්පත්තිුවත්තානිමිත්වතනනිමිත්තං

 ම්බන්ධිත්ො  ම්මතා සීමා ‘‘බද්ධසීමා’’ති වෙදිතබ්බා. ඛණ්ඩසීමා

 මාන ිංො සීමා අවිප්පො සීමාතිත ් ාවයෙපවභවදො. 

අබද්ධසීමා පන ගාමසීමා,  ත්තබ්භන්තරසීමා, උදකුක්වඛපසීමාති

තිවිධා.තත්ථයාෙතාඑකංගාමක්වඛත්තං, අයං ගාමසීමා නාම. අගාමවක

අරඤ්වඤ  මන්තා  ත්තබ්භන්තරා  ත්තබ්භන්තරසීමා නාම. තත්ථ 

අගාමෙිං නාම අරඤ්ඤිං විඤ්ඣාටවිආදීසු ො  මුද්දමජ්වඣ ො

මච්ඡබන්ධානංඅගමනපවථසු දීපවකසුලබ්භති.  මන්තා ත්තබ්භන්තරාති
මජ්වඣ ඨිතානං  බ්බදි ාසු  ත්තබ්භන්තරා විනිබ්වබවධන චුද්ද 
වහොන්ති. තත්ථඑකංඅබ්භන්තරංඅට්ඨවී තිහත්ථප්පමාණංවහොති, අයඤ්ච
සීමා පරි ාෙව න ෙඩ්ඪති, ත ්මා  මන්තා පරි ාපරියන්තවතො පට්ඨාය
අබ්භන්තරපරිච්වඡවදොකාතබ්වබො.  වච පනද්වෙ ඞ්ඝා විසුංඋවපො ථං
කවරොන්ති, ද්වින්නං  ත්තබ්භන්තරානං අන්තවර අඤ්ඤවමකං
 ත්තබ්භන්තරංඋපචාරත්ථායඨවපතබ්බං.යාපවන ා‘‘ බ්බා, භික්ඛවෙ, 
නදී අසීමා’’තිආදිනා (මහාෙ. 147) නවයන නදිආදීනං සීමභාෙං
පටික්ඛිපිත්ො පුන ‘‘නදියා ො, භික්ඛවෙ,  මුද්වද ො ජාත ් වර ො යං
මජ්ඣිම ්  පුරි  ්   මන්තා උදකුක්වඛපා, අයං තත්ථ  මාන ංො ා

එකූවපො ථා’’ති වුත්තා අයං උෙකුක්කඛපසීමා නාම. තත්ථ ය ් ා
ධම්මිකානං රාජූනං කාවල අන්ෙඩ්ඪමා ං අනුද ාහං අනුපඤ්චාහං 
අනතික්කමිත්ො වදවෙ ෙ ් න්වත ෙලාහවකසු විගතමත්වතසු ව ොතං
පච්ඡිජ්ජති, අයං නදි ඞ්ඛයං න ගච්ඡති. ය ් ා පන ඊදිව  සුවුට්ඨිකාවල
ෙ ් ාන ් චතුමාව ව ොතංනපච්ඡිජ්ජති, යත්ථ තිත්වථනොඅතිත්වථන
ො සික්ඛාකරණීවය ආගතලක්ඛවණන තිමණ් ලං පටිච්ඡාවදත්ො 
අන්තරො කං අනුක්ඛිපිත්ො උත්තරන්තියා භික්ඛුනියා
එකද්ෙඞ්ගුලමත්තම්පි අන්තරො වකො වතමියති, අයං  මුද්දං ො පවි තු

තළාකංො, පභෙවතොපට්ඨාය නදී නාම.  මුද්කෙො පාකවටොවයෙ.වයොපන
වකනචි ඛණිත්ො අකවතො  යංජාවතො ව ොබ්වභො  මන්තවතො ආගවතන
උදවකන පූරිවතො තිට්ඨති, යත්ථනදියංවුත්තප්පකාවරෙ ් කාවලඋදකං

 න්තිට්ඨති, අයං ජාත ් කරො නාම. වයොපිනදිං ො  මුද්දං ො භින්දිත්ො 
නික්ඛන්තඋදවකන ඛවතො ව ොබ්වභො එතං ලක්ඛණං පාපුණාති, අයම්පි 

ජාත ් කරොවයෙ. 

යිං මජ්ඣිම ්  පුරි  ්   මන්තා උෙකුක්කඛපාති යං ඨානං
ථාමමජ්ඣිම ් පුරි  ්  මන්තවතොඋදකුක්වඛවපන පරිච්ඡින්නං, තත්ථ
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පටුන 

යථා අක්ඛධුත්තා දාරුගුළං ඛිපන්ති, එෙං උදකං ො ොලුකං ො හත්වථන
ගවහත්ොමජ්ඣිවමනපුරිව න බ්බථාවමනඛිපිතබ්බං, තත්ථයත්ථඑෙං 

ඛිත්තංඋදකංොොලුකංොපතති, අයං උෙකුක්කඛකපො නාම. 

අයිං තත්ථ  මාන ිංො ා එකූකපො ථාති අයං වතසු නදිආදීසු
උදකුක්වඛපපරිච්ඡින්නාසීමා මාන ංො ාවචෙඑකූවපො ථාච, අයංපන 
එවත ං නදිආදීනං අන්වතොවයෙ ලබ්භති, න බහි. ත ්මා නදියා ො
ජාත ් වර ො යත්තකං පවද ං පකතිෙ ් කාවල චතූසු මාව සු උදකං
ඔත්ථරති,  මුද්වද ය ්මිං පවදව  පකතිවීචිවයො ඔත්ථරිත්ො  ණ්ඨහන්ති, 
තවතොපට්ඨායකප්පියභූමි, තත්ථඨත්ො උවපො ථාදිකම්මංකාතුංෙට්ටති. 
දුබ්බුට්ඨිකාවල ො ගිම්වහ ො නදිජාත ් වරසු සුක්වඛසුපි  ා එෙ
කප්පියභූමි,  වච පන සුක්වඛ ජාත ් වර ොපිං ො ඛණන්ති, ෙප්පං ො
කවරොන්ති, තං ඨානං ගාමක්වඛත්තං වහොති. යා පවන ා ‘‘කප්පියභූමී’’ති
වුත්තා, තවතොබහිඋදකුක්වඛපසීමානගච්ඡති, අන්වතොවයෙගච්ඡති, ත ්මා
වත ං අන්වතො පරි ාපරියන්තවතො පට්ඨාය  මන්තා
උදකුක්වඛපපරිච්වඡවදො කාතබ්වබො.  වච පන ද්වෙ  ඞ්ඝා විසුං විසුං
උවපො ථාදිකම්මංකවරොන්ති, ද්වින්නං උදකුක්වඛපානංඅන්තවරඅඤ්වඤො
එවකො උදකුක්වඛවපො උපචාරත්ථාය ඨවපතබ්වබො. අයඤ්හි 
 ත්තබ්භන්තරසීමාචඋදකුක්වඛපසීමාචභික්ඛූනංඨිවතොකා වතොපට්ඨාය
ලබ්භති. පරිච්වඡදබ්භන්තවර හත්ථපා ං විජහිත්ො ඨිවතොපි පරිච්වඡදවතො
බහි අඤ්ඤං තත්තකංවයෙ පරිච්වඡදං අනතික්කමිත්ො ඨිවතොපි කම්මං
වකොවපති, ඉදං  බ්බඅට්ඨකථාසු (මහාෙ. අට්ඨ. 147)  න්නිට්ඨානං. එෙං 

අබද්ධසීමා වෙදිතබ්බා. ඉති ඉමං බද්ධසීමාබද්ධසීමාෙව න දුවිධං සීමං
 න්ධාවයතං වුත්තං ‘‘වත ච වඛො හත්ථපා ං අවිජහිත්ො එකසීමායං 
ඨිතා’’ති. වතසු හි චතූසු භික්ඛූසු එකසීමායං හත්ථපා ං අවිජහිත්ො
ඨිවත ්වෙවෙතං  ඞ්ඝ ්  උවපො ථකම්මං පත්තකල්ලං නාම වහොති, න
ඉතරථා. යථාහ ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛවෙ, චතුන්නං පාතිවමොක්ඛං
උද්දිසිතු’’න්ති(මහාෙ.168). 

 භාගාපත්තිකයො ච න විජ්ජන්තීති එත්ථ යං  බ්වබො  ඞ්වඝො
විකාලවභොජනාදිනා  භාගෙත්ථුනා ලහුකාපත්තිං ආපජ්ජති, එෙරූපා 
ෙත්ථු භාගා ‘‘ භාගා’’ති වුච්චති, විකාලවභොජනපච්චයා ආපන්නං පන
ආපත්ති භාගං අනතිරිත්තවභොජනපච්චයාආපන්න ්  න්තිවකවදව තුං
ෙට්ටති.  භාගාපත්තියා පන  ති වතහි භික්ඛූහි එවකො භික්ඛු  ාමන්තා
ආො ා  ජ්ජුකං පාවහතබ්වබො ‘‘ගච්ඡාවුව ො, තං ආපත්තිං පටිකරිත්ො
ආගච්ඡ, මයං වත  න්තිවක ආපත්තිං පටිකරි ් ාමා’’ති, එෙඤ්වචතං
ලවභථ, ඉච්වචතං කු ලං, වනො වච ලවභථ, බයත්වතන භික්ඛුනා
පටිබවලන  ඞ්වඝො ඤාවපතබ්වබො ‘‘සුණාතු වම, භන්වත,  ඞ්වඝො, අයං
 බ්වබො  ඞ්වඝො  භාගංආපත්තිං ආපන්වනො, යදා අඤ්ඤං භික්ඛුං සුද්ධං
අනාපත්තිකං ප ්සි ් ති, තදා ත ්   න්තිවක තං ආපත්තිං
පටිකරි ් තී’’ති (මහාෙ. 171) ෙත්ො උවපො වථො කාතබ්වබො.  වච පන 
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වෙමතිවකොවහොති, ‘‘සුණාතුවම, භන්වත,  ඞ්වඝො, අයං බ්වබො ඞ්වඝො
 භාගාය ආපත්තියා වෙමතිවකො, යදා නිබ්වබමතිවකො භවි ් ති, තදා තං
ආපත්තිං පටිකරි ් තී’’ති ෙත්ො උවපො වථො කාතබ්වබො.  වච පවනත්ථ
වකොචි තං  භාගං ආපත්තිං වදව තුං ෙට්ටතීති මඤ්ඤමාවනො එක ් 
 න්තිවක වදව ති, වදසිතා සුවදසිතාෙ. අඤ්ඤං පන වද නාපච්චයා
වද වකො, පටිග්ගහණපච්චයා පටිග්ගාහවකො චාති උවභොපි දුක්කටං
ආපජ්ජන්ති, තංනානාෙත්ථුකං වහොති, ත ්මාඅඤ්ඤමඤ්ඤංවදව තබ්බං. 
එත්තාෙතා වත ද්වෙ නිරාපත්තිකා වහොන්ති, වත ං  න්තිවක ව ව හි
 භාගාපත්තිවයො වදව තබ්බා ො ආවරොවචතබ්බා ො.  වච වත එෙං
අකත්ො උවපො ථං කවරොන්ති, ‘‘පාරිසුද්ධිං ආය ්මන්වතො 
ආවරොවචථා’’තිආදිනා (මහාෙ. 134) නවයන  ාපත්තික ් 
උවපො ථකරවණපඤ්ඤත්තං දුක්කටං ආපජ්ජන්ති. වච බ්වබො ඞ්වඝො
 භාගාපත්තියා  ති වුත්තවිධිං අකත්ො උවපො ථං කවරොති, 
වුත්තනවයවනෙ  බ්වබො  ඞ්වඝො ආපත්තිං ආපජ්ජති, ත ්මා
 භාගාපත්තියා  ති  ඞ්ඝ ්  පත්තකල්ලං නාම න වහොති, වතන වුත්තං 
‘‘ භාගාපත්තිවයො ච න විජ්ජන්තී’’ති. එතාසු හි  භාගාපත්තීසු
අවිජ්ජමානාසු වි භාගාපත්තීසුවිජ්ජමානාසුපිපත්තකල්ලංවහොතිවයෙ. 

ෙජ්ජනීයාචපුග්ගලාත ්මිිංන කහොන්තීති ‘‘න, භික්ඛවෙ,  ගහට්ඨාය
පරි ාය පාතිවමොක්ඛං උද්දිසිතබ්බං, වයො උද්දිව යය ආපත්ති
දුක්කට ් ා’’ති (මහාෙ. 154) ෙචනවතො ගහට්වඨො, ‘‘න, භික්ඛවෙ, 
භික්ඛුනියානිසින්නපරි ායපාතිවමොක්ඛං උද්දිසිතබ්බ’’න්තිආදිනා (මහාෙ.
183) නවයන වුත්තා භික්ඛුනී, සික්ඛමානා,  ාමවණවරො,  ාමවණරී, 
සික්ඛාපච්චක්ඛාතවකො, අන්තිමෙත්ථුඅජ්ඣාපන්නවකො, ආපත්තියා 
අද ් වන උක්ඛිත්තවකො, ආපත්තියා අප්පටිකම්වම උක්ඛිත්තවකො, 
පාපිකාය දිට්ඨියා අප්පටිනි ් ග්වග උක්ඛිත්තවකො, පණ් වකො, 
වථයය ංො වකො, තිත්ථියපක්කන්තවකො, තිරච්ඡානගවතො, මාතුඝාතවකො, 
පිතුඝාතවකො අරහන්තඝාතවකො, භික්ඛුනිදූ වකො,  ඞ්ඝවභදවකො, 
වලොහිතුප්පාදවකො, උභවතොබයඤ්ජනවකොති ඉවම වී ති චාති එකවී ති
පුග්ගලාෙජ්ජනීයානාම, වතහත්ථපා වතොබහිකරණෙව නෙජ්වජතබ්බා.
එවතසු හි තිවිවධ උක්ඛිත්තවක  ති උවපො ථං කවරොන්වතො  ඞ්වඝො

පාචිත්තියං ආපජ්ජති, ව ව සු දුක්කටං. එත්ථ ච තිරච්ඡානගකතොති ය ් 
උප ම්පදා පටික්ඛිත්තා, තිත්ථියා ගහට්වඨවනෙ  ඞ්ගහිතා. එවතපි හි
ෙජ්ජනීයා නාම. එෙං පත්තකල්ලං ඉවමහි චතූහි අඞ්වගහි  ඞ්ගහිතන්ති
වෙදිතබ්බං. 

 ඞ්කඝොඋකපො ථිංෙකරයයාතිඉමිනාවයවත අපවරපිතවයොඋවපො ථා
 ඞ්වඝ උවපො වථො, ගවණ උවපො වථො, පුග්ගවල උවපො වථොති, එෙං
කාරකෙව න තවයො උවපො ථා වුත්තා, වතසු ඉතවර ද්වෙ පටික්ඛිපිත්ො

 ඞ්වඝඋවපො ථවමෙ දීවපති. පාතිකමොක්ඛිංඋද්දික යයාතිඉමිනා වයවත
අපවරපි තවයො උවපො ථා සුත්තුද්වදව ො, පාරිසුද්ධිඋවපො වථො, 



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි පාරාජිකුද්වදව ො 

88 

පටුන 

අධිට්ඨානඋවපො වථොති, එෙං කත්තබ්බාකාරෙව න තවයො උවපො ථා
වුත්තා, වතසු ඉතවර ද්වෙ පටික්ඛිපිත්ො සුත්තුද්වද වමෙ දීවපති. 

සුත්තුද්කෙක ො නාම පාතිවමොක්ඛුද්වදව ො වුච්චති, ව ො දුවිවධො 
ඔොදපාතිවමොක්ඛුද්වදව ොචආණාපාතිවමොක්ඛුද්වදව ොච.තත්ථ 

‘‘ඛන්තී පරමංතවපොතිතික්ඛා…වප.…. 

‘‘ බ්බපාප ් අකරණං…වප.…. 

‘‘අනූපොවදොඅනූපඝාවතො’’ති.(දී.නි.2.90; ධ.ප.184, 183, 185) 

ආදිනානවයනවුත්තාති ්ව ොගාථාවයො ඔොෙපාතිකමොක්ඛිං නාම, තං
බුද්ධාඑෙඋද්දි න්ති, න ාෙකා. ‘‘සුණාතු වම, භන්වත,  ඞ්වඝො’’තිආදිනා

(මහාෙ. 134) නවයන වුත්තං ආණාපාතිකමොක්ඛිං නාම, තං  ාෙකා එෙ
උද්දි න්ති, න බුද්ධා. ඉදවමෙ ච ඉම ්මිං අත්වථ ‘‘පාතිවමොක්ඛ’’න්ති
අධිප්වපතං. 

වය පන ඉතවර ද්වෙ උවපො ථා, වතසු පාරිසුද්ධිඋකපො කථො තාෙ
අඤ්වඤ ඤ්ච  න්තිවක, අඤ්ඤමඤ්ඤඤ්ච ආවරොචනෙව න දුවිවධො.
තත්ථ ය්ොයං අඤ්වඤ ං  න්තිවක කරීයති, ව ොපි පොරිතානඤ්ච 
අප්පොරිතානඤ්ච  න්තිවක කරණෙව න දුවිවධො. තත්ථ මහාපොරණාය
පොරිතානං  න්තිවක පච්ඡිමිකාය උපගවතන ො අනුපගවතන ො
ඡින්නෙ ්ව න ො චාතුමාසිනියං පන පොරිතානං  න්තිවක පුරිමිකාය
උපගවතන ො අනුපගවතන ො ඡින්නෙ ්ව න ො කාය ාමග්ගිං දත්ො 
‘‘පරිසුද්වධො අහං, භන්වත, ‘පරිසුද්වධො’ති මං ධාවරථා’’ති තික්ඛත්තුං
ෙත්ො කාතබ්වබො, ඨවපත්ො ච පන පොරණාදිෙ ං අඤ්ඤ ්මිං කාවල
ආොසිවකහි උද්දිට්ඨමත්වත පාතිවමොක්වඛ අවුට්ඨිතාය ො එකච්චාය
වුට්ඨිතාය ො  බ්බාය ො වුට්ඨිතාය පරි ාය වය අඤ්වඤ  ම මා ො
වථොකතරා ො ආගච්ඡන්ති, වතහි වත ං  න්තිවක වුත්තනවයවනෙ 
පාරිසුද්ධි ආවරොවචතබ්බා. වයො පනායං අඤ්ඤමඤ්ඤං ආවරොචනෙව න
කරීයති, ව ොඤත්තිං ඨවපත්ො ච අට්ඨවපත්ො ච කරණෙව න දුවිවධො.
තත්ථ ය ්මිං ආොව  තවයො භික්ඛූ විහරන්ති, වතසු උවපො ථදිෙව 
 න්නිපතිවතසු එවකන භික්ඛුනා ‘‘සුණන්තු වම ආය ්මන්තා
අජ්ජුවපො වථො චාතුද්දව ො’’ති ො ‘‘පන්නරව ො’’ති ො ෙත්ො 
‘‘යදාය ්මන්තානං පත්තකල්ලං මයං අඤ්ඤමඤ්ඤං පාරිසුද්ධිඋවපො ථං
කවරයයාමා’’ති ඤත්තියාඨපිතායවථවරනභික්ඛුනාඑකං ංඋත්තරා ඞ්ගං
කරිත්ො උක්කුටිකං නිසීදිත්ො අඤ්ජලිං පග්ගවහත්ො ‘‘පරිසුද්වධො අහං, 
ආවුව ො, ‘පරිසුද්වධො’ති මං ධාවරථා’’ති (මහාෙ. 168) තික්ඛත්තුං
ෙත්තබ්බං.ඉතවරහි ‘‘භන්වත’’තිෙත්ොඑෙවමෙ ෙත්තබ්බං.එෙංඤත්තිං
ඨවපත්ො කාතබ්වබො. යත්ථ පන ද්වෙ භික්ඛූ විහරන්ති, තත්ර ඤත්තිං
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අට්ඨවපත්ො වුත්තනවයවනෙ පාරිසුද්ධි ආවරොවචතබ්බාති අයං 

පාරිසුද්ධිඋකපො කථො. 

 වච පන එවකොෙ භික්ඛු වහොති,  බ්බං පුබ්බකරණීයං කත්ො
අඤ්වඤ ං අනාගමනංඤත්ො ‘‘අජ්ජවමඋවපො වථොචාතුද්දව ො’’තිො
‘‘පන්නරව ො’’ති ො ෙත්ො ‘‘අධිට්ඨාමී’’ති ෙත්තබ්බං. අයං 

අධිට්ඨානුකපො කථොති එෙං කත්තබ්බාකාරෙව න තවයො උවපො ථාති

වෙදිතබ්බා. එත්තාෙතා නෙ උකපො ථා දීපිතා වහොන්ති. වතසු දිෙ ෙව න
පන්නරසිවකො, කාරකෙව න  ඞ්ඝුවපො වථො, කත්තබ්බාකාරෙව න
සුත්තුද්වදව ොතිඑෙංතිලක්ඛණ ම්පන්වනොඋවපො වථොඉධ නිද්දිට්වඨොති
වෙදිතබ්වබො. ත ්මිං පෙත්තමාවන උවපො ථං අකත්ො තදහුවපො වථ
අඤ්ඤං අභික්ඛුකංනානා ංො වකහිො භික්ඛුකංආො ංොඅනාො ං
ො ො ත්ථාය අඤ්ඤත්ර  ඞ්වඝන, අඤ්ඤත්ර අන්තරායා ගච්ඡන්ත ් 
දුක්කටංවහොති. 

කිිං  ඞ්ඝ ්  පුබ්බකිච්චන්ති ‘‘ ඞ්වඝො උවපො ථං කවරයයා’’ති එෙං 
උවපො ථකරණ ම්බන්වධවනෙ වුත්ත ්   ඞ්ඝ ් උවපො වථකත්තබ්වබ
යං තං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛවෙ, උවපො ථාගාරං  ම්මජ්ජිතු’’න්තිආදිනා
(මහාෙ.159) නවයනපාළියංආගතං, අට්ඨකථාසුච– 

‘‘ ම්මජ්ජනීපදීවපොච, උදකංආ වනනච; 
උවපො ථ ් එතානි, ‘පුබ්බකරණ’න්තිවුච්චති. 

‘‘ඡන්දපාරිසුද්ධිඋතුක්ඛානං, භික්ඛුගණනාචඔොවදො; 
උවපො ථ ්  එතානි, ‘පුබ්බකිච්ච’න්ති වුච්චතී’’ති. (මහාෙ. අට්ඨ.
168); 

එෙං ද්වීහි නාවමහි නෙවිධං පුබ්බකිච්චං ද ්සිතං, කිං තං කතන්ති
පුච්ඡති. න හි තං අකත්ො උවපො ථං කාතුං ෙට්ටති, ත ්මා වථවරන
ආණත්වතන අගිලාවනනභික්ඛුනාඋවපො ථාගාරං ම්මජ්ජිතබ්බං, පානීයං
පරිවභොජනීයං උපට්ඨාවපතබ්බං, ආ නං පඤ්ඤාවපතබ්බං, පදීවපො
කාතබ්වබො, අකවරොන්වතොදුක්කටං ආපජ්ජති, වථවරනාපිපතිරූපංඤත්ො
ආණාවපතබ්බං. 

ඡන්ෙපාරිසුද්ධීති එත්ථ උවපො ථකරණත්ථං  න්නිපතිවත  ඞ්වඝ බහි
උවපො ථං කත්ො ආගවතන  න්නිපතිතට්ඨානං ගන්ත්ො කාය ාමග්ගිං
අවදන්වතන ඡන්වදො දාතබ්වබො.වයොපිගිලාවනොොවහොති කිච්චප්පසුවතො
ො, වතනාපි පාරිසුද්ධිං වදන්වතන ඡන්වදොපි දාතබ්වබො. කථං දාතබ්වබො? 
එක ්  භික්ඛුවනො  න්තිවක ‘‘ඡන්දං දම්මි, ඡන්දං වම හර, ඡන්දං වම
ආවරොවචහී’’ති (මහාෙ.165) අයංඅත්වථොකාවයනොොචායොඋභවයන
ොවිඤ්ඤාවපතබ්වබො, එෙංදින්වනො වහොතිඡන්වදො.අකතූවපො වථනපන
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ගිලාවනන ො කිච්චප්පසුවතන ො පාරිසුද්ධි දාතබ්බා. කථං දාතබ්බා? 
එක ්  භික්ඛුවනො  න්තිවක ‘‘පාරිසුද්ධිං දම්මි, පාරිසුද්ධිං වම හර, 
පාරිසුද්ධිං වම ආවරොවචහී’’ති (මහාෙ. 164) අයං අත්වථො කාවයන ො
ොචායොඋභවයන ොවිඤ්ඤාවපතබ්වබො, එෙංදින්නාවහොතිපාරිසුද්ධි, තං
පනවදන්වතනඡන්වදොපි දාතබ්වබො.වුත්තඤ්වහතංභගෙතා ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛවෙ, තදහුවපො වථ පාරිසුද්ධිං වදන්වතන ඡන්දම්පි දාතුං,  න්ති
 ඞ්ඝ ්  කරණීය’’න්ති (මහාෙ. 165). තත්ථ පාරිසුද්ධිදානං  ඞ්ඝ ් පි
අත්තවනොපි උවපො ථකරණං  ම්පාවදති, න අෙව  ං  ඞ්ඝකිච්චං.
ඡන්දදානං  ඞ්ඝ ්ව ෙ උවපො ථකරණඤ්ච ව  කිච්චඤ්ච  ම්පාවදති, 
අත්තවනො පන උවපො වථො අකවතොවයෙ වහොති. ත ්මා පාරිසුද්ධිං
වදන්වතනඡන්වදොපිදාතබ්වබො. පුබ්වබවුත්තංපනසුද්ධිකච්ඡන්දංොඉමං
ො ඡන්දපාරිසුද්ධිං එවකන බහූනම්පි ආහරිතුං ෙට්ටති.  වච පන ව ො
අන්තරාමග්වගඅඤ්ඤංභික්ඛුංප ්සිත්ොවය ංවතන ඡන්වදොොපාරිසුද්ධි 
ො ගහිතා, වත ඤ්ච අත්තවනො ච ඡන්දපාරිසුද්ධිං වදති, ත ්ව ෙ  ා

ආගච්ඡති, ඉතරා පන බිළාල ඞ්ඛලිො ඡන්ෙපාරිසුද්ධි නාම වහොති,  ා
නාගච්ඡති, ත ්මා  යවමෙ  න්නිපතිතට්ඨානං ගන්ත්ො ආවරොවචතබ්බං.
 වච පන  ඤ්චිච්ච නාවරොවචති, දුක්කටං ආපජ්ජති. ඡන්දපාරිසුද්ධි පන
ත ්මිංහත්ථපා ංඋපගතමත්වතවයෙආගතා වහොති. 

උතුක්ඛානන්ති ‘‘වහමන්තාදීනං උතූනං එත්තකං අතික්කන්තං, 

එත්තකං අෙසිට්ඨ’’න්තිඑෙංඋතූනංආචික්ඛනං. භික්ඛුගණනාති ‘‘එත්තකා
භික්ඛූ උවපො ථග්වග  න්නිපතිතා’’ති භික්ඛූනං ගණනා. ඉදම්පි හි උභයං 

කත්ොෙ උවපො වථො කාතබ්වබො. ඔොකෙොති භික්ඛුවනොොවදො. න හි 
භික්ඛුනීහි යාචිතං ඔොදං අනාවරොවචත්ො උවපො ථං කාතුං ෙට්ටති.
භික්ඛුනිවයො හි ‘‘ ්වෙ උවපො වථො’’ති ආගන්ත්ො ‘‘අයං උවපො වථො
චාතුද්දව ො පන්නරව ො’’ති පුච්ඡිත්ො පුන උවපො ථදිෙව  ආගන්ත්ො
‘‘භික්ඛුනි ඞ්වඝො, අයය, භික්ඛු ඞ්ඝ ්  පාවදෙන්දති, ඔොදූප ඞ්කමනඤ්ච
යාචති, ලභතු කිර, අයය, භික්ඛුනි ඞ්වඝො ඔොදූප ඞ්කමන’’න්ති (චූළෙ.
413) එෙං ඔොදං යාචන්ති. තං ඨවපත්ො බාලගිලානගමිවය අඤ්වඤො
 වචපි ආරඤ්ඤිවකො වහොති, අපටිග්ගවහතුං න ලභති, ත ්මා වයන ව ො 
පටිග්ගහිවතො, වතනභික්ඛුනාඋවපො ථග්වගපාතිවමොක්ඛුද්වද වකොභික්ඛු
එෙං ෙත්තබ්වබො ‘‘භික්ඛුනි ඞ්වඝො, භන්වත, භික්ඛු ඞ්ඝ ් පාවද ෙන්දති, 
ඔොදූප ඞ්කමනඤ්ච යාචති, ලභතු කිර, භන්වත, භික්ඛුනි ඞ්වඝො
ඔොදූප ඞ්කමන’’න්ති. පාතිවමොක්ඛුද්වද වකන ෙත්තබ්බං ‘‘අත්ථි වකොචි
භික්ඛු භික්ඛුවනොොදවකො  ම්මවතො’’ති.  වච වහොති වකොචි භික්ඛු
භික්ඛුවනොොදවකො  ම්මවතො, තවතො වතන ව ො ෙත්තබ්වබො 
‘‘ඉත්ථන්නාවමො භික්ඛු භික්ඛුවනොොදවකො  ම්මවතො, තං භික්ඛුනි ඞ්වඝො
උප ඞ්කමතූ’’ති (චූළෙ.413).  වචනත්ථි, තවතොවතනපුච්ඡිතබ්බං‘‘වකො
ආය ්මාඋ ් හතිභික්ඛුනිවයො ඔෙදිතු’’න්ති. වචවකොචිඋ ් හති, ව ොපි
ච අට්ඨහි අඞ්වගහි  මන්නාගවතො, තං තත්වථෙ  ම්මන්නිත්ො
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ඔොදපටිග්ගාහවකොෙත්තබ්වබො‘‘ඉත්ථන්නාවමොභික්ඛුභික්ඛුවනොොදවකො 
 ම්මවතො, තං භික්ඛුනි ඞ්වඝො උප ඞ්කමතූ’’ති (චුළෙ. 413).  වච පන
වකොචි න උ ් හති, පාතිවමොක්ඛුද්වද වකන ෙත්තබ්බං ‘‘නත්ථි වකොචි
භික්ඛු භික්ඛුවනොොදවකො  ම්මවතො, පා ාදිවකන භික්ඛුනි ඞ්වඝො
 ම්පාවදතූ’’ති. එත්තාෙතා හි සික්ඛත්තය ඞ්ගහිතං  කලං  ා නං
ආවරොචිතං වහොති. වතනභික්ඛුනා ‘‘ ාධූ’’ති ම්පටිච්ඡිත්ො පාටිපදදිෙව  
භික්ඛුනීනංආවරොවචතබ්බං. 

භික්ඛුනි ඞ්වඝනාපි තා භික්ඛුනිවයො වපව තබ්බා, ගච්ඡථ, අයයා, 
පුච්ඡථ ‘‘කිං, අයය, ලභති භික්ඛුනි ඞ්වඝො ඔොදූප ඞ්කමන’’න්ති, තාහි
‘‘ ාධු, අවයය’’ති ම්පටිච්ඡිත්ොතංභික්ඛුංඋප ඞ්කමිත්ොඑෙංෙත්තබ්බං
‘‘කිං, අයය, ලභතිභික්ඛුනි ඞ්වඝොඔොදූප ඞ්කමන’’න්ති.වතනෙත්තබ්බං 
‘‘නත්ථි වකොචි භික්ඛු භික්ඛුවනොොදවකො  ම්මවතො, පා ාදිවකන 
භික්ඛුනි ඞ්වඝො  ම්පාවදතූ’’ති, තාහි ‘‘ ාධු අයයා’’ති  ම්පටිච්ඡිතබ්බං. 
ඉදඤ්චඑකවතොආගතානංද්වින්නංතිණ්ණංොෙව නවුත්තං.තාසුපන
එකාය භික්ඛුනියා ෙත්තබ්බඤ්වචෙ  ම්පටිච්ඡිතබ්බඤ්ච, ඉතරා ත ් ා
 හායිකා.  වච පන භික්ඛු ඞ්වඝො ො භික්ඛුනි ඞ්වඝො ො න පූරති, 
උභයවතොපිොගණමත්තවමෙ පුග්ගලමත්තංොවහොති. 

තත්රායං ෙචනක්කවමො – ‘‘භික්ඛුනිවයො, අයය, භික්ඛු ඞ්ඝ ් 
පාවදෙන්දන්ති, ඔොදූප ඞ්කමනඤ්ච යාචන්ති, ලභන්තු කිර, අයය, 
භික්ඛුනිවයො ඔොදූප ඞ්කමන’’න්ති, ‘‘අහං, අයය, භික්ඛු ඞ්ඝ ්  පාවද
ෙන්දාමි, ඔොදූප ඞ්කමනඤ්ච යාචාමි, ලභාමහං, අයය, 
ඔොදූප ඞ්කමන’’න්ති, ‘‘භික්ඛුනි ඞ්වඝො, අයයා, අයයානං පාවද ෙන්දති, 
ඔොදූප ඞ්කමනඤ්ච යාචති, ලභතු කිර, අයයා, භික්ඛුනි ඞ්වඝො
ඔොදූප ඞ්කමන’’න්ති. ‘‘භික්ඛුනිවයො, අයයා, අයයානං පාවද ෙන්දන්ති, 
ඔොදූප ඞ්කමනඤ්ච යාචන්ති, ලභන්තු කිර, අයයා, භික්ඛුනිවයො
ඔොදූප ඞ්කමන’’න්ති, ‘‘අහං, අයයා, අයයානං පාවද ෙන්දාමි, 
ඔොදූප ඞ්කමනඤ්ච යාචාමි, ලභාමහං, අයයා, ඔොදූප ඞ්කමන’’න්ති, 
‘‘භික්ඛුනි ඞ්වඝො, අයය, අයය ්  පාවද ෙන්දති, ඔොදූප ඞ්කමනඤ්ච
යාචති, ලභතු කිර, අයය, භික්ඛුනි ඞ්වඝො ඔොදූප ඞ්කමන’’න්ති.
‘‘භික්ඛුනිවයො, අයය, අයය ්  පාවද ෙන්දන්ති, ඔොදූප ඞ්කමනඤ්ච
යාචන්ති, ලභන්තු කිර, අයය, භික්ඛුනිවයො ඔොදූප ඞ්කමන’’න්ති, ‘‘අහං, 
අයය, අයය ් පාවදෙන්දාමි, ඔොදූප ඞ්කමනඤ්චයාචාමි, ලභාමහං, අයය, 
ඔොදූප ඞ්කමන’’න්ති. වතනාපි භික්ඛුනා උවපො ථකාවලඑෙං ෙත්තබ්බං
‘‘භික්ඛුනිවයො, භන්වත, භික්ඛු ඞ්ඝ ්  පාවද ෙන්දන්ති, 
ඔොදූප ඞ්කමනඤ්ච යාචන්ති, ලභන්තු කිර, භන්වත, භික්ඛුනිවයො 
ඔොදූප ඞ්කමන’’න්ති, ‘‘භික්ඛුනී, භන්වත, භික්ඛු ඞ්ඝ ්  පාවද ෙන්දති, 
ඔොදූප ඞ්කමනඤ්ච යාචති, ලභතු කිර, භන්වත, භික්ඛුනී
ඔොදූප ඞ්කමන’’න්ති. ‘‘භික්ඛුනි ඞ්වඝො, භන්වත, භික්ඛුනිවයො, භන්වත, 
භික්ඛුනී භන්වත ආය ්මන්තානං පාවද ෙන්දති, ෙන්දන්ති, ෙන්දති, 
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ඔොදූප ඞ්කමනඤ්ච යාචති, යාචන්ති, යාචති, ලභතු කිර, භන්වත, 
භික්ඛුනි ඞ්වඝො, ලභන්තුකිර, භන්වත, භික්ඛුනිවයො, ලභතුකිර, භන්වත, 
භික්ඛුනී ඔොදූප ඞ්කමන’’න්ති. උවපො ථග්වගපි පාතිවමොක්ඛුද්වද වකන
ො ඤත්තිට්ඨපවකනොඉතවරනොභික්ඛුනා වච ම්මවතොභික්ඛුඅත්ථි, 
පුරිමනවයවනෙ ‘‘තං භික්ඛුනි ඞ්වඝො, තං භික්ඛුනිවයො, තං භික්ඛුනී
උප ඞ්කමතු, උප ඞ්කමන්තු, උප ඞ්කමතූ’’ති ෙත්තබ්බං.  වච නත්ථි, 
‘‘පා ාදිවකන භික්ඛුනි ඞ්වඝො, භික්ඛුනිවයො, භික්ඛුනී  ම්පාවදතු, 
 ම්පාවදන්තු,  ම්පාවදතූ’’ති ෙත්තබ්බං. ඔොදප්පටිග්ගාහවකන පාටිපවද
තං පච්චාහරිත්ො තවථෙ ෙත්තබ්බං, අයවමත්ථ  ඞ්වඛපවිනිච්ඡවයො. එෙං
භික්ඛුනීහි යාචිතං ඔොදං ආවරොවචත්ොෙ උවපො වථො කාතබ්වබො. වතන 
වුත්තං– 

‘‘ඡන්දපාරිසුද්ධිඋතුක්ඛානං, භික්ඛුගණනාචඔොවදො; 
උවපො ථ ් එතානි, ‘පුබ්බකිච්ච’න්තිවුච්චතී’’ති. 

පාරිසුද්ධිිං ආය ්මන්කතො ආකරොකචථාති අත්තවනො පරිසුද්ධභාෙං
ආවරොවචථ, ‘‘පාතිවමොක්ඛං උද්දිසි ් ාමී’’තිඉදං පාරිසුද්ධිආවරොචන ් 
කාරණෙචනං. ‘‘න ච, භික්ඛවෙ,  ාපත්තිවකන පාතිවමොක්ඛං ව ොතබ්බං, 
වයො සුවණයය ආපත්ති දුක්කට ් ා’’ති (චූළෙ. 386) හි ෙචනවතො 
අපරිසුද්වධහි පාතිවමොක්ඛං ව ොතුං න ෙට්ටති. වතන වුත්තං – පාරිසුද්ධිං 
ආය ්මන්වතො ආවරොවචථ, පාතිවමොක්ඛං උද්දිසි ් ාමීති. එත්ථ සියා
‘‘ ඞ්වඝොඋවපො ථං කවරයය, පාතිවමොක්ඛංඋද්දිව යයා’’ති(මහාෙ.134) 
වුත්තත්තා ඉධාපි ‘‘පාතිවමොක්ඛං උද්දිසි ් තී’’ති ෙත්තබ්බං, එෙඤ්හි  ති
පුබ්වබනාපරං  න්ධියතීති. වුච්චවත, ෙචනමත්තවමවෙතං න  න්ධියති, 
ලක්ඛණවතො පන  වමති,  ඞ්ඝ ්   ාමග්ගියා, ගණ ්   ාමග්ගියා, 
පුග්ගල ්  උද්වද ා  ඞ්ඝ ්  උද්දිට්ඨං වහොති පාතිවමොක්ඛන්ති
ඉදඤ්වහත්ථ ලක්ඛණං, ත ්මා ‘‘පාතිවමොක්ඛං උද්දිසි ් ාමී’’ති 
ඉදවමවෙත්ථෙත්තබ්බං. 

තිං  බ්කබෙ  න්තා  ාධුෙිං සුකණොම මනසි ෙකරොමාති න්ති

පාතිවමොක්ඛං.  බ්කබෙ න්තාති යාෙතිකාත ් ාපරි ායවථරාචනොච

මජ්ඣිමා ච.  ාධුෙිං සුකණොමාති අට්ඨිං කත්ො මනසි කරිත්ො

ව ොතද්ොරෙව න  බ්බවචත ා  මන්නාහරාම. මනසි ෙකරොමාති
එකග්ගචිත්තාහුත්ොචිත්වත ඨවපයයාම.එත්ථචකිඤ්චාපි‘‘පාතිවමොක්ඛං
උද්දිසි ් ාමී’’ති වුත්තත්තා ‘‘සුවණොථ මනසි කවරොථා’’ති ෙත්තුං ුවත්තං
විය දි ් ති, ‘‘ ඞ්වඝො උවපො ථං කවරයයා’’තිඉමිනා පන න  වමති.
 මග්ග ්  හි  ඞ්ඝ ්ව තං උවපො ථකරණං, පාතිවමොක්ඛුද්වද වකො ච
 ඞ්ඝපරියාපන්වනොෙ, ඉච්ච ්   ඞ්ඝපරියාපන්නත්තා ‘‘සුවණොම මනසි
කවරොමා’’තිඉදවමෙෙත්තුංුවත්තං. 
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ඉදානි යං වුත්තං ‘‘පාරිසුද්ධිං ආය ්මන්වතො ආවරොවචථා’’ති, තත්ථ 

යථා පාරිසුද්ධිආවරොචනං වහොති, තං ද ්ව තුං ය ්  සියා ආපත්ති, ක ො 

ආවිෙකරයයාති ආහ. තත්ථ ය ්  සියාති ය ්  ඡන්නං ආකාරානං
අඤ්ඤතවරන ආපන්නාපත්ති භවෙයය. ආපත්තිඤ්හි ආපජ්ජන්වතො
අලජ්ජිතා, අඤ්ඤාණතා, කුක්කුච්චප්පකතතා, අකප්පිවයකප්පිය ඤ්ඤිතා, 
කප්පිවය අකප්පිය ඤ්ඤිතා,  ති ම්වමො ාති ඉවමහි ඡහාකාවරහි (පරි.
295) ආපජ්ජති. 

කථං අලජ්ජිතාය ආපජ්ජති? අකප්පියභාෙං ජානන්වතොවයෙ මද්දිත්ො
වීතික්කමංකවරොති. 

වුත්තම්පි වචතං– 

‘‘ ඤ්චිච්චආපත්තිංආපජ්ජති, ආපත්තිංපරිගූහති; 
අගතිගමනඤ්ච ගච්ඡති, එදිව ො වුච්චති අලජ්ජිපුග්ගවලො’’ති. (පරි.
359); 

කථං අඤ්ඤාණතාය ආපජ්ජති? අඤ්ඤාණපුග්ගවලො හි මන්වදො
වමොමූවහො කත්තබ්බාකත්තබ්බං අජානන්වතො අකත්තබ්බං කවරොති, 
කත්තබ්බංවිරාවධති, එෙංඅඤ්ඤාණතායආපජ්ජති. 

කථං කුක්කුච්චප්පෙතතාය ආපජ්ජති? කප්පියාකප්පියං නි ් ාය
කුක්කුච්වචඋප්පන්වනවිනයධරං පුච්ඡිත්ොකප්පියංවච, කත්තබ්බංසියා, 
අකප්පියං වච, න කත්තබ්බං, අයං පන ‘‘ෙට්ටතී’’ති මද්දිත්ො
වීතික්කමතිවයෙ, එෙංකුක්කුච්චප්පකතතායආපජ්ජති. 

කථං අෙප්පිකය ෙප්පිය ඤ්ඤිතාය ආපජ්ජති? අච්ඡමං ං
‘‘සූකරමං ’’න්තිඛාදති, විකාවලකාල ඤ්ඤායභුඤ්ජති, එෙං අකප්පිවය
කප්පිය ඤ්ඤිතායආපජ්ජති. 

කථං ෙප්පිකය අෙප්පිය ඤ්ඤිතාය ආපජ්ජති? සූකරමං ං
‘‘අච්ඡමං ’’න්ති ඛාදති, කාවල විකාල ඤ්ඤාය භුඤ්ජති, එෙං කප්පිවය
අකප්පිය ඤ්ඤිතායආපජ්ජති. 

කථං  ති ම්කමො ා ආපජ්ජති?  හව යයචීෙරවිප්පො ාදීනි
 ති ම්වමො ා ආපජ්ජති, ඉති ඉවම ං ඡන්නං ආකාරානං අඤ්ඤතවරන
ආකාවරනආපන්නාය ් සියා ත්තන්නංආපත්තික්ඛන්ධානංඅඤ්ඤතරා 
ආපත්තිවථර ් ොනෙ ් ොමජ්ඣිම ් ොතිඅත්වථො. 

ක ො ආවිෙකරයයාති ව ො තං ආපත්තිං වදව තු ො පකාව තු ොති

වුත්තං වහොති. අ න්තියා ආපත්තියාති ය ්  පන එෙං අනාපන්නා ො
ආපත්තිං ආපජ්ජිත්ොචපනවුට්ඨිතාො වදසිතාොආවරොචිතාොආපත්ති, 
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ත ්  ාආපත්ති අ න්තීනාම වහොති, එෙං අ න්තියා ආපත්තියාතුණ්හී

භවිතබ්බං. තුණ්හීභාකෙනකඛොපනාය ්මන්කත ‘‘පරිසුද්ධා’’තිකෙදි ් ාමීති
තුණ්හීභාවෙනාපි හි කාරවණන අහං ආය ්මන්වත ‘‘පරිසුද්ධා’’ඉච්වචෙ

ජානි ් ාමීති. යථාකඛොපනපච්කචෙපුට්ඨ ්  කෙයයාෙරණිංකහොතීතියථා
එවකවනවකො පුට්වඨො බ්යාකවරයය, යථා එවකවනවකො පච්වචකපුට්වඨො
‘‘මංඑ පුච්ඡතී’’තිඤත්ොබයාකවරයයාතිවුත්තංවහොති. 

එෙකමෙිං එෙරූපාය පරි ාය යාෙතතියිං අනු ාවිතිං කහොතීති එත්ථ
එකච්වච තාෙ ආචරියා එෙං ෙදන්ති ‘‘එෙවමෙං ඉමි ් ාය භික්ඛුපරි ාය
යවදතං ‘ය ්  සියා ආපත්ති, ව ො ආවිකවරයය, අ න්තියා ආපත්තියා
තුණ්හී භවිතබ්බං, තුණ්හීභාවෙන වඛො පනාය ්මන්වත පරිසුද්ධාති
වෙදි ් ාමී’තිතික්ඛත්තුං අනු ාවිතං, තං එකවමවකන ‘මං එ  පුච්ඡතී’ති
එෙං ජානිතබ්බං වහොතීති අත්වථො’’ති. තං න ුවජ්ජති, ක ්මා? 
අත්ථබයඤ්ජනවභදවතො.අනු ් ාෙනඤ්හිනාමඅත්ථවතොචබයඤ්ජනවතො
චඅභින්නංවහොති ‘‘දුතියම්පිඑතමත්ථංෙදාමී’’තිආදීසු (මහාෙ.72; චූළෙ.
3) විය, ‘‘ය ්  සියා’’තිආදිෙචනත්තයං පන අත්ථවතොපි බයඤ්ජනවතොපි
භින්නං, වතන ්  අනු ් ාෙනත්තයං න ුවජ්ජති. යදි වචතං
යාෙතතියානු ් ාෙනංසියා, නිදානුද්වදව  අනිට්ඨිවතපිආපත්තිසියා.නච
ුවත්තංඅනාපත්තික්වඛත්වතආපත්තිං ආපජ්ජිතුං. 

අපවර‘‘අනු ාවිත’’න්තිපද ් අනු ාවෙතබ්බන්තිඅත්ථං විකප්වපත්ො
‘‘යාෙතතිය’’න්තිඉදංඋපරිඋද්වද ාෙ ාවන‘‘කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා…වප.… 
තතියම්පි පුච්ඡාමී’’ති එතං  න්ධාය වුත්තන්ති ආහු. තම්පි න ුවජ්ජති, 
ක ්මා? අත්ථුවත්තීනං අභාෙවතො. ඉදඤ්හි පදං වකචි ‘‘අනු ාවෙත’’න්ති 
 ජ්ඣායන්ති, වකචි ‘‘අනු ාවෙත’’න්ති, තං උභයං ොපි අතීතකාලවමෙ
දීවපති, නඅනාගතං. යදිච ් අයංඅත්වථොසියා, ‘‘අනු ාවිතංවහ ් තී’’ති
ෙවදයය, එෙංතාෙ අත්ථාභාෙවතොනුවජ්ජති.යදි වචතංඋද්වද ාෙ ාවන
ෙචනං න්ධායවුත්තං සියා, ‘‘නආවිකරි ් ාමී’’තිචිත්තංඋප්පාවදන්ත ් 
නිදාවන  මත්වතපි වුත්තමු ාොවදො න සියා, ක ්මා? ‘‘යාෙතතියං
අනු ් ාවියමාවන’’තිෙචනවතො (මහාෙ. 134) ‘‘යාෙතතිය’’න්ති ඉදං
ෙචනවමෙ නිරත්ථකංසියා, ක ්මා? නිදානුද්වදව යාෙතතියානු ් ාෙන ් 
අභාෙවතොතිඑෙංුවත්තිඅභාෙවතොතම්පින ුවජ්ජති.‘‘යාෙතතියංඅනු ාවිතං
වහොතී’’තිඉදං පනලක්ඛණෙචනමත්තං, වතනඉමමත්ථං ද ්ව ති– ඉදං
පාතිවමොක්ඛං නාම යාෙතතියං අනු ් ාවියති, ත ්මිං යාෙතතියං 
අනු ් ාවියමාවන වයො  රමාවනො  න්තිං ආපත්තිං නාවිකවරොති, ත ්  
යාෙතතියානු ් ාෙනාෙ ාවන ම්පජානමු ාොවදොවහොතීති. 

තවදතං යථා අනු ාවිතං යාෙතතියං අනු ාවිතං නාම වහොති, තං

ද ්ව තුං තත්ථාය ්මන්කතපුච්ඡාමීතිආදිවුත්තං.තංපවනතං පාරාජිකාදීනං
අෙ ාවන දි ් ති, න නිදානාෙ ාවන. කිඤ්චාපි න දි ් ති, අථ වඛො 
උද්වද කාවල ‘‘ආවිකතා හි ්  ඵාසු වහොතී’’ති ෙත්ො ‘‘උද්දිට්ඨං වඛො
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ආය ්මන්වතො නිදානං, තත්ථාය ්මන්වත පුච්ඡාමී’’තිආදිනා නවයන
ෙත්තබ්බවමෙ. එෙඤ්හි නිදානං සුඋද්දිට්ඨං වහොති, අඤ්ඤථා දුඋද්දිට්ඨං.
ඉමවමෙ ච අත්ථං  න්ධාය උවපො ථක්ඛන්ධවක වුත්තං ‘‘යාෙතතියං
අනු ාවිතං වහොතීති කිම්පි අනු ාවිතංවහොති, දුතියම්පිඅනු ාවිතංවහොති, 
තතියම්පි අනු ාවිතං වහොතී’’ති (මහාෙ. 134). අයවමත්ථ
ආචරියපරම්පරාභවතොවිනිච්ඡවයො. 

කයො පන භික්ඛු…කප.…  ම්පජානමු ාොෙ ්  කහොතීති
 ම්පජානමු ාොවදොඅ ් වහොති, වතන ් දුක්කටාපත්තිවහොති,  ාචවඛො 
පන න මු ාොදලක්ඛවණන, ‘‘ ම්පජානමු ාොවද කිං වහොති, දුක්කටං
වහොතී’’ති (මහාෙ. 135) ඉමිනා පන භගෙවතො ෙචවනන ෙචීද්ොවර
අකිරිය මුට්ඨානාපත්තිවහොතීතිවෙදිතබ්බා. 

වුත්තම්පිවචතං– 

‘‘අනාලපන්වතොමනුවජනවකනචි, 
ොචාගිරංවනොචපවරභවණයය; 
ආපජ්වජයයොචසිකං, නකායිකං, 
පඤ්හාවම ාකු වලහිචින්තිතා’’ති.(පරි.479); 

අන්තරායිකෙොති විප්පටි ාරෙත්ථුතායපාවමොජ්ජාදි ම්භෙංනිොවරත්ො 

පඨමජ්ඣානාදීනං අධිගමාය අන්තරායං කවරොති. ත ්මාති ය ්මා අයං
අනාවිකරණ ඞ්ඛාවතො  ම්පජානමු ාොවදො අන්තරායිවකො වහොති, ත ්මා. 

 රමාකනනාතිඅත්තනි න්තිංආපත්තිංජානන්වතන. විසුද්ධාකපක්කඛනාති

වුට්ඨාතුකාවමනවිසුජ්ඣිතුකාවමන.  න්තීආපත්තීතිආපජ්ජිත්ොඅවුට්ඨිතා

ආපත්ති. ආවිොතබ්බාති ඞ්ඝමජ්වඣොගණමජ්වඣොඑකපුග්ගවලො 
පකාව තබ්බා, අන්තමව ො අනන්තර ් ාපි භික්ඛුවනො ‘‘අහං, ආවුව ො, 
ඉත්ථන්නාමං ආපත්තිං ආපන්වනො, ඉවතො වුට්ඨහිත්ො තං ආපත්තිං 
පටිකරි ් ාමී’’ති (මහාෙ. 170) ෙත්තබ්බං.  වචපි වෙමතිවකො වහොති, 
‘‘අහං, ආවුව ො, ඉත්ථන්නාමාය ආපත්තියා වෙමතිවකො, යදා
නිබ්වබමතිවකොභවි ් ාමි, තදාතංආපත්තිං පටිකරි ් ාමී’’ති(මහාෙ.169) 

ෙත්තබ්බං. ආවිෙතා හි ්  ඵාසු කහොතීතිඑත්ථ ආවිෙතාති ආවිකතාය, 
පකාසිතායාති අත්වථො. අලජ්ජිතාතිආදීසු (පරි. 295) විය හි ඉදම්පි

කරණත්වථපච්චත්තෙචනං. හීතිනිපාතමත්තං. අ ් ාතිඑත ්  භික්ඛුවනො. 

ඵාසු කහොතීති පඨමජ්ඣානාදීනං අධිගමාය ඵාසු වහොති, 
අවිප්පටි ාරමූලකානං පාවමොජ්ජාදීනං ෙව න සුඛප්පටිපදා  ම්පජ්ජතීති
අත්වථො. 

ඉතිකඞ්ඛාවිතරණියාපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනාය 

නිදානෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පාරාජිෙෙණ්කඩො 

ඉදානි යවදතං නිදානානන්තරං තත්රිකම චත්තාකරොතිආදි

පාරාජිකකණ් ං, තත්ථ තත්රාතිත ්මිං‘‘පාතිවමොක්ඛංඋද්දිසි ් ාමී’’තිඑෙං 

වුත්වත පාතිවමොක්වඛ. ඉකමති ඉදානි ෙත්තබ්බානං අභිමුඛීකරණං. 

චත්තාකරොති ගණනපරිච්වඡවදො. පාරාජිොති එෙංනාමකා. ධම්මාති

ආපත්තිවයො. උද්කෙ ිංආගච්ඡන්තීති රූවපනඋද්දිසිතබ්බතං ආගච්ඡන්ති, 
නනිදාවනවිය‘‘ය ් සියාආපත්තී’’ති ාධාරණෙචනමත්වතන. 

1. පඨමපාරාජිකෙණ්ණනා 

කයො පනාති ර ් දීඝාදිනා ලිඞ්ගාදිවභවදන වයො වකොචි. භික්ඛූති
එහිභික්ඛුඋප ම්පදා,  රණගමනූප ම්පදා, ඔොදප්පටිග්ගහණූප ම්පදා, 
පඤ්හාබයාකරණූප ම්පදා, අට්ඨගරුධම්මප්පටිග්ගහණූප ම්පදා, 
දූවතනූප ම්පදා, අට්ඨොචිකූප ම්පදා, ඤත්තිචතුත්ථකම්මූප ම්පදාතිඉමාසු
අට්ඨසු උප ම්පදාසු ඤත්තිචතුත්වථන උප ම්පදාකම්වමන අකුප්වපන
ඨානාරවහනඋප ම්පන්වනො.ත ් පනකම්ම ්  ෙත්ථුඤත්තිඅනු ් ාෙන
සීමාපරි ා ම්පත්තිෙව නඅකුප්පතාවෙදිතබ්බා. 

තත්ථ ෙත්ථූති උප ම්පදාවපක්වඛො පුග්ගවලො, ව ො ඨවපත්ො
ඌනවී තිෙ ් ංඅන්තිමෙත්ථුඅජ්ඣාපන්නපුබ්බං, පණ් කාදවයො චඑකාද 

අභබ්බපුග්ගවල වෙදිතබ්වබො. තත්ථ ඌනවී තිෙ ්ක ො නාම
පටි න්ධිග්ගහණවතො පට්ඨාය අපරිපුණ්ණවී තිෙ ්ව ො. 

අන්තිමෙත්ථුඅජ් ාපන්නපුබ්කබො නාම චතුන්නං පාරාජිකානං අඤ්ඤතරං

අජ්ඣාපන්නපුබ්වබො. පණ්ඩොදවයො ෙජ්ජනීයපුග්ගලකථායංවුත්තා.වතසු
ආසිත්තපණ් කඤ්ච උසූයපණ් කඤ්ච ඨවපත්ො ඔපක්කමිකපණ් වකො
නපුං කපණ් වකො පණ් කභාෙපක්වඛ ඨිවතො පක්ඛපණ් වකො ච ඉධ 
අධිප්වපවතො. 

කථයය ිංො කෙො පන තිවිවධො ලිඞ්ගත්වථනවකො  ංො ත්වථනවකො
උභයත්වථනවකොති.තත්ථවයො යංපබ්බජිත්ො න භික්ඛුෙ ් ානිගවණති, 
නයථාවුඩ්ඪංභික්ඛූනංො ාමවණරානං ොෙන්දනං ාදියති, නආ වනන
පටිබාහති, න උවපො ථාදීසු  න්දි ් ති, අයං අසුද්ධචිත්තතාය

ලිඞ්ගමත්ත ්ව ෙ වථනිතත්තා ලිඞ්ගත්කථනකෙො නාම. වයො පන භික්ඛූහි
පබ්බජිවතො  ාමවණවරො  මාවනො කා ායානි අපවනත්ො වතසු
 උ ් ාවහොෙ වමථුනං ධම්මං පටිව විත්ො පුන නිොව ත්ො
 ාමවණරභාෙංපටිජානාති, අයංභික්ඛූහි දින්නලිඞ්ග ් අපරිච්චත්තත්තාන
ලිඞ්ගත්වථනවකො, න ලිඞ්ගානුරූප ්   ංො  ්   ාදිතත්තා නාපි
 ංො ත්වථනවකො.අන්තිමෙත්ථුඅජ්ඣාපන්නවකපිඑව ෙනවයො. වයොච
වඛො  ාමවණවරො  මාවනො විවද ං ගන්ත්ො භික්ඛුෙ ් ානි ගවණති, 
යථාවුඩ්ඪං ෙන්දනං  ාදියති, ආ වනන පටිබාහති, උවපො ථාදීසු

 න්දි ් ති, අයං ංො මත්ත ්ව ෙ වථනිතත්තා  ිංො ත්කථනකෙො නාම.
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භික්ඛුෙ ් ගණනාදිවකො හි  බ්වබොපි කිරියවභවදො ඉම ්මිං අත්වථ
‘‘ ංොව ො’’තිවෙදිතබ්වබො.සික්ඛංපච්චක්ඛාය ‘‘නමංවකොචිජානාතී’’ති
පුනඑෙංපටිපජ්ජන්වතපිඑව ෙනවයො.වයොපන යංපබ්බජිත්ො විහාරං
ගන්ත්ොයථාවුඩ්ඪංෙන්දනං ාදියති, ආ වනනපටිබාහති, භික්ඛුෙ ් ානි 
ගවණති, උවපො ථාදීසු  න්දි ් ති, අයං ලිඞ්ග ්  වචෙ  ංො  ්  ච

වථනිතත්තා උභයත්කථනකෙො නාම. ධුරනික්වඛපෙව න කා ායානි
අපවනත්ො අන්තිමෙත්ථුං අජ්ඣාපජ්ජිත්ො පුන තානි අච්ඡාවදත්ො එෙං
පටිපජ්ජන්වතපි එව ෙ නවයො, අයං තිවිවධොපි වථයය ංො වකො ඉධ
අධිප්වපවතො.ඨවපත්ොපනඉමංතිවිධං. 

‘‘රාජදුබ්භික්ඛකන්තාර-වරොගවෙරීභවයනො; 
චීෙරාහරණත්ථංො, ලිඞ්ගංආදියතීධවයො. 

‘‘ ංො ංනාධිොව ති, යාෙව ොසුද්ධමානව ො; 

කථයය ිංො කෙො නාම, තාෙ එ  න වුච්චතී’’ති. (මහාෙ. අට්ඨ.
110); 

වයො පන උප ම්පන්වනො තිත්ථියභාෙං පත්ථයමාවනො  යං ො
කු චීරාදිකං තිත්ථියලිඞ්ගංආදියති, වත ංො න්තිවකපබ්බජති, නග්වගො
ො හුත්ො ආජීෙකානං  න්තිකං ගන්ත්ො වත ං ෙතානි ආදියති, අයං 

තිත්ථියපක්ෙන්තකෙො නාම. ඨවපත්ො පන මනු ් ජාතිකං අෙව ව ො 

 බ්වබොපි තිරච්ඡානගකතො නාම. වයන මනු ් ජාතිකා ජවනත්ති  යම්පි

මනු ් භූවතවනෙ ඤ්චිච්චජීවිතාවෙොවරොපිතා, අයං මාතුඝාතකෙො නාම. 

පිතුඝාතකෙපි එව ෙ නවයො. වයන අන්තමව ො ගිහිලිඞ්වග ඨිවතොපි
මනු ් ජාතිවකො ඛීණා වෙො  ඤ්චිච්ච ජීවිතා වෙොවරොපිවතො, අයං 

අරහන්තඝාතකෙො නාම.වයොපනපකතත්තංභික්ඛුනිංතිණ්ණං මග්ගානං

අඤ්ඤතර ්මිං මග්වගදූව ති, අයං භික්ඛුනිදූ කෙො නාම.වයොවදෙදත්වතො
විය  ා නං උද්ධම්මං උබ්බිනයං කත්ො චතුන්නං කම්මානං

අඤ්ඤතරෙව න  ඞ්ඝං භින්දති, අයං  ඞ්ඝකභෙකෙො නාම. වයො
වදෙදත්වතො විය දුට්ඨචිත්වතන ෙධකචිත්වතන තථාගත ් 
ජීෙමානක රීවර ඛුද්දකමක්ඛිකාය පිෙනමත්තම්පි වලොහිතං උප්පාවදති, 

අයං කලොහිතුප්පාෙකෙො නාම. ය ්  ඉත්ථිනිමිත්තුප්පාදනකම්මවතො ච
පුරි නිමිත්තුප්පාදනකම්මවතො ච උභවතො දුවිධම්පි බයඤ්ජනං අත්ථි, අයං 

උභකතොබයඤ්ජනකෙො නාම.ඉතිඉවමවතර පුග්ගලාඋප ම්පදායඅෙත්ථූ, 
ඉවමපනඨවපත්ොඅඤ්ඤ ්මිං උප ම්පදාවපක්වඛ තිඋප ම්පදාකම්මං
ෙත්ථු ම්පත්තිෙව නඅකුප්පංවහොති. 

කථං ඤත්ති ම්පත්තිෙක න අකුප්පං වහොති? 
ෙත්ථු ඞ්ඝපුග්ගලඤත්තීනං අපරාම නානි, පච්ඡා ඤත්තිට්ඨපනඤ්චාති
ඉවම තාෙ පඤ්ච ඤත්තිවදො ා. තත්ථ ‘‘අයං ඉත්ථන්නාවමො’’ති

උප ම්පදාවපක්ඛ ්  අකිත්තනං ෙත්ථුඅපරාම නිං නාම. ‘‘සුණාතු වම, 



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි පාරාජිකුද්වදව ො 
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භන්වත,  ඞ්වඝො’’තිඑත්ථ ‘‘සුණාතු වම, භන්වත’’ති ෙත්ො ‘‘ ඞ්වඝො’’ති

අභණනං  ඞ්ඝඅපරාම නිං නාම. ‘‘ඉත්ථන්නාම ් 

උප ම්පදාවපක්වඛො’’ති උපජ්ඣාය ්  අකිත්තනං පුග්ගලඅපරාම නිං 

නාම.  බ්වබන  බ්බං ඤත්තියා අනුච්චාරණං ඤත්තිඅපරාම නිං නාම.
පඨමං කම්මොචං නිට්ඨාවපත්ො ‘‘එ ා ඤත්තී’’ති ෙත්ො ‘‘ඛමති

 ඞ්ඝ ් ා’’තිඑෙං ඤත්තිකිත්තනං පච්ඡාඤත්තිට්ඨපනිං නාම.ඉතිඉවමහි
වදොව හි විමුත්තාය ඤත්තියා  ම්පන්නං ඤත්ති ම්පත්තිෙව න අකුප්පං
වහොති. 

අනු ් ාෙනෙක න අකුප්පතායපි ෙත්ථු ඞ්ඝපුග්ගලානංඅපරාම නානි, 
 ාෙනායහාපනං, අකාවල ාෙනන්තිඉවමපඤ්ච අනු ් ාෙනවදො ා.තත්ථ
ෙත්ථාදීනං අපරාම නානි ඤත්තියං වුත්ත දි ාවනෙ. තීසු පන 
අනු ් ාෙනාසු යත්ථ කත්ථචි එවත ං අපරාම නං අපරාම නවමෙ.
 බ්වබන බ්බංපන කම්මොචංඅෙත්ොචතුක්ඛත්තුංඤත්තිකිත්තනවමෙ, 
අථොපනකම්මොචාබ්භන්තවර අක්ඛර ් ොපද ් ොඅනුච්චාරණංො

දුරුච්චාරණං ො  ාෙනාය හාපනිං නාම.  ාෙනාය අවනොකාව  පඨමං

ඤත්තිංඅට්ඨවපත්ොඅනු ් ාෙනකරණං අොකල ාෙනිං නාම.ඉතිඉවමහි
වදොව හිවිමුත්තායඅනු ් ාෙනාය  ම්පන්නංඅනු ් ාෙන ම්පත්තිෙව න
අකුප්පංවහොති. 

පුබ්වබවුත්තංවිපත්තිසීමාලක්ඛණං මතික්කන්තායපනසීමාය කතං 

සීමා ම්පත්තිෙක න අකුප්පංවහොති.යාෙතිකාභික්ඛූ කම්මප්පත්තා, වත ං 
අනාගමනං, ඡන්දාරහානං ඡන්ද ්  අනාහරණං,  ම්මුඛීභූතානං
පටික්වකො නන්තිඉවමපනතවයොපරි ාවදො ා, වතහිවිමුත්තායපරි ාය

කතං පරි ා ම්පත්තිෙක න අකුප්පං වහොති. කාරණාරහත්තා පන  ත්ථු 

 ා නාරහත්තා ඨානාරහිං නාම වහොති. ඉති වයො ඉමිනා එෙං අකුප්වපන 
ඨානාරවහනඤත්තිචතුත්වථන උප ම්පදාකම්වමන උප ම්පන්වනො, අයං 
ඉධ ‘‘භික්ඛූ’’ති අධිප්වපවතො. පණ්ණත්තිෙජ්වජසු පන අඤ්වඤපි  ඞ්ගහං 
ගච්ඡන්ති. 

භික්ඛූනිං සික්ඛා ාජීෙ මාපන්කනොති යා භික්ඛූනං අධිසීල ඞ්ඛාතා
සික්ඛා, තඤ්ච, යත්ථ වචවත  හ ජීෙන්ති, එකජීවිකා  භාගවුත්තිවනො 
වහොන්ති, තං භගෙතා පඤ්ඤත්තං සික්ඛාපද ඞ්ඛාතං  ාජීෙඤ්ච, තත්ථ
සික්ඛනභාවෙන  මාපන්වනොති භික්ඛූනං සික්ඛා ාජීෙ මආපන්වනො. 

 මාපන්කනොති සික්ඛඤ්ච පරිපූවරන්වතො  ාජීෙඤ්ච අවීතික්කමන්වතො 

හුත්ො තදුභයං උපගවතොති අත්වථො. සික්ඛිං අපච්චක්ඛාය දුබ්බලයිං 

අනාවිෙත්ොතියංසික්ඛං මාපන්වනො, තංඅපටික්ඛිපිත්ො, යඤ්ච ාජීෙං 
 මාපන්වනො, ත ්මිං දුබ්බලභාෙං අප්පකාව ත්ො. තත්ථ 
චිත්තවඛත්තකාලපවයොගපුග්ගලවිජානනෙව න සික්ඛාය පච්චක්ඛානං
ඤත්ොතදභාවෙන අපච්චක්ඛානංවෙදිතබ්බං.කථං? උප ම්පන්නභාෙවතො
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චවිතුකාමතාචිත්වතවනෙහි සික්ඛාපච්චක්ඛානංවහොති, නදොො රොො

භණන්ත ් .එෙං චිත්තෙක න සික්ඛාපච්චක්ඛානංවහොති, නතදභාවෙන.
තථා ‘‘බුද්ධං පච්චක්ඛාමි, ධම්මං පච්චක්ඛාමි,  ඞ්ඝං පච්චක්ඛාමි, සික්ඛං, 
විනයං, පාතිවමොක්ඛං, උද්වද ං, උපජ්ඣායං, ආචරියං,  ද්ධිවිහාරිකං, 
අන්වතොසිකං,  මානුපජ්ඣායකං,  මානාචරියකං,  බ්රහ්මචාරිං
පච්චක්ඛාමී’’තිඑෙංවුත්තානං බුද්ධාදීනංචුද්ද න්නං, ‘‘ගිහීතිමංධාවරහි, 
උපා වකො, ආරාමිවකො,  ාමවණවරො, තිත්ථිවයො, තිත්ථිය ාෙවකො, 
අ මවණො, ‘අ කයපුත්තිවයො’ති මං ධාවරහී’’ති එෙං වුත්තානං ගිහිආදීනං
අට්ඨන්නඤ්චාති ඉවම ං ද්ොවී තියා වඛත්තපදානං ය ්  ක ් චි 
 වෙෙචන ්  ෙව න වතසු යංකිඤ්චි ෙත්තුකාම ්  යංකිඤ්චි ෙදවතො
සික්ඛාපච්චක්ඛානං වහොති, නරුක්ඛාදීනං අඤ්ඤතර ්  නාමං ගවහත්ො

පච්චාචික්ඛන්ත ් . එෙං කඛත්තෙක න පච්චක්ඛානං වහොති, න
තදභාවෙන. 

තත්ථ යවදතං ‘‘පච්චක්ඛාමී’’ති ච, ‘‘මං ධාවරහී’’ති (පාරා. 51) ච 
වුත්තං ෙත්තමානකාලෙචනං, යානි ච ‘‘අලං වම බුද්වධන, කිං නු වම
බුද්වධන, න මමත්වථො බුද්වධන, සුමුත්තාහං බුද්වධනා’’තිආදිනා (පාරා.
52) නවයන ආඛයාතෙව න කාලං අනාමසිත්ො පුරිවමහි චුද්ද හි පවදහි
 ද්ධිංවයොවජත්ො වුත්තානි‘‘අලංවම’’තිආදීනිචත්තාරිපදානි, වත ංවයෙ
ච  වෙෙචනානං ෙව න පච්චක්ඛානං වහොති, න ‘‘පච්චක්ඛාසි’’න්ති ො
‘‘පච්චක්ඛි ් ’’න්ති ො ‘‘මං ධාවරසී’’ති ො ‘‘මං ධාවර ් තී’’ති ො
‘‘යංනූනාහං පච්චක්වඛයය’’න්ති (පාරා. 45) ොතිආදීනි

අතීතානාගතපරිකප්පෙචනානි භණන්ත ් . එෙං ෙත්තමාන ොලෙක න 

වචෙඅනාමට්ඨොලෙක න ච පච්චක්ඛානංවහොති, නතදභාවෙන. 

පකයොකගො පන දුවිවධො කායිවකො ච ොචසිවකො ච. තත්ථ ‘‘බුද්ධං
පච්චක්ඛාමී’’තිආදිනා (පාරා. 51) නවයන යාය කායචි භා ාය ෙචීවභදං
කත්ො ොචසිකප්පවයොවගවනෙ පච්චක්ඛානං වහොති, න අක්ඛරලිඛනං ො 
හත්ථමුද්දාදිද ් නං ො කායප්පවයොගං කවරොන්ත ් . එෙං
ොචසිකප්පවයොවගවනෙ පච්චක්ඛානංවහොති, නතදභාවෙන. 

පුග්ගකලො පනදුවිවධො– වයොචපච්චක්ඛාති, ය ් චපච්චක්ඛාති.තත්ථ
වයො පච්චක්ඛාති, ව ො  වච උම්මත්තකඛිත්තචිත්තවෙදනාට්ටානං
අඤ්ඤතවරොනවහොති.ය ් පන පච්චක්ඛාති, ව ො වචමනු ් ජාතිවකො
වහොති, න ච උම්මත්තකාදීනං අඤ්ඤතවරො,  ම්මුඛීභූවතො ච
සික්ඛාපච්චක්ඛානංවහොති.නහිඅ ම්මුඛීභූත ් දූවතන ොපණ්වණනො
ආවරොචනං රුහති. එෙං යථාවුත්තපුග්ගලෙව න පච්චක්ඛානං වහොති, න 
තදභාවෙන. 

විජානනම්පි නියමිතානියමිතෙව න දුවිධං. තත්ථ ය ්  වය ං ො
නියවමත්ො ‘‘ඉම ් , ඉවම ං ො ආවරොවචමී’’ති ෙදති,  වච වත යථා 
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පකතියා වලොවක මනු ් ා ෙචනං සුත්ො ආෙජ්ජන මවය ජානන්ති, එෙං
ත ්  ෙචනානන්තරවමෙ ත ්  ‘‘අයං උක්කණ්ඨිවතො’’ති ො ‘‘ගිහිභාෙං
පත්ථයතී’’ති ො වයන වකනචි ආකාවරන සික්ඛාපච්චක්ඛානභාෙං
ජානන්ති, පච්චක්ඛාතාෙ වහොති සික්ඛා. අථ අපරභාවග ‘‘කිං ඉමිනා
වුත්ත’’න්ති චින්වතත්ො ජානන්ති, අඤ්වඤ ො ජානන්ති, අපච්චක්ඛාතාෙ 
වහොතිසික්ඛා.අනියවමත්ොආවරොවචන්ත ් පන වචවුත්තනවයනවයො
වකොචි මනු ් ජාතිවකො ෙචනත්ථං ජානාති, පච්චක්ඛාතාෙ වහොති සික්ඛා.
එෙං විජානනෙව න පච්චක්ඛානං වහොති, න තදභාවෙන. වයො පන
අන්තමව ොදොයපිපච්චක්ඛාති, වතනඅපච්චක්ඛාතාෙවහොතිසික්ඛා. ඉති
ඉවම ං වුත්තප්පකාරානං චිත්තාදීනං ො ෙව න,  බ්බව ො ො පන
අපච්චක්ඛාවනන සික්ඛං අපච්චක්ඛාය සික්ඛාපච්චක්ඛාන ්ව ෙ ච
අත්ථභූතං එකච්චංදුබ්බලයංඅනාවිකත්ො. 

කමථුනිං ධම්මිං පටික කෙයයාති එත්ථ කමථුනිං ධම්මන්ති

රාගපරිුවට්ඨාවනන  දි ානං උභින්නං ධම්මං. පටික කෙයයාති

පටිව වෙයයඅජ්ඣාපජ්වජයය. අන්තමක ොති බ්බන්තිවමනපරිච්වඡවදන. 

තිරච්ඡානගතායපීති පටි න්ධිෙව න තිරච්ඡාවනසු ගතායපි, අයවමත්ථ 

අනුපඤ්ඤත්ති. පාරාජිකෙොකහොතීතිපරාජිවතොවහොති, පරාජයං ආපන්වනො. 

අ ිංොක ොති පකතත්තා භික්ඛූ  හ ෙ න්ති එත්ථාති එකකම්මාදිවකොෙ
තිවිවධොපි විධි  ංොව ො නාම, ව ො වතන  ද්ධිං නත්ථීති අ ංොව ො. 
 ඞ්ඝකම්වමසුහිඑ ගණපූරවකොපිනවහොති, අයංතාෙපදෙණ්ණනා. 

අයං පවනත්ථ විනිච්ඡවයො – මනු ් ාමනු ් තිරච්ඡානගතෙව න හි
ති ්ව ො ඉත්ථිවයො, තා ං ෙච්චමග්ගප ් ාෙමග්ගමුඛමග්ගෙව න තවයො
තවයො කත්ො නෙ මග්ගා, තථා උභවතොබයඤ්ජනකානං. පුරි ානං පන
ෙච්චමග්ගමුඛමග්ගෙව න ද්වෙ ද්වෙ කත්ො ඡ මග්ගා, තථා
පණ් කානන්ති එෙං තිං  මග්ගා. වතසු අත්තවනො ො පවර ං ො ය ්  
ක ් චිමග්ග ්   න්ථත ් ො අ න්ථත ් ො, පවර ං පනමතානම්පි
අක්ඛායිත ්  ො වයභුවයයන අක්ඛායිත ්  ො පකතිොවතන අ ංඵුට්වඨ
අල්වලොකාව  වයො භික්ඛු එකතිලබීජමත්තම්පි අත්තවනො අඞ්ගජාතං
 න්ථතං ො අ න්ථතං ො ව ෙනචිත්වතන පවෙව ති, පවරන ො
පවෙසියමාවන පවෙ නපවිට්ඨට්ඨිතඋද්ධරවණසු යංකිඤ්චි  ාදියති, අයං 
පාරාජිකාපත්තිං ආපන්වනො නාම වහොති, අයං තාවෙත්ථ
අ ාධාරණවිනිච්ඡවයො.  බ්බසික්ඛාපදානංපන ාධාරණවිනිච්ඡයත්ථංඅයං
මාතිකා– 

නිදානං පුග්ගලංෙත්ථුං, පඤ්ඤත්තිවිධිවමෙ ච; 
ආණත්තාපත්තිනාපත්ති-විපත්තිංඅඞ්ගවමෙච. 

 මුට්ඨානවිධිංකිරියා- ඤ්ඤාචිත්වතහිනානත්තං; 
ෙජ්ජකම්මප්පවභදඤ්ච, තිකද්ෙයවිධිංතථා. 
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ලක්ඛණං  ත්තර ධා, ඨිතං ාධාරණංඉදං; 
ඤත්ොවයොවජයයවමධාවී, තත්ථතත්ථයථාරහන්ති. 

තත්ථ නිොනිං නාම වෙ ාලි-රාජගහ- ාෙත්ථි-ආළවි-වකො ම්බි- ග්ග-
භග්ගානංෙව න ත්තවිධං පඤ්ඤත්තිට්ඨානං, ඉදඤ්හි බ්බසික්ඛාපදානං

නිදානං. පුග්ගකලො නාමයංයංආරබ්භතංතංසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තං. ෙත්ථු 

නාම ත ්  ත ්  පුග්ගල ්  අජ්ඣාචාවරො වුච්චති. පඤ්ඤත්තිවිධින්ති 
පඤ්ඤත්තිඅනුපඤ්ඤත්තිඅනුප්පන්නපඤ්ඤත්ති බ්බත්ථපඤ්ඤත්තිපවද ප
ඤ්ඤත්ති ාධාරණපඤ්ඤත්ති 
අ ාධාරණපඤ්ඤත්තිඑකවතොපඤ්ඤත්තිඋභවතොපඤ්ඤත්තිෙව නනෙවිධා

පඤ්ඤත්ති. තත්ථ අනුප්පන්නපඤ්ඤත්ති නාම අනුප්පන්වන වදොව 
පඤ්ඤත්තා,  ා අට්ඨගරුධම්මප්පටිග්ගහණෙව න (චූළෙ. 403) 
භික්ඛුනීනංවයෙආගතා, අඤ්ඤත්රනත්ථි. විනයධරපඤ්චවමන(මහාෙ.259) 
ගවණන උප ම්පදා, ගණඞ්ගණූපාහනා (මහාෙ. 259) ධුෙන්හානං 

චම්මත්ථරණන්ති එවත ං ෙව න චතුබ්බිධා පකෙ පඤ්ඤත්ති නාම.
මජ්ඣිමවදව වයෙ හි එවතහි ආපත්ති වහොති, වතසුපි ධුෙන්හානං
පටික්වඛපමත්තවමෙ පාතිවමොක්වඛ ආගතං, තවතො අඤ්ඤා

පවද පඤ්ඤත්තිනාමනත්ථි. බ්බානි  බ්බත්ථපඤ්ඤත්තිවයෙවහොන්ති, 

 ාධාරණපඤ්ඤත්තිදුකඤ්ච එෙකතොපඤ්ඤත්තිදුකඤ්ච අත්ථවතො එකං, 
ත ්මා අනුප්පන්නපඤ්ඤත්තිඤ්ච  බ්බත්ථපඤ්ඤත්තිදුකඤ්ච 
එකවතොපඤ්ඤත්තිදුකඤ්චඨවපත්ො ව  ානං චත ් න්නං පඤ්ඤත්තීනං
ෙව න  බ්බත්ථ විනිච්ඡවයො වෙදිතබ්වබො. 

ආණත්තාපත්තිනාපත්තිවිපත්තින්තිඑත්ථ ආණත්තීතිආණාපනා වුච්චති. 

ආපත්තීති පුබ්බප්පවයොගාදිෙව න ආපත්තිවභවදො. අනාපත්තීති 

අජානනාදිෙව න අනාපත්ති. විපත්තීති සීලආචාරදිට්ඨිආජීෙවිපත්තීනං
අඤ්ඤතරා. ඉති ඉමා ං ආණත්තාදීනම්පි ෙව න  බ්බත්ථ විනිච්ඡවයො

වෙදිතබ්වබො. අඞ්ගන්ති බ්බසික්ඛාපවදසු ආපත්තීනංඅඞ්ගංවෙදිතබ්බං. 

 මුට්ඨානවිධින්ති  බ්බාපත්තීනං කාවයො ොචා කායොචා කායචිත්තං
ොචාචිත්තං කායොචාචිත්තන්ති ඉමානි එකඞ්ගිකද්ෙඞ්ගිකතිෙඞ්ගිකානි. ඡ
 මුට්ඨානානි නාම යානි ‘‘සික්ඛාපද මඋට්ඨානානී’’තිපි වුච්චන්ති. තත්ථ
පුරිමානිතීණිඅචිත්තකානි, පච්ඡිමානි චිත්තකානි.වතසුඑවකනොද්වීහි
ො තීහි ො චතූහි ො ඡහි ො  මුට්ඨාවනහි ආපත්තිවයො  මුට්ඨහන්ති, 

පඤ්ච මුට්ඨානා නාම නත්ථි. තත්ථ එෙ මුට්ඨානා නාම චතුත්වථන ච
පඤ්චවමන ච ඡට්වඨන ච  මුට්ඨාවනන  මුට්ඨාති, න අඤ්වඤන. 

ද්වි මුට්ඨානා නාමපඨමචතුත්වථහිචදුතියපඤ්චවමහිචතතියඡට්වඨහිච 
චතුත්ථඡට්වඨහි ච පඤ්චමඡට්වඨහි ච  මුට්ඨාවනහි,  මුට්ඨාති, න

අඤ්වඤහි. ති මුට්ඨානා නාම පඨවමහි ච තීහි, පච්ඡිවමහි ච තීහි

 මුට්ඨාවනහි  මුට්ඨාති, න අඤ්වඤහි. චතු මුට්ඨානා නාම
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පඨමතතියචතුත්ථඡට්වඨහි ච දුතියතතියපඤ්චමඡට්වඨහි ච  මුට්ඨාවනහි

 මුට්ඨාති, නඅඤ්වඤහි. ඡ මුට්ඨානා නාමඡහිපි මුට්ඨාති. 

එෙං– 

තිධා එෙ මුට්ඨානා, පඤ්චධා ද්වි මුට්ඨිතා; 

ද්විධා තිචතුකරොඨානා, එකධා ඡ මුට්ඨිතාති. 

 මුට්ඨානෙව න  බ්බාෙ වතර  ආපත්තිවයො වහොන්ති (චූළෙ. 165
ආදවයො), තා පඨමපඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදෙව න  මුට්ඨානවතො වතර 
නාමානි ලභන්ති පඨමපාරාජික මුට්ඨානා, අදින්නාදාන- ඤ්චරිත්ත-
 මනුභා න-කථින-එළකවලොම-පදව ොධම්ම-අද්ධාන-වථයය ත්ථ-
ධම්මවද නාභූතාවරොචන-වචොරිවුට්ඨාපන-අනනුඤ්ඤාත මුට්ඨානාති. තත්ථ

යා කායචිත්තවතො  මුට්ඨාති, අයං පඨමපාරාජිෙ මුට්ඨානා නාම. යා

 චිත්තවකහි තීහි  මුට්ඨාවනහි  මුට්ඨාති, අයං අදින්නාොන මුට්ඨානා 

නාම.යාඡහිපි මුට්ඨාති, අයං  ඤ්චරිත්ත මුට්ඨානා නාම.යාඡට්වඨවනෙ

 මුට්ඨාති, අයං  මනුභා න මුට්ඨානා නාම.යාතතියඡට්වඨහි මුට්ඨාති, 

අයං ෙථින මුට්ඨානා නාම. යා පඨමචතුත්වථහි  මුට්ඨාති, අයං 

එළෙකලොම මුට්ඨානා නාම. යා දුතියපඤ්චවමහි  මුට්ඨාති, අයං 

පෙක ොධම්ම මුට්ඨානා නාම.යා පඨමතතියචතුත්ථඡට්වඨහි මුට්ඨාති, අයං 

අද්ධාන මුට්ඨානා නාම. යා චතුත්ථඡට්වඨහි  මුට්ඨාති, අයං 

කථයය ත්ථ මුට්ඨානා නාම. යා පඤ්චවමවනෙ  මුට්ඨාති, අයං 

ධම්මකෙ නා මුට්ඨානා නාම.යාඅචිත්තවකහිතීහි මුට්ඨාවනහි  මුට්ඨාති, 

අයං භූතාකරොචන මුට්ඨානා නාම. යා පඤ්චමඡට්වඨහි  මුට්ඨාති, අයං 

කචොරිවුට්ඨාපන මුට්ඨානා නාම. යා දුතියතතියපඤ්චමඡට්වඨහි  මුට්ඨාති, 

අයං අනනුඤ්ඤාත මුට්ඨානා නාමාති. ඉති ඉම ්   මුට්ඨානවිධිවනොපි
ෙව න  බ්බත්ථවිනිච්ඡවයොවෙදිතබ්වබො. 

කිරියා ඤ්ඤාචිත්කතහිනානත්තන්ති එවතහිකිරියාදීහි  බ්බාපත්තීනං
නානාභාෙංඤත්ො  බ්බත්ථවිනිච්ඡවයො වෙදිතබ්වබො.  බ්බාපත්තිවයොහි
කිරියාෙව න පඤ්චවිධා වහොන්ති, ව යයථිදං – අත්ථාපත්ති කිරියවතො
 මුට්ඨාති, අත්ථිඅකිරියවතො, අත්ථිකිරියාකිරියවතො, අත්ථිසියාකිරියවතො
සියා අකිරියවතො, අත්ථි සියාකිරියවතො සියාකිරියාකිරියවතොති. තත්ථයා
කාවයන ො ොචාය ො පථවිඛණනාදීසු (පචි. 84) විය වීතික්කමං

කවරොන්ත ්  වහොති, අයං කිරියකතො  මුට්ඨාති නාම. යා කායොචාහි
කත්තබ්බං අකවරොන්ත ්  වහොති පඨමකථිනාපත්ති (පාරා. 459 ආදවයො)

විය, අයං අකිරියකතො මුට්ඨාති නාම.යාකවරොන්ත ් චඅකවරොන්ත ් ච
වහොති අඤ්ඤාතිකායභික්ඛුනියාහත්ථවතොචීෙරප්පටිග්ගහණාපත්ති(පාරා.

508-511) විය, අයං කිරියාකිරියකතො  මුට්ඨාති නාම.යාසියාකවරොන්ත ් 
ච, සියාඅකවරොන්ත ් චවහොති රූපියප්පටිග්ගහණාපත්ති(පාරා.582) විය, 
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අයං සියා කිරියකතො සියා අකිරියකතො  මුට්ඨාති නාම. යා සියා
කවරොන්ත ්  ච සියා කවරොන්තාකවරොන්ත ්  ච වහොති කුටිකාරාපත්ති

(පාරා. 342 ආදවයො) විය, අයං සියා කිරියකතො සියා කිරියාකිරියකතො

 මුට්ඨාති නාම. 

 බ්බාපත්තිවයො ච  ඤ්ඤාෙව න දුවිධා වහොන්ති  ඤ්ඤාවිවමොක්ඛා 
වනො ඤ්ඤාවිවමොක්ඛාති. තත්ථ යවතො වීතික්කම ඤ්ඤාය අභාවෙන

මුච්චති, අයං  ඤ්ඤාවිකමොක්ඛා, ඉතරා කනො ඤ්ඤාවිකමොක්ඛා. පුන ච
 බ්බාපිචිත්තෙව නදුවිධාවහොන්ති චිත්තකාඅචිත්තකාචාති.තත්ථයා 

 චිත්තක මුට්ඨානෙව වනෙ මුට්ඨාතිඅයං  චිත්තො. යා අචිත්තවකන

ො චිත්තකමි ් වකනො මුට්ඨාතිඅයං අචිත්තො. 

ෙජ්ජෙම්මප්පකභෙන්ති එත්ථ  බ්බාපත්තිවයො ෙජ්ජෙව න දුවිධා
වහොන්තිවලොකෙජ්ජාපණ්ණත්තිෙජ්ජාචාති.තත්ථ ය ් ා චිත්තකපක්වඛ

චිත්තං අකු ලවමෙ වහොති, අයං කලොෙෙජ්ජා, ව  ා පණ්ණත්තිෙජ්ජා. 
 බ්බා ච කායකම්මෙචීකම්මතදුභයෙව න තිවිධා වහොන්ති. තත්ථ 

කායද්ොවර ආපජ්ජිතබ්බා ොයෙම්මන්තිවුච්චති, ෙචීද්ොවර ආපජ්ජිතබ්බා 

ෙචීෙම්මන්තිවුච්චති, උභයත්ථ ආපජ්ජිතබ්බා ොයෙම්මිංෙචීෙම්මඤ්චාති, 
මවනොද්ොවර ආපත්ති නාම නත්ථි. ඉති ඉමිනා ෙජ්ජකම්මප්පවභවදනාපි
 බ්බත්ථවිනිච්ඡවයො වෙදිතබ්වබො. 

තිෙද්ෙයවිධින්ති කු ලත්තිකවෙදනාත්තිකවිධිං. ආපත්තිං
ආපජ්ජමාවනො හි අකු ලචිත්වතො ොආපජ්ජති කු ලාබයාකතචිත්වතො ො, 
තථා දුක්ඛවෙදනා මඞ්ගී ො ඉතරවෙදනාද්ෙය මඞ්ගී ො. එෙං  න්වතපි
 බ්බසික්ඛාපවදසු අකු ලචිත්තෙව න එකං චිත්තං, 
කු ලාබයාකතචිත්තෙව න ද්වෙ චිත්තානි,  බ්වබ ං ෙව න තීණි
චිත්තානි. දුක්ඛවෙදනාෙව න එකා වෙදනා, සුඛඋවපක්ඛාෙව න ද්වෙ, 
 බ්බා ං ෙව න ති ්ව ො වෙදනාති. අයවමෙ පවභවදො ලබ්භති, න
අඤ්වඤො. 

ලක්ඛණිං  ත්තර ධා, ඨිතිං  ාධාරණිං ඉෙිං, ඤත්ොති ඉදං
නිදානාදිවෙදනාත්තිකපරිවයො ානං  ත්තර ප්පකාරං ලක්ඛණං ජානිත්ො

වයොවජයය වමධාවී. තත්ථ තත්ථ යථාරහන්ති පණ්ඩවතො භික්ඛු ත ්මිං
ත ්මිංසික්ඛාපවදඉදංලක්ඛණංයථානුරූපංවයොවජයයාති අත්වථො.තංපන
අවයොජිතං දුබ්බිජානං වහොති, ත ්මා නං  බ්බසික්ඛාපදානං 
අ ාධාරණවිනිච්ඡයපරිවයො ාවනඉමංමාතිකංඅනුද්ධරිත්ොෙවයොවජත්ො 
ද ් යි ් ාම. 

ඉධ පන ්  අයං වයොජනා – ඉදං වෙ ාලියං සුදින්නත්වථරං ආරබ්භ 
වමථුනවීතික්කමෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං. ‘‘වමථුනං ධම්මං
පටිව වෙයයා’’ති අයවමත්ථ පඤ්ඤත්ති, ‘‘සික්ඛං අපච්චක්ඛායා’’ති ච
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‘‘අන්තමව ො තිරච්ඡානගතායපී’’ති ච ද්වෙ අනුපඤ්ඤත්තිවයො. 

අනුපඤ්ඤත්ති චනාවම ාආපත්තිකරාචවහොති අඤ්ඤොදකසික්ඛාපදාදීසු
(පාචි.95ආදවයො)විය, අනාපත්තිකරාචඅඤ්ඤත්ර සුපිනන්තාතිආදීසු(පාරා.
236-237) විය, ආපත්තිඋපත්ථම්භකරාචඅදින්නාදානාදීසු (පාරා.91) විය, 
ඉධපනඋපත්ථම්භකරාතිවෙදිතබ්බා.ඉවතොපරංපන යත්ථඅනුපඤ්ඤත්ති
අත්ථි, තත්ථ‘‘අයංඅනුපඤ්ඤත්තී’’තිඑත්තකවමෙ ද ් යි ් ාම.ඨවපත්ො
පන අනුපඤ්ඤත්තිං අෙව  ා පඤ්ඤත්තිවයොති  බ්බත්ථ විනිච්ඡවයො
වෙදිතබ්වබො. භික්ඛුං ආරබ්භ උප්පන්නෙත්ථු ්මිංවයෙ ‘‘යා පන භික්ඛුනී
ඡන්දව ො වමථුනං ධම්මං පටිව වෙයයා’’ති එෙං භික්ඛුනීනම්පි 
පඤ්ඤත්තිවතො  ාධාරණපඤ්ඤත්ති. ආණත්තියා අනාපජ්ජනවතො
අනාණත්තිකං.භික්ඛුංපන ආණාවපන්වතොඅකප්පිය මාදානාපත්තිවතොන
මුච්චති, වමථුනරාවගන කාය ං ග්වග දුක්කටං, ජීෙමානක රීර ් 
වුත්තප්පකාවරමග්වග වචපිතචාදීනිඅනෙව ව ත්ො බ්බව ොඡින්වන 
නිමිත්ත ණ්ඨානමත්තංපඤ්ඤායති, තත්ථඅන්තමව ොඅඞ්ගජාවතඋට්ඨිතං 
අනට්ඨකායප්ප ාදං පීළකං ො චම්මඛිලං ො පවෙව න්ත ් ාපි
ව ෙනචිත්වත ති පාරාජිකං, නට්ඨකායප්ප ාදං සුක්ඛපීළකංොමතචම්මං
ො වලොමං ො පවෙව න්ත ්  දුක්කටං,  වච නිමිත්ත ණ්ඨානමත්තම්පි
අනෙව ව ත්ො  බ්බව ො මග්වගො උප්පාටිවතො, තත්ථ උපක්කමවතො
ෙණ ඞ්වඛපෙව න ථුල්ලච්චයං, තථා මනු ් ානං 
අක්ඛිනා ාකණ්ණච්ඡිද්දෙත්ථිවකොව සු  ත්ථවකන කතෙවණ ො, 
හත්ථිඅ ් ාදීනඤ්ච තිරච්ඡානානං ෙත්ථිවකො නා ාපුවටසු ථුල්ලච්චයං.
තිරච්ඡානානං පන අක්ඛිකණ්ණනා ාෙවණසු අහිමච්ඡාදීනං
පවෙ නප්පමාණවිරහිවත අණුනිමිත්වත  බ්වබ ඤ්ච උපකච්ඡකාදීසු
ව   රීවරසු දුක්කටං. මත රීවර නිමිත්වත උපඩ්ඪක්ඛායිතවතො පට්ඨාය 
යාෙනකුථිතංවහොති, තාෙථුල්ලච්චයං.කුථිවතදුක්කටං, තථාෙට්ටකවත
මුවඛ අච්ඡුපන්තං අඞ්ගජාතං පවෙව න්ත ්  දුක්කටං. ඔට්ඨවතො බහි
නික්ඛන්තජිව්හාය ො දන්වතසු ො ථුල්ලච්චයං. නිමිත්තවතො බහි
පතිතමං වපසියංදුක්කටන්තිඅයවමත්ථ ආපත්තිවභවදො. 

අජානන්ත ්  අ ාදියන්ත ්  උම්මත්තක ්  ඛිත්තචිත්ත ්  
වෙදනාට්ට ්  ආදිකම්මිකානඤ්ච අනාපත්ති. එත්ථ පන වයො නිද්දං
ඔක්කන්තත්තා පවරනකතම්පි උපක්කමංන ජානාති, ව ො අජානන්වතො.
වයො ජානිත්ොපි න  ාදියති, ව ො අ ාදියන්වතො. වයො පිත්තෙව න
අවතකිච්ඡං උම්මාදං පත්වතො, ව ො උම්මත්තවකො. යක්වඛහි 
කතචිත්තවික්වඛවපො ඛිත්තචිත්වතො. ද්වින්නම්පි ච එවත ං 
අග්ගිසුෙණ්ණගූථචන්දනාදීසු  මප්පෙත්තිභාවෙන අජානනභාවෙොෙ
පමාණං. වයො අධිමත්තවෙදනාය ආතුරත්තා කිඤ්චි න ජානාති, ව ො
වෙදනාට්වටො.වයොත ්මිංත ්මිං ෙත්ථු ්මිංආදිභූවතො, ව ොආදිකම්මිවකො.
අයං පන අනාපත්ති. චතූසු විපත්තීසු සීලවිපත්ති. ත ් ා ද්වෙ අඞ්ගානි
ව ෙනචිත්තඤ්ච මග්වගන මග්ගපටිපාදනඤ්චාති.  මුට්ඨානාදිවතො ඉදං
සික්ඛාපදංපඨමපාරාජික මුට්ඨානං, කිරියං,  ඤ්ඤාවිවමොක්ඛං,  චිත්තකං, 
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වලොකෙජ්ජං, කායකම්මං, අකු ලචිත්තං, ද්විවෙදනන්ති, ඉමානි ච 
 මුට්ඨානාදීනිනාමආපත්තියාවහොන්ති, නසික්ඛාපද ් .වෙොහාරසුඛත්ථං 
පන  බ්බට්ඨකථාසු සික්ඛාපදසීව න වද නා ආගතා, ත ්මා අඤ්වඤසුපි 
එෙරූවපසුඨාවනසුබයඤ්ජවනආදරංඅකත්ොඅධිප්වපතවමෙගවහතබ්බං. 

අත්ථඤ්හිනාවථො රණංඅවෙොච; 
නබයඤ්ජනංවලොකහිවතොමවහසී. 

ත ්මාඅකත්ොරතිමක්ඛවරසු; 
අත්වථනිවෙව යයමතිංමුතීමාති. 

පඨමපාරාජිකෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියපාරාජිකෙණ්ණනා 

දුතිවය ගාමා ො අරඤ්ඤාොති එත්ථ  බ්වබොපි එකකුටිකාදිවභවදො
පරික්ඛිත්වතො ො අපරික්ඛිත්වතො ො  මනු ්ව ො ො අමනු ්ව ො ො
අන්තමව ොඅතිවරකචාතුමා නිවිට්වඨො වයොවකොචි ත්වථොපි‘‘ගාවමො’’ති
වෙදිතබ්වබො. ඨවපත්ො ගාමඤ්ච ගාමූපචාරඤ්ච අෙව  ං අරඤ්ඤංනාම.
තත්ථ අ ම්වමොහත්ථං ඝරං ඝරූපචාවරො ගාවමො ගාමූපචාවරොති අයං

විභාවගො වෙදිතබ්වබො.නිබ්බවකො  ් හිඋදකපතනට්ඨානබ්භන්තරං ඝරිං 
නාම. යං පන ද්ොවර ඨිවතො මාතුගාවමො භාජනවධොෙනඋදකං ඡඩ්ව ති, 
ත ්  පතනට්ඨානඤ්ච මාතුගාවමවනෙ අන්වතොවගවහ ඨිවතන පකතියා
බහිඛිත්ත ් සුප්ප ් ො ංමුඤ්ජනියාො පතනට්ඨානඤ්චඝර ් පුරවතො
ද්වීසු වකොවණසු  ම්බන්ධිත්ො මජ්වඣ රුක්ඛසූචිද්ොරං ඨවපත්ො
වගොරූපානං පවෙ නනිොරණත්ථං කතපරික්වඛවපො ච අයං  බ්වබොපි 

ඝරූපචාකරො නාම.යංපන බ්බන්තිමංඝරංවහොති, ත ් ඝර ්  තාදිව 
ඝරූපචාවර ඨිත ්  ථාමමජ්ඣිම ්  පුරි  ්  යථා තරුණමනු ් ා
අත්තවනො බලං ද ්ව න්වතො බාහුං ප ාවරත්ො වලඩ්ඩුං ඛිපන්ති, එෙං

ඛිත්ත ් වලඩ්ඩු ්  පතනට්ඨානබ්භන්තරං ගාකමො නාම.තවතොඅඤ්ඤ ්  

වලඩ්ඩුපාත ්  අබ්භන්තරං ගාමූපචාකරො නාම. පතිත ්  පන වලඩ්ඩුවනො
පෙත්තිත්ො ගතට්ඨානං න ගවහතබ්බං. පරික්ඛිත්ත ්  පන ගාම ්  
පරික්වඛවපොවයෙ ගාම ්  පරිච්වඡවදො, ත ්   වච ද්වෙ ඉන්දඛිලා
වහොන්ති අබ්භන්තරිවම ඉන්දඛිවල ඨිත ්  වලඩ්ඩුපාතබ්භන්තරං 

ගාමූපචාකරො නාම. පදභාජවනපි (පාරා. 92) හි ඉමිනාෙ නවයන අත්වථො 
වෙදිතබ්වබො. තත්ථය්ොයං අපරික්ඛිත්ත ්  ගාම ් උපචාවරො ද ්සිවතො, 
ත ්  ෙව න විකාවල ගාමප්පවෙ නාදීසු ආපත්ති පරිච්ඡින්දිතබ්බා. ඉති
ඉමං ඨවපත්ො ගාමඤ්ච ගාමූපචාරඤ්ච අෙව  ං ඉම ්මිං සික්ඛාපවද
අරඤ්ඤං නාම. වද නාමත්තවමෙ වචතං ‘‘ගාමා ො අරඤ්ඤාො’’ති. වය
පනඉවම ංපරිච්වඡදද ් නත්ථංඝරඝරූපචාරගාමූපචාරා වුත්තා, තවතොපි
පාරාජිකෙත්ථුංඅෙහරන්ත ් පාරාජිකංවහොතිවයෙ. 
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අදින්නන්තිඅඤ්ඤ ් මනු ් ජාතික ්   න්තකං. කථයය ඞ්ඛාතන්ති

එත්ථ කථකනොති වචොවරො, වථන ් භාවෙොවථයයං, අෙහරණචිත්ත ්ව තං
නාමං.  ඞ්ඛා  ඞ්ඛාතන්ති අත්ථවතො එකං, වකොට්ඨා  ්ව තං නාමං 
‘‘ ඤ්ඤානිදානා හිපපඤ්ච ඞ්ඛා’’තිආදීසු(සු.නි.880; මහානි. 109) විය.
වථයයඤ්ච තං  ඞ්ඛාතඤ්චාති වථයය ඞ්ඛාතං, වථයයචිත්ත ඞ්ඛාවතො
එවකො චිත්තවකොට්ඨාව ොති අත්වථො. කරණත්වථ වචතං පච්චත්තෙචනං, 
ත ්මාවථයය ඞ්ඛාවතනාති අත්ථවතොදට්ඨබ්බං.වයොචවථයය ඞ්ඛාවතන
ආදියති, ව ොය ්මාවථයයචිත්වතොවහොති, ත ්මාබයඤ්ජනංඅනාදියිත්ො
අත්ථවමෙ ද ්ව තුං ‘‘වථයයචිත්වතො අෙහරණචිත්වතො’’ති (පාරා. 92) 
එෙම ් පදභාජනංවුත්තන්තිවෙදිතබ්බං. 

ආදිකයයයාති පඤ්චවී තියාඅෙහාරානංඅඤ්ඤතරෙව නහවරයය.වත
පනඅෙහාරාපඤ්ච පඤ්චකානි වමොධාවනත්ො ාධුකං ල්ලක්වඛතබ්බා.
පඤ්ච පඤ්චකානි නාම නානාභණ් පඤ්චකං එකභණ් පඤ්චකං
 ාහත්ථිකපඤ්චකංපුබ්බපවයොගපඤ්චකං වථයයාෙහාරපඤ්චකන්ති.තත්ථ
පුරිමානි ද්වෙ පඤ්චකානි එත ්ව ෙ පද ්  පදභාජවන වුත්තානං
‘‘ආදිවයයය හවරයය අෙහවරයය ඉරියාපථං විවකොවපයය ඨානා
චාවෙයයා’’ති ඉවම ං පදානං ෙව න ලබ්භන්ති. තත්ථ
නානාභණ් පඤ්චකං  විඤ්ඤාණකාවිඤ්ඤාණකෙව න දට්ඨබ්බං, ඉතරං

 විඤ්ඤාණකෙව වනෙ.කථං? ආදිකයයයාති ආරාමංඅභිුවඤ්ජති, ආපත්ති
දුක්කට ් . ාමික ් විමතිංඋප්පාවදති, ආපත්ති ථුල්ලච්චය ් . ාමිවකො

‘‘නමය්හංභවි ් තී’’තිධුරංනික්ඛිපති, ආපත්ති පාරාජික ් . හකරයයාති
අඤ්ඤ ් භණ් ංහරන්වතොසීව  භාරංවථයයචිත්වතොආම ති, දුක්කටං.

ඵන්දාවපති, ථුල්ලච්චයං. ඛන්ධං ඔවරොවපති, පාරාජිකං. අෙහකරයයාති
උපනික්ඛිත්තං භණ් ං ‘‘වදහි වම භණ් ’’න්ති වුච්චමාවනො ‘‘නාහං
ගණ්හාමී’’ති භණති, දුක්කටං.  ාමික ්  විමතිං උප්පාවදති, ථුල්ලච්චයං.

 ාමිවකො ‘‘න මය්හං භවි ් තී’’ති ධුරං නික්ඛිපති, පාරාජිකං. ඉරියාපථිං

විකෙොකපයයාති ‘‘ හ භණ් හාරකං වන ් ාමී’’ති පඨමං පාදං

අතික්කාවමති, ථුල්ලච්චයං. දුතියං පාදං අතික්කාවමති, පාරාජිකං. ඨානා

චාකෙයයාතිථලට්ඨංභණ් ංවථයයචිත්වතො ආම ති, දුක්කටං.ඵන්දාවපති, 

ථුල්ලච්චයං. ඨානා චාවෙති, පාරාජිකං. එෙං තාෙ නානාභණ්ඩපඤ්චෙිං 
වෙදිතබ්බං.  ාමික ් පනදා  ් ො තිරච්ඡානගත ් ොයථාවුත්වතන
අභිවයොගාදිනා නවයන 
ආදියනහරණඅෙහරණඉරියාපථවිවකොපනඨානාචාෙනෙව න 

එෙභණ්ඩපඤ්චෙිං වෙදිතබ්බං. 

කතමං  ාහත්ථිෙපඤ්චෙිං?  ාහත්ථිවකො ආණත්තිවකොනි ් ග්ගිවයො

අත්ථ ාධවකො ධුරනික්වඛවපොති. තත්ථ  ාහත්ථිකෙො නාම පර ්  භණ් ං 

 හත්ථා අෙහරති. ආණත්තිකෙො නාම ‘‘අසුක ්  භණ් ං අෙහරා’’ති

අඤ්ඤං ආණාවපති. නි ් ග්ගිකයො නාමසුඞ්කඝාතකපරිකප්පිවතොකා ානං 
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අන්වතො ඨත්ො බහි පාතනං. අත්ථ ාධකෙො නාම ‘‘අසුක ්  භණ් ං යදා
 ක්වකොති, තදා තං අෙහරා’’ති අඤ්ඤං ආණාවපති. තත්ථ  වච පවරො
අනන්තරායිවකො හුත්ො තං අෙහරති, ආණාපක ් ආණත්තික්ඛවණවයෙ
පාරාජිකං. පර ්  ො පන වතලකුම්භියා පාදග්ඝනකවතලං අෙ ් ං
පිෙනකානිඋපාහනාදීනි පක්ඛිපති, හත්ථවතොමුත්තමත්වතවයෙපාරාජිකං. 

ධුරනික්කඛකපො පන ආරාමාභිවයොගඋපනික්ඛිත්තභණ් ෙව න
වෙදිතබ්වබො.තාෙකාලිකභණ් වදයයානි අවදන්ත ් ාපිඑව ෙනවයොතිඉදං
 ාහත්ථිකපඤ්චකං. 

කතමං පුබ්බපකයොගපඤ්චෙිං? පුබ්බපවයොවගො  හපවයොවගො
 ංවිධාෙහාවරො  ඞ්වකතකම්මං නිමිත්තකම්මන්ති. තත්ථ ආණත්තිෙව න 

පුබ්බපකයොකගො වෙදිතබ්වබො. ඨානා චාෙනෙව න, ඛිලාදීනි ඞ්කාවමත්ො

වඛත්තාදිග්ගහණෙව න ච  හපකයොකගො වෙදිතබ්වබො.  ිංවිධාෙහාකරො 
නාම ‘‘අසුකං නාම භණ් ං අෙහරි ් ාමා’’ති  ංවිදහිත්ො  ංමන්තයිත්ො
අෙහරණං. එෙං  ංවිදහිත්ො ගවතසු හි එවකනාපි ත ්මිං භණ්ව  ඨානා

චාවිවත  බ්වබ ං අෙහාරා වහොන්ති.  ඞ්කෙතෙම්මිං නාම
 ඤ්ජානනකම්මං.  වච හි පුවරභත්තාදීසු යංකිඤ්චි කාලං පරිච්ඡින්දිත්ො
‘‘අසුක ්මිංකාවලඉත්ථන්නාමංභණ් ං අෙහරා’’තිවුත්වතො ඞ්වකතවතො
අපච්ඡා අපුවර තං අෙහරති,  ඞ්වකතකාරක ්  

 ඞ්වකතකරණක්ඛවණවයෙ අෙහාවරො. නිමිත්තෙම්මිං නාම 
 ඤ්ඤුප්පාදනත්ථං අක්ඛිනික්ඛණාදිනිමිත්තකරණං.  වච හි එෙං
කතනිමිත්තවතො අපච්ඡා අපුවර ‘‘යං අෙහරා’’ති වුත්වතො, තං අෙහරති, 
නිමිත්තකාරක ්  නිමිත්තකරණක්ඛවණවයෙ අෙහාවරොති ඉදං
පුබ්බපවයොගපඤ්චකං. 

කතමං කථයයාෙහාරපඤ්චෙිං? වථයයාෙහාවරො ප ය්හාෙහාවරො
පරිකප්පාෙහාවරො පටිච්ඡන්නාෙහාවරො කු ාෙහාවරොති. තත්ථ වයො 
 න්ධිච්වඡදාදීනි කත්ො අදි ් මාවනො අෙහරති, කූටමානකූටකහාපණාදීහි

ොෙඤ්වචත්ො ගණ්හාති, ත ්ව ෙංගණ්හවතොඅෙහාවරො කථයයාෙහාකරොති 
වෙදිතබ්වබො. වයො පන ප ය්හ බලක්කාවරන පවර ං  න්තකං ගණ්හාති
ගාමඝාතකාදවයොවිය, අත්තවනොපත්තබලිවතොොවුත්තනවයවනෙඅධිකං
ගණ්හාති රාජභටාදවයො විය, ත ්ව ෙං ගණ්හවතො අෙහාවරො 

ප ය්හාෙහාකරොති වෙදිතබ්වබො. පරිකප්වපත්ො ගහණං පන 

පරිෙප්පාෙහාකරො නාම. ව ො භණ්ව ොකා ෙව න දුවිවධො. තත්රායං 

භණ්ඩපරිෙප්කපො –  ාටකත්ථිවකො අන්වතොගබ්භං පවිසිත්ො ‘‘ වච
 ාටවකො භවි ් ති, ගණ්හි ් ාමි,  වච සුත්තං, න ගණ්හි ් ාමී’’ති
පරිකප්වපත්ොඅන්ධකාවරපසිබ්බකංගණ්හාති, තත්ර වච ාටවකොවහොති, 
උද්ධාවරවයෙ පාරාජිකං. සුත්තං වච වහොති, රක්ඛති. බහි නීහරිත්ො 
මුඤ්චිත්ො ‘‘සුත්ත’’න්ති ඤත්ො පුන ආහරිත්ො ඨවපති, රක්ඛතිවයෙ. 
‘‘සුත්ත’’න්තිඤත්ොපි‘‘යංලද්ධං, තංගවහතබ්බ’’න්තිගච්ඡති, පදොවරන 
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කාවරතබ්වබො. භූමියං ඨවපත්ො ගණ්හාති, උද්ධාවර පාරාජිකං. ‘‘වචොවරො
වචොවරො’’ති අනුබන්වධො ඡට්වටත්ො පලායති, රක්ඛති.  ාමිකා දි ්ො
ගණ්හන්ති, රක්ඛති වයෙ. අඤ්වඤො වච වකොචි ගණ්හාති, භණ් වදයයං.
 ාමිවකසු නිෙත්වතසු  යං දි ්ො පංසුකූල ඤ්ඤාය ‘‘පවගවෙතං මයා
ගහිතං, මම දානි  න්තක’’න්තිගණ්හන්ත ් ාපි භණ් වදයයවමෙ. තත්ථ
ය්ොයං ‘‘ වච  ාටවකො භවි ් ති, ගණ්හි ් ාමී’’තිආදිනා නවයන 
පෙත්වතොපරිකප්වපො, අයංභණ් පරිකප්වපොනාම. 

ඔො පරිෙප්කපො පන එෙං වෙදිතබ්වබො – එකච්වචො පන
පරපරිවෙණාදීනි පවිට්වඨො කිඤ්චි වලොභවනයයං භණ් ං දි ්ො
ගබ්භද්ොරපමුඛවහට්ඨාපා ාදද්ොරවකොට්ඨකරුක්ඛමූලාදිෙව න පරිච්වඡදං 
කත්ො ‘‘ වච මං එත්ථන්තවර ප ්සි ් න්ති, දට්ඨුකාමතාය ගවහත්ො
විචරන්වතොවිය ද ් ාමි, වනොවච ප ්සි ් න්ති, හරි ් ාමී’’තිපරිකප්වපති, 
ත ් තංආදායපරිකප්පිතපරිච්වඡදංඅතික්කන්තමත්වතඅෙහාවරොවහොති.
ඉතිය්ොයං වුත්තනවයවනෙපෙත්වතොපරිකප්වපො, අයංඔකා පරිකප්වපො
නාම. එෙමිවම ං ද්වින්නම්පි පරිකප්පානං ෙව න පරිකප්වපත්ො
ගණ්හවතොඅෙහාවරො‘‘පරිකප්පාෙහාවරො’’ති වෙදිතබ්වබො. 

පටිච්ඡාවදත්ො පන අෙහරණං පටිච්ඡන්නාෙහාකරො නාම. ව ො එෙං
වෙදිතබ්වබො – වයො භික්ඛු උයයානාදීසු පවර ං ඔමුඤ්චිත්ො
ඨපිතඅඞ්ගුලිමුද්දිකාදීනි දි ්ො ‘‘පච්ඡා ගණ්හි ් ාමී’’ති පංසුනා ො
පණ්වණන ො පටිච්ඡාවදති, ත ්  එත්තාෙතා උද්ධාවරො නත්ථීතින තාෙ
අෙහාවරො වහොති. යදා පන  ාමිකා විචිනන්තා අප ්සිත්ො ‘‘ ්වෙ
ජානි ් ාමා’’ති  ාලයාෙ ගතා වහොන්ති, අථ ්  තං උද්ධරවතො උද්ධාවර
අෙහාවරො. පටිච්ඡන්නකාවලවයෙ ‘‘එතං මම න්තක’’න්ති ක ඤ්ඤාය
ො ‘‘ගතා දානි වත, ඡට්ටිතභණ් ං ඉද’’න්ති පංසුකූල ඤ්ඤාය ො
ගණ්හන්ත ්  පන භණ් වදයයං. වතසු දුතියතතියදිෙව  ආගන්ත්ො
විචිනිත්ොඅදි ්ොධුරනික්වඛපං කත්ොගවතසුපිගහිතංභණ් වදයයවමෙ.
පච්ඡාඤත්ොවචොදියමාන ් අදදවතො ාමිකානං ධුරනික්වඛවපඅෙහාවරො
වහොති.ක ්මා? ය ්මාත ් පවයොවගනවතහිනදිට්ඨං.වයොපන තථාරූපං
භණ් ං යථාඨාවන ඨිතංවයෙ අප්පටිච්ඡාවදත්ො වථයයචිත්වතො පාවදන 
අක්කමිත්ො කද්දවම ො ොලුකාය ො පවෙව ති, ත ් 
පවෙසිතමත්වතවයෙඅෙහාවරො. 

කු ං  ඞ්කාවමත්ො පන අෙහරණං කු ාෙහාකරො නාම. ව ොපි එෙං
වෙදිතබ්වබො– වයොභික්ඛුවිලීෙමයංොතාලපණ්ණමයංොකත ඤ්ඤාණං 
යංකිඤ්චි කු ං පාවතත්ො චීෙවර භාජීයමාවන අත්තවනො වකොට්ඨා  ් 
 මීවපඨිතං අප්පග්ඝතරංො මහග්ඝතරංො ම මං ො අග්වඝනපර ් 
වකොට්ඨා ං හරිතුකාවමො අත්තවනො වකොට්ඨාව  පතිතං කු ං පර ් 
වකොට්ඨාව පාවතතුකාමතායඋද්ධරති, රක්ඛතිතාෙ.පර ්  වකොට්ඨාව 
පාතිවතරක්ඛවතෙ.යදාපනත ්මිංපතිවතපර ් වකොට්ඨා වතොපර ් 
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කු ං උද්ධරති, උද්ධතමත්වතඅෙහාවරො. වචපඨමතරංපරවකොට්ඨා වතො
පර ් කු ං උද්ධරති, අත්තවනො වකොට්ඨාව පාවතතුකාමතායඋද්ධාවර
රක්ඛති, පාතවනපිරක්ඛති, අත්තවනො වකොට්ඨා වතොපනඅත්තවනොකු ං
උද්ධරවතො උද්ධාවරවයෙ රක්ඛති, තං උද්ධරිත්ො පරවකොට්ඨාව 
පාවතන්ත ් හත්ථවතොමුත්තමත්වතඅෙහාවරො.අයංකු ාෙහාවරො.ඉතියං 
වුත්තං ‘‘ආදිවයයයාති පඤ්චවී තියා අෙහාරානං අඤ්ඤතරෙව න
හවරයයා’’ති, ත ් ත්වථොපකාසිවතොවහොති. 

යථාරූකපති යාදිව . අදින්නාොකනති අදින්න ්  පර න්තක ් 

ගහවණ. රාජාකනොතිඉදංබිම්බි ාරංවයෙ න්ධායවුත්තං, අඤ්වඤ පනතථා

කවරයුංොනකවරයුංොතිවතනප්පමාණං. හකනයයිං ොති හත්ථාදීහි

ොවපොවථයුං,  ත්වථනොඡින්වදයුං. බන්කධයයිං ොතිරජ්ජුබන්ධනාදීහි 

බන්වධයුං ො. පබ්බාකජයයිං ොති නීහවරයුං ො. කචොකරොසි බාකලොසි

මූළ්කහොසි කථකනොසීති ඉවමහි ෙචවනහි පරිභාව යුං. ිසදි  ්  පන 
අදින්න ් ආදාවනරාජාවනොඑෙංකවරොන්ති? පාද ් ොපාදාරහ ් ො. 

තථාරූපිං භික්ඛු අදින්නිං ආදියමාකනොති තාදි ං භික්ඛු වපොරාණක ්  
කහාපණ ් පාදංොපාදාරහංොභණ් ංඅදින්නංභූමිආදීසුයත්ථකත්ථචි
ඨිතං යංකිඤ්චි  ජීෙනිජ්ජීෙං වුත්තප්පකාරානං අෙහාරානං වයන වකනචි
අෙහාවරන අෙහරන්වතො පාරාජිවකො වහොති, වකො පන ොවදො තවතො
අතිවරකතර ්මින්ති. 

රාජගවහ ධනියත්වථරං ආරබ්භ රඤ්වඤො දාරූනි අදින්නං 
ආදියනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ‘‘ගාමා ො අරඤ්ඤා ො’’ති අයවමත්ථ
අනුපඤ්ඤත්ති,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති,  ාණත්තිකං, හරණත්ථායගමනාදිවක
පුබ්බප්පවයොවග දුක්කටං, ආම වන දුක්කටං, පාරාජිකෙත්ථුවනො
ඵන්දාපවන ථුල්ලච්චයං. ආදියන්ත ්  මා වක ො ඌනමා වක ො
දුක්කටං, අතිවරකමා වක ො ඌනපඤ්චමා වක ො ථුල්ලච්චයං, 
පඤ්චමා වක ො අතිවරකපඤ්චමා වක ො පාරාජිකං.  බ්බත්ථ
ගහණකාලෙව නචගහණවද ෙව නච පරිවභොගභාජනපරිෙත්තනාදීහිච
පරිහීනාපරිහීනෙව න විනිච්ඡවයො වෙදිතබ්වබො.  ක ඤ්ඤි ් , 
වි ් ා ග්ගාවහ, තාෙකාලිවක, වපතපරිග්ගවහ, තිරච්ඡානගතපරිග්ගවහ, 
පංසුකූල ඤ්ඤි ් , උම්මත්තකාදීනඤ්චඅනාපත්ති.සීලවිපත්ති, අඤ්ඤ ්  
මනු ් ජාතික ්  ෙව න පරපරිග්ගහිතං, පරපරිග්ගහිත ඤ්ඤිතා, 
ගරුපරික්ඛාවරො, වථයයචිත්තං, වුත්තප්පකාරානං අෙහාරානං ෙව න
අෙහරණඤ්චාති ඉමාවනත්ථ පඤ්ච අඞ්ගානි. අදින්නාදාන මුට්ඨානං, 
කිරියං,  ඤ්ඤාවිවමොක්ඛං,  චිත්තකං, වලොකෙජ්ජං, කායකම්මං, 
ෙචීකම්මං, අකු ලචිත්තං, තිවෙදනන්ති. 

දුතියපාරාජිකෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. තතියපාරාජිකෙණ්ණනා 

තතිවය  ඤ්චිච්චාති  ංවචවතත්ො  ද්ධිං වචවතත්ො.
‘‘පාවණො’’ති ඤ්ඤාය  ද්ධිංවයෙ ‘‘ෙධාමි න’’න්ති ෙධකවචතනාය

වචවතත්ො පකප්වපත්ො. මනු ් විග්ගහන්ති කලලවතො පට්ඨාය 

ජීෙමානකමනු ් ජාතික රීරං. ජීවිතා කෙොකරොකපයයාති කලලකාවලපි
තාපනමද්දවනහි ො වභ ජ්ජ ම්පදාවනන ො තවතො ො උද්ධම්පි
තදනුරූවපන උපක්කවමන ජීවිතා විවයොවජයය. ඉම ්  පනත්ථ ් 
ආවිභාෙත්ථං පාවණො වෙදිතබ්වබො, පාණාතිපාවතො වෙදිතබ්වබො, 
පාණාතිපාතී වෙදිතබ්වබො, පාණාතිපාත ්  පවයොවගො වෙදිතබ්වබො. තත්ථ 

පාකණොති වෙොහාරවතො ත්වතො, පරමත්ථවතොජීවිතින්ද්රියං. පාණාතිපාකතොති 
යාය වචතනාය ජීවිතින්ද්රිුවපච්වඡදකපවයොගං  මුට්ඨාවපති,  ා වචතනා. 

පාණාතිපාතීති වුත්තවචතනාය  මඞ්ගිපුග්ගවලො. පාණාතිපාත ් 

පකයොකගොති පාණාතිපාත ්  ඡ පවයොගා  ාහත්ථිවකො නි ් ග්ගිවයො

ආණත්තිවකොථාෙවරොවිජ්ජාමවයොඉද්ධිමවයොති. තත්ථ  ාහත්ථිකෙොති යං

මාවරන්ත ් කාවයනොකායප්පටිබද්වධන ොපහරණං. නි ් ග්ගිකයොති
දූවර ඨිතං මාවරතුකාම ්  කාවයන ො කායප්පටිබද්වධන ො
උසු ත්තියන්තපා ාණාදීනං නි ් ජ්ජනං. තත්ථ එවකවකො 
උද්දි ් ානුද්දි ් වභදවතොදුවිවධො.තත්ථඋද්දි ් වකයංඋද්දි ් පහරති, 
ත ්ව ෙ මරවණන කම්මබද්වධො. ‘‘වයො වකොචි මරතූ’’ති එෙං
අනුද්දි ් වක පහාරප්පච්චයා ය ්  ක ් චි මරවණන කම්මබද්වධො.
උභයත්ථාපි ච පහරිතමත්වත ො මරතු, පච්ඡා ො වතවනෙ වරොවගන, 

පහරිතක්ඛවණවයෙ කම්මබද්වධො. ආණත්තිකෙොති ‘‘අසුකං නාම
මාවරහී’’තිඅඤ්ඤංආණාවපන්ත ් ආණාපනං. 

තත්ථ– 

ෙත්ථුකාවලොචඔකාව ො, ආවුධංඉරියාපවථො; 
ක්රියාවිව ව ොතිඉවම, ඡආණත්තිනියාමකා. 

තත්ථ ෙත්ථූතිපුග්ගවලො.යඤ්හි පුග්ගලං‘‘මාවරහී’’තිආණත්වතො වච
තවමෙ මාවරති, ආණාපක ්  ආපත්ති. අථ අඤ්ඤං මාවරති, 
තංමඤ්ඤමාවනො ො අඤ්ඤං මාවරති, ආණාපවකො මුච්චති. ‘‘ඉමං

මාවරහී’’ති ආණත්වත පන ආණාපක ්  දුක්කටං. ොකලොති
පුවරභත්තාදිකාවලො.  වච හි ‘‘පුවරභත්තං මාවරහී’’ති ආණත්වතො
පුවරභත්තවමෙ මාවරති, ආණාපක ්  ආපත්ති. අථ යං පුවරභත්තං
නියාමිතං, තවතො පච්ඡා ො පුවර ො මාවරති, ආණාපවකො මුච්චති. ඉමිනා

නවයන  බ්බත්ථ විනිච්ඡවයො වෙදිතබ්වබො. ථාෙකරොති අ ංහාරිවමන 
උපකරවණන මාවරතුකාම ්  ඔපාතක්ඛණනං අප ්ව න ංවිධානං
අසිආදීනං උපනික්ඛිපනං තළාකාදීසු වි  ම්පවයොජනං
රූපූපහාවරොතිඑෙමාදි. වුත්තනවයවනෙ වචත්ථාපි උද්දි ් ානුද්දි ් වභවදො
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වෙදිතබ්වබො. විජ්ජාමකයොති මාරණත්ථං විජ්ජාපරිජප්පනං. ඉද්ධිමකයොති
කම්මවිපාකජාය ඉද්ධියාපවයොජනං. 

 ත්ථහාරෙිං ො ්  පරිකයක යයාතිඑත්ථ හරතීතිහාරකං, කිංහරති? 
ජීවිතං. අථ ො හරිතබ්බන්ති හාරකං, උපනික්ඛිපිතබ්බන්ති අත්වථො.

 ත්ථඤ්ච තං හාරකඤ්චාති  ත්ථහාරකං. අ ් ාති මනු ් විග්ගහ ් . 

පරිකයක යයාති යථා ලභති, තථා කවරයය, උපනික්ඛිවපයයාති අත්වථො.
එවතනථාෙරපවයොගංද ්ව ති.ඉතරථාහිපරියිට්ඨිමත්වතවයෙ පාරාජිවකො
භවෙයය, නවචතංුවත්තං.පදභාජවනපන ් බයඤ්ජනංඅනාදියිත්ොයං 
එත්ථ ථාෙරපවයොග ඞ්ගහිතං  ත්ථං, තවදෙ ද ්ව තුං ‘‘අසිං ො’’තිආදි

වුත්තං. මරණෙණ්ණිං ො  ිංෙණ්කණයයාති ොචාය ො තාලපණ්ණාදීසු
ලිඛිත්ො ො ‘‘වයො එෙං මරති, ව ො ධනං ො ලභතී’’තිආදිනා නවයන
මරවණ ගුණං පකාව යය. එවතන යථා ‘‘අදින්නාදාවන ආදිවයයයා’’ති
වුත්තත්තා පරියායකථාය මුච්චති, නයිධ, එෙං ‘‘ ංෙණ්වණයයා’’ති
ෙචනවතො පන ඉධ පරියායකථායපින මුච්චතීති අයමත්වථො වෙදිතබ්වබො. 

මරණාය ො  මාෙකපයයාති ‘‘ ත්ථං ො ආහරා’’තිආදිනා (පාරා. 172) 
නවයන මරණත්ථාය උපායං ගාහාවපයය. එවතන ආණත්තිකප්පවයොගං

ද ්ව ති. අම්කභො පුරි ාති ආලපනවමතං. කිිං තුය්හිමිනාතිආදි

 ංෙණ්ණනාකාරනිද ් නං. ඉති චිත්තමකනොති ඉති චිත්වතො ඉති මවනො.
‘‘මතං වත ජීවිතා ව වයයො’’තිඑත්ථ වුත්තමරණචිත්වතො මරණමවනොති
අත්වථො. එත්ථ ච ‘‘මවනො’’තිඉදං චිත්ත ්  අත්ථදීපනත්ථං වුත්තං.
වතවනෙ ්  පදභාජවන ‘‘යං චිත්තං තං මවනො’’ති (පාරා. 172) ආහ. 

චිත්ත ඞ්ෙප්කපොතිවිචිත්ත ඞ්කප්වපො. එත්ථාපිඉති- ද්වදොආහරිතබ්වබො.
‘‘ ඞ්කප්වපො’’තිච ංවිදහනමත්ත ්ව තංනාමං, න විතක්ක ්ව ෙ.තඤ්ච
 ංවිදහනං ඉම ්මිං අත්වථ  ඤ්ඤාවචතනාධිප්පාවයහි  ඞ්ගහං ගච්ඡති, 
ත ්මා ‘‘ඉති චිත්ත ඞ්කප්වපො’’ති ‘‘මතං වත ජීවිතා ව වයයො’’තිඑත්ථ 
වුත්තමරණ ඤ්ඤී මරණවචතවනො මරණාධිප්පාවයොති එෙවමත්ථ අත්වථො
දට්ඨබ්වබො. පදභාජවනපි හි අයවමෙ නවයො ද ්සිවතො. එවතන
මරණචිත්තාදීහි විනා ‘‘එකාහං ජීවිතං ව වයයො, වීරියමාරභවතො
දළ්හ’’න්තිආදිනා (ධ. ප. 112) නවයන ධම්මං භා න්ත ්   ංෙණ්ණනා

නාම න වහොතීති ද ්ව ති. අකනෙපරියාකයනාති නානප්පකාවරන

උච්චාෙවචන කාරවණන. පුන මරණෙණ්ණන්තිආදි නිගමනෙචනං. 

පාරාජිකෙො කහොතීති තඞ්ඛණූපපන්නම්පි මනු ් විග්ගහං වුත්තනවයන
ජීවිතාවෙොවරොවපන්වතො පාරාජිවකොවහොතීති. 

වෙ ාලියං  ම්බහුවල භික්ඛූ ආරබ්භ අඤ්ඤමඤ්ඤං ජීවිතා 
වෙොවරොපනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ‘‘මරණෙණ්ණං ො’’ති අයවමත්ථ
අනුපඤ්ඤත්ති,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති,  ාණත්තිකං, මාරණත්ථාය
ඔපාතක්ඛණනාදීසු දුක්කටං, අවනොදි ්  ඛවත ඔපාවත ය ්  ක ් චි
පතවනපි දුක්කටං, යක්ඛවපතතිරච්ඡානගතමනු ් විග්ගහානං 
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තිරච්ඡානගත ්  ච දුක්ඛුප්පත්තියං දුක්කටවමෙ, මනු ් ජාතික ්  
දුක්ඛුප්පත්තියංථුල්ලච්චයං, තථායක්ඛාදීනංමරවණ, තිරච්ඡානගතමරවණ
පන පාචිත්තියං, මනු ් මරවණ පාරාජිකන්ති. ඉමිනා නවයන  බ්බත්ථ
පවයොගවභදෙව න ආපත්තිවභවදොවෙදිතබ්වබො. අ ඤ්චිච්චමාවරන්ත ් 
අජානන්ත ්  නමරණාධිප්පාය ්  උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. තත්ථ 

අ ඤ්චිච්චාති ‘‘ඉමිනාඋපක්කවමනඉමංමාවරමී’’තිඅවචවතත්ොකවතන
උපක්කවමන මු ලු ් ාපනෙත්ථු ්මිං(පාරා.180ආදවයො)වියපවරමවතපි

අනාපත්ති. අජානන්ත ් ාති ‘‘ඉමිනා අයං මරි ් තී’’ති අජානන්ත ්  
උපක්කවමන වි ගතපිණ් පාතෙත්ථු ්මිං (පාරා. 181) විය පවර මවතපි

අනාපත්ති. නමරණාධිප්පාය ් ාති මරණං අනිච්ඡන්ත ්  උපක්කවමන
වභ ජ්ජෙත්ථු ්මිං (පාරා. 187) විය පවර මවතපි අනාපත්ති. එෙං
අ ඤ්චිච්චාතිආදීසු විනිච්ඡවයො වෙදිතබ්වබො. සීලවිපත්ති, 
මනු ් ජාතිකපාවණො, පාණ ඤ්ඤිතා, ෙධකචිත්තං, උපක්කවමො, වතන
මරණන්ති ඉමාවනත්ථ පඤ්ච අඞ්ගානි. අදින්නාදාන මඋට්ඨානං, කිරියං, 
 ඤ්ඤාවිවමොක්ඛං,  චිත්තකං, වලොකෙජ්ජං, කායකම්මං, ෙචීකම්මං, 
අකු ලචිත්තං, දුක්ඛවෙදනන්ති. 

තතියපාරාජිකෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. චතුත්ථපාරාජිකෙණ්ණනා 

චතුත්වථ අනභිජානන්ති  ක න්තාවන අනුප්පන්නත්තා අත්තනි

අත්ථිභාෙං අජානන්වතො. උත්තරිමනු ් ධම්මන්ති උත්තරිමනු ් ානං 

ඣායීනඤ්වචෙ අරියානඤ්ච ධම්මං. අත්තුපනායිෙන්ති අත්තනි තං
උපවනති ‘‘මයි අත්ථී’’ති  මුදාචරන්වතො, අත්තානං ො තත්ථ උපවනති
‘‘අහං එත්ථ  න්දි ් ාමී’’ති  මුදාචරන්වතොති අත්තුපනායිවකො, තං
අත්තුපනායිකං. එෙං කත්ො  මුදාචවරයයාති  ම්බන්වධො. 

අලමරියඤාණෙ ් නන්තිඑත්ථ මහග්ගතවලොකුත්තරපඤ්ඤාජානනට්වඨන
ඤාණං, චක්ඛුනා ච දිට්ඨමිෙ ධම්මං පච්චක්ඛකරණවතො ද ් නත්වථන
ද ් නන්ති ඤාණද ් නං, අරියං විසුද්ධං උත්තමං ඤාණද ් නන්ති
අරියඤාණද ් නං, අලං පරියත්තං කිවල විද්ධං න මත්ථං 
අරියඤාණද ් නවමත්ථ ඣානාදිවභවද උත්තරිමනු ් ධම්වම, අලං ො 
අරියඤාණද ් නම ් ාති අලමරියඤාණද ් වනො, තං

අලමරියඤාණද ් නං.  මුොචකරයයාති වුත්තප්පකාරවමතං
උත්තරිමනු ් ධම්මං අත්තුපනායිකං කත්ො කාවයන ො ොචාය ො

තදුභවයනොවිඤ්ඤු ් මනු ් ජාතික ්  ආවරොවචයය. ඉතිජානාමිඉති

ප ් ාමීති  මුදාචරණාකාරද ් නවමතං, අත්තුපනායිකඤ්හි කත්ො විනා
අඤ්ඤාපවදව න  මුදාචරන්වතො එෙං  මුදාචරති, ත ්මා ය්ොයං
පදභාජවන (පාරා. 209) ‘‘පඨමං ඣානං  මාපජ්ජිං,  මාපජ්ජාමි, 
 මාපන්වනො’’තිආදිවභවදොවුත්වතො, ව ො බ්වබොඉවධෙ ඞ්ගහංගච්ඡතීති 
වෙදිතබ්වබො. ‘‘ඉති ජානාමි ඉති ප ් ාමී’’ති හි ෙදන්වතො න යිදං
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ෙචනමත්තවමෙ ෙදති, අථ වඛො ‘‘ඉමිනා ච ඉමිනා ච කාරවණන අයං
ධම්වමො මයි අත්ථී’’ති දීවපති, ‘‘ මාපජ්ජි’’න්තිආදීනි ච ෙදන්වතන හි
 මාපජ්ජනාදීහි කාරවණහි අත්ථිතා දීපිතා වහොති, වතන වුත්තං ‘‘ය්ොයං
පදභාජවනපඨමංඣානං මාපජ්ජිං,  මාපජ්ජාමි,  මාපන්වනොතිආදිවභවදො

වුත්වතො, ව ො  බ්වබො ඉවධෙ  ඞ්ගහං ගච්ඡතී’’ති. තකතො අපකරන

 මකයනාති තවතො ආවරොචිතකාලවතො අඤ්ඤතර ්මිං කාවල. ඉති 
ආපත්තිපටිජානනකාලද ් නවමතං, අයං පන ආවරොචිතක්ඛවණෙ
ආපත්තිංආපජ්ජති.ආපත්තිං පන ආපන්වනොය ්මා පවරනවචොදිවතො ො
අවචොදිවතො ො පටිජානාති, ත ්මා ‘‘ මනුග්ගාහීයමාවනො ො

අ මනුග්ගාහීයමාවනොො’’තිවුත්තං. ආපන්කනොතිආවරොචිතක්ඛවණවයෙ

පාරාජිකංආපන්වනො. විසුද්ධාකපක්කඛොති අත්තවනොගිහිභාොදිකං විසුද්ධිං
අවපක්ඛමාවනොඉච්ඡමාවනො.අයඤ්හිය ්මාපාරාජිකංආපන්වනො, ත ්මා 
භික්ඛුභාවෙ ඨත්ො අභබ්වබොඣානාදීනි අධිගන්තුං, ඉච්ච ්  භික්ඛුභාවෙො
විසුද්ධි නාමනවහොති.ය ්මාපනගිහිොඋපා කාරාමික ාමවණරානංො
අඤ්ඤතවරො හුත්ො දානාදීහි  ග්ගමග්ගං ොඣානාදීහි වමොක්ඛමග්ගං ො
ආරාවධතුං භබ්වබො වහොති, ත ්මා ්  ගිහිආදිභාවෙො විසුද්ධි නාම වහොති.

වතන වුත්තං ‘‘ගිහිභාොදිකං විසුද්ධිං අවපක්ඛමාවනො’’ති. එෙිං ෙකෙයයාති

එෙං භවණයය, කථං? ‘‘අජානවමෙං, ආවුව ො’’තිආදිං. තත්ථ අජානන්ති

අජානන්වතො. අප ් න්ති අප ් න්වතො. තුච්ඡිං මු ා විලපින්ති අහං 
ෙචනත්ථවිරහවතො තුච්ඡං, ෙඤ්චනාධිප්පායවතො මු ා විලපිං අභණින්ති

වුත්තං වහොති. අඤ්ඤත්ර අධිමානාති ය්ොයං තිලක්ඛණං ආවරොවපත්ො
 ඞ්ඛාවර  ම්ම න්ත ්  ආරද්ධවිප ් ක ්  අපත්වත
පත්ත ඤ්ඤිතා ඞ්ඛාවතො අධිමාවනො උප්පජ්ජති, තං අධිමානං ඨවපත්ො
වකෙලං පාපිච්ඡතාය වයො  මුදාචවරයය, අයම්පි පාරාජිවකො වහොතීති
අත්වථො. 

වෙ ාලියං ෙග්ගුමුදාතීරිවය භික්ඛූ ආරබ්භ වත ං 
උත්තරිමනු ් ධම්මාවරොචනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ‘‘අඤ්ඤත්ර
අධිමානා’’ති අයවමත්ථ අනුපඤ්ඤත්ති,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, 
අනාණත්තිකං, ‘‘පඨමං ඣානං  මාපජ්ජි’’න්තිආදිනා නවයන
වුත්තප්පකාරං අ න්තං ඣානාදිධම්මං ආවරොවචන්ත ්   වච ය ් 
ක ් චි ආවරොවචති, ව ො මනු ් ජාතිවකො වහොති, අනන්තරවමෙ ‘‘අයං
ඣානලාභී’’ති ො ‘‘අරිවයො’’ති ො වයන වකනචි ආකාවරන තමත්ථං
ජානාති, පාරාජිකං.  වච න ජානාති, ථුල්ලච්චයං.  වච පන ‘‘වයො වත
විහාවර ෙසි, ව ො භික්ඛු පඨමං ඣානං  මාපජ්ජී’’තිආදිනා (පාරා. 220) 
නවයනඅඤ්ඤාපවදව නආවරොවචන්ත ් ජානාති, ථුල්ලච්චයං. වචන
ජානාති, දුක්කටං. අධිමාවනන ආවරොවචන්ත ් , අනුල්ලපනාධිප්පාය ් , 
උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. සීලවිපත්ති, උත්තරිමනු ් ධම්ම ් 
අත්තනිඅ න්තතා, පාපිච්ඡතාය ත ් ආවරොචනං, අනඤ්ඤාපවදව ො, ය ් 
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ආවරොවචති, ත ්  මනු ් ජාතිකතා, තඞ්ඛණවිජානනන්ති ඉමාවනත්ථ
පඤ්චඅඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනිඅදින්නාදාවන වුත්ත දි ාවනොති. 

චතුත්ථපාරාජිකෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උද්දිට්ඨා කඛො ආය ්මන්කතො චත්තාකරො පාරාජිො ධම්මාතිඉදං ඉධ 
උද්දිට්ඨපාරාජිකපරිදීපනවමෙ. වමොධාවනත්ොපන බ්බාවනෙචතුවී ති
පාරාජිකානි වෙදිතබ්බානි. කතමානි චතුවී ති? පාළියං ආගතානි තාෙ
භික්ඛූනං චත්තාරි භික්ඛුනීනං අ ාධාරණානි චත්තාරීති අට්ඨ, තානි
එකාද න්නං පණ් කාදීනං අභබ්බභාෙ ඞ්ඛාවතහි එකාද හි පාරාජිවකහි
 ද්ධිං එකූනවී ති, ගිහිභාෙං පත්ථයමානාය භික්ඛුනියා
විබ්භන්තභාෙපාරාජිවකන  ද්ධිං වී ති, අපරානිපි ලම්බී, මුදුපිට්ඨිවකො, 
පර ්  අඞ්ගජාතං මුවඛන ගණ්හාති, පර ්  අඞ්ගජාවත අභිනිසීදතීති 
ඉවම ංචතුන්නංෙව න ‘‘චත්තාරිඅනුවලොමපාරාජිකානී’’තිෙදන්ති, ඉති
ඉමානි ච චත්තාරි, පුරිමානි ච වී තීති  වමොධාවනත්ො  බ්බාවනෙ

චතුවී ති පාරාජිකානි වෙදිතබ්බානි. න ලභති භික්ඛූහි  ද්ධිිං  ිංො න්ති 

උවපො ථාදිවභදං ංො ංභික්ඛූහි ද්ධිංනලභති. යථාපුකර, තථා පච්ඡාති
යථා පුබ්වබ ගිහිකාවල අනුප ම්පන්නකාවල ච, පච්ඡා පාරාජිකං 
ආපන්වනොපි තවථෙ අ ංොව ො වහොති, නත්ථි ත ්  භික්ඛූහි  ද්ධිං

උවපො ථාදිවභවදො  ංොව ොති. තත්ථාය ්මන්කත පුච්ඡාමීති වතසු චතූසු 

පාරාජිවකසු ආය ්මන්වත ‘‘කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා’’ති පුච්ඡාමි. ෙච්චිත්ථාති
කච්චිඑත්ථ, එවතසුචතූසු පාරාජිවකසුකච්චිපරිසුද්ධාති අත්වථො. අථො 

ෙච්චිත්ථ පරිසුද්ධාති කච්චි පරිසුද්ධා අත්ථ, භෙථාති අත්වථො. ව  ං
 බ්බත්ථඋත්තානවමොති. 

කඞ්ඛාවිතරණියාපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනාය 

පාරාජිකෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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 ඞ්ඝාදික  ෙණ්කඩො 

ඉකම කඛො පනාතිඉදානිෙත්තබ්බානං අභිමුඛීකරණං. ආය ්මන්කතොති

 න්නිපතිතානං පියෙචවනන ආලපනං. කතර ාති ගණනපරිච්වඡවදො. 

 ඞ්ඝාදික  ාති එෙංනාමකා. ධම්මාතිආපත්තිවයො. උද්කෙ ිං ආගච්ඡන්තීති
 රූවපන උද්දිසිතබ්බතං ආගච්ඡන්ති, න නිදාවන විය ‘‘ය ්  සියා
ආපත්තී’’ති ාධාරණෙචනමත්වතන. 

1. සුක්කවි ් ට්ඨිසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ංවිජ්ජතිවචතනාඅ ් ාති ඤ්වචතනා,  ඤ්වචතනාෙ ඤ්වචතනිකා, 

 ඤ්වචතනා ො අ ්  අත්ථීති  ඤ්වචතනිකා. සුක්ෙවි ් ට්ඨීතිසුක්ක ් 
වි ් ට්ඨි, රාගූපත්ථම්භාදීසු වයනවකනචිඅඞ්ගජාවතකම්මඤ්ඤතංපත්වත
ආවරොගයාදීසු යංකිඤ්චි අපදිසිත්ො අජ්ඣත්තරූපාදීසු යත්ථ කත්ථචි
වමොචන ් ාදවචතනාය නිමිත්වත උපක්කමන්ත ්  
ආ යධාතුනානත්තවතො නීලාදිෙව න (පාරා. 239-240) ද විවධසු

සුක්වකසු ය ්  ක ් චි සුක්ක ්  ඨානා චාෙනාති අත්වථො. අඤ්ඤත්ර

සුපිනන්තාති යා සුපිවන සුක්කවි ් ට්ඨි වහොති, තං ඨවපත්ො. 

 ඞ්ඝාදික ක ොති යා අඤ්ඤත්ර සුපිනන්තා  ඤ්වචතනිකා සුක්කවි ් ට්ඨි, 
අයං  ඞ්ඝාදිව ව ො නාම ආපත්තිනිකාවයොති අත්වථො. ෙචනත්වථො
පවනත්ථ  ඞ්වඝො ආදිම්හි වචෙ ව ව  ච ඉච්ඡිතබ්වබො අ ් ාති
 ඞ්ඝාදිව ව ො. කිං වුත්තං වහොති – ඉමං ආපත්තිං ආපජ්ජිත්ො
වුට්ඨාතුකාම ්  යං තං ආපත්තිවුට්ඨානං, ත ්  ආදිම්හි වචෙ
පරිො දානත්ථාය, ආදිවතො ව ව  මජ්වඣ මානත්තදානත්ථාය මූලාය 
පටික ් වනන ො  හ මානත්තදානත්ථාය, අෙ ාවන අබ්භානත්ථාය ච
 ඞ්වඝො ඉච්ඡිතබ්වබො, න වහත්ථ එකම්පි කම්මං විනා  ඞ්වඝන  ක්කා
කාතුං. ඉති  ඞ්වඝො ආදිම්හි වචෙ ව ව  ච ඉච්ඡිතබ්වබො අ ් ාති
 ඞ්ඝාදිව ව ොති. 

 ාෙත්ථියං ව යය කං ආරබ්භ උපක්කමිත්ො අසුචිවමොචනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, ‘‘අඤ්ඤත්ර සුපිනන්තා’’ති අයවමත්ථ අනුපඤ්ඤත්ති, 
අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං.  වච පන පවරන අත්තවනො
අඞ්ගජාවතඋපක්කමංකාවරත්ොවමොචාවපති, ආපජ්ජතිවයෙ.වචවතත්ො 
අන්තමව ොආකාව කටිකම්පවනනපිනිමිත්වතඋපක්කමන්ත ්  වචන
මුච්චති, ථුල්ලච්චයං.  වච පන අන්තමව ො යං එකා ඛුද්දකමක්ඛිකා 
පිවෙයය, තත්තකම්පි ඨානවතො මුච්චති, දකව ොතං අවනොතිණ්වණපි
 ඞ්ඝාදිව ව ො.ඨානවතොපන චුතංඅෙ ් වමෙදකව ොතංඔතරති, ත ්මා
‘‘දකව ොතං ඔතිණ්ණමත්වත බහි නික්ඛන්වත ො අනික්ඛන්වත ො
 ඞ්ඝාදිව ව ො’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.237) අට්ඨකථාසු වුත්තං. 
අනුපක්කමන්ත ්  ච, අවමොචනාධිප්පාය ්  ච, සුපිනං ප ් න්ත ්  ච, 
උම්මත්තකාදීනඤ්ච මුත්වතපි අනාපත්ති. සීලවිපත්ති, වචතනා, 
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උපක්කවමො, මුච්චනන්ති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි 
පඨමපාරාජිවකවුත්ත දි ාවනොති. 

සුක්කවි ් ට්ඨිසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. කාය ං ග්ගසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය ඔතිණ්කණොති යක්ඛාදීහි විය  ත්තා අන්වතො උප්පජ්ජන්වතන
රාවගන ො ඔතිණ්වණො, කූපාදීනි විය  ත්තා අ මවපක්ඛිත්ො රජ්ජනීවය
ඨාවන රජ්ජන්වතො  යං ො රාගං ඔතිණ්වණො, 

කාය ං ග්ගරාග මඞ්ගි ්ව තං අධිෙචනං. විපරිණකතන චිත්කතනාති 
පරිසුද්ධභෙඞ්ග න්තති ඞ්ඛාතං පකතිං විජහිත්ො අඤ්ඤථා පෙත්වතන, 
විරූපං ො පරිණවතන යථා පරිෙත්තමානං විරූපං වහොති, එෙං

වුත්තරාගෙව නපරිෙත්වතත්ොඨිවතන චිත්වතනාතිඅත්වථො. මාතුගාකමන

 ද්ධින්ති තදහුජාතායපි ජීෙමානකමනු ්සිත්ථියා  ද්ධිං. ොය ිං ග්ගිං 

 මාපජ්කජයයාති හත්ථග්ගහණාදිකආය ම්පවයොගං කායමි ්සීභාෙං

 මාපජ්වජයය. හත්ථග්ගාහිං ොතිආදි පන ්  විත්ථාවරන අත්ථද ් නං. 

තත්ථ හත්කථො නාම කප්පරවතො පට්ඨාය යාෙ අග්ගනඛා. කෙණී නාම
විනන්ධිත්ො ො අවිනන්ධිත්ො ො සුද්ධවකව හි ො 
නීලාදිෙණ්ණසුත්තකුසුමකහාපණමාලාසුෙණ්ණචීරකමුත්තාෙළිආදීසු
අඤ්ඤතරමි ්ව හි ො කතවක කලාප ්ව තං අධිෙචනං.
වෙණිග්ගහවණන වචත්ථ වක ාපි ගහිතාවයෙ  ද්ධිං වලොවමහි. ඉති
වුත්තලක්ඛණ ්  හත්ථ ්  ගහණං හත්ථග්ගාවහො, වෙණියා ගහණං

වෙණිග්ගාවහො. අෙව   ්   රීර ්  පරාම නං අඤ්ඤතර ්  ො

අඤ්ඤතර ්  ො අඞ්ග ්  පරාම නිං නාම. වයො තං හත්ථග්ගාහං ො
වෙණිග්ගාහං ො අඤ්ඤතර ්  ො අඤ්ඤතර ්  ො අඞ්ග ්  පරාම නං
 මාපජ්වජයය, ත ්  ඞ්ඝාදිව ව ොනාම ආපත්තිනිකාවයොවහොතීති. 

 ාෙත්ථියං උදායිත්වථරං ආරබ්භ කාය ං ග්ග මාපජ්ජනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, ඉත්ථියා
ඉත්ථි ඤ්ඤිවනොඅන්තමව ොවලොවමනවලොමං ඵු න්ත ් ාපි, ඉත්ථියාො
ඵුසියමාන ්  ව ෙනාධිප්පාවයන ොයමිත්ො ඵ ් ං පටිජානන්ත ් 
 ඞ්ඝාදිව ව ො. එවකන පන හත්වථන ගවහත්ො දුතිවයන හත්වථන
දිෙ ම්පි තත්ථතත්ථඵු න්ත ් එකාෙආපත්ති, අග්ගවහත්ොඵු න්වතො
පන  වච සී වතො යාෙ පාදා, තාෙකායවතො හත්ථං අවමොවචන්වතොවයෙ
ඵු ති, එකාෙආපත්ති, පඤ්චන්නංඅඞ්ගුලීනං එකවතොගහවණපිඑකාවයෙ.
 වච පන නානිත්ථීනං පඤ්චඞ්ගුලිවයො එකවතො ගණ්හාති, පඤ්ච 
ආපත්තිවයො.ඉත්ථියාවෙමතික ් , පණ් කපුරි තිරච්ඡානගත ඤ්ඤි ් ච
ථුල්ලච්චයං, තථාකාවයනකායප්පටිබද්වධන, අමනු ්සිත්ථිපණ් වකහිච
 ද්ධිං කාය ං ග්වගපි. මනු ්සිත්ථියා පන කායප්පටිබද්වධන
කායප්පටිබද්ධාදීසු, පුරි කායඵු නාදීසු ච දුක්කටං. ඉත්ථියා ඵුසියමාන ් 
ව ෙනාධිප්පාය ් ාපි කාවයන අොයමිත්ො ඵ ් ං පටිජානන්ත ් , 
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වමොක්ඛාධිප්පාවයන ඉත්ථිං ඵු න්ත ් , අ ඤ්චිච්ච, අ ් තියා, 
අජානන්ත ් , අ ාදියන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.සීලවිපත්ති, 
මනු ්සිත්ථී, ඉත්ථි ඤ්ඤිතා, කාය ං ග්ගරාවගො, වතනරාවගන ොයාවමො, 
හත්ථග්ගාහාදි මාපජ්ජනන්ති ඉමාවනත්ථ පඤ්ච අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි 
පඨමපාරාජිවකවුත්ත දි ාවනොති. 

කාය ං ග්ගසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. දුට්ඨුල්ලොචාසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තතිවය ඔතිණ්ණතා ච විපරිණතචිත්තතා ච 

දුට්ඨුල්ලොච ් ාදරාගෙව න වෙදිතබ්බා. මාතුගාමන්ති 

දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ල ංලක්ඛණ මත්ථං මනු ්සිත්ථිං. දුට්ඨුල්ලාහිොචාහීති 

ෙච්චමග්ගප ් ාෙමග්වගවමථුනධම්මප්පටි ංුවත්තාහිොචාහි. ඔභාක යයාති
අෙභාව යය, 
ෙණ්ණාෙණ්ණයාචනආයාචනපුච්ඡනපටිපුච්ඡනආචික්ඛණානු ා නඅක්

වකො නෙව නනානප්පකාරං අ ද්ධම්මෙචනංෙවදයය. යථාතන්තිඑත්ථ
න්ති නිපාතමත්තං, යථා ුවො ුවෙතින්ති අත්වථො. එවතන ඔභා වන

නිරා ඞ්කභාෙං ද ්ව ති. කමථුනුප ිංහිතාහීතිඉදං දුට්ඨුල්ලොචාය 

සිඛාපත්තලක්ඛණද ් නං.  ඞ්ඝාදික ක ොති ද්වින්නං මග්ගානං ෙව න
ෙණ්ණාෙණ්වණහි ො වමථුනයාචනාදීහි ො ‘‘සිඛරණීසි,  ංභින්නාසි, 
උභවතොබයඤ්ජනකාසී’’තිඉවමසුතීසුඅඤ්ඤතවරනඅක්වකො ෙචවනනො
මාතුගාමංඔභා න්ත ්   ඞ්ඝාදිව ව ොනාමආපත්තිනිකාවයොවහොතීති. 

 ාෙත්ථියං උදායිත්වථරං ආරබ්භ දුට්ඨුල්ලොචාහි ඔභා නෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, ඉත්ථියා 
ඉත්ථි ඤ්ඤිවනො අන්තමව ො හත්ථමුද්දායපි වුත්තනවයන ඔභා න්ත ්  
 වච  ා තමත්ථං ත ්මිංවයෙ ඛවණ ජානාති,  ඞ්ඝාදිව ව ො. පණ් වක 
ථුල්ලච්චයං. ත ්මිංවයෙ ඉත්ථි ඤ්ඤිවනො දුක්කටං. පුනප්පුනං
ඔභා න්ත ් ,  ම්බහුලා ච ඉත්ථිවයො එකොචාය ඔභා න්ත ් 
ොචාගණනාය වචෙ ඉත්ථිගණනාය ච ආපත්තිවයො.  වච යං ඉත්ථිං
ඔභා ති,  ානජානාති, ථුල්ලච්චයං.අධක්ඛකංඋබ්භජාණුමණ් ලං ආදි ් 
ෙණ්ණාදිභණවනපි ථුල්ලච්චයං. පණ් වක දුක්කටං, උබ්භක්ඛකං 
අවධොජාණුමණ් ලංකායප්පටිබද්ධඤ්චආදි ් ෙණ්ණාදිභණවන බ්බත්ථ
දුක්කටං. අත්ථධම්මඅනු ා නිපුවරක්ඛාරානං උම්මත්තකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති. සීලවිපත්ති, මනු ්සිත්ථී, ඉත්ථි ඤ්ඤිතා, 
දුට්ඨුල්ලොච ් ාදරාවගො, වතන රාවගන ඔභා නං, තඞ්ඛණවිජානනන්ති
ඉමාවනත්ථ පඤ්ච අඞ්ගානි. අදින්නාදාන මුට්ඨානං, කිරියං, 
 ඤ්ඤාවිවමොක්ඛං,  චිත්තකං, වලොකෙජ්ජං, කායකම්මං, ෙචීකම්මං, 
අකු ලචිත්තං, ද්විවෙදනන්ති. 

දුට්ඨුල්ලොචාසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. අත්තකාමසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුත්වථ ඔතිණ්ණතා ච විපරිණතචිත්තතා ච

අත්තකාමපාරිචරියාෙව න වෙදිතබ්බා. මාතුගාම ්   න්තිකෙති
දුට්ඨුල්වලොභා වන වුත්තප්පකාරාය ඉත්ථියා  මීවප. 

අත්තොමපාරිචරියායාති වමථුනධම්ම ඞ්ඛාවතන කාවමන පාරිචරියා
කාමපාරිචරියා, අත්තවනො අත්ථාය කාමපාරිචරියා අත්තකාමපාරිචරියා, 
අත්තනා ො කාමිතා ඉච්ඡිතාති අත්තකාමා,  යං වමථුනරාගෙව න
පත්ථිතාති අත්වථො, අත්තකාමා ච  ා පාරිචරියා චාතිඅත්තකාමපාරිචරියා, 

ත ් ා අත්තකාමපාරිචරියාය. ෙණ්ණිං භාක යයාති ගුණං ආනි ං ං

පකාව යය. එතෙග්ගන්තිආදි ත ් ා අත්තකාමපාරිචරියාය 
ෙණ්ණභා නාකාරනිද ් නං. තත්රායං පද ම්බන්ධෙව වනෙ

 ඞ්වඛපත්වථො – යා මාදි ං පාණාතිපාතාදීහි විරහිතත්තා සීලෙන්තිං 

වමථුනධම්මා විරහිතත්තා බ්රහ්මචාරිිං තදුභවයනාපි ෙලයාණධම්මිං එකතන

ධම්කමනපරිචකරයය අභිරවමයය, ත ් ාඑෙං මාදි ංපරිචරන්තියායාඅයං

පාරිචරියා නාම, එතදග්ගං පාරිචරියානන්ති. කමථුනුප ිංහිකතන

 ඞ්ඝාදික ක ොතිඑෙංඅත්තකාමපාරිචරියායෙණ්ණං භා න්වතොච‘‘අරහසි
ත්ෙං මය්හං වමථුනධම්මං දාතු’’න්තිආදිනා වමථුනප්පටි ංුවත්වතවනෙ
ෙචවනනවයොභාව යය, ත ්  ඞ්ඝාදිව ව ො. 

 ාෙත්ථියං උදායිත්වථරං ආරබ්භ අත්තකාමපාරිචරියාය 
ෙණ්ණභා නෙත්ථු ්මිංපඤ්ඤත්තං, අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, 
ඉත්ථියා ඉත්ථි ඤ්ඤිවනො අන්තමව ො හත්ථමුද්දායපි වුත්තනවයවනෙ
අත්තකාමපාරිචරියාය ෙණ්ණං භා න්ත ්   වච  ා තමත්ථං ත ්මිංවයෙ
ඛවණ ජානාති,  ඞ්ඝාදිව ව ො. වනො වච ජානාති, ථුල්ලච්චයං. පණ් වක
පණ් ක ඤ්ඤිවනොපි ථුල්ලච්චයං. ත ්මිංවයෙ ඉත්ථි ඤ්ඤිවනො දුක්කටං.
චීෙරාදීහි ෙත්ථුකාවමහි පාරිචරියාය ෙණ්ණං භා න්ත ් 
උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. සීලවිපත්ති, මනු ්සිත්ථී, ඉත්ථි ඤ්ඤිතා, 
අත්තකාමපාරිචරියාය රාවගො, වතන රාවගන ෙණ්ණභණනං, 
තඞ්ඛණවිජානනන්ති ඉමාවනත්ථ පඤ්ච අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි
දුට්ඨුල්වලොභා වන වුත්ත දි ාවනොති. 

අත්තකාමසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5.  ඤ්චරිත්තසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පඤ්චවම  ඤ්චරිත්තන්ති ඉත්ථිපුරි ානං අන්තවර  ංචරණභාෙං. 

 මාපජ්කජයයාති  ම්මා පටිග්ගණ්හනවීමං නපච්චාහරණානි කවරොන්වතො

ආපජ්වජයය. ඉත්ථියා ොතිආදි මාපජ්ජනාකාරද ් නං.තත්ථ ඉත්ථියාො 

පුරි මතින්ති පුරිව න ො ත ්  මාතාපිතාදීහි ො වපසිවතො පුරි  ්  මතිං 

අධිප්පායං ඉත්ථියා ආවරොවචයයාති අත්වථො. පුරි  ්  ො ඉත්ථිමතින්ති
ඉත්ථියා ො ත ් ා මාතාපිතාදීහි ො වපසිවතො ඉත්ථියා මතිං අධිප්පායං
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පුරි  ්  ආවරොවචයයාති අත්වථො. ජායත්තකන ො ජාරත්තකන ොති
ජායභාවෙ ො ජාරභාවෙ ො. පුරි  ්  හි මතිං ඉත්ථියා ආවරොවචන්වතො
ජායත්තවන ආවරොවචති, ඉත්ථියා මතිං පුරි  ්  ආවරොවචන්වතො 
ජාරත්තවනආවරොවචති. අපිච පුරි  ්ව ෙ මතිං ඉත්ථියාආවරොවචන්වතො
ජායත්තවන ො ආවරොවචති නිබද්ධභරියභාවෙ, ජාරත්තවන ො
මිච්ඡාචාරභාවෙ, වතවනෙ ්  පදභාජවන (පාරා. 302) ‘‘ජායත්තවන ොති
ජායා භවි ් සි, ජාරත්තවන ොති ජාරී භවි ් සී’’ති වුත්තං. එවතවනෙ
උපාවයන ඉත්ථියා මතිං පුරි  ්  ආවරොචවනපි ‘‘පති භවි ් සි, ජාවරො 

භවි ් සී’’ති ෙත්තබ්බතා වෙදිතබ්බා. අන්තමක ො තඞ්ඛණොයපීති
 බ්බන්තිවමන පරිච්වඡවදන යා අයං තඞ්ඛවණ මුහුත්තමත්වත
 ංෙසිතබ්බවතො ‘‘තඞ්ඛණිකා’’ති වුච්චති, මුහුත්තිකාති අත්වථො. ත ් ාපි
‘‘මුහුත්තිකා භවි ් සී’’ති එෙං පුරි  ්  මතිං ආවරොවචන්ත ්  
 ඞ්ඝාදිව ව ො, එවතවනෙ උපාවයන ‘‘මුහුත්තිවකො භවි ් සී’’ති එෙං
පුරි  ්  ඉත්ථිමතිං ආවරොවචන්වතොපි  ඞ්ඝාදිව  ං ආපජ්ජතීති
වෙදිතබ්වබො. 

 ාෙත්ථියං උදායිත්වථරං ආරබ්භ  ඤ්චරිත්ත මාපජ්ජනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, ‘‘අන්තමව ො තඞ්ඛණිකායපී’’ති අයවමත්ථ අනුපඤ්ඤත්ති, 
 ාධාරණපඤ්ඤත්ති, ‘‘පටිග්ගණ්හාති, වීමං ති, අන්වතොසිං 
පච්චාහරාවපතී’’තිඉමිනා (පාරා. 338) නවයන  ාණත්තිකං, අඤ්ඤත්ර
නාලංෙචනීයාය යාය කායචි ඉත්ථියා අන්තමව ො මාතුයාපි පුරි මතිං
ආවරොවචන්වතො ‘‘වහොහි කිර භරියා ධනක්ිසතා’’ති ෙත්තුකාවමො  වචපි
ඡන්දොසිනීආදීසු අඤ්ඤතරාකාවරන ආවරොවචත්ො තාය ‘‘ ාධූ’’ති
 ම්පටිච්ඡිවතපිඅ ම්පටිච්ඡිවතපිපුනආගන්ත්ොවයන පහිවතො, ත ් තං
පෙත්තිංආවරොවචති,  ඞ්ඝාදිව  ංආපජ්ජති.  ා පනත ් භරියා වහොතු 
ො, මා ො, අකාරණවමතං.  වචපිය ් ා  න්තිකං වපසිවතො, තං අදි ්ො
අඤ්ඤතර ්  අෙ ් ාවරොචනක ්  ‘‘ආවරොවචහී’’ති ෙත්ො පච්චාහරති, 
ආපජ්ජතිවයෙ. ‘‘මාතුරක්ඛිතං බූ්රහී’’ති වපසිත ්  පන ගන්ත්ො අඤ්ඤං
පිතුරක්ඛිතාදීසු අඤ්ඤතරං ෙදන්ත ්  වි ඞ්වකතං වහොති, පුරි  ්  ො
ඉත්ථියා ො ෙචනං ‘‘ ාධූ’’ති කාවයන ො ොචාය ො උභවයන ො
පටිග්ගණ්හිත්ො ත ් ා ඉත්ථියා ො පුරි  ්  ො ආවරොවචත්ො ො 
ආවරොචාවපත්ො ො පුන වයන වපසිවතො, ත ්  තං පෙත්තිං  යං
ආවරොවචන්ත ්  ො අඤ්වඤන ආවරොචාවපන්ත ්  ො  ඞ්ඝාදිව ව ො. 
එත්තාෙතා හි ‘‘පටිග්ගණ්හාති, වීමං ති, පච්චාහරතී’’තිඉදං අඞ්ගත්තයං
 ම්පාදිතවමෙවහොති, ඉවතො පනවයහිවකහිචිද්වීහිඅඞ්වගහි, පණ් වකච
අඞ්ගත්තවයනාපිථුල්ලච්චයං.එවකන දුක්කටං. ඞ්ඝ ් ොවචතිය ් ො
ගිලාන ් ොකිච්වචනගච්ඡන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්චඅනාපත්ති. 

සීලවිපත්ති, වයසු  ඤ්චරිත්තං  මාපජ්ජති, වත ං මනු ් ජාතිකතා, න
නාලංෙචනීයතා, 
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පටිග්ගණ්හනවීමං නපච්චාහරණානීති ඉමාවනත්ථ පඤ්ච අඞ්ගානි. 
ඡ මුට්ඨානං, පණ්ණත්තිං ො අලංෙචනීයභාෙං ො අජානන්ත ් 
කායවිකාවරන  ා නං ගවහත්ො තවථෙ වීමංසිත්ො තවථෙ
පච්චාහරන්ත ්  කායවතො  මුට්ඨාති. ‘‘ඉත්ථන්නාමා ආගමි ් ති, ත ් ා
චිත්තං ජාවනයයාථා’’ති වකනචි වුත්වත ‘‘ ාධූ’’ති  ම්පටිච්ඡිත්ො තං
ආගතංෙත්ොපුනත ්මිංපුරිව ආගවතආවරොවචන්ත ් කාවයන කිඤ්චි
අකතත්තා ොචවතො  මුට්ඨාති. ොචාය ‘‘ ාධූ’’ති  ා නං ගවහත්ො
අඤ්වඤන කරණීවයනත ් ාඝරංගන්ත්ොඅඤ්ඤත්ථොගමනකාවලතං
දි ්ො ෙචීවභවදන වීමංසිත්ො පුනපි අඤ්වඤවනෙ කාරවණන තවතො
අපක්කම්ම කදාචිවදෙ තං පුරි ං දි ්ො ආවරොවචන්ත ් ාපි ොචවතො
 මුට්ඨාති. පණ්ණත්තිං අජානන්ත ්  පන ඛීණා ෙ ් ාපි පිතුෙචවනන
ගන්ත්ො අලංෙචනීයං මාතරම්පි ‘‘එහි වම පිතරං උපට්ඨාහී’’ති ෙත්ො 
පච්චාහරන්ත ්  කායොචවතො  මුට්ඨාති. ඉමානි තීණි
අචිත්තක මුට්ඨානානි. තදුභයං පන ජානිත්ො එවතවහෙ තීහි නවයහි
 මාපජ්ජන්ත ්  තාවනෙ තීණි තදුභයජානනචිත්වතන  චිත්තකානි
වහොන්ති, කිරියං, වනො ඤ්ඤාවිවමොක්ඛං, අචිත්තකං, පණ්ණත්තිෙජ්ජං, 
කායකම්මං, ෙචීකම්මං, කු ලාදිෙව නවචත්ථතීණිචිත්තානි, සුඛාදිෙව න
ති ්ව ොවෙදනාති. 

 ඤ්චරිත්තසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. කුටිකාරසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඡට්වඨ  ඤ්ඤාචිොය පනාති එත්ථ  ඤ්ඤාචිො නාම  යං
පෙත්තිතයාචනා වුච්චති, ත ්මා  ඤ්ඤාචිකායාති අත්තවනො යාචනායාති
වුත්තංවහොති,  යංයාචිතවකහි උපකරවණහීතිඅත්වථො.එත්ථචයංකිඤ්චි
පරපරිග්ගහිතකං මූලච්වඡදෙව න යාචිතුං න ෙට්ටති, තාෙකාලිකං පන
ෙට්ටති.  හායත්ථායකම්මකරණත්ථාය ‘‘පුරි ං වදථා’’තිෙත්තුං ෙට්ටති, 

පුරි ත්තකරම්පි යාචිතුං ෙට්ටති, පුරි ත්තෙකරො නාම ෙඩ්ඪකිආදිනා
පුරිව න කාතබ්බං හත්ථකම්මං. තං ‘‘පුරි ත්තකරං වදහී’’ති ො
‘‘හත්ථකම්මංවදහී’’තිො ෙත්ොයාචිතුංෙට්ටති.හත්ථකම්මංනාමකිඤ්චි
ෙත්ථුනවහොති, ත ්මා‘‘කිං, භන්වත, ආගතත්ථා’’තිපුච්ඡිවතොඅපුච්ඡිවත
ොයාචිතුංෙට්ටති, විඤ්ඤත්තිපච්චයාවදොව ොනත්ථි, මිගලුද්දකාදවයොපන

 කකම්මං න යාචිතබ්බා. කුටින්ති උල්ලිත්තාදීසු අඤ්ඤතරං. තත්ථ 

උල්ලිත්තා නාමඨවපත්ො ථම්භතුලාපිට්ඨ ඞ්ඝාටොතපානධූමච්ඡිද්දාදිවභදං
අවලවපොකා ංඅෙව ව වලවපොකාව  කුට්වටහි ද්ධිංඝවටත්ොඡදන ් 

අන්වතො සුධාය ො මත්තිකාය ො ලිත්තා. අෙලිත්තා නාම තවථෙ

වුත්තනවයවනෙ ඡදන ්  බහි ලිත්තා. උල්ලිත්තාෙලිත්තා නාම තවථෙ

ඡදන ්  අන්වතො ච බහි ච ලිත්තා. ොරයමාකනනාති  යං ො

කවරොන්වතන, ආණත්තියා ො කාරාවපන්වතන. අ ාමිෙන්ති කාවරතා

දායවකනවිරහිතං. අත්තුද්කෙ න්ති‘‘මය්හංො ාගාරංඑ ා’’තිඑෙංඅත්තා
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උද්වදව ො එති ් ාති අත්තුද්වද ා, තං අත්තුද්වද ං. පමාණො 

ොකරතබ්බාතිපමාණුවත්තාකාවරතබ්බා. තත්රිෙිං පමාණන්තිත ් ාකුටියා

ඉදං පමාණං. දීඝක ොති දීඝවතො. ද්ොෙ  විෙත්ථිකයො සුගතවිෙත්ථියාතිඑත්ථ 

සුගතවිෙත්ථි නාම ඉදානි මජ්ඣිම ්  පුරි  ්  ති ්ව ො විදත්ථිවයො, 
ෙඩ්ඪකිහත්වථන දියඩ්වඪො හත්වථො වහොති. මිනන්වතන පන කුටියා
බහිකුට්වට පඨමං දින්නං මහාමත්තිකපරියන්තං අග්ගවහත්ො
ථු පිණ් පරියන්වතන ද්ොද  විදත්ථිවයො මිවනතබ්බා,  වච
ථු පිණ් වකන අනත්ථිවකො වහොති, මහාමත්තිකවලවපවනෙ නිට්ඨාවපති, 

 ්වෙෙ පරිච්වඡවදො. තිරියන්ති විත්ථාරවතො.  ත්තන්තරාති කුට්ට ් 
බහිඅන්තංඅග්ගවහත්ො අබ්භන්තරිවමනඅන්වතන ත්තසුගතවිදත්ථිවයො
පමාණන්ති වුත්තං වහොති. එත්ථ ච වක ග්ගමත්තම්පි දීඝවතො හාවපත්ො
තිරියං, තිරියවතොොහාවපත්ොදීඝංෙඩ්වඪතුංන ෙට්ටති, වකොපනොවදො
උභවතොෙඩ්ඪවන.යාපනදීඝවතො ට්ඨිහත්ථාපිවහොති, තිරියවතො තිහත්ථා
ොඌනකචතුහත්ථාො, යත්ථ පමාණුවත්වතොමඤ්වචොඉවතො චිවතොචන
පරිෙට්ටති, පච්ඡිමවකොටියාචතුහත්ථවිත්ථාරානවහොති, අයංකුටි ඞ්ඛයංන 

ගච්ඡති, ත ්මා ෙට්ටති. භික්ඛූ අභිකනතබ්බා ෙත්ථුකෙ නායාති ය ්මිං 
පවදව  කුටිං කාවරතුකාවමො වහොති, තං ව ොවධත්ො පදභාජවන (පාරා.
349) වුත්තනවයන  ඞ්ඝං තික්ඛත්තුං යාචිත්ො  බ්වබ ො
 ඞ්ඝපරියාපන්නා  ඞ්වඝන ො  ම්මතා ද්වෙ තවයො භික්ඛූ තත්ථ

ෙත්ථුවද නත්ථායවනතබ්බා. කතහිභික්ඛූහිෙත්ථු කෙක තබ්බිංඅනාරම්භිං

 පරික්ෙමනන්ති වතහි භික්ඛූහි කිපිල්ලිකාදීනං ආ යාදීහි වතර හි, 
පුබ්බණ්ණාපරණ්ණනි ්සිතාදීහි ව ොළ හි උපද්දවෙහි විරහිතත්තා
අනාරම්භං, ද්වීහිොචතූහිොබලිබද්වධහි ුවත්වතන කවටනඑකංචක්කං
නිබ්වබොදකපතනට්ඨාවන එකං බහි කත්ො ආවිජ්ඣිතුං  ක්කුවණයයතාය
 පරික්කමනන්ති  ල්ලක්වඛත්ො  වච  ඞ්ඝපවහොනකා වහොන්ති, 
තත්වථෙ, වනො වච,  ඞ්ඝමජ්ඣං ගන්ත්ො වතන භික්ඛුනා යාචිවතහි

ඤත්තිදුතිවයන කම්වමන ෙත්ථු වදව තබ්බං.  ාරම්කභ කචතිආදි
පටිපක්ඛනවයන වෙදිතබ්බං. 

ආළවියං ආළවිවක භික්ඛූ ආරබ්භ  ඤ්ඤාචිකාය කුටිකරණෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං, අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති,  ාණත්තිකං, ‘‘අවදසිතෙත්ථුකං
පමාණාතික්කන්තං කුටිං කාවර ් ාමී’’ති උපකරණත්ථං අරඤ්ඤං
ගමනවතො පට්ඨාය  බ්බපවයොවගසු දුක්කටං, ‘‘ඉදානි ද්වීහි පිණ්ව හි
නිට්ඨානං ගමි ් තී’’ති වතසු පඨමපිණ් දාවන ථුල්ලච්චයං, දුතියදාවනන
වලවප ඝටිවත  වච අවදසිතෙත්ථුකා එෙ ො පමාණාතික්කන්තා එෙ ො
වහොති, එවකො  ඞ්ඝාදිව ව ො, ද්වෙ ච දුක්කටානි. උභයවිප්පන්නා, ද්වෙ 
 ඞ්ඝාදිව  ා, ද්වෙචදුක්කටානි. වචපනද්ොරබන්ධංොොතපානංො 
අට්ඨවපත්ොෙ මත්තිකාය ලිම්පති, ඨපිවත ච ත ්මිං වලවපො න ඝටියති, 
රක්ඛතිතාෙ. පුනලිම්පන්ත ් පනඝටිතමත්වත ඞ්ඝාදිව ව ො. වචතං
ඨපියමානං පඨමදින්නවලවපන  ද්ධිං නිරන්තරවමෙ හුත්ො තිට්ඨති, 
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පටුන 

පඨමවමෙ  ඞ්ඝාදිව ව ො. වකෙලං  ාරම්භාය දුක්කටං, තථා
අපරික්කමනාය. විප්පකතං කුටිං අඤ්ඤ ්  දදවතො ච, භූමිං  මං කත්ො 
භින්දන්ත ්  ච, වලණගුහාතිණකුටිපණ්ණච්ඡදනවගවහසු අඤ්ඤතරං
කාවරන්ත ් , කුටිම්පි අඤ්ඤ ්  ො ත්ථාය, ො ාගාරං ඨවපත්ො
උවපො ථාගාරාදීසු අඤ්ඤතරත්ථාය කාවරන්ත ්  ච උම්මත්තකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති. සීලවිපත්ති, උල්ලිත්තාදීනං අඤ්ඤතරතා, 
වහට්ඨිමපමාණ ම්භවෙො, අවදසිතෙත්ථුකතා, පමාණාතික්කන්තතා, 
අත්තුද්වදසිකතා, ො ාගාරතා, වලපඝටනාති ඉමාවනත්ථ ඡ ො  ත්ත ො
අඞ්ගානි. ඡ මුට්ඨානං, කිරියඤ්ච, කිරියාකිරියඤ්ච. ඉදඤ්හි ෙත්ථුං 
වද ාවපත්ො පමාණාතික්කන්තං ො කවරොවතො කිරියවතො  මුට්ඨාති, 
අවද ාවපත්ො කවරොවතො කිරියාකිරියවතො  මුට්ඨාති. ව  වමත්ථ
 ඤ්චරිත්වතවුත්ත දි වමොති. 

කුටිකාරසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. විහාරකාරසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ත්තවම මහල්ලෙන්ති   ාමිකභාවෙන  ඤ්ඤාචිතකුටිවතො
මහන්තභාවෙොඑත ්  අත්ථීතිමහල්ලවකො, ය ්මාොෙත්ථුංවද ාවපත්ො
පමාණාතික්කවමනාපි කාතුං ෙට්ටති, ත ්මා පමාණමහන්තතායපි 
මහල්ලවකො, තං මහල්ලකං. ය ්මා පන ්  තං පමාණමහන්තත්තං
  ාමිකත්තාෙ ලබ්භති, ත ්මා තදත්ථද ් නත්ථං ‘‘මහල්ලවකො නාම
විහාවරො   ාමිවකො වුච්චතී’’ති එෙම ්  පදභාජවන (පාරා. 367) වුත්තං. 
ව  ං  බ්බං කුටිකාරසික්ඛාපවද වුත්ත දි ං,   ාමිකභාෙමත්තවමෙ හි
විව ව ො. 

වකො ම්බියං ඡන්නත්වථරං ආරබ්භ වචතියරුක්ඛං වඡදාපනෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තභාවෙො, අකිරියමත්තවතො  මුට්ඨානභාවෙො, එක ඞ්ඝාදිව  තා
චඑත්ථවිව ව ො. 

විහාරකාරසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. දුට්ඨවදො සික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අට්ඨවම දුට්කඨො කෙොක ොති දූසිවතො වචෙ දූ වකො ච. උප්පන්වන හි
වදොව  පුග්ගවලො වතන වදොව න දූසිවතො වහොති, පකතිභාෙං ජහාපිවතො, 
ත ්මා ‘‘දුට්වඨො’’තිවුච්චති.පරඤ්චදූව තිවිනාව ති, ත ්මා‘‘වදොව ො’’ති
වුච්චති. ඉති ‘‘දුට්වඨො වදොව ො’’ති එක ්ව වෙතං පුග්ගල ් 

ආකාරනානත්වතන නිද ් නං. අප්පතීකතොති නප්පතීවතො, පීතිසුඛාදීහි

විෙජ්ජිවතො, න අභි වටොති අත්වථො. අමූලකෙනාති යං වචොදවකන
චුදිතකම්හි පුග්ගවල අදිට්ඨං අ ්සුතං අපරි ඞ්කිතං, ඉදං එවත ං 
ද ් න ෙනපරි ඞ්කා ඞ්ඛාතානං මූලානං අභාෙවතො අමූලකං නාම. තං
පන ව ො ආපන්වනො ො වහොතු, අනාපන්වනො ො, එතං ඉධ අප්පමාණං.
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එත්ථච අදිට්ඨිං නාම අත්තවනොප ාදචක්ඛුනාොදිබ්බචක්ඛුනාොඅදිට්ඨං, 

අ ්සුතිං නාම තවථෙ වකනචි වුච්චමානං න සුතං, අපරි ඞ්කිතිං නාම
අත්තවනො ො පර ්  ො දිට්ඨසුතමුතෙව න වචත ා අපරි ඞ්කිතං, ඉති

එෙරූවපන අමූලවකන. පාරාජිකෙනාති භික්ඛුවනො අනුරූවපසු
එකූනවී තියාඅඤ්ඤතවරන, පදභාජවන(පාරා.386) පනපාරාජිකුද්වදව 
ආගතාවනෙ ගවහත්ො ‘‘චතුන්නං අඤ්ඤතවරනා’’ති වුත්තං. 

අනුද්ධිංක යයාති ධංව යය විද්ධංව යය පධංව යය අභිභවෙයය. තං පන
අනුද්ධං නං ය ්මා අත්තනා වචොවදන්වතොපි පවරන වචොදාවපන්වතොපි
කවරොති, ත ්මා ්  පදභාජවන ‘‘වචොවදති ො වචොදාවපති ො’’ති වුත්තං.
තත්ථ ෙත්ථු න්ද ් නා ආපත්ති න්ද ් නා  ංො ප්පටික්වඛවපො
 ාමීචිප්පටික්වඛවපොති  ඞ්වඛපවතො චත ්ව ො වචොදනා. තාසු 

ෙත්ථු න්ෙ ් නා නාම ‘‘ත්ෙං වමථුනං ධම්මං පටිව වී’’තිආදිනානවයන

පෙත්තා. ආපත්ති න්ෙ ් නා නාම ‘‘ත්ෙං වමථුනධම්මාපත්තිං

ආපන්වනො’’තිආදිනානවයනපෙත්තා.  ිංො ප්පටික්කඛකපො නාම‘‘නත්ථි
තයා ද්ධිංඋවපො වථොොපොරණාො  ඞ්ඝකම්මංො’’තිඑෙංපෙත්වතො.
එත්තාෙතා පන සී ං න එති, ‘‘අ ් මවණොසී’’තිආදීහි ෙචවනහි  ද්ධිං

ඝටිවතවයෙ සී ං එති.  ාමීචිප්පටික්කඛකපො නාම 
අභිොදනපච්චුට්ඨානඅඤ්ජලිකම්ම ාමීචිකම්මබීජනිකම්මාදීනංඅකරණං, තං
පටිපාතියා ෙන්දනාදීනිකවරොවතොඑක ් අකත්ොව  ානංකරණකාවල
වෙදිතබ්බං.එත්තාෙතාචවචොදනා නාමවහොති, ආපත්තිපන සී ංනඑති.
‘‘ක ්මා මම ෙන්දනාදීනි න කවරොසී’’ති පුච්ඡිවත පන
‘‘අ ් මවණොසී’’තිආදිෙචවනහි  ද්ධිං ඝටිවතවයෙ සී ං එති, ත ්මා වයො
භික්ඛු භික්ඛුං  මීවප ඨත්ො ‘‘ත්ෙං වමථුනං ධම්මං පටිව වී’’ති ො 
‘‘අ ් මවණොසී’’ති ො ආදීහි ෙචවනහි හත්ථමුද්දාය එෙ ො එතමත්ථං
දීවපන්වතො  යං ො වචොවදති, ගහට්ඨපබ්බජිවතසු ො අඤ්ඤතවරන

වචොදාවපති, අයංඅනුද්ධංව තිනාම. අප්කපෙනාමනිංඉමම්හාබ්රහ්මචරියා

චාකෙයයන්තිඅපිඑෙනාම නංපුග්ගලංඉමම්හාව ට්ඨචරියාඅපවනයයං.
‘‘ ාධු ෙත ්   චාහං ඉමං පුග්ගලං ඉමම්හා බ්රහ්මචරියා චාවෙයය’’න්ති
ඉමිනා අධිප්පාවයන අනුද්ධංව යයාති වුත්තං වහොති. එවතන එකං
චාෙනාධිප්පායංගවහත්ොඅෙව  ා අක්වකො ාධිප්පාවයොකම්මාධිප්පාවයො
වුට්ඨානාධිප්පාවයො උවපො ථට්ඨපනාධිප්පාවයො පොරණට්ඨපනාධිප්පාවයො
අනුවිජ්ජනාධිප්පාවයො ධම්මකථාධිප්පාවයොති  ත්ත අධිප්පායා පටික්ඛිත්තා

වහොන්ති. තකතොඅපකරන මකයනාතිය ්මිං මවය අනුද්ධංසිවතොවහොති, 

තවතො අඤ්ඤ ්මිං  මවය.  මනුග්ගාහීයමාකනො ොති අනුවිජ්ජවකන කිං
වත දිට්ඨන්තිආදිනා නවයන අනුවිජ්ජියමාවනො උපපරික්ඛියමාවනො. 

අ මනුග්ගාහීයමාකනො ොති දිට්ඨාදීසු වකනචි ෙත්ථුනාො අනුවිජ්ජකාදීසු
වයන වකනචි පුග්ගවලන ො අවුච්චමාවනො. ඉවම ං පන පදානං පරවතො
‘‘භික්ඛුචවදො ංපතිට්ඨාතී’’තිඉමිනා ම්බන්වධො.ඉදඤ්හිවුත්තංවහොති– 
එෙං  මනුග්ගාහීයමාවනො ො අ මනුග්ගාහීයමාවනො ො භික්ඛු ච වදො ං
පතිට්ඨාති පටිච්ච තිට්ඨති පටිජානාති,  ඞ්ඝාදිව ව ොති. ඉදඤ්ච
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අමූලකභාෙ ්  පාකටකාලද ් නත්ථං වුත්තං. ආපත්තිං පන

අනුද්ධංසිතක්ඛවණවයෙආපජ්ජති. අමූලෙඤ්කචෙ තිංඅධිෙරණිංකහොතීති
එත්ථ පන දිට්ඨමූලාදීනං අභාවෙනඅමූලකං,  මවථහි අධිකරණීයභාවෙන
අධිකරණං.යඤ්හිඅධිකිච්චආරබ්භපටිච්ච න්ධාය මථාපෙත්තන්ති, තං
අධිකරණං. ඉධ පන පාරාජික ඞ්ඛාතං ආපත්තාධිකරණවමෙ අධිප්වපතං.
යදිහිතංඅධිකරණං දිට්ඨාදීහිමූවලහිඅමූලකඤ්වචෙවහොති, අයංවචොවදතුං
ආගවතො භික්ඛු ච වදො ං පතිට්ඨාති පටිච්ච තිට්ඨති, ‘‘තුච්ඡකං මයා
භණිත’’න්තිආදීනි (පාරා. 386) ෙදන්වතො පටිජානාති, ත ්  භික්ඛුවනො
අනුද්ධංසිතක්ඛවණවයෙ  ඞ්ඝාදිව ව ොති, අයං සික්ඛාපද ්  
පදානුක්කවමනඅත්වථො. 

රාජගවහ වමත්තියභූමජවක භික්ඛූ ආරබ්භ අමූලවකන පාරාජිවකන 
අනුද්ධං නෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති,  ාණත්තිකං, 
කතූප ම්පදං සුද්ධංොඅසුද්ධංොපුග්ගලංවයනපාරාජිවකනවචොවදති, තං
‘‘අයං අනජ්ඣාපන්වනො’’ති ඤත්ො චාෙනාධිප්පාවයන ‘‘කවරොතු වම
ආය ්මා ඔකා ං, අහං තං ෙත්තුකාවමො’’ති එෙං ඔකා ං අකාවරත්ො
වචොවදන්ත ්  වචව ොතඞ්ඛවණවයෙජානාති‘‘මං වචොවදතී’’ති, ොචාය
ොචාය ඞ්ඝාදිව ව ොවචෙදුක්කටඤ්ච.ඔකා ංකාවරත්ො වචොවදන්ත ් 
 ඞ්ඝාදිව ව ොවයෙ.හත්ථමුද්දාය ම්මුඛාවචොවදන්ත ් ාපිඑව ෙනවයො. 
පරම්මුඛාවචොවදන්ත ් පනසී ංනඑති. අත්තනා මීවපඨත්ො අඤ්ඤං
භික්ඛුං ආණාවපති, ව ො ත ්  ෙචවනන තං වචොවදති, වචොදාපක ්ව ෙ
වුත්තනවයනආපත්තිවයො.අථව ොපි‘‘මයාදිට්ඨංසුතංඅත්ථී’’තිවචොවදති, 
ද්වින්නම්පි ජානානං තවථෙ ආපත්තිවයො. අක්වකො ාධිප්පාවයන පන
ඔකා ං අකාවරත්ො ෙදන්ත ්  වුත්තනවයවනෙ පාචිත්තියඤ්වචෙ
දුක්කටඤ්ච. ඔකා ං කාවරත්ො ෙදන්ත ්  පාචිත්තියවමෙ.
කම්මාධිප්පාවයන අ ම්මුඛා  ත්තවිධම්පි කම්මං කවරොන්ත ්  
දුක්කටවමෙ. වුට්ඨානාධිප්පාවයන ‘‘ත්ෙං ඉත්ථන්නාමං ආපත්තිං
ආපන්වනො, තං පටිකවරොහී’’ති ෙදන්ත ් , උවපො ථං ො පොරණං ො
ඨවපන්ත ්  ච ඔකා කම්මං නත්ථි, ඨපනක්වඛත්තං පන ජානිතබ්බං, 
අනුවිජ්ජක ් ාපි ඔ වට ෙත්ථු ්මිං ‘‘අත්වථතං තො’’ති
අනුවිජ්ජනාධිප්පාවයන ෙදන්ත ්  ඔකා කම්මං නත්ථි, ධම්මකථික ් ාපි 
‘‘වයො ඉදඤ්ච ඉදඤ්ච කවරොති, අයං අ ් මවණො’’තිආදිනා නවයන
අවනොදි කං ධම්මං කවථන්ත ්  ඔකා කම්මං නත්ථි.  වච පන ඔදි ් 
නියවමත්ො ‘‘අසුවකොචඅසුවකොචඅ ් මවණො අනුපා වකො’’තිකවථති, 
ආ නවතො ඔරුය්හ ආපත්තිං වදව ත්ො ගන්තබ්බං. උම්මත්තකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති, සීලවිපත්ති, යං වචොවදති ො වචොදාවපති ො, ත ්  
‘‘උප ම්පන්වනො’’ති  ඞ්ඛුපගමනං, ත ්මිං සුද්ධ ඤ්ඤිතා, වයන
පාරාජිවකනවචොවදති, ත ්  දිට්ඨාදිෙව නඅමූලකතා, චාෙනාධිප්පාවයන
 ම්මුඛාවචොදනා, ත ්  තඞ්ඛණවිජානනන්ති ඉමාවනත්ථ පඤ්ච අඞ්ගානි.
 මුට්ඨානාදීනිඅදින්නාදාන දි ානි. වෙදනාපවනත්ථදුක්ඛාවයොති. 
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පටුන 

දුට්ඨවදො සික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. අඤ්ඤභාගියසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

නෙවම අඤ්ඤභාගිය ් ාතිආදීසු අඤ්ඤභාග ් ඉදං, අඤ්ඤභාවගොො

අ ්  අත්ථීති අඤ්ඤභාගියං. අධිෙරණන්ති ආධාවරො වෙදිතබ්වබො, ෙත්ථු
අධිට්ඨානන්ති වුත්තං වහොති. වයො හි ව ො අට්ඨුප්පත්තියං ‘‘දබ්වබො
මල්ලපුත්වතො නාමා’’ති ඡගලවකො වුත්වතො. ව ො ය්ොයං ආය ්මවතො
දබ්බ ්  මල්ලපුත්ත ්  භාවගො වකොට්ඨාව ො පක්වඛො මනු ් ජාති වචෙ
භික්ඛුභාවෙො ච, තවතොඅඤ්ඤ ් භාග ් වකොට්ඨා  ්  පක්ඛ ් වහොති 
තිරච්ඡානජාතියා වචෙඡගලකභාෙ ් ච, ව ොොඅඤ්ඤභාවගොඅ ්  අත්ථි, 
ත ්මා අඤ්ඤභාගිය ඞ්ඛයං ලභති. ය ්මා ච වත ං ‘‘ඉමං මයං දබ්බං 
මල්ලපුත්තං නාම කවරොමා’’ති ෙදන්තානං ත ්  නාමකරණ ඤ්ඤාය
ආධාවරො ෙත්ථු අධිට්ඨානං, ත ්මා ‘‘අධිකරණ’’න්ති වෙදිතබ්වබො. තඤ්හි
 න්ධාය ‘‘ ච්චං කිර තුම්වහ, භික්ඛවෙ, දබ්බං මල්ලපුත්තං
අඤ්ඤභාගිය ්  අධිකරණ ් ා’’තිආදි (පාරා. 391) වුත්තං. න
විොදාධිකරණාදීසු අඤ්ඤතරං, ක ්මා? අ ම්භෙවතො. න හි 
වමත්තියභූමජකා චතුන්නං අධිකරණානං ක ් චි අඤ්ඤභාගිය ් 
අධිකරණ ්  කිඤ්චිවද ං වල මත්තං උප්පාදියිංසු, න ච චතුන්නං
අධිකරණානං වලව ො නාම අත්ථි. ජාතිවල ාදවයො හි පුග්ගලානංවයෙ
වල ා වුත්තා, න විොදාධිකරණාදීනං. තඤ්ච ‘‘දබ්වබො මල්ලපුත්වතො’’ති 
නාමංත ් අඤ්ඤභාගියාධිකරණභාවෙඨිත ් ඡගලක ්  වකොචිවදව ො 
වහොතිවථරංපාරාජිවකනධම්වමනඅනුද්ධංව තුංවල මත්වතො, එත්ථච

දි ් ති අපදි ් ති ‘‘අ ්  අය’’න්ති වෙොහරීයතීති කෙක ො, ජාතිආදීසු 
අඤ්ඤතරවකොට්ඨා  ්ව තංඅධිෙචනං.අඤ්ඤම්පිෙත්ථුංලි ් තිසිලි ් ති 

වෙොහාරමත්වතවනෙ ඊ කං අල්ලීයතීති කලක ො, ජාතිආදීනංවයෙ 
අඤ්ඤතරවකොට්ඨා  ්ව තංඅධිෙචනං.පදභාජවන(පාරා.393) පනය ් 
අඤ්ඤභාගිය ්  අධිකරණ ්  කිඤ්චිවද ං වල මත්තං උපාදාය
පාරාජිවකන ධම්වමන අනුද්ධංව යය, තං ය ්මා අට්ඨුප්පත්තිෙව වනෙ
ආවිභූතං, ත ්මාතංඅවිභජිත්ොයානි‘‘අධිකරණ’’න්ති ෙචන ාමඤ්ඤවතො
අත්ථුද්ධාරෙව නපෙත්තානිචත්තාරිඅධිකරණානි, වත ංඅඤ්ඤභාගියතා
ච තබ්භාගියතාචය ්මාඅපාකටා, ජානිතබ්බාචවිනයධවරහි, ත ්මාතඤ්ච
අෙ ාවන ආපත්තඤ්ඤභාගිවයනවචොදනඤ්චආවිකාතුං‘‘අඤ්ඤභාගිය ් 
අධිකරණ ් ාති ආපත්තඤ්ඤභාගියං ො වහොති අධිකරණඤ්ඤභාගියං
ො’’තිආදිවුත්තං, ව  ාවිනිච්ඡයකථා අට්ඨවමවුත්ත දි ාවයෙ.අයංපන
විව ව ො – ඉදං අඤ්ඤභාගිය ්  අධිකරණ ්  කිඤ්චිවද ං වල මත්තං
උපාදාය පාරාජිවකන ධම්වමන අනුද්ධං නෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ඉධ ච
ආපත්තඤ්ඤභාගියවචොදනාය තථා ඤ්ඤිවනොපි අනාපත්ති. අඞ්වගසු ච 
අඤ්ඤභාගිය ්  අධිකරණ ්  කිඤ්චිවද ං වල මත්තං උපාදියනතා
අධිකාති. 
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අඤ්ඤභාගියසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10.  ඞ්ඝවභදසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද වම  මග්ග ්   ඞ්ඝ ් ාති  හිත ්  භික්ඛු ඞ්ඝ ් , චිත්වතන ච
 රීවරනච අවිුවත්ත ් ාති අත්වථො. වතවනෙ ් පදභාජවන (පාරා. 412) 
‘‘ මග්වගො නාම  ඞ්වඝො  මාන ංො වකො  මානසීමායං ඨිවතො’’ති
වුත්තං.  මාන ංො වකො හි  මචිත්තතාය චිත්වතන අවිුවත්වතො වහොති, 

 මානසීමායං ඨිවතො කාය ාමග්ගිදානවතො  රීවරන අවිුවත්වතො. කභොය

පරක්ෙකමයයාති ‘‘කථංනාමායං භිජ්වජයයා’’තිවභදනත්ථායොයාවමයය. 

කභෙන ිංෙත්තනිෙිං ො අධිෙරණන්ති වභදන ්   ඞ්ඝවභද ්  අත්ථාය
 ංෙත්තනිකං කාරණං. ඉම ්මිඤ්හි ඔකාව  ‘‘කාමවහතු කාමනිදානං
කාමාධිකරණ’’න්ති ආදීසු (ම. නි. 1.168, 178) විය කාරණං 
‘‘අධිකරණ’’න්ති අධිප්වපතං. තං වභදකරෙත්ථුෙව න අට්ඨාර විධං. 

 මාොයාති ගවහත්ො. පග්ගය්හ තිට්කඨයයාති තං  ඞ්ඝවභද ්  අත්ථාය
 ංෙත්තනිකං  ඞ්ඝවභදනිබ්බත්ති මත්ථංකාරණංගවහත්ොදීවපයයවචෙ

නප්පටිනි ් ජ්වජයය ච. භික්ඛූහි එෙම ්  ෙචනීකයොති වය තං පග්ගය්හ
තිට්ඨන්තං  ම්මුඛා ප ් න්ති, වය ො ‘‘අසුක ්මිං නාම විහාවර’’ති
සුණන්ති, වතහි  බ්බන්තිවමන පරිච්වඡවදන අඩ්ඪවයොජනමත්තං
ගන්ත්ොපි ය්ොයං අනන්තවර ‘‘මාය ්මා’’තිආදිෙචනක්කවමො වුත්වතො, 
එෙම ්  ෙචනීවයො. දි ්ො ො සුත්ො ො අෙදන්තානං දුක්කටං. එත්ථ ච
මාඉති පදං ‘‘පරක්කමී’’තිපවදන ‘‘අට්ඨාසී’’තිපවදන ච  ද්ධිං ‘‘මා

පරක්කමි, මා අට්ඨාසී’’ති වයොවජතබ්බං.  කමතාය ්මා  ඞ්කඝනාති
ආය ්මා  ඞ්වඝන  ද්ධිං  වමතු  මාගච්ඡතු, එකලද්ධිවකො වහොතූති
අත්වථො. කිං කාරණා?  මග්වගො හි  ඞ්වඝො…වප.… විහරතීති. තත්ථ 

 ම්කමොෙමාකනොති අඤ්ඤමඤ්ඤ ම්පත්තියා සුට්ඨු වමොදමාවනො. 

අවිෙෙමාකනොති ‘‘අයං ධම්වමො, නායං ධම්වමො’’ති එෙං න විෙදමාවනො.

එවකො උද්වදව ො අ ් ාති එකුද්කෙක ො, එකවතො

පෙත්තපාතිවමොක්ඛුද්වදව ොති අත්වථො. ඵාසු විහරතීති සුඛං විහරති. එෙං
විසුම්පි  ඞ්ඝමජ්වඣපි තික්ඛත්තුං වුච්චමාන ්  අප්පටිනි ් ජ්ජවතො

දුක්කටං. එෙඤ්ච ක ොතිආදිම්හි  මනුභාසිතබ්කබොති  මනුභා නකම්මං 

කාතබ්බං. ඉච්කචතිං කු ලන්ති ඉති එතං පටිනි ් ජ්ජනං කු ලං වඛමං

ව ොත්ථිභාවෙො ත ්  භික්ඛුවනො. කනො කච පටිනි ් ජ්කජයය, 

 ඞ්ඝාදික ක ොති එත්ථ  මනුභා නකම්මපරිවයො ාවන
අප්පටිනි ් ජ්ජන්ත ්  ඞ්ඝාදිව ව ො.ව  ං උත්තානපදත්ථවමෙ. 

රාජගවහ වදෙදත්තං ආරබ්භ  ඞ්ඝවභදාය පරක්කමනෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං,  මනුභා නකම්වම
කරියමාවන අප්පටිනි ් ජ්ජන්ත ්  ඤත්තිපරිවයො ාවන දුක්කටං, ද්වීහි
කම්මොචාහිද්වෙ ථුල්ලච්චයා, ‘‘ය ් නක්ඛමති, ව ොභාව යයා’’තිඑෙං 

යය-කාරපත්තාය තතියකම්මොචාය තඤ්ච දුක්කටං වත ච ථුල්ලච්චයා 
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පටිප්ප ් ම්භන්ති,  ඞ්ඝාදිව ව ොවයෙ තිට්ඨති. අ මනුභාසියමාන ්  ච 
පටිනි ් ජ්ජන්ත ් චඋම්මත්තකාදීනඤ්චඅනාපත්ති.සීලවිපත්ති, වභදාය 
පරක්කමනං, ධම්මකම්වමන  මනුභා නං, කම්මොචාපරිවයො ානං, 
අප්පටිනි ් ජ්ජනන්ති ඉමාවනත්ථ චත්තාරි අඞ්ගානි.
 මනුභා න මුට්ඨානං, අකිරියං,  ඤ්ඤාවිවමොක්ඛං,  චිත්තකං, 
වලොකෙජ්ජං, කායකම්මං, ෙචීකම්මං, අකු ලචිත්තං, දුක්ඛවෙදනන්ති. 

 ඞ්ඝවභදසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. වභදානුෙත්තකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

එකාද වම ත ්ක ෙ කඛො පනාති වයො  ඞ්ඝවභදාය පරක්කමති, 

ත ්ව ෙ. අනුෙත්තොති ත ්  දිට්ඨිං ඛන්තිං රුචිං ගහවණන

අනුපටිපජ්ජනකා. ෙග්ගං අ ාමග්ගිපක්ඛියෙචනං ෙදන්තීති ෙග්ගොෙො. 
ය ්මා පනතිණ්ණංඋද්ධංකම්මාරහානවහොන්ති.නහි ඞ්වඝො ඞ්ඝ ් 

කම්මංකවරොති, ත ්මා ‘‘එවකොොද්වෙොතවයොො’’තිවුත්තං. ජානාති

කනොති අම්හාකං ඡන්දාදීනි ජානාති. භා තීති ‘‘එෙං කවරොමා’’ති අම්වහහි

 ද්ධිංභා ති. අම්හාෙම්කපතිංඛමතීතියංව ො කවරොති, එතං අම්හාකම්පි

රුච්චති.  කමතාය ්මන්තානිං  ඞ්කඝනාති ආය ්මන්තානං චිත්තං
 ඞ්වඝන  ද්ධිං  වමතු  මාගච්ඡතු, එිසභාෙං ගච්ඡතූති වුත්තං වහොති.
ව  ං පදත්ථවතො උත්තානවමෙ. විනිච්ඡයකථාවපත්ථ ද වම
වුත්ත දි ාවයෙ. 

අයං පන විව ව ො – ඉදං රාජගවහ  ම්බහුවල භික්ඛූ ආරබ්භ 
වදෙදත්ත ්   ඞ්ඝවභදාය පරක්කමන්ත ්  අනුෙත්තනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, අඞ්වගසු ච යථා තත්ථ පරක්කමනං, එෙං ඉධ අනුෙත්තනං
දට්ඨබ්බන්ති. 

වභදානුෙත්තකසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. දුබ්බචසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද්ොද වම දුබ්බචජාතිකෙොතිදුබ්බච භාවෙො, ෙත්තුංඅ ක්කුවණවයයොති

අත්වථො. උද්කෙ පරියාපන්කනසූති උද්වදව  පරියාපන්වනසු 
අන්වතොගවධසු, ‘‘ය ්  සියා ආපත්ති, ව ො ආවිකවරයයා’’ති එෙං
 ඞ්ගහිතත්තා අන්වතො පාතිවමොක්ඛ ්  ෙත්තමාවනසූති අත්වථො. 

 හධම්මිෙිං වුච්චමාකනොති හධම්මිවකනවුච්චමාවනො, කාරණත්වථවචතං
උපවයොගෙචනං. පඤ්චහි  හධම්මිවකහි සික්ඛිතබ්බත්තා, වත ං ො
 න්තකත්තා ‘‘ හධම්මික’’න්ති ලද්ධනාවමන බුද්ධපඤ්ඤත්වතන

සික්ඛාපවදන වුච්චමාවනොති අත්වථො. විරමථාය ්මන්කතො මම ෙචනායාති
වයනෙචවනනමං ෙදථ, තවතොමම ෙචනවතො විරමථ, මා මංතං ෙචනං

ෙදථාතිවුත්තංවහොති. ෙෙතු හ ධම්කමනාති හධම්මිවකනසික්ඛාපවදන, 
 හධම්වමන ො අඤ්වඤනපි පා ාදිකභාෙ ංෙත්තනිවකන ෙචවනන



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි  ඞ්ඝාදිව  කණ්ව ො 
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පටුන 

ෙවදතු. යදිෙන්ති වුද්ධිකාරණද ් නත්වථ නිපාවතො, වතන යං ඉදං
අඤ්ඤමඤ්ඤ ්  හිතෙචනං, ආපත්තිවතො ච වුට්ඨාපනං, වතන 

අඤ්ඤමඤ්ඤෙචකනන අඤ්ඤමඤ්ඤවුට්ඨාපකනන. එෙිං  ිංෙද්ධාහි ත ් 

භගෙකතො පරි ාති එෙං පරි ාය වුද්ධිකාරණං ද ්සිතං වහොති. ව  ං
උත්තානත්ථවමෙ.විනිච්ඡයකථාපි ද වමවුත්ත දි ාවයෙ. 

අයංපනවිව ව ො– ඉදංවකො ම්බියංඡන්නත්වථරංආරබ්භඅත්තානං 
අෙචනීයකරණෙත්ථු ්මිංපඤ්ඤත්තං, අඞ්වගසුචයථාතත්ථපරක්කමනං, 
එෙංඉධ අෙචනීයකරණතාදට්ඨබ්බාති. 

දුබ්බචසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

13. කුලදූ කසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

වතර වම ගාමිංොනිගමිංොතිඑත්ථනගරම්පි ගාවමඅන්වතොගධවමෙ. 

උපනි ් ාය විහරතීතිතත්ථ පටිබද්ධචීෙරාදිපච්චයතාය තං නි ් ාය ෙ ති.
පුප්ඵදානාදීහි මනු ් ානං  ද්ධං විනාව න්වතො කුලානි දූව තීති 

කුලදූ කෙො. මාලාෙච්ඡවරොපනාදවයො පාපකා  මාචාරා අ ් ාති 

පාප මාචාකරො. ක ො භික්ඛූති ව ො කුලදූ වකො භික්ඛු. ආය ්මා කඛො 

කුලදූ කෙො…කප.… අලිං කත ඉධ ොක නාති ඉමිනා ් 
පබ්බාජනීයකම්මාරහතං ද ්ව ති. පබ්බාජනීයකම්මකවතො පවන  ය ්මිං
ගාවමොනිගවමොකුලදූ කකම්මංකතං, ය ්මිඤ්චවිහාවරෙ ති, වනෙ

ත ්මිංගාවමොනිගවමොචරිතුංලභති, නවිහාවර ෙසිතුං. එෙඤ්චක ො

භික්ඛූතිඑත්ථ ක ොති පබ්බාජනීයකම්මකවතො අධිප්වපවතො. ඡන්වදන

ගච්ඡන්තීති ඡන්ෙගාමිකනො, එ  නවයො ව ව සු. ක ො භික්ඛූති ව ො
‘‘ඡන්දගාමිවනො’’තිආදීනි ෙදමාවනො. ත ්  ෙචන ්  පටිනි ් ග්ගාය එෙං
ෙචනීවයො, න කුලදූ නනිොරණත්ථාය. කුලදූ නකම්වමන හි ව ො 
ආපජ්ජිතබ්බා ආපත්තිවයො පුබ්වබෙ ආපන්වනො, එෙං පන ්  විසුම්පි

 ඞ්ඝමජ්වඣපි වුච්චමාන ්  අප්පටිනි ් ජ්ජවතො අපරං දුක්කටං. එෙඤ්ච 

ක ොතිආදි ඉවතො පුබ්වබ වුත්තඤ්ච අවුත්තඤ්ච  බ්බං උත්තානත්ථවමෙ. 
විනිච්ඡයකථාපිද වමවුත්ත දි ාවයෙ. 

අයංපනවිව ව ො– ඉදං ාෙත්ථියංඅ ් ජිපුනබ්බසුවකභික්ඛූ ආරබ්භ
ඡන්දගාමිතාදීහි පාපනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, අඞ්වගසු ච යථා තත්ථ 
පරක්කමනං, එෙංඉධඡන්දාදීහිපාපනංදට්ඨබ්බන්ති. 

කුලදූ කසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිගමනෙණ්ණනා 

උද්දිට්ඨා කඛො…කප.… එෙකමතිං ධාරයාමීතිඑත්ථ පඨමං ආපත්ති

එවත න්ති පඨමාපත්තිො, පඨමංවීතික්කමනක්ඛවණවයෙආපජ්ජිතබ්බාති
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අත්වථො. ඉතවර පන යථා තතිවය ච චතුත්වථ ච දිෙව  වහොතීති එත්ථ
‘‘තතියවකො, චතුත්ථවකො’’ති වුච්චති, එෙංයාෙතතිවය මනුභා නකම්වම

වහොන්තීති යාෙතතියොති වෙදිතබ්බා. යාෙතීහන්ති යත්තකානි අහානි. 

ජානිං පටිච්ඡාකෙතීති ජානන්වතො පටිච්ඡාවදති. තත්ථායං
පටිච්ඡාදනලක්ඛණ ්  මාතිකා – ආපත්ති ච වහොති, ආපත්ති ඤ්ඤී ච, 
පකතත්වතො ච වහොති, පකතත්ත ඤ්ඤී ච, අනන්තරායිවකො ච වහොති, 
අනන්තරායික ඤ්ඤී ච, පහු ච වහොති, පහු ඤ්ඤී ච, ඡාවදතුකාවමො ච

වහොති, ඡාවදති චාති. තත්ථ ආපත්ති ච කහොති, ආපත්ති ඤ්ඤී චාති යං
ආපත්තිං ආපන්වනො,  ා වතර න්නං අඤ්ඤතරා වහොති, ව ොපි ච තත්ථ
ෙත්ථුෙව නො ‘‘ඉදංභික්ඛූනං නෙට්ටතී’’ති නාමමත්තෙව නො ‘‘අයං
ඉත්ථන්නාමාආපත්තී’’ති ආපත්ති ඤ්ඤීවයෙහුත්ො‘‘නදානිනංක ් චි
ආවරොවච ් ාමී’’ති එෙං ඡාවදතුකාවමොෙ ධුරං නික්ඛිපිත්ො අරුණං
උට්ඨාවපති, ඡන්නා වහොති ආපත්ති.  වච පවනත්ථ අනාපත්ති ඤ්ඤී ො
වහොති, අඤ්ඤාපත්තික්ඛන්ධ ඤ්ඤීො, වෙමතිවකොො, අච්ඡන්නාෙ වහොති. 

පෙතත්කතොතිඅනුක්ඛිත්වතො මාන ංො වකො.ව ොවච පකතත්ත ඤ්ඤී

හුත්ො වුත්තනවයවනෙ ඡාවදති, ඡන්නා වහොති. අනන්තරායිකෙොති ය ් 
ද සු 
රාජවචොරඅග්ගිඋදකමනු ් අමනු ් ොළ රී පජීවිතබ්රහ්මචරියන්තරාවයසු

එවකොපිනත්ථි, ව ොවචඅනන්තරායික ඤ්ඤීඡාවදති, ඡන්නාවහොති. පහූති
වයො  ක්වකොති භික්ඛුවනො  න්තිකං ගන්තුඤ්වචෙ ආවරොවචතුඤ්ච, ව ො

වච පහු ඤ්ඤී හුත්ො ඡාවදති, ඡන්නා වහොති. ඡාකෙතුොකමො ච කහොති, 

ඡාකෙති චාතිඉදං උත්තානවමෙ.  වචපි හි ව ො  භාගං දි ්ො ‘‘අයං වම
උපජ්ඣාවයො ො ආචරිවයො ො’’ති ලජ්ජාය නාවරොවචති, ඡන්නාෙ වහොති.
උපජ්ඣායාදිභාවෙො හි ඉධ අප්පමාණං,  භාගමත්තවමෙ පමාණං. අයං
‘‘ජානංපටිච්ඡාවදතී’’තිපද ්  ඞ්වඛපවතොඅත්ථවිනිච්ඡවයො. 

තාෙතීහන්ති තත්තකානි අහානි, පටිච්ඡාදිතදිෙ වතො පට්ඨාය යාෙ
ආවරොචිතදිෙව ො, තාෙ දිෙ පක්ඛමා  ංෙච්ඡරෙව න යත්තවකො කාවලො

අතික්කන්වතො, තත්තකං කාලන්ති අත්වථො. අොමා පරිෙත්ථබ්බන්ති න
කාවමන න ෙව න, අථ වඛො අකාවමන අෙව න පරිො ං  මාදාය
ෙත්ථබ්බං. තත්ථ පටිච්ඡන්නපරිොව ො සුද්ධන්තපරිොව ො 

 වමොධානපරිොව ො චාති තිවිවධො පරිොව ො. තත්ථ පටිච්ඡන්නපරිොක ො 
තාෙ යථාපටිච්ඡන්නාය ආපත්තියා දාතබ්වබො. ක ් චි හි
එකාහප්පටිච්ඡන්නාආපත්තිවහොති, ක ් චි ද්වීහාදිප්පටිච්ඡන්නා. ක ් චි
එකා ආපත්ති වහොති, ක ් චි ද්වෙ ො ති ්ව ො ො තදුත්තරි ො. ත ්මා
පටිච්ඡන්නපරිො ං වදන්වතන පඨමවමෙ වුත්තනවයන පටිච්ඡන්නභාෙං
ඤත්ො තවතො පටිච්ඡන්නදිෙව  ච ආපත්තිවයො ච  ල්ලක්වඛත්ො  වච 
එකා එකාහප්පටිච්ඡන්නා වහොති, ‘‘අහං, භන්වත, එකංආපත්තිංආපජ්ජිං
 ඤ්වචතනිකං සුක්කවි ් ට්ඨිං එකාහප්පටිච්ඡන්න’’න්ති එෙං පරිො ං
යාචාවපත්ො ඛන්ධවක (චූළෙ. 98) ආගතනවයන කම්මොචං ෙත්ො
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පරිොව ො දාතබ්වබො. අථ ද්වීහතීහාදිප්පටිච්ඡන්නා වහොති, 
ද්වීහප්පටිච්ඡන්නං තීහප්පටිච්ඡන්නං චතූහප්පටිච්ඡන්නං
පඤ්චාහප්පටිච්ඡන්නං…වප.… චුද්ද ාහප්පටිච්ඡන්නන්තිඑෙං යාෙ
චුද්ද දිෙ ානි දිෙ ෙව න වයොජනා කාතබ්බා, 
පඤ්චද දිෙ ප්පටිච්ඡන්නායං ‘‘පක්ඛප්පටිච්ඡන්න’’න්ති වයොජනා
කාතබ්බා. තවතො යාෙ එකූනතිං තිවමො දිෙව ො, තාෙ
‘‘අතිවරකපක්ඛප්පටිච්ඡන්න’’න්ති, තවතො මා ප්පටිච්ඡන්නං
අතිවරකමා ප්පටිච්ඡන්නං ද්වෙමා ප්පටිච්ඡන්නං 
අතිවරකද්වෙමා ප්පටිච්ඡන්නං වතමා ප්පටිච්ඡන්නං…වප.… 
අතිවරකඑකාද මා ප්පටිච්ඡන්නන්ති එෙං වයොජනා කාතබ්බා.  ංෙච්ඡවර
පුණ්වණ ‘‘එක ංෙච්ඡරප්පටිච්ඡන්න’’න්ති, තවතොපරං අතිවරක ංෙච්ඡරං
ද්වෙ ංෙච්ඡරං එෙං යාෙ
 ට්ඨි ංෙච්ඡරඅතිවරක ට්ඨි ංෙච්ඡරප්පටිච්ඡන්නන්ති, තවතො ො භිවයයොපි 
ෙත්ොවයොජනාකාතබ්බා. 

 වචපනද්වෙති ්ව ොතදුත්තරිොආපත්තිවයොවහොන්ති, යථා‘‘එකං 
ආපත්ති’’න්ති වුත්තං, එෙං ‘‘ද්වෙ ආපත්තිවයො, ති ්ව ො ආපත්තිවයො’’ති
ෙත්තබ්බං. තවතො පරං පන  තං ො වහොතු,  හ ් ං ො, ‘‘ ම්බහුලා’’ති
ෙත්තුංෙට්ටති. නානාෙත්ථුකාසුපි ‘‘අහං, භන්වත,  ම්බහුලා ඞ්ඝාදිව  ා
ආපත්තිවයො ආපජ්ජිං එකං සුක්කවි ් ට්ඨිං එකං කාය ං ග්ගං එකං
දුට්ඨුල්ලොචං එකං අත්තකාමං එකං  ඤ්චරිත්තං
එකාහප්පටිච්ඡන්නාවයො’’ති එෙං ගණනෙව න ො, ‘‘අහං, භන්වත, 
 ම්බහුලා  ඞ්ඝාදිව  ා ආපත්තිවයො ආපජ්ජිං නානාෙත්ථුකාවයො
එකාහප්පටිච්ඡන්නාවයො’’තිඑෙං ෙත්ථුකිත්තනෙව නො, ‘‘අහං, භන්වත, 
 ම්බහුලා  ඞ්ඝාදිව  ා ආපත්තිවයො ආපජ්ජිං එකාහප්පටිච්ඡන්නාවයො’’ති

එෙං නාමමත්තෙව න ො වයොජනා කාතබ්බා. තත්ථ නාමිං දුවිධං
 ජාති ාධාරණං  බ්බ ාධාරණඤ්ච, තත්ථ  ඞ්ඝාදිව ව ොති 

 ජාති ාධාරණිං, ආපත්තීති  බ්බ ාධාරණිං, ත ්මා ‘‘ ම්බහුලා
ආපත්තිවයො ආපජ්ජිං එකාහප්පටිච්ඡන්නාවයො’’ති එෙං
 බ්බ ාධාරණනාමෙව නාපි ෙත්තුං ෙට්ටති.ඉදඤ්හිපරිො ාදිවිනයකම්මං
ෙත්ථුෙව න වගොත්තෙව න නාමෙව න ආපත්තිෙව න ච කාතුං

ෙට්ටතිවයෙ. තත්ථ සුක්කවි ් ට්ඨීති ෙත්ථු වචෙ කගොත්තඤ්ච, 

 ඞ්ඝාදිව ව ොති නාමඤ්වචෙ ආපත්ති ච, තත්ථ ‘‘සුක්කවි ් ට්ඨිං
කාය ං ග්ග’’න්තිආදිෙචවනනාපි ‘‘නානාෙත්ථුකාවයො’’තිෙචවනනාපි 
ෙත්ථු වචෙ වගොත්තඤ්ච ගහිතං වහොති, ‘‘ ඞ්ඝාදිව ව ො’’තිෙචවනනාපි 
‘‘ආපත්තිවයො’’තිෙචවනනාපිනාමඤ්වචෙආපත්තිචගහිතාවහොති, ත ්මා
එවතසුය ්  ක ් චිෙව නකම්මොචාකාතබ්බා. 

කම්මොචාපරිවයො ාවන ච  වච අප්පභික්ඛුවකො ආොව ො වහොති, 
 ක්කා රත්තිච්වඡදං අනාපජ්ජන්වතන ෙසිතුං, තත්වථෙ ‘‘පරිො ං
 මාදියාමි, ෙත්තං  මාදියාමී’’ති තික්ඛත්තුං ෙත්තං  මාදාතබ්බං, 
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පටුන 

 මාදියිත්ොතත්වථෙ ඞ්ඝ ් ආවරොවචත්ොපුනආගතාගතානංභික්ඛූනං 
ආවරොවචන්වතන ෙත්තවභදඤ්ච රත්තිච්වඡදඤ්ච අකත්ො පරිෙසිතබ්බං.
 වච න  ක්කා වහොති පරිො ං ව ොවධතුං, නික්ඛිත්තෙත්වතන
ෙසිතුකාවමො වහොති, තත්වථෙ  ඞ්ඝමජ්වඣ, එකපුග්ගල ්  ො  න්තිවක
‘‘පරිො ං නික්ඛිපාමි, ෙත්තං නික්ඛිපාමී’’ති පරිොව ො නික්ඛිපිතබ්වබො, 
එකපවදනාපි වචත්ථ නික්ඛිත්වතො වහොති පරිොව ො, ද්වීහි පන 
සුනික්ඛිත්වතොවයෙ,  මාදාවනපි එව ෙ නවයො. නික්ඛිත්තකාලවතො
පට්ඨාය පකතත්තට්ඨාවන තිට්ඨති, අථාවනන පච්චූ  මවය එවකන
භික්ඛුනා  ද්ධිං පරික්ඛිත්ත ්  විහාර ්  පරික්වඛපවතො, අපරික්ඛිත්ත ් 
පරික්වඛපාරහට්ඨානවතො ද්වෙ වලඩ්ඩුපාවත අතික්කමිත්ො මහාමග්ගවතො
ඔක්කම්ම ගුම්වබන ො ෙතියා ො පටිච්ඡන්නට්ඨාවන නිසීදිත්ො
අන්වතොඅරුවණවයෙ ෙත්තං  මාදියිත්ො ආවරොවචතබ්බං. යම්පි අඤ්ඤං 
භික්ඛුං ප ් ති, ත ් ාපි ආවරොවචතබ්බවමෙ. අරුවණ උට්ඨිවත ත ් 
 න්තිවක ෙත්තං නික්ඛිපිත්ො විහාරං ගන්තබ්බං.  වච ව ො පුවර
අරුවණවයෙවකනචිකරණීවයනගවතො, විහාරං ගන්ත්ොයං බ්බපඨමං
භික්ඛුං ප ් ති, ත ්  ආවරොවචත්ො නික්ඛිපිතබ්බං. එෙං  ල්ලක්වඛත්ො
යාෙ රත්තිවයො පූවරන්ති, තාෙ පරිෙත්ථබ්බං, අයං  ඞ්වඛපවතො 
පටිච්ඡන්නපරිො විනිච්ඡවයො, විත්ථාවරො පන  මන්තපා ාදිකාය
විනය ංෙණ්ණනාය(චූළෙ. අට්ඨ.97) වුත්තනවයවනෙවෙදිතබ්වබො. 

ඉතවරසුපනද්වීසු ‘‘ආපත්තිපරියන්තංනජානාති, රත්තිපරියන්තං න
ජානාතී’’ති (චූළෙ. 157) ඉම ්මිං ෙත්ථු ්මිං ඛන්ධවක අනුඤ්ඤාවතො 

සුද්ධන්තපරිොක ො නාම, ව ො දුවිවධො චූළසුද්ධන්කතො මහාසුද්ධන්කතොති, 
දුවිවධොපි වච  රත්තිපරිච්වඡදං  කලං ො එකච්චං ො අජානන්ත ්  ච
අ ් රන්ත ්  චතත්ථ වෙමතික ්  ච දාතබ්වබො.ආපත්තිපරියන්තං පන 
‘‘එත්තිකා අහං ආපත්තිවයො ආපන්වනො’’ති ජානාතු ො, මා ො, 
අකාරණවමතං. ත ්  දානවිධි ඛන්ධවක ආගවතො, විනිච්ඡයකථා පන
විත්ථාරවතො  මන්තපා ාදිකායං (චූළෙ. අට්ඨ. 102) වුත්තා. ඉතවරො පන 

 කමොධානපරිොක ො නාම, ව ො තිවිවධො වහොති ඔධාන වමොධාවනො 

අග්ඝ වමොධාවනොමි ් ක වමොධාවනොති.තත්ථ ඔධාන කමොධාකනො නාම
අන්තරාපත්තිං ආපජ්ජිත්ො පටිච්ඡාවදන්ත ්  පරිවුත්ථදිෙව  ඔධුනිත්ො 
මක්වඛත්ො පුරිමාය ආපත්තියා මූලදිෙ පරිච්වඡවද පච්ඡා ආපන්නං

ආපත්තිං  වමොදහිත්ො දාතබ්බපරිොව ො වුච්චති. අග්ඝ කමොධාකනො නාම
 ම්බහුලාසු ආපත්තීසු යා එකා ො ද්වෙ ො ති ්ව ො ො  ම්බහුලා ො
ආපත්තිවයො  බ්බචිරප්පටිච්ඡන්නාවයො, තා ං අග්වඝන  වමොධාය තා ං
රත්තිපරිච්වඡදෙව න අෙව  ානං ඌනතරප්පටිච්ඡන්නානං ආපත්තීනං

දාතබ්බපරිොව ො වුච්චති. මි ් ෙ කමොධාකනො නාම නානාෙත්ථුකාවයො
ආපත්තිවයො එකවතො කත්ො දාතබ්බපරිොව ො වුච්චති, අයං තිවිවධපි 
 වමොධානපරිොව   ඞ්වඛපකථා, විත්ථාවරො පන  මන්තපා ාදිකායං
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(චූළෙ. අට්ඨ. 102) වුත්වතො, ඉදං ‘‘පරිෙත්ථබ්බ’’න්ති පද ් 
විනිච්ඡයකථාමුඛං. 

උත්තරි ඡාරත්තන්ති පරිො වතො උත්තරි ඡ රත්තිවයො. 

භික්ඛුමානත්තායාතිභික්ඛූනංමානභාොය, ආරාධනත්ථායාතිවුත්තංවහොති. 

පටිපජ්ජිතබ්බන්ති ෙත්තිතබ්බං. භික්ඛුමානත්තඤ්ච පවනතං
පටිච්ඡන්නාපටිච්ඡන්නෙව න දුවිධං. තත්ථ ය ්  අප්පටිච්ඡන්නාපත්ති
වහොති, ත ්  පරිො ං අදත්ො මානත්තවමෙ දාතබ්බං, ඉදං 

අප්පටිච්ඡන්නමානත්තිං. ය ්  පටිච්ඡන්නා වහොති, ත ් 

පරිො පරිවයො ාවන දාතබ්බං මානත්තං පටිච්ඡන්නමානත්තන්ති වුච්චති, 
ඉදං ඉධ අධිප්වපතං. උභින්නම්පි පවනවත ං දානවිධි විනිච්ඡයකථා ච
 මන්තපා ාදිකායං (චූළෙ. අට්ඨ. 102) වුත්තනවයන වෙදිතබ්බා, අයං
පවනත්ථ  ඞ්වඛවපො.  වච අයං ෙත්තං නික්ඛිපිත්ො පච්චූ  මවය
 මාදාතුං ගච්ඡති,  බ්බන්තිවමන පරිච්වඡවදන චතූහි භික්ඛූහි  ද්ධිං 
පරිොව  වුත්තප්පකාරං පවද ං ගන්ත්ො ‘‘මානත්තං  මාදියාමි, ෙත්තං 
 මාදියාමී’’ති  මාදියිත්ො වන ං ආවරොවචත්ො තවතො වතසු ගවතසු ො

අගවතසුො පුරිමනවයන පටිපජ්ජිතබ්බං. යත්ථසියා වී තිගකණොතිඑත්ථ

වී ති ඞ්වඝො ගවණො අ ් ාති වී තිගවණො. තත්රාති යත්ර  බ්බන්තිවමන 

පරිච්වඡවදන වී තිගවණො භික්ඛු ඞ්වඝො අත්ථි, තත්ථ. අබ්කභතබ්කබොති
අභිඑතබ්වබො,  ම්පටිච්ඡිතබ්වබො, අබ්භානකම්මෙව න ඔ ාවරතබ්වබොති
වුත්තංවහොති.අව්හාතබ්වබොතිොඅත්වථො.අබ්භානකම්මංපනපාළිෙව න 
ඛන්ධවක (චූළෙ. 100 ආදවයො) විනිච්ඡයෙව න  මන්තපා ාදිකායං

වුත්තං. අනබ්භිකතොතිනඅබ්භිවතොඅ ම්පටිච්ඡිවතො, අකතබ්භානකම්වමොති 

වුත්තං වහොති. අනව්හාවතොති ො අත්වථො. කත ච භික්ඛූ ගාරය්හාති වය
ඌනභාෙංඤත්ො අබ්වභන්ති, වතභික්ඛූච ගරහිතබ්බා,  ාති ාරා වදො ා

දුක්කටංආපජ්ජන්තීතිඅත්වථො. අයිං තත්ථ ාමීචීතිඅයංතත්ථඅනුධම්මතා
වලොකුත්තරධම්මං අනුගතා ඔොදානු ා නී  ාමීචි ධම්මතා. ව  වමත්ථ
වුත්තනයවමොති. 

කඞ්ඛාවිතරණියාපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනාය 

 ඞ්ඝාදිව  ෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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අනියතෙණ්කඩො 

1. පඨමානියතසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අනියතුද්වදව  ඉකම කඛො පනාතිආදි වුත්තනයවමෙ. මාතුගාකමනාති

තදහුජාතායපි ජීෙමානකමනු ්සිත්ථියා. එකෙො එොයාති එවකො භික්ඛු

මාතුගාම ඞ්ඛාතාය එකාය ඉත්ථියා  ද්ධිං. රකහොති චක්ඛු ්  රවහො.
කිඤ්චාපිපාළියං (පාරා.445) ව ොත ් රවහොආගවතො, චක්ඛු ්ව ෙපන
රවහො ‘‘රවහො’’ති ඉධ අධිප්වපවතො.  වචපි හි පිහිතකොට ්  ගබ්භ ් 
ද්ොවරනිසින්වනොවිඤ්ඤූපුරිව ොවහොති, වනෙඅනාපත්තිං කවරොති.යත්ථ
පන  ක්කා දට්ඨුං, තාදිව  අන්වතොද්ොද හත්වථපි ඔකාව  නිසින්වනො 
 චක්ඛුවකො වික්ඛිත්තචිත්වතොපි නිද්දායන්වතොපි අනාපත්තිං කවරොති, 
 මීවපඨිවතොපි අන්වධොනකවරොති, චක්ඛුමාපිනිපජ්ජිත්ොනිද්දායන්වතොපි
නකවරොති, ඉත්ථීනංපන  තම්පිනකවරොතිවයෙ, වතනවුත්තං‘‘රවහොති

චක්ඛු ් රවහො’’ති. පටිච්ඡන්කනආ කනතිකුට්ටාදීහිපටිච්ඡන්වනොකාව . 

අලිංෙම්මනිකයති කම්මක්ඛමං කම්මවයොග්ගන්ති කම්මනියං, අලං 
පරියත්තං කම්මනියභාොයාති අලංකම්මනියං, ත ්මිං අලංකම්මනිවය.
යත්ථ අජ්ඣාචාරං කවරොන්තා  ක්වකොන්ති තං කම්මං කාතුං, තාදිව ති

අත්වථො. නි ජ්ජිං ෙප්කපයයාති නි ජ්ජං කවරයය, නිසීවදයයාති අත්වථො.

එත්ථ ච  යනම්පි නි ජ්ජාය එෙ  ඞ්ගහිතං.  ද්කධයයෙච ාති

 ද්ධාතබ්බෙචනා, අරිය ාවිකාතිඅත්වථො. නි ජ්ජිංභික්ඛුපටිජානමාකනොති 
කිඤ්චාපි එෙරූපා උපාසිකා දි ්ො ෙදති, අථ වඛො භික්ඛු නි ජ්ජං
පටිජානමාවනොෙ තිණ්ණං ධම්මානං අඤ්ඤතවරන කාවරතබ්වබො, න

අප්පටිජානමාවනොති අත්වථො. කයන ො  ාතිනි ජ්ජාදීසුආකාවරසු වයන
ො ආකාවරන  ද්ධිං වමථුනාදීනි ආවරොවපත්ො  ා උපාසිකා ෙවදයය, 
පටිජානමාවනොෙවතනව ොභික්ඛුකාවරතබ්වබො, එෙරූපායපිහිඋපාසිකාය
ෙචනමත්වතන ආකාවරන න කාවරතබ්වබොති අත්වථො. ක ්මා? ය ්මා 

දිට්ඨංනාමතථාපිවහොති, අඤ්ඤථාපීති. අයිංධම්කමොඅනියකතොති තිණ්ණං
ආපත්තීනං යං ආපත්තිං ො ෙත්ථුං ො පටිජානාති, ත ්  ෙව න
කාවරතබ්බතාය අනියවතො. 

 ාෙත්ථියං උදායිත්වථරං ආරබ්භ මාතුගාවමන  ද්ධිං වුත්තප්පකාවර
ආ වන නි ජ්ජකප්පනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති, 
අනාණත්තිකං, වමථුනධම්ම න්නි ්සිතකිවල  ඞ්ඛාවතන රහ ් ාවදන
මාතුගාම ්   න්තිකං ගන්තුකාමතාය අක්ඛිඅඤ්ජනාදිවතො පට්ඨාය
 බ්බපවයොවගසු දුක්කටං. ගන්ත්ො ත ්මිං ො නිසින්වන ඉත්ථී නිසීදතු, 
ත ් ාොනිසින්නායව ොනිසීදතු, අපච්ඡාඅපුරිමංවයෙ උවභොොනිසීදන්තු, 
උභින්නං නි ජ්ජාය පාචිත්තියං.  වච පන කාය ං ග්ගං ො වමථුනං ො
 මාපජ්ජති, වත ං ෙව න කාවරතබ්වබො. නිපජ්ජවනපි එව ෙ නවයො.
වුත්තප්පකාවරපුරිව  නිපජ්ජිත්ොඅනිද්දායන්වතඅනන්වධවිඤ්ඤුපුරිව 
උපචාරගවත  ති, ඨිත ් , අරවහොවපක්ඛ ් , අඤ්ඤවිහිත ්  ච
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නි ජ්ජනපච්චයා අනාපත්ති. උම්මත්තකාදීනං පන තීහිපි ආපත්තීහි
අනාපත්ති. සියා සීලවිපත්ති, සියා ආචාරවිපත්ති. යං පන ආපත්තිං
පටිජානාති, ත ් ා ෙව න අඞ්ගවභවදො ඤාතබ්වබො.  මුට්ඨානාදීනි
පඨමපාරාජික දි ාවනොති. 

පඨමානියතසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියානියතසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය ඉත්ථීපි පුරිව ොපි වයො වකොචි විඤ්ඤූ අනන්වධො අබධිවරො 
අන්වතොද්ොද හත්වථ ඔකාව  ඨිවතො ො නිසින්වනො ො වික්ඛිත්වතොපි
නිද්දායන්වතොපි අනාපත්තිං කවරොති. බධිවරො පන චක්ඛුමාපි, අන්වධො ො
අබධිවරොපි න කවරොති. පාරාජිකාපත්තිඤ්ච පරිහාවපත්ො
දුට්ඨුල්ලොචාපත්ති වුත්තාති අයං විව ව ො. ව  ං පුරිමනවයවනෙ
වෙදිතබ්බං. මුට්ඨානාදීනිපවනත්ථඅදින්නාදාන දි ාවනොති. 

දුතියානියතසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උද්දිට්ඨාකඛොතිආදි බ්බත්ථ වුත්තනවයවනෙවෙදිතබ්බං. 

කඞ්ඛාවිතරණියාපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනාය 

අනියතෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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නි ් ග්ගියෙණ්කඩො 

ඉවතො පරං පන ඉකම කඛො පනාතිආදි  බ්බත්ථ වුත්තනවයවනෙ
වෙදිතබ්බං. 

1. චීෙරෙග්කගො 

1. කථිනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

නි ් ග්ගිවයසු පන චීෙරෙග්ග ්  තාෙ පඨමසික්ඛාපවද 

නිට්ඨිතචීෙර ්මින්ති සූචිකම්මපරිවයො ාවනනො, ‘‘නට්ඨං ො විනට්ඨං ො
දඩ්ඪංොචීෙරා ාො උපච්ඡින්නා’’ති(පාරා.463) ඉවමසුොවයනවකනචි
ආකාවරනනිට්ඨිවත චීෙර ්මිං, චීෙර ් කරණපලිවබොවධ උපච්ඡින්වනති
අත්වථො. අත්ථතකථින ්  හි භික්ඛුවනො යාෙ ඉවමහාකාවරහි

චීෙරපලිවබොවධො න ඡිජ්ජති, තාෙ කථිනානි ං ං ලභති. උබ්භත ්මිිං

ෙථිකනති යං  ඞ්ඝ ්  කථිනං අත්ථතං, ත ්මිඤ්ච උබ්භවත. තවත්රෙං
 ඞ්වඛපවතො කථිනත්ථාවරො ච උබ්භාවරො ච වෙදිතබ්වබො. අයඤ්හි 
කථිනත්ථාවරො නාම භගෙතා පුරිමෙ ් ංවුට්ඨානං අනුඤ්ඤාවතො, ව ො
 බ්බන්තිවමන පරිච්වඡවදන පඤ්චන්නං ජනානං ෙට්ටති, ත ්මා යත්ථ
චත්තාවරො ො තවයො ො ද්වෙ ො එවකො ො පුරිමෙ ් ං උපගවතො, තත්ථ
පච්ඡිමෙ ්සූපගවත ගණපූරවක කත්ො අත්ථරිතබ්බං, වත ච ගණපූරකාෙ
වහොන්ති, ආනි ංව  න ලභන්ති, ත ්මා  වච පුරිමෙ ් ංවුට්ඨානං 
ගහට්ඨපබ්බජිවතසු වයො වකොචි ධම්වමන  වමන චීෙරං වදති ‘‘ඉමිනා
කථිනං අත්ථරථා’’ති (මහාෙ. 306-309), තං ඛන්ධවක වුත්තාය
ඤත්තිදුතියකම්මොචාය කථිනත්ථාරාරහ ්  භික්ඛුවනො දාතබ්බං. වතන
තදවහෙ පඤ්ච ො අතිවරකානි ො ඛණ් ානි ඡින්දිත්ො  ඞ්ඝාටි ො
උත්තරා ඞ්වගො ො අන්තරො වකො ො කාතබ්වබො, ව  භික්ඛූහිපි ත ්  
 හාවයහි භවිතබ්බං,  වච කතචීෙරවමෙ උප්පජ්ජති, සුන්දරවමෙ.
අච්ඡින්නාසිබ්බිතං පන න ෙට්ටති. වතන භික්ඛුනා  වච  ඞ්ඝාටියා
අත්ථරිතුකාවමොවහොති, වපොරාණිකං  ඞ්ඝාටිංපච්චුද්ධරිත්ො නෙං ඞ්ඝාටිං 
අධිට්ඨහිත්ො ‘‘ඉමාය  ඞ්ඝාටියා කථිනං අත්ථරාමී’’ති අත්ථරිතබ්බං. 
උත්තරා ඞ්ගඅන්තරො වකසුපි එව ෙ නවයො. තවතො වතන
පුරිමෙ ් ංවුට්වඨ අන්වතොසීමාගවත භික්ඛූ උප ඞ්කමිත්ො ‘‘අත්ථතං, 
භන්වත,  ඞ්ඝ ් කථිනං, ධම්මිවකොකථිනත්ථාවරො, අනුවමොදථා’’ති(පරි.
413) ෙත්තබ්බං, වථරානඤ්ච නොනඤ්ච බහූනඤ්ච එක ්  ච අනුරූපං 
 ල්ලක්වඛත්ො ෙත්තබ්බං. වතහිපි ‘‘අත්ථතං, භන්වත,  ඞ්ඝ ් 
කථින’’න්ති ො ‘‘අත්ථතං, ආවුව ො,  ඞ්ඝ ්  කථින’’න්ති ො ෙත්ො 
‘‘ධම්මිවකො කථිනත්ථාවරො, අනුවමොදාමා’’ති ො ‘‘අනුවමොදාමී’’ති ො
ෙත්තබ්බං. පුරිමෙ ් ංවුට්වඨසුපි වය අනුවමොදන්ති, වත ංවයෙ අත්ථතං
වහොතිකථිනං.වතතවතො පට්ඨායයාෙකථින ්සුබ්භාරාඅනාමන්තචාවරො, 
අ මාදානචාවරො, යාෙදත්ථචීෙරං, ගණවභොජනං, වයො ච තත්ථ
චීෙරුප්පාවදො, ත ්මිං ආොව   ඞ්ඝ ්  උප්පන්නචීෙරඤ්චාති ඉවම 
පඤ්චානි ංව  ලභන්ති, අයං තාෙ කථිනත්ථාවරො. තං පවනතං කථිනං
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පටුන 

‘‘අට්ඨිමා, භික්ඛවෙ, මාතිකා කථින ්සුබ්භාරාය පක්කමනන්තිකා
නිට්ඨානන්තිකා  න්නිට්ඨානන්තිකා නා නන්තිකා  ෙනන්තිකා
ආ ාෙච්වඡදිකා සීමාතික්කමනන්තිකා  හුබ්භාරා’’ති (මහාෙ. 310) එෙං
වුත්තාසු අට්ඨසු මාතිකාසු අඤ්ඤතරෙව න උද්ධරීයති, තත්ථ 
විත්ථාරවිනිච්ඡවයො  මන්තපා ාදිකායං (මහාෙ. අට්ඨ. 310) වුත්තනවයන
වෙදිතබ්වබො. ඉති ‘‘උබ්භත ්මිං කථිවන’’තිඉමිනා ව  පලිවබොධාභාෙං
ද ්ව ති. 

ෙ ාහපරමන්තිද අහානිපරවමොපරිච්වඡවදො අ ් ාති ෙ ාහපරකමො, තං
ද ාහපරමං කාලං ධාවරතබ්බන්ති අත්වථො. අධිට්ඨිතවිකප්පිවතසු

අපරියාපන්නත්තා අතිවරකං චීෙරන්ති අතිකරෙචීෙරිං, චීෙරංනාම වඛොමං
කප්පාසිකං වකොව යයං කම්බලං  ාණං භඞ්ගන්ති එවත ං ො
තදනුවලොමානං ො අඤ්ඤතරං අයම ්  ජාති, පමාණවතො පන තං 
විකප්පනුපගං පච්ඡිමං ඉධ අධිප්වපතං. වුත්තඤ්වහතං ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛවෙ, ආයාමවතො අට්ඨඞ්ගුලං සුගතඞ්ගුවලන චතුරඞ්ගුලවිත්ථතං
පච්ඡිමං චීෙරං විකප්වපතු’’න්ති (මහාෙ. 358). යං පන වුත්තං
‘‘අධිට්ඨිතවිකප්පිවතසු අපරියාපන්නත්තා’’ති, එත්ථ ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛවෙ, තිචීෙරං අධිට්ඨාතුං න විකප්වපතුං, ෙ ්සික ාටිකං ෙ ් ානං 
චතුමා ං අධිට්ඨාතුං තවතො පරං විකප්වපතුං, නිසීදනං අධිට්ඨාතුං න
විකප්වපතුං පච්චත්ථරණං අධිට්ඨාතුං න විකප්වපතුං, කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිං
යාෙ ආබාධා අධිට්ඨාතුං තවතො පරං විකප්වපතුං, මුඛපුඤ්ඡනවචොළකං
අධිට්ඨාතුංනවිකප්වපතුං, පරික්ඛාරවචොළංඅධිට්ඨාතුංනවිකප්වපතු’’න්ති
(මහාෙ. 358) ඉමිනා නවයන අධිට්ඨාතබ්බවිකප්වපතබ්බතා ජානිතබ්බා.

තත්ථ තිචීෙරිං අධිට්ඨහන්වතන රජිත්ො කප්පබින්දුං දත්ො
පමාණුවත්තවමෙ අධිට්ඨාතබ්බං, ත ්  පමාණං උක්කට්ඨපරිච්වඡවදන
සුගතචීෙරවතො ඌනකං ෙට්ටති, ලාමකපරිච්වඡවදන  ඞ්ඝාටියා තාෙ
උත්තරා ඞ්ග ්  ච දීඝවතො මුට්ඨිපඤ්චකං, තිරියං මුට්ඨිත්තිකං, 
අන්තරො වකො දීඝවතො මුට්ඨිපඤ්චවකො, තිරියං ද්විහත්වථොපි ෙට්ටති.
වුත්තප්පමාණවතො පන අතිවරකඤ්ච ඌනකඤ්ච ‘‘පරික්ඛාරවචොළ’’න්ති
අධිට්ඨාතබ්බං. තත්ථ ය ්මා ‘‘ද්වෙ චීෙර ්  අධිට්ඨානානි කාවයන ො
අධිට්වඨති, ොචායොඅධිට්වඨතී’’තිවුත්තං, ත ්මා පුරාණ ඞ්ඝාටිං ‘‘ඉමං
 ඞ්ඝාටිං පච්චුද්ධරාමී’’ති පච්චුද්ධරිත්ො නෙං හත්වථන ගවහත්ො ‘‘ඉමං
 ඞ්ඝාටිං අධිට්ඨාමී’’ති චිත්වතන ආවභොගං කත්ො කායවිකාරං 
කවරොන්වතන කාවයන ො අධිට්ඨාතබ්බා, ෙචීවභදං කත්ො ොචාය ො
අධිට්ඨාතබ්බා. තත්ර දුවිධං අධිට්ඨානං –  වච හත්ථපාව  වහොති, ‘‘ඉමං
 ඞ්ඝාටිං අධිට්ඨාමී’’ති ොචා භින්දිතබ්බා. අථ අන්වතොගබ්භාදීසු
 ාමන්තවිහාවර ො වහොති, ඨපිතට්ඨානං  ල්ලක්වඛත්ො ‘‘එතං  ඞ්ඝාටිං
අධිට්ඨාමී’’ති ොචා භින්දිතබ්බා. එ  නවයො උත්තරා ඞ්වග ච
අන්තරො වක ච. නාමමත්තවමෙ හි විව ව ො. ත ්මා  බ්බානි  ඞ්ඝාටිං 
උත්තරා ඞ්ගං අන්තරො කන්ති එෙං අත්තවනො අත්තවනො නාවමවනෙ
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අධිට්ඨාතබ්බානි. වච අධිට්ඨහිත්ොඨපිතෙත්වථහි ඞ්ඝාටිආදීනිකවරොති, 
නිට්ඨිවත රජවන ච කප්වප ච ‘‘ඉමං පච්චුද්ධරාමී’’ති පච්චුද්ධරිත්ො පුන
අධිට්ඨාතබ්බානි. ඉදඤ්ච පන තිචීෙරං සුඛපරිවභොගත්ථං පරික්ඛාරවචොළං
අධිට්ඨාතුම්පිෙට්ටති. 

ෙ ්සිෙ ාටිො අනතිරිත්තපමාණා නාමං ගවහත්ො වුත්තනවයවනෙ
චත්තාවරො ෙ ්සිවක මාව  අධිට්ඨාතබ්බා, තවතො පරං පච්චුද්ධරිත්ො
විකප්වපතබ්බා, ෙණ්ණවභදමත්තරත්තාපි වච ා ෙට්ටති, ද්වෙ පන න 

ෙට්ටන්ති. නිසීෙනිං වුත්තනවයන අධිට්ඨාතබ්බවමෙ, තඤ්ච වඛො 

පමාණුවත්තං එකවමෙ, ද්වෙ න ෙට්ටන්ති. පච්චත්ථරණම්පි 
අධිට්ඨාතබ්බවමෙ, තං පනමහන්තම්පිඑකම්පිබහූනිපිෙට්ටන්ති, නීලම්පි 

පීතකම්පි ද ම්පිපුප්ඵද ම්පීති බ්බප්පකාරම්පිෙට්ටති. ෙණ්ඩුප්පටිච්ඡාදි 
යාෙ ආබාවධො අත්ථි, තාෙ පමාණිකා අධිට්ඨාතබ්බා, ආබාවධ වූප න්වත

පච්චුද්ධරිත්ො විකප්වපතබ්බා,  ා එකාෙ ෙට්ටති. මුඛපුඤ්ඡනකචොළිං 
අධිට්ඨාතබ්බවමෙ, තං පන එකම්පි බහූනිපි මහන්තම්පි ෙට්ටතිවයෙ. 

පරික්ඛාරකචොකළ ගණනා නත්ථි, යත්තකං ඉච්ඡති, තත්තකං

අධිට්ඨාතබ්බවමෙ. ථවිොපි පරි ් ාෙනම්පි විකප්පනුපගං පච්ඡිමපමාණං
‘‘පරික්ඛාරවචොළ’’න්ති අධිට්ඨාතබ්බවමෙ, බහූනිපිඑකවතොකත්ො‘‘ඉමානි
චීෙරානි පරික්ඛාරවචොළානි අධිට්ඨාමී’’තිආදිනා නවයන අධිට්ඨාතුං
ෙට්ටතිවයෙ.මඤ්චභිසිපීඨභිසිබිබ්වබොහනං පාොවරොවකොජවෙොතිඑවතසු
පන ව නා නපරික්ඛාරත්ථාය දින්නපච්චත්ථරවණ ච අධිට්ඨානකිච්චං
නත්ථිවයෙ. බ්බඤ්චපවනතංවුත්තප්පකාවරන අධිට්ඨිතචීෙරංඅඤ්ඤ ් 
දාවනන, අච්ඡින්දිත්ො ගහවණන, වි ් ා ග්ගාවහන, හීනායාෙත්තවනන, 
සික්ඛාපච්චක්ඛාවනන, කාලඞ්කිරියාය, ලිඞ්ගපරිෙත්තවනන, 
පච්චුද්ධරවණනාති ඉවමහි අට්ඨහි කාරවණහි අධිට්ඨානං විජහති. තිචීෙරං
පන කනිට්ඨඞ්ගුලිනඛපිට්ඨිප්පමාවණන ඡිද්වදනාපි විජහති, තඤ්ච වඛො
විනිබ්වබවධවනෙ.  වච හි ඡිද්ද ්  අබ්භන්තවර එකතන්තුපි අච්ඡින්වනො
වහොති, රක්ඛතිවයෙ. තත්ථ  ඞ්ඝාටියා ච උත්තරා ඞ්ග ්  ච දීඝන්තවතො 
විදත්ථිප්පමාණ ් තිරියන්තවතො අට්ඨඞ්ගුලප්පමාණ ්  පවද  ් ඔරවතො
ඡිද්දං අධිට්ඨානං භින්දති, අන්තරො වකපි දීඝන්තවතො එතවදෙ පමාණං, 
තිරියන්වතන පන චතුරඞ්ගුලතා වෙදිතබ්බා. තිණ්ණන්නම්පි
වුත්වතොකා  ්  පරවතො න භින්දති, ත ්මා ඡිද්වද ජාවත තිචීෙරං
අතිවරකචීෙරට්ඨාවන තිට්ඨති, සූචිකම්මං කත්ො පුන අධිට්ඨාතබ්බං.
ෙ ්සික ාටිකා ෙ ් ානමා ාතික්කවමනාපි, කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදි
ආබාධවූප වමනාපි අධිට්ඨානං විජහති. ත ්මා  ා තවතො පරං 
විකප්වපතබ්බා. විකප්පනලක්ඛණං පන  බ්බචීෙරානං
විකප්පනසික්ඛාපවදවයෙ ෙණ්ණයි ් ාම.වකෙලඤ්හිඉම ්මිංඔකාව යං
එෙංඅනධිට්ඨිතංඅවිකප්පිතඤ්ච, තං ‘‘අතිවරකචීෙර’’න්තිවෙදිතබ්බං. 
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තිං අතික්ොමයකතො නි ් ග්ගියිං පාචිත්තියන්ති තං
යථාවුත්තජාතිප්පමාණං චීෙරංද ාහපරමං කාලං අතික්කාමයවතො 
එත්ථන්තවරයථා අතිවරකචීෙරංනවහොති, තථාඅක්රුබ්බවතොනි ් ග්ගියං
පාචිත්තියං, තඤ්ච චීෙරං නි ් ග්ගියං වහොති, පාචිත්තියං ආපත්ති ච ් 
වහොතීති අත්වථො. අථ ො නි ් ජ්ජනං නි ් ග්ගියං, පුබ්බභාවග
කත්තබ්බ ්  විනයකම්ම ්ව තං නාමං, නි ් ග්ගියම ්  අත්ථීති
නි ් ග්ගියමිච්වචෙ. කිං තං? පාචිත්තියං. තං අතික්කාමයවතො  හ
නි ් ග්ගිවයන නි ් ග්ගියවිනයකම්මං පාචිත්තියං වහොතීති අයවමත්ථ
අත්වථො.තඤ්චපවනතංචීෙරංයංදිෙ ංඋප්පන්නං, ත ් වයොඅරුවණො, 
ව ො උප්පන්නදිෙ නි ්සිවතො, ත ්මා චීෙරුප්පාදදිෙව න  ද්ධිං එකාදව 
අරුණුග්ගමවන ද ාහාතික්කමිතං වහොති, තං ගවහත්ො  ඞ්ඝ ්  ො
ගණ ් ොපුග්ගල ් ො නි ් ජ්ජිතබ්බං, තත්රායංනවයො–  ඞ්ඝ ් තාෙ
එෙං නි ් ජ්ජිතබ්බං ‘‘ඉදං වම, භන්වත, චීෙරං ද හාතික්කන්තං
නි ් ග්ගියං, ඉමාහං  ඞ්ඝ ්  නි ් ජ්ජාමී’’ති නි ් ජ්ජිත්ො ‘‘අහං, 
භන්වත, එකංනි ් ග්ගියංපාචිත්තියංආපන්වනො, තං පටිවදව මී’’තිඑෙං
ආපත්ති වදව තබ්බා.  වච ද්වෙ වහොන්ති, ‘‘ද්වෙ’’ති ෙත්තබ්බං,  වච
තදුත්තරි, ‘‘ ම්බහුලා’’තිෙත්තබ්බං. නි ් ජ්ජවනපි වචද්වෙොබහූනිො
වහොන්ති, ‘‘ඉමානි වම, භන්වත, චීෙරානි ද ාහාතික්කන්තානි
නි ් ග්ගියානි, ඉමානාහං ඞ්ඝ ් නි ් ජ්ජාමී’’ති ෙත්තබ්බං, පාළිංෙත්තුං
අ ක්වකොන්වතන අඤ්ඤථාපි ෙත්තබ්බං. බයත්වතන භික්ඛුනා පටිබවලන
 ඞ්වඝො ඤාවපතබ්වබො ‘‘සුණාතු වම, භන්වත,  ඞ්වඝො, අයං 
ඉත්ථන්නාවමො භික්ඛුආපත්තිං  රති විෙරතිඋත්තානිං කවරොති වදව ති, 
යදි  ඞ්ඝ ්  පත්තකල්ලං, අහං ඉත්ථන්නාම ්  භික්ඛුවනො ආපත්තිං
පටිග්ගණ්වහයය’’න්ති (චූළෙ. 239), ඉමිනා ලක්ඛවණන ආපත්තිං
පටිග්ගණ්හිත්ො ෙත්තබ්වබො ‘‘ප ් සී’’ති, ‘‘ආම ප ් ාමී’’ති, ‘‘ආයතිං
 ංෙවරයයාසී’’ති, ‘‘ ාධු සුට්ඨු  ංෙරි ් ාමී’’ති. ද්වීසු පන  ම්බහුලාසු ො
පුරිමනවයවනෙ ෙචනවභවදො කාතබ්වබො. වදසිතාය ආපත්තියා ‘‘සුණාතු
වම, භන්වත,  ඞ්වඝො, ඉදං චීෙරං ඉත්ථන්නාම ් භික්ඛුවනොනි ් ග්ගියං
 ඞ්ඝ ්  නි ් ට්ඨං, යදි  ඞ්ඝ ්  පත්තකල්ලං,  ඞ්වඝො ඉමං චීෙරං
ඉත්ථන්නාම ්  භික්ඛුවනො දවදයයා’’ති (පාරා. 464) එෙං නි ් ට්ඨචීෙරං
දාතබ්බං, ද්වීසුබහූසුොෙචනවභවදො කාතබ්වබො. 

ගණ ් පනනි ් ජ්ජන්වතන ‘‘ඉමාහ’’න්තිො ‘‘ඉමානිඅහ’’න්ති ො
ෙත්ො ‘‘ආය ්මන්තානං නි ් ජ්ජාමී’’ති ෙත්තබ්බං, 
ආපත්තිප්පටිග්ගාහවකනාපි ‘‘සුණන්තු වම ආය ්මන්තා, අයං
ඉත්ථන්නාවමො භික්ඛු ආපත්තිං  රති…වප.… වදව ති, යදාය ්මන්තානං
පත්තකල්ල’’න්තිෙත්තබ්බං, චීෙරදාවනපි‘‘සුණන්තුවමආය ්මන්තා, ඉදං
චීෙරං ඉත්ථන්නාම ් භික්ඛුවනො නි ් ග්ගියංආය ්මන්තානංනි ් ට්ඨං, 
යදාය ්මන්තානං පත්තකල්ලං, ආය ්මන්තා ඉමං චීෙරං ඉත්ථන්නාම ් 
භික්ඛුවනො දවදයු’’න්ති (පාරා. 466) ෙත්තබ්බං, ව  ං පුරිම දි වමෙ.
පුග්ගල ්  පන නි ් ජ්ජන්වතන ‘‘ඉමාහ’’න්ති ො ‘‘ඉමානි අහ’’න්ති ො
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ෙත්ො ‘‘ආය ්මවතො නි ් ජ්ජාමී’’ති ෙත්තබ්බං, නි ් ජ්ජිත්ො ‘‘අහං, 
භන්වත, එකංනි ් ග්ගියංපාචිත්තියංආපන්වනො, තං පටිවදව මී’’තිඑෙං
ආපත්ති වදව තබ්බා.  වච පන නෙකතවරො වහොති, ‘‘ආවුව ො’’ති 
ෙත්තබ්බං, වතනාපි ‘‘ප ් සී’’ති ො ‘‘ප ් ථා’’ති ො වුත්වත ‘‘ආම, 
භන්වත’’තිො ‘‘ආමආවුව ො’’තිොෙත්ො‘‘ප ් ාමී’’තිෙත්තබ්බං, තවතො
‘‘ආයතිං ංෙවරයයාසී’’ති ො ‘‘ ංෙවරයයාථා’’තිොවුත්වත ‘‘ ාධුසුට්ඨු
 ංෙරි ් ාමී’’ති ෙත්තබ්බං. එෙං වදසිතාය ආපත්තියා ‘‘ඉමං චීෙරං
ආය ්මවතො දම්මී’’ති දාතබ්බං, ද්වීසු තීසු ො පුබ්වබ වුත්තානු ාවරවනෙ
නවයො වෙදිතබ්වබො. ද්වින්නං පන යථා ගණ ් , එෙං නි ් ජ්ජිතබ්බං, 
තවතො ආපත්තිප්පටිග්ගහණඤ්ච නි ් ට්ඨචීෙරදානඤ්ච වත ං
අඤ්ඤතවරන යථා එවකන පුග්ගවලන, තථා කාතබ්බං, ඉදං පන
 බ්බනි ් ග්ගිවයසු විධානං.චීෙරංපත්වතොනිසීදනන්තිෙත්ථුමත්තවමෙහි
නානං, පරම්මුඛං පන ෙත්ථු ‘‘එත’’න්ති නි ් ජ්ජිතබ්බං.  වච බහූනි
වහොන්ති, ‘‘එතානී’’ති ෙත්තබ්බං. නි ් ට්ඨදාවනපි එව ෙ නවයො.
නි ් ට්ඨෙත්ථුං ‘‘දින්නමිදංඉමිනාමය්හ’’න්ති  ඤ්ඤායනපටිවදන්ත ් 
දුක්කටං, ත ්   න්තකභාෙං ඤත්ො වලව න අච්ඡින්දන්වතො  ාමික ් 
ධුරනික්වඛවපනභණ් ංඅග්ඝාවපත්ොකාවරතබ්වබොති. 

වෙ ාලියං ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ ආරබ්භ අතිවරකචීෙරධාරණෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, ‘‘ද ාහපරම’’න්ති අයවමත්ථ අනුපඤ්ඤත්ති, 
 ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, අනි ් ජ්ජිත්ො පරිභුඤ්ජන්ත ් 
දුක්කටං, යථා චඉධ, එෙං බ්බත්ථ, ත ්මානංපරවතොනෙක්ඛාම.ද ාහං
අනතික්කන්වතපි අතික්කන්ත ඤ්ඤිවනො වෙමතික ්  ච දුක්කටං.
අතික්කන්වත අනතික්කන්ත ඤ්ඤිවනොපි වෙමතික ් පි නි ් ග්ගියං
පාචිත්තියවමෙ, තථා 
අනධිට්ඨිතාවිකප්පිතඅඅ ් ජ්ජිතඅනට්ඨාවිනට්ඨඅදඩ්ඪාවිලුත්වතසු 
අධිට්ඨිතාදි ඤ්ඤිවනො. අන්වතොද ාහං අධිට්ඨිවත විකප්පිවත වි ් ජ්ජිවත
නට්වඨ විනට්වඨ දඩ්වඪ අච්ඡින්වන වි ් ාව න ගාහිවත
උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. ආචාරවිපත්ති, යථා ච ඉදං, එෙං ඉවතො
පරානිපි, උභවතොපාතිවමොක්වඛසුපි හි පාරාජිකානි ච  ඞ්ඝාදිව  ා ච
සීලවිපත්ති, ව  ාපත්තිවයො ආචාරවිපත්ති, ආජීෙවිපත්තිොදිට්ඨිවිපත්තිො
කාචිආපත්තිනාමනත්ථි. ආජීෙවිපත්තිපච්චයා පනඨවපත්ොදුබ්භාසිතංඡ 
ආපත්තික්ඛන්ධාපඤ්ඤත්තා, දිට්ඨිවිපත්තිපච්චයා පාචිත්තියදුක්කටෙව න
ද්වෙ ආපත්තික්ඛන්ධාපඤ්ඤත්තාති, ඉදවමත්ථලක්ඛණං, ඉතිවිපත්තිකථා
ඉවධෙ නිට්ඨිතාති, න නං ඉවතො පරං විචාරයි ් ාම.
ජාතිප්පමාණ ම්පන්න ්  චීෙර ්  අත්තවනො  න්තකතා, ගණනුපගතා, 
ඡින්නපලිවබොධභාවෙො, අතිවරකචීෙරතා, ද ාහාතික්කවමොති ඉමාවනත්ථ
පඤ්ච අඞ්ගානි. කථින මුට්ඨානං, අකිරියං, වනො ඤ්ඤාවිවමොක්ඛං, 
අචිත්තකං, පණ්ණත්තිෙජ්ජං, කායකම්මං, ෙචීකම්මං, තිචිත්තං, 
තිවෙදනන්ති. 
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කථිනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. උවදොසිතසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය නිට්ඨිතචීෙර ්මිිං භික්ඛුනාතිඑත්ථ පුරිමසික්ඛාපවද විය අත්ථං
අග්ගවහත්ො නිට්ඨිවත චීෙර ්මිං භික්ඛුවනොති එෙං  ාමිෙව න
කරණෙචන ් අත්වථොවෙදිතබ්වබො.කරණෙව නහි භික්ඛුනාඉදංනාම
කම්මංකාතබ්බං, තංනත්ථි,  ාමිෙව නපනභික්ඛුවනොචීෙර ්මිං නිට්ඨිවත
කථිවන ච උබ්භවත එෙං ඉවමහි චීෙරනිට්ඨානකථිනුබ්භාවරහි
ඡින්නපලිවබොවධො එකරත්තම්පිවචභික්ඛුතිචීෙවරනවිප්පෙව යයාතිඑෙං

අත්වථො ුවජ්ජති. තත්ථ තිචීෙකරනාති තිචීෙරාධිට්ඨානනවයන අධිට්ඨිවතසු 

 ඞ්ඝාටිආදීසු වයනවකනචි. විප්පෙක යයාති විුවත්වතො ෙව යය, ‘‘ගාවමො
එකූපචාවරොනානූපචාවරො’’තිආදිනා(පාරා.477) නවයනපාළියංවුත්තානං 
ගාමනිගමනනිවෙ නඋවදොසිතඅට්ටමාළපා ාදහම්මියනාො ත්ථවඛත්තධ
ඤ්ඤකරණආරාමවිහාරරුක්ඛමූලඅජ්වඣොකා ප්පවභදානං පන්නර ානං
නික්වඛපට්ඨානානං යත්ථකත්ථචි නික්ඛිපිත්ො වත ං ගාමාදීනං බහි 
හත්ථපා ාතික්කවමන අරුණං උට්ඨාවපයයාති අයවමත්ථ  ඞ්වඛවපො, 
විත්ථාවරො පන  මන්තපා ාදිකායං (පාරා. අට්ඨ. 2.473-477-8) වුත්වතො. 

අඤ්ඤත්ර භික්ඛු ම්මුතියාති යං  ඞ්වඝො ගිලාන ්  භික්ඛුවනො තිචීෙවරන 
අවිප්පො  ම්මුතිං වදති, තං ඨවපත්ො අලද්ධ ම්මුතික ්  භික්ඛුවනො
එකරත්තම්පි විප්පො වතො වුත්තනවයවනෙ නි ් ග්ගියං පාචිත්තියන්ති
වෙදිතබ්බං, වකෙලං ඉධ ‘‘ඉදං වම, භන්වත, චීෙරං රත්තිවිප්පවුත්ථං
අඤ්ඤත්ර භික්ඛු ම්මුතියා නි ් ග්ගිය’’න්තිආදිනා නවයන ෙචනවභවදො
වහොති, අයංපනවිව ව ො. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුවල භික්ඛූ ආරබ්භ  න්තරුත්තවරන ජනපදචාරිකං
පක්කමනෙත්ථු ්මිං 

පඤ්ඤත්තං, ‘‘අඤ්ඤත්රභික්ඛු ම්මුතියා’’තිඅයවමත්ථ අනුපඤ්ඤත්ති, 
 ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, අවිප්පවුත්වථ විප්පවුත්ථ ඤ්ඤිවනො
වචෙ වෙමතික ්  ච දුක්කටං. විප්පවුත්වථ විප්පවුත්ථ ඤ්ඤිවනොපි
අවිප්පවුත්ථ ඤ්ඤිවනොපි වෙමතික ් ාපි නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං, තථා
අපච්චුද්ධටඅවි ් ජ්ජිතාදීසු ච පච්චුද්ධටවි ් ජ්ජිතාදි ඤ්ඤිවනො.
අන්වතොඅරුවණ පච්චුද්ධවට පන පඨමකථිවන වුත්තවි ් ජ්ජිතාදිවභවද ච
අනාපත්ති, තථා ලද්ධ ම්මුතික ්  විප්පොව . ආබාවධ පන වූප න්වත
පච්චාගන්තබ්බං, තත්වථෙො ඨිවතනපච්චුද්ධරිතබ්බං, අථාපි ් පුනව ො
ො අඤ්වඤො ො ආබාවධො කුප්පති, ලද්ධකප්පියවමෙ. අධිට්ඨිතචීෙරතා, 
අනත්ථතකථිනතා, අලද්ධ ම්මුතිකතා, රත්තිවිප්පොව ොති ඉමාවනත්ථ
චත්තාරි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි පඨමකථිවන වුත්තප්පකාරාවනෙ.
වකෙලඤ්හි තත්ථ අනධිට්ඨානං අවිකප්පනඤ්ච අකිරියා, ඉධ
අප්පච්චුද්ධරණං, අයංවිව ව ොති. 
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උවදොසිතසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. අකාලචීෙරසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තතිවය නිට්ඨිතචීෙර ්මිිං භික්ඛුනාති  ාමිෙව වනෙ කරණත්වථො

වෙදිතබ්වබො. අොලචීෙරිං නාමය්ොයං ‘‘අනත්ථවතකථිවන ෙ ් ාන ් 
පච්ඡිවමො මාව ො, අත්ථවත කථිවන පඤ්චමා ා’’ති (පාරා. 649) 
චීෙරකාවලො වුත්වතො, තං ඨවපත්ො අඤ්ඤදා උප්පන්නං, යඤ්ච කාවලපි
 ඞ්ඝ ්  ො ‘‘ඉදං අකාලචීෙර’’න්ති, පුග්ගල ්  ො ‘‘ඉදං තුය්හං

දම්මී’’තිආදිනා නවයන දින්නං, එතං අකාලචීෙරං නාම. උප්පජ්කජයයාති
එෙරූපං චීෙරං අත්තවනො භාගපටිලාභෙව න  ඞ්ඝවතො ො
සුත්තන්තිකාදිගණවතො ො ඤාතිවතො ො මිත්තවතො ො පංසුකූලං ො
අත්තවනොොධවනන(පාරා.500), අථොපන‘‘අට්ඨිමා, භික්ඛවෙ, මාතිකා
චීෙර ් උප්පාදායසීමායවදති, කතිකායවදති, භික්ඛාපඤ්ඤත්තිකායවදති, 
 ඞ්ඝ ්  වදති, උභවතො ඞ්ඝ ්  වදති, ෙ ් ංවුට්ඨ ඞ්ඝ ්  වදති, ආදි ් 
වදති, පුග්ගල ්  වදතී’’ති (මහාෙ. 379) ඉමා ං අට්ඨන්නං මාතිකානං
අඤ්ඤතරවතො උප්පජ්වජයය. එත්ථ ච ‘‘සීමාය දම්මී’’ති එෙං සීමං

පරාමසිත්ො වදන්වතො සීමාය කෙති නාම, එ  නවයො  බ්බත්ථ. එත්ථ ච 

සීමාති ඛණ් සීමා උපචාරසීමා  මාන ංො සීමා අවිප්පො සීමා ලාභසීමා 
ගාමසීමානිගමසීමානගරසීමාඅබ්භන්තරසීමාඋදකුක්වඛපසීමාජනපදසීමා
රට්ඨසීමා රජ්ජසීමා දීපසීමා චක්කොළසීමාති පන්නර විධා. තත්ථ 

උපචාරසීමා නාමපරික්ඛිත්ත ් විහාර ් පරික්වඛවපන, අපරික්ඛිත්ත ් 
පරික්වඛපාරහට්ඨාවනන පරිච්ඡින්නා. අපි ච භික්ඛූනං 
ධුෙ න්නිපාතට්ඨානවතො ො පරියන්වත ඨිතවභොජන ාලවතො ො 
නිබද්ධෙ නකආො වතො ො ථාමමජ්ඣිම ්  පුරි  ්  ද්වින්නං
වලඩ්ඩුපාතානං අන්වතො ‘‘උපචාරසීමා’’ති වෙදිතබ්බා.  ා පන ආොව 
ෙඩ්ඪන්වතෙඩ්ඪති, හායන්වතහායති, වයොජන තම්පිඋපචාරසීමාෙවහොති.
තත්ථ දින්නලාවභො  බ්වබ ං අන්වතොසීමගතානං පාපුණාති, භික්ඛුනීනං
ආරාමපවෙ නව නා නාපුච්ඡනානි පරිො මානත්තාවරොචනං
ෙ ් ච්වඡදනි ් යව නා නග්ගාහාදිවිධානන්ති ඉදම්පි  බ්බං ඉමි ් ාෙ

සීමාය ෙව න වෙදිතබ්බං. ලාභසීමාති යං රාජරාජමහාමත්තාදවයො විහාරං
කාරාවපත්ො ගාවුතං ො අද්ධවයොජනං ො වයොජනං ො  මන්තා 
පරිච්ඡින්දිත්ො ‘‘අයං අම්හාකං විහාර ්  ලාභසීමා, යං එත්ථන්තවර 
උප්පජ්ජති, තං බ්බංඅම්හාකංවිහාර ් වදමා’’තිඨවපන්ති, අයංලාභසීමා
නාම.කාසිවකො ලාදීනංපනරට්ඨානංඅන්වතොබහූජනපදාවහොන්ති, තත්ථ

එවකො ජනපදපරිච්වඡවදො ජනපෙසීමා, කාසිවකො ලාදිරට්ඨපරිච්වඡවදො 

රට්ඨසීමා, එක ් රඤ්වඤොආණාපෙත්තිට්ඨානං රජ්ජසීමා,  මුද්දන්වතන

පරිච්ඡින්වනො මහාදීවපො ො අන්තරදීවපො ො දීපසීමා, 

එකචක්කොළපබ්බතපරික්වඛපබ්භන්තරං චක්ෙොළසීමා, ව  ා
නිදානකථායං වුත්තනයා එෙ. තත්ථ ‘‘ඛණ් සීමාය වදමා’’ති දින්නං
ඛණ් සීමට්ඨානංවයෙපාපුණාති, තවතොබහිසීමායසීමන්තරිකට්ඨානම්පි න
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පාපුණාති. ‘‘උපචාරසීමාය වදමා’’ති දින්නං පන අන්වතොපරිච්වඡවද 
ඛණ් සීමාසීමන්තරිකාසු ඨිතානම්පි පාපුණාති,  මාන ංො සීමාය දින්නං 
ඛණ් සීමාසීමන්තරිකට්ඨානං න පාපුණාති, අවිප්පො සීමාලාභසීමාසු
දින්නං තා ං අන්වතොගධානංවයෙ පාපුණාති, ගාමසීමාදීසු දින්නං තා ං
සීමානං අබ්භන්තවර බද්ධසීමට්ඨානම්පි පාපුණාති, 
අබ්භන්තරසීමාඋදකුක්වඛපසීමාසු දින්නං තත්ථ අන්වතොගධානංවයෙ
පාපුණාති, ජනපදසීමාදීසු දින්නම්පි තා ං අබ්භන්තවර බද්ධසීමට්ඨානම්පි
පාපුණාති, ත ්මා යං ජම්බුදීවප ඨත්ො ‘‘තම්බපණ්ණිදීවප  ඞ්ඝ ් 
වදමා’’ති දීයති, තං තම්බපණ්ණිදීපවතො එවකොපි ගන්ත්ො  බ්වබ ං 
 ඞ්ගණ්හිතුංලභති. වචපිතත්වථෙඑවකො භාවගොභික්ඛු භාගානංභාගං
ගණ්හාති, න ොවරතබ්වබො. වයො පන විහාරං පවිසිත්ො ‘‘අසුකසීමායා’’ති
අෙත්ොෙ වකෙලං ‘‘සීමාය දම්මී’’තිෙදති, ව ො පුච්ඡිතබ්වබො ‘‘සීමානාම
බහුවිධා, කතරං න්ධායෙදසී’’ති,  වච ෙදති‘‘අහවමතංවභදංනජානාමි, 
සීමට්ඨක ඞ්වඝොගණ්හතූ’’ති, උපචාරසීමට්වඨහි භාවජතබ්බං. 

ෙතිොයාතිඑත්ථ කතිකා නාම  මානලාභකතිකා.  ා පන එෙං
කාතබ්බා, එක ්මිං විහාවර  න්නිපතිවතහි භික්ඛූහි යං විහාරං 
 ඞ්ගණ්හිතුකාමා  මානලාභං කාතුං ඉච්ඡන්ති, ත ්  නාමං ගවහත්ො
‘‘අසුවකොනාම විහාවරොවපොරාණවකොඅප්පලාවභො’’තියං කිඤ්චිකාරණං
ෙත්ො ‘‘තං විහාරං ඉමිනා විහාවරන  ද්ධිං එකලාභං කාතුං  ඞ්ඝ ් 
රුච්චතී’’තිතික්ඛත්තුං  ාවෙතබ්බං, එත්තාෙතාත ්මිංවිහාවරනිසින්වනොපි
ඉධනිසින්වනොෙවහොති, ත ්මිං විහාවරපිඑෙවමෙ කාතබ්බං, එත්තාෙතාඉධ
නිසින්වනොපි ත ්මිං නිසින්වනොෙ වහොති. එක ්මිං විහාවර ලාවභ
භාජියමාවනඉතර ්මිංඨිත ් භාගංගවහතුං ෙට්ටති. 

භික්ඛාපඤ්ඤත්තියාති එත්ථ භික්ඛාපඤ්ඤත්ති නාම දායක ් 
පරිච්චාගපඤ්ඤත්තිට්ඨානං, ත ්මා ‘‘යත්ථ මය්හං ධුෙකාරා කරීයන්ති, 
තත්ථදම්මී’’තිො‘‘තත්ථවදථා’’තිොවුත්වතයත්ථත ්  පාකෙත්තංො
ෙත්තති, යවතො ො භික්ඛූ නිච්චං වභොවජති, යත්ථ ො වතන කිඤ්චි 
ව නා නං කතං,  බ්බත්ථ දින්නවමෙ වහොති.  වච පන එක ්මිං 
ධුෙකාරට්ඨාවන වථොකතරා භික්ඛූ වහොන්ති, එකවමෙ ො ෙත්ථං වහොති, 
මාතිකංආවරොවපත්ොයථාව ොෙදති, තථාගවහතබ්බං. 

 ඞ්ඝ ්  කෙතීති එත්ථ විහාරං පවිසිත්ො ‘‘ ඞ්ඝ ්  දම්මී’’ති දින්නං
උපචාරසීමාගතානඤ්ච තවතො බහිද්ධාපි වතහි  ද්ධිං එකාබද්ධානඤ්ච
පාපුණාති, ත ්මාවත ංගාහවක තිඅ ම්පත්තානම්පිභාවගො දාතබ්වබො.
යං පන බහි උපචාරසීමාය භික්ඛූ දි ්ො ‘‘ ඞ්ඝ ් ා’’ති දීයති, තං 
එකාබද්ධපරි ායපාපුණාති.වයපනද්ොද හිහත්වථහිපරි ංඅ ම්පත්තා, 
වත ංන පාපුණාති. 
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උභකතො ඞ්ඝ ් ාති එත්ථ පන යං උභවතො ඞ්ඝ ්  දින්නං, තවතො
උපඩ්ඪං භික්ඛූනං, උපඩ්ඪං භික්ඛුනීනං දාතබ්බං.  වචපි එවකො භික්ඛු
වහොති, එකා ො භික්ඛුනී, අන්තමව ො අනුප ම්පන්න ් ාපි උපඩ්ඪවමෙ
දාතබ්බං.‘‘උභවතො ඞ්ඝ ් චතුය්හඤ්චා’’තිවුත්වතපන වචද භික්ඛූ ච
ද  භික්ඛුනිවයො ච වහොන්ති, එකවී ති පටිවීව කත්ො එවකො පුග්ගල ් 
දාතබ්වබො, ද  භික්ඛු ඞ්ඝ ් , ද  භික්ඛුනි ඞ්ඝ ්  ච, වයනපුග්ගලිවකො
ලද්වධො, ව ො ඞ්ඝවතොපි අත්තවනොෙ ් ග්වගනගවහතුංලභති, ක ්මා? 
උභවතො ඞ්ඝග්ගහවණන ගහිතත්තා, ‘‘උභවතො ඞ්ඝ ්  ච වචතිය ් 
චා’’ති වුත්වතපි එව ෙ නවයො. ඉධ පන වචතිය ්   ඞ්ඝවතො 
පාපුණවකොට්ඨාව ො නාම නත්ථි, එකපුග්ගල ්  පත්තවකොට්ඨා  වමො
එවකොවකොට්ඨාව ොවහොති. ‘‘භික්ඛු ඞ්ඝ ් චභික්ඛුනීනඤ්චා’’තිවුත්වත
පන න මජ්වඣ භින්දිත්ො දාතබ්බං, භික්ඛූ ච භික්ඛුනිවයො ච ගවණත්ො
දාතබ්බං. ‘‘භික්ඛු ඞ්ඝ ්  ච භික්ඛුනීනඤ්ච තුය්හඤ්චා’’ති වුත්වත
පුග්ගවලො විසුං න ලභති, පාපුණවකොට්ඨා වතො එකවමෙ ලභති. 
‘‘වචතිය ් චා’’තිවුත්වතපනවචතිය ් එවකො පුග්ගලපටිවීව ොලබ්භති.
‘‘භික්ඛූනඤ්චභික්ඛුනීනඤ්චා’’තිවුත්වතපිනමජ්වඣ භින්දිත්ොදාතබ්බං, 
පුග්ගලගණනාය එෙ විභජිතබ්බං, වතහි  ද්ධිං පුග්ගලවචතියපරාම නං
අනන්තරනය දි වමෙ, යථා ච භික්ඛු ඞ්ඝං ආදිං කත්ො නවයො නීවතො, 
එෙං භික්ඛුනි ඞ්ඝං ආදිං කත්ොපි වනතබ්වබො. ‘‘භික්ඛු ඞ්ඝ ්  ච
තුය්හඤ්චා’’ති වුත්වතපි පුග්ගල ්  විසුං න ලබ්භති, වචතිය ්  පන
ලබ්භති. ‘‘භික්ඛූනඤ්චතුය්හඤ්චා’’තිවුත්වතපිවිසුංනලබ්භති, වචතිය ් 
පන ලබ්භතිවයෙ. 

ෙ ් ිංවුට්ඨ ඞ්ඝ ් ාති එත්ථ  වච විහාරං පවිසිත්ො
‘‘ෙ ් ංවුට්ඨ ඞ්ඝ ්  දම්මී’’ති ෙදති, වය තත්ථ ෙ ් ච්වඡදං අකත්ො
පුරිමෙ ් ංවුට්ඨා, වත ංබහිසීමට්ඨානම්පිපාපුණාති, නඅඤ්වඤ ං. වච
පන බහිඋපචාරසීමායං ඨිවතො ‘‘ෙ ් ංවුට්ඨ ඞ්ඝ ් ා’’ති ෙදති, 
යත්ථකත්ථචි වුට්ඨෙ ් ානං  බ්වබ ං  ම්පත්තානං පාපුණාති. අථ
‘‘අසුකවිහාවර ෙ ් ංවුට්ඨ ් ා’’ති ෙදති, තත්ථ ෙ ් ංවුට්ඨානංවයෙ යාෙ
කථින ්සුබ්භාරා පාපුණාති.ගිම්හානංපඨමදිෙ වතොපට්ඨායඑෙංෙදති, තත්ර
 ම්මුඛීභූතානං බ්වබ ං පාපුණාති, නඅඤ්වඤ ං. 

ආදි ් කෙතීතිආදිසිත්ො පරිච්ඡින්දිත්ොවදති, කථං? භික්ඛූඅජ්ජතනාය 
ො ්ොතනාය ොයාගුයානිමන්වතත්ොවතඝවරයාගුංපාවයත්ො‘‘ඉමානි
චීෙරානිවයහිමය්හංයාගු පීතා, වත ංදම්මී’’තිෙදති, වයහිනිමන්තිවතහි
යාගු පීතා, වත ංවයෙ පාපුණාති, භත්තඛජ්ජකාදීහිනිමන්තිවතසුපිඑව ෙ
නවයො. 

පුග්ගල ් කෙතීති‘‘ඉදංචීෙරං ඉත්ථන්නාම ් දම්මී’’තිඑෙංපරම්මුඛා
ො, පාදමූවල ඨවපත්ො ‘‘ඉදං තුම්හාක’’න්ති එෙං  ම්මුඛා ො වදතීති
අයවමත්ථ ඞ්වඛපකථා, විත්ථාවරොපන  මන්තපා ාදිකායංවුත්වතො.ඉති
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ඉමා ං අට්ඨන්නං මාතිකාපදානං ෙව න යං අකාලචීෙරලක්ඛවණන
පටිලද්ධං, තං න්ධාය‘‘අකාලචීෙරංඋප්පජ්වජයයා’’ති වුත්තං. 

ආෙඞ්ඛමාකනනාති ඉච්ඡමාවනන. ඛිප්පකමෙ ොකරතබ්බන්ති සීඝං

අන්වතොද ාවහවයෙ කාවරතබ්බං. කනො ච ්  පාරිපූරීති වනො වච පාරිපූරී
භවෙයය, යත්තවකන කරියමානං අධිට්ඨානචීෙරං පවහොති, තං චීෙරං

තත්තකං න භවෙයය, ඌනකං භවෙයයාති අත්වථො.  තියා පච්චා ායාති
‘‘අසුකදිෙ ං නාම  ඞ්වඝො චීෙරානි ලභි ් ති, තවතො වම චීෙරං
උප්පජ්ජි ් තී’’තිඉමිනා නවයන  ඞ්ඝගණඤාතිමිත්වතසු ො
අඤ්ඤතරට්ඨානවතො, ‘‘පංසුකූලං ො ලච්ඡාමී’’ති, ‘‘ඉමිනා ො 
කප්පියභණ්ව න චීෙරං ගණ්හි ් ාමී’’ති එෙං විජ්ජමානාය චීෙරා ාය. 

තකතො කච උත්තරීති මා පරමවතො වච උත්තරි නික්ඛිවපයය, 
නි ් ග්ගියන්ති අත්වථො. යදි පන ්  මූලචීෙරං  ණ්හං වහොති, 
පච්චා ාචීෙරං ථූලං වහොති, න  ක්කා වයොවජතුං, රත්තිවයො ච ව  ා
වහොන්ති, න තාෙ මාව ො පූරති, න අකාමා චීෙරං කාවරතබ්බං, අඤ්ඤං
පච්චා ාචීෙරං ලභිත්ො එෙ කාලබ්භන්තවර කාවරතබ්බං.  වච න ලභති, 
පච්චා ාචීෙරම්පිපරික්ඛාරවචොළංඅධිට්ඨාතබ්බං.අථමූලචීෙරං ථූලංවහොති, 
පච්චා ාචීෙරං  ණ්හං, මූලචීෙරං පරික්ඛාරවචොළං අධිට්ඨහිත්ො
පච්චා ාචීෙරවමෙ මූලචීෙරං කත්ො ඨවපතබ්බං, තං පුන මා පරිහාරං 
ලභති, එවතනුපාවයන යාෙ න ලච්ඡති, තාෙ අඤ්ඤං මූලචීෙරං කත්ො
ඨවපතුංලබ්භති. ඉම ්  ‘‘ඉදංවම, භන්වත, අකාලචීෙරංමා ාතික්කන්තං
නි ් ග්ගිය’’න්ති (පාරා. 500) ඉමිනා නවයන නි ් ජ්ජනවිධානං
වෙදිතබ්බං. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුවල භික්ඛූ ආරබ්භ අකාලචීෙරං පටිග්ගවහත්ො මා ං
අතික්කමනෙත්ථු ්මිං 

පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, ඉවතො පරං  බ්බං 
පඨමකථිවන වුත්ත දි වමෙ. වකෙලඤ්හි තත්ථ ද ාහාතික්කවමො, ඉධ
මා ාතික්කවමොතිඅයං විව ව ො.ව  ංතාදි වමොති. 

අකාලචීෙරසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. පුරාණචීෙරසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුත්වථ අඤ්ඤාතිොයාතිනඤාතිකාය, මාතිවතොොපිතිවතොොයාෙ
 ත්තමං ුවගං, තාෙ වකනචි ආකාවරන අ ම්බද්ධායාති අත්වථො. 

භික්ඛුනියාති  ාකියානිවයො විය සුද්ධභික්ඛු ඞ්වඝ ො උභවතො ඞ්වඝ ො

උප ම්පන්නාය. පුරාණචීෙරන්ති රජිත්ො කප්පං කත්ො එකොරම්පි
නිෙත්ථං ො පාරුතං ො, යං අන්තමව ො පරිවභොගසීව න අංව  ො
මත්ථවකොකත්ොමග්ගංගවතොවහොති, උ ්සී කංොකත්ොනිපන්වනො, 

එතම්පිපුරාණචීෙරවමෙ. කධොොකපයය ොති වච‘‘වධොො’’තිොචායෙදති, 
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කායවිකාරංොකවරොති, හත්වථනොහත්වථ වදති, පාදමූවලොඨවපති, 
අන්වතොද්ොද හත්වථඔකාව ඨත්ොඋපරිොඛිපති, අඤ්ඤ ් ො හත්වථ
වපව ති, තාය වධොතං, වධොොපිතවමෙ වහොති, රජාපනාවකොටාපවනසුපි
එව ෙ නවයො. සික්ඛමානාය ො  ාමවණරියා ො උපාසිකාය ො හත්වථ 
වධොෙනත්ථායවදති,  ා වචඋප ම්පජ්ජිත්ොවධොෙති, එෙම්පිනි ් ග්ගියං 
පාචිත්තියං. උපා ක ්  ො  ාමවණර ්  ො හත්වථ දින්නං වහොති, ව ො
වච ලිඞ්වග පරිෙත්වත උප ම්පජ්ජිත්ො වධොෙති, දහර ්  භික්ඛු ්  ො
දින්නං වහොති, ව ොපි ලිඞ්වග පරිෙත්වත වධොෙති, නි ් ග්ගියං
පාචිත්තියවමෙ, රජාපනාවකොටාපවනසුපිඑව ෙ නවයො.‘‘ඉදංවම, භන්වත, 
පුරාණචීෙරංඅඤ්ඤාතිකායභික්ඛුනියාවධොොපිතං නි ් ග්ගිය’’න්ති(පාරා.
505) ඉමිනාපවනත්ථනවයනනි ් ජ්ජනවිධානං වෙදිතබ්බං. 

 ාෙත්ථියං උදායිත්වථරං ආරබ්භ පුරාණචීෙරවධොොපනෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං, අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති,  ාණත්තිකං ‘‘වධොො’’තිආදිකාය 
ආණත්තියා, එෙං ආණත්තාය ච භික්ඛුනියා උද්ධන ජ්ජනාදීසු
 බ්බප්පවයොවගසු භික්ඛුවනො දුක්කටං. වධොවිත්ො උක්ඛිත්තමත්තං පන
රත්තමත්තං ආවකොටිතමත්තඤ්ච නි ් ග්ගියං වහොති, වධොෙනාදීනි තීණිපි
ද්වෙොකාරාවපන්ත ් එවකනෙත්ථුනා නි ් ග්ගියං, ඉතවරහිදුක්කටං.
 වච පන ‘‘වධොො’’ති වුත්තා  බ්බානිපි කවරොති, වධොෙනපච්චයාෙ
ආපත්ති. ‘‘ඉම ්මිං චීෙවර යං කත්තබ්බං, තං කවරොහී’’ති ෙදවතො පන 
එකොචාය පාචිත්තිවයන  ද්ධිං ද්වෙ දුක්කටානි, භික්ඛුනි ඞ්ඝෙව න 
එකවතොඋප ම්පන්නාය වධොොවපන්ත ්  අනි ් ජ්ජිත්ො
පරිභුඤ්ජන්ත ් , අඤ්ඤ ්  ො  න්තකං නිසීදනපච්චත්ථරණං ො
වධොොවපන්ත ් , ඤාතිකායඅඤ්ඤාතික ඤ්ඤිවනොවචෙ, වෙමතික ් ච
දුක්කටං, අඤ්ඤාතිකායඤාතික ඤ්ඤිවනොපි වෙමතික ් ාපි නි ් ග්ගියං 
පාචිත්තියවමෙ.ඉවතොපරංපනඑෙරූවපසුඨාවනසු ‘‘තිකපාචිත්තිය’’න්ති
ෙක්ඛාම,  වච ඤාතිකාය  හායා අඤ්ඤාතිකා ‘‘වධොො’’ති අවුත්තා ො
වධොෙති, අපරිභුත්තං ො අඤ්ඤං ො පරික්ඛාරං වධොෙති, 
සික්ඛමාන ාමවණරිවයො ො වධොෙන්ති, අනාපත්ති, උම්මත්තකාදීනං 
අනාපත්තිවයෙ. පුරාණචීෙරතා, උපචාවරඨත්ො අඤ්ඤාතිකායභික්ඛුනියා
ආණාපනං, ත ් ා වධොෙනාදීනි චාති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.
 ඤ්චරිත්ත මුට්ඨානං, කිරියං, වනො ඤ්ඤාවිවමොක්ඛං, අචිත්තකං, 
පණ්ණත්තිෙජ්ජං, කායකම්මං, ෙචීකම්මං, තිචිත්තං, තිවෙදනන්ති. 

පුරාණචීෙරසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. චීෙරප්පටිග්ගහණසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පඤ්චවම අඤ්ඤාතිොයාතිඉදං වුත්තනයවමෙ, ත ්මා ඉවතො පරං

කත්ථචින විචාරයි ් ාම. චීෙරන්තිඡන්නංඅඤ්ඤතරං විකප්පනුපගං, එ 
නවයො  බ්වබසු චීෙරප්පටි ංුවත්තසික්ඛාපවදසු. යත්ථ පන විව ව ො

භවි ් ති, තත්ථ ෙක්ඛාම. පටිග්ගණ්කහයයාතිඑත්ථ හත්වථන ො හත්වථ
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වදතු, පාදමූවලො ඨවපතු, ධම්මකථංකවථන්ත ් ෙත්වථසුඛිපියමාවනසු
උපචාරංමුඤ්චිත්ොපිඋපරිො ඛිපතු,  වච ාදියති, පටිග්ගහිතවමෙවහොති.
ය ්  ක ් චි පන අනුප ම්පන්න ්  හත්වථ වපසිතං ගණ්හිතුං ෙට්ටති, 
‘‘පංසුකූලං ගණ්හි ් තී’’ති  ඞ්කාරකූටාදීසු ඨපිතම්පි පංසුකූලං

අධිට්ඨහිත්ො ගවහතුං ෙට්ටතිවයෙ. අඤ්ඤත්ර පාරිෙත්තොති යං
‘‘අන්තමව ොහරීටකක්ඛණ් ම්පිදත්ොොද ් ාමී’’ති ආවභොගංකත්ොො
පාරිෙත්තකං ගණ්හාති, තං ඨවපත්ො අඤ්ඤං අන්තමව ො විකප්පනුපගං 
පටපරි ් ාෙනම්පි ගණ්හන්ත ්  නි ් ග්ගියං වහොති. තත්ර ‘‘ඉදං වම, 
භන්වත, චීෙරං අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා හත්ථවතො පටිග්ගහිතං අඤ්ඤත්ර 
පාරිෙත්තකා නි ් ග්ගිය’’න්ති (පාරා. 512) ඉමිනා නවයන
නි ් ජ්ජනවිධානං වෙදිතබ්බං. 

රාජගවහ උදායිත්වථරං ආරබ්භ චීෙරප්පටිග්ගහණෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං, ‘‘අඤ්ඤත්ර පාරිෙත්තකා’’ති අයවමත්ථ අනුපඤ්ඤත්ති, 
අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, ගහණත්ථාය
හත්ථප්ප ාරණාදිප්පවයොවග දුක්කටං, පටිලාවභන නි ් ග්ගියං වහොති, 
නි ් ජ්ජිතබ්බං, තිකපාචිත්තියං, එකවතොඋප ම්පන්නාය ඤාතිකාය ච
අඤ්ඤාතික ඤ්ඤි ්  වෙමතික ්  ො දුක්කටං. වි ් ා ග්ගාවහ, 
තාෙකාලිවක, පත්තත්ථවිකාදිම්හි ච අනධිට්ඨාතබ්බපරික්ඛාවර, 
සික්ඛමාන ාමවණරීනංහත්ථවතොගහවණ, උම්මත්තකාදීනඤ්චඅනාපත්ති. 
විකප්පනුපගචීෙරතා, පාරිෙත්තකාභාවෙො, අඤ්ඤාතිකාය හත්ථවතො
ගහණන්තිඉමාවනත්ථතීණි අඞ්ගානි. ඤ්චරිත්ත මුට්ඨානං, කිරියාකිරියං, 
ව  ංචතුත්ථ දි වමොති. 

චීෙරප්පටිග්ගහණසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඡට්වඨ ගහපතින්ති භික්ඛූසු අපබ්බජිතමනු ් ං. ගහපතානින්ති
භික්ඛුනීසු අපබ්බජිතිත්ථිං, එ  නවයො  බ්වබසු ගහපතිප්පටි ංුවත්වතසු

සික්ඛාපවදසු. විඤ්ඤාකපයයාති යාවචයය ො යාචාවපයය ො. අඤ්ඤත්ර

 මයාතිවයොඅච්ඡින්නචීෙවරොොවහොතිනට්ඨචීෙවරො ො, ත ් තං මයං
ඨවපත්ො අඤ්ඤ ්මිං විඤ්ඤාපනප්පවයොවග දුක්කටං, පටිලාවභන 
නි ් ග්ගියං වහොති. තත්ථ ‘‘ඉදං වම, භන්වත, චීෙරං අඤ්ඤාතකං
ගහපතිකං අඤ්ඤත්ර  මයා විඤ්ඤාපිතං නි ් ග්ගිය’’න්ති (පාරා. 524) 
ඉමිනානවයනනි ් ජ්ජනවිධානං වෙදිතබ්බං. 

 ාෙත්ථියං උපනන්දං ආරබ්භ චීෙරවිඤ්ඤාපනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං.
‘‘අඤ්ඤත්ර  මයා’’ති අයවමත්ථ අනුපඤ්ඤත්ති,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, 
අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, ඤාතවක අඤ්ඤාතක ඤ්ඤිවනො
වෙමතික ්  ච දුක්කටං.  මවය ො ඤාතකප්පොරිවත ො
විඤ්ඤාවපන්ත ් , අඤ්ඤ ්  ො ඤාතකප්පොරිවත ත ්ව ෙත්ථාය
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විඤ්ඤාවපන්ත ් , අත්තවනො ධවනනගණ්හන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති.විකප්පනුපගචීෙරතා,  මයාභාවෙො, අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්ති, තාය
ච පටිලාවභොති ඉමාවනත්ථ චත්තාරි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි 
චතුත්ථ දි ාවනොති. 

අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. තතුත්තරිසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ත්තවම තඤ්කචතිතං අච්ඡින්නචීෙරංොනට්ඨචීෙරංො. අභිහට්ඨුන්ති 

අභීති උප ග්වගො, හරිතුන්ති අත්වථො, ගණ්හිතුන්ති වුත්තං වහොති. 

පොකරයයාතිඉච්ඡාවපයය, ඉච්ඡංරුචිංඋප්පාවදයය, ‘‘යාෙත්තකංඉච්ඡසි, 
තාෙත්තකං ගණ්හාහී’’ති එෙං නිමන්වතයයාති අත්වථො, යථා ො 
‘‘වනක්ඛම්මං දට්ඨු වඛමවතො’’ති (සු. නි. 426, 1104; චූළනි. 
ජතුකණ්ණීමාණෙපුච්ඡානිද්වද  67) එත්ථ දි ්ොති අත්වථො, එෙමිධාපි
‘‘අභිහට්ඨුං පොවරයයා’’ති උපවනත්ො පුරවතො ඨවපන්වතො කාවයන ො, 
‘‘අම්හාකං දු ් වකොට්ඨාගාරවතො යත්තකං ඉච්ඡථ, තත්තකං ගණ්හථා’’ති
ෙදන්වතො ොචාය ො අභිහරිත්ො නිමන්වතයයාති අත්වථො. 

 න්තරුත්තරපරමන්ති  අන්තරං උත්තරං පරමං අ ්  චීෙර ් ාති
 න්තරුත්තරපරමං, නිො වනන  ද්ධිං පාරුපනං උක්කට්ඨපරිච්වඡවදො 

අ ් ාතිවුත්තංවහොති. තකතොචීෙරිං ාදිතබ්බන්තිතවතො අභිහටචීෙරවතො
එත්තකංචීෙරංගවහතබ්බං, නතවතොපරං. 

තත්රායං විනිච්ඡවයො – ය ්  අධිට්ඨිතචීෙර ්  තීණි නට්ඨානි, වතන
ද්වෙ  ාදිතබ්බානි, එකං නිොව ත්ො එකං පාරුපිත්ො අඤ්ඤං
 භාගට්ඨානවතො පරිවයසිතබ්බං. ය ්  ද්වෙ නට්ඨානි, වතන එකං 
 ාදිතබ්බං. වචපනපකතියාෙ න්තරුත්තවරනචරති, ද්වෙ ාදිතබ්බානි, 
එෙංඑකං  ාදියන්වතවනෙ වමොභවි ් ති.ය ් තීසුඑකංනට්ඨං, කිඤ්චි
න  ාදිතබ්බං. ය ්  පන ද්වීසු එකං නට්ඨං, එකං  ාදිතබ්බං. ය ් 
එකංවයෙවහොති, තඤ්චනට්ඨං, ද්වෙ  ාදිතබ්බානි.භික්ඛුනියාපනපඤ්චසු
නට්වඨසුද්වෙ ාදිතබ්බානි, චතූසුනට්වඨසු එකං ාදිතබ්බං, තීසුනට්වඨසු
නකිඤ්චි ාදිතබ්බං, වකොපනොවදොද්වීසුො එක ්මිංො.වයනවකනචිහි
 න්තරුත්තරපරමතාය ඨාතබ්බං, තවතො උත්තරි විඤ්ඤාපනප්පවයොවග
දුක්කටං, පටිලාවභනනි ් ග්ගියංවහොති.තත්ථ ‘‘ඉදංවම, භන්වත, චීෙරං
අඤ්ඤාතකං ගහපතිකං තතුත්තරි විඤ්ඤාපිතං නි ් ග්ගිය’’න්ති (පාරා.
524) ඉමිනානවයනනි ් ජ්ජනවිධානංවෙදිතබ්බං. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ ආරබ්භ බහුචීෙරවිඤ්ඤාපනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, ඤාතවක
අඤ්ඤාතක ඤ්ඤිවනො වෙමතික ්  ො දුක්කටං. ද්වෙ චීෙරානි කත්ො
‘‘ව  කං ආහරි ් ාමී’’ති ෙත්ො ගණ්හන්ත ් , ‘‘ව  කං තුය්හංවයෙ
වහොතූ’’ති වුත්ත ් , න අච්ඡින්නනට්ඨකාරණා දින්නං ගණ්හන්ත ් , 



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි නි ් ග්ගියකණ්ව ො 

148 

පටුන 

වුත්තනවයන ඤාතකප්පොරිවත විඤ්ඤාවපන්ත ් , අත්තවනො ධවනන
ගණ්හන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. තතුත්තරිතා, 
අච්ඡින්නාදිකාරණතා, අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්ති, තාය ච පටිලාවභොති
ඉමාවනත්ථචත්තාරි අඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනිචතුත්ථ දි ාවනොති. 

තතුත්තරිසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. උපක්ඛටසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අට්ඨවම භික්ඛුිං පකනෙ උද්දි ් ාති ‘‘ඉත්ථන්නාම ්  භික්ඛුවනො

ද ් ාමී’’තිඑෙංඅපදිසිත්ො. චීෙරකචතාපන්නන්තිහිරඤ්ඤාදිකංචීෙරමූලං. 

උපක්ඛටිං කහොතීති  ජ්ජිතං වහොති,  ංහරිත්ො ඨපිතං. කචතාකපත්ොති

පරිෙත්වතත්ො, කාවරත්ො ො කිණිත්ො ොති අත්වථො. චීෙකරන

අච්ඡාකෙ ් ාමීතිවෙොහාරෙචනවමතං, ඉත්ථන්නාම ් භික්ඛුවනොද ් ාමීති

අයංපවනත්ථ අත්වථො. තත්රකචක ොතියත්රව ොගහපතිොගහපතානීො, 
තත්ර ව ො භික්ඛු පුබ්වබ අප්පොරිවතො උප ඞ්කමිත්ො චීෙවර විකප්පං

ආපජ්වජයය වචති අයවමත්ථ පද ම්බන්වධො. විෙප්පිං ආපජ්කජයයාති 
විසිට්ඨකප්පංඅධිකවිධානංආපජ්වජයය.යථාපනතමාපජ්ජති, තංද ්ව තුං 

 ාධුෙතාතිආදිමාහ.තත්ථ  ාධූතිආයාචවන නිපාවතො. ෙතාතිපරිවිතක්වක. 

මන්ති අත්තානං නිද්දි ති. ආය ්මාති පරං ආලපති. එෙරූපිං ො එෙරූපිං

ොති ආයතාදීසු අඤ්ඤතරං. ෙලයාණෙමයතිං උපාොයාති සුන්දරකාමතං
විසිට්ඨකාමතං චිත්වතන ගවහත්ො, ත ්  ‘‘ආපජ්වජයය වච’’තිඉමිනා
 ම්බන්වධො,  වචපනඑෙරූපං ආපජ්ජන්ත ් ත ් ෙචවනනවයොපඨමං
අධිප්වපතවතො මූලං ෙඩ්වඪත්ො සුන්දරතරං වචතාවපති, ත ්  පවයොවග
භික්ඛුවනො දුක්කටං, පටිලාවභන නි ් ග්ගියං වහොති. තත්ථ ‘‘ඉදං වම, 
භන්වත, චීෙරංපුබ්වබඅප්පොරිතංඅඤ්ඤාතකංගහපතිකංඋප ඞ්කමිත්ො 
විකප්පං ආපන්නං නි ් ග්ගිය’’න්ති (පාරා. 529) ඉමිනා නවයන
නි ් ජ්ජනවිධානං වෙදිතබ්බං. 

 ාෙත්ථියං උපනන්දං ආරබ්භ චීෙවර විකප්පං ආපජ්ජනෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, ඤාතවක 
අඤ්ඤාතක ඤ්ඤිවනොවෙමතික ් ොදුක්කටං.මහග්ඝංවචතාවපතුකාමං
අප්පග්ඝංො, එවතවනෙමූවලන‘‘අඤ්ඤංඑෙරූපංොවදහී’’තිෙදන්ත ් , 
වුත්තනවයන ඤාතකප්පොරිවත විඤ්ඤාවපන්ත ් , අත්තවනො ධවනන
ගණ්හන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. චීෙවර භිවයයොකමයතා, 
අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්ති, තාය ච පටිලාවභොති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.
 මුට්ඨානාදීනිචතුත්ථ දි ාවනොති. 

උපක්ඛටසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. දුතියඋපක්ඛටසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

නෙවම ඉමිනාෙ නවයන අත්වථො වෙදිතබ්වබො. ඉදඤ්හි පුරිම ් 
අනුපඤ්ඤත්ති දි ං, වකෙලං තත්ථ එක ්  පීළා කතා, ඉධ ද්වින්නං, 
අයවමත්ථවිව ව ො, ව  ං බ්බං පුරිම දි වමෙ.යථාච ද්වින්නං, එෙං 
බහූනංපීළංකත්ොගණ්හවතොපිආපත්තිවෙදිතබ්බා.නි ් ජ්ජනවිධාවනච
‘‘ඉදං වම, භන්වත, චීෙරං පුබ්වබ අප්පොරිවත අඤ්ඤාතවක ගහපතිවක
උප ඞ්කමිත්ො විකප්පං ආපන්නං නි ් ග්ගිය’’න්ති (පාරා. 534) ඉමිනා
නවයනෙචනවභවදොඤාතබ්වබොති. 

දුතියඋපක්ඛටසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. රාජසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද වම රාජකභොග්කගොති රාජවතො වභොග්ගං භුඤ්ජිතබ්බං අ ්  අත්ථීති
රාජවභොග්වගො, ‘‘රාජවභොවගො’’තිපිපාවඨො, රාජවතොවභොවගොඅ ්  අත්ථීති

අත්වථො. චීෙරකචතාපන්නන්ති හිරඤ්ඤාදිකං අකප්පියං. පහිකණයයාති

වපව යය. ඉමිනාතිආදි ආගමනසුද්ධිං ද ්ව තුං වුත්තං.  වච හි ‘‘ඉදං 
ඉත්ථන්නාම ්  භික්ඛුවනො වදහී’’ති වපව යය, ආගමන ්  අසුද්ධත්තා 
අකප්පියෙත්ථුං ආරබ්භ භික්ඛුනා කප්පියකාරවකොපි නිද්දිසිතබ්වබො න

භවෙයය. ආභතන්ති ආනීතං. න කඛො මයන්තිආදි ඉදං කප්පියෙව න
ආභතම්පි චීෙරමූලං ඊදිව න දූතෙචවනන අකප්පියං වහොති, ත ්මා තං 
පටික්ඛිපිතබ්බන්ති ද ්ව තුං වුත්තං. සුෙණ්ණං රජතං කහාපවණො
මා වකොති ඉමානිහි චත්තාරිනි ් ග්ගියෙත්ථූනි, මුත්තා මණිවෙළුරිවයො
 ඞ්වඛො සිලා පොළං වලොහිතඞ්වකො ම ාරගල්ලං  ත්ත ධඤ්ඤානි
දාසිදා වඛත්තෙත්ථුපුප්ඵාරාමඵලාරාමාදවයොති ඉමානි දුක්කටෙත්ථූනි ච
අත්තවනො ො වචතිය ඞ්ඝගණපුග්ගලානං ො අත්ථාය  ම්පටිච්ඡිතුං න 
ෙට්ටන්ති, ත ්මාතං ාදිතුංනෙට්ටතීතිද ් නත්ථං‘‘නවඛොමය’’න්තිආදි 
වුත්තං. 

චීෙරඤ්ච කඛො මයිං පටිග්ගණ්හාමාති ඉදං පන අත්තානං උද්දි ් 

ආභතත්තාෙත්තුංෙට්ටති, ත ්මාවුත්තං. ොකලනාතිුවත්තපත්තකාවලන, 
යදා වනො අත්වථො වහොති, තදා කප්පියං චීෙරං පටිග්ගණ්හාමාති අත්වථො. 

කෙයයාෙච්චෙකරොති කප්පියකාරවකො. නිද්දිසිතබ්කබොතිඉදං ‘‘අත්ථි
පනාය ්මවතො වකොචි වෙයයාෙච්චකවරො’’ති කප්පියෙචවනන වුත්තත්තා
අනුඤ්ඤාතං. වචපනදූවතො‘‘වකො ඉමංගණ්හාතී’’තිො‘‘ක ් වදමී’’ති

ොෙදති, නනිද්දිසිතබ්වබො. ආරාමිකෙොොඋපා කෙොොතිඉදං ාරුප්පතාය
වුත්තං, ඨවපත්ො පන පඤ්ච  හධම්මිවක වයො වකොචි කප්පියකාරවකො 

ෙට්ටති. එක ො කඛො, ආවුක ොතිඉදං භික්ඛු ්  කප්පියෙචනද ් නත්ථං
වුත්තං, එෙවමෙ හි ෙත්තබ්බං, ‘‘එත ්  වදහී’’තිආදි න ෙත්තබ්බං. 

 ඤ්ඤත්කතො ක ො මයාතිආණත්වතො ව ො මයා, යථා තුම්හාකං චීෙවරන 
අත්වථ  ති චීෙරං ද ් ති, එෙං වුත්වතොති අත්වථො. දූවතන හි එෙං
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ආවරොචිවතවයෙ තං වචොවදතුං ෙට්ටති, වනෙ ත ්  හත්වථ දත්ො
ගතමත්තකාරවණන.  වච පන ‘‘අයං වෙයයාෙච්චකවරො’’ති  ම්මුඛා
නිද්දිට්වඨොවහොති, දූවතොච ම්මුඛාඑෙත ් හත්වථ වචතාපන්නංදත්ො
‘‘වථර ්  චීෙරං කිණිත්ො වදහී’’ති ගච්ඡති, එෙං ‘‘ ඤ්ඤත්වතො ව ො
මයා’’තිඅවුත්වතපිවචොවදතුංෙට්ටති. වචපනදූවතොගච්ඡන්වතොෙ‘‘අහං
ත ්  හත්වථද ් ාමි, තුම්වහචීෙරංගණ්වහයයාථා’’තිභික්ඛුවනොෙත්ොො
ගච්ඡති, අඤ්ඤංොවපව ත්ොආවරොචාවපති, එෙං තිඉතරම්පිවචොවදතුං
ෙට්ටතිවයෙ. වද නාමත්තවමෙ වචතං ‘‘දූවතනා’’ති. වයොපි අත්තනා

ආහරිත්ො එෙං පටිපජ්ජති, ත ්මිම්පි ඉදවමෙ ලක්ඛණං. අත්කථො කම, 

ආවුක ො, චීෙකරනාති වචොදනාලක්ඛණනිද ් නවමතං.  වච හි ොචාය
වචොවදති, ඉදංොෙචනංයාය කායචිභා ායඑත ් අත්වථොොෙත්තබ්වබො, 
‘‘වදහි වම, ආහර වම’’තිආදිනා නවයන පන ෙත්තුං න ෙට්ටති. 

අභිනිප්ඵාකෙයයාති එෙං ෙචීවභදං කත්ො තික්ඛත්තුං වචොදයමාවනො

පටිලාභෙව න ාවධයය. ඉච්කචතිං කු ලන්තිඑතංසුන්දරං. 

ඡක්ඛත්තුපරමන්ති භාෙනපුං කෙචනවමතං. ඡක්ඛත්තුපරමඤ්හි වතන
චීෙරං උද්දි ්  තුණ්හීභූවතන ඨාතබ්බං, න නිසීදිතබ්බං, න ආමි ං
පටිග්ගවහතබ්බං, න ධම්වමො භාසිතබ්වබො. ‘‘කිංකාරණා ආගවතොසී’’ති
වුත්වත පන ‘‘ජානාහි, ආවුව ො’’ති එත්තකවමෙ ෙත්තබ්බං.  වච
නි ජ්ජාදීනි කවරොති, ඨානං භඤ්ජති, ආගතකාරණං විනාව ති, ඉදං
කාවයන වචොදනාය ලක්ඛණද ් නත්ථං වුත්තං. එත්ථ ච 
උක්කට්ඨපරිච්වඡවදන ති ් න්නං වචොදනානං ඡන්නඤ්ච ඨානානං
අනුඤ්ඤාතත්තාවචොදනාය දිගුණංඨානංඅනුඤ්ඤාතංවහොති, ත ්මා වච
වචොවදතිවයෙ, නතිට්ඨති, ඡවචොදනාවයො ලබ්භන්ති. වචතිට්ඨතිවයෙ, න
වචොවදති, ද්ොද  ඨානානි ලබ්භන්ති.  වච උභයං කවරොති, එකාය
වචොදනායද්වෙඨානානිහාවපතබ්බානි.තත්ථවයොඑකදිෙ වමෙපුනප්පුනං 
ගන්ත්ො ඡක්ඛත්තුං වචොවදති,  කිංවයෙ ො ගන්ත්ො ‘‘අත්වථො වම, 
ආවුව ො, චීෙවරනා’’ති ඡක්ඛත්තුං ෙදති, තථා එකදිෙ වමෙ පුනප්පුනං
ගන්ත්ො ද්ොද ක්ඛත්තුං තිට්ඨති,  කිංවයෙ ො ගන්ත්ො තත්රතත්රඨාවන
තිට්ඨති, ව ොපි  බ්බවචොදනාවයො  බ්බට්ඨානානි ච භඤ්ජති, වකො පන
ොවදො නානාදිෙව සුඑෙංකවරොන්ත ් ාතිඅයවමත්ථවිනිච්ඡවයො.වයපන 
කප්පියකාරවක දායවකො  යවමෙ ගන්ත්ො නිසීදති වත  තක්ඛත්තුම්පි
වචොවදතුං ෙට්ටති. වයො පන උවභොහි පි අනිද්දිට්වඨො
මුඛවෙෙටිකකප්පියකාරවකොචපරම්මුඛකප්පියකාරවකොච, ව ො නකිඤ්චි
ෙත්තබ්වබො, එෙංඉධද පිකප්පියකාරකාද ්සිතාවහොන්ති. 

තකතො කච උත්තරීති වුත්තවචොදනාඨානපරිමාණවතො උත්තරි. 

නි ් ග්ගියන්ති උත්තරි ොයාමමාන ්   බ්බප්පවයොවගසු දුක්කටං, 
පටිලාවභන නි ් ග්ගියං වහොති. එත්ථ ච ‘‘ඉදං වම, භන්වත, චීෙරං 
අතිවරකතික්ඛත්තුං වචොදනාය අතිවරකඡක්ඛත්තුං ඨාවනන අභිනිප්ඵාදිතං 
නි ් ග්ගිය’’න්ති (පාරා. 539) ඉමිනා නවයන නි ් ජ්ජනවිධානං
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වෙදිතබ්බං. යත ්  චීෙරකචතාපන්නිං ආභතන්ති යවතො රාජවතො ො
රාජවභොග්ගවතො ො අ ්  භික්ඛුවනො චීෙරවචතාපන්නං ආනීතං, 

‘‘යත්ෙ ් ා’’තිපි පාවඨො, අයවමෙ අත්වථො. තත්ථාති ත ්  රඤ්වඤො ො

රාජවභොග්ග ් ො  න්තිකං,  මීපත්වථහිඉදංභුම්මෙචනං. නතිංත ් 

භික්ඛුකනො කිඤ්චි අත්ථිං අනුකභොතීති තං වචතාපන්නං ත ්  භික්ඛුවනො

අප්පමත්තකම්පි කම්මං න නිප්ඵාවදති. යුඤ්ජන්තාය ්මන්කතො  ෙන්ති

ආය ්මන්වතො අත්තවනො  න්තකං ධනං පාපුණන්තු. මා කෙො  ෙිං 

වින ් ාතිතුම්හාකං න්තකංමා වින ් තු. අයිංතත්ථ ාමීචීතිඅයංතත්ථ
අනුධම්මතා වලොකුත්තරධම්මං අනුගතා, ෙත්තධම්මතාති අත්වථො, ත ්මා
එෙංඅකවරොන්වතොෙත්තවභවද දුක්කටංආපජ්ජති. 

 ාෙත්ථියං උපනන්දං ආරබ්භ ‘‘අජ්ජුණ්වහො, භන්වත, ආගවමහී’’ති 
(පාරා. 537) වුච්චමාවනො නාගවමසි, ත ්මිං ෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
 ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, ඌනවකසු
වචොදනාඨාවනසුඅතිවරක ඤ්ඤිවනො වෙමතික ් ොදුක්කටං.අවචොදනාය
ලද්වධ,  ාමිවකහි වචොවදත්ො දින්වන, උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.
කප්පියකාරක ්  භික්ඛුවනො නිද්දිට්ඨභාවෙො, දූවතන අප්පිතතා, 
තතුත්තරිොයාවමො, වතන ොයාවමන පටිලාවභොති ඉමාවනත්ථ චත්තාරි
අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනිචතුත්ථ දි ාවනොති. 

රාජසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චීෙරෙග්වගොපඨවමො. 

2. එළෙකලොමෙග්කගො 

1. වකොසියසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

එළකවලොමෙග්ග ්  පඨවම කෙොසියමි ් ෙන්ති එවකනාපි
වකොසියංසුනා අන්තමව ො ත ්  කරණට්ඨාවන ොතවෙවගන

නිපාතිවතනාපි මි ්සීකතං.  න්ථතන්ති  වම භූමිභාවග වකොසියංසූනි
උපරූපරි  න්ථරිත්ො කඤ්ජියාදීහි සිඤ්චිත්ො කත්තබ්බතාලක්ඛණං. 

ොරාකපයය නි ් ග්ගියන්ති කරණකාරාපනප්පවයොවගසු දුක්කටං, 
පටිලාවභන නි ් ග්ගියං වහොති. එත්ථ ච ‘‘ඉදං වම, භන්වත, 
වකොසියමි ් කං න්ථතංකාරාපිතං නි ් ග්ගිය’’න්ති (පාරා.544) ඉමිනා
නවයන නි ් ජ්ජනවිධානං වෙදිතබ්බං, ඉම ්ව ෙ ෙචන ්  අනු ාවරන
ඉවතොපරං බ්බ න්ථතංවෙදිතබ්බං. ක්කාහිඑත්තාෙතා ජානිතුන්තින
තංඉවතොපරංද ් යි ් ාම. 

ආළවියං ඡබ්බග්ගිවය ආරබ්භ වකොසියමි ් කං  න්ථතං 
කාරාපනෙත්ථු ්මිංපඤ්ඤත්තං, අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අත්තවනොඅත්ථාය
කාරාපනෙව න  ාණත්තිකං, අත්තනා විප්පකතපඅවයො ාපනනවයන



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි නි ් ග්ගියකණ්ව ො 
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පටුන 

චතුක්කපාචිත්තියං, අඤ්ඤ ් ත්ථාය කරණකාරාපවනසු අඤ්වඤන කතං
පටිලභිත්ොපරිභුඤ්ජවනචදුක්කටං.විතානාදිකරවණ, උම්මත්තකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති. වකොසියමි ් කභාවෙො, අත්තවනො අත්ථාය  න්ථත ්  
කරණකාරාපනං, පටිලාවභොචාතිඉමාවනත්ථතීණිඅඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනි 
වධොොපනසික්ඛාපවදවුත්තනවයවනොති. 

වකොසියසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. සුද්ධකාළකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය සුද්ධොළොනන්ති සුද්ධානං කාළකානං අඤ්වඤහි
අමි ්සීකතානං. වෙ ාලියං ඡබ්බග්ගිවය ආරබ්භ තාදි ං  න්ථතං 
කරණෙත්ථු ්මිංපඤ්ඤත්තං, ව  ංපඨම දි වමොති. 

සුද්ධකාළකසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. ද්වෙභාගසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තතිවය ද්කෙ භාගාති ද්වෙ වකොට්ඨා ා. ආොතබ්බාති ගවහතබ්බා. 

කගොචරියානන්ති කපිලෙණ්ණානං.අයංපවනත්ථවිනිච්ඡවයො– යත්තවකහි
කත්තුකාවමො වහොති, වතසු තුලයිත්ො ද්වෙ වකොට්ඨා ා කාළකානං
ගවහතබ්බා, එවකො ඔදාතානං, එවකො වගොචරියානං. එක ් ාපි
කාළකවලොම ් අතිවරකභාවෙනි ් ග්ගියංවහොති, ඌනකංෙට්ටති. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය ආරබ්භ තාදි ං  න්ථතං කරණෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං, කිරියාකිරියං, ව  ං පඨම දි වමොති. ඉමානි පන තීණි
නි ් ජ්ජිත්ො පටිලද්ධානිපිපරිභුඤ්ජිතුංනෙට්ටන්ති. 

ද්වෙභාගසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. ඡබ්බ ් සික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුත්වථ ඔකරනකචඡන්නිංෙ ් ානන්ති ඡන්නංෙ ් ානංඔරිමභාවග, 

අන්වතොති අත්වථො. අඤ්ඤත්ර භික්ඛු ම්මුතියාති යං  ඞ්වඝො ගිලාන ් 
භික්ඛුවනො  න්ථත ම්මුතිං වදති, තං ඨවපත්ො අලද්ධ ම්මුතික ් 
ඡබ්බ ් බ්භන්තවරඅඤ්ඤං න්ථතංකවරොන්ත ්  නි ් ග්ගියංවහොති. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුවල භික්ඛූ ආරබ්භ අනුෙ ් ං  න්ථතං
කාරාපනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ‘‘අඤ්ඤත්ර භික්ඛු ම්මුතියා’’තිඅයවමත්ථ
අනුපඤ්ඤත්ති,  ාවයනලද්ධාවහොති, ත ් යාෙවරොවගො නවූප ම්මති, 
වූප න්වතො ො පුන කුප්පති, තාෙ ගතගතට්ඨාවන අනුෙ ් ම්පි කාතුං 
ෙට්ටති, අඤ්ඤ ් ත්ථාය කාවරතුං, කතඤ්ච පටිලභිත්ො පරිභුඤ්ජිතුම්පි
ෙට්ටති, ව  ංපඨම දි වමොති. 

ඡබ්බ ් සික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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5. නිසීදනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පඤ්චවම පුරාණ න්ථතිං නාම යත්ථ  කිම්පි නිසින්වනො ො වහොති

නිපන්වනොො.  මන්තාතිඑකප ් වතොෙට්ටං ොචතුර ් ංො ඡින්දිත්ො
ගහිතට්ඨානං යථා විදත්ථිමත්තං වහොති, එෙං ගවහතබ්බං.  න්ථරන්වතන
පන එකවදව  ො  න්ථරිතබ්බං, විජවටත්ො ො මි ් කං කත්ො

 න්ථරිතබ්බං, එෙං ථිරතරං වහොති. අනාො කචති  ති පුරාණ න්ථවත
අග්ගවහත්ො.අ තිපනඅග්ගවහත්ොපිෙට්ටති, අඤ්ඤ ් ත්ථායකාවරතුං, 
කතඤ්චපටිලභිත්ොපරිභුඤ්ජිතුම්පිෙට්ටති. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුවල භික්ඛූ ආරබ්භ  න්ථතවි ් ජ්ජනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, ව  ංතතිය දි වමොති. 

නිසීදනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. එළකවලොමසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඡට්වඨ අද්ධානමග්ගප්පටිපන්න ් ාති අද්ධාන ඞ්ඛාතං දීඝමග්ගං 
පටිපන්න ් ,  බ්බඤ්වචතං ෙත්ථුමත්තදීපනවමෙ, යත්ථ කත්ථචි පන

ධම්වමන ලභිත්ො ගණ්හවතො වදොව ො නත්ථි. තිකයොජනපරමන්ති

ගහිතට්ඨානවතො තිවයොජනප්පමාණංවද ං.  හත්ථාති හත්වථන, අත්තනා 

හරිතබ්බානීති අත්වථො. අ න්කත හාරකෙති අ න්වතවයෙ අඤ්ඤ ්මිම්පි
හාරවක. වචපනඅත්ථි, තංගාවහතුං ෙට්ටති. අත්තනාපනඅන්තමව ො
ොතාබාධප්පටිකාරත්ථං සුත්තවකන අබන්ධිත්ො කණ්ණච්ඡිද්වද
පක්ඛිත්තානිපිආදාය තිවයොජනං එකං පාදං අතික්කාවමන්ත ්  දුක්කටං, 
දුතියපාදාතික්කවමනි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං අඤ්ඤතරං භික්ඛුං ආරබ්භ තිවයොජනාතික්කමනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, 
ඌනකතිවයොජවන අතිවරක ඤ්ඤිවනො වෙමතික ්  ො දුක්කටං.
තිවයොජනං හරණපච්චාහරවණ, ො ාධිප්පාවයන ගන්ත්ො තවතො පරං
හරවණ, අච්ඡින්නං ො නි ් ට්ඨං ො පටිලභිත්ො හරවණ, අඤ්ඤං
හරාපවන, අන්තමව ො සුත්තවකනපි බද්ධකතභණ් හරවණ, 
උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. එළකවලොමානං අකතභණ් තා, 
පඨමප්පටිලාවභො, අත්තනා ආදාය ො අඤ්ඤ ්  අජානන්ත ්  යාවන
පක්ඛිපිත්ො ො තිවයොජනාතික්කමනං, ආහරණපච්චාහරණං, 
අො ාධිප්පායතාති ඉමාවනත්ථ පඤ්ච අඞ්ගානි. එළකවලොම මුට්ඨානං, 
කිරියං, වනො ඤ්ඤාවිවමොක්ඛං, අචිත්තකං, පණ්ණත්තිෙජ්ජං, කායකම්මං, 
තිචිත්තං, තිවෙදනන්ති. 

එළකවලොමසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. එළකවලොමවධොොපනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ත්තවම  ක්වකසු ඡබ්බග්ගිවය ආරබ්භ
එළකවලොමවධොොපනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං.තත්ථපුරාණචීෙරවධොොපවන
වුත්තනවයවනෙ බ්වබොපිවිනිච්ඡවයො වෙදිතබ්වබො. 

එළකවලොමවධොොපනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. ජාතරූපසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අට්ඨවම ජාතරූපරජතන්ති සුෙණ්ණඤ්වචෙ රූපියඤ්ච, අපිච
කහාපවණො වලොහමා කදාරුමා කජතුමා කාදවයොපි වය වෙොහාරං

ගච්ඡන්ති,  බ්වබ වත ඉධ රජතන්ත්වෙෙ වුත්තා. උග්ගණ්කහයය ොති
අත්තවනො අත්ථාය දියයමානං ො යත්ථකත්ථචි ඨිතං ො නිප්පරිග්ගහිතං

දි ්ො  යං ගණ්වහයය ො. උග්ගණ්හාකපයය ොති තවදෙ අඤ්වඤන

ගාහාවපයයො. උපනික්ඛිත්තිංො ාදිකයයයාති ‘‘ඉදංඅයය ් වහොතූ’’ති
එෙං  ම්මුඛාො, ‘‘අසුක ්මිංනාමඨාවනමමහිරඤ්ඤසුෙණ්ණං, තංතුය්හං
වහොතූ’’ති එෙං පරම්මුඛා ඨිතං ො වකෙලං ොචාය ො හත්ථමුද්දාය ො
‘‘තුය්හ’’න්ති ෙත්ො පරිච්චත්තං වයො කායොචාහි අප්පටික්ඛිපිත්ො
චිත්වතනඅධිොව යය, අයං ‘‘ ාදිවයයයා’’තිවුච්චති. වචපනචිත්වතන
 ාදියති, ගණ්හිතුකාවමොවහොති, කාවයනො ොචායො‘‘නයිදංකප්පතී’’ති
පටික්ඛිපති, කායොචාහි අප්පටික්ඛිපිත්ො සුද්ධචිත්වතො හුත්ො ‘‘නයිදං

අම්හාකං කප්පතී’’ති න  ාදියති, ෙට්ටති. නි ් ග්ගියන්ති උග්ගහණාදීසු
යංකිඤ්චිකවරොන්ත ්  අඝනබද්වධසුෙත්ථූසුෙත්ථුගණනායනි ් ග්ගියං
පාචිත්තියං.තං නි ් ජ්ජන්වතන‘‘අහං, භන්වත, රූපියංපටිග්ගවහසිං, ඉදං
වම, භන්වත, නි ් ග්ගියං, ඉමාහං  ඞ්ඝ ්  නි ් ජ්ජාමී’’ති (පාරා. 584) 
එෙං  ඞ්ඝමජ්වඣවයෙ නි ් ජ්ජිතබ්බං.  වච තත්ථ වකොචි ගහට්වඨො
ආගච්ඡති, ‘‘ඉදං ජානාහී’’ති ෙත්තබ්වබො. ‘‘ඉමිනා කිං ආහරියයතූ’’ති
භණන්වත පන ‘‘ඉදං නාමා’’ති අෙත්ො ‘‘ ප්පිආදීනි භික්ඛූනං
කප්පන්තී’’ති එෙං කප්පියං ආචික්ඛිතබ්බං.  වච ව ො ආහරති, 
රූපියප්පටිග්ගාහකං ඨවපත්ො  බ්වබහි භාවජත්ො පරිභුඤ්ජිතබ්බං. 
රූපියප්පටිග්ගාහක ්  පන යං තප්පච්චයා උප්පන්නං, තං අඤ්වඤන
ලභිත්ො දියයමානම්පි අන්තමව ො තවතො නිබ්බත්තරුක්ඛච්ඡායාපි
පරිභුඤ්ජිතුංනෙට්ටති.  වචපනව ොකිඤ්චිආහරිතුංනඉච්ඡති, ‘‘ඉමං
ඡට්වටහී’’ති ෙත්තබ්වබො.  වච යත්ථ කත්ථචි නික්ඛිපති, ගවහත්ො ො
ගච්ඡති, නොවරතබ්වබො.වනොවචඡට්වටති, පඤ්චඞ්ග මන්නාගවතොභික්ඛු
රූපියඡට්ටවකො  ම්මන්නිතබ්වබො. වතන අනිමිත්තං කත්ොෙ ගූථං විය
ඡට්වටතබ්බං. වචනිමිත්තංකවරොති, දුක්කටංආපජ්ජති. 

රාජගවහඋපනන්දංආරබ්භරූපියප්පටිග්ගහණෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
 ාධාරණපඤ්ඤත්ති,  ාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, අරූපිවය
රූපිය ඤ්ඤිවනො වෙමතික ්  ො,  ඞ්ඝවචතියාදීනං අත්ථාය
ගණ්හන්ත ් , මුත්තාමණිආදිප්පටිග්ගහවණ ච දුක්කටං.
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රතනසික්ඛාපදනවයන නික්ඛිපන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. 
ජාතරූපරජතභාවෙො, අත්තුද්වදසිකතා, ගහණාදීසු අඤ්ඤතරභාවෙොති 
ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීසු සියා කිරියං ගහවණන 
ආපජ්ජනවතො, සියා අකිරියං පටික්වඛප ්  අකරණවතො, ව  ං
 ඤ්චරිත්වත වුත්තනයවමොති. 

ජාතරූපසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. රූපිය ංවෙොහාරසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

නෙවම නානප්පොරෙන්ති කතාදිෙව න අවනකවිධං. 

රූපිය ිංකෙොහාරන්ති ජාතරූපරජතපරිෙත්තනං. පුරිමසික්ඛාපවදන හි
නි ් ග්ගියෙත්ථුදුක්කටෙත්ථූනං පටිග්ගහණං ොරිතං, ඉමිනා පරිෙත්තනං.
ත ්මා දුක්කටෙත්ථුනා දුක්කටෙත්ථුකප්පියෙත්ථූනි, කප්පියෙත්ථුනා ච
දුක්කටෙත්ථුං පරිෙත්වතන්ත ්  දුක්කටං. නි ් ග්ගියෙත්ථුනා පන 
නි ් ග්ගියෙත්ථුං ො දුක්කටෙත්ථුං ො කප්පියෙත්ථුං ො, 
දුක්කටෙත්ථුකප්පියෙත්ථූහි ච නි ් ග්ගියෙත්ථුං පරිෙත්වතන්ත ්  
නි ් ග්ගියං වහොති, තං පුරිමනයානු ාවරවනෙ  ඞ්ඝමජ්වඣ
නි ් ජ්ජිතබ්බං, නි ් ට්ඨෙත්ථු ්මිඤ්ච තත්ථ වුත්තනවයවනෙ
පටිපජ්ජිතබ්බං. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවයආරබ්භ රූපිය ංවෙොහාරෙත්ථු ්මිංපඤ්ඤත්තං, 
 ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, යං අත්තවනො ධවනන පරිෙත්වතති, 
ත ් ොධන ් ොරූපියභාවෙොවචෙ, පරිෙත්තනඤ්චාතිඉමාවනත්ථ ද්වෙ
අඞ්ගානි.කිරියං, ව  ංඅනන්තරසික්ඛාපවද වුත්තනයවමොති. 

රූපිය ංවෙොහාරසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. කයවික්කයසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද වම නානප්පොරෙන්ති චීෙරාදීනං කප්පියභණ් ානං ෙව න

අවනකවිධං. ෙයවික්ෙයන්තිකයඤ්වචෙ වික්කයඤ්ච. ‘‘ඉමිනාඉමංවදහි, 
ඉමං ආහර, පරිෙත්වතහි, වචතාවපහී’’ති ඉමිනා හි නවයන පර ් 
කප්පියභණ් ං ගණ්හන්වතො කයං  මාපජ්ජති, අත්තවනො කප්පියභණ් ං
වදන්වතො වික්කයං  මාපජ්ජති. ත ්මා ඨවපත්ො පඤ්ච  හධම්මිවක යං
එෙං අත්තවනො කප්පියභණ් ං දත්ො මාතු  න්තකම්පි කප්පියභණ් ං
ගණ්හාති, තං නි ් ග්ගියං වහොති. වුත්තලක්ඛණෙව න
 ඞ්ඝගණපුග්ගවලසු ය ්  ක ් චි නි ් ජ්ජිතබ්බං, ‘‘ඉමං භුඤ්ජිත්ො ො
ගවහත්ොොඉදංනාමආහර ොකවරොහිො’’ති රජනාදිංආහරාවපත්ොො
ධමකරණාදිපරික්ඛාරංභූමිව ොධනාදිඤ්චනෙකම්මංකාවරත්ොො  න්තං
ෙත්ථුනි ් ජ්ජිතබ්බං, අ න්වතපාචිත්තියංවදව තබ්බවමෙ. 
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 ාෙත්ථියංඋපනන්දංආරබ්භකයවික්කයෙත්ථු ්මිංපඤ්ඤත්තං, ‘‘ඉදං
කිං අග්ඝතී’’ති එෙං අග්ඝං පුච්ඡන්ත ් , ය ්  හත්ථවතො භණ් ං 
ගණ්හිතුකාවමො වහොති, තං ඨවපත්ො අඤ්ඤං අන්තමව ො ත ්ව ෙ
පුත්තභාතුකම්පි කප්පියකාරකං කත්ො ‘‘ඉමිනා ඉදං නාම ගවහත්ො
වදහී’’ති ආචික්ඛන්ත ් , ‘‘ඉදං අම්හාකං අත්ථි, අම්හාකඤ්ච ඉමිනා ච
ඉමිනාචඅත්වථො’’තිඑෙංෙත්ොඅත්තවනොධවනන ලද්ධංගණ්හන්ත ් , 
 හධම්මිවකහි  ද්ධිං කයවික්කයං කවරොන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති. යං අත්තවනො ධවනන පරිෙත්වතති, වයන ච පරිෙත්වතති, 
වත ං කප්පියෙත්ථුතා, අ හධම්මිකතා, කයවික්කයාපජ්ජනඤ්චාති
ඉමාවනත්ථතීණි අඞ්ගානි.ව  ංරූපිය ංවෙොහාවරවුත්තනයවමොති. 

කයවික්කයසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

එළකවලොමෙග්වගොදුතිවයො. 

3. පත්තෙග්කගො 

1. පත්තසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පත්තෙග්ග ්  පඨවම අතිකරෙපත්කතොතිඅනධිට්ඨිවතොචඅවිකප්පිවතො
ච, ව ොචවඛො උක්කට්ඨමජ්ඣිවමොමකානංඅඤ්ඤතවරොපමාණුවත්වතොෙ, 
ත ් පමාණං‘‘අඩ්ඪාළ්හවකොදනං ගණ්හාතී’’තිආදිනා(පාරා602) නවයන
පාළියං වුත්තං. තත්රායං විනිච්ඡවයො – අනුපහතපුරාණ ාලිතණ්ඩුලානං
සුවකොට්ටිතපරිසුද්ධානං ද්වෙ මගධනාළිවයො ගවහත්ො වතහි තණ්ඩුවලහි
අනුත්තණ්ඩුලමකිලින්නමපිණ්ඩකං සුවි දං කුන්දමකුළරාසි දි ං 
අෙ ් ාවිවතොදනංපචිත්ොනිරෙව  ංපත්වතපක්ඛිපිත්ොත ් ඔදන ්  
චතුත්ථභාගප්පමාවණො නාතිඝවනො නාතිතනුවකො හත්ථහාරිවයො
 බ්බ ම්භාර ඞ්ඛවතො මුග්ගසූවපො පක්ඛිපිතබ්වබො, තවතො ආවලොප ් 
අනුරූපංයාෙචරිමාවලොපප්පවහොනකංමච්ඡමං ාදිබයඤ්ජනං පක්ඛිපිතබ්බං, 
 ප්පිවතලතක්කර කඤ්ජියාදීනි පන ගණනූපගානි න වහොන්ති. තානි හි
ඔදනගතිකාවනෙ, වනෙ හාවපතුං, න ෙඩ්වඪතුං  ක්වකොන්ති, එෙවමතං
 බ්බම්පි පක්ඛිත්තං  වච පත්ත ්  මුඛෙට්ටියා වහට්ඨිමරාජි මංතිට්ඨති, 
සුත්වතනොහීවරනොඡින්දන්ත ් සුත්ත ් ො හීර ් ොවහට්ඨිමන්තං

ඵු ති, අයං උක්ෙට්කඨො නාම පත්වතො. වචතංරාජිංඅතික්කම්මථූපීකතං

තිට්ඨති, අයං උක්ෙට්කඨොමකෙො නාම පත්වතො.  වච තං රාජිං න

 ම්පාපුණාති, අන්වතොගධවමෙ වහොති, අයං උක්ෙට්ඨුක්ෙට්කඨො නාම

පත්වතො. උක්කට්ඨවතො උපඩ්ඪප්පමාවණො මජ්ඣිකමො. මජ්ඣිමපත්තවතො 

උපඩ්ඪප්පමාවණො ඔමකෙො. වත ම්පිවුත්තනවයවනෙවභවදො වෙදිතබ්වබො.
ඉච්වචවතසු නෙසු උක්කට්ඨුක්කට්වඨො ච ඔමවකොමවකො චාති ද්වෙ
අපත්තා, ව  ා  ත්ත පත්තා පමාණුවත්තා නාම, අයවමත්ථ ඞ්වඛවපො, 
විත්ථාවරොපන  මන්තපා ාදිකායං (පාරා.අට්ඨ.2.598ආදවයො)වුත්වතො, 
ත ්මා එෙං පමාණුවත්තං  මණ ාරුප්වපන පක්කං අවයොපත්තං ො
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පටුන 

මත්තිකාපත්තං ො ලභිත්ො පුරාණපත්තං පච්චුද්ධරිත්ො අන්වතොද ාවහ
අධිට්ඨාතබ්වබො.  වච පන ්  මූලවතො කාකණිකමත්තම්පි දාතබ්බං
අෙසිට්ඨං වහොති, අධිට්ඨානුපවගො න වහොති, අප්පච්චුද්ධරන්වතන 
විකප්වපතබ්වබො. තත්ථ පච්චුද්ධරණාධිට්ඨානලක්ඛණං චීෙරෙග්වග
වුත්තනවයවනෙ වෙදිතබ්බං, විකප්පනලක්ඛණං පරවතො ෙක්ඛාම.  වච
පන වකොචි අපත්තවකො භික්ඛු ද  පත්වත ලභිත්ො  බ්වබ අත්තනාෙ
පරිභුඤ්ජිතුකාවමො වහොති, එකං පත්තං අධිට්ඨාය පුන දිෙව  තං
පච්චුද්ධරිත්ො අඤ්වඤො අධිට්ඨාතබ්වබො, එවතනුපාවයන ෙ ්  තම්පි 
පරිහරිතුං  ක්කා. වයො පන ්  පත්වතො මුඛෙට්ටිවතො වහට්ඨා 
ද්ෙඞ්ගුලමත්වතොකා වතො පට්ඨාය යත්ථකත්ථචි
කඞ්ගුසිත්ථනික්ඛමනමත්වතනඡිද්වදන ඡිද්වදොවහොති, ව ොඅධිට්ඨානුපවගො
න වහොති. පුන ඡිද්වද පාකතිවක කවත අධිට්ඨාතබ්වබො, ව  ං
අධිට්ඨානවිජහනංතිචීෙවරවුත්තනයවමෙ. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය ආරබ්භ අතිවරකපත්තධාරණෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං, අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති, ව  ෙණ්ණනාක්කවමො චීෙරෙග්ග ් 
පඨමසික්ඛාපවද වුත්තනවයවනෙවෙදිතබ්වබොති. 

පත්තසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ඌනපඤ්චබන්ධනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය ඌනානි පඤ්ච බන්ධනානි අ ් ාති ඌනපඤ්චබන්ධකනො, 
නා ්  පඤ්ච බන්ධනානි පූවරන්තීති අත්වථො, වතන 
ඌනපඤ්චබන්ධවනන, ඉත්ථම්භූත ්  ලක්ඛවණ කරණෙචනං. තත්ථ
ය ්මාඅබන්ධන ් ාපි පඤ්චබන්ධනානිනපූවරන්ති බ්බව ොනත්ථිතාය, 
වතන ් පදභාජවන‘‘ඌනපඤ්චබන්ධවනො නාමපත්වතොඅබන්ධවනොො
එකබන්ධවනොො’’තිආදි(පාරා.613) වුත්තං. ‘‘ඌනපඤ්චබන්ධවනනා’’ති 
චවුත්තත්තාය ් පඤ්චබන්ධවනො පත්වතොවහොතිපඤ්චබන්ධවනොකාව ො
ො, ත ් ව ොඅපත්වතො, ත ්මාඅඤ්ඤංවිඤ්ඤාවපතුං ෙට්ටති.ය ්මිංපන
පත්වතමුඛෙට්ටිවතොවහට්ඨාභට්ඨා ද්ෙඞ්ගුලප්පමාණාඑකාපි රාජිවහොති, 
තං ත ් ාරාජියාවහට්ඨිමපරියන්වතපත්තවෙධවකන විජ්ඣිත්ොපචිත්ො
සුත්තරජ්ජුකමකචිරජ්ජුකාදීහිොතිපුසුත්තවකනො බන්ධිත්ොතංබන්ධනං
ආමි  ්  අලග්ගනත්ථං තිපුපට්ටවකන ො වකනචි බද්ධසිවල ාදිනා ො
පටිච්ඡාවදතබ්බං, ව ොචපත්වතොඅධිට්ඨහිත්ො පරිභුඤ්ජිතබ්වබො, සුඛුමංො
ඡිද්දං කත්ො බන්ධිතබ්වබො, ඵාණිතං ඣාවපත්ො පා ාණචුණ්වණන
බන්ධිතුම්පිෙට්ටති.ය ් පනද්වෙරාජිවයොොඑකාවයෙො චතුරඞ්ගුලා, 
ත ්  ද්වෙ බන්ධනානි දාතබ්බානි. ය ්  ති ්ව ො ො එකාවයෙ ො 
ඡළඞ්ගුලා, ත ් තීණි.ය ් චත ්ව ොොඑකාවයෙොඅට්ඨඞ්ගුලා, ත ් 
චත්තාරි. ය ් පඤ්චොඑකාවයෙොද ඞ්ගුලා, ව ොබද්වධොපිඅබද්වධොපි
අපත්වතොවයෙ, අඤ්වඤො විඤ්ඤාවපතබ්වබො, එ  තාෙ මත්තිකාපත්වත
විනිච්ඡවයො. 
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අවයොපත්වත පන  වචපි පඤ්ච ො අතිවරකානි ො ඡිද්දානි වහොන්ති, 
තානි වච අයචුණ්වණන ො ආණියා ො වලොහමණ් වලන ො බද්ධානි 
මට්ඨානි වහොන්ති,  ්වෙෙ පරිභුඤ්ජිතබ්වබො, අඤ්වඤො න
විඤ්ඤාවපතබ්වබො. අථ පන එකම්පි ඡිද්දං මහන්තං වහොති, 
වලොහමණ් වලන බද්ධම්පි මට්ඨං න වහොති, පත්වත ආමි ං ලග්ගති, 
අකප්පිවයො වහොති අයං පත්වතො, අඤ්වඤො විඤ්ඤාවපතබ්වබො. වයො පන
එෙං පත්ත ඞ්වඛපගවත ො අවයොපත්වත, ඌනපඤ්චබන්ධවන ො
මත්තිකාපත්වත තිඅඤ්ඤං විඤ්ඤාවපති, පවයොවගදුක්කටං, පටිලාවභන
නි ් ග්ගිවයොවහොති, නි ් ජ්ජිතබ්වබො. නි ් ජ්ජන්වතන ඞ්ඝමජ්වඣඑෙ

නි ් ජ්ජිතබ්වබො, වතනවුත්තං‘‘භික්ඛුපරි ාය නි ් ජ්ජිතබ්වබො’’ති. කයොච

ත ් ා භික්ඛුපරි ායාතිඑත්ථ වතහි භික්ඛූහි පකතියා එෙ අත්තවනො
අත්තවනොඅධිට්ඨිතංපත්තංගවහත්ො  න්නිපතිතබ්බං, තවතො ම්මවතන
පත්තග්ගාහාපවකන පත්ත ්  විජ්ජමානගුණං ෙත්ො ‘‘භන්වත, ඉමං
ගණ්හථා’’තිවථවරොෙත්තබ්වබො. වචවථර ් ව ොපත්වතොනරුච්චති, 
අප්පිච්ඡතාය ො න ගණ්හාති, ෙට්ටති. ත ්මිං පන අනුකම්පාය
අගණ්හන්ත ්  දුක්කටං. වචපනගණ්හාති, වථර ් පත්තංදුතියත්වථරං
ගාහාවපත්ො එවතවනෙ උපාවයන යාෙ  ඞ්ඝනෙකා ගාහාවපතබ්වබො, 

වතනපරිච්චත්තපත්වතොපන පත්තපරියන්කතො නාම, ක ොත ් භික්ඛුකනො 

පොතබ්කබො. වතනාපි ව ො යථා විඤ්ඤාවපත්ො ගහිතපත්වතො, එෙවමෙ
 ක්කච්චං පරිභුඤ්ජිතබ්වබො.  වච පන තං ජිගුච්ඡන්වතො අවදව  ො
නික්ඛිපති, අපරිවභොවගන ො පරිභුඤ්ජති, වි ් ජ්වජති ො, දුක්කටං
ආපජ්ජති. 

 ක්වකසු ඡබ්බග්ගිවය ආරබ්භ බහූ පත්වත විඤ්ඤාපනෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, අබන්ධවනන අබන්ධනං, 
එකබන්ධනං, දුබන්ධනං, තිබන්ධනං, චතුබ්බන්ධනං, අබන්ධවනොකා ං, 
එකද්විතිචතුබ්බන්ධවනොකා ං වචතාවපති, එෙං එවකවකන පත්වතන
ද ධාද විධංපත්තං. වචතාපනෙව නපනඑකංනි ් ග්ගියපාචිත්තිය තං
වහොති. නට්ඨපත්ත ් , භින්නපත්ත ් , අත්තවනො ඤාතකප්පොරිවත, 
අඤ්ඤ ්  ච ඤාතකප්පොරිවත, ත ්ව ෙත්ථාය විඤ්ඤාවපන්ත ් , 
අත්තවනො ධවනන ගණ්හවතො, උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.
අධිට්ඨානුපගපත්ත ්  ඌනපඤ්චබන්ධනතා, අත්තුද්වදසිකතා, 
අකතවිඤ්ඤත්ති, තාය ච පටිලාවභොති ඉමාවනත්ථ චත්තාරි අඞ්ගානි. 
 මුට්ඨානාදීනිවධොොපනසික්ඛාපවදවුත්තනයාවනොති. 

ඌනපඤ්චබන්ධනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. වභ ජ්ජසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තතිවය පටි ායනීයානීතිපටි ායිතබ්බානි, පරිභුඤ්ජිතබ්බානීතිඅත්වථො. 
එවතන යංඋග්ගවහත්ොනික්ඛිත්තානං ත්තාහාතික්කවමපිඅනාපත්තිං

ද ්ව ති, තානි හි පටි ායිතුං න ෙට්ටන්ති. කභ ජ්ජානීති වභ ජ්ජකිච්චං
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කවරොන්තු ො, මා ො, එෙං ලද්ධවෙොහාරානි.  ප්පි නාම ගොදීනං  ප්පි, 

වය ං මං ං කප්පති, වත ං  ප්පි. තථා නෙනීතිං. කතලිං නාම

තිල ා පමධූකඑරණ් කෙ ාදීහිනිබ්බත්තිතං. මධු නාමමක්ඛිකාමධුවමෙ. 

ඵාණතිං නාම උච්ඡුර ං උපාදාය පන අපක්කා ො අෙත්ථුකපක්කා ො

 බ්බාපිඋච්ඡුවිකති ‘‘ඵාණිත’’න්තිවෙදිතබ්බං. තානිපටිග්ගකහත්ොතිතානි 
වභ ජ්ජානිපටිග්ගවහත්ො, නවත ංෙත්ථූනි.එවතනඨවපත්ොෙ ාවතලං
යාවනත්ථ යාෙකාලිකෙත්ථුකානි, වත ං ෙත්ථූනි පටිග්ගවහත්ො කතානි
 ප්පිආදීනි  ත්තාහං අතික්කාමයවතොපි අනාපත්තිං ද ්ව ති. ෙ ාවතලං
පනකාවලපටිග්ගහිතංකාවලනිපක්කං කාවල ං ට්ඨංවතලපරිවභොවගන
පරිභුඤ්ජිතුං අනුඤ්ඤාතං, ත ්මා ඨවපත්ො මනු ් ෙ ං අඤ්ඤංයංකඤ්චි
ෙ ං පුවරභත්තං පටිග්ගවහත්ො  ාමං පචිත්ො නිබ්බත්තිතවතලම්පි 
 ත්තාහංනිරාමි පරිවභොවගනෙට්ටති.අනුප ම්පන්වනනපචිත්ොදින්නං
පන තදහුපුවරභත්තං  ාමි ම්පි ෙට්ටති, අඤ්වඤ ං යාෙකාලිකෙත්ථූනං
ෙත්ථුං පචිතුං න ෙට්ටතිවයෙ. නිබ්බත්තිත ප්පි ො නෙනීතං ො පචිතුං
ෙට්ටති, තං පන තදහුපුවරභත්තම්පි  ාමි ං පරිභුඤ්ජිතුං න ෙට්ටති.
පුවරභත්තං පටිග්ගහිතඛීරාදිවතො අනුප ම්පන්වනන පචිත්ො
කත ප්පිආදීනිපනතදහුපුවරභත්තං ාමි ානිපිෙට්ටන්ති, පච්ඡාභත්තවතො
පට්ඨාය අනජ්වඣොහරණීයානි,  ත්තාහාතික්කවමපි අනාපත්ති. 

 න්නිධිොරෙිංපරිභුඤ්ජිතබ්බානීති න්නිධිංකත්ොනිදහිත්ො පුවරභත්තං
පටිග්ගහිතානි තදහුපුවරභත්තං  ාමි පරිවභොවගනාපි ෙට්ටන්ති, 
පච්ඡාභත්තවතො පට්ඨාය පන තානි ච, පච්ඡාභත්තං පටිග්ගහිතානි ච
 ත්තාහං නිරාමි පරිවභොවගන පරිභුඤ්ජිතබ්බානීති අත්වථො.
‘‘පරිභුඤ්ජිතබ්බානී’’ති ච ෙචනවතො අන්වතො ත්තාවහ අබ්භඤ්ජනාදීනං
අත්ථාය අධිට්ඨහිත්ො ඨපිවතසු අනාපත්ති, යාෙජීවිකානි
 ා පමධූකඑරණ් කඅට්ඨීනි වතලකරණත්ථං පටිග්ගවහත්ො තදවහෙ
කතවතලං  ත්තාහකාලිකං, දුතියදිෙව  කතං ඡාහං ෙට්ටති, තතියදිෙව 
කතං පඤ්චාහං, චතුත්ථපඤ්චමඡට්ඨ ත්තමදිෙව  කතං තදවහෙ ෙට්ටති.
 වචයාෙඅරුණ ් උග්ගමනා තිට්ඨති, නි ් ග්ගියංවහොති, අට්ඨමදිෙව 
කතං අනජ්වඣොහරණීයං, අනි ් ග්ගියත්තා පන බාහිරපරිවභොවගන
ෙට්ටති. වචපිනකවරොති, වතලත්ථාය පටිග්ගහිත ා පාදීනංපනපාළියං
අනාගත ප්පිආදීනඤ්ච  ත්තාහාතික්කවම දුක්කටං ආපජ්ජති. සීතුදවකන
කතමධූකපුප්ඵඵාණිතං පන ඵාණිතගතිකවමෙ, අම්බඵාණිතාදීනි
යාෙකාලිකානි.යංපවනත්ථ ත්තාහකාලිකං, තං නි ් ට්ඨංපටිලභිත්ොපි
අරුආදීනිොමක්වඛතුං, අජ්වඣොහරිතුංොනෙට්ටති. පදීවපකාළෙණ්වණ
ොඋපවනතබ්බං, අඤ්ඤ ් භික්ඛුවනොකායිකපරිවභොගං ෙට්ටති.යං පන 
නිරවපක්වඛො පරිච්චජිත්ො පුන ලභති, තං අජ්වඣොහරිතුම්පි ෙට්ටති. විසුං 
ඨපිත ප්පිආදීසු, එකභාජවනොඅමි ්සිවතසුෙත්ථුගණනායආපත්තිවයො. 
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පටුන 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුවල භික්ඛූ ආරබ්භ  ත්තාහං අතික්කමනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, ව  ං චීෙරෙග්ග ්  පඨමසික්ඛාපවද වුත්තනවයවනෙ 
වෙදිතබ්බන්ති. 

වභ ජ්ජසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. ෙ ්සික ාටිකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුත්වථ මාක ො ක ක ො ගිම්හානන්ති චතුන්නං ගිම්හමා ානං එවකො

පච්ඡිමමාව ො ව ව ො. පරිකයසිතබ්බන්ති ගිම්හානං පච්ඡිමමා  ් 
පඨමදිෙ වතොපට්ඨාය යාෙකත්තිකමා  ් පච්ඡිමදිෙව ො, තාෙ ‘‘කාවලො
ෙ ්සික ාටිකායා’’තිආදිනා  තුප්පාදකරවණන,  ඞ්ඝ ් 
පොරිතට්ඨානවතො, අත්තවනොඤාතකප්පොරිතට්ඨානවතො පන ‘‘වදථ වම
ෙ ්සික ාටිකචීෙර’’න්තිආදිකාය විඤ්ඤත්තියාපි පරිවයසිතබ්බං. 
අඤ්ඤාතකඅප්පොරිතට්ඨාවන  තුප්පාදං කවරොන්ත ්  ෙත්තවභවද
දුක්කටං, යථා ො තථා ො ‘‘වදථ වම’’තිආදිෙචවනන විඤ්ඤාවපන්ත ් 

අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපවදන නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං. ෙත්ො

නිොක තබ්බන්ති ගිම්හානංපච්ඡිමද්ධමා  ් පඨමදිෙ වතොපට්ඨායයාෙ
කත්තිකමා  ්  පච්ඡිමදිෙව ො, තාෙ සූචිකම්මනිට්ඨාවනන  කිම්පි
ෙණ්ණවභදමත්තරජවනන කප්පබින්දුකරවණන ච කත්ො පරිදහිතබ්බා.
එත්තාෙතා ගිම්හානං පච්ඡිවමො මාව ො පරිවය නක්වඛත්තං, පච්ඡිවමො
අද්ධමාව ො කරණනිො නක්වඛත්තම්පි, ෙ ් ාන ්  චතූසු මාව සු
 බ්බම්පි තං ෙට්ටතීති අයමත්වථො ද ්සිවතො වහොති. වයො චායං ගිම්හානං
පච්ඡිවමො මාව ො අනුඤ්ඤාවතො, එත්ථ කතපරිවයසිතම්පි ෙ ්සික ාටිකං
අධිට්ඨාතුං න ෙට්ටති.  වච ත ්මිං මාව  අතික්කන්වත ෙ ් ං
උක්කඩ්ඪියති, පුන මා පරිහාරං ලභති, වධොවිත්ො පන නික්ඛිපිත්ො
ෙ ්සූපනායිකදිෙව  අධිට්ඨාතබ්බා.  වච  ති ම්වමොව න ො 
අප්පවහොනකභාවෙන ො අකතා වහොති. වත ච ද්වෙ මාව  ෙ ් ාන ් 
චතුමා න්ති ඡ මාව  පරිහාරං ලභති.  වච පන කත්තිකමාව  කථිනං
අත්ථරියති, අපවරපිචත්තාවරොමාව ලභති, එෙංද මා ාවහොන්ති.තවතො
පරම්පි  තියා පච්චා ාය තං මූලචීෙරං කත්ො ඨවපන්ත ්  එකමා න්ති
එෙංඑකාද මාව පරිහාරංලභති, ඉවතොපරංඑකාහම්පිනලභති. 

ඔකරන කච මාක ො ක ක ො ගිම්හානන්ති ගිම්හානං පච්ඡිමමා  ් 
ඔරිමභාවග යාෙ වහමන්ත ්  පඨමදිෙව ො, තාොති අත්වථො. 

පරිකයක යයාති එවතසු  ත්තසු පිට්ඨි මයමාව සු
අඤ්ඤාතකඅප්පොරිතට්ඨානවතො  තුප්පාදකරවණන පරිවය න්ත ් 
නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං, විඤ්ඤාවපන්ත ්  
අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපවදන නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං, 
ඤාතකප්පොරිවත විඤ්ඤාවපන්ත ්  වතන සික්ඛාපවදන අනාපත්ති, 

 තුප්පාදං කවරොන්ත ්  ඉමිනා සික්ඛාපවදන ආපත්ති. ඔකරනද්ධමාක ො

ක ක ො ගිම්හානන්ති ගිම්හාන ්  පච්ඡිමද්ධමා වතො ඔරිමභාවග එක ්මිං
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අද්ධමාව . ෙත්ො නිොක යයාති එත්ථන්තවර ධම්වමන උප්පන්නම්පි
කත්ො නිොව න්ත ් නි ් ග්ගියංවහොති. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ ආරබ්භ 
ෙ ්සික ාටිකපරිවය නෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති, 
අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, ඌනකමා ද්ධමාව සුඅතිවරක ඤ්ඤිවනො
වෙමතික ්  ො දුක්කටං, තථා  තියා ෙ ්සික ාටිකාය නග්ග ්  කායං
ඔෙ ් ාපයවතො.වපොක්ඛරණියාදීසුපන න්හායන්ත ් ොඅච්ඡින්නචීෙර ් 
ො නට්ඨචීෙර ්  ො ‘‘අනිෙත්ථං වචොරා හරන්තී’’ති එෙං ආපදාසු ො
නිො යවතො උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. එත්ථ ච ෙ ්සික ාටිකාය
අත්තුද්වදසිකතා, අ මවයපරිවය නතා, තායචපටිලාවභොතිඉමානිතාෙ 
පරිවය නාපත්තියාතීණිඅඞ්ගානි.  චීෙරතා, ආපදාභාවෙො, ෙ ්සික ාටිකාය
 කභාවෙො, අ මවය නිො නන්ති ඉමානි නිො නාපත්තියා චත්තාරි 
අඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනිවධොොපනසික්ඛාපවදවුත්තනයාවනොති. 

ෙ ්සික ාටිකසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. චීෙරඅච්ඡින්දනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පඤ්චවම  ාමිං චීෙරිං ෙත්ොති වෙයයාෙච්චාදීනි පච්චාසි මාවනො

 යවමෙ දත්ො. අච්ඡින්කෙයයාති වෙයයාෙච්චාදීනි අකවරොන්තං දි ්ො 
 ක ඤ්ඤාය අච්ඡින්දන්ත ්  ෙත්ථුගණනාය ආපත්තිවයො. 

අච්ඡින්ොකපයයාතිඑත්ථ පන ‘‘අච්ඡින්දා’’ති ආණත්තියා දුක්කටං, 
අච්ඡින්වදසුයත්තකානිආණත්තානි, වත ංගණනායආපත්තිවයො. 

 ාෙත්ථියං උපනන්දං ආරබ්භ චීෙරඅච්ඡින්දනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
 ාධාරණපඤ්ඤත්ති,  ාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං. අනුප ම්පන්වන 
උප ම්පන්න ඤ්ඤිවනො, වෙමතික ් , අනුප ම්පන්න ඤ්ඤිවනො ො, 
උප ම්පන්න ් ාපි විකප්පනුපගපච්ඡිමචීෙරංඨවපත්ොඅඤ්ඤංපරික්ඛාරං, 
අනුප ම්පන්න ් ච යංකිඤ්චිඅච්ඡින්දවතොොදුක්කටං.වතනතුට්වඨනො
කුපිවතන ො දින්නං පන ත ්  වි ් ා ං ො ගණ්හන්ත ් 
උම්මත්තකාදීනඤ්චඅනාපත්ති. විකප්පනුපගපච්ඡිමචීෙරතා,  ාමංදින්නතා, 
 ක ඤ්ඤිතා, උප ම්පන්නතා, වකොධෙව න අච්ඡින්දනංොඅච්ඡින්දාපනං
ොති ඉමාවනත්ථ පඤ්ච අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි අදින්නාදාන දි ානි
අඤ්ඤත්රවෙදනාය.වෙදනාපනඉධදුක්ඛවෙදනාවයොති. 

චීෙරඅච්ඡින්දනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. සුත්තවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඡට්වඨ සුත්තන්ති ඡබ්බිධං වඛොමසුත්තාදිං ො වත ං අනුවලොමං ො. 

විඤ්ඤාකපත්ොති චීෙරත්ථාය යාචිත්ො. ොයාකපයයාති ‘‘චීෙරං වම, 

ආවුව ො, ොයථා’’තිඅකප්පියාය විඤ්ඤත්තියාොයාවපයය. නි ් ග්ගියන්ති
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එෙං ොයාවපන්ත ්  වයො තන්තොවයො චීෙරොයනත්ථං
තුරිවෙම ජ්ජනාදිවක පවයොවගකවරොති, ත ්  බ්බප්පවයොවගසුදුක්කටං, 
පටිලාවභනනි ් ග්ගියංවහොති. 

රාජගවහ ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ ආරබ්භ චීෙරොයාපනෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, විඤ්ඤාපිතසුත්තං 
විඤ්ඤාපිතතන්තොවයනොයාවපන්ත ් දීඝවතොවිදත්ථිමත්වතතිරියඤ්ච
හත්ථමත්වත වීවතනි ් ග්ගියං පාචිත්තියං. ඉති යාෙ චීෙරං ෙඩ්ඪති, තාෙ
ඉමිනා පමාවණන ආපත්තිවයො ෙඩ්ඪන්ති. වතවනෙ පන අවිඤ්ඤත්තියා
ලද්ධසුත්තං ොයාවපන්ත ්  යථා පුබ්වබනි ් ග්ගියං, එෙං ඉධ දුක්කටං.
වතවනෙ විඤ්ඤත්තඤ්ච අවිඤ්ඤත්තඤ්ච ොයාවපන්ත ්   වච
වුත්තප්පමාවණන වකදාරබද්ධං විය චීෙරං වහොති, අකප්පියසුත්තමවය
පරිච්වඡවද පාචිත්තියං, ඉතර ්මිං තවථෙ දුක්කටං. තවතො වච ඌනතරා 
පරිච්වඡදා,  බ්බපරිච්වඡවදසු දුක්කටාවනෙ. අථ එකන්තරිවකන ො
සුත්වතනදීඝවතොො කප්පියංතිරියංඅකප්පියංකත්ොවීතංවහොති, පුබ්වබ
වුත්තප්පමාණගණනාය දුක්කටානි. එවතවනෙ උපාවයන
කප්පියතන්තොවයන අකප්පියසුත්වත, කප්පියාකප්පිවයහි තන්තොවයහි
සුත්වතපි කප්පිවය අකප්පිවය කප්පියාකප්පිවය ච ආපත්තිවභවදො 
වෙදිතබ්වබො.තිකපාචිත්තියං, අොයාපිවතොයාපිත ඤ්ඤිවනොවෙමතික ් 
ො දුක්කටං. 
චීෙරසිබ්බනආවයොගකායබන්ධනඅං බද්ධකපත්තත්ථවිකපරි ් ාෙනානං
අත්ථාය සුත්තං විඤ්ඤාවපන්ත ් , ඤාතකප්පොරිවතහි කප්පියසුත්තං
ොයාවපන්ත ් , අඤ්ඤ ් ත්ථාය, අත්තවනොධවනන, උම්මත්තකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති, චීෙරත්ථාය විඤ්ඤාපිතසුත්තං, අත්තුද්වදසිකතා, 
අකප්පියතන්තොවයන අකප්පියවිඤ්ඤත්තියා ොයාපනන්ති ඉමාවනත්ථ
තීණිඅඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනිවධොොපනසික්ඛාපවද වුත්තනයාවනොති. 

සුත්තවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. මහාවප කාරසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ත්තවම තත්රකචක ොභික්ඛූතියත්ර ගාවමොනිගවමොතන්තොයා, 

තත්ර. පුබ්කබ අප්පොරිකතොති චීෙර ාමිවකහි අප්පොරිවතො හුත්ො. විෙප්පිං 

ආපජ්කජයයාති විසිට්ඨකප්පං අධිකවිධානං ආපජ්වජයය. ඉදානි

වයනාකාවරන විකප්පං ආපන්වනො වහොති, තං ද ්ව තුං ඉෙිං කඛො, 

ආවුක ොතිආදි වුත්තං.තත්ථ ආයතන්තිදීඝං. විත්ථතන්තිපුථුලං. අප්පිතන්ති

ඝනං. සුවීතන්ති සුට්ඨු වීතං,  බ්බට්ඨාවනසු  මං කත්ො වීතං. 

සුප්පොයිතන්ති සුට්ඨු පොයිතං,  බ්බට්ඨාවනසු  මං කත්ො තන්වත

ප ාරිතං. සුවිකලඛිතන්ති වලඛනියා සුට්ඨු විවලඛිතං. සුවිතච්ඡිතන්ති
වකොච්වඡන සුට්ඨු විතච්ඡිතං, සුට්ඨු නිද්වධොතන්ති අත්වථො. 

පිණ්ඩපාතමත්තම්පීති එත්ථ ච න භික්ඛුවනො පිණ් පාතදානමත්වතන තං
නි ් ග්ගියං වහොති,  වච පන වත ත ්  ෙචවනන චීෙර ාමිකානං
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පටුන 

හත්ථවතො සුත්තං ගවහත්ො ඊ කම්පි ආයතං ො විත්ථතං ො අප්පිතං ො
කවරොන්ති, අථ වත ං පවයොවග භික්ඛුවනො දුක්කටං, පටිලාවභන
නි ් ග්ගියංවහොති. 

 ාෙත්ථියං උපනන්දං ආරබ්භ චීෙවර විකප්පං ආපජ්ජනෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, ඤාතවක 
අඤ්ඤාතක ඤ්ඤිවනො වෙමතික ්  ො දුක්කටං. ඤාතකප්පොරිතානං
තන්තොවයහි, අඤ්ඤ ්  ො අත්ථාය, අත්තවනො ො ධවනන, මහග්ඝං
ොයාවපතුකාමං අප්පග්ඝං ොයාවපන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්චඅනාපත්ති.
අඤ්ඤාතකඅප්පොරිතානංතන්තොවය උප ඞ්කමිත්ොවිකප්පමාපජ්ජනතා, 
චීෙර ්  අත්තුද්වදසිකතා, ත ්  ෙචවනන සුත්තෙඩ්ඪනං, 
චීෙරප්පටිලාවභොති ඉමාවනත්ථ චත්තාරි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි 
වධොොපනසික්ඛාපවදවුත්තනයාවනොති. 

මහාවප කාරසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. අච්වචකචීෙරසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අට්ඨවම ෙ ාහානාගතන්තිද අහානිද ාහං, වතනද ාවහනඅනාගතා
ද ාහානාගතා, ද ාවහන අ ම්පත්තාති අත්වථො, තං ද ාහානාගතං, 
අච්චන්ත ංවයොගෙව න භුම්මත්වථ උපවයොගෙචනං. 

ෙත්තිෙකතමාසිෙපුණ්ණමන්තිපඨමකත්තිකපුණ්ණමං, ඉධාපි පඨමපද ්  
අනුපවයොගතා පුරිමනවයවනෙ භුම්මත්වථ උපවයොගෙචනං. ඉදං වුත්තං
වහොති– යවතොපට්ඨාය පඨමප්පොරණා‘‘ද ාහානාගතා’’තිවුච්චති,  වචපි
තානි දිෙ ානි අච්චන්තවමෙ භික්ඛුවනො අච්වචකචීෙරං උප්පජ්වජයය, 
‘‘අච්වචකංඉද’’න්තිජානමාවනනභික්ඛුනා  බ්බම්පිපටිග්ගවහතබ්බන්ති.
වතන පොරණාමා  ්  ජුණ්හපක්ඛපඤ්චමිවතො පට්ඨාය උප්පන්න ් 
චීෙර ්  නිධානකාවලො ද ්සිවතො වහොති. කාමඤ්වච  ‘‘ද ාහපරමං
අතිවරකචීෙරං ධාවරතබ්බ’’න්තිඉමිනාෙ සිද්වධො, අට්ඨුප්පත්තිෙව න පන

අපුබ්බං විය අත්ථං ද ්ව ත්ො සික්ඛාපදං ඨපිතං. අච්කචෙචීෙරන්ති
ගමිකගිලානගබ්භිනිඅභිනවුප්පන්න ද්ධානං පුග්ගලානං අඤ්ඤතවරන
‘‘ෙ ් ාොසිකං ද ් ාමී’’ති එෙං ආවරොවචත්ො දින්නං.  වච තං පුවර
පොරණාය විභජිතං, වයන ගහිතං, වතන ෙ ් ච්වඡවදො න කාතබ්වබො, 

කවරොතිවච, තංචීෙරං  ඞ්ඝිකංවහොති. යාෙචීෙරොල මයන්තිඅනත්ථවත
කථිවනයාෙ ෙ ් ාන ්  පච්ඡිවමො මාව ො, අත්ථවතකථිවනයාෙ පඤ්ච
මා ා, තාෙ නික්ඛිපිතබ්බං. 

 ාෙත්ථියං ම්බහුවලභික්ඛූආරබ්භඅච්වචකචීෙර ්  චීෙරකාල මයං
අතික්කමනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ව  වමත්ථ චීෙරෙග්ග ්  
පඨමසික්ඛාපවදවුත්තනවයවනෙවෙදිතබ්බන්ති. 

අච්වචකචීෙරසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9.  ා ඞ්කසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

නෙවම උපෙ ් ිං කඛො පනාති එත්ථ උපෙ ් න්ති උපෙ ් , 
උපෙසිත්ොති වුත්තංවහොති, උප ම්පජ්ජන්තිආදීසු (විභ.570) වියවහත්ථ 
අනුනාසිවකොදට්ඨබ්වබො, ෙ ් ංඋපගන්ත්ොෙසිත්ොචාතිඅත්වථො.ඉම ් 
ච පද ්  ‘‘තථාරූවපසු භික්ඛු ව නා වනසු විහරන්වතො’’තිඉමිනා
 ම්බන්වධො, ඉදංවුත්තංවහොති– ෙ ් ංඋපගන්ත්ොෙසිත්ොචතවතොපරං
පච්ඡිමකත්තිකපුණ්ණමපරිවයො ානකාලං යානි වඛො පන තානි
ආරඤ්ඤකානි…වප.… අන්තරඝවර නික්ඛිවපය්යාති. තත්ථ 

ආරඤ්ඤොනීති  බ්බපච්ඡිමානි ආවරොපිවතන ආචරියධනුනා ගාම ්  
ඉන්දඛීලවතො පට්ඨාය පඤ්චධනු තප්පමාවණ පවදව  කතව නා නානි.
 වචපනඅපරික්ඛිත්වතො ගාවමොවහොති, පරික්වඛපාරහට්ඨානවතොපට්ඨාය
මිවනතබ්බං. වචවිහාර ් පරික්වඛවපොො අපරික්ඛිත්ත ් යංගාමවතො
 බ්බපඨමංව නා නංොවචතියංො වබොධිො ධුෙ න්නිපාතට්ඨානංො
යාෙ, තං තාෙ පකතිමග්වගන මිවනතබ්බං, අඤ්ඤං මග්ගං කාතුං, 

අමග්වගන ො මිවනතුං න ෙට්ටති.  ා ඞ්ෙ ම්මතානීති වචොරාදීනං
නිවිට්වඨොකා ාදිද ් වනන ‘‘ ා ඞ්කානී’’ති  ම්මතානි, එෙං

 ඤ්ඤාතානීතිඅත්වථො. හපටිභවයන  ප්පටිභයානි, වචොවරහිමනු ් ානං
හතවිලුත්තාවකොටිතභාෙද ් නවතො  න්නිහිතබලෙභයානීතිඅත්වථො. 

අන්තරඝකර නික්ඛිකපයයාති ආරඤ්ඤක ්  ව නා න ්   මන්තා
 බ්බදි ාභාවගසු අත්තනා අභිරුචිවත වගොචරගාවම නික්ඛිවපයය. තඤ්ච
වඛො  තියා අඞ්ග ම්පත්තියා, තත්රායං අඞ්ග ම්පත්ති – පුරිමිකාය 
උපගන්ත්ො මහාපොරණාය පොරිවතො වහොති, ඉදවමකං අඞ්ගං.
කත්තිකමාව ොවයෙ වහොති, ඉදං දුතියං අඞ්ගං.
පඤ්චධනු තිකපච්ඡිමප්පමාණුවත්තංව නා නංවහොති, ඉදංතතියංඅඞ්ගං. 
ඌනප්පමාවණ ො ගාවුතවතො අතිවරකප්පමාවණ ො න ලභති, යත්ර හි
පිණ් ාය චරිත්ො භුත්තවෙලායවමෙපුනවිහාරං  ක්කාආගන්තුං, තවදෙ
ඉධාධිප්වපතං.  ා ඞ්ක ප්පටිභයවමෙවහොති, ඉදංචතුත්ථංඅඞ්ගංවහොතීති. 

කෙොචිකෙෙ පච්චකයොති කිඤ්චිවදෙ කාරණං. කතන චීෙකරනාති වතන 

අන්තරඝවරනික්ඛිත්තචීෙවරන. විප්පො ායාතිවිවයොගො ාය. තකතො කච

උත්තරිවිප්පෙක යයාතිඡාරත්තවතොඋත්තරිත ්මිං ව නා වන ත්තමං
අරුණං උට්ඨාවපයයාති අත්වථො, තථා අ ක්වකොන්වතන පන ගාමසීමං 
ඔක්කමිත්ො  භායං ො යත්ථකත්ථචි ො ෙසිත්ො චීෙරප්පෙත්තිංඤත්ො 

පක්කමිතුං ෙට්ටති. අඤ්ඤත්ර භික්ඛු ම්මුතියාති යං  ඞ්වඝො ගිලාන ් 
භික්ඛුවනො චීෙවරන විප්පො  ම්මුතිං වදති, තං ඨවපත්ො 
අලද්ධ ම්මුතික ් අතිවරකඡාරත්තංවිප්පෙ වතොනි ් ග්ගියංවහොති. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුවල භික්ඛූ ආරබ්භ චීෙරවිප්පො ෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං, ව  වමත්ථ චීෙරෙග්ග ්  දුතියසික්ඛාපවද වුත්තනවයවනෙ 
වෙදිතබ්බන්ති. 
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 ා ඞ්කසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. පරිණතසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද වම  ඞ්ඝිෙන්ති  ඞ්ඝ ්   න්තකං. ව ො හි  ඞ්ඝ ්  පරිණතත්තා 
හත්වථ අනාරුළ්වහොපි එවකන පරියාවයන  ඞ්ඝ න්තවකො වහොති. 

ලාභන්ති ලභිතබ්බං චීෙරාදිෙත්ථුං. පරිණතන්ති ‘‘ද ් ාම කරි ් ාමා’’ති

ෙචීවභවදන ො හත්ථමුද්දාය ො  ඞ්ඝ ් නින්නං හුත්ො ඨිතං. අත්තකනො

පරිණාකමයයාති ‘‘ඉදං මය්හං වදථා’’තිආදීනි ෙදන්වතො අත්තනින්නං
කවරයය.  වච පන  ඞ්ඝ ්  දින්නං වහොති, තං ගවහතුං න ෙට්ටති, 
 ඞ්ඝ ්ව ෙ දාතබ්බං. පරිණතං පන  හධම්මිකානං ො ගිහීනං ො
අන්තමව ො මාතු න්තකම්පි අත්තවනො පරිණාවමන්ත ්  පවයොවග
දුක්කටං, පටිලාවභනනි ් ග්ගියං වහොති. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ ආරබ්භ පරිණාමනෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, පරිණවත වෙමතික ් , 
අපරිණවත පරිණත ඤ්ඤිවනො වචෙ වෙමතික ්  ච, 
 ඞ්ඝවචතියපුග්ගවලසු ය ්  ක ් චි පරිණතං අඤ්ඤ ඞ්ඝාදීනං
පරිණාවමන්ත ්  ච දුක්කටං. අපරිණත ඤ්ඤිවනො, ‘‘කත්ථ වදමා’’ති 
පුච්ඡිවත ‘‘යත්ථ තුම්හාකං චිත්තං පසීදති, තත්ථ වදථ, තුම්හාකං
වදයයධම්වමො පරිවභොගං ො ලවභයයා’’තිආදීනි ෙදන්ත ් , 
උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.  ඞ්වඝ පරිණතභාවෙො, තං ඤත්ො
අත්තවනො පරිණාමනං, පටිලාවභොති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි. 
 මුට්ඨානාදීනිඅදින්නාදාන දි ානීති. 

පරිණතසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පත්තෙග්වගොතතිවයො. 

ඉතිකඞ්ඛාවිතරණියාපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනාය 

නි ් ග්ගියපාචිත්තියෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පාචිත්තියෙණ්කඩො 

1. මු ාොෙෙග්කගො 

1. මු ාොදසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පාචිත්තිවයසු මු ාොදෙග්ග ්  පඨවම  ම්පජානමු ාොකෙති පුබ්වබපි
ජානිත්ො ෙචනක්ඛවණපි ජානන්ත ්ව ෙ මු ාොදභණවන. භණනඤ්ච
නාමඉධ අභූත ් ොභූතතං, භූත ් ොඅභූතතංකත්ොකාවයනොොචාය
ො විඤ්ඤාපනප්පවයොවගො, නිමිත්තත්වථ වචතං භුම්මෙචනං. ත ්මා වයො
 ම්පජානමු ාොදංෙදති, ත ්  තංනිමිත්තංතංවහතුතප්පච්චයාපාචිත්තියං
වහොතීතිඑෙවමත්ථඅඤ්වඤසුචඊදිව සු අත්වථොවෙදිතබ්වබො. 

 ාෙත්ථියං හත්ථකං  කයපුත්තං ආරබ්භ අෙජානිත්ො 
පටිජානනාදිෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, 
උත්තරිමනු ් ධම්මාවරොචනත්ථං මු ා භණන්ත ්  පාරාජිකං, අමූලවකන
පාරාජිවකන අනුද්ධං නත්ථං  ඞ්ඝාදිව ව ො,  ඞ්ඝාදිව ව න
අනුද්ධං නත්ථං පාචිත්තියං, ආචාරවිපත්තියා අනුද්ධං නත්ථං දුක්කටං, 
‘‘වයො වත විහාවර ෙසී’’තිආදිනා (පාරා. 220) පරියාවයන
උත්තරිමනු ් ධම්මාවරොචනත්ථං පටිවිජානන්ත ්  මු ා භණිවත
ථුල්ලච්චයං, අප්පටිවිජානන්ත ්  දුක්කටං, වකෙලංමු ාභණන්ත ් ඉධ
පාචිත්තියං. අනුපධාවරත්ො  හ ා භණන්ත ් , ‘‘අඤ්ඤං භණි ් ාමී’’ති 
අඤ්ඤං භණන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.
වි ංොදනපුවරක්ඛාරතා, වි ංොදනචිත්වතන යමත්ථං ෙත්තුකාවමො, ත ් 
පුග්ගල ්  විඤ්ඤාපනපවයොවගො චාති ඉමාවනත්ථ ද්වෙ අඞ්ගානි.
 මුට්ඨානාදීනිඅදින්නාදාන දි ානීති. 

මු ාොදසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ඔම ොදසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය ඔම ොකෙති ඔවිජ්ඣනෙචවන, 
ජාතිනාමවගොත්තකම්මසිප්පආබාධලිඞ්ගකිවල ආපත්තිඅක්වකොව සු
භූවතනො අභූවතනොවයනවකනචිපාරාජිකංආපන්නංොඅනාපන්නං
ො යංකිඤ්චි භික්ඛුං යාය කායචි ොචාය ො හත්ථමුද්දාය ො
අනඤ්ඤාපවදව නඅක්වකො නෙචවන පාචිත්තියන්තිඅත්වථො. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ ආරබ්භ ඔම නෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
 ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, වතහිවයෙ ද හි අක්වකො ෙත්ථූහි
‘‘ න්ති ඉවධකච්වචචණ් ාලා’’තිආදිනා(පාචි.26) නවයනඅඤ්ඤාපවද ං
කත්ො අක්වකො න්ත ් , ‘‘වචොවරොසි ගණ්ඨිවභදවකොසී’’තිආදීහි
පාළිමුත්තකපවදහි අක්වකො න්ත ් , යථා තථා ො අනුප ම්පන්නං
අක්වකො න්ත ් චදුක්කටං.ඉධභික්ඛුනීපිඅනුප ම්පන්න ඞ්ඛයං ගච්ඡති.
අනක්වකොසිතුකාම ්  වකෙලං දෙකමයතාය ෙදවතො  බ්බත්ථ දුබ්භාසිතං. 
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අත්ථධම්මඅනු ා නිපුවරක්ඛාරානං, උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. යං
අක්වකො ති, ත ්  උප ම්පන්නතා, අනඤ්ඤාපවදව න ජාතිආදීහි
අක්වකො නං, ‘‘මං අක්වකො තී’’ති ජානනා, අත්ථපුවරක්ඛාරතාදීනං
අභාවෙොති ඉමාවනත්ථ චත්තාරි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි 
අදින්නාදාන දි ානි, වෙදනාපනඉධදුක්ඛාති. 

ඔම ොදසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. වපසුඤ්ඤසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තතිවය භික්ඛුකපසුඤ්කඤති භික්ඛු ්  වපසුඤ්වඤ, ජාතිආදීහි
අක්වකො ෙත්ථූහි භික්ඛූ අක්වකො න්ත ්  භික්ඛුවනො සුත්ො ෙචනං
භික්ඛුවනො පියකමයතාය ො වභදාධිප්පාවයන ො වයො අක්කුද්වධො, ත ්  
භික්ඛු ් කාවයනොොචායොඋප ංහවටත ්මිංවපසුඤ්ඤකරණෙචවන
පාචිත්තියන්ති අත්වථො. 

 ාෙත්ථියංඡබ්බග්ගිවයභික්ඛූආරබ්භ වපසුඤ්ඤඋප ංහරණෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, වුත්තනවයවනෙ
අඤ්ඤාපවදව න අක්වකො න්ත ්  ෙචනූප ංහාවර ො 
පාළිමුත්තකඅක්වකොසූප ංහාවර ො අනුප ම්පන්න ්  ච උප ංහාවර
දුක්කටං.ඉධාපි භික්ඛුනීඅනුප ම්පන්නට්ඨාවන ඨිතා.නපියකමයතාය, න 
වභදාධිප්පාවයන වකෙලං පාපගරහිතාය ෙදන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති. ජාතිආදීහි අනඤ්ඤාපවදව න අක්වකො න්ත ්  භික්ඛුවනො
සුත්ො ෙචනං භික්ඛු ්  උප ංහරණං, පියකමයතාවභදාධිප්පාවයසු 
අඤ්ඤතරතා, ත ් විජානනාතිඉමාවනත්ථතීණිඅඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනි 
අදින්නාදාන දි ාවනොති. 

වපසුඤ්ඤසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. පදව ොධම්මසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුත්වථ පෙක ො ධම්මිං ොකචයයාති  ඞ්ගීතිත්තයං අනාරුළ්හම්පි 
රාවජොොදතික්ඛින්ද්රියචතුපරිෙත්තනනන්වදොපනන්දකුලුම්පසුත්තමග්ගකථාදි
ධම්මඤ්ච  ඞ්ගීතිත්තයමාරුළ්හං තිපිටකධම්මඤ්ච පදං පදං ොවචයය, 
පදානුපදඅන්ෙක්ඛරඅනුබයඤ්ජවනසු එවකකං වකොට්ඨා න්ති අත්වථො. 

පාචිත්තියන්ති එවතසු පදාදීසු භික්ඛුඤ්ච භික්ඛුනිඤ්ච ඨවපත්ො යංකඤ්චි
වකොට්ඨා ංඅෙව  පුග්ගවලහි ද්ධිංඑකවතොභණන්ත ් පදාදිගණනාය 
පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ ආරබ්භ පදව ො ධම්මොචනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං. 
උප ම්පන්වන අනුප ම්පන්න ඤ්ඤිවනො වෙමතික ්  ො දුක්කටං.
අනුප ම්පන්වනන  ද්ධිං එකවතො උද්වද ග්ගහවණ,  ජ්ඣායකරවණ, 
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ත ්  න්තිවකඋද්වද ග්ගහවණ, වයභුවයයනපගුණගන්ථංභණන්ත ් , 
ඔ ාවරන්ත ්  ච ඛලිතට්ඨාවන ‘‘එෙං භණාහී’’ති ෙචවන ච එකවතො
භණන්ත ් ාපි, උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. අනුප ම්පන්නතා, 
වුත්තලක්ඛණං ධම්මං පදව ො ොචනතා, එකවතො ඔ ාපනඤ්චාති
ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි. පදව ොධම්ම මුට්ඨානං, කිරියං, 
වනො ඤ්ඤාවිවමොක්ඛං, අචිත්තකං, පණ්ණත්තිෙජ්ජං, ෙචීකම්මං, තිචිත්තං, 
තිවෙදනන්ති. 

පදව ොධම්මසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. පඨම හව යයසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පඤ්චවම අනුප ම්පන්කනනාති භික්ඛුං ඨවපත්ො අන්තමව ො

පාරාජිකෙත්ථුභූවතන තිරච්ඡානගවතනාපි. උත්තරිදිරත්තතිරත්තන්ති

ද්වින්නං ො තිණ්ණං ො රත්තීනං උපරි.  හක යයන්ති
 බ්බච්ඡන්නපරිච්ඡන්වන වයභුවයයන ඡන්නපරිච්ඡන්වන ො ව නා වන

පුබ්බාපරිවයන ො එකක්ඛවණන ො එකවතො නිපජ්ජනං. ෙප්කපයයාති 
විදවහයය  ම්පාවදයය. තත්ථ ඡදනං අනාහච්ච දියඩ්ඪහත්ථුබ්වබවධන
පාකාරාදිනා පරිච්ඡින්නම්පි  බ්බපරිච්ඡන්නමිච්වචෙ වෙදිතබ්බං, ත ්මා
ඉමිනා ලක්ඛවණන  මන්නාගවතො  වචපි  ත්තභූමිවකො පා ාවදො
එකූපචාවරො වහොති,  තගබ්භං ො චතු ාලං, වයො තත්ථ ො අඤ්ඤත්ථ ො
තාදිව වතනොඅඤ්වඤනො අනුප ම්පන්වනන හති ්ව ොරත්තිවයො
 යිත්ො චතුත්ථදිෙව  අත්ථඞ්ගවත සූරිවය අනුප ම්පන්වන නිපන්වන
ගබ්භද්ොරං පිධාය ො අපිධාය ො නිපජ්ජති, පඨමනිපන්වනො ො ත ්මිං
නිපජ්ජන්වත න වුට්ඨාති, ත ්  උභින්නං උට්ඨහිත්ො 
නිපජ්ජනප්පවයොගගණනාය අනුප ම්පන්නගණනාය ච පාචිත්තියං.
අයවමත්ථ ඞ්වඛවපො, විත්ථාවරොපන මන්තපා ාදිකායං(පාචි.අට්ඨ.51) 
 බ්බප්පකාරවතොවුත්වතො. 

ආළවියං  ම්බහුවල භික්ඛූ ආරබ්භ අනුප ම්පන්වනන
 හව යයෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ‘‘උත්තරිදිරත්තතිරත්ත’’න්ති අයවමත්ථ
අනුපඤ්ඤත්ති,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, 
උප ම්පන්වන අනුප ම්පන්න ඤ්ඤිවනො වෙමතික ්  ො
උපද්ධච්ඡන්නපරිච්ඡන්නාදීසු ච දුක්කටං. ඌනකදිරත්තතිරත්තං
ෙ න්ත ් , තතියාය රත්තියා පුරාරුණා නික්ඛමිත්ො පුන ෙ න්ත ් , 
 බ්බච්ඡන්න බ්බාපරිච්ඡන්නාදීසු ෙ න්ත ් , ඉතර ්මිං නිසින්වන
නිපජ්ජන්ත ් , නිපන්වනොනිසීදන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්චඅනාපත්ති.
පාචිත්තියෙත්ථුකව නා නං, තත්ථ අනුප ම්පන්වනන  හ නිපජ්ජනං, 
චතුත්ථදිෙව  සූරියත්ථඞ්ගමනන්ති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි. 
 මුට්ඨානාදීනිඑළකවලොම දි ාවනොති. 

පඨම හව යයසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6. දුතිය හව යයසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඡට්වඨ මාතුගාකමනාති අන්තමව ො තදහුජාතායපි මනු ්සිත්ථියා.
දි ් මානරූපා පන යක්ඛිවපතිවයො පණ් වකො වමථුනෙත්ථුභූතා ච
තිරච්ඡානිත්ථිවයොඉධදුක්කටෙත්ථුකාවහොන්ති. 

 ාෙත්ථියං ආය ්මන්තං අනුරුද්ධත්වථරං ආරබ්භ මාතුගාවමන 
 හව යයෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ව  ං අනන්තරසික්ඛාපවද
වුත්තනවයවනෙවෙදිතබ්බං අඤ්ඤත්ර රත්තිපරිච්වඡදා, තත්රහිචතුත්ථදිෙව 
ආපත්ති, ඉධපනපඨමදිෙව පීති. 

දුතිය හව යයසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. ධම්මවද නාසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ත්තවම උත්තරිඡප්පඤ්චොචාහීතිඑත්ථඑවකොගාථාපාවදොඑකාොචාති

එෙං  බ්බත්ථ ොචාපමාණං වෙදිතබ්බං. ධම්මිං කෙක යයාති 
පදව ොධම්මසික්ඛාපවද වුත්තලක්ඛණං ධම්මං ො අට්ඨකථාධම්මං ො

භාව යය. අඤ්ඤත්රවිඤ්ඤුනාපුරි විග්ගකහනාතිවිනාවිඤ්ඤුනාපුරිව න. 
මනු ් විග්ගහං ගවහත්ො ඨිවතන පන යක්වඛන ො වපවතන ො

තිරච්ඡාවනනො ද්ධිං ඨිතායපිධම්මංවදව තුංනෙට්ටති. පාචිත්තියන්ති 
දුතියානියවත වුත්තලක්ඛවණන මනු ්ව න විනා විඤ්ඤුමනු ්සිත්ථියා
ඡන්නං ොචානං උපරි පදාදිෙව න ධම්මං වදව න්ත ්  පදාදිගණනාය, 
බහූනංවද යවතොමාතුගාමගණනායච පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං උදායිත්වථරං ආරබ්භ මාතුගාම ්  ධම්මවද නාෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, ‘‘අඤ්ඤත්ර විඤ්ඤුනා’’ති අයවමත්ථ අනුපඤ්ඤත්ති, 
 ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, අමාතුගාවම 
මාතුගාම ඤ්ඤිවනො වෙමතික ්  ො
යක්ඛිවපතිපණ් කමනු ් විග්ගහතිරච්ඡානිත්ථීනං වදව න්ත ්  ච
දුක්කටං. ඡහි ොචාහි, තවතො ො ඔරං වදව න්ත ් , වුත්තලක්ඛවණ ො 
පුරිව  ති,  යං ොඋට්ඨාය, පුනනිසීදිත්ො මාතුගාම ්  ො උට්ඨහිත්ො
පුන නිසින්න ් , අඤ්ඤ ්  ො මාතුගාම ්  වද යවතො, ‘‘දීඝනිකාවයො
නාම භන්වත කිමත්ථිවයො’’ති එෙං පන පුට්වඨ  බ්බම්පි දීඝනිකායං 
වදව න්ත ් , අඤ්ඤ ් ත්ථාය වුච්චමානං මාතුගාවම සුණන්වත, 
උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.වුත්තලක්ඛණ ් ධම්ම ් ඡන්නංොචානං
උපරි වද නා, වුත්තලක්ඛවණො මාතුගාවමො, ඉරියාපථපරිෙත්තාභාවෙො, 
කප්පියකාරක ් ාභාවෙො, අපඤ්හාවි ් ජ්ජනාති ඉමාවනත්ථ පඤ්ච
අඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනිපදව ොධම්ම දි ාවනෙ, වකෙලංඉධ කිරියාකිරියං
වහොතීති. 

ධම්මවද නාසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. භූතාවරොචනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අට්ඨවම උත්තරිමනු ් ධම්මන්ති චතුත්ථපාරාජිවක වුත්තලක්ඛණං 

උත්තරිමනු ් ානං ඣායීනඤ්වචෙ අරියානඤ්ච ධම්මං. භූත ්මිිං 

පාචිත්තියන්ති අත්තනි ඣානාදිධම්වම  ති තං භික්ඛුඤ්ච භික්ඛුනිඤ්ච 
ඨවපත්ොඅඤ්ඤ ් ආවරොචයවතොපාචිත්තියං. 

වෙ ාලියංෙග්ගුමුදාතීරිවයභික්ඛූආරබ්භවත ං භූතාවරොචනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, නිප්පරියාවයන අත්තනි
විජ්ජමානංඣානාදිධම්මං ආවරොවචන්ත ්   වච ය ්  ආවරොවචති, ව ො
අනන්තරවමෙ ‘‘අයං ඣානලාභී’’ති ො ‘‘අරිවයො’’ති ො වයන වකනචි 
ආකාවරන තමත්ථං ජානාති, පාචිත්තියං. වනො වච ජානාති, දුක්කටං.
පරියාවයන ආවරොචිතං පන ජානාතු ො, මා ො, දුක්කටවමෙ. තථාරූවප
කාරවණ තිඋප ම්පන්න ් ආවරොචයවතො, ආදිකම්මික ් චඅනාපත්ති.
ය ්මාපනඅරියානංඋම්මත්තකාදිභාවෙොනත්ථි, ඣානලාභිවනොපනත ්මිං
 තිඣානාපරිහායන්ති, ත ්මාවතඉධනගහිතා. උත්තරිමනු ් ධම්ම ් 
භූතතා, අනුප ම්පන්න ්  ආවරොචනං, තඞ්ඛණවිජානනා, 
අනඤ්ඤාපවදව ොතිඉමාවනත්ථචත්තාරිඅඞ්ගානි.භූතාවරොචන මුට්ඨානං, 
කිරියං, වනො ඤ්ඤාවිවමොක්ඛං, අචිත්තකං, පණ්ණත්තිෙජ්ජං, කායකම්මං, 
ෙචීකම්මං, කු ලාබයාකතචිත්වතහි ද්විචිත්තං, සුඛමජ්ඣත්තවෙදනාහි
ද්විවෙදනන්ති. 

භූතාවරොචනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. දුට්ඨුල්ලාවරොචනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

නෙවම භික්ඛු ් ාති පාරාජිකං අනජ්ඣාපන්න ් . දුට්ඨුල්ලන්ති
කිඤ්චාපි ද්වින්නං ආපත්තික්ඛන්ධානවමතං අධිෙචනං, ඉධ පන

 ඞ්ඝාදිව  වමෙ අධිප්වපතං. අඤ්ඤත්ර භික්ඛු ම්මුතියාති යං  ඞ්වඝො
අභිණ්හාපත්තික ්  භික්ඛුවනො ආයතිං  ංෙරත්ථාය ආපත්තීනඤ්ච
කුලානඤ්ච පරියන්තං කත්ො ො අකත්ො ො තික්ඛත්තුං අපවලොවකත්ො
කතිකං කවරොති, තං ඨවපත්ො, අයථාකතිකාය ‘‘අයං අසුචිං වමොවචත්ො
 ඞ්ඝාදිව  ං ආපන්වනො’’තිආදිනා නවයන ෙත්ථුනා  ද්ධිං ආපත්තිං
ඝවටත්ො ආවරොවචන්ත ් පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ ආරබ්භ 
දුට්ඨුල්ලාපත්තිආවරොචනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, 
අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, අදුට්ඨුල්ලාය දුට්ඨුල්ල ඤ්ඤිවනො 
වෙමතික ්  ො දුක්කටං, අෙව ව  ඡ ආපත්තික්ඛන්වධ, 
අනුප ම්පන්න ්  පුරිමපඤ්චසික්ඛාපදවීතික්කම ඞ්ඛාතං දුට්ඨුල්ලං ො
ඉතරං අදුට්ඨුල්ලං ො අජ්ඣාචාරං ආවරොවචන්ත ් ාපි දුක්කටවමෙ.
ෙත්ථුමත්තංොආපත්තිමත්තංො ආවරොවචන්ත ් , භික්ඛු ම්මුතිපරිච්වඡදං
අනතික්කමිත්ො ආවරොවචන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි පාචිත්තියකණ්ව ො 

171 

පටුන 

වුත්තලක්ඛණ ්  භික්ඛුවනො  ෙත්ථුවකො  ඞ්ඝාදිව ව ො, 
අනුප ම්පන්න ් ආවරොචනං, භික්ඛු ම්මුතියාඅභාවෙොතිඉමාවනත්ථතීණි
අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි අදින්නාදාන දි ානි, වෙදනා පන ඉධ
දුක්ඛාවයොති. 

දුට්ඨුල්ලාවරොචනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. පථවීඛණනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද වම පථවින්ති දුවිධා පථවී ජාතපථවී අජාතපථවීති. තත්ථ ජාතපථවී 

සුද්ධමි ් පුඤ්ජෙව නතිවිධා, තත්ථ සුද්ධපථවී නාම පකතියාසුද්ධපංසුො

සුද්ධමත්තිකා ො. මි ් පථවී නාම යත්ථ පංසුවතො ො මත්තිකාවතො ො
පා ාණ ක්ඛරකථලමරුම්බොලුකාසු අඤ්ඤතර ්  තතියභාවගො වහොති. 

පුඤ්ජපථවී නාම ‘‘අතිවරකචාතුමා ං ඔෙට්වඨො පංසුපුඤ්වජො ො
මත්තිකාපුඤ්වජො ො’’ති (පාචි. 86) වුත්තං, වුත්තලක්ඛවණන පන
මි ් කපුඤ්වජොපි පිට්ඨිපා ාවණඨිතසුඛුමරජම්පිචවදවෙඵු ායන්වත කිං
තින්තං චතුමා ච්චවයන තින්වතොකාව ො පුඤ්ජපථවි ඞ්ඛවමෙ ගච්ඡති.
තිවිධාපි වච ා පථවීඋද්ධනපත්තපචනාදිෙව න ො යථා තථා ො අදඩ්ඪා
‘ජාතපථවී’ති වුච්චති, දඩ්ඪා පන වුත්තප්පමාණවතො 

අධිකතරපා ාණාදිමි ් ා ො අජාතපථවී නාම වහොති, වකො පන ොවදො 
සුද්ධපා ාණාදිවභදාය.තත්ථයා ‘ජාතපථවී’තිවුත්තා, අයංඅකප්පියපථවී.
වයොභික්ඛු තංඑෙරූපංපථවිං යංඛණති, ඛණනවභදනවිවලඛනපචනාදීහි
විවකොවපති, ත ්  පවයොගගණනාය පාචිත්තියං. වයො පන ඛණාවපති, 
වුත්තනවයවනෙ විවකොපාවපති, ත ්  ‘‘ඉමං පවද ’’න්ති ො ‘‘ඉමං
පථවි’’න්ති ො එෙං නියවමත්ො ‘‘ඛණ, භින්දා’’තිආදිනා නවයන
ආණාවපන්ත ්  ආණත්තියා දුක්කටං,  කිංආණත්වතදිෙ ම්පිඛණන්වත
ආණාපක ්  එකවමෙ පාචිත්තියං,  වච ඉතවරො පුනප්පුනං ආණාවපති, 
ොචායොචායපාචිත්තියං. 

ආළවියං ආළෙවක භික්ඛූ ආරබ්භ පථවිඛණනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
 ාධාරණපඤ්ඤත්ති,  ාණත්තිකං, පථවියා වෙමතික ් , අපථවියා
පථවි ඤ්ඤිවනො වචෙ වෙමතික ්  ච දුක්කටං. ඔකා ං අනියවමත්ො
‘‘වපොක්ඛරණිං ඛණ, ආොටං ඛණ, කන්දං ඛණා’’තිආදීනි භණන්ත ් , 
ආතවපන සු ්සිත්ො ඵලිතකද්දමං ො වගොකණ්ටකං ො වහට්ඨා පථවියා
අ ම්බද්ධං භිජ්ජිත්ො පතිතනදිතටං ො මහන්තම්පි 
නඞ්ගලච්ඡින්නමත්තිකාපිණ් න්තිඑෙමාදීනි  බ්බඤ්ච අජාතපථවිං
විවකොවපන්ත ් , ‘‘ඉම ් ථම්භ ් ආොටංජාන, මත්තිකංවදහි, මත්තිකං
ආහර, පංසුනා වම අත්වථො, මත්තිකං කප්පියං කවරොහී’’ති භණන්ත ් , 
අ ඤ්චිච්ච රුක්ඛාදිපෙට්ටවනන භින්දන්ත ් , අ තියා පාදඞ්ගුට්ඨකාදීහි
විවලඛන්ත ් , ජාතපථවිභාෙං ො, ‘‘ඛණාමි ො අහ’’න්ති අජානන්ත ් , 
උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. ජාතපථවී, පථවි ඤ්ඤිතා, 
ඛණනඛණාපනානං අඤ්ඤතරන්ති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි. 
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 මුට්ඨානාදීනි අදින්නාදාන දි ානි, ඉදං පන පණ්ණත්තිෙජ්ජං, තිචිත්තං, 
තිවෙදනන්ති. 

පථවීඛණනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මු ාොදෙග්වගොපඨවමො. 

2. භූතගාමෙග්කගො 

1. භූතගාමසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

භූතගාමෙග්ග ්  පඨවම භූතගාමපාතබයතායාති එත්ථ භෙන්ති
අවහසුඤ්චාති භූතා, ජායන්ති ෙඩ්ඪන්ති ජාතා ෙඩ්ඪිතා චාති අත්වථො. 

ගාකමොති රාසි, භූතානං ගාවමො, භූතා එෙ ො ගාවමොති භූතගාවමො, 
පතිට්ඨිතහරිතතිණරුක්ඛාදීනවමතං අධිෙචනං. පාතබය ්  භාවෙො
පාතබයතා, වඡදනවභදනාදීහියථාරුචි පරිභුඤ්ජිතබ්බතාති අත්වථො, ත ් ං
භූතගාමපාතබයතාය, නිමිත්තත්වථ වචතං භුම්මෙචනං, 
භූතගාමපාතබයතාවහතු භූතගාම ්  වඡදනාදිපච්චයා පාචිත්තියන්ති
අත්වථො. ත ්මා වයො භික්ඛු පථවිඋදකපාකාරාදීසු යත්ථකත්ථචි ජාතං
අසුක්ඛං අන්තමව ො අතිසුඛුමතිණම්පි  ා පබීජකව ොලම්පි
උද්ධරණච්වඡදනවිජ්ඣනාදීහි විවකොවපති ො පථවිඛණවන වුත්තනවයන
විවකොපාවපතිොපාචිත්තියංආපජ්ජති. 

ආළවියංආළෙවකභික්ඛූආරබ්භරුක්ඛඡින්දනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
 ාධාරණපඤ්ඤත්ති,  ාණත්තිකං, භූතගාමවතො 
විවයොජිතමූලබීජඛන්ධබීජඵලුබීජඅග්ගබීජබීජබීජානංඅඤ්ඤතරංභාජනගතං
ො රාසිකතං ො භූමියං වරොපිතම්පි නික්ඛන්තමූලමත්තං ො
නික්ඛන්තඅඞ්කුරමත්තංො වචපි ්  විදත්ථිමත්තාපත්තෙට්ටිනිග්ගච්ඡති, 
අනික්ඛන්වත ො මූවල නික්ඛන්වත ො මූවල යාෙ අඞ්කුවරො හරිවතො න
වහොති, තාෙ තං විවකොවපන්ත ්  දුක්කටං, තථා භූතගාමබීජගාවම
වෙමතික ් , අභූතගාමබීජගාවම භූතගාමබීජගාම ඤ්ඤිවනො වචෙ
වෙමතික ්  ච. උභයත්ථ පන අතථා ඤ්ඤි ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති, අ ඤ්චිච්ච අ තියා අජානිත්ො ො විවකොවපන්ත ් , ‘ඉමං
රුක්ඛ’න්ති එෙං අනියවමත්ො ‘‘රුක්ඛං ඡින්ද, ෙල්ලිං ඡින්දා’’තිආදීනි
භණන්ත ් , ‘‘ඉමංපුප්ඵංොඵලංොජාන, ඉමං වදහි, ඉමංආහර, ඉමිනා
වම අත්වථො, ඉමං කප්පියං කවරොහී’’ති භණන්ත ්  ච අනාපත්ති. එෙං
කප්පියෙචවනන භූතගාමවතො විවයොජිතං පන බීජජාතං පුන පි ‘‘කප්පියං
කවරොහී’’ති කාවරත්ොෙ පරිභුඤ්ජිතබ්බං. එෙඤ්හි ් 
බීජගාමපරිවමොචනම්පිකතංවහොති. 

කප්පියං කවරොන්වතන පන අග්ගිනා ො නවඛන ො  ත්වථන ො 
කත්තබ්බං, අග්ගිනා කවරොන්වතන ච වයන වකනචි අග්ගිනා එකවදව 
ඵු න්වතන ‘කප්පිය’න්ති ෙත්ොෙකාතබ්බං. ත්වථන කවරොන්වතනය ් 



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි පාචිත්තියකණ්ව ො 

173 

පටුන 

ක ් චිතිඛිණ ත්ථ ්  අන්තමව ො සූචිනඛච්වඡදනාදීනම්පිතුණ්ව නො
ධාරාය ො වෙධං ො වඡදං ො ද ්ව න්වතන තවථෙ කාතබ්බං. නවඛන
කවරොන්වතන ඨවපත්ො වගොමහිං ාදීනං ඛුවර වයන වකනචි අපූතිනා
මනු ් ානං ොතිරච්ඡානානංොනවඛනඅන්තමව ොඡින්දිත්ොආහවටනාපි
 ත්වථ වුත්තනවයවනෙ කාතබ්බං. තත්ථ  වචපි බීජානං පබ්බතමත්වතො
රාසි, රුක්ඛ හ ් ං ො ඡින්දිත්ො එකාබද්ධං, උච්ඡූනං ො මහාභාවරො
බන්ධිත්ොඨපිවතොවහොති, එක ්මිංබීවජො රුක්ඛ ාඛායොඋච්ඡුම්හිො
කප්පිවයකවත බ්බංකතං වහොති.උච්ඡුං ‘‘කප්පියං කරි ් ාමී’’තිවතහි
 ද්ධිංබද්ධංදාරුකංවිජ්ඣති, ෙට්ටතිවයෙ. වචපනයාය ෙල්ලියාභාවරො
බද්වධො, තං විජ්ඣති, න ෙට්ටති. මරිචපක්කාදීහි මි ්ව ත්ො භත්තං
ආහරන්ති, ‘‘කප්පියං කවරොහී’’ති වුත්වත  වචපි භත්තසිත්වථ විජ්ඣති, 
ෙට්ටතිවයෙ, තිලතණ්ඩුවලසුපි එව ෙ නවයො. යාගුයා පක්ඛිත්තානි පන
එකාබද්ධානි හුත්ො න  න්තිට්ඨන්ති, තත්ථ එවකකං විජ්ඣිත්ොෙ
කාතබ්බං. කපිට්ඨඵලාදීනං අන්වතො මිඤ්ජං කටාහං මුඤ්චිත්ො  ඤ්චරති, 
භින්දාවපත්ො කප්පියං කාවරතබ්බං. එකාබද්ධා වච, කටාවහපි කාතුං 
ෙට්ටති. යං පන ඵලං තරුණං වහොති අබීජං යඤ්ච නිබ්බත්තබීජං බීජං
අපවනත්ො පරිභුඤ්ජිතබ්බං, තත්ථකප්පියකරණකිච්චංනත්ථි.භූතගාවමො, 
භූතගාම ඤ්ඤිතා, විවකොපනං ො විවකොපාපනං ොති ඉමාවනත්ථ තීණි
අඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනි පථවිඛණන දි ාවනොති. 

භූතගාමසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. අඤ්ඤොදකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය යමත්ථං  ඞ්ඝමජ්වඣ විනයධවරො පුච්ඡති, තවතො අඤ්ඤං

ෙදතීති අඤ්ඤොෙකෙො, අඤ්වඤනඤ්ඤං පටිචරණ ්ව තං නාමං.

විවහ තීති විකහ කෙො, තුණ්හීභාෙ ්ව තං නාමං, ත ්මිං අඤ්ඤොදවක 

විවහ වක. පාචිත්තියන්තිෙත්ථුද්ෙවයපාචිත්තියද්ෙයං වුත්තං.ත ්මාවයො
භික්ඛු ාෙව  ංආපත්තිංආපන්වනො ඞ්ඝමජ්වඣඅනුුවඤ්ජියමාවනො තං
න කවථතුකාවමො අඤ්වඤන ෙචවනන අඤ්ඤං ඡාවදන්වතො තථා තථා
වික්ඛිපති, වයො ච තුණ්හීභාවෙන විවහව ති, වත ං යං භගෙතා
අඤ්ඤොදකකම්මඤ්වචෙ විවහ කකම්මඤ්ච අනුඤ්ඤාතං, ත ්මිං
 ඞ්වඝනකවතපුනතථාකවරොන්තානංපාචිත්තියං. 

වකො ම්බියං ඡන්නත්වථරං ආරබ්භ අඤ්වඤනඤ්ඤං
පටිචරණෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, 
ධම්මකම්වම තිකපාචිත්තියං, අධම්මකම්වම තිකදුක්කටං, අනාවරොපිවත
පන අඤ්ඤොදවක ො විවහ වක ො තථා කවරොන්ත ්  දුක්කටවමෙ.
ආපත්තිං ආපන්නභාෙං ො අජානන්ත ්  ‘‘කිං තුම්වහ භණථා’’ති
පුච්ඡවතො, වගලඤ්වඤන ො, ‘‘ ඞ්ඝ ්  භණ් නාදීනි ො භවි ් න්ති, 
අධම්වමන ො ෙග්වගන ො නකම්මාරහ ්  ො කම්මං කරි ් න්තී’’ති 
ඉමිනා අධිප්පාවයන න කවථන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. 



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි පාචිත්තියකණ්ව ො 
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පටුන 

ධම්මකම්වමනආවරොපිතතා, ආපත්තියාොෙත්ථුනාොඅනුුවඤ්ජියමානතා, 
ඡාවදතුකාමතාය අඤ්වඤනඤ්ඤං පටිචරණං ො තුණ්හීභාවෙො ොති
ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි අදින්නාදාන දි ානි, ඉදං පන
සියාකිරියං, සියාඅකිරියං, දුක්ඛවෙදනඤ්චවහොතීති. 

අඤ්ඤොදකසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. උජ්ඣාපනකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තතිවය වයන ෙචවනනඋජ්ඣාවපන්ති ‘‘ඡන්දාය ඉත්ථන්නාවමො ඉදං
නාම කවරොතී’’තිආදීනි ෙදන්තා උප ම්පන්නං  ඞ්වඝන  ම්මතං
ව නා නපඤ්ඤාපකාදිවභදං ත ්  අය කාමා හුත්ො භික්ඛූහි
අෙජානාවපන්ති, අෙඤ්ඤාය ඔවලොකාවපන්ති, ලාමකවතො ො 

චින්තාවපන්ති, තං ෙචනං උජ් ාපනෙිං. වයන ච තවථෙ ෙදන්තා 

ඛියයන්ති,  බ්බත්ථ ත ්  අෙණ්ණං පකාව න්ති, තං ඛියයනෙිං, ත ්මිං

උජ්ඣාපනවක ඛියයනවක. පාචිත්තියන්ති ෙත්ථුද්ෙවය පාචිත්තියද්ෙයං
වුත්තං.ත ්මා වයො ම්මත ් භික්ඛුවනොඅය කාමතායඋප ම්පන්න ් 
ෙදන්වතොඋජ්ඣාවපතිොඛියයති ො, ත ් පාචිත්තියංවහොති. 

රාජගවහවමත්තියභූමජවකභික්ඛූආරබ්භ උජ්ඣාපනඛියයනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, යං ත ්  
උප ම්පන්න ්  ම්මුතිකම්මංකතං, ත ්මිංධම්මකම්වමතිකපාචිත්තියං, 
අධම්මකම්වම තිකදුක්කටං, අනුප ම්පන්න ්  පන  න්තිවක තථා
භණන්ත ් , අ ම්මත ්  ච අෙණ්ණං ය ්  ක ් චි  න්තිවක
භණන්ත ් , අනුප ම්පන්න ්  පන  ම්මත ්  ො අ ම්මත ්  ො
අෙණ්ණං ය ්  ක ් චිවදෙ  න්තිවක භණන්ත ්  ච දුක්කටවමෙ.
පකතියාෙ ඡන්දාදිෙව න කවරොන්තං උජ්ඣාවපන්ත ්  ො ඛියයන්ත ් 
ො, උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. ධම්මකම්වමන  ම්මතතා, 
උප ම්පන්නතා, අගතිගමනාභාවෙො, ත ්  අෙණ්ණකාමතා, ය ් 
 න්තිවක ෙදති, ත ්  උප ම්පන්නතා, උජ්ඣාපනං ො ඛියයනං ොති
ඉමාවනත්ථ ඡ අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි අදින්නාදාන දි ානි, ඉදං පන
දුක්ඛවෙදනවමොති. 

උජ්ඣාපනකසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. පඨමව නා නසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුත්වථ  ඞ්ඝිෙන්ති  ඞ්ඝ ්   න්තකං. මඤ්චාදීසු වයොවකොචි 

මඤ්ච ඞ්වඛවපනකවතො  බ්වබොපි මඤ්කචොවයෙ, පීකඨපි එව ෙනවයො.
වයනවකනචිපනවචොවළනොකප්පියචම්වමනොඡවිං කත්ොඨවපත්ො
මනු ් වලොමං තාලී පත්තඤ්ච වයහි වකහිචි

වලොමපණ්ණතිණොකවචොවළහි පූවරත්ො කතව නා නං භිසීති වුච්චති.
තත්ථනිසීදිතුම්පි නිපජ්ජිතුම්පිෙට්ටති, පමාණපරිච්වඡවදොපිවචත්ථනත්ථි. 
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කෙොච්ඡිං පන ොකඋසීරමුඤ්ජපබ්බජාදීනං අඤ්ඤතරමයං අන්වතො 
 ංවෙල්ලිත්ොබද්ධංවහට්ඨාචඋපරිචවිත්ථතංපණෙ ණ්ඨානංමජ්වඣ 
සීහචම්මාදිපරික්ඛිත්තං වහොති, අකප්පියචම්මං නාවමත්ථ නත්ථි.

ව නා නඤ්හි ව ොෙණ්ණමයම්පි ෙට්ටති. අජ්ක ොොක ති එත්ථ වය
අෙ ්සික ඞ්වකතා ෙ ් ානමා ාති එෙං අ ඤ්ඤිතා අට්ඨ මා ා, වත
ඨවපත්ො ඉතවරසු චතූසු මාව සු  වචපි වදවෙො න ෙ ් ති. තථාපි
පකතිඅජ්වඣොකාව  චඔෙ ් කමණ් වප ච  න්ථරිතුංන ෙට්ටති. යත්ථ
පනවහමන්වතෙ ් ති, තත්ථඅපවරපි චත්තාවරොමාව නෙට්ටති.ගිම්වහ
පන බ්බත්ථවිගතෙලාහකංවිසුද්ධංනභංවහොති, ත ්මාතදාවකනචිවදෙ
කරණීවයනගච්ඡති, ෙට්ටති.කාකාදීනංනිබද්ධො රුක්ඛමූවලපන කදාචිපි
න ෙට්ටති. ඉති යත්ථ ච යදා ච  න්ථරිතුං න ෙට්ටති, තං  බ්බමිධ 
අජ්වඣොකා  ඞ්ඛවමෙගතන්තිවෙදිතබ්බං. 

 න්ථරිත්ොති තථාරූවප ඨාවන අත්තවනො ො පර ්  ො අත්ථාය
 න්ථරිත්ො. අඤ්ඤ ් ත්ථාය  න්ථතම්පි හි යාෙ ව ො තත්ථ න නිසීදති, 
‘ගච්ඡ ත්ෙ’න්ති ො න භණති, තාෙ  න්ථාරක ්ව ෙ භාවරො. 

 න්ථරාකපත්ොති අනුප ම්පන්වනන  න්ථරාවපත්ො. එතවදෙ හි ත ්  
පලිවබොවධො වහොති, උප ම්පන්වනන  න්ථතං  න්ථාරක ්ව ෙ භාවරො, 
තඤ්ච වඛො යාෙ ආණාපවකො තත්ථ න නිසීදති, ‘ගච්ඡ ත්ෙ’න්ති ො න
භණති. ය ්මිඤ්හි අත්තනා  න්ථරාපිවත ො පකති න්ථවත ො
උප ම්පන්වනො නිසීදති,  බ්බං තං නිසින්න ්ව ෙ භාවරො, ත ්මා 

 න්ථරාපිතන්ත්වෙෙ ඞ්ඛංගච්ඡති. තිංපක්ෙමන්කතොකනෙ උද්ධකරයය, 

නඋද්ධරාකපයයාතිඅත්තනාොඋද්ධරිත්ොපතිරූවපඨාවනන ඨවපයය, 

පවරනොතථානකාරාවපයය. අනාපුච්ඡිංො ගච්කඡයයාතිවයොභික්ඛුො
 ාමවණවරො ො ආරාමිවකො ො ලජ්ජී වහොති, අත්තවනො පලිවබොධං විය
මඤ්ඤති, තථාරූපං අනාපුච්ඡිත්ො තං ව නා නං ත ්  අනියයාවතත්ො
නිරවපක්වඛො ගච්ඡති, ථාමමජ්ඣිම ්  පුරි  ්  වලඩ්ඩුපාතං
අතික්කවමයය, ත ්  එවකන පාවදන වලඩ්ඩුපාතාතික්කවම දුක්කටං, 
දුතියපාදාතික්කවමපාචිත්තියං.වභොජන ාලායඨිවතොපන‘‘අසුක ්මිංනාම 
දිොවිහාරට්ඨාවන පඤ්ඤවපත්ො ගච්ඡාහී’’ති වපව ත්ො තවතො
නික්ඛමිත්ොඅඤ්ඤත්ථ ගච්ඡන්වතොපාදුද්ධාවරනකාවරතබ්වබො. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුවලභික්ඛූආරබ්භ  න්ථතංඅනුද්ධරිත්ොඅනාපුච්ඡං
පක්කමනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, 
තිකපාචිත්තියං, පුග්ගලිවක තිකදුක්කටං, චිමිලිකං ො උත්තරත්ථරණං ො
භූමත්ථරණංොතට්ටිකංොචම්මක්ඛණ් ංොපාදපුඤ්ඡනංො ඵලකපීඨං
ො යං ො පනඤ්ඤං කඤ්චි දාරුභණ් ං මත්තිකාභණ් ං අන්තමව ො 
පත්තාධාරකම්පි වුත්තලක්ඛවණ අජ්වඣොකාව  ඨවපත්ො ගච්ඡන්ත ් 
දුක්කටවමෙ. ආරඤ්ඤවකන පන අ ති අවනොෙ ් වක  බ්බං රුක්වඛ
ලග්වගත්ොපියථාොඋපචිකාහින ඛජ්ජති, එෙංකත්ොපිගන්තුංෙට්ටති.
අබ්වභොකාසිවකන පන චීෙරකුටිකං කත්ොපි රක්ඛිතබ්බං. අත්තවනො



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි පාචිත්තියකණ්ව ො 

176 

පටුන 

 න්තවක, වි ් ාසිකපුග්ගලිවක, උද්ධරණාදීනි කත්ො ගමවන, 
ඔතාවපන්ත ් , ‘‘ආගන්ත්ො උද්ධරි ් ාමී’’ති ගච්ඡවතො, වුඩ්ඪතරා
උට්ඨාවපන්ති, අමනු ්ව ො තත්ථ නිසීදති, වකොචි ඉ ් වරො ගණ්හාති, 
සීහාදවයො තං ඨානං ආගන්ත්ො තිට්ඨන්ති, එෙං ව නා නං පලිබුද්ධං
වහොති, තථා පලිබුද්වධ ො ව නා වන, ජීවිතබ්රහ්මචරියන්තරායකරාසු 
ආපදාසු ො ගච්ඡන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. මඤ්චාදීනං
 ඞ්ඝිකතා, වුත්තලක්ඛවණ වදව   න්ථරණං ො  න්ථරාපනං ො, 
අපලිබුද්ධතා, ආපදාය අභාවෙො, නිරවපක්ඛතා, වලඩ්ඩුපාතාතික්කවමොති 
ඉමාවනත්ථ ඡ අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි පඨමකථින දි ාවනෙ, ඉදං පන 
කිරියාකිරියන්ති. 

පඨමව නා නසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. දුතියව නා නසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පඤ්චවම විහාකරති ගබ්වභ ො අඤ්ඤතර ්මිං ො  බ්බපරිච්ඡන්වන

වුත්තව නා වන. ක යයන්තිව යයානාමභිසී චිමිලිකාඋත්තරත්ථරණං
භූමත්ථරණං තට්ටිකා චම්මක්ඛණ්ව ො නිසීදනං පච්චත්ථරණං

තිණ න්ථාවරො පණ්ණ න්ථාවරොති වුත්තං. තත්ථ චිමිලිො නාම

පරිකම්මකතාය භූමියාෙණ්ණානුරක්ඛණත්ථංකතා. උත්තරත්ථරණිං නාම 

මඤ්චපීඨාදීනංඋපරිඅත්ථරිතබ්බුවත්තකංපච්චත්ථරණං. භූමත්ථරණිං නාම
චිමිලිකාය  ති ත ් ා උපරි, අ ති සුද්ධභූමියං අත්ථරිතබ්බා කට ාරකාදි

විකති. තට්ටිො නාම තාලපණ්ණාදීහි කතතට්ටිකා. චම්මක්ඛණ්කඩො නාම
යංකිඤ්චි චම්මං, සීහචම්මාදීනඤ්හි පරිහරවණවයෙ පරික්වඛවපො, 

ව නා නපරිවභොවගපනඅකප්පියචම්මංනාම නත්ථි. පච්චත්ථරණිං නාම
පාොවරො වකොජවෙොති එත්තකවමෙ, ව  ං පාකටවමෙ. ඉති ඉමාසු ද සු
ව යයාසු එකම්පි ව යයං අත්තවනො ෙ ් ග්වගන ගවහත්ො 
වුත්තලක්ඛවණ විහාවර  න්ථරිත්ො ො  න්ථරාවපත්ො ො වයො භික්ඛු
දි ංගමිවකො යථා ඨපිතං උපචිකාහි න ඛජ්ජති, තථා ඨපනෙව න වනෙ
උද්ධවරයය, නඋද්ධරාවපයය, පුරිමසික්ඛාපවදවුත්තනවයනඅනාපුච්ඡං ො
ගච්වඡයය, ත ්  පරික්ඛිත්ත ්  ආරාම ්  පරික්වඛපං, අපරික්ඛිත්ත ් 
උපචාරංඅතික්කමන්ත ්  පඨමපාවදදුක්කටං, දුතියපාවදපාචිත්තියං.යත්ථ
පන උපචිකා ඞ්කානත්ථි, තවතො අනාපුච්ඡාපි ගන්තුං ෙට්ටති, ආපුච්ඡනං
පනෙත්තං. 

 ාෙත්ථියං ත්තර ෙග්ගිවයභික්ඛූආරබ්භ ඞ්ඝිවකවිහාවර ව යයං
 න්ථරිත්ො අනුද්ධරිත්ො අනාපුච්ඡා පක්කමනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
 ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, පුග්ගලිවක
තිකදුක්කටං, වුත්තලක්ඛණ ්  පන විහාර ්  උපචාවර බහි ආ න්වන
උපට්ඨාන ාලාය ො අපරිච්ඡන්නමණ් වප ො පරිච්ඡන්වන ොපි බහූනං
 න්නිපාතභූවත රුක්ඛමූවල ො  න්ථරිත්ො ො  න්ථරාවපත්ො ො, 
මඤ්චපීඨඤ්චවිහාවරො වුත්තප්පකාවර විහාරූපචාවරො න්ථරිත්ොො



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි පාචිත්තියකණ්ව ො 
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පටුන 

 න්ථරාවපත්ො ො උද්ධරණාදීනි අකත්ො ගච්ඡන්ත ්  දුක්කටවමෙ.
අත්තවනො  න්තවක, වි ් ාසිකපුග්ගලිවක, උද්ධරණාදීනි කත්ො, 
පුරිමනවයවනෙ පලිබුද්ධං ඡඩ්ව ත්ො ගමවන, වයො ච ‘‘අජ්වජෙ
ආගන්ත්ො පටිජග්ගි ් ාමී’’තිඑෙං ාවපක්වඛොනදිපාරංොගාමන්තරංො
ගන්ත්ො යත්ථ ්  ගමනචිත්තං උප්පන්නං, තත්වථෙ ඨිවතො කඤ්චි
වපව ත්ො ො ආපුච්ඡති, නදිපූරරාජවචොරාදීසු ො වකනචි පලිබුද්වධො න
 ක්වකොති පච්චාගන්තුං, ත ්  ච, ආපදාසු ච, උම්මත්තකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති. වුත්තලක්ඛණව යයා, ත ් ා  ඞ්ඝිකතා, වුත්තලක්ඛවණ
විහාවර  න්ථරණං ො  න්ථරාපනං ො, අපලිබුද්ධතා, ආපදාය අභාවෙො, 
අනවපක්ඛ ්  දි ාපක්කමනං, උපචාරසීමාතික්කවමොති ඉමාවනත්ථ ත්ත
අඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනිඅනන්තරසික්ඛාපවදවුත්තනයාවනොති. 

දුතියව නා නසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. අනුපඛජ්ජසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඡට්වඨ ජානන්ති ‘‘අනුට්ඨාපනීවයො අය’’න්තිජානන්වතො, වතවනෙ ් 
පදභාජවන ‘‘වුඩ්වඪො’ති ජානාති, ‘ගිලාවනො’ති ජානාති, ‘ ඞ්වඝන
දින්වනො’තිජානාතී’’ති(පාචි.121) වුත්තං.වුඩ්වඪොහිඅත්තවනොවුඩ්ඪතාය 
අනුට්ඨාපනීවයො, ගිලාවනො ගිලානතාය,  ඞ්වඝො පන භණ් ාගාරික ්  ො 
ධම්මකථිකවිනයධරගණොචකාචරියානංොබහූපකාරතංගුණවිසිට්ඨතඤ්ච
 ල්ලක්වඛත්ො ධුෙො ත්ථායවිහාරං ල්ලක්වඛත්ො ම්මන්නිත්ොවදති, 

ත ්මා ය ්   ඞ්වඝන දින්වනො, ව ොපි අනුට්ඨාපනීවයො. පුබ්බුපගතන්ති

පුබ්බං උපගතං. අනුපඛජ්ජාති මඤ්චපීඨානං ො ත ්  ො භික්ඛුවනො 
පවි න්ත ්  ො නික්ඛමන්ත ්  ො උපචාරං අනුපවිසිත්ො. තත්ථ
මඤ්චපීඨානං තාෙ මහල්ලවක විහාවර  මන්තා දියඩ්වඪො හත්වථො
උපචාවරො, ඛුද්දවක යවතො පවහොති, තවතො දියඩ්වඪො හත්වථො, ත ්  පන
පවි න්ත ්  පාදවධොෙනපා ාණවතො යාෙ මඤ්චපීඨං, නික්ඛමන්ත ් 

මඤ්චපීඨවතො යාෙ ප ් ාෙට්ඨානං, තාෙ උපචාවරො. ක යයිංෙප්කපයයාති
ත ්   ම්බාධං කත්තුකාමතාය ත ්මිං උපචාවර ද සු ව යයාසු එකම්පි
 න්ථරන්ත ් ො න්ථරාවපන්ත ් ො දුක්කටං, තත්ථනිසීදන්ත ් ො
නිපජ්ජන්ත ්  ො පාචිත්තියං, ද්වෙපි කවරොන්ත ්  ද්වෙ පාචිත්තියානි, 
පුනප්පුනංකවරොන්ත ් පවයොගගණනායපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ ආරබ්භ අනුපඛජ්ජ 
ව යයකප්පනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, 
තිකපාචිත්තියං, පුග්ගලිවක තිකදුක්කටං, වුත්තූපචාරවතො ො බහි, 
උපට්ඨාන ාලාදිවක ො, විහාර ් උපචාවරො,  න්ථරණ න්ථරාපවනසුපි
නි ජ්ජ යවනසුපිදුක්කටවමෙ. අත්තවනොො, වි ් ාසික ් ො න්තවක
පන විහාවර  න්ථරන්ත ් , වයො ච ගිලාවනො ො සීතුණ්හපීළිවතො ො
පවි ති, ත ්  ච, ආපදාසු ච, උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. 
 ඞ්ඝිකවිහාරතා, අනුට්ඨාපනීයභාෙජානනං,  ම්බාවධතුකාමතා, උපචාවර
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නිසීදනං ො නිපජ්ජනං ොති ඉමාවනත්ථ චත්තාරි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි 
පඨමපාරාජික දි ාවනෙ, ඉදංපනදුක්ඛවෙදනවමොති. 

අනුපඛජ්ජසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. නික්කඩ්ඪනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ත්තවම කුපිකතොති කුද්වධො. අනත්තමකනොති අතුට්ඨචිත්වතො. 

නික්ෙඩ්කෙයය ො නික්ෙඩ්ොකපයය ො පාචිත්තියන්ති එත්ථ වය
අවනකභූමකා පා ාදා, අවනකවකොට්ඨකානි ො චතු ් ාලානි, තාදිව සු
ව නා වනසු ගවහත්ො අන්තරා අට්ඨවපත්ො එවකවනෙ පවයොවගන
අතික්කාවමන්ත ් එකංපාචිත්තියං, ඨවපත්ොඨවපත්ොනානාපවයොවගහි
අතික්කාවමන්ත ්  ද්ොරගණනාය පාචිත්තියානි, හත්වථන අනාමසිත්ො
‘නික්ඛමා’ති ෙත්ො ොචාය නික්කඩ්ඪන්ත ් ාපි එව ෙ නවයො. 
නික්කඩ්ඪාවපන්ත ්  පන ‘නික්කඩ්ඪා’තිආණත්තමත්වත දුක්කටං,  කිං
ආණත්වත පන ත ්මිං බහුවකපි ද්ොවරනික්ඛමන්වත ඉතර ්  එකවමෙ
පාචිත්තියං.  වච පන ‘‘එත්තකානි ද්ොරානි නික්කඩ්ඪාහී’’ති ො, ‘‘යාෙ
මහාද්ොරං, තාෙ නික්කඩ්ඪාහී’’තිොඑෙංනියවමත්ොආණත්වතොවහොති, 
ද්ොරගණනායපාචිත්තියානි. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ ආරබ්භ භික්ඛුං  ඞ්ඝිකා විහාරා
නික්කඩ්ඪනෙත්ථු ්මිං 

පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති,  ාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, 
පුග්ගලිවකතිකදුක්කටං, ත ් පරික්ඛාරනික්කඩ්ඪවන, උපට්ඨාන ාලාදිකා
විහාරූපචාරා ත ්  ො ත ්  පරික්ඛාර ්  ො නික්කඩ්ඪවන, 
අනුප ම්පන්න ්  පන අනුප ම්පන්නපරික්ඛාර ්  ො විහාරා ො
විහාරූපචාරාො නික්කඩ්ඪවනනික්කඩ්ඪාපවනචදුක්කටවමෙ.තඤ්චවඛො
අ ම්බද්වධසු පරික්ඛාවරසු පරික්ඛාරගණනාය වෙදිතබ්බං. අත්තවනො ො, 
වි ් ාසික ්  ො  න්තකා විහාරා නික්කඩ්ඪවන,  කල ඞ්ඝාරාමවතොපි
භණ් නකාරක ්  ො ත ්  පරික්ඛාර ්  ො නික්කඩ්ඪවන
නික්කඩ්ඪාපවන ො, අත්තවනො ෙ නට්ඨානවතො අලජ්ජි ් , 
උම්මත්තක ් , න  ම්මාෙත්තන්තානං අන්වතොසික අවිහාරිකානං, 
වත ං පරික්ඛාර ්  ො නික්කඩ්ඪවන ච,  යං උම්මත්තකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති.  ඞ්ඝිකවිහාවරො, උප ම්පන්න ් 
භණ් නකාරකභාොදිවිනිමුත්තතා, වකොවපන නික්කඩ්ඪනං ො 
නික්කඩ්ඪාපනං ොති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි
අදින්නාදාන දි ානි, ඉදංපනදුක්ඛවෙදනන්ති. 

නික්කඩ්ඪනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. වෙහා කුටිසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අට්ඨවම උපරිකෙහා කුටියාතිඋපරි අච්ඡන්නතලායද්විභූමිකකුටියාො
තිභූමිකකුටියා ො, පදභාජවන පන ඉධ අධිප්වපතං කුටිං ද ්ව තුං

‘‘මජ්ඣිම ් පුරි  ් අසී ඝට්ටා’’ති(පාචි.131) වුත්තං. ආහච්චපාෙෙන්ති

අඞ්වග විජ්ඣිත්ො පවෙසිතපාදකං. අභිනිසීකෙයයාති අභිභවිත්ො
අජ්වඣොත්ථරිත්ොනිසීවදයය, භුම්මත්වථොඑතංඋපවයොගෙචනං, මඤ්වච

ො පීවඨ ො නිසීවදයය ො නිපජ්වජයය ොති අත්වථො. අභීති ඉදං පන
පදව ොභණත්වථ උප ග්ගමත්තවමෙ, ත ්මා වයො භික්ඛු වුත්තලක්ඛණාය
වෙහා කුටියා  බ්බන්තිවමන පරිච්වඡවදන යාෙ පමාණමජ්ඣිම ් 
පුරි  ්  බ්බව ොවහට්ඨිමාහිතුලාහිසී ංනඝට්වටති, එත්තකං උච්චාය
තුලානං උපරි ඨපිවත ආහච්චපාදවක මඤ්වච ො පීවඨ ො නිසීදති ො
නිපජ්ජති ො, ත ්  අනුපඛජ්ජසික්ඛාපවද වුත්තනවයන පවයොගගණනාය
පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං අඤ්ඤතරං භික්ඛුං ආරබ්භ උපරිවෙහා කුටියා
ආහච්චපාදකං මඤ්චං පීඨං  හ ා අභිනිසීදනඅභිනිපජ්ජනෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, 
පුග්ගලිවක තිකදුක්කටං, අත්තවනොො, වි ් ාසික ් ො න්තවකවිහාවර, 
අවෙහා කුටියා, සී ඝට්ටාය, ය ්  ො වහට්ඨා දබ්බ ම්භාරාදීනං
නික්ඛිත්තත්තා අපරිවභොගං වහොති, උපරිතලං ො පදර ඤ්චිතං
සුධාදිපරිකම්මකතංො, තත්ථආහච්චපාදවකනිසීදන්ත ් , වයො වචත ්මිං
වෙහා ට්වඨපිආහච්චපාදවකඨිවතොකිඤ්චිගණ්හාතිො ලග්ගතිො, ය ් 
ච පටාණී දින්නා වහොති, පාදසී ානං උපරි ආණී පවෙසිතා, තත්ථ 
නිසීදන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.  ඞ්ඝිවකො විහාවරො, 
අසී ඝට්ටා වෙහා කුටි, වහට්ඨා  පරිවභොගං, අපටාණිදින්වන
ආහච්චපාදවක නිසීදනං ොනිපජ්ජනං ොතිඉමාවනත්ථචත්තාරි අඞ්ගානි.
 මුට්ඨානාදීනි එළකවලොම දි ානීති. 

වෙහා කුටිසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. මහල්ලකවිහාරසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

නෙවම මහල්ලෙන්ති   ් ාමිකං. විහාරන්ති උල්ලිත්තාෙල්ලිත්තං. 

යාෙ ද්ොරකෙො ාතිඑත්ථ ද්ොරවකොව ො නාම උක්කට්ඨපරිච්වඡවදන
පිට්ඨ ඞ්ඝාට ්   ාමන්තා අඩ්ඪවතයයහත්වථො පවදව ො. 

අග්ගළට්ඨපනායාති  කොටක ්  ද්ොරබන්ධ ්  නිච්චලභාෙත්ථාය.
කොටඤ්හි ලහුපරිෙත්තකං විෙරණකාවල භිත්තිං ආහනති, පිදහනකාවල
ද්ොරබන්ධං. වතන ආහවනන භිත්ති කම්පති, තවතො මත්තිකා චලති, 
චලිත්ො සිථිලා ො වහොති පතති ො, වතනාහ භගො ‘‘යාෙ ද්ොරවකො ා 
අග්ගළට්ඨපනායා’’ති. තත්ථ කිඤ්චාපි ‘‘ඉදං නාම කත්තබ්බ’’න්ති වනෙ
මාතිකායං, න පදභාජවන වුත්තං, අට්ඨුප්පත්තියං පන ‘‘පුනප්පුනං
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ඡාදාවපසි, පුනප්පුනං වලපාවපසී’’ති (පාචි. 134) අධිකාරවතො යාෙ
ද්ොරවකො ාඅග්ගළට්ඨපනායපුනප්පුනං ලිම්පිතබ්වබොොවලපාවපතබ්වබො

ොති එෙමත්වථො දට්ඨබ්වබො. ආකලොෙ න්ධිපරිෙම්මායාතිඑත්ථ 

ආකලොෙ න්ධීති ොතපානකොටකා වුච්චන්ති. වත විෙරණකාවල 
විදත්ථිමත්තම්පිඅතිවරකම්පිභිත්තිප්පවද ංපහරන්ති, උපචාවරොපවනත්ථ 
 බ්බදි ාසු ලබ්භති, ත ්මා  බ්බදි ාසු කොටවිත්ථාරප්පමාවණො ඔකාව ො 
ආවලොක න්ධිපරිකම්මත්ථාය ලිම්පිතබ්වබො ො වලපාවපතබ්වබො ොති
අයවමත්ථ අධිප්පාවයො. 

එෙං වලපකම්වම යං කත්තබ්බං, තං ද ්ව ත්ො ඉදානි ඡදවන 

කත්තබ්බං ද ්ව තුං ද්ෙත්තිච්ඡෙන ් ාතිආදිමාහ. තත්ථ ද්ෙත්තිච්ඡෙන ් 

පරියායන්ති ඡදන ්  ද්ෙත්තිපරියායං, පරියායිං වුච්චති පරික්වඛවපො, 
පරික්වඛපද්ෙයං ො පරික්වඛපත්තයං ො අධිට්ඨාතබ්බන්ති අත්වථො. 

අප්පහරිකත ඨිකතනාති අහරිවත ඨිවතන. හරිතන්ති වචත්ථ 
 ත්තධඤ්ඤාදිවභදං පුබ්බණ්ණං, 
මුග්ගමා තිලකුලත්ථඅලාබුකුම්භණ් ාදිවභදඤ්ච අපරණ්ණං අධිප්වපතං.
යං ත ්මිං වඛත්වත වුත්තං න තාෙ  ම්පජ්ජති, ෙ ්ව  පන පතිවත 
 ම්පජ්ජි ් ති, තම්පි හරිත ඞ්ඛවමෙ ගච්ඡති. ත ්මා ත ්මිං ඨත්ො 
අධිට්ඨහන්වතො දුක්කටං ආපජ්ජති. අප්පහරිවත ඨත්ො අධිට්ඨහන්ත ් ාපි
අයං පරිච්වඡවදො, පිට්ඨිෙං  ්  ොකූටාගාරථූපිකායොප ්ව  නිසින්වනො
පුරිව ො ඡදනමුඛෙට්ටිඅන්වතන ඔවලොවකන්වතො ය ්මිං භූමිභාවග ඨිතං
භික්ඛුං ප ් ති, ය ්මිඤ්ච ඨිවතො තං උපරි නිසින්නකං තවථෙ
උල්වලොවකන්වතො ප ් ති, ත ්මිං ඨාතබ්බං, ත ්  අන්වතො අහරිවතපි

ඨාතුං න ලභති. තකතො කච උත්තරීති මග්වගන ඡාදියමාවන තිණ්ණං
මග්ගානං, පරියාවයන ඡාදියමාවන තිණ්ණං පරියායානං උපරි
ඉට්ඨකසිලාසුධාහි ඡාදියමාවන ඉට්ඨකසිලාසුධාපිණ් ගණනාය, 
තිණපණ්වණහි ඡාදියමාවන පණ්ණගණනාය වචෙ තිණමුට්ඨිගණනාය ච
පාචිත්තියං. 

වකො ම්බියං ඡන්නත්වථරං ආරබ්භ පුනප්පුනං 
ඡාදාපනවලපාපනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, 
අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, ඌනද්ෙත්තිපරියාවය අතිවරක ඤ්ඤිවනො
වෙමතික ්  ො දුක්කටං. ව තෙණ්ණාදිකරවණ, ද්ෙත්තිපරියාවය ො
ඌනකද්ෙත්තිපරියාවය ො, වලණගුහාතිණකුටිකාදීසු, අඤ්ඤ ් ත්ථාය, 
අත්තවනො ධවනන කාවරන්ත ් , ො ාගාරං ඨවපත්ො ව  ානි
අධිට්ඨහන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. මහල්ලකවිහාරතා, 
අත්තවනො ො ාගාරතා, උත්තරි අධිට්ඨානන්ති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි. 
 මුට්ඨානාදීනි ඤ්චරිත්වතවුත්තනයාවනොති. 

මහල්ලකවිහාරසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි පාචිත්තියකණ්ව ො 

181 

පටුන 

10.  ප්පාණකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද වම ජානිං ප්පාණෙන්ති‘‘ ප්පාණකං එත’’න්තිදි ්ොොසුත්ොො

වයන වකනචි ආකාවරන ජානන්වතො. සිඤ්කචයය ො සිඤ්චාකපයය ොති
වතන උදවකන  යං ො සිඤ්වචයය, අඤ්ඤං ො ආණාවපත්ො
සිඤ්චාවපයය. තත්ථ ධාරං අවිච්ඡින්දිත්ො සිඤ්චන්ත ්  එක ්මිං ඝවට
එකාෙ ආපත්ති, විච්ඡින්දන්ත ්  පවයොගගණනාය ආපත්තිවයො. මාතිකං
පමුඛං කවරොති, දිෙ ම්පි න්දතු, එකාෙආපත්ති.තත්ථතත්ථබන්ධිත්ො
අඤ්ඤවතො වනන්ත ්  පවයොගගණනාය ආපත්තිවයො. බහුකම්පි
තිණපණ්ණ ාඛාදිං එකප්පවයොවගන උදවක පක්ඛිපන්ත ්  එකාෙ
ආපත්ති, එවකකංපක්ඛිපන්ත ්  පවයොගගණනායආපත්තිවයො.ඉදඤ්චයං
එෙං පක්ඛිපියමාවන පරියාදානං ගච්ඡති, ආවිලං ො වහොති, යථා පාණකා
මරන්ති, තාදි ං  න්ධාය වුත්තං, න මහාඋදකං. සිඤ්චාපවනආණත්තියා 
දුක්කටං, එකාණත්තියා බහුකම්පි සිඤ්චතු, ආණාපක ්  එකවමෙ
පාචිත්තියං. 

ආළවියං ආළෙවක භික්ඛූ ආරබ්භ සිඤ්චනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
 ාධාරණපඤ්ඤත්ති,  ාණත්තිකං, අප්පාණවක  ප්පාණක ඤ්ඤිවනො, 
උවභොසු වෙමතික ් දුක්කටං.අප්පාණක ඤ්ඤිවනො, අ ඤ්චිච්ච අ ් තියා
ොසිඤ්චන්ත ් , අජානන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්චඅනාපත්ති.උදක ්  
 ප්පාණකතා, ‘‘සිඤ්චවනනපාණකාමරි ් න්තී’’තිජානනං, තඤ්චඋදකං
තාදි වමෙ, විනා ෙධකවචතනාය වයන වකනචි කරණීවයන තිණාදීනං
සිඤ්චනන්ති ඉමාවනත්ථ චත්තාරි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි
අදින්නාදාන දි ානි, ඉදංපනපණ්ණත්තිෙජ්ජං, තිචිත්තං, තිවෙදනන්ති. 

 ප්පාණකසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

භූතගාමෙග්වගොදුතිවයො. 

3. ඔොෙෙග්කගො 

1. ඔොදසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඔොදෙග්ග ්  පඨවම අ ම්මකතොති යා අට්ඨඞ්ග මන්නාගත ් 
භික්ඛුවනො භගෙතා ඤත්තිචතුත්වථන කම්වමන (පාචි. 146) 

භික්ඛුවනොොදක ම්මුති අනුඤ්ඤාතා, තාය අ ම්මවතො. ඔෙකෙයයාති
භික්ඛුනි ඞ්ඝංො ම්බහුලාොඑකංභික්ඛුනිංො ‘‘ෙ ්  තූප ම්පන්නාය
භික්ඛුනියා තදහුප ම්පන්න ්  භික්ඛුවනො අභිොදනං පච්චුට්ඨානං
අඤ්ජලිකම්මං  ාමීචිකම්මං කාතබ්බ’’න්ති ආදිවක (චූළෙ. 403) අට්ඨ 

ගරුධම්වම ඔොදෙව න ඔ ාවරන්වතො ඔෙවදයය. පාචිත්තියන්ති 
ඔොදපරිවයො ාවනපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ ආරබ්භ ඔෙදනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, අඤ්වඤන ො ධම්වමන භික්ඛුනීසු 
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උප ම්පන්නමත්තං ො ඔෙදවතො දුක්කටං.  ම්මත ් ාපි තඤ්වච
 ම්මුතිකම්මං අධම්මකම්මං වහොති, ත ්මිං අධම්මකම්වම
අධම්මකම්ම ඤ්ඤිවනො ෙග්වග භික්ඛුනි ඞ්වඝ ඔෙදවතො තිකපාචිත්තියං, 
තථා වෙමතික ්  ධම්මකම්ම ඤ්ඤිවනො චාති නෙ පාචිත්තියානි, 
 මග්වගපිභික්ඛුනි ඞ්වඝනොති අධම්මකම්මෙව නඅට්ඨාර . වචපන
තං ධම්මකම්මං වහොති, ‘‘ධම්මකම්වම ධම්මකම්ම ඤ්ඤී  මග්ගං
භික්ඛුනි ඞ්ඝං  මග්ග ඤ්ඤී ඔෙදතී’’ති (පාචි. 151) ඉදං අෙ ානපදං
ඨවපත්ො වතවනෙනවයන  ත්තර  දුක්කටානි, ‘‘ මග්ගම්හායයා’’ති ච
වුත්වත අඤ්ඤං ධම්මං, ‘‘ෙග්ගම්හායයා’’ති ච වුත්වත අට්ඨ ගරුධම්වම
භණන්ත ් , ඔොදඤ්ච අනියයාවතත්ො අඤ්ඤං ධම්මං භණන්ත ්  
දුක්කටවමෙ. වයො පන ධම්මකම්වම ධම්මකම්ම ඤ්ඤී  මග්ගං
භික්ඛුනි ඞ්ඝං  මග්ග ඤ්ඤී ඔෙදති, ගරුධම්මපාළිං උද්වද ං වදති, 
පරිපුච්ඡංවදති, ‘‘ඔ ාවරහි අයයා’’තිවුච්චමාවනොඔ ාවරති, පඤ්හංපුට්වඨො
කවථති, භික්ඛුනීනංසුණමානානං අඤ්ඤ ් ත්ථායභණති, සික්ඛමානායො
 ාමවණරියාොභණති, ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්චඅනාපත්ති.අ ම්මතතා, 
භික්ඛුනියාපරිපුණ්ණූප ම්පන්නතා, ඔොදෙව නඅට්ඨගරුධම්මභණනන්ති
ඉමාවනත්ථතීණිඅඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනි පදව ොධම්ම දි ාවනොති. 

ඔොදසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. අත්ථඞ්ගතසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය ඔෙකෙයයාති අට්ඨගරුධම්වමහි ො අඤ්වඤන ො ධම්වමන
ඔෙදන්ත ්  ම්මත ් ාපි පාචිත්තියවමෙ. 

 ාෙත්ථියං ආය ්මන්තං චූළපන්ථකං ආරබ්භ අත්ථඞ්ගවත සූරිවය 
ඔෙදනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, 
තිකපාචිත්තියං, සූරිවය අත්ථඞ්ගවත අත්ථඞ්ගත ඤ්ඤිවනො වෙමතික ් 
ො, එකවතොඋප ම්පන්නං ඔෙදන්ත ්  ච දුක්කටං. පුරිමසික්ඛාපවද විය
උද්වද ාදිනවයනඅනාපත්ති. අත්ථඞ්ගතසූරියතා, පරිපුණ්ණූප ම්පන්නතා, 
ඔෙදනන්ති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි
පදව ොධම්ම දි ාවනොති. 

අත්ථඞ්ගතසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. භික්ඛුනුප ් යසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තතිවය භික්ඛුනුප ් යන්ති භික්ඛුනියා එකරත්තං ෙ නට්ඨානම්පි. 

ඔෙකෙයයාති ඉධ ගරුධම්වමහි ඔෙදන්ත ්ව ෙ පාචිත්තියං.  වච පන 
අ ම්මවතො වහොති, ද්වෙ පාචිත්තියානි.  වච පන සූරිවයපි අත්ථඞ්ගවත
ඔෙදති, තීණි වහොන්ති.  ම්මත ්  පන රත්තිං ඔෙදන්ත ් පි ද්වෙ එෙ
වහොන්ති. ම්මතත්තාහි භික්ඛු ් ගරුධම්වමොොදමූලකංපාචිත්තියංනත්ථි. 

ගිලානාතින ක්වකොතිඔොදායො ංො ායොගන්තුං. 
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 ක්වකසු ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූආරබ්භ භික්ඛුනුප ් යං උප ඞ්කමිත්ො
ඔෙදනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ‘‘අඤ්ඤත්ර  මයා’’ති අයවමත්ථ
අනුපඤ්ඤත්ති, අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, 
අනුප ම්පන්නාය උප ම්පන්න ඤ්ඤිවනො වෙමතික ්  ො, 
එකවතොඋප ම්පන්නං වයන වකනචි, ඉතරං අඤ්වඤන ධම්වමන
ඔෙදන්ත ්  ච දුක්කටං.  මවය, අනුප ම්පන්නාය, පුරිමසික්ඛාපවද විය
උද්වද ාදිනවයනචඅනාපත්ති.උප ් යූපගමනං, පරිපුණ්ණූප ම්පන්නතා, 
 මයාභාවෙො, ගරුධම්වමහි ඔෙදනන්ති ඉමාවනත්ථ චත්තාරි අඞ්ගානි.
 මුට්ඨානාදීනිපඨමකථින දි ානි, ඉදංපනකිරියංවහොතීති. 

භික්ඛුනුප ් යසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. ආමි සික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුත්වථ ආමි කහතූති චීෙරාදීනං අඤ්ඤතරවහතු. භික්ඛූති  ම්මතා

භික්ඛූඉධාධිප්වපතා. පාචිත්තියන්තිඑෙරූවපභික්ඛූඅෙණ්ණකාමතායඑෙං 
භණන්ත ් පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ ආරබ්භ ‘‘ආමි වහතු ඔෙදන්තී’’ති 
භණනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, 
ධම්මකම්වම තිකපාචිත්තියං, අධම්මකම්වම තිකදුක්කටං, අ ම්මතං
උප ම්පන්නඤ්ච, අනුප ම්පන්නඤ්ච  ම්මතං ො අ ම්මතං ො එෙං
භණන්ත ්  දුක්කටවමෙ. තත්ථ වයො භික්ඛු කාවල  ම්මුතිං ලභිත්ො
 ාමවණරභූමියං  ණ්ඨිවතො, අයං  ම්මවතො නාම අනුප ම්පන්වනො.
පකතියාචීෙරාදිවහතුඔෙදන්තංපනඑෙං භණන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති. උප ම්පන්නතා, ධම්වමන ලද්ධ ම්මුතිතා, අනාමි න්තරතා, 
අෙණ්ණකාමතාය එෙං භණනන්ති ඉමාවනත්ථ චත්තාරි අඞ්ගානි.
 මුට්ඨානාදීනිඅදින්නාදාන දි ානි, ඉදංපන දුක්ඛවෙදනවමොති. 

ආමි සික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. චීෙරදානසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පඤ්චවම  ාෙත්ථියං අඤ්ඤතරං භික්ඛුං ආරබ්භ චීෙරදානෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, ව  කථාමග්වගො පවනත්ථ චීෙරප්පටිග්ගහණසික්ඛාපවද
වුත්තනවයවනෙ වෙදිතබ්වබො. තත්ර හි භික්ඛු පටිග්ගාහවකො, ඉධ භික්ඛුනී, 
අයංවිව ව ො, ව  ංතාදි වමොති. 

චීෙරදානසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. චීෙරසිබ්බනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඡට්වඨ චීෙරන්ති නිො නපාරුපනුපගං. සිබ්කබයය ො සිබ්බාකපයයා

ොති එත්ථ  යං සිබ්බන්ත ්  සූචිං පවෙව ත්ො පවෙව ත්ො නීහරවණ
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පාචිත්තියං,  තක්ඛත්තුම්පි විජ්ඣිත්ො  කිං නීහරන්ත ්  එකවමෙ
පාචිත්තියං. ‘සිබ්බා’තිවුත්වතො පන වචපි  බ්බං සූචිකම්මංනිට්ඨාවපති, 
ආණාපක ් එකවමෙපාචිත්තියං.අථ‘‘යංඑත්ථචීෙවර කත්තබ්බං,  බ්බං
තං තෙ භාවරො’’ති වුත්වතො නිට්ඨාවපති, ත ්  ආරාපවථ ආරාපවථ 
පාචිත්තියං.ආණාපක ් එකොචාය ම්බහුලානිපි, පුනප්පුනංආණත්තියං
පන ෙත්තබ්බවමෙනත්ථි. 

 ාෙත්ථියං උදායිත්වථරං ආරබ්භ චීෙරසිබ්බනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති,  ාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, ඤාතිකාය 
අඤ්ඤාතික ඤ්ඤිවනො ො වෙමතික ්  ො, එකවතොඋප ම්පන්නාය
සිබ්බන්ත ්  ච දුක්කටං. අඤ්ඤං ථවිකාදිපරික්ඛාරං සිබ්බන්ත ් , 
ඤාතිකාය, සික්ඛමාන ාමවණරීනඤ්ච චීෙරම්පි සිබ්බන්ත ් , 
උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා  න්තකතා, 
නිො නපාරුපනුපගතා, වුත්තලක්ඛණං සිබ්බනං ො සිබ්බාපනං ොති
ඉමාවනත්ථතීණිඅඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනි  ඤ්චරිත්ත දි ාවනොති. 

චීෙරසිබ්බනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7.  ංවිධානසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ත්තවම  ිංවිධායාති  ංවිදහිත්ො, ගමනකාවල  ඞ්වකතං කත්ොති

අත්වථො. එෙද්ධානමග්ගන්ති එකං අද්ධාන ඞ්ඛාතං මග්ගං, එකවතො ො

අද්ධානමග්ගං.  ත්ථගමනීකයොති  ත්වථන  ද්ධිං ගන්තබ්වබො, ව  ං 
උත්තානපදත්ථවමෙ. අයං පවනත්ථ විනිච්ඡවයො – අකප්පියභූමියං
 ංවිදහන්ත ්   ංවිදහනපච්චයා තාෙ දුක්කටං. තත්ථ ඨවපත්ො
භික්ඛුනුප ් යං අන්තරාරාමං ආ න ාලං තිත්ථියව යයඤ්ච ව  ා
අකප්පියභූමි, තත්ථ ඨත්ො  ංවිදහන්ත ් ාති අත්වථො.  ංවිදහිත්ො පන
‘‘අජ්ජ ො  ්වෙ ො’’ති නියමිතං කාලං වි ඞ්වකතං අකත්ො, 
ද්ොරවි ඞ්වකතං පන මග්ගවි ඞ්වකතං ො කත්ොපි භික්ඛුනියා  ද්ධිං
ගච්ඡන්ත ්  යාෙ ආ න්න ් ාපි අඤ්ඤ ්  ගාම ්  ‘‘අයං ඉම ් 
උපචාවරො’’තිමනු ්ව හිඨපිතංඋපචාරංනඔක්කමති, තාෙඅනාපත්ති.තං
ඔක්කමන්ත ්  පන පඨමපාවද දුක්කටං, දුතියපාවද පාචිත්තියං, ඉති 
ගාමූපචාවරොක්කමනගණනාය පාචිත්තියානි. අද්ධවයොජනාතික්කවම පන
ගාවමඅ ති අද්ධවයොජනගණනායපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ ආරබ්භ 
එකද්ධානමග්ගප්පටිපජ්ජනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ‘‘අඤ්ඤත්ර  මයා’’ති
අයවමත්ථ අනුපඤ්ඤත්ති, අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, 
තිකපාචිත්තියං, අ ංවිදහිවත  ංවිදහිත ඤ්ඤිවනොවෙමතික ් ො, වයොච
භික්ඛුනියා අ ංවිදහන්තියා වකෙලං අත්තනාෙ  ංවිදහති, ත ්  දුක්කටං.
 මවය  ංවිදහිත්ොපි ගච්ඡන්ත ් , අත්තනා අ ංවිදහන්ත ් , 
වි ඞ්වකවතන ො, ආපදාසු ගච්ඡන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි පාචිත්තියකණ්ව ො 
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ද්වින්නම්පි  ංවිදහිත්ො මග්ගප්පටිපත්ති, අවි ඞ්වකතතා,  මයාභාවෙො, 
අනාපදා, ගාමන්තවරොක්කමනං ො අද්ධවයොජනාතික්කවමො ොති
ඉමාවනත්ථ පඤ්ච අඞ්ගානි. එකවතොඋප ම්පන්නාදීහි පන  ද්ධිං
මාතුගාමසික්ඛාපවදන ආපත්ති, අද්ධාන මුට්ඨානං, කිරියං, 
වනො ඤ්ඤාවිවමොක්ඛං, අචිත්තකං, පණ්ණත්තිෙජ්ජං, කායකම්මං, 
ෙචීකම්මං, තිචිත්තං, තිවෙදනන්ති. 

 ංවිධානසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. නාොභිරුහනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අට්ඨවම  ිංවිධායාති ිසළාපුවරක්ඛාවරො  ංවිදහිත්ො, අභිරුහනකාවල

 ඞ්වකතං කත්ොති අත්වථො. උද්ධිංගාමිනින්ති ිසළාෙව න උද්ධං නදියා

පටිව ොතංගච්ඡන්තිං. අකධොගාමිනින්තිතවථෙඅවධොඅනුව ොතංගච්ඡන්තිං.
යංපන තිත්ථප්පටිපාදනත්ථංඋද්ධංොඅවධොොහරන්ති, එත්ථඅනාපත්ති. 

අඤ්ඤත්ර තිරියිං තරණායාති උපවයොගත්වථ නි ් ක්කෙචනං, යා තිරියං 

තරණා, තං ඨවපත්ොති අත්වථො. පාචිත්තියන්ති  ගාමකතීරප ්ව න
ගමනකාවලගාමන්තරගණනාය, අගාමකතීරප ්ව නොවයොජනවිත්ථතාය
නදියා මජ්වඣන ො ගමනකාවල අද්ධවයොජනගණනාය පාචිත්තියං, 
 මුද්වදපනයථාසුඛංගන්තුං ෙට්ටති. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ ආරබ්භ නාොභිරුහනෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං, ‘‘අඤ්ඤත්ර තිරියං තරණායා’’ති අයවමත්ථ අනුපඤ්ඤත්ති, 
ව  ං අනන්තරසික්ඛාපවදවුත්තනවයවනෙවෙදිතබ්බන්ති. 

නාොභිරුහනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. පරිපාචිතසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

නෙවම භික්ඛුනිපරිපාචිතන්ති භික්ඛුනියා පරිපාචිතං, වනෙ ත ්  
නාත්තවනො ඤාතකප්පොරිතානං ගිහීනං  න්තිවක භික්ඛු ්  ගුණං
පකාව ත්ො ‘‘වදථ අයය ් , කවරොථ අයය ් ා’’ති එෙං නිප්ඵාදිතං

ලද්ධබ්බං කතන්ති අත්වථො. පුබ්කබ ගිහි මාරම්භාති එත්ථ  මාරම්කභොති
 මාරද්ධං, පටියාදිත ්ව තං නාමං. ගිහීනං  මාරම්වභො ගිහි මාරම්වභො, 
භික්ඛුනියා පරිපාචනවතො පුබ්වබ පඨමතරංවයෙ යං භික්ඛූනං අත්ථාය
ගිහීනං පටියාදිතභත්තං, ඤාතකප්පොරිතානං ො  න්තකං, තං ඨවපත්ො
අඤ්ඤං ජානං භුඤ්ජන්ත ්  පාචිත්තියන්ති අත්වථො. තඤ්ච වඛො 
අජ්වඣොහරණගණනාය, පටිග්ගහවණපන ් දුක්කටං. 

රාජගවහ වදෙදත්තං ආරබ්භ 
භික්ඛුනිපරිපාචිතපිණ් පාතභුඤ්ජනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ‘‘අඤ්ඤත්ර
පුබ්වබ ගිහි මාරම්භා’’තිඅයවමත්ථඅනුපඤ්ඤත්ති, අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති, 
අනාණත්තිකං, එකවතොඋප ම්පන්නාය පරිපාචිතං භුඤ්ජන්ත ් , 
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අපරිපාචිවත පරිපාචිත ඤ්ඤිවනො, උභයත්ථ වෙමතික ්  ච දුක්කටං.
උභයත්ථ අපරිපාචිත ඤ්ඤිවනො, ගිහි මාරම්වභ, සික්ඛමාන ාමවණරාදීහි
පරිපාචිවත, පඤ්ච වභොජනානි ඨවපත්ො අෙව ව , උම්මත්තකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති. භික්ඛුනියා පරිපාචිතතා, පරිපාචිතභාෙජානනං, 
ගිහි මාරම්භාභාවෙො, ඔදනාදීනං අඤ්ඤතරතා, ත ්  අජ්වඣොහරණන්ති
ඉමාවනත්ථපඤ්ච අඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනිපඨමපාරාජික අ ානි, ඉදංපන
පණ්ණත්තිෙජ්ජං, තිචිත්තං, තිවෙදනන්ති. 

පරිපාචිතසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. රවහොනි ජ්ජසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද වම  බ්වබොපි කථාමග්වගො දුතියඅනියවත වුත්තනවයවනෙ
වෙදිතබ්වබො. ඉදඤ්හි සික්ඛාපදං දුතියඅනියවතන ච උපරි උපනන්ද ් 
චතුත්ථසික්ඛාපවදන ච එකපරිච්වඡදං, අට්ඨුප්පත්තිෙව න පන විසුං
පඤ්ඤත්තන්ති. 

රවහොනි ජ්ජසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඔොදෙග්වගොතතිවයො. 

4. කභොජනෙග්කගො 

1. ආෙ ථසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

වභොජනෙග්ග ්  පඨවම අගිලාකනනාති අද්ධවයොජනම්පි ගන්තුං

 මත්වථන. එකෙොති එකදිෙසිවකො. ආෙ ථපිණ්කඩොති ‘‘ඉවම ං ො
එත්තකානංො’’තිඑකංපා ණ් ංො, ‘‘එත්තකවමො’’තිඑෙංභත්තංො
අවනොදි ්   ාලාදීසු යත්ථකත්ථචි පුඤ්ඤකාවමහි පඤ්ඤත්තං වභොජනං. 

භුඤ්ජිතබ්කබොතිඑකකුවලනොනානාකුවලහිො එකවතොහුත්ො එක ්මිං 
ො ඨාවන, නානාඨාවනසු ො ‘‘අජ්ජ එක ්මිං,  ්වෙ එක ්මි’’න්ති එෙං
අනියතට්ඨාවන ො පඤ්ඤත්වතො එක ්මිං ඨාවන එකදිෙ වමෙ

භුඤ්ජිතබ්වබො. තකතොකච උත්තරීතිදුතියදිෙ වතොපට්ඨායත ්මිංොඨාවන
අඤ්ඤ ්මිං ො ඨාවන වත ං  න්තක ්  පටිග්ගහවණ දුක්කටං, 
අජ්වඣොහාවරඅජ්වඣොහාවරපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ ආරබ්භ අනුෙසිත්ො
ආෙ ථපිණ් භුඤ්ජනෙත්ථු ්මිංපඤ්ඤත්තං, ‘‘අගිලාවනනා’’තිඅයවමත්ථ 
අනුපඤ්ඤත්ති,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, 
ගිලාන ්  අගිලාන ඤ්ඤිවනො වෙමතික ්  ො දුක්කටං. ගිලාන ් 
ගිලාන ඤ්ඤිවනො, වයො ච  කිං භුඤ්ජති, ගච්ඡන්වතො ො අන්තරාමග්වග
එකදිෙ ං, ගතට්ඨාවන එකදිෙ ං, පච්චාගන්වතොපි අන්තරාමග්වග
එකදිෙ ං, ආගතට්ඨාවනඑකදිෙ ං, ගමි ් ාමී’ති චභුඤ්ජිත්ොනික්ඛන්වතො
වකනචි උපද්දවෙන නිෙත්තිත්ො වඛමභාෙං ඤත්ො ගච්ඡන්වතො පුන
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එකදිෙ ං භුඤ්ජති, ය ්  ො  ාමිකා නිමන්වතත්ො වදන්ති, වයො ො 
භික්ඛූනංවයෙඋද්දි ් පඤ්ඤත්තං, නයාෙදත්ථංපඤ්ඤත්තං, ඨවපත්ොො
පඤ්ච වභොජනානි අඤ්ඤං භුඤ්ජති, ත ්  ච, උම්මත්තකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති. ආෙ ථපිණ් තා, අගිලානතා, අනුෙසිත්ො පරිවභොජනන්ති
ඉමාවනත්ථතීණිඅඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනි එළකවලොමසික්ඛාපද දි ානීති. 

ආෙ ථසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ගණවභොජනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය ගණකභොජකනතිගණ ් වභොජවන.ඉධච ගකණොතිචත්තාවරො
ොතතුත්තරිොභික්ඛූ, වත ංනිමන්තනවතොොවිඤ්ඤත්තිවතොොලද්වධ
ඔදනාදීනං පඤ්චන්නං වභොජනානං අඤ්ඤතරවභොජවනති අත්වථො.
තත්ථායං විනිච්ඡවයො –  වච හි වකොචි චත්තාවරො භික්ඛූ උප ඞ්කමිත්ො
වයන වකනචි වෙෙචවනන ො භා න්තවරන ො පඤ්චන්නං වභොජනානං
නාමං ගවහත්ො ‘‘ඔදවනන නිමන්වතමි, ඔදනං වම ගණ්හථා’’තිආදිනා
නවයන නිමන්වතති, වත වච එෙං එකවතො ො නානාවතො ො නිමන්තිතා
එකවතොොනානාවතොොගන්ත්ො එකවතොගණ්හන්ති, පච්ඡාඑකවතොො
නානාවතො ො භුඤ්ජන්ති, ගණවභොජනං වහොති. පටිග්ගහණවමෙ වහත්ථ
පමාණං.  වච ඔදනාදීනං නාමං ගවහත්ො එකවතො ො නානාවතො ො 
විඤ්ඤාවපත්ො ච ගන්ත්ො ච එකවතො ගණ්හන්ති, එෙම්පි
ගණවභොජනවමෙ. ත ්  දුවිධ ් ාපි එෙං පටිග්ගහවණ දුක්කටං, 
අජ්වඣොහාවර අජ්වඣොහාවර පාචිත්තියං. ගිලාන මයාදීසු යදා පාදානම්පි

ඵලිතත්තා න  ක්කා පිණ් ාය චරිතුං, අයං ගිලාන මකයො. 
අත්ථතකථිනානං පඤ්ච මා ා, ඉතවර ං කත්තිකමාව ොති අයං 

චීෙරොන මකයො. යදා වයො චීෙවර කරියමාවන කිඤ්චිවදෙ චීෙවර

කත්තබ්බං කම්මං කවරොති, අයං චීෙරොර මකයො. යදා අද්ධවයොජනම්පි

ගන්තුකාවමො ො වහොති ගච්ඡති ො ගවතො ො, අයං අද්ධානගමන මකයො.

නාොභිරුහන මකයපි එව ෙ නවයො. යදා වගොචරගාවම චත්තාවරො භික්ඛූ

පිණ් ාය චරිත්ො න යාවපන්ති, අයං මහා මකයො. යදා වයොවකොචි

පබ්බජිවතො භත්වතන නිමන්වතති, අයං  මණභත්ත මකයො, එවතසු
 මවයසුභුඤ්ජිතුංෙට්ටති. 

රාජගවහ වදෙදත්තං ආරබ්භ විඤ්ඤාවපත්ො භුඤ්ජනෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං, ‘‘අඤ්ඤත්ර  මයා’’ති අයවමත්ථ  ත්තවිධා අනුපඤ්ඤත්ති, 
 ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, නගණවභොජවන
ගණවභොජන ඤ්ඤි ්  වෙමතික ් ොදුක්කටං.නගණවභොජන ඤ්ඤි ් 
පන, වය ච ද්වෙ තවයො එකවතො ගණ්හන්ති, බහූනං පිණ් ාය චරිත්ො
එකවතො භුඤ්ජන්තානං, නිච්චභත්තිකාදීසු, පඤ්ච වභොජනානි ඨවපත්ො
 බ්බත්ථ, උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. ගණවභොජනතා,  මයාභාවෙො, 
අජ්වඣොහරණන්ති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි
එළකවලොම දි ාවනොති. 
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පටුන 

ගණවභොජනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. පරම්පරවභොජනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තතිවය පරම්පරකභොජකනති ගණවභොජවන වුත්තනවයවනෙ පඤ්චහි
වභොජවනහි නිමන්තිත ්  වයන වයන පඨමං නිමන්තිවතො, ත ්  ත ්  
වභොජනවතොඋප්පටිපාටියාොඅවිකප්වපත්ොොපර ් පර ් වභොජවන.
ත ්මා වයො භික්ඛු පඤ්චසු  හධම්මිවකසු අඤ්ඤතර ්  ‘‘මය්හං
භත්තපච්චා ං තුය්හං දම්මී’’ති ො ‘‘විකප්වපමී’’ති ො එෙං  ම්මුඛා ො 
‘‘ඉත්ථන්නාම ්  දම්මී’’ති (පාචි. 226) ො ‘‘විකප්වපමී’’ති ො එෙං
පරම්මුඛාො පඨමනිමන්තනං අවිකප්වපත්ො පච්ඡා නිමන්තිතකුවල
ලද්ධභික්ඛවතො එකසිත්ථම්පි අජ්වඣොහරති, පාචිත්තියං.  මයා වුත්තනයා
එෙ. 

වෙ ාලියං  ම්බහුවල භික්ඛූ ආරබ්භ අඤ්ඤත්ර
නිමන්තිතවභොජනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ‘‘අඤ්ඤත්ර  මයා’’ති අයවමත්ථ 
තිවිධා අනුපඤ්ඤත්ති, පරිොවර පන විකප්පනම්පි ගවහත්ො ‘‘චත ්ව ො 
අනුපඤ්ඤත්තිවයො’’ති (පරි. 86) වුත්තං, අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති, 
අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, නපරම්පරවභොජවන
පරම්පරවභොජන ඤ්ඤිවනො වෙමතික ්  ො දුක්කටං. 
නපරම්පරවභොජන ඤ්ඤි ්  පන, වයො ච  මවය ො විකප්වපත්ො ො
එක ං ට්ඨානි ො ද්වෙ තීණි නිමන්තනානි එකවතො ො කත්ො භුඤ්ජති, 
නිමන්තනප්පටිපාටියා භුඤ්ජති,  කවලන ගාවමන ො පූවගන ො
නිමන්තිවතො වතසු යත්ථකත්ථචි භුඤ්ජති, නිමන්තියමාවනො ො ‘‘භික්ඛං
ගවහ ් ාමී’’තිෙදති, ත ් , නිච්චභත්තිකාදීසු, පඤ්චවභොජනානිඨවපත්ො 
 බ්බත්ථ, උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. පරම්පරවභොජනතා, 
 මයාභාවෙො, අජ්වඣොහරණන්ති ඉමාවනත්ථතීණිඅඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනි
පඨමකථින දි ාවනෙ, ඉදංපන කිරියාකිරියන්ති. 

පරම්පරවභොජනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. කාණමාතාසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුත්වථ පූකෙහීති පවහණකත්ථාය පටියත්වතහි

අතිර කවමොදක ක්ඛලිකාදීහි වයහි වකහිචි ඛජ්ජවකහි. මන්කථහීති
පාවථයයත්ථාය පටියත්වතහි වයහි වකහිචි  ත්තුතිලතණ්ඩුලාදීහි. 

ද්ෙත්තිපත්තපූරාති මුඛෙට්ටියා වහට්ඨිමවලඛං අනතික්කන්තා ද්වෙ ො

තවයො ො පත්තපූරා. තකතො කච උත්තරීති  වචපි තතියං පත්තං ථූපීකතං
ගණ්හාති, මුඛෙට්ටියා වහට්ඨිමවලඛවතො උපරිට්ඨිතපූෙගණනාය

පාචිත්තියං. ද්ෙත්තිපත්තපූකර පටිග්ගකහත්ොති එත්ථ වයන ද්වෙ ගහිතා
වහොන්ති, වතනබහිභික්ඛුංදි ්ො ‘‘එත්ථමයාද්වෙපත්තපූරාගහිතා, ත්ෙං
එකං ගණ්වහයයාසී’’ති ෙත්තබ්බං, වතනාපි අඤ්ඤං ප ්සිත්ො ‘‘පඨමං
ආගවතනද්වෙපත්තපූරාගහිතා, මයාඑවකොගහිවතො, ත්ෙංමාගණ්හී’’ති
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ෙත්තබ්බං.වයනපඨමංඑවකොගහිවතො, ත ් ාපි පරම්පරාවරොචවනඑව ෙ
නවයො.වයනපන යවමෙතවයොගහිතා, වතනඅඤ්ඤං දි ්ො ‘‘මාවඛො
ත්ෙං එත්ථ පටිග්ගණ්හීති ෙත්තබ්බං, අෙදන්ත ්  දුක්කටං, තං සුත්ො 

ගණ්හන්ත ් ාපි දුක්කටවමෙ. තකතො නීහරිත්ො භික්ඛූහි  ද්ධිිං 

 ිංවිභජිතබ්බන්ති ලද්ධට්ඨානවතො බ්බා න්නංආ න ාලං ොවිහාරංො
යත්ථ ො පන නිබද්ධං පටික්කමති, තත්ථ ගන්ත්ො එකං පත්තපූරං
අත්තවනොඨවපත්ොව  ංභික්ඛු ඞ්ඝ ්  දාතබ්බං. යථාමිත්තංපනදාතුං
න ලබ්භති. වයන එවකො ගහිවතො, න වතන කිඤ්චි අකාමා දාතබ්බං, 
යථාරුචිකාතබ්බං. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුවල භික්ඛූ ආරබ්භ න මත්තං ජානිත්ො 
පටිග්ගහණෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, 
තිකපාචිත්තියං, ඌනකද්ෙත්තිපත්තපූවර අතිවරක ඤ්ඤි ්  වෙමතික ් 
ොදුක්කටං.ඌනක ඤ්ඤි ් පන, නපවහණකත්ථායනපාවථයයත්ථාය
ො පටියත්තං, තදත්ථායපටියත්තව  කංො, ගමවනො පටිප්ප ් ද්වධ, 
ඤාතකප්පොරිතානං ො වදන්තානං, අත්තවනො ධවනන ගණ්හන්ත ් , 
උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. වුත්තලක්ඛණපූෙමන්ථතා, අව  කතා, 
අප්පටිප්ප ් ද්ධගමනතා, අනඤ්ඤාතකාදිතා, අතිවරකප්පටිග්ගහණන්ති
ඉමාවනත්ථ පඤ්චඅඞ්ගානි,  මුට්ඨානාදීනි ඤ්චරිත්ත දි ාවනොති. 

කාණමාතාසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. පඨමපොරණාසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පඤ්චවම භුත්තාවීති භුත්තො, වයන පඤ්චන්නං වභොජනානං

 ා පමත්තම්පි අජ්වඣොහරිතං, ව ො එෙං වුච්චති. පොරිකතොති ‘‘අ නං
පඤ්ඤායති, වභොජනං පඤ්ඤායති, හත්ථපාව  ඨිවතො අභිහරති, 
පටික්වඛවපො පඤ්ඤායතී’’ති (පාචි. 239) එෙං පාළියං
වුත්තපඤ්චඞ්ගෙව න කතප්පොරවණො, කතප්පටික්වඛවපොති අත්වථො.
තත්ථ ය ්මා ‘‘අ නං පඤ්ඤායතී’’ති ඉමිනා විප්පකතවභොජවනො
‘පොරිවතො’ති වුත්වතො. වයො ච විප්පකතවභොජවනො, වතනකිඤ්චි භුත්තං, 
කිඤ්චි අභුත්තං, යඤ්ච භුත්තං, තං  න්ධාය ‘භුත්තාවී’තිපි ඞ්ඛං ගච්ඡති. 
ත ්මා ‘භුත්තාවී’තිෙචවනන විසුං කිඤ්චි අත්ථසිද්ධිං න ප ් ාම, 
‘‘දිරත්තතිරත්ත’’න්තිආදීසු (පාචි. 52) පන දිරත්තාදිෙචනං විය
පොරිතපද ්  පරිොරභාවෙන බයඤ්ජනසිලිට්ඨතාය වචතං වුත්තන්ති
වෙදිතබ්බං. 

පොරණඞ්වගසුපන අ නිංපඤ්ඤායතීති විප්පකතවභොජනංදි ් ති, තං

භුඤ්ජමාවනො වච  පුග්ගවලො වහොතීති අත්වථො. කභොජනිං පඤ්ඤායතීති
පොරණප්පවහොනකං වභොජනං දි ් ති, ඔදනාදීනං වච අඤ්ඤතරං

පටික්ඛිපිතබ්බං වභොජනං වහොතීති අත්වථො. හත්ථපාක  ඨිකතොති
පොරණප්පවහොනකං වච වභොජනං ගණ්හිත්ො දායවකො 
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අඩ්ඪවතයයහත්ථප්පමාවණ ඔකාව  ඨිවතො වහොතීති අත්වථො. අභිහරතීති 
ව ො වච දායවකො ත ්  තං වභොජනං කාවයන අභි ංහරතීති අත්වථො. 

පටික්කඛකපොපඤ්ඤායතීතිපටික්වඛවපො දි ් ති, තංවචඅභිහටංව ොභික්ඛු
කාවයන ො ොචාය ො පටික්ඛිපතීති අත්වථො. එෙං පඤ්චන්නං අඞ්ගානං
ෙව නපොරිවතොවහොති. 

තත්රායං විනිච්ඡවයො – ‘අ න’න්තිආදීසු තාෙ යඤ්ච අ ්නාති, යඤ්ච
වභොජනං හත්ථපාව  ඨිවතන අභිහටං පටික්ඛිපති, තං ඔදවනොකුම්මාව ො

 ත්තුමච්වඡො මං න්තිඉවම ංඅඤ්ඤතරවමෙවෙදිතබ්බං.තත්ථ ඔෙකනො 
නාම  ාලි වීහි යවෙො වගොධුවමො කඞ්ගු ෙරවකො කුද්රූ වකොති ඉවම ං
 ත්තන්නංධඤ්ඤානංතණ්ඩුවල ගවහත්ො‘‘භත්තංපචාමා’’තිො‘‘යාගුං
පචාමා’’ති ො යංකිඤ්චි  න්ධාය පචන්තු,  වච උණ්හං ො සීතලං ො
භුඤ්ජන්තානංවභොජනකාවලගහිතගහිතට්ඨාවනඔධිපඤ්ඤායති, ඔදවනො
වහොති, පොරණංජවනති.වයොපනපායාව ොොඅම්බිලයාගුොඋද්ධනවතො
ඔතාරිතමත්තා අබ්භුණ්හා  ක්කා වහොති ආවිජ්ඣිත්ො පිවිතුං,  ා ය ් 
හත්වථනගහිවතොකාව පිඔධි නපඤ්ඤායති, පොරණංනජවනති. වච
පන උසුමාය විගතාය ඝනභාෙං ගච්ඡති, ඔධිං ද ්ව ති, පුන පොරණං
ජවනති, පුබ්වබ තනුකභාවෙො න රක්ඛති.  වචපි බහූ පණ්ණඵලකළීවර 
පක්ඛිපිත්ොමුට්ඨිමත්තාපිතණ්ඩුලාපක්ඛිත්තාවහොන්ති, වභොජනකාවලවච
ඔධි පඤ්ඤායති, පොරණං ජවනති. අයාගුවක නිමන්තවන ‘‘යාගුං
ද ් ාමා’’තිභත්වත උදකකඤ්ජිකඛීරාදීනිආකිරිත්ො ‘‘යාගුංගණ්හථා’’ති
වදන්ති, කිඤ්චාපි තනුකා වහොති, පොරණං ජවනතිවයෙ.  වච පන
පක්කුථිවතසු උදකාදීසු පක්ඛිපිත්ො පචිත්ො වදන්ති, යාගු ඞ්ගහවමෙ
ගච්ඡති.  වච යාගුයාපි  ා පමත්තම්පි මච්ඡමං ක්ඛණ් ං ො න්හාරු ො
පක්ඛිත්තං වහොති, පොරණං ජවනති. ඨවපත්ො  ානුවලොමානං
වුත්තධඤ්ඤානං තණ්ඩුවල අඤ්වඤහි වෙළුතණ්ඩුලාදීහි ො
කන්දමූලඵවලහි ො වයහි වකහිචි කතභත්තං පොරණං න ජවනති. 

කුම්මාක ො නාම යවෙහිකවතො. අඤ්වඤහි පන මුග්ගාදීහි කතකුම්මාව ො

පොරණං න ජවනති.  ත්තු නාම  ත්ත ධඤ්ඤානි භජ්ජිත්ො කවතො.
අන්තමව ො ඛරපාකභජ්ජිතානං වීහීනං තණ්ඩුවල වකොට්වටත්ො
කතචුණ්ණම්පිකුණ් කම්පි  ත්තු ඞ්ගහවමෙ ගච්ඡති.  මපාකභජ්ජිතානං
පනආතපසුක්ඛානංකුණ් කංො, වයවකචිතණ්ඩුලාොලාජා ො, ලාවජහි

කතභත්ත ත්තුආදීනි ො න පොවරන්ති. මච්ඡමිංක සු  වච යාගුං
පිෙන්ත ්  යාගුසිත්ථමත්තාවනෙ ද්වෙ මච්ඡක්ඛණ් ානි ො
මං ක්ඛණ් ානි ො එකභාජවන ො නානාභාජවන ො වදන්ති, තානි වච 
අඛාදන්වතො අඤ්ඤං පොරණප්පවහොනකං යංකිඤ්චි පටික්ඛිපති, න
පොවරති. තවතො එකං ඛාදිතං, එකං හත්වථ ො පත්වත ො වහොති,  වච
අඤ්ඤං පටික්ඛිපති පොවරති. ද්වෙපි ඛාදිතානි වහොන්ති, මුවඛ
 ා පමත්තම්පිඅෙසිට්ඨංනත්ථි,  වචපිඅඤ්ඤං පටික්ඛිපති, නපොවරති.
වයො පන අකප්පියමං ං 
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කුලදූ නවෙජ්ජකම්මඋත්තරිමනු ් ධම්මාවරොචන ාදිතරූපියාදීහි 
නිබ්බත්තං අකප්පියවභොජනඤ්ච අඤ්ඤං කප්පියං ො අකප්පියං ො 
ඛාදන්වතොපටික්ඛිපති, නපොවරති. 

එෙං යඤ්ච අ ්නාති, යඤ්ච වභොජනං හත්ථපාව  ඨිවතන අභිහටං 
පටික්ඛිපන්වතොපොරණංජවනති, තංඤත්ොඉදානියථාආපජ්ජති, ත ් 
ජානනත්ථං අයං විනිච්ඡවයො වෙදිතබ්වබො – ‘‘අ නං වභොජන’’න්තිඑත්ථ
තාෙවයනඑකසිත්ථම්පිඅජ්වඣොහටං වහොති, ව ො වචපත්තමුඛහත්වථසු
යත්ථකත්ථචි වභොජවන  ති  ාවපක්වඛොෙ අඤ්ඤං වුත්තලක්ඛණං
වභොජනං පටික්ඛිපති, පොවරති.  වච පන නිරවපක්වඛො වහොති, යං
පත්තාදීසු අෙසිට්ඨං, තං න ච අජ්වඣොහරිතුකාවමො, අඤ්ඤ ්  ො
දාතුකාවමො, අඤ්ඤත්රොගන්ත්ො භුඤ්ජිතුකාවමො, ව ොපටික්ඛිපන්වතොපින
පොවරති. ‘‘හත්ථපාව  ඨිවතො’’ති එත්ථ පන  වච භික්ඛු නිසින්වනො
වහොති, ආනි ද ්  පච්ඡිමන්තවතො පට්ඨාය,  වච ඨිවතො, පණ්හීනං 
අන්තවතො පට්ඨාය,  වච නිපන්වනො, වයන ප ්ව න නිපන්වනො, ත ් 
පාරිමන්තවතොපට්ඨාය දායක ් නිසින්න ් ොඨිත ් ොනිපන්න ් ො
ඨවපත්ො ප ාරිතහත්ථං යං ආ න්නතරං අඞ්ගං, ත ්  ඔරිමන්වතන
පරිච්ඡින්දිත්ො අඩ්ඪවතයයහත්වථො ‘හත්ථපාව ො’ති වෙදිතබ්වබො. ත ්මිං
ඨත්ො අභිහටං පටික්ඛිපන්ත ්ව ෙ පොරණා වහොති, න තවතො පරං.
‘අභිහරතී’තිහත්ථපා බ්භන්තවරඨිවතොගහණත්ථංඋපනාවමති. වචපන 
අනන්තරනිසින්වනොපි භික්ඛු හත්වථ ො ආධාරවක ො ඨිතං පත්තං
අනභිහරිත්ොෙ ‘‘භත්තං ගණ්හථා’’ති ෙදති, තං පටික්ඛිපවතො පොරණා
නත්ථි. භත්තපච්ඡිං ආවනත්ො පුරවතො භූමියං ඨවපත්ො එෙං වුත්වතපි
එව ෙනවයො. ඊ කං පන උද්ධරිත්ො ො අපනාවමත්ො ො ‘ගණ්හථා’ති
වුත්වත තං පටික්ඛිපවතො පොරණා වහොති. භත්තපච්ඡිං ගවහත්ො
පරිවි න්ත ්  අඤ්වඤො ‘‘අහං ධාවර ් ාමී’’ති ගහිතමත්තවමෙ කවරොති, 
පරිවෙ වකොවයෙ පන තං ධාවරති, ත ්මා  ා අභිහටාෙ වහොති, තවතො
දාතුකාමතාය ගණ්හන්තං පටික්ඛිපන්ත ්  පොරණා වහොති.  වච පන
පරිවෙ වකන ඵුට්ඨමත්තාෙ වහොති, ඉතවරොෙ නං ධාවරති, තවතො
දාතුකාමතායගණ්හන්තං පටික්ඛිපන්ත ්  පොරණානවහොති.කටච්ඡුනා
උද්ධවට පන වහොති, ද්වින්නං  මභාවරපි පටික්ඛිපන්වතො පොවරතිවයෙ.
අනන්තර ්  දියයමාවන ඉතවරො පත්තං පිදහති, අඤ්ඤ ්  අභිහටං නාම 
පටික්ඛිත්තංවහොති, ත ්මාපොරණානත්ථි.‘පටික්වඛවපො’තිඑත්ථොචාය
අභිහවට පටික්වඛවපො නරුහති, කාවයන අභිහටං පන අඞ්ගුලිචලනාදිනා
කායවිකාවරනො‘‘අලං, මා වදහී’’තිආදිනාෙචීවිකාවරනොපටික්ඛිපවතො
පොරණාවහොති. 

එවකො  මං කං ර ං අභිහරති, ‘‘ර ං පටිග්ගණ්හථා’’ති ෙදති, තං 
සුත්ො පටික්ඛිපවතො පොරණා නත්ථි. ‘මං ර ’න්ති වුත්වත පන
පටික්ඛිපවතො පොරණා වහොති. ‘‘ඉමං ගණ්හථා’’ති වුත්වතපි වහොතිවයෙ.
මං ං විසුං කත්ො ‘මං ර ’න්ති වුත්වතපි  වච  ා පමත්තම්පි ඛණ් ං 
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අත්ථි, පටික්ඛිපවතොපොරණාවහොති. වචනත්ථි, ෙට්ටති.කළීරපන ාදීහි
මි ්ව ත්ො මච්ඡමං ං පචන්ති, තං ගවහත්ො ‘‘කළීරසූපං ගණ්හථ, 
පන බයඤ්ජනං ගණ්හථා’’ති ෙදති, එෙම්පි න පොවරති. ක ්මා? 
අපොරණාරහ ්  නාවමන වුත්තත්තා. ‘‘මච්ඡමං ං බයඤ්ජන’’න්ති ො
‘‘ඉමං ගණ්හථා’’ති ො වුත්වත පන පොවරති, අයවමත්ථ  ඞ්වඛවපො, 
විත්ථාවරො පන  මන්තපා ාදිකායං වුත්වතො. ගමනාදීසු පන ය ්මිං
ඉරියාපවථපොවරති, තං අවිවකොවපන්වතවනෙභුඤ්ජිතබ්බං. 

අනතිරිත්තන්ති න අතිරිත්තං, න අධිකන්ති අත්වථො. තං පන
කප්පියකතාදීහි ත්තහිවිනයකම්මාකාවරහිඅකතංො ගිලාන ් අනධිකං
ො වහොති. ත ්මා පදභාජවන (පාචි. 239) ‘අකප්පියකත’න්තිආදි වුත්තං, 
තත්ථයංඵලංොකන්දමූලාදිොපඤ්චහි මණකප්පිවයහිකප්පියංඅකතං, 
යඤ්ච අකප්පියමං ං ො අකප්පියවභොජනං ො, එතං අකප්පියං නාම, තං

අකප්පියං ‘‘අලවමතං  බ්බ’’න්ති එෙං අතිරිත්තං කතං අෙප්පියෙතන්ති 

වෙදිතබ්බං. අප්පටිග්ගහිතෙතන්ති භික්ඛුනා අප්පටිග්ගහිතංවයෙ

පුරිමනවයන අතිරිත්තං කතං. අනුච්චාරිතෙතන්ති කප්පියං කාවරතුං
ආගවතන භික්ඛුනා ඊ කම්පි අනුක්ඛිත්තං ො අනපනාමිතං ො කතං. 

අහත්ථපාක  ෙතන්ති කප්පියං කාවරතුං ආගත ්  හත්ථපා වතො බහි 

ඨිවතන කතං. අභුත්තාවිනා ෙතන්ති වයො අතිරිත්තං කවරොති, වතන 

පොරණප්පවහොනකං වභොජනං අභුත්වතන කතං. භුත්තාවිනා පොරිකතන

ආ නා වුට්ඨිකතන ෙතන්ති ඉදං උත්තානවමෙ. ‘‘අලකමතිං  බ්බ’’න්ති 

අවුත්තන්ති ෙචීවභදං කත්ො එෙං අවුත්තං වහොති. ඉති ඉවමහි  ත්තහි 
විනයකම්මාකාවරහි යං අතිරිත්තං කප්පියං අකතං, යඤ්ච පන න
ගිලානාතිරිත්තං, තදුභයම්පි අනතිරිත්තං. අතිරිත්තං පන ත ්ව ෙ
පටිපක්ඛනවයනවෙදිතබ්බං. 

අපිවචත්ථ භුත්තාවිනා ෙතිං කහොතීති (පාචි. 239) අන්තමව ො
අනන්තරනිසින්න ්  පත්තවතො එකම්පි සිත්ථං ො මං හීරං ො ඛාදිත්ො
කතම්පි භුත්තාවිනා කතං වහොති, වයො පාවතොෙ එෙං භුත්තාවී පොරිවතො 
නිසීදතිවයෙ, ව ො උපකට්වඨපිකාවල අභිහටං පිණ් ං භික්ඛුනා උපනීතං
කප්පියං කාතුං ලභති.  වච පන ත ්මිං කප්පිවය කවත භුඤ්ජන්ත ් 
අඤ්ඤංආමි ංආකිරන්ති, තංව ො පුනකාතුංනලභති.යඤ්හිඅකතං, තං
කාතබ්බං. වයන ච අකතං, වතන ච කාතබ්බන්ති (පාචි. අට්ඨ. 238-9) 
වුත්තං, ත ්මා ත ්මිං භාජවන කරියමාවන පඨමකවතන  ද්ධිං කතං 
වහොතීතිතංකාතුංනෙට්ටති.අඤ්ඤ ්මිංපනභාජවනවතනොඅඤ්වඤන
ොකාතුංෙට්ටති. එෙංකතංපඨමකවතනමි ්ව ත්ොපිභුඤ්ජිතුංෙට්ටති, න
වකෙලඤ්චත ්  වයනපනකතං, තංඨවපත්ොඅඤ්වඤ ංපොරිතානම්පි
භුඤ්ජිතුං ෙට්ටති. යථා පන අකවතන මි ් ං න වහොති, එෙං මුඛඤ්ච

හත්ථඤ්ච සුද්ධං කත්ො භුඤ්ජිතබ්බං. ගිලානාතිරිත්තිං පන න වකෙලං
ගිලාන ්  භුත්තාෙව  වමෙ, අථවඛො යංකිඤ්චි ගිලානං උද්දි ්  ‘‘අජ්ජ
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ො  ්වෙ ො යදා ො ඉච්ඡති, තදා ඛාදි ් තී’’ති ආහටං, තං  බ්බං 

‘ගිලානාතිරිත්ත’න්ති වෙදිතබ්බං. ඛාෙනීයිං ො කභොජනීයිං ොති යංකිඤ්චි

යාෙකාලිකං. ඛාකෙයයොභුඤ්කජයයො පාචිත්තියන්තිඑත්ථවුත්තනවයන
පොරිත ්  අනතිරිත්තං යංකිඤ්චි ආමි ං අජ්වඣොහරණත්ථාය
පටිග්ගණ්හවතොගහවණදුක්කටං, අජ්වඣොහාවරඅජ්වඣොහාවර පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුවල භික්ඛූ ආරබ්භ අඤ්ඤත්ර භුඤ්ජනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, ‘‘අනතිරිත්ත’’න්ති අයවමත්ථ අනුපඤ්ඤත්ති, 
අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, යාමකාලිකාදීනි
ආහාරත්ථාය ගණ්හවතො, නිරාමි ානි අජ්වඣොහරවතො ච දුක්කටං, තථා
අතිරිත්වත අනතිරිත්ත ඤ්ඤිවනො වචෙ වෙමතික ්  ච.
අතිරිත්ත ඤ්ඤිවනො පන, ‘‘අතිරිත්තං කාරාවපත්ො භුඤ්ජි ් ාමී’’ති
ගණ්හන්ත ් , අඤ්ඤ ් ත්ථාය ගණ්හන්ත ් , යාමකාලිකාදීනි වත ං
අනුඤ්ඤාතපරිවභොගෙව න නිරාමි ානි පරිභුඤ්ජන්ත ් , 
උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. පොරිතභාවෙො, ආමි  ්  අනතිරිත්තතා, 
කාවලන අජ්වඣොහරණන්ති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි
පඨමකථින දි ාවනෙ, ඉදංපනකිරියාකිරියන්ති. 

පඨමපොරණාසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. දුතියපොරණාසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඡට්වඨ අභිහට්ඨුිංපොකරයයාති අභිහරිත්ො‘‘හන්ද, භික්ඛුඛාදොභුඤ්ජ

ො’’ති එෙං පොවරයය. ජානන්ති සුත්ො ො දි ්ො ො ත ්  පොරිතභාෙං

ජානන්වතො. ආ ාෙනාකපක්කඛොති ආ ාදනං වචොදනං මඞ්කුකරණභාෙං

අවපක්ඛමාවනො. භුත්ත ්මිිං පාචිත්තියන්ති එත්ථ අභිහාවර තාෙ දුක්කටං, 
 වචව ො තංගණ්හාති, පුනඅභිහාරක ් දුක්කටං, ත ්මිංපනභුඤ්ජන්වත
අභිහාරක ්  ත ්  අජ්වඣොහාවර අජ්වඣොහාවර දුක්කටං, 
වභොජනපරිවයො ාවනපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං අඤ්ඤතරං භික්ඛුං ආරබ්භ අනතිරිත්වතන වභොජවනන 
අභිහට්ඨුං පොරණාෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති, 
අනාණත්තිකං, පොරිවත පොරිත ඤ්ඤිවනො පාචිත්තියං. වෙමතික ් , 
යාමකාලිකාදීනි ආහාරත්ථාය අභිහරන්ත ් , වත ඤ්ච
පටිග්ගහණඅජ්වඣොහාවරසු, අප්පොරිවත ච පොරිත ඤ්ඤිවනො, 
වෙමතික ්  ච දුක්කටං. අප්පොරිත ඤ්ඤි ්  පන, වයො ච අතිරිත්තං 
කාරාවපත්ො වදති, ‘‘කාරාවපත්ො ො භුඤ්ජාහී’’ති වදති, වයො ො
‘‘අඤ්ඤ ් ත්ථාය හරන්වතො ගච්ඡාහී’’ති වදති, වයො ච යාමකාලිකාදීනි
‘‘ තිපච්චවයපරිභුඤ්ජාහී’’ති වදති, ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්චඅනාපත්ති.
පොරිතතා, පොරිත ඤ්ඤිතා, ආ ාදනාවපක්ඛතා, අනතිරිත්වතනඅභිහට්ඨුං
පොරණතා, වභොජනපරිවයො ානන්ති ඉමාවනත්ථ පඤ්ච අඞ්ගානි.
 මුට්ඨානාදීනිඅදින්නාදාන දි ානි, ඉදංපනදුක්ඛවෙදනන්ති. 
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දුතියපොරණාසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. විකාලවභොජනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ත්තවම විොකලති විගවත කාවල, මජ්ඣන්හිකාතික්කමනවතො යාෙ
අරුණුග්ගමනාති අධිප්පාවයො.ත ්මාවයොභික්ඛුඑත ්මිංඅන්තවරයංකිඤ්චි
ෙනමූලඵලං උපාදායආමං ො පක්කං ොආමි  ඞ්වඛපගතං ඛාදනීයං ො
වභොජනීයං ො අජ්වඣොහරණත්ථාය පටිග්ගණ්හාති, ත ්  පටිග්ගහවණ
දුක්කටං, අජ්වඣොහාවරඅජ්වඣොහාවරපාචිත්තියං. 

රාජගවහ  ත්තර ෙග්ගිවය භික්ඛූ ආරබ්භ විකාවල වභොජනෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, 
යාමකාලිකාදීනි ආහාරත්ථාය පටිග්ගහණඅජ්වඣොහාවරසු, කාවල
විකාල ඤ්ඤි ් , වෙමතික ්  ච දුක්කටං, කාවල කාල ඤ්ඤි ් 
යාමකාලිකාදීනි  ති පච්චවය පරිභුඤ්ජන්ත ්  උම්මත්තකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛවෙ, වරොමට්ඨක ්  වරොමට්ඨං, න ච 
භික්ඛවෙ බහිමුඛද්ොරා නීහරිත්ො අජ්වඣොහරිතබ්බ’’න්ති (චූළෙ. 273) 
අනුඤ්ඤාතනවයනවරොමට්ඨක ් ාපිඅනාපත්ති.විකාලතා, යාෙකාලිකතා, 
අජ්වඣොහරණන්ති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි
එළකවලොම දි ානීති. 

විකාලවභොජනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8.  න්නිධිකාරකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අට්ඨවම  න්නිධිොරෙන්ති කාවරො කරණං කිරියාති අත්ථවතො එකං, 
 න්නිධිකාවරො අ ් ාති න්නිධිකාරං,  න්නිධිකාරවමෙ න්නිධිකාරකං, 
පටිග්ගවහත්ො එකරත්තිං වීතිනාමිත ්ව තං නාමං. ත ්මා එෙං
 න්නිධිකතං යංකිඤ්චි යාෙකාලිකං ො යාමකාලිකං ො
‘අජ්වඣොහරි ් ාමී’ති ගණ්හන්ත ් පටිග්ගහවණදුක්කටං, අජ්වඣොහාවර
අජ්වඣොහාවරපාචිත්තියං. වචපි පත්වතොදුද්වධොවතොවහොති, යංඅඞ්ගුලියා
ඝං න්ත ්  වලඛා පඤ්ඤායති, ගණ්ඨිකපත්ත ්  ො ගණ්ඨිකන්තවර
 ්වනවහො පවිට්වඨො වහොති, වයො උණ්වහ ඔතාවපන්ත ්  පග්ඝරති, 
උණ්හයාගුයා ො ගහිතාය  න්දි ් ති, තාදිව  පත්වතපි පුනදිෙව  
භුඤ්ජන්ත ්  පාචිත්තියං. යං පන භික්ඛු නිරවපක්වඛො  ාමවණරානං
පරිච්චජිත්ො වතහි නිහිතං ලභිත්ො භුඤ්ජති, තං ෙට්ටති.  යං 
පටිග්ගවහත්ො අපරිච්චත්තවමෙ හි දුතියදිෙව  කප්පියවභොජනං
භුඤ්ජන්ත ්  පාචිත්තියං. අකප්පිවයසු පන මනු ් මංව  ථුල්ලච්චවයන
 ද්ධිං පාචිත්තියං, ව ව සු පන දුක්කවටන  ද්ධිං. යාමකාලිකං  ති
පච්චවය අජ්වඣොහරවතො පාචිත්තියං, ආහාරත්ථාය අජ්වඣොහරවතො
දුක්කවටන  ද්ධිං. වයො පන පොරිවතො හුත්ො අනතිරිත්තකතං 
අජ්වඣොහරති, ත ්   බ්බවිකප්වපසු අපරම්පි පාචිත්තියං ෙඩ්ඪති.  වච
විකාවල අජ්වඣොහරති, අනතිරිත්තපච්චයා බ්බවිකප්වපසුඅනාපත්ති,  ති
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පච්චවය විකාලපච්චයා යාමකාලිකාදීසු ච අනාපත්ති. අෙව ව සු
විකාලපච්චයා පාචිත්තියං ෙඩ්ඪතිවයෙ. භික්ඛු ්  පන  න්නිධි භික්ඛුනියා
ෙට්ටති, භික්ඛුනියාච න්නිධි භික්ඛු ් ෙට්ටති, භික්ඛුනික්ඛන්ධවක(චූළෙ.
421-422) අනුඤ්ඤාතත්තා ෙට්ටතීති. 

 ාෙත්ථියං ආය ්මන්තං වබලට්ඨසී ං ආරබ්භ 
 න්නිධිකාරකවභොජනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, 
අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං,  ත්තාහකාලික යාෙජීවිකානං පන
ආහාරත්ථාය පටිග්ගහවණ අජ්වඣොහාවර ච දුක්කටං. යථා වචතානි
ආහාරත්ථාය න කප්පන්ති, එෙං යාෙකාලිකාදීහි  ං ට්ඨානිපි, 
වුත්තඤ්වහතං ‘‘යාෙකාලිවකන, භික්ඛවෙ, යාමකාලිකං තදහුපටිග්ගහිතං
කාවලකප්පති, විකාවලනකප්පතී’’තිආදි(මහාෙ.305). ත ්මා වචපි තං
තං වතන වතන  ද්ධිං  ං ට්ඨං ලභති,  වච අ ම්භින්නර ං ො වහොති
සුවධොතං ො, යථා ඉතවරන  ං ග්වගො න පඤ්ඤායති, අත්තවනො
කාලානුරූවපනපරිභුඤ්ජිතුංෙට්ටති. 

 වච පන  ම්භින්නර ං ො වහොති දුද්වධොතං ො, න ෙට්ටති. 
යාෙකාලිකඤ්හි අත්තනා  ද්ධිං  ම්භින්නර ානි තීණිපි යාමකාලිකාදීනි
අත්තවනො  භාෙං උපවනති, යාමකාලිකං ද්වෙපි  ත්තාහකාලිකාදීනි
අත්තවනො  භාෙං උපවනති,  ත්තාහකාලිකං යාෙජීවිකවමෙ අත්තවනො
 භාෙංඋපවනති.ත ්මාවතනතදහුපටිග්ගහිවතන ද්ධිං තදහුපටිග්ගහිතං
ොපුවරපටිග්ගහිතංොයාෙජීවිකං ත්තාහංකප්පති, ද්වීහප්පටිග්ගහිවතන
ඡාහං, තීහප්පටිග්ගහිවතන පඤ්චාහං…වප.…  ත්තාහප්පටිග්ගහිවතන
තදවහෙ කප්පතීති වෙදිතබ්බං. ත ්මාවයෙ හි ‘‘ ත්තාහකාලිවකන, 
භික්ඛවෙ, යාෙජීවිකංතදහුපටිග්ගහිත’’න්ති අෙත්ො‘‘පටිග්ගහිතං ත්තාහං
කප්පතී’’ති වුත්තං. කාලයාම ත්තාහාතික්කවමසු වචත්ථ විකාලවභොජන
 න්නිධිවභ ජ්ජසික්ඛාපදානංෙව නආපත්තිවයොවෙදිතබ්බා, ඉවමසුපන 
චතූසු කාලිවකසු යාෙකාලිකං යාමකාලිකන්ති ඉමවමෙ ද්ෙයං 
අන්වතොවුට්ඨඤ්වචෙ  න්නිධිකාරකඤ්ච,  ත්තාහකාලිකං යාෙජීවිකඤ්ච
අකප්පියකුටියං නික්ඛිපිතුම්පි ෙට්ටති,  න්නිධිම්පි න ජවනති.
අකප්පියකුටියං අන්වතොවුට්වඨන පන වතන  ද්ධිං ඉතරද්ෙයං
තදහුපටිග්ගහිතම්පිනෙට්ටති, මුඛ න්නිධිනාමවහොති, මහාපච්චරියංපන
අන්වතොවුට්ඨං වහොතීති වුත්තං. තත්ථ නාමමත්තවමෙ නානාකරණං, 

ආපත්ති පන දුක්කටවමෙ. තත්ථ අෙප්පියකුටි නාම  ඞ්ඝ ්  ො
උප ම්පන්නපුග්ගල ්  ො  න්තකං ෙ නත්ථාය කතවගහං, තත්ථ
 හව යයප්පවහොනවක පවදව  වුට්ඨං යාෙකාලිකඤ්ච යාමකාලිකඤ්ච

 ඞ්ඝිකං ො උප ම්පන්නපුග්ගල ්  ො  න්තකං අන්කතොවුට්ඨිං නාම

වහොති, තත්ථපක්කං අන්කතොපක්ෙිං නාම, යත්ථකත්ථචිපන යංපක්කං 

 ාමිං පක්ෙිං නාම, තං  බ්බං අනජ්වඣොහරණීයං. වතන වතන  ද්ධිං 
 ං ට්ඨම්පි තංගතිකවමෙ,  බ්බං අජ්වඣොහරන්ත ්  දුක්කටං. ත ්මා 
අන්වතොවුට්ඨඅන්වතොපක්කවමොචනත්ථං භගෙතා චත ්ව ොකප්පියභූමිවයො
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(මහාෙ.295) අනුඤ්ඤාතා, තා ංවිනිච්ඡවයො මන්තපා ාදිකායං (මහාෙ.
අට්ඨ. 295) වුත්වතො. යත්ථ පවනතා න  න්ති, තත්ථ අනුප ම්පන්න ් 
 න්තකං කත්ො පරිභුඤ්ජිතුං ෙට්ටති.  ාමං පාකම්පි පුනපාකං ෙට්ටති, 
අ න්නිධිකාරවක  න්නිධිකාරක ඤ්ඤිවනො, වෙමතික ්  ො දුක්කටං.
අ න්නිධිකාරක ඤ්ඤිවනො, යාෙකාලිකාදීනි තීණි නිදහිත්ො  කං  කං
කාලං අනතික්කමිත්ො, යාෙජීවිකං  දාපි  ති පච්චවය පරිභුඤ්ජන්ත ් , 
උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. ආමි ං,  න්නිධිභාවෙො, ත ්  
අජ්වඣොහරණන්ති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි
එළකවලොම දි ාවනොති. 

 න්නිධිකාරකසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. පණීතවභොජනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

නෙවම පණීතකභොජනානීතිපණීත ං ට්ඨානි  ත්තධඤ්ඤනිබ්බත්තානි
වභොජනානි. යථා හි ආජඤ්ඤුවත්වතො රවථො ‘ආජඤ්ඤරවථො’ති වුච්චති, 
එෙමිධාපි පණීත ං ට්ඨානි වභොජනානි පණීතවභොජනානීති. වයහි පන
පණීවතහි  ං ට්ඨානි, තානි ‘පණීතවභොජනානී’ති වුච්චන්ති, වත ං

පවභදද ් නත්ථං ක යයථිෙිං ප්පිනෙනීතන්තිආදිමාහ, තත්ථ  ප්පිආදීනි
වභ ජ්ජසික්ඛාපවද (කඞ්ඛා. අට්ඨ. වභ ජ්ජසික්ඛාපදෙණ්ණනා)
වුත්තලක්ඛවණවනෙ වෙදිතබ්බානි. මච්ඡාදීසු පන  බ්වබොපි ‘ඔදවකො’ති

(පාචි. 260) වුත්තලක්ඛවණො මච්වඡො මච්කඡොවයෙ. වය ං පන මං ං

කප්පති, වත ං මිං ඤ්ච ඛීරෙධීනි ච ඉධාධිප්වපතානි. එෙරූපානි

පණීතකභොජනානීති යානි එවතහි  ප්පිආදීහි  ං ට්ඨත්තා 

‘පණීතවභොජනානී’තිවුච්චන්ති, තථාරූපානිපණීතවභොජනානි. අගිලාකනොති

ය ් වතහිවිනාපිඵාසුවහොති. අත්තකනො අත්ථායවිඤ්ඤාකපත්ොතිඑත්ථ
පනවයොඅගිලාවනොසුද්ධානි ප්පිආදීනි වභ ජ්ජත්ථායවිඤ්ඤාවපති, ව ො
මහානාමසික්ඛාපවදන (පාචි. 303) කාවරතබ්වබො, මච්ඡාදීනි චත්තාරි
විඤ්ඤාවපන්වතො සූවපොදනවිඤ්ඤත්තියා (පාචි. 612-613) කාවරතබ්වබො, 
 ප්පිආදීහි  ං ට්ඨවභොජනානි විඤ්ඤාවපන්වතො ඉමිනා කාවරතබ්වබො.
තත්රායං විනිච්ඡවයො – ‘‘ ප්පිනා භත්තං වදහි,  ප්පිං ආකිරිත්ො වදහි, 
 ප්පිමි ් කං කත්ොවදහි,  හ ප්පිනාවදහි,  ප්පිඤ්චභත්තඤ්චවදහී’’ති
එෙං විඤ්ඤාවපන්ත ් තාෙවිඤ්ඤත්තියාදුක්කටං, පටිග්ගහවණදුක්කටං, 
අජ්වඣොහරවණ අජ්වඣොහරවණ පාචිත්තියං. ‘‘ ප්පිභත්තං වදහී’’ති
වුත්වත පන ය ්මා  ාලිභත්තං විය  ප්පිභත්තං නාම නත්ථි, ත ්මා
සූවපොදනවිඤ්ඤත්තියා දුක්කටවමෙ වහොති.  වච පන ‘‘ ප්පිනා භත්තං
වදහී’’තිවුත්වතභත්තංදත්ො‘‘ ප්පිංකත්ොභුඤ්ජාහී’’ති නෙනීතඛීරාදීනි
ො කප්පියභණ් ං ො වදති ‘‘ඉමිනා  ප්පිං ගවහත්ො භුඤ්ජාහී’’ති, 
යථාෙත්ථුකවමෙ.‘‘වගො ප්පිනාභත්තංවදහී’’තිවුත්වතපනවගො ප්පිංො
වදතු, ත ්මිං අ ති පුරිමනවයන නෙනීතාදීනි ො, ගාවිංවයෙ ො වදතු
‘‘ඉවතො  ප්පිනා භුඤ්ජාහී’’ති, යථාෙත්ථුකවමෙ.  වච පන ‘‘වගො ප්පිනා
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වදහී’’තියාචිවතො අජිකා ප්පිආදීහිවදති, වි ඞ්වකතං.එෙඤ්හි තිඅඤ්ඤං
යාචිවතන අඤ්ඤං දින්නං නාම වහොති, ත ්මා අනාපත්ති, එ  නවයො
‘‘අජිකා ප්පිනා වදහී’’තිආදීසුපි. ‘‘කප්පිය ප්පිනා වදහී’’ති වුත්වත
අකප්පිය ප්පිනා වදති, වි ඞ්වකතවමෙ. ‘‘අකප්පිය ප්පිනා වදහී’’ති
වුත්වතඅකප්පිය ප්පිනාෙවදති, පටිග්ගහවණපි පරිවභොවගපිදුක්කටවමෙ.
ඉමිනානවයන බ්බපවදසුවිනිච්ඡවයොවෙදිතබ්වබො. වචපන  බ්වබහිපි
 ප්පිආදීහි එකට්ඨාවන ො නානාට්ඨාවන ො විඤ්ඤාවපත්ො පටිලද්ධං
එකවතො  ම්භින්නර ං කත්ො තවතො කු ග්වගන එකබින්දුම්පි
අජ්වඣොහරති, නෙ පාචිත්තියානි. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ ආරබ්භ
පණීතවභොජනවිඤ්ඤත්තිෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ‘‘අගිලාවනො’’ති
අයවමත්ථ අනුපඤ්ඤත්ති, අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, 
තිකපාචිත්තියං, ගිලාන ්  අගිලාන ඤ්ඤිවනො, වෙමතික ්  ො දුක්කටං. 
ගිලාන ඤ්ඤි ් , ගිලානකාවල විඤ්ඤාවපත්ො අගිලාන ්  භුඤ්ජවතො, 
ගිලාන ්  ව  වක, ඤාතකප්පොරිතට්ඨානවතො, අඤ්ඤ ් ත්ථාය
විඤ්ඤත්වත, අත්තවනො ධවනන ගහිවත, උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.
පණීතවභොජනතා, අගිලානතා, කතවිඤ්ඤත්තියා පටිලාවභො, 
අජ්වඣොහරණන්ති ඉමාවනත්ථ චත්තාරි අඞ්ගානි. අද්ධාන මුට්ඨානං, 
කිරියං, වනො ඤ්ඤාවිවමොක්ඛං, අචිත්තකං, පණ්ණත්තිෙජ්ජං, කායකම්මං, 
ෙචීකම්මං, තිචිත්තං, තිවෙදනන්ති. 

පණීතවභොජනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. දන්තවපොනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද වම අදින්නන්ති කාවයන ො කායප්පටිබද්වධන ො ගණ්හන්ත ් 
හත්ථපාව  ඨත්ො කායකායප්පටිබද්ධනි ් ග්ගියානං අඤ්ඤතවරන න
දින්නං, අප්පටිග්ගහිතක ්ව තං නාමං. අප්පටිග්ගහිතකඤ්හි භික්ඛුවනො
අත්තවනො න්තකම්පි අජ්වඣොහරිතුංන ෙට්ටති. පටිග්ගහිතං අන්තමව ො
වි ් ාසික න්තකම්පි ෙට්ටති, ත ්  ලක්ඛණං වුත්තවිපල්ලාව න
වෙදිතබ්බං.  වච හි වයො වකොචි අනුප ම්පන්වනො අන්තමව ො 
තිරච්ඡාවනොපි භික්ඛු ්  ො භික්ඛුනියා ො හත්ථපාව  ඨිවතො කායාදීනං
අඤ්ඤතවරන වදති, තඤ්වච භික්ඛුනා වයන වකනචි  රීරාෙයවෙන ො, 
තප්පටිබද්වධන ො,  ංහාරිවමන ච අන්තමව ො මඤ්වචනාපි, ධාවරතුං
 මත්වථන ච අන්තමව ො අතත්ථජාතකරුක්ඛපණ්වණනාපි, සූචියා
පරාමට්ඨමත්වතනාපි පටිග්ගහිතං, පටිග්ගහිතවමෙ වහොති.
පටිබද්ධප්පටිබද්ධං නාම ඉධ නත්ථි, යම්පි නත්ථුකරණියා දියයමානං
නාසිකාය, අකල්ලවකො ො මුවඛන පටිග්ගණ්හාති,  බ්බං ෙට්ටති, 
ආවභොගමත්තවමෙ වහත්ථ පමාණං. පුබ්බාවභොවග ච  ති පච්ඡා
නිද්දායන්ත ්  පත්වත දින්නම්පි හත්ථපාව   ති පටිග්ගහිතවමෙ වහොති. 
යම්පි ‘‘පත්වතන පටිග්ගණ්හි ් ාමී’’තිනිසින්න ්ව ෙ හත්වථ පතති, තං 



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි පාචිත්තියකණ්ව ො 

198 

පටුන 

ෙට්ටතිවයෙ. අභිහටභාජනවතො පතිතරජම්පි ෙට්ටති, තත්ථ 
ඨිතනිසින්නනිපන්නානංපොරණාසික්ඛාපවදවුත්තනවයවනෙහත්ථපාව ො
වෙදිතබ්වබො. 

 වචපනදායකප්පටිග්ගාහවකසුඑවකොආකාව වහොති, එවකොභූමියං, 
භූමට්ඨ ්  සීව න ආකා ට්ඨ ්  ච ඨවපත්ො දාතුං ො ගවහතුං ො
ප ාරිතහත්ථං යං ආ න්නතරං අඞ්ගං, ත ්  ඔරිමන්වතන
හත්ථපා ප්පමාණං පරිච්ඡින්දිතබ්බං.  වචපි එවකො කූවප වහොති, එවකො
කූපතවට, එවකො ො රුක්වඛ, එවකො පථවියං, වුත්තනවයවනෙ 
හත්ථපා ප්පමාණංපරිච්ඡින්දිතබ්බං.ත ්මිංඨත්ො වචපිද්වෙතවයොො
 ාමවණරා යං මජ්ඣිවමො පුරිව ො උක්ඛිපිතුං  ක්වකොති, එෙරූපං භාරං
පෙට්වටන්තාභික්ඛුවනො භූමියංඨපිතහත්ථං ආවරොවපන්ති, උක්ඛිපිත්ොො
භික්ඛුවනො ප ාරිතහත්වථ එකවදව නාපි ඨවපන්ති, තං පටිග්ගහිතවමෙ
වහොති. යං පන පිණ් ාය චරන්ත ්  පත්වත රජං පතති, තං
අප්පටිග්ගහිතවමෙ වහොති, ත ්මා පටිග්ගවහත්ොෙ භික්ඛා ගණ්හිතබ්බා.
අප්පටිග්ගවහත්ොගණ්හන්ත ් විනයදුක්කටං, තංපනපුන පටිග්ගවහත්ො
භුඤ්ජන්ත ්  අනාපත්ති.  වච ‘‘පටිග්ගවහත්ො වදථා’’ති වුත්වත ෙචනං
අ ්සුත්ො ො අනාදියිත්ො ො භික්ඛං වදන්තිවයෙ, විනයදුක්කටා මුච්චති, 
පුන පටිග්ගවහත්ො අඤ්ඤා භික්ඛා පටිග්ගවහතබ්බා.  වච මහාොවතො
තවතො තවතො රජං පාවතති, න  ක්කා වහොති භික්ඛං ගවහතුං, 
‘‘අනුප ම්පන්න ්  ද ් ාමී’’තිසුද්ධචිත්වතනආවභොගංකත්ො ගණ්හිතුං
ෙට්ටති. තං අනුප ම්පන්න ්  දත්ො පුන වතන දින්නං ො ත ්  
වි ් ාව නො පටිග්ගවහත්ො භුඤ්ජිතුං ෙට්ටති. අ ්සුවඛළසිඞ්ඝාණිකාදීසු
යං ඨානවතො චවිත්ො හත්වථ ො පත්වත ො පතති, තං පටිග්ගවහතබ්බං, 
අඞ්ගලග්ගං පටිග්ගහිතවමෙ. පතන්තම්පි වෙොච්ඡින්නඤ්වච අන්තරා න
ගවහතබ්බං, උග්ගහිතකංනාම වහොති, තංපච්ඡාපටිග්ගහිතම්පිනෙට්ටති.
යංපනවභ ජ්ජංොමූලඵලංොමාතාදීනං අත්ථායගවහත්ොඡායත්ථායො
ඵලිනි ාඛංඋක්ඛිපිත්ොගච්ඡති, තවතොයංඉච්ඡති, තංපුනපටිග්ගවහත්ො
පරිභුඤ්ජිතුං ෙට්ටති. වයො පන තත්ථ ජාතකඵලිනි ාඛාය ො ෙල්ලියා ො
ගවහත්ො චාවලති. ත ්  තවතො ලද්ධං ඵලං න ෙට්ටති, 
දුරුපචිණ්ණදුක්කටඤ්ච ආපජ්ජති, අඤ්ඤ ්  තං ෙට්ටති, ඵලිරුක්ඛං පන
අප ් යිතුං ො ආලම්බිතුං ො ෙට්ටති, පටිග්ගවහත්ො ඨපිවත යං අඤ්ඤං
අඞ්කුරාදි උප්පජ්ජති, පටිග්ගහිතවමෙ තං. යාෙ හි හත්ථවතො මුත්වත
නිරවපක්වඛොනවහොති, නිරවපක්ඛතායො හත්ථවතොන මුච්චති, තාෙන
පටිග්ගහණං විජහති, අයවමත්ථ  ඞ්වඛවපො, විත්ථාවරො පන
 මන්තපා ාදිකායංවුත්වතො. 

මුඛද්ොරන්තිගලනාළිකං.මුවඛනොහි පවිට්ඨංවහොතු, නාසිකායො, 
ගවලනඅජ්වඣොහරණීයතාය බ්බම්පිතංමුඛද්ොරං පවෙසිතවමෙවහොති. 

ආහාරන්ති යංකිඤ්චි යාෙකාලිකං ො යාමකාලිකං ො  ත්තාහකාලිකං ො
යාෙජීවිකං ො.  බ්බඤ්වහතං අජ්වඣොහරණීයත්තා ‘ආහාවරො’ති වුච්චති, 
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තත්ථ  බ්බම්පි ධඤ්ඤං ො ධඤ්ඤානුවලොමං ො 
තාලනාළිවකරපන ලබුජඅලාබුකුම්භණ් පු ් ඵලතිපු ඵලඑළාලුක ඞ්ඛා
තං නෙවිධං මහාඵලඤ්වචෙ අපරණ්ණඤ්ච, යඤ්චඤ්ඤං
ෙනමූලපත්තපුප්ඵඵලාදි ආහාරත්ථං ඵරති, තං  බ්බං යාෙ 

මජ්ඣන්හිකකාවලො, තාෙපරිභුඤ්ජිතබ්බවතො යාෙොලිෙිං නාම. අම්බපානං
ජම්බුපානං වචොචපානං වමොචපානං මධුකපානං මුද්දිකපානං  ාලූකපානං 
ඵාරු කපානන්ති ඉමානි අට්ඨ පානානි, යානි ච වත ං අනුවලොමානි 
වෙත්තතින්තිණිකමාතුලුඞ්ගකපිට්ඨවකො ම්බකරමන්දාදිඛුද්දකඵලපානානි, 
එතානි  බ්බානි අනුප ම්පන්වනහි සීවතොදවකන මද්දිත්ො කතානි 
ආදිච්චපාකානිොයාෙ රත්තියාපච්ඡිමයාමංනිදහිත්ොපරිභුඤ්ජිතබ්බවතො 

යාමොලිොනි නාම.අෙව ව සුඅනුඤ්ඤාතඵලපත්තපුප්ඵරව සුපිඑව ෙ 
නවයො.  ප්පිආදීනි පඤ්ච වභ ජ්ජානි  ත්තාහං නිදහිත්ො

පරිභුඤ්ජිතබ්බවතො  ත්තාහොලිොනි නාම. ඉදං පන යාෙකාලිකාදිත්තයං
කාලවිමුත්තඤ්ච උදකං ඨවපත්ො අෙව  මූලඵලාඵලාදි යං වනෙ
ඛාදනීයත්ථංනවභොජනීයත්ථං ඵරති, තංයාෙජීෙංනිදහිත්ො තිපච්චවය

පරිභුඤ්ජිතබ්බවතො යාෙජීවිෙිං නාම. ආහකරයයාති පවෙව යය. අඤ්ඤත්ර

උෙෙෙන්තකපොනාතිඉදංඅනාහාවරපිඋදවකආහාර ඤ්ඤාය, දන්තවපොවන
ච ‘‘මුඛද්ොරං ආහටං ඉද’’න්ති  ඤ්ඤාය කුක්කුච්චායන්තානං 
කුක්කුච්චවිවනොදනත්ථංවුත්තං.උදකඤ්හියථාසුඛංපාතුං, දන්තකට්ඨඤ්ච 
දන්තවපොනපරිවභොවගන පරිභුඤ්ජිතුං ෙට්ටති. ඨවපත්ො පන ඉදං ද්ෙයං
අෙව  ං අජ්වඣොහරණත්ථායගණ්හවතොගහවණදුක්කටං, අජ්වඣොහාවර
අජ්වඣොහාවරපාචිත්තියං,  වචපි දන්තකට්ඨරව ොඅජානන්ත ් අන්වතො
පවි ති, පාචිත්තියවමෙ. 

වෙ ාලියං අඤ්ඤතරං භික්ඛුං ආරබ්භ අදින්නං ආහාරං 
ආහරණෙත්ථු ්මිංපඤ්ඤත්තං, ‘‘අඤ්ඤත්රඋදකදන්තවපොනා’’තිඅයවමත්ථ 
අනුපඤ්ඤත්ති,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, 
පටිග්ගහිතවක අප්පටිග්ගහිත ඤ්ඤිවනො, වෙමතික ්  ො දුක්කටං. 
පටිග්ගහිත ඤ්ඤි ් , උදකදන්තවපොවන, චත්තාරි මහාවිකටානි  ති
පච්චවය අ ති කප්පියකාරවක  ාමං ගවහත්ො පරිභුඤ්ජන්ත ් , 
උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. එත්ථ දුබ්බවචොපි අ මත්වථොපි
කප්පියකාරවකො අ න්තපක්වඛවයෙ තිට්ඨති, ඡාරිකාය අ ති සුක්ඛදාරුං
ඣාවපත්ො, ත ්මිඤ්ච අ ති අල්ලදාරුං රුක්ඛවතො ඡින්දිත්ොපි කාතුං, 
මත්තිකත්ථායචපථවිංඛණිතුම්පිෙට්ටති, ඉදංපනචතුබ්බිධම්පිමහාවිකටං 
කාවලොදි ් ංනාම ප්පදට්ඨක්ඛවණවයෙ ාමංගවහතුංෙට්ටති, අඤ්ඤදා 
පටිග්ගාහාවපත්ො පරිභුඤ්ජිතබ්බං. අප්පටිග්ගහිතකතා, අනනුඤ්ඤාතතා, 
ධූමාදිඅබ්වබොහාරිකාභාවෙො, අජ්වඣොහරණන්ති ඉමාවනත්ථ චත්තාරි
අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනිඑළකවලොම දි ානීති. 

දන්තවපොනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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වභොජනෙග්වගොචතුත්වථො. 

5. අකචලෙෙග්කගො 

1. අවචලකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අවචලකෙග්ග ්  පඨවම එවත ං අවචලකාදීනං අඤ්ඤතිත්ථියානං 
යංකිඤ්චි ආමි ං එකප්පවයොවගන වදන්ත ්  එකං පාචිත්තියං, 
අෙච්ඡින්දිත්ොඅෙච්ඡින්දිත්ොවදන්ත ් පවයොවගපවයොවගපාචිත්තියං. 

වෙ ාලියං ආය ්මන්තං ආනන්දං ආරබ්භ පරිබ්බාජිකාය ද්වෙ පූවෙ 
දානෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, 
තිකපාචිත්තියං, උදකදන්තවපොනං වදන්ත ් , අතිත්ථිවය
තිත්ථිය ඤ්ඤි ් , වෙමතික ්  ච දුක්කටං. අතිත්ථිවය
අතිත්ථිය ඤ්ඤි ් , අනුප ම්පන්වනන දාවපන්ත ් , වත ං  න්තිවක 
භාජනං නික්ඛිපිත්ො ‘‘ඉදං ගණ්හථා’’ති භණන්ත ් , වත ං ො
නික්ඛිත්තභාජවන වදන්ත ් , බාහිරවලපං වදන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච 
අනාපත්ති. අඤ්ඤතිත්ථියතා, අනනුඤ්ඤාතතා, අජ්වඣොහරණීයං
අජ්වඣොහරණත්ථාය  හත්ථා අනික්ඛිත්තභාජවන දානන්ති ඉමාවනත්ථ
තීණිඅඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනි එළකවලොම දි ානීති. 

අවචලකසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. උවයයොජනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය ොකපත්ොො අොකපත්ොොතියංකිඤ්චිආමි ංදාවපත්ොොන

දාවපත්ො ො. උකයයොකජයයාති මාතුගාවමන  ද්ධිං
හ නිසළනරවහොනි ජ්ජාදීනි කත්තුකාවමො ‘ගච්ඡා’තිආදීනි ෙත්ො

උවයයොවජයය. එතකෙොති එතංඅනාචාරවමෙපච්චයංකරිත්ො, නඅඤ්ඤං

පතිරූපං කාරණං. පාචිත්තියන්ති උවයයොජනමත්වත තාෙ දුක්කටං, යදා
පන ්  ව ො ද ් නූපචාරං ො  ෙනූපචාරං ො එවකන පාවදන විජහති, 
අපරං දුක්කටං, දුතිවයන විජහිවත පාචිත්තියං. එත්ථ ච ද ් නූපචාර ් 
අජ්වඣොකාව  ඨත්ො ද්ොද හත්ථප්පමාණං, තථා  ෙනූපචාර ් .  වච
පනඅන්තරාකුට්ටද්ොරපාකාරාදවයොවහොන්ති, වතහිඅන්තරිතභාවෙොවයෙ 
උපචාරාතික්කවමො. 

 ාෙත්ථියං උපනන්දං ආරබ්භ උවයයොජනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
 ාධාරණපඤ්ඤත්ති, උවයයොජනාණත්තිකාය ාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, 
අනුප ම්පන්වන තිකදුක්කටං, උභින්නම්පි කලි ා නාවරොපවන
දුක්කටවමෙ, ‘‘උවභො එකවතො න යාවප ් ාමා’’ති එෙමාදීහි
පතිරූපකාරවණහි උවයයොවජන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.
අනාචාරං ආචරිතුකාමතා, තදත්ථවමෙඋප ම්පන්න ් උවයයොජනං, එෙං
උවයයොජිත ්  උපචාරාතික්කවමොති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.
 මුට්ඨානාදීනි අදින්නාදාන දි ානීති. 
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උවයයොජනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3.  වභොජනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තතිවය  හඋවභොහිජවනහීති  කභොජනිං, ත ්මිං වභොජවන. අථො 

 කභොජකනති  වභොවග, රාගපරිුවට්ඨිතපුරි  ් හිඉත්ථීවභොවගො, ඉත්ථියා
චපුරිව ො, වතවනෙ ්  පදභාජවන‘‘ඉත්ථීවචෙවහොති, පුරිව ොචා’’තිආදි

(පාචි. 281) වුත්තං. අනුපඛජ්ජ නි ජ්ජිං ෙප්කපයයාති අනුපවිසිත්ො
නිසීවදයය, යං ත ්මිං කුවල  යනිඝරං, ත ්  මහාචතු ් ාලාදීසු කත ් 
මහල්ලක ්  පිට්ඨ ඞ්ඝාටවතො හත්ථපා ං විජහිත්ො අන්වතො යන ් 
ආ න්වන ඨාවන, ඛුද්දක ්  ො වෙමජ්ඣං අතික්කමිත්ො නිසීවදයයාති
අත්වථො, එෙංනිසින්න ් පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං උපනන්දං ආරබ්භ අනුපඛජ්ජ නි ජ්ජනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, 
අ යනිඝවර  යනිඝර ඤ්ඤිවනො, වෙමතික ්  ො දුක්කටං.
න යනිඝර ඤ්ඤි ් , වුත්තලක්ඛණං පවද ං අනතික්කමිත්ො
නිසින්න ් , භික්ඛු ්මිං දුතියවක  ති, උවභොසු නික්ඛන්වතසු ො, 
වීතරාවගසු ො නිසීදන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.
අවීතරාගජායම්පතිකානං  න්නිහිතතා,  යනිඝරතා, දුතිය ්  භික්ඛුවනො
අභාවෙො, අනුපඛජ්ජ නිසීදනන්ති ඉමාවනත්ථ චත්තාරි අඞ්ගානි. 
 මුට්ඨානාදීනිපඨමපාරාජික දි ානීති. 

 වභොජනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4-5. රකහොපටිච්ඡන්න-රකහොනි ජ්ජසික්ඛාපෙෙණ්ණනා 

චතුත්ථපඤ්චමානි  ාෙත්ථියං උපනන්දං ආරබ්භ පටිච්ඡන්නා වන ච, 
රවහො ච නි ජ්ජනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තානි,  ාධාරණපඤ්ඤත්තිවයො, 
එවත ම්පි  මුට්ඨානාදීනි පඨමපාරාජික දි ාවනෙ. ව ව ො කථානවයො
අනියතද්ෙවයවුත්තනවයවනෙ වෙදිතබ්වබො. 

රවහොපටිච්ඡන්න-රවහොනි ජ්ජසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. චාරිත්තසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඡට්වඨ නිමන්තිකතොති පඤ්චන්නං වභොජනානං අඤ්ඤතවරන

නිමන්තිවතො.  භත්කතො  මාකනොති වතවනෙ නිමන්තනභත්වතන

 භත්වතො  මාවනො.  න්තිං භික්ඛුිං අනාපුච්ඡාති අන්වතොඋපචාරසීමාය
ද ් නූපචාවර භික්ඛුං දි ්ො යං  ක්කා වහොති පකතිෙචවනනආපුච්ඡිතුං, 
තාදි ං‘‘අහං ඉත්ථන්නාම ් ඝරංගච්ඡාමී’’තිො‘‘චාරිත්තංආපජ්ජාමී’’ති

ො ඊදිව න ෙචවනන අනාපුච්ඡිත්ො. පුකරභත්තිං ො පච්ඡාභත්තිං ොති

වයන භත්වතන නිමන්තිවතො, ත ්මිං භුත්වත ො අභුත්වත ො. කුකලසු 
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චාරිත්තිං ආපජ්කජයයාති ය ්මිං කුවල නිමන්තිවතො, තවතො අඤ්ඤානි

කුලානි පවිව යය. අඤ්ඤත්ර  මයා පාචිත්තියන්ති  වච ව ො භික්ඛු 
වුත්තලක්ඛණං දුවිධම්පි  මයං ඨවපත්ො අවීතිෙත්වත මජ්ඣන්හිවක
අඤ්ඤංකුලංපවි ති, අථ ් ඝරූපචාවරොක්කමවන දුක්කටං, පඨමපාවදන
උම්මාරං අතික්කමන්ත ්  අපරම්පි දුක්කටං, දුතියපාවදන අතික්කවම
පාචිත්තියං. 

රාජගවහ උපනන්දං ආරබ්භ චාරිත්තාපජ්ජනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
‘‘ න්තංභික්ඛුං, අනාපුච්ඡා, පුවරභත්තංපච්ඡාභත්තං, අඤ්ඤත්ර මයා’’ති 
අයවමත්ථ චතුබ්බිධා අනුපඤ්ඤත්ති,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, 
තිකපාචිත්තියං, අනිමන්තිවත නිමන්තිත ඤ්ඤි ් , වෙමතික ්  ො
දුක්කටං.ත ්මිං අනිමන්තිත ඤ්ඤි ් ,  මවය න්තංභික්ඛුංආපුච්ඡිත්ො, 
අ න්තං භික්ඛුං අනාපුච්ඡිත්ො පවි වතො, අඤ්ඤ ්  ඝවරන ො
ඝරූපචාවරන ො මග්වගො වහොති, වතන ගච්ඡවතො, 
අන්තරාරාමභික්ඛුනුප ් යතිත්ථියව යයපටික්කමනභත්තියඝරානි
ගච්ඡවතො, ආපදාසු, උම්මත්තකාදීනඤ්චඅනාපත්ති.පඤ්චන්නංවභොජනානං
අඤ්ඤතවරන නිමන්තන ාදියනං,  න්තං භික්ඛුං අනාපුච්ඡනා, 
භත්තියඝරවතො අඤ්ඤඝරප්පවි නං, මජ්ඣන්හිකානතික්කවමො,  මය ් 
ො ආපදානං ො අභාවෙොති ඉමාවනත්ථ පඤ්ච අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි
පඨමකථින දි ාවනෙ, ඉදංපනකිරියාකිරියන්ති. 

චාරිත්තසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. මහානාමසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ත්තවම චතුමා ප්පච්චයපොරණාති චත්තාවරො මාව 
ගිලානප්පච්චයපොරණා,  බ්බඤ්වචතංෙත්ථුෙව නවුත්තං.අයංපවනත්ථ
අත්වථො– චතුමා පොරණාොවහොතු, පුනපොරණාො, නිච්චපොරණාො, 
 බ්බාපි  ාදිතබ්බා, ‘‘ඉදානි මම වරොවගො නත්ථී’’ති න පටික්ඛිපිතබ්බා, 

‘‘වරොවග පන  ති විඤ්ඤාවප ් ාමී’’ති අධිොව තබ්බාති. තකතො කච

උත්තරි  ාදිකයයයාති එත්ථ  වච තත්ථ රත්තීහි ො වභ ජ්වජහි ො
පරිච්වඡවදො කවතො වහොති ‘‘එත්තකාවයෙ රත්තිවයො, එත්තකානි ො
වභ ජ්ජානි විඤ්ඤාවපතබ්බානී’’ති, අථ තවතො රත්තිපරියන්තවතො ො
වභ ජ්ජපරියන්තවතො ො උත්තරි, න වභ ජ්ජකරණීවයන ො වභ ජ්ජං, 
අඤ්ඤවභ ජ්ජකරණීවයන ො අඤ්ඤං වභ ජ්ජං විඤ්ඤාවපන්ත ් 
පාචිත්තියං. 

 ක්වකසු ඡබ්බග්ගිවය ආරබ්භ වභ ජ්ජවිඤ්ඤාපනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, 
නතතුත්තරි තතුත්තරි ඤ්ඤිවනො, වෙමතික ්  ො දුක්කටං. නතතුත්තරි 
නතතුත්තරි ඤ්ඤි ් , වයහි වභ ජ්වජහි පොරිවතො, තවතො අඤ්වඤහි ො
අධිකතවරහිො අත්වථ ති, යාසුචරත්තීසුපොරිවතො, තාඅතික්කමිත්ොපි
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අත්වථ තියථාභූතං ආචික්ඛිත්ොවිඤ්ඤාවපන්ත ් , වයචඤාතවකො
පුග්ගලිකප්පොරණාය පොරිවත ො අපරියන්තපොරණාය ො පොරිවත, 
අඤ්ඤ ්  ො අත්ථාය, අත්තවනො ො ධවනන විඤ්ඤාවපන්ති, වත ං, 
උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.  ඞ්ඝපොරණතා, තවතො 
වභ ජ්ජවිඤ්ඤත්ති, අගිලානතා, පරියන්තාතික්කවමොති ඉමාවනත්ථ
චත්තාරිඅඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි ඤ්චරිත්ත දි ානීති. 

මහානාමසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. උයුත්තව නාසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අට්ඨවම උයයත්තන්තිකතඋවයයොගං, ගාමවතොනික්ඛන්තන්තිඅත්වථො. 

ක නන්ති චතුරඞ්ගිනිං. අඤ්ඤත්ර තථාරූපප්පච්චයාති තථාරූවප කාරවණ
අ ති වකෙලං ව නං ද ් නත්ථාය ගච්ඡවතො පවද පවද දුක්කටං, 

ද ් නූපචාවර ඨත්ො ප ් වතො පාචිත්තියං. ෙ ් නූපචාකරො නාම යත්ථ
ඨිවතොප ් ති, තංපන විජහිත්ොපුනප්පුනංප ් වතොපවයොවගපවයොවග
පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය ආරබ්භ ව නාද ් නෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
‘‘අඤ්ඤත්ර තථාරූපප්පච්චයා’’ති අයවමත්ථ අනුපඤ්ඤත්ති, 
 ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, හත්ථිආදීසුඑකවමකං
ද ් නාය ගමවන වුත්තනවයවනෙ දුක්කටං, තථා අනුයුත්වත
උයුත්ත ඤ්ඤිවනො, වෙමතික ් ච දුක්කටං.අනුයුත්ත ඤ්ඤිවනොපන, 
ආරාවම ඨත්ො අත්තවනො ඨිවතොකා ං ආගතං, පටිපථං ආගච්ඡන්තඤ්ච
ප ් වතො, තථාරූපප්පච්චවය, ආපදාසු, උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. 
උයුත්තව නං ද ් නත්ථාය ගමනං, අනුඤ්ඤාවතොකා වතො අඤ්ඤත්ර
ද ් නං, තථාරූපප්පච්චය ්  ආපදාය ො අභාවෙොති ඉමාවනත්ථ චත්තාරි 
අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි එළකවලොම දි ානි, ඉදං පන වලොකෙජ්ජං, 
අකු ලචිත්තං, තිවෙදනන්ති. 

උයුත්තව නාසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. ව නාො සික්ඛාපදෙණ්ණනා 

නෙවම තකතො කච උත්තරීති තිරත්තවතො උත්තරි චතුත්ථදිෙව 
අත්ථඞ්ගවත සූරිවය ව නාය තිට්ඨතු ො නිසීදතු ො  යතු ො,  වචපි
ආකාව ඉද්ධියාකඤ්චි ඉරියාපථංකප්වපති, පාචිත්තියවමෙ. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය ආරබ්භ අතිවරකතිරත්තං ව නාය 
ෙ නෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, 
තිකපාචිත්තියං, ඌනකතිරත්වත අතිවරක ඤ්ඤිවනො, වෙමතික ්  ො
දුක්කටං.ඌනක ඤ්ඤි ් , තතියාය රත්තියා පුරාරුණානික්ඛමිත්ො පුන
ෙ වතො, ගිලාන ්  ො ගිලානකරණීවයන ො ෙ වතො, පටිව නාරුද්ධාය
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ව නාය, වකනචි පලිබුද්ධ ් , ආපදාසු, උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.
තිරත්තාතික්කවමො, ව නාය සූරිය ්  අත්ථඞ්ගවමො, ගිලානතාදීනං
අභාවෙොති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි
එළකවලොම දි ාවනොති. 

ව නාො සික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. උවයයොධිකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද වම උග්ගන්ත්ො උග්ගන්ත්ො එත්ථ ුවජ්ඣන්තීති උකයයොධිෙිං, 

 ම්පහාරට්ඨාන ්ව තංනාමං. බල ්  අග්ගං ජානන්ති එත්ථාති බලග්ගිං, 

බලගණනට්ඨානන්ති අත්වථො. ව නාය වියූහං ක නාබූහිං, 

ව නානිවෙ  ්ව තංනාමං.අනීක ් ද ් නං අනීෙෙ ් නිං.අනීෙිං නාම
‘‘ද්ොද පුරිව ො හත්ථී, තිපුරිව ො අ ්ව ො, චතුප්පුරිව ො රවථො’’තිඉමිනා
(පාචි. 314) ලක්ඛවණන තවයො හත්ථී පච්ඡිමකං හත්ථානීකං, 
අ ් ානීකරථානීවකසුපිඑව ෙනවයො. චත්තාවරො පනආවුධහත්ථා පුරි ා 
පච්ඡිමකං පත්තානීකං. එවතසු යංකිඤ්චි ද ් නාය ගච්ඡවතො පවද පවද
දුක්කටං, ද ් නූපචාවර ඨත්ො ප ් වතො පාචිත්තියං, උපචාරං පන
විජහිත්ො පුනප්පුනං ප ් වතො පවයොවග පවයොවග පාචිත්තියං. ව  ං
උයුත්තව නාසික්ඛාපවද වුත්තනවයවනෙ වෙදිතබ්බං, ආපත්තිවභවදො
පවනත්ථනත්වථොති. 

උවයයොධිකසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අවචලකෙග්වගොපඤ්චවමො. 

6. සුරාපානෙග්කගො 

1. සුරාපානසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

සුරාපානෙග්ග ්  පඨවම සුරාකමරයපාකනති එත්ථ පිට්ඨාදීහි කතං
මජ්ජංසුරා, පුප්ඵාදීහිකවතොආ වෙොවමරයං, තදුභයම්පිබීජවතොපට්ඨාය
කු ග්වගනාපිපිෙවතොපවයොවග පවයොවගපාචිත්තියං. 

වකො ම්බියං  ාගතත්වථරං ආරබ්භ මජ්ජපිෙනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
 ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, අමජ්වජ 
මජ්ජ ඤ්ඤි ් , වෙමතික ්  ො දුක්කටං. අමජ්ජ ඤ්ඤි ් , අමජ්ජං 
මජ්ජෙණ්ණගන්ධර ං වලොණව ොවීරකං ො සුත්තං ො පිෙවතො, 
ො ග්ගාහාපනත්ථං ඊ කං මජ්ජං පක්ඛිපිත්ො සූපාදීනි පචන්ති, වතසු
සූප ම්පාකාදීසු, ආමලකර ාදීහිඅමජ්ජංමජ්ජ දි ංඅරිට්ඨංකවරොන්ති, තං
පිෙවතො, උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. මජ්ජභාවෙො, ත ්  පානඤ්චාති
ඉමාවනත්ථ ද්වෙ අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි එළකවලොම දි ානි, ඉදං පන
වලොකෙජ්ජං, අකු ලචිත්තං, තිවෙදනන්ති. 
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සුරාපානසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. අඞ්ගුලිපවතොදකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය අඞ්ගුලිපකතොෙකෙති අඞ්ගුලීහි උපකච්ඡකාදිඝට්ටනං වුච්චති, 
අපිචවයනවකනචි රීරාෙයවෙනහ ාධිප්පාය ්  උප ම්පන්නංඵු වතො
පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය ආරබ්භ අඞ්ගුලිපවතොදවකන හ නෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, 
අනුප ම්පන්වන තිකදුක්කටං, ඉධ පන භික්ඛුනීපි භික්ඛු ් , භික්ඛු ච
භික්ඛුනියාඅනුප ම්පන්වනො එෙ, කායප්පටිබද්ධාදීසු බ්බත්ථදුක්කටවමෙ.
න හ නාධිප්පාය ් ,  ති කරණීවය ආම වතො, උම්මත්තකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති. හ ාධිප්පායතා, උප ම්පන්න ්  කාවයන කායාම නන්ති
ඉමාවනත්ථද්වෙඅඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනි පඨමපාරාජික දි ාවනොති. 

අඞ්ගුලිපවතොදකසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. හ ධම්මසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තතිවය උෙකෙ හ ධම්කමති උදකිසළා වුච්චති. ත ්මා වයො භික්ඛු
උපරිවගොප්ඵවක උදවකවයෙ ගච්ඡන්වතො හ ාධිප්පාවයො නිමුජ්ජති ො
උම්මුජ්ජති ො, ත ්  නිමුජ්ජනාදීනං අත්ථාය ඔතරන්ත ්  හත්ථොවර
පදොවර දුක්කටං, නිමුජ්ජනුම්මුජ්ජවනසු පවයොවග පවයොවග පාචිත්තියං, 
නිමුජ්ජිත්ො අන්වතොඋදවකවයෙ ගච්ඡන්ත ්  හත්ථොරපදොවරසු, 
තරන්ත ් ොවයනවයනඅඞ්වගනතරති, ත ් ත ් පවයොවගපවයොවග
පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං  ත්තර ෙග්ගිවය භික්ඛූ ආරබ්භ උදවක ිසළනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, උදවක 
අහ ධම්වම හ ධම්ම ඤ්ඤිවනො, වෙමතික ්  ො දුක්කටං, තථා නාොය
ිසළවතොහත්වථනො පාවදනොකට්වඨනොකථලායොඋදකංපහරවතො, 
භාජනගතංඋදකංොකඤ්ජිකාදීනිො චික්ඛල්ලංොඛිපනිසළායිසළවතො
දුක්කටං.අත්ථවජොතකංපනඅක්ඛරංඡින්දිතුං ෙට්ටති.නහ ාධිප්පාය ් , 
 ති කරණීවය ඔතරිත්ො නිමුජ්ජනාදීනි කවරොන්ත ් , පාරං ගච්ඡවතො, 
ආපදාසු, උම්මත්තකාදීනඤ්චඅනාපත්ති.උපරිවගොප්ඵකතා, හ ාධිප්පාවයන 
ිසළනන්ති ඉමාවනත්ථ ද්වෙ අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි
පඨමපාරාජික දි ානීති. 

හ ධම්මසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. අනාදරියසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුත්වථ අනාෙරිකයති පුග්ගල ්  ො ධම්ම ්  ො අනාදරකරවණ.
ත ්මා වයො භික්ඛු උප ම්පන්වනන පඤ්ඤත්වතන වුච්චමාවනො ත ්  ො
ෙචනං අකත්තුකාමතාය, තං ො ධම්මං අසික්ඛිතුකාමතාය අනාදරියං
කවරොති, ත ් ත ්මිංඅනාදරිවයපාචිත්තියං. 

වකො ම්බියං ඡන්නත්වථරං ආරබ්භ අනාදරියකරණෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, 
අනුප ම්පන්වනතිකදුක්කටං, උප ම්පන්වනන ො අනුප ම්පන්වනන ො 
‘‘ඉදං න  ල්වලඛාය  ංෙත්තතී’’තිආදිනා නවයන අපඤ්ඤත්වතන 
වුච්චමාන ්  අනාදරිවයපි දුක්කටවමෙ. පවෙණිආගතං පන උග්ගහං
ගවහත්ො ‘‘එෙං අම්හාකංආචරියානංඋග්ගවහොපරිපුච්ඡා’’ති (පාචි. 344) 
භණන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. උප ම්පන්න ් 
පඤ්ඤත්වතන ෙචනං, අනාදරියකරණන්ති ඉමාවනත්ථ ද්වෙ අඞ්ගානි.
 මුට්ඨානාදීනිඅදින්නාදාන දි ානි, ඉදංපන දුක්ඛවෙදනන්ති. 

අනාදරියසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. භිං ාපනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පඤ්චවම භිිං ාකපයයාති භිං ාපනත්ථං රූපාදීනි උප ංහවරයය, 
භයානකකථංොකවථයය.ව ොපනභායතුො, මාො, ඉතර ්  පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියංඡබ්බග්ගිවයභික්ඛූආරබ්භභිං ාපනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
 ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං. අනුප ම්පන්වන 
තිකදුක්කටං, න භිං ාවපතුකාම ්  තථා කවරොවතො, උම්මත්තකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති. උප ම්පන්නතා, ත ්  ද ් න ෙනවි වයභිං ාවපතුකාමතාය
ොයාමනන්ති ඉමාවනත්ථ ද්වෙ අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි
අනන්තරසික්ඛාපද දි ාවනොති. 

භිං ාපනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. වජොතිසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඡට්වඨ විසිබ්බනාකපක්කඛොති තප්පිතුකාවමො.  මාෙකහයයාතිජාවලයය, 

අඤ්ඤත්රතථාරූපප්පච්චයාතිපදීපුජ්ජාලනංොපත්තපචනාදීසු වජොතිකරණං
ොති එෙරූපං පච්චයං විනා. තත්රායං විනිච්ඡවයො –  යං  මාදහන්ත ්  
අරණි ණ්ඨාපනවතො පට්ඨාය යාෙ ජාලා න උට්ඨහති, තාෙ
 බ්බප්පවයොවගසු දුක්කටං, ජාලුට්ඨාවන පාචිත්තියං.  මාදහාවපන්ත ් 
ආණත්තියා දුක්කටං,  කිං ආණත්වතන බහුම්පි  මාදහිවත එකවමෙ
පාචිත්තියං. 
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භග්වගසු  ම්බහුවල භික්ඛූ ආරබ්භ වජොතිං  මාදහිත්ො
විසිබ්බනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ‘‘අගිලාවනො, අඤ්ඤත්ර
තථාරූපප්පච්චයා’’ති ඉමාවනත්ථ ද්වෙ අනුපඤ්ඤත්තිවයො, 
 ාධාරණපඤ්ඤත්ති,  ාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, ගිලාන ් 
අගිලාන ඤ්ඤිවනො, වෙමතික ්  ො දුක්කටං, තථා පටිලාතං
උක්ඛිපන්ත ් , තඤ්ච අවිජ්ඣාතං උක්ඛිපිත්ො යථාඨාවන ඨවපන්ත ් .
විජ්ඣාතං පන ජාලයවතො පාචිත්තියවමෙ. ගිලාන ්  ගිලාන ඤ්ඤි ් , 
අඤ්වඤන කතං ො වීතච්චිතඞ්ගාරං ො විසිබ්වබන්ත ් , 
පදීපවජොතිකජන්තාඝරාදිවක තථාරූපප්පච්චවය, ආපදාසු, 
උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. අගිලානතා, අනුඤ්ඤාතකාරණාභාවෙො, 
විසිබ්වබතුකාමතා,  මාදහනන්ති ඉමාවනත්ථ චත්තාරි අඞ්ගානි.
 මුට්ඨානාදීනි ඤ්චරිත්වත වුත්තනවයවනෙවෙදිතබ්බානීති. 

වජොතිසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. නහානසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ත්තවම නහාකයයයාති වයො භික්ඛු මජ්ඣිමවදව  නහානදිෙ වතො
පට්ඨාය අද්ධමාව අපුණ්වණඅඤ්ඤත්ර මයා ‘‘නහායි ් ාමී’’තිචුණ්ණං
ො මත්තිකං ො අභි ඞ්ඛවරොති, ත ්  තවතො පට්ඨාය  බ්බප්පවයොවගසු
දුක්කටං, නහානපරිවයො ාවන පාචිත්තියං.  මවයසු 

පරිවෙණ ම්මජ්ජනමත්තම්පි ෙම්ම මකයො, අද්ධවයොජනං ගන්තුකාම ් , 

ගච්ඡවතො, ගත ් ො අද්ධානගමන මකයො,  රවජන ොවතනඔකිණ්ණ ් 

ද්වීසු ො තීසු ො උදකඵුසිවතසු කාවය පතිවතසු ොතවුට්ඨි මකයොති
වෙදිතබ්වබො.ව  ංඋත්තානවමෙ. 

රාජගවහ  ම්බහුවල භික්ඛූ ආරබ්භ න මත්තං ජානිත්ො 
නහායනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ‘‘අඤ්ඤත්ර  මයා’’ති අයවමත්ථ ඡබ්බිධා 
අනුපඤ්ඤත්ති,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, 
අතිවරකද්ධමාව  ඌනක ඤ්ඤිවනො, වෙමතික ්  ො දුක්කටං.
අතිවරක ඤ්ඤි ් ,  මවයොනහායන්ත ් , වයො ොනදීපාරංගච්ඡන්වතො
ොලුකංඋක්කිරිත්ොකතආොවටසුපිනහායති, ත ් , පච්චන්තිවමජනපවද
 බ්වබ ං, ආපදාසු, උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. මජ්ඣිමවදව ො, 
ඌනකද්ධමාව  නහානං,  මයානං ො නදීපාරගමන ්  ො ආපදානං ො 
අභාවෙොති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි
එළකවලොම දි ාවනොති. 

නහානසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. දුබ්බණ්ණකරණසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අට්ඨවම අලභීතිලවභො, ලවභොඑෙලාවභො, කිංඅලභි? චීෙරං, ිසදි ං? 
නෙං, ඉති ‘‘නෙචීෙරලාවභනා’’ති ෙත්තබ්වබ අනුනාසිකවලොපං අකත්ො 
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පටුන 

නෙිංචීෙරලාකභනාති වුත්තං, පටිලද්ධනෙචීෙවරනාති අත්වථො. මජ්වඣ 

ඨිතපදද්ෙවය පනාති නිපාතමත්තං. භික්ඛුනාති වයන ලද්ධං, ත ් 
නිද ් නං, ව  ං පදත්ථවතො උත්තානවමෙ. අයං පවනත්ථ විනිච්ඡවයො – 
නිො නපාරුපනුපගං චීෙරං ලභිත්ො ත ්  නිට්ඨිතරජන ්  ය ්මිං ො
ත ්මිං ො පවදව කං නීවලනො පත්තනීවලනොකද්දවමන ො වයන
වකනචි කාළවකන ො වමොරක්ඛිමණ් ලමඞ්ගුලපිට්ඨීනං
අඤ්ඤතරප්පමාණං කප්පබින්දුං ආදියිත්ො තං චීෙරං පරිභුඤ්ජිතබ්බං, 
අනාදියිත්ො පරිභුඤ්ජන්ත ් පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ම්බහුවලභික්ඛූආරබ්භඅත්තවනො චීෙරඅජානනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, 
ආදින්වන අනාදින්න ඤ්ඤිවනො, වෙමතික ්  ො දුක්කටං.
ආදින්න ඤ්ඤි ් , කප්වප නට්වඨ, කප්පකවතොකාව  ජිණ්වණ, 
කප්පකවතන අකප්පකවත  ංසිබ්බිවත, පච්ඡා ආවරොපිවතසු
අග්ගළඅනුොතපරිභණ්ව සු තං පරිභුඤ්ජන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති. වුත්තප්පකාර ් චීෙර ්  අකතකප්පකතා, න නට්ඨචීෙරාදිතා, 
නිො නං ො පාරුපනං ොති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි 
එළකවලොම දි ානි, ඉදංපනකිරියාකිරියන්ති. 

දුබ්බණ්ණකරණසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. විකප්පනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

නෙවම විෙප්කපත්ොති එත්ථ ද්වෙ විකප්පනා  ම්මුඛාවිකප්පනා

පරම්මුඛාවිකප්පනා ච. කථං  ම්මුඛාවිෙප්පනා වහොති? චීෙරානං
එකබහුභාෙං  න්නිහිතා න්නිහිතභාෙඤ්ච ඤත්ො ‘ඉමං චීෙර’න්ති ො
‘ඉමානි චීෙරානී’ති ො ‘එතං චීෙර’න්ති ො ‘එතානි චීෙරානී’ති ො ෙත්ො
‘තුය්හං විකප්වපමී’ති ෙත්තබ්බං, අයවමකා  ම්මුඛාවිකප්පනා. එත්තාෙතා
නිවධතුංෙට්ටති, පරිභුඤ්ජිතුංපනවි ් ජ්වජතුංොඅධිට්ඨාතුංොනෙට්ටති.
‘‘මය්හං  න්තකං, මය්හං  න්තකානි පරිභුඤ්ජ ො වි ් ජ්වජහි ො
යථාපච්චයං කවරොහී’’ති (පාචි. 374) එෙං පන වුත්වත පච්චුද්ධාවරොනාම
වහොති, තවතො පභුති පරිවභොගාදවයොපි ෙට්ටන්ති. අපවරො නවයො, තවථෙ
චීෙරානං එකබහුභාෙං  න්නිහිතා න්නිහිතභාෙඤ්ච ඤත්ො ත ්ව ෙ
භික්ඛුවනො  න්තිවක ‘ඉමං චීෙර’න්ති ො ‘ඉමානි චීෙරානී’ති ො ‘එතං 
චීෙර’න්ති ො ‘එතානි චීෙරානී’ති ො ෙත්ො පඤ්චසු  හධම්මිවකසු
අඤ්ඤතර ්  අත්තනා අභිරුචිත ්  ය ්  ක ් චි නාමං ගවහත්ො
‘‘ති ්  ්  භික්ඛුවනො විකප්වපමී’’ති ො ‘‘ති ් ාය භික්ඛුනියා, 
සික්ඛමානාය,  ාමවණර ් , ති ් ාය  ාමවණරියා විකප්වපමී’’ති ො
ෙත්තබ්බං, අයං අපරාපි  ම්මුඛාවිකප්පනා. එත්තාෙතා නිවධතුං ෙට්ටති, 
පරිවභොගාදීසුඑකම්පිනෙට්ටති.වතනපනභික්ඛුනා‘‘ති ්  ්  භික්ඛුවනො
 න්තකං…වප.… ති ් ාය ාමවණරියා න්තකංපරිභුඤ්ජොවි ් ජ්වජහි
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ො යථාපච්චයංකවරොහී’’තිවුත්වතපච්චුද්ධාවරොනාමවහොති, තවතොපභුති
පරිවභොගාදවයොපි ෙට්ටන්ති. 

කථං පරම්මුඛාවිෙප්පනා වහොති? චීෙරානං තවථෙ එකබහුභාෙං
 න්නිහිතා න්නිහිතභාෙඤ්චඤත්ො‘ඉමංචීෙර’න්තිො‘ඉමානි චීෙරානී’ති
ො ‘එතං චීෙර’න්ති ො ‘එතානි චීෙරානී’ති ො ෙත්ො ‘‘තුය්හං 
විකප්පනත්ථායදම්මී’’තිෙත්තබ්බං.වතනෙත්තබ්වබො‘‘වකොවතමිත්වතො
ො  න්දිට්වඨොො’’ති.තවතොඉතවරනපුරිමනවයවනෙ ‘ති ්ව ොභික්ඛූ’ති
ො…වප.… ‘ති ් ා  ාමවණරී’තිොෙත්තබ්බං.පුනවතනභික්ඛුනා‘‘අහං
ති ්  ් භික්ඛුවනො දම්මී’’තිො…වප.… ‘‘ති ් ාය ාමවණරියාදම්මී’’ති
ො ෙත්තබ්බං, අයං පරම්මුඛාවිකප්පනා. එත්තාෙතා නිවධතුං ෙට්ටති, 
පරිවභොගාදීසු එකම්පි න ෙට්ටති. වතන පන භික්ඛුනා
දුතිය ම්මුඛාවිකප්පනායං වුත්තනවයවනෙ ‘‘ඉත්ථන්නාම ්   න්තකං
පරිභුඤ්ජොවි ් ජ්වජහිොයථාපච්චයං කවරොහී’’තිවුත්වතපච්චුද්ධාවරො
නාම වහොති, තවතො පභුති පරිවභොගාදවයොපි ෙට්ටන්තීති. 
පත්තවිකප්පනායම්පි එව ෙ නවයො. ඉති ඉමාසු ද්වීසු විකප්පනාසු යාය
කායචි විකප්පනාය පඤ්චසු  හධම්මිවකසු ය ්  ක ් චි චීෙරං
විකප්වපත්ොවුත්තනවයන අකතප්පච්චුද්ධාරංොවයනවිනයකම්මංකතං, 
ත ් ොවි ් ාව න අග්ගවහත්ොපරිභුඤ්ජන්ත ් පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං උපනන්දං ආරබ්භ අප්පච්චුද්ධාරණං පරිභුඤ්ජනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, තං පන
අධිට්ඨහන්ත ්  ො වි ් ජ්වජන්ත ්  ො දුක්කටං, තථා පච්චුද්ධාරවණ
අප්පච්චුද්ධාරණ ඤ්ඤි ්  වෙමතික ්  ො. පච්චුද්ධාරණ ඤ්ඤි ්  පන
වි ් ාව න පරිභුඤ්ජන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.  ාමං
විකප්පිත ්  අප්පච්චුද්ධාවරො, විකප්පනුපගචීෙරතා, පරිවභොවගොති 
ඉමාවනත්ථතීණිඅඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනිපඨමකථින දි ාවනෙ, ඉදංපන 
කිරියාකිරියන්ති. 

විකප්පනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. අපනිධානසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද වම පත්තන්ති අධිට්ඨානුපගං. චීෙරන්තිවිකප්පනුපගං. නිසීෙනිං නාම

 ද ං වුච්චති. සූචිඝරිං නාම  සූචිකං ො අසූචිකං ො. ොයබන්ධනිං නාම

පට්ටිකා ො සූකරන්තකං ො. අපනිකධයයාති අපවනත්ො නිදවහයය. 

හ ාකපක්කඛොති හ ාධිප්පාවයො. පාචිත්තියන්ති  යං අපනිවධන්ත ් 
පාචිත්තියං, අඤ්ඤං ආණාවපන්ත ්  ආණත්තියා දුක්කටං, වතන
අපනිහිවතඉතර ් පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය ආරබ්භ අපනිධානෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
 ාධාරණපඤ්ඤත්ති,  ාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, අනුප ම්පන්වන
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තිකදුක්කටං, වුත්තප්පකාරානිපනපත්තාදීනිඨවපත්ොඅඤ්ඤංපරික්ඛාරං
උප ම්පන්න ්  ො අනුප ම්පන්න ්  ො  න්තකං අපනිවධන්ත ් 
දුක්කටවමෙ. දුන්නික්ඛිත්තං පටි ාවමන්ත ් , ‘‘ධම්මකථං කත්ො
ද ් ාමී’’ති පටි ාවමන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.
උප ම්පන්න ්  න්තකානංපත්තාදීනංඅපනිධානං, විවහව තුකාමතාො
හ ාධිප්පායතා ොති ඉමාවනත්ථ ද්වෙ අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි 
අදින්නාදාන දි ානීති. 

අපනිධානසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සුරාපානෙග්වගොඡට්වඨො. 

7.  ප්පාණෙෙග්කගො 

1.  ඤ්චිච්චසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ප්පාණකෙග්ග ්  පඨවම පාකණොති තිරච්ඡානගතපාවණො
අධිප්වපවතො. තං ඛුද්දකම්පි මහන්තම්පි මාවරන්ත ්  පාචිත්තියවමෙ, 
මහන්වතපනඋපක්කමමහන්තතායඅකු ලංමහන්තංවහොති. 

 ාෙත්ථියං උදායිත්වථරං ආරබ්භ පාණං ජීවිතා වෙොවරොපනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති,  ාණත්තිකං, පාවණ වෙමතික ් , 
අපාවණ පාණ ඤ්ඤිවනො, වෙමතික ්  ො දුක්කටං. අපාණ ඤ්ඤි ් , 
අ ඤ්චිච්ච, අජානන්ත ් , නමරණාධිප්පාය ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති.ව  ං මනු ් විග්ගවහවුත්තනයවමොති. 

 ඤ්චිච්චසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2.  ප්පාණකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය  ප්පාණෙන්ති වය පාණකා පරිවභොවගන මරන්ති, වතහි
 ප්පාණකං, තාදි ඤ්හි ජානං පරිභුඤ්ජන්ත ්  පවයොවග පවයොවග 
පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය ආරබ්භ ජානං  ප්පාණකං උදකං 
පරිභුඤ්ජනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ව  වමත්ථ සිඤ්චනසික්ඛාපවද
වුත්තනවයවනෙ වෙදිතබ්බන්ති. 

 ප්පාණකසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. උක්වකොටනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තතිවය යථාධම්මන්ති වයො ය ්  අධිකරණ ්  වූප මාය ධම්වමො

වුත්වතො, වතවනෙ ධම්වමන. නිහතාධිෙරණන්ති නිහතං අධිකරණං, 
 මථක්ඛන්ධවක (චූළෙ. 185 ආදවයො)  ත්ථාරා වුත්තධම්වමවනෙ 
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වූප මිතන්ති අත්වථො, වූප මනනයං පන ්  අධිකරණ මවථසු

ද ් යි ් ාම. පුනෙම්මාය උක්කෙොකටයයාති ත ්  ත ්  භික්ඛුවනො
 න්තිකං ගන්ත්ො ‘‘අකතං කම්ම’’න්තිආදීනි (පාචි. 394) ෙදන්වතො
පුනකරණත්ථාය උච්චාවලයය. යථාඨිතභාවෙන පතිට්ඨාතුං න දවදයය, 
ත ්ව ෙංකවරොන්ත ්  පාචිත්තියං. යං පනධම්වමනඅධිකරණංනිහතං, 
තං සුනිහතවමෙ.  වච විප්පකවත කම්වම පටික්වකො ති, තං
 ඤ්ඤාවපත්ො කාතබ්බං. ඉතරථා කම්මඤ්ච කුප්පති, කාරකානඤ්ච
ආපත්ති. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ ආරබ්භ උක්වකොටනෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, ධම්මකම්වම
වෙමතික ් , අධම්මකම්වම ධම්මකම්ම ඤ්ඤිවනො, වෙමතික ්  ො
දුක්කටං. උභවයසු අධම්මකම්ම ඤ්ඤි ් , ‘‘අධම්වමන ො ෙග්වගන ො
අකම්මාරහ ්  ො කම්මං කත’’න්ති ජානන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති. යථාධම්මං නිහතභාවෙො, ජානනා, උක්වකොටනාති ඉමාවනත්ථ
තීණි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි අදින්නාදාන දි ානි, ඉදං පන
දුක්ඛවෙදනන්ති. 

උක්වකොටනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. දුට්ඨුල්ලසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුත්වථ දුට්ඨුල්ලන්ති  ඞ්ඝාදිව  ං අධිප්වපතං, තං වයන වකනචි
උපාවයන ඤත්ො පටිච්ඡාවදන්ත ්  පාචිත්තියං.  වචපි ‘‘න දානි නං 
ක ් චිභික්ඛුවනොආවරොවච ් ාමී’’තිධුරං නික්ඛිපිත්ොපච්ඡාආවරොවචති, 
පාචිත්තියං, ආපජ්ජිත්ොෙආවරොවච ් ති. වචපන එෙංධුරංනික්ඛිපිත්ො
පටිච්ඡාදනත්ථවමෙ අඤ්ඤ ්  ආවරොවචති, ව ොපි අඤ්ඤ ් ාති 
එවතනුපාවයන මණ තම්පිආපජ්ජතිවයෙ තාෙ, යාෙ වකොටින ඡිජ්ජති.
කථං පන වකොටි ඡිජ්ජති?  වචහිආපන්වනො එක ් ආවරොවචති, ව ොපි
අඤ්ඤ ්  ආවරොවචති, ව ො නිෙත්තිත්ො වයන ්  ආවරොචිතං, ත ්ව ෙ
ආවරොවචති, එෙංතතිවයනපුග්ගවලනදුතිය ්  ආවරොචිවතවකොටිඡින්නා
වහොති. 

 ාෙත්ථියං අඤ්ඤතරං භික්ඛුං ආරබ්භ 
දුට්ඨුල්ලාපත්තිපටිච්ඡාදනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති, 
අනාණත්තිකං, දුට්ඨුල්ලායආපත්තියාආදිපවද පාචිත්තියං, ඉතවරසු ද්වීසු 
දුක්කටං, අදුට්ඨුල්ලාය තිකදුක්කටං, අනුප ම්පන්න ්  දුට්ඨුල්වල ො 
අදුට්ඨුල්වල ො අජ්ඣාචාවර දුක්කටවමෙ. ‘‘ ඞ්ඝ ්  භණ් නාදීනි
භවි ් න්තී’’ති (පාචි.401) ො‘‘අයංකක්ඛවළොඵරුව ොජීවිතන්තරායංො
බ්රහ්මචරියන්තරායං ො කරි ් තී’’ති ො අනාවරොවචන්ත ් , පතිරූපං
භික්ඛුං අප ් වතො, න ඡාවදතුකාම ් , ‘‘පඤ්ඤායි ් ති  වකන
කම්වමනා’’ති අනාවරොවචන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.
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උප ම්පන්න ්  දුට්ඨුල්ලාපත්තිජානනං, ‘‘පටිච්ඡාවදතුකාමතාය
නාවරොවච ් ාමී’’ති ධුරනික්වඛවපොති ඉමාවනත්ථ ද්වෙ අඞ්ගානි. 
 මුට්ඨානාදීනි මනුභා න අ ාවනොති. 

දුට්ඨුල්ලසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. ඌනවී තිෙ ් සික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පඤ්චවම ඌනවී තිෙ ් න්ති පටි න්ධිග්ගහණවතො පට්ඨාය

අපරිපුණ්ණවී තිෙ ් ං. උප ම්පාකෙයයාති උපජ්ඣාවයො හුත්ො

උප ම්පාවදයය. ක ො ච පුග්ගකලො අනුප ම්පන්කනොති ජානන්වතනාපි
අජානන්වතනාපි උප ම්පාදිවතො අනුප ම්පන්වනොෙ.  වච පන ව ො
ද ෙ ් ච්චවයනඅඤ්ඤං උප ම්පාවදති, තඤ්වචමුඤ්චිත්ොගවණොපූරති, 
සූප ම්පන්වනො.ව ොපියාෙනජානාති, තාෙත ් වනෙ ග්ගන්තරාවයො

න වමොක්ඛන්තරාවයො, ඤත්ො පන පුන උප ම්පජ්ජිතබ්බං. කත ච භික්ඛූ

ගාරය්හාති ඨවපත්ො උපජ්ඣායං අෙව  ා ගාරය්හා වහොන්ති,  බ්වබ

දුක්කටං ආපජ්ජන්ති. ඉෙිං ත ්මිිං පාචිත්තියන්ති වයො පන උපජ්ඣාවයො
හුත්ො උප ම්පාවදති, ත ්මිංවයෙ පුග්ගවල ඉදං පාචිත්තියං වෙදිතබ්බං.
ත ්මා වයො ‘‘එෙං උප ම්පාවද ් ාමී’’තිගණං ොආචරියං ො පත්තං ො
චීෙරං ො පරිවය ති, සීමං ො  ම්මන්නති (පාචි. 404), උදකුක්වඛපං ො 
පරිච්ඡින්දති, ව ො එවතසු  බ්බකිච්වචසු ඤත්තියා, ද්වීසු ච කම්මොචාසු 
දුක්කටානිආපජ්ජිත්ොකම්මොචාපරිවයො ාවනපාචිත්තියංආපජ්ජති. 

රාජගවහ  ම්බහුවල භික්ඛූ ආරබ්භ ඌනවී තිෙ ් ං 
උප ම්පාදනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, 
ඌනවී තිෙ ්ව  වෙමතික ් , පරිපුණ්ණවී තිෙ ්ව ඌනක ඤ්ඤිවනො, 
වෙමතික ්  ච දුක්කටං. උභයත්ථ පරිපුණ්ණ ඤ්ඤි ් , 
උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. ඌනවී තිෙ ් තා, ඌනක ඤ්ඤිතා, 
උප ම්පාදනන්ති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි 
අදින්නාදාන දි ානි, ඉදංපනපණ්ණත්තිෙජ්ජං, තිචිත්තං, තිවෙදනන්ති. 

ඌනවී තිෙ ් සික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. වථයය ත්ථසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඡට්වඨ වය රාජානං ො ෙඤ්වචත්ො සුඞ්කං ො පරිහරිතුකාමා වචොරා
කතකම්මා වචෙ අකතකම්මා ච මග්ගප්පටිපන්නා, වතසු ඉධ 

කථයය ත්ථ ඤ්ඤිවනො ත ්  වථයය ත්ථභාෙං ඤත්ො වතන  ද්ධිං 
 ංවිධායගච්ඡන්ත ්  ංවිධාවනචගමවනචඔොදෙග්වගවුත්තනවයන
ආපත්තිවිනිච්ඡවයො වෙදිතබ්වබො. 

 ාෙත්ථියංඅඤ්ඤතරංභික්ඛුංආරබ්භවථයය ත්වථන ද්ධිං  ංවිධාය
එකද්ධානමග්ගං පටිපජ්ජනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, 
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අනාණත්තිකං, මනු ්ව සු අ ංවිදහන්වතසු  යවමෙ  ංවිදහිත්ො
ගච්ඡන්ත ් , වථයය ත්වථ වෙමතික ් , අවථයය ත්වථ
වථයය ත්ථ ඤ්ඤිවනො, වෙමතික ් ච දුක්කටං.අවථයය ත්ථ ඤ්ඤි ් , 
අ ංවිදහිත්ො ො කාලවි ඞ්වකවතන ො, ආපදාසු ො, ගච්ඡන්ත ් , 
උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. වථයය ත්ථභාවෙො, ජානනං,  ංවිධානං, 
අවි ඞ්වකවතන ගමනන්ති ඉමාවනත්ථ චත්තාරි අඞ්ගානි. 
වථයය ත්ථ මුට්ඨානං, කිරියං,  ඤ්ඤාවිවමොක්ඛං,  චිත්තකං, 
පණ්ණත්තිෙජ්ජං, කායකම්මං, ෙචීකම්මං, තිචිත්තං, තිවෙදනන්ති. 

වථයය ත්ථසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7.  ංවිධානසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ත්තවම  ාෙත්ථියං අඤ්ඤතරං භික්ඛුං ආරබ්භ මාතුගාවමන  ද්ධිං 
එකද්ධානමග්ගංපටිපජ්ජනෙත්ථු ්මිංපඤ්ඤත්තං, ව  වමත්ථභික්ඛුනියා
 ද්ධිං  ංවිධානසික්ඛාපවදවුත්තනවයවනෙවෙදිතබ්බන්ති. 

 ංවිධානසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. අරිට්ඨසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අට්ඨවම  ග්ගවමොක්ඛානං අන්තරායං කවරොන්තීති අන්තරායිො, වත
කම්මකිවල විපාකඋපොදපඤ්ඤත්තිවීතික්කමනෙව න පඤ්චවිධා. වතසු
මුදුකානං අත්ථරණාදීනං ඵ ්ව ො විය ඉත්ථි ම්ඵ ්ව ොපි ෙට්ටතීති
වමථුනවීතික්කමවන වදො ං අදි ්ො පඤ්ඤත්තිවීතික්කමන්තරායිවක
 න්ධාය ‘‘වයවම අන්තරායිකා ධම්මා වුත්තා භගෙතා, වත පටිව ෙවතො

නාලං අන්තරායායා’’ති වුත්තං. අකනෙපරියාකයනාති ‘‘අට්ඨිකඞ්කලූපමා
කාමා’’තිආදීහි (ම.නි. 2.42; පාචි.417; චූළනි. ඛග්ගවි ාණසුත්තනිද්වද 

147) වනවකහිකාරවණහි. ක ොභික්ඛු භික්ඛූහීතිවයප ් න්තිොසුණන්ති
ො, වතහි තික්ඛත්තුං එෙං ෙත්තබ්වබො ‘‘මා ආය ්මා එෙං අෙච…වප.… 
අලඤ්ච පන වත පටිව ෙවතො අන්තරායායා’’ති. එෙං වුත්වත
අප්පටිනි ් ජ්ජන්ත ්  දුක්කටං, සුත්ො අෙදන්තානම්පි දුක්කටං. පුන
 ඞ්ඝමජ්ඣම්පි ආකඩ්ඪිත්ො තවථෙ ෙත්තබ්වබො, තත්රාපි ත ් 
අප්පටිනි ් ජ්ජවන, ඉතවර ඤ්ච අෙචවන දුක්කටවමෙ. එෙම්පි 
අප්පටිනි ් ජ්ජන්වතො පුන ඤත්තිචතුත්වථන කම්වමන යාෙතතියං
 මනුභාසිතබ්වබො, අථ ්  අප්පටිනි ් ජ්ජවතො පුන ඤත්තියා ච ද්වීහි ච
කම්මොචාහිදුක්කටං, කම්මොචාපරිවයො ාවනපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං අරිට්ඨං ආරබ්භ පාපිකාය දිට්ඨියා 
අප්පටිනි ් ජ්ජනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, 
අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, අධම්මකම්වම තිකදුක්කටං.
අ මනුභාසියමාන ් , පටිනි ් ජ්ජන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච
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අනාපත්ති.ධම්මකම්මතා,  මනුභා නා, අප්පටිනි ් ජ්ජනන්තිඉමාවනත්ථ
තීණිඅඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනි  මනුභා න දි ාවනොති. 

අරිට්ඨසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. උක්ඛිත්ත ම්වභොගසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

නෙවම තථාොදිනාති ‘‘තථාහං භගෙතා ධම්ම’’න්තිආදිොදිනා. 

අෙතානුධම්කමනාති අනුධම්වමො වුච්චති ආපත්තියා අද ් වන ො
අප්පටිකම්වමොපාපිකායදිට්ඨියා අප්පටිනි ් ග්වගොධම්වමනවිනවයන
උක්ඛිත්තක ්  අනුවලොමෙත්තං දි ්ො කතඔ ාරණා, ව ො
ඔ ාරණ ඞ්ඛාවතොඅනුධම්වමොය ් නකවතො, අයංඅකතානුධම්වමොනාම, 

තාදිව න  ද්ධින්ති අත්වථො.  ම්භුඤ්කජයය ොති ආමි  ම්වභොගං ො 

ධම්ම ම්වභොගං ො කවරයය.  ිංෙක යය ොතිඋවපො ථාදිකං  ඞ්ඝකම්මං

කවරයය.  හ ො ක යයිං ෙප්කපයයාති නානූපචාවරපි එකච්ඡන්වන
නිපජ්වජයය. තත්ථ ආමි පරිවභොවග එකප්පවයොවගන බහූපි දදවතො ො
ගණ්හවතො ො එකං පාචිත්තියං, විච්ඡින්දවන  ති පවයොවග පවයොවග
පාචිත්තියං.ධම්ම ම්වභොවගපදාදීහිඋද්දි න්ත ් ොඋද්දි ාවපන්ත ්  ො
පදව ොධම්වම වුත්තනවයන,  ංොව  කම්මපරිවයො ානෙව න, 
 හව යයාය එක ්මිං නිපන්වන ඉතර ්  නිපජ්ජනප්පවයොගෙව න
ආපත්තිපරිච්වඡවදොවෙදිතබ්වබො. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය ආරබ්භ අරිට්වඨන භික්ඛුනා  ද්ධිං 
 ම්භුඤ්ජනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, 
උක්ඛිත්තවක වෙමතික ් , අනුක්ඛිත්තවක උක්ඛිත්තක ඤ්ඤිවනො වචෙ
වෙමතික ් චදුක්කටං.උවභොසු අනුක්ඛිත්තක ඤ්ඤි ් , ‘‘ඔ ාරිවතො’’ති
ො ‘‘තං දිට්ඨිං පටිනි ් ට්වඨො’’ති ො ජානන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති. අකතානුධම්මතා, ජානනා,  ම්වභොගාදිකරණන්ති ඉමාවනත්ථ
තීණි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි අදින්නාදාන දි ානි, ඉදං පන
පණ්ණත්තිෙජ්ජං, තිචිත්තං, තිවෙදනන්ති. 

උක්ඛිත්ත ම්වභොගසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. කණ්ටකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද වම  මණුද්කෙක ොති ාමවණවරො. චරාතිගච්ඡ. පිකරතිපරඅමාමක. 

වින ් ාති න ් , යත්ථ තං න ප ් ාම, තත්ථ ගච්ඡාති වුත්තං වහොති. 

තථානාසිතන්තිඑත්ථ  ංො නා නා ලිඞ්ගනා නා දණ් කම්මනා නාති

ති ්ව ොනා නා.තත්ථආපත්තියා අද ් නාදීසුඋක්වඛපනා  ිංො නා නා 
නාම. දූ වකො නාව තබ්වබො (පාරා. 66), වමත්තියං භික්ඛුනිං නාව ථාති

(චූළෙ. 193; පාරා. 384) අයං ලිඞ්ගනා නා නාම. ‘‘අජ්ජතග්වග වත, 
ආවුව ො මණුද්වද , නවචෙව ො භගො ත්ථාඅපදිසිතබ්වබො’’ති(පාචි.

429) අයං ෙණ්ඩෙම්මනා නා නාම, අයං ඉධාධිප්වපතා. වතන වුත්තං 
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‘‘තථානාසිත’’න්ති. උපලාකපයයාති ‘‘පත්තං ො චීෙරං ො උද්වද ං ො

පරිපුච්ඡං ො ද ් ාමී’’ති  ඞ්ගණ්වහයය. උපට්ඨාකපයයාති
චුණ්ණමත්තිකාදීනි ාදියන්වතොවතන අත්තවනොඋපට්ඨානංකාරාවපයය.
 ම්වභොග හව යයා අනන්තරසික්ඛාපවද වුත්තනයා එෙ, ත ්මා
ආපත්තිපරිච්වඡවදොවපත්ථත ්මිං වුත්තනවයවනෙවෙදිතබ්වබො. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ ආරබ්භ 
කණ්ටක මණුද්වද උපලාපනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ව  ං
අරිට්ඨසික්ඛාපවද වුත්ත දි වමොති. 

කණ්ටකසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

 ප්පාණකෙග්වගො ත්තවමො. 

8.  හධම්මිෙෙග්කගො 

1.  හධම්මිකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 හධම්මිකෙග්ග ්  පඨවම  හධම්මිෙිං වුච්චමාකනොති ඉම ් ත්වථො

දුබ්බචසික්ඛාපවද වුත්වතො. එත ්මිිං සික්ඛාපකෙති එත ්මිං සික්ඛාපවද යං

වුත්තං, තං න තාෙ සික්ඛි ් ාමීති අත්වථො. පාචිත්තියන්ති එත්ථ පන 
අනාදරියභයා වලව න එෙං ෙදන්ත ්  ොචාය ොචාය පාචිත්තියං

වෙදිතබ්බං. සික්ඛමාකනනාති ඔොදං සිර ා  ම්පටිච්ඡිත්ො

සික්ඛිතුකාවමවනෙ හුත්ො. අඤ්ඤාතබ්බන්ති ආජානිතබ්බං. 

පරිපුච්ඡිතබ්බන්ති ‘‘ඉම ්  වකො අත්වථො’’ති පරිපුච්ඡිතබ්බං. 

පරිපඤ්හිතබ්බන්තිචින්වතතබ්බංතුලයිතබ්බං. 

වකො ම්බියංඡන්නත්වථරංආරබ්භඑෙංභණනෙත්ථු ්මිංපඤ්ඤත්තං, 
 ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, අනුප ම්පන්වන
තිකදුක්කටං, උවභොහිපි ‘‘ඉදං න  ල්වලඛායා’’තිආදිනා (පාචි. 436) 
නවයවනෙ අප්පඤ්ඤත්වතන වුච්චමාන ් ාපි එෙං ෙදවතො දුක්කටවමෙ.
‘‘ජානි ් ාමි සික්ඛි ් ාමී’’තිභණන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්චඅනාපත්ති.
උප ම්පන්න ්  පඤ්ඤත්වතනෙචනං, අසික්ඛිතුකාමතායඑෙංෙචනන්ති
ඉමාවනත්ථ ද්වෙ අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි අදින්නාදාන දි ානි, ඉදං පන
දුක්ඛවෙදනන්ති. 

 හධම්මිකසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. විවලඛනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය උද්දි ් මාකනති ආචරිවයන අන්වතොසික ්  වුච්චමාවන ො 

 ජ්ඣායෙව න පරිෙත්තියමාවන ො. ඛුද්ොනුඛුද්ෙකෙහීති ඛුද්දවකහි ච

අනුඛුද්දවකහිච. යාෙකෙොතිවත ං  ංෙත්තනමරියාදපරිච්වඡදෙචනං.ඉදං
වුත්තං වහොති – එතානි හි වය උද්දි න්ති ො උද්දි ාවපන්ති ො
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 ජ්ඣායන්ති ො, වත ං තාෙ  ංෙත්තන්ති, යාෙ ‘‘කප්පති නු වඛො, න
කප්පති නු වඛො’’ති කුක්කුච්චවිප්පටි ාවරො, විවහ ා, විචිකිච්ඡා

මවනොවිවලඛාචඋප්පජ්ජන්තිවයෙ.අථො යාෙකෙොතිඅති යෙෙත්ථාපනං.
ත ් ‘ ංෙත්තන්තී’තිඉමිනා  ම්බන්වධො, කුක්කුච්චායවිවහ ායවිවලඛාය

අතිවිය  ංෙත්තන්තිවයොති වුත්තං වහොති. සික්ඛාපෙවිෙණ්ණකෙති එෙං
සික්ඛාපදානංවිෙණ්ණවක ගරහවණපාචිත්තියංවහොතීතිඅත්වථො. 

 ාෙත්ථියංඡබ්බග්ගිවයආරබ්භවිනයවිෙණ්ණනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
 ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, අනුප ම්පන්න ්  
විෙණ්ණවන තිකදුක්කටං, උභින්නම්පි අඤ්ඤධම්මවිෙණ්ණවන
දුක්කටවමෙ.න විෙණ්වණතුකාම ් , ‘‘ඉඞ්ඝතාෙසුත්තන්වතොගාථාවයො
ොඅභිධම්මංො පරියාපුණ ්සු, පච්ඡාපිවිනයංපරියාපුණි ් සී’’තිභණවතො, 
උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. ගරහිතුකාමතා ච, උප ම්පන්න ් 
 න්තිවක සික්ඛාපදවිෙණ්ණනඤ්චාති ඉමාවනත්ථ ද්වෙ අඞ්ගානි.
 මුට්ඨානාදීනිඅදින්නාදාන දි ානි, ඉදංපන දුක්ඛවෙදනන්ති. 

විවලඛනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. වමොහනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තතිවය අන්ෙඩ්ෙමා න්ති අනුපටිපාටියා අද්ධමාව  අද්ධමාව . 

උද්දි ් මාකනති උවපො ථෙව න උද්දිසියමාවන. යඤ්ච තත්ථ ආපත්තිිං 

ආපන්කනොති යං ව ො අනාචාරං ආචරිත්ො අඤ්ඤාණවකනආපන්නභාෙං
ජානාවපතුකාවමො එෙමාහ, ත ්මිං අනාචාවර යං ආපත්තිං ආපන්වනො. 

තඤ්ච යථාධම්කමො ොකරතබ්කබොති අඤ්ඤාණවකන ආපන්නත්තා
වමොක්වඛොනත්ථි, යථාපනධම්වමොචවිනවයො චඨිවතො, තථාතංආපත්තිං
කාවරතබ්වබො, වද නාගාමිනියා වද ාවපතබ්වබො, වුට්ඨානගාමිනියා 

වුට්ඨාවපතබ්වබොති අත්වථො. උත්තරි ච ්  කමොකහො ආකරොකපතබ්කබොති
යථාධම්මකරණවතො ච උත්තරි ‘‘ත ්  වත, ආවුව ො’’තිආදිෙචවනහි 
නින්දිත්ො ත ්  පුග්ගල ්  ඤත්තිදුතියකම්වමන වමොවහො

ආවරොවපතබ්වබො. ඉෙිං ත ්මිිං කමොහනකෙ පාචිත්තියන්ති වයො එෙං
ආවරොපිවත වමොවහ පුන වමොවහති, ත ්මිං වමොහනවක පුග්ගවල ඉදං
පාචිත්තියංවෙදිතබ්බං, නඅනාවරොපිවතවමොවහති අත්වථො. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය ආරබ්භ වමොහනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
 ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, අධම්මකම්වම
තිකදුක්කටං, අනාවරොපිවත වමොවහ දුක්කටවමෙ. වයන න විත්ථාවරන
සුතං, ඌනකද්ෙත්තික්ඛත්තුංො විත්ථාවරනසුතං, වයචනවමොවහතුකාමා
වත ං, උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. වමොහාවරොපනං, වමොවහතුකාමතා, 
වුත්තනවයන සුතභාවෙො, වමොහනන්ති ඉමාවනත්ථ චත්තාරි අඞ්ගානි.
 මුට්ඨානාදීනිඅදින්නාදාන දි ානි, ඉදංපනදුක්ඛවෙදනන්ති. 
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වමොහනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. පහාරසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුත්වථ පහාරිං ෙකෙයයාති එත්ථ පහරිතුකාමතාය පහාවර දින්වන
 වචපිමරති, පාචිත්තියවමෙ. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය ආරබ්භ පහාරදානෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
 ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, අනුප ම්පන්වන
තිකදුක්කටං, විරූපකරණාධිප්පාවයන පන උප ම්පන්න ් පි 
කණ්ණාදිච්වඡදවන දුක්කටවමෙ. වකනචි විවහඨියමාන ්  පන
වමොක්ඛාධිප්පාය ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. කුපිතතා, න
වමොක්ඛාධිප්පායතා, උප ම්පන්න ්  පහාරදානන්ති ඉමාවනත්ථ තීණි
අඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනිපඨමපාරාජික දි ානි, ඉදංපන දුක්ඛවෙදනන්ති. 

පහාරසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. තල ත්තිකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පඤ්චවම තල ත්තිෙිං උග්ගිකරයයාති පහාරදානාකාරං ද ්ව න්වතො
කායං ො කායප්පටිබද්ධං ො උච්චාවරයය. එත්ථ ච උග්ගිරණපච්චයා
පාචිත්තියං.  වච පන උග්ගිරිත්ො විරද්වධො පහාරං වදති, න
පහරිතුකාමතාය දින්නත්තා දුක්කටවමෙ, වතන පහාවරන හත්ථාදීසු
යංකිඤ්චි භිජ්ජති, දුක්කටවමෙ. ව  වමත්ථ  බ්බං පුරිමසික්ඛාපවද
වුත්තනවයවනෙවෙදිතබ්බන්ති. 

තල ත්තිකසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. අමූලකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඡට්වඨ අමූලකෙනාති දිට්ඨාදිමූලවිරහිවතන. අනුද්ධිංක යයාති

වචොවදයය ො වචොදාවපයය ො. පාචිත්තියන්ති  වච චුදිතවකො
තඞ්ඛණඤ්වඤෙ‘‘වචොවදතිම’’න්ති ජානාති, වචොදක ් පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය ආරබ්භ අමූලවකන  ඞ්ඝාදිව ව න 
අනුද්ධං නෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති,  ාණත්තිකං, 
තිකපාචිත්තියං, ආචාරවිපත්තියා ො දිට්ඨිවිපත්තියා ො අනුද්ධං වන
දුක්කටං, අනුප ම්පන්වන තිකදුක්කටං. තථා ඤ්ඤි ් , 
උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. උප ම්පන්නතා,  ඞ්ඝාදිව   ් 
අමූලකතා, අනුද්ධං නා, තඞ්ඛණවිජානනාතිඉමාවනත්ථචත්තාරි අඞ්ගානි.
 මුට්ඨානාදීනිඅදින්නාදාන දි ානි, ඉදංපනදුක්ඛවෙදනන්ති. 

අමූලකසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7.  ඤ්චිච්චසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ත්තවම කුක්කුච්චිං උපෙකහයයාති ‘‘ඌනවී තිෙ ්ව ො ත්ෙං
මඤ්වඤ’’තිආදීනි (පාචි. 466) භණන්වතො උප්පාවදයය. එෙං අඤ්ඤ ්මිං
උප්පාදනපච්චවය අ ති  ඤ්චිච්ච උප්පාවදන්ත ්  ොචාය ොචාය 
පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය ආරබ්භ කුක්කුච්චඋප්පාදනෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, 
අනුප ම්පන්වන තිකදුක්කටං. නඋප්පාවදතුකාම ් , වකෙලං හිවතසිතාය 
තථා ෙදන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. උප ම්පන්නතා, 
අඵාසුකාමතා, කුක්කුච්චුප්පාදනන්ති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි. 
 මුට්ඨානාදීනිඅනන්තර දි ාවනොති. 

 ඤ්චිච්චසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. උප ්සුතිසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අට්ඨවම විොොපන්නානන්ති භණ් නකලවහහි විෙඩ්ඪිතං

විොදාධිකරණං ආපන්නානං. උප ්සුතින්තිසුති මීපං, යත්ථඨත්ො ක්කා 
වහොති වත ං ෙචනං ව ොතුං, තත්ථ තිට්වඨයයාති අත්වථො. ‘‘තත්ථ
ව ො ් ාමී’’ති වචොවදතුකාමතාය ගච්ඡවතො පවද පවද දුක්කටං, 
තුරිතගමවනපිඔහීයමාවනපිඑව ෙනවයො.යත්ථපන ඨිවතොසුණාති, තත්ථ
ඨිත ්  පාචිත්තියං, අත්තවනො ඨිවතොකා ං ආගන්ත්ො වතසු 
මන්තයමාවනසුපිඋක්කාසිත්ො, ‘‘අහංඑත්ථා’’තිොෙත්ොජානාවපතබ්බං, 
එෙං අකවරොන්ත ් ාපි ෙවනපාචිත්තියවමෙ. 

 ාෙත්ථියංඡබ්බග්ගිවයආරබ්භඋප ්සුතිට්ඨානෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
 ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, අනුප ම්පන්වන 
තිකදුක්කටං, ‘‘ඉවම ං සුත්ො ඔරමි ් ාමි විරමි ් ාමි වූප මි ් ාමි
අත්තානං පරිවමොවච ් ාමී’’ති (පාචි. 473) ගච්ඡවතො, උම්මත්තකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති. උප ම්පන්නතා, වචොදනාධිප්පාවයො,  ෙනන්ති ඉමාවනත්ථ
තීණිඅඞ්ගානි. වථයය ත්ථ මුට්ඨානංඉදංපනසියාකිරියං, සියාඅකිරියං, 
 ඤ්ඤාවිවමොක්ඛං,  චිත්තකං, වලොකෙජ්ජං, කායකම්මං, ෙචීකම්මං, 
අකු ලචිත්තං, දුක්ඛවෙදනන්ති. 

උප ්සුතිසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. කම්මප්පටිබාහනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

නෙවම ධම්මිොනිං ෙම්මානන්ති ධම්වමන විනවයන  ත්ථු ා වනන
කතානං අපවලොකනකම්මං ඤත්තිකම්මං ඤත්තිදුතියකම්මං 
ඤත්තිචතුත්ථකම්මන්තිඉවම ංචතුන්නංකම්මානං.තත්රායං ඞ්වඛපවතො 

කම්මවිනිච්ඡවයො – තත්ර අපකලොෙනෙම්මිං නාම  මග්ග ්   ඞ්ඝ ් 
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අනුමතියා තං තං ෙත්ථුං කිත්වතත්ො ‘‘රුච්චති  ඞ්ඝ ් ා’’ති තික්ඛත්තුං
 ාවෙත්ො කත්තබ්බං කම්මං වුච්චති.  මග්ග ්ව ෙ පන  ඞ්ඝ ්  

අනුමතියා එකායඤත්තියා කත්තබ්බං කම්මං ඤත්තිෙම්මිං නාම. එකාය

ඤත්තියාවචෙඅනු ් ාෙනාය චකත්තබ්බංකම්මං ඤත්තිදුතියෙම්මිං නාම.
එකාය පන ඤත්තියා තීහි ච අනු ් ාෙනාහි කත්තබ්බං කම්මං 

ඤත්තිචතුත්ථෙම්මිං නාම. 

වතසුඅපවලොකනකම්මං(පරි.496; පරි.අට්ඨ.495-496) පඤ්චඨානානි 
ගච්ඡතිඔ ාරණංනි ් ාරණංභණ්ඩුකම්මංබ්රහ්මදණ් ංකම්මලක්ඛණන්ති.

තත්ථ කණ්ටක ාමවණර ්  නා නා විය නි ් ාරණා, තාදි ංවයෙ 

 ම්මාෙත්තන්තං දි ්ො පවෙ නා ‘ඔ ාරණා’ති වෙදිතබ්බා. 

පබ්බජ්ජාවපක්ඛ ් වක ච්වඡදනාපුච්ඡනං භණ්ඩුෙම්මිං (මහාෙ.98) නාම.
මුඛර ් භික්ඛුවනොභික්ඛූදුරුත්තෙචවනහිඝට්වටන්ත ්  ‘‘ඉත්ථන්නාවමො
භික්ඛුමුඛවරොභික්ඛූදුරුත්තෙචවනහිඝට්වටන්වතොවිහරති, ව ො භික්ඛුයං
ඉච්වඡයය, තංෙවදයය, භික්ඛූහිඉත්ථන්නාවමොභික්ඛුවනෙ ෙත්තබ්වබො, න
ඔොදානු ා නිංකත්තබ්වබො, නඔෙදිතබ්වබො’’ති‘‘ ඞ්ඝං, භන්වත, පුච්ඡාමි
‘ඉත්ථන්නාම ්  භික්ඛුවනො බ්රහ්මදණ්  ්  දානං රුච්චති  ඞ්ඝ ් ා’ති, 
දුතියම්පි පුච්ඡාමි, තතියම්පි පුච්ඡාමි ‘ඉත්ථන්නාම ් , භන්වත, භික්ඛුවනො
බ්රහ්මදණ්  ්  දානං රුච්චති  ඞ්ඝ ් ා’’’ති එෙං කත්තබ්බං කම්මං 

බ්රහ්මෙණ්ඩිං (චූළෙ.445) නාම.යංපනභගෙතාභික්ඛුනීනංඌරුංවිෙරිත්ො
ද ් නාදිෙත්ථූසු ‘‘අෙන්දිවයො ව ො, භික්ඛවෙ, භික්ඛු භික්ඛුනි ඞ්වඝන
කාතබ්වබො’’ති(චූළෙ.411) එෙං අෙන්දියකම්මංඅනුඤ්ඤාතං, යංභික්ඛුනීහි
‘‘අවයය, අසුවකොනාමඅවයයොභික්ඛුනීනං අප්ප ාදනීයංද ්ව ති, එත ් 
අයය ්  අෙන්දියකරණං ‘රුච්චති භික්ඛුනි ඞ්ඝ ් ා’’’ති එෙං උප ් වය
නිසින්නාවහෙ භික්ඛුනීහි කත්තබ්බං, එෙරූපං කම්මං ය ්මා ත ් 

කම්මංවයෙ ලක්ඛණංන ඔ ාරණාදීනි, ත ්මා ෙම්මලක්ඛණන්ති වුච්චති.
ඉදඤ්චකම්මලක්ඛණංනාම භික්ඛුනිමූලකංපඤ්ඤත්තං, අපිචභික්ඛූනම්පි
ලබ්භති, ත ්මා භික්ඛූහිපි අච්ඡින්නචීෙරකාදීනං චීෙරාදීනි ො වදන්වතහි, 
පරිභුඤ්ජිතබ්බානි අපවනතබ්බානිපි ෙත්ථූනි පරිභුඤ්ජන්වතහි ො, 
අපවනන්වතහිො, තථාරූපංොධම්මිකංකතිකං කවරොන්වතහිතික්ඛත්තුං
 ාවෙත්ොඅපවලොකනකම්මංකාතබ්බං,  බ්බඤ්වහතං කම්මලක්ඛණවමෙ
පවි ති, ඉතිඅපවලොකනකම්මංපඤ්චඨානානිගච්ඡති. 

ඤත්තිකම්මංපනනෙඨානානිගච්ඡතිඔ ාරණංනි ් ාරණංඋවපො ථං 
පොරණං  ම්මුතිං දානං පටිග්ගහං පච්චුක්කඩ්ඪනං කම්මලක්ඛණන්ති.
තත්ථ ‘‘සුණාතු වම, භන්වත,  ඞ්වඝො, ඉත්ථන්නාවමො ඉත්ථන්නාම ් 
ආය ්මවතො උප ම්පදාවපක්වඛො, අනුසිට්වඨො ව ො මයා, යදි  ඞ්ඝ ් 
පත්තකල්ලං, ඉත්ථන්නාවමො ආගච්වඡයය, ‘ආගච්ඡාහී’ති ෙත්තබ්වබො’’ති

(මහාෙ. 126) එෙං උප ම්පදාවපක්ඛ ්  ඔ ාරණා ඔ ාරණා නාම.
‘‘සුණන්තු වම ආය ්මන්තා, අයං ඉත්ථන්නාවමො භික්ඛු ධම්මකථිවකො, 
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ඉම ්  වනෙ සුත්තං ආගච්ඡති, වනො සුත්තවිභඞ්වගො, ව ො අත්ථං
අ ල්ලක්වඛත්ො බයඤ්ජනච්ඡායාය අත්ථං පටිබාහති, යදාය ්මන්තානං
පත්තකල්ලං, ඉත්ථන්නාමංභික්ඛුංවුට්ඨාවපත්ොඅෙව  ාඉමංඅධිකරණං
වූප වමයයාමා’’ති එෙං උබ්භාහිකවිනිච්ඡවය (චූළෙ. 233) ධම්මකථික ් 

භික්ඛුවනොනි ් ාරණා නි ් ාරණා නාම. ‘‘සුණාතුවම, භන්වත,  ඞ්වඝො, 
අජ්ජුවපො වථො…වප.… උවපො ථං කවරයයා’’ති එෙං

උවපො ථකම්මෙව න ඨපිතා ඤත්ති උකපො කථො නාම. ‘‘සුණාතු වම, 
භන්වත,  ඞ්වඝො, අජ්ජ පොරණා පන්නරසී, යදි  ඞ්ඝ ්  පත්තකල්ලං, 
 ඞ්වඝො පොවරයයා’’ති (මහාෙ. 210) එෙං පොරණාකම්මෙව න ඨපිතා

ඤත්ති පොරණා නාම. ‘‘සුණාතු වම, භන්වත,  ඞ්වඝො, ඉත්ථන්නාවමො
ඉත්ථන්නාම ්  උප ම්පදාවපක්වඛො, යදි  ඞ්ඝ ්  පත්තකල්ලං, අහං 
ඉත්ථන්නාමං අනු ාව යය’’න්ති, ‘‘යදි  ඞ්ඝ ්  පත්තකල්ලං, 
ඉත්ථන්නාවමො ඉත්ථන්නාමංඅනු ාව යයා’’ති(මහාෙ.126) එෙංඅත්තානං

ොපරංො ම්මන්නිතුං ඨපිතාඤත්ති  ම්මුති නාම.‘‘සුණාතුවම, භන්වත, 
 ඞ්වඝො, ඉමං චීෙරං ඉත්ථන්නාම ්  භික්ඛුවනො නි ් ග්ගියං  ඞ්ඝ ්  
නි ් ට්ඨං, යදි ඞ්ඝ ් පත්තකල්ලං,  ඞ්වඝොඉමංචීෙරංඉත්ථන්නාම ්  
භික්ඛුවනො දවදයයා’’ති (පාරා. 464) එෙං නි ් ට්ඨචීෙරපත්තාදීනං දානං 

ොනිං නාම. ‘‘සුණාතු වම, භන්වත,  ඞ්වඝො, අයං ඉත්ථන්නාවමො භික්ඛු 
ආපත්තිං  රති විෙරති උත්තානිං කවරොති වදව ති, යදි  ඞ්ඝ ් 
පත්තකල්ලං, අහං ඉත්ථන්නාම ්  භික්ඛුවනො ආපත්තිං
පටිග්ගණ්වහයය’’න්ති, වතන ෙත්තබ්වබො ‘ප ් සී’ති, ‘ආම, ප ් ාමී’ති, 
‘‘ආයතිං  ංෙවරයයාසී’’ති (චූළෙ. 239) එෙං ආපත්තිප්පටිග්ගවහො 

පටිග්ගකහො නාම.‘‘සුණන්තුවම ආය ්මන්තාආොසිකා, යදාය ්මන්තානං
පත්තකල්ලං, ඉදානි උවපො ථං කවරයයාම, පාතිවමොක්ඛං උද්දිව යයාම, 
ආගවම කාවල පොවරයයාමා’’ති (මහාෙ. 240) එෙං 

කතප්පොරණප්පච්චුක්කඩ්ඪනා පච්චුක්ෙඩ්ෙනා නාම. 
තිණෙත්තාරක මවථ (චූළෙ. 212)  බ්බ ඞ්ගාහිකඤත්ති, එවකක ්මිං

පක්වඛ එවකකාඤත්ති චාති ති ්ව ොපිඤත්තිවයො ෙම්මලක්ඛණිං නාම.
ඉති ඤත්තිකම්මංනෙඨානානිගච්ඡති. 

ඤත්තිදුතියකම්මං  ත්තඨානානිගච්ඡති ඔ ාරණංනි ් ාරණං ම්මුතිං
දානං උද්ධාරං වද නං කම්මලක්ඛණන්ති. තත්ථ භික්ඛූනං අලාභාය
පරි ක්කනාදිවකහිඅට්ඨහිඅඞ්වගහි මන්නාගත ් උපා ක ්   ඞ්වඝන

අ ම්වභොගකරණත්ථං පත්තනික්කුජ්ජනෙව න නි ් ාරණා නි ් ාරණා 

නාම. ත ්ව ෙ  ම්මාෙත්තන්ත ්  පත්තුක්කුජ්ජනෙව න ඔ ාරණා ච
වෙදිතබ්බා,  ා ඛුද්දකක්ඛන්ධවකෙඩ්ඪලිච්ඡවිෙත්ථු ්මිං (චූළෙ.265-266) 
වුත්තා. සීමා ම්මුති තිචීෙවරන 
අවිප්පො  ම්මුති න්ථත ම්මුතිභත්තුද්වද කව නා නග්ගාහාපකභණ් ා
ගාරිකචීෙරප්පටිග්ගාහකයාගුභාජකඵලභාජකඛජ්ජභාජකඅප්පමත්තකවි ් ජ්
ජක ාටියග්ගාහපකපත්තග්ගාහාපකආරාමිකවප ක ාමවණරවප ක ම්මු
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පටුන 

තීති එතා ං  ම්මුතීනං ෙව න  ම්මුති වෙදිතබ්බා. 

කථිනචීෙරමතකචීෙරදානෙව න ොනිං වෙදිතබ්බං. කථිනුද්ධාරෙව න 

උද්ධාකරො වෙදිතබ්වබො. කුටිෙත්ථුවිහාරෙත්ථුවද නාෙව න කෙ නා 
වෙදිතබ්බා. යා පන තිණෙත්ථාරක මවථ (චූළෙ. 212 ආදවයො) එක ්මිං
පක්වඛඑකා, එක ්මිං පක්වඛඑකාති ද්වෙ ඤත්තිදුතියකම්මොචා වුත්තා, 
යා ච වමොහාවරොපනාදීසු කම්මොචා (පාචි. 446) වුත්තා, තා ං ෙව න 

ෙම්මලක්ඛණිං වෙදිතබ්බං, ඉතිඤත්තිදුතියකම්මං  ත්තඨානානිගච්ඡති. 

ඤත්තිචතුත්ථකම්මම්පි ත්වතෙඨානානිගච්ඡතිඔ ාරණං නි ් ාරණං
 ම්මුතිං දානං නිග්ගහං  මනුභා නං කම්මලක්ඛණන්ති. තත්ථ 
තජ්ජනීයකම්මාදීනං (චූළෙ. 1 ආදවයො)  ත්තන්නං කම්මානං ෙව න 

නි ් ාරණා, වත ංවයෙ කම්මානං පටිප්ප ් ම්භනෙව න ඔ ාරණා ච

වෙදිතබ්බා, භික්ඛුවනොොදක ම්මුතිෙව න (පාචි. 146-147)  ම්මුති, 

පරිො දාන(චඌළෙ. 102) මානත්තදානෙව න (චූළෙ. 105) ොනිං, 

මූලායපටික ් නෙව න (චූළෙ. 110) නිග්ගකහො, උක්ඛිත්තානුෙත්තිකා, 
අට්ඨ යාෙතතියකා, අරිට්වඨො(පාචි.417), චණ් කාළී(පාචි.709) චාතිඉවම
වත යාෙතතියකාති ඉමා ං එකාද න්නං  මනුභා නානං ෙව න 

 මනුභා නා, උප ම්පදාකම්මඅබ්භානකම්මෙව න ෙම්මලක්ඛණිං 
වෙදිතබ්බං. ඉතිඤත්තිචතුත්ථකම්මං ත්තඨානානිගච්ඡති. 

ඉවමසු පන චතූසු කම්වමසු අපවලොකනකම්මං අපවලොවකත්ොෙ
කාතබ්බං, ඤත්තිකම්මාදිෙව නනකාතබ්බං.ඤත්තිකම්මම්පිඑකංඤත්තිං
ඨවපත්ොෙ කාතබ්බං, අපවලොකනකම්මාදිෙව න න කාතබ්බං.
ඤත්තිදුතියකම්මං පන අපවලොවකත්ො කාතබ්බම්පි අත්ථි අකාතබ්බම්පි, 
තත්ථ සීමා ම්මුති සීමා මූහනනං (මහාෙ. 139-140, 144 ආදවයො)
කථිනචීෙරදානං කථිනුද්ධාවරො කුටිෙත්ථුවද නා විහාරෙත්ථුවද නාති
ඉමානි ඡ කම්මානි ගරුකානි අපවලොවකත්ො කාතුං න ෙට්ටන්ති, 
ඤත්තිදුතියකම්මොචං  ාවෙත්ොෙ කාතබ්බානි. අෙව  ා වතර 
 ම්මුතිවයො ව නා නග්ගාහාපකමතකචීෙරදාන ම්මුතිවයො චාති එතානි
ලහුකම්මානිඅපවලොවකත්ොපිකාතුං ෙට්ටන්ති, ඤත්තිකම්මාදිෙව නපන
නකාතබ්බාවනෙ.ඤත්තිචතුත්ථකම්මම්පි  කලක්ඛවණවනෙකාතබ්බං, න
ව  කම්මෙව න. එෙං අත්තවනො අත්තවනො ලක්ඛවණවනෙ 
ෙත්ථුඤත්තිඅනු ් ාෙනාසීමාපරි ා ම්පත්තියා කතානි එතානි කම්මානි
ධම්වමන විනවයන  ත්ථු ා වනන කතත්තා ධම්වමො එවතසු අත්ථීති 

ධම්මිොනි නාම වහොන්ති, ඉතිඑවත ංධම්මිකානං ෙම්මානිංඡන්ෙිංෙත්ො

පච්ඡා ඛීයනධම්මිං ආපජ්ජන්ත ් ොචායොචායපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය ආරබ්භ ඛීයනධම්මාපජ්ජනෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, ධම්මකම්වම
වෙමතික ් , අධම්මකම්වම ධම්මකම්ම ඤ්ඤිවනො, වෙමතික ්  ච
දුක්කටං. අධම්මකම්ම ඤ්ඤි ් , ‘‘අධම්වමන ො ෙග්වගන ො
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නකම්මාරහ ්  ො කම්මං කවරොන්තී’’ති ඤත්ො ඛීයන්ත ් , 
උම්මත්තකාදීනඤ්චඅනාපත්ති.ධම්මකම්මතා, ධම්මකම්ම ඤ්ඤිතා, ඡන්දං
දත්ො ඛීයනන්ති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි
අදින්නාදාන දි ාවනෙ, ඉදංපනදුක්ඛවෙදනන්ති. 

කම්මප්පටිබාහනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. ඡන්දංඅදත්ොගමනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද වම විනිච්ඡයෙථායාතියාෙආවරොචිතං ෙත්ථුඅවිනිච්ඡිකං, ඤත්තිංො

ඨවපත්ො කම්මොචා අනිට්ඨාපිතා, තාෙ විනිච්ඡයකථා ෙත්තමානා නාම
වහොති. වයො භික්ඛු එත ්මිං අන්තවර කම්මං වකොවපතුකාමතාය පරි ාය
හත්ථපා ංවිජහති, ත ් විජහවනදුක්කටං, විජහිවතපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං අඤ්ඤතරං භික්ඛුං ආරබ්භ ඡන්දං අදත්ො 
පක්කමනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, 
ධම්මකම්වම වෙමතික ් , අධම්මකම්වම ධම්මකම්ම ඤ්ඤිවනො, 
වෙමතික ්  ච දුක්කටං. අධම්මකම්ම ඤ්ඤි ්  පන, වයො ච ‘‘ ඞ්ඝ ් 
භණ් නාදීනිො භවි ් න්ති, අධම්වමන ොෙග්වගනොනකම්මාරහ ් ො
කම්මං කරි ් න්තී’’ති(පාචි.483) ඤත්ො, ගිලාවනොොහුත්ො, ගිලාන ් 
ො කරණීවයන, උච්චාරාදීහි ො පීළිවතො, න ච කම්මං වකොවපතුකාවමො
‘‘පුන පච්චාගමි ් ාමී’’ති ගච්ඡති, ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.
විනිච්ඡයකථාය ෙත්තමානතා, ධම්මකම්මතා, ධම්මකම්ම ඤ්ඤිතා, 
 මානසීමායං ඨිතතා,  මාන ංො කතා, වකොවපතුකාමතාය 
හත්ථපා විජහනන්ති ඉමාවනත්ථ ඡ අඞ්ගානි.  මනුභා න මුට්ඨානං, 
කිරියාකිරියං,  ඤ්ඤාවිවමොක්ඛං,  චිත්තකං, වලොකෙජ්ජං, කායකම්මං, 
ෙචීකම්මං, අකු ලචිත්තං, දුක්ඛවෙදනන්ති. 

ඡන්දංඅදත්ොගමනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. දුබ්බලසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

එකාද වම  මග්කගන  ඞ්කඝනාති  මාන ංො වකන  මානසීමායං

ඨිවතන  ඞ්වඝන  ද්ධිං චීෙරං දත්ො. යථා න්ථුතන්ති වයො වයො
මිත්ත න්දිට්ඨ ම්භත්තෙව න  න්ථුවතො, ත ්  ත ් ාති අත්වථො. 

පාචිත්තියන්ති එෙං  ඞ්වඝන  ද්ධිං  යවමෙ
ව නා නපඤ්ඤාපනාදිෙව න  ම්මත ්  භික්ඛුවනො චීෙරං දත්ො පච්ඡා
ඛීයන්ත ් ොචායොචායපාචිත්තියං. 

රාජගවහ ඡබ්බග්ගිවය ආරබ්භ චීෙරං දත්ො පච්ඡා ඛීයනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, ධම්මකම්වම 
තිකපාචිත්තියං, චීෙරං ඨවපත්ො අඤ්ඤං වි ් ජ්ජියවෙභඞ්ගියං පරික්ඛාරං

දත්ො පච්ඡාඛීයන්ත ්  දුක්කටං, වි ් ජ්ජියකෙභඞ්ගිකයො නාම ඨවපත්ො
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පඤ්ච ගරුභණ් ානි අෙව ව ො. රාසිෙව න හි පඤ්ච ගරුභණ් ානි
වුත්තානි, තත්ථආරාවමොආරාමෙත්ථූතිඑකං, විහාවරොවිහාරෙත්ථූතිදුතියං, 
මඤ්වචො පීඨං භිසි බිම්වබොහනන්ති තතියං, වලොහකුම්භී වලොහභාණකං
වලොහොරවකො වලොහකටාහං ොසි පරසු කුඨාරී කුදාවලො නිඛාදනන්ති
චතුත්ථං, ෙල්ලි වෙළු මුඤ්ජං පබ්බජං තිණං මත්තිකා දාරුභණ් ං
මත්තිකාභණ් න්ති පඤ්චමං. එතානි හි පඤ්ච  ඞ්ඝ න්තකානි වනෙ
 ඞ්ඝ ් , න ගණපුග්ගලානං වි ් ජ්වජතුං ො විභජිතුං ො ෙට්ටන්ති, 
වි ් ජ්ජිතවිභත්තානිපි  ඞ්ඝිකාවනෙ වහොන්ති. ථාෙවරන පන ථාෙරං, 
ඉතවරන ච අකප්පිවයන මහග්ඝකප්පිවයන ො ඉතරං  ඞ්ඝ ්  උපකාරං
 ල්ලක්වඛත්ො කප්පියපරිෙත්තවනන පරිෙත්වතතුං ෙට්ටති, 
ෙරව නා නාදීනං  ංරක්ඛණත්ථං ලාමකානි වි ් ජ්වජතුං වි ් ජ්වජත්ො
පරිභුඤ්ජිතුඤ්ච ෙට්ටති. එත්ථ ච පුරිවමසු තීසු රාසීසු අගරුභණ් ං නාම
කිඤ්චි නත්ථි, චතුත්වථ වලොහකුම්භී අරඤ්ජර ණ්ඨානං වලොහභාණකං
වලොහකටාහන්තිඉමානිතීණිඅන්තමව ොප තමත්තඋදකග්ගණ්හනකානිපි 
ගරුභණ් ානි. වලොහොරවකො පන
කාළවලොහතම්බවලොහකං වලොහෙට්ටවලොහානං වයන වකනචි කවතො

සීහළදීවප පාදග්ගණ්හනවකො භාවජතබ්වබො, පාකෙො ච නාම මගධනාළියා 
පඤ්චනාළිමත්තං ගණ්හාති, තවතො අතිවරකං ගරුභණ් ං, ඉමානි තාෙ 
පාළියංආගතානිවලොහභාජනානි. 

පාළියං පන අනාගතානිපි භිඞ්ගාරපටිග්ගහඋළුඞ්කදබ්බිකටච්ඡුපාති 
තට්ටක රක මුග්ගඅඞ්ගාරකපල්ලධූමකටච්ඡුආදීනි ඛුද්දකානිපි
ගරුභණ් ාවනෙ, අයපත්වතො අයථාලකංතම්බවලොහථාලකන්තිඉමානිපන
භාජනීයානි, කං වලොහෙට්ටවලොහභාජනවිකති  ඞ්ඝිකපරිවභොවගන ො
ගිහිවිකටාොෙට්ටති, පුග්ගලිකපරිවභොවගනනෙට්ටති.ඨවපත්ො පනතං
භාජනවිකතිං අඤ්ඤ ්මිම්පිකප්පියවලොහභණ්ව  අඤ්ජනී අඤ්ජනි ලාකා 
නත්ථුදානං කණ්ණමලහරණී සූචි ඛුද්දවකො පිප්ඵලිවකො ඛුද්දකං
ආරකණ්ටකං කුඤ්චිකා තාළං කත්තරයට්ඨි වෙධවකො භින්දිොලවකො
යථාතථාඝනකතවලොහංවිප්පකතවලොහභණ් ඤ්ච  බ්බං භාජනීයං.
ධූමවනත්තඵාලදීපරුක්ඛදීපකපල්ලිකඔලම්බකදීපඉත්ථිපුරි තිරච්ඡානරූප
කානි පන අඤ්ඤානි ො භිත්තිච්ඡදනකොටාදීසු උපවනතබ්බානි, 
අන්තමව ො වලොහඛිලකං උපාදාය  බ්බානිපි වලොහභණ් ානි 
ගරුභණ් ානිවයෙ, අත්තනා ලද්ධානි පරිහරිත්ොපි පුග්ගලිකපරිවභොවගන
න පරිභුඤ්ජිතබ්බානි,  ඞ්ඝිකපරිවභොවගන ො ගිහිවිකටානි ො ෙට්ටන්ති, 
තිපුභණ්ව පි එව ෙ නවයො. ඛීරපා ාණමයානි තට්ටක රකාදීනි 
ගරුභණ් ානිවයෙ. 

ඝටවකො පන වතලභාජනං ො පාදග්ගණ්හනකවතො අතිවරකවමෙ
ගරුභණ් ං, සුෙණ්ණරජතආරකූටජාතිඵලිකභාජනානි ගිහිවිකටානිපි න
ෙට්ටන්ති. ව නා නපරිවභොවගපනආමා ම්පිඅනාමා ම්පි බ්බංෙට්ටති. 
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ොසියාදීසු පන යාය ොසියා දන්තකට්ඨච්වඡදනඋච්ඡුතච්ඡනමත්තවතො 
අඤ්ඤංමහාකම්මංකාතුංන ක්කා, අයංභාජනීයා.ව  ාවයනවකනචි
ආකාවරන කතා ගරුභණ් ං, පරසු පන අන්තමව ො වෙජ්ජානං
සිරාවෙධවකොපි ගරුභණ් වමෙ, තථා කුඨාරී. යා පන ආවුධ ඞ්වඛවපන
කතා, අයංඅනාමා ා, කුදාවලොදණ් බන්ධනිඛාදනංොඅගරුභණ් ංනාම 
නත්ථි.  ම්මුඤ්ජනිදණ් ඛණනකං පන අදණ් කං ඵලමත්තකවමෙ, යං
 ක්කා සිපාටිකාය පක්ඛිපිත්ො පරිහරිතුං, තං භාජනීයං. සිඛරම්පි
නිඛාදවනවනෙ  ඞ්ගහිතං, වයහි මනු ්ව හි විහාවර ොසිආදීනි දින්නානි
වහොන්ති, වත වච ඝවර දඩ්වඪ ො විලුත්වත ො ‘‘වදථ වනො, භන්වත, 
උපක්ඛවර, පුන ආහරි ් ාමා’’ති ෙදන්ති, දාතබ්බා.  වච හරන්ති, න
ොවරතබ්බා, අනාහරන්තාපිනවචොවදතබ්බා. 

කම්මාරතට්ටකාරචුන්දකාරනළකාරමණිකාරපත්තබන්ධකානං 
අධිකරණිමුට්ඨි ණ් ා තුලාදීනි බ්බානිවලොහමයානිඋපකරණානි ඞ්වඝ
දින්නකාලවතො පට්ඨාය ගරුභණ් ානි.
තිපුවකොට්ටකසුෙණ්ණකාරචම්මකාරඋපකරවණසුපි එව ෙ නවයො. අයං
පන විව ව ො, තිපුවකොට්ටකඋපකරවණසු තිපුච්වඡදනක ත්ථකං, 
සුෙණ්ණකාරඋපකරවණසු සුෙණ්ණච්වඡදනක ත්ථකං, 
චම්මකාරඋපකරවණසු කතපරිකම්මචම්මච්වඡදනඛුද්දක ත්ථන්ති ඉමානි
භාජනීයානි. න්හාපිතතුන්නකාරඋපකරවණසුපි ඨවපත්ො මහාකත්තරිං 
මහා ණ් ා ංමහාපිප්ඵලිකඤ්ච බ්බංෙට්ටති, ඉතරානි ගරුභණ් ානි. 

ෙල්ලිආදීසු වෙත්තෙල්ලිආදිකා යා කාචි අඩ්ඪබාහුප්පමාණා ෙල්ලි 
 ඞ්ඝ ්  දින්නා ො තත්ථජාතකා ො රක්ඛිතවගොපිතාෙ ගරුභණ් ං,  ා
 ඞ්ඝකම්වම ච වචතියකම්වම ච කවත  වච අතිවරකා වහොති, 
පුග්ගලිකකම්වමපි උපවනතුං ෙට්ටති, 
සුත්තමකචිොකනාළිවකරහීරචම්මමයාරජ්ජුකාොවයොත්තානිොොවකච
නාළිවකරහීවර ච ෙට්වටත්ො කතා එකෙට්ටා ො ද්විෙට්ටා ො  ඞ්ඝ ් 
 න්තකා ගරුභණ් ං. සුත්තං පන අෙට්වටත්ො දින්නං
මකචිොකනාළිවකරහීරාචභාජනීයා. වයහි පවනතානි රජ්ජුකාදීනිදින්නානි
වහොන්ති, වතඅත්තවනොකරණීවයන හරන්තානොවරතබ්බා. 

වයොවකොචිඅට්ඨඞ්ගුලසූචිදණ් කමත්වතොපිවෙළු ඞ්ඝ ් දින්වනො ො
තත්ථජාතවකොොරක්ඛිතවගොපිවතොගරුභණ් ං, ව ොපි ඞ්ඝ ් කම්වමච
වචතියකම්වම ච කවත අතිවරවකො පුග්ගලිකකම්වම දාතුං ෙට්ටති.
පාදග්ගණ්හනකවතලනාළි පන කත්තරයට්ඨි උපාහනදණ් වකො
ඡත්තදණ්ව ොඡත්ත ලාකාතිඉදවමත්ථභාජනීයභණ් ං, දඩ්ඪවගහමනු ් ා 
ගණ්හිත්ොගච්ඡන්තානොවරතබ්බා. 

මුඤ්ජඤ්ච පබ්බජඤ්ච අෙව  ඤ්ච ඡදනතිණං මුට්ඨිප්පමාණම්පි 
ඡදනතිණ ඞ්වඛපගවතසුතාලපණ්ණාදීසුයංකිඤ්චිඑකපණ්ණම්පි ඞ්ඝ ් 
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දින්නංො තත්ථජාතකංොබහිආරාවම ඞ්ඝිවකතිණෙත්ථු ්මිංජාතකංො
රක්ඛිතවගොපිතං ගරුභණ් ං, තම්පි ඞ්ඝකම්වමචවචතියකම්වමචකවත
අතිවරකං පුග්ගලිකකම්වම දාතුං ෙට්ටති. දඩ්ඪවගහමනු ් ා ගවහත්ො
ගච්ඡන්තා න ොවරතබ්බා, අට්ඨඞ්ගුලප්පමාවණොපි රිත්තකවපොත්ථවකො
ගරුභණ් වමෙ. 

මත්තිකා පකතිමත්තිකා ො වහොතු පඤ්චෙණ්ණා ො සුධා ො 
 ජ්ජුර කඞ්ගුට්ඨසිවල ාදීසු ො යංකිඤ්චි දුල්ලභට්ඨාවන ආවනත්ො ො
දින්නං තත්ථජාතකං ො රක්ඛිතවගොපිතං තාලපක්කමත්තං ගරුභණ් ං
වහොති, තම්පි  ඞ්ඝකම්වම ච වචතියකම්වම ච කවත අතිවරකං
පුග්ගලිකකම්වම දාතුං ෙට්ටති. හිඞ්ගුහිඞ්ගුලකහරිතාලමවනොසිලඤ්ජනාදීනි
පනභාජනීයානි. 

දාරුභණ්ව  වයො වකොචි වෙළුම්හි වුත්තප්පමාවණො දාරුභණ් වකො 
 ඞ්ඝ ් දින්වනොොතත්ථජාතවකොොරක්ඛිතවගොපිවතොගරුභණ් ං, අපි
ච  බ්බාපි දාරුවෙළුචම්මපා ාණාදිවිකති දාරුභණ්ව න  ඞ්ගහිතා, තත්ථ
මඤ්චපීවඨහි අ ඞ්ගහිතානි ආ න්දිකාදීනි අන්තමව ො වචොවළන ො
පලාවලහිොපණ්වණහිොකතපීඨංඋපාදාය බ්බානි ආ නානි. 

ෙඞ්කඵලකං දීඝඵලකං චීෙරවධොෙනඵලකං ඝට්ටනඵලකං
ඝට්ටනමුග්ගවරො දන්තකට්ඨච්වඡදනගණ්ඨිකා දණ් මුග්ගවරො නාො
අම්බණං රජනවදොණි උදකපටිච්ඡවකො දාරුමවයො ො දන්තමවයො ො
වෙළුමවයො ො  පාදවකොපි අපාදවකොපි  මුග්වගො මඤ්ජූ ා 
පාදග්ගණ්හනකවතො අතිවරකප්පමාවණො කරණ්ව ො උදකවදොණි
උදකකටාහං උළුඞ්වකො කටච්ඡුපානීය රාෙං පානීය ඞ්වඛොති එවතසු
යංකිඤ්චි  ඞ්වඝ දින්නං ගරුභණ් ං.  ඞ්ඛථාලකං පන භාජනීයං, තථා 
දාරුමවයො උදකතුම්වබො. 

පාදකථලිකමණ් ලං දාරුමයංොවහොතු වචොළපණ්ණාදිමයංො බ්බං
ගරුභණ් ං.ආධාරවකොපත්තපිධානංතාලෙණ්ටංබීජනීචඞ්වකොටකං පච්ඡි
යට්ඨි ම්මුඤ්ජනී මුට්ඨි ම්මුඤ්ජනීති එවතසුපි යංකිඤ්චි ඛුද්දකං ො 
මහන්තංොදාරුවෙළුපණ්ණචම්මාදීසුවයනවකනචිකතංගරුභණ් වමෙ. 

ථම්භතුලාව ොපානඵලකාදීසු යංකිඤ්චි දාරුමයං ො පා ාණමයං ො 
වගහ ම්භාරූපගංවයොවකොචිකට ාරවකොයංකිඤ්චිභූමත්ථරණංයංකිඤ්චි
අකප්පියචම්මං,  බ්බං  ඞ්ඝිකං ගරුභණ් ං, භූමත්ථරණං කාතුං ෙට්ටති.
එළකචම්මං පන පච්චත්ථරණගතිකං වහොති, තම්පි ගරුභණ් වමෙ, 

කප්පියචම්මානිභාජනීයානි, කුරුන්දියිං පන බ්බං මඤ්චප්පමාණං චම්මං
ගරුභණ් න්ති වුත්තං. 

උදුක්ඛලං මු ලං සුප්පං නි දං නි දවපොවතො පා ාණවදොණි
පා ාණකටාහං  බ්බංකසිභණ් ම්පි ගරුභණ් ං,  බ්බං චක්කුවත්තයානං
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ගරුභණ් වමෙ.මඤ්චපීඨානං පාදාචඅටනිවයොචොසිපරසුආදීනං දණ් ා
චාති එවතසුයංකිඤ්චි අනිට්ඨිතං භාජනීයං, තච්ඡිතමට්ඨං පනගරුභණ් ං
වහොති, අනුඤ්ඤාතොසියා දණ්ව ො ඡත්තං මුට්ඨිපණ්ණං කත්තරයට්ඨි
උපාහනා අරණි හිතං ධම්මකරවණො පාදග්ගණ්හනකවතො අනතිරිත්තං
ආමලකතුම්බං ආමලකඝවටො ලාබුකතුම්බං ලාබුකඝවටො වි ාණතුම්බන්ති
 බ්බවමතංභාජනීයං, තවතොපරං ගරුභණ් ං. 

හත්ථිදන්වතො ො යංකිඤ්චි වි ාණං ො අතච්ඡිතං යථාගතවමෙ 
භාජනීයං, වතහි කතමඤ්චපීඨපාදාදීසු පුරිම දිව ොෙ විනිච්ඡවයො.
තච්ඡිතනිට්ඨිවතොපි හිඞ්ගුකරණ් වකොඅඤ්ජනිකරණ් වකොගණ්ඨිකාවිවධො
අඤ්ජනීඅඤ්ජනි ලාකාඋදකපුඤ්ඡනීති ඉදං බ්බංභාජනීයවමෙ. 

මත්තිකාභණ්ව   බ්බං මනු ් ානං උපවභොගපරිවභොගං 
ඝටපිඨරාදිකුලාලභාජනං, පත්තකටාහං අඞ්ගාරකටාහං ධූමදානකං
දීපරුක්ඛවකො දීපකපල්ලිකා චයනිට්ඨකා ඡදනිට්ඨකා ථුපිකාති  බ්බං
ගරුභණ් ං, එවතසු පන වුත්තනවයසු ගරුභණ්ව සු යංකිඤ්චි වෙළුආදිං
අත්තවනො අත්ථාය ගණ්හන්වතන  මකං ො අතිවරකං ො ඵාතිකම්මං
කත්ො ගවහතබ්බං. පාදග්ගණ්හනකවතො අනතිරිත්තප්පමාවණො පන
ඝටවකො පත්වතො ථාලකං කඤ්චනවකො කුණ්ඩකාති ඉදවමත්ථ භාජනීයං, 
යථා ච මත්තිකාභණ්ව  එෙං වලොහභණ්ව පි කුණ්ඩකා 
භාජනීයවකොට්ඨා වමෙ භජති. ඉති යං භාජනීයං වි ් ජ්ජනීයම්පි තං එෙං 
වි ් ජ්ජියවෙභඞ්ගිය ඞ්ඛාතං අඤ්ඤං පරික්ඛාරං දත්ො ඛීයන්ත ් 
දුක්කටං, ඉතරං පන දාතුවමෙ න ෙට්ටති. ඉ ් රෙතාය වදන්වතො
ථුල්ලච්චයංආපජ්ජති, වථයයචිත්වතන ගණ්හන්වතොභණ් ංඅග්ඝාවපත්ො
කාවරතබ්වබො. යථාචඅඤ්ඤංපරික්ඛාරංදත්ොඛීයන්ත ් දුක්කටං, තථා
 ඞ්වඝන අ ම්මත ්  චීෙරං ො අඤ්ඤං ො පරික්ඛාරං දත්ො ඛීයන්ත ් 
දුක්කටවමෙ, අනුප ම්පන්වන  බ්බත්ථ තිකදුක්කටං. පකතියා පන
ඡන්දාදිෙව න (පාචි. 488) කවරොන්තං දි ්ො ‘‘වකො අත්වථො ත ් 
දින්වනන, ලද්ධාපිවිනිපාවත ් ති, න ම්මා උපවන ් තී’’තිඛීයන්ත ් , 
උම්මත්තකාදීනඤ්චඅනාපත්ති.උප ම්පන්නතා, ධම්වමන ලද්ධ ම්මුතිතා, 
 ඞ්වඝන  ද්ධිං විකප්පනුපගචීෙරදානං, පච්ඡා ඛීයිතුකාමතාය ඛීයනාති
ඉමාවනත්ථචත්තාරිඅඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනිඅදින්නාදාන දි ානි, ඉදංපන 
දුක්ඛවෙදනන්ති. 

දුබ්බලසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. පරිණාමනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද්ොද වම බ්බංතිං කකණ්ව පරිණාමනසික්ඛාපවදවුත්තනයවමෙ. 
අයවමෙ හි විව ව ො, තත්ථ අත්තවනො පරිණාමිතත්තා නි ් ග්ගියං
පාචිත්තියං, ඉධ පුග්ගල ් පරිණාමිතත්තාසුද්ධිකපාචිත්තියන්ති. 
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පරිණාමනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

 හධම්මිකෙග්වගොඅට්ඨවමො. 

9. රතනෙග්කගො 

1. අන්වතපුරසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

රතනෙග්ග ්  පඨවම ඛත්තිය ් ාති ඛත්තියජාතික ් , 

මුද්ධාභිසිත්ත ් ාති ඛත්තියාභිව වකන මුද්ධනි අභිසිත්ත ් .
අනික්ඛන්වතො රාජා ඉවතොති අනික්ඛන්තරාජකං, ත ්මිං 

අනික්ඛන්තරාජකෙ,  යනිඝවරති අත්වථො. රතනිං වුච්චති මවහසී, 

නිග්ගතන්ති නික්ඛන්තං, අනිග්ගතං රතනං ඉවතොති අනිග්ගතරතනකං, 

ත ්මිං අනිග්ගතරතනකෙ,  යනිඝවරති අත්වථො. ඉන්ෙඛීලිං 

අතික්ෙකමයයාතිඑත්ථඅත්තවනොආගතභාෙංඅජානාවපත්ො යනිඝර ්  
උම්මාරංපඨමංපාදංඅතික්කාවමන්ත ් දුක්කටං, දුතියංපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ආය ්මන්තං ආනන්දං ආරබ්භ රඤ්වඤො 
අන්වතපුරප්පවි නෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති, 
අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, පටි ංවිදිවත අප්පටි ංවිදිත ඤ්ඤිවනො, 
වෙමතික ්  ච දුක්කටං. පටි ංවිදිත ඤ්ඤි ් , න ඛත්තිය ්  ො, න
ඛත්තියාභිව වකන අභිසිත්ත ්  ො, උවභොසු ො, උභින්නං ො
අඤ්ඤතර ්මිං නික්ඛන්වත  යනිඝරං පවි න්ත ් , අ යනිඝවර, 
උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. ඛත්තියතා, අභිසිත්තතා, උභින්නම්පි
 යනිඝරවතො අනික්ඛන්තතා, අප්පටි ංවිදිතතා, ඉන්දඛීලාතික්කවමොති
ඉමාවනත්ථ පඤ්ච අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි පඨමකථින දි ානි, ඉදං පන
කිරියාකිරියන්ති. 

අන්වතපුරසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. රතනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය රතනන්ති මුත්තාදිද විධං. රතන ම්මතන්ති යංකිඤ්චි

මනු ් ානං උපවභොගපරිවභොගං. අජ් ාරාකම ොති පරික්ඛිත්ත ් 
අන්වතොපටික්වඛවප අපරික්ඛිත්ත ්  ද්වින්නං වලඩ්ඩුපාතානං අන්වතො. 

අජ් ාෙ කථති පරික්ඛිත්ත ්  අන්වතොපටික්වඛවප, අපරික්ඛිත්ත ් 
මු ලපාතබ්භන්තවර.අයංපවනත්ථවිනිච්ඡවයො– ජාතරූපරජතංඅත්තවනො 
අත්ථාය උග්ගණ්හන්ත ්  ො උග්ගණ්හාවපන්ත ්  ො නි ් ග්ගියං
පාචිත්තියං.  ඞ්ඝගණපුග්ගලවචතියනෙකම්මානං අත්ථාය දුක්කටං, 
අෙව ව  මුත්තාදිරතවන බ්වබ ම්පිඅත්ථායදුක්කටවමෙ.කප්පියෙත්ථුං
ො අකප්පියෙත්ථුං ො අන්තමව ො මාතු න්තකම්පි භණ් ාගාරිකසීව න
පටි ාවමන්ත ්  පාචිත්තියං, තාදි ං පන අත්තවනො  න්තකං කත්ො
පටි ාවමතුං ෙට්ටති. ‘‘ඉදං පටි ාවමථා’’ති වුත්වත පන ‘‘න ෙට්ටතී’’ති
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පටික්ඛිපිතබ්බං.  වච කුපිතා පාවතත්ො ගච්ඡන්ති, පලිවබොවධො නාම
වහොති, පටි ාවමතබ්බං. විහාවර කම්මං කවරොන්තා ෙඩ්ඪිසආදවයො ො
රාජෙල්ලභා ො ‘‘යංකිඤ්චි උපකරණං ො  යනභණ් ං ො පටි ාවමත්ො
වදථා’’ති ෙදන්ති, ඡන්වදනපිභවයනපිනකාතබ්බවමෙ, ගුත්තට්ඨානංපන
ද ්ව තුංෙට්ටති. 

අජ්ඣාරාමඅජ්ඣාෙ වථසුපියාදිව ඨාවන ‘‘භික්ඛූහිො ාමවණවරහි 
ො ගහිතං භවි ් තී’’ති ආ ඞ්කා උප්පජ්ජති, තාදිව වයෙ ඨාවන
උග්ගවහත්ො ො උග්ගහාවපත්ො ො  ඤ්ඤාණං කත්ො නික්ඛිපිතබ්බං, 
‘‘ය ්  භණ් ං නට්ඨං, ව ො ආගච්ඡතූ’’ති ච ආචික්ඛිතබ්බං. අථ වයො
ආගච්ඡති, ව ො ‘‘ිසදි ං වත භණ් ං නට්ඨ’’න්ති පුච්ඡිතබ්වබො,  වච
 ඤ්ඤාවණන  ම්පාවදති, දාතබ්බං. වනො වච, ‘විචිනාහී’ති ෙත්තබ්වබො.
තම්හාආො ා පක්කමන්වතන පතිරූපානං භික්ඛූනං හත්වථ, වතසු අ ති
පතිරූපානං ගහපතිකානං හත්වථ නික්ඛිපිත්ො පක්කමිතබ්බං. වයො පන
වනෙ පක්කමති, න ාමිකංප ් ති, වතනථාෙරංව නා නංොවචතියං
ො වපොක්ඛරණිං ො කාවරතබ්වබො.  වච දීඝ ්  අද්ධුවනො අච්චවයන
 ාමිවකො ආගච්ඡති, තං ද ්ව ත්ො ‘අනුවමොදාහී’ති ෙත්තබ්වබො.  වච
නානුවමොදති, ‘‘වදහිවමධන’’න්තිවචොවදති,  මාදවපත්ො දාතබ්බං. 

 ාෙත්ථියං අඤ්ඤතරං භික්ඛුං ආරබ්භ රතනඋග්ගණ්හනෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං, ‘‘අඤ්ඤත්ර අජ්ඣාරාමා ො, අජ්ඣාෙ ථා ො’’ති අයවමත්ථ
දුවිධා අනුපඤ්ඤත්ති,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති,  ාණත්තිකං, 
අනුඤ්ඤාතට්ඨාවනඅනාදරිවයන උග්ගවහත්ොඅනික්ඛිපන්ත ්  දුක්කටං.
අනුඤ්ඤාතට්ඨාවන ගවහත්ො නික්ඛිපන්ත ් , යං වහොති ආමා ං
රතන ම්මතං, තං වි ් ා ං ො තාෙකාලිකං ො උග්ගණ්හන්ත ් , 
පංසුකූල ඤ්ඤාය ගණ්හවතො, උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. 
අනනුඤ්ඤාතකරණං, පර න්තකතා, වි ් ා ග්ගාහපංසුකූල ඤ්ඤානං
අභාවෙො, උග්ගහණං ො උග්ගහාපනං ොති ඉමාවනත්ථ චත්තාරි අඞ්ගානි.
 මුට්ඨානාදීනි  ඤ්චරිත්ත දි ානීති. 

රතනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. විකාලගාමප්පවෙ නසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තතිවය  න්තිං භික්ඛුිං අනාපුච්ඡාති ඉදං චාරිත්වත වුත්තනයවමෙ. 

විොකලති මජ්ඣන්හිකාතික්කමවතො පට්ඨාය අන්වතොඅරුවණ, එත ්මිං
අන්තවර ‘‘විකාවල ගාමප්පවෙ නං ආපුච්ඡාමී’’ති ො, ‘‘ගාමං
පවිසි ් ාමී’’ති ො අනාපුච්ඡිත්ො අ ති තථාරූවප අච්චායිවක කරණීවය
පරික්ඛිත්ත ්  ගාම ්  පරික්වඛපං අතික්කමන්ත ් , අපරික්ඛිත්ත ් 
උපචාරංඔක්කමන්ත ්  පඨමපාවදදුක්කටං, දුතියපාවදපාචිත්තියං. වචපි
 ම්බහුලා වකනචි කම්වමන ගාමං පවි න්ති,  බ්වබහි අඤ්ඤමඤ්ඤං
ආපුච්ඡිතබ්බං. ‘‘ත ්මිං ගාවම තං කම්මංන  ම්පජ්ජතී’’ති අඤ්ඤං ගාමං
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පටුන 

ගච්ඡන්තානං පුන ආපුච්ඡනකිච්චං නත්ථි.  වච පන උ ් ාහං 
පටිප්ප ් ම්වභත්ොවිහාරංගච්ඡන්තාඅන්තරාඅඤ්ඤංගාමංපවිසිතුකාමා
වහොන්ති, ආපුච්ඡිතබ්බවමෙ. කුලඝවර ො ආ න ාලායං ො භත්තකිච්චං
කත්ොවතලභික්ඛායො  ප්පිභික්ඛාය ොචරිතුකාවමන වචප ්ව භික්ඛු
අත්ථි, ආපුච්ඡිතබ්වබො, අ න්වත‘නත්ථී’තිගන්තබ්බං.වීථිංඔතරිත්ොපන
භික්ඛුං දි ්ොපි ආපුච්ඡනකිච්චං නත්ථි. වයො පන ගාමමජ්වඣන මග්වගො
වහොති,  වචවතන ගච්ඡන්ත ් ‘‘වතලාදීනංඅත්ථායචරි ් ාමී’’තිචිත්තං
උප්පජ්ජති, ප ්ව  භික්ඛුං දි ්ො ආපුච්ඡිතබ්බං. මග්ගා අවනොක්කම්ම
චරන්ත ්  පන ආපුච්ඡනකිච්චං නත්ථි, ඔක්කමන්ත ්  වුත්තනවයවනෙ
පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය ආරබ්භ විකාවල ගාමප්පවෙ නෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං, ‘‘ න්තං භික්ඛු’’න්ති ච ‘‘අනාපුච්ඡා’’ති ච ‘‘අඤ්ඤත්ර
තථාරූපා අච්චායිකා කරණීයා’’ති ච ඉමා පවනත්ථ ති ්ව ො
අනුපඤ්ඤත්තිවයො, අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, 
කාවලවිකාල ඤ්ඤිවනො, වෙමතික ්  ච දුක්කටං. කාල ඤ්ඤිවනොපන, 
වයො ච අච්චායිවක ො කරණීවය,  න්තං ො ආපුච්ඡිත්ො, අ න්තං ො 
අනාපුච්ඡිත්ො පවි ති, 
අන්තරාරාමභික්ඛුනුප ් යතිත්ථියව යයපටික්කමවනසු ො අඤ්ඤතරං
ගච්ඡති, ත ් , ගාවමන මග්වගො වහොති, වතන ගච්ඡවතො, ආපදාසු, 
උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.  න්තං භික්ඛුං අනාපුච්ඡතා, 
අනුඤ්ඤාතකාරණාභාවෙො, විකාවල ගාමප්පවි නන්ති ඉමාවනත්ථ තීණි
අඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනිකථින දි ාවනෙ, ඉදංපනකිරියාකිරියන්ති. 

විකාලගාමප්පවෙ නසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. සූචිඝරසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුත්වථ වභදනවමෙ වභදනකං, තං අ ්  අත්ථීති කභෙනෙිං. ත ්මා
එෙරූවප සූචිඝවර කරණකාරාපවනසු දුක්කටං, පටිලාවභන පන තං
භින්දිත්ොපාචිත්තියංවදව තබ්බං. 

 ක්වකසු  ම්බහුවල භික්ඛූ ආරබ්භ බහුසූචිඝරවිඤ්ඤාපනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති,  ාණත්තිකං, අත්තනා විප්පකතං
අත්තනා ො, පවරහි ො, පවරහි විප්පකතම්පි අත්තනා ො, පවරහි ො 
පරිවයො ාවපත්ො ලභන්ත ්  චතුක්කපාචිත්තියං. අඤ්ඤ ් ත්ථාය
කරණකාරාපවනසු, අඤ්වඤන කතං පටිලභිත්ො පරිභුඤ්ජවන දුක්කටං.
ගණ්ඨිවක අරණිවක විවධ අඤ්ජනියා අඤ්ජනි ලාකාය ොසිජවට
උදකපුඤ්ඡනියාති එවතසු යංකිඤ්චි අට්ඨිආදීහි කවරොන්ත ් , 
උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. සූචිඝරතා, අට්ඨිමයාදිතා, අත්තවනො
අත්ථායකරණංො කාරාවපත්ොොපටිලාවභොතිඉමාවනත්ථතීණිඅඞ්ගානි. 
 මුට්ඨානාදීනි ඤ්චරිත්ත දි ානීති. 
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සූචිඝරසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. මඤ්චපීඨසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පඤ්චවම මඤ්චන්ති ම ාරකාදීසු අඤ්ඤතරං. පීඨම්පි තාදි වමෙ, තං
පන මඤ්වචො විය අතිදීඝං, ආ න්දිවකො විය ච  මං චතුර ් ං න වහොති. 

කඡෙනෙිං වභදනක දි වමෙ. 

 ාෙත්ථියං උපනන්දං ආරබ්භ උච්වච මඤ්වච  යනෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං, පමාණිකං කවරොන්ත ් , පමාණාතික්කන්තං ලභිත්ො
ඡින්දිත්ොයථා පමාණවමෙඋපරිදි ් ති, එෙංනිඛණිත්ොො, උත්තානංො
කත්ො, අට්ටකං ො බන්ධිත්ො පරිභුඤ්ජන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති. පමාණාතික්කන්තමඤ්චපීඨතා, අත්තවනො අත්ථාය කරණං ො
කාරාවපත්ො ො පටිලාවභොති ඉමාවනත්ථ ද්වෙ අඞ්ගානි. ව  ං  බ්බං
සූචිඝරසික්ඛාපද දි වමොති. 

මඤ්චපීඨසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. තූවලොනද්ධසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඡට්වඨ තූලංඔනද්ධවමත්ථාති තූකලොනද්ධිං, චිමිලිකංපත්ථරිත්ොතූලං

පක්ඛිපිත්ො උපරි චිමිලිකාය ඔනද්ධන්ති වුත්තං වහොති. උද්ොලනෙිං 
වභදනක දි වමෙ. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය ආරබ්භ තූවලොනද්ධකාරාපනෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං, ආවයොවග කායබන්ධවන අං බද්ධවක පත්තත්ථවිකාය
පරි ් ාෙවන බිම්වබොහවන, අඤ්වඤන කතං තූවලොනද්ධං පටිලභිත්ො
උද්දාවලත්ො පරිභුඤ්ජන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. 

බිම්කබොහනඤ්වචත්ථ සී ප්පමාණවමෙ ෙට්ටති, සී ප්පමාණං නාම ය ් 
විත්ථාරවතො තීසු වකොවණසු ද්වින්නං අන්තරං විදත්ථිචතුරඞ්ගුලං වහොති, 
මජ්වඣ මුට්ඨිරතනං, දීඝවතො දියඩ්ඪරතනං ො ද්විරතනං ො.
තූවලොනද්ධමඤ්චපීඨතා, අත්තවනො අත්ථාය කරණං ො කාරාවපත්ො ො 
පටිලාවභොති ඉමාවනත්ථ ද්වෙ අඞ්ගානි. ව  ං වුත්තනවයවනෙ
වෙදිතබ්බන්ති. 

තූවලොනද්ධසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. නිසීදනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ත්තවම නිසීෙනන්ති  න්ථත දි ං  න්ථරිත්ො එක ්මිං අන්වත
සුගතවිදත්ථිප්පමාණංද්වීසුඨාවනසු ඵාවලත්ොකතාහිතීහිද ාහිුවත්ත ් 
පරික්ඛාර ්ව තංනාමං. 
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 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය ආරබ්භ අප්පමාණිකානි නිසීදනානි 
ධාරණෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ‘‘ද ා විදත්ථී’’තිඅයවමත්ථඅනුපඤ්ඤත්ති, 
අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති, පමාණිකංොඌනකංොකවරොන්ත ් , අඤ්වඤන
කතං පමාණාතික්කන්තං පටිලභිත්ො ඡින්දිත්ො පරිභුඤ්ජන්ත ් , 
විතානාදීසු යංකිඤ්චි කවරොන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.
නිසීදන ්  පමාණාතික්කන්තතා, අත්තවනො අත්ථාය කරණං ො
කාරාවපත්ො ො පටිලාවභොති ඉමාවනත්ථ ද්වෙ අඞ්ගානි. ව  ං
වුත්තනවයවනෙ වෙදිතබ්බන්ති. 

නිසීදනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අට්ඨවම ෙණ්ඩුප්පටිච්ඡාදින්ති අවධොනාභිඋබ්භජාණුමණ් ලං 
කණ්ඩුපීළකඅ ් ාෙථුල්ලකච්ඡාබාධානං පටිච්ඡාදනත්ථං අනුඤ්ඤාතං
චීෙරං. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය ආරබ්භ අප්පමාණිකාවයො 
කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිකාවයො ධාරණෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
 ාධාරණපඤ්ඤත්ති, ව  ං නිසීදවනවුත්තනවයවනෙවෙදිතබ්බන්ති. 

කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. ෙ ්සික ාටිකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

නෙවම  ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය ආරබ්භ අප්පමාණිකාවයො 
ෙ ්සික ාටිකාවයො ධාරණෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ව  වමත්ථ යං
ෙත්තබ්බං, තංනිසීදවන වුත්තනයවමොති. 

ෙ ්සික ාටිකසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. නන්දසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද වම  ාෙත්ථියං ආය ්මන්තං නන්දං ආරබ්භ සුගතචීෙරප්පමාණං
චීෙරං ධාරණෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං,  ාධාරණපඤ්ඤත්ති, ව  ං නිසීදවන
වුත්තනයවමොති. 

නන්දසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

රතනෙග්වගොනෙවමො. 

කඞ්ඛාවිතරණියාපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනාය 

සුද්ධපාචිත්තියෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පාටිකෙ නීයෙණ්කඩො 

1. පඨමපාටිවද නීයසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පාටිවද නීවයසු පඨවම අන්තරඝරිංපවිට්ඨායාතිෙචනවතො වචත ් ා
අන්තරාරාමාදීසු ඨත්ොපි දදමානාය හත්ථවතො  යං
රථියාබූහසිඞ්ඝාටකඝරානං අඤ්ඤතර ්මිං ඨිවතොපි ගණ්හාති, වදොව ො
නත්ථි.ත ් ාපනරථියාදීසුඨත්ොදදමානාය, රථියාදීසුො, අන්තරාරාමාදීසු
ොඨත්ොපියංකිඤ්චිආමි ංඅජ්වඣොහරණත්ථායගණ්හවතොපටිග්ගහවණ 
දුක්කටං, අජ්වඣොහාවර අජ්වඣොහාවර පාටිවද නීයං. ත ් 

වදව තබ්බාකාවරො ගාරය්හිං ආවුක ොතිආදිනා නවයන සික්ඛාපවද
ද ්සිවතොවයෙ. 

 ාෙත්ථියං අඤ්ඤතරං භික්ඛුං ආරබ්භ අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා 
අන්තරඝරංපවිට්ඨායහත්ථවතොආමි ංපටිග්ගහණෙත්ථු ්මිංපඤ්ඤත්තං, 
අ ාධාරණපඤ්ඤත්ති, අනාණත්තිකං, යථා වචතං, තථා ව  ානිපි, 
තිකපාටිවද නීයං, යාමකාලිකාදීසු පටිග්ගහවණපි අජ්වඣොහරවණපි
දුක්කටං, එකවතොඋප ම්පන්නාය යාෙකාලිවකපි තවථෙ, ඤාතිකාය
අඤ්ඤාතික ඤ්ඤිවෙමතිකානම්පිඑව ෙනවයො.ඤාතික ඤ්ඤිවනො පන, 
ඤාතිකාය ො දාවපන්තියා, උපනික්ඛිපිත්ො ො දදමානාය, යා ච 
අන්තරාරාමභික්ඛුනුප ් යතිත්ථියව යයපටික්කමවනසු ඨත්ො ගාමවතො
බහි නීහරිත්ො, යාමකාලිකාදීනි ො ‘‘ ති පච්චවය පරිභුඤ්ජා’’ති වදති, 
ත ් , සික්ඛමාන ාමවණරීනඤ්ච හත්ථවතො ගවහත්ො පරිභුඤ්ජන්ත ් , 
උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. පරිපුණ්ණූප ම්පන්නතා, අඤ්ඤාතිකතා, 
අන්තරඝවර ඨිතාය හත්ථවතො  හත්ථා පටිග්ගහණං, යාෙකාලිකතා, 
අජ්වඣොහරණන්ති ඉමාවනත්ථ පඤ්ච අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි 
එළකවලොම දි ානීති. 

පඨමපාටිවද නීයසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියපාටිවද නීයසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය ඉධ සූපන්තිආදි වෙො ා නාකාරද ් නං. අප ක්ෙ තාෙ 

භගිනීතිආදි අප ාවදතබ්බාකාරද ් නං. තත්රායං විනිච්ඡවයො – එවකනාපි 
භික්ඛුනා අනප ාදිවත අජ්වඣොහරණත්ථාය ආමි ං ගණ්හන්තානං 
පටිග්ගහවණදුක්කටං, අජ්වඣොහාවරඅජ්වඣොහාවරපාටිවද නීයන්ති. 

රාජගවහ ඡබ්බග්ගිවය ආරබ්භ භික්ඛුනියා වෙො ා න්තියා 
නනිොරණෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, තිකපාටිවද නීයං, 
එකවතොඋප ම්පන්නාය වෙො ා න්තියා නනිොවරන්ත ්  දුක්කටං, තථා
අනුප ම්පන්නාය උප ම්පන්න ඤ්ඤිවනො වෙමතික ්  ච. 
අනුප ම්පන්න ඤ්ඤිවනො, පනවයොචඅත්තවනොොභත්තං දාවපන්තියා, 
අඤ්වඤ ංොභත්තං වදන්තියා, යංොනදින්නං, තංදාවපන්තියා, යත්ථ
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ො න දින්නං, තත්ථ,  බ්වබ ං ො  මකං දාවපන්තියා, සික්ඛමානාය ො
 ාමවණරියා ො වෙො ා න්තියා පටිග්ගවහත්ො භුඤ්ජති, ත ් , පඤ්ච
වභොජනානි ඨවපත්ො  බ්බත්ථ, උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. 
පරිපුණ්ණූප ම්පන්නතා, පඤ්චවභොජනතා, අන්තරඝවර
අනුඤ්ඤාතපකාරවතො අඤ්ඤථා වෙො ා නා, අනිොරණා, 
අජ්වඣොහරණන්ති ඉමාවනත්ථ පඤ්ච අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි 
කථින දි ානීති. 

දුතියපාටිවද නීයසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. තතියපාටිවද නීයසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තතිවය ක ක්ඛ ම්මතානීති ලද්ධව ක්ඛ ම්මුතිකානි. පුබ්කබ

අනිමන්තිකතොති ඝරූපචාවරොක්කමනවතො පඨමතරං උපචාරං

අවනොක්කමන්වතවයෙ පුබ්වබ අනිමන්තිවතො. අගිලාකනො නාම වයො

 ක්වකොති පිණ් ාය චරිතුං. පාටිකෙ නීයන්ති ඝරූපචාරං ඔක්කමිත්ො
ආමි ං ගණ්හන්ත ්  පටිග්ගහවණ තාෙ දුක්කටං, තං ගවහත්ො
යත්ථකත්ථචිභුඤ්ජන්ත ් අජ්වඣොහාවර අජ්වඣොහාවරපාටිවද නීයන්ති. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුවල භික්ඛූ ආරබ්භ න මත්තං ජානිත්ො 
පටිග්ගහණෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ‘‘පුබ්වබ අනිමන්තිවතො, අගිලාවනො’’ති
ඉමාපවනත්ථද්වෙඅනුපඤ්ඤත්තිවයො, තිකපාටිවද නීයං, යාමකාලිකාදීසු 
පටිග්ගහවණපි අජ්වඣොහාවරපි දුක්කටං, තථා අව ක්ඛ ම්මවත
ව ක්ඛ ම්මත ඤ්ඤිවනො වෙමතික ්  ච. අව ක්ඛ ම්මත ඤ්ඤිවනො, 
පනවයොචපුබ්වබනිමන්තිවතොො ගිලාවනොොඅඤ්ඤ ් ොවත ංඝවර
පඤ්ඤත්තංභික්ඛංගණ්හාති, ය ් චඝරවතොනීහරිත්ො, ආ න ාලාදීසුො
භික්ඛුංඅදි ්ොපඨමංවයෙනීහරිත්ො, ද්ොරමූවලොඨපිතංවදන්ති, ත ් 
තංභුඤ්ජන්ත ් , නිච්චභත්තවක,  ලාකභත්වත, පක්ඛිවක, උවපො ථිවක, 
පාටිපදිවක, යාමකාලිකාදිං ‘‘ ති පච්චවය පරිභුඤ්ජා’’ති දින්නං
පරිභුඤ්ජන්ත ් , උම්මත්තකාදීනඤ්චඅනාපත්ති. ව ක්ඛ ම්මතතා, පුබ්වබ
අනිමන්තිතතා, අගිලානතා, ඝරූපචාවරොක්කමනං, ඨවපත්ො 
නිච්චභත්තකාදීනි අඤ්ඤං ආමි ං ගවහත්ො භුඤ්ජනන්ති ඉමාවනත්ථ
පඤ්චඅඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනිඑළකවලොම දි ානීති. 

තතියපාටිවද නීයසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. චතුත්ථපාටිවද නීයසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුත්වථ යානි කඛො පන තානි ආරඤ්ඤොනීතිආදි

චීෙරවිප්පො සික්ඛාපවද වුත්තනවයවනෙ වෙදිතබ්බං. පුබ්කබ

අප්පටි ිංවිදිතන්ති එත්ථ යං ඉත්ථියා ො පුරිව න ො ගහට්වඨන ො
පබ්බජිවතන ොආරාමං ොආරාමූපචාරං ො පවිසිත්ො ‘‘ඉත්ථන්නාම ් , 
භන්වත, කුල ්  ඛාදනීයං ො වභොජනීයං ොආහරියි ් තී’’ති (පාචි. 573) 
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ආවරොචිතං, තං පච්ඡා යථාආවරොචිතවමෙ ො ආහරියතු, ත ්  පරිොරං
කත්ොඅඤ්ඤංොවතන ද්ධිං බහුකම්පි, ‘‘ඉත්ථන්නාමංකුලංපටි ංවිදිතං
කත්ොඛාදනීයංොවභොජනීයංොගවහත්ො ගච්ඡතී’’තිසුත්ොඅඤ්ඤානිො

කුලානිවතහි ද්ධිංආහරන්තු, තං බ්බං පටි ිංවිදිතිං නාම.යංපනඑෙං

අනාවරොචිතං අනාහටඤ්ච, තං අප්පටි ිංවිදිතිං නාම. අගිලාකනො නාමවයො 

 ක්වකොති පිණ් ාය ගන්තුං. පාටිකෙ නීයන්ති එෙරූපං අන්තමව ො
ආරාමමජ්වඣන ගච්ඡන්වතහි අද්ධිවකහි දින්නම්පි ආරාවම ො
ආරාමූපචාවරො පටිග්ගවහත්ොඅජ්වඣොහරන්ත ් පටිග්ගහවණදුක්කටං, 
අජ්වඣොහාවරඅජ්වඣොහාවර පාටිවද නීයන්ති. 

 ක්වකසු  ම්බහුවල භික්ඛූ ආරබ්භ ආරාවම වචොවර පටිෙ න්වත 
අනාවරොචනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ‘‘අගිලාවනො’’ති අයවමත්ථ එකා
අනුපඤ්ඤත්ති, තිකපාටිවද නීයං, යාමකාලිකාදීසු ආහාරත්ථාය
පටිග්ගහවණපි අජ්වඣොහාවරපි දුක්කටවමෙ, තථා පටි ංවිදිවත
අප්පටි ංවිදිත ඤ්ඤිවනො වෙමතික ්  ච, පටි ංවිදිත ඤ්ඤිවනො, පන
ගිලාන ් , වයො ච පටි ංවිදිතං කත්ො ආහටං ො ගිලානාෙව  කං ො
බහාරාවමොපටිග්ගහිතං, තත්ථජාතකවමෙ ොමූලඵලාදිං, යාමකාලිකාදීසු
ො යංකිඤ්චි ‘‘ ති පච්චවය පරිභුඤ්ජා’’ති ලද්ධං පරිභුඤ්ජන්ත ් , 
උම්මත්තකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. යථාවුත්තආරඤ්ඤකව නා නතා, 
යාෙකාලික ්  අතත්ථජාතකතා, අගිලානතා, අගිලානාෙව  කතා, 
අප්පටි ංවිදිතතා, අජ්ඣාරාවම පටිග්ගහණං, අජ්වඣොහරණන්ති
ඉමාවනත්ථ  ත්ත අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි කථින දි ාවනෙ, ඉදං පන
කිරියාකිරියන්ති. 

චතුත්ථපාටිවද නීයසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කඞ්ඛාවිතරණියාපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනාය 

පාටිවද නීයෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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ක ඛියෙණ්කඩො 

1. පරිමණ් ලසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ව ඛිවයසු පඨවම පරිමණ්ඩලන්ති  මන්තවතො මණ් ලං. සික්ඛා 

ෙරණීයාති ‘‘එෙං නිොව  ් ාමී’’ති ආරාවමපි අන්තරඝවරපි  බ්බත්ථ
සික්ඛා කාතබ්බා, එත්ථ ච ය ්මා ෙත්තක්ඛන්ධවක වුත්තෙත්තානිපි 
සික්ඛිතබ්බත්තා ව ඛියාවනෙ වහොන්ති, ත ්මා පාරාජිකාදීසු විය
පරිච්වඡවදො න කවතො. චාරිත්තවිනයද ් නත්ථඤ්ච ‘‘වයො පන භික්ඛු
ඔලම්වබන්වතො නිොව යය, දුක්කට’’න්ති එෙං ආපත්තිනාවමන අෙත්ො
‘‘සික්ඛාකරණීයා’’තිඑෙං  බ්බසික්ඛාපවදසුපාළිආවරොපිතා, පදභාජවන
(පාචි. 576) පන ‘‘ආපත්ති දුක්කට ් ා’’ති වුත්තත්තා  බ්බත්ථ
අනාදරියකරවණදුක්කටංවෙදිතබ්බං. 

ඉදානි පරිමණ්ඩලන්ති එත්ථ නාභිමණ් ලං පටිච්ඡාවදත්ො
ජාණුමණ් ල ්  වහට්ඨා ජඞ්ඝට්ඨිකවතො පට්ඨාය අට්ඨඞ්ගුලමත්තං 
නිො නංඔතාවරත්ොනිොව න්වතනපරිමණ් ලංනිෙත්ථංනාමවහොති, 
එෙං අනිොව ත්ො අනාදරිවයන පුරවතො ො පච්ඡවතො ො ඔලම්වබත්ො
නිොව න්ත ්  දුක්කටං. න වකෙලඤ්ච ත ්ව ෙ, වය චඤ්වඤ ‘‘වතන
වඛොපන මවයනඡබ්බග්ගියාගිහිනිෙත්ථංනිොව න්ති, හත්ථිව ොණ් කං
මච්ඡොලකං චතුක්කණ්ණකං තාලෙණ්ටකං  තෙලිකං නිොව න්ති, 
 ංෙල්ලියංනිොව න්තී’’තිඛන්ධවක(චූළෙ.280) නිො නවදො ාවුත්තා, 
තථා නිොව න්ත ් පිදුක්කටවමෙ. 

තත්ථ හත්ථික ොණ්ඩෙිං නාම නාභිමූලවතො හත්ථිව ොණ්  ණ්ඨානං

ඔලම්බකං කත්ො නිෙත්ථං වචොළිකඉත්ථීනං නිො නං විය. මච්ඡොලෙිං 
නාම එකවතොද න්තං එකවතො පා න්තං ඔලම්වබත්ො නිෙත්ථං. 

චතුක්ෙණ්ණෙිං නාම උපරි ද්වෙ, වහට්ඨවතො ද්වෙති එෙං චත්තාවරො

කණ්වණ ද ්ව ත්ො නිෙත්ථං. තාලෙණ්ටෙිං නාම තාලෙණ්ටාකාවරන

 ාටකංඔලම්වබත්ොනිෙත්ථං.  තෙලිෙිං නාම දීඝ ාටකංඅවනකක්ඛත්තුං 
ඔභුජිත්ො ඔෙට්ටිකං කවරොන්වතන නිෙත්ථං, ොමදක්ඛිණප ්ව සු ො
නිරන්තරංෙලිවයොද ්ව ත්ොනිෙත්ථං. වචපන ජාණුවතොපට්ඨායඑකා

ො ද්වෙ ො ෙලිවයො පඤ්ඤායන්ති, ෙට්ටති.  ිංෙල්ලියන්ති 
මල්ලකම්මකාරාදීහි විය කච්ඡං බන්ධිත්ො නිෙත්ථං. එෙං නිොව තුං
ගිලාන ් ාපිමග්ගප්පටිපන්න ් ාපි නෙට්ටති.යම්පිමග්ගංගච්ඡන්තාඑකං
ො ද්වෙ ො කණ්වණ උක්ඛිපිත්ො අන්තරො ක ්  උපරි ලග්ගන්ති, 
අන්වතොොඑකංකා ාෙංතථානිොව ත්ොබහිඅපරං නිොව න්ති,  බ්බං
නෙට්ටති. 

ගිලාවනො පන අන්වතොකා ාෙ ්  ඔෙට්ටිකං ද ්ව ත්ො අපරං උපරි 
නිොව තුං ලභති, අගිලාවනන ද්වෙ නිොව න්වතන  ගුණං කත්ො
නිොව තබ්බානි.ඉතිඉමං ඛන්ධවකපටික්ඛිත්තඤ්චඔලම්බකඤ්ච බ්බං
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පටුන 

විෙජ්වජත්ො වුත්තලක්ඛණ ම්පන්නං නිබ්බිකාරං පරිමණ් ලං
නිොව තබ්බං, තථා අනිොව ත්ො යංකිඤ්චි විකාරං කවරොන්ත ් 
දුක්කටං. 

‘‘නිදානං පුග්ගලං ෙත්ථු’’න්තිආදිවක (කඞ්ඛා. අට්ඨ. 
පඨමපාරාජිකෙණ්ණනා ) පන විනිච්ඡවය සුරුසුරුකාරකං වකො ම්බියං
පඤ්ඤත්තං,  ාමිව න හත්වථන
පානීයථාලක සිත්ථකපත්තවධොෙනපටි ංුවත්තද්ෙයං භග්වගසු  ම්බහුවල
භික්ඛූ ආරබ්භ, ව  ානි  බ්බාවනෙ  ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගිවය ආරබ්භ
ඔලම්වබත්ො නිො නාදිෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තානි. සූවපොදනවිඤ්ඤත්තියං
ධම්මවද නාදීසු ච ගිලානෙව න එකා අනුපඤ්ඤත්ති,  බ්බානි
 ාධාරණපඤ්ඤත්තිවයො, අනාණත්තිකානි,  බ්වබසුදුක්කටවමෙ, අඤ්වඤො 
ආපත්තිවභවදො නත්ථි, විපත්තිවිචාරණා වුත්තාවයෙ,  මුට්ඨානාදීනි
 බ්වබ ංඅෙ ාවනද ් යි ් ාම. අනාපත්තිමත්තංපනඅඞ්ගඤ්ච බ්බත්ථ
ෙත්තබ්බං, තයිදංවුච්චති.ඉම ්මිංතාෙ සික්ඛාපවදඅ ඤ්චිච්ච, අ ් තියා, 
අජානන්ත ් , ගිලාන ් , ආපදාසු, උම්මත්තකාදීනඤ්චඅනාපත්ති. 

තත්ථ අ ඤ්චිච්චාති‘‘අපරිමණ් ලං නිොව  ් ාමී’’තිඑෙංඅ ඤ්චිච්ච, 
අථ වඛො ‘‘පරිමණ් ලංවයෙනිොව  ් ාමී’’ති විරජ්ඣිත්ො අපරිමණ් ලං

නිොව න්ත ්  අනාපත්ති. අ ් තියාති අඤ්ඤාවිහිත ් ාපි තථා

නිොව න්ත ්  අනාපත්ති. අජානන්ත ් ාති පරිමණ් ලං නිොව තුං
අජානන්ත ්  අනාපත්ති, අපිච නිො නෙත්තං උග්ගවහතබ්බං. වයො පන
සුක්ඛජඞ්වඝො ො වහොති මහාපිණ්ඩකමංව ො ො, ත ්   ාරුප්පත්ථාය

අට්ඨඞ්ගුලාධිකම්පි ඔතාවරත්ො නිොව තුං ෙට්ටති. ගිලාන ් ාති ය ් 
ජඞ්ඝායොපාවදො ෙවණොවහොති, ත ් උක්ඛිපිත්ොොඔතාවරත්ොො

නිොව තුංෙට්ටති. ආපොසූතිොළාොවචොරාොඅනුබන්ධන්ති, එෙරූපාසු

ආපදාසු අනාපත්ති. උම්මත්තොදවයො වුත්තනයා එෙ. අනාදරියං, 
අනාපත්තිකාරණාභාවෙො, අපරිමණ් ලනිො නන්ති ඉමාවනත්ථ තීණි
අඞ්ගානි. යථා වචත්ථ, එෙං  බ්බත්ථ පුරිමානි ද්වෙ තත්ථ තත්ථ
වුත්තප්පටිපක්ඛකරණඤ්චාතිතීණිවයෙවහොන්ති, ත ්මාඉවතොපරං තානිපි
අෙත්ොඅනාපත්තිමත්තවමෙෙක්ඛාමාති. 

2. දුතියපරිමණ් ලසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය ‘‘න, භික්ඛවෙ, ගිහිපාරුතංපාරුපිතබ්බ’’න්ති(චූළෙ. 280) එෙං
පටික්ඛිත්තං ගිහිපාරුතං අපාරුපිත්ො උවභො කණ්වණ  මං කත්ො

පාරුපනං පරිමණ්ඩලපාරුපනිං නාම, තත්ථ යංකිඤ්චි ව තපටපාරුතං 
පරිබ්බාජකපාරුතං එක ාටකපාරුතං සුරාව ොණ් පාරුතං
අන්වතපුරිකපාරුතං මහාවජට්ඨපාරුතං කුටිප්පවෙ කපාරුතං
බ්රාහ්මණපාරුතං පාළිකාරකපාරුතන්ති එෙමාදි පරිමණ් ලලක්ඛණවතො 

අඤ්ඤථා පාරුතං,  බ්බවමතං ගිහිපාරුතිං නාම. ත ්මා යථා ව තපටා
අඩ්ඪපාලකනිගණ්ඨා පාරුපන්ති, යථා ච එකච්වච පරිබ්බාජකා උරං
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විෙරිත්ො ද්වීසුඅං කූවටසුපාවුරණංඨවපන්ති, යථාචඑක ාටකාමනු ් ා
නිෙත්ථ ාටක ්  එවකන අන්වතන පිට්ඨිං පාරුපිත්ො උවභො කණ්වණ
උවභොසුඅං කූවටසුඨවපන්ති, යථාච සුරාව ොණ් ාදවයො ාටවකනගීෙං
පරික්ඛිපිත්ො උවභො අන්වත උවර ො ඔලම්වබන්ති, පිට්ඨියං ො ඛිපන්ති, 
යථා ච අන්වතපුරිකාවයො අක්ඛිතාරකමත්තං ද ්ව ත්ො ඔගුණ්ඨිතං
පාරුපන්ති, යථා ච මහාවජට්ඨා දීඝ ාටකං නිොව ත්ො ත ්ව ෙ
එවකනන්වතන  කල රීරං පාරුපන්ති, යථා ච ක ් කා වඛත්තකුටිං
පවි න්තා  ාටකං පලිවෙවඨත්ො උපකච්ඡවක පක්ඛිපිත්ො ත ්ව ෙ
එවකනන්වතන  රීරං පාරුපන්ති, යථා ච බ්රාහ්මණා උභින්නං
උපකච්ඡකානං අන්තවර  ාටකං පවෙව ත්ො අං කූවටසු පක්ඛිපන්ති, 
යථාච පාළිකාරවකොභික්ඛුඑකං පාරුපවනනපාරුතංොමබාහුංවිෙරිත්ො
චීෙරංඅං කූවටආවරොවපති, එෙංඅපාරුපිත්ො  බ්වබපිඑවත, අඤ්වඤච
එෙරූවපපාරුපනවදොව  ෙජ්වජත්ොනිබ්බිකාරංපරිමණ් ලංපාරුපිතබ්බං.
තථාඅපාරුපිත්ොආරාවමො අන්තරඝවරොඅනාදවරනයංකිඤ්චිවිකාරං
කවරොන්ත ්  දුක්කටං, අනාපත්ති පුරිම දි ාවයෙ, යථා වචත්ථ, එෙං
 බ්බත්ථ.යත්ථපනවිව ව ොභවි ් ති, තත්ථ ෙක්ඛාමාති. 

3-4. සුප්පටිච්ඡන්නසික්ඛාපෙෙණ්ණනා 

තතිවය සුප්පටිච්ඡන්කනොති සුට්ඨු පටිච්ඡන්වනො, ගණ්ඨිකං 
පටිමුඤ්චිත්ො අනුොතන්වතන ගීෙං පටිච්ඡාවදත්ො උවභො කණ්වණ  මං
කත්ො පටි ඞ්ඝරිත්ො යාෙ මණිබන්ධං පටිච්ඡාවදත්ො අන්තරඝවර
ගමි ් ාමීති අත්වථො, තථා අකත්ො පන ජාණුං ො උරං ො විෙරිත්ො
ගච්ඡන්ත ් දුක්කටං. 

චතුත්වථ ගලොටකවතොපට්ඨායසී ං, මණිබන්ධවතො පට්ඨායහත්වථ, 
පිණ්ඩකමං වතො පට්ඨාය පාවද විෙරිත්ො ව  ං ඡාවදත්ො නිසින්වනො 

සුප්පටිච්ඡන්කනො නාමවහොති, එත්ථපනොසූපගත ්  අනාපත්ති. 

5-6. සු ිංවුතසික්ඛාපෙෙණ්ණනා 

පඤ්චවම සු ිංවුකතොතිහත්ථංොපාදංො අිසළාවපන්වතොසුවිනීවතොති
අත්වථො.ඡට්වඨපිඑව ෙනවයො. 

7-8. ඔක්ඛිත්තචක්ඛුසික්ඛාපෙෙණ්ණනා 

 ත්තවම ඔක්ඛිත්තචක්ඛූති වහට්ඨා ඛිත්තචක්ඛු හුත්ො පුරවතො
ුවගමත්තං භූමිභාගං වපක්ඛමාවනො, එක ්මිං පන ඨාවන ඨත්ො
හත්ථිඅ ් ාදිපරි ් යාභාෙංඔවලොවකතුංෙට්ටති.අට්ඨවමපිඑව ෙනවයො. 

9-10. උක්ඛිත්තෙසික්ඛාපෙෙණ්ණනා 



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛපාළි ව ඛියකණ්ව ො 
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නෙවම උක්ඛිත්තොයාති උක්වඛවපන, ඉත්ථම්භූතලක්ඛවණ
කරණෙචනං, එකවතො ො උභවතො ො උක්ඛිත්තචීෙවරො හුත්ොති අත්වථො, 
අන්වතොඉන්දඛීලවතොපට්ඨායඑෙංනගන්තබ්බං. 

ද වම නිසින්නකාවල ධමකරණං නීහරන්වතනාපි චීෙරං
අනුක්ඛිපිත්ොෙ නීහරිතබ්බං, ොසූපගත ් පනඅනාපත්ති. 

11-12. උජ්ජග්ඝිෙසික්ඛාපෙෙණ්ණනා 

එකාද වම උජ්ජග්ඝිොයාතිමහාහසිතං හ න්වතොතිඅත්වථො.ඉධාපිහි
ඉත්ථම්භූතලක්ඛවණවයෙකරණෙචනං. 

ද්ොද වමපි එව ෙ නවයො. උභයත්ථ හ නීය ්මිං ෙත්ථු ්මිං 
මිහිතමත්තංකවරොන්ත ් අනාපත්ති. 

13-14. උච්ච ද්ෙසික්ඛාපෙෙණ්ණනා 

වතර වම අප්ප ද්කෙොති න උච්චා ද්දමහා ද්වදො හුත්ො. චුද්ද වමපි
එව ෙ නවයො. අයං පවනත්ථ අප්ප ද්දතාපරිච්වඡවදො –  වච
ද්ොද හත්වථ වගවහ ආදිම්හි  ඞ්ඝත්වථවරො, මජ්වඣ දුතියත්වථවරො, 
අන්වත තතියත්වථවරොති එෙං නිසින්වනසු යං  ඞ්ඝත්වථවරො
දුතියත්වථවරන  ද්ධිං මන්වතති, දුතියත්වථවරො ච ත ්   ද්දං සුණාති, 
කථඤ්ච ෙෙත්ථවපති. තතියත්වථවරො පන  ද්දවමෙ සුණාති, කථං න 

ෙෙත්ථවපති, එත්තාෙතා අප්ප ද්කෙො වහොති.  වච පන තතියත්වථවරො

කථඤ්චෙෙත්ථවපති, මහා ද්කෙො නාමවහොති. 

15…කප.…20. ොයප්පචාලොදිසික්ඛාපෙෙණ්ණනා 

ඉවතොපවරසුඡසු ොයප්පචාලෙන්තිකායං චාවලත්ොචාවලත්ො, එ 
නවයො  බ්බත්ථ. ත ්මා කායාදීනි පග්ගවහත්ො නිච්චලානි උජුකානි
ඨවපත්ො ගන්තබ්බඤ්වචෙ නිසීදිතබ්බඤ්ච, නිසීදනප්පටි ංුවත්වතසු තීසු 
ොසූපගත ් අනාපත්ති. 

21-22. ඛම්භෙතසික්ඛාපෙෙණ්ණනා 

එකවී ද්ොවීව සු ඛම්භෙකතොතිකටියං හත්ථංඨවපත්ොකතඛම්වභො. 

23-24. ඔගුණ්ඨිතසික්ඛාපෙෙණ්ණනා 

වතවී චතුවීව සු ඔගුණ්ඨිකතොති සී ං පාරුවතො. 
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25. උක්කුටිකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පඤ්චවීව  උක්කුටිො වුච්චතිපණ්හිවයො උක්ඛිපිත්ොඅග්ගපාවදවහෙ, 
අග්ගපාවද ො උක්ඛිපිත්ො පණ්හීහිවයෙ භූමියං ඵු න්ත ්  ගමනං, 
කරණෙචනංපවනත්ථවුත්තලක්ඛණවමෙ. 

26. පල්ලත්ථිකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඡබ්බීව  න පල්ලත්ථිොයාති හත්ථපල්ලත්ථිකාය ො
දු ් පල්ලත්ථිකාය ො න නිසීදිතබ්බං. අනාදවරන නිසීදන්ත ්  දුක්කටං, 
ොසූපගත ් පනඉධාපිපුරිවමසුච ද්ොවී චතුවීව සුඅනාපත්ති. 

ඡබ්බී ති ාරුප්පසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

27.  ක්කච්චපටිග්ගහණසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

වභොජනප්පටි ංුවත්වතසුපඨවම  ක්ෙච්චන්ති තිංඋපට්ඨාවපත්ො. 

28. පත්ත ඤ්ඤීපටිග්ගහණසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය පත්වත  ඤ්ඤා පත්ත ඤ්ඤා,  ා අ ්  අත්ථීති පත්ත ඤ්ඤී, 
අත්තවනොභාජවනඋපනිබද්ධ ඤ්ඤීහුත්ොති අත්වථො. 

29.  මසූපකපටිග්ගහණසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තතිවය  මසූපකෙො නාමයත්ථමුග්ගමාව හිො කුලත්ථාදීහිොකවතො
හත්ථහාරිවයො සූවපො භත්ත ්  චතුත්ථභාගප්පමාවණො වහොති, තවතො හි 
අධිකං ගණ්හන්ත ්  දුක්කටං. ඨවපත්ො පන සූපං අෙව  ා  බ්බාපි 

සූවපයයබයඤ්ජනවිකති ර රක ො නාමවහොති, ත ්මිංර රව , ඤාතකානං
ො පොරිතානං ො අඤ්ඤ ් ත්ථාය ො අත්තවනො ධවනන ො ඉධ
අනාපත්ති. 

30…වප.…32.  මතිත්තිකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුත්වථ  මතිත්තිෙන්ති මපුණ්ණං  මභරිතංඅධිට්ඨානුපගපත්ත ් 

අන්වතොමුඛෙට්ටිවලඛං අනතික්කමිත්ො රචිතං. පිණ්ඩපාතන්ති යංකිඤ්චි
යාෙකාලිකං. අනධිට්ඨානුපවග පන යාෙකාලිකං යාමකාලිකාදීනි ච
යත්ථකත්ථචිථූපීකතානිපිෙට්ටන්ති, යංපනද්වීසුපත්වතසු ගවහත්ොඑකං
පූවරත්ො විහාරං හරති, යං ො පක්ඛිපියමානං පූෙඋච්ඡුක්ඛණ් ඵලාඵලාදි
වහට්ඨා ඔවරොහති, තක්වකොලෙටං කාදවයො ො උපරි ඨවපත්ො දියයන්ති, 
යඤ්චපණ්වණොථාලවකොපක්ඛිපිත්ො පත්තමත්ථවකඨපිතංවහොති, න
තං ථූපීකතං නාම, ත ්මා තං  බ්බං ෙට්ටති. ඉධ පන ගිලාන ් ාපි
අනාපත්ති නත්ථි, ත ්මා වතනපි  මතිත්තිවකොවයෙ ගවහතබ්වබො.
 බ්බත්ථපනපටිග්ගවහතුවමෙ න ෙට්ටති, පටිග්ගහිතංපනසුප්පටිග්ගහිතං
පරිභුඤ්ජිතුංෙට්ටති.පඤ්චමඡට්ඨානි වුත්තනයාවනෙ. 
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33-34.  පදානසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ත්තවම  පොනන්ති තත්ථ තත්ථ ඔධිං අකත්ො අනුපටිපාටියා. වයො
පනඅඤ්වඤ ංොවදන්වතො, අඤ්ඤභාජවනොආකිරන්වතොතවතොතවතො 
ඔම ති, ත ් , උත්තරිභඞ්ගඤ්ච උප්පටිපාටියා ගණ්හන්ත ් ාපි ඉධ
අනාපත්ති. අට්ඨමංවුත්තනයවමෙ. 

35. ථූපකතසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

නෙවම ථූපෙකතොති මත්ථකවතො වෙමජ්ඣවතොති අත්වථො. වයො පන
පරිත්තවක ව ව  එකවතො  ඞ්කඩ්ඪිත්ො ඔමද්දිත්ො භුඤ්ජති, ත ් ාපි
අනාපත්ති. 

36. ඔදනප්පටිච්ඡාදනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද වම ය ්  භත්ත ාමිකා මාඝාත මයාදීසු බයඤ්ජනං පටිච්ඡාවදත්ො
වදන්ති, වයො ච න භිවයයොකමයතාය පටිච්ඡාවදති, වත ං අනාපත්ති, 
ගිලාන ් පනඅනාගතත්තාආපත්තිවයෙ. 

37. සූවපොදනවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

එකාද වමඤාතකානංො පොරිතානං ො අඤ්ඤ ් ත්ථාය අත්තවනො 
ධවනනාතිඉදංඅනාපත්තියංඅධිකං. 

38. උජ්ඣාන ඤ්ඤීසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද්ොද වම උජ්ඣාවන  ඤ්ඤා උජ්ඣාන ඤ්ඤා,  ා අ ්  අත්ථීති 

උජ් ාන ඤ්ඤී. ඉධාපි ගිලාවනො න මුච්චති, ‘‘ද ් ාමී’’ති ො, 
‘‘දාවප ් ාමී’’ති ො ඔවලොවකන්ත ්  පන, න උජ්ඣාන ඤ්ඤි ්  ච
අනාපත්ති. 

39. කබළසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

වතර වම නාතිමහන්තන්ති මයූරණ් ං අතිමහන්තං, කුක්කුටණ් ං
අතිඛුද්දකං, වත ං වෙමජ්ඣප්පමාණං. මූලඛාදනීයාදිවභවද පන 
 බ්බඛජ්ජවකඵලාඵවලචඅනාපත්ති. 

40. ආවලොපසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චුද්ද වම පරිමණ්ඩලන්ති අදීඝං. ඉධ පන ඛජ්ජකඵලාඵවලහි  ද්ධිං 
උත්තරිභඞ්වගපිඅනාපත්ති. 

41-42. අනාහටසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පන්නර වම අනාහකටති අනාහරිවත, මුඛද්ොරං අ ම්පත්වතති

අත්වථො.ව ොළ වම  බ්බහත්ථන්ති කලං හත්ථං. 
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43.  කබළසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ත්තර වම  ෙබකළනාති එත්ථ යත්තවකන ෙචනං අපරිපුණ්ණං
වහොති, තත්තවක තිකවථන්ත ් ආපත්ති.වයොපනධම්මංකවථන්වතො 
හරිටකාදීනිමුවඛපක්ඛිපිත්ොකවථති, යත්තවකනෙචනංඅපරිපුණ්ණංන
වහොති, තත්තවක මුඛම්හි තිෙට්ටති. 

44. පිණ්ඩුක්වඛපකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අට්ඨාර වම පිණ්ඩුක්කඛපෙන්ති පිණ් ං උක්ඛිපිත්ො උක්ඛිපිත්ො, 
ඉධාපිඛජ්ජකඵලාඵවලසුඅනාපත්ති. 

45. කබළාෙච්වඡදකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

එකූනවී තිවම ෙබළාෙච්කඡෙෙන්ති කබළං අෙච්ඡින්දිත්ො
අෙච්ඡින්දිත්ො, ඉධඛජ්ජකඵලාඵවලහි ද්ධිංඋත්තරිභඞ්වගපි අනාපත්ති. 

46. අෙගණ් කාරකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

වී තිවම අෙගණ්ඩොරෙන්ති මක්කවටො විය ගණ්ව  කත්ො කත්ො, 
ඉධ ඵලාඵලමත්තවකඅනාපත්ති. 

47. හත්ථනිද්ධුනකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

එකවී තිවම හත්ථනිද්ධුනෙන්ති හත්ථං නිද්ධුනිත්ො නිද්ධුනිත්ො, 
අනාපත්තියංපවනත්ථ‘‘කචෙරංඡඩ්ව න්වතොහත්ථං නිද්ධුනාතී’’ති(පාචි.
623) ඉදංඅධිකං. 

48. සිත්ථාෙකාරකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද්ොවී තිවම සිත්ථාෙොරෙන්ති සිත්ථානි අෙකිරිත්ො අෙකිරිත්ො, 
ඉධාපි ‘‘කචෙරං ඡඩ්ව න්වතො සිත්ථං ඡඩ් යතී’’ති (පාචි. 623) ඉදං
අනාපත්තියංඅධිකං. 

49. ජිව්හානිච්ඡාරකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

වතවී තිවම ජිව්හානිච්ඡාරෙන්තිජිව්හං නිච්ඡාවරත්ොනිච්ඡාවරත්ො. 

50-51. චපුචපුකාරකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුවී තිවම චපුචපුොරෙන්ති චපු චපූති එෙං  ද්දං කත්ො කත්ො.
පඤ්චවී තිවමපිඑව ෙනවයො. 

52…වප.…54. හත්ථනිල්වලහකාදිසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඡබ්බී තිවම හත්ථනිල්කලහෙන්ති හත්ථං නිල්වලහිත්ො
නිල්වලහිත්ො. භුඤ්ජන්වතන හි අඞ්ගුලිමත්තම්පි නිල්වලහිතුං න ෙට්ටති.
ඝනයාගුඵාණිතපායා ාදිවක පන අඞ්ගුලීහි ගවහත්ො අඞ්ගුලිවයො මුවඛ
පවෙව ත්ො භුඤ්ජිතුං ෙට්ටති,  ත්තවී තිමඅට්ඨවී තිවමසුපි එව ෙ
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නවයො.ත ්මාඑකඞ්ගුලියාපිපත්වතොන නිල්වලහිතබ්වබො, එකඔට්වඨොපිච
ජිව්හාය න නිල්වලහිතබ්වබො, ඔට්ඨමංව හි එෙ පන ගවහත්ො අන්වතො
පවෙව තුංෙට්ටති. 

55.  ාමි සික්ඛාපදෙණ්ණනා 

එකූනතිං තිවම න  ාමික නාති එතං පටිකූලෙව න පටික්ඛිත්තං, 
ත ්මා  ඞ්ඝිකම්පි පුග්ගලිකම්පි ගිහි න්තකම්පි අත්තවනො  න්තකම්පි
 ඞ්වඛොපි  රාෙකම්පි ථාලකම්පි න ගවහතබ්බවමෙ, ගණ්හන්ත ් 
දුක්කටං. වචපනහත්ථ ් එකවදව ොආමි මක්ඛිවතොන වහොති, වතන
පවදව නගවහතුං ෙට්ටති, ඉධ ‘‘වධොවි ් ාමීති ො, වධොොවප ් ාමීති ො 
පටිග්ගණ්හාතී’’ති(පාචි.631) ඉදංඅනාපත්තියංඅධිකං. 

56.  සිත්ථකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තිං තිවම ‘‘උද්ධරිත්ො ො භින්දිත්ො ො පටිග්ගවහ ො නීහරිත්ො ො

ඡඩ්ව තී’’ති ඉදං අනාපත්තියං අධිකං. තත්ථ උද්ධරිත්ො ොති සිත්ථානි
උදකවතො උද්ධරිත්ො, එක ්මිං ඨාවන රාසිං කත්ො උදකං ඡඩ්ව ති. 

භින්දිත්ො ොති සිත්ථානි භින්දිත්ො උදකගතිකානි කත්ො ඡඩ්ව ති. 

පටිග්ගකහ ොති පටිග්ගවහන පටිච්ඡන්තානං පටිග්ගවහ ඡඩ්ව ති. 

නීහරිත්ොතිබහිනීහරිත්ොඡඩ්ව ති, එෙංඡඩ්ව න්ත ් අනාපත්ති. 

තිං වභොජනප්පටි ංුවත්තසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

57. ඡත්තපාණිසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ධම්මවද නාපටි ංුවත්වතසුපඨවමයංකිඤ්චිඡත්තංපාණිම්හි අ ් ාති 

ඡත්තපාණ. ව ො තං ඡත්තං යත්ථකත්ථචි  රීරාෙයවෙ ඨවපත්ොපි යාෙ
හත්වථනන මුඤ්චති, තාෙ ්  ධම්මං වදව තුං න ෙට්ටති.  වච පන ්  
අඤ්වඤොඡත්තංධාවරති, ප ්ව ොඨිතංවහොති, හත්ථවතොඅපගතමත්වත
ඡත්තපාණිනාමන වහොති, ත ් වදව තුංෙට්ටති.ධම්මපරිච්වඡවදොවචත්ථ
පදව ොධම්වමවුත්තනවයවනෙ වෙදිතබ්වබො. 

58-59. දණ් පාණිසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය ෙණ්කඩො නාම මජ්ඣිම ්  පුරි  ්  චතුහත්ථප්පමාවණො, 
දණ් පාණිභාවෙො පන ්  ඡත්තපාණිම්හි වුත්තනවයවනෙ වෙදිතබ්වබො. 
තතිවයපිඑව ෙනවයො.අසිං න්නහිත්ොඨිවතොපිහි ත්ථපාණි ඞ්ඛයංන
ගච්ඡති. 

60. ආවුධපාණිසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුත්වථ  බ්බාපි ධනුවිකති ද්ධිං  රවිකතියා ආවුධන්තිවෙදිතබ්බා, 
ත ්මා  ද්ධිං ො  වරන ධනුං ගවහත්ො, සුද්ධධනුං ො සුද්ධ රං ො
 ජියධනුංොනිජ්ජියධනුංොගවහත්ො ඨිත ් ොනිසින්න ් ොධම්මං
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වදව තුංනෙට්ටති. වචපන ් ධනුඛන්වධපි පටිමුක්කංවහොති, යාෙන
ගණ්හාති, තාෙෙට්ටති. 

61-62. පාදුකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පඤ්චවම පාදුොරුළ්හ ් ාති ඡත්තදණ් වක අඞ්ගුලන්තරිකං
අප්පවෙව ත්ො වකෙලං අක්කන්ත ්  ො, පවෙව ත්ො ඨානෙව න
පටිමුක්ක ්  ො. ඡට්වඨපිඑව ෙ නවයො. ඉධ පනය්ොයං පණ්හිකබන්ධං
ඔමුඤ්චිත්ොඨානෙව න‘‘ඔමුක්වකො’’තිවුච්චති, ත ් ාපින ෙට්ටති. 

63. යානසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ත්තවම  වචපි ද්වීහි ජවනහිහත්ථ ඞ්ඝාවටන ගහිවතො,  ාටවක ො
ඨවපත්ොෙංව නෙය්හති, අුවත්වතොෙය්හාදිවකයාවන වි ඞ්ඛරිත්ොො

ඨපිවතචක්කමත්වතපිනිසින්වනොවහොති, යානගකතොත්වෙෙ ඞ්ඛංගච්ඡති.
 වචපනද්වෙපිඑකයාවනනිසින්නා වහොන්ති, ෙට්ටති.විසුංනිසින්වනසුපි
උච්වච යාවන නිසින්වනන නීවච නිසින්න ්  වදව තුං ෙට්ටති, 
 මප්පමාවණපි ෙට්ටති, තථා පුරිවම නිසින්වනන පච්ඡිවම නිසින්න ් .
පච්ඡිවමපනඋච්චතවරපිනිසින්වනනවදව තුංනෙට්ටති. 

64.  යනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අට්ඨවම  යනගත ් ාති අන්තමව ො කට ාරවකපි පකතිභූමියම්පි
නිපන්න ්  උච්වචපි මඤ්වච ො පීවඨ ො භූමිප්පවදව  ො ඨිවතන 
නිසින්වනන ො වදව තුං න ෙට්ටති.  යනගවතන පන  යනගත ් 
උච්චතවරො මප්පමාවණො නිපන්වනනවදව තුංෙට්ටති.නිපන්වනන
පනඨිත ් ොනිසින්න ් ොනිපන්න ්  ො, නිසින්වනනචඨිත ් ො
නිසින්න ් ො, ඨිවතනඨිත ්ව ෙෙට්ටති. 

65. පල්ලත්ථිකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

නෙවම හත්ථපල්ලත්ථිකාදීසු යාය කායචි නිසින්න ්  වදව තුං න
ෙට්ටති. 

66. වෙඨිතසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද වම කෙඨිතසී  ් ාති දු ් වෙවඨන ො වමොළිආදීහි ො යථා
වක න්වතො න දි ් ති, එෙං වෙඨිතසී  ් , වතවනෙ ්  අනාපත්තියං 
‘‘වක න්තංවිෙරාවපත්ොවදව තී’’ති(පාචි.643) වුත්තං. 

67. ඔගුණ්ඨිතසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

එකාද වම ඔගුණ්ඨිතසී  ් ාති  සී ං පාරුත ් , අනාපත්තියං
පවනත්ථ‘‘සී ංවිෙරාවපත්ොවදව තී’’ති(පාචි.644) අධිකං. 
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68. ඡමාසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද්ොද වම ඡමායිං නිසීදිත්ොතිභූමියංනිසීදිත්ො. ආ කනතිඅන්තමව ො 
ෙත්ථම්පිතිණානිපි න්ථරිත්ොනිසින්න ් . 

69. නීචා නසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

වතර වම උච්කච ආ කනති අන්තමව ො භූමිප්පවදව පි
උන්නතප්පවදව නිසින්න ් . 

70. ඨිතසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චුද්ද වම නඨිකතොනිසින්න ් ාති වච වථර ් උපට්ඨානංගන්ත්ො
ඨිතංදහරංආ වනනිසින්වනොමහාවථවරොපඤ්හංපුච්ඡති, න කවථතබ්බං.
ගාරවෙන පන වථරං ‘‘උට්ඨහිත්ො පුච්ඡා’’ති ෙත්තුං න  ක්කා, ත ්මා 
‘‘ප ්ව ඨිත ් භික්ඛුවනොකවථ ් ාමී’’තිකවථතුංෙට්ටති. 

71. පච්ඡවතොගමනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පන්නර වම  වච පුරවතො ගච්ඡන්වතො පඤ්හං පුච්ඡති, ත ්  තං
අකවථත්ො ‘‘පච්ඡිම ්  භික්ඛුවනො කවථ ් ාමී’’ති කවථතබ්බං.  ද්ධිං
උග්ගහිතධම්මං පන  ජ්ඣායිතුං,  මධුවරන ො ගච්ඡන්ත ්  කවථතුං 
ෙට්ටති. 

72. උප්පවථනගමනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ව ොළ වම න උප්පකථනාති එත්ථ  වච ද්වෙපි  කටමග්ග ්මිං
එවකකචක්කපවථනොඋප්පවථනො මධුරංගච්ඡන්ති, ෙට්ටති. 

73. ඨිවතොඋච්චාරසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ත්තර වම ‘‘අ ඤ්චිච්චා’’ති අනාපත්තියං  වච පටිච්ඡන්නට්ඨානං
ගච්ඡන්ත ්   හ ා උච්චාවරො ො ප ් ාවෙො ො නික්ඛමති, අ ඤ්චිච්ච
කවතොනාමවහොති. 

74. හරිවතඋච්චාරසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අට්ඨාර වමයම්පිජීෙමානරුක්ඛ ් මූලංපථවියං දි ් මානං ගච්ඡති, 
 ාඛා ො භූමිලග්ගා ගච්ඡති,  බ්බං හරිත ඞ්ඛාතවමෙ. ඛන්වධ නිසීදිත්ො 
පන අප්පහරිතට්ඨාවන පාවතතුං ෙට්ටති.  වච අප්පහරිතට්ඨානං 
ඔවලොවකන්ත ්ව ෙ  හ ා නික්ඛමති, ගිලානට්ඨාවන ඨිවතො වහොති, 
‘‘අප්පහරිවත කවතො හරිතං ඔත්ථරතී’’ති (පාචි. 652) ඉදවමත්ථ
අනාපත්තියංඅධිකං. තත්ථ වචපිඅප්පහරිතංඅලභන්වතනතිණණ්ඩුපකං
ොපලලණ්ඩුපකංොඨවපත්ොකවතො පච්ඡාහරිතංඔත්ථරති, ෙට්ටතිවයෙ.
වඛවළනවචත්ථසිඞ්ඝාණිකාපි ඞ්ගහිතා. 
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75. උදවකඋච්චාරසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

එකූනවී තිවම නඋෙකෙති එතං පරිවභොගඋදකවමෙ  න්ධාය වුත්තං, 
ෙච්චකුටි මුද්දාදිඋදවකසුපනඅපරිවභොවගසුඅනාපත්ති.වදවෙ ෙ ් න්වත
 මන්තවතොඋදවකොවඝජාවත අනුදකට්ඨානං අලභන්වතනඋදවක කාතුං
ෙට්ටති, ඉධාපි ‘‘ථවල කවතො උදකං ඔත්ථරතී’’ති (පාචි. 654) ඉදං
අනාපත්තියං අධිකං, ව  ං බ්බසික්ඛාපවදසුඋත්තානවමෙ. 

 මුට්ඨානාදිදීපනත්ථාය පවනත්ථ ඉදං පකිණ්ණකං – 
උජ්ජග්ඝිකඋච්චා ද්දප්පටි ංුවත්තානි චත්තාරි,  කබවළන මුවඛන
බයාහරණං එකං, 
ඡමානීචා නනිසින්නඨිතපච්ඡවතොගමනඋප්පථගමනප්පටි ංුවත්තානි
පඤ්චාතිඉමානිද  සික්ඛාපදානි මනුභා න මුට්ඨානානි, එවකකවමත්ථ
කිරියං,  ඤ්ඤාවිවමොක්ඛං,  චිත්තකං, වලොකෙජ්ජං, කායකම්මං, 
ෙචීකම්මං, අකු ලචිත්තං, දුක්ඛවෙදනං. සූවපොදනවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදං
වථයය ත්ථ මුට්ඨානං, කිරියං,  ඤ්ඤාවිවමොක්ඛං,  චිත්තකං, 
වලොකෙජ්ජං, කායකම්මං, ෙචීකම්මං, අකු ලචිත්තං, දුක්ඛවෙදනං. 
ඡත්තපාණිදණ් පාණි ත්ථපාණිආවුධපාණිපාදුකාඋපාහනයාන යනපල්ල
ත්ථිකවෙඨිතඔගුණ්ඨිතනාමකානි එකාද  ධම්මවද නා මුට්ඨානානි, 
කිරියාකිරියානි,  ඤ්ඤාවිවමොක්ඛානි,  චිත්තකානි, වලොකෙජ්ජානි, 
ෙචීකම්මානි, අකු ලචිත්තානි, දුක්ඛවෙදනානි. ව  ානි වතපණ්ණා  
පඨමපාරාජික මඋට්ඨානාදිවභදානීති. 

එකූනවී තිධම්මවද නාපටි ංුවත්තසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කඞ්ඛාවිතරණියාපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනාය 

ව ඛියෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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අධිෙරණ මථෙණ්ණනා 

අධිකරණ මවථසු  ත්තාති වත ං ගණනපරිච්වඡවදො. අධිකරණානි

 වමන්ති වූප වමන්තීති අධිෙරණ මථා. උද්කෙ ිං ආගච්ඡන්තීති
ආපත්තාධිකරණ ඞ්ඛාතාසු චඅෙව  ාධිකරණත්තයපච්චයාසුචආපත්තීසු
පරිසුද්ධභාෙං පුච්ඡනත්ථං උද්දිසිතබ්බතං ආගච්ඡන්ති. 

උප්පන්නුප්පන්නානන්ති උප්පන්නානං උප්පන්නානං. අධිෙරණානන්ති
විොදාධිකරණං අනුොදාධිකරණං ආපත්තාධිකරණං කිච්චාධිකරණන්ති

ඉවම ංචතුන්නං.  මථායවූප මායාති මනත්ථඤ්වචෙවූප මනත්ථඤ්ච
 ම්මුඛාවිනවයො දාතබ්වබො…වප.… තිණෙත්ථාරවකොතිඉවම ත්ත මථා
දාතබ්බා. තත්රායං විනිච්ඡවයො – අධිකරවණසු තාෙ ‘‘ධම්වමො’’ති ො, 
‘‘අධම්වමො’’තිොඅට්ඨාර හිෙත්ථූහිවිෙදන්තානං භික්ඛූනංවයොවිොවදො, 

ඉදං විොොධිෙරණිං නාම. සීලවිපත්තියා ො ආචාරදිට්ඨිආජීෙවිපත්තියා ො
අනුෙදන්තානං වයො අනුොවදො උපෙදනා වචෙ වචොදනා ච, ඉදං 

අනුොොධිෙරණිං නාම. මාතිකායආගතා පඤ්ච, විභඞ්වග ද්වෙති  ත්තපි 

ආපත්තික්ඛන්ධා ආපත්තාධිෙරණිං, නාම. යං  ඞ්ඝ ්  අපවලොකනාදීනං

චතුන්නංකම්මානංකරණං, ඉදං කිච්චාධිෙරණිං නාම. 

තත්ථ විොොධිෙරණිං (චූළෙ. 228) ද්වීහි  මවථහි  ම්මති
 ම්මුඛාවිනවයන ච වයභුයයසිකාය ච,  ම්මුඛාවිනවයවනෙ  ම්මමානං 
ය ්මිං විහාවර උප්පන්නං, ත ්මිංවයෙ ො, අඤ්ඤත්ථ වූප වමතුං
ගච්ඡන්තානං අන්තරාමග්වග ො, යත්ථ ගන්ත්ො  ඞ්ඝ ්  නියයාතිතං, 
තත්ථ  ඞ්වඝන ො වූප වමතුං අ ක්වකොන්වත තත්වථෙ උබ්බාහිකාය
 ම්මතපුග්ගවලහිොවිනිච්ඡිතං  ම්මති, එෙං ම්මමාවනචපනත ්මිංයා
 ඞ්ඝ ම්මුඛතා ධම්ම ම්මුඛතා විනය ම්මුඛතා පුග්ගල ම්මුඛතා අයං 

 ම්මුඛාවිනකයො නාම. තත්ථ ච කාරක ඞ්ඝ ්   ඞ්ඝ ාමග්ගිෙව න

 ම්මුඛීභාවෙො  ඞ්ඝ ම්මුඛතා,  වමතබ්බ ්  ෙත්ථුවනො භූතතා 

ධම්ම ම්මුඛතා, යථා තං  වමතබ්බං, තවථෙ ්   මනං විනය ම්මුඛතා, 
වයො ච විෙදති, වයන ච විෙදති, වත ං උභින්නං අත්ථපච්චත්ථිකානං

 ම්මුඛීභාවෙො පුග්ගල ම්මුඛතා. උබ්බාහිකාය වූප මවන පවනත්ථ
 ඞ්ඝ ම්මුඛතාපරිහායති, එෙංතාෙ ම්මුඛාවිනවයවනෙ  ම්මති. 

 වච පවනෙම්පින ම්මති, අථනංඋබ්බාහිකාය  ම්මතාභික්ඛූ ‘‘න
මයං  ක්වකොම වූප වමතු’’න්ති  ඞ්ඝ ්ව ෙ නියයාවතන්ති, තවතො 
 ඞ්වඝො පඤ්චඞ්ග මන්නාගතං භික්ඛුං  ලාකග්ගාහාපකං  ම්මන්නිත්ො
වතන ගුළ්හකවිෙට්ටක කණ්ණජප්පවකසු තීසු  ලාකග්ගාවහසු
අඤ්ඤතරෙව න  ලාකං ගාවහත්ො  න්නිපතිතපරි ාය ධම්මොදීනං
වයභුයයතාය යථා වත ධම්මොදිවනො ෙදන්ති, එෙං වූප න්තං අධිකරණං
 ම්මුඛාවිනවයන ච වයභුයයසිකාය ච වූප න්තං වහොති. තත්ථ 
 ම්මුඛාවිනවයො වුත්තනවයො එෙ, යං පන වයභුයයසිකකම්ම ්  කරණං.

අයං කයභුයයසිො නාම, එෙංවිොදාධිකරණංද්වීහි මවථහි ම්මති. 
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අනුොොධිෙරණිං (චූළෙ.236) චතූහි මවථහි  ම්මති ම්මුඛාවිනවයන
ච  තිවිනවයන ච අමූළ්හවිනවයන ච ත ් පාපියසිකාය ච. 
 ම්මුඛාවිනවයවනෙ  ම්මමානං වයො ච අනුෙදති, යඤ්ච අනුෙදති, වත ං
ෙචනංසුත්ො වච කාචිආපත්තිනත්ථි, උවභොඛමාවපත්ො,  වචඅත්ථි, 
‘‘අයං නාවමත්ථ ආපත්තී’’ති එෙං විනිච්ඡිතං වූප ම්මති, තත්ථ
 ම්මුඛාවිනයලක්ඛණං වුත්තනයවමෙ. යදා පන ඛීණා ෙ ්  භික්ඛුවනො
අමූලිකාය සීලවිපත්තියා අනුද්ධංසිත ්   තිවිනයං යාචමාන ්   ඞ්වඝො 
ඤත්තිචතුත්වථන කම්වමන  තිවිනයං වදති, තදා  ම්මුඛාවිනවයන ච
 තිවිනවයන ච වූප න්තං වහොති, දින්වන පන  තිවිනවය පුන ත ්මිං
පුග්ගවල ක ් චි අනුොවදො න රුහති. යදා උම්මත්තවකො භික්ඛු
උම්මාදෙව න ගවත අ ් ාමණවක අජ්ඣාචාවර ‘‘ රතාය ්මා එෙරූපිං
ආපත්ති’’න්තිභික්ඛූහි වචොදියමාවනො ‘‘උම්මත්තවකනවම, ආවුව ො, එතං
කතං, නාහං තං  රාමී’’ති භණන්වතොපි භික්ඛූහි වචොදියමාවනොෙ පුන
අවචොදනත්ථාය අමූළ්හවිනයං යාචති,  ඞ්වඝො ච ්  ඤත්තිචතුත්වථන
කම්වමනඅමූළ්හවිනයංවදති.තදා ම්මුඛාවිනවයනච අමූළ්හවිනවයනච
වූප න්තංවහොති, දින්වනපනඅමූළ්හවිනවයපුනත ්මිංපුග්ගවල ක ් චි
තප්පච්චයාඅනුොවදොනරුහති. 

යදා පන පාරාජිවකන ො පාරාජික ාමන්වතන ො වචොදියමාන ්  
අඤ්වඤනඤ්ඤං පටිචරවතො පාපු ් න්නතාය පාපිය ්  පුග්ගල ් 
‘‘ චායං අච්ඡින්නමූවලො භවි ් ති,  ම්මා ෙත්තිත්ො ඔ ාරණං ලභි ් ති, 
 වච ඡින්නමූවලො,  යවමෙ ්  නා නා භවි ් තී’’ති මඤ්ඤමාවනො
 ඞ්වඝොඤත්තිචතුත්වථන කම්වමනත ් පාපියසිකංකම්මංකවරොති, තදා
 ම්මුඛාවිනවයන ච ත ් පාපියසිකාය ච වූප න්තං වහොති, එෙං
අනුොදාධිකරණංචතූහි මවථහි ම්මති. 

ආපත්තාධිෙරණිං (චූළෙ.239) තීහි මවථහි  ම්මති ම්මුඛාවිනවයන
චපටිඤ්ඤාතකරවණනචතිණෙත්ථාරවකනච.ත ්   ම්මුඛාවිනවයවනෙ
වූප වමොනත්ථි, යදා පන එක ්  ො භික්ඛුවනො, නි ් ග්ගියෙණ්ණනායං
වුත්තනවයන ඞ්ඝගණමජ්වඣසුොභික්ඛුලහුකංආපත්තිං වදව ති, තදා
ආපත්තාධිකරණං ම්මුඛාවිනවයනචපටිඤ්ඤාතකරවණනචවූප ම්මති.
තත්ථ  ම්මුඛාවිනවය තාෙ වයො ච වදව ති, ය ්  ච වදව ති, වත ං
 ම්මුඛීභාවෙො පුග්ගල ම්මුඛතා, ව  ං වුත්තනයවමෙ. පුග්ගල ්  ච
ගණ ් චවද නාකාවල  ඞ්ඝ ම්මුඛතාපරිහායති. 

යාපවනත්ථ‘‘අහං, භන්වත, ඉත්ථන්නාමංආපත්තිංආපන්වනො’’තිච, 
‘‘ප ් සී’’ති, ‘‘ආම ප ් ාමී’’ති ච පටිඤ්ඤා, තාය ‘‘ආයතිං
 ංෙවරයයාසී’’ති කරණං පටිඤ්ඤාතකරණං නාම.  ඞ්ඝාදිව ව 
පරිො ාදියාචනා පටිඤ්ඤා, පරිො ාදීනං දානං පටිඤ්ඤාතකරණං නාම.
ද්වෙපක්ඛජාතාපනභණ් නකාරකාභික්ඛූබහුංඅ ් ාමණකං අජ්ඣාචාරං
චරිත්ො පුන ලජ්ජිධම්වම උප්පන්වන ‘‘ වච මයං ඉමාහි ආපත්තීහි 
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අඤ්ඤමඤ්ඤංකරි ් ාම, සියාපිතං අධිකරණංකක්ඛළත්ථායොළත්ථාය 
 ංෙත්වතයයා’’ති අඤ්ඤමඤ්ඤංආපත්තියා කාරාපවන වදො ං දි ්ො යදා 
තිණෙත්ථාරකකම්මං කවරොන්ති, තදා ආපත්තාධිකරණං  ම්මුඛාවිනවයන
ච තිණෙත්ථාරවකන ච  ම්මති. තත්ර හි යත්තකා හත්ථපාසූපගතා ‘‘න
වමතං ඛමතී’’ති එෙං දිට්ඨාවිකම්මං අකත්ො නිද්දම්පි ඔක්කමන්තා
වහොන්ති,  බ්වබ ං ඨවපත්ො ථුල්ලෙජ්ජඤ්ච ගිහිප්පටි ංුවත්තඤ්ච
 බ්බාපත්තිවයොවුට්ඨහන්ති, එෙං ආපත්තාධිකරණංතීහි මවථහි ම්මති. 

කිච්චාධිෙරණිං (චූළෙ. 242) එවකන  මවථන  ම්මති
 ම්මුඛාවිනවයවනෙ.ඉතිඉමානිචත්තාරිඅධිකරණානියථානුරූපංඉවමහි
 ත්තහි  මවථහි  ම්මන්ති, වතන වුත්තං ‘‘උප්පන්නුප්පන්නානං
අධිකරණානං  මථාය වූප මාය  ම්මුඛාවිනවයො දාතබ්වබො…වප.… 
තිණෙත්ථාරවකො’’ති. අයවමත්ථ විනිච්ඡයනවයො, විත්ථාවරො පන
 මථක්ඛන්ධවක ආගවතොවයෙ, විනිච්ඡවයොපි ්   මන්තපා ාදිකායං
වුත්වතො. 

තත්ථාය ්මන්කත පුච්ඡාමි, ෙච්චිත්ථ පරිසුද්ධාති වතසු  ත්තසු
අධිකරණ මවථසු කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, නත්ථි වෙො කිඤ්චි  මවථහි
වූප වමතබ්බන්තිපුච්ඡාමි, එවතන  බ්බාපත්තීහිපරිසුද්ධභාවෙොපුච්ඡිවතො
වහොති. 

උද්දිට්ඨිං කඛො ආය ්මන්කතො නිොනන්තිආදි නිගමනෙචනං. තත්ථ 

එත්තෙන්ති එත්තකං සික්ඛාපදං. සුත්තාගතන්ති සුත්වත පාතිවමොක්වඛ

ආගතං. සුත්තපරියාපන්නන්ති තත්වථෙ අන්වතොගධං. අන්ෙද්ධමා ිං

උද්කෙ ිං ආගච්ඡතීති අද්ධමාව  අද්ධමාව  උවපො ථෙව න 

උද්දිසිතබ්බතං ආගච්ඡති.  මග්කගහීති කාය ාමග්ගිෙව න  මග්වගහි. 

 ම්කමොෙමාකනහීති චිත්ත ාමග්ගිෙව න එකජ්ඣා යතාය සුට්ඨු

වමොදමාවනහි. අවිෙෙමාකනහීති අට්ඨාර සු විොදෙත්ථූසු

අඤ්ඤතරෙව නාපි අවිෙදමාවනහි. සික්ඛිතබ්බන්ති තං තං සික්ඛාපදං
අවීතික්කමන්වතහි අධිසීලසික්ඛා ම්පාවදතබ්බා.අන්තරන්තරාපනයංන
වුත්තං, තං  බ්බං පුරිවම පුරිවම සික්ඛාපවද වුත්තත්තා වචෙ
උත්තානත්ථත්තාචාති. 

අධිකරණ මථෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කඞ්ඛාවිතරණියාපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනාය 

භික්ඛුපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නවමොත ් භගෙවතොඅරහවතො ම්ම ම්බුද්ධ ්  
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භික්ඛුනීපාතිකමොක්ඛෙණ්ණනා 

පාරාජිෙෙණ්කඩො 

භික්ඛුනීනං හිතත්ථාය, පාතිවමොක්ඛං පකා යි; 
යංනාවථො, ත ් දාවනව ො,  ම්පත්වතොෙණ්ණනාක්කවමො. 

 ාධාරණපාරාජිෙිං 

1…වප.…4. වමථුනධම්මසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තත්ථ සුණාතු කමතිආදීනං භික්ඛුපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනායං
වුත්තනවයවනෙ අත්වථො වෙදිතබ්වබො. වකෙලඤ්හි, භන්වත, 
අවයයතිආදිෙව නත ්මිඤ්චඉධචඅභිලාපමත්තවමෙ ලිඞ්ගවභදමත්තඤ්ච
විව ව ො. ය ්මා ච භික්ඛුනියා සික්ඛාපච්චක්ඛානං නාම නත්ථි, ත ්මා
භික්ඛුනීනං ‘‘සික්ඛා ාජීෙ මාපන්නා සික්ඛං අපච්චක්ඛාය දුබ්බලයං

අනාවිකත්ො’’ති අෙත්ො යා පන භික්ඛුනී ඡන්ෙක ො කමථුනිං ධම්මිං

පටික කෙයයාති වුත්තං. තත්ථ ඡන්ෙක ොති වමථුනරාගප්පටි ංුවත්වතන
ඡන්වදන වචෙ රුචියා ච. ඡන්වද පන අ ති බලක්කාවරන පධංසිතාය
අනාපත්ති, ත ්මා යා පරිපුණ්ණූප ම්පදා භික්ඛුනී 
මනු ් ාමනු ් තිරච්ඡානජාතීසුපුරි උභවතොබයඤ්ජනකපණ් කානංය ් 
ක ් චි  ජීෙ ්  ො නිජ්ජීෙ ්  ො  න්ථත ්  ො අ න්ථත ්  ො
අක්ඛායිත ්  ො වයභුවයයන අක්ඛායිත ්  ො අඞ්ගජාත ්  අත්තවනො
ෙච්චමග්ගප ් ාෙමග්ගමුවඛසු තීසු යත්ථකත්ථචි  න්ථවත ො අ න්ථවත
ො පකතිොවතන අ ංඵුට්වඨ අල්වලොකාව  අන්තමව ො තිලඵලමත්තම්පි
පවද ං ඡන්දව ො පවෙව ති, පවරන ො පවෙසියමානා 
පවෙ නපවිට්ඨට්ඨිතඋද්ධරවණසුයංකිඤ්චි ාදියති, අයංපාරාජිකාවහොති.
ව  වමත්ථඉවතො පවරසුච ාධාරණසික්ඛාපවදසුවුත්තනයානු ාවරවනෙ
වෙදිතබ්බං. 

අ ාධාරණපාරාජිෙිං 

5. උබ්භජාණුමණ් ලිකාසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අ ාධාරවණසු පන චතුන්නං තාෙ පාරාජිකානං පඨවම අෙ ්සුතාති
කාය ං ග්ගරාවගන තින්තා, කිලින්නාති අත්වථො. දුතියපවදපි එව ෙ

නවයො. පුරි පුග්ගල ් ාති කාය ං ග්ගං  මාපජ්ජිතුං විඤ්ඤු ් 

මනු ් ජාතික ්  පුරි  ඞ්ඛාත ්  පුග්ගල ් . අධක්ඛෙන්ති අත්තවනො

අක්ඛකානංඅවධො. උබ්භජාණුමණ්ඩලන්තිජාණුමණ් ලානංඋපරි, එත්ථච 

උබ්භකප්පරම්පි උබ්භජාණුමණ් වලවනෙ  ඞ්ගහිතං. ආම නන්ති 
ආමජ්ජනං ඵුට්වඨොකා ං අනතික්කමිත්ො තත්වථෙ  ඞ්ඝට්ටනං. 

පරාම නන්ති ඉවතො චිවතො ච  ඤ්චරණං. ගහණන්ති ගහිතමත්තං. 

ඡුපනන්ති අ ඞ්ඝට්වටත්ො ඵුට්ඨමත්තං. පටිපීළනන්ති අඞ්වග ගවහත්ො

නිප්පීළනං.  ාදිකයයයාති යා භික්ඛුනී අත්තවනො යථාපරිච්ඡින්වන කාවය
පුරි  ්  එතං ආම නාදිං  ාදියති,  යං ො පන වතනකාවයන පුරි  ් 
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යංකිඤ්චිකායප්පවද ං ාදයමානාඡුපති, අයං උබ්භජාණුමණ් ලිකානාම
පාරාජිකාතිඅයවමත්ථ ඞ්වඛවපො. 

‘‘නිදානං පුග්ගලං ෙත්ථු’’න්තිආදිවක (කඞ්ඛා. අට්ඨ. 
පඨමපාරාජිකෙණ්ණනා) වතන විත්ථාරවිනිච්ඡවය ය ්මා  බ්බාවනෙ 
අ ාධාරණපඤ්ඤත්තිවයො වහොන්ති, ත ්මා ඉවතො පට්ඨාය  න්තිං
අනුපඤ්ඤත්තිංෙත්ො  ාධාරණපඤ්ඤත්තීතිොඅ ාධාරණපඤ්ඤත්තීතිො
නෙක්ඛාම, ආණත්තියංයත්ථආණත්ති නත්ථි, තත්ථකිඤ්චිඅෙත්ොයත්ථ
අත්ථි, තත්වථෙෙක්ඛාම, විපත්තිවිචාරණා වුත්තාවයෙ. 

අෙව  ංපන බ්බත්ථෙත්තබ්බං, තයිදංවුච්චති, ඉදංතාෙ සික්ඛාපදං
 ාෙත්ථියං සුන්දරීනන්දං ආරබ්භ කාය ං ග්ගං  මාපජ්ජනෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං, එකවතොඅෙ ්සුවත යථාපරිච්ඡින්වනන කාවයන පුරි  ් 
කායං, උභවතොඅෙ ්සුවතපි කාවයන කායප්පටිබද්ධං, 
යථාපරිච්ඡින්නකායප්පටිබද්වධන ො අෙව  කාවයන ො ත ්  කායං
ආම න්තියා ථුල්ලච්චයං, 
යක්ඛවපතපණ් කතිරච්ඡානගතමනු ් විග්ගහානං උභවතොඅෙ ්සුවත
යථාපරිච්ඡින්වනන කාවයන කායං ආම න්තියාපි ථුල්ලච්චයං,  වච පන
පුරි  ් කාය ං ග්ගරාවගොනත්ථි, පාරාජිකක්වඛත්වතපිථුල්ලච්චයවමෙ.
අෙව ව  පන කායප්පටිබද්වධන කායප්පටිබද්ධාදිවභවද, 
වමථුනරාගවගහසිතවපවමසු ච  බ්බත්ථ දුක්කටං. අ ඤ්චිච්ච, අ ් තියා, 
අජානන්තියා, අ ාදියන්තියා, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. අඞ්ගානි
 මුට්ඨානාදීනි ච භික්ඛුපාතිවමොක්වඛ කාය ං ග්වග වුත්තනවයවනෙ 
වෙදිතබ්බානීති. 

උබ්භජාණුමණ් ලිකාසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. ෙජ්ජප්පටිච්ඡාදිකාසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය ගණ ් ාතිඅඤ්ඤා ංභික්ඛුනීනං. ඨිතාති ලිඞ්වගඨිතා. චුතාති 

කාලඞ්කතා. නාසිතාති ලිඞ්ගනා නාය  යං ො නට්ඨා, අඤ්වඤහි ො

නාසිතා. අෙ ් ටාති තිත්ථායතනං  ඞ්කන්තා. පුබ්කබොහිං අකයය

අඤ්ඤාසින්ති ඉදං ත ් ා ෙචනකාලද ් නං,  ලිඞ්වග ඨිතාය පන
පාරාජිකභාෙං ඤත්ො ‘‘න දානි නං ක ් චි ආවරොවච ් ාමී’’ති ධුවර 
නික්ඛිත්තමත්වතවයෙඅයංෙජ්ජප්පටිච්ඡාදිකානාමපාරාජිකාවහොතීති. 

 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ වනෙඅත්තනාපටිවචොදනා නගණ ්  
ආවරොචනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ව  වමත්ථ  ප්පාණකෙග්ගම්හි 
දුට්ඨුල්ලාපත්තිප්පටිච්ඡාදනසික්ඛාපවදවුත්තනවයවනෙවෙදිතබ්බං.තත්රහි 
පාචිත්තියං, ඉධපාරාජිකන්තිඅයවමෙවිව ව ො, ව  ංතාදි වමොති. 

ෙජ්ජප්පටිච්ඡාදිකාසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. උක්ඛිත්තානුෙත්තිකාසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තතිවය උක්ඛිත්තන්තිආපත්තියාඅද ් නාදීසුඋක්ඛිත්තං. ධම්කමනාති

භූවතන ෙත්ථුනා. විනකයනාති වචොවදත්ො  ාවරත්ො.  ත්ථු ා කනනාති

ඉධාපි වචොවදත්ො  ාවරත්ො කරණවමෙ  ත්ථු ා නං නාම. අනාෙරන්ති
වයන  ඞ්වඝන උක්වඛපනියකම්මං කතං, ත ්මිං ො, තත්ථ
පරියාපන්නගවණ ො එකපුග්ගවල ො ත ්මිං ො කම්වම ආදරවිරහිතං, 

 ම්මාෙත්තනාය අෙත්තමානන්ති අත්වථො. අප්පටිොරන්ති පටිකාරරහිතං, 

අවනො ාරිතන්ති අත්වථො. අෙත හායන්ති එකකම්මාදිවක  ංොව   හ
අයනභාවෙන  මාන ංො කා භික්ඛූ  හායා නාම, ය ්  පන ව ො
 ංොව ොවතහි ද්ධිංනත්ථිනවතනවත හායාකතා වහොන්ති, ඉතිව ො
අකත හාවයො නාම, තං අකත හායං,  මාන ංො කභාෙං අනුපගතන්ති

අත්වථො. තමනුෙත්කතයයාතිතංඋක්ඛිත්තකං උක්ඛිත්තකභාවෙවයෙඨිතං
භික්ඛුං යා භික්ඛුනී යංදිට්ඨිවකො ව ො වහොති, තාය දිට්ඨියා ගහණභාවෙන
අනුෙත්වතයය. ාභික්ඛුනීභික්ඛුනීහි ඞ්ඝවභදසික්ඛාපදාදීසු වුත්තනවයන
විසුං  ඞ්ඝමජ්වඣ ච වුච්චමානා තං ෙත්ථුං අප්පටිනි ් ජ්ජන්තී 
 මනුභා නකම්මපරිවයො ාවන උක්ඛිත්තානුෙත්තිකා නාම පාරාජිකා
වහොතීති. 

 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ උක්ඛිත්තානුෙත්තනෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං, ඤත්තියා දුක්කටං, ද්වීහි කම්මොචාහි ද්වෙ ථුල්ලච්චයා, 

‘‘ය ් ා නක්ඛමති,  ා භාව යයා’’ති එෙං යය-කාරප්පත්තාය 
තතියකම්මොචාය පාරාජිකං, අධම්මකම්වම තිකදුක්කටං, ව  ං
 ඞ්ඝවභදසික්ඛාපදාදීසු වුත්තනවයවනෙවෙදිතබ්බං. 

උක්ඛිත්තානුෙත්තිකාසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. අට්ඨෙත්ථුකාසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුත්වථ අෙ ්සුතාති වලොක ් ාදමිත්ත න්ථෙෙව න
කාය ං ග්ගරාවගන තින්තා. අයවමෙ හි අත්වථො සීහළමාතිකාට්ඨකථායං
වුත්වතො,  මන්තපා ාදිකායං (පාචි. අට්ඨ. 675) පන ්  විචාරණා කතා, 

දුතියපවදපිඑව ෙනවයො. පුරි පුග්ගල ් හත්ථග්ගහණිං ොතිආදීසුපනයං
පුරි පුග්ගවලන හත්වථ ගහණං කතං, තං ‘‘පුරි පුග්ගල ්  
හත්ථග්ගහණ’’න්ති වුත්තං, එව ෙ නවයො  ඞ්ඝාටිකණ්ණග්ගහවණපි. 

හත්ථග්ගහණන්ති එත්ථ ච ය ්  ක ් චි අපාරාජිකක්වඛත්තභූත ්  
අඞ්ග ් ගහණංහත්ථග්ගහණං, ය ් ක ් චිනිෙත්ථ ් ොපාරුත ් ො

ගහණං  ඞ්ඝාටිෙණ්ණග්ගහණිං.  න්තිට්කඨයය ොතිආදීසු 
කාය ං ග්ග ඞ්ඛාත ්  අ ද්ධම්ම ්  පටිව ෙනත්ථාය පුරි  ් 
හත්ථපාව   න්තිට්වඨයය ො, තත්ථ ඨිතා  ල්ලවපයය ො, පුරිව න ො 
‘‘ඉත්ථන්නාමං ඨානංආගච්ඡා’’ති වුත්තා තං  ඞ්වකතං ගච්වඡයය, ත ් 
ොපුරි  ් අබ්භාගමනං ාදිවයයය, වයනවකනචිො පටිච්ඡන්නංඔකා ං 
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පවිව යය, පුරි  ් හත්ථපාව ඨත්ො කායංඋප ංහවරයයාතිඑෙමත්වථො

දට්ඨබ්වබො. අයම්පි පාරාජිොතියථාපුරිමාවයො, එෙංඅයම්පිභික්ඛුනීඑත ්  
කාය ං ග්ග ඞ්ඛාත ්  අ ද්ධම්ම ්  පටිව ෙනත්ථාය එතානි අට්ඨ
ෙත්ථූනි පටිපාටියා ො උප්පටිපාටියා ො පූවරත්ො අට්ඨෙත්ථුකා නාම
පාරාජිකාවහොතීති. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ අට්ඨමං ෙත්ථුං 
පරිපූරණෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං,  ඞ්වකතගමවන පවද පවද දුක්කටං, 
පුරි  ්  හත්ථපා ං ඔක්කන්තමත්වත ථුල්ලච්චයං, පුරි  ් 
අබ්භාගමන ාදයමාවනපි දුක්කටං. හත්ථපාව ොක්කමවන ථුල්ලච්චයං, 
ව ව සු එවකක ්මිං ථුල්ලච්චයවමෙ, අට්ඨවම පරිපුණ්වණ පාරාජිකං.
එවකක ්මිං පනෙත්ථු ්මිං  තක්ඛත්තුම්පි වීතික්කන්වත තාආපත්තිවයො

වදව ත්ො මුච්චති, අපිවචත්ථ ගණනූපිො ආපත්ති වෙදිතබ්බා, ‘‘ඉදානි
නාපජ්ජි ් ාමී’’ති හි ධුරනික්වඛපං කත්ො වදසිතා ගණනූපිකා, 
වදසිතගණනං උවපති, පාරාජික ්  අඞ්ගං න වහොති. ත ්මා යා එකං
ආපන්නා ධුරනික්වඛපං කත්ො වදව ත්ො පුන කිවල ෙව න ආපජ්ජති, 
පුනපි වදව ති, එෙං අට්ඨමං පරිපූවරන්තීපි පාරාජිකා න වහොති. යා පන
ආපජ්ජිත්ො‘‘පුනපිඅඤ්ඤංෙත්ථුං ආපජ්ජි ් ාමී’’ති උ ් ාහාෙවදව ති, 
ත ් ා  ා ආපත්ති අගණනූපිකා, වදසිතාපි අවදසිතා වහොති, පාරාජික ් 
අඞ්ගං වහොති. අ ඤ්චිච්ච, අ ් තියා, අජානන්තියා අ ාදියන්තියා, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. කාය ං ග්ගරාවගො,  උ ් ාහතා, 
අට්ඨම ්  ෙත්ථු ්  පූරණන්ති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.
 මනුභා න මුට්ඨානං, කිරියාකිරියං,  ඤ්ඤාවිවමොක්ඛං,  චිත්තකං, 
වලොකෙජ්ජං, කායකම්මං, ෙචීකම්මං, අකු ලචිත්තං, ද්විවෙදනන්ති. 

අට්ඨෙත්ථුකාසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උද්දිට්ඨා කඛො අයයාකයො අට්ඨ පාරාජිො ධම්මාති භික්ඛූ ආරබ්භ
පඤ්ඤත්තා  ාධාරණා චත්තාවරො, ඉවම චත්තාවරොති එෙං 
පාතිවමොක්ඛුද්වද මග්වගන අට්ඨ පාරාජිකා ධම්මා උද්දිට්ඨාති එෙවමත්ථ
අත්වථො වෙදිතබ්වබො, ව  ං භික්ඛුපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනායං
වුත්තනයවමොති. 

කඞ්ඛාවිතරණියාපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනාය 

භික්ඛුනිපාතිවමොක්වඛ 

පාරාජිකෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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 ඞ්ඝාදික  ෙණ්කඩො 

1. උ ් යොදිකාසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ඞ්ඝාදිව ව සු පඨවම උ ් යොදිොති මානු ් යෙව න
වකොධු ් යෙව න අඩ් කරණත්ථාය විනිච්ඡයමහාමත්තානං  න්තිවක

විෙදමානා. ගහපතිනා ොතිආදීහි ඨවපත්ො පඤ්ච  හධම්මිවක අෙව  ා 

ගහට්ඨපබ්බජිතා ඞ්ගහිතා. අයිංභික්ඛුනීපඨමාපත්තිෙන්ති ආදිම්හිපඨමං
ආපත්ති එත ් ාති පඨමාපත්තිවකො, වීතික්කමක්ඛවණවයෙ

ආපජ්ජිතබ්වබොති අත්වථො, තං පඨමාපත්තිකං. ආපන්නාති
අඩ් පරිවයො ාවන ආපන්නා. භික්ඛුනිං  ඞ්ඝවතො නි ් ාවරතීති 

නි ් ාරණීකයො, තංනි ් ාරණීයං.  ඞ්ඝාදික  න්තිඑෙංනාමකං. 

 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ උ ් යොදිකෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
 ාණත්තිකං, ‘‘අඩ් ංකරි ් ාමී’’තියංකිඤ්චිදුතියිකංො ක්ඛිංො  හායං
ො පරිවය න්තියා පරිවය වන දුක්කටං, යත්ථ ඨිතාය ‘‘අඩ් ං කාතුං 
ගච්ඡාමී’’ති චිත්තං උප්පජ්ජති, තවතො පට්ඨාය ගච්ඡන්තියා පවද පවද
දුක්කටං, යත්ථකත්ථචිඅන්තමව ොභික්ඛුනුප ් යංආගවතපිවෙොහාරිවක
දි ්ොඅත්තවනොකථං ආවරොවචන්තියාදුක්කටං.ඉතවරනඅත්තවනොකථාය
ආවරොචිතාය භික්ඛුනියා ථුල්ලච්චයං, පඨමං ඉතවරන පච්ඡා භික්ඛුනියා
ආවරොචවනපි එව ෙනවයො.  වච පන භික්ඛුනීතං ෙදති ‘‘මම ච තෙ ච
කථංත්ෙංවයෙආවරොවචහී’’ති, ව ොඅත්තවනොොකථංපඨමංආවරොවචතු, 
ත ් ාො, පඨමාවරොචවනභික්ඛුනියා දුක්කටං, දුතිවයථුල්ලච්චයං, වතන
එෙං වුත්තාය භික්ඛුනියාආවරොචවනපි එව ෙනවයො.  වච පන භික්ඛුනී
අඤ්වඤන කථාවපති, තත්රාපි එව ෙ නවයො. යථා ො තථා ො හි
ආවරොචියමාවන පඨමාවරොචවන භික්ඛුනියා දුක්කටං, දුතිවය ථුල්ලච්චයං.
උභින්නං පන කථං සුත්ො වෙොහාරිවකහි විනිච්ඡවය කවත
අඩ් පරිවයො ානං නාමවහොති, ත ්මිංඅඩ් පරිවයො ාවනභික්ඛුනියාජවයපි
පරාජවයපි ඞ්ඝාදිව ව ො. 

යා පනපච්චත්ථිකමනු ්ව හි දූතංො පහිණිත්ො,  යංොආගන්ත්ො
‘‘එහි, අවයය’’තිආකඩ්ඪියමානාගච්ඡති, යාො උප ් වයඅඤ්වඤහිකතං
අනාචාරං අවනොදි ්  ආචික්ඛන්තී රක්ඛං යාචති, යාය ච කිඤ්චි අවුත්තා 
වෙොහාරිකා අඤ්ඤවතො සුත්ො  යවමෙ අඩ් ං පරිවයො ාවපන්ති, ත ් ා, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. අඤ්වඤහි අනාකඩ්ඪිතාය අඩ් කරණං, 
අඩ් පරිවයො ානන්ති ඉමාවනත්ථ ද්වෙ අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි 
පඨමකථින දි ානි, ඉදංපනකිරියවමොති. 

උ ් යොදිකාසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. වචොරිවුට්ඨාපිකාසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය යාය පඤ්චමා ග්ඝනකවතො පට්ඨාය යංකිඤ්චි පර න්තකං 

අෙහරිතං, අයං කචොරී නාම, තංවචොරිං. ෙජ් ිං විදිතන්තිවතන කම්වමන

‘‘ෙධාරහා අය’’න්තිඑෙං විදිතං. අනපකලොකෙත්ොතිඅනාපුච්ඡා. ගණන්ති 

මල්ලගණභටිපුත්තගණාදිකං. පූගන්ති ධම්මගණං. ක ණන්ති
ගන්ධිකව ණිදු ්සිකව ණිආදිකං. යත්ථ යත්ථ හි රාජාවනො ගණාදීනං
ගාමනිගවම නියයාවතන්ති ‘‘තුම්වහෙ එත්ථ අනු ා ථා’’ති, තත්ථ තත්ථ
වතවයෙ ඉ ් රාවහොන්ති, ත ්මාවත න්ධායඉදංවුත්තං.එත්ථචරාජානං
ො ගණාදිවක ො අපවලොවකත්ොපි භික්ඛුනි ඞ්වඝො අපවලොවකතබ්වබොෙ. 

අඤ්ඤත්ර ෙප්පාතිතිත්ථිවයසුොඅඤ්ඤභික්ඛුනීසුොපබ්බජිතපුබ්බාකප්පා
නාම, තං ඨවපත්ො අඤ්ඤං උප ම්පාවදන්තියා ගණආචරිනී
පත්තචීෙරපරිවය වනසු සීමා ම්මුතියා ඤත්තියා ච දුක්කටං, ද්වීහි
කම්මොචාහිථුල්ලච්චයං, කම්මොචාපරිවයො ාවන  ඞ්ඝාදිව ව ො. 

 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ වචොරිං වුට්ඨාපනෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං, වචොරියාවෙමතිකායදුක්කටං, තථාඅවචොරියාවචොරි ඤ්ඤාය
වචෙ වෙමතිකාය ච. අවචොරි ඤ්ඤාය, අජානන්තියා, අපවලොවකත්ො
වුට්ඨාවපන්තියා, කප්පං වුට්ඨාවපන්තියා, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.
වචොරිතා, වචොරි ඤ්ඤිතා, අඤ්ඤත්ර අනුඤ්ඤාතකාරණා වුට්ඨාපනන්ති, 
ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි. වචොරිවුට්ඨාපන මුට්ඨානං, කිරියාකිරියං, 
 ඤ්ඤාවිවමොක්ඛං,  චිත්තකං, පණ්ණත්තිෙජ්ජං, කායකම්මං, ෙචීකම්මං, 
තිචිත්තං, තිවෙදනන්ති. 

වචොරිවුට්ඨාපිකාසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. එකගාමන්තරගමනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තතිවය ගාමන්තරන්තිආදීසු  කගාමවතො තාෙ නික්ඛමන්තියා
අනාපත්ති, නික්ඛමිත්ොපනඅඤ්ඤංගාමංගච්ඡන්තියාපවදපවදදුක්කටං, 
එවකන පාවදන ඉතර ්  ගාම ්  පරික්වඛවප ො උපචාවර ො
අතික්කන්වත ථුල්ලච්චයං, දුතිවයන අතික්කන්තමත්වත  ඞ්ඝාදිව ව ො, 
තවතොනික්ඛමිත්ොපුන කගාමංපවි න්තියාපිඑව ෙ නවයො. වචපන
ඛණ් පාකාවරනොෙතිච්ඡිද්වදනොභික්ඛුනිවිහාරභූමිංවයෙ ක්කාවහොති 
පවිසිතුං, එෙං පවි මානාය කප්පියභූමියා පවිට්ඨා නාම වහොති, ත ්මා
ෙට්ටති.බහිගාවම ඨත්ොයංකිඤ්චි කගාමංොපරගාමංොඅකප්පියභූමිං
පද ාපවි න්තියාආපත්තීති අයවමත්ථ ඞ්වඛවපො. 

නදිපාරගමවන වුත්තලක්ඛණාය නදියා දුතියිකං විනා පරතීරං 
ගච්ඡන්තියා ො අන්තරානදියං දුතියිකාය  ද්ධිං භණ්ඩත්ො පුන 
ඔරිමතීරවමෙ පච්චුත්තරන්තියා ො පඨමපාදං උද්ධරිත්ො තීවර 
ඨපිතක්ඛවණ ථුල්ලච්චයං, දුතියපාදුද්ධාවර  ඞ්ඝාදිව ව ො.
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ඉද්ධිව තුයානනාොහි පන පරතීරං ඔතරිතුං, නහානාදිකාරවණන ච
ඔතිණ්ණායඔරිමතීරංපද ාපිපච්චුත්තරිතුං ෙට්ටති. 

රත්තිවිප්පොව  ‘‘පුවරඅරුවණවයෙ දුතියිකාය හත්ථපා ං 
ඔක්කමි ් ාමී’’ති ආවභොගං විනා එකගබ්වභපි දුතියිකාය
හත්ථපා ාතික්කවමඨත්ො අරුණංඋට්ඨාවපන්තියාආපත්ති. 

එො ො ගණම්හාති එත්ථ පන එකා භික්ඛුනීපි ගවණොවයෙ. 

ඔහීකයයයාති අෙහීවයයය, ද ් නූපචාරං ො  ෙනූපචාරං ො විජවහයයාති
අත්වථො. ත ්මා ඉන්දඛීලාතික්කමවතො පට්ඨාය බහිගාවම 
රුක්ඛථම්භ ාණිපාකාරාදිඅන්තරිතභාවෙනාපි දුතියිකාය ද ් නූපචාවර
විජහිවත  වචපි  ෙනූපචාවරො අත්ථි, ආපත්තිවයෙ. අජ්වඣොකාව  පන
දූවරපි ද ් නූපචාවරො වහොති, තත්ථ මග්ගමූළ්හ ද්වදන විය
ධම්ම ් ෙනාවරොචන ද්වදන විය ච ‘අවයය’ති  ද්දායන්තියා 
 ද්ද ් ෙනාතික්කවමආපත්තිවයෙ. වචපනමග්ගංගච්ඡන්තීඔහීයිත්ො
‘‘ඉදානි පාපුණි ් ාමී’’ති උ ් ාහාඅනුබන්ධති, ෙට්ටති. 

 ාෙත්ථියං අඤ්ඤතරං භික්ඛුනිං ආරබ්භ ගාමන්තරගමනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, ‘‘එකා ො නදිපාර’’න්තිආදිකා එත්ථ තිවිධා අනුපඤ්ඤත්ති, 
පුවර අරුවණ  කගාමවතො නික්ඛමිත්ො අරුණුග්ගමනකාවල 
ගාමන්තරපරියාපන්නං නදිපාරං ඔක්කමනන්තියා පන චත ්ව ොපි 
ආපත්තිවයොඑකක්ඛවණවයෙවහොන්ති.වුත්තම්පිවචතං– 

‘‘සික්ඛාපදාබුද්ධෙවරනෙණ්ණිතා; 
 ඞ්ඝාදිව  ාචතුවරොභවෙයුං; 
ආපජ්වජයයඑකපවයොවගන බ්බා; 
පඤ්හාවම ාකු වලහිචින්තිතා’’ති.(පරි.479); 

එවතනුපාවයන තිණ්ණං, ද්වින්නඤ්ච එකවතොභාවෙො වෙදිතබ්වබො. 
දුතියිකාය පන පක්කන්තාය ො විබ්භන්තාය ො කාලඞ්කතාය ො
පක්ඛ ඞ්කන්තාය ො ආපදාසු ො ගාමන්තරගමනාදීනි කවරොන්තියා
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. අන්තරාවයන එකවතොභාවෙො, 
ගාමන්තරගමනාදීසු අඤ්ඤතරතාපජ්ජනං, ආපදාය අභාවෙොති ඉමාවනත්ථ
තීණි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි පඨමපාරාජික දි ානි, ඉදං පන
පණ්ණත්තිෙජ්ජං, තිචිත්තං, තිවෙදනන්ති. 

එකගාමන්තරගමනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. උක්ඛිත්තකඔ ාරණසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුත්වථ උක්ඛිත්තන්ති ආපත්තියා අද ් නාදීසු උක්ඛිත්තං. 

අනඤ්ඤායගණ ්  ඡන්ෙන්තිත ්ව ෙකාරක ඞ්ඝ ් ඡන්දං අජානිත්ො. 

ඔ ාකරයයාති ඔ ාරණකම්මං කවරයය. ත ් ා එෙං කවරොන්තියා, 
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ගණපරිවය වන සීමා ම්මුතියා ඤත්තියා ච දුක්කටං, ද්වීහි කම්මොචාහි 
ථුල්ලච්චයං, කම්මොචාපරිවයො ාවන ඞ්ඝාදිව ව ො. 

 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ එෙං ඔ ාරණෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
තික ඞ්ඝාදිව  ං, අධම්මකම්වම තිකදුක්කටං, කාරක ඞ්ඝං ො 
ආපුච්ඡිත්ො, ගණ ් ොඡන්දංජානිත්ො, ෙත්වතොෙත්තන්තිං, අ න්වත 
කාරක ඞ්වඝ ඔ ාවරන්තියා, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.
ධම්මකම්වමන උක්ඛිත්තතා, අඤ්ඤත්ර අනුඤ්ඤාතකාරණා ඔ ාරණන්ති
ඉමාවනත්ථ ද්වෙ අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි  ඞ්ඝවභදසික්ඛාපවද
වුත්තනයාවනෙ, ඉදංපන කිරියාකිරියන්ති. 

උක්ඛිත්තකඔ ාරණසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. වභොජනප්පටිග්ගහණපඨමසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පඤ්චවම අෙ ්සුතාති ඡන්දරාවගන තින්තා. අෙ ්සුත ් ාති

තාදි  ්ව ෙ. ඛාකෙයයොභුඤ්කජයයොතිඑත්ථපටිග්ගහවණථුල්ලච්චයං, 
අජ්වඣොහාවරඅජ්වඣොහාවර ඞ්ඝාදිව ව ො. 

 ාෙත්ථියං සුන්දරීනන්දං ආරබ්භ අෙ ්සුතාය අෙ ්සුත ්  හත්ථවතො
ආමි ප්පටිග්ගහණෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, එකවතොඅෙ ්සුවතපටිග්ගහවණ 
දුක්කටං, අජ්වඣොහාවර අජ්වඣොහාවර ථුල්ලච්චයං, 
යක්ඛවපතපණ් කතිරච්ඡානගතමනු ් විග්ගහානං හත්ථවතො
උභවතොඅෙ ්සුවතපි තිඑව ෙනවයො. තත්ථපනඑකවතොඅෙ ්සුවත ති
දුක්කටං,  බ්බත්ථ උදකදන්තවපොනග්ගහවණපි පරිවභොවගපි දුක්කටවමෙ.
උවභොසු අනෙ ්සුවතසු, ‘‘අනෙ ්සුවතො’’ති ො ඤත්ො ගණ්හන්තියා, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. උදකදන්තවපොනවතො අඤ්ඤං
අජ්වඣොහරණීයං, උභවතොඅෙ ්සුතතා,  හත්ථාගහණං, අජ්වඣොහරණන්ති
ඉමාවනත්ථචත්තාරිඅඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනිපඨමපාරාජික දි ානීති. 

වභොජනප්පටිග්ගහණපඨමසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. වභොජනප්පටිග්ගහණදුතියසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඡට්වඨ යකතොත්ෙන්තිය ්මාත්ෙං. ඉඞ්ඝාතිඋවයයොජනත්වථනිපාවතො. 

අයම්පීතියාඑෙංඋවයයොවජති,  ාඑෙංඋවයයොජවනනචවතනෙචවනන 
ඉතරි ් ා පටිග්ගහවණන ච දුක්කටානි, අජ්වඣොහාරගණනාය
ථුල්ලච්චයානිචආපජ්ජිත්ො වභොජනපරිවයො ාවන ඞ්ඝාදිව  ංආපජ්ජති. 

 ාෙත්ථියං අඤ්ඤතරං භික්ඛුනිං ආරබ්භ එෙං උවයයොජනෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං,  ාණත්තිකවමෙ, පුරි  ්  ො යක්ඛාදීනං ො හත්ථවතො 
උදකදන්තවපොනප්පටිග්ගහණුවයයොජවන ච වත ං පරිවභොවග ච දුක්කටං, 
එ නවයොයක්ඛාදීනං හත්ථවතොඅෙව  ග්ගහණත්ථංඋවයයොජවන, වත ං
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ගහවණ, අජ්වඣොහාවර ච. වභොජනපරිවයො ාවන පන ථුල්ලච්චයං.
‘‘අනෙ ්සුවතො’’ති ඤත්ො ො, ‘‘කුපිතා න පටිග්ගණ්හතී’’ති ො, 
‘‘කුලානුද්දයතාය න පටිග්ගණ්හතී’’ති ො උවයයොවජන්තියා, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. මනු ් පුරි තා, අඤ්ඤත්ර 
අනුඤ්ඤාතකාරණා, ‘‘ඛාදනීයං වභොජනීයං ගවහත්ො භුඤ්ජා’’ති
උවයයොජනා, වතනෙචවනන ගවහත්ොඉතරි ් ාවභොජනපරිවයො ානන්ති
ඉමාවනත්ථතීණිඅඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනි අදින්නාදාන දි ානීති. 

වභොජනප්පටිග්ගහණදුතියසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7-8-9.  ඤ්චරිත්තාදිසික්ඛාපෙෙණ්ණනා 

 ත්තමඅට්ඨමනෙමසික්ඛාපදානං  ඤ්චරිත්තාදිත්තවය
වුත්තනවයවනෙවිනිච්ඡවයොවෙදිතබ්වබො. 

 ඤ්චරිත්තාදිසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. සික්ඛංපච්චාචික්ඛණසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද වම කිිංනුමාෙ  මණකයොති කිංනු ඉමා එෙ  මණිවයො. තා ාහන්ති

තා ං අහං. යාෙතතියෙපදත්වථො භික්ඛුපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනායං (කඞ්ඛා.
අට්ඨ. නිගමනෙණ්ණනා), අෙව  විනිච්ඡවයො ච තත්වථෙ
 ඞ්ඝවභදසික්ඛාපදෙණ්ණනායං වුත්තනවයවනෙ වෙදිතබ්වබො, ඉදං පන
 ාෙත්ථියං චණ් කාළිභික්ඛුනිං (පාචි. 709) ආරබ්භ ‘‘බුද්ධං 
පච්චාචික්ඛාමී’’තිආදිෙචනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, එෙං ෙචනවමෙ වචත්ථ
චතූසු අඞ්වගසුපඨමංඅඞ්ගන්තිඅයංවිව ව ො, ව  ංතාදි වමොති. 

සික්ඛංපච්චාචික්ඛණසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. අධිකරණකුපිතසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

එකාද වම කි ්මිඤ්චිකෙෙ අධිෙරකණති චතුන්නං අඤ්ඤතර ්මිං. 

පච්චාෙතාති පරාජිතා. ඉදම්පි  ාෙත්ථියං චණ් කාළිං ආරබ්භ
‘‘ඡන්දගාමිනිවයොචභික්ඛුනිවයො’’තිආදිෙචනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ව  ං
ද වමවුත්තනවයවනෙවෙදිතබ්බන්ති. 

අධිකරණකුපිතසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. පාප මාචාරපඨමසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද්ොද වම  ිං ට්ඨාති පබ්බජිතානං අනනුවලොවමන ගිහීනං
වකොට්ටනපචන ා නහරණාදිනා කායිකොචසිවකන මි ්සීභූතා. පාවපො

කායිකොචසිවකො ආචාවරො එතා න්ති පාපාචාරා. පාවපො කිත්ති ද්වදො

එතා න්ති පාප ද්ො. පාවපො ආජීෙ ඞ්ඛාවතො සිවලොවකො එතා න්ති 

පාපසිකලොො. භික්ඛුනි ඞ්ඝ ්  විකහසිොති අඤ්ඤමඤ්ඤි ් ා කම්වම
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කරියමාවන පටික්වකො වනන විවහසිකා. ෙජ්ජප්පටිච්ඡාදිොති 
ඛුද්දානුඛුද්දක ් ෙජ්ජ ් පටිච්ඡාදිකා. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුලා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ  ං ට්ඨවිහාරෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, ව  වමත්ථාපි ද වම වුත්තනවයවනෙ වෙදිතබ්බං, 
 මනුභා නකම්මකාවලපනද්වෙති ්ව ොඑකවතො මනුභාසිතබ්බාති. 

පාප මාචාරපඨමසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

13. පාප මාචාරදුතියසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

වතර වම එෙිං ෙකෙයයාතිතා  මනුභට්ඨා භික්ඛුනිවයො එෙං ෙවදයය. 

එොචාරාති එෙංආචාරා, යාදිව ො තුම්හාකං ආචාවරො, තාදිව ො ආචාවරොති

අත්වථො, එ  නවයො  බ්බත්ථ. උඤ්ඤායාති අෙඤ්ඤාය නීචං කත්ො

ජානනාය. පරිභකෙනාති ‘‘කිං ඉමා කරි ් න්තී’’ති එෙං පරිභවිත්ො

ජානවනන. අක්ඛන්තියාතිඅ හනතාය, වකොවධනාතිඅත්වථො. කෙභ ්සියාති
බලෙන්ත ්  භාවෙන, අත්තවනො බලප්පකා වනන  මුත්රාව නාති

අත්වථො. දුබ්බලයාති තුම්හාකං දුබ්බලභාවෙන,  බ්බත්ථ උඤ්ඤාය ච

පරිභවෙනචාතිඑෙං මුච්චයත්වථො දට්ඨබ්වබො. විවිච්චථාතිනානාවහොථ, 
අනනුවලොමිකංකායිකොචසික ං ග්ගං පජහථාතිඅත්වථො. 

 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ ‘‘ ං ට්ඨාෙ, අවයය, තුම්වහ විහරථ, 
මා තුම්වහ නානා විහරිත්ථා’’ති උවයයොජනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
ව  වමත්ථාපිද වමවුත්තනවයවනෙවෙදිතබ්බන්ති. 

පාප මාචාරදුතියසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

14.  ඞ්ඝවභදකාදිසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ඞ්ඝවභදාදීසු චතූසු වුත්තනවයවනෙ විනිච්ඡවයො වෙදිතබ්වබො.
වකෙලඤ්හි භික්ඛුනී  ඞ්ඝං න භින්දති, වභදාය පන පරක්කමති වචෙ

අනුෙත්තති ච. උද්දිට්ඨා කඛො අයයාකයො  ත්තර   ඞ්ඝාදික  ා ධම්මාති
භික්ඛූ ආරබ්භ පඤ්ඤත්තා  ාධාරණා  ත්ත, අ ාධාරණා ද ාති එෙං 

 ත්තර . උභකතො ඞ්කඝ පක්ඛමානත්තිං චරිතබ්බන්ති භික්ඛුනියා හි
ආපත්තිංඡාවදන්තියාපිපරිොව ොනාමනත්ථි, ඡාදනපච්චයාපින දුක්කටං
ආපජ්ජති, ත ්මා ඡාවදත්ොපි අඡාවදත්ොපි එකං පක්ඛමානත්තවමෙ
චරිතබ්බං. තං භික්ඛුනීහි අත්තවනො සීමං ව ොවධත්ො විහාරසීමාය ො, 
ව ොවධතුං අ ක්වකොන්තීහි ඛණ් සීමාය ො  බ්බන්තිවමන පරිච්වඡවදන
චතුෙග්ගං ගණං  න්නිපාතාවපත්ො දාතබ්බං.  වච එකා ආපත්ති වහොති, 
එකි ් ාෙව න,  වචද්වෙො ති ්ව ොො ම්බහුලාොඑකෙත්ථුකාො
නානාෙත්ථුකා ො, තා ං තා ං ෙව න භික්ඛුපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනායං
වුත්තෙත්ථුවගොත්තනාමආපත්තිවභවදසු යං යං ඉච්ඡති, තං තං ආදාය
වයොජනාකාතබ්බා. 
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තත්රිදං පඨමාපත්තිෙව න මුඛමත්තනිද ් නං – තාය ආපන්නාය 
භික්ඛුනියා භික්ඛුනි ඞ්ඝං උප ඞ්කමිත්ො එකං ං උත්තරා ඞ්ගං කරිත්ො 
වුඩ්ඪානං භික්ඛුනීනං පාවද ෙන්දිත්ො උක්කුටිකං නිසීදිත්ො අඤ්ජලිං 
පග්ගවහත්ො එෙම ් ෙචනීවයො ‘‘අහං, අවයය, එකං ආපත්තිං ආපජ්ජිං
උ ් යොදං,  ාහං, අවයය,  ඞ්ඝං එකි ් ා ආපත්තියා උ ් යොදාය
පක්ඛමානත්තං යාචාමී’’ති, එෙං තික්ඛත්තුං යාචාවපත්ො බයත්තාය
භික්ඛුනියාපටිබලාය ඞ්වඝොඤාවපතබ්වබො – 

‘‘සුණාතු වම, අවයය,  ඞ්වඝො, අයං ඉත්ථන්නාමා භික්ඛුනී එකං 
ආපත්තිංආපජ්ජිංඋ ් යොදං,  ා ඞ්ඝංඑකි ් ාආපත්තියාඋ ් යොදාය 
පක්ඛමානත්තංයාචති, යදි ඞ්ඝ ් පත්තකල්ලං,  ඞ්වඝොඉත්ථන්නාමාය
භික්ඛුනියා එකි ් ාආපත්තියාඋ ් යොදායපක්ඛමානත්තං දවදයය, එ ා
ඤත්ති. 

‘‘සුණාතු වම, අවයය,  ඞ්වඝො, අයං ඉත්ථන්නාමා භික්ඛුනී…වප.… 
දුතියම්පි…වප.… තතියම්පි එතමත්ථං ෙදාමි, සුණාතු වම, අවයය, 
 ඞ්වඝො…වප.…  ා භාව යය.දින්නං ඞ්වඝනඉත්ථන්නාමායභික්ඛුනියා
එකි ් ාආපත්තියා උ ් යොදාය පක්ඛමානත්තං. ඛමති  ඞ්ඝ ් , ත ්මා
තුණ්හී, එෙවමතංධාරයාමී’’ති. 

කම්මොචාපරිවයො ාවන ‘‘ෙත්තං  මාදියාමි, මානත්තං  මාදියාමී’’ති 
 මාදියිත්ො ඞ්ඝ ් ආවරොවචත්ොනික්ඛිත්තෙත්වතනතාෙෙසිතුකාමාය
තත්වථෙ  ඞ්ඝමජ්වඣ ො පක්කන්තාසු භික්ඛුනීසු එකභික්ඛුනියා ො
දුතියිකාය ො  න්තිවක ‘‘ෙත්තං නික්ඛිපාමි, මානත්තං නික්ඛිපාමී’’ති
නික්ඛිපිතබ්බං. අඤ්ඤි ් ා පන ආගන්තුකාය  න්තිවක ආවරොවචත්ො
නික්ඛිපිතබ්බං, නික්ඛිත්තකාලවතො පට්ඨාය පකතත්තට්ඨාවන තිට්ඨති, 
තවතො පුවරඅරුවණවයෙ චතූහි භික්ඛුනීහි තං භික්ඛුනිං ගවහත්ො
ගාමූපචාරවතො ච භික්ඛූනං විහාරූපචාරවතො ච ද්වෙ වලඩ්ඩුපාවත
අතික්කමිත්ො මහාමග්ගා ඔක්කම්ම ගුම්බෙතිආදීහි පටිච්ඡන්වන ඔකාව 
නිසීදිතබ්බං.චතූහි භික්ඛූහිපිතත්ථගන්තබ්බං, ගන්ත්ොභික්ඛුනීනංඅවිදූවර 
විසුංනිසීදිතබ්බං.අථතායභික්ඛුනියාවුත්තනවයවනෙෙත්තං මාදියිත්ො 
භික්ඛුනි ඞ්ඝ ් තාෙඑෙංආවරොවචතබ්බං– 

‘‘අහං, අවයය, එකං ආපත්තිං ආපජ්ජිං උ ් යොදං,  ාහං  ඞ්ඝං 
එකි ් ාආපත්තියාඋ ් යොදායපක්ඛමානත්තංයාචිං, ත ් ාවම ඞ්වඝො
එකි ් ා ආපත්තියා උ ් යොදාය පක්ඛමානත්තං අදාසි,  ාහං මානත්තං
චරාමි, වෙදයාමහං, අවයය, ‘වෙදයතී’තිමං ඞ්වඝොධාවරතූ’’ති. 

තවතො භික්ඛු ඞ්ඝ ්   න්තිකං ගන්ත්ො එෙංආවරොවචතබ්බං ‘‘අහං, 
අයයා, එකංආපත්තිංආපජ්ජිං…වප.… වෙදයාමහං, අයයා, ‘වෙදයතී’තිමං
 ඞ්වඝො ධාවරතූ’’ති. ආවරොවචත්ො භික්ඛුනි ඞ්ඝ ්ව ෙ  න්තිවක 
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නිසීදිතබ්බං, තවතො පට්ඨාය භික්ඛූසු ො, දුතියිකං ඨවපත්ො භික්ඛුනීසු ො 
පක්කන්තාසුපිඋභවතො ඞ්වඝමානත්තං චිණ්ණවමෙවහොති. යාෙ අරුණං
න උට්ඨහති, තාෙ යං පඨමං ප ් ති භික්ඛුං ො භික්ඛුනිං ො, ත ් ා
ආවරොවචතබ්බං. උට්ඨිවත අරුවණ ෙත්තං නික්ඛිපිත්ො උප ් යං
ගන්තබ්බං, එෙංපඤ්චද අරුණාගවහතබ්බා. 

අනික්ඛිත්තෙත්තාය පන ආගන්තුවකසු අ ති චතුන්නං භික්ඛූනඤ්ච 
භික්ඛුනීනඤ්ච වදෙසිකං ආවරොවචත්ො, ආගන්තුවකසු  ති  බ්වබ ම්පි
ආගන්තුකානං ආවරොවචන්තියා පඤ්චද  දිෙ ානි පාරිොසිකක්ඛන්ධවක
(චූළෙ. 75 ආදවයො) වුත්තනවයවනෙ  ම්මා ෙත්තිතබ්බන්ති අයවමත්ථ
 ඞ්වඛවපො, විත්ථාවරොපන  මන්තපා ාදිකායං (චූළෙ.අට්ඨ.75ආදවයො)

වුත්වතො, චිණ්ණමානත්තාය භික්ඛුනියාති යදා එෙං චිණ්ණමානත්තා

භික්ඛුනී වහොති, අථ ් ා යත්ථ සියා වී තිගකණො භික්ඛුනි ඞ්කඝොති
වුත්තනවයවනෙ අබ්භානකම්මංකාතබ්බං, ව  ංඋත්තානවමොති. 

කඞ්ඛාවිතරණියාපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනාය 

භික්ඛුනිපාතිවමොක්වඛ 

 ඞ්ඝාදිව  ෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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නි ් ග්ගියෙණ්කඩො 

1. පත්ත න්නිචයසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

නි ් ග්ගිවයසු ආදිෙග්ග ්  තාෙ පඨවම පත්ත න්නිචයිං ෙකරයයාති
පත්ත න්නිධිං කවරයය, එකාහං අනධිට්ඨහිත්ො ො අවිකප්වපත්ො ො
අධිට්ඨානුපගංපත්තංඨවපයයාතිඅත්වථො. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ පත්ත න්නිචයෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, ව  කථාමග්වගො භික්ඛුපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනායං 
වුත්තනවයවනෙ වෙදිතබ්වබො, තත්ර හි ද ාහාතික්කවම ආපත්ති, ඉධ
එකාහාතික්කවමති එත්තකවමෙ ත ්  ච ඉම ්  ච නානාකරණං, ව  ං
තාදි වමොති. 

පත්ත න්නිචයසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. අකාලචීෙරසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය අොලචීෙරන්ති අත්ථවත කථිවන කථිනමාව හි, අනත්ථවත
චීෙරමා වතො අඤ්ඤ ්මිං කාවල උප්පන්නං, යං ො පනකාවලපි ආදි ් 

දින්නං. ආදි ්  දින්නිං නාම ‘‘ ම්පත්තා භාවජන්තූ’’ති ෙත්ො ො, ‘‘ඉදං
ගණ ් , ඉදං තුම්හාකං දම්මී’’ති ෙත්ො ො, දාතුකාමතාය පාදමූවල
ඨවපත්ොොදින්නං.ඉච්වචතංඅකාලචීෙරං‘‘කාලචීෙර’’න්ති අධිට්ඨහිත්ො
භාජාවපන්තියා පවයොවග දුක්කටං, යං අත්තනා ලද්ධං, තං නි ් ග්ගියං 
වහොති. නි ් ට්ඨං පටිලභිත්ොපි යථාදාවනවයෙ උපවනතබ්බං, 
අඤ්ඤ ්මිම්පිඑෙරූවප සික්ඛාපවදඑව ෙනවයො. 

 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ අකාලචීෙරං ‘‘කාලචීෙර’’න්ති 
අධිට්ඨහිත්ො භාජනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, අකාලචීෙවර වෙමතිකාය, 
කාලචීෙවර අකාලචීෙර ඤ්ඤාය වචෙ වෙමතිකාය ච දුක්කටං. උවභොසු 
කාලචීෙර ඤ්ඤාය, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. අකාලචීෙරතා, 
තථා ඤ්ඤිතා, ‘‘කාලචීෙර’’න්ති අධිට්ඨාය වලව න භාජාපනං, 
පටිලාවභොති ඉමාවනත්ථ චත්තාරි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි
අදින්නාදාන දි ානීති. 

අකාලචීෙරසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. චීෙරපරිෙත්තනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තතිවය හන්ොති ගණ්හ. අච්ඡින්කෙයයාති  යං අච්ඡින්දන්තියා 
බන්ධිත්ො ඨපිවතසු බහූසුපි එකාපත්ති, ඉතවරසු ෙත්ථුගණනාය
ආපත්තිවයො. අච්ඡින්දාපවන පන එකාය ආණත්තියා බහූසු අච්ඡින්වනසුපි
එකාොපත්ති. 
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 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ චීෙරං පරිෙත්වතත්ො 
අච්ඡින්දනෙත්ථු ්මිංපඤ්ඤත්තං,  ාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, අඤ්ඤ ්මිං 
පරික්ඛාවර තිකදුක්කටං, අනුප ම්පන්නාය චීෙවරපි තිකදුක්කටවමෙ. යා
පන තාය ො දියයමානං, ත ් ා ො වි ් ා ං ගණ්හාති, ත ් ා, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. උප ම්පන්නතා, පරිෙත්තිතචීෙර ් 
විකප්පනුපගතා,  ක ඤ්ඤාය අච්ඡින්දනං ො අච්ඡින්දාපනං ොති
ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි අදින්නාදාන දි ානි, ඉදං පන
දුක්ඛවෙදනන්ති. 

චීෙරපරිෙත්තනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. අඤ්ඤවිඤ්ඤාපනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුත්වථ විඤ්ඤාකපත්ොති ජානාවපත්ො, ‘‘ඉදං නාම ආහරා’’ති

යාචිත්ොො. අඤ්ඤිංවිඤ්ඤාකපයයාති යංපුබ්වබ‘‘කින්වත, අවයය, අඵාසු, 
කිං ආහරියතූ’’ති වුත්තාය විඤ්ඤාපිතං, තං පටික්ඛිපිත්ො තඤ්වචෙ
අඤ්ඤඤ්ච ගවහතුකාමා තවතො අඤ්ඤං විඤ්ඤාවපයය, ත ් ා 
විඤ්ඤත්තියාදුක්කටං, පටිලාවභනනි ් ග්ගියංවහොති. 

 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ අඤ්ඤං විඤ්ඤාවපත්ො අඤ්ඤං 
විඤ්ඤාපනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, තිකපාචිත්තියං, අනඤ්වඤ
ද්විකදුක්කටං. අනඤ්වඤ අනඤ්ඤ ඤ්ඤාය පන, ත ්මිං අප්පවහොන්වත
පුනතඤ්වඤෙ, අඤ්වඤනපිඅත්වථ ති වතන ද්ධිං අඤ්ඤඤ්ච, යඤ්ච
විඤ්ඤත්තං, තවතො වච අඤ්ඤං  මග්ඝතරං වහොති, ඉමං ආනි ං ං
ද ්ව ත්ො සුද්ධං අඤ්ඤවමෙ ච විඤ්ඤාවපන්තියා, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති. වලව නගවහතුකාමතා, අඤ්ඤ ් විඤ්ඤාපනං, පටිලාවභොති
ඉමාවනත්ථතීණිඅඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි ඤ්චරිත්ත දි ානීති. 

අඤ්ඤවිඤ්ඤාපනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. අඤ්ඤවචතාපනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පඤ්චවම අඤ්ඤිං කචතාකපත්ොති අත්තවනො කප්පියභණ්ව න ‘‘ඉදං

නාමආහරා’’ති අඤ්ඤං පරිෙත්තාවපත්ො. අඤ්ඤිං කචතාකපයයාති ‘‘එෙං
වම ඉදං දත්ො අඤ්ඤම්පි ආහරි ් තී’’ති මඤ්ඤමානා ‘‘න වම ඉමිනා
අත්වථො, ඉදං නාම වම ආහරා’’ති තවතො අඤ්ඤං වචතාවපයය. ත ් ා
වචතාපනප්පවයොවගදුක්කටං, පටිලාවභනවතනො අඤ්වඤනොමූවලන
ආහටංනි ් ග්ගියංවහොති, ව  ංචතුත්ථ දි වමොති. 

අඤ්ඤවචතාපනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6. පඨම ඞ්ඝිකවචතාපනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඡට්වඨ අඤ්ඤෙත්ථිකෙනාති අඤ්ඤ ් ත්ථාය දින්වනන. 

අඤ්ඤුද්දිසිකෙනාතිඅඤ්ඤං උද්දිසිත්ොදින්වනන.  ඞ්ඝිකෙනාති ඞ්ඝ ්  

පරිච්චත්වතන. පරික්ඛාකරනාතිකප්පියභණ්ව න. අඤ්ඤිංකචතාකපයයාති
‘‘ඉදං නාම පරිභුඤ්වජයයාථා’’ති යං උද්දිසිත්ො නියවමත්ො වයො
පරික්ඛාවරො දින්වනො, තවතො අඤ්ඤං පරිෙත්තාවපයය, ත ් ා පවයොවග
දුක්කටං, පටිලාවභනනි ් ග්ගියං. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුලා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ තාදිව න පරික්ඛාවරන 
අඤ්ඤංවචතාපනෙත්ථු ්මිංපඤ්ඤත්තං, තිකපාචිත්තියං, අනඤ්ඤදත්ථිවක 
ද්විකදුක්කටං. ත ්මිං පන අනඤ්ඤදත්ථික ඤ්ඤාය, ව  කං
උපවනන්තියා, ‘‘තුම්වහහි එතදත්ථාය දින්වනො, අම්හාකඤ්ච ඉමිනා නාම
අත්වථො’’ති  ාමිවක අපවලොවකත්ො උපවනන්තියා, යදා භික්ඛුනිවයො
විහාරම්පි ඡඩ්ව ත්ො පක්කමන්ති, එෙරූපාසු ආපදාසු උපවනන්තීනං, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්චඅනාපත්ති.ව  ංචතුත්ථ දි වමොති. 

පඨම ඞ්ඝිකවචතාපනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. දුතිය ඞ්ඝිකවචතාපනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ත්තවම  ඤ්ඤාචිකෙනාති  යං යාචිතවකනාපි. එතවදවෙත්ථ
නානාකරණං, ව  ං ඡට්ඨ දි වමොති. 

දුතිය ඞ්ඝිකවචතාපනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. පඨමගණිකවචතාපනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අට්ඨවම මහාජනිකෙනාතිගණ ් පරිච්චත්වතන, ඉදවමත්ථඡට්ඨවතො 
නානාකරණං. 

පඨමගණිකවචතාපනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. දුතියගණිකවචතාපනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

නෙවම  ඤ්ඤාචිකෙනාති ඉදං අට්ඨමවතො අතිරිත්තං, ව  ං ද්වීසුපි
ඡට්ඨසික්ඛාපද දි වමොති. 

දුතියගණිකවචතාපනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. පුග්ගලිකවචතාපනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද වම පුග්ගලිකෙනාති එකභික්ඛුනියා පරිච්චත්වතන. 

 ඤ්ඤාචිකෙනාති  යං යාචිතවකන ච. අඤ්ඤිං කචතාකපයයාති යං
උද්දිසිත්ො දින්නං, තවතො අඤ්ඤං වචතාවපන්තියා පවයොවග දුක්කටං, 
පටිලාවභනනි ් ග්ගියංවහොති. 
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 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ තාදිව න පරික්ඛාවරන අඤ්ඤං 
වචතාපනෙත්ථු ්මිංපඤ්ඤත්තං, ව  ංඡට්ඨ දි වමොති. 

පුග්ගලිකවචතාපනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පත්තෙග්වගොපඨවමො. 

11. ගරුපාවුරණසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිය ්  පඨවම ගරුපාවුරණන්ති සීතකාවල පාවුරණං. 

චතුක්ෙිං පරමන්ති ෙිංක ො නාම චතුක්කහාපණිවකො වහොති, ත ්මා

ව ොළ කහාපණග්ඝනකං. කචතාකපතබ්බන්ති ඨවපත්ො  හධම්මිවක ච
ඤාතකප්පොරිවත ච අඤ්වඤන කි ්මිඤ්චිවදෙ ගුවණ පරිතුට්වඨන

‘‘ෙවදථාවයය, වයනත්වථො’’ති වුත්තාය විඤ්ඤාවපතබ්බං. තකතො කච

උත්තරීති තතුත්තරි විඤ්ඤාවපන්තියා දුක්කටං, පටිලද්ධං නි ් ග්ගියං
වහොති. 

 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දංආරබ්භරාජානං කම්බලංවිඤ්ඤාපනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, තිකපාචිත්තියං, ඌනකචතුක්කංව  ද්විකදුක්කටං.ත ්මිංපන
ඌනක ඤ්ඤාය, චතුක්කං පරමංවචතාවපන්තියා, ඤාතකප්පොරිවතො, 
අඤ්ඤ ්  ො අත්ථාය, අත්තවනො ො ධවනන, මහග්ඝං වචතාවපන්තං 
අප්පග්ඝංවචතාවපන්තියා, උම්මත්තිකාදීනඤ්චඅනාපත්ති.ගරුපාවුරණතා, 
අතිවරකචතුක්කං තා, අනනුඤ්ඤාතට්ඨාවන විඤ්ඤත්ති, පටිලාවභොති
ඉමාවනත්ථචත්තාරි අඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනි ඤ්චරිත්ත දි ානීති. 

ගරුපාවුරණසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. ලහුපාවුරණසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය ලහුපාවුරණන්ති උණ්හකාවල පාවුරණං. 

අඩ්ෙකතයයෙිං පරමන්තිද කහාපණග්ඝනකං, ව  ං පඨම දි වමොති. 

ලහුපාවුරණසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉවතොපරානිඉම ්මිංෙග්වගඅට්ඨ, තතියෙග්වගද ාතිඉමානි අට්ඨාර  
සික්ඛාපදානි භික්ඛුපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනායං වුත්තනවයවනෙ
වෙදිතබ්බානීති. 

ජාතරූපෙග්වගොතතිවයො. 

උද්දිට්ඨා කඛො අයයාකයො තිිං නි ් ග්ගියා පාචිත්තියා ධම්මාතිභික්ඛූ
ආරබ්භපඤ්ඤත්තා ාධාරණාඅට්ඨාර , අ ාධාරණා ද්ොද ාතිඑෙංතිං .
ව  ං බ්බත්ථඋත්තානවමොති. 
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කඞ්ඛාවිතරණියාපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනායභික්ඛුනිපාතිවමොක්වඛ 

නි ් ග්ගියපාචිත්තියෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පාචිත්තියෙණ්කඩො 

1. ලසුණෙග්කගො 

1. ලසුණසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පාචිත්තිවයසු ලසුණෙග්ග ් තාෙපඨවම ලසුණන්ති මගධරට්වඨජාතං
ආමකං භණ්ඩකලසුණවමෙ, නඑකද්විතිමිඤ්ජකං. තඤ්හි ‘‘ඛාදි ් ාමී’’ති
පටිග්ගණ්හන්තියාදුක්කටං, අජ්වඣොහාවරඅජ්වඣොහාවර පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියංථුල්ලනන්දංආරබ්භලසුණංහරාපනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
තිකපාචිත්තියං, අලසුවණ ද්විකදුක්කටං. ත ්මිං පන අලසුණ ඤ්ඤාය, 
පලණ්ඩුවක, භඤ්ජනවක, හරිතවක, චාපලසුවණ, සූප ම්පාවක, 
මං  ම්පාවක, වතල ම්පාවක,  ාළවෙ, උත්තරිභඞ්වග, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්චඅනාපත්ති.ආමකලසුණඤ්වචෙ, අජ්වඣොහරණඤ්චාති
ඉමාවනත්ථද්වෙඅඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනිඑළකවලොම දි ානීති. 

ලසුණසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2.  ම්බාධවලොමසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය  ම්බාකධතිපටිච්ඡන්වනොකාව , උපකච්ඡවකසුචමුත්තකරවණ

චාති අත්වථො.  ිංහරාකපයයාති එත්ථ ඛුර ණ් ා කත්තරිආදීසු වයන
වකනචි ංහරාවපන්තියාපවයොගගණනායපාචිත්තියං, න වලොමගණනාය. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ  ම්බාවධ වලොමං 
 ංහරාපනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, අත්තවනො අත්ථාය අඤ්ඤං 
ආණාවපන්තියා  ාණත්තිකං, ආපත්තිවභවදොනත්ථි. ආබාධපච්චයා, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. ආබාධාභාවෙො,  ම්බාවධ
වලොම ංහරණන්ති ඉමාවනත්ථ ද්වෙ අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි භික්ඛුනියා
 ද්ධිංඑකද්ධානමග්ගගමනසික්ඛාපද දි ානීති. 

 ම්බාධවලොමසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. තලඝාතකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තතිවය තලඝාතකෙති අන්තමව ොඋප්පලවක වරනාපිමුත්තකරණ ් 
තලඝාතවනමුත්තකරණම්හිපහාරදාවන පාචිත්තියන්තිඅත්වථො. 

 ාෙත්ථියං ද්වෙ භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ තලඝාතකරණෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, පුරිමනවයවනෙ  ාණත්තිකං, ආපත්තිවභවදො නත්ථි. ඉවතො 
පරංපනයත්ථනත්ථි, තත්ථඅෙත්ොෙගමි ් ාම.ආබාධපච්චයාගණ් ංො
ෙණං ො පහරන්තියා, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. ආබාධාභාවෙො, 
මුත්තකරවණ පහාරදානං, ඵ ්  ාදියනන්ති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.
 මුට්ඨානාදීනි පඨමපාරාජික දි ානීති. 



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුනීපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනා පාචිත්තියකණ්ව ො 

267 

පටුන 

තලඝාතකසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. ජතුමට්ඨකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුත්වථ ජතුමට්ඨකෙතිජතුනාකවත මට්ඨදණ් වක.ෙත්ථුෙව වනතං
වුත්තං, කාමරාවගනපනඋප්පලවක රම්පිපවෙව න්තියා ආපත්ති. 

 ාෙත්ථියං අඤ්ඤතරං භික්ඛුනිං ආරබ්භ ජතුමට්ඨක ාදියනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, ව  ංතතිය දි වමොති. 

ජතුමට්ඨකසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. උදකසුද්ධිකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පඤ්චවම උෙෙසුද්ධිෙන්ති මුත්තකරණ ්  වධොෙනං. ආදියමානායාති

කවරොන්තියා. ද්ෙඞ්ගුලපබ්බපරමිං ආොතබ්බන්ති ද්වීසු අඞ්ගුලීසු එවකකං

කත්ො ද්ෙඞ්ගුලපබ්බපරමං ආදාතබ්බං. තිං අතික්ොකමන්තියාති  වච 
වධොෙනකාවල රාගෙව න විත්ථාරවතො තතියාය අඞ්ගුලියා අග්ගපබ්බං, 
ගම්භීරවතොඑකි ් ාෙ අඞ්ගුලියාතතියපබ්බංපවෙව තිපාචිත්තියං. 

 ක්වකසු අඤ්ඤතරං භික්ඛුනිං ආරබ්භ අතිගම්භීරං උදකසුද්ධිකං 
ආදියනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, තිකපාචිත්තියං, ඌනකද්ෙඞ්ගුලපබ්වබ 
ද්විකදුක්කටං. ත ්මිං පන ඌනක ඤ්ඤාය, ද්ෙඞ්ගුලපබ්බපරමං 
ආදියන්තියා, ආබාධපච්චයා අතිවරකම්පි, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති, 
ව  ං තතිය දි වමොති. 

උදකසුද්ධිකසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. උපතිට්ඨනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඡට්වඨ භුඤ්ජන්ත ් ාතිපඤ්චන්නං වභොජනානංඅඤ්ඤතරංභුඤ්ජවතො. 

පානීකයනාති සුද්වධන ො උදවකන, තක්කාදීසු ො අඤ්ඤතවරන. 

විධූපකනනාති යාය කායචි බීජනියා. උපතිට්කඨයයාති යා එවතසු ද්වීසු
අඤ්ඤතරංගවහත්ො හත්ථපාව තිට්ඨති, ත ් ාපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං අඤ්ඤතරං භික්ඛුනිං ආරබ්භ භුඤ්ජන්ත ්  එෙං 
තිට්ඨනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, තිකපාචිත්තියං, හත්ථපා ං විජහිත්ො
ඛාදනීයං ඛාදන්ත ්  උපතිට්ඨන්තියා දුක්කටං, අනුප ම්පන්වන 
තිකදුක්කටං.‘‘ඉමංපිෙථ, ඉමිනාබීජථා’’තිඑෙංවදන්තියාො, දාවපන්තියා
ො, අනුප ම්පන්නං ො උපතිට්ඨාපනත්ථං ආණාවපන්තියා, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. භුඤ්ජන්ත ්  භික්ඛුවනො හත්ථපාව 
ඨානං, පානීය ් ොවිධූපන ් ොගහණන්තිඉමාවනත්ථද්වෙඅඞ්ගානි.
 මුට්ඨානාදීනි එළකවලොම දි ානීති. 

උපතිට්ඨනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. ආමකධඤ්ඤසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ත්තවම විඤ්ඤත්ොතිඅන්තමව ො මාතරම්පියාචිත්ො. භුඤ්කජයයාති
අජ්වඣොහවරයය. එත්ථ ච විඤ්ඤත්ති වචෙ වභොජනඤ්ච පමාණං, ත ්මා
 යං විඤ්ඤත්ො අඤ්ඤාය භජ්ජනාදීනි කාරාවපත්ො ො, අඤ්ඤාය
විඤ්ඤාවපත්ො  යං භජ්ජනාදීනි කත්ො ො පටිග්ගහණවතො පට්ඨාය යාෙ
දන්වතහි  ංඛාදනං, තාෙ පුබ්බප්පවයොවගසු දුක්කටානි, අජ්වඣොහාවර
අජ්වඣොහාවරපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුලා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ ආමකධඤ්ඤං 
විඤ්ඤාපනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං,  යං ො අඤ්ඤාය ො අවිඤ්ඤත්තියා
ලද්ධං භජ්ජනාදීනි කත්ො ො කාවරත්ො ො භුඤ්ජන්තියා දුක්කටං, 
අඤ්ඤායවිඤ්ඤත්තියාලද්ධංපන යංභජ්ජනාදීනිකත්ොපිකාවරත්ොපි 
භුඤ්ජන්තියා දුක්කටවමෙ. ආබාවධ  ති ව දකම්මාදීනං අත්ථාය
විඤ්ඤාවපන්තියා, අවිඤ්ඤත්තියා ලබ්භමානං නෙකම්මත්ථාය
 ම්පටිච්ඡන්තියා, ඤාතකප්පොරිතට්ඨාවන මුග්ගමා ාදිඅපරණ්ණං
විඤ්ඤාවපන්තියා, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.  ත්තන්නං ධඤ්ඤානං
අඤ්ඤතර ්  විඤ්ඤාපනං ො විඤ්ඤාපාපනං ො, පටිලාවභො, භජ්ජනාදීනි
කත්ො ො කාවරත්ො ො අජ්වඣොහරණන්ති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.
 මුට්ඨානාදීනි අද්ධානමග්ගසික්ඛාපද දි ානීති. 

ආමකධඤ්ඤසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. පඨමඋච්චාරඡඩ් නසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අට්ඨවම  ඞ්ොරන්ති කචෙරං. විඝා න්ති යංකිඤ්චි පරිභුත්තාෙව  ං
උච්ඡිට්වඨොදකම්පි දන්තකට්ඨම්පි, අට්ඨිකචලවකසු පන ෙත්තබ්බවමෙ

නත්ථි. තිකරොකුට්කට ො තිකරොපාොකර ොති ය ් ක ් චි කුට්ට ්  ො 

පාකාර ්  ො පරවතො. ඡඩ්කඩයය ො ඡඩ්ඩාකපයය ොති  බ්බානිවපතානි
එකවතො ඡඩ්ව න්තියා එකප්පවයොවග එකාපත්ති,  කිං ආණත්තියා
බහුවකපි ඡඩ්ඩවතඑකාෙ. 

 ාෙත්ථියං අඤ්ඤතරං භික්ඛුනිං ආරබ්භ උච්චාරං තිවරොකුට්වට 
ඡඩ් නෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං,  ාණත්තිකං, භික්ඛු ්  දුක්කටං, 
ඔවලොවකත්ො ො අෙලඤ්වජ ො ඡඩ්ව න්තියා, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච 
අනාපත්ති. උච්චාරාදිභාවෙො, අවනොවලොකනං, ෙලඤ්ජනට්ඨානං, 
තිවරොකුට්ටතිවරොපාකාරතා, ඡඩ් නංොඡඩ් ාපනංොතිඉමාවනත්ථපඤ්ච
අඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනි  ඤ්චරිත්ත දි ානි, ඉදංපනකිරියාකිරියන්ති. 

පඨමඋච්චාරඡඩ් නසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. දුතියඋච්චාරඡඩ් නසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

නෙවම හරිකතති වඛත්වත ො නාළිවකරාදිආරාවම ො යත්ථකත්ථචි
වරොපිමහරිතට්ඨාවන. තානි ෙත්ථූනි ඡඩ්ව න්තියා ො ඡඩ් ාවපන්තියා ො
පුරිමනවයවනෙ ආපත්ති, තාදිව  ඨාවන නිසීදිත්ො අන්තමව ො උදකං
පිවිත්ොමත්ථකච්ඡින්නංනාළිවකරම්පි ඡඩ්ව න්තියාආපත්තිවයෙ. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුලා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ උච්චාරාදීනි හරිවත 
ඡඩ් නෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං,  ාණත්තිකං, තිකපාචිත්තියං, භික්ඛුවනො
දුක්කටං, භික්ඛුනියාපිනික්ඛිත්තබීවජවඛත්වතයාෙඅඞ්කුවරොනඋට්ඨහති, 
තාෙ දුක්කටං, අහරිවත ද්විකදුක්කටං. ත ්මිං පන අහරිත ඤ්ඤාය
ඡඩ්ඩතවඛත්වත ො,  ාමිවක අපවලොවකත්ො ො ඡඩ්ව න්තියා, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්චඅනාපත්ති.ව  ං අට්ඨම දි වමොති. 

දුතියඋච්චාරඡඩ් නසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. නච්චගීතසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද වම නච්චන්ති අන්තමව ො වමොරනච්චම්පි. ගීතන්ති අන්තමව ො

ධම්මභාණකගීතම්පි. ොදිතන්ති අන්තමව ො උදකවභරිොදිතම්පි. 

ෙ ් නායාති එවතසු යංකිඤ්චි ද ් නාය ගච්ඡන්තියා පවද පවද දුක්කටං, 
යත්ථ ඨිතා ප ් ති ො සුණාති ො, එකප්පවයොවග එකාපත්ති, තංතං දි ං 
ඔවලොවකන්තියාපවයොවගපවයොවගආපත්ති. 

රාජගවහ ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ නච්චාදීනි ද ් නාය 
ගමනෙත්ථු ්මිංපඤ්ඤත්තං,  යංතානිෙත්ථූනිකවරොන්තියා, අඤ්ඤංො 
ආණාවපන්තියා, ‘‘වචතිය ්  උපහාරං වදථා’’ති ඊදිව න පරියාවයන ො
භණන්තියා, ‘‘වචතිය ්  උපහාරං කවරොමා’’ති ො වුත්වත ‘‘ ාධූ’’ති
 ම්පටිච්ඡන්තියා ච පාචිත්තියවමොති  බ්බඅට්ඨකථාසු (පාචි. අට්ඨ. 835-
837) වුත්තං, භික්ඛුවනො  බ්බත්ථ දුක්කටං. ‘‘තුම්හාකං වචතිය ් 
උපට්ඨානංකවරොමා’’තිවුත්වතපන ‘‘උපට්ඨානකරණංනාමසුන්දර’’න්ති
ඊදි ංපරියායංභණන්තියා, ආරාවමඨත්ො ප ් න්තියාොසුණන්තියාො, 
තථා අත්තවනො ඨිවතොකා ං ආගන්ත්ො පවයොජිතං පටිපථං ගච්ඡන්තියා
 ම්මුඛීභූතං  ලාකභත්තාදිවක  ති කරණීවය ගන්ත්ො, ආපදාසු ො
 මජ්ජට්ඨානං පවිසිත්ොපි ප ් න්තියා ො සුණන්තියා ො, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. නච්චාදීනං අඤ්ඤතරතා, අඤ්ඤත්ර 
අනුඤ්ඤාතකාරණා ගමනං, ද ් නං ො  ෙනං ොති ඉමාවනත්ථ තීණි
අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි එළකවලොම දි ානි, ඉදං පන වලොකෙජ්ජං, 
අකු ලචිත්තං, තිවෙදනන්ති. 

නච්චගීතසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ලසුණෙග්වගොපඨවමො. 
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2. රත්තන්ධොරෙග්කගො 

1. රත්තන්ධකාරසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අන්ධකාරෙග්ග ්  පඨවම රත්තන්ධොකරති රත්තිඅන්ධකාවර. 

අප්පදීකපති පජ්වජොතචන්දසූරියඅග්ගීසු එවකවකනාපි අවනොභාසිවත. 

පුරික නාති  න්තිට්ඨිතුං  ල්ලපිතුඤ්ච විඤ්ඤුනා මනු ් පුරිව න  ද්ධිං. 

 න්තිට්කඨයය ොති හත්ථපාව  ඨිතමත්තාය පාචිත්තියං.  ල්ලකපයයාති
තත්ථඨත්ොවගහසිතකථංකවථන්තියාපි පාචිත්තියවමෙ. 

 ාෙත්ථියං අඤ්ඤතරං භික්ඛුනිං ආරබ්භ එෙං  න්තිට්ඨනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, පුරි  ්  හත්ථපා ං විජහිත්ො, යක්ඛාදීනං හත්ථපා ං
අවිජහිත්ොපි  න්තිට්ඨන්තියා,  ල්ලවපන්තියා ො දුක්කටං, යංකිඤ්චි 
විඤ්ඤුං දුතියං ගවහත්ො එෙං කවරොන්තියා, අරවහොවපක්ඛාය, 
අඤ්ඤවිහිතාය, උම්මත්තිකාදීනඤ්චඅනාපත්ති.රත්තන්ධකාරතා, පුරි  ් 
හත්ථපාව  ඨානං ො  ල්ලපනං ො,  හායාභාවෙො, රවහොවපක්ඛතාති
ඉමාවනත්ථ චත්තාරි අඞ්ගානි. වථයය ත්ථ මුට්ඨානං, කිරියං, 
 ඤ්ඤාවිවමොක්ඛං,  චිත්තකං, වලොකෙජ්ජං, කායකම්මං, ෙචීකම්මං, 
අකු ලචිත්තං, තිවෙදනන්ති. 

රත්තන්ධකාරසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. පටිච්ඡන්වනොකා සික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය පටිච්ඡන්කනඔොක තිකුට්ටාදීසු වයනවකනචිපටිච්ඡන්වන, 
ඉදවමවෙත්ථනානත්තං. 

පටිච්ඡන්වනොකා සික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. අජ්වඣොකා  ල්ලපනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තතිවය අජ්ක ොොක තිනානං, ව  ංඋභයත්ථාපිපඨම දි වමොති. 

අජ්වඣොකා  ල්ලපනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. දුතියිකඋවයයොජනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුත්වථ රථිොයාතිරච්ඡායං. බූකහතිඅනිවිද්ධරච්ඡායං. සිඞ්ඝාටකෙති

චච්චවර. නිෙණ්ණෙිං ො ජප්කපයයාති කණ්ණමූවල කිඤ්චි ජප්වපයය. 

උකයයොකජයයාති අනාචාරං චරිතුකාමතාය ‘‘ගච්ඡ ත්ෙ’’න්ති දුතියිකං

උවයයොවජයය. පාචිත්තියන්ති පුරිමනවයවනෙ තාෙ  න්තිට්ඨනාදීසු තීණි
පාචිත්තියානි, උවයයොවජන්තියාපනඋවයයොජවනච හත්ථපා විජහවනච
දුක්කටං, විජහිවතපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියංථුල්ලනන්දංආරබ්භඑෙං න්තිට්ඨනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
ව  ංපුරිමත්තය දි වමෙ.අනාපත්තියංපන‘‘නඅනාචාරංආචරිතුකාමා, 
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 ති කරණීවය දුතියිකං භික්ඛුනිං උවයයොවජතී’’ති (පාචි. 852) එත්තකං
අධිකන්ති. 

දුතියිකඋවයයොජනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. අනාපුච්ඡාපක්කමනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පඤ්චවම පුකරභත්තන්ති අරුණුග්ගමනං උපාදාය යාෙ මජ්ඣන්හිකං. 

ආ කනති පල්ලඞ්ක ්ව ොකා භූවත.  ාමිකෙ අනාපුච්ඡාති ත ්මිං කුවල

යංකිඤ්චි විඤ්ඤුං මනු ් ං අනාපුච්ඡා. පක්ෙකමයයාති එත්ථ ඡන්න ්  
අන්වතො නිසීදිත්ො අවනොෙ ් කං අජ්වඣොකාව  උපචාරං
අතික්කාවමන්තියාපඨමපාවද දුක්කටං, දුතිවයපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියංඅඤ්ඤතරංභික්ඛුනිංආරබ්භඅනාපුච්ඡා පක්කමනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, තිකපාචිත්තියං, පල්ලඞ්ක ්  අවනොකාව  දුක්කටං, තථා
ආපුච්ඡිවත අනාපුච්ඡිත ඤ්ඤාය වචෙ වෙමතිකාය ච. ආපුච්ඡිත ඤ්ඤාය
පන, අ ංහාරිවම, ගිලානාය, ආපදාසු, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.
පුවරභත්තතා, අන්තරඝවර නි ජ්ජා, ආ න ්  පල්ලඞ්වකොකා තා, 
අඤ්ඤත්ර අනුඤ්ඤාතකාරණා අනාපුච්ඡනං, වුත්තපරිච්වඡදාතික්කවමොති
ඉමාවනත්ථ පඤ්ච අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි කථින දි ානි, ඉදං පන
කිරියාකිරියන්ති. 

අනාපුච්ඡාපක්කමනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. අනාපුච්ඡාඅභිනිසීදනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඡට්වඨ පච්ඡාභත්තන්ති මජ්ඣන්හිවක වීතිෙත්වත යාෙ සූරිය ් 

අත්ථඞ්ගමා. අභිනිසීකෙයය ොති ආදිම්හි නිසීදිත්ො ගච්ඡන්තියා එකා
ආපත්ති, අනිසීදිත්ො නිපජ්ජිත්ොෙ ගච්ඡන්තියාපි එකා, නිසීදිත්ො
නිපජ්ජන්තියාද්වෙ. 

 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ ආ වන අභිනිසීදනෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං, ව  ංපඤ්චම දි වමෙ.යථාපනතත්ථඅ ංහාරිවම, එෙමිධ
ධුෙපඤ්ඤත්වතඅනාපත්තීති. 

අනාපුච්ඡාඅභිනිසීදනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. අනාපුච්ඡා න්ථරණසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ත්තවම විොකලති අත්ථඞ්ගවත සූරිවය. ක යයන්ති අන්තමව ො
පණ්ණ න්ථාරම්පි, ව  ං ඡට්ඨ දි වමෙ. 

ඉදං පන  ාෙත්ථියං  ම්බහුලා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ විකාවල කුලානි 
උප ඞ්කමිත්ො  ාමිවක අනාපුච්ඡිත්ො ව යයං  න්ථරිත්ො
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අභිනිසීදනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, අනාපත්තියඤ්වචත්ථ ධුෙපඤ්ඤත්තං
නාමනත්ථීති. 

අනාපුච්ඡා න්ථරණසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. පරඋජ්ඣාපනකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අට්ඨවම දුග්ගහිකතන දූපධාරිකතනාති යං වුත්තං, තවතො අඤ්ඤථා

ගහිවතනච උපධාරිවතනච. පරන්ති ‘‘අහංකිරවයයඅයයංන ක්කච්චං 
උපට්ඨහාමී’’තිආදිනා(පාචි.869) නවයනඋප ම්පන්නංඋජ්ඣාවපන්තියා 
පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියංඅඤ්ඤතරංභික්ඛුනිංආරබ්භඑෙංපරං උජ්ඣාපනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, තිකපාචිත්තියං, අනුප ම්පන්නාය තිකදුක්කටං, 
උම්මත්තිකාදීනංවයෙ අනාපත්ති. දුග්ගහිතතා, උජ්ඣාපනං, යං
උජ්ඣාවපති, ත ් ා උප ම්පන්නතාති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.
 මුට්ඨානාදීනිඅදින්නාදාන දි ානි, ඉදං පනදුක්ඛවෙදනන්ති. 

පරඋජ්ඣාපනකසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. පරඅභි පනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

නෙවම අභි කපයයාති  පථං කවරයය. තත්ථ ‘‘නිරවය උපපජ්ජාමි, 

නිරවය උපපජ්ජතූ’’තිඑෙමාදීනි ෙදමානා නිරකයන අභි පති නාම, 
අක්වකො තීතිඅත්වථො. ‘‘ගිහිනීවහොමි, ගිහිනීවහොතූ’’තිඑෙමාදීනි ෙදමානා 

බ්රහ්මචරිකයන. ත ් ාොචායොචාය පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං චණ් කාළිං ආරබ්භ එෙං අභි පනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
තිකපාචිත්තියං, අනුප ම්පන්නාය තිකදුක්කටං, තිරච්ඡානවයොනියා ො 
වපත්තිවි වයන ො මනු ් වදොභග්වගන ො අභි පවන දුක්කටං. 
අත්ථධම්මානු ා නිපුවරක්ඛාරානං උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.
නිරවයන ො බ්රහ්මචරිවයන ො අභි පනං, උප ම්පන්නතා, 
අත්ථධම්මපුවරක්ඛාරාදීනං අභාවෙොති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.
 මුට්ඨානාදීනි අට්ඨම දි ාවනොති. 

පරඅභි පනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. වරොදනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද වම ෙධිත්ොති හත්ථාදීහි පහරිත්ො, උභයං කවරොන්තියාෙ
පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං චණ් කාළිං ආරබ්භ අත්තානං ෙධිත්ො වරොදනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, වකෙලං ෙධන්තියා ො වරොදන්තියා ො දුක්කටවමෙ.
ඤාතිවරොගවභොගබය වනහිඵුට්ඨායවකෙලංවරොදන්තියාඑෙනෙධන්තියා, 
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උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. අත්තානං ෙධනඤ්වචෙ, වරොදනඤ්චාති
ඉමාවනත්ථ ද්වෙ අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි  මනුභා න දි ානි, ඉදං පන
කිරියවමොති. 

වරොදනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

රත්තන්ධකාරෙග්වගොදුතිවයො. 

3. නග්ගෙග්කගො 

1. නග්ගසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

නග්ගෙග්ග ්  පඨවම නග්ගාති අනිෙත්ථා ො අපාරුතා ො. එෙඤ්හි
නහායන්තියා බ්බප්පවයොවගසුදුක්කටං, නහානපරිවයො ාවන පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුලා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ එෙං නහානෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං, උදක ාටිකචීෙවර අච්ඡින්වන ො නට්වඨ ො, ‘‘මහග්ඝං ඉදං
දි ්ො වචොරාපි හවරයු’’න්ති එෙරූපාසු ආපදාසු ො නහායන්තියා, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. නග්ගතා, අනුඤ්ඤාතකාරණාභාවෙො, 
නහානපරිවයො ානන්ති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි
එළකවලොම දි ානීති. 

නග්ගසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. උදක ාටිකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය  ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ අප්පමාණිකාවයො
උදක ාටිකාවයො ධාරණෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ව  වමත්ථ  බ්බං 
රතනෙග්වගනිසීදනසික්ඛාපවදවුත්තනවයවනෙවෙදිතබ්බන්ති. 

උදක ාටිකසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. චීෙරසිබ්බනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තතිවය විසිබ්කබත්ොති දු ්සිබ්බිතං පුනසිබ්බනත්ථාය විසිබ්වබත්ො. 

අනන්තරායිකිනීති ද සු අන්තරාවයසු එවකක ්මිම්පි අ ති. අඤ්ඤත්ර

චතූහපඤ්චාහාති විසිබ්බිතදිෙ වතො පඤ්ච දිෙව  අතික්කාවමත්ො ‘‘වනෙ 
සිබ්බි ් ාමි, න සිබ්බාපනාය උ ්සුක්කං කරි ් ාමී’’ති ධුරං
නික්ඛිත්තමත්වතපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ චීෙරං විසිබ්වබත්ො න 
සිබ්බනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, තිකපාචිත්තියං, අනුප ම්පන්නාය
තිකදුක්කටං, තථා උභින්නම්පි අඤ්ඤ ්මිං පරික්ඛාවර. යා පන
අන්තරායිකිනීො වහොති, පරිවයසිත්ො ොකිඤ්චිනලභති, කවරොන්තීො
පඤ්චාහං අතික්කාවමති, ත ් ා ච, ගිලානාය ච, ආපදාසු ච, 
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උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. නිො නපාරුපනුපගචීෙරතා, 
උප ම්පන්නාය  න්තකතා, සිබ්බනත්ථාය විසිබ්බනං ො විසිබ්බාපනං ො, 
අඤ්ඤත්ර අනුඤ්ඤාතකාරණා පඤ්චාහාතික්කවමො, ධුරනික්වඛවපොති
ඉමාවනත්ථපඤ්චඅඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනි  මනුභා න දි ානීති. 

චීෙරසිබ්බනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4.  ඞ්ඝාටිචාරසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුත්වථපඤ්චඅහානිපඤ්චාහං, පඤ්චාහවමෙ පඤ්චාහිෙිං.  ඞ්ඝාටීනං

චාවරො  ඞ්ඝාටිචාකරො, පරිවභොගෙව න ො ඔතාපනෙව න ො
 ඞ්ඝටිතට්වඨන ‘ ඞ්ඝාටී’ති ලද්ධනාමං තිචීෙරං, උදක ාටිකා, 
 ංකච්චිකාති ඉවම ං පඤ්චන්නං චීෙරානං පරිෙත්තනන්ති අත්වථො. 

අතික්ොකමයය පාචිත්තියන්ති ඡට්වඨ අරුණුග්ගමවන එක ්මිං චීෙවර
වුත්තනවයනඅපරිෙත්තිවතඑකා ආපත්ති, පඤ්චසුපඤ්ච. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුලා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ චීෙරං නික්ඛිපිත්ො 
 න්තරුත්තවරන ජනපදචාරිකං පක්කමනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
තිකපාචිත්තියං, පඤ්චාහානතික්කන්වත ද්විකදුක්කටං. ත ්මිං පන
අනතික්කන්ත ඤ්ඤාය, පඤ්චමං දිෙ ං පඤ්ච චීෙරානිනිොව න්තියා ො
පාරුපන්තියා ො ඔතාවපන්තියා ො, ගිලානාය, ‘‘ඉදං වම චීෙරං මහග්ඝං
ඊදිව  වචොරභවය න  ක්කා ධාවරතු’’න්ති එෙරූපාසු ආපදාසු, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. පඤ්චන්නං චීෙරානං අඤ්ඤතරතා, 
පඤ්චාහාතික්කවමො, අනුඤ්ඤාතකාරණාභාවෙො, අපරිෙත්තනන්ති
ඉමාවනත්ථචත්තාරිඅඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනි කථින දි ානීති. 

 ඞ්ඝාටිචාරසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. චීෙර ඞ්කමනීයසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පඤ්චවම චීෙර ඞ්ෙමනීයන්ති  ඞ්කවමතබ්බං චීෙරං, අඤ්ඤි ් ා
 න්තකං අනාපුච්ඡා ගහිතං පුන පටිදාතබ්බං පඤ්චන්නං අඤ්ඤතරං

චීෙරන්ති අත්වථො. ධාකරයයාති  වච තං නිොව ති ො පාරුපති ො
පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං අඤ්ඤතරං භික්ඛුනිං ආරබ්භ භික්ඛුනියා චීෙරං ආදාය 
අනාපුච්ඡා පාරුපනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, තිකපාචිත්තියං, 
අනුප ම්පන්නාය තිකදුක්කටං. යා පන තාය ො දින්නං, තං ො ආපුච්ඡා, 
අච්ඡින්නනට්ඨචීෙරිකා ො හුත්ො, ‘‘ඉදං වම චීෙරං මහග්ඝං ඊදිව 
වචොරභවයන ක්කාධාවරතු’’න්තිඑෙරූපාසු ආපදාසුොධාවරති, ත ් ා, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. චීෙර ඞ්කමනීයතා, උප ම්පන්නාය
 න්තකතා, අනුඤ්ඤාතකාරණාභාවෙො, ධාරණන්ති ඉමාවනත්ථ චත්තාරි 
අඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනිපඨමකථින දි ානි, ඉදංපනකිරියාකිරියන්ති. 
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චීෙර ඞ්කමනීයසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. ගණචීෙරසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඡට්වඨ ගණ ් ාති භික්ඛුනි ඞ්ඝ ් . චීෙරලාභන්ති විකප්පනුපගම්පි 

පච්ඡිමං ලභිතබ්බං චීෙරං. අන්තරායිං ෙකරයයාති යථා වත දාතුකාමා න

වදන්ති, එෙං පරක්කවමයය. පාචිත්තියන්ති වච ත ් ා ෙචවනනවතන
වදන්ති, භික්ඛුනියාපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ ගණ ්  
චීෙරලාභන්තරායකරණෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, අඤ්ඤ ්මිං පරික්ඛාවර
දුක්කටං,  ම්බහුලානං පන එකභික්ඛුනියා ො චීෙරලාවභපි දුක්කටවමෙ.
‘‘ මග්ඝකාවල ද ් ථා’’ති එෙං ආනි ං ං ද ්ව ත්ො නිොවරන්තියා, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. විකප්පනුපගපච්ඡිමතා,  ඞ්ඝ ් 
පරිණතභාවෙො, විනාආනි ං ද ් වනනඅන්තරායකරණන්ති ඉමාවනත්ථ
තීණිඅඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනිඅදින්නාදාන දි ානීති. 

ගණචීෙරසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. පටිබාහනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ත්තවම ධම්මිෙිං චීෙරවිභඞ්ගන්ති මග්වගන ඞ්වඝන න්නිපතිත්ො

කරීයමානං චීෙරවිභඞ්ග. පටිබාකහයයාති පටිව වධයය, එෙං
පටිව වධන්තියා පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ ධම්මිකං චීෙරවිභඞ්ගං
පටිබාහනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ධම්මිවක වෙමතිකාය, අධම්මිවක 
ධම්මික ඤ්ඤාය වචෙ වෙමතිකාය ච දුක්කටං. උභයත්ථ
අධම්මික ඤ්ඤාය, ආනි ං ං ද ්ව ත්ො පටිබාහන්තියා, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. චීෙරවිභඞ්ග ්  ධම්මිකතා, 
ධම්මික ඤ්ඤිතා, විනා ආනි ංව න පටිබාහනන්ති ඉමාවනත්ථ තීණි
අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනිඅදින්නාදාන දි ාවනොති. 

පටිබාහනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. චීෙරදානසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අට්ඨවම  මණචීෙරන්ති කප්පකතං නිො නපාරුපනුපගං, එෙරූපං
ඨවපත්ොපඤ්ච හධම්මිවකමාතාපිතවරො චය ් ක ් චිගහට්ඨ ් ො
පබ්බජිත ් ොපරිච්චජිත්ො වදන්තියාපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ අගාරික ්   මණචීෙරදානෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, භික්ඛුවනො දුක්කටං. මාතාපිතූනං පරිච්චජිත්ොපි, අඤ්වඤ ං
තාෙකාලිකවමෙවදන්තියා, උම්මත්තිකාදීනඤ්චඅනාපත්ති.  මණචීෙරතා, 
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ඨවපත්ො  හධම්මිවක ච මාතාපිතවරො ච අඤ්වඤ ං දානං, 
අතාෙකාලිකතාති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි
 ඤ්චරිත්ත දි ානීති. 

චීෙරදානසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. කාලඅතික්කමනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

නෙවම දුබ්බලචීෙරපච්චා ායාති දුබ්බලාය චීෙරපච්චා ාය, ‘‘ වච
 ක්වකොම ද ් ාමා’’ති එත්තකමත්තං සුත්ො උප්පාදිතාය ආ ායාති

අත්වථො. චීෙරොල මයිං අතික්ොකමයයාති ෙ ් ංවුට්ඨභික්ඛුනීහි
කාලචීෙවර භාජියමාවන ‘‘ආගවමයයාථ, අවයය, අත්ථි  ඞ්ඝ ් 
චීෙරපච්චා ා’’තිෙත්ොතංචීෙරවිභඞ්ගං චීෙරකාලංඅතික්කාවමයය, ත ් ා
අනත්ථවත කථිවන ෙ ් ාන ්  පච්ඡිමමා ං, අත්ථවත කථිවන
කථිනුබ්භාරදිෙ ංඅතික්කාවමන්තියාපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියංථුල්ලනන්දංආරබ්භ දුබ්බලචීෙරපච්චා ාය චීෙරකාල මයං
අතික්කමනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, දුබ්බලචීෙවර වෙමතිකාය, 
අදුබ්බලචීෙවරදුබ්බලචීෙර ඤ්ඤායවචෙවෙමතිකායච දුක්කටං.උභයත්ථ
අදුබ්බලචීෙර ඤ්ඤාය, කිඤ්චාපි ‘න  ක්වකොමා’ති ෙදන්ති, ‘‘ඉදානි පන
වත ංකප්පාව ොොඋප්පජ්ජි ් ති,  ද්වධොොපුරිව ොආගමි ් ති, ත ්මිං
ආගවත අද්ධා ද ් න්තී’’ති එෙං ආනි ං ං ද ්ව ත්ො නිොවරන්තියා, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. දුබ්බලචීෙරතා, දුබ්බල ඤ්ඤිතා, විනා
ආනි ංව න නිොරණන්ති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි
අදින්නාදාන දි ානීති. 

කාලඅතික්කමනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. කථිනුද්ධාරසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද වම ධම්මිෙිං ෙථිනුද්ධාරන්ති  බ්බා ං භික්ඛුනීනං අකාලචීෙරං
දාතුකාවමන උපා වකන යත්තවකො අත්ථාරමූලිවකො ආනි ංව ො, තවතො
අධිකං ො  මකං ො දත්ො යාචිවතන  මග්වගන භික්ඛුනි ඞ්වඝන යං
කථිනං ඤත්තිදුතියකම්වමන අන්තරා උද්ධරීයති, ත ්  ව ො උද්ධාවරො

‘ධම්මිවකො’ති වුච්චති, එෙරූපං කථිනුද්ධාරන්ති අත්වථො. පටිබාකහයයාති
නිොවරයය, ත ් එෙරූපංකථිනුද්ධාරං නිොවරන්තියාපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ කථිනුද්ධාරං පටිබාහනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, ව  ං ත්තවමවුත්තනවයවනෙවෙදිතබ්බන්ති. 

කථිනුද්ධාරසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නග්ගෙග්වගොතතිවයො. 
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4. තුෙට්ටෙග්කගො 

1. එකමඤ්චතුෙට්ටනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තුෙට්ටෙග්ග ්  පඨවම තුෙට්කටයයන්තිනිපජ්වජයුං.තාසුපනඑකාය
ොනිපන්නාය අපරානිපජ්ජතු, ද්වෙපි ො  වහෙනිපජ්ජන්තු, ද්වින්නම්පි
පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුලා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ ද්වින්නං එකමඤ්වච 
තුෙට්ටනෙත්ථු ්මිංපඤ්ඤත්තං,  වචපනඑකායනිපන්නායඑකානිසීදති, 
උවභො ො නිසීදන්ති, තා ං, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. එකමඤ්චතා, 
ද්වින්නං තුෙට්ටනන්ති ඉමාවනත්ථ ද්වෙ අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි
එළකවලොම දි ානීති. 

එකමඤ්චතුෙට්ටනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. එකත්ථරණතුෙට්ටනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය එකං අත්ථරණඤ්වචෙ පාවුරණඤ්ච එතා න්ති 

එෙත්ථරණපාවුරණා,  ංහාරිමානං පාොරත්ථරණකට ාරකාදීනං එකං
අන්තං අත්ථරිත්ො එකං පාරුපිත්ො තුෙට්වටන්තීනවමතං අධිෙචනං. 

පාචිත්තියන්ති තංවයෙ අත්ථරිත්ො තං පාරුපිත්ො නිපජ්ජන්තීනං
පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුලා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ එෙං තුෙට්ටනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, තිකපාචිත්තියං, අත්ථරවණොපාවුරවණොඑක ්මිං දුක්කටං, 
නානත්ථරණපාවුරවණ ද්විකදුක්කටං. ත ්මිං පන
නානත්ථරණපාවුරණ ඤ්ඤාය, ෙෙත්ථානං ද ්ව ත්ො නිපජ්ජන්තියා, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්චඅනාපත්ති.ව  ං පඨම දි වමොති. 

එකත්ථරණතුෙට්ටනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. අඵාසුකරණසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තතිවය අඵාසුන්ති ‘‘ඉමිනා ඉමි ් ා අඵාසු භවි ් තී’’ති අනාපුච්ඡා
පුරවතො චඞ්කමනට්ඨානනි ් ජ්ජාදවයො ො 
උද්දි උද්දි ාපනපරිපුච්ඡන ජ්ඣායං ො කවරොන්තියා චඞ්කමවන
නිෙත්තනගණනාය, ඨානාදීසු පවයොගගණනාය, උද්වද ාදීසු පදගණනාය
පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ  ඤ්චිච්ච අඵාසුකරණෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, තිකපාචිත්තියං, අනුප ම්පන්නාය තිකදුක්කටං, න 
අඵාසුකාමතාය, ආපුච්ඡා පුරවතො චඞ්කමනාදීනි කවරොන්තියා, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. උප ම්පන්නතා, අඵාසුකාමතා, 
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අඵාසුකරණං, අනාපුච්ඡනන්තිඉමාවනත්ථ චත්තාරිඅඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනි
අදින්නාදාන දි ානි, ඉදංපනකිරියාකිරියං, දුක්ඛවෙදනන්ති. 

අඵාසුකරණසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. නඋපට්ඨාපනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුත්වථ දුක්ඛිතන්ති ගිලානං.  හජීවිනින්ති  ද්ධිවිහාරිනිං. කනෙ

උපට්ඨකහයයාති ත ් ා උපට්ඨානං  යං ො අකවරොන්තියා, පවරහි ො
අකාවරන්තියාධුරංනික්ඛිත්තමත්වතපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ දුක්ඛිතං  හජීවිනිං
අනුපට්ඨානෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, අන්වතොසිනියා ො අනුප ම්පන්නාය 
ො දුක්කටං, ද සු අඤ්ඤතරන්තරාවය  ති පරිවයසිත්ො අලභන්තියා, 
ගිලානාය, ආපදාසු, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. ගිලානතා, 
 ද්ධිවිහාරිතා, අනුඤ්ඤාතකාරණාභාවෙො, උපට්ඨාවන ධුරනික්වඛවපොති
ඉමාවනත්ථචත්තාරිඅඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනි  මනුභා න දි ානීති. 

නඋපට්ඨාපනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. නික්කඩ්ඪනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පඤ්චවම උප ් යිං ෙත්ොති කොටබද්ධං අත්තවනොපුග්ගලිකවිහාරං

දත්ො. නික්ෙඩ්කෙයයාති බහූනිපි ද්ොරානි එකප්පවයොවගන
නික්කඩ්වඪන්තියා එකා ආපත්ති, නානාපවයොවගහි පවයොගගණනාය
ආපත්තිවයො, ආණත්තියම්පි එව ෙ නවයො.  වච පන ‘‘ඉමඤ්චිමඤ්ච
ද්ොරං අතික්කාවමහී’’තිආණාවපති, එකායආණත්තියාඑෙද්ොරගණනාය
ආපත්තිවයො. 

 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ එතාදිව  ෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
තිකපාචිත්තියං, අකොටබද්ධවතො දුක්කටං, අනුප ම්පන්නාය තිකදුක්කටං, 
 කොටබද්ධවතො ො අකොටබද්ධවතො ො උභින්නම්පි
පරික්ඛාරනික්කඩ්ඪවන දුක්කටවමෙ, ව  ං
 ඞ්ඝිකවිහාරනික්කඩ්ඪනසික්ඛාපවදවුත්තනයවමොති. 

නික්කඩ්ඪනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6.  ං ට්ඨසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඡට්ඨං උත්තානපදත්ථවමෙ.  ාෙත්ථියං චණ් කාළිං ආරබ්භ
 ං ට්ඨවිහාරෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ව  වමත්ථ පඨමඅරිට්ඨසික්ඛාපවද
වුත්තවිනිච්ඡය දි වමොති. 

 ං ට්ඨසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. අන්වතොරට්ඨසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ත්තවම අන්කතොරට්කඨති ය ්  විජිවත විහරති, ත ්  රට්වඨ. 

අ ත්ථිො චාරිෙන්ති විනා  ත්වථන ගච්ඡන්තියා, ගාමන්තරගණනාය, 
අගාමවකඅරඤ්වඤඅද්ධවයොජනගණනායපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ම්බහුලාභික්ඛුනිවයොආරබ්භවුත්තනවයවනෙවද චාරිකං 
පක්කමනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං.  ත්වථන  හ ගච්ඡන්තියා, වඛවම
අප්පටිභවය, ආපදාසු, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. අන්වතොරට්ඨතා, 
අවඛමතා, අනුඤ්ඤාතකාරණාභාවෙො, චාරිකං පක්කමනන්ති ඉමාවනත්ථ
චත්තාරිඅඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනිඑළකවලොම දි ානීති. 

අන්වතොරට්ඨසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. තිවරොරට්ඨසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අට්ඨවම තිකරොරට්කඨතිය ් විජිවත විහරති, තංඨවපත්ොඅඤ්ඤ ් 
රට්වඨ. ව  ං  ත්තවම වුත්තනවයවනෙ වෙදිතබ්බං, නගරං පවනත්ථ
රාජගහන්ති. 

තිවරොරට්ඨසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. අන්වතොෙ ් සික්ඛාපදෙණ්ණනා 

නෙවම අන්කතොෙ ් න්ති පුරිමං ො වතමා ං, පච්ඡිමං ො වතමා ං
අෙසිත්ො ත ් ෙ ්  ්  අන්වතොවයෙ.ඉධ ත්තාහකරණීවයනොවකනචි 
උබ්බළ්හාය ො ආපදාසු ො ගච්ඡන්තියා උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.
ව  ං අට්ඨම දි වමොති. 

අන්වතොෙ ් සික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. චාරිකනපක්කමනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද වම ෙ ් ිංවුට්ඨාතිපුරිමං ො වතමා ං, පච්ඡිමං ො වතමා ං වුට්ඨා. 

ඡප්පඤ්චකයොජනානීති එත්ථ පොවරත්ො පඤ්ච වයොජනානි ගන්තුම්පි
ෙට්ටති, ඡසු ෙත්තබ්බවමෙ නත්ථි.  වච පන තීණි ගන්ත්ො වතවනෙ
මග්වගන පච්චාගච්ඡති, න ෙට්ටති, අඤ්වඤන ආගන්තුං ෙට්ටති. 
‘‘වුත්තප්පමාණං අද්ධානං න ගච්ඡි ් ාමී’’ති ධුවර නික්ඛිත්තමත්වත 
පාචිත්තියං. 

රාජගවහ  ම්බහුලා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ ෙ ් ං ෙසිත්ො චාරිකං 
අපක්කමනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං. අන්තරාවය  ති, පරිවයසිත්ො දුතියිකං
භික්ඛුනිං අලභන්තියා, ගිලානාය, ආපදාසු, උම්මත්තිකාදීනඤ්චඅනාපත්ති.
ෙ ් ංවුට්ඨතා, අනුඤ්ඤාතකාරණාභාවෙො, පඤ්චවයොජනානතික්කවමොති
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ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි පඨමපාරාජික දි ානි, ඉදං පන
අකිරියං, දුක්ඛවෙදනන්ති. 

චාරිකනපක්කමනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තුෙට්ටෙග්වගොචතුත්වථො. 

5. චිත්තාගාරෙග්කගො 

1. රාජාගාරසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චිත්තාගාරෙග්ග ්  පඨවම රාජාගාරන්ති රඤ්වඤො ිසළනඝරං. 

චිත්තාගාරන්ති ිසළනචිත්ත ාලං. ආරාමන්ති ිසළනඋපෙනං. උයයානන්ති 

ිසළනුයයානං. කපොක්ඛරණන්ති ිසළනවපොක්ඛරණිං. ෙ ් නායාති ‘‘එවතසු 
යංකිඤ්චි ප ්සි ් ාමී’’ති ගච්ඡන්තියා පවද පවද දුක්කටං, යත්ථ ඨත්ො
ප ් ති, තත්ථපදංඅනුද්ධරිත්ොපඤ්චාපිප ් න්තියාඑකාෙ ආපත්ති. වච
පන තං තං විවලොවකත්ො ප ් ති, ගීෙං පරිෙත්තනප්පවයොගගණනාය
ආපත්තිවයො, නඋම්මීලනගණනාය. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ චිත්තාගාරං ද ් නාය
ගමනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, භික්ඛු ්   බ්බත්ථ දුක්කටං, අෙව ව ො 
විනිච්ඡවයොනච්චද ් නසික්ඛාපවදවුත්තනවයවනෙවෙදිතබ්වබොති. 

රාජාගාරසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ආ න්දිපරිභුඤ්ජනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය ආ න්දී නාම අතික්කන්තප්පමාණා වුච්චති. පල්ලඞ්කෙො නාම

 ංහාරිවමන ොවළන කවතොති වුත්වතො. පරිභුඤ්කජයයාති එත්ථ පන
නිසීදනනිපජ්ජනප්පවයොගගණනාය පාචිත්තියංවෙදිතබ්බං. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුලා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ 
ආ න්දිපල්ලඞ්කපරිවභොගෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ආ න්දියා පාවද
ඡින්දිත්ො, පල්ලඞ්ක ්  ොවළ භින්දිත්ො පරිභුඤ්ජන්තියා, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. ආ න්දිපල්ලඞ්කතා, නිසීදනං නිපජ්ජනං
ොතිඉමාවනත්ථද්වෙඅඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනිඑළකවලොම දි ානීති. 

ආ න්දිපරිභුඤ්ජනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. සුත්තකන්තනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තතිවය සුත්තන්ති ඡන්නං අඤ්ඤතරං. ෙන්කතයයාති එත්ථ යත්තකං
හත්වථනඅඤ්ඡිතංවහොති, ත ්මිංතක්කම්හිවෙඨිවතඑකාආපත්ති.ඉදඤ්හි
 න්ධායපදභාජනීවය(පාචි.988) ‘‘උජ්ජවුජ්ජවෙ’’තිවුත්තං. 
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 ාෙත්ථියංඡබ්බග්ගියාභික්ඛුනිවයොආරබ්භසුත්තං කන්තනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, කන්තනවතො පුබ්වබ කප්පා විචිනනං ආදිං කත්ො
 බ්බප්පවයොවගසු හත්ථොරගණනාය දුක්කටං. කන්තිතසුත්තං
කන්තන්තියා, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. අකන්තිතතා, කන්තනන්ති
ඉමාවනත්ථද්වෙඅඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනි එළකවලොම දි ානීති. 

සුත්තකන්තනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. ගිහිවෙයයාෙච්චසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුත්වථ ගිහිකෙයයාෙච්චන්ති ගිහීනං වෙයයාෙච්චං.  වචපි හි
මාතාපිතවරො අත්තවනොකිඤ්චිකම්මංඅකාරාවපත්ොවත ංයාගුපචනාදීනි
කවරොන්ති, පුබ්බප්පවයොවගසු පවයොගගණනාය දුක්කටානි ආපජ්ජිත්ො
යාගුආදීසුභාජනගණනාය, ඛාදනීයාදීසුපූෙගණනාය පාචිත්තියංආපජ්ජති. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුලා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ ගිහීනං 
වෙයයාෙච්චකරණෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, මනු ්ව හි  ඞ්ඝ ්  යාගුපාවන
ො භත්වත ො වචතියපූජාය ො කරීයමානාය වත ං  හායභාවෙන
යාගුපචනාදීනි, අත්තවනො වෙයයාෙච්චකර ්  ච තානිවයෙ කවරොන්තියා, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. ගිහිවෙයයාෙච්චකරණං, 
අනුඤ්ඤාතකාරණාභාවෙොති ඉමාවනත්ථ ද්වෙ අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි
එළකවලොම දි ාවනොති. 

ගිහිවෙයයාෙච්චසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. අධිකරණසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පඤ්චවම අධිෙරණන්ති චතුන්නං අඤ්ඤතරං. පාචිත්තියන්ති ඉධ
චීෙරසිබ්බවනවියධුරං නික්ඛිත්තමත්වතපාචිත්තියං, එකාහම්පිපරිහාවරො
නත්ථි. 

 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ අධිකරණං නවූප මනෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං, ව  වමත්ථ චීෙරසිබ්බනසික්ඛාපවද වුත්තනවයවනෙ
වෙදිතබ්බන්ති. 

අධිකරණසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. වභොජනදානසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඡට්වඨ  හත්ථාතිකාවයනොකායප්පටිබද්වධනොනි ් ග්ගිවයනො 
ඨවපත්ො පඤ්ච හධම්මිවක අෙව  ානං අඤ්ඤත්ර උදකදන්තවපොනා
යංකිඤ්චිඅජ්වඣොහරණීයං දදන්තියාපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ අගාරික ්  
ඛාදනීයවභොජනීයදානෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, උදකදන්තවපොවන දුක්කටං.



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුනීපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනා පාචිත්තියකණ්ව ො 

282 

පටුන 

යාපන දාවපතින වදති, උපනික්ඛිපිත්ොවදති, බාහිරවලපංවදති, ත ් ා, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. අඤ්ඤත්ර උදකදන්තවපොනා
අජ්වඣොහරණියං, ඨවපත්ො පඤ්ච  හධම්මිවක අඤ්ඤ ්   හත්ථා
දානන්තිඉමාවනත්ථද්වෙඅඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනි එළකවලොම දි ානීති. 

වභොජනදානසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. ආෙ ථචීෙරසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ත්තවම ආෙ ථචීෙරන්ති ‘‘උතුනිවයො භික්ඛුනිවයො පරිභුඤ්ජන්තූ’’ති 

දින්නචීෙරං. අනි ් ජ්ජිත්ොති චතුත්වථ දිෙව  වධොවිත්ො අඤ්ඤි ් ා

අන්තමව ො  ාමවණරියාපි උතුනියා අදත්ො. පාචිත්තියන්ති එෙං
අනි ් ජ්ජිත්ොපරිභුඤ්ජන්තියා පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ ආෙ ථචීෙරං අනි ් ජ්ජිත්ො 
පරිභුඤ්ජනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, තිකපාචිත්තියං, නි ් ජ්ජිවත
ද්විකදුක්කටං. ත ්මිං පන නි ් ජ්ජිත ඤ්ඤාය, පුන පරියාවයන ො, 
අඤ්ඤා ංඋතුනීනංඅභාවෙනො, අච්ඡින්නනට්ඨචීෙරිකායො, ආපදාසුො
පරිභුඤ්ජන්තියා, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. ආෙ ථචීෙරතා, 
චතුත්ථදිෙ තා, වධොවිත්ො අනි ් ජ්ජනං, අනුඤ්ඤාතකාරණාභාවෙොති
ඉමාවනත්ථ චත්තාරි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි කථින දි ානි, ඉදං පන
කිරියාකිරියන්ති. 

ආෙ ථචීෙරසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. ආෙ ථවිහාරසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අට්ඨවම ආෙ ථන්ති කොටබද්ධවිහාරං. අනි ් ජ්ජිත්ොති
රක්ඛණත්ථාය අදත්ො, ‘‘ඉදං ජග්වගයයාසී’’ති එෙං අනාපුච්ඡිත්ොති

අත්වථො. චාරිෙිං පක්ෙකමයය පාචිත්තියන්ති එත්ථ  කගාමවතො අඤ්ඤං
ගාමං එකරත්තිො ත්ථායපි පක්කමන්තියා පරික්ඛිත්ත ්  ආෙ ථ ් 
පරික්වඛපං, අපරික්ඛිත්ත ්  උපචාරං පඨමපාවදන අතික්කන්තමත්වත
දුක්කටං, දුතිවයනපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ ආෙ ථං අනි ් ජ්ජිත්ො චාරිකං 
පක්කමනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, තිකපාචිත්තියං, අකොටබද්වධ දුක්කටං, 
නි ් ජ්ජිවත ද්විකදුක්කටං. ත ්මිං පන නි ් ජ්ජිත ඤ්ඤාය,  ති
අන්තරාවය, පටිජග්ගිකං පරිවයසිත්ො අලභන්තියා, ගිලානාය, ආපදාසු, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. කොටබද්ධතා, වුත්තනවයනපක්කමනං, 
අනුඤ්ඤාතකාරණාභාවෙොති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි
කථින දි ානීති, ඉදංපනකිරියාකිරියන්ති. 

ආෙ ථවිහාරසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. තිරච්ඡානවිජ්ජාපරියාපුණනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

නෙවම තිරච්ඡානවිජ්ජන්ති යංකිඤ්චි බාහිරකං අනත්ථ ංහිතං 
හත්ථිඅ ් රථධනුථරුසිප්පආථබ්බණඛිලනෙසීකරණව ො ාපනමන්තාගදප්

පවයොගාදිවභදං පරූපඝාතකරංවිජ්ජං. පරියාපුකණයයාති එත්ථය ් ක ් චි
 න්තිවක තං පදාදිෙව න පරියාපුණන්තියා පදගණනාය වචෙ 
අක්ඛරගණනායචපාචිත්තියන්ති. 

තිරච්ඡානවිජ්ජාපරියාපුණනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. තිරච්ඡානවිජ්ජාොචනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද වම ොකචයයාති පදං විව ව ො. උභයම්පි  ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගියා
වචෙ  ම්බහුලා භික්ඛුනිවයො ච ආරබ්භ තිරච්ඡානවිජ්ජං 
පරියාපුණනොචනෙත්ථු ්මිංපඤ්ඤත්තං.වලවඛ, ධාරණාය ච, ගුත්තත්ථාය
ච යක්ඛපරිත්තනාගමණ් ලාදිවක  බ්බපරිත්වත, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති. තිරච්ඡානවිජ්ජතා, පරියාපුණනොචනා, 
අනුඤ්ඤාතකාරණාභාවෙොති ඉමාවනත්ථ ද්වීසුපි තීණි අඞ්ගානි.
 මුට්ඨානාදීනි පදව ොධම්ම දි ානීති. 

තිරච්ඡානවිජ්ජාොචනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චිත්තාගාරෙග්වගොපඤ්චවමො. 

6. ආරාමෙග්කගො 

1. ආරාමපවි නසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ආරාමෙග්ග ් පඨවම  භික්ඛුෙිංආරාමන්ති යත්ථභික්ඛූරුක්ඛමූවලපි

ෙ න්ති, තං පවද ං. අනාපුච්ඡාති එත්ථ භික්ඛු ාමවණරආරාමිවකසු
යංකිඤ්චි අනාපුච්ඡා, පරික්ඛිත්ත ්  ආරාම ්  පරික්වඛපං
අතික්කමන්තියා, අපරික්ඛිත්ත ්  උපචාරං ඔක්කමන්තියා පඨමපාවද
දුක්කටං, දුතියපාවදපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුලා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ අනාපුච්ඡා ආරාමං 
පවි නෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ‘‘ න්තං භික්ඛුං අනාපුච්ඡා’’ති ච ‘‘ජානං 
 භික්ඛුක’’න්ති ච ඉමාවනත්ථ ද්වෙ අනුපඤ්ඤත්තිවයො,  භික්ඛුවක
වෙමතිකාය, අභික්ඛුවක භික්ඛුක ඤ්ඤායවචෙවෙමතිකායච දුක්කටං.
ත ්මිං පන දුවිවධපි අභික්ඛුක ඤ්ඤාය,  න්තං භික්ඛුං ආපුච්ඡා
පවි න්තියා, පඨමප්පවිට්ඨානංො භික්ඛුනීනංසී ංනුවලොකිකාය, යත්ථො
භික්ඛුනිවයො  න්නිපතිතා, තත්ථ ‘‘තා ං  න්තිකං ගච්ඡාමී’’ති  ඤ්ඤාය, 
ආරාවමන ො මග්වගො වහොති, වතන ගච්ඡන්තියා, ආපදාසු, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.  භික්ඛුකාරාමතා,  භික්ඛුක ඤ්ඤිතා, 
වුත්තපරිච්වඡදාතික්කවමො, අනුඤ්ඤාතකාරණාභාවෙොති ඉමාවනත්ථ 
චත්තාරි අඞ්ගානි.  මනුභා න මඋට්ඨානං, කිරියාකිරියං, 
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 ඤ්ඤාවිවමොක්ඛං,  චිත්තකං, පණ්ණත්තිෙජ්ජං, කායකම්මං, ෙචීකම්මං, 
තිචිත්තං, තිවෙදනන්ති. 

ආරාමපවි නසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. භික්ඛුඅක්වකො නසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය අක්කෙොක යයාති ද න්නං අක්වකො ෙත්ථූනං අඤ්ඤතවරන

 ම්මුඛා ො පරම්මුඛා ො අක්වකොව යය. පරිභාක යයාති භයම ්  

උපදංව යය. පාචිත්තියන්තිත ් ාඑෙංකවරොන්තියා පාචිත්තියං. 

වෙ ාලියං ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ ආය ්මන්තං උපාලිං
අක්වකො නෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, තිකපාචිත්තියං, අනුප ම්පන්වන
තිකදුක්කටං, අත්ථධම්මඅනු ා නිපුවරක්ඛාරාය, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච 
අනාපත්ති. උප ම්පන්නතා, අක්වකො නපරිභා නං, 
අත්ථපුවරක්ඛාරතාදීනං අභාවෙොති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.
 මුට්ඨානාදීනිඅදින්නාදාන දි ානි, ඉදංපන දුක්ඛවෙදනන්ති. 

භික්ඛුඅක්වකො නසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. ගණපරිභා නසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තතිවය චණ්ඩිෙතාති කුද්ධා. ගණන්ති භික්ඛුනි ඞ්ඝං. පරිභාක යයාති 
එත්ථ‘‘බාලාඑතාඅබයත්තාඑතා, වනතාජානන්තිකම්මංොකම්මවදො ං
ො කම්ම ම්පත්තිං ො කම්මවිපත්තිං ො’’ති එෙං යත්ථ කත්ථචි
පරිභා න්තියා පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියංථුල්ලනන්දංආරබ්භගණංපරිභා නෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
 ම්බහුලා ො එකං ො අනුප ම්පන්නං ො පරිභා න්තියා දුක්කටං. ව  ං 
දුතිය දි වමොති. 

ගණපරිභා නසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. පොරිතසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුත්වථගණවභොජවනවුත්තනවයන නිමන්තිතා, පොරණාසික්ඛාපවද

වුත්තනවයන පොරිතා වෙදිතබ්බා. පාචිත්තියන්ති ත ් ා පුවරභත්තං
ඨවපත්ොයාගුඤ්වචෙව  ානිච තීණිකාලිකානිඅඤ්ඤංයංකිඤ්චිආමි ං
අජ්වඣොහරණත්ථාය පටිග්ගණ්හන්තියා ගහවණ දුක්කටං, අජ්වඣොහාවර
අජ්වඣොහාවරපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුලාභික්ඛුනිවයොආරබ්භ අඤ්ඤත්රභුඤ්ජනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, තීණි කාලිකානි ආහාරත්ථාය පටිග්ගණ්හන්තියාපි 
අජ්වඣොහරන්තියාපි දුක්කටං.යාපන නිමන්තිතාඅප්පොරිතායාගුංපිෙති, 
 ාමිවකඅපවලොවකත්ො භුඤ්ජති, තීණිකාලිකානි තිපච්චවයපරිභුඤ්ජති, 
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ත ් ා, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. නිමන්තිතා ො පොරිතා ො තං
උභයං ො, පුවරභත්තං වුත්තලක්ඛණ ්  ආමි  ්  අජ්වඣොහාවරො, 
 ාමිකානංඅනාපුච්ඡනන්තිඉමාවනත්ථතීණි අඞ්ගානි. අද්ධාන මුට්ඨානං, 
නිමන්තිතායඅනාපුච්ඡාභුඤ්ජන්තියා ආපත්ති ම්භෙවතොසියාකිරියාකිරියං, 
පොරිතාය කප්පියං කාවරත්ොපි අකාවරත්ොපි පරිභුඤ්ජන්තියා
ආපත්ති ම්භෙවතො සියා කිරියං, වනො ඤ්ඤාවිවමොක්ඛං, අචිත්තකං, 
පණ්ණත්තිෙජ්ජංකායකම්මං, ෙචීකම්මං, තිචිත්තං, තිවෙදනන්ති. 

පොරිතසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. කුලමච්ඡරිනීසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පඤ්චවම කුවල මච්ඡවරො කුලමච්ඡවරො, කුලමච්ඡවරො එති ් ා අත්ථි, 

කුලං ො මච්ඡරායතීති කුලමච්ඡරිනී. අ ් ාති යා ඊදිසී භවෙයය. 

පාචිත්තියන්තිත ් ා‘‘යංකුලංභික්ඛුනීනං පච්චවයදාතුකාමං, කථංනාම
තත්ථ භික්ඛුනිවයො න ගච්වඡයු’’න්ති භික්ඛුනීනං ො  න්තිවකකුල ් , 
‘‘කථංනාම ඉවම තා ංකිඤ්චින දජ්වජයු’’න්තිකුල ්  ො  න්තිවක
භික්ඛුනීනංඅෙණ්ණංභා න්තියාපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං අඤ්ඤතරං භික්ඛුනිං ආරබ්භ කුලමච්ඡරායනෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං. අමච්ඡරායිත්ො  න්තංවයෙ ආදීනෙං ආචික්ඛන්තියා, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. භික්ඛුනීනං අලාභකාමතා, කුල ්  ො
 න්තිවකභික්ඛුනීනංභික්ඛුනීනංො  න්තිවකකුල ් අෙණ්ණභණනන්ති
ඉමාවනත්ථ ද්වෙ අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි අදින්නාදාන දි ානි, ඉදං පන
දුක්ඛවෙදනන්ති. 

කුලමච්ඡරිනීසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. අභික්ඛුකාො සික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඡට්වඨ  වච භික්ඛුනුප ් යවතො අද්ධවයොජනබ්භන්තවර ඔොදදායකා 
භික්ඛූනෙ න්ති, මග්වගො ොඅවඛවමොවහොතින ක්කාඅනන්තරාවයන 

ගන්තුං, අයං අභික්ඛුකෙො නාම ආොක ො. තත්ථ ‘‘ෙ ් ං ෙසි ් ාමී’’ති 
ව නා නපඤ්ඤාපනපානීයඋපට්ඨාපනාදීනි කවරොන්තියා දුක්කටං,  හ 
අරුණුග්ගමනා පාචිත්තියං. අයවමත්ථ  ඞ්වඛවපො, විත්ථාවරො පන
 මන්තපා ාදිකායං (පාචි.අට්ඨ.144ආදවයො)වුත්වතො. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුලා භික්ඛුනිවයොආරබ්භ අභික්ඛුවකආොව  ෙ ් ං
ෙ නෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, යත්ථ පන ෙ ්සූපගතා භික්ඛූ පක්කන්තා ො 
වහොන්තිවිබ්භන්තාොකාලඞ්කතාොපක්ඛ ඞ්කන්තාොතත්ථෙ න්තියා, 
ආපදාසු, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. අභික්ඛුකාො තා, ෙ ්සූපගමනං, 
අරුණුග්ගමනන්ති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි
එළකවලොම දි ාවනොති. 
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අභික්ඛුකාො සික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. අපොරණාසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ත්තවම ෙ ් ිංවුට්ඨාති පුරිමං ො පච්ඡිමං ො වතමා ං වුට්ඨා. 

උභකතො ඞ්කඝති භික්ඛුනි ඞ්වඝ වචෙ භික්ඛු ඞ්වඝ ච. අයං පවනත්ථ
විනිච්ඡයකථා – භික්ඛුනීහි චාතුද්දව වයෙ  න්නිපතිත්ො ‘‘සුණාතු වම, 
අවයය,  ඞ්වඝො, අජ්ජ පොරණා චාතුද්දසී, යදි  ඞ්ඝ ්  පත්තකල්ලං, 
 ඞ්වඝො පොවරයයා’’ති එෙං  බ්බ ඞ්ගාහිකඤත්තිං ො, ‘‘වතොචිකං
පොවරයයා’’ති එෙං වතොචිකඤත්තිං ො,  ති අන්තරාවය ‘‘ද්වෙොචිකං, 
එකොචිකං,  මානෙ ්සිකං පොවරයයා’’ති එෙං ද්වෙොචිකාදිඤත්තිං ො
ඨවපත්ො  බ්බ ඞ්ගාහිකඤත්ති වච ඨපිතා, ‘‘ ඞ්ඝං, අවයය, පොවරමි
දිට්වඨන ො සුවතන ො පරි ඞ්කාය ො, ෙදන්තු මං අයයාවයො අනුකම්පං
උපාදාය, ප ් න්තී පටිකරි ් ාමී’’ති(චූළෙ.427) එෙං කිංො, ‘‘දුතියම්පි, 
අවයය,  ඞ්ඝං…වප.… තතියම්පි, අවයය,  ඞ්ඝං…වප.… පටිකරි ් ාමී’’ති
එෙං ද්ෙත්තික්ඛත්තුං ො ෙත්ො පටිපාටියා පොවරතබ්බං. වතොචිකාය
ඤත්තියා ෙචනං න හාවපතබ්බං, ද්වෙොචිකාදීසු ෙඩ්වඪතුං ෙට්ටති, 
හාවපතුං න ෙට්ටති. එෙං භික්ඛුනි ඞ්වඝ පොවරත්ො තත්වථෙ එකා
භික්ඛුනී භික්ඛුනික්ඛන්ධවක (චූළෙ. 427) වුත්වතන ඤත්තිදුතියකම්වමන
භික්ඛුනි ඞ්ඝ ් ත්ථාය භික්ඛු ඞ්ඝං පොවරතුං  ම්මන්නිතබ්බා. තාය
 ම්මතාය භික්ඛුනියා පන්නරව  භික්ඛුනි ඞ්ඝං ආදාය භික්ඛු ඞ්ඝං
උප ඞ්කමිත්ො එකං ං උත්තරා ඞ්ගං කරිත්ො අඤ්ජලිං පග්ගවහත්ො
එෙම ්  ෙචනීවයො ‘‘භික්ඛුනි ඞ්වඝොඅයයභික්ඛු ඞ්ඝංපොවරතිදිට්වඨන
ො සුවතන ො පරි ඞ්කාය ො, ෙදතායය භික්ඛු ඞ්වඝො භික්ඛුනි ඞ්ඝං 
අනුකම්පං උපාදාය, ප ් න්වතො පටිකරි ් ති, දුතියම්පි අයය…වප.… 
තතියම්පිඅයය…වප.… ප ් න්වතො පටිකරි ් තී’’තිඑෙංපොවරතබ්බං. 

 වච පඤ්චෙග්වගො භික්ඛුනි ඞ්වඝො න පූරති, චතූහි ො තීහි ො 
ගණඤත්තිංඨවපත්ො, ද්වීහිවිනාඤත්තියා අඤ්ඤමඤ්ඤංපොවරතබ්බං.
එකාය‘‘අජ්ජ වමපොරණා’’තිඅධිට්ඨාතබ්බං. 

විහාරං පන ගන්ත්ො ‘‘භික්ඛුනිවයො, අයය, භික්ඛු ඞ්ඝං පොවරන්ති
දිට්වඨනොසුවතනොපරි ඞ්කායො, ෙදතායයභික්ඛු ඞ්වඝො භික්ඛුනිවයො
අනුකම්පං උපාදාය, ප ් න්තිවයො පටිකරි ් න්තී’’ති ච, ‘‘අහං, අයය, 
භික්ඛු ඞ්ඝං පොවරමි දිට්වඨන ො සුවතන ො පරි ඞ්කාය ො, ෙදතු මං, 
අයය, භික්ඛු ඞ්වඝොඅනුකම්පංඋපාදාය, ප ් න්තීපටිකරි ් ාමී’’තිචඑෙං
තික්ඛත්තුං ෙත්තබ්බං. 

 වචභික්ඛු ඞ්වඝොනපූරති, ‘‘භික්ඛුනි ඞ්වඝො, අයය, අවයය පොවරති
දිට්වඨන ො සුවතන ො පරි ඞ්කාය ො, ෙදන්තු අයයා භික්ඛුනි ඞ්ඝං 
අනුකම්පං උපාදාය, ප ් න්වතො පටිකරි ් තී’’ති ච, ‘‘භික්ඛුනි ඞ්වඝො, 
අයය, අයයංපොවරතිදිට්වඨනොසුවතනොපරි ඞ්කායො, ෙදතාවයයො
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පටුන 

භික්ඛුනි ඞ්ඝං අනුකම්පං උපාදාය, ප ් න්වතො පටිකරි ් තී’’ති ච එෙං
තික්ඛත්තුංෙත්තබ්බං. 

උභින්නංඅපරිපූරියා‘‘භික්ඛුනිවයො, අයයා, අවයයපොවරන්ති දිට්වඨන
ොසුවතනොපරි ඞ්කායො, ෙදන්තායයාභික්ඛුනිවයොඅනුකම්පංඋපාදාය, 
ප ් න්තිවයොපටිකරි ් න්තී’’තිච, ‘‘භික්ඛුනිවයො, අයය, අයයංපොවරන්ති 
දිට්වඨනොසුවතනොපරි ඞ්කායො, ෙදතාවයයොභික්ඛුනිවයොඅනුකම්පං
උපාදාය, ප ් න්තිවයො පටිකරි ් න්තී’’ති ච, ‘‘අහං, අයයා, අවයය
පොවරමි දිට්වඨන ො සුවතන ො…වප.… ෙදන්තු මං, අයයා, අනුකම්පං
උපාදාය, ප ් න්තී පටිකරි ් ාමී’’ති ච, ‘‘අහං, අයය, අයයං පොවරමි
දිට්වඨන ො සුවතන ො…වප.… ෙදතු මං, අවයයො, අනුකම්පං උපාදාය, 
ප ් න්තී පටිකරි ් ාමී’’ති ච එෙං තික්ඛත්තුං ෙත්තබ්බං.  බ්බාවහෙ හි
ඉමිනා නවයන උභවතො ඞ්වඝ පොරිතා වහොති, යා පන ෙ ් ංවුට්ඨා
‘‘උභවතො ඞ්වඝ එෙං න පොවර ් ාමී’’ති ධුරං නික්ඛිපති, ත ් ා  හ
ධුරනික්වඛවපනපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුලා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ ෙ ් ං ෙසිත්ො න 
පොරණාෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං. අන්තරාවය පන ති, පරිවයසිත්ොභික්ඛූ
අලභන්තියා, ගිලානාය, ආපදාසු, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. 
ෙ ් ංවුට්ඨතා, න උභවතො ඞ්වඝ පොරණා, අනුඤ්ඤාතකාරණාභාවෙොති
ඉමාවනත්ථතීණි අඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනි මනුභා න දි ානීති. 

අපොරණාසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. ඔොදසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අට්ඨවම ඔොොයාති ගරුධම්ම ් ෙනත්ථාය.  ිංො ායාති

උවපො ථපුච්ඡනත්ථාය වචෙ පොරණත්ථාය ච. පාචිත්තියන්ති ‘‘එවත ං
අත්ථායනගච්ඡාමී’’තිධුරං නික්ඛිත්තමත්වතපාචිත්තියං. 

 ක්වකසු ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ ඔොදාය අගමනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං. අන්තරාවය පන  ති, පරිවයසිත්ො දුතියිකං අලභන්තියා, 
ගිලානාය, ආපදාසු, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. ඔොද ංො ානං
අත්ථාය අගමනං, අනුඤ්ඤාතකාරණාභාවෙොති ඉමාවනත්ථ ද්වෙ අඞ්ගානි.
 මුට්ඨානාදීනිපඨමපාරාජික දි ානි, ඉදංපනඅකිරියං, දුක්ඛවෙදනන්ති. 

ඔොදසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. ඔොදූප ඞ්කමනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

නෙවම අන්ෙද්ධමා න්ති අද්ධමාව  අද්ධමාව . උකපො ථපුච්ඡෙන්ති

උවපො ථපුච්ඡනං. ඔොදූප ඞ්ෙමනන්ති ඔොදත්ථාය උප ඞ්කමනං. තිං 

අතික්ොකමන්තියාති එත්ථ භික්ඛුනීහි වතරව  ො චාතුද්දව  ො ආරාමං 
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ගන්ත්ො ‘‘අයං උවපො වථො චාතුද්දව ො පන්නරව ො’’ති පුච්ඡිතබ්බං, 
උවපො ථදිෙව  නිදානෙණ්ණනායං වුත්තනවයන ඔොදූප ඞ්කමනං
යාචිතබ්බං.යා භික්ඛුනීවුත්තප්පකාවරකාවලතදුභයංනකවරොති,  ාතං
අතික්කාවමති නාම, ත ් ා ‘‘උවපො ථම්පි න පුච්ඡි ් ාමි, ඔොදම්පි න
යාචි ් ාමී’’තිධුරං නික්ඛිත්තමත්වතපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුලා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ උවපො ථඔොදානං 
අපුච්ඡනඅයාචනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, අනාපත්ති අට්ඨම දි ාවයෙ.
උවපො වථොොදානං අපුච්ඡනඅයාචනායං ධුරනික්වඛවපො, 
අනුඤ්ඤාතකාරණාභාවෙොති ඉමාවනත්ථ ද්වෙ අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි
 මනුභා න දි ානීති. 

ඔොදූප ඞ්කමනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. ප ාවඛජාතසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද වම ප ාකඛතිනාභියාවහට්ඨා ජාණුමණ් ලානංඋපරිපවදව .තවතො
හි ය ්මා රුක්ඛ ්   ාඛා විය උවභොඌරූ පභිජ්ජිත්ො ගතා, ත ්මා ව ො

‘‘ප ාවඛො’’ති වුච්චති, ත ්මිං ප ාවඛ. ගණ්ඩන්ති යංකිඤ්චි ගණ් ං. 

රුධිතන්ති ෙණං. කභොකපයයොතිආදීසු වච‘‘භින්දඵාවලහී’’ති  බ්බානි
ආණාවපති, ව ොචතවථෙකවරොති, ඡදුක්කටානිඡචපාචිත්තියානි.අථාපි 
‘‘යංකිඤ්චිඑත්ථකත්තබ්බං, තං බ්බංකවරොහී’’තිඑෙංආණාවපති, ව ොච
 බ්බානිපි වභදනාදීනිකවරොති, එකොචායඡදුක්කටානිඡචපාචිත්තියානි.
 වචපනවභදනාදීසුඑකංවයෙ ‘‘ඉදංනාමකවරොහී’’තිආණාවපති, ව ොච
 බ්බානිකවරොති.යංආණත්තං, ත ්ව ෙකරවණ පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියංඅඤ්ඤතරංභික්ඛුනිංආරබ්භප ාවඛජාතංගණ් ං පුරිව න
වභදාපනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, අපවලොවකත්ො ො විඤ්ඤුං ො යංකඤ්චි 
දුතියිකං ගවහත්ො එෙං කවරොන්තියා, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.
ප ාවඛ ජාතතා, අනපවලොකනං, දුතියිකාභාවෙො, පුරිව න වභදාදීනං
කාරාපනන්තිඉමාවනත්ථචත්තාරි අඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනිකථින දි ානි, 
ඉදංපනකිරියාකිරියන්ති. 

ප ාවඛජාතසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආරාමෙග්වගොඡට්වඨො. 

7. ගබ්භිනීෙග්කගො 

1. ගබ්භිනීසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ගබ්භිනිෙග්ග ්  පඨවම ‘‘ගබ්භිනී’’ති ජානිත්ො උපජ්ඣායාය
වුට්ඨාවපන්තියා ගණපරිවය නාදීසු චඤත්තිකම්මොචාද්ෙවය ච දුක්කටං, 
කම්මොචාපරිවයො ාවන පාචිත්තියං. 
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 ාෙත්ථියං  ම්බහුලාභික්ඛුනිවයොආරබ්භ ගබ්භිනිංවුට්ඨාපනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, ගබ්භිනියා වෙමතිකාය අගබ්භිනියා ගබ්භිනි ඤ්ඤාය වචෙ
වෙමතිකාය ච දුක්කටං. උවභොසු අගබ්භිනි ඤ්ඤාය, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති.ගබ්භිනිතා, ‘ගබ්භිනී’තිජානනං, වුට්ඨාපනන්ති ඉමාවනත්ථතීණි
අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි අදින්නාදාන දි ානි, ඉදං පන පණ්ණත්තිෙජ්ජං, 
තිචිත්තං, තිවෙදනන්ති. 

ගබ්භිනීසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. පායන්තීසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය පායන්තින්ති ථඤ්ඤං පායමානං, යං පාවයති, ත ්  මාතා ො, 
ධාති ො. ඉදං ෙත්ථුමත්තවමවෙත්ථ විව ව ො, ව  ං 
පඨමසික්ඛාපද දි වමොති. 

පායන්තීසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. පඨමසික්ඛමානසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තතිවය ද්කෙ ෙ ් ානීති පොරණාෙව න ද්වෙ  ංෙච්ඡරානි. ඡසු

ධම්කමසූති පාණාතිපාතාවෙරමණිආදීසු 
විකාලවභොජනාවෙරමණිපරිවයො ාවනසු ඡසු සික්ඛාපවදසු. 

අසික්ඛිතසික්ඛන්තිපදභාජවන(පාචි.1077) වුත්තනවයවනෙ අදින්නසික්ඛං

ො කුපිතසික්ඛං ො. සික්ඛමානිං වුට්ඨාකපයයාති වතසු ඡසු ධම්වමසු
සික්ඛනවතො, වත ො සික්ඛා ඞ්ඛාවත ධම්වම මානනවතො එෙංලද්ධනාමං

අනුප ම්පන්නං උප ම්පාවදයය. පාචිත්තියන්ති පඨමසික්ඛාපවද
වුත්තනවයවනෙකම්මොචාපරිවයො ාවන පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුලා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ එෙරූපං සික්ඛමානං
වුට්ඨාපනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ධම්මකම්වම තිකපාචිත්තියං, 
අධම්මකම්වම තිකදුක්කටං. ද්වෙ ෙ ් ානි ඡසු ධම්වමසු සික්ඛිතසික්ඛං
සික්ඛමානං වුට්ඨාවපන්තියා, උම්මත්තිකාදීනඤ්චඅනාපත්ති.වුත්තනවයන
අසික්ඛිතසික්ඛතා, ධම්මකම්මතා, කම්මොචාපරිවයො ානන්ති ඉමාවනත්ථ
තීණිඅඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනි පඨවමවුත්තනයාවනොති. 

පඨමසික්ඛමානසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. දුතියසික්ඛමානසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුත්වථ  ඞ්කඝන අ ම්මතන්ති ය ් ා  ඞ්වඝන අන්තමව ො
උප ම්පදාමාළවකපිපදභාජවන (පාචි. 1086) වුත්තාඋප ම්පදා ම්මුතින

දින්නාවහොති, තංඉමාද්වෙපි මහාසික්ඛමානා නාම.ඉධ ඞ්වඝන ම්මතං
වුට්ඨාවපන්තියා, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. ව  ං තතිවය
වුත්ත දි වමෙ, ඉදංපනකිරියාකිරියං වහොතීති. 



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුනීපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනා පාචිත්තියකණ්ව ො 

290 

පටුන 

දුතියසික්ඛමානසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. පඨමගිහිගතසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පඤ්චවම ගිහිගතන්ති පුරි න්තරගතං, ඉධාපි ඉදං ෙත්ථුමත්තවමෙ
විව ව ො. ඌනද්ොද ෙ ් ඤ්ච පරිපුණ්ණ ඤ්ඤාය වුට්ඨාවපන්තියා
කිඤ්චාපි අනාපත්ති,  ා පන අනුප ම්පන්නාෙ වහොති. ව  ං 
පඨමසික්ඛාපද දි වමොති. 

පඨමගිහිගතසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6-7. දුතියතතියගිහිගතසික්ඛාපෙෙණ්ණනා 

ඡට්වඨ  බ්බං තතිවය වුත්තනවයන.  ත්තවමපි  බ්බං චතුත්වථ
වුත්තනවයවනෙවෙදිතබ්බන්ති. 

දුතියතතියගිහිගතසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. පඨම හජීවිනිසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

අට්ඨවම  හජීවිනින්ති  ද්ධිවිහාරිනිං. කනෙ අනුග්ගණ්කහයයාති  යං

උද්වද ාදීහිනානුග්ගණ්වහයය. න අනුග්ගණ්හාකපයයාති‘‘ඉමි ් ා, අවයය, 

උද්වද ාදීනිවදහී’’තිඑෙංන අඤ්ඤායඅනුග්ගණ්හාවපයය. පාචිත්තියන්ති
ධුවර නික්ඛිත්තමත්වතපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ එෙරූවප ෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, 
ව  වමත්ථතුෙට්ටෙග්වගදුක්ඛිත හජීවිනිසික්ඛාපවදවුත්ත දි වමොති. 

පඨම හජීවිනිසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. නානුබන්ධනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

නෙවම වුට්ඨාපිතිං පෙත්තිනින්ති වුට්ඨාපිතං පෙත්තිනිං යාය

උප ම්පාදිතා, තංඋපජ්ඣායිනින්තිඅත්වථො. නානුබන්කධයයාතිචුණ්වණන
මත්තිකායදන්තකට්වඨනමුවඛොදවකනාති එෙංවතනවතනකරණීවයනන

උපට්ඨවහයය. පාචිත්තියන්ති නානුබන්ධි ් න්ති ධුවර නික්ඛිත්තමත්වත
පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුලා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ නානුබන්ධනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං. බාලං පන අලජ්ජිනිං ො අනනුබන්ධන්තියා, ගිලානාය, 
ආපදාසු, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. වුට්ඨාපිතප්පෙත්තිනිතා, ද්වෙ 
ෙ ් ානි අනනුබන්ධවන ධුරනික්වඛවපො, අනුඤ්ඤාතකාරණාභාවෙොති
ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි පඨමපාරාජික දි ානි, ඉදං පන
අකිරියං, දුක්ඛවෙදනන්ති. 
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නානුබන්ධනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. දුතිය හජීවිනිසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද වම කනෙ වූපොක යයාති න ගවහත්ො ගච්වඡයය. න 

වූපො ාකපයයාති ‘‘ඉමං, අවයය, ගවහත්ො ගච්ඡාහී’’ති අඤ්ඤං න

ආණාවපයය. පාචිත්තියන්තිධුවරනික්ඛිත්තමත්වතපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ  හජීවිනියා අවූපකා නෙත්ථු ්මිං 
පඤ්ඤත්තං.  ති පන අන්තරාවය, පරිවයසිත්ො දුතියිකං අලභන්තියා, 
ගිලානාය, ආපදාසු, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.  හජීවිනිතා, 
වූපකා වූපකා ාපවන ධුරනික්වඛවපො, අනුඤ්ඤාතකාරණාභාවෙොති
ඉමාවනත්ථතීණිඅඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි මනුභා න දි ානීති. 

දුතිය හජීවිනිසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ගබ්භිනීෙග්වගො ත්තවමො. 

8. කුමාරිභූතෙග්කගො 

1-2-3. පඨමකුමාරිභූතාදිසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

කුමාරිභූතෙග්ග ්  පඨමදුතියතතියානි තීහි ගිහිගතසික්ඛාපවදහි 
 දි ාවනෙ. යා පන තා  බ්බපඨමා ද්වෙ මහාසික්ඛමානා, තා
අතික්කන්තවී තිෙ ් ාති වෙදිතබ්බා.තාහිගිහිගතාොවහොන්තු, අගිහිගතා
ො,  ම්මුතිකම්මාදීසු ‘‘සික්ඛමානා’’ඉච්වචෙ ෙත්තබ්බා, ‘‘ගිහිගතා’’ති ො
‘‘කුමාරිභූතා’’තිොන ෙත්තබ්බා.ගිහිගතායද ෙ ් කාවලසික්ඛා ම්මුතිං
දත්ො ද්ොද ෙ ් කාවල උප ම්පදා කාතබ්බා, එකාද ෙ ් කාවල දත්ො
වතර ෙ ් කාවල කාතබ්බා, 
ද්ොද වතර චුද්ද පන්නර ව ොළ  ත්තර අට්ඨාර ෙ ් කාවල
සික්ඛා ම්මුතිං දත්ො වී තිෙ ් කාවල උප ම්පදා කාතබ්බා.
අට්ඨාර ෙ ් කාලවතො පට්ඨාය ච පනායං ‘‘ගිහිගතා’’තිපි
‘‘කුමාරිභූතා’’තිපි ෙත්තුං ෙට්ටති. යා පනායං ‘‘කුමාරිභූතා’’ති වුත්තා
 ාමවණරී,  ා ‘‘ගිහිගතා’’ති න ෙත්තබ්බා, ‘‘කුමාරිභූතා’’ඉච්වචෙ 
ෙත්තබ්බා. සික්ඛා ම්මුතිදානෙව නපන  බ්බාපි ‘‘සික්ඛමානා’’තිෙත්තුං
ෙට්ටතීති. 

පඨමකුමාරිභූතාදිසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. ඌනද්ොද ෙ ් සික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුත්වථ ඌනද්ොෙ ෙ ් ාති උප ම්පදාෙව න

අපරිපුණ්ණද්ොද ෙ ් ා. පාචිත්තියන්ති උපජ්ඣායාහුත්ොවුට්ඨාවපන්තියා
වුත්තනවයවනෙ දුක්කටානි අන්තරා, කම්මොචාපරිවයො ාවන
පාචිත්තියන්ති. 
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ඌනද්ොද ෙ ් සික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. පරිපුණ්ණද්ොද ෙ ් සික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පඤ්චවම  ඞ්කඝන අ ම්මතාති ය ් ා  ඞ්වඝන පදභාජවන (පාචි.
1132) වුත්තා වුට්ඨාපන ම්මුති න දින්නා. ව  ං උභයත්ථාපි
මහාසික්ඛමානාසික්ඛාපදද්ෙය දි වමොති. 

පරිපුණ්ණද්ොද ෙ ් සික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. ඛීයනධම්මසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඡට්වඨ අලිං තාෙ කත අකයය වුට්ඨාපිකතනාති වුච්චමානාති
වුට්ඨාපන ම්මුතියා යාචිතාය  ඞ්වඝන උපපරික්ඛිපිත්ො ‘‘ය ්මා බාලා
අබයත්තා ච අලජ්ජිනී ච වහොති, ත ්මා අලං තාෙ තුය්හං 

උප ම්පාදිවතනා’’ති එෙං නිොරීයමානා. පච්ඡා ඛීයනධම්මන්ති පච්ඡා
අඤ්ඤා ං බයත්තානං ලජ්ජිනීනං වුට්ඨාපන ම්මුතිං දියයමානං දි ්ො 
‘‘අහවමෙ නූන බාලා’’තිආදීනි භණමානා යත්ථ කත්ථචි ඛීවයයය. 

පාචිත්තියන්තිඑෙංඛීයනධම්මංආපජ්ජන්තියාපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං චණ් කාළිං ආරබ්භ එෙං ඛීයනධම්මං ආපජ්ජනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, පකතියා ඡන්දාදීනං ෙව න කවරොන්තීනං ඛීයන්තියා, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. වුට්ඨාපන ම්මුතියා යාචනං, 
උපපරික්ඛිත්ො න ඡන්දාදිෙව න පටික්ඛිත්තාය ‘‘ ාධූ’’ති පටි ් වෙො, 
පච්ඡාඛීයනන්ති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි
අදින්නාදාන දි ානි, ඉදං පනදුක්ඛවෙදනන්ති. 

ඛීයනධම්මසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7-8. සික්ඛමානනවුට්ඨාපනපඨමදුතියසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ත්තවම  ා පච්ඡාති සික්ඛමානාය උප ම්පදාය යාචියමානාය  ා
භික්ඛුනී එෙං ෙත්ො ලද්වධ චීෙවර පච්ඡා අ ති අන්තරාවය ‘‘වනෙ
වුට්ඨාවප ් ාමි, න වුට්ඨාපනාය උ ්සුක්කං කරි ් ාමී’’ති ධුරං
නික්ඛිවපයය, ත ් ා හධුරනික්වඛවපනපාචිත්තියන්ති. අට්ඨවමපිඑව ෙ
නවයො. 

උභයම්පි ාෙත්ථියංථුල්ලනන්දංආරබ්භඑවතසුෙත්ථූසු පඤ්ඤත්තං, 
ද්වීසුපි  ති අන්තරාවය, පරිවයසිත්ො අලභන්තියා, ගිලානාය, ආපදාසු, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.උභයත්ථ ‘‘එොහං තං වුට්ඨාවප ් ාමී’’ති
පටිඤ්ඤා, ආකඞ්ඛිතනිප්ඵත්ති, පච්ඡා ධුරනික්වඛවපො, 
අනුඤ්ඤාතකාරණාභාවෙොති ඉමාවනත්ථ චත්තාරි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි 
 මනුභා න දි ානීති. 
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සික්ඛමානනවුට්ඨාපනපඨමදුතියසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. ව ොකාො සික්ඛාපදෙණ්ණනා 

නෙවම ක ොොො න්ති  ඞ්වකතං කත්ො ආගච්ඡමානා පුරි ානං
අන්වතොව ොකංපවෙව තීතිව ොකාො ා, තංව ොකාො ං.අථොඝරංවිය 
ඝර ාමිකා අයම්පි පුරි  මාගමං අලභමානා ව ොකං ආවි ති, ඉති යං
ආවි ති,  ්ො ් ා ආොව ොවහොතීතිව ොකාො ා.වතවනෙ ් පදභාජවන
(පාචි. 1160) ‘‘ව ොකාො ා නාම පවර ං දුක්ඛං උප්පාවදති, ව ොකං

ආවි තී’’තිද්විධාඅත්වථොවුත්වතො. පාචිත්තියන්තිඑෙරූපංවුට්ඨාවපන්තියා
වුත්තනවයවනෙ කම්මොචාපරිවයො ාවනඋපජ්ඣායායපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ එෙරූපං සික්ඛමානං 
වුට්ඨාපනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං. අජානන්තියා, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති. ව ොකාො තා, ජානනං, වුට්ඨාපනන්ති ඉමාවනත්ථ තීණි 
අඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනිගබ්භිනිවුට්ඨාපන දි ාවනොති. 

ව ොකාො සික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. අනනුඤ්ඤාතසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද වම මාතාපිතූහීතිවිජාතමාතරාචජනකපිතරා ච.  ාමිකෙනාතිවයන

පරිග්ගහිතා, වතන. අනනුඤ්ඤාතන්ති උප ම්පදත්ථාය අනනුඤ්ඤාතං.
ද්වික්ඛත්තුඤ්හි භික්ඛුනීහි ආපුච්ඡිතබ්බං, පබ්බජ්ජාකාවල ච
උප ම්පදාකාවල ච, භික්ඛූනං පන  කිං ආපුච්ඡිවතපි ෙට්ටති. ත ්මා යා
උප ම්පදාකාවල අනාපුච්ඡා උප ම්පාවදති, ත ් ා වුත්තනවයවනෙ
පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ අනනුඤ්ඤාතවුට්ඨාපනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං. අපවලොවකත්ො වුට්ඨාවපන්තියා, වත ං අත්ථිභාෙං
අජානන්තියා, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. අනපවලොකනං, 
අත්ථිභාෙජානනං, වුට්ඨාපනන්ති ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.
අනනුඤ්ඤාත මුට්ඨානං, කිරියාකිරියං, වනො ඤ්ඤාවිවමොක්ඛං, අචිත්තකං, 
පණ්ණත්තිෙජ්ජං, කායකම්මං, ෙචීකම්මං, තිචිත්තං, තිවෙදනන්ති. 

අනනුඤ්ඤාතසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. පාරිොසිකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

එකාද වම පාරිොසිෙඡන්ෙොකනනාති පාරිොසිවයන ඡන්දදාවනන.
තත්ථ චතුබ්බිධං පාරිොසියං පරි පාරිොසියං රත්තිපාරිොසියං
ඡන්දපාරිොසියංඅජ්ඣා යපාරිොසියන්ති. 
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තත්ථ පරි පාරිොසියං නාම භික්ඛූ වකනචිවදෙ කරණීවයන
 න්නිපතිතා වහොන්ති, අථ වමවඝො ො උට්ඨහති, උ ් ාරණා ො කරීයති, 
මනු ් ා ො අජ්වඣොත්ථරන්තා ආගච්ඡන්ති, භික්ඛූ ‘‘අවනොකා ා මයං, 
අඤ්ඤත්ර ගච්ඡාමා’’ති ඡන්දං අවි ් ජ්ජිත්ොෙ උට්ඨහන්ති, ඉදං 

පරි පාරිොසියිං නාම, කිඤ්චාපි පරි පාරිොසියං, ඡන්ද ්  පන
අවි ් ට්ඨත්තාකම්මංකාතුං ෙට්ටති. 

පුන භික්ඛූ ‘‘උවපො ථාදීනිකරි ් ාමා’’ති රත්තිං න්නිපතිත්ො ‘‘යාෙ
 බ්වබ  න්නිපතන්ති, තාෙ ධම්මං සුණි ් ාමා’’ති එකං අජ්වඣ න්ති, 
ත ්මිං ධම්මකථං කවථන්වතවයෙ අරුවණො උග්ගච්ඡති.  වච 
‘‘චාතුද්දසිකංඋවපො ථංකරි ් ාමා’’තිනිසින්නා, ‘‘පන්නරව ො’’තිකාතුං
ෙට්ටති.  වච පන්නරසිකං කාතුං නිසින්නා, පාටිපවද අනුවපො වථ
උවපො ථංකාතුංන ෙට්ටති. අඤ්ඤං පන ඞ්ඝකිච්චංකාතුං ෙට්ටති, ඉදං 

රත්තිපාරිොසියිං නාම. 

පුන භික්ඛූ ‘‘කිඤ්චිවදෙ අබ්භානාදි ඞ්ඝකම්මං කරි ් ාමා’’ති 
 න්නිසින්නා වහොන්ති, තවත්රවකො නක්ඛත්තපාඨවකො භික්ඛු එෙං ෙදති
‘‘අජ්ජ නක්ඛත්තං දාරුණං, මා ඉදං කම්මං කවරොථා’’ති. වත ත ් 
ෙචවනන ඡන්දං වි ් ජ්වජත්ො තත්වථෙ නිසින්නා වහොන්ති, අථඤ්වඤො
ආගන්ත්ො ‘‘නක්ඛත්තං පතිමාවනන්තං, අත්වථො බාලං උපජ්ඣගා (ජා.

1.1.49), කිං නක්ඛත්වතනකවරොථා’’ති ෙදති, ඉදං ඡන්ෙපාරිොසියඤ්වචෙ 

අජ් ා යපාරිොසියඤ්ච. එත ්මිං පාරිොසිවය පුන ඡන්දපාරිසුද්ධිං
අනාහරිත්ො කම්මං කාතුං න ෙට්ටති, ඉදං  න්ධාය වුත්තං 

‘‘පාරිොසිකඡන්දදාවනනා’’ති. පාචිත්තියන්ති එෙං වුට්ඨාවපන්තියා
වුත්තනවයවනෙකම්මොචාපරිවයො ාවනපාචිත්තියං. 

රාජගවහ ථුල්ලනන්දං ආරබ්භ එෙං වුට්ඨාපනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං.
ඡන්දං අවි ් ජ්වජත්ොෙ අවුට්ඨිතාය පරි ාය වුට්ඨාවපන්තියා, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. පාරිොසිකඡන්දදානතා, වුට්ඨාපනන්ති
ඉමාවනත්ථ ද්වෙඅඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනිගම්භිනිසික්ඛාපද දි ාවනොති. 

පාරිොසිකසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. අනුෙ ් සික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද්ොද වම අනුෙ ් න්ති අනු ංෙච්ඡරං. එෙං වුට්ඨාවපන්තියාපි
වුත්තනවයවනෙපාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුලා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ අනුෙ ් ං 
වුට්ඨාපනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං. එකන්තරිකං වුට්ඨාවපන්තියා, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. අනුෙ ් තා, වුට්ඨාපනන්ති ඉමාවනත්ථ
ද්වෙ අඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනිඑකාද වමවුත්තනයාවනොති. 
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අනුෙ ් සික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

13. එකෙ ් සික්ඛාපදෙණ්ණනා 

වතර වම එකන්තරිකං එකං වුට්ඨාවපන්තියා, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති.ව  ංද්ොද වමන දි වමොති. 

එකෙ ් සික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කුමාරිභූතෙග්වගොඅට්ඨවමො. 

9. ඡත්තුපාහනෙග්කගො 

1. ඡත්තුපාහනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඡත්තෙග්ග ්  පඨවම ඡත්තුපාහනන්ති පදභාජවන (පාචි. 1178-1182) 

වුත්තලක්ඛණං ඡත්තඤ්ච උපාහනාවයො ච. ධාකරයයාති පරිවභොගෙව න
මග්ගගමවන එකප්පවයොවගවනෙදිෙ ම්පිධාවරන්තියාඑකාආපත්ති. වච
පනතාදි ං ඨානං පත්ො ඡත්තම්පි අපනාවමත්ො උපාහනාපිඔමුඤ්චිත්ො
පුනප්පුනංධාවරති, පවයොගගණනාය පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ 
ඡත්තුපාහනධාරණෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ‘‘අගිලානා’’ති අයවමත්ථ
අනුපඤ්ඤත්ති, ඡත්ත ්ව ෙ උපාහනානංවයෙ ො ධාරවණ දුක්කටං, 
අගිලානාය තිකපාචිත්තියං, ගිලානාය ද්විකදුක්කටං. ගිලාන ඤ්ඤාය පන, 
ආරාවම ආරාමූපචාවර ධාවරන්තියා, ආපදාසු, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති. උභින්නං ධාරණං, අනුඤ්ඤාතකාරණාභාවෙොති ඉමාවනත්ථ
ද්වෙඅඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනි එළකවලොම දි ානීති. 

ඡත්තුපාහනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. යානසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතිවය යාකනනාති ෙය්හාදිනා. එත්ථාපි ඔවරොහිත්ො පුනප්පුනං
අභිරුහන්තියා පවයොගගණනාය පාචිත්තියං. අනාපත්තියං ‘‘ආරාවම
ආරාමූපචාවර’’තිනත්ථි, ව  ංපඨවමවුත්තනවයවනෙ වෙදිතබ්බන්ති. 

යානසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3.  ඞ්ඝාණිසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

තතිවය  ඞ්ඝාණන්ති යංකිඤ්චි කටූපගං. ධාකරයයාති කටියං
පටිමුඤ්වචයය. එත්ථාපි ඔමුඤ්චිත්ො ඔමුඤ්චිත්ො ධාවරන්තියා
පවයොගගණනායපාචිත්තියං. 
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 ාෙත්ථියං අඤ්ඤතරං භික්ඛුනිං ආරබ්භ  ඞ්ඝාණිං ධාරණෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං. ආබාධපච්චයා කටිසුත්තං ධාවරන්තියා, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති.ව  ංවුත්තනවයවනෙවෙදිතබ්බං, ඉදංපන අකු ලචිත්තන්ති. 

 ඞ්ඝාණිසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. ඉත්ථාලඞ්කාරසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

චතුත්වථ ඉත්ථාලඞ්ොරන්ති සීසූපගාදීසු අඤ්ඤතරං යංකිඤ්චි
පිළන්ධනං.ඉධ ත ් ත ් ෙව නෙත්ථුගණනායආපත්තිවෙදිතබ්බා. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ ඉත්ථාලඞ්කාරං 
ධාරණෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ආබාධපච්චයා කිඤ්චිවදෙ ධාවරන්තියා, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්චඅනාපත්ති.ව  ංවුත්ත දි වමොති. 

ඉත්ථාලඞ්කාරසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. ගන්ධෙණ්ණකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පඤ්චවම ගන්ධෙණ්ණකෙනාති වයනවකනචි ගන්වධන ච
ෙණ්ණවකනච.ඉධ ගන්ධාදිවයොජනවතොපට්ඨායපුබ්බපවයොවගදුක්කටං, 
නහානපරිවයො ාවන පාචිත්තියං. ආබාධපච්චයා, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති.ව  ංචතුත්ථ දි වමොති. 

ගන්ධෙණ්ණකසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. ොසිතකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඡට්වඨ ොසිතකෙනාති ගන්ධොසිතවකන. පිඤ්ඤාකෙනාති
තිලපිට්වඨන.ව  ං පඤ්චම දි වමොති. 

ොසිතකසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. භික්ඛුනිඋම්මද්දාපනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

 ත්තවම උම්මද්ොකපයයාති උබ්බට්ටාවපයය. පරිමද්ොකපයයාති
 ම්බාහාවපයය. එත්ථචහත්ථංඅමුඤ්චිත්ොඋබ්බට්ටවනඑකාෙආපත්ති, 
වමොවචත්ො වමොවචත්ො උබ්බට්ටවන පවයොගගණනාය ආපත්තිවයො.
 ම්බාහවනපිඑව ෙනවයො. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුලා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ භික්ඛුනියා
උම්මද්දාපනපරිමද්දාපනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ගිලානාය, ආපදාසු, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. ඉධ මග්ගගමනපරි ් වමොපි වගලඤ්ඤං, 
වචොරභයාදීහි  රීරකම්පනාදවයොපිආපදා.ව  ංචතුත්වථවුත්තනවයවනෙ
වෙදිතබ්බන්ති. 



ද්වෙමාතිකාපාළි භික්ඛුනීපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනා පාචිත්තියකණ්ව ො 
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භික්ඛුනිඋම්මද්දාපනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8-9-10. සික්ඛමානඋම්මද්ොපනාදිසික්ඛාපෙෙණ්ණනා 

අට්ඨමනෙමද වමසුපි සික්ඛමානාය  ාමවණරියා ගිහිනියාති
එත්තකවමෙනානං.ව  ං ත්තම දි වමොති. 

සික්ඛමානඋම්මද්දාපනාදිසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. අනාපුච්ඡාසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

එකාද වම භික්ඛු ්  පුරකතොති න අභිමුඛවමොති අත්වථො, ඉදං පන
උපචාරං  න්ධාය කථිතන්ති වෙදිතබ්බං. ත ්මා භික්ඛු ්  උපචාවර
අන්තමව ො ඡමායපි ‘‘නිසීදාමි, අයයා’’ති අනාපුච්ඡිත්ො නිසීදන්තියා
පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං ම්බහුලාභික්ඛුනිවයොආරබ්භඅනාපුච්ඡා නිසීදනෙත්ථු ්මිං
පඤ්ඤත්තං, තිකපාචිත්තියං, ආපුච්ඡිවත ද්විකදුක්කටං. ත ්මිං
ආපුච්ඡිත ඤ්ඤාය, ගිලානාය, ආපදාසු, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. 
භික්ඛු ්  අනාපුච්ඡා, උපචාවර නි ජ්ජා, අනුඤ්ඤාතකාරණාභාවෙොති
ඉමාවනත්ථ තීණි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි කථින දි ානි, ඉදං පන
කිරියාකිරියන්ති. 

අනාපුච්ඡාසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. පඤ්හාපුච්ඡනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ද්ොද වම අකනොො ෙතන්ති‘‘අසුක ්මිං නාමඨාවනපුච්ඡාමී’’ති එෙං
අකතඔකා ං, ත ්මාසුත්තන්වත ඔකා ංකාරාවපත්ොවිනයංොඅභිධම්මං
ො පුච්ඡන්තියාපාචිත්තියං. ව ව සුපිඑව ෙ නවයො,  බ්බව ො අකාරිවත
පනෙත්තබ්බවමෙනත්ථි. 

 ාෙත්ථියං  ම්බහුලා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ අවනොකා කතං භික්ඛුං
පඤ්හං පුච්ඡනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං. තත්ථ තත්ථ ඔකා ං කාරාවපත්ො
පුච්ඡන්තියා, අවනොදි ් ඔකා ංකාරාවපත්ොයත්ථකත්ථචි පුච්ඡන්තියා, 
උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති. භික්ඛු ්  අවනොකා කාරාපනං, පඤ්හං 
පුච්ඡනන්ති ඉමාවනත්ථද්වෙඅඞ්ගානි. මුට්ඨානාදීනි පදව ොධම්ම දි ානි, 
ඉදංපනකිරියාකිරියන්ති. 

පඤ්හාපුච්ඡනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

13. අ ංකච්චිකසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

වතර වම අ ිංෙච්චිොති අධක්ඛකඋබ්භනාභිමණ් ල ඞ්ඛාත ් 

 රීර ් පටිච්ඡාදනත්ථං අනුඤ්ඤාත ංකච්චිකවිරහිතා. ගාමිංපවික යයාති
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එත්ථ පරික්ඛිත්ත ්  ගාම ්  පරික්වඛපං, අපරික්ඛිත්ත ්  උපචාරං
අතික්කමන්තියා ො ඔක්කමන්තියා ො පඨමපාවද දුක්කටං, දුතිවය
පාචිත්තියං. 

 ාෙත්ථියං අඤ්ඤතරං භික්ඛුනිං ආරබ්භ අ ංකච්චිකාය ගාමං 
පවි නෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං. ය ් ා පන  ංකච්චිකචීෙරං අච්ඡින්නං ො
නට්ඨං ො, ත ් ා, ගිලානාය, ආපදාසු, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච අනාපත්ති.
අ ංකච්චිකතා, වුත්තපරිච්වඡදාතික්කවමො, අනුඤ්ඤාතකාරණාභාවෙොති
ඉමාවනත්ථතීණිඅඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනිඑළකවලොම දි ානීති. 

අ ංකච්චිකසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඡත්තුපාහනෙග්වගොනෙවමො. 

10…කප.…16. මු ාොොදිෙග්කගො 

මු ාොදාදිසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඉවතො පවරසු මු ාොදෙග්ගාදීසු  ත්තසු ෙග්වගසු 
භික්ඛුපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනායං වුත්තනවයවනෙ විනිච්ඡවයො
වෙදිතබ්වබොති. 

ව ොළ මෙග්වගො. 

උද්දිට්ඨා කඛොඅයයාකයොඡ ට්ඨි තාපාචිත්තියා ධම්මාතිභික්ඛූආරබ්භ
පඤ්ඤත්තා ාධාරණා ත්තති, අ ාධාරණා ඡන්නවුතීති එෙං ඡ ට්ඨි තා.
ව  ං බ්බත්ථඋත්තානවමොති. 

කඞ්ඛාවිතරණියාපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනාය 

භික්ඛුනිපාතිවමොක්වඛ 

සුද්ධපාචිත්තියෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තත්රායං  ඞ්වඛපවතො අ ාධාරණසික්ඛාපවදසු 
 මුට්ඨානවිනිච්ඡවයො– ගිරග්ග මජ්ජාචිත්තාගාරසික්ඛාපදං ඞ්ඝාණී 
ඉත්ථාලඞ්කාවරො ගන්ධෙණ්ණවකො ොසිතකපිඤ්ඤාවකො
භික්ඛුනිආදීහි උම්මද්දනපරිමද්දනාති ඉමානි ද  සික්ඛාපදානි
අචිත්තකානි වලොකෙජ්ජානි අකු ලචිත්තානි. අයං පවනත්ථ
අධිප්පාවයො, විනාපිචිත්වතනආපජ්ජිතබ්බත්තා අචිත්තකානි, චිත්වත
පන  ති අකු වලවනෙ ආපජ්ජිතබ්බත්තා වලොකෙජ්ජානි වචෙ 
අකු ලචිත්තානි චාති. අෙව  ානි  චිත්තකානි
පණ්ණත්තිෙජ්ජාවනෙ. වචොරිවුට්ඨාපනං ගාමන්තරංආරාමසික්ඛාපදං
ගබ්භිනිෙග්වග ආදිවතො පට්ඨාය  ත්ත, කුමාරිභූතෙග්වග ආදිවතො
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පට්ඨාය පඤ්ච පුරි ාදි ං ට්ඨං පාරිොසිකඡන්දදානං
අනුෙ ් වුට්ඨාපනං එකන්තරිකවුට්ඨාපනන්ති ඉමානි එකූනවී ති
සික්ඛාපදානි  චිත්තකානි පණ්ණත්තිෙජ්ජානි. අෙව  ානි
 චිත්තකානිවලොකෙජ්ජාවනොති. 
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පාටිකෙ නීයෙණ්කඩො 

1.  ප්පිවිඤ්ඤාපනසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

පාටිවද නීවයසු පඨවම  ප්පින්ති පුබ්වබ වුත්තවිනිච්ඡයං පාළිආගතං

(පාචි. 1230) වගො ප්පිආදිවමෙ. විඤ්ඤාකපත්ො භුඤ්කජයයාති එත්ථ 
‘‘විඤ්ඤත්තියා පටිලද්ධං භුඤ්ජි ් ාමී’’ති ගහවණ දුක්කටං, ගහිත ් 
අජ්වඣොහාවර අජ්වඣොහාවරපාටිවද නීයං. 

 ාෙත්ථියං ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිවයො ආරබ්භ  ප්පිං විඤ්ඤාවපත්ො
භුඤ්ජනෙත්ථු ්මිං පඤ්ඤත්තං, ‘‘අගිලානා’’ති අයවමත්ථ අනුපඤ්ඤත්ති, 
තිකපාටිවද නීයං, ගිලානායද්විකදුක්කටං.යාපනගිලානාගිලාන ඤ්ඤා, 
ගිලානකාවලොවිඤ්ඤාවපත්ොපච්ඡාඅගිලානාහුත්ොභුඤ්ජති, ගිලානාය
ො ව  කං, ඤාතකප්පොරිතට්ඨානවතො ො විඤ්ඤත්තං, අඤ්ඤ ්  ො
අත්ථාය, අත්තවනොොධවනන ගහිතංභුඤ්ජති, ත ් ා, උම්මත්තිකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති. වුත්තලක්ඛණ ප්පිතා, අනුඤ්ඤාතකාරණාභාවෙො, විඤ්ඤත්ති, 
අජ්වඣොහාවරොති ඉමාවනත්ථ චත්තාරි අඞ්ගානි.  මුට්ඨානාදීනි
අද්ධාන දි ානීති. 

 ප්පිවිඤ්ඤාපනසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. වතලවිඤ්ඤාපනාදිසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

දුතියාදීසුපි කතලාදීනි පුබ්වබ වුත්තවිනිච්ඡයානි පාළියං (පාචි. 1236) 
ආගතාවනෙ, පාළියං අනාගවතසු පන අට්ඨසුපි දුක්කටවමෙ. ව  ං
 බ්බත්ථපඨවම වුත්ත දි වමොති. 

වතලවිඤ්ඤාපනාදිසික්ඛාපදෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කඞ්ඛාවිතරණියාපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනාය 

භික්ඛුනිපාතිවමොක්වඛ 

පාටිවද නීයෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 

1. පරිමණ් ලාදිසික්ඛාපදෙණ්ණනා 

ඉවතො පරං පන ව ඛියානි වචෙ අධිකරණ මථා ච  බ්බපකාරවතො
භික්ඛුපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනායංවුත්තනවයවනෙ වෙදිතබ්බාති. 

කඞ්ඛාවිතරණියාපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනාය 

භික්ඛුනිපාතිවමොක්ඛෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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නිගමනෙථා 

එත්තාෙතාච – 

ෙණ්ණනංපාතිවමොක්ඛ ් , ක ොණත්කථකරන යාචිවතො; 
විනවයජාතකඞ්ඛානං, කඞ්ඛාවිතරණත්ථිවකො. 

ආරභිංයමහං බ්බං, සීහළට්ඨකථානයං; 
මහාවිහාරොසීනං, ොචනාමග්ගනි ්සිතං. 

නි ් ාය ාඅයංනිට්ඨං, ගතාආදාය බ්බව ො; 
 බ්බංඅට්ඨකථා ාරං, පාළියත්ථඤ්චවකෙලං. 

නවහත්ථතංපදංඅත්ථි, යංවිරුජ්වඣයයපාළියා; 
මහාවිහාරොසීනං, වපොරාණට්ඨකථාහිො. 

ය ්මාත ්මාඅකත්ොෙ, එත්ථකඞ්ඛංහිවතසිනා; 
සික්ඛිතබ්බාෙ ක්කච්චං, ෙඞ්ඛාවිතරණී අයං. 

යථා චනිට්ඨං ම්පත්තා, කඞ්ඛාවිතරණී අයං; 
ද්ොවී තිභාණොරපඅමාණායපාළියා. 

එෙංඅනන්තරාවයන, නිට්ඨංකලයාණනි ්සිතා; 
අචිරං බ්බ ත්තානං, යන්තු බ්වබමවනොරථාති. 

පරමවිසුද්ධ ද්ධාබුද්ධිවීරියප්පටිමණ්ඩවතන 
සීලාචාරජ්ජෙමද්දොදිගුණ මුදය මුදිවතන 
 ක මය මයන්තරගහනජ්වඣොගාහණ මත්වථන
පඤ්ඤාවෙයයත්තිය මන්නාගවතන තිපිටකපරියත්තිප්පවභවද  ාට්ඨකවථ
 ත්ථු ා වන අප්පටිහතඤාණප්පභාවෙන මහාවෙයයාකරවණන
කරණ ම්පත්තිජනිතසුවිනිග්ගතමධඋවරොදාරෙචනලාෙණ්ණුවත්වතන 
ුවත්තමුත්තොදිනා ොදීෙවරන මහාකවිනා පභින්නපටි ම්භිදාපරිොවර 
ඡළභිඤ්ඤාදිප්පවභදගුණප්පටිමණ්ඩවත උත්තරිමනු ් ධම්වම
සුප්පතිට්ඨිතබුද්ධීතනං වථරෙං ප්පදීපානං වථරානං මහාවිහාරොසීනං

ෙං ාලඞ්කාරභූවතන විපුලවිසුද්ධබුද්ධිනා බුද්ධකඝොක ොති ගරූහි

ගහිතනාමවධවයයන වථවරන කතා අයං ෙඞ්ඛාවිතරණී නාම
පාතිවමොක්ඛෙණ්ණනා– 

තාෙතිට්ඨතුවලොක ්මිං, වලොකනිත්ථරවණසිනං; 
ද ්ව න්තීකුලපුත්තානං, නයංසීලවිසුද්ධියා. 

යාෙ‘‘බුද්වධො’’තිනාමම්පි, සුද්ධචිත්ත ් තාදිවනො; 
වලොකම්හිවලොකවජට්ඨ ් , පෙත්තතිමවහසිවනොති. 

කඞ්ඛාවිතරණී-අට්ඨකථානිට්ඨිතා. 
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