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පටුන 

නසමොතස්සභගවසතොඅරහසතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ෙඞ්ඛාවිතරණීපුරාණ-ටීො 

ගන්ථාරම්භෙථා 

බුද්ධං ධම්මඤ්ච සඞ්ඝන්ති-ආදිනායාපකාසිතා; 

භදන්තබුද්ධක ොකෙන, මාතිකාට්ඨකථා සුභා; 
තස්සාහිලීනපදංවි-කාසනසකොයමාරම්සභො. 

ගන්ථාරම්භෙථාවණ්ණනා 

විප්පෙන්කනනාති විවිධප්පසන්සනන. කථං? ‘‘ඉතිපි සසො…සප.… 
බුද්සධො භගවා, ස්වාක්ඛාසතො…සප.… විඤ්ඤූහි, සුප්පටිපන්සනො…සප.… 

සලොකස්සා’’ති (අ. නි. 5.10) එවමාදිනා. ‘‘කචතො’’ති වුත්තත්තා තීසු
වන්දනාසු සචසතොවන්දනා අධිප්සපතා. තන්නින්නතාදිවසසන කායාදීහි

පණාමකරණං වන්දනා, ගුණවසසන මනසාපි තථාව කරණං මානං, 

පච්චයප්පටිපත්තියාදීහි පූජාකරණං පූජා, පච්චයාදීනං අභිසඞ්ඛරණං

සක්කච්චකරණං ෙක්ොකරො, සතසං. භාජනන්තිආධාසරො, අධිකරණංවා. 

කථරා මහාකස්සපාදසයො, සතසං වංසසොති කථරවංකෙො, 
ආගමාධිගමසම්පදාය තස්ස වංසස්ස පදීපභූතාති සථරවංසප්පදීපා, සතසං 

කථරවංෙප්පදීපානං. අසංහීරත්තා ථිරානං. විනයක්ෙකමති විනයපිටසක, 
ආරම්භානුරූපවචනසමතං. සුත්තාභිධම්සමසුපි සත ථිරා එව. ‘‘බුද්ධං
ධම්මඤ්ච සඞ්ඝඤ්ච පුබ්බාචරියසීහානඤ්චා’’ති අවත්වා කස්මා විසුං
වුත්තන්ති සච? පසයොජනවිසසසදස්සනත්ථං. වත්ථුත්තයස්ස හි
පණාමකරණස්සඅන්තරායනිවාරණංපසයොජනං අත්තසනොනිස්සයභූතානං
ආචරියානං පණාමකරණස්ස උපකාරඤ්ඤුතාදස්සනං. සතන බුද්ධඤ්ච

ධම්මඤ්ච සඞ්ඝඤ්ච වන්දිත්වා, ච-සද්සදන පුබ්බාචරියසීහානඤ්ච නකමො 

කත්වාති සයොජනා. අථ වා ‘‘වන්දිත්වා’’ති සචසතොවන්දනං දස්සසත්වා

තසතො ‘‘නකමො ෙත්වා’’ති වාචාවන්දනා, ‘‘ෙතඤ්ජලී’’ති කායවන්දනාපි
දස්සිතාතිසයොසජතබ්බං. 

ඉදානි අභිධානප්පසයොජනං දස්සසතුං ‘‘පාකමොක්ඛ’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ 

පාකමොක්ඛන්ති පධානං. සීලඤ්හි සබ්සබසං කුසලධම්මානං පධානං 
ආදිභාවසතො. යථා ච සත්තානං ඛජ්ජසභොජ්ජසලයයසපයයවසසන
චතුබ්බිසධොපි ආහාසරො මුසඛන පවිසිත්වා අඞ්ගමඞ්ගානි ඵරති, එවං
සයොගිසනොපි චාතුභූමකං කුසලං සීලමුසඛන පවිසිත්වා අත්ථසිද්ධිං

සම්පාසදති. සතන වුත්තං ‘‘මුඛ’’න්තිආදි. අථ වා මුඛන්ති උපාසයො, සතන 

කමොක්ඛප්පකවොය නිබ්බානසච්ඡිණරියාය මුඛං උපාසයොති අත්සථො. 
මසහසිනා යං පාතිසමොක්ඛං පකාසිතන්ති සම්බන්සධො. මහන්සත

සීලාදික්ඛන්සධඑසි ගසවසීති මකෙසි. 
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සූරකතන නිවාකතනාති ‘‘තත්ථ කතමං සසොරච්චං? සයො කායිසකො
අවීතික්කසමො’’තිආදිනා (ධ. ස. 1349) සූරසතන, නීචවුත්තිනා 
මානුද්ධච්චවසසන අත්තානං අනුක්ඛිපනභාසවන නිවාසතන. 

විනයාචාරයුත්කතන චාරිත්තවාරිත්සතහි යුත්සතන. ‘‘සසොණත්සථසරන 

යාචිසතො’’ති අවත්වා ‘‘සූරකතනා’’තිආදි කස්මා වුත්තං, ණං දුස්සීසලන වා
දුට්සඨනවාඅලජ්ජිනාවා යාචිසතනවණ්ණනාකාතුංනවට්ටතීතිසච? න
නවට්ටති.සථරස්සවචනංපටික්ඛිපිතුංන සක්කා, එවරූපගුසණොසථසරොව, 
යාචනවසසනකත්තබ්සබොආදසරනාතිදස්සසතුංවුත්තං. 

නාකමනාති අත්තසනො ගුණනාසමන. සද්දලක්ඛණසුභසතො, 

විනිච්ඡයසුභසතො, විඤ්සඤයයසුභසතොච සුභං. 

ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිදානවණ්ණනා 

‘‘ආවිකතා හිස්ස ඵාසු සහොති, තත්ථායස්මන්සත පුච්ඡාමි…සප.… 
තුණ්හී, එවසමතං ධාරයාමී’’ති වත්වා ‘‘උද්දිට්ඨං සඛො ආයස්මන්සතො 
නිදාන’’න්තිආදිනා නසයන වුත්තං. එත්සථව
යාවතතියානුසාවනකථාවසාසන අථ සඛො උද්සදසකාසල ‘‘ආවිකතා හිස්ස
ඵාසු සහොතී’’ති වත්වා ‘‘උද්දිට්ඨං සඛො ආයස්මන්සතො නිදානං.
තත්ථායස්මන්සත පුච්ඡාමී’’තිආදිනා නසයන ආගතං.
උසපොසථක්ඛන්ධසකපි එවසමව ආගතං. තත්ථ පුබ්සබ වුත්තං පච්ඡා
ආගතසුත්සතන විරුජ්ඣති.තස්මායථානවිරුජ්ඣති, තථාඋපපරික්ඛිත්වා
ගසහතබ්බං. එවං න විරුජ්ඣතීති එසක. කථං? ‘‘ආවිකතා හිස්ස ඵාසු
සහොතී’’තිවත්වා‘‘උද්දිට්ඨංසඛො ආයස්මන්සතොනිදානං.තත්ථායස්මන්සත
පුච්ඡාමී’’තිආදිනා සුඋද්දිට්ඨං සහොතීති එතං උද්සදසලක්ඛණං ඉධාපි
ඛන්ධසකපිවුත්තත්තා.තස්මා ‘‘ඵාසුසහොතී’’තිවත්වා ‘‘තත්ථායස්මන්සත
පුච්ඡාමී’’තිවුත්තට්ඨාසන අවුත්තම්පිආසනත්වා ගසහතබ්බං. කස්මා? ඉධ
නිදානං න දස්සිතං, උද්සදසසො උද්සදසකාසල උද්දිසිතබ්බලක්ඛණස්ස
තත්ථ වුත්තත්තා.අපිච ‘‘නිදානුද්සදසසො’’තිපදංඋද්ධරිත්වානිදානුද්සදසං 
දස්සසතුකාසමොපි ‘‘සුණාතුසම, භන්සත, සඞ්සඝො…සප.… ආවිකතාහිස්ස
ඵාසු සහොතී’’ති පාඨවසසන ආගතං නිදානං නිට්ඨාසපත්වා උපරි
අට්ඨකථාවසසනසයොසජතබ්බංපාළංඉධ සයොසජත්වා ‘‘තත්ථායස්මන්සත
පුච්ඡාමි…සප.… ධාරයාමී’’තිනිදානපාළං පරිපුණ්ණං කත්වා පුන ‘‘තත්ථ
නිදානුද්සදසසො’’ති උද්ධටපදවසසන සඞ්සඛපසතො නිදානුද්සදසලක්ඛණං 
දස්සසතුං ‘‘එවසමතං ධාරයාමී’’ති වත්වා ‘‘උද්දිට්ඨං සඛො ආයස්මන්සතො 
නිදාන’’න්තිආදි වුත්තං, තස්මා එවං උපරි ච ඛන්ධසක ච, අථ සඛො
උද්සදසකාසල ‘‘ආවිකතා හිස්ස ඵාසු සහොතී’’ති වත්වා ‘‘උද්දිට්ඨං සඛො
ආයස්මන්සතො නිදානං. තත්ථායස්මන්සත පුච්ඡාමී’’තිආදිනිදානුද්සදසසොව
දස්සිසතො, නනිදානං. 
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පටුන 

ෙවනාණත්තිවචනන්ති එත්ථ සඞ්ඝනවකතසරන වත්තුං අයුත්තන්ති
සච? යුත්තසමව. ‘‘පාතිසමොක්ඛුද්සදසසකන එවං වත්තබ්බ’’න්ති භගවතා
වුත්තත්තා භගවසතොව ආණත්ති, න උද්සදසකස්ස. ඉධ නවකතරවසසන

වුත්තං. සථසරොපි පන උද්දිසිතුං ලභතීති දස්සනත්ථං ‘‘කථරාධිෙං 

පාතිකමොක්ඛ’’න්තිවුත්තං.ඉමිනාසුත්සතනනවකතසරොනලභතීතිසච? තං 

දස්සසතුං ‘‘කයොතත්ථභික්ඛූ’’තිආදිවුත්තං. 

යථා චතුවග්සගන ඨසපත්වා උපසම්පදාපවාරණාඅබ්භානානි සබ්බං 
සඞ්ඝකම්මංකාතුංවට්ටති, එවං‘‘අතිසරකවීසතිවග්සගනඉමංනාමකම්මං 
කාතබ්බ’’න්ති අවත්වා අතිසරකවචනත්තා අඤ්ඤං අත්ථං සූසචති, ණං

තන්ති ‘‘චතුවග්ගාදිනා’’තිආදි.තඤ්හිසතහිඑවසිද්ධං.කථං? චතුවග්සගන 
උපසම්පදාපවාරණා…සප.… වීසතිවග්සගන න ණඤ්චි සඞ්ඝකම්මං කාතුං
න වට්ටතීති. එත්ථ ‘‘දසවග්සගන අබ්භානකම්මමත්තං ඨසපත්වා’’ති
වදන්සතන චතුපඤ්චවග්සගන කරණීයානිපි දසවග්සගන කාතුං
අනුඤ්ඤාතානි. තස්මා අතිසරසකන වට්ටතීති දීපිතං, ‘‘ඨසපත්වා’’ති
වචසනන ඌනතසරන න වට්ටතීති දීපිතසමව. තස්මා න වත්තබ්බං
අතිසරකවීසතිවග්සගොතිසච? වත්තබ්බසමව.චතුපඤ්චවග්සගනකත්තබ්බං 
ඡසත්තඅට්ඨනවවග්සගන කාතබ්බන්ති ච, දසවග්සගන කාතබ්බං
එකාදසද්වාදස…සප.… එකූනවීසතිවග්සගන කාතබ්බන්ති ච දීපිතං.
ඌනතසරන න වට්ටතීති දීපිතං පාකටසතො. සබ්බප්පකාසරන පන
අතිසරකවීසතිඅනතිසරකවීසතිවග්සග වුත්සතපි දීපිතං සහොතීති 

වජිරබුද්ධිත්කථකරන ලිඛිතං. ඉසතො පට්ඨාය ‘‘ලිඛිත’’න්ති වුත්සත 
වජිරබුද්ධිත්සථසරනාතිගසහතබ්බං. 

සසචඅනුසපොසසථපිවට්සටයය, ‘‘උසපොසථංකසරයයා’’තිනවසදයය, 
යස්මා අනුසපොසසථ කාතුං න වට්ටති, තස්මා ‘‘අජ්ජුසපොසසථො’’ති වත්වා

පුන ‘‘උකපොෙථං ෙකරයයා’’ති වුත්තං. ‘‘පච්ඡිමකත්තිකපුණ්ණමා එවා’’ති 
අවධාරණං තසතො පරං පවාරණාදිවසස්ස නත්ථිතාය කතං. උද්ධං

පකතිඋසපොසසථවුත්සතන පකතිචාරිත්සතනසද්ධිං ඉදම්පි. 

‘‘නිමිත්කතන නිමිත්තං ෙම්බන්ධිත්වා’’ති න වත්තබ්බං
‘‘තිවිධසම්පත්තියුත්තා’’ති වුත්තත්තාති සච? වත්තබ්බසමව. කස්මා? 
තිවිධසම්පත්ති නාම නිමිත්තසම්පත්ති, පරිසාසම්පත්ති, 
කම්මවාචාසම්පත්තීතිආදිංවත්වා‘‘නිමිත්තසම්පත්තිනාම පබ්බතනිමිත්තං, 
පාසාණනිමිත්ත’’න්තිආදි වුත්තං, න නිමිත්සතන නිමිත්තසම්බන්ධනං
වුත්තං.අපිච ‘‘තිවිධසම්පත්තියුත්තා’’ති සම්පසයොගඞ්සගසුදස්සසත්වාපුන
තසමව පහානඞ්සගසු දස්සසතුං ‘‘නිමිත්සතන නිමිත්තං සම්බන්ධිත්වා’’ති
වුත්තං. නදිසමුද්දජාතස්සසරසු සම්මතසීමාසතො කම්මානි න විපජ්ජන්ති
උදකුක්සඛපසීමත්තාති ‘‘විපත්තිසීමාසයො නාමා’’ති කස්මා වුත්තාති සච? 
සසසලක්ඛණානිසම්පාසදත්වානදියංසීමායබද්ධායඋදකපරියන්තංකත්වා 
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පටුන 

සීමාගතත්තා පුන තං නදිං අන්සතො කත්වා තළාසක කසත සසච තස්සා
සීමායකම්මංකාතුං වට්සටයය, සීමාසතොකම්මානිනවිපජ්සජයුං.යස්මා
පන එවං කාතුං න වට්ටති, තස්මා ‘‘උදකුක්සඛපසීමත්තා’’ති වුත්තං
අකාරණං. 

වීසතිවග්ගකරණීයත්තා සඞ්ඝකම්මස්ස කම්මාරසහන සද්ධිං එෙවීෙති

භික්ඛූනිසීදිතුංනෙක්කෙොන්තී’’තිවුත්තං, සුඛනිසජ්ජාවසසනනිසීදිතුන්ති
අධිප්පාසයො. ‘‘පරිමණ්ඩලාකාසරන නිසීදිතු’’න්ති අට්ඨකථායං වුත්තං. 

තිකයොජනං අතික්ෙමිත්වාති මජ්සඣ ඨත්වා දියඩ්ඪං කත්වා තිසයොජනං.
සකොණසතො හි සකොණං තිසයොජනං අතික්කාසමති, ආපත්තිඤ්චආපජ්ජති, 

සීමා ච අසීමා සහොති. කිත්කතත්වාති නිමිත්තානි සම්පන්නානිපි 
අඤ්ඤමඤ්ඤනාමවිපරියාසයන, අනිමිත්තානං නාසමහි ච ණත්සතත්වාති
අත්සථො. 

රාසිකතං පංසුපි රුක්සඛසු ජාසතසු සුද්ධපංසුපබ්බකතො සහොති. 

ගුළපිණ්ඩපරිමාකණො ථූලතාය, න තුලගණනාය. භූමියං පතිට්ඨිකතො’’ති
ඉමිනා කුටසරාවාදීසු සරොපිතං පටික්ඛිපති, තසතො අපසනත්වා පන
තඞ්ඛණම්පි භූමියං සරොපිසතො වට්ටති. නවමූලසාඛානිග්ගමනං පන
අකාරණං. ඛන්ධං ඡින්දිත්වා සරොපිසත පන එතං යුජ්ජති. 

සූචිදණ්ඩෙප්පමාකණො කනිට්ඨඞ්ගුලිපරිමාණමත්සතො. 

‘‘අට්ඨඞ්ගුලුබ්කබකධො’’ති ඉමිනා උබ්සබසධො පරිච්ඡින්සනො සහොති, 

‘‘කගොවිොණමත්කතො’’ති ඉමිනා පරිණාසහො. ‘‘එවං සන්සතපි 
සගොවිසාණපරිණාසහ පරිච්සඡසදො නත්ථි, තස්මා ඛුද්දසකොපි මහන්සතොපි
වට්ටතිඑවාති වදන්ති. 

ජාතස්සසර පරිපුණ්ණසමව උදකං නිමිත්තූපගං දිස්වා අපරිපුණ්ණං 
අන්තරාඨිතිභූතං ‘‘ජාතස්සසරසම්මතා’’තිවුත්තං විපත්තිංනආපජ්ජතීති
‘‘නදියා සම්මතා, සමුද්සදසම්මතා, ජාතස්සසරසම්මතා’’තිඑත්ථාපිසලොණී

නගහිතා. බද්ධසීමංවානදිෙමුද්දජාතේෙකරවාඅකනොක්ෙමිත්වාතිඑත්ථාපි 
‘‘නදියාවා, භික්ඛසව, සමුද්සදවාජාතස්සසරවා’’ති(මහාව.147) එත්ථාපි
නගහිතා. තස්මාසලොණීනඅබද්ධසීමාතිසච? අබද්ධසීමාව. ‘‘සයොපිනදිං
වා සමුද්දං වා භින්දිත්වා නික්ඛන්තඋදසකන කසතො සසොබ්සභො එතං
ලක්ඛණං පාපුණාති, අයම්පි ජාතස්සසරොසයවා’’ති (කඞ්ඛා. අට්ඨ.
නිදානවණ්ණනා) වුත්තත්තා ජාතස්සරග්ගහසණන ගහිතාති තත්ථ තත්ථ
අවුත්තා. ‘‘යාවතිකා තස්මිං ගාමසඛත්සත’’ති වුත්තත්තා අඤ්ඤම්පි ගාමං
අන්සතොකත්වාසමානසංවාසකසීමාසම්මන්නනකාසලතස්මිං ගාසමභික්ඛූ
ආගච්ඡන්තු වා මා වා, වට්ටති. අවිප්පවාසසීමාසම්මන්නනකාසල 
ආගන්තබ්බසමව. 
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පටුන 

අගමනපකථසූති එත්ථ එකදිවසසන ගන්ත්වා පච්චාගන්තුං
අසක්කුසණයයට්ඨාසනතිවදන්ති, බද්ධසීමාභාවංපටික්ඛිපිත්වාති අත්සථො. 

‘‘ෙමන්තා උදකුක්කඛපා’’ති වුත්තත්තා සබ්බදිසාසු ගසහතබ්බසමවාති
සච? යසතො ලබ්භති, තසතො ගසහතබ්සබො ‘‘යස්මිං පසදසස පකතිවීචිසයො
ඔත්ථරිත්වා සණ්ඨහන්ති, තසතො පට්ඨාය කප්පියභූමි, තත්ථ ඨත්වා
උසපොසථාදිකම්මං කාතුං වට්ටතී’’ති වුත්තත්තා. අනුබන්සධො අඩ්ඪමාසසො 

අන්වඩ්ඪමාකෙො, අඩ්ඪමාසස්ස වා අනු. කයො පන කෙනචි අන්තමසසො

තිරච්ඡාසනනපි ඛණිත්වාඅෙකතොති අධිප්පාසයො. 

‘‘අඤ්ඤං තත්තෙංකයව පරිච්කෙදං අනතික්ෙමිත්වා ඨිකතොපි ෙම්මං

කෙොකපතී’’ති වුත්තත්තා අතික්කමිත්වා ඨිසතො න සකොසපතීති දීපිතසමව

සහොතීති උපතිේෙත්කථකරො, තං පන ‘‘ද්වින්නං උදකුක්සඛපානං අන්තසර
අඤ්සඤො එසකො උදකුක්සඛසපො උපචාරත්ථාය ඨසපතබ්සබො’’ති වචසනන 

විරුජ්ඣති. ෙමන්තපාොදිොයඤ්හි ‘‘අඤ්ඤං තත්තකංසයවා’’ති පදං
නත්ථි.තස්මාතස්සාධිප්පාසයොපරිසයසිතබ්සබො.අන්සතොඋදකුක්සඛපසීමාය 
උපචාරත්ථාය ඨපිතං උදකුක්සඛපපරිච්සඡදං අනතික්කමිත්වාති අත්සථො
ගසහතබ්සබො.සථසරන අඤ්ඤථාපපඤ්චිත්වාලිඛිතං. 

‘‘ෙභාගවත්ථුනා ලහුොපත්ති’’න්ති වුත්තත්තා සභාගසඞ්ඝාදිසසසං
ආසරොසචතුං වට්ටතීති සච? න වට්ටති සදසනාගාමිනිං සන්ධාය ඉධ

වුත්තත්තා. තස්මා එව ෙමුච්චයක්ඛන්ධකෙ ‘‘සභාගසඞ්ඝාදිසසසං
ආපන්නස්ස පන සන්තිසක ආවිකාතුං න වට්ටති. සසච ආවිකසරොති, 
ආපත්තිආවිකතා සහොති, දුක්කටා පනන මුච්චතී’’ති (චූළව. අට්ඨ. 102) 
වුත්තං. යථා සඞ්සඝන ‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො…සප.… 
පටිකරිස්සතී’’ති වත්වා උසපොසථං කාතුං ලභති, එවං තීහි ද්වීහිපි අඤ්ඤං
සුද්ධං පස්සිත්වා ‘‘පටිකරිස්සාමා’’ති වත්වා උසපොසථං කාතුං වට්ටති.
එසකනාපි ‘‘පරිසුද්ධං ලභිත්වා පටිකරිස්සාමී’’ති ආසභොගං කත්වා
උසපොසථං කාතුං වට්ටතීති. අට්ඨකථායම්පි ‘‘සාමන්සතො භික්ඛු එවමස්ස 
වචනීසයොති එත්ථ සභාසගො එව වත්තබ්සබො. විසභාගස්ස හි වුච්චමාසන 
භණ්ඩනකලහසඞ්ඝසභදාදීනිපි සහොන්ති, තස්මා තස්ස අවත්වා ඉසතො
වුට්ඨහිත්වා පටිකරිස්සාමී’’ති ආසභොගං කත්වා උසපොසසථො කාතබ්සබොති 
අන්ධකට්ඨකථායං වුත්ත’’න්ති වත්වා තස්ස අප්පටික්ඛිත්තත්තා වට්ටතීති 

දීපිතසමව. ‘‘යදාඅඤ්ඤංසුද්ධංභික්ඛංඅනාපත්තිෙං පේසිේෙති, තදාතේෙ

ෙන්තිකෙ’’ති වුත්තත්තාලහුකස්සසව අනුඤ්ඤාතත්තා ෙමුච්චයක්ඛන්ධකෙ 
වුත්තත්තා සභාගසඞ්ඝාදිසසසං පන ඤත්තියා ආසරොසචත්වා උසපොසථං
කාතුංනවට්ටති. 



කඞ්ඛාවිතරණීපුරාණ-ටීකා  පාරාජිකකණ්ඩං 

6 

පටුන 

සදවබ්රහ්මා පන ‘‘තිරච්ඡානගසතො’’ති පදං ඨසපත්වා සයන සකනචි

පසදන අසඞ්ගහිතාපි ඉමිනා සඞ්ගහිතාති දස්සනත්ථං ‘‘යේෙ උපෙම්පදා

පටික්ඛිත්තා’’තිවුත්තං. 

‘‘චාතුමාසිනියං පන පවාරිතානං සන්තිසක අනුපගසතන වා

ඡින්නවස්සසන වා වුට්ඨවස්සසන වා’’ති අවත්වා ‘‘අනුපගකතන වා

ඡින්නවේකෙන වා’’තිඑත්තකසමවවුත්තං.වුට්ඨවස්සසොපනතස්මිංකාසල
අනුපගතත්තා ‘‘අනුපගසතො’’තිසඞ්ඛයංගසතොති.සබ්බායවුට්ඨිතායසබ්සබ
වුට්ඨහිත්වා ගසත සන්නිපාසතතුං න සක්කා, එකච්සච සන්නිපාසතත්වා
පාරිසුද්ධිං ආසරොසචතුං වට්ටතීති වදන්ති. කස්මා? ඤත්තිං ඨසපත්වා
කත්තබ්බසඞ්ඝකම්මාභාවාවග්ගංනසහොතීති. පවාරණායපිඑසසවනසයො.
අයඤ්සහත්ථවිසසසසො – සසචපුරිමිකායඋපගසතහිපච්ඡිමිකායඋපගතා 
සථොකතරා සචව සහොන්ති සමසමා ච, සඞ්ඝපවාරණාය ච ගණං පූසරන්ති, 

සඞ්ඝපවාරණාවසසන ඤත්ති ඨසපතබ්බාති. ‘‘එකෙොව භික්ඛ

කෙොති…කප.… අඤ්කඤෙං අනාගතභාවං ඤත්වා’’ති වුත්තත්තා
අධිට්ඨානුසපොසථංසීමංපවිසිත්වාකාතුංනසක්කාති වදන්ති. 

‘‘කිං ෙඞ් ේෙ පුබ්බකිච්ච’’න්ති ඉදං නඤත්තිං ඨසපත්වා වත්තබ්බං.
තඤ්හි ඤත්තිසතො පුසරතරසමව කරීයති. තස්මා ‘‘සුණාතු සම, භන්සත, 
සඞ්සඝො, ණං සඞ්ඝස්ස පුබ්බණච්චං, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ල’’න්ති 
වත්තබ්බං සියාති. තථාපි න වත්තබ්බං. න හි තං ඤත්තියා අන්සතො
කරීයතීති. එවං සන්සත සනතං වත්තබ්බන්ති ආපජ්ජති පසයොජනාභාවාති
සච? න, යථාගතට්ඨාසන එව වත්තබ්බසතො, පරපදාසපක්ඛතායාති වුත්තං
සහොති. ඉදං පුබ්බණච්චං අකත්වා උසපොසථකම්මං කසරොන්සතො සඞ්සඝො, 
පුග්ගසලො වා ඨපනක්සඛත්තාතික්කසම ආපජ්ජති. තස්මිඤ්හි සඛත්සත
අතික්කන්සත සම්මජ්ජනාදිකරසණ ආපත්තිසමොක්සඛො න සහොති 
උසපොසථකම්මසතො පුබ්සබ කත්තබ්බකම්මාකරණපච්චයත්තා තස්සා
ආපත්තියා. න සා කම්මපරිසයොසානාසපක්ඛා
එත්ථාගතසම්පජානමුසාවාදාපත්ති විය, තස්මා පාතිසමොක්ඛුද්සදසසකො
භික්ඛු ‘‘පාරිසුද්ධිංආයස්මන්සතොආසරොසචථා’’තිවත්තුකාසමො පඨමසමව
පාරිසුද්ධාපාරිසුද්ධිපච්චයං පුබ්බණච්චං සරාසපති. තඤ්හි කතං 
පාරිසුද්ධිපච්චසයො සහොති, අකතං අපාරිසුද්ධිපච්චසයො. සතසනව
උභයාසපක්ඛාධිප්පාසයන කතං, න කතන්ති අවත්වා ‘‘ණං සඞ්ඝස්ස
පුබ්බණච්ච’’මිච්සචවාහ. තත්ථ අකතපක්සඛ තාව
පාරිසුද්ධිආසරොචනක්කමනිදස්සනත්ථංපරසතො ‘‘යස්ස සියාආපත්ති, සසො
ආවිකසරයයා’’ති ච, කතපක්සඛ ‘‘අසන්තියා ආපත්තියා තුණ්හී
භවිතබ්බ’’න්තිචවක්ඛති. 

‘‘සබ්බන්තිසමන පරිච්සඡසදන චතූහි භික්ඛූහි සන්නිපතිත්වා’’ති ච, 
‘‘උසපොසථකරණත්ථං සන්නිපතිසත සඞ්සඝ බහි…සප.… අසදන්සතන
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ඡන්සදො දාතබ්සබො’’ති ච වදන්ති. අසන්නිපතිසතපි පන වට්ටති. ඉදඤ්හි
ඡන්දදානසමයදස්සනත්ථං වුත්තං. උසපොසථකරණත්ථං සන්නිපතිසත
සඞ්සඝ බහි උසපොසථං කත්වා ආගතස්ස කත්තබ්බාකාරදස්සනත්ථඤ්ච
වුත්තං. පධානඝරවාසිසනො පධානඝරං පවිසිතුකාමා අත්තසනො 
සභාගභික්ඛූනං ඡන්දං දත්වා සසච සඞ්සඝො සන්නිපතති, ‘‘මය්හං ඡන්සදො 
ආසරොසචතබ්සබො’’ති වත්වා පධානඝරං පවිසන්ති. අයං සීහළදීසප
පසයොසගො. ආසරොසචන්සතන පන සන්නිපතිසත ආසරොසචතබ්බං. පඤ්චසු
භික්ඛූසු එකස්මිං විහාසර වසන්සතසු එකස්ස ඡන්දපාරිසුද්ධිං ආහරිත්වා
චතුන්නං පාතිසමොක්ඛං උද්දිසිතුං අනුඤ්ඤාතත්තා සන්නිපතිසත ඡන්සදො
ගසහතබ්සබො ආසරොසචතබ්සබොති වචනං නිරත්ථකං විය.
‘‘සථයයසංවාසසකො පටිජානාතීති (මහාව. 165) වචනසතො සාමසණසරන
ආහටාපි වට්ටති.කම්මං න සකොසපතී’’ති ච, ‘‘සසච පුබ්සබ ඡන්දං දත්වා
බහිසීමාගසතො පුන පවිසති, පච්ඡා ඡන්දග්ගහණණච්චං නත්ථි, තස්ස
පසයොසගො සීමාසම්මුතිවසසන සවදිතබ්සබො’’ති ච ‘‘ඡන්දදාසන තික්ඛත්තුං 
වචසනඉදංපසයොජනං– පඨමංසමග්ගභාවං, දුතියංපච්ඡාවිධාතබ්බභාවං, 
තතියං ඡන්දහාරකස්සදුක්කටසමොචනංදීසපතී’’ති(වජිර.ටී.මහාවග්ග164) 

ච ලිඛිතං. බිළාලෙඞ්ඛලිොබද්ධාව සහොති අන්සතොසගසහ එව
සම්පසයොජනත්තා, යථා සා න කත්ථචි ගච්ඡති, තථා සාපි න කත්ථචි
ගච්ඡතීති අධිප්පාසයො. ඉතරථා විසසසනං නිරත්ථකං සහොතීති ආචරිසයන
ගහිතං. 

‘‘න හි තං අකත්වා උසපොසථං කාතුං වට්ටතී’’ති පුබ්සබ දස්සිතත්තා
‘‘ඉදම්පි හි උභය’’න්ති කස්මා වුත්තන්ති සච? සසසානි සථසරන 
ආණත්සතන කාතබ්බානි දස්සිතානි, ඉසම පන ද්සව සථසරන වා
පාතිසමොක්ඛුද්සදසසකන වා ඤත්තිට්ඨපනසකන වා සයන වා සතන වා
කාතබ්බානීති ච, සම්මජ්ජනාදීනි තත්ථ තත්ථ තාදිසානි පසයොජනානි
නිප්ඵාසදන්ති, ඉසම පන ද්සව තත්ථ තත්ථ න ණඤ්චි කම්මං සාසධන්ති, 

තස්මා ‘‘ණං ඉමිනා’’ති අවත්වා කාතබ්බසමවාති දස්සසතුඤ්ච ‘‘ඉදම්පි හි

උභය’’න්තිආදි වුත්තං. ‘‘ආයේමන්තානං පාකද වන්දතී’’ති ගණවසසන 
වත්වාපුග්ගලවසසනනවුත්තංසතනආසරොසචතබ්බස්සඅඤ්ඤස්සඅභාවා. 

ෙඞ් ේෙ උද්දිට්ඨං කෙොතීති සඞ්සඝන උද්දිට්ඨං සහොතීති අත්සථො. 

ෙමග්ගේෙ හි ෙඞ් ේොති එත්ථ සමග්ගභාවස්ස කායසාමග්ගිකාරණත්තා
නත්ථි සදොසසොති සච? තං න, උද්සදසසපි සවසනපි සමග්ගභාවස්ස 
ඉච්ඡිතබ්බත්තා. ‘‘සුණාතුසම, භන්සත’’තිහිඉමිනාචිත්තසාමග්ගිංදීසපති
සවසනසබ්සබහිඑකීභූතභාවසතො. 

ෙඤ්චිච්ච ආපත්තිං ආපජ්ජතීති එත්ථ අනාදරියවසසන ආපජ්ජන්සතො

එව අලජ්ජී සහොති, න ඉතසරොති. ආපත්තිං පරිගූෙතීති එත්ථ ලජ්ජාය
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පරිගූහන්සතො අලජ්ජී න සහොති, ‘ණං ඉමිනා’ති අනාදරියවසසන
පරිගූහන්සතොසහොතී’’තිචලිඛිතං. 

‘‘ෙත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධාන’’න්ති න වත්තබ්බං, ‘‘ඡන්න’’න්ති
වත්තබ්බන්ති සච? සත්තන්නසමවාති වත්තබ්බං. පාරාජිකාපත්තිං
ආපන්සනො හි සසච අත්තසනො සාපත්තිකභාවං පකාසසති, සඞ්ඝස්ස ච
උසපොසසථො සම්පජ්ජති, තස්සචගිහිභාසවනවාසාමසණරභාසවනවාසුද්ධි
සහොතීති. 

එෙච්කච ආචරියා නාම ධම්මභාරිසකො ණර ආචරිසයො. කස්මා එවං

වුත්තන්ති සච? යාවතතියානුොවනා නාම තික්ඛත්තුං වචනං. තථා පාසඨ

අනාගතත්තාසකවලං ‘‘යාවතතියංඅනුසාවිත’’න්තිපදසමව දිස්වා ‘‘යේෙ

සියා ආපත්ති, කෙො ආවිෙකරයයා’’ති ඉදං ‘‘සසච ආපත්තිං ආපන්නා, 

ආවිකසරොථා’’ති ඉමමත්ථං දීසපති. ‘‘අෙන්තියා ආපත්තියා තුණ්හී

භවිතබ්බ’’න්ති ඉදම්පි තසමවත්ථං දීසපති. ‘‘තුණ්හීභාකවන කඛො

පනායේමන්කත පරිසුද්ධාති කවදිේොමී’’ති ඉදම්පි තසමවාති එවමත්ථං
ගසහත්වාවුත්තංණර. 

අපකරති අත්ථදස්සිත්සථසරො ණර. එතං ෙන්ධායාති එත්ථ ‘‘සණම්පි
අනුසාවිත’’න්ති පදස්ස වචසනන තික්ඛත්තුං අනුසාවනා කාතබ්බාති
එත්තකසමවදීපිතංවියදිස්සති. 

ඉමමත්ථං ෙන්ධාය වුත්තන්ති කථං විඤ්ඤායතීති සච? ‘‘අයකමත්ථ

ආචරියපරම්පරාභකතො විනිච්ෙකයො’’තිවුත්තං. 

‘‘ෙරමාකනනා’’ති ඉමිනාසම්පජානමුසාවාදස්සසචිත්තකත්තංදස්සසති. 

ෙඞ් මජ්කෙ වාතිආදි ලක්ඛණවචනං ණර. සඞ්ඝුසපොසථකරණත්ථං 
සඞ්ඝමජ්සඣ සච නිසින්සනො, තස්මිං සඞ්ඝමජ්සඣ ආවිකාතබ්බා.
ගණුසපොසථකරණත්ථඤ්සච ගණමජ්සඣනිසින්සනො, තස්මිංගණමජ්සඣ.
එකස්සසව සන්තිසක සච පාරිසුද්ධිඋසපොසථං කත්තුකාසමො, තස්මිං
එකපුග්ගසල ආවිකාතබ්බාති, එසතන න සකවලං සඞ්ඝමජ්සඣ එවායං 
මුසාවාසදොසම්භවති, අථසඛොඑත්ථවුත්තලක්ඛසණනඅසතිපි ‘‘පාරිසුද්ධිං
ආයස්මන්සතො ආසරොසචථා’’තිආදිවිධාසන ගණුසපොසසථපි සාපත්තිසකො
හුත්වා උසපොසථං කත්තුකාසමො අනාසරොසචත්වා තුණ්හීභූසතොව සච
කසරොති, අයං සම්පජානමුසාවාදාපත්තිං ආපජ්ජතීති ඉමස්සත්ථස්ස
ආවිකරණසතො ලක්ඛණවචනංණසරතන්ති වුත්තන්ති තක්ණකා. අඤ්ඤථා
‘‘ගණමජ්සඣ වා’’ති න වත්තබ්බන්ති සතසං අධිප්පාසයො.
ආසරොචනාධිප්පායවසසනවුත්තන්තිආචරියස්සතක්සකො.ආසරොසචන්සතො
හි ‘‘සඞ්ඝස්සආසරොසචමී’’තිඅධිප්පාසයනආවිකසරොන්සතො සඞ්ඝමජ්සඣ
ආවිකසරොති නාම, උභසතොපස්සස නිසින්නානං ආසරොසචන්සතො
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පටුන 

ගණමජ්සඣ ආවිකසරොති නාම, ‘‘එකස්සසව ආසරොසචස්සාමී’’ති

අධිප්පාසයන ආවිකසරොන්සතො එකපුග්ගසල ආවිකසරොති නාම. ෙකචපි

කවමතිකෙො කෙොති…කප.… පටිෙරිේොමීති එවං කසත යාව සවමතිසකො 
සහොති, තාව සභාගාපත්තිං පටිග්ගසහතුං ලභති, අඤ්සඤසඤ්ච කම්මානං
පරිසුද්සධොනාම සහොති.පුනනිබ්සබමතිසකොහුත්වාසදසසතබ්බංවානවාති
සනව පාළයං, න අට්ඨකථායං අත්ථි, සදසිසත පන සදොසසො නත්ථි. තථා 

ඉකතො වුට්ඨහිත්වා තං ආපත්තිං පටිෙරිේොමීති එත්ථ ච සකලසඞ්සඝ
සභාගාපත්තිංආපන්සන, සවමතිසකචාති ලිඛිතං(වජිර.ටී.මහාවග්ග169-
170). 

නිදානවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පාරාජිෙෙණ්ඩං 

1. පඨමපාරාජිකවණ්ණනා 

ඉධ පන ඨත්වා සික්ඛාපදානං කමසභසදො පකාසසතබ්සබො. කථං – 
සබ්බසික්ඛාපදානං යථාසම්භවං සදසනාක්කසමො, පහානක්කසමො, 
පටිපත්තික්කසමො, උප්පත්තික්කසමොති චතුබ්බිසධො කසමො ලබ්භති. තත්ථ 
භගවතා රාජගසහ භික්ඛූනං පාතිසමොක්ඛුද්සදසං අනුජානන්සතන
පාතිසමොක්ඛුද්සදසස්ස සයො සදසනාක්කසමො අනුඤ්ඤාසතො, තං
සදසනාක්කමං අනුක්කමන්සතොව මහාකස්සසපො පඨමං පාරාජිකුද්සදසං
පුච්ඡි, තදනන්තරං සඞ්ඝාදිසසසුද්සදසං, තදනන්තරං අනියතුද්සදසං, 
තදනන්තරං විත්ථාරුද්සදසං. තදනන්තරං භික්ඛුනිවිභඞ්ගඤ්ච සතසනව
අනුක්කසමන පුච්ඡි.තසතොපරංතසයොආපත්තික්ඛන්සධසඞ්ගසහතුංවිනා
ගණනපරිච්සඡසදන සසඛියධම්සම පුච්ඡි. ආපත්තික්ඛන්සධ සභාගසතො
පට්ඨාය පුච්ඡන්සතො වීසතිඛන්ධසක පුච්ඡි. නිදානුද්සදසන්සතොගධානං වා
සරූසපන අනුද්දිට්ඨානං පුච්ඡනත්ථං ඛන්ධසක පුච්ඡි. එසතන ඛන්ධසක
පඤ්ඤත්තා ථුල්ලච්චයාපි සඞ්ගහිතා සහොන්ති. පුච්ඡිතානුක්කසමසනව 

ආයස්මා උපාලිත්සථසරො බයාකාසි. අයසමත්ථ කදෙනාක්ෙකමො. 
උභසතොවිභඞ්ගඛන්ධකසතො පන උච්චිනිත්වා තදා පරිවාසරො විසුං පාළ
කසතො, ඉමසමව වචනං සන්ධාය අට්ඨකථායං වුත්තං ‘‘එසතසනව
උපාසයන ඛන්ධකං පරිවාසරපි ආසරොපයිංසූ’’තිආදි (පාරා. අට්ඨ.
1.පඨමමහාසඞ්ගඊතිකථා). අපිච පාළයං ‘‘එසතසනව උපාසයන
උභසතොවිභඞ්සග පුච්ඡි. පුට්සඨො පුට්සඨො ආයස්මා උපාලි විස්සජ්සජසී’’ති
(චූළව. 439) එත්තකසමව වුත්තං. තස්මා සථසරො උභසතොවිභඞ්සග එව
පුච්ඡි. විස්සජ්ජන්සතො පන ආයස්මා උපාලි නිරවසසසං දස්සසන්සතො
ඛන්ධකපරිවාසර අන්සතො කත්වා සදසසසි. ගණසජ්ඣායකාසල පන තදා 

ඛන්ධකපරිවාරාවිසුංපාළකතාතිඅයසමත්ථ කදෙනාක්ෙකමො. 
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යදි එවංනිදානුද්සදසසො පඨමසදසනාතිසච? න, උසපොසථක්ඛන්ධසක
(මහාව. 133) ‘‘යානිමයාභික්ඛූනංසික්ඛාපදානිපඤ්ඤත්තානි, තානිසනසං 
පාතිසමොක්ඛුද්සදසංඅනුජාසනයය’’න්ති වචනසතො, ‘‘යස්සසියා ආපත්තී’’ති
(මහාව. 134) වචනසතො ච. අකුසලාබයාකතානං ආපත්තීනං 
දිට්ඨධම්මසම්පරායිකාසවට්ඨානියත්තා යථාභූතං සීලසංවරසකන

පරිවජ්ජසනන පහාතබ්බත්තා පොනක්ෙකමොසපත්ථ සම්භවති ‘‘තාවසදව
චත්තාරි අකරණීයානි ආචික්ඛිතබ්බානී’’ති වචනසතො. තථා ‘‘සමාදාය
සික්ඛති සික්ඛාපසදසූ’’ති (ම. නි. 3.75; විභ. 508) වචනසතො යථාභූතං

ආචික්ඛනසික්ඛසනන පටිපත්තික්ෙකමොපි සම්භවති. යථුද්සදසක්කමං 
පරියාපුණිතබ්බපරියත්තිඅත්සථනාපි පටිපත්තික්කසමො, එවමිසමහි තීහි
කසමහි සදසසතබ්බානසමසතසං සික්ඛාපදානං යථාසම්භවං 

උප්පත්තික්ෙකමො සම්භවති. තථා හි යං යං සාධාරණං, තං තං භික්ඛුං 
ආරබ්භ උප්පන්සන එව වත්ථුස්මිං ‘‘යා පන භික්ඛුනී ඡන්දසසො සමථුනං 
ධම්ම’’න්තිආදිනානසයනභික්ඛුනීනම්පිපඤ්ඤත්තං.යසතොභික්ඛුනීනංතං 
අනුප්පන්නපඤ්ඤත්ති න සියා, තසතො අනුප්පන්නපඤ්ඤත්ති තස්මිං
නත්ථීති (පරි. 201-202) පරිවාරවචනංනවිරුජ්ඣති. එත්තාවතාපුරිසමන
කමත්තසයන යං පඨමං සදසසතබ්බං, තං පාරාජිකුද්සදසස
පඨමුප්පන්නත්තා සමථුනධම්මපාරාජිකං සබ්බපඨමං සදසසතුකාසමො
ආයස්මාඋපාලිත්සථසරො‘‘තත්රසුදංභගවාසවසාලියංවිහරතී’’ති(පාරා.23) 
සවසාලියසමවපාසපත්වාඨසපසි. 

ඉදානි සබ්සබසං සික්ඛාපදානං පඤ්ඤාපනවිධානං සවදිතබ්බං. කථං? 
‘‘එවඤ්චපන, භික්ඛසව, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිසසයයාථා’’ති(පාරා.39, 43) 
එවං සඋද්සදසඅනුද්සදසසභදසතො දුවිධං. තත්ථ පාතිසමොක්සඛ සරූපසතො

ආගතා පඤ්ච ආපත්තික්ඛන්ධා ෙඋද්කදෙපඤ්ඤත්ති නාම. සාපි ද්විධා 
සපුග්ගලාපුග්ගලනිද්සදසසභදසතො. තත්ථ යස්සා පඤ්ඤත්තියා අන්සතො

ආපත්තියාසහ, විනාවාපුග්ගසලොදස්සිසතො, සා ෙපුග්ගලනිද්කදො. ඉතරා 

අපුග්ගලනිද්කදො. 

තත්ථ සපුග්ගලනිද්සදසා ද්විධා අදස්සිතදස්සිතාපත්තිසභදසතො. තත්ථ 

අදේසිතාපත්තිො නාම අට්ඨ පාරාජිකා ධම්මා සවදිතබ්බා. ‘‘පාරාජිසකො
සහොති අසංවාසසො’’ති (පාරා. 39, 44, 89, 91, 167, 171, 195, 197) හි

පුග්ගසලොව තත්ථ දස්සිසතො, නාපත්ති. දේසිතාපත්තිො නාම
භික්ඛුනිපාතිසමොක්සඛ ආගතා සත්තරස සඞ්ඝාදිසසසා ධම්මා. ‘‘අයම්පි
භික්ඛුනී පඨමාපත්තිකං ධම්මං ආපන්නා නිස්සාරණීයං සඞ්ඝාදිසසස’’න්ති
(පාචි.683, 687) හිතත්ථආපත්තිදස්සිතා සද්ධිංපුග්ගසලන. 

තථා අපුග්ගලනිද්සදසාපි අදස්සිතදස්සිතාපත්තිසභදසතො ද්විධා. තත්ථ 

අදේසිතාපත්තිො නාම සසඛියා ධම්මා. වුත්තාවසසසා දේසිතාපත්තිොති
සවදිතබ්බා. 
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සාපි ද්විධා අනිද්දිට්ඨකාරකනිද්දිට්ඨකාරකසභදසතො. තත්ථ 

අනිද්දිට්ඨොරො නාම 
සුක්කවිසට්ඨිමුසාවාසදොමසවාදසපසුඤ්ඤභූතගාමඅඤ්ඤවාදකඋජ්ඣාපනක
ගණසභොජනපරම්පරසභොජනසුරාසමරයඅඞ්ගුලිපසතොදකහසධම්මඅනාදරියත
ලඝාතකජතුමට්ඨකසික්ඛාපදානං වසසන පඤ්චදසවිධා සහොන්ති. තත්ථ
නිද්දිට්ඨකාරසක මිස්සාමිස්සසභසදො සවදිතබ්සබො – තත්ථ

උපසයොගභුම්මවිභත්තිසයොඑකංසසන මිේො. අවසසසා මිේොචඅමිේො ච.

සසයයථිදං– පච්චත්තං තාවද්වීසුඅනියසතසුඋපසයොසගනමිස්සං, ද්වාදසසු 
පාටිසදසනීසයසු කරසණන මිස්සං, ඌනපඤ්චබන්ධනපත්තසික්ඛාපසදසු
සාමිකරසණහි, ඌනවීසතිවස්සස භුම්සමන, සමොහනසක
උපසයොගසාමිභුම්සමහි. යස්මා ‘‘විවණ්ණක’’න්ති භාසවො අධිප්සපසතො, න
කත්තා, තස්මා විවණ්ණකසික්ඛාපදං යදා න සම්භවති, එවං පච්චත්තං 
පඤ්චවිධං මිස්සං සහොති. සසසසසු පඨමානියතං ඨසපත්වා ආදිම්හි ‘‘සයො
පන භික්ඛූ’’ති එවමාගතං පච්චත්තං වා, දුතියානියතං ඨසපත්වා 
පණීතසභොජනසමණුද්සදසතතියචතුත්ථපාටිසදසනීයසික්ඛාපසදසු මජ්සඣ
‘‘සයො පන භික්ඛූ’’ති එවමාගතං පච්චත්තං වා, 
දුබ්බචකුලදූසකසංසට්ඨසික්ඛාපසදසු ආදිම්හි සකවලං ‘‘භික්ඛූ’’ති ආගතං
පච්චත්තං වා, සභදානුවත්තකසික්ඛාපසද මජ්සඣ ආගතං පච්චත්තං වා
අඤ්ඤාය විභත්තියා අමිස්සසමව සහොති. තත්ථ 
සභදානුවත්තකතුවට්ටනද්වයසංසට්ඨදුතියපාටිසදසනීයසික්ඛාපසදසු
බහුවචනං, ඉතරත්ථ සබ්බත්ථඑකවචනසමවාතිසවදිතබ්බං. 

තථා උපකයොකගො ද්වීසු විකප්පනසික්ඛාපසදසු, තන්තවායසික්ඛාපසදච
පච්චත්සතන මිස්සසො, අභිහටසික්ඛාපසද කරසණන, රාජසික්ඛාපසද

කරණසාමිපච්චත්සතහීති උපසයොසගො තිධා මිස්සසො සහොති. ෙරණඤ්ච 
කුටිකාරමහල්ලකදුතියකථිනද්සවභාගනිසීදනසන්ථතදුබ්බණ්ණකරණසික්
ඛාපසදසු ඡසු පච්චත්සතන මිස්සං, 
පඨමතතියකථිනඅට්ඨඞ්ගුලපාදකනිසීදනකණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිකවස්සිකසාටිකඋ
දකසාටිකද්සවධම්මපච්චාසීසනසික්ඛාපසදසු අට්ඨසු සාමිනා මිස්සන්ති
කරණං ද්විධා මිස්සං සහොති. අවසසසසසු 
ඡබ්බස්සවස්සිකසාටිකද්වත්තිච්ඡදනාවසථපිණ්ඩමහානාමගරුලහුපාවුරණසි
ක්ඛාපසදසු සත්තසු කරණවිභත්ති අඤ්ඤවිභත්තියා අමිස්සා, 
අච්සචකඑළකසලොමසික්ඛාපසදසු සාමිවිභත්ති කරණවිභත්තියා මිස්සා.
අතිසරකපත්තසභසජ්ජසික්ඛාපසදසු අග්ගහිතග්ගහසණන සාමිවිභත්ති
අමිස්සාවසහොතීතිසවදිතබ්බා.එවංතාව නිද්දිට්ඨකාරසකසුසික්ඛාපසදසු– 

පඤ්චධා චතිධාසචව, ද්විධාසචපිතසථකධා; 
භින්නාවිභත්තිසයොපඤ්ච, සබ්සබකාදසධාසියුං. 
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පටුන 

එවං තාව යථාවුත්සතසු සඋද්සදසපඤ්ඤත්තිසඞ්ඛාසතසු සික්ඛාපසදසු
අග්ගහිතග්ගහසණන පඤ්ඤාසුත්තසරසු තිසසතසු නවුතිඅනිද්දිට්ඨකාරසක
වජ්සජත්වා නිද්දිට්ඨකාරකානි අතිසරකසට්ඨිද්විසතානි සහොන්ති. සතසු
පච්චත්තකරණානි තිංසුත්තරානි ද්විසතානි සහොන්ති. සතසු
අමිස්සපච්චත්තකරණානි ද්වාදසුත්තරානි ද්විසතානි, 
මිස්සපච්චත්තකරණානි අට්ඨාරස සහොන්ති. අවසසසසසු තිංසතියා
සික්ඛාපසදසු මිස්සසොපසයොගකරණානි පඤ්ච සහොන්ති, මිස්සකරණානි
චුද්දස, අමිස්සානි සත්ත, මිස්සාමිස්සකරණානි ද්සව, අමිස්සානි ද්සවති
සබ්සබසුපි නිද්දිට්ඨකාරසකසු 
සභදානුවත්තකදුබ්බචකුලදූසකපඨමදුතියතතියකථිනඅභිහටකුටිකාරමහල්ල
කවිකප්පනද්වයද්සවභාගඡබ්බස්සනිසීදනසන්ථතඑළකසලොමාතිසරකපත්ත
සභසජ්ජවස්සිකසාටිකතන්තවායඅච්සචකඡාරත්තද්ව පඤ්චත්තිංසසසු‘‘සයො
පන භික්ඛූ’’ති නත්ථි. 
දුතියානියතපණීතසභොජනසමණුද්සදසතතියචතුත්ථපාටිසදසනීසයසුමජ්සඣ
අත්ථි. 

එත්තාවතා සඋද්සදසානුද්සදසදුකං, සපුග්ගලාපුග්ගලනිද්සදසදුකං, 
පච්සචකදස්සිතාපත්තිදුකද්වයං, අනිද්දිට්ඨකාරකදුකං, තත්ථ
නිද්දිට්ඨකාරසකසු පච්චත්තභුම්මදුකං, සසයොපනාසයොපනදුකං, 
අසයොපනමජ්සඣසයොපනදුකං, එකාසනකවචනදුකන්ති නව දුකානි
දස්සිතානි සහොන්ති. විසසසකාරණං තස්මිං තස්මිං සික්ඛාපසද සම්පත්සත 
ආවිභවිස්සති.එවංතාවසඋද්සදසපඤ්ඤත්තිංඤත්වාසසසවිනයපිටසකයා
කාචි පඤ්ඤත්ති අනුද්සදසපඤ්ඤත්තීති සවදිතබ්බා. සා 
පදභාජනන්තරාපත්තිවිනීතවත්ථුපටික්සඛපපඤ්ඤත්තිඅවුත්තසිද්ධිසික්ඛාපද
වසසන ඡබ්බිධාසහොති. 

තත්ථ ‘‘සයභුසයයන ඛයිසත ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස (පරි. 157-158), 
වට්ටකසත මුසඛ අච්ඡුපන්තස්ස ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (පාරා. 73) 

එවමාදිකා පදභාජසන සන්දිස්සමානාපත්ති පදභාජනසික්ඛාපදං නාම. ‘‘න
ච, භික්ඛසව, සබ්බමත්තිකාමයා කුටි කාතබ්බා, සයො කසරයය, ආපත්ති

දුක්කටස්සා’’තිආදි(පාරා.85) අන්තරාපත්තිසික්ඛාපදං නාම.‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛසව, දිවාපටිසල්ලීයන්සතන ද්වාරං සංවරිත්වා පටිසල්ලීයිතු’’න්ති

(පාරා.77) එවමාදි විනීතවත්ථුසික්ඛාපදං නාම.‘‘සඞ්ඝසභදසකො, භික්ඛසව, 
අනුපසම්පන්සනො න උපසම්පාසදතබ්සබො’’ති (මහාව. 115) එවමාදි 

පටික්කඛපසික්ඛාපදං නාම. 

යස්මාපනසතනසතනපටික්සඛසපන‘‘සයොපනභික්ඛුසමග්ගංසඞ්ඝං 
අධම්මසඤ්ඤී භින්සදයය, පාරාජිසකො සහොති අසංවාසසො. සයො පන භික්ඛු
දුට්ඨචිත්සතො භගවසතොජීවමානකසරීසරසලොහිතං උප්පාසදයය, පාරාජිසකො
සහොති අසංවාසසො’’තිසික්ඛාපදානි පඤ්ඤත්තානි සහොන්ති. යානි සන්ධාය
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‘‘එකස්ස සඡජ්ජකා සහොති, චතුන්නං ථුල්ලච්චයං, චතුන්නඤ්සචව
අනාපත්ති, සබ්සබසං එකවත්ථුකා’’ති වුත්තං. ‘‘අත්ථාපත්ති තිට්ඨන්සත
භගවති ආපජ්ජති, සනො පරිනිබ්බුසත’’ති (පරි. 323) ච වුත්තං. සතන න
සකවලං ‘‘න, භික්ඛසව, ජානං සඞ්ඝසභදසකො අනුපසම්පන්සනො 
උපසම්පාසදතබ්සබො…සප.… ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති ඉදසමව සික්ඛාපදං
පඤ්ඤත්තං සහොති සාධකං සහොති. ‘‘පණ්ඩසකො, භික්ඛසව, 
අනුපසම්පන්සනො න උපසම්පාසදතබ්සබො, උපසම්පන්සනො 
නාසසතබ්සබො’’ති(මහාව.109) එවමාදීසුපනඋපජ්ඣායාදීනංදුක්කටසමව
පඤ්ඤත්තං, න පණ්ඩකාදීනං පාරාජිකාපත්ති. න හි සතසං භික්ඛුභාසවො
අත්ථි. යසතො සියා පාරාජිකාපත්ති. තථා ‘‘න අච්ඡින්සන සථසව
පක්කමිතබ්බ’’න්ති (මහාව. 66, 67, 78, 79) එවමාදිකඤ්ච 

පටික්කඛපසික්ඛාපදසමවනාම. 

ඛන්ධසකසුපඤ්ඤත්තදුක්කටථුල්ලච්චයානි පඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදං නාම.
‘‘සතනහි, සාරිපුත්ත, සභදානුවත්තසක ථුල්ලච්චයංසදසාසපහී’’ති (චූළව.
345) වුත්තං, ථුල්ලච්චයම්පි තත්සථව සසමොධානං ගච්ඡති. ඉදං සතසං
විභත්තිකම්මක්ඛසණඅපඤ්ඤත්තත්තාඅවිජ්ජමානම්පිභගවසතො වචසනන
විසුද්ධක්ඛසණපි විජ්ජමානං ජාතන්ති එසක. ‘‘සභදානුවත්තසක
සදසාසපහී’’ති වචනසතො සසසසභදානුවත්තකානං ‘‘සයො පනභික්ඛු ජානං
සඞ්ඝසභදකානං අනුවත්සතයය, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’ති සික්ඛාපදං
පඤ්ඤත්තං සහොතීති සවදිතබ්බං. තථා සබ්බානි ඛන්ධකවත්තානි, 
විනයකම්මානිචතත්සථවසසමොධානංගච්ඡන්ති.යථාහ ‘‘පඤ්ඤත්සතතං
උපාලි මයා ආගන්තුකානං භික්ඛූනං ආගන්තුකවත්තං…සප.… එවං 
සුපඤ්ඤත්සතසඛොමයාඋපාලිසික්ඛාපසද’’තිආදි.‘‘යාපනභික්ඛුනීනච්චං
වා ගීතං වා වාදිතං වා දස්සනාය ගච්සඡයය, පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 834) 
ඉමිනා සුත්සතන භික්ඛුනී නච්සචයය වා ගාසයයය වා වාසදයය වා, 
පාචිත්තියන්ති එවමාදිකං යං ණඤ්චි අට්ඨකථාය දිස්සමානං ආපත්තිජාතං

විනයකම්මංවා අවුත්තසිද්ධිසික්ඛාපදං නාම.ඡබ්බිධම්සපතංඡහිආකාසරහි 

උද්සදසාරහං න සහොතීති අනුද්කදෙසික්ඛාපදං නාමාති සවදිතබ්බං.
සසයයථිදං – පඤ්චහි උද්සදසසහි යථාසම්භවං විසභාගත්තා 
ථුල්ලච්චයදුබ්භාසිතානං සභාගවත්ථුකම්පි දුක්කටථුල්ලච්චයද්වයං 
අසභාගාපත්තිකත්තා අන්තරාපත්තිපඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදානං, 
නානාවත්ථුකාපත්තිකත්තා පටික්සඛපසික්ඛාපදානං, සකසඤ්චි
විනීතවත්ථුපඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදානඤ්ච අදස්සිතාපත්තිකත්තා, 
අදස්සිතවත්ථුකත්තා සභදානුවත්තකථුල්ලච්චයස්ස, 
අදස්සිතාපත්තිවත්ථුකත්තා අවුත්තසිද්ධිසික්ඛාපදානන්ති. එත්තාවතා
‘‘දුවිධං සික්ඛාපදපඤ්ඤාපනං සඋද්සදසානුද්සදසසභදසතො’’ති යං වුත්තං, 
තංසමාසසතොපකාසිතං සහොති. 

පඤ්ඤත්තියං තාව– 
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‘‘කාරසකොඉධනිද්දිට්සඨො, අසපක්ඛායඅභාවසතො; 
පුබ්සබවත්තබ්බවිධානා-භාවසතොචආදිසතොසයොපසනනසහා’’ති.
– 

අයංනසයොසවදිතබ්සබො.තස්සත්සථො– සයසතඅනිද්දිට්ඨකාරකා පුබ්සබ
වුත්තප්පසභදා සුක්කවිසට්ඨිආදසයො සික්ඛාපදවිසසසා, සතසු 
අධිප්පායකම්මවත්ථුපුග්ගලපසයොසග අසපක්ඛාය භාවසතො කාරසකො න
නිද්දිට්සඨො සතසං සාසපක්ඛභාවදස්සනත්ථං. තං සබ්බං තස්මිං තස්මිං

සික්ඛාපසද ආවිභවිස්සති, ඉධ පන පාරාජිකපඤ්ඤත්තියං අකපක්ඛාය

අභාවකතො ොරකෙො නිද්දිට්කඨො. සයො පන කාරසකො ‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මිං

භික්ඛුනා උබ්භතස්මි’’න්තිආදීසු (පාරා. 462, 472, 475) විය පුබ්කබ 

වත්තබ්බවිධානාභාවකතො කරණාදිවසසන අනිද්දිසිත්වා පච්චත්තවසසන 
නිද්දිට්සඨො අසපක්ඛාය අභාවසතො. තත්ථ නිද්දිසියමාසනො
සසසදුතියානියතපණීතසභොජනං සමණුද්සදසතතියචතඋත්ථපාටිසදසනීසයසු
විය මජ්සඣඅනිද්දිසිත්වා ‘‘නසහව සඛො පන…සප.… ඔභාසිතු’’න්තිආදි
(පාරා. 453) වියපුබ්සබ වත්තබ්බවිධානාභාවසතො එවආදිම්හි නිද්දිට්සඨො.
ආදිම්හි නිද්දිසියමාසනොපි පුබ්සබ වුත්තප්පසභසදසු සභදානුවත්තකාදීසු
පඤ්චත්තිංසසසු සික්ඛාපසදසු විය අනිද්දිසිත්වා පුබ්සබ 

වත්තබ්බවිධානාභාවසතො එව ‘‘සයො පන භික්ඛූ’’තිආදිසතොව කයොපන-
සද්සදන සහ නිද්දිට්සඨො. එවං නිද්දිසියමාසනොපි සසො යස්මා ‘‘යා පන
භික්ඛුනිසයො ද්සව එකමඤ්සච තුවට්සටයු’’න්තිආදි (පාචි. 933) ආපත්ති
විය පරප්පභවං ආපත්තිං න ආපජ්ජති, තස්මා ‘‘සයො පන භික්ඛූ’’ති
එකවචසනන නිද්දිට්සඨො. සමථුනධම්මාපත්තිපි පරප්පභවා 
‘‘ද්වයංද්වයසමාපත්තී’’ති (පාරා. 39) වචනසතොති සච? තං න, 
අධිප්පායජානනසතො. අසනණස්සා එව භික්ඛුනියා ආපත්ති, න එණස්සාති
නියසමො තත්ථ අත්ථි, න එවං ඉධ නියසමොති අනියමිතාධිප්පාසයො.
ලම්බීමුදුපිට්ඨීනං කුසතො ‘‘ද්වයංද්වයසමාපත්තී’’ති (පාරා. 55) වචනසතො
සතසං සමථුනධම්මාපත්ති. අයමත්සථො චතස්සසො සමථුනධම්මපච්චයාති 
අට්ඨවත්ථුකංසන්ධාය‘‘සඡජ්ජංසියාසමථුනධම්මපච්චයා’’ති(පරි.481) ච
පරිවාසර වුත්තවචසනනසාසධතබ්සබො. 

සභදානුවත්තකසික්ඛාපසද තිණ්ණං උද්ධං න සමනුභාසිතබ්බා, න 
සඞ්සඝනසඞ්ඝං එකසතොකාතබ්බන්ති.නයදස්සනත්ථංආදිසතොව ‘‘භික්ඛූ
සහොන්තී’’ති බහුවචනනිද්සදසං කත්වා පුන ‘‘එසකො වා ද්සව වා තසයො
වා’’ති (පාරා. 418) වුත්තං, අඤ්ඤථා න තසතො උද්ධං ‘‘අනුවත්තකා
සහොන්තී’’ති ආපජ්ජති. තසතො නිදානවිසරොසධො. පඤ්චසතමත්තා හි

තදනුවත්තකා අසහසුං. යං පන ෙත්තෙතිෙක්ඛන්ධකෙ ‘‘සඞ්සඝො
චත්තාසරොපාචීනසකභික්ඛූ, චත්තාසරො පාසවයයසකභික්ඛූසම්මන්සනයය 
…සප.… සම්මතා’’තිආදි (චූළව. 456) ඤත්තිදුතියකම්මං වුත්තං, තං
‘‘උබ්බාහිකාය ඉමං අධිකරණං වූපසසමතු’’න්ති වුත්තත්තා සතහි
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පටුන 

කත්තබ්බවිධානං. සම්මුතිකරණසමවවාතතියංකත්වා කප්පති.නහිසත
සතන කම්සමන කම්මාරහා කම්මකතා සහොන්ති. යස්ස සඞ්සඝො කම්මං 
කසරොති, සසො කම්මාරසහොති ලක්ඛණං. න ච තදා සඞ්සඝො සතසං
අට්ඨන්නම්පි භික්ඛූනං කම්මං අකාසි. භජාපියමානා සත කම්මපත්තභාවං
භජන්ති. අධිකරණවූපසමකම්මස්සපත්තා යුත්තාසඞ්සඝනකතාතිකත්වා
කම්මපත්තා එව හි සත සහොන්ති. ‘‘සත භික්ඛූ භික්ඛූහි යාවතතියං
සමනුභාසිතබ්බා තස්ස පටිනිස්සග්ගායා’’ති (පාරා. 418) වචනසතො සතහි
කත්තබ්බවිධානං. සම්මුතිකරණසමව කම්මං සහොතීති සච? තං න, 
අධිප්පායජානනසතො, තස්ස පටිනිස්සග්ගාය එව සත භික්ඛූ කම්මාරහා
කාතබ්බා, න සදොසාගතිවසසනාති අයසමත්ථ අධිප්පාසයො. න හි
පාචීනකාදීනං සම්මුතියා අධිකරණවූපසමසිද්ධි විය සතසං 
සමනුභාසනකම්සමන තස්ස පටිනිස්සග්ගසිද්ධි සහොති, සම්මුති නාසමසා 
පඨමං අනුමතිං ගසහත්වා යාචිත්වාව කරීයති, න තථා කම්මන්ති. 
කම්මකරසණ පන තදත්ථසිද්ධි සහොතිසයව. පරසම්මුතියා බහුතරාව
සම්මන්නිතබ්බාති සවදිතබ්බං. 

‘‘සමථුනධම්ම’’න්තිඑවංබාහුල්ලනසයනලද්ධනාමකංසකපසයොසගන
වා පරපසයොසගන වා අත්තසනොනිමිත්තස්ස සකමග්සග වා පරමග්සග වා
පරනිමිත්තස්ස වා සකමග්සග එව පසවසනපවිට්ඨට්ඨිතඋද්ධරසණසු යං
ණඤ්චිඑකංපටිසාදියනවසසනසසසවයය, පාරාජිසකොසහොතිඅසංවාසසොති.
සකචි පන ‘‘පසවසනාදීනි චත්තාරි වා තීණි වා ද්සව වා එකං වා
පටිසසසවයය, පාරාජිසකො සහොති. වුත්තඤ්සහතං ‘සසො සච පසවසනං
සාදියති, පවිට්ඨං සාදියති, ඨිතං සාදියති, උද්ධරණං සාදියති, ආපත්ති
පාරාජිකස්සා’තිආදී’’ති(පාරා. 58) වදන්ති.සතසංමසතනචතූසුපිචතස්සසො
පාරාජිකාපත්තිසයො ආපජ්ජති. සතසයව එවං වදන්ති – ආපජ්ජතු
සමථුනධම්මපාරාජිකාපත්ති, සමථුනධම්මපාරාජිකාපත්තියා තංභාගියාති
අත්තසනො වීතික්කසම පාරාජිකාපත්තිසයො, සඞ්ඝාදිසසසාපත්තිඤ්ච 
ආපජ්ජිත්වා සික්ඛං පච්චක්ඛාය ගහට්ඨකාසල සමථුනාදිකං පාරාජිකං
ආපජ්ජිත්වා පුන පබ්බජිත්වා උපසම්පජ්ජිත්වා එකං සඞ්ඝාදිසසසාපත්තිං
එකමසනකංවාපටිකරිත්වාව සසොපුග්ගසලොයස්මානිරාපත්තිසකොසහොති, 
තස්මා සසො ගහට්ඨකාසල සාපත්තිසකොවාති. 
අන්තිමවත්ථුඅජ්ඣාපන්නස්සාපි අත්සථව ආපත්ති. වුට්ඨානසදසනාහි පන
අසුජ්ඣනසතො ‘‘පසයොසග පසයොසග ආපත්ති පාරාජිකස්සා’’ති න වුත්තං.
ගණනපසයොජනාභාවසතොණඤ්චාපින වුත්තං, අථසඛොපදභාජසන (පාරා.
58) ‘‘ආපත්ති පාරාජිකස්සා’’ති වචසනනායමත්සථො සිද්සධොති යුත්තිඤ්ච
වදන්ති. 

යදි එවංමාතිකායම්පි ‘‘සයොපනභික්ඛු සමථුනංධම්මංපටිසසසවයය, 
පාරාජික’’න්ති වත්තබ්බං භසවයය, පාරාජිකස්ස අනවසසසවචනම්පි න
යුජ්සජයය.සබ්සබපිහිආපත්තික්ඛන්සධ, භික්ඛුගණනඤ්ච අනවසසසසත්වා
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තිට්ඨතීති අනවසසසවචනන්ති කත්වා පසවසසව ආපත්ති, න පවිට්ඨාදීසු. 
තසමසවකං සන්ධාය ‘‘යස්ස සියා ආපත්තී’’ති (මහාව. 134) 
පාරාජිකාපත්තිම්පි අන්සතො කත්වා නිදානුද්සදසවචනං සවදිතබ්බං. තස්මා
මාතිකායං‘‘පාරාජික’’න්තිඅවත්වා ‘‘පාරාජිසකොසහොතී’’ති(පාරා.42, 44) 
පුග්ගලනිද්සදසවචනං සතන සරීරබන්ධසනන උපසම්පදාය
අභබ්බභාවදීපනත්ථං. ‘‘ආපත්ති පාරාජිකස්සා’’ති පදභාජසන වචනං 
අන්තිමවත්ථුං අජ්ඣාපන්නස්සාපි පාරාජිකස්ස අසංවාසස්ස සසතො 
පුග්ගලස්ස අසථයයසංවාසකභාවදීපනත්ථං. න හි සසො සංවාසං
සාදියන්සතොපි සථයයසංවාසසකො සහොති, තස්මා උපසම්පන්සනො
‘‘භික්ඛූ’’ත්සවව වුච්චති. සතසනවාහ ‘‘අසුද්සධො සහොති පුග්ගසලො
අඤ්ඤතරං පාරාජිකංධම්මං අජ්ඣාපන්සනො, තඤ්සචසුද්ධදිට්ඨිසමාසනො 
අසනොකාසංකාරාසපත්වාඅක්සකොසාධිප්පාසයොවදති, ආපත්තිඔමසවාසදන
දුක්කටස්සා’’ති (පාරා. 389) අනුපසම්පන්නස්ස තදභාවසතො සිද්සධො සසො
උපසම්පන්සනො ‘‘භික්ඛූ’’ත්සවව වුච්චතීති, සතන පදසසොධම්මං, 
සහසසයයඤ්චජසනති, භික්ඛුසපසුඤ්ඤාදිඤ්චජසනතීති සවදිතබ්බං(වජිර.
ටී.පාරාජික39). 

නිදානාමාතිකාසභසදො, විභඞ්සගොතන්නියාමසකො; 
තසතො ආපත්තියා සභසදො, අනාපත්ති තදඤ්ඤථාති. (වජිර. ටී.
පාරාජික 43-44) – 

අයං නසයො සවදිතබ්සබො. තත්ථ සුදින්නවත්ථු (පාරා. 24 ආදසයො)-
මක්කටිවත්ථු (පාරා. 40 ආදසයො)-වජ්ජිපුත්තකවත්ථු (පාරා. 43) චාති 

තිප්පසභදවත්ථු ඉමස්ස සික්ඛාපදස්ස නිදානං නාම. තසතො නිදානා ‘‘සයො

පනභික්ඛුභික්ඛූනං…සප.… අසංවාසසො’’ති(පාරා.44) ඉමිස්සා මාතිොය

කභකදො ජාසතො. තත්ථ හි ‘‘අන්තමසසො තිරච්ඡානගතායා’’ති (පාරා. 44) 
ඉත්ථිලිඞ්ගවසසන ‘‘සච්චං, ආවුසසො, භගවතා සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං, 
තඤ්ච සඛො ඉත්ථියා, සනො පුරිසස, සනො පණ්ඩසක, සනො
උභසතොබයඤ්ජනසක චා’’ති මක්කටිපාරාජිසකො විය අඤ්සඤොපි සලසං
ඔඩ්සඩතුං සක්සකොති, තස්මා තාදිසස්ස අසලසසොකාසස්ස දස්සනත්ථං ඉදං
වුච්චති, මක්කටිසඞ්ඛාතා නිදානා ‘‘අන්තමසසො තිරච්ඡානගතායපී’’ති
මාතිකාය වචනසභසදො, න ඉත්ථියා එව සමථුනසිද්ධිදස්සනසතො. තස්මා 

විභඞ්කගො තන්නියාමකෙො තස්සා මාතිකාය අධිප්සපතත්ථනියාමසකො
විභඞ්සගොති.විභඞ්සගහි ‘‘තිස්සසොඉත්ථිසයො, තසයොඋභසතොබයඤ්ජනකා, 
තසයො පණ්ඩකා, තසයො පුරිසා. මනුස්සිත්ථියා තසයො මග්සග, 
තිරච්ඡානගතපුරිසස්ස ද්සව මග්සග’’තිආදිනා (පාරා. 56) නසයන 
සබ්බසලසසොකාසං පිදහිත්වා නියසමො කසතො. එත්ථාහ – යදි එවං
සාධාරණසික්ඛාපදවසසන වා ලිඞ්ගපරිවත්තනවසසන වා න සකවලං
භික්ඛූනං, භික්ඛුනීනම්පි‘‘සික්ඛාසාජීවසමාපන්සනො’’තිවිභඞ්සගවත්තබ්බං
සියා.තදවචසනනහි භික්ඛුනීපුරිසලිඞ්ගපාතුභාසවනභික්ඛුභාසව ඨිතාඑවං
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වසදයය ‘‘නාහංඋපසම්පදාකරණකාසලභික්ඛූනංසික්ඛාසාජීවසමාපන්නා, 
තස්මා න අපච්චක්ඛාතසික්ඛාපි සමථුනධම්සමන පාරාජිකා සහොමී’’ති.
වුච්චසත – යථා වුත්තං, තථා න වත්තබ්බං අනිට්ඨප්පසඞ්ගසතො. තථා
වුත්සතභික්ඛුනීනම්පි සික්ඛාපච්චක්ඛානංඅත්ථීතිආපජ්ජති.තඤ්චානිට්ඨං.
ඉදමපරමනිට්ඨං ‘‘සබ්බසික්ඛාපදානි සාධාරණාසනව නාසාධාරණානී’’ති.
අපිචායං භික්ඛූනං සික්ඛාසාජීවසමාපන්නාව සහොතීති දස්සනත්ථං
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, තංසයවඋපජ්ඣං තසමවඋපසම්පදංතානිවස්සානි

භික්ඛූහිසඞ්ගමිතු’’න්තිආදි (පාරා.69) වුත්තං. තකතොආපත්තියාකභකදොති
තසතො විභඞ්ගසතො ‘‘අක්ඛයිසත සරීසර පාරාජිකං, සයභුසයයන ඛයිසත
ථුල්ලච්චය’’න්තිආදි (පාරා. 73, පරි. 157) ආපත්තියා සභසදො සහොති. 

අනාපත්ති තදඤ්ඤථාතිතසතො එව විභඞ්ගසතො සයන ආකාසරනආපත්ති
වුත්තා, තසතො අඤ්සඤනාකාසරන අනාපත්තිසභසදොව සහොති. ‘‘සාදියති, 
ආපත්ති පාරාජිකස්ස, න සාදියති, අනාපත්තී’’ති හි විභඞ්සග අසති න
පඤ්ඤායති. එත්තාවතා ‘‘නිදානාමාතිකාසභසදො’’තිඅයංගාථාසමාසසතො
වුත්තත්ථා සහොති. විසසසකාරණං පන තස්මිං තස්මිං සික්ඛාපසද
ආවිභවිස්සති. 

පඨමපඤ්ඤත්ති තාව පඨමසබොධිං අතික්කමිත්වා පඤ්ඤත්තත්තා, 
ආයස්මසතො සුදින්නස්ස අට්ඨවස්සිකකාසල පඤ්ඤත්තත්තා ච
රත්තඤ්ඤුමහත්තං පත්තකාසල පඤ්ඤත්තා, දුතියපඤ්ඤත්ති
බාහුසච්චමහත්තං පත්තකාසල. සසො හි ආයස්මා මක්කටිපාරාජිසකො යථා
මාතුගාමප්පටිසංයුත්සතසු සික්ඛාපසදසු තිරච්ඡානගතිත්ථී න අධිප්සපතා, 
තථා ඉධාපීති සඤ්ඤාය ‘‘සච්චං, ආවුසසො…සප.… තඤ්ච සඛො
මනුස්සිත්ථියා, සනොතිරච්ඡානගතායා’’ති(පාරා.41) ආහ.තතියපඤ්ඤත්ති
ලාභග්ගමහත්තං පත්තකාසල උප්පන්නා ‘‘යාවදත්ථං භුඤ්ජිත්වා’’තිආදි
(පාරා. 43) වචනසතො, සවපුල්ලමහත්තම්පි එත්සථව ලබ්භතීති ඉමං
පඨමපාරාජිකසික්ඛාපදං තිවිධම්පි වත්ථුං උපාදාය චතුබ්බිධම්පි තං කාලං
පත්වාපඤ්ඤත්තන්තිසවදිතබ්බං. 

තත්ථ කයො පනාති අනවසසසපරියාදානපදං. භික්ඛූති තස්ස

අතිප්පසඞ්ගනියමපදං. භික්ඛූනං සික්ඛාොජීවෙමාපන්කනොති තස්ස
විසසසනවචනං. න හි සබ්සබොපි භික්ඛුනාමසකො, යා භගවතා යාය කායචි
උපසම්පදාය උපසම්පන්නභික්ඛූනං සහට්ඨිමපරිච්සඡසදන සික්ඛිතබ්බා
සික්ඛාවිහිතා, ‘‘එත්ථසහජීවන්තී’’තිසයොච සාජීසවොවුත්සතො, තංඋභයං
සමාපන්සනොව සහොති. කදා පන සමාපන්සනො සහොති? යාය කායචි 
උපසම්පදාය උපසම්පන්නසමනන්තරසමව තදුභයං ජානන්සතොපි 

අජානන්සතොපිතදජ්ඣුපගතත්තාසමාපන්සනොවනාමසහොති. ෙෙ ජීවන්තීති
යාවසික්ඛංනපච්චක්ඛාති, පාරාජිකභාවංවානපාපුණාති.යංපන වුත්තං 

අන්ධෙට්ඨෙථායං ‘‘සික්ඛං පරිපූසරන්සතො සික්ඛාසමාපන්සනො සාජීවං
අවීතික්කමන්සතො සාජීවසමාපන්සනො’’ති, තං උක්කට්ඨපරිච්සඡදවසසන
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පටුන 

වුත්තං. න හි සික්ඛං අපරිපූසරන්සතො, කාමවිතක්කාදිබහුසලො වා එකච්චං
සාවසසසං සාජීවං වීතික්කමන්සතො වා සික්ඛාසාජීවසමාපන්සනො නාම න 
සහොති. 

උක්කට්ඨපරිච්සඡසදන පන චතුක්කං ලබ්භති – ‘‘අත්ථි භික්ඛු 
සික්ඛාසමාපන්සනො සීලානි පච්චසවක්ඛන්සතො න සාජීවසමාපන්සනො
අචිත්තකං සික්ඛාපදං වීතික්කමන්සතො, අත්ථි න සික්ඛාසමාපන්සනො
කාමවිතක්කාදිබහුසලො සාජීවසමාපන්සනො නිරාපත්තිසකො, අත්ථි න
සික්ඛාසමාපන්සනො න ච සාජීවසමාපන්සනො අනවසසසං ආපත්තිං 
ආපන්සනො, අත්ථි උභයසමාපන්සනො සික්ඛං පරිපූසරන්සතො සාජීවඤ්ච
අවීතික්කමන්සතො’’ති. අයසමත්ථ චතුත්සථො භික්ඛු උක්කට්සඨො ඉධ
අධිප්සපසතො සියා. න හි භගවා අනුක්කට්ඨං වත්තුං යුත්සතොති සච? න, 
‘‘තත්ර යායං අධිසීලසික්ඛා, අයං ඉමස්මිං අත්සථ අධිප්සපතා සික්ඛා’’ති
වචනවිසරොධසතො, උක්කට්ඨග්ගහණාධිප්පාසය සති ‘‘සික්ඛාති තිස්සසො
සික්ඛා’’තිඑත්තකසමවවත්තබ්බන්තිඅධිප්පාසයො.සික්ඛත්තයසමාපන්සනො
හි සබ්බුක්කට්සඨො. ‘‘සමථුනං ධම්මං පටිසසසවය්යා’’ති පරසතො වචනං
අසපක්ඛිත්වා අධිසීලසික්ඛාවවුත්තාතිසච? න, තස්සාපිඅභබ්බත්තා.නහි
අධිසීලසික්ඛං පරිපූසරන්සතො, සාජීවඤ්ච අවීතික්කමන්සතො සමථුනධම්මං
පටිසසවිතුං භබ්සබො, තං සික්ඛං අපරිපූසරන්සතො, සාජීවඤ්ච
වීතික්කමන්සතොසයව හි පටිසසසවයයාති අධිප්පායා. තස්මා එවසමත්ථ
අත්සථො ගසහතබ්සබො. යස්මා සික්ඛාපදසඞ්ඛාසතො සාජීසවො 
අධිසීලසික්ඛසමව සඞ්ගණ්හාති, න ඉතරසික්ඛාද්වයං, තස්මා ‘‘තත්ර යායං 
අධිසීලසික්ඛා, අයං ඉමස්මිං අත්සථ අධිප්සපතා සික්ඛා’’ති වුත්තං. තස්මා 
අධිසීලසික්ඛාය සඞ්ගාහසකො සාජීසවො සික්ඛාසාජීසවොති වුත්සතො. ඉති
සාජීවවිසසසනත්ථං සික්ඛාග්ගහණං කතං. තදත්ථදීපනත්ථසමව විභඞ්සග
සික්ඛංඅපරාමසිත්වා‘‘තස්මිං සික්ඛති, සතනවුච්චතිසාජීවසමාපන්සනො’’ති
(පාරා. 45) වුත්තං. සතන එකසමවිදං අත්ථපදන්ති දීපිතං සහොති. තඤ්ච
උපසම්පදූපගමනන්තරසතො පට්ඨාය සික්ඛනාධිකාරත්තා ‘‘සික්ඛතී’’ති ච
‘‘සමාපන්සනො’’ති ච වුච්චති. සයො එවං ‘‘සික්ඛාසාජීවසමාපන්සනො’’ති
සඞ්ඛංගසතො, තාදිසංපච්චයංපටිච්චඅපරභාසග සාජීවසඞ්ඛාතසමවසික්ඛං
අපච්චක්ඛාය තස්මිංසයව දුබ්බලයං අනාවිකත්වා සමථුනං ධම්මං
පටිසසසවයයාතිඅයමත්සථොයුජ්ජති. 

ණන්තු අට්ඨකථානසයො පටික්ඛිත්සතො සහොති, සසො ච න
පටික්සඛපාරසහො සහොති, අධිප්පාසයො පසනත්ථ පරිසයසිතබ්සබො. සබ්සබසු 
සික්ඛාපසදසු ඉදසමව භික්ඛුලක්ඛණං සාධාරණං යදිදං ‘‘භික්ඛූනං 
සික්ඛාසාජීවසමාපන්සනො’’ති. ඛීණාසසවොපි සාවසකො ආපත්තිං ආපජ්ජති
අචිත්තකං, තථා සසක්සඛො, පුථුජ්ජසනො පන සචිත්තකම්පි, තස්මා
සසක්ඛාසසක්ඛපුථුජ්ජනානං සාමඤ්ඤමිදං භික්ඛුලක්ඛණන්ති කත්වා
සකවලං සික්ඛාසමාපන්සනො, සකවලං සාජීවසමාපන්සනො, 
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පටුන 

උභයසමාපන්සනො චාති සරූසපකසදසඑකසසසනසයන 
‘‘සික්ඛාසාජීවසමාපන්සනො’’ත්සවව සම්පිණ්සඩත්වා උක්කට්ඨග්ගහසණන 
අනුක්කට්ඨානං ගහණසිද්ධිසතො අට්ඨකථායං උක්කට්සඨොව වුත්සතො.
තසමවසම්පාසදතුං ‘‘තස්මිංසික්ඛති, සතනවුච්චතිසාජීවසමාපන්සනො’’ති
එත්ථ සික්ඛාසද්දස්ස අවචසන පරිහාරං වත්වා යස්මා පන සසො සික්ඛම්පි
සමාපන්සනො, තස්මා සික්ඛාසමාපන්සනොතිපි අත්ථසතො සවදිතබ්සබොති ච
වත්වා ‘‘යං සික්ඛං සමාපන්සනො, තං අපච්චක්ඛාය, යඤ්ච සාජීවං
සමාපන්සනො, තත්ථ දුබ්බලයං අනාවිකත්වා’’ති වුත්තන්ති අයමට්ඨකථාය 
අධිප්පාසයො සවදිතබ්සබො. එතස්මිං පන අධිප්පාසය අධිසීලසික්ඛාය එව
ගහණං සබ්බත්ථිකත්තා, සීලාධිකාරසතොචවිනයස්සාතිසවදිතබ්බං.යථාච
සික්ඛාපදං සමාදියන්සතො සීලං සමාදියතීති වුච්චති, එවං සික්ඛාපදං
පච්චක්ඛන්සතොසීලං පච්චක්ඛාතීතිවත්තුංයුජ්ජති, තස්මාතත්ථවුත්තං‘‘යං
සික්ඛං සමාපන්සනො, තං අපච්චක්ඛායා’’ති (පාරා. අට්ඨ.
සික්ඛාපච්චක්ඛානවිභඞ්ගවණ්ණනා). එත්තාවතා සමාසසතො
‘‘සික්ඛාසාජීවසමාපන්සනො’’ති එත්ථ වත්තබ්බවිනිච්ඡසයො නිට්ඨිසතො
සහොති. 

ණංඉමිනා විසසසවචසනනපසයොජනං, නනු ‘‘සයො පනභික්ඛුසික්ඛං 
අපච්චක්ඛාය දුබ්බලයං අනාවිකත්වා…සප.… අසංවාසසො’’ති එත්තකසමව
වත්තබ්බන්ති සච? න වත්තබ්බං අනිට්ඨප්පසඞ්ගසතො. ‘‘සයො පන
සික්ඛාසාජීවසමාපන්සනො සථයයසංවාසාදිසකො සකවසලන
සමඤ්ඤාමත්සතන, පටිඤ්ඤාමත්සතන වා භික්ඛු, තස්සාපි
සික්ඛාපච්චක්ඛානං අත්ථි, සික්ඛං අපච්චක්ඛාය ච සමථුනං ධම්මං
පටිසසවන්තස්ස පාරාජිකාපත්ති. සයො වා පච්ඡා පාරාජිකං ආපත්තිං 
ආපජ්ජිත්වා න සික්ඛාසාජීවසමාපන්සනො, තස්ස ච, සයො වා
පක්ඛපණ්ඩකත්තා පණ්ඩකභාවූපගමසනන න සික්ඛාසාජීවසමාපන්සනො, 
තස්ස ච තදුභයං අත්ථීති ආපජ්ජති. පණ්ඩකභාවපක්සඛ ච පණ්ඩසකො
උපසම්පදායනවත්ථූ’’තිවුත්තං.තස්මාඉතරස්මිං පක්සඛවත්ථූතිසිද්ධං.
තස්මිං පක්සඛ උපසම්පන්සනො පණ්ඩකභාවපක්සඛ පණ්ඩකත්තා න
සික්ඛාසාජීවසමාපන්සනො, සසො පරිච්චජිතබ්බායසික්ඛායඅභාසවනසික්ඛං 
අපච්චක්ඛාය මුසඛන පරස්ස අඞ්ගජාතග්ගහණනසයන සමථුනං ධම්මං
පටිසසසවයය, තස්ස කුසතො පාරාජිකාපත්තීති අධිප්පාසයො. අයං නසයො
අපණ්ඩකපක්ඛං අලභමානස්සසව පරසතො යුජ්ජති, ලභන්තස්ස පන
අරූපසත්තානං කුසලාදිසමාපත්තික්ඛසණ භවඞ්ගවිච්සඡසද සතිපි අමරණං
වියපණ්ඩකභාවපක්සඛපිභික්ඛුභාසවොඅත්ථි.සංවාසංවාසාදියන්තස්සන 
සථයයසංවාසකභාසවො අත්ථි අන්තිමවත්ථුඅජ්ඣාපන්නස්ස විය. න ච
සහසසයයාදිං ජසනති. ගණපූරසකො පන න සහොති අන්තිමවත්ථුං
අජ්ඣාපන්සනො විය. න සසො සික්ඛාසාජීවසමාපන්සනො. ඉතරස්මිං පන
පක්සඛ සහොති, අයං ඉමස්ස තසතො විසසසසො. ණමයං සසහතුසකො, උදාහු
අසහතුසකොති? න අසහතුසකො. යසතො උපසම්පදා තස්ස අපණ්ඩකපක්සඛ 
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අනුඤ්ඤාතා සසහතුකප්පටිසන්ධිකත්තා. පණ්ඩකභාවපක්සඛපි ණස්ස
නානුඤ්ඤාතාතිසච? පණ්ඩකභූතත්තාඔපක්කමිකපණ්ඩකස්සවිය. 

අපිච ‘‘සික්ඛාසාජීවසමාපන්සනො’’ති ඉමිනා තස්ස සික්ඛාසමාදානං 
දීසපත්වා තං සමාදින්නං සික්ඛං අපච්චක්ඛාය, තත්ථ ච දුබ්බලයං
අනාවිකත්වාති වත්තුං යුජ්ජති, න අඤ්ඤථාති ඉමිනා කාරසණන
යථාවුත්තානිට්ඨප්පසඞ්ගසතො ‘‘සයො පන භික්ඛු භික්ඛූනං
සික්ඛාසාජීවසමාපන්සනොසික්ඛංඅපච්චක්ඛායා’’තිආදිවුත්තං. යථාසචත්ථ, 
එවං ‘‘සයො පන භික්ඛු භික්ඛූනං සික්ඛාසාජීවසමාපන්සනො සික්ඛං 
අපච්චක්ඛාය දුබ්බලයං අනාවිකත්වා ගාමා වා අරඤ්ඤා වා
අදින්නං…සප.… සයො පන භික්ඛු භික්ඛූනං සික්ඛාසාජීවසමාපන්සනො
සික්ඛං අපච්චක්ඛාය දුබ්බලයං අනාවිකත්වා සුගතචීවරප්පමාණං චීවරං
කාරාසපයයා’’තිසබ්බත්ථසයොසජතබ්බං. 

‘‘අන්තමකෙොතිරච්ොනගතායපී’’ති මනුස්සිත්ථිංඋපාදායවුත්තං.නහි
පසගව පණ්ඩසක, පුරිසස වාති වත්තුං යුජ්ජති. සසසං තත්ථ තත්ථ
වුත්තනයසමව. අයංතාවමාතිකාය විනිච්ඡසයො අඤ්ඤත්ථාපියථාසම්භවං
සයොසජත්වාදීසපතබ්සබො. 

සාරිපුත්තසබලට්ඨසීසානන්දාදසයොපිසික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිකාරණත්තා ච
ආපත්තිආපජ්ජනසතොචකස්මාමහාවිභඞ්සගඤත්තිචතුත්ථඋපසම්පදාසයව
ආගතාති? පටික්ඛිත්තාය සරණගමනූපසම්පදාය අනුඤ්ඤාතප්පසඞ්ගභයාති
උපතිස්සත්සථසරො. ආපත්තියා භබ්බතං සන්ධාය තස්මිම්පි වුත්සත පුබ්සබ
පටික්ඛිත්තාපිභගවතාපුන අනුඤ්ඤාතාතිභික්ඛූනංමිච්ඡාගාසහොවාවිමති
වාඋප්පජ්ජති, තස්මානවුත්තාති වුත්තංසහොති. 

‘‘අධම්මකම්මංවග්ගකම්ම’’ති (මහාව.387) වචනසතො කුප්පකම්මම්පි

කත්ථචි ‘‘කම්ම’’න්ති වුච්චති, තස්මා ‘‘අකුප්කපනා’’ති වුත්තං. යස්මා
අකුප්පකම්මම්පි එකච්චං න ඨානාරහං, සයන අපත්සතො ඔසාරණං

සුඔසාරිසතොති වුච්චති, තස්මා ‘‘ඨානාරකෙනා’’ති වුත්තං. යදි එවං
‘‘ඨානාරසහනා’’ති ඉදසමව වත්තබ්බං ඉමිනා අකුප්පසිද්ධිසතොති සච? න, 
අට්ඨානාරසහනඅකුප්සපනඋපසම්පන්සනො ඉමස්මිංඅත්සථනඅධිප්සපසතො
අනිට්ඨප්පසඞ්ගසතො. ද්වීහි පසනසතහි එකසතො වුත්සතහි අයමත්සථො
පඤ්ඤායති – සකවලං සතන අකුප්සපන උපසම්පන්සනො අයම්පි ඉමස්මිං
අත්සථඅධිප්සපසතොභික්ඛූති, ඨානාරසහනචඅකුප්සපනච උපසම්පන්සනො
අයම්පි ඉමස්මිං අත්සථ අධිප්සපසතො භික්ඛූති, කුප්සපන උපසම්පන්සනො 
නාධිප්සපසතොති. 

‘‘පටිෙන්ධිග්ගෙණකතොපට්ඨාය අපරිපුණ්ණවීෙතිවේකෙො’’තිවුත්තත්තා
ඔපපාතිකඤ්චාති සසොළසවස්සුද්සදසිකා ඔපපාතිකා පටිසන්ධිසතො පට්ඨාය
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අපරිපුණ්ණවීසතිවස්සාති වදන්ති. ‘සසොළසවස්සුද්සදසිකා සහොන්තී’ති
වුත්තත්තා පුන චත්තාරි වස්සානි ඉච්ඡිතබ්බානි, ‘පටිසන්ධිග්ගහණසතො
පට්ඨායා’ති ඉදං ගබ්භසසයයකානං වසසන වුත්ත’’න්ති එසක. ‘‘සකචි
වදන්තී’’ති යත්ථ යත්ථ ලිඛීයති, තත්ථ තත්ථ විචාසරත්වා අත්ථං සුට්ඨු
උපලක්ඛසය. ඔපක්කමිසක පණ්ඩකභාසවො ආරුළ්හනසයන සවදිතබ්සබො.
‘‘පක්ඛපණ්ඩසකො අපණ්ඩකපක්සඛ පබ්බාසජත්වා පණ්ඩකපක්සඛ 
නාසසතබ්සබො’’ති(වජිර.ටී.මහාවග්ග109) ලිඛිතං. 

‘‘බින්දුංඅදත්වාසචනිවාසසති, කථයයෙංවාෙකෙො නසහොතී’’තිවදන්ති, 

වීමංසිතබ්බං. ලිඞ්ගානුරූපේොතිසාමසණරාරහස්සසංවාසස්සසාදිතත්තාති 
අධිප්පාසයො. 

රාජභයාදීහි ගහිතලිඞ්ගානං ‘‘ගිහී මං ‘සමසණො’ති ජානන්තූ’’ති
වඤ්චනචිත්සත සතිපි භික්ඛූනං වඤ්සචතුකාමතාය ච සතහි 
සංවසිතුකාමතායචඅභාවාසදොසසොනජාසතොති.‘‘සයොඑවංපබ්බජති, සසො
සථයයසංවාසසකොනාම සහොතී’’තිවා‘‘එවංකාතුංනලබ්භතී’’තිවා‘‘එවං
පබ්බජිසතොසාමසණසරොනසහොතී’’තිවාන ජානාති, වට්ටති.‘‘ජානාති, න
වට්ටතී’’ති ච ලිඛිතං. ‘‘රාජදුබ්භික්ඛාදිඅත්ථාය චීවරං පාරුපිත්වා සංවාසං
සාදියන්සතොසථයයසංවාසසකොසහොති.කස්මා? අසුද්ධචිත්තත්තා.පුනසසො
‘සුද්ධං බ්රහ්මචරියං කරිස්සාමි, ණං එසතනාති විප්පටිසාසරන වා
පච්චයාදිසුලභතායවාකරිස්සාමී’තිසුද්ධමානසසොහුත්වායාවසසො සංවාසං
නාධිවාසසති, තාවසථයයසංවාසසකොනසහොති.එවංසුද්ධචිත්තුප්පත්තිසතො 
පට්ඨාය සංවාසං සාදියති සච, සථයයසංවාසසකො සහොතීති අධිප්සපසතො.
ඉතරථාසබ්බං විරුජ්ඣතී’’තිඑසක. 

‘‘නාභිපරාමාසාදිනාජාසතොතථාරූපංපිතරංඝාසතතිසච, පිතු ාතකෙො 
සහොතී’’තිවදන්ති. 

සයොපනකායසංසග්සගනසීලවිනාසංපාසපති, නසසො භික්ඛනිදූෙකෙො 
‘‘තිණ්ණං මග්ගාන’’න්ති වචනසතො. භික්ඛුනිං පන එකසතොඋපසම්පන්නං
දූසසත්වාපි භික්ඛුනිදූසසකොසහොති, සසොපිපාරාජිසකොසහොතීතිවිනිච්ඡසයො.
භික්ඛුනී පන සථයයසංවාසිකා, මාතුපිතුඅරහන්තඝාතිකා, සලොහිතුප්පාදිකා, 
තිත්ථියපක්කන්තිකා ච සහොති, අට්ඨකථාසු අනාගතං විනයධරා
සම්පටිච්ඡන්ති. 

‘‘සම්පජානමුසාවාසද පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 2) වුත්තං මරියාදං 

අවීතික්කමන්සතො තස්මිඤ්ච සික්ඛාපසද සික්ඛතීති වුච්චති. සික්ඛාපදන්ති
අසභාවධම්සමො සඞ්සකසතොව, ඉධ පඤ්ඤත්ති අධිප්සපතා. 
‘‘සමථුනසංවරස්සසතං අධිවචන’’න්ති සමන්තපාසාදිකායං වුත්තං, තං

පනත්ථං සන්ධායාති ලිඛිතං. සික්ඛාති තං තං සික්ඛාපදං, සික්ඛනභාසවන 
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පටුන 

පවත්තචිත්තුප්පාසදො. ොජීවන්ති පඤ්ඤත්ති. තදත්ථදස්සනත්ථං පුබ්සබ
‘‘සමථුනසංවරස්සසතං අධිවචන’’න්ති වුත්තං. යස්මා සික්ඛාය
ගුණසම්මතාය පුඤ්ඤසම්මතාය තන්තියා අභාවසතො සලොකස්ස

දුබ්බලයාවිකම්මං තත්ථ න සම්භවති. පත්ථනීයා හි සා, තස්මා ‘‘යඤ්ච

ොජීවං ෙමාපන්කනො, තේමිං දුබ්බලභාවං අප්පොකෙත්වා’’ති වුත්තං.
ආණාය හි දුබ්බලයං සම්භවතීති උපතිස්සසො. දුබ්බලයාවිකම්මපදං
සික්ඛාපච්චක්ඛානපදස්ස බයඤ්ජනසිලිට්ඨතාය වා පරිවාරකභාසවන වා
සවදිතබ්බං.අථවායස්මාසික්ඛාපච්චක්ඛානස්සඑකච්චං දුබ්බලයාවිකම්මං
අකතංසහොති, තස්මාතංසන්ධාය‘‘සික්ඛංඅපච්චක්ඛායා’’ති පදස්සඅත්ථං

විවරන්සතො ‘‘දුබ්බලයංඅනාවිෙත්වා’’තිආහ. තත්ථසියායස්මානසබ්බං
දුබ්බලයාවිකම්මං සික්ඛාපච්චක්ඛානං, තස්මා ‘‘දුබ්බලයං අනාවිකත්වා’’ති
පඨමං වත්වා තස්ස අත්ථනියමත්ථං ‘‘සික්ඛං අපච්චක්ඛායා’’ති
වත්තබ්බන්ති? තං න, කස්මා? අත්ථානුක්කමාභාවසතො. 
‘‘සික්ඛාසාජීවසමාපන්සනො’’තිහිවුත්තත්තා‘‘යංසික්ඛංසමාපන්සනො, තං 
අපච්චක්ඛාය, යඤ්චසාජීවංසමාපන්සනො, තත්ථදුබ්බලයංඅනාවිකත්වා’’ති 
වුච්චමාසනඅනුක්කසමසනවඅත්සථොවුත්සතොසහොති, නඅඤ්ඤථා, තස්මා

ඉදසමවපඨමං වුත්තන්ති. කතෙංකයවාතිචුද්දසන්නං. 

‘‘සික්ඛං අපච්චක්ඛායා’’ති සබ්බසික්ඛාපදානං සාධාරණත්ථං 

‘‘අයකමත්ථඅනුපඤ්ඤත්තී’’ති වුත්තං. 

පකවෙනං නාම අඞ්ගජාතං පසවසසන්තස්ස අඞ්ගජාසතන සම්ඵුසනං. 

පවිට්ඨං නාම යාව මූලං පසවසසන්තස්ස විප්පකතකාසලො වායාමකාසලො.

සුක්කවිසට්ඨිසමසයඅඞ්ගජාතං ඨිතං නාම. උද්ධරණං නාමනීහරණකාසලො.

විනයගණ්ඨිපසදපන ‘‘වායාමසතො ඔරමිත්වාඨානං ඨිතං නාමා’’තිවුත්තං, 
තං අසඞ්කරසතො දස්සනත්ථං වුත්තං. පසවසනපවිට්ඨඋද්ධරණකාසලසුපි 

සුක්කවිසට්ඨි සහොතිසයව. ොදියනං නාම සසවනචිත්තස්ස 
අධිවාසනචිත්තස්සඋප්පාදනං. 

උභසතොවිභඞ්සග එව පඤ්ඤත්තානි සන්ධාය ‘‘ඉදඤ්හි 

ෙබ්බසික්ඛාපදානං නිදාන’’න්ති වුත්තං. ‘‘විනයධරපඤ්චසමන ගසණන 
උපසම්පදා’’ති (මහාව. 259) වුත්තත්තා ඉධ තතියා සහසයොසගන වුත්තා.
තස්මාවීසතිපි භික්ඛූසචනිසින්නා, පඤ්චසමොවිනයධසරොවඉච්ඡිතබ්සබො, 
එවංසතිපාරාජිසකොසච විනයධසරො, උපසම්පදාකම්මංසකොසපතීතිසච? න, 
පරිවාරාවසාසනකම්මවග්සග(පරි.482 ආදසයො)යංකම්මවිපත්තිලක්ඛණං
වුත්තං, තස්ස තස්මිං නත්ථිතාය. ‘‘කථං වත්ථුසතො වා ඤත්තිසතො වා
අනුස්සාවනසතොවාසීමසතොවාපරිසසතොවා’’තිඑත්තකංවුත්තං, නනුඅයං 
‘‘පරිසසතො වා’’ති වචසනන සඞ්ගහිසතොති සච? න, ‘‘ද්වාදසහිආකාසරහි
පරිසසතොකම්මානි විපජ්ජන්තී’’ති (පරි. 487) සුත්තස්ස හි විභඞ්සගතස්ස 
අනාමට්ඨත්තාති අයමත්සථො යස්මා තත්ථ තත්ථ සරූසපන



කඞ්ඛාවිතරණීපුරාණ-ටීකා  පාරාජිකකණ්ඩං 

23 

පටුන 

වුත්තපාළවසසසනව සක්කා ජානිතුං, තස්මා නයමුඛං දස්සසත්වා
සංඛිත්සතොති ලිඛිතං. ‘‘අඞ්ග’’න්ති පදං උද්ධරිත්වා ‘‘සබ්බසික්ඛාපසදසු
ආපත්තීනං අඞ්ගානඞ්ගං සවදිතබ්බ’’න්ති වුත්තං, ඉධ පන ‘‘අඞ්ග’’න්ති
වුත්තං, කස්මා? සමුට්ඨනාදීනං පරිවාරාදීසු සඞ්සඛසපනආගතත්තා තත්ථ
ගසහත්වා ඉධාපි නිද්දිට්ඨානං අනඞ්ගානං වවත්ථානාභාවසතො, සබ්බත්ථ
සඞ්සඛපසතො ච විත්ථාරසතො ච අනඞ්ගත්සත වුච්චමාසන අතිවිත්ථාරතාය
තස්මිං තස්මිං සික්ඛාපසද අනූනං වත්තබ්බසතො චාති සවදිතබ්සබො, 
සබ්බාපත්තීනං සඞ්ගාහකවසසනාතිඅත්සථො. 

යානි සික්ඛාපදානි ‘‘ණරියානී’’ති වුච්චන්ති, සතසං වසසන කායවාචා
සහ විඤ්ඤත්තියා සවදිතබ්බා, අණරියානං වසසන විනා විඤ්ඤත්තියා 
සවදිතබ්බා. චිත්තං පසනත්ථ අප්පමාණං භූතාසරොචනසමුට්ඨානස්ස
ණරියත්තා, අචිත්තකත්තා ච. තත්ථ ණරියා ආපත්තියා
අනඞ්ගන්තරචිත්තසමුට්ඨානා සවදිතබ්බා. අවිඤ්ඤත්තිජනකම්පි එකච්චං
බාහුල්ලනසයන‘‘ණරිය’’න්තිවුච්චතියසථව පඨමපාරාජිකං.විඤ්ඤත්තියා
අභාසවපි ‘‘සසො සච සාදියති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස, න සාදියති, 
අනාපත්තී’’තිහිවුත්තං, විඤ්ඤත්තිසඞ්ඛාතාපිණරියාවිනා සසවනචිත්සතන
න සහොති වුත්තචිත්තජත්තා, විකාරරූපත්තා, චිත්තානුපරිවත්තිකත්තා ච.
තස්මා ණරියාසඞ්ඛාතමිදං විඤ්ඤත්තිරූපං, ඉතරං චිත්තජරූපං විය
ජනකචිත්සතන විනානතිට්ඨති, ඉතරංසද්දායතනංතිට්ඨති, තස්මාණරියාය
සතිඑකන්තසතොතජ්ජනකං සසවනචිත්තංඅත්ථිඑවාතිකත්වානසාදියති, 
අනාපත්තීතිනයුජ්ජතීති.යස්මා විඤ්ඤත්තිජනකම්පිසමානංසසවනචිත්තං
න සබ්බකාලං විඤ්ඤත්තිං ජසනති, තස්මා විනාපි විඤ්ඤත්තියා සයං
උප්පජ්ජතීතිකත්වා‘‘සාදියති, ආපත්ති පාරාජිකස්සා’’තිවුත්තං.නුප්පජ්ජති
සච, නසාදියතිනාම, තස්ස අනාපත්ති.සතසනවභගවා‘‘ණංචිත්සතොත්වං
භික්ඛූ’’ති (පාරා. 135) චිත්සතසනව ආපත්තිං පරිච්ඡින්දති, නණරියායාති
සවදිතබ්බං. 

එත්ථ ෙමුට්ඨානග්ගහණං කත්තබ්බසතො වා අකත්තබ්බසතො වා
කායාදිසභදාසපක්ඛසමව ආපත්තිං ආපජ්ජති, න අඤ්ඤථාති 

දස්සනප්පසයොජනං. සතසු කිරියාග්ගහණං කායාදීනං 

සවිඤ්ඤත්තිකාවිඤ්ඤත්තිකසභදදස්සනප්පසයොජනං. ෙඤ්ඤාග්ගහණං
ආපත්තියා අඞ්ගානඞ්ගචිත්තවිසසසදස්සනප්පසයොජනං. සතන යං චිත්තං
ණරියලක්ඛසණ වා අණරියලක්ඛසණ වා සන්නිහිතං, යසතො වා ණරියා වා
අණරියා වා සහොති, න තං අවිසසසසන ආපත්තියා අඞ්ගං වා අනඞ්ගං වා 
සහොති. ණන්තු යාය සඤ්ඤාය ‘‘සඤ්ඤාවිසමොක්ඛ’’න්ති වුච්චති, තාය
සම්පයුත්තං චිත්තංඅඞ්ගං, ඉතරංඅනඞ්ගන්තිදස්සිතංසහොති.ඉදානිසයන

චිත්සතන සික්ඛාපදං ෙචිත්තෙං සහොති, තදභාවා අචිත්තෙං, සතන තස්ස
අවිසසසසන සාවජ්ජතාය ‘‘සලොකවජ්ජසමවා’’ති වුත්තං. ණන්තු
සාවජ්ජංසයව සමානං එකච්චං සලොකවජ්ජං, එකච්චං පණ්ණත්තිවජ්ජන්ති
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දස්සනප්පසයොජනං චිත්තකලොෙවජ්ජග්ගහණං. චිත්තසමව යස්මා
‘‘සලොකවජ්ජ’’න්ති වුච්චති, තස්මා මසනොකම්මම්පි සියා ආපත්තීති

අනිට්ඨප්පසඞ්ගනිවාරණප්පසයොජනං ෙම්මග්ගහණං. 

යංපසනත්ථඅණරියලක්ඛණංකම්මං, තංකුසලත්තිකවිනිමුත්තං සියාති

අනිට්ඨප්පසඞ්ගනිවාරණප්පසයොජනං කුෙලත්තිෙග්ගහණං. යා පසනත්ථ
අබයාකතාපත්ති, තංඑකච්චංඅසවදනම්පිනිසරොධංසමාපන්සනොආපජ්ජතීති 
සවදනාත්තිකං එත්ථ න ලබ්භතීති අනිට්ඨප්පසඞ්ගනිවාරණත්ථං 

කවදනාත්තිෙග්ගහණං. සික්ඛාපදඤ්හි සචිත්තකපුග්ගලවසසන ‘‘තිචිත්තං
තිසවදන’’න්ති ලද්ධසවොහාරං අචිත්තසකනාපන්නම්පි ‘‘තිචිත්තං 
තිසවදන’’මිසචවවුච්චති.තත්රිදංසාධකසුත්තං– ‘‘අත්ථාපත්තිඅචිත්තසකො
ආපජ්ජති අචිත්තසකො වුට්ඨාති (පරි. 324), අත්ථාපත්ති කුසලචිත්සතො
ආපජ්ජති කුසලචිත්සතො වුට්ඨාතී’’තිආදි (පරි. 470). ‘‘සචිත්තකං
ආපත්තිදීපනං, සඤ්ඤාවිසමොක්ඛං අනාපත්තිදීපනං, අචිත්තකං
වත්ථුඅජානනං, සනොසඤ්ඤාවිසමොක්ඛං වීතික්කමනාජානනං. ඉදසමව
සතසං නානාත්ත’’න්ති (වජිර. ටී. පාරාජික 61-66
පණණ්ණකකථාවණ්ණනා) ලිඛිතං. 

ෙචිත්තෙපක්කඛති එත්ථ අයං තාව ගණ්ඨිපදනසයො – 
සචිත්තකපක්සඛති සුරාපානාදිඅචිත්තසක සන්ධාය වුත්තං. සචිත්තසකසු 

පනයංඑකන්තමකුසසලසනවසමුට්ඨාති, තඤ්චඋභයං කලොෙවජ්ජං නාම.
සුරාපානස්මිඤ්හි ‘‘සුරා’’තිවා ‘‘පාතුංන වට්ටතී’’තිවා ජානිත්වා පිවසන 
අකුසලසමවාති. තත්ථ ‘‘නවට්ටතීති ජානිත්වා’’තිවුත්තවචනංනයුජ්ජති 
පණ්ණත්තිවජ්ජස්සපි සලොකවජ්ජතාපසඞ්ගසතො. ඉමං අනිට්ඨප්පසඞ්ගං

පරිහරිතුකාමතායච වජිරබුද්ධිත්කථකරන ලිඛිතං– ‘‘ඉධ‘සචිත්තක’න්තිච
‘අචිත්තක’න්ති ච විචාරණා වත්ථුවිජානසන එව සහොති, න
පඤ්ඤත්තිවිජානසන. යදි පඤ්ඤත්තිවිජානසන සහොති, සබ්බසික්ඛාපදානි
සලොකවජ්ජාසනව සියුං, න ච සබ්බසික්ඛාපදානි සලොකවජ්ජානි. තස්මා 
වත්ථුවිජානසන එව සහොතීති ඉදං යුජ්ජති. කස්මා? යස්මා සසඛිසයසු 
පඤ්ඤත්තිවිජානනසමව පමාණං, න වත්ථුමත්තවිජානන’’න්ති. අයං
පසනත්ථඅත්සථො සික්ඛාපදසීසසනආපත්තිංගසහත්වායස්සසික්ඛාපදස්ස
සචිත්තකස්ස චිත්තං අකුසලසමව සහොති, තං සලොකවජ්ජං, 
සචිත්තකාචිත්තකසඞ්ඛාතස්ස අචිත්තකස්ස ච සචිත්තකපක්සඛ චිත්තං
අකුසලසමව සහොති, තම්පි සුරාපානාදිසලොකවජ්ජන්ති ඉමමත්ථං සන්ධාය 

‘‘යේො ෙචිත්තෙපක්කඛ චිත්තං අකුෙලකමව කෙොති, අයං කලොෙවජ්ජා

නාමා’’ති වුත්තං. ‘‘සචිත්තකපක්සඛ’’ති හි ඉදං වචනං අචිත්තකං 
සන්ධායාහ.නහිඑකංසසතොසචිත්තකාය‘‘සචිත්තකපක්සඛ’’තිවිසසසසන
පසයොජනංඅත්ථීති, එවංසන්සතපිඅනියසමනවුත්තඤ්චනියමවසසනඑව
ගසහතබ්බන්තිඅත්සථො. 
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පටුන 

තිරච්ොනානං පනාති පන-සද්සදන ථුල්ලච්චයාදිකාරං නිවත්සතති. 

කිරියාතිඑත්ථ ‘‘ඨිතංසාදියතී’’ති(පාරා.58) වුත්තත්තාතං කථන්තිසච? 
‘‘සාදියතී’’ති වුත්තත්තා ණරියා එව. එවං සන්සත ‘‘කායකම්මං 
මසනොකම්ම’’න්ති වත්තබ්බන්ති සච? න, පචුරසවොහාරවසසන
‘‘කායකම්ම’’න්ති වුත්තත්තා. උබ්භජාණුමණ්ඩලිකාය ලබ්භති එවාති
ලිඛිතං. පුබ්සබ වුත්තනසයන සංසන්සදත්වා ගසහතබ්බං.
‘‘දුන්නික්ඛිත්තස්ස, භික්ඛසව, පදබයඤ්ජනස්ස අත්සථොපි දුන්නසයො
සහොතී’’ති (අ. නි. 2.20) වදන්සතනාපි අත්ථස්ස සුඛග්ගහණත්ථසමව 
පදබයඤ්ජනස්ස සුනික්ඛිත්තභාසවො ඉච්ඡිසතො, න අක්ඛරවචනාය, තස්මා

ආහ ‘‘අත්ථඤ්හිනාකථොෙරණංඅකවොචා’’තිආදි. 

පඨමපාරාජිකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියපාරාජිකවණ්ණනා 

ගාමා වා අරඤ්ඤා වාති ලක්ඛණානුපඤ්ඤත්තිකත්තා ආදිම්හි වුත්තා.
සබ්බස්මිඤ්හිවිනයපිටසකගාසමො, ගාමූපචාසරො, ගාමක්සඛත්තං, ගාමසීමා, 
ගාමසීමූපචාසරොති පඤ්චවිසධො ගාමසභසදො සවදිතබ්සබො. තථා
ආරඤ්ඤකසීමාය එකං අගාමකං අරඤ්ඤං, සංවිධානසික්ඛාපදානං (පාචි.
180 ආදසයො) එකං, සගාමකං එකං, අවිප්පවාසසීමාය එකං, 
ගණම්හාඔහීයනකස්ස (පාචි. 691) එකන්ති පඤ්චවිසධො අරඤ්ඤසභසදො
සවදිතබ්සබො. තත්ථ අත්ථි ගාසමො න ගාමපරිහාරං කත්ථචි ලභති, අත්ථි
ගාසමො න ගාමණච්චං කසරොති, තථා අත්ථි අරඤ්ඤං න අරඤ්ඤපරිහාරං
කත්ථචිලභති, අත්ථිඅරඤ්ඤංනඅරඤ්ඤණච්චං කසරොතීතිඅයම්පිසභසදො
සවදිතබ්සබො. 

තත්ථ අවිප්පවාසසීමාසම්මන්නනකම්මවාචාය ඨසපත්වා ‘‘ගාමඤ්ච 

ගාමූපචාරඤ්චා’’ති (මහාව. 144) එත්ථ ගාකමො නාම පරික්ඛිත්සතො සච, 
පරික්සඛපස්සඅන්සතො, අපරික්ඛිත්සතොසච, පරික්සඛසපොකාසසතො අන්සතො
සවදිතබ්සබො. අයං උසදොසිතසික්ඛාපසද ‘‘අන්සතොගාසමො’’ති (පාරා. 478) 
ආගසතො. සාසඞ්කසික්ඛාපසද ‘‘අන්තරඝර’’න්ති (පාරා. 654) ආගසතො
අනාසඞ්කසතො. යථාහ ‘‘අන්තරඝසර නික්ඛිසපයයාති සමන්තා
සගොචරගාසම නික්ඛිසපයයා’’ති (පාරා. 654). තථා
අන්තරඝරප්පටිසංයුත්තානං සසඛියානං අයසමවපරිච්සඡසදො සවදිතබ්සබො.
‘‘යා පන භික්ඛුනී එකා ගාමන්තරං ගච්සඡයයා’’ති (පාචි. 687) එත්ථාපි
අයසමව පරිච්සඡසදො අධිප්සපසතො ‘‘පරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස පරික්සඛපං
අතික්කමන්තියා, අපරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස උපචාරං අතික්කමන්තියා’’ති
වුත්තත්තා. 

සයසු පුරාණකපොත්ථකෙසු ‘‘උපචාරං ඔක්කමන්තියා’’ති ලිඛිතං, තං
විකාසල ගාමප්පසවසනසික්ඛාපසදසු ආචිණ්ණං නයං ගසහත්වා පමාසදන
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ලිඛීයති, න පමාණං. සයසු ච කපොත්ථකෙසු විකාසල

ගාමප්පසවසනසික්ඛාපදස්ස විභඞ්කග (පාචි. 513) ‘‘ගාමං පවිසසයයාති
පරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස පරික්සඛපං අතික්කමන්තස්ස, අපරික්ඛිත්තස්ස

ගාමස්ස උපචාරං අතික්කමන්තස්සා’’තිලිඛීයති, සා පමාදසලඛා. උපචාරං

ඔක්ෙමන්තේොති තත්ථ පාසඨො. වුත්තඤ්හි ෙමන්තපාොදිොයං 
‘‘අපරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස උපචාසරො අදින්නාදාසන වුත්තනසයසනව

සවදිතබ්සබො’’ති(පාචි.අට්ඨ.512). ඉධ ෙඞ්ඛාවිතරණියම්පි වුත්තං‘‘සන්තං
භික්ඛුං අනාපුච්ඡිත්වාති…සප.… උපචාරංඔක්කමන්තස්සා’’තිආදි (කඞ්ඛා.
අට්ඨ. විකාලගාමප්පසවසනසික්ඛාපදවණ්ණනා). 

යං පන ෙත්ථචි කපොත්ථකෙ ‘‘භික්ඛුනියා ගාමන්තරාධිකාසර එසකන
පාසදන ඉතරස්ස ගාමස්ස පරික්සඛපං වා අතික්කමන්සත, උපචාරං වා
ඔක්කන්සතථුල්ලච්චයං, දුතිසයනඅතික්කන්තමත්සත, ඔක්කන්තමත්සතච 
සඞ්ඝාදිසසසසො’’ති පාසඨො දිස්සති. තත්ථ ‘‘ඔක්කන්සත, 
ඔක්කන්තමත්සත’’ති එතානි පදානි අධිකානි, සකවලං ලිඛිතසකහි

අඤ්සඤහිලිඛිතානි. ෙත්ථචිකපොත්ථකෙ ‘‘ඔක්කන්තමත්සතචා’’තිපදංන
දිස්සති, ඉතරං දිස්සති. තානි ද්සව පදානි පාළයා විරුජ්ඣන්ති.
‘‘අපරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස උපචාරං අතික්කාසමන්තියා’’ති (පාචි. 692) හි
පාළ. තථා සමන්තපාසාදිකාය (පාචි. අට්ඨ. 692) විරුජ්ඣන්ති.
‘‘පරික්සඛපාරහට්ඨානංඑසකන පාසදනඅතික්කමති, ථුල්ලච්චයං, දුතිසයන
අතික්කමති, සඞ්ඝාදිසසසසො. අපිසචත්ථ සකගාමසතො…සප.… එසකන
පාසදන ඉතරස්ස ගාමස්ස පරික්සඛසප වා උපචාසර වා අතික්කන්සත 
ථුල්ලච්චයං, දුතිසයනඅතික්කන්තමත්සතසඞ්ඝාදිසසසසො’’ති (පාචි. අට්ඨ.
692) හි වුත්තං. 

ගණ්ඨිපකද චස්ස ‘‘පරික්සඛපං අතික්කාසමන්තියා’’ති වත්වා

‘‘උපචාසරපිඑසසවනසයො’’තිවුත්තං. අනුගණ්ඨිපකද ච ‘‘අපරික්ඛිත්තස්ස
ගාමස්සඋපචාරං ‘ඔක්කමන්තියා’තිපිසපොත්ථසකසුඑකච්සචසුදිස්සති, තං
න ගසහතබ්බ’’න්ති වුත්තං. අපරම්පි වුත්තං ‘‘අපරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස
උපචාරං ‘අතික්කාසමන්තියා’ති වචසනනාපි එවං සවදිතබ්බං – විකාසල
ගාමප්පසවසසන ද්වින්නං සලඩ්ඩුපාතානං එව වසසන උපචාසරො
පරිච්ඡින්දිතබ්සබො, ඉතරථා යථා එත්ථ පරික්සඛපාරහට්ඨානං පරික්සඛපං
විය කත්වා ‘අතික්කාසමන්තියා’ති වුත්තං, එවං තත්ථාපි ‘අපරික්ඛිත්තස්ස
ගාමස්ස උපචාරං අතික්කාසමන්තස්සා’ති වසදයය. යස්මා පන තත්ථ
පරික්සඛපාරහට්ඨානසතො උත්තරිසමසකො සලඩ්ඩුපාසතො උපචාසරොති
අධිප්සපසතො. තස්මා තදත්ථදීපනත්ථං ‘අපරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස උපචාරං
ඔක්කමන්තස්සා’තිවුත්ත’’න්ති. 

යං පන අන්ධෙට්ඨෙථායං පරික්සඛපාරහට්ඨානංසයව උපචාරන්ති
සල්ලක්සඛත්වා ‘‘පරික්සඛපපඅක්සඛපාරහට්ඨානානං
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නින්නානාකරණදීපනත්ථං උපචාරං ඔක්කමන්තස්සා’’ති වුත්තං, 
පාළවිසසසමසල්ලක්සඛත්වා ‘‘අපරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස උපචාරං 
අතික්කමන්තස්ස ඉධ උපචාසරො පරික්සඛසපො යථා භසවයය, තං උපචාරං
පඨමං පාදං අතික්කාසමන්තස්ස ආපත්ති දුක්කටස්ස, දුතියං පාදං
අතික්කාසමන්තස්ස ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති වුත්තං, තං න

ගසහතබ්බසමවපාළයාවිසසසසම්භවසතොති. කපොරාණගණ්ඨිපකද ‘‘උපචාරං
අතික්කාසමන්තියා භික්ඛුනියා ගාමන්තරාපත්තී’’ති වුත්තං. තස්මා ඉධ
කඞ්ඛාවිතරණියා ‘‘එසකන පාසදන ඉතරස්ස…සප.… අතික්කන්තමත්සත
සඞ්ඝාදිසසසසො’’ති අයසමව පාසඨො සවදිතබ්සබො. එත්තාවතා ඉසමසු 
යථාවුත්සතසු ඨාසනසු යථාවුත්තපරිච්සඡසදොව ගාසමොති සවදිතබ්සබො.
ඉමස්ස අත්ථස්සදීපනත්ථං‘‘ගාසමොනාමඑකකුටිසකොපී’’තිආදි(පාරා.92) 
වුත්තං. ඉමස්ස වසසන අසතිපි පරික්සඛපාතික්කසම, උපචාසරොක්කමසන
වා අන්තරාරාමසතො වා භික්ඛුනුපස්සයසතො වා තිත්ථියසසයයසතො වා
පටික්කමනසතො වා තං ගාමං පවිසන්තස්ස අන්තරාරාමපරික්සඛපස්ස, 
උපචාරස්සවාඅතික්කමනවසසනගාමපච්චයාආපත්තිසයො සවදිතබ්බා. 

ගාමූපචාකරො පන‘‘ඨසපත්වාගාමඤ්ච ගාමූපචාරඤ්චා’’ති(මහාව.144) 
එත්ථ පරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස පරික්සඛසපොව, අපරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස
පරික්සඛසපොකාසසොව. වුත්තඤ්සහතං අට්ඨකථායං ‘‘ගාමූපචාසරොති
පරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස පරික්සඛසපො, අපරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස 
පරික්සඛසපොකාසසො. සතසු අධිට්ඨිතසතචීවරිසකො භික්ඛු පරිහාරං න
ලභතී’’ති (මහාව. අට්ඨ. 144). ණංපසනත්ථකාරණං, සයනඅයංගාසමො, 
ගාමූපචාසරොචඉධඅඤ්ඤථා, අඤ්ඤත්ථතථාති? අට්ඨුප්පත්තිසතො‘‘සතන
සඛො පන සමසයන භික්ඛූ ‘භගවතා තිචීවසරන අවිප්පවාසසම්මුති 
අනුඤ්ඤාතා’තිඅන්තරඝසරචීවරානිනික්ඛිපන්තී’’ති(මහාව.143) ඉමිස්සා
හි අට්ඨුප්පත්තියා ‘‘ඨසපත්වා ගාමඤ්ච ගාමූපචාරඤ්චා’’ති (මහාව. 144) 
වුත්තං. තස්මායත්ථඅන්තරඝරසඤ්ඤා, තත්ථඅවිප්පවාසසීමානගච්ඡතීති
සවදිතබ්බා. සතන ච උසදොසිතසික්ඛාපසද ‘‘අන්සතොගාසම චීවරං
නික්ඛිපිත්වා අන්සතොගාසම වත්ථබ්බ’’න්ති (පාරා. 478) ච ‘‘සභාසය වා
ද්වාරමූසලවා, හත්ථපාසාවානවිජහිතබ්බ’’න්තිච වුත්තං.කප්පියභූමියං
වසන්සතොසයව හි කප්පියභූමියං නික්ඛිත්තචීවරං රක්ඛති. 
සාසඞ්කසික්ඛාපසද පන ‘‘යස්මා යත්ථ ගාසම චීවරං නික්ඛිත්තං, සතන
ගාසමන විප්පවසන්සතොචීවසරනවිප්පවසතීතිවුච්චති, තස්මාපුනගාමසීමං
ඔක්කමිත්වා වසිත්වාපක්කමතී’’තිවුත්තං.තස්මිඤ්හිසික්ඛාපසදගාමසීමා
ගාසමො නාමාති අධිප්සපසතො. තත්ථ විකාසල
ගාමප්පසවසනසික්ඛාපදවිභඞ්සග ‘‘පරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස පරික්සඛපං
අතික්කමන්තස්ස ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති (පාචි. 513) වචනසතො 
පරික්සඛසපො න ගාසමො. ණන්තු ගාමූපචාසරොති සලසසන දස්සිතං සහොති.
ඉමස්මිං පන සික්ඛාපදවිභඞ්සග ‘‘ගාමූපචාසරො නාමා’’ති ආරභිත්වා
‘‘අපරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස ඝරූපචාසර ඨිතස්ස මජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස
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පටුන 

සලඩ්ඩුපාසතො’’ති ඉමිනා අපරික්ඛිත්තස්ස පරික්සඛසපොකාසසො
ගාමූපචාසරොති සිද්ධං. තදත්ථසම්භවසතො තස්මිං ඝරූපචාසර ඨිතස්ස 

සලඩ්ඩුපාසතො ගාමූපචාසරොති කුරුන්දට්ඨෙථායං, මොපච්චරියම්පි වුත්තං. 
උපචාසරො හි ‘‘ගාසමො එකූපචාසරො නානූපචාසරො’’තිආදීසු ද්වාරං, 
‘‘අජ්සඣොකාසසො එකූපචාසරො’’ති එත්ථ සමන්තා සත්තබ්භන්තරසඞ්ඛාතං
පමාණං, තස්මා ‘‘ගාමූපචාසරොති පරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස පරික්සඛසපො, 

අපරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස පරික්සඛසපොකාසසො’’ති අන්ධෙට්ඨෙථායං 

වුත්තන්ති සවදිතබ්බං. තථා කුරුන්දියං, මොපච්චරියඤ්ච. තථා පාළයම්පි
‘‘අජ්ඣාරාසමො නාම පරික්ඛිත්තස්ස ආරාමස්ස අන්සතො ආරාසමො, 
අපරික්ඛිත්තස්සඋපචාසරො.අජ්ඣාවසසථොනාම පරික්ඛිත්තස්සආවසථස්ස
අන්සතො ආවසසථො, අපරික්ඛිත්තස්ස උපචාසරො’’තිආදීසු දිස්සති. 

මොඅට්ඨෙථායං පන ‘‘ගාමූපචාසරො’’තිආදීසු දිස්සති. තස්මා දුතිසයො
සලඩ්ඩුපාසතොඋපචාසරොතිඅධිප්සපසතො. 

‘‘අපරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස උපචාරං ඔක්කමන්තස්ස ආපත්ති 
පාචිත්තියස්සා’’ති පාළවිසසසසම්භවසතො ච පඨසමො සලඩ්ඩුපාසතො ගාසමො
එව, දුතිසයො ගාමූපචාසරොතිවුත්තං.පරික්ඛිත්තස්ස පනගාමස්සඉන්දඛීසල 
ඨිතස්සමජ්ඣිමස්සපුරිසස්සසලඩ්ඩුපාසතොගාමූපචාසරොතිවුත්තන්තිඑත්ථ
සභසදො නත්ථි. එත්තාවතා පරික්ඛිත්තස්ස දුවිසධො උපචාසරො, 
අපරික්ඛිත්තස්ස චතුබ්බිසධො උපචාසරො යත්ථ සම්භවති, යත්ථ ච න
සම්භවති, තංසබ්බංදස්සිතංසහොති. 

ගාමසඛත්තස්ස ච ගාමසීමාය ච ලක්ඛණං අට්ඨකථායසමව වුත්තං. 
උභයඤ්හි අත්ථසතො එකං. තත්ථ ගාමසීමාය ගාමභාසවො
සාසඞ්කසික්ඛාපදවසසන සවදිතබ්සබො. 

ගාමසීමූපචාකරො නාම මනුස්සානං කට්ඨතිණපුප්ඵඵලාදිඅත්ථිකානං
වනචරකානං වලඤ්ජනට්ඨානං. ඉමස්ස ගාමසීමූපචාරභාසවො 
උසදොසිතසික්ඛාපසද, ‘‘අගාමසක අරඤ්සඤ සමන්තා සත්තබ්භන්තරා’’ති
(පාරා.494) ආගතට්ඨාසනඛන්ධසක(මහාව.147) චසවදිතබ්සබො.එත්ථහි
භගවාගාමන්තවාසීනං භික්ඛූනංසීමංදස්සසන්සතො‘‘යංගාමංවානිගමංවා
උපනිස්සාය විහරතී’’ති (මහාව. 147) වත්වා දස්සසති. තදනන්තරසමව
‘‘අගාමසක’’තිආදිනාසත්තබ්භන්තරසීමංදස්සසති. තස්මාසයොභික්ඛුගාමං
වානිගමංවාඋපනිස්සායනවිහරති, සකවලංනාවායංවා ථලමග්සගනවා
අද්ධානමග්ගප්පටිපන්සනො සහොති, තස්ස තත්ථ තත්ථ සත්තබ්භන්තරසීමා 
ලබ්භතීති සවදිතබ්සබො. වුත්තඤ්හි ‘‘එකකුලස්ස සත්සථො සහොති, සත්සථ
චීවරං නික්ඛිපිත්වා පුරසතො වා පච්ඡසතො වා සත්තබ්භන්තරා න 
විජහිතබ්බ’’න්තිආදි (පාරා. 489). ඉදසමව අරඤ්ඤං සන්ධාය
‘‘ආරඤ්ඤකසීමායඑකං අගාමකංඅරඤ්ඤ’’න්තිවුත්තං. 
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පටුන 

යං සන්ධාය ‘‘අගාමසක අරඤ්සඤ අද්ධසයොජසන අද්ධසයොජසන
ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති (පාචි. 414) පාළයං වුත්තං. ඉදං 

ෙංවිධානසික්ඛාපදානංඑෙංඅගාමෙංඅරඤ්ඤං නාම. 

පුරිසමන පන සඝරං සඞ්ගහිතං, ඉමිනා තමසඞ්ගහිතන්ති. යං සන්ධාය 
ගණම්හා ඔහීයනාධිකාසර අට්ඨකථායං (පාචි. අට්ඨ. 692) ‘‘අගාමසක
අරඤ්සඤති එත්ථ ‘නික්ඛමිත්වා බහි ඉන්දඛීලා සබ්බසමතං අරඤ්ඤ’න්ති
එවං වුත්තං ලක්ඛණං අරඤ්ඤං. තං පසනත සකවලං ගාමාභාසවන
‘අගාමක’න්ති වුත්තං, න විඤ්ඣාටවිසදිසතායා’’ති වුත්තං. යං සන්ධාය
‘‘ආරඤ්ඤකංනාමසසනාසනංපඤ්චධනුසතිකංපච්ඡිම’’න්ති(පාරා.654; 

පාචි. 573) වුත්තං. ඉදං ආරඤ්ඤෙකෙනාෙනං නාම පරික්ඛිත්තස්ස 
පරික්සඛපසතො බහි, අපරික්ඛිත්තස්ස පන පරික්සඛසපොකාසසතො බහි
සරුක්ඛං වා අරුක්ඛං වා විහාසර කුන්නදිසමාණණ්ණම්පි අරඤ්ඤං නාම.
තථා ‘‘ගණම්හාඔහීයනකස්සඑක’’න්ති වුත්තං.ඉදංඅරඤ්ඤංව.ඉදංපන
පුබ්සබ අගාමකභාසවන ආගතට්ඨාසන වුත්තලක්ඛණසමව හුත්වා
නික්ඛමිත්වා බහි ඉන්දඛීලා දස්සනූපචාරවිජහසන එකසමව ආපත්තිං
කසරොති, තසතො උද්ධං අනාපත්ති. ‘‘සංවිධානසික්ඛාපදානං එක’’න්ති
වුත්තං පන අද්ධසයොජසන අද්ධසයොජසන එසකකං ආපත්තිං කසරොති, න
තසතොඔරං.ඉතරානිතීණි යථාවුත්තපරිච්සඡදසතොඔරසමවතත්ථවුත්තවිධිං
න සම්පාසදන්ති, පරං සම්පාසදන්ති. එවසමසතසං අඤ්ඤමඤ්ඤනානත්තං
සවදිතබ්බං. 

තත්ථ පඤ්චවිසධ ගාසම සයො ‘‘පරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස ඉන්දඛීසල 
ඨිතස්සසලඩ්ඩුපාසතො’’ති(පාරා.92) වුත්සතො, සසොනකත්ථචිවිනයපිටසක
උපසයොගං ගසතො, සකවලං අපරික්ඛිත්තස්සපරික්සඛසපොකාසසතො අපසරො
එසකො සලඩ්ඩුපාසතො ගාමූපචාසරො නාමාති දීපනත්ථං වුත්සතො.
පරික්ඛිත්තස්සපි සච ගාමස්ස එසකො සලඩ්ඩුපාසතො කප්පියභූමිසමාසනො
උපචාසරොතිවුත්සතො, පසගවඅපරික්ඛිත්තස්සපරික්සඛසපොකාසසතොඑසකො. 
සසො පන පාකටත්තා ච අජ්සඣොකාසත්තා ච ඔක්කමන්තස්ස ආපත්තිං
කසරොති ඨසපත්වා භික්ඛුනියා ගාමන්තරාපත්තිං. භික්ඛුනිසයො හි තස්මිං 
දුතියසලඩ්ඩුපාතසඞ්ඛාසත ගාමූපචාසර වසන්තී ආපත්තිඤ්ච ආපජ්ජන්ති, 
ගාමං පවිසන්තීගාමන්තරාපත්තිඤ්ච.තාසඤ්හිඨිතට්ඨානංඅරඤ්ඤසඞ්ඛයං
ගච්ඡති ‘‘තාවසදවඡායාසමතබ්බා…සප.… තස්සාතසයොචනිස්සසය, අට්ඨ
ච අකරණීයානි ආචික්සඛයයාථා’’ති (චූළව. 430) වචනසතො.
අරඤ්ඤප්පටිසංයුත්තානං සික්ඛාපදානං, 
විකාසලගාමප්පසවසනසික්ඛාපදස්ස (පාචි. 508) ච භික්ඛුනීනං
අසාධාරණත්තා ච අන්තරාරාමභික්ඛුනුපස්සයප්පටික්කමනාදීනං
කප්පියභූමිභාවවචනසතො ච ‘‘එකා ගණම්හා ඔහීසයයයාති අගාමසක
අරඤ්සඤ දුතියිකාය භික්ඛුනියා දස්සනූපචාරං වා සවනූපචාරං වා 
විජහන්තියා ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’තිආදිසික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිසතො (පාචි.
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692) ච භික්ඛුනික්ඛන්ධකනයඑන වා යස්මා පරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස
ඉන්දඛීලසතො පට්ඨාය අපරික්ඛිත්තස්ස උපචාරසතො පට්ඨාය නීයති, තත්ථ
අන්තරඝසර නික්ඛිත්තචීවසර සති චතුරඞ්ගසසමොධාසනන භික්ඛූ වසන්ති, 

තස්මා ෙගාමෙං නාම සහොති. 

අවිප්පවාෙසීමාය එෙං නාම ‘‘න, භික්ඛසව, භික්ඛුනියා අරඤ්සඤ
වත්ථබ්බං, යා වසසයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 431) වචනසතො
භික්ඛුනීනං අරඤ්ඤවාසසො නාම නත්ථීති සිද්ධං. තාය හි අරඤ්සඤ 
භික්ඛුනුපස්සසය සති අන්සතොආවාසසපි දුතියිකාය දස්සනසවනූපචාරං
විජහන්තියා ආපත්ති. තස්මා අවිප්පවාසසීමාධිකාසර ‘‘ඨසපත්වා ගාමඤ්ච
ගාමූපචාරඤ්චා’’ති (මහාව. 144) එත්ථ යං ඨානං ඨපිතං, තත්සථව
භික්ඛුනුපස්සසයොපිකප්පති, නතසතොපරං. 

තාසඤ්ච අවිප්පවාසසීමාකම්මවාචායං ‘‘ඨසපත්වා ගාමඤ්ච
ගාමූපචාරඤ්චා’’ති වචනං නත්ථීති කත්වා සතස්සවව ගාමගාමූපචාසරසු
ඵරති. තසතො පරං දුතිසයසු සලඩ්ඩුපාතාදීසු තාසං අකප්පියභූමිකත්තා න 
සමානසංවාසකසීමා අරඤ්සඤ ඵරති භික්ඛූනං ගාමගාමූපචාරං විය. තස්මා
වුත්තං ‘‘භික්ඛුනියාඨසපත්වාගාමන්තරාපත්ති’’න්ති. 

එවංතාවපඤ්චවිධංගාමසභදං, අරඤ්ඤසභදඤ්චඤත්වාඉදානි ‘‘අත්ථි

ගාකමො න ගාමපරිොරං ෙත්ථචි ලභතී’’තිආදිසභසදො සවදිතබ්සබො. තත්ථ
සයො අට්ඨකථායං ‘‘අමනුස්සසො නාම සයො සබ්බසසො වා මනුස්සානං
අභාසවන යක්ඛපරිග්ගහභූසතො’’ති වුත්සතො, සසො ගාසමො න ගාමපරිහාරං
කත්ථචි සික්ඛාපසද ලභති. යඤ්හි සන්ධාය අට්ඨකථායං ‘‘තං පසනතං
බුද්ධකාසල, චක්කවත්තිකාසල චනගරංසහොති, සසසකාසලසුඤ්ඤංසහොති
යක්ඛපරිග්ගහිත’’න්ති(පාරා. අට්ඨ.1.84; දී.නි.අට්ඨ.1.150) වුත්තං.සයො
පනපටිරාජසචොරාදීහිවිලුත්තත්තා, සකවලංභසයනවාඡඩ්ඩිසතොසඝසරොව
අන්තරහිතගාමභූසතො, සසො ‘‘ගාමන්තසර ගාමන්තසර ආපත්ති 
පාචිත්තියස්සා’’ති (පාචි. 183) වුත්තපාචිත්තියං ජසනති, විකාසල
ගාමප්පසවසනං, සසඛිසයචත්තාරි ජසනතීතිසවදිතබ්බා. සයො පනගාසමො
යසතො වා මනුස්සා සකනචිසදව කරණීසයන පුනපි ආගන්තුකාමා එව
අපක්කන්තාතිවුත්සතො, අමනුස්සසොසසොපකතිගාමසදිසසොව. 

අත්ථි අරඤ්ඤං න අරඤ්ඤපරිොරං ෙත්ථචි ලභතීති එත්ථ
‘‘අජ්සඣොකාසසො එකූපචාසරො නාම අගාමසක අරඤ්සඤ සමන්තා 
සත්තබ්භන්තරා එකූපචාසරො, තසතො පරං නානූපචාසරො’’ති (පාරා. 494) 
එත්ථ ය්වායං නානූපචාසරොති වුත්සතො, තං සවදිතබ්බං. සයො පන
පරික්ඛිත්තස්ස එකසලඩ්ඩුපාතසඞ්ඛාසතො ගාමූපචාරනාමසකො ගාසමො, සයො

වාසත්සථොනාතිසරකචාතුමාසනිවිට්සඨො, සසො අත්ථිගාකමොනගාමකිච්චං

ෙකරොති. නහිතංඨානංඔක්කමන්සතො ගාමප්පසවසනාපත්තිංආපජ්ජති.යං
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පන ගාමසීමාය පරියාපන්නං මනුස්සානං වලඤ්ජනට්ඨානභූතං අරඤ්ඤං, 

තං අත්ථි අරඤ්ඤං න අරඤ්ඤකිච්චං ෙකරොති නාම. න හි තත්ථ
ආරඤ්ඤකසීමාලබ්භතීති.එත්තාවතා ‘‘ගාමාවා අරඤ්ඤා වා’’තිඉමිස්සා
අනුපඤ්ඤත්තියාලක්ඛණානුපඤ්ඤත්තිභාසවොදස්සිසතොසහොති. 

‘‘සගොනිසාදිනිවිට්සඨොපි ගාසමො’’ති එත්ථ සසච තස්ස ගාමස්ස 
ගාමසඛත්තපරිච්සඡසදො අත්ථි, සබ්සබොපි එසකො ගාසමො. සනො සච, 
උපචාසරනවාපරික්සඛසපනවා පරිච්ඡින්දිතබ්සබො.සසචගාමසඛත්සතසති
කානිචිතානිඝරානි අඤ්ඤමඤ්ඤඋපචාරප්පසහොනකංඨානංඅතික්කමිත්වා
දූසර දූසර කතානි සහොන්ති, විකාසල ගාමප්පසවසස උපචාසරොව පමාණං.
අන්තරඝරප්පටිසංයුත්සතසු සසඛිසයසු, භික්ඛුනියා ගාමන්තරාපත්තීසු ච
ඝරානං පරික්සඛපාරහට්ඨානං පමාණං, උසපොසථාදිකම්මානං ගාමසඛත්තං
පමාණං, ආරඤ්ඤකසසනාසනස්ස ආසන්නඝරස්ස දුතියසලඩ්ඩුපාතසතො
පට්ඨායපඤ්චධනුසතන්තරතාපමාණන්තිඑවංසනොපටිභානන්ති ආචරියා. 

‘‘යම්පි එකස්මිංසයව ගාමසඛත්සත එකං පසදසං ‘අයම්පි විසුංගාසමො 
සහොතූ’ති පරිච්ඡින්දිත්වා රාජා කස්සචි සදති, සසොපි විසුංගාමසීමා
සහොතිසයවා’’ති (මහාව. අට්ඨ. 147) අට්ඨකථාවචනසතො තං පවිසන්තියා
භික්ඛුනියා ගාමන්තරාපත්තිසහොතිඑව.සසචතත්ථවිහාසරොවාසදවකුලං
වාසභාවා සගහංවානත්ථි, සකවලංවත්ථුමත්තකසමවසහොති, ගාසමොති
විනයකම්මං සබ්බං තත්ථ කප්පති. ‘‘අමනුස්සසො ගාසමො’’ති හි වුත්තං.
තඤ්චඨානංඉතරස්සගාමස්සපරික්සඛපබ්භන්තසරවා උපචාරබ්භන්තසර
වා සහොති, විකාසල ගාමප්පසවසනං ආපුච්ඡිත්වාව ගන්තබ්බං. සනො සච, 
අරඤ්ඤං විය යථාසුඛං ගන්තබ්බං. තත්ථ සච ආරාසමො වා
තිත්ථියසසයයාදීසු අඤ්ඤතසරොවා සහොති, ලද්ධකප්පසමව.
භික්ඛුනුපස්සසයො සච සහොති, ගාමං පිණ්ඩාය පවිසන්තියා භික්ඛුනියා
ගාමන්තරාපත්ති පරිහරිතබ්බා. ‘‘අරඤ්ඤං නාම ඨසපත්වා ගාමඤ්ච 
ගාමූපචාරඤ්චඅවසසසංඅරඤ්ඤංනාමා’’ති(පාරා.92) එත්ථපරික්සඛසප
සති යථාවුත්තපරිච්සඡදං ගාමසමව ඨසපත්වා අවසසසං තස්ස උපචාරං, 
තසතො පරඤ්ච අරඤ්ඤං නාම, පරික්සඛසප අසති යථාවුත්තපරිච්සඡදං
ගාමූපචාරසමව ඨසපත්වා තසතො පරං අවසසසං අරඤ්ඤං නාමාති
අධිප්පාසයො. එවං සති ‘‘නික්ඛමිත්වා බහි ඉන්දඛීලා සබ්බසමතං
අරඤ්ඤ’’න්ති (විභ. 529) වුත්තලක්ඛසණ අගාමසක අරඤ්සඤ
ගණම්හාඔහීයනාපත්ති, තත්ථ අවිප්පවාසසීමාය ඵරණං විකාසල
ගාමප්පසවසනාපත්තියාඅනාපත්තීතිඑවමාදිවිනයවිධි සසමති, අඤ්ඤථාන
සසමති. 

‘‘ඨසපත්වා ගාමූපචාරං අවසසසං අරඤ්ඤං නාමා’’ති (මහාව. 144) 
වුත්සත ගාමූපචාරසතො පසරො අරඤ්ඤන්ති සිද්සධ ‘‘ඨසපත්වා ගාම’’න්ති
විසසසත්සථොන දිස්සති, ගාමස්සපනඅරඤ්ඤභාවප්පසඞ්ගභයා වුත්තන්ති
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සච? න, ගාමූපචාරස්ස අභාවප්පසඞ්ගසතො. සති හි ගාසම ගාමූපචාසරො
සහොති, සසො ච තව මසතන අරඤ්ඤභූසතො. කුසතො දානි ගාමූපචාසරො.
ගාමූපචාසරොපි සච අරඤ්ඤසඞ්ඛයං ගච්ඡති, පසරොව ගාසමොති කත්වා න
යුත්තං ගාමස්ස අරඤ්ඤභාවප්පසඞ්ගසතො ච. තස්මා ‘‘ගාමා වා අරඤ්ඤා
වා’’තිඑත්ථ ගාමූපචාසරොපි ‘‘ගාසමො’’ ත්සවවසඞ්ගහිසතො.තස්මාගාමස්ස
අරඤ්ඤභාවප්පසඞ්සගො න යුජ්ජති. යදි එවං ‘‘ඨසපත්වා ගාමං අවසසසං
අරඤ්ඤං නාමා’’ති එත්තකං වත්තබ්බන්ති සච? න, අරඤ්ඤස්ස
පරිච්සඡදජානනප්පසඞ්ගසතො. තථා හි වුත්සතො ‘‘අරඤ්ඤපරිච්සඡසදො න 
පඤ්ඤායතී’’තිසනොලද්ධි.ගාමූපචාරපරියන්සතොහි ඉධගාසමොනාම.යදි
එවං ‘‘ගාමස්ස ච අරඤ්ඤස්ස ච පරිච්සඡදදස්සනත්ථං වුත්ත’’න්ති
අට්ඨකථායං වත්තබ්බං, ‘‘අරඤ්ඤස්ස පරිච්සඡදදස්සනත්ථං වුත්ත’’න්ති
ණමත්ථං වුත්තන්ති සච? වුච්චසත – අට්ඨකථාචරිසයන
පඨමගාමූපචාරංසයව සන්ධාය වුත්තං ‘‘අරඤ්ඤපරිච්සඡදදස්සනත්ථ’’න්ති
සබ්බසික්ඛාපසදහි බාහිරඉන්දඛීලසතොපට්ඨායගාමූපචාරංඅරඤ්ඤංනාම.
ගාමපරිච්සඡදවචසන පසයොජනං පසනත්ථ නත්ථි පරික්සඛසපසනව
පාකටභූතත්තා. දුතියගාමූපචාසරොව ගාමස්ස පරිච්සඡදදස්සනත්ථං වුත්සතො
පරික්සඛපභාසවන අපාකටත්තා. තත්ථ පඨමගාමූපචාසරො සච 
අරඤ්ඤපරිච්සඡදදස්සනත්ථංවුත්සතො, තත්ථනවත්තබ්සබො.‘‘නික්ඛමිත්වා 
ඉන්දඛීලාසබ්බසමතංඅරඤ්ඤ’’න්තිවත්තබ්බං.එවංසන්සතසුබයත්තතරං 
අරඤ්ඤපරිච්සඡසදොදස්සිසතොසහොති, මිච්ඡාගාසහොචනසහොති. 

‘‘මජ්ඣිමස්සපුරිසස්සසලඩ්ඩුපාසතො’’තිහිවුත්සතඅයං ගාමූපචාසරොව
අරඤ්ඤං ගාමූපචාරස්ස විභඞ්ගත්තා. යදි අරඤ්ඤපරිච්සඡදදස්සනත්ථං 
වුත්තං, අවුත්තකසමව, අරඤ්ඤසතො පරන්තිචමිච්ඡාගාසහො සහොතීතිසච, 
නනු වුත්තං ‘‘පඨමසමව ඉදං පරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස උපචාරනියමනත්ථං
වුත්ත’’න්ති? අරඤ්ඤපරිච්සඡදදස්සනත්ථං ණඤ්චාපි ‘‘ගාමූපචාසරො’’තිආදි
ආරද්ධං, ඉන්දඛීසල ඨිතස්සමජ්ඣිමස්සපුරිසස්සසලඩ්ඩුපාසතොතිපනඑවං
වචනප්පසයොජනං. අපරික්ඛිත්තස්ස ච ගාමස්ස ය්වායං සලඩ්ඩුපාසතො

උපචාසරො’’ති මොඅට්ඨෙථායං වුත්සතො, තස්සනියමනන්තිවුත්තංසහොති.
කථං පඤ්ඤායතීති සච? ‘‘අරඤ්ඤං නාමා’’ති පදං අනුද්ධරිත්වා
‘‘ගාමූපචාසරො නාමා’’ති උද්ධරණස්ස කතත්තා. තත්ථ ‘‘ගාමූපචාසරො
නාමා’’ති මාතිකායං අවිජ්ජමානං පදං උද්ධරන්සතො තසයො අත්ථවසස
දස්සසති. සසයයථිදං – අරඤ්ඤපරිච්සඡදදස්සනසමසකො අත්සථො, 
අපරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස උපචාසරන සද්ධිං පරිච්සඡදදස්සනසමසකො, න
සකවලං අපරික්ඛිත්තස්සසයව උපචාසරො විනයාධිකාසර සප්පසයොජසනො
දස්සිතබ්සබො, නිප්පසයොජසනොපි පරික්ඛිත්තස්ස උපචාසරො ඉමිනා
පරියාසයනලබ්භතීතිඅනුසඞ්ගප්පසයොජනසමසකොඅත්සථොපි සවදිතබ්සබො. 

‘‘අපරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස ඝරූපචාසර ඨිතස්ස මජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස
සලඩ්ඩුපාසතො’’තිඉදංභගවාතසයොඅත්ථවසසපටිච්චඅභාසි.සසයයථිදං– 
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අපරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස පරිච්සඡදදස්සනසමසකො, අවිප්පවාසසීමාධිකාසර
අයසමව ගාමූපචාසරොති දස්සනසමසකො, තත්ථ ඨිතස්ස දුතිසයො
සලඩ්ඩුපාසතො සබ්බත්ථ ගාමප්පටිසංයුත්සතසු සික්ඛාපසදසු සණච්චසකො
උපචාසරොතිදස්සනසමසකොතිඑවංභගවා අත්තසනොසදසනාවිලාසප්පත්තියා
එසකකපදුද්ධාරසණනතසයොඅත්ථවසසදස්සසතීති සවදිතබ්බං. 

තථා අවිප්පවාසසීමාකම්මවාචාය ‘‘ඨසපත්වා ගාමඤ්ච
ගාමූපචාරඤ්චා’’ති(මහාව.144) එත්ථාපි පරික්සඛසප සතිගාමංඨසපත්වා, 
අසති ගාමූපචාරං ඨසපත්වාති අත්සථො. පරික්ඛිත්තස්ස, අපරික්ඛිත්තස්ස ච
මජ්සඣ ආරාසම අවිප්පවාසසීමාසම්මන්නනකාසල අයං නසයො අතිවිය 
යුජ්ජති. උභයපරිවජ්ජනසතො පුබ්සබ වුත්තනසයන වා උභයත්ථ උභයං
ලබ්භසතව. ‘‘අන්තරාරාසමසු පන ආචිණ්ණකප්පා භික්ඛූ අවිප්පවාසසීමං

සම්මන්නන්තී’’ති ගණ්ඨිපකද වුත්තං. ‘‘අන්තරඝරප්පටිසංයුත්තානං
සසඛියානං අන්තරාරාසමසු අසම්භවසතො අන්තරාරාසමො න ගාමසඞ්ඛං
ගච්ඡති, තස්මා තත්ථපි අවිප්පවාසසීමා රුහසතවා’’ති එසක. සත භික්ඛූ
දුතියස්ස ගාමූපචාරස්ස ගාමසඞ්ඛාසභාවසතො තාසං ඉමාය දුතියාය
අවිප්පවාසකම්මවාචාය අභාවං දස්සසත්වා පටික්ඛිපිතබ්බා. අජ්ඣාරාසමො
පනගාසමොපිසමාසනොතිත්ථියසසයයාදිවියකප්පියභූමීති සවදිතබ්සබො. 

ආපත්තියාපරිච්සඡදං, තථානාපත්තියාපිච; 
දස්සසතුංගාමසම්බන්ධ-සික්ඛාපදවිභාවසන. 

ගාමගාමූපචාරාද්සව, දස්සිතාඉධතාදිනා; 
සීමාසීමූපචාරාතු, අසනකන්තාතිනුද්ධටා. 

උපචාරාචද්සවසහොන්ති, බාහිරබ්භන්තරබ්බසා; 
පරික්ඛිත්තාපරික්ඛිත්ත-සභදාසචචතුසරොසියුං. 

අයඤ්හි උපචාරසද්සදො විනයපිටසක ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, 
අගිලාසනනපි ආරාසම ආරාමූපචාසර ඡත්තං ධාසරතු’’න්ති (චූළව. 270) 
එවමාදීසුබාහිසරඋපචාසරදිස්සති.බාහිසරොඋපචාසරොනාමපරික්සඛපසතො, 
පරික්සඛපාරහට්ඨානසතො වා එසකො සලඩ්ඩුපාසතො. ‘‘අජ්ඣාරාසමො නාම
පරික්ඛිත්තස්ස ආරාමස්ස අන්සතොආරාසමො, අපරික්ඛිත්තස්ස උපචාසරො.
අජ්ඣාවසසථො නාම පරික්ඛිත්තස්ස ආවසථස්ස අන්සතොආවසසථො, 
අපරික්ඛිත්තස්ස උපචාසරො’’තිආදීසු (පාචි. 506) පන උපචාරසද්සදො
අබ්භන්තසර උපචාසර දිස්සති. අබ්භන්තසරො උපචාසරො ච නාම
පරික්සඛසපො, පරික්සඛපාරහට්ඨානඤ්ච සහොති. ඉධ පන පරික්සඛසපො
‘‘අජ්ඣාරාසමො, අජ්ඣාවසසථො’’ති වා න වුච්චති, අන්සතො එව ආරාසමො, 
ආවසසථොති වා. සතසු බාහිරබ්භන්තරසභදභින්සනසු ද්වීසු උපචාසරසු
අවිප්පවාසසීමාධිකාසර ‘‘ඨසපත්වා ගාමඤ්ච ගාමූපචාරඤ්චා’’ති (මහාව.
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144) එත්ථ ගාමූපචාසරො නාම අබ්භන්තරූපචාසරො අධිප්සපසතො, න
බාහිසරො. භික්ඛුනියා අරඤ්ඤසඤ්ඤිතතාය තස්ස බාහිරස්ස, තස්සා
ගාමන්තරාපත්තියා ඨානභූතත්තා ච අබ්භන්තරඋපචාරස්සාති ඉදසමත්ථ
කාරණද්වයං සවදිතබ්බං. තත්ථ ඉධ අදින්නාදානපාරාජිකවිභඞ්සගසයව
පඨසමො ගාමූපචාසරො දස්සිසතො, සසො බාහිසරො, දුතිසයො අබ්භන්තසරොති
සවදිතබ්සබො. පඨසමන ච අපරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස 
දුතියසලඩ්ඩුපාතසඞ්ඛාසතො බාහිසරො උපචාසරො, දුතිසයනච පරික්ඛිත්තස්ස
ගාමස්ස පරික්සඛපසතොබාහිරසඞ්ඛාසතොඅබ්භන්තසරොඋපචාසරොසලසසන
දස්සිසතොති සවදිතබ්සබො. එවං චත්තාසරොපි උපචාරා ඉධ භගවතා
සදසනාවිලාසප්පත්සතන සදසනාලීලාය දස්සිතා සහොන්තීති අයං නසයො
සුට්ඨු ලක්සඛත්වා ආචරිසයහි සම්මන්තයිත්වා යථානුරූපං තත්ථ 
සයොසජතබ්සබො.ඉතරථා– 

අසම්බුධංබුද්ධමහානුභාවං; 
ධම්මස්සගම්භීරනයත්තතඤ්ච; 
සයොවණ්ණසයනංවිනයංඅවිඤ්ඤූ; 
සසොදුද්දසසොසාසනනාසසහතු. 

පාළංතදත්ථඤ්චඅසම්බුධඤ්හි; 
නාසසතිසයොඅට්ඨකථානයඤ්ච; 
අනිච්ඡයංනිච්ඡයසතොපසරහි; 
ගාසමොතිසතසයවපුරක්ඛසතොසසො. 

අනුක්කසමසනවමහාජසනන; 
පුරක්ඛසතොපණ්ඩිතමානිභික්ඛු; 
අපණ්ඩිතානංවිමතිංඅකත්වා; 
ආචරියලීලංපුරසතොකසරොති. 

තත්ථ හි පාළයං ‘‘ගාමස්ස උපචාසරො ගාමූපචාසරො, ගාමසඞ්ඛාසතො
උපචාසරො ගාමූපචාසරොනාමා’’තිඋද්ධරිත්වාගාමස්සඋපචාරංදස්සසන්සතො
‘‘ඉන්දඛීසල ඨිතස්ස මජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස සලඩ්ඩුපාසතො’’ති (පාරා. 92) 
වත්වා පුන ගාමසඞ්ඛාතං උපචාරං දස්සසන්සතො ‘‘ඝරූපචාසර ඨිතස්ස
මජ්ඣිමස්සපුරිසස්සසලඩ්ඩුපාසතො’’තිවුත්තං. ඉමමත්ථංසන්ධායවිකාසල
ගාමප්පසවසනගාමන්තරඅඅප්පවාසසම්මුතිආදීසු පරික්සඛපාරහට්ඨානසමව
ගාමූපචාරන්තිවුත්තන්තිලිඛිතං. 

අත්ථකතො එෙන්ති එත්ථ සඞ්ඛාසද්දං සඞ්ඛාතසද්සදන සමානයති. 

‘‘ආදිකයයයා’’ති ඉදං පඤ්චවීසතියා අවහාරානං සාධාරණපදං. 
ඨානාචාවනවසසනචඛීලාදීනිසඞ්කාසමත්වාසඛත්තාදිග්ගහණවසසන චාති
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අත්සථො.ඨානාචාවසනයථාසාමිකස්සධුරනික්සඛපාදිං අසනොසලොසකත්වාව
ආපත්ති, තථාඉහාපීතිගසහතබ්බා. 

‘‘අසුකං නාම භණ්ඩං අවහරිස්සාමී’’ති සබ්සබසං එකාසයත්තා 

‘‘එකෙනාපී’’ති වුත්තං. යදි ආණත්ති ඉච්ඡිතබ්බා, සංවිධාවහාසරො නාම
එසකොඅවහාසරොපරිහායිතබ්සබො. 

ඔොෙපරිෙප්කප ඨානාචාවනාය ගහිතම්පි ඔකාසපරිකප්පිතත්තා
රක්ඛති. ඔකාසාතික්කසමොව පමාණං පුබ්සබ අසුද්ධචිත්සතන ගහිතත්තා.
ඉදානිසුද්ධචිත්සතනගහිසතපිසහොතිඑවාතිවදන්ති, තංනසුන්දරං.එත්ථ 
පනවිනිච්ඡසයොසමන්තපාසාදිකංඔසලොසකත්වාගසහතබ්සබො. 

උද්ධාකරොනත්ථීතිඨානාචාවනංනත්ථීති අත්සථො. 

උද්ධතමත්කත අවොකරො සකලස්ස පසයොගස්ස නිට්ඨාපිතත්තා, න

අත්ථසාධකවසසන. උද්ධාකරකයවරක්ඛතීති එත්ථඑව-සද්සදනපාතසනන

රක්ඛතීති අත්සථ සිද්සධපි අත්ථසාධකවසසන අත්ථං දස්සසතුං ‘‘තං

උද්ධරිත්වා’’තිආදිවුත්තං. 

‘‘පථබයාරාජපසදසරාජාදසයො බ , සතසං සඞ්ගණ්හනත්ථං
‘රාජාසනො’ති බහුවචනංවුත්ත’’න්තිලිඛිතං.ණඤ්චාපිබහුවචනංකතං, ඉදං
පන එකං බිම්බිසාරසමවාති දට්ඨබ්බං. රාජාසනොති ණඤ්චි අනිද්දිසිත්වා
සාධාරණවසසනණඤ්චාපිවුත්තං, ඉදං පනබිම්බිසාරසමවාති. 

පුබ්බප්පකයොකගති එත්ථ ගමනකාසල මග්ගසසොධනාධිකරසණ
අපාචිත්තියසඛත්සත දුක්කටං, ලතාච්සඡදනාදීසු පාචිත්තියසමව. ගන්ත්වා
පන කුම්භිමත්ථසක ජාතලතාදිච්සඡදසන සහපසයොගත්තා දුක්කටං.
‘‘එකභණ්සඩ එවංභාරියමිදං, ‘ත්වම්පිඑකපස්සංගණ්හ, අහම්පිඑකපස්සං
ගණ්හාමී’ති සංවිදහිත්වා උභසයසං පසයොසගන ඨානාචාවසන කසත
කායවාචාචිත්සතහි සමුට්ඨාති. අඤ්ඤථා සාහත්ථිකං වා ආණත්තිකස්ස
අඞ්ගං න සහොති, ආණත්තිකං වා සාහත්ථිකස්සාති වුත්තලක්ඛසණන

විරුජ්ඣතී’’ති විනයගණ්ඨිපකද ලිඛිතං. පි-සද්සදො පසනත්ථ තත්සථව
ලිඛිසතො. 

කායවාචාසමුට්ඨානං, යස්සාආපත්තියාසියා; 
තත්රවාචඞ්ගංචිත්තංව, කම්මංනස්සාවිධීයති. 

ණරියාණරියාදිකං යඤ්සච, යම්පිකම්මත්තයං භසව; 
න යුත්තං තං විරුද්ධත්තා, කම්මසමකංව යුජ්ජතීති. (වජිර. ටී. 
පාරාජික131පණණ්ණකකථාවණ්ණනා); 
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දුතියපාරාජිකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. තතියපාරාජිකවණ්ණනා 

යථා ඤාතපරිඤ්ඤා ධම්මානං සභාවජානනසමව ‘‘ඉදං රූපං, අයං 
සවදනා’’ති, තීරණපරිඤ්ඤා පන ධම්මසභාසවන සද්ධිං අනිච්චාදිවසසන
පවත්තමානං ‘‘රූපං අනිච්චන්ති වා’’තිආදි, එවමිධ සද්ධිං සචසතත්වා

එකත්සතනාපි පාණාතිපාතාභාවා ‘‘ජීවිතා කවොකරොකපයයා’’ති වුත්තං.
‘‘මනුස්සවිග්ගහ’’න්ති වුත්තත්තා ගබ්භසසයයකානං වසසන

සබ්බසුඛුමඅත්තභාවසතො පට්ඨාය දස්සසතුං ‘‘ෙලලකතො පට්ඨායා’’තිආහ.
එත්ථ ජීවිතා සවොසරොසපන්සතො පච්චුප්පන්නසතො විසයොසජති. තත්ථ
ඛණපච්චුප්පන්නං න සක්කා සවොසරොසපතුං, සන්තතිපච්චුප්පන්නං වා
අද්ධාපච්චුප්පන්නං වා සක්කා. කථං? තස්මිඤ්හි උපක්කසම කසත
ලද්ධූපක්කමං ජීවිතදසකං නිරුජ්ඣමානං දුබ්බලස්ස පරිහීනසවගස්ස 
පච්චසයො සහොති. සන්තතිපච්චුප්පන්නං යථා ද්සව තසයො ජවනවාසර
ජවිත්වා නිරුජ්ඣති, අද්ධාපච්චුප්පන්නඤ්ච තදනුරූපංකත්වා නිරුජ්ඣති, 
තථාපච්චසයොසහොති.තසතො සන්තතිපච්චුප්පන්නංවා අද්ධාපච්චුප්පන්නං
වා යථාපරිච්ඡින්නකාලං අපත්වා අන්තරාව නිරුජ්ඣති. එවං තදුභයම්පි
සවොසරොසපතුංසක්කා.තස්මාපච්චුප්පන්නං විසයොසජති. 

‘‘ඉමේෙ පනත්ථේො’’ති සවොහාරවසසන වුත්තමත්ථං පරමත්ථවසසන

ආවිභාවත්ථං ‘‘පාකණො කවදිතබ්කබො’’තිආදිවුත්තං.කායවිඤ්ඤත්තිසහිතාය

සචතනාය පයුජ්ජතීති පකයොකගො, සකො සසො? සරීසර සත්ථාදීනං ගමනං
පහරණන්ති කායවචීවිඤ්ඤත්තිසහිතායසචතනායපරසරීසරසත්ථපාතනං. 

දූකර ඨිතන්ති දූසර වා තිට්ඨතු, සමීසප වා. හත්ථසතො මුත්සතන පහාසරො 

නිේෙග්ගිකයො. තත්ථාති නිස්සග්ගියප්පසයොසග. කයො කෙොචි මරතූති එත්ථ
මහාජනසමූසහ න සක්කා. යස්සූපරි සසරො පතති, තස්සසව ජීවිතමරණං

කාතුං, නයස්සකස්සචිජීවිතමරණං. ආණාපනන්තිවචීවිඤ්ඤත්තිසහිතාය
සචතනායඅධිප්සපතත්ථසාධනං. සතසනව‘‘සාසවතුකාසමොනසාසවතී’’ති

(පාරා. 54) වුත්තං. ආණත්තිනියාමොති ආණත්තිකප්පසයොගසාධිකා.
එසතසුහිඅවිරජ්ඣිසතසු එවආණත්තිපසයොසගොසහොති, නඅඤ්ඤථා. 

රූපූපොකරොති එත්ථ – 

‘‘මමාලාසභනඑසිත්ථී, මරතූ’’තිසමීපසගො; 
දුට්ඨචිත්සතොසසචයාති, සහොතිසසොඉත්ථිමාරසකො. 

භික්ඛත්ථායසසචයාති, ජානන්සතොපිනමාරසකො; 
අනත්ථිසකොහිසසොතස්සා, මරසණනඋසපක්ඛසකො. 

විසයොසගනචසමජායා, ජනනීචනජීවති; 
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ඉතිජානංවියුඤ්ජන්සතො, තදත්ථිසකොසහොතිමාරසකො. 

පබ්බජ්ජාදිනිමිත්තඤ්සච, යාතිජානංනමාරසකො; 
අනත්ථිසකොහිසසොතස්සා, මරසණනඋසපක්ඛසකො. 

හාරකසද්දස්ස සභදසතො අත්ථං විත්ථාසරත්වා උභයම්පි එකසමවාති 

දස්සසතුං ‘‘ෙත්ථඤ්ච තං ොරෙඤ්චා’’තිආදි වුත්තං. එකතන

ථාවරප්පකයොගං දේකෙති සාහත්ථිකාදීසුපසයොසගසු. ‘‘ඉතිචිත්තමකනො’’ති
උද්ධරිත්වාපි ඉතිසද්දස්ස අත්සථොනතාව වුත්සතො.ණඤ්චාපින වුත්සතො, 

අධිකාරවසසන පනආගතං ඉතිසද්දං සයොසජත්වා ඉති චිත්තෙඞ්ෙප්කපොති
එත්ථ ‘‘මරණසඤ්ඤී මරණසචතසනො මරණාධිප්පාසයො’’ති වුත්තත්තා

මරණංසයව වක්ඛතීති සවදිතබ්සබො. වුත්තනකයනාති ඡප්පසයොගවසසන.
සාහත්ථිකනිස්සග්ගියප්පසයොසගසු සන්නිට්ඨාපකසචතනාය සත්තමාය සහ
උප්පන්නකායවිඤ්ඤත්තියා සාහත්ථිකතා සවදිතබ්බා. ආණත්තිසක පන
සත්තහිපි සචතනාහි සහ වචීවිඤ්ඤත්තිසම්භවසතො සත්ත සත්ත සද්දා
එකසතො හුත්වා එසකකක්ඛරභාවං ගන්ත්වා යත්තසකහි අක්ඛසරහි 
අත්තසනො අධිප්පායං විඤ්ඤාසපන්ති, තදවසානක්ඛරසමුට්ඨාපිකාය 
සත්තමසචතනායසහජාතවචීවිඤ්ඤත්තියාආණත්තිකතාසවදිතබ්බා. 

තතියපාරාජිකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. චතුත්ථපාරාජිකවණ්ණනා 

ඉකධව ෙඞ්ගෙන්ති ‘‘ඉති ජානාමි, ඉති පස්සාමී’’ති පසදකථන්ති සච, 

‘‘ඉති ජානාමී’’තිආදිමාහ. සකවලං ‘‘පාපිච්ඡතායා’’ති (කඞ්ඛා. අට්ඨ. 
චතුත්ථපාරාජිකවණ්ණනා) වචනසතො මන්දත්තා සමොමූහත්තා
සමුදාචරන්තස්ස අනාපත්තීති දීපිතං. ‘‘අතීතකාසල සසොතාපන්සනොම්හී’’ති
වදන්සතො පරියාසයන වදති, ‘‘සයො සත විහාසර වසති, සසො භික්ඛු
අරහා’’තිආදීසු (පරි.165) වියසික්ඛාපසදපි ‘‘ඉතිජානාමී’’ති (පාරා.195, 
197) පච්චුප්පන්නසමවවුත්තං. 

චතුත්ථපාරාජිකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මාතුඝාතකපිතුඝාතකඅරහන්තඝාතකා තතියපාරාජිකං ආපන්නා, 
භික්ඛුනිදූසසකො, ලම්බීආදසයොචචත්තාසරොපඨමපාරාජිකංආපන්නාඑවාති
කත්වාකුසතො චතුවීසතීතිසච? න, අධිප්පායාජානනසතො.මාතුඝාතකාදසයො
හි චත්තාසරො ඉධානුපසම්පන්නා එව අධිප්සපතා, ලම්බීආදසයො චත්තාසරො
ණඤ්චාපි පඨමපාරාජිසකන සඞ්ගහිතා, යස්මා පන එසකන පරියාසයන

සමථුනධම්මංපටිසසවිසනොසහොන්ති, තස්මාවිසුංවුත්තා. න ලභතිභික්ඛූහීති
එත්ථ ‘‘උසපොසථාදිසභදං සංවාස’’න්ති එත්තකං වුත්තං. විනයට්ඨකථායං
‘‘උසපොසථප්පවාරණාපාතිසමොක්ඛුද්සදසසඞ්ඝකම්මප්පසභද’’න්ති වුත්තං. 
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පාළයං‘‘සංවාසසොනාමඑකකම්මංඑකුද්සදසසොසමසික්ඛතා’’ති(පාරා.55, 
92, 172, 198) වුත්තං. තිවිසධනාපි සඞ්ඝකම්මං කාතුං න වට්ටතීති
පටික්ඛිත්තං. ‘‘න, භික්ඛසව, ගහට්සඨන නිසින්නපරිසාය පාතිසමොක්ඛං
උද්දිසිතබ්බ’’න්තිආදි (මහාව. 154) පාතිසමොක්ඛප්පවාරණාසු එව ආගතං, 
අඤ්සඤසුචඑවරූසපසුඨාසනසුසසසංකම්මංකාතුං නත්ථිපටික්සඛසපො.
ආචරියාපි ‘‘සසසං කම්මං කාතුං වට්ටති, නත්ථි ආපත්තී’’ති වදන්ති.
‘‘අන්තිමවත්ථු අජ්ඣාපන්නං අමූලසකන පාරාජිසකන සචොසදන්තස්ස 
සඞ්ඝාදිසසසසො, සඞ්ඝාදිසසසසන සචොසදන්තස්ස පාචිත්තියන්ති භික්ඛුසනො
විය වුත්තං, නඅනුපසම්පන්නස්ස විය දුක්කටං. තස්මා සතනසහසසයයා, 

තස්සපටිග්ගහණඤ්චභික්ඛුස්සවට්ටතීතිආචරියාවදන්තී’’තිලිඛිතං. ‘‘යථා

පුකර තථා පච්ොති ‘එකකම්මං එකුද්සදසසො සමසික්ඛතා’ති එවං 
වුත්තසංවාසස්ස අභබ්බතාමත්තං සන්ධාය වුත්ත’’න්ති වදන්ති, 
වීමංසිතබ්බං. 

ඉදානි චතුන්නම්පි සාධාරණං පණණ්ණකං – සමථුනධම්මං
පටිසසවන්සතො අත්ථිසකොචිපාරාජිසකොසහොතිඅසංවාසසො, අත්ථිසකොචින
පාරාජිසකො සහොති අසංවාසසො, අත්ථි සකොචි න පාරාජිසකො සංවාසසො
දුක්කටවත්ථුස්මිංවාථුල්ලච්චයවත්ථුස්මිංවා පටිසසවන්සතො, අත්ථිසකොචි
න පාරාජිසකො පක්ඛපණ්ඩසකො අපණ්ඩකපක්සඛ උපසම්පන්සනො 
පණ්ඩකපක්සඛසමථුනධම්මංපටිසසවන්සතො.සසොආපත්තිංනාපජ්ජතීතින
පාරාජිසකො නාම. න හි අභික්ඛුස්ස ආපත්ති නාම අත්ථි. සසො 
අනාපත්තිකත්තා අපණ්ඩකපක්සඛ ආගසතො ණං අසංවාසසො සහොති, න
සහොතීති? සහොති. ‘‘අභබ්සබො සතන සරීරබන්ධසනනා’’ති (මහාව. 129) හි
වුත්තං. ‘‘සයො පන භික්ඛු භික්ඛූනං සික්ඛාසාජීවසමාපන්සනො…සප.… 
අසංවාසසො’’ති (පාරා. 44) වුත්තත්තා සයො භික්ඛුභාසවන සමථුනං ධම්මං
පටිසසවති, සසො එව අභබ්සබො. නායං අපාරාජිකත්තාති සච? න, 
‘‘බයත්සතන භික්ඛුනාපටිබසලනසඞ්සඝොඤාසපතබ්සබො’’ති(මහාව.126) 
වුත්තට්ඨාසන යථා අභික්ඛුනා කම්මවාචාය සාවිතායපි කම්මං රුහති
කම්මවිපත්තියාඅසම්භවසතො, එවංසම්පදමිදං දට්ඨබ්බං.තත්රායංවිසසසසො– 
උපසම්පන්නපුබ්සබො එවං සච කම්මවාචං සාසවති, සඞ්සඝො ච තස්මිං
උපසම්පන්නසඤ්ඤී එව සච, කම්මං රුහති, නාඤ්ඤථාති සනො ඛන්තීති 
ආචරිසයො. 

ගහට්සඨොවාතිත්ථිසයොවාපණ්ඩසකොවාකම්මවාචංසාසවති, සඞ්සඝන 
කම්මවාචා න වුත්තා සහොති. ‘‘සඞ්සඝො උපසම්පාසදයය සඞ්සඝො
උපසම්පාසදති, උපසම්පන්සනො සඞ්සඝනා’’ති (මහාව. 127) හි වචනසතො
සඞ්සඝන කම්මවාචාය වත්තබ්බතාය සඞ්ඝපරියාපන්සනන, 
සඞ්ඝපරියාපන්නසඤ්ඤිසතනවාඑසකනවුත්තායසඞ්සඝනවුත්තා සහොතීති
සවදිතබ්සබො, න ගහට්ඨතිත්ථියපණ්ඩකාදීසු අඤ්ඤතසරන. අයසමව
සබ්බකම්සමසු යුත්තිදට්ඨබ්බා. 
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තථාඅත්ථිසමථුනංධම්මංපටිසසවන්සතොසකොචිනාසසතබ්සබො, ‘‘සයො 
භික්ඛුනිදූසසකො, අයං නාසසතබ්සබො’’ති (මහාව. 114-115 අත්ථසතො
සමානං)වුත්තත්තාසතන එවසසොඅනුපසම්පන්සනොව සහසසයයාපත්තිංවා
අඤ්ඤංවාතාදිසං ජසනති, තස්සඔමසසනචදුක්කටංසහොති.අභික්ඛුනියා
සමථුනධම්මං පටිසසවන්සතො න නාසසතබ්සබො, ‘‘අන්තිමවත්ථුං
අජ්ඣාපන්සනො, භික්ඛසව, අනුපසම්පන්සනො න උපසම්පාසදතබ්සබො’’ති
පාළයා අභාවසතො, සතසනව සසො උපසම්පන්නසඞ්ඛං ගච්ඡති, 
සහසසයයාපත්තිආදිංනජසනති, සකවලංඅසංවාසසොතිකත්වාගණපූරසකො
න සහොති. එකකම්මඑකුද්සදසසො හි සංවාසසොති වුත්සතො, සමසික්ඛතාපි
සංවාසසොති කත්වා සසො සතන සද්ධිං නත්ථීති. පදසසොධම්මාපත්තිං පන
ජසනතීති කාරණච්ඡායා දිස්සතීති. යථා භික්ඛුනියා සද්ධිං භික්ඛුසඞ්ඝස්ස
එකකම්මාදිසනොසංවාසස්සඅභාවාභික්ඛුනී අසංවාසාභික්ඛුස්ස, තථාභික්ඛු
ච භික්ඛුනියා, පදසසොධම්මාපත්තිං පන න ජසනති. තථා අන්තිමවත්ථුං
අජ්ඣාපන්සනොපි එසකච්සචො ‘‘සයො නාසසතබ්සබොති වුත්සතො’’ති ඉමිනා 
නිදස්සසනනසකාරණච්ඡායා අජ්ඣුසපක්ඛිතා සහොතීතිනගහණංගච්ඡති.
අපිච ‘‘උසභො නාසසතබ්බා, දූසසකො නාසසතබ්සබො’’ති (පාරා. 66) 
වචනසතො, ‘‘සමත්තියං භික්ඛුනිං නාසසථා’’ති (පාරා. 384) වචනසතො ච
සයො සඞ්ඝමජ්ඣං පවිසිත්වා අනුවිජ්ජසකන අනුවිජ්ජියමාසනො පරාජිසතො, 
සසොපිඅනුපසම්පන්සනොව, නඔමසවාදපාචිත්තියංජසනතීති සවදිතබ්සබො. 

අපිසචත්ථ සික්ඛාපච්චක්ඛාතකචතුක්කං සවදිතබ්බං.අත්ථිහිපුග්ගසලො
සික්ඛාපච්චක්ඛාතසකො න සික්ඛාසාජීවසමාපන්සනො, අත්ථි පුග්ගසලො න
සික්ඛාපච්චක්ඛාතසකො සික්ඛාසාජීවසමාපන්සනො, අත්ථි පුග්ගසලො 
සික්ඛාපච්චක්ඛාතසකො සචව සික්ඛාසාජීවසමාපන්සනො ච, අත්ථි පුග්ගසලො
සනව සික්ඛාපච්චක්ඛාතසකොන සික්ඛාසාජීවසමාපන්සනො. තත්ථ තතිසයො
භික්ඛුනී සික්ඛාපච්චක්ඛාතකාසවදිතබ්බා.සාහියාවනලිඞ්ගංපරිච්චජති, 
කාසාසවසු සඋස්සාහාව සමානා සාමඤ්ඤා චවිතුකාමා සික්ඛං
පච්චක්ඛන්තීපි භික්ඛුනී එව සික්ඛාසාජීවසමාපන්නාව. වුත්තඤ්හි භගවතා
‘‘නත්ථි, භික්ඛසව, භික්ඛුනියා සික්ඛාපච්චක්ඛාන’’න්ති. කදා පන සා
අභික්ඛුනීසහොතීති? යදාසාවිබ්භන්තාති සඞ්ඛංගච්ඡති.වුත්තඤ්හිභගවතා
‘‘යසදව සා විබ්භන්තා, තසදවසා අභික්ඛුනී’’ති (චූළව. 434). ණත්තාවතා
පන විබ්භන්තා සහොතීති? සාමඤ්ඤා චවිතුකාමා කාසාසවසු අනාලයා
කාසාවං වා අපසනති, නග්ගා වා ගච්ඡති, තිණපණ්ණාදිනා වා 
පටිච්ඡාසදත්වා ගච්ඡති, කාසාවංසයව වා ගිහිනිවාසනාකාසරන නිවාසසති, 
ඔදාතං වා වත්ථංනිවාසසති, ලිඞ්සගසනවවා සද්ධිංතිත්ථිසයසුපවිසිත්වා
සකසලුඤ්චනාදිවතං සමාදියති, තිත්ථියලිඞ්ගංවාසමාදියති, තදාවිබ්භන්තා
නාම සහොති. තත්ථ යා සලිඞ්සග ඨිතාව තිත්ථියවතං සමාදියති, සා
තිත්ථියපක්කන්තභික්ඛු විය පච්ඡා පබ්බජ්ජම්පි න ලභති. සසසා
පබ්බජ්ජසමව ලභති, න උපසම්පදං. පාළයං ණඤ්චාපි ‘‘යා, භික්ඛසව, 
භික්ඛුනී සකාවාසා තිත්ථායතනං සඞ්කන්තා, සා ආගතා න 
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උපසම්පාසදතබ්බා’’ති(චූළව.434) වචනසතොයාපඨමංවිබ්භමිත්වාපච්ඡා
තිත්ථායතනං සඞ්කන්තා, සාආගතාඋපසම්පාසදතබ්බාතිඅනුඤ්ඤාතංවිය
දිස්සති. සඞ්ගීතිආචරිසයහි පන ‘‘චතුවීසති පාරාජිකානී’’ති (පාරා. අට්ඨ.
2.233) වුත්තත්තා න පුන සා උපසම්පාසදතබ්බා. තස්මා එව
සික්ඛාපච්චක්ඛානං නානුඤ්ඤාතං භගවතා. අන්තිමවත්ථුං අජ්ඣාපන්නා
පන භික්ඛුනී එව. පක්ඛපණ්ඩකීපි භික්ඛුනී එව. ඉමං නයං චතූසුපි
සයොසජත්වායථාරහංකසථතබ්බං. 

පාරාජිකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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ෙඞ් ාදිකෙෙෙණ්ඩං 

1. සුක්කවිස්සට්ඨිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අඤ්ඤත්ර සුපිනන්තාතිස්වායංදුබ්බලවත්ථුකත්තා සචතනායපටිසන්ධිං
ආකඩ්ඪිතුං අසමත්ථා, සුපිසන උපට්ඨිතං නිමිත්තඤ්හි දුබ්බලං. පවත්සත
පන අඤ්සඤහි කුසලාකුසසලහි උපත්ථම්භිතා විපාකං සදති. ණඤ්චාපි
විපාකං සදති, අථ සඛො අවිසසය උප්පන්නත්තා අබ්සබොහාරිකාව
සුපිනන්තසචතනාතිලිඛිතං.යං පසනත්ථ ‘‘සුපිසනඋපට්ඨිතංනිමිත්තඤ්හි
දුබ්බල’’න්ති වුත්තං, තං අසනකන්තං, න ච ආරම්මණදුබ්බලතාය
චිත්තප්පවත්ති දුබ්බලා අතීතානාගතාරම්මණාය, පඤ්ඤත්තාරම්මණාය වා

අදුබ්බලත්තා. තස්මා දුබ්බලවත්ථුෙත්තාති දුබ්බලහදයවත්ථුකත්තාති සනො
තක්සකොති (වජිර. ටී. පාරාජික 236-237) ආචරිසයො. අවත්ථුකතාය
දුබ්බලභාසවො යුජ්ජතීති සච? න, අවත්ථුකාය භාවනාපභවාය
අතිසරකබලවසම්භවසතො.භාවනාබලසමප්පිතඤ්හිචිත්තංඅරූපම්පි සමානං
අතිභාරම්පි කරජකායං ගසහත්වා එකචිත්තක්ඛසණසනව බ්රහ්මසලොකම්පි
පාසපත්වා ඨසපති, තප්පටිභාගං අනප්පිතම්පි කාමාවචරචිත්තං කරජකායං
ආකාසසලඞ්ඝනසමත්ථං කසරොති.ණංපසනත්ථතංඅනුමානකරණං? සයන
චිත්තස්සසව ආනුභාසවොති පඤ්ඤාසයයය චිත්තානුභාසවන
ඨපනලඞ්ඝනාදිණරියාවිසසසනිබ්බත්තිදස්සනසතො. 
පකතිචිත්තසමුට්ඨානරූපංවියඅසංසට්ඨත්තා, නික්ඛමනත්තාචවත්ථිසීසං, 
කටි, කාසයොතිතිධාසුක්කස්සඨානංපකප්සපන්තිආචරියා.සප්පවිසංවිය
තංදට්ඨබ්බං, න චවිසසඨානනියසමො, සකොධවසසනපස්සන්තස්සසහොති.
එවමස්ස න ඨානනියසමො, රාගවසසන උපක්කමන්තස්ස සහොතීති සනො
තක්සකොතිආචරිසයො. 

‘‘දෙකෙොතං අකනොතිණ්කණපී’’ති ඉදං ‘‘ඔතිණ්ණමත්සත’’ති ඉමිනා

විරුජ්ඣතීති සච, තං දස්සසතුං ‘‘ඨානකතො පන චුත’’න්තිආදිමාහ.
තස්සත්සථො – නිමිත්සත උපක්කමං කත්වා සුක්කං ඨානා චාසවත්වා පුන
විප්පටිසාරවසසන දකසසොසතොසරොහණං නිවාසරතුං න සක්කා, තථාපි 
අධිවාසාධිප්පාසයන අධිවාසසත්වාඅන්තරාදකසසොතසතොඋද්ධං නිවාසරතුං

අසක්කුසණයයතාය ‘‘බහිනික්ඛන්කතවා’’ති වුත්තං, තස්මාඨානාචුතඤ්හි
අවස්සං දකසසොතං ඔතරතීති අට්ඨකථාය අධිප්පාසයො. තස්මා උභයං
සසමතීතිගසහතබ්සබො. 

එත්ථාහ – කස්මා ඉමස්මිං සික්ඛාපසද ‘‘සයො පන භික්ඛූ’’තිආදිනා 
කාරසකො න නිද්දිට්සඨොති? වුච්චසත – අධිප්පායාසපක්ඛාය භාවසතො
කාරසකො න නිද්දිට්සඨො තස්ස සාසපක්ඛභාවදස්සනත්ථං. කථං? 
කණ්ඩුවනාදිඅධිප්පායසචතනාවසසන සචසතන්තස්ස 
කණ්ඩුවනාදිඋපක්කසමනඋපක්කමන්තස්ස සමථුනරාගවසසනඌරුආදීසු
දුක්කටවත්ථූසු, වණාදීසු ථුල්ලච්චයවත්ථූසු ච උපක්කමන්තස්ස
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පටුන 

සුක්කවිසට්ඨියා සතිපි න සඞ්ඝාදිසසසසො ‘‘අනාපත්ති භික්ඛු න
සමොචනාධිප්පායස්සා’’ති(පාරා.263) වචනසතො. තස්මාතදත්ථදස්සනත්ථං
ඉධ කාරසකො න නිද්දිට්සඨො. අඤ්ඤථා ‘‘සයො පන භික්ඛු සඤ්සචතනිකං
සුක්කවිසට්ඨිං ආපජ්සජයය, සඞ්ඝාදිසසසසො’’ති නිද්දිට්සඨ කාරසක 
‘‘සචසතති න උපක්කමති මුච්චති, අනාපත්තී’’ති (පාරා. 262) 
වුත්තවචනවිසරොසධො. තථා ‘‘සඤ්සචතනිකාය සුක්කවිසට්ඨියා අඤ්ඤත්ර
සුපිනන්තා සඞ්ඝාදිසසසසො’’ති භුම්සම නිද්දිට්සඨපි සසො එව විසරොසධො
සහත්වත්ථනියමසිද්ධිසතො. තස්මා තදුභයම්පි වචනක්කමං අවත්වා
‘‘සඤ්සචතනිකා සුක්කවිසට්ඨි අඤ්ඤත්ර සුපිනන්තා සඞ්ඝාදිසසසසො’’ති 
වුත්තං. තත්ථ නිමිත්තත්සථ භුම්මවචනාභාවසතො සහත්වත්ථනියසමො න
කසතො සහොති. තස්මිං අකසත සඤ්සචතනිකා සුක්කවිසට්ඨි අඤ්ඤත්ර
සුපිනන්තා සඞ්ඝාදිසසසසොති, උපක්කසම අසති අනාපත්තීති අයමත්සථො
දීපිසතොසහොතීතිසවදිතබ්බං. 

ඉමස්මිංසික්ඛාපසදද්සවආපත්තිසහස්සානිසහොන්ති.කථං? අත්තසනො
හත්ථාදිසභසද අජ්ඣත්තරූසප රාගූපත්ථම්භනවසසන අඞ්ගජාසත 
කම්මනියප්පත්සත ආසරොගයත්ථාය නීලං සමොසචන්තස්ස එකා ආපත්ති, 
අජ්ඣත්තරූසපඑව රාගූපත්ථම්සභපීතකාදීනංසමොචනවසසනනවාති දස.
එවං ‘‘සුඛත්ථායා’’තිආදීනං නවන්නං වසසනාති රාගූපත්ථම්සභ
අජ්ඣත්තරූපවසසන සතං. එවසමවං 
වච්චප්පස්සාවවාතඋච්චාලිඞ්ගපාණකදට්ඨූපත්ථම්සභසු චසතං සතංකත්වා
සබ්බං පඤ්චසතං. යථා අජ්ඣත්තරූසප පඤ්චසතං, එවං බහිද්ධාරූසප වා
අජ්ඣත්තබහිද්ධාරූසප වා ආකාසස වා කටිං කම්සපන්සතොති ද්සව
සහස්සානිආපත්තිසයොසහොන්තීති. 

සුක්කවිස්සට්ඨිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. කායසංසග්ගසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘ඔතිණ්කණො’’ති ඉමිනාස්ස සසවනාධිප්පායතා දස්සිතා. සතසනව 
‘‘කායසංසග්ගරාගසමඞ්ගිස්සසතං අධිවචන’’න්ති වුත්තං. 

‘‘විපරිණකතන…කප.… ෙද්ධි’’න්ති ඉමිනාස්ස වායාසමො දස්සිසතො. 

‘‘ෙද්ධි’’න්තිහිපදංසංසයොගංදීසපති, සසොචසංසයොසගොසමාගසමො.සකන 
චිත්සතන? විපරිණසතන චිත්සතන, න පත්තප්පටිග්ගහණාධිප්පායාදිනාති

අධිප්පාසයො. ‘‘ොයෙංෙග්ගං ෙමාපජ්කජයයා’’ති ඉමිනාස්ස වායමසතො 
ඵස්සප්පටිවිජානනා දස්සිතා සහොති. වායමිත්වා ඵස්සං පටිවිජානන්සතො හි
සමාපජ්ජති නාම. එවමස්ස තිවඞ්ගසම්පත්ති දස්සිතා සහොති. අථ වා 

ඔතිණ්කණො විපරිණකතන චිත්කතන යක්ඛාදිනා සත්සතො විය.

උපසයොගත්සථවාඑතංකරණවචනං, ඔතිණ්කණො විපරිණතංචිත්තංකූපාදිං
විය සත්සතො. අථ වා ‘‘රාගසතො උත්තිණ්සණො භවිස්සාමී’’ති භික්ඛුභාවං
උපගසතොපි සයො පන භික්ඛු තසතො උත්තිණ්ණාධිප්පායසතො විපරිණසතන
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චිත්සතනසහතුභූසතනතසමව රාගං ඔතිණ්සණො. මාතුගාසමන අත්තසනො
සමීපං වා ආගසතන, අත්තනා උපගසතන වා. එසතන මාතුගාමස්ස
සාරත්තතාවාසහොතු, විරත්තතාවා, සාඉධඅප්පමාණං. 

ෙත්ථග්ගාෙං වාති එත්ථ හත්සථන සබ්සබොපි උපාදින්නසකො කාසයො
සඞ්ගහිසතො, න භින්නසන්තාසනො තප්පටිබද්සධො වත්ථාලඞ්කාරාදි. 

කවණිග්ගෙකණන අනුපාදින්නසකො අභින්නසන්තාසනො
සකසසලොමනඛග්ගදන්තග්ගාදිසකො කම්මපච්චයඋතුසමුට්ඨාසනො ගහිසතොති 

සවදිතබ්බං.සතසනවාහ ‘‘අන්තමකෙොකලොකමනකලොමං ඵුෙන්තේොපී’’ති.

සතන අඤ්ඤතරේෙවා…කප.… පරාමෙනන්තිඑත්ථඅනුපාදින්නකානම්පි
සසසසලොමාදීනං අඞ්ගභාසවො සවදිතබ්සබො. එවං සන්සත ‘‘ඵස්සං
පටිජානන්තස්ස සඞ්ඝාදිසසසසො’’ති ඉමිනා විරුජ්ඣතීති සච? න, 
තදත්ථජානනසතො.ඵුට්ඨභාවංපටිවිජානන්සතොපිඵස්සංපටිජානාතිනාම, න 
කායවිඤ්ඤාණුප්පත්තියා එව. අසනකන්තිකඤ්සහත්ථ කායවිඤ්ඤාණං.
තස්මා එව ඉධ ඵස්සප්පටිවිජානනං අඞ්ගන්ත්සවව න වුත්තං. තස්මිඤ්හි
වුත්සත ඨානසමතං විජ්ජති ‘‘න ච සම සලොමඝට්ටසනන කායවිඤ්ඤාණං
උප්පන්නං, තස්මිං ‘න ඵස්සං පටිජානාමී’ති අනාපන්නසඤ්ඤී සියා’’ති.
‘‘සවණී නාම කහාපණමාලාදිසම්පයුත්තං, තත්ථ ‘සවණිං ගණ්හිස්සාමී’ති
කහාපණමාලාදිං එව ගණ්හාති, න සලොමං, නත්ථි සඞ්ඝාදිසසසසො’’ති
වදන්ති.වීමංසිතබ්බං. 

කායසංසග්ගසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. දුට්ඨුල්ලවාචාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘කදා සත මාතා පසීදිස්සතී’’ති ආයාචනං දුට්ඨුල්ලවාචාය 

සිඛාපත්තලක්ඛණදේෙනත්ථං වුත්තං, න සමථුනුපසංහිසතසයව

දුට්ඨුල්ලවාචාති දස්සනත්ථං. ‘‘උභකතොබයඤ්ජනොසී’’ති වචනං පන 
පුරිසනිමිත්සතන අසඞ්ඝාදිසසසවත්ථුනා මිස්සවචනං, 
පුරිසඋභසතොබයඤ්ජනකස්සච ඉත්ථිනිමිත්තංපටිච්ඡන්නං, ඉතරං පාකටං.
යදි තම්පි ජසනති, කථං ‘අනිමිත්තාසී’තිආදීනි පදානි න සඞ්ඝාදිසසසං
ජසනන්තී’’ති එසක, තං න යුත්තං පුරිසස්සාපි නිමිත්තාධිවචනත්තා.
‘‘සමථුනුපසංහිතාහිසඞ්ඝාදිසසසසො’’ති(පාරා.248) මාතිකායංලක්ඛණස්ස
වුත්තත්තාචසමථුනුපසංහිතාහිඔභාසසනපටිවිජානන්තියා සඞ්ඝාදිසසසසො, 
අප්පටිවිජානන්තියා ථුල්ලච්චයං, ඉතසරහි ඔභාසසන පටිවිජානන්තියා 
ථුල්ලච්චයං, අප්පටිවිජානන්තියා දුක්කටන්ති එසක, විචාසරත්වා

ගසහතබ්බං. එත්ථාහ – ‘‘සිඛරණී’’තිආදීහි අක්සකොසන්තස්ස පටිඝචිත්තං 
උප්පජ්ජති, කස්මා ‘‘තිසවදන’’න්ති අවත්වා ‘‘ද්විසවදන’’න්ති වුත්තන්ති? 
රාගවසසනඅයංආපත්ති, නපටිඝවසසන.තස්මාරාගවසසසනවපවත්සතො
අක්සකොසසො ඉධ අධිප්සපසතො. තස්මා ‘‘ද්විසවදන’’න්ති වචනං
සුවුත්තසමව. 
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දුට්ඨුල්ලවාචාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. අත්තකාමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

දුට්ඨුල්කලොභාෙකන වුත්තප්පොරායාති 
දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලජානනසමත්ථාය. පරස්ස භික්ඛුසනො
අත්තකාමපාරිචරියාය වණ්ණභණසන දුක්කටං, ‘‘සයො සත විහාසර වසති, 
තස්ස අග්ගදානං සමථුනං ධම්මං සදහී’’ති පරියායවචසනපි දුක්කටං, 
‘‘අත්තකාමපාරිචරියාය වණ්ණං භාසසයය, යා මාදිසං සීලවන්ත’’න්ති ච
වුත්තත්තාති එසක. පඤ්චසු අඞ්සගසු සබ්භාවා සඞ්ඝාදිසසසසොවාති එසක, 
විචාසරත්වා ගසහතබ්බං. ‘‘ඉමස්මිං සික්ඛාපදද්වසය කායසංසග්සග විය 
යක්ඛිසපතීසුපි දුට්ඨුල්ලත්තකආමවචසන ථුල්ලච්චයන්ති වදන්ති.
අට්ඨකථාසු පන නාගත’’න්ති (වජිර. ටී. පාරාජික 295) ලිඛිතං.
උභසතොබයඤ්ජනසකොපනපණ්ඩකගතිසකොව. 

අත්තකාමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. සඤ්චරිත්තසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අලංවචනීයාති න වචනීයා, නිවාරසණ අලං-සද්සදො, න අලංවචනීයා 

නාලංවචනීයා. ‘‘පටිග්ගණ්හාති වීමංසති පච්චාහරති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිසසසස්සා’’ති (පාරා. 305) වුත්තත්තා යස්ස එකන්සතන 
සඞ්ඝාදිසසසසො සහොති, තස්ස පටිග්ගණ්හනවීමංසනපසයොගා එසත
දුක්කටථුල්ලච්චයා නත්ථීතිවදන්තීතිලිඛිතං.ණඤ්චාපිඑත්ථ ‘‘ඉත්ථීනාම
මනුස්සිත්ථී, න යක්ඛී න සපතී න තිරච්ඡානගතා. පුරිසසො නාම
මනුස්සපුරිසසො, නයක්සඛොනසපසතොන තිරච්ඡානගසතො’’තිපාළනත්ථි, 
තථාපි කායසංසග්ගාදීසු ‘‘මාතුගාසමො නාම මනුස්සිත්ථී’’ති (පාරා. 285) 
ඉත්ථිවවත්ථානස්ස කතත්තා ඉධාපි මනුස්සිත්ථී එවාති පඤ්ඤායති.
සමථුනපුබ්බභාගසාමඤ්ඤසතො ඉත්ථිවවත්ථාසනන පුරිසවවත්ථානං
කතසමව සහොති. සතසනවාහ ‘‘සයසු සඤ්චරිත්තං සමාපජ්ජති, සතසං
මනුස්සජාතිකතා’’ති (කඞ්ඛා. අට්ඨ. සඤ්චරිත්තසික්ඛාපදවණ්ණනා).
කායසංසග්ගාදීසු ච පණ්ඩකයක්ඛිසපතිසයො ථුල්ලච්චයවත්ථුකාව වුත්තා, 
තථා ඉධාපි, පණ්ඩකසභාවත්තා මනුස්සඋභසතොබයඤ්ජනසකො ච
ථුල්ලච්චයවත්ථුසකොව සහොති. සසසා 
මනුස්සපුරිසඅමනුස්සපණ්ඩකඋභසතොබයඤ්ජනකතිරච්ඡානගතපුරිසාදසයො
දුක්කටවත්ථුකාව මිච්ඡාචාරදස්සනසභාවසතොතිසවදිතබ්බං. 

සඤ්චරිත්තසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. කුටිකාරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

කිං භන්කතති එත්තසකපි වුත්සත. පුච්ඡිසතො යදත්ථාය පවිට්සඨො, තං
කසථතුංලභතිපුච්ඡිතපඤ්ඤත්තා භික්ඛාචාරවත්සතතිලිඛිතං.හත්ථකම්මං
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පටුන 

යාචිසතො ‘‘උපකරණං, මූලං වා දස්සතී’’ති යාචති, වට්ටති, න වට්ටතීති? 

වට්ටති සසනාසසන ඔභාසපරිකථාදීනං ලද්ධත්තාති එසක. තිෙත්ථා වාති

එත්ථ වඩ්ඪණහත්සථන තිහත්ථා. ‘‘පමාණයුත්කතො මඤ්කචොති
පකතිවිදත්ථියා නවවිදත්ථිප්පමාණමඤ්සචො, සසො තත්ථ ඉසතො ච න
සඤ්චරති, තස්මා චතුහත්ථවිත්ථාරානසහොතී’’තිආදිලිඛිතං. අකුටියා පන
වත්ථුසදසනාණච්චං නත්ථි උල්ලිත්තාවලිත්තං කාතුං වුත්තත්තා. 
‘‘උල්ලිත්තාදිභාසවො…සප.… ‘ඡදනසමව සන්ධාය වුත්සතො’ති යුත්තමිදං.
කස්මාතිසච? යස්මාමත්තිකාමයභිත්තිං උට්ඨාසපත්වාඋපරිඋල්ලිත්තංවා 
අවලිත්තංවාඋභයංවාභිත්තියාඝටිතංකසරොන්තස්සආපත්තිඑවවිනාපි 
භිත්තිසලසපනා’’තිලිඛිතං.එවසමත්ථථම්භතුලාපිට්ඨසඞ්ඝාටාදිනිරත්ථකං
සියා. තස්මා විචාසරත්වාව ගසහතබ්බං. ‘‘උසපොසථාගාරම්පි භවිස්සති, 
අහම්පි වසිස්සාමී’’ති වා ‘‘භික්ඛූහි වා සාමසණසරහි වා එකසතො
වසිස්සාමී’’ති වා කසරොන්තස්ස වට්ටති එව. කස්මා? ‘‘අත්තුද්සදස’’න්ති
වුත්තත්තාතිලිඛිතං. 

ඉදං පන සික්ඛාපදං චතුත්ථපාරාජිකං විය නිදානාසපක්ඛං. න හි
වග්ගුමුදාතීරියා භික්ඛූ සයසමව අත්තසනො අසන්තං උත්තරිමනුස්සධම්මං
මුසාවාදලක්ඛණං පාසපත්වා භාසිංසු. අඤ්ඤමඤ්ඤඤ්හි සත 
උත්තරිමනුස්සධම්මවණ්ණං භාසිංසු. න ච තාවතා පාරාජිකවත්ථු සහොති, 
තත්තසකන පන සලසසන භගවා තං වත්ථුං නිදානං කත්වා පාරාජිකං
පඤ්ඤසපසි, තථාඉධාපි.නහිනිදාසන ‘‘අසදසිතවත්ථුකාසයොසාරම්භාසයො
අපරික්කමනාසයො’’ති වුත්තං. ‘‘අප්පමාණිකාසයො’’ති පන වුත්තත්තා
පමාණමතික්කමන්තස්ස සඞ්ඝාදිසසසසොව නිදානාසපක්සඛො. තත්ථ
සාරම්සභ අපරික්කමසනසඞ්ඝාදිසසසප්පසඞ්ගංවියදිස්සමානං ‘‘විභඞ්සගො
තංනියමසකො’’ති වුත්තත්තාවිභඞ්සගනනිවාසරති.තථාමහල්ලසක. 

එත්ථාහ– ණමත්ථංමාතිකායංදුක්කටවත්ථුවුත්තං, නනු විභඞ්සගඑව
වත්තබ්බං සියාති? එවසමතං. ණං නු භික්ඛූ අභිසනතබ්බා වත්ථුසදසනාය, 
සතහි භික්ඛූහි වත්ථු සදසසතබ්බං, කීදිසං? අනාරම්භං සපරික්කමනන්ති.
ඉතරඤ්හි ‘‘සාරම්සභ සච භික්ඛු වත්ථුස්මිං අපරික්කමසන’’ති එවං
අනුප්පසඞ්ගවසසනආගතත්තා වුත්තං. යස්මා වත්ථු නාම අත්ථි සාරම්භං
අපරික්කමනං, අත්ථි අනාරම්භං සපරික්කමනං, අත්ථි සාරම්භං
සපරික්කමනං, අත්ථි අනාරම්භං අපරික්කමනන්ති බහුවිධං, තස්මා
බහුවිධත්තා වත්ථු සදසසතබ්බං අනාරම්භං සපරික්කමනං, සනතරන්ති 
වුත්තං සහොති. ණමත්ථිකා පසනත්ථ වත්ථුසදසනාති සච? 
ගරුකාපත්තිපඤ්ඤාපනසහතුපරිවජ්ජනුපායත්තා. වත්ථුඅසදසනා හි 
ගරුකාපත්තිපඤ්ඤාපනසහතුභූතා. ගරුකාපත්තිපඤ්ඤාපනං
අකතවිඤ්ඤත්තිගිහිපීළාජනනං, අත්තදුක්ඛපරදුක්ඛසහතුභූසතො ච
සාරම්භභාසවොති එසත වත්ථුසදසනාපසදසසන උපාසයන පරිවජ්ජිතා
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සහොන්ති. න හි භික්ඛූ අකප්පියකුටිකරණත්ථං ගිහීනං වා පීළානිමිත්තං, 
සාරම්භවත්ථුකුටිකරණත්ථංවාවත්ථුංසදසසන්තීති.සහොන්තිසචත්ථ– 

‘‘දුක්කටස්ස හිවත්ථූනං, මාතිකාය පකාසනා; 
ගරුකාපත්තිසහතූනං, සතසංඑවංපකාසිතා. 

‘‘වත්ථුස්සසදසනුපාසයන, ගරුකාපත්තිසහතුසයො; 
වජ්ජිතාසහොන්තියංතස්මා, සාරම්භාදිජහාපිත’’න්ති. 

කුටිකාරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. විහාරකාරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ණරියාමත්තසතො සමුට්ඨානභාවසතො අණරියසමසවතං. තං

සදසනාඅකරණවසසන. භික්ඛූ වා අනභිකනයයාති එත්ථ වා-සද්සදො
අවධාරණත්සථොති සවදිතබ්සබො. ‘‘ආයස්මා ඡන්සනො සචතියරුක්ඛං
සඡදාසපසී’’ති (පාරා. 365) ආගතත්තා ඉදම්පි නිදානාසපක්ඛන්ති 
සවදිතබ්බං. 

විහාරකාරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. දුට්ඨසදොසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘කස්මාමමවන්දනාදීනි…සප.… ‘ඝටිසතසයවසීසංඑතී’තිවුත්තත්තා 
අන්තිමවත්ථුඅජ්ඣාපන්නකං වන්දිතුං න වට්ටතී’’ති වදන්ති, තං න
ගසහතබ්බං. පරිවාරාවසාසන උපාලිපඤ්චසක ‘‘කති නු සඛො, භන්සත, 
අවන්දියා’’තිආදිනා (පරි. 467) වුත්තපාළයං අවුත්තත්තා, ‘‘පච්ඡා
උපසම්පන්සනනපුසරඋපසම්පන්සනොවන්දිසයො’’ති (පරි.468) වුත්තත්තා
ච, තස්මා එව ඉමිස්සං කඞ්ඛාවිතරණියං ‘‘උපසම්පන්සනොති 
සඞ්ඛුපගමන’’න්ති වුත්තං. සුත්තාධිප්පාසයො පන එවං ගසහතබ්සබො – 
අවන්දන්සතො සාමීචිප්පටික්සඛපසඞ්ඛාතාය සචොදනාය සචොසදති නාමාති
දස්සනත්ථංවුත්තන්ති.තස්මා එව‘‘එත්තාවතාචසචොදනානාමසහොතී’’ති
වුත්තං. ඉධ අධිප්සපතං ආපත්තිආපජ්ජනාකාරං දස්සසතුං ‘‘‘කස්මා මම
වන්දනාදීනිනකසරොසී’තිආදිවුත්ත’’න්තිලිඛිතං. 

ෙතූපෙම්පදන්ති යස්ස උපසම්පදා රුහති, තං, පණ්ඩකාදසයො. 

ඨපනක්කඛත්තන්ති එත්ථ සබ්බසඞ්ගාහිකං, පුග්ගලිකඤ්චාති දුවිධං
පවාරණාඨපනං. තත්ථ සබ්බසඞ්ගාහිසක ‘‘සුණාතු සම, භන්සත, 

සඞ්සඝො…සප.… සතවාචිකං පවාසර’’ති සු-කාරසතො යාව කර-කාසරො.
පුග්ගලිකඨපසන පන ‘‘සඞ්ඝං, භන්සත, පවාසරමි…සප.… පස්සන්සතො

පටී’’ති ෙං-කාරසතො යාව අයං සබ්බපච්ඡිසමො ටි-කාසරො, එත්ථන්තසර
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එකපසදපි ඨසපන්සතන ඨපිතා සහොති. උසපොසසථ පන ඉමිනානුසාසරන

විසසසසො සවදිතබ්සබො‘‘කසරයයා’’ති කර-කාසරඅනතික්කමන්සත. 

දුට්ඨසදොසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. අඤ්ඤභාගියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අඤ්ඤභාකගො වාඅේෙඅත්ථීතියථාසුවණ්ණස්සසදංසසොවණ්ණමිතයත්ර 
සුවණ්ණවා අසනන සුවණ්සණො ඉතුච්චසත. තං පටිමාය සරීරං, 
සිලාපුත්තකස්ස සරීරන්ති ච නිදස්සනං. ඡගලකස්ස ‘‘දබ්සබො’’ති දින්නං
නාමං ‘‘සදසසො’’ති වුච්චති. කස්මා? සථරං අනුද්ධංසසතුං සථරස්සාපි

අපදිසිතබ්බත්තා. අඤ්ඤම්පි වත්ථුං න සථරංසයව. ලිේෙති සිලිේෙති 

කවොොරමත්කතකනවන අත්ථසතො. ඊෙෙං අල්ලීයතීති සලසසොති 
අධිප්පාසයො. ලිසසසලඡසකොලඅල්ලීභාසව. සතන වුත්තං ‘‘ඊසකං
අල්ලීයතීති සලසසො’’ති. යස්මා සදසසලසා අත්ථසතො නින්නානාකරණං, 
තස්මා‘‘ණඤ්චිසදසංසලසමත්තංඋපාදායා’’ති පදංඋද්ධරිත්වා‘‘දසසලසා
ජාතිසලසසො’’තිආදි(පාරා.394) පදභාජසනවුත්තං. 

අට්ඨුප්පත්තිවකෙකනවආවිභූතන්තිඑත්ථ ණඤ්චභිසයයො අනියමත්තා.
නහිසමත්තියභූමජකානංවියඅඤ්සඤසංසබ්සබසම්පි ‘‘ඡගලකසමසවත්ථ
අඤ්ඤභාගියං අධිකරණං සහොති, අඤ්ඤං සගොමහිංසාදිකම්පි සහොති, න ච 
සමත්තියභූමජකාවියසබ්සබපිනාමසලසමත්තසමවඋපාදියන්ති, අඤ්ඤම්පි
ජාතිසලසාදිං උපාදියන්ති, තස්මාඅනියමත්තානවිභත්තං.ණඤ්චභිසයයො
තථාවුත්සතඡගලකස්සසව අඤ්ඤභාගියතාසම්භවති, නඅඤ්ඤස්ස, සයන
සසොව දස්සිසතො. සලසසො ච නාම සලසසොව, න ජාතිආදි, සයන සසොව

දස්සිසතොති එවං මිච්ඡාගාහප්පසඞ්ගසතොති සවදිතබ්බං. ඉධ ච…කප.… 

ෙඤ්ඤිකනොපීතිඉමස්මිංසික්ඛාපසදචඅමූලකසික්ඛාපසද චාතිඅත්සථො. 

අඤ්ඤභාගියසික්ඛං සයො, සනවසික්ඛති යුත්තිසතො; 
ගච්සඡ විනයවිඤ්ඤූහි, අඤ්ඤභාගියතංව සසො. (වජිර. ටී. පාරාජික 
408); 

අඤ්ඤභාගියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. සභදානුවත්තකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

තිණ්ණං උද්ධං ෙම්මාරො…කප.… ෙකරොතීති එත්ථ ‘‘ඉසම
චත්තාසරො’’ති වා ‘‘ඉමඤ්ච ඉමඤ්චා’’ති වා වත්වා කාතුං න වට්ටතීති 
ලිඛිතං. 

සභදානුවත්තකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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12. දුබ්බචසික්ඛාපදවණ්ණනා 

දුක්සඛන වත්තබ්සබො දුබ්බකචො.වුච්චමාකනො නසහති. 

දුබ්බචසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිගමනවණ්ණනා 

‘‘නාමමත්තවකෙනා’’තිපාසඨො. ‘‘නාමසගොත්තවසසනා’’තිලිඛිතං.ඉදං
වුත්තංසහොති– ‘‘අයංණරියාභික්ඛූනංකාතුංන වට්ටතී’’තිජානිත්වාසසච

ඡාසදති, ඡන්නාව සහොතීති අත්සථො. ෙභාගමත්තකමවාති
අසවරිසභාගමත්තසමවාතිඅධිප්පාසයො. 

වත්ථු කචව කගොත්තඤ්චාති එත්ථ වත්ථූති වීතික්කමනං අසුචිමුච්චනං.
සගොත්තන්තිගං තායතීති සගොත්තං, සජාතිසතො අඤ්ඤත්ථගන්තුං අදත්වා

ගංබුද්ධිං, වචනඤ්චතායතීතිඅත්සථො. වත්ථුචසජාතිසමවගච්ඡති. ෙජාති 
නාසමත්ථ අඤ්සඤහි විසිට්ඨාවිසිට්ඨභූතා ණරියා, න කායසංසග්ගාදි. 

නාමඤ්කචව ආපත්ති චාති එත්ථ ආපත්තීති වීතික්කසමනාපන්නාපත්තියා 
නාමං. 

පුන ආගතාගතානං භික්ඛූනං ආකරොකචන්කතනාති එත්ථ ද්වින්නං
ආසරොසචන්සතන ‘‘ආයස්මන්තා ධාසරන්තු’’තිණ්ණං වා අතිසරකානං වා
ආසරොසචන්සතන ‘‘ආයස්මන්සතො ධාසරන්තූ’’ති එවං ආසරොචනවිධානං

සවදිතබ්බං. වත්තකභදඤ්ච රත්තිච්කෙදඤ්ච අෙත්වාති එත්ථ ඨසපත්වා
නවකතරං පාරිවාසිකං අවසසසානං අන්තමසසො
මූලායපටිකස්සනාරහාදීනම්පි අභිවාදනාදිසාදියසන, පටිපාටියා නිසීදසන, 
ඔවදසන, කම්මිකානං ගරහසණ චාතිආදීසු වත්තසභසදො සහොති.
දස්සනසවනවිසසයසු අනාසරොචසන ච භික්ඛූහි එකච්ඡන්සන වසසන ච
අජානන්තස්සසව විහාසර භික්ඛූනං ආගන්ත්වා ගමසන චාතිආදීසු 
රත්තිච්සඡසදො සහොති. නානාසංවාසසකහි විනයකම්මාභාවසතො සතසං
අනාසරොචසන රත්තිච්සඡසදො න සහොති. ‘‘ද්සව සලඩ්ඩුපාසත
අතික්කමිත්වා’’ති වචනසතො අන්සතො න වට්ටති. නික්ඛිත්තවත්සතසනව
හුත්වා විචරන්සතන යස්ස සන්තිසක පුබ්සබ සමාදියිත්වා ආසරොචිතං, 
තස්සාපි සන්තිසක පච්ඡානික්ඛිපනකාසලආසරොසචත්වාවනික්ඛිපිතබ්බං. 
තස්මාපුනසමාදානකාසලපිසසොසචතසතොගච්ඡති, තං දිවසංඅගන්ත්වා
දිවාආසරොසචත්වාපි යදිඑවංඅතීතදිවසංසහොති, ‘‘අරුසණඋට්ඨිසතතස්ස
සන්තිසක ආසරොසචත්වා වත්තං නික්ඛිපිත්වා විහාරං ගන්තබ්බන්ති තස්ස
සන්තිසකආසරොසචත්වාවත්තං නික්ඛිපිතබ්බ’’න්තිවුත්තං.අපිච ‘‘විහාරං
ගන්ත්වා යං සබ්බපඨමං භික්ඛුං පස්සති, තස්ස ආසරොසචත්වා
නික්ඛිපිතබ්බ’’න්ති වුත්තං. සසච රත්තිච්සඡසදො සහොති, 
විහාරසීමාපරියාපන්නානං සබ්සබසං ආසරොසචතබ්බං සියා. ‘‘තස්ස
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ආසරොසචත්වා’’ති ඉදං පන පුබ්සබ අනාසරොචිතං සන්ධාය 

වත්තසභදරක්ඛණත්ථංවුත්තං.තස්මාඑව ෙමන්තපාොදිොයං (චූළව.අට්ඨ.
97) එවංවුත්තං‘‘අඤ්ඤංවිහාරසතොනික්ඛන්තංවාආගන්තුකං වා’’ති. 

සුද්ධන්තපරිවාකෙ පනසසච ‘‘මාසමත්තං අසුද්සධොම්හී’’තිඅග්ගසහසි, 
පරිවසන්සතොපුනඌනංවාඅධිකංවාසන්නිට්ඨානංකසරොති, තත්තකම්පි
පරිවසිතබ්බසමව, පරිවාසදානණච්චං නත්ථි. අයඤ්හි සුද්ධන්තපරිවාසසො 
නාමඋද්ධම්පිආසරොහති, සහට්ඨාපිඔසරොහති.ඉදමස්සලක්ඛණං. 

ෙකමොදහිත්වාති මූලාපත්තිට්ඨාසන ඨසපත්වා, පක්ඛිපිත්වාති අත්සථො.
අප්පටිච්ඡන්නා සච අන්තරාපත්ති, මූලාය පටිකස්සනං අකත්වා පුබ්සබ
ගහිතපරිවාසසසනව පරිවසිතබ්බං. සයො පන ආපත්තිං ආපජ්ජිත්වා
විබ්භමිත්වා පුන උපසම්පන්සනො හුත්වාපි පටිච්ඡාසදති, සයො ච පුබ්සබ
පටිච්ඡාසදත්වා පච්ඡා න පටිච්ඡාසදති, සයො ච උභයත්ථ පටිච්ඡාසදති, 
සබ්සබසං පටිච්ඡන්නදිවසවසසන පරිවාසසො දාතබ්සබො. ‘‘පුරිමස්මිං 
ආපත්තික්ඛන්සධ වා’’ති ච ‘‘පච්ඡිමස්මිං ආපත්තික්ඛන්සධ වා’’ති (චූළව.
166 ආදසයො) ච පාළයං වුත්තත්තා ද්සව භික්ඛූ විසුද්ධිකං ආපන්නා
සහොන්ති, සත සුද්ධිකදිට්ඨිසනොසහොන්ති.එසකොඡාසදති, එසකොනඡාසදති.
සයො ඡාසදති, සසො දුක්කටං සදසාසපතබ්සබො. ‘‘උසභොපි යථාධම්මං
කාරාසපතබ්බා’’ති (චූළව. 181) වචනසතො යං කඤ්චි ආපත්තිං ඡාසදත්වා
දුක්කටංආපජ්ජතීතිසවදිතබ්සබො. 

කතසුගකතසුවාඅගකතසුවාපුරිමනකයකනව පටිපජ්ජිතබ්බන්තිඑත්ථ
ඌසනගසණචරණං, අනුට්ඨහනංඑකරත්තම්පිගසණන විප්පවාසං, සසච
රත්තියාඑකක්ඛසණනසඞ්සඝොවසති, සසචසසොපුසරඅරුණසමවසකනචි 
කරණීසයන ගසතොති එත්ථපි මානත්සතපි එවං ජාසත. ‘‘අයඤ්ච යස්මා
ගණස්ස ආසරොසචත්වා, භික්ඛූනඤ්ච අත්ථිභාවං සල්ලක්සඛත්වාව වසි, 
සතනස්ස ඌසන ගසණ චරණසදොසසො වා විප්පවාසසො වා න සහොතී’’ති

(චූළව. අට්ඨ. 97) ෙමන්තපාොදිොයං වුත්තං. තස්මා සතන ආසරොචිසත
මුහුත්තම්පි නිසීදිත්වා ගසතපි විප්පවාසසො නත්ථි. පාරිවාසිකස්ස, 
උක්ඛිත්තකස්සචපකතත්සතන තස්මිංවසනංඋදකපාසතනවාරිතං, තස්මා
නානූපචාසරපිඑකච්ඡන්සනනවට්ටති. 

ඉදානි පාඨවිචාරණා සවදිතබ්බා – ‘‘නව පඨමාපත්තිො චත්තාකරො

යාවතතියො’’ති ඉදං සභාවනියමවචනං. සතන වුට්ඨානං අනියමන්ති
දස්සසති. එකච්චාපත්තිවුට්ඨානඤ්හි කම්මසතොපි සහොති අකම්මසතොපි, න

එවං ආපජ්ජනන්ති වුත්තං සහොති. අඤ්ඤතරං වා අඤ්ඤතරං වාති සතසං

ද්විධා භින්නානම්පි වුට්ඨානක්කමසභදාභාවදීපකවචනං. යාවතීෙං, 

තාවතීෙන්ති එත්ථ අහපරිච්සඡසදො අරුණවසසන. ‘‘ජාන’’න්ති ඉමිනා 

ජානනප්පටිච්ඡන්නස්ස අකාමා පරිවත්ථබ්බන්ති දස්සසති. කතන භික්ඛනා
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පටුන 

අොමා පරිවත්ථබ්බන්ති සතන භික්ඛුනා වසතා අකාමා පරිවත්ථබ්බං, න

පරිවත්තිතලිඞ්සගනාති දස්සනත්ථං වුත්තං. පරිවුත්ථපරිවාකෙනාති ආදිම්හි
පරිවුත්ථපරිවාසසසනවපරිවාසසතො උත්තරිඉතිවාසරනආදිසතොභික්ඛුනාව
ඡාරත්තං, පරිවත්තිතලිඞ්සගනඋද්ධම්පි භික්ඛුමානත්තායපටිපජ්ජිතබ්බං, න
පරිවාසස විය තප්පච්චයා අචිණ්ණමානත්සතො. චිණ්ණමානත්සතොව
අබ්සභතබ්සබො, න ඉතසරො, න පරිවාසස විය මානත්තාරසහ, 
පක්ඛමානත්තඤ්ච චරන්තියා භික්ඛුනියා ලිඞ්ගං පරිවත්තාතික්කසම සති
චිණ්ණමානත්සතො භික්ඛු සහොති, පුන භික්ඛුමානත්තං ගසහත්වා 
චිණ්ණමානත්සතොවභික්ඛුඅබ්සභතබ්සබොතිදස්සසති. 

යත්ථ සියාති යස්සං සමානසංවාසකසීමායම්පි වීසතිගසණො

භික්ඛුසඞ්සඝො අත්ථි. එකෙනපි කච ඌකනො වීෙතිගකණොති න යුජ්ජති, 
ඌසනොසච.නහිවීසතිගසණො, සඞ්සඝොසචඌසනො.තස්මා ‘‘එසකනපිසච
ඌසනො සඞ්සඝො’’ති එත්තකසමව වත්තබ්බන්ති සච? න, 
චතුවග්ගපඤ්චවග්ගදසවග්ගප්පසඞ්ගනිවාරණප්පසයොජනසතො. තස්මා
වීසතිවග්සගො භික්ඛුසඞ්සඝො සච භික්ඛුනා එසකනපි ඌසනො, නට්සඨො
දට්ඨබ්සබො. සකචි පන විනසය අප්පකතඤ්ඤුසනො ‘‘යථා
අතිසරකචතුවග්සගොපි සඞ්සඝො චතුවග්ගකරණීසය කම්සම ‘චතුවග්සගො’ති
වුච්චති, තථා පඤ්චවග්ගදසවග්ගකරණීසය කම්සම 
අතිසරකපඤ්චවග්ගදසවග්සගොපි ‘පඤ්චවග්ගදසවග්සගො’ති වුච්චති. තස්මා
ඌසනොපි චතුවග්ගපඤ්චවග්ගදසවග්ගවීසතිවග්සගොවා’’ති මඤ්සඤයුං, 

සතසං මඤ්ඤනානිවාරණත්ථං ‘‘එකෙනපි කචඌකනො’’තිආදි වුත්තං. අථ
වා වීසති භික්ඛුසඞ්සඝො සච, ඨසපත්වා එසකනපි සච ඌසනො
අප්පකතත්සතො, තං ඨසපත්වා එසකනපි සචති එවසමත්ථ අත්සථො 

දට්ඨබ්සබො. අයං තත්ථ ොමීචීති වචනං යං වුත්තං සබ්බත්ථ ‘‘තස්ස
ආපත්තියාපරිවාසංසදති, මූලායපටිකස්සති, මානත්තංසදති, අබ්සභතී’’ති, 
තස්ස ආවිභාවකරණත්ථං වුත්තන්ති සවදිතබ්බං. සතන සතසු අයං
යථාවුත්තා සාමීචි නියතා ඉච්ඡිතබ්බා, න රාජසික්ඛාපදාදීසු විය අනියතා.
තත්ථහිසකනචිඅන්තරාසයනතං සාමීචිමකසරොන්සතපිඅනාපත්තීතිදීපිතං
සහොති. 

සඞ්ඝාදිසසසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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අනියතෙණ්ඩං 

1. පඨමානියතසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අනියසත ආදිසතොවඉදං පණණ්ණකං.සසයයථිදං– ඉදංඅනියතකණ්ඩං
නිප්පසයොජනං තත්ථ අපුබ්බාභාවසතොති සච? න, 
ගරුකලහුකසභදභින්නාපත්තිසරොපනාසරොපනක්කමලක්ඛණදීපනප්පසයොජ
නසතො. එත්ථහි ‘‘සාසචඑවං වසදයය ‘අසයයොමයා…සප.… සසොචතං
පටිජානාති, ආපත්තියා කාසරතබ්සබො’’’තිආදිනා (පාරා. 446) ආපත්තියා
ගරුකාය, ලහුකාය ච ආසරොපනක්කමලක්ඛණං, ‘‘න කාසරතබ්සබො’’ති 
ඉමිනා අනාසරොපනක්කමලක්ඛණඤ්ච දස්සිතං.ලක්ඛණදීපනසතොආදිම්හි, 
අන්සත වා උද්දිසිතබ්බන්ති සච? න, අසම්භවසතො. කථං න තාවආදිම්හි
සම්භවති, සයසමිදං ලක්ඛණං, සතසංසික්ඛාපදානංඅදස්සිතත්තා.නඅන්සත
ගරුකමිස්සකත්තා. තස්මා ගරුකලහුකානං මජ්සඣ එව උද්දිසිතබ්බතං
අරහති උභයමිස්සකත්තා. යා තත්ථ පාචිත්තියසඞ්ඛාතා ලහුකාපත්ති
දස්සිතා, සාපි ගරුකාති කථිතා. සතසනවාහ 
‘‘සමථුනධම්මසන්නිස්සිතණසලසසඞ්ඛාසතන රහස්සාසදනා’’තිආදි. තස්මා
ගරුකානං එව අනන්තරං උද්දිට්ඨන්තිපි එසක. එවං සති
පඨමානියතසමවාලං තාවතා ලක්ඛණදීපනසිද්ධිසතො, ණං දුතිසයනාති සච? 
න, ඔකාසනියමපච්චයමිච්ඡාගාහනිවාරණප්පසයොජනසතො. ‘‘පටිච්ඡන්සන
ආසසනඅලංකම්මනිසය’’ති ඔකාසනියමසතොහිතබ්බිපරීසතඔකාසසඉදං
ලක්ඛණං න විකප්පිතන්ති මිච්ඡාගාසහො සහොති. තංනිවාරණසතො
දුතියානියතම්පි සාත්ථකසමවාති අධිප්පාසයො. කස්මා? ඔකාසසභදසතො, 
රසහොසභදදීපනසතො, රසහොනිසජ්ජස්සාදසභදදීපනසතො.ඔකාසනියමභාසවච
රසහොනිසජ්ජස්සාදසභසදො ජාසතො. ද්වින්නං රසහොනිසජ්ජසික්ඛාපදානං
නානාත්තජානනඤ්ච සියා තථා කායසංසග්ගසභදදීපනසතො. නාලං
කම්මනිසයපි හි ඔකාසස අප්පටිච්ඡන්සන, පටිච්ඡන්සනපි වා නිසින්නාය
වාතපානකවාටච්ඡිද්දාදීහි නික්ඛන්තසකසාදිග්ගහසණන කායසංසග්සගො 
ලබ්භතීතිඑවමාදසයොපිනයාවිත්ථාරසතොසවදිතබ්බා. 

තත්රිදං මුඛමත්තනිදස්සනං – ඔොෙකභදකතොති
අලංකම්මනියනාලංකම්මනියසභදසතො. පටිච්ඡන්නම්පි හි එකච්චං
නාලංකම්මනියං වාතපානාදිනා අන්තරිතත්තා, උභයප්පටිච්ඡන්නම්පි
එකච්චං නාලංකම්මනියං විජානතං අජ්සඣොකාසත්තා. 

රකෙොකභදදීපනකතොති එත්ථ රහභාවසාමඤ්සඤපි රසහො ද්විධා 
පටිච්ඡන්නාපටිච්ඡන්නසභදසතොති අධිප්පාසයො. 

රකෙොනිෙජ්ජේොදකභදදීපනකතොති සමථුනස්සාදවසසන නිසජ්ජා, 
දුට්ඨුල්ලස්සාදවසසන නිසජ්ජාති තාදිසස්ස සභදස්ස දීපනසතොති අත්සථො.
‘‘ඉධ ආගතනයත්තා භික්ඛුනිපාතිසමොක්සඛ ඉදං කණ්ඩං පරිහීනන්ති
සවදිතබ්බ’’න්තිවදන්ති. ‘‘අට්ඨුප්පත්තියාතත්ථඅනුප්පන්නත්තා’’තිඑසක, 
තංඅසනකන්තභාවදීපනසතො අයුත්තං.සබ්බබුද්ධකාසලහිභික්ඛූනංපඤ්ච, 
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භික්ඛුනීනං චත්තාසරො චඋද්සදසා සන්ති. පාතිසමොක්ඛුද්සදසපඤ්ඤත්තියා
අසාධාරණත්තා තත්ථ නිද්දිට්ඨසඞ්ඝාදිසසසපාචිත්තියානන්ති එසක.
තාසඤ්හිභික්ඛුනීනං උබ්භජාණුමණ්ඩලික(පාචි.658) -අට්ඨවත්ථුක(පාචි.
675) -වසසන කායසංසග්ගවිසසසසො පාරාජිකවත්ථු, ‘‘හත්ථග්ගහණං වා
සාදිසයයය, කායං වා තදත්ථාය උපසංහසරයයා’’ති (පාචි. 675) වචනසතො
සාදියනම්පි, ‘‘සන්තිට්සඨයය වා’’ති (පාචි. 675) වචනසතො ඨානම්පි, 
‘‘සඞ්සකතංවාගච්සඡයයා’’ති(පාචි.675) වචනසතොගමනම්පි, ‘‘ඡන්නංවා 
අනුපවිසසයයා’’ති (පාචි. 675) වචනසතො පටිච්ඡන්නට්ඨානප්පසවසසොපි
සහොති, තථා ‘‘රත්තන්ධකාසර අප්පදීසප, පටිච්ඡන්සන ඔකාසස
අජ්සඣොකාසස එසකසනකා සන්තිට්සඨයය වා සල්ලසපයය වා’’ති (පාචි.
839) වචනසතො දුට්ඨුල්ලවාචාපි පාචිත්තියවත්ථුකන්ති කත්වා තාසං
අඤ්ඤථා අනියතකණ්ඩස්ස අවත්තබ්බතාපත්තිසතො න වුත්තන්ති සතසං 
අධිප්පාසයො.පණණ්ණකං. 

‘‘සදසනාවුට්ඨානගාමිනීනංආපත්තීනංවසසනඅලජ්ජිආදසයොලජ්ජීනං 
සචොසදස්සන්තී’’ති ආගතත්තා ලජ්ජිපග්ගහත්ථාය පතිරූපායපි උපාසිකාය
වචසනනඅකත්වා භික්ඛුස්සසවපටිඤ්ඤායකාතබ්බන්තිආපත්තිසයොපන
ලක්ඛණදස්සනත්ථංපඤ්ඤත්තං විත්ථාරනයසමවගසහත්වාවත්තුංයුත්තං
‘‘ඉසම සඛො පනායස්මන්සතො ද්සව අනියතා ධම්මා’’ති (පාරා. 443) 

උද්සදසදස්සනත්තාති ලිඛිතං. කෙොතේෙ රකෙොති එත්ථ රකෙොති
වචනසාමඤ්ඤසතො වුත්තං. දුට්ඨුල්ලසාමඤ්ඤසතො
දුට්ඨුල්ලාසරොචනප්පටිච්ඡාදනසික්ඛාපසදසු පාරාජිකවචනං විය. තස්මා 

‘‘චක්ඛේකෙව පන රකෙො ‘රකෙො’ති ඉධ අධිප්කපකතො’’ති වුත්තං. කථං
පඤ්ඤායතීති සච? ‘‘මාතුගාසමො නාම…සප.… අන්තමසසො තදහුජාතාපි
දාරිකා’’ති (පාරා. 445) වුත්තත්තා දුට්ඨුල්සලොභාසනං ඉධනාධිප්සපතන්ති

දීපිතසමවාති. අන්කතොද්වාදෙෙත්කථපීති පි-සද්සදන අපිහිතකවාටස්ස
ගබ්භස්ස ද්වාසර නිසින්සනොපීති අත්සථො. අසචලකවග්සග
රසහොපටිච්ඡන්නාසනසික්ඛාපසද (පාචි. 288) ‘‘සයො සකොචිවිඤ්ඤූ පුරිසසො

දුතිසයොසහොතී’’තිඉමස්සඅනුරූපසතො ‘‘ඉත්ථීනංපනෙතම්පි අනාපත්තිංන

ෙකරොතිකයවා’’තිවුත්තං.‘‘අලංකම්මනිසයතිසක්කාසහොතිසමථුනං ධම්මං
පටිසසවිතු’’න්ති (පාරා. 445) විභඞ්සග වචනසතො රසහොනිසජ්ජස්සාසදො
සචත්ථ සමථුනධම්මසන්නිස්සිතණසලසසො, න දුතිසය විය 
දුට්ඨුල්ලවාචස්සාදණසලසසො. තස්මා ච පඤ්ඤායති සසොතස්ස රසහො
නාධිප්සපසතොති. 

තිණ්ණං ධම්මානං අඤ්ඤතකරන වකදයයාති 
රසහොනිසජ්ජසික්ඛාපදවසසනනිසින්නස්සතස්සානුසාසරන පාචිත්තියසමව
අවත්වා පාරාජිකසඞ්ඝාදිසසසායපිආපත්තියාසභදදස්සනත්ථං වුත්තං. පුන
ආපත්තිප්පටිජානනං අවත්වා කස්මා ‘‘නිසජ්ජං භික්ඛු පටිජානමාසනො’’ති
වත්ථුප්පටිජානනංවුත්තන්ති? වුච්චසත– ආපත්තියාසචොදිසතවිනයධසරන
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පටුන 

‘‘ණස්මිං වත්ථුස්මි’’න්ති පුච්ඡිසත චුදිතසකන ‘‘ඉමස්මිං වත්ථුස්මි’’න්ති
වුත්සත විනයධසරන ‘‘ඊදිසං නාම අකාසී’’ති පුච්ඡිසත සසො වත්ථුං

පටිජානමාසනොව කාසරතබ්සබොති දස්සනත්ථං ‘‘නිෙජ්ජං භික්ඛ

පටිජානමාකනො’’තිවුත්තං.යදිඑවංනිසජ්ජං පටිජානමාසනොපිආපත්තියාව
කාසරතබ්සබොති? අනුරූපසමව. එවං පන ගසහතබ්බං – තිණ්ණම්පි 
ආපත්තීනංවත්ථූනිඅග්ගසහත්වාඉධසික්ඛාපදවසසනනිසජ්ජසමවවුත්තං.

තස්මිං ගහිසතපි හි ආපත්ති ගහිතාව සහොතීති. කයන වා ොති එත්ථ වා-
සද්සදො ‘‘සතන සසො භික්ඛු කාසරතබ්සබො වා’’ති සයොසජතබ්සබො. සසො ච 
විකප්පත්සථො. තස්මා ‘‘කාසරතබ්සබො වා පටිජානමාසනො, න වා
කාසරතබ්සබො අප්පටිජානමාසනො’’ති අත්සථො. සතන වුත්තං 

‘‘පටිජානමාකනො වා’’තිආදි. රසහොනිසජ්ජසික්ඛාපදවසසන නිසජ්ජපච්චයා
ආපත්තියා වුත්තත්තා සසසසසුපි සසසසික්ඛාපදවසසන ආපත්ති

ගසහතබ්බා. ‘‘ෙමුට්ඨානාදීනි පඨමපාරාජිෙෙදිොකනවා’’ති වුත්තත්තා ඉධ
දුට්ඨුල්සලොභාසනස්ස අනධිප්සපතභාසවොසවදිතබ්සබො. 

පඨමානියතසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියානියතසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ෙඞ් ාදිකෙකෙන වාති කායසංසග්ගදුට්ඨුල්සලොභාසසනන. තස්මා එවං

කායසංසග්ගවාසරො පාළයම්පි වුත්සතො. අනන්කධො අබධිකරොති අනන්සධො
කායසංසග්ගං පස්සති, අබධිසරො දුට්ඨුල්ලං සුණාති, තස්මා එව
අදින්නාදානසදිසාසනවාති වුත්ත’’න්තිලිඛිතං.එත්ථචකායවාචාචිත්තසතො
සමුට්ඨානං කථන්ති සච? කායසංසග්ගඤ්හි සමාපජ්ජන්සතො දුට්ඨුල්ලම්පි
භණති, දුට්ඨුල්ලං භණන්සතො නිසීදති චාති සම්භවති, දුට්ඨුල්ලසමව වා
සන්ධායවුත්තං.තඤ්හි අදින්නාදානසමුට්ඨානන්ති. 

සයො සදසනංසබ්බවිදූපසමොව; 
නානානයාකාරවිචිත්තසභදං; 
ඤාතුංඋපායානමසනොසතිමා; 
තංලාභසහතුංනකසරොතිපුඤ්ඤන්ති. 

දුතියානියතසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අනියතවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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නිේෙග්ගියෙණ්ඩං 

1. චීවරවග්කගො 

1. කථිනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

නිස්සග්ගියකණ්සඩ තිණ්ණං කථිනසික්ඛාපදානං, 
වස්සිකසාටිකඅච්සචකචීවරසාසඞ්කසික්ඛාපදානඤ්ච එකසදසනාය 
තථාණණ්ණාපත්තික්ඛන්ධාවසවදිතබ්බා– 

කථිනංයස්සචත්තාසරො, සහජාසමයද්වයං; 
ඡන්නංසික්ඛාපදානඤ්ච, එකසදසවිනිච්ඡසයො. 

තත්ථ ෙථිනන්ති ‘‘සඞ්ඝස්ස අනුසමොදනාය, ගණස්ස අනුසමොදනාය, 
පුග්ගලස්ස අත්ථාරා සඞ්ඝස්ස අත්ථතං සහොති කථින’’න්ති (පරි. 414) 

වචනසතොසතසංසයවඅනුසමොදනාදිධම්මානංසඞ්ගසහො ෙථිනං නාම. යථාහ
‘‘කථිනංජානිතබ්බන්තිසතසඤ්සඤවධම්මානංසඞ්ගසහොසමවාසයොනාමං 

නාමකම්ම’’න්තිආදි (පරි. 412). තස්මා ෙථිනන්ති ඉදං බ සු ධම්සමසු
නාමමත්තං, න පරමත්ථසතො එසකො ධම්සමො. සකො පනස්ස අත්ථාසරොති? 
තසදකසදසසොව ඛීරස්සධාරාවිය.යථාචාහ ‘‘අත්ථාසරොඑසකනධම්සමන

සඞ්ගහිසතො වචීසභසදනා’’ති. ෙෙජා නාම අට්ඨ මාතිකා, ද්සව පලිසබොධා, 

පඤ්චානිසංසාති ඉසම පන්නරස ධම්මා. ෙමයද්වයං නාම

කථිනත්ථාරසමසයො, චීවරසමසයො චාති. තත්ථ ෙථිනත්ථාරෙමකයො 

වස්සානස්සපච්ඡිසමොමාසසො. චීවරෙමකයො නාමඅනත්ථසතකථිසනඅයං
කත්තිකමාසසො, අත්ථසත චත්තාසරොසහමන්තිකාචාතිපඤ්චමාසා. 

තත්ථ අට්ඨ මාතිො නාම පක්කමනන්තිකාදසයො. තා සබ්බාපි
අත්ථාසරන එකසතො උප්පජ්ජන්ති නාම. තබ්භාවභාවිතාය අත්ථාසර සති
උද්ධාසරො සම්භවති. තත්ථ කථිනත්ථාසරන එකුප්පාදා එකනිසරොධා
අන්තරුබ්භාසරො සහුබ්භාසරො, අවසසසා කථිනුබ්භාරා එකුප්පාදා, 

නානානිසරොධා ච. තත්ථ එෙනිකරොධාති අත්ථාසරන සහ නිසරොධා, 
අන්තරුබ්භාරසහුබ්භාරානං උද්ධාරාභාසවො එකක්ඛසණ සහොතීති අත්සථො.
සසසා නානා නිරුජ්ඣන්ති නාම. සතසු හි උද්ධාරභාවං පත්සතසුපි
අත්ථාසරො තිට්ඨති එවාති අට්ඨකථායං අත්ථවිභාවනා. සසච අත්ථසත
කථිසන භික්ඛුස්මිං සාසපක්සඛ තම්හා ආවාසා පක්කමන්සත සඞ්සඝො 

අන්තරුබ්භාරං කසරොති, තස්ස භික්ඛුසනො පඨමසමව මූලාවාසස 
නිට්ඨිතචීවරපලිසබොධාභාසවපි සති අන්තරුබ්භාසර පලිසබොසධො ඡිජ්ජති

සතිපිසාසපක්ඛතාය සඋස්සාහත්තා.ඉමිනාපරියාසයන පක්ෙමනන්තිකෙො

ෙථිනුද්ධාකරො අත්ථාසරන එකුප්පාසදො නානානිසරොසධො සහොති. තථා
අන්තරුබ්භාසර සති සුණන්තස්සාපි යාව චීවරනිට්ඨානං න ගච්ඡති, තාව

පරිහාරසම්භවසතො නිට්ඨානන්තිකෙො. යාව සන්නිට්ඨානං න ගච්ඡති, තාව 

පරිහාරසම්භවසතො ෙන්නිට්ඨානන්තිකෙො. යාව න නස්සති, තාව 
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පරිහාරසම්භවසතො නාෙනන්තිකෙො. යාව න සුණාති, තාව 

පරිහාරසම්භවසතො ෙවනන්තිකෙො. යාව චීවරාසා න ඡිජ්ජති, තාව 

පරිහාරසම්භවසතො ආොවච්කෙදිකෙො. යාව සීමං නාතික්කමති, තාව 

පරිහාරසම්භවසතො සීමාතික්ෙන්තිකෙො. අත්ථාසරන එකුප්පාසදො 
නානානිසරොසධොසහොතීතිසවදිතබ්සබො. 

තත්ථඅන්තරුබ්භාරසහුබ්භාරාද්සවඅන්සතොසීමායංඑව සම්භවන්ති, න
බහිසීමායං. පක්කමනසවනසීමාතික්කන්තිකා බහිසීමායසමව සම්භවන්ති, 
න අන්සතොසීමායං. නිට්ඨානසඅආට්ඨානාසාවච්සඡදිකා
අන්සතොසීමායඤ්සචව බහිසීමායඤ්ච. අන්තරුබ්භාසරො සඞ්ඝායත්සතො, 
පක්කමනනිට්ඨානසන්නිට්ඨානසීමාතික්කන්තිකා පුග්ගලාධීනා, සසසා
තදුභයවිපරීතා. 

තත්ථ ‘‘නිට්ඨිතචීවරේමි’’න්ති ඉමිනා චීවරපලිසබොධාභාවසමව දීසපති.

න ආවාසපලිසබොධාභාවං. ‘‘උබ්භතේමිං ෙථිකන’’ති ඉමිනා
උභයපලිසබොධාභාවං දීසපති, තස්මා උභයපලිසබොධාභාවදීපනත්ථං තසදව 
වත්තබ්බන්ති සච? න, විසසසත්තා. කථං? කාමඤ්සචතං තස්මා
‘‘උබ්භතස්මිං කථිසන’’ති සකසඤ්චි කථිනුද්ධාරානං නානානිසරොධත්තා, 
සඞ්ඝපුග්ගලාධීනානධීනත්තාච අන්සතොබහිඋභයසීමාසුනියමානියමසතොච
උබ්භතස්මිං කථිසන සඞ්ඝස්ස, න පුග්ගලස්ස උබ්භතං සහොති, තථාපි
‘‘උබ්භතස්මිං කථිසන’’ති ඉදං සාමඤ්ඤවචනං. තස්මා 
‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මි’’න්තිඉමිනානියසමති. 

ණං වුත්තං සහොති – සඞ්ඝස්ස අන්තරුබ්භාසරන උබ්භතස්මිං කථිසන
අච්ඡින්නචීවරපලිසබොසධො බහිසීමාගසතො පච්ඡා ගන්ත්වා අත්තසනො
සීමාගසතො අනිට්ඨිතචීවසරො ආනිසංසං ලභති එවාති කත්වා

‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මි’’න්ති වුත්තන්ති සවදිතබ්බං. තත්ථ ආවාෙපලිකබොකධො 

නාමවසතිවාතස්මිං ආවාසස, සාසපක්සඛොවාපක්කමති. චීවරපලිකබොකධො 
නාම චීවරං අකතං විප්පකතං, චීවරාසානුපච්ඡින්නා, තබ්බිපරීසතන
අපලිසබොසධො සවදිතබ්සබො. තත්ථ අනත්ථතකථිනානං චීවරකාලසමසය
නියමසතො චත්තාසරො ආනිසංසා ලබ්භන්ති, අසමාදානචාසරො අනියමසතො.
සතන සාසඞ්කසික්ඛාපදං වුත්තං. කථං චත්තාසරො නියතාති සච? 
‘‘චීවරකාලසමසයො නාම අනත්ථසත කථිසන වස්සානස්ස පච්ඡිසමො
මාසසො’’ති (පාරා. 649) වචනසතො අනත්ථතකථිනානං තස්මිං මාසස
යාවදත්ථචීවරං සිද්ධං, තථා තතියකථිනසික්ඛාපසද (පාරා. 497 ආදසයො)
අකාලචීවරං නාම පිට්ඨිසමයසතො පට්ඨාය තං පටිග්ගසහත්වා සඞ්ඝසතො
ලභිතබ්බං සච, යාව චීවරකාලසමයං නික්ඛිපිත්වා භාසජත්වා ගසහතබ්බං.
පුග්ගලිකං සච, වස්සානස්ස ඡට්ඨපක්ඛස්ස පඤ්චමිසතො පට්ඨාය යාව
චීවරකාලසමයංඅනධිට්ඨිතංඅවිකප්පිතංවට්ටති අච්සචකචීවරසික්ඛාපසදන
අනුඤ්ඤාතත්තා, න තසතො පරං. තදා උප්පන්නචීවරස්ස පටිසිද්ධත්තා
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පටුන 

පඨමකථිසනන. තත්ථ අට්ඨකථායං වුත්තනසයො සඞ්ඝිකං සන්ධාය, තථා 

කපොරාණගණ්ඨිපකද චාතිසවදිතබ්බං. 

පඨමකථිසන (පාරා.459ආදසයො)පඨමපඤ්ඤත්තියා, අවිසසසසනවා
එකාදසසම දිවසස ආපත්ති. වස්සානස්ස හි අන්සතොනිවාරණත්ථං
අට්ඨකථාය ‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මිං භික්ඛුනා උබ්භතස්මිං කථිසන’’ති (පාරා.
462ආදසයො)වුත්තං.එසසවනසයොදුතිසය, තතිසයච.සතනචීවරකාලසතො
පුසරවාඅන්සතොවාඋප්පන්නංචීවරකාලසතොඋද්ධංඑකදිවසම්පි පරිහාරං
න ලභති. යදි ලසභයය, අච්සචකචීවරසික්ඛාපදවිසරොසධො. ‘‘යාව
චීවරකාලසමයං නික්ඛිපිතබ්බං, තසතො සච උත්තරි නික්ඛිසපයය, 
නිස්සග්ගිය’’න්ති (පාරා. 648) හි තත්ථ වුත්තං. වස්සාවාසිකභාසවන
සඞ්ඝසතො ලද්ධං වුට්ඨවස්සත්තා අත්තසනො සන්තකභූතං අච්සචකචීවරං
චීවරකාලසමයං අතික්කාමයසතො එව ආපත්ති, න අච්සචකචීවරකාලං 
අතික්කාමයසතො ආපත්තීති. ‘‘අනත්ථසත කථිසන එකාදසමාසස
උප්පන්න’’න්ති(පාරා.500) වචනසතොසයොචතත්ථචීවරුප්පාසදො, සසොච
සනසංභවිස්සතීතිසිද්ධං, අනාමන්තචාරගණසභොජනසික්ඛාපසද‘‘අඤ්ඤත්ර
සමයා’’ති (පාචි. 222 ආදසයො) වුත්තත්තා සසසද්වයං සිද්ධසමව. තස්මා
‘‘කාසලපි ආදිස්ස දින්නං, එතං අකාලචීවර’’න්ති (පාරා. 500) වචනසතො
ආදිස්සදින්නචීවරංපරිහාරංනලභති. 

අපරකත්තිකායසමවවාඋබ්භතස්මිංකථිසනලභති, එවං‘‘උබ්භතස්මිං 
කථිසන’’ති වුත්තත්තාති සච? න වත්තබ්බං. ඡ ඨානානි හි සාසපක්ඛතාය
වුත්තානි. දුට්ඨසදොසද්වසය අධිකරණචතුත්ථං, පඨමානියසත සසොතස්ස
රසහො, තතියකථිසන ආදිස්ස දින්නං චීවරං, අච්සචකචීවරසික්ඛාපසද 
‘‘සඤ්ඤාණං කත්වා නික්ඛිපිතබ්බ’’න්ති පදං, 
දුට්ඨුල්ලාසරොචනප්පටිච්ඡාදනද්වසය අධිකරණං, පාරාජිකවචනඤ්ච, තීසු 
කථිනසික්ඛාපසදසු ‘‘අට්ඨන්නං මාතිකානං අඤ්ඤතරායා’’ති වචනන්ති.

තත්ථ ආදිේෙ දින්නං චීවරං සඞ්ඝිකං භාජිතබ්බචීවරං සන්ධාය වුත්තං, න

පුග්ගලිකං. ෙඤ්ඤාණං ෙත්වා නික්ඛිපිතබ්බන්ති වස්සාවාසිකචීවරං
සන්ධායවුත්තං.අවුට්ඨවස්සසනපච්ඡාදාතබ්බත්තාසඤ්ඤාණං කාතබ්බං, 
න ඤාතිප්පවාරිතසතො ලද්ධං පුග්ගලිකං සන්ධාය. තස්මා දුවිධං 
අච්සචකචීවරංසඞ්සඝනින්නං, පුග්ගසලනින්නඤ්චාතිසිද්ධං.තත්ථසඞ්සඝ
පරිණතං අච්සචකචීවරං වස්සූපනායිකදිවසසතො පට්ඨාය, පිට්ඨිසමයසතො
පට්ඨායවායාවපවාරණා නික්ඛිපිතුංවට්ටතිඑවසඞ්ඝිකත්තා, පුග්ගලිකම්පි
‘‘වස්සංවුට්ඨකාසල ගණ්හථා’’තිදින්නත්තා.තාදිසඤ්හියාවවස්සංවුට්සඨො
නසහොති, තාවතස්සසව දායකස්සසන්තකංසහොති.එත්තසකොවිසසසසහතු. 

‘‘අනච්සචකචීවසර අනච්සචකචීවරසඤ්ඤී චීවරකාලසමයං
අතික්කාසමති, අනාපත්තී’’ති වචනසතො අච්සචකචීවරකස්සසව සසො
අපරාසධො. සයන ‘‘විසරොසධො’’ති වචනං දස්සසයයාති න විනසය



කඞ්ඛාවිතරණීපුරාණ-ටීකා  නිස්සග්ගියකණ්ඩං 

57 

පටුන 

විසසසසහතුපරිසයසිතබ්සබො.බුද්ධවිසයත්තාපමාණන්තිසච? න, යදිඑවං
එත්ථ අත්තසනො සන්තකභූතම්පි අච්සචකචීවරං සඤ්ඤාණං කත්වා 
නික්ඛිපිතබ්බසමව, නඅධිට්ඨාතබ්බංනවිකප්සපතබ්බංනවිස්සජ්සජතබ්බං.
තසතො ‘‘අනාපත්ති, අන්සතොසමසය අධිට්සඨති විකප්සපති
විස්සජ්සජතී’’තිආදිවචනවිසරොසධො (පාරා.651) අධිවාසසතබ්සබොසියා.තථා
‘‘වස්සානස්ස පච්ඡිසම මාසසකථිනුද්ධාසරකසත තස්මිං මාසස අත්ථසත
කථිසනකථිනුද්ධාරදිවසංඅතික්කාසමති, නිස්සග්ගියංසහොතී’’ති වචනසතො
නිස්සග්ගියං සහොතීති අයම්පි අත්ථවිසරොසධො අධිවාසසතබ්සබො සියා.
තස්මිඤ්ච ‘‘අනච්සචකචීවසර අනාපත්තී’’ති වුත්තං, තඤ්ච අනධිට්ඨිතං
අවිකප්පිතසමවාති එත්තසකො විසසසසහතු. අතිසරකචීවරඤ්සචතං
පඨමසික්ඛාපසදනාපත්ති, ඉතරං සච අනාපත්තිසයවාති ඉමස්ස අත්ථස්ස
අයං භගවසතො විසසසසහතු. තථා අතිසරකදසාහානාගතාසයව 
කත්තිකපුණ්ණමායසඞ්ඝස්සවස්සාවාසිකත්ථංඅච්සචකචීවරංවියදදමානං
න ගසහතබ්බං, දසාහානාගතායඑවගසහතබ්බන්තිඑත්තසකොවිසසසසහතු.
තසතො අට්ඨකථානයවිසරොසධො ච අධිවාසසතබ්සබො සියා. තත්ථ
‘‘අධිට්ඨිතසතො පට්ඨාය උප්පන්නං අච්සචකචීවරං න සහොතී’’ති වත්වා

අඤ්ඤථා නසයො දස්සිසතො. කපොරාණගණ්ඨිපකද සසො ච නසයො සඞ්ඝිකං
උපාදාය වුත්තත්තා න විරුජ්ඣතීති සනව සසො ච පටික්ඛිත්සතො. යථා
අනච්සචකචීවරං ඡට්ඨිසතො පට්ඨාය උප්පන්නං අතිසරකදසාහානාගතායපි
පටිග්ගසහතබ්බං, පටිග්ගසහත්වා චීවරකාලසමයං අතික්කාමයසතොපි
අනාපත්තීති අයම්පි නසයො අධිවාසසතබ්සබො සියා. තසතො
පඨමකථිනවිසරොසධො. දසාහානාගතායඑවපටිග්ගසහතබ්බං, පටිග්ගසහත්වා 
චීවරකාලසමයං අතික්කාමයසතොඅනාපත්තීතිසච, තංද්සවදසාසහලභතීති
එත්තසකොවිසසසසහතු. 

අන්තරා අනාපත්තික්සඛත්තචීවරකාලප්පවිට්ඨත්තා අධිට්ඨහිත්වා
පච්චුද්ධටං විය තං පුනපි දසාසහ ලභතීති සච? න, කාලප්පසවසසො 
අධිට්ඨානං විය සහොතීති සච? න, ‘‘වස්සිකසාටිකං වස්සානං චාතුමාසං
අධිට්ඨාතුං, තසතො පරංවිකප්සපතු’’න්තිවචනවිසරොධංකත්වා, තසතොපරං
දසාහං අවිකප්සපන්තස්සාපි අනාපත්ති සියා. අපිචයං වුත්තං අට්ඨකථායං
‘‘වස්සිකසාටිකා අන්සතොවස්සස ලද්ධා සචව නිට්ඨිතා ච, අන්සතොදසාසහ
අධිට්ඨාතබ්බා, දසාහාතික්කසම නිට්ඨිතා, තදසහව අධිට්ඨාතබ්බා, දසාසහ
අප්පසහොන්සත චීවරකාලං නාතික්කාසමතබ්බා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.630). 
සතනආපත්තිසතොනමුච්සචයය.කාලප්පසවසසොහිඅධිට්ඨානපරියාසයොන
ජාසතොති. එත්තාවතා යථාවුත්සතො අත්ථවිකප්සපො පාළනසයසනව
පතිට්ඨාපිසතොසහොති. 

අපිසචත්ථයංවුත්තංඅට්ඨකථායං ‘‘දසාසහඅප්පසහොන්සතචීවරකාලං 
නාතික්කාසමතබ්බා’’ති, තත්ථපි චීවරකාසල උප්පන්නං, දසාසහ
අප්පසහොන්සත චස්ස කරණං නත්ථි, තං අච්සචකචීවරං අකාලචීවරමිව
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චීවරකාලං නාතික්කාසමතබ්බන්ති සිද්ධසමතං. පාළසතො ච තඤ්සච
අන්සතොකාසල උප්පජ්ජති, දසාසහ අප්පසහොන්සතපි උප්පජ්ජති, එවං
උප්පන්නං අච්සචකචීවරං අච්සචකචීවරසමව න සහොති. න හි තං 
කාලවිසසසවසසන අච්සචකචීවරසඞ්ඛං ගච්ඡති. වුත්තඤ්සහතං
‘‘අච්සචකචීවරං නාම සසනාය වා ගන්තුකාසමො සහොති, පවාසං වා
ගන්තුකාසමොසහොති, ගිලාසනොවාසහොති, ගබ්භිනීවාසහොති, අස්සද්ධස්සවා
සද්ධාඋප්පන්නාසහොති…සප.… ‘වස්සාවාසිකං දස්සාමී’තිඑවංආසරොචිතං, 
එතං අච්සචකචීවරං නාමා’’ති (පාරා. 649). තස්මා යථා තං චීවරං
නාතික්කාසමතබ්බං, තථාඅනච්සචකචීවරම්පීතිසිද්ධංසහොති.සතනවුත්තං 
අට්ඨකථායං ‘‘දසාසහ අප්පසහොන්සත චීවරකාලං නාතික්කාසමතබ්බා’’ති.
අපිච යදි එවං තං අච්සචකචීවරසික්ඛාපදසමව අච්සචකචීවරං චීවරකාලං
නාතික්කාසමතබ්බන්ති ඉමස්ස පන අත්ථවිසසසස්ස දස්සනත්ථං භගවතා
පඤ්ඤත්තං. 

මොඅට්ඨෙථායං පන තං එවං වුත්තං – කාමඤ්සචදං ‘‘දසාහපරමං
අතිසරකචීවරං ධාසරතබ්බ’’න්ති ඉමිනා සිද්ධං, අට්ඨුප්පත්තිවසසන පන
අපුබ්බං විය අත්ථං දස්සසත්වා සික්ඛාපදං ඨපිතන්ති 
අත්ථවිසසසදීපනපසයොජනසතො. තස්මා තං තස්ස අත්ථවිසසසදස්සනත්ථං
වුත්තන්ති සිද්ධසමව. තස්මාපි සවදිතබ්බසමව යං ණඤ්චි චීවරං
චීවරකාලසමයං නාතික්කාසමතබ්බන්ති. අපිච යං වුත්තං අට්ඨකථායං
‘‘ඡට්ඨිසතො පට්ඨාය පන උප්පන්නං අනච්සචකචීවරම්පි පච්චුද්ධාසරත්වා
ඨපිතචීවරම්පි එතං පරිහාරං ලභතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.646-649). සතන 
‘‘අනච්සචකචීවසර අනච්සචකචීවරසඤ්ඤී චීවරකාලසමයං අතික්කාසමති, 
අනාපත්තී’’ති (පාරා. 650) ඉමිනාපි අනච්සචකචීවරස්සාපි
අච්සචකචීවරපරිහාරලාභංදීසපතීති. 

එත්තාවතා යථාවුත්සතො දුතිසයො අත්ථවිකප්සපො පාළනසයන, 
අට්ඨකථානසයනචපතිට්ඨාපිසතොසහොති.එවංතාවපණණ්ණකායඅධිකථා
පරසතොපාඨසතො විත්ථාරිතාසහොතීතිඅපණණ්ණකං. 

චීවරපලිසබොසධො, ආවාසපලිසබොසධො චාති ද්සව පලිසබොධා. සතසු
එකපලිසබොසධපි සති අනාමන්තචාරාදිආනිසංසං ලභති, තං ඉධ නත්ථීති

දස්සසතුං ‘‘නිට්ඨිතචීවරේමිං භික්ඛනා උබ්භතේමිං ෙථිකන’’ති වුත්තං. 

තස්මා එව ‘‘අත්ථතෙථිනේෙ හි භික්ඛකනො’’තිආදි වුත්තං. 

ෙථිනත්ථාරාරෙේොති එත්ථ ‘‘අට්ඨහි අඞ්සගහි සමන්නාගසතො පුග්ගසලො
භබ්සබො කථිනං අත්ථරිතුං – පුබ්බකරණං ජානාති, පච්චුද්ධාරං ජානාති, 
අධිට්ඨානංජානාති, අත්ථාරංජානාති, මාතිකංජානාති, පලිසබොධංජානාති, 
උද්ධාරං ජානාති, ආනිසංසංජානාතී’’ති(පරි.409) වචනසතොඉසමහිඅට්ඨහි

අඞ්සගහි සමන්නාගසතො පුග්ගසලො කථිනත්ථාරාරසහො නාම. පුබ්බෙරණං 
නාම සධොවනවිචාරණච්සඡදනසිබ්බනරජනකප්පකරණං. 
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පටුන 

‘‘චීවරං නාම කඛොම’’න්තිආදිනා පාළවසසන ජාතිඤ්ච පමාණඤ්ච

දස්සසත්වා ඉදානි අතිසරකචීවරං දස්සසතුං ‘‘යං පන වුත්තං 

අධිට්ඨිතවිෙප්පිකතසූ’’තිආදි වුත්තං. ඨපිතට්ඨානං ෙල්ලක්කඛත්වා’’ති
වුත්සතපි යස්මිං ඨාසන යං ඨපිතං, තස්මිං තං පච්ඡා සහොතු වා, මා වා, 
අධිට්ඨානංරුහසතව.පුසරපච්ඡාඨපනට්ඨානංනපමාණං. 

අන්තිමවත්ථුං අජ්ඣාපන්නස්ස භික්ඛුභාවපරිච්චාගවසසන 

සසතවත්ථනිවාසනංවාකාසාවචජනංවා හීනායාවත්තනං. 

එොදෙකම අරුණුග්ගමකනති අන්තිමං ඨසපත්වා තසතො

පුරිමතරස්මින්තිඅත්සථොසවදිතබ්සබො.තත්ථ අන්තිමං නාමඅපරකත්තිකාය
පඨමාරුණුග්ගමනං. තඤ්හි කාලත්තා නිස්සග්ගියං න කසරොති. ඉධ
‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මිං භික්ඛුනා’’ති කරණවචනං නිදානානසපක්ඛං නිදාසන
කරණාභාවසතො.තස්මාඑව ‘‘දසාහපරම’’න්තිඅයසමත්ථ අනුපඤ්ඤත්තීති
වුත්තං.‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, තිචීවරංඅධිට්ඨාතුංන විකප්සපතු’’න්තිආදි
(මහාව. 358) වචනසතො ච ඉධ ‘‘විකප්සපතී’’ති අවිසසසසන වුත්තවචනං 
විරුද්ධං විය දිස්සති, න ච විරුද්ධං තථාගතා භාසන්ති, තස්මා එවමස්ස
අත්සථො සවදිතබ්සබො – තිචීවරං තිචීවරසඞ්සඛසපන පරිහාරසතො
අධිට්ඨාතුසමවඅනුජානාමි, නවිකප්සපතුං.වස්සිකසාටිකංපනචතුමාසසතො
පරං විකප්සපතුසමව, න අධිට්ඨාතුන්ති. එවඤ්ච පන සති සයො තිචීවසර
එසකන චීවසරන විප්පවසිතුකාසමො සහොති, තස්ස තිචීවරාධිට්ඨානං
පච්චුද්ධරිත්වා විප්පවාසසුඛත්ථං විකප්පනාය ඔකාසසො දින්සනො සහොති, 
දසාහාතික්කසම ච අනාපත්තීති. එසතන උපාසයන සබ්බත්ථ විකප්පනාය
අපටිසිද්ධභාසවොසවදිතබ්සබොතිලිඛිතං. 

ඉමස්ස පන සික්ඛාපදස්ස අයං සඞ්සඛපවිනිච්ඡසයො – අනත්ථසත
කථිසන සහමන්තානං පඨමදිවසසතො පට්ඨාය, අත්ථසතකථිසනගිම්හානං

පඨමදිවසසතොපට්ඨාය උප්පන්නචීවරංසන්ධාය ‘‘නිට්ඨිතචීවරේමි’’න්තිආදි 
වුත්තං. එත්ථාහ – ‘‘රජසකහි සධොවාසපත්වා සසතකං කාරාසපන්තස්සාපි
අධිට්ඨානං අධිට්ඨානසමවා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.465) වචනසතො අරජිසතපි
අධිට්ඨානං රුහතීති. සතන සූචිකම්මං කත්වා රජිත්වා කප්පබින්දුං දත්වා
අධිට්ඨාතබ්බන්ති නියසමො කාතබ්සබො, න කාතබ්සබොති? කත්තබ්සබොව.
පත්සතො විය අධිට්ඨිසතො යථා පුන සසතභාවං වා තම්බභාවං වා පත්සතො
අධිට්ඨානං න විජහති, න ච පන තාදිසසො යං අධිට්ඨානං උපගච්ඡති, 
එවසමතං දට්ඨබ්බන්ති. ‘‘ස්සව කථිනං උද්ධරිස්සතී’’ති ලද්ධචීවරං සසච
අජ්සජව න අධිට්ඨාති, අරුණුග්ගමසන එව නිස්සග්ගියං සහොති. කස්මා? 
‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මි’’න්තිආදිනා (පාරා. 462-463;) සික්ඛාපදස්ස වුත්තත්තා. 
කථිනබ්භන්තසරදසාහසතොඋත්තරිපිපරිහාරංලභති, කථිනසතොපනපච්ඡා
එකදිවසම්පි න ලභති. යථා ණං – යථා අත්ථතකථිසනො සඞ්සඝො තිචීවරං
අත්ථතදිවසසතො පට්ඨාය යාව උබ්භාරා ආනිසංසං ලභති, න තසතො පරං, 
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එවං අත්ථතදිවසසතොපට්ඨායයාවඋබ්භාරාලභති, උද්ධසතපන කථිසන
එකදිවසම්පි න ලභති. එත්ථාහ – උබ්භතදිවසසතො පට්ඨාය පුන දසාහං
ලභතීති? න, කස්මා? ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, දසාහපරමං අතිසරකචීවරං
ධාසරතු’’න්ති වචනසතො. කථිනබ්භන්තසරපි එකාදසස අරුණුග්ගමසන
නිස්සග්ගියන්ති ආපන්නං. තං පන අතිප්පසඞ්ගං නිවාසරතුං
‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මි’’න්තිආදිවුත්තං, නකථිනදිවසානි අදිවසානීතිදීපනත්ථං.
අයමත්සථො තත්ථ තත්ථ ආවිභවිස්සති. අථ වා වස්සිකසාටිකා 
අනතිරිත්තප්පමාණානාමංගසහත්වාවුත්තනසයසනවචත්තාසරොවස්සිසක
මාසස අධිට්ඨාතබ්බා, තසතො පරං පච්චුද්ධරිත්වා විකප්සපතබ්බාති වුත්තං.
එත්ථ ‘‘පච්චුද්ධරිත්වා’’ති වචසන උසපොසථදිවසස එව පච්චුද්ධරිත්වා
විකප්සපත්වා ඨපිතං සහොති, තසතො පරං සහමන්තස්ස පඨමදිවසසතො
පට්ඨාය පච්චුද්ධරණාභාවා. එවං කථිනබ්භන්තසර උප්පන්නචීවරම්පි
සවදිතබ්බන්තිලිඛිතං. 

කථිනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. උසදොසිතසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘අත්ථතකථිනස්ස පඤ්ච මාසස බද්ධසීමායං යත්ථ කත්ථචි චීවරං
නික්ඛිපිත්වා පක්කමන්තස්ස අනාපත්තී’’ති අට්ඨකථායං වුත්තං.
‘‘අබද්ධසීමායපි වට්ටතී’’ති ඉදං අබද්ධසීමායං කථිනත්ථාරඤ්ච 
ආරඤ්ඤකසික්ඛාපදඤ්චසාසධතීතිලිඛිතං.ඉදානි– 

‘‘ඡින්නංධුතඞ්ගංසාසඞ්ක-සම්මසතොසන්තරුත්තරං; 
අචීවරස්සානාපත්ති, පච්චුද්ධාරාදිසිද්ධිසතො’’ති. (වජිර. ටී. පාරාජික
479) – 

ඉදංපණණ්ණකංසවදිතබ්බං. 

තත්රායං සචොදනාපුබ්බඞ්ගමවිනිච්ඡසයො – සකචි ‘‘දිගුණං සඞ්ඝාටි’’න්ති
(මහාව. 348) වචනසතො ‘‘එකච්චිකා සඞ්ඝාටි නාධිට්ඨාතබ්බා. සසච
අධිට්ඨාති, න රුහතී’’ති වත්වා උපසම්පදාසපක්ඛානම්පි දිගුණංසයව
සඞ්ඝාටිං දත්වා උපසම්පාසදන්ති, සත ඉමිනා සුත්තසලසසන
සඤ්ඤාසපතබ්බා. භගවතා හි ‘‘ඡින්නකං සඞ්ඝාටිං, ඡින්නකං
උත්තරාසඞ්ගං, ඡින්නකං අන්තරවාසක’’න්ති පඨමං අනුඤ්ඤාතං. තසතො
‘‘අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුසනො තිචීවසර කරියමාසන සබ්බං ඡින්නකං
නප්පසහොති. ද්සව ඡින්නකානි එකං අඡින්නකං නප්පසහොති, ද්සව
අඡින්නකානි එකං ඡින්නකං නප්පසහොතී’’ති ඉමස්මිං වත්ථුස්මිං
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, අන්වාධිකම්පි ආසරොසපතු’’න්ති (මහාව. 360) 
අනුඤ්ඤාතං, තස්මාඑකච්චිකාපිසඞ්ඝාටිවට්ටතීතිසිද්ධං.යා ඡිජ්ජමානාපි
නප්පසහොති, තස්සා කුසතො දිගුණතාති? අට්ඨකථායම්පිස්ස වුත්තං 



කඞ්ඛාවිතරණීපුරාණ-ටීකා  නිස්සග්ගියකණ්ඩං 

61 

පටුන 

‘‘අන්වාධිකම්පි ආසරොසපතුන්ති ආගන්තුකපත්තම්පි දාතුං, ඉදං පන
අප්පසහොනසක ආසරොසපතබ්බං.සසචපසහොති, ආගන්තුකපත්තංනවට්ටති, 

ඡින්දිතබ්බසමවා’’ති(මහාව. අට්ඨ.360). කථිනංපන ඡින්නෙකමව වට්ටති, 
ආසවණිකලක්ඛණත්තා, ‘‘ඡින්නකංදිගුණංනප්පසහොතී’’තිවචනාභාවසතො
චාති සන්නිට්ඨානසමත්ථගන්තබ්බන්ති. 

ධුතඞ්ගන්ති අනුපසම්පන්නානං සතචීවරිකධුතඞ්ගාභාවසතො
තිචීවසරසනව සතචීවරිසකොති, සතසං අධිට්ඨානාභාවසතො 

‘‘අධිට්ඨිකතකනවා’’ති වත්තබ්බං සහොතූති සච? න, ධුතඞ්ගසභසදන 
විසරොධප්පසඞ්ගසතො. චතුත්ථචීවරසාදියසනන හි ධුතඞ්ගසභසදො, න
තිචීවරවිප්පවාසසන, නාපි අතිසරකචීවරසාදියසනන, නාපි
අතිසරකචීවරධාරසණන.යස්මාපනභික්ඛූනංඑවභගවතා අධිට්ඨානවසසන
නව චීවරානි අනුඤ්ඤාතානි, ජාතිවසසන ච වුත්තානි, න එවං
අනුපසම්පන්නානං, තස්මා සනසං චීවරනියමාභාවා න තං ධුතඞ්ගං
අනුඤ්ඤාතං ගහට්ඨානංවිය.තස්මාතස්සසමාදානවිධාසනඅවචනසතොච
සන්නිට්ඨානසමත්ථ ගන්තබ්බන්ති. 

ොෙඞ්ෙෙම්මකතොති කඞ්ඛාවිතරණියං (කඞ්ඛා. අට්ඨ.
සාසඞ්කසික්ඛාපදවණ්ණනා)සාසඞ්කසික්ඛාපසදවිසුංඅඞ්ගානින වුත්තානි, 
‘‘සසසසමත්ථ චීවරවග්ගස්ස දුතියසික්ඛාපසද වුත්තනසයසනව 
සවදිතබ්බ’’න්ති වුත්තං, න ච පසනතං වුත්තං. තත්ථ රත්තිවිප්පවාසසො 
චතුත්ථමඞ්ගං, ඉධ ඡාරත්තවිප්පවාසසො, අයසමත්ථ විසසසසොති. තස්මා
අඞ්ගසාමඤ්ඤසතො ච සම්මුතිසාමඤ්ඤසතො ච සාසඞ්කසික්ඛාපදසමවිදන්ති
ඉදං නිප්පසදසං, තංසප්පසදසංමාසපරමත්තා.තත්ථබහිගාසමපිගාමසීමං 
ඔක්කමිත්වා වසිත්වා පක්කමන්තස්ස අනාපත්ති, ඉධ න තථා. ඉධ
අනන්තසරඅනන්තසර අරුණුග්ගමසනනිස්සග්ගියං, තත්ථසත්තසමතිඅයං
ඉසමසංද්වින්නංවිසසසසො. අඞ්ගානිපනචීවරනික්සඛපනඞ්ගසම්පත්තිසතො
විපරියාසයන, ඉධ වුත්තනසයනච සිද්ධත්තාන වුත්තානි.තානිකාමංන
වුත්තානි, තථාපි චතුත්ථමඞ්ගං විසසසිතබ්බං, න පන විසසසිතං. ණං
කාරණං? ඉධවුත්තනිස්සජ්ජනක්කසමන නිස්සජ්ජිත්වාආපත්තිසදසනසතො, 
තත්ථාපන්නාපත්තිවිසමොක්ඛදීපනත්ථං. සංවච්ඡරවිප්පවුත්ථම්පි
රත්තිවිප්පවුත්ථසමව, පසගව ඡාරත්තවිප්පවුත්ථං. එවං සන්සතපි තත්ථ
යථාවුත්තඅඞ්ගසම්පත්තියා සති තත්ථ වුත්තනසයසනව නිස්සජ්ජිතබ්බං.
සහමන්සත, ගිම්සහ වා නිස්සජ්ජති සච? ඉධ වුත්තනසයනාපි නිස්සජ්ජිතුං
වට්ටතීති ඤාපනත්ථං චතුත්ථමඞ්ගං න විසසසිතන්ති සනො තක්සකොති 
ආචරිසයො. මාසාතික්කන්තං, දසාහාතික්කන්තම්පි චීවරං
‘‘දසාහාතික්කන්ත’’න්ති වත්වා නිස්සට්ඨසමව, න ඌනමාසං හුත්වා
‘‘දසාහාතික්කන්ත’’න්ති වත්වා, මාසාතික්කන්ත’’න්ති වත්වාති එසක.
තථාපි සසච පච්චාසාචීවරං සහොති, නිස්සග්ගියං. ‘‘දසාහාතික්කන්ත’’න්ති
වත්වාමූලචීවරංපන‘‘මාසාතික්කන්ත’’න්තිවත්වා නිස්සජ්ජිතබ්බං. 
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පටුන 

‘‘ෙන්තරුත්තර’’න්ති වා ‘‘සඞ්ඝාටි’’න්ති වා ‘‘චීවර’’න්ති වා ණං
තිචීවරං, උදාහු අඤ්ඤම්පීති? ණඤ්සචත්ථ – යදි තිචීවරසමව පටිසිද්ධං, 
පරියාපන්නවසසන 
අච්ඡින්නචීවරඅඅඡන්දනසධොවාපනවිඤ්ඤත්තිආදිවිසරොසධො. අථ අඤ්ඤම්පි 
‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මි’’න්ති එවමාදිනා විසරොසධොති? වුච්චසත – නනියමසතො
සවදිතබ්බං යථාසම්භවං ගසහතබ්බසතො. තථා හි ‘‘චීවරං නික්ඛිපිත්වා
සන්තරුත්තසරන ජනපදචාරිකං පක්කමන්තී’’ති (පාරා. 471) එවමාදීසු
තිචීවරසමව, ‘‘න, භික්ඛසව, සන්තරුත්තසරන ගාසමොපවිසිතබ්සබො(මහාව.
362), සන්තරුත්තරපරමං තසතො චීවරං සාදිතබ්බ’’න්ති (පාරා. 523-524) 
එවමාදීසුයංණඤ්චි, තථා‘‘සගුණංකත්වාසඞ්ඝාටිසයොදාතබ්බා, නිවාසනං 
දාතබ්බං, සඞ්ඝාටිදාතබ්බා, හන්දසත, ආවුසසො, සඞ්ඝාටි, සදහි සමපට’’න්ති
එවමාදීසු. වුත්තඤ්සහතං ‘‘සබ්බඤ්හි චීවරං සඞ්ඝටිතට්සඨන ‘සඞ්ඝාටී’ති
වුච්චතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 898). තථා ‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මි’’න්ති එත්ථාපීති
එසක.අන්සතොසමසයයාවදත්ථංචීවරංඅනුඤ්ඤාතං, තංසබ්බංකරියමානං
කදා නිට්ඨානංගච්ඡිස්සති, තස්මාතිචීවරසමවාතිඑසක. 

අචීවරේොනාපත්ති පච්චුද්ධාරාදිසිද්ධිකතොති ණං වුත්තං සහොති – 
උසදොසිතසික්ඛාපදස්ස නිප්පසයොජනභාවප්පසඞ්ගසතො තිචීවරවිප්පවාසස
සතචීවරස්ස ආපත්තීති එසක. තත්සථතං වුච්චති න සහොති ආපත්ති
පච්චුද්ධාරාදිසිද්ධිසතො. ‘‘අනාපත්ති අන්සතොඅරුසණ පච්චුද්ධරති
විස්සජ්සජතී’’ති (පාරා. 496) හි වුත්තං. අඤ්ඤථා පච්චුද්ධරන්තස්ස, 
අන්සතොඅරුසණ විස්සජ්සජන්තස්ස ච යාව අඤ්සඤො නාධිට්ඨාති, තාව
ආපත්තිං ආපජ්ජති යථාවුත්තනසයසනව. අඤ්ඤථා සත්තබ්භන්තසරන 
විප්පවාසස්සාතිවිප්පවාසසතොයථාරුතංසයවසතිවිප්පවාසසවිප්පවාසසතො, 
අවිප්පවාසස සතිඅවිප්පවාසසතොති. 

උසදොසිතසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. අකාලචීවරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අපරික්ඛිත්තස්ස පරික්සඛපාරහට්ඨානස්ස දුබ්බිජානත්තා තං දස්සසතුං 

‘‘අපිච භික්ඛූන’’න්තිආදි වුත්තං. විහාරපරියන්සත
නිවිට්ඨධුවසන්නිපාතට්ඨානසතො වා පරියන්සත ඨිතසභොජනසාලසතො වා 
නිබද්ධවසනකආවාසසතො වාති එවං ගසහතබ්බං. සසච විහාසර
සන්නිපතිතභික්ඛූහි සද්ධිං එකාබද්ධා හුත්වා සයොජනසතම්පි පූසරත්වා
නිසීදන්ති, සයොජනසතම්පි උපචාරසීමා සහොතීති අත්සථො.
‘‘සමානසංවාසකසීමායා’’ති වුත්සත ඛණ්ඩසීමාදීසු ඨිතානං න පාපුණාති, 
තාසං විසුං සමානසංවාසකසීමත්තාති ච සමානසංවාසකඅවිප්පවාසසීමානං
ඉදංනානත්තං. ‘‘අවිප්පවාසසීමාය දම්මී’’තිදින්නං පනගාසමඨිතානංන
පාපුණාති. කස්මා? ‘‘ඨසපත්වා ගාමඤ්ච ගාමූපචාරඤ්චා’’ති (මහාව. 144) 
වචනසතො. ‘‘සමානසංවාසකසීමායා’’ති දින්නං පන යස්මිං ඨාසන
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අවිප්පවාසසීමාඅත්ථි, තත්ථඨිතානම්පි. ‘‘තත්රඨිතානඤ්චපාපුණාතී’’තිච, 
‘‘ඛණ්ඩසීමායංඨත්වා ‘සීමට්ඨකසඞ්සඝොගණ්හාතූ’තිවුත්සතඋපචාරසීමාය
එව පරිච්ඡින්දිත්වා දාතබ්බ’’න්ති ච, ‘‘සතසං බහිසීමට්ඨානම්පි පාපුණාති
යාව කථිනස්සුබ්භාරාති අත්සථො’’ති ච, ‘‘අනත්ථසත පන කථිසන
අන්සතොසහමන්සත සසච විහාරං පවිසිත්වා ‘වස්සංවුට්ඨසඞ්ඝස්ස දම්මී’ති
වදති, සය තත්ථ වස්සච්සඡදං අකත්වා පච්ඡිමවස්සංවුට්ඨා, සතසං
බහිසීමට්ඨානම්පිපාපුණාතී’’තිවිනයධරා පරිච්ඡින්දන්ති, අට්ඨකථායංපන

අනාගතං. තස්මා ෙමන්තපාොදිොයං ‘‘ලක්ඛණඤ්ඤූ වදන්තී’’ති (මහාව.
අට්ඨ. 379) වුත්තන්ති ච, ‘‘‘චීවරමාසසතො පට්ඨාය යාව සහමන්තස්ස
පච්ඡිසමො දිවසසො, තාවවස්සාවාසිකංසදමා’තිවුත්සතකථිනංඅත්ථතංවා
සහොතු, අනත්ථතං වාති යං සමන්තපාසාදිකාවචනං (මහාව. අට්ඨ. 379), 
එත්ථාපි යදි අත්ථතං, පුරිමවස්සංවුට්ඨා පඤ්ච මාසස. යදි අනත්ථතං, 
පච්ඡිමවස්සංවුට්ඨාචත්තාසරොමාසසලභන්තීති විනිච්ඡසයො’’තිචලිඛිතං. 

‘‘කයහි මය්ෙං යාගු පීතාති සයහි නිමන්තිසතහි මය්හං යාගු පීතාති
අධිප්පාසයො.තස්මාසයහිනිමන්තිසතහියාගුපීතා, සතසංසයවපාපුණාතීති
වුත්තං. අඤ්ඤථා ‘සයහි මය්හං යාගු පීතා’ති වුත්සත නිමන්තිතා වා
සහොන්තු, අනිමන්තිතා වා, සයහි පීතා, සතසං පාපුණිතබ්බානී’’ති වදන්ති.
එත්ථ ‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මිං භික්ඛුනා උබ්භතස්මිං කථිසන’’ති වදන්සතො
ඤාසපති එත්ථන්තසර තිණ්ණම්පි අකාලචීවරානං උප්පත්තිඅභාවන්ති.
කස්මා පන පදභාජසන විත්ථාරිතානීති? වුච්චසත – ඉදං පන සික්ඛාපදං
අධිට්ඨානං සන්ධාය න වුත්තං ණන්තු පඨමසික්ඛාපසද දසාහපරමං
අනුජානිත්වා තස්මිං අප්පසහොන්සත සසච පච්චාසා අත්ථි, තසමව
වඩ්සඪත්වා මාසමනුජානන්සතො ඉමම්පි අත්ථවිසසසං දීසපති. අකාලචීවරං
නාම සම්මුඛීභූසතන භාසජතබ්බං. තං පන ‘‘ආකඞ්ඛමාසනන භික්ඛුනා
පටිග්ගසහතබ්බ’’න්ති ඉමිනා සික්ඛාපසදන වඩ්සඪත්වා වුත්තන්ති. තස්මා
තීණිපිපදභාජසනවිත්ථාරිතානීති. 

‘‘ඛිප්පකමව ොකරතබ්බන්ති සී ං අන්කතොදොකෙකයව 

ොකරතබ්බ’’න්ති ඉදං පන පසහොනකභාසව පුරිමසික්ඛාපදලක්ඛසණනාති
දීසපතුං වුත්තං.තස්මාඑවං‘‘සීඝ’’න්තිවා‘‘ලහු’’න්තිවාආදිනාඅවත්වාපි
‘‘දසාහා’’ති වුත්තන්ති. අත්ථතකථිනස්ස එවං සහොතු, අනත්ථසත පන
කථිසන කථන්ති වුත්සත අනත්ථතස්ස පටික්සඛපතං දස්සසතීති වුත්සතො
අපස්සන්සතොවිඝාතංආපජ්ජතීති(වජිර. ටී.පාරාජික499-500) ලිඛිතං. 

අකාලචීවරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. පුරාණචීවරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘ොකියානිකයො විය සුද්ධභික්ඛෙඞ්ක  වා’’ති ඉදං ‘‘භික්ඛුනී නාම
උභසතොසඞ්සඝඋපසම්පන්නා’’ති (පාරා.505) ඉමිනාවිරුජ්ඣතීතිසච? න, 
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අධිප්පායාජානනසතො. භික්ඛූනං සන්තිසක උපසම්පදාය පටික්ඛිත්තත්තා 
තදනුප්පසඞ්ගභයාඑවංවුත්තන්තිසවදිතබ්බං. 

එකෙන වත්ථුනාති සයන සකනචි පඨසමන. අවුත්තා වා කධොවතීති
අවුත්තා සධොවති, රජති ආසකොසටතීති අත්සථො. ‘‘‘අවුත්තා’ති වචනසතො
අවාදාසපත්වා සධොවනාදීසු අනාපත්තී’’ති ලිඛිතං. ඉධ චීවරං නාම 
නිවාසනපාරුපනූපගසමව. යදි එවං ‘‘නිවාසනපාරුපනූපගසමව
වත්තබ්බ’’න්ති සච? තං න වත්තබ්බං ‘‘පුරාණචීවර’’න්ති ඉමිනාව
සිද්ධත්තා. වුත්තඤ්සහතං ‘‘පුරාණචීවරං නාම සණං නිවත්ථම්පි සණං
පාරුතම්පී’’ති(පාරා.505). 

පුරාණචීවරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. චීවරප්පටිග්ගහණසික්ඛාපදවණ්ණනා 

උපචාකරො ද්වාදසහත්සථො.අචිත්තකත්තාකථං පංසුකූලංවට්ටතීතිසච? 
තාය තස්ස භික්ඛුසනො අදින්නත්තා, භික්ඛුනා ච තසතො භික්ඛුනිසතො
අග්ගහිතත්තාච. 

චීවරප්පටිග්ගහණසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ඤාතෙප්පවාරිකත වා විඤ්ඤාකපන්තේොති එත්ථ ච සඞ්ඝවසසන
පවාරිසතසුපමාණසමවවට්ටති.පුග්ගලිකප්පවාරණායයංයංපවාසරති, තං
තංසයවවිඤ්ඤාසපතබ්බන්තිලිඛිතං. 

අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. තතුත්තරිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පකතියා සන්තරුත්තසරන චරති කථිනපලිසබොධවසසන වා 
සාසඞ්කසික්ඛාපදවසසනවා.එත්ථසියා– ‘‘නමත්තංජානිත්වාබහුංචීවරං 
විඤ්ඤාසපස්සන්ති, දුස්සවාණිජ්ජං වා’’තිආදිනා (පාරා. 522) 
උජ්ඣායන්තානං සුත්වාභගවාපිඡබ්බග්ගිසයභික්ඛූ ‘‘කථඤ්හිනාමතුම්සහ 
සමොඝපුරිසා න මත්තං ජානිත්වා බහුං චීවරං විඤ්ඤාසපස්සථා’’ති (පාරා.
522) වත්වා සික්ඛාපදස්ස පඤ්ඤත්තත්තා ච ඉමිස්සං කඞ්ඛාවිතරණියං 
‘‘බහුචීවරවිඤ්ඤාපනවත්ථුස්මිං පඤ්ඤත්ත’’න්ති වුත්තත්තා, 

ෙමන්තපාොදිොයං ‘‘න හි අනච්ඡින්නචීවරා අත්තසනො අත්ථාය 
සාඛාපලාසංභඤ්ජිතුංලභන්ති, අච්ඡින්නචීවරානංපනඅත්ථායලභන්තී’’ති 
වුත්තත්තා ච අඤ්ඤස්සත්ථාය පමාණං විඤ්ඤාසපතුං වට්ටතීති සච? න, 
කස්මා? අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදස්ස අට්ඨුප්පත්තියා එව
අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්ති වාරිතා. තස්ස සික්ඛාපදස්ස අනාපත්ති. පාළයං
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(පාරා. 521) ‘‘අඤ්ඤස්සත්ථායා’’ති ඉමිස්සා අනාපත්තිපාළයා
අඤ්ඤස්සත්ථාය විඤ්ඤාසපන්සතො තස්ස ඤාතකප්පවාරිසත එව 
විඤ්ඤාසපති, න අඤ්සඤති වචනසතො ච වාරිතා. තස්මා භගවාපි ‘‘බහුං
චීවරං විඤ්ඤාසපස්සථා’’ති (පාරා. 522) විගරහිත්වා සික්ඛාපදං
පඤ්ඤාසපන්සතො ‘‘අභිහට්ඨුං පවාසරයයා’’තිවුත්තනසයසනවපමාණසතො
ගහණං අනුජානි, න අඤ්ඤස්සත්ථාය පමාණසතො විඤ්ඤාපනං. යස්මා
පනිමංසික්ඛාපදංඅඤ්ඤස්සත්ථාය විඤ්ඤාපනවත්ථුස්මිංසයවපඤ්ඤත්තං, 
තස්මාඉධ‘‘අඤ්ඤස්සත්ථායා’’තිනවුත්තං, නනලබ්භතීතිකත්වා. 

අට්ඨකථාසු ‘‘අඤ්ඤාතකප්පවාරිතට්ඨාසන පකතියා බහුම්පි වට්ටති, 
අච්ඡින්නකාරණා පමාණසමව වට්ටතී’’ති වුත්තං. තං ‘‘අනාපත්ති
ඤාතකානං පවාරිතාන’’න්ති (පාරා. 526) වුත්තඅනාපත්තිපාළයා න
සසමතීති සමන්තපාසාදිකායං (පාරා. අට්ඨ. 2.526) වුත්තත්තා ඉධාපි
වුත්තනසයසනවඤාතකප්පවාරිසත විඤ්ඤාසපන්තස්ස අත්තසනොධසනන
ගණ්හන්තස්ස අනාපත්තීති ලිඛිතං. ‘‘අඤ්ඤස්සත්ථායා’’ති
නිදානවිසරොධසතො න වුත්තං, තථාපි අනන්තසර වුත්තනසයසනව ලබ්භති
එවාතිවදන්ති. 

තතුත්තරිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. උපක්ඛටසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පඨමඋපක්ඛසට ‘‘පුබ්කබ අප්පවාරිකතො’’ති (පාරා. 528) වචනසතො
තස්මිංඛසණපවාරිසතොපිඅප්පවාරිසතොවසහොතීතිසවදිතබ්බං. 

උපක්ඛටසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. දුතියඋපක්ඛටසික්ඛාපදවණ්ණනා 

දුතියඋපක්ඛසටන ණං පසයොජනන්ති සච? නත්ථි පසයොජනං, සකවලං
අට්ඨුප්පත්තිවසසන පන පඤ්ඤත්තං භික්ඛුනියා රසහොනිසජ්ජසික්ඛාපදං
විය. එවං සන්සත සඞ්ගීතිකාරසකහි සඞ්ගීතිං අනාසරොසපතබ්බං භසවයය
විනාපි සතන තදත්ථසිද්ධිසතො, අනිස්සරත්තා, අනාසරොසපතුං 
අනුඤ්ඤාතත්තා ච. වුත්තඤ්සහතං ‘‘ආකඞ්ඛමාසනො, ආනන්ද, 
සඞ්සඝො…සප.… සමූහසනයයා’’ති (දී. නි. 2.216; චූළව. 441). ඉදං
සබ්බමකාරණං. න හි බුද්ධා අප්පසයොජනං වචනං නිච්ඡාසරන්ති, පසගව
සික්ඛාපදං. සතසනවාහ අට්ඨකථායං ‘‘ඉමිනාව නසයන අත්සථො
සවදිතබ්සබො.ඉදඤ්හිපුරිමස්සඅනුපඤ්ඤත්තිසදිස’’න්තිආදි. අනුපඤ්ඤත්ති
ච නිප්පසයොජනං නත්ථි. තංසදිසඤ්සචතං, න නිප්පසයොජනන්ති දස්සිතං 

සහොති.එවංසන්සතසකොපසනත්ථඅත්ථවිසසසසොති? තසතොආහ ‘‘කෙවලං

තත්ථ එෙේෙ පීළා ෙතා, ඉධ ද්වින්නං, අයකමත්ථ විකෙකෙො’’ති. ඉමිනා
අත්ථවිසසසසන සකො පනඤ්සඤො අතිසරකත්සථො දස්සිසතොති? 
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කපොරාණගණ්ඨිපකද තාව වුත්තං ‘‘එකස්මිම්පි වත්ථුස්මිං උභින්නම්පි පීළා
කාතුංනවට්ටතීති අයමතිසරකත්සථොදස්සිසතො’’ති.සතසනතංදීසපති ‘‘න
සකවලං පටිලද්ධචීවරගණනාය එව ආපත්තිගණනා, 
පීළතපුග්ගලසඞ්ඛාතවත්ථුගණනායපී’’ති. 

සහොන්තිසචත්ථ– 

‘‘වත්ථුසතොගණනායපි, සියාආපත්තිසනකතා; 
ඉතිසන්දස්සනත්ථඤ්ච, දුතියූපක්ඛටංඉධ. 

‘‘කායසංසග්ගසික්ඛාය, විභඞ්සගවියණන්සතතං; 
එණත්ථියාපි සනකතා, ආපත්තීනං පසයොගසතො’’ති. (වජිර. ටී.
පාරාජික 532); 

අපිසචතං සික්ඛාපදං තංජාතිසකසු සික්ඛාපසදසු සබ්සබසුපි 
ගසහතබ්බවිනිච්ඡයස්සදස්සනප්පසයොජනන්තිසවදිතබ්බං.ආහච– 

‘‘අඤ්ඤාතිකායබහුතායවිමිස්සතාය; 
ආපත්තියාපිබහුතාචවිමිස්සතාච; 
ඉච්සචවමාදිවිධිසම්භවදස්සනත්ථං; 
සත්ථාඋපක්ඛටමිදංදුතියංඅසවොචා’’ති.(වජිර.ටී.පාරාජික 532); 

තස්සායං සඞ්සඛපසතො අධිප්පායපුබ්බඞ්ගමා විචාරණා – පුරාණචීවරං
එකසමව භික්ඛු භික්ඛුනීහි ද්වීහි, බ හි වා සධොවාසපති, භික්ඛුනිගණනාය
පාචිත්තියගණනා. තථා ද්වින්නං, බ නං වා සාධාරණං එකසමව චීවරං 
අඤ්ඤත්ර පාරිවත්තකා පටිග්ගණ්හාති, ඉධාපි තථා ද්වින්නං, බ නං වා
සාධාරණසමකං විඤ්ඤාසපති, විඤ්ඤත්තපුග්ගලගණනායආපත්තිගණනා.
තථා අඤ්සඤසුපි එවරූසපසු සික්ඛාපසදසු නසයො සනතබ්සබො. අයං තාව 

බහුතාය නසයො. 

විමිේෙතාය පන ඤාතිකාය, අඤ්ඤාතිකාය ච එකං සධොවාසපති, 
එකසතො නිට්ඨාපසන එකං පාචිත්තියං. අථ ඤාතිකා පඨමං සථොකං
සධොවිත්වා ඨිතා, පුන අඤ්ඤාතිකා සුසධොතං කසරොති, නිස්සග්ගියං
පාචිත්තියං. අථ අඤ්ඤාතිකා පඨමං සධොවති, පච්ඡා ඤාතිකා සුසධොතං
කසරොති, අඤ්ඤාතිකාය පසයොගවසසන භික්ඛුසනො දුක්කටසමව. 
අඤ්ඤාතිකාය, ඤාතිකාය ච අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී, සවමතිසකො, 
ඤාතිකසඤ්ඤී වා සධොවාසපති, යථාවුත්තනසයන
නිස්සග්ගියදුක්කටාදිආපත්තිසභදගණනා සවදිතබ්බා. තථා අඤ්ඤාතිකාය, 
ඤාතිකාය ච සන්තකං චීවරං උසභොහි එකසතො දියයමානං පටිග්ගණ්හාති, 
නිස්සග්ගියසමව. අථ අඤ්ඤාතිකාය එව හත්ථසතො පටිග්ගණ්හාති, 
නිස්සග්ගියසමව. අථඤාතිකාය හත්ථසතො පටිග්ගණ්හාති, අනාපත්ති. අථ
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උසභොසු අඤ්ඤාතිකාදිසඤ්ඤී, වුත්තනසයසනව 
නිස්සග්ගියදුක්කටාදිආපත්තිසභදගණනා සවදිතබ්බා. තථා
අඤ්ඤාතිකවිඤ්ඤත්තිආදීසුපි යථාසම්භවං නසයො සනතබ්සබො. අයං
විමිස්සතායනසයො. 

ආදිසද්සදන පන අසනසක අඤ්ඤාතිකා විඤ්ඤත්තා, 
විඤ්ඤත්තපුග්ගලගණනාය දුක්කටං. එසකො සදති, එසකො න සදති, 
නිස්සග්ගියං. අථ අවිඤ්ඤත්සතො සදති, න නිසග්ගියං. අථ
විඤ්ඤත්තාවිඤ්ඤත්තානං සාධාරණං විඤ්ඤත්සතො සදති, නිස්සග්ගියං.
උසභො සදන්ති, නිස්සග්ගියසමව. අවිඤ්ඤත්සතො සදති, නිස්සග්ගිසයන
අනාපත්ති. විඤ්ඤත්තස්ස වචසනන අවිඤ්ඤත්සතො සදති, අනාපත්ති එව.
තථාඋපක්ඛටාදීසුපියථාසම්භවංනසයොසනතබ්සබො. 

එත්තාවතා සඞ්සඛපසතො අඤ්ඤාතිකායාදිගාථා වුත්තාධිප්පායා සහොති. 
යං පසනත්ථ භික්ඛුනියා රසහොනිසජ්ජසික්ඛාපදං නිප්පසයොජනතාය
නිදස්සනං වුත්තං, තස්ස පසයොජනවිසසසසො තස්මිංසයව ආවිභවිස්සතීති. 
එවසමවඅඤ්ඤත්ථපිවචසනන, විසසසඅට්ඨුප්පත්තිවසසනච සික්ඛාපසදසු
ඤාතබ්බංවිසසසප්පසයොජනන්ති. 

දුතියඋපක්ඛටසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. රාජසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘ඨානංභඤ්ජති, ආගතොරණංවිනාකෙතී’’ති වුත්තත්තාපුනසචොදනං
න ලභතීති එසක. ආගමනස්ස සාත්ථකං න සහොති, චීවරං න ලභිස්සති 
පටිසන්ථාරස්ස කතත්තාති එසක. සචොදනාලක්ඛණං න සහොතීති කත්වා
වුත්තන්ති එසක. ‘‘ධම්මසදසනාධිප්පායාදිනා න පටිසන්ථාසරො

කාතබ්සබො’’ති උපතිේෙත්කථකරො ‘‘‘ආගතකාරණං විනාසසතී’ති
සචොදනාඨානානි භඤ්ජති, සචොසදතුකාසමො අකත්තබ්බමකාසි, තප්පච්චයා

වත්තසභසද දුක්කට’’න්ති ච වදති. ධම්මසිරිත්කථකරො පන ‘‘ආසසන සච
නිසීදති, එකායනිසජ්ජායද්සව ඨානානිභඤ්ජති.ආමිසංසචපටිග්ගණ්හාති, 
එසකන පටිග්ගහසණන ද්සව ඨානානි භඤ්ජති. ධම්මං සච භාසති, 
ධම්මසදසනාසික්ඛාපසද වුත්තපරිච්සඡදාය එකාය වාචාය ද්සව ඨානානි 
භඤ්ජති. තං සන්ධාය ‘ආගතකාරණං විනාසසතී’ති වුත්ත’’න්ති වදති.
‘‘එසසො සඛො’’ති වුත්සතන සඤ්ඤත්සතො එසකො, ‘‘අයං
සවයයාවච්චකසරොති…සප.… අවුත්සතපි සචොසදතුං වට්ටතී’’ති වුත්සතො
දුතිසයො, සසච පන දූසතො ගච්ඡන්සතොව ‘‘අහං තස්ස හත්සථ 
දස්සාමී’’තිආදිනා වුත්සතො තතිසයො, ‘‘අඤ්ඤං වා සපසසත්වා
ආසරොචාසපතී’’තිවුත්සතො චතුත්සථොතියථාභික්ඛුනානිද්දිට්ඨාචත්තාසරො, 

තසථව දූසතන නිද්දිට්ඨා චත්තාසරො. මුඛකවවටිෙෙප්පියොරකෙො, 
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පරම්මුඛෙප්පියොරකෙො කචති එසතසු අඤ්ඤාතකඅප්පවාරිසතසු විය
පටිපජ්ජිතබ්බන්තිලිඛිතං. 

රාජසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චීවරවග්සගොපඨසමො. 

2. එළෙකලොමවග්කගො 

1. සකොසියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ොරාකපයයාති අත්තසනො ච පරස්ස චඋභින්නඤ්ච සකොසියං එකසතො
ගණ්හිත්වා වුත්තං, උසභො වා එකසතොකසරොන්තීති අත්ථසතො සවදිතබ්බං.
තත්ථඅත්තනාකතංසච, ‘‘නිස්සජ්ජනකාසලසයංකතංනිස්සග්ගිය’’න්ති
වත්තබ්බං.උසභොහිසචකතං, යථාපාළසමව. 

සකොසියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. සුද්ධකාළකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

යථා පඨසම ‘‘එසකනපි සකොසියංසුනා’’ති (කඞ්ඛා. අට්ඨ. 
සකොසියසික්ඛාපදවණ්ණනා) වුත්තං, තථා ඉධ ‘‘එසකනපි අඤ්සඤන
අමිස්සිතාන’’න්ති වචනාභාවසතො අඤ්සඤන මිස්සභාසව සතිපි
අපඤ්ඤායමානරූපකංසච, ‘‘සුද්ධකාළක’’මිච්සචව වුච්චතීතිවදන්ති. 

සුද්ධකාළකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. ද්සවභාගසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘තුලයිත්වා’’තිවචනසතොයථාතුලාධාරණායකාළකාධිකානසහොන්ති, 

තථා කාළකානංද්සවභාගාගසහතබ්බාඋක්කට්ඨපරිච්සඡසදන. ‘‘එෙේොපි 

ොළෙකලොමේෙ අතිකරෙභාකව නිේෙග්ගියන්ති වචනං තුලාධාරණාය
ණඤ්චාපි න සසමති, අචිත්තකත්තා පන සික්ඛාපදස්ස පුබ්සබ තුලාය
ධාරයිත්වා ඨපිසතසු එකම්පි සලොමං තත්ථ පසතයය, නිස්සග්ගියන්ති
අයමධිප්පාසයොති සනො තක්සකො’’ති ආචරිසයො. වුත්තපරිච්සඡසදන

අග්ගහණං අකිරියා, සන්ථතකරණං කිරියා. 

ද්සවභාගසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. ඡබ්බස්සසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘ඔකරන කචෙන්නං වේොන’’න්තිවුත්තත්තා ඡබ්බස්සසපරිපුණ්සණ
කාතුං වට්ටතීති නිට්ඨානදිවසසතො පට්ඨාය ඡන්නං වස්සානං පරිච්සඡසදො
සවදිතබ්සබො.යානිපසනත්ථඅතිසරකඡබ්බස්සවසසනවාසම්මුතිවසසනවා 
කතානි, සබ්බානිතානිඑකසතොපරිභුඤ්ජිතුංවට්ටන්තීති.ගිලානස්සචඑකං 
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නප්පසහොතීති අසනකම්පි වට්ටති. යසතො පට්ඨාය සරොගස්ස මන්දතාය
සන්ථතංආදායගන්තුං සක්සකොති, තසතොපට්ඨායසම්මුතිවාසරොසගොවාන
රක්ඛතීති එසක. අපිච ඡවස්සබුද්ධනිම්මලං සික්ඛාපදං විචාසරතුං
ගම්භීරත්තා.තස්මාඡවස්සසකම්මං කතන්ති. 

ඡබ්බස්සසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. නිසීදනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

කස්මා පසනත්ථ ‘‘සන්ථතං පන භික්ඛුනා’’ති සික්ඛාපදං 
අපඤ්ඤසපත්වා‘‘නිසීදනසන්ථත’’න්තිපඤ්ඤත්තං, නනුඑත්ථකාරසණන
භවිතබ්බන්ති? අත්ථි කාරණං, චීවරසඤ්ඤිතාය සන්ථතානං උජ්ඣිතත්තා
සතසං අචීවරභාවදස්සනත්ථං තථා පඤ්ඤත්තං භගවතාති වුත්තං සහොති.
තස්මා සත භික්ඛූ සතචීවරිකධුතඞ්ගසභදභයා සන්ථසත 
චතුත්ථචීවරසඤ්ඤිතාය සන්ථතානි උජ්ඣිත්වා සතරස ධුතඞ්ගානි
සමාදයිංසු, භගවාච සතසංසන්ථතංඅනුජානි.තසතොසතසංභික්ඛූනංඑවං
සහොති ‘‘නිසීදනචීවරසණ්ඨානම්සපතං නිසීදනසන්ථතං සනො භගවතා
අනුඤ්ඤාතං චතුත්ථචීවරභාසවන, පසගව කතසන්ථතං වා’’ති. තසතො 
‘‘සන්ථසත සතසං චීවරසඤ්ඤිතා න භවිස්සතී’’ති තදත්ථං භගවතා
‘‘සන්ථත’’න්ති අපඤ්ඤසපත්වා ‘‘නිසීදනසන්ථත’’න්ති පඤ්ඤත්තන්ති
අධිප්පාසයො. ඉසමසු පන පඤ්චසු සන්ථසතසු පුරිමානි තීණි විනයකම්මං
කත්වා පටිලභිත්වාපි පරිභුඤ්ජිතුං න වට්ටන්ති අකප්පියත්තා, පච්ඡිමානි
ද්සවවට්ටන්තීති(වජිර.ටී.පාරාජික 566-567) ලිඛිතං.කථංපඤ්ඤායතීති
සච? ‘‘අනාපත්තිඅඤ්සඤනකතංපටිලභිත්වා පරිභුඤ්ජතී’’ති(පාරා.570) 
වචනසතොතිසවදිතබ්බං. 

නිසීදනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. එළකසලොමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘අද්ධානමග්ගප්පටිපන්නේො’’ති ඉමිනා පකතියා දීඝමග්ගං
පටිපන්නස්ස උප්පන්නානිපි තිසයොජනපරමසමව හරිතබ්බානි, පසගව
අප්පටිපන්නස්සාතිදස්සසති. පටිපන්නස්සසච, අද්ධානංනාමපටිපන්නස්ස
අකාමා වස්සංවුට්ඨභික්ඛුනියා මග්ගප්පටිපත්ති වියාති දස්සසති.
අද්ධානමග්ගප්පටිපන්නස්ස නිස්සග්ගියන්ති වා සම්බන්සධො. සතසනව
වාසාධිප්පායස්සපටිප්පස්සද්ධගමනුස්සාහත්තා ‘‘අප්පටිපන්සනො’’තිසඞ්ඛං
ගතස්සඅනාපත්තීතිසිද්ධං.ඉමස්මිංපනඅත්ථවිකප්සප ‘‘භික්ඛුසනොපසනව
එළකසලොමානි උප්පජ්සජයුං…සප.… අසන්සතපි හාරසක 
අද්ධානමග්ගප්පටිපන්නස්ස නිස්සග්ගියං පාචිත්තිය’’න්ති සයොජනා
සවදිතබ්බා. යස්මා වා එළකසලොමානං උප්පත්තිට්ඨානසතො පට්ඨාය
තිසයොජනපරමතාඅධිප්සපතා, මග්ගං අප්පටිපන්නස්සචතිසයොජනපරමතා

නත්ථි, තස්මා ‘‘අද්ධානමග්ගප්පටිපන්නේෙ උප්පජ්කජයු’’න්ති වුත්තං. 
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සතනඅච්ඡින්නං පටිලභිත්වාහරසතො ච අනාපත්තීතිසිද්ධං. පටිලාසභොහි
සතසං උප්පත්තිනාමාති. 

‘‘ආෙඞ්ඛමාකනන භික්ඛනා පටිග්ගකෙතබ්බානී’’ති ඉමිනා අත්තනා
පටිග්ගහිතානංසයව තිසයොජනාතික්කසම ආපත්තීති දස්සසති. සතන
අනාකඞ්ඛමාසනන පරසන්තකානි පටිග්ගහිතානි හරන්තස්ස අනාපත්තීති
සිද්ධං. 

අඞ්සගසු ‘‘අත්තසනො සන්තකතා’’ති නත්ථි, අයමත්සථො ‘‘භික්ඛුසනො 
උප්පජ්සජයු’’න්ති ඉමිනා, ‘‘අච්ඡින්නං පටිලභිත්වා’’ති ඉමිනා ච දීපිසතො 

සහොතීති සවදිතබ්සබො. කපොරාණගණ්ඨිපකද ච ‘‘අඤ්ඤං භික්ඛුං 
හරාසපන්සතො ගච්ඡති සච, ද්වින්නම්පි අනාපත්තී’’ති වුත්තං. තස්මා ද්සව 
භික්ඛූතිසයොජනපරමංපත්වාඅඤ්ඤමඤ්ඤස්සභණ්ඩංපරිවත්සතත්වාසච
හරන්ති, අනාපත්තීතිසිද්ධං. 

තිකයොජනපරමං ෙෙත්ථා ෙරිතබ්බානීති තිසයොජනපරමසමව අත්තනා
හරිතබ්බානි, තං ණමත්ථන්ති? සීමාය එතපරමසතො. වුත්තඤ්සහතං 
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, තිසයොජනපරමං සීමං සම්මන්නිතු’’න්ති (මහාව.
140). වාසාධිප්පාසයන, පච්චාගමනාධිප්පාසයනවාගච්ඡසතොඑතපරමතාච.
වුත්තඤ්සහතං ‘‘ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ අතිමහතිසයො සීමාසයො
සම්මන්නන්ති…සප.… භික්ඛූ උසපොසථං ආගච්ඡන්තා උද්දිස්සමාසනපි
පාතිසමොක්සඛ ආගච්ඡන්ති, උද්දිට්ඨමත්සතපි ආගච්ඡන්ති, අන්තරාපි
පරිවසන්තී’’ති(මහාව.140). 

අෙන්කත ොරකෙති ආණත්තියා හාරසක අසති. කම්බලස්ස උපරි
නිසීදිත්වා ගච්ඡන්තස්ස සසච එකම්පි සලොමං චීවසර ලග්ගං සහොති, 
තිසයොජනාතික්කසම ආපත්ති එව කම්බලසතො විජටිතත්තාති ලිඛිතං. තං
කම්බලස්ස පටිග්ගහිතත්තා අත්තසනො අත්ථාය පටිග්ගහිතසමව සහොතීති
යුත්තං. 

එළකසලොමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. ජාතරූපසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘නිබ්බත්තරුක්ඛච්ඡායාපිරුක්ඛපරිච්සඡදංඅනතික්කන්තා’’ති ලිඛිතං. 

ජාතරූපසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. රූපියසංසවොහාරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ජාතරූපරජතපරිවත්තනන්ති උක්කට්ඨපරිච්සඡසදනවුත්තං. 

රූපියසංසවොහාරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. කයවික්කයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අෙන්කතපාචිත්තියංකදකෙතබ්බකමවාති එත්ථණංසුද්ධිකංපාචිත්තියං, 
උදාහුනිස්සග්ගියන්ති? නිස්සග්ගියං පාචිත්තියසමව. 

කයවික්කයසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තත්රිදංපණණ්ණකං 

අට්ඨමසික්ඛාපදං පසරන අත්තසනො අත්ථාය දියයමානස්ස වා
පාරිවත්තකභාසවන දියයමානස්ස වා පංසුකූලස්ස වා රූපියස්ස 
උග්ගණ්හනඋග්ගණ්හාපනසාදියනානිපටික්ඛිපති. 

නවමං පරස්සවාඅත්තසනොවා රූපියපරිවත්තනංපටික්ඛිපති. 

දෙමං අරූපියපරිවත්තනං. ‘‘අරූපිසය අරූපියසඤ්ඤී පඤ්චන්නං සහ 
අනාපත්තී’’ති (පාරා. 591; වි. වි. ටී. 1.591; වජිර. ටී. පාරාජික 587) ච
වචනං ඉතසරහි සහ ආපත්තීති දීසපති. අරූපියඤ්ච දුක්කටවත්ථු. තස්මා
තස්සපරිවත්තසන සතිනිස්සග්ගියන්තිඑකන්සතනවුත්තං.පඤ්චන්නංසහ
දුක්කටවත්ථූනං පරිවත්තසන අනාපත්තිප්පසඞ්ගසතො අනාපත්ති එවාති
සපොරාණාති සච? න, කප්පියවත්ථූනංසයව තත්ථ ආගතත්තා. යදි
කප්පියවත්ථු නිස්සග්ගියං, පසගව දුක්කටවත්ථූති සච? න, 
ආපත්තිගරුකලහුකභාසවනවත්ථුගරුකලහුකනියමාභාවසතො. 

නිස්සග්ගියවත්ථුසතො හි මුත්තාමණිසවළුරියාදි මහග්ඝප්පසහොනකම්පි
දුක්කටවත්ථූති කත්වා නිස්සග්ගියවත්ථුසතො මුත්තාදි ලහුකං සහොති.
ලහුසකපිවත්ථුස්මිංයසථවදුක්කටවත්ථුසනොපටිග්ගහසණදුක්කටං, තසථව
තස්ස වා සතනවා සචතාපසනපි දුක්කටං යුත්තන්ති (පාරා. අට්ඨ. 2.589) 
අට්ඨකථාචරියා. 

අථ වා යං වුත්තං ‘‘කප්පියවත්ථූනංසයවතත්ථආගතත්තා’’ති, තත්ථ
ණඤ්චාපි දුක්කටවත්ථූනිපි අධිප්සපතානි, න පන පාළයං වුත්තානි 
අනාපත්තිවාරප්පසඞ්ගභයාති වුත්තං සහොති. මුත්තාදීසුපි වුත්සතසු
අනාපත්තියං කප්පියකාරකස්සආචික්ඛති, ‘‘ඉදං මුත්තාදි අම්හාකං අත්ථි, 
අම්හාකඤ්චඉමිනාච ඉමිනාචසවළුරියාදිනාඅත්සථො’’තිභණති, දසසමන
ආපජ්ජතීති අධිප්පාසයො සියා. යස්මා ච ඉදං කප්පියකාරකස්ස
ආචික්ඛනාදිසංසවොහාසරො ච, තස්මා තං නවසමන වුත්තන්ති සවදිතබ්බං.
ණඤ්චාපි කයවික්කසයව සහොති කප්පියවත්ථූහි අනුඤ්ඤාතං, ඉමිනාව
නසයන ණඤ්චාපි දුක්කටවත්ථුපි දසසම අධිප්සපතං ආපජ්ජති, 
අට්ඨකථාවිසරොධසතොපන නාධිප්සපතමිච්සචවගසහතබ්සබො. 



කඞ්ඛාවිතරණීපුරාණ-ටීකා  නිස්සග්ගියකණ්ඩං 

72 

පටුන 

කා පසනත්ථ කාරණච්ඡායාති, පඤ්චන්නං සහ තත්ථ 
අනාපත්තිප්පසඞ්ගසතො අනාපත්ති එවාති සච? න, තත්ථ අනාගතත්තා.
අනාගතකාරණා වුත්තන්ති සච? න, පඤ්චන්නං සහ ආපත්තිවත්ථුකස්ස
අනාපත්තිවාරලාසභ විසසසකාරණාභාවා, අකප්පියත්තා පඤ්චන්නං සහාපි
ආපත්තියාභවිතබ්බන්තිසිද්සධො අට්ඨකථාවාසදො. 

අපසරො නසයො – යදි දුක්කටවත්ථුනා කයවික්කසය නිස්සග්ගියං, 
කප්පියවත්ථුම්හිවුත්තපරියාසයොතත්ථලබ්සභයය, නපනලබ්භතීතිනවසම
එවතානි වත්තබ්බානි.තස්මාසංසවොහාසරොනාමකයවික්කසයොපිඅඤ්ඤථා
පරිවත්තනං පරියාදියිත්වාපවත්සතො, කයවික්කයඤ්චසමොසචත්වා ‘‘ඉමිනා
ඉමං සදහී’ති සචතාසපති, වට්ටතී’’ති අවත්වා දසමස්ස අනාපත්තිවාසර
වුත්තනසයසනව සතසං පරිවත්තසන නිස්සග්ගියානුමතිවිසරොධසතො
අට්ඨකථායං වුත්තනසයසනව දුක්කටවත්ථුනා සචතාපසන දුක්කටසමව.
සනසං කයවික්කසයන නිස්සග්ගියන්ති සච? න, සබ්බස්සපි

කයවික්කයත්තා. සතසනව වුත්තං ‘‘අන්ධෙට්ඨෙථායං පන ‘සසච
කයවික්කයං සමාපජ්සජයය, නිස්සග්ගියං පාචිත්තිය’න්ති භාසිතං, තං
දුබ්භාසිතං. කස්මා? න හි දානග්ගහණසතො අඤ්සඤො කයවික්කසයො නාම
අත්ථී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.589), අත්තසනො මතියා 
කයවික්කයලක්ඛණසම්මසත දසමස්ස අනාපත්තිවාසර වුත්තනසයසනව
සතසං පරිවත්තසන නිස්සග්ගියානුමතිවිසරොධසතො ච. භවතු වා අත්තසනො
පටිසිද්ධමිදං කාරණං, දසසම අවස්සසමව ජානිතබ්බානීති තානි
කයවික්කයාසනවාති සතසං නිස්සග්ගියභාවඤ්ච ගතානීති එවම්පි සිද්සධො
අට්ඨකථාවාසදො. 

එත්ථාහු සපොරාණා – ‘‘අත්තසනො සන්තකං රූපියං පරහත්ථගතං
කසරොති අජ්ඣාචරති, දුක්කටං. පරස්ස රූපියං අත්තසනො හත්ථගතං
කසරොති, අට්ඨසමන නිස්සග්ගියං. උග්ගහිතවත්ථුපරිවත්තසනකථං ජාතං? 
අබ්සබොහාරිකං ජාතං. අථ පරස්ස රූපියං අත්තසනො හත්ථගතං පඨමං
කසරොති, රූපියප්පටිග්ගහණස්ස කතත්තා අට්ඨසමන නිස්සග්ගියං.
අත්තසනො සන්තකං රූපියං පරස්ස හත්ථගතං පච්ඡා කසරොති, 
සංසවොහාසරන නිස්සග්ගිය’’න්ති. ‘‘රූපියස්ස ගහණමත්සතන අට්ඨසමන
ආපත්ති, පච්ඡාපරිවත්තසන නවසමනා’’තිහිතත්ථවුත්තං, තංපනයුත්තං.
‘‘අජ්ඣාචරති, දුක්කට’’න්ති දුවුත්තං. දුක්කටස්ස අනියමප්පසඞ්ගසතො
නිස්සජ්ජනවිධාසනසු දස්සිසතොව. ණං වුත්තං සහොති – යදි ද්වීහි
නිස්සග්ගිසයහි භවිතබ්බං, නිස්සජ්ජනවිධාසන ‘‘අහං, භන්සත, රූපියං
පටිග්ගසහසිං, නානාප්පකාරකඤ්ච රූපියසංසවොහාරං සමාපජ්ජි’’න්ති 
වත්තබ්බං භසවයය ‘‘රූපියං සචතාසපතී’’ති සබ්බත්ථ පාළයං
රූපියප්පටිග්ගහණස්ස වුත්තත්තා. 
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එත්තාවතා යං කපොරාණගණ්ඨිපකද වුත්තං ‘‘දුක්කටවත්ථුනා
කයවික්කයං පරිහරන්සතන චතූසු නිස්සග්ගියවත්ථූසු එසකකස්මිං ගහිසත

අට්ඨසමනනිස්සග්ගියං සහොති. දුක්ෙටවත්ථුනා දුක්ෙටවත්ථුන්ති ‘‘ඉමිනා
ඉදං සදහී’’ති ගහිසත සතසනව නිස්සග්ගියං සහොති. ‘‘කයවික්කයම්පි
නීහරිත්වා ගහිසත දුක්කටං, සචතාපිතරූපියග්ගහසණ අට්ඨසමන, 
පරිවත්තසන නවසමනාතිආදිනා අත්තනා අනුග්ගසහත්වා කප්පියවසසන
නීහරිත්වා පඤ්චහි සහධම්මිසකහි සද්ධිං පරිවත්සතතුං වට්ටතී’’ති, තං
විසසොධිතං සහොති. අපරම්පි තත්ථ වුත්තං ‘‘නිස්සජ්ජිතබ්සබ අසති කථං
පාචිත්තියං, දුන්නිස්සට්ඨරූපියම්පි ‘න ඡඩ්සඩතී’ති වදන්තස්ස විස්සට්සඨො
උපාසසකොතං ගසහත්වාඅඤ්ඤංසචභික්ඛුසනොසදති, කප්පතී’’ති, තඤ්ච
දුවුත්තං.නහිගහිතත්තා තසතොඅඤ්ඤංවත්ථුසහොති.පුනඅපරඤ්චතත්ථ
වුත්තං ‘‘ඉමං ‘ගණ්හාහී’ති වදන්තස්ස සද්ධාසදයයවිනිපාතදුක්කටං, ‘එතං
සදහී’ති වදන්තස්ස විඤ්ඤත්තිදුක්කට’’න්ති, තඤ්ච දුවුත්තං. තත්ථ හි
පසයොගදුක්කටංයුත්තංවිය පඤ්ඤායති. 

පණණ්ණකංනිට්ඨිතං. 

එළකසලොමවග්සගොදුතිසයො. 

3. පත්තවග්කගො 

1. පත්තසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ද්කව අපත්තා, තස්මා එසත භාජනපරිසභොසගන පරිභුඤ්ජිතබ්බා, 

නඅධිට්ඨානූපගානවිකප්පනූපගතාති අත්සථොති ච. ෙමණොරුප්කපන

පක්ෙන්තිඅසයොපත්සතොපඤ්චහිපාසකහිපක්සකොසහොති, මත්තිකාපත්සතො
ද්වීහි.‘‘භික්ඛුනියාපත්තසන්නිච්චයස්සවාරිතත්තා(වජිර.ටී. පාරාජික602) 
භික්ඛුස්සපි තං ‘අනනුරූප’න්ති කත්වා ‘පුරාණපත්තං පච්චුද්ධරිත්වා’ති
වුත්ත’’න්ති ච ලිඛිතං, තං න යුත්තං පාළයං ‘‘සන්නිච්චයං කසරයයාති
අනධිට්ඨිසතො අවිකප්පිසතො’’ති (පාචි. 735) වුත්තත්තා. සසො හි 
කථිනක්ඛන්ධසක (මහාව. 306 ආදසයො) නිච්චයසන්නිධි විය එසකොපි
පුනදිවසස ‘‘සන්නිච්චසයො’’ති වුච්චති. අනන්තරසික්ඛාපසද පන ‘‘දුතිසයො
වාරිසතො’’ති අධිට්ඨානං නියතං. තස්මා ද්සව පත්සත අධිට්ඨාතුංනලභති.
සසචඑකසතොඅධිට්ඨාති, ද්සවපි අනධිට්ඨිතාසහොන්ති.විසුංවිසුංඅධිට්ඨාති, 

දුතිසයො අනධිට්ඨිසතො. විකප්සපතුං පන බ පි ලභති. ොෙණිෙමත්තම්පීති

එත්ථ පි-කාසරො‘‘එකපාකම්පිජසනතී’’තිපාකංසම්පිණ්සඩති.අථවාසසච 
එකපාසකසනව සාරුප්සපො, වට්ටතීති පාකපරිමාණං න වුත්තන්ති

ගසහතබ්බං. අපත්තත්තා අධිට්ඨානූපකගො න කෙොති. අපච්චුද්ධරන්කතන

විෙප්කපතබ්කබොති පුරාණපත්තං අපච්චුද්ධරන්සතන සසො පත්සතො
විකප්සපතබ්සබොතිඅත්සථොතිලිඛිතං. 
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පත්තසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ඌනපඤ්චබන්ධනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පවාරිකතති එත්ථ සඞ්ඝවසසන පවාරිතට්ඨාසන පඤ්චබන්ධසනසනව
වට්ටති, පුග්ගලිකවසසන පවාරිතට්ඨාසන ඌනපඤ්චබන්ධසනනාපි
වට්ටතීතිලිඛිතං. 

සයොඌනපඤ්චබන්ධනත්ථං, වුත්තම්පිසචතංකසරොසසො; 
ඌනපඤ්චබන්ධනත්ථං, පත්වානසන්තිසක. 

ඌනපඤ්චබන්ධනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. සභසජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘පටිොයනීයානි පටිග්ගකෙත්වා’’ති වදන්සතන පාදමක්ඛනාදීනං

අත්ථායපටිග්ගසහත්වාඨසපතුංවට්ටතීතිදීපිතන්ති ලිඛිතං. ‘‘කයෙංමංෙං

ෙප්පතී’’තිවචසනනසයසංමංසංන කප්පති, සතසංසප්පිආදිනකප්පතීති
වදන්තා අජානිත්වා වදන්ති. සයසඤ්හි මංසං කප්පති, සතසං සප්පීතිආදි
සත්තාහකාලිකනිස්සග්ගියවත්ථුපරිච්සඡදදස්සනත්ථං වුත්තං. තථා
පණීතසභොජනසික්ඛාපසද සයසං මංසං කප්පති, සතසංසයව ඛීරාදි

පණීතසභොජනං, සනතරන්ති දස්සසතුං වුත්තන්ති. මධු නාම 

මධුකරිභමරමක්ඛිකානං ආසසයසු නියයාසසදිසං මොමධු සහොති, තං 
යාවජීවිකන්තිචලිඛිතං. 

සභසජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පත්තවග්සගොතතිසයො. 

නිස්සග්ගියපාචිත්තියවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පාචිත්තියෙණ්ඩං 

4. කභොජනවග්කගො 

2. ගණසභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සදවදත්සතො කාසල විඤ්ඤාසපත්වා භුඤ්ජති, තප්පච්චයා භගවතා
‘‘ගණසභොජසන පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 209) සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං.
පදභාජසන පන ‘‘නිමන්තිතා භුඤ්ජන්තී’’ති (පාචි. 218) නිමන්තනසමව

ගසහත්වා විභත්තං. අන්ධෙට්ඨෙථායං පන වත්ථුවසසන විඤ්ඤත්තියා
යාචනම්පි වුත්තන්ති ලිඛිතං. කස්මා? පරිවාසර එව ‘‘ගණසභොජනං
ද්වීහාකාසරහිපසවතිවිඤ්ඤත්තිසතොවානිමන්තනසතොවා’’ති (පරි.322) 
වුත්තත්තා.තස්මාඅට්ඨුප්පත්තියංසයවපාකටත්තාපදභාජසනනවුත්තන්ති 
සවදිතබ්බං. ‘‘‘එකසතො ගණ්හන්තී’ති ච ගහිතභත්තාපි අඤ්සඤ යාව

ගණ්හන්ති, තාවසච තිට්ඨන්ති, එකසතොගණ්හන්තිඑවනාමා’’තිච, ‘‘කයො

කෙොචි පබ්බජිකතොති සහධම්මිසකසු, තිත්ථිසයසු වාති අත්සථො’’ති ච, 

‘‘ෙමයාභාකවොති සත්තන්නං අනාපත්තිසමයානං අභාසවො’’ති ච, 
‘‘සමයලද්ධසකන සහ චත්තාසරො සහොන්තී’’ති ච, ‘‘සමයලද්ධසකො
සයසමව මුච්චති, සසසානං ගණපූරකත්තා ආපත්තිකසරො සහොතී’’ති ච
ලිඛිතං. 

එත්ථාහ– ‘‘පටිග්ගහණසමවසහත්ථපමාණ’’න්තිවුත්තං, අථකස්මා 
පාළයං‘‘ගණසභොජනංනාමයත්ථචත්තාසරො…සප.… භුඤ්ජන්තී’’ති(පාචි.
218) වුත්තන්ති? වුච්චසත– තත්ථ‘‘භුඤ්ජන්තී’’තිපටිග්ගහණනියමවචනං.
නහි අප්පටිග්ගහිතකංභික්ඛූභුඤ්ජන්තීති. 

ගණසභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. පරම්පරසභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අඤ්ඤත්ර ෙමයාති පන නිමන්තනසතො පසවනසතො සභොජනාසපක්ඛං
පාචිත්තියන්ති එසක. එසකො භික්ඛු පිණ්ඩාය චරන්සතො භත්තං ලභති, 
තමඤ්සඤොචූපාසසකොනිමන්සතත්වාඝසර නිසීදාසපසි, නචතාවභත්තං
සම්පජ්ජති. සසච සසො භික්ඛු පිණ්ඩාය චරිත්වා ලද්ධභත්තං භුඤ්ජති, 
ආපත්ති. කස්මාති සච? ‘‘පරම්පරසභොජනං නාම පඤ්චන්නං සභොජනානං
අඤ්ඤතසරනසභොජසනනනිමන්තිසතොතංඨසපත්වාඅඤ්ඤංපඤ්චන්නං 
සභොජනානංඅඤ්ඤතරංසභොජනංභුඤ්ජති, එතංපරම්පරසභොජනංනාමා’’ති

(පාචි. 227) වුත්තත්තා. පඨමෙථිනෙදිොනි, ඉදං පන කිරියාකිරිය’’න්ති 
පාසඨො. 

පරම්පරසභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. කාණමාතාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ද්වත්තිපත්තපූරා පටිග්ගකෙතබ්බාති තථානීතපූසවහි අත්ථිසකන
උක්කට්ඨපත්තප්පමාණවසසන ගසහතබ්බා. ‘‘මා සඛො ත්වං එත්ථ 
පටිග්ගණ්හී’’ති අපාසථයයාදිඅත්ථාය සජ්ජිතසඤ්ඤාය
අතිසරකප්පටිග්ගහසණන ආසරොචසන, අසංවිභාසග ච න මුච්චති
අචිත්තකත්තා සික්ඛාපදස්ස. අථ උග්ගහිතකං ගණ්හාති, න මුච්චති එව.
අසංවිභාසග පන අනාපත්ති අකප්පියත්තා. අචිත්තකතා 
පණ්ණත්තිජානනාභාසවසනව, න වත්ථුජානනාභාසවනාති එසක. ‘‘න
පාසථයයාදිඅත්ථාය සජ්ජිතභාවජානන’’න්ති අඞ්සගසු අවුත්තත්තා සසච
සඤ්චිච්ච න වදති, පාචිත්තියන්ති සපොරාණා වදන්ති. 

අතිකරෙප්පටිග්ගෙණන්ති තත්ථ පඤ්චමංව අඞ්ගං වුත්තං, තස්මා
අප්පටිග්ගහිතත්තා න පාචිත්තියං, කත්තබ්බාකරණසතො පන දුක්කටං.
අඤ්ඤථා ණරියාණරියං ඉදං ආපජ්ජති. අනිවාරණං, අනාසරොචනං වා
ඡට්ඨමඞ්ගංවත්තබ්බංසියා. 

කාණමාතාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. පඨමපවාරණාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

භුත්තාවීපවාරණං නාමපඤ්චඞ්ගිකං.සතසු ‘‘අසනංපඤ්ඤායත්තී’’ති
එසතසනව ‘‘භුත්තාවී’’ති එතස්ස සිද්ධත්තා විසුං අත්ථසිද්ධි න දිස්සති.
දිස්සතිසච, අඞ්ගානංඡක්කත්තදස්සනන්ති (වජිර.ටී.පාචිත්තිය238-239) 

ලිඛිතං. ‘‘කභොජනං පඤ්ඤායතී’’තිඅභිහටංසන්ධායවුත්තං. 

කෙොට්කටත්වා ෙතචුණ්ණම්පීති පි-කාසරන කුණ්ඩකං සම්පිණ්සඩති.
සමපාකභජ්ජිතානං පන ආතපසුක්ඛානං වා කුණ්ඩකං වා සය සකචි
තණ්ඩුලා වාති එත්තකසමව වුත්තත්තා සමපාකභජ්ජිතානං වීහීනං, 
වීහිපලාසානං වා තණ්ඩුලචුණ්ණං පවාසරති. තථා ඛරපාකභජ්ජිතානං
කුණ්ඩකම්පි පවාසරති. භජ්ජිතසත්තුසයො පිණ්සඩත්වා කසතො
අපක්කසත්තුසමොදසකොපි පවාසරතීති ලිඛිතං. සසච අවසිට්ඨං නත්ථි, න
පවාසරති. කස්මා? අසනසඞ්ඛාතස්සවිප්පකතසභොජනස්සඅභාවසතො. 

අකප්පියමංසං පන ණඤ්චාපි පටික්ඛිපිතබ්බට්ඨාසන ඨිතං, ඛාදියමානං
පනමංසභාවංනජහාති, තස්මාපවාසරති.සභොජනසාලායභුඤ්ජන්සතොසච
අත්තසනො අපාපුණනසකොට්ඨාසං අභිහටං පටික්ඛිපති, න පවාසරති. කාමං
පටික්ඛිපති, පත්සත පන ආරාමිකා ආණරන්ති, තං භුඤ්ජිතුං න වට්ටති.
ඉදඤ්හිබුද්ධප්පටිකුට්ඨායඅසනසනාය උප්පන්සනසයවසඞ්ඛංගච්ඡති.යථා
හි සඞ්ඝසතො ලද්ධං පිණ්ඩං දුස්සීසලො සදති, තඤ්සච පටික්ඛිපති, න
පවාසරති, එවංසම්පදමිදන්ති ච, විභාසගො ලජ්ජී සච සදති, තං සසො න
අජ්සඣොහරිතුකාමතාය පටික්ඛිපති, පවාසරතීති ච, ‘‘සමංසරසං
සමච්ඡරස’’න්ති ආපජ්ජනසතො ‘‘මංසරස’’න්ති වුත්සත පන පටික්ඛිපසතො
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සහොති, ‘‘මංසස්ස රසං මංෙරෙ’’න්ති අයං විග්ගසහො නාධිප්සපසතොති ච
වුත්තං. භත්තමිස්සකං යාගුං ආහරිත්වා ‘‘යාගුං ගණ්හථා’’ති වදති, න
පවාසරති.‘‘භත්තං ගණ්හථා’’තිවුත්සතපවාසරති.කස්මා? සයනාපුච්ඡිසතො, 
තස්සඅත්ථිතාය.එත්ථපන ‘‘යාගුමිස්සකංගණ්හථා’’තිවදති, තත්රසචයාගු
බහුතරාවාසහොති, සමසමාවා.භත්තං මන්දං, නපවාසරති.යාගුසචමන්දා, 
භත්තං බහුතරං, පවාසරති. ඉදඤ්ච සබ්බඅට්ඨකථාසු වුත්තත්තාන සක්කා
පටික්ඛිපිතුං.කාරණංපසනත්ථදුද්දසං. ‘‘භත්තමිස්සකංගණ්හථා’’තිවදති.
තත්රභත්තංබහුතරංවාසමකංවාඅප්පතරංවා සහොති, පවාසරතිඑව.භත්තං
වා යාගුං වා අනාමසිත්වා ‘‘මිස්සකං ගණ්හථා’’ති වදති. තත්ර සච භත්තං
බහුතරං, සමකං වා සහොති, පවාසරති. අප්පතරං න පවාසරති. තං සබ්බං 
වීමංසිතබ්බන්ති. 

ඵලං වා ෙන්දමූලාදි වා පඤ්චහි ෙමණෙප්කපහි ෙප්පියං අෙතන්ති
එත්ථ කප්පියංඅකාරාපිසතහිකදලිඵලාදීහිසද්ධිංඅතිරිත්තංකාරාසපත්වාපි
තංකදලිඵලාදිං ඨසපත්වාඅවසසසංභුඤ්ජිතුංවට්ටති.අමිස්සකරසත්තාපුන
තානි කප්පියං කාරාසපත්වා අඤ්ඤස්මිං භාජසන ඨසපත්වා කාසරත්වා
භුඤ්ජිතුං වට්ටති. කස්මා? පුබ්සබ සතසු විනයකම්මස්ස අනාරුළ්හත්තාති
වදන්ති. 

පත්සතරජංපතිතංඅප්පටිග්ගහිතසමවසහොති.තස්මා පටිග්ගසහත්වාව
භික්ඛා ගණ්හිතබ්බා. ‘‘අපටිග්ගසහත්වා ගණ්හසතො විනයදුක්කට’’න්ති
(පාචි. අට්ඨ. 265) වුත්තත්තා එතමඤ්සඤසම්පින වට්ටතීති වදන්ති. ‘‘තං
පන පුන පටිග්ගසහත්වා භුඤ්ජන්තස්ස අනාපත්තී’’ති එත්ථාපි එවසමව. 
ඉමස්මිංපන‘‘අතිරිත්තංකතංඅනතිරිත්තකතංසහොතී’’තිඑත්ථාපිඑවසමව.
ඉමස්මිං පන ‘‘අතිරිත්තං කතං, අනතිරිත්තං කතං සහොතී’’තිආදීහි

උපපරික්ඛිත්වා විනිච්ඡසයො සවදිතබ්සබොති දීපිතං. අලකමතං ෙබ්බන්ති
ඉදම්පිසතඅධිකං, ඉසතොඅඤ්ඤංනලච්ඡසීතිඅත්සථො. 

ආොරත්ථායාති විකාසල එවාති එසක. ‘‘පඨමෙථිනෙදිොනි. ඉදං පන

කිරියාකිරිය’’න්තිපාසඨො. ොයෙම්මං අජ්සඣොහරණසතො. වචීෙම්මං වාචාය 
‘‘අතිරිත්තංකසරොථ, භන්සත’’තිඅකාරාපනසතොතිසවදිතබ්බං. 

පඨමපවාරණාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. දුතියපවාරණාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘භුත්තස්මිං පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 243) මාතිකායං වුත්තත්තා 

‘‘කභොජනපරිකයොොකන පාචිත්තිය’’න්ති වුත්තං, න අජ්සඣොහාසර
අජ්සඣොහාසර. 

දුතියපවාරණාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. විකාලසභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ජම්බුදීපස්ස කාසලනපරිච්සඡසදොතිඑවං ණර. 

විකාලසභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. සන්නිධිකාරකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘දුද්කධොකතො කෙොතී’’තිආදිනානසයන ඉධ වුත්තත්තා, ‘‘දුද්සධොතං පත්තං
සධොවිත්වා පුන 

තත්ථ අච්සඡොදකං වා ආසිඤ්චිත්වා, අඞ්ගුලියා වා ඝංසිත්වා 
නිස්සනහභාසවො ජානිතබ්සබො’’ති (පාචි. අට්ඨ. 253) සමන්තපාසාදිකායං
වුත්තත්තා ච මත්තිකාපත්තස්ස කපාසලන පීසතො ස්සනසහො සන්නිධිං

කසරොතීතිසිද්ධන්තිලිඛිතං. ෙයංපටිග්ගකෙත්වාඅපරිච්චත්තකමවාතිඑත්ථ 

අපරිච්චත්තං නාම අනුපසම්පන්නානං නිරසපක්ඛඅපරිච්චත්තං අවිජහිතං. 

‘‘පටිග්ගෙණන්ති එත්ථ පටිග්ගහිතභාවමවිජහිතසමව සන්නිධිං ජසනතී’’ති 

ධම්මසිරිත්කථකරො, තං ‘‘පටිග්ගණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (පාචි.
255) පාළයා විරුජ්ඣති. තස්ස පන පුන පටිග්ගණ්හනණච්චාභාවසතො
වීමංසිතබ්බං. 

සන්නිධිකාරකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. පණීතසභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘කතෙං මංෙඤ්ච ඛීරදධීනි ච ඉධ අධිප්කපතානී’’ති ඉදං
පාචිත්තියවත්ථුපරිච්සඡසදො, න පන කප්පියඛීරාදිපරිච්සඡසදො, තස්මා යස්ස

කස්සචි ඛීරාදීනි වට්ටන්තීති ච, ‘‘මොනාමසික්ඛාපකදන ොකරතබ්කබො’’ති
සඞ්ඝවසසන පවාරිසත සභසජ්ජත්ථාය සප්පිආදිසභසජ්ජපඤ්චකං
විඤ්ඤාසපති සච, තත්ථ ‘‘න සභසජ්ජකරණීසයන සභසජ්ජං
විඤ්ඤාසපතී’’ති එත්ථ සඞ්ගහං ගච්ඡති, තස්මා ‘‘සතන පාචිත්තිය’’න්ති 
(වජිර.ටී.පාචිත්තිය261) චලිඛිතං. 

පණීතසභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. දන්තසපොනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘ෙරීරාවයකවනා’’ති වුත්තත්තා මුසඛන පටිග්ගහණං අනුඤ්ඤාතං.
‘‘චිඤ්චාදිපත්සතසු භූමියං අත්ථසතසු න වට්ටති, කල්ලසඛත්සත තත්ථ

වට්ටතී’’ති ච, ‘‘ොමං ගකෙත්වා’’ති ඉමිනා න සකවලං සප්පදට්ඨංසයව, 
අඤ්ඤම්පි දට්ඨං විසසසසති. සාමං ගසහත්වා පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටතී’’ති ච
ලිඛිතං. 

දන්තසපොනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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සභොජනවග්සගොචතුත්සථො. 

5. අකචලෙවග්කගො 

1. අසචලකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අසචලකාදසයො යස්මා, තිත්ථියාවමතාඉධ; 
තස්මාතිත්ථියනාසමන, තිකච්සඡසදොකසතොතසතො. 

අතිත්ථියස්සනග්ගස්ස, තථාතිත්ථියලිඞ්ගිසනො; 
ගහට්ඨස්සාපිභික්ඛුස්ස, කප්පතීතිවිනිච්ඡසයො. 

අතිත්ථියස්සචිත්සතන, තිත්ථියස්සචලිඞ්ගිසනො; 
සසොතාපන්නාදිසනොදාතුං, කප්පතීතීධසනොමති. 

අසචලකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. සසභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අනුපවිසිත්වානිසීදනචිත්සතන ෙචිත්තෙතාතිසවදිතබ්බා. 

සසභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4-5. රසහොපටිච්ඡන්නරසහොනිසජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනා 

චතුත්ථං පඨමානියසත, පඤ්චමං දුතියානියසත වුත්තනයසමව. ඉධ
පඤ්චමංඋපනන්දස්ස චතුත්ථංසහොති. 

රසහොපටිච්ඡන්නරසහොනිසජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. චාරිත්තසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ෙභත්කතො ෙමාකනොතිනිමන්තනභත්සතොති සපොරාණා. සන්තං භික්ඛුං, 
අනාපුච්ඡා, පුසරභත්තං පච්ඡාභත්තං, අඤ්ඤත්ර සමයාති අයසමත්ථ 

චතුබ්බිධා අනුපඤ්ඤත්ති. තත්ථ ෙමයා ද්සව සමයා. භත්තිය රන්ති

නිමන්තිතස්ස ඝරං වා සලාකාභත්තාදිදායකානං වා ඝරං. ‘‘ෙමුට්ඨානාදීනි

පඨමෙථිනෙදිොනි, ඉදං පන කිරියාකිරිය’’න්ති පාසඨො, ‘‘ඉධ නිමන්තනා
අකප්පියනිමන්තනා’’තිඑසක. 

පුසරභත්තඤ්චපිණ්ඩාය, චරිත්වායදිභුඤ්ජති; 
සියාපරම්පරාපත්ති, පච්ඡාභත්තංනසාසියා. 

පච්ඡාභත්තඤ්චගමිසකො, පුබ්බසගහංයදිගච්සඡ; 
එසකආපත්තිසයවාති, අනාපත්තීතිඑකච්සච. 

කුලන්තරස්සසොක්කමසන, ආපත්තිමතසයොහිසත; 



කඞ්ඛාවිතරණීපුරාණ-ටීකා  පාචිත්තියකණ්ඩං 

80 

පටුන 

සමානභත්තපච්චාසා, ඉතිආහුඉධාපසර. 

මතාගණිකභත්සතන, සසමන්තිනංනිමන්තසන; 
විස්සජ්ජනංසමානන්ති, එසකසම්මුඛතාපසර. 

සන්නිට්ඨානත්ථිසකසහව, විචාසරතබ්බසභදසතො; 
විඤ්ඤූ චාරිත්තමිච්සචව, සික්ඛාපදමිදං විදූ. (වජිර. ටී. පාචිත්තිය
294); 

චාරිත්තසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. මහානාමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පණීතසභොජනසික්ඛාපසද ‘‘මහානාමසික්ඛාපසදන කාසරතබ්සබො’’ති
(කඞ්ඛා. අට්ඨ. පණීතසභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා) යං වුත්තං, තස්සත්සථො
සඞ්ඝවසසන පවාරිසත සභසජ්ජත්ථාය සප්පිආදිසභසජ්ජපඤ්චකං 
විඤ්ඤාසපතිසච, ‘‘නසභසජ්සජනකරණීසයනසභසජ්ජංවිඤ්ඤාසපතී’’ති
(පාචි. 309) වචසනන පාචිත්තියන්ති (වජිර. ටී. පාචිත්තිය 310) ලිඛිතං.
‘‘තයා ඉමිනාව පවාරිතම්හා, අම්හාකඤ්ච ඉමිනා ච ඉමිනා ච අත්සථො’’ති
යථාභූතං ආචික්ඛිත්වා විඤ්ඤාසපතුං ගිලාසනොව ලභති, න ඉතසරොති ච, 
‘‘අඤ්ඤස්ස අත්ථායා’’ති අස්ස ඤාතකප්පවාරිසත, අත්තසනො වා 

ඤාතකප්පවාරිසතති අත්සථොති ච, ‘‘අපරියන්තප්පවාරණාය පවාරිකත’’ති
සඞ්ඝවසසන, පුග්ගලවසසන ච පවාසරත්වා දායකා. තස්මා 
‘‘සඞ්ඝප්පවාරණතා’’ති වත්වා ‘‘පුග්ගලප්පවාරණතා’’ති න වුත්තන්ති ච, 

‘‘පරියන්තාතික්ෙකමො’’ති වචසනන ගිලාසනො ගහිසතො, තස්මා 
‘‘ගිලානාගිලානතා’’ති න වුත්තං. එවං සන්සතපි ‘‘සඞ්ඝප්පවාරණාය
පවාරණතා’’තිපාසඨොති චලිඛිතං, වීමංසිතබ්බං. 

මහානාමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. උයුත්තසසනාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ෙත්ථිආදීසු එෙකමෙන්ති අන්තමසසො එකපුරිසාරුළ්හහත්ථිම්පි, එකං

සරහත්ථං පුරිසම්පි. ෙමුට්ඨානාදීනි එළෙකලොමෙදිොනි, ඉදං පන

කලොෙවජ්ජං, අකුෙලචිත්තං තිකවදන’’න්තිපාසඨො. 

උයුත්තසසනාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. සසනාවාසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

කෙනචිපලිබුද්ධේොතිසවරිසකනවා ඉස්සසරනවාසකනචිරුද්ධස්ස.
සසනාපරික්සඛසපන වා පරික්සඛපාරහට්ඨාසනන වා 
සඤ්චරණට්ඨානපරියන්සතනවාපරිච්ඡින්දිතබ්බා. 
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සසනාවාසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අසචලකවග්සගොපඤ්චසමො. 

6. සුරාපානවග්කගො 

1. සුරාපානසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘සුරා’’ති වා ‘‘න වට්ටතී’’ති වා ජානිත්වා පිවසන අකුසලසමවාති

ලිඛිතං. අකුෙලචිත්තන්තිසයභුසයයනතං සන්ධායණරවුත්තං.අථකස්මා 
විනයට්ඨකථායං ‘‘අකුසසලසනව පාතබ්බතායා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 329) 
වුත්තන්තිසච? සචිත්තකපක්සඛඅකුසසලසනව පාතබ්බතායාති. 

සුරාපානසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. අඞ්ගුලිපසතොදකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

කායසංසග්ගසඞ්ඝාදිසසසාපත්තිභාසව සමාසනපි භික්ඛනියාපි

අනුපෙම්පන්කනපි දුක්කටං, උපසම්පන්සන එව පාචිත්තියන්ති එවං

පුග්ගලාසපක්ඛංදස්සසතුං ‘‘අඞ්ගුලිපකතොදකෙ පාචිත්තිය’’න්තිවුත්තං. ෙති

ෙරණීකයතිඑත්ථ පුරිසංසතිකරණීසයආමසසතොතිඅධිප්පාසයො, නඉත්ථිං. 

අඞ්ගුලිපසතොදකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. හසධම්මසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘චික්ඛල්ලං වා’’ති වචනසතො සක්ඛරම්පි ඛිපනකීළාය කීළසතො
දුක්කටසමව. උපරිසගොප්ඵසක පාචිත්තියං, අඤ්ඤත්ථ දුක්කටන්ති 

පාචිත්තියවත්ථුඅත්ථවසසන ‘‘උදකෙෙෙධම්කම පාචිත්තිය’’න්තිවුත්තං. 

ඉදංසඤ්ඤාවිසමොක්ඛංසච, තිකපාචිත්තියංකථං; 
කීළතංවඅකීළාති, මිච්ඡාගාසහනතංසියා. 

එත්තාවතා කථංකීළා, ඉතිකීළායංඑවායං; 
අකීළාසඤ්ඤීසහොසතත්ථ, විනයත්ථංසමාදසය. 

එකන්තාකුසසලොයස්මා, කීළායාභිරතමසනො; 
තස්මා අකුසලං චිත්තං, එකසමසවත්ථ ලබ්භතීති. (වජිර. ටී. 
පාචිත්තිය336); 

හසධම්මසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. අනාදරියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

තේෙ වචනන්ති ‘‘අයං උක්ඛිත්තසකො වා වම්භිසතො වා ගරහිසතො වා

ඉමස්ස වචනං අකතං භවිස්සතී’’ති අනාදරියං කසරොති. ධම්මන්තිකථායං 
ධම්සමො නස්සසයය වා විනස්සසයය වා අන්තරධාසයයය වා, තං වා
අසික්ඛිතුකාසමො අනාදරියං කසරොති. ‘‘සලොකවජ්ජං අතික්කමිත්වා ‘ඉදං
අම්හාකංආචරියුග්ගසහො’ති වදන්තස්සනවට්ටතී’’ති (වජිර.ටී.පාචිත්තිය
344) ලිඛිතං. 

අනාදරියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. සජොතිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘විසිබ්බනාකපක්කඛො’’තිවුත්තත්තා අඤ්ඤස්සවට්ටති, අඤ්සඤසඤ්ච. 

සජොතිසනකමසනසකවා, ජාසලන්තිමුනසයොසහ; 
එසකොසසොසපතිනාසනසකො, අධිප්පායවිසසසසතො. 

සජොතිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. දුබ්බණ්ණකරණසික්ඛාපදවණ්ණනා 

කමොරක්ඛිමණ්ඩලමඞ්ගුලපිට්ඨීනන්ති නඑකන්තසතො, අධිකං, ඔරඤ්චාති
වදන්ති.එකසකොසණපිවට්ටති, එවං යත්ථකත්ථචිඑකබින්දුපිවට්ටතීති. 

දුබ්බණ්ණකරණසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. විකප්පනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘ෙමුට්ඨානාදීනිපඨමෙථිනෙදිොනි, ඉදංපන කිරියාකිරිය’’න්තිපාසඨො.

එත්ථපරිසභොසගන ොයෙම්මං. අපච්චුද්ධරසණන වචීෙම්මං. 

විකප්පනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. අපනිධානසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ෙසූචිකෙ සූචිඝසර සූචිගණනායආපත්තිසයොතිසපොරාණා. 

අපනිධානසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සුරාපානවග්සගොඡට්සඨො. 
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7. ෙප්පාණෙවග්කගො 

1. සඤ්චිච්චසික්ඛාපදවණ්ණනා 

වත්ථුගණනාය කම්මබන්ධගණනාසචතනාමාරණානං, න
කම්මබන්ධගණනාය සචතනාමාරණා. එත්ථ එකසචතනාය බහුපාණකා
මරන්තීතිඅයංවිභාසගොසවදිතබ්සබො. 

සඤ්චිච්චසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. සප්පාණකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ෙප්පාණෙන්ති පාණකානං මරණවසසන පාචිත්තියං, න
සප්පාණකඋදකපරිසභොගවසසන පාචිත්තියං, තස්මා එව 

‘‘පණ්ණත්තිවජ්ජ’’න්ති වුත්තං. අසුද්ධචිත්තත්තා පාචිත්තියං, සුද්ධචිත්සත
අනාපත්ති.පදීපුජ්ජලසනවිය පණ්ණත්තිවජ්ජතාවුත්තාතිලිඛිතං. 

ජසලපක්ඛිපනංපුබ්බං, ජලප්පසවසනංඉදං; 
එවං උභින්නං නානාත්තං, සඤයයං ඤාණවතා සදාති. (වජිර. ටී. 
පාචිත්තිය387) 

සප්පාණකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. ඌනවීසතිවස්සසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අඤ්ඤංඋපෙම්පාකදතීති– 

උපජ්ඣාසයොසසචසාමං, කම්මවාචඤ්චසාසවති; 
කම්මංරුහතිඉච්සචසක, සනතිවිනයසකොවිසදො. 

දුක්කටං විහිතංයස්මා, ආචරියස්සගණස්ස ච; 
තස්මාභින්නාවආචරිය-උපජ්ඣායාවිසුංඉධාති. 

ඌනවීසතිවස්සසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. සංවිධානසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ඉධ එකසතොඋපසම්පන්නා, සික්ඛමානා, සාමසණරීති ඉමා තිස්සසොපි 
සඞ්ගහං ගච්ඡන්ති, ඉමාසං පන තිස්සන්නං සමසයො රක්ඛති, අයමිමාසං, 
මාතුගාමස්සච විසසසසොතිසවදිතබ්බං. 

සංවිධානසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. උක්ඛිත්තසම්සභොගසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘තං දිට්ඨිං අප්පටිනිේෙට්කඨනාති ලද්ධිනානාසංවාසකං සන්ධායා’’ති 

ලිඛිතං. තිචිත්තන්ති එත්ථ විපාකාබයාකතචිත්සතන සහසසයයං
කප්සපයයාතිඑවමත්සථොදට්ඨබ්සබො.අඤ්ඤථාසචිත්තකත්තාසික්ඛාපදස්ස 
ණරියාබයාකතංසන්ධායනයුජ්ජති. 

උක්ඛිත්තසම්සභොගසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. කණ්ටකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘අයංසමණුද්සදසසොපාරාජිසකොසහොති.සසචතංදිට්ඨිං පටිනිස්සජ්ජති, 
සඞ්ඝස්ස ආසරොසචත්වා සඞ්ඝානුමතියා පබ්බාසජතබ්සබො’’ති 

කපොරාණගණ්ඨිපකද වුත්තං, තං න යුත්තං. දණ්ඩකම්මනාසනා හි 

ඉධාධිප්සපතා.යදි සසොපාරාජිසකොසහොති, ලිඞ්ගනාසනානාමසියා. ‘‘කත 

පටිකෙවකතො නාලං අන්තරායායා’’ති ච දිට්ඨි සත්ථරි අසත්ථාදිදිට්ඨි න
සහොති. සසචසායස්සඋප්පජ්ජති, සසොපාරාජිසකොසහොති, තස්මිම්පිඑවසමව 
පටිපජ්ජිතබ්බං, සංවසර අතිට්ඨන්සතො ලිඞ්ගනාසනාය නාසසතබ්සබොති 
(වජිර.ටී.පාචිත්තිය428) ආචරියස්සතක්සකො. 

කණ්ටකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සප්පාණකවග්සගොසත්තසමො. 

8. ෙෙධම්මිෙවග්කගො 

4. පහාරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අඞ්සගසු න සමොක්ඛාධිප්පායතා විය අමරණාධිප්පායතා වත්තබ්බාති 
සච? න වත්තබ්බා. කස්මා? සයො භික්ඛු සයං පහාරං දාතුකාසමො, සසො
අධිප්පාසයනතස්ස මරසණපසයොගවිරසහොවාතිකත්වා අමරණාධිකාරත්තා
සකවලං අමරණාධිප්පාසයො එව සසොති තා විය තා න වුත්තා.
සමොක්ඛාධිප්පායස්සපනසකොසපොනත්ථි, තස්මාඅනාපත්තීතිවුත්තං. 

පහාරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. තලසත්තිකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

තලසමව තලෙත්තිෙං. ‘‘සපොථනසමත්ථට්සඨන ෙත්තිෙ’’න්ති එසක.
යස්මා පහරිතුකාමතාය පහරසතො පුරිසමන පාචිත්තියං, සකවලං
උච්චාසරතුකාමතායඋග්ගිරණමත්සතකසතඉමිනාපාචිත්තියං.ඉමිනා පන
විරජ්ඣිත්වා පහාසරො දින්සනො, තස්මා නපහරිතුකාමතාය දින්නත්තා
දුක්කටං. ණමිදං දුක්කටං පහාරපච්චයා, උදාහු උග්ගිරණපච්චයාති? 
පහාරපච්චයා එව දුක්කටං, පුරිමං උග්ගිරණපච්චයා පාචිත්තියන්ති
සදුක්කටං පාචිත්තියං යුජ්ජති. පුරිමඤ්හි උග්ගිරණං, පච්ඡා පහාසරො. න ච
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පච්ඡිමංපහාරංනිස්සායපුරිමංඋග්ගිරණං අනාපත්තිවත්ථුකංභවිතුමරහතීති
සනොතක්සකොති(වජිර.ටී.පාචිත්තිය456) ආචරිසයො. 

තලසත්තිකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. සඤ්චිච්චසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පසරො කුක්කුච්චං උප්පාසදතු වා, මා වා, තං අප්පමාණං. 

‘‘කුක්කුච්චුපාදන’’න්ති තතියමඞ්ගං තස්ස අධිප්පායවසසන වුත්තන්ති
සවදිතබ්බං. 

සඤ්චිච්චසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. උපස්සුතිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

උපේසුතින්ති යථා උපකුජ්ඣං ‘‘සමීපකුජ්ඣ’’න්ති වුච්චති, තථා

උපස්සුති ‘‘සමීපස්සුතී’’ති සවදිතබ්බා. යත්ථ ඨිසතො සුණාති, තං ඨානන්ති

අත්සථො. සුතීති පසනත්ථ පසරසං වචනසද්සදො ච. සසො හි සුයයතීති සුති 

නාම. උපසුයයති වා එත්ථාති උපේසුති. ඔකාසසො හි සුති නාම. ඉකමෙං

සුත්වාතිඑත්ථ‘‘වචන’’න්තිපාඨසසසසො. 

සමුට්ඨානාදීනි අතීතද්වයසදිසානීති න ගසහතබ්බානි. 

කථයයෙත්ථෙමුට්ඨානං. සියා කිරියං ගන්ත්වා සවසන. සියා අකිරියං 
ඨිතට්ඨානං ආගන්ත්වා වදන්තානං අජානාපනවසසන සමුට්ඨානසතො. 

‘‘ෙඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, ෙචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, 

අකුෙලචිත්තං, දුක්ඛකවදන’’න්ති ලිඛිතං. 

උපස්සුතිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. කම්මප්පටිබාහනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අප්පමත්තෙවිේෙජ්ජනකෙන පන චීවරං කසරොන්තස්ස
සසනාසනක්ඛන්ධකවණ්ණනායං (චූළව. 328) වුත්තප්පසභදානි සූචිආදීනි 
අනපසලොසකත්වාපි දාතබ්බානි. තසතො අතිසරකං සදන්සතන
අපසලොකනකම්මං කාතබ්බං. එවං කතං පන අපසලොකනං

කම්මලක්ඛණසමවාති අධිප්පාසයො. එවං සබ්බත්ථ ෙම්මලක්ඛණං 
සවදිතබ්බං. ගාමසීමාවිහාසරසු ඔසාරණාදීනි සඞ්ඝකම්මානිසයව න
වට්ටන්ති.විස්සජ්ජියසවභඞ්ගියානිපනවට්ටන්ති. ‘‘සඞ්ඝස්සසන්තක’’න්ති
සාමඤ්ඤසතො අවත්වා ‘‘ඉමස්මිං විහාසර සඞ්ඝස්ස සන්තක’’න්ති

අපසලොසකතබ්බන්ති ච, ‘‘ෙමුට්ඨානාදීනි අදින්නාදානෙදිොනි, ඉදං පන

දුක්ඛකවදන’’න්තිපාසඨොතිචලිඛිතං. 

කම්මප්පටිබාහනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. ඡන්දංඅදත්වාගමනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සන්නිපාතං අනාගන්ත්වා සච ඡන්දං න සදති, අනාපත්තීති එසක.
දුක්කටන්තිඑසකධම්මකම්මන්තරායකරණාධිප්පායත්තා. 

ඡන්දංඅදත්වාගමනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. දුබ්බලසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අෙප්පිකයන වාති සුවණ්ණරජතමයමඤ්චාදිනා. ෙප්පියමඤ්කචො

ෙම්පටිච්ඡිතබ්කබොති‘‘සඞ්ඝස්සසදමා’’ති දින්නංසන්ධායවුත්තං, සතහිපන
‘‘විහාරස්ස සදමා’’ති වුත්සත සුවණ්ණරජතමයාදිඅකප්පියමඤ්චාපි 
සම්පටිච්ඡිතබ්බාති ච, ‘‘අරඤ්ජසරො බහුඋදකගණ්හනසකො’’ති ච, 

‘‘ෙඞ්ඝිෙපඅකභොකගනවාති සසචආරාමිකාදසයොපටිසාසමත්වාපටිසදන්ති, 
පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටතී’’ති ච, ‘‘කංසසලොහාදිභාජනං සඞ්ඝස්ස දින්නම්පි

පාරිහාරියංනවට්ටතී’’ති(චූළව.අට්ඨ. 321) ෙමන්තපාොදිොයං වුත්තත්තා
අත්තසනො හත්සථන ගසහත්වා පටිසාමිතුං න ලභතීති ච, ‘‘සවධසකො
කායබන්ධනස්සාති වදන්තී’’ති ච, ‘‘හිඞ්ගු හිඞ්ගුලිහරිතාලමසනොසිලා
අඤ්ජනානී’’ති පාසඨොති ච, ‘‘දාරුමසයො වා…සප.… අපාදසකොපි

සමුග්සගො’’ති පාසඨොති ච, ‘‘දාරුමකයො තුම්කබොති දාරුමසයො
උදකතුම්සබො’’තිච, ‘‘ථම්භතුලාසසොපානඵලකාදීසූ’’තිචලිඛිතං. 

දුබ්බලසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. පරිණාමනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

එසකො භික්ඛු උක්ඛිත්තකස්ස දාතුකාසමො සහොති, තස්ස දානං 
නිවාසරත්වා අඤ්ඤස්ස දාසපති, අනාපත්ති. තථා සද්ධාසදයයවිනිපාතනං
කසරොන්තස්ස දාසපති, අත්තසනො නිස්සිතකා ඉත්ථන්නාමස්ස පත්තං
දාතුකාමා ආපුච්ඡන්ති, ‘‘විසභාසගො එසසො, සභාගස්ස සදහී’’ති වදති.
අනාපත්තිඅත්තසනොභාරභූතත්තා.තස්සපන දාතුකාමංඅඤ්ඤස්සදාසපති, 
ආපත්තිඑව.සබ්බත්ථ ආපුච්ඡිත්වාදාතුකාමංයථාසුඛංවිචාසරතුංලභති. 

පරිණාමනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සහධම්මිකවග්සගොඅට්ඨසමො. 

9. රතනවග්කගො 

1. අන්සතපුරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අෙයනි කරති පරික්ඛිත්තස්ස බහිභූසතසු රුක්ඛමූලාදීසු. ‘‘සසච
ඛත්තිසයොව සහොති, නාභිසිත්සතො, අභිසිත්සතොව සහොති, න ඛත්තිසයො, 
රක්ඛතී’’තිආචරිසයො‘‘ඛත්තියතා, අභිසිත්තතා’’ති ආපත්තියා අඞ්ගභාසවන
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වුත්තත්තා. ෙමුට්ඨානාදීනි පඨමෙථිනෙදිොනි, ඉදං පන කිරියාකිරිය’’න්ති
පාසඨො. 

අන්සතපුරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. රතනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සබ්සබොපි කථාමග්සගො භණ්ඩාගාරිෙසීකෙන නික්ඛිපනං, සගොපනඤ්ච
පටික්ඛිපිත්වාපවත්සතො. 

රතනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. විකාලගාමප්පසවසනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘ෙන්තං භික්ඛ’’න්ති ච ‘‘අනාපුච්ො’’ති ච ‘‘තථාරූපා අච්චායිොති ච

ඉමාතිඑත්ථතිේකෙො’’තිපාසඨො. ‘‘ෙමුට්ඨානාදීනිෙථිනෙදිොනි, ඉදං පන

කිරියාකිරිය’’න්ති පාසඨො. 

විකාලගාමප්පසවසනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. සූචිඝරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

තං අේොති තං සභදනකං අස්ස පාචිත්තියස්ස අත්ථි පඨමං සභදනං 

කත්වා පච්ඡා සදසසතබ්බත්තා. එස නසයො ඉතසරසුපි. වාසිජකටති 
වාසිදණ්ඩසක. 

සූචිඝරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. මඤ්චපීඨසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අට්ඨඞ්ගුලපාදෙන්ති භාවනපුංසකං. තුලාසඞ්ඝාසත ඨපනසමව
අට්ටකරණං. 

මඤ්චපීඨසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. තූසලොනද්ධසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ණඤ්චාපි පටිලාසභසයව පාචිත්තියං විය දිස්සති, පරිසභොසග එව පන
ආපත්ති දට්ඨබ්බා. ‘‘අඤ්සඤන කතං පටිලභිත්වා පරිභුඤ්ජති, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති(පාචි.529) වචනංඑත්ථසාධකං. 

තූසලොනද්ධසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. නිසීදනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ණඤ්චාපි නිසීදනස්ස ජාති න දිස්සති එත්ථ, තථාපි චීවරක්ඛන්ධසක
අනුඤ්ඤාතත්තා, ‘‘නව චීවරානි අධිට්ඨාතබ්බානී’’ති එත්ථ ච 
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පරියාපන්නත්තා චීවරජාති එවස්ස ජාතීති සවදිතබ්බං. ‘‘ලාසභ සදසං, 
අලාසභ අදසම්පි වට්ටතී’’ති එසක, තං න යුත්තං ‘‘නිසීදනං නාම සදසං
වුච්චතී’’ති(පාචි.531-532) තස්සසණ්ඨානනියමනසතො. 

නිසීදනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

රතනවග්සගොනවසමො. 

සුද්ධපාචිත්තියවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පාටිකදෙනීයෙණ්ඩං 

1. පඨමපාටිසදසනීයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

යාමොලිොදීසු ආහාරත්ථාය එව දුක්කටං. තම්පි ආමිසසන
අසම්භින්නරසස, සම්භින්සනපනඑකරසසපාටිසදසනීයසමව. 

පඨමපාටිසදසනීයසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියපාටිසදසනීයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘ෙමුට්ඨානාදීනිෙථිනෙදිොනි, ඉදංපන කිරියාකිරිය’’න්තිපාසඨො. 

දුතියපාටිසදසනීයසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. චතුත්ථපාටිසදසනීයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ආරාකම වා ආරාමූපචාකර වා පටිග්ගකෙත්වා අජ්කෙොෙරන්තේොති
ආරාසමවාආරාමූපචාසරවාපටිග්ගසහත්වාආරාසමවා ආරාමූපචාසරවා
අජ්සඣොහරන්තස්සාතිඅත්සථො. 

බහාරාසමපටිග්ගහිතංඅජ්ඣාරාසමභුඤ්ජන්තස්සඅනාපත්ති. අඞ්සගසු
ච ‘‘අජ්ඣාරාසම වා ආරාමූපචාසර වා පටිග්ගහණ’’න්ති ගසහතබ්බං.

අජ්ඣාරාසම හි දස්සිසත ආරාමූපචාරං දස්සිතසමවාති. ‘‘ෙමුට්ඨානාදීනි 

ෙථිනෙදිොනි, ඉදංපනකිරියාකිරිය’’න්තිපාසඨො. 

චතුත්ථපාටිසදසනීයසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පාටිසදසනීයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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කෙඛියෙණ්ඩං 
සසඛිසයසු සතිපි වීතික්කසම අනාදරියාසපක්ඛස්සසව ආපත්තීති

දස්සනත්ථංකාරසකොනවුත්සතො.අයඤ්හි විනයධම්මතා, යදිදංසාසපක්සඛ
කාරකනිද්සදසසො, සසො වුත්තනියසම විධි, භුම්මකරණඤ්ච. 
අට්ඨඞ්ගුලාධිකම්පි ඔතාසරත්වා නිවාසසතුං වට්ටති. තසතො පරං
ඔතාසරන්තස්ස දුක්කටන්ති මොඅට්ඨෙථායං වුත්තං. ආරාකම වාති
බුද්ධුපට්ඨානාදිකාසල. පාරුපිතබ්බන්ති උත්තරාසඞ්ගණච්චවසසනවුත්තං. 

ඨත්වාතිඑත්ථගච්ඡන්සතොපි පරිස්සයාභාවංඔසලොසකතුංලභතිසයවාති
(වජිර. ටී. පාචිත්තිය 582) ලිඛිතං. යථා වාසූපගතස්ස අන්තරඝසර කායං
විවරිත්වා නිසීදිතුං වට්ටති, තථා තස්ස සන්තිසක ගන්තුකාමස්සපි
කායබන්ධනං අබන්ධිත්වා සඞ්ඝාටිං අපාරුපිත්වා 
ගාමප්පසවසනමනාසරොසචත්වා යථාකාමං ගන්තුං වට්ටති. තස්මා
අද්ධානමග්ගගමනකාසල එසකො භික්ඛු ගාමප්පසවසනවත්තං පූසරත්වා
ගාමං පවිසිත්වා එකංආවසථංපුරසතොවඨිතං පත්වා පරික්ඛාරංඨසපත්වා
වාසූපගසතොසචසහොති, ඉතසරහිතස්සසන්තිකංයථාසුඛංගන්තුං වට්ටති.
සකො පන වාසදො චතූහපඤ්චාහං වාසමධිට්ඨාය වසිතභික්ඛූනං සන්තිකං
ගන්තුඤ්ච වාසූපගතානං සන්තිකං ගන්තුඤ්ච වට්ටතීති. බුද්ධපූජම්පි
යථාසුඛංගන්තුං වට්ටති.වුත්තම්පිසචතංඅට්ඨකථායං‘‘අනාපත්තිකාරණං
පටිච්ච තහං තහං ඔසලොසකතී’’ති. තත්ථ ොරණං නාම ආමිසපූජාති
සවදිතබ්බාති ලිඛිතං. 

ඡබ්බීසතිසාරුප්පවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යස්මා‘‘සමතිත්තිසකොපිණ්ඩපාසතොපටිග්ගසහතබ්සබො’’ති(පාචි. 602-
603) වචනංපිණ්ඩපාසතොසමපුණ්සණොපටිග්ගසහතබ්සබොතිදීසපති, තස්මා
අත්තසනො හත්ථගසත පත්සත පිණ්ඩපාසතො දියයමාසනො ථූපීකසතොපි සච
සහොති, වට්ටතීති දීපිසතො සහොති. සූසපොදනවිඤ්ඤත්තියං මුසඛ පක්ඛිපිත්වා
විප්පටිසාසරඋප්පන්සනපුන උග්ගිරිතුකාමස්සාපිසහසාසචපවිසති, එත්ථ 
අෙඤ්චිච්ච භුඤ්ජති නාම. විඤ්ඤත්තිකතඤ්ච අකතඤ්ච එකස්මිං ඨාසන
ඨිතංසහසාඅනුපධාසරත්වාගසහත්වාභුඤ්ජති, අේෙතියාභුඤ්ජති නාම. 

සයං යානගසතොහුත්වා, යථා යානගතේෙ සච; 
අලංවත්ථුංතථානාලං, සඡත්සතො ෙත්තපාණිකනො. 

‘‘සූකපොදනවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදං කථයයෙත්ථෙමුට්ඨානං, කිරියං, 
ෙඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, ෙචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, 
අකුෙලචිත්තං, දුක්ඛකවදන’’න්තිපාසඨො. 

සසඛියවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

භික්ඛුපාතිසමොක්ඛවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



කඞ්ඛාවිතරණීපුරාණ-ටීකා  භික්ඛුනීපාතිසමොක්ඛවණ්ණනා 

91 

පටුන 

නසමොතස්සභගවසතොඅරහසතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

භික්ඛනීපාතිකමොක්ඛවණ්ණනා 

පාරාජිෙෙණ්ඩං 

අභිලාපමත්තකමවාති එත්ථ දහරවසසන ‘‘භන්සත’’ති ච වුඩ්ඪවසසන 
‘‘ආවුසසො’’තිචතත්ථදුවිසධොඅභිලාසපො, ඉධපනවුඩ්ඪදහරානං‘‘අයයා’’ති
එකසමව. 

ොයෙංෙග්කග වුත්තනකයනාති එත්ථ තබ්බහුලනසයන
ණරියසමුට්ඨානතාවුත්තා. ‘‘කායසංසග්ගංසමාපජ්සජයයා’’තිඅවත්වා පන
‘‘සාදිසයයයා’’ති වුත්තත්තා අණරියසතොපි සමුට්ඨාතීති සවදිතබ්බං. යථා
සචත්ථ, එවං සහට්ඨා ‘‘මනුස්සිත්ථියා තසයො මග්සග සමථුනං ධම්මං
පටිසසවන්තස්ස ආපත්ති පාරාජිකස්සා’’තිආදිනා (පාරා. 56) නසයන
ණරියසමුට්ඨානතං වත්වා තදනන්තරං ‘‘භික්ඛුපච්චත්ථිකා මනුස්සිත්ථිං
භික්ඛුස්ස සන්තිකං ආසනත්වා වච්චමග්සගන අඞ්ගජාතං අභිනිසීසදන්ති, 
සසො සච පසවසනං සාදියතී’’තිආදිනා (පාරා. 58) නසයන 
අණරියසමුට්ඨානස්සපි වුත්තත්තා පඨමපාරාජිකායපි තබ්බහුලනසයසනව
ණරියසමුට්ඨානතා සවදිතබ්බා. න හි පසවසනසාදියනාදිම්හි
ණරියසමුට්ඨානතාදිස්සති. 

අඞ්ගජාතචලනඤ්සචත්ථ නසාරසතොදට්ඨබ්බං ‘‘සසොසචපසවසනංන
සාදියති, පවිට්ඨංනසාදියති, ඨිතංනසාදියති, උද්ධරණංසාදියති, ආපත්ති
පාරාජිකස්සා’’ති (පාරා. 58) එත්ථ ඨිතනසාදියසන පකතියාපි 
පරිපුණ්ණචලනත්තා. සාදියනපච්චයා පටිසසවනචලනඤ්සචත්ථ න
දිස්සසතවාති තබ්බහුලනසයසනවණරියසමුට්ඨානතාගසහතබ්බා. 

අපිච භික්ඛුනියාපි පඨමපාරාජිසක තස්ස සාදියනස්ස සරූසපන 
වුත්තත්තා තදනුරූපවසසන විභඞ්ගනයමසනොසලොසකත්වා
‘‘ණරියසමුට්ඨාන’’මිච්සචව වුත්තං. යථා සචසතසු තබ්බහුලනසයන
ණරියසමුට්ඨානතාවුත්තා, තථාසුරාදීනං අකුසසලසනවපාතබ්බතා.ඉතරථා
‘‘යං අකුසසලසනව ආපජ්ජති, අයං සලොකවජ්ජා, සසසා
පණ්ණත්තිවජ්ජා’’ති වුත්සත සලොකවජ්ජපණ්ණත්තිවජ්ජානං 
නියමලක්ඛණසිද්ධි සහොති, තථා තං අවත්වා ‘‘යස්සා සචිත්තකපක්සඛ
චිත්තං අකුසලසමව සහොති, අයං සලොකවජ්ජා, සසසා පණ්ණත්තිවජ්ජා’’ති
(කඞ්ඛා. අට්ඨ. පඨමපාරාජිකවණ්ණනා) වුත්සත සලොකවජ්ජවචනං
නිරත්ථකංසියාවත්ථුඅජානනපක්සඛපි අකුසසලසනවපාතබ්බත්තා.යස්මා
තත්ථ සුරාපානවීතික්කමස්ස අකුසලචිත්තුප්පාසදො නත්ථි, තස්මා 

ඛන්ධෙට්ඨෙථායං ‘‘මජ්ජපාසන පන භික්ඛුසනො අජානිත්වාපි බීජසතො
පට්ඨාය මජ්ජං පිවන්තස්ස පාචිත්තියං. සාමසණසරො ජානිත්වාව පිවන්සතො



කඞ්ඛාවිතරණීපුරාණ-ටීකා  භික්ඛුනීපාතිසමොක්ඛවණ්ණනා 

92 

පටුන 

සීලසභදංආපජ්ජති, නඅජානිත්වා’’ති(මහාව.අට්ඨ.108) වුත්තං, න වුත්තං
‘‘වත්ථුඅජානනපක්සඛ පාණාතිපාතාදීනං සිද්ධිකරඅකුසලචිත්තුප්පාදසදිසස 
චිත්තුප්පාසද සතිපිසාමසණසරො සීලසභදංනාපජ්ජතී’’ති. අභිනිසවසවචනං
පාණාතිපාතාදීහි සමානගතිකත්තා සාමසණරානං සුරාපානස්ස.
‘‘සුරාසමරයිසම’’තිවත්ථුං ජානිත්වා පාතබ්බතාදිවසසනවීතික්කමන්තස්ස
අකුසලස්ස අසම්භසවො නත්ථි. සතන වුත්තං ‘‘යස්සා
සචිත්තකපක්සඛ’’තිආදි. 

ණඤ්සචත්ථ – යුත්තිවචසනන අරහන්තානං අප්පවිසනසතො 
සචිත්තකාචිත්තකපක්සඛසු අකුසලනියසමොති සච? න, ධම්මතාවසසන
සසක්ඛානම්පි අප්පවිසනසතො. අචිත්තකපක්සඛ
අකුසලනියමාභාවදස්සනත්ථං සුපන්තස්ස මුසඛ පක්ඛිත්තජලබින්දුමිව
සුරාබින්දුආදසයො උදාහරිතබ්බා. තබ්බහුලනසයන හි අත්සථ ගහිසත
පුබ්සබනාපරංඅට්ඨකථාය සසමතිසද්ධිංපාළයාචාති.ආචරියාපිසුරාපාසන 
අකුසලනියමාභාවසමව වදන්ති. එකච්සච පන ණරියසමුට්ඨානතා පනස්ස
තබ්බහුලනයසමව, න පඨමපාරාජිසක. කථං? කායසංසග්ගසික්ඛාපදං
පඨමපාරාජිකසමුට්ඨානං. එත්ථ භික්ඛුස්ස ච භික්ඛුනියා ච
කායසංසග්ගභාසව සති භික්ඛුනී කායඞ්ගං අසචොපයමානාපි චිත්සතසනව 
අධිවාසසති, ආපජ්ජති, නඑවංභික්ඛු.භික්ඛුපනසචොපයමාසනොවආපජ්ජති, 

එවසමව පඨමපාරාජිසකපිසචොපසනසතිඑවආපජ්ජති, නාසති. පකවෙනං 

ොදියතීතිඑත්ථපසවසනසාදියනංනාම සසවනචිත්තුප්පාදනං, මග්සගනවා
මග්ගප්පටිපන්නම්පි ඉච්ඡන්ති. තස්සාපි කායචලනං එකන්තං අත්ථි එව.
එවංසන්සතපිවීමංසිත්වාගසහතබ්බන්තිවදන්තීති ලිඛිතං 

පාරාජිකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ෙඞ් ාදිකෙෙෙණ්ඩං 

1. උස්සයවාදිකාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

භික්ඛුනීනං සඞ්ඝාදිසසසංපත්වාවුට්ඨානවිධසයොසන්දස්සනත්ථං ‘‘අයං

භික්ඛනී…කප.… ආපන්නා’’ති පුග්ගලනියමං කත්වා පාරාජිකසතො 

අධිප්පායන්ති ‘‘නිේොරණීයං ෙඞ් ාදිකෙෙ’’න්ති ආපත්තිනාමග්ගහණඤ්ච

කතං. ‘‘ෙමුට්ඨානාදීනිපඨමෙථිනෙදිොනි, ඉදං පනකිරියකමවා’’තිපාසඨො. 

උස්සයවාදිකාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. සචොරිවුට්ඨාපිකාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

කත්ථචි අගන්ත්වා නිසින්නට්ඨාසන එව නිසීදිත්වා කසරොන්තියා 

වාචාචිත්තකතො, ඛණ්ඩසීමාදිගතාය ොයවාචාචිත්තකතො. 

සචොරිවුට්ඨාපිකාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



කඞ්ඛාවිතරණීපුරාණ-ටීකා  භික්ඛුනීපාතිසමොක්ඛවණ්ණනා 

93 

පටුන 

3. එකගාමන්තරගමනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘ආකභොගංවිනා’’තිවුත්තත්තාආසභොසගසති අනාපත්ති, ඉමස්මිංපන

සික්ඛාපසද ෙමන්තපාොදිොයං උපචාරාතික්කසම ආපත්ති වුත්තා, ඉධ
ඔක්කසම.ද්වීසුපිවුත්තංඅත්ථසතොඑකසමව ගාමන්තරගමනසඞ්ඝාදිසසසං
උපචාරස්ස සන්ධාය වුත්තත්තා. ගණම්හා ඔහීයනස්ස විසරොසධො. 
‘‘අරඤ්සඤ’’තිඉදංඅත්ථවසසනවුත්තං, ගාමන්තසරපිසහොතිඑව. 

සික්ඛාපදා බුද්ධවකරන වණ්ණිතාති ගාථාය වසසන, අට්ඨකථායම්පි 
ගාමන්තරපරියාපන්නංනදිපාරන්තිවුත්තං. 

එකගාමන්තරගමනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

‘‘ොදනපච්චයා පනදුක්ෙටංආපජ්ජතී’’තිඉදං– 

‘‘ආපජ්ජතිගරුකංසාවසසසං; 
ඡාසදතිඅනාදරියංපටිච්ච; 
නභික්ඛුනීසනොචඵුසසයයවජ්ජං; 
පඤ්හාසමසාකුසසලහිචින්තිතා’’ති.(පරි.481) – 

ඉමාය විරුජ්ඣති. තස්මා පමාදසලඛා විය දිස්සතීති ගසවසිතබ්සබො එත්ථ
අත්සථො. භික්ඛූනං මානත්තකථායං ‘‘පරික්ඛිත්තස්ස විහාරස්ස
පරික්සඛපසතො, අපරික්ඛිත්තස්ස පරික්සඛපාරහට්ඨානසතො ද්සව
සලඩ්ඩුපාසතඅතික්කමිත්වා’’ති (කඞ්ඛා. අට්ඨ.නිගමනවණ්ණනා) වුත්තං, 

ඉධ පන ‘‘ගාමූපචාරකතො ච භික්ඛූනං විොරූපචාරකතො ච ද්කව

කලඩ්ඩුපාකත’’තිආදි වුත්තං. තත්ර භික්ඛූනං වුත්තප්පකාරප්පසදසං
අතික්කමිත්වාගාසමපිතංකම්මංකාතුංවට්ටති, භික්ඛුනීනංපනගාසමන
වට්ටති. තස්මා එවං වුත්තන්ති එසක. අපසර පන භික්ඛූනම්පි ගාසම න
වට්ටති. භික්ඛුවිහාසරො නාම පුබ්සබ එව ගාමූපචාරං අතික්කමිත්වා ඨිසතො, 
තස්මාගාමංඅවත්වාවිහාරූපචාරසමවසහට්ඨාවුත්තං.භික්ඛුනීනංවිහාසරො
ගාසම එව වට්ටති, න බහි, තස්මා ගාමූපචාරඤ්ච විහාරූපචාරඤ්ච
උභයසමසවත්ථදස්සිතං.තස්මා උභයත්ථාපිඅත්ථසතොනානාත්තංනත්ථීති
වදන්ති.යංයුජ්ජති, තංගසහතබ්බං. 

සඞ්ඝාදිසසසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිේෙග්ගියෙණ්ඩං 

දුතිසය ඉධභාජාපිතාය ලද්ධචීවරංනිස්සග්ගියංසහොති, තංවිනයකම්මං
කත්වාපිඅත්තනානලබ්භති. 
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තතිසය ‘‘ෙමුට්ඨානාදීනි අදින්නාදානෙදිොනි, ඉදං පන

දුක්ඛකවදන’’න්තිපාසඨො. 

චතුත්සථ පඨමං විඤ්ඤත්තං අලභිත්වා අඤ්ඤං තසතො ඌනතරම්පි 
ලසභයය, නිස්සග්ගියසමවඅඞ්ගසම්පත්තිසතො. 

නිස්සග්ගියවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පාචිත්තියෙණ්ඩං 

1. පඨමවග්ගවණ්ණනා 

පඨසම හරිතපත්තවණ්සණො ෙරිතකෙො. චාපලසුණං අමිඤ්ජසකො.

අඞ්කුරමත්තසමවහිතස්ස සහොති. පලණ්ඩුොදසයොසභාසවසනවවට්ටන්ති. 

සූපෙම්පාොදී විනාපිඅන්තමසසොයාගුභත්සතපිපක්ඛිපිතුං වට්ටතීතිලිඛිතං, 
‘‘භික්ඛුනියාපිගිලානායපුසරභත්තසමවලසුණංකප්පති, න අගිලානායා’’ති
අභයගිරීනංඋග්ගසහොති. 

දුතිසයආබාධපච්චයාභික්ඛුනිසඞ්ඝංආපුච්ඡිත්වාසංහරාසපතුං වට්ටති, 
භික්ඛුස්සඑත්ථචලසුසණචදුක්කටං. 

සත්තසම ‘‘ෙමුට්ඨානාදීනි අද්ධානමග්ගසික්ඛාපදෙදිොනී’’තිපාසඨො. 

නවසම කුට්කටො නාමඝරකුට්සටො. පාොකරො නාමපරික්සඛපපාකාසරො. 

ෙඩ්ඩිතකඛත්කතතිපුරාණසඛත්සත. සඞ්ඝසන්තසකභික්ඛුස්සඡඩ්සඩතුං
වට්ටති සඞ්ඝපරියාපන්නත්තා. භික්ඛුනීනම්පි සඞ්ඝසන්තසක
භික්ඛුසඞ්ඝසන්තසක වුත්තනසයසනව වට්ටති. එවං සන්සතපි
සාරුප්පවසසන කාතබ්බන්තිලිඛිතං. 

දසසම ‘‘ෙයංතානිවත්ථූනි ෙකරොන්තියා’’තිආදිඉධසික්ඛාපසදනත්ථි.
කස්මා? එළකසලොමසමුට්ඨානත්තා. යදි එවං කස්මා වුත්තන්ති සච? 
සුත්තානුසලොමමහාපසදසසතො. යදි නච්චාදීනි පස්සිතුං වා සුණිතුං වා න
ලභති, පසගවඅත්තනාකාතුන්තිනයසතොලබ්භමානත්තා වුත්තං. ඉතරථා 
මහාපසදසා නිරත්ථකා සියුං. ‘‘එවං අඤ්ඤත්ථපි නසයො සනතබ්සබො.
සමුට්ඨානම්පි ඉධ වුත්තසමව අග්ගසහත්වා ඡසමුට්ඨානවසසන
ගසහතබ්බ’’න්ති ආචරියා.ඉධවුත්තංසමුට්ඨානංනාමමූලභූතස්සඅන්තරා

වුත්තාපත්තියා, තස්මා එළකසලොමසමුට්ඨානසමවාති අපසර. ආරාකම

ඨත්වාතිනසකවලං ඨත්වා, තසතොගන්ත්වාපනසබ්බිරියාපසථහිපිලභති. 

ආරාකම ඨිතාතිපනආරාමපරියාපන්නාතිඅත්සථො. ඉතරථානිසින්නාපින
ලසභයයාති. 
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පඨමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියවග්ගවණ්ණනා 

පඤ්චසම උපචාකරො ද්වාදසහත්සථො. ‘‘ෙමුට්ඨානාදීනි ෙථිනෙදිොනි, 

ඉදංපන කිරියාකිරිය’’න්තිපාසඨො. 

සත්තසම ධුවපඤ්ඤත්කතතිභික්ඛුනීනං අත්ථාය. කුලානීතිකුලඝරානි. 

දුතියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. තතියවග්ගවණ්ණනා 

චතුත්සථසඞ්ඝාටිආදිවසසනඅධිට්ඨිතානං ෙඞ් ාටිචාරං. 

පඤ්චසම ‘‘ඉදංපනකිරියාකිරිය’’න්ති පාසඨො. 

ඡට්සඨ අඤ්ඤේමිං පරික්ඛාකර දුක්ෙටන්ති ථාලකාදීනං වා
සප්පිසතලාදීනංවාඅඤ්ඤතරස්මිං. 

තතියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. චතුත්ථවග්ගවණ්ණනා 

ඡට්සඨ සංසට්ඨවිහාරසික්ඛාපසද ‘‘කෙෙකමත්ථ පඨමඅරිට්ඨසික්ඛාපකද

වුත්තවිනිච්ෙයෙදිෙකමවා’’තිපාසඨො. 

චතුත්ථවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. පඤ්චමවග්ගවණ්ණනා 

‘‘චිත්තාගාරං නාම යත්ථ කත්ථචි මනුස්සානං කීළතුං රමිතුං කතං
සහොතී’’තිආදිනා (පාචි. 979) පාළයං වුත්තත්තා චිත්තාගාරාදීනි සබ්සබසං
අත්ථායකතානි, නරඤ්සඤොඑව. 

සත්තසම එසතන නිස්සජ්ජිතුං කප්පියං වුත්තං. ‘‘නිස්සජ්ජිත්වා

පරිභුඤ්ජතී’’ති(පාචි.1007) පාළචඅත්ථි. ‘‘ෙමුට්ඨානාදීනිෙථිනෙදිොනි, 

ඉදංපනකිරියාකිරිය’’න්තිපාසඨො. අට්ඨසමපිඑසසොවපාසඨො. 

පඤ්චමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. ෙට්ඨවග්ගවණ්ණනා 

දසසම ‘‘ෙමුට්ඨානාදීනි ෙථිනෙදිොනි, ඉදං පන කිරියාකිරිය’’න්ති
පාසඨො. 
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ඡට්ඨවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. අට්ඨමවග්ගවණ්ණනා 

පඨමදුතියතතිසයසු ‘‘ගිහිගතා’’තිවා ‘‘කුමාරිභූතා’’තිවානවත්තබ්බා. 
වදන්තිසච, කම්මංකුප්පති. 

එකාදසසම ෙන්දං අවිේෙජ්කජත්වාති ‘‘යථාසුඛ’’න්ති අවත්වා. එත්ථ
පන අයං විනිච්ඡසයො – ‘‘පාරිවාසිකඡන්දදාසනනා’’ති ඉදං උද්ධරිත්වා
‘‘වුට්ඨිතාය පරිසායා’’ති (පාචි. 1168) පදභාජනං වුත්තං. එතස්ස පන 

ෙමන්තපාොදිොයං ‘‘වුට්ඨිතාය පරිසායාති ඡන්දං විස්සජ්සජත්වාකාසයන
වා වාචාය වා ඡන්දවිස්සජ්ජනමත්සතන වා වුට්ඨිතායා’’ති (පාචි. අට්ඨ.
1167) වුත්තං. ඉධ ඡන්දස්ස පන අවිස්සට්ඨත්තා කම්මං කාතුං වට්ටතීති
වුත්තං. තස්මා ඡන්දං අවිස්සජ්සජත්වාව ද්වාදසහත්ථපාසස විහරිත්වා පුන
සන්නිපාතකරණඤ්චවට්ටතීතිලිඛිතං. 

අට්ඨමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. නවමවග්ගවණ්ණනා 

තතිසය ‘‘කෙෙංවුත්තනකයන කවදිතබ්බං, ඉදංපනඅකුෙලචිත්ත’’න්ති
පාසඨො. 

චතුත්සථ වුත්තනකයනාතිතතිසය වුත්තනසයන. 

එකාදසසම ‘‘ෙමුට්ඨානාදීනිෙථිනෙදිොනි, ඉදං පන කිරියාකිරිය’’න්ති
පාසඨො. 

ද්වාදසසම ‘‘ෙමුට්ඨානාදීනි පදකෙොධම්මෙදිොනි, ඉදං පන

කිරියාකිරිය’’න්තිපාසඨො. 

සතරසසම ‘‘සංකච්චිකං නාම අධක්ඛකං උබ්භනාභි, තස්සා 
පටිච්ඡාදනත්ථායා’’ති (පාචි. 1226) පාළයං වුත්තත්තා ඉධාපි 

‘‘අධක්ඛෙඋබ්භනාභිෙඞ්ඛාතේෙ ෙරීරේෙ පටිච්ොදනත්ථ’’න්ති පාසඨො.
අපරික්සඛසපආපත්තිපරිච්සඡදං සමන්තපාසාදිකවසසන අග්ගසහත්වා ඉධ
වුත්තනසයනගසහතබ්බන්තිලිඛිතං. 

නවමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සුද්ධපාචිත්තියවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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ෙමුට්ඨානවිනිච්ෙයවණ්ණනා 

සමුට්ඨානානං විනිච්ඡසය පන ගිරග්ගසමජ්ජාදීනි ‘‘අචිත්තකානි 
සලොකවජ්ජානී’’ති වුත්තත්තා ‘‘නච්ච’’න්ති වා ‘‘ගන්ධ’’න්ති වා
අජානිත්වාපි දස්සසනන, විලිම්පසනන වා ආපජ්ජනසතො

වත්ථුඅජානනචිත්සතන අචිත්තොනි. ‘‘නච්ච’’න්ති වා ‘‘ගන්ධ’’න්ති වා

ජානිත්වා පස්සන්තියා, විලිම්පන්තියා වා අකුසලත්තා එව කලොෙවජ්ජානි. 

සචොරිවුට්ඨාපනාදීනි ‘‘කචොරී’’තිආදිනා වත්ථුං ජානිත්වා කරසණසයව

ආපජ්ජනත්තා ෙචිත්තොනි. උපසම්පදාදීනං එකන්තාකුසලචිත්සතසනව 

අකත්තබ්බත්තා පණ්ණත්තිවජ්ජානි. ‘‘ඉධ සචිත්තකාචිත්තකතා
පණ්ණත්තිජානනාජානනතාය අග්ගසහත්වා වත්ථුජානනාජානනතාය 
ගසහතබ්බ’’න්තිලිඛිතං.අධිප්සපතත්තාසඞ්සඛපසතොදස්සනාභාවා– 

අචිත්තකත්තං ද්විධාමතං, වත්ථුපණ්ණත්තිඅඤ්ඤාණා; 
වුත්තංඤාණංද්විධාඉධ, සකනාසමනඅඤ්ඤාතං. 

පරනාමඤ්චජානනං, වත්ථුස්සසකංබලක්කාසර; 
එකධාසමචාරිසක, තස්මිංතප්පටිබන්සධොති. 

පරනාසමනජානනං, ද්විධාමුත්තාදිසකඑකං; 
එකංසලොමාදිසකමතන්ති, අයංසභසදොසවදිතබ්සබො. 

සසසසමත්ථ උත්තානං, අනුත්තානත්සථ වුත්තවිනිච්ඡයත්තා න 
උද්ධටන්ති; 

සමුට්ඨානවිනිච්ඡයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

භික්ඛුනීපාතිසමොක්ඛවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කඞ්ඛාවිතරණීපුරාණටීකානිට්ඨිතා. 
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