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ධම්මවිචය 



 කඞ්ඛාවිතරණී-අභිනවටීකා 

 පටුන i 

 

පටුන 
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ෙඞ්ඛාවිතරණී-අභිනවටීො 
 න්ථාරම් ෙථා 

තිදලොකතිලකං බුද්ධං, වන්දදසුද්ධගුණාකරං; 
කරුණාසීතලීභූත-හදයංමහිදතොදයං. 

දතනාපිධම්මරාදජන, දලොදකකාචරිදයනදයො; 
පූජිදතොතඤ්චසද්ධම්මං, වන්දදගම්භීරමුත්තමං. 

මුනින්දචන්දසද්ධම්ම-රංසීහිවිමදලහිදයො; 
දබොධිදතොහංසදාවන්දද, තංසඞ්ඝංකුමුදාකරං. 

විනදය නයගම්භීදර, සබ්බථාපාරදස්සිනා; 
වාදිනාදුත්තරාගාධ-සබ්බසත්ථමහණ්ණදව. 

යාකතා බුද්ධකඝොකසන, දථදරනථිරදචතසා; 

ෙඞ්ඛාවිතරණී නාම, මාතිකට්ඨකථා සුභා. 

ථිරාදනකගුදණොදඝන, දථදරනවිනයඤ්ඤුනා; 
කලයාණාචාරතත්දතන, ධීමතාමුනිසූනුනා; 

විනයට්ඨිතිකාදමන, සුකමකධනාභියාචිදතො. 

තමහංවණ්ණයිස්සාමි, සුවිසුද්ධමනාකුලං; 
සාධදවොතංනිසාදමථ, සක්කච්චංමමභාසදතොති. 

ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනා 

සබ්බකුසලධම්මප්පමුඛස්ස විපුදලොළාරගුණවිදසසාවහස්ස 
පරමගම්භීරස්ස පාතිදමොක්ඛස්ස අත්ථසංවණ්ණනං

කත්තුකාදමොයමාචරිදයො පඨමං තාව ‘‘බුද්ධං ධම්ම’’න්තිආදිනා
රතනත්තයප්පණාමකරදණන අත්තදනො චිත්තසන්තානං පුනාති.
විසුද්ධචිත්තසන්තානනිස්සයා හි පඤ්ඤා තික්ඛවිසදභාවප්පත්තියා
යථාධිප්දපතසංවණ්ණනාය පරිදයොසානගමනසමත්ථා දහොතීති. අපිච
රතනත්තයප්පණාදමන විධුතසබ්බකිබ්බිදස චිත්තසන්තාදන 
භවන්තරූපචිතානිපි අන්තරායිකකම්මානි පච්චයදවකල්ලදතො
යථාධිප්දපතාය අත්ථසංවණ්ණනාය නාලමන්තරායකරණායාතිපි
ආචරියස්සරතනත්තයවන්දනා. 

තත්ථ බුද්ධසද්දස්ස තාව ‘‘බුජ්ඣිතා සච්චානීති බුද්දධො, දබොදධතා
පජායාති බුද්දධො’’තිආදිනා (මහානි. 192; චූළනි. 
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පාරායනත්ථුතිගාථානිද්දදස 97; පටි. ම. 1.162) නිද්දදසනදයන අත්දථො
දවදිතබ්දබො. අථ වා සවාසනාය අඤ්ඤාණනිද්දාය අච්චන්තවිගමදතො, 

බුද්ධියාවාවිකසිතභාවදතොබුද්ධවාති බුද්කධො ජාගරණවිකසනත්ථවදසන.
අථ වා කස්සචිපි දඤයයධම්මස්ස අනවබුද්ධස්ස අභාදවන, 
දඤයයවිදසසස්ස ච කම්මභාදවන අග්ගහණදතො කම්මවචනිච්ඡාය
අභාදවන අවගමනත්ථවදසදනව කත්තුනිද්දදදසො ලබ්භතීති බුද්ධවාති 

බුද්කධො යථා‘‘දික්ඛිදතොනදදාතී’’ති. අත්ථදතොපනපාරමිතාපරිභාවිදතන
සයම්භුඤාදණන සහවාසනාය විගතවිද්ධස්තනිරවදසසුපක්කිදලදසො 
මහාකරුණාසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදිඅපරිදමයයගුණගණාධාදරොව
ඛන්ධසන්තාදනොබුද්දධො.යථාහ – 

‘‘බුද්දධොති දයො දසො භගවා සයම්භූ අනාචරියදකො පුබ්දබ
අනනුස්සුදතසු ධම්දමසු සාමං සච්චානි අභිසම්බුජ්ඣි, තත්ථ ච
සබ්බඤ්ඤුතංපත්දතො, බදලසුච වසීභාව’’න්ති(මහානි.192; චූළනි.
පාරායනත්ථුතිගාථානිද්දදස97; පටි.ම. 1.161), 

තංබුද්ධං. 

ධාදරතීති ධම්කමො. අයඤ්හි යථානුසිට්ඨං පටිපජ්ජමාදන අපායදුක්දඛ, 
සංසාරදුක්දඛ ච අපතමාදන ධාදරතීති, 
තන්නිබ්බත්තකකිදලසවිද්ධංසනඤ්දචත්ථ ධාරණං. එවඤ්ච කත්වා
අරියමග්දගො, තස්ස තදත්ථසිද්ධිදහතුතාය නිබ්බානඤ්චාති උභයදමව
නිප්පරියායදතො ධාදරති. අරියඵලඤ්ච පන 
තංසමුච්ඡින්නකිදලසපටිප්පස්සම්භදනන තදනුකූලතාය, පරියත්තිධම්දමො
ච තදධිගමදහතුතායාති උභයම්පි පරියායදතො ධාදරතීති දවදිතබ්බං, තං
ධම්මං.ච-සද්දදො සමුච්චයත්දථො.දතනයථාවුත්තංබුද්ධං, ඉමඤ්චධම්මං
වන්දිත්වාතිබුද්ධරතදනන සහවන්දනකිරියායධම්මරතනංසමුච්චිදනොති. 

න දකවලං ඉදං ද්වයදමවාති ආහ ‘‘සඞ්ඝඤ්චා’’ති. අරිදයන

දිට්ඨිසීලසාමඤ්දඤන සංහදතො ඝටිදතොති සඞ්කඝො, 
අට්ඨඅරියපුග්ගලසමූදහො. දතහි දතහි වා මග්ගඵදලහි කිදලසදරථානං

සමුච්දඡදපටිප්පස්සම්භනවදසන සම්මදදව ඝාතිතත්තා සඞ්කඝො, 
දපොථුජ්ජනිකසඞ්ඝස්සාපි පුබ්බභාගප්පටිපදාය ඨිතත්තා පුරිමදචතනාය විය
දාදන එත්දථව සඞ්ගදහො දට්ඨබ්දබො. දසොපි හි කිඤ්චාපි අරිදයන
දිට්ඨිසීලසාමඤ්දඤන අසංහදතො, නියයානිකපක්ඛිදයන පන 

දපොථුජ්ජනිදකන සංහතත්තා දක්ඛිදණයයපණිපාතාරදහො සඞ්කඝොදයවාති, 

තංසඞ්ඝං. ච-සද්දස්සත්දථොඑත්ථාපිවුත්තනදයදනවදවදිතබ්දබො. 

කිංවිසිට්ඨං බුද්ධං, ධම්මං, සඞ්ඝඤ්චාති ආහ 

‘‘වන්දනාමානපූජාසක්ොර ාජන’’න්ති. ඉදඤ්ච විදසසනං පච්දචකං 
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දයොදජතබ්බං ‘‘වන්දනාමානපූජාසක්කාරභාජනං. බුද්ධං…දප.… 
වන්දනාමානපූජාසක්කාරභාජනං සඞ්ඝඤ්චා’’ති. තත්ථ සදදවදකන
දලොදකන අරහතාදීහි ගුදණහි දසට්ඨභාදවන කරියමාදනො පණාදමො 

වන්දනා, සම්මාදනො මාකනො, ගන්ධපුප්ඵාදීහි උපහාදරො පූජා, 

අභිසඞ්ඛතපච්චයදානං සක්ොකරො, වන්දනාචමාදනොචපූජාච සක්කාදරො

ච වන්දනාමානපූජාසක්ොරා, දතසං මහප්ඵලභාවකරදණන භාජනත්තා

ආධාරත්තා වන්දනාමානපූජාසක්ොර ාජනං. ඉමිනා රතනත්තයස්ස
අරහතාදීහි ගුදණහි අසමභාවං දස්දසති. තන්දස්සනම්පි තක්කතස්ස 
නිපච්චකාරස්ස සසන්තානපවනාදිවදසන යථාධිප්දපතාය
අත්ථසංවණ්ණනාය නිප්ඵාදනසමත්ථභාවදීපනත්ථන්තිදවදිතබ්බං. 

විප්පසන්කනන කචතසා වන්දිත්වාති 
අරහතාදිඅදනකප්පකාරගුණවිදසසානුස්සරණවදසන විවිදධන, විදසදසන
වා පසන්දනන මනසා සද්ධිං කායවාචාහි කරණභූතාහි අභිවන්දියාති
අත්දථො, තීහිද්වාදරහිනමස්සිත්වාති වුත්තංදහොති.තිවිධා චායංවන්දනා
කායවචීමදනොවන්දනානං වදසන. තත්ථ බුද්ධාදිගුණාරම්මණා
කාමාවචරකුසලකිරියානං අඤ්ඤතරදචතනා කායවචීවිඤ්ඤත්තිදයො 

සමුට්ඨාදපත්වාකායවචීද්වාරවදසනඋප්පන්නා ොයවචීවන්දනාතිවුච්චති, 
උභයවිඤ්ඤත්තිදයො පන අසමුට්ඨාදපත්වා මදනොද්වාරවදසන උප්පන්නා 

මකනොවන්දනාති. ඉමස්ස පදස්ස ‘‘වණ්ණනං වණ්ණයිස්සාමී’’ති ඉමිනා
සම්බන්දධො. 

එවං රතනත්තයස්ස පණාමං දස්දසත්වා ඉදානි අත්තදනො
නිස්සයභූතානං අට්ඨකථාචරියානඤ්ච පණාමං දස්දසන්දතො 

‘‘කථරවංසප්පදීපාන’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ කතඤ්ජලී පුබ්බාචරියසීහානං
නදමො කත්වාති සම්බන්දධො. කදතො අඤ්ජලි කරපුදටො එදතනාති 

ෙතඤ්ජලී. ඡන්දානුරක්ඛණත්ථඤ්දහත්ථදීදඝො, කතඤ්ජලීහුත්වාතිවුත්තං

දහොති. පුබ්බාචරියා දපොරාණට්ඨකථාකාරා තම්බපණ්ණියා මහාදථරා, දත
එව පරිස්සයසහනදතො, පටිපක්ඛභූතකිදලසහනනදතො, පරවාදිමිදගහි

අපධංසනීයදතො ච සීහසදිසත්තා සීහාති පුබ්බාචරියසීහා, දතසං 
පුබ්බාචරියසීහානං.කීදිසාදතපුබ්බාචරියසීහා, දයසංතයානදමොකරීයතීති

ආහ ‘‘කථරවංසප්පදීපාන’’න්තිආදි. තත්ථ කථරවංසප්පදීපානන්ති ථිදරහි

සීලක්ඛන්ධාදීහි සමන්නාගතාති කථරා, මහාකස්සපාදදයො, දතසං වංදසො

අන්වදයොති කථරවංකසො. එදතන භින්නලද්ධිකානං සත්තරසදභදානං
මහාසඞ්ඝිකාදීනං වංසං පටික්ඛිපති, දථරවංසපරියාපන්නා හුත්වා පන
ආගමාධිගමසම්පන්නත්තා පඤ්ඤාපජ්දජොදතන තස්ස දථරවංසස්ස

දීපනදතො කථරවංසප්පදීපා, පුබ්බාචරියසීහා, දතසං දථරවංසප්පදීපානං.

අසංහීරත්තා ථිරානං. විනයක්ෙකමති ආරම්භානුරූපවචනදමතං, දත පන
සුත්තාභිධම්දමසුපිථිරාඑව. 
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එවං අට්ඨකථාචරියානම්පි පණාමං දස්දසත්වා ඉදානි 
සංවණ්දණතබ්බධම්මවිදසසස්ස අභිධානානිසංසං, දදසකසම්පත්තිදයො ච

දස්දසන්දතො ‘‘පාකමොක්ඛ’’න්තිආදිමාහ.තත්ථමදහසිනායංපාතිදමොක්ඛං 

පකාසිතන්ති සම්බන්දධො. තත්ථ මකහසිනාති මහන්දත සීලාදිදක පඤ්ච

ධම්මක්ඛන්දධ එසී ගදවසීති මකහසි. මහන්දතහි එසිදතොති වා

පුථුජ්ජනදසඛාදසඛඉසීහි විසිට්ඨත්තා මහන්දතො ඉසීති වා මකහසි, 

සම්මාසම්බුද්දධො, දතන මදහසිනා. පාතිකමොක්ඛන්ති
සත්තාපත්තික්ඛන්ධසංවරභූතං සික්ඛාපදසීලං, තද්දීපනදතො
උභදතොවිභඞ්ගසුත්තසඞ්ඛාතංගන්ථපාතිදමොක්ඛදමවවා. කිම්භූතන්තිආහ 

‘‘පාකමොක්ඛ’’න්තිආදි. පමුදඛ සාධූති පදමොක්ඛං, පදමොක්ඛදමව 

පාකමොක්ඛං, වජ්ජපටිපක්ඛත්තා අනවජ්ජානං සමාධිපඤ්ඤාසඞ්ඛාතානං
පරිත්තමහග්ගතදලොකුත්තරානං කුසලානං ධම්මානං ආදි පතිට්ඨාභූතන්ති
අත්දථො. ‘‘සීදල පතිට්ඨාය නදරො සපඤ්දඤො, චිත්තං පඤ්ඤඤ්ච 
භාවය’’න්ති (සං. නි. 1.23, 192; දපටදකො. 22; මි. ප. 2.1.9) හි වුත්තං.

මුඛමිවාති මුඛං, ද්වාරං.යථාහිසත්තානං ඛජ්ජදභොජ්ජදලයයදපයයවදසන
චතුබ්බිදධොපි ආහාදරො මුදඛන පවිසිත්වා අඞ්ගපච්චඞ්ගානි ඵරති, එවං
දයොගිදනොපිචාතුභූමකකුසලංසීලමුදඛනපවිසිත්වා අත්ථසිද්ධිංසම්පාදදති.

දතනවුත්තං‘‘මුඛමිවාතිමුඛ’’න්ති.අථවා මුඛං ද්වාරං කමොක්ඛප්පකවසාය 
නිබ්බානසච්ඡිකිරියායාතිඅත්දථො.වුත්තඤ්හි– 

‘‘අවිප්පටිසාරත්ථානි දඛො, ආනන්ද, කුසලානි සීලානී’’ති (අ.නි.
11.1). 

තථා– 

‘‘අවිප්පටිසාදරො පාදමොජ්ජත්ථාය, පාදමොජ්ජං පීතත්ථාය, පීති 
පස්සද්ධත්ථාය, පස්සද්ධි සුඛත්ථාය, සුඛං සමාධත්ථාය, සමාධි 
යථාභූතඤාණදස්සනත්ථාය, යථාභූතඤාණදස්සනං නිබ්බිදත්ථාය, 
නිබ්බිදා විරාගත්ථාය, විරාදගො විමුත්තත්ථාය, විමුත්ති
විමුත්තිඤාණදස්සනත්ථාය, විමුත්තිඤාණදස්සනං 
අනුපාදාපරිනිබ්බානත්ථායා’’ති(පරි.366) ච. 

එවං සංවණ්දණතබ්බධම්මස්ස අභිධානාදිං දස්දසත්වා ඉදානි 

සංවණ්ණනාය නිමිත්තං දස්දසතුං ‘‘සූරකතනා’’තිආදිනා චතුත්ථගාථමාහ.

තත්ථ සූරකතනාතිදසොභදනරදතොතිසූරදතො උ-කාරස්සදීඝංකත්වා, දතන
සූරදතන, දසොභදනකායිකවාචසිකකම්දමරදතනාතිඅත්දථො, විනීදතනාති

වුත්තං දහොති. නිවාකතනාතිනීචවුත්තිනා. සුචිසල්ක ඛවුත්තිනාතිසුචිභූතා
කිදලසසල්ලිඛනසමත්ථා වුත්ති පටිපත්ති එතස්සාති සුචිසල්දලඛවුත්ති, 
දතන සුචිසල්දලඛවුත්තිනා, පරිසුද්ධාය අප්පිච්ඡවුත්තියා

සමන්නාගදතනාති අත්දථො. විනයාචාරයුත්කතනාති
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වාරිත්තචාරිත්තසීලසම්පන්දනන. අථ වා විනකයොති දචත්ථ

පාතිදමොක්ඛසංවරාදිදභදදො සංවරවිනදයො. ආචාකරොති

ආචාරදගොචරනිද්දදදස ආගතසමණසාරුප්පාචාදරො. කසොණත්කථකරනාති

එත්ථ කසොකණොති තස්ස නාමං. ථිදරහි සීලක්ඛන්ධාදීහි සමන්නාගතත්තා 

කථකරො. යාචිකතොති අභියාචිදතො. දථදරො හි පාතිදමොක්ඛස්ස ගම්භීරතාය 
දුරවගාහතං, ආචරියස්ස ච තංසංවණ්ණනාය සාමත්ථියං ඤත්වා
‘‘පාතිදමොක්ඛස්ස තයා අත්ථසංවණ්ණනා කාතබ්බා. එවඤ්හි සාසනස්ස
සුචිරට්ඨිතිකතාදහොතී’’තිසානිසංසගාරදවන යාචනංඅකාසි.තදස්සයාචනං

අත්තදනොසංවණ්ණනායනිදානභූතංදස්දසන්දතො ‘‘යාචිකතො’’තිආහ. 

එත්ථච ‘‘සූරදතනා’’තිඉමිනාස්සදසොරච්චංවුච්චති. ‘‘නිවාදතනා’’ති
ඉමිනා නීචමනතා නිවාතවුත්තිතා, යාය නිවාතවුත්තිතාය සමන්නාගදතො 
පුග්ගදලො නිහතමාදනො, නිහතදප්දපො, පාදපුඤ්ඡනදචොළකසදමො, 
භින්නවිසාණූසභසදමො, උද්ධටදාඨසප්පසදමො ච හුත්වා සණ්දහො සඛිදලො
සුඛසම්භාදසො දහොති. ‘‘සුචිසල්දලඛවුත්තිනා’’ති ඉමිනා 
ඉන්ද්රියසංවරපච්චයසන්නිස්සිතආජීවපාරිසුද්ධිසීලං.
‘‘විනයාචාරතත්දතනා’’ති ඉමිනා පාතිදමොක්ඛසංවරසීලං වුත්තන්ති
දවදිතබ්බං. එවමදනකගුදණහි තස්ස අභිත්ථවනං 
යථාවුත්තගුණසමන්නාගතස්ස සබ්රහ්මචාරිදනො අජ්දඣසනං න සක්කා
පටිබාහිතුන්ති පරමගම්භීරස්සාපි පාතිදමොක්ඛස්ස අත්ථසංවණ්ණනායං
පවත්තාති දස්සනත්ථං. කිඤ්ච – තාදිසස්ස අජ්දඣසනං නිස්සාය
කරියමානා අත්ථසංවණ්ණනා තස්ස අජ්දඣසනාධිපච්දචන, මමඤ්ච
උස්සාහසම්පත්තියානචිදරනපරිදයොසානංගච්ඡතීතිකතන්තිදවදිතබ්බං. 

එවං සංවණ්ණනාය නිමිත්තං දස්දසත්වා ඉදානි තස්සවදන 
දසොතුජනස්සාදරං ජදනතුං තප්පදයොජනකරණප්පකාරනිස්සයාභිධානාදිං

දස්දසන්දතො ‘‘තත්ථා’’තිආදිගාථාද්වයමාහ.තත්ථ තත්ථාති‘‘යංමදහසිනා
පාතිදමොක්ඛං පකාසිත’’න්ති වුත්තං, තස්මිං පාතිදමොක්දඛ. 

සඤ්ජාතෙඞ්ඛානන්ති පදපදත්ථවිනිච්ඡයවදසන සඤ්ජාතකඞ්ඛානං, 

සමුප්පන්නසංසයානන්ති අත්දථො. ෙඞ්ඛාවිතරණත්ථායාති

යථාවුත්තසංසයස්ස අතික්කමනත්ථාය. තස්සාති පාතිදමොක්ඛස්ස.

වණ්ණීයතිඅත්දථොකථීයතිඑතායාති වණ්ණනා, අට්ඨකථා, තංවණ්ණනං.
ඉමස්ස ච ‘‘වණ්ණයිස්සාමී’’ති ඉමිනා සම්බන්දධො. කිංභූතන්ති ආහ 

‘‘පරිපුණ්ණවිනිච්ඡය’’න්තිආදි. පරිපුණ්ණවිනිච්ඡයන්ති
ඛන්ධකපරිවාරපදභාජනාදිවදසන අසාධාරණවිනිච්ඡයස්ස ච
නිදානාදිවදසන සත්තරසප්පදභදස්ස ච 
සබ්බසික්ඛාපදසාධාරණවිනිච්ඡයස්සපකාසනදතොසම්පුණ්ණවිනිච්ඡයං. 

මහාවිහාරවාසීනන්ති මහාදමඝවනුයයානභූමිභාදගපතිට්ඨිදතොවිහාදරො 

මහාවිහාකරො, දයො සත්ථුදනො මහාදබොධිනා විභූසිදතො, තත්ථ වසන්ති
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සීදලනාති මහාවිහාරවාසිකනො, දතසං මහාවිහාරවාසීනං. 

වාචනාමග් නිස්සිතන්තිකථාමග්ගනිස්සිතං, අට්ඨකථානිස්සිතන්තිඅත්දථො, 
මහාවිහාරවාසීනං සීහළට්ඨකථානයං ඉධ නිස්සායාති වුත්තං දහොති. 

වණ්ණයිස්සාමීති පවත්තයිස්සාමි. නාකමනාති අත්තදනො ගුණනාදමන.

කඞ්ඛාවිතරන්ති එතායාති ෙඞ්ඛාවිතරණී, තං කඞ්ඛාවිතරණිං. සු න්ති 
අත්ථබයඤ්ජනසම්පන්නත්තා සුන්දරං, සද්දලක්ඛණසුභදතො, 
විනිච්ඡයසුභදතො, විඤ්දඤයයසුභදතො ච සුභං පරිසුද්ධං. එත්ථ ච
‘‘කඞ්ඛාවිතරණත්ථායා’’ති ඉමිනා පදයොජනං දස්දසති, 
පුරිපුණ්ණවිනිච්ඡය’’න්ති ඉමිනා සංවණ්ණනාප්පකාරං, ‘‘මහාවිහාරවාසීනං
වාචනාමග්ගනිස්සිත’’න්ති ඉමිනා සංවණ්ණනාය නිස්සයවිසුද්ධිං
නිකායන්තරලද්ධිසඞ්කරදදොසවිවජ්ජනදතො, ‘‘වණ්ණයිස්සාමී’’ති ඉමිනා

අත්තදනොඅජ්ඣාසයංදස්දසතීතිදට්ඨබ්බං. ‘‘වත්තයිස්සාමී’’තිපිපාදඨො. 

ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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නිදානවණ්ණනා 

එවං රතනත්තයපණාමාදිසහිතං සඤ්ඤාදිකං දස්දසත්වා ඉදානි 
‘‘පාතිදමොක්ඛස්ස වණ්ණනං වණ්ණයිස්සාමී’’ති වුත්තත්තා පාතිදමොක්ඛං
තාව වචනත්ථදතො, සරූපදභදදතො, ගන්ථදභදදතො, උද්දදසවිභාගදතො, 
උද්දදසපරිච්දඡදදතො ච වවත්ථදපත්වා තදුද්දදසක්කදමනායං වණ්ණනා

භවිස්සතීතිදස්දසතුං ‘‘තත්ථපාතිකමොක්ඛ’’න්තිආදිආරද්ධං. 

තත්ථ තත්ථාතිතස්මිංගාථාපදද. පඅතිකමොක්ඛන්තිපකාරදතො අතිවිය

සීදලසුමුඛභූතං. අතිපකමොක්ඛන්තිතදමවපදංඋපසග්ගබයත්තදයනවදති.

අථවා පඅතිකමොක්ඛන්තිපදච්දඡදදො, තස්සඋපසග්ගබයත්තදයනත්ථමාහ 

‘‘අතිපකමොක්ඛ’’න්ති. එවං පදභදදතො පදවණ්ණනං කත්වා සද්දත්ථදතො

වදති ‘‘අතිකසට්ඨං අතිඋත්තමන්ති අත්කථො’’ති. එත්ථ ච සීලපාතිදමොක්ඛං
සබ්බගුණානං මූලභාවදතො දසට්ඨං, ගන්ථපාතිදමොක්ඛං පන 

දසට්ඨගුණසහචරණදතො දසට්ඨන්ති දවදිතබ්බං. උත්තමන්ති එත්ථාපි

එදසව නදයො. ඉතීති එවං. ඉමිනා යථාවුත්තවචනත්ථං නිදස්දසති.

නිදස්සනත්දථො හි අයං ඉති-සද්දදො ‘‘සබ්බමත්ථීති දඛො, කච්චාන, 
අයදමදකො අන්දතො, සබ්බං නත්ථීති දඛො, කච්චාන, අයං දුතිදයො

අන්දතො’’තිආදීසු (සං. නි. 2.15; 3.90) විය. ඉමිනාති 
ආසන්නපච්චක්ඛවචනං ඉති-සද්දදන අනන්තරනිදස්සිතස්ස, 
පටිග්ගාහදකහි ච දසොතවිඤ්ඤාණාදිවීථියා පටිපන්නස්ස වචනත්ථස්ස

වචනදතො.අථවා ඉමිනාතිආසන්නපච්චක්ඛභාවකරණවචනංයථාවුත්තස්ස 

වචනත්ථස්ස අභිමුඛීකරණදතො. වචනත්කථනාති ‘‘අතිදසට්ඨ’’න්ති 

සද්දත්දථන. එෙවිධම්පීති එකදකොට්ඨාසම්පි. සී  න්ථක දකතො දුවිධං

කහොතීති පුන සීලගන්ථසඞ්ඛාදතන පදභදදන දුවිධං දහොති, 
සීලපාතිදමොක්ඛං, ගන්ථපාතිදමොක්ඛඤ්චාතිදුවිධංදහොතීතිඅත්දථො. 

ඉදානි තදුභයස්සාපි සුත්දත ආගතභාවං දස්දසතුං ‘‘තථා හී’’තිආදි

වුත්තං.තත්ථපාතිරක්ඛතීති පාති, තංදමොක්දඛතිදමොදචතිආපායිකාදීහි

දුක්දඛහීති පාතිකමොක්ඛං, සංවරණං සංවකරො, කායවාචාහි අවීතික්කදමො, 

පාතිදමොක්ඛදමව සංවදරො පාතිකමොක්ඛසංවකරො, පාතිදමොක්ඛසංවදරන

සංවුදතොසමන්නාගදතො පාතිකමොක්ඛසංවරසංවුකතො. විහරතීතිවත්තති. 

ආදිකමතන්ති එතං සික්ඛාපදසීලං පුබ්බුප්පත්තිඅත්දථනආදි. වුත්තම්පි
දචතං– 

‘‘තස්මාතිහ ත්වං, උත්තිය, ආදිදමව විදසොදධහි කුසදලසු ධම්දමසු. 
දකොචාදිකුසලානංධම්මානං? සීලඤ්චසුවිසුද්ධං, දිට්ඨිචඋජුකා’’ති(සං.
නි. 5.382). 
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යථා හි නගරවඩ්ඪකී නගරං මාදපතුකාදමො පඨමං නගරට්ඨානං
දසොදධති, තදතො අපරභාදගවීථිචතුක්කසිඞ්ඝාටකාදිපරිච්දඡදදනවිභජිත්වා
නගරංමාදපති, යථාවාපන රජදකොපඨමංතීහිඛාදරහිවත්ථංදධොවිත්වා
පරිසුද්දධ වත්දථ යදිච්ඡකං රඞ්ගජාතං උපදනති, යථා වා පන දඡදකො
චිත්තකාදරොරූපංලිඛිතුකාදමොආදිදතොවභිත්තිපරිකම්මංකදරොති, තදතො
අපරභාදග රූපං සමුට්ඨාදපති, එවදමව දයොගාවචදරො ආදිදතොව සීලං
විදසොදධත්වාඅපරභාදග සමථවිපස්සනාදදයොධම්දමසච්ඡිකදරොති.තස්මා

සීලං ‘‘ආදී’’ති වුත්තං. ‘‘මුඛකමත’’න්තිආදීනිවුත්තත්ථාදනව. ආදිසද්දදන
‘‘පාතිදමොක්දඛ ච සංවදරො’’තිආදිපාළං (දී. නි. 2.90; ධ. ප. 185) 
සඞ්ගණ්හාති. 

සී න්ති චාරිත්තවාරිත්තවදසන දුවිධං විනයපිටකපරියාපන්නං
සික්ඛාපදසීලං, ධම්මදතොපනසීලංනාමපාණාතිපාතාදීහිවා විරමන්තස්ස, 
වත්තපටිපත්තිං වා පූදරන්තස්ස දචතනාදදයො ධම්මා දවදිතබ්බා. 

වුත්තඤ්දහතං පටිසම්භිදායං ‘‘කිං සීලන්ති දචතනා සීලං දචතසිකං සීලං

සංවදරො සීලං අවීතික්කදමො සීල’’න්ති (පටි. ම. 1.39) ‘‘උ යානි කඛො

පනස්ස පාතිකමොක්ඛානී’’ති භික්ඛුභික්ඛුනීපාතිදමොක්ඛවදසන උභයානි

පාතිදමොක්ඛානි, ද්දව මාතිකාති අත්දථො. අස්සාති භික්ඛුදනොවාදකස්ස. 

විත්ථාකරනාති උභදතොවිභඞ්දගන සද්ධිං. ස්වා තානීති සුට්ඨු ආගතානි. 

ආදිසද්දදන ‘‘පාතිදමොක්ඛං උද්දිදසයයා’’තිආදිපාළං (මහාව. 134) 

සඞ්ගණ්හාති. තත්ථාති දතසු සීලගන්ථපාතිදමොක්දඛසු. කයොති 

අනියමනිද්දදදසො, දයො දකොචි පුග්ගදලො. නන්ති විනයපරියාපන්නසීලං. 

රක්ඛතීතිසමාදියිත්වාඅවිදකොදපන්දතොපාදලති. තං ‘‘පාතී’’තිලද්ධනාමං

පාතිදමොක්ඛසීදල ඨිතං. කමොකචතීති සහකාරිකාරණභාවදතො දමොක්දඛති.

අපාදය ජාතං ආපායිෙං, දුක්ඛං, තං ආදි දයසං තානි ආපායිොදීනි. 

ආදිසද්දදනතදඤ්ඤංසබ්බං සංසාරදුක්ඛංසඞ්ගණ්හාති. අත්තානුවාදාදීහීති

අත්තානං අනුවාදදො අත්තානුවාකදො, දසොආදිදයසංතානි අත්තානුවාදාදීනි, 

දතහි අත්තානුවාදාදීහි. ආදිසද්දදන පරානුවාදදණ්ඩදුග්ගතිභයානි

සඞ්ගණ්හාති. තස්ස පාතිකමොක්ඛස්ස කජොතෙත්තාති තස්ස

සීලපාතිදමොක්ඛස්ස දීපනත්තා. ආදිම්හි පන වුත්කතො වචනත්කථොති 

‘‘අතිදසට්ඨ’’න්තිආදිනා ආදිම්හි වුත්දතො වචනත්දථො. උභින්නම්පි 

සාධාරකණො කහොති සීලපාතිදමොක්ඛං සබ්බගුණානං මූලභාවදතො දසට්ඨං, 
ගන්ථපාතිදමොක්ඛංදසට්ඨගුණසහචරණදතොදසට්ඨන්ති. 

තත්ථාති දතසු සීලපාතිදමොක්ඛගන්ථපාතිදමොක්දඛසු. ‘‘අයං

වණ්ණනා’’ති වක්ඛමානවණ්ණනමාහ.ගන්ථපාතිදමොක්ඛස්සතාවතජ්ජතු, 

කථං සීලපාතිදමොක්ඛස්ස තජ්ජතීති ආහ ‘‘ න්කථ හී’’තිආදි. හීති

කාරණත්දථ නිපාදතො. තස්සාති ගන්ථස්ස. අත්කථොති සීලං. වණ්ණිකතොව 

කහොතීති ගන්ථවණ්ණනාමුදඛන අත්ථස්දසව වණ්ණනදතො. ඉදං වුත්තං



කඞ්ඛාවිතරණී-අභිනවටීකා  නිදානවණ්ණනා 

 පටුන 9 

දහොති– යස්මා ගන්දථවණ්ණිදතතදවිනාභාවදතොතස්සත්දථොවණ්ණිදතො
දහොති, තස්මාසීලපාතිදමොක්ඛස්සපි තජ්ජතීති. 

එවංසරූපදභදදතොවවත්ථදපත්වාඉදානිගන්ථදභදදතොවවත්ථදපතුං 

‘‘තං පකනත’’න්තිආදිමාහ. තත්ථාති දතසු 
භික්ඛුපාතිදමොක්ඛභික්ඛුනීපාතිදමොක්දඛසු ද්වීසු. උද්දදසා පරිච්ඡිජ්ජන්ති

දයහි වක්ඛමානවචනප්පබන්දධහි, දත උද්කදසපරිච්කඡදා, දතහි. 

වවත්ථිතන්තිඅසඞ්කරදතොඨිතං. 

එවං ගන්ථදභදදතො වවත්ථදපත්වා ඉදානි උද්දදසවිභාගදතො

වවත්ථදපතුං ‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ. උද්දිසීයති සරූදපන කථීයති එත්ථ, 

එදතනාති වා උද්කදකසො, නිදානස්ස උද්දදදසොති නිදානුද්කදකසො. එවං

දසදසසුපි.විත්ථාදරොවඋද්දදදසො විත්ථාරුද්කදකසො. 

ඉදානි නිදානුද්දදසාදීනං පරිච්දඡදදස්සනත්ථං ‘‘තත්ථ

නිදානුද්කදකසො’’තිආදිආරද්ධං.තත්ථ තත්ථාතිදතසුපඤ්චසුඋද්දදදසසු.
නිදානුද්දදදසො උද්දිට්දඨො දහොතීති සම්බන්දධො. යං පදනත්ථ
නිදානුද්දදසපරිච්දඡදං දස්දසන්දතන ‘‘සුණාතු දම, භන්දත, 
සඞ්දඝො…දප.… ආවිකතා හිස්ස ඵාසු දහොතී’’ති ඉධාගතනිදානපාළං
දස්දසත්වා තදනන්තරං උද්දදසකාදල වත්තබ්බස්සාපි ‘‘උද්දිට්ඨං දඛො
ආයස්මන්දතො නිදාන’’න්ති ඉමස්ස පාඨස්ස දයොජනං අකත්වා
‘‘තත්ථායස්මන්දත පුච්ඡාමී’’තිආදිනා අනුසාවනාදිකදමව දයොදජත්වා
දස්සිතං, තං පන
අපරිපුණ්ණනිදානපාළදස්සනපුබ්බකනිදානුද්දදසපරිච්දඡදදස්සනත්ථං, 
ඛුද්දකදපයයාලවදසන වා පාකටත්තා තස්ස අදයොජනං කතන්ති
දවදිතබ්බං, උද්දදසකාදල පන දයොදජත්වාව වත්තබ්බං. වක්ඛති හි ‘‘තං
පදනතං පාරාජිකාදීනං අවසාදන දිස්සති, න නිදානාවසාදන.කිඤ්චාපින
දිස්සති, අථ දඛො උද්දදසකාදල ‘ආවිකතා හිස්ස ඵාසු දහොතී’ති වත්වා
‘උද්දිට්ඨංදඛොආයස්මන්දතොනිදානං, තත්ථායස්මන්දතපුච්ඡාමී’තිආදිනා 

නදයන වත්තබ්බදමවා’’තිආදි. අවකසකස සුකතන සාවිකතති අවසිට්ඨං
පාරාජිකුද්දදසාදිචතුක්කං ‘‘සුතා දඛො පනායස්මන්දතහි චත්තාදරො
පාරාජිකා ධම්මා…දප.… අවිවදමාදනහිසික්ඛිතබ්බ’’න්තිඑවංසුතවදසන
සාවිදත. 

එදතදනව නදයන දසසා තදයො පාතිදමොක්ඛුද්දදසපරිච්දඡදා

දවදිතබ්බාති දස්දසතුං ‘‘පාරාජිකුද්කදසාදීන’’න්තිආදිමාහ. 

පාරාජිකුද්දදසාදීනං පරිච්දඡදා දයොදජතබ්බාති සම්බන්දධො. නිදානස්ස

ආදිකතොපට්ඨායපාරාජිොදීනිඔසාකපත්වාතිනිදානං, පාරාජිකඤ්ච, තදුභයං
සඞ්ඝාදිදසසඤ්ච, තංතිකං අනියතඤ්චාති එවං යථාක්කමං උද්දිසිත්වා

පාරාජිකාදීනි පරිදයොසාදපත්වා. කයොකජතබ්බාති ‘‘අවදසදස සුදතන
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සාවිදත උද්දිට්දඨො දහොති පාරාජිකුද්දදදසො’’තිආදිනා දයොදජතබ්බා. 

අවකසසංසුකතනසාකවතබ්බන්තිවචනකතොතිඋදපොසථක්ඛන්ධදක– 

‘‘පඤ්චිදම, භික්ඛදව, පාතිදමොක්ඛුද්දදසා නිදානං උද්දිසිත්වා 
අවදසසං සුදතන සාදවතබ්බං, අයං පඨදමො පාතිදමොක්ඛුද්දදදසො.
නිදානංඋද්දිසිත්වා චත්තාරිපාරාජිකානිඋද්දිසිත්වාඅවදසසංසුදතන
සාදවතබ්බං, අයං දුතිදයො පාතිදමොක්ඛුද්දදදසො’’තිආදීසු (මහාව.
150) – 

එවං වුත්තත්තා. යස්මිං විප්පෙකතති යස්මිං උද්දදදස අපරිදයොසිදත. 

අන්තරාකයො උප්පජ්ජතීති දසසු අන්තරාදයසු දයො දකොචි අන්තරාදයො
උප්පජ්ජති. දස අන්තරායා නාම – රාජන්තරාදයො, දචොරන්තරාදයො, 
අගයන්තරාදයො, උදකන්තරාදයො, මනුස්සන්තරාදයො, අමනුස්සන්තරාදයො, 
වාළන්තරාදයො, සරීසපන්තරාදයො, ජීවිතන්තරාදයො, බ්රහ්මචරියන්තරාදයොති.
තත්ථ සදච භික්ඛූසු ‘‘උදපොසථං කරිස්සාමා’’ති (මහාව. අට්ඨ. 150) 

නිසින්දනසුරාජාආගච්ඡති, අයං රාජන්තරාකයො. දචොරාආගච්ඡන්ති, අයං 

කචොරන්තරාකයො. දවදාදහොවාආගච්ඡති, ආවාදසවාඅග්ගිඋට්ඨහති, අයං 

අ යන්තරාකයො. දමදඝො වා උට්ඨහති, ඔදඝො වා ආගච්ඡති, අයං 

උදෙන්තරාකයො. බහූමනුස්සාආගච්ඡන්ති, අයං මනුස්සන්තරාකයො. භික්ඛුං

යක්දඛො ගණ්හාති, අයං අමනුස්සන්තරාකයො. බයග්ඝාදදයො චණ්ඩමිගා

ආගච්ඡන්ති, අයං වාළන්තරාකයො. භික්ඛුං සප්පාදදයො ඩංසන්ති, අයං 

සරීසපන්තරාකයො. භික්ඛුගිලාදනොවාදහොති, කාලංවාකදරොති, දවරිදනො

වා තංමාදරතුකාමාගණ්හන්ති, අයං ජීවිතන්තරාකයො. මනුස්සා එෙං වාබහූ

වා භික්ඛූබ්රහ්මචරියා චාදවතුකාමා ගණ්හන්ති, අයං බ්රහ්මචරියන්තරාකයො. 
ඉතියං වුත්තං ‘‘අන්තරාදයොඋප්පජ්ජතීති දසසුඅන්තරාදයසුදයො දකොචි
අන්තරාදයොඋප්පජ්ජතී’’ති, තස්සත්දථොපකාසිදතොදහොතීති. 

කතන සද්ධින්ති විප්පකතුද්දදදසන සද්ධිං. අවකසසං සුකතන

සාකවතබ්බං උද්දිට්ඨඋද්දදසාදපක්ඛත්තා අවදසසවචනස්ස. යථාහ

‘‘නිදානං උද්දිසිත්වා’’තිආදි (මහාව. 150). දතනාහ ‘‘නිදානුද්කදකස

පනා’’තිආදි. සුකතනසාකවතබ්බංනාමනත්ථි උදපොසථස්සඅන්තරාදයොව

දහොතීති අධිප්පාදයො. අනියතුද්කදකසො පරිහායතීති භික්ඛුනීනං 
අනියතසික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියාඅභාවදතො.තදභාදවොච ‘‘ඉදදමවලක්ඛණං

තත්ථාපි අනුගත’’න්ති කත්වාති දවදිතබ්බං. කසසන්ති 
අවදසසුද්දදසපරිච්දඡදදස්සනං. එදතසං ද්වින්නං පාතිදමොක්ඛානන්ති

සම්බන්දධො. තාවාති පඨමං. ඉදන්ති ඉදානි වත්තබ්බං බුද්ධියං
විපරිවත්තමානං සාමඤ්දඤන දස්දසති, ඉදං අක්ඛරපදනියමිතගන්ථිතං

වචනං වුච්චති කථීයතීති අත්දථො. කිං තන්ති ආහ, ‘‘සුණාතු

කමතිආදීන’’න්තිආදි. 
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තත්ථ සුණාතු කමතිආදීනන්ති ‘‘සුණාතු දම, භන්දත, සඞ්දඝො
අජ්ජුදපොසදථො’’තිආදීනං භික්ඛුපාතිදමොක්දඛ ආගතානං සුත්තපදානං. 

අත්ථනිච්ඡයන්ති අභිදධයයත්ථස්ස දචව අධිප්පායත්ථස්ස ච නිච්ඡයනං, 
වවත්ථාපනන්තිඅත්දථො.ඉමායහිඅට්ඨකථායදතසං අභිදධයයත්දථොදචව
අධිප්පායත්දථො ච අදනකධා වවත්ථාපීයති. අථ වා නිච්ඡින්දනොති 

නිච්ඡකයො. ගණ්ඨිට්ඨාදනසු ඛීලමද්දනාකාදරන පවත්තා විමතිච්දඡදකථා, 

අත්දථොචනිච්ඡදයොච අත්ථනිච්ඡකයො, තං අත්ථනිච්ඡයං, මයාවුච්චමානං

අත්ථඤ්ච විනිච්ඡයඤ්චාති වුත්තං දහොති. සී සම්පන්නාති සමන්තදතො

පන්නං පත්තං පුණ්ණන්ති සම්පන්නං, සීලං සම්පන්නදමදතසන්ති 

සී සම්පන්නා, පරිපුණ්ණසීලාති අත්දථො. අථ වා සම්මදදව පන්නා ගතා

උපාගතාති සම්පන්නා, සීදලන සම්පන්නා සී සම්පන්නා, 
පාතිදමොක්ඛසංවදරන උදපතාති අත්දථො. 

අධිසීලඅධිචිත්තඅධිපඤ්ඤාසඞ්ඛාතා තිස්දසොපි සික්ඛිතබ්බට්දඨන සික්ඛා, 

තං කාදමන්තීති සික්ඛාොමා.සුණන්තු කමතිදතසබ්දබපිභික්ඛදවොමම
සන්තිකානිසාදමන්තු.ඉමිනාඅත්තදනො සංවණ්ණනායසක්කච්චංසවදන
නිදයොදජති.සක්කච්චසවනපටිබද්ධාහිසබ්බාපි සාසනසම්පත්තීති.එත්ථච
සීලසම්පන්නානං සික්ඛාකාමානංදයව භික්ඛූනං ගහණං තදඤ්දඤසං 
ඉමිස්සා සංවණ්ණනාය අභාජනභාවදතො. න හි දත විනයං දසොතබ්බං, 
පටිපජ්ජිතබ්බඤ්චමඤ්ඤිස්සන්ති. 

එත්ථාතිඑතස්මිංගාථාපදද, එදතසංවා ගාථායසඞ්ගහිතානං ‘‘සුණාතු

දම’’තිආදීනංපදානමන්තදර.සවදනආණත්තිවචනං සවනාණත්තිවචනං. 
කිඤ්චාපි සවනාණත්තිවචනං, තථාපි පාතිදමොක්ඛුද්දදසදකන එවං
වත්තබ්බන්තිභගවතා වුත්තත්තා භගවදතොආණත්ති, න උද්දදසකස්සාති
නවකතදරනාපි ඉදං වත්තුං වට්ටති සඞ්ඝගාරදවන, සඞ්ඝබහුමාදනන ච 

සහිතත්තා ස ාරවසප්පතිස්සවචනං. සඞ්දඝො හි 
සුප්පටිපන්නතාදිගුණවිදසසතත්තත්තා උත්තමං ගාරවප්පතිස්සවට්ඨානං.

ඉදඤ්ච සබ්බංදකනකත්ථකදාවුත්තන්තිආහ ‘‘සබ්බකමව කචත’’න්තිආදි. 

පාතිකමොක්ඛුද්කදසංඅනුජානන්කතනාති – 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, පාතිදමොක්ඛං උද්දිසිතුං, එවඤ්ච පන, 
භික්ඛදව, උද්දිසිතබ්බං, බයත්දතන භික්ඛුනා පටිබදලන සඞ්දඝො
ඤාදපතබ්දබො‘සුණාතු දම, භන්දත, සඞ්දඝො’’’ති(මහාව.133-134) 
– 

එවමාදිනා අනුජානන්දතන. රාජ කහති එවංනාමදක නගදර. තඤ්හි
මන්ධාතුමහාදගොවින්දාදීහි පරිග්ගහිතත්තා ‘‘රාජගහ’’න්ති වුච්චති. තං
පදනතං බුද්ධකාදල, චක්කවත්තිකාදල ච නගරං දහොති, දසසකාදල
සුඤ්ඤං දහොති යක්ඛපරිග්ගහිතං, දතසං වසනට්ඨානං හුත්වා තිට්ඨති. 
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තස්මාති යස්මා ඉදං පාතිදමොක්ඛුද්දදසදකන වත්තබ්බවචනං, තස්මා. කිං
දත උදභොපි පාතිදමොක්ඛං උද්දිසන්ති, දයදනවං වත්තබ්බන්ති ආහ 

‘‘සඞ්ඝත්කථකරො වා හී’’තිආදි. කථරාධිෙන්ති දථරාධීනං, දථරායත්තං

භවිතුන්ති අත්දථො. ‘‘කථරාකධයය’’න්ති වා පාදඨො, දසොදයවත්දථො. 

තත්ථාති තිස්සං පරිසායං. බයත්කතොති පඤ්ඤාදවයයත්තිදයන

සමන්නාගදතො, පගුණමාතිදකොති අත්දථො. පටිබක ොති වත්තුං සමත්දථො, 
අභීදතොති වුත්තං දහොති. එත්ථ ච කිඤ්චාපි දහරස්සාපි බයත්තස්ස
පාතිදමොක්දඛො අනුඤ්ඤාදතො, අථ දඛො එත්ථායං අධිප්පාදයො – සදච
දථරස්සපඤ්චවාචත්තාදරොවාතදයොවාපාතිදමොක්ඛුද්දදසා නාගච්ඡන්ති, 
ද්දව පන අක්ඛණ්ඩා සුවිසදා වාචුග්ගතා දහොන්ති, දථරායත්දතොව 
පාතිදමොක්දඛො. සදච පන එත්තකම්පි විසදං කාතුං න සක්දකොති, 
බයත්තස්සභික්ඛුදනො ආයත්දතොති. 

ඉදානි ‘‘සඞ්දඝො’’ති අවිදසදසන වුත්තත්තා ඉධාධිප්දපතසඞ්ඝං 

විදසදසත්වා දස්දසතුං ‘‘සඞ්කඝොති ඉමිනා පන පකදනා’’තිආදිමාහ 

කිඤ්චාපීති අනුග්ගහත්දථ නිපාදතො, තස්ස යදි නාමාති අත්දථො 
දවදිතබ්දබො. දක්ඛන්ති එතාය සත්තා යථාධිප්දපතාහි සම්පත්තීහි

වඩ්ඪන්තීති දක්ඛිණා, පරදලොකං සද්දහිත්වා දාතබ්බං දානං, තං දක්ඛිණං
අරහති, දක්ඛිණාය වා හිදතො, යස්මා නං මහප්ඵලකාරිතාය විදසොදධතීති 

දක්ඛිකණකයයො, දිට්ඨිසීලසඞ්ඝාදතනසංහදතොති සඞ්කඝො, දක්ඛිදණදයයොච

දසො සඞ්දඝො චාති දක්ඛිකණයයසඞ්කඝො. සම්මුතියා 

චතුවග්ගාදිවිනයපඤ්ඤත්තියා සිද්දධො සඞ්දඝො සම්මුතිසඞ්කඝො. 

අවිකසකසනාති ‘‘අරියා’’ති වා ‘‘පුථුජ්ජනා’’ති වා අවිදසදසත්වා

සාමඤ්දඤන. කසොති සම්මුතිසඞ්දඝො. ඉධාති ඉමිස්සං උදපොසථඤත්තියං. 

අධිප්කපකතො උදපොසථඤත්තියා අවිදසසත්තා. නනු ච දසොපි පඤ්චවිදධො

දහොති, තත්ථ කතදමො ඉධාධිප්දපදතොති අනුදයොගං සන්ධායාහ ‘‘කසො

පකනසා’’තිආදි. ෙම්මවකසනාති විනයකම්මවදසන. පඤ්ච විධා පකාරා

අස්ස සම්මුතිසඞ්ඝස්සාති පඤ්චවිකධො. තථා හි විධතත්තගතප්පකාරසද්දද

සමානත්දථ වණ්ණයන්ති. චතුන්නං වග්දගො සමූදහොති චතුවග්ක ො, 

චතුපරිමාණතත්දතොවාවග්දගො චතුවග්ක ො. එවං පඤ්චවග් ාදි. 

ඉදානිදයසංකම්මානංවදසනායංපඤ්චවිදධොදහොති, තංවිදසදසත්වා 

දස්දසතුං ‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ. තත්ථ තත්ථාති පඤ්චවිදධ සඞ්දඝ.
මජ්ඣිදමසු ජනපදදසු උපසම්පදකම්මස්ස දසවග්ගකරණීයත්තා වුත්තං 

‘‘ඨකපත්වා…කප.… උපසම්පදඤ්චා’’ති. ‘‘තථා’’ති ඉමිනා ‘‘න කිඤ්චි 
සඞ්ඝකම්මං කාතුං න වට්ටතී’’ති ඉමමත්ථං අතිදිසති. යදි එවං කිමත්ථං 

අතිදරකවීසතිවග්දගො වුත්දතොති ආහ ‘‘කසො පනා’’තිආදි. 

අතිකරෙතකරනාති චතුවග්ගාදිකරණීයං පඤ්චවග්ගාදිනා අතිදරකතදරන, 

දසවග්ගකරණීයඤ්ච එකාදසවග්ගාදිනා අතිදරකතදරන. දස්සනත්ථන්ති
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ඤාපනත්ථං. ඉදදමව චාදනන කත්තබ්බං කම්මන්ති ‘‘කම්මවදසන
පඤ්චවිදධො’’ති වුත්තං. කම්මස්සානියදම කථදමතං තජ්දජයයාති ිදිසී 

දචොදනාඅනවකාසාතිදට්ඨබ්බං. ඉමස්මිංපනත්කථති උදපොසදථ. 

උකපොසථසද්දදො පනායං 
පාතිදමොක්ඛුද්දදසසීලඋපවාසපඤ්ඤත්තිදිවදසසු වත්තති. තථා දහස
‘‘ආයාමාවුදසො කප්පින, උදපොසථං ගමිස්සාමා’’තිආදීසු (දී. නි. අට්ඨ.
1.150; ම. නි. අට්ඨ. 3.85) තිදමොක්ඛුද්දදදස ආගදතො, ‘‘එවං
අට්ඨඞ්ගසමන්නාගදතොදඛො, විසාදඛ, උදපොසදථො උපවුත්දථො’’තිආදීසු(අ.
නි.8.43) සීදල, ‘‘සුද්ධස්සදවසදාඵග්ගු, සුද්ධස්සුදපොසදථොසදා’’තිආදීසු
(ම. නි. 1.79) උපවාදස, ‘‘උදපොසදථො නාම නාගරාජා’’තිආදීසු (දී. නි.
2.246) පඤ්ඤත්තියං, ‘‘න, භික්ඛදව, තදහුදපොසදථ සභික්ඛුකා
ආවාසා’’තිආදීසු (මහාව. 181) දිවදස, ඉධාපි දිවදසදයව වත්තමාදනො 

අධිප්දපදතොති ආහ ‘‘අජ්ජ උකපොසථදිවකසො’’තිආදි. උපවසන්ති එත්ථාති 

උකපොසකථො. උපවසන්තීති සීදලන වා සබ්බදසො ආහාරස්ස
අභුඤ්ජනසඞ්ඛාදතන අනසදනන වා ඛීරපානමධුපානාදිමත්දතන වා
උදපතා හුත්වාවසන්තීතිඅත්දථො. 

සබ්දබසම්පි වාකයානං එව-කාරත්ථසහිතත්තා ‘‘උදපොසදථො’’ති

එතස්ස ‘‘උදපොසදථො එවා’’ති අයමත්දථො ලබ්භතීති ආහ ‘‘එකතන

අනුකපොසථදිවසං පටික්ඛිපතී’’ති. ඉමිනා අවධාරදණනනිරාකතං දස්දසති, 
අථ වා සද්දන්තරත්ථාදපොහනවදසන සද්දදො අත්ථං වදතීති
‘‘උදපොසදථො’’තිඑතස්ස‘‘අනුදපොසදථොන දහොතී’’තිඅයමත්දථොතිවුත්තං 

‘‘එකතන අනුකපොසථදිවසං පටික්ඛිපතී’’ති. ‘‘එස නකයො පන්නරකසො’’ති

ඉමිනා අඤ්ඤං උකපොසථදිවසං පටික්ඛිපතීති එත්ථාපි. එකතනාති 
‘‘උදපොසදථො’’ති එදතන සද්දදන. පඤ්චදසන්නං තිථීනං පූරණවදසන 

පන්නරකසො. පන්නරදසොති ඉමිනා අඤ්ඤං උදපොසථදිවසං පටික්ඛිපතී’’ති 

සංඛිත්දතන වුත්තමත්ථං විත්ථාරදතො දස්දසතුං ‘‘දිවසවකසන 

හී’’තිආදිමාහ. චතුද්දසියං නිතත්දතො චාතුද්දසිකෙො. එවං පන්නරසිකෙො.

සාමග්ගිඋකපොසකථො නාම සඞ්ඝසාමග්ගිකතදිවදස කාතබ්බඋදපොසදථො. 

කහමන්තගිම්හවස්සානානං තිණ්ණං උතූනන්ති එත්ථ කහමන්තඋතු නාම
අපරකත්තිකස්ස කාළපක්ඛපාටිපදදතො පට්ඨාය

ඵග්ගුනපුණ්ණමපරිදයොසානා චත්තාදරො මාසා, ගිම්හඋතු නාම ඵග්ගුනස්ස
කාලපක්ඛපාටිපදදතො පට්ඨාය ආසාළ්හපුණ්ණමපරිදයොසානා චත්තාදරො

මාසා, වස්සානඋතු නාම ආසාළ්හස්ස කාළපක්ඛපාටිපදදතො පට්ඨාය 

අපරකත්තිකපුණ්ණමපරිදයොසානාචත්තාදරොමාසා. තතියසත්තමපක්කඛසු 

ද්කව ද්කව ෙත්වා ඡ චාතුද්දසිොති දහමන්තස්ස උතුදනො තතිදය ච
සත්තදම ච පක්දඛ ද්දව චාතුද්දසිකා, එවමිතදරසං උතූනන්ති ඡ
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චාතුද්දසිකා. කසසා පන්නරසිොති දසසා අට්ඨාරස පන්නරසිකා. දහොන්ති
දචත්ථ – 

‘‘කත්තිකස්සචකාළම්හා, යාවඵග්ගුනපුණ්ණමා; 

‘කහමන්තොක ො’තිවිඤ්දඤදයයො, අට්ඨ දහොන්තිඋදපොසථා. 

‘‘ඵග්ගුනස්සචකාළම්හා, යාවආසාළ්හපුණ්ණමා; 

‘ගිම්හොක ො’තිවිඤ්දඤදයයො, අට්ඨ දහොන්තිඋදපොසථා. 

‘‘ආසාළ්හස්සචකාළම්හා, යාවකත්තිකපුණ්ණමා; 

‘වස්සොක ො’තිවිඤ්දඤදයයො, අට්ඨ දහොන්තිඋදපොසථා. 

‘‘උතූනංපනතිණ්ණන්නං, පක්දඛතතියසත්තදම; 

‘චාතුද්දකසො’තිපාතිදමොක්ඛං, උද්දිසන්තිනයඤ්ඤුදනො’’ති. 

පකතියා නබහුතරාවාසිකාදිපච්චදයන කාතබ්බං පෙතිචාරිත්තං. 
බහුතරාවාසිකාදිපච්චදය පන සති අඤ්ඤස්මිං චාතුද්දදසපි කාතුං වට්ටති.

දතනාහ ‘‘සකි’’න්තිආදි. සකින්ති එකස්මිං වාදර. ආවාසිොනං

අනුවත්තිතබ්බන්ති ආවාසිදකහි ‘‘අජ්ජුදපොසදථො චාතුද්දදසො’’ති
පුබ්බකිච්දච කරියමාදන අනුවත්තිතබ්බං, න පටික්දකොසිතබ්බං. 

ආදිසද්දදන ‘‘ආවාසිදකහි ආගන්තුකානං අනුවත්තිතබ්බ’’න්ති (මහාව. 
178) වචනං, ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, දතහි භික්ඛූහිද්දවතදයො උදපොසදථ
චාතුද්දසිදකකාතුං, කථං මයං දතහි භික්ඛූහි පඨමතරං පවාදරයයාමා’’ති
(මහාව. 240) වචනඤ්ච සඞ්ගණ්හාති. එත්ථ ච පඨමසුත්තස්ස එදකකස්ස
උතුදනො තතියසත්තමපක්ඛස්ස චාතුද්දදස වා අවදසසස්ස පන්නරදස වා
සකිං පාතිදමොක්ඛං උද්දිසිතබ්බන්ති පකතිචාරිත්තවදසනපි
අත්ථසම්භවදතො ‘‘ආගන්තුදකහී’’තිආදීනි සුත්තානි දස්සිතානීති

දවදිතබ්බං. තථාරූපපච්චකයසතීති අඤ්ඤස්මිම්පි චාතුද්දසිදකඋදපොසථං
කාතුංඅනුරූදප‘‘ආවාසිකාබහුතරාදහොන්තී’’ති එවමාදිදකපච්චදයසති. 

අඤ්ඤස්මිම්පිචාතුද්දකසති තිණ්ණංඋතූනංතතියසත්තමපක්ඛචාතුද්දසදතො
අඤ්ඤස්මිංචාතුද්දදස. 

න දකවලං උදපොසථදිවසාව දහොන්තීති ආහ ‘‘පුරිමවස්සංවුට්ඨානං

පනා’’තිආදි. මා ඉතිචන්දදො වුච්චතිතස්ස ගතියා දිවසස්සමිනිතබ්බදතො, 

දසො එත්ථ සබ්බකලාපාරිපූරියා පුණ්දණොති පුණ්ණමා, පුබ්බකත්තිකාය 

පුණ්ණමා පුබ්බෙත්තිෙපුණ්ණමා, අස්සතජපුණ්ණමා. සා හි 

පච්ඡිමකත්තිකං නිවත්දතතුං එවං වුත්තා. කතසංකයවාති 

පුරිමවස්සංවුට්ඨානංදයව.  ණ්ඩනොරකෙහීති කලහකාරදකහි. 

පච්චුක්ෙඩ්ඪන්තීති උක්කඩ්ඪන්ති. භණ්ඩනකාරදකහි අනුවාදවදසන
අස්සතජපුණ්ණමාදිං පරිච්චජන්තා පවාරණං කාළපක්ඛං, ජුණ්හපක්ඛන්ති 
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උද්ධං කඩ්ඪන්තීති අත්දථො. ‘‘සුණන්තු දම ආයස්මන්දතො ආවාසිකා, 
යදායස්මන්තානං පත්තකල්ලං, ඉදානිඋදපොසථංකදරයයාම, පාතිදමොක්ඛං
උද්දිදසයයාම, ආගදමකාදළ පවාදරයයාමා’’ති (මහාව. 240) ‘‘සුණන්තු
දම ආයස්මන්දතො ආවාසිකා, යදායස්මන්තානං පත්තකල්ලං, ඉදානි
උදපොසථං කදරයයාම, පාතිදමොක්ඛං උද්දිදසයයාම, ආගදම ජුණ්දහ 
පවාදරයයාමා’’තිචඑවංඤත්තියාපවාරණංඋක්කඩ්ඪන්තීතිවුත්තංදහොති. 

අථාති අනන්තරත්දථ නිපාදතො. චතුද්දසන්නං පූරදණො චාතුද්දකසො, 
දිවදසො.යංසන්ධාය‘‘ආගදම ජුණ්දහපවාදරයයාමා’’තිඤත්තිංඨපයිංසු, 
තස්මිංපනආගදමජුණ්දහදකොමුදියා චාතුමාසිනියාඅවස්සංපවාදරතබ්බං.
නහිතංඅතික්කමිත්වාපවාදරතුංලබ්භති. වුත්තඤ්දහතං– 

‘‘දත දච, භික්ඛදව, භික්ඛූ භණ්ඩනකාරකා කලහකාරකා
විවාදකාරකා භස්සකාරකා සඞ්දඝ අධිකරණකාරකා තම්පි ජුණ්හං
අනුවදසයුං, දතහි, භික්ඛදව, භික්ඛූහිසබ්දබදහව ආගදම ජුණ්දහ 
දකොමුදියාචාතුමාසිනියාඅකාමාපවාදරතබ්බ’’න්ති(මහාව.240). 

දතදනවාහ ‘‘පච්ඡිමවස්සංවුට්ඨානඤ්ච පච්ඡිමෙත්තිෙපුණ්ණමා එවා’’ති.
යදි හි තං අතික්කමිත්වා පවාදරයය, දුක්කටාපත්තිං ආපජ්දජයය.
වුත්තඤ්දහතං ‘‘න ච, භික්ඛදව, අපවාරණාය පවාදරතබ්බං අඤ්ඤත්ර
සඞ්ඝසාමග්ගියා’’ති (මහාව. 233). විසුද්ධිපවාරණාදයොගදතො 

පවාරණාදිවසා. පිසද්දදන න දකවලං පවාරණාදිවසාදයව, අථ දඛො
උදපොසථදිවසාපි දහොන්තීති දස්දසති. ඉදානි දයො දසො 
සාමග්ගිඋදපොසථදිවදසො වුත්දතො, තඤ්ච තප්පසඞ්දගන

සාමග්ගිපවාරණාදිවසඤ්ච දස්දසන්දතො ‘‘යදා පනා’’තිආදිමාහ. ඔසාරිකත 

තස්මිංභික්ඛුස්මින්තිඋක්ඛිත්තදකභික්ඛුස්මිංඔසාරිදත, තංගදහත්වා සීමං
ගන්ත්වා ආපත්තිං දදසාදපත්වා කම්මවාචාය කම්මප්පටිප්පස්සද්ධිවදසන 

පදවසිදතති වුත්තං දහොති. තස්ස වත්ථුස්සාති තස්ස අධිකරණස්ස. තදා
ඨදපත්වා…දප.… උදපොසථදිවදසො නාම දහොතීති සම්බන්දධො. කිං

කාරණන්ති ආහ ‘‘තාවකදවා’’තිආදි. තත්ථ තාවකදවාති තං දිවසදමව. 

වචනකතොති කෙොසම්බෙක්ඛන්ධකෙ (මහාව. 475) වුත්තත්තා. යත්ථ පන 
පත්තචීවරාදීනංඅත්ථායඅප්පමත්තදකනකාරදණනවිවදන්තාඋදපොසථං
වාපවාරණංවා ඨදපන්ති, තත්ථතස්මිංඅධිකරදණවිනිච්ඡිදත ‘‘සමග්ගා
ජාතම්හා’’ති අන්තරා සාමග්ගිඋදපොසථංකාතුංන ලභන්ති.කදරොන්දතහි

අනුදපොසදථ උදපොසදථො කදතො නාම දහොති. ෙත්තිෙමාසබ් න්තකරති

එත්ථ ෙත්තිෙමාකසො නාම පුබ්බකත්තිකමාසස්ස කාළපක්ඛපාටිපදදතො
පට්ඨාය යාව අපරකත්තිකපුණ්ණමා, තාව එකූනතිංසරත්තිදිදවො, 

තස්සබ්භන්තදර, තදතො පච්ඡා වා පන පුදර වාන වට්ටති. අයකමව දයො

දකොචි දිවදසොදයව. ඉධාපි කෙොසම්බෙක්ඛන්ධකෙ සාමග්ගියා සදිසාව
සාමග්ගී දවදිතබ්බා. දය පන කිස්මිඤ්චිදදව අප්පමත්තදක පවාරණං
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ඨදපත්වා සමග්ගා දහොන්ති, දතහි පවාරණායදමව පවාරණා කාතබ්බා, 
තාවදදවනකාතබ්බා.කදරොන්දතහිඅප්පවාරණායපවාරණාකතාදහොති. 

නොතබ්කබොකයවාතිනියදමනයදිකදරොති, දුක්කටන්තිදස්දසති. තත්ථහි
උදපොසථකරදණ දුක්කටං. වුත්තඤ්දහතං ‘‘න, භික්ඛදව, අනුදපොසදථ
උදපොසදථො කාතබ්දබොඅඤ්ඤත්රසඞ්ඝසාමග්ගියා’’ති(මහාව.183). 

‘‘පත්තො කමව පත්තෙල් ’’න්ති ඉමිනා සකත්දථ භාවප්පච්චදයොති

දස්දසති. නාසතීතිඅන්වයදතොවුත්තදමවබයතිදරකදතොදළ්හංකදරොති. 

අනුරූපාති අරහා අනුච්ඡවිකා, සාමිදනොති වුත්තං දහොති. 

සබ්බන්තිකමනාති සබ්බදහට්ඨිදමන චත්තාදරො, න දතහි විනා තං
උදපොසථකම්මංකරීයති, නදතසංඡන්දදොවාපාරිසුද්ධිවාඑති.අවදසසා 
පන සදචපි සහස්සමත්තා දහොන්ති, සදච සමානසංවාසකා, සබ්දබ 
ඡන්දාරහාවදහොන්ති, ඡන්දපාරිසුද්ධිංදත්වාආගච්ඡන්තුවා, මාවා, කම්මං

න කුප්පති. පෙතත්තාති අනුක්ඛිත්තා, පාරාජිකං අනජ්ඣාපන්නා ච. 

හත්ථපාකසො නාමදියඩ්ඪහත්ථප්පමාදණො. 

සීමා ච නාදමසා කතමා, යත්ථ හත්ථපාසං අවිජහිත්වා ඨිතා 
කම්මප්පත්තා නාම දහොන්තීති අනුදයොගං සන්ධාය සීමං දස්දසන්දතො

විභාගවන්තානං සභාවවිභාවනං විභාගදස්සනමුදඛදනව දහොතීති ‘‘සීමා ච 

නාකමසා’’තිආදිමාහ. සම්භින්දන්කතනාති මිස්සීකදරොන්දතන. 

අජ්ක ොත්ථරන්කතනාති මද්දන්දතන, අන්දතො කදරොන්දතනාති වුත්තං
දහොති. ඉමා විපත්තිසීමාදයොනාමාති සම්බන්දධො. කස්මා විපත්තිසීමාදයො

නාමාති ආහ ‘‘එොදසහී’’තිආදි. ආොකරහීති කාරදණහි. වචනකතොති
කම්මවග්දග (පරි. 482 ආදදයො) කථිතත්තා. සඞ්ඝකම්මං නාදමතං

වීසතිවග්ගකරණීයපරමන්ති ආහ ‘‘යත්ථ එෙවීසති භික්ඛූ නිසීදිතුං න

සක්කෙොන්තී’’ති.යස්සං සීමායංදහට්ඨිමපරිච්දඡදදනකම්මාරදහනසද්ධිං
එකවීසති භික්ඛූ පරිමණ්ඩලාකාදරන නිසීදිතුං න සක්දකොන්ති, අයං 

අතිඛුද්දො නාමාති අත්දථො. එවරූපා ච සීමා සම්මතාපි අසම්මතා, 
ගාමදඛත්තසදිසාව දහොති, තත්ථ කතං කම්මං කුප්පති. එස නදයො
දසසසීමාසුපි. 

සම්මතාතිබද්ධා, වාචිතකම්මවාචාති අත්දථො.කම්මවාචායවාචනදමව

හි බන්ධනං නාම. නිමිත්තං න උපගච්ඡතීති අනිමිත්තුපක ො, තං

අනිමිත්තුපගං, අනිමිත්තාරහන්ති වුත්තං දහොති. තචසාරරුක්කඛො නාම

තාලනාළදකරාදිකා. පංසුපුඤ්ජවාලුොපුඤ්ජානන්තිපංසුරාසිවාලුකාරාසීනං
මජ්දඣ. නිද්ධාරදණ දචතං සාමිවචනං. දපොත්ථදකසු පන කත්ථචි
‘‘පංසුපුඤ්ජංවාවාලුකාපුඤ්ජං වාඅඤ්ඤතර’’න්තිපාදඨොදිස්සති, දසොපන

අපාදඨො. න හි දසො ‘‘අඤ්ඤතර’’න්ති ඉමිනා තජ්ජතීති. අන්තරාති
නිමිත්තුපගනිමිත්තානමන්තරා. එත්ථ ච යා තීහි නිමිත්දතහි බජ්ඣමානා
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අනිමිත්තුපදගසු තචසාරරුක්ඛාදීසු අඤ්ඤතරං අන්තරා එකං නිමිත්තං

කත්වා සම්මතා, සා ඛණ්ඩනිමිත්තා නාම දහොති. යා පන
චතුපඤ්චනිමිත්තාදීහි බජ්ඣමානා ඉදමසු තචසාරරුක්ඛාදීසු අඤ්ඤතරං

අන්තරාඑකංනිමිත්තංකත්වාසම්මතා, සා ඛණ්ඩනිමිත්තා නාමනදහොතීති
විඤ්ඤායතිනිමිත්තුපගානං නිමිත්තානංතිණ්ණංසබ්භාවදතො.අට්ඨකථාසු

පන අවිදසදසන වුත්තං, තස්මා උපපරික්ඛිත්වා ගදහතබ්බං. සබ්කබන

සබ්බන්ති සබ්බප්පකාදරන. නිමිත්තානංබහිඨිකතනසම්මතාතිදතසංබහි 
ඨිදතන වාචිතකම්මවාචා. නිමිත්තානි පන අන්දතො ච බහි ච ඨත්වා
කිත්දතතුං වට්ටන්ති. 

එවං සම්මතාපීති නිමිත්තානි කිත්දතත්වා කම්මවාචාය සම්මතාපි.

ඉමස්ස ‘‘අසම්මතාවදහොතී’’ති ඉමිනාසම්බන්දධො. සබ්බා, භික්ඛකව, නදී 

අසීමාතියාකාචිනදීලක්ඛණප්පත්තා නදීනිමිත්තානිකිත්දතත්වා ‘‘එතං 
බද්ධසීමං කදරොමා’’ති කතාපි අසීමා, බද්ධසීමා න දහොතීති අත්දථො.
අත්තදනොසභාදවනපනසා බද්ධසීමාසදිසා.සබ්බත්ථසඞ්ඝකම්මංකාතුං

වට්ටති. සමුද්දජාතස්සකරසුපි එදසව නදයො. ‘‘සංසට්ඨවිටපා’’ති ඉමිනා

අඤ්ඤමඤ්ඤස්සආසන්නතංදීදපති. බද්ධාකහොතීතිපච්ඡිමදිසාභාදගසීමං

සන්ධායවුත්තං. තස්සාපකදසන්තිතස්සාඑකදදසං.යත්ථඨත්වාභික්ඛූහි
කම්මං කාතුංසක්කාදහොති, තාදිසංඑකදදසන්තිවුත්තංදහොති.යත්ථපන
ඨිදතහි කම්මං කාතුං න සක්කා, තාදිසං පදදසං අන්දතො කරිත්වා

බන්ධන්තා සීමායසීමං සම්භින්දන්ති නාම, නතුඅජ්දඣොත්ථරන්තිනාමාති

ගදහතබ්බං.  ණ්ඨිපකදසු පන ‘‘සම්භින්දනං පදරසං සීමායඑකංවාද්දවවා

නිමිත්දතකිත්දතත්වාදලඛාමත්තංගදහත්වාබන්ධනං. අජ්ක ොත්ථරණං 
නාමපදරසංසීමායනිමිත්දතකිත්දතත්වාතංසකලංවා තස්දසකදදසංවා
අන්දතො කදරොන්දතන තස්සා බහි එකිස්සං ද්වීසු වා දිසාසු නිමිත්දත 
කිත්දතත්වාබන්ධන’’න්තිවුත්තං. 

පබ්බතාදීනං නිමිත්තානං සම්පදා නිමිත්තසම්පත්ති. පබ්බදතොව

නිමිත්තං පබ්බතනිමිත්තං. එවං දසදසසුපි. එවං වුත්කතසූති 

උකපොසථක්ඛන්ධකෙ (මහාව. 138 ආදදයො) සීමාසම්මුතියං වුත්දතසු.
ඉදමහිචපනඅට්ඨහිනිමිත්දතහිඅසම්මිස්දසහිපි අඤ්ඤමඤ්ඤමිස්දසහිපි

සීමංසම්මන්නිතුංවට්ටති.දතනාහ ‘‘තස්මිංතස්මිංදිසා ාක යථා ද්ධානි

නිමිත්තුප ානි නිමිත්තානී’’ති. එදකන, පන ද්වීහි වා නිමිත්දතහි
සම්මන්නිතුං න වට්ටති, තීණි පන ආදිං කත්වා වුත්තප්පකාරානං
නිමිත්තානං සදතනාපි වට්ටති. ‘‘පුරත්ථිමාය දිසාය කිං නිමිත්ත’’න්ති
විනයධදරන පුච්ඡිතබ්බං, ‘‘පබ්බදතො, භන්දත’’ති වුත්දත පුන
විනයධදරදනව ‘‘එදසො පබ්බදතො නිමිත්ත’’න්ති එවං නිමිත්තං
කිත්දතතබ්බං. ‘‘එතං පබ්බතං නිමිත්තං කදරොම, නිමිත්තං කරිස්සාම, 
නිමිත්තංකදතො, නිමිත්තංදහොතු, දහොතිභවිස්සතී’’තිඑවංපනකිත්දතතුං
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න වට්ටති. පාසාණාදීසුපි එදසවනදයො. දතනාහ ‘‘පුරත්ථිමාය දිසායකිං

නිමිත්ත’’න්තිආදි. ‘‘පබ්බදතො, භන්දත, උදකං, භන්දත’’ති එවං පන
උපසම්පන්දනො වා ආචික්ඛතු, අනුපසම්පන්දනො වා, වට්ටතිදයව. 

ආදිසද්දදන ‘‘පුරත්ථිමාය අනුදිසාය කිං නිමිත්තං? පාසාදණො, භන්දත, 
එදසො පාසාදණො නිමිත්තං. දක්ඛිණාය දිසාය, දක්ඛිණාය අනුදිසාය, 
පච්ඡිමායදිසාය, පච්ඡිමායඅනුදිසාය, උත්තරායදිසාය, උත්තරායඅනුදිසාය 
කිංනිමිත්තං? උදකං, භන්දත, එතංඋදකංනිමිත්ත’’න්තිඉදංසඞ්ගණ්හාති.
එත්ථ පන අට්ඨත්වා පුන ‘‘පුරත්ථිමාය දිසාය කිං නිමිත්තං? පබ්බදතො, 
භන්දත, එදසො පබ්බදතො නිමිත්ත’’න්ති එවං පඨමං කිත්තිතනිමිත්තං
කිත්දතත්වාව ඨදපතබ්බං. එවඤ්හි නිමිත්දතන නිමිත්තං ඝටිතං දහොති. 

සම්මා කිත්කතත්වාති අඤ්ඤමඤ්ඤනාමවිපරියාදයන, අනිමිත්තානං

නාදමනචඅකිත්දතත්වායථාවුත්දතදනවනදයන කිත්දතත්වා. සම්මතාති

‘‘සුණාතුදම, භන්දත’’තිආදිනානදයන උකපොසථක්ඛන්ධකෙ (මහාව.139 
ආදදයො) වුත්තාය පරිසුද්ධාය ඤත්තිදුතියකම්මවාචාය බද්ධා. තත්ථ 

නිමිත්තානිසකිංකිත්තිතානිපිකිත්තිතාදනවදහොන්ති. අන්ධෙට්ඨෙථායං 
පන තික්ඛත්තුං සීමමණ්ඩලං සම්බන්ධන්දතන නිමිත්තං
කිත්දතතබ්බ’’න්ති(මහාව.අට්ඨ.138) වුත්තං. 

තත්රාති දතසු අට්ඨසු නිමිත්දතසු. නිමිත්තුප තාති නිමිත්තදයොගයතා. 

‘‘හත්ථිප්පමාණකතො පට්ඨායා’’ති වචනදතො හත්ථිප්පමාදණොපි 
නිමිත්තුපදගොදයව.හත්ථීපනසත්තරතදනොවාඅඩ්ඪට්ඨරතදනො(සාරත්ථ.

ටී. මහාවග්ග 3.138) වා. තකතො ඔමෙතකරොති තදතො හත්ථිප්පමාණදතො
ඛුද්දකතදරො. සදච චතූසු දිසාසු චත්තාදරො වා තීසු වා තදයො පබ්බතා
දහොන්ති, චතූහි, තීහිවා පබ්බතනිමිත්දතදහවසම්මන්නිතුම්පිවට්ටති, ද්වීහි
පන නිමිත්දතහි, එදකන වා සම්මන්නිතුං න වට්ටති. ඉදතො පදරසු
පාසාණනිමිත්තාදීසුපිඑදසවනදයො.තස්මා පබ්බතනිමිත්තංකදරොන්දතන
පුච්ඡිතබ්බං‘‘එකාබද්දධො, න එකාබද්දධො’’ති.සදච එකාබද්දධොදහොති, න
කාතබ්දබො.තඤ්හි චතූසුවා අට්ඨසුවා දිසාසු කිත්දතන්දතනාපිඑකදමව
නිමිත්තං කිත්තිතං දහොති. තස්මා දයො එවං චක්කසණ්ඨාදනන විහාරං
පරික්ඛිපිත්වාඨිදතොපබ්බදතො, තංඑකදිසායකිත්දතත්වාඅඤ්ඤාසුදිසාසු
තං බහිද්ධාකත්වා අන්දතො අඤ්ඤානිනිමිත්තානිකිත්දතතබ්බානි. සදච
පබ්බතස්ස තතියභාගංවාඋපඩ්ඪංවාඅන්දතොසීමායකත්තුකාමාදහොන්ති, 
පබ්බතංඅකිත්දතත්වා යත්තකංපදදසංඅන්දතොකත්තුකාමා, තස්සපරදතො
තස්මිංදයව පබ්බදත ජාතරුක්ඛවම්මිකාදීසු අඤ්ඤතරං නිමිත්තං
කිත්දතතබ්බං.සදච දයොජනද්විදයොජනප්පමාණංසබ්බංපබ්බතංඅන්දතො
කත්තුකාමා දහොන්ති, පබ්බතස්ස පරදතො භූමියං ජාතරුක්ඛවම්මිකාදීනි
නිමිත්තානිකිත්දතතබ්බානි(මහාව.අට්ඨ.138; වි. සඞ්ග.අට්ඨ.158). 
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සඞ්ඛං  ච්ඡතීති ගණනං දවොහාරං ගච්ඡතීති අත්දථො. 

ද්වත්තිංසප ගුළපිණ්ඩපරිමාකණොති ථූලතාය, න තුලගණනාය. තත්ථ 

‘‘එෙප ං නාම දසකලඤ්ජ’’න්ති වදන්ති. ඉට්ඨකා මහන්තාපි න වට්ටති.
තථා අනිමිත්තුපගපාසාණානං රාසි, පදගව පංසුවාලුකාරාසි. භූමිසදමො
ඛලමණ්ඩලසදිදසො පිට්ඨිපාසාදණො වා භූමිදතො ඛාණුදකො විය
උට්ඨිතපාසාදණො වා දහොති, දසොපි පමාණූපදගො දච, වට්ටති.
‘‘පිට්ඨිපාසාදණො පන අතිමහන්දතොපි පාසාණසඞ්ඛදමව ගච්ඡතීති ආහ 

‘‘පිට්ඨිපාසාකණො පනා’’තිආදි.තස්මාසදචමහදතො පිට්ඨිපාසාණස්සඑකං
පදදසං අන්දතොසීමායං කත්තුකාමා දහොන්ති, තං අකිත්දතත්වා තස්සුපරි
අඤ්දඤො පාසාදණො කිත්දතතබ්දබො. සදච පිට්ඨිපාසාණුපරි විහාරං
කදරොන්ති, විහාරමජ්දඣන ච පිට්ඨිපාසාදණො විනිවිජ්ඣිත්වා ගච්ඡති, 
එවරූදපො පිට්ඨිපාසාදණො න වට්ටති. සදච හි තං කිත්දතන්ති, 
නිමිත්තස්සුපරි විහාදරො දහොති, නිමිත්තඤ්ච නාම බහිසීමායං දහොති, 
විහාදරොපි බහිසීමායං ආපජ්ජති. විහාරං පරික්ඛිපිත්වා ඨිතපිට්ඨිපාසාදණො
පනඑකත්ථකිත්දතත්වාඅඤ්ඤත්ථන කිත්දතතබ්දබො. 

වනනිමිත්කත තිණවනං වා තචසාරරුක්ඛවනං වා න වට්ටතීති ආහ 

‘‘අන්කතොසාකරහී’’තිආදි. අන්කතොසාරා නාම අම්බජම්බුපනසාදදයො. 

අන්කතොසාරමිස්සකෙහීති අන්දතො සාදරො දයසං දත අන්දතොසාරා, දතහි 

මිස්සකා අන්දතොසාරමිස්සකා, දතහි. චතුපඤ්චරුක්ඛමත්තම්පීති
දහට්ඨිමපරිච්දඡදනාහ. උක්කංසදතො පන දයොජනසතිකම්පි වනං වට්ටති.
එත්ථ පන චතුරුක්ඛමත්තඤ්දච, තදයො සාරදතො, එදකො අසාරදතො.
පඤ්චරුක්ඛමත්තඤ්දච, තදයො සාරදතො, ද්දව අසාරදතොති ගදහතබ්බං.
සදච පන වනමජ්දඣ විහාරං කදරොන්ති, තං වනං න කිත්දතතබ්බං.
එකදදසං අන්දතොසීමායං කත්තුකාදමහිපි වනං අකිත්දතත්වා තත්ථ 
රුක්ඛපාසාණාදදයොකිත්දතතබ්බා, විහාරං පරික්ඛිපිත්වා ඨිතවනංඑකත්ථ
කිත්දතත්වා අඤ්ඤත්ථනකිත්දතතබ්බං(මහාව.අට්ඨ.138). 

රුක්ඛනිමිත්කතපි තචසාරරුක්දඛො න වට්ටතීති ආහ 

‘‘අන්කතොසාකරො’’ති. ‘‘භූමියං පතිට්ඨිකතො’’ති ඉමිනා කුටසරාවාදීසු ඨිතං
පටික්ඛිපති. තදතො අපදනත්වා පන තඞ්ඛණම්පි භූමියං දරොදපත්වා
දකොට්ඨකං කත්වා උදකං ආසිඤ්චිත්වා කිත්දතතුං වට්ටති, 
නවමූලසාඛානිග්ගමනං අකාරණං. ඛන්ධං ඡින්දිත්වා දරොපිදත පන එතං

තජ්ජති. සූචිදණ්ඩෙප්පමාකණොති ‘‘සීහළදීදප දලඛනදණ්ඩප්පමාදණො’’ති 
වදන්ති (සාරත්ථ. ටී. මහාවග්ග 3.138), දසො චකනිට්ඨඞ්ගුලිපරිමාදණොති
දට්ඨබ්දබො. ඉදං පන රුක්ඛනිමිත්තං කිත්දතන්දතන ‘‘රුක්දඛො’’තිපි, 
‘‘සාකරුක්දඛො, සාලරුක්දඛො’’තිපි වත්තුං වට්ටති. එකාබද්ධං පන
සුප්පතිට්ඨිතනිදරොධසදිසං රුක්ඛං එකත්ථ කිත්දතත්වා අඤ්ඤත්ථ
කිත්දතතුංනවට්ටති. 
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මග් නිමිත්කත අරඤ්ඤදඛත්තනදීතළාකමග්ගාදදයො න වට්ටන්තීති

ආහ ‘‘ජඞ්ඝමග්ක ො වා කහොතූ’’තිආදි. දයො පන ජඞ්ඝමග්දගො
සකටමග්ගදතො ඔක්කමිත්වා පුන සකටමග්ගදමව ඔතරති, දය වා
ජඞ්ඝමග්ගසකටමග්ගා අවලඤ්ජිතා, දත න වට්ටන්ති. දතනාහ 

‘‘ජඞ්ඝසත්ථසෙටසත්කථහී’’තිආදි. එත්ථ ච සදච සකටමග්ගස්ස 
අන්තිමචක්කමග්ගං නිමිත්තං කදරොන්ති, මග්දගො බහිසීමාය දහොති. සදච 
බාහිරචක්කමග්ගං නිමිත්තං කදරොන්ති, බාහිරචක්කමග්දගොව බහිසීමාය
දහොති, දසසං අන්දතොසීමං භජතීති දවදිතබ්බං. සදචපි ද්දව මග්ගා
නික්ඛමිත්වා පච්ඡා සකටධුරමිව එකීභවන්ති, ද්විධා භින්නට්ඨාදන වා
සම්බන්ධට්ඨාදන වා සකිං කිත්දතත්වා පුන න කිත්දතතබ්බා.
එකාබද්ධනිමිත්තඤ්දහතංදහොති. 

සදච විහාරං පරික්ඛිපිත්වා චත්තාදරො මග්ගා චතූසු දිසාසු ගච්ඡන්ති, 
මජ්දඣ එකං කිත්දතත්වා අපරං කිත්දතතුං න වට්ටති. 
එකාබද්ධනිමිත්තඤ්දහතං. දකොණං විනිවිජ්ඣිත්වා ගතං පන පරභාදග
කිත්දතතුං වට්ටති. විහාරමජ්දඣන විනිවිජ්ඣිත්වා ගතමග්දගො පන න
කිත්දතතබ්දබො. කිත්තිදතපනනිමිත්තස්සඋපරිවිහාදරොදහොති.ඉමඤ්ච
මග්ගං කිත්දතන්දතන ‘‘මග්දගො පජ්දජො පදථො’’තිආදිනා (චූළනි.
පාරායනත්ථුතිගාථානිද්දදස 101) වුත්දතසු දසසු නාදමසු දයන දකනචි
නාදමන කිත්දතතුං වට්ටති. පරිඛාසණ්ඨාදනන විහාරං පරික්ඛිපිත්වා 
ගතමග්දගොඑකත්ථකිත්දතත්වාඅඤ්ඤත්ථකිත්දතතුංනවට්ටති. 

යං පන අබද්ධසීමා ක්ඛකණ නදිං වක්ඛාමාති ‘‘යස්සා ධම්මිකානං
රාජූනං කාදල’’තිආදිනා (කඞ්ඛා. අට්ඨ. නිදානවණ්ණනා) 
උදකුක්දඛපසීමායංනදියාවක්ඛමානත්තාවුත්තං.යාපනනදීමග්දගොවිය 
සකටධුරසණ්ඨාදනනවාපරිඛාසණ්ඨාදනනවාවිහාරංපරික්ඛිපිත්වාගතා, 
නංඑකත්ථ කිත්දතත්වාඅඤ්ඤත්ථකිත්දතතුංනවට්ටති.විහාරස්සචතූසු
දිසාසු අඤ්ඤමඤ්ඤං විනිවිජ්ඣිත්වා ගදත නදීචතුක්දකපි එදසව නදයො.
අසම්මිස්සනදිදයො පන චතස්දසොපි කිත්දතතුං වට්ටති. සදච වතිං
කදරොන්දතො විය රුක්ඛපාදද නිඛණිත්වා වල්ලිපලාලාදීහි නදීදසොතං
රුම්භන්ති, උදකම්පි අජ්දඣොත්ථරිත්වාආවරණං පවත්තතිදයව, නිමිත්තං 
කාතුං වට්ටති. යථා පන උදකං නප්පවත්තති, එවං දසතුම්හි කදත
අප්පවත්තමානා නදී නිමිත්තං කාතුං න වට්ටති. පවත්තනට්ඨාදන
නදීනිමිත්තං, අප්පවත්තනට්ඨාදන උදකනිමිත්තංකාතුංවට්ටති. 

යාපනදුබ්බුට්ඨිකාදලවාගිම්දහවානිරුදකභාදවනනප්පවත්තති, සා
වට්ටති.මහානදිදතොඋදකමාතිකංනීහරන්ති, සාකුන්නදීසදිසාහුත්වාතීණි
සස්සානි සම්පාදදන්තීනිච්චංපවත්තති.කිඤ්චාපිපවත්තති, නිමිත්තංකාතුං
නවට්ටති. යා පනමූදලමහානදිදතොනිග්ගතාපිකාලන්තදරනදතදනව
නිග්ගතමග්දගන නදිං භින්දිත්වා සයදමව ගච්ඡති, ගච්ඡන්තී ච පරදතො



කඞ්ඛාවිතරණී-අභිනවටීකා  නිදානවණ්ණනා 

 පටුන 21 

සුසුමාරාදිසමාකිණ්ණා නාවාදීහි සඤ්චරිතබ්බා නදී දහොති, තං නිමිත්තං
කාතුංවට්ටති. 

අසන්දමානන්ති අප්පවත්තමානං. සන්දමානං නාම

ඔඝනදීඋදකවාහකමාතිකාසු උදකං. වුත්තපරිච්කඡදො ං අතිට්ඨන්තන්ති
‘‘යාව කම්මවාචාපරිදයොසානා සණ්ඨමානක’’න්ති වුත්තපරිච්දඡදකාලං

අතිට්ඨන්තං.  ාජන තන්ති නාවාචාටිආදීසු භාජදනසු ගතං. යං පන 

අන්ධෙට්ඨෙථායං ‘‘ගම්භීදරසුආවාටාදීසුඋක්දඛපිමංඋදකංනිමිත්තංන
කාතබ්බ’’න්ති (මහාව. අට්ඨ. 138; වි. සඞ්ග. අට්ඨ. 158) වුත්තං, තං
දුවුත්තං, අත්තදනො මතිමත්තදමව. ඨිතං පන අන්තමදසො සූකරඛතායපි
ගාමදාරකානං කීළනවාපියම්පි සදච යාව කම්මවාචාපරිදයොසානං තිට්ඨති, 
අප්පං වා දහොතු, බහු වා, වට්ටතිදයව. තස්මිං පන ඨාදන
නිමිත්තසඤ්ඤාකරණත්ථංපාසාණවාලිකාපංසුආදිරාසිවා පාසාණත්ථම්දභො
වාදාරුත්ථම්දභොවාකාතබ්දබො. 

එවංනිමිත්තසම්පත්තිතත්තතංදස්දසත්වාඉදානිදයහිආකාදරහි බද්ධා

පරිසාසම්පත්තිතත්තානාමදහොති, තංදස්දසතුං ‘‘පරිසාසම්පත්තියායුත්තා

නාමා’’තිආදිමාහ. ඉමස්ස පන කම්මස්ස චතුවග්ගකරණීයත්තා ‘‘චතූහි

භික්ඛූහී’’තිවුත්තං. ඉමඤ්ච සීමං බන්ධිතුකාදමහිසාමන්තවිහාදරසුභික්ඛූ
තස්ස තස්ස විහාරස්ස සීමාපරිච්දඡදං පුච්ඡිත්වා බද්ධසීමවිහාරානං සීමාය
සීමන්තරිකං, අබද්ධසීමවිහාරානං සීමාය උපචාරං ඨදපත්වා
දිසාචාරිකභික්ඛූනං නිස්සඤ්චාරසමදය සදච එකස්මිං ගාමදඛත්දත සීමං 
බන්ධිතුකාමා, දයතත්ථබද්ධසීමවිහාරා, දතසුභික්ඛූනං ‘‘මයංඅජ්ජසීමං 
බන්ධිස්සාම, තුම්දහ සකසකසීමාපරිච්දඡදදතො මා නික්ඛමිත්ථා’’ති
දපදසතබ්බං. දය අබද්ධසීමවිහාරා, දතසු භික්ඛූ එකජ්ඣං
සන්නිපාතාදපතබ්බා, ඡන්දාරහානං ඡන්දදො ආහරාදපතබ්දබො. දතන

වුත්තං ‘‘යාවතිො තස්මිං  ාමකඛත්කත’’තිආදි. තස්මිං  ාමකඛත්කතති
යස්මිං ගාමදඛත්දත ඨත්වා කම්මවාචං වාදචන්ති, තස්මිං ගාමදඛත්දත.
‘‘සදචඅඤ්ඤානිපි ගාමදඛත්තානිඅන්දතොකත්තුකාමා, දතසුගාදමසුදය
භික්ඛූ වසන්ති, දතහිපි ආගන්තබ්බං, අනාගච්ඡන්තානං ඡන්දදො

ආහරිතබ්දබො’’ති මහාසුමත්කථකරො ආහ. මහාපදුමත්කථකරො පනාහ 
‘‘නානාගාමදඛත්තානි නාම පාටිදයක්කං බද්ධසීමාසදිසානි, න තදතො
ඡන්දපාරිසුද්ධි ආගච්ඡති. අන්දතොනිමිත්තගදතහි පන භික්ඛූහි
ආගන්තබ්බ’’න්තිවත්වාපුනආහ ‘‘සමානසංවාසකසීමාසම්මන්නනකාදල
ආගමනම්පි අනාගමනම්පි වට්ටති, අවිප්පවාසසීමාසම්මන්නනකාදල පන
අන්දතොනිමිත්තගදතහි ආගන්තබ්බං. අනාගච්ඡන්තානං ඡන්දදො
ආහරිතබ්දබො’’ති(මහාව.අට්ඨ.138). 

ඉදානිදයහිආකාදරහිසම්මතාකම්මවාචාසම්පත්තිතත්තානාම දහොති, 

තං දස්දසතුං ‘‘ෙම්මවාචාසම්පත්තියා යුත්තා නාමා’’තිආදිමාහ. 
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ආදිසද්දදන.‘‘යදිසඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්දඝොඑදතහිනිමිත්දතහිසීමං
සම්මන්දනයය සමානසංවාසං එකූදපොසථං, එසා ඤත්ති. සුණාතු දම, 
භන්දත, සඞ්දඝො, යාවතා සමන්තා නිමිත්තා කිත්තිතා, සඞ්දඝො එදතහි
නිමිත්දතහිසීමං සම්මන්නතිසමානසංවාසං එකූදපොසථං, යස්සායස්මදතො
ඛමති එදතහි නිමිත්දතහි සීමාය සම්මුති සමානසංවාසාය එකූදපොසථාය, 
දසො තුණ්හස්ස. යස්ස නක්ඛමති, දසො භාදසයය. සම්මතා සීමා සඞ්දඝන 
එදතහි නිමිත්දතහි සමානසංවාසා එකූදපොසථා, ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මා
තුණ්හී, එවදමතං ධාරයාමී’’ති(මහාව.139) ඉමංපාළදසසංසඞ්ගණ්හාති. 

වුත්තායාතිඋදපොසථක්ඛන්ධදකවුත්තාය.ඤත්තිදදොසඅනුස්සාවනදදොදසහි 

විරහිතත්තා පරිසුද්ධාය. 

ඛණ්ඩසීමා (මහාව.අට්ඨ.138; සාරත්ථ. ටී.මහාවග්ග3.138; වජිර.ටී.
මහාවග්ග 138) නාම ඛුද්දකසීමා. සමානසංවාසකත්ථං සම්මතා සීමා 

සමානසංවාසෙසීමා. අවිප්පවාසත්ථං සම්මතා සීමා අවිප්පවාසසීමා. ඉමාසු
පන තීසු සීමං සම්මන්නන්දතහි පබ්බජ්ජුපසම්පදාදීනං සඞ්ඝකම්මානං
සුඛකරණත්ථංපඨමං ඛණ්ඩසීමාබන්ධිතබ්බා.තංපනබන්ධන්දතහිවත්තං
ජානිතබ්බං. සදච හි දබොධිදචතියභත්තසාලාදීනි සබ්බවත්ථූනි
පතිට්ඨාදපත්වා කතවිහාදර බන්ධන්ති, විහාරමජ්දඣ බහූනං
සදමොසරණට්ඨාදන අබන්ධිත්වා විහාරපච්චන්දත විවිත්දතොකාදස 
බන්ධිතබ්බා. අකතවිහාදර බන්ධන්දතහි දබොධිදචතියාදීනං සබ්බවත්ථූනං
ඨානං සල්ලක්දඛත්වා යථා පතිට්ඨිදතසු වත්ථූසු විහාරපච්චන්දත
විවිත්දතොකාදස දහොති, එවං බන්ධිතබ්බා. සා දහට්ඨිමපරිච්දඡදදන සදච
එකවීසතිභික්ඛූගණ්හාති, වට්ටති. තදතොඔරංනවට්ටති.පරංභික්ඛුසහස්සං
ගණ්හන්තීපිවට්ටති.තංබන්ධන්දතහි සීමාමාළකස්සසමන්තානිමිත්තුපගා
පාසාණා ඨදපතබ්බා, න ඛණ්ඩසීමාය ඨිදතහි මහාසීමා බන්ධිතබ්බා, න
මහාසීමාය ඨිදතහි ඛණ්ඩසීමා. ඛණ්ඩසීමායදමව පන ඨත්වා ඛණ්ඩසීමා 
බන්ධිතබ්බා, මහාසීමායදමවඨත්වාමහාසීමා. 

තත්රායංබන්ධනවිධි– සමන්තා ‘‘එදසොපාසාදණොනිමිත්ත’’න්තිඑවං 
නිමිත්තානිකිත්දතත්වාකම්මවාචායසීමාසම්මන්නිතබ්බා.අථතස්සාඑව 
දළ්හීකම්මත්ථං අවිප්පවාසකම්මවාචා කාතබ්බා. එවඤ්හි ‘‘සීමං
සමූහනිස්සාමා’’ති ආගතාසමූහනිතුංනසක්ඛිස්සන්ති.සීමංසම්මන්නිත්වා
බහි සීමන්තරිකපාසාණා ඨදපතබ්බා, සීමන්තරිකා පච්ඡිමදකොටියා
චතුරඞ්ගුලප්පමාණාපි (මහාව. අට්ඨ. 138; වි. සඞ්ග. අට්ඨ. 163) වට්ටති.
සදචපනවිහාදරොමහාදහොති, ද්දවපිතිස්දසොපි තතුත්තරිපිඛණ්ඩසීමාදයො
බන්ධිතබ්බා. 

එවං ඛණ්ඩසීමං සම්මන්නිත්වා මහාසීමාසම්මුතිකාදල ඛණ්ඩසීමදතො
නික්ඛමිත්වා මහාසීමායං ඨත්වා සමන්තා අනුපරියායන්දතහි
සීමන්තරිකපාසාණා කිත්දතතබ්බා. තදතො අවදසසනිමිත්දත කිත්දතත්වා 
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හත්ථපාසං අවිජහන්දතහිකම්මවාචාය සමානසංවාසකසීමං සම්මන්නිත්වා
තස්සා දළ්හීකම්මත්ථං අවිප්පවාසකම්මවාචාපි කාතබ්බා. එවඤ්හි ‘‘සීමං 
සමූහනිස්සාමා’’ති ආගතා සමූහනිතුං න සක්ඛිස්සන්ති. සදච පන
ඛණ්ඩසීමාය නිමිත්තානි කිත්දතත්වා තදතො සීමන්තරිකාය නිමිත්තානි
කිත්දතත්වා මහාසීමාය නිමිත්තානි කිත්දතන්ති, එවං තීසු ඨාදනසු
නිමිත්තානිකිත්දතත්වායංසීමං ඉච්ඡන්ති, තංපඨමංබන්ධිතුංවට්ටති.එවං
සන්දතපි යථාවුත්තනදයන ඛණ්ඩසීමදතොව පට්ඨාය බන්ධිතබ්බා. එවං
බද්ධාසු පන සීමාසු ඛණ්ඩසීමායං ඨිතා භික්ඛූ මහාසීමායං කම්මං
කදරොන්තානං න දකොදපන්ති, මහාසීමායං වා ඨිතා ඛණ්ඩසීමායං
කදරොන්තානං. සීමන්තරිකාය පන ඨිතා උභින්නම්පි න දකොපන්ති.
ගාමදඛත්දත ඨත්වා කම්මං කදරොන්තානං පන සීමන්තරිකාය ඨිතා
දකොදපන්ති. සීමන්තරිකා හි ගාමදඛත්තං භජති.

අවිප්පවාසසීමාසම්මන්නදනකදතසතිසාච අවිප්පවාසසීමා නාමදහොති.

දතනාහ ‘‘තස්සාකයව පක කදො’’ති. තස්සාකයවාතිබද්ධසීමායඑව. 

අයංපනවිදසදසො– ‘‘ඨදපත්වාගාමඤ්චගාමූපචාරඤ්චා’’ති (මහාව. 
144) වචනදතො අවිප්පවාසසීමා ගාමඤ්ච ගාමූපචාරඤ්ච න ඔතරති, 
සමානසංවාසකසීමා පන තත්ථාපි ඔතරති. සමානසංවාසකසීමා දචත්ථ
අත්තදනො ධම්මතාය ගච්ඡති, අවිප්පවාසසීමා පන යත්ථ
සමානසංවාසකසීමා, තත්දථවගච්ඡති.නහිතස්සාවිසුංනිමිත්තකිත්තනං 
අත්ථි. තත්ථ සදච අවිප්පවාසාය සම්මුතිකාදල ගාදමො අත්ථි, තං සා න
ඔතරති. සදච පන සම්මතාය සීමාය පච්ඡා ගාදමො නිවිසති, දසොපි
සීමාසඞ්ඛදමව ගච්ඡති. යථා ච පච්ඡා නිවිට්දඨො, එවං පඨමං නිවිට්ඨස්ස
පච්ඡාවඩ්ඪිතප්පදදදසොපිසීමාසඞ්ඛදමවගච්ඡති. සදචපිසීමාසම්මුතිකාදල
දගහානි කතානි, ‘‘පවිසිස්සාමා’’ති ආලදයොපි අත්ථි, මනුස්සා පන
අප්පවිට්ඨා, දපොරාණගාමං වා සදගහදමව ඡඩ්දඩත්වා අඤ්ඤත්ථ ගතා, 
අගාදමොදයවඑස, සීමාඔතරති.සදචපනඑකම්පිකුලංපවිට්ඨංවාඅගතං
වාඅත්ථි, ගාදමොදයව, සීමාන ඔතරති. 

එවං බද්ධසීමංදස්දසත්වාඉදානිඅබද්ධසීමං දස්දසන්දතො ‘‘අබද්ධසීමා

පනා’’තිආදිමාහ. ගාදමො එව සීමා  ාමසීමා. ගාමග්ගහදණන දචත්ථ
නිගමනගරානම්පිසඞ්ගදහො දවදිතබ්දබො.යත්තදකපදදදසතස්සගාමස්ස
ගාමදභොජකාබලිංලභන්ති, දසොපදදදසොඅප්දපො වාදහොතු, මහන්දතොවා, 
එකං ගාමදඛත්තං නාම. යම්පි එකස්මිංදයව ගාමදඛත්දත එකං පදදසං 
‘‘අයං විසුං ගාදමො දහොතූ’’ති පරිච්ඡින්දිත්වා රාජා කස්සචි දදති, දසොපි 

විසුං ාමසීමා දහොතිදයව. තස්මා සා ච ඉතරා ච පකතිගාමසීමා 
බද්ධසීමාසදිසාව දහොති. දකවලං පන තිචීවරවිප්පවාසපරිහාරං න ලභතීති
(මහාව.අට්ඨ. 147). 
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අ ාමකෙ අරඤ්කඤති විඤ්ඣාටවිසදිදස අරඤ්දඤ. දතනාහ 

‘‘අ ාමෙං නාමා’’තිආදි. අයං පන සීමා තිචීවරවිප්පවාසපරිහාරම්පි ලභති. 

මච්ඡබන්ධානන්ති දකවට්ටානං. අ මනපකථසූති ගන්තුං
අසක්කුදණයයපදථසු. යත්ථ තදදහව ගන්ත්වා තදදහව පච්චාගන්තුං න
සක්කාදහොති, තාදිදසසූතිවුත්තංදහොති.දතසං ගමනපරියන්තස්සඔරදතො
පනගාමසීමාසඞ්ඛංගච්ඡති.තත්ථගාමසීමංඅදසොදධත්වාකම්මං කාතුංන

වට්ටති. මජ්ක  ඨිතානං සබ්බදිසාසු සත්තබ් න්තරාති මජ්දඣ ඨිතානං

භික්ඛූනං ඨිදතොකාසදතො සබ්බදිසාසු සත්තබ්භන්තරා. තත්ථාති දතසු

අබ්භන්තදරසු. තස්මාති යස්මා පරිසවදසන වඩ්ඪති, තස්මා. 

උපචාරත්ථායාති සීදමොපචාරත්ථාය. සීමා ාවං පටික්ඛිපිත්වාති 

බද්ධසීමාභාවං පටික්ඛිපිත්වා. සමාදනො සංවාදසො එත්ථාති සමානසංවාසා. 

එදකො උදපොසදථො එත්ථාති එකූකපොසථා. එත්ථ ච උදපොසථස්ස විසුං

ගහිතත්තා අවදසසකම්මවදසන සමානසංවාසතා දවදිතබ්බා. වුත්තාති 

අබද්ධසීමාපරිච්දඡදංදස්දසතුං උකපොසථක්ඛන්ධකෙ (මහාව. 149) වුත්තා.

අනුඅනුඅඩ්ඪමාසං අන්වඩ්ඪමාසං, අඩ්ඪමාදස අඩ්ඪමාදසතිඅත්දථො.එවං 

‘‘අනුදසාහ’’න්තිආදීසුපි. කදකවති දමදඝ. ව ාහකෙසු වි තමත්කතසූති 

භාදවනභාවලක්ඛදණභුම්මං. කසොතන්තිඋදකප්පවාදහොවුච්චති. තිත්දථන

වා අතිත්දථන වා ඔතරිත්වාති පාඨදසදසො. තිමණ්ඩ ං පටිච්ඡාකදත්වාති

යථාතිමණ්ඩලපටිච්ඡාදනංදහොති, එවංනිවාදසත්වා. උත්තරන්තියාතියත්ථ

කත්ථචි උත්තරන්තියා. භික්ඛුනීවි ඞ්ක  (පාචි. 692) භික්ඛුනියා වදසන

නදීලක්ඛණස්ස පාළයං ආගතත්තා ‘‘භික්ඛුනියා’’ති වුත්තං, න පන 
විදසසසබ්භාවදතො. 

කෙනචි ඛණිත්වා අෙකතොති අන්තමදසො තිරච්ඡාදනනපි ඛණිත්වා

අකදතො. නදිං වා සමුද්දං වා භින්දිත්වාති නදීකූලං වා සමුද්දදවලං වා 

භින්දිත්වා. එතං  ක්ඛණන්ති ‘‘යත්ථ නදියං වුත්තප්පකාදර වස්සකාදල
උදකං සන්තිට්ඨතී’’ති (කඞ්ඛා. අට්ඨ. නිදානවණ්ණනා) 
වුත්තප්පකාරලක්ඛණං. දලොණීපි ජාතස්සරසඞ්ඛදමව ගච්ඡති. යත්ථ පන
වුත්තප්පකාදර වස්සකාදලවස්දසපච්ඡින්නමත්දතපිවිතුංවාහත්ථපාදද
දධොවිතුං වා උදකං න දහොති සුක්ඛති, අයං ජාතස්සදරො
ගාමදඛත්තසඞ්ඛදමවගච්ඡති. 

උදකුක්කඛපාති කරණත්දථ නිස්සක්කවචනන්ති ආහ 

‘‘උදකුක්කඛකපනා’’ති.කථංපනඋදකං ඛිපිතබ්බන්තිආහ ‘‘තත්ථා’’තිආදි. 

මජ්ඣිකමන පුරිකසනාති ථාමමජ්ඣිදමන පුරිදසන. අයං උදකුක්කඛකපො

නාමාතිඅයංඋදකුක්දඛදපනපරිච්ඡින්නාසීමානාමාතිඅත්දථො.යාව පරිසා
වඩ්ඪති, තාව අයං සීමාපි වඩ්ඪති, පරිසපරියන්තදතො උදකුක්දඛදපොදයව
පමාණං.සදච පනනදීනාතිදීඝාදහොති, පභවදතොපට්ඨායයාවමුඛද්වාරං
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සබ්බත්ථ සඞ්දඝො නිසීදති, උදකුක්දඛපසීමාකම්මං නත්ථි. සකලාපි නදී
එදතසංදයවභික්ඛූනංපදහොති. 

පෙතිවස්සොක ති පුබ්දබ වුත්තප්පකාදර පකතිවස්සකාදල. චතූසු

මාකසසූති වස්සානස්ස චතූසු මාදසසු. අතිවුට්ඨිකාදල ඔදඝන
ඔත්ථදතොකාදසො න ගදහතබ්දබො. දසො හි ගාමසීමාසඞ්ඛදමව ගච්ඡති. 
අන්දතොනදියංජාතස්සදරජාතපිට්ඨිපාසාණදීපදකසුපිඅයදමවවිනිච්ඡදයො
දවදිතබ්දබො. සදච පනනදී පරිපුණ්ණා දහොති සමතිත්ථිකා, උදකසාටිකං
නිවාදසත්වාපිඅන්දතොනදියංදයව කම්මංකාතබ්බං.සදචනසක්දකොන්ති, 
නාවායපි ඨත්වා කාතබ්බං. ගච්ඡන්තියා පන නාවාය කාතුං න වට්ටති.
කස්මා? උදකුක්දඛපමත්තදමවහිසීමා, තං නාවාසීඝදමවඅතික්කාදමති.
එවංසතිඅඤ්ඤිස්සාසීමායඤත්ති, අඤ්ඤිස්සාඅනුස්සාවනාදහොති, තස්මා
නාවං අරිත්දතන වා ඨදපත්වා, පාසාදණ වා ලම්බිත්වා, අන්දතොනදියං
ජාතරුක්දඛවාබන්ධිත්වාකම්මංකාතබ්බං.අන්දතොනදියං බද්ධඅට්ටදකපි
අන්දතොනදියංජාතරුක්දඛපිඨිදතහිකම්මංකාතුංවට්ටති. 

සදච පන රුක්ඛස්ස සාඛා වා තදතො නික්ඛන්තපාදරොදහො වා
බහිනදීතීදර විහාරසීමාය වා ගාමසීමාය වා පතිට්ඨිදතො, සීමං වා
දසොදධත්වා, සාඛං වා ඡින්දිත්වා කම්මං කාතබ්බං. බහිනදීතීදර
ජාතරුක්ඛස්ස අන්දතොනදියං පවිට්ඨසාඛාය වා පාදරොදහ වා නාවං
බන්ධිත්වාකම්මංකාතුංනවට්ටති. කදරොන්දතහිසීමාවා දසොදධතබ්බා, 
සාඛංඡින්දිත්වාවාතස්සබහිපතිට්ඨිතභාදගො නාදසතබ්දබො.නදීතීදරපන
ඛාණුකංදකොට්දටත්වාතත්ථබන්ධනාවායනවට්ටතිදයව. 

නදියංදසතුංකදරොන්ති, සදචඅන්දතොනදියංදයවදසතුවාදසතුපාදා
වා, දසතුම්හිඨිදතහිකම්මංකාතුංවට්ටති.සදචපනදසතුවාදසතුපාදාවා
බහිතීදර පතිට්ඨිතා, කම්මං කාතුං න වට්ටති, සීමං දසොදධත්වා කම්මං
කාතබ්බං. අථ දසතුපාදා අන්දතො, දසතු පන උභින්නම්පි තීරානං
උපරිආකාදසඨිදතො, වට්ටති.ජාතස්සදරපිඑදසව නදයො. 

‘‘යස්මිංපකදකසපෙතිවීචිකයොඔත්ථරිත්වා සණ්ඨහන්තී’’තිඑදතනයං
පදදසං උද්ධං වඩ්ඪනකඋදකං වා පකතිවීචිදයො වා දවදගන ආගන්ත්වා
ඔත්ථරන්ති, තත්ථකම්මංකාතුංනවට්ටතීති(මහාව.අට්ඨ.147) දස්දසති.
සදචඌමිදවදගොබාධති, නාවායවා අට්ටදකවාඨත්වාකාතබ්බං. දතසු 
විනිච්ඡදයො නදියං වුත්තනදයදනව දවදිතබ්දබො. සදච පන සමුද්දදො
ගාමසීමං වා නිගමසීමං වා ඔත්ථරිත්වා තිට්ඨති, සමුද්දදොව දහොති. තත්ථ

කම්මං කාතුං වට්ටති. තකතො පට්ඨාය ෙප්පියභූමීති ඔත්ථරිත්වා
සණ්ඨිතඋදකන්තදතො පට්ඨාය අන්දතො නදීජාතස්සරසමුද්දදො නාමාති

අත්දථො. දුබ්බුට්ඨිොක තිවස්සානදහමන්දතසන්ධායවුත්තං. සුක්කඛසුපීති
නිරුදදකසුපි.යථාචවාපිඛණදන, එවං ආවාටදපොක්ඛරණීආදීනංඛණදනපි
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ගාමදඛත්තං දහොතිදයවාති දට්ඨබ්බං. වප්පං වා ෙකරොන්තීති

ලාබුතිපුසකාදිවප්පංවාකදරොන්ති. තංඨානන්තියත්ථවාපිආදිකංකතං, තං
ඨානං. අඤ්ඤං පන කප්පියභූමි. සදච පන ජාතස්සරං පූදරත්වා ථලං
කදරොන්ති, එකස්මිංදිසාභාදගපාළං බන්ධිත්වාසබ්බදමවනංමහාතළාකං
වාකදරොන්ති, සබ්දබොපිඅජාතස්සදරොදහොති. ගාමසීමාසඞ්ඛදමවගච්ඡති. 

සදච නදිම්පි විනාදසත්වා තළාකං කදරොන්ති, දහට්ඨා පාළ බද්ධා, 
උදකංආගන්ත්වාතළාකංපූදරත්වාතිට්ඨති, එත්ථකම්මං කාතුංනවට්ටති.
උපරිපවත්තනට්ඨාදනඡඩ්ඩිතංඋදකංනදිංඔත්ථරිත්වා සන්දනට්ඨානදතො
පට්ඨාය වට්ටති. කාචි නදී කාලන්තදරන උප්පතිත්වා ගාමනිගමසීමං 
ඔත්ථරිත්වා පවත්තති, නදීදයව දහොති, කම්මං කාතුං වට්ටති. සදච

විහාරසීමං ඔත්ථරති ‘‘විහාරසීමා’’ත්දවව සඞ්ඛං ගච්ඡති. තස්මාති යස්මා

අන්දතො ගච්ඡති, තස්මා. සමන්තා උදකුක්කඛපපරිච්කඡකදො ොතබ්කබොති
පදහොනකට්ඨානං සන්ධාය වුත්තං. යත්ථ පන කුන්නදීආදීසු නප්පදහොති, 
තත්ථ පදහොනකට්ඨානදතො උදකුක්දඛපපරිච්දඡදදො කාතබ්දබො. 

උපචාරත්ථායාතිසීදමොපචාරත්ථාය. 

කස්මා පන අඤ්ඤදමකං සත්තබ්භන්තරං, අඤ්දඤො එදකො

උදකුක්දඛදපො ච උපචාරත්ථාය ඨදපතබ්දබොතිආහ ‘‘අයං හී’’තිආදි. ඉදං
වුත්තං දහොති(සාරත්ථ.ටී.මහාවග්ග3.147; වි.වි.ටී.මහාවග්ග2.147) – 
යස්මා අයං සත්තබ්භන්තරසීමා ච උදකුක්දඛපසීමා ච භික්ඛූනං
ඨිදතොකාසදතොපට්ඨායලබ්භති, දතච භික්ඛූනසබ්බදාඑකසදිසා, කදාචි
වඩ්ඪන්ති, කදාචිපරිහායන්ති.යදාච වඩ්ඪන්ති, තදාසීමාසඞ්කදරොදහොති.
තස්මා අඤ්ඤදමකං සත්තබ්භන්තරං, අඤ්දඤො එදකො උදකුක්දඛදපො ච

උපචාරත්ථාය ඨදපතබ්දබොති. යං පන මහාඅට්ඨෙථායං ‘‘තදතො අධිකං
වට්ටතිදයව, ඌනකංපනනවට්ටතී’’ති (මහාව.අට්ඨ.147) වුත්තං, තම්පි
එතදත්ථදමව, න පන තත්ථ කතස්ස කම්මස්ස කුප්පත්තාති ගදහතබ්බං. 

පරිච්කඡදකතො බහි අඤ්ඤං තත්තෙංකයව පරිච්කඡදං අනතික්ෙමිත්වා

ඨිකතොපීති අත්තදනො සත්තබ්භන්තදරන, උදකුක්දඛදපන වා දයො දතසං
සත්තබ්භන්තරස්ස, උදකුක්දඛපස්ස වා පරිච්දඡදදො, තදතො බහි අඤ්ඤං
තත්තකංදයව පරිච්දඡදං අනතික්කමිත්වා ඨිදතොපීති අත්දථො. කථදමතං 

විඤ්ඤායතීතිආහ ‘‘ඉදංසබ්බඅට්ඨෙථාසු සන්නිට්ඨාන’’න්ති, ඉදං‘‘කම්මං

දකොදපතී’’තිමහාඅට්ඨකථාදීසු වවත්ථානන්තිඅත්දථො. ‘‘ඉතිඉම’’න්තිආදි
යථාවුත්තස්ස නිගමනං.දහොතිදචත්ථ– 

‘‘බද්ධාබද්ධවදසදනධ, සීමානාමද්විධාතහිං; 
තිසම්පත්තිතත්තාවජ්ජි-දතකාදසවිපත්තිකා; 
බද්ධසීමාතිධාඛණ්ඩා-දිදතොගාමාදිදතොපරා’’ති. 
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ස ා ාපත්ති ච නාදමසා දුවිධා වත්ථුසභාගා, ආපත්තිසභාගාති. තත්ථ

ඉධ වත්ථුසභාගා අධිප්දපතා, දනතරාති දස්දසතුං ‘‘යං සබ්කබො සඞ්කඝො

විො ක ොජනාදිනා’’තිආදිමාහ.  හුොපත්තින්තිලහුදකනවිනයකම්දමන
විසුජ්ඣනදතො ලහුකා 
ථුල්ලච්චයපාචිත්තියපාටිදදසනීයදුක්කටදුබ්භාසිතසඞ්ඛාතා
පඤ්චාපත්තිදයො. වත්ථුසභාගාය සඞ්ඝාදිදසසාපත්තියාපි සති
උදපොසථකම්මං පත්තකල්ලං නදහොතිදයව. යථාහ ‘‘සභාගසඞ්ඝාදිදසසං 
ආපන්නස්ස පන සන්තිදක ආවි කාතුං න වට්ටති. සදච ආවි කදරොති, 
ආපත්තිආවිකතාදහොති, දුක්කටා පනනමුච්චතී’’ති (චූළව. අට්ඨ. 102). 

තස්සා පන අදදසනාගාමිනිදතො එවං වුත්තං. වත්ථුස ා ාති වත්ථුවදසන
සමානභාගා, එකදකොට්ඨාසාති වුත්තං දහොති. ඉමදමව වත්ථුසභාගං
දදදසතුං න වට්ටති ‘‘න, භික්ඛදව, සභාගා ආපත්ති දදදසතබ්බා, දයො
දදදසයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 169) වුත්තත්තා, න පන 

ආපත්තිසභාගං. දතනාහ ‘‘විො ක ොජනපච්චයා ආපන්නං පනා’’තිආදි. 

ආපත්තිස ා න්තිආපත්තියා සමානභාගං. 

සාමන්තා ආවාසාති සාමන්තආවාසං, සමීපවිහාරන්ති අත්දථො. 

සජ්ජුෙන්ති තදදහවාගමනත්ථාය. පාකහතබ්කබොති දපදසතබ්දබො. 

ඉච්කචතං කුස න්ති ඉති එතං සුන්දරං භද්දකං, ලද්ධකප්පන්ති වුත්තං

දහොති. කනොකච ක ථාතිවිහාරානංදූරතායවාමග්දගපරිපන්ථාදිනාවා
යදි න ලදභථ. ‘‘තස්ස සන්තිදක පටිකරිස්සතී’’ති ඉමිනා වචදනන
සභාගාපත්ති ආවි කාතුම්පි න ලබ්භතීති දීපිතං දහොති. යදි ලදභයය, ආවි
කත්වාපි උදපොසථං කදරයය. යදි පන සබ්දබො සඞ්දඝො සභාගං
සඞ්ඝාදිදසසං ආපන්දනො දහොති, ඤත්තිං ඨදපත්වා උදපොසථං කාතුං න
වට්ටති, උදපොසථස්ස අන්තරාදයොව දහොති. උදභොපි දුක්කටං ආපජ්ජන්ති
‘‘න, භික්ඛදව, සභාගා ආපත්ති දදදසතබ්බා, දයො දදදසයය, ආපත්ති
දුක්කටස්ස. න, භික්ඛදව, සභාගා ආපත්ති පටිග්ගදහතබ්බා, දයො

පටිග්ගණ්දහයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 169) වුත්තත්තා. විමති 

සංසදයො, තත්ථ නිතත්දතො කවමතිකෙො. ‘‘පුන නිබ්දබමතිදකො හුත්වා
දදදසතබ්බදමවා’’තිදනව පාළයං, නචඅට්ඨකථායංඅත්ථි, දදසිදතපන

දදොදසො නත්ථි. වුත්තනකයකනවාති ‘‘පාරිසුද්ධිං ආයස්මන්දතො
ආදරොදචථා’’තිආදිනා නදයන සාපත්තිකස්ස උදපොසථකරදණ
පඤ්ඤත්තං දුක්කටං ආපජ්ජන්තීති වුත්තනදයදනව. කස්මා

සභාගාපත්තිදයව වුත්තාති ආහ ‘‘එතාසු හී’’තිආදි. විස ා ාපත්තීසු

විජ්ජමානාසුපි පත්තෙල් ං කහොතිකයවාති විසභාගාසු පන විජ්ජමානාසු
දතසංදයව පුග්ගලානං ආපත්ති, න සඞ්ඝස්සාති සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං
දහොතිදයව. 
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අන්තිමවත්ථුඅජ් ාපන්නකෙො නාමචතුන්නං පාරාජිකානංඅඤ්ඤතරං
අජ්ඣාපන්නදකො.පණ්ඩකාදීනංවිනිච්ඡදයොපරදතොපාරාජිකුද්දදදස ආවි

භවිස්සති. තිරච්ඡාන කතොති අන්තමදසොසක්කංදදවරාජානංඋපාදායදයො
දකොචි නාගමාණවකාදිදකො අමනුස්සජාතිදකො දවදිතබ්දබො, න

අස්සදගොණාදදයො. දතනාහ ‘‘එත්ථ චා’’තිආදි. තත්ථ එත්ථාති එතිස්සං

වජ්ජනීයපුග්ගලකථායං. යස්සඋපසම්පදාපටික්ඛිත්තාති‘‘තිරච්ඡානගදතො, 
භික්ඛදව, අනුපසම්පන්දනො, නඋපසම්පාදදතබ්දබො’’ති(මහාව.111) යස්ස
නාගසුපණ්ණාදිදනො තිරච්ඡානගතස්සඋපසම්පදා පටික්ඛිත්තා, දසොඉධාපි 
තිරච්ඡානගදතො නාමාති අත්දථො. තත්ථ හි අන්තමදසො දදදව උපාදාය
නාගමාණවකාදිදකො දයො දකොචි අමනුස්සජාතිදකො ‘‘තිරච්ඡානගදතො’’ති

අධිප්දපදතො.වුත්තඤ්හි සමන්තපාසාදිොයං ‘‘තිරච්ඡානගදතො, භික්ඛදවති
එත්ථ නාදගො වා දහොතු සුපණ්ණමාණවකාදීනං වා අඤ්ඤතදරො, 
අන්තමදසො සක්කං දදවරාජානං උපාදාය දයො දකොචි අමනුස්සජාතිදයො, 
දසොසබ්දබොවඉමස්මිංඅත්දථ‘තිරච්ඡානගදතො’තිදවදිතබ්දබො’’ති (මහාව.

අට්ඨ.111). තිත්ථං වුච්චතිලද්ධි, තංඑදතසං අත්ථීති තිත්ථිො, තිත්ථිකා

එව තිත්ථියා, ඉදතොඅඤ්ඤලද්ධිකාතිඅත්දථො. 

සුත්තස්ස උද්දදදසො සුත්තුද්කදකසො. පාරිසුද්ධි එව උදපොසදථො 

පාරිසුද්ධිඋකපොසකථො. එදසවනදයො අධිට්ඨානුකපොසකථොතිඑත්ථාපි. කසොති 
පාතිදමොක්ඛුද්දදදසො. ඔවාදදොව පාතිදමොක්ඛං, තස්සඋද්දදදසො සරූදපන

කථනං ඔවාදපාතිකමොක්ඛුද්කදකසො. ‘‘ඉමස්මිං වීතික්කදම අයං නාම 

ආපත්තී’’ති එවං ආපත්තිවදසන ආණාපනං පඤ්ඤාපනං ආණා, දසසං 
අනන්තරසදිසදමව. 

ඛන්තීපරමංතකපොතිතික්ඛා…කප.… වුත්තාතිස්කසො  ාථාකයො නාම– 

‘‘ඛන්තීපරමංතදපොතිතික්ඛා; 
නිබ්බානංපරමංවදන්තිබුද්ධා; 
නහිපබ්බජිදතොපරූපඝාතී; 
නසමදණොදහොතිපරංවිදහඨයන්දතො. 

‘‘සබ්බපාපස්සඅකරණං, කුසලස්සඋපසම්පදා; 
සචිත්තපරිදයොදපනං, එතංබුද්ධානසාසනං. 

‘‘අනූපවාදදො අනූපඝාදතො, පාතිදමොක්දඛච සංවදරො; 
මත්තඤ්ඤුතාචභත්තස්මිං, පන්තඤ්චසයනාසනං; 
අධිචිත්දතචආදයොදගො, එතංබුද්ධානසාසන’’න්ති.(දී.නි.2.90; 
ධ.ප.183-185) – 

ඉමාතිස්දසොගාථාදයො. 
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තත්ථ ඛන්තී පරමං තකපොති (දී. නි. අට්ඨ. 2.90; ධ. ප. අට්ඨ. 2.185) 

අධිවාසනඛන්ති නාම පරමං තදපො. තිතික්ඛාති ඛන්තියා එව දවවචනං, 

තිතික්ඛාසඞ්ඛාතා අධිවාසනඛන්ති උත්තමං තදපොති අත්දථො. නිබ්බානං

පරමංවදන්තීති සබ්බාකාදරනපනනිබ්බානං ‘‘පරම’’න්තිවදන්තිබුද්ධා. 

න හි පබ්බජිකතො පරූපඝාතීති දයො අධිවාසනඛන්තිවිරහිතත්තා පරං
උපඝාදතතිබාධති විහිංසති, දසොපබ්බජිදතොනාමනදහොති.චතුත්ථපාදදො

පන තස්දසව දවවචනං. ‘‘න හි පබ්බජිදතො’’ති එතස්ස හි ‘‘නසමකණො

කහොතී’’ති දවවචනං. ‘‘පරූපඝාතී’’ති එතස්ස ‘‘පරං විකහඨයන්කතො’’ති

දවවචනං. අථ වා පරූපඝාතීති සීලූපඝාතී. සීලඤ්හි උත්තමට්දඨන
‘‘පර’’න්ති වුච්චති.දයොචසමදණොපරංයංකඤ්චිසත්තංවිදහඨයන්දතො
පරූපඝාතී දහොති, අත්තදනො සීලවිනාසදකො, දසො පබ්බජිදතො නාම න
දහොතීතිඅත්දථො.අථවාදයොඅධිවාසනඛන්තියාඅභාවා පරූපඝාතීදහොති, 
පරං අන්තමදසො ඩංසමකසම්පි සඤ්චිච්ච ජීවිතා දවොදරොදපති, දසො න හි 
පබ්බජිදතො. කිං කාරණා? මලස්ස අපබ්බාජිතත්තා. ‘‘පබ්බාජයමත්තදනො
මලං, තස්මා ‘පබ්බජිදතො’ති වුච්චතී’’ති (ධ. ප. 388) ඉදඤ්හි
පබ්බජිතලක්ඛණං. දයොපි න දහව දඛො උපඝාදතති න මාදරති, අපිච
දණ්ඩාදීහි විදහදඨති, දසො පරං විදහඨයන්දතො සමදණො න දහොති. කිං 
කාරණා? විදහසාය අසමිතත්තා. ‘‘සමිතත්තා හි පාපානං, ‘සමදණො’ති
පවුච්චතී’’ති(ධ.ප. 265) ඉදඤ්හිසමණලක්ඛණං. 

දුතියගාථාය සබ්බපාපස්සාති සබ්බාකුසලස්ස. අෙරණන්තිඅනුප්පාදනං. 

කුස ස්සාති චතුභූමකකුසලස්ස. උපසම්පදාති උපසම්පාදනං පටිලාදභො. 

සචිත්තපරිකයොදපනන්ති අත්තදනො චිත්තස්ස දවොදාපනං
පභස්සරභාවකරණං සබ්බදසො පරිදසොධනං, තං පන අරහත්දතන දහොති.
ඉති සීලසංවදරන සබ්බපාපං පහාය දලොකියදලොකුත්තරාහි
සමථවිපස්සනාහි කුසලං සම්පාදදත්වා අරහත්තඵදලන චිත්තං
පරිදයොදාදපතබ්බන්තිඑතංබුද්ධානංසාසනංඔවාදදො අනුසිට්ඨි. 

තතියගාථාය අනූපවාකදොති වාචාය කස්සචි අනුපවදනං. අනූපඝාකතොති

කාදයන කස්සචි උපඝාතස්ස අකරණං. පාතිකමොක්කඛති යං තං
පාතිදමොක්ඛං පඅතිදමොක්ඛං අතිපදමොක්ඛං උත්තමං සීලං, පාති වා
අගතිවිදසදසහි, දමොක්දඛති දුග්ගතිභදයහි. දයො වා නං පාති, තං 
දමොක්දඛතීති ‘‘පාතිදමොක්ඛ’’න්ති වුච්චති, තස්මිං පාතිදමොක්දඛ ච. 

සංවකරොතිසත්තන්නංආපත්තික්ඛන්ධානංඅවීතික්කමලක්ඛදණොසංවදරො. 

මත්තඤ්ඤුතාති පටිග්ගහණපරිදභොගවදසන පමාණඤ්ඤුතා. පන්තඤ්ච

සයනාසනන්ති ජනසඞ්ඝට්ටනවිරහිතං නිජ්ජනසම්බාධං විවිත්තං, 
දසනාසනඤ්ච. එත්ථ ච ද්විහිදයව පච්චදයහි චතුපච්චයසන්දතොදසො
දීපිදතොති දවදිතබ්දබො පච්චයසන්දතොසසාමඤ්දඤන ඉතරද්වයස්සාපි

ලක්ඛණහාරනදයන දජොතිතත්තා. අධිචිත්කත ච ආකයොක ොති
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විපස්සනාපාදකං අට්ඨසමාපත්තිචිත්තං, තදතොපි මග්ගඵලචිත්තදමව
අධිචිත්තං, තස්මිං යථාවුත්දත අධිචිත්දතආදයොදගො ච අනුදයොදගො චාති

අත්දථො. එතං බුද්ධානසාසනන්ති එතං පරස්ස අනුපවදනං, අනුපඝාතනං, 
පාතිදමොක්දඛ සංවදරො, පටිග්ගහණපරිදභොදගසු මත්තඤ්ඤුතා, 
අට්ඨසමාපත්තිවසිභාවාය විවිත්තදසනාසනදසවනඤ්ච බුද්ධානං සාසනං
ඔවාදදො අනුසිට්ඨීති. ඉමා පන තිස්දසො ගාථා සබ්බබුද්ධානං 
පාතිදමොක්ඛුද්දදසගාථාදයො දහොන්තීති දවදිතබ්බා. තං බුද්ධා එව
උද්දිසන්ති, න සාවකා. 

‘‘සුණාතුදම, භන්දත, සඞ්දඝො’’තිආදිනා(මහාව.134) නදයනවුත්තං 

ආණාපාතිකමොක්ඛං නාම.තංසාවකාඑවඋද්දිසන්ති, නබුද්ධා සඞ්ඝකම්මං

කදරොන්ති, නචතත්ථපරියාපන්නාතිආහ ‘‘තංසාවොඑව උද්දිසන්ති, න

බුද්ධා’’ති. ඉමස්මිං අත්කථති ‘‘පාතිදමොක්ඛං උද්දිදසයයා’’ති එතස්මිං
අත්දථ. 

අනුප කතො නාම තත්දථව උපසම්පන්දනො, අසතියා පුරිමිකාය

අනුපගදතො වා. චාතුමාසිනියන්ති චාතුමාසියං. සා හි චතුන්නං මාසානං
පාරිපූරිභූතාති චාතුමාසී, සා එව ‘‘චාතුමාසිනී’’ති වුච්චති, තස්සං
චාතුමාසිනියං. පච්ඡිමකත්තිකපුණ්ණමාසිනියන්ති අත්දථො. 

ොයසාමග්ගින්ති කාදයන සමග්ගභාවං, හත්ථපාසූපගමනන්ති වුත්තං 
දහොති. 

අයං පදනත්ථ විනිච්ඡදයො – සදච පුරිමිකාය පඤ්ච භික්ඛූ වස්සං 
උපගතා, පච්ඡිමිකායපි පඤ්ච, පුරිදමහි ඤත්තිං ඨදපත්වා පවාරිදත
පච්ඡිදමහි දතසං සන්තිදක පාරිසුද්ධිඋදපොසදථො කාතබ්දබො, න එකස්මිං
උදපොසථග්දග ද්දව ඤත්තිදයො ඨදපතබ්බා. සදචපි පච්ඡිමිකාය උපගතා
චත්තාදරො, තදයො, ද්දව, එදකො වා දහොති, එදසවනදයො. අථ පුරිමිකාය
චත්තාදරො, පච්ඡිමිකායපිචත්තාදරො, තදයො, ද්දව, එදකො වා, එදසවනදයො.
අථ පුරිමිකාය තදයො, පච්ඡිමිකාය තදයො, ද්දව වා, එදසව නදයො.
ඉදඤ්දහත්ථ ලක්ඛණං – සදච පුරිමිකාය උපගදතහි පච්ඡිමිකාය උපගතා
දථොකතරාදචවදහොන්තිසමසමාච, සඞ්ඝප්පවාරණායචගණංපූදරන්ති, 
සඞ්ඝප්පවාරණාවදසනඤත්තිංඨදපත්වාපුරිදමහි පවාදරතබ්බා.සදචපන
පුරිමිකාය තදයො, පච්ඡිමිකාය එදකො දහොති, දතන සද්ධිං දත චත්තාදරො 
දහොන්ති, චතුන්නං සඞ්ඝඤත්තිං ඨදපත්වා පවාදරතුං න වට්ටති.
ගණඤත්තියා පන දසො ගණපූරදකො දහොති, තස්මා ගණවදසන ඤත්තිං
ඨදපත්වා පුරිදමහි පවාදරතබ්බං, ඉතදරන දතසං සන්තිදක
පාරිසුද්ධිඋදපොසදථො කාතබ්දබො. සදච පුරිමිකාය ද්දව, පච්ඡිමිකාය ද්දව
වා එදකොවා, එත්ථාපිඑදසවනදයො.සදචපුරිමිකායඑදකො, පච්ඡිමිකායපි
එදකො, එදකන එකස්ස සන්තිදක පවාදරතබ්බං, එදකන
පාරිසුද්ධිඋදපොසදථො කාතබ්දබො. සදච පුරිමවස්සූපගදතහි
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පච්ඡිමවස්සූපගතා එදකනපි අධිකතරා දහොන්ති, පඨමං පාතිදමොක්ඛං 
උද්දිසිත්වා පච්ඡා දථොකතදරහි දතසං සන්තිදක පවාදරතබ්බං. 
කත්තිකචාතුමාසිනිපවාරණාය පන සදච පඨමං වස්සූපගදතහි
මහාපවාරණාය පවාරිදතහි පච්ඡා උපගතා අධිකතරා වා සමසමා වා
දහොන්ති, පවාරණාඤත්තිං ඨදපත්වා පවාදරතබ්බං. දතහි පවාරිදතපච්ඡා
ඉතදරහිපාරිසුද්ධිඋදපොසදථොකාතබ්දබො.අථමහාපවාරණායපවාරිතාබහූ 
දහොන්ති, පච්ඡාවස්සූපගතාදථොකාවාඑදකොවා, පාතිදමොක්දඛඋද්දිට්දඨ
පච්ඡාදතසං සන්තිදකදතනපවාදරතබ්බන්ති. 

එෙංසංඋත්තරාසඞ් ංෙරිත්වාතිඑකස්මිං අංදසසාධුකංඋත්තරාසඞ්ගං

කරිත්වාති අත්දථො. අඤ්ජලං පග් කහත්වාති දසනඛසදමොධානසමුජ්ජලං
අඤ්ජලිං උක්ඛිපිත්වා. සදච පන තත්ථ පාරිවාසිදකොපි අත්ථි, 
සඞ්ඝනවකට්ඨාදන නිසීදිත්වා තත්දථව නිසින්දනන අත්තදනො පාළයා
පාරිසුද්ධිඋදපොසදථොකාතබ්දබො.පාතිදමොක්දඛඋද්දිසියමාදනපනපාළයා 
අනිසීදිත්වා පාළං විහාය හත්ථපාසං අමුඤ්චන්දතන නිසීදිතබ්බං.
පවාරණායපිඑදසව නදයො. 

සබ්බං පුබ්බෙරණීයන්ති සම්මජ්ජනාදිං නවවිධං පුබ්බකිච්චං. යථා ච 
සබ්දබො සඞ්දඝො සභාගාපත්තිං ආපජ්ජිත්වා ‘‘සුණාතු දම, භන්දත, 
සඞ්දඝො…දප.… පටිකරිස්සතී’’ති (මහාව. 171) ඤත්තිං ඨදපත්වා
උදපොසථං කාතුං ලභති, එවදමත්ථාපි තීහි ‘‘සුණන්තු දම ආයස්මන්තා
ඉදම භික්ඛූ සභාගං ආපත්තිං ආපන්නා, යදා අඤ්ඤං භික්ඛුං සුද්ධං
අනාපත්තිකං පස්සිස්සන්ති, තදා තස්ස සන්තිදක තං ආපත්තිං 
පටිකරිස්සන්තී’’ති ගණඤත්තිං ඨදපත්වා, ද්වීහිපි ‘‘අඤ්ඤං සුද්ධං
පස්සිත්වා පටිකරිස්සාමා’’ති වත්වා උදපොසථං කාතුං වට්ටති. එදකනාපි
‘‘පරිසුද්ධං ලභිත්වා පටිකරිස්සාමී’’ති ආදභොගං කත්වා කාතුං වට්ටති. 

තදහූති තස්මිං අහු, තස්මිං දිවදසති අත්දථො. නානාසංවාසකෙහීති 

ලද්ධිනානාසංවාසදකහි. අනාවාකසො නාමනවකම්මසාලාදිදකොදයොදකොචි 

පදදදසො. අඤ්ඤත්ර සඞ්කඝනාති සඞ්ඝප්පදහොනදකහි භික්ඛූහි විනා. 

අඤ්ඤත්ර අන්තරායාති පුබ්දබ වුත්තං දසවිධමන්තරායං විනා.
සබ්බන්තිදමන පන පරිච්දඡදදන අත්තචතුත්දථන අන්තරාදය වා සති
ගන්තුං වට්ටති. යථා ච ආවාසාදදයො න ගන්තබ්බා, එවං සදච විහාදර
උදපොසථං කදරොන්ති, උදපොසථාධිට්ඨානත්ථං සීමාපි නදීපින ගන්තබ්බා.
සදච පදනත්ථ දකොචි භික්ඛු දහොති, තස්ස සන්තිකං ගන්තුං වට්ටති.
විස්සට්ඨඋදපොසථාපි ආවාසා ගන්තුං වට්ටති. එවං ගදතො අධිට්ඨාතුම්පි
ලභති.ආරඤ්ඤදකනාපිභික්ඛුනාඋදපොසථදිවදසගාදම පිණ්ඩායචරිත්වා
අත්තදනොවිහාරදමවආගන්තබ්බං.සදචඅඤ්ඤංවිහාරංඔක්කමති, තත්ථ
උදපොසථංකත්වාවආගන්තබ්බං, අකත්වාආගන්තුංනවට්ටති.යංජඤ්ඤා 
‘‘අජ්දජවතත්ථගන්තුංසක්දකොමී’’ති(මහාව.අට්ඨ.181) එවරූදපොපන
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ආවාදසොගන්තබ්දබො.තත්ථභික්ඛූහිසද්ධිංඋදපොසථං කදරොන්දතනාපිහි
ඉමිනාදනවඋදපොසථන්තරාදයොකදතොභවිස්සතීති. 

උදෙංආසකනනචාතිආසදනනසහ පානීයපරිදභොජනීයංඋදකඤ්චාති

අත්දථො. සඞ්ඝසන්නිපාතදතො පඨමං කත්තබ්බං පුබ්බෙරණං. 
පුබ්බකරණදතො පච්ඡා කත්තබ්බම්පි උදපොසථකම්මදතො පඨමං 

කත්තබ්බත්තා පුබ්බකිච්චං. උභයම්පි දචතං උදපොසථකම්මදතො පඨමං

කත්තබ්බත්තා ‘‘පුබ්බකිච්ච’’මිච්දචව එත්ථ වුත්තන්ති ආහ ‘‘එවං ද්වීහි

නාකමහිනවවිධංපුබ්බකිච්චං දස්සිත’’න්ති.කිං තංකතන්තිපුච්ඡතීතිආහ 

‘‘න හී’’තිආදි. තං අෙත්වා උකපොසථං ොතුං න වට්ටති ‘‘න, භික්ඛදව, 
දථදරන ආණත්දතන අගිලාදනන න සම්මජ්ජිතබ්බං, දයො න
සම්මජ්දජයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’තිආදි (මහාව. 159) වචනදතො.

දතදනවාහ ‘‘තස්මාකථකරන ආණත්කතනා’’තිආදි. 

සදචපනආණත්දතොසම්මජ්ජනිංතාවකාලිකම්පිනලභති, සාඛාභඞ්ගං 
කප්පියං කාදරත්වා සම්මජ්ජිතබ්බං. තම්පි අලභන්තස්ස ලද්ධකප්පියං

දහොති. පානීයංපරික ොජනීයංඋපට්ඨාකපතබ්බන්තිආගන්තුකානංඅත්ථාය 

පානීයපරිදභොජනීයං උපට්ඨාදපතබ්බං. ආසනං පඤ්ඤාකපතබ්බන්ති 
පීඨඵලකාදිආසනං පඤ්ඤාදපතබ්බං. සදච උදපොසථාගාදර ආසනානි
නත්ථි, සංඝිකාවාසදතොපි ආහරිත්වා පඤ්ඤාදපත්වා පුන හරිතබ්බානි.
ආසදනසු අසති කටසාරදකපි තට්ටිකාදයොපි පඤ්ඤාදපතුං වට්ටති.
තට්ටිකාසුපි අසති සාඛාභඞ්ගානි කප්පියං කාදරත්වා පඤ්ඤාදපතබ්බානි.

කප්පියකාරකං අලභන්තස්ස ලද්ධකප්පියං දහොති. පදීකපො ොතබ්කබොති
පදීදපතබ්දබො, පදීපුජ්ජලනංකාතබ්බන්තිවුත්තං දහොති.ආණාදපන්දතන
පන‘‘අසුකස්මිංනාමඔකාදසදතලංවාවට්ටිවාකපල්ලිකාවා අත්ථි, තං
ගදහත්වා කදරොහී’’ති වත්තබ්දබො. සදච දතලාදීනි නත්ථි, 
පරිදයසිතබ්බානි. පරිදයසිත්වා අලභන්තස්ස ලද්ධකප්පියං දහොති. අපිච
කපාදල අග්ගිපි ජාදලතබ්දබො. ආණාදපන්දතන ච කිඤ්චි කම්මං
කදරොන්දතො වා සදාකාලදමව එදකො වා භාරනිත්ථරණදකො වා 
සරභාණකධම්මකථිකාදීසු අඤ්ඤතදරො වා නආණාදපතබ්දබො, අවදසසා

පන වාදරන ආණාදපතබ්බා. දතනාහ ‘‘කථකරනාපි පතිරූපං ඤත්වා

ආණාකපතබ්බ’’න්ති. 

බහිඋකපොසථංෙත්වාආ කතනාතිනදියාවා සීමායවායත්ථකත්ථචි
උදපොසථං කත්වා ආගදතන ඡන්දදො දාතබ්දබො, ‘‘කදතො මයා

උදපොසදථො’’ති අච්ඡිතුං න ලභතීති අධිප්පාදයො. කිච්චප්පසුකතො වාති 
ගිලානුපට්ඨාකාදිකිච්චප්පසුදතොවා.සදචගිලාදනොඡන්දපාරිසුද්ධිංදාතුංන 
සක්දකොති, මඤ්දචනවා පීදඨනවා සඞ්ඝමජ්ඣංආදනත්වාඋදපොසදථො
කාතබ්දබො.සදච ගිලානුපට්ඨාකානං භික්ඛූනංඑවංදහොති‘‘සදචදඛොමයං
ඉමංගිලානං ඨානාචාදවස්සාම, ආබාදධොවාඅභිවඩ්ඪිස්සති, කාලකිරියාවා
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භවිස්සතී’’ති, නත්දවව දසොගිලාදනොඨානාචාදවතබ්දබො, සඞ්දඝනතත්ථ
ගන්ත්වා උදපොසදථො කාතබ්දබො, න ත්දවව වග්දගන සඞ්දඝන
උදපොසදථොකාතබ්දබො.කදරයයදච, ආපත්තිදුක්කටස්ස.සදචබහූතාදිසා 
ගිලානාදහොන්ති, සඞ්දඝනපටිපාටියාඨත්වා සබ්දබහත්ථපාදස කාතබ්බා.
සදච දූදර දූදර දහොන්ති, සඞ්දඝො නප්පදහොති, තං දිවසං උදපොසදථො න
කාතබ්දබො, න ත්දවව වග්දගන සඞ්දඝන උදපොසදථො කාතබ්දබො.
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, තදහුදපොසදථ පාරිසුද්ධිංදදන්දතනඡන්දම්පිදාතුං, 
සන්ති සඞ්ඝස්ස කරණීය’’න්ති (මහාව. 165) වුත්තත්තා භගවදතො ආණං

කදරොන්දතන ‘‘ඡන්දං දම්මී’’ති වුත්තං. ‘‘ඡන්දහාරදකො දච, භික්ඛදව, 
දින්දන ඡන්දද තත්දථව පක්කමති, අඤ්ඤස්ස දාතබ්දබො
ඡන්දදො’’තිආදිවචනදතො (මහාව. 165) පුන අත්තදනො

ඡන්දදානපරිස්සමවිදනොදනත්ථං ‘‘ඡන්දං කම හරා’’ති වුත්තං.
‘‘ඡන්දහාරදකොදච, භික්ඛදව, දින්දනඡන්දදසඞ්ඝප්පත්දතොසඤ්චිච්චන
ආදරොදචති, ආහදටො දහොති ඡන්දදො, ඡන්දහාරකස්ස ආපත්ති

දුක්කටස්සා’’ති(මහාව.165) වුත්තත්තාදුක්කටදතොතං දමොදචතුං ‘‘ඡන්දං

කමආකරොකචහී’’තිවුත්තං. 

ොකයන වා වාචාය වා උ කයන වා විඤ්ඤාකපතබ්කබොති මනසා
චින්දතත්වාකායප්පදයොගංකදරොන්දතනදයනදකනචි අඞ්ගපච්චඞ්දගන
වා, වාචං පනනිච්ඡාදරතුං සක්දකොන්දතනතදථව වාචාය වා, උභයථාපි 
සක්දකොන්දතන කායවාචාහි වා විඤ්ඤාදපතබ්දබො, ජානාදපතබ්දබොති

අත්දථො. ‘‘අයං අත්කථො’’ති වචනදතො පන යාය කායචිපි භාසාය
විඤ්ඤාදපතුං වට්ටති, පාරිසුද්ධිදාදනපි ඡන්දදාදන වුත්තසදිදසොව
විනිච්ඡදයො.තංපනදදන්දතන පඨමංසන්තීආපත්තිදදදසතබ්බා.නහි
සාපත්තිදකොසමාදනො‘‘පාරිසුද්ධිංදම්මි, පාරිසුද්ධිංදමහර, පාරිසුද්ධිංදම
ආදරොදචහී’’ති (මහාව. 164) වත්තුං ලභති. ‘‘සන්ති සඞ්ඝස්ස

කරණීයානී’’ති වත්තබ්දබ වචනවිපල්ලාදසන ‘‘සන්ති සඞ්ඝස්ස

ෙරණීය’’න්තිවුත්තං. කතසඤ්චඅත්තකනොචඡන්දපාරිසුද්ධිංකදතීතිඑත්ථ

ඡන්දදො ච ඡන්දපාරිසුද්ධි ච ඡන්දපාරිසුද්ධි, තං දදතීති 

සරූදපකදසසනදයන අත්දථො දට්ඨබ්දබො. ඉතරාති අඤ්දඤසං 

ඡන්දපාරිසුද්ධි. බිළා සඞ්ඛලො ඡන්දපාරිසුද්ධීති එත්ථ බිළා සඞ්ඛලො 
නාම බිළාලබන්ධනං. තත්ථ හි සඞ්ඛලිකාය පඨමවලයං දුතියවලයංදයව
පාපුණාති, න තතියං, එවමයම්පි ඡන්දපාරිසුද්ධි දායදකන යස්ස දින්නා, 
තදතො අඤ්ඤත්ථ න ගච්ඡතීති (සාරත්ථ. ටී. මහාවග්ග 3.164; වි. වි. ටී. 
මහාවග්ග 2.164). තස්මා සා බිළාලසඞ්ඛලිකසදිසත්තා
‘‘බිළාලසඞ්ඛලිකා’’ති වුත්තා. බිළාලසඞ්ඛලිකග්ගහණඤ්දචත්ථ යාසං
කාසඤ්චිසඞ්ඛලිකානංඋපලක්ඛණමත්තන්ති දට්ඨබ්බං. 
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උතුක්ඛානන්ති තං තං කිරියං අරති වත්දතතීති උතු, තස්ස අක්ඛානං
උතුක්ඛානං, උතුආචික්ඛනන්ති අත්දථො. යථා ච තස්ස ආචික්ඛනං, තං

සරූපදතො දස්දසතුං ‘‘කහමන්තාදීන’’න්තිආදි වුත්තං.  ණනාති කලනා.

භික්ඛුනීනංඅට්ඨගරුධම්දමහිඔවදනං භික්ඛුකනොවාකදො.ස්කවඋකපොසකථොති

ආ න්ත්වාති ‘‘ස්දව උදපොසදථො දහොතී’’ති වුත්දත අජ්දජව ආගන්ත්වා
පන්නරසිදක උදපොසදථ පක්ඛස්ස චාතුද්දසියං, චාතුද්දසිදක දතරසියං

ආගන්ත්වාති වුත්තං දහොති. මහාපච්චරියං පන ‘‘පක්ඛස්ස දතරසියංදයව
ආගන්ත්වා ‘අයං උදපොසදථො චාතුද්දසිදකො වා පන්නරසිදකො වා’ති
පුච්ඡිතබ්බ’’න්ති(පාචි.අට්ඨ.149) වුත්තං. එවංපුච්ඡිදතනචභික්ඛුනාසදච
චාතුද්දසියං උදපොසථං කදරොන්ති, ‘‘චාතුද්දසිදකො භගිනී’’ති වත්තබ්බං.
සදච පන්නරසියං කදරොන්ති, ‘‘පන්නරසිදකො භගිනී’’ති වත්තබ්බං.
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, ඨදපත්වා බාලං, ඨදපත්වා ගිලානං, ඨදපත්වා 

ගමිකං අවදසදසහි ඔවාදං ගදහතු’’න්ති (චූළව. 414) වුත්තත්තා ‘‘තං 

ඨකපත්වා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ආදරොචනවිධානං අජානන්දතො බාක ො. 
චාතුද්දසිකපන්නරසිදකසු උදපොසදථසු වා පාටිපදද වා ගන්තුකාදමො 

 මිකයො, දුතියපක්ඛදිවසදතො පන පට්ඨාය තදතො උද්ධං ගච්ඡන්දතො ඉධ

ගමිදයොනාමනදහොති.අරඤ්දඤනිවාදසොඅස්සාති ආරඤ්ඤිකෙො. දසොපි
‘‘අහංඅරඤ්ඤවාසී, ස්දවඋදපොසදථො, විහාදරනවසාමී’’තිඅප්පටිග්ගහිතුං
න ලභති. යදි න ගණ්දහයය, දුක්කටං ආපජ්දජයය. වුත්තඤ්දහතං ‘‘න, 
භික්ඛදව, ඔවාදදො න ගදහතබ්දබො, දයො න ගණ්දහයය, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 414). දතන පන පච්චාහරණත්ථාය සඞ්දකදතො
කාතබ්දබො. වුත්තඤ්දහතං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, ආරඤ්ඤිදකන
භික්ඛුනාඔවාදංගදහතුං, සඞ්දකතඤ්චකාතුංඅත්රපතිහරිස්සාමී’’ති (චූළව.
415). තස්මාආරඤ්ඤිදකනභික්ඛුනාසදචභික්ඛුනීනංවසනගාදමභික්ඛා 
ලබ්භති, තත්දථව චරිත්වා භික්ඛුනිදයො දිස්වා ආදරොදචත්වා ගන්තබ්බං.
දනොචස්ස තත්ථභික්ඛාසුලභාදහොති, සාමන්තගාදමචරිත්වාභික්ඛුනීනං
ගාමංආගම්මතදථව කාතබ්බං. සදච දූරංගන්තබ්බං දහොති, සඞ්දකදතො
කාතබ්දබො ‘‘අහංඅසුකංනාමතුම්හාකං ගාමද්වාදරසභංවාමණ්ඩපංවා
රුක්ඛමූලං වා උපසඞ්කමිස්සාමි, තත්ර ආගච්දඡයයාථා’’ති. භික්ඛුනීහි තත්ර
ගන්තබ්බං, අගන්තුංනලබ්භති. වුත්තඤ්දහතං ‘‘න, භික්ඛදව, භික්ඛුනියා
සඞ්දකතං න ගන්තබ්බං, යානගච්දඡයය, ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති(චූළව.

415). උකපොසථග්ක තිඋදපොසථකරණට්ඨාදන. අට්ඨහි අඞ්ක හීති– 

‘‘සීලවා දහොති, පාතිදමොක්ඛසංවරසංවුදතො විහරති
ආචාරදගොචරසම්පන්දනො, අණුමත්දතසුවජ්දජසුභයදස්සාවීසමාදාය
සික්ඛතිසික්ඛාපදදසු. බහුස්සුදතො දහොති සුතධදරො සුතසන්නිචදයො, 
දය දත ධම්මා ආදිකලයාණා මජ්දඣකලයාණා
පරිදයොසානකලයාණා සාත්ථං සබයඤ්ජනං දකවලපරිපුණ්ණං
පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං අභිවදන්ති, තථාරූපාස්ස ධම්මා බහුස්සුතා 
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දහොන්ති, ධාතා වචසා පරිචිතා, මනසා අනුදපක්ඛිතා, දිට්ඨියා
සුප්පටිවිද්ධා. උභයානි දඛො පනස්ස පාතිදමොක්ඛානි විත්ථාදරන
ස්වාගතානි දහොන්ති සුවිභත්තානි සුප්පවත්තීනි සුවිනිච්ඡිතානි 
සුත්තදසො අනුබයඤ්ජනදසො. කලයාණවාදචො දහොති
කලයාණවාක්කරදණො. දයභුදයයන භික්ඛුනීනං පිදයො දහොති
මනාදපො. පටිබදලො දහොති භික්ඛුනිදයො ඔවදිතුං. න දඛො පදනතං 
භගවන්තං උද්දිස්ස පබ්බජිතාය කාසායවත්ථවසනාය ගරුධම්මං
අජ්ඣාපන්නපුබ්දබො දහොති. වීසතිවස්දසො වා දහොති
අතිදරකවීසතිවස්දසොවා’’ති(පාචි.147) – 

ඉදමහි අට්ඨහි අඞ්දගහි. පාසාදිකෙනාති පසාදාවදහන නිද්දදොදසන

කායවචීමදනොකම්දමන. සම්පාකදතූති තිවිධං සික්ඛං සම්පාදදතු. යදා පන
තාහි භික්ඛුනීහි පාතිදමොක්ඛුද්දදසකංදයව දිස්වා ඔවාදදො යාචිදතො, තදා
උදපොසථග්දග සන්නිපතිදතහි භික්ඛුසඞ්දඝහි පුබ්බකිච්චවදසන ‘‘අත්ථි
කාචිභික්ඛුනිදයොඔවාදංයාචමානා’’තිපුච්ඡිදත ‘‘එවං වදදහී’’තිඅත්තනා
වත්තබ්බවචනං අඤ්දඤන කථාදපත්වා ‘‘අත්ථි දකොචි භික්ඛු 
භික්ඛුදනොවාදදකො සම්මදතො’’තිආදිං සයං වත්වා පුන සයදමව ගන්ත්වා
භික්ඛුනීනං ආදරොදචතබ්බං. අඤ්දඤන වා භික්ඛුනා තස්මිං දිවදස

පාතිදමොක්ඛං උද්දිසාදපතබ්බං. ඉදන්ති ‘‘තාහී’’ති බහුවචනං. එෙකතො 
සදහව. 

ඤත්තිට්ඨපකෙන වාති යත්ථ තිණ්ණං වසනට්ඨාදන

පාතිදමොක්ඛුද්දදදසොනත්ථි, තත්ථඤත්තිට්ඨපනදකනවා. ඉතකරනවාති
යත්ථ ද්දව භික්ඛූ වසන්ති, එදකො වා, තත්ථ ඉතදරන වා භික්ඛුනා සදච

සයදමව සම්මදතො, ‘‘අහ’’න්ති වත්තබ්බං. තකථවාති උදපොසථග්දග

වුත්තසදිසදමව. ‘‘ආකරොකචත්වාවා’’ති ඉමිනා අනාදරොචනං පටික්ඛිපති.
‘‘න, භික්ඛදව, ඔවාදදොනආදරොදචතබ්දබො, දයොනආදරොදචයය, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 415) වචනදතො ඔවාදං ගදහත්වා උදපොසථග්දග
අනාදරොදචතුංනවට්ටති. 

පරිසුද්ධ ාවන්ති ආපත්තියා පරිසුද්ධතං. ආකරොකචථාති ආවි කදරොථ. 

එත්ථ සියාති‘‘පාතිදමොක්ඛංඋද්දිසිස්සාමී’’තිඑතස්මිංපදදඅයමනුදයොදගො

භදවයය. කිං තං, යං සියාති ආහ ‘‘සඞ්කඝො උකපොසථං ෙකරයයා’’තිආදි. 

පුබ්කබනාපරං සන්ධියතීති පුබ්බවචදනන අපරං වචනං සන්ධානං ගච්ඡති. 

සාමග්ගියාති කායචිත්දතහි සහිතතාය.  ණස්සාති උද්දදසකං ඨදපත්වා

චතුවග්දග දසසභික්ඛූනං. සඞ්ඝස්ස උද්දිට්ඨං කහොතීතිසඞ්දඝනඋද්දිට්ඨං

දහොති. කරණත්දථ දචතං සාමිවචනං. එත්ථාති පාතිදමොක්ඛුද්දදදස. 

 ක්ඛණන්තිසභාදවො. 
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කථරා ච නවා ච මජ්ඣිමා චාති එත්ථ දසවස්සා, අතිදරකදසවස්සා ච 

කථරා. ඌනපඤ්චවස්සා නවා. පඤ්චවස්සා, අතිදරකපඤ්චවස්සා ච 

මජ්ඣිමා. අට්ඨිං ෙත්වාති අත්තානං දතන පාතිදමොක්දඛන අත්ථිකං
කත්වා, තංවාපාතිදමොක්ඛං ‘‘ඉදංමය්හංපාතිදමොක්ඛ’’න්තිඅත්ථිංකත්වා. 

මනසි ෙරිත්වාති චිත්දත ඨදපත්වා. කසොතද්වාරවකසනාති 

දසොතද්වාරිකජවනවිඤ්ඤාණවදසන. සබ්බකචතසා සමන්නාහරාමාති 
චිත්තස්සදථොකම්පිබහිගන්තුං අදදන්තාසබ්දබනචිත්දතනආවජ්දජම, 

සල්ලක්දඛමාති අත්දථො. මනසි ෙකරොමාති ආවජ්දජම, සමන්නාහරාමාති
අත්දථො. දසො ච දඛො මනසිකාදරො න එත්ථ
ආරම්මණප්පටිපාදනලක්ඛදණො, අථ දඛො 
වීථිප්පටිපාදනජවනප්පටිපාදනමනසිකාරපුබ්බකචිත්දත ඨපනලක්ඛදණොති

ආහ ‘‘එෙග් චිත්තා හුත්වා චිත්කත ඨකපයයාමා’’ති. න සකමතීති න

සංගච්ඡති. කස්මා න සංගච්ඡතීති ආහ ‘‘සමග් ස්ස හී’’තිආදි. කිඤ්ච

භිදයයොති ආහ ‘‘පාතිකමොක්ඛුද්කදසකෙො චා’’තිආදි. සඞ්ඝපරියාපන්කනොති
සඞ්දඝපරියාපන්දනොඅන්දතොගදධො. 

ඉදානි තං දස්දසතුන්ති සම්බන්දධො. ආයස්මන්කතොති සන්නිපතිතානං
පියවචදනනආලපනං. 

අ ජ්ජිතාති අලජ්ජිතාය, අලජ්ජනභාදවනාතිඅත්දථො.තතියත්දථහිඉදං 

පච්චත්තවචනං. ‘‘අඤ්ඤාණතා’’තිආදීසුපි එදසව නදයො. 

කුක්කුච්චප්පෙතතාති කුක්කුච්දචන අභිභූතතාය. සතිසම්කමොසාති

සතිවිප්පවාසදතො. වීතික්ෙමන්තිසික්ඛාපදවීතික්කමනං. 

සඤ්චිච්චාති සඤ්දචදතත්වා, අකප්පියභාවං ජානන්දතොදයව

වීතික්කමචිත්තං දපදසත්වාති අත්දථො. පරිගූහතීතිනිගූහතිනදදදසතින
වුට්ඨාති. ලජ්ජාය පරිගූහන්දතො අලජ්ජී න දහොති, ‘‘කිං ඉමිනා’’ති

අනාදරිදයන පරිගූහන්දතො අලජ්ජී දහොතීති දස්දසති. අ ති මනඤ්ච

 ච්ඡතීති භණ්ඩභාජනීයට්ඨානාදීසු ඡන්දාගතිආදිදභදං අගතිගමනඤ්ච

ගච්ඡති. අ ජ්ජිපුග් ක ොති අජ්ඣත්තිකසමුට්ඨානලජ්ජාවිරහිදතොපුග්ගදලො.
එත්ථච‘‘සඤ්චිච්චා’’තිඉමිනා අනාදරියවදසදනවආපත්තිංආපජ්ජන්දතො, 
ආපන්නඤ්චආපත්තිංපරිගූහන්දතො, භණ්ඩභාජනීයට්ඨානාදීසුඅගතිගමනං
ගච්ඡන්දතොචඅලජ්ජීදහොති, නඉතදරොති දස්දසති. 

මන්කදොති මන්දපඤ්දඤො, අපඤ්ඤස්දසදවතං නාමං. කමොමූකහොති

අතිසංමූළ්දහො. විරාකධතීති න රාදධති න සාදධති. කුක්කුච්කචති

විනයසංසදය. ෙප්පියං කච ෙත්තබ්බං සියාති විනයධරං පුච්ඡිත්වා දතන
වත්ථුං ඔදලොදකත්වා මාතිකං, පදභාජනං, අන්තරාපත්තිං, අනාපත්තිඤ්ච
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ඔදලොදකත්වා ‘‘කප්පති, ආවුදසො, මා එත්ථ කඞ්ඛී’’තිවුත්දතකත්තබ්බං
භදවයය. 

සහකසයයචීවරවිප්පවාසාදීනීති එත්ථ සහකසයයා නාම

අනුපසම්පන්දනන උත්තරිදිරත්තතිරත්තං සහදසයයාපත්ති, විප්පවාකසො 

නාම එකරත්තඡාරත්තවදසන විප්පවාදසො. ආදිසද්දදන 

සත්තාහාතික්කමාදීසු ආපත්තිං සඞ්ගණ්හාති. සත්තන්නං 

ආපත්තික්ඛන්ධානන්ති 
පාරාජිකසඞ්ඝාදිදසසථුල්ලච්චයපාචිත්තියපාටිදදසනීයදුක්කටදුබ්භාසිතසඞ්
ඛාතානං සත්තන්නංආපත්තික්ඛන්ධානං. 

කදකසතු වා පොකසතු වාති සඞ්ඝමජ්දඣ වා ගණමජ්දඣ වා

එකපුග්ගදලවාදදදසතුවාපකාදසතුවා.එත්ථච පාරාජිොපත්තිකදසනා 
නාම භික්ඛුභාවස්ස පරිච්චාදගො. වුට්ඨානං පන දදසනාවිදසසත්තා

‘‘දදසනා’’තිදට්ඨබ්බං. පොකසතුවාති ආදරොදචතුවා. 

එවං අනාපන්නා වාති එවං ඡන්නං ආකාරානං අඤ්ඤතදරන

අනාපන්නා වා. වුට්ඨිතා වාති පරිවාසාදිනා වුට්ඨිතා වා. ආකරොචිතා වාති
ආවිකතා වා. ආදරොදචන්දතො ච ‘‘තුය්හං සන්තිදක එකං ආපත්තිං
ආවිකදරොමී’’ති වා ‘‘ආචික්ඛාමී’’ති වා ‘‘ආදරොදචමී’’ති වා ‘‘මම එකං
ආපත්තිං ආපන්නභාවං ජානාහී’’ති වා වදතු, ‘‘එකං ගරුකං ආපත්තිං
ආවිකදරොමී’’තිවාආදිනානදයනවදතු, සබ්දබහිපිආකාදරහිආදරොචිතාව
දහොති. සදච පන ගරුකාපත්තිං ආවිකදරොන්දතො ‘‘ලහුකාපත්තිං
ආවිකදරොමී’’තිආදිනා නදයන වදති, අනාවිකතා දහොති ආපත්ති. වත්ථුං
ආදරොදචති, ආපත්තිං ආදරොදචති, උභයං ආදරොදචති, තිවිදධනාපි 

ආදරොචිතාවදහොති. අසන්තියාආපත්තියාතිභාදවනභාවලක්ඛදණ භුම්මං. 

තුණ්හී ාකවනාපි හීති එත්ථ න දකවලං ‘‘ආම, මයං පරිසුද්ධා’’ති

වුත්දතදයව, අථදඛොතුණ්හීභාදවනාපීති අපිසද්දස්සඅත්දථොදවදිතබ්දබො. 

කිං තං යාවතතියානුසාවිතං නාම, කථඤ්දචතං යාවතතියානුසාවිතං
දහොතීති විචාරණායං ආචරියානං මතිදභදමුදඛන තමත්ථං දස්දසතුං 

‘‘යාවතතියං අනුසාවිතං කහොතීති එත්ථා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යදදතං

තික්ඛත්තුං අනුසාවිතන්ති සම්බන්දධො. අත්ථබයඤ්ජනක දකතොති අරීයති 

ඤායතීති අත්කථො, අභිදධයයං, බයඤ්ජීයතිඅත්දථො අදනනාති බයඤ්ජනං, 

අක්ඛරං, අත්දථො ච බයඤ්ජනඤ්ච අත්ථබයඤ්ජනානි, දතසං දභදදො 

අත්ථබයඤ්ජනක කදො, තදතො, අත්ථස්ස ච බයඤ්ජනස්ස ච විසදිසත්තාති
අත්දථො. 

ඉදානි තදමවත්ථං විභාදවතුං ‘‘අනුසාවනඤ්හි නාමා’’තිආදිමාහ. හීති
කාරණත්දථ නිපාදතො. තස්ස පන ‘‘අභින්න’’න්ති ඉමිනා සම්බන්දධො
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දවදිතබ්දබො. කතනාති භින්නත්තා. අස්සාති ‘‘යස්ස
සියා’’තිආදිවචනත්තයස්ස. අවස්සඤ්දචතදමවංසම්පටිච්ඡිතබ්බං, අඤ්ඤථා

අතිප්පසඞ්දගොපි සියාතිදස්දසතුං ‘‘යදිකචත’’න්තිආදිමාහ. එතන්ති‘‘යස්ස
සියා’’තිආදිවචනත්තයං.අපදර ‘‘අනුසාවිත’’න්තිපදංනඅතීතත්ථංදීදපති, 
අථදඛොඅනාගතත්ථං.ධාත්වත්ථසම්බන්දධො කාලන්තරවිහිදතොපිපච්චදයො

කාලන්තදර සාධු දහොතීති විකප්දපසුං. දතනාහ ‘‘අපකර ‘අනුසාවිත’න්ති

පදස්සා’’තිආදි. උපරි උද්කදසාවසාකනති පාරාජිකුද්දදසාවසාදන. 

අත්ථයුත්තීනං අ ාවකතොති අනාගතත්ථස්ස ච කාරණස්ස ච අභාවදතො.

ඉදානිතදමවවිභාදවතුං ‘‘ඉදංහී’’තිආදිමාහ.කථදමතංවිඤ්ඤායතීතිආහ 

‘‘යදි චස්සා’’තිආදි. අයන්ති අනාගතකාදලො. අනුසාවිතං කහස්සතීති 

වකදයයාති අනුප්පදයොගං අනාගතකාලං කත්වා ‘‘අනුසාවිතං දහස්සතී’’ති
බුද්දධො වදදයය. අයං දහත්ථාධිප්පාදයො – යදි දචත්ථ

ධාත්වත්ථසම්බන්දධො ත-පච්චදයො සියා, තථා සති ධාත්වත්ථසම්බන්දධො
නාම විදසසනවිදසසයභාදවො, දසොචඅනුප්පදයොගස්සසමානත්ථභාදවසති
උප්පජ්ජති, නාසතීති ‘‘දහස්සතී’’ති අනුප්පදයොගං වදදයය, න ච වුත්තං.

තස්මා අනාගතං න දීදපති, අතීතකාලදමව දීදපතීති. අනුසාවියමාකනති

වචනකතොති ‘‘අනුසාවියමාදන’’ති වත්තමානකාලවචනදතො. යදි එවං

‘‘යාවතතියංඅනුසාවිතංදහොතී’’ති කිමිදන්තිආහ ‘‘යාවතතිය’’න්තිආදි.කිං
දතන ලක්ඛීයති, දයදනතං ලක්ඛණවචනමත්තං සියාති ආහ 

‘‘කතනා’’තිආදි. කතනාතිලක්ඛණවචනමත්දතනදහතුනා. 

තකදතන්ති පාතිදමොක්ඛං. තං පකනතන්ති ‘‘තත්ථායස්මන්දත

පුච්ඡාමී’’තිආදිකං යාවතතියානුසාවනං. නදිස්සතීතිදනොපලබ්භති. ඉමකමව

ච අත්ථන්ති ඉමං අම්දහහි වුත්තදමවත්ථං. යදි හි ‘‘යස්ස සියා
ආපත්තී’’තිආදිවචනත්තයං යාවතතියානුසාවනං සියා, තදදව 

උකපොසථක්ඛන්ධකෙ (මහාව. 132 ආදදයො) වදදයය, න පන ‘‘සකිම්පි 
අනුසාවිතං දහොතී’’තිආදිකන්ති අධිප්පාදයො. නනු චායං විනිච්ඡදයො

අට්ඨකථාසු න ආගදතො, අථ කුදතො ලද්දධොති ආහ ‘‘අයකමත්ථා’’තිආදි.
විනයට්ඨාදනසු කතපරිචයානං ආචරියානං තං තං අත්ථං ඤාදපන්තී

පදවණි ආචරියපරම්පරා, තායආභදතොආනීදතො ආචරියපරම්පරා කතො. 

නනු සම්පජානමුසාවාදද පාචිත්තිදයන භවිතබ්බං, අථ කථං 

දුක්කටාපත්ති දහොතීති ආහ ‘‘සා ච කඛො න මුසාවාද ක්ඛකණනා’’තිආදි. 

සම්පජානමුසාවාකද කිං කහොතීති ය්වායං ‘‘සම්පජානමුසාවාදදො අස්ස
දහොතී’’තිවුත්දතො, දසොආපත්තිදතො කිංදහොති, කතරාආපත්තිදහොතීති

අත්දථො. දුක්ෙටං කහොතීති දුක්කටාපත්ති දහොති. වචීද්වාකර

අකිරියසමුට්ඨානාපත්ති කහොතීතිඅස්සහිභික්ඛුදනොඅධම්මිකායපටිඤ්ඤාය
තුණ්හීභූතස්ස නිසින්නස්සමදනොද්වාදරආපත්තිනාමනත්ථි. යස්මා පන
ආවිකාතබ්බං නාවිකාසි, දතනස්ස වචීද්වාදර අකිරියදතො අයං ආපත්ති
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සමුට්ඨාතීති දවදිතබ්බා.ඉදානිවුත්තදමවත්ථංපාළයාසාදධතුං ‘‘වුත්තම්පි

කචත’’න්තිආදිමාහ. එතං උපාලිත්දථදරන පරිවාදර දසදදමොචනගාථාසු
(පරි.479) වුත්තම්පිචාතිඅත්දථො. 

අනා පන්කතො මනුකජන කෙනචි වාචාති දකනචි මනුදජන වාචාය

අනාලපන්දතො. ගිරංකනොචපකර කණයයාති‘‘ඉති ඉදමදසොස්සන්තී’’ති

පරපුග්ගදල සන්ධාය සද්දම්පි න නිච්ඡාදරයය. ආපජ්කජයය වාචසිෙන්ති

වාචදතො සමුට්ඨිතං ආපත්තිං ආපජ්දජයය. පඤ්හාකමසා කුසක හි

චින්තිතාතිඑත්ථ පඤ්හාකමසාතිලිඞ්ගබයත්තදයනවුත්තං, එදසොපඤ්දහො
කුසදලහි චින්තිදතොති අත්දථො. අයං පඤ්දහො ඉමදමවමුසාවාදං සන්ධාය
වුත්දතො. 

තංතංසම්පත්තියා විබන්ධනවදසන සත්තසන්තානස්ස අන්තදර 

දවමජ්දඣ එති ආගච්ඡතීති අන්තරාකයො, දිට්ඨධම්මිකාදිඅනත්දථො, 
අතික්කමනට්දඨන තස්මිං අන්තරාදය නිතත්දතො, අන්තරායං වා ඵලං

අරහති, අන්තරායස්ස වා කරණසීදලොති අන්තරායිකෙො. දතනාහ 

‘‘විප්පටිසාරවත්ථුතායා’’තිආදි.තත්ථ විප්පටිසාරවත්ථුතායාති විප්පටිසාකරො 
නාම පච්ඡානුතාපවදසනචිත්තවිප්පටිසාදරො, තස්සකාරණතායාතිඅත්දථො. 
පඨමජ්ඣානාදිපච්චයභූතඅඅප්පටිසාරවිරුද්ධස්ස විප්පටිසාරස්ස

පච්චයත්තාති වුත්තං දහොති. පාකමොජ්ජාදිසම් වන්ති දුබ්බලතරුණා පීති 

පාදමොජ්ජං, තංආදිදයසංදත පාකමොජ්ජාදකයො, දතසංසම්භදවො පටිලාදභො 

පාකමොජ්ජාදිසම් කවො, තං. ආදිසද්දදන පීතිප්පස්සද්ධාදීනං ගහණං. 

පඨමජ් ානාදීනන්ති එත්ථාදිසද්දදන පන ‘‘දුතියස්සඣානස්ස අධිගමාය
අන්තරායිදකො, තතියස්ස ඣානස්ස අධිගමාය අන්තරායිදකො, චතුත්ථස්ස
ඣානස්ස අධිගමාය අන්තරායිදකො, ඣානානං, විදමොක්ඛානං, සමාධීනං, 
සමාපත්තීනං, දනක්ඛම්මානං, නිස්සරණානං, පවිදවකානං, කුසලානං
ධම්මානංඅධිගමායඅන්තරායිදකො’’ති(මහාව.135) වුත්තදුතියජ්ඣානාදීනං

සඞ්ගදහො දට්ඨබ්දබො. ‘‘තස්මා’’ති වුත්දත යංතංසද්දානං
අබයභිචාරිතසම්බන්ධතාය ‘‘යස්මා’’ති අයමත්දථො උපට්ඨිදතොදයව

දහොතීති ආහ ‘‘තස්මාති යස්මා’’තිආදි. ජානන්කතනාති ජානමාදනන.
ඉමිනාස්සසම්පජානමුසාවාදස්සසචිත්තකතං දස්දසති.විසුද්ධිංඅදපක්ඛතීති 

විසුද්ධාකපක්කඛො, දතන විසුද්ධාදපක්දඛන.සාචවිසුද්ධිඉධවුට්ඨානාදීති

ආහ ‘‘වුට්ඨාතුොකමන විසුජ්ඣිතුොකමනා’’ති. වුට්ඨානගාමිනිදතො 
සඞ්ඝාදිදසසදතොවුට්ඨාතුකාදමන, දදසනාගාමිනිදතොවිසුජ්ඣිතුකාදමනාති

අත්දථො. සඞ්ඝමජ්ක වා ණමජ්ක වාඑෙපුග් ක වාතිඋදපොසථග්දග
සඞ්ඝස්ස ආදරොචනවදසනසඞ්ඝමජ්දඣවාතත්දථවඋභදතොනිසින්නානං
ආදරොචනවදසන ගණමජ්දඣ වා අනන්තරස්ස ආදරොචනවදසන

එකපුග්ගදල වා පකාදසතබ්බා. ඉකතො වුට්ඨහිත්වාති ඉදතො
උදපොසථග්ගදතො වුට්ඨාය. එත්ථ පන සභාදගොදයව වත්තබ්දබො. 
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විසභාගස්ස හි වුච්චමාදන භණ්ඩනකලහසඞ්ඝදභදාදීනිපි දහොන්ති. තස්මා
තස්ස අවත්වා ‘‘ඉදතො වුට්ඨහිත්වා පටිකරිස්සාමී’’ති ආදභොගං කත්වා

උදපොසදථො කාතබ්දබොති අන්ධෙට්ඨෙථායං (මහාව.අට්ඨ.170) වුත්තං. 

ෙරණත්කථති තතියාවිභත්තිඅත්දථ. කත්තරි දහතං පච්චත්තවචනං

දහොති ඵාසුසද්දාදපක්ඛාය. පච්චත්තවචනන්ති පඨමාවචනං. 

පඨමජ් ානාදීනං අධි මාය ඵාසු කහොතීති අධිගමත්ථං තස්ස භික්ඛුදනො
ඵාසු දහොති සුඛං දහොති සංවරස්ස අවිප්පටිසාරදහතුත්තා. දතනාහ 

‘‘අවිප්පටිසාරමූ ොන’’න්තිආදි. පාපපුඤ්ඤානං කතාකතවදසන 

චිත්තවිප්පටිසාරාභාදවො අවිප්පටිසාකරො, දසො මූලං කාරණං දයසං දත

අවිප්පටිසාරමූලා, අවිප්පටිසාරමූලාදයව අවිප්පටිසාරමූ ො, දතසං

අවිප්පටිසාරමූලකානං. සුඛප්පටිපදා සම්පජ්ජතීති සුඛා පටිපදා සමිජ්ඣති, 
පඨමජ්ඣානාදීනංසුදඛනඅධිගදමොදහොතීතිඅධිප්පාදයො.දහොතිදචත්ථ– 

‘‘නිදාදනඤත්තිට්ඨපනං, පුබ්බකිච්චස්සපුච්ඡනං; 
නිදානුද්දදසසවදන, විසුද්ධාදරොචදනවිධි; 
අනාදරොචදනචාපත්ති, දඤයයංපිණ්ඩත්ථපඤ්චක’’න්ති. 

ඉතිකඞ්ඛාවිතරණියාපාතිදමොක්ඛවණ්ණනාය 

විනයත්ථමඤ්ජූසායංලීනත්ථප්පකාසනියං 

නිදානවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පාරාජිෙෙණ්ඩං 

ඉදානි නිදානුද්දදසානන්තරං වුත්තස්ස පාරාජිකුද්දදසස්ස අත්ථං 

සංවණ්දණතුං ‘‘ඉදානී’’තිආදි ආරද්ධං. නිදානානන්තරන්ති
භාවනපුංසකනිද්දදදසො, නිදානං අනන්තරං කත්වාති වුත්තං දහොති. 

තත්ථාති පාරාජිකකණ්දඩ. පාතිකමොක්කඛති භික්ඛුපාතිදමොක්දඛ. 

චත්තාකරොති ගණනපරිච්දඡදදො ඌනාතිදරකභාවනිවත්තනදතො. 

පාරාජිොති සජාතිනාමං. ආපත්තිකයොති සබ්බසාධාරණනාමං. උද්දිසීයතීති 

උද්කදකසො. භාවප්පධාදනොයං නිද්දදදසො.දතනාහ ‘‘උද්දිසිතබ්බත’’න්ති. 

1. පඨමපාරාජිකවණ්ණනා 

කයොපනාති(පාරා.අට්ඨ.1.45 භික්ඛුපදභාජනීයවණ්ණනා)එත්ථයස්මා 

පනාතිනිපාතමත්තං, කයොතිඅත්ථපදං, තඤ්චඅනියදමනපුග්ගලං දීදපති.

තස්මා තස්ස අත්ථං දස්දසන්දතො ‘‘කයො කෙොචී’’තිආහ. යස්මා පන දයො 
දයොදකොචි නාම, දසො අවස්සං
ලිඞ්ගතත්තජාතිනාමදගොත්තසීලවිහාරදගොචරවදයසු එදකනාකාදරන 

පඤ්ඤායති, තස්මා තං තථා ඤාදපතුං ‘‘රස්සදීඝාදිනා’’තිආදිමාහ. 

ආදිසද්දදන නවකම්මාදීනං ගහණං. ලඞ් ාදික කදනාති ලිඞ්ගීයතිඤායති 

එදතනාති ලඞ් ං, තං ආදි දයසං දතති ලඞ් ාදකයො, දතසං දභදදො 

ලඞ් ාදික කදො, දතන ලිඞ්ගාදිදභදදන. එත්ථාදිසද්දදන පන තත්තාදීනං

ගහණං.ඉදංවුත්තංදහොති– ලඞ් වකසන යාදිදසොවාතාදිදසොවාදහොතු, 
දීදඝොවාරස්දසොවාකාදළොවා ඔදාදතොවාමඞ්ගුරච්ඡවිවාකිදසොවාථූදලො

වා. කයො වකසන දයනවා දතනවාතත්දතොදහොතු, නවකම්මතත්දතොවා

උද්දදසතත්දතො වා වාසධුරතත්දතො වා. ජාතිවකසන යංජච්දචො වා
තංජච්දචොවාදහොතු, ඛත්තිදයොවාබ්රාහ්මදණො වාදවස්දසොවාසුද්දධොවා. 

නාමවකසන යථානාදමො වා තථානාදමො වා දහොතු, බුද්ධරක්ඛිදතො වා

ධම්මරක්ඛිදතො වා සඞ්ඝරක්ඛිදතො වා. ක ොත්තවකසන යථාදගොත්දතො වා
තථාදගොත්දතො වා දහොතු, කච්චායදනො වා වාසිට්දඨො වා දකොසිදයො වා. 

සීක සු යථාසීදලො වා තථාසීදලො වා දහොතු, නවකම්මසීදලො වා

උද්දදසසීදලොවාවාසධුරසීදලොවා. විහාකරසුපියථාවිහාරීවාතථාවිහාරීවා 

දහොතු, නවකම්මවිහාරීවාඋද්දදසවිහාරීවාවාසධුරවිහාරීවා. ක ොචකරසුපි
යථාදගොචදරො වා තථාදගොචදරො වා දහොතු, නවකම්මදගොචදරො වා 

උද්දදසදගොචදරොවාවාසධුරදගොචදරොවා. වකයසුපිදයොවාදසොවාදහොතු 
දථදරො වා නදවො වා මජ්ඣිදමො වා, අථ දඛො සබ්දබොව ඉමස්මිං අත්දථ
‘‘දයො’’ති වුච්චතීති. 

ඉදානි ‘‘භික්ඛූ’’ති පදං සංවණ්දණතුං ‘‘එහිභික්ඛූපසම්පදා’’තිආදිමාහ.
තත්ථ ‘‘එහි භික්ඛූ’’ති භගවදතො වචනමත්දතන භික්ඛුභාදවො 

එහිභික්ඛූපසම්පදා. ‘‘බුද්ධංසරණංගච්ඡාමී’’තිආදිනා(මහාව.105) නදයන
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තික්ඛත්තුං වාචං භින්දිත්වා වුත්දතහි තීහි සරණගමදනහි උපසම්පදා 

සරණ මනූපසම්පදා. ඔවාදප්පටිග් හණූපසම්පදා (පාරා. අට්ඨ. 1.45) නාම
– 

‘‘තස්මාතිහ දත, කස්සප, එවං සික්ඛිතබ්බං ‘තිබ්බං දම 
හිදරොත්තප්පංපච්චුපට්ඨිතංභවිස්සතිදථදරසුනදවසුමජ්ඣිදමසූ’ති, 
එවඤ්හි දත කස්සප සික්ඛිතබ්බං. තස්මාතිහ දත, කස්සප, එවං
සික්ඛිතබ්බං ‘යංකිඤ්චිධම්මං සුණිස්සාමිකුසලූපසංහිතං, සබ්බංතං
අට්ඨිං කත්වා මනසි කරිත්වා සබ්බදචතසා සමන්නාහරිත්වා
ඔහිතදසොදතො ධම්මං සුණිස්සාමී’ති, එවඤ්හි දත, කස්සප, 
සික්ඛිතබ්බං.තස්මාතිහදත, කස්සප, එවංසික්ඛිතබ්බං‘සාතසහගතා
ච දම කායගතාසති න විජහිස්සතී’ති, එවඤ්හි දත, කස්සප, 
සික්ඛිතබ්බ’’න්ති(සං.නි.2.154) – 

ඉමිනාඔවාදප්පටිග්ගහදණනමහාකස්සපත්දථරස්ස අනුඤ්ඤාතඋපසම්පදා. 

පඤ්හාබයාෙරණූපසම්පදා නාම දසොපාකස්ස අනුඤ්ඤාතඋපසම්පදා.
භගවා කිර පුබ්බාරාදම අනුචඞ්කමන්තං දසොපාකසාමදණරං 
‘‘‘උද්ධුමාතකසඤ්ඤා’ති වා දසොපාක ‘රූපසඤ්ඤා’ති වා ඉදම ධම්මා
නානත්ථා නානාබයඤ්ජනා, උදාහු එකත්ථා බයඤ්ජනදමව නාන’’න්ති
(පාරා. අට්ඨ. 1.45) දස අසුභනිස්සිදත පඤ්දහ පුච්ඡි. දසො දත බයාකාසි.
භගවා තස්ස සාධුකාරං දත්වා ‘‘කතිවස්දසො ත්වං, දසොපාකා’’ති පුච්ඡි.
සත්තවස්දසොහං භගවාති. ‘‘දසොපාක, ත්වං මම සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාදණන
සද්ධිං සංසන්දිත්වා පඤ්දහ බයාකාසී’’ති ආරද්ධචිත්දතො උපසම්පදං
අනුජානි, අයංපඤ්හාබයාකරණූපසම්පදා. 

අට්ඨ රුධම්මපටිග් හණූපසම්පදා නාම මහාපජාපතියා
අට්ඨගරුධම්මප්පටිග්ගහදණන අනුඤ්ඤාතඋපසම්පදා. 

දූකතනූපසම්පදා නාම අඩ්ඪකාසියාගණිකායඅනුඤ්ඤාතඋපසම්පදා. 

අට්ඨවාචිකූපසම්පදා නාම භික්ඛුනියා භික්ඛුනිසඞ්ඝදතො
ඤත්තිචතුත්දථන, භික්ඛුසඞ්ඝදතො ඤත්තිචතුත්දථනාති ඉදමහි ද්වීහි
කම්දමහිඋපසම්පදා. 

ඤත්තිචතුත්ථෙම්මූපසම්පදා නාම භික්ඛූනං එතරහි උපසම්පදා. 

ඤත්තිචතුත්කථනාති තීහි අනුස්සාවනාහි, එකාය ච ඤත්තියාති එවං
ඤත්තිචතුත්දථන.කිඤ්චාපිහිඤත්ති සබ්බපඨමංවුච්චති, තිස්සන්නංපන
අනුස්සාවනානං අත්ථබයඤ්ජනදභදාභාවදතො අත්ථබයඤ්ජනභින්නං
ඤත්තිං තාසං චතුත්ථන්ති කත්වා ‘‘ඤත්තිචතුත්ථ’’න්ති වුච්චති. 

අකුප්කපනාති අදකොදපතබ්බතං, අප්පටික්දකොසිතබ්බතඤ්ච උපගදතන. 
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ඨානාරකහනාතිකාරණාරදහන සත්ථුසාසනාරදහන. උපසම්පන්කනො නාම
උපරිභාවං සමාපන්දනො, පත්දතොති අත්දථො. භික්ඛුභාදවො හි උපරිභාදවො, 
තඤ්දචස යථාවුත්දතන කම්දමන සමාපන්නත්තා ‘‘උපසම්පන්දනො’’ති
වුච්චති. කස්මා පදනත්ථ ඉමිනාව උපසම්පන්දනො ඉධ ගහිදතො, 
නාඤ්දඤහීති? වුච්චදත – එහිභික්ඛූපසම්පදා අන්තිමභවිකානදමව, 
සරණගමනූපසම්පදා පරිසුද්ධානං, 
ඔවාදප්පටිග්ගහණපඤ්හාබයාකරණූපසම්පදා මහාකස්සපදසොපාකානං, නච
දත භබ්බා පාරාජිකාදිදලොකවජ්ජං ආපජ්ජිතුං, 
අට්ඨගරුධම්මප්පටිග්ගහණාදදයොචභික්ඛුනීනංදයවඅනුඤ්ඤාතා. අයඤ්ච
භික්ඛු, තස්මා ඤත්තිචතුත්දථදනව උපසම්පදාකම්දමන උපසම්පන්දනො
ඉධ ගහිදතො, නාඤ්දඤහීති දවදිතබ්දබො. පණ්ණත්තිවජ්දජසු පන
සික්ඛාපදදසු අඤ්දඤපි එහිභික්ඛූපසම්පදාය උපසම්පන්නාදදයො
සඞ්ගය්හන්ති (සාරත්ථ. ටී. 2.45 භික්ඛුපදභාජනීයවණ්ණනා). වක්ඛති හි
‘‘පණ්ණත්තිවජ්දජසු පන අඤ්දඤපි සඞ්ගහං ගච්ඡන්තී’’ති. ඉදානි 
‘‘අකුප්දපන ඨානාරදහන උපසම්පන්දනො’’ති සංඛිත්දතන වුත්තමත්ථං

විත්ථාදරත්වා දස්දසතුං ‘‘තස්සපනා’’තිආදිමාහ. 

තත්ථාති දතසු පඤ්චසු. වසති එත්ථාති වත්ථු, ආධාදරො පතිට්ඨා.

දතනාහ ‘‘උපසම්පදාකපක්කඛොපුග් ක ො’’ති.ඌනානිඅපරිපුණ්ණානිවීසති 

වස්සානි අස්සාති ඌනවීසතිවස්කසො. එත්ථ යං වත්තබ්බං, තං උපරි
සප්පාණකවග්දග ඌනවීසතිසික්ඛාපදද (කඞ්ඛා. අට්ඨ. 

ඌනවීසතිවස්සසික්ඛාපදවණ්ණනා) වණ්ණයිස්සාම. කතසූති පණ්ඩකාදීසු

එකාදසසු අභබ්බපුග්ගදලසු. පණ්ඩකෙො (මහාව. අට්ඨ. 109) පදනත්ථ
පඤ්චවිදධො දහොති ආසිත්තපණ්ඩදකො, උසූයපණ්ඩදකො, 
ඔපක්කමිකපණ්ඩදකො, නපුංසකපණ්ඩදකො, පක්ඛපණ්ඩදකොති. දතසු 
ආසිත්තපණ්ඩකස්සචඋසූයපණ්ඩකස්ස චපබ්බජ්ජානවාරිතා, ඉතදරසං
තිණ්ණංවාරිතා.දතසුපිපක්ඛපණ්ඩකස්සයස්මිංපක්දඛපණ්ඩදකොදහොති, 
තස්මිංදයවස්ස පක්දඛ පබ්බජ්ජා වාරිතාති. තදයො දචත්ථ
පබ්බජ්ජූපසම්පදානං අභබ්බතාය අවත්ථූ. දතනාහ 

‘‘ආසිත්තපණ්ඩෙඤ්චා’’තිආදි. තත්ථ යස්ස පදරසං අඞ්ගජාතං මුදඛන
ගදහත්වා අසුචිනා ආසිත්තස්ස පරිළාදහො වූපසම්මති, අයං 

ආසිත්තපණ්ඩකෙො. යස්ස පදරසං අජ්ඣාචාරං පස්සදතො උසූයාය

උප්පන්නාය පරිළාදහො වූපසම්මති, අයං උසූයපණ්ඩකෙො. යස්ස

උපක්කදමන බීජානි අපනීතානි, අයං ඔපක්ෙමිෙපණ්ඩකෙො (වි. සඞ්ග.
අට්ඨ. 135; වි. වි. ටී. මහාවග්ග 2.109). දයො පන පටිසන්ධියංදයව

අභාවදකො උප්පන්දනො, අයං නපුංසෙපණ්ඩකෙො. එකච්දචො පන
අකුසලවිපාකානුභාදවන කාළපක්දඛ පණ්ඩදකො දහොති, ජුණ්හපක්දඛ

පනස්සපරිළාදහොවූපසම්මති, අයං පක්ඛපණ්ඩකෙොතිදවදිතබ්දබො. 
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දථදයයන සංවාදසො එතස්සාති කථයයසංවාසකෙො. දසො ච න
සංවාසමත්තස්දසව දථනදකො ඉධාධිප්දපදතො, අථ දඛො ලිඞ්ගස්ස, 

තදුභයස්සචදථනදකොපීතිආහ ‘‘කථයයසංවාසකෙොපන තිවිකධො’’තිආදි. න

භික්ඛුවස්සානි  කණතීති (මහාව. අට්ඨ. 110) ‘‘අහං දසවස්දසො වා

වීසතිවස්දසො වා’’තිමුසා වත්වා භික්ඛුවස්සානින ගදණති. නයථාවුඩ්ඪං

භික්ඛූනංවාසාමකණරානංවාවන්දනං සාදියතීතිඅත්තනාමුසාවාදංකත්වා

දස්සිතවස්සානුරූදපන යථාවුඩ්ඪං වන්දනං නාධිවාදසති. න ආසකනන

පටිබාහතීති ‘‘අදපහි, දම එතං පාපුණාතී’’තිආසදනනනප්පටිබාහති. න

උකපොසථාදීසු සන්දිස්සතීති උදපොසථප්පවාරණාදීසු න සන්දිස්සති. 

ලඞ් මත්තස්කසවාතිඑවසද්දදනසංවාසංනිවත්දතති. සමාකනොතිසන්දතො. 

ලඞ් ානුරූපස්ස සංවාසස්සාති සාමදණරලිඞ්ගානුරූපස්ස
සාමදණරසංවාසස්ස. සදච පන කාසාදය ධුරං නික්ඛිපිත්වා නග්දගො වා
ඔදාතවත්ථනිවත්දථොවා දමථුනදසවනාදීහිඅස්සමදණොහුත්වා කාසායානි

නිවාදසති, ලඞ් ත්කථනකෙො දහොති.සදචගිහිභාවං පත්ථයමාදනොකාසායං
ඔවට්ටිකං කත්වා, අඤ්දඤන වා ආකාදරන ගිහිනිවාසදනන නිවාදසති 
‘‘දසොභතිනුදඛොදමගිහිලිඞ්ගං, නදසොභතී’’තිවීමංසනත්ථං, රක්ඛතිතාව, 

‘‘දසොභතී’’ති සම්පටිච්ඡිත්වාපුනලිඞ්ගංසාදියති, ලඞ් ත්කථනකෙො දහොති.
ඔදාතං නිවාදසත්වා වීමංසනසම්පටිච්ඡදනසුපි එදසව නදයො. සදචපි
නිවත්ථකාසාවස්ස උපරි ඔදාතංනිවාදසත්වා වීමංසති වා සම්පටිච්ඡති වා, 
රක්ඛතිඑව. 

අන්තිමවත්ථුඅජ් ාපන්නකෙපිඑකසවනකයොති පාරාජිකංආපන්නදක
භික්ඛුම්හිපිඑදසවනදයොතිඅත්දථො.ඉදංවුත්තංදහොති– සදචදකොචි භික්ඛු
කාසාදය සඋස්සාදහොව ඔදාතං නිවාදසත්වා දමථුනං පටිදසවිත්වා පුන
කාසායානි නිවාදසත්වා වස්සගණනාදිදභදං සබ්බං විධිං ආපජ්ජති, අයං 
භික්ඛූහි දින්නලිඞ්ගස්ස අපරිච්චත්තත්තා න ලිඞ්ගත්දථනදකො, 
ලිඞ්ගානුරූපස්ස සංවාසස්ස සාදිතත්තා නාපි සංවාසත්දථනදකොති. 

විකදසන්ති පරදදසං. ඉදඤ්ච වඤ්දචතුං සක්කුදණයයට්ඨානං දස්දසතුං
වුත්තං. දයො පන සදදදසපි එවං කදරොති, දසොපි සංවාසත්දථනදකොව.
‘‘සංවාසමත්තස්දසවා’’ති ඉමිනා ලිඞ්ගං පටික්ඛිපති. සදච දකොචි
වුඩ්ඪපබ්බජිදතො (මහාව. අට්ඨ. 110) භික්ඛුවස්සානි ගදණත්වා
මහාදපළාදීසු දියයමානභත්තං ගණ්හාති, දසොපි දථයයසංවාසදකො දහොති.
සයං සාමදණදරොව සාමදණරප්පටිපාටියා කූටවස්සානි ගදණත්වා
ගණ්හන්දතො දථයයසංවාසදකො න දහොති. භික්ඛු පන භික්ඛුපටිපාටියා
කූටවස්සානිගදණත්වාගණ්හන්දතොභණ්ඩග්දඝන කාදරතබ්දබො. 

නනු සංවාදසො නාම එකකම්මං එකුද්දදදසො සමසික්ඛතාති ආහ 

‘‘භික්ඛුවස්ස ණනාදිකෙො හී’’තිආදි. ඉමිනා න දකවලං එකකම්මාදිදකොව 
කිරියදභදදො සංවාදසොති ඉධාධිප්දපදතො, අථ දඛො තදඤ්දඤො



කඞ්ඛාවිතරණී-අභිනවටීකා  පාරාජිකකණ්ඩං 

 පටුන 45 

භික්ඛුවස්සගණනාදිදකොපීති දස්දසති. ඉමස්මිං අත්කථති

දථයයසංවාසකාධිකාදර. සික්ඛං පච්චක්ඛායාති සික්ඛං පරිච්චජිත්වා. ඉදං
වුත්තංදහොති – සදචදකොචිභික්ඛුසික්ඛංපච්චක්ඛායලිඞ්ගංඅනපදනත්වා
දුස්සීලකම්මංකත්වා වාඅකත්වාවා‘‘නමංදකොචිජානාතී’’තිපුනසබ්බං
පුබ්දබවුත්තංවස්සගණනාදිදභදං විධිංපටිපජ්ජති, දසොදථයයසංවාසදකො
දහොතීති. 

සදච පන කස්සචි රාජා කුද්දධො දහොති, දසො ‘‘එවං දම දසොත්ථි
භවිස්සතී’’ති සයදමව ලිඞ්ගං ගදහත්වා පලායති. තං දිස්වා රඤ්දඤො 
ආදරොදචන්ති. රාජා ‘‘සදච පබ්බජිදතො, න තං ලබ්භා කිඤ්චි කාතු’’න්ති
තස්මිංදකොධං පටිවිදනති.දසො‘‘වූපසන්තංදමරාජභය’’න්තිසඞ්ඝමජ්ඣං
අදනොසරිත්වාව ගිහිලිඞ්ගං ගදහත්වා ආගදතො පබ්බාදජතබ්දබො. අථාපි
‘‘සාසනං නිස්සාය මයා ජීවිතං ලද්ධං, හන්ද දානි අහං පබ්බජාමී’’ති
උප්පන්නසංදවදගො දතදනව ලිඞ්දගන ආගන්ත්වා ආගන්තුකවත්තං න
සාදියති, භික්ඛූහි පුට්දඨො වා අපුට්දඨො වා යථාභූතමත්තානං ආවිකත්වාව
පබ්බජ්ජං යාචති, ලිඞ්ගං අපදනත්වා පබ්බාදජතබ්දබො. සදච පන වත්තං
සාදියති, පබ්බජිතාලයංදස්දසති, සබ්බංපුබ්දබවුත්තං වස්සගණනාදිදභදං
පටිපජ්ජති, අයංපනනපබ්බාදජතබ්දබො. 

ඉධ පදනකච්දචො දුබ්භික්දඛ ජීවිතුං අසක්දකොන්දතො සයදමව ලිඞ්ගං 
ගදහත්වා සබ්බපාසණ්ඩියභත්තානි භුඤ්ජන්දතො දුබ්භික්දඛ වීතිවත්දත
සඞ්ඝමජ්ඣං අදනොසරිත්වාව ගිහිලිඞ්ගං ගදහත්වා ආගදතොති සබ්බං 
පුරිමසදිසදමව. 

අපදරො මහාෙන්තාරං නිත්ථරිතුකාදමො දහොති, සත්ථවාදහො ච
පබ්බජිදත ගදහත්වා ගච්ඡති. දසො ‘‘එවං මං සත්ථවාදහො ගදහත්වා 
ගමිස්සතී’’ති සයදමව ලිඞ්ගං ගදහත්වා සත්ථවාදහන සද්ධිං කන්තාරං
නිත්ථරිත්වා දඛමන්තං පත්වා සඞ්ඝමජ්ඣං අදනොසරිත්වාව ගිහිලිඞ්ගං
ගදහත්වාආගදතොතිසබ්බං පුරිමසදිසදමව. 

අපදරො කරො  කය (මහාව. අට්ඨ. 110; වි. සඞ්ග. අට්ඨ. 138) 
උප්පන්දන ජීවිතුං අසක්දකොන්දතො සයදමව ලිඞ්ගං ගදහත්වා 
සබ්බපාසණ්ඩියභත්තානිභුඤ්ජන්දතො දරොගභදයවූපසන්දතසඞ්ඝමජ්ඣං
අදනොසරිත්වාව ගිහිලිඞ්ගංගදහත්වාආගදතොතිසබ්බංපුරිමසදිසදමව. 

අපරස්ස එදකො කවරිකෙො කුද්දධො දහොති, ඝාදතතුකාදමොනං විචරති.
දසො ‘‘එවං දමදසොත්ථිභවිස්සතී’’තිසයදමවලිඞ්ගංගදහත්වා පලායති.
දවරිදකො‘‘කුහිංදසො’’තිපරිදයසන්දතො‘‘පබ්බජිත්වාපලාදතො’’තිසුත්වා
‘‘සදච පබ්බජිදතො, න තං ලබ්භා කිඤ්චි කාතු’’න්ති තස්මිං දකොධං
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පටිවිදනති. දසො ‘‘වූපසන්තං දම දවරිභය’’න්ති සඞ්ඝමජ්ඣං
අදනොසරිත්වාවගිහිලිඞ්ගංගදහත්වා ආගදතොතිසබ්බංපුරිමසදිසදමව. 

අපදරො ඤාතිකුලං ගන්ත්වා සික්ඛං පච්චක්ඛාය ගිහී හුත්වා ‘‘ඉමානි
චීවරානි ඉධ විනස්සිස්සන්ති, සදචපි ඉමානි ගදහත්වා විහාරං ගමිස්සාමි, 
අන්තරාමග්දග මං ‘දචොදරො’තිගදහස්සන්ති, යංනූනාහංකායපරිහාරියානි

කත්වා ගච්දඡයය’’න්ති චීවරාහරණත්ථං නිවාදසත්වා ච පාරුපිත්වා ච
විහාරං ගච්ඡති. තං දූරදතොව ආගච්ඡන්තං දිස්වා සාමදණරා ච දහරා ච 
අබ්භුග්ගච්ඡන්ති, වත්තං දස්දසන්ති. දසො න සාදියති, යථාභූතමත්තානං
ආවිකදරොති.සදචභික්ඛූ‘‘නදානිමයංතංමුඤ්චිස්සාමා’’ති බලක්කාදරන
පබ්බාදජතුකාමා දහොන්ති, කාසායානි අපදනත්වා පුන පබ්බාදජතබ්දබො.
සදච පන ‘‘න ඉදම මම හීනායාවත්තභාවං ජානන්තී’’ති තංදයව
භික්ඛුභාවං පටිජානිත්වා සබ්බං පුබ්දබ වුත්තවස්සගණනාදිදභදං විධිං

පටිපජ්ජති, අයං න පබ්බාදජතබ්දබො. දතනාහ ‘‘රාජදුබ්භික්ඛෙන්තාර-

කරො කවරී කයනවා’’තිආදි.  යසද්දදො දචත්ථපච්දචකං දයොදජතබ්දබො

‘‘රාජභදයන, දුබ්භික්ඛභදයනා’’තිආදිනා. ලඞ් ං ආදියතීති දවසං 

ගණ්හාති. ඉධාති ඉමස්මිං සාසදන. සංවාසං නාධිවාකසති, යාව කසො

සුද්ධමානකසොතිභික්ඛූනංවඤ්දචතුකාමතායඅභාවදතොදයො සුද්ධමානදසො
යාව සංවාසං නාධිවාදසති, තාව එස ‘‘ගිහී මං ‘සමදණො’ති ජානන්තූ’’ති
වඤ්චනචිත්දත සතිපි භික්ඛූනං වඤ්දචතුකාමතාය අභාවදතො දදොදසො
නත්ථීති දථයයසංවාසදකොනාමාතිනවුච්චතීතිඅත්දථො. 

තිත්ථිදයසු පක්කන්තදකො පවිට්දඨොති තිත්ථියපක්ෙන්තකෙො. දසො ච
න දකවලං තත්ථ පවිට්ඨමත්දතදනව තිත්ථියපක්කන්තදකො දහොති, අථ

දඛො දතසං ලද්ධිග්ගහදණන. දතනාහ ‘‘කයො පනා’’තිආදි. 

‘‘උපසම්පන්කනො’’ති ඉමිනා අනුපසම්පන්දනො තිත්ථියපක්කන්තදකො න

දහොතීති දස්දසති. වුත්තඤ්දහතං කුරුන්දිඅට්ඨෙථායං ‘‘අයඤ්ච
තිත්ථියපක්කන්තදකො නාම උපසම්පන්නභික්ඛුනා කථිදතො, තස්මා
සාමදණදරො සලිඞ්දගන තිත්ථායතනං ගදතොපි පුන පබ්බජ්ජඤ්ච

උපසම්පදඤ්ච ලභතී’’ති (මහාව. අට්ඨ. 110). කුසචීරාදිෙන්ති
එත්ථාදිසද්දදන ඵලකක්ඛණ්ඩජටාදීනං ගහණං. සදචපි ‘‘අයං පබ්බජ්ජා
දසට්ඨා’’තිදසට්ඨභාවංවාඋපගච්ඡති, නමුච්චති, තිත්ථියපක්කන්තදකොව

දහොති. වතානීතිඋක්කුටිකප්පධානාදීනි වතානි.සදචපන‘‘දසොභතිනුදඛො
දම තිත්ථියපබ්බජ්ජා, නනු දඛො දසොභතී’’ති වීමංසනත්ථං කුසචීරාදීනි
නිවාදසති, ජටංවාබන්ධති, ඛාරිකාජංවාආදියති, යාවනසම්පටිච්ඡතිතං 
ලද්ධිං, තාව රක්ඛති, සම්පටිච්ඡිතමත්දත තිත්ථියපක්කන්තදකො දහොති. 
අච්ඡින්නචීවදරො පන කුසචීරාදීනි නිවාදසන්දතො, රාජභයාදීහි වා
තිත්ථියලිඞ්ගං ගණ්හන්දතොලද්ධියාඅභාදවනදනවතිත්ථියපක්කන්තදකො
දහොති. 
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අවකසකසොසබ්කබොපීති නාගසුපණ්ණයක්ඛගන්ධබ්බාදිදකො.යඤ්දහත්ථ
වත්තබ්බං, තංදහට්ඨාවුත්තදමව. 

යථා සමානජාතිකස්ස (සාරත්ථ. ටී. මහාවග්ග 3.112) විදකොපදන

කම්මං ගරුතරං, න තථා විජාතිකස්සාති ආහ ‘‘මනුස්සජාතිො’’ති.
පුත්තසම්බන්දධන මාතාපිතුසමඤ්ඤා, දත්තකිත්තිමාදිවදසනපි
පුත්තදවොහාදරො දලොදක දිස්සති, දසො ච දඛො පරියායදතොති 

නිප්පරියායසිද්ධතං දස්දසතුං ‘‘ජකනත්තී’’ති වුත්තං. ජකනත්තීති ජනිකා, 
මාතාති අත්දථො. යථා මනුස්සත්තභාදව ඨිතස්දසව කුසලධම්මානං
තික්ඛවිසදසූරභාවාපත්ති, යථා තං තිණ්ණම්පි දබොධිසත්තානං 
දබොධිත්තයනිප්ඵත්තියං, එවං මනුස්සත්තභාදව ඨිතස්දසව
අකුසලධම්මානම්පි තික්ඛවිසදසූරභාවාපත්තීති ආහ 

‘‘මනුස්සභූකතකනවා’’ති. සඤ්චිච්චාති ‘‘පාදණො’’ති සඤ්ඤාය සද්ධිං

වධකදචතනාය දචදතත්වා. අයං මාතුඝාතකෙො නාමාති අයං
ආනන්තරිදයන මාතුඝාතකකම්දමන මාතුඝාතදකො නාම. දයන පන
මනුස්සිත්ථිභූතාපිඅජනිකාදපොසාවනිකමාතාවාමහාමාතාවා චූළමාතාවා
ජනිකාපිවාඅමනුස්සිත්ථිභූතාමාතාඝාතිතා, තස්සපබ්බජ්ජානවාරිතා, න
ච ආනන්තරිදකො දහොති. දයන සයං තිරච්ඡානභූදතන මනුස්සිත්ථිභූතා 
මාතා ඝාතිතා, දසොපිආනන්තරිදකොනදහොති.තිරච්ඡානගතත්තා පනස්ස 
පබ්බජ්ජා පටික්ඛිත්තා, කම්මං පනස්ස භාරියං දහොති, ආනන්තරියං
ආහච්දචව තිට්ඨති. 

දයන මනුස්සභූදතො ජනදකො පිතා සයම්පි මනුස්සජාතිදකදනව සතා 
සඤ්චිච්ච ජීවිතා දවොදරොපිදතො, අයං ආනන්තරිදයන පිතුඝාතකකම්දමන

පිතුඝාතදකො නාමාති ඉමමත්ථං අතිදිසන්දතො ‘‘පිතුඝාතකෙපි එකසව

නකයො’’තිආහ.සදචපි හිදවසියා පුත්දතො දහොති, ‘‘අයං දමපිතා’’තින
ජානාති, යස්ස සම්භදවන නිබ්බත්දතො, දසො ච දතන ඝාතිදතො, 
‘‘පිතුඝාතදකො’’ත්දවවසඞ්ඛංගච්ඡති, ආනන්තරියඤ්චඵුසති(මහාව. අට්ඨ.
114). 

එළකචතුක්කං (ම.නි.අට්ඨ.3.128; අ.නි.අට්ඨ.1.1.275; විභ. අට්ඨ.
809; සාරත්ථ. ටී. මහාවග්ග 3.112), සඞ්ගාමචතුක්කං, 
දචොරචතුක්කඤ්දචත්ථ කදථතබ්බං. ‘‘එළකංමාදරමී’’තිඅභිසන්ධිනාපිහි
එළකට්ඨාදන ඨිතං මනුස්සභූතං මාතරං වා පිතරං වා මාදරන්දතො
ආනන්තරියං ඵුසති මාරණාධිප්පාදයදනව ආනන්තරියවත්ථුදනො 
විදකොපිතත්තා. එළකාභිසන්ධිනා, පන මාතාපිතිඅභිසන්ධිනා වා එළකං
මාදරන්දතො ආනන්තරියං න ඵුසති ආනන්තරියවත්ථුඅභාවදතො.
මාතාපිතිඅභිසන්ධිනා මාතාපිතදරො මාදරන්දතො ඵුසදතව. එදසව නදයො
ඉතරස්මිම්පිචතුක්කද්වදය. සබ්බත්ථහිපුරිමංඅභිසන්ධිචිත්තංඅප්පමාණං, 
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වධකචිත්තං, පන තදාරම්මණජීවිතින්ද්රියඤ්ච
ආනන්තරියානානන්තරියභාදවපමාණං. 

අරහන්තඝාතකෙොපි මනුස්සඅරහන්තවදසදනව දවදිතබ්දබොති ආහ 

‘‘කයන අන්තමකසො ගිහිලඞ්ක  ඨිකතොපී’’තිආදි. අමනුස්සජාතිකං පන
අරහන්තං, මනුස්සජාතිකං වා අවදසසං අරියපුග්ගලං ඝාදතත්වා 
ආනන්තරිදකො න දහොති, පබ්බජ්ජාපිස්ස න වාරිතා, කම්මං පන බලවං
දහොති. තිරච්ඡාදනො මනුස්සඅරහන්තම්පි ඝාදතත්වා ආනන්තරිදකො න
දහොති, කම්මංපනභාරියන්තිඅයදමත්ථ විනිච්ඡදයො.යථාමාතාපිතූසු, එවං
අරහන්දතපිඑළකචතුක්කාදීනිදවදිතබ්බානි. 

පෙතත්තං භික්ඛුනින්ති පරිසුද්ධසීලං උභදතොසඞ්දඝ උපසම්පන්නං
භික්ඛුනිං. දයො (මහාව. අට්ඨ. 115) පන කායසංසග්දගන සීලවිනාසං
පාදපති, තස්ස පබ්බජ්ජා ච උපසම්පදා ච න වාරිතා. බලක්කාදරන 
ඔදාතවත්ථවසනං කත්වා අනිච්ඡමානංදයව දූදසන්දතොපි
භික්ඛුනිදූසදකොදයව, බලක්කාදරන පන ඔදාතවත්ථවසනං කත්වා
ඉච්ඡමානංදූදසන්දතොභික්ඛුනිදූසදකොනදහොති.කස්මා? යස්මා ගිහිභාදව
සම්පටිච්ඡිතමත්දතදයවසාඅභික්ඛුනීදහොති. සකිං සීලවිපන්නංපනපච්ඡා
දූදසන්දතො සික්ඛමානසාමදණරීසු ච විප්පටිපජ්ජන්දතො දනව 
භික්ඛුනිදූසදකොදහොති, පබ්බජ්ජං, උපසම්පදඤ්චලභතීති. 

ධම්මදතො උග්ගතං අපගතං උද්ධම්මං. උබ්බිනයන්ති එත්ථාපි එදසව

නදයො. චතුන්නං ෙම්මානන්ති
අපදලොකනඤත්තිඤත්තිදුතියඤත්තිචතුත්ථසඞ්ඛාතානං චතුන්නං 
කම්මානං. ඉදමසඤ්හි අඤ්ඤතරං සඞ්ඝකම්මං එකසීමායං විසුං විසුං

කදරොන්දතන සඞ්කඝො භින්කනො නාම දහොති. දතන වුත්තං ‘‘චතුන්නං 

ෙම්මානංඅඤ්ඤතරවකසනසඞ්ඝංභින්දතී’’ති. 

‘‘දුට්ඨචිත්දතනා’’ති වුත්තදමවත්ථං විභාදවතුං ‘‘වධෙචිත්කතනා’’ති

වුත්තං. වධකදචතනාය හි දූසිතං චිත්තං ඉධ දුට්ඨචිත්තං නාම. ක ොහිතං 

උප්පාකදතීතිඅන්දතොසරීදරදයවදලොහිතංඋප්පාදදති, සඤ්චිතංකදරොතීති 
අධිප්පාදයො. න හි තථාගතස්ස අදභජ්ජකායතාය පරූපක්කදමන ධම්මං
භින්දිත්වා දලොහිතං පග්ඝරති, සරීරස්ස පන අන්දතොදයව එකස්මිං ඨාදන
දලොහිතං සදමොසරති, ආඝාදතන පකුප්පමානං සඤ්චිතං දහොති, තං
සන්ධාදයතං වුත්තං. දයො පන දරොගවූපසමනත්ථං ජීවදකො විය සත්දථන
ඵාදලත්වා පූතිමංසඤ්ච දලොහිතඤ්ච නීහරිත්වා ඵාසුකං කදරොති, අයං 
දලොහිතුප්පාදදකොනදහොති, බහුංපනදසොපුඤ්ඤංපසවති(මහාව.අට්ඨ.
115). 



කඞ්ඛාවිතරණී-අභිනවටීකා  පාරාජිකකණ්ඩං 

 පටුන 49 

දුවිධම්පි බයඤ්ජනන්ති යථාවුත්තකම්මද්වයදතො සමුට්ඨිතං
ඉත්ථිනිමිත්තං, පුරිසනිමිත්තඤ්චාති දුවිධම්පි බයඤ්ජනං. ඉමිනා ච

විග්ගදහන ‘‘උ කතොබයඤ්ජනකෙො’’ති අසමානාධිකරණවිසදයො
බාහිරත්ථසමාදසොයං, පුරිමපදදචවිභත්තිඅදලොදපොතිදස්දසති.දසොදුවිදධො
දහොතිඉත්ථිඋභදතොබයඤ්ජනදකො, පුරිසඋභදතොබයඤ්ජනදකොචාති.තත්ථ
ඉත්ථිඋභදතොබයඤ්ජනකස්ස ඉත්ථිනිමිත්තං පාකටං දහොති, පුරිසනිමිත්තං
පටිච්ඡන්නං. පුරිසඋභදතොබයඤ්ජනකස්ස පුරිසනිමිත්තං පාකටං, 
ඉත්ථිනිමිත්තංපටිච්ඡන්නං.ඉත්ථිඋභදතොබයඤ්ජනකස්සඉත්ථීසුපුරිසත්තං 
කදරොන්තස්ස ඉත්ථිනිමිත්තං පටිච්ඡන්නං දහොති, පුරිසනිමිත්තං පාකටං
දහොති. පුරිසඋභදතොබයඤ්ජනකස්ස පුරිසානං ඉත්ථිභාවං උපගච්ඡන්තස්ස
පුරිසනිමිත්තං පටිච්ඡන්නං දහොති, ඉත්ථිනිමිත්තං පාකටං දහොති.
ඉත්ථිඋභදතොබයඤ්ජනදකොසයඤ්ච ගබ්භංගණ්හාති, පරඤ්චගණ්හාදපති.
පුරිසඋභදතොබයඤ්ජනදකො පන සයං න ගණ්හාති, පරං ගණ්හාදපතීති
ඉදදමදතසංනානාකරණං. 

අපරාමසනානීති අග්ගහණානි අවචනානි. ‘‘අයං ඉත්ථන්නාකමො’’ති 

උපසම්පදාකපක්ඛස්ස අකිත්තනන්ති යස්ස උපසම්පදා කරීයති, තස්ස
අකිත්තනං, ‘‘සුණාතු දම, භන්දත, සඞ්දඝො, අයං ධම්මරක්ඛිදතො
ආයස්මදතො බුද්ධරක්ඛිතස්ස උපසම්පදාදපක්දඛො’’ති වත්තබ්දබ ‘‘අයං
ධම්මරක්ඛිදතො’’ති (පරි. අට්ඨ. 484) අවචනන්ති වුත්තං දහොති. 

‘‘ඉත්ථන්නාමස්ස උපසම්පදාකපක්කඛො’’ති උපජ් ායස්ස අකිත්තනන්ති
‘‘සුණාතු දම, භන්දත, සඞ්දඝො, අයං ධම්මරක්ඛිදතො ආයස්මදතො
බුද්ධරක්ඛිතස්සඋපසම්පදාදපක්දඛො’’ති වත්තබ්දබ‘‘සුණාතුදම, භන්දත, 
සඞ්දඝො, අයංධම්මරක්ඛිදතොඋපසම්පදාදපක්දඛො’’ති වත්වා‘‘ආයස්මදතො

බුද්ධරක්ඛිතස්සා’’ති අවචනං. සබ්කබන සබ්බං ඤත්තියා අනුච්චාරණන්ති
ඤත්තිං අට්ඨදපත්වා චතුක්ඛත්තුං කම්මවාචාය එව අනුස්සාවනකම්මස්ස

කරණං. සම්පන්නන්තිඋදපතං. 

හාපනං පරිච්චජනං. දයොපි එකං ඤත්තිං ඨදපත්වා සකිංදයව වා
ද්වික්ඛත්තුං වා අනුස්සාවනං කදරොති, අයම්පි සාවනං හාදපතිදයව. 

දුරුච්චාරණං නාම අඤ්ඤස්මිං අක්ඛදර වත්තබ්දබ අඤ්ඤස්ස වචනං.
තස්මාකම්මවාචංකදරොන්දතන භික්ඛුනාය්වායං– 

‘‘සිථිලංධනිතඤ්චදීඝරස්සං; 
ගරුකංලහුකඤ්දචවනිග්ගහීතං; 
සම්බන්ධවවත්ථිතංවිමුත්තං; 
දසධාබයඤ්ජනබුද්ධියා පදභදදො’’ති. (දී.නි. අට්ඨ. 1.190; ම. නි.
අට්ඨ.1.291; අ.නි.අට්ඨ.2.3.64, පරි.අට්ඨ.485; වි.සඞ්ග.අට්ඨ.
252) – 
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වුත්දතො, අයං සුට්ඨු උපලක්දඛතබ්දබො. එත්ථ හි සිථි ං නාම පඤ්චසු

වග්දගසුපඨමතතියං. ධනිතං නාමදතස්දවවදුතියචතුත්ථං. දීඝන්තිදීදඝන

කාදලනවත්තබ්බං ආ-කාරාදි. රස්සන්තිතදතොඋපඩ්ඪකාදලන වත්තබ්බං 

අ-කාරාදි.  රුෙන්ති දීඝදමව, යංවා‘‘ආයස්මදතොබුද්ධරක්ඛිතත්දථරස්ස

යස්සනක්ඛමතී’’තිඑවංසංදයොගපරං කත්වාවුච්චති.  හුෙන්තිරස්සදමව, 
යං වා ‘‘ආයස්මදතො බුද්ධරක්ඛිතත්දථරස්ස යස්ස න ඛමතී’’ති එවං

අසංදයොගපරං කත්වා වුච්චති. නිග් හීතන්ති යං කරණානි නිග්ගදහත්වා
අවිස්සජ්දජත්වා අවිවදටන මුදඛන සානුනාසිකං කත්වා වත්තබ්බං. 

සම්බන්ධන්ති යං පරපදදන සම්බන්ධිත්වා ‘‘තුණ්හිස්සා’’ති වා 

‘‘තුණ්හස්සා’’තිවාවුච්චති. වවත්ථිතන්තියංපරපදදන සම්බන්ධංඅකත්වා
විච්ඡින්දිත්වා ‘‘තුණ්හී අස්සා’’ති වා ‘‘තුණ්හ අස්සා’’ති වා වුච්චති. 

විමුත්තන්තියංකරණානිඅනිග්ගදහත්වා විස්සජ්දජත්වා විවදටනමුදඛන
අනුනාසිකංඅකත්වාවුච්චති. 

තත්ථ‘‘සුණාතුදම’’තිවත්තබ්දබ ත-කාරස්ස ථ-කාරංකත්වා‘‘සුණාථු

දම’’ති වචනං සිථි ස්ස ධනිතෙරණං නාම, තථා ‘‘පත්තකල්ලං එසා
ඤත්තී’’ති වත්තබ්දබ ‘‘පත්ථකල්ලං එසා ඤත්තී’’තිආදිවචනඤ්ච.

‘‘භන්දත, සඞ්දඝො’’ති වත්තබ්දබ  -කාර ඝ-කාරානං බ-කාර  -කාදර

කත්වා‘‘බන්දතසංදගො’’ති වචනං ධනිතස්සසිථි ෙරණං නාම.‘‘සුණාතු
දම’’තිවිවදටනමුදඛන වත්තබ්දබ‘‘සුණංතුදම’’තිවා‘‘එසාඤත්තී’’ති
වත්තබ්දබ ‘‘එසං ඤත්තී’’ති වා අවිවදටන මුදඛන අනුනාසිකං කත්වා

වචනං විමුත්තස්ස නිග් හිතවචනං නාම. ‘‘පත්තකල්ල’’න්ති අවිවදටන
මුදඛනඅනුනාසිකංකත්වා වත්තබ්දබ‘‘පත්තකල්ලා’’තිවිවදටනමුදඛන

අනුනාසිකංඅකත්වාවචනං නිග් හිතස්සවිමුත්තවචනං නාම.ඉතිසිථිදල
කත්තබ්දබ ධනිතං, ධනිදත කත්තබ්දබ සිථිලං, විමුත්දත කත්තබ්දබ
නිග්ගහිතං, නිග්ගහිදත කත්තබ්දබ විමුත්තන්ති ඉමානි චත්තාරි
බයඤ්ජනානි අන්දතොකම්මවාචාය කම්මං දූදසන්ති. එවං වදන්දතො හි
අඤ්ඤස්මිංඅක්ඛදරවත්තබ්දබඅඤ්ඤංවදති, දුරුත්තංකදරොතීතිවුච්චති. 

ඉතදරසු පන දීඝරස්සාදීසු ඡසු බයඤ්ජදනසු දීඝට්ඨාදන දීඝදමව. 
රස්සට්ඨාදන ච රස්සදමවාති එවං යථාඨාදන තං තදදව අක්ඛරං
භාසන්දතන අනුක්කමාගතං පදවණිං අවිනාදසන්දතන කම්මවාචා
කාතබ්බා. සදච පන එවං අකත්වා දීදඝ වත්තබ්දබ රස්සං, රස්දස වා
වත්තබ්දබ දීඝං වදති, තථා ගරුදක වත්තබ්දබ ලහුකං, ලහුදක වා 
වත්තබ්දබ ගරුකං වදති, සම්බන්දධ වා පන වත්තබ්දබ වවත්ථිතං, 
වවත්ථිදත වා වත්තබ්දබ සම්බන්ධං වදති, එවං වුත්දතපි කම්මවාචා න
කුප්පති.ඉමානිහිඡ බයඤ්ජනානිකම්මංනදකොදපන්ති. 
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යංපනසුත්තන්තිකත්දථරා ‘‘ද-කාදරො ත-කාරමාපජ්ජති, ත-කාදරො ද-

කාරමාපජ්ජති, ච-කාදරො ජ-කාරමාපජ්ජති, ජ-කාදරො ච-කාරමාපජ්ජති, ය-

කාදරො ෙ-කාරමාපජ්ජති, ෙ-කාදරො ය-කාරමාපජ්ජති, තස්මා ද-කාරාදීසු 

වත්තබ්දබසු ත-කාරාදීනංවචනංනවිරුජ්ඣතී’’තිවදන්ති, තං කම්මවාචං

පත්වා න වට්ටති. තස්මා විනයධදරන දනව ද-කාදරො ත-කාදරො

කාතබ්දබො…දප.… න ෙ-කාදරො ය-කාදරො. යථාපාළයා නිරුත්තිං
දසොදධත්වා දසවිධාය බයඤ්ජනනිරුත්තියා වුත්තදදොදස පරිහරන්දතන
කම්මවාචා කාතබ්බා. ඉතරථා හි සාවනං හාදපති නාම. ඤත්තිං
අට්ඨදපත්වාපඨමංඅනුස්සාවනකරණන්තිසම්බන්දධො. 

යාවතිො භික්ඛූ ෙම්මප්පත්තාති යත්තකා භික්ඛූ තස්ස
උපසම්පදාකම්මස්ස පත්තා තත්තා අනුරූපා. දත ච දඛො සබ්බන්තිදමන
පරියාදයනහත්ථපාසංඅවිජහිත්වාඑකසීමට්ඨාපඤ්චපකතත්තාභික්ඛූ. න
හි දතහි විනා තං කම්මං කරීයති, න දතසං ඡන්දදො එති. අවදසසා පන
සදචපි සහස්සමත්තා දහොන්ති, සදච එකසීමට්ඨා එකස්මිං ඨාදන
සමානසංවාසකා, සබ්දබඡන්දාරහාව දහොන්ති, ඡන්දංදත්වාආගච්ඡන්තුවා, 

මාවා, කම්මංන කුප්පති. පටික්කෙොසනන්තිනිවාරණං.තිට්ඨතිඑත්ථඵලං 

තදායත්තවුත්තිතායාති ඨානං, කාරණං.ඉධපන උපසම්පදාකම්මකරණස්ස
කාරණත්තා උපසම්පදාකම්මවාචාසඞ්ඛාතං භගවදතො වචනං වුච්චති. 

දතනාහ ‘‘ොරණාරහත්තා පන සත්ථු සාසනාරහත්තා’’ති. යථා ච ‘‘තං
කත්තබ්බ’’න්ති භගවතා අනුසිට්ඨං, තථාකරණං උපසම්පදාකම්මස්ස

කාරණං දහොතීති ඨානාරහං නාම. දකචි (සාරත්ථ. ටී. 2.45) පන 

‘‘ඨානාරකහනාති එත්ථ ‘න, භික්ඛදව, හත්ථච්ඡින්දනො 
පබ්බාදජතබ්දබො’තිආදි (මහාව. 119) සත්ථුසාසනං ඨාන’’න්ති වදන්ති. 

ඉධාති ඉමස්මිං පාරාජිදක. යථා ච ඉධ, එවං සබ්බත්ථාපි 
දලොකවජ්ජසික්ඛාපදදසු අයදමව අධිප්දපදතොති දවදිතබ්බං. දතනාහ 

‘‘පණ්ණත්තිවජ්කජසු පනා’’තිආදි. අඤ්කඤපීති
එහිභික්ඛූපසම්පන්නාදදයොපි. කථදමතං විඤ්ඤායති පණ්ණත්තිවජ්දජසු
සික්ඛාපදදසුඅඤ්දඤපිසඞ්ගහංගච්ඡන්තීති? අත්ථදතො ආපන්නත්තා.තථා
හි ‘‘ද්දවපුග්ගලාඅභබ්බාආපත්තිංආපජ්ජිතුංබුද්ධාච පච්දචකබුද්ධාච, 
ද්දවපුග්ගලාභබ්බාආපත්තිංආපජ්ජිතුංභික්ඛූච භික්ඛුනිදයොචා’’ති(පරි.
322) සාමඤ්ඤදතො වුත්තත්තා. එහිභික්ඛූපසම්පන්නාදදයොපි අසඤ්චිච්ච
අස්සතියා අචිත්තකං සහදසයයාපත්තිආදිදභදං පණ්ණත්තිවජ්ජං 
ආපජ්ජන්තීති(සාරත්ථ.ටී.2.45) අත්ථදතොආපන්නං. 

ඉදානි ‘‘භික්ඛූන’’න්ති ඉමං පදං විදසසත්ථාභාවදතො විසුං 
අවණ්දණත්වාව යං සික්ඛඤ්ච සාජීවඤ්ච සමාපන්නත්තා භික්ඛූනං 

සික්ඛාසාජීවසමාපන්දනො දහොති, තං දස්දසන්දතො ‘‘භික්ඛූනං 

සික්ඛාසාජීවසමාපන්කනො’’තිආදිමාහ. සික්ඛිතබ්බාති සික්ඛා, 
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පාතිදමොක්ඛසංවරසීලං, සහ ජීවන්ති එත්ථාති සාජීවං, මාතිකාදිදභදා

පණ්ණත්ති, සික්ඛා ච සාජීවඤ්ච සික්ඛාසාජීවං, තදුභයං සමාපන්දනො

උපගදතොති සික්ඛාසාජීවසමාපන්කනො. දතනාහ ‘‘යා භික්ඛූන’’න්තිආදි.
එත්ථච ‘‘සික්ඛා’’තිසාජීවසහචරියදතොඅධිසීලසික්ඛාව අධිප්දපතාතිආහ 

‘‘අධිසී සඞ්ඛාතා’’ති. අධිකං උත්තමං සීලන්ති අධිසී ං, ‘‘අධිසීල’’න්ති

සඞ්ඛාතා අධිසී සඞ්ඛාතා. 

කතමං පදනත්ථ සීලං, කතමං අධිසීලන්ති? වුච්චදත – 
පඤ්චඞ්ගදසඞ්ගසීලංතාවසීලදමව, නතංඅධිසීලං.පාතිදමොක්ඛසංවරසීලං
පන අධිසීල’’න්තිවුච්චති.තඤ්හිසූරිදයොවියපජ්දජොතානං, සිදනරුවියච
පබ්බතානං සබ්බදලොකියසීලානං අධිකඤ්දචව උත්තමඤ්ච, 
බුද්ධුප්පාදදදයව ච පවත්තති, න විනා බුද්ධුප්පාදා. න හි තං පඤ්ඤත්තිං
උද්ධරිත්වාඅඤ්දඤොසත්දතොපඤ්ඤාදපතුං සක්දකොති, බුද්ධාදයවපනස්ස
සබ්බදසො කායවචීද්වාරජ්ඣාචාරදසොතං ඡින්දිත්වා තස්ස තස්ස
වීතික්කමස්ස අනුච්ඡවිකං තං තං සීලසංවරං පඤ්ඤාදපන්ති. 
පාතිදමොක්ඛසංවරසීලදතොපි ච මග්ගඵලසම්පතත්තදමව සීලං අධිසීලං, තං
පනඉධනඅධිප්දපතං.නහිතංසමාපන්දනොදමථුනධම්මංපටිදසවති. 

එකතති නානාදදසජාතිදගොත්තාදිදභදභින්නා භික්ඛූ. සහ ජීවන්තීති

එකුද්දදසාදිවදසන සහ පවත්තන්ති. දතනාහ ‘‘එෙජීවිො

ස ා වුත්තිකනො’’ති. සික්ඛාපදසඞ්ඛාතන්ති පණ්ණත්තිසඞ්ඛාතං. සාපි හි
විරතිආදීනං දීපනදතො ‘‘සික්ඛාපද’’න්ති වුච්චති. වුත්තම්පි දචතං
‘‘සික්ඛාපදන්ති දයො තත්ථ නාමකාදයො පදකාදයො නිරුත්තිකාදයො

බයඤ්ජනකාදයො’’ති. තත්ථාති දතසු. සික්ඛං පරිපූකරන්කතොති 
අකත්තබ්බපරිවජ්ජනකත්තබ්බකරණවදසන වාරිත්තචාරිත්තසඞ්ඛාතං
දුවිධං සීලං පරිපූදරන්දතොති අත්දථො, වාරිත්තසීලවදසන
විරතිසම්පතත්තදචතනං, චාරිත්තසීලවදසන විරතිවිප්පතත්තදචතනඤ්ච

අත්තනි පවත්දතන්දතොති වුත්තං දහොති. සාජීවඤ්ච අවීතික්ෙමන්කතොති
සික්ඛාපදඤ්ච අමද්දන්දතො, සීලසංවරණං, සාජීවානතික්කමනඤ්චාති
ඉදදමව ද්වයං ඉධ සමාපජ්ජනං නාමාති අධිප්පාදයො. තත්ථ
සාජීවානතික්කදමො සික්ඛාපාරිපූරියා පච්චදයො. තස්සානතික්කමනදතො හි
යාවමග්ගා සික්ඛාපරිපූරති.අපිදචත්ථ ‘‘සික්ඛංපරිපූදරන්දතො’’තිඉමිනා 
විරතිදචතනාසඞ්ඛාතස්ස සීලසංවරස්ස විදසසදතො සන්තාදන
පවත්තනකාදලොව ගහිදතො, ‘‘අවීතික්කමන්දතො’’ති ඉමිනා පන
අප්පවත්තනකාදලොපි. සික්ඛඤ්හි පරිපූරණවදසන අත්තනි
පවත්දතන්දතොපි නිද්දාදිවදසන අප්පවත්දතන්දතොපි වීතික්කමාභාවා 
සික්ඛනවදසනසමාපන්දනොතිවුච්චති. 

යස්මාසික්ඛාපච්චක්ඛානස්සඑකච්චංදුබ්බලයාවිකම්මං අත්දථොදහොති, 
තස්මා තං සන්ධාය ‘‘සික්ඛං අපච්චක්ඛායා’’ති පදස්ස අත්ථං විවරන්දතො
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‘‘දුබ්බලයං අනාවිකත්වා’’ති ආහාති දස්දසතුං ‘‘සික්ඛං අපච්චක්ඛාය

දුබ්බ යං අනාවිෙත්වා’’තිආදිමාහ. තත්ථ සියා (පාරා. අට්ඨ. 1.45
සික්ඛාපච්චක්ඛානවිභඞ්ගවණ්ණනා), යස්මා න සබ්බං දුබ්බලයාවිකම්මං
සික්ඛාපච්චක්ඛානං, තස්මා‘‘දුබ්බලයංඅනාවිකත්වා’’ති පඨමංවත්වාතස්ස
අත්ථනියමනත්ථං‘‘සික්ඛංඅපච්චක්ඛායා’’තිවත්තබ්බන්ති? තං න, කස්මා? 
අත්ථානුක්කමාභාවදතො. ‘‘සික්ඛාසාජීවසමාපන්දනො’’ති හි වුත්තත්තා යං 
සික්ඛංසමාපන්දනො, තංඅපච්චක්ඛාය, යඤ්චසාජීවංසමාපන්දනො, තත්ථ
දුබ්බලයං අනාවිකත්වාති වුච්චමාදන අනුක්කදමදනව අත්දථො වුත්දතො
දහොති, නඅඤ්ඤථා.තස්මා ඉදදමවපඨමංවුත්තන්ති. 

ඉදානි තදුභයදමව පාකටං කත්වා දස්දසතුං ‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ. 

තද ාකවනාති දතසං චිත්තාදීනං අභාදවන. චවිතුොමතාචිත්කතනාති 

අපගන්තුකාමතාචිත්දතන. දවාති සහසා. දයො හි අඤ්ඤං භණිතුකාදමො

සහසා ‘‘බුද්ධං පච්චක්ඛාමී’’ති භණති, අයං දවා වදති නාම. රවාති 
විරජ්ඣිත්වා. දයො හි අඤ්ඤං භණිතුකාදමො විරුජ්ඣිත්වා ‘‘බුද්ධං

පච්චක්ඛාමී’’ති භණති, අයං රවා  ණති නාම. පුරිදමන දකො විදසදසොති
දච? පුරිමං පණ්ඩිතස්සාපිසහසාවදසනඅඤ්ඤභණනං, ඉදංපනමන්දත්තා
දමොමූහත්තා පක්ඛලන්තස්ස ‘‘අඤ්ඤං භණිස්සාමී’’ති අඤ්ඤභණනං.
‘‘අක්ඛරසමයානභිඤ්ඤාතතාය වා කරණසම්පත්තියා අභාවදතො වා

කදථතබ්බං කදථතුමසක්දකොන්දතො හුත්වා අඤ්ඤං කදථන්දතො රවා

 ණති නාමා’’ති(සාරත්ථ.ටී.2.54) එදක. 

වජ්ජාවජ්ජං උපනිජ්ඣායතීති උපජ් ාකයො, තං උපජ්ඣායං. ‘‘එවං 
සජ්ඣායිතබ්බං, එවං අභික්කමිතබ්බ’’න්තිආදිනා ආචාරසික්ඛාපනදකො 

ආචරිකයො. අන්දත සමීදපවසතිසීදලනාති අන්කතවාසී, විභත්තිඅදලොදපන
යථා ‘‘වදනකදසරුකා’’ති. සමාදනො උපජ්ඣාදයො අස්සාති 

සමානුපජ් ායකෙො. එවං සමානාචරියකෙො. සබ්රහ්මචාරින්තිභික්ඛුං.දසොහි
‘‘එකකම්මං, එකුද්දදදසො, සමසික්ඛතා’’ති ඉමං බ්රහ්මං සමානං චරති, 

තස්මා ‘‘සබ්රහ්මචාරී’’ති වුච්චති. එවං වුත්තානන්ති එවං පදභාජනීදය
වුත්තානං. යථා හි දලොදක සස්සානං විරුහනට්ඨානං ‘‘දඛත්ත’’න්ති
වුච්චති, එවමිමානිපි බුද්ධාදීනි පදානි සික්ඛාපච්චක්ඛානස්ස

විරුහනට්ඨානත්ථා ‘‘කඛත්ත’’න්ති වුච්චන්තීති ආහ ‘‘ඉකමසං ද්වාවීසතියා

කඛත්තපදාන’’න්ති. යස්මා පදනදතසං දවවචදනහිපි සික්ඛාපච්චක්ඛානං

දහොති, තස්මා ‘‘සකවවචනස්සා’’ති වුත්තං. විවිධං එකස්මිංදයව අත්දථ

වචනං විවචනං, විවචනදමව කවවචනං, පරියායනාමං, සහ දවවචදනහීති 

සකවවචනං, තස්ස සදවවචනස්ස. එත්ථ ච වණ්ණපට්ඨාකන (සාරත්ථ. ටී.

2.52; වි.වි.ටී.1.53; වජිර.ටී. 53) ආගතංනාමසහස්සං, උපාල ාථාසු (ම.
නි. 2.76) නාමසතං, අඤ්ඤානි ච ගුණදතො ලබ්භමානානි නාමානි
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‘‘බුද්ධදවවචනානී’’ති දවදිතබ්බානි. සබ්බානිපි ධම්මස්ස නාමානි
‘‘ධම්මදවවචනානී’’තිදවදිතබ්බානි.එසනදයො සබ්බත්ථ. 

කතසු යංකිඤ්චි වත්තුොමස්ස යංකිඤ්චි වදකතො සික්ඛාපච්චක්ඛානං

කහොතීතිදතසුද්වාවීසතියාදඛත්තපදදසුයංකිඤ්චිඑකං පදංවත්තුකාමස්ස
තදතො අඤ්ඤං යං කිඤ්චි පදම්පි වචීදභදං කත්වා වදදතො 
දඛත්තපදන්දතොගධත්තාසික්ඛාපච්චක්ඛානං දහොතීතිඅත්දථො.ඉදං වුත්තං
දහොති– සදචපනායං‘‘බුද්ධංපච්චක්ඛාමී’’තිවත්තුකාදමොපදපච්චාභට්ඨං 
කත්වා ‘‘පච්චක්ඛාමි බුද්ධ’’න්ති වා වදදයය, මිලක්ඛභාසාදීසු වා
අඤ්ඤතරභාසාය තමත්ථං වදදයය, ‘‘බුද්ධං පච්චක්ඛාමී’’ති වත්තුකාදමො
උප්පටිපාටියා ‘‘ධම්මං පච්චක්ඛාමී’’තිවා ‘‘සබ්රහ්මචාරිංපච්චක්ඛාමී’’තිවා
වදදයය, දසයයථාපි උත්තරිමනුස්සධම්මවිභඞ්දග ‘‘පඨමං ඣානං
සමාපජ්ජාමී’’ති වත්තුකාදමො‘‘දුතියංඣාන’’න්තිවදති.සදච‘‘යස්සවදති, 
දසො අයං භික්ඛුභාවං චජිතුකාදමො එතමත්ථං වදතී’’ති එත්තකමත්තම්පි
ජානාති, විරද්ධංනාම නත්ථි, දඛත්තදමවඔතිණ්ණං, පච්චක්ඛාතාවදහොති
සික්ඛා. සක්කත්තා වා බ්රහ්මත්තා වා චුතසත්දතො විය චුදතොව දහොති
සාසනාති. 

අ න්ති(පාරා.අට්ඨ.1.52) දහොතු, පරියත්තන්තිඅත්දථො. කිංනුකමති

කිං මය්හං කිච්චං, කිං කරණීයං, කිං සාදධතබ්බන්ති අත්දථො. න

මමත්කථොති නත්ථි මම අත්දථො. සුමුත්තාහන්ති සුට්ඨු මුත්දතො අහං. 

පුරිකමහි චුද්දසහි පකදහීති බුද්ධාදීහි සබ්රහ්මචාරිපරියන්දතහි පුරිදමහි

චුද්දසහි පදදහි. යන්නූනාහං පච්චක්කඛයයන්ති එත්ථ ‘‘යන්නූනා’’ති
පරිවිතක්කදස්සදන නිපාදතො. ඉදං වුත්තං දහොති – ‘‘සචාහං බුද්ධං

පච්චක්දඛයයං, සාධු වත දම සියා’’ති. ආදිසද්දදන ‘‘පච්චක්ඛි’’න්ති වා
‘‘පච්චක්ඛිස්සාමී’’තිවා ‘‘භවිස්සාමී’’තිවා ‘‘දහොමී’’තිවා ‘‘ජාදතොම්හී’’ති
වා‘‘අම්හී’’තිවාඑවංභූතානං ගහණං.සදචපන‘‘අජ්ජපට්ඨාය‘ගිහී’තිමං
ධාදරහී’’තිවා‘‘ජානාහී’’තිවා ‘‘සඤ්ජානාහී’’තිවා‘‘මනසිකදරොහී’’තිවා
වදති, අරියදකනවාවදති, මිලක්ඛදකනවා. එවදමතස්මිංඅත්දථවුත්දත
යස්ස වදති, සදච දසො ජානාති, පච්චක්ඛාතා දහොති සික්ඛා. එස නදයො

දසදසසුපි ‘‘උපාසදකො’’තිආදීසු සත්තසු පදදසු. එත්ථ ච අරියෙං නාම

මාගධදවොහාදරො. මි ක්ඛෙං නාම අනරියදකොඅන්ධදමිළාදි. 

අක්ඛරලඛනන්ති‘‘බුද්ධං පච්චක්ඛාමී’’තිආදිනාඅඤ්දඤසංදස්සනත්ථං
අක්ඛරලිඛනං. අධිප්පායවිඤ්ඤාපදකො අඞ්ගුලිසඞ්දකොචනාදිදකො

හත්ථවිකාදරො හත්ථමුද්දා, හත්ථසද්දදො දචත්ථ තදදකදදදසසු අඞ්ගුලීසු
දට්ඨබ්දබො ‘‘න භුඤ්ජමාදනො සබ්බං හත්ථං මුදඛ පක්ඛිපිස්සාමී’’තිආදීසු
(පාචි.618) විය.තස්මා අධිප්පායවිඤ්ඤාපකස්සඅඞ්ගුලිසඞ්දකොචනාදිදනො

හත්ථවිකාරස්ස දස්සනං හත්ථමුද්දාදිදස්සනන්ති (සාරත්ථ. ටී. 2.51) 
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එවදමත්ථ අත්දථො දට්ඨබ්දබො. ආදිසද්දදන සීසකම්පනදස්සනාදිං
සඞ්ගණ්හාති. 

උම්මත්තෙඛිත්තචිත්තකවදනාට්ටානන්ති එත්ථ උම්මත්තකෙොති

පිත්තුම්මත්තදකො. ඛිත්තචිත්කතොති යක්දඛහි කතචිත්තවික්දඛදපො, 
යක්ඛුම්මත්තදකොති වුත්තංදහොති.උභින්නංපනවිදසදසොඅනාපත්තිවාදර

ආවිභවිස්සති. කවදනාට්කටොති බලවතියා දුක්ඛදවදනාය ඵුට්දඨො
මුච්ඡාපදරදතො, දතන විප්පලපන්දතන පච්චක්ඛාතාපි අපච්චක්ඛාතාව

දහොති. මනුස්සජාතිකෙො කහොතීති සභාදගො වා විසභාදගො වා ගහට්දඨො වා

පබ්බජිදතො වා විඤ්ඤූ දයොදකොචි මනුස්දසො දහොති. උම්මත්තොදීනන්ති
එත්ථාදිසද්දදන ඛිත්තචිත්තදවදනාට්ටදදවතාතිරච්ඡානගතානංගහණං.තත්ර 
උම්මත්තකඛිත්තචිත්තදවදනාට්ටතිරච්ඡානගතානං සන්තිදක
පච්චක්ඛාතාපි අජානනභාදවන අපච්චක්ඛාතාව දහොති. දදවතාය පන
සන්තිදක අතිඛිප්පං ජානනභාදවන. දදවතා නාම මහාපඤ්ඤා
තිදහතුකප්පටිසන්ධිකා අතිඛිප්පං ජානන්ති, චිත්තඤ්ච නාදමතං 
ලහුපරිවත්තං, තස්මා ‘‘චිත්තලහුකස්ස පුග්ගලස්ස චිත්තවදසදනව මා
අතිඛිප්පං විනාදසො අදහොසී’’ති දදවතාය සන්තිදක සික්ඛාපච්චක්ඛානං 

පටික්ඛිපි. දතන වුත්තං ‘‘න ච උම්මත්තොදීනං අඤ්ඤතකරො’’ති. දූකතන

වාති‘‘මම සික්ඛාපච්චක්ඛානභාවංකදථහී’’තිමුඛසාසනවදසනදූදතනවා. 

පණ්කණන වාතිපණ්දණලිඛිත්වාපහිණවදසනපණ්දණනවා. 

සදච දත සික්ඛාපච්චක්ඛානභාවං ජානන්තීති සම්බන්දධො. 

ආවජ්ජනසමකයති අත්ථාදභොගසමදය. ඉමිනා තං ඛණංදයව පන අපුබ්බං

අචරිමං දුජ්ජානන්ති දස්දසති. වචනානන්තරකමවාති වචනස්ස 

අනන්තරදමව, ආවජ්ජනසමදයවාති අත්දථො. එව-සද්දදන පන චිදරන 

ජානනං පටික්ඛිපති. උක්ෙණ්ඨිකතොති අනභිරතියා ඉමස්මිං සාසදන
කිච්ඡජීවිකං පත්දතො. අථ වා ‘‘අජ්ජ යාමි, ස්දව යාමි, ඉදතො යාමි, එත්ථ 
යාමී’’ති උද්ධං කණ්ඨං කත්වා විහරමාදනො වික්ඛිත්දතො, අදනකග්දගොති
වුත්තං දහොති. ඉදඤ්ච ‘‘අනභිරදතො සාමඤ්ඤා චවිතුකාදමො’’තිආදීනං

(පාරා. 45) උපලක්ඛණං. කයන කෙනචි…කප.… ජානන්තීති සදච
දත‘‘උක්කණ්ඨිදතො’’තිවා ‘‘ගිහිභාවංපත්දථතී’’තිවා‘‘අනභිරදතො’’තිවා
‘‘සාමඤ්ඤා චවිතුකාදමො’’ති වා දයන දකනචි ආකාදරන
සික්ඛාපච්චක්ඛානභාවං ජානන්ති. ඉදඤ්හි සික්ඛාපච්චක්ඛානඤ්ච උපරි 
අභූතාදරොචනදුට්ඨුල්ලවාචාඅත්තකාමදුට්ඨදදොසභූතාදරොචනසික්ඛාපදානි ච 
එකපරිච්දඡදානි, ආවජ්ජනසමදය ඤාදත එව සීසං එන්ති. ‘‘කිං අයං

භණතී’’ති කඞ්ඛතා චිදරන ඤාදත සීසං න එන්ති. දතනාහ ‘‘අථ

අපර ාක ’’තිආදි. අථ ද්වින්නං ඨිතට්ඨාදන ද්වින්නම්පි නියදමත්වා
‘‘එදතසං ආදරොදචමී’’ති වදති, දතසු එකස්මිං ජානන්දතපි ද්වීසු
ජානන්දතසුපිපච්චක්ඛාතාවදහොතිසික්ඛා.එවං සම්බහුදලසුපිදවදිතබ්බං. 
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වුත්තනකයනාති‘‘තස්ස වචනානන්තර’’න්තිආදිනාවුත්දතනනදයන. කයො

කෙොචි මනුස්සජාතිකෙොති අන්තමදසො නවකම්මිකං උපාදාය දයො දකොචි

මනුස්දසො. වුත්තඤ්දහතං සමන්තපාසාදිොයං – 

‘‘සදචපනඅනභිරතියා පීළදතොසභාදගභික්ඛූපරිසඞ්කමාදනො
‘දයො දකොචි ජානාතූ’ති උච්චාසද්දං කදරොන්දතො ‘බුද්ධං
පච්චක්ඛාමී’තිවදති, තඤ්චඅවිදූදර ඨිදතොනවකම්මිදකොවාඅඤ්දඤො
වාසමයඤ්ඤූපුරිදසොසුත්වා‘උක්කණ්ඨිදතොඅයංසමදණො ගිහිභාවං
පත්දථති, සාසනදතො චුදතො’ති ජානාති, පච්චක්ඛාතාව දහොති
සික්ඛා’’ති(පාරා. අට්ඨ.1.51). 

සදච වචනත්ථං ඤත්වාපි ‘‘අයං උක්කණ්ඨිදතො’’ති වා ‘‘ගිහිභාවං
පත්දථතී’’ති වා න ජානාති, අපච්චක්ඛාතාව දහොති සික්ඛා. සදච පන
වචනත්ථංඅජානිත්වාපි‘‘උක්කණ්ඨිදතො’’තිවා‘‘ගිහිභාවං පත්දථතී’’තිවා

ජානාති, පච්චක්ඛාතාව දහොති සික්ඛා. දවායපීති කීළාධිප්පාදයනපි. 

චිත්තාදීනංවා වකසනාතිචිත්තාදීනංවාඡළඞ්ගානංවදසන.දහොතිදචත්ථ– 

‘‘චිත්තංදඛත්තඤ්චකාදලොච, පදයොදගොපුග්ගදලොතථා; 
විජානනන්තිසික්ඛාය, පච්චක්ඛානංඡළඞ්ගික’’න්ති. 

සබ්බකසො වා පන අපච්චක්ඛාකනනාති ‘‘බුද්ධං පච්චක්ඛාමී’’තිආදීසු
දයන දයන පරියාදයන සික්ඛාපච්චක්ඛානං දහොති, තදතො එකස්සපි
පච්චක්ඛානස්ස අභාදවන. ඉමිනා පන ‘‘ඉදං පදං සාදවස්සාමි, සික්ඛං 
පච්චක්ඛාමී’’ති එවං පවත්තචිත්තුප්පාදස්ස අභාවං දස්දසති. යස්ස හි
එවරූදපො චිත්තුප්පාදදො නත්ථි, දසො සබ්බදසො න පච්චක්ඛාති නාමාති. 

සික්ඛාපච්චක්ඛානස්සාති ‘‘බුද්ධං පච්චක්ඛාමී’’තිආදිසික්ඛාපච්චක්ඛානස්ස. 

අත්ථභූතංඑෙච්චං දුබ්බ යන්ති‘‘බුද්ධංපච්චක්ඛාමී’’තිවදතිවිඤ්ඤාදපති, 
එවම්පි, භික්ඛදව, දුබ්බලයාවිකම්මඤ්දචව දහොති, සික්ඛා ච 
පච්චක්ඛාතා’’තිආදිනා (පාරා. 53) වුත්දතහි දයහි වචදනහි
සික්ඛාපච්චක්ඛානඤ්දචව දහොති දුබ්බලයාවිකම්මඤ්ච, තං ‘‘බුද්ධං
පච්චක්ඛාමී’’තිආදිකං අත්ථභූතං දුබ්බලයං අනාවිකත්වා. ‘‘බුද්ධං
පච්චක්ඛාමී’’තිආදිම්හි පන වුත්දත සික්ඛාපරිපූරදණ දුබ්බලභාවස්සාපි
ගමයමානත්තා සික්ඛාපච්චක්ඛානස්ස ඉදං දුබ්බලයාවිකම්මං අත්දථොති
දට්ඨබ්බං. එත්ථ ච ‘‘අත්ථභූත’’න්ති ඉමිනා ‘‘යන්නූනාහං බුද්ධං
පච්චක්දඛයය’’න්තිආදිකං දුබ්බලයාවිකම්මං පටික්ඛිපති. දයන හි
සික්ඛාපච්චක්ඛානඤ්දචව දහොති දුබ්බලයාවිකම්මඤ්ච, තදදව 
සික්ඛාපච්චක්ඛානස්ස අත්ථභූතං. දයන පන දුබ්බලයාවිකම්මදමව දහොති, 
න සික්ඛාපච්චක්ඛානං, නතංතස්සඅත්ථභූතන්ති. 
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රාගපරිතට්ඨාදනනසදිසභාවාපත්තියාමිථුනානංඅයන්ති ‘‘කමථුකනො’’ති

ධම්දමොව වුච්චතීති ආහ ‘‘රා පරියුට්ඨාකනනා’’තිආදි. තත්ථ 

රා පරියුට්ඨාකනනාති රාගස්ස පරිතට්ඨාදනන, දමථුනරාගස්ස පවත්තියා

පරිදයොනද්ධචිත්තතායාති අත්දථො. ධම්කමොති අජ්ඣාචාදරො. ‘‘පලම්බදත
විලම්බදත’’තිආදීසු විය උපසග්ගස්ස දකොචි අත්ථවිදසදසො නත්ථීති ආහ 

‘‘කසකවයයා’’ති. අජ් ාපජ්කජයයාතිඅභිභුයයපජ්දජයය. සබ්බන්තිකමනාති
පරනිම්මිතවසවත්ති…දප.… 
චාතුමහාරාජිකමනුස්සිත්ථිනාගගරුළමාණවිකාදීනං සබ්බාසං අන්තිදමන. 

තිරච්ඡාන තායාති තිරච්ඡාදනසු උප්පන්නාය. දතනාහ 

‘‘පටිසන්ධිවකසනා’’ති.පාරාජිකායවත්ථුභූතාඑව දචත්ථතිරච්ඡානගතිත්ථී
‘‘තිරච්ඡානගතා’’තිගදහතබ්බා, නසබ්බා.තත්රායං පරිච්දඡදදො– 

‘‘අපදානංඅහිමච්ඡා, ද්විපදානඤ්චකුක්කුටී; 
චතුප්පදානංමජ්ජාරී, වත්ථුපාරාජිකස්සිමා’’ති.(පාරා. අට්ඨ.1.55) 

තත්ථ අහිග්ගහදණන සබ්බාපි අජගරදගොනසාදිදභදා දීඝජාති
සඞ්ගහිතා.තස්මාදීඝජාතීසුයත්ථතිණ්ණංමග්ගානං අඤ්ඤතරස්මිංසක්කා
තිලඵලමත්තම්පි පදවදසතුං, සා පාරාජිකවත්ථු, අවදසසා දුක්කටවත්ථූති

දවදිතබ්බා. මච්ඡග්ගහදණන සබ්බාපි මච්ඡකච්ඡපමණ්ඩූකාදිදභදා
ඔදකජාති සඞ්ගහිතා. තත්රාපි දීඝජාතියං වුත්තනදයදනව පාරාජිකවත්ථු ච
දුක්කටවත්ථුචදවදිතබ්බං.අයංපනවිදසදසො– පතඞ්ගමුඛමණ්ඩූකා නාම
දහොන්ති, දතසං මුඛසණ්ඨානං මහන්තං, ඡිද්දං අප්පකං, තත්ථ පදවසනං
නප්පදහොති, මුඛසණ්ඨානං පන වණසඞ්දඛපං ගච්ඡති, තස්මා තං

ථුල්ලච්චයවත්ථූති දවදිතබ්බං. කුක්කුටිග්ගහදණන සබ්බාපි 
කාකකදපොතාදිදභදා පක්ඛිජාති සඞ්ගහිතා. තත්රාපි වුත්තනදයදනව

පාරාජිකවත්ථු ච දුක්කටවත්ථු ච දවදිතබ්බං. මජ්ජාරිග්ගහදණන සබ්බාපි 
රුක්ඛසුනඛමඞ්ගුසදගොධාදිදභදා චතුප්පදජාති සඞ්ගහිතා. තත්රාපි
වුත්තනදයදනව පාරාජිකවත්ථුචදුක්කටවත්ථුචදවදිතබ්බං. 

පාරාජිකෙො කහොතීති (පාරා. අට්ඨ. 1.55) පරාජිදතො දහොති පරාජයං

අපන්දනො. අයඤ්හි පාරාජිෙසද්දදො සික්ඛාපදාපත්තිපුග්ගදලසු වත්තති.
තත්ථ ‘‘අට්ඨානදමතං, ආනන්ද, අනවකාදසො, යං තථාගදතො වජ්ජීනං වා
වජ්ජිපුත්තකානං වා කාරණා සාවකානං පාරාජිකං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං
සමූහදනයයා’’ති (පාරා. 43) එවං සික්ඛාපදද වත්තමාදනො දවදිතබ්දබො. 
‘‘ආපත්තිං ත්වං භික්ඛු ආපන්දනො පාරාජික’’න්ති (පාරා. 67) එවං
ආපත්තියං.‘‘න මයංපාරාජිකා, දයොඅවහදටො, දසොපාරාජිදකො’’ති(පාරා.
155) එවං පුග්ගදල වත්තමාදනො දවදිතබ්දබො. ‘‘පාරාජිදකන ධම්දමන
අනුද්ධංදසයයා’’තිආදීසු(පාරා.384) පනධම්දම වත්තතීතිවදන්ති.යස්මා
පන තත්ථ ‘‘ධම්දමො’’ති කත්ථචි ආපත්ති, කත්ථචි සික්ඛාපදදමව
අධිප්දපතං, තස්මා දසො විසුං න වත්තබ්දබො. තත්ථ සික්ඛාපදං දයො තං 
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අතික්කමති, තංපරාදජති, තස්මා ‘‘පාරාජිෙ’’න්තිවුච්චති. ආපත්තිපනදයො

නං අජ්ඣාපජ්ජති, තං පරාදජති, තස්මා ‘‘පාරාජිො’’ති වුච්චති. පුග්ගදලො

යස්මා පරාජිදතො පරාජයමාපන්දනො, තස්මා ‘‘පාරාජිකෙො’’ති වුච්චති. ඉධ

පනපුග්ගදලො දවදිතබ්දබොතිආහ ‘‘පාරාජිකෙොකහොතී’’තිආදි.ඉමිනාපි ඉදං

දස්දසති – ‘‘පරාජිතසද්දද උපසග්ගස්ස වුද්ධිං කත්වා, ත-කාරස්ස ච ෙ-

කාරංකත්වා පාරාජිකෙො දහොතීතිනිද්දිට්දඨො’’ති. 

අපදලොකනාදි චතුබ්බිධම්පි සඞ්ඝකම්මං සීමාපරිච්ඡින්දනහි 

පකතත්දතහිභික්ඛූහිඑකදතොකත්තබ්බත්තා එෙෙම්මං නාම. ආදිසද්දදන
එකුද්දදසසමසික්ඛතානංගහණං.තත්ථපඤ්චවිදධොපි පාතිදමොක්ඛුද්දදදසො

එකදතො උද්දිසිතබ්බත්තා එකුද්කදකසො නාම. නහාපිතපුබ්බකාදීනං විය
ඔදිස්ස අනුඤ්ඤාතං ඨදපත්වා අවදසසං සබ්බම්පි සික්ඛාපදං සබ්දබහිපි

ලජ්ජිපුග්ගදලහි සමං සික්ඛිතබ්බභාවදතො සමසික්ඛතා නාම. යස්මා
සබ්දබපි ලජ්ජිදනො එදතසු එකකම්මාදීසු සහ වසන්ති, න එදකොපි තදතො
බහිද්ධා සන්දිස්සති, තස්මා තානි සබ්බානිපි ගදහත්වා එකකම්මාදිදකො

තිවිදධොපි සංවාකසො නාමාතිආහ‘‘දසොචවුත්තප්පකාදරොසංවාදසොදතන
පුග්ගදලන සද්ධිං නත්ථි, දතන කාරදණන දසො පාරාජිදකො පුග්ගදලො
‘අසංවාදසො’තිවුච්චතී’’ති(පාරා. අට්ඨ.1.55). 

ඉදානියස්මානදකවලංමනුස්සිත්ථියාඑවනිමිත්තං පාරාජිකවත්ථු, අථ
දඛො අමනුස්සිත්ථිතිරච්ඡානගතිත්ථීනම්පි. න ච ඉත්ථියා එව. අථ දඛො
උභදතොබයඤ්ජනකපණ්ඩකපුරිසානම්පි, තස්මා දත සත්දත, දතසඤ්ච යං
යංනිමිත්තං වත්ථුදහොති, තංතංනිමිත්තං, තත්ථචයථාපටිදසවන්දතො

පාරාජිදකො දහොති, තඤ්ච සබ්බං විත්ථාදරත්වා දස්දසතුං ‘‘අයං පකනත්ථ 

විනිච්ඡකයො’’තිආදිමාහ. එත්ථාති ඉමස්මිං සික්ඛාපදද. කතසූති දය

තිංසමග්ගා වුත්තා, දතසු. අත්තකනො වාති ලම්බිමුදුපිට්ඨිදක සන්ධාය

වුත්තං. සන්ථතස්ස වාති දයන දකනචි වත්දථන වා පණ්දණන වා
වාකපට්දටන වා චම්දමන වා තිපුසීසාදීනං පට්දටන වා පලිදවදඨත්වා, 

අන්දතො වා පදවදසත්වා පටිච්ඡන්නස්ස. අක්ඛායිතස්ස වාති

දසොණසිඞ්ගාලාදීහි අක්ඛාදිතස්ස. කයභුකයයන අක්ඛායිතස්සාති යාව 

උපඩ්ඪක්ඛායිදතො නාම න දහොති, එවං අක්ඛායිතස්ස. අල්ක ොොකසති

තින්දතොකාදස. සන්ථතන්ති දතසංදයව වත්ථාදීනං දයන දකනචි
පටිච්ඡන්නං. අයඤ්දහත්ථ සඞ්දඛපත්දථො – න දහත්ථ අනුපාදින්නකං
අනුපාදින්නදකන ඡුපති, මුත්ති අත්ථි, අථ දඛො උපාදින්නදකන වා 
අනුපාදින්නකං ඝට්ටියතු, අනුපාදින්නදකන වා උපාදින්නකං, 
අනුපාදින්නදකන වා අනුපාදින්නකං, උපාදින්නදකන වා උපාදින්නකං.
සදච යත්තදක පවිට්දඨ පාරාජිකං දහොතීති වුත්තං, තත්තකං
දසවනචිත්දතනපදවදසති, සබ්බත්ථායංපාරාජිකාපත්තිංආපන්දනොනාම 
දහොතීති. 
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එවං දසවනචිත්දතදනව පදවදසන්තස්ස ආපත්තිං දස්දසත්වා ඉදානි 
යස්මා තං පදවසනං නාම න දකවලං අත්තූපක්කදමදනව, 
පරූපක්කදමනාපි දහොති. තත්රාපි සාදියන්තස්දසව ආපත්ති

පටිදසවනචිත්තසමඞ්ගිස්ස, න ඉතරස්සාති දස්දසතුං ‘‘පකරන

වා’’තිආදිමාහ. තත්ථ පකරනාති භික්ඛුපච්චත්ථිකාදිනා දයන දකනචි

අඤ්දඤන. පකවසනපවිට්ඨට්ඨිතඋද්ධරකණසූති එත්ථ අග්ගදතො (සාරත්ථ.

ටී. 2.58) යාවමූලාපදවසනං පකවසනං නාම.අඞ්ගජාතස්සයත්තකං ඨානං

පදවසනාරහං, තත්තකං අනවදසසදතො පවිට්ඨං පවිට්ඨං නාම. එවං 

පවිට්ඨස්ස උද්ධරණාරම්භදතො අන්තරා ඨිතකාදලො ඨිතං නාම. 

සමන්තපාසාදිොයං පන මාතුගාමස්ස සුක්කවිසට්ඨිං පත්වා සබ්බථා
වායාමදතොඔරමිත්වාඨිතකාලංසන්ධාය ‘‘සුක්කවිසට්ඨිසමදය’’තිවුත්තං. 

උද්ධරණං නාම යාව අග්ගා නීහරණකාදලො. සාදියතීති දසවනචිත්තං

උපට්ඨදපති. අසාධාරණවිනිච්ඡකයොති අදින්නාදානාදීහි සබ්දබහි
සික්ඛාපදදහි අසාධාරදණොවිනිච්ඡදයො. 

සාධාරණවිනිච්ඡයත්ථන්ති පරිවාරවදසන සාධාරණවිනිච්ඡයත්ථං. 

මාතිොතිමාතා, ජදනත්තීතිඅත්දථො. නිදදාතිදදසනංදදසවදසනඅවිදිතං

විදිතං කත්වා නිදස්දසතීති නිදානං. පඤ්ඤාපීයතීති පඤ්ඤත්ති, තස්සා 

පකාදරො පඤ්ඤත්තිවිධි අඞ්දගති ගදමති ඤාදපතීති අඞ් ං, කාරණං.

සමුට්ඨහන්තිආපත්තිදයො එදතනාති සමුට්ඨානං, උප්පත්තිකාරණං, තස්ස

විධි සමුට්ඨානවිධි. වජ්ජෙම්මප්පක දඤ්චාති එත්ථ පක දසද්දදොපච්දචකං

දයොදජතබ්දබො ‘‘වජ්ජප්පදභදං, කම්මප්පදභදඤ්චා’’ති. තත්ථ තත්ථාති
තස්මිංතස්මිං සික්ඛාපදද. 

පඤ්ඤත්තිට්ඨානන්ති පඤ්ඤත්තිට්ඨපනස්ස ඨානං, සික්ඛාපදානං

පඤ්ඤත්තිදදදසොති අත්දථො. පුග් ක ොති එත්ථ ආදිකම්මිදකොදයව

අධිප්දපදතොති ආහ ‘‘පුග් ක ො නාම යං යං ආරබ්  තං තං සික්ඛාපදං

පඤ්ඤත්ත’’න්ති, දසොදසොපුග්ගදලොතිඅධිප්පාදයො.දහොන්තිදචත්ථ– 

‘‘සුදින්දනොධනිදයොසම්බහුලාවග්ගුමුදන්තිකා; 
දසයයසදකොඋදායිචා-ළවකාඡන්නදමත්තියා. 

‘‘දදවදත්තස්සජිපුනබ්බසු-ඡබ්බග්ගිදයොපනන්දඤ්ඤතදරොපිච; 
හත්ථදකොචානුරුද්දධොච, සත්තරසචූළපන්ථදකො. 

‘‘දබලට්ඨසීදසොචානන්දදො, සාගදතොරිට්ඨනාමදකො; 
නන්දත්දථදරනදතවීස, භික්ඛූනංආදිකම්මිකා. 

‘‘සුන්දරීනන්දා ථුල්ලනන්දා, ඡබ්බග්ගියඤ්ඤතරාපිච; 
චණ්ඩකාළීසම්බහුලා, ද්දවචභික්ඛුනිදයොපරා; 
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භික්ඛුනීනංතුසත්දතව, දහොන්තිතාආදිකම්මිකා’’ති. 

තස්ස තස්ස පුග්  ස්සාති යං යං සුදින්නාදිකං පුග්ගලං ආරබ්භ

සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං, තස්ස තස්ස පුග්ගලස්ස. පඤ්ඤත්තීති
පඨමපඤ්ඤත්ති. පඨමපඤ්ඤත්තියා පච්ඡා ඨපිතා පඤ්ඤත්ති 

අනුපඤ්ඤත්ති. අනුප්පන්දන දදොදස ඨපිතා පඤ්ඤත්ති 

අනුප්පන්නපඤ්ඤත්ති. සබ්බත්ථ මජ්ඣිමදදදස දචව පච්චන්තිදමසු

ජනපදදසුචාතිසබ්දබසුපදදදසසුඨපිතා පඤ්ඤත්ති සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති. 

මජ්ඣිමදදදසදයව ඨපිතා පඤ්ඤත්ති පකදසපඤ්ඤත්ති. භික්ඛූනඤ්දචව

භික්ඛුනීනඤ්ච සාධාරණභූතා පඤ්ඤත්ති සාධාරණපඤ්ඤත්ති. 
සුද්ධභික්ඛූනදමව, සුද්ධභික්ඛුනීනං වා පඤ්ඤත්තං සික්ඛාපදං 

අසාධාරණපඤ්ඤත්ති. උභින්නම්පි පඤ්ඤත්ති උ කතොපඤ්ඤත්ති.

විනයධරපඤ්චකමනාති අනුස්සාවනකාචරියපඤ්චදමන. 

ගුණඞ්ගුණූපාහනාති චතුප්පටලදතො පට්ඨාය කතා උපාහනා, න 

එකද්විතිපටලා. චම්මත්ථරණන්ති අත්ථරිතබ්බං චම්මං. එකතසං වකසන

චතුබ්බිධාපකදසපඤ්ඤත්තිනාමාතිඑදතසංවදසන චතුබ්බිධාපඤ්ඤත්ති
මජ්ඣිමදදදසදයව පඤ්ඤත්තාති පදදසපඤ්ඤත්ති නාම. දතදනවාහ 

‘‘මජ්ඣිමකදකසකයව හී’’තිආදි. යස්මා මජ්ඣිමදදදසදයව 
යථාවුත්තවත්ථුවීතික්කදම ආපත්ති දහොති, න පච්චන්තිමජනපදද, තස්මා 

පදදසපඤ්ඤත්තීති අත්දථො. ධුවන්හානං පටික්කඛපමත්තන්ති 

නිච්චනහානප්පටිදසධනදමව. එත්ථ ච මත්තසද්දදන අඤ්ඤානි තීණි
සික්ඛාපදානි පටික්ඛිපති. තානි හි ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, 
සබ්බපච්චන්තිදමසු ජනපදදසු විනයධරපඤ්චදමන ගදණන

උපසම්පද’’න්තිආදිනා (මහාව. 259) චම්මක්ඛන්ධකෙ ආගතානි.

දතදනවාහ ‘‘තකතො අඤ්ඤා පකදසපඤ්ඤත්තිනාමනත්ථී’’ති. සබ්බානීති 

තදතො අවදසසානි සබ්බානි සික්ඛාපදානි. තස්මාති යස්මා 
අනුප්පන්නපඤ්ඤත්ති අට්ඨගරුධම්මවදසන භික්ඛුනීනංදයව ආගතා, 
යස්මා ච ධුවන්හානං පටික්දඛපමත්තං ඨදපත්වා පාතිදමොක්දඛ සබ්බානි
සික්ඛාපදානි සබ්බත්ථපඤ්ඤත්තිදයව දහොන්ති, යස්මා ච
සාධාරණපඤ්ඤත්තිදුකඤ්ච එකදතොපඤ්ඤත්තිදුකඤ්ච බයඤ්ජනමත්තං

නානං, අත්ථදතො එකං, තස්මා. සබ්බත්ථාති සබ්දබසු සික්ඛාපදදසු.
ආපත්තිදභදදො දහත්ථ උත්තරපදදලොදපන ‘‘ආපත්තී’’ති වුත්දතොති ආහ 

‘‘ආපත්තීති පුබ්බප්පකයො ාදිවකසන ආපත්තික කදො’’ති. 

සී ආචාරදිට්ඨිආජීවවිපත්තීනන්ති එත්ථ පඨමා ද්දව ආපත්තික්ඛන්ධා
සීලවිපත්ති නාම, අවදසසා පඤ්ච ආචාරවිපත්ති නාම, මිච්ඡාදිට්ඨි ච
අන්තග්ගාහිකාදිට්ඨි ච දිට්ඨිවිපත්ති නාම, ආජීවදහතු පඤ්ඤත්තානි ඡ 
සික්ඛාපදානිආජීවවිපත්තිනාම, ඉතිඉමාසංසීලආචාරදිට්ඨිආජීවවිපත්තීනං
අඤ්ඤතරාති අත්දථො. 
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න දකවලං යථාවුත්තනදයදනව වුච්චන්තීති ආහ ‘‘යානි

සික්ඛාපදසමුට්ඨානානීතිපි වුච්චන්තී’’ති. එතානි හි කිඤ්චාපි ආපත්තියා
සමුට්ඨානානි, න සික්ඛාපදස්ස, දවොහාරසුඛත්ථං පදනවං වුච්චන්තීති. 

තත්ථාති දතසු ඡසු සමුට්ඨාදනසු. කතසූති සචිත්තකාචිත්තදකසු. එකං

සමුට්ඨානං උප්පත්තිකාරණං එතිස්සාති එෙසමුට්ඨානා, එදකන වා 

සමුට්ඨානං එතිස්සාති එෙසමුට්ඨානා. ‘‘ද්විසමුට්ඨානා’’තිආදීසුපි එදසව
නදයො. 

සමුට්ඨානවකසනාති සමුට්ඨානසීසවදසන. පඨමපාරාජිකං සමුට්ඨානං

එතිස්සාති පඨමපාරාජිෙසමුට්ඨානා. තථා අදින්නාදානසමුට්ඨානා’’තිආදීසුපි. 

සයං පථවිඛණදනකාදයන, පදරආණාදපත්වාඛණාපදනවාචාය ච 

ආපත්තිසම්භවදතො ‘‘පථවිඛණනාදීසු වියා’’ති වුත්තං. ආදිසද්දදන
අදින්නාදානාදීනං පරිග්ගදහො. පඨමකථිනාපත්ති කායවාචදතො කත්තබ්බං
අධිට්ඨානංවාවිකප්පනංවාඅකදරොන්තස්සදහොති, දනොකදරොන්තස්සාති

ආහ ‘‘පඨමෙථිනාපත්ති වියා’’ති. අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා හත්ථදතො
චීවරප්පටිග්ගහණාපත්ති තස්සා හත්ථදතො චීවරං පටිග්ගණ්හන්තස්ස, 

පරිවත්තකං අදදන්තස්ස ච දහොතීති කිරියාකිරියකතො සමුට්ඨාති. ‘‘සියා 

ෙකරොන්තස්සා’’තිආදීසු සියාති ‘‘සියා දඛො පන දත බ්රාහ්මණ
එවමස්සා’’තිආදීසු විය ‘‘කදාචී’’ති ඉමිනා සමානත්දථො නිපාදතො. 
රූපියප්පටිග්ගහණාපත්ති සියා කිරියා ගහදණන ආපජ්ජනදතො, සියා

අකිරියා පටික්දඛපස්ස අකරණදතොති ආහ ‘‘රූපියප්පටිග් හණාපත්ති

වියා’’ති. කුටිකාරාපත්ති වත්ථුං දදසාදපත්වා පමාණාතික්කන්තකරදණ
කදරොන්තස්ස සියා, අදදසාදපත්වා පන පමාණාතික්කන්තකරදණ
පමාණතත්තං වා කදරොන්තස්ස ච අකදරොන්තස්ස ච සියාති ආහ 

‘‘කුටිොරාපත්තිවියා’’ති. 

සඤ්ඤාය අභාදවන විදමොක්දඛො අස්සාති සඤ්ඤාවිකමොක්කඛොති

මජ්දඣපදදලොපසමාදසො දට්ඨබ්දබොති ආහ ‘‘යකතො

වීතික්ෙමසඤ්ඤායා’’තිආදි. ඉතරා නාම යදතො වීතික්කමසඤ්ඤාය

අභාදවන න මුච්චති, සා ඉතරසද්දස්ස වුත්තප්පටිදයොගිවිසයත්තා. යා

අචිත්තකෙන වා සචිත්තෙමිස්සකෙන වා සමුට්ඨාතීති යා ආපත්ති කදාචි
අචිත්තදකන වා කදාචි සචිත්තකමිස්සදකන වා සමුට්ඨාදනන සමුට්ඨාති.
එත්ථ ච සඤ්ඤාදුකං අනාපත්තිමුදඛන වුත්තං, සචිත්තකදුකං 
ආපත්තිමුදඛනාතිදට්ඨබ්බං. 

යස්සා සචිත්තෙපක්කඛ චිත්තං අකුස කමව කහොතීති යස්සා
සචිත්තකාය ආපත්තියා චිත්තං අකුසලදමව දහොති, යස්සා ච
සචිත්තකාචිත්තකසඞ්ඛාතාය සුරාපානාදිඅචිත්තකාය ආපත්තියා
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වත්ථුවිජානනචිත්දතන සචිත්තකපක්දඛ චිත්තං අකුසලදමව දහොති, අයං 

ක ොෙවජ්ජා. ‘‘සචිත්තකපක්දඛ’’ති හි ඉදං වචනං සචිත්තකාචිත්තකං
සන්ධාය වුත්තං. න හි එකංසදතො සචිත්තකස්ස ‘‘සචිත්තකපක්දඛ’’ති

විදසසදනපදයොජනංඅත්ථීති. යංපදනත්ථ  ණ්ඨිපකද ‘‘සුරාපානස්මිඤ්හි
‘සුරා’ති වා ‘න වට්ටතී’ති වා ජානිත්වා පිවදන අකුසලදමවා’’ති වුත්තං.
තත්ථ ‘‘න වට්ටතීති වා ජානිත්වා’’ති වුත්තවචනං න තජ්ජති
පණ්ණත්තිවජ්ජස්සාපි දලොකවජ්ජභාවප්පසඞ්ගදතො. යස්සා පන
‘‘සචිත්තකපක්දඛ චිත්තං අකුසලදමවා’’ති නියදමො නත්ථි, සා

පණ්ණත්තිවජ්ජාති ඉමමත්ථං දස්දසන්දතො ආහ ‘‘කසසා 

පණ්ණත්තිවජ්ජා’’ති. තථා හි තස්සා වත්ථුවිජානනචිත්දතන
සචිත්තකපක්දඛ චිත්තං සියා කුසලං, සියා අකුසලං, සියා අබයාකතන්ති

‘‘අකුසලදමවා’’තිනියදමො නත්ථි. උ යත්ථආපජ්ජිතබ්බාතිකායද්වාදර, 
වචීද්වාදර චාති උභයත්ථ ආපජ්ජිතබ්බා ආපත්ති, තා පන

අදින්නාදානාදදයො. ‘‘මකනොද්වාකර ආපත්ති නාම නත්ථී’’ති ඉදං
දයභුයයවදසන වුත්තං උපනික්ඛිත්තසාදියනාදීසු ආපත්තිසම්භවදතොති
දට්ඨබ්බං. 

අකුස චිත්කතො වා ආපජ්ජතීති 
පාරාජිකසුක්කවිසට්ඨිකායසංසග්ගදුට්ඨුල්ලඅත්තකාමපාරිචරියදුට්ඨදදොසසඞ්
ඝදභදප්පහාරදානතලසත්තිකාදිදභදං ආපත්තිං අකුසලචිත්දතො ආපජ්ජති.
අනුපසම්පන්නං පදදසොධම්මං වාදචන්දතො, මාතුගාමස්ස ධම්මං

දදදසන්දතොති එවරූපං ආපත්තිං කුස චිත්කතො ආපජ්ජති. 

අසඤ්චිච්චසහදසයයාදිං අබයාෙතචිත්කතො ආපජ්ජති. යං අරහා ආපජ්ජති, 

සබ්බං අබයාකතචිත්දතොව ආපජ්ජති. දතනාහ ‘‘කුස ාබයාෙතචිත්කතො

වා’’ති. 

දුක්ඛකවදනාසමඞ්ගී වාති දුට්ඨදදොසාදිදභදං ආපත්තිං ආපජ්ජන්දතො

දුක්ඛදවදනාසමඞ්ගීආපජ්ජති. දමථුනධම්මාදිදභදං පන සුඛකවදනාසමඞ්ගී

ආපජ්ජති. යං සුඛදවදනාසමඞ්ගී ආපජ්ජති, තංදයව මජ්ඣත්දතො හුත්වා

ආපජ්ජන්දතො අදුක්ඛමසුඛකවදනාසමඞ්ගී ආපජ්ජති. දතනාහ 

‘‘ඉතරකවදනාද්වයසමඞ්ගී වා’’ති. ඉදම්පි ච තිකද්වයං දයභුයයවදසදනව
වුත්තං. නිපජ්ජිත්වා නිදරොධසමාපන්දනො හි අචිත්තදකො අදවදදනො
සහදසයයාපත්තිංආපජ්ජතීති.කිඤ්චාපිඑවංඅනියදමනවුත්තං, විදසදසො

පදනත්ථඅත්ථීතිදස්දසතුං ‘‘එවංසන්කතපී’’තිආදි වුත්තං.එවංසන්දතපීති

හි විදසසාභිධානනිමිත්තාභූපගදමව තජ්ජති. සබ්කබසං වකසන තීණි

චිත්තානීති කුසලාකුසලාබයාකතානං වදසන පදදසොධම්මාදීසු තීණි
චිත්තානි. 
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ඉදානි තං යථාවුත්තනිදානාදිදවදනාත්තිකපරිදයොසානං

සත්තරසප්පකාරං ඉමස්මිං සික්ඛාපදද දයොදජතුං ‘‘ඉධ පනා’’තිආදිමාහ. 

ඉධාති ඉමස්මිං පඨමපාරාජිකසික්ඛාපදද. කවසාලයන්ති එවංනාමදක 
ඉත්ථිලිඞ්ගවදසන පවත්තදවොහාදර නගදර. තඤ්හි නගරං තික්ඛත්තුං

පාකාරපරික්දඛපවඩ්ඪදනන විසාලීභූතත්තා ‘‘කවසාලී’’තිවුච්චති.ඉදම්පිච
නගරං සබ්බඤ්ඤුතං සම්පත්දතදයව සම්මාසම්බුද්දධ

සබ්බාකාරදවපුල්ලත්තං පත්තන්ති දවදිතබ්බං. ‘‘සික්ඛං අපච්චක්ඛායා’’ති

ච ‘‘අන්තමකසො තිරච්ඡාන තායපී’’ති ච ද්කව අනුපඤ්ඤත්තිකයොති 
මක්කටිවජ්ජිපුත්තකවත්ථූනං වදසන වුත්තා. ‘‘අන්තමදසො
තිරච්ඡානගතායා’’ති ච ‘‘සික්ඛං අපච්චක්ඛායා’’ති ච ඉමා ද්දව

අනුපඤ්ඤත්තිදයො. ආපත්තිෙරා ච කහොතීති පඨමපඤ්ඤත්තිදතො

විසුංදයවාපත්තිකරා ච දහොති. අඤ්ඤවාදෙසික්ඛාපදාදීසු වියාති
අඤ්ඤවාදකසික්ඛාපදාදීසු ‘‘විදහසදක’’තිආදිකා(පාචි.98) වියාතිඅත්දථො. 

ආදිසද්දදන උජ්ඣාපනකස්ස පරිග්ගදහො. එත්ථ හි අඤ්ඤවාදකාදිදතො
විසුංදයව විදහසකාදීසුපි පාචිත්තියං දහොති. යථාහ ‘‘දරොපිදත විදහසදක
සඞ්ඝමජ්දඣ වත්ථුස්මිං වා ආපත්තියා වා අනතඤ්ජියමාදනො තං
නකදථතුකාදමොතංනඋග්ඝාදටතුකාදමොතුණ්හීභූදතො සඞ්ඝං විදහදසති, 
ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’තිආදි (පාරා. 100). සුපිනන්දත විජ්ජමානාපි 

දමොචනස්සාදදචතනා අබ්දබොහාරිකත්තා අනාපත්තිකරාති ආහ ‘‘අඤ්ඤත්ර 

සුපිනන්තාතිආදිො වියා’’ති. තථා හි ථිනමිද්දධන අභිභූතත්තා සුපිදන
චිත්තං අබ්දබොහාරිකං, චිත්තස්ස අබ්දබොහාරිකත්තා
ඔපක්කමනකිරියාපවත්තනිකාපි දචතනා අබ්දබොහාරිකා. වුත්තඤ්දහතං
‘‘අත්දථසා, භික්ඛදව, දචතනා, සාචදඛො අබ්දබොහාරිකා’’ති(පාරා.235), 
තස්මා ‘‘අඤ්ඤත්රසුපිනන්තා’’තිඅයං අනුපඤ්ඤත්තිඅනාපත්තිකරාජාතා. 

ආදිසද්දදන ‘‘අඤ්ඤත්ර අධිමානා’’තිආදිකං (පාරා. 197) සඞ්ගණ්හාති. 

අදින්නාදානාදීසු වියාති අදින්නාදානාදීසු ‘‘අරඤ්ඤා වා’’තිආදිකා (පාරා. 

91) වියාතිඅත්දථො. එත්ථපන ආදිසද්දදනපඨමපාරාජිකාදීනං සඞ්ගදහො.
එත්ථහි‘‘තඤ්චදඛොගාදම, දනොඅරඤ්දඤ’’තිආදිනා(පාරා.90) නදයන

දලසං ඔඩ්දඩන්තානං දලසපිදහනත්ථං ‘‘අරඤ්ඤා වා’’තිආදිකා 
අනුපඤ්ඤත්ති වුත්තාති උපත්ථම්භකරාව දහොති. දතදනව හි ‘‘නනු, 
ආවුදසො, තදථදවතං දහොතී’’ති(පාරා.90) භික්ඛූහිවුත්තං. 

වුත්තප්පොකර මග්ක ති 
‘‘මනුස්සාමනුස්සතිරච්ඡානගතවදසනා’’තිආදිනා (කඞ්ඛා. අට්ඨ.
පඨමපාරාජිකවණ්ණනා) වුත්තප්පකාදර තිංසමග්දග. ඉමස්ස පන

‘‘ඡින්දන’’ති ඉමිනා සම්බන්දධො. තචාදීනි අනවකසකසත්වාති
නිමිත්තප්පදදදස බහි ඨිතානි ඡවිචම්මානි අනවදසදසත්වා. 

නිමිත්තසණ්ඨානමත්තං පඤ්ඤායතීති නිමිත්තමංසස්ස පන අබ්භන්තදර

ඡවිචම්මස්ස ච විජ්ජමානත්තා වුත්තං. චම්මඛි න්ති චම්මක්ඛණ්ඩං.



කඞ්ඛාවිතරණී-අභිනවටීකා  පාරාජිකකණ්ඩං 

 පටුන 64 

‘‘උණ්ණිගණ්දඩො’’තිපි(සාරත්ථ. ටී.2.55; වි.වි.ටී.1.55) වදන්ති.තඤ්හි

නිමිත්දත ජාතත්තා නිමිත්තදමව. දතනාහ ‘‘කසවනචිත්කත සති

පාරාජිෙ’’න්ති. කසවනචිත්කතති දමථුනදසවනචිත්දත.
කායසංසග්ගදසවනචිත්දත පන සති සඞ්ඝාදිදසදසොව. නට්දඨො

කායප්පසාදදොඑත්ථාති නට්ඨොයප්පසාදං, සුක්ඛපීළකංවාමතචම්මංවාති
අත්දථො. මදත අක්ඛායිදත, දයභුදයයන අක්ඛායිදත ච
පාරාජිකාපත්තිවචනදතො (පාරා. 61) පන නට්ඨකායප්පසාදදපි
ඉත්ථිනිමිත්දත පදවදසන්තස්ස පාරාජිකාපත්තිදයව. 

නිමිත්තසණ්ඨානමත්තම්පි අනවකසකසත්වාති නිමිත්තාකාදරන ඨිතං 

යථාවුත්තනිමිත්තමංසාදිම්පි අනවදසදසත්වා. වණසඞ්කඛපවකසනාති
වණසඞ්ගහවදසන.වදණථුල්ලච්චයඤ්ච‘‘අමග්දගන අමග්ගංපදවදසති, 
ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’ති (පාරා. 66) ඉමස්ස සුත්තස්ස වදසන 
දවදිතබ්බං. තස්මිඤ්හි සුත්දත ද්වීසු සම්භින්නවදණසු එදකන වදණන
පදවදසත්වා දුතිදයන නීහරන්තස්ස ථුල්ලච්චයං වුත්තං. වුත්තඤ්හි 

සමන්තපාසාදිොයං ‘‘ඉමස්ස සත්තස්ස අනුදලොමවදසන සබ්බත්ථ 
වණසඞ්දඛදපථුල්ලච්චයංදවදිතබ්බ’’න්ති(පාරා.අට්ඨ.1.66). මනුස්සානං
පන අක්ඛිආදදයොපිවණසඞ්ගහංගච්ඡන්තීතිවදණනඑකපරිච්දඡදංකත්වා

දස්දසන්දතො ‘‘තථා’’තිආදිමාහ. දතසං වණසඞ්ගදහො ‘‘නවද්වාදරො
මහාවදණො’’ති (මි. ප. 2.6.1) එවමාදිසුත්තානුසාදරනදවදිතබ්දබො. තත්ථ 

මනුස්සානන්ති ඉත්ථිපුරිසපණ්ඩකඋභදතොබයඤ්ජනකවදසන චතුබ්බිධානං 

මනුස්සානං. වත්ථිකෙොකසසූති වත්ථිපුදටසු පුරිසානං අඞ්ගජාතදකොදසසු. 

හත්ථිඅස්සාදීනඤ්ච තිරච්ඡානානන්ති 

හත්ථිඅස්සදගොණගද්රභඔට්ඨමහිංසාදීනං තිරච්ඡානගතානං. තිරච්ඡානානං 

පනාතිසබ්දබසම්පිතිරච්ඡානගතානං. සබ්කබසන්ති යථාවුත්තමනුස්සාදීනං
සබ්දබසං. 

එවං ජීවමානකසරීදර ලබ්භමානං ආපත්තිවිදසසං දස්දසත්වා ඉදානි 

මතසරීදර ලබ්භමානං ආපත්තිවිදසසං දස්දසතුං ‘‘මතසරීකර’’තිආදිමාහ.
වච්චමග්ගපස්සාවමග්ගමුඛමග්ගානංචතූසු දකොට්ඨාදසසුද්දවදකොට්ඨාදස

ඨදපත්වායදාඅපදරද්දවදකොට්ඨාසාඛාදිතා, තදා උපඩ්ඪක්ඛායිතං නාම

දහොති. න කුථිතං කහොතීති උද්ධුමාතකාදිභාදවන කුථිතං න දහොති, 
අල්ලන්ති අත්දථො. යදා පන සරීරං උද්ධුමාතකං දහොති කුථිතං
නීලමක්ඛිකසමාකිණ්ණං කිමිකුලසමාකුලං නවහි වණමුදඛහි 
පග්ගළතපුබ්බකුණපභාදවන උපගන්තුම්පි අසක්කුදණයයං (පාරා. අට්ඨ.
1.59-60), තදා පාරාජිකවත්ථුඤ්ච ථුල්ලච්චයවත්ථුඤ්ච විජහති, 

දුක්කටවත්ථුදමව දහොතීති ආහ ‘‘කුථිකත දුක්ෙට’’න්ති. කුථිකතති 
උද්ධුමාතකභාවප්පත්දත. ිදිදස හි සරීදර යත්ථ කත්ථචි උපක්කමදතො

දුක්කටං. තථාවට්ටෙකතමුකඛඅච්ඡුපන්තංඅඞ් ජාතංපකවකසන්තස්සාති 
(පාරා.අට්ඨ.1.73) විවට්දටමුදඛචත්තාරිපස්සානි, තාලුකඤ්චඅප්ඵුසන්තං 
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අඞ්ගජාතංපදවදසන්තස්සදුක්කටන්තිඅත්දථො.සදචපනදහට්ඨාවාඋපරි
වා උභයපස්දසහි වා ඡුපන්තං පදවදසති, පාරාජිකං. චතූහි පස්දසහි
අච්ඡුපන්තං පදවදසත්වා අබ්භන්තදර තාලුකං ඡුපති, පාරාජිකදමව. බහි
නික්ඛන්තජිව්හාය වා දන්දතසු වා අඞ්ගජාතං පදවදසන්තස්ස
ථුල්ලච්චයන්ති සම්බන්දධො. ජීවමානකසරීදරපි බහි නික්ඛන්තජිව්හාය
ථුල්ලච්චයදමව. යදි පන බහි ජිව්හාය පලිදවදඨත්වා අන්දතොමුඛං
පදවදසති, පාරාජිකදමව.යදිපනදන්තාසුඵුසිතා, අන්දතොමුදඛඔකාදසො 
නත්ථි, දන්තාචබහිඔට්ඨමංදසනපටිච්ඡන්නා, තත්ථවාදතන අසම්ඵුට්ඨං
අල්දලොකාසංතිලඵලමත්තම්පිපදවදසන්තස්සපාරාජිකදමව.උප්පාටිදත
පන ඔට්ඨමංදස දන්දතසුදයව උපක්කමන්තස්ස ථුල්ලච්චයං. දයොපි
දන්දතොබහිනික්ඛමන්දතො තිට්ඨති, නසක්කාඔට්දඨහිපිදහිතුං, තත්ථාපි
එදසවනදයො. 

දවදනාය අට්දටො පීළදතො කවදනාට්කටො. උම්මත්තකෙොති දචත්ථ

පිත්තුම්මත්තදකො අධිප්දපදතොති ආහ ‘‘කයො පිත්තවකසනා’’තිආදි. 

පිත්තවකසනාති බද්ධපිත්තවදසන.තස්මිඤ්හිබද්ධපිත්දතපිත්තදකොසදතො 
චලිත්වා බහි නික්ඛමන්දත සත්තා උම්මත්තකා දහොන්ති, 
විපල්ලත්ථසඤ්ඤා හිදරොත්තප්පං ඡඩ්දඩත්වා අසාරුප්පචරියං චරන්ති, 
ලහුකගරුකානි සික්ඛාපදානි මද්දන්තාපි න ජානන්ති, දභසජ්ජකිරියායපි
අදතකිච්ඡා දහොන්ති, එවරූපස්ස උම්මත්තකස්ස අනාපත්ති. අබද්ධපිත්තං
පන දලොහිතං විය සබ්බඞ්ගගතං, තම්හි කුපිදත සත්තානං
කණ්ඩුකච්ඡුසරීරකම්පාදීනි දහොන්ති, තානි දභසජ්ජකිරියාය වූපසමන්ති.

දතනවුත්තං‘‘බද්ධපිත්තවදසනා’’ති. ඛිත්තචිත්කතො නාමවිස්සට්ඨචිත්දතො

යක්ඛුම්මත්තදකො වුච්චතීති ආහ ‘‘යක්කඛහි ෙතචිත්තවික්කඛකපො

ඛිත්තචිත්කතො’’ති. යක්ඛා කිර දභරවානිආරම්මණානි දස්දසත්වා මුදඛන
හත්ථං පදවදසත්වා, හදයරූපං වා මද්දන්තා සත්දත වික්ඛිත්තචිත්දත
විපල්ලත්ථසඤ්දඤ කදරොන්ති, එවරූපස්ස ඛිත්තචිත්තස්ස අනාපත්ති.
දතසං පන උභින්නං අයං විදසදසො – පිත්තුම්මත්තදකො නිච්චදමව
උම්මත්තදකො දහොති, පකතිසඤ්ඤං න ලභති. යක්ඛුම්මත්තදකො
අන්තරන්තරා පකතිසඤ්ඤංපටිලභති.ඉධපනපිත්තුම්මත්තදකොවාදහොතු, 
යක්ඛුම්මත්තදකො වා, දයො සබ්බදසො මුට්ඨස්සති කිඤ්චි න ජානාති, 
අග්ගිම්පි සුවණ්ණම්පි ගූථම්පි චන්දනම්පි එකසදිසං මද්දන්දතොව විචරති, 
එවරූපස්ස අනාපත්ති. අන්තරන්තරා පකතිසඤ්ඤං පටිලභිත්වා ඤත්වා

කදරොන්තස්සපනආපත්තිදයව.දතනාහ ‘‘ද්වින්නම්පිචඑකතස’’න්තිආදි. 

අධිමත්තකවදනායාති අධිකප්පමාණාය දුක්ඛදවදනාය. ආදිකම්දම

නිතත්දතො ආදිෙම්මිකෙො, දයො ච ආදිකම්දම නිතත්දතො, දසො තස්මිං

කම්දම ආදිභූදතො දහොතීති ආහ ‘‘කයො’’තිආදි. ඉධ පන සුදින්නත්දථදරො
ආදිකම්මිදකො, තස්ස අනාපත්ති. අවදසසානං
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මක්කටිසමණවජ්ජිපුත්තකාදීනං ආපත්තිදයව. පටිපාදනං සම්පාදනං.

කදරොන්දතොදයව හි තං ආපජ්ජතීති කිරියං. ඉදං (සාරත්ථ. ටී. 2.66) පන
දයභුයයවදසන වුත්තං දමථුනධම්දම පරූපක්කදම සති සාදියන්තස්ස
අකිරියසමුට්ඨානභාවදතො. දමථුනප්පටිසංතත්තාය හි කාමසඤ්ඤාය

අභාදවන මුච්චනදතො සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං. ‘‘අනාපත්ති අජානන්තස්ස, 
අසාදියන්තස්සා’’ති (පාරා.66) හිවුත්තං.දමථුනචිත්දතදනවනංආපජ්ජති, 

න විනා චිත්දතනාති සචිත්තෙං. රාගවදසදනව ආපජ්ජිතබ්බදතො 

ක ොෙවජ්ජං. කායද්වාදරදනවසමුට්ඨානදතො ොයෙම්මං. චිත්තංපදනත්ථ
අඞ්ගමත්තං දහොති, න තස්ස වදසන කම්මභාදවො ලබ්භති.

දලොභචිත්දතදනව ආපජ්ජිතබ්බදතො අකුස චිත්තං. සුඛසමඞ්ගී වා

උදපක්ඛාසමඞ්ගීවාආපජ්ජතීතිද්විකවදනං. නනු සමුට්ඨානාදීනිආපත්තියා
දහොන්ති, න සික්ඛාපදස්ස, අථ කස්මා සික්ඛාපදස්ස සමුට්ඨානාදීනි

වුත්තානීති ආහ ‘‘ඉමානි ච සමුට්ඨානාදීනි නාමා’’තිආදි. ආපත්තියා

කහොන්තීතිඅජ්ඣාචාරස්ස දහොන්ති. 

මුනනදතො අනුමුනනදතො මුති, ඤාණං, තං එතස්ස අත්ථීති මුතිමා, 
ඤාණවාතිඅත්දථො. 

පඨමපාරාජිකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියපාරාජිකවණ්ණනා 

එත්ථාති එදතසු ද්වීසු. එකකුටිකාදිදභදදො සබ්දබොපි ගාදමොති

දවදිතබ්දබොතිසම්බන්දධො.තත්ථ එෙකුටිොදික කදොතියස්මිංගාදමඑකා

එව කුටි එකං දගහං දසයයථාපි මලයජනපදද, අයං එෙකුටිකෙො ගාදමො

නාම. ආදිසද්දදන ‘‘ද්විකුටිදකොපි ගාදමො, තිකුටිදකොපි ගාදමො, 
චතුක්කුටිදකොපි ගාදමො’’ති (පාරා. 92) වුත්තප්පදභදං සඞ්ගණ්හාති.
අභිනවනිවිට්දඨො එකකුටිකාදිගාදමොපනයාවමනුස්සා පවිසිත්වාවාසංන

කප්දපන්ති, තාව ගාමසඞ්ඛං න ගච්ඡති. කිංභූදතොති ආහ ‘‘පරික්ඛිත්කතො

වා’’තිආදි. තත්ථ පරික්ඛිත්කතො නාම ඉට්ඨකපාකාරං ආදිං කත්වා

අන්තමදසො කණ්ටකසාඛාහිපිපරික්ඛිත්දතො.තබ්බිපරීදතො අපරික්ඛිත්කතො. 

අමනුස්කසො නාම දයො සබ්බදසො වා මනුස්සානං අභාදවන 
යක්ඛපරිග්ගහභූදතො, යදතො වා මනුස්සා දකනචි කරණීදයන පුනපි
ආගන්තුකාමාඑව අපක්කන්තා, යදතොපනනිරදපක්ඛාහුත්වාපක්කමන්ති, 
දසො ගාමසඞ්ඛං න ගච්ඡති. න දකවලං එකකුටිකාදිදභදදොවාති ආහ 

‘‘අන්තමකසො’’තිආදි. කයො කෙොචි සත්කථොපීති ජඞ්ඝසත්ථසකටසත්ථාදීසු
දයො දකොචි සත්දථොපි. ඉමස්මිං සික්ඛාපදද නිගමනගරානි විය

ගාමග්ගහදණදනවගාමූපචාදරොපිසඞ්ගහිදතොතිආහ ‘‘ඨකපත්වා  ාමඤ්ච

 ාමූපචාරඤ්චා’’ති. අඤ්ඤථා පන මාතිකාය අනවදසසදතො
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අවහාරට්ඨානපරිග්ගදහො කදතො නාම න දහොති, න ච බුද්ධා සාවදසසං
පාරාජිකං පඤ්ඤාදපන්ති. 

තත්ථාති දතසු ගාමගාමූපචාදරසු. ද්වාකරති නිබ්බදකොසස්ස

උදකපතනට්ඨානදතො අබ්භන්තදර. අන්කතොක කහති පමුඛස්ස

අබ්භන්තදර. ෙතපරික්කඛකපොති පාකාරවතිආදීහි කතපරික්දඛදපො. 
සුප්පපතනාදිපරිච්දඡදදො පදනත්ථ අපරික්ඛිත්තඝරං සන්ධාය වුත්දතො. න
දකවලං ඝරස්ස පුරදතො, අථ දඛො සමන්තදතො තත්තදකොව පරිච්දඡදදො

ඝරූපචාදරො නාමාති ගදහතබ්බං. ‘‘පුරකතො’’තිආදිකං පන දලොකිදයහි 

තථාකරණදතො වුත්තං. ථාමමජ්ඣිමස්සාති මජ්ඣිමථාමස්ස, දනව 

අප්පථාමස්ස, න මහාථාමස්සාති වුත්තං දහොති. ‘‘යථා 

තරුණමනුස්සා’’තිආදිනා යථා මාතුගාදමො කාදක උඩ්ඩාදපන්දතො
උජුකදමවහත්ථං උක්ඛිපිත්වාදලඩ්ඩුංඛිපති, යථාචඋදකුක්දඛදපඋදකං

ඛිපන්ති, එවංඛිත්තස්ස දලඩ්ඩුස්සපතිතට්ඨානංපටික්ඛිපති. පවත්තිත්වාති 

ලුඨිත්වා, පරිවත්තිත්වාති වුත්තං දහොති. තස්ස සකච ද්කව ඉන්දඛී ා

කහොන්තීති (පාරා. අට්ඨ. 1.92) තස්ස පරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස සදච
අනුරාධපුරස්දසව ද්දව උම්මාරා දහොන්ති. යස්ස පන එදකො, තස්ස

ගාමද්වාරබාහානං දවමජ්දඣ ඨිතස්ස දලඩ්ඩුපාතබ්භන්තරං  ාමූපචාකරො 
නාම. යත්රපනඉන්දඛීදලොනත්ථි, තත්රගාමද්වාරබාහානංදවමජ්ඣං.යත්ර
ද්වාරබාහාපි නත්ථි, තත්ථ උදභොසු පස්දසසු වතියා වා පාකාරස්ස වා
දකොටිදවමජ්ඣංව ඉන්දඛීලට්ඨානියත්තා ඉන්දඛීදලොති ගදහතබ්බං. දයො
පනගාදමොපුබ්දබමහාහුත්වා පච්ඡාකුදලසුනට්දඨසුඅප්පදකොදහොති, 
දසොඝරූපචාරදතො දලඩ්ඩුපාදතදනව පරිච්ඡින්දිතබ්දබො. පුරිමපරිච්දඡදදො
පනස්සපරික්ඛිත්තස්සාපි අපරික්ඛිත්තස්සාපිඅප්පමාණදමවාති.නනුදචතං
අපරික්ඛිත්තස්සඋපචාරදස්සනං පදභාජදනනවිරුද්ධමිවදිස්සති.තත්ථහි
‘‘ගාමූපචාදරොනාමපරික්ඛිත්තස්සගාමස්ස ඉන්දඛීදලඨිතස්සමජ්ඣිමස්ස
පුරිසස්ස දලඩ්ඩුපාදතො’’ති (පාරා. 92) වත්වා ‘‘අපරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස
ඝරූපචාදර ඨිතස්ස මජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස දලඩ්ඩුපාදතො’’ති (පාරා. 92) 
එත්තකදමවවුත්තං, නපනතංදලඩ්ඩුපාතංගාමසඞ්දඛපං කත්වාතදතො

පරං ගාමූපචාදරොති වුත්දතොති ආහ ‘‘පද ාජකනපි හි ඉමිනාව නකයන

අත්කථොකවදිතබ්කබො’’ති. 

අයදමත්ථඅධිප්පාදයො– ඉධගාදමොනාමදුවිදධොදහොතිපරික්ඛිත්දතො
ච අපරික්ඛිත්දතො ච (පාරා. අට්ඨ. 1.92). තත්ර පරික්ඛිත්තස්ස
පරික්දඛදපොදයව පරිච්දඡදදො. තස්මා තස්ස විසුං පරිච්දඡදං අවත්වා
‘‘ගාමූපචාදරොනාම පරික්ඛිත්තස්සගාමස්සඉන්දඛීදලඨිතස්සමජ්ඣිමස්ස
පුරිසස්ස දලඩ්ඩුපාදතො’’ති පාළයං වුත්තං. අපරික්ඛිත්තස්ස පන ගාමස්ස
ගාමපරිච්දඡදදො වත්තබ්දබො. තස්මා තස්ස ගාමස්ස
ගාමපරිච්දඡදදස්සනත්ථං ‘‘අපරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස ඝරූපචාදර ඨිතස්ස
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මජ්ඣිමස්සපුරිසස්සදලඩ්ඩුපාදතො’’ති(පාරා.92) වුත්තං.ගාමපරිච්දඡදද
ච දස්සිදත ගාමූපචාරලක්ඛණං පුබ්දබ වුත්තනදයදනව සක්කා ඤාතුන්ති
පුන ‘‘තත්ථ ඨිතස්ස මජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස දලඩ්ඩුපාදතො’’ති න වුත්තං, 
අත්දථොපනතත්ථාපිඅයදමවයථාවුත්දතොති.දයොපනඝරූපචාදරඨිතස්ස
දලඩ්ඩුපාතංදයව ‘‘ගාමූපචාදරො’’ති වදති, තස්ස ඝරූපචාදරො ‘‘ගාදමො’’ති
ආපජ්ජති. තදතො ඝරං ඝරූපචාදරො, ගාදමො ගාමූපචාදරොති එස විභාදගො
සඞ්කරීයති.අසංකරදතොදචත්ථවිනිච්ඡදයොදවදිතබ්දබො.තස්මා පාළඤ්ච
අට්ඨකථඤ්ච සංසන්දිත්වා වුත්තනදයදනදවත්ථ ගාදමො, ගාමූපචාදරො ච 
දවදිතබ්දබොති. 

තත්ථාති දතසු ද්වීසු උපචාදරසු. ය්වායං උපචාදරො දස්සිදතොති

සම්බන්දධො. විොක   ාමප්පකවසනාදීසූති එත්ථ ආදිසද්දදන 
අසංකච්චිකාගාමප්පදවසනං (පාචි. 1225) සඞ්ගණ්හාති. දයො පන
පරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස උපචාදරො වුත්දතො, දසො නකත්ථචි විනයපිටදක
උපදයොගං ගදතො. දකවලං අපරික්ඛිත්තස්සපරික්දඛදපොකාසදතො අපදරො
එදකො දලඩ්ඩුපාදතො ගාමූපචාදරො නාමාති ඤාපනත්ථං වුත්දතො. එවං
වුත්දත හි ඤායති ‘‘පරික්ඛිත්තස්සාපි දච ගාමස්ස එදකො දලඩ්ඩුපාදතො
කප්පියභූමි සමාදනො උපචාදරොති වුත්දතො, පදගව අපරික්ඛිත්තස්ස 

පරික්දඛදපොකාසදතොඑදකො’’ති. ඉකමසංපරිච්කඡදදස්සනත්ථන්ති ඉදමසං

ගාමාරඤ්ඤානං පරිච්දඡදදස්සනත්ථං වුත්තා අට්ඨකථායං. 

පාරාජිෙවත්ථුන්තිපාදග්ඝනකං. අවහරන්තස්සාතිගණ්හන්තස්ස. 

අදින්නන්ති (පාරා. අට්ඨ. 92) දන්තදපොනසික්ඛාපදද අත්තදනො
සන්තකම්පිඅප්පටිග්ගහිතකංකප්පියංඅජ්දඣොහරණීයං වුච්චති, ඉධපනයං
කිඤ්චිපරපරිග්ගහිතංසසාමිකංභණ්ඩං, තදදතංදතහිසාමිදකහි කාදයන
වාවාචායවානදින්නන්තිඅදින්නං.අවහාරප්පදහොනකදමවපනදස්දසතුං 

‘‘අඤ්ඤස්සමනුස්සජාතිෙස්සසන්තෙ’’න්තිවුත්තං. සඞ්ඛාසද්දස්දසවත-

කාදරන වඩ්දඪත්වා වුත්තත්තා ‘‘සඞ්ඛා සඞ්ඛාතන්ති අත්ථකතො එෙ’’න්ති

වුත්තං.තත්ථ අත්ථකතො එෙන්තිපදත්ථදතොඑකං, අනත්ථන්තරන්තිවුත්තං

දහොති. කෙොට්ඨාසස්කසතං නාමං භාගදතො සඞ්ඛායති උපට්ඨාතීති කත්වා. 

පපඤ්චසඞ්ඛාති සත්තානං සංසාදර පපඤ්දචන්ති චිරායන්තීති පපඤ්චා, 
තණ්හාමානදිට්ඨිදයො, යස්ස වා උප්පන්නා, තං ‘‘රත්දතො’’ති වා
‘‘මත්දතො’’ති වා ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිනිවිට්දඨො’’ති වා පපඤ්දචන්ති

බයඤ්දජන්තීති පපඤ්චා, සඞ්ඛා වුච්චති දකොට්ඨාදසො, පපඤ්චාව සඞ්ඛා 

පපඤ්චසඞ්ඛා, පපඤ්චදකොට්ඨාසාතිඅත්දථො, තණ්හාමානදිට්ඨිදයොති වුත්තං

දහොති. කථයයචිත්තසඞ්ඛාකතොති ‘‘දථයයචිත්දතො’’ති කථිදතො. එකෙො

චිත්තකෙොට්ඨාකසොති 
විස්සාසතාවකාලිකාදිග්ගාහවසප්පවත්තඅදථයයචිත්තදකොට්ඨාසදතො

අඤ්දඤො චිත්තදකොට්ඨාදසො. කථයයසඞ්ඛාකතනාති 
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දථයයභූතචිත්තදකොට්ඨාදසන. යදි එවං අථ කස්මා එතස්ස විභඞ්දග

‘‘දථයයචිත්දතො අවහරණචිත්දතො’’ති (පාරා. 92) වුත්තන්ති ආහ ‘‘කයො 

චා’’තිආදි. බයඤ්ජනංඅනාදියිත්වාතිබයඤ්ජදන ආදරංඅකත්වාතිඅත්දථො, 

සද්දත්ථමනදපක්ඛිත්වාතිවුත්තංදහොති. අත්ථකමවාතිභාවත්ථදමව. 

කත පන අවහාරාති දත පඤ්චවීසති අවහාරා. 
සවිඤ්ඤාණකාවිඤ්ඤාණකවදසන නානාවිදධො භණ්දඩො එතස්ස

පඤ්චකස්සාති නානා ණ්ඩං, පඤ්චන්නං අවහාරානං සමූදහො පඤ්චෙං, 

පඤ්චපරිමාණමස්සාති වා පඤ්චෙං, නානාභණ්ඩදමව පඤ්චකං 

නානා ණ්ඩපඤ්චෙං. සවිඤ්ඤාණකවදසන එදකො භණ්දඩො එතස්සාති 

එෙ ණ්ඩං. දසසං වුත්තනයදමව. සාහත්ථිදකොව පඤ්චකං 

සාහත්ථිෙපඤ්චෙං. ආදිපදවදසන දචතං නාමං කුසලාදිත්තිකස්ස
කුසලත්තිකදවොහාදරො විය. තස්මා සාහත්ථිකාදිපඤ්චකන්ති අත්ථදතො

දට්ඨබ්බං. එස නදයො දසදසසු පඤ්චකද්වදයසු. එතස්කසවාති

‘‘ආදිදයයයා’’ති එතස්දසව මාතිකාපදස්ස. ඉකමසං පදානං වකසනාති
ඉදමසං පඤ්චන්නං පදානං වදසන. එත්ථ ච පඨමපදං අභිදයොගවදසන
වුත්තං, දුතියපදං අඤ්දඤසං භණ්ඩං හරන්තස්ස ගච්ඡදතො වදසන, 
තතියපදං උපනික්ඛිත්තභණ්ඩවදසන, චතුත්ථං සවිඤ්ඤාණකවදසන, 
පඤ්චමංථදලනික්ඛිත්තාදිවදසන වුත්තන්තිදවදිතබ්බං. 

ඉදානි දනසං අත්ථදයොජනං දස්දසතුං ‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

තත්ථාතිදතසු ද්වීසුපඤ්චදකසු. ඉතරන්තිඑකභණ්ඩපඤ්චකං. ආරාමන්ති

පුප්ඵාරාමඵලාරාමං. අභියුඤ්ජතීති (පාරා. අට්ඨ. 1.102) පරසන්තකං ‘‘මම
සන්තදකොව අය’’න්ති මුසා භණිත්වා අභිතඤ්ජති දචොදදති, අට්ටං
කදරොතීතිඅත්දථො. සම්පජානමුසාවාදදපිඅදින්නාදානස්සපුබ්බපදයොගත්තා

දුක්කටන්ති ආහ ‘‘ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’ති, දුක්කටසඞ්ඛාතා ආපත්ති
භදවයයාතිඅත්දථො.අථ වාදුක්කටසඤ්ඤිතස්සවීතික්කමස්සආපජ්ජනන්ති

අත්දථො. එසනදයො ‘‘ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’තිආදීසු. සාමිෙස්ස විමතිං

උප්පාකදතීති විනිච්ඡයකුසලතාය, බලවනිස්සිතාදිභාදවන වා
ආරාමසාමිකස්සසංසයංජදනති.කථං? තඤ්හි තථාවිනිච්ඡයප්පසුතංදිස්වා
සාමිදකො චින්දතති ‘‘සක්ඛිස්සාමි නු දඛො අහං ඉමං ආරාමං අත්තදනො
කාතුං, නසක්ඛිස්සාමිනු දඛො’’ති. එවං තස්ස විමතිඋප්පජ්ජමානා දතන

උප්පාදිතා දහොති. ධුරං නික්ඛිපතීති යදා පන සාමිදකො ‘‘අයං ථද්දධො
කක්ඛදළො ජීවිතබ්රහ්මචරියන්තරායම්පි දම කදරයය, අලං දානි මය්හං 
ඉමිනා ආරාදමනා’’ති ධුරං නික්ඛිපති, උස්සාහං ඨදපති, අත්තදනො

සන්තකකරදණ නිරුස්සාදහොදහොතීතිඅත්දථො. ආපත්තිපාරාජිෙස්ස සදච 
සයම්පි කතධුරනික්දඛදපො චාති අධිප්පාදයො. අථ පන සාමිදකන ධුදර
නික්ඛිත්දතපි අභිතඤ්ජදකො ධුරං අනික්ඛිපිත්වාව ‘‘ඉමං සුට්ඨු පීදළත්වා
මම ආණාපවත්තිං දස්දසත්වා කිඞ්කාරප්පටිස්සාවිභාදව ඨදපත්වා
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දස්සාමී’’ති දාතබ්බභාදව සඋස්සාදහො, රක්ඛතිතාව. අථාපි අභිතඤ්ජදකො
අච්ඡින්දිත්වා ‘‘න දානි ඉමං ඉමස්ස දස්සාමී’’ති ධුරං නික්ඛිපති, සාමිදකො
පන ධුරං න නික්ඛිපති, පක්ඛං පරිදයසති, කාලං ආගදමති, ‘‘ලජ්ජිපරිසං
තාව ලභාමි, පච්ඡා ජානිස්සාමී’’ති ගහදණදයව සඋස්සාදහො දහොති, 
රක්ඛතිදයව.යදාපන ‘‘දසොපිනදස්සාමී’’ති, ‘‘සාමිදකොපිනලච්ඡාමී’’ති
එවංඋදභොධුරං නික්ඛිපන්ති, තදාඅභිතඤ්ජකස්සපාරාජිකං. 

අඤ්ඤස්ස  ණ්ඩං හරන්කතොති දවතදනන වා මිත්තභාදවන වා

අඤ්ඤස්සභණ්ඩංහරන්දතො. සීකස ාරන්ති සීදසඨිතභාරං. සීසස්සතාව
පුරිමගදලගලවාටදකො, පිට්ඨිගදලදකසඤ්චි දකසන්දතආවට්දටොදහොති, 
ගලස්දසව උදභොසු පස්දසසු දකසඤ්චි දකසා ඔරුය්හ ජායන්ති, දය
‘‘කණ්ණචූළකා’’තිවුච්චන්ති, දතසංඅදධොභාදගොචාතිඅයංදහට්ඨිමදකො

පරිච්දඡදදො, තදතො උපරි සීසං, එත්ථන්තදර ඨිතභාරන්ති වුත්තං දහොති. 

ඛන්ධං ඔකරොකපතීති උදභොසු පස්දසසු කණ්ණචූළකාහි පට්ඨාය දහට්ඨා, 
කප්පදරහි පට්ඨාය උපරි, පිට්ඨිගලාවට්ටදතො ච ගලවාටකදතො ච පට්ඨාය
දහට්ඨා, පිට්ඨිදවමජ්ඣාවට්ටදතොචඋරපරිච්දඡදමජ්දඣ, හදයාවාටකදතො

චපට්ඨායඋපරි ඛන්කධො, තංඔදරොදපති. 

අයං පදනත්ථවිනිච්ඡදයො– දයොභික්ඛු‘‘ඉදං ගදහත්වාඑත්ථයාහී’’ති
(පාරා. අට්ඨ.1.101) සාමිදකහිඅනාණත්දතොසයදමව ‘‘මය්හං ඉදංනාම
දදථ, අහංදවොභණ්ඩංවහාමී’’තිදතසංභණ්ඩංසීදසනආදායගච්ඡන්දතො 
දථයයචිත්දතන තං භණ්ඩං ආමසති, දුක්කටං. යථාවුත්තසීසපරිච්දඡදං
අනතික්කමන්දතොව ඉදතොචිදතොචඝංසන්දතොසාදරතිපිපච්චාසාදරතිපි, 
ථුල්ලච්චයං. ඛන්ධං ඔදරොපිතමත්දත කිඤ්චාපි සාමිකානං ‘‘වහතූ’’ති
චිත්තං අත්ථි, දතහි පන අනාණත්තත්තා පාරාජිකං. ඛන්ධං පන
අදනොදරොදපත්වාපි සීසදතො දකසග්ගමත්තම්පි චාදවන්තස්ස පාරාජිකං. 
යමකභාරස්ස පන එදකො භාදගො සීදස පතිට්ඨාති, එදකො පිට්ඨියං, තත්ථ
ද්වින්නං ඨානානං වදසන විනිච්ඡදයො දවදිතබ්දබො. අයං පන
සුද්ධසීසභාරස්දසව වදසන වුත්දතො. දයො චායං සීසභාදර වුත්දතො, 
ඛන්ධභාරාදීසුපිඅයදමවවිනිච්ඡදයොදවදිතබ්දබො. 

උපනික්ඛිත්තං ණ්ඩන්ති සඞ්දගොපනත්ථායඅත්තදනොහත්දථපදරහි
ඨපිතභණ්ඩං. අහං න ගණ්හාමීති සම්බන්දධො. අතීතත්දථ දචතං

වත්තමානවචනං, නාහංගදහසින්තිඅත්දථො. දුක්ෙටං (පාරා.අට්ඨ.1.111) 
සම්පජානමුසාවාදදපි අදින්නාදානස්ස පුබ්බපදයොගත්තා. ‘‘කිං තුම්දහ
භණථ, දනවිදං මය්හං අනුරූපං, න තුම්හාක’’න්තිආදීනි වදන්තස්සාපි

දුක්කටදමව. සාමිෙස්ස විමතිං උප්පාකදතීති ‘‘රදහො මයා එතස්ස හත්දථ
ඨපිතං, නඅඤ්දඤොදකොචිජානාති, දස්සති නුදඛොදම, දනො’’තිසාමිකස්ස

විමතිං උප්පාදදති. ධුරං නික්ඛිපතීති තස්ස ඵරුසාදිභාවං දිස්වා උස්සාහං
ඨදපති.තත්රසචායං භික්ඛු‘‘කිලදමත්වානංදස්සාමී’’තිදාදනසඋස්සාදහො, 
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රක්ඛතිතාව.සදචදසො දාදන නිරුස්සාදහො, භණ්ඩසාමිදකොපනගහදණ
සඋස්සාදහො, රක්ඛදතව. යදි පන දසො තස්මිං දාදන නිරුස්සාදහො, 
භණ්ඩසාමිදකොපි ‘‘න මය්හං දස්සතී’’ති ධුරං නික්ඛිපති, එවං උභින්නං 
ධුරනික්දඛදපන භික්ඛුදනො පාරාජිකං. යදිපි මුදඛන ‘‘දස්සාමී’’ති වදති, 
චිත්දතනපන අදාතුකාදමො, එවම්පිසාමිකස්සධුරනික්දඛදපනභික්ඛුදනො
පාරාජිකං. 

සහ ණ්ඩහාරෙං කනස්සාමීති‘‘සහභණ්ඩහාරකංභණ්ඩංදනස්සාමී’’ති

චින්දතත්වා. පඨමං පාදං අතික්ොකමතීතිභණ්ඩහාරකං තජ්දජත්වා තස්ස 
ගමනපථං වාදරත්වා අත්තනා රුචිතමග්ගං එකපාදං අතික්කාදමති. 

ථ ට්ඨන්ති (පාරා. අට්ඨ. 1.95) ථදල නික්ඛිත්තං, භූමිතදල වා 
පාසාණපබ්බතතලාදීසු වා යත්ථකත්ථචි පටිච්ඡන්දන වා අප්පටිච්ඡන්දන

වා ඨපිතන්තිඅත්දථො. ඵන්දාකපති, ථුල් ච්චයන්තිදයො ඵන්දාදපති, තස්ස
පදයොදග පදයොදග ථුල්ලච්චයං, ආමසදන දුක්කටං, ඵන්දාපදන
ථුල්ලච්චයඤ්ච විසුං විසුං දථයයචිත්දතන ආමසනඵන්දාපනපදයොදග 
කදරොන්තස්දසව දහොති. ‘‘එකපදයොදගන ගණ්හන්තස්ස පන උද්ධාදර

පාරාජිකදමව, න දුක්කටථුල්ලච්චයානී’’තිවදන්ති. ඨානාතිඨිතට්ඨානදතො. 
සදච තං ථලට්ඨං රාසිකතං දහොති, අන්දතොකුම්භියං
භාජනගතකරණමුට්ඨිච්දඡදනවිනිච්ඡදයන විනිච්ඡිනිතබ්බං. සදච
එකාබද්ධංසිදලසනියයාසාදි, පක්කමධුඵාණිතවිනිච්ඡදයන විනිච්ඡිනිතබ්බං.
සදච ගරුකං දහොති භාරබද්ධං දලොහපිණ්ඩිදතලමධුඝටාදි වා, කුම්භියං 
ඨානාචාවනවිනිච්ඡදයනවිනිච්ඡිනිතබ්බං.සඞ්ඛලිකාබද්ධස්සචඨානදභදදො 
සල්ලක්දඛතබ්දබො. පත්ථරිත්වා ඨපිතං පන පාවාරත්ථරණකටසාරකාදිං
උජුකං ගදහත්වා ආකඩ්ඪති, පාරිමන්දත ඔරිමන්දතන ඵුට්දඨොකාසං
අතික්කන්දත පාරාජිකං. තදථවගදහත්වා පරදතො දපල්ලති, පාරිමන්දත
ඵුට්දඨොකාසංඔරිමන්දතඅතික්කන්දතපාරාජිකං.වාමදතොවා දක්ඛිණදතො
වා අපනාදමන්තස්ස වාමන්දතන වා දක්ඛිණන්දතන වා ඵුට්දඨොකාසං 
දක්ඛිණන්දත වා වාමන්දත වා අතික්කන්දත පාරාජිකං. දවදඨත්වා
උද්ධරති, දකසග්ගමත්තංආකාසගතංකදරොන්තස්සපාරාජිකං. 

සදකො හත්දථො සහත්කථො, දතන නිබ්බත්දතො, තස්ස වා සම්බන්ධීති 

සාහත්ථිකෙො, අවහාදරො. ආණාපනං ආණත්ති, තාය ආණත්තියා

නිබ්බත්දතො අවහාදරො ආණත්තිකෙො. නිස්සජ්ජනං නිස්සග්ක ො, 
සුඞ්කඝාතට්ඨාදන, පරිකප්පිදතොකාදසචඨත්වාභණ්ඩස්සබහිනිපාතනං, 

නිස්සග්දගොව නිස්සග්ගිකයො. කිරියාසිද්ධිදතො පුදරතරදමව 

පාරාජිකාපත්තිසඞ්ඛාතං අත්ථං සාදධතීති අත්ථසාධකෙො. ධුරස්ස
ආලයසඞ්ඛාතස්ස භාරස්ස නික්ඛිපනං පරිච්චජනං නිරුස්සාහභාවාපජ්ජනං 

ධුරනික්කඛකපො. ඉදානිබයඤ්ජදනආදරං අකත්වා දතසං අත්ථමත්තදමව 

දස්දසන්දතො ‘‘තත්ථ සාහත්ථිකෙො නාමා’’තිආදිමාහ. සහත්ථාති



කඞ්ඛාවිතරණී-අභිනවටීකා  පාරාජිකකණ්ඩං 
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සහත්දථන. කරණත්දථ හි ඉදං නිස්සක්කවචනං. ‘‘අසුෙස්ස  ණ්ඩං

අවහරා’’ති අඤ්ඤං ආණාකපතීති එත්ථාපි ආණත්තික්ඛදණ එව ආපත්ති
දට්ඨබ්බා.යදිඑවංඉමස්ස, අත්ථසාධකස්සචදකො විදසදසොති? තංඛණං
එව ගහදණ නිතඤ්ජනං ආණත්තිකපදයොදගො, කාලන්තදරන ගහණත්ථං
නිදයොදගො අත්ථසාධදකොති(සාරත්ථ.ටී.2.92; වි.වි.ටී.1.92) අයදමදතසං

විදසදසොති. දතදනවාහ ‘‘අසුෙස්ස  ණ්ඩං යදා සක්කෙොසි, තදා තං

අවහරාති ආණාකපතී’’ති. 

සුඞ්ෙඝාතපරිෙප්පිකතොොසානන්ති සුඞ්කඝාතඤ්ච පරිකප්පිදතොකාදසො

චසුඞ්කඝාතපරිකප්පිදතොකාසා, දතසං.තත්ථ සුඞ්ෙඝාතන්ති(පාරා.අට්ඨ. 
1.113) රුක්ඛපබ්බතාදිසඤ්ඤාදණන නියමිතස්ස සුඞ්කට්ඨානස්දසතං
අධිවචනං.තඤ්හි යස්මාතදතො රාජදදයයභාගං සුඞ්කං අදත්වානීහරන්තා
රඤ්දඤොසුඞ්කංහනන්ති විනාදසන්ති, තස්මා‘‘සුඞ්කඝාත’’න්තිවුත්තං. 

දකොචි පරපරිදවණාදීනි පවිට්දඨො කිඤ්චි දලොභදනයයභණ්ඩං දිස්වා 
ද්වාරප්පමුඛාදිවදසන යං ඨානං ‘‘සදච මං එත්ථන්තදර පස්සිස්සන්ති, 
දට්ඨුකාමතාය ගදහත්වා විචරන්දතො විය දස්සාමි, දනො දච පස්සිස්සන්ති, 

හරිස්සාමී’’ති පරිකප්දපති, අයං පරිෙප්පිකතොොකසො.

ආණත්තික්ඛකණකයව පාරාජිෙන්ති (පාරා. අට්ඨ. 1.121) 
අත්ථසාධකදචතනාක්ඛදණදයව පාරාජිකං. සදචපි අවහාරදකො
සට්ඨිවස්සාතික්කදමනපිතංභණ්ඩංඅවහරති, ආණාපදකොචඅන්තරාදයව
කාලං කදරොති, හීනාය වා ආවත්තති, අස්සමදණොව හුත්වා කාලං වා
කරිස්සති, හීනායවා ආවත්තිස්සති, අවහාරකස්සපනඅවහාරක්ඛදණදයව

පාරාජිකං. පාදග්ඝනෙකත න්ති (පාරා. අට්ඨ. 1.94) එත්ථ පාකදො නාම

කහාපණස්සචතුත්දථොභාදගො, තංඅග්ඝතීති පාදග්ඝනෙං, පාදග්ඝනකඤ්ච

තං දතලඤ්චාති පාදග්ඝනෙකත ං. උපාහනා ආදි දයසං වත්ථූනං තානි 

උපාහනාදීනි. ආදිසද්දදන දුකූලසාටකචම්මක්ඛණ්ඩාදීනං ගහණං. 

පක්ඛිපතීති දථයයචිත්දතන පක්ඛිපති. දතනාහ ‘‘හත්ථකතො

මුත්තමත්කතකයවපාරාජිෙ’’න්තිසදචපනඅත්තදනොපි කුම්භියංඅඤ්දඤො
සප්පිං වා දතලං වා ආකිරති, තත්ර චායං දථයයචිත්දතන දතලපිවනකං 
භණ්ඩංපක්ඛිපති, වුත්තනදයදනවපාරාජිකං. 

කාදයනවාවාචායවාපතඤ්ජනංආණාපනං පකයොක ො, ආණත්තස්ස

භණ්ඩග්ගහණදතොපුබ්බත්තා පුබ්කබො, ඉතිපුබ්දබොචදසොපදයොදගොචාති 

පුබ්බපකයොක ො. පදයොදගන සහ වත්තමාදනො අවහාදරො සහපකයොක ො. 

සමං එකී හුත්වා විදහිත්වා මන්දතත්වා අවහරණං සංවිධාවහාකරො, 
අඤ්ඤමඤ්ඤං සඤ්ඤුප්පත්තියා කතාවහාදරොති වුත්තං දහොති.

පුබ්බණ්හාදිකාලපරිච්දඡදදන සඤ්ජානනං සඞ්කෙකතො, තස්ස කම්මං 

සඞ්කෙතෙම්මං. නිමිත්තස්ස කම්මං නිමිත්තෙම්මං, සඤ්ඤුප්පාදනත්ථං
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කස්සචි නිමිත්තස්ස කරණන්ති අත්දථො. තත්ථාති යථාවුත්දතසු

පුබ්බපදයොගාදීසු පඤ්චසු. ඛි ාදීනි සඞ්ොකමත්වා

කඛත්තාදිග් හණවකසනාති ඛිලං, රජ්ජුං, වතිං, මරියාදං වා පාකාරං වා
සඞ්කාදමත්වා දඛත්තග්ගහණවදසන, ඛිලං, රජ්ජුං, වතිං, මරියාදං වා
පාකාරං වා සඞ්කාදමත්වා වත්ථුග්ගහණවදසන. සදච පන ද්වීහි ඛිදලහි
ගදහතබ්බං දහොති, පඨදම ඛිදල ථුල්ලච්චයං, දුතිදය පාරාජිකං (පාරා.
අට්ඨ. 1.104). සදච තීහි ගදහතබ්බං දහොති, පඨදම දුක්කටං, දුතිදය
ථුල්ලච්චයං, තතිදයපාරාජිකං. එවංබහුදකසුපි අවසාදනද්දවඨදපත්වා 
පුරිදමහි දුක්කටං, අවසාදන ද්වින්නං එදකන ථුල්ලච්චයං, ඉතදරන

පාරාජිකං. රජ්ජුපසාරණාදීසුපි එදසව නදයො. යං පන සමන්තපාසාදිොයං 
‘‘තඤ්චදඛොසාමිකානංධුරනික්දඛදපනා’’ති(පාරා. අට්ඨ.1.104) වුත්තං, 
තං ‘‘දඛත්තං අභිතඤ්ජති, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’තිආදි (පාරා. 104) -
අධිකාදර වුත්තත්තා අභිදයොගවදසන ගහණං සන්ධායාති දට්ඨබ්බං. 

සංවිදහිත්වාති එතස්දසව දවවචනං. සංමන්තයිත්වාති එකච්ඡන්දතාය
එකජ්ඣාසයතාය භණිත්වාති අත්දථො. ඉමස්මිං අවහාදර අසම්දමොහත්ථං 

‘‘එවං සංවිදහිත්වා  කතසු හී’’තිආදිමාහ. සඤ්ජානනෙම්මන්ති 

පුබ්බණ්හාදිකාලපරිච්දඡදවදසන සඤ්ඤාණකරණං. දතනාහ ‘‘සකච 

හී’’තිආදි. 

එත්ථච‘‘පුදරභත්තංඅවහරා’’තිවුත්දත(පාරා.අට්ඨ.1.119) අජ්ජවා
පුදරභත්තං අවහරතු, ස්දව වා, අනාගදත වා සංවච්ඡදර, නත්ථි
විසඞ්දකදතො, උභින්නම්පි පාරාජිකං. සදච පන ‘‘අජ්ජ පුදරභත්තං
අවහරා’’ති වුත්දත ස්දව අවහරති. ‘‘අජ්ජා’’ති නියමිතං සඞ්දකතං
අතික්කම්ම පච්ඡා අවහටං දහොති. සදච ‘‘ස්දව පුදරභත්තං අවහරා’’ති
වුත්දත අජ්ජ පුදරභත්තං අවහරති, ‘‘ස්දව’’ති නියමිතං තං සඞ්දකතං
අපත්වා පුදර අවහටං දහොති, එවං අවහරන්තස්ස අවහාරකස්දසව
පාරාජිකං, මූලට්ඨස්සඅනාපත්ති.‘‘ස්දවවපුදරභත්ත’’න්තිවුත්දතතදදහව
වා, ස්දව පච්ඡාභත්තංවාඅවහරන්දතොපිතංසඞ්දකතදතොපුදරචපච්ඡාච
අවහරති. දයො පන එවංඅකත්වා යථාපරිච්ඡින්නකාලදමව අවහරති, අයං 

සඞ්කෙතකතො අපුකර අපච්ඡා තං අවහරතීති දවදිතබ්දබො. එස නදයො
පච්ඡාභත්තරත්තින්දිදවසුපි, 
පුරිමයාමමජ්ඣිමයාමපච්ඡිමයාමකාළජුණ්හමාසඋතුසංවච්ඡරාදිවදසනාපි
එත්ථ සඞ්දකතවිසඞ්දකතතා දවදිතබ්බා. පරභණ්ඩාවහාරසඤ්ඤුප්පාදස්ස

දහතුත්තා අක්ඛිනිඛණාදීදනව නිමිත්තන්ති අක්ඛිනිඛණාදිනිමිත්තං, තස්ස

කරණං අක්ඛිනිඛණාදිනිමිත්තෙරණං. ආදිසද්දදන 
භමුකුක්දඛපසීසකම්පනහත්ථලඞ්ඝනපාණිප්පහාරඅඞ්ගුලිදඵොටනගීවුන්නාම
නඋක්කාසනාදිඅදනකප්පකාරං සඞ්ගණ්හාති.දසසදමත්ථසඞ්දකතකම්දම
වුත්තනයදමව. 
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කථකනො වුච්චති දචොදරො, තස්ස භාදවො කථයයං, දතන අවහරණං 

කථයයාවහාකරො. පසය්හ අභිභවිත්වා අවහරණං පසය්හාවහාකරො. 

වත්ථසුත්තාදිකං පරිච්ඡිජ්ජ කප්පනං පරිෙප්කපො, දතන අවහරණං 

පරිෙප්පාවහාකරො. තිණපණ්ණාදීහි පටිච්ඡන්නස්ස අවහාදරො 

පටිච්ඡන්නාවහාකරො. කුදසන අවහාදරො කුසාවහාකරො. 

කූටමානකූටෙහාපණාදීහීති එත්ථ කූටමානං (දී. නි. අට්ඨ. 1.10; ම. නි.
අට්ඨ. 1.293; පු. ප. අට්ඨ. 179) නාම හදයදභදසිඛාදභදරජ්ජුදභදවදසන

තිවිධං මානකූටං. තත්ථ හදයන්ති නාළආදිමානභාජනානං අබ්භන්තරං, 

තස්ස දභදදො ඡිද්දකරණං හදයක කදො, දසො සප්පිදතලාදිමිනනකාදල
ලබ්භති. තානි හි ගණ්හන්දතො දහට්ඨාඡිද්දදන මාදනන ‘‘සණිකං 
ආසිඤ්චා’’ති වත්වා අන්දතොභාජදන බහුං පග්ඝරාදපත්වා ගණ්හාති, 
දදන්දතොචඡිද්දංපිධායසීඝංපූදරත්වා දදති. 

සිඛාක කදො පන තිලතණ්ඩුලාදිමිනනකාදල ලබ්භති. තානි හි
ගණ්හන්දතො සණිකං සිඛං උස්සාදපත්වා ගණ්හාති, දදන්දතො දවදගන 
පූදරත්වාසිඛංඡින්දන්දතොදදති. 

රජ්ජුක කදො දඛත්තවත්ථුමිනනකාදල ලබ්භති. දඛත්තාදිං මිනන්තා හි
අමහන්තම්පිමහන්තංකත්වාමිනන්ති, මහන්තම්පිඅමහන්තං. 

තම්බකංසාදිමදයො කූදටො කහාපදණො කූටෙහාපකණො. ආදිසද්දදන

තුලාකූටකංසකූටවඤ්චනාදිං සඞ්ගණ්හාති. තත්ථ තු ාකූටං රූපකූටං, 
අඞ්ගකූටං, ගහණකූටං, පටිච්ඡන්නකූටන්ති චතුබ්බිධං දහොති. තත්ථ 

රූපකූටං නාමද්දවතුලාසමරූපා කත්වාගණ්හන්දතොමහතියාගණ්හාති, 

දදන්දතො ඛුද්දිකාය දදති. අඞ් කූටං නාම ගණ්හන්දතො පච්ඡාභාදග

හත්දථනතුලංඅක්කමති, දදන්දතොපුබ්බභාදගඅක්කමති.  හණකූටං නාම

ගණ්හන්දතොමූදල රජ්ජුංගණ්හාති, දදන්දතොඅග්දග. පටිච්ඡන්නකූටං නාම 
තුලං සුසිරං කත්වා අන්දතො අයචුණ්ණං පක්ඛිපිත්වා ගණ්හන්දතො තං
පච්ඡාභාදග කදරොති, දදන්දතොඅග්ගභාදග. 

ෙංකසො වුච්චති සුවණ්ණපාති, තාය වඤ්චනං ෙංසකූටං. කථං? එකං
සුවණ්ණපාතිං කත්වා අඤ්ඤා ද්දව තිස්දසො දලොහපාතිදයො
සුවණ්ණවණ්ණා කදරොන්ති. තදතො ජනපදං ගන්ත්වා කිඤ්චිදදව අඩ්ඪං 
කුලං පවිසිත්වා ‘‘සුවණ්ණභාජනානි කිණාථා’’ති වත්වා අග්දඝ පුච්ඡිදත
සමග්ඝතරං දාතුකාමා දහොන්ති. තදතො දතහි ‘‘කථං ඉදමසං
සුවණ්ණභාදවො ජානිතබ්දබො’’ති වුත්දත ‘‘වීමංසිත්වා ගණ්හථා’’ති
සුවණ්ණපාතිංපාසාදණඝංසිත්වා සබ්බාපාතිදයොදත්වාගච්ඡති. 

වඤ්චනං නාම දතහි දතහි උපාදයහි පදරසං වඤ්චනං. තත්රිදදමකං
වත්ථු– එදකොකිරලුද්දදකොමිගඤ්චමිගදපොතකඤ්චගදහත්වා ආගච්ඡති, 
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තදමදකො ධුත්දතො ‘‘කිං දභො මිදගො අග්ඝති, කිං මිගදපොතදකො’’තිආහ.
‘‘මිදගොද්දව කහාපදණ, මිගදපොතදකොඑක’’න්තිවුත්දතඑකංකහාපණං
දත්වා මිගදපොතකං ගදහත්වා දථොකං ගන්ත්වා නිවත්දතන්දතො ‘‘න දම
දභො මිගදපොතදකන අත්දථො, මිගං දම දදහී’’ති ආහ. ‘‘දතන හි ද්දව
කහාපදණ දදහී’’ති ආහ. දසො ආහ ‘‘නනු දභො මයා පඨමං එදකො
කහාපදණොදින්දනො’’ති.ආම දින්දනො, ඉමංමිගදපොතකංගණ්හ, එවංදසො
චකහාපදණො, අයඤ්ච කහාපණග්ඝනදකොමිගදපොතදකොතිද්දවකහාපණා
භවිස්සන්තීති. දසො ‘‘කාරණං වදතී’’ති සල්ලක්දඛත්වා මිගදපොතකං
ගදහත්වාමිගංඅදාසීති. 

පසය්හාති (පාරා. අට්ඨ. 1.138) පදර අභිභුයය. ගාමං ඝාදතන්තීති 

 ාමඝාතො, ගාමංපහරන්තාදචොරා, දතආදිදයසංදත  ාමඝාතොදකයො. 

ආදිසද්දදනදචත්ථපන්ථඝාතකාදීනංගහණං. උද්ධාකරකයවපාරාජිෙන්ති
‘‘සදච සාටදකො භවිස්සති, ගණ්හිස්සාමී’’ති පරිකප්පස්ස පවත්තත්තා, 

සාටකස්ස ච තත්ථ සබ්භාවදතො. පදවාකරන ොකරතබ්කබොති භූමියං

අනික්ඛිපිත්වාව වීමංසිතත්තා වුත්තං.  ණ්ඩකදයයන්ති යං පරස්ස නට්ඨං, 
තස්සමූලංවා තදදවවාභණ්ඩංදාතබ්බන්තිඅත්දථො. 

තස්සාති දයො එවං පරිකප්දපති, තස්ස. ඉමස්ස ‘‘අවහාදරො දහොතී’’ති
ඉමිනාසම්බන්දධො. 

පකරසන්තිකීළන්තානං, පවිසන්තානංවා පදරසංමනුස්සානං. ‘‘පච්ඡා

 ණ්හිස්සාමී’’තිපංසුනාවාපණ්කණන වාපටිච්ඡාකදතීති ‘‘සදචඉදාදනව
ඔනමිත්වා ගණ්හිස්සාමි, ‘කිං සමදණො ගණ්හාතී’ති මං ජානිත්වා
විදහදඨයුංපච්ඡාගණ්හිස්සාමී’’තිපංසුනාවාපණ්දණන වාපටිච්ඡාදදති. 

උද්ධාකරො නත්ථීති ඨානාචාවනං නත්ථීති අත්දථො. සාමිොති අන්තාගාමං

පවිසිතුකාමා භණ්ඩසාමිකා මනුස්සා. උද්ධාකරති උද්ධරදණ, 
ඨානාචාවදනති අත්දථො. ඨානාචාවනඤ්දචත්ථ දහට්ඨා

වුත්තනයානුසාදරන දවදිතබ්බං. පකවකසතීති ඨානාචාවනවදසන
පදවදසති, දහට්ඨිමන්දතන ඵුට්දඨොකාසං දකසග්ගමත්තම්පි
උපරිමන්දතනඅතික්කාදමන්දතොපදවදසතීතිඅත්දථො. 

සමග්ඝතරන්ති අප්පග්ඝතරං. උද්ධටමත්කත අවහාකරොති

සකභාවප්පදයොගස්ස නිට්ඨාපිතත්තා, න අත්ථසාධකවදසන. උද්ධාකර

රක්ඛති අත්තදනො දකොට්ඨාදස පාදතතුකාමතාය උද්ධටත්තා. එදසව

නදයො පාතකනපි රක්ඛතීති එත්ථාපි. ‘‘උද්ධාකරකයව රක්ඛතී’’ති ඉමිනාව
පාතදනන රක්ඛතීතිඅත්දථසිද්දධපිඅත්ථසාධකවදසනඅත්ථංදස්දසතුං 

‘‘තං උද්ධරිත්වා’’තිආදි වුත්තං. සදච පන ද්වීසුපි දකොට්ඨාදසසු
පතිතදණ්ඩදක අදස්සනං ගදමති (පාරා. අට්ඨ. 1.138), තදතො
අවදසසභික්ඛූසු ගදතසු ඉතදරො ‘‘මය්හං, භන්දත, දණ්ඩදකො න
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පඤ්ඤායතී’’ති, ‘‘මය්හම්පි, ආවුදසො, න පඤ්ඤායතී’’ති, ‘‘කතදමො පන, 
භන්දත, මය්හං භාදගො’’ති. ‘‘අයං තුය්හං භාදගො’’ති අත්තදනො භාගං
දස්දසති. තස්මිං විවදිත්වා වා අවිවදිත්වා වා තං ගණ්හිත්වා ගදත ඉතදරො
තස්සභාගං උද්ධරති, උද්ධාදර පාරාජිකං. සදචපි දතන ‘‘අහංමමභාගං
තුය්හං න දදමි, ත්වං පන අත්තදනො භාගං ඤත්වා ගණ්හා’’ති වුත්දතපි
‘‘නායං මමා’’ති ජානන්දතොපි තස්දසව භාගං ගණ්හාති, උද්ධාදර
පාරාජිකං.සදචපනඉතදරො‘‘අයංතුය්හං භාදගො, අයංමය්හංභාදගොතිකිං
ඉමිනාවිවාදදනා’’තිචින්දතත්වා‘‘මය්හංවාපත්දතො දහොතු, තුම්හාකංවා, 
දයොවරභාදගො, තංතුම්දහගණ්හථා’’තිවදති, දින්නකංනාමගහිතං දහොති, 
නත්දථත්ථඅවහාදරො.සදචදසොවිවාදභීරුදකොභික්ඛු‘‘යංතුය්හංරුච්චති, 
තං ගණ්හා’’තිවුත්දතොඅත්තදනොපත්තංවරභාගංඨදපත්වාලාමකංදයව
ගදහත්වා ගච්ඡති, තදතො ඉතරස්ස විචිනිතාවදසසං ගණ්හන්තස්සාපි
අවහාදරො නත්දථව. එවමිමානි පඤ්ච පඤ්චකානි සදමොධාදනත්වා ඉදම
පඤ්චවීසතිඅවහාරාදවදිතබ්බා.නිට්ඨිදතො‘‘ආදිදයයයා’’තිඉමස්ස පදස්ස

විනිච්ඡදයො. දතනාහ ‘‘ඉති යං වුත්තං…කප.… යස්සත්කථො පොසිකතො

කහොතී’’ති. 

රාජාකනොති කිඤ්චාපි අවිදසදසන වුත්තං, අපරාධානුරූපං පන
දඡජ්ජදභජ්ජානුසාසදකො පමාණභූදතොව ඉධාධිප්දපදතොති ආහ 

‘‘රාජාකනොති ඉදං බිම්බිසාරංකයව සන්ධාය වුත්ත’’න්ති. දසො හි 
ධම්මිකරාජත්තා යථාපදවණියාව කදරොති. අඤ්දඤ පන
කාකණිකමත්තස්සපිසීසං ඡින්දදයුං, බහුකස්සාපිනවාකිඤ්චිකදරයුං.

දතනාහ ‘‘අඤ්කඤපනා’’තිආදි.හනනංනාමදපොථනඤ්දචවදඡදනඤ්චාති

ආහ ‘‘හත්ථාදීහි වා’’තිආදි. ආදිසද්දදන පාදකසාදවත්තඅඩ්ඪදණ්ඩකානං

ගහණං. රජ්ජුබන්ධනාදීහීති ආදිසද්දදන 
අන්දුබන්ධනසඞ්ඛලිකාබන්ධනඝරබන්ධනනගරබන්ධනපුරිසගුත්තීනං

ගහණං. නීහකරයුන්ති රට්ඨදතො නික්ඛාදමයුං. කචොකරොසි…කප.… 

කථකනොසීති එත්ථ ‘‘පරිභාදසයු’’න්ති පදං අජ්ඣාහරිතබ්බං ඌනත්තා

පදප්පදයොගස්ස. දතනාහ ‘‘ඉකමහි වචකනහි පරි ාකසයු’’න්ති. යථාරූපං

පනයස්මාපාදදතොපට්ඨායදහොති, තස්මා ‘‘පාදස්සවාපාදාරහස්සවා’’ති

ආහ.දපොරාණකස්සකහාපණස්ස චතුත්දථොභාදගො පාකදො, පාදං අරහතීති 

පාදාරකහො, තස්සපාදස්සවාපාදාරහස්සවා.එත්ථචපාදදන කහාපණස්ස
චතුත්ථභාගං අකප්පියභණ්ඩදමව දස්දසති, පාදාරදහන පාදග්ඝනකං 
කප්පියභණ්ඩං. එත්තාවතා දහට්ඨිමන්තදස්සදනන සබ්බාකාදරන 
දුතියපාරාජිකප්පදහොනකවත්ථු දස්සිතං දහොතීති දට්ඨබ්බං. 

කපොරාණෙස්සාති(සාරත්ථ.ටී.2.88; වි.වි.ටී.1.88) දපොරාණසත්ථානුරූපං
උප්පාදිතස්ස ලක්ඛණසම්පන්නස්ස නීලකහාපණසදිසස්ස කහාපණස්ස. 
එදතනරුද්රදාමකාදීනිපටික්ඛිපති. 
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එවං අසාධාරණවිනිච්ඡයං දස්දසත්වා ඉදානි සාධාරණවිනිච්ඡයං 

දස්දසතුං ‘‘රාජ කහ’’තිආදිමාහ. රඤ්කඤොති බිම්බිසාරරඤ්දඤො. මාසකෙො 
නාම දපොරාණකස්ස කහාපණස්ස වීසතිදමො භාදගො. දයො දලොදක
‘‘මඤ්දජට්ඨී’’තිපි වුච්චති. ඉදානි ඉමස්මිං අදින්නාදාදන විනිච්ඡයං

දස්දසතුං ‘‘සබ්බත්ථා’’තිආදි වුත්තං. සබ්බත්ථාති

ඌනමාසකාතිදරකමාසකපඤ්චමාසදකසු. පරිහීනාපරිහීනවකසනාති
අග්ඝස්ස පරිහීනාපරිහීනවදසන. අයදමත්ථ සඞ්දඛදපො, විත්ථාදරො පන
එවං දවදිතබ්දබො – ඉදඤ්හි අදින්නාදානං විනිච්ඡිනන්දතන ඔතිණ්දණ
වත්ථුස්මිං සහසා අවිනිච්ඡිනිත්වා පඤ්ච ඨානානි ඔදලොදකතබ්බානි. යානි
සන්ධායදපොරාණාආහු– 

‘‘වත්ථුංකාලඤ්චදදසඤ්ච, අග්ඝංපරිදභොගපඤ්චමං; 
තුලයිත්වා පඤ්චඨානානි, ධාදරයයත්ථං විචක්ඛදණො’’ති. (පාරා. 
අට්ඨ.1.92); 

තත්ථච වත්ථූතිභණ්ඩං.අවහාරදකනහි ‘‘මයාඉදංනාමඅවහට’’න්ති
වුත්දතපිආපත්තිංඅනාදරොදපත්වාවතංභණ්ඩංසසාමිකංවා අසාමිකංවාති 
උපපරික්ඛිතබ්බං. සසාමිදකපි සාමිකානං සාලයභාදවො වා නිරාලයභාදවො
වා උපපරික්ඛිතබ්දබො. සදච දතසං සාලයකාදල අවහටං, භණ්ඩං
අග්ඝාදපත්වා ආපත්තිකාදරතබ්බා.සදචනිරාලයකාදල, නපාරාජිදකන
කාදරතබ්දබො. භණ්ඩසාමිදකසු පන භණ්ඩං ආහරාදපන්දතසු භණ්ඩං
දාතබ්බං.අයදමත්ථසාමීචි.එවංවත්ථු ඔදලොදකතබ්බං. 

ොක ොතිඅවහාරකාදලො.තදදවහිභණ්ඩංකදාචි සමග්ඝංදහොති, කදාචි
මහග්ඝං.තස්මාතංභණ්ඩංයස්මිංකාදලඅවහටං, තස්මිංදයව කාදලදයො
තස්ස අග්දඝො, දතන අග්දඝන ආපත්ති කාදරතබ්බා. එවං කාදලො
ඔදලොදකතබ්දබො. 

කදකසොති අවහාරදදදසො. තඤ්හි භණ්ඩං යස්මිං දදදස අවහටං, 
තස්මිංදයව දදදස දයො තස්ස අග්දඝො, දතන අග්දඝන ආපත්ති
කාදරතබ්බා. භණ්ඩුට්ඨානදදදස හි භණ්ඩං සමග්ඝං දහොති, අඤ්ඤත්ථ
මහග්ඝං.එවංදදදසො ඔදලොදකතබ්දබො. 

අග්කඝොති (පාරා. අට්ඨ. 1.92) භණ්ඩග්දඝො. නවභණ්ඩස්ස හි දයො
අග්දඝො, දසොපච්ඡාපරිහායති.යථානවදධොදතොපත්දතො අට්ඨවා දසවා
අග්ඝති, දසො පච්ඡා භින්දනො වා ඡිද්දදො වා ආණිගණ්ඨිකාහදතො වා 
අප්පග්දඝො දහොති, තස්මා න සබ්බදා භණ්ඩං පකතිඅග්දඝදනව
කාතබ්බන්ති.එවංඅග්දඝො ඔදලොදකතබ්දබො. 
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පරික ොක ොති භණ්ඩස්ස පරිදභොදගො. පරිදභොදගනාපි හි
වාසිආදිභණ්ඩස්සඅග්දඝොපරිහායති, තස්මාඑවංඋපපරික්ඛිතබ්බං– සදච
දකොචි කස්සචි පාදග්ඝනකං වාසිං හරති, තත්ර වාසිසාමිදකො පුච්ඡිතබ්දබො
‘‘තයා අයං වාසිකිත්තදකනකීතා’’ති. ‘‘පාදදන, භන්දත’’ති. ‘‘කිං පන 
දතකිණිත්වාව ඨපිතා, උදාහු තං වලඤ්දජසී’’ති? සදච වදති ‘‘එකදිවසං
දමදන්තකට්ඨං වාරජනඡල්ලිවාපත්තපචනදාරුවාඡින්නං, ඝංසිත්වාවා
නිසිතා’’ති. අථස්ස දපොරාදණො අග්දඝො භට්දඨොති දවදිතබ්දබො. යථා ච
වාසියා, එවංඅඤ්ජනියාවාඅඤ්ජනිසලාකායවා කුඤ්චිකායවාපලාදලන
වාථුදසහිවාඉට්ඨකචුණ්දණනවාඑකවාරංඝංසිත්වා දධොවනමත්දතනාපි
අග්දඝො භස්සති. තිපුමණ්ඩලස්ස මකරදන්තච්දඡදදනනාපි 
පරිමද්දනමත්දතනාපි, උදකසාටිකාය සකිං නිවාසනපාරුපදනනාපි, 
පරිදභොගසීදසන අංදස වා සීදස වා ඨපනමත්දතනාපි, තණ්ඩුලාදීනං
පප්දඵොටදනනාපිතදතො එකංවාද්දවවාඅපනයදනනපි, අන්තමදසොඑකං
පාසාණසක්ඛරං උද්ධරිත්වා ඡඩ්ඩිතමත්දතනාපි, සප්පිදතලාදීනං
භාජනන්තරපරිවත්තදනනපි, අන්තමදසොතදතොමක්ඛිකං වාකිපිල්ලිකංවා
උද්ධරිත්වා ඡඩ්ඩිතමත්දතනපි, ගුළපිණ්ඩකස්ස මධුරභාවජානනත්ථං 
නදඛනවිජ්ඣිත්වාඅණුමත්තංගහිතමත්දතනපිඅග්දඝොභස්සති.තස්මායං
කිඤ්චි පාදග්ඝනකංවුත්තනදයදනවසාමිදකනපරිදභොදගනඌනංකතං
දහොති, න තං අවහාරදකො භික්ඛු පාරාජිදකන කාදරතබ්දබොති. එවං
පරිදභොදගොඔදලොදකතබ්දබො. 

එවං ඉමානි තු යිත්වා පඤ්ච ඨානානි ධාකරයය අත්ථං විචක්ඛකණො 
ආපත්තිං වා අනාපත්තිං වා ගරුකං වා ලහුකං වා ආපත්තිං යථාඨාදන
ඨදපයයාති. 

එවං තත්ථ විනිච්ඡයං දස්දසත්වා ඉදානි අනාපත්තිං දස්දසන්දතො 

‘‘සෙසඤ්ඤිස්සා’’තිආදිමාහ. තත්ථ සෙසඤ්ඤිස්සාති ‘‘මය්හං සන්තකං
ඉදං භණ්ඩ’’න්ති එවං සකසඤ්ඤිස්ස පරභණ්ඩම්පි ගණ්හදතො ගහදණ
අනාපත්ති, ගහිතංපනපුනදාතබ්බං.සදච සාමිදකහි‘‘දදහී’’තිවුත්දතොන

දදති, දතසං ධුරනික්දඛදප පාරාජිකං. විස්සාසග් ාකහති (පාරා. අට්ඨ.
1.131) විස්සාසග්ගහදණපි අනාපත්ති. විස්සාසග්ගාහලක්ඛණං පනඉමිනා
සුත්දතනජානිතබ්බං– 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, පඤ්චහඞ්දගහිසමන්නාගතස්සවිස්සාසං 
ගදහතුං, සන්දිට්දඨොචදහොති, සම්භත්දතොචආලපිදතො චජීවතිච
ජානාතිච‘ගහිදතදම අත්තමදනො’’’ති(මහාව.356). 

තත්ථ සන්දිට්කඨොති දිට්ඨමත්තකමිත්දතො. සම් ත්කතොති දළ්හමිත්දතො. 

ආ පිකතොති ‘‘මම සන්තකං යං ඉච්ඡසි, තං ගණ්දහයයාසි, ආපුච්ඡිත්වා

ගහදණකාරණංනත්ථී’’තිවුත්දතො. ජීවතීති අනුට්ඨානදසයයාය සයිදතොපි
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යාව ජීවිතින්ද්රිතපච්දඡදං න පාපුණාති.  හිකත ච අත්තමකනොති ගහිදත
තුට්ඨචිත්දතො. එවරූපස්සසන්තකං‘‘ගහිදතදමඅත්තමදනොභවිස්සතී’’ති
ජානන්දතන ගදහතුං වට්ටති. අනවදසසපරියාදානවදසන දචතානි
පඤ්චඞ්ගානි වුත්තානි. විස්සාසග්ගාදහො පන තීහි අඞ්දගහි රුහති. කථං? 
සන්දිට්දඨො, ජීවති, ගහිදත අත්තමදනො, සම්භත්දතො, ජීවති, ගහිදත
අත්තමදනො, ආලපිදතො, ජීවති, ගහිදතඅත්තමදනොතිඑවං. 

දයො පන ජීවති, න ච ගහිදත අත්තමදනො දහොති, තස්ස සන්තකං
විස්සාසභාදවනගහිතම්පිපුනදාතබ්බං. දදන්දතනචමතකධනංතාවදය 
තස්ස ධදන ඉස්සරා ගහට්ඨා වා පබ්බජිතා වා, දතසං දාතබ්බං.
අනත්තමනස්ස සන්තකං තස්දසව දාතබ්බං. දයො පන පඨමංදයව ‘‘සුට්ඨු
කතං තයා මම සන්තකං ගණ්හන්දතනා’’ති වචීදභදදන වා
චිත්තුප්පාදමත්දතනවා අනුදමොදිත්වාපච්ඡාදකනචිකාරදණනකුපිදතො, 
දසො පච්චාහරාදපතුං න ලභති. දයො ච අදාතුකාදමො, චිත්දතන පන
අධිවාදසති, නකිඤ්චිවදති, දසොපිපුනපච්චාහරාදපතුංනලභති.දයොපන
‘‘මයා තුම්හාකං සන්තකං ගහිත’’න්ති වා ‘‘පරිභුත්ත’’න්ති වා වුත්දතො
ගහිතං වා දහොතු, පරිභුත්තං වා, ‘‘මයා පන තං දකනචිදදව කරණීදයන
ඨපිතං, පාකතිකංකාතුංවට්ටතී’’තිවදති, අයංපච්චාහරාදපතුංලභති. 

තාවොලකෙති ‘‘පටිදස්සාමි පටිකරිස්සාමී’’ති එවං ගණ්හන්තස්ස
තාවකාලිදකපි ගහදණ අනාපත්ති. ගහිතං පන සදච භණ්ඩසාමිදකො
පුග්ගදලො වා ගදණො වා ‘‘තුය්දහදවතං දහොතූ’’ති අනුජානාති, ඉච්දචතං
කුසලං. දනොදචඅනුජානාති, ආහරාදපන්දතදාතබ්බං.සඞ්ඝසන්තකංපන
පටිදාතුදමවවට්ටති. 

කපතපරිග් කහතිඑත්ථපනදපත්තිවිසදය උපපන්නාපි, කාලංකත්වා
තස්මිංදයව අත්තභාදවනිබ්බත්තාපි, චාතුමහාරාජිකාදදයො දදවාපි සබ්දබ
‘‘දපතා’’ත්දවවසඞ්ඛයංගතා, දතසංපරිග්ගදහඅනාපත්ති.දදවතායපන 
උද්දිස්සබලිකම්මංකදරොන්දතහිරුක්ඛාදීසුලග්ගිතසාටදකවත්තබ්බදමව
නත්ථි. තඤ්චදඛොආරක්ඛදකහිඅපරිග්ගහිදත, පරිග්ගහිතංපනගදහතුංන
වට්ටති(සාරත්ථ.ටී. 2.131). 

තිරච්ඡාන තපරිග් කහති නාගසුපණ්ණාදීනං තිරච්ඡානගතානං
පරිග්ගදහ.සදචපිහිදදදවොවානාගසුපණ්දණොවාමනුස්සරූදපනආපණං 
පසාදරති, තදතො චස්සසන්තකං දකොචි දිබ්බචක්ඛුදකොභික්ඛුතංඤත්වා
ගදහත්වා ගච්ඡති, වට්ටති. 

පංසුකූ සඤ්ඤිස්සාති ‘‘අසාමිකං ඉදං පංසුකූල’’න්ති එවසඤ්ඤිස්සාපි
ගහදණ අනාපත්ති. සදච පන තං සසාමිකං දහොති, ආහරාදපන්දත

දාතබ්බං. උම්මත්තොදීනි පුබ්දබ වුත්තප්පකාරාදනව. ආදිෙම්මිකෙො 
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පදනත්ථ ධනිදයො. අවදසසානං පන රජකභණ්ඩිකාදිදචොරානං
ඡබ්බග්ගියාදීනංආපත්තිදයව. 

සචිත්තදකහි තීහි සමුට්ඨාදනහි ඉදං සමුට්ඨාතීති ආහ 

‘‘අදින්නාදානසමුට්ඨාන’’න්ති. තථා හි සාහත්ථිෙං කායචිත්තදතො

සමුට්ඨාති. ආණත්තිෙං වාචාචිත්තදතො සමුට්ඨාති. සාහත්තිොණත්තිෙං 
කායවාචාචිත්තදතො සමුට්ඨාති, තඤ්ච දඛො ‘‘භාරියමිදං, ත්වං එකපස්සං
ගණ්හ, අහං එකපස්ස’’න්ති සංවිධාය උභදයසං පදයොදගන එකස්ස
වත්ථුදනො ඨානාචාවදන ලබ්භති. ‘‘කායවචීකම්ම’’න්ති අවචනං පන
කායවාචානං ිදිදස ඨාදන අඞ්ගමත්තත්තා. යාය පන දචතනාය
සමුට්ඨාපිදතොපදයොදගොසාහත්ථිදකො වාආණත්තිදකො වාපධානභාදවන
ඨානාචාවනං සාදධති, තස්සා වදසන ආපත්ති කාදරතබ්බා. අඤ්ඤථා 
සාහත්ථිකං වා ආණත්තිකස්ස අඞ්ගං න දහොති, ආණත්තිකං වා
සාහත්ථිකස්සාති ඉදං විරුජ්ඣති. ‘‘අදින්නං ආදියාමී’’ති සඤ්ඤාය

අභාදවන මුච්චනදතො සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං. කාදයන කතං කම්මං 

ොයෙම්මං, කායද්වාදරනකතන්තිඅත්දථො. වචීෙම්මන්තිඑත්ථාපිඑදසව

නදයො. තුට්දඨො වා භීදතො වා මජ්ඣත්දතො වා නං ආපජ්ජතීති තිකවදනං. 
දසසංපඨමසික්ඛාපදදවුත්තනදයදනව දවදිතබ්බං. 

දුතියපාරාජිකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. තතියපාරාජිකවණ්ණනා 

සන්ති සහත්දථ උපසග්දගො. දතන සද්ධිං උස්සුක්කවචනදමතං

‘‘සඤ්චිච්චා’’ති ආහ ‘‘සඤ්කචකතත්වා’’තිආදි. උස්සුක්ෙවචනන්ති එත්ථ
උස්සුක්කවචනං(සාරත්ථ.ටී.2.172) නාම පුබ්බකාලකිරියාවචනං.අයඤ්හි
සමානකත්තුදකසු පුබ්බාපරකාලකිරියාවචදනසු පුබ්බකාලකිරියාවචනස්ස
නිරුත්තිදවොහාදරො. ඉදානි ‘‘සද්ධිං දචදතත්වා’’ති ඉමිනා සඞ්දඛදපන

වුත්තදමවත්ථං පාකටං කත්වා දස්දසතුං ‘‘පාකණො’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

‘‘පාකණො’’තිසඤ්ඤාය සද්ධිංකයවාති‘‘පාදණො’’තිසඤ්ඤංඅවිජහිත්වාඑව, 
‘‘පාදණො’’ති සඤ්ඤුප්පත්තියාඅනන්තරන්තිවුත්තංදහොති.එවඤ්චකත්වා
කථං එකක්ඛදණ එකස්ස චිත්තස්ස උභයාරම්මණභාදවොති එදිසී දචොදනා
අනවකාසාති දට්ඨබ්බං. දකචි පන ‘‘ඤාතපරිඤ්ඤාය දිට්ඨසභාදවසු
ධම්දමසුතීරණපරිඤ්ඤාය තිලක්ඛණංආදරොදපත්වා (සාරත්ථ.ටී.2.172) 
‘රූපං අනිච්ච’න්තිආදිනා සභාදවන සද්ධිං එකක්ඛදණ
අනිච්චාදිලක්ඛණජානනං විය ‘පාදණො’ති සඤ්ඤාය සද්ධිංදයව ‘වධාමි
න’න්තිජානාතී’’තිවදන්ති.අපදරපනආචරියාතත්ථාපිඑවංන කදථන්ති.
එත්ථ ච මනුස්සවිග්ගදහො’’ති අවත්වා ‘‘පාදණො’’ති වචනං ‘‘මනුස්දසො 
අය’’න්ති අජානිත්වා දකවලං සත්තසඤ්ඤාය ඝාදතන්තස්සාපි

පාරාජිකභාවදස්සනත්ථං වුත්තං. කචකතත්වාතිචින්දතත්වා. පෙප්කපත්වාති
අභිවිචාදරත්වා, සන්නිට්ඨානංකරිත්වාති අත්දථො. 
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ඉදානි මනුස්සඅත්තභාවං ආදිදතො පට්ඨාය දස්දසතුං 

‘‘මනුස්සවිග් හ’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ ෙ  කතො පට්ඨායාති

පටිසන්ධිවිඤ්ඤාදණනසද්ධිංඋප්පන්නකලලරූපදතොපට්ඨාය. ෙ  රූපං 
නාම ඉත්ථිපුරිසානං කායවත්ථුභාවදසකවදසන සමතිංස රූපානි, 
නපුංසකානංකායවත්ථුදසකවදසනවීසති.තත්ථඉත්ථිපුරිසානංකලලරූපං
ජාතිඋණ්ණාය එදකන අංසුනා උද්ධටදතලබින්දුමත්තං දහොති අච්ඡං
විප්පසන්නං.වුත්තඤ්දහතංඅට්ඨකථායං – 

‘‘තිලදතලස්සයථාබින්දු, සප්පිමණ්දඩොඅනාවිදලො; 
එවංවණ්ණප්පටිභාගං, ‘කලල’න්ති පවුච්චතී’’ති. (සං. නි. අට්ඨ. 
1.1.235; විභ.අට්ඨ.26; පාරා.අට්ඨ.2.172); 

එවං පරිත්තකං වත්ථුං ආදිං කත්වා යාව මරණකාලා එත්ථන්තදර 
අනුපුබ්දබනවුඩ්ඪිප්පත්දතො අත්තභාදවොමනුස්සවිග්ගදහොනාමාතිවුත්තං
දහොති. ඉදඤ්චදයභුයයවදසදනවවුත්තං.ඔපපාතිකසංදසදජාපිහිමනුස්සා

පාරාජිකවත්ථුදයව. ෙ  ොක පීති පඨමසත්තාදහපි. තත්ථ හි
සන්තතිවදසන පවත්තමානං කලලසඞ්ඛාතං අත්තභාවං ජීවිතා
දවොදරොදපතුංසක්කා, නපනසබ්බපඨමං කලලරූපං.පටිසන්ධිචිත්දතනහි
සද්ධිංතිංසකම්මජරූපානිනිබ්බත්තන්ති. දතසුපන ඨිදතසුදයවදසොළස
භවඞ්ගචිත්තානි උප්පජ්ජිත්වා නිරුජ්ඣන්ති. එතස්මිං අන්තදර 
ගහිතපටිසන්ධිකස්ස දාරකස්ස වා මාතුයා වා පනස්ස අන්තරාදයො නත්ථි.

අයඤ්හි මරණස්ස අදනොකාදසො නාම. ක සජ්ජසම්පදාකනනාති 

ගබ්භපාතනදභසජ්ජදාදනන. තකතො වා උද්ධම්පීති අබ්බුදදපසිකාලාදීසුපි. 

ජීවිතාවිකයොකජයයාති සන්තතිවිදකොපනවදසනජීවිතින්ද්රියදතොඅපදනයය. 

ඉමස්ස පනත්ථස්සාති ‘‘සඤ්චිච්ච මනුස්සවිග්ගහං ජීවිතා 

දවොදරොදපයයා’’ති (පාරා. 171) ඉමස්ස අත්ථස්ස. ආවි ාවත්ථන්ති

පකාසනත්ථං. පාණස්ස අතිපාදතො පාණාතිපාකතො, පාණවදධො

පාණඝාදතොති වුත්තං දහොති. සත්කතොති ඛන්ධසන්තාදනො. තත්ථ හි

සත්තපඤ්ඤත්ති. ජීවිතින්ද්රියන්ති රූපාරූපජීවිතින්ද්රියං. රූපජීවිතින්ද්රිදය හි

විදකොපිදත ඉතරම්පිතංසම්බන්ධතායවිනස්සතීති. යායකචතනායාති තස්මිං
පාදණපාණසඤ්ඤිදනොකායවචීද්වාරානංඅඤ්ඤතරද්වාරප්පවත්තායයාය
දචතනාය. මදනොද්වාදරපනපවත්තායවධකදචතනායපාණාතිපාතභාදවො

නත්ථි. සා කචතනාති සා ජීවිතින්ද්රිතපච්දඡදකඋපක්කමසමුට්ඨාපිකා
කායවචීද්වාරානං අඤ්ඤතරද්වාරප්පවත්තා වධකදචතනා. ඉදං වුත්තං
දහොති – යාය දචතනාය පවත්තමානස්ස ජීවිතින්ද්රියස්ස නිස්සයභූදතසු
මහාභූදතසුඋපක්කමකරණදහතුතංමහාභූතපච්චයා උප්පජ්ජනකමහාභූතා
නුප්පජ්ජිස්සන්ති (සාරත්ථ. ටී. 2.172), සා තාදිසපදයොගසමුට්ඨාපිකා
දචතනාපාණාතිපාදතො.ලද්ධූපක්කමානිහිමහාභූතානිඉතරභූතානි වියන
විසදානීතිසමානජාතිකානංකාරණංනදහොන්තීති. 
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පාණාතිපාදතො අස්ස අත්ථීති පාණාතිපාතී. සංසග්දග අයමීකාදරො.

දතනාහ ‘‘වුත්තකචතනාය සමඞ්ගිපුග් ක ො’’ති.සදකොහත්දථො සහත්කථො, 

දතන නිබ්බත්දතො පදයොදගො සාහත්ථිකෙො. නිස්සජ්ජනං නිස්සග්ක ො, 

දසොව නිස්සග්ගිකයො. එවං ආණත්තිකෙො. විජ්ජාමකයො 

මන්තපරිජප්පනදයොදගො. ඉද්ධිමකයො කම්මවිපාකජිද්ධිමදයො. 

ඉදානියථාවුත්දතදයවඡපදයොදගවිභජිත්වාදස්දසතුං ‘‘තත්ථා’’තිආදි

වුත්තං.තත්ථ තත්ථාති දතසුඡසුපදයොදගසු. සාහත්ථිකෙොතිඑත්ථහත්දථො

උපලක්ඛණභාදවන ගහිදතොතිආහ ‘‘ොකයනවා’’තිආදි.තත්ථ ොකයනාති
හත්දථන වා පාදදන වා මුට්ඨිනා වා ජාණුනා වා දයන දකනචි 
අඞ්ගපච්චඞ්දගන. කාදයකදදදසො දහත්ථ හත්ථාදිකාදයො අවයදව

සමුදාදයොපචාදරොයථා ‘‘ ාකමොදඩ්කඪො’’ති. ොයප්පටිබද්කධනාති කායදතො

අදමොචිදතන අසිආදිනා පහරදණන. පහරණන්ති කායවිඤ්ඤත්තිසහිතාය
වධකදචතනාය අධිප්දපතත්ථසාධනං. කාදයන වා සත්තිආදීනං, 
කායප්පටිබද්දධන වා උසුයන්තපාසාණාදීනං නිස්සජ්ජනන්ති යථාසම්භවං

දයොදජතබ්බං. තත්ථාති දතසු සාහත්ථිකනිස්සග්ගිදයසු. 

උද්දිස්සානුද්දිස්සක දකතොති උද්දිසිත්වාචඅනුද්දිසිත්වාචපවත්තිදභදදන.

උද්දිසනං උද්දිකසො, දසො එතස්ස අත්ථීති උද්දිසකෙො, පදයොදගො, තස්මිං.

බජ්ඣති එදතනාති බද්කධො, කම්මදමව බද්දධො ෙම්මබද්කධො, 

පාණාතිපාදතොති අත්දථො. අථ වා බන්ධනං බද්කධො, කම්මුනා බද්දධො 

ෙම්මබද්කධො, දසො අස්ස දහොති, පාණාතිපාතකම්මමස්ස සිද්ධන්ති වුත්තං

දහොති. උ යත්ථාපීති උද්දිසදක, අනුද්දිසදක චාති ද්වීසුපි. පච්ඡා වා 

දතදනව දරොදගන මරතූති දයොජනා. පහරිතක්ඛකණකයවාති මරණාය 
පදහොනකප්පහාරස්ස ලද්ධක්ඛදණදයව කම්මබද්දධො. යදි අවස්සං දතන
මරතීති අධිප්පාදයො. සදච පන මරණාධිප්පාදයන පහාරං දත්වා දතන
අමතස්ස පුන අඤ්දඤන චිත්දතන පහාදර දින්දන පච්ඡාපි
පඨමප්පහාදරදනව මරති, තදාව කම්මබද්දධො. අථ දුතියපහාදරන මරති, 
නත්ථිපාණාතිපාදතො. උභදයහිමදතපිපඨමප්පහාදරදනවකම්මබද්දධො, 
උභදයහිපි අමදත දනවත්ති පාණාතිපාදතො. එස නදයො බහූහිපි එකස්ස
පහාදරදින්දන.තත්රාපි හියස්සපහාදරනමරති, තස්දසවකම්මබද්දධොති. 

ආණාපනං නාම වචීවිඤ්ඤත්තිසහිතාය වධකදචතනාය
අධිප්දපතත්ථසාධනං. 

ඉදානි ඉමස්මිං ආණත්තිකපදයොදග
සඞ්දකතවිසඞ්දකතභාවජානනත්ථං ඡබ්බිධං නියමං දස්දසන්දතො 

‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ. තත්ථ තත්ථාති තස්මිං ආණත්තිකපදයොදග. 

ආණත්තිනියාමොති ආණත්තිකපදයොගසාධිකා. එදතසු හි
අවිරජ්ඣිදතසුදයව ආණත්තිකපදයොදගොදහොති, නඅඤ්ඤථාති. 
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පුග් ක ොති මාදරතබ්දබො පුග්ගදලො. දතනාහ ‘‘යං හී’’තිආදි. 

ආණාපෙස්ස ආපත්තීති ආණාපකස්ස ආණත්තික්ඛදණ ආපත්ති, 

ආණත්තස්ස මාරණක්ඛදණ. ආණාපකෙො මුච්චතීති ආණත්තස්දසව
කම්මබද්දධො, වත්ථුවිදසදසන පදනත්ථ කම්මවිදසදසො ච

ආපත්තිවිදසදසො ච දහොතීති. ‘‘පුකර ත්තං මාකරහී’’ති ආණත්කතො

පුකර ත්තකමව මාකරතීති ‘‘අජ්ජ ස්දව’’ති අනියදමත්වා ‘‘පුදරභත්තං
මාදරහී’’තිආණත්දතො යදා කදාචි පුදරභත්තං මාදරති. දයො පන ‘‘අජ්ජ 
පුබ්බණ්දහ’’තිවුත්දතොමජ්ඣන්දහවාසායන්දහවාස්දවවාපුබ්බණ්දහ
මාදරති, විසඞ්දකදතො දහොති, ආණාපකස්ස නත්ථි කම්මබද්දධො.
පුබ්බණ්දහ මාදරතුං වායමන්තස්ස මජ්ඣන්දහ ජාදතපි එදසව නදයො.
එදතනනදයනසබ්බකාලප්පදභදදසු සඞ්දකතවිසඞ්දකතතාදවදිතබ්බා. 

එවංවත්ථුකාදලසුසඞ්දකතවිසඞ්දකතතංදස්දසත්වාඉදානි ඔකාසාදීසු

සඞ්දකතවිසඞ්දකතතං අතිදිසන්දතො ‘‘ඉමිනා නකයනා’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

ඔොකසොති (පාරා. අට්ඨ. 2.174) ගාදමො වා වනං වා දගහද්වාරං වාති

එවමාදිදකො. ආවුධන්ති අසි වා උසු වා සත්ති වාති එවමාදි. ඉරියාපකථොති 

මාදරතබ්බස්සගමනංවානිසජ්ජාවාතිඑවමාදි. කිරියාවිකසකසොතිවිජ්ඣනං
වා දඡදනං වා දභදනං වා සඞ්ඛමුණ්ඩකං වාති එවමාදි. ඉදමසු යථා යථා
වධදකො ආණත්දතො, තථා තථා කදත ආණාපකස්ස ආපත්ති, අඤ්ඤථා

කදත විසඞ්දකදතො දහොති. දතනාහ ‘‘ඉමිනා නකයනා’’තිආදි. තත්ථ 

සබ්බත්ථාතිඔකාසාදීසුචතූසු.දහොතිදචත්ථ– 

‘‘යථාණත්තිවදසදනව, ආණත්දතනකදතසති; 
ආණාපකස්සආපත්ති, විසඞ්දකදතොඤ්ඤථාකදත’’ති. 

ආණත්තියං පන අයං විදසදසො – අධිට්ඨායාති අධිට්ඨහිත්වා ආණාදපති
‘‘එවං විජ්ඣ, එවං පහර, එවං ඝාදතහී’’ති (පාරා. 174) වුත්තාය පාළයා
ලබ්භතීතිඤාතබ්දබො. 

ඔපතන්තිඑත්ථාති ඔපාකතො, ආවාදටො, තස්ස ඛණනං ඔපාතක්ඛණනං.

අපස්කසනසංවිධානන්ති (පාරා. අට්ඨ. 2.177) අපස්දසනස්ස සංවිධානං.
නිච්චපරිදභොදගො මඤ්දචො වා පීඨං වා අපස්දසනඵලකං වා දිවාට්ඨාදන
නිසීදන්තස්ස අපස්දසනකත්ථම්දභො වා තත්ථජාතකරුක්දඛො වා චඞ්කදම 
අපස්සාය තිට්ඨන්තස්ස ආලම්බනරුක්දඛො වා ආලම්බනඵලකං වා, 

සබ්බම්දපතං අපස්සනීයට්දඨන අපස්කසනං නාම, තස්මිංඅපස්දසදනයථා 
අපස්සයන්තං විජ්ඣති වා ඡින්දති වා, තථා කත්වා
වාසිඵරසුසත්තිආරකණ්ටකාදීසු අඤ්ඤතරස්සසත්ථස්සඨපනන්තිඅත්දථො. 

උපනික්ඛිපනං නාම සමීදපනික්ඛිපනං. මනාපස්ස වා අමනාපස්ස වා

රූපස්ස උපහරණං සමීදප ඨපනං රූපූපහාකරො, අත්තනා වා
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යක්ඛදපතාදිදවසං ගදහත්වා තිට්ඨනං. ආදිසද්දදන සද්දූපහාරාදීනං

ගහණං. එත්ථාපීතිථාවරපදයොදගපි. උද්දිස්සානුද්දිස්සදභදදොදවදිතබ්දබො, 
යදතො තත්ථපි පුබ්දබ වුත්තනදයදනව කම්මබද්දධො දහොති. අයං පන
විදසදසො– මූලට්දඨනඔපාතාදීසුපදරසංමූදලනවාමුධාවා දින්දනසුපි
යදි තප්පච්චයා දකොචි මරති, මූලට්ඨස්දසව කම්මබද්දධො. යදිපි දතන, 
අඤ්දඤනවා තත්ර ඔපාදත විනාදසත්වා භූමිසදමකදතපි පංසුහාරකා වා
පංසුං ගණ්හන්තා, මූලඛණකා වා මූලානි ඛණන්තා ආවාටං කදරොන්ති, 
දදදව වා වස්සන්දත කද්දදමො ජායති, තත්ථ ච දකොචි ඔතරිත්වා වා
ලග්ගිත්වාවාමරති, මූලට්ඨස්දසවකම්මබද්දධො.යදිපන දයනලද්ධං, දසො
වා අඤ්දඤො වා විත්ථතතරං වා ගම්භීරතරං වා කදරොති, තප්පච්චයා ච 
දකොචි මරති, උභදයසම්පි කම්මබද්දධො. යථා තු මූලානි මූදලහි
සංසන්දන්ති, තථාතත්ථ ථදලකදතමුච්චති.එවංඅපස්දසනසංවිධානාදීසුපි
යාවදතසංපවත්ති, තාවයථාසම්භවං කම්මබද්දධොදවදිතබ්දබො. 

විජ්ජාපරිජප්පනන්තිආථබ්බණිදකහි, විජ්ජාධදරහිචමන්තපරිජප්පනං. 

ෙම්මවිපාෙජාය ඉද්ධියාති සාතිසයකම්මනිබ්බත්තාය කම්මවිපාදකන
සහජාතාය ඉද්ධියා, කම්මස්ස වා විපාකභාදවන ජාතාය ඉද්ධියා. 

පකයොජනන්ති පවත්තනං, කරණන්ති අත්දථො, දාඨාවුධාදීනං
දාඨාදකොටනාදීනමිව මාරණත්ථං කම්මවිපාකජිද්ධිවිකාරකරණන්ති වුත්තං 
දහොති. 

කම්මසාධදනො වායං හාරකසද්දදො බහුලංවිධාදනන තත්ථාපි 

ණ්වුපච්චයස්ස සිජ්ඣනදතොති ආහ ‘‘අථ වා’’තිආදි. ජීවිතහරණකං, 
උපනික්ඛිපිතබ්බං වා සත්ථදමව හාරකන්ති (සාරත්ථ. ටී. 2.172) 

විකප්පද්වදයන වුත්තන්ති ආහ ‘‘සත්ථඤ්ච තං හාරෙඤ්චාති

සත්ථහාරෙ’’න්ති. ‘‘හාරකසත්ථ’’න්ති වත්තබ්දබවිදසසනස්සපරනිපාතං

කත්වාඑවංවුත්තන්තිදට්ඨබ්බං. පරිකයකසයයාතිගදවදසයය. ‘‘යථා  ති, 

තථා ෙකරයයා’’ති ඉමිනා පන අධිප්පායත්ථමාහ, ‘‘උපනික්ඛිකපයයා’’ති
ඉමිනා සිඛාපත්තමත්ථං. ඉතරථා හි ‘‘පරිදයදසයයා’’ති ඉමස්ස
‘‘උපනික්ඛිදපයයා’’ති අයමත්දථො අධිප්දපදතො න සියා. 

පරියිට්ඨමත්කතකයවාතිපරිදයසිතමත්දතදයව.යදිඑවංඅථ කස්මාපාළයං
‘‘සත්ථහාරකංවාස්සපරිදයදසයයාතිඅසිංවාසත්තිංවාදභණ්ඩිංවා ලගුළං
වාපාසාණංවාසත්ථංවාවිසංවාරජ්ජුංවා’’ති(පාරා.172) වුත්තන්තිආහ 

‘‘පද ාජකනපනා’’තිආදි. අස්සාති ‘‘සත්ථහාරකංවාස්සපරිදයදසයයා’’ති
ඉමස්ස පදස්ස. බයඤ්ජනානුරූපදතො පරිපුණ්ණං කත්වා අත්ථස්ස

අවුත්තත්තා ‘‘බයඤ්ජනං අනාදියිත්වා’’ති වුත්තං. සසති හිංසතීති සත්ථං, 

සසන්ති හිංසන්ති එදතනාති වා සත්ථං. ආදිසද්දදන ‘‘සත්තිං

වා’’තිආදිපාළදසසං සඞ්ගණ්හාති. තත්ථ  ගුළන්ති මුග්ගදරො. සත්ථන්ති 
වුත්තාවදසසංයංකිඤ්චිසමුඛංදවදිතබ්බං. 
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කයොඑවංමරතීතිදයොසත්ථංවාආහරිත්වා, විසංවාඛාදිත්වා, රජ්ජුයා
වා උබ්බන්ධිත්වා, දසොබ්භාදීසු වා පතිත්වා, අඤ්දඤහි වා

අග්ගිපදවසනඋදකපදවසනාදීහි උපාදයහි මරති. ‘‘කසො ධනං වා 

  තී’’තිආදිනානකයනාතිදසොධනංවාලභති, යසංවාලභති, සග්ගංවා
ගච්ඡති, ධම්දමො වාස්ස දහොතීතිඉමිනානදයන.කිමදනනදවදිතබ්බන්ති

ආහ ‘‘එකතනා’’තිආදි. තත්ථ එකතනාති ‘‘මරණවණ්ණං වා

සංවණ්දණයයා’’ති එදතන වචදනන. නයිධ එවන්ති ඉධ
මනුස්සවිග්ගහපාරාජිදක න එවං, න පරියායකථාය මුච්චතීති අත්දථො.

දතනාහ ‘‘සංවණ්කණයයා’’තිආදි. 

‘‘සත්ථංවාආහරා’’තිආදිනාතිඑත්ථ ආදිසද්දදන‘‘විසංවාඛාද, රජ්ජුයා
වා උබ්බන්ධිත්වා කාලං කදරොහි, දසොබ්දභ වා නරදක වා පපාදත වා
පපතා’’තිආදිං (පාරා. 172) සබ්බං මරණූපායං සඞ්ගණ්හාති. එත්ථ ච 

නරකෙො (පාරා.අට්ඨ.2.172) නාමතත්ථ තත්ථඵලන්තියාභූමියාසයදමව
නිබ්බත්තා මහාදරී, යත්ථ හත්ථීපි පතන්ති, දචොරාපි නිලීයිත්වා තිට්ඨන්ති. 

පපාකතොතිපබ්බතන්තදරවාථලන්තදර වාඑකදතොඡින්දනො. පාපකෙනාති

ලාමදකන. දුජ්ජීවිකතනාති දුක්ඛබහුලත්තා දුක්දඛන ජීවිදතන. මතං කත

ජීවිතාකසයයාතිතවමරණංජීවිතාසුන්දරතරං.චිත්තමස්ස අත්ථීති චිත්කතො. 

තථා මකනො. ඉති-සද්දදො ‘‘සබ්බමත්ථීති දඛො, කච්චාන, අයදමදකො
අන්දතො, සබ්බංනත්ථීති දඛො, කච්චාන, අයංදුතිදයොඅන්දතො’’තිආදීසු(සං.
නි. 2.15; 3.90) විය නිදස්සදන දට්ඨබ්දබො යථාවුත්තස්ස බුද්ධියං
විපරිවත්තමානස්ස මරණස්සනිදස්සනදතො. දතදනවාහ ‘‘මතංදතජීවිතා
දසදයයො’’තිආදි. 

නනු දචත්ථ ‘‘මදනො’’ති ඉදම්පි අත්ථදතො චිත්තදමව, අථ කස්මා 

වුත්තන්ති ආහ ‘‘එත්ථ චා’’තිආදි. චිත්තස්ස අත්ථදීපනත්ථං වුත්තන්ති
නායං චිත්තසද්දදො ‘‘චිත්තසඞ්කප්දපො’’තිආදීසු (පාරා. 171) විය 
විචිත්තාදිඅත්දථො, අථ දඛො විඤ්ඤාණවචදනොති තස්ස අත්ථදීපනත්ථං
වුත්තං.ඉමිනා පුනරුත්තිදදොසාභාවංදස්දසති.කථදමතංවිඤ්ඤායතීතිආහ 

‘‘කතකනවස්සා’’තිආදි. චිත්දතො නානාප්පකාරදකො සඞ්කප්දපො අස්සාති 

චිත්තසඞ්ෙප්කපො. විචිත්තත්දථො දහත්ථ චිත්තසද්දදො ‘‘නාහං, භික්ඛදව, 
අඤ්ඤං එකනිකායම්පි සමනුපස්සාමි එවං චිත්තං, යථයිදං, භික්ඛදව, 
තිරච්ඡානගතා’’තිආදීසු (සං. නි. 3.100) විය. දතනාහ 

‘‘විචිත්තසඞ්ෙප්කපො’’ති. එත්ථාපි ඉතිසද්කදො ආහරිතබ්කබොති
‘‘චිත්තසඞ්කප්දපො’’ති ඉමස්මිං පදදපි අධිකාරවදසන ඉතිසද්දදො
ආහරිතබ්දබො. ඉදඤ්හි ‘‘ඉති චිත්තසඞ්කප්දපො’’ති එවං අවුත්තම්පි 

අධිකාරදතො වුත්තදමව දහොතීති. සඞ්ෙප්කපොති දචත්ථ ‘‘තක්දකො 
විතක්දකොසඞ්කප්දපො’’තිආදීසු(ධ.ස.7) වියනවිතක්කස්දසවනාමං, අථ

දඛොතස්සච අඤ්දඤසඤ්චාතිදස්දසතුං ‘‘සඞ්ෙප්කපොතිචා’’තිආදි ආරද්ධං. 
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සංවිදහනමත්තස්සාති සඤ්ඤාදචතනාවිතක්කසඞ්ඛාතස්ස සබ්බස්ස
සංවිදහනස්ස. සාමඤ්ඤත්දථො දහත්ථ මත්තසද්දදො ‘‘බ්රාහ්මණමත්තං

දභොදජතී’’තිආදීසු විය. දතනාහ ‘‘තඤ්ච සංවිදහන’’න්තිආදි. ඉමිනා

සංවිදහනංනාදමත්ථනවිධානන්ති දස්දසති. අධිප්පාකයො නාමවිතක්දකො. 

උච්චාවකචන ොරකණනාති (පාරා. අට්ඨ. 2.172) මහන්තාමහන්දතන
උපාදයන. තත්ථ මරණවණ්ණසංවණ්ණදන තාව ජීවිදත 
ආදීනවදස්සනවදසන අවචාකාරතා, මරදණ වණ්ණභණනවදසන
උච්චාකාරතා දවදිතබ්බා. සමාදපදන පන මුට්ඨිජාණුනිප්දපොථනාදීහි
මරණසමාදපනවදසන උච්චාකාරතා, එකදතො භුඤ්ජන්තස්ස නදඛ විසං
පක්ඛිපිත්වාමරණාදිසමාදපනවදසනඅවචාකාරතාදවදිතබ්බා. 

එවං අසාධාරණවිනිච්ඡයං වත්වා ඉදානි සාධාරණවිනිච්ඡයං දස්දසතුං 

‘‘කවසාලය’’න්තිආදිමාහ. ඔපාතක්ඛණනාදීසු දුක්ෙටන්ති එත්ථ සදචපි
ජාතපථවිං ඛණති, පාණාතිපාතස්ස පුබ්බපදයොගත්තා පදයොදග පදයොදග
දුක්කටං. මනුස්සවිග්ගදහො නාගසුපණ්ණාදිසදිදසො තිරච්ඡානගදතො 

තිරච්ඡාන තමනුස්සවිග් කහො, යක්දඛො ච දපදතො ච 

තිරච්ඡානගතමනුස්සවිග්ගදහො ච යක්ඛකපතතිරච්ඡාන තමනුස්සවිග් හා, 

දතසං. ‘‘තථා’’ති ඉමිනා ථුල්ලච්චයං අතිදිසති. ඉදානි ‘‘ඉමිනා 

නකයනා’’තිආදිනා අපස්දසනසංවිධානාදීසුපි යථාවුත්තආපත්තිදභදං 

අතිදිසති. සබ්බත්ථාතිඅපස්දසනසංවිධානාදීසුසබ්දබසු පදයොදගසු. 

ඉදානි අනාපත්තිං දස්දසතුං ‘‘අසඤ්චිච්චා’’තිආදිමාහ. එත්ථ ච 

‘‘අසඤ්චිච්චා’’ති (සාරත්ථ.ටී.2.179) ඉදං මරණසංවත්තනිකඋපක්කමස්ස

අසල්ලක්ඛණං සන්ධාය වුත්තං, ‘‘අජානන්තස්සා’’ති ඉදං පන
මරණසංවත්තනිකඋපකරණස්ස අජානනං සන්ධාය, 

‘‘නමරණාධිප්පායස්සා’’තිඉදංඋපක්කමං ජානන්තස්සාපිමරණාධිප්පායස්ස

අභාවං. දතනාහ ‘‘අසඤ්චිච්චා’’තිආදි. අකචකතත්වාති අසල්ලක්දඛත්වා, 
විරජ්ඣිත්වාතිවුත්තංදහොති. 

මුසලුස්සාපනවත්ථුස්මිංවියාති‘‘දතන දඛොපනසමදයනඅඤ්ඤතදරො
භික්ඛු භත්තග්දග අන්තරඝදරආසනං පඤ්ඤදපන්දතො මුසදල උස්සිදත
එකං මුසලං අග්ගදහසි. දුතිදයො මුසදලො පරිපතිත්වා අඤ්ඤතරස්ස
දාරකස්ස මත්ථදක අවත්ථාසි. දසො කාලමකාසි. තස්ස කුක්කුච්චං
අදහොසි…දප.… කිංචිත්දතො ත්වං භික්ඛූති. අසඤ්චිච්ච අහං භගවාති.
අනාපත්තිභික්ඛුඅසඤ්චිච්චා’’ති(පාරා. 180) ඉමස්මිංවත්ථුස්මිංවිය. 

විස තපිණ්ඩපාතවත්ථුස්මිං වියාති ‘‘දතන දඛො පන සමදයන
අඤ්ඤතදරො පිණ්ඩචාරිදකො භික්ඛු විසගතං පිණ්ඩපාතං ලභිත්වා
පටික්කමනං හරිත්වාභික්ඛූනංඅග්ගකාරිකංඅදාසි.දතභික්ඛූකාලමකංසු.
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තස්සකුක්කුච්චං අදහොසි…දප.… කිංචිත්දතොත්වංභික්ඛූති.නාහංභගවා
ජානාමීති. අනාපත්ති භික්ඛු අජානන්තස්සා’’ති (පාරා. 181) ඉමස්මිං
වත්ථුස්මිංවිය. 

ක සජ්ජවත්ථුස්මිං වියාති ‘‘දතන දඛො පන සමදයන අඤ්ඤතරා
වඤ්ඣා ඉත්ථී කුලූපකං භික්ඛුං එතදදවොච ‘‘ඉඞ්ඝායය දභසජ්ජං ජානාහි, 
දයනාහං විජාදයයය’න්ති. ‘සුට්ඨු භගිනී’ති තස්සා දභසජ්ජං අදාසි. සා 
කාලමකාසි. තස්ස කුක්කුච්චං අදහොසි…දප.… අනාපත්ති භික්ඛු
පාරාජිකස්ස, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (පාරා.187) ඉමස්මිංවත්ථුස්මිංවිය.

ඉධ ආදිෙම්මිො අඤ්ඤමඤ්ඤංජීවිතාදවොදරොපිතභික්ඛූ, දතසංඅනාපත්ති. 
අවදසසානංමරණවණ්ණසංවණ්ණනකාදීනංආපත්තිදයව. 

අථ කථං දුක්ඛදවදනන්ති, නනු රාජාදනො දචොරං දිස්වා හසමානාපි 
‘‘ගච්ඡථ, නං ඝාදතථා’’ති වදන්තීති? සච්චං හසමානා වදන්ති, දසො පන
හාදසො දතසං අඤ්ඤවිසදයො, සන්නිට්ඨාපකදචතනා දුක්ඛසම්පතත්තාව. 

වුත්තඤ්දහතං සමන්තපාසාදිොයං ‘‘සදචපි හි සිරිසයනං ආරුළ්දහො
රජ්ජසම්පත්තිසුඛමනුභවන්දතො රාජා ‘දචොදරො දදව ආනීදතො’ති වුත්දත
‘ගච්ඡථනං මාදරථා’තිහසමාදනොභණති, දදොමනස්සචිත්දතදනවභණතීති 
දවදිතබ්දබො. සුඛදවොකිණ්ණත්තා, පනඅනුප්පබන්ධාභාවාචදුජ්ජානදමතං
පුථුජ්ජදනහී’’ති(පාරා. අට්ඨ.2.179). 

තතියපාරාජිකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. චතුත්ථපාරාජිකවණ්ණනා 

අනභිජානන්තිනඅභිජානං.දයනහිදයො ධම්දමොඅධිගදතො, දසොතස්ස

පාකදටො දහොතීති ආහ ‘‘සෙසන්තාකන’’තිආදි. උත්තරිමනුස්සානන්ති
පකතිමනුස්දසහි උත්තරිතරානං මනුස්සානං, උක්කට්ඨමනුස්සානන්ති

අත්දථො. ධම්මන්ති මහග්ගතදලොකුත්තරභූතං අධිගතධම්මං. අථ වා

උත්තරිමනුස්සධම්මාති උත්තරිමනුස්සධම්කමො. මනුස්සධම්කමො නාම විනා
භාවනාමනසිකාදරන පකතියා මනුස්දසහි නිබ්බත්දතතබ්දබො
දසකුසලකම්මපථධම්දමො. දසො හි මනුස්සානං චිත්තාධිට්ඨානමත්දතන
ඉජ්ඣනදතො දතසං දසො භාවිතධම්දමො විය ඨිදතොති තථා වුත්දතො, 
මනුස්සග්ගහණඤ්දචත්ථ දතසු බහුලං පවත්තනදතො. ඣානාදිකං පන
තබ්බිධුරන්ති තතුත්තරි, ඉති උත්තරි මනුස්සධම්මාති 

උත්තරිමනුස්සධම්කමො, තං උත්තරිමනුස්සධම්මන්ති එවම්දපත්ථ අත්දථො

දට්ඨබ්දබො. සමුදාචරන්කතොතිආදරොදචන්දතො. 

කිඤ්චාපිදලොකියදලොකුත්තරාසබ්බාවපඤ්ඤා ‘‘ඤාණ’’න්ති වුච්චති, 
ඉධ පන මහග්ගතදලොකුත්තරාව දවදිතබ්බාති ආහ 

‘‘මහග් තක ොකුත්තරපඤ්ඤා ජානනට්කඨන ඤාණ’’න්ති. කිදලදසහි 
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ආරකත්තා පරිසුද්ධට්දඨන අරියන්ති ආහ ‘‘අරියං විසුද්ධං උත්තම’’න්ති.
අරියසද්දදො දචත්ථ විසුද්ධපරියාදයො, න දලොකුත්තරපරියාදයො. 

 ානාදික කදති ආදිසද්දදන ‘‘විදමොක්දඛො, සමාධි, සමාපත්ති, 
ඤාණදස්සනං, මග්ගභාවනා, ඵලසච්ඡිකිරියා, කිදලසප්පහානං, විනීවරණතා
චිත්තස්ස, සුඤ්ඤාගාදර අභිරතී’’ති (පාරා. 198) ඉදම සඞ්ගණ්හාති. 

විඤ්ඤුස්සමනුස්සජාතිෙස්සාති ආදරොදචතබ්බපුග්ගලනිදස්සනං.එතස්සහි
ආදරොචිදත ආදරොචිතං දහොති, න දදවබ්රහ්මානං, නාපි

දපතයක්ඛතිරච්ඡානගතානන්ති. ආකරොකචයයාතිවදදයය, විඤ්ඤාදපයයාති

වුත්තං දහොති. විනා අඤ්ඤාපකදකසනාති ‘‘දයො දත විහාදර වසති, දසො
භික්ඛු පඨමස්ස ඣානස්ස ලාභී’’තිආදිනා (පාරා. 220) නදයන 

අඤ්ඤාපදදසං විනාති අත්දථො. ඉකධවාති ‘‘ඉති ජානාමි, ඉති පස්සාමී’’ති

ඉමස්මිංදයවපදද. ‘‘කතන වුත්ත’’න්තිආදිනිගමනං. 

සමනුග් ාහීයමාකනොති දචොදියමාදනො, යං වත්ථු ආදරොචිතං දහොති, 
තස්මිංවත්ථුස්මිං‘‘කිං දතඅධිගතං, කින්තිදතඅධිගතං, කදාදතඅධිගතං, 
කත්ථදතඅධිගතං, කතදමදතකිදලසා පහීනා, කතදමසංත්වංධම්මානං

ලාභී’තිදකනචිවුච්චමාදනො’’තිවුත්තංදහොති. අසමනුග් ාහීයමාකනොතින
දකනචිවුච්චමාදනො. 

‘‘භික්ඛු ාකව ඨත්වා අ බ්කබො  ානාදීනි අධි න්තු’’න්ති
සික්ඛාපදාතික්කමස්ස අන්තරායකරත්තා වුත්තං. භික්ඛුභාදවො හිස්ස
සග්ගන්තරාදයො දචව දහොති මග්ගන්තරාදයො ච (පාරා. අට්ඨ. 2.198). 
වුත්තඤ්දහතං ‘‘සාමඤ්ඤං දුප්පරාමට්ඨං, නිරයාතපකඩ්ඪතී’’ති (සං. නි.
1.89; ධ. ප. 311). අපරම්පි වුත්තං ‘‘සිථිදලො හි පරිබ්බාදජො, භිදයයො

ආකිරදත රජ’’න්ති (සං. නි. 1.89; ධ. ප. 313). භික්ඛු ාකවොති පාරාජිකං
ආපජ්ජිත්වා ‘‘සමදණො අහ’’න්ති පටිජානනදතො දවොහාරමත්තසිද්දධො

භික්ඛුභාදවො. දානාදීහීතිදානසරණසීලසංවරාදීහි. 

අජානකමවාති එත්ථ එවාති අවධාරණත්දථ නිපාදතො. 

‘‘අජානකමව’’න්තිපි පඨන්ති. තත්ථ පන ‘‘එවං ජානාමි, එවං පස්සාමී’’ති

අවචන්ති දයොදජතබ්බං. වචනත්ථවිරහකතොති ‘‘පඨමං ඣානං
සමාපජ්ජි’’න්ති ආදිවචනස්ස (පාරා. 209) අත්ථභූදතන ඣානාදිනා

වජ්ජිතත්තා තුච්ඡං උදකාදිසුඤ්ඤං භාජනං විය. මුසාති 
විසංවාදනපුදරක්ඛාරස්සපරවිසංවාදදකොවචීපදයොදගො, කායපදයොදගොවා.

දතනාහ ‘‘වඤ්චනාධිප්පායකතො මුසා’’ති. මුසා ච වඤ්චනාධිප්පාදයො ච 
පුබ්බභාගක්ඛදණ, තඞ්ඛදණ ච. වුත්තඤ්හි ‘‘පුබ්දබ වාස්ස දහොති ‘මුසා 
භණිස්ස’න්ති, භණන්තස්සදහොති ‘මුසාභණාමී’’’ති (පාරා.200). එතඤ්හි

ද්වයං අඞ්ගභූතං, ඉතරං පනදහොතුවා, මාවා, අකාරණදමතං. අ ණින්ති 
විඤ්ඤාපනංඅකාසිං. 
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අඤ්ඤත්රඅධිමානාතිඅධිගදතොමාදනො, අධිදකො වාමාදනො අධිමාකනො, 
ථද්ධමාදනොති අත්දථො, තං විනාති අත්දථො. කස්ස පනායං අධිමාදනො
උප්පජ්ජති, කස්සනුප්පජ්ජති? අරියසාවකස්සතාව නුප්පජ්ජති(පාරා.අට්ඨ.
2.196). දසො හි 
මග්ගඵලනිබ්බානපහීනකිදලසාවසිට්ඨකිදලසපච්චදවක්ඛදණන
සඤ්ජාතදසොමනස්දසො අරියගුණප්පටිදවදධ නික්කඞ්දඛො, තස්මා
දසොතාපන්නාදීනං ‘‘අහං සකදාගාමී’’තිආදිවදසන මාදනො නුප්පජ්ජති.
දුස්සීලස්ස නුප්පජ්ජති. දසො හි අරියගුණාධිගදම නිරාදසොව. සීලවදතොපි
පරිච්චත්තකම්මට්ඨානස්ස නිද්දාරාමතාදිමනුතත්තස්ස නුප්පජ්ජති, 
සුපරිසුද්ධසීලස්ස පන කම්මට්ඨාදන අප්පමත්තස්ස නාමරූපං
වවත්ථදපත්වා පච්චයපරිග්ගදහන විතිණ්ණකඞ්ඛස්ස තිලක්ඛණං
ආදරොදපත්වා සඞ්ඛාදර සම්මසන්තස්ස ආරද්ධවිපස්සකස්ස උප්පජ්ජති.

දතනාහ ‘‘ය්වාය’’න්තිආදි. තත්ථ ති ක්ඛණංආකරොකපත්වාති(සාරත්ථ.ටී.
2.196) කලාපසම්මසනවදසන අනිච්චාදිලක්ඛණත්තයං ආදරොදපත්වා. 

සම්මසන්තස්සාති විපස්සන්තස්ස. ආරද්ධවිපස්සෙස්සාති

උදයබ්බයානුපස්සනාය ආරද්ධවිපස්සකස්ස. අපත්කතති අත්තදනො
සන්තාදන උප්පත්තිවදසන අපත්දත, අනධිගදතති වුත්තං දහොති. 

පත්තසඤ්ඤිතාසඞ්ඛාකතොති ‘‘පත්දතො මයා උත්තරිමනුස්සධම්දමො’’ති
එවංසඤ්ඤිතාසඞ්ඛාදතො අධිමාදනො උප්පජ්ජති. උප්පන්දනො ච
සුද්ධසමථලාභිං වා සුද්ධවිපස්සනාලාභිං වා අන්තරා ඨදපති. දසො හි දසපි
වීසම්පි තිංසම්පි වස්සානි කිදලසසමුදාචාරං අපස්සන්දතො ‘‘අහං
දසොතාපන්දනො’’ති වා ‘‘සකදාගාමී’’ති වා ‘‘අනාගාමී’’ති වා මඤ්ඤති.
සමථවිපස්සනාලාභිං පන අරහත්දතදයව ඨදපති. තස්ස හි සමාධිබදලන
කිදලසා වික්ඛම්භිතා, විපස්සනාබදලන සඞ්ඛාරා සුපරිග්ගහිතා, තස්මා
සට්ඨිම්පිවස්සානි, අසීතිම්පිවස්සානි, වස්සසතම්පි කිදලසානසමුදාචරන්ති, 
ඛීණාසවස්දසවචිත්තාචාදරොදහොති.දසොඑවංදීඝරත්තං කිදලසසමුදාචාරං

අපස්සන්දතො අන්තරා අට්ඨත්වාව ‘‘අරහා අහ’’න්ති මඤ්ඤතීති. ‘‘තං

අධිමානං ඨකපත්වා’’ති ඉමිනා ‘‘අඤ්ඤත්රා’’ති පදං අදපක්ඛිත්වා
‘‘අධිමානා’’තිඋපදයොගත්දථනිස්සක්කවචනන්තිදස්දසති. 

පාපිච්ඡතායාති පාපා ඉච්ඡා එතස්සාති පාපිච්කඡො, තස්ස භාදවො 

පාපිච්ඡතා, තාය, පාපිකාය ඉච්ඡායාති අත්දථො. යා සා ‘‘ඉදධකච්දචො
දුස්සීදලොව සමාදනො ‘සීලවා’ති මං ජදනො ජානාතූ’’තිආදිනා (විභ. 851) 
නදයනවුත්තා, තායඅසන්තගුණසම්භාවනිච්ඡායාති වුත්තං දහොති. ඉමිනා
පන මන්දත්තා දමොමූහත්තා සමුදාචරන්තස්ස අනාපත්තීති දස්දසති. 

අයම්පීති පි-සද්දදනන දකවලංපුරිමාතදයොවාතිදස්දසති. 

අසන්තන්ති අභූතං.  ානාදිධම්මන්ති ඣානං, විදමොක්දඛො, සමාධි, 
සමාපත්ති, ඤාණදස්සනං, මග්ගභාවනා, ඵලසච්ඡිකිරියා, කිදලසප්පහානං, 
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විනීවරණතා චිත්තස්ස, සුඤ්ඤාගාදර අභිරතී’’ති (පාරා. 198) එවං වුත්තං

උත්තරිමනුස්සධම්මං. යස්සආකරොකචතීති (පාරා. අට්ඨ. 2.215) වාචාය වා
හත්ථවිකාරාදීහි වාඅඞ්ගපච්චඞ්ගදචොපදනහිවිඤ්ඤත්තිපදථඨිතස්සයස්ස
පුග්ගලස්ස ආදරොදචති. විඤ්ඤත්තිපථං පන අතික්කමිත්වා ඨිදතො දකොචි
දචදිබ්දබනචක්ඛුනා(සාරත්ථ.ටී. 2.215), දිබ්බායචදසොතධාතුයාදිස්වා
චසුත්වාචජානාති, නපාරාජිකං. දයොපි ‘‘කිං අයංභණතී’’තිසංසයංවා
ආපජ්ජති, චිරං වීමංසිත්වා වා පච්ඡා ජානාති, ‘‘අවිජානන්දතො’’ඉච්දචව
සඞ්ඛයං ගච්ඡති. දයො පන ඣානාදීනි අත්තදනො අධිගමවදසන වා 
උග්ගහපරිපුච්ඡාදිවදසන වා න ජානාති, දකවලං ‘‘ඣාන’’න්ති වා
‘‘විදමොක්දඛො’’ති වා වචනමත්තදමව සුතං දහොති, දසොපි දතන වුත්දත
‘‘ඣානං කිර සමාපජ්ජී’’ති එස වදතීති යදි එත්තකමත්තම්පි ජානාති, 
‘‘ජානාති’’ච්දචවසඞ්ඛයං ගච්ඡති, තස්සවුත්දතපාරාජිකදමව.දසදසොපන
එකස්සවාද්වින්නංවාබහූනංවා නියමිතානියමිතවදසනවිදසදසොසබ්දබො
සික්ඛාපච්චක්ඛානකථායං වුත්තනදයදනව දවදිතබ්දබො. පරියායභාසදන
පන ‘‘අහ’’න්ති අවුත්තත්තා පටිවිජානන්තස්ස වුත්දතපි ථුල්ලච්චයං. 
විසංවාදනාධිප්පාදයනමුසාවාදපදයොගස්සකතත්තාඅප්පටිවිජානන්තස්සාපි

දුක්කටන්ති ආහ ‘‘කයො කත විහාකර වසති…කප.… දුක්ෙට’’න්ති. 

අනුල් පනාධිප්පායස්සාති උල්ලපනාධිප්පායවිරහිතස්ස, 
අභූතාදරොචනාධිප්පායවිරහිතස්සාති අත්දථො. උම්මත්තකාදදයො පුබ්දබ

වුත්තනයා එව. ඉධ පන ආදිෙම්මිො වග්ගුමුදාතීරියභික්ඛූ, දතසං 
අනාපත්ති. 

චතුත්ථපාරාජිකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පාරාජිෙනි මනවණ්ණනා 

ඉධාති ඉමස්මිං භික්ඛුපාතිදමොක්දඛ. උද්දිට්ඨපාරාජිෙපරිදීපනකමවාති
උද්දිට්ඨානං චතුන්නං පාරාජිකානං පරිදීපනවචනදමව. අවධාරණංපනන

අඤ්දඤසම්පීති දස්සනත්ථං. දතනාහ ‘‘සකමොධාකනත්වා පනා’’තිආදි.

තත්ථ සකමොධාකනත්වාති තත්ථ තත්ථ ආගතානි එත්දථව සදමොදහිත්වා, 

පක්ඛිපිත්වා රාසිං කත්වාති අත්දථො. පාළියං ආ තානීති උද්දදසපාළයං

ආගතානි. භික්ඛුනීනං අසාධාරණානි චත්තාරීති උබ්භජාණුමණ්ඩලිකා, 
වජ්ජප්පටිච්ඡාදිකා, උක්ඛිත්තානුවත්තිකා, අට්ඨවත්ථුකාති ඉමානි
භික්ඛුනීනංභික්ඛූහිඅසාධාරණානි චත්තාරි.පණ්ඩකාදීනඤ්හිඑකාදසන්නං
අභබ්බභාදවො පාරාජිකාපත්තිසදිසත්තා පාරාජිදකොති ආහ 

‘‘එොදසන්න’’න්තිආදි. අ බ්බ ාවසඞ්ඛාකතහීති වත්ථුවිපන්නතාදිනා
පබ්බජ්ජූපසම්පදාය නඅරහභාවසඞ්ඛාදතහි.
පණ්ඩකතිරච්ඡානගතඋභදතොබයඤ්ජනකා (පාරා. අට්ඨ. 2.233) හි තදයො 
වත්ථුවිපන්නා අදහතුකප්පටිසන්ධිකා, දතසං සග්දගො අවාරිදතො, මග්දගො
පන වාරිදතො. අභබ්බා හි දත මග්ගප්පටිලාභාය වත්ථුවිපන්නත්තා.
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පබ්බජ්ජාපි දනසං පටික්ඛිත්තා, තස්මා දතපි පාරාජිකාව.
දථයයසංවාසදකො, තිත්ථියපක්කන්තදකො, මාතුඝාතදකො, පිතුඝාතදකො, 
අරහන්තඝාතදකො, භික්ඛුනිදූසදකො, දලොහිතුප්පාදදකො, සඞ්ඝදභදදකොති 
ඉදම අට්ඨ අත්තදනො කිරියාය විපන්නත්තා අභබ්බට්ඨානං පත්තාති
පාරාජිකාව. දතසු දථයයසංවාසදකො, තිත්ථියපක්කන්තදකො, 
භික්ඛුනිදූසදකොති ඉදමසං තිණ්ණං සග්දගො අවාරිදතො, මග්දගො පන
වාරිදතොව. ඉතදරසං පඤ්චන්නං උභයම්පි වාරිතං. දත හි අනන්තරාව 
නරදක නිබ්බත්තනකසත්තා. යදා භික්ඛුනී විබ්භමිතුකාමා හුත්වා
කාසාවදමව වා ගිහිවත්ථං වා ගිහිනිවාසනාකාදරන නිවාදසති, තදා

පාරාජිකමාපන්නා නාමදහොතීතිආහ ‘‘ගිහි ාවංපත්ථයමානායා’’තිආදි.සා
හි අජ්ඣාචාරවීතික්කමංඅකත්වාපිඑත්තාවතාඅස්සමණීනාමදහොති. 

දීඝතායලම්බමානංඅඞ්ගජාතදමතස්සාති  ම්බී (සාරත්ථ.ටී.2.233). න
දසො එත්තාවතා පාරාජිදකො, අථදඛො යදා අනභිරතියා පීළදතො අත්තදනො
අඞ්ගජාතං මුදඛ වා වච්චමග්දග වා පදවදසති, තදා පාරාජිදකො දහොති.

මුදුකතා පිට්ඨි එතස්සාති මුදුපිට්ඨිකෙො, කතපරිකම්මාය මුදුකාය පිට්ඨියා
සමන්නාගදතො. දසොපි යදා අනභිරතියා පීළදතො අත්තදනො අඞ්ගජාතං
අත්තදනො මුඛමග්ගවච්චමග්දගසු අඤ්ඤතරං පදවදසති, තදා පාරාජිදකො

දහොති. පරස්ස අඞ් ජාතං මුකඛන  ණ්හාතීති දයො අනභිරතියා පීළදතො 

පරස්ස සුත්තස්ස වා පමත්තස්ස වා අඞ්ගජාතං මුදඛන ගණ්හාති. පරස්ස

අඞ් ජාකත අභිනිසීදතීති දයො අනභිරතියා පීළදතො පරස්ස අඞ්ගජාතං
කම්මනියංදිස්වාඅත්තදනොවච්චමග්දගනතස්සූපරිනිසීදති, තංඅත්තදනො 
වච්චමග්ගං පදවදසතීති අත්දථො. එතානි හි චත්තාරි යස්මා උභින්නං
රාගවදසනසදිසභාවූපගතානංධම්දමො‘‘දමථුනධම්දමො’’ති වුච්චති, තස්මා
එදකනපරියාදයනදමථුනධම්මංඅප්පටිදසවිත්වාදයවදකවලංමග්දගන 
මග්ගප්පදවසනවදසන ආපජ්ජිතබ්බත්තා දමථුනධම්මපාරාජිකස්ස

අනුදලොදමන්තීති ‘‘අනුක ොමපාරාජිොනී’’තිවුච්චන්ති. 

එත්ථාහ – මාතුඝාතකපිතුඝාතකඅරහන්තඝාතකා තතියපාරාජිකං
ආපන්නා, භික්ඛුනිදූසදකො, ලම්බිආදදයො චත්තාදරො ච පඨමපාරාජිකං
ආපන්නාඑවාතිකත්වාකුදතො චතුවීසතීති(සාරත්ථ.ටී.2.233)? වුච්චදත– 
මාතුඝාතකාදදයො හි චත්තාදරො ඉධ අනුපසම්පන්නා එව අධිප්දපතා, 
ලම්බිආදදයොචත්තාදරොකිඤ්චාපිපඨමපාරාජිදකන සඞ්ගහිතා, යස්මාපන
එදකන පරියාදයන දමථුනධම්මං අප්පටිදසවිදනො දහොන්ති, තස්මා විසුං

වුත්තාති. දුතියවිකප්දප ෙච්චිත්ථාති එත්ථ කච්චි අත්ථාති පදච්දඡදදො
කාතබ්දබො. 

ඉතිකඞ්ඛාවිතරණියාපාතිදමොක්ඛවණ්ණනාය 

විනයත්ථමඤ්ජූසායංලීනත්ථප්පකාසනියං 
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පාරාජිකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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සඞ්ඝාදිකසසෙණ්ඩං 

පියවචකනන ආ පනන්ති පියායිතබ්බවචදනනාලපනං, සාධූනං 
සමාලපනන්ති වුත්තං දහොති. සාධදවො හි පදර ‘‘දභොන්දතො’’ති වා
‘‘දදවානංපියා’’ති වා ‘‘භද්රභව’’න්ති වා ‘‘ආයස්මන්දතො’’ති වා
සමාලපන්ති. 

1. සුක්කවිස්සට්ඨිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සං-සද්දදො විජ්ජමානත්දථොති ආහ ‘‘සංවිජ්ජතී’’ති. කචතනාති 
වීතික්කමවසප්පවත්තාපුබ්බභාගදචතනා, දමොචනස්සාදදචතනාතිඅත්දථො. 

අස්සාති සුක්කවිස්සට්ඨියා. අඤ්ඤපදත්ථසමාදසදනව සුක්කවිස්සට්ඨියා

වුත්තත්තා ඉක-සද්දස්ස විසුං අත්දථො නත්ථීති ආහ ‘‘සඤ්කචතනාව

සඤ්කචතනිො’’ති. ඉදානි ඉක-සද්දදොව අත්ථිඅත්ථං පකාදසතීති

දස්දසන්දතො ‘‘සඤ්කචතනා වා’’තිආදිමාහ. සංවිජ්ජමානා දචතනා 

සඤ්කචතනා.සුක්ෙස්සාතිසම්භවස්ස. විසට්ඨීතිවිස්සග්දගො. 

ඉදානිතංයස්මිංකාදලදමොදචති, දයනාධිප්පාදයනදමොදචති, දයන 
දචොපාදයන දමොදචති, යඤ්ච තස්ස අධිප්පායස්ස වත්ථු, තං සබ්බං
සඞ්දඛපදතො විභාදවත්වා සරූපදතො තං විසට්ඨිං දස්දසතුං 

‘‘රාගූපත්ථම් ාදීසූ’’තිආදිමාහ. තත්ථ රාගස්ස බලවභාදවො, රාදගන වා 

අඞ්ගජාතස්සූපත්ථම්දභොථද්ධභාදවො රාගූපත්ථම්ක ො, දසොආදි දයසංදත 

රාගූපත්ථම් ාදකයො, දතසු රාගූපත්ථම්භාදීසු. ආදිසද්දදන (පාරා. 238) 
වච්චූපත්ථම්භපස්සාවූපත්ථම්භවාතූපත්ථම්භඋච්චාලිඞ්ගපාණකදට්ඨූපත්ථම්

භානං ගහණං. ෙම්මඤ්ඤතං පත්කතති දමොචනකම්මක්ඛමතාය
කම්මනියතං පත්දත, අජ්ඣත්තරූපාදීසු උපක්කමාරහභාවං පත්දතති

අත්දථො.අදරොගස්සභාදවො ආකරො යං, තංආදිදයසංදත ආකරො යාදකයො, 

දතසු ආදරොගයාදීසු. ආදිසද්දදන 

සුඛදභසජ්ජදානපුඤ්ඤයඤ්ඤසග්ගබීජවීමංසදවානංගහණං. අජ් ත්තරූපං 

අජ්ඣත්තංඋපාදින්නරූපං, තංආදිදයසංදත අජ් ත්තරූපාදකයො, දතසු. 

ආදිසද්දදන බහිද්ධාරූපඅජ්ඣත්තබහිද්ධාරූපආකාදසකටිකම්පනානං 

ගහණං. දමොචදන අස්සාදදො සුඛදවදනා කමොචනස්සාකදො, දමොචනත්ථං
පුබ්බභාදග පවත්තරාදගො, සම්පතත්තඅස්සාදසීදසන දචත්ථ රාදගො

වුත්දතො, දතන සම්පතත්තා දචතනා කමොචනස්සාදකචතනා, තාය. ඉමිනා 
මුච්චනස්සාදදො (පාරා. අට්ඨ. 2.240) මුත්තස්සාදදො දමථුනස්සාදදො
ඵස්සස්සාදදො කණ්ඩුවනස්සාදදො දස්සනස්සාදදො නිසජ්ජස්සාදදො
වාචස්සාදදො දගහසිතදපමං වනභඞ්ගියන්ති ඉදමහි සම්පතත්තා
දචතනාදයො පටික්ඛිපති, තාහි නිමිත්දත උපක්කමන්තස්ස මුත්දතපි

අනාපත්ති. ‘‘නිමිත්කත උපක්ෙමන්තස්සා’’තිඉමිනාපනඌරුමද්දාපනාදීනි
පටික්ඛිපති. දතන හි සතිපි දමොචනස්සාදද නිමිත්දත උපක්කමාභාවදතො

මුත්දතපි අනාපත්ති. වුත්තඤ්දහතං සමන්තපාසාදිොයං ‘‘සා ච දඛො
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නිමිත්දත උපක්කමන්තස්දසව, 
හත්ථපරිකම්මපාදපරිකම්මගත්තපරිකම්මකරදණන සදචපි අසුචි මුච්චති, 
අනාපත්තී’’ති. 

ආසයධාතුනානාත්තකතොති පිත්තදසම්හපුබ්බදලොහිතාසයානඤ්දචව
පථවීධාතුආදීනඤ්ච චතුන්නං ධාතූනං, රසදසොණිතාදීනං වා සත්තන්නං

ධාතූනං නානාත්තදතො. ඨානා චාවනාති සුක්කස්ස යං ඨානං, තදතො චුති.
සුක්කස්ස හි වත්ථිසීසං කටි කාදයොති (පාරා. අට්ඨ. 2.237) තිධා ඨානං

පකප්දපන්ති. එකෙො කිරාචරිදයො ‘‘වත්ථිසීසං සුක්කස්ස ඨාන’’න්ති ආහ, 
එදකො ‘‘කටී’’ති, එදකො ‘‘සකදලො කාදයො’’ති. දතසු තතියස්ස භාසිතං
සුභාසිතං. දකසදලොමනඛදන්තානඤ්හි මංසවිනිමුත්තට්ඨානං, 
උච්චාරපස්සාවදඛළසිඞ්ඝාණිකා, ථද්ධසුක්ඛචම්මානි ච වජ්දජත්වා
අවදසදසො ඡවිමංසදලොහිතානුගදතො සබ්දබොපි කාදයො 
කායප්පසාදභාවජීවිතින්ද්රියාබද්ධපිත්තානං, සම්භවස්සචඨානදමව.තථාහි 
රාගපරිතට්ඨාදනනාභිභූතානං හත්ථීනං උදභොහි කණ්ණචූළකාහි සම්භදවො
නික්ඛමති. 

එත්ථ ච ‘‘රාගූපත්ථම් ාදීසූ’’තිආදිනා (පාරා. අට්ඨ. 2.237) කාදලො
දස්සිදතො. රාගූපත්ථම්භාදිකාදලසු හි අඞ්ගජාතං කම්මනියං දහොති. යස්ස
කම්මනියත්දතසතිදමොදචති, ඉදතො පරං අඤ්දඤොකාදලොනත්ථි.නහි 
විනා රාගූපත්ථම්භාදීහි පුබ්බණ්හාදදයො කාලදභදා දමොචදන නිමිත්තං

දහොන්ති. ‘‘ආකරො යාදීසූ’’තිආදිනා පන අධිප්පාදයො දස්සිදතො. එවරූදපන

හි අධිප්පායදභදදනදමොදචති, නඅඤ්ඤථා. ‘‘අජ් ත්තරූපාදීසූ’’තිආදිනා
උපාදයො දස්සිදතො. අජ්ඣත්තරූදප වා හි දමොදචයය, බහිද්ධාරූදප වා, 
උභයත්ථ වා, ආකාදස වා කටිං කම්දපන්දතො, ඉදතො පරං අඤ්දඤො

උපාදයො නත්ථි. නී ාදිවකසනා’’තිආදීහි පන දසහි නවමස්ස අධිප්පායස්ස
වත්ථුදස්සිතං.වීමංසන්දතොහිනීලාදීසුඅඤ්ඤතරවදසනවීමංසති, න දතහි

විනිමුත්තන්ති. ‘‘ඨානාචාවනා’’තිඉමිනාපනඅත්ථදතො විස්සට්ඨි දස්සිතා. 
යථාහ ‘‘විස්සට්ඨීති ඨානදතො චාවනා වුච්චතී’’ති (පාරා. 237). සා චායං
තස්ස සුක්කස්ස ඨානා චාවනා රාගවදසන. වුත්තඤ්දහතං 

ෙථාවත්ථුඅට්ඨෙථායං ‘‘සුක්කවිස්සට්ඨි නාම රාගසමුට්ඨානා දහොතී’’ති

(කථා. අට්ඨ. 307). අඤ්ඤත්ර සුපිනන්තාති සුපිදනො එව සුපිනන්දතො, තං

ඨදපත්වාති වුත්තං දහොති. දතනාහ ‘‘යාසුපිදන’’තිආදි. සඞ්ඝාදිකසකසොති 

ඉමස්සආපත්තිනිකායස්සනාමං.දතනාහ ‘‘යාඅඤ්ඤත්ර සුපිනන්තා’’තිආදි. 

ආපත්තිනිොකයොති ආපත්තිසමූදහො. කිඤ්චාපි අයං එකාව ආපත්ති, 
රුළ්හිසද්දදන, පනඅවයදවසමූහදවොහාදරනවා ‘‘නිකාදයො’’ති වුත්දතො
‘‘එදකොදවදනාක්ඛන්දධො, එදකොවිඤ්ඤාණක්ඛන්දධො’’තිආදීසුවිය. 

අස්සාති(සාරත්ථ.ටී.2.16 සංඝාදිදසසකණ්ඩ)ආපත්තිනිකායස්ස.නනු
චඅතත්දතොයංනිද්දදදසො ‘‘සඞ්දඝොආදිම්හි දචවදසදසචඉච්ඡිතබ්දබො
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අස්සා’’ති. න හි ආපත්තිනිකායස්ස ආදිම්හි දචව දසදස ච සඞ්දඝො
ඉච්ඡිදතො, කිඤ්චරහි වුට්ඨානස්සාති ඉමං දචොදනං මනසි නිධාය යථා න 

විරුජ්ඣති, තථා අධිප්පායං විවරිතුං ‘‘කිං වුත්තං කහොතී’’තිආදිමාහ.
ආපත්තිදතො වුට්ඨානස්ස ආදිම්හි දචව දසදස ච ඉච්ඡිදතො සඞ්දඝො
ආපත්තියාව ඉච්ඡිදතො නාම දහොතීති අයදමත්ථ අධිප්පාදයො. 

ආපත්තිවුට්ඨානන්ති ආපත්තිදතො වුට්ඨානං, අනාපත්තිකභාවූපගමනන්ති
අත්දථො. 

දෙකසොතන්ති පස්සාවමග්ගං, අඞ්ගජාතප්පදදසන්ති වුත්තං දහොති. යදි
එවං අථ කස්මා අට්ඨකථායං ‘‘දකදසොතං ඔතිණ්ණමත්දත’’ති වුත්තන්ති

ආහ ‘‘ඨානකතො පන චුත’’න්තිආදි. අවස්සකමව දෙකසොතං ඔතරති 
අධිවාදසත්වා අන්තරා නිවාදරතුං අසක්කුදණයයත්තා.
දකදසොදතොදරොහනදතො (සාරත්ථ. ටී. 2.236-237) පට්ඨාය පන
උපාදින්නදතො විනිමුත්තත්තා සම්භවරූපං උතුසමුට්ඨානදමව අවසිස්සති, 

දසසං තිසමුට්ඨානං නත්ථීති දවදිතබ්බං. තස්මාති යස්මා ඨානදතො චුතං
දකදසොතංඔතරති, තස්මා. 

අකමොචනාධිප්පායස්සාති දභසජ්දජන නිමිත්තං ආලිම්පන්තස්ස

උච්චාරාදීනිවාකදරොන්තස්ස. සුපිනං පස්සන්තස්සාති(පාරා.අට්ඨ.2.237) 
ධාතුක්දඛොභදතො වා අනුභූතපුබ්බදතො වා දදවදතොපසංහාරදතො වා
පුබ්බනිමිත්තදතො වාති ඉදමහි චතූහි කාරදණහි සුපිනං පස්සන්තස්ස. කිං
පදනතංපස්සන්දතොසුත්දතොපස්සති, පටිබුද්දධො, උදාහුදනවසුත්දතො, න 
පටිබුද්දධොති? කිඤ්දචත්ථ– යදි තාවසුත්දතොපස්සති, අභිධම්මවිදරොදධො
ආපජ්ජති. භවඞ්ගචිත්දතන හි සුපති, තං රූපනිමිත්තාදිආරම්මණං වා 
රාගාදිසම්පතත්තං වා න දහොති. සුපිනං පස්සන්තස්ස ච ිදිසානි චිත්තානි 
උප්පජ්ජන්ති. අථ පටිබුද්දධො පස්සති, විනයවිදරොදධො ආපජ්ජති. යඤ්හි
පටිබුද්දධො පස්සති, තං සබ්දබොහාරිකචිත්දතන පස්සති.
සබ්දබොහාරිකචිත්දතනචකදතවීතික්කදම අනාපත්තිනාම නත්ථි.සුපිනං
පස්සන්දතනපනකදතපිවීතික්කදම එකන්තං අනාපත්තිඑව. අථදනව
සුත්දතොනපටිබුද්දධොපස්සති, දකොනාමපස්සති, එවඤ්චසතිසුපිනස්ස
අභාදවොව ආපජ්ජතීති? න අභාදවො, කස්මා? යස්මා කපිමිද්ධපදරදතො 
පස්සති.වුත්තඤ්දහතං‘‘කපිමිද්ධපදරදතොදඛොමහාරාජසුපිනංපස්සතී’’ති

(මි. ප. 5.3.5). ෙපිමිද්ධපකරකතොති මක්කටනිද්දාය තත්දතො. යථා හි 
මක්කටස්ස නිද්දා ලහුපරිවත්තා දහොති, එවං යා නිද්දා පුනප්පුනං 
කුසලාදිචිත්තදවොකිණ්ණත්තා ලහුපරිවත්තා, යස්සා පවත්තියං පුනප්පුනං
භවඞ්ගදතො උත්තරණංදහොති, තායතත්දතොසුපිනංපස්සති.යස්සචඑවං
පස්සන්තස්සසුපිදන දමථුනංධම්මංපටිදසවන්තස්සවිය, කායසංසග්ගාදීනි
ආපජ්ජන්තස්ස විය ච සුපිනන්දතදනව කාරදණන අසුචි මුච්චති, තස්සපි
අනාපත්ති.සුපිදන(පාරා.අට්ඨ. 2.262) පනඋප්පන්නායඅස්සාදදචතනාය
සචස්ස විසදයො දහොති, නිච්චදලන භවිතබ්බං, න හත්දථන නිමිත්තං
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කීළාදපතබ්බං. කාසාවපච්චත්ථරණරක්ඛණත්ථං පන හත්ථපුදටන 
ගදහත්වාජග්ගනත්ථායඋදකට්ඨානංගන්තුංවට්ටති. 

සුක්කවිස්සට්ඨිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. කායසංසග්ගසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘ඔතිණ්දණො’’ති(සාරත්ථ.ටී.2.270) ඉදංකම්මසාධනං, කත්තුසාධනං

වා දහොතීති තදුභයවදසන අත්ථං දස්දසන්දතො ‘‘යක්ඛාදීහි විය

සත්තා’’තිආදිමාහ. අසමකපක්ඛිත්වාති යථාසභාවං අනුපපරික්ඛිත්වා, යථා
දතරතිජනකාරූපාදදයොවිසයාඅනිච්චදුක්ඛාසුභානත්තාකාදරන අවට්ඨිතා, 

තථා අපස්සිත්වාති වුත්තං දහොති. පරිණකතනාති පරිවත්දතන. දතනාහ 

‘‘යථාපරිවත්තමාන’’න්තිආදි. වුත්තරා වකසනාතිකායසංසග්ගරාගවදසන. 

තදහුජාතායපීති තස්මිං අහනි ජාතං ජනනං එතිස්සාති තදහුජාතා, තස්මිං

අහනි ජාතාති වා තදහුජාතා, තාය, තං දිවසං ජාතායපීති අත්දථො, 
ජාතමත්තාය අල්ලමංසදපසිවණ්ණායපීතිවුත්තංදහොති. 

අස්සාති ‘‘කායසංසග්ගං සමාපජ්දජයයා’’ති පදස්ස. ඉදානි හත්ථාදීනං

විභාගදස්සනත්ථං ‘‘තත්ථ හත්කථො නාම ෙප්පරකතො පට්ඨායා’’තිආදිමාහ. 

ෙප්පරකතො පට්ඨායාති දුතියමහාසන්ධිං උපාදාය. අඤ්ඤත්ථ පන 
මණිබන්ධදතො පට්ඨාය යාව අග්ගනඛා හත්දථො. විනන්ධිත්වා වා
අවිනන්ධිත්වාවා කතදකසකලාපස්දසතංඅධිවචනන්තිසම්බන්දධො.තත්ථ 

විනන්ධිත්වාති තීහි දකසවට්ටීහි ගන්ථිත්වා. සුවණ්ණචීරෙන්ති 
සුවණ්ණපාළං.හත්ථඤ්චදවණිඤ්චඨදපත්වාඅවදසසසරීරංඅඞ්ගන්තිආහ 

‘‘අවකසසස්සසරීරස්සා’’තිආදි. 

දයො හි දසවනාධිප්පාදයොපි නිච්චදලන කාදයන දකවලං ඵස්සං 
පටිවිජානාති සාදියති අනුදභොති, තස්ස චිත්තුප්පාදමත්දත ආපත්තියා

අභාවදතො අනාපත්තීති ආහ ‘‘ොකයන අවායමිත්වා’’තිආදි. 

කමොක්ඛාධිප්පාකයනාතිඉත්ථිදතොමුච්චිතුකාමතාධිප්පාදයන. අසඤ්චිච්චාති
‘‘ඉමිනාඋපාදයනඉමංඵුසිස්සාමී’’තිඅදචදතත්වා. එවඤ්හි අදචදතත්වා

පත්තප්පටිග්ගහණාදීසුමාතුගාමස්ස අඞ්දග ඵුට්දඨපි අනාපත්ති. අසතියාති
අඤ්ඤවිහිදතො දහොති, ‘‘මාතුගාමං ඵුසිස්සාමී’’තිසතිනත්ථි, එවං අසතියා

හත්ථපාදපසාරණාදිකාදල ඵුසන්තස්ස අනාපත්ති. අජානන්තස්සාති
දාරකදවදසන ඨිතං දාරිකං ‘‘ඉත්ථී’’ති අජානන්දතො දකනචිදදව
කරණීදයන ඵුසති, එවං ‘‘ඉත්ථී’’ති අජානන්තස්ස ඵුසදතො අනාපත්ති. 

අසාදියන්තස්සාති කායසංසග්ගං අසාදියන්තස්ස බාහාපරම්පරාය

නීතභික්ඛුස්සවියඅනාපත්ති.ඉධපනඋදායිත්දථදරො ආදිෙම්මිකෙො. තස්ස
අනාපත්තිආදිකම්මිකස්සාති. 

කායසංසග්ගසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. දුට්ඨුල්ලවාචාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

දුට්ඨුල් වාචස්සාදරා වකසනාති දුට්ඨුල්ලා වාචා දුට්ඨුල් වාචා, තාය

අස්සාදදචතනා දුට්ඨුල් වාචස්සාකදො, දතන සම්පතත්තරාගවදසන.

එත්ථාධිප්දපතං මාතුගාමං දස්දසතුං ‘‘මාතු ාම’’න්තිආදිමාහ. 

දුට්ඨුල් ාදුට්ඨුල් සං ක්ඛණසමත්ථන්ති අසද්ධම්මසද්ධම්මප්පටිසංතත්තං
කථං ජානිතුං සමත්ථං. යා පන මහල්ලිකාපි බාලා එළමූගා, අයං

ඉධානධිප්දපතා. වණ්කණො නාමද්දවමග්දග උද්දිස්ස‘‘ඉත්ථිලක්ඛදණන
සුභලක්ඛදණන සමන්නාගතාසී’’තිආදිනා (පාරා. අට්ඨ. 2.285) දථොමනා. 

අවණ්කණො නාම ද්දව මග්දග උද්දිස්ස වුත්තවිපරියාදයන ගරහනා, 
‘‘ඉත්ථිලක්ඛදණන සුභලක්ඛදණන අසමන්නාගතාසී’’තිආදීහි ඛුංසනාති

වුත්තංදහොති. යාචනා නාම‘‘දදහිදම, අරහසිදම දාතු’’න්ති(පාරා.285) 

වචනං. ආයාචනා නාම ‘‘කදා දත මාතා පසීදිස්සති, කදා දත පිතා
පසීදිස්සති, කදා දතදදවතාදයො පසීදිස්සන්ති, කදා දත සුඛදණොසුලදයො
සුමුහුත්දතොභවිස්සති, කදාදතදමථුනංධම්මංලභිස්සාමී’’ති(පාරා. 285) 

වචනං. පුච්ඡනං නාම ‘‘කථංත්වං සාමිකස්සදදසි, කථංජාරස්සදදසී’’ති

(පාරා.285) වචනං. පටිපුච්ඡනං නාම‘‘එවංකිරත්වංසාමිකස්සදදති, එවං

ජාරස්ස දදසී’’ති(පාරා.285) වචනං. ආචික්ඛනං නාමපුට්ඨස්ස‘‘එවං දදහි, 
එවංදදන්තාසාමිකස්සපියාභවිස්සසි, මනාපාචා’’ති(පාරා.285) භණනං. 

අනුසාසනං නාම අපුට්ඨස්ස ‘‘එවං දදහි, එවං දදන්තා සාමිකස්ස පියා 

භවිස්සසි, මනාපා චා’’ති (පාරා. 285) භවනං. අක්කෙොසනං (පාරා. 285) 
නාම ‘‘අනිමිත්තාසි, නිමිත්තමත්තාසි, අදලොහිතාසි, ධුවදලොහිතාසි, 
ධුවදචොළාසි, පග්ඝරන්තීසි, සිඛරණීසි, ඉත්ථිපණ්ඩකාසි, දවපුරිසිකාසි, 
සම්භින්නාසි, උභදතොබයඤ්ජනකාසී’’ති (පාරා. 285) වචනං. යස්මා
දමථුනුපසංහිතාය වාචාය අධිකං දුට්ඨුල්ලං නාම නත්ථි, තස්මා
‘‘දමථුනුපසංහිතාහී’’ති ඉදං දුට්ඨුල්ලවාචාය සිඛාපත්තලක්ඛණදස්සනන්ති

වුත්තං, නපනදමථුනුපසංහිතාදයව දුට්ඨුල්ලවාචත්තා. සිඛරණීසීති(පාරා.

අට්ඨ. 2.285) බහිනික්ඛන්තආණිමංසා. සම්භින්නාසීති 

සම්භින්නවච්චමග්ගපස්සාවමග්ගා. උ කතොබයඤ්ජනොසීති 
පුරිසනිමිත්දතන, ඉත්ථිනිමිත්දතන චාති උභදතොබයඤ්ජදනහි
සමන්නාගතා. 

එත්ථ ච වණ්ණභණදන තාව ‘‘ඉත්ථිලක්ඛදණන සුභලක්ඛදණන 
සමන්නාගතාසී’’ති වදති, න තාව සීසං එති. ‘‘තව වච්චමග්දගො ච
පස්සාවමග්දගො ච සුදභො සුභසණ්ඨාදනො දස්සනීදයො, ිදිදසන නාම
ඉත්ථිලක්ඛදණන සුභලක්ඛදණන සමන්නාගතාසී’’ති වදති, සීසං එති, 
සඞ්ඝාදිදසදසොදහොතීතිඅත්දථො. 
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අවණ්ණභණදන පන ‘‘අනිමිත්තාසී’’තිආදීහි එකාදසහි පදදහි
අවණ්දණ අඝටිදතසීසංන එති, ඝටිදතපි දතසු ‘‘සිඛරණීසිසම්භින්නාසි 
උභදතොබයඤ්ජනකාසී’’තිඉදමහිතීහිඝටිදතදයවසඞ්ඝාදිදසදසො. 

යාචනායපි‘‘දදහිදම’’තිඑත්තදකදනවසීසංනඑති, ‘‘දමථුනංධම්මං 
දදහී’’තිඑවංදමථුනධම්දමනඝටිදතඑවසඞ්ඝාදිදසදසො. 

‘‘කදාදතමාතාපසීදිස්සතී’’තිආදීසුආයාචනවචදනසුපිඑත්තදකදනව 
සීසං න එති, ‘‘කදා දත මාතා පසීදිස්සති, කදා දත දමථුනං ධම්මං
ලභිස්සාමී’’ති වා ‘‘තව මාතරි පසන්නාය වා දමථුනං ධම්මං
ලභිස්සාමී’’තිආදිනා පන නදයන දමථුනධම්දමන ඝටිදතදයව
සඞ්ඝාදිදසදසො. 

‘‘කථං ත්වං සාමිකස්ස දදසී’’තිආදීසු (පාරා. 285) පුච්ඡාවචදනසුපි
‘‘දමථුනං ධම්ම’’න්ති වුත්දතදයව සඞ්ඝාදිදසදසො. ‘‘එවං කිර ත්වං
සාමිකස්සදදසී’’ති(පාරා.285) පටිපුච්ඡාවචදනසුපි එදසවනදයො. 

ආචික්ඛනාය ච ‘‘එවං දදහී’’ති, ‘‘එවං දදමානා’’ති වුත්දතපි සීසං න 
එති, ‘‘දමථුනං ධම්මං එවං දදහි, එවං උපදනහි, එවං දමථුනං ධම්මං
දදමානා උපනයමානා සාමිකස්ස පියා දහොතී’’තිආදිනා පන නදයන
දමථුනධම්දමනඝටිදතදයවසඞ්ඝාදිදසදසො. අනුසාසනිවචදනසුපිඑදසව
නදයො. 

අක්දකොසවචදනසු පන එකාදසසු ‘‘සිඛරණීසි සම්භින්නාසි 
උභදතොබයඤ්ජනකාසී’’තිඉමානිතීණිදයවපදානිසුද්ධානිසීසංඑන්ති, ඉති
ඉමානිච තීණි, පුරිමානිචවච්චමග්ගපස්සාවමග්ගදමථුනධම්මපදානිතීණීති
ඡ පදානි සුද්ධානි ආපත්තිකරානි, දසසානි ‘‘අනිමිත්තාසී’’තිආදීනි
අනිමිත්දත‘‘දමථුනංධම්මංදම දදහී’’තිවා‘‘අනිමිත්තාසි, දමථුනංධම්මං
දම දදහී’’ති වා ආදිනා නදයන දමථුනධම්දමන ඝටිතාදනව
ආපත්තිකරානිදහොන්තීතිදවදිතබ්බානි. 

අධක්ඛෙන්ති අක්ඛකදතො පට්ඨාය අදධො. උබ් ජාණුමණ්ඩ න්ති

ජාණුමණ්ඩලදතො පට්ඨාය උද්ධං. උබ් ක්ඛෙන්ති අක්ඛකදතො පට්ඨාය

උද්ධං. අකධොජාණුමණ්ඩ න්තිජාණුමණ්ඩලදතොපට්ඨායඅදධො.අක්ඛකං, 
පන ජාණුමණ්ඩලඤ්චඑත්දථවදුක්කටදඛත්දතසඞ්ගහංගච්ඡතිභික්ඛුනියා
කායසංසග්දග විය. නහිබුද්ධාගරුකාපත්තිංසාවදසසංපඤ්ඤාදපන්තීති. 

ොයප්පටිබද්ධන්තිවත්ථංවාපුප්ඵංවාආභරණංවා. 

අත්ථධම්මඅනුසාසනිපුකරක්ඛාරානන්ති (පාරා. අට්ඨ. 2.287) එත්ථ
‘‘අනිමිත්තා’’තිආදීනංපදානංඅත්ථංකදථන්දතො, අට්ඨකථං වාසජ්ඣායං

කදරොන්දතො අත්ථපුකරක්ඛාකරො නාම, පාළං වාදචන්දතො, සජ්ඣායං වා
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කදරොන්දතො ධම්මපුකරක්ඛාකරො නාම, ‘‘ඉදානිපි අනිමිත්තාසි, 
උභදතොබයඤ්ජනකාසි, අප්පමාදංදානිකදරයයාසි, යථා ආයතිම්පිඑවරූපා

මා දහොහිසී’’ති භණන්දතො අනුසාසනිපුකරක්ඛාකරො නාම. ඉති අත්ථඤ්ච
ධම්මඤ්ච අනුසාසනිඤ්ච පුරක්ඛිත්වා භණන්තානං අනාපත්ති. දයො පන
භික්ඛුනීනං පාළං වාදචන්දතො පකතිවාචනාමග්ගං පහාය හසන්දතො
හසන්දතො ‘‘සිඛරණීසි, සම්භින්නාසි, උභදතොබයඤ්ජනකාසී’’තිපුනප්පුනං

භණති, තස්ස ආපත්තිදයව. ඉධ ආදිෙම්මිකෙො උදායිත්දථදරො, තස්ස

අනාපත්ති ආදිකම්මිකස්ස. නනු ‘‘සිඛරණී’’තිආදීහි අක්දකොසන්තස්ස
පටිඝචිත්තං උප්පජ්ජතීති දුක්ඛදවදනායපි භවිතබ්බං, අථ කස්මා 

ද්විකවදනන්ති? නායංදදොදසො.රාගවදසනහිඅයංආපත්ති, නපටිඝවදසන, 
තස්මා රාගවදසදනව පවත්දතො අක්දකොදසො ඉධාධිප්දපදතො, න
පටිඝවදසනාපීති. 

දුට්ඨුල්ලවාචාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. අත්තකාමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අත්තොමපාරිචරියාවකසනාති අත්තකාමපාරිචරියායරාගවදසන.ඉධාපි
දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලජානනසමත්ථාව ඉත්ථී අධිප්දපතාති ආහ 

‘‘දුට්ඨුල්ක ො ාකසන වුත්තප්පොරාය ඉත්ථියා’’ති. සමීකපති සවනූපචාදර.

‘‘ඨත්වා’’ති පාඨදසදසො. අත්තොමපාරිචරියාති කාමීයතීති ොකමො, 

දමථුනධම්දමො, පරිචරණං උපට්ඨානං පරිචරියා, සාව පාරිචරියා, කාදමන

පාරිචරියා ොමපාරිචරියා, අත්තදනො කාමපාරිචරියා අත්තොමපාරිචරියා, 
අත්තදනො අත්ථාය දමථුනධම්දමන උපට්ඨානන්ති අත්දථො. අථ වා

කාමිතාති ොමා, පාරිචරියා, අත්තදනොකාමා අත්තොමා, අත්තකාමාචසා 

පාරිචරියා චාති අත්තොමපාරිචරියා, සයං දමථුනරාගවදසන 

පත්ථිතඋපට්ඨානන්තිඅත්දථො.දතනාහ ‘‘කමථුනධම්මසඞ්ඛාකතනා’’තිආදි.
එත්ථ ච පඨදමන අත්ථවිකප්දපන කාමදහතුපාරිචරියාසඞ්ඛාතං
අත්ථත්තයං දස්දසති, දුතිදයන අධිප්පායපාරිචරියාසඞ්ඛාතං අත්ථද්වයං.
බයඤ්ජදන (පාරා. අට්ඨ. 2.291) පන ආදරං අකත්වා අත්ථමත්තදමව
දස්දසතුං ‘‘අත්තදනො කාමං අත්තදනො දහතුං අත්තදනො අධිප්පායං 
අත්තදනොපාරිචරිය’’න්ති(පාරා.292) පදභාජනංවුත්තං.‘‘අත්තදනොකාමං
අත්තදනො දහතුං අත්තදනො පාරිචරිය’’න්ති හි වුත්දත ජානිස්සන්ති
පණ්ඩිතා ‘‘එත්තාවතා අත්තදනො අත්ථාය කාමපාරිචරියා වුත්තා’’ති, 
‘‘අත්තදනො අධිප්පායං අත්තදනො පාරිචරිය’’න්ති (පාරා. 292) වුත්දතපි
ජානිස්සන්ති ‘‘එත්තාවතා අත්තනා ඉච්ඡිතකාමිතට්දඨන
අත්තකාමපාරිචරියාවුත්තා’’ති. 

කලයාදණන භද්දදකන ගුදණන සමන්නාගතත්තා ෙ යාණධම්මං. 

දතනාහ ‘‘තදු කයනාපී’’තිආදි. අභිරකමයයාති දතොදසයය. එතදග් න්ති
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එසා අග්ගා. පාරිචරියානන්ති පාරිචරියානං මජ්දඣ, නිද්ධාරදණ දචතං
සාමිවචනං. නනු දුට්ඨල්ලවාචාසික්ඛාපදද (පාරා. 285) දමථුනයාචනං
ආගතං, අථකස්මාඉදංවුත්තං? නායංදදොදසො.තත්ථ(සාරත්ථ.ටී.2.291) 
හි දුට්ඨුල්ලවාචස්සාදරාගවදසන වුත්තං, ඉධ පන අත්තදනො
දමථුනස්සාදරාගවදසනාති. 

තස්මිංකයව ඛකණති භණිතක්ඛදණ. උභදතොබයඤ්ජනදකො පන
පණ්ඩකගතිකත්තා විසුං න වුත්දතො. ‘‘ඉමස්මිං සික්ඛාපදද්වදය
කායසංසග්දග විය යක්ඛිදපතීසුපි දුට්ඨුල්ලත්තකාමවචදන 

ථුල්ලච්චය’’න්ති (වජිර. ටී. පාරාජික 295) වදන්ති. තස්මිංකයවාති
පණ්ඩදකදයව ඉත්ථිසඤ්ඤිදනො අත්තකාමපාරිචරියාය වණ්ණභණදනපි
දුක්කටං. ‘‘දයො දත විහාදර වසති, තස්ස අග්ගදානං දමථුනං ධම්මං 
දදහී’’ති පරියායවචදනපි දුක්කටං. ‘‘අත්තකාමපාරිචරියාය වණ්ණං
භාදසයයයාමාදිසං ‘සීලවන්ත’න්තිවුත්තත්තා’’ති(වජිර.ටී.පාරාජික295) 
එදක. ‘‘පඤ්චසු අඞ්දගසු සබ්භාවා සඞ්ඝාදිදසදසොවා’’ති අපදර.

‘‘දමථුනුපසංහිදතනා’’ති වුත්තත්තා ‘‘චීවරාදීහි…කප.…  ාසන්තස්ස

අනාපත්තී’’තිවුත්තං. 

අත්තකාමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. සඤ්චරිත්තසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සඤ්චරණං සඤ්චකරො, දසොඑතස්සඅත්ථීති සඤ්චරී, සඤ්චරණසීදලොති

වා සඤ්චරී, තස්ස භාදවො සඤ්චරිත්තං, සඤ්චරණන්ති අත්දථො. තඤ්ච
පරදතො ‘‘ඉත්ථියා වා පුරිසමති’’න්තිආදිවචනදතො ඉත්ථිපුරිසානං

දවමජ්දඣති ආහ ‘‘ඉත්ථිපුරිසානං අන්තකර සඤ්චරණ ාව’’න්ති. 

පටිග් ණ්හනවීමංසනපච්චාහරණානීතිඑත්ථ පටිග් ණ්හනං නාමපුරිදසන
වා ඉත්ථියා වා උභින්නං මාතාදීහි වා ‘‘භන්දත, ඉත්ථන්නාමං ඉත්ථිං වා
පුරිසංවාඑවංභණාහී’’තිවුත්දතදතසංවචනං ‘‘සාධූ’’තිවා‘‘දහොතූ’’තිවා
‘‘භණාමී’’තිවාදයනදකනචිආකාදරනවචීදභදංකත්වා, සීසකම්පනාදීහි

වාසම්පටිච්ඡනං. වීමංසනං නාම වුත්තප්පකාදරනසාසනංගදහත්වාතස්සා
ඉත්ථියා වා පුරිසස්ස වා දතසං අවස්සං ආදරොචනකානං
මාතාපිතුභාතාභගිනිආදීනං වා සන්තිකං ගන්ත්වා තස්ස සාසනස්ස

ආදරොචනං. පච්චාහරණං නාම දතන ගන්ත්වා ආදරොචිදත සා ඉත්ථී වා
පුරිදසො වා‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡතුවා, මාවා, ලජ්ජායවාතුණ්හීදහොතු, පුන
ආගන්ත්වා තස්සා ඉත්ථියා වා පුරිසස්ස වා තස්සා පවත්තියා ආදරොචනං. 

ආපජ්කජයයාතිපටිපජ්දජයය. 

ඉත්ථියා වා පුරිසමතිං පුරිසස්ස වා ඉත්ථිමතින්ති එත්ථ

‘‘ආදරොදචයයා’’ති පාඨදසදසො දට්ඨබ්දබො. දතදනවාහ ‘‘තත්ථා’’තිආදි. 

ජායා ාකවති භරියාභාදව. ජාර ාකවති පතිභාදව, නිමිත්තත්දථ දචතං
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භුම්මවචනං. තස්මා භරියාභාවනිමිත්තං පතිභාවනිමිත්තං, භරියාභාවදහතු
පතිභාවදහතු, භරියාභාවපච්චයා පතිභාවපච්චයාආදරොදචතීතිඅත්දථො.එස

නදයො ‘‘ජායත්තකන ආකරොකචතී’’තිආදීසුපි. ‘‘ජායත්තදනවා ජාරත්තදන
වා’’තිහිඉදංයදත්ථංතං දතසංමතිංආදරොදචති, තංදස්සනත්ථංවුත්තං.
ඉදානි පන පදභාජනියං (පාරා. 302) වුත්තනදයනාපි අත්ථං දස්දසතුං 

‘‘අපිචා’’තිආදිමාහ. කිඤ්චාපි ඉත්ථිලිඞ්ගවදසන පදභාජනියං වුත්තං, 
‘‘ජායත්තදන වා ජාරත්තදන වා’’ති පන නිද්දදසස්ස
උභයලිඞ්ගසාධාරණත්තා පුරිසලිඞ්ගවදසනාපි දයොදජත්වා වත්තබ්බන්ති

ආහ ‘‘එකතකනව උපාකයනා’’තිආදි. මුහුත්තිොති ගණිකා. ‘‘අන්තමදසො 

තඞ්ඛණිකායපී’’ති ඉදං නිදස්සනමත්තන්ති ආහ ‘‘එකතකනව 

උපාකයනා’’තිආදි. 

අඤ්ඤත්ර නා ංවචනීයායාති (සාරත්ථ. ටී. 2.339-340) 
දදසචාරිත්තවදසන පණ්ණදානාදිනා අපරිච්චත්තං ඨදපත්වා.

සඤ්චරිත්තවදසන භික්ඛුනා වචනීයා න දහොතීති නා ංවචනීයා, තං

ඨදපත්වාතිදකචි.අප්දපනවාබහුනාවාධදනන කීතා ධනක්කීතා. යස්මා
පන සා න කීතමත්තාදයව භරියා, සංවාසත්ථාය පන කීතත්තා භරියා, 
තස්මාස්සනිද්දදදස ‘‘ධදනනකිණිත්වාවාදසතී’’ති (පාරා.304) වුත්තං. 

ඡන්දවාසිනීතිඡන්දදන අත්තදනොරුචියා වසතීතිඡන්දවාසිනී. යස්මා පන
සා න අත්තදනො ඡන්දමත්දතදනව භරියා දහොති, පුරිදසන පන 
සම්පටිච්ඡිතත්තා, තස්මාස්ස නිද්දදදස ‘‘පිදයො පියං වාදසතී’’ති (පාරා.

304) වුත්තං. ආදිසද්දදන ‘‘දභොගවාසිනී, පටවාසිනී, ඔදපත්තකිනී, 
ඔභටචුම්බටා, දාසී ච භරියා ච, කම්මකාරී ච භරියා ච, ධජාහටා, 
මුහුත්තිකා’’ති(පාරා. 304) ඉදමසංඅට්ඨන්නංආකාරානංගහණං.යථාච
‘‘ඡන්දවාසිනී’’තිආදීසුඅඤ්ඤතරවදසන වදදතොවිසඞ්දකදතොනත්ථි, එවං
පාළයං අවුත්දතසුපි ‘‘දහොහි කිර ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා, ජායා, පජාපති, 
පුත්තමාතා, ඝරණී, ඝරසාමිනී, භත්තරන්ධිකා, සුස්සූසිකා, පරිචාරිකා’’ති
(පාරා. අට්ඨ. 2.305) එවමාදීසු සංවාසපරිදීපදකසු වචදනසු
අඤ්ඤතරවදසන වදන්තස්සාපි විසඞ්දකදතො නත්ථි, තිවඞ්ගසම්පත්තියා
ආපත්තිදයව. 

මාතුරක්ඛිතං බ්රූහීති එත්ථ මාතුරක්ඛිතා නාම මාතරා රක්ඛිතා, යථා
පුරිදසන සහ සංවාසං න කප්දපති, එවං මාතරා රක්ඛිතාති අත්දථො.
දතදනවස්ස පදභාජදනපි ‘‘මාතා රක්ඛති දගොදපති, ඉස්සරියං කාදරති, 

වසං වත්දතතී’’ති (පාරා. 304) වුත්තං. පිතුරක්ඛිතාදීසූති ‘‘පිතුරක්ඛිතා, 
මාතාපිතුරක්ඛිතා, භාතුරක්ඛිතා, භගිනිරක්ඛිතා, ඤාතිරක්ඛිතා, 
දගොත්තරක්ඛිතා, ධම්මරක්ඛිතා, සාරක්ඛා, සපරිදණ්ඩා’’ති(පාරා.303) එවං
වුත්දතසුපිතුරක්ඛිතාදීසු.යථා ච එත්ථ, එවං ‘‘පිතුරක්ඛිතංබ්රහූී’’තිආදීසුපි
නදයොදවදිතබ්දබො. 
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සඞ්ඝස්ස වා කචතියස්ස වා ගි ානස්ස වා කිච්කචන  ච්ඡන්තස්සාති 
(පාරා. අට්ඨ. 2.340) එත්ථ භික්ඛුසඞ්ඝස්ස උදපොසථාගාරං වා කිඤ්චි වා
විප්පකතං දහොති. තත්ථ කාරුකානං භත්තදවතනත්ථාය උපාසදකො වා
උපාසිකාය සන්තිකං භික්ඛුං පහිදණයය, උපාසිකා වා උපාසකස්ස, 
එවරූදපන සඞ්ඝකිච්දචන ගච්ඡන්තස්ස අනාපත්ති. දචතියකම්දම
කරියමාදනපි එදසව නදයො. ගිලානස්ස දභසජ්ජත්ථායපි උපාසදකන වා
උපාසිකාය සන්තිකං, උපාසිකාය වා උපාසකස්ස සන්තිකං පහිතස්ස
ගච්ඡදතොඅනාපත්ති. 

කිඤ්චාපි එත්ථ ‘‘ඉත්ථී නාම මනුස්සිත්ථී, න යක්ඛී න දපතී න 
තිරච්ඡානගතා. පුරිදසොනාමමනුස්සපුරිදසො, නයක්දඛො’’තිආදි (සාරත්ථ.
ටී.2.341) නත්ථි, තථාපිමනුස්සජාතිකාවඉත්ථිපුරිසාඉධඅධිප්දපතාතිආහ 

‘‘කතසං මනුස්සජාතිෙතා’’ති. නනා ංවචනීයතාති යථාවුත්තනදයන

පරිච්චත්තා අලංවචනීයා. නිවාරණත්දථො හි එත්ථ අ ං-සද්දදො. න

අලංවචනීයා නා ංවචනීයා, න නාලංවචනීයා, තස්සා භාදවො
නනාලංවචනීයතා, ‘‘අලංවචනීයතා’’ඉච්දචවවුත්තංදහොති. 

පණ්ණත්තින්ති, ඉමං සික්ඛාපදං. ොයවිොකරනාති

සීසුක්ඛිපනාදිකායවිකාදරන. තකථව වීමංසිත්වාතකථවපච්චාහරන්තස්සාති
හත්ථමුද්දාදිනා කායවිකාදරන වීමංසිත්වා පුන ආගන්ත්වා තදථව

ආදරොදචන්තස්ස. ආ මිස්සතීති තව සන්තිදක ධම්මස්සවනාදිඅත්ථං

ආගමිස්සති. කෙනචිවුත්කතතිආසනසාලාදීසුනිසින්නස්සදකනචිපුරිදසන
වුත්දත. සදච හි ඛීණාසවස්ස මාතාපිතදරො කුජ්ඣිත්වා අලංවචනීයා
දහොන්ති, තඤ්ච භික්ඛුං ඝරං උපගතං පිතා වදති ‘‘මාතා දත, තාත, මං
මහල්ලකං ඡඩ්දඩත්වා ඤාතිකුලං ගතා, ගච්ඡ නං මං උපට්ඨාතුං
දපදසහී’’ති.දසොදචගන්ත්වාතංවත්වාපුනපිතුදනොතස්සාආගමනංවා 
අනාගමනං වා ආදරොදචති, එවං ආදරොදචන්තස්ස තස්සපි කායවාචදතො

සමුට්ඨාති. දතනාහ ‘‘පණ්ණත්තිං අජානන්තස්ස පනා’’තිආදි. 

ඛීණාසවස්සපීති එත්ථ පි-සද්දදන දසක්ඛපුථුජ්ජනානං වත්තබ්බදමව

නත්ථීතිදීදපති. පිතුවචකනනාතිඅත්තදනොපිතුවචදනන.  න්ත්වාතිතස්සා
සමීපංගන්ත්වා.පණ්ණත්තිං, අලංවචනීයභාවඤ්චාතිඋභයංඅජානන්තස්සපි

කායවාචදතො සමුට්ඨාති. තදු යන්ති පණ්ණත්තිං, අලංවචනීයභාවඤ්ච. යං
පන පණ්ණත්තිං ජානිත්වා එදතදහව තීහි නදයහි සඤ්චරිත්තං
සමාපජ්ජදතො කායචිත්තදතො, වාචාචිත්තදතො, කායවාචාචිත්තදතො ච
සමුට්ඨාති. ඉමානි තීණි පණ්ණත්තිජානනචිත්දතන 
‘‘සචිත්තකසමුට්ඨානානී’’ති වුත්තං, තං අතත්තං. න හි පණ්ණත්තිං
ජානිත්වාපි ‘‘නාලංවචනීයා’’තිමඤ්ඤමානස්සසචිත්තදකහිසමුට්ඨාදනහි
ආපත්තිසමුට්ඨාතීති වත්තුංතජ්ජතිවීතික්කමදචතනායඅසම්භවදතො. 

සඤ්චරිත්තසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6. කුටිකාරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සඤ්ඤාචිොය පනාතිඑත්ථ සන්තිඅත්තවාචදකොතතියත්දථනිපාදතො, 

යාචිොති භාවසාධදනො, දතසඤ්ච මජ්දඣපදදලොපසමාදසො. පනාති

නිපාතමත්තදමව. දතනාහ ‘‘සයං පවත්තිතයාචනා වුච්චතී’’ති. යා හි

අත්තනාපවත්තිතා, සාඅත්තදනොනාමදහොතීතිආහ ‘‘තස්මා’’තිආදි.නනු
න සක්කා යාචනාදයව කුටිං කාතුන්ති අනුදයොගං සන්ධාය

තස්සාධිප්පායත්ථං දස්දසතුං ‘‘සයං යාචිතකෙහී’’තිආදිමාහ. තත්ථ සයං

යාචිතකෙහීති ‘‘වාසිං දදථ, ඵරසුං දදථා’’තිආදිනා (පාරා. 342) සයං

යාචිතදකහි. උපෙරකණහීති වාසියාදීහි. පදරන භණ්ඩසාමිදකන ‘‘මම

ඉද’’න්ති අපරිච්චාගාරක්ඛණදගොපනවදසන පරිග්ගහිතං පරපරිග් හිතෙං, 

පරසන්තකන්තිවුත්තංදහොති. මූ ච්කඡදවකසනාතිමූලස්ස ඡින්දනවදසන, 
පරසන්තකභාවදතො දමොදචත්වා අත්තදනො සන්තකං කත්වාති වුත්තං
දහොති. එවඤ්හි අඤ්ඤාතකඅප්පවාරිතට්ඨානදතො යාචන්තස්ස

අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්තියාදුක්කටං. තාවොලෙංපනවට්ටතීතිතාවකාලිකං
කත්වා යාචිතුං වට්ටති. සකකම්මං න යාචිතබ්බාති
පාණාතිපාතසික්ඛාපදරක්ඛණත්ථං වුත්තං. ‘‘හත්ථකම්මං දදථා’’ති
අනියදමත්වාපිනයාචිතබ්බා.එවංයාචිතාහිදත‘‘සාධු, භන්දත’’ති භික්ඛුං
උදයයොදජත්වා මිදගපි මාදරත්වාආහදරයුං.නියදමත්වා පන ‘‘විහාදර 
කිඤ්චි කත්තබ්බං අත්ථි, තත්ථ හත්ථකම්මං දදථා’’ති යාචිතබ්බා. ‘‘කුටි
නාම උල්ලිත්තාවාදහොති, අවලිත්තාවාඋල්ලිත්තාවලිත්තාවා’’ති(පාරා.

345) පදභාජදන වුත්තත්තා ‘‘කුටින්ති උල්ලත්තාදීසු අඤ්ඤතර’’න්ති 

වුත්තං. තත්ථ උද්ධං මුඛං ලිත්තා උල්ලත්තා. අන්දතො ලිම්පන්තා හි එවං

ලිම්පන්ති.අදධොමුඛංලිත්තා අවලත්තා. බහිලිම්පන්තාහිඑවංලිම්පන්ති.

දතනාහ ‘‘තත්ථ උල්ලත්තා නාමා’’තිආදි. පිට්ඨසඞ්ඝාකටොති ද්වාරබාහා. 

‘‘සුධාය වා මත්තිොය වා’’ති එදතන ඨදපත්වා ඉදම ද්දව දලදප
අවදසදසොභස්මාදගොමයාදිදභදදො අදලදපොතිදස්දසති. 

යස්මාපනසඤ්ඤාචිකායකුටිංකදරොන්දතනාපිඉධවුත්තනදයදනව 

පටිපජ්ජිතබ්බං, තස්මා ‘‘සයං වා ෙකරොන්කතන ආණත්තියා වා 

ොරාකපන්කතනා’’තිවුත්තං. එත්ථ ච ‘‘සයං වා ෙකරොන්කතනා’’තිඉමිනා

සාමත්ථියදතො ලබ්භමානමත්ථමාහ, න තු පදත්ථදතො. ‘‘ආණත්තියා වා

ොරාකපන්කතනා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.348-349) පන පදත්ථදතො. එවඤ්ච
කත්වා යදි පන ‘‘කදරොන්දතන වා කාරාදපන්දතන වා’’ති වදදයය, 
බයඤ්ජනං විදලොමිතං භදවයය. න හි කාරාදපන්දතො කදරොන්දතො නාම 
දහොතීති එදිසී දචොදනා අනවකාසාති දට්ඨබ්බං.නත්ථිසාමී පති එතිස්සාති 

අසාමිො, තං අසාමිකං, අනිස්සරන්ති අත්දථො. අනිස්සරතා දචත්ථ

කාරාපදනනාති ආහ ‘‘ොකරතා දායකෙන විරහිත’’න්ති. උද්කදකසොති
උද්දිසිතබ්දබො. 
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තත්රාති සාමිස්මිං භුම්මවචනන්ති ආහ ‘‘තස්සා කුටියා’’ති. දීඝකසොති 

නිස්සක්කවචනන්තිආහ ‘‘දීඝකතො’’ති. බහිකුට්කටතිකුට්ටස්සබහි, ථුදසන

මිස්සදකො පිණ්දඩො ථුසපිණ්කඩො, තස්ස පරියන්දතො ථුසපිණ්ඩපරියන්කතො, 
දතන, ථුසමිස්සකමත්තිකාපිණ්ඩපරියන්දතනාති වුත්තං දහොති.
ථුසපිණ්ඩස්සූපරි දසතකම්මං පන අබ්දබොහාරිකං. අබ්භන්තදර භදවො 

අබ් න්තරිකමො, දතන. යත්ථාති යස්සං කුටියං. පමාණයුත්කතොති
පකතිවිදත්ථියානවවිදත්ථිපමාදණො. ‘‘තිරියං සත්තන්තරා’’ති (පාරා. 348) 

උක්කංසදතො පමාණස්ස වුත්තත්තා ‘‘කහට්ඨිමකෙොටියා චතුහත්ථවිත්ථාරා

නකහොතී’’තිවුත්තං. 

කසොකධත්වාති සමතලසීමමණ්ඩලසදිසං කත්වා. පද ාජකන

වුත්තනකයනසඞ්ඝංතික්ඛත්තුංයාචිත්වාති ‘‘සඞ්ඝංඋපසඞ්කමිත්වාඑකංසං
උත්තරාසඞ්ගං කරිත්වා වුඩ්ඪානං භික්ඛූනං පාදද වන්දිත්වා උක්කුටිකං
නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගදහත්වා එවමස්ස වචනීදයො ‘අහං, භන්දත, 
සඤ්ඤාචිකායකුටිංකත්තුකාදමොඅසාමිකංඅත්තුද්දදසං, දසොහං, භන්දත, 
සඞ්ඝං කුටිවත්ථුඔදලොකනං යාචාමී’’’ති (පාරා. 349) පදභාජදන

වුත්තනදයන තික්ඛත්තුං යාචිත්වා. සඞ්කඝන වා සම්මතාති පදභාජනියං
(පාරා. 350) වුත්දතන ඤත්තිදුතියකම්දමන, අපදලොකනකම්මවදසන වා

සඞ්දඝන සම්මතා. වත්ථූති කුටිවත්ථු. අනාරම් න්ති අනුපද්දවං. පරිදතො

කමති ගච්ඡති එත්ථාති පරික්ෙමනං, දතන සහ වත්තතීති සපරික්ෙමනං, 

සඋපචාරන්තිඅත්දථො.දතනාහ ‘‘කතහිභික්ඛූහී’’තිආදි. 

කිපිල්ලොදීනන්ති එත්ථ කිපිල්ලො (පාරා. අට්ඨ. 2.353) නාම

රත්තකාළපිඞ්ගලාදිදභදා යා කාචි, තා ආදි දයසං තානි කිපිල්ලොදීනි, 

දතසං. ආදිසද්දදන උපචිකාදීනං සඞ්ගහණං. ආසකයොති 

නිබද්ධවසනට්ඨානං, දසොආදි දයසංදත ආසයාදකයො, දතහි. ආදිසද්දදන

දචත්ථ නිස්සිතස්ස ගහණං. කසොළසහි උපද්දකවහීති ‘‘කිපිල්ලිකානං වා 
ආසදයො දහොති, උපචිකානං වා උන්දූරානං වා අහීනං වා විච්ඡිකානං වා
සතපදීනංවාහත්ථීනං වාඅස්සානංවාසීහානංවාබයග්ඝානංවාදීපීනංවා
අච්ඡානංවාතරච්ඡානංවාදයසං දකසඤ්චිතිරච්ඡානගතානංපාණානංවා
ආසදයො දහොති, පුබ්බණ්ණනිස්සිතං වා දහොති, 
අපරණ්ණඅබ්භාඝාතආඝාතනසුසානඋයයානරාජවත්ථුහත්ථිසාලාඅස්සසාලා
බන්ධනාගාරපානාගාරසූනරච්ඡාචච්චරසභාසංසරණනිස්සිතං වා දහොතී’’ති

(පාරා. 353) එවං වුත්දතහි දසොළසහි උපද්දදවහි. තත්ථ ච අබ් ාඝාතං 

(පාරා. අට්ඨ. 2.353) නාම කාරණාඝරං. ආඝාතනං නාම ධම්මගන්ධිකා. 

සුසානන්ති මහාසුසානං. සංසරණං නාම අනිබ්බිජ්ඣගමනීදයො
ගතපච්චාගතමග්දගො. 
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ආවිජ්ඣිතුං සක්කුකණයයතායාති ඡින්නතටාදීනමභාවදතො

අනුපරියායිතුං සක්කුදණයයතාය. කතන භික්ඛුනාති කුටිකාරදකන

භික්ඛුනා. යාචිකතහීති ‘‘එකංසංඋත්තරාසඞ්ගංකරිත්වාවුඩ්ඪානංභික්ඛූනං
පාදද වන්දිත්වා උක්කුටිකං නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගදහත්වා එවමස්ස
වචනීදයො ‘අහං, භන්දත, සඤ්ඤාචිකාය කුටිං කත්තුකාදමො අසාමිකං
අත්තුද්දදසං, දසොහං, භන්දත, සඞ්ඝංකුටිවත්ථුදදසනං යාචාමී’’’ති (පාරා.

351) තික්ඛත්තුංයාචිදතහි. ඤත්තිදුතිකයන ෙම්කමනාති– 

‘‘සුණාතු දම, භන්දත, සඞ්දඝො, අයං ඉත්ථන්නාදමො භික්ඛු 
සඤ්ඤාචිකායකුටිංකත්තුකාදමොඅසාමිකංඅත්තුද්දදසං, දසොසඞ්ඝං
කුටිවත්ථුදදසනං යාචති. යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්දඝො
ඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුදනොකුටිවත්ථුං දදදසයය.එසාඤත්ති.සුණාතු
දම, භන්දත, සඞ්දඝො, අයංඉත්ථන්නාදමොභික්ඛු සඤ්ඤාචිකායකුටිං
කත්තුකාදමො අසාමිකං අත්තුද්දදසං, දසො සඞ්ඝං කුටිවත්ථුදදසනං 
යාචති. සඞ්දඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුදනො කුටිවත්ථුං දදදසති, 
යස්සායස්මදතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුදනො කුටිවත්ථුස්ස
දදසනා, දසො තුණ්හස්ස. යස්ස නක්ඛමති, දසො භාදසයය. දදසිතං
සඞ්දඝන ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුදනො කුටිවත්ථු, ඛමති සඞ්ඝස්ස, 
තස්මාතුණ්හී, එවදමතංධාරයාමී’’ති– 

එවං පදභාජදන වුත්දතන ඤත්තිදුතිදයන කම්දමන. ආළවිො නාම
ආළවිරට්දඨ ජාතා දාරකා, දත පබ්බජිතකාදලපි ‘‘ආළවිකා’’ත්දවව

පඤ්ඤායිංසු. දත සන්ධාය වුත්තං ආළවිකෙ භික්ඛූ’’ති. ක කප ඝටිකතති
(පාරා. අට්ඨ.2.353) අන්දතොදලදපවාඅන්දතොදලදපනසද්ධිංභිත්තිඤ්ච
ඡදනඤ්ච එකාබද්ධං කත්වා ඝටිදත, බහිදලදප වා බහිදලදපන සද්ධිං

ඝටිදත. ද්කව ච දුක්ෙටානි සාරම්භඅපරික්කමනවදසන. උ යවිපන්නාති 
උභදයහි දදසනාපමාදණහි විපන්නා විරහිතා උභයවිපන්නා, 

අදදසිතවත්ථුකා පමාණාතික්කන්තාතිඅත්දථො. තස්මින්තිද්වාරබන්දධවා 

වාතපාදනවා. ක කපොනඝටියතීතිපුබ්දබදින්නදලදපො ද්වාරබන්දධනවා
වාතපාදනනවා සද්ධිංන ඝටියති, එකාබද්ධං හුත්වානතිට්ඨතීති වුත්තං

දහොති. තන්ති ද්වාරබන්ධං වා වාතපානං වා පරාමසති. පඨමකමවාති
දලපකිච්චස්සනිට්ඨිතත්තා ද්වාරබන්ධවාතපානානංඨපනදතොපුබ්දබදයව, 
දලපස්ස නිට්ඨිතක්ඛදණදයවාති අධිප්පාදයො. ‘‘භික්ඛු කුටිං කදරොති
දදසිතවත්ථුකං පමාණිකං සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති දුක්කටස්ස.
භික්ඛු කුටිං කදරොති දදසිතවත්ථුකං පමාණිකං අනාරම්භං අපරික්කමනං, 

ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (පාරා. 355) පදභාජනියං වුත්තත්තා ‘‘කෙව ං

සාරම් ායා’’තිආදිවුත්තං. විප්පෙතන්ති අනිට්ඨිතං. අඤ්ඤස්සදදකතොචාති

අඤ්ඤස්සපුග්ගලස්සවාසඞ්ඝස්සවාදදදතො ච. ගුහා නාමඉට්ඨකගුහාවා

සිලාගුහා වා දාරුගුහා වා භූමිගුහා වා. තිණකුටි නාම සත්තභූමිදකොපි
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පාසාදදොතිණච්ඡදදනො ‘‘තිණකුටිකා’’තිවුච්චති. අඤ්ඤස්සාතිආචරියස්ස

වා උපජ්ඣායස්ස වා සඞ්ඝස්ස වා. වාසා ාරං ඨකපත්වාති (පාරා. අට්ඨ.

2.364) අත්තදනො වසනත්ථාය වාසාගාරං ඨදපත්වා. උකපොසථා ාරාදීසූති

එත්ථ ආදිසද්දදන ජන්තාඝරදභොජනසාලාඅග්ගිසාලානං ගහණං. 

කහට්ඨිමපමාණසම් කවොති චතුහත්ථවිත්ථිණ්ණතා. අකදසාකපත්වා

ෙකරොකතොති වත්ථුං අදදසාදපත්වා පමාණාතික්කන්තං, පමාණතත්තං වා

කදරොදතො.එත්ථචවත්ථුදනොඅදදසාපනං අකිරියා. කුටිකරණං කිරියා. 

කුටිකාරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. විහාරකාරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

මහන්තං ලාති ගණ්හාතීති මහල් කෙො, තං මහල්ලකං. දයො ච යං

ගණ්හාති, දසො තස්ස අත්ථීති ආහ ‘‘මහන්ත ාකවො එතස්ස අත්ථීති 

මහල් කෙො’’ති. දසො ච මහන්තභාදවො දකන, කුදතො චාති ආහ 

‘‘සසාමිෙ ාකවනා’’තිආදි.නදකවලංසසාමිකභාදවදනවාතිආහ ‘‘යස්මා

වා’’තිආදි. යදි එවං අථ කස්මා ‘‘මහල්ලදකො නාම විහාදරො සසාමිදකො

වුච්චතී’’ති (පාරා. 367) එත්තකදමව පදභාජදන වුත්තන්ති ආහ ‘‘යස්මා

පනා’’තිආදි. විහරන්ති එත්ථාති විහාකරො, ආවාදසො. මාතිකායං භික්ඛූ වා 

අනභිකනයයාති එත්ථ වා-සද්දදො ‘‘අයං වා දසො මහානාදගො’’තිආදීසු විය
අවධාරණත්දථො. 

කෙොසම්බියන්ති (සාරත්ථ. ටී. 2.365) එවංනාමදකනගදර.තස්සකිර
නගරස්සආරාමදපොක්ඛරණිආදීසු දතසු දතසු ඨාදනසු දකොසම්බරුක්ඛාව
උස්සන්නාඅදහසුං, තස්මාතං‘‘දකොසම්බී’’තිසඞ්ඛංගච්ඡති. ‘‘කුසුම්බස්ස

නාම ඉසිදනො අස්සමදතො අවිදූදර මාපිතත්තා’’ති එදක. ඡන්නත්කථරං

ආරබ් ාතිදයොඅභිනික්ඛමනකාදලසද්ධිංනික්ඛන්දතො, යස්සචසත්ථාරා
පරිනිබ්බානකාදල බ්රහ්මදණ්දඩො (චූළව. 445) ආණත්දතො, තං 

ඡන්නත්දථරං ආරබ්භ. කචතියරුක්ඛන්ති චිත්තීකතට්දඨන කචතියං, 
පූජාරහානංදදවට්ඨානානදමතංඅධිවචනං, ‘‘දචතිය’’න්ති සම්මතංරුක්ඛං 

කචතියරුක්ඛං. වත්ථුදනො අදදසනාය ආපජ්ජනදතො ‘‘අකිරියමත්තකතො

සමුට්ඨාන ාකවො’’ති වුත්තං. මත්ත-සද්දදන කිරියදතො සමුට්ඨානතං
පටික්ඛිපති. දකචිපන ‘‘වත්ථුඅදදසනාය, කුටිකරදණනචසමුට්ඨානදතො
කිරියාකිරියදතොසමුට්ඨාතී’’තිවදන්ති. පමාණනියමාභාදවොවවිදසදසො. 

විහාරකාරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. දුට්ඨදදොසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

දූසීයතීති දුට්කඨො, දූදසතිපරං විනාදසතීති කදොකසො. දතනාහ ‘‘දූසිකතො

කචවා’’තිආදි. ඉදානි ‘‘දූසිදතො දචව දූසදකො චා’’ති ඉමිනා සඞ්දඛදපන
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වුත්තදමවත්ථංවිත්ථාදරත්වාදස්දසතුං ‘‘උප්පන්කනහිකදොකස’’තිආදිමාහ. 

පෙති ාවං ජහාපිකතොති(සාරත්ථ.ටී.2.385-386) දසොම්මභාවංජහාපිදතොති

අත්දථො, විකාරමාපාදිදතොති වුත්තං දහොති. ආොරනානාත්කතනාති 
දූසිතාකාරස්ස දචව දූසකාකාරස්ස චාති ඉදමසං ද්වින්නං ආකාරානං

නානාභාදවන. නප්පතිකතොති පීතිසුඛාදීහි න අභිගදතො අනුපගදතො, න
උපගදතොතිඅත්දථො.දයො චපීතිසුඛාදීහිඅනුපගදතො, දසොදතහිවජ්ජිදතො

නාමදහොතීතිආහ ‘‘පීතිසුඛාදීහිවිවජ්ජිකතො’’ති.දයොචදතහිවජ්ජිදතො, න

දසො දතහි අභිසදටොනාම දහොතීතිආහ ‘‘න අභිසකටො’’ති, පීතිසුඛාදීහින 

පත්ථදටොතිඅත්දථො.නාස්සමූලන්ති අමූ ෙං. තංපන අමූලකත්තංයස්මා

දචොදකවදසනඅධිප්දපතං, නචුදිතකවදසන, තස්මාතදත්ථංදස්දසතුං ‘‘යං

කචොදකෙනා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යන්ති පාරාජිකං. එතන්ති චුදිතකස්ස 

ආපන්නානාපන්නත්තං. ඉධාතිඉමස්මිංසික්ඛාපදද. 

ඉදානි අත්තනා වුත්තදමව දිට්ඨාදිං විවරිතුං ‘‘එත්ථ චා’’තිආදි වුත්තං. 

තකථවාති ‘‘පසාදදසොදතන වා දිබ්බදසොදතන වා’’ති ඉමමත්ථං අතිදිසති. 

පරිසඞ්කිතං (පාරා. අට්ඨ. 2.385-386) පන තිවිධං දිට්ඨපරිසඞ්කිතං, 
සුතපරිසඞ්කිතං, මුතපරිසඞ්කිතන්ති. තත්ථ භික්ඛුඤ්ච මාතුගාමඤ්ච
තථාරූදපඨාදනදිස්වා ‘‘අද්ධාඉදමහිකත’’න්තිවා ‘‘කරිස්සන්තී’’ති වා

පරිසඞ්කිතං, ඉදං දිට්ඨපරිසඞ්කිතං නාම.අන්ධකාදරවා පටිච්ඡන්දනොකාදස
වාභික්ඛුස්සචමාතුගාමස්සචවචනංසුත්වාදුතියස්ස අත්ථිභාවංඅජානදතො

පුබ්දබ වුත්තනදයන පරිසඞ්කිතං, ඉදං සුතපරිසඞ්කිතං නාම. ධුත්දතහි
ඉත්ථීහි සද්ධිං පච්චන්තවිහාදර මණ්ඩදප වා සාලාදීසු වා
පුප්ඵගන්ධමංසසුරාදීනිඅනුභවිත්වාගතට්ඨානං දිස්වා ‘‘දකනනුදඛොඉදං
කත’’න්තිවීමංසන්දතනතත්රදකනචිභික්ඛුනාගන්ධාදීහිපූජාකතා දහොති, 
දභසජ්ජත්ථාය අරිට්ඨං වා පීතං, දසො තස්ස ගන්ධං ඝායිත්වා ‘‘අයං දසො 

භවිස්සතී’’ති පරිසඞ්කිතං, ඉදං මුතපරිසඞ්කිතං නාම. එවං තිවිධස්ස

පරිසඞ්කිතස්ස අභාදවො අපරිසඞ්කිතං. දතනාහ ‘‘දිට්ඨසුතමුතවකසන

කචතසා අපරිසඞ්කිත’’න්ති. තඤ්ච පදනතං දිට්ඨාදිකං න දකවලං

අත්තදනො වාති ආහ ‘‘අත්තකනො වා පරස්ස වා’’ති. යස්මා ‘‘ත්වං

පණ්ඩදකො’’තිආදිවචදනනාපිදචොදයදතොආපත්තිදයව, තස්මා ‘‘භික්ඛුකනො

අනුරූකපසු එකූනවීසතියා අඤ්ඤතකරනා’’ති වුත්තං. යදි එවං අථ කස්මා
පදභාජදන ‘‘පාරාජිදකනධම්දමනාතිචතුන්නං අඤ්ඤතදරනා’’ති (පාරා.

386) වුත්තන්ති ආහ ‘‘පද ාජකන පනා’’තිආදි. උපසග්ගනිපාතානං 
වාචකසද්දසන්නිට්ඨාදන තදත්ථදජොතනභාදවන පවත්තනදතො 

‘‘ධංකසයයා’’ති වුත්තං. ධංසනඤ්දචත්ථ අභිභවනං. දතනාහ 

‘‘අභි කවයයා’’ති. ‘‘ත්වං කමථුනං ධම්මං පටිකසවී’’තිආදිනා නකයන

පවත්තාති ‘‘ත්වං දමථුනං ධම්මං පටිදසවි, අදින්නං ආදියි, මනුස්සං
ඝාතයිත්ථ, අභූතං ආදරොචයිත්ථා’’ති එවං පවත්තා. එත්ථ ච
‘‘අස්සමදණොසී’ති අවන්දනකාරණස්ස අවුත්තත්තා අන්තිමවත්ථුං
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අජ්ඣාපන්දනො නවන්දිතබ්දබො’’තිවදන්ති, තංනගදහතබ්බංඅවන්දිදයසු
අන්තිමවත්ථුං අජ්ඣාපන්නස්සඅවුත්තත්තා, ‘‘පච්ඡාඋපසම්පන්දනනපුදර
උපසම්පන්දනො වන්දිදයො’’ති (පරි. 468) වුත්තත්තා ච. ඉදං පන අත්තනා
වත්තබ්බංදස්දසතුං වුත්තං. 

සමීකපති ද්වාදසහත්ථපමාදණ පදදදස. සික්ඛාපච්චක්ඛානදමව හි
හත්ථමුද්දාය සීසං න එති, ඉදං පන අනුද්ධංසනං, අභූතදරොචනඤ්ච

එතිදයව. දතනාහ ‘‘හත්ථමුද්දාය එවවා’’ති. බ්රහ්මචරියාතිබ්රහ්මං දසට්ඨං

පසත්ථං චරියන්ති බ්රහ්මචරියං, බ්රහ්මූනං වා දසට්ඨානං 

බුද්ධපච්දචකබුද්ධඅරියසාවකානං, බ්රහ්මානඤ්ච චරියන්ති බ්රහ්මචරියං, 

තම්හා බ්රහ්මචරියා. දතනාහ ‘‘කසට්ඨචරියා’’ති. සාධු වතස්ස එකන්දතන 
භද්දකං භදවයය. ‘‘තජ්ජනීයකම්මාදිසත්තවිධම්පි කම්මං කරිස්සාමා’’ති

ආපත්තියා දචොදදන්තස්ස අධිප්පාදයො ෙම්මාධිප්පාකයො. ‘‘ආපත්තිදතො 

වුට්ඨාදපස්සාමා’’ති අධිප්පාදයො වුට්ඨානාධිප්පාකයො. 

අනුවිජ්ජනාධිප්පාකයොති වීමංසනාධිප්පාදයො, උපපරික්ඛාධිප්පාදයො. 

අනුවිජ්ජකෙනාති සඞ්ඝමජ්දඣ ඔතිණ්ණං අධිකරණං විනිච්ඡිනිතුං

නිසින්දනන විනයධදරන. කිං කත දිට්ඨන්ති තයා කිං දිට්ඨං, පඨමං
පාරාජිකං අජ්ඣාපජ්ජන්දතො දිට්දඨො, දුතියං තතියං චතුත්ථං පාරාජිකං

ආපජ්ජන්දතොදිට්දඨොතිවුත්තංදහොති. ආදිසද්දදන ‘‘කින්තිදතදිට්ඨං, කදා
දතදිට්ඨං, කත්ථදතදිට්ඨ’’න්තිඉමංනයං සඞ්ගණ්හාති. 

සමනත්ථායපවත්තමාදනහිසමදථහිඅධිකාතබ්බන්ති අධිෙරණං. යථා
හි සමනවදසන සමථානං විවාදාදීසු අධිකතභාදවො, එවං විවාදාදීනං දතහි

අධිකත්තබ්බතාති. දතනාහ ‘‘සමකථහි අධිෙරණීය ාකවනා’’තිආදි. ඉමිනා

හි අධිකරණසද්දස්සකම්මසාධනතා වුත්තා. අධිෙරණන්ති විවාදාධිකරණං
අනුවාදාධිකරණං ආපත්තාධිකරණං කිච්චාධිකරණන්ති චතුබ්බිධං

අධිකරණං. විවාදාදීනි අධිකරණානි සදමන්ති වූපසදමන්තීති සමථා, 

සම්මුඛාවිනයාදදයො. අථ වා අධිකරීයන්ති එත්ථාති අධිෙරණං. දක
අධිකරීයන්ති? සමථා. කථං අධිකරීයන්ති? සමනවදසන. අධිකරණං

සදමන්ති වූපසදමන්තීතිපි සමථාති එවම්දපත්ථ අත්දථො දට්ඨබ්දබො.

ආපත්තාධිකරණං ඨදපත්වා දසසාධිකරදණහි දචොදනාය අභාවදතො ‘‘ඉදං

පන පාරාජිෙසඞ්ඛාතං ආපත්තාධිෙරණකමව අධිප්කපත’’න්ති වුත්තං.

ආපත්තිදයව අධිකරණං ආපත්තාධිෙරණං. අනුද්ධංසිතක්ඛකණකයව 

සඞ්ඝාදිකසකසො, දසොදචතඞ්ඛදණදයවජානාතීතිඅධිප්පාදයො. 

කමත්තියභූමජකෙති දමත්තියඤ්ච භූමජකඤ්ච. ඡබ්බග්ගියානං

අග්ගපුරිසා එදත. සුද්ධං වාති පාරාජිකමනාපන්නං වා. ‘‘සකච කසො

තඞ්ඛකණකයව ජානාතී’’ති ඉමිනා ආවජ්ජනසමයමාහ. තඞ්ඛදණදයව
ජානනංනාමදුක්කරං, සමදයනආවජ්ජිත්වාඤාදතපනඤාතදමව දහොති.
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පච්ඡා දච ජානාති, සීසං න එති. 
සික්ඛාපච්චක්ඛානඅභූතාදරොචනදුට්ඨුල්ලවාචාඅත්තකාමදුට්ඨදදොසභූතාදරොච
නසික්ඛාපදානීති සබ්බාදනව හි ඉමානි එකපරිච්දඡදානි. යස්මා පන
පරම්මුඛා සත්තහිපි ආපත්තික්ඛන්දධහි වදදතො දුක්කටදමව, තස්මා 

‘‘පරම්මුඛා කචොකදන්තස්ස පන සීසං න එතී’’ති වුත්තං. 

වුත්තනයාපත්තිකයොති ‘‘වාචාය වාචායා’’තිආදිනා වුත්තනයා 

සඞ්ඝාදිදසසදුක්කටාපත්තිදයො. තකථවාති වාචාය වාචාදයව. වදන්තස්සාති
සත්තහිපි ආපත්තික්ඛන්දධහි උපසම්පන්නං සම්මුඛා වදන්තස්ස. 

වුත්තනකයකනවාති වාචාය වාචාදයව. ඔකාසං කාදරත්වා උපසම්පන්නං

සම්මුඛාවදන්තස්සවාචායවාචායපාචිත්තියන්තිආහ ‘‘ඔොසංොකරත්වා

වදන්තස්සපාචිත්තියකමවා’’ති. එවසද්දදනදුක්කටංනිවත්තීයති.අසම්මුඛා

සත්තහිපි ආපත්තික්ඛන්දධහි වදන්තස්ස දුක්කටං. සත්තවිධම්පි ෙම්මන්ති
තජ්ජනීයං, නියසං, පබ්බාජනීයං, පටිසාරණීයං, තිවිධඤ්ච උක්දඛපනීයන්ති
සත්තවිධම්පිකම්මං. 

උකපොසථංවාපවාරණංවාඨකපන්තස්සචඔොසෙම්මං නත්ථීතිඑත්ථ
උදපොසථදතො පුදර වා පච්ඡා වා ඨපිදතොපි අට්ඨපිදතො දහොති. දඛත්දත 
ඨපිදතො පන ඨපිදතො දහොති, තස්මා ‘‘සුණාතු දම, භන්දත, සඞ්දඝො, 
අජ්ජුදපොසදථොපන්නරදසො, යදිසඞ්ඝස්සපත්තකල්ලං, සඞ්දඝොඋදපොසථං

කදරයයා’’තිඑත්ථයාව කර-කාරංභණති, තාවඨදපතබ්දබො, ඉදංදඛත්තං. 

යය-කාදරපනවුත්දතඨදපන්දතනපච්ඡාඨපිදතොනාමදහොති. ‘‘සුණාතු
දම’’ති අනාරද්දධ ඨදපන්දතන පුදර ඨපිදතො දහොති. පවාරණාට්ඨපනං
පන සබ්බසඞ්ගාහිකං, පුග්ගලිකඤ්චාති දුවිධං. තත්ථ සබ්බසඞ්ගාහිදක 
‘‘සුණාතුදම, භන්දත, සඞ්දඝො…දප.… සඞ්දඝොදතවාචිකංපවාදරයයා’’ති 

සු-කාරදතො යාව කර-කාදරො, තාව අපරිදයොසිතාව දහොති පවාරණා, 

එත්ථන්තදර එකපදදපි ඨදපන්දතන ඨපිතා දහොති පවාරණා. යය-කාදර
පන පත්දත පරිදයොසිතාව දහොති, තස්මා තදතො පට්ඨාය ඨදපන්දතන
අට්ඨපිතා දහොති. පුග්ගලිකට්ඨපදන පන ‘‘සඞ්ඝං, භන්දත, 
පවාදරමි…දප.… තතියම්පිභන්දතසඞ්ඝංපවාදරමිදිට්දඨනවා…දප.… 

පස්සන්දතොපටී’’ති(මහාව.210) සං-කාරදතොයාවඅයංසබ්බපච්ඡිදමො ටි-
කාදරො, තාව අපරිදයොසිතාව දහොති පවාරණා, එත්ථන්තදර එකපදදපි 
ඨදපන්දතන ඨපිතා දහොති පවාරණා. ‘‘කරිස්සාමී’’ති වුත්දත පන
පරිදයොසිතාදහොති, තස්මා ‘‘කරිස්සාමී’’තිඑතස්මිංපදදසම්පත්දතඨපිතාපි 
අට්ඨපිතා දහොති. එදසව නදයො ද්දවවාචිකඑකවාචිකසමානවස්සිකාසු.

එතාසුපි හි ටි-කාරාවසානංදයව ඨපනක්දඛත්තන්ති. දතනාහ 

‘‘ඨපනක්කඛත්තං පන ජානිතබ්බ’’න්ති. ඔසකට වත්ථුස්මින්ති දචොදදකන

අත්තනා වත්තබ්දබ සඞ්ඝමජ්දඣ උදාහදට. ඉදඤ්ච ඉදඤ්ච ෙකරොතීති
පාණාතිපාතං, අදින්නාදානඤ්චකදරොති, ජාතරූපරජතඤ්ච පටිග්ගණ්හාති. 

අසුකෙො ච අසුකෙො ච අස්සමකණො, අනුපාසකෙොති අක්දකොසාධිප්පාදයන
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පරම්මුඛා වදන්තස්ස දුක්කටං, සම්මුඛා වදන්තස්ස පන පාචිත්තියදමව.

දතනාහ ‘‘සකච පන ඔදිස්ස නියකමත්වා’’තිආදි. සඞ්ඛුප මනන්ති 
දවොහාරූපගමනං. 

දුට්ඨදදොසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. අඤ්ඤභාගියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අඤ්ඤ ා ස්සාති අඤ්ඤදකොට්ඨාසස්ස, යං දචොදදතුකාදමො, තස්ස
ජාතිආදිදතො අඤ්ඤස්ස තිරච්ඡානජාතිආදිදකොට්ඨාසස්සාති වුත්තං දහොති. 

ඉදන්ති නපුංසකනිද්දදදසන ඡගලකාදිං නිද්දිසති, අයං ඡගලකාදිදකොති
අත්දථො, අධිකරණසද්දාදපක්ඛාය වා නපුංසකනිද්දදදසො, ඉදං

ඡගලකාදිසඞ්ඛාතං අධිකරණන්ති වුත්තං දහොති. අඤ්ඤ ාක ො වාති 

තිරච්ඡානජාතිආදිදභදදො අඤ්දඤො දකොට්ඨාදසො වා. අස්සාති 

ඡගලකාදිකස්ස. අඤ්ඤ ාගියං ඡගලකාදි. එත්ථ ච ‘‘අඤ්ඤභාගසම්බන්ධි
අඤ්ඤභාගිය’’න්ති පඨමවිග්ගහස්ස අත්දථො, ‘‘අඤ්ඤභාගවන්තං
අඤ්ඤභාගිය’’න්ති දුතියවිග්ගහස්ස. ඨදපත්වා පන තිරච්ඡානජාතිආදිකං
පරමත්ථදතො විසුං ඡගලකාදිදක අසතිපි ‘‘පටිමාය සරීර’’න්තිආදීසු විය

අදභදදපි දභදකප්පනාය පවත්තදලොකදවොහාරවදසන ‘‘අඤ්ඤ ා ස්ස

ඉදං, අඤ්ඤ ාක ො වා අස්ස අත්ථී’’ති වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. අධිකරීයති

එත්ථාති අධිෙරණං. දතනාහ ‘‘ආධාකරො කවදිතබ්කබො’’ති. ආධරීයති

අස්මින්ති ආධාකරො, පතිට්ඨානං. දතනාහ ‘‘වත්ථු අධිට්ඨානන්ති වුත්තං 

කහොතී’’ති. 

ඉදානි ‘‘අඤ්ඤභාගස්ස ඉද’’න්තිආදිනා සඞ්දඛදපන වුත්තදමවත්ථං 
දකවලංනයදස්සනත්ථංඅට්ඨුප්පත්තියංආගතදමවගදහත්වාවිභජන්දතො 

‘‘කයො හි කසො’’තිආදිමාහ. දතන නනු අනාගදත එවං දචොදදන්තානං 
පාපභික්ඛූනං දලදසොකාසපිදහනත්ථං ඉදං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං, නපන
දමත්තියභූමජකානං. දතසඤ්හි ආදිකම්මිකත්තා අනාපත්ති, තස්මා
සාමඤ්දඤනඅත්දථොවිභජිතබ්දබො.නපන ‘‘දයොහිදසොඅට්ඨුප්පත්තියං
දබ්දබො මල්ලපුත්දතො’’තිආදිනා විදසදසනාතිඑදිසී දචොදනා අනවකාසාති

දට්ඨබ්බං. හීති කාරණත්දථ නිපාදතො, යස්මාති වුත්තං දහොති. 

අට්ඨුප්පත්තියන්ති අත්ථස්ස උප්පත්ති අත්ථුප්පත්ති, අත්ථුප්පත්තිදයව 

අට්ඨුප්පත්ති, තස්සංඅට්ඨුප්පත්තියං, සික්ඛාපදස්ස නිදාදනතිවුත්තංදහොති. 

ඡ  කෙොති දසතඡගලදකො. කසොති ඡගලදකො. ඉමස්ස පන ‘‘දහොතී’’ති

ඉමිනා සම්බන්දධො. අඤ්ඤස්ස…කප.… ඡ  ෙ ාවස්ස චාති
‘‘තිරච්ඡානජාතියා දචව ඡගලකභාවස්ස චා’’ති සඞ්ඛාතස්ස අඤ්ඤස්ස
භාගස්සදකොට්ඨාසස්ස, පක්ඛස්සාති අත්දථො. 
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කුදතොයමඤ්දඤො, යදතො ‘‘අඤ්ඤස්ස භාගස්සා’’ති වුත්තන්ති ආහ 

‘‘ය්වායං…කප.… තකතො’’ති. තත්ථ මනුස්සජාති කචව භික්ඛු ාකවො චාති
දයොඅයංභාදගොදකොට්ඨාදසොපක්දඛොතිසම්බන්දධො, ‘‘මනුස්සජාති දචව
භික්ඛුභාදවො චා’’ති සඞ්ඛාදතො දයො අයං භාදගො දකොට්ඨාදසො පක්දඛොති

අත්දථො. තකතොති‘‘මනුස්සජාතිදචවභික්ඛුභාදවොචා’’තිභාගදතො. කසොවා

අඤ්ඤ ාක ොති යථාවුත්තතිරච්ඡානජාතිඡගලකභාවසඞ්ඛාදතො දසො 

අඤ්ඤභාදගොවා. අස්සාතිඡගලකස්ස. අත්ථීතිඋපලබ්භති. තස්මාතියස්මා 
අඤ්ඤභාගස්ස ඡගලදකො දහොති, යස්මා ච දසො වා අඤ්ඤභාදගො අස්ස 

අත්ථි, තස්මා. අඤ්ඤ ාගියසඞ්ඛයං   තීති එත්ථ ‘‘දසො ය්වාය’’න්ති ඉධ
දසො-සද්දදමවආදනත්වා දසො අඤ්ඤභාගියසඞ්ඛංලභතීතිදයොදජතබ්බං, 

‘‘දසො’’තිවා පාඨදසදසො දට්ඨබ්දබො. ච-සද්දදො සමුච්චයත්දථො. දසො පන
අධිකරණසද්දදතො පරං දට්ඨබ්දබො, ‘‘අධිකරණ’’න්ති ච දවදිතබ්දබොති. 

කතසන්ති දමත්තියභූමජකානං. ඉමං මයං දබ්බං මල් පුත්තං නාම

ෙකරොමාති ඡගලකංඅජිකායවිප්පටිපජ්ජන්තංදිස්වා ‘‘මයං, ආවුදසො, ඉමං
ඡගලකං දබ්බං මල්ලපුත්තං නාම කදරොමා’’ති වදන්තානං. 

නාමෙරණසඤ්ඤායාති නාමකරණසඞ්ඛාතාය සඤ්ඤාය. එත්ථාපි ‘‘දයො
දසො’’තිආදිකං ආදනත්වා තස්සා නාමකරණසඤ්ඤාය දයො දසො
අට්ඨුප්පත්තියං ‘‘දබ්දබොමල්ලපුත්දතොනාමා’’තිඡගලදකොවුත්දතො, දසො
යස්මා ආධාදරොවත්ථුඅධිට්ඨානන්තිදයොදජතබ්බං. 

ඉදානි කථදමතං විඤ්ඤායති ‘‘අධිකරණ’’න්ති දචත්ථ ආධාදරො 
දවදිතබ්දබො, න විවාදාධිකරණාදීසු අඤ්ඤතරන්ති අනුදයොගං සන්ධායාහ 

‘‘තඤ්හි සන්ධායා’’තිආදි. තත්ථ තන්ති තස්සා නාමකරණසඤ්ඤාය
අධිට්ඨානභූතංඡගලකංපච්චාමසති.විවාදාධිකරණාදීසුඅඤ්ඤතරං සන්ධාය

නවුත්තන්තිසම්බන්දධො.තත්ථකාරණංපුච්ඡති ‘‘ෙස්මා’’ති.කාරණමාහ 

‘‘අසම් වකතො’’ති. ඉදානි තදමව අසම්භවං පාකටං කත්වා දස්දසතුං ‘‘න

හී’’තිආදි වුත්තං.නහිඋපාදියිංසූතිසම්බන්දධො. උපාදියිංසූති ගණ්හිංසු.කිං

චතුන්නංඅධිකරණානම්පිදලදසොඅත්ථි, දයදනවංවුත්තන්තිආහ ‘‘නච

චතුන්නං අධිෙරණාන’’න්තිආදි. ඉදානි තදමව සමත්දථතුං 

‘‘ජාතික සාදකයො හී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ජාතිදයව දලදසො ජාතික කසො. 

ආදිසද්දදනනාමදලසාදීනංගහණං. දහොතිදචත්ථ– 

‘‘දලසා ජාතිනාමදගොත්ත-ලිඞ්ගාපත්තිවසාපි ච; 
පත්තචීවරුපජ්ඣායා-චරියාවාසවසාදසා’’ති. 

ආපත්තික කසො නාම ලහුකං ආපත්තිං ආපජ්ජන්දතො දිට්දඨො දහොති.
තඤ්දච පාරාජිදකන දචොදදති ‘‘අස්සමදණොසි, අසකයපුත්තිදයොසී’’ති, 
ආපත්ති වාචාය වාචාය සඞ්ඝාදිදසසස්සාති (පාරා. 396) එවං 
ආපත්තිදලසම්පි පුග්ගලස්මිංදයව ආදරොදපත්වා වුත්තත්තා 
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‘‘පුග්  ානංකයව ක සා වුත්තා’’ති වුත්තං. තඤ්ච ‘‘දබ්කබො

මල් පුත්කතො’’ති නාමන්ති දමත්තියභූමජදකහි ඡගලකස්ස කතං තං
‘‘දබ්දබො මල්ලපුත්දතො’’ති නාමඤ්ච. එවං අසම්භවං දස්දසත්වා ඉදානි

ඉමිනාව පසඞ්දගන දදසදලසසද්දානං අත්ථං සංවණ්දණතුං ‘‘එත්ථ 

චා’’තිආදිමාහ. එත්ථාති එදතසු ද්වීසු දදසදලදසසු. කදකසො නාම

ජාතිආදිදභදදො දවොහාදරො. දතනාහ ‘‘ජාතිආදීසූ’’තිආදි. අඤ්ඤම්පි 

වත්ථුන්ති යස්මිං වත්ථුස්මිං පතිට්ඨිතං, තං මුඤ්චිත්වා අඤ්ඤම්පි වත්ථුං.

කථංසිලිස්සතීතිආහ ‘‘කවොහාරමත්කතකනවා’’තිආදි, දවොහාරමත්දතදනව, 

නතු අත්ථදතොති අධිප්පාදයො. ‘‘ඊසෙං අල්ලීයතී’’තිඉමිනා ‘‘දලදසො’’ති
ලිස අල්ලීභාදවති ඉමස්ස රූපන්ති දස්දසති. කිඤ්චාපි දදසදලසානං
වුත්තනදයන බයඤ්ජනදතො නානාකරණං අත්ථි, අත්ථදතො පන නත්ථීති 

ආහ ‘‘ජාතිආදීනංකයවඅඤ්ඤතරකෙොට්ඨාසස්කසතං අධිවචන’’න්ති. 

යදි පන නාමකරණසඤ්ඤාය ආධාරභූතං ඡගලකං සන්ධාය
‘‘අඤ්ඤභාගියස්ස අධිකරණස්සා’’ති වුත්තං, අථ කස්මා පදභාජදන තං
අවිභජිත්වා ‘‘අඤ්ඤභාගියස්ස අධිකරණස්සාති ආපත්තඤ්ඤභාගියං වා
දහොති අධිකරණඤ්ඤභාගියං වා’’තිආදි (පාරා. 393) වුත්තන්ති ආහ 

‘‘පද ාජකන පනා’’තිආදි. තන්ති ආධාරසඞ්ඛාතං අධිකරණං. ආවිභූතං 

පාකටං. අත්ථුද්ධාරවකසනාති දතන වත්තබ්බඅත්ථානං උද්ධරණවදසන.
නනු ච ‘‘අත්ථමත්තං පති සද්දා අභිනිවිසන්තී’’ති න එදකන සද්දදන 
අදනකත්ථා අභිධීයන්තීති? සච්චදමතං සද්දවිදසදස අදපක්ඛිදත, දතසං
දතසං පන අත්ථානං අධිකරණසද්දවචනීයතාසාමඤ්ඤං උපාදාය
වුච්චමාදනො අයං විචාදරො අධිකරණසද්දස්ස අත්ථුද්ධාදරොති වුත්දතො.

දතදනවාහ ‘‘අධිෙරණන්ති වචනසාමඤ්ඤකතො අත්ථුද්ධාරවකසන

පවත්තානි චත්තාරි අධිෙරණානී’’ති. අඤ්ඤ ාගියතාති අඤ්ඤපක්ඛියතා. 

තබ් ාගියතාති තප්පක්ඛියතා. අපාෙටා පදභාජනදතො අඤ්ඤත්ර

දස්සිතට්ඨානාභාවදතො. අවසාකන ආපත්තඤ්ඤ ාගිකයන කචොදනඤ්චාති
‘‘භික්ඛු සඞ්ඝාදිදසසං අජ්ඣාපජ්ජන්දතො දිට්දඨො දහොති, සඞ්ඝාදිදසදස
සඞ්ඝාදිදසසදිට්ඨි දහොති, තඤ්දච පාරාජිදකන දචොදදතී’’තිආදිදචොදනං 

සන්ධාය වුත්තං ‘‘අධිෙරණඤ්ඤ ාගිය’’න්ති. එකදමකඤ්හි අධිකරණං
ඉතදරසං තිණ්ණං තිණ්ණං අඤ්ඤභාගියං අඤ්ඤපක්ඛියං 

අඤ්ඤදකොට්ඨාසියං දහොති වත්ථුවිසභාගත්තා. ආදිසද්දදන ‘‘කථං
අධිකරණං අධිකරණස්ස අඤ්ඤභාගිය’’න්තිආදිදකො පදවිභාදගො
සඞ්ගහිදතො. 

කිඤ්චි කදසං ක සමත්තං උපාදායාති එත්ථ යං වත්තබ්බං, තස්සාපි

අසම්භවදස්සනප්පසඞ්දගන දහට්ඨා වුත්තත්තා ‘‘කසසා විනිච්ඡයෙථා

අට්ඨකම වුත්තසදිසාකයවා’’ති වුත්තං. තත්ථ කසසා විනිච්ඡයෙථාති
‘‘පාරාජිදකනාති භික්ඛුදනො අනුරූදපසු එකූනවිසතියා
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අඤ්ඤතදරනා’’තිආදිකා (කඞ්ඛා. අට්ඨ. දුට්ඨදදොසසික්ඛාපදවණ්ණනා) 

විනිච්ඡයකථා. වුත්තසදිසාකයවාතිඑත්ථඉමස්මිංසික්ඛාපදද යාවත්තබ්බා, 
දතන සික්ඛාපදදන සාධාරණභූතා සා වුත්තසදිසාදයවාති අධිප්දපතා, න 

අසාධාරණභූතා අපුබ්බවණ්ණනාය අධිප්දපතත්තා. දතදනවාහ ‘‘අයං 

පනා’’තිආදි.පුරිමස්මිංසික්ඛාපදදපිතථාසඤ්ඤිදනොඅනාපත්තිකත්තා ‘‘ඉධ

චා’’ති වුත්තං. තථාසඤ්ඤිකනොපීති ‘‘පාරාජිකංදයව අයං ආපන්දනො’’ති

එවංසඤ්ඤිදනොපි. ඉතිසද්දදො ආදිඅත්දථො වා පකාරත්දථො වා. දතන
දකනචි භික්ඛුනා අඤ්දඤො දකොචි ඛත්තියජාතිදකො පාරාජිකං ධම්මං
අජ්ඣාපජ්ජන්දතො දිට්දඨො දහොති, අථ දසො අඤ්ඤං අත්තදනො දවරිං 
ඛත්තියජාතිකං භික්ඛුං පස්සිත්වා තං ඛත්තියජාතිදලසං ගදහත්වා එවං
දචොදදති ‘‘ඛත්තිදයො මයා දිට්දඨො පාරාජිකං ධම්මං අජ්ඣාපජ්ජන්දතො, 
ත්වං ඛත්තිදයො පාරාජිකං ධම්මං අජ්ඣාපන්දනොසි, අථ වා ත්වං දඛො
ඛත්තිදයො, නඅඤ්දඤො, පාරාජිකංධම්මං අජ්ඣාපන්දනොසි, අස්සමදණොසි, 
අසකයපුත්තිදයොසි, නත්ථි තයා සද්ධිං උදපොසදථො වා පවාරණා වා
සඞ්ඝකම්මංවා’’ති, ආපත්තිවාචායවාචායසඞ්ඝාදිදසසස්ස.එත්ථචදතසං 
ඛත්තියානංඅඤ්ඤමඤ්ඤංඅසදිසස්සතස්සතස්සදීඝාදිදනොවාදිට්ඨාදිදනො
වා වදසන අඤ්ඤභාගියතා, ඛත්තියජාතිපඤ්ඤත්තියා ආධාරවදසන
අධිකරණතාචදවදිතබ්බා.එසනදයො නාමදලසාදීසුපි. 

ආපත්තිදලදස පන දකනචි භික්ඛුනා දකොචි භික්ඛු ලහුකං ආපත්තිං 
ආපජ්ජන්දතො දිට්දඨො දහොති, දසො දචතං භික්ඛුං පාරාජිදකන දචොදදති, 
ආපත්ති වාචාය වාචාය සඞ්ඝාදිදසසස්ස. යදි එවං කථං අඤ්ඤභාගියං
අධිකරණං දහොතීති? යඤ්හි දසො ලහුකං ආපත්තිං ආපන්දනො, තං
පාරාජිකස්ස අඤ්ඤභාගියං අධිකරණං, තස්ස පන අඤ්ඤභාගියස්ස 
අධිකරණස්ස දලදසො නාම. දයො දසො සබ්බඛත්තියානං සාධාරදණො
ඛත්තියභාදවො විය සබ්බාපත්තීනං සාධාරදණො ආපත්තිභාදවො. එදතදනව
උපාදයන ‘‘දකනචි භික්ඛුනා දකොචි භික්ඛු සඞ්ඝාදිදසසං
අජ්ඣාපජ්ජන්දතොදිට්දඨොදහොතී’’තිආදිකං විදසසංසඞ්ගණ්හාති. 

අඤ්ඤභාගියසික්ඛං දයො, දනවසික්ඛති තත්තිදතො; 
ගච්දඡ විනයවිඤ්ඤූහි, අඤ්ඤභාගියතංව දසො. (වජිර. ටී. පාරාජික 
408); 

අඤ්ඤභාගියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. සඞ්ඝදභදසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සහිතස්සාතිකායචිත්දතහිඑකීභූතස්ස. දතනාහ ‘‘චිත්කතනචසරීකරන

ච අවියුත්තස්සාති අත්කථො’’ති. අස්සාති ‘‘සමග්ගස්සා’’ති පදස්ස. 

සමානසංවාසකෙොති සමාදනො එකූදපොසථාදිදභදදො සංවාදසො අස්සාති
සමානසංවාසදකො, ලද්ධිනානාසංවාසදකනවාකම්මනානාසංවාසදකනවා
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විරහිදතො. ොයසාමග්ගිදානකතොති කාදයන, කායස්ස වා සාමග්ගියා
සහිතභාවස්ස දානදතො, දතසුදතසුසඞ්ඝකම්දමසුහත්ථපාසූපගමනදතොති

වුත්තං දහොති. ෙථං නාමායං භිජ්කජයයාති අයං සඞ්දඝො දකන නු දඛො

උපාදයන වග්දගො භදවයය. වායාකමයයාති උස්සාහං කදරයය, පක්ඛං 
පරිදයදසයය, ගණංබන්දධයයාතිවුත්තංදහොති.අත්තදනොඵලංකදරොතීති 

ෙරණං, යංකිඤ්චිකාරණං, අධිකංකරණන්ති අධිෙරණං, විදසසකාරණං, 

විදසසකාරණඤ්ච සඞ්ඝදභදස්සාති වුත්තං ‘‘ක දනස්සා’’තිආදි. 

ක දෙරවත්ථුවකසන අට්ඨාරසවිධන්ති– 

‘‘ඉධුපාලි භික්ඛූ අධම්මං ‘ධම්දමො’ති දීදපන්ති, ධම්මං 
‘අධම්දමො’ති දීදපන්ති. අවිනයං ‘විනදයො’ති දීදපන්ති, විනයං
‘අවිනදයො’තිදීදපන්ති. අභාසිතංඅලපිතංතථාගදතන‘භාසිතංලපිතං
තථාගදතනා’ති දීදපන්ති, භාසිතං ලපිතං තථාගදතන ‘අභාසිතං
අලපිතං තථාගදතනා’ති දීදපන්ති. අනාචිණ්ණං තථාගදතන
‘ආචිණ්ණං තථාගදතනා’ති දීදපන්ති, ආචිණ්ණං තථාගදතන
‘අනාචිණ්ණං තථාගදතනා’ති දීදපන්ති. අපඤ්ඤත්තං තථාගදතන
‘පඤ්ඤත්තං තථාගදතනා’ති දීදපන්ති, පඤ්ඤත්තං තථාගදතන 
‘අපඤ්ඤත්තං තථාගදතනා’ති දීදපන්ති. අනාපත්තිං ‘ආපත්තී’ති 
දීදපන්ති, ආපත්තිං‘අනාපත්තී’තිදීදපන්ති.ලහුකංආපත්තිං‘ගරුකා
ආපත්තී’ති දීදපන්ති, ගරුකංආපත්තිං ‘ලහුකාආපත්තී’තිදීදපන්ති.
සාවදසසං ආපත්තිං ‘අනවදසසා ආපත්තී’ති දීදපන්ති, අනවදසසං
ආපත්තිං ‘සාවදසසා ආපත්තී’ති දීදපන්ති. දුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං
‘අදුට්ඨුල්ලා ආපත්තී’ති දීදපන්ති, අදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං ‘දුට්ඨුල්ලා
ආපත්තී’තිදීදපන්තී’’ති(චූළව.352) – 

එවං ෙම්මක්ඛන්ධකෙ වුත්තානංඅට්ඨාරසන්නංදභදකරණානංවදසන
අට්ඨාරසවිධං. කාරණඤ්හි තදායත්තවුත්තිතාය ඵලං එත්ථ වසතීති 

‘‘වත්ථූ’’ති වුච්චති.දහොන්තිදචත්ථ– 

‘‘ධම්මවිනයභාසිතා-චිණ්ණපඤ්ඤත්තිකාදුකා; 
ආපත්තිලහුදුට්ඨුල්ල-සාවදසසදුකානිච. 

‘‘එතානට්ඨාරස‘දභද-කරවත්ථූ’තිවුච්චදර; 
විපල්ලාසගහිතානි, වාදමූලූපනිස්සයා’’ති. 

පග් ය්හාති පග්ගහිතං අබ්භුස්සිතං පාකටං කත්වා. තිට්කඨයයාති
යථාසමාදින්නං, යථාපග්ගහිතදමව ච කත්වා අච්දඡයය. යස්මා පන එවං
පග්ගණ්හතා, තිට්ඨතා ච තං දීපිතඤ්දචව අවිනිස්සට්ඨඤ්ච දහොති, තස්මා 

‘‘දීකපයය කචව නප්පටිනිස්සජ්කජයය චා’’ති වුත්තං. කීව දූදර සුත්වා

ගන්ත්වා අවදන්තානං දුක්කටන්ති ආහ ‘‘සබ්බන්තිකමන 
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පරිච්කඡකදනා’’තිආදි. පි-සද්දදො දචත්ථ අට්ඨානප්පතත්දතො, තස්ස
‘‘අඩ්ඪදයොජනමත්ත’’න්ති ඉමිනා සම්බන්දධො දවදිතබ්දබො. තත්ථ 

‘‘අඩ්ඪකයොජනමත්ත’’න්ති ඉමිනා එකවිහාදර වත්තබ්බදමව නත්ථීති

දීදපති. ‘‘ න්ත්වා’’ති ඉමිනා දූතං වා පණ්ණං වා දපදසත්වා වදදතොපි
ආපත්තිදමොක්දඛොනත්ථි, සයදමවපනගන්ත්වා‘‘ගරුදකොදඛො, ආවුදසො, 
සඞ්ඝදභදදො, මා සඞ්ඝදභදාය පරක්කමී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.411) 
නිවාදරතබ්දබොති දීදපති. 

සමා ච්ඡතූතිඑකීභවතු.එකීභාදවොච සමානලද්ධිවදසනදහොතීතිආහ 

‘‘එෙ ද්ධිකෙො කහොතූ’’ති. එකා ලද්ධි ගහණං අස්සාති එෙ ද්ධිකෙො, 

එකදිට්ඨිදකොති අත්දථො. අඤ්ඤමඤ්ඤසම්පත්තියාති අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස 
සමානදිට්ඨිචිත්තතාසඞ්ඛාතාය සම්පත්තියා. ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස
ගුණලාභාදිකාය සම්පත්තියා’’ති දකචි. අසමග්දගො හි විසුං පාතිදමොක්ඛං 
උද්දිසති, බහිසීමායං වා අනුපරිදවණියං වාති න එකුද්දදදසො. දතනාහ 

‘‘එෙකතො පවත්තපාතිකමොක්ඛුද්කදකසොති අත්කථො’’ති. අප්පටිනිස්සජ්ජකතො

දුක්ෙටන්ති විසුං විසුං වදන්තානං ගණනාය දුක්කටං. සමනු ාසනෙම්මං

ොතබ්බන්ති යාවතතියං සමනුභාසනකම්මං කාතබ්බං, ‘‘සුණාතු දම, 
භන්දත, සඞ්දඝො, අයං ඉත්ථන්නාදමො භික්ඛු සමග්ගස්ස සඞ්ඝස්ස දභදාය
පරක්කමතී’’තිආදිනා (පාරා. 413) පදභාජදන වුත්තාහි ඤත්තිචතුත්ථාහි

තීහිසමනුභාසනකම්මවාචාහිකම්මංකාතබ්බන්ති වුත්තං දහොති. ‘‘ක දාය

පරක්ෙකමයයා’’ති විසුං වුත්තත්තා දභදනසංවත්තනිකස්ස අධිකරණස්ස
සමාදාය පග්ගණ්හනදතො පුබ්දබපි පක්ඛපරිදයසනාදිවදසන සඞ්ඝදභදාය
පරක්කමන්තස්ස සමනුභාසනකම්මං කාතබ්බන්ති දවදිතබ්බං.

පටිනිස්සජ්ජන්තස්ස අනාපත්තිභාවදතො ‘‘කසොත්ථි ාකවො තස්ස

භික්ඛුකනො’’තිවුත්තං. 

කිඤ්චාපි භික්ඛුනී සඞ්ඝං න භින්දති, අපිච දඛො දභදාය පරක්කමතීති 

‘‘සාධාරණපඤ්ඤත්තී’’ති වුත්තං. සඞ්ඝාදිදසසං අජ්ඣාපජ්ජන්තස්ස
ඤත්තියා දුක්කටං, ද්වීහි කම්මවාචාහි ථුල්ලච්චයා ච පටිප්පස්සම්භන්තීති

ආහ ‘‘සමනු ාසනෙම්කම’’තිආදි. තඤ්ච දුක්ෙටං කත ච ථුල් ච්චයා

පටිප්පස්සම් න්තීතියඤ්ච ඤත්තිපරිදයොසාදනදුක්කටංආපන්දනො, දයච
ද්වීහි කම්මවාචාහි ථුල්ලච්චදය, තා තිස්දසොපි ආපත්තිදයො
ලිඞ්ගපරිවත්දතන අසාධාරණාපත්තිදයො විය පටිප්පස්සම්භන්ති. සදච
පනස්සඤත්තිපරිදයොසාදන ලජ්ජිධම්දමො ඔක්කමති, සංවදරො උප්පජ්ජති, 
තං පටිනිස්සජ්ජති, ඤත්තියා දුක්කටං දදදසත්වා මුච්චති. අථ තං න
පටිනිස්සජ්ජති, දභදාය පරක්කමති දචව දභදනසංවත්තනිකං අධිකරණං
සමාදාය පග්ගය්හ තිට්ඨති ච, ඤත්තිදුක්කටං පටිප්පස්සම්භති, 
පඨමකම්මවාචායථුල්ලච්චදයපතිට්ඨාති.එසනදයො ඉතරකම්මවාචායම්පි.
අසමනුභාසියමානස්ස අප්පටිනිස්සජ්ජන්තස්සාපි සඞ්ඝාදිදසදසන 
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අනාපත්ති.පටිනිස්සජ්ජන්තස්සාපිඤත්තිදතොපුබ්දබවාඤත්තික්ඛදණවා 
ඤත්තිපරිදයොසාදනවාපඨමායවාඅනුස්සාවනායදුතියායවාතතියායවා

යාව යය-කාරංනසම්පාපුණාති, තාවපටිනිස්සජ්ජන්තස්ස සඞ්ඝාදිදසදසන

අනාපත්ති.දතනාහ ‘‘අසමනු ාසියමානස්ස චා’’තිආදි. 

එත්ථ පන (පාරා. අට්ඨ. 2.416) ‘‘දදවදත්දතො සමග්ගස්ස සඞ්ඝස්ස 
දභදාය පරක්කමි, තස්මිං වත්ථුස්මි’’න්ති (පරි. 17) පරිවාදර ආගතත්තා
දදවදත්දතො ආදිකම්මිදකො, දසොචදඛො සඞ්ඝදභදායපරක්කමනස්දසව, න 
අප්පටිනිස්සජ්ජනස්ස.නහිතස්සතංකම්මංකතං.කථමිදංජානිතබ්බන්ති
දච? සුත්තදතො. තථා හි ‘‘අරිට්දඨො භික්ඛු ගද්ධබාධිපුබ්දබො පාපිකාය
දිට්ඨියා යාවතතියං සමනුභාසනායන පටිනිස්සජ්ජි, තස්මිං වත්ථුස්මි’’න්ති
පරිවාදර ආගතත්තා අරිට්ඨස්ස කම්මං කතන්ති පඤ්ඤායති, න තථා
දදවදත්තස්ස. අථාපිස්ස කදතන භවිතබ්බන්ති දකොචි අත්තදනො
රුචිමත්දතනවදදයය, තථාපිඅප්පටිනිස්සජ්ජදන ආදිකම්මිකස්සඅනාපත්ති
නාමනත්ථි.නහිපඤ්ඤත්තංසික්ඛාපදං වීතික්කමන්තස්සඅඤ්ඤත්රඔදිස්ස
අනුඤ්ඤාතදතො අනාපත්ති නාම දිස්සති. යම්පි අරිට්ඨසික්ඛාපදස්ස
පදභාජදන අනාපත්තියං ‘‘ආදිකම්මිකස්සා’’ති දපොත්ථදකසු ලිඛිතං, තං
පමාදලිඛිතං, පමාදලිඛිතභාදවො ච තස්ස ‘‘පඨමං අරිට්දඨො භික්ඛු
දචොදදතබ්දබො, දචොදදත්වා සාදරතබ්දබො, සාදරත්වා ආපත්තිං
ආදරොදපතබ්දබො’’ති (චූළව. 65) එවං කම්මක්ඛන්ධදක
ආපත්තිදරොපනදතොදවදිතබ්දබො. 

ඉධ දභදාය පරක්කමදන ආදිකම්මිකස්ස දදවදත්තස්ස යස්මා තං
කම්මං න කතං (පාරා. අට්ඨ. 2.416), තස්මාස්ස ආපත්තිදයව න ජාතා.

සික්ඛාපදං පන තං ආරබ්භ පඤ්ඤත්තන්ති කත්වා ‘‘ආදිෙම්මිකෙො’’ති
වුත්දතො.ඉතිආපත්තියාඅභාවදතොදයවස්ස අනාපත්තිවුත්තා.සාපදනසා
කිඤ්චාපි ‘‘අසමනුභාසියමානස්සා’’ති ඉමිනාව සිද්ධා. යස්මා පන
අසමනුභාසියමාදනොනාමයස්සදකවලංසමනුභාසනංනකදරොන්ති, දසො
වුච්චති, න ආදිකම්මිදකො.අයඤ්චදදවදත්දතොආදිකම්මිදකොදයව.තස්මා
‘‘ආදිකම්මිකස්සා’’ති (පාරා.416) වුත්තං.එදතදනවඋපාදයනඨදපත්වා
අරිට්ඨසික්ඛාපදං සබ්බසමනුභාසනාසු විනිච්ඡදයො දවදිතබ්දබො.

කායවාචාචිත්තදතො සමුට්ඨානදතො සමනු ාසනසමුට්ඨානං. 
‘‘පටිනිස්සජ්ජාමී’’ති කායවිකාරං වා වචීදභදං වා අකදරොන්තස්දසව පන

ආපජ්ජනදතො අකිරියං. ‘‘නප්පටිනිස්සජ්ජාමී’’ති සඤ්ඤාය අභාදවන

මුච්චනදතො සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං. ‘‘නප්පටිනිස්සජ්ජාමී’’ති

ජානනචිත්දතදනව සචිත්තෙං. 

සඞ්ඝදභදසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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11. දභදානුවත්තකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

තස්කසවාති දභදාය පරක්කමන්තස්දසව. කඛොතිනිපාතමත්තං. පනාති
විදසදස නිපාදතො. යං වචනං සමග්දගපි වග්දග අවයවභූදත කදරොති 

භින්දති, තං කලහකාරකවචනං ඉධ ‘‘වග්ග’’න්ති වුච්චතීති ආහ ‘‘වග් ං

අසාමග්ගිපක්ඛියවචනං වදන්තී’’ති. අසාමග්ගිපක්දඛ භවා 

අසාමග්ගිපක්ඛියා, කලහකාරකා, දතසං වචනං අසාමග්ගිපක්ඛියවචනං, 

අසාමග්ගිපක්දඛ වා භවං වචනං අසාමග්ගිපක්ඛියවචනං. ‘‘න හි සඞ්කඝො

සඞ්ඝස්සෙම්මංෙකරොතී’’ති ඉදංනිග්ගහවදසනකත්තබ්බංකම්මංසන්ධාය

වුත්තං, උබ්බාහිකාදිකම්මං පන බහූනම්පි කාතුං වට්ටතිදයව. ධම්මවාදීති

භූතවාදී. විනයවාදීති වූපසමවාදී. ජානාති කනොති එත්ථාපි ‘‘ඡන්දඤ්ච

රුචිඤ්චා’’තිඉදංආදනත්වාසම්බන්ධිතබ්බං.දතනාහ ‘‘අම්හාෙංඡන්දාදීනි

ජානාතී’’ති.  ාසතීති එත්ථ ‘‘දනො’’ති ඉදං විභත්තිවිපරිණාදමන තජ්ජති.

දතනාහ ‘‘එවං ෙකරොමාති අම්කහහි සද්ධිං  ාසතී’’ති. ‘‘එත’’න්ති ඉමිනා

තස්ස කම්මං පච්චාමට්ඨන්ති ආහ ‘‘යං කසො ෙකරොතී’’තිආදි. කසොති

සඞ්ඝදභදාය පරක්කමන්දතො. සකමතායස්මන්තානන්තිඑත්ථ‘‘චිත්ත’’න්ති 

අජ්ඣාහරිතබ්බන්තිආහ ‘‘ආයස්මන්තානංචිත්ත’’න්ති. වුත්තසදිසාකයවාති
එත්ථ යං වත්තබ්බං, තං දහට්ඨා අඤ්ඤභාගියසික්ඛාපදට්ඨකථාය
වණ්ණනායං(කඞ්ඛා.අට්ඨ. අඤ්ඤභාගියසික්ඛාපදවණ්ණනා)වුත්තදමව. 

දභදානුවත්තකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. දුබ්බචසික්ඛාපදවණ්ණනා 

දුක්දඛන වත්තබ්දබො අනුසාසිතුං අසක්කුදණදයයො සභාදවො අස්සාති 

දුබ්බචජාතිකෙො, විදලොමභාවී. දතනාහ ‘‘දුබ්බචස ාකවො’’තිආදි. වත්තුං 

අසක්කුකණකයයොති කිස්මිඤ්චි වුච්චමාදන අසහනදතො ඔවදිතුං

අසක්කුදණදයයො. උද්දිසීයතීති උද්කදකසො, පාතිදමොක්දඛො, තස්මිං

පරියාපන්නා අන්දතොගධා උද්කදසපරියාපන්නා, දතසු

උද්දදසපරියාපන්දනසු. දතනාහ ‘‘උද්කදකස’’තිආදි. අථ සබ්බාදනව

සික්ඛාපදානි කථං පාතිදමොක්ඛුද්දදසපරියාපන්නානීති ආහ ‘‘යස්ස සියා

ආපත්ති, කසො ‘ආවිෙකරයයා’ති එවං සඞ් හිතත්තා’’ති. ‘‘යස්ස සියා 

ආපත්තී’’ති ඉමිනා සබ්බාපි ආපත්තිදයො නිදානුද්දදදස සඞ්ගහිතා එව

දහොන්ති. සික්ඛාපකදසූති අධිසීලසික්ඛාය අධිගමූපායභූදතසු
විනයපඤ්ඤත්තීසූති අත්දථො. දසො පන පාකදටොදයවාති අට්ඨකථායං න 

වුත්දතො. පඤ්චහි සහධම්මිකෙහීති 

භික්ඛුභික්ඛුනිසාමදණරසාමදණරිසික්ඛමානාහි. සික්ඛිතබ්බත්තාති
ලබ්භමානවදසන සික්ඛිතබ්බත්තා. තථා හි දතහි යථාසකං සික්ඛා

සික්ඛීයති, න සබ්බා. බුද්ධපඤ්ඤත්කතනාති බුද්දධන ඨපිදතන, 

විහිදතනාති අත්දථො. අථ වා සහධම්මිකෙන සකාරදණන වුච්චමාදනොති
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එවදමත්ථඅත්දථො දට්ඨබ්දබො. වචනායාති නිස්සක්දකසම්පදානවචනන්ති

ආහ ‘‘තකතොමමවචනකතො’’ති. 

දුබ්බචසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

13. කුලදූසකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

නගරස්සාපි ගාමවිදසසත්තා ඉධ ගාමග්ගහදණදනව නගරම්පි

ගහිතන්ති ආහ ‘‘න රම්පි  ාකම අන්කතො ධකමවා’’ති, වා-සද්දදන වා
අනුත්තවිකප්පත්දථන ගහණන්ති එවං වුත්තං. එත්ථ ච

අපාකාරපරික්දඛදපො සාපදණො නි කමො, සපාකාරාපණං න රං, 

තංතංවිපරීදතො  ාකමොති ඉදමසං තිණ්ණං විදසදසො දට්ඨබ්දබො. කු ානි

දූකසතීති ඛත්තියබ්රාහ්මණදවස්සසුද්දවදසන චත්තාරි කුලානි විකාරං
ආපාදදති. දූදසන්දතො ච න අසුචිකද්දමාදීහි දූදසති, අථ දඛො අත්තදනො

දුප්පටිපත්තියා දතසං පසාදං විනාදසති. දතනාහ ‘‘පුප්ඵදානාදීහී’’තිආදි.
තත්ථහරිත්වාවා හරාදපත්වාවාපක්දකොසිත්වාවාපක්දකොසාදපත්වාවා
සයං වා උපගතානං (පාරා. අට්ඨ. 2.436-437) යස්ස කස්සචි අත්තදනො

සන්තකස්සපුප්ඵස්සකුලසඞ්ගහත්ථායදානං පුප්ඵදානං, තංආදිදයසංදත 

පුප්ඵදානාදකයො, දතහි පුප්ඵදානාදීහි. ආදිසද්දදන (පාරා. 437) 
ඵලදානචුණ්ණමත්තිකාදන්තකට්ඨදවළුදවජ්ජිකාජඞ්ඝදපසනිකානං

ගහණං. සද්ධංවිනාකසන්කතොතිතථාඅකදරොන්දතසු අඤ්දඤසුදපසදලසු
භික්ඛූසු අප්පසාදං අදස්සනං ගදමන්දතො. පුප්ඵදානාදීහි ච දතහි
කතසඞ්ගදහහිඅඤ්දඤදපසදලතථාඅකදරොන්දතදතමනුස්සා ඉස්සන්ති

න අල්ලීයන්තීති දසො දතසං පසාදං විනාදසති නාමාති දට්ඨබ්බං. පාපො

සමාචාරාති බුද්ධප්පටිකුට්ඨත්තා ලාමකා සමාචාරා. දත පන යස්මා
කුලසඞ්ගහත්ථං මාලාවච්ඡදරොපනාදදයො ඉධ අධිප්දපතා, තස්මා 

‘‘මා ාවච්ඡකරොපනාදකයො’’ති වුත්තං. ආරාමාදීනමත්ථාය පන

කප්පියදවොහාරාදීහි දරොපාපනාදිකං වට්ටති. තත්ථ මා ාවච්ඡන්ති
තරුණපුප්ඵරුක්ඛං. තරුණකා හි පුප්ඵරුක්ඛාපි පුප්ඵගච්ඡාපි

‘‘මාලාවච්ඡා’’ත්දවවවුච්චන්ති, තස්සදරොපනං මා ාවච්ඡකරොපනං, තංආදි

දයසං දත මා ාවච්ඡකරොපනාදකයො. ආදිසද්දදන දචත්ථ 
දරොපාපනසිඤ්චනසිඤ්චාපනඔචිනනඔචිනාපනගන්ථනගන්ථාපනානං
ගහණං. 

මාතිකායං දිස්සන්තීති දය පච්චක්ඛදතො පස්සන්ති, දතහි දිස්සන්ති. 

සුයයන්තීති දය පරදතො සුණන්ති, දතහි දසොතද්වාදරන සුත්වා

උපධාරීයන්ති. දුට්ඨානීතිදූසිතානි. අ ංකතඉධවාකසනාති තවඉධවාදසන

අලං, මාඉධතවවාදසොදහොතූතිඅත්දථො.වාරණත්දථොහිඉධ අ ං-සද්දදො. 

පබ්බාජනීයෙම්මෙකතොති දචොදදත්වා සාදරත්වා ආපත්තිං ආදරොදපත්වා
‘‘සුණාතුදම, භන්දත, සඞ්දඝො, ඉදම අස්සජිපුනබ්බසුකා’’තිආදිනා(පාරා.
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434) පදභාජදන වුත්තාය ඤත්තිචතුත්ථකම්මවාචාය 

කතපබ්බාජනීයකම්දමො. යස්මිඤ්චවිහාකරවසතීතිගාමදතො බහිවිහාරමාහ. 

කනවතස්මිං ාකම…කප.… චරිතුං  තීතිසදචපි ගාදමොවානිගදමොවා
ද්වාදසදයොජනපරදමො දහොති, තිදයොජනපරදමො ච විහාදරො දහොති, දනව
තස්මිං ගාදමවානිගදමවාපිණ්ඩායචරිතුංලභති, නවිහාදරවසිතුං.තස්මිං
විහාදර වසන්දතන සාමන්තගාදමපි පිණ්ඩාය න චරිතබ්බං, 
සාමන්තවිහාදරපි වසන්දතන තස්මිං ගාදම පිණ්ඩාය න චරිතබ්බං.
සාමන්තවිහාදර වසන්දතන පන සාමන්තගාදම චරිතුං වට්ටති. 

ආපජ්ජිතබ්බා ආපත්තිකයොති කුලසඞ්ගහත්ථං අත්තදනො සන්තකදාදන
දුක්කටං, ඉස්සරවතාය සඞ්ඝසන්තකදාදන ථුල්ලච්චයං, පසය්හ දාදන 

පාරාජිකන්ති ඉමා ආපත්තිදයො. මාතිකායං ‘‘පක්ෙමතා යස්මා’’ති
පබ්බාජනීයකම්මකතස්ස වත්තවදසන වුත්තං. ආදිම්හි පන 

පබ්බාජනීයකම්මවදසන දට්ඨබ්බං. අස්සජිපුනබ්බසුකෙති අස්සජිඤ්දචව
පුනබ්බසුකඤ්ච. 

කුලදූසකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සඞ්ඝාදිකසසනි මනවණ්ණනා 

පඨමාපත්තිොති අවයදවන විග්ගදහො සමුදාදයො සමාසත්දථොති ආහ 

‘‘පඨමං ආපත්ති එකතසන්ති පඨමාපත්තිො’’ති. 

වීතික්ෙමනක්ඛකණකයවාති වත්ථුවීතික්කමනක්ඛදණදයව. එව-කාදරන
සමනුභාසනකම්මක්ඛණං පටික්ඛිපති. අහස්ස යත්තදකො පරිච්දඡදදො 

යාවතීහං. දතනාහ ‘‘යත්තොනි අහානී’’ති. අහානීතිචදිවසානීතිඅත්දථො. 

වත්ථුවකසන වාති අසුචිදමොචනාදිවීතික්කමමත්තවදසන වා. ඉදන්ති

ඉදං වීතික්කමං. නාමමත්තවකසනවා අයං ඉත්ථන්නාමාආපත්තීති ‘‘අයං
සඞ්ඝාදිදසදසො නාම ආපත්තී’’ති එවං විනා වත්ථුං නාමවදසන වා. 

මත්තසද්දදන දචත්ථ වත්ථුං පටික්ඛිපති. දපොත්ථදකසු පන කත්ථචි 
‘‘නාමදගොත්තවදසනවා’’තිලිඛන්ති, තංනසුන්දරං ‘‘අයංඉත්ථන්නාමා
ආපත්තී’’ති වුත්තත්තා.ඉදානිනංකස්සචිනආදරොදචස්සාමීතිසම්බන්දධො. 

ධුරං නික්ඛිපිත්වාති ආදරොචදන උස්සාහං ඨදපත්වා. න දකවලං
වත්ථුනාමවදසදනව ආපත්තිසඤ්ඤී හුත්වා ඡාදදන්තස්දසව, අථ දඛො
දයොපිඑවංඅජානන්දතොදකවලං ‘‘ආපත්තිං ඡාදදමී’’තිආපත්තිසඤ්ඤාය
ඡාදදති, තස්සපි ඡන්නා දහොතීති දවදිතබ්බං. සදච පදනත්ථ 
අනාපත්තිසඤ්ඤීවාදහොති, අඤ්ඤාපත්තික්ඛන්ධසඤ්ඤීවාදවමතිදකොවා
හුත්වා ‘‘න දානිනංකස්සචිආදරොදචස්සාමී’’තිඑවංඡාදදතුකාදමොවධුරං
නික්ඛිපිත්වා අරුණං උට්ඨාදපති, අච්ඡන්නාව දහොතීති ආදනත්වා
දයොදජතබ්බං. අනාපත්ති පන ආපත්තිසඤ්ඤායපි අනාපත්තිසඤ්ඤායපි
ඡාදදන්දතන අච්ඡාදිතාව දහොති. ලහුකං වා ‘‘ගරුකා’’ති ගරුකං වා
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‘‘ලහුකා’’තිඡාදදති, අලජ්ජිපක්දඛතිට්ඨති, ආපත්තිපන අච්ඡන්නාදහොති.
ගරුකං ‘‘ලහුකා’’ති මඤ්ඤමාදනො දදදසති, දනව දදසිතා දහොති 
නච්ඡන්නා. 

පකදතො සභාවභූදතො අත්තා අස්සාති පෙතත්කතො, න කම්දමහි

විකතත්දතොති අත්දථො. දතනාහ ‘‘අනුක්ඛිත්කතො සමානසංවාසකෙො’’ති. 

වුත්තනකයකනවාති ‘‘න දානි නං කස්සචි ආදරොදචස්සාමී’’තිආදිනා
වුත්තදනවනදයන.අථ‘‘මය්හංසඞ්දඝනකම්මං කත’’න්ති(චූළව.අට්ඨ.
102) අපකතත්තසඤ්ඤීහුත්වාඡාදදති, අච්ඡන්නාවදහොති. අපකතත්දතන
පනපකතත්තසඤ්ඤිනාවාපකතත්දතනඅපකතත්තසඤ්ඤිනාවාඡාදිතාපි 
අච්ඡන්නාවදහොති.වුත්තම්පිදචතං– 

‘‘ආපජ්ජති ගරුකංසාවදසසං; 
ඡාදදතිඅනාදරියංපටිච්ච; 
න භික්ඛුනීදනොචඵුදසයය වජ්ජං; 
පඤ්හාදමසාකුසදලහිචින්තිතා’’ති.(පරි.481); 

අයඤ්හිපඤ්දහොඋක්ඛිත්තදකනකථිදතො. 

දසසු අන්තරාදයසු යං වත්තබ්බං, තං දහට්ඨා වුත්තදමව. සදච පන 
දයො භීරුකජාතිකතාය අන්ධකාදර අමනුස්සචණ්ඩමිගභදයන
අන්තරායිකසඤ්ඤී හුත්වා ඡාදදති, අච්ඡන්නාව දහොති. යස්සපි
පබ්බතවිහාදර වසන්තස්ස කන්දරං වා නදිං වා අතික්කමිත්වා
ආදරොදචතබ්බංදහොති, අන්තරාමග්දගචචණ්ඩවාළඅමනුස්සාදිභයංඅත්ථි, 
මග්දගඅජගරානිපජ්ජන්ති, නදීපූරාදහොති, එතස්මිංසතිදයවඅන්තරාදය 
අන්තරායිකසඤ්ඤීහුත්වාඡාදදති, අච්ඡන්නාවදහොති.අන්තරායිකස්සපන 
අන්තරායිකසඤ්ඤායවාඅනන්තරායිකසඤ්ඤායවාඡාදයදතොඅච්ඡන්නාව. 

භික්ඛුකනොති සභාගස්ස භික්ඛුදනො. සචස්ස මුදඛ අප්පමත්තදකො
ගණ්දඩොවාදහොති, හනුකවාදතොවාවිජ්ඣති, දන්දතොවාරුජ්ජති, භික්ඛා
වා මන්දා ලද්ධා දහොති, තාවතදකන පන දනව වත්තුංන සක්දකොති, න

ගන්තුං. අපිච දඛො ‘‘න සක්දකොමී’’ති සඤ්ඤී දහොති, අයං පහු හුත්වා 

අප්පහුසඤ්ඤී නාම. ඉමිනා ඡාදිතාපි අච්ඡාදිතා. අප්පහුනා පන වත්තුං වා 
ගන්තුං වා අසමත්දථන පහුසඤ්ඤිනා වා අප්පහුසඤ්ඤිනා වා ඡාදිතාපි
අච්ඡාදිතාව. 

ඉදං උත්තානකමවාති ඉදං අඞ්ගද්වයං උත්තානත්ථදමව. සදච පන
‘‘ඡාදදස්සාමී’’ති ධුරනික්දඛපං කත්වා පුදරභත්දත වා පච්ඡාභත්දත වා
පඨමයාමාදීසුවාලජ්ජිධම්මංඔක්කමති, අන්දතොඅරුදණදයවආදරොදචති, 

අයං ඡාකදතුොකමොනඡාකදති නාම. 
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යස්ස පන අභික්ඛුදක ඨාදන වසන්තස්ස ආපත්තිං ආපජ්ජිත්වා 
සභාගස්සභික්ඛුදනොආගමනංආගදමන්තස්සවා, සභාගස්සසන්තිකංවා

ගච්ඡන්තස්ස අඩ්ඪමාදසොපි මාදසොපි අතික්කමති, අයං නච්ඡාකදතුොකමො

ඡාකදති නාම.අයම්පිඅච්ඡන්නාවදහොති. 

දයො පන ආපන්නමත්දතොව අග්ගිං අක්කන්තපුරිදසො විය සහසා
අපක්කමිත්වා සභාගට්ඨානං ගන්ත්වා ආවි කදරොති, අයං 

නච්ඡාකදතුොකමොව න ඡාකදති නාම. ස ා මත්තකමව පමාණන්ති
අදවරිසභාගමත්තදමව පමාණං. අදවරිසභාගස්ස හි සන්තිදක
ආදරොදචතබ්බං. දයො පන විසභාදගො දහොති සුත්වා පකාදසතුකාදමො, 
එවරූපස්ස උපජ්ඣායස්සපි සන්තිදක න ආදරොදචතබ්බා. තත්ථ
පුදරභත්තං ආපත්තිංආපන්දනොදහොතු, පච්ඡාභත්තංවාදිවාවාරත්තිංවා, 
යාව අරුණං න උග්ගච්ඡති, තාව ආදරොදචතබ්බං. උද්ධස්දත අරුදණ

පටිච්ඡන්නාදහොති, පටිච්ඡාදනපච්චයාචදුක්කටංආපජ්ජති. සඞ්කඛපකතොති 

සමාසදතො.විත්ථාරදතොපන සමන්තපාසාදිොයං වුත්දතොති අධිප්පාදයො. 

අොමා පරිවත්ථබ්බන්ති අප්පටිකම්මකතාය ආපත්තියා
සග්ගදමොක්ඛාවරණභාවදතො අනිච්ඡන්දතනාපි පරිවසිතබ්බන්ති අත්දථො.

දතනාහ ‘‘න ොකමනා’’තිආදි. පරිවාසං සමාදායාති පරිවාසවත්තං
සඞ්ඝමජ්දඣ සමාදියිත්වා. යදිපි චතුබ්බිදධො පරිවාදසො
අප්පටිච්ඡන්නපරිවාදසො, පටිච්ඡන්නපරිවාදසො, සුද්ධන්තපරිවාදසො, 
සදමොධානපරිවාදසොති, තථාපි අප්පටිච්ඡන්නපරිවාදසො ඉධ න 

අධිප්දපදතොති ආහ ‘‘තත්ථ පටිච්ඡන්න…කප.… තිවිකධො පරිවාකසො’’ති. 

තත්ථාතිතස්මිංවාදකය. පටිච්ඡන්නායආපත්තියාසතිදාතබ්දබොපරිවාදසො

පටිච්ඡන්නවිසයතාය පටිච්ඡන්නපරිවාකසො. සුද්ධන්තදතො පට්ඨාය

දාතබ්දබොපරිවාදසො සුද්ධන්තපරිවාකසො. සදමොදහිත්වාදාතබ්දබොපරිවාදසො 

සකමොධානපරිවාකසො. 

ඉදානි දත තිවිදධදයව පරිවාදස සරූපදතො දස්දසතුං 

‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ. හීතියස්මා. එකාහං පටිච්ඡන්නා එොහප්පටිච්ඡන්නා. 

වුත්තනකයනාති ‘‘ආපත්ති ච දහොතී’’තිආදිනා වුත්දතන නදයන. 

එොහප්පටිච්ඡන්නන්ති එත්ථ ඉතිසද්දදො ‘‘ඉති වා, ඉති එවරූපා
විසූකදස්සනාපටිවිරදතො’’තිආදීසු(දී.නි.1.13, 197) විය ආදිඅත්දථො.දතන
‘‘දසොහං, භන්දත, සඞ්ඝං එකිස්සා ආපත්තියා සඤ්දචතනිකාය 
සුක්කවිසට්ඨියා එකාහප්පටිච්ඡන්නාය එකාහපරිවාසං යාචාමී’’ති ඉමං

පාළදසසං (චූළව. 102) සඞ්ගණ්හාති. එවං පරිවාසං යාචාකපත්වාති එවං

යාවතතියං යාචාදපත්වා. ඛන්ධකෙ ආ තනකයනාති සමුච්චයක්ඛන්ධදක

(චූළව. 97 ආදදයො) ආගතනදයන. තකතොති පක්ඛදතො පට්ඨාය. 

අතිකරෙපක්ඛප්පටිච්ඡන්නන්ති පක්ඛස්සඅතිදරදකො අතිකරෙපක්කඛො, තං
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පටිච්ඡන්නන්ති අත්දථො. තකතොති තිංසතිමදිවසදතො පට්ඨාය. 

මාසප්පටිච්ඡන්නන්ති සත්තානං ආතං මිනන්දතො විය සියති අන්තං 

කදරොතීති මාකසො, තිංසරත්තින්දිදවො, තං පටිච්ඡන්නන්ති අත්දථො. 

සංවච්ඡකරපුණ්කණතිතංතංසත්තං, ධම්මප්පවත්තිඤ්චසඞ්ගම්මවදන්දතො

වියසරතිපවත්තතීති සංවච්ඡකරො, ද්වාදසමාසා, තස්මිංපරිපුණ්දණ. 

වත්ථුකිත්තනවකසන වාති නාදමන සහ වත්ථුකිත්තනවදසන වාති
අත්දථො. දතදනව හි උපරි ‘‘නාමමත්තවදසන වා’’ති මත්තග්ගහණං 

කතන්ති දට්ඨබ්බං. නාමමත්තවකසනාති වත්ථුකිත්තනං විනා දකවලං

නාමස්දසව වදසන. තස්මාති යස්මා දුවිදධ නාදම ‘‘ආපත්තී’’ති

සබ්බසාධාරණං නාමං, තස්මා. සුක්ෙවිස්සට්ඨීති සුක්කවිස්සට්ඨි නාමායං. 

ඉතිසද්දදො දහත්ථ වචනීයත්ථං නිදස්දසති. නිදස්සනමත්තඤ්දචතං 
‘‘සුක්කවිස්සට්ඨී’’තිකායසංසග්ගාදීනම්පිවත්ථුආදිභාදවනඉච්ඡිතබ්බත්තා. 

වත්ථු කචව ක ොත්තඤ්චාති වීතික්කමත්තා වත්ථු දචව 

අනඤ්ඤසාධාරණත්තා දගොත්තඤ්ච. ගං තායතීති ක ොත්තං, සජාතිදතො 
අඤ්ඤත්ථ කායසංසග්ගාදීසු ගන්තුං අදත්වා බුද්ධිං, වචනඤ්ච රක්ඛතීති

අත්දථො. සඞ්ඝාදිකසකසොති සඞ්ඝාදිදසදසො නාමායං. එත්ථ පන ඉතිසද්දදො

වචනවචනීයසමුදායං නිදස්දසති. දතනාහ ‘‘නාමඤ්කචව ආපත්ති චා’’ති, 

සජාතිසාධාරණනාමත්තා නාමඤ්කචව දතන දතන

වීතික්කදමනාපජ්ජිතබ්බත්තා ආපත්ති චාති අත්දථො. ඉදම්පි
නිදස්සනමත්තදමව ‘‘ආපත්තිදයො’’ති ඉමස්සාපි නාමාදිභාදවන

ඉච්ඡිතබ්බත්තා. ඉතිසද්දදො වා ආදිඅත්දථො. එවඤ්ච කත්වා 

‘‘ොයසංසග් න්තිආදිවචකනනාපී’’තිආදිකම්පිසමත්ථිතංදහොති. 

තයිදං කම්මවාචාය දකන වචදනන ගහිතන්ති අනුදයොගං සන්ධාය 

‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ. ‘‘ආපත්තී’’ති සබ්බසාධාරණනාමත්තා, වීතික්කදමන

ආපජ්ජිතබ්බත්තාචනාමඤ්දචවආපත්තිචදහොතීති ආහ ‘‘ආපත්තිකයොති

වචකනනාපී’’ති. තස්මාති යස්මා ඉදං පරිවාසාදිවිනයකම්මං වත්ථුවදසන, 
දගොත්තවදසන, නාමවදසන, ආපත්තිවදසනචකාතුංවට්ටතිදයව, තස්මා. 

එකතසූති වත්ථුආදීසු, සුක්කවිස්සට්ඨිආදීසු වා. වත්තං සමාදාතබ්බන්ති
යථාවුත්දතසු ද්වීසු පදදසු එදකනපි සමාදාතබ්බං. ද්වීහි පන 
සුසමාදින්නංදයව. දතදනව වක්ඛති ‘‘සමාදාදනපි එදසව නදයො’’ති
(කඞ්ඛා.අට්ඨ. නිදානවණ්ණනා). 

ආකරොකචත්වාති – 

‘‘අහං, භන්දත, එකං ආපත්තිං ආපජ්ජිං සඤ්දචතනිකං 
සුක්කවිස්සට්ඨිං එකාහප්පටිච්ඡන්නං, දසොහං සඞ්ඝං එකිස්සා
ආපත්තියා සඤ්දචතනිකාය සුක්කවිස්සට්ඨියා එකාහප්පටිච්ඡන්නාය
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එකාහපරිවාසං යාචිං, තස්ස දම සඞ්දඝො එකිස්සා ආපත්තියා
සඤ්දචතනිකාය සුක්කවිස්සට්ඨියා එකාහප්පටිච්ඡන්නාය
එකාහපරිවාසං අදාසි, දසොහං පරිවසාමි, දවදයාමහං, භන්දත, 
‘දවදයතී’තිමංසඞ්දඝොධාදරතූ’’ති(චූළව.අට්ඨ.102) – 

එවමාදිනා තං තං දයොජනානුරූපං ආදරොදචත්වා. ඉමඤ්ච පනත්ථං 
ගදහත්වායායකායචිභාසායආදරොදචතුංවට්ටතිදයව(චූළව.අට්ඨ.102). 

‘‘පුන ආ තා තානං භික්ඛූනං ආකරොකචන්කතනා’’ති ඉදං ආගන්තුකං 
භික්ඛුං සන්ධාය වුත්තං. එත්ථ ච එකස්ස ආදරොදචන්දතන අවසාදන 
‘‘දවදයතීති මං ආයස්මා ධාදරතු’’, ද්වින්නං ‘‘ආයස්මන්තා ධාදරන්තු’’, 

තිණ්ණං ‘‘ආයස්මන්දතො ධාදරන්තූ’’ති වත්තබ්බං. වත්තක දඤ්ච

රත්තිච්කඡදඤ්ච අෙත්වාති ‘‘න, භික්ඛදව, පාරිවාසිදකන භික්ඛුනා
සාදිතබ්බං පකතත්තානං භික්ඛූනං අභිවාදනං පච්චුපට්ඨාන’’න්තිආදිනා
(චූළව.75) පාරිවාසිකක්ඛන්ධදකයානිචතුනවුතිවත්තානි වුත්තානි, දතසං
දභදඤ්ච, දයො ච ‘‘තදයො දඛො, උපාලි, පාරිවාසිකස්ස භික්ඛුදනො 
රත්තිච්දඡදා සහවාදසො විප්පවාදසො අනාදරොචනා’’ති (චූළව. 83) 
රත්තිච්දඡදදොවුත්දතො, තඤ්චඅකත්වා. 

අයංදහත්ථවිනිච්ඡදයො– සදච(චූළව.අට්ඨ.76) ආගන්තුකා මුහුත්තං
විස්සමිත්වා වා අවිස්සමිත්වා එව වා විහාරමජ්දඣන ගච්ඡන්ති, දතසම්පි
ආදරොදචතබ්බං.සදචතස්සඅජානන්තස්දසවගච්ඡන්ති, අයඤ්චගතකාදල
ජානාති, ගන්ත්වා ආදරොදචතබ්බං. සම්පාපුණිතුං අසක්දකොන්තස්ස
රත්තිච්දඡදදොව දහොති, න වත්තදභදදුක්කටං. දයපි අන්දතොවිහාරං
අප්පවිසිත්වාඋපචාරසීමංඔක්කමිත්වා ගච්ඡන්ති, අයඤ්චදනසංඡත්තසද්දං
වා උක්කාසිතසද්දං වා ඛිපිතසද්දං වා සුත්වාව ආගන්තුකභාවං ජානාති, 
ගන්ත්වා ආදරොදචතබ්බං. ගතකාදල ජානන්දතනාපි අනුබන්ධිත්වා
ආදරොදචතබ්බදමව. සම්පාපුණිතුං අසක්දකොන්තස්ස රත්තිච්දඡදදොව
දහොති, න වත්තදභදදුක්කටං. දයොපි රත්තිංදයව ආගන්ත්වා රත්තිංදයව
ගච්ඡති, දසොපිස්ස රත්තිච්දඡදං කදරොති. අඤ්ඤාතත්තා පන
වත්තදභදදුක්කටං නත්ථි.සදචඅජානිත්වාවඅබ්භානංකදරොති, අකතදමව

දහොතීති කුරුන්දියං (චූළව. අට්ඨ. 76) වුත්තං. තස්මා අධිකා රත්තිදයො 
ගදහත්වාකාතබ්බං.අයංඅපණ්ණකප්පටිපදා. 

නදිආදීසුනාවායගච්ඡන්තම්පි පරතීදරඨිතම්පිආකාදස ගච්ඡන්තම්පි
පබ්බතතලඅරඤ්ඤාදීසු දූදර ඨිතම්පි භික්ඛුං දිස්වා සදච ‘‘භික්ඛූ’’ති
වවත්ථානං අත්ථි, නාවාදීහි වා ගන්ත්වා, මහාසද්දං කත්වා වා දවදගන 
අනුබන්ධිත්වාවාආදරොදචතබ්බං, අනාදරොදචන්තස්සරත්තිච්දඡදදොදචව 
වත්තදභදදුක්කටඤ්ච.සදචවායමන්දතොපිසම්පාපුණිතුංවාසාදවතුංවාන
සක්දකොති, රත්තිච්දඡදදොවදහොති, නවත්තදභදදුක්කටං. 
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අඤ්ඤංකඤ්චි විහාරං ගදතනපිභික්ඛූනංආදරොදචතබ්බදමව (චූළව. 
අට්ඨ.76). සදචසබ්දබඑකට්ඨාදනඨිදතපස්සති, එකට්ඨාදනඨිදතදනව
ආදරොදචතබ්බං. අථ රුක්ඛමූලාදීසු විසුං විසුං ඨිතා දහොන්ති, තත්ථතත්ථ
ගන්ත්වා ආදරොදචතබ්බං. සඤ්චිච්ච අනාදරොදචන්තස්ස රත්තිච්දඡදදො ච
දහොති, වත්තදභදද ච දුක්කටං. අථ විචිනන්දතො එකච්දච න පස්සති, 
රත්තිච්දඡදදොව දහොති, න ච වත්තදභදදුක්කටං. සඤ්චිච්ච
අනාදරොදචන්තස්සපනරත්තිච්දඡදදොදචවදහොති, වත්තදභදදචදුක්කටං. 

තත්කථවාතිමාළකසීමායදමව. මාළකදතො පන භික්ඛූසුනික්ඛන්දතසු
එකස්සපි සන්තිදක නික්ඛිපිතුං වට්ටති (චූළව. අට්ඨ. 97). මාළකදතො
නික්ඛමිත්වා සතිං පටිලභන්දතන සහ ගච්ඡන්තස්ස සන්තිදක 

නික්ඛිපිතබ්බං. දතනාහ ‘‘එෙපුග්  ස්ස වා සන්තිකෙ’’ති. සදච දසොපි
පක්කන්දතො, අඤ්ඤස්ස යස්ස මාළදකනාදරොචිතං, තස්ස ආදරොදචත්වා 

නික්ඛිපිතබ්බං. පෙතත්තට්ඨාකනති සඞ්ඝකම්මානං අරහට්ඨාදන. ද්කව

ක ඩ්ඩුපාකත අතික්ෙමිත්වාති (සාරත්ථ. ටී. චූළවග්ග 3.97) භික්ඛූනං

සජ්ඣායනසද්දසවනූපචාරවිජහනත්ථං වුත්තං. මහාමග් කතො ඔක්ෙම්මාති

මග්ගප්පටිපන්නභික්ඛූනං උපචාරවිජහනත්ථං වුත්තං. ගුම්කබන වා වතියා

වා පටිච්ඡන්නට්ඨාකනති දස්සනූපචාරවිජහනත්ථං වුත්තං. වත්තං

සමාදියිත්වා ආකරොකචතබ්බන්ති වුත්තනදයදනව වත්තං සමාදියිත්වා

පරිවාදසො ආදරොදචතබ්දබො. ‘‘ආකරොකචතබ්බ’’න්ති පන සාමඤ්දඤන
වුත්තං. ආදරොදචන්දතන ච සදච නවකතදරො දහොති, ‘‘ආවුදසො’’ති
වත්තබ්බං. සදච වුඩ්ඪතදරො, ‘‘භන්දත’’ති වත්තබ්බං. සදච අඤ්දඤො
දකොචි භික්ඛු දකනචිදදවකරණීදයනතං ඨානංආගච්ඡති. සදච එසනං
පස්සති, සද්දං වා තස්ස සුණාති, ආදරොදචතබ්බං. අනාදරොදචන්තස්ස

රත්තිච්දඡදදො දචව වත්තදභදදො ච. දතනාහ ‘‘යම්පි අඤ්ඤං භික්ඛුං

පස්සති, තස්සාපි ආකරොකචතබ්බකමවා’’ති. අථ ද්වාදසහත්ථං උපචාරං
ඔක්කමිත්වා අජානන්තස්දසව ගච්ඡති, රත්තිච්දඡදදො දහොතිදයව, 

වත්තදභදදො පන නත්ථි. උට්ඨිකතති උග්ගදත. යං සබ්බපඨමං භික්ඛුන්ති
විහාරදතොනික්ඛමන්තංවාආගන්තුකංවා සබ්බපඨමංයංඅඤ්ඤංභික්ඛුං

පස්සති. තස්සආකරොකචත්වා නික්ඛිපිතබ්බන්තිඅනාදරොදචන්තස්සදුක්කටං
සියා, තං සන්ධාය වුත්තං, න තු රත්තිච්දඡදං සන්ධාය. ඉතරථා හි

‘‘විහාරසීමාපරියාපන්නානං සබ්දබසං ආදරොදචත්වා’’ති වදදයය. යාව

රත්තිකයො පූකරන්තීති යත්තකා රත්තිදයො ආපත්ති පටිච්ඡන්නා දහොති, 

තත්තකාරත්තිදයොයාවපූදරන්ති, තාව පරිවත්ථබ්බං. සමන්තපාසාදිොයං 
පන ‘‘එවං යත්තකානි දිවසානි ආපත්ති පටිච්ඡන්නා දහොති, තත්තකානි, 
තදතො අධිකතරානි වා කුක්කුච්චවිදනොදනත්ථාය පරිවසිත්වා’’ති වුත්තං. 

විත්ථාකරොතිපපඤ්දචො. 
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ඉතකරසු පන ද්වීසූති සුද්ධන්තපරිවාදසො, සදමොධානපරිවාදසොති

ද්වින්නං මජ්දඣ. ඛන්ධකෙති සමුච්චයක්ඛන්ධදක (චූළව. 156ආදදයො). 

චූළසුද්ධන්කතො මහාසුද්ධන්කතොතිඑත්ථදයොඋපසම්පදදතො (චූළව. අට්ඨ.
102; වි. සඞ්ග. අට්ඨ. 242) පට්ඨාය අනුදලොමක්කදමන වා
ආදරොචිතදිවසදතො පට්ඨාය පටිදලොමක්කදමන වා ‘‘අසුකඤ්ච අසුකඤ්ච
දිවසං වා පක්ඛං වා මාසං වා සංවච්ඡරං වා තව සුද්ධභාවං ජානාසී’’ති 
පුච්ඡියමාදනො ‘‘ආම, භන්දත, ජානාමි, එත්තකං නාම කාලං අහං 

සුද්දධො’’ති වදති, තස්ස දින්දනො සුද්ධන්තපරිවාදසො ‘‘චූළසුද්ධන්කතො’’ති
වුච්චති. 

තං ගදහත්වා පරිවසන්දතන යත්තකං කාලං අත්තදනො සුද්ධභාවං 
ජානාති, තත්තකං අපදනත්වා අවදසසං මාසං වා ද්දවමාසං වා
පරිවසිතබ්බං.සදච ‘‘මාසමත්තංඅසුද්දධොම්හී’’තිසල්ලක්දඛත්වාපරිවාසං
අග්ගදහසි, පරිවසන්දතො ච පුන අඤ්ඤං මාසං සරති, තම්පි මාසං
පරිවසිතබ්බදමව, පුන පරිවාසදානකිච්චං නත්ථි. අථ ‘‘ද්දවමාසං
අසුද්දධොම්හී’’ති සල්ලක්දඛත්වා අග්ගදහසි, පරිවසන්දතො ච 
‘‘මාසමත්තදමවාහං අසුද්දධොම්හී’’ති සන්නිට්ඨානං කදරොති, මාසදමව
පරිවසිතබ්බං, පුන පරිවාසදානකිච්චං නත්ථි. අයඤ්හි සුද්ධන්තපරිවාදසො
උද්ධම්පිආදරොහති, දහට්ඨාපි ඔදරොහති, ඉදමස්සලක්ඛණං. 

දයො පන යථාවුත්දතන අනුදලොමප්පටිදලොමවදසන පුච්ඡියමාදනොපි
රත්තිපරියන්තං (චූළව. අට්ඨ. 102) නජානාතිනස්සරති, රත්තිපරියන්දත
දවමතිදකො වා දහොති, තස්ස දින්දනො සුද්ධන්තපරිවාදසො 

‘‘මහාසුද්ධන්කතො’’ති වුච්චති. තං ගදහත්වා ගහිතදිවසදතො යාව 
උපසම්පදදිවදසො, තාව රත්තිදයො ගදණත්වා පරිවසිතබ්බං. අයං උද්ධං
නාදරොහති, දහට්ඨා පන ඔදරොහති. තස්මා සදච පරිවසන්දතො
රත්තිපරිච්දඡදදසන්නිට්ඨානංකදරොති ‘‘මාදසොවා සංවච්ඡදරොවාමය්හං
ආපන්නස්සා’’ති, මාසං වා සංවච්ඡරං වා පරිවසිතබ්බං. එත්ථ ච කිඤ්චාපි
‘‘එත්තකංකාලංඅහංසුද්දධො’’තිවදන්තස්සචූළසුද්ධන්දතොදීයති, තථාපි 

නියදමදනවජානනාභාවා ‘‘දුවිකධොපි කචස…කප.… දාතබ්කබො’’ති වුත්තං. 

තස්සදානවිධිඛන්ධකෙආ කතොතිතස්සදුවිධස්සාපි සුද්ධන්තස්සදානවිධි
‘‘දතන, භික්ඛදව, භික්ඛුනා සඞ්ඝං උපසඞ්කමිත්වා…දප.… එවමස්ස
වචනීදයො’’තිආදිනා සමුච්චයක්ඛන්ධදක (චූළව. 156) ආගදතො. තස්මා
තත්ථ වුත්තනදයදනව දවදිතබ්දබොති අධිප්පාදයො. එස නදයො 

විනිච්ඡයෙථාපන විත්ථාරකතොසමන්තපාසාදිොයංවුත්තාතිඑත්ථාපි. 

ඔධුනිත්වා අවධුය පහාය සදමොධාදනො ඔධානසකමොධාකනො. 

චිරප්පටිච්ඡන්නානංඅග්දඝනසදමොධාදනො අග්ඝසකමොධාකනො. මිස්සකානං

සදමොධාදනො මිස්සෙසකමොධාකනො. ඉදානිතංතිවිධම්පිසදමොධානපරිවාසං

සඞ්දඛපදතො දස්දසතුං ‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ. අන්තරාපත්තිං ආපජ්ජිත්වා



කඞ්ඛාවිතරණී-අභිනවටීකා  සඞ්ඝාදිදසසකණ්ඩං 

 පටුන 126 

පටිච්ඡාකදන්තස්සාති දයො පරිවාසං ගදහත්වා අනික්ඛිත්තවත්දතො හුත්වා
පරිවසන්දතො අපරිනිට්ඨිදතදයව පරිවාදස අන්තරා දවමජ්දඣ

සඞ්ඝාදිදසසාපත්තිං ආපජ්ජිත්වා පටිච්ඡාදදති, තස්ස. පරිවුත්ථදිවකසති
ලක්ඛණවචනදමතං, දතන ‘‘මානත්තචිණ්ණදිවදස චා’’තිපි වුත්තදමව

දහොති. මක්කඛත්වාති ඤත්තිචතුත්දථන කම්දමන මූලාය

පටිකස්සනවදසන මක්දඛත්වා. සකමොදහිත්වාති මූලාපත්තිට්ඨාදන

ඨදපත්වා, පක්ඛිපිත්වාති අත්දථො. දාතබ්බපරිවාකසොති ‘‘සුණාතු දම, 
භන්දත, සඞ්දඝො’’තිආදිනාඤත්තිචතුත්දථනකම්දමන දාතබ්බපරිවාදසො.
ඉදං වුත්තං දහොති – දයො පටිච්ඡන්නාය ආපත්තියා පරිවාසං ගදහත්වා
පරිවසන්දතො (චූළව.අට්ඨ.102; වි. සඞ්ග.අට්ඨ.243) වාමානත්තාරදහො
වාමානත්තංචරන්දතොවාඅබ්භානාරදහොවා අනික්ඛිත්තවත්දතො අඤ්ඤං
ආපත්තිං ආපජ්ජිත්වා පුරිමාපත්තියා සමා වා ඌනතරා වා රත්තිදයො 
පටිච්ඡාදදති, තස්ස මූලාය පටිකස්සදනන දත පරිවුත්ථදිවදස ච
මානත්තචිණ්ණදිවදස ච සබ්දබ ඔධුනිත්වා අදිවදස කත්වා පච්ඡා 
ආපන්නාපත්තිංමූලාපත්තියංසදමොධායපරිවාදසොදාතබ්දබොති. 

සදච පන අන්තරාපත්ති මූලාපත්තිදතො අතිදරකප්පටිච්ඡන්නා දහොති 
(චූළව. අට්ඨ. 102), තං මූලාපත්තිං කත්වා තත්ථ ඉතරං සදමොධාය
පරිවාදසොදාතබ්දබො. සදචපනඅන්තරාපත්තිඅප්පටිච්ඡන්නාදහොති, මූලාය
පටිකස්සනංඅකත්වාපුබ්දබ ගහිතපරිවාදසදනවපරිවසිතබ්බං. 

යාඑොවා…කප.… සබ්බචිරප්පටිච්ඡන්නාකයොතියාඑකාවාආපත්ති
සබ්බචිරප්පටිච්ඡන්නා, යා ද්දව වා තිස්දසො වා සම්බහුලා වාආපත්තිදයො

සබ්බචිරප්පටිච්ඡන්නාදයොති අත්දථො. තාසන්ති සබ්බචිරප්පටිච්ඡන්නානං
ආපත්තීනං.දානවිධි පනස්සඛන්ධදකවුත්තනදයදනවදවදිතබ්දබො. 

යස්ස පන සතං ආපත්තිදයො දසාහපටිච්ඡන්නා, අපරම්පි සතං 
ආපත්තිදයො දසාහපටිච්ඡන්නා, අපරම්පි සතං ආපත්තිදයො
දසාහපටිච්ඡන්නාති එවං දසක්ඛත්තුං කත්වා ආපත්තිසහස්සං
දිවසසතපටිච්ඡන්නං දහොති, දතනකිං කාතබ්බන්ති? සබ්බං සදමොදහිත්වා
දස දිවදස පරිවසිතබ්බං. එවං එදකදනව දසාදහන දිවසසතම්පි
පරිවසිතදමවදහොති.වුත්තම්පිදචතං– 

‘‘දසසතංරත්තිසතං, ආපත්තිදයොඡාදයිත්වාන; 
දසරත්තිදයොවසිත්වාන, මුච්දචයයපාරිවාසිදකො’’ති.(පරි. 477); 

අයං අග්ඝසකමොධාකනො නාම. 

ඉදානි මිස්සකසදමොධානං නිද්දිසිතුං ‘‘මිස්සෙසකමොධාකනො

නාමා’’තිආදිමාහ.තත්රායංනදයො– 
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‘‘අහං, භන්දත, සම්බහුලා සඞ්ඝාදිදසසා ආපත්තිදයො ආපජ්ජිං
එකං සුක්කවිස්සට්ඨිං, එකංකායසංසග්ගං, එකං දුට්ඨුල්ලවාචං, එකං
අත්තකාමං, එකං සඤ්චරිත්තං, එකංකුටිකාරකං, එකංවිහාරකාරකං, 
එකං දුට්ඨදදොසං, එකං අඤ්ඤභාගියං, එකං සඞ්ඝදභදං, එකං
දභදානුවත්තකං, එකං දුබ්බචං, එකං කුලදූසකං, දසොහං, භන්දත, 
සඞ්ඝංතාසංආපත්තීනංසදමොධානපරිවාසංයාචාමී’’ති– 

තික්ඛත්තුං යාචාදපත්වා තදනුරූපාය කම්මවාචාය පරිවාදසො දාතබ්දබො.
එත්ථ ච ‘‘සඞ්ඝාදිදසසා ආපත්තිදයො ආපජ්ජිං නානාවත්ථුකාදයො’’තිපි
‘‘සඞ්ඝාදිදසසා ආපත්තිදයො ආපජ්ජි’’න්තිපි එවං පුබ්දබ වුත්තනදයන
වත්ථුවදසනපි දගොත්තවදසනපි නාමවදසනපි ආපත්තිවදසනපි

දයොදජත්වා කම්මවාචං කාතුං වට්ඨතිදයවාති. අයං මිස්සෙසකමොධාකනො. 
සබ්බපරිවාසකම්මවාචාවසාදන පන නික්ඛිත්තානික්ඛිත්තවත්තාදිකථා
පුරිමනදයදනව දවදිතබ්බා. තිවිදධපි සදමොධානපරිවාදස

අත්ථමත්තස්දසව වුත්තත්තා, විනිච්ඡයාදීනං වා අනාමට්ඨත්තා ‘‘අයං

තිවිකධපි සකමොධානපරිවාකස සඞ්කඛපෙථා’’ති වුත්තං. මහාවිසයත්තා
සදමොධානවිචාරණාය සා නිරවදසසා කුදතො ලද්ධබ්බාති ආහ 

‘‘විත්ථාකරො’’තිආදි. 

ඡාරත්තන්ති රා සද්දදොතීයතිඡිජ්ජතිඑත්ථාති රත්ති, සත්තානංසද්දස්ස 
වූපසමනකාදලොති අත්දථො, ඡ රත්තිදයො සමාහටා, ඡන්නං රත්තීනං වා

සමාහාදරො ඡරත්තං, ඡරත්තදමව ඡාරත්තං, අවයවබයතිදරදකන
සමුදායස්සාභාවදතොඡ රත්තිදයොතිඅත්දථොවුත්දතො. 

පරිවාසං අදත්වා මානත්තකමව දාතබ්බන්ති යස්මා ආපත්ති
අප්පටිච්ඡන්නා, යස්මාචආපන්නභාදවදනවමානත්තාරදහොදහොති, තස්මා 
පරිවාසං අදත්වා දකවලං මානත්තදමව දාතබ්බං. යං පටිච්ඡන්නාය
ආපත්තියා පරිවුත්ථපරිවාසස්සදීයති, ඉදංපටිච්ඡන්නමානත්තංනාමාතිආහ 

‘‘යස්ස පටිච්ඡන්නා කහොතී’’තිආදි. ඉදන්ති පටිච්ඡන්නමානත්තං. ඉධාති 
ඉමස්මිං වාදකය. කථං පන දතසං ද්වින්නං මානත්තානං දානවිධි ච

විනිච්ඡයකථාච දවදිතබ්බාතිආහ ‘‘උභින්නම්පිපනා’’තිආදි. 

අයන්ති වක්ඛමානං සන්ධායාහ. පරිවාකස වුත්තප්පොරං පකදසන්ති
පරික්ඛිත්තස්ස විහාරස්ස පරික්දඛපදතො, අපරික්ඛිත්තස්ස
පරික්දඛපාරහට්ඨානදතො ද්දව දලඩ්ඩුපාදත අතික්කමිත්වා මහාමග්ගදතො

ඔක්කම්ම ගුම්දබන වා වතියා වා පටිච්ඡන්නට්ඨානං. සමාදියිත්වාති

අන්දතොඅරුදණදයව සමාදියිත්වා. ආකරොකචත්වාති– 

‘‘අහං, භන්දත, එකං ආපත්තිං ආපජ්ජිං සඤ්දචතනිකං 
සුක්කවිස්සට්ඨිං අප්පටිච්ඡන්නං, දසොහං, භන්දත, සඞ්ඝං එකිස්සා
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ආපත්තියා සඤ්දචතනිකාය සුක්කවිස්සට්ඨියා අප්පටිච්ඡන්නාය
ඡාරත්තං මානත්තං යාචිං, තස්ස දම සඞ්දඝො එකිස්සා ආපත්තියා
සඤ්දචතනිකාය සුක්කවිස්සට්ඨියා අප්පටිච්ඡන්නාය ඡාරත්තං
මානත්තං අදාසි, දසොහං මානත්තං චරාමි, දවදයාමහං, භන්දත, 
දවදයතී’තිමංසඞ්දඝොධාදරතූ’’තිආදිනා(චූළව.අට්ඨ.97) – 

ආපත්තිදිවසානුරූපංආදරොදචත්වා. ඉමඤ්ච පන අත්ථං ගදහත්වා (චූළව.
අට්ඨ.97) යායකායචිභාසායආදරොදචතුංවට්ටතිදයව.ආදරොචිතකාලදතො
පට්ඨායචඑකං භික්ඛුංඨදපත්වාදසදසහිසතිකරණීදයගන්තුම්පිවට්ටති.
අරුදණ උට්ඨිදත තස්ස භික්ඛුස්ස සන්තිදක වත්තං නික්ඛිපිතබ්බං. සදච
දසොපි දකනචි කම්දමන පුදර අරුදණදයව ගච්ඡති, අඤ්ඤං විහාරදතො
නික්ඛන්තං වා ආගන්තුකං වා යං පඨමං පස්සති, තස්ස සන්තිදක
ආදරොදචත්වා නික්ඛිපිතබ්බං. අයඤ්ච යස්මා ගණස්ස ආදරොදචත්වා, 
භික්ඛූනඤ්ච අත්ථිභාවං සල්ලක්දඛත්වාව වසි, දතනස්ස ඌදන ගදණ
චරණදදොදසො වා විප්පවාදසො වා න දහොති. සදච පනකඤ්චි න පස්සති, 
විහාරං ගන්ත්වා යං පඨමං පස්සති, තස්ස ආදරොදචත්වා නික්ඛිපිතබ්බං.

දතනාහ ‘‘තකතො කතසු  කතසු වා අ කතසු වා පුරිමනකයන

පටිපජ්ජිතබ්බ’’න්ති. 

යත්ථ සියාතියස්සං සමානසංවාසකසීමායං වීසති කණො භික්ඛුසඞ්කඝො 

අත්ථි. අව්හාතබ්කබොති අබ්භානකම්මවදසන පක්දකොසිතබ්දබො.

අබ්භානකම්මං පන කථන්ති ආහ ‘‘අබ් ානෙම්මං පනා’’තිආදි. 

පාළිවකසනාති ‘‘සුණාතු දම, භන්දත, සඞ්දඝො’’තිආදිනා (චූළව. 101) 

පාළවදසන. විනිච්ඡයවකසනාති ‘‘අබ්භන්දතහි ච පඨමං අබ්භානාරදහො
කාතබ්දබො. අයඤ්හි නික්ඛිත්තවත්තත්තා පකතත්තට්ඨාදන ඨිදතො, 
පකතත්තස්සචඅබ්භානංකාතුංනවට්ටති, තස්මාවත්තංසමාදදපතබ්දබො.
වත්දත සමාදින්දන අබ්භානාරදහො දහොති. දතනාපි වත්තං සමාදියිත්වා
ආදරොදචත්වා අබ්භානං යාචිතබ්බං. අනික්ඛිත්තවත්තස්ස පන
වත්තසමානකිච්චං නත්ථි. දසො හි ඡාරත්තාතික්කදමදනව අබ්භානාරදහො
දහොතී’’තිආදිනා (චූළව. අට්ඨ. 97) විනිච්ඡයවදසන. තං පදනතං සබ්බං
පරිවාසාදිකම්මංපාළවදසන (චූළව.75) චඅට්ඨකථාවදසන (චූළව.අට්ඨ. 
75, 97) ච සුවිඤ්දඤයයත්තා අතිවිත්ථාරභදයන න විත්ථාරයිම්හ, 
අත්ථිදකහි පන තදතොව ගදහතබ්බං. ඉමස්ස පන කම්මස්ස
වීසතිවග්ගකරණීයත්තා තදතො ඌනතදරන කතං කුප්පති. දතනාහ 

‘‘එකෙනාපිකච…කප.… අනබ්භිකතො’’ති. අයන්ති අයංයථාවුත්තා. සාමීචීති
වත්තං. 

ඉතිකඞ්ඛාවිතරණියාපාතිදමොක්ඛවණ්ණනාය 

විනයත්ථමඤ්ජූසායංලීනත්ථප්පකාසනියං 
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සඞ්ඝාදිදසසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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අනියතෙණ්ඩං 

1. පඨමඅනියතසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘මාතුගාදමනා’’ති වත්වා පුන ‘‘එකායා’’ති වුත්තත්තා 

‘‘මාතු ාමසඞ්ඛාතාය එොය ඉත්ථියා’’ති වුත්තං. රකහොති අප්පකාසං.
අප්පකාසතා ච දයො අනාපත්තිංකදරොති, තස්ස අපච්චක්ඛභාවදතොතිආහ 

‘‘චක්ඛුස්සරකහො’’ති.නනු‘‘රදහොනාම චක්ඛුස්සරදහො, දසොතස්සරදහො.
චක්ඛුස්සරදහොනාමනසක්කාදහොතිඅක්ඛිංවා නිඛණියමාදන, භමුකංවා
උක්ඛිපියමාදන, සීසංවාඋක්ඛිපියමාදනපස්සිතුං.දසොතස්සරදහො නාමන
සක්කා දහොති පකතිකථා දසොතු’’න්ති පදභාජනපාළයං දසොතස්ස රදහොති
ආගතං, අථ කස්මා තං අවත්වා ‘‘චක්ඛුස්ස රදහො’’ති එත්තකදමව

වුත්තන්තිආහ ‘‘කිඤ්චාපී’’තිආදි.ඉමිනාපාළයං‘‘දසොතස්සරදහො’’තිඉදං 
අත්ථුද්ධාරවදසන වුත්තන්ති දස්දසති. අථ කථදමතං විඤ්ඤායති
‘‘චක්ඛුස්දසව රදහො ඉධ අධිප්දපදතො’’ති? ‘‘පටිච්ඡන්දන ආසදන’’ති
වචනදතො ‘‘සක්කාදහොතිදමථුනංධම්මං පටිදසවිතු’’න්ති(පාරා.445) ච

වුත්තත්තා.දතදනවාහ ‘‘සකචපී’’තිආදි. ‘‘පිහිතෙවාටස්සා’’ති (සාරත්ථ.ටී.
2.444-445) ඉමිනා පටිච්ඡන්නභාවදතො චක්ඛුස්ස රදහොසබ්භාවං දස්දසති. 
අපිහිතකවාටස්ස (පාරා. අට්ඨ. 2.444-445) පන ද්වාදර නිසින්දනො
අනාපත්තිං කදරොති, න දකවලං අපිහිතකවාටස්ස ගබ්භස්ස ද්වාදර
නිසින්දනොව අනාපත්තිං කදරොති, අන්දතොද්වාදසහත්දථ ඔකාදස

නිසින්දනොපීති දවදිතබ්දබො. දතනාහ ‘‘යත්ථ පන සක්ො දට්ඨු’’න්තිආදි.
යස්මා නිසීදිත්වා නිද්දායන්දතො කපිමිද්ධපදරදතො කඤ්චි කාලං චක්ඛූනි
උම්මීදලති, කඤ්චි කාලං නිමීදලති, න ච මහානිද්දං ඔක්කමති, තස්මා 

‘‘නිද්දායන්කතොපි අනාපත්තිං ෙකරොතී’’ති වුත්තං. නිපජ්ජිත්වා

නිද්දායන්දතොපනතාදිදසොන දහොතීතිආහ ‘‘නිපජ්ජිත්වානිද්දායන්කතොපි

නෙකරොතී’’ති, අනාපත්තිංනකදරොතීති අත්දථො. දමථුනස්ස මාතුගාදමො
දුතිදයො න දහොති. ඉත්ථිදයො හි අඤ්ඤමඤ්ඤිස්සා වජ්ජං පටිච්ඡාදදන්ති.
දතදනවදවසාලියං (පාරා. 76-77) මහාවදන ද්වාරං විවරිත්වානිපන්දන
භික්ඛුම්හි සම්බහුලා ඉත්ථිදයො යාවදත්ථං කත්වා පක්කමිංසු. දතනාහ 

‘‘ඉත්ථීනං පන සතම්පි න ෙකරොතී’’ති. තං ෙම්මන්ති අජ්ඣාචාරකම්මං.
යස්මා නිසීදිත්වාවනිපජ්ජති, තස්මා නිපජ්ජනම්පිඅන්දතොකත්වා ‘‘නිසජ්ජං

කප්දපයයා’’ති වුත්තන්ති දස්දසතුං ‘‘එත්ථ චා’’තිආදිමාහ. තිණ්ණං

ධම්මානංඅඤ්ඤතකරන ොකරතබ්කබොතිනිසජ්ජංපටිජානමානස්සතිණ්ණං
ධම්මානං අඤ්ඤතරසමාදයොදගො දහොතිදයවාති වුත්තං. පාරාජිදකන, පන
සඞ්ඝාදිදසදසන ච පාචිත්තිදයන ච දතනාකාදරන නිසජ්ජං

පටිජානමාදනොව කාදරතබ්දබො. න අප්පටිජානමාකනොති නිසජ්ජං
අප්පටිජානමාදනො තිණ්ණං ධම්මානං අඤ්ඤතදරන න කාදරතබ්දබොති.
අලජ්ජීපිහි පටිජානමාදනොවආපත්තියාකාදරතබ්දබො.යාවනපටිජානාති, 
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තාව ‘‘දනව සුද්දධො’’ති වා ‘‘න අසුද්දධො’’ති වා වත්තබ්දබො, 
වත්තානුසන්ධිනාපනකාදරතබ්දබොති.වුත්තඤ්දහතං – 

‘‘පටිඤ්ඤාලජ්ජීසුකතා, අලජ්ජීසුඑවංනවිජ්ජති; 
බහුම්පි අලජ්ජී භාදසයය, වත්තානුසන්ධිදතන කාරදය’’ති. (පරි. 
359); 

න දකවලං තිණ්ණං ධම්මානං අඤ්ඤතදරන දචොදනායදමව එවං
පටිඤ්ඤාය කාදරතබ්දබො, අථ දඛො නිසජ්ජාදිනා ආකාදරන සද්ධිං

දචොදනායපීති දස්දසතුං ‘‘කයනවා සා සද්කධයයවචසා උපාසිො වකදයය, 

කතන කසො භික්ඛු ොකරතබ්කබො’’ති වුත්තං. දතදනවාහ ‘‘නිසජ්ජාදීසු 

ආොකරසූ’’තිආදි. එත්ථ ච ‘‘පටිජානමාදනො’’ති අවුත්දතපි අධිකාරත්තා 

‘‘පටිජානමාකනොවකතනකසොභික්ඛුොකරතබ්කබො’’තිවුත්තං.තථාරූපාය 

(සාරත්ථ. ටී. 2.444-445) උපාසිකාය වචදන අඤ්ඤථත්තාභාවදතො දිට්ඨං 

නාම තථාපි කහොති, අඤ්ඤථාපි කහොතීති දස්සදන අඤ්ඤථත්තසම්භවං

දස්දසති. අදනකංසිකතාය න නියදතොති අනියකතො. දතනාහ ‘‘තිණ්ණං

ආපත්තීන’’න්තිආදි. 

රදහොනිසජ්ජස්සාදදන මාතුගාමස්ස සන්තිකං ගන්තුකාදමො අක්ඛිං 
අඤ්දජති, දුක්කටං. නිවාසනං නිවාදසති, කායබන්ධනං බන්ධති, චීවරං
පාරුපති, සබ්බත්ථපදයොදගපදයොදගදුක්කටං.ගච්ඡති, පදවාදරපදවාදර
දුක්කටං. ගන්ත්වාන නිසීදති, දුක්කටදමව. දතනාහ 

‘‘කමථුනධම්මසන්නිස්සිතකික සසඞ්ඛාකතනා’’තිආදි. එත්ථ ච 
රදහොනිසජ්ජස්සාදස්ස අසතිපි දමථුනරාගභාදව තප්පටිබද්ධකිදලසත්තා

වුත්තං ‘‘කමථුනධම්මසන්නිස්සිතකික සසඞ්ඛාකතනා’’ති. දතදනව 

සන්නිස්සිතග්ගහණංකතං. රහස්සාකදනාති ‘‘ඉත්ථන්නාමාය සද්ධිං රදහො

නිසීදිත්වාහසිතලපිතාදිකංකදරයය’’න්ති උප්පන්නඅස්සාදදහතු. නිසජ්ජාය 

පාචිත්තියං අසති උපචාරගදත නිපජ්ජිත්වා අනිද්දායන්දත අනන්දධ 
විඤ්ඤුපුරිදසති අධිප්පාදයො. සදච සා ඉත්ථී දකනචි කරණීදයන
උට්ඨාතට්ඨාය පුනප්පුනං නිසීදති, නිසජ්ජාය නිසජ්ජාය පාචිත්තියං. යං 
සන්ධාය ගදතො, සා න දිට්ඨා, අඤ්ඤා ආගන්ත්වා නිසීදති, අස්සාදද
උප්පන්දන පාචිත්තියං. සදච සම්බහුලා ආගච්ඡන්ති, මාතුගාමගණනාය
පාචිත්තියං. සදච උට්ඨාතට්ඨාය පුනප්පුනං නිසීදන්ති, නිසජ්ජාගණනායපි
පාචිත්තියානි.අනියදමත්වා ‘‘දිට්ඨදිට්ඨායසද්ධිංරහස්සාදංකප්පිස්සාමී’’ති
ගන්ත්වා නිසින්නස්සාපි ආගතාගතානං වදසන, පුනප්පුනං නිසජ්ජාය

වදසන ච වුත්තනදයදනව ආපත්තිදයො දවදිතබ්බා. වුත්තප්පොකර

පුරිකසති අනන්දධ විඤ්ඤුපුරිදස. උපචාර කත සතීති
ද්වාදසහත්ථබ්භන්තරගදතසති.සදචසුද්ධචිත්දතන ගන්ත්වානිසින්නස්ස
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සන්තිකං ආගන්ත්වා නිසින්නාය ඉත්ථියා රහස්සාදදො උප්පජ්ජති, එවම්පි
අනාපත්ති. 

පඨමඅනියතසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියඅනියතසික්ඛාපදවණ්ණනා 

නකහව කඛො පන පටිච්ඡන්නන්ති එත්ථ පන යම්පි බහි පරික්ඛිත්තං
අන්දතො විවටං පරිදවණඞ්ගණාදි, තම්පි අන්දතොගධන්ති දවදිතබ්බං.

‘‘එවරූපඤ්හිඨානංඅප්පටිච්ඡන්දනදයවගහිත’’න්ති මහාපච්චරියං (පාරා.

අට්ඨ. 2.453) වුත්තං. සඞ්ඝාදිකසකසන වාති
කායසංසග්ගදුට්ඨුල්දලොභාසනසඞ්ඛාදතන සඞ්ඝාදිදසදසනවා.දතදනවහි
පදභාජදන ‘‘සා දච එවං වදදයය ‘අදයයො, මයා දිට්දඨො නිසින්දනො
මාතුගාදමන සද්ධිං කායසංසග්ගං සමාපජ්ජන්දතො’’’තිආදි (පාරා. 455) 
වුත්තං. ඉදං සික්ඛාපදං දුට්ඨුල්ලවාචාවදසන ආගතං. දුට්ඨුල්ලවාචඤ්ච
සුත්වා තං මාතුගාදමොපි න පටිච්ඡාදදති. තථා හි දුට්ඨුල්ලවාචාසික්ඛාපදද
(පාරා.283ආදදයො)යා පනතාඉත්ථිදයොහිරිමනා, තානික්ඛමිත්වාභික්ඛූ

උජ්ඣාදපසුං, තස්මා ඉධඉත්ථීපි අනාපත්තිංකදරොතීතිආහ ‘‘ඉත්ථීපී’’ති.
අථ වා ඉධ අප්පටිච්ඡන්නත්තා ඉත්ථීපි අනාපත්තිං කදරොති, පඨදම පන
පටිච්ඡන්නත්තා ඉත්ථිසතම්පිඅනාපත්තිංනකදරොතීතිඑවදමත්ථඅත්දථො

දට්ඨබ්දබො. අනන්කධො අබධිකරොති එත්ථ කායසංසග්ගවදසන අනන්දධො
වුත්දතො, දුට්ඨුල්ලවාචාවදසනඅබධිදරො. 

සමුට්ඨානාදීසු ඉදං සික්ඛාපදං තිසමුට්ඨානං – කායචිත්තදතො
වාචාචිත්තදතො කායවාචාචිත්තදතො සමුට්ඨාති, කිරියං, සඤ්ඤාවිදමොක්ඛං, 
සචිත්තකං, දලොකවජ්ජං, කායකම්මං, වචීකම්මං, අකුසලචිත්තං, 

සුඛමජ්ඣත්තදවදනාහි ද්විදවදනං. දතනාහ ‘‘සමුට්ඨානාදීනි පකනත්ථ 

අදින්නාදානසදිසාකනවා’’ති. එත්ථ ච කායසංසග්ගං සමාපජ්ජන්දතො 
දුට්ඨුල්ලම්පි භණති, දුට්ඨුල්ලං භණන්දතො නිසීදති චාති 

‘‘ොයවාචාචිත්තකතො ච සමුට්ඨාතී’’ති වුත්තං, දුට්ඨුල්ලදමව වා සන්ධාය
වුත්තන්තිගදහතබ්බං. 

දුතියඅනියතසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

‘‘අනියතුද්දදදසො චායං දිට්ඨාදිසමූලකදචොදනාය වත්ථුං
පටිජානමාදනොව ආපත්තියා කාදරතබ්දබො, න ඉතදරොති
ආපත්තිදරොපනාදරොපනලක්ඛණදස්සනත්ථංවුත්දතො’’ති වදන්ති. 

ඉතිකඞ්ඛාවිතරණියාපාතිදමොක්ඛවණ්ණනාය 

විනයත්ථමඤ්ජූසායංලීනත්ථප්පකාසනියං 
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අනියතවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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නිස්සග්ගියෙණ්ඩං 

1. චීවරවග්ක ො 

1. කථිනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

නිට්ඨිතචීවරස්මින්ති (පාරා. අට්ඨ. 2.462-463) නිට්ඨිතඤ්ච තං 
චීවරඤ්චාති නිට්ඨිතචීවරං, නිට්ඨිදත ආනිසංසමූලදක චීවදර, 
පච්චාසාචීවදර චාති අත්දථො. යස්මා පන තං චීවරං කරදණනපි නිට්ඨිතං

දහොති නාසනාදීහිපි, තස්මා ‘‘සූචිෙම්මපරිකයොසාකනන වා’’තිආදි වුත්තං.
තත්ථ යං කිඤ්චි සූචියා කත්තබ්බං
පාසකපට්ටගණ්ඨිකපට්ටපරිදයොසානකම්මං, තං සූචිකම්මපරිදයොසානං 

නාම, දතන. නට්ඨන්ති දචොරාදීහි හටං. එතම්පි හි කරණපලිදබොධස්ස

නිට්ඨිතත්තා ‘‘නිට්ඨිත’’න්ති වුච්චති. විනට්ඨන්ති උපචිකාදීහි ඛාදිතං. 

දඩ්ඪන්තිඅග්ගිනාදඩ්ඪං. චීවරාසාවා උපච්ඡින්නාති‘‘අසුකස්මිංනාමකුදල
චීවරං ලභිස්සාමී’’ති යා චීවරාසා උප්පන්නා දහොති, සා උපච්ඡින්නා.
එදතසම්පිකරණපලිදබොධස්දසවනිට්ඨිතත්තා නිට්ඨිතභාදවොදවදිතබ්දබො.

දතනාහ ‘‘ඉකමසු වා’’තිආදි. එදතන චීවරපලිදබොධාභාදවො වුත්දතො.

දතනාහ ‘‘චීවරස්ස ෙරණපලකබොකධ උපච්ඡින්කනති අත්කථො’’ති.

කථදමතං විඤ්ඤායතීතිආහ ‘‘අත්ථතෙථිනස්ස හී’’තිආදි. පඤ්චානිසංදස

අඤ්ඤත්ථ ගන්තුං අදත්වා සඞ්ගණ්හනට්දඨන ෙථිනං, ථිරන්ති අත්දථො, 

අත්ථතං කථිනංදයනදසො අත්ථතෙථිකනො, තස්ස අත්ථතකථිනස්ස. හීති

කාරණත්දථ නිපාදතො. තාව ෙථිනානිසංසං   තීති එත්ථ දයො
අත්ථතකථිදනො භික්ඛූති අජ්ඣාහරිතබ්බං, තාව දසො අත්ථතකථිදනො 
භික්ඛූතිදවදිතබ්දබො, අනාමන්තචාරාදිකංකථිනානිසංසංලභතීතිඅත්දථො. 
‘‘අත්ථතකථිනස්ස භික්ඛුදනො’’ති ඉදං වා ‘‘අත්ථතකථිදනො භික්ඛූ’’ති 
විභත්තිවිපරිණාමං කත්වා දයොදජතබ්බං. ඉදං වුත්තං දහොති – 
චීවරපලිදබොදධො ආවාසපලිදබොදධොති ද්දව පලිදබොධා. දතසු
එකපලිදබොදධපිසතියස්මා අනාමන්තචාරාදිකං ආනිසංසංලභති, නාසති.
කස්මා? ‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මි’’න්ති එතස්ස චීවරස්ස කරණපලිදබොදධ

උපච්ඡින්දනති අයමත්දථො විඤ්ඤායතීති. සඞ්ඝස්සාති සඞ්දඝන. කත්තරි

දචතං සාමිවචනං. උබ් කතති අට්ඨන්නං මාතිකානමඤ්ඤතදරන, 
අන්තරුබ්භාදරනවා උද්ධදට. 

තත්රාති තස්මිං කථිදන. උබ් ාකරො උද්ධරණං. පුරිමවස්සංවුට්දඨ
තිංසමත්දත පාදවයයදක භික්ඛූ උද්දිස්ස ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, 
වස්සංවුට්ඨානංභික්ඛූනං කථිනංඅත්ථරිතු’’න්තිකථිනක්ඛන්ධදක(මහාව.

306) භගවතා කථිනස්ස අනුඤ්ඤාතත්තා ‘‘අයඤ්හි ෙථිනත්ථාකරො

නාම…කප.… අනුඤ්ඤාකතො’’ති වුත්තං. තත්ථ පුරිමවස්සංවුට්ඨානන්ති
වස්සච්දඡදං අකත්වා පුරිමවස්සංවුට්ඨානන්ති අත්දථො. එදතන
වුට්ඨවස්සවදසන තාව පුරිමිකාය වස්සං උපගතාදයව කථිනත්ථාරං
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ලභන්ති, න පච්ඡිමිකාය උපගතාති දස්දසති. වුට්ඨවස්සවදසන තාව එවං

දහොතු, ගණනවදසන තං කිත්තකා ලභන්තීති ආහ ‘‘කසො’’තිආදි. කසොති

කථිනත්ථාදරො. සබ්බන්තිකමන පරිච්කඡකදනාති ගණනවදසන

පච්ඡිමදකොටියා. පඤ්චන්නං ජනානං වට්ටතීති පච්ඡිමදකොටියා චත්තාදරො 
කථිනදුස්සස්සදායකා, එදකොපටිග්ගාහදකොතිපඤ්චන්නංජනානංවට්ටති.
දකචි පන ‘‘පඤ්චවග්ගකරණීයත්තා ‘පඤ්චන්නං ජනානං වට්ටතී’ති
වුත්ත’’න්ති වදන්ති, තං දතසං මතිමත්තං ‘‘තත්ර, භික්ඛදව, ය්වායං
චතුවග්දගො භික්ඛුසඞ්දඝො ඨදපත්වා තීණි කම්මානි උපසම්පදං පවාරණං

අබ්භාන’’න්ති චම්දපයයක්ඛන්ධදක (මහාව. 388) වුත්තත්තා. තස්මාති
යස්මා වුට්ඨවස්සවදසන පුරිමවස්සංවුට්ඨානං අනඤ්ඤාදතො, යස්මා ච

සබ්බන්තිදමනපරිච්දඡදදනපඤ්චන්නං ජනානංවට්ටති, තස්මා. යත්ථාති

යස්මිංවිහාදර. ආනිසංකසතිඅනාමන්තචාරාදිදකකථිනානිසංදස.අථපන
චත්තාදරො භික්ඛූ වස්සං උපගතා, එදකො පරිපුණ්ණවස්දසො සාමදණදරො
සදච පච්ඡිමිකාය උපසම්පජ්ජති, ගණපූරදකො දචව දහොති, ආනිසංසඤ්ච
ලභති. තදයො භික්ඛූ, ද්දව සාමදණරා, ද්දව භික්ඛූ, තදයො සාමදණරා, 
එදකොභික්ඛු, චත්තාදරොසාමදණරාතිඑත්ථාපිඑදසවනදයො. 

ඛන්ධකෙවුත්තාය ඤත්තිදුතියෙම්මවාචායාති– 

‘‘සුණාතු දම, භන්දත, සඞ්දඝො, ඉදං සඞ්ඝස්ස කථිනදුස්සං 
උප්පන්නං. යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්දඝො ඉමං කථිනදුස්සං
ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුදනො දදදයය කථිනං අත්ථරිතුං, එසා ඤත්ති.
සුණාතුදම, භන්දත, සඞ්දඝො, ඉදං සඞ්ඝස්සකථිනදුස්සංඋප්පන්නං, 
සඞ්දඝො ඉමං කථිනදුස්සං ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුදනො දදති කථිනං
අත්ථරිතුං. යස්සායස්මදතො ඛමති ඉමස්ස කථිනදුස්සස්ස 
ඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුදනො දානංකථිනංඅත්ථරිතුං, දසොතුණ්හස්ස.
යස්ස නක්ඛමති, දසො භාදසයය. දින්නං ඉදං සඞ්දඝන කථිනදුස්සං
ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුදනොකථිනංඅත්ථරිතුං, ඛමතිසඞ්ඝස්ස, තස්මා
තුණ්හී, එවදමතංධාරයාමී’’ති(මහාව.307) – 

එවං කථිනක්ඛන්ධදක වුත්තාය ඤත්තිදුතියකම්මවාචාය. 

ෙථිනත්ථාරාරහස්සාති කථිනං අත්ථරිතුං භබ්බස්ස. දසො ච දඛො
පුබ්බකරණජානනාදීහි අට්ඨහි අඞ්දගහි සමන්නාගදතොති දවදිතබ්දබො.

වුත්තඤ්දහතං විනයවිනිච්ඡකය ‘‘අට්ඨධම්මදකොවිදදො භික්ඛු, 

කථිනත්ථාරමරහතී’’ති. පරිවාකරපි(පරි.409) වුත්තං– 

‘‘අට්ඨහඞ්දගහි සමන්නාගදතො පුග්ගදලො භබ්දබො කථිනං
අත්ථරිතුං. කතදමහිඅට්ඨහඞ්දගහිසමන්නාගදතොපුග්ගදලොභබ්දබො
කථිනං අත්ථරිතුං? පුබ්බකරණං ජානාති, පච්චුද්ධාරං ජානාති, 
අධිට්ඨානං ජානාති, අත්ථාරං ජානාති, මාතිකං ජානාති, පලිදබොධං
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ජානාති, උද්ධාරං ජානාති, ආනිසංසං ජානාති, ඉදමහි අට්ඨහඞ්දගහි
සමන්නාගදතො පුග්ගදලොභබ්දබොකථිනංඅත්ථරිතු’’න්ති. 

එත්ථ ච පුබ්බෙරණං නාම 

දධොවනවිචාරණච්දඡදනබන්ධනසිබ්බනරජනකප්පකරණං. පච්චුද්ධාකරො 

නාම පුරාණසඞ්ඝාටිආදීනං පච්චුද්ධරණං. අධිට්ඨානං නාම 

කථිනචීවරාධිට්ඨානං. අත්ථාකරො නාමකථිනත්ථාදරො. මාතිො නාම අට්ඨ

මාතිකා. පලකබොකධො නාම ආවාසපලිදබොදධො චීවරපලිදබොදධොති ද්දව

පලිදබොධා. උද්ධාකරො නාම පක්කමනන්තිකාදදයො. ආනිසංකසො නාම
පඤ්චානිසංසා. 

යංපන සමන්තපාසාදිොයං (මහාව. අට්ඨ. 306) වුත්තං ‘‘කථිනංපන
දකනඅත්ථරිතබ්බං? යස්සසඞ්දඝොකථිනචීවරංදදති, සඞ්දඝන පනකස්ස
දාතබ්බං? දයො ජිණ්ණචීවදරො දහොති, සදච බහූ ජිණ්ණචීවරා දහොන්ති, 
වුඩ්ඪස්ස දාතබ්බං. වුඩ්දඪසුපි දයො මහාපරිදසො තදදහව චීවරං කත්වා
අත්ථරිතුං සක්දකොති, තස්ස දාතබ්බං. සදච වුඩ්දඪො න සක්දකොති, 
නවකතදරො සක්දකොති, තස්ස දාතබ්බං. අපිච සඞ්දඝන මහාදථරස්ස
සඞ්ගහං කාතුං වට්ටති, තස්මා ‘තුම්දහ, භන්දත, ගණ්හථ, මයං කත්වා 
දස්සාමා’ති වත්තබ්බ’’න්ති, තම්පි කථිනත්ථාරාරහංදයව ගදහත්වාව
දාතබ්බං. දදන්දතනපනතීසුචීවදරසුයංයංජිණ්ණං දහොති, තංතදත්ථාය 
දාතබ්බං. පකතියා දුපට්ටචීවරස්ස දුපට්ටත්ථාදයව දාතබ්බං. සදචපිස්ස 
එකපට්ටචීවරං ඝනං දහොති, කථිනසාටදකො ච දපලදවො, සාරුප්පත්ථාය
දුපට්ටප්පදහොනකදමව දාතබ්බං.‘‘අහංඅලභන්දතොඑකපට්ටංපාරුපාමී’’ති
වදන්තස්සාපිදුපට්ටංදාතුං වට්ටති.දයොපනදලොභපකතිදකොදහොති, තස්ස
නදාතබ්බං.දතනාපිකථිනංඅත්ථරිත්වා පච්ඡාසිබ්දබත්වා‘‘ද්දවචීවරානි
කරිස්සාමී’’තිනගදහතබ්බං. 

කතනාති කථිනත්ථාරදකන භික්ඛුනා. තදකහවාති තස්මිංදයව දිවදස. 

පඤ්ච වා අතිකරොනි වා ඛණ්ඩානි ඡින්දිත්වාති යථා පඤ්චඛණ්ඩිකාදීනං
සඞ්ඝාටිආදීනං තිණ්ණං චීවරානං අඤ්ඤතරප්පදහොනකානි 
මහාමණ්ඩලඅඩ්ඪමණ්ඩලාදිවදසන පඤ්ච ඛණ්ඩානි වා අතිදරකානි වා
සත්තාදිඛණ්ඩානි දහොන්ති, එවං ඡින්දිත්වා. තස්මිඤ්ච කථිනචීවදර
කරියමාදන‘‘අහංදථදරො’’තිවා ‘‘බහුස්සුදතො’’තිවාඑදකනාපිඅකාතුංන
ලබ්භති. අනාදරිදයන අකදරොන්තස්ස දුක්කටං. තස්මා සබ්දබදහව
සන්නිපතිත්වා දධොවනදඡදනසිබ්බනරජනානි නිට්ඨාදපතබ්බානි. දතනාහ 

‘‘කසසභික්ඛූහිපි තස්ස සහාකයහි  විතබ්බ’’න්ති. ෙතචීවරකමවාති
නිට්ඨිතපරිකම්මදමව කථිනදුස්සං. සබ්බන්තිදමන පරිච්දඡදදන
අන්තරවාසදකොපි ඡින්දිත්වාව කාතබ්දබො අඤ්ඤථා අත්ථාරවිපත්තිදතො.
යථාහ – 
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‘‘කථඤ්ච පන, භික්ඛදව, අනත්ථතං දහොති කථිනං? න
උල්ලිඛිතමත්දතන අත්ථතං දහොති කථිනං…දප.… න අඤ්ඤත්ර
පඤ්චදකනවා අතිදරකපඤ්චදකනවාතදදහව සඤ්ඡින්දනනා’’ති
(මහාව.308). 

දතදනවාහ ‘‘අච්ඡින්නාසිබ්බිතං පන න වට්ටතී’’ති. කතන භික්ඛුනාති

අත්ථාරදකනභික්ඛුනා. අත්ථරිතබ්බන්තිඅත්ථරණංකාතබ්බං.තඤ්චදඛො 
තථාවචීදභදකරණදමවාතිදට්ඨබ්බං.යථාහ– 

‘‘සදච සඞ්ඝාටියා කථිනං අත්ථරිතුකාදමො දහොති, දපොරාණිකා
සඞ්ඝාටි පච්චුද්ධරිතබ්බා, නවා සඞ්ඝාටි අධිට්ඨාතබ්බා, ‘ඉමාය
සඞ්ඝාටියාකථිනං අත්ථරාමී’තිවාචාභින්දිතබ්බා’’ති(පරි.413) – 

විත්ථාදරො. ‘‘භන්දත, ආවුදසො’’ති ච ‘‘අනුදමොදථ, අනුදමොදාහී’’ති ච 

වචනදභදංසන්ධාය ‘‘කථරානඤ්චා’’තිආදිවුත්තං. 

එවං අත්ථාරදකනපටිපජ්ජිතබ්බවිධිං දස්දසත්වාඉදානිඅනුදමොදදකහි

පටිපජ්ජිතබ්බවිධිං දස්දසතුං ‘‘කතහිපී’’තිආදි වුත්තං. ‘‘අනුකමොදාමා’’ති 
අත්තනාව අත්තනි ගාරවවදසන වුත්තං. කිඤ්චාපි එවං වුත්තං, තථාපි
එකදකන ‘‘අනුදමොදාමා’’ති වත්තුං න වට්ටති, ‘‘අනුදමොදාමි’’ච්දචව
වත්තබ්බන්ති වදන්ති, වීමංසිත්වා ගදහතබ්බං. ඉදානි කථිනානිසංදස

දස්දසතුං භූමිං විචාරයන්දතො ‘‘පුරිමවස්සංවුට්කඨසුපී’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

කතසංකයවාති අත්ථාරකඅනුදමොදකානංදයව. වුත්තඤ්දහතං පරිවාකර 
‘‘ද්වින්නං පුග්ගලානං අත්ථතං දහොති කථිනං අත්ථාරකස්ස ච

අනුදමොදකස්ස චා’’ති (පරි. 403). කතති අත්ථාරකඅනුදමොදකා. තකතො

පට්ඨායාති අත්ථාරානුදමොදනදතො පට්ඨාය. යාව ෙථිනස්සුබ් ාරාති න
දකවලංචීවරමාදසදයව, අථ දඛොඅට්ඨන්නංමාතිකානංඅඤ්ඤතදරනවා
අන්තරුබ්භාදරන වා යාව කථිනස්සුබ්භාරා පඤ්චානිසංදස ලභන්ති, 
උද්ධදටපනනලභන්තීතිඅත්දථො. 

ඉදානි දත පඤ්චානිසංදස සරූපදතො දස්දසතුං 

‘‘අනාමන්තචාකරො’’තිආදිමාහ. තත්ථ අනාමන්තචාකරො නාම පඤ්චන්නං
දභොජනානංඅඤ්ඤතදරනනිමන්තිතස්ස සන්තංභික්ඛුංඅනාපුච්ඡාකුදලසු

චාරිත්තාපජ්ජනං. අසමාදානචාකරො නාම නාදමනාධිට්ඨිතස්ස චීවරස්ස
අසමාදානචරණං, නාදමනාධිට්ඨිතානං තිණ්ණං චීවරානමඤ්ඤතරං චීවරං
යත්ථ කත්ථචි නික්ඛිපිත්වා අඤ්ඤත්ථ අරුණුට්ඨාපනන්ති අත්දථො, 

චීවරවිප්පවාදසොති වුත්තං දහොති. යාවදත්ථචීවරන්ති යාවතා චීවදරන
අත්දථො දහොති, තාවතකං අනධිට්ඨිතං අවිකප්පිතං චීවරධාරණං, 
දසාහමතික්කමිත්වා චීවරස්ස ඨපනන්ති අත්දථො. ගණස්ස දභොජනං 

 ණක ොජනං.  කණොතිදචත්ථ චත්තාදරො වා තතුත්තරි වා භික්ඛූ. දතසං



කඞ්ඛාවිතරණී-අභිනවටීකා  නිස්සග්ගියකණ්ඩං 

 පටුන 138 

විඤ්ඤත්තිදතො වා නිමන්තනදතො වා ලද්ධස්ස ඔදනාදීනං පඤ්චන්නං 

අඤ්ඤතරදභොජනස්සසහගහණන්තිඅත්දථො. කයොචතත්ථ චීවරුප්පාකදොති
තත්ථකථිනත්ථතසීමායමතකචීවරංවාදහොතු, සඞ්ඝංඋද්දිස්ස දින්නංවා
සඞ්ඝිදකනතතු්රප්පාදදනආභතංවාදයනදකනචිආකාදරනයංසඞ්ඝිකං

චීවරං උප්පජ්ජති, තංදතසංභවිස්සතීතිඅත්දථො.දතනාහ ‘‘තස්මිංආවාකස 

සඞ්ඝස්සඋප්පන්නචීවරඤ්චා’’ති. 

‘‘යංපනතත්ථසඞ්ඝස්සඋප්පන්නංපත්තාදිවාඅඤ්ඤංභණ්ඩං වා, තං
සබ්දබසංපාපුණාති.යංපනතත්රුප්පාදදනතණ්ඩුලාදිනාවත්ථංදචතාපිතං, 
අත්ථතකථිනානදමවතානිවත්ථානිපාපුණන්ති.වත්දථහිපනතණ්ඩුලාදීසු

දචතාපිදතසු සබ්දබසං තානි පාපුණන්තී’’ති  ණ්ඨිපකද වුත්තං, තම්පි
දචතාපිතකාලදතොපට්ඨායචීවරුප්පාදදොනදහොතීතිසුවුත්තන්ති දට්ඨබ්බං.
අනත්ථතකථිනා පන ඉදමසු පඤ්චසු ආනිසංදසසු චීවරමාදස
අසමාදානචාරං ඨදපත්වා දසසානිසංදස ලභන්ති. යදි අසමාදානචාදරොපි
ලබ්දභයය, පාදවයයකා භික්ඛූ වස්සංවුට්ඨා ඔකපුණ්දණහි චීවදරහි න
භගවන්තං උපසඞ්කදමයුං. යස්මා තං න ලබ්භති, තස්මා චීවරමාදසපි
චීවරංසමාදායඑවභගවන්තංඋපසඞ්කමිංසු. 

එවං කථිනත්ථාරං දස්දසත්වා ඉදානි උබ්භාරං දස්දසන්දතො ‘‘තං

පකනතං ෙථින’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ මාතිොති මාතදරො, ජදනත්තිදයොති
අත්දථො.කථිනුබ්භාරඤ්හි එතා අට්ඨ ජදනන්ති. තාසු පක්කමනං අන්දතො

එතිස්සාති පක්ෙමනන්තිො. එවං දසසාපි දවදිතබ්බා. තත්ථ දයො භික්ඛු
අත්ථතකථිදනො කථිනචීවරං ආදාය තස්මිං ආවාදස නිරදපක්දඛො ‘‘න
පච්දචස්ස’’න්ති පක්කමති, තස්දසවං පක්කමදතො කථිනුද්ධාදරො

අතික්කන්තමත්තාය සීමාය දහොතීති පක්ෙමනන්තිකෙො ෙථිනුද්ධාකරොති
දවදිතබ්දබො. 

දයො පනආනිසංසචීවරං ආදාය පක්කමති, තස්ස බහිසීමාගතස්ස එවං
දහොති ‘‘ඉදධවිමං කරිස්සාමි, න පුන තං විහාරං ගච්ඡිස්සාමී’’ති තස්මිං
ආවාදස නිරදපක්දඛො හුත්වා තං චීවරං කාදරති, තස්ස භික්ඛුදනො 

නිට්ඨානන්තිකෙො ෙථිනුද්ධාකරො. 

යදි පන ආනිසංසමූලචීවරං ආදාය බහිසීමාගදතො ‘‘දනවිමං චීවරං 
කරිස්සාමි, න ච තං ආවාසං ගච්ඡිස්සාමී’’ති සන්නිට්ඨානං කදරොති, තදා 

සන්නිට්ඨානන්තිකෙොෙථිනුද්ධාකරො. 

තදදව ආනිසංසචීවරං ලද්ධා තං ආදාය බහිසීමං ගන්ත්වා ‘‘ඉදධවිමං 
චීවරංකරිස්සාමි, නගච්ඡිස්සාමී’’තිකදරොන්තස්සසදචතංචීවරංනස්සති

විනස්සති ඩය්හති, නාසනන්තිකෙොෙථිනුද්ධාකරො දහොති. 
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සදච පන ආනිසංසචීවරං ලද්ධා තස්මිං විහාදර සාදපක්දඛොව
බහිසීමාගදතො ‘‘විහාදර භික්ඛූහි අන්තරුබ්භාරං කත’’න්ති සුණාති, තස්ස 

සවනන්තිකෙොෙථිනුද්ධාකරො දහොති. 

ආසායඅවච්දඡදදොඑතිස්සාති ආසාවච්කඡදිො. දයොපනදයනදකනචි
‘‘තුය්හංචීවරංදස්සාමී’’ති වුත්දතොතස්මිංචීවදරආසායවිහාදරඅදපක්ඛං
පහාය බහිසීමාගදතො පුන දතන ‘‘න සක්දකොමි දාතු’’න්ති වුත්දත ආසං

ඡින්දති, තස්ස ආසාවච්කඡදිකෙොෙථිනුද්ධාකරො දහොති. 

දයොපනවස්සංවුට්ඨවිහාරදතොඅඤ්ඤංවිහාරංසාදපක්දඛොවගන්ත්වා 
ආගච්ඡන්දතො අන්තරාමග්දගදයව කථිනුද්ධාරං වීතිනාදමති, තස්ස 

සීමාතික්ෙමනන්තිකෙොෙථිනුද්ධාකරො. 

සහඋබ්භාදරනාති සහුබ් ාරා. ආනිසංසචීවරං ආදායසාදපක්දඛොවබහි

ගන්ත්වා කථිනුද්ධාරං සම්භුණන්තස්ස ෙථිනුද්ධාකරො සහුබ් ාකරොති
දවදිතබ්දබො. 

‘‘එතස්මිංපනපක්කමනන්තිදකකථිනුද්ධාදරපඨමංචීවරපලිදබොදධො 
ඡිජ්ජතී’’තිආදිනා චීවරපලිදබොධුපච්දඡදාදිකස්ස විනිච්ඡයස්ස විත්ථාරදතො 

සමන්තපාසාදිොයං (මහාව. අට්ඨ. 311) වුත්තත්තා 8 ‘‘තත්ථ

විත්ථාරවිනිච්ඡකයො’’තිආදිමාහ. අත්ථාරුබ්භාරානංදයව වා
විත්ථාරවිනිච්ඡයස්ස තත්ථාගතත්තා එවං වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. 

කසසපලකබොධා ාවන්ති අවදසසස්ස පලිදබොධස්ස අභාවං, 
ආවාසපලිදබොධාභාවන්තිඅත්දථො. 

අස්සාති කාලස්ස. දසාහපරමන්ති අච්චන්තසංදයොදග

උපදයොගවචනන්තිආහ ‘‘තංදසාහපරමංො ’’න්ති. අතිකරෙන්ති අධිකං, 
දසො ච අධිකභාදවො අධිට්ඨිතවිකප්පිතචීවරදතොති ආහ 

‘‘අධිට්ඨිතවිෙප්පිකතසූ’’තිආදි. කඛොමන්ති (පාරා. අට්ඨ. 2.636-638) 

දඛොමසුත්දතහි වායිතං දඛොමපට්ටචීවරං. තථා දසසානි. ෙම්බ ං නාම
මනුස්සදලොමවාළදලොදම ඨදපත්වා දසසදලොදමහි වායිත්වා කතවත්ථං. 

සාණං නාමසාණවාදකහිකතවත්ථං.  ඞ් ං නාමදඛොමසුත්තාදීහිපඤ්චහි
මිස්දසත්වා කතවත්ථං. ‘‘පාදටක්කං වාකමයදමවා’’තිපි වදන්ති. 

තදනුක ොමානං වාති දුකූලං පත්තුණ්ණං දසොමාරපට්ටං චීනපට්ටං ඉද්ධිජං
දදවදින්නන්තිදතසං දඛොමාදීනංදයව අනුදලොමානං ඡන්නං චීවරානං වා, 

තත්ථ දුකූ ං සාණස්ස අනුදලොමං වාකමයත්තා. පත්තුණ්ණදදදස

පාණදකහි සඤ්ජාතවත්ථං පත්තුණ්ණං. දසොමාරදදදස ජාතං වත්ථං 

කසොමාරපට්ටං. තථා චීනපට්ටං. ඉමානිතීණිපි දකොදසයයස්සඅනුදලොමානි

පාණදකහි කතසුත්තමයත්තා. ඉද්ධිජං එහිභික්ඛූනං පුඤ්ඤිද්ධියා
නිබ්බත්තචීවරං. තං පන දඛොමාදීනමඤ්ඤතරං දහොතීති දතසංදයව
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අනුදලොමං.දදදවහිදින්නංචීවරං කදවදින්නං, තං කප්පරුක්දඛනිබ්බත්තං
ජාලිනියා දදවකඤ්ඤාය අනුරුද්ධත්දථරස්ස දින්නවත්ථසදිසං, තම්පි
දඛොමාදීනංදයවඅනුදලොමංදහොතිදතසු අඤ්ඤතරභාවදතො. 

දීඝදතො වඩ්ඪකිහත්ථප්පමාණං, විත්ථාරදතො තදතො උපඩ්ඪප්පමාණං 

විෙප්පනුප ං පච්ඡිමං. අට්ඨඞ්ගු ං සු තඞ්ගුක නාති එත්ථ සු තඞ්ගු ං 
නාම ඉදානි මජ්ඣිමස්ස පුරිමස්ස තීණි අඞ්ගුලානි, දතන සුගතඞ්ගුදලන

අට්ඨඞ්ගුලං වඩ්ඪකිහත්ථප්පමාණන්ති අත්දථො. චතුරඞ්ගු විත්ථතන්ති
එත්ථාපි යථාවුත්තානුසාදරදනව අත්දථො දවදිතබ්දබො. දයසං පන
අධිට්ඨානවිකප්පනානං අභාවදතො අධිට්ඨිතවිකප්පිදතසු අපරියාපන්නත්තා
ඉදංඅතිදරකචීවරංනාමදහොති. 

තං අධිට්ඨානවිකප්පනං දකනාකාදරන ජානිතබ්බන්ති අනුදයොගං

සන්ධාය තං දස්දසතුං ‘‘යං පන වුත්ත’’න්තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ යං පන

වුත්තන්ති අතිදරකචීවරං දස්දසතුං ‘‘අධිට්ඨිතවිකප්පිදතසු

අපරියාපන්නත්තා’’ති අම්දහහි යං වුත්තන්ති අත්දථො. තිචීවරං

අධිට්ඨාතුන්ති නාමං වත්වා අධිට්ඨාතුං. න විෙප්කපතුන්ති
සඞ්ඝාටිආදිනාදමන විකප්දපතුං න අනුජානාමීති අත්දථො. ‘‘ඉමං චීවරං
විකප්දපමී’’ති පන විකප්දපතුං වට්ටතිදයව. සාමඤ්ඤවචනං පන 
තිචීවරස්ස කණ්ඩුපටිච්ඡාදිවස්සිකසාටිකානං වියකාලවදසන විදසසාභාවා
චස්ස විකප්දපතබ්බතාති දස්සනත්ථං, න පන සබ්බථා 
විකප්පනපටිදසධනත්ථන්ති දට්ඨබ්බං. තථා හි පුරාණචීවරං පච්චුද්ධරිත්වා
නවස්ස අධිට්ඨානවචනදතො, ‘‘අනාපත්ති අධිට්දඨති
විකප්දපතී’’තිආදිවචනදතො (පාරා. 469) ච තිචීවරස්සපි විකප්පනාය
ඔකාදසො දින්දනො. එස නදයො සබ්බත්ථ. තිචීවරාදීනි හි අධිට්ඨහන්දතන
‘‘ඉමං සඞ්ඝාටිං අධිට්ඨාමී’’තිආදිනා තං තං නාමං වත්වා අධිට්ඨාතබ්බං.
විකප්දපන්දතන පන ‘‘ඉමං සඞ්ඝාටි’’න්තිආදිනා තස්ස තස්ස චීවරස්ස
නාමං අග්ගදහත්වා ‘‘ඉමං චීවරං තුය්හං විකප්දපමී’’ති විකප්දපතබ්බං. 
තිචීවරං වා දහොතු, අඤ්ඤං වා, යදි තං තං නාමං ගදහත්වා විකප්දපති, 

අවිකප්පිතං දහොති, අතිදරකචීවරට්ඨාදනදයව තිට්ඨති. තකතො පරං 

විෙප්කපතුන්ති චතුමාසදතො පරං ‘‘ඉමං චීවරං විකප්දපමී’’ති විකප්දපතුං. 
ඉදඤ්චපරිභුඤ්ජිතුංඅනුඤ්ඤාතං.දකචිපන(සාරත්ථ.ටී.2.469) ‘‘තදතො
පරං විකප්දපත්වායාවආගාමිසංවච්ඡදරවස්සානංචතුමාසං, තාවඨදපතුං

අනුඤ්ඤාත’’න්ති වදන්ති. තකතොපරන්තිආබාධදතොපරං.‘‘ඉමාසඤ්චපන 
වස්සිකසාටිකකණ්ඩුපටිච්ඡාදීනං තදතො පරං විකප්දපත්වා පරිදභොගස්ස
අනුඤ්ඤාතත්තා තථාවිකප්පිතං අඤ්ඤනාදමන අධිට්ඨහිත්වා 

පරිභුඤ්ජිතබ්බ’’න්ති  ණ්ඨිපකදසු වුත්තං. අධිට්ඨාතබ්බවිෙප්කපතබ්බතා

ජානිතබ්බාති අධිට්ඨාතබ්බං විකප්දපතබ්බන්ති එවං අධිට්ඨානවිකප්පනා
ජානිතබ්බාතිඅත්දථො. 
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පඤ්චපරිමාණං අස්සාති පඤ්චෙං, මුට්ඨිස්ස මුට්ඨිහත්ථස්ස සම්බන්ධං

පඤ්චකං මුට්ඨිපඤ්චෙං. එස න දයො මුට්ඨිත්තිෙන්ති එත්ථාපි.

පාරුපදනනපි සක්කා නාභිං පටිච්ඡාදදතුන්ති ආහ ‘‘ද්විහත්කථොපි

වට්ටතී’’ති. න දකවලං අඩ්ඪදතදයයොව වට්ටති, අථ දඛො ද්විහත්දථොපි

වට්ටතීති පි-සද්දස්ස අත්දථො දට්ඨබ්දබො. අතිකරෙඤ්චාති

සුගතචීවරප්පමාණම්පිතදතොඅධිකම්පි. පච්චුද්ධරාමීතිඨදපමි, පරිච්චජාමීති
වාඅත්දථො.‘‘ඉමංචීවරං සඞ්ඝාටිංඅධිට්ඨාමී’’ති(සාරත්ථ.ටී.2.469) එවම්පි

වත්තුං වට්ටති. ොයවිොරං ෙකරොන්කතනාති හත්ථාදිනා චීවරං
පරාමසන්දතන, චාදලන්දතන වා. ඉදඤ්හි අධිට්ඨානං දයන දකනචි

සරීරාවයදවන අඵුසන්තස්සන වට්ටති. දුවිධන්ති සම්මුඛාපරම්මුඛදභදදන

දුවිධං. වාචා භින්දිතබ්බාති වචනං නිච්ඡාදරතබ්බං. අන්කතො බ් ාදීසූති

අන්දතොගබ්භඋපරිපාසාදදසු. සාමන්තවිහාකරති යත්ථ තදදහව ගන්ත්වා
නිවත්දතතුං සක්කා, එවරූදප සමීපවිහාදර. ඉදඤ්ච දදසනාසීසමත්තං, 

තස්මා දූදර ඨිතම්පි අධිට්ඨාතබ්බන්ති වදන්ති. ‘‘ඨපිතට්ඨානං 

සල් ක්කඛත්වා’’ති ඉමිනා චීවරසංලක්ඛණං වුත්තං. න හි 
ඨපිතට්ඨානමත්තසල්ලක්ඛදණනකිඤ්චිපදයොජනංඅත්ථි. 

අධිට්ඨහිත්වා ඨපිතවත්කථහීති 
පච්චත්ථරණමුඛපුඤ්ඡනදචොළපරික්ඛාරදචොළවදසන අධිට්ඨහිත්වා
ඨපිතවත්දථහි. අධිට්ඨානදතො පුබ්දබ සඞ්ඝාටිආදිදවොහාරස්ස අභාවදතො 

‘‘ඉමං පච්චුද්ධරාමී’’ති පච්චත්ථරණාදීනං විසුං පච්චුද්ධරණවිධිං දස්දසති.
පච්චත්ථරණාදිනාදමන පන අධිට්ඨාතබ්බත්තා ‘‘ඉමං පච්චත්ථරණං

පච්චුද්ධරාමී’’තිආදිනාවුත්දතපිදනවත්ථිදදොදසො. පුනඅධිට්ඨාතබ්බානීති
සඞ්ඝාටිආදිනාදමන අධිට්ඨාතබ්බානි. පරික්ඛාරදචොළකස්ස පන
පරික්ඛාරදචොළවදසනඅධිට්ඨහිත්වාඨපිතවත්දථහිපි සඞ්ඝාටිආදිම්හිකදත
පච්චුද්ධරිත්වා පුන අධිට්ඨාතබ්බන්ති නත්ථි. පුබ්දබ කතාධිට්ඨානදමව
අධිට්ඨානං.අධිට්ඨිදතනපනදතනසද්ධිංමහන්තතරදමවදුතියංපට්ටං වා
ඛණ්ඩං වා සංසිබ්බන්දතන අධිට්ඨාතබ්බං, සදම වා ඛුද්දදක වා

අධිට්ඨානකිච්චං නත්ථි. සුඛපරික ො ත්ථන්තිවිප්පවාසදදොසාභාවදතොයත්ථ 
කත්ථචි ඨදපත්වා ධම්මස්සවනාදිනා කිච්දචන අඤ්ඤත්ථ අරුණං
උට්ඨාදපත්වා ආගන්ත්වා නිස්සජ්ජනං විනාව පරිභුඤ්ජිතුං

සක්කුදණයයතාය සුඛපරිදභොගත්ථං. පරික්ඛාරකචොළං අධිට්ඨාතුන්ති 
පරික්ඛාරදචොළංකත්වාඅධිට්ඨාතුං. 

අනතිරිත්තපමාණාති ‘‘දීඝදසො ඡ විදත්ථිදයො සුගතවිදත්ථියා, තිරියං
අඩ්ඪදතයයා’’ති (පාචි. 543) වුත්තප්පමාණදතො අනධිකපමාණා. 

පච්චුද්ධරිත්වා විෙප්කපතබ්බාති වස්සිකසාටිකභාවදතො අපදනත්වා
විකප්දපතබ්බා, දහමන්තස්ස පඨමදිවසදතො පට්ඨාය අන්දතොදසාදහ 
වස්සිකසාටිකාවස්සිකසාටිකභාවදතො අපදනත්වා ‘‘ඉමං චීවරං තුය්හං
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විකප්දපමී’’තිආදිනා නදයනවිකප්දපතබ්බාතිවුත්තංදහොති.අඤ්ඤථාහි
‘‘වස්සිකසාටිකා වස්සානමාසාතික්කදමනාපි, කණ්ඩුපටිච්ඡාදි
ආබාධවූපසදමනාපි අධිට්ඨානං විජහතී’’ති (කඞ්ඛා. අට්ඨ.
කථිනසික්ඛාපදවණ්ණනා) වක්ඛමානත්තා වස්සානමාසදතො පරං අසති 
අධිට්ඨාදන කිං පච්චුද්ධදරයයාති ‘‘පච්චුද්ධරිත්වා’’ති වචනදමව 
දනොපපජ්දජයය. 

දකචි පන (සාරත්ථ. ටී. 2.469) ‘‘යථා කථිනමාසබ්භන්තදර 
උප්පන්නචීවරං කථිනමාසාතික්කදම නිස්සග්ගියං දහොති, එවමයං
වස්සිකසාටිකාපි වස්සානමාසාතික්කදම නිස්සග්ගියා දහොති. තස්මා
කත්තිකපුණ්ණමදිවදස පච්චුද්ධරිත්වාතදතොපරංදහමන්තස්සපඨමදිවදස
විකප්දපතබ්බාති එවමත්දථො ගදහතබ්දබො, පච්චුද්ධරිත්වා තදතො පරං
විකප්දපතබ්බාති පදදයොජනා දවදිතබ්බා’’ති ච වදන්ති, තං න තත්තං.
කථිනමාදස උප්පන්නඤ්හි චීවරං අතිදරකචීවරට්ඨාදන ඨිතත්තා 
අවසානදිවදස අනධිට්ඨිතං කථිනමාසාතික්කදම නිස්සග්ගියං දහොති. අයං
පන වස්සිකසාටිකා අධිට්ඨහිත්වා ඨපිතත්තා න දතන සදිසාති
වස්සානාතික්කදම කථං නිස්සග්ගියං දහොති අනධිට්ඨිතඅවිකප්පිතදමව හි
තංකාලාතික්කදමනිස්සග්ගියංදහොති, තස්මාදහමන්දතපි වස්සිකසාටිකා
දසාහපරිහාරං ලභති. එවං කණ්ඩුපටිච්ඡාදිපි අධිට්ඨානවිජහනදතො පරං 
දසාහපරිහාරං ලභති. දසාහං පන අනතික්කාදමත්වා විකප්දපතබ්බා.

නහානත්ථාය අනුඤ්ඤාතත්තා වණ්ණක දමත්තරත්තාපි කචසා වට්ටතීති 

වුත්තං. ‘‘ද්කව පන න වට්ටන්තී’’ති ද්වින්නං අධිට්ඨානාභාවදතො වුත්තං. 
‘‘සදච වස්සාදන අපරා වස්සිකසාටිකා උප්පන්නා දහොති, 
පුරිමවස්සිකසාටිකං පච්චුද්ධරිත්වා, විකප්දපත්වා ච අධිට්ඨාතබ්බා’’ති
වදන්ති. 

පමාණයුත්තන්ති ‘‘දීඝදසො සුගතවිදත්ථියා ද්දව විදත්ථිදයො, 
විත්ථාරදතොදියඩ්ඪංදසාවිදත්ථී’’ති(පාචි.531ආදදයො)ඉමිනා පමාදණන

තත්තං. පමාණිොති ‘‘සුගතවිදත්ථියා දීඝදසොචතස්දසොවිදත්ථිදයො, තිරියං

ද්දව විදත්ථිදයො’’ති එවං වුත්තප්පමාණතත්තා. පච්චුද්ධරිත්වා

විෙප්කපතබ්බාති එත්ථ යං වත්තබ්බං, තං දහට්ඨා වුත්තදමව. යස්මා
භික්ඛූනංතිචීවදරපරිපුණ්දණ, අත්දථචසතිපරිස්සාවනාදීහි‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛදව, පරික්ඛාරදචොළක’’න්ති (මහාව. 357) බහූනං
පත්තත්ථවිකපරිස්සාවනාදීනං සඞ්ගහවදසන 

පරික්ඛාරදචොළාධිට්ඨානමනුඤ්ඤාතං, තස්මා ‘‘පරික්ඛාරකචොකළ  ණනා 

නත්ථී’’තිආදි වුත්තං. භගවතා හි යං යං භික්ඛූ ලභන්ති, තං තං ඉමිනා 
විධාදනනඅධිට්ඨහිත්වාපුන‘‘දයනදයනපරිස්සාවනාදිනාඅත්දථොදහොති, 
තං තං කත්වා ගණ්හන්තූ’’ති අනුකම්පාය අනුඤ්ඤාතං. දතදනවාහ 

‘‘ථවිොපී’’තිආදි. ආදිසද්දදන ‘‘එතානි චීවරානි පරික්ඛාරදචොළානි
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අධිට්ඨාමී’’ති අසම්මුඛාධිට්ඨානං සඞ්ගණ්හාති. ‘‘කසනාසනපරික්ඛාරත්ථාය

දින්නපච්චත්ථරකණ චා’’ති ඉමිනා අත්තදනො සන්තකං පටික්ඛිපති. දකචි
පන (සාරත්ථ. ටී. 2.469) ‘‘අනිවාදසත්වා, අපාරුපිත්වා ච දකවලං
පඤ්චපීදඨසුදයව අත්ථරිත්වා පරිභුඤ්ජියමානං පච්චත්ථරණං අත්තදනො 
සන්තකම්පි අනධිට්ඨිතං වට්ටතී’’ති වදන්ති, තං අතත්තං
දසනාසනපරික්ඛාරත්ථාය දින්න’’න්ති පච්චත්ථරණස්ස විදසසිතත්තා.
භිසිබිබ්දබොහනපාවාරදකොජවානම්පි දසනාසනපරික්ඛාරදතොදයව
අධිට්ඨානකිච්චංනත්ථීතිදවදිතබ්බං. 

අධිට්ඨිතඤ්ච පදනතං චීවරං පරිභුඤ්ජදතො කථං අධිට්ඨානං විජහතීති 

ආහ ‘‘සබ්බඤ්ච පකනත’’න්තිආදි. තත්ථ අච්ඡින්දිත්වා  හකණනාති

දචොරාදීහි අච්ඡින්දිත්වා ගහදණන. හීනායාවත්තකනනාති ගිහිභාවාය
ආවත්තදනන, විබ්භදමනාති අත්දථො, ‘‘සීලවන්දතොව හුත්වා ගිහී
භවිස්සාමී’’ති දසතවත්ථනිවාසදනනාති වුත්තං දහොති. ‘‘අන්තිමවත්ථුං
අජ්ඣාපන්නස්ස දසතවත්ථනිවාදසො වා කාසායචජනං වා 
හීනායාවත්තන’’න්ති දකචි. ‘‘‘හීනායාවත්තදනනා’ති ඉමිනා භික්ඛුනියා
එව අධිට්ඨානවිජහනං ගහිතං දහොති. සා හි යදා විබ්භමති, තදා අස්සමණී
දහොති. භික්ඛු පන විබ්භමන්දතොපි යාව සික්ඛං න පච්චක්ඛාති, තාව

භික්ඛුදයවාති අධිට්ඨානං න විජහතී’’ති අපදර. සික්ඛාපච්චක්ඛාකනනාති
ලිඞ්දග ඨිතස්දසවසික්ඛායපච්චක්ඛාදනන.දයොහිභික්ඛුලිඞ්දගඨිදතොව
සික්ඛං පච්චක්ඛාති, තස්ස කායලග්ගම්පි චීවරං අධිට්ඨානං විජහතීති. 

ො ඞ්කිරියායාති මරදණන. ලඞ් පරිවත්තකනනාති පුරිසලිඞ්ගස්ස, 
ඉත්ථිලිඞ්ගස්ස වා පරිවත්තදනන, පුරිසස්ස ඉත්ථිලිඞ්ගපාතුභාදවන, 
ඉත්ථියාවා පුරිසලිඞ්ගපාතුභාදවනාතිවුත්තංදහොති. 

ෙනිට්ඨඞ්ගුලනඛපිට්ඨිප්පමාකණනාති දහට්ඨිමපරිච්දඡදං දස්දසති. 

ඔරකතොති අබ්භන්තරදතො. දයො පන දුබ්බලට්ඨාදන පඨමං අග්ගළං දත්වා
පච්ඡා දුබ්බලට්ඨානං ඡින්දිත්වා අපදනති, අධිට්ඨානං න භිජ්ජති.
මණ්ඩලපරිවත්තදනපිඑදසවනදයො. දුපට්ටස්සපනඑකස්මිංපටදලඡිද්දද
වා ජාදත, ගලිදත වා අධිට්ඨානං න භිජ්ජති. ඛුද්දකං චීවරං මහන්තං
කදරොති, මහන්තං වා ඛුද්දකං කදරොති, අධිට්ඨානං න භිජ්ජති. උදභො
දකොටිදයොමජ්දඣකදරොන්දතොසදචපනපඨමංඡින්දිත්වාපච්ඡාඝදටති, 
අධිට්ඨානං භිජ්ජති. අථ ඝදටත්වා ඡින්දති, න භිජ්ජති. රජදකහි
දධොවාදපත්වා දසතං කදරොන්තස්සාපි අධිට්ඨානං අධිට්ඨානදමව. 

වස්සානමාසාතික්ෙකමනාපීතිඑත්ථ පි-සද්දදොසම්පිණ්ඩනත්දථො.දතනන
දකවලං පුබ්දබ වුත්දතන දානාදිනා අට්ඨවිදධදනව කාරදණන
වස්සිකසාටිකා අධිට්ඨානං විජහති, අථ දඛො වස්සානමාසාතික්කදමනපීති

එවදමත්ථ අත්දථො දට්ඨබ්දබො. එසනදයො ආබාධවූපසකමනාපීතිඑත්ථාපි. 



කඞ්ඛාවිතරණී-අභිනවටීකා  නිස්සග්ගියකණ්ඩං 

 පටුන 144 

විෙප්පනසික්ඛාපකදති (පාචි. 372 ආදදයො) පාචිත්තිදය සුරාපානවග්ගස්ස
නවමසික්ඛාපදද. 

තං අතික්ොමයකතොති එත්ථ තන්ති චීවරං, කාලං වා පරාමසතීතිආහ 

‘‘තං යථාවුත්තජාතිප්පමාණ’’න්තිආදි. අස්සාති භික්ඛුස්ස. තස්ස කයො

අරුකණොති තස්ස චීවරුප්පාදදිවසස්ස දයො අතික්කන්දතො අරුදණො. 

චීවරුප්පාදදිවකසන සද්ධින්ති චීවරුප්පාදදිවසස්ස අරුදණන සද්ධිං.
දිවසසද්දදන දචත්ථ තංදිවසනිස්සිදතො අරුදණො වුත්දතො. ඉදානි යස්ස ච

නිස්සජ්ජිතබ්බං, යථාචනිස්සජ්ජිතබ්බං, තංදස්දසතුං ‘‘තං කහත්වා’’තිආදි

වුත්තං. තත්රායං නකයොති තස්මිං නිස්සජ්ජදන අයං විධි. අඤ්ඤථාපීති 

භාසන්තදරනාපි, යාය කායචි භාසායපීති අත්දථො. පටිබක නාති වත්තුං

සමත්දථන. ආයතිං සංවකරයයාසීති උපරි සංවරමාපජ්දජයයාසි, 

සංවුතකායවචීද්වාදරො භදවයයාසීති අත්දථො. ඉමානි ච ‘‘පස්සසී’’තිආදීනි

යථාක්කමං පටිග්ගාහකදදසදකහි වත්තබ්බවචනානි. තථා හි ‘‘පස්සසී’’ති

පටිග්ගාහදකන වත්තබ්බවචනං, ‘‘ආම පස්සාමී’’ති තදනුදදසදකන

වත්තබ්බවචනං. ‘‘ආයතිං සංවකරයයාසී’’ති තදනුප්පටිග්ගාහදකන

වත්තබ්බවචනං, ‘‘සාධු සුට්ඨු සංවරිස්සාමී’’ති තදනුදදසදකන
වත්තබ්බවචනං. ඉමිනා ච අත්තදනො ආයතිං සංවදර පතිට්ඨිතභාවං

දස්දසති. ද්වීසු, පන සම්බහු ාසු වාති ද්වීසු වා සම්බහුලාසු වා ආපත්තීසු

පුරිමනදයදනවවචනදභදදො කාතබ්දබො.ඤත්තියං ආපත්තිංසරතිවිවරතීති
එත්ථ ‘‘ද්දව ආපත්තිදයො’’ති වා ‘‘සම්බහුලා ආපත්තිදයො’’ති වා 

වචනදභදදො කාතබ්දබො. ද්වීසු, බහූසු වා වචනක කදො ොතබ්කබොති
‘‘සඞ්දඝොඉමානිචීවරානී’’තිවත්ථුවදසනවචනදභදදොකාතබ්දබො. 

එවං සඞ්ඝස්ස නිස්සජ්ජනවිධිං දස්දසත්වා ගණස්ස නිස්සජ්ජනවිධිං

දස්දසතුං ‘‘ ණස්ස පන නිස්සජ්ජන්කතනා’’තිආදිමාහ. තත්ථ කසසං 

පුරිමසදිසකමවාති නිස්සජ්ජනාපත්තිප්පටිග්ගහණනිස්සට්ඨචීවරදාදනසු 

‘‘ආයස්මන්තාන’’න්තිආදිනා වුත්තවචනදභදං විනා අවදසසං සඞ්ඝස්ස 
නිස්සජ්ජනාදීසුවුත්තසදිසදමවාතිඅත්දථො. 

ඉදානි පුග්ගලස්ස නිස්සජ්ජනවිධිං දස්දසතුං ‘‘පුග්  ස්ස පනා’’තිආදි

වුත්තං.තත්ථ ද්වීසු, තීසුවාතිද්වීසු, තීසුවාආපත්තීසුදචව දාතබ්බචීවදරසු
ච. යථා ච ගණස්ස නිස්සජ්ජදන, එවං ද්වින්නං නිස්සජ්ජදනපි පාළ 
දවදිතබ්බා. යදි හි විදසදසො භදවයය, යදථව ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, 
තිණ්ණං පාරිසුද්ධිඋදපොසථංකාතුං, එවඤ්ච පන, භික්ඛදව, කාතබ්දබො – 
බයත්දතනභික්ඛුනා පටිබදලනදතභික්ඛූඤාදපතබ්බා’’තිආදිනා(මහාව.
168) නදයනතිණ්ණං පාරිසුද්ධිඋදපොසථං වත්වා ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, 
ද්වින්නංපාරිසුද්ධිඋදපොසථං කාතුං, එවඤ්චපන, භික්ඛදව, කත්තබ්දබො– 
දථදරන භික්ඛුනා එකංසං උත්තරාසඞ්ග’’න්තිආදිනා නදයන විසුංදයව
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ද්වින්නං පාරිසුද්ධිඋදපොසදථො වුත්දතො, එවං ඉධාපි විසුං පාළං වදදයය.
යස්මාපනනත්ථි, තස්මාඅවත්වාවගදතොතිගණස්ස වුත්තාපාළදයදවත්ථ
පාළ. ආපත්තිප්පටිග්ගහදණ පන අයං විදසදසො – යථා ගණස්ස 
නිස්සජ්ජිත්වා ආපත්තියා දදසියමානාය ආපත්තිප්පටිග්ගාහදකො භික්ඛු
ඤත්තිං ඨදපති, එවංඅට්ඨදපත්වාද්වීසුඅඤ්ඤතදරනයථාඑකපුග්ගදලො
පටිග්ගණ්හාති, එවං ආපත්තිපටිග්ගදහතබ්බා.ද්වින්නඤ්හිඤත්තිට්ඨපනං
නාම නත්ථි. යදි සියා, ද්වින්නං පාරිසුද්ධිඋදපොසථං විසුං න වදදයය.
නිස්සට්ඨචීවරදාදනපියථා ‘‘ඉමං චීවරංආයස්මදතොදම්මී’’තිඑදකොවදති, 
එවං ‘‘මයං ඉමං චීවරං ආයස්මදතො දදමා’’ති වත්තුං වට්ටති. ඉදතො
ගරුකතරානිපි හි ඤත්තිදුතියකම්මානි අපදලොදකත්වා කාතබ්බානීති 

වුත්තානිඅත්ථි, දතසංඑතංඅනුදලොමං.දතදනවාහ ‘‘ද්වින්නං පනා’’තිආදි.
නිස්සට්ඨචීවරංපනදාතබ්බදමව, අදාතුංනලබ්භති. විනයකම්මමත්තදමව
දහතං. න තං දතන සඞ්ඝස්ස වා ගණස්ස වා පුග්ගලස්ස වා දින්නදමව 

දහොති.දතනාහ ‘‘නිස්සට්ඨවත්ථු’’න්තිආදි. 

අනිස්සජ්ජිත්වා පරිභුඤ්ජන්තස්ස දුක්ෙටන්ති සකිං නිවත්ථං වා සකිං
පාරුතං වා කායදතො අදමොදචත්වා දිවසම්පි චරති, එකදමව දුක්කටං. 
දමොදචත්වා නිවාදසති වා පාරුපති වා, පදයොදග පදයොදග දුක්කටං.
දුන්නිවත්ථංවා දුප්පාරුතංවාසණ්ඨාදපන්තස්සඅනාපත්ති.අඤ්ඤස්සතං
පරිභුඤ්ජදතොපි අනාපත්ති. ‘‘අඤ්දඤන කතං පටිලභිත්වා 

පරිභුඤ්ජතී’’තිආදිවචනඤ්දචත්ථ (පාරා. 570) සාධකං. දසාහං 

අනතික්ෙන්කතපි අතික්ෙන්තසඤ්ඤිකනො, කවමතිෙස්ස ච දුක්ෙටන්ති

එත්ථාපි ‘‘පරිභුඤ්ජන්තස්සා’’තිආදනත්වාසම්බන්ධිතබ්බං. අතික්ෙන්කත 

අනතික්ෙන්තසඤ්ඤිකනොපීතිදසාහංඅතික්කන්දතචීවදර‘‘අනතික්කන්තං 
ඉද’’න්ති එවං සඤ්ඤිදනො, දසාදහ වා අතික්කන්දත ‘‘අනතික්කන්දතො
දසාදහො’’තිඑවං සඤ්ඤිදනො. 

ඉදානි ‘‘අනධිට්ඨිදත අධිට්ඨිතසඤ්ඤිදනො 
නිස්සග්ගිය’’න්තිආදිආපත්තිවාරං සඞ්ගදහත්වා දස්දසන්දතො 

‘‘තථා’’තිආදිමාහ. තථාති යථා දසාහං අතික්කන්දත සඤ්ඤාදභදදන
තිකපාචිත්තියං, තථා අනධිට්ඨිතාදීසු සත්තසු විකප්දපසු 

අධිට්ඨිතාදිසඤ්ඤාදභදදතොති අත්දථො. තත්ථ අවිස්සජ්ජිකත 

විස්සජ්ජිතසඤ්ඤිකනොති කස්සචි අදින්දන අපරිච්චත්දත ‘‘දින්නං 

පරිච්චත්තං මයා’’ති එවං සඤ්ඤිදනො. අනට්කඨ නට්ඨසඤ්ඤිකනොති
අත්තදනො චීවදරන සද්ධිං බහූනි අඤ්දඤසං චීවරානි එකදතො ඨපිතානි, 
තානිදචදචොරාහරන්ති, තදත්රසඅත්තදනොචීවදරඅනට්දඨනට්ඨසඤ්ඤී

දහොති, තස්ස නට්ඨසඤ්ඤිදනො. එස නදයො අවිනට්ඨාදීසුපි. අවිලුත්කතති
එත්ථපනගබ්භංභින්දිත්වාපසය්හාවහාරවදසන අවිලුත්දතතිදවදිතබ්බං. 
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විස්සජ්ජිකතති (පාරා. අට්ඨ. 2.469) අඤ්ඤස්ස දින්දන. කථං පන
දින්නංදහොති, කථංගහිතං? ‘‘ඉමංතුය්හංදදමි, දදාමි, දජ්ජාමි, ඔදණොදජමි, 
පරිච්චජාමි, විස්සජ්ජාමි, නිස්සජ්ජාමී’’ති වා වදති, ‘‘ඉත්ථන්නාමස්ස
දදමි…දප.… නිස්සජ්ජාමී’’ති වා වදති, සම්මුඛාපි පරම්මුඛාපි දින්නංදයව
දහොති.‘‘තුය්හංගණ්හාහී’’තිවුත්දත‘‘මය්හංගණ්හාමී’’තිවදති, සුදින්නං, 
සුග්ගහිතඤ්ච.‘‘තවසන්තකංකදරොහි, තවසන්තකංදහොතු, තවසන්තකං 
කරිස්සසී’’ති වුත්දත ‘‘මම සන්තකං කදරොමි, මම සන්තකං දහොතු, මම
සන්තකං කරිස්සාමී’’ති වදති, දුද්දින්නං, දුග්ගහිතඤ්ච. දනව දාතා දාතුං
ජානාති, නඉතදරො ගදහතුං.සදචපන‘‘තවසන්තකංකදරොහී’’තිවුත්දත
‘‘සාධු, භන්දත, මය්හං ගණ්හාමී’’තිගණ්හාති, සුග්ගහිතං, සදචපනඑදකො
‘‘ගණ්හාහී’’ති වදති, ඉතදරො ‘‘න ගණ්හාමී’’ති වදති, පුන දසො ‘‘දින්නං
මයා තුය්හං, ගණ්හාහී’’ති වදති, ඉතදරොපි ‘‘න මය්හං ඉමිනා අත්දථො’’ති
වදති.තදතොපුරිදමොපි‘‘මයා දින්න’’න්තිදසාහංඅතික්කාදමති, පච්ඡිදමොපි
‘‘මයා පටික්ඛිත්ත’’න්ති, කස්සාපත්තීති? න කස්සචි. යස්ස පන රුච්චති, 
දතන අධිට්ඨහිත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බං. දයො පන අධිට්ඨාදන දවමතිදකො, 
දතන කිං කාතබ්බං? දවමතිකභාවං ආදරොදචත්වා ‘‘සදච අනධිට්ඨිතං
භවිස්සති, එවං දම කප්පියං දහොතී’’ති වත්වා වුත්තනදයදනව
නිස්සජ්ජිතබ්බං. න හි එවං ජානාදපත්වා විනයකම්මං කදරොන්තස්ස 
මුසාවාදදොදහොති. 

යථා ච ඉදං, එවං ඉකතො පරානිපීති යථා ඉදං
අතිදරකචීවරධාරණසික්ඛාපදං ආචාරවිපත්ති, එවං ඉදතො පරානිපි
සික්ඛාපදානි ආචාරවිපත්තිදයවාති අත්දථො. දතනාහ 

‘‘උ කතොපාතිකමොක්කඛසූ’’තිආදි. ආජීවවිපත්තිපච්චයා පන ඨකපත්වා

දුබ් ාසිතංඡආපත්තික්ඛන්ධා පඤ්ඤත්තාති– 

‘‘ආජීවදහතු ආජීවකාරණා පාපිච්දඡො ඉච්ඡාපකදතො අසන්තං
අභූතං උත්තරිමනුස්සධම්මං උල්ලපති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස.
ආජීවදහතු ආජීවකාරණා සඤ්චරිත්තං සමාපජ්ජති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිදසසස්ස.ආජීවදහතුආජීවකාරණා ‘දයො දත විහාදර වසති, 
දසොභික්ඛුඅරහා’තිභණති, පටිවිජානන්තස්සආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 
ආජීවදහතු ආජීවකාරණා භික්ඛු පණීතදභොජනානි අගිලාදනො
අත්තදනො අත්ථාය විඤ්ඤාදපත්වා භුඤ්ජති, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස.
ආජීවදහතු ආජීවකාරණා භික්ඛුනී පණීතදභොජනානි අගිලානා
අත්තදනො අත්ථාය විඤ්ඤාදපත්වා භුඤ්ජති, ආපත්ති
පාටිදදසනීයස්ස. ආජීවදහතුආජීවකාරණාභික්ඛු සූපං වා ඔදනං වා
අගිලාදනො අත්තදනො අත්ථාය විඤ්ඤාදපත්වා භුඤ්ජති, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති(පරි.287) – 
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එවං පාරාජිකාදිවදසන ඨදපත්වා දුබ්භාසිතං ආජීවවිපත්තිපච්චයා ඡ

ආපත්තික්ඛන්ධාපඤ්ඤත්තා. දිට්ඨිවිපත්තිපච්චයා පාචිත්තියදුක්ෙටවකසන

ද්කව ආපත්තික්ඛන්ධා පඤ්ඤත්තාති සමනුභාසනාය පාපිකාය දිට්ඨියා
අප්පටිනිස්සජ්ජදන ඤත්තියා දුක්කටං, කම්මවාචාපරිදයොසාදන 
පාචිත්තියන්ති එවං දිට්ඨිවිපත්තිපච්චයා පාචිත්තියදුක්කටවදසන ද්දව

ආපත්තික්ඛන්ධාපඤ්ඤත්තා. එත්ථාතිවිපත්තිකථාසු. 

 ණනුප තාති දිවසගණනං උපගතභාදවො. අඤ්දඤහි ‘‘ඉමං චීවරං
ඉත්ථන්නාමස්ස දදමා’’ති පරහත්දථ දින්නම්පි ‘‘න තාව තං ගණනුපගං, 

යාවනහත්ථංගච්ඡතී’’ති (මහාව.259) චම්මක්ඛන්ධකෙ වුත්තත්තායාව
ආහරිත්වා වා න දින්නං, ‘‘තුම්හාකං, භන්දත, චීවරං උප්පන්න’’න්ති
පහිණිත්වා වා අනාදරොචිතං, තාව දිවසගණනං න උදපති, අනධිට්ඨිතං 
වට්ටති. යදා පන ආදනත්වා දින්නං දහොති, ‘‘උප්පන්න’’න්ති වා සුතං, 
තදතො පට්ඨාය ගණනුපගං දහොති, අන්දතොදසාදහ අධිට්ඨාතබ්බං.

කථිනසඤ්ඤිතං සමුට්ඨානමස්සාති ෙථිනසමුට්ඨානං, 
තතියඡට්ඨසමුට්ඨානවදසන ද්විසමුට්ඨානන්ති අත්දථො. කායවාචාහි

කත්තබ්බඅධිට්ඨානවිකප්පනානං අකරදණන ොයවාචකතො, චිත්දත පන
සති කායවාචාචිත්තදතො ච සමුට්ඨාතීති වුත්තං දහොති.

අනධිට්ඨානාවිකප්පනවදසන ආපජ්ජනදතො අකිරියං. අජානන්දතොපි

ආපජ්ජතීති කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං. කායද්වාදර ච වචීද්වාදර ච

කත්තබ්බාකරණදතො ොයෙම්මංවචීෙම්මං. 

කථිනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. උදදොසිතසික්ඛාපදවණ්ණනා 

භික්ඛුනාති භික්ඛුස්සාති අත්දථො, සාමිඅත්දථ දචතං කරණවචනං.

දතනාහ ‘‘පුරිමසික්ඛාපකද වියා’’තිආදි. අථ කස්මා කරණවදසදනව
කරණවචනස්ස අත්ථං අග්ගදහත්වා සාමිවදසන අත්දථො දවදිතබ්දබොති

ආහ ‘‘ෙරණවකසන හී’’තිආදි. හීති කාරණත්දථ නිපාදතො. 

ඡින්නපලකබොකධොති ඡින්නචීවරාවාසපලිදබොදධො. එකාව රත්ති එෙරත්තං, 

සමාසන්තගතස්ස අත්ථං. තිණ්ණං චීවරානං සමාහාදරොති තිචීවරං. දතන
තිචීවදරන, තීහි චීවදරහීති අත්දථො. එදකන විප්පවුත්දථොපි (පාරා. අට්ඨ. 
2.475-476) හිතිචීවදරනවිප්පවුත්දථොනාමදහොතිපටිසිද්ධපරියාපන්දනන 
විප්පවුත්ථත්තා, අවයදවපි වා සමුදායදවොහාරදතො. දතනාහ 

‘‘තිචීවරාධිට්ඨානනකයනා’’තිආදි. 

ඉදානි විප්පවාසලක්ඛණවවත්ථාපනත්ථං ‘‘ ාකමො

එකූපචාකරො’’තිආදිමාහ. තත්ථ නිකවසනන්ති උදදොසිතාදීනං වදසන

අකතාය පතිස්සයවිකතියා අධිවචනං. උකදොසිකතොති (පාරා. අට්ඨ. 2.482-
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487) යානාදීනංභණ්ඩානං සාලා.දයො‘‘උදවසිදතො’’තිපිවුච්චති. අට්කටොති 
පටිරාජාදිපටිබාහනත්ථං ඉට්ඨකාහි කදතො බහලභිත්තිදකො

චතුපඤ්චභූමිදකොපතිස්සයවිදසදසො. ‘‘අට්කටොතිබහලභිත්තිකදගහං, යස්ස
දගොපානසිදයො අග්ගදහත්වා ඉට්ඨකාහි එව ඡදනං දහොතී’’ති අපදර.

‘‘අට්ටාකාදරන කරීයතී’’තිපි වදන්ති. මාකළොති එකකූටසඞ්ගහිදතො
චතුරස්සපාසාදදො, එකකූටසඞ්ගහිදතො වා අදනකදකොණවන්දතො

පතිස්සයවිදසදසො. ‘‘මාකළොති වට්ටාකාදරන කතදසනාසන’’න්ති අපදර. 

පාසාකදොති දීඝපාසාදදො, අඩ්ඪදයොගාදිදභදදො අට්ටමාළහම්මියවජ්ජිදතො

සබ්දබො වා පාසාදදො. හම්මියන්ති මුණ්ඩච්ඡදනපාසාදදො.

‘‘චන්දියඞ්ගණතත්ත’’න්ති අපදර. නාවාති ථලට්ඨඋදකට්ඨවදසන ද්විධා

නාවා. සත්කථොතිජඞ්ඝසත්දථො, සකටසත්දථොවා. ධඤ්ඤෙරණන්ති(පාරා.

අට්ඨ. 2.491-494) ඛලං වුච්චති. ආරාකමොති පුප්ඵාරාදමො, ඵලාරාදමො වා. 

විහාකරොති සපරික්ඛිත්දතො වා අපරික්ඛිත්දතො වා සකදලො ආවාදසො. 
‘‘දගහම්පී’’ති දකචි. නිදවසනාදීනි දචත්ථ ගාමදතො බහි නිවිට්ඨානි
ගහිතානි. අන්දතොගාදම ඨිතානං පන ගාමග්ගහදණදනව ගහිතත්තා
ගාමපරිහාදරොදයවාති. ‘‘නිදවසනාදදයො හම්මියපරිදයොසානා 

ගාමපරික්දඛපදතො බහි නිවිට්ඨා’’ති අපදර. හත්ථපාසාතික්ෙකමති එත්ථ 

හත්ථපාකසො නාමඅඩ්ඪදතයයරතනප්පමාදණොපදදදසො, තස්සඅතික්කදමො 

හත්ථපාසාතික්ෙකමො, තස්මිං හත්ථපාසාතික්කදම. හත්ථපාසබ්භන්තදර
පන වත්ථුං වට්ටති. තං පමාණං අතික්කමිත්වා සදචපි ඉද්ධිමා භික්ඛු
ආකාදසඅරුණංඋට්ඨාදපති, නිස්සග්ගියදමවදහොති. 

අයං පදනත්ථ විනිච්ඡදයො – සදච (පාරා. අට්ඨ. 2.477-478) ගාදමො 
එකස්සරඤ්දඤොවාදභොජකස්සවාවදසනඑකකුලස්සදහොති, පාකාරාදිනා
පරික්ඛිත්තත්තා එකූපචාදරොච, එවරූදපගාදමචීවරංනික්ඛිපිත්වාතස්මිං
ගාමබ්භන්තදර යථාරුචිතට්ඨාදනවසිතබ්බං, සදචඅපරික්ඛිත්දතො, යස්මිං
ඝදර චීවරං නික්ඛිත්තං දහොති, තස්මිං ඝදර වසිතබ්බං, තස්ස ඝරස්ස
සමන්තදතොහත්ථපාසාවාන විජහිතබ්බං. 

සදච ගාදමො දවසාලිකුසිනාරාදදයො වියනානාරාජූනං වා දභොජකානං
වාදහොති, වුත්තප්පකාදරනපරික්ඛිත්දතොච, එවරූදපගාදමයස්මිංඝදර 
චීවරං නික්ඛිත්තං දහොති, තස්මිං ඝදර වා වත්ථබ්බං, තස්ස ඝරස්ස
හත්ථපාසාවාන විජහිතබ්බං.යස්සාවීථියාඝරංදහොති, තස්සාවීථියාතස්ස
ඝරස්ස සම්මුඛාට්ඨාදන සභායං වා ඝරද්වාදර වා වත්ථබ්බං, දතසං
සභාද්වාරානංහත්ථපාසාවාන විජහිතබ්බං. 

සදචදසොගාදමොඅපරික්ඛිත්දතො, යස්මිංඝදරචීවරංනික්ඛිත්තං, තත්ථ
වා තස්ස හත්ථපාදස වා වත්ථබ්බං. නිදවසදන පන සදච එකකුලස්ස
නිදවසනං දහොති, පරික්ඛිත්තඤ්ච, අන්දතොනිදවසදන චීවරංනික්ඛිපිත්වා
අන්දතොනිදවසදන වත්ථබ්බං. අපරික්ඛිත්තං දච දහොති, යස්මිං ගබ්දභ
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චීවරං නික්ඛිත්තං, තස්මිං වත්ථබ්බං, තස්ස ගබ්භස්ස හත්ථපාසා වා න
විජහිතබ්බං. 

සදචනානාකුලස්ස නිදවසනං දහොති, පරික්ඛිත්තඤ්ච, යස්මිං ගබ්දභ 
චීවරංනික්ඛිත්තං, තස්මිංගබ්දභවත්ථබ්බං, සබ්දබසංසාධාරණද්වාරමූදල
වා දතසං ගබ්භද්වාරමූලානං හත්ථපාසා වා න විජහිතබ්බං. අපරික්ඛිත්තං
දච, යස්මිං ගබ්දභ චීවරං නික්ඛිත්තං, තස්මිං ගබ්දභ වත්ථබ්බං, තස්ස

ගබ්භස්සහත්ථපාසාවාන විජහිතබ්බං.එසනදයො උකදොසිතාදීසුපි. 

සත්දථො පන ජඞ්ඝසත්දථො වා දහොතු, සකටසත්දථො වා. සදච
එකකුලස්ස සත්දථො දහොති, සත්දථ චීවරං නික්ඛිපිත්වා පුරදතො වා
පච්ඡදතො වා සත්තබ්භන්තරා න විජහිතබ්බා, පස්සදතො අබ්භන්තරං න
විජහිතබ්බං.සදච(පාරා.අට්ඨ.2.489) සත්දථො ගච්ඡන්දතොගාමංවානදිං
වා පරියාදියිත්වා තිට්ඨති, අන්දතොපවිට්දඨන සද්ධිං එකාබද්දධො හුත්වා
ඔරඤ්චපාරඤ්චඵරිත්වාඨිදතොදහොති, සත්ථපරිහාදරොවලබ්භති.අථගාදම
වානදියා වා පරියාපන්දනො දහොති අන්දතොපවිට්දඨො, ගාමපරිහාදරො දචව
නදිපරිහාදරො ච ලබ්භති. සදච විහාරසීමං අතික්කමිත්වා තිට්ඨති, 
අන්දතොසීමායචචීවරංදහොති, විහාරංගන්ත්වාවසිතබ්බං.සදචබහිසීමාය
චීවරං දහොති, සත්ථසමීදපදයව වසිතබ්බං. සදච ගච්ඡන්දතො සකදට වා
භග්දග, දගොදණ වා නට්දඨ අන්තරා ඡිජ්ජති, යස්මිං දකොට්ඨාදස චීවරං
නික්ඛිත්තං, තත්ථවසිතබ්බං. 

දඛත්දතපි (පාරා. අට්ඨ. 2.490) සදච එකකුලස්ස දඛත්තං දහොති, 
පරික්ඛිත්තඤ්ච, අන්දතොදඛත්දත චීවරං නික්ඛිපිත්වා අන්දතොදඛත්දත
වත්ථබ්බං. සදච අපරික්ඛිත්තං, හත්ථපාසා චීවරං න විජහිතබ්බං. සදච 
නානාකුලස්ස දඛත්තං දහොති, පරික්ඛිත්තඤ්ච, අන්දතොදඛත්දත චීවරං
නික්ඛිපිත්වා දඛත්තද්වාරමූදල වා වත්ථබ්බං, තස්ස හත්ථපාසා වා න
විජහිතබ්බං. සදච අපරික්ඛිත්තං, චීවරං හත්ථපාසා න විජහිතබ්බං. එස
නදයො ධඤ්ඤකරණාරාදමසු ද්වීසුපි. විහාදර පන නිදවසදන
වුත්තසදිදසොවවිනිච්ඡදයො. 

රුක්ඛමූදලපනයංමජ්ඣන්හිදකකාදලසමන්තාඡායාඵරති, තස්මිං 
ඨාදන අවිරදළ පදදදස තස්ස ඡායාය ඵුට්දඨොකාසස්ස අන්දතොදයව
නික්ඛිපිතබ්බං. සදච විරළසාඛස්ස රුක්ඛස්ස ආතදපන ඵුට්දඨොකාදස
ඨදපති, අරුණුග්ගමදන ච දසො භික්ඛු තස්ස හත්ථපාදස න දහොති, 
අඤ්ඤස්මිං ඨාදන තස්ස ඡායායපි දහොති, නිස්සග්ගියං දහොති. සදච 
නානාකුලස්සරුක්දඛොදහොති, චීවරස්සහත්ථපාසානවිජහිතබ්බං. 

අජ්දඣොකාදස පන විඤ්ඣාටවිආදීසු අරඤ්දඤසුපි සමුද්දමජ්දඣ 
මච්ඡබන්ධානං අගමනපථදීපදකසුපි චීවරං ඨදපත්වා තදතො සමන්තා
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සත්තබ්භන්තදර පදදදස යත්ථ කත්ථචි වසිතබ්බං, ඉදතො අඤ්ඤත්ථ
වසන්දතොවිප්පවුත්දථොනාමදහොතීති දට්ඨබ්බං. 

ඉමස්ස පන විත්ථාරස්ස ඉධ අවුත්තත්තා, සමන්තපාසාදිොයඤ්ච

වුත්තත්තා ‘‘අයකමත්ථ සඞ්කඛකපො’’තිආදි වුත්තං. එත්ථාති ‘‘තිචීවදරන 

විප්පවදසයයා’’ති එතස්මිං පදද. සඞ්කඛකපොති සඞ්දඛපවණ්ණනා. එත්ථ
පන පාළයං (පාරා. 477) ‘‘ගාදමො එකූපචාදරො නානූපචාදරො’’තිආදිනා 
අවිදසදසන මාතිකං නික්ඛිපිත්වාපි
ගාමනිදවසනඋදදොසිතදඛත්තධඤ්ඤකරණආරාමවිහාරානං 
එකූපචාරනානූපචාරතා ‘‘ගාදමො එකූපචාදරො නාම එකකුලස්ස ගාදමො
දහොති පරික්ඛිත්දතො ච අපරික්ඛිත්දතො චා’’තිආදිනා (පාරා. 478) 
පරික්ඛිත්තාපරික්ඛිත්තවදසන විභත්තා.
අට්ටමාළපාසාදහම්මියනාවාසත්ථරුක්ඛමූලඅජ්දඣොකාසානං පන එවං
අවත්වා ‘‘එකකුලස්ස අට්දටො දහොති, නානාකුලස්ස අට්දටො
දහොතී’’තිආදිනා (පාරා. 484) නදයනඑකකුලනානාකුලවදසනචඅන්දත
‘‘අජ්දඣොකාදසො එකූපචාදරො නාම අගාමදක අරඤ්දඤ සමන්තා
සත්තබ්භන්තරා එකූපචාදරො, තදතො පරං නානූපචාදරොති (පාරා. 494) ච
එවං එකූපචාරනානූපචාරතා විභත්තා. තස්මා ගාමාදීසු පරික්ඛිත්තං
එකූපචාරං, අපරික්ඛිත්තං නානූපචාරන්ති ච, අට්ටාදිසු යං එකකුලස්ස, තං 
එකූපචාරං, යං නානාකුලස්ස, තං නානූපචාරන්ති ච ගදහතබ්බං.

අජ්දඣොකාදස වුත්තනදයන ගදහතබ්බං. උපචාකරොති හි ‘‘ගාදමො
එකූපචාදරො නානූපචාදරො’’තිආදීසු ද්වාරං, ‘‘අජ්දඣොකාදසො
එකූපචාදරො’’තිඑත්ථසමන්තාසත්තබ්භන්තරසඞ්ඛාතං පමාණන්තිඅපදර. 

අඤ්ඤත්ර භික්ඛුසම්මුතියාති භික්ඛුදනො සඞ්දඝන දින්නා සම්මුති 

භික්ඛුසම්මුති, තං විනාති අත්දථො. දතනාහ ‘‘යං සඞ්කඝො’’තිආදි. 

අවිප්පවාසසම්මුතිං කදතීති අවිප්පවාසා සම්මුති, අවිප්පවාසාය වා සම්මුති 

අවිප්පවාසසම්මුති, තංඤත්තිදුතිදයනකම්දමන දදතීතිඅත්දථො. 

සන්තරුත්තකරනාති ‘‘අන්තර’’න්ති අන්තරවාසදකො වුච්චති, 

‘‘උත්තර’’න්ති උත්තරාසඞ්දගො, සහ අන්තදරන උත්තරං සන්තරුත්තරං, 
දතන සන්තරුත්තදරන, සහ අන්තරවාසදකන උත්තරාසඞ්දගනාති

අත්දථො. අන්කතොඅරුකණ පච්චුද්ධකටති නිවත්තිත්වා
සම්පාපුණිතුමසක්දකොන්දතන තත්දථව ඨත්වා අන්දතො අරුදණ 

පච්චුද්ධදට. පච්චා න්තබ්බන්ති යථා දරොදගො න කුප්පති, තථා පුන
චීවරස්සඨපිතට්ඨානංආගන්තබ්බං.යදතොපට්ඨායහිසත්ථංවාපරිදයසති, 
‘‘ගච්ඡාමී’’ති ආදභොගං වා කදරොති, තදතො පට්ඨාය වට්ටති. ‘‘න දානි
ගමිස්සාමී’’ති එවං පන ධුරනික්දඛපං කදරොන්දතන පච්චුද්ධරිතබ්බං

‘‘අතිදරකචීවරට්ඨාදන ඨස්සතී’’ති. දතනාහ ‘‘තත්කථව වා ඨිකතන
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පච්චුද්ධරිතබ්බ’’න්ති. කසොති යස්ස සම්මුති දින්නා, දසො දරොදගො. 

 ද්ධෙප්පියකමව පුනසම්මුතිදානකිච්චංනත්ථීතිඅධිප්පාදයො. 

අධිට්ඨිතචීවරතාතිතිචීවරාධිට්ඨානනදයන අධිට්ඨිතචීවරතා. විප්පවාකසො 
නාම යදි බද්ධසීමායං චීවරං දහොති, තදතො බහි අරුණුට්ඨාපනං. අථ
අබද්ධසීමායං, යථාවුත්තගාමාදීනං බහි හත්ථපාසාතික්කදම
අරුණුට්ඨාපනං. බද්ධසීමායං පන යත්ථ කත්ථචි චීවරං ඨදපත්වා 
අන්දතොසීමායදමව යත්ථ කත්ථචි වසිතුං වට්ටති. ඉධ අපච්චුද්ධරණං
අකිරියාති සම්බන්දධො. 

උදදොසිතසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. අකාලචීවරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පුරිමසික්ඛාපදද විය එත්ථාපි භික්ඛුනාති සාමිඅත්දථ කරණවචනන්ති

ආහ ‘‘නිට්ඨිතචීවරස්මිං භික්ඛුනා’’තිආදි. ‘‘අකාලචීවරං නාම අනත්ථදත 
කථිදන එකාදසමාදස උප්පන්නං, අත්ථදත කථිදන සත්තමාදස
උප්පන්නං, කාදලපි ආදිස්ස දින්නං, එතං අකාලචීවරං නාමා’’ති (පාරා.

500) පදභාජනියං වුත්තත්තා ‘‘ය්වායං අනත්ථකත ෙථිකන’’තිආදිමාහ.

ය්වායං චීවරකාදලො වුත්දතොති සම්බන්දධො. වස්සානස්සාති

වස්සානසඞ්ඛාතස්සඋතුදනො. පච්ඡිකමොමාකසො නාමචීවරමාදසො.තස්මිඤ්හි
අනත්ථදතපි කථිදන උප්පන්නං චීවරං අනධිට්ඨිතං, අවිකප්පිතං ඨදපතුං

වට්ටති. පඤ්ච මාසාතිපච්ඡිමකත්තිකමාදසො, දහමන්තිකාචත්තාදරොචාති

පඤ්ච මාසා. අඤ්ඤදාති අනත්ථදත කථිදන එකාදසමාදස, අත්ථදත

කථිදන සත්තමාදස. ොක පීති ‘‘අනත්ථදත කථිදන චීවරමාදසො, 

අත්ථදත කථිදන පඤ්ච මාසා’’ති යථාවුත්තචීවරකාදලපි. ‘‘ආදිනා

නකයනා’’ති ඉමිනා ‘‘දදාමි දජ්ජාමී’’තිආදීනං (පාරා. අට්ඨ. 2.469) 
සඞ්ගදහො.කිඤ්චාපිදචතානි සබ්බානි ‘‘අකාලචීවර’’න්තිවුත්තානි, තථාපි
පිට්ඨිසමදයදයවඋප්පන්නානි ‘‘අකාලචීවර’’න්තිඉධාධිප්දපතානි. 

‘‘ොක  සඞ්ඝස්ස ඉදං අො චීවර’’න්ති දින්නං පන
අකාලචීවරසාමඤ්ඤදතො අත්ථුද්ධාරවදසන වුත්තං. යථා පිට්ඨිසමදය 
උප්පන්නං චීවරං වුට්ඨවස්දසහි, දසදසහි ච සම්මුඛීභූදතහි භාදජතුං
ලබ්භතීති අකාලචීවරං නාම ජාතං, තදථවිදම්පීති තදිදං
අකාලචීවරසාමඤ්ඤං.යදිඑවං‘‘පුග්ගලස්ස වාඉදංතුය්හං‘දම්මී’තිආදිනා
නදයනදින්න’’න්තිකස්මාවුත්තං, නහි පුග්ගලස්සආදිස්සදින්නංදකනචි
භාජනීයං දහොතීති? නායං විදරොදධො, ආදිස්ස දානසාමඤ්ඤදතො

ලබ්භමානමත්ථං දස්දසතුං තථා වුත්තන්ති. අත්තකනො වා ධකනනාති
අත්තදනොකප්පාසසුත්තාදිනා ධදනන. ඉමස්ස ‘‘උප්පජ්දජයයා’’ති ඉමිනා

සම්බන්දධො දවදිතබ්දබො. ‘‘සීමාය කදතී’’තිආදි පුග්ගලාධිට්ඨානනදයන
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වුත්තං.එත්ථපනසීමායදානංඑකාමාතිකා, කතිකායදානං දුතියා…දප.… 
පුග්ගලස්සදානංඅට්ඨමා. 

‘‘පරික්කඛපාරහට්ඨාකනනා’’ති ඉමිනා අපරික්ඛිත්තස්ස විහාරස්ස
ධුවසන්නිපාතට්ඨානාදිදතො පඨමදලඩ්ඩුපාතස්ස අන්දතො උපචාරසීමාති
දස්දසති. ඉදානි දුතියදලඩ්ඩුපාතස්සපි අන්දතො උපචාරසීමාදයවාති

දස්දසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි ආරද්ධං. ධුවසන්නිපාතට්ඨානම්පි

සීමාපරියන්තගතදමව දවදිතබ්බං. ආවාකස වඩ්ඪන්කත වඩ්ඪතීති සදච
උපචාරදතො අබහිභූදතො හුත්වා ආවාදසො වඩ්ඪතීති අධිප්පාදයො. 

මහාපච්චරියං පන ‘‘භික්ඛූසුපි වඩ්ඪන්දතසු වඩ්ඪතී’’ති වුත්තං. ‘‘සදච 
විහාදර සන්නිපතිතභික්ඛූහි සද්ධිං එකාබද්ධා හුත්වා දයොජනසතම්පි
පූදරත්වානිසීදන්ති, දයොජනසතම්පි උපචාරසීමාවදහොති, සබ්දබසංලාදභො

පාපුණාතී’’ති (මහාව. අට්ඨ. 379) සමන්තපාසාදිොයං වුත්තං. භික්ඛුනීනං 

ආරාමපකවසනකසනාසනාපුච්ඡනානීති ආගන්තුකගමිකානං භික්ඛුනීනං 
ආරාමපදවසනාපුච්ඡනං, දසනාසනාපුච්ඡනඤ්චාති අත්දථො. තථා හි
ආගන්තුකායභික්ඛුනියා ආරාමපදවසනංආපුච්ඡිතබ්බං, ගමිකායසඞ්ඝිකං
දසවිධංදසනාසනං.එත්ථචකිඤ්චාපි ‘‘භික්ඛුනීන’’න්තිවුත්තං, ගමිකස්ස
පන භික්ඛුස්සාපි ඉමිස්සාදයව සීමාය වදසන දසනාසනාපුච්ඡනං
දවදිතබ්බං. 

පරිවාසමානත්තාකරොචනන්ති පාරිවාසිකමානත්තචාරීනං
පරිවාසාදරොචනං, මානත්තාදරොචනඤ්ච. 

වස්සච්කඡදනිස්සයකසනාසනග් ාහාදිවිධානන්ති වස්සච්දඡදවිධානං, 

නිස්සයග්ගාහවිධානං, දසනාසනග්ගාහවිධානන්ති අත්දථො. ආදිසද්දදන
නිස්සයපටිප්පස්සද්ධි, ලාභග්ගාදහො ආගන්තුකවත්තං පූදරත්වා

ආරාමපදවසනන්ති එවමාදිකං සඞ්ගණ්හාති. ඉමිස්සාව සීමාය වකසනාති
උපචාරසීමාදයවාති යථාසම්භවං අන්දතො, බහි ච ඉමස්ස සබ්බස්ස 
ලබ්භනදතොවුත්තං. 

ලාභත්ථාය ඨපිතා සීමා  ා සීමා (මහාව. 379), සා ච දඛො දනව
සම්මාසම්බුද්දධනඅනුඤ්ඤාතා, නධම්මසඞ්ගාහකත්දථදරහිඨපිතා, අපිච

දඛො ලාභදායදකහි. දතනාහ ‘‘යං රාජරාජමහාමත්තාදකයො’’තිආදි. 

සමන්තාති විහාරස්ස සමන්තා. යන්ති සුඞ්කසස්සාදි. ‘‘සීමං ඨදපන්තී’’ති

පාඨදසදසො. එෙස්ස රඤ්කඤො ආණාපවත්තිට්ඨානන්ති දචොළදභොදගො
දකරළදභොදගොති එවං එදකකස්ස රඤ්දඤො ආණාපවත්තිට්ඨානං. ද්විධා

ආදපොගදතොඑත්ථාති දීකපො, ඔදඝනඅනජ්දඣොත්ථදතොභූමිභාදගො, දසොව

සීමා දීපසීමා. දතනාහ සමුද්දන්කතනා’’තිආදි. චක්කවාළසීමා
චක්කවාළපබ්බදතදනව පරිච්ඡින්නාති ආහ 

‘‘එෙචක්ෙවාළපබ්බතපරික්කඛපබ් න්තරංචක්ෙවාළසීමා’’ති. 
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කසසාති ඛණ්ඩසීමාදදයො. ඛණ්ඩසීමායකදමාති දින්නන්තිඛණ්ඩසීමාය
දකනචි කම්දමන සන්නිපතිතං සඞ්ඝං දිස්වා ‘‘ඛණ්ඩසීමායං සඞ්ඝස්ස
දදමා’’ති දින්නං. ඛණ්ඩසීමාය ඨිදත රුක්දඛ වා පබ්බදත වා ඨිදතොපි
දහට්ඨා වා පථවිදවමජ්ඣගදතොපි ඛණ්ඩසීමාදයව ඨිදතොති දවදිතබ්දබො. 

සමානසංවාසසීමාය දින්නන්ති ‘‘සමානසංවාසසීමාය දම්මී’’ති දින්නං. එස

නදයො දසදසසුපි. ඛණ්ඩසීමා සීමන්තරිෙට්ඨානං න පාපුණාති තත්ථ
සමානසංවාසසීමායඅභාවදතොතිඅධිප්පාදයො.සමානසංවාසඅවිප්පවාසසීමාසු
දින්නස්ස ඉදංනානාත්තං– ‘‘අවිප්පවාසසීමායදම්මී’’තිදින්නංගාමට්ඨානං
නපාපුණාති. කස්මා? ‘‘ඨදපත්වාගාමඤ්චගාමූපචාරඤ්චා’’ති(මහාව.144) 
වුත්තත්තා. ‘‘සමානසංවාසසීමාය දම්මී’’ති දින්නං පන ගාදම ඨිතානම්පි 

පාපුණාතීති. අබ් න්තරසීමාඋදකුක්කඛපසීමාසු දින්නන්ති තත්ථ
උදපොසථාදිඅත්ථාය සන්නිපතිදත දිස්වා ‘‘ඉමිස්සා අබ්භන්තරසීමාය 
දදමා’’තිආදිනා දින්නං. ජනපදරට්ඨරජ්ජදීපචක්කවාළසීමාසුපි ගාමසීමාදීසු 

වුත්තසදිදසොවවිනිච්ඡදයොතිආහ ‘‘ජනපදසීමාදීසූ’’තිආදි. එකෙොපි න්ත්වා

සබ්කබසං සඞ් ණ්හිතුං   තීති එදකොපි ගන්ත්වා ඉධ වස්සග්දගන

භාදජත්වා ගදහත්වාආගන්තුං ලභතීති අත්දථො. එකෙොතිසභාදගො එදකො

භික්ඛු, අයම්පි භාගදමව ගදහතුං ලභති. දතනාහ ‘‘ස ා ානං  ා ං

 ණ්හාතී’’ති. 

එවං තාව දයො සීමං පරාමසිත්වා දදති, තස්ස දාදන විනිච්ඡයං වත්වා 
ඉදානි දයො ‘‘අසුකසීමායා’’ති වත්තුං න ජානාති, දකවලං ‘‘සීමා’’ති
වචනමත්තදමව ජානන්දතො විහාරං ආගන්ත්වා ‘‘සීමාය දම්මී’’ති වා

‘‘සීමට්ඨකසඞ්ඝස්ස දම්මී’’ති වා භණති, තත්ථ විනිච්ඡයං දස්දසතුං ‘‘කයො 

පනවිහාරං පවිසිත්වා’’තිආදිමාහ. ෙතරන්තිකතරසීමං. අහකමතංක දංන

ජානාමීතිඅහං‘‘අසුකාසීමා’’තිඑතංවිභාගංන ජානාමි. උපචාරසීමට්කඨහි

 ාකජතබ්බං ලාභස්ස උපචාරසීමාය පරිච්ඡින්නත්තාති අධිප්පාදයො. සාති
සමානලාභකතිකා. 

යත්ථ මය්හං ධුවොරා ෙරීයන්තීති (මහාව. අට්ඨ. 379) එත්ථ යස්මිං
විහාදර තස්ස චීවරදායකස්ස සන්තකං සඞ්ඝස්ස පාකවත්තං වා වත්තති.
යස්මිංවිහාදරභික්ඛූඅත්තදනොභාරංකත්වාසදාදගදහදභොදජති, යත්ථ
වා අදනන ආවාදසො වා කාරිදතො, සලාකභත්තාදීනි වා නිබද්ධානි, ඉදම 

ධුවොරා නාම. දයන පන සකදලොපි විහාදරො පතිට්ඨාපිදතො, තත්ථ

වත්තබ්බදමවනත්ථි.දතනාහ ‘‘යත්ථතස්ස පාෙවත්තංවාවත්තතී’’තිආදි.

තත්ථ පාෙවත්තන්ති දානවත්තං. වත්තතීති පවත්තති. යකතොති යස්මා

විහාරා. යත්ථාති යස්මිං විහාදර. සබ්බත්ථාති සබ්දබසු විහාදරසු. මාතිෙං

ආකරොකපත්වාති එකස්මිං විහාදර භික්ඛූ බහුතරා, එකස්මිං දථොකතරා, 
එකඤ්ච වත්ථං, ධුවකාරට්ඨානඤ්ච බහුකං, කත්ථ දදමාති පුච්ඡිත්වා, යදි
පන මඤ්දචොවාපීඨංවාඑකදමවදහොති, තංපුච්ඡිත්වායස්සවාවිහාරස්ස, 
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එකවිහාදරපිවා යස්සදසනාසනස්සදසොවිචාදරති, තත්ථදාතබ්බං.සදචපි
‘‘අසුකභික්ඛු ගණ්හතූ’’ති වදති, වට්ටති. අථ ‘‘මය්හං ධුවකාදර දදථා’’ති
වත්වා අවිචාදරත්වාව ගච්ඡති, සඞ්ඝස්සපි විචාදරතුං වට්ටති. එවං පන
විචාදරතබ්බං– ‘‘සඞ්ඝත්දථරස්ස වසනට්ඨාදනදදථා’’තිවත්තබ්බං.සදච
තත්ථ දසනාසනං පරිපුණ්ණං දහොති, යත්ථ නප්පදහොති, තත්ථ දාතබ්බං.
සදච එදකො භික්ඛු ‘‘මය්හං වසනට්ඨාදන දසනාසනපරිදභොගභණ්ඩං
නත්ථී’’තිවදති, තත්ථදාතබ්බං. 

සඞ්ඝස්ස දම්මීති දින්නන්ති ‘‘ඉමානි චීවරානි සඞ්ඝස්ස දම්මී’’ති එවං 

දින්නං. තකතො බහිද්ධාපීති උපචාරසීමාදතො බහිද්ධාපි. කතහි සද්ධින්ති

උපචාරසීමාගදතහි සද්ධිං. එොබද්ධානඤ්ච පාපුණාති පරිසාවදසන

වඩ්ඪිතා සීමා දහොතීති කත්වාති අධිප්පාදයො. තස්මාති යස්මා
උපචාරසීමාගතානං පාපුණාති, යස්මා ච තදතො බහිද්ධාපි

උපචාරසීදමොක්කන්දතහි එකාබද්ධානං පාපුණාති, තස්මා. කතසන්ති

උපචාරසීමාගතානං, තදතොබහිද්ධාදතහිසද්ධිං එකාබද්ධානඤ්ච.  ාහකත

සතීති අන්දතවාසිකාදිදක ගණ්හන්දත සති. අසම්පත්තානම්පීති
උපචාරසීමායං ඨිදතහි ඝණ්ටිං පහරිත්වා කාලං දඝොදසත්වා
ලාභභාජනට්ඨානං අසම්පත්තානම්පි උපචාරසීමාය පවිට්ඨානං, දතහි වා
සද්ධිංඑකාබද්ධානංහුත්වාඅත්තදනොවිහාරද්වාදරවාඅන්දතොවිහාදරදයව

වා ඨිතානඤ්චාති අත්දථො.  ාක ො දාතබ්කබොති සඞ්ඝනවකස්ස දින්දනපීති
අධිප්පාදයො. දුතියභාදග පන දථරාසනංආරුළ්දහආගතානං පඨමභාදගො
නපාපුණාති. දුතියභාගදතොවස්සග්දගනදාතබ්බං. 

සදච පන ‘‘බහිඋපචාරසීමායං ඨිතානං දදථා’’ති වදන්ති, න දාතබ්බං. 
යදිපනවිහාදරොමහාදහොති, දථරාසනදතොපට්ඨායවත්දථසුදීයමාදනසු 
අලසජාතිකාමහාදථරාපච්ඡාආගච්ඡන්ති, ‘‘භන්දත, වීසතිවස්සානං දීයති, 
තුම්හාකං ඨිතිකා අතික්කන්තා’’තින වත්තබ්බා. ඨිතිකං ඨදපත්වා දතසං 
දත්වාපච්ඡාඨිතිකායදාතබ්බං. 

‘‘අසුකවිහාදර කිර බහුචීවරං උප්පන්න’’න්ති සුත්වා 
දයොජනන්තරිකවිහාරදතොපි භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති, සම්පත්තසම්පත්තානං
ඨිතට්ඨානදතො පට්ඨාය දාතබ්බං, අයදමත්ථ සඞ්දඛදපො. විත්ථාදරො පන 

සමන්තපාසාදිොය චීවරක්ඛන්ධකවණ්ණනායං (මහාව. අට්ඨ. 379) 
වුත්තනදයනදවදිතබ්දබො. 

එවං විහාරං පවිසිත්වා ‘‘ඉමානි චීවරානි සඞ්ඝස්ස දම්මී’’ති දින්දනසු
විනිච්ඡයංවත්වාඉදානිබහිඋපචාරසීමායංභික්ඛුංදිස්වා‘‘සඞ්ඝස්ස දම්මී’’ති

දින්දනසු විනිච්ඡයං දස්දසතුං ‘‘යං පනා’’තිආදි වුත්තං. එොබද්ධපරිසාය

පාපුණාතීති සදච දයොජනං ඵරිත්වා පරිසා ඨිතා දහොති, එකාබද්ධා දච, 
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සබ්දබසං පාපුණාතීති අත්දථො. එකාබද්ධතා දචත්ථ 

ද්වාදසහත්ථබ්භන්තරදතොපරිච්ඡින්දිතබ්බා.දතනාහ ‘‘කය පනා’’තිආදි. 

උ කතොසඞ්ඝස්ස දින්නන්ති (මහාව. අට්ඨ. 379) ‘‘උභදතොසඞ්ඝස්ස
දම්මී’’ති දින්නං. ‘‘ද්දවධාසඞ්ඝස්ස දම්මි, ද්වින්නං සඞ්ඝානං දම්මි, 
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච භික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස ච දම්මී’’ති වුත්දතපි උභදතොසඞ්ඝස්ස

දින්නදමවදහොති. උපඩ්ඪංභික්ඛූනං, උපඩ්ඪං භික්ඛුනීනංදාතබ්බන්තිද්දව
භාදග සදම කත්වා එදකො භාදගො භික්ඛූනං, එදකො භාදගො භික්ඛුනීනං

දාතබ්දබො.  කහතුං   ති උභදතොසඞ්ඝග්ගහදණන ගහිතත්තාති

අධිප්පාදයො. කචතියස්සාති ථූපාදිදනො. තඤ්හි ධාතායතනාදිභාදවන

චිතත්තා, දලොකස්ස චිත්තීකාරට්ඨානතාය ච ‘‘කචතිය’’න්ති වුච්චති. න

දකොචි විදසදසොතිආහ ‘‘ඉධපනකචතියස්සා’’තිආදි. 

‘‘උභදතොසඞ්ඝස්ස ච තුය්හඤ්ච දචතියස්ස චා’’ති වුත්දත පන 
ද්වාවීසතිදකොට්ඨාදස කත්වා දස භික්ඛූනං, දස භික්ඛුනීනං, එදකො
පුග්ගලස්ස, එදකො දචතියස්ස දාතබ්දබො. තත්ථ පුග්ගදලො සඞ්ඝදතොපි
අත්තදනො වස්සග්දගන පුන ගදහතුං ලභති, දචතියස්ස එදකොදයව. අයං
පන වාදරො යථාවුත්දතදනව නදයන ඤායතීති කත්වා ඉධ න වුත්දතො. 

සමන්තපාසාදිොයං (මහාව.අට්ඨ.379) පන වුත්දතොදයව. 

න මජ්ක  භින්දිත්වා දාතබ්බං ‘‘භික්ඛුනීන’’න්ති පුග්ගලිකවදසන 

වුත්තත්තා. පුග් ක ොවිසුංන  තීතිපුබ්දබවියවිසුං පුග්ගලිකදකොට්ඨාසං

න ලභති. පාපුණනට්ඨානකතො එෙකමව   තීති අත්තදනො වස්සග්දගන
පත්තබ්බට්ඨානදතො එකදමව දකොට්ඨාසං ලභති. කස්මා? 
භික්ඛුසඞ්ඝග්ගහදණන ගහිතත්තා. ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච භික්ඛුනීනඤ්ච
තුය්හඤ්ච දචතියස්ස චා’’ති වුත්දතපි දචතියස්ස එකපුග්ගලපටිවීදසො
ලබ්භති, පුග්ගලස්සවිසුං නලබ්භති.තස්මාඑකංදචතියස්සදත්වාඅවදසසං

භික්ඛූචභික්ඛුනිදයොචගදණත්වා භාදජතබ්බං.දතනාහ ‘‘කචතියස්සචාති

වුත්කත පනා’’තිආදි. 

කතහි සද්ධිං පුග්  කචතියපරාමසනං අනන්තරනයසදිසකමවාති දතහි
භික්ඛූහි භික්ඛුනීහි සද්ධිං පුග්ගලස්ස ච දචතියස්ස ච ගහණං
අනන්තරනයසදිසදමවාතිඅත්දථො.‘‘භික්ඛූනඤ්චභික්ඛුනීනඤ්ච තුය්හඤ්ච, 
භික්ඛූනඤ්ච භික්ඛුනීනඤ්ච දචතියස්ස ච, භික්ඛූනඤ්ච භික්ඛුනීනඤ්ච 
තුය්හඤ්ච දචතියස්ස චා’’ති වුත්දතපි දචතියස්ස එකපටිවීදසො ලබ්භති, 
පුග්ගලස්ස විසුංනත්ථි, භික්ඛූචභික්ඛුනිදයොචගදණත්වාවභාදජතබ්බන්ති

වුත්තං දහොති. පුග්  ස්ස විසුංන බ් තීතිපුග්ගලස්ස විසුං පටිවීදසොන 
ලබ්භති, වස්සග්දගන එදකොව ලබ්භතීති අත්දථො. ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච
දචතියස්ස චා’’ති වුත්දත පන දචතියස්ස විසුං පටිවීදසො ලබ්භතීති ආහ 

‘‘කචතියස්ස පන  බ් තී’’ති. ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච තුය්හඤ්ච දචතියස්ස
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චා’’තිවුත්දතපිදචතියස්දසවවිසුංලබ්භති, නපුග්ගලස්ස. කචතියස්සපන

 බ් තිකයවාති ‘‘භික්ඛූනඤ්ච දචතියස්ස චා’’ති වුත්දත පන දචතියස්ස
විසුං පටිවීදසො ලබ්භතීති අත්දථො. ‘‘භික්ඛූනඤ්ච තුය්හඤ්ච දචතියස්ස
චා’’තිවුත්දතපිදචතියස්දසවවිසුංලබ්භති, නපුග්ගලස්ස.භික්ඛුනිසඞ්ඝං
ආදිංකත්වාපිඑවදමවදයොදජතබ්බං. 

එත්ථාහ– යංපදනතරහි(මහාව.අට්ඨ.379) පණ්ඩිතමනුස්සා සධාතුකං
පටිමං වා දචතියං වා ඨදපත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස උභදතොසඞ්ඝස්ස දානං 
දදන්ති, පටිමාය වා දචතියස්ස වා පුරදතො ආධාරදක පත්තං ඨදපත්වා
දක්ඛිදණොදකං දත්වා ‘‘බුද්ධානං දදමා’’ති, තත්ථ යං පඨමං ඛාදනීයං
දභොජනීයං දදන්ති, විහාරං වා ආහරිත්වා ‘‘ඉදං දචතියස්ස දදමා’’ති
පිණ්ඩපාතඤ්ච මාලාගන්ධාදීනි ච දදන්ති, තත්ථකථං පටිපජ්ජිතබ්බන්ති? 
වුච්චදත – මාලාගන්ධාදීනි තාව දචතිදය ආදරොදපතබ්බානි, වත්දථහි
පටාකා, දතදලන පදීපා කාතබ්බා, පිණ්ඩපාතමධුඵාණිතාදීනි පන දයො
නිබද්ධදචතියජග්ගදකො දහොති පබ්බජිදතො වා ගහට්දඨො වා, තස්ස
දාතබ්බානි. නිබද්ධජග්ගදක අසති ආහටභත්තං ඨදපත්වා වත්තං කත්වා
පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. උපකට්දඨ කාදල භුඤ්ජිත්වා පච්ඡාපි වත්තං කාතුං
වට්ටතිදයව. 

මාලාගන්ධාදීසු ච යං කිඤ්චි ‘‘ඉදං හරිත්වා දචතියපූජං කදරොථා’’ති 
වුත්දත දූරම්පි හරිත්වා පූදජතබ්බං. ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස හරා’’ති වුත්දතපි 
හරිතබ්බං.සදචපන‘‘අහංපිණ්ඩායචරාමි, ආසනසාලායංභික්ඛූඅත්ථි, දත 
හරිස්සන්තී’’ති වුත්දත ‘‘භන්දත, තුය්හංදයව දම්මී’’ති වදති, භුඤ්ජිතුං 
වට්ටති. අථ පන ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස දස්සාමී’’ති හරන්තස්ස ගච්ඡදතො
අන්තරාව කාදලො උපකට්දඨො දහොති, අත්තදනො පාදපත්වා භුඤ්ජිතුං
වට්ටති. 

වස්සංවුට්ඨසඞ්ඝස්ස දම්මීති වදතීති (මහාව. අට්ඨ. 379) 

‘‘වස්සංවුට්ඨසඞ්ඝස්ස ඉමානි චීවරානි දම්මී’’ති වදති. කතසං

බහිසීමට්ඨානම්පි පාපුණාතීති අත්ථදත කථිදන බහිසීමට්ඨානම්පි යාව
කථිනස්සඋබ්භාරාපාපුණාති, තස්මාදිසාපක්කන්තස්සාපි සතිපටිග්ගාහදක
දාතබ්බං.අනත්ථදතපනකථිදනඅන්දතොදහමන්දත, එවඤ්චපනවත්වා 

දින්නං පච්ඡිමවස්සංවුට්ඨානම්පි පාපුණාති. යත්ථ ෙත්ථචීති දයසු දකසුචි

විහාදරසු. එවං වදතීති ‘‘වස්සංවුට්ඨසඞ්ඝස්ස දම්මී’’ති වදති. තත්ර
සම්මුඛීභූතානංසබ්දබසං පාපුණාති පිට්ඨිසමදයඋප්පන්නත්තා.සදචපන
‘‘වස්සං වසන්තානං දම්මී’’ති වදති, අන්දතොවස්දසදයව වස්සං වසන්තාව
ලභන්ති, ඡින්නවස්සා න ලභන්ති. චීවරමාදස පන ‘‘වස්සං වසන්තානං
දම්මී’’ති වුත්දත පච්ඡිමිකාය වස්සූපගතානංදයව පාපුණාති, පුරිමිකාය
වස්සූපගතානඤ්චඡින්නවස්සානඤ්චනපාපුණාති. 
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චීවරමාසදතො පට්ඨාය යාව දහමන්තස්ස පච්ඡිදමො දිවදසො, තාව 
‘‘වස්සාවාසිකංදදමා’’තිවුත්දත කථිනංඅත්ථතංවාදහොතු, අනත්ථතංවා, 
අතීතවස්සංවුට්ඨානංදයව පාපුණාති. ගිම්හානං පඨමදිවසදතො පට්ඨාය 
වුත්දත පන මාතිකා ආදරොදපතබ්බා ‘‘අතීතවස්සාවාසස්ස පඤ්ච මාසා
අතික්කන්තා, අනාගදතො චතුමාසච්චදයන භවිස්සති, කතරවස්සාවාසස්ස
දදසී’’ති. සදච ‘‘අතීතවස්සංවුට්ඨානං දම්මී’’ති වදති, 
තංඅන්දතොවස්සංවුට්ඨානදමව පාපුණාති, දිසා පක්කන්තානම්පි සභාගා
ගණ්හිතුංලභන්ති. 

සදච ‘‘අනාගදත වස්සාවාසිකං දම්මී’’ති වදති, තං ඨදපත්වා
වස්සූපනායිකදිවදසගදහතබ්බං.අථ‘‘අගුත්දතොවිහාදරො, දචොරභයංඅත්ථි, 
න සක්කාඨදපතුං, ගණ්හිත්වාවාආහිණ්ඩිතු’’න්තිවුත්දත‘‘සම්පත්තානං 
දම්මී’’ති වදති, භාදජත්වා ගදහතබ්බං. සදච වදති ‘‘ඉදතො දම, භන්දත, 
තතිදයවස්දස වස්සාවාසිකංනදින්නං, තංදම්මී’’ති, තස්මිංඅන්දතොවස්දස
වුට්ඨභික්ඛූනං පාපුණාති.සදචදතදිසාපක්කන්තා, අඤ්දඤොවිස්සාසිදකො
ගණ්හාති, දාතබ්බං.අථ එදකොදයවඅවසිට්දඨො, දසසාකාලඞ්කතා, සබ්බං
එකස්දසවපාපුණාති.සදචඑදකොපිනත්ථි, සඞ්ඝිකංදහොති, සම්මුඛීභූදතහි
භාජිතබ්බං. 

කයහිනිමන්තිකතහියාගුපීතාති(මහාව. අට්ඨ.379) නිමන්තිදතහිදයහි
භික්ඛූහියාගුපීතා, දයහිපනභික්ඛාචාරවත්දතන ඝරද්වාදරනගච්ඡන්දතහි
වා ඝරං පවිට්දඨහි වා යාගු ලද්ධා, දයසං වා ආසනසාලදතො පත්තං
ආහරිත්වා මනුස්දසහි නීතා, දයසං වා දථදරහි දපසිතා, දතසං න
පාපුණාති. සදච පන නිමන්තිතභික්ඛූහි සද්ධිං අඤ්දඤපි බහූ ආගන්ත්වා
අන්දතොදගහඤ්චබහිදගහඤ්ච පූදරත්වානිසින්නා, දායදකොචඑවංවදති
‘‘නිමන්තිතා වා දහොන්තු, අනිමන්තිතා වා, දයසං මයා යාගු දින්නා, 
සබ්දබසං ඉමානි වත්ථානි දහොන්තූ’’ති, සබ්දබසං පාපුණාති. දයහි පන
දථරානංහත්ථදතොයාගුලද්ධා, දතසංනපාපුණාති.අථදසො‘‘දයහිමය්හං
යාගු පීතා, සබ්දබසං දහොතූ’’ති වදති, සබ්දබසං පාපුණාති. 

 ත්තඛජ්ජොදීහීතිඑත්ථ ආදිසද්දදනපි චීවරදසනාසනදභසජ්ජානංගහණං. 

පුග්  ස්සාති (මහාව. අට්ඨ. 379) සම්මුඛාසම්මුඛභූතස්ස පුග්ගලස්ස.

දතනාහ ‘‘ඉදං චීවර’’න්තිආදි. සදච පන ‘‘ඉදං තුම්හාකඤ්දචව තුම්හාකං
අන්දතවාසිකානඤ්ච දම්මී’’තිඑවංවදති, දථරස්සචඅන්දතවාසිකානඤ්ච
පාපුණාති. උද්දදසං ගදහතුං ආගදතො, ගදහත්වා ගච්ඡන්දතො ච අත්ථි, 
තස්සාපිපාපුණාති.තුම්දහහිසද්ධිං නිබද්ධචාරිකභික්ඛූනංදම්මී’’තිවුත්දත
උද්දදසන්දතවාසිකානං වත්තං කත්වා උද්දදසපරිපුච්ඡාදීනි ගදහත්වා

විචරන්තානං සබ්දබසං පාපුණාති. එත්ථාති අට්ඨසු මාතිකාසු. යදි පන
අයදමත්ථ සඞ්දඛපකථා, විත්ථාදරො පන කථං ඤාතබ්දබොති ආහ 
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‘‘සමන්තපාසාදිොයං වුත්කතො’’ති. සමන්තපාසාදිකායං 
චීවරක්ඛන්ධකවණ්ණනායං(මහාව.අට්ඨ.379) වුත්දතොතිඅත්දථො. 

‘‘ඤාතදකහි වා දම චීවරත්ථාය දපසිතං, මිත්දතහි වා දපසිතං, දත
ආභදත චීවදර දස්සන්තී’’ති එවං ඤාතිදතො වා මිත්තදතො වා පච්චාසා

දහොතීති දවදිතබ්බං. ෙප්පිය ණ්කඩනාති කප්පාසසුත්තාදිනා අත්තදනො

ධදනන. සණ්හන්ති සුඛුමං. අඤ්ඤං පච්චාසාචීවරං  භිත්වා එව

ො බ් න්තකර ොකරතබ්බන්ති අඤ්ඤං මූලචීවරසදිසං පච්චාසාචීවරං
ලභිත්වාදයව මාසබ්භන්තදර කාදරතබ්බං. තඤ්ච දඛො සතියාදයව
පච්චාසාය, අසතියාපනපච්චාසායමූලචීවරංදසාහංදචසම්පත්තං, තදදහව 

අධිට්ඨාතබ්බං. දතනාහ ‘‘සකච න   තී’’තිආදි. පච්චාසාචීවරම්පි

පරික්ඛාරකචොළං අධිට්ඨාතබ්බන්ති පඨමතරං උප්පන්නං

ථූලපච්චාසාචීවරම්පි සන්ධාය වුත්තං. පි-සද්දදන න දකවලං
මූලචීවරදමවාතිදස්දසති. 

අකාලචීවරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. පුරාණචීවරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘අම්හාකදමව ඤාතී’’ති ඤායතීති ඤාති, සාව ඤාතිො, නඤාතිකා 

අඤ්ඤාතිො, තාය අඤ්ඤාතිකාය.දතනාහ ‘‘නඤාතිොයා’’ති. මාතිකතොවා

පිතිකතො වාති මාතිපක්ඛදතො වා පිතිපක්ඛදතො වා. යාව සත්තමං යු න්ති
(පාරා.අට්ඨ.2.503-505) යාවසත්තමස්ස පුරිසස්ස, සත්තමායවාඉත්ථියා
ආතප්පමාණං, යාව පිතාමහතගං පිතාමහිතගං මාතාමහතගං

මාතාමහිතගන්ති වුත්තං දහොති. අථ වා යාව සත්තමං යු න්ති යාව

සත්තමද්වන්දන්තිඅත්දථො. යු සද්දදො දචත්ථඑකදසසනදයනදට්ඨබ්දබො

‘‘තදගො චතදගො ච යු ා’’ති. එවඤ්හිතත්ථතත්ථ ද්වන්දං ගහිතං දහොති. 

කෙනචි ආොකරන අසම්බද්ධායාති භාතුභගිනිභාගිදනයයපුත්තපපුත්තාදීසු
දයනදකනචිආකාදරන අසම්බද්ධාය.පිතා, පිතුපිතා, තස්සපිතා, තස්සාපි
පිතාතිඑවංයාවසත්තමාතගා, පිතා, පිතුමාතා, තස්සාපිතාචමාතාචභාතා
චභගිනීච, පුත්තාච, ධීතදරොචාති එවම්පිඋද්ධඤ්චඅදධොචයාවසත්තමා
තගා, පිතා, පිතුභාතා, පිතුභගිනී, පිතුපුත්තා, පිතුධීතදරො, දතසම්පි
පුත්තධීතුපරම්පරාති එවම්පි යාව සත්තමා තගා, මාතා, මාතුමාතා, තස්සා
මාතා, තස්සාපිමාතාතිඑවංයාවසත්තමාතගා, මාතා, මාතුපිතා, තස්සපිතා
චමාතාචභාතාචභගිනීචපුත්තාචධීතදරොචාතිඑවම්පි උද්ධඤ්චඅදධො ච
යාවසත්තමාතගා, මාතා, මාතුභාතා, මාතුභගිනී, මාතුපුත්තා, මාතුධීතදරො, 
දතසම්පි පුත්තධීතුපරම්පරාති එවම්පි යාව සත්තමා තගා, තාව දනව

මාතුසම්බන්දධන, න පිතුසම්බන්දධන යා සම්බද්ධා, සා ‘‘අඤ්ඤාතිො

නාමා’’තිවුත්තංදහොති. 
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සාකියානිකයො වියාති පඤ්චසතමත්තා සාකියානිදයො විය.
නිදස්සනමත්තඤ්දචතං, තස්මා භික්ඛුභාදව ඨත්වා පරිවත්තලිඞ්ගා 
භික්ඛුනිදයොපිඉධසුද්ධභික්ඛුසඞ්දඝ‘‘උපසම්පන්නා’’ ඉච්දචවදවදිතබ්බා. 

උ කතොසඞ්කඝ වාති භික්ඛුනිසඞ්දඝ ඤත්තිචතුත්දථන, භික්ඛුසඞ්දඝ 

ඤත්තිචතුත්දථනාති එවං උභදතොසඞ්දඝ වා. පුරාණචීවරන්ති එත්ථ 

චීවරන්ති නිවාසනපාරුපනුපගදමව අධිප්දපතන්ති ආහ ‘‘රජිත්වා’’තිආදි. 

ෙප්පංෙත්වාති කප්පබින්දුං දත්වා. ‘‘ඉමිනාඅදින්නකප්පංපාචිත්තියවත්ථු

න දහොතීති දස්දසතී’’ති (සාරත්ථ. ටී. 2.505) වදන්ති. පරික ො සීකසනාති 

කාදයන ඵුසිත්වා පරිදභොගසීදසන. අංකසති ජත්තුම්හි. මත්ථකෙති
සීසමත්ථදක. සදච පන පච්චත්ථරණස්ස දහට්ඨා කත්වා නිපජ්ජති, 
හත්දථහිවාඋක්ඛිපිත්වාආකාදසවිතානංකත්වාසීදසනඅසම්ඵුසන්දතො 
ගච්ඡති, අයංපරිදභොදගොනාමනදහොති. 

ොයවිොරං වා ෙකරොතීති යථා සා ‘‘දධොවාදපතුකාදමො අය’’න්ති

ජානාති, එවංකායවිකාරංකදරොති. ‘‘අන්කතොද්වාදසහත්කථඔොකසඨත්වා

උපරි වා ඛිපතී’’ති ඉමිනා උපචාරං මුඤ්චිත්වා ඔරදතො ඛිපන්තස්ස

අනාපත්තීති දස්දසති. අඤ්ඤස්ස වා හත්කථ කපකසතීති
අන්දතොද්වාදසහත්දථ ඔකාදස ඨත්වා 
සික්ඛමානසාමදණරසාමදණරිඋපාසකඉත්ථියාදීසුයස්සකස්සචිඅඤ්ඤස්ස

හත්දථවා දපදසති. කසොතිඋපාසදකොචසාමදණදරොච. උපසම්පජ්ජිත්වා

කධොවතීති එත්ථ උපාසදකො ලිඞ්දග පරිවත්දත භික්ඛුනීසු පබ්බජිත්වා
උපසම්පජ්ජිත්වා දධොවති, සාමදණදරො ලිඞ්දග පරිවත්දත භික්ඛුනීසු
උපසම්පජ්ජිත්වා දධොවතීති යථාදයොගං අත්දථො ගදහතබ්දබො. සදච පන 
භික්ඛුනියාහත්දථදින්නංදහොති, සදචලිඞ්දගපරිවත්දතදධොවති, වට්ටති. 

එත්ථචඑකස්සතික්ඛත්තුංනිස්සජ්ජනාභාවදතොතීණිපි කාදරන්තස්ස
එදකන නිස්සග්ගියං, ද්වීහි ද්දව දුක්කටානි. ද්දව කාදරන්තස්ස එදකන

නිස්සග්ගියං, දුතිදයන දුක්කටං. දතනාහ ‘‘කධොවනාදීනි තීණී’’තිආදි. 

‘‘එකෙනවත්ථුනා’’ති පඨමංකත්වානිට්ඨාපිතංසන්ධායවුත්තං.සදචපන
‘‘ඉමං චීවරං රජිත්වා දධොවිත්වා ආදනහී’’ති වුත්දත සා භික්ඛුනී පඨමං
දධොවිත්වා පච්ඡා රජති, නිස්සග්ගිදයන දුක්කටදමව, එවං සබ්දබසු
විපරීතවචදනසු නදයො දනතබ්දබො. සදච පන ‘‘දධොවිත්වා ආදනහී’’ති
වුත්තා දධොවති දචව රජති ච, දධොවාපනපච්චයා එව ආපත්ති, රජදන 

අනාපත්ති. එවං සබ්බත්ථ. දතනාහ ‘‘සකච පන‘කධොවා’ති වුත්තා’’තිආදි.
භික්ඛූනං වදසන එකදතො උපසම්පන්නාය දධොවාදපන්තස්ස 

යථාවත්ථුකදමවාතිආහ ‘‘භික්ඛුනිසඞ්ඝවකසනා’’තිආදි. 

අඤ්ඤස්ස වා සන්තෙන්ති අඤ්ඤස්ස සන්තකං පුරාණචීවරං

දධොවාදපන්තස්සාති අත්දථො. නිසීදනපච්චත්ථරණන්ති අඤ්ඤස්ස වා
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අත්තදනො වා සන්තකං නිසීදනඤ්දචව පච්චත්ථරණඤ්ච.
නිවාසනපාරුපනුපගස්දසව ච ඉධ ‘‘පුරාණචීවර’’න්ති අධිප්දපතත්තා
අත්තදනොසන්තකම්පිනිසීදනපච්චත්ථරණං දධොවාදපන්තස්සදුක්කටදමව

දහොති, නනිස්සග්ගියං. අවුත්තා වා කධොවතීති උද්දදසාය වා ඔවාදාය වා
ආගතා කිලිට්ඨචීවරං දිස්වා ඨපිතට්ඨානදතො වා ගදහත්වා, ‘‘දදථ අයය, 
දධොවිස්සාමී’’ති ආහරාදපත්වා වා දධොවති දචව රජති ච ආදකොදටති ච, 

අයං අවුත්තා කධොවති නාම. යාපි ‘‘ඉමං චීවරං දධොවා’’ති දහරං වා
සාමදණරංවාආණාදපන්තස්සභික්ඛුදනොවචනංසුත්වා‘‘ආහරථයය, අහං 
දධොවිස්සාමී’’ති දධොවති, තාවකාලිකං වා ගදහත්වා දධොවිත්වා රජිත්වා

දදති, අයම්පි අවුත්තාකධොවති නාම. 

අඤ්ඤං වා පරික්ඛාරන්ති 
උපාහනත්ථවිකපත්තත්ථවිකඅංසබද්ධකකායබන්ධනමඤ්චපීඨතට්ටිකාදිං

යං කිඤ්චි. ‘‘උපචාකර ඨත්වා’’ති වචනදතො දපසිත්වා දධොවදනපි

අනාපත්ති. උපචාකරතිඅන්දතොද්වාදසහත්දථඔකාදස. 

පුරාණචීවරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. චීවරප්පටිග්ගහණසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ඡන්නන්තිදඛොමාදීනංඡන්නංචීවරානං මජ්දඣ. උපචාරංමුඤ්චිත්වාති

ද්වාදසහත්ථූපචාරං මුඤ්චිත්වා. පි-සද්දදන ධම්මකථං කදථන්තස්ස
චතස්දසො පරිසා චීවරානි ච නානාවිරාගවත්ථානි ච ආහරිත්වා පාදමූදල

ඨදපන්ති, උපචාදර වා ඨත්වා උපරි ඛිපන්ති, ‘‘සකච සාදියති, 

පටිග් හිතකමවා’’තිඑත්ථ වත්තබ්බදමව නත්ථීතිදස්දසති. ඛිපතූතිදිවාවා

රත්තිභාදගවාඛිපතු. පටිග් හිතකමවකහොතීතිකිඤ්චාපි ‘‘ඉදංභික්ඛුනියා, 
ඉදං අඤ්දඤස’’න්තිඤාතුංනසක්කා, තථාපිඅචිත්තකභාදවනගහිතදමව

දහොති. යස්ස ෙස්සචි පන අනුපසම්පන්නස්සාති 
සික්ඛමානසාමදණරසාමදණරිඋපාසකඋපාසිකාදීසු යස්ස කස්සචි

අනුපසම්පන්නස්ස. ඨපිතන්ති භික්ඛුනියා ඨපිතං. පංසුකූ ං අධිට්ඨහිත්වාති
‘‘අස්සාමිකං ඉද’’න්ති සඤ්ඤං උප්පාදදත්වා. අස්සාමිකඤ්හි
‘‘පංසුකූල’’න්ති වුච්චති. ඉමිනා ‘‘අම්හාකමත්ථාය ඨපිත’’න්තිආදිකාය

සඤ්ඤාය ගදහතුං න වට්ටතීති දස්දසති. අඤ්ඤත්ර පාරිවත්තොති

පරිවත්දතතබ්බං පරිවත්තං, පරිවත්තදමව පාරිවත්තෙං, පරිවත්දතත්වා

දියයමානං, තං විනාති අත්දථො. දතනාහ ‘‘යං අන්තමකසො 

හරීටෙක්ඛණ්ඩම්පී’’තිආදි. ආක ො ං ෙත්වාති චිත්දතන සමන්නාහරිත්වා.
සදච භික්ඛුනී වස්සාවාසිකම්පි දදති, තම්පි යථාවුත්තවිධානං අකත්වා
ගදහතුංනවට්ටතීතිදවදිතබ්බං. 
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පටි ාක නාතිගහදණන. තිෙපාචිත්තියන්තිතීණිපරිමාණානිඅස්සාති 

තිෙං,තිකඤ්ච තං පාචිත්තියඤ්චාති තිෙපාචිත්තියං, අඤ්ඤාතිකාය
ඤාතිකසඤ්ඤිදවමතිකඅඤ්ඤාතිකසඤ්ඤීනං වදසන තීණි පාචිත්තියානීති

අත්දථො. එෙකතොඋපසම්පන්නායාති භික්ඛුනීනංසන්තිදකඋපසම්පන්නාය.
තායහිහත්ථදතොඅඤ්ඤත්රපාරිවත්තකාචීවරං පටිග්ගණ්හන්තස්සදුක්කටං, 
භික්ඛූනං සන්තිදක උපසම්පන්නාය පන පාචිත්තියදමව. 

‘‘පත්තත්ථවිොදිම්හි ච අනධිට්ඨාතබ්බපරික්ඛාකර’’ති ඉමිනා භිසිච්ඡවිම්පි
සඞ්ගණ්හාති. සා හි මහන්තාපි දසනාසනසඞ්ගහිතත්තා චීවරසඞ්ඛං න
ගච්ඡතීති දනව අධිට්ඨානුපගා, න විකප්පනුපගා ච. වුත්තඤ්හි 

සමන්තපාසාදිොයං ‘‘සදචපි මඤ්චප්පමාණා භිසිච්ඡවි දහොති, 
වට්ටතිදයවා’’ති(පාරා.අට්ඨ.2.514). ‘‘හත්ථදතොචීවරංපටිග්ගණ්හාතී’’ති
වචනදතො පන අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා දපසිතග්ගහදණපි අනාපත්ති.

පටිග්ගහණදතො, පරිවත්තනාකරණදතොච කිරියාකිරියං. 

චීවරප්පටිග්ගහණසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

දගහස්ස පති දජට්දඨොති  හපති, තං ගහපතිං, ඉධ පන අපබ්බජිදතො

දයො දකොචි මනුස්දසො අධිප්දපදතො. දතනාහ ‘‘භික්ඛූසු

අපබ්බජිතමනුස්ස’’න්ති. එදසව නදයො  හපතානින්ති එත්ථාපි. 

‘‘විඤ්ඤාකපයයා’’ති ඉදං සුද්ධකත්තුඅත්දථ ච දහතුකත්තුඅත්දථ ච

වත්තතීති ආහ ‘‘යාකචයය වා යාචාකපයය වා’’ති. යාචාපනඤ්දචත්ථ
අත්තදනො අත්ථාදයවාති දට්ඨබ්බං. එවඤ්ච පන කත්වා

‘‘අනාණත්තික’’න්ති ඉදං සමත්ථිතං දහොති. අඤ්ඤත්ර සමයාති සදමති
එත්ථ, එදතන වා සංගච්ඡති සත්දතො, සභාවධම්දමො වා සහජාතාදීහි, 

උප්පාදාදීහි වාති සමකයො, කාදලො, ධම්මප්පවත්තිමත්තතාය අත්ථදතො
අභූදතොපි හි කාදලො ධම්මප්පවත්තියා අධිකරණං, කරණං විය ච 
කප්පනාමත්තසිද්දධනරූදපනදවොහරීයති, තංසමයංඨදපත්වාතිඅත්දථො.

දතනාහ ‘‘කයො අච්ඡින්නචීවකරො වා කහොතී’’තිආදි. තත්ථ රාජාදීසු දයහි

දකහිචි අච්ඡින්නං චීවරං එතස්සාති අච්ඡින්නචීවකරො. යථාහ 
‘‘අච්ඡින්නචීවදරො නාම භික්ඛුස්ස චීවරං අච්ඡින්නං දහොති, රාජූහි වා
දචොදරහිවා ධුත්දතහිවාදයහිදකහිචිවාඅච්ඡින්නංදහොතී’’ති.අග්ගිආදීසු

දයනදකනචිනට්ඨං චීවරදමතස්සාති නට්ඨචීවකරො. යථාහ ‘‘නට්ඨචීවදරො
නාම භික්ඛුස්සචීවරංඅග්ගිනාවාදඩ්ඪංදහොති, උදදකනවාවූළ්හංදහොති, 
උන්දූදරහිවා උපචිකාහිවාඛායිතංදහොති, පරිදභොගජිණ්ණංවාදහොතී’’ති

(පාරා. 519). සමයාති අඤ්ඤත්රසද්දාදපක්ඛාය උපදයොගත්දථ 

නිස්සක්කවචනන්ති ආහ ‘‘තං සමය’’න්ති. අඤ්ඤස්මින්ති අඤ්ඤස්මිං
සමදය. 
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තිෙපාචිත්තියන්ති අඤ්ඤාතදක 
අඤ්ඤාතකසඤ්ඤිදවමතිකඤ්ඤාතකසඤ්ඤීනංවදසනතීණිපාචිත්තියානි. 

සමකයති යථාවුත්දත අච්ඡින්නචීවරකාදල ච නට්ඨචීවරකාදල ච. 

ඤාතෙප්පවාරිකත වා විඤ්ඤාකපන්තස්සාති ඤාතදක, පවාරිදත ච 
‘‘තුම්හාකංසන්ථතංදදථා’’තියාචන්තස්ස. එත්ථ (පාරා. අට්ඨ.2.521) ච
සඞ්ඝවදසන පවාරිදත පමාණදමව යාචිතුං වට්ටති, පුග්ගලිකවදසන
පවාරිදත පන යං යං පවාදරන්ති, තං තදමව විඤ්ඤාදපතබ්බං. දයො හි
චතූහි පච්චදයහි පවාදරත්වා සයදමව සල්ලක්දඛත්වා කාලානුකාලං
චීවරාදීනිදිවදසදිවදසයාගුභත්තාදීනිදදති, එවංදයනදයනඅත්දථො, තං
තං දදති, තස්සවිඤ්ඤාපනකිච්චංනත්ථි.දයොපනපවාදරත්වාබාලතාය වා
සතිසම්දමොදසනවානදදති, දසොවිඤ්ඤාදපතබ්දබො.දයො‘‘මය්හංදගහං 
පවාදරමී’’ති වදති, තස්ස දගහං ගන්ත්වා යථාසුඛං නිසීදිතබ්බං
නිපජ්ජිතබ්බං, න කිඤ්චිගදහතබ්බං.දයොපන‘‘යංමය්හංදගදහඅත්ථි, තං
පවාදරමී’’ති වදති, යං තත්ථ කප්පියං, තං විඤ්ඤාදපතබ්බං. දගදහ පන

නිසීදිතුං වා නිපජ්ජිතුං වා න ලබ්භති. තස්කසවත්ථායාති ‘‘අඤ්ඤස්සා’’ති
ලද්ධදවොහාරස්සතස්දසව බුද්ධරක්ඛිතස්සවාධම්මරක්ඛිතස්සවාඅත්ථාය. 

අත්තකනො ධකනන  ණ්හන්තස්සාති අත්තදනො කප්පියභණ්දඩන
කප්පියදවොහාදරදනව ගණ්හන්තස්ස දචතාදපන්තස්ස, 
පරිවත්තාදපන්තස්සාතිඅත්දථො. 

අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. තතුත්තරිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

තං-සද්දදො දචත්ථ පකතත්ථවචදනො. කචති නිපාතමත්තං. කචති වා
යදීති අත්දථො, තස්ස ‘‘පවාදරයයා’’ති ඉමිනා සම්බන්දධො දවදිතබ්දබො. 

පවාකරයය කචති යදි පවාදරයයාති අත්දථො. ‘‘අභීති උපසග්ක ො’’ති 
(සාරත්ථ.ටී.2.523-524) ඉමිනාතස්සඅත්ථවිදසසාභාවංදස්දසති.දතනාහ 

‘‘හරිතුන්ති අත්කථො’’ති. පවාරසද්දස්ස ඉච්ඡායං වත්තමානත්තා 

‘‘ඉච්ඡාකපයයා’’ති වුත්තං. ඉච්ඡං උප්පාකදයයාති පච්චදය ඉච්ඡං
උප්පාදදය්ය. උපනිමන්තනාදයතං අධිවචනං. දතනාහ 

‘‘යාවත්තෙ’’න්තිආදි. කනක්ඛම්මන්ති පබ්බජ්ජං. දට්ඨූති දට්ඨුං.

ඡන්දානුරක්ඛණත්ථඤ්දහත්ථඅනුනාසිකදලොදපො. කඛමකතොතිනිබ්භයදතො.
කාදයන වා වාචාය වා අභිහරිත්වා නිමන්දතයයාති සම්බන්දධො. යථා ච

කාදයන අභිහදරයය, වාචාය ච, තං විධිං දස්දසතුං ‘‘උපකනත්වා’’තිආදි 

වුත්තං සඅන්තරන්ති අන්තරවාසකසහිතං. උත්තරන්ති උත්තරාසඞ්ගං. 

පරමන්ති අවසානං. අස්ස චීවරස්සාති අස්ස සමුදායභූතස්ස හරිතබ්බස්ස
චීවරස්ස. තග්ගුණසංවිඤ්ඤාදණො හි අයං බාහිරත්ථසමාදසො යථා 

‘‘ලම්බකණ්දණො’’ති දට්ඨබ්බං. දතනාහ ‘‘නිවාසකනනා’’තිආදි. 
උක්කට්ඨපරිච්දඡදදනහිසබ්දබතංපරමංදයවගදහතුංලභන්ති. 
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යස්මා අච්ඡින්නසබ්බචීවදරන තිචීවරමත්තදකදනව භික්ඛුනා එවං
පටිපජ්ජිතබ්බං, අඤ්දඤන පන අඤ්ඤථාපි, තස්මා තං විභාගං දස්දසතුං 

‘‘තත්රායං විනිච්ඡකයො’’තිආදි වුත්තං. අධිට්ඨිතචීවරස්සාති
තිචීවරාධිට්ඨානනදයන වා පරික්ඛාරදචොළවදසන වා දයන දකනචි
අධිට්ඨිතචීවරස්ස, ඉදඤ්ච දයභුදයයන අධිට්ඨහිත්වා චීවරං පරිභුඤ්ජදතො
වුත්තං, න පන අනධිට්ඨිතචීවරස්ස චීවදර අච්ඡින්දන අයං විධි න
සම්භවතීති. යස්ස වා තිචීවරදතො අධිකම්පි චීවරං අඤ්ඤත්ථ අත්ථි, තත්ථ

නත්ථි, දතනාපි තදා තත්ථ අභාවදතො ද්දව සාදිතුං වට්ටති. පෙතියාව

සන්තරුත්තකරන චරතීති (සාරත්ථ. ටී. 2.523-524) අත්ථතකථිනත්තා වා
සාසඞ්කසික්ඛාපදවදසන වා අවිප්පවාසසම්මුතිවදසන වා තතියස්ස 

අලාදභන වා චරති. ‘‘ද්දව නට්ඨානී’’ති අධිකාරත්තා වුත්තං ‘‘ද්කව 

සාදිතබ්බානී’’ති. එෙංසාදියන්කතකනවසකමො  විස්සතීතිතිණ්ණංචීවරානං
ද්වීසු නට්දඨන එකං සාදියන්දතන සදමො භවිස්සති උභින්නම්පි

සන්තරුත්තරපරමතාය අවට්ඨානදතො. යස්ස එෙංකයව කහොති අඤ්දඤන
දකනචිකාරදණනවිනට්ඨදසසචීවරත්තා. 

පඤ්චසුනට්කඨසූතිතිචීවරංඋදකසාටිකා සංකච්චිකාතිඉදමසුපඤ්චසු
චීවදරසු නට්දඨසු. ‘‘එකස්මිං වා නට්දඨ’’ති වචනවිපරිණාමං කත්වා

දයොදජතබ්බං. තකතොඋත්තරීති සන්තරුත්තරපරමදතොඋත්තරි. 

කසසෙං ආහරිස්සාමීති ද්දව චීවරානි කත්වා ‘‘දසසකං පුන

ආහරිස්සාමී’’ති අත්දථො. කසසෙං තුය්හංකයව කහොතූති වුත්තස්සාති
දානසමදය එවං වුත්තස්ස. සදච පන ‘‘දසසකං ආහරිස්සාමී’’ති වත්වා
ගදහත්වා ගමනසමදයපි ‘‘දසසකං තුය්හංදයව දහොතූ’’ති වදන්ති, 

ලද්ධකප්පියදමව. න අච්ඡින්නනට්ඨොරණා දින්නන්ති 

බාහුසච්චාදිගුණවදසන දින්නං. වුත්තනකයනාති ‘‘ඤාතකප්පවාරිදත වා
විඤ්ඤාදපන්තස්ස, සමදය ච අඤ්ඤස්ස වා ඤාතකප්පවාරිදත 
තස්දසවත්ථායවිඤ්ඤාදපන්තස්ස’’තිවුත්තනදයන. 

තතුත්තරිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. පඨමඋපක්ඛටසික්ඛාපදවණ්ණනා 

භික්ඛුං පකනව උද්දිස්සාති එත්ථ පනාති නිපාතමත්තං, තථා එව-

සද්දදොපි. දතනාහ ‘‘ඉත්ථන්නාමස්සා’’තිආදි. අපදිසිත්වාති කදථත්වා, 

ආරබ්භාති වා අත්දථො. අඤ්ඤාතෙස්ස  හපතිස්සාති
අඤ්ඤාතකගහපතිනාති අත්දථො. කරණත්දථ හි ඉදං සාමිවචනං.
අට්ඨකථායං පන ඉදං සුවිඤ්දඤයයන්තින විචාරිතං. චීවරං දචතාදපන්ති 

පරිවත්දතන්ති එදතනාති චීවරකචතාපන්නං (සාරත්ථ. ටී. 2.528-529), 

චීවරමූලං, න-කාදරො පදනත්ථආගදමො, ‘‘චීවරදචතාපන’’න්තිපිපඨන්ති.
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තංපනයස්මාහිරඤ්ඤාදීසුඅඤ්ඤතරංදහොති, තස්මා ‘‘හිරඤ්ඤාදිෙ’’න්ති

වුත්තං.තත්ථ හිරඤ්ඤන්තිකහාපදණොවුච්චති. ආදිසද්දදන සුවණ්ණාදීනං

ගහණං. උපක්ඛටන්තිඋපට්ඨාපිතං.තංඋපක්ඛරණං දතසංතථාසජ්ජිතන්ති

ආහ ‘‘උපක්ඛටං කහොතීති සජ්ජිතං කහොතී’’ති. සංහරිත්වා ඨපිතන්ති රාසිං
කත්වා ඨපිතං. පරිවත්තනඤ්ච අකතස්ස කාරාපනං, කතස්ස කිණනන්ති

ආහ ‘‘ොකරත්වා වා කිණිත්වා වාති අත්කථො’’ති. අච්ඡාකදස්සාමීති 

පාරුදපස්සාමීති වුත්තං දහොති. දතනාහ ‘‘කවොහාරවචනකමත’’න්ති. 

කවොහාරවචනන්තිචඋපචාරවචනන්තිඅත්දථො. 

‘‘තත්ර දච දසො භික්ඛූ’’තිආදීසු දකො පදසම්බන්දධොතිආහ ‘‘යත්ර කසො

 හපතිවා’’තිආදි. පුබ්කබ අප්පවාරිකතොති‘‘දස්සාමි, කීදිදසනදත, භන්දත, 
චීවදරන අත්දථො, කීදිසං දත චීවරං දචතාදපමී’’ති පුබ්දබ අවුත්දතො. 

උපසඞ්ෙමිත්වාති  න්ත්වා. පදභාජදන පචුරදවොහාරවදසන ‘‘ඝරං

ගන්ත්වා’’ති (පාරා. 529) වුත්තං. එත්ථ ච පචුරකවොහාරවකසනාති 
දයභුයයදවොහාරවදසන. දයභුදයයන හි ඝරසාමිකං දට්ඨුකාමා තස්ස ඝරං

ගච්ඡන්තීති තදථව බහුලදවොහාදරො. විෙප්පන්ති විසිට්දඨො කප්දපො 

විෙප්කපො, වි-සද්දදො දචත්ථ විසිට්ඨත්දථො. දතනාහ ‘‘විසිට්ඨෙප්ප’’න්ති.

ඉමිනා වචනත්ථමාහ. ‘‘අධිෙවිධාන’’න්ති ඉමිනා පන අධිප්පායත්ථං. යථා 

පනතමාපජ්ජතීතිදයනාකාදරනතංවිකප්පංආපජ්ජති. තං දස්කසතුන්තිතං
ආකාරංදස්දසතුං. 

‘‘සාධූ’’ති අයං සද්දදො සම්පටිච්ඡනසම්පහංසනසුන්දරායාචනාදීසු
දිස්සති. තථා දහස ‘‘සාධු, භන්දතති දඛො දසො භික්ඛු භගවදතො භාසිතං 
අභිනන්දිත්වා අනුදමොදිත්වා’’තිආදීසු (ම.නි. 3.86) සම්පටිච්ඡදනදිස්සති, 
‘‘සාධුසාධුසාරිපුත්තා’’තිආදීසු(දී.නි. 3.349; ම.නි.1.340) සම්පහංසදන. 

‘‘සාධු ධම්මරුචිරාජා, සාධුපඤ්ඤාණවා නදරො; 
සාධු මිත්තානමද්දුබ්දභො, පාපස්සාකරණං සුඛ’’න්තිආදීසු. (ජා. 
2.18.101) – 

සුන්දදර, ‘‘සාධුදම, භන්දතභගවා, සංඛිත්දතනධම්මං දදදසතූ’’තිආදීසු
(සං. නි. 3.64-68) ආයාචදන, ඉධාපිආයාචදනදයව දට්ඨබ්දබොති (දී. නි. 
අට්ඨ. 1.189; ම. නි. අට්ඨ. 1.1 මූලපරියායසුත්තවණ්ණනා; සු. නි. අට්ඨ.

1.115 අග්ගිකභාරද්වාජසුත්තවණ්ණනා; බු. වං. අට්ඨ. 1.49) ආහ ‘‘සාධූති 

ආයාචකන නිපාකතො’’ති. තත්ථ ආයාචකනති අභිමුඛං යාචදන, 

අභිපත්ථනායන්තිඅත්දථො.පරිවිතක්දක නිපාදතොතිසම්බන්දධො. ආ පතීති

ආමන්දතති. ආයතාදීසූති එත්ථ ආදිසද්දදන විත්ථතඅප්පිතසණ්හානං
ගහණං. යස්මා පන න ඉමස්ස ආපජ්ජනමත්දතදනව ආපත්ති සීසං එති, 
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තස්මා ‘‘තස්ස වචකනනා’’තිආදි වුත්තං. පකයොක ති
සුත්තපරිදයසනාදිපදයොදග. 

මහග්ඝං කචතාකපතුොමං අප්පග්ඝන්ති වීසතිඅග්ඝනකං චීවරං
දචතාදපතුකාමං ‘‘අලං මය්හං දතන, දසඅග්ඝනකං වා අට්ඨග්ඝනකං වා 

දදහී’’ති වදන්තස්සාති අත්දථො. එවරූපන්ති එවං සමභාගං, ඉමිනා
සමකන්ති වුත්තං දහොති. තඤ්ච දඛො අග්ඝවදසදනව, න පමාණවදසන.
අග්ඝවඩ්ඪනකඤ්හි ඉදංසික්ඛාපදං. 

පඨමඋපක්ඛටසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. දුතියඋපක්ඛටසික්ඛාපදවණ්ණනා 

කස්මාඉමිනානදයනඅත්දථොදවදිතබ්දබොතිආහ ‘‘ඉදඤ්හී’’තිආදි. හීති

කාරණත්දථනිපාදතො. නදකොචිවිදසදසොතිආහ ‘‘කෙව ’’න්තිආදි. 

දුතියඋපක්ඛටසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. රාජසික්ඛාපදවණ්ණනා 

රාජකතො ක ොග් න්ති රාජදතො ලද්ධදභොග්ගං. රාජක ොග්ක ොති

රාජාමත්දතො. රාජකතොක ොක ොති රඤ්ඤා දින්නංඉස්සරියං. ඉමිනාතිආදීති
‘‘ඉමිනා චීවරදචතාපන්දනන චීවරං දචතාදපත්වා ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං

චීවදරන අච්ඡාදදහී’’ති ඉදං. ආ මනසුද්ධින්ති මූලසුද්ධිං. යදි හි ඉමිනා
කප්පියනීහාදරන අදපදසත්වා ‘‘ඉදං ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුදනො දදහී’’ති
දපදසයය, දසොපිදූදතොතං භික්ඛුංඋපසඞ්කමිත්වාඑවංවදදයය‘‘ඉදංදඛො, 
භන්දත, ආයස්මන්තං උද්දිස්ස චීවරදචතාපන්නං ආභතං, පටිග්ගණ්හාතු
ආයස්මා චීවරදචතාපන්න’’න්ති (පාරා. 538), තදා පටික්ඛිපිත්වාපි

කප්පියකාරකංපුට්දඨනතංනිද්දිසිතුංනවට්ටති.දතනාහ ‘‘සකචහී’’තිආදි. 

අෙප්පියවත්ථුං ආරබ් ාති හිරඤ්ඤාදිං ආරබ්භ. ඊදිකසන දූතවචකනනාති 
‘‘පටිග්ගණ්හාතුආයස්මා චීවරදචතාපන්න’’න්ති එවරූදපන දූතවචදනන. 

තස්මාති යස්මා සම්පටිච්ඡිතුං අකප්පියං දහොති, තස්මා. සුවණ්ණන්ති

ජාතරූපං. රජතන්තිරූපියං. ෙහාපකණනාතිසුවණ්ණමදයොවාරූපියමදයො

වා පාකතිදකො වා කහාපදණො. මාසකෙොති දලොහමාසදකො වා දහොතු, 
දාරුමාසදකො වා දහොතු, ජතුමාසදකො වා දහොතු, දයො දයො යත්ථ යත්ථ
ජනපදදයදායදාදවොහාරංගච්ඡති, අන්තමදසොඅට්ඨිමදයොපි චම්මමදයොපි
රුක්ඛඵලබීජමදයොපිසමුට්ඨාපිතරූදපොපිඅසමුට්ඨාපිතරූදපොපිසබ්දබොඉධ 
මාසදකොති දවදිතබ්දබො. එත්ථ ච යං වත්තබ්බං, තං රූපියසික්ඛාපදද
වක්ඛාම. 

මුත්තාති හත්ථිකුම්භජාදිකා අට්ඨවිධා මුත්තා. තථා හි හත්ථිකුම්භං
වරාහදාඨං, භුජඞ්ගසීසං, වලාහකං, දවළු, මච්ඡසිදරො, සඞ්දඛො, සිප්පීතිඅට්ඨ
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මුත්තාදයොනිදයො.තත්ථයාමච්ඡසඞ්ඛසිප්පිජාතා, සා සාමුද්දිො, භුජඞ්ගජාපි

කාචිසාමුද්දිකාදහොති.ඉතරා අසාමුද්දිො. යස්මාපනබහුලංසාමුද්දිකාව
මුත්තා දලොදක දිස්සන්ති, තත්ථාපි සිප්පිජාව, ඉතරා කදාචි. තස්මා 

සම්කමොහවිකනොදනියං ‘‘මුත්තාති සාමුද්දිකමුත්තා’’ති (විභ. අට්ඨ. 172) 

වුත්තං. මණීති ඨදපත්වා දවළුරියාදිදක අන්තමදසො ජාතිඵලිකං උපාදාය
සබ්දබොපිනීලපීතාදිවණ්ණදභදදොමණීතිදවදිතබ්දබො, පචිත්වාකදතොපන 
කාචමණිදයදවදකො පත්තාදිභණ්ඩමූලත්ථං සම්පටිච්ඡිතුං වට්ටති. 

කවළුරිකයො නාම වංසවණ්ණමණි. සඞ්කඛොති ධමනසඞ්දඛො දධොතවිද්දධො
රතනමිස්දසො, පානීයසඞ්දඛො පන රතනාමිස්සකදතො, දසො ච

අඤ්ජනාදිදභසජ්ජත්ථාය, භණ්ඩමූලත්ථාය ච සම්පටිච්ඡිතුං වට්ටති. සි ාති
දධොතවිද්ධා රතනසංතත්තා මුග්ගවණ්ණා සිලා. රතදනන පන අමිස්සා

සත්ථකනිසානාදිඅත්ථායපටිග්ගණ්හිතුංවට්ටති.එත්ථච ‘‘රතනසංයුත්තාති

සුවණ්දණන සද්ධිං දයොදජත්වා පචිත්වා කතා’’ති වදන්ති. පවාළන්ති

දධොතම්පි අදධොතම්පි සබ්බං පවාළං. ක ොහිතඞ්කෙොති රත්තමණි. 

මසාර ල් න්තිකබරමණි.යං‘‘මරකත’’න්තිපිවුච්චති. 

සත්ත ධඤ්ඤානීති සානුදලොමානි සාලිආදීනි සත්ත ධඤ්ඤානි.
නීවාරාදිඋපධඤ්ඤස්ස පන සාලිආදිමූලධඤ්ඤන්දතොගධත්තා ‘‘සත්ත 

ධඤ්ඤානී’’තිවුත්තං. දාසිදාසකඛත්තවත්ථුපුප්ඵාරාමඵ ාරාමාදකයොති එත්ථ 

දාසී නාම අන්දතොජාතධනක්කීතකරමරානීතප්පදභදා.තථා දාකසො.කඛත්තං 

නාම යස්මිංපුබ්බණ්ණංරුහති. වත්ථු නාමයස්මිංඅපරණ්ණං රුහති.යත්ථ

වා උභයම්පි රුහති, තං කඛත්තං. තදත්ථාය අකතභූමිභාදගො වත්ථු. 
දඛත්තවත්ථුසීදසනදචත්ථ වාපිතළාකාදීනිපිසඞ්ගහිතාදනව.වස්සිකාදීනං

පුප්ඵනදකො පුප්ඵාරාකමො. අම්බඵලාදීනං ඵලනදකො ඵ ාරාකමො. න
දකවලඤ්ච අත්තදනොදයවත්ථාය සම්පටිච්ඡිතුං න වට්ටති, සදචපි දකොචි
ජාතරූපරජතං ආදනත්වා ‘‘ඉදං සඞ්ඝස්ස දම්මි, ආරාමං වා කදරොථ, 
දචතියංවාදභොජනසාලාදීනංවා අඤ්ඤතර’’න්තිවදති, ඉදම්පිසම්පටිච්ඡිතුං
නවට්ටති.‘‘යස්සකස්සචිහි අඤ්ඤස්සඅත්ථායසම්පටිච්ඡන්තස්සදුක්කටං

දහොතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.538-539) මහාපච්චරියං වුත්තං. දතනාහ 

‘‘කචතියසඞ්ඝ ණපුග්  ානංවාඅත්ථායසම්පටිච්ඡිතුංන වට්ටන්තී’’ති. 

සදච පන සඞ්ඝං වා ගණං වා පුග්ගලං වා අනාමසිත්වා ‘‘ඉදං 
හිරඤ්ඤසුවණ්ණංදචතියස්සදදම, විහාරස්සදදම, නවකම්මස්සදදමා’’ති
වදන්ති, පටික්ඛිපිතුංනවට්ටති.‘‘ඉදමඉදංභණන්තී’’තිකප්පියකාරකානං
ආචික්ඛිතබ්බං. ‘‘දචතියාදීනං අත්ථාය තුම්දහ ගදහත්වා ඨදපථා’’ති
වුත්දතපන‘‘අම්හාකංගදහතුංන වට්ටතී’’තිපටික්ඛිපිතබ්බං. 

කවයයාවච්චෙකරොති කිච්චකදරො. ඉධ පන සබ්දබො කිච්චකදරොව

‘‘දවයයාවච්චකදරො’’ති අධිප්දපදතොති ආහ ‘‘ෙප්පියොරකෙො’’ති. එකසො
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කඛොති ‘‘අසුකවීථියංඅසුකඝදරඅසුකනාදමො’’තිපරම්මුඛංවදති. ඉතරම්පීති
පරම්මුඛානිද්දිට්ඨම්පි. ‘‘අත්දථො දම, ආවුදසො, චීවදරනා’’ති එතං
දචොදනාලක්ඛණනිදස්සනන්ති සම්බන්දධො. තත්ථ 

කචොදනා ක්ඛණනිදස්සනන්ති වාචාය දචොදනාලක්ඛණනිදස්සනං. දතනාහ 

‘‘සකච හී’’තිආදි. ඉදං වා වචනං වත්තබ්බන්ති සම්බන්දධො. එතස්ස වා
අත්දථොයාය කායචිභාසායවත්තබ්දබොතිසම්බන්දධො. ‘‘දදහිදමචීවරං, 
ආහරදමචීවරං, පරිවත්දතහි දමචීවරං, දචතාදපහිදමචීවර’’න්තිඑතානි
පන වචනානි එදතසං වා අත්දථො යාය කායචි භාසාය න වත්තබ්දබො.

දතනාහ ‘‘කදහිකම’’තිආදි. සාකධයයාතිනිප්ඵාදදයය. ඉච්කචතං කුස න්ති
එවං යාවතතියං දචොදදනන තස්ස චීවරස්ස යදදතං අභිනිප්ඵාදනං, එතං 

කුසලංසාධුසුට්ඨූතිඅත්දථො.දතනාහ ‘‘එතං සුන්දර’’න්ති. 

ඡක්ඛත්තුං පරදමො පරිච්දඡදදො අස්සාති ඡක්ඛත්තුපරමං. ඉදඤ්හි
‘‘ඨාතබ්බ’’න්ති ඉමිස්සා කිරියාය විදසසනං, ඡක්ඛත්තුපරමං ඨානං

කාතබ්බන්තිඅත්දථො.දතනාහ ‘‘ ාවනපුංසෙවචනකමත’’න්ති, එතංභාදව
ඨාතබ්බන්ති වුත්තධාත්වත්ථමත්දත සාදධතබ්දබ නපුංසකලිඞ්ගවචනන්ති

අත්දථො. න නිසීදිතබ්බන්ති ‘‘ඉධ, භන්දත, නිසීදථා’’ති වුත්දතපි න

නිසීදිතබ්බං. න ආමිසං පටිග් කහතබ්බන්ති යාගුඛජ්ජකාදිදභදං කිඤ්චි

ආමිසං‘‘ගණ්හථ, භන්දත’’තියාචියමාදනනාපින ගණ්හිතබ්බං. නධම්කමො

 ාසිතබ්කබොති (පාරා. අට්ඨ. 2.538-539) ‘‘මඞ්ගලං වා අනුදමොදනං වා

භාසථා’’ති යාචියමාදනනාපි න කිඤ්චි භාසිතබ්බං. ඨානං  ඤ්ජතීති ඨිතිං
විනාදසති. ඨත්වා චීවරං ගදහතුංආගදතනහිතං උද්දිස්සතුණ්හීභූදතන
ඨාතබ්බදමව, න නිසජ්ජාදිකං කාතබ්බං. ඉමිනා පන තං කතන්ති ඨානං

විනාසිතං දහොති. දතනාහ ‘‘ආ තොරණං විනාකසතී’’ති. ‘‘ආගතකාරණං
නාම ඨානදමව, තස්මා ‘නකාතබ්බ’න්ති වාරිතස්ස කතත්තා නිසජ්ජාදීසු
කදතසු ඡසු ඨාදනසු එකං ඨානං භඤ්ජතී’’ති (සාරත්ථ. ටී. 2.537-539) 
අයදමත්ථ අධිප්පාදයො. ඡක්ඛත්තුපරමං තුණ්හීභූදතන උද්දිස්ස ඨාතබ්බං. 
‘‘න අඤ්ඤං කිඤ්චි කාතබ්බ’’න්ති හි ඉදං ඨානලක්ඛණං. දතදනවාහ 

‘‘ඉද’’න්තිආදි.තත්ථ ඉදන්ති ‘‘චතුක්ඛත්තුංපඤ්චක්ඛත්තුං, ඡක්ඛත්තුපරමං
තුණ්හීභූදතනඋද්දිස්ස ඨාතබ්බ’’න්තිවචනං.එත්ථච‘‘නිසීදනාදිම්හිකදත
පුන චීවරං ගදහතුං න ලභතී’’ති දකචි. ‘‘ද්දව ඨානානි පරිහායන්තී’’ති

අඤ්දඤ. ‘‘එකං ඨානං පරිහායතී’’ති අපදර. උ යංෙකරොතීති දචොදදතිපි
තිට්ඨතිපි. 

‘‘තත්ර තත්ර ඨාකන තිට්ඨතී’’ති ඉදං දචොදකස්ස ඨිතට්ඨිතට්ඨානදතො

අපක්කම්ම තත්රතත්ර චීවරං උද්දිස්ස ඨානංදයව සන්ධාය වුත්තං. එත්ථාති
එදතසුද්වීසු දචොදනාට්ඨාදනසු. 
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කිං පන සබ්බකප්පියකාරදකසු (පාරා. අට්ඨ. 2.538-539; වි. සඞ්ග.
අට්ඨ. 65) එවං පටිපජ්ජිතබ්බන්ති? න පටිපජ්ජිතබ්බං. අයඤ්හි
කප්පියකාරදකොනාමසඞ්දඛපදතො දුවිදධොනිද්දිට්දඨො ච අනිද්දිට්දඨො ච.
තත්ථ ච නිද්දිට්දඨො දුවිදධො භික්ඛුනා නිද්දිට්දඨො, දූදතන නිද්දිට්දඨොති. 
අනිද්දිට්දඨොපි දුවිදධො මුඛදවවටිකකප්පියකාරදකො, 
පරම්මුඛකප්පියකාරදකොති. දතසු භික්ඛුනා නිද්දිට්දඨො
සම්මුඛාසම්මුඛවදසනචතුබ්බිදධොදහොති, තථාදූදතන නිද්දිට්දඨොපි. 

කථං? ඉදධකච්දචො භික්ඛුස්ස චීවරත්ථාය දූදතන අකප්පියවත්ථුං 
පහිණති, දූදතො ච තං භික්ඛුං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘ඉදං, භන්දත, 
ඉත්ථන්නාදමනතුම්හාකං චීවරත්ථායපහිතං, ගණ්හථන’’න්තිවදති.භික්ඛු
‘‘ඉදං න කප්පතී’’ති පටික්ඛිපති. දූදතො ‘‘අත්ථි පන දත, භන්දත, 
දවයයාවච්චකදරො’’ති පුච්ඡති, පුඤ්ඤත්ථිදකහි ච උපාසදකහි ‘‘භික්ඛූනං
දවයයාවච්චංකදරොථා’’තිආණත්තාවාභික්ඛූනංවාසන්දිට්ඨා සම්භත්තා
දකචි දවයයාවච්චකරා දහොන්ති, දතසං අඤ්ඤතදරො තස්මිං ඛදණ
භික්ඛුස්ස සන්තිදකනිසින්දනොදහොති, භික්ඛුතංනිද්දිසති‘‘අයංභික්ඛූනං 
දවය්යාවච්චකදරො’’ති. දූදතො තස්ස හත්දථ අකප්පියවත්ථුං දත්වා

‘‘දථරස්ස චීවරං කිණිත්වා දදහී’’ති ගච්ඡති, අයං භික්ඛුනා 

සම්මුඛානිද්දිට්කඨො. 

දනොදචභික්ඛුස්ස(පාරා.අට්ඨ.2.537; වි.සඞ්ග.අට්ඨ.65) සන්තිදක
නිසින්දනො දහොති, අපිච දඛො භික්ඛු නිද්දිසති ‘‘අසුකස්මිං නාම ගාදම 
ඉත්ථන්නාදමො භික්ඛූනං දවයයාවච්චකදරො’’ති. දසො ගන්ත්වා තස්ස
හත්දථ අකප්පියවත්ථුං දත්වා ‘‘දථරස්ස චීවරං කිණිත්වා දදදයයාසී’’ති

ආගන්ත්වා භික්ඛුස්ස ආදරොදචත්වා ගච්ඡති, අයදමදකො භික්ඛුනා 

අසම්මුඛානිද්දිට්කඨො. 

නදහව දඛො දසො දූදතො අත්තනාආගන්ත්වාආදරොදචති, අපිච දඛො
අඤ්ඤං පහිණති ‘‘දින්නංමයා, භන්දත, තස්සහත්දථචීවරදචතාපන්නං, 

චීවරං ගණ්දහයයාථා’’ති, අයංදුතිදයො භික්ඛුනා අසම්මුඛානිද්දිට්කඨො. 

න දහව දඛො අඤ්ඤං පහිණති, අපිච දඛො ගච්ඡන්දතොව භික්ඛුං වදති 
‘‘අහං තස්ස හත්දථ චීවරදචතාපන්නං දස්සාමි, තුම්දහ චීවරං

ගණ්දහයයාථා’’ති, අයං තතිදයො භික්ඛුනා අසම්මුඛානිද්දිට්කඨොති එවං
එදකො සම්මුඛානිද්දිට්දඨො තදයො අසම්මුඛානිද්දිට්ඨාති ඉදම චත්තාදරො 

භික්ඛුනා නිද්දිට්ඨකවයයාවච්චෙරා නාම. එදතසු ඉමස්මිං රාජසික්ඛාපදද
වුත්තනදයදනවපටිපජ්ජිතබ්බං. 

අපදරො භික්ඛු පුරිමනදයදනව දූදතන පුච්ඡිදතො නත්ථිතාය වා
අවිචාදරතුකාමතාය වා ‘‘නත්ථම්හාකං කප්පියකාරදකො’’ති වදති, 
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තස්මිඤ්ච ඛදණ දකොචි මනුස්දසො ආගච්ඡති, දූදතො තස්ස හත්දථ
අකප්පියවත්ථුං දත්වා ‘‘ඉමස්ස හත්ථදතො චීවරංගණ්දහයයාථා’’තිවත්වා

ගච්ඡති, අයං දූකතන සම්මුඛානිද්දිට්කඨො. 

අපදරො දූදතො ගාමං පවිසිත්වා අත්තනා අභිරුචිතස්ස කස්සචි හත්දථ 
අකප්පියවත්ථුං දත්වාපුරිමනදයදනවආගන්ත්වාවාආදරොදචති, අඤ්ඤං
වා පහිණති, ‘‘අහං අසුකස්ස නාම හත්දථ චීවරදචතාපන්නං දස්සාමි, 

තුම්දහ චීවරං ගණ්දහයයාථා’’ති වත්වා වා ගච්ඡති, අයං තතිදයො දූකතන 

අසම්මුඛානිද්දිට්කඨොති එවං එදකො සම්මුඛානිද්දිට්දඨො, තදයො 

අසම්මුඛානිද්දිට්ඨාති ඉදම චත්තාදරො දූකතන නිද්දිට්ඨකවයයාවච්චෙරා 
නාම.එදතසුදමණ්ඩකසික්ඛාපදදවුත්තනදයදනව පටිපජ්ජිතබ්බං. 

වුත්තඤ්දහතං – 

‘‘සන්ති, භික්ඛදව, මනුස්සා සද්ධා පසන්නා, දත
කප්පියකාරකානං හත්දථහිරඤ්ඤංඋපනික්ඛිපන්ති‘ඉමිනාඅයයස්ස
යංකප්පියං, තංදදථා’ති. අනුජානාමි, භික්ඛදව, යංතදතොකප්පියං, 
තං සාදිතුං, න ත්දවවාහං, භික්ඛදව, දකනචි පරියාදයන
ජාතරූපරජතංසාදිතබ්බංපරිදයසිතබ්බන්තිවදාමී’’ති(මහාව.299). 

එත්ථ ච දචොදනාය පරිමාණං නත්ථි. මූලං අසාදියන්දතන 
සහස්සක්ඛත්තුම්පිදචොදනායවාඨාදනනවාකප්පියභණ්ඩංසාදිතුංවට්ටති.
දනොදච දදති, අඤ්ඤංකප්පියකාරකංඨදපත්වාපිආහරාදපතබ්බං. සදච
ඉච්ඡති, මූලසාමිකානම්පි කදථතබ්බං.දනොදචඉච්ඡති, නකදථතබ්බං. 

අපදරො භික්ඛු පුරිමනදයදනව දූදතන පුච්ඡිදතො ‘‘නත්ථම්හාකං 
කප්පියකාරදකො’’තිවදති, තදඤ්දඤොසමීදපඨිදතො සුත්වා ‘‘ආහර, දභො, 
අහං අයයස්ස චීවරං දචතාදපත්වා දස්සාමී’’ති වදති. දූදතො ‘‘හන්ද, දභො, 
දදදයයාසී’’තිතස්සහත්දථ දත්වාභික්ඛුස්සඅනාදරොදචත්වාවගච්ඡති, අයං 

මුඛකවවටිෙෙප්පියොරකෙො. 

අපදරො (පාරා. අට්ඨ. 2.538-539; වි. සඞ්ග. අට්ඨ. 65) භික්ඛුදනො 
උපට්ඨාකස්ස වා අඤ්ඤස්ස වා හත්දථ අකප්පියවත්ථුං දත්වා ‘‘දථරස්ස

චීවරං දදදයයාසී’’ති එත්දතොව පක්කමති, අයං පරම්මුඛෙප්පියොරකෙොති 

ඉදමද්දව අනිද්දිට්ඨෙප්පියොරො නාම.එදතසුඅඤ්ඤාතකඅප්පවාරිදතසු
විය පටිපජ්ජිතබ්බං. 

සදච සයදමව චීවරං ආදනත්වා දදන්ති, ගදහතබ්බං. දනො දච, න

කිඤ්චි වත්තබ්බා. දතනාහ ‘‘සකච’’තිආදි. ෙප්පියොරකෙති

සම්මුඛාසම්මුඛවදසන චත්තාදරො කප්පියකාරදකති අත්දථො. ‘‘දායකෙො

සයකමවා’’තිඉමිනාභික්ඛුංපටික්ඛිපති, න දූතං.තස්මාදූදතනනිද්දිට්දඨොපි
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යථාරුචි දචොදදතුං වට්ටති. මුඛං විවරිත්වා සයදමව කප්පියකාරකත්තං

උපගදතොති මුඛකවවටිෙෙප්පියොරකෙො. එවන්ති ‘‘එදසො දඛො’’තිආදිනා

යථාවුත්දතනආකාදරන. දස්සිතාකහොන්ති සඞ්දඛපදතොතිඅධිප්පාදයො. 

වුත්තකචොදනාට්ඨානපරිමාණකතොති වුත්තදචොදනාපරිමාණදතො ච

වුත්තට්ඨානපරිමාණදතො ච. සන්තිෙන්ති සමීපං. තත්ථාති එත්ථ 

කථමයමත්දථො ලබ්භතීති ආහ ‘‘සමීපත්කථ හි ඉදං භුම්මවචන’’න්ති. ඉදං
වුත්තංදහොති– ‘‘ගඞ්ගායං දගොයූථානිචරන්ති, කූදපගග්ගකූල’’න්තිආදීසු
විය යස්මා සමීපාධාදර ඉදං සත්තමීවිභත්තිවචනං, තස්මා අයමත්දථො

ලබ්භතීති. එවං අෙකරොන්කතොති සාමං වා අගච්ඡන්දතො, දූතං වා
අපාදහන්දතො. 

අජ්ජණ්කහො,  න්කත, ආ කමහීති, භන්දත, අජ්ජ එකදිවසං අම්හාකං

තිට්ඨ, අධිවාදසහීති අත්දථො. තිෙපාචිත්තියන්ති අතිදරදකසු
දචොදනාට්ඨාදනසු අතිදරකසඤ්ඤිදවමතිකඌනකසඤ්ඤීනං වදසන තීණි
පාචිත්තියානි.තික්ඛත්තුංදචොදනාය ඡක්ඛත්තුංඨාදනන, ඌනකතික්ඛත්තුං

දචොදනාය ඌනකච්ඡක්ඛත්තුං ඨාදනන ලද්දධපි අනාපත්ති. අප්පිතතාති
පතිට්ඨාපිතතා, ‘‘සඤ්ඤත්දතොදසො මයා’’තිආදිනා(පාරා.538) කථිතතාති
වුත්තංදහොති. 

රාජසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චීවරවග්දගොපඨදමො. 

2. එළෙක ොමවග්ක ො 

1. දකොසියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

කෙොසියමිස්සෙන්ති ‘‘දකොසකාරකා’’ති ලද්ධදවොහාරානං පාණකානං

දකොසදතොනිබ්බත්තංඅංසු කෙොසියං, දතනමිස්සං කෙොසියමිස්සෙං. දතන
පන දකොසිදයන අප්පදකනාපි මිස්සිතං දකොසියමිස්සකදමව, න ඉදං

අබ්දබොහාරිකන්ති වත්තුං ලබ්භා. දතනාහ ‘‘එකෙනාපී’’තිආදි. 

කෙොසියංසුනාතිකිමිදකොසසම්භදවනඅංසුනා. ‘‘අන්තමකසො’’තිආදිකංපන

ඉමස්ස සික්ඛාපදස්ස අචිත්තකත්තා වුත්තං. සන්ථතං නාම සන්ථරිත්වා

කතං අවායිමං. දතනාහ ‘‘සකම භූමි ාක ’’තිආදි. ඉමස්කසව වචනස්ස 

අනුසාකරනාති ඉමස්දසව පඨමසන්ථතස්ස

නිස්සජ්ජනවිධානවචනානුසාදරන. සබ්බසන්ථතන්ති
සබ්බසන්ථතනිස්සජ්ජනවිධානං. 

අඤ්ඤස්සත්ථාය කාරාපදන දුක්කටත්තා අත්තදනො අත්ථාය 

කාරාපනවදසන ‘‘සාණත්තිෙ’’න්ති වුත්තං. අත්තනා
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විප්පෙතපරිකයොසාපනනකයනාති ‘‘අත්තනා විප්පකතං අත්තනා 
පරිදයොසාදපති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අත්තනා විප්පකතං පදරහි
පරිදයොසාදපති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. පදරහි විප්පකතං අත්තනා 
පරිදයොසාදපති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. පදරහි විප්පකතං පදරහි
පරිදයොසාදපති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තිය’’න්ති (පාරා.545) ඉමිනානදයන. 

විතානාදිෙරකණති විතානභූමත්ථරණසාණිපාකාරභිසිබිබ්දබොහනකරදණ.
යථා ච විතානාදිකරදණ, එවං දතනාකාදරන පරිදභොදගපි අනාපත්ති.
‘‘අවායිම’’න්ති (පාරා. 544) වුත්තත්තා වායිත්වා කදරොන්තස්සාපි
අනාපත්ති. 

දකොසියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. සුද්ධකාළකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ොළොනන්තිසභාදවනවාරජදනනවාකාළකානං. යථාහ‘‘කාළකං

නාම ද්දවකාළකානිජාතියාකාළකං වා රජනකාළකං වා’’ති. අඤ්කඤහි

අමිස්සිතානන්තිඅඤ්දඤහිඅමිස්සිතකාළකානන්තිඅත්දථො. ‘‘යථා පඨදම
‘එදකනාපි දකොසියංසුනා’ති (කඞ්ඛා. අට්ඨ. දකොසියසික්ඛාපදවණ්ණනා) 
වුත්තං, තථා ඉධාපි ‘එදකනාපි අඤ්දඤන අමිස්දසත්වා’ති අවුත්තත්තා
අඤ්දඤන පන මිස්සකදභොදගපි අපඤ්ඤායමානරූපකං දච
‘සුද්ධකාළක’මිච්දචව වුච්චතී’’ති(වජිර.ටී.පාරාජික547) වදන්ති. 

එත්ථ ච ‘‘ඉදං දම, භන්දත, සුද්ධකාළකානං එළකදලොමානං 

සන්ථත’’න්තිආදිනා (පාරා.549) නිස්සජ්ජනවිධානංදවදිතබ්බං. කසසන්ති
පුබ්බපදයොගදුක්කටචතුක්කපාචිත්තියාදිකං. අඞ්දගසු පන 

‘‘සුද්ධොළෙ ාකවො’’තිඅයංවිදසදසො. 

සුද්ධකාළකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. ද්දවභාගසික්ඛාපදවණ්ණනා 

 කහතබ්බාති යථා කාළකා අධිකා න දහොන්ති, තථා ගදහතබ්බා.
ඨදපත්වා දචත්ථ කාළකඔදාදත අවදසසා දගොචරිදයසුදයව සඞ්ගහං 

ගච්ඡන්තීති (සාරත්ථ. ටී. 2.552) දට්ඨබ්බං. එත්ථ ච ද්කව  ා ාති
උක්කට්ඨපරිච්දඡදදො කාළකානං අධිකග්ගහණස්ස පටික්දඛපවදසන 
සික්ඛාපදස්ස පඤ්ඤත්තත්තා. තස්මා කාළකානං භාගද්වයදතො අධිකං න

වට්ටති, ඌනකං වට්ටති. දතනාහ ‘‘එෙස්සාපී’’තිආදි. එෙස්සාපි

ොළෙක ොමස්ස අතිකරෙ ාකවතිතුලාය ධාරයිත්වා ඨපිදතසු අන්තමදසො
වාතදවදගනපි පහිතස්ස එකස්සාපි කාළකදලොමස්ස අධිකභාදව සතීති 

අත්දථො. ‘‘තතියං ඔදාතානං, චතුත්ථං ක ොචරියාන’’න්ති ඉදං පන 
දහට්ඨිමපරිච්දඡදදො දතසං අධිකග්ගහදණ පටික්දඛපාභාවදතො. තස්මා
දතසංවුත්තප්පමාණදතො අධිකම්පිවට්ටති. 
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එත්ථ ච ‘‘ඉදං දම, භන්දත, සන්ථතං අනාදියිත්වා ද්දව තුදල 
සුද්ධකාළකානං එළකදලොමානං, තුලං ඔදාතානං, තුලං දගොචරියානං
සන්ථතං කාරාපිතං නිස්සග්ගිය’’න්ති (පාරා. 554) ඉමිනා නදයන
නිස්සජ්ජනවිධානං දවදිතබ්බං. ආදාය ච වුත්තපරිච්දඡදදන අනාදාය ච

කරණදතො කිරියාකිරියං. කසසන්ති
පුබ්බපදයොගදුක්කටචතුක්කපාචිත්තියාදිකං. අයං පන විදසදසො – තුලං
ඔදාතානංතුලංදගොචරියානංආදියිත්වාකරදණ, බහුතරංඔදාතානංබහුතරං
දගොචරියානං ආදියිත්වා කරදණ, සුද්ධං ඔදාතානං සුද්ධං දගොචරියානං 
ආදියිත්වාකරදණචඅනාපත්තීති. 

අඞ්දගසු පන පඨමඞ්ගං කාළකානං ද්දවභාගදතො අතිදරකභාදවොති 
දට්ඨබ්බං. ඉමානි තීණි න දකවලං අනිස්සට්ඨාදනව පරිභුඤ්ජිතුං න

වට්ටන්තීතිආහ ‘‘ඉමානිපනා’’තිආදි. ‘‘පරිභුඤ්ජිතුංන වට්ටන්තී’’තිඉමිනා
යදිපරිභුඤ්ජති, දුක්කටන්තිදස්දසති. 

ද්දවභාගසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. ඡබ්බස්සසික්ඛාපදවණ්ණනා 

යංසන්ථතසම්මුතිං දදතීතිසම්බන්දධො. ගි ානස්සභික්ඛුකනොතියස්ස
විනාසන්ථතානඵාසුදහොති, න සක්දකොතිචසන්ථතංආදායපක්කමිතුං, 

එවංභූතස්ස ගිලානස්ස භික්ඛුදනො. සන්ථතසම්මුතිං කදතීති ‘‘සුණාතු දම, 
භන්දත, සඞ්දඝො, අයං ඉත්ථන්නාදමො භික්ඛු ගිලාදනො න සක්දකොති
සන්ථතං ආදාය පක්කමිතු’’න්තිආදිනා (පාරා. 560) පදභාජදන වුත්තාය
ඤත්තිදුතියකම්මවාචායසන්ථතසම්මුතිංදදති. 

සාතිසන්ථතසම්මුති. වූපසන්කතොවාපුනකුප්පතීතිවූපසන්දතොවාදසො
ආබාදධො පුනකුප්පති, අනුවස්සම්පිකාතුං වට්ටති, පුනසම්මුතිදානකිච්චං
නත්ථීති අධිප්පාදයො. න දකවලං තස්මිංදයව දරොදග කුප්පිදත, අථ දඛො
අඤ්ඤස්මිං දරොදග කුප්පිදතපි ගතගතට්ඨාදන අනුවස්සං කාතුං ලභති.

දතදනවහි සමන්තපාසාදිොයං ‘‘සදච අදරොදගොහුත්වාපුනමූලබයාධිනාව
ගිලාදනො දහොති, දසොදයව පරිහාදරො, නත්ථඤ්ඤං ‘සම්මුතිකිච්ච’න්ති 

ඵුස්සකදවත්කථකරො ආහ. උපතිස්සත්කථකරො පනදසොවාබයාධිපටිකුප්පතු, 
අඤ්දඤො වා, සකිං ‘ගිලාදනො’ති නාමං ලද්ධං ලද්ධදමව, පුන
‘සම්මුතිකිච්චං නත්ථී’ති ආහා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.557) 
උපතිස්සත්දථරවාදදොපච්ඡාවුත්දතො. 

එත්ථ ච ‘‘ඉදං දම, භන්දත, සන්ථතං ඌනකඡබ්බස්සානි කාරාපිතං 
අඤ්ඤත්ර භික්ඛුසම්මුතියා නිස්සග්ගිය’’න්ති (පාරා. 562) ඉමිනා නදයන 

නිස්සජ්ජනවිධානං දවදිතබ්බං. ‘‘කසසං පඨමසදිසකමවා’’ති ඉමිනා
‘‘අත්තනා කතං පදරහි පරිදයොසාදපතී’’තිආදිකං අතිදිට්ඨං. අයං පන
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විදසදසො – පරිපුණ්දණ ඡබ්බස්දස වා අතිදරකඡබ්බස්දස වා අනාපත්ති. 
අඞ්දගසුචඡබ්බස්සානංඅන්දතොභාදවොනානාත්තං. 

ඡබ්බස්සසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. නිසීදනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

නිසීදනසන්ථතන්ති‘‘නිසීදනංනාමසදසං වුච්චතී’’තිඑත්ථපදභාජනියං
(පාරා.568) වුත්තත්තාසදසංසන්ථතං, එත්ථච නිසීදනග්ගහණංසන්ථදත
චීවරසඤ්ඤානිවාරණත්ථං, යදතො දත භික්ඛූ කම්බලචීවරසඤ්ඤාය 
සන්ථතං ඡඩ්දඩත්වා ධුතඞ්ගානි සමාදියිංසු. සයනාසනප්පදයොජනත්තා

සන්ථතස්ස ‘‘පුරාණසන්ථතං නාමා’’තිආදි වුත්තං. යත්ථාති යස්මිං

සන්ථදත. විදත්ථිමත්තන්තිසුගතවිදත්ථිමත්තං.උක්කට්ඨපරිච්දඡදදොචායං 
‘‘අනාපත්ති අලභන්දතො දථොකතරං ආදියිත්වා කදරොතී’’ති (පාරා. 570) 

පදභාජදන වුත්තත්තා. එෙකදකසති ඉදානි කත්තබ්බනවසන්ථතස්ස 

එකප්පදදදස. විජකටත්වාති විද්ධංදසත්වා. අනාදාති ය-කාරදලොදපනායං

නිද්දදදසොතිආහ ‘‘සතිපුරාණසන්ථකතඅග් කහත්වා’’ති. 

එත්ථ ච ‘‘ඉදං දම, භන්දත, නිසීදනසන්ථතං අනාදියිත්වා 
පුරාණසන්ථතස්ස සාමන්තා සුගතවිදත්ථිං කාරාපිතං නිස්සග්ගිය’’න්ති
(පාරා. 568) ඉමිනා නදයන නිස්සජ්ජනවිධානං දවදිතබ්බං. 

සන්ථතවිස්සජ්ජනවත්ථුස්මිං පඤ්ඤත්තන්ති භගවතා සන්ථතානි 
විප්පකිණ්ණානි දිස්වා ‘‘සද්ධාදදයයවිනිපාතදන කාරණං නත්ථි, 
පරිදභොගුපායං දනසං දස්දසස්සාමී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.566) 
සන්ථතවිස්සජ්ජනවත්ථුස්මිං පඤ්ඤත්තං. කිරියාකිරියත්තා ඉමස්ස

සික්ඛාපදස්ස ‘‘කසසං තතියසදිසකමවා’’ති වුත්තං, 
ද්දවභාගසික්ඛාපදසදිසදමවාති අත්දථො. අයං පන විදසදසො – 
පුරාණසන්ථතස්ස සාමන්තා සුගතවිදත්ථියා ආදාය කරදණ, අලභන්තස්ස
දථොකතරං ආදාය කරදණ, සබ්බථා අලභන්තස්ස අනාදාය කරදණ ච
අනාපත්තීති. අඞ්දගසු පදනත්ථ පඨමඞ්ගපුරාණසන්ථතස්ස සාමන්තා
සුගතවිදත්ථිඅනාදියනාති දට්ඨබ්බං. 

නිසීදනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. එළකදලොමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අද්ධානමග් ප්පටිපන්නස්සාති අද්ධානදමව මග්දගො අද්ධානමග්ක ො, 

තං පටිපන්නස්සාති අත්දථො. දතනාහ ‘‘අද්ධානසඞ්ඛාත’’න්තිආදි. 

අද්ධානසද්දදන විදසසිතත්තා පන ‘‘දීඝමග් ’’න්ති වුත්තං. 
අද්ධානගමනසමයස්ස විභඞ්දග ‘‘අද්ධදයොජනං ගච්ඡිස්සාමීති 
භුඤ්ජිතබ්බ’’න්තිආදිවචනදතො (පාචි. 218) අද්ධදයොජනම්පි
අද්ධානමග්දගො දහොති. එළකදලොමානි දචතානි අද්ධානමග්ගදතො
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අඤ්ඤත්ථ උප්පන්නානි පටිග්ගදහතුං න වට්ටන්ති, යදතො
‘‘අද්ධානමග්ගප්පටිපන්නස්සා’’තිආදිකං වුත්තන්ති අනුදයොගං සන්ධායාහ 

‘‘සබ්බඤ්කචත’’න්තිආදි. තත්ථ සබ්බඤ්කචතන්ති ‘‘භික්ඛුදනො පදනව
අද්ධානමග්ගප්පටිපන්නස්ස එළකදලොමානිඋප්පජ්දජයු’’න්තිආදිකංඑතං

සබ්බං. වත්ථුමත්තදීපනකමවාති ‘‘දතනදඛො පනසමදයනඅඤ්ඤතරස්ස
භික්ඛුදනො දකොසදලසු ජනපදද සාවත්ථිං ගච්ඡන්තස්ස අන්තරාමග්දග
එළකදලොමානි උප්පජ්ජිංසූ’’තිආදිකස්ස (පාරා. 571) වත්ථුමත්තස්ස

දීපනදමව. යත්ථ ෙත්ථචීති අද්ධානදතො අඤ්ඤත්ථාපි යත්ථ කත්ථචි

ඨාදනසු. සහත්ථාතිකරණත්දථනිස්සක්කවචනන්තිආහ ‘‘සහත්කථනා’’ති.
ලක්ඛණවචනඤ්දචතං, තස්මා දයන දකනචි සරීරාවයදවනාති අත්දථො

දට්ඨබ්දබො. දතනාහ ‘‘අත්තනා හරිතබ්බානීති අත්කථො’’ති. අසන්කත

හාරකෙති එත්ථ පදානං අන්දතොගධාවධාරණදතො අවධාරණත්දථො

ලබ්භතීතිආහ ‘‘අසන්කතකයවා’’තිආදි. 

එත්ථ ච ‘‘ඉමානි දම, භන්දත, එළකදලොමානි තිදයොජනං
අතික්කාමිතානි නිස්සග්ගියානී’’තිආදිනා (පාරා. 573) නිස්සජ්ජනවිධානං

දවදිතබ්බං. තිෙපාචිත්තියන්ති අතිදරකතිදයොජදන 
අතිදරකතිදයොජනසඤ්ඤිදවමතිකඌනකසඤ්ඤීනං වදසන තීණි

පාචිත්තියානි. වාසාධිප්පාකයන න්ත්වාතකතොපරංහරකණතියත්ථගදතො, 
තත්ථ උද්දදසපරිපුච්ඡාදීනං වා පච්චයාදීනං වා අලාදභන තදතො පරං
අඤ්ඤත්ථ හරදණ, තදතොපි අඤ්ඤත්ථාති එවං දයොජනසතම්පි හරදණ

අනාපත්ති. අච්ඡින්නං වා නිස්සට්ඨං වාති දචොදරහි අච්ඡින්නං වා

විනයකම්මකතංවා. ෙත ණ්ඩන්තිකතංභණ්ඩංකම්බලදකොජවසන්ථතාදි
යං කිඤ්චි අන්තමදසො සුත්තදකන බද්ධමත්තම්පි. දතනාහ 

‘‘අන්තමකසො’’තිආදි. දයො පන තනුකපත්තත්ථවිකන්තදර (පාරා. අට්ඨ.
2.575) වා ආදයොගඅංසබද්ධකකායබන්ධනාදීනං අන්තදරසු වා
පිප්ඵලිකාදීනංමලරක්ඛණත්ථං සිපාටිකායං වා අන්තමදසො වාතාබාධිදකො
කණ්ණච්ඡිද්දදපිදලොමානිපක්ඛිපිත්වාගච්ඡති, ආපත්තිදයව.සුත්තදකන
පනබන්ධිත්වාපක්ඛිත්තං කතභණ්ඩට්ඨාදනතිට්ඨති, දවණිංකත්වාහරති, 
ඉදංනිධානමුඛංනාම, ආපත්තිදයව. 

පඨමප්පටි ාක ොති අත්තදනො අත්ථාය එළකදලොමානං පඨමුප්පත්ති.

එදතන අච්ඡින්නනිස්සට්ඨප්පටිලද්ධානං පටික්දඛදපො. අඤ්ඤස්ස

අජානන්තස්ස යාකන පක්ඛිපිත්වාති (පාරා. අට්ඨ. 2.572) ගච්ඡන්දත
රථාදිදකවාහත්ථිපිට්ඨිආදීසුවාසාමිකස්සඅජානන්තස්දසව ‘‘හරිස්සතී’’ති
පක්ඛිපිත්වා.අගච්ඡන්දතපිඑදසවනදයො.සදචපනඅගච්ඡන්දත රථාදිම්හි
වා හත්ථිපිට්ඨිආදීසු වා ඨදපත්වා ආදරොහිත්වා සාදරති, දහට්ඨා වා 
ගච්ඡන්දතො දචොදදති, පක්දකොසන්දතො වා අනුබන්ධාදපති, ‘‘අඤ්ඤං
හරාදපතී’’ති (පාරා. 575) වචනදතො අනාපත්ති. එත්ථ ච ‘‘අජානන්තස්ස
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යාදන’’ති ඉමිනා ජානන්තස්ස දච යාදන පක්ඛිපති, අඤ්ඤං හරාදපති

නාමාතිදස්දසති. අහරණපච්චාහරණන්තිහරණපච්චාහරණානමභාදවො. 

එළකදලොමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. එළකදලොමදධොවාපනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සක්කෙසූති‘‘සකයාවත, දභොකුමාරා’’ති (දී.නි.1.267) උදානංපටිච්ච
‘‘සකයා’’ති ලද්ධනාමානං නිවාදසො එදකොපි ජනපදදො රුළ්හිසද්දදන 

‘‘සක්ො’’ති වුච්චති, තස්මිං සක්දකසු ජනපදද. ඡබ්බග්ගියා නාම
පණ්ඩුකදලොහිතකාදදයොඡමූලකා, දතසං සිස්සාච. 

එළකදලොමදධොවාපනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. ජාතරූපසික්ඛාපදවණ්ණනා 

රජතන්ති න දකවලං රූපියදමව ඉධාධිප්දපතං, අථ දඛො යං කිඤ්චි

දවොහාරගමනීයං කහාපණාදි ච එතං අධිප්දපතන්ති ආහ ‘‘අපිචා’’තිආදි.

තත්ථ ෙහාපකණොති (පාරා. අට්ඨ. 2.583-584) සුවණ්ණමදයො වා

රූපියමදයො වා පාකතිදකො වා. ක ොහමාසකෙො නාම තම්බදලොහාදීහි

කතමාසදකො. දාරුමාසකෙො නාම සාරදාරුනා වා දවළුදපසිකාය වා 

අන්තමදසො තාලපණ්දණනපි රූපං ඡින්දිත්වා කතමාසදකො. ජතුමාසකෙො 

නාමලාඛායවානියයාදසනවාරූපං සමුට්ඨාදපත්වාකතමාසදකො. ‘‘කය

කවොහාරං  ච්ඡන්තී’’තිඉමිනා පනපදදනදයොදයොයත්ථයත්ථජනපදද
යදා යදා දවොහාරං ගච්ඡති, අන්තමදසො අට්ඨිමදයොපි චම්මමදයොපි
රුක්ඛඵලබීජමදයොපි සමුට්ඨාපිතරූදපොපි අසමුට්ඨාපිතරූදපොපි සබ්දබො 

සඞ්ගහිදතො. තකදවාතිජාතරූපරජතදමව. හිරඤ්ඤං නාමකහාපදණො. 

‘‘සාදියතී’’තිවුත්තදමවත්ථංවිභාදවති ‘‘ ණ්හිතුොකමොකහොතී’’ති.න
දකවලංකායවාචාහිපටික්ඛිත්තදමව පටික්ඛිත්තංදහොති, අථදඛොමනසාපි

පටික්ඛිත්තංපටික්ඛිත්තදමවදහොතීතිආහ ‘‘ොයවාචාහී’’තිආදි.සදචපන
කායවාචාහි අප්පටික්ඛිපිත්වා චිත්දතන අධිවාදසති, කායවාචාහි
කත්තබ්බස්සපටික්දඛපස්සඅකරණදතො අකිරියසමුට්ඨානංකායවචීද්වාදර
ආපත්තිංආපජ්ජති.මදනොද්වාදරපනආපත්තිනාම නත්ථි. 

එදකොසතං(පාරා.අට්ඨ.2.583-584) වාසහස්සංවාපාදමූදලඨදපති 
‘‘තුය්හිදං දහොතූ’’ති, භික්ඛු ‘‘නයිදං කප්පතී’’ති පටික්ඛිපති. උපාසදකො 
‘‘පරිච්චත්තං මයා තුම්හාක’’න්ති ගදතො, අඤ්දඤො තත්ථ ආගන්ත්වා
පුච්ඡති ‘‘කිං, භන්දත, ඉද’’න්ති. යං දතන ච අත්තනා ච වුත්තං, තං
ආචික්ඛිතබ්බං. දසො දච වදති ‘‘දගොදපස්සාමි, භන්දත, ගුත්තට්ඨානං
දස්දසථා’’ති, සත්තභූමිකම්පිපාසාදං අභිරුහිත්වා ‘‘ඉදංගුත්තට්ඨාන’’න්ති
ආචික්ඛිතබ්බං, ‘‘ඉධනික්ඛිපාහී’’තින වත්තබ්බං. එත්තාවතාකප්පියඤ්ච
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අකප්පියඤ්ච නිස්සාය ඨිතං දහොති, ද්වාරං පිදහිත්වා රක්ඛන්දතන
වසිතබ්බං. සදචකිඤ්චි වික්කායිකභණ්ඩං පත්තං වා චීවරං වා ආගච්ඡති, 
‘‘ඉදං ගදහස්සථ, භන්දත’’ති වුත්දත ‘‘උපාසක, අත්ථි අම්හාකං ඉමිනා 
අත්දථො, වත්ථු ච එවරූපං නාම සංවිජ්ජති, කප්පියකාරදකො නත්ථී’’ති
වත්තබ්බං. සදච දසො වදති ‘‘අහං කප්පියකාරදකො භවිස්සාමි, ද්වාරං
විවරිත්වා දදථා’’ති, ද්වාරං විවරිත්වා ‘‘ඉමස්මිං ඔකාදස ඨපිත’’න්ති
වත්තබ්බං, ‘‘ඉමං ගණ්හා’’ති න වත්තබ්බං. එවඤ්ච කප්පියඤ්ච
අකප්පියඤ්ච නිස්සාය ඨිතදමව දහොති. දසො දචතං ගදහත්වා තස්ස
කප්පියභණ්ඩංදදති, වට්ටති.සදචඅධිකංගණ්හාති, ‘‘නමයංතව භණ්ඩං
ගණ්හාම, නික්ඛමාහී’’තිවත්තබ්දබො. 

සඞ්ඝමජ්ක කයව නිස්සජ්ජිතබ්බන්ති එත්ථ යස්මා රූපියං නාම
අකප්පියං, තස්මා ‘‘නිස්සජ්ජිතබ්බං සඞ්ඝස්ස වා ගණස්ස වා පුග්ගලස්ස
වා’’ති න වුත්තං. යස්මා පන තං පටිග්ගහිතමත්තදමව, න දතන කිඤ්චි 
කප්පියභණ්ඩං දචතාපිතං, තස්මා උපාදයන පරිදභොගදස්සනත්ථං

‘‘සඞ්ඝමජ්දඣදයව නිස්සජ්ජිතබ්බ’’න්ති වුත්තං. ආදි-සද්දදන දතලාදීනං 

ගහණං. කසොති දයො ගහට්දඨො ‘‘සප්පි වා දතලං වා වට්ටති

උපාසකා’’තිආදිනානදයනවුත්දතො, දසො. අඤ්කඤන  භිත්වාතිභික්ඛුනා

වා ආරාමිදකන වා අත්තදනො වස්සග්දගන ලභිත්වා. තකතො

නිබ්බත්තරුක්ඛච්ඡායාපීති නිස්සග්ගියවත්ථුනා ආහටබීජදතො 
නිබ්බත්තරුක්ඛපරිච්දඡදදන ඨිතච්ඡායාපි, පරිච්දඡදාතික්කන්තා පන

ආගන්තුකත්තා වට්ටති. කනොකචඡඩ්කඩතීතිඅථදනවගදහත්වාගච්ඡති, න 
ඡඩ්දඩති, ‘‘කිං මය්හං ඉමිනා බයාපාදරනා’’ති දයනකාමං පක්කමති. 

පඤ්චඞ් සමන්නා කතො ‘‘දයො න ඡන්දාගතිං ගච්දඡයය, න දදොසාගතිං 
ගච්දඡයය, න දමොහාගතිං ගච්දඡයය, න භයාගතිං ගච්දඡයය, 
ඡඩ්ඩිතාඡඩ්ඩිතඤ්ච ජාදනයයා’’ති (පාරා. 584) එවං වුත්තපඤ්චඞ්දගහි

සමන්නාගදතො. සම්මන්නිතබ්කබොති ‘‘සුණාතු දම, භන්දත, සඞ්දඝො, යදි
සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්දඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං රූපියඡඩ්ඩකං
සම්මන්දනයයා’’තිආදිනා පදභාජදන වුත්තාය ඤත්තිදුතියකම්මවාචාය
සම්මන්නිතබ්දබො. 

අනිමිත්තං ෙත්වා ගූථං විය ඡඩ්කඩතබ්බන්ති පතිතට්ඨානං
සල්ලක්ඛණවදසන නිමිත්තං අකත්වා ගූථං විය ඡඩ්දඩතබ්බං, අක්ඛීනි
නිමීදලත්වාවනදියාවාපපාදතවාවනගහදනවාගූථංවිය අනදපක්දඛන
පතිදතොකාසංඅසමන්නාහරන්දතනපාදතතබ්බන්තිවුත්තංදහොති.දතනාහ

‘‘ගූථං විය ඡඩ්දඩතබ්බ’’න්ති. තිෙපාචිත්තියන්ති 

රූපියසඤ්ඤිදවමතිකඅරූපියසඤ්ඤීනංවදසනතීණිපාචිත්තියානි. අරූපිකය 

රූපියසඤ්ඤිකනොති ඛරපත්තාදීසු සුවණ්ණාදිසඤ්ඤිදනො. 
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රතනසික්ඛාපදනකයනාති ‘‘අජ්ඣාරාදම වා අජ්ඣාවසදථ වා’’ති (පාචි. 
505) එත්ථවුත්තවිධිනා. 

ජාතරූපසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. රූපියසංදවොහාරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ෙතාදිවකසනාති කතඅකතකතාකතවදසන. සුවණ්ණාදිචතුබ්බිධම්පි
නිස්සග්ගියවත්ථු ඉධ රූපියග්ගහදණන ගහිතන්ති ආහ 

‘‘ජාතරූපරජතපරිවත්තන’’න්ති. ඉදඤ්ච උක්කට්ඨපරිච්දඡදදන වුත්තන්ති

දට්ඨබ්බං. දතනාහ ‘‘පුරිමසික්ඛාපකදන හී’’තිආදි. පරිවත්තනන්ති

සාදිතරූපියස්ස පරිවත්තනං. පුරිමනයානුසාකරනාති ‘‘අහං, භන්දත, 
නානප්පකාරකං රූපියසංදවොහාරං සමාපජ්ජිං, ඉදං දම
නිස්සග්ගිය’’න්තිආදිනා(පාරා.589). 

රූපියසංකවොහාරවත්ථුස්මින්ති පටිග්ගහණස්දසව පටික්ඛිත්තත්තා

පටිග්ගහිතපරිවත්තදන දදොසං අදිස්වා රූපියපරිවත්තදන. තස්ස වාති

පරිවත්තිතස්සවා. ධනස්සවාතිඅත්තදනොමූලධනස්සවා. අත්තදනො වාහි
අරූපිදයන පරස්ස රූපියං දචතාදපයය, අත්තදනො වා රූපිදයන පරස්ස
අරූපියං, උභයථාපිරූපියසංදවොහාදරොකදතොවදහොතීති. 

රූපියසංදවොහාරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. කයවික්කයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

රූපියසංදවොහාරස්ස පන දහට්ඨාසික්ඛාපදදන ගහිතත්තා 

කප්පියභණ්ඩානදමදවත්ථ ගහණන්ති ආහ ‘‘චීවරාදීන’’න්තිආදි. තත්ථ 

චීවරාදීනං ෙප්පිය ණ්ඩානන්ති අන්තමදසො දසිකසුත්තං උපාදාය
චීවරපිණ්ඩපාතදසනාසනගිලානපච්චයානං දයසං දකසඤ්චි

කප්පියභණ්ඩානං. ෙයං නාම පරභණ්ඩස්ස ගහණං. වික්ෙයං නාම 

අත්තදනො භණ්ඩස්ස දානං. දතනාහ ‘‘ඉමිනා ඉමං කදහී’’තිආදි. පරස්සාති
ඨදපත්වා පඤ්ච සහධම්මිදක අඤ්ඤස්ස. එත්ථ ච ‘‘අහං, භන්දත, 
නානප්පකාරකං කයවික්කයං සමාපජ්ජිං, ඉදං දම නිස්සග්ගියං, ඉමාහං 
සඞ්ඝස්ස නිස්සජ්ජාමී’’තිආදිනා (පාරා. 595) නදයන නිස්සජ්ජිතබ්බං.

දතනාහ ‘‘වුත්ත ක්ඛණවකසනා’’තිආදි. නනු දචත්ථ චීවරදධොවදන වා
දකසච්දඡදදන වා භූමිදසොධනාදිනවකම්දම වා පරභණ්ඩං අත්තදනො
හත්ථගතං නිස්සජ්ජිතබ්බං නාම නත්ථි, තත්ථ කිං කාතබ්බන්ති ආහ 

‘‘අසන්කත පාචිත්තියං කදකසතබ්බකමවා’’ති. යථා නිස්සග්ගියවත්ථුම්හි
පරිභුත්දත වා නට්දඨ වා පාචිත්තියං දදදසති, එවං ඉධාපි
දදදසතබ්බදමවාතිඅධිප්පාදයො. 



කඞ්ඛාවිතරණී-අභිනවටීකා  නිස්සග්ගියකණ්ඩං 

 පටුන 178 

ඉදං අම්හාෙං අත්ථීති ඉදං පටිග්ගහිතං දතලං වා සප්පි වා අම්හාකං 

සංවිජ්ජති. අම්හාෙඤ්ච ඉමිනා ච ඉමිනා ච අත්කථොති අම්හාකඤ්ච
තදඤ්දඤන ඉමිනා ච ඉමිනා ච අප්පටිග්ගහිතදකන අත්දථො. 

‘‘රූපියසංකවොහාකර වුත්තනයකමවා’’ති ඉමිනා ‘‘තිකපාචිත්තියං 
අකයවික්කදයකයවික්කයසඤ්ඤිදනොචදවමතිකස්සචදුක්කට’’න්තිඉමං
නයමතිදිසති. 

කයවික්කයසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

එළකදලොමවග්දගොදුතිදයො. 

3. පත්තවග්ක ො 

1. පත්තසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අවිෙප්පිකතොති ‘‘ඉමං පත්තං තුය්හං විකප්දපමී’’තිආදිනා නදයන

අවිකප්පිදතො. අඩ්ඪාළ්හකෙොදනං  ණ්හාතීති මගධනාළයා ද්වින්නං

තණ්ඩුලනාළීනං ඔදනං ගණ්හාති. ‘‘ම ධනාළි නාම අඩ්ඪදතරසපලා

දහොතී’’ති අන්ධෙට්ඨෙථායං වුත්තං. ‘‘සීහළදීදප පකතිනාළ මහන්තා, 
දමිළනාළ ඛුද්දකා, මගධනාළපමාණතත්තා, තායමගධනාළයාදියඩ්ඪනාළ

එකා සීහළනාළ දහොතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.602) මහාඅට්ඨෙථායං වුත්තං. 

අනුත්තණ්ඩු න්ති පාකදතො උක්කන්තං තණ්ඩුලං උත්තණ්ඩු ං, න

උත්තණ්ඩුලං අනුත්තණ්ඩු ං. සබ්බසම් ාරසඞ්ඛකතොති 
ජීරකාදිසබ්බසම්භාදරහි සඞ්ඛදතො. ආදලොපස්ස චතුත්ථභාගප්පමාණං
බයඤ්ජනංආදලොපස්ස අනුරූපබයඤ්ජනං. 

එවං උක්කට්ඨපත්තං දස්දසත්වා ඉදානි මජ්ඣිදමොමකානි දස්දසතුං 

‘‘උක්ෙට්ඨකතො’’තිආදිමාහ.තත්රායංනදයො– සදචනාළදකොදනාදි සබ්බම්පි

පක්ඛිත්තංවුත්තනදයදනවදහට්ඨිමරාජිසමංතිට්ඨති, අයං මජ්ඣිකමො නාම

පත්දතො.සදචතංරාජිංඅතික්කම්මථූපීකතංතිට්ඨති, අයං මජ්ඣිකමොමකෙො 
නාමපත්දතො.සදචතංරාජිංනසම්පාපුණාති, අන්දතොගධදමවදහොති, අයං 

මජ්ඣිමුක්ෙට්කඨො නාමපත්දතො. සදච පත්දතොදනාදිසබ්බම්පිපක්ඛිත්තං

දහට්ඨිමරාජිසමං තිට්ඨති, අයං ඔමකෙො නාම පත්දතො. සදච තං රාජිං

අතික්කම්මථූපීකතංතිට්ඨති, අයං ඔමකෙොමකෙො නාමපත්දතො.සදචතං

රාජිං න සම්පාපුණාති, අන්දතොගධදමවදහොති, අයං ඔමකුක්ෙට්කඨො නාම 

පත්දතොති.දතනාහ ‘‘කතසම්පිවුත්තනකයකනවක කදො කවදිතබ්කබො’’ති. 

ඉදානි දතසු අධිට්ඨානවිකප්පනානධිට්ඨානාවිකප්පනුපදග දස්දසතුං 

‘‘ඉච්කචකතසූ’’තිආදිමාහ. තත්ථ උක්ෙට්ඨුක්ෙට්කඨොති උක්කට්ඨදතො

උක්කට්දඨො. තදතො හි දසො ‘‘අපත්දතො’’ති වුත්දතො. ඔමකෙොමකෙොති
ඔමකදතො ඔමදකො. තදතො හි දසො ‘‘අපත්දතො’’ති වුත්දතො. එදත පන
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භාජනපරිදභොදගන පරිභුඤ්ජිතබ්බා, න අධිට්ඨානුපගා න විකප්පනුපගා, 
ඉතදර පන සත්ත අධිට්ඨහිත්වා වා විකප්දපත්වා වා පරිභුඤ්ජිතබ්බා. 

දතනාහ ‘‘කසසාසත්තපත්තාපමාණයුත්තානාමා’’ති. 

තස්මාති යස්මා සත්තපත්තාපමාණතත්තා, තස්මා. සමණසාරුප්කපන 

පක්ෙන්ති එත්ථ අදයොපත්දතො පඤ්චහි පාදකහි (පාරා. අට්ඨ. 2.608) 
පක්දකො සමණසාරුප්දපන පක්දකො දහොති, මත්තිකාපත්දතො ද්වීහි
පාදකහි. සදච එදකො පාදකොඌදනො දහොති, න අධිට්ඨානුපදගො. යථා ච
සමණසාරුප්දපන පක්දකොදයව අධිට්ඨානුපදගො, තථා උදභොපි යං මූලං 
දාතබ්බං, තස්මිං දින්දනදයව අධිට්ඨානුපගා. යදි පන අප්පකම්පි අදින්නං

දහොති, න අධිට්ඨානුපගා. දතනාහ ‘‘සකච පනා’’තිආදි. ‘‘ොෙණිෙමත්තං 
නාම දියඩ්ඪවීහී’’ති වදන්ති. සදචපි පත්තසාමිදකො වදති ‘‘යදා තුම්හාකං
මූලං භවිස්සති, තදා දස්සථ, අධිට්ඨහිත්වා පරිභුඤ්ජථා’’ති, දනව
අධිට්ඨානුපදගො දහොති. පාකස්ස හි ඌනත්තා පත්තසඞ්ඛං න ගච්ඡති.
මූලස්ස සකලස්ස වා එකදදසස්ස වා අදින්නත්තා සකභාවං න උදපති, 
අඤ්ඤස්දසව සන්තදකො දහොති. තස්මා පාදක ච මූදල ච නිට්ඨිදතදයව
අධිට්ඨානුපදගො දහොති. දයො අධිට්ඨානුපදගො, ස්දවව විකප්පනුපදගො ච.

දතනාහ ‘‘අපච්චුද්ධරන්කතනා’’තිආදි. අපච්චුද්ධරන්කතන

විෙප්කපතබ්කබොති පුරාණපත්තං අපච්චුද්ධරන්දතන නදවො පත්දතො

විකප්දපතබ්දබොති අත්දථො, ඨදපතබ්දබොති අධිප්පාදයො. ෙඞ්ගුසිත්ථන්ති
සත්තන්නං ධඤ්ඤානං ලාමකධඤ්ඤසිත්ථන්ති ආහ 

‘‘ෙඞ්ගුසිත්ථනික්ඛමනමත්කතන ඡිද්කදනා’’ති. 

පත්තසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ඌනපඤ්චබන්ධනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අස්සාති ඉමස්ස පත්තස්ස. කතන ඌනපඤ්චබන්ධකනනාති දතන
ඌනපඤ්චබන්ධදනන පත්දතන උපලක්ඛිදතො හුත්වාති අත්දථො.
ඌනපඤ්චබන්ධදනො හි පත්දතො එත්ථ ලක්ඛණභාදවන ගහිදතො.

දතදනවාහ ‘‘ඉත්ථම්භූතස්ස  ක්ඛකණ ෙරණවචන’’න්ති. තත්ථ 

ඉත්ථම්භූතස්සාති කඤ්චි පකාරං පත්තස්ස. ලක්ඛීයදත අදනනාති 

 ක්ඛණං, තස්මිං ෙරණවචනං, තතියාවිභත්තීති අත්දථො. ‘‘පොකරො’’තිච

සාමඤ්ඤස්ස දභදදකො විදසදසො වුච්චති. තථා හි ඌනපඤ්චබන්ධකනන

පත්කතනාති එත්ථ භික්ඛුභාවසාමඤ්ඤස්ස ඌනපඤ්චබන්ධනපත්තභාදවො
පකාදරො, තං භික්ඛු ආපන්දනො, තස්ස පත්දතො ලක්ඛණං. යදි 
අපරිපුණ්ණපඤ්චබන්ධදනොපත්දතොඌනපඤ්චබන්ධදනොනාමදහොති, අථ

කස්මා ඉමස්ස පද ාජනියං අබන්ධදනොපි වුත්දතොති ආහ ‘‘තත්ථා’’තිආදි.

තත්ථ තත්ථාති වාදකයොපඤ්ඤාදස. බන්ධදනොකාදස සති වා අසති වා
බන්ධනවිරහිදතො පත්දතො අබන්ධදනො, පඤ්චබන්ධනානං ඔකාදසො
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අස්සාති පඤ්චබන්ධකනොොකසො. අපත්කතොති පත්දතො නාම න දහොතීති
අත්දථො, පාකතිකං කාතුං අසමත්දථොති වුත්තං දහොති. ඉදඤ්ච අඤ්ඤස්ස

විඤ්ඤාපදන කාරණවචනං. දතනාහ ‘‘තස්මා අඤ්ඤං විඤ්ඤාකපතුං

වට්ටතී’’ති. 

බන්ධනඤ්ච නාදමතං යස්මා බන්ධදනොකාදස සති දහොති, අසති න

දහොති, තස්මා තස්ස ලක්ඛණං, බන්ධනවිධිඤ්ච දස්දසතුං ‘‘යස්මිං

පනා’’තිආදි වුත්තං. මුඛවට්ටිසමීදප පන පත්තදවධදකන විජ්ඣියමාදන
කපාලස්ස බහලත්තා භිජ්ජති, තස්මා දහට්ඨා විජ්ඣිතබ්දබො. දතනාහ 

‘‘කහට්ඨිමපරියන්කත’’තිආදි. සුඛුමංවා ඡිද්දංෙත්වාබන්ධිතබ්කබොතිසුඛුදම
ඡිද්දද තිපුපට්ටාදීහි පදයොජනං නත්ථි, සුත්තං පක්ඛිපිත්වාව
අධිට්ඨාතබ්දබොති අධිප්පාදයො. න දකවලං තිපුසුත්තකාදිනාව

බන්ධිතබ්දබොති ආහ ‘‘ඵාණිත’’න්තිආදි. ඵාණිතං  ාකපත්වා

පාසාණචුණ්කණනාති පාසාණචුණ්දණන සද්ධිං ඵාණිතං පචිත්වා

තථාපක්දකන පාසාණචුණ්දණනාති අත්දථො. නිස්සජ්ජිතබ්කබොති ‘‘අයං
දම, භන්දත, පත්දතො ඌනපඤ්චබන්ධදනන පත්දතන දචතාපිදතො
නිස්සග්ගිදයො, ඉමාහං සඞ්ඝස්ස නිස්සජ්ජාමී’’ති (පාරා. 613) 

නිස්සජ්ජිතබ්දබො.දතනාහ ‘‘නිස්සජ්ජන්කතනා’’තිආදි. සම්මකතනාති– 

‘‘සුණාතු දම, භන්දත, සඞ්දඝො, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, 
සඞ්දඝො ඉත්ථන්නාමංභික්ඛුංපත්තග්ගාහාපකංසම්මන්දනයය, එසා
ඤත්ති. සුණාතුදම, භන්දත, සඞ්දඝො, සඞ්දඝොඉත්ථන්නාමංභික්ඛුං 
පත්තග්ගාහාපකංසම්මන්නති, යස්සායස්මදතොඛමතිඉත්ථන්නාමස්ස
භික්ඛුදනො පත්තග්ගාහාපකස්ස සම්මුති, දසො තුණ්හස්ස. යස්ස
නක්ඛමති, දසොභාදසයය.සම්මදතො සඞ්දඝනඉත්ථන්නාදමොභික්ඛු
පත්තග්ගාහාපදකො, ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මා තුණ්හී, එවදමතං
ධාරයාමී’’ති(පාරා.614) – 

එවං පදභාජදන වුත්තාය ඤත්තිදුතියකම්මවාචාය සම්මදතන. පත්තස්ස

විජ්ජමානගුණංවත්වාති ‘‘අයං, භන්දත, පත්දතො පමාණතත්දතොසුන්දදරො
දථරානුරූදපො’’තිආදිනා (පාරා. අට්ඨ. 2.615) විජ්ජමානානිසංසං වත්වා. 

පත්තපරියන්කතොති පරියන්දත ඨිතපත්දතො. අකදකසති
මඤ්චපීඨච්ඡත්තනාගදන්තකාදිදක අදදදස. පත්තස්ස හි නික්ඛිපනදදදසො
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, ආධාරක’’න්තිආදිනා නදයන ඛන්ධදක

වුත්දතොදයව. අපරික ොක නාති යාගුරන්ධනරජනපචනාදිනා
අතත්තපරිදභොදගන. අන්තරාමග්දගපනබයාධිම්හිඋප්පන්දනඅඤ්ඤස්මිං
භාජදන අසති මත්තිකාය ලිම්පිත්වා යාගුං පචිතුං, උදකං වා තාදපතුං

වට්ටති. විස්සජ්කජතීති අඤ්ඤස්ස දදති. සදච පන සද්ධිවිහාරිදකො වා 
අන්දතවාසිදකොවාඅඤ්ඤංවරපත්තංඨදපත්වා ‘‘අයංමය්හංසාරුප්දපො, 



කඞ්ඛාවිතරණී-අභිනවටීකා  නිස්සග්ගියකණ්ඩං 

 පටුන 181 

අයං දථරස්සා’’තිගණ්හාති, වට්ටති.අඤ්දඤොවාතංගදහත්වාඅත්තදනො
පත්තංදදති, වට්ටති.‘‘මය්හදමවපත්තංආහරා’’තිවත්තබ්බකිච්චංනත්ථි. 

ඤාතෙප්පවාරිකතති එත්ථ සඞ්ඝවදසන පවාරිතට්ඨාදන
පඤ්චබන්ධදනදනව වට්ටති, පුග්ගලවදසන පන පවාරිතට්ඨාදන 

ඌනපඤ්චබන්ධදනනාපි. අෙතවිඤ්ඤත්ති නාම ‘‘වද, භන්දත, 
පච්චදයනා’’තිඑවංඅකතට්ඨාදනවිඤ්ඤත්ති. 

ඌනපඤ්චබන්ධනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. දභසජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනා 

උග් කහත්වාති උග්ගහිතකං කත්වා, අප්පටිග්ගහිතං සයදමව
ගදහත්වාති අත්දථො. සත්තාහාතික්කදමපි අනාපත්තිකතා දචත්ථ 
අනජ්දඣොහරණීයතං ආපන්නත්තාති දවදිතබ්බං. කස්මා එදතන ඉදං

දස්සිතං දහොතීති ආහ ‘‘තානි හී’’තිආදි. භිසක්කස්ස ඉමානි දතන

අනුඤ්ඤාතත්තාති ක සජ්ජානි, දයසං දකසඤ්චි සප්පායානදමතං

අධිවචනං. දතනාහ ‘‘ක සජ්ජකිච්චං ෙකරොන්තු වා, මා වා, එවං

 ද්ධකවොහාරානී’’ති. ඉදානි සත්තාහකාලිකං නිස්සග්ගියවත්ථුභූතං 

සප්පිනවනීතංදස්දසතුං ‘‘සප්පිනාම වාදීන’’න්තිආදි වුත්තං. ආදිසද්දදන

අජිකාදීනං ගහණං. ‘‘කයසං මංසං ෙප්පතී’’ති ඉමිනා පාකදටහි
දගොඅජිකාදීහි අඤ්ඤානිපි මිගදරොහිතාදීනි සඞ්ගණ්හාති. දයසඤ්හි ඛීරං
අත්ථි, සප්පිපි දතසං අත්ථිදයව. තං පන සුලභං වා දහොතු, දුල්ලභං වා, 

අසංදමොහත්ථං වුත්තං. මක්ඛිොමධුකමවාති ඛුද්දකභමරමධුකරීහි තීහි

මක්ඛිකාහි කතං මධුදමව. උච්ඡුරසන්ති සුද්දධොදකසම්භින්නානං වදසන 
දුවිධම්පි උච්ඡුරසං. ‘‘අගිලානස්ස ගුදළොදක’’න්ති (මහාව. 284) පන
උද්දිස්ස අනුඤ්ඤාතත්තා උදකසම්භින්දනො අගිලානස්ස වට්ටති. 

‘‘අවත්ථුෙපක්ො වා’’ති ඉමිනා සවත්ථුකපක්කා න වට්ටතීති දස්දසති. 

මහාපච්චරියං පන ‘‘එතං සවත්ථුකපක්කං වට්ටති, දනො වට්ටතීති පුච්ඡං
කත්වා උච්ඡුඵාණිතං පච්ඡාභත්තං දනොවට්ටනකං නාම නත්ථී’’ති වුත්තං, 

තං තත්තන්ති සමන්තපාසාදිොයං (පාරා. අට්ඨ. 2.623) වුත්තං. 

උච්ඡුවිෙතීති උච්ඡුම්හා නිබ්බත්තා රසලසිකාදිකා. පකතත්තානං

පටිනිද්දදසත්තා තං-සද්දස්සදතන පකතානංදභසජ්ජානංඑවගහණං, න

දතසං වත්ථූනන්ති ආහ ‘‘තානි ක සජ්ජානී’’තිආදි. න කතසං වත්ථූනීති
දතසං සප්පිආදීනංකාරණානිඛීරාදීනිඅප්පටිග්ගදහත්වාතිඅත්දථො. 

වසාකත න්ති (පාරා. අට්ඨ. 2.623) ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, වසානි
දභසජ්ජානි අච්ඡවසං මච්ඡවසං සුසුකාවසං සූකරවසං ගද්රභවස’’න්ති

(මහාව. 262) එවං අනුඤ්ඤාතවසානං දතලං. යානීති යානි දභසජ්ජානි.
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, වසානිදභසජ්ජානි අච්ඡවසංමච්ඡවසංසුසුකාවසං
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සූකරවසංගද්රභවසංකාදලපටිග්ගහිතංකාදලනිප්පක්කං කාදලසංසට්ඨං
දතලපරිදභොදගන පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති එවං දතලත්ථං වසාපටිග්ගහණස්ස

අනුඤ්ඤාතත්තා ‘‘වසාකත ං පනා’’තිආදි වුත්තං. ොක ති පුදරභත්තං. 

සංසට්ඨන්ති පරිස්සාවිතං. තස්මාති යස්මා අනුඤ්ඤාතං, තස්මා.
‘‘අච්ඡවස’’න්ති වචදනන ඨදපත්වා මනුස්සවසං සබ්දබසං 

අකප්පියමංසානං වසාය අනුඤ්ඤාතත්තා ‘‘ඨකපත්වා මනුස්සවස’’න්ති
වුත්තං. 

සාමං පචිත්වාති කාදලදයව සාමං පචිත්වා. නිබ්බත්තිතකත ම්පීති
කාදලදයව අත්තනා විදවචිතදතලම්පි. තිවිධම්පි දචතං කාදලදයව
වට්ටති. වුත්තම්පි දචතං ‘‘කාදල දච, භික්ඛදව, පටිග්ගහිතං කාදල
නිප්පක්කං කාදල සංසට්ඨං, තං දච පරිභුඤ්දජයය, අනාපත්තී’’ති.
පච්ඡාභත්තංපනපටිග්ගදහතුංවාකාතුංවාන වට්ටතිදයව.වුත්තම්පිදචතං
‘‘විකාදල දච, භික්ඛදව, පටිග්ගහිතං විකාදල නිප්පක්කං විකාදල
සංසට්ඨං, තංදචපරිභුඤ්දජයය, ආපත්තිතිණ්ණංදුක්කටානං. කාදලදච, 
භික්ඛදව, පටිග්ගහිතං විකාදල නිප්පක්කං විකාදල සංසට්ඨං, තං දච 
පරිභුඤ්දජයය, ආපත්ති ද්වින්නං දුක්කටානං. කාදල දච, භික්ඛදව, 
පටිග්ගහිතං කාදල නිප්පක්කං විකාදල සංසට්ඨං, තං දච පරිභුඤ්දජයය, 

ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 262). ‘‘සත්තාහං නිරාමිසපරික ොක න

වට්ටතී’’ති ඉමිනා පන ‘‘කාදල පටිග්ගහිතං කාදල නිප්පක්කං කාදල
සංසට්ඨං දතලපරිදභොදගන පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති ඉදං නිරාමිසපරිදභොගං
සන්ධායවුත්තන්තිදස්දසති. 

යංපදනත්ථ (පාරා. අට්ඨ. 2.623) සුඛුමරජසදිසංමංසං වාන්හාරු වා
අට්ඨි වා දලොහිතං වා දහොති, තං අබ්දබොහාරිකං. සදච පන
අනුපසම්පන්දනො තාය පටිග්ගහිතවසාය දතලංකත්වා දදති, තංකථන්ති

ආහ ‘‘අනුපසම්පන්කනනා’’තිආදි. තදහූති යස්මිං අහනි පටිග්ගහිතං, තදහු.
පච්ඡාභත්තදතො පට්ඨාය පන සත්තාහං නිරාමිසදමව වට්ටති. තත්රාපි
අබ්දබොහාරිකං අබ්දබොහාරිකදමව. යාවකාලිකවත්ථූනං අඤ්දඤසං වත්ථුං 

පචිතුංනවට්ටතීතිසම්බන්දධො.තත්ථ යාවොලෙවත්ථූනන්ති යාවකාලිකං
වත්ථුඑදතසන්තියාවකාලිකවත්ථූනි, දතසං, යාවකාලිකවත්ථුමන්තානන්ති 

අත්දථො. අඤ්කඤසන්ති වසාදතලදතො අඤ්දඤසං සප්පිආදීනං. වත්ථුන්ති
ඛීරාදිකං යාවකාලිකභූතං වත්ථුං, පචිතුං න වට්ටතිදයව, සාමංපාකත්තාති
අධිප්පාදයො. 

නිබ්බත්තිතසප්පිං වාති යාවකාලිකවත්ථුදතො විදවචිතසප්පිං වා. යථා
තත්ථදධිගතංවාතක්කගතංවාඛයං ගමිස්සති, එවංඣාපිතංවාතිඅත්දථො. 

නවනීතංවාති තක්කබින්දූනිපිදධිගුළකාදයොපිඅපදනත්වාසුදධොතනවනීතං
පචිතුං වට්ටති සාමංපක්කාභාවදතොති අධිප්පාදයො. යදි
සයංපචිතසත්තාහකාලිදකන සද්ධිං ආමිසං භුඤ්ජති, තං ආමිසං
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සයංපචිතසත්තාහකාලිදකන මිස්සිතං අත්තදනො යාවකාලිකභාවං
සත්තාහකාලිදකන ගණ්හාදපති. තථා ච යාවකාලිකං අපක්කම්පි

සයංපක්කභාවං උපගච්ඡතීති ‘‘තං පන තදහුපුකර ත්තම්පි සාමිසං

පරිභුඤ්ජිතුං න වට්ටතී’’ති වුත්තං. යථා සයංපක්කසත්තාහකාලිකං
වසාදතලං, සයංභජ්ජිතසාසපාදියාවජීවිකවත්ථූනං දතලඤ්ච සාමිසං
තදහුපුදරභත්තම්පිනවට්ටති, තථානවනීතසප්පීතිදවදිතබ්බං.වුත්තඤ්ච– 

‘‘යාවකාලිකආදීනි, සංසට්ඨානිසහත්තනා; 
ගාහාපයන්තිසබ්භාව’’න්තිච; 
‘‘දතදහවභික්ඛුනාපත්තං, කප්පදතයාවජීවිකං; 
නිරාමිසංවසත්තාහං, සාමිදසසාමපාකතා’’තිච. 

ඛීරාදිකතොති එත්ථ ආදිසද්දදන තිලාදීනං ගහණං. සාමිසානිපීති න 
දකවලං නිරාමිසාදනවාති අත්දථො. පච්ඡාභත්තදතො පන පට්ඨාය න
වට්ටන්තිදයව. සත්තාහාතික්කදමපි අනාපත්ති සවත්ථුකානං
පටිග්ගහිතත්තා.‘‘තානි පටිග්ගදහත්වා’’ති(පාරා.622) හිවුත්තං.දතනාහ 

‘‘පච්ඡා ත්තකතො පට්ඨායා’’තිආදි.පච්ඡාභත්තංපටිග්ගහිතදකහිකතංපන
අබ්භඤ්ජනාදීසු උපදනතබ්බං, පුදරභත්තම්පි ච උග්ගහිතදකහි කතං.

උභදයසම්පි සත්තාහාතික්කදමපි අනාපත්ති. අන්කතොසත්තාකහති

සත්තාහබ්භන්තදර. අබ් ඤ්ජනාදීනන්ති එත්ථ ආදිසද්දදන 

මුද්ධනිදතලඅරුමක්ඛනඝරධූපනාදීනං ගහණං. අධිට්ඨහිත්වාති ‘‘ඉදානි න
මය්හං අජ්දඣොහරණත්ථාය භවිස්සති, ඉදං සප්පි ච දතලඤ්ච වසා ච 
මුද්ධනිදතලත්ථංවාඅබ්භඤ්ජනත්ථංවාභවිස්සති, මධුඅරුමක්ඛනත්ථංවා
ඵාණිතං ඝරධූපනත්ථංවාභවිස්සතී’’තිඑවංචිත්තංඋප්පාදදත්වා. 

දකො පදනත්ථ යාවකාලිකයාවජීවිකවත්ථූසු විදසදසොති ආහ 

‘‘යාවජීවිොනී’’තිආදි. යාව අරුණස්ස උග් මනා තිට්ඨතීති සත්තමදිවදස

කතදතලං සදච යාව අරුණුග්ගමනා තිට්ඨතීති අත්දථො. පාළියං

අනා තසප්පිආදීනන්ති එත්ථ තාව මිගදරොහිතාදීනං සප්පි පාළයං
අනාගතසප්පි, තථා නවනීතං, 
නාළදකරනිම්බදකොසම්බකරමන්දසාසපආදීනං දතලං පන පාළයං
අනාගතදතලං, තථා මධුකපුප්ඵඵාණිතං පාළයං අනාගතඵාණිතන්ති
දවදිතබ්බං. න සබ්බං මධුකපුප්ඵඵාණිතං ඵාණිතගතිකන්ති ආහ 

‘‘සීතුදකෙනා’’තිආදි. සීතුදකෙන ෙතන්ති මධුකපුප්ඵානි සීතුදදක
පක්ඛිපිත්වා අමද්දිත්වා පුප්ඵරදස උදකගදත සති තං උදකං ගදහත්වා

පචිත්වාකතං. ‘‘ඵාණිත තිෙකමවා’’තිඉමිනා සත්තාහකාලිකන්තිදස්දසති, 
නපනනිස්සග්ගියවත්ථුන්ති.තස්මාසත්තාහං අතික්කාමයදතොදුක්කටන්ති

දවදිතබ්බං. වුත්තම්පි දචතං සමන්තපාසාදිොයං සීතුදදකන කතං
මධුකපුප්ඵඵාණිතං පුදරභත්තං සාමිසං වට්ටති, පච්ඡාභත්තදතො පට්ඨාය 
සත්තාහං නිරාමිසදමව, සත්තාහාතික්කදම වත්ථුගණනාය දුක්කට’’න්ති.
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සදච පන ඛීරං පක්ඛිපිත්වා කතං, යාවකාලිකං. ඛණ්ඩසක්ඛරං පන 
ඛීරජල්ලිකං අපදනත්වා දසොදධන්ති, තස්මා වට්ටති, 
අම්බජම්බුපනසකදලිඛජ්ජුරිචිඤ්චාදීනං සබ්දබසං යාවකාලිකඵලානං

ඵාණිතං යාවකාලිකදමවාතිආහ ‘‘අම්බඵාණිතාදීනියාවොලොනී’’ති. 

ොයිෙපරික ො ං වට්ටතීති කායස්ස වා කාදය අරුදනො වා මක්ඛනං

වට්ටති, අජ්දඣොහරිතුං පන න වට්ටති. යන්ති සත්තාහාතික්කන්තං

දභසජ්ජං. නිරකපක්කඛො පරිච්චජිත්වාතිඅනදපක්දඛොසාමදණරස්සදත්වා. 

තන්තිඑවංපරිච්චජිත්වාපුනලද්ධදභසජ්ජං.එවඤ්හිදින්නං දභසජ්ජංසදච
දසොසාමදණදරොඅභිසඞ්ඛරිත්වාවාඅනභිසඞ්ඛරිත්වාවාතස්සභික්ඛුදනො 
දදදයය, ගදහත්වානත්ථුකම්මංවාකාතබ්බං, අඤ්ඤංවාකඤ්චිපරිදභොගං.

දතනාහ ‘‘අජ්ක ොහරිතුම්පිවට්ටතී’’ති.සදචදසොබාදලොදහොති, දාතුංන 
ජානාති, අඤ්දඤන භික්ඛුනා වත්තබ්දබො ‘‘අත්ථි දත, සාමදණර, 
දභසජ්ජ’’න්ති, ‘‘ආම, භන්දත, අත්ථී’’ති. ‘‘ආහර, දථරස්ස දභසජ්ජං

කරිස්සාමා’’ති, එවම්පි වට්ටති. වත්ථු ණනායාති සප්පිආදිවත්ථුගණනාය
දචව සප්පිපිණ්ඩාදිවත්ථුගණනාය ච. මිස්සිදතසු පන එකං නිස්සග්ගියං
පාචිත්තියං. එත්ථ ච ‘‘ඉදං දම, භන්දත, දභසජ්ජං සත්තාහාතික්කන්තං
නිස්සග්ගියං, ඉමාහං සඞ්ඝස්ස නිස්සජ්ජාමී’’ති (පාරා. 623) 
නිස්සජ්ජනවිධානංදවදිතබ්බං. 

සාධාරණපඤ්ඤත්ති. සත්තාහං අනතික්කන්දතපි
අතික්කන්තසඤ්ඤිදනො දචව දවමතිකස්ස ච දුක්කටං. අතික්කන්දත
අනතික්කන්තසඤ්ඤිදනොපි දවමතිකස්සපි නිස්සග්ගියං පාචිත්තියදමව, 
තථා අනධිට්ඨිතාවිස්සජ්ජිතානට්ඨාවිනට්ඨාදඩ්ඪාවිලුත්දතසු
අධිට්ඨිතාදිසඤ්ඤිදනො. අන්දතොසත්තාහංඅධිට්ඨිදත, විස්සජ්ජිදත, නට්දඨ, 
විනට්දඨ, දඩ්දඪ, අච්ඡින්දන, විස්සාදසන ගහිදත උම්මත්තකාදීනඤ්ච
අනාපත්ති.ආචාරවිපත්ති.සප්පිආදීනංඅත්තදනො සන්තකතා, ගණනුපගතා, 
සත්තාහාතික්කදමොති ඉමාදනත්ථ තීණි අඞ්ගානි. කථිනසමුට්ඨානං, 
අකිරියං, දනොසඤ්ඤාවිදමොක්ඛං, අචිත්තකං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, කායකම්මං, 

වචීකම්මං, තිචිත්තං, තිදවදනං. දතනාහ ‘‘කසසං චීවරවග් ස්ස

පඨමසික්ඛාපකද වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බ’’න්ති (කඞ්ඛා. අට්ඨ.
කථිනසික්ඛාපදවණ්ණනා). 

දභසජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. වස්සිකසාටිකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පච්ඡිමමාසස්ස පඨමදිවසකතො පට්ඨායාති දජට්ඨමූලපුණ්ණමාසියා

පච්ඡිමපාටිපදදිවසදතො පට්ඨාය. තාවාති තාව පරිමාදණ කාදල.
දජට්ඨමූලපුණ්ණමාසියා පච්ඡිමපාටිපදදිවසදතො පට්ඨාය යාව 

කත්තිකපුණ්ණමා, ඉමස්මිං පඤ්චමාදසති අත්දථො. ොක ො 
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වස්සිෙසාටිොයාතිආදිනාතිඑත්ථ ආදිසද්දදන ‘‘සමදයො වස්සිකසාටිකාය, 
අඤ්දඤපි මනුස්සා වස්සිකසාටිකචීවරං දදන්තී’’ති (පාරා. 628) ඉදමසං

ගහණං. කදථකමවස්සිෙසාටිෙචීවරන්තිආදිොයාතිඑත්ථ ආදිසද්දදනපන
‘‘ආහරථ දම වස්සිකසාටිකචීවරං, පරිවත්දතථ දම වස්සිකසාටිකචීවරං, 
දචතාදපථ දම වස්සිකසාටිකචීවර’’න්ති ඉදමසං ගහණං. අත්තදනො 
අඤ්ඤාතකඅප්පවාරිදතසු තදුභයං කදරොන්තස්ස කිං දහොතීති ආහ 

‘‘අඤ්ඤාතෙඅප්පවාරිතට්ඨාකන’’තිආදි. ‘‘වත්තක කද දුක්ෙට’’න්ති ඉදං
වස්සිකසාටිකං පුබ්දබ අදදන්දත සන්ධාය වුත්තං. දය පන පුබ්දබපි

දදන්ති, දතසු වත්තදභදදො නත්ථි. වුත්තඤ්හි සමන්තපාසාදිොයං ‘‘දය
මනුස්සාපුබ්දබපිවස්සිකසාටිකචීවරං දදන්ති, ඉදමපනසදචපිඅත්තදනො
අඤ්ඤාතකඅප්පවාරිතා දහොන්ති, වත්තදභදදො නත්ථි දතසු 
සතුප්පාදකරණස්ස අනුඤ්ඤාතත්තා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.628). 

අඤ්ඤාතෙවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපකදනනිස්සග්ගියං පාචිත්තියන්ති ‘‘දයො පන
භික්ඛු අඤ්ඤාතකං ගහපතිං වා ගහපතානිං වා චීවරං විඤ්ඤාදපයය
අඤ්ඤත්ර සමයා, නිස්සග්ගියං පාචිත්තිය’’න්ති (පාරා. 518) ඉමිනා
සික්ඛාපදදන නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. ඉදං පන පකතියා
වස්සිකසාටිකදායදකසුපිදහොතිදයව. 

ගිම්හානං පච්ඡිමද්ධමාසස්ස පඨමදිවසකතො පට්ඨායාති එත්ථ
දජට්ඨමූලකාළපක්ඛූදපොසථස්ස පච්ඡිමපාටිපදදිවසදතො පට්ඨාය යාව
ආසාළ්හිපුණ්ණමා, අයමද්ධමාදසොගිම්හානංපච්ඡිමද්ධමාදසොනාම, තස්ස
පඨමදිවසදතො පට්ඨායාති අත්දථො, අද්ධමාසස්ස පඨමපාටිපදදිවසදතො

පට්ඨායාති වුත්තං දහොති. ෙත්තිෙමාසස්ස පච්ඡිමදිවකසො නාම

පච්ඡිමකත්තිකමාසස්ස පුණ්ණමා. එත්තාවතාති ‘‘මාදසො දසදසො
ගිම්හානන්ති භික්ඛුනා වස්සිකසාටිකචීවරං පරිදයසිතබ්බං, අද්ධමාදසො
දසදසො ගිම්හානන්ති කත්වා නිවාදසතබ්බ’’න්ති එත්තදකන ගණදනන. 

පරිකයසනක්කඛත්තන්ති පරිදයසනස්ස දඛත්තං. එතස්මිඤ්හි මාදස

වස්සිකසාටිකං අලද්ධං පරිදයසිතුං වට්ටති. ෙරණනිවාසනක්කඛත්තම්පීති

කරණක්දඛත්තඤ්දචව නිවාසනක්දඛත්තඤ්ච. පි-සද්දදන
පරිදයසනක්දඛත්තං සම්පිණ්දඩති. එතස්මිඤ්හි අද්ධමාදස පරිදයසිතුං, 
කාතුං, නිවාදසතුඤ්ච වට්ටති, අධිට්ඨාතුංදයව න වට්ටති. යං පන 

සමන්තපාසාදිොයං කත්ථචි දපොත්ථදක ‘‘දජට්ඨමූලපුණ්ණමාසියා 
පච්ඡිමපාටිපදදිවසදතො පට්ඨාය යාව කාලපක්ඛුදපොසදථො, අයදමදකො
අද්ධමාදසො පරිදයසනක්දඛත්තඤ්දචව කරණක්දඛත්තඤ්ච. එතස්මිඤ්හි
අන්තදර වස්සිකසාටිකං අලද්ධං පරිදයසිතුං, ලද්ධං කාතුඤ්ච වට්ටති, 
නිවාදසතුං, අධිට්ඨාතුඤ්ච න වට්ටතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.628) වචනං
දිස්සති, තං පමාදලිඛිතං මාතිකාය විදරොධදතොති දට්ඨබ්බං. ‘‘අද්ධමාදසො
දසදසො ගිම්හානන්ති කත්වා නිවාදසතබ්බ’’න්ති (පාරා. 627) හි පාළ. 

සබ්බම්පීති පරිදයසනං, කරණං, නිවාසනං, අධිට්ඨානඤ්චාති සබ්බම්පි.
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ඉමිනා ඉදම චත්තාදරො මාසා පරිදයසනකරණනිවාසනාධිට්ඨානානං
චතුන්නම්පි දඛත්තන්ති දස්දසති. එදතසු හි චතූසු මාදසසු අලද්ධං
පරිදයසිතුං, ලද්ධංකාතුං, නිවාදසතුං, අධිට්ඨාතුඤ්චවට්ටති. 

වස්සං උක්ෙඩ්ඪීයතීති සංවච්ඡරං උද්ධං කඩ්ඪීයති වඩ්ඪීයති, 
ආරුය්හතීති අත්දථො, වස්සානස්ස පඨමමාසං උක්කඩ්ඪිත්වා ගිම්හානං

පච්ඡිමමාසදමව කදරොන්තීති වුත්තං දහොති. වස්සූපනායිෙදිවකස

අධිට්ඨාතබ්බාති වස්සානදතො පුබ්දබදයව දසාහස්ස අතික්කන්තත්තා
වස්සූපනායිකදිවදසදයව අධිට්ඨාතබ්බා. තඤ්හි දිවසං අතික්කාදමතුං න
වට්ටති. අන්දතොවස්දස පන ලද්ධා දචව නිට්ඨිතා ච තස්මිංදයව 
අන්දතොවස්දස ලද්ධදිවසදතො පට්ඨාය දසාහං නාතික්කාදමතබ්බා, 
දසාහාතික්කදම නිට්ඨිතා පන තදදහව අධිට්ඨාතබ්බා. දසාදහ
අප්පදහොන්දතචීවරකාලං නාතික්කාදමතබ්බා.අයංතාවකතායපරිහාදරො.

අකතාය පන දකො පරිහාදරොති ආහ ‘‘සකච’’තිආදි. එොහම්පි න   ති 
ඉදතො අඤ්ඤස්සපරිහාරස්සාභාවදතොතිඅධිප්පාදයො. 

දසො කුදතො දහොතීති ආහ ‘‘යාව කහමන්තස්ස පඨමදිවකසො’’ති, 
දජට්ඨමූලපුණ්ණමාසිදතො පට්ඨාය යාව කත්තිකපුණ්ණමාසියා 

පච්ඡිමපාටිපදදිවදසො, තාවාතිඅත්දථො. එකතසුසත්තසු පිට්ඨිසමයමාකසසූති
පටිදලොමක්කදමන වුත්දතසු කත්තිකපුණ්ණමාසියා පච්ඡිමපාටිපදාදීසු
දජට්ඨමූලපුණ්ණමාසාවසාදනසු එදතසු සත්තසු පිට්ඨිසමයනාමදකසු 

මාදසසු. සතුප්පාදෙරකණනාති ‘‘කාදලො වස්සිකසාටිකායා’’තිආදිනා 

නදයන සතුප්පාදකරදණන. විඤ්ඤාකපන්තස්සාති ‘‘දදථ දම
වස්සිකසාටිකචීවර’’න්තිආදිනා (පාරා. 628) නදයන විඤ්ඤත්තිං 

කදරොන්තස්ස. කතන සික්ඛාපකදන අනාපත්තීති 
අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදදන අනාපත්ති, ඉමිනා පන සික්ඛාපදදන

ආපත්තිදයව අසමයත්තා.වුත්තඤ්දහතං  දන්තබුද්ධදත්තාචරිකයන – 

‘‘කත්වාපනසතුප්පාදං, වස්සසාටිකචීවරං; 
නිප්ඵාදදන්තස්සභික්ඛුස්ස, සමදයපිට්ඨිසම්මදත. 

‘‘දහොති නිස්සග්ගියාපත්ති, ඤාතකාඤ්ඤාතකාදිදනො; 
දතසුදයවචවිඤ්ඤත්තිං, කත්වානිප්ඵාදදනතථා’’ති. 

එත්ථච‘‘ඉදංදම, භන්දත, වස්සිකසාටිකචීවරංඅතිදරකමාදසදසදස 
ගිම්හාදනපරියිට්ඨං අතිදරකද්ධමාදසදසදසගිම්හාදනකත්වා පරිදහිතං 
නිස්සග්ගිය’’න්ති ඉමිනා (පාරා. 628) නදයන නිස්සජ්ජනවිධානං
දවදිතබ්බං. 
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වස්සිෙසාටිෙපරිකයසනවත්ථුස්මින්ති පටිකච්දචව

වස්සිකසාටිකපරිදයසනවත්ථුස්මිං. තිෙපාචිත්තියන්ති
අතිදරකමාසද්ධමාදසසු අතිදරකසඤ්ඤිදවමතිකඌනකසඤ්ඤීනං
පරිදයසනනිවාසනවදසන තීණි පාචිත්තියානි, එකදසසනිද්දදදසො චායං, 

සාමඤ්ඤනිද්දදදසො වා. ඌනෙමාසද්ධමාකසසූති ඌනකමාදස දචව

ඌනකද්ධමාදස ච. අතිකරෙසඤ්ඤිකනො, කවමතිෙස්ස වා දුක්ෙටන්ති
එත්ථ ‘‘පරිදයසනනිවාසනං කදරොන්තස්සා’’ති පාඨදසදසො. ඉදං වුත්තං
දහොති – ‘‘ඌනකමාදස දසදස ගිම්හාදන අතිදරකසඤ්ඤිදනො, 
දවමතිකස්ස වා පරිදයසන්තස්ස දුක්කටං, ඌනකද්ධමාදස දසදස
ගිම්හාදන ච අතිදරකසඤ්ඤිදනො, දවමතිකස්ස වා නිවාදසන්තස්ස

දුක්කට’’න්ති. ‘‘තථා’’ති ඉමිනා දුක්කටං අතිදිසති, තඤ්ච දුක්කටං 
උදකඵුසිතගණනායඅකත්වාන්හානපරිදයොසානවදසනපදයොදගපදයොදග
කාදරතබ්බං, තඤ්ච දඛො විවටඞ්ගදණ ආකාසදතො පතිතඋදදකදනව
න්හායන්තස්ස, න න්හානදකොට්ඨකවාපිආදීසු ඝදටහි ආසිත්තූදදකන

න්හායන්තස්ස. දතදනවාහ ‘‘සතියා වස්සිෙසාටිොයා’’තිආදි.
දපොක්ඛරණියාදීසු පන නග්ගස්සන්හායන්තස්ස අනාපත්තීති සම්බන්දධො, 
දපොක්ඛරණියාදීසු පන සතියාපි වස්සිකසාටිකාය නග්ගස්ස න්හායන්තස්ස
නත්ථිදුක්කටාපත්තීතිඅත්දථො. 

එවං අන්තරාපත්තියා අනාපත්තිං දස්දසත්වා ඉදානි නිස්සග්ගිදයන

අනාපත්තිං දස්දසතුං ‘‘අච්ඡින්නචීවරස්සා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

අච්ඡින්නචීවරස්සාති අච්ඡින්නදසසචීවරස්ස. තස්සාපි අසමදය නිවාසදතො

අනාපත්ති. එස නදයො නට්ඨචීවරස්ස වාති එත්ථාපි. යථා දචත්ථ
නිවාදසන්තානං දතසං අනාපත්ති, එවං තත්ථ පරිදයසන්තානම්පීති 
දට්ඨබ්බං. එත්ථ පන මහග්ඝවස්සිකසාටිකං ඨදපත්වා න්හායන්තස්ස

දචොරූපද්දදවො ආපදා නාමාති ආහ ‘‘අනිවත්ථ’’න්තිආදි. ආපදාසු වා

නිවාසයකතොති ආපදාසු විජ්ජමානාසු අසමදය නිවාදසන්තස්ස. යං පන 

සමන්තපාසාදිොයං ‘‘අච්ඡින්නචීවරස්සාති එතං වස්සිකසාටිකංදයව
සන්ධායවුත්තං.දතසඤ්හිනග්ගානංකාදයොවස්සාපදනඅනාපත්ති. එත්ථ
චමහග්ඝවස්සිකසාටිකංනිවාදසත්වාන්හායන්තස්සදචොරූපද්දදවොආපදා
නාමා’’ති අච්ඡින්නචීවරාදිදනො නිස්සග්ගිදයන අනාපත්තිං අදස්දසත්වා 
නග්ගස්සන්හායදතො දුක්කදටදනව අනාපත්තිදස්සනං, තංතත්තං වියන
දිස්සති. සබ්බසික්ඛාපදදසු හි මූලාපත්තියා එව ආපත්තිප්පසඞ්දග
අනාපත්තිදස්සනත්ථං අනාපත්තිවාදරො ආරභීයති, න අන්තරාපත්තියාති, 

තස්මා උපපරික්ඛිතබ්බං. සචීවරතාති අන්තරවාසකඋත්තරාසඞ්දගහි
සචීවරතා. 

වස්සිකසාටිකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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5. චීවරඅච්ඡින්දනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘දත්වා’’ති යං කිඤ්චි පච්චාසීසමානස්දසව දානමිහ අධිප්දපතං, න

නිස්සට්ඨදානන්ති ආහ ‘‘කවයයාවච්චාදීනී’’තිආදි. සෙසඤ්ඤායාති 
‘‘සක’’න්තිසඤ්ඤාය.ඉමිනාපාරාජිකාභාවංදස්දසති.චජිත්වාදින්නම්පිහි 

සකසඤ්ඤාය ගණ්හදතො නත්ථි පාරාජිකං. අච්ඡින්දන්තස්සාති එකදතො
අබද්ධානි, විසුං ඨපිතානි ච බහූනි අච්ඡින්දදතො, ‘‘සඞ්ඝාටිං ආහර, 

උත්තරාසඞ්ගංආහරා’’තිඑවංආහරාපයදතො ච. දතනාහ ‘‘වත්ථු ණනාය 

ආපත්තිකයො’’ති. ‘‘මයා දින්නානි සබ්බානි ආහරා’’ති වදදතොපි
එකවචදනදනව සම්බහුලා ආපත්තිදයො. එකං චීවරං පන එකාබද්ධානි ච

බහූනි අච්ඡින්දදතො එකා ආපත්ති. ‘‘අච්ඡින්දා’’ති ආණත්තියා දුක්ෙටන්ති
‘‘මයා දින්නානි සබ්බානි ගණ්හා’’ති ආණත්තියා එකං දුක්කටං, 
අච්ඡින්දනසු පන එකවචදනදනව සම්බහුලා පාචිත්තිදයො. දතනාහ

‘‘අච්ඡින්දනසු වත්ථුගණනාය ආපත්තිදයො’’ති. අච්ඡින්කනසූති
දතනාණත්දතන අච්ඡින්දනසු චීවදරසු. යත්ථ පන දපොත්ථදකසු 

‘‘අච්ඡින්කනසු යත්තොනි ආණත්තානි, කතසං  ණනාය ආපත්තිකයො’’ති

පාදඨො, තත්ථ යත්තොනි ආණත්තානීති යත්තකානි චීවරානි ගණ්හිතුං

ආණත්තානීති අත්දථො. යං පන සමන්තපාසාදිොයං ‘‘චීවරං ‘ගණ්හා’ති 
ආණාදපති, එකං දුක්කටං. ආණත්දතො බහූනි ගණ්හාති, එකං
පාචිත්තිය’’න්ති (පාරා. අට්ඨ. 2.633) වුත්තං, තං එකාබද්ධං සන්ධාය.
එවඤ්ච කත්වා සමන්තපාසාදිකාය සද්ධිං ඉමාය අට්ඨකථාය න දකොචි
විදරොදධො. සදච පන ‘‘සඞ්ඝාටිං ගණ්හ, උත්තරාසඞ්ගං ගණ්හා’’ති
ආණාදපති, වාචාය වාචාය දුක්කටං. අච්ඡින්දනසු වත්ථුගණනාය
ආපත්තිදයො. එත්ථ ච ‘‘ඉදං දම, භන්දත, චීවරං භික්ඛුස්ස සාමං දත්වා
අච්ඡින්නං නිස්සග්ගිය’’න්ති(පාරා.633) ඉමිනානදයනනිස්සජ්ජනවිධානං
දවදිතබ්බං. 

තිෙපාචිත්තියන්ති උපසම්පන්දන 
උපසම්පන්නසඤ්ඤිදවමතිකඅනුපසම්පන්නසඤ්ඤීනං වදසන තීණි

පාචිත්තියානි. අඤ්ඤං පරික්ඛාරන්ති පත්තාදිං අඤ්ඤං පරික්ඛාරං, 
අන්තමදසො සූචිම්පීති අත්දථො. න දකවලං අනුපසම්පන්නස්ස චීවරංදයව 

අච්ඡින්දදතො දුක්කටන්ති ආහ ‘‘අනුපසම්පන්නස්ස චා’’තිආදි. තත්ථ යං

කිඤ්චීතිචීවරංවාදහොතු, පත්තාදි, යංකිඤ්චිපරික්ඛාරංවා. තස්සවිස්සාසං 

 ණ්හන්තස්සාති යස්ස දින්නං, තස්ස විස්සාදසන ගණ්හන්තස්ස, 

තතියත්දථ දචතං උපදයොගවචනං. උපසම්පන්නතාති අච්ඡින්දනසමදය 

උපසම්පන්නභාදවො. කිඤ්චාපි උපසම්පන්නභාදවො පාළියං, 
මාතිකට්ඨකථායඤ්ච දානග්ගහදණසු දිස්සති, තථාපි අනුපසම්පන්නකාදල
චීවරං දත්වා උපසම්පන්නකාදල අච්ඡින්දන්තස්ස ආපත්තිදතො
අච්ඡින්දනකාදලදයවඋපසම්පන්නතා අඞ්ගන්තිදවදිතබ්බං. 
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චීවරඅච්ඡින්දනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. සුත්තවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ඡබ්බිධං කඛොමසුත්තාදින්ති ‘‘සුත්තං නාම ඡ සුත්තානි දඛොමං
කප්පාසිකං දකොදසයයං කම්බලං සාණං භඞ්ග’’න්ති (පාරා. 638) එවං

වුත්තං ඡබ්බිධං දඛොමසුත්තාදිං. තත්ථ කඛොමන්ති (පාරා. අට්ඨ. 2.636-38) 

දඛොමවාදකහි කතසුත්තං. ෙප්පාසිෙන්ති කප්පාසදතො නිබ්බත්තං. 

කෙොකසයයන්ති දකොසියංසූහි කන්තිත්වා කතසුත්තං. ෙම්බ න්ති

එළකදලොමසුත්තං. සාණන්ති සාණවාදකන කතසුත්තං.  ඞ් න්ති
පාදටක්කංවාකසුත්තදමවාති එදක.පඤ්චහිපිමිස්දසත්වාකතසුත්තංපන

‘‘භඞ්ග’’න්ති දවදිතබ්බං. කතසං අනුක ොමන්ති දතසං දඛොමාදීනං
අනුදලොමං දුකූලං පත්තුණ්ණං දසොමාරපට්ටං චීනපට්ටං ඉද්ධිජං
දදවදින්නන්තිඡබ්බිධංසුත්තං. 

තුරීතිවායනූපකරදණොඑදකොදණ්දඩො, වීතවීතට්ඨානංයත්ථසංහරිත්වා

ඨදපන්ති. කවමන්ති වායනූපකරදණොඑදකොදණ්දඩො, සුත්තංපදවදසත්වා

දයන ආදකොදටන්දතො ඝනභාවං සම්පාදදන්ති. තස්ස සබ්බප්පකයොක සු

දුක්ෙටන්ති තන්තවායස්ස දය දත තුරිදවමසජ්ජනාදිකා පදයොගා, දතසු
සබ්දබසු පදයොදගසු භික්ඛුස්ස දුක්කටං, තස්ස තන්තවායස්ස පදයොදග
පදයොදග භික්ඛුස්ස දුක්කටන්ති වුත්තං දහොති. තුරිආදීනං අභාදව දතසං
කරණත්ථං වාසිඵරසුආදීනං
මග්ගනනිසානරුක්ඛච්දඡදනාදිසබ්බප්පදයොදගපි එදසව නදයො. තන්තූනං
අත්තදනො සන්තකත්තා වීතවීතට්ඨානං පටිලද්ධදමව දහොතීති ආහ 

‘‘පටි ාක න නිස්සග්ගියං කහොතී’’ති, විකප්පනුපගපච්ඡිමචීවරප්පමාදණ
වීදත නිස්සග්ගියං දහොතීති වුත්තං දහොති. දතදනව වක්ඛති ‘‘දීඝදතො
විදත්ථිමත්දත, තිරියඤ්චහත්ථමත්දතවීදතනිස්සග්ගියං පාචිත්තිය’’න්ති.
එත්ථ ච ‘‘ඉදං දම, භන්දත, චීවරං සාමං සුත්තං විඤ්ඤාදපත්වා 
තන්තවාදයහි වායාපිතං නිස්සග්ගිය’’න්ති ඉමිනා නදයන
නිස්සජ්ජනවිධානං දවදිතබ්බං. 

කතකනවාති විඤ්ඤාපිතතන්තවාදයදනව. එවං ඉධ දුක්ෙටන්ති ඉධාපි
තන්තවාදයදනව දීඝදතො විදත්ථිමත්දත, තිරියං හත්ථමත්දත වීදත

දුක්කටන්ති අත්දථො. අෙප්පියසුත්තමකයති විඤ්ඤාපිතසුත්තමදය. 

ඉතරස්මින්ති අවිඤ්ඤත්තිසුත්තමදය පරිච්දඡදද. තකතො කච ඌනතරාති
වුත්තප්පමාණදතො දච ඌනතරා, අන්තමදසො (පාරා. අට්ඨ. 2.636-638) 
අච්ඡිමණ්ඩලප්පමාණාපීති අධිප්පාදයො. කප්පියතන්තවාදයනපි
අකප්පියසුත්තංවායාදපන්තස්සයථාපුබ්දබනිස්සග්ගියං, එවමිධදුක්කටං.
දතදනව කප්පියඤ්ච අකප්පියඤ්ච සුත්තං වායාදපන්තස්ස සදච 
පච්ඡිමචීවරප්පමාණා වා ඌනකා වා අකප්පියසුත්තපරිච්දඡදා දහොන්ති, 
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දතසු පරිච්දඡදගණනායදුක්කටං.කප්පියසුත්තපරිච්දඡදදසුඅනාපත්ති.අථ
එකන්තරිදකනවා සුත්දතන, දීඝදතොවාකප්පියංතිරියංඅකප්පියංකත්වා
වීතංදහොති, පමාණතත්දත පරිච්දඡදදපරිච්දඡදදදුක්කටං. 

යදි පන (පාරා. අට්ඨ. 2.636-638) ද්දව තන්තවායා දහොන්ති එදකො
කප්පිදයො එදකො අකප්පිදයො, සුත්තඤ්ච අකප්පියං, දත දච වාදරන 
විනන්ති, අකප්පියතන්තවාදයන වීදත පමාණතත්දත පරිච්දඡදද
පරිච්දඡදද පාචිත්තියං, ඌනතදර දුක්කටං. ඉතදරන වීදත උභයත්ථ
දුක්කටං. සදච ද්දවපි දවමං ගදහත්වා එකදතො විනන්ති, පමාණතත්දත
පරිච්දඡදද පරිච්දඡදද පාචිත්තියං. අථ සුත්තං කප්පියං, චීවරඤ්ච
දකදාරබද්ධාදීහි සපරිච්දඡදං, අකප්පියතන්තවාදයන වීදත පරිච්දඡදද 
පරිච්දඡදද දුක්කටං, ඉතදරන වීදත අනාපත්ති. සදච ද්දවපි එකදතො
විනන්ති, පමාණතත්දත පරිච්දඡදද පරිච්දඡදද දුක්කටං. අථ සුත්තම්පි
කප්පියඤ්ච අකප්පියඤ්ච, දතදචවාදරනවිනන්ති, අකප්පියතන්තවාදයන
අකප්පියසුත්තමදයසු පච්ඡිමචීවරප්පමාදණසු පරිච්දඡදදසු වීදතසු
පරිච්දඡදගණනායපාචිත්තියං, ඌනතදරසු කප්පියසුත්තමදයසුචදුක්කටං.
කප්පියතන්තවාදයනඅකප්පියසුත්තමදයසු පමාණතත්දතසුවාඌනදකසු
වාදුක්කටදමව, කප්පියසුත්තමදයසුඅනාපත්ති. 

අථ එකන්තරිදකන වා සුත්දතන, දීඝදතො වා අකප්පියං තිරියං 
අකප්පියං කත්වා විනන්ති, උදභොපි වා දත දවමං ගදහත්වා එකදතො
විනන්ති, අපරිච්දඡදද චීවදර පමාණතත්දත පරිච්දඡදද පරිච්දඡදද

දුක්කටං, සපරිච්දඡදද පරිච්දඡදවදසන දුක්කටානි. දතනාහ ‘‘එකතකනව

උපාකයනා’’තිආදි. 

එත්ථ ච තන්තවාදයො තාව අඤ්ඤාතකඅප්පවාරිතදතො විඤ්ඤත්තියා 
ලද්දධො අකප්පිදයො, දසදසො කප්පිදයො. සුත්තම්පි සාමං විඤ්ඤාපිතං
අකප්පියං, දසසං, ඤාතකාදිවදසනඋප්පන්නඤ්චකප්පියන්තිදවදිතබ්බං. 

තිෙපාචිත්තියන්ති වායාපිදත වායාපිතසඤ්ඤිදවමතිකඅවායාපිතසඤ්ඤීනං 

වදසන තීණි පාචිත්තියානි. චීවරත්ථාය විඤ්ඤාපිතසුත්තන්ති සාමං වා
අඤ්දඤන වා චීවරත්ථාය විඤ්ඤාපිතසුත්තං. කිඤ්චාපි පාළයං ‘‘සාමං
සුත්තං විඤ්ඤාදපත්වා’’ති වුත්තං, තථාපි ඉධ ‘‘චීවරත්ථාය සාමං 
විඤ්ඤාපිතසුත්ත’’න්ති අවත්වා දකවලං ‘‘චීවරත්ථාය
විඤ්ඤාපිතසුත්ත’’න්ති අඞ්දගසු වුත්තත්තා අඤ්දඤන චීවරත්ථාය

විඤ්ඤාපිතසුත්තම්පිසඞ්ගහංගච්ඡතීති දවදිතබ්බං. අෙප්පියවිඤ්ඤත්තියාති
‘‘චීවරංදම, ආවුදසො, වායථා’’තිඑවංභූතායඅකප්පියවිඤ්ඤත්තියා. 

සුත්තවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. මහාදපසකාරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

චීවරසාමිකෙහි පුබ්කබඅප්පවාරිකතොහුත්වාති ‘‘කීදිදසනදත, භන්දත, 
චීවදරන අත්දථො, කීදිසං දත චීවරං වායාදපමි, වද, භන්දත, යදිච්ඡසී’’ති
චීවරසාමිදකහි පුබ්දබ අවුත්දතො හුත්වා. එත්ථ ච ආයතාදීහි තීහි
සුත්තවඩ්ඪනාකාදරන සහ වායනාකාරං දස්දසති, සුවීතාදීහි චතූහි

වායනාකාරදමව. ‘‘කිඤ්චිමත්තං අනුපදජ්කජයයාමා’’තිආදි තස්ස
කත්තබ්බාකාරමත්තදස්සනං, නපන අඞ්ගදස්සනං සුත්තවඩ්ඪනවදසදනව

ආපජ්ජිතබ්බත්තාති ආහ ‘‘න භික්ඛුකනො පිණ්ඩපාතදානමත්කතනා’’තිආදි.
එත්ථ ච ‘‘ඉදං දම, භන්දත, චීවරං පුබ්දබ අප්පවාරිදතන අඤ්ඤාතකස්ස
ගහපතිකස්ස තන්තවාදය උපසඞ්කමිත්වා චීවදර විකප්පං ආපන්නං
නිස්සග්ගිය’’න්ති (පාරා. 643) ඉමිනා නදයන නිස්සජ්ජනවිධානං 

දවදිතබ්බං. තිෙපාචිත්තියන්ති අඤ්ඤාතදක 
අඤ්ඤාතකසඤ්ඤිදවමතිකඤාතකසඤ්ඤීනංවදසනතීණිපාචිත්තියානි. 

මහාදපසකාරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. අච්දචකචීවරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පඨමපදස්සාති ‘‘දසාහානාගත’’න්ති පදස්ස. පුරිමනකයකනවාති

අච්චන්තසංදයොගවදසදනව. තානි දිවසානීති දතසු දිවදසසු. 

අච්චන්තකමවාති නිරන්තරදමව, දතසු දසාදහසු යත්ථ කත්ථචි දිවදසති

වුත්තං දහොති. පවාරණාමාසස්සාති පුබ්බකත්තිකමාසස්ස. දසො හි ඉධ
පඨමපවාරණාදයොගදතො ‘‘පවාරණාමාදසො’’ති වුත්දතො. 

ජුණ්හපක්ඛපඤ්චමිකතො පට්ඨායාති සුක්කපක්ඛපඤ්චමිං ආදිං කත්වා. 

පවාරණාමාසස්ස ජුණ්හපක්ඛපඤ්චමිකතොති වා පවාරණාමාසස්ස
පකාසනදතොපුරිමස්සජුණ්හපක්ඛස්ස පඤ්චමිදතොපට්ඨායාතිඅත්දථො.දයො
පදනත්ථ ‘‘කාමඤ්දචස (සාරත්ථ. ටී. 2.650) ‘දසාහපරමං අතිදරකචීවරං
ධාදරතබ්බ’න්ති (පාරා. 463) ඉමිනාව සිද්දධො, අට්ඨුප්පත්තිවදසන පන
අපුබ්බංවියඅත්ථං දස්දසත්වා සික්ඛාපදංඨපිත’’න්තිපාදඨො දිස්සති, දසො
පමාදපාදඨො ‘‘දසාහානාගත’’න්ති ඉමිනා විදරොධදතොති දට්ඨබ්බං. කිඤ්ච
‘‘ජුණ්හපක්ඛපඤ්චමිදතො පට්ඨායා’’ති වුත්තත්තා අට්ඨකථාදයව
පුබ්බාපරවිදරොදධොපිසියා. 

අච්කචෙචීවරන්ති අච්චායිකචීවරං වුච්චති, දසො ච අච්චායිකභාදවො
දායකස්ස ගමිකාදිභාදවනාති දස්දසතුං 

‘‘ මිෙගි ාන බ්භිනිඅභිනවුප්පන්නසද්ධානං පුග්  ාන’’න්තිආදි වුත්තං.

තත්ථ  මිකෙො නාම ‘‘දසනාය වා ගන්තුකාදමො දහොති, පවාසං වා

ගන්තුකාදමොදහොතී’’ති(පාරා.649) වුත්දතො. අඤ්ඤතකරන ‘‘වස්සාවාසිෙං

දස්සාමී’’ති එවං ආකරොකචත්වා දින්නන්ති ගමිකාදීනං අඤ්ඤතදරන
ගමනාදීහිකාරදණහිදාතුකාදමනදූතංවාදපදසත්වා, සයංවාආගන්ත්වා 
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‘‘වස්සාවාසිකංදස්සාමී’’තිඑවංආදරොදචත්වාදින්නංචීවරං.එත්ථච‘‘ඉදං
දම, භන්දත, අච්දචකචීවරං චීවරකාලසමයං අතික්කාමිතං
නිස්සග්ගිය’’න්ති (පාරා. 649) ඉමිනා නදයන නිස්සජ්ජනවිධානං
දවදිතබ්බං. 

කසසන්ති‘‘සාධාරණපඤ්ඤත්තී’’තිආදිකං. අයංපනවිදසදසො– තත්ථ
අතිදරකචීවදර අතිදරකචීවරසඤ්ඤිආදිදනො දසාහාතික්කදමො, ඉධ 
අච්දචකචීවදර අච්දචකචීවරසඤ්ඤිආදිදනො චීවරකාලාතික්කදමො. තථා
අනච්දචකචීවදර අච්දචකචීවරසඤ්ඤිදනො, දවමතිකස්ස ච දුක්කටං.
ජාතිප්පමාණසම්පන්නස්ස අච්දචකචීවරස්ස අත්තදනො සන්තකතා, 
දසාහානාගතාය කත්තිකදතමාසිකපුණ්ණමාය උප්පන්නභාදවො, 
අනධිට්ඨිතඅවිකප්පිතතා, චීවරකාලාතික්කදමොති චතුරඞ්ගභාදවොව එත්ථ 
විදසදසො. 

අච්දචකචීවරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. සාසඞ්කසික්ඛාපදවණ්ණනා 

උපසම්පජ්ජන්තිආදීසු වියාති ‘‘පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරතී’’ති
(විභ. 508) ඉමස්ස විභඞ්දග ‘‘උපසම්පජ්ජා’’ති උද්ධරිතබ්දබ

‘‘උපසම්පජ්ජ’’න්ති උද්ධටං. තදිහ නිදස්සනං කතං. ආදිසද්දදන පන
‘‘අනාපුච්ඡං වා ගච්දඡයයා’’තිආදීනං (පාචි. 111, 115) සඞ්ගදහො

දට්ඨබ්දබො. උප න්ත්වාති උපසද්දස්සත්ථමාහ. වසිත්වාති අක්ඛණ්ඩං
වසිත්වා.‘‘දයන යස්සහිසම්බන්දධො, දූරට්ඨම්පිචතස්සත’’න්තිවචනදතො 

‘‘ඉමස්ස…කප.… ඉමිනා සම්බන්කධො’’ති වුත්තං. තත්ථ ඉමස්සාති
‘‘උපවස්ස’’න්ති පදස්ස. විනයපරියාදයන අරඤ්ඤලක්ඛණං 
අදින්නාදානපාරාජිදක ආගතං. තත්ථ හි ‘‘ගාමා වා අරඤ්ඤා වා’’ති 
අනවදසසදතො අවහාරට්ඨානපරිග්ගදහන තදුභයං අසඞ්කරදතො දස්දසතුං 
‘‘ඨදපත්වා ගාමඤ්චා’’තිආදි වුත්තං. ගාමූපචාදරො හි දලොදක
ගාමසඞ්ඛදමවගච්ඡතීති.ඉධ පනසුත්තන්තපරියාදයන ‘‘පඤ්චධනුසතිකං
පච්ඡිම’’න්ති (පාරා.654) ආගතංආරඤ්ඤකං භික්ඛුංසන්ධාය.නහිදසො
විනයපරියායිදක අරඤ්දඤ වසන්දතො ‘‘ආරඤ්ඤදකො 
පන්ථදසනාසදනො’’ති (ම. නි. 1.61) සුත්දත වුත්දතො, තස්මා තත්ථ
ආගතදමව ලක්ඛණං ගදහතබ්බන්ති දස්දසන්දතො ‘‘සබ්බපච්ඡිමානි

ආදරොපිදතන ආචරියධනුනා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ‘‘ආචරියධනු නාම
පකතිහත්දථන නවවිදත්ථිපමාණං. ජියාය පන ආදරොපිතාය

චතුහත්ථපමාණ’’න්ති වදන්ති.  ාමස්සාති පරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස. 

ඉන්දඛී කතොති උම්මාරදතො. පරික්කඛපාරහට්ඨානකතොති පරියන්දත
ඨිතඝරස්ස උපචාදර ඨිතස්ස මජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස පඨමදලඩ්ඩුපාතදතො.

කිත්තදකනමග්දගනමිනිතබ්බන්තිආහ ‘‘සකච’’තිආදි. මජ්ඣිමට්ඨෙථායං 
පන ‘‘විහාරස්සාපිගාමස්දසවඋපචාරංනීහරිත්වාඋභින්නංදලඩ්ඩුපාතානං
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අන්තරා මිනිතබ්බ’’න්ති වුත්තං. කචොරානං නිවිට්කඨොොසාදිදස්සකනනාති
ආරාදම, ආරාමූපචාදරචදචොරානං නිවිට්දඨොකාසාදිදස්සදනනකාරදණන. 

ආදිසද්දදන භුත්දතොකාසට්ඨිදතොකාසනිසින්දනොකාසනිපන්දනොකාසානං

ගහණං. කචොකරහි මනුස්සානං හතවිලුත්තාකෙොටිත ාවදස්සනකතොති
ආරාදම, ආරාමූපචාදරච හතවිලුත්තාදකොටිතභාවදස්සනදතො. 

අන්තරඝකරනික්ඛිකපයයාතිඅන්තදර අන්තදරඝරානිඑත්ථ, එතස්සාති

වා අන්තරඝරං, ගාදමො, තස්මිං ඨදපයයාති අත්දථො. දතනාහ 

‘‘ආරඤ්ඤෙස්සා’’තිආදි. තඤ්චාති නික්ඛිපනඤ්ච. ‘‘මහාපවාරණාය 

පවාරිකතොකහොතී’’තිඉදංවස්සච්දඡදංඅකත්වාවුට්ඨභාවංදස්දසතුංවුත්තං, 
න පන පවාරණාය අඞ්ගභාවං. දතදනව හි බයතිදරකං දස්දසන්දතන 

සමන්තපාසාදිොයං (පාරා.අට්ඨ.2.653-654) වුත්තං‘‘සදච පච්ඡිමිකායවා
උපගදතොදහොතිඡින්නවස්දසොවා, නික්ඛිපිතුංනලභතී’’ති.කත්තිකමාදසො 
නාම පුබ්බකත්තිකමාසස්ස කාළපක්ඛපාටිපදදතො පට්ඨාය යාව

අපරකත්තිකපුණ්ණමා, තාව එකූනත්තිංස රත්තින්දිවා. එව-සද්දදන
කත්තිකමාසදතො පරං න ලභතීති දස්දසති. ඌනප්පමාදණ තාව
අරඤ්ඤලක්ඛණාදයොගදතොනලභතු, කස්මාගාවුතදතො අතිදරකප්පමාදණ

න ලභතීති ආහ ‘‘යත්ර හී’’තිආදි. නිමන්තිදතො පන අද්ධදයොජනම්පි 
දයොජනම්පි ගන්ත්වා වසිතුං පච්දචති, ඉදමප්පමාණං. 

සාසඞ්ෙසප්පටි යකමව කහොතීති සාසඞ්කඤ්දචව සප්පටිභයඤ්ච දහොති. 

එව-සද්දදනඅනාසඞ්කඅප්පටිභදයහිඅඞ්ගතත්දතපිදසනාසදන වසන්දතො
නික්ඛිපිතුං න ලභතීති දස්දසති. එත්තාවතා පුරිමිකාය උපගන්ත්වා 
අක්ඛණ්ඩං කත්වා වුට්ඨවස්දසො යං ගාමං දගොචරගාමං කත්වා
පඤ්චධනුසතිකපච්ඡිදම ආරඤ්ඤකදසනාසදන විහරති, තස්මිං ගාදම
චීවරං ඨදපත්වා සකලකත්තිකමාසං තස්මිංදයව දසනාසදන දතන
චීවදරනවිනාවත්ථුංඅනුජානිත්වා ඉදානිවිහාරදතො අඤ්ඤත්ථවසන්තස්ස

ඡාරත්තං විප්පවාසං අනුජානන්දතො ‘‘සියා ච තස්ස භික්ඛුකනො’’තිආදිමාහ.
අසමාදානචාරඤ්හි අත්ථතකථිනා එව ලභන්ති, දනතදරති එත්ථ ඉදම්පි

කාරණං දට්ඨබ්බං. තත්ථ ඡාරත්තපරමං කතන භික්ඛුනා කතන චීවකරන

විප්පවසිතබ්බන්ති දයො භික්ඛු විහාදර වසන්දතො තදතො අඤ්ඤත්ථ
ගමනකිච්දච සති අන්තරඝදර චීවරං නික්ඛිපති, දතන භික්ඛුනා දතන
චීවදරන ඡාරත්තපරමං විප්පවසිතබ්බං, ඡ රත්තිදයො තම්හා විහාරා
අඤ්ඤත්ථ වසිතබ්බාති වුත්තං දහොති. වුත්තඤ්හි භදන්දතන 

බුද්ධදත්තාචරිකයන – 

‘‘යංගාමංදගොචරංකත්වා, භික්ඛුආරඤ්ඤදකවදස; 
තස්මිංගාදමඨදපතුංතං, මාසදමකංතුවට්ටති. 

‘‘අඤ්ඤත්දථවවසන්තස්ස, ඡාරත්තපරමංමතං; 
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අයමස්සඅධිප්පාදයො, පටිච්ඡන්දනොපකාසිදතො’’ති. 

දතදනවාහ ‘‘තකතොකචඋත්තරිවිප්පවකසයයාති ඡාරත්තකතොඋත්තරි

තස්මිං කසනාසකන සත්තමං අරුණං උට්ඨාකපයයා’’තිආදි. තථා

අසක්කෙොන්කතනාතිගතට්ඨානස්සදූරතායදසනාසනං ආගන්ත්වාසත්තමං
අරුණං උට්ඨාදපතුං අසක්දකොන්දතන. එවම්පි අසක්දකොන්දතන තදත්රව

ඨිදතන පච්චුද්ධරිතබ්බං ‘‘අතිදරකචීවරට්ඨාදන ඨස්සතී’’ති. වසිත්වාති
අරුණංඋට්ඨාදපත්වා.භික්ඛුසම්මුති උදදොසිතසික්ඛාපදදවුත්තාව. 

කසසන්ති ‘‘අඤ්ඤත්ර භික්ඛුසම්මුතියාති අයදමත්ථ
අනුපඤ්ඤත්තී’’තිආදිකං. තත්ථ හි අඞ්දගසු යං රත්තිවිප්පවාදසො
චතුත්ථමඞ්ගං, තං ඉධ ඡාරත්තදතො උත්තරි විප්පවාදසො දහොතීති අයදමව 
විදසදසො. 

සාසඞ්කසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. පරිණතසික්ඛාපදවණ්ණනා 

නනු චායං සඞ්ඝස්ස පරිණදතො, න පරිච්චත්දතො, අථ කථං

සඞ්ඝසන්තදකොදහොතීතිආහ ‘‘කසොහී’’තිආදි.තත්ථ කසොතිලාදභො. එකෙන

පරියාකයනාති පරිණතභාවසඞ්ඛාදතන එදකන පරියාදයන. 

‘‘ භිතබ්බ’’න්ති ඉමිනා  ා සද්දස්ස කම්මසාධනමාහ. චීවරාදිවත්ථුන්ති 
චීවරපිණ්ඩපාතදසනාසනගිලානපච්චයදභසජ්ජපරික්ඛාරං අන්තමදසො 

චුණ්ණපිණ්ඩම්පි දන්තකට්ඨම්පි දසිකසුත්තම්පි. පරිණතන්ති සඞ්ඝස්ස
නින්නංසඞ්ඝස්සදපොණංසඞ්ඝස්සපබ්භාරං හුත්වාඨිතන්තිඅත්දථො.දයන
පන කාරදණන දසො පරිණදතො දහොති, තං දස්දසත්වා තස්ස අත්ථං

දස්දසතුං ‘‘දස්සාම ෙරිස්සාමා’’තිආදි වුත්තං. අත්තකනො

පරිණාකමන්තස්සාති ‘‘ඉදං මය්හං දදහී’’ති සඞ්ඝස්ස පරිණතභාවංඤත්වා

අත්තදනොපරිණාදමත්වාගණ්හන්තස්ස. පකයොක තිපරිණාමනප්පදයොදග.
එත්ථ ච ‘‘ඉදං දම, භන්දත, ජානං සඞ්ඝිකං ලාභං පරිණතං අත්තදනො
පරිණාමිකං නිස්සග්ගිය’’න්ති ඉමිනා නදයන නිස්සජ්ජනවිධානං
දවදිතබ්බං. 

සඞ්ඝකචතියපුග් ක සූති එත්ථ ච අන්තමදසො සුනඛං උපාදාය දයො

දකොචි සත්දතො ‘‘පුග්ගදලො’’ති දවදිතබ්දබො. අඤ්ඤසඞ්ඝාදීනන්ති
අඤ්ඤසඞ්ඝදචතියපුග්ගලානං. ඉදං වුත්තං දහොති – ‘‘සඞ්ඝස්ස පරිණතං
අඤ්ඤස්සසඞ්ඝස්ස වා දචතියස්ස වා පුග්ගලස්ස වා, දචතියස්සපරිණතං
අඤ්ඤස්සදචතියස්සවාසඞ්ඝස්සවා පුග්ගලස්සවා, පුග්ගලස්ස පරිණතං
අඤ්ඤස්ස පුග්ගලස්ස වා සඞ්ඝස්ස වා දචතියස්ස වා පරිණාදමන්තස්ස 
දුක්කට’’න්ති. 
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ඉදානි අනාපත්තිං දස්දසතුං ‘‘අපරිණතසඤ්ඤිකනො’’තිආදිමාහ.
පරිණදත, අපරිණදතචඅපරිණතසඤ්ඤිදනො චාතිසම්බන්දධො, පරිණදත, 
අපරිණදත චාති උභයත්ථාපි අනාපත්තීති අත්දථො. වුත්තඤ්දහතං
‘‘පරිණදතඅපරිණතසඤ්ඤීඅත්තදනොපරිණාදමති, අනාපත්ති.අපරිණදත 

අපරිණතසඤ්ඤී අනාපත්තී’’ති (පාරා. 660). කදයයධම්කමොති චත්තාදරො

පච්චයා. ආදිසද්දදන ‘‘පටිසඞ්ඛාරං වා ලදභයය, චිරට්ඨිතිදකො වා අස්ස, 
යත්ථ වා පන තුම්හාකං චිත්තං පසීදති, තත්ථ දදථා’’ති (පාරා. 661) 
වචනානං ගහණං. සදච පන දායකා ‘‘මයං සඞ්ඝභත්තං කත්තුකාමා, 
දචතියපූජංකත්තුකාමා, එකස්සභික්ඛුදනොපරික්ඛාරංදාතුකාමා, තුම්හාකං
රුචියාදස්සාම.භණථ, කත්ථදදමා’’ති(පාරා.අට්ඨ.2.660) වදන්ති, එවං 
වුත්දතදතනභික්ඛුනා‘‘යත්ථඉච්ඡථ, තත්ථදදථා’’තිවත්තබ්බා. 

පරිණතසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පත්තවග්දගොතතිදයො. 

ඉතිකඞ්ඛාවිතරණියාපාතිදමොක්ඛවණ්ණනාය 

විනයත්ථමඤ්ජූසායංලීනත්ථප්පකාසනියං 

නිස්සග්ගියවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පාචිත්තියෙණ්ඩං 

1. මුසාවාදවග්ක ො 

1. මුසාවාදසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සම්පජානමුසාවාකදති එත්ථ මුසාතිඅභූතං අතච්ඡංවත්ථු, වාකදොතිතස්ස
භූතදතො තච්ඡදතො විඤ්ඤාපනං, සම්පජානස්ස මුසාවාදදො 

සම්පජානමුසාවාකදො, තස්මිං සම්පජානමුසාවාදදති අත්දථො. දතනාහ 

‘‘පුබ්කබ’’තිආදි. දසො ච පන මුසාවාදදො පුබ්බභාගක්ඛදණ, තඞ්ඛදණ ච
විජානන්තස්සදහොති‘‘පුබ්දබවස්සදහොති ‘මුසාභණිස්ස’න්ති, භණන්තස්ස

දහොති ‘මුසා භණාමී’’’ති (පාචි. 4) වුත්තත්තාති ආහ ‘‘පුබ්කබපි ජානිත්වා

වචනක්ඛකණපි ජානන්තස්සා’’ති. එතඤ්හි ද්වයං අඞ්ගභූතං, ඉතරං පන
දහොතු වා, මා වා, අකාරණදමතං. නනු දචතං භණනදමව ඤායතීතිආහ 

‘‘ ණනඤ්චනාමා’’තිආදි. අභූතස්සාතිඅතච්ඡස්ස. 

හත්ථෙං සෙයපුත්තන්ති එත්ථ හත්ථකෙොති තස්ස දථරස්ස නාමං.

සකයානං පුත්දතොති සෙයපුත්කතො. බුද්ධකාදල කිර සකයකුලදතො අසීති

පුරිසසහස්සානි පබ්බජිංසු, දතසං දසො අඤ්ඤතදරො. අවජානිත්වා 

පටිජානනාදිවත්ථුස්මින්ති එත්ථ අවජානිත්වා පටිජානනං නාම තිත්ථිදයහි
සද්ධිං කදථන්දතො අත්තදනො වාදද කඤ්චි දදොසං සල්ලක්දඛන්දතො
‘‘නායං මම වාදදො’’ති අවජානිත්වා පුන කදථන්දතො කදථන්දතො
නිද්දදොසතං සල්ලක්දඛත්වා ‘‘මදමව අයං වාදදො’’ති පටිජානාති. 

ආදිසද්දදන පටිජානිත්වා අවජානනං, අඤ්දඤනඤ්ඤං පටිචරණං, 
සම්පජානමුසාභාසනං, සඞ්දකතං කත්වා විසංවාදකරණඤ්ච සඞ්ගණ්හාති.

ඉදානි ආපත්තිදභදදස්සනත්ථං ‘‘උත්තරිමනුස්සධම්මාකරොචනත්ථ’’න්තිආදි
වුත්තං. 

අනුපධාකරත්වා සහසා  ණන්තස්සාති අවීමංසිත්වා දවදගන දිට්ඨම්පි

‘‘අදිට්ඨං දම’’තිආදිනා භණන්තස්ස. ‘‘අඤ්ඤං  ණිස්සාමී’’ති අඤ්ඤං 

 ණන්තස්සාති දයො මන්දත්තා දමොමූහත්තා පක්ඛලන්දතො ‘‘චීවර’’න්ති 
වත්තබ්දබ ‘‘චීර’’න්තිආදීනිභණති, අයං ‘‘අඤ්ඤංභණිස්සාමී’’තිඅඤ්ඤං
භණති නාම. දයො පන සාමදණදරන ‘‘අපි, භන්දත, මය්හං උපජ්ඣායං
පස්සිත්ථා’’ති වුත්දතො දකළංකුරුමාදනො ‘‘තව උපජ්ඣාදයො දාරුසකටං
දයොදජත්වා ගදතො භවිස්සතී’’ති වා සිඞ්ගාලසද්දං සුත්වා ‘‘කස්සායං
සද්දදො’’ති වුත්දතො ‘‘මාතුයා දත යාදනන ගච්ඡන්තියා කද්දදම
ලග්ගචක්කං උද්ධරන්තානං අයං සද්දදො’’ති වා එවං දනව දවා, න රවා
අඤ්ඤං භණති, දසො ආපත්තිං ආපජ්ජතිදයව. අඤ්ඤා පූරණකථා නාම
දහොති– එදකොගාදමදථොකංදතලංලභිත්වාවිහාරංආගදතොසාමදණරං
භණති ‘‘ත්වං අජ්ජ කුහිං ගදතො, ගාදමො එකදතදලො අදහොසී’’ති වා, 
පච්ඡිකාය ඨපිතං පූවඛණ්ඩං ලභිත්වා ‘‘අජ්ජ ගාදම පච්ඡිකාහි පූදව
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චාදරසු’’න්තිවා, අයං මුසාවාදදොව දහොති. විසංවාදනපුකරක්ඛාරතාතිවිසං

වාදදන්ති එදතනාති විසංවාදනං, වඤ්චනාධිප්පායවසප්පවත්තං චිත්තං, 

තස්ස පුදරක්ඛාරතා විසංවාදනපුකරක්ඛාරතා, විසංවාදනචිත්තස්ස පුරදතො
කරණන්තිඅත්දථො. 

මුසාවාදසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ඔමසවාදසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ඔමසවාකදතිඛුංසනගරහණවචදන.යස්මා පනතං දනවකණ්ණසුඛං, 
න හදයසුඛං, තස්මා දතන කණ්ණඤ්දචව හදයඤ්ච විජ්ඣතීති ආහ 

‘‘ඔවිජ් නවචකන’’ති, ජාතිආදීහි ඝදටත්වා වචදනති වුත්තං දහොති. 

දතනාහ ‘‘ජාතිනාමා’’තිආදි.තත්ථ ජාති නාමබ්රාහ්මණාදිඋක්කට්ඨාදචව

චණ්ඩාලාදි හීනා ච ජාති. නාමං නාම අවකණ්ණකාදි හීනඤ්දචව

බුද්ධරක්ඛිතාදි උක්කට්ඨඤ්චනාමං. ක ොත්තං නාමදකොසියාදිහීනඤ්දචව 

දගොතමාදිඋක්කට්ඨඤ්චදගොත්තං. ෙම්මං නාමපුප්ඵඡඩ්ඩකාදි හීනඤ්දචව

කසිවණිජ්ජාදි උක්කට්ඨඤ්ච කම්මං. සිප්පං නාම නළකාරාදි හීනඤ්දචව

මුද්දාගණනාදි උක්කට්ඨඤ්ච සිප්පං. ආබාකධො නාම සබ්දබොපි දරොදගො
හීදනොදයව.අථවාමධුදමදහොඋක්කට්දඨො, දසදසො හීදනොතිදවදිතබ්දබො. 

ලඞ් ං නාම අතිදීඝාදි හීනඤ්දචව නාතිදීඝාදි උක්කට්ඨඤ්ච ලිඞ්ගං. 

කික කසො නාම රාගාදිදකො සබ්දබොපි කිදලදසො. ආපත්ති නාම
දසොතාපත්තාදිකා උක්කට්ඨා දචව පාරාජිකාදි අනුක්කට්ඨා ච ආපත්ති. 

අක්කෙොකසො නාම ‘‘ඔට්දඨොසී’’තිආදිදකො හීදනො දචව
‘‘පණ්ඩිදතොසී’’තිආදිදකො(පාචි.15) උක්කට්දඨොච අක්දකොදසො. 

යථා තථාතිපාළආගතානාගතපදානංදයනදකනචි ආකාදරන.ඉමස්මිං
සික්ඛාපදද ඨදපත්වා භික්ඛුං භික්ඛුනිආදදයො සබ්දබ සත්තා 

අනුපසම්පන්නට්ඨාදන ඨිතාති ආහ ‘‘ඉධ චා’’තිආදි. දවෙමයතා නාම

දකළහසාධිප්පායතා. සබ්බත්ථාති උපසම්පන්නානුපසම්පන්දනසු දචව
පාළආගතානාගතපදදසු චාති සබ්බත්ථ. 

අත්ථධම්මඅනුසාසනිපුකරක්ඛාරානන්ති එත්ථ ‘‘චණ්ඩාදලොසී’’තිආදිකාය

පාළයාඅත්ථංවණ්දණන්දතො අත්ථපුකරක්ඛාකරො නාම.පාළංවාදචන්දතො 

ධම්මපුකරක්ඛාකරො නාම.අනුසිට්ඨියංඨත්වා ‘‘ඉදානිපිචණ්ඩාදලොසි, පාපං
මා අකාසි. මා තදමොතමපරායදණො අදහොසී’’තිආදිනා (පාචි. අට්ඨ. 35) 

නදයනකදථන්දතො අනුසාසනිපුකරක්ඛාකරො නාමාතිදවදිතබ්දබො. 

ඔමසවාදසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. දපසුඤ්ඤසික්ඛාපදවණ්ණනා 

භික්ඛුකපසුඤ්කඤති පිසතීති පිසුණා, යාය වාචාය සමග්දග සත්දත
අවයවභූදත වග්දග භින්දන කදරොති, සා වාචා පිසුණා, පිසුණා එව 

කපසුඤ්ඤං, තාය වාචාය සමන්නාගදතො පිසුකණො, තස්ස කම්මං 

කපසුඤ්ඤං, භික්ඛුස්ස දපසුඤ්ඤං භික්ඛුකපසුඤ්ඤං, තස්මිං 
භික්ඛුදපසුඤ්දඤ, භික්ඛුදතො සුත්වා භික්ඛුනා, භික්ඛුස්ස වා

උපසංහටදපසුඤ්දඤති අත්දථො. දතනාහ ‘‘ජාතිආදීහී’’තිආදි. තඤ්ච දඛො

ද්වීහි කාරදණහි උපසංහරතීති ආහ ‘‘භික්ඛුකනො පියෙමයතාය වා’’තිආදි. 

තත්ථ භික්ඛුකනො පියෙමයතායාති යස්ස තං භාසති, තස්ස භික්ඛුදනො
‘‘එවමහංඑතස්සපිදයොභවිස්සාමී’’තිඅත්තදනොපියභාවංපත්ථයමානතාය. 

ක දාධිප්පාකයනාති ‘‘එවමයං දතන සද්ධිං භිජ්ජිස්සතී’’ති පරස්ස පදරන

දභදංඉච්ඡන්දතන.අථවාපියසුඤ්ඤකරණදතො කපසුඤ්ඤං (සාරත්ථ.ටී.
පාචිත්තිය 3.36) නිරුත්තිනදයන, යාය වාචාය යස්ස තං භාසති, තස්ස 
හදදය අත්තදනො පියභාවං, පරස්ස ච සුඤ්ඤභාවං කදරොති, සා වාචා, 
‘‘භික්ඛුස්ස දපසුඤ්ඤං භික්ඛුදපසුඤ්ඤ’’න්තිආදිනා එවම්දපත්ථ අත්දථො

දට්ඨබ්දබො. ‘‘වුත්තනකයකනවාති ‘‘ජාතිආදීහි අක්දකොසවත්ථූහී’’තිආදිනා 
වුත්තනදයන. 

පාළිමුත්තෙඅක්කෙොසූපසංහාකරති ‘‘දචොදරොසී’’තිආදිනාඅක්දකොසස්ස
උපසංහාදර. ‘‘අනක්දකොසවත්ථුභූතං පන දපසුඤ්ඤකරං තස්ස කිරියං, 
වචනං වා පියකමයතාය උපසංහරන්තස්ස කිඤ්චාපි ඉමිනා සික්ඛාපදදන
ආපත්ති න දිස්සති, තථාපි දුක්කදටන භවිතබ්බ’’න්ති (සාරත්ථ. ටී. 

පාචිත්තිය3.36) වදන්ති. පාප රහිතායවදන්තස්සාතිඑකං අක්දකොසන්තං, 
එකඤ්ච ඛමන්තං දිස්වා ‘‘අදහොනිල්ලජ්දජො, ිදිසම්පිනාමභවන්තං පුන
වත්තබ්බංමඤ්ඤිස්සතී’’තිඑවංදකවලංපාපගරහිතාය භණන්තස්ස. 

දපසුඤ්ඤසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. පදදසොධම්මසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පදකසො ධම්මං වාකචයයාති එකදතො පදං පදං ධම්මං වාදචයය, 
දකොට්ඨාසං දකොට්ඨාසං වාදචයයාති අත්දථො. යස්මා න දකවලං තිස්දසො 
සඞ්ගීතිදයො ආරුළ්හධම්මංදයව පදදසො වාදචන්තස්ස ආපත්ති, තස්මා 

‘‘සඞ්ගීතිත්තයංඅනාරුළ්හම්පී’’තිආදිවුත්තං. ආදි-සද්දදන(පාචි.අට්ඨ.45) 
සීලූපදදස ධුතඞ්ගපඤ්හආරම්මණකථා 
බුද්ධිකදණ්ඩකඤ්ඤාණවත්ථුඅසුභකථාදීනං ගහණං.
දමණ්ඩකමිලින්දපඤ්දහසු දථරස්ස සකප්පටිභාදන අනාපත්ති. යං
රඤ්දඤො සඤ්ඤාපනත්ථං ආහරිත්වා වුත්තං, තත්ථ ආපත්ති. 
වණ්ණපිටකඅඞ්ගුලිමාලපිටකරට්ඨපාලගජ්ජිතආළවකගජ්ජිතගූළ්හමග්ගගූළ්
හදවස්සන්තරගූළ්හවිනයදවදල්ලපිටකාදීනි පනඅබුද්ධවචනානිදයව. 
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යස්මා පන තං පදං චතුබ්බිධං දහොති, තස්මා තං දස්දසතුං 

‘‘පදානුපදඅන්වක්ඛරානුබයඤ්ජකනසූ’’ති වුත්තං. තත්ථ පදන්ති එදකො

ගාථාපාදදො අධිප්දපදතො. අනුපදන්ති දුතියපාදදො. අන්වක්ඛරන්ති එදකකං

අක්ඛරං. අනුබයඤ්ජනන්ති පුරිමබයඤ්ජදනන සදිසං පච්ඡාබයඤ්ජනං. යං

කිඤ්චි වා එකං අක්ඛරං අන්වක්ඛරං. අක්ඛරසමූදහො අනුබයඤ්ජනං. 

අක්ඛරානුබයඤ්ජනසමූදහො පදං. පඨමං පදං පදදමව, දුතියං අනුපදන්ති 
එවදමත්ථනානාකරණංදවදිතබ්බං.එදතසුපදාදීසුයංකඤ්චිදකොට්ඨාසං
භික්ඛුඤ්ච භික්ඛුනිඤ්ච ඨදපත්වා අවදසසපුග්ගදලහි සද්ධිං එකදතො
භණන්තස්සපදාදිගණනාය පාචිත්තියන්තිසම්බන්දධො. 

එත්ථ ගාථාබන්දධසු (පාචි. අට්ඨ. 45) තාව ‘‘මදනොපුබ්බඞ්ගමා
ධම්මා’’ති (ධ. ප. 1, 2) එකදමකං පදං සාමදණදරන සද්ධිං එකදතො 

ආරභිත්වා එකදතොදයව නිට්ඨාදපන්තස්ස පද ණනාය පාචිත්තියං. 
දථදරන ‘‘මදනොපුබ්බඞ්ගමා ධම්මා’’ති වුත්දත තං පදං අපාපුණිත්වා
‘‘මදනොදසට්ඨා මදනොමයා’’ති වචනකාදල පත්දතන සාමදණදරන

එකදතො භණන්තස්ස අනුපද ණනාය. ‘‘රූපං අනිච්ච’’න්තිආදි (ම. නි.
1.353, 356) වචනකාදලදතනසද්ධිං‘‘රූ’’ කාරමත්තදමවවාදචන්තස්ස 

අන්වක්ඛර ණනාය. එසනදයොගාථාබන්දධපි.‘‘රූපං, භික්ඛදව, අනිච්චං, 
දවදනාඅනිච්චා’’ති(ම.නි.1.353, 356) ඉමංසුත්තංවාචයමාදනොදථදරන 
‘‘රූපං අනිච්ච’’න්ති වුච්චමාදන සාමදණදරො සීඝපඤ්ඤතාය ‘‘දවදනා 
අනිච්චා’’ති ඉමං අනිච්චපදං දථරස්ස ‘‘රූපං අනිච්ච’’න්ති එදතන
අනිච්චපදදන සද්ධිං එකදතො භණන්දතො වාචං නිච්ඡාදරති, එවං

වාදචන්තස්ස අනුබයඤ්ජන ණනාය පාචිත්තියන්තිදවදිතබ්බං. 

තිෙපාචිත්තියන්ති අනුපසම්පන්දන 
අනුපසම්පන්නසඤ්ඤිදවමතිකඋපසම්පන්නසඤ්ඤීනං වදසන තීණි
පාචිත්තියානි. අනුපසම්පන්දනනසද්ධිංඑකදතොඋද්දදසග්ගහදණඑකදතො

භණන්තස්සඅනාපත්තීති සම්බන්දධො.එසනදයො ‘‘සජ් ායෙරකණ, තස්ස

සන්තිකෙ උද්කදසග් හකණ’’ති එත්ථාපි. තත්රායං විනිච්ඡදයො – 
උපසම්පන්දනොච අනුපසම්පන්දනොචනිසීදිත්වාඋද්දිසාදපන්ති.ආචරිදයො
‘‘නිසින්නානං භණාමී’’ති දතහි සද්ධිං එකදතො වදති, ආචරියස්දසව
ආපත්ති. අනුපසම්පන්දනනසද්ධිං ගණ්හන්තස්ස අනාපත්ති. ද්දවපි ඨිතා
ගණ්හන්ති, එදසව නදයො. දහරභික්ඛු නිසින්දනො, සාමදණදරො ඨිදතො, 
‘‘නිසින්නස්ස භණාමී’’ති භණදතො අනාපත්ති. සදච දහදරො තිට්ඨති, 
ඉතදරො නිසීදති, ‘‘ඨිතස්ස භණාමී’’ති භණදතොපි අනාපත්ති. සදච බහූනං 
භික්ඛූනංඅන්තදරඑදකොසාමදණදරොනිසින්දනොදහොති, තස්මිංනිසින්දන
පදදසො ධම්මං වාදචන්තස්ස අචිත්තකා ආපත්ති. සදච සාමදණදරො
උපචාරංමුඤ්චිත්වාඨිදතොවා නිසින්දනොවාදහොති, දයසංවාදචති, දතසු
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අපරියාපන්නත්තාඑදකනදිසාභාදගන පලායනකගන්ථංනාමගණ්හාතීති
සඞ්ඛංගච්ඡති, තස්මාඅනාපත්ති. 

සජ් ායෙරකණති අනුපසම්පන්දනන සද්ධිං එකදතො

සජ්ඣායකරදණ. තස්ස සන්තිකෙ උද්කදසග් හකණති අනුපසම්පන්නස්ස

සන්තිදක උද්දදසග්ගහදණ. කයභුකයයන පගුණ න්ථං  ණන්තස්සාති
සදච එකගාථාය එදකො පාදදො නාගච්ඡති, අවදසසා ආගච්ඡන්ති, අයං
දයභුදයයනපගුණගන්දථොනාම. එදතනනදයනසුත්දතපි දවදිතබ්දබො, 

තං භණන්තස්ස. ඔසාකරන්තස්ස චාති පරිසාමජ්දඣ සුත්තං 
උච්චාදරන්තස්සච. 

පදදසොධම්මසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. පඨමසහදසයයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ඉධ ‘‘භික්ඛුං ඨදපත්වා අවදසදසො අනුපසම්පන්දනො නාමා’’ති (පාචි. 
52) වචනදතො තිරච්ඡානගදතොපි අනුපසම්පන්දනොදයව, දසො ච දඛො න

සබ්දබො, දමථුනධම්මාපත්තියා වත්ථුභූදතොවාති ආහ ‘‘අන්තමකසො’’තිආදි. 
තස්ස ච පරිච්දඡදදො දමථුනධම්මාපත්තියා වුත්තනදයදනව දවදිතබ්දබො. 

දිරත්තතිරත්තන්ති එත්ථ දිරත්තවචදනනන දකොචි විදසසත්දථොලබ්භති, 
දකවලං දලොකදවොහාරවදසන බයඤ්ජනසිලිට්ඨතාය, මුඛාරුළ්හතාය එවං

වුත්තන්ති දවදිතබ්බං. ද්වින්නං වා තිණ්ණං වා රත්තීනන්ති පන
වචනත්ථමත්තදස්සනත්ථං වුත්තං, නිරන්තරතිරත්තදස්සනත්ථං වා

දිරත්තග්ගහණං කතන්ති දට්ඨබ්බං. සහකසයයන්ති එකදතො දසයයං. 

කසයයාතිච කායප්පසාරණසඞ්ඛාතංසයනම්පිවුච්චති ‘‘සයනංදසයයා’’ති
කත්වා, යස්මිං දසනාසදන සයන්ති, තම්පි ‘‘සයන්ති එත්ථාති දසයයා’’ති
කත්වා. තදුභයම්පි ඉධ සාමඤ්දඤන, එකදසසනදයන වා ගහිතන්තිආහ 

‘‘සබ්බච්ඡන්නපරිච්ඡන්කන’’තිආදි. 

තත්ථ යං දසනාසනං උපරි පඤ්චහි ඡදදනහි (පාචි. අට්ඨ. 51), 
අඤ්දඤන වා දකනචි අන්තමදසො වත්දථනාපි සබ්බදමව පරිච්ඡන්නං, 
භූමිදතො පට්ඨාය යාව ඡදනං ආහච්ච, අනාහච්චාපි වා සබ්බන්තිදමන
පරියාදයන දියඩ්ඪහත්ථුබ්දබදධන පාකාදරන වා අඤ්දඤන වා දකනචි

අන්තමදසො වත්දථනාපි පරික්ඛිත්තං, ඉදං සබ්බච්ඡන්නසබ්බපරිච්ඡන්නං 
නාම.යස්සපනඋපරිබහුතරංඨානං ඡන්නං, අප්පංඅච්ඡන්නං, සමන්තදතො

ච බහුතරං පරික්ඛිත්තං, අප්පං අපරික්ඛිත්තං, ඉදං කයභුකයයන ඡන්නං

කයභුකයයන පරිච්ඡන්නං නාම. තස්මිං සබ්බච්ඡන්නපරිච්ඡන්දන, 
දයභුදයයන ඡන්නපරිච්ඡන්දනවා. 

විදකහයයාති කදරයය, තඤ්ච දඛො අත්ථදතො සම්පාදනන්ති ආහ 

‘‘සම්පාකදයයා’’ති. අයඤ්දහත්ථ සඞ්දඛපත්දථො ‘‘දසනාසනසඞ්ඛාතං
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දසයයං පවිසිත්වා කායප්පසාරණසඞ්ඛාතං දසයයං කප්දපයය විදදහයය

සම්පාදදයයා’’ති. දියඩ්ඪහත්ථුබ්කබකධො වඩ්ඪකිහත්දථන ගදහතබ්දබො. 

එකූපචාකරොති වලඤ්ජනද්වාරස්ස එකත්තං සන්ධාය වුත්තං. සතගබ්භං වා

චතුසාලං එකූපචාරං දහොතීති සම්බන්දධො. තත්ථ වාති පුරිමපුරිමදිවදස

යත්ථ වුට්ඨං, තස්මිංදයව දසනාසදන වා. අඤ්ඤත්ථ වා තාදිකසති
යථාවුත්තලක්ඛදණනසමන්නාගදතඅඤ්ඤස්මිංපුබ්දබ අවුට්ඨදසනාසදන

වා. කතනවාතිදයනසහපුරිමපුරිමදිවදස වුට්ඨං, දතනවා. අඤ්කඤනවාති

දයනසහපුරිමපුරිමස්මිං දිවදසවුට්ඨං, තදතොඅඤ්දඤනවා. සඞ්කඛකපොති
සඞ්දඛපවණ්ණනා. යදි එවං විත්ථාදරො කථං දවදිතබ්දබොති ආහ 

‘‘විත්ථාකරො පනා’’තිආදි. 

උපඩ්ඪච්ඡන්නපරිච්ඡන්නාදීසූති ආදිසද්දදන ‘‘සබ්බච්ඡන්දන
චූළකපරිච්ඡන්දන දුක්කටං, දයභුදයයන ඡන්දන චූළකපරිච්ඡන්දන
දුක්කටං, සබ්බපරිච්ඡන්දන චූළකච්ඡන්දන දුක්කටං, දයභුදයයන
පරිච්ඡන්දන චූළකච්ඡන්දන දුක්කට’’න්ති (පාචි. අට්ඨ. 53) අට්ඨකථායං

වුත්තානං ගහණං. තතියාය රත්තියා පුරාරුණා නික්ඛමිත්වා පුන

වසන්තස්සාති තතියාය රත්තියා අරුණදතො පුදරතරදමව නික්ඛමිත්වා
අරුණං බහි උට්ඨාදපත්වා චතුත්ථදිවදස අත්ථඞ්ගදත සූරිදය පුන 

වසන්තස්ස. සබ්බච්ඡන්නසබ්බාපරිච්ඡන්නාදීසූති එත්ථ පන ආදිසද්දදන
‘‘සබ්බපරිච්ඡන්දන සබ්බඅච්ඡන්දන, දයභුදයයනඅච්ඡන්දනදයභුදයයන
අපරිච්ඡන්දන’’ති (පාචි. 54) පාළයං ආගතානං, ‘‘උපඩ්ඪච්ඡන්දන
චූළකපරිච්ඡන්දන අනාපත්ති, උපඩ්ඪපරිච්ඡන්දන චූළකච්ඡන්දන
අනාපත්ති, චූළකච්ඡන්දන චූළකපරිච්ඡන්දන අනාපත්තී’’ති (පාචි. අට්ඨ.
53) අට්ඨකථායංආගතානඤ්චගහණං. 

පඨමසහදසයයසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. දුතියසහදසයයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

මනුස්සිත්ථියාති ජීවමානකමනුස්සිත්ථියා. ‘‘මතිත්ථී පන කිඤ්චාපි
පාරාජිකවත්ථුභූතා, අනුපාදින්නපක්දඛ පන ඨිතත්තා සහදසයයාපත්තිංන
කදරොතී’’ති (වජිර. ටී. පාචිත්තිය 55) වදන්ති. අදිස්සමානරූපාහි පන
යක්ඛිදපතීහි, දමථුනස්ස අවත්ථුභූතාය ච තිරච්ඡානගතිත්ථියා අනාපත්ති. 

පඨමදිවකසපීතිපඨමස්මිංවියසික්ඛාපදදනචතුත්දථදයවදිවදස, අථ දඛො
ඉධපඨමදිවදසපීතිඅත්දථො.ඉමිනාඉධදිවසපරිච්දඡදදොනත්ථීතිදස්දසති.
අඞ්දගසු පන පාචිත්තියවත්ථුකදසනාසනං, තත්ථ මාතුගාදමන සහ
නිපජ්ජනං, සූරියත්ථඞ්ගමනන්ති තීණි අඞ්ගානීති අයම්පි විදසදසො
දට්ඨබ්දබො. 

දුතියසහදසයයසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. ධම්මදදසනාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ඡප්පඤ්චවාචාහීතිඡහිපඤ්චහිවාචාහි. වාචාපරිච්දඡදදොපදනත්ථකථං

දවදිතබ්දබොතිආහ ‘‘උත්තරි ඡප්පඤ්චවාචාහී’’තිආදි. සබ්බත්ථාතිසුත්දත, 
අට්ඨකථායඤ්ච. සදච අට්ඨකථං, ධම්මපදං, ජාතකාදිවත්ථුං වා
කදථතුකාදමො දහොති, ඡප්පදමත්තදමව කදථතුං වට්ටති. පාළයා සද්ධිං
කදථන්දතන එකං පදං පාළදතො, පඤ්ච අට්ඨකථාදතොති එවං ඡ පදානි

අනතික්කමිත්වාව කදථතබ්දබො. පුරිකසනාති මනුස්සපුරිදසන. දතනාහ 

‘‘මනුස්සවිග් හං කහත්වාපනා’’තිආදි. 

තිෙපාචිත්තියන්ති මාතුගාදම 
මාතුගාමසඤ්ඤිදවමතිකඅමාතුගාමසඤ්ඤීනං වදසන තීණි පාචිත්තියානි. 

අඤ්ඤස්ස වා මාතු ාමස්සාති එකස්ස මාතුගාමස්ස දදදසත්වා නිසින්දන
පුන ආගතස්ස අඤ්ඤස්ස මාතුගාමස්ස, එවං පන එකාසදන නිසින්දනන 
මාතුගාමසතස්සාපි දදදසතුං වට්ටති. ‘‘විඤ්ඤුමනුස්සිත්ථියා’’ති වචනදතො

අවිඤ්ඤිත්ථියාපි දදසයදතො අනාපත්ති. ඉරියාපථපරිවත්තා ාකවොති
අත්තදනො වා මාතුගාමස්ස වා ඉරියාපථපරිවත්තාභාදවො. 

ෙප්පියොරෙස්සා ාකවොති විඤ්ඤුස්ස කප්පියකාරකස්සාභාදවො, 
දුතියානියදත වුත්තලක්ඛණස්ස මනුස්සස්ස අභාදවොති වුත්තං දහොති. 

කිරියාකිරියන්ති එත්ථ උත්තරි ඡප්පඤ්චවාචාහි ධම්මදදසනා කිරියා, 

කප්පියකාරකස්සඅග්ගහණං අකිරියාතිදට්ඨබ්බං. 

ධම්මදදසනාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. භූතාදරොචනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

නිප්පරියාකයනාති ‘‘පඨමං ඣානං සමාපජ්ජි’’න්තිආදිනා (පාචි. 71) 

උජුකදමව. පරියාකයනආකරොචිතන්ති ‘‘දයොදතවිහාදරවසි, දසොභික්ඛු
පඨමං ඣානං සමාපජ්ජි, සමාපජ්ජති, සමාපන්දනො’’තිආදිනා (පාචි. 75) 
අඤ්ඤාපදදදසන භණිතං. පරිනිබ්බානකාදල (පාචි. අට්ඨ. 77), පන
අන්තරාවාඅතිකඩ්ඪියමාදනනඋපසම්පන්නස්ස භූතංආදරොදචතුංවට්ටති.
අනතිකඩ්ඪියමාදනනාපි(සාරත්ථ.ටී.පාචිත්තිය3.77) තථාරූදපකාරදණ
සති ආදරොදචතුං වට්ටතිදයව. දතදනව අඤ්ඤතදරන දහරභික්ඛුනා
උපවදිදතො අඤ්ඤතදරො දථදරො ‘‘ආවුදසො, උපරිමග්ගත්ථාය වායාමං මා
අකාසි, ඛීණාසදවො තයා උපවදිදතො’’ති ආහ. දථදරන ච ‘‘අත්ථි දත, 
ආවුදසො, ඉමස්මිංසාසදනපතිට්ඨා’’තිපුට්දඨො දහරභික්ඛු ‘‘ආම, භන්දත, 
දසොතාපන්දනො ආහ’’න්ති අදවොච. ‘‘කාරදකො අය’’න්ති ඤත්වාපි
පටිපත්තියා අදමොඝභාවදස්සදනනසමුත්දතජනාය, සම්පහංසනායචඅරියා

අත්තානං පකාදසන්තිදයව. දතනාහ ‘‘තථාරූකප ොරකණ සති

උපසම්පන්නස්ස ආකරොචයකතො’’ති. සුතපරියත්තිසීලගුණං පන
අනුපසම්පන්නස්සපිආදරොදචතුංවට්ටති.කස්මානඉධ උම්මත්තකාදදයො
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ගහිතාතිආහ ‘‘යස්මා පනා’’තිආදි. ආදිසද්දදන ඛිත්තචිත්තදවදනාට්ටානං

ගහණං. තස්මිං සතීති උම්මත්තකාදිභාදව සති. ඉධ න  හිතාති ඉමස්මිං

සික්ඛාපදද පදභාජනියං න ගහිතා. අචිත්තෙන්ති

පණ්ණත්තිජානනචිත්තාභාදවන අචිත්තකං. කුස ාබයාෙතචිත්කතහි

ද්විචිත්ත’’න්ති ඉදං උක්කට්ඨපරිච්දඡදදන අරියපුග්ගදලදයව සන්ධාය
වුත්තං. න හි පණ්ණත්තිං අජානන්තා ඣානලාභිදනො පුථුජ්ජනා වත්ථුම්හි
දලොභවදසන අකුසලචිත්දතනාපි න ආදරොදචන්තීති. දුක්ඛදවදනාය වා

අභාවදතො ‘‘ද්විකවදන’’න්ති ඉමස්ස අනුරූපං කත්වා එවං වුත්තන්ති
දට්ඨබ්බං. 

භූතාදරොචනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. දුට්ඨුල්ලාදරොචනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ද්වින්නං ‘ආපත්තික්ඛන්ධානන්ති පාරාජිකසඞ්ඝාදිදසසසඞ්ඛාතානං

ද්වින්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං. ආයතිං සංවරත්ථායාති ‘‘එවදමස පදරසු 
හිදරොත්තප්දපනාපි ආයතිං සංවරං ආපජ්ජිස්සතී’’ති ආයතිං සංවරත්ථාය. 

ආපත්තීනඤ්චකු ානඤ්ච පරියන්තං ෙත්වා වා අෙත්වා වාති ‘‘එත්තකා
ආපත්තිදයොආදරොදචතබ්බා, එත්තදකසුකුදලසුආදරොදචතබ්බා’’ති එවං
ආපත්තීනඤ්චකුලානඤ්චපරියන්තංකත්වාවාඅකත්වාවා. 

අදුට්ඨුල් ායාති පාරාජිකසඞ්ඝාදිදසසං ඨදපත්වා

අවදසසපඤ්චාපත්තික්ඛන්ධසඞ්ඛාතායඅදුට්ඨුල්ලායආපත්තියා. අවකසකස

ඡ ආපත්තික්ඛන්කධති සඞ්ඝාදිදසසවජ්ජිදත දසදස ඡ ආපත්තික්ඛන්දධ. 

පුරිමපඤ්චසික්ඛාපදවීතික්ෙමසඞ්ඛාතං දුට්ඨුල් න්ති
පාණාතිපාතදවරමණිආදිකස්ස ආදිදතො පඤ්චසික්ඛාපදස්ස 

වීතික්කමසඞ්ඛාතං දුට්ඨුල්ලං. ඉතරං අදුට්ඨුල් ංවා අජ් ාචාරන්තිතදතො
අඤ්ඤං විකාලදභොජනාදිකපඤ්චකං, 
සුක්කවිසට්ඨිකායසංසග්ගදුට්ඨුල්ලඅත්තකාමඤ්දචති අදුට්ඨුල්ලං වා

අජ්ඣාචාරං. වත්ථුමත්තන්ති ‘‘අයංසුක්කවිස්සට්ඨිංආපන්දනො, දුට්ඨුල්ලං, 
අත්තකාමං, කායසංසග්ගං ආපන්දනො’’ති එවං වත්ථුමත්තං වා 

ආදරොදචන්තස්ස. ආපත්තිමත්තන්ති ‘‘අයං පාරාජිකං ආපන්දනො, 
සඞ්ඝාදිදසසං, ථුල්ලච්චයං, පාචිත්තියං, පාටිදදසනීයං, දුක්කටං, දුබ්භාසිතං 
ආපන්දනො’’ති එවං ආපත්තිමත්තං වා ආදරොදචන්තස්ස. 

වුත්ත ක්ඛණස්සාති ‘‘පාරාජිකං අනජ්ඣාපන්නස්සා’’ති කඞ්ඛා. අට්ඨ.

දුට්ඨුල්ලාදරොචනසික්ඛාපදවණ්ණනා)එවංවුත්තලක්ඛණස්ස. සවත්ථුකෙොති
වත්ථුනාසහඝටිදතො. 

දුට්ඨුල්ලාදරොචනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. පථවීඛණනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පාසාණසක්ඛරෙථ මරුම්බවාලුොදීසූතිඑත්ථ මුට්ඨිප්පමාණදතොඋපරි 

පාසාණාතිදවදිතබ්බා. මුට්ඨිප්පමාණා සක්ඛරා. ෙථ ාතිකපාලඛණ්ඩානි. 

මරුම්බාති කටසක්ඛරා. වාලුො වාලිකාදයව. අඤ්ඤතරස්ස තතිය ාක ො

කහොතීති තතිදයො භාදගො දහොති. ඉදං වුත්තං දහොති – යදතො පංසුං වා
මත්තිකං වා ආහරාදපත්වා විසුං විසුං කදත ද්දව දකොට්ඨාසා පංසු වා

මත්තිකා වා එදකො පාසාණාදීසු අඤ්ඤතදරො දහොති, අයං මිස්සෙපථවී 

නාමාති. ඔවට්කඨො නාම දදදවන ඔවට්දඨො (පාචි. 86). වුත්තන්ති

පදභාජනියං, සීහළට්ඨකථායදමව වා වුත්තං. අධිෙතරපාසාණාදිමිස්සාති 
අධිකතරපාසාණාදීහි මිස්සා, අදඩ්ඪාපි වුත්තප්පමාණදතො

අධිකතරපාසාණාදිමිස්සාති අධිප්පාදයො. වා-සද්දදො අවුත්තවිකප්පත්දථො, 

දතනඌනකචතුමාදසොවට්ඨපථවිං සඞ්ගණ්හාති. සුද්ධපාසාණාදික දායාති

සුද්ධා පාසාණා එත්ථාති සුද්ධපාසාණා, සා ආදි යස්ස දභදස්ස දසො 

සුද්ධපාසාණාදි. ආදි-සද්දදන සුද්ධසක්ඛරාදීනං ගහණං. 

සුද්ධපාසාණාදිදභදදො යස්සා සා සුද්ධපාසාණාදික දා, තාය 
සුද්ධපාසාණාදිදභදාය, සුද්ධපාසාණාදිප්පකාරායාතිඅත්දථො. 

සයං ඛණතීති එත්ථ දයො අන්තමදසො පාදඞ්ගුට්ඨදකනපි ඛණති, 
උදකම්පි ඡඩ්දඩන්දතො භින්දති, පාදඞ්ගුට්ඨදකනපි විලිඛති, පත්තම්පි
පචන්දතො දහති, දසො සබ්දබො ඛණතිදයවාති දවදිතබ්දබො. දතනාහ 

‘‘ඛණනක දනවික ඛනපචනාදීහි විකෙොකපතීති. පත්තං පචන්දතන (පාචි. 
අට්ඨ. 87) හි පුබ්දබ පක්කට්ඨාදනදයව පචිතබ්දබො. අදඩ්ඪාය පථවියා
අග්ගිංඨදපතුං නවට්ටති. පත්තපචනකපාලස්සපනඋපරිඅග්ගිංඨදපතුං
වට්ටති. දාරූනං උපරි ඨදපති, දසො අග්ගිතානි දහන්දතො ගන්ත්වා පථවිං

දහති, න වට්ටති. ඉට්ඨෙපාසාණාදීසුපි එදසව නදයො. තත්රාපි හි
ඉට්ඨකාදීනංදයවඋපරි ඨදපතුංවට්ටති.කස්මා? දතසංඅනුපාදානත්තා.න
හි තානි අග්ගිස්ස උපාදානසඞ්ඛං ගච්ඡන්ති. සුක්ඛඛාණුරුක්ඛාදීසුපි අග්ගිං
දාතුං න වට්ටති. සදච පන ‘‘පථවිං අපත්තදමව නිබ්බාදපත්වා
ගමිස්සාමී’’තිදදති, වට්ටති.පච්ඡානිබ්බාදපතුංන සක්දකොති, අවිසයත්තා

අනාපත්ති. වුත්තනකයකනවාති ‘‘ඛණනදභදනවිලිඛනපචනාදීහී’’ති

වුත්දතදනව නදයන. නියකමත්වාති සන්නිට්ඨානං කත්වා. ඉතකරොති
ආණාපදකො. 

‘‘දපොක්ඛරණිං ඛණා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 86) වදති, වට්ටති. ඛතාදයව 
දපොක්ඛරණීනාමදහොති, තස්මාඅයංකප්පියදවොහාදරො.එසනදයො‘‘වාපිං, 
තළාකං, ආවාටං ඛණා’’තිආදීසුපි. ‘‘ඉමං ඔකාසං ඛණ, ඉමස්මිං ඔකාදස
දපොක්ඛරණිංඛණා’’තිපනවත්තුංන වට්ටති.‘‘කන්දංඛණමූලංඛණා’’ති
අනියදමත්වාවත්තුංවට්ටති. ‘‘ඉමංවල්ලිංඛණ, ඉමස්මිංඔකාදසකන්දං

වා මූලං වා ඛණා’’ති වත්තුං න වට්ටති. දතනාහ ‘‘ඔොසං
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අනියකමත්වා…කප.…  ණන්තස්සා’’ති.ආතදපනසුක්ඛකද්දදමොච ඵලති, 
තත්ර දයො දහට්ඨා පථවියා අසම්බද්දධො, තදමව අපදනතුං වට්ටති. එස

නදයො දගොකණ්ටදකපි. දතනාහ ‘‘ආතකපන…කප.… අසම්බද්ධ’’න්ති.

තත්ථ ක ොෙණ්ටකෙො (පාචි. අට්ඨ. 86) නාම ගාවීනං ඛුරච්ඡින්නකද්දදමො
වුච්චති.සදචපනදහට්ඨිමතදලනභූමිසම්බන්දධො, විදකොදපතුංනවට්ටති. 

භිජ්ජිත්වා පතිතනදිතටන්ති භිජ්ජිත්වා නදිසාමන්තා පතිතං ඔමකචාතුමාසං
ඔවට්ඨං නදිතටං. සදච පන භිජ්ජිත්වා උදදකදයව පකති, දදදව
අතිදරකචාතුමාසං ඔවට්දඨපි උදදකදයව උදකස්ස පතිතත්තා වට්ටති. 

මහන්තම්පි නඞ්  ච්ඡින්නමත්තිොපිණ්ඩන්ති මහන්තම්පි කසිතට්ඨාදන
දහට්ඨා පථවියා අසම්බද්ධං නඞ්ගලච්ඡින්නමත්තිකාපිණ්ඩං. 

එවමාදිසද්දදන කූටාසිඤ්චනදයොග්ගතනුකකද්දමාදීනංගහණං. අසඤ්චිච්ච 

රුක්ඛාදිපවට්ටකනන භින්දන්තස්සාති පාසාණරුක්ඛාදීනි වා
පවට්දටන්තස්ස, කත්තරදණ්දඩන වා ආහච්ච ආහච්ච ගච්ඡන්තස්ස පථවී

භිජ්ජති, සා‘‘දතන භින්දිස්සාමී’’තිඑවංසඤ්චිච්චඅභින්නත්තා අසඤ්චිච්ච 

භින්නා නාම දහොති, ඉති අසඤ්චිච්ච රුක්ඛාදිප්පවට්ටදනන භින්දන්තස්ස 

අනාපත්ති. අසතියා පාදඞ්ගුට්ඨොදීහි විලඛන්තස්සාති දයො අඤ්ඤවිහිදතො
දකනචිසද්ධිංකිඤ්චිකදථන්දතොපාදඞ්ගුට්ඨදකනවාකත්තරයට්ඨියාවා 
පථවිං විලිඛන්දතො තිට්ඨති, තස්ස එවං අසතියා පාදඞ්ගුට්ඨකාදීහි
විලිඛන්තස්ස අනාපත්ති. 

පථවීඛණනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මුසාවාදවග්දගොපඨදමො. 

2. භූත ාමවග්ක ො 

1. භූතගාමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘ වන්තී’’ති (සාරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය 3.90) ඉමිනා විරුළ්හමූදල

නීලභාවංආපජ්ජිත්වාවඩ්ඪමානදකතරුණගච්දඡදස්දසති. ‘‘අකහසු’’න්ති
ඉමිනාපනවඩ්ඪිත්වාඨිදතමහන්දත රුක්ඛගච්ඡාදිදකදස්දසති.දතනාහ 

‘‘ජායන්තී’’තිආදි. එත්ථ ච ‘‘භවන්තී’’ති ඉමස්ස විවරණං ‘‘ජායන්ති

වඩ්ඪන්තී’’ති, ‘‘අදහසු’’න්තිඉමස්ස ‘‘ජාතාවඩ්ඪිතා’’ති.  ාකමොතිසමූදහො. 

පතිට්ඨිතහරිතතිණරුක්ඛාදීනන්ති භූමියං පතිට්ඨිතස්ස හරිතතිණස්ස දචව

හරිතරුක්ඛාදීනඤ්ච. ආදිසද්දදන ඔසධිගච්ඡලතාදදයො දවදිතබ්බා.
නිමිත්තත්දථ ච භුම්මං. දයො අත්දථො සම්පජ්ජති, තමාහ 

‘‘භූත ාමපාතබයතායා’’තිආදිනා. 

නනු ච රුක්ඛාදදයො චිත්තරහිතතාය න ජීවා, චිත්තරහිතතා ච
පරිඵන්දාභාවදතො, ඡින්දනපි විරුහනදතො, විසදිසජාතිකභාවදතො, 
චතුදයොනියං අපරියාපන්නදතො ච දවදිතබ්බා, වුඩ්ඪි පන
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පවාළසිලාලවණානම්පි විජ්ජතීති න දතසං ජීවභාදව කාරණං, 
විසයග්ගහණඤ්ච දනසං පරිකප්පනාමත්තං සුපනං විය චිඤ්චාදීනං, තථා
දදොහළාදදයො, අථකස්මාභූතගාමස්සපාතබයතායපාචිත්තියං ඉච්ඡිතන්ති? 
සමණඅසාරුප්පදතො, තන්නිස්සිතසත්තානුරක්ඛණදතො ච. දතදනවාහ 
‘‘ජීවසඤ්ඤිදනො හි දමොඝපුරිසා මනුස්සා රුක්ඛස්මි’’න්තිආදි (පාචි. 89). 

සාසපබීජෙකසවා ම්පීති සාසපබීජකසඞ්ඛාතං දසවාලම්පි, සාසපදසවාලං, 

බීජකදසවාලම්පීති අත්දථො. තත්ථ සාසපකසවාක ො නාම සාසපමත්දතො 

ඛුද්දකදසවාදලො. බීජෙකසවාක ො නාම උපරි ඛුද්දකපත්දතො දහට්ඨා 
ඛුද්දකමූදලොදසවාදලො. 

මූ බීජඛන්ධබීජඵළුබීජඅග් බීජබීජබීජානන්ති එත්ථ මූලදමව බීජං 

මූ බීජං. එවං දසදසසුපි. තත්ථ මූ බීජං හලිද්දිආදිකං. ඛන්ධබීජං 

අස්සත්ථාදිකං. ඵළුබීජං උච්ඡුආදිකං. අග් බීජං හිරිදවරාදිකං. බීජංබීජං 

පුබ්බණ්ණාදිකං.  ාජන තන්තිසරාවාදිභාජනගතං.නික්ඛන්තං මූලමත්තං

එතස්මාති නික්ඛන්තමූ මත්තං. මත්ත සද්දදන දචත්ථ පණ්ණස්ස

නික්ඛමනං පටික්ඛිපති. එස නදයො නික්ඛන්තඅඞ්කුරමත්තන්ති එත්ථාපි.
සදච පන මූලඤ්ච පණ්ණඤ්ච නිග්ගතං, භූතගාමසඞ්ඛං ගච්ඡති. 

විදත්ථිමත්තා පත්තවට්ටි නිග් ච්ඡතීති විදත්ථිමත්තා අනීලවණ්ණා

පත්තවට්ටි නික්ඛමති. දතනාහ ‘‘නික්ඛන්කත’’තිආදි. හරිකතො න කහොතීති
නීලවණ්දණොනදහොති.මුග්ගාදීනංපනපණ්දණසුඋට්ඨිදතසු, වීහිආදීනං
වා අඞ්කුදරහරිදතභූතගාමසඞ්ගහංගච්ඡන්ති.එසනදයොඅම්බට්ඨිආදීසු. 

භූත ාමබීජ ාකමතිඑත්ථභූතගාමදතො විදයොජිතං විරුහනසමත්ථදමව

මූලබීජාදිකං බීජගාදමො නාමාති දවදිතබ්බං. උ යත්ථාති

භූතගාමබීජගාදමසු. අතථාසඤ්ඤිස්සාතිඅභූතගාමාබීජගාමසඤ්ඤිස්ස.දකො
පන වාදදො අභූතගාමාබීජගාදමසු අභූතගාමාබීජගාමසඤ්ඤිස්ස. 

අසඤ්චිච්චාති පාසාණරුක්ඛාදීනි වා පවට්දටන්තස්ස, සාඛං වා 
කඩ්ඪන්තස්ස, කත්තරදණ්දඩන වා භූමිං පහරිත්වා ගච්ඡන්තස්ස තිණානි 
කුප්පන්ති.තානිදතන‘‘විදකොදපස්සාමී’’තිඑවංසඤ්චිච්චඅවිදකොපිතත්තා 

අසඤ්චිච්ච විකෙොපිතානි නාම දහොන්ති. ඉති අසඤ්චිච්ච විදකොදපන්තස්ස
අනාපත්ති. 

අසතියාති අඤ්ඤවිහිදතො දකනචි සද්ධිං කිඤ්චි කදථන්දතො
පාදඞ්ගුට්ඨදකන වා හත්දථන වා තිණං වා ලතං වා විදකොදපන්දතො
තිට්ඨති, එවංඅසතියාවිදකොදපන්තස්ස අනාපත්ති. 

අජානිත්වාතිඑත්ථඅබ්භන්තදර ‘‘බීජගාදමො’’තිවා‘‘භූතගාදමො’’තිවා
නජානාති, ‘‘විදකොදපමී’’තිපනජානාති.එවංතිදණ වාපලාලපුඤ්දජවා
ඛණිත්තිං වා කුදාලං වා සඞ්දගොපනත්ථාය ඨදපති, ඩය්හමානහත්දථො වා
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අග්ගිංපාදතති.තත්රදචතිණානි ඡිජ්ජන්තිවාඩය්හන්තිවා, එවංඅජානිත්වා
විදකොදපන්තස්සඅනාපත්ති. 

කයන කෙනචි අග්ගිනාති කට්ඨග්ගිදගොමයග්ගිආදීසු දයන දකනචි

අග්ගිනා, අන්තමදසො දලොහඛණ්දඩනපි ආදිත්දතන. ‘‘ෙප්පිය’’න්ති

වත්වාවාතියායකායචිභාසාය ‘‘කප්පිය’’න්තිවත්වාව. එව-සද්දදනපඨමං
අග්ගිනා ඵුසිත්වා පච්ඡා ‘‘කප්පිය’’න්ති වත්තුං න වට්ටතී’’ති දස්දසති.
‘‘පඨමං අග්ගිං නික්ඛිපිත්වා තං අනුද්ධරිත්වාව ‘කප්පිය’න්ති වුත්දත පන
වට්ටතී’’ති (සාරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය 3.93) වදන්ති. එස නදයො දසදසසුපි. 

තකථවාති‘කප්පිය’න්තිවත්වාව.අස්සමහිංසසූකරමිගදගොරූපානංපන ඛුරා
අතිඛිණා, තස්මා දතහි න කාතබ්බං, කතම්පි අකතං දහොතීති ආහ 

‘‘ඨකපත්වා ක ොමහිංසාදීනං ඛුකර’’ති. හත්ථිනඛා පන ඛුරා න දහොන්ති, 

තස්මා දතහි වට්ටති. තිරච්ඡානානන්ති සීහබයග්ඝදීපිමක්කටානං, 
සකුන්තානඤ්ච. දතසඤ්හිනඛාතිඛිණාදහොන්ති, තස්මා දතහිකාතබ්බං. 

‘‘අන්තමකසො ඡින්දිත්වාආහකටනපී’’ති ඉමිනා දයහිකාතුං වට්ටති, දතහි
තත්ථජාතදකහි කාතබ්බන්ති එත්ථ වත්තබ්බදමව නත්ථීති දස්දසති. 

‘‘සත්කථ වුත්තනකයකනවා’’ති ඉමිනා දඡදං වා දවධං වා දස්දසන්දතන
‘‘කප්පියන්තිවත්වාවා’’තිවුත්තමතිදිසති. එත්ථචකිඤ්චාපි ‘‘කප්පියන්ති
වත්වාව කාතබ්බ’’න්තිආදිනා කප්පියං කදරොන්දතන කත්තබ්බාකාරදමව 
දස්සිතං, තථාපි භික්ඛුනා ‘‘කප්පියං කදරොහී’’ති වුත්දතදයව
අනුපසම්පන්දනන ‘‘කප්පිය’’න්ති වත්වා අග්ගිපරිජිතාදි කාතබ්බන්ති
ගදහතබ්බං. අවචනං පන ‘‘පුනපි කප්පියං කදරොහීති කාදරත්වාව
පරිභුඤ්ජිතබ්බ’’න්තිපඨමදමවවුත්තත්තා. 

එෙස්මිං…කප.… ෙප්පිකය ෙකත සබ්බං ෙතං කහොතීති එකංදයව
‘‘කප්පියංකදරොමී’’තිඅධිප්පාදයනපිකප්පිදයකදත එකාබද්ධත්තාසබ්බං

කතං දහොති. දාරුෙං විජ් තීති ජානිත්වා වා අජානිත්වා වා විජ්ඣති වා

විජ්ඣාදපති වා, වට්ටතිදයව.  ත්තසිත්කථ විජ් තීති එත්ථාපි එදසව

නදයො. තං විජ් ති, න වට්ටතීති වල්ලිආදීනං භාජනගතිකත්තාති 

අධිප්පාදයො. භින්දාකපත්වා ෙප්පියං ොකරතබ්බන්ති බීජදතො මුත්තස්ස

කටාහස්ස භාජනගතිකත්තා වුත්තං. අබීජන්ති 

අඞ්කුරජනනසමත්ථබීජරහිතතරුණම්බඵලාදි. දතනාහ ‘‘යං පන ඵ ං

තරුණං කහොති, අබීජ’’න්ති.නිබ්බත්තබීජංනාමබීජංනිබ්බත්දතත්වාවිසුං

කත්වා පරිභුඤ්ජිතුං සක්කුදණයයං අම්බපනසාදිඵලං. දතනාහ ‘‘බීජං 

අපකනත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බ’’න්ති. තත්ථ කප්පියකරණකිච්චං නත්ථි, 
සයදමව කප්පියානීතිඅධිප්පාදයො. 

භූතගාමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. අඤ්ඤවාදකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

යමත්ථන්ති ‘‘ත්වං කිරදුක්කටාපත්තිංආපන්දනො’’තිආදිකංයංකිඤ්චි

අත්ථං. තකතො අඤ්ඤන්ති පුච්ඡිතත්ථදතො අඤ්ඤමත්ථං. අඤ්කඤනඤ්ඤං 

පටිචරණස්සාති විනයධදරන යං වචනං දදොසපුච්ඡනත්ථං වුත්තං, තදතො
අඤ්දඤනවචදනන පටිච්ඡාදනස්ස.පටිච්ඡාදනත්දථොපිහිචරසද්දදොදහොති

අදනකත්ථත්තාධාතූනං. වුත්තන්තිපාළයංවුත්තං. 

සාවකසසං ආපත්තිං ආපන්කනොති එත්ථ ඨදපත්වා පාරාජිකං දසසා

සාවදසසාපත්තිනාම, තංආපන්දනො. අනුයුඤ්ජියමාකනොති‘‘කිං, ආවුදසො, 

ඉත්ථන්නාමං ආපත්තිං ආපන්දනොසී’’ති පුච්ඡියමාදනො. අඤ්කඤන

වචකනනාති ‘‘දකො ආපන්දනො? කිංආපන්දනො? කිස්මිංආපන්දනො? කථං

ආපන්දනො? කං භණථ? කිං භණථා’’ති අඤ්දඤන වචදනන. අඤ්ඤන්ති
‘‘කිං ත්වං ඉත්ථන්නාමං ආපත්තිං ආපන්දනොසී’’තිආදිකං

අනුතඤ්ජකවචනං. තථාතථා වික්ඛිපතීතිදතනදතනපකාදරනවික්ඛිපති.
කිංවුත්තංදහොති? දසො(පාචි. අට්ඨ.94) කිඤ්චිවීතික්කමංදිස්වා‘‘ආවුදසො, 
ආපත්තිං ආපන්දනොසී’’ති සඞ්ඝමජ්දඣ ආපත්තියා අනුතඤ්ජියමාදනො
‘‘දකො ආපන්දනො’’ති වදති. තදතො ‘‘ත්ව’’න්ති වුත්දත ‘‘අහං කිං
ආපන්දනො’’ති වදති. අථ ‘‘පාචිත්තියං වා දුක්කටං වා’’ති වුත්දත ‘‘අහං
කිස්මිං ආපන්දනො’’ති වදති. තදතො ‘‘අමුකස්මිං නාම වත්ථුස්මි’’න්ති
වුත්දත‘‘අහංකථංආපන්දනො, කිංකදරොන්දතොආපන්දනොම්හී’’ති පුච්ඡති.
අථ‘‘ඉදංනාමකදරොන්දතොආපන්දනො’’තිවුත්දත‘‘කංභණථා’’තිවදති.
තදතො ‘‘තං භණාමා’’තිවුත්දත ‘‘කිංභණථා’’තිඑවමදනදකහිපකාදරහි
වික්ඛිපතීතිවුත්තං දහොති. 

දයොපනභික්ඛුසාවදසසංආපත්තිංආපන්දනො, තංනකදථතුකාදමො 

තුණ්හීභාදවන විදහදසතීති සම්බන්දධො. විකහකසතීති 
චිරනිසජ්ජාචිරභාසදනහි පිට්ඨිආගිලායනතාලුදසොසාදිවදසන සඞ්ඝං

විදහදසති, පරිස්සමං දතසං කදරොතීති අත්දථො. පරිස්සකමො හි විදහසා

නාම. අඤ්ඤවාදෙෙම්මන්ති අඤ්ඤවාදකස්ස භික්ඛුදනො

අඤ්ඤවාදකාදරොපනත්ථං කාතබ්බංඤත්තිදුතියකම්මං. විකහසෙෙම්මන්ති

එත්ථාපි එදසවනදයො. තස්මිංසඞ්කඝනෙකතතිතස්මිංඅඤ්ඤවාදකකම්දම

ච විදහසකකම්දම ච සඞ්දඝන ඤත්තිදුතියකම්මවාචාය කදත. තථා 

ෙකරොන්තානන්තිතංපකාරංකදරොන්තානං, අඤ්ඤවාදකඤ්චවිදහසකඤ්ච 
කදරොන්තානන්තිඅත්දථො. 

‘‘විදහසදකති අයදමත්ථ අනුපඤ්ඤත්තී’’ති අවචනඤ්දචත්ථ 
‘‘ආපත්තිකරා ච දහොති අඤ්ඤවාදකසික්ඛාපදාදීසු වියා’’ති (කඞ්ඛා. අට්ඨ. 
පඨමපාරාජිකවණ්ණනා) වුත්තත්තාදයවපඤ්ඤායතීති කත්වා. එසනදයො 

උපරි සික්ඛාපදදසු. ධම්මෙම්කම තිෙපාචිත්තියන්ති ධම්මකම්දම
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ධම්මකම්මසඤ්ඤිදවමතිකඅධම්මකම්මසඤ්ඤීනං වදසන තීණි

පාචිත්තියානි. අධම්මෙම්කම තිෙදුක්ෙටන්ති එත්ථාපි එදසව නදයො. 

අනාකරොපිකතති කම්මවාචාය අනාදරොපිදත, අප්පතිට්ඨාපිදතති අත්දථො. 

ක  ඤ්කඤනාතිදයනකදථතුංනසක්දකොති, මුදඛතාදිදසන බයාධිනා. 

සඞ්ඝස්ස  ණ්ඩනාදීනි  විස්සන්තීති සඞ්ඝමජ්දඣ කථිදත තප්පච්චයා
සඞ්ඝස්සභණ්ඩනංවාකලදහොවාවිග්ගදහොවාවිවාදදොවා සඞ්ඝදභදදොවා
සඞ්ඝරාජිවාභවිස්සන්තීතිඉමිනාවාඅධිප්පාදයනනකදථන්තස්ස. එත්ථච 

අධම්කමනාතිඅභූදතනවත්ථුනා. 

‘‘සමුට්ඨානාදීනි අදින්නාදානසදිසානී’’ති අවිදසසං අතිදිසිත්වා විදසසං

දස්දසතුං ‘‘ඉදං පනා’’තිආදි වුත්තං. සියා කිරියං අඤ්දඤනඤ්ඤං

පටිචරන්තස්ස. සියාඅකිරියං තුණ්හීභාදවනවිදහදසන්තස්ස. 

අඤ්ඤවාදකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. උජ්ඣාපනකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

කයන වචකනනාති ‘‘ඡන්දාය ඉත්ථන්නාදමො ඉදං නාම

කදරොතී’’තිආදිදකන දයන වචදනන. දතනාහ ‘‘ඡන්දායා’’තිආදි. තත්ථ 

ඡන්දායාතිඡන්දදනපක්ඛපාදතන.‘‘අක්ඛරායවාදචතී’’තිආදීසු (පාචි.46) 

විය ලිඞ්ගවිපල්ලාදසො එස. ඉදං නාම ෙකරොතීති අත්තදනො
සන්දිට්ඨසම්භත්තානංපණීතංදසනාසනංවාපඤ්ඤදපති, භත්තාදිකංවාති 

අධිප්පාදයො. කසනාසනපඤ්ඤාපොදික දන්ති එත්ථ ආදිසද්දදන
භත්තුද්දදසකයාගුභාජකඵලභාජකාදීනං ගහණං. අදනකත්ථත්තා ධාතූනං 

ක -සද්දදො ඔදලොකනත්දථොපි දහොතීති ආහ ‘‘අවඤ්ඤාය

ඔක ොොකපන්තී’’ති. චින්තනත්දථොදයව වා ගදහතබ්දබොති ආහ 

‘‘ ාමෙකතො වා චින්තාකපන්තී’’ති. තකථව වදන්තාති ‘‘ඡන්දාය

ඉත්ථන්නාදමො ඉදං නාම කදරොතී’’තිආදීනි වදන්තා. වුත්තන්ති පාළයං

වුත්තං. ‘‘ඛියයනකෙ’’ති(පාචි.අට්ඨ.105) අයදමත්ථඅනුපඤ්ඤත්ති. 

අසම්මතස්සාති සඞ්දඝන කම්මවාචාය අසම්මතස්ස. දකවලං
‘‘තදවදසො භාදරො’’ති සඞ්දඝන ආදරොපිතභාරස්ස, භික්ඛූනං වා 
ඵාසුවිහාරත්ථාය සයදමව භාරං වහන්තස්ස, යත්ර වා ද්දව තදයො භික්ඛූ

විහරන්ති, තත්රතාදිසංකම්මංකදරොන්තස්සාතිඅධිප්පාදයො. යස්ස ෙස්සචීති
උපසම්පන්නස්ස වා අනුපසම්පන්නස්ස වා යස්ස කස්සචි. 

අනුපසම්පන්නස්ස පනසම්මතස්ස වා අසම්මතස්ස වාතිඑත්ථ පන (පාචි.
අට්ඨ. 106) කිඤ්චාපි අනුපසම්පන්නස්ස දතරස සම්මතිදයො දාතුං න
වට්ටන්ති, තථාපි දයො උපසම්පන්නකාදල ලද්ධසම්මුතිදකො පච්ඡා
අනුපසම්පන්නභාදවඨිදතො, තංසන්ධාය ‘‘සම්මතස්සවා’’තිවුත්තං.යස්ස
පනබයත්තස්සසාමදණරස්සදකවලංසඞ්දඝනවා සම්මදතනවාභික්ඛුනා
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‘‘ත්වං ඉදංකම්මංකදරොහී’’තිභාදරොකදතො, තංසන්ධාය ‘‘අසම්මතස්ස
වා’’තිවුත්තං.යස්මාඋජ්ඣාපනඤ්චඛියයනඤ්චමුසාවාදවදසන පවත්තං, 
තස්මාආදිකම්මිකස්සඉමිනාවඅනාපත්ති, මුසාවාදදනපනආපත්තිදයවාති 
ගදහතබ්බං. 

උජ්ඣාපනකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. පඨමදසනාසනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

මඤ්චං වාති මසාරදකො, බුන්දිකාබද්දධො, කුළීරපාදදකො, 

ආහච්චපාදදකොති ඉදමසු චතූසු යං කඤ්චි මඤ්චං වා. පීඨං වාති එත්ථාපි

එදසව නදයො. භිසිං වාති උණ්ණභිසි, දචොළභිසි, වාකභිසි, තිණභිසි, 
පණ්ණභිසීති ඉමාසු පඤ්චසු භිසීසු යං කඤ්චි භිසිං වා. දතනාහ 

‘‘මඤ්චාදීසූ’’තිආදි. තත්ථ ‘‘මඤ්චසඞ්කඛකපනා’’ති ඉමිනා පීඨසඞ්දඛපං

පටික්ඛිපති. ෙප්පියචම්කමනාතිමිගාදජළකචම්දමන.එත්ථපනමිගචම්දම
එණිමිදගො, වාතමිදගො, පසදමිදගො, කුරුඞ්ගමිදගො, මිගමාතුදකො, 
දරොහිතමිදගොතිඑදතසංදයවචම්මානි වට්ටන්ති, අඤ්දඤසංපන– 

මක්කදටොකාළසීදහොච, සරදභොකදලීමිදගො; 
දය ච වාළමිගා දකචි, දතසං චම්මං න වට්ටතීති. (මහාව. අට්ඨ. 
259); 

තත්ථ වාළමි ාති සීහබයග්ඝඅච්ඡතරච්ඡා. න දකවලඤ්ච එදතදයව, 
දයසං පන චම්මං වට්ටතීති වුත්තං, දත ඨදපත්වා අවදසසා අන්තමදසො
දගොමහිංසසසබිළාරාදදයොපි සබ්දබ ඉමස්මිං අත්දථ ‘‘වාළමිගා’’ත්දවව

දවදිතබ්බා.එදතසඤ්හිසබ්දබසංචම්මංනවට්ටති. තාලීසපත්තන්තිසුද්ධං
තමාලපත්තං, අඤ්දඤනමිස්සංපනවට්ටති. තිණවාකදචොදළසුඅකප්පියං
නාමනත්ථි.කිං පදනත්ථබිබ්දබොහදනවියනිසීදිතුඤ්ච නිපජ්ජිතුඤ්චන

වට්ටතීති ආහ ‘‘තත්ථා’’තිආදි. න දකවලඤ්දචදදමවාති ආහ 

‘‘පමාණපරිච්කඡකදොපි කචත්ථ නත්ථී’’ති, ‘‘එත්තකදමව කාතබ්බ’’න්ති
භිසියා පමාණනියදමොපි නත්ථීති අත්දථො.
මඤ්චභිසිපීඨභිසිභූමත්ථරණභිසිචඞ්කමනභිසිපාදපුඤ්ඡනභිසීති එතාසං පන 
අනුරූපදතො සල්ලක්දඛත්වා අත්තදනො රුචිවදසන පමාණං කාතබ්බං. 

අන්කතො සංකවල්ලත්වා බද්ධන්ති යථා දවමජ්ඣං සංඛිත්තං දහොති, එවං
මජ්දඣසුට්ඨු දවදඨත්වාබද්ධං. 

දය අට්ඨ මාසාති සම්බන්දධො. ‘‘අවස්සිකසඞ්දකතා’’ති එතස්දසව 

විවරණං ‘‘වස්සානමාසාති එවං අපඤ්ඤාතා’’ති, අප්පතිතා අප්පසිද්ධාති

අත්දථො. ‘‘අසඤ්ඤිතා’’තිපි පාදඨො, තත්ථ අවිඤ්ඤාතාති අත්දථො. අට්ඨ

මාසාති චත්තාදරො දහමන්තිකා, චත්තාදරො ගිම්හිකා මාසාති අට්ඨ මාසා. 

ඔවස්සෙමණ්ඩකපති සාඛාමණ්ඩපපදරමණ්ඩපානං යත්ථ කත්ථචි
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ඔවස්සදක මණ්ඩදප. යත්ථාති දයසු ජනපදදසු. සබ්බත්ථාති සබ්දබසු

ජනපදදසු. ොොදීනං නිබද්ධවාසරුක්ඛමූක තියත්ථධුවනිවාදසනකාකා
වාකුලාලාවාඅඤ්දඤවා සකුන්තාකුලාවදකකත්වාවසන්ති, තාදිසස්ස
කාකාදීනං නිබද්ධවාසස්ස යස්ස කස්සචි රුක්ඛස්ස දහට්ඨා. යත්ථ පන
දගොචරප්පසුතා සකුන්තා විස්සමිත්වා ගච්ඡන්ති, තස්ස රුක්ඛස්ස මූදල

නික්ඛිපිතුං වට්ටති. ‘‘ෙදාචිපී’’ති ඉමිනා න දකවලං

වස්සිකසඞ්දකදතදයවාති දස්දසති. යත්ථාති යස්මිංපදදදස. යදාතියස්මිං
කාදල. 

කසොති යස්සත්ථාය සන්ථදතො, දසො. පෙතිසන්ථකතති පකතියාව
සන්ථදත, යං දනවත්තනා සන්ථතං, න පදරන සන්ථරාපිතං, තස්මින්ති

වුත්තං දහොති.  ජ්ජී කහොතීති ලජ්ජනසීදලො දහොති, පරික්ඛාරවිනාසදන

භීදතොතිඅත්දථො.දතනාහ ‘‘අත්තකනො පලකබොධංවියමඤ්ඤතී’’ති, ඉමිනා

අලජ්ජිං ආපුච්ඡිත්වා ගන්තුං න වට්ටතීති දස්දසති. නිරකපක්කඛොති
‘‘ආගන්ත්වා උද්ධරිස්සාමී’’ති අදපක්ඛාරහිදතො, ඉමිනා සාදපක්දඛො දච
ගච්ඡති, අනාපත්තීතිදස්දසති.දතදනවහි අනාපත්තිවාදර‘‘ඔතාදපන්දතො

ගච්ඡතී’’ති (පාචි. 113) වුත්තං. අඤ්ඤත්ථ  ච්ඡන්කතොති තං මග්ගං
අතික්කමිත්වා අඤ්ඤත්ථ ගච්ඡන්දතො. දලඩ්ඩුපාතූපචාරදතො බහි ඨිතත්තා 

‘‘පාදුද්ධාකරන ොකරතබ්කබො’’ති වුත්තං, අඤ්ඤත්ථ ගච්ඡන්තස්ස
පඨමපාදුද්ධාදරදුක්කටං, දුතියපාදුද්ධාදරපාචිත්තියන්තිඅත්දථො. 

තිෙපාචිත්තියං සඞ්ඝිදක සඞ්ඝිකසඤ්ඤිදවමතිකපුග්ගලිකසඤ්ඤීනං

වදසන.ඉමිනාවනදයන තිෙදුක්ෙටම්පිදවදිතබ්බං. චිමිලොදීනං අත්දථො

දුතියසික්ඛාපදදදස්සිදතොව. පාදපුඤ්ඡනී (පාචි. අට්ඨ.112) නාමරජ්ජුදකහි

වාපිදලොතිකාහිවාපාදපුඤ්ඡනත්ථංකතා. ඵ ෙපීඨං නාමඵලකමයංපීඨං.
න දකවලං චිමිලිකාදීනිදයව අජ්දඣොකාදස ඨදපත්වා ගච්ඡන්තස්ස

දුක්කටන්ති ආහ ‘‘යං වා පනා’’තිආදි. යං කිඤ්චි දාරුභණ්ඩං, යං කිඤ්චි

මත්තිකාභණ්ඩන්ති සම්බන්දධො. ‘‘අන්තමකසො පත්තාධාරෙම්පී’’ති ඉමිනා
තාලවණ්ටබීජනිපත්තපානීයඋළඋඞ්කපානීයසඞ්ඛාදීසු වත්තබ්බදමව
නත්ථීතිදස්දසති. 

අරඤ්දඤ (පාචි. අට්ඨ. 110) පණ්ණකුටීසු වසන්තානං සීලසම්පදාය 
පසන්නචිත්තා මනුස්සා මඤ්චපීඨාදීනි දදන්ති ‘‘සඞ්ඝිකපරිදභොදගන

පරිභුඤ්ජථා’’ති, තත්ථකිංකාතබ්බන්තිආහ ‘‘ආරඤ්ඤකෙනපනා’’තිආදි.

තත්ථ අසතිඅකනොවස්සකෙතිපබ්භාරාදිඅදනොවස්සකට්ඨාදනඅසති.ඉදඤ්ච 
ලක්ඛණවචනං ‘‘සභාගානං අභාදව’’ති ච ඉච්ඡිතබ්බත්තා.ආරඤ්ඤදකන 
හි භික්ඛුනා තත්ථ වසිත්වා අඤ්ඤත්ථ ගච්ඡන්දතන සාමන්තවිහාදර
භික්ඛූනං දපදසත්වා ගන්තබ්බං. සභාගානං අභාදව අදනොවස්සදක
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නික්ඛිපිත්වා ගන්තබ්බං. අදනොවස්සදක අසති රුක්දඛ ලග්දගත්වා
ගන්තබ්බං. 

න දකවලං ඉදංදයව කත්වා ගන්තුං වට්ටතීති ආහ ‘‘යථා වා’’තිආදි. 

යථා වා උපචිොහි න ඛජ්ජතීති යථා ඨපිදත උපචිකාහි දසනාසනං න
ඛජ්ජති, එවංතථාපාසාණානංඋපරි ඨපනංකත්වාතිඅත්දථො.ඉදංවුත්තං
දහොති – චතූසු (පාචි. අට්ඨ. 116) පාසාදණසු මඤ්චං ඨදපත්වා මඤ්දච
අවදසසමඤ්චපීඨානි ආදරොදපත්වා උපරි භිසිආදිකං රාසිං කත්වා 
දාරුභණ්ඩං මත්තිකාභණ්ඩං පටිසාදමත්වා ගමිකවත්තං පූදරත්වා
ගන්තබ්බන්ති. 

අබ්දභොකාසිදකනාපි ‘‘අහංඋක්කට්ඨඅබ්දභොකාසිදකො’’තිචීවරකුටිම්පි 
අකත්වාඅසමදයඅජ්දඣොකාදසපඤ්ඤදපත්වානිසීදිතුංවානිපජ්ජිතුංවා

න වට්ටතීති දස්දසන්දතො ආහ ‘‘අබ්ක ොොසිකෙනා’’තිආදි. සදච පන 
චතුග්ගුදණනපිචීවදරනකතකුටිඅදතදමන්තංරක්ඛිතුංදනවසක්දකොති, 
සත්තාහවද්දලිකාදීනි භවන්ති, භික්ඛුදනො කායානුගතිකත්තා වට්ටති. 
රුක්ඛමූලිකස්සාපිඑදසවනදයො. 

යස්මිංවිස්සාසග්ගාදහොරුහති, තස්සසන්තකංඅත්තදනො පුග්ගලිකමිව

දහොතීතිආහ ‘‘විස්සාසිෙපුග් ලකෙ’’ති. යස්මිං පන විස්සාදසො නරුහති, 

තස්ස සන්තදක දුක්කටදමව. අමනුස්කසොති යක්දඛො වා දපදතො වා. 

පලබුද්ධං කහොතීතිඋපද්දුතංදහොති. 

පඨමදසනාසනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. දුතියදසනාසනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

යං කිඤ්චි චම්මන්ති කප්පියාකප්පියං යං කිඤ්චි චම්මං. නනු ‘‘න, 
භික්ඛදව, මහාචම්මානි ධාදරතබ්බානි සීහචම්මං බයග්ඝචම්මං දීපිචම්මං, 
දයො ධාදරයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 255) ඛන්ධදක

සීහචම්මාදීනං පටික්දඛදපො කදතොති ආහ ‘‘සීහචම්මාදීනඤ්හී’’තිආදි. 

පරිහරකණකයවපටික්කඛකපොතිඅත්තදනොසන්තකං කත්වාතංතංවිහාරං
හරිත්වා මඤ්චපීඨාදීසු අත්ථරිත්වා පරිදභොදගදයව පටික්දඛදපො, 
දසනාසනසන්තකං කත්වා භූමත්ථරණවදසන පන පරිදභොදග දනවත්ථි 

දදොදසො. දතනාහ ‘‘කසනාසනපරික ොක  පන අෙප්පියචම්මං නාම 

නත්ථී’’ති. පාවාදරන්ති සඤ්ඡාදදන්ති සරීරං එදතනාති පාවාකරො. 

කෙොජකවොති උද්දදලොමිඑකන්තදලොමිආදිදකොජවත්ථරණං. කසසන්ති භිසි
නිසීදනං තිණසන්ථාදරො පණ්ණසන්ථාදරොති අවසිට්ඨං දසනාසනං. තත්ථ 

භිසීති මඤ්චකභිසි වා පීඨකභිසි වා. නිසීදනන්ති සදසං දවදිතබ්බං. 

තිණසන්ථාකරොති දයසං දකසඤ්චි තිණානං සන්ථාදරො. එස නදයො 

පණ්ණසන්ථාකර. එත්ථ ච භිසි දහට්ඨා වුත්තත්තා පාකටා. නිසීදනං 
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නිසීදනසික්ඛාපදදදනව (පාචි. 531 ආදදයො) පාකටං. 

තිණසන්ථාරපණ්ණසන්ථාරානි පන දලොකපසිද්ධානිදයව. දතදනවාහ 

‘‘පාෙටකමවා’’ති. 

කනව උද්ධකරයය, න උද්ධරාකපයයාති අත්තනා වා උද්ධරිත්වා

පතිරූදපඨාදනනඨදපයය, පදරනවාතථානකාදරයය.දතනාහ ‘‘යථා

ඨපිත’’න්තිආදි. තං ඨදපන්දතන ච ‘‘චතූසු පාසාදණසූ’’තිආදිනා (පාචි.
අට්ඨ. 116) පුබ්දබ වුත්තනදයදනව අන්දතොදගදහ අදනොවස්සදක 
නික්ඛිපිතබ්බං. සදච පන දසනාසනං ඔවස්සති, ඡදනත්ථඤ්ච තිණං වා
ඉට්ඨකා වා ආනීතා දහොන්ති. සදච උස්සහති, ඡාදදතබ්බං. දනො දච
සක්දකොති, දයො ඔකාදසො අදනොවස්සදකො, තත්ථ නික්ඛිපිතබ්බං. සදච
සබ්බම්පි ඔවස්සති, උස්සහන්දතන අන්දතොගාදම උපාසකානං ඝදර 
ඨදපතබ්බං. සදච දතපි ‘‘සඞ්ඝිකං නාම, භන්දත, භාරියං, අග්ගිදාහාදීනං
භායාමා’’ති න සම්පටිච්ඡන්ති, අජ්දඣොකාදස පාසාණානං උපරි මඤ්චං
ඨදපත්වා දසසං පුබ්දබ වුත්තනදයදනව නික්ඛිපිත්වා තිදණහි ච
පණ්දණහිචපටිච්ඡාදදතබ්බං.යඤ්හිතත්ථ අඞ්ගමත්තම්පිඅවසිස්සති, තං

අඤ්දඤසං තත්ථ ආගතානං භික්ඛූනං උපකාරං භවිස්සතීති. උපචාරන්ති
සබ්බපච්ඡිමදසනාසනදතොද්දව දලඩ්ඩුපාතා. 

අයදමත්ථආපුච්ඡිතබ්බානාපුච්ඡිතබ්බවිනිච්ඡදයො – (පාචි. අට්ඨ. 118) 
යාතාවභූමියංදීඝසාලාවාපණ්ණසාලාවාදහොති, යංවාරුක්ඛත්ථම්දභසු 
කතදගහං උපචිකානං උට්ඨානට්ඨානං දහොති, තදතො පක්කමන්දතන
ආපුච්ඡිත්වාව පක්කමිතබ්බං.තස්මිඤ්හිකතිපයානිදිවසානිඅජග්ගියමාදන
වම්මිකාව සන්තිට්ඨන්ති.යංපනපාසාණපිට්ඨියංවාපාසාණත්ථම්දභසුවා 
කතදසනාසනං සිලුච්චයදලණං වා සුධාලිත්තදසනාසනං වා, යත්ථ 
උපචිකාසඞ්කානත්ථි, තදතො පක්කමන්තස්සආපුච්ඡිත්වාපි අනාපුච්ඡිත්වාපි

ගන්තුං වට්ටති. දතනාහ ‘‘යත්ථ පනා’’තිආදි.සදචතාදිදසපිදසනාසදන
එදකන පස්දසන උපචිකා ආදරොහන්ති, ආපුච්ඡිත්වාව ගන්තබ්බං. 

ආපුච්ඡනං පන වත්තන්ති ආපුච්ඡනං ගමිකවත්තං. ඉදඤ්ච
ඉතිකත්තබ්බතාදස්සනත්ථංවුත්තං, නපන වත්තදභදදුක්කටන්ති(සාරත්ථ.
ටී.පාචිත්තිය3.118) දස්සනත්ථං.දකචිපන ‘‘දුක්කටන්තිදස්සනත්ථ’’න්ති

වදන්ති, තං න තජ්ජති වත්තක්ඛන්ධෙට්ඨෙථාය ‘‘යං පාසාණපිට්ඨියං වා
පාසාණත්ථම්දභසු වා කතදසනාසනං, යත්ථ උපචිකානාදරොහන්ති, තං
අනාපුච්ඡන්තස්සාපි අනාපත්තී’’ති (චූළව. අට්ඨ. 360) වුත්තත්තා.
ආපුච්ඡන්දතනපනභික්ඛුම්හි(පාචි.අට්ඨ.116) සතිභික්ඛුආපුච්ඡිතබ්දබො, 
තස්මිංඅසතිසාමදණදරො, තස්මිං අසතිආරාමිදකො, තස්මිම්පිඅසතිදයන
විහාදරො කාරාපිදතො, දසො විහාරසාමිදකො, තස්ස වා කුදල දයො දකොචි 
ආපුච්ඡිතබ්දබො. 
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‘‘උපචාකර’’ති එතස්දසව විවරණං ‘‘බහිආසන්කන’’ති, විහාරස්ස බහි

ආසන්නට්ඨාදනති අත්දථො. උපට්ඨානසා ාය වාති දභොජනසාලායං වා. 

දුක්ෙටකමවාති වුත්තප්පකාරඤ්හි දසවිධං දසයයං අන්දතොගබ්භාදිම්හි
ගුත්තට්ඨාදන පඤ්ඤදපත්වා ගච්ඡන්තස්ස යස්මා දසයයාපි දසනාසනම්පි
උපචිකාහිපලුජ්ජති, වම්මිකරාසිදයවදහොති, තස්මාපාචිත්තියංවුත්තං. බහි
පන උපට්ඨානසාලාදීසු පඤ්ඤදපත්වා ගච්ඡන්තස්ස දසයයාමත්තදමව
නස්දසයය ඨානස්ස අගුත්තතාය, න දසනාසනං, තස්මා එත්ථ දුක්කටං
වුත්තං.මඤ්චපීඨංපන යස්මානසක්කාසහසාඋපචිකාහිඛායිතුං, තස්මා
තංවිහාදරපිසන්ථරිත්වා ගච්ඡන්තස්සදුක්කටංවුත්තං.විහාරූපචාදරපන
තංවිහාරචාරිකංආහිණ්ඩන්තා දිස්වාවපටිසාදමන්ති. 

උද්ධරණානිෙත්වාතිඑත්ථඋද්ධරිත්වා ගච්ඡන්දතනමඤ්චපීඨකවානං
සබ්බං අපදනත්වා (පාචි. අට්ඨ. 118) සංහරිත්වා චීවරවංදස ලග්දගත්වා
ගන්තබ්බං. පච්ඡා ආගන්ත්වා වසනකභික්ඛුනාපි පුන මඤ්චපීඨං වා
පඤ්ඤදපත්වාසයිත්වාගච්ඡන්දතනතදථවකාතබ්බං.අන්දතොකුට්ටදතො
දසයයං බහිකුට්දට පඤ්ඤදපත්වා වසන්දතන ගමනකාදල පුන
ගහිතට්ඨාදනදයව පටිසාදමතබ්බං. උපරිපාසාදදතො ඔදරොදපත්වා
දහට්ඨාපාසාදද වසන්තස්සාපි එදසව නදයො. රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨාදනසු
මඤ්චපීඨං පඤ්ඤදපත්වාපි ගමනකාදල පුන ගහිතට්ඨාදනදයව 
ඨදපතබ්බං. උද්ධරාදපත්වා ගමදනපි එදසව නදයො. ආපුච්ඡිත්වා
ගච්ඡන්දතන පන ‘‘භික්ඛුම්හි සති භික්ඛු ආපුච්ඡිතබ්දබො’’තිආදිනා (පාචි. 
අට්ඨ.116) දහට්ඨාවුත්තනදයදනවආපුච්ඡිත්වාගන්තබ්බං. 

දුතියදසනාසනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. අනුපඛජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘ජාන’’න්ති වුත්දත ‘‘අනුට්ඨාපනීදයො ‘අය’න්ති ජානන්දතො’’ති අයං

විදසදසො කුදතො ලබ්භතීති ආහ ‘‘කතකනවස්සා’’තිආදි. නනු පදභාජදනපි
වුඩ්ඪභාවාදිජානනදමව වුත්තං, න තු අනුට්ඨාපනීයභාවන්ති අනුදයොගං

සන්ධායාහ ‘‘වුඩ්කඪො හී’’තිආදි. බහූපොරතන්ති 
‘‘භණ්ඩාගාරිකත්තාදිබහුඋපකාරභාවං’’. න දකවලං ඉදදමවාති ආහ 

‘‘ගුණවිසිට්ඨතඤ්චා’’තිආදි, දතනබහූපකාරත්දතපි ගුණවිසිට්ඨත්තාභාදව, 
ගුණවිසිට්ඨත්දතපි බහූපකාරත්තාභාදව දාතුං න වට්ටතීති දස්දසති.
‘‘භණ්ඩාගාරිකස්ස බහූපකාරතං, ධම්මකථිකාදීනං ගුණවිසිට්ඨතඤ්ච 
සල්ලක්දඛත්වා’’ති (සාරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය 3.119-121) දකචි. 

ධුවවාසත්ථායාති නිච්චවාසත්ථාය. සම්මන්නිත්වාති අපදලොකදනන
කම්දමන සම්මන්නිත්වා. කාමඤ්දචත්ථ ගිලානස්සාපි සඞ්දඝොදයව
අනුච්ඡවිකං දසනාසනං දදති, ගිලාදනො පන අපදලොදකත්වා සඞ්දඝන
අදින්නදසනාසදනොපි න පීදළතබ්දබො අනුකම්පිතබ්දබොති දස්දසතුං විසුං
වුත්දතො. 
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සමන්තාදියඩ්කඪොහත්කථොතිමජ්දඣ පඤ්ඤත්තංමඤ්චපීඨංසන්ධාය
වුත්තං. එකපස්දසන දච පදහොනකදිසා දිස්සති, තදතො ගදහතබ්බං. 

පාදකධොවනපාසාණකතොති ද්වාදර නික්ඛිත්තපාදදධොවනපාසාණදතො. 

නිසීදන්තස්සවානිපජ්ජන්තස්සවා පාචිත්තියන්තිඑත්ථනිසීදනමත්දතන, 

නිපජ්ජනමත්දතදනව වා පාචිත්තියං. පුනප්පුනං ෙකරොන්තස්සාති
උට්ඨාතට්ඨායනිසීදදතොවා නිපජ්ජදතොවා. 

සඞ්ඝිදක සඞ්ඝිකසඤ්ඤිදවමතිකපුග්ගලිකසඤ්ඤීනං වදසන 

තිෙපාචිත්තියං දවදිතබ්බං. තිෙදුක්ෙටං පන පුග්ගලිදක

සඞ්ඝිකසඤ්ඤිදවමතිකඅඤ්ඤපුග්ගලිකසඤ්ඤීනං වදසන. විහාරස්ස

උපචාකරතිතස්සබහිආසන්නප්පදදදස. 

අනුපඛජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. නික්කඩ්ඪනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අකනෙකෙොට්ඨොනීති අදනකද්වාරදකොට්ඨකානි. ‘‘නික්ඛමාති වචනං
සුත්වා අත්තදනො රුචියා දච නික්ඛමති, අනාපත්තී’’ති (සාරත්ථ. ටී.
පාචිත්තිය126) වදන්ති. 

තස්ස පරික්ඛාරනික්ෙඩ්ඪකනති තස්ස සන්තකං යං කිඤ්චි 
පත්තචීවරපරිස්සාවනධම්මකරණමඤ්චපීඨභිසිබිබ්දබොහනාදිදභදං
අන්තමදසො රජනඡල්ලිපි අත්ථි, තස්ස පරික්ඛාරස්ස නික්කඩ්ඪදන. 

තඤ්චාති දුක්කටං පරාමසති. නික්ෙඩ්ඪාපකනපි එදසව නදයො. ගාළ්හං 
බන්ධිත්වාඨපිදතසුපනඑකාවආපත්ති. 

භණ්ඩනකාරකකලහකාරකදමව සකලසඞ්ඝාරාමදතො නික්කඩ්ඪිතුං
ලභති. දසො හි පක්ඛං ලභිත්වා සඞ්ඝම්පි භින්දදයය. අලජ්ජිආදදයො පන
අත්තදනො වසනට්ඨානදතොදයව නික්කඩ්ඪිතබ්බා. සකලසඞ්ඝාරාමදතො

නික්කඩ්ඪිතුංනවට්ටති.දතනාහ ‘‘සෙ සඞ්ඝාරාමකතොපී’’තිආදි. 

නික්කඩ්ඪනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. දවහාසකුටිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

උපරිකවහාසකුටියාති උපරිමතදල අසන්ථතපදරාය කුටියා. දතනාහ 

‘‘උපරි අච්ඡන්නත ායා’’තිආදි. යා හි කාචි උපරි අච්ඡන්නතලා
ද්විභූමිකකුටිකා වා තිභූමිකාදිකුටිකා වා, සා ‘‘දවහාසකුටී’’ති වුච්චති.
ඉදඤ්හි දවහාසකුටිලක්ඛණං. යදි එවං කස්මා පදභාජදන ‘‘මජ්ඣිමස්ස 

පුරිසස්ස අසීසඝට්ටා’’ති (පාචි. 131) වුත්තන්ති ආහ ‘‘පද ාජකන 

පනා’’තිආදි. ඉධ අධිප්කපතං කුටිං දස්කසතුන්ති ඉමස්මිං සික්ඛාපදද

අධිප්දපතං දවහාසකුටිං දස්දසතුං. මජ්ඣිමස්ස පුරිසස්සාති
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පමාණමජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස. සබ්බදහට්ඨිමාහි තුලාහි සීසං න ඝට්දටතීති 

අසීසඝට්ටා.අඞ්ක විජ්ඣිත්වාතිඅටනිදයො විජ්ඣිත්වා. පකවසිතපාදෙන්ති

පදවසිතපාදසිඛං. තස්මාති ‘‘භූමත්දථ වා’’තිආදිනා වුත්තදමවත්ථං
කාරණභාදවන පච්චාමසති. යස්මාආහච්චපාදකාදීසු යථාවුත්දතො අත්දථො
දහොති, තස්මාතිවුත්තං දහොති. 

සහසාති අභිභවිත්වා අජ්දඣොත්ථරිත්වා. අකවහාසකුටිොයාති භූමියං
කතපණ්ණසාලාදීසු, තත්ථ අනාපත්ති. න හි සක්කා තත්ථ පරස්ස පීළා 

කාතුං. සීසඝට්ටායාති යා සීසං ඝට්ටා දහොති, තත්ථාපි අනාපත්ති. න හි 
සක්කා තත්ථ දහට්ඨාපාසාදද අදනොණදතන විචරිතුං, තස්මා

අසඤ්චරණට්ඨානත්තාපරපීළාන භවිස්සති. උපරිත ංවාපදරසඤ්චිතන්ති

උපරිමතලං දාරුඵලදකහි ඝනසන්ථතං. කිඤ්චි  ණ්හාති වාති උපරි

නාගදන්තකාදීසු ලග්ගිතං චීවරාදිං යං කිඤ්චි ගණ්හාති වා.  ග් ති වාති 

එත්ථාපි එදසව නදයො. පටිපක්ඛභූතා ආණි පටාණි. යස්සා දින්නාය
නිසීදන්දතපි පාදා න නිපතන්ති, එවංභූතා ආණි මඤ්චපීඨානං පාදසිඛාසු

දින්නාදහොතීතිඅත්දථො.දතනාහ ‘‘පාදසීසාන’’න්තිආදි. 

දවහාසකුටිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. මහල්ලකවිහාරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පිට්ඨසඞ්ඝාටස්සාති ද්වාරබන්ධස්ස. සාමන්තා අඩ්ඪකතයයහත්කථො

පකදකසොතියස්ස(පාචි.අට්ඨ. 135) දවමජ්දඣද්වාරංදහොති, උපරිභාදගච
උච්චා භිත්ති, තස්ස තීසු දිසාසු සාමන්තා අඩ්ඪදතයයහත්දථො පදදදසො.
ඛුද්දකස්සපනවිහාරස්සද්වීසුදිසාසු. තත්රාපියංභිත්තිංවිවරියමානංකවාටං
ආහනති, සාඅපරිපුණ්ණූපචාරාපිදහොති.සදචපන ද්වාරස්සඅදධොභාදගපි

දලදපොකාදසො අත්ථි, තම්පි ලිම්පිතුං වට්ටති. අග් ළට්ඨපනායාති එත්ථ 

අග් ළසද්දදන තංසම්බන්ධදතො ද්වාරඵලකසහිතං ද්වාරබන්ධනං

අධිප්දපතං. දතනාහ ‘‘සෙවාටෙස්සා’’තිආදි. ‘‘නිච්ච  ාවත්ථායා’’ති
ඉමිනාතඤ්චදඛොඨපනංඉධනිච්චලභාදවනාති දස්දසති.දකොපදනත්ථ

අධිප්පාදයොතිආහ ‘‘ෙවාටඤ්හී’’තිආදි. ෙම්පතීතිචලති. යාවද්වාරකෙොසා 

අග් ළට්ඨපනාය පුනප්පුනං ලම්පිතබ්කබො වා ක පාකපතබ්කබො වාති 
අග්ගළට්ඨපනත්ථාය යාව ද්වාරදකොසා පුනප්පුනං අත්තනා ලිම්පිතබ්දබො
වා, පදරහි දලපාදපතබ්දබොවාතිඅත්දථො. 

නනුචායමත්දථොදනවමාතිකායං, නපදභාජදනවුත්දතො, අථකුදතො 

දට්ඨබ්දබොති ආහ ‘‘තත්ථා’’තිආදි. කිඤ්චාපීති යදිපි. අට්ඨුප්පත්තියන්ති 

සික්ඛාපදස්සනිදාදන. අධිොරකතොතිඅනුවත්තනදතො.ආදලොකං සන්දධති

පිදධතීති ආක ොෙසන්ධි. දතනාහ ‘‘ආක ොෙසන්ධීති වාතපානෙවාටො

වුච්චන්තී’’ති. තත්ථ වාතපානෙවාටොති වාතපානඵලකා.
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අනුඤ්ඤාතප්පදදසදතො පන අඤ්ඤත්ථ පුනප්පුනං විලිම්පිතුං වා
විලිම්පාදපතුං වා න වට්ටති. ‘‘මත්තිකාය කත්තබ්බකිච්චං නිට්ඨාදපත්වා
පුනචතුත්ථදලදපදින්දන පාචිත්තිය’’න්ති(සාරත්ථ.ටී.පාචිත්තිය3.135) 
දකචි. ‘‘පුනප්පුනං දලපදානස්ස වුත්තප්පමාණදතො අඤ්ඤත්ථ
පටික්ඛිත්තමත්තං ඨදපත්වා පාචිත්තියස්ස අවුත්තත්තා දුක්කට’’න්ති
අපදර. 

අධිට්ඨාතබ්බන්ති සංවිධාතබ්බං. අප්පහරිකතති එත්ථ අප්පසද්දදො 
‘‘අප්පිච්දඡො’’තිආදීසු(ම.නි.1.252, 336; සං.නි.2.148) වියඅභාවත්දථොති

ආහ ‘‘අහරිකත’’ති.සාලිවීහිආදි (සාරත්ථ. ටී.2.30) පුබ්බණ්ණං ‘‘පුරක්ඛතං

සස්සඵල’’න්ති කත්වා, තබ්බිපරියායදතො මුග්ගමාසාදි අපරණ්ණං.

වුත්තන්ති වපිතං. ‘‘තස්මිං ඨත්වා අධිට්ඨහන්කතො දුක්ෙටං ආපජ්ජතී’’ති 
ඉමිනායස්මිංපදදදසසමන්තාවුත්තප්පමාදණපරිච්දඡදදපුබ්බණ්ණාදීනි
න සන්ති, තත්ථ විහාදරො කාදරතබ්දබො. යත්ථ පන සන්ති, තත්ථ

කාරාදපතුං න වට්ටතීති දස්දසති. තකථවාති මුඛවට්ටිඅන්දතන. තස්මිං 

ඨාතබ්බං පතන්තස්සවිහාරස්සඅපතදනොකාසත්තා, තස්සභික්ඛුදනොඋපරි
න පදතයයාතිඅධිප්පාදයො.යථාපරිච්ඡින්නස්සපනඔකාසස්සඅබ්භන්තරං
විහාරස්ස පතන්තස්ස ඔකාදසො දහොතීති අප්පහරිදතපි තස්මිං ඨත්වා

අධිට්ඨාතුංනලභති.දතනාහ ‘‘තස්සඅන්කතොඅහරිකතපිඨාතුංන  තී’’ති. 

තකතො කච උත්තරීති තිණ්ණං මග්ගානං වා පරියායානං වා උපරි

චතුත්දථ මග්දග වා පරියාදය වාති අත්දථො. දතනාහ ‘‘මග්ක න

ඡාදියමාකන’’තිආදි. තත්ථ මග්ක න ඡාදියමාකනති අපරික්ඛිපිත්වා

උජුකදමව ඡාදියමාදන. පරියාකයනාති පරික්දඛදපන. තත්ථ මග්දගන
ඡාදනංඉට්ඨකසිලාසුධාහි ලබ්භති, පරියාදයනඡාදනංතිණපණ්දණහීතිආහ 

‘‘ඉට්ඨෙසි ාසුධාහී’’තිආදි.තස්මායථාඉච්ඡති, තථාද්දවමග්දග වාද්දව
පරියාදයවාඅධිට්ඨහිත්වාතතියංමග්ගංවාපරියායංවා ‘‘එවංඡාදදහී’’ති 
ආණාදපත්වාපක්කමිතබ්බං.සදචනපක්කමති, තුණ්හීභාදවනඨාතබ්බං.
සබ්බම්පි දචතං ඡදනං ඡදනූපරි දවදිතබ්බං. උපරූපරිඡන්දනො හි විහාදරො
චිරං අදනොවස්සදකො දහොතීති මඤ්ඤමානා එවං ඡාදදන්ති. 

තිණමුට්ඨි ණනායාති තිණකරළගණනාය. 

තිෙපාචිත්තියන්ති අතිදරකද්වත්තිපරියාදය
අතිදරකසඤ්ඤිදවමතිකඌනකසඤ්ඤීනං වදසන තීණි පාචිත්තියානි. 

කසතවණ්ණාදිෙරකණති 
දසතවණ්ණකාළවණ්ණදගරුකපරිකම්මමාලාකම්මලතාකම්මමකරදන්තක

පඤ්චපටිකානං කරදණ. ක ණගුහාතිණකුටිොදීසූති එත්ථ ක ණන්ති

ද්වාරබද්ධං. ගුහාතිදකවලා පබ්බතගුහා. තිණකුටිො පාකටාඑව. 

මහල්ලකවිහාරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. සප්පාණකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

එෙස්මිංඝකටඑොවආපත්තීතිඑකස්මිං උදකඝදටඑකාවආපත්ති.එස

නදයොසබ්බභාජදනසු. විච්ඡින්දන්තස්සාතිධාරංවිච්ඡින්දන්තස්ස. එකෙෙං

පක්ඛිපන්තස්සාති එදකකං තිණං වා පණ්ණං වා මත්තිකං වා අඤ්ඤං වා

කට්ඨදගොමයාදිංපක්ඛිපන්තස්ස. පරියාදානන්ති ඛයං. 

‘‘පදීදප (සාරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය 3.140) පතිත්වා පටඞ්ගාදිපාණකා
මරිස්සන්තී’’ති ජානන්තස්සාපි කුසලචිත්දතන පදීපුජ්ජලනං විය 
‘‘සිඤ්චදනන පාණකා මරිස්සන්තී’’ති පුබ්බභාදග ජානන්තස්සාපි ‘‘ඉදං

ජලං සිඤ්චාමී’’ති සිඤ්චන්තස්ස වධකචිත්තං න දහොතීති ආහ ‘‘විනා 

වධෙකචතනායා’’තිආදි. එවඤ්ච කත්වා ‘‘පණ්ණත්තිවජ්ජ’’න්ති ඉදම්පි

සමත්ථිතංදහොති. තිචිත්තන්තිකුසලාකුසලාබයාකතවදසනතිචිත්තං.තථා
හි පණ්ණත්තිං මද්දිත්වා සිඤ්චන්තස්ස වා සිඤ්චාදපන්තස්ස වා
අකුසලචිත්දතන දහොති, ‘‘ආසනං දධොවිස්සාමී’’තිචිත්දතනදධොවනත්ථං
සිඤ්චන්තස්සවා සිඤ්චාදපන්තස්සවාකුසලචිත්දතනදහොති, පණ්ණත්තිං
අජානතා අරහතා සිඤ්චනාදිකරදණ අබයාකතචිත්දතන දහොතීති
කුසලාකුසලාබයාකතචිත්තවදසනතිචිත්තංදහොති. 

සප්පාණකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

භූතගාමවග්දගොදුතිදයො. 

3. ඔවාදවග්ක ො 

1. ඔවාදසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අට්ඨඞ් සමන්නා තස්සාති‘‘සීලවා දහොතී’’තිආදීහි(පාචි.147) අට්ඨහි

අඞ්දගහි සමන්නාගතස්ස. අනුඤ්ඤාතාති ඉමස්ස සික්ඛාපදස්ස නිදාදන

අනුඤ්ඤාතා. ‘‘වස්සසතූපසම්පන්නායා’’තිආදි 

වක්ඛමානඅට්ඨගරුධම්මදස්සනං. තත්ථ සාමීචිෙම්මන්ති 

මග්ගසම්පදානබීජනපානීයාපුච්ඡනාදිකංඅනුච්ඡවිකංවත්තං. ආදිසද්දදන– 

‘‘න භික්ඛුනියා අභික්ඛුදක ආවාදස වස්සං වසිතබ්බං, 
අන්වද්ධමාසං භික්ඛුනියාභික්ඛුසඞ්ඝදතොද්දවධම්මාපච්චාසීසිතබ්බා
උදපොසථපුච්ඡකඤ්ච ඔවාදූපසඞ්කමනඤ්ච, වස්සංවුට්ඨායභික්ඛුනියා
උභදතොසඞ්දඝ තීහි ඨාදනහි පවාදරතබ්බං දිට්දඨන වා සුදතන වා
පරිසඞ්කායවා, ගරුධම්මංඅජ්ඣාපන්නාය භික්ඛුනියාඋභදතොසඞ්දඝ
පක්ඛමානත්තං චරිතබ්බං, ද්දව වස්සානි ඡසු ධම්දමසු 
සික්ඛිතසික්ඛාය සික්ඛමානාය උභදතොසඞ්දඝ උපසම්පදා
පරිදයසිතබ්බා, න භික්ඛුනියා දකනචි පරියාදයන භික්ඛු
අක්දකොසිතබ්දබො පරිභාසිතබ්දබො, අජ්ජතග්දග ඔවදටො භික්ඛුනීනං
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භික්ඛූසුවචනපදථො, අදනොවදටොභික්ඛූනංභික්ඛුනීසුවචනපදථො’’ති
(චූළව. 403; අ.නි.8.51) – 

ඉදම සත්ත ධම්දම සඞ්ගණ්හාති.  රුධම්කමති ගරුදක ධම්දම. දත හි
ගාරවංකත්වාභික්ඛුනීහි සම්පටිච්ඡිතබ්බත්තා‘‘ගරුධම්මා’’තිවුච්චන්ති. 

අඤ්කඤනවාධම්කමනාතිඨදපත්වාඅට්ඨ ගරුධම්දමඅඤ්දඤනදයන

දකනචිධම්දමන. භික්ඛුනීසු උපසම්පන්නමත්තංවාඔවදකතොතිභික්ඛුනීසු
උපසම්පන්නමත්තං ගරුධම්දමන ඔවදදතො වා. භික්ඛූනං සන්තිදක

උපසම්පන්නාය යථාවත්ථුකදමව. ‘‘අධම්මෙම්කම’’තිආදීසු
භික්ඛුදනොවාදසම්මුතිකම්මං ‘‘කම්ම’’න්ති දවදිතබ්බන්ති ආහ 

‘‘සම්මතස්සාපී’’තිආදි. වග්ක  භික්ඛුනිසඞ්කඝ ඔවදකතො තිෙපාචිත්තියන්ති
වග්දග භික්ඛුනිසඞ්දඝ ඔවදදතො වග්ගසඤ්ඤිදවමතිකසමග්ගසඤ්ඤීනං

වදසන තීණි පාචිත්තියානි. තථා කවමතිෙස්ස චාති අධම්මකම්දම
දවමතිකස්සචවග්දග භික්ඛුනිසඞ්දඝඔවදදතොතිකපාචිත්තියන්තිඅත්දථො.

එස නදයො ධම්මෙම්මසඤ්ඤිකනො චාති එත්ථාපි. යථා ච වග්දග
භික්ඛුනිසඞ්දඝ ඔවදදතො නව පාචිත්තියානි, එවං අධම්මකම්දම
අධම්මකම්මසඤ්ඤිදනො සමග්දග භික්ඛුනිසඞ්දඝ ඔවදදතො තස්මිං සඞ්දඝ
වග්ගසඤ්ඤිදවමතිකසමග්ගසඤ්ඤීනං වදසන තිකපාචිත්තියං, තථා
දවමතිකස්ස ච ධම්මකම්මසඤ්ඤිදනො චාති නව පාචිත්තියානි. දතනාහ 

‘‘සමග්ක පි භික්ඛුනිසඞ්කඝ නවා’’තිආදි. ධම්මකම්දම පන 
අධම්මකම්මසඤ්ඤිදනොවග්ගංභික්ඛුනිසඞ්ඝංඔවදදතො තිකදුක්කටං, තථා
දවමතිකස්ස, ධම්මකම්මසඤ්ඤිදනො චාති නව දුක්කටානි. සමග්ගං පන

භික්ඛුනිසඞ්ඝං ඔවදදතො අට්ඨාති සත්තරස දුක්කටානි. දතනාහ ‘‘සකච

පනා’’තිආදි. අඤ්ඤං ධම්මන්ති අඤ්ඤං සුත්තන්තං වා අභිධම්මං වා.
‘‘සමග්ගාම්හායයා’’ති වචදනනහි ඔවාදං පච්චාසීසන්ති. තස්මා ඨදපත්වා

ඔවාදං අඤ්ඤං ධම්මං භණන්තස්ස දුක්කටං. ඔවාදඤ්ච අනියයාකතත්වාති

‘‘එදසොභගිනි ඔවාදදො’’තිඅවත්වා. පරිපුච්ඡංකදතීතිතස්සාදයවපගුණාය 

ගරුධම්මපාළයාඅත්ථංභණති. ඔසාකරහීතිඋච්චාදරහි, කදථහීති අත්දථො. 

ඔසාකරතීති අට්ඨගරුධම්මපාළං වදති. පඤ්හං පුට්කඨොතිගරුධම්මනිස්සිතං
වාඛන්ධාදිනිස්සිතංවා පඤ්හංභික්ඛුනියාපුට්දඨො. 

ඔවාදසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. අත්ථඞ්ගතසික්ඛාපදවණ්ණනා 

එෙකතොඋපසම්පන්නන්ති භික්ඛුනිසඞ්දඝ උපසම්පන්නමත්තං. ඉදතො
පරම්පි ච යත්ථ යත්ථ ‘‘එකදතොඋපසම්පන්න’’න්ති වුච්චති, සබ්බත්ථ
අයදමවඅත්දථොදට්ඨබ්දබො. 

අත්ථඞ්ගතසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. භික්ඛුනුපස්සයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සංවාසායාති උදපොසථාදිඅත්ථං. ඉතරන්ති උභදතොසඞ්දඝ
උපසම්පන්නං. 

භික්ඛුනුපස්සයසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. ආමිසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

තණ්හාදිට්ඨීහි ආමසිතබ්බදතො ආමිසං, චීවරාදි, ආමිසදමව දහතු 

ආමිසකහතු. දතනාහ ‘‘චීවරාදීනං අඤ්ඤතරකහතූ’’ති. ආදිසද්දදන 
පිණ්ඩපාතදසනාසනගිලානපච්චයසක්කාරගරුකාරමානනවන්දනපූජනානං

ගහණං. අවණ්ණොමතායාතිඅයසකාමතාදයව. 

ධම්මෙම්කමතිආදීසු භික්ඛුදනොවාදසම්මුතිකම්මං ‘‘කම්ම’’න්ති

දවදිතබ්බං. තත්ථ තිෙපාචිත්තියන්ති ධම්මකම්දම 
ධම්මකම්මසඤ්ඤිදවමතිකඅධම්මකම්මසඤ්ඤීනං වදසන තීණි

පාචිත්තියානි.තදථව අධම්මෙම්කමතිෙදුක්ෙටං දවදිතබ්බං. අසම්මතන්ති
සම්මදතන වා සඞ්දඝන වා භාරං කත්වා ඨපිතං උපසම්පන්නං. නනු
ඔවාදසම්මුති උපසම්පන්නස්දසව දීයති, න සාමදණරස්සාති ආහ 

‘‘තත්ථා’’තිආදි. සම්මදතන වා සඞ්දඝන වා ඨපිදතො පන බහුස්සුදතො 

සාමදණදරො ‘‘අසම්මදතො’’ති දවදිතබ්දබො. පෙතියා චීවරාදිකහතු

ඔවදන්තං පන එවං  ණන්තස්සාති පකතියා චීවරාදිදහතු ඔවදන්තං ‘‘එස
චීවරාදිදහතු ඔවදතී’’ති සඤ්ඤාය එවං භණන්තස්ස. ‘‘න චීවරාදිදහතු

ඔවදතී’’ති සඤ්ඤාය පන එවං භණන්තස්ස දුක්කටං. අනාමිසන්තරතාති
ආමිසචිත්තාභාදවො, ‘‘ආමිසදහතු ඔවදිස්සාමී’’ති එවං

පවත්තඅජ්ඣාසයාභාදවොතිඅත්දථො.චිත්තපරියාදයො දහත්ථ අන්තරසද්දදො
‘‘යස්සන්තරදතොනසන්තිදකොපා’’තිආදීසු (උදා.20) විය. 

ආමිසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. චීවරදානසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පඤ්චමසික්ඛාපදං උත්තානත්ථදමව. 

චීවරදානසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. චීවරසිබ්බනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සූචිං පකවකසත්වා පකවකසත්වා නීහරකණති ආරාපදථ ආරාපදථ
පාචිත්තියං.‘‘සිබ්බිස්සාමී’’තිපනවිචාදරන්තස්ස, ඡින්දන්තස්සාපිදුක්කටං. 

සතක්ඛත්තුම්පි විජ්ඣිත්වා සකිං නීහරන්තස්සාතිසකලසූචිං අනීහරන්දතො
දීඝසුත්තප්පදවසනත්ථං සතක්ඛත්තුම්පි විජ්ඣිත්වා සකිං නීහරන්තස්ස. 

‘‘සිබ්බා’’ති වුත්කතොති සකිං ‘‘චීවරං සිබ්බා’’ති වුත්දතො. නිට්ඨාකපතීති
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සබ්බංසූචිකම්මංපරිදයොසාදපති. තස්සආරාපකථආරාපකථපාචිත්තියන්ති
ආණත්තස්ස සූචිං පදවදසත්වා පදවදසත්වා නීහරදණ එකදමකං
පාචිත්තියං. 

උදායිත්කථරන්ති ලාළුදායිත්දථරං. වුත්ත ක්ඛණං සිබ්බනං වා 

සිබ්බාපනංවාති ‘‘සූචිංපදවදසත්වා’’තිආදිනාවුත්තලක්ඛණංසිබ්බනංවා 
සිබ්බාපනංවා. 

චීවරසිබ්බනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. සංවිධානසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සංවිදහිත්වාති ‘‘එහි, අසුකගාමං ගච්ඡාමා’’ති වා ‘‘ස්දව අහං ගච්ඡාමි, 
ත්වම්පි ආගච්දඡයයාසී’’ති වා වත්වා. තඤ්ච දඛො සංවිදහනං අත්ථදතො

සඞ්දකතකම්මන්ති ආහ ‘‘ මනොක  සඞ්කෙතං ෙත්වාති අත්කථො’’ති. 

අෙප්පියභූමියං සංවිදහන්තස්සාති අන්දතොගාදම, භික්ඛුනිඋපස්සයද්වාදර, 
රථිකාය, අඤ්දඤසු වා චතුක්කසිඞ්ඝාටකහත්ථිසාලාදීසු ඨත්වා

සංවිදහන්තස්ස. දතනාහ ‘‘තත්ථ ඨකපත්වා’’තිආදි. ආසන්නස්සාපීති 

අච්චාසන්නස්සාපි, රතනමත්තන්තරස්සාපීති අධිප්පාදයො. අඤ්ඤස්ස 

 ාමස්සාති යදතො නික්ඛමති, තදතො අඤ්ඤස්ස ගාමස්ස. තං 

ඔක්ෙමන්තස්සාතිතං අන්තරගාමස්සඋපචාරංඔක්කමන්තස්ස. සදච දූරං 
ගන්තුකාදමො දහොති, ගාමූපචාරගණනාය ඔක්කමන්දත ඔක්කමන්දත

පුරිමනදයදනව ආපත්ති. දතනාහ ‘‘ඉති  ාමූපචාකරොක්ෙමන ණනාය

පාචිත්තියානී’’ති.තස්ස තස්සපනගාමස්සඅතික්කමදනඅනාපත්ති.  ාකම

අසතීති අද්ධදයොජනබ්භන්තදර ගාදම අසති. තස්මිං පන ගාදම සති

ගාමන්තරගණනාදයව පාචිත්තියානි. අද්ධකයොජන ණනාය පාචිත්තියන්ති
අද්ධදයොජදන අද්ධදයොජදන පාචිත්තියං, එකදමකං අද්ධදයොජනං 
අතික්කමන්තස්ස ‘‘ඉදානි අතික්කමිස්සාමී’’ති පඨමපාදද දුක්කටං, 
දුතියපාදද පාචිත්තියන්තිඅත්දථො.ඉමස්මිඤ්හිනදයඅතික්කමදනආපත්ති, 
ඔක්කමදන අනාපත්ති. 

විසඞ්කෙකතනාති(පාචි.අට්ඨ.185) එත්ථ ‘‘පුදරභත්තංගමිස්සාමා’’ති
වත්වා පච්ඡාභත්තං ගච්ඡන්ති, ‘‘අජ්ජ වා ගමිස්සාමා’’ති ස්දව ගච්ඡන්ති, 
එවං කාලවිසඞ්දකදතදයව අනාපත්ති. ද්වාරවිසඞ්දකදත, පන

මග්ගවිසඞ්දකදත, වා සතිපි ආපත්තිදයව. ආපදාසූති රට්ඨදභදද
චක්කසමාරුළ්හා ජානපදා පරියායන්ති, එවරූපාසු ආපදාසු අනාපත්ති. 

චක්ෙසමාරුළ්හාති ච ඉරියාපථචක්කං වා සකටචක්කං වා සමාරුළ්හාති

අත්දථො. මාතු ාමසික්ඛාපකදනාති (පාචි. 413 ආදදයො) සප්පාණකවග්දග 
සත්තමසික්ඛාපදදන. 

සංවිධානසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. නාවාභිරුහනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

කීළාපුකරක්ඛාකරොති දලොකස්සාදමිත්තසන්ථවවදසන

කීළාපුදරක්ඛාදරො. තකථවාති කීළාවදසදනව. අ ාමෙතීරපස්කසනාති
අද්ධදයොජනබ්භන්තදර ගාමානං අභාවදතො අගාමකතීරපස්දසන. පාළයං
‘‘උද්ධංගාමිනිං වා අදධොගාමිනිං වා’’ති (පාචි. 186) වචනදතො පන
වාපිසමුද්දාදීසු කීළාපුදරක්ඛාරතායපි ගච්ඡන්තස්ස අනාපත්ති. දතනාහ 

‘‘සමුද්කද පන යථාසුඛං  න්තුං වට්ටතී’’ති. විසඞ්කෙකතනාති ඉධාපි
කාලවිසඞ්දකදතදනව අනාපත්ති, තිත්ථවිසඞ්දකදතන, පන
නාවාවිසඞ්දකදතනවාගච්ඡන්තස්සආපත්තිදයව. 

කසසන්ති සද්ධිං සමුට්ඨානාදීහි අවදසසං, දකචි පන
‘‘කීළාපුදරක්ඛාදරො ‘සංවිදහිත්වා’ති (සාරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය 3.188) 
වචනදතො ඉමං සික්ඛාපදං අකුසලචිත්තං දලොකවජ්ජං, තස්මා දසසංනාම
ඨදපත්වා ‘පණ්ණත්තිවජ්ජංතිචිත්ත’න්තිඉදංද්වයංඅවදසස’’න්තිවදන්ති, 
තං න ගදහතබ්බං. කීළාපුදරක්ඛාරතාය හි අභිරුහිත්වාපි
ගාමන්තදරොක්කමදන, අද්ධදයොජනාතික්කදම වා සංදවගං පටිලභිත්වා
අරහත්තංවාසච්ඡිකදරයය, නිද්දංවා ඔක්කදමයය, කම්මට්ඨානංවාමනසි
කදරොන්දතො ගච්දඡයය, කුදතො චස්ස අකුසලචිත්තසමඞ්ගිතා, දයනිදං
සික්ඛාපදංඅකුසලචිත්තං, දලොකවජ්ජඤ්චසියාති. 

නාවාභිරුහනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. පරිපාචිතසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පරිපාචිතන්ති පරිපාකමාපාදිතං, යථා ලභති, තථා කත්වා ඨපිතන්ති

වුත්තංදහොති. දතනාහ ‘‘කනවතස්සා’’තිආදි තස්සාති දයොපරිභුඤ්දජයය, 

තස්ස භික්ඛුදනො. භික්ඛුස්ස ගුණං පොකසත්වාති ‘‘අදයයො භාණදකො, 
අදයයො බහුස්සුදතො’’තිආදිනා (පාචි. 195) ගුණං පකාදසත්වා. 

පිණ්ඩපාතන්ති පඤ්චන්නං දභොජනානං අඤ්ඤතරං. කම්මසාධදනොයං 

සමාරම් සද්දදොති ආහ ‘‘සමාරද්ධ’’න්ති. පටියාදිතස්සාති සම්පාදිතස්ස.
යස්මාඤාතකප්පවාරිදතහිභික්ඛුස්සඅත්ථායඅසමාරද්දධොපි පිණ්ඩපාදතො
අත්ථදතො සමාරද්දධොව දහොති යථාසුඛං හරාදපතබ්බදතො, තස්මා 

‘‘ඤාතෙප්පවාරිතානංවාසන්තෙ’’න්තිවුත්තං. 

උ යත්ථාති පරිපාචිතාපරිපාචිදතසු. අවකසකසති භික්ඛුනිපරිපාචිදතපි
යාගුඛජ්ජකඵලාඵලාදිදක සබ්බත්ථ. 
නිමිත්දතොභාසපරිකථාවිඤ්ඤත්තිවදසන පන අවදසදසපි දුක්කටදතො න
මුච්චති. 

පරිපාචිතසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. රදහොනිසජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනා 

උපරීති අදචලකවග්දග. උපනන්දස්ස චතුත්ථසික්ඛාපකදනාති
අප්පටිච්ඡන්දන මාතුගාදමන සද්ධිං රදහොනිසජ්ජසික්ඛාපදදන (පාචි. 284
ආදදයො). තඤ්හි උපනන්දත්දථරං ආරබ්භ පඤ්ඤත්දතසු චතුත්ථභාවදතො
‘‘උපනන්දස්සචතුත්ථසික්ඛාපද’’න්තිවුත්තං.යදි එකපරිච්දඡදං, අථකස්මා

විසුංපඤ්ඤත්තන්තිආහ ‘‘අට්ඨුප්පත්තිවකසනපනවිසුංපඤ්ඤත්ත’’න්ති.

තත්ථ අට්ඨුප්පත්තිවකසනාති අත්ථස්ස උප්පත්තිවදසන, භික්ඛුනියා එව 
රදහොනිසජ්ජාය උප්පත්තිවදසනාති අත්දථො. අයං දහත්ථාධිප්පාදයො – 
චතුත්ථසික්ඛාපදවත්ථුදතො ඉමස්ස සික්ඛාපදස්ස වත්ථුදනො පඨමං
උප්පන්නත්තා එකපරිච්දඡදදපිඉදංපඨමංවිසුංපඤ්ඤත්තන්ති. 

රදහොනිසජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඔවාදවග්දගොතතිදයො. 

4. ක ොජනවග්ක ො 

1. ආවසථසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘අගිලාදනො’’ති එත්ථ අන්තමදසො ද්විගාවුතං ගන්තුං සමත්දථො

අධිප්දපදතොති ආහ ‘‘අද්ධකයොජනම්පි  න්තුං සමත්කථනා’’ති. 

ආවසථපිණ්කඩොති ආවසදථ පිණ්දඩො, සාලාදීසු අදනොදිස්ස යාවදත්ථං
පඤ්ඤත්තං පඤ්චන්නං දභොජනානං අඤ්ඤතරං දභොජනන්ති අත්දථො.

දතනාහ ‘‘ඉකමසං වා’’තිආදි.තත්ථ ඉකමසංවාතිඉදමසංපාසණ්ඩානංවා. 

එත්තොනං වාති ඉමස්මිං පාසණ්දඩ එත්තකානං පාසණ්ඩානං වා. 

පාසණ්ඩන්තිඡන්නවුතිවිධංසමණපරිබ්බාජකාදිං.දතහි තණ්හාපාසඤ්දචව

දිට්ඨිපාසඤ්ච දඩන්ති ඔඩ්දඩන්තීති පාසණ්ඩාති වුච්චන්ති. අකනොදිස්සාති 

අනුද්දිසිත්වා, අපරිච්ඡින්දිත්වාති අත්දථො. සා ාදීසු යත්ථ ෙත්ථචීති

සාලාරුක්ඛමූලඅබ්දභොකාසාදීසු යත්ථ කත්ථචි ඨාදනසු. එෙදිවසකමව

භුඤ්ජිතබ්කබොති එකදිවසං සකිංදයව භුඤ්ජිතබ්දබො, එකස්මිං දිවදස

පුනප්පුනං භුඤ්ජිතුං න වට්ටති. දුතියදිවසකතො පට්ඨායාති භුත්තදිවසස්ස

දුතියදිවසදතො පට්ඨාය. අජ්ක ොහාකර අජ්ක ොහාකර පාචිත්තියන්ති
ආදලොදපආදලොදපකබදළකබදළපාචිත්තියං.නානාකුදලහි (පාචි.අට්ඨ.
206) පන නානාට්ඨාදනසු පඤ්ඤත්තං, එකස්මිං ඨාදන එකදිවසං 
භුඤ්ජිත්වා දුතියදිවදස අඤ්ඤත්ථ භුඤ්ජිතුං වට්ටති, පටිපාටිං පන
දඛදපත්වා පුන ආදිදතො පට්ඨාය භුඤ්ජිතුං න වට්ටති.
එකපූගනානාපූගඑකගාමනානාගාදමසුපි එදසව නදයො. දයොපි එකකුලස්ස
වා නානාකුලානං වා එකදතො පඤ්ඤත්දතො තණ්ඩුලාදීනං අභාදවන
අන්තරන්තරා ඡිජ්ජති, දසොපින භුඤ්ජිතබ්දබො. සදච පන ‘‘නසක්දකොම
දාතු’’න්තිඋපච්ඡින්දිත්වා පුනකලයාණචිත්දතඋප්පන්දනදාතුංආරභන්ති, 
එතංපුනඑකදිවසංභුඤ්ජිතුං වට්ටති. 



කඞ්ඛාවිතරණී-අභිනවටීකා  පාචිත්තියකණ්ඩං 

 පටුන 224 

තිෙපාචිත්තියන්ති අගිලාදන අගිලානසඤ්ඤිදවමතිකගිලානසඤ්ඤීනං

වදසනතීණිපාචිත්තියානි. ගි ානස්සගි ානසඤ්ඤිකනොතිගිලානස්සපන
‘‘ගිලාදනො අහ’’න්ති සඤ්ඤිදනො අනුවසිත්වා භුඤ්ජන්තස්ස අනාපත්ති. 

සකිං භුඤ්ජතීති එකදිවසං භුඤ්ජති. ‘‘ ච්ඡන්කතො වා’’ති ඉදං

අද්ධදයොජනවදසනගදහතබ්බං, තථා ‘‘පච්චා ච්ඡන්කතො’’ති (සාරත්ථ.ටී.

පාචිත්තිය 3.208) ඉදම්පීති වදන්ති. කෙනචි උපද්දකවනාති

නදිපූරදචොරභයාදිනා දකනචි උපද්දදවන. අඤ්ඤන්ති

යාගුඛජ්ජකඵලාඵලාදිදභදංයංකිඤ්චිඅඤ්ඤං. අනුවසිත්වාතිපුනවසිත්වා. 

ආවසථසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ගණදභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

 ණක ොජකනති ගදණන ලද්ධත්තා ගණස්ස සන්තදක දභොජදන.

දතනාහ ‘‘ ණස්ස ක ොජකන’’ති. නනු දචත්ථ ‘‘ගණස්ස දභොජදන’’ති
වුච්චති, දසො ච දඛො ගදණො ‘‘කත්ථචි ද්වීහි, කත්ථචි තීහී’’තිආදිනා

අදනකධා අධිප්දපදතො, ඉධ කතිහීති ආහ ‘‘ඉධ චා’’තිආදි. තං පදනතං
ගණදභොජනං ද්වීහි පකාදරහි පසවති නිමන්තනදතො වා විඤ්ඤත්තිදතො

වාති ආහ ‘‘කතසං නිමන්තනකතො වා’’තිආදි. තත්ථ නිමන්තනකතො වාති 

අකප්පියනිමන්තනදතො වා. ඔදනාදීනං පඤ්චන්නන්ති 
ඔදනසත්තුකුම්මාසමච්ඡමංසානංපඤ්චන්නං. 

‘‘ඔදදනනනිමන්දතමි, ඔදනං දම ගණ්හථා’’තිආදිනා නදයන දයන
දකනචි දවවචදනන වා භාසන්තදරන වා පඤ්චන්නං දභොජනානං නාමං

ගදහත්වා නිමන්දතතීති සම්බන්දධො. චත්තාකරොති එකට්ඨාදන වා
නානාට්ඨාදනසුවාඨිදත චත්තාදරොභික්ඛූ.ලක්ඛණවචනඤ්දචතං, තස්මා

චත්තාදරො වා තදතො වා අධිදක භික්ඛූති අත්දථො. කවවචකනන වාති

භත්තඅන්නාදිපරියායසද්දදන වා.  ාසන්තකරන වාති

අන්ධදමිළාදිභාසන්තදරන වා. පඤ්චන්නං ක ොජනානං නාමං  කහත්වාති

පඤ්චන්නං දභොජනානං අඤ්ඤතරස්ස නාමං ගදහත්වා. ඔදකනන

නිමන්කතමීති තුම්දහ භන්දත ඔදදනන නිමන්දතමි. ආදිසද්දදන
‘‘ආකඞ්ඛථ ඔදලොදකථ අධිවාදසථ පටිමාදනථ, සත්තුනා නිමන්දතමි, 
සත්තුං දම ගණ්හථ ආකඞ්ඛථ ඔදලොදකථ අධිවාදසථ

පටිමාදනථා’’තිආදීනං (පාචි. අට්ඨ. 217-218) ගහණං. එෙකතො වාති
එකත්ථ ඨිදත වානිසින්දන වා භික්ඛූ දිස්වා ‘‘තුම්දහ, භන්දත, ඔදදනන 

නිමන්දතමී’’තිආදිනාඑවංඑකදතොනිමන්තිතා. නානාකතොවා නිමන්තිතාති
චත්තාරි පරිදවණානි වා විහාදර වා ගන්ත්වා නානාදතො වා නිමන්තිතා.
එකට්ඨාදන ඨිදතසුදයව වා එදකො පුත්දතන, එදකො පිතරාති එවම්පි

නිමන්තිතා නානාදතොදයවනිමන්තිතානාමදහොන්ති. එෙකතො ණ්හන්තිති 
අඤ්ඤමඤ්ඤස්සද්වාදසහත්ථූපචාදරඨිතාගණ්හන්ති. 
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කස්මා පන නානාදතො භුත්දතපි ගණදභොජනං දහොතීති ආහ 

‘‘පටිග් හණකමව කහත්ථ පමාණ’’න්ති. යදි එවං අථ කස්මා පාළයං 
‘‘ගණදභොජනං නාම යත්ථ චත්තාදරො භික්ඛූ පඤ්චන්නං දභොජනානං
අඤ්ඤතදරන දභොජදනන නිමන්තිතා භුඤ්ජන්ති, එතං ගණදභොජනං
නාමා’’ති (පාචි. 218) වුත්තං? තං පටිග්ගහණනියමනත්ථදමව. න හි
අප්පටිග්ගහිතකං භික්ඛූ භුඤ්ජන්තීති ‘‘භුඤ්ජන්තී’’ති පදං

පටිග්ගහණනියමවචනංදහොති. එෙකතො වානානාකතොවාවිඤ්ඤාකපත්වාති
චත්තාදරොභික්ඛූඑකදතොඨිතාවානිසින්නාවා උපාසකංදිස්වා‘‘අම්හාකං
චතුන්නම්පිභත්තංදදහී’’තිවාපාදටක්කංපවිසිත්වා ‘‘මය්හංභත්තංදදහි, 

මය්හංභත්තංදදහී’’තිවාඑකදතොවානානාදතො වාවිඤ්ඤාදපත්වා. තස්ස

දුවිධස්සාපීති යඤ්ච නිමන්තනදතො ලද්ධං ගණදභොජනං, යඤ්ච

විඤ්ඤත්තිදතො ලද්ධං, තස්ස දුවිධස්සාපි ගණදභොජනස්ස. එවං

පටිග් හකණතිඑකදතොපටිග්ගහදණ. 

පාදානම්පි ඵලතත්තාති (පාචි. අට්ඨ. 217-218) අන්තමදසො පාදානම්පි

යථා මහාචම්මස්ස පරදතො මංසං දිස්සති, එවං ඵලිතත්තා. න සක්ො

පිණ්ඩායචරිතුන්තිවාලිකායවාසක්ඛරායවා ඵුට්ඨමත්දතදුක්ඛුප්පත්තිදතො

අන්දතොගාදම පිණ්ඩාය චරිතුං න සක්දකොති. චීවකර ෙරියමාකනති

සාටකඤ්ච සුත්තඤ්ච ලභිත්වා චීවදර කරියමාදන. යං කිඤ්චි චීවකර

ෙත්තබ්බෙම්මන්ති චීවරවිචාරණඡින්දනදමොඝසුත්තාදරොපනාදි යං කිඤ්චි
චීවදර කත්තබ්බං කම්මං, අන්තමදසො සූචිදවධනම්පීති අධිප්පාදයො. 

‘‘අද්ධකයොජනම්පී’’තිආදි අවකංසදතොවුත්තං.දයොපනදූරංගන්තුකාදමො, 
තත්ථවත්තබ්බදමවනත්ථි, ගච්ඡන්දතො අද්ධදයොජනබ්භන්තදරගාවුදතපි
භුඤ්ජිතුංලභති, ගදතොපනඑකදිවසං.යදානාවං අභිරුහිතුකාදමොවාදහොති
ආරුළ්දහො වා ඔරුළ්දහො වා, අයං නාවාභිරුහනසමදයො නාමාති ආහ 

‘‘නාවාභිරුහනසමකයපි එකසව නකයො’’ති. අයං පන විදසදසො – 
අභිරුළ්දහනඉච්ඡිතට්ඨානංගන්ත්වාපියාවනඔදරොහති, තාවභුඤ්ජිතබ්බං. 

චත්තාකරො භික්ඛූති අන්තිමපරිච්දඡදදො. යත්ථ පන සතං වා සහස්සං වා
සන්නිපතිතං, තත්ථ වත්තබ්බදමව නත්ථි. තස්මා තාදිදස කාදල

‘‘මහාසමදයො’’ති අධිට්ඨහිත්වා භුඤ්ජිතබ්බං. කයො කෙොචි පබ්බජිකතොති 
සහධම්මිදකසුවාතිත්ථිදයසුවාඅඤ්ඤතදරො. 

කය ච ද්කව තකයො එෙකතො  ණ්හන්තීති දයපි අකප්පියනිමන්තනං
සාදියිත්වා ද්දව වා තදයො වා එකදතො ගණ්හන්ති, දතසම්පි අනාපත්ති.
පණීතදභොජනසූදපොදනවිඤ්ඤත්තීහි පන ආපත්තිදයවාති වදන්ති, 

උපපරික්ඛිතබ්බං. නිච්ච ත්තාදීසූති නිච්චභත්දත සලාකභත්දත පක්ඛිදක

උදපොසථිදක පාටිපදිදක. තත්ථ නිච්ච ත්තන්ති ධුවභත්තං වුච්චති.
‘‘නිච්චභත්තං ගණ්හථා’’ති වදන්ති, බහූනම්පි එකදතො ගණ්හිතුං වට්ටති. 

ස ාෙ ත්තාදීසුපිඑදසවනදයො. 
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ගණදභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. පරම්පරදභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

 ණක ොජකන වුත්තනකයකනවාති භික්ඛුං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘තුම්දහ, 
භන්දත, ඔදදනනනිමන්දතමි, ඔදනංදමගණ්හථා’’තිආදිනා (පාචි.අට්ඨ.
217-218) නදයන දයන දකනචි දවවචදනන වා භාසන්තදරන වා
පඤ්චන්නං දභොජනානං අඤ්ඤතරස්ස නාමං ගදහත්වා නිමන්දතතීති

වුත්දතදනව නදයන. නිමන්තිතස්සාති අකප්පියනිමන්තදනන 

නිමන්තිතස්ස. අවිෙප්කපත්වාති සම්මුඛාසම්මුඛවදසන අවිකප්දපත්වා, 
අපරිච්චජිත්වාතිඅත්දථො.අයඤ්හිභත්තවිකප්පනානාම සම්මුඛාපරම්මුඛාපි

වට්ටති.දතනාහ ‘‘කයොභික්ඛුපඤ්චසු සහධම්මිකෙසූ’’තිආදි. 

අඤ්ඤත්ර නිමන්තනක ොජනවත්ථුස්මින්ති අඤ්ඤත්ර පඨමං නිමන්තිතා
හුත්වා අඤ්ඤස්මිං නිමන්තදන භුඤ්ජනවත්ථුස්මිං. යදි තිවිධා
අනුපඤ්ඤත්ති, අථ කස්මා පරිවාදර ‘‘චතස්දසො අනුපඤ්ඤත්තිදයො’’ති 

වුත්තන්ති ආහ ‘‘පරිවාකර පනා’’තිආදි. විෙප්පනම්පි  කහත්වාති
විකප්පනානුජානනම්පි අනුපඤ්ඤත්තිසමානන්ති අනුපඤ්ඤත්තිභාදවන

ගදහත්වා. එෙසංසට්ඨානීති එකස්මිං මිස්සිතානි. ඉදං වුත්තං දහොති (පාචි. 
අට්ඨ. 229) – ද්දව තීණි කුලානි නිමන්දතත්වා එකස්මිං ඨාදන
නිසීදාදපත්වාඉදතො චිදතොචආහරිත්වාභත්තංආකිරන්ති, සූපබයඤ්ජනං
ආකිරන්ති, එකමිස්සකං දහොති, එත්ථ අනාපත්තීති. සදච පන
මූලනිමන්තනංදහට්ඨාදහොති, පච්ඡිමංපච්ඡිමංඋපරි, තං උපරිදතොපට්ඨාය
භුඤ්ජන්තස්ස ආපත්ති. හත්ථං පන අන්දතො පදවදසත්වා
පඨමනිමන්තනදතො එකම්පි කබළං උද්ධරිත්වා භුත්තකාලදතො පට්ඨාය

යථාතථාවාභුඤ්ජන්තස්ස අනාපත්ති. ද්කවතීණිනිමන්තනානිඑෙකතොවා

ෙත්වා භුඤ්ජතීතිද්දවතීණිනිමන්තනානිඑකදතොපක්ඛිපිත්වාමිස්දසත්වා

එකං කත්වාභුඤ්ජතීතිඅත්දථො. ‘‘සෙක න ාකමනවා’’තිආදීසුසකදලන 
ගාදමන එකදතො හුත්වා නිමන්තිතස්දසව යත්ථ කත්ථචි භුඤ්ජදතො

අනාපත්ති. පූක පි එදසව නදයො. නිමන්තියමාකනො වා ‘‘භික්ඛං 

 කහස්සාමී’’ති වදතීති ‘‘භත්තං ගණ්හා’’ති නිමන්තියමාදනො ‘‘න මය්හං

තව භත්දතන අත්දථො, භික්ඛං ගදහස්සාමී’’ති භණති. කිරියාකිරියන්ති
එත්ථදභොජනංකිරියං, අවිකප්පනං අකිරියං. 

පරම්පරදභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. කාණමාතාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පකහණෙත්ථායාති පණ්ණාකාරත්ථාය. පාකථයයත්ථායාති මග්ගං

ගච්ඡන්තානං අන්තරාමග්ගත්ථාය. සත්තූති බද්ධසත්තු, අබද්ධසත්තු ච. 

ද්වත්තිපත්තපූකරපටිග් කහත්වාතිමුඛවට්ටියාදහට්ඨිමදලඛාය සමංපූදර
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ද්වත්තිපත්තපූදර ගදහත්වාති අත්දථො. ඉමස්ස චත්ථස්ස දහට්ඨා 
වුත්තනදයදනව පාකටත්තා තත්ථ කත්තබ්බප්පකාරදමව දස්දසතුං 

‘‘එත්ථා’’තිආදිමාහ. කසසන්තිතදතො එකපත්තදතො අඤ්ඤං පත්තං. සදච
තදයොපත්තපූරාගහිතාද්දව, සදචද්දවගහිතා, එකන්ති වුත්තංදහොති. 

 මකන වා පටිප්පස්සද්කධති අන්තරාමග්දග උපද්දවං දිස්වා, 
අනත්ථිකතායවා‘‘මයංඉදානිනදපසිස්සාමනගමිස්සාමා’’තිඑවංගමදන
උපච්ඡින්දන දදන්තානන්තිඅත්දථො. 

කාණමාතාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. පඨමපවාරණාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

භුත්තවාති කතභත්තකිච්දචො. සාසපමත්තම්පි අජ්ක ොහරිතන්ති එවං

පරිත්තම්පිදභොජනං සඞ්ඛාදිත්වා වා අසඞ්ඛාදිත්වාවාගිලිතං. පවාරිකතොති 
පටික්දඛපිදතො. දයො හි භුඤ්ජන්දතො පරිදවසදකන උපනීතං දභොජනං
අනිච්ඡන්දතොපටික්ඛිපති, දසොදතනපවාරිදතොපටික්ඛිපිදතොනාමදහොති.

බයඤ්ජනං පන අනාදියිත්වා අත්ථමත්තදමව දස්දසතුං ‘‘ෙතප්පවාරකණො

ෙතප්පටික්කඛකපොති අත්කථො’’ති වුත්තං. දසොපි ච පටික්දඛදපො යස්මා න
පටික්දඛපමත්දතන, අථ දඛො පඤ්චඞ්ගවදසන. දතනස්ස පදභාජදන
‘‘අසනංපඤ්ඤායතී’’තිආදි(පාචි.239) වුත්තං. 

ක ොජනං පඤ්ඤායතීති පඤ්චන්නං දභොජනානං අඤ්ඤතරං පත්තාදීසු

දිස්සති. දතනාහ ‘‘පවාරණප්පකහොනෙංකචක ොජන’’න්තිආදි. සාලීති(පාචි.

අට්ඨ. 238-239) අන්තමදසො නීවාරං උපාදාය සබ්බාපි සාලිජාති. වීහීති

සබ්බාපි වීහිජාති. යවක ොධුකමසු දභදදො නත්ථි. ෙඞ්ගූති 

දසතරත්තකාළදභදා සබ්බාපි කඞ්ගුජාති. වරකෙොති අන්තමදසො 

වරකදචොරකං උපාදාය සබ්බාපි දසතවණ්ණා වරකජාති. කුද්රසූකෙොති 
කාළදකොද්රදවොදචවසාමාකාදිදභදාචසබ්බාපිතිණධඤ්ඤජාති. 

නීවාරවරකදචොරකා දචත්ථ ‘‘ධඤ්ඤානුදලොමා’’ති වදන්ති. යාගුන්ති
අම්බිලයාගුඛීරයාගුආදිදභදං යං කිඤ්චි යාගුං. ඉමිනාව පායාසස්සාපි
ගහිතත්තා ‘‘අම්බිලපායාසාදීසු අඤ්ඤතරං පචාමාති වා’’ති න වුත්තං. 

පවාරණං ජකනතීති අනතිරිත්තදභොජනාපත්තිනිබන්ධනං පටික්දඛපං 
සාදධති.සදචපනඔධිනපඤ්ඤායති, යාගුසඞ්ගහංගච්ඡති, පවාරණංන

ජදනති. පුන පවාරණං ජකනති ඝනභාවගමනදතො පට්ඨාය
දභොජනසඞ්ගහිතත්තාති අධිප්පාදයො. 

උදෙෙඤ්ජිෙඛීරාදීනි ආකිරිත්වාති උදකඤ්දචව කඤ්ජිකඤ්ච ඛීරාදීනි
ච ආකිරිත්වා දතහි සද්ධිං අමද්දිත්වා භත්තමිස්සදක කත්වා. දතනාහ 

‘‘යාගුං ණ්හථා’’තිආදි.සදච පනභත්දතඋදකකඤ්ජිකඛීරාදීනිආකිරිත්වා
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මද්දිත්වා‘‘යාගුංගණ්හථා’’තිදදන්ති, පවාරණා නදහොති. යාගුයාපීතිඑවං 
යාගුසඞ්ගහංගතායවාඅඤ්ඤායවායාගුයාපි.සුද්ධරසදකො, පනරසකයාගු
වානජදනති. 

පඤ්චන්නං දභොජනානං අඤ්ඤතරවදසන විප්පකතදභොජනභාවස්ස 

උපච්ඡින්නත්තා ‘‘ද්කවපි ඛාදිතානි කහොන්ති…කප.… න පවාකරතී’’ති
වුත්තං. අකප්පියමංසං (පාචි. අට්ඨ. 238-239), අකප්පියදභොජනඤ්ච
බුද්ධපටිකුට්ඨංපටික්ඛිපදතො පවාරණායඅවත්ථුතායනපවාරණාදහොතීති 

ආහ ‘‘කයො පනා’’තිආදි. යඤ්හි භික්ඛුදනො ඛාදිතුං වට්ටති, තං එව
පටික්ඛිපදතො පවාරණා දහොති. ඉදං පන ජානන්දතො අකප්පියත්තා
පටික්ඛිපති. අජානන්දතොපි පටික්ඛිපිතබ්බට්ඨාදන ඨිතදමව පටික්ඛිපති
නාම, තස්මානපවාදරති.සදච පනඅකප්පියමංසංඛාදන්දතොකප්පියමංසං
වා දභොජනං වා පටික්ඛිපති, පවාදරති. කස්මා? වත්ථුතාය. යඤ්හි දතන
පටික්ඛිත්තං, තං පවාරණාය වත්ථු. යං පන ඛාදති, තං කිඤ්චාපි
පටික්ඛිපිතබ්බට්ඨාදන ඨිතං, ඛාදියමානං පන මංසභාවං න ජහති, තස්මා
පවාදරති. දකො පන වාදදො කප්පියමංසං ඛාදදතො
කප්පියමංසදභොජනප්පටික්දඛදප. එස නදයො අකප්පියදභොජනං ඛාදදතො
කප්පියදභොජනප්පටික්දඛදප. 

ක ොජකනසතීතිපඤ්චසුදභොජදනසු එකස්මිම්පිදභොජදනසති. අඤ්ඤං

වුත්ත ක්ඛණං ක ොජනන්ති පත්තාදිගතදතො අඤ්ඤං වුත්තලක්ඛණං
පඤ්චසුදභොජදනසුඑකම්පිදභොජනං.‘‘නිරදපක්දඛො දහොතී’’තිඑතස්දසව

විවරණං ‘‘යං පත්තාදීසූ’’තිආදි. න දකවලං නිරදපක්දඛො වාති ආහ 

‘‘අඤ්ඤත්ර වා’’තිආදි. කසො පටික්ඛිපන්කතොපි න පවාකරතීති තස්මිං දච
අන්තදරඅඤ්ඤංදභොජනං අභිහටං, තංදසොපටික්ඛිපන්දතොපිනපවාදරති.
කස්මා? විප්පකතදභොජනභාවස්ස උපච්ඡින්නත්තා. 

‘‘උපනාකමතී’’ති (පාචි. අට්ඨ.238-239) ඉමිනාකායාභිහාරං දස්දසති. 

හත්කථ වා ආධාරකෙ වාති එත්ථ වා-සද්දදො අවුත්තවිකප්පත්දථො, දතන
‘‘ඌරූසු වා’’ති විකප්දපති. දූදර නිසින්නස්ස දහරභික්ඛුස්ස පත්තං
දපදසත්වා‘‘ඉදතොඔදනං ගණ්හාහී’’තිවදති, ගණ්හිත්වාපනගදතොතුණ්හී
තිට්ඨති, තම්පිපටික්ඛිපදතොඑදසව නදයො.කස්මා? භික්ඛුස්සදූරභාවදතො, 
දූතස්ස ච අනභිහරණදතො. සදච පන ගදහත්වා ආගදතො භික්ඛු ‘‘ඉමං

භත්තංගණ්හා’’තිවදති, තංපටික්ඛිපදතොපවාරණාදහොති. එවංවුත්කතපීති
‘‘භත්තංගණ්හා’’තිවුත්දතපි. 

 ත්තපච්ඡිං කහත්වාපරිවිසන්තස්සාති එදකනහත්දථනභත්තපච්ඡිං

ගදහත්වා එදකන හත්දථන කටච්ඡුං ගදහත්වා පරිවිසන්තස්ස. අඤ්කඤො

‘‘අහං ධාකරස්සාමී’’ති  හිතමත්තෙකමව ෙකරොතීති අඤ්දඤො ආගන්ත්වා
‘‘අහං පච්ඡිං ධාදරස්සාමි, ත්වං ඔදනං දදහී’’ති වත්වා ගහිතමත්තකදමව
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කදරොති. අභිහටාවකහොතීතිපරිදවසදකදනවඅභිහටාවදහොති.ඉදානිඅසති
තස්ස දාතුකාමාභිහාදරගහණසමදයපිපටික්ඛිපදතොනදහොතීති දස්දසතුං 

‘‘සකච පනා’’තිආදි වුත්තං. උද්ධකටති උද්ධදට භත්දත. 

කටච්ඡුඅභිහාදරොදයව හි තස්ස අභිහාදරොති අධිප්පාදයො. අනන්තරස්ස 

දියයමාකනති අනන්තරස්ස භික්ඛුදනො භත්දත දියයමාදන. 

ොයවිොකරනාති‘‘අඞ්ගුලිංවාහත්ථංවාමච්ඡිකබීජනිංවා චීවරකණ්ණංවා 
චාදලති, භමුකායවාආකාරංකදරොති, කුද්දධො වා ඔදලොදකතී’’ති (පාචි.

අට්ඨ.238-239) එවංවුත්දතනඅඞ්ගුලිචලනාදිනාකායවිකාදරන. ‘‘අ ංමා

කදහී’’තිආදිනා වචීවිොකරනාති ‘‘අල’’න්ති වා ‘‘න ගණ්හාමී’’ති වා ‘‘මා
ආකිරා’’තිවා‘‘අපගච්ඡා’’තිවාඑවංදයනදකනචි වචීවිකාදරන. 

අභිහදටපනභත්දතපවාරණායභීදතොහත්දථඅපදනත්වාපුනප්පුනං 
පත්දතඔදනංආකිරන්තං‘‘ආකිරආකිර, දකොට්දටත්වාපූදරහී’’තිවදදතො
පවාරණානදහොති. එසනදයොභත්තංඅභිහරන්තංභික්ඛුංසල්ලක්දඛත්වා
‘‘කිං, ආවුදසො, ඉදතොපිකිඤ්චි ගණ්හිස්සසි, දම්මිදතකිඤ්චී’’තිවදදතොපි. 

‘‘රසං පටිග් ණ්හථා’’ති අප්පවාරණාජනකස්ස නාමං ගදහත්වා

වුත්තත්තා ‘‘තං සුත්වා පටික්ඛිපකතො පවාරණා නත්ථී’’ති වුත්තං. 

මංසරසන්ති එත්ථ පන න දකවලං මංසස්ස රසං ‘‘මංසරස’’මිච්දචව
විඤ්ඤායති, අථ දඛො මංසඤ්ච රසඤ්ච මංසරසන්ති එවං
පවාරණාජනකනාමවදසනාපි.තස්මාතංපටික්ඛිපදතොපවාරණාවදහොතීති

ආහ ‘‘මංසරසන්තිවුත්කතපනපටික්ඛිපකතොපවාරණාකහොතී’’ති.පරදතො 

මච්ඡමංසං බයඤ්ජනන්ති එත්ථාපි එදසව නදයො. යස්මිං ඉරියාපකථ

පවාකරති, තං අවිකෙොකපන්කතකනව භුඤ්ජිතබ්බන්ති දයො ගච්ඡන්දතො
(පාචි. අට්ඨ. 238-239) පවාදරති, දතන ගච්ඡන්දතදනව භුඤ්ජිතබ්බං. 
කද්දමංවාඋදකංවාපත්වාඨිදතනඅතිරිත්තංකාදරතබ්බං.සදචඅන්තරා
නදීපූරා දහොති, නදිතීදරගුම්බංඅනුපරියායන්දතනභුඤ්ජිතබ්බං.අථනාවා
වා දසතු වා අත්ථි, තං අභිරුහිත්වාපි චඞ්කමන්දතදනව භුඤ්ජිතබ්බං, 
ගමනං න උපච්ඡින්දිතබ්බං. එස නදයො ඉතරඉරියාපදථසුපි. තං තං
ඉරියාපථං දකොදපන්දතන අතිරිත්තං කාදරතබ්බං. දයො උක්කුටිදකොව
නිසීදිත්වා පවාදරති, දතන උක්කුටිදකදනව භුඤ්ජිතබ්බං. තස්ස පන 
දහට්ඨා පලාලපීඨං වා කිඤ්චි වා නිසීදනං දාතබ්බං. පීඨදක නිසීදිත්වා
පවාරිදතන පන ආසනං අචාදලත්වාව චතස්දසො දිසා පරිවත්තන්දතන
භුඤ්ජිතුං ලබ්භති. මඤ්දච නිසීදිත්වා පවාරිදතන ඉදතො වා එත්දතො වා
සංසරිතුං න ලබ්භති. සදච පන සහ මඤ්දචන උක්ඛිපිත්වා අඤ්ඤත්ර
දනන්ති, වට්ටති. නිපජ්ජිත්වා පවාරිදතනාපි නිපන්දනදනව භුඤ්ජිතබ්බං.
පරිවත්තන්දතන දයන පස්දසන නිපන්දනො, තස්ස ඨානං
නාතික්කදමතබ්බං. 
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අ කමතං සබ්බන්ති එතං සබ්බං අලං පරියත්තං, ඉදම්පි දත අධිකං, 

ඉදතො අඤ්ඤං න ලච්ඡසීති අධිප්පාදයො. කයො අතිරිත්තං ෙකරොතීති දයො

‘‘අලදමතං සබ්බ’’න්ති අතිරිත්තං කදරොති. පටිපක්ඛනකයනාති
‘‘කප්පියකතං, පටිග්ගහිතකතං, උච්චාරිතකතං, හත්ථපාදස කතං, 
භුත්තාවිනා කතං, භුත්තාවිනා පවාරිදතන ආසනා අවුට්ඨිදතන කතං 
‘අලදමතං සබ්බ’න්ති වුත්ත’’න්ති (පාචි. 239) ඉදමහි සත්තහි
විනයකම්මාකාදරහි යං අතිරිත්තං කප්පියං කතං, යඤ්ච ගිලානාතිරිත්තං, 
තදුභයම්පි අතිරිත්තන්ති එවං තස්දසව පටිපක්ඛනදයන. එත්ථ ච
‘‘අලදමතං සබ්බ’’න්ති තික්ඛත්තුං වත්තබ්බං, අයං කිර ආචිණ්දණො.
විනයධරාපන‘‘සකිංඑවවත්තබ්බ’’න්තිවදන්ති. 

කස්මාතංදසොපුනකාතුංනලභතීතිආහ ‘‘යඤ්හී’’තිආදි.තත්ථ යඤ්හි

අෙතන්ති දයන පඨමං කප්පියං කතං, දතන යං අකතං, තං කාතබ්බං.

පඨමභාජදනපනකාතුංනලබ්භති. කයනචඅෙතන්තිඅඤ්දඤනභික්ඛුනා

දයන පඨමං න කතං, දතන ච කාතබ්බන්ති අත්දථො. වුත්තන්ති

සීහළට්ඨකථාසු වුත්තං. අඤ්ඤස්මිං පන  ාජකනති යස්මිං පන භාජදන
පඨමංකතං, තදතො අඤ්ඤස්මිං පත්දතවාකුණ්දඩවා පච්ඡියං වායත්ථ
කත්ථචිපුරදතොඨදපත්වා ඔනාමිතභාජදන. 

අඤ්ඤත්රභුඤ්ජනවත්ථුස්මින්ති භුත්තාවිනාපවාරිදතනහුත්වාඅඤ්ඤත්ර

භුඤ්ජනවත්ථුස්මිං. තිෙපාචිත්තියන්ති අනතිරිත්දත 
අනතිරිත්තසඤ්ඤිදවමතිකඅතිරිත්තසඤ්ඤීනං වදසන තීණි පාචිත්තියානි. 

අජ්ක ොහරකතො ච දුක්ෙටන්ති අජ්දඣොහරදතො අජ්දඣොහාදර
අජ්දඣොහාදර දුක්කටං. සදච පන ආමිසසංසට්ඨානි දහොන්ති, 
ආහාරත්ථායපි අනාහාරත්ථායපි පටිග්ගදහත්වා අජ්දඣොහරන්තස්ස

පාචිත්තියදමව. කතසං අනුඤ්ඤාතපරික ො වකසනාති යාමකාලිකාදීනං
අනුඤ්ඤාතපරිදභොගවදසන, යාමකාලිකං පිපාසායසතිපිපාසච්දඡදනත්ථං, 
සත්තාහකාලිකංයාවජීවිකඤ්චදතනදතනඋපසදමතබ්බදක ආබාදධසති
තස්ස උපසමනත්ථන්ති වුත්තං දහොති. ඉදම්පි අජ්දඣොහරණදතො 

ොයෙම්මං, වාචාය ‘‘අතිරිත්තං කදරොථ භන්දත’’ති අකාරාපදනන 

වචීෙම්මන්ති ආහ ‘‘සමුට්ඨානාදීනි පඨමෙථිනසදිසාකනවා’’ති. 

කිරියාකිරියන්ති එත්ථ පටික්ඛිපිත්වා භුඤ්ජනං කිරියං. අතිරිත්තස්ස

අකරණං අකිරියන්තිදවදිතබ්බං. 

පඨමපවාරණාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6. දුතියපවාරණාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සුත්වා වාතිඅඤ්දඤනවාදතදනවවාආදරොචිතං සුත්වා.‘‘භුත්තස්මිං

පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 243) වුත්තත්තා ක ොජනපරිකයොසාකන

පාචිත්තිය’’න්තිවුත්තං. 

දුතියපවාරණාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. විකාලදභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

විොක තිඑත්ථඅරුණුග්ගමනදතොපට්ඨාය යාවමජ්ඣන්හිදකො, අයං

බුද්ධාදීනං අරියානං ආචිණ්ණසමාචිණ්දණො දභොජනස්ස ොක ො නාම.

තදඤ්දඤො විොක ො ‘‘විගදතො කාදලො’’ති කත්වා. දතනාහ ‘‘වි කත

ොක ’’තිආදි. ඨිතමජ්ඣන්හිදකොපි (පාචි. අට්ඨ. 248-249) කාලසඞ්ගහං
ගච්ඡති.තදතොපට්ඨායපන ඛාදිතුංවාභුඤ්ජිතුංවානසක්කා.සහසාපිවිතුං
සක්කා භදවයය, කුක්කුච්චදකන පන න කාතබ්බං.
කාලපරිච්දඡදජානනත්ථඤ්ච කාලත්ථම්දභො දයොදජතබ්දබො.

කාලබ්භන්තදරව භත්තකිච්චං කාතබ්බං. ‘‘යං කිඤ්චි…කප.… ඛාදනීයං

වා’’ති ඉමිනා යං තාව සක්ඛලිදමොදකාදි පුබ්බණ්ණාපරණ්ණමයං, තත්ථ

වත්තබ්බදමවනත්ථීති දස්දසති. ක ොජනීයං නාමපඤ්චදභොජනානි. 

සති පච්චකයති පිපාසාදිකාරදණ විජ්ජමාදන. කරොමට්ඨෙස්සාති
දරොමට්ඨකස්සභික්ඛුදනොඅජ්දඣොහරිත්වා උග්ගිරිත්වාමුදඛවඨපිදතොබහි
මුඛද්වාරාවිනිග්ගදතොදභොජනස්සමග්ගාබහිනිග්ගදතො ‘‘දරොමට්දඨො’’ති
පවුච්චති. ඉධ පන අජ්දඣොහරිත්වා උග්ගිරිත්වා මුදඛව ඨපිදතොති 

අධිප්දපදතො. දතනාහ ‘‘න ච, භික්ඛකව’’තිආදි. ඨදපත්වා දරොමට්ඨකං
දසසානංආගතංඋග්ගාරංමුදඛසන්ධාදරත්වාගිලන්තානංආපත්ති.සදච
පන අසන්ධාදරන්තදමවපරගලංගච්ඡති, වට්ටති. 

විකාලදභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. සන්නිධිකාරකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘ොකරො ෙරණං කිරියාති අත්ථකතො එෙ’’න්ති එදතන ොරසද්දස්ස

භාවත්ථතං දස්දසති. සම්මා නිධානං ඨපනං සන්නිධි. ‘‘පටිග් කහත්වා

එෙරත්තං වීතිනාමිතස්කසතං නාම’’න්ති ඉමිනා පටිග්ගදහත්වා එකරත්තං
වීතිනාමිදත ඉමස්ස දුද්දධොතභාවං දස්දසති. කිඤ්චාපි යාමකාලිකං
ඛාදනීයං, දභොජනීයං වා න දහොති, ‘‘අනාපත්ති යාමකාලිකං යාදම
නිදහිත්වා භුඤ්ජතී’’තිආදි වචනදතො පන තත්ථාපි යාමාතික්කදම

සන්නිධිපච්චයා පාචිත්තිදයන භවිතබ්බන්ති ‘‘යං කිඤ්චි යාවොලෙං වා

යාමොලෙං වා’’ති වුත්තං. ඉදානි දුද්දධොතභාවදමව විභාදවතුං ‘‘යං 

අඞ්ගුලයා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යං අඞ්ගුලයා ඝංසන්තස්ස ක ඛා
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පඤ්ඤායතීති යං පත්තං දධොතං අඞ්ගුලියා ඝංසන්තස්ස පත්දත 

අඞ්ගුලිදලඛා පඤ්ඤායති, දසො පත්කතො දුද්කධොකතො දහොතීති අත්දථො.
දතලවණ්ණපත්දත පන අඞ්ගුලිදලඛා පඤ්ඤායති, සා අබ්දබොහාරිකා. 

ස්කනකහොති දතලං. සන්දිස්සතීති යාගුයා උපරි සන්දිස්සති. තාදිකස

පත්කතපීති පටිග්ගහණං අවිස්සජ්ජිත්වා සයං වා අඤ්දඤන වා දභොජනං

නීහරිත්වා න සම්මා දධොදත පත්දතපි. පුනදිවකස භුඤ්ජන්තස්ස

පාචිත්තියන්ති පත්දත ලග්ගං අවිජහිතප්පටිග්ගහණං දහොතීති දුතියදිවදස
භුඤ්ජන්තස්ස පාචිත්තියං. පරිච්චත්දත පන පත්දත පුනදිවදස
භුඤ්ජන්තස්සඅනාපත්ති. 

යං පනාති යං දභොජනං පන. අපරිච්චත්තකමව හීති
අනදපක්ඛවිස්සජ්ජදනන වා අනුපසම්පන්නස්ස නිරදපක්ඛදාදනන වා

අපරිච්චත්තදමව. ෙප්පිය ක ොජනන්ති අන්තමදසො එකසිත්ථමත්තම්පි

කප්පියදභොජනං. අෙප්පිකයසූති අකප්පියමංදසසු. කසකසසූති
මනුස්සමංසදතො අවදසදසසු 
හත්ථිඅස්සසුනඛඅහිසීහබයග්ඝදීපිඅච්ඡතරච්ඡමංදසසුදචවඅප්පටිදවක්ඛිදත 
උද්දිස්සකතමංදස ච. පාළයං ‘‘සත්තාහකාලිකං යාවජීවිකං ආහාරත්ථාය
පටිග්ගණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’තිආදිනා (පාචි. 255) සන්නිහිදතසු
සත්තාහකාලිකයාවජීවිදකසු පුදරභත්තම්පිආහාරත්ථායඅජ්දඣොහරදණපි
දුක්කටස්සවුත්තත්තායාමකාලිදකපි ආහාරත්ථායඅජ්දඣොහරදණපිවිසුං

දුක්කදටනාපිභවිතබ්බන්තිආහ ‘‘ආහාරත්ථායඅජ්ක ොහරකතොදුක්ෙකටන

සද්ධිං පාචිත්තිය’’න්ති. සබ්බවිෙප්කපසූති ‘‘කප්පියදභොජනං
භුඤ්ජන්තස්සා’’තිආදිනා වුත්දතසුසබ්දබසුවිකප්දපසුඅපරම්පිපාචිත්තියං
වඩ්ඪති. ඉදං වුත්තං දහොති (පාචි. අට්ඨ. 253) – කප්පියදභොජදන ද්දව
පාචිත්තියානි, මනුස්සමංදස ථුල්ලච්චදයන සද්ධිං ද්දව පාචිත්තියානි, 
අවදසදසසු පන අකප්පියමංදසසු දුක්කදටන සද්ධිං ද්දව පාචිත්තියානි.
යාමකාලිකං සති පච්චදය සාමිදසන මුදඛන අජ්දඣොහරදතො ද්දව
පාචිත්තියානි, නිරාමිදසන එකදමව. ආහාරත්ථාය අජ්දඣොහරදතො
විකප්පද්වදයපිදුක්කදටනසද්ධින්ති. 

අවකසකසසූති යාමකාලිකාදිදතො අවදසදසසු. පාචිත්තියං

වඩ්ඪතිකයවාතිඅපරම්පිපාචිත්තියං වඩ්ඪතිදයව.ඉදංවුත්තංදහොති– සදච
විකාදල අජ්දඣොහරති, පකතිදභොජදන සන්නිධිපච්චයා ච
විකාලදභොජනපච්චයාචද්දවපාචිත්තියානි, අකප්පියමංදසසු මනුස්සමංදස
ථුල්ලච්චදයන සද්ධිං ද්දව පාචිත්තියානි, අවදසදසසු දුක්කදටන සද්ධිං
ද්දවති. 

කබ ට්ඨසීකසො නාම ජටිලසහස්සස්ස අබ්භන්තදර එදකො මහාදථදරො. 

තිෙපාචිත්තියන්ති සන්නිධිකාරදක 
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සන්නිධිකාරකසඤ්ඤිදවමතිකඅසන්නිධිකාරකසඤ්ඤීනං වදසන තීණි

පාචිත්තියානි. සංසට්ඨානීති සංසට්ඨරසානි. සම්භින්නරසං සන්ධාදයව හි 

‘‘තදහුපටිග්ගහිතංකාදලකප්පතී’’තිආදිවුත්තං. දතනාහ ‘‘තස්මා’’තිආදි.

එත්ථ ච අසම්භින්නරසන්ති අමිස්සිතරසං. ඉදඤ්ච සීතලපායාසාදිනා සහ 

ලද්ධං සප්පිපිණ්ඩාදිකං සන්ධාය වුත්තං. ‘‘සුකධොතං වා’’ති ඉදං පන
පිණ්ඩපාදතන සද්ධිං ලද්ධං තක්දකොලජාතිඵලාදිං, යාගුආදීසු පක්ඛිපිත්වා 
දින්නසිඞ්ගීදවරාදිකඤ්චසන්ධායවුත්තං. 

කතනාති සත්තාහකාලිදකන. තදහු පටිග්ගහිතං අස්සාති 

තදහුපටිග් හිතං, දතන තදහුපටිග්ගහිදතන. එස නදයො 

‘‘ද්වීහපටිග් හිකතනා’’තිආදීසුපි. තස්මාතියස්මාපුදරභත්තංපටිග්ගහිතම්පි

වට්ටති, තස්මා. පටිග් හිතං සත්තාහං ෙප්පතීති වුත්තන්ති 
‘‘සත්තාහකාලිදකන, භික්ඛදව, යාවජීවිකංපටිග්ගහිතංසත්තාහංකප්පති, 

සත්තාහාතික්කන්දත න කප්පතී’’ති (මහාව. 305) ක සජ්ජක්ඛන්ධකෙ 
වුත්තං. කිඤ්චාපි මුදඛ එකරත්තං න වුත්තං, තථාපි මුදඛ පක්ඛිත්තදමව

යස්මාසන්නිධිනාමදහොති, තස්මා ‘‘මුඛසන්නිධී’’තිවුත්තං. 

චතස්කසො ෙප්පියභූමිකයොති උස්සාවනන්තිකා, දගොනිසාදිකා, ගහපති, 

සම්මුතීතිචතස්දසොකප්පියකුටිදයො.තත්ථ උස්සාවනන්තිො (මහාව.අට්ඨ.
295) නාම දගදහ කරියමාදන සම්පරිවාදරත්වා ඨිදතහි ‘‘කප්පියකුටිං
කදරොම, කප්පියකුටිං කදරොමා’’ති වා ‘‘කප්පියකුටි කප්පියකුටී’’ති වා
වදන්දතහි ඨපිතපඨමිට්ඨකථම්භාදිකා සඞ්ඝස්ස වා එකස්ස භික්ඛුදනො වා
කුටි.දයොපනආරාදමොදයභුදයයනවාඅපරික්ඛිත්දතොදහොති, සකදලොපි 

වා, දසො ‘‘ක ොනිසාදී’’ති වුච්චති.  හපතීති යා ඨදපත්වා භික්ඛුං දසදසහි

‘‘කප්පියකුටිං දදමා’’ති දින්නා, දතසං වා සන්තකා. සම්මුති නාම
කම්මවාචාය සාදවත්වාකතා.කථංපදනතාසංවිනිච්ඡදයොජානිතබ්දබොති

ආහ ‘‘තාසං විනිච්ඡකයොසමන්තපාසාදිොයංවුත්කතො’’ති. 

සන්නිධිකාරකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. පණීතදභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘පණීතක ොජනානී’’ති ඉදංමජ්දඣපදදලොපංකත්වානිද්දිට්ඨන්තිආහ 

‘‘පණීතසංසට්ඨානී’’තිආදි. සබ්කබොපි ‘‘ඔදකෙො’’ති වුත්ත ක්ඛකණො

මච්කඡොති ‘‘මච්දඡො නාම ඔදදකො වුච්චතී’’ති (පාචි. 260) එවං විභඞ්දග
වුත්තලක්ඛදණො, සබ්දබොපිමච්දඡොඑව.දයොදකොචිඋදදකජාදතොමච්දඡො

නාමාති වුත්තංදහොති. මහානාමසික්ඛාපකදනාති– 

‘‘අගිලාදනන භික්ඛුනා චතුමාසපච්චයපවාරණා සාදිතබ්බා
අඤ්ඤත්ර පුනපවාරණායඅඤ්ඤත්රනිච්චපවාරණාය.තදතොදචඋත්තරි
සාදිදයයය, පාචිත්තිය’’න්ති – 
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ඉමිනා සික්ඛාපදදන (පාචි. 306). එත්ථ හි සඞ්ඝවදසන 
ගිලානපච්චයපවාරණාය පවාරිතට්ඨාදන සදච තත්ථ රත්තීහි වා
දභසජ්දජහි වා පරිච්දඡදදො කදතො දහොති ‘‘එත්තිකාදයව රත්තිදයො, 
එත්තකානි වා දභසජ්ජානි විඤ්ඤාදපතබ්බානී’’ති, තදතො
රත්තිපරියන්තදතො වා දභසජ්ජපරියන්තදතො වා උත්තරි
නදභසජ්ජකරණීදයනවා දභසජ්ජං, අඤ්ඤදභසජ්ජකරණීදයනවාඅඤ්ඤං
දභසජ්ජං විඤ්ඤාදපන්තස්ස පාචිත්තියං වුත්තං. තස්මා අගිලාදනො
ගිලානසඤ්ඤීපි හුත්වා පඤ්ච දභසජ්ජානි විඤ්ඤාදපන්දතො 
නදභසජ්ජකරණීදයන දභසජ්ජං විඤ්ඤාදපන්දතො නාම දහොතීති
‘‘මහානාමසික්ඛාපදදන කාදරතබ්දබො’’තිවුත්තං. 

දයො පනනදභසජ්ජත්ථායවිඤ්ඤාදපති, අථදඛොදකවලංඅත්තදනො 
භුඤ්ජනත්ථාය, දසො සූදපොදනවිඤ්ඤත්තියාදයව කාදරතබ්දබො.

වුත්තඤ්දහතං සමන්තපාසාදිොයං ‘‘සුද්ධානි සප්පිආදීනි විඤ්ඤාදපත්වා 
භුඤ්ජන්දතොපාචිත්තියංනාපජ්ජති, දසඛිදයසු සූදපොදනවිඤ්ඤත්තිදුක්කටං

ආපජ්ජතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 259). සූකපොදනවිඤ්ඤත්තියා ොකරතබ්කබොති
‘‘න සූපං වා ඔදනං වා අගිලාදනො’’තිආදිනා (පාචි. 613) සික්ඛාපදදන

කාදරතබ්දබො, දුක්කදටනකාදරතබ්දබොති වුත්තං දහොති. ඉමිනාතිඉමිනා
පණීතදභොජනසික්ඛාපදදන. 

‘‘සප්පිභත්තංදදහී’’තිවුත්දතකිංදහොතීතිආහ ‘‘සප්පි ත්තං ‘කදහී’ති

වුත්කත පනා’’තිආදි. සූදපොදනවිඤ්ඤත්තියා දුක්කටදමව දහොතීති

සම්බන්දධො.කස්මාතිආහ ‘‘යස්මා’’තිආදි.අථයථා‘‘පණීතදභොජනානී’’ති, 
එවං ‘‘සප්පිභත්ත’’න්ති ඉදම්පි කස්මා න විඤ්ඤායතීති දච? 
අදනකන්තිකත්තා. තථා හි ‘‘පණීතදභොජනානී’’ති වුත්දත
‘‘පණීතසංසට්ඨානි දභොජනානි පණීතදභොජනානී’’ති අයමත්දථො
එකන්තදතො පඤ්ඤායති, ‘‘සප්පිභත්ත’’න්ති වුත්දත පන ‘‘සප්පිමයං
භත්තං සප්පිභත්ත’’න්තිපි විඤ්ඤායමානත්තා ‘සප්පිසංසට්ඨං භත්තං
සප්පිභත්ත’’න්ති අයමත්දථො න එකන්තදතො පඤ්ඤායති. එස නදයො
‘‘නවනීතභත්තංදදහී’’තිආදීසුපි. 

පුරිමනකයකනවාති‘‘භත්තංදත්වාසප්පිං කත්වාභුඤ්ජා’’තිපුරිදමදනව
නදයන. සදච පන ‘‘සප්පිනා’’ති වුත්දත දකවලං දසදසසු නවනීතාදීසු

අඤ්ඤතදරන දදති, විසඞ්දකතදමව දහොති. අනාපත්තීති විසඞ්දකතත්තා
සබ්බාහිදයව ආපත්තීහි අනාපත්ති. ‘‘කිඤ්චාපි අනාපත්ති, අත්තදනො පන

පදයොදගනනිබ්බත්තත්තාන භුඤ්ජිතබ්බ’’න්ති වදන්ති. ෙප්පියසප්පිනාති

කප්පියමංසසප්පිනා. එස නදයො අෙප්පියසප්පිනාති එත්ථාපි.
කප්පියාකප්පියතා හි මංසානංදයව, න සප්පිආදීනං. ඨදපත්වා එකං
මනුස්සවසාදතලං සබ්දබසං ඛීරදධිසප්පිනවනීතවසාදතදලසු අකප්පියං
නාමනත්ථි. 
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පරික ොක පි දුක්ෙටකමව ඉධ අනධිප්දපතත්තාති අධිප්පාදයො. සදච
අසතිඅකප්පියසප්පිම්හිපුරිමනදයදනව අකප්පියනවනීතාදීනිදදති‘‘සප්පිං
කත්වා භුඤ්ජා’’ති, අකප්පියසප්පිනාව දින්නං දහොති. යථා ච
‘‘කප්පියසප්පිනාදදහී’’තිවුත්දතඅකප්පියසප්පිනාදදති, විසඞ්දකතං, එවං
‘‘‘අකප්පියසප්පිනා’තිවුත්දතකප්පියසප්පිනාදදතී’’තිඑත්ථාපි පටිපාටියා
එකදමකං විත්ථාදරත්වා වුච්චමාදනපි අයදමවත්දථො වත්තබ්දබො සියා, 
දසො ච සඞ්දඛදපනපි සක්කා විඤ්ඤාතුන්ති විත්ථාරනයං හිත්වා ඉමිනාව 
නදයන සබ්බපදදසු විනිච්ඡදයො දවදිතබ්දබොති වුත්තං. අයඤ්දහත්ථ 
සඞ්දඛපත්දථො– දයනදයනවිඤ්ඤත්තිදහොති, තස්මිංවාතස්සමූදලවා
ලද්දධ තං තං ලද්ධදමව දහොති. සදච පන අඤ්ඤං පාළයා ආගතං වා

අනාගතං වා දදති, විසඞ්දකතන්ති. නානාට්ඨාකන වාති තස්මිංදයව ඝදර
සප්පිං, ඉතරස්මිං නවනීතන්තිආදිනානානාට්ඨාදනවා. 

පණීතදභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. දන්තදපොනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ොකයනාති හත්ථාදීසු දයන දකනචි සරීරාවයදවන, අන්තමදසො
පාදඞ්ගුලියාපිගණ්හන්දතොකාදයනගණ්හාතිනාමාතිදවදිතබ්දබො. දාදනපි

එදසව නදයො. ොයප්පටිබද්කධනාති පත්තාදීසු දයන දකනචි 
සරීරසම්බද්දධනඋපකරදණන.දාදනපිඑදසවනදයො.කටච්ඡුආදීසුදයන
දකනචි උපකරදණන දින්නං කායප්පටිබද්දධන දින්නංදයව දහොති. 

අඤ්ඤතකරනාති කාදයන වා කායප්පටිබද්දධන වා නිස්සග්ගිදයන වාති

අත්දථො. තත්ථ නිස්සග්ගිකයනාති (පාචි. අට්ඨ. 265) කායදතො ච
කායප්පටිබද්ධදතො ච දමොදචත්වා හත්ථපාදස ඨිතස්ස කාදය වා
කායප්පටිබද්දධ වා පාතියමානඤ්හි නිස්සග්ගිදයන පදයොදගන දින්නං

නාමදහොති. තස්සාතිපටිග්ගහිතකස්ස. වුත්තවිපල් ාසවකසනාතිවුත්තස්ස
පටිපක්ඛවදසන.ඉදංවුත්තං දහොති– යංකායකායප්පටිබද්ධනිස්සග්ගියානං
අඤ්ඤතදරනදියයමාදනකාදයනවා කායප්පටිබද්දධනවාගණ්හාති, එතං
පටිග්ගහිතංනාමාති. 

සංහාරිකමනාති ථාමමජ්ඣිදමන පුරිදසන සංහාරිදමන, ඉමිනා
අසංහාරිදම ඵලදක වා පාසාදණ වා පටිග්ගහණං න රුහතීති දස්දසති. 

ධාකරතුං සමත්කථනාති සන්ධාදරතුං දයොග්දගන, ඉමිනා සුඛුදමසු 
තින්තිණිකාදිපණ්දණසු පටිග්ගහණං න රුහතීති දස්දසති. 

අතත්ථජාතෙරුක්ඛපණ්කණනාති ජාතට්ඨානදතො චුදතන
පදුමිනිපණ්ණාදිනා, ඉමිනා පන මහන්දතපි තත්ථජාතදක පදුමිනිපණ්දණ
වා කිංසුකපණ්ණාදිම්හි වා පටිග්ගදහතුං න වට්ටති. න හි තං
කායප්පටිබද්ධසඞ්ඛං ගච්ඡතීති දස්දසති. යථා ච තත්ථජාතදක, එවං
ඛාණුදක බන්ධිත්වා ඨපිතමඤ්චාදිම්හිපි. නනු පටිබද්ධප්පටිබද්දධනාපි
පත්තාධාරාදිනා පටිග්ගණ්හන්තස්ස පටිග්ගහණං රුහති, අථ කස්මා
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කායකායප්පටිබද්දධහිදයව පටිග්ගහණං ඉධ වුත්තං, න 

පටිබද්ධප්පටිබද්දධනාපීති ආහ ‘‘පටිබද්ධප්පටිබද්ධං නාම ඉධ නත්ථී’’ති.
දකචි පන ‘‘ආධාරදකන පටිග්ගහණං කායප්පටිබද්ධප්පටිබද්දධන 
පටිග්ගහණංනාමදහොති, තස්මානවට්ටතී’’තිවදන්ති, තංවචනමත්තදමව.
අත්ථදතොපන සබ්බම්පිතංකායප්පටිබද්ධදමවදහොතීතිදස්දසති. 

අෙල් කෙොතිගිලාදනො. මුකඛනපටිග් ණ්හාතීතිසහත්දථනගදහත්වා

පරිභුඤ්ජිතුං අසක්දකොන්දතො මුදඛන පටිග්ගණ්හාති. අභිහට ාජනකතො

පතිතරජම්පි වට්ටති අභිහටත්තාතිඅධිප්පාදහො. 

තස්මිංඨත්වාතිතාදිදසහත්ථපාදස ඨත්වා. යන්තියංභාරං. මජ්ඣිකමො 

පුරිකසොතිථාමමජ්ඣිමපුරිදසො.විනදයපඤ්ඤත්තංදුක්කටං විනයදුක්ෙටං.

තංඅනුපසම්පන්නස්සදත්වාතිපිණ්ඩායචරිත්වා විහාරංවාආසනසාලංවා
ගන්ත්වා තං භික්ඛං අනුපසම්පන්නස්ස දත්වා, ඉදඤ්ච පුබ්බාදභොගස්ස
අනුරූපවදසන වුත්තං. යස්මා පන තං ‘‘අනුපසම්පන්නස්ස දස්සාමී’’ති 
චිත්තුප්පාදමත්දතන තංසන්තකං නාම න දහොති, තස්මා විනාපි තස්ස
දානාදිං පටිග්ගදහත්වාපරිභුඤ්ජිතුංවට්ටති. 

අස්සුකඛළසිඞ්ඝාණිොදීසූතිඑත්ථ අස්සු නාමඅක්ඛිජලං. කඛකළො නාම

ලාලා. සිඞ්ඝාණිොති අන්දතොසීසදතො පූතිදසම්හභාවං ආපන්නං 
මත්ථලුඞ්ගං ගලිත්වාතාලුමත්ථකවිවදරනඔතරිත්වා නාසාපුදට පූදරත්වා

ඨිතං වුච්චති, ආදිසද්දදන 
මුත්තකරීසදසම්හදන්තමලඅක්ඛිගූථකණ්ණගූථකානං, සරීදර

උට්ඨිතදලොණස්ස ච ගහණං. ඨානකතොති අක්ඛිකූපාදිදතො. අන්තරා දච

ගණ්හාති, කිං දහොතීතිආහ ‘‘උග් හිතෙංනාම කහොතී’’ති, දුට්ඨු ගහිතකං

නාමදහොතීති අත්දථො. ඵලනින්තිඵලවන්තං. තත්ථජාතෙඵලනිසාඛායවාති

තස්මිං රුක්දඛ ජාතාය ඵලනිසාඛාය වා. දුරුපචිණ්ණදුක්ෙටන්ති ‘‘න

කත්තබ්බ’’න්ති වාරිතස්සකතත්තාදුට්ඨුආචිණ්ණංචරිතන්ති දුරුපචිණ්ණං, 
තස්මිංදුක්කටංදුරුපචිණ්ණදුක්කටඤ්ච ආපජ්ජතීතිඅත්දථො. 

ආහරීයතීති ආහාකරො, අජ්දඣොහරිතබ්බං යං කිඤ්චි, ඉධ පන චත්තාරි

කාලිකානිඅධිප්දපතානීතිආහ ‘‘යං කිඤ්චී’’තිආදි.තත්ථඅරුණුග්ගමනදතො 

යාව ඨිතමජ්ඣන්හිකාභුඤ්ජිතබ්බදතො යාවකාදලො අස්සාති යාවොලෙං. 
අරුණුග්ගමනදතො යාව යාමාවසානා පිපාසාය සති පිපාසච්දඡදනත්ථං

පාතබ්බදතොයාදමොකාදලොඅස්සාති යාමොලෙං. යාවසත්තාහංනිදහිත්වා

පරිභුඤ්ජිතබ්බදතොසත්තාහංකාදලොඅස්සාති සත්තාහොලෙං. යාවජීවම්පි

පරිහරිත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බදතො යාව ජීවං එතස්සාති යාවජීවිෙං. දතනාහ 

‘‘තත්ථා’’තිආදි. 
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වනමූ පත්තපුප්ඵඵ ාදීති එත්ථ තාව මූ ං නාම
මූලකඛාරකචච්චුතම්බකාදීනං දතසු දතසු ජනපදදසු පකතිආහාරවදසන
මනුස්සානං ඛාදනීයත්ථඤ්දචව දභොජනීයත්ථඤ්ච ඵරණකං

සූදපයයපණ්ණමූලං. පත්තං නාම මූලකඛාරකචච්චුතම්බකාදීනං

තාදිසංදයවපත්තං. පුප්ඵං නාමමූලකඛාරකාදීනංතාදිසංදයවපුප්ඵං. ඵ ං 
නාම පනසලබුජාදීනං දතසු දතසු ජනපදදසු පකතිආහාරවදසන
මනුස්සානං ඛාදනීයත්ථඤ්දචව දභොජනීයත්ථඤ්ච ඵරණකං ඵලං. 

ආදිසද්දදන කන්දමූලාදීනංගහණං. 

අම්බපානන්ති (මහාව. අට්ඨ. 300) ආදමහි වා පක්දකහි වා අම්දබහි
කතපානං.තත්ථආදමහිකදරොන්දතනඅම්බතරුණාදීනි භින්දිත්වාඋදදක
පක්ඛිපිත්වා ආතදප ආදිච්චපාදකන පචිත්වා පරිස්සාදවත්වා 
තදහුපටිග්ගහිදතහිමධුසක්කරකප්පූරාදීහිදයොදජත්වාකාතබ්බං.එවංකතං
පුදරභත්තදමව කප්පති.අනුපසම්පන්දනනකතංලභිත්වාපනපුදරභත්තං
පටිග්ගහිතං පුදරභත්තං සාමිසපරිදභොදගනාපි වට්ටති, පච්ඡාභත්තං
නිරාමිසපරිදභොදගනයාවඅරුණුග්ගමනාවට්ටති. එසනදයොසබ්බපාදනසු. 

දතසු පන ජම්බුපානන්ති ජම්බුඵදලහි කතපානං. කචොචපානන්ති

අට්ඨිදකහි කදලිඵදලහි කතපානං. කමොචපානන්ති අනට්ඨිදකහි

කදලිඵදලහිකතපානං. මධුෙපානන්තිමධුකානංජාතිරදසනකතපානං.තං

පන උදකසම්භින්නං වට්ටති, සුද්ධං න වට්ටති. මුද්දිොපානන්ති මුද්දිකා 

උදදක මද්දිත්වා අම්බපානං විය කතපානං. සාලූෙපානන්ති

රත්තුප්පලනීලුප්පලාදීනං සාලූදක මද්දිත්වා කතපානං. ඵාරුසෙපානන්ති
ඵාරුසදකහි අම්බපානං විය කතපානං. ඉමිනාව නදයන දවත්තපානාදීනි
දවදිතබ්බානි. එතානි ච පන සබ්බානි පානානි අග්ගිපාකානි න වට්ටන්ති.

දතනාහ ‘‘සීකතොදකෙනා’’තිආදි. අවකසකසසුපි 

අනුඤ්ඤාතඵ පත්තපුප්ඵරකසසූති ධඤ්ඤඵලපක්කසාකමධුකපුප්ඵරසදතො 
අවදසදසසු ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, සබ්බං ඵලරසං ඨදපත්වා
ධඤ්ඤඵලරස’’න්තිආදිනා (මහාව. 300) අනුඤ්ඤාතදකසු
ඵලපත්තපුප්ඵරදසසුපි. 

ඛාදනීයත්ථන්ති ඛාදනීදයන කත්තබ්බකිච්චං. කනව ඵරතීති න

නිප්ඵාදදති. අනාහාකරපි උදකෙ ආහාරසඤ්ඤායාති ‘‘ආහාරං
ආහදරයයා’’ති පදස්ස පදභාජදන (පාචි. 265) වුත්තමත්ථං සම්මා
අසල්ලක්දඛත්වා ‘‘ආහරීයතීති ආහාදරො’’ති අනාහාදරපි උදදක

ආහාරසඤ්ඤාය කුක්කුච්චායන්තානං. දන්තකපොකන ච ‘‘මුඛද්වාරංආහටං

ඉද’’න්ති සඤ්ඤායාති මුඛද්වාරං අනාහටම්පි දන්තදපොනං ‘‘මුඛද්වාරං

ආහටං ඉදං දන්තදපොන’’න්ති විපල්ලත්ථසඤ්ඤාය කුක්කුච්චායන්තානං.

යථාසුඛංපාතුන්තිපටිග්ගදහත්වාවා අප්පටිග්ගදහත්වාවායථාකාමංපාතුං. 
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දන්තකපොනපරික ොක නාති දන්තකට්ඨපරිදභොදගන, දන්තදධොවනාදිනාති
අත්දථො, ඉමිනාතස්සපනරසංගිලිතුංන වට්ටතීතිදස්දසති. 

චත්තාරිමහාවිෙටානීතිගූථං, මුත්තං, ඡාරිකා, මත්තිකා(මහාව.268) ච

‘‘ආසයාදිවදසන විරූපානි ජාතානී’’ති කත්වා විෙටානීති වා

අපකතිදභොජනත්තා විෙටානි ‘‘විරූපානි ජාතානී’’ති වා අත්දථො. සති

පච්චකයති කාරදණ සති, සප්පදට්දඨති අත්දථො. 

ධූමාදිඅබ්කබොහාරිො ාකවොති 
ධූමපුප්ඵගන්ධදන්තඛයාදිඅබ්දබොහාරිකාභාදවො. 

දන්තදපොනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දභොජනවග්දගොචතුත්දථො. 

5. අකච ෙවග්ක ො 

1. අදචලකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අකච ෙස්සාති යස්ස කස්සචි පබ්බජ්ජාසමාපන්නස්ස නග්ගස්ස. 

පරිබ්බාජෙස්සාති ඨදපත්වා භික්ඛුඤ්ච සාමදණරඤ්ච අවදසසස්ස යස්ස

කස්සචි පබ්බජ්ජාසමාපන්නස්ස. පරිබ්බාජිොයාති ඨදපත්වා භික්ඛුනිං, 
සික්ඛමානං, සාමදණරිඤ්චඅවදසසායයායකායචි පබ්බජ්ජාසමාපන්නාය.

එදත ච සබ්දබ අඤ්ඤතිත්ථියා දවදිතබ්බා. දතනාහ ‘‘එකතසං

අකච ොදීනංඅඤ්ඤතිත්ථියාන’’න්ති. 

කතසන්ති අඤ්ඤතිත්ථියානං.  ාජනං නික්ඛිපිත්වාති ආමිසභරිතං

භාජනංනික්ඛිපිත්වා. බාහිරාක පන්ති දතලාදිං. 

අදචලකාදදයොයස්මා, තිත්ථියාවමතාඉධ; 
තස්මාතිත්ථියනාදමන, තිකච්දඡදදොකදතොතදයො. 

අතිත්ථියස්සනග්ගස්ස, තථාතිත්ථියලිඞ්ගිදනො; 
ගහට්ඨස්සාපිභික්ඛුස්ස, කප්පතීතිවිනිච්ඡදයො. 

අතිත්ථියස්සචිත්දතන, තිත්ථියස්සචලිඞ්ගිදනො; 
දසොතාපන්නාදිදනොදාතුං, කප්පතීතීධදනොමති. 

අදචලකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. උදයයොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

 ාමං වා නි මං වාති එත්ථ නගරම්පි ගාමග්ගහදණදනව ගහිතන්ති

දට්ඨබ්බං. පවිසිස්සාමාති එත්ථ ගදහත්වා ‘‘ගන්ත්වා’’ති පාඨදසදසො, 
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අසමන්නාහාදරො වා තස්සා ඉත්ථියා තස්මිං ගාදම සන්නිහිතභාවං
අජානන්දතොවා‘‘එහාවුදසො, ගාමංවානිගමංවාපිණ්ඩායපවිසිස්සාමා’’ති 

භික්ඛුං ගදහත්වාගන්ත්වාතිඅත්දථො. යං කිඤ්චිආමිසන්තියාගුආදිකංයං

කිඤ්චි ආමිසං. උකයයොකජයයාති අත්තදනො කීළානුරූපං ඉත්ථිං දිස්වා

උදයයොදජයය පහිදණයය. දතනාහ ‘‘මාතු ාකමන සද්ධි’’න්තිආදි. 

ආදිසද්දදන වුත්තාවදසසං කායවචීද්වාරවීතික්කමං සඞ්ගණ්හාති. 

‘‘ ච්ඡා’’තිආදීනි වත්වාති ‘‘ගච්ඡාවුදසො, න දම තයා සද්ධිං කථා වා
නිසජ්ජාවාඵාසුදහොති, එකකස්සදමකථාවානිසජ්ජාවාඵාසුදහොතී’’ති

(පාචි. 275) වත්වා. එතං අනාචාරකමවාති එතං යථාවුත්තං 

හසනාදිඅනාචාරදමව. න අඤ්ඤං පතිරූපං ොරණන්ති ඨදපත්වා 
වුත්තප්පකාරං අනාචාරං උභින්නං එකදතො න යාපනාදිං අඤ්ඤං

පතිරූපකාරණං පච්චයං කරිත්වා න දහොතීති අත්දථො. අස්සාති

උදයයොජකස්ස. කසොතිදයොඋදයයොජිදතො, දසො. 

අනුපසම්පන්කනති සාමදණදර. දසොව ඉධ අනුපසම්පන්දනොති

අධිප්දපදතොති වදන්ති. උභින්නම්පීති උපසම්පන්නස්ස වා

අනුපසම්පන්නස්ස වාති ද්වින්නම්පි. ෙලසාසනාකරොපකනති (පාචි. අට්ඨ.

277) ෙලීති දකොදධො, තස්සසාසනංආණං ෙලසාසනං, තස්සාදරොපදනති
අත්දථො, ‘‘අප්දපව නාම ඉමිනාපි උබ්බාළ්දහො පක්කදමයයා’’ති
දකොධවදසන ඨානනිසජ්ජාදීසු දදොසං දස්දසත්වා ‘‘පස්සථ දභො ඉමස්ස
ඨානං නිසජ්ජං ආදලොකිතං විදලොකිතං, ඛාණු විය තිට්ඨති, සුනදඛො විය
නිසීදති, මක්කදටො විය ඉදතො චිදතො ච විදලොදකතී’’ති එවං
අමනාපවචනස්සභණදනතිවුත්තංදහොති.සුද්ධචිත්දතනපදනවංභණදන 

දදොදසොනත්ථි. එවමාදීහීතිඑත්ථ ආදිසද්දදන ‘‘මහග්ඝංභණ්ඩංපස්සිත්වා
දලොභධම්මං උප්පාදදස්සතී’’ති උදයයොදජති, ‘‘මාතුගාමං පස්සිත්වා
අනභිරතිං උප්පාදදස්සතී’’තිඋදයයොදජති, ‘‘ගිලානස්සවාඔහියයකස්සවා
විහාරපාලස්සවා යාගුංවාභත්තංවාඛාදනීයංවානීහරා’’තිඋදයයොදජති, 
‘‘නඅනාචාරංආචරිතුකාදමො සති කරණීදයඋදයයොදජතී’’ති (පාචි. 278) 
එදතසංගහණං. 

උදයයොජනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. සදභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘සක ොජකන’’ති බාහිරත්ථසමාදසොයං, උභසද්දද උකාරස්ස ච

දලොදපොතිආහ ‘‘සහඋක ොහිජකනහී’’තිආදි.තත්ථ උක ොහිජකනහීතිජායා

චපතිචාතිඋදභොහිජදනහි.භුඤ්ජිතබ්බන්තිවා ක ොජනං, ඉත්ථීචපුරිදසො

ච, දතන සහ වත්තතීති සක ොජනන්ති ආහ ‘‘අථ වා’’තිආදි. 

රා පරියුට්ඨිතස්සාති දමථුනාධිප්පායස්ස. සයනිඝරන්ති සයනීයඝරං, 

වාසදගහන්ති අත්දථො. මහල් ෙස්සාති මහල්ලකස්ස සයනිඝරස්ස. 
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පිට්ඨසඞ්ඝාටකතොති ද්වාරබාහදතො ඛුද්දෙස්ස වාති යථා තථා වා කතස්ස

ඛුද්දකස්සසයනිඝරස්ස. කවමජ් ංඅතික්ෙමිත්වා නිසීකදයයාතිපිට්ඨිවංසං
අතික්කමිත්වා නිසීදදයය. ඛුද්දකං (සාරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය 3.280) නාම
සයනිඝරං විත්ථාරදතො පඤ්චහත්ථප්පමාණං දහොති, තස්ස ච 
මජ්ඣිමට්ඨානං පිට්ඨසඞ්ඝාටදතො අඩ්ඪදතයයහත්ථප්පමාණදමව දහොති, 
තස්මා තාදිදස සයනිඝදර පිට්ඨසඞ්ඝාටදතො හත්ථපාසං විජහිත්වා
නිසින්දනො පිට්ඨිවංසං අතික්කමිත්වා නිසින්දනො නාම දහොති. එවං
නිසින්දනො ච දවමජ්ඣං අතික්කමිත්වා නිසින්දනො නාම දහොති. දතන
වුත්තං පාළයං ‘‘පිට්ඨිවංසං අතික්කමිත්වා නිසීදතී’’ති (පාචි. 281). 

සචිත්තෙඤ්දචත්ථඅනුපවිසිත්වා නිසීදනචිත්දතනදට්ඨබ්බං. 

සදභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4-5. රකහොපටිච්ඡන්නරකහොනිසජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනා 

චතුත්ථපඤ්චමසික්ඛාපදද යංවත්තබ්බං සියා, තංසබ්බංඅනියතද්වදය

වුත්තදමවාති ආහ ‘‘කසකසො ෙථානකයො අනියතද්වකය වුත්තනකයකනව

කවදිතබ්කබො’’ති. 

රදහොපටිච්ඡන්නරදහොනිසජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. චාරිත්තසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අන්කතොඋපචාරසීමාය දස්සනූපචාකර භික්ඛුං දිස්වාති යත්ථ ඨිතස්ස
කුලානි පයිරුපාසනචිත්තං උප්පන්නං, තදතො පට්ඨාය ගච්ඡන්දතො
අන්දතොඋපචාරසීමාය දස්සනූපචාදරභික්ඛුංපස්දසවා අභිමුදඛවා දිස්වා. 

පෙතිවචකනනාති යං ද්වාදසහත්ථබ්භන්තදර ඨිදතන දසොතුං සක්කා, 
තාදිදසන වචදනන, ඉදතො චිදතො ච පරිදයසිත්වා ආදරොචනකිච්චං පන
නත්ථි. දයො හි එවං පරිදයසිතබ්දබො, දසො අසන්දතොදයව. දතනාහ 

‘‘තාදිස’’න්තිආදි. අනාපුච්ඡිත්වාතිඅනාදරොදචත්වා. 

අන්තරාරාමභික්ඛුනුපස්සයතිත්ථියකසයයපටික්ෙමන ත්තියඝරානීති 

එත්ථ අන්තරාරාමන්ති අන්දතොගාදම විහාදරො. පටික්ෙමනන්ති

ආසනසාලා.  ත්තියඝරන්ති නිමන්තිතඝරං වා සලාකභත්තාදිදායකානංවා

ඝරං. ආපදාසූති ජීවිතබ්රහ්මචරියන්තරාදයසු. කිරියාකිරියන්තිඑත්ථ කුදලසු

චාරිත්තාපජ්ජනං කිරියං, අනාපුච්ඡනං අකිරියන්තිදවදිතබ්බං. 

චාරිත්තසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. මහානාමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සබ්බඤ්කචතං වත්ථුවකසන වුත්තන්ති ‘‘අගිලාදනන භික්ඛුනා
චතුමාසපච්චයපවාරණා සාදිතබ්බා අඤ්ඤත්ර පුනපවාරණාය අඤ්ඤත්ර
නිච්චපවාරණායා’’ති (පාචි. 306) එතං සබ්බං සික්ඛාපදනිදානසඞ්ඛාතස්ස
වත්ථුදනො වදසන වුත්තං. තත්ථ හි මහානාදමන සක්දකන ‘‘ඉච්ඡාමහං, 
භන්දත, සඞ්ඝං චතුමාසං දභසජ්දජන පවාදරතු’’න්තිආදිනා (පාචි. 303) 
උස්සන්නුස්සන්දනනචදභසජ්දජනචතුමාසං පුනනිච්චං පවාරණාකතා, 

තස්මා භගවතා තස්ස වදසන එවං වුත්තන්ති වුත්තං දහොති. අඤ්ඤත්ර

පුනපවාරණායාති යදි පුනපවාරණා අත්ථි, තං ඨදපත්වා. අඤ්ඤත්ර

නිච්චපවාරණායාති එත්ථාපි එදසව නදයො. යදි පන තාපි අත්ථි, 

සාදිතබ්බාවාති අධිප්පාදයො. දතනාහ ‘‘අයං පකනත්ථ අත්කථො’’තිආදි. 

තත්ථාති තිස්සං පවාරණායං. ක සජ්කජහි වා පරිච්කඡකදො ෙකතො කහොතීති
‘‘සප්පි දතල’’න්ති එවමාදිනා නාමවදසන වා ‘‘පත්දථන නාළයා
ආළ්හදකනා’’තිආදිනා පරිමාණවදසන වා ‘‘එත්තකානි වා දභසජ්ජානි
විඤ්ඤාදපතබ්බානී’’ති දභසජ්දජහි පරිච්දඡදදො කදතො දහොති. 

නක සජ්ජෙරණීකයති මිස්සකභත්දතනාපි දච යාදපතුං සක්දකොති, 

නදභසජ්ජකරණීයංනාමදහොති. අඤ්ඤං ක සජ්ජන්තිසප්පිනා පවාරිදතො
දතලං, ආළ්හදකනපවාරිදතොදදොණං. 

යථාභූතං ආචික්ඛිත්වාති ‘‘ඉදමහි තයා දභසජ්දජහි පවාරිතම්හා, 
අම්හාකඤ්ච ඉමිනා ච ඉමිනා ච දභසජ්දජන අත්දථො, යාසු තයා රත්තීසු
පවාරිතම්හා, තාරත්තිදයොවීතිවත්තා, අම්හාකඤ්චදභසජ්දජනඅත්දථො’’ති 
යථාභූතං ආදරොදචත්වා. එවඤ්ච විඤ්ඤාදපතුං ගිලාදනොව ලභති, න
ඉතදරො. 

මහානාමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. උයුත්තදසනාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

චතුරඞ්ගිනින්ති හත්ථිඅස්සරථපත්තීති චත්තාරි අඞ්ගානි එතිස්සාති 

චතුරඞ්ගිනී, තං චතුරඞ්ගිනිං. ‘‘ද්වාදසපුරිදසො හත්ථී, තිපුරිදසො අස්දසො, 
චතුපුරිදසො රදථො, චත්තාදරො පුරිසා සරහත්ථා පත්තී’’ති (පාචි. 314) අයං

පච්ඡිමදකොටියා චතුරඞ්ගසමන්නාගතා කසනා නාම, ිදිසං දසනන්ති

අත්දථො. තංපන විජහිත්වාතිදකනචිඅන්තරිතාවානින්නංඔරුළ්හාවාන
දිස්සති, ඉධ ඨත්වානසක්කාදට්ඨුන්තිතංදස්සනූපචාරංවිජහිත්වාඅඤ්ඤං
ඨානංගන්ත්වා. 

කසනාදස්සනවත්ථුස්මින්ති දසනං දස්සනාය ගමනවත්ථුස්මිං. අයදමව

වාපාදඨො. හත්ථිආදීසුඑෙකමෙන්තිහත්ථිආදීසුචතූසුඅඞ්දගසුඑකදමකං, 
අන්තමදසො එකපුරිසාරුළ්හහත්ථිම්පිඑකම්පිසරහත්ථං පුරිසන්තිඅත්දථො. 
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අනුයුත්තා නාම රාජා උයයානං වා නදිං වා ගච්ඡති, එවං අනුයුත්තා

දහොති. තථාරූපප්පච්චකයති‘‘මාතුදලොදසනායගිලාදනොදහොතී’’තිආදිදක

(පාචි. 312) අනුරූපකාරදණ සති. ආපදාසූති ජීවිතබ්රහ්මචරියන්තරාදයසු
‘‘එත්ථගදතොමුච්චිස්සාමී’’තිගච්ඡදතො අනාපත්ති. 

උයුත්තදසනාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. දසනාවාසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පටිකසනාරුද්ධායාතියථාසඤ්චාදරො ඡිජ්ජති, එවංපටිදසනායරුද්ධාය

දසනාය. කෙනචි පලබුද්ධස්සාති දවරිදකන වා ඉස්සදරන වා දකනචි
රුද්ධස්ස. 

දසනාවාසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. උදයයොධිකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සම්පහාරට්ඨානස්සාතිතද්ධභූමියා. බ ස්සඅග් ංජානන්තීති‘‘එත්තකා
හත්ථී, එත්තකා අස්සා, එත්තකා රථා, එත්තකා පත්තී’’ති (පාචි. 324) 
බලස්ස දකොට්ඨාසං ජානන්ති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, 
විහාරග්දගනා’’තිආදීසු (චූළව. 318) විය දකොට්ඨාසත්දථො දහත්ථ 

අග් සද්දදො. දතනාහ ‘‘බ  ණනට්ඨානන්ති අත්කථො’’ති. කසනාය 

වියූහන්ති ‘‘ඉදතො හත්ථී දහොන්තු, ඉදතො අස්සා දහොන්තු, ඉදතො රථා
දහොන්තු, ඉදතො පත්තී දහොන්තූ’’ති (පාචි. 324) දසනාය ඨපනං, රාසිං

කත්වාඨපනන්තිඅත්දථො.දතනාහ ‘‘කසනාසන්නිකවසස්කසතංනාම’’න්ති. 

ද්වාදසපුරිකසො හත්ථීති චත්තාදරො ආදරොහකා, එදකකපාදරක්ඛකා ද්දව 

ද්දවතිඑවංද්වාදසපුරිදසොහත්ථී. තිපුරිකසොඅස්කසොතිඑදකො ආදරොහදකො, 

ද්දව පාදරක්ඛකාති එවං තිපුරිදසො අස්දසො. චතුපුරිකසො රකථොති එදකො
සාරථි, එදකොදයොදධො, ද්දවආණිරක්ඛකාතිඑවංචතුපුරිදසොරදථොති. 

උදයයොධිකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අදචලකවග්දගොපඤ්චදමො. 

6. සුරාපානවග්ක ො 

1. සුරාපානසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පිට්ඨාදීහි ෙතං මජ්ජං සුරාති පිට්ඨපූවඔදනකිණ්ණසම්භාදරහි කතං
මජ්ජං සුරාති අත්දථො. ඉදං වුත්තං දහොති – පිට්ඨසුරා, පූවසුරා, ඔදනසුරා, 
කිණ්ණපක්ඛිත්තා, සම්භාරසංතත්තාති (පාචි. 328) ඉමානි පඤ්ච සුරා
නාමාති. තත්ථ පිට්ඨං භාජදන පක්ඛිපිත්වා තජ්ජං උදකං දත්වා මද්දිත්වා

කතා පිට්ඨසුරා (සාරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය 3.326-328). එවං දසසාසුපි. 
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කිණ්ණාති පන තස්සා සුරාය බීජං වුච්චති. දය ‘‘සුරාදමොදකා’’තිපි

වුච්චන්ති, දත පක්ඛිපිත්වා කතා කිණ්ණපක්ඛිත්තා. 

හරීතකිසාසපාදිනානාසම්භාදරහිසංදයොජිතා සම් ාරසංයුත්තා. 

පුප්ඵාදීහිෙකතොආසකවොකමරයන්ති පුප්ඵඵලමධුගුළසම්භාදරහිකදතො
චිරපරිවාසිදතො දමරයන්ති අත්දථො. ඉදං වුත්තං දහොති – පුප්ඵාසදවො, 
ඵලාසදවො, මධ්වාසදවො, ගුළාසදවො, සම්භාරසංතත්දතොති පඤ්චදමරයං
නාමාති. තත්ථ මධුකතාලනාළදකරාදි පුප්ඵරදසො චිරපරිවාසිදතො 

පුප්ඵාසකවො. පනසාදිඵලරදසො ඵ ාසකවො. මුද්දිකාරදසො මධ්වාසකවො.

සමන්තපාසාදිොයංපන ‘‘ඵලාසදවොනාම මුද්දිකාඵලාදීනිමද්දිත්වාදතසං
රදසන කදතො. මධ්වාසදවො නාම මුද්දිකානං ජාතිරදසන කදතො, 
මක්ඛිකාමධුනාපිකරීයතීතිවදන්තී’’ති(පාචි.අට්ඨ.328) වුත්තං.උච්ඡුරදසො 

ගුළාසකවො. හරීතකාමලකකටුකභණ්ඩාදිනානාසම්භාරානං රදසො 

චිරපරිවාසිදතො සම් ාරසංයුත්කතො. එත්ථචසුරාය, දමරයස්සච සමාදනපි

සම්භාරසංදයොදග මද්දිත්වා කතා සුරා, චිරපරිවාසිතමත්දතන කමරයන්ති

එවමිදමසං නානාකරණං දට්ඨබ්බං. බීජකතො පට්ඨායාති සම්භාදර
පටියාදදත්වා චාටියං පක්ඛිත්තකාලදතො දචව තාලනාළදකරාදීනං
පුප්ඵරසස්සඅභිනවකාලදතොචපට්ඨාය. 

ක ොණකසොවීරෙං වා සුත්තං වාති ඉදම ද්දව අදනදකහි දභසජ්දජහි

අභිසඞ්ඛතා ආසවවිදසසා. වාසග් ාහාපනත්ථන්ති

සුගන්ධභාවගාහාපනත්ථං. වත්ථුං අජානනතාය දචත්ථ අචිත්තෙතා

දවදිතබ්බා. අකුසදලදනව පාතබ්බතාය ක ොෙවජ්ජං. යං පදනත්ථ
වත්තබ්බංසියා, තංසබ්බං පඨමපාරාජිකවණ්ණනායවුත්තනයදමව. 

සුරාපානසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. අඞ්ගුලිපදතොදකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

හසාධිප්පායස්සාති ඛිඩ්ඩාධිප්පායස්ස, ඉමිනා කායසංසග්ගාධිප්පායං
පටික්ඛිපති. 

එත්ථ චභික්ඛුනිම්පිහසාධිප්පාදයනඵුසදතො භික්ඛුස්ස දුක්කටං.තථා

භික්ඛුම්පිඵුසන්තියාභික්ඛුනියාතිආහ ‘‘ඉධපන භික්ඛුනීපි භික්ඛුස්ස, භික්ඛු

ච භික්ඛුනියා අනුපසම්පන්කනො එවා’’ති. ොයප්පටිබද්ධාදීසු සබ්බත්ථාති
‘‘කාදයනකායප්පටිබද්දධ, කායප්පටිබද්දධනකාදය, කායප්පටිබද්දධන
කායප්පටිබද්දධ, නිස්සග්ගිදයනකාදය, නිස්සග්ගිදයන කායප්පටිබද්දධ, 

නිස්සග්ගිදයන නිස්සග්ගිදය’’ති (පාචි. 332) සබ්බත්ථ. සති ෙරණීකය

ආමසකතොති සති කරණීදය පුරිසං ආමසදතො අනාපත්ති. ඉත්ථී පන සති
කරණීදයපිආමසිතුංනවට්ටති. 
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අඞ්ගුලිපදතොදකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. හසධම්මසික්ඛාපදවණ්ණනා 

උපරික ොප්ඵකෙති දගොප්ඵකානං උපරිභාගප්පමාදණ. හසාධිප්පාකයොති

කීළාධිප්පාදයො. කයන කයන අඞ්ක නාති හත්ථපාදාදීසු දයන දයන

අඞ්දගන. තථා නාවාය කීළකතොති ඵියාරිත්තාදීහි නාවං පාදජන්තස්ස වා
තීදර උස්සාදරන්තස්සවාදුක්කටන්තිඅත්දථො. 

හසධම්මසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. අනාදරියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

දුවිධඤ්දහත්ථඅනාදරියංපුග්ගලානාදරියඤ්චධම්මානාදරියඤ්චාති ආහ 

‘‘පුග්  ස්සවා’’තිආදි.තත්ථදයොභික්ඛු උපසම්පන්දනනපඤ්ඤත්දතන
වුච්චමාදනො ‘‘අයං උක්ඛිත්තදකො වා වම්භිදතො වා ගරහිදතො වා, ඉමස්ස
වචනංඅකතංභවිස්සතී’’ති (පාචි. 342) අනාදරියංකදරොති, අයංපුග්ගදල 
අනාදරියං කදරොති නාම. දයො පන පඤ්ඤත්දතන වුච්චමාදනො ‘‘කථායං
නස්දසයය වා විනස්දසයය වා අන්තරධාදයයය වා’’ති, තං වා
නසික්ඛිතුකාදමො අනාදරියංකදරොති, අයංධම්දමඅනාදරියංකදරොතිනාම.

දතනාහ ‘‘තස්මා’’තිආදි. 

ඉදං නසල්ක ඛායසංවත්තතීතිසම්මාකිදලදසලිඛතීති සල්ක කඛො, 

අප්පිච්ඡතා, තදත්ථං නයිදං සංවත්තති. ආදිසද්දදන ‘‘ඉදං න ධුතත්ථාය
සංවත්තති, නපාසාදිකතාය, න අපචයාය, නවීරියාරම්භාය සංවත්තතී’’ති

(පාචි.343) ඉදංසඞ්ගණ්හාති. අපඤ්ඤත්කතනාතිසුත්දතවාඅභිධම්දමවා

ආගදතන. පකවණිආ තන්ති සඞ්ගීතිකාලදතො පට්ඨාය
මහාකස්සපාදිආචරියපරම්පරාය ආගතං. සදච පන යස්මා උච්ඡුරදසො
සත්තාහකාලිදකො, තස්ස කසදටො යාවජීවිදකො, ද්වින්නංදයව සමවාදයො
උච්ඡුයට්ඨි, තස්මා විකාදලඋච්ඡුයට්ඨිං ඛාදිතුං වට්ටතිගුළහරීතකං වියාති
එවමාදිකං ගාරය්හාචරිතග්ගහං ගදහත්වා ‘‘එවං අම්හාකං ආචරියානං
උග්ගදහො පරිපුච්ඡා’’තිභණති, ආපත්තිදයව. 

අනාදරියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. භිංසාපනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

රූපාදීනීති භයානකානි රූපසද්දගන්ධරසදඵොට්ඨබ්බානි. 

 යානෙෙථන්ති 
දචොරකන්තාරවාළකන්තාරපිසාචකන්තාරප්පටිසංතත්තකථං. 

භිංසාපනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6. දජොතිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අගි ාකනොතියස්සවිනාඅග්ගිනාඵාසු දහොති, දසොඉධඅගිලාදනොනාම. 

කජොතින්තිඅග්ගිං. 

 ග්ක සූතිඑවංනාමදකජනපදද.  ග් ානාමජානපදිදනොරාජකුමාරා, 

දතසංනිවාදසොඑදකොපිජනපදදො රුළ්හිසද්දදන ‘‘ ග් ා’’තිවුච්චති.දතන

වුත්තං ‘‘භග්දගසූති එවංනාමදක ජනපදද’’ති. තථා පති ාතං 

උක්ඛිපන්තස්සාති ඩය්හමානං අලාතං පතිතං උක්ඛිපන්තස්ස තථා

දුක්කටන්ති අත්දථො. තඤ්චාති දුක්කටං පරාමසති. අවිජ් ාතන්ති

අනිබ්බුතාලාතං. පදීපකජොතිෙජන්තාඝකරති
පදීපුජ්ජලනපත්තපචනදසදකම්මාදීසු දජොතිකරදණ අග්ගිසාලායඤ්ච

සමාදහන්තස්ස අනාපත්තීති අත්දථො. තථාරූපප්පච්චකයති ඨදපත්වා

පදීපාදීනි අඤ්ඤස්මිම්පි තථාරූපපච්චදය. ආපදාසූති
දුට්ඨවාළමිගඅමනුස්දසහි උපද්දදවසු. 

දජොතිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. නහානසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘දියඩ්කඪො මාකසො කසකසො ගිම්හාන’’න්ති ‘‘වස්සානස්ස පඨකමො

මාකසො’’ඉච්කචකත අඩ්ඪකතයයමාසා උණ්හසමකයො, පරිළාහසමකයොති
ගිම්හානං දසදසො දියඩ්දඪො මාදසො උණ්හසමදයො, වස්සානස්ස පඨදමො
මාදසො පරිළාහසමදයොති එවං එදත අඩ්ඪදතයයමාසා කදමන 

උණ්හසමදයො, පරිළාහසමදයොනාමදහොතීතිඅත්දථොදතදනව පද ාජනියං 
‘‘උණ්හසමදයො නාම දියඩ්දඪො මාදසො දසදසො ගිම්හාන’’න්ති, 
‘‘පරිළාහසමදයො නාම වස්සානස්ස පඨදමො මාදසො’’ති වුත්තං. යදා විනා

නහාදනනනඵාසුදහොති, අයං ගි ානසමකයො. පද ාජනියං (පාචි.364) පන 
ගිලාදන නිච්ඡිදත ගිලානකාදලො නිච්ඡිදතොව දහොතීති ‘‘යස්ස විනා
නහාදනන න ඵාසු දහොති, ‘ගිලානසමදයො’ති නහායිතබ්බ’’න්ති වුත්තං. 

පරිකවණසම්මජ්ජනමත්තම්පීතිඅන්තමදසො පරිදවණසම්මජ්ජනමත්තම්පි. 

වාලුෙං උක්කිරිත්වාති සුක්ඛාය නදියා වාලිකං උත්තිරිත්වා. 

ආවාකටසුපීති පි-සද්දදනනදියංවත්තබ්බදමවනත්ථීතිදස්දසති. ආපදාසූති
භමරාදීහිඅනුබන්දධසු. 

නහානසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. දුබ්බණ්ණකරණසික්ඛාපදවණ්ණනා 

 ා සද්දදොයං කම්මසාධදනො ‘‘දකො භවතා ලාදභො ලද්දධො’’තිආදීසු

විය, දසො දචත්ථ අතීතකාලිදකොති ආහ ‘‘අ බ්භීති  ක ො’’ති, ලද්ධන්ති
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අත්දථො. ‘‘ ක ො එව  ාක ො’’තිඉමිනා සකත්දථණපච්චදයොති දස්දසති. 

කිං අ බ්භීති කිං ලද්ධං. නවන්ති අභිනවං. එත්තාවතා ච නවඤ්ච තං

චීවරඤ්චාති නවචීවරං, නවචීවරං ලාදභො එදතනාති නවචීවර ාක ොති
එවදමත්ථ සමාදසො දට්ඨබ්දබොති. යදි එවංකථං ‘‘නවං චීවරලාදභනා’’ති

වුත්තන්ති ආහ ‘‘ඉති නවචීවර ාක නා’’තිආදි. එත්ථ ච ‘‘විකප්පනුපගං

පච්ඡිම’’න්තිනවුත්තත්තා චීවරන්තියංනිවාදසතුංවාපාරුපිතුංවාසක්කා

දහොති, තදදව දවදිතබ්බන්ති ආහ ‘‘නිවාසනපාරුපනුප ං චීවර’’න්ති. 

‘‘දුබ්බණ්ණෙරණං ආදාතබ්බ’’න්ති එතං කප්පබින්දුං සන්ධාය වුත්තං, න
නීලාදීහි සකලචීවරං දුබ්බණ්ණකරණං, තඤ්ච පන කප්පං ආදියන්දතන
චීවරං රජිත්වාචතූසුවාදකොදණසු, තීසුවාද්වීසුවාඑකස්මිංවාදකොදණ
දමොරස්ස අක්ඛිමණ්ඩලමත්තංවාමඞ්ගුලපිට්ඨිමත්තංවාආදාතබ්බන්තිආහ 

‘‘තස්සා’’තිආදි. ෙංසනීක නාති චම්මකාරනීදලන. මහාපච්චරියං පන 
‘‘අදයොමලංදලොහමලං, එතං කංසනීලංනාමා’’ති(පාචි.අට්ඨ.368) වුත්තං. 

පත්තනීක නාතිදයනදකනචිනීලවණ්දණනපණ්ණරදසන. ෙප්පබින්දුං

ආදියිත්වාතිවට්ටංඑකංකප්පබින්දුං ආදියිත්වා. 

පාළකප්පකණ්ණිකකප්පාදදයො පන සබ්බට්ඨකථාසු පටිසිද්ධා. 
අග්ගළාදීනි කප්පකතචීවදර පන පච්ඡා ආදරොදපත්වා කප්පකරණකිච්චං

නත්ථීති ආහ ‘‘පච්ඡා ආකරොපිකතසූ’’තිආදි. අග් ළඅනුවාතපරි ණ්කඩසූති
උද්ධරිත්වා අල්ලියාපනකඛණ්ඩපිට්ඨිඅනුවාතකුච්ඡිඅනුවාදතසු. 

කිරියාකිරියන්ති නිවාසනපාරුපනදතො, කප්පස්ස අනාදානදතො 
කිරියාකිරියං. 

දුබ්බණ්ණකරණසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. විකප්පනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සම්මුදඛන විකප්පනා සම්මුඛවිෙප්පනා. පරම්මුදඛන විකප්පනා 

පරම්මුඛවිෙප්පනා. සන්නිහිතාසන්නිහිත ාවන්ති ආසන්නදූරභාවං.
ආසන්නදූරභාදවොචඅධිට්ඨාදන වුත්තනදයදනවදවදිතබ්දබො. 

මිත්කතොතිදළ්හමිත්දතො. සන්දිට්කඨොතිදිට්ඨමත්දතොනාතිදළ්හමිත්දතො. 

අෙතපච්චුද්ධාරන්ති ‘‘මය්හං සන්තකං පරිභුඤ්ජ වා විස්සජ්දජහි

වා’’තිආදිනා අකතපච්චුද්ධාරං. කයන විනයෙම්මං ෙතන්ති දයන සද්ධිං
විනයකම්මංකතං. 

පරිදභොදගන ොයෙම්මං, අපච්චුද්ධාරාපදනන වචීෙම්මන්ති ආහ 

‘‘සමුට්ඨානාදීනි පඨමෙථිනසදිසාකනවා’’ති. කිරියාකිරියන්ති එත්ථ

පරිභුඤ්ජනං කිරියං. අපච්චුද්ධාරාපනං අකිරියං. 

විකප්පනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. අපනිධානසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අධිට්ඨානුප න්ති අධිට්ඨානදයොග්ගං අදයොපත්තඤ්දචව

මත්තිකාපත්තඤ්ච. සූෙරන්තෙං නාම කුඤ්චිකාදකොදසො විය අන්දතො
සුසිරංකත්වාදකොට්ටිතං. 

අඤ්ඤං පරික්ඛාරන්ති පාළයා අනාගතපත්තත්ථවිකාදිං. ධම්මෙථං

ෙත්වාති ‘‘සමදණනනාමඅනිහිතපරික්ඛාදරනභවිතුංන වට්ටතී’’තිඑවං
‘‘ධම්මකථංකදථත්වාදස්සාමී’’තිනික්ඛිපදතොඅනාපත්ති. 

අපනිධානසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සුරාපානවග්දගොඡට්දඨො. 

7. සප්පාණෙවග්ක ො 

1. සඤ්චිච්චසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පාචිත්තියන්ති අන්තමදසො මඤ්චපීඨං දසොදධන්දතො මඞ්ගුලබීජදකපි
පාණසඤ්ඤී නික්කාරුණිකතාය තං භින්දන්දතො අපදනති (පාචි. අට්ඨ.

382), පාචිත්තියං. දතනාහ ‘‘තං ඛුද්දෙම්පී’’තිආදි. උපක්ෙමමහන්තතාය

අකුස ං මහන්තං කහොතීති බහුක්ඛත්තුං පවත්තජවදනහි ලද්ධාදසවනාය
සන්නිට්ඨාපකදචතනායවදසනපදයොගස්සමහන්තත්තාඅකුසලං මහන්තං
දහොති, මහාසාවජ්ජංදහොතීතිඅධිප්පාදයො. 

සඤ්චිච්චසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. සප්පාණකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

එත්ථ ච පටඞ්ගපාණකානං පතනං ඤත්වාපි සුද්ධචිත්තතාය
පදීපුජ්ජලදන විය සප්පාණකභාවං ඤත්වාපි උදකසඤ්ඤාය 

පරිභුඤ්ජිතබ්බදතො පණ්ණත්තිවජ්ජතාදවදිතබ්බා. 

සප්පාණකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. උක්දකොටනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

තස්ස තස්ස භික්ඛුකනොති දයන දයන වූපසමිතං, තස්ස තස්ස

භික්ඛුදනො. ‘‘අෙතංෙම්ම’’න්තිආදීනි වදන්කතොති‘‘අකතංකම්මං, දුක්කටං
කම්මං, පුනකාතබ්බං කම්මං, අනිහතං දුන්නිහතං පුන නිහනිතබ්බ’’න්ති

(පාචි. 394) වදන්දතො. යථාඨිත ාකවන පතිට්ඨාතුං න දකදයයාති දතසං

පවත්ති ආකාරදස්සනත්ථංවුත්තං.දතනාහ ‘‘යංපනධම්කමනඅධිෙරණං

නිහතං, තං සුනිහතකමවා’’ති. 

උක්දකොටනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. දුට්ඨුල්ලසික්ඛාපදවණ්ණනා 

චත්තාරි පාරාජිකානි අත්ථුද්ධාරවදසන පදභාජනියං දස්සිතානීති ආහ 

‘‘දුට්ඨුල් න්ති සඞ්ඝාදිකසසං අධිප්කපත’’න්ති. කයන කෙනචිඋපාකයනාති
‘‘සාමං වා ජානාති, අඤ්දඤ වා තස්ස ආදරොදචන්ති, දසො වා

ආදරොදචතී’’ති(පාචි.399) වුත්දතසුදයන දකනචිඋපාදයන. පාචිත්තියං 
ධුරං නික්ඛිත්තමත්දතදයවාති අධිප්පාදයො. සදච පච්ඡාපි ආදරොදචති, 

ධුරනික්දඛපදන ආපත්තිදතො න මුච්චති. දතනාහ ‘‘සකචපී’’තිආදි. 

සමණසතම්පි ආපජ්ජතිකයවාතිසමණසතම්පිසුත්වායදිඡාදදති, පාචිත්තියං

ආපජ්ජතිදයවාති අත්දථො. කයනස්ස ආකරොචිතන්ති දයන දුතිදයන අස්ස

තතියස්ස ආදරොචිතං. තස්කසවාති තස්ස දුතියස්දසව. ආකරොකචතීති

පටිච්ඡාදනත්ථදමව ‘‘මා කස්සචි ආදරොදචසී’’ති වදති. කෙොටිඡින්නා

කහොතීති(සාරත්ථ.ටී.පාචිත්තිය3.399) යස්මා පටිච්ඡාදනපච්චයාආපත්තිං
ආපජ්ජිත්වාවදුතිදයන තතියස්ස ආදරොචිතං, තස්මාතප්පච්චයාපුනදතන
ආපජ්ජිතබ්බාපත්තියාඅභාවදතොආපත්තියාදකොටි ඡින්නානාමදහොති. 

ආදිපකදති දුට්ඨුල්ලාපත්තිසඤ්ඤී, දවමතිදකො, 
අදුට්ඨුල්ලාපත්තිසඤ්ඤීති ඉදමසු තීසු ‘‘දුට්ඨුල්ලාපත්තිසඤ්ඤී 

පටිච්ඡාදදතී’’ති (පාචි. 400) ඉමස්මිං පඨමපදද. ඉතකරසු ද්වීසූති
‘‘දවමතිදකොපටිච්ඡාදදති, අදුට්ඨුල්ලාපත්තිසඤ්ඤී පටිච්ඡාදදතී’’තිඉදමසු

පදදසු. අදුට්ඨුල් ායාති අවදසසපඤ්චාපත්තික්ඛන්දධ. අනුපසම්පන්නස්ස

දුට්ඨුල්ක  වා අදුට්ඨුල්ක  වා අජ් ාචාකරති අනුපසම්පන්නස්ස 
පුරිමපඤ්චසික්ඛාපදවීතික්කමසඞ්ඛාදත දුට්ඨුල්දල වා ඉතරස්මිං

අදුට්ඨුල්දල වා අජ්ඣාචාදර. යං පන සමන්තපාසාදිොයං 
‘‘අනුපසම්පන්නස්ස සුක්කවිසට්ඨි ච කායසංසග්දගො චාති අයං
දුට්ඨුල්ලඅජ්ඣාචාදරො නාමා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 400) වුත්තං, තං
දුට්ඨුල්ලාදරොචනසික්ඛාපදට්ඨකථාය(පාචි.අට්ඨ.78ආදදයො) නසදමති, න
චාපි එවං වත්තුං තජ්ජති ‘‘ආදරොචදන අනුපසම්පන්නස්ස දුට්ඨුල්ලං 
අඤ්ඤථා අධිප්දපතං, පටිච්ඡාදදන අඤ්ඤථා’’ති (සාරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය
400) විදසසකාරණස්සානුපලබ්භනදතො, තස්මාතංඋපපරික්ඛිතබ්බං. 

දුට්ඨුල්ලසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. ඌනවීසතිවස්සසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ගබ්භවීදසොපි හි ‘‘පරිපුණ්ණවීදසො’’ ත්දවව සඞ්ඛං ගච්ඡතීති ආහ 

‘‘පටිසන්ධිග් හණකතො පට්ඨායා’’තිආදි. තත්ථ පටිසන්ධිග් හණකතො

පට්ඨායාති යං මාතුකුච්ඡිස්මිං පඨමං චිත්තං උප්පන්නං පඨමං විඤ්ඤාණං

පාතුභූතං, තං ආදිං කත්වා. කසොති දයො පුග්ගදලො ඌනවීසතිවස්දසො

උපසම්පාදිදතො, දසොපුග්ගදලො. අඤ්ඤංඋපසම්පාකදතීතිඋපජ්ඣාදයොවා
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කම්මවාචාචරිදයො වා හුත්වා අඤ්ඤං පුග්ගලං උපසම්පාදදති. තන්ති

ඌනවීසතිවස්සං පුග්ගලං. සීමංවාසම්මන්නතීතිනවංසීමංබන්ධති. 

ඌනවීසතිවස්සසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. දථයයසත්ථසික්ඛාපදවණ්ණනා 

රාජානං වා වඤ්කචත්වාති රාජානං දථදනත්වා රඤ්දඤො සන්තකං

කිඤ්චි ගදහත්වා, ‘‘ඉදානි තස්ස න දස්සාමා’’ති මග් ප්පටිපන්නා

අෙතෙම්මාකචවෙතෙම්මා චකචොරාතිවුත්තංදහොති.එසනදයො සුඞ්ෙං

පරිහරිතුොමාතිඑත්ථාපි. 

ො විසඞ්කෙකතනාතිකාලස්ස විසඞ්දකදතන, දිවසවිසඞ්දකදතනාති
වුත්තං දහොති. මග්ගවිසඞ්දකදතන, පන අටවිවිසඞ්දකදතනවා ගච්ඡදතො 
ආපත්තිදයව. 

දථයයසත්ථසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. සංවිධානසික්ඛාපදවණ්ණනා 

මාතු ාකමනාති ඉත්ථියා. එකදතොඋපසම්පන්නා, පන සික්ඛමානා, 
සාමදණරී චාති ඉමා තිස්දසොපි ඉධ සඞ්ගහං ගච්ඡන්ති. ඉමාසං පන
තිස්සන්නං සමදයො රක්ඛති. අයදමතාසං, මාතුගාමස්ස ච විදසදසොති 
දවදිතබ්බං. 

සංවිධානසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. අරිට්ඨසික්ඛාපදවණ්ණනා 

තංතංසම්පත්තියා (සාරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය 3.417) විබන්ධනවදසන

සත්තසන්තානස්ස අන්තදර දවමජ්දඣ එති ආගච්ඡතීති අන්තරාකයො, 
දිට්ඨධම්මිකාදිඅනත්දථො, අනතික්කමනත්දථන තස්මිං අන්තරාදය
නිතත්තා, අන්තරායං වා ඵලං අරහන්ති, අන්තරායස්ස වා කරණසීලාති 

අන්තරායිො. දතනාහ ‘‘සග් කමොක්ඛානං අන්තරායං ෙකරොන්තීති

අන්තරායිො’’ති (ම. නි. අට්ඨ. 1.234). කත 

ෙම්මකික සවිපාෙඋපවාදපඤ්ඤත්තිවීතික්ෙමවකසනපඤ්චවිධාතිඑත්ථච 

පඤ්චානන්තරියකම්මං ෙම්මන්තරායිෙං නාම, තථා භික්ඛුනිදූසකකම්මං.
තං පන දමොක්ඛස්දසව අන්තරායං කදරොති, න සග්ගස්ස. 

නියතමිච්ඡාදිට්ඨිධම්මා කික සන්තරායිො නාම. 
පණ්ඩකතිරච්ඡානගතඋභදතොබයඤ්ජනකානං පටිසන්ධිධම්මා 

විපාෙන්තරායිො නාම.අරියූපවාදා උපවාදන්තරායිො නාම.දතපනයාව
අරිදය න ඛමාදපන්ති, තාවදදව, න තදතො පරං. සඤ්චිච්ච ආපන්නා



කඞ්ඛාවිතරණී-අභිනවටීකා  පාචිත්තියකණ්ඩං 

 පටුන 250 

ආපත්තිදයො පඤ්ඤත්තිවීතික්ෙමන්තරායිො නාම.තාපියාවභික්ඛුභාවංවා 
පටිජානාති, නවුට්ඨාතිවානදදදසතිවා, තාවදදව, නතදතොපරං. 

තත්රායං (ම. නි. අට්ඨ. 1.234; පාචි. අට්ඨ. 417) අරිට්දඨො භික්ඛු
බහුස්සුදතො ධම්මකථිදකො දසසන්තරායිදක ජානාති, විනදය පන
අදකොවිදත්තා පණ්ණත්තිවීතික්කමන්තරායිදක න ජානාති, තස්මා
රදහොගදතො එවං චින්දතසි ‘‘ඉදම ආගාරිකා පඤ්ච කාමගුදණ
පරිභුඤ්ජන්තා දසොතාපන්නාපි සකදාගාමිදනොපි අනාගාමිදනොපි දහොන්ති, 
භික්ඛූපි මනාපිකානි චක්ඛුවිඤ්දඤයයානි රූපානි පස්සන්ති…දප.… 
කායවිඤ්දඤදයය දඵොට්ඨබ්දබ ඵුසන්ති, මුදුකානි අත්ථරණපාවුරණාදීනි
පරිභුඤ්ජන්ති, එතං සබ්බං වට්ටති. කස්මා? ඉත්ථිරූපා…දප.… 
ඉත්ථිදඵොට්ඨබ්බාඑවනවට්ටන්ති, එදතපිවට්ටන්තී’’තිඑවංරදසනරසං 
සංසන්දිත්වා සච්ඡන්දරාගපරිදභොගඤ්ච නිච්ඡන්දරාගපරිදභොගඤ්ච එකං
කත්වා ථූලවාදකහි සද්ධිං අතිසුඛුමසුත්තං ඝදටන්දතො විය, සාසදපන
සද්ධිංසිදනරුං උපසංහරන්දතොවියචපාපකංදිට්ඨිගතංඋප්පාදදත්වා‘‘කිං
භගවතා මහාසමුද්දං බන්ධන්දතනවිය මහතා උස්සාදහන පඨමපාරාජිකං
පඤ්ඤත්තං, නත්ථි එත්ථ දදොදසො’’ති සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාදණන සද්ධිං
පටිවිරුජ්ඣන්දතොභබ්බපුග්ගලානංආසංඡින්දන්දතො ජිනස්සආණාචක්දක

පහාරමදාසි.දතනාහ ‘‘කතසූ’’තිආදි. 

තත්ථ කතසූති යථාවුත්දතසු අන්තරාදයසු. අට්ඨිෙඞ්ෙලූපමා ොමාති

එත්ථ අට්ඨිෙඞ්ෙ ං (සාරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය 3.417) නාම උරට්ඨි වා 
පිට්ඨිකණ්ටකංවාසීසට්ඨිවා.තඤ්හිනිම්මංසත්තා‘‘කඞ්කල’’න්තිවුච්චති. 

විගතමංසායහිඅට්ඨිසඞ්ඛලිකායඑකට්ඨිම්හි වා ෙඞ්ෙ සද්දදොනිරුළ්දහො, 

තංසදිසා කාමා අප්පස්සාදට්දඨනාති අත්දථො. ආදිසද්දදන ‘‘මංසදපසූපමා 
කාමා, තිණුක්කූපමා කාමා, අඞ්ගාරකාසූපමා කාමා, සුපිනකූපමා කාමා, 
යාචිතකූපමාකාමා, රුක්ඛඵලූපමාකාමා, අසිසූනූපමාකාමා, සත්තිසූලූපමා
කාමා, සප්පසිරූපමා කාමා’’ති (ම. නි. 1.234, 236; 2.43-48; පාචි. 417; 
චූළව.65) එදතසංගහණං. 

තත්ථ මංසකපසූපමා ොමා (පාචි. අට්ඨ. 417) බහුසාධාරණට්දඨන. 

තිණුක්කූපමා ොමා අනුදහනට්දඨන. අඞ් ාරොසූපමා ොමා 

මහාභිතාපනට්දඨන. සුපිනකූපමා ොමා ඉත්තරපච්චුපට්ඨානට්දඨන. 

යාචිතකූපමා ොමා තාවකාලිකට්දඨන. රුක්ඛඵලූපමා ොමා 

සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගපලිභඤ්ජනට්දඨන. අසිසූනූපමා අධිකුට්ටනට්දඨන. 

සත්තිසූලූපමා විනිවිජ්ඣනට්දඨන. සප්පසිරූපමා සාසඞ්කසප්පටිභයට්දඨන. 

තකථවාති ‘‘මා ආයස්මා’’තිආදීහි. ඉතකරසන්ති දසො සඞ්ඝමජ්ඣං
ආකඩ්ඪිත්වා දයහි ‘‘මා ආයස්මා’’තිආදිනා වුත්දතො, තත්ථ දතහි

අඤ්දඤසංසුතානංභික්ඛූනං. ඤත්තිචතුත්කථනෙම්කමනාති‘‘සුණාතුදම, 
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භන්දත, සඞ්දඝො, ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුදනො එවරූපං පාපකං දිට්ඨිගතං
උප්පන්න’’න්තිආදිනා(පාචි. 420) පදභාජනියංවුත්දතනඤත්තිචතුත්දථන
කම්දමන. 

අරිට්ඨසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. උක්ඛිත්තසම්දභොගසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අෙතානුධම්කමනාති උක්ඛිපිත්වා අදනොසාරිදතන. දතනාහ 

‘‘අනුධම්කමො වුච්චතී’’තිආදි. එත්ථ අනුධම්දමොති ඔසාරණා වුච්චතීති
සම්බන්දධො. උක්දඛපනීයකම්මස්සානුරූදපො, පච්ඡා කත්තබ්දබො වා

ධම්දමොති අනුධම්කමො.අනුක ොමවත්තංදිස්වාති ‘‘නඋපසම්පාදදතබ්බං, න
නිස්සදයො දාතබ්දබො’’තිආදිකං (චූළව. 70) අට්ඨාරසවිධං වත්තං දිස්වා, 
එදතසු අට්ඨාරසසු අනුදලොමවත්දතසු වත්තන්තං දිස්වාති අධිප්පාදයො. 

ආමිසසම්ක ො ංවාධම්මසම්ක ො ංවාතිඑත්ථයංකිඤ්චි ආමිසස්සදානං, 

පටිග්ගහණඤ්ච ආමිසසම්ක ොක ො. ධම්මස්ස උද්දිසනං, උද්දිසාපනඤ්ච 

ධම්මසම්ක ොක ො. සංවකසයයාති ‘‘උදපොසථංවාපවාරණංවාසඞ්ඝකම්මං
වා’’ති(පාචි. 425) එවංපදභාජනියංවුත්තංතිවිධංසංවාසංකදරයය.යස්මා
පදනත්ථ උදපොසථපවාරණාපි සඞ්දඝහිදයව කාතබ්බත්තා 

සඞ්ඝෙම්මානිදයව දහොන්ති, තස්මා ‘‘උකපොසථාදිෙං සඞ්ඝෙම්මං

ෙකරයයා’’තිවුත්තං. පකයොක පකයොක ති දාදන දාදන, ගහදණගහදණ
චාතිඅත්දථො. 

පණ්ණත්තිං අජානන්දතන අරහතාපි කිරියාබයාකතචිත්දතන

ආපජ්ජිතබ්බත්තා ‘‘තිචිත්ත’’න්ති වුත්තං. 

උක්ඛිත්තසම්දභොගසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. කණ්ටකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පිකරති (සාරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය 3.428) නිපාතපදං සම්දබොධදන

වත්තමානං පරසද්දදන සමානත්ථං වදන්තීති ආහ ‘‘පර අමාමො’’ති, 

අම්හාකං අනජ්ඣත්තිකභූතාති අත්දථො. පිකරති වා ‘‘පරදතො’’ති ඉමිනා

සමානත්ථං නිපාතපදං, තස්මා චර පිකරති පරදතො ගච්ඡ, මා ඉධ තිට්ඨාති 
එවදමත්ථඅත්දථොදට්ඨබ්දබො. 

කණ්ටකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සප්පාණකවග්දගොසත්තදමො. 
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8. සහධම්මිෙවග්ක ො 

1. සහධම්මිකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සහධම්මිෙං වුච්චමාකනොති සහධම්මිදකන වුච්චමාදනො. කරණත්දථ
දචතංඋපදයොගවචනං.‘‘පඤ්චහිසහධම්මිදකහිසික්ඛිතබ්බත්තා, දතසංවා

සන්තකත්තා ‘සහධම්මිෙ’න්ති ලද්ධනාදමන බුද්ධපඤ්ඤත්දතන
සික්ඛාපදදන වුච්චමාදනොති අත්දථො’’ති (කඞ්ඛා. අට්ඨ. 
දුබ්බචසික්ඛාපදවණ්ණනා; පාරා. අට්ඨ. 2.425-426) දුබ්බචසික්ඛාපදද

වුත්තත්තා ‘‘සහධම්මිෙං වුච්චමාකනොති ඉමස්සත්කථො දුබ්බචසික්ඛාපකද 

වුත්කතො’’ති වුත්තං. අනාදරිය යාති අනාදරකරදණ භයා, තත්ථ

පාචිත්තියභයාති අත්දථො. ක කසන එවං වදන්තස්සාති උජුකං ‘‘න
සික්ඛිස්සාමී’’ති අවත්වා ‘‘යාව න අඤ්ඤං භික්ඛු’’න්තිආදිනා දලදසන 
වදන්තස්ස. 

සහධම්මිකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. විදලඛනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ඛුද්දකෙහි ච අනුඛුද්දකෙහි චාති සඞ්ඝාදිදසසාදීහි ඛුද්දදකහි දචව 
ථුල්ලච්චයාදීහි අනුඛුද්දදකහි ච. ඨදපත්වා හි චත්තාරි පාරාජිකානි
අවදසසානි සබ්බානි සික්ඛාපදානි පරියාදයන ඛුද්දකානි දචව දහොන්ති

අනුඛුද්දකානිච. වුත්තඤ්දහතං පඤ්චසතිෙක්ඛන්ධකෙ (චූළව.441) – 

‘‘කතමානි පන, භන්දත, ඛුද්දානුඛුද්දකානි සික්ඛාපදානීති? 
එකච්දච දථරා එවමාහංසු – ‘චත්තාරි පාරාජිකානි ඨදපත්වා
අවදසසානි ඛුද්දානුඛුද්දකානි සික්ඛාපදානී’ති. එකච්දච දථරා
එවමාහංසු – ‘චත්තාරි පාරාජිකානි ඨදපත්වා දතරස සඞ්ඝාදිදසදස
ඨදපත්වා අවදසසානි ඛුද්දානුඛුද්දකානි සික්ඛාපදානී’ති. එකච්දච 
දථරා එවමාහංසු – ‘චත්තාරි පාරාජිකානි ඨදපත්වා දතරස
සඞ්ඝාදිදසදස ඨදපත්වා ද්දව අනියදත ඨදපත්වා අවදසසානි
ඛුද්දානුඛුද්දකානි සික්ඛාපදානී’ති. එකච්දච දථරා එවමාහංසු – 
‘‘චත්තාරි පාරාජිකානි ඨදපත්වා දතරස සඞ්ඝාදිදසදස ඨදපත්වා
ද්දව අනියදත ඨදපත්වා තිංස නිස්සග්ගිදය පාචිත්තිදය ඨදපත්වා
අවදසසානි ඛුද්දානුඛුද්දකානි සික්ඛාපදානී’ති. එකච්දච දථරා
එවමාහංසු – ‘චත්තාරි පාරාජිකානි ඨදපත්වා දතරස සඞ්ඝාදිදසදස
ඨදපත්වා ද්දව අනියදත ඨදපත්වා තිංස නිස්සග්ගිදය පාචිත්තිදය
ඨදපත්වා ද්දවනවුතිපාචිත්තිදය ඨදපත්වා අවදසසානි 
ඛුද්දානුඛුද්දකානිසික්ඛාපදානී’ති.එකච්දචදථරාඑවමාහංසු‘චත්තාරි
පාරාජිකානි ඨදපත්වාදතරසසඞ්ඝාදිදසදසඨදපත්වාද්දවඅනියදත
ඨදපත්වා තිංස නිස්සග්ගිදය පාචිත්තිදය ඨදපත්වා
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ද්දවනවුතිපාචිත්තිදයඨදපත්වා චත්තාදරොපාටිදදසනීදය ඨදපත්වා
අවදසසානිඛුද්දානුඛුද්දකානිසික්ඛාපදානී’’’ති. 

යං පන නාගදසනත්දථදරන මිලින්දරඤ්ඤා පුට්දඨන වුත්තං 
‘‘දුක්කටං, මහාරාජ, ඛුද්දකංසික්ඛාපදං, දුබ්භාසිතංඅනුඛුද්දක’’න්ති(මි.ප. 
4.2.1), තත්ථ අන්තිමදකොට්ඨාසදමව ගදහත්වා වුත්තං. තං
වාදපදථොපච්දඡදනත්ථන්ති දට්ඨබ්බං. 

සංවත්තනමරියාදපරිච්කඡදවචනන්ති සංවත්තනස්ස මරියාදා අවධි 

සංවත්තනමරියාදා, තාය නියමවදසන දයො පරිච්දඡදදො, තස්ස වචනං 

සංවත්තනමරියාදපරිච්කඡදවචනං. ඉදානි තං මරියාදං විවරිත්වා දස්දසතුං 

‘‘ඉදංවුත්තං කහොතී’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ උද්දිසන්තීතිආචරියා අත්තදනො

රුචියා උද්දිසන්ති. උද්දිසාකපන්තීති ආචරියං යාචිත්වා අන්දතවාසිකා

උද්දිසාදපන්ති. සජ් ායන්තීති ධාදරන්ති. කුක්කුච්චවිප්පටිසාකරොති 

කුක්කුච්චසඞ්ඛාදතො විප්පටිසාදරො. විකහසාවිචිකිච්ඡාමකනොවික ඛාති

විදහසාවිචිකිච්ඡාසඞ්ඛාතා මදනොවිදලඛා.  රහකණතිනින්දදන. 

අනුපසම්පන්නස්ස විවණ්ණකනති අනුපසම්පන්නස්ස සන්තිදක
නින්දදතොතස්සතස්මිංවිමතිංඋප්පාදදතුං විනයවිවණ්ණදන. 

විදලඛනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. දමොහනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

තස්මිං අනාචාකරති තස්මිං අනාචාදරආචිණ්දණ. කමොක්කඛො නත්ථීති

තස්සාආපත්තියාදමොක්දඛොනත්ථි. තස්ස කතතිතස්සතව. අ ා ාතිදය
අඤ්දඤසං පාතිදමොක්දඛ උද්දිස්සමාදන සාධුකං අට්ඨිං කත්වා
මනසිකරණස්ස ආනිසංසසඤ්ඤිතා දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකා ච ලාභා

ඉච්ඡිතබ්බා, දත සබ්දබ තුය්හං අලාභා එව දහොන්ති. දුල් ද්ධන්ති

පුඤ්ඤවිදසදසනලද්ධම්පි මනුස්සත්තංදුල්ලද්ධං. සාධුෙන්තිසුට්ඨු. අට්ඨිං

ෙත්වාති අත්ථිකභාවං කත්වා, අත්ථිදකො හුත්වාති වුත්තං දහොති. 

ඤත්තිදුතිකයන ෙම්කමනාති ‘‘සුණාතු දම, භන්දත, සඞ්දඝො’’තිආදිනා
(පාචි. 446) පදභාජනියං වුත්දතන දමොහාදරොපනදකන ඤත්තිදුතිදයන 
කම්දමන. 

අධම්මෙම්කමතිඑත්ථදමොහාදරොපනකම්මං අධිප්දපතං. 

දමොහනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. පහාරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පහාරං දකදයයාති අන්තමදසො උප්පලපත්තං උපාදාය
කායකායප්පටිබද්ධනිස්සග්ගියානංඅඤ්ඤතදරනපහාරං දදදයය.එවංපන
පහාදර දින්දන හත්දථො වා භිජ්ජතු, පාදදො වා සීසං වා, මරතු වා, 

පාචිත්තියදමව.දතනාහ ‘‘පහරිතුොමතායා’’තිආදි. 

අනුපසම්පන්කනති ගහට්දඨ වා පබ්බජිදත වා ඉත්ථියා වා පුරිදස වා
අන්තමදසො තිරච්ඡානගදතපි. සදච පන රත්තචිත්දතො ඉත්ථිං පහරති, 

සඞ්ඝාදිදසදසො. කෙනචි විකහඨියමානස්සාති මනුස්දසන වා

තිරච්ඡානගදතන වා විදහඨියමානස්ස. කමොක්ඛාධිප්පායස්සාති තදතො
අත්තදනො දමොක්ඛං පත්ථයමානස්ස. සදචපි අන්තරාමග්දග (පාචි. අට්ඨ.
453) දචොරංවාපච්චත්ථිකංවාවිදහදඨතුකාමංදිස්වා ‘‘උපාසක, එත්දථව
තිට්ඨ, මා ආගමිත්ථා’’ති වත්වා වචනං අනාදියිත්වා ආගච්ඡන්තං ‘‘ගච්ඡ
දර’’ති මුග්ගදරන වා සත්ථදකන වා පහරිත්වා යාති, දසො දච දතන
පහාදරනමරති, අනාපත්තිදයව.වාළමිදගසුපිඑදසවනදයො. 

පහාරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. තලසත්තිකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ත සත්තිෙන්ති තලදමව තලසත්තිකං. ‘‘දපොථනසමත්ථට්දඨන

සත්තික’’න්ති (වජිර. ටී. පාචිත්තිය 456) එදක. උච්චාකරයයාති

උක්ඛිදපයය. නපහරිතුොමතාය දින්නත්තා දුක්ෙටන්ති එත්ථ
පහරිතුකාමතාය පහරිදත පුරිමසික්ඛාපදදන පාචිත්තියං.
උච්චාදරතුකාමතාය දකවලං උග්ගිරණමත්දත කදත ඉමිනා පාචිත්තියං.
ඉමිනා පන විරජ්ඣිත්වා පහාදරො දින්දනො, තස්මා දුක්කටං. එත්ථ පන
‘‘තිරච්ඡානගතාදීනං අසුචිකරණාදීනි දිස්වා කුජ්ඣිත්වාපි උග්ගිරන්තස්ස 
දමොක්ඛාධිප්පාදයොදයවා’’ති(සාරත්ථ.ටී.පාචිත්තිය3.471) වදන්ති. 

තලසත්තිකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. අමූලකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ඡට්ඨසික්ඛාපදංඋත්තානදමව. 

අමූලකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. සඤ්චිච්චසික්ඛාපදවණ්ණනා 

කුක්කුච්චං උප්පාකදන්තස්සාති (වජිර. ටී. පාචිත්තිය 468) සංසයං
ජදනන්තස්ස. පදරො කුක්කුච්චං උප්පාදදතු වා, මා වා, තං අප්පමාණං. 

මඤ්කඤතිතක්කයාමි. ආදිසද්දදන‘‘විකාදලමඤ්දඤ තයාභුත්තං, මජ්ජං
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මඤ්දඤ තයා පීතං, මාතුගාදමන සද්ධිං රදහො මඤ්දඤ තයා

නිසින්න’’න්තිආදීනං (පාචි.466) ගහණං. අනුපසම්පන්කනතිසාමදණදර. 

සඤ්චිච්චසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. උපස්සුතිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සුයයතීති සුති, සද්දදො, සුතියාසමීපං උපස්සුතීතිආහ ‘‘සුතිසමීප’’න්ති, 
සද්දසමීපන්ති අත්දථො. යත්ථ පන ඨිදතන සක්කා දහොති සද්දං දසොතුං, 

තත්ථතිට්ඨන්දතොසද්දසමීදපතිට්ඨතිනාමාතිආහ ‘‘යත්ථඨත්වා’’තිආදි.

අථ වා උදපච්ච සුයයති එත්ථාති උපස්සුති, ඨානං, යං ඨානං උපගදතන
සක්කා දහොතිකදථන්තානං සද්දං දසොතුං, තත්ථාති එවම්දපත්ථ අත්දථො

දට්ඨබ්දබො. තුරිත මකනපීති පච්ඡදතො ගච්ඡන්තස්ස පුරදතො ගච්ඡන්තානං 

සද්දසවනත්ථං සීඝගමදනපි. ඔහීයමාකනපීති පුරදතො ගච්ඡන්තස්ස 
පච්ඡදතොගච්ඡන්තානංවචනසවනත්ථංඔහීයමාදනපි. 

වූපසමිස්සාමීති උපසමං ගමිස්සාමි, කලහං න කරිස්සාමි. අත්තානං

පරිකමොකචස්සාමීතිමමඅකාරකභාවං කදථත්වාඅත්තානංපරිදමොදචස්සාමි. 

සියා කිරියන්ති කදාචි දසොතුකාමතාය ගමනවදසන සමුට්ඨානදතො සියා

කිරියං. සියා අකිරියන්ති කදාචි ඨිතට්ඨානං ආගන්ත්වා මන්තයමානානං
අජානාපනවදසන සමුට්ඨානදතොසියාඅකිරියං. 

උපස්සුතිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. කම්මප්පටිබාහනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ධම්මිොනන්ති ධම්දමන විනදයන සත්ථුසාසදනන කතත්තා ධම්දමො

එදතසු අත්ථීති ධම්මිොනි, දතසං ධම්මිකානං. ෙම්මානන්ති චතුන්නං

සඞ්ඝකම්මානං. දතනාහ ‘‘ධම්කමනා’’තිආදි. තත්ථ ධම්කමනාති භූදතන

වත්ථුනා. විනකයනාති දචොදනාය දචව සාරණාය ච. සත්ථුසාසකනනාති

ඤත්තිසම්පදාය දචව අනුස්සවනාසම්පදාය ච. සමග් ස්ස සඞ්ඝස්සාති 
සීමට්ඨකසඞ්ඝංදසොදධත්වාඡන්දාරහානංඡන්දංආහරිත්වාකත්තබ්බත්තා

කාදයන දචව චිත්දතන ච එකීභූතස්ස සඞ්ඝස්ස. තං තං වත්ථුන්ති 
අවණ්ණභණනාදිංතංතංවත්ථු. 

ඔසාදරන්ති සඞ්ඝමජ්ඣංඑදතනාති ඔසාරණං. නිස්සාදරන්තිසඞ්ඝම්හා

එදතනාති නිස්සාරණං.  ණ්ඩුෙම්මන්ති මුණ්ඩකරණං, 

දකසච්දඡදනාපුච්ඡනන්ති අත්දථො. කම්මදමව ලක්ඛණං ෙම්ම ක්ඛණං. 
ඔසාරණාදදයොවියකම්මඤ්චහුත්වාඅඤ්ඤඤ්චනාමංන ලභති, කම්මදමව
හුත්වා ලක්ඛීයතීති කම්මලක්ඛණන්ති අත්දථො. ‘‘ඔසාරණං 
නිස්සාරණ’’න්ති(පරි.අට්ඨ.495-496) දචත්ථපදසිලිට්ඨතාදයතංවුත්තං.

පඨමං පන නිස්සාරණා දහොති, පච්ඡා ඔසාරණාති ආහ ‘‘තත්ථ 
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ෙණ්ටෙසාමකණරස්සා’’තිආදි. ෙණ්ටෙසාමකණරස්ස නාසනා විය 

නිස්සාරණාතියථාකණ්ටකසාමදණරස්ස දණ්ඩකම්මනාසනානිස්සාරණා, 
තථා බුද්ධස්සවාධම්මස්සවාසඞ්ඝස්සවා අවණ්ණංභණදතො, අකප්පියං
‘‘කප්පිය’’න්ති දීපයදතො, මිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා
සමන්නාගතස්සඅඤ්ඤස්සාපි සාමදණරස්ස– 

‘‘සඞ්ඝං, භන්දත, පුච්ඡාමි ‘අයං ඉත්ථන්නාදමො සාමදණදරො
බුද්ධස්ස වාධම්මස්සවාසඞ්ඝස්සවාඅවණ්ණවාදීමිච්ඡාදිට්ඨිදකො, යං
අඤ්දඤ සාමදණරා ලභන්ති දිරත්තතිරත්තං භික්ඛූහි සද්ධිං
සහදසයයං, තස්ස අලාභාය නිස්සාරණා රුච්චති සඞ්ඝස්සා’ති.
දුතියම්පි…දප.… තතියම්පි, භන්දත, සඞ්ඝං පුච්ඡාමි ‘අයං 
ඉත්ථන්නාදමොසාමදණදරො…දප.… රුච්චතිසඞ්ඝස්සා’ති, චරපිදර
විනස්සා’’ති(පරි. අට්ඨ.495-496) – 

කත්තබ්බනාසනා නිස්සාරණාති අත්දථො. තාදිසංකයව සම්මාවත්තන්තං

දිස්වාපකවසනාඔසාරණාතිතාදිසංදයව අපදරනසමදයන‘‘අහං, භන්දත, 
බාලතාය අඤ්ඤාණතාය අලක්ඛිකතාය එවං අකාසිං, ස්වාහං සඞ්ඝං
ඛමාදපමී’’තිඛමාදපන්තංදිස්වායාවතතියංයාචාදපත්වා– 

‘‘සඞ්ඝං, භන්දත, පුච්ඡාමි ‘අයං ඉත්ථන්නාදමො සාමදණදරො
බුද්ධස්ස වාධම්මස්සවාසඞ්ඝස්සවාඅවණ්ණවාදීමිච්ඡාදිට්ඨිදකො, යං
අඤ්දඤ සාමදණරා ලභන්ති භික්ඛූහි සද්ධිං දිරත්තතිරත්තං
සහදසයයං, තස්ස අලාභාය නිස්සාරිදතො, ස්වායං ඉදානි දසොරදතො
නිවාතවුත්ති ලජ්ජිධම්මං ඔක්කන්දතො හිදරොත්තප්දප පතිට්ඨිදතො
කතදණ්ඩකම්දමොඅච්චයංදදදසති, ඉමස්සසාමදණරස්සයථාපුදර 
කායසම්දභොගසාමග්ගිදානං රුච්චති සඞ්ඝස්සා’ති. දුතියම්පි…දප.… 
තතියම්පි, භන්දත, සඞ්ඝං පුච්ඡාමි…දප.… රුච්චති සඞ්ඝස්සා’’ති
(පරි.අට්ඨ.495-496) – 

පදවසනාඔසාරණාතිඅත්දථො. 

කෙසච්කඡදනාපුච්ඡනන්ති සීමාපරියාපන්දනභික්ඛූසන්නිපාතාදපත්වා
පබ්බජ්ජාදපක්ඛං තත්ථ දනත්වා ‘‘සඞ්ඝං, භන්දත, ඉමස්ස දාරකස්ස
භණ්ඩුකම්මංආපුච්ඡාමී’’ති තික්ඛත්තුංවාද්වික්ඛත්තුංවාසකිංවාවචනං.
ඉධ ච ‘‘ඉමස්ස දාරකස්ස භණ්ඩුකම්මං ආපුච්ඡාමා’’තිපි ‘‘ඉමස්ස
සමණකරණංආපුච්ඡාමා’’තිපි ‘‘ඉමස්සපබ්බාජනංආපුච්ඡාමා’’තිපි ‘‘අයං
සමදණො දහොතුකාදමො’’තිපි ‘‘අයං පබ්බජිතුකාදමො’’තිපි වත්තුං
වට්ටතිදයව. 
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මුඛරස්සාති මුදඛන ඛරස්ස. යං අවන්දියකම්මං අනුඤ්ඤාතන්ති

සම්බන්දධො. ඌරුංවිවරිත්වා දස්සනාදිවත්ථූසූති– 

‘‘දතන දඛො පන සමදයන ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ භික්ඛුනිදයො
කද්දදමොදදකන ඔසිඤ්චන්ති ‘අප්දපව නාම අම්දහසු
සාරජ්දජයු’න්ති, කායං විවරිත්වා භික්ඛුනීනං දස්දසන්ති, ඌරුං
විවරිත්වා භික්ඛුනීනං දස්දසන්ති, අඞ්ගජාතං විවරිත්වා භික්ඛුනීනං
දස්දසන්ති, භික්ඛුනිදයො ඔභාදසන්ති, භික්ඛුනීහි සද්ධිං 
සම්පදයොදජන්ති ‘අප්දපවනාමඅම්දහසුසාරජ්දජයු’’’න්ති(චූළව.
411) – 

ඉදමසුවත්ථූසු. 

අච්ඡින්නචීවරොදීනන්ති 
අච්ඡින්නචීවරජිණ්ණචීවරනට්ඨචීවරගිලානබහුස්සුතසඞ්ඝභාරනිත්ථරකාදී

නං. චීවරාදීනීති චීවරදභසජ්ජදසනාසනාදීනි. පරිභුඤ්ජිතබ්බානීති

පරිභුඤ්ජිතබ්බානි මූලතචපත්තඅඞ්කුරපුප්ඵඵලාදීනි. අපකනතබ්බානිපි

වත්ථූනීති ආවාසකරණාදිඅත්ථං හරිතබ්බානිපි ඡායූපගඵලූපගරුක්ඛාදීනි. 

තථාරූපං වා ධම්මිෙං ෙතිෙං ෙකරොන්කතහීති චීවරපිණ්ඩපාතත්ථාය
දින්නදතො ආවාසජග්ගනාදිකං තාදිසං වා අඤ්ඤම්පි ධම්මිකං කතිකං
කදරොන්දතහි. 

කනවසුත්තංආ ච්ඡතීතිනමාතිකා ආගච්ඡති. කනොසුත්තවි ඞ්ක ොති

විනදයොපිනපගුදණො. බයඤ්ජනච්ඡායායඅත්ථංපටිබාහතීති(චූළව.අට්ඨ.
233) බයඤ්ජනමත්තදමව ගදහත්වා අත්ථං පටිදසදධති. 
ජාතරූපරජතදඛත්තවත්ථුප්පටිග්ගහණාදීසුවිනයධදරහිභික්ඛූහිආපත්තියා
කාරියමාදන දිස්වා ‘‘කිං ඉදම ආපත්තියා කාදරථ, නනු
‘ජාතරූපරජතප්පටිග්ගහණා පටිවිරදතො දහොතී’ති (දී. නි. 1.10, 194) එවං
සුත්දතපටිවිරතිමත්තදමවවුත්තං, නත්ථිඑත්ථ ආපත්තී’’තිවදති.අපදරො
ධම්මකථිදකො සුත්තස්ස ආගතත්තා ඔලම්දබත්වා නිවාදසන්තානං 
ආපත්තියා ආදරොපියමානාය ‘‘කිං ඉදමසං ආපත්තිං ආදරොදපථ, නනු 
‘පරිමණ්ඩලං නිවාදසස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා’ති (පාචි. 576) එවං 

සික්ඛාකරණමත්තදමවවුත්තං, නත්ථි එත්ථආපත්තී’’තිවදති. උබ්බාහිෙ

විනිච්ඡකයති සමථක්ඛන්ධදක වුත්තඋබ්බාහිකවිනිච්ඡදය ‘‘සීලවා
දහොතී’’තිආදිකාය හි දසඞ්ගසම්පත්තියා සමන්නාගදත ද්දව තදයො භික්ඛූ

උච්චිනිත්වාවිනිච්ඡදයො උබ්බාහිෙවිනිච්ඡකයොතිදට්ඨබ්දබො. 

පවාරණප්පච්චුක්ෙඩ්ඪනාතිපවාරණාය උක්කස්සනා, උද්ධංකඩ්ඪනාති

අත්දථො. තිණවත්ථාරෙසමකථ සබ්බසඞ් ාහිෙඤත්ති චාති ‘‘සුණාතු දම, 
භන්දත, සඞ්දඝො, අම්හාකං භණ්ඩනජාතානං…දප.… ඨදපත්වා
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ගිහිප්පටිසංතත්ත’’න්ති (චූළව. 212-213) එවං තිණවත්ථාරකසමදථ කතා

සබ්බපඨමා සබ්බසඞ් ාහිෙඤත්ති ච. 

අ ා ාය පරිසක්ෙනාදිකෙහීති චතුන්නං පච්චයානං අලාභත්ථාය

පදයොගකරණාදිදකහි. ආදිසද්දදන ‘‘අනත්ථාය පරිසක්කනං, අනාවාසාය
පරිසක්කනං, අක්දකොසනපරිභාසනං, භික්ඛූ භික්ඛූහි දභදනං, බුද්ධස්ස
අවණ්ණභණනං, ධම්මස්සඅවණ්ණභණනං, සඞ්ඝස්සඅවණ්ණභණන’’න්ති 

(චූළව. 265) අවදසසං සත්තඞ්ගං සඞ්ගණ්හාති. අට්ඨහඞ්ක හි 

සමන්නා තස්සාති අට්ඨහි දචව අඞ්දගහි එදකදකනපි අඞ්දගන ච

සමන්නාගතස්ස. අසම්ක ො ෙරණත්ථන්තිදතනදින්නස්සදදයයධම්මස්ස 

අප්පටිග්ගහණත්ථං. පත්තනික්කුජ්ජනවකසනාති කම්මවාචාය 
පත්තනික්කුජ්ජනවදසන, න අදධොමුඛට්ඨපනවදසන. 

පත්තුක්කුජ්ජනවකසනාති එත්ථාපි එදසව නදයො. තස්කසවාති දයො
පත්තනික්කුජ්ජනවදසන කතනිස්සාරදණො, තස්දසව උපාසකස්ස. 

සම්මාවත්තන්තස්සාති දයන සමන්නාගතස්ස පත්තුක්කුජ්ජනං, දතන

සමන්නාගතස්ස. සාතියථාවුත්තා නිස්සාරණා, ඔසාරණාච. 

සූචියාදිඅප්පමත්තකං තංතදත්ථිකානං විස්සජ්දජති දදතීති 

අප්පමත්තෙවිස්සජ්ජකෙො. සාටියග් ාහාපකෙොති 
වස්සිකසාටියග්ගාහාපදකො. කම්මං කදරොන්දත ආරාමිදක දපසනත්ථාය

දාතබ්බා සම්මුති ආරාමිෙකපසෙසම්මුති. එස නදයො 

සාමකණරකපසෙසම්මුතීතිඑත්ථාපි. 

තජ්ජනීයෙම්මාදීනං සත්තන්නන්ති තජ්ජනීයං, නියසං, පබ්බාජනීයං, 
පටිසාරණීයං, තිවිධඤ්ච උක්දඛපනීයන්ති තජ්ජනීයාදීනං සත්තන්නං. 

අට්ඨයාවතතියොති භික්ඛූනං වදසන චත්තාදරො, භික්ඛුනීනං වදසන
චත්තාදරොතිඅට්ඨසඞ්ඝාදිදසසා. 

ඤත්තිෙම්මාදිවකසනාති 
ඤත්තිකම්මඤත්තිදුතියකම්මඤත්තිචතුත්ථකම්මවදසන. ‘‘කරියමානං 
දළ්හතරං දහොති, තස්මා කාතබ්බ’’න්ති එකච්දච වදන්ති. එවං පන සති
කම්මසඞ්කදරොදහොති, තස්මානකාතබ්බන්තිපටික්ඛිත්තදමව.සදචපන 
අක්ඛරපරිහීනංවාපදපරිහීනංවාදුරුත්තපදංවාදහොති, තස්සදසොධනත්ථං
පුනප්පුනං වත්තුං වට්ටති. ඉදං අකුප්පකම්මස්ස දළ්හීකම්මං දහොති, 

කුප්පකම්දම කම්මං හුත්වා තිට්ඨති. සෙ ක්ඛකණකනවාති ඤත්තිඤ්ච

චතස්දසො ච කම්මවාචාදයො සාදවත්වාව. න කසසෙම්මවකසනාති 
අපදලොකනකම්මාදිනාඅවදසසකම්මවදසනනකාතබ්බං. 

කම්මප්පටිබාහනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. ඡන්දංඅදත්වාගමනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ආකරොචිතං වත්ථු අවිනිච්ඡිතන්ති ආදරොචිතවත්ථුආපත්තිකභාදවනන
විනිච්ඡිතං. එත්ථ ච දචොදදකන ච චුදිතදකන ච අත්තදනො කථා කථිතා, 
අනුවිජ්ජදකො සම්මදතො, එත්තාවතා වත්ථුදමව ආදරොචිතං දහොතීති

දට්ඨබ්බං. ඡන්දංඅදත්වාඋට්ඨායාසනාපක්ෙකමයයාති ‘‘කථංඉදං කම්මං
කුප්පංඅස්ස, වග්ගංඅස්ස, නකදරයයා’’ති(පාචි.481) ඉමිනාඅධිප්පාදයන 

ඡන්දං අදත්වා නිසින්නාසනදතො උට්ඨාය ගච්දඡයය. දතනාහ ‘‘කයො 

භික්ඛූ’’තිආදි. කිරියාකිරියන්ති එත්ථ ගමනං කිරියං, ඡන්දස්ස අදානං 

අකිරියං. 

ඡන්දංඅදත්වාගමනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. දුබ්බලසික්ඛාපදවණ්ණනා 

යථාසන්ථුතන්ති යථාමිත්තං. දතනාහ ‘‘කයො කයො’’ති ආදි. තත්ථ 

මිත්තසන්දිට්ඨසම් ත්තවකසනාති මිත්තසන්දිට්ඨසම්භත්තානං වදසන.

තත්ථ මිත්තා මිත්තාව. සන්දිට්ඨා තත්ථ තත්ථ සඞ්ගම්ම දිට්ඨමත්තා 

නාතිදළ්හමිත්තා. සම් ත්තා සුට්ඨු භත්තා සිදනහවන්දතො දළ්හමිත්තාති
දට්ඨබ්බා. 

පඤ්ච  රු ණ්ඩානීති රාසිවදසන පඤ්ච ගරුභණ්ඩානි, සරූපවදසන

පදනතානි බහූනි දහොන්ති. දතනාහ ‘‘රාසිවකසන පඤ්ච  රු ණ්ඩානි

වුත්තානී’’ති. ආරාකමො (චූළව. අට්ඨ. 321; වි. සඞ්ග. අට්ඨ. 227) නාම

පුප්ඵාරාදමො වා ඵලාරාදමො වා. ආරාමවත්ථු නාම දතසංදයව ආරාමානං
අත්ථාය පරිච්ඡින්දිත්වා ඨපිදතොකාදසො, දතසු වා ආරාදමසු විනට්දඨසු

දතසංදපොරාණකභූමිභාදගො. විහාකරො නාමයංකිඤ්චිපාසාදාදිදසනාසනං. 

විහාරවත්ථු නාම තස්ස පතිට්ඨාදනොකාදසො. මඤ්කචො නාම මසාරදකො
බුන්දිකාබද්දධො, කුළීරපාදදකො, ආහච්චපාදදකොති ඉදමසංපුබ්දබවුත්තානං

චතුන්නං මඤ්චානං අඤ්ඤතදරො. පීඨං නාම මසාරකාදීනංදයව චතුන්නං

පීඨානං අඤ්ඤතරං. භිසි නාම උණ්ණභිසිආදීනං පඤ්චන්නං භිසීනං

අඤ්ඤතරා. බිබ්කබොහනං නාම රුක්ඛතූලලතාතූලදපොටකිතූලානං

අඤ්ඤතදරන පුණ්ණං. ක ොහකුම්භී නාම කාළදලොදහන වා
තම්බදලොදහන වා දයන දකනචි දලොදහන කතා කුම්භී. 

ක ොහ ාණොදීසුපි එදසව නදයො. එත්ථ පන  ාණෙන්ති අරඤ්ජදරො

වුච්චති. වාරකෙොති ඝදටො. ෙටාහං කටාහදමව. වාසිආදීසු, වල්ලආදීසු ච
දුවිඤ්දඤයයංනාමනත්ථි.එවං– 

ද්විසඞ්ගහානිද්දවදහොන්ති, තතියංචතුසඞ්ගහං; 
චතුත්ථංනවදකොට්ඨාසං, පඤ්චමංඅට්ඨදභදනං. 
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ඉතිපඤ්චහිරාසීහි, පඤ්චනිම්මලදලොචදනො; 
පඤ්චවීසවිධංනාදථො, ගරුභණ්ඩංපකාසයි. (චූළව.අට්ඨ.321; වි. 
සඞ්ග.අට්ඨ.227); 

විස්සජ්කජතුං වා වි ජිතුං වා න වට්ටතීති මූලච්දඡජ්ජවදසන
විස්සජ්දජතුං වා විභජිතුං වා න වට්ටන්ති. පරිවත්තනවදසන පන

විස්සජ්ජන්තස්ස, විභජන්තස්ස ච අනාපත්ති. දතනාහ ‘‘ථාවකරනා’’තිආදි.

තත්ථ ථාවකරන ථාවරන්ති ආරාමආරාමවත්ථුවිහාරවිහාරවත්ථුනා ආරාමං

ආරාමවත්ථුං විහාරං විහාරවත්ථුං. ඉතකරනාති අථාවදරන, 

පච්ඡිමරාසිත්තදයනාති වුත්තං දහොති. අෙප්පිකයනාති
සුවණ්ණමයමඤ්චාදිනා දචව අකප්පියභිසිබිබ්දබොහදනහි ච. 

මහග්ඝෙප්පිකයනාති දන්තමයමඤ්චාදිනා දචව පාවාරාදිනා ච. ඉතරන්ති

අථාවරං. ෙප්පියපරිවත්තකනන පරිවත්කතතුන්තියථාඅකප්පියංනදහොති, 
එවංපරිවත්දතතුං. 

තත්රායං පරිවත්තනනදයො (චූළව. අට්ඨ. 321; වි. සඞ්ග. අට්ඨ. 228) – 
සඞ්ඝස්සනාළදකරාරාදමොදූදරදහොති, කප්පියකාරකාවබහුතරංඛාදන්ති, 
යම්පි න ඛාදන්ති, තදතො සකටදවතනං දත්වා අප්පදමව ආහරන්ති.
අඤ්දඤසං පන තස්සාරාමස්ස අවිදූදර ගාමවාසීනං මනුස්සානං විහාරස්ස
සමීදපආරාදමොදහොති, දතසඞ්ඝං උපසඞ්කමිත්වාසදකනආරාදමනතං
ආරාමං යාචන්ති, සඞ්දඝන ‘‘රුච්චති සඞ්ඝස්සා’’ති අපදලොදකත්වා
සම්පටිච්ඡිතබ්දබො. සදචපි භික්ඛූනං රුක්ඛසහස්සං දහොති, මනුස්සානං 
පඤ්චසතානි, ‘‘තුම්හාකං ආරාදමො ඛුද්දදකො’’ති න වත්තබ්බං. කිඤ්චාපි
අයංඛුද්දදකො, අථදඛො ඉතරදතොබහුතරංආයංදදති.සදචපිසමකදමව
දදති, එවම්පි ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛදණ පරිභුඤ්ජිතුං සක්කාති ගදහතබ්බදමව.
සදචපනමනුස්සානං බහුතරාරුක්ඛා දහොන්ති, ‘‘නනුතුම්හාකං බහුතරා
රුක්ඛා’’තිවත්තබ්බං.සදච ‘‘අතිදරකංඅම්හාකංපුඤ්ඤංදහොතු, සඞ්ඝස්ස
දදමා’’ති වදන්ති, ජානාදපත්වා සම්පටිච්ඡිතුං වට්ටති. භික්ඛූනං රුක්ඛා
ඵලධාරිදනො, මනුස්සානං රුක්ඛා න තාව ඵලං ගණ්හන්ති. කිඤ්චාපි න
ගණ්හන්ති, න චිදරන ගණ්හිස්සන්තීති සම්පටිච්ඡිතබ්බදමව. මනුස්සානං
රුක්ඛා ඵලධාරිදනො, භික්ඛූනං රුක්ඛා න තාව ඵලං ගණ්හන්ති, ‘‘නනු
තුම්හාකං රුක්ඛා ඵලධාරිදනො’’ති වත්තබ්බං. සදච ‘‘ගණ්හථ, භන්දත, 
අම්හාකංපුඤ්ඤංභවිස්සතී’’තිදදන්ති, ජානාදපත්වාසම්පටිච්ඡිතුං වට්ටති.
එවං ආරාදමන ආරාදමො පරිවත්දතතබ්දබො, එදතදනව නදයන
ආරාමවත්ථුපි විහාදරොපි විහාරවත්ථුපි ආරාදමන පරිවත්දතතබ්බං.
ආරාමවත්ථුනාචමහන්දතනවාඛුද්දදකනවා ආරාමංආරාමවත්ථුංවිහාරං
විහාරවත්ථුන්ති. 

කථං විහාදරන (චූළව. අට්ඨ. 321; වි. සඞ්ග. අට්ඨ. 228) විහාදරො 
පරිවත්දතතබ්දබො? සඞ්ඝස්ස අන්දතොගාදම දගහං දහොති, මනුස්සානං
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විහාරමජ්දඣ පාසාදදො, උදභොපි අග්දඝන සමකා. සදච මනුස්සා දතන
පාසාදදන තං දගහං යාචන්ති, සම්පටිච්ඡිතුං වට්ටති. භික්ඛූනං දච
මහග්ඝතරං දගහං දහොති, ‘‘මහග්ඝතරං අම්හාකං දගහ’’න්ති වුත්දත
‘‘කිඤ්චාපි මහග්ඝතරං පබ්බජිතානං අසාරුප්පං, න සක්කා තත්ථ
පබ්බජිදතහි වසිතුං, ඉදං පන සාරුප්පං, ගණ්හථා’’ති වදන්ති, එවම්පි
සම්පටිච්ඡිතුංවට්ටති. සදචපනමනුස්සානංමහග්ඝංදහොති‘‘නනුතුම්හාකං
දගහං මහග්ඝ’’න්ති වත්තබ්බං. ‘‘දහොතු, භන්දත, අම්හාකං පුඤ්ඤං
භවිස්සති, ගණ්හථා’’ති වුත්දත පන සම්පටිච්ඡිතුං වට්ටති. එවං විහාදරන
විහාදරො පරිවත්දතතබ්දබො. එදතදනව නදයන විහාරවත්ථුපි ආරාදමොපි
ආරාමවත්ථුපිවිහාදරනපරිවත්දතතබ්බං. විහාරවත්ථුනාච මහග්දඝනවා
අප්පග්දඝන වා විහාරං විහාරවත්ථුං ආරාමං ආරාමවත්ථුං. එවං තාව 

ථාවකරනථාවරපරිවත්තනං දවදිතබ්බං. 

ඉතකරනඉතරපරිවත්තකන පනමඤ්චපීඨං මහන්තංවාදහොතු, ඛුද්දකං
වා(චූළව.අට්ඨ.321; වි.සඞ්ග.අට්ඨ.228), අන්තමදසො චතුරඞ්ගුලපාදකං
ගාමදාරදකහි පංස්වාගාරදකසු කීළන්දතහි කතම්පි සඞ්ඝස්ස 
දින්නකාලදතො පට්ඨාය ගරුභණ්ඩං දහොති. සදචපි රාජා වා
රාජමහාමත්තාදදයොවා එකප්පහාදරදනවමඤ්චසතංවාමඤ්චසහස්සංවා
දදන්ති, සබ්දබ කප්පියමඤ්චා සම්පටිච්ඡිතබ්බා, සම්පටිච්ඡිත්වා
වුඩ්ඪප්පටිපාටියා ‘‘සඞ්ඝිකපරිදභොදගන පරිභුඤ්ජථා’’ති දාතබ්බා, න
පුග්ගලිකපරිදභොදගන දාතබ්බා. අතිදරකමඤ්දච භණ්ඩාගාරාදීසු
පඤ්ඤදපත්වා පත්තචීවරං නික්ඛිපිත්වා පරිභුඤ්ජිතුම්පි වට්ටති. බහිසීමාය
‘‘සඞ්ඝස්ස දදමා’’ති දින්නමඤ්දචො සඞ්ඝත්දථරස්ස වසනට්ඨාදන
දාතබ්දබො.තත්ථදචබහූමඤ්චාදහොන්ති, මඤ්දචනකම්මංනත්ථි.යස්ස 
වසනට්ඨාදන කම්මං අත්ථි, තත්ථ ‘‘සඞ්ඝිකපරිදභොදගන පරිභුඤ්ජථා’’ති
දාතබ්දබො, න පුග්ගලිකදභොදගන. මහග්දඝන සතග්ඝනදකන වා
සහස්සග්ඝනදකනවාමඤ්දචනඅඤ්ඤංමඤ්චසතං ලභති, පරිවත්දතත්වා
ගදහතබ්බං. න දකවලං මඤ්දචන මඤ්දචොදයව, 
ආරාමආරාමවත්ථුවිහාරවිහාරවත්ථුපීඨභිසිබිබ්දබොහනානිපි පරිවත්දතතුං

වට්ටති. එදසව නදයො පීඨභිසිබිබ්කබොහකනසුපි. වරකසනාසනාදීනං 

සංරක්ඛණත්ථන්ති සදච දුබ්භික්ඛං දහොති, භික්ඛූ පිණ්ඩපාදතන න
යාදපන්ති, එත්ථ රාජදරොගදචොරභයානි, අඤ්ඤත්ථ ගච්ඡන්තානං විහාරා
පලුජ්ජන්ති, තාලනාළදකරාදිදකවිනාදසන්ති, දසනාසනපච්චයංසන්ධාය
යාදපතුං සක්කා දහොති, එවරූදප කාදල වරදසනාසනාදීනං

සංරක්ඛණත්ථං.  ාමොනි විස්සජ්කජතුන්තිලාමකංලාමකංවිස්සජ්දජතුං, 

ලාමකදකොටියා විස්සජ්දජතුන්ති අධිප්පාදයො. විස්සජ්කජත්වා පරිභුඤ්ජිතුං 

වට්ටතීති විස්සජ්දජත්වා තදතො ලද්ධයාගුභත්තචීවරාදීනි පරිභුඤ්ජිතුං 

වට්ටති. ොළක ොහතම්බක ොහෙංසක ොහවට්ටක ොහානන්ති එත්ථ 

ෙංසක ොහං, වට්ටක ොහඤ්ච කිත්තිමදලොහං. තීණි හි කිත්තිමදලොහානි 
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කංසදලොහං, වට්ටදලොහං, ආරකූටන්ති.තත්ථතිපුතම්දබමිස්දසත්වාකතං 

ෙංසක ොහං, සීතතම්දබ මිස්දසත්වා කතං වට්ටක ොහං, රසකතම්දබ

මිස්දසත්වා කතං ආරකූටං. දතන වුත්තං ‘‘කංසදලොහං, වට්ටදලොහඤ්ච

කිත්තිමදලොහ’’න්ති. තකතොඅතිකරෙන්තිතදතොඅතිදරකග්ගණ්හනදකො. 

සරකෙොති මජ්දඣ මකුළං දස්දසත්වා මුඛවට්ටිවිත්ථතං කත්වා
පිට්ඨිදතො නාදමත්වා කාතබ්බං එකං භාජනං. ‘‘සරාව’’න්තිපි වදන්ති. 

ආදිසද්දදනකඤ්චනකාදීනං ගිහිඋපකරණානංගහණං.තානිහිඛුද්දකානිපි

ගරුභණ්ඩාදනව ගිහිඋපකරණත්තාති. පි-සද්දදන පදගව මහන්තානීති
දස්දසති.ඉමානිපනභාජනීයානි භික්ඛූපකරණත්තාතිඅධිප්පාදයො.යථාච
එතානි, එවං කුණ්ඩිකාපි භාජනීයා. වක්ඛති හි ‘‘යථා ච මත්තිකාභණ්දඩ, 
එවං දලොහභණ්දඩපිකුණ්ඩිකාභාජනීයදකොට්ඨාසදමවභජතී’’ති (කඞ්ඛා.

අට්ඨ. දුබ්බලසික්ඛාපදවණ්ණනා). සඞ්ඝිෙපරික ොක නාති ආගන්තුකානං

වුඩ්ඪතරානං දත්වා පරිදභොදගන. ගිහිවිෙටාති ගිහීහි විකතා පඤ්ඤත්තා, 

අත්තදනො වා සන්තකකරදණන විරූපං කතා. පුග් ලෙපරික ොක න න

වට්ටතීති ආගන්තුකානං අදත්වා අත්තදනො සන්තකං විය ගදහත්වා

පරිහරිත්වා පරිභුඤ්ජිතුං න වට්ටති. පිප්ඵලකෙොති කත්තරි. ආරෙණ්ටෙං 

සූචිදවධකං. තාළං යන්තං. ෙත්තරයට්ඨිකවධකෙො කත්තරයට්ඨිවලයං. යථා

තථා ඝනෙතං ක ොහන්ති දලොහවට්ටි දලොහගුදළො දලොහපිණ්ඩි

දලොහචක්කලිකන්ති එවං ඝනකතං දලොහං. ඛීරපාසාණමයානීති
මුදුකඛීරවණ්ණපාසාණමයානි. 

ගිහිවිෙටානිපි න වට්ටන්ති අනාමාසත්තා. පි-සද්දදන පදගව
සඞ්ඝිකපරිදභොදගන වා පුග්ගලිකපරිදභොදගන වාති දස්දසති.
දසනාසනපරිදභොදගොපනසබ්බකප්පිදයො.තස්මා ජාතරූපාදිමයාසබ්දබපි

දසනාසනපරික්ඛාරාආමාසා.දතනාහ ‘‘කසනාසනපරික ොක පනා’’තිආදි. 

කසසාති තදතො මහත්තරී වාසි. යා පනාති යා කුදාරී පන. කුදාක ො 

අන්තමදසො චතුරඞ්ගුලමත්දතොපිගරුභණ්ඩදමව. නිඛාදනං චතුරස්සමුඛංවා 
දහොතු, දදොණිමුඛං වා වඞ්කං වා උජුකං වා, අන්තමදසො
සම්මුඤ්ජනිදණ්ඩකදවධනම්පි දණ්ඩබන්ධං දච, ගරුභණ්ඩදමව. දතනාහ 

‘‘කුදාක ො දණ්ඩබන්ධනිඛාදනංවා අ රු ණ්ඩංනාමනත්ථී’’ති. සිපාටිො 
නාම ඛුරදකොදසො. සිඛරං පන දණ්ඩබන්ධනිඛාදනං අනුදලොදමතීති ආහ 

‘‘සිඛරම්පි නිඛාදකනකනව සඞ් හිත’’න්ති. සදච තම්පි පන අදණ්ඩකං

ඵලමත්තං, භාජනීයං. උපක්ඛකරතිවාසිආදිභණ්ඩානි. 

පත්තබන්ධකෙො නාම පත්තස්ස ගණ්ඨිකාදිකාරදකො.
‘‘පටිමාසුවණ්ණාදිපත්තකාරදකො’’තිපි වදන්ති. තිපුච්දඡදනකසත්ථං, 
සුවණ්ණච්දඡදනකසත්ථං, කතපරිකම්මචම්මච්ඡින්දනකඛුද්දකසත්ථන්ති 
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ඉමානි දචත්ථ තීණි පිප්ඵලිකං අනුදලොදමන්තීති ආහ ‘‘අයං පන

විකසකසො’’තිආදි. ඉතරානීති මහාකත්තරිආදීනි. 

අඩ්ඪබාහුප්පමාණාති(සාරත්ථ.ටී. චූළවග්ග3.321) කප්පරදතොපට්ඨාය
යාව අංසකූටප්පමාණා, විදත්ථිචතුරඞ්ගුලප්පමාණාති වුත්තං දහොති. 

තත්ථජාතොති සඞ්ඝිකභූමියං ජාතා. ආරක්ඛසංවිධාදනන රක්ඛිතත්තා
රක්ඛිතා ච සා මඤ්ජූසාදීසු පක්ඛිත්තං විය යථා තං න නස්සති, එවං

දගොපනදතොදගොපිතාචාති රක්ඛිතක ොපිතා. තත්ථජාතකාපිපනඅරක්ඛිතා

ගරුභණ්ඩදමව න දහොති. ‘‘සඞ්ඝෙම්කම ච කචතියෙම්කම ච ෙකත’’ති
ඉමිනාසඞ්ඝසන්තදකන දචතියසන්තකංරක්ඛිතුං, පරිවත්තිතුඤ්චවට්ටතීති

දීදපති. සුත්තංපනාතිවට්ටිතඤ්දචවඅවට්ටිතඤ්චසුත්තං. 

අට්ඨඞ්ගු සූචිදණ්ඩමත්කතොති අන්තමදසො දීඝදසො අට්ඨඞ්ගුලමත්දතො, 

පරිණාහදතො සීහළපණ්ණසූචිදණ්ඩමත්දතො. එත්ථාති දවළුභණ්දඩ. දඩ්ඪං

දගහං දයසං දතති දඩ්ඪක හා. න වාකරතබ්බාති ‘‘මා ගණ්හිත්වා
ගච්ඡථා’’ති න නිදසදධතබ්බා. දදසන්තරගදතන සම්පත්තවිහාදර
සඞ්ඝිකාවාදසඨදපතබ්බා. 

අවකසසඤ්ච ඡදනතිණන්ති මුඤ්ජපබ්බදජහි අවදසසං යං කිඤ්චි
ඡදනතිණං. යත්ථ පන තිණං නත්ථි, තත්ථ පණ්දණහි ඡාදදන්ති (චූළව.
අට්ඨ. 321). තස්මා පණ්ණම්පි තිදණදනව සඞ්ගහිතන්ති ආහ 

‘‘ඡදනතිණසඞ්කඛප කතසූ’’තිආදි. අට්ඨඞ්ගු ප්පමාකණොපීති විත්ථාරදතො
අට්ඨඞ්ගුලප්පමාදණො. ලිඛිතදපොත්ථදකොපනගරුභණ්ඩංනදහොති. 

කවළුම්හි වුත්තප්පමාකණොති ‘‘අට්ඨඞ්ගුලසූචිදණ්ඩකමත්දතොපී’’ති

දවළුභණ්දඩවුත්තප්පමාදණො. සඞ්ඝස්සදින්කනොවාතිදාරුදුල්ලභට්ඨාදන
සඞ්ඝස්ස දින්දනො වා. කුරුන්දියං වුත්තක්කදමන දාරුභණ්ඩවිනිච්ඡයං

වත්වා ඉදානි මහාඅට්ඨකථායං වුත්තක්කදමන වත්තුං ‘‘අපිචා’’තිආදිමාහ. 

ආසන්දිොදීනීති එත්ථ ආසන්දිකෙොති චතුරස්සපීඨං වුච්චති. ‘‘උච්චකම්පි
ආසන්දික’’න්තිවචනදතොඑකදතොභාදගනදීඝපීඨදමව හිඅට්ඨඞ්ගුලපාදකං
වට්ටති. චතුරස්සාසන්දිදකො පන පමාණාතික්කන්දතොපි වට්ඨතීති 

දවදිතබ්දබො. ආදිසද්දදන ‘‘සත්තඞ්දගො, භද්දපීඨකං, එළකපාදකපීඨං, 
ආමලකවට්ටකපීඨං, ඵලකං, දකොච්ඡං, පලාලපීඨක’’න්ති (චූළව. අට්ඨ.

321) ඉදම සඞ්ගණ්හන්තීති දවදිතබ්බං. දතනාහ ‘‘අන්තමකසො’’තිආදි. 

පණ්කණහි වාති කදලිපණ්ණාදීහි වා. බයග්ඝචම්දමොනද්ධම්පි
වාළරූපපරික්ඛිත්තංරතනපරිසිබ්බිතං දකොච්ඡකංගරුභණ්ඩදමව. 

ඝට්ටනඵ ෙං නාමයත්ථඨදපත්වා රජිතචීවරං හත්දථනඝට්දටන්ති. 

ඝට්ටනමුග් කරො නාම අනුවාතාදිඝට්ටනදකොති වදන්ති. දණ්ඩමුග් කරො 
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නාමදයන රජිතචීවරංදපොදථන්ති. අම්බණන්තිඵලදකහිදපොක්ඛරණීවිය

කතං පානීයභාජනං. රජනකදොණීතිපක්කරජනංආකිරිත්වාඨපනභාජනං. 

අෙප්පියචම්මන්තිසීහාදීනංචම්මං. ‘‘භූමත්ථරණංොතුංවට්ටතී’’තිඉදං

අකප්පියචම්මං සන්ධාය වුත්තං. ‘‘පච්චත්ථරණ තිෙ’’න්ති ඉමිනා
මඤ්චපීදඨපි අත්ථරිතුං වට්ටතීති දීදපති. පාවාරාදිපච්චත්ථරණම්පි
ගරුභණ්ඩන්ති එදක. දනොති අපදර. වීමංසිත්වා ගදහතබ්බං. 

ෙප්පියචම්මානීතිමිගාදීනං චම්මානි. 

සබ්බං චක්ෙයුත්තයානන්ති රථසකටාදිකං සබ්බචක්කතත්තයානං.

විසඞ්ඛරිතචක්කංපනයානංභාජනීයං. අනුඤ්ඤාතවාසි නාමයාසිපාටිකාය

පක්ඛිපිත්වාපරිහරිතුංසක්කාති වුත්තා. මුට්ඨිපණ්ණන්තිතාලපත්තං.තඤ්හි
මුට්ඨිනා ගදහත්වා පරිහරන්තීති ‘‘මුට්ඨිපණ්ණ’’න්ති වුච්චති. 

මුට්ඨිපණ්ණන්ති ඡත්තච්ඡදනපණ්ණදමවාති දකචි. අරණිසහිතන්ති
අරණිතගළං, උත්තරාරණී, අධරාරණීතිඅරණිද්වයන්ති අත්දථො. 

ඵාතිෙම්මං ෙත්වාති අන්තමදසො තංඅග්ඝනකවාලිකායපි ථාවරං
වඩ්ඪිකම්මං කත්වා. ඵාතිකම්මං අකත්වා ගණ්හන්දතන තත්දථව
වලඤ්දජතබ්දබො. ගමනකාදල සඞ්ඝිදක ආවාදස ඨදපත්වා ගන්තබ්බං.
අසතියා ගදහත්වා ගදතන පහිණිත්වා දාතබ්දබො. දදසන්තරගදතන 

සම්පත්තවිහාදර සඞ්ඝිකාවාදස ඨදපතබ්දබො. එත්ථාති මත්තිකාභණ්දඩ. 

කුණ්ඩිොති අදයොකුණ්ඩිකා දචව තම්බදලොහකුණ්ඩිකා ච. 

 ාජනීයකෙොට්ඨාසකමව  ජතීති භාජනීයපක්ඛදමව දසවති, න තු
ගරුභණ්ඩන්ති අත්දථො. කඤ්චනදකො පනගරුභණ්ඩදමවාති අධිප්පාදයො. 

ඉතරන්තිගරුභණ්ඩං. 

දුබ්බලසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. පරිණාමනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ද්වාදසදම නකිඤ්චිවත්තබ්බංඅත්ථි. 

පරිණාමනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සහධම්මිකවග්දගොඅට්ඨදමො. 

9. රතනවග්ක ො 

1. අන්දතපුරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අනික්ඛන්තරාජකෙ අනිග් තරතනකෙති එත්ථ ‘‘සයනිඝදර’’ති

පාඨදසදසො දට්ඨබ්දබොති ආහ ‘‘අනික්ඛන්කතො රාජා ඉකතො’’තිආදි. තත්ථ 

ඉකතොති සයනිඝරදතො. සයනිඝකරති සයනීයඝදර. යත්ථ රඤ්දඤො සයනං
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පඤ්ඤත්තං දහොති, අන්තමදසො සාණිපාකාරපරික්ඛිත්තම්පි, තස්මින්ති

වුත්තං දහොති. රතිජනනට්දඨන රතනං, හත්ථිආදි. ඉධ පන ඉත්ථිරතනං

අධිප්දපතන්තිආහ ‘‘රතනංවුච්චතිමකහසී’’ති. 

උක ොසූති රාජමදහසීසු. කිරියාකිරියන්ති එත්ථ ඉන්දඛීලාතික්කදමො 

කිරියං, අප්පටිසංවිදිතං අකිරියන්ති දට්ඨබ්බං. 

අන්දතපුරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. රතනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

මුත්තාදිදසවිධන්ති‘‘මුත්තාමණි දවළුරිදයොසඞ්දඛොසිලාපවාළංරජතං
ජාතරූපං දලොහිතඞ්දකො මසාරගල්ල’’න්ති (පාචි. 506) දසවිධං රතනං. 

අජ් ාවසකථති දගදහ. දතනාහ ‘‘පරික්ඛිත්තස්සා’’තිආදි, පරික්ඛිත්තස්ස

ආවසථස්සාති අත්දථො. ආවසකථොති දචත්ථ අන්දතොගාදම නිවිට්ඨදගහං 
අධිප්දපතං. ආරාදමනිවිට්ඨදගහං පන අජ්ඣාරාමග්ගහදණදනව ගහිතං. 

‘‘ආවසකථොතිදචත්ථඅන්දතොආරාදමවාදහොතු, අඤ්ඤත්ථවා, අත්තදනො 

වසනට්ඨානංවුච්චතී’’ති(සාරත්ථ.ටී.පාචිත්තිය3.506) දකචි. සබ්කබසම්පි

අත්ථාය දුක්ෙටකමවාති අත්තදනො වා දතසං සඞ්ඝාදීනං වා අත්ථාය
උග්ගණ්හන්තස්ස වා උග්ගණ්හාදපන්තස්ස වා දුක්කටදමව. සදච පන 
මාතාපිතූනං සන්තකං අවස්සං පටිසාදමතබ්බං කප්පියභණ්ඩං දහොති, 

අත්තදනොඅත්ථායගදහත්වාපටිසාදමතබ්බන්තිආහ ‘‘තාදිසං පනා’’තිආදි. 

තාදිසන්ති යං මාතාපිතූනං සන්තකං අවස්සං පටිසාදමතබ්බං

කප්පියභණ්ඩං, තාදිසං. ඡන්කදනපි  කයනපීති වඩ්ඪකිආදීසු ඡන්දදනපි, 
රාජවල්ලදභසුභදයනපි. 

තාදිකස ඨාකනති මහාවිහාරසදිසස්ස මහාරාමස්ස පාකාරපරික්ඛිත්දත

පරිදවදණ. සඤ්ඤාණං ෙත්වාති ‘‘එත්තකා කහාපණා’’තිආදිනා රූදපන
වා ලඤ්ඡනාදිනිමිත්දතන වා සඤ්ඤාණං කත්වා, සල්ලක්දඛත්වාති

අත්දථො. පතිරූපානංභික්ඛූනංහත්කථති ලජ්ජීනංකුක්කුච්චකානංභික්ඛූනං

හත්දථ.දලොලජාතිකානඤ්හිහත්දථඨදපතුංන ලබ්භති. කනවපක්ෙමතීති

දනව තම්හා ආවාසා පක්කමති. ‘‘ථාවරං කසනාසනං වා’’තිආදිනා

අත්තදනො චීවරාදිමූලං න කාතබ්බන්ති (පාචි. අට්ඨ. 506) දස්දසති. තං

දස්කසත්වාතියං ථාවරදසනාසනාදිකතං, තංඋපාසකතවසන්තදකනඉදං

නාම කතන්ති එවං දස්දසත්වා. සමාදකපත්වාති අඤ්ඤං සමාදදපත්වා, 
‘‘උද්දිස්ස අරියා තිට්ඨන්ති, එසා අරියාන යාචනා’’ති වුත්තනදයන
යාචිත්වාතිඅත්දථො. 

අනුඤ්ඤාතට්ඨාකනති අජ්ඣාරාමඅජ්ඣාවසදථ. ආමාසන්ති
ආමසිතබ්බඤ්දචවපටිසාදමතබ්බඤ්චවත්ථාදි. 
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රතනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. විකාලගාමප්පදවසනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

චාරිත්කතති චාරිත්තසික්ඛාපදද. උපචාරන්ති දුතියදලඩ්ඩුපාතං. අඤ්ඤං

 ාමං  ච්ඡන්තානං පුන ආපුච්ඡනකිච්චං නත්ථීති උස්සාහං
අප්පටිප්පස්සම්දභත්වාඅඤ්ඤංගාමංගච්ඡන්තානං ගාමසතම්පිදහොතු, පුන

ආපුච්ඡනකිච්චංනත්ථීතිඅත්දථො.දතනාහ ‘‘සකචපනා’’තිආදි. උස්සාහන්ති 

ගාමප්පවිසනුස්සාහං. අන්තරාරාමාදීසු (පාචි. අට්ඨ. 515) න දකවලං
අනාපුච්ඡා ගච්ඡන්තස්දසව, කායබන්ධනං අබන්ධිත්වා සඞ්ඝාටිං

අපාරුපිත්වා ගච්ඡන්තස්සාපි අනාපත්ති. ආපදාසූතිසීදහො වා බයග්දඝො වා 
ආගච්ඡති, දමදඝොවාඋට්දඨති, අඤ්දඤොවාදකොචිඋපද්දදවොඋප්පජ්ජති, 
අනාපත්ති.එවරූපාසුආපදාසුබහිගාමදතොඅන්දතොගාමංපවිසිතුං වට්ටති. 

විකාලගාමප්පදවසනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. සූචිඝරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

තංඅස්සඅත්ථීති(සාරත්ථ.ටී. පාචිත්තිය3.517) පඨමංභින්දිත්වාපච්ඡා
දදදසතබ්බත්තාතංදභදනකංඅස්ස පාචිත්තියස්සඅත්ථීති. 

අරණිකෙතිඅරණිධනුදක. විකධතිදවධදක. වාසිජකටතිවාසිදණ්ඩදක 
ච. 

සූචිඝරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. මඤ්චපීඨසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අට්ඨඞ්ගු පාදෙන්ති භාවනපුංසකනිද්දදදසො. ‘‘කඡදනෙං

ක දනෙසදිසකමවා’’ති ඉමිනා ‘‘දඡදනදමව දඡදනකං, තං අස්ස අත්ථීති
දඡදනක’’න්තිඉමමත්ථංඅතිදිසති. 

යථා පමාණකමව උපරි දිස්සති, එවං නිඛණිත්වා වාති සදච පන න
ඡින්දිතුකාදමො දහොති, යථා පමාණදමව උපරි දිස්සති, එවං භූමියං 

නිඛණිත්වා වා. අට්ටෙං වා බන්ධිත්වාති උක්ඛිපිත්වා තුලාසඞ්ඝාදත
ඨදපත්වාඅට්ටංකත්වා. 

මඤ්චපීඨසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. තූදලොනද්ධසික්ඛාපදවණ්ණනා 

චිමිලෙං පත්ථරිත්වා තූ ං පක්ඛිපිත්වාති මඤ්චපීඨානං උපරි චිමිලිකං 

පත්ථරිත්වා තස්ස උපරි තූලං පක්ඛිපිත්වාති අත්දථො. උපරි චිමිලොයාති
උපරිමභාදගචිමිලිකාය. 
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සීසප්පමාණන්ති (චූළව.අට්ඨ.297; සාරත්ථ.ටී.චූළවග්ග3.297) යත්ථ
ගලවාටකදතො පට්ඨාය සබ්බසීසං උපදහන්ති, තං සීසප්පමාණං. තඤ්ච
උක්කට්ඨපරිච්දඡදදතො තිරියං මුට්ඨිරතනං දහොති, දීඝදතො ද්විරතනන්ති

දස්දසතුං ‘‘යස්ස විත්ථාරකතොතීසුකෙොකණසූ’’තිආදිමාහ. ද්වින්නංඅන්තරං 

විදත්ථි චතුරඞ්ගු ං කහොතීති ද්වින්නං දකොණානං අන්තරං මිනියමානං

විදත්ථි දචවචතුරඞ්ගුලඤ්චදහොති. මජ්ක මුට්ඨිරතනන්ති බිබ්දබොහනස්ස
මජ්ඣං තිරියදතො මුට්ඨිරතනප්පමාණං දහොති. අයඤ්හි සීසප්පමාණස්ස 
උක්කට්ඨපරිච්දඡදදො.තදතොඋද්ධංනවට්ටති, දහට්ඨාවට්ටති.අගිලානස්ස 
සීසූපධානඤ්ච පාදූපධානඤ්චාති ද්වයදමව වට්ටති. ගිලානස්ස
බිබ්දබොහනානි සන්ථරිත්වාඋපරිපච්චත්ථරණංදත්වානිපජ්ජිතුම්පිවට්ටති. 

තූදලොනද්ධසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. නිසීදනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සත්තමංඋත්තානදමව. 

නිසීදනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අකධොනාභිඋබ් ජාණුමණ්ඩ න්ති නාභියා දහට්ඨා ජාණුමණ්ඩලානං

උපරි. ෙණ්ඩුපීළෙඅස්සාවථුල් ෙච්ඡාබාධානන්ති එත්ථ ෙණ්ඩූති කච්ඡු. 

පීළොති දලොහිතතුණ්ඩිකා සුඛුමපීළකා. අස්සාකවොති

අරිසභගන්දලමධුදමහානං වදසන අසුචිපග්ඝරණං. ථුල් ෙච්ඡාබාකධොති
මහාපීළකාබාදධො වුච්චති. 

කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9-10. වස්සිකසාටිකනන්දසික්ඛාපදවණ්ණනා 

නවමං දසමඤ්ච උත්තානදමව. 

වස්සිකසාටිකනන්දසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

රතනවග්දගොනවදමො. 

ඉතිකඞ්ඛාවිතරණියාපාතිදමොක්ඛවණ්ණනාය 

විනයත්ථමඤ්ජූසායංලීනත්ථප්පකාසනියං 

පාචිත්තියවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පාටිකදසනීයෙණ්ඩං 

1. පඨමපාටිදදසනීයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අන්තරඝරං පවිට්ඨායාති රථිකං බූහං සිඞ්ඝාටකං ඝරං පවිට්ඨාය. 

අසප්පායන්තිසග්ගදමොක්ඛානංඅහිතං අනනුකූලං.භික්ඛුනියාඅන්තරඝදර
ඨත්වා දදමානාය වදසදනත්ථ ආපත්ති දවදිතබ්බා, භික්ඛුස්ස ඨිතට්ඨානං

පන අප්පමාණං. දතනාහ ‘‘අන්තරඝරං පවිට්ඨායාති වචනකතො’’තිආදි. 

අන්තරාරාමාදීසූති 
අන්තරාරාමභික්ඛුනුපස්සයතිත්ථියදසයයාපටික්කමදනසු. 

රථියාබූහසිඞ්ඝාටෙඝරානන්ති එත්ථ රථියාති රච්ඡා. බූහන්ති 

අනිබ්බිජ්ඣිත්වාඨිතාගතපච්චාගතරච්ඡා. සිඞ්ඝාටෙන්ති චතුක්දකොණංවා

තිදකොණං වා මග්ගසදමොධානට්ඨානං. ඝරන්ති කුලඝරං. යථා ච රථියාදීසු
ඨත්වාදදමානායගණ්හදතොආපත්ති, එවංහත්ථිසාලාදීසුපි දට්ඨබ්බං. 

‘‘යාමොලොදීසු පටිග් හකණපි අජ්ක ොහරකණපි දුක්ෙට’’න්ති ඉදං
ආමිදසන අසම්භින්නං සන්ධාය වුත්තං, සම්භින්දන පන එකරදස

පාටිදදසනීයදමව. එෙකතො උපසම්පන්නායාති භික්ඛුනීනං සන්තිදක
උපසම්පන්නාය, භික්ඛූනංසන්තිදකඋපසම්පන්නායපනයථාවත්ථුකදමව. 

ඤාතිොය වා දාකපන්තියාති සයං අදත්වා යාය කායචි ඤාතිකාය

දාදපන්තියා, අඤ්ඤාතිකායාති අත්දථො. උපනික්ඛිපිත්වා වා දදමානායාති
භූමියං ඨදපත්වා ‘‘ඉදං, අයය, තුම්හාකං දම්මී’’ති දදමානාය. එවං දින්නං
‘‘සාධු, භගිනී’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා තාය එව වා භික්ඛුනියා, අඤ්දඤන වා
දකනචිපටිග්ගහාදපත්වාඉදංභුඤ්ජිතුං වට්ටති. 

පඨමපාටිදදසනීයසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියපාටිදදසනීයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

දයො ච පටිග්ගදහත්වා භුඤ්ජතීති සම්බන්දධො. අත්තකනො වා  ත්තං

දාකපන්තියාති එත්ථ සදචපි අත්තදනො භත්තං දදති, ඉමිනා සික්ඛාපදදන

අනාපත්තිදයව, පුරිමසික්ඛාපදදන ආපත්ති. අඤ්කඤසං වා  ත්තං

කදන්තියාති එත්ථ පන සදච දාදපයය, ඉමිනා සික්ඛාපදදන ආපත්ති
භදවයය, දදන්තියාපනදනවඉමිනා, නපුරිදමන ආපත්ති. 

දුතියපාටිදදසනීයසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. තතියපාටිදදසනීයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

 ද්ධකසක්ඛසම්මුතිොනීති ඤත්තිදුතිදයන කම්දමන
ලද්ධදසක්ඛසම්මුතිකානි. යඤ්හි කුලං සද්ධාය වඩ්ඪති, දභොදගන හායති, 
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එවරූපස්සකුලස්සඤත්තිදුතිදයනකම්දමන දසක්ඛසම්මුතිං දදන්ති, තං
සන්ධාදයතං වුත්තං. 

ඝරකතො නීහරිත්වාති ඝරදතො ආසනසාලං වා විහාරං වා ආදනත්වා.

දතනාහ ‘‘ආසනසා ාදීසු වා’’ති. ඉමස්ස ‘‘දදන්තී’’තිඉමිනාසම්බන්දධො. 

ද්වාරමූක  වා ඨපිතං කදන්තීති ද්වාරමූදල ඨපිතං පච්ඡා සම්පත්තස්ස
දදන්ති. භික්ඛුං පන දිස්වා අන්දතොදගහදතො නීහරිත්වා දියයමානං න

වට්ටති. නිච්ච ත්තකෙති නිච්චං දාතබ්බභත්තදක. ස ාෙ ත්කතති
රුක්ඛසාරමයායසලාකාය වා දවළුවිලීවතාලපණ්ණාදිමයාය පට්ටිකාය වා
‘‘අසුකස්ස නාම සලාකභත්ත’’න්ති එවං අක්ඛරානි උපනිබන්ධිත්වා 

ගාහාදපත්වා දාතබ්බභත්දත. පක්ඛිකෙති එකස්මිං පක්දඛ එකදිවදස

දාතබ්බභත්දත. උකපොසථිකෙති උදපොසදථ දාතබ්බභත්දත. පාටිපදිකෙති
පාටිපදදිවදසදාතබ්බභත්දත. 

තතියපාටිදදසනීයසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. චතුත්ථපාටිදදසනීයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

තස්ස පරිවාරං ෙත්වා, අඤ්ඤං වා කතන සද්ධිං බහුෙම්පීති යාගුයා
පටිසංවිදිතංකත්වා‘‘කිංසුද්ධායයාගුයාදින්නාය, පූවභත්තාදීනිපිඑතිස්සා
යාගුයා පරිවාරං කත්වා, දස්සාමා’’තිආදිනා තස්ස ඛාදනීයස්ස වා
දභොජනීයස්ස වා පරිවාරං කත්වා, අඤ්ඤං වා යං කිඤ්චි දතන සද්ධිං

බහුකම්පි ආහරීයතු. ඛාදනීයන්ති නිදස්සනමත්තං ‘‘දභොජනීයං වා’’තිපි

ඉච්ඡිතබ්බත්තා. කතන සද්ධිං ආහරන්තූති දතන සද්ධිං අත්තදනො
දදයයධම්මං ආහරන්තු. ‘‘යාගුයා පටිසංවිදිතං කත්වා පූවං වා භත්තං වා

ආහරන්ති, එතම්පි වට්ටතී’’ති(පාචි.අට්ඨ.573) කුරුන්දියං වුත්තං. 

පටිසංවිදිතගි ානාවකසසෙං වාති පටිසංවිදිතඤ්ච ගිලාදනො ච 

පටිසංවිදිතගි ානා, දතසං අවදසසකං, පටිසංවිදිතස්ස ච ගිලානස්ස ච
දසසකන්ති අත්දථො. එකස්සත්ථාය පටිසංවිදිතං කත්වා ආහටං, තස්ස
දසසකං අඤ්ඤස්සාපි පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. චතුන්නං වා පඤ්චන්නං වා 
පටිසංවිදිතං කත්වා බහූනං ආහටං දහොති, අඤ්දඤසම්පි දාතුං ඉච්ඡන්ති, 
එතම්පි පටිසංවිදිතදසසකදමව, සබ්දබසම්පිවට්ටති.අථඅධිකදමවදහොති, 
සන්නිධිං දමොදචත්වා ඨපිතං දුතියදිවදසපි වට්ටති.
ගිලානස්සාහටාවදසදසපිඑදසවනදයො.යංපන අප්පටිසංවිදිතදමවකත්වා
ආභතං, තංබහිආරාමංදපදසත්වාපටිසංවිදිතංකාදරත්වා ආහරාදපතබ්බං, 
භික්ඛූහි වා ගන්ත්වා අන්තරාමග්දග ගදහතබ්බං. යම්පි විහාරමජ්දඣන
ගච්ඡන්දතො වා වනචරකාදදයො වා වනදතො ආහරිත්වා දදන්ති, 
පුරිමනදයදනව පටිසංවිදිතං කාදරතබ්බං. කත්ථචි පන දපොත්ථදකසු
‘‘පටිසංවිදිතං කත්වා ආහටං වා ගිලානාවදසසකං වා’’ති පාදඨො දිස්සති, 

දසො න ගදහතබ්දබො. තත්ථජාතෙකමව වාති ආරාදම ජාතකදමව. 
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මූ ඵ ාදින්ති මූලඵලතචපත්තාදිං අඤ්දඤන කප්පියං කත්වා දින්නං
පරිභුඤ්ජදතොඅනාපත්ති. සදචපනතංගාමංහරිත්වා පචිත්වාආහරන්ති, න
වට්ටති.පටිසංවිදිතංකාදරතබ්බං. 

චතුත්ථපාටිදදසනීයසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉතිකඞ්ඛාවිතරණියාපාතිදමොක්ඛවණ්ණනාය 

විනයත්ථමඤ්ජූසායංලීනත්ථප්පකාසනියං 

පාටිදදසනීයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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කසඛියෙණ්ඩං 

1. පරිමණ්ඩලසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘අන්තරඝදර’’ති විදසදසත්වානවුත්තත්තා ‘‘ආරාකමපිඅන්තරඝකරපි 

සබ්බත්ථා’’ති වුත්තං. ආරාකමපීති බුද්ධූපට්ඨානාදිකාලං සන්ධාය වුත්තං.
යථා ‘‘තත්රිදමචත්තාදරොපාරාජිකාධම්මා උද්දදසංආගච්ඡන්තී’’තිආදිනා
තත්ථ තත්ථ පරිච්දඡදදො කදතො, එවදමත්ථාපි ‘‘තත්රිදම පඤ්චසත්තති
දසඛියා ධම්මා උද්දදසං ආගච්ඡන්තී’’ති කස්මා පරිච්දඡදදො න කදතොති

ආහ ‘‘එත්ථ චා’’තිආදි. වත්තක්ඛන්ධකෙ වුත්තවත්තානිපීති 
ආගන්තුකාවාසිකගමිකානුදමොදනභත්තග්ගපිණ්ඩචාරිකාරඤ්ඤදසනාසනජ
න්තාඝරවච්චකුටිඋපජ්ඣාචරියසද්ධිවිහාරිකඅන්දතවාසිකවත්තානි. ඉදඤ්ච
නිදස්සනමත්තං අඤ්දඤසම්පි ඛන්ධකවත්තානං එත්දථව සඞ්ගහස්ස 
ඉච්ඡිතබ්බත්තා. අයඤ්දහත්ථ අධිප්පාදයො – දසඛියග්ගහදණන දචත්ථ 

වත්තක්ඛන්ධොදීසු(චූළව.356ආදදයො)ආගතවත්තාදීනම්පිගහණං. දතපි

හිසික්ඛිතබ්බට්දඨන ‘‘කසඛියා’’තිඉච්ඡිතා.තස්මා මාතිකායංපාරාජිකාදීනං

විය දසඛියානං පරිච්දඡදදො න කදතොති. න දකවලං වත්තක්ඛන්ධොදීසු
(චූළව. 356 ආදදයො) ආගතවත්තාදීනං ගහණත්ථදමවාති ආහ 

‘‘චාරිත්තවිනයදස්සනත්ථඤ්චා’’ති. එත්ථාපි පරිච්කඡකදො න ෙකතොති
ආදනත්වා දයොදජතබ්බං. මාතිකාය ‘‘දුක්කට’’න්ති අවුත්දත කථං

පදනත්ථදුක්කටන්තිදවදිතබ්බන්තිආහ ‘‘කයොපනා’’තිආදි. 

අට්ඨඞ්ගු මත්තන්ති පකතඞ්ගුදලන අට්ඨඞ්ගුලමත්තං. දයො පන
සුක්ඛජඞ්දඝො වා මහාපිණ්ඩිකමංදසො වා දහොති, තස්ස සාරුප්පත්ථාය
අට්ඨඞ්ගුලාධිකම්පිඔතාදරත්වානිවාදසතුංවට්ටති. 

පාසන්තන්තිපාසස්සඅන්තං, දසාමූලන්තිඅත්දථො. 

අපරිමණ්ඩ ංනිවාකසස්සාමීති‘‘පුරදතොවා පච්ඡදතොවාඔලම්දබත්වා

නිවාදසස්සාමී’’ති එවං අසඤ්චිච්ච. කිඤ්චාපි පරිමණ්ඩලං නිවාදසතුං
අජානන්තස්ස අනාපත්ති, තථාපි නිවාසනවත්තං සාධුකං
උග්ගදහතබ්බදමව. සඤ්චිච්ච අනුග්ගහණඤ්හි අනාදරියං සියාති ආහ 

‘‘අපිචනිවාසනවත්තං උග් කහතබ්බ’’න්ති. 

පරිමණ්ඩලසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියපරිමණ්ඩලසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පටික්ඛිත්තං ගිහිපාරුතන්ති ඛුද්දකවත්ථුඛන්ධදක පටික්ඛිත්තං
ගිහිපාරුතං. ඉදානි‘‘න, භික්ඛදව’’තිආදිනා(චූළව.280-281) සඞ්දඛදපන

වුත්තමත්ථදමව විත්ථාදරත්වා දස්දසතුං ‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ. යං කිඤ්චි 

අඤ්ඤථා පාරුතන්ති සම්බන්දධො. තස්මාති යස්මා දසතපටපාරුතාදි
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ගිහිපාරුතං නාම, තස්මා. කසතපටාති එතස්දසව විවරණං. 

අඩ්ඪපා ෙනි ණ්ඨාතිඅඩ්ඪංපාදලන්තීති අඩ්ඪපා ො, අඩ්ඪපාලකාචදත

නිගණ්ඨා චාති අඩ්ඪපා ෙනි ණ්ඨා. දත හි උපරි එකදමව දසතවත්ථං
උපකච්ඡදක පදවදසත්වා පරිදහන්ති, දහට්ඨා නග්ගාපි අඩ්ඪදමව

පාදලන්ති. පරිබ්බාජොති ගිහිබන්ධනං පහාය පබ්බජ්ජූපගතා. උරං

විවරිත්වාති හදයමජ්ඣං විවරිත්වා. අක්ඛිතාරොමත්තන්ති අක්ඛිමත්තං. 

ආරාකම වාති බුද්ධූපට්ඨානාදිකාලං සන්ධාය වුත්තං. අන්තරඝකර වාති

අන්තදරඝරානිඑත්ථ, එතස්සාතිවා ‘‘අන්තරඝර’’න්තිලද්ධනාදමගාදම. 

දුතියපරිමණ්ඩලසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3-4. සුප්පටිච්ඡන්නසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සුට්ඨු පටිච්ඡන්කනොති ජත්තුම්පි උරම්පි අවිවරිත්වා
පටිච්ඡාදදතබ්බට්ඨාදන පටිච්ඡාදදනන පටිච්ඡන්දනො, න සීසපාරුදතො.

දතනාහ ‘‘ ණ්ඨිෙංපටිමුඤ්චිත්වා’’තිආදි.තත්ථ  ණ්ඨිෙංපටිමුඤ්චිත්වාති

ගණ්ඨිකං පාසදක පටිමුඤ්චිත්වා. අන්තරඝකර වාති දගොචරගාදම.
එකදිවසම්පි වාසූපගතස්ස සන්තිකං යථාසුඛං ගන්තුං වට්ටති, දකො පන
වාදදොචතුප්පඤ්චාහං වාසමධිට්ඨායවසිතභික්ඛූනංසන්තිකන්තිගණ්ඨිපදද
ලිඛිතං. 

වාසූප තස්සාති රත්තිවාසත්ථායඋපගතස්සරත්තිභාදගවාදිවසභාදග
වාකායං විවරිත්වානිසීදදතොඅනාපත්ති. 

සුප්පටිච්ඡන්නසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5-6. සුසංවුතසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සුසංවුකතොති සුසංයදතො. යථා පදනත්ථ සුසංවුදතො නාම දහොති, තං

දස්දසතුං ‘‘හත්ථං වා’’තිආදිවුත්තං. 

සුසංවුතසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7-8. ඔක්ඛිත්තචක්ඛුසික්ඛාපදවණ්ණනා 

කිත්තදකන පන ඔක්ඛිත්තචක්ඛු දහොතීති ආහ ‘‘යු මත්තං භූමි ා ං

කපක්ඛමාකනො’’ති. තගතත්තදකො හි දන්දතො ආජාදනදයයො තගමත්තං
දපක්ඛති, පුරදතො චතුහත්ථප්පමාණං භූමිභාගං, ඉමිනාපි එත්තකං 
දපක්ඛන්දතනගන්තබ්බං.දයොඅනාදරියංපටිච්චතංතංදිසාභාගංපාසාදං
කූටාගාරං වීථිං ඔදලොදකන්දතො ගච්ඡති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. 

හත්ථිඅස්සාදිපරිස්සයා ාවන්ති පරිස්සයනට්දඨන, අභිභවනට්දඨන, 

විදහඨනට්දඨන වා පරිස්සකයො, හත්ථිඅස්සාදිදයව පරිස්සදයො 

හත්ථිඅස්සාදිපරිස්සකයො, තස්සාභාවං, හත්ථිඅස්සාදි උපද්දවාභාවන්ති
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අත්දථො.‘‘යථාචඑකස්මිංඨාදනඨත්වා, එවංගච්ඡන්දතොපි පරිස්සයාභාවං
ඔදලොදකතුං ලභතිදයව, තථා ගාදම පූජ’’න්ති (සාරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය 
3.582) වදන්ති. 

ඔක්ඛිත්තචක්ඛුසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9-10. උක්ඛිත්තකායසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අන්කතොඉන්දඛී කතො පට්ඨායාති පරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස
අන්දතොඋම්මාරදතො පට්ඨාය, අපරික්ඛිත්තස්ස පන දුතියදලඩ්ඩුපාතදතො
පට්ඨායනඑවංගන්තබ්බං. 

උක්ඛිත්තකායසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11-12. උජ්ජග්ඝිකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

හසනීයස්මිං වත්ථුස්මින්ති නිමිත්තත්දථ භුම්මං, 
හසිතබ්බවත්ථුකාරණාති අත්දථො. 

උජ්ජග්ඝිකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

13-14. උච්චසද්දසික්ඛාපදවණ්ණනා 

කිත්තාවතා අප්පසද්දදො දහොතීති ආහ ‘‘අයං පකනත්ථා’’තිආදි. 

සද්දකමව සුණාතීති අපරිබයත්තක්ඛරං සද්දමත්තදමව සුණාති. දතනාහ 

‘‘ෙථංන වවත්ථකපතී’’ති. 

උච්චසද්දසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

15-20. කායප්පචාලකාදිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘කායාදීනිපග්ගදහත්වා’’තිඑතස්දසවවිවරණං ‘‘නිච්ච ානිඋජුොනි

ඨකපත්වා’’ති  න්තබ්බඤ්කචව නිසීදිතබ්බඤ්චාති සදමන ඉරියාපදථන 
ගන්තබ්බඤ්දචවනිසීදිතබ්බඤ්ච.කායප්පචාලකාදිතත්තංඡක්කං. 

කායප්පචාලකාදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

26. පල්ලත්ථිකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

දුස්සපල් ත්ථිොයාති එත්ථ ආදයොගපල්ලත්ථිකාපි
දුස්සපල්ලත්ථිකාදයව. 

පල්ලත්ථිකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඡබ්බීසතිසාරුප්පසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



කඞ්ඛාවිතරණී-අභිනවටීකා  දසඛියකණ්ඩං 

 පටුන 274 

27. සක්කච්චපටිග්ගහණසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සතිං උපට්ඨාකපත්වාතිඡඩ්දඩතුකාදමොවියඅහුත්වාපිණ්ඩපාදතසතිං 
උපට්ඨාදපත්වා, ‘‘පිණ්ඩපාතංගණ්හිස්සාමී’’තිසතිංඋපට්ඨාදපත්වා. 

සක්කච්චපටිග්ගහණසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

28. පත්තසඤ්ඤීපටිග්ගහණසික්ඛාපදවණ්ණනා 

උපනිබද්ධසඤ්ඤී හුත්වාතිපිණ්ඩපාතංදදන්දතඅනාදරියං පටිච්චතහං
තහංඅදනොදලොදකත්වාපත්දතආදභොගසඤ්ඤීහුත්වා. 

පත්තසඤ්ඤීපටිග්ගහණසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

29. සමසූපකපටිග්ගහණසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සමසූපෙන්තිපමාණතත්තංසූපවන්තං කත්වා, භාවනපුංසකනිද්දදදසො

චායං.බයඤ්ජනංපනඅනාදියිත්වාඅත්ථමත්තදමව දස්දසතුං ‘‘සමසූපකෙො

නාමා’’තිආදි වුත්තං. සබ්බාපි සූකපයයබයඤ්ජනවිෙතීති 
ඔදලොණිසාකසූදපයයමච්ඡමංසරසාදිකාසබ්බාපිසූදපයයබයඤ්ජනවිකති. 

සමසූපකපටිග්ගහණසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

30-32. සමතිත්තිකාදිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සමතිත්තිෙන්ති භාවනපුංසකනිද්දදදසො, සමතිත්තිකං කත්වාති
අත්දථො. එවමඤ්දඤසුපි ිදිදසසු ඨාදනසු අත්දථො දට්ඨබ්දබො. 

සමපුණ්ණන්ති (සාරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය 3.605) පත්තස්ස 

අන්දතොමුඛවට්ටිදලඛාසමපුණ්ණං. සම රිතන්ති එත්ථාපි එදසව නදයො.
තඤ්ච දඛො අධිට්ඨානුපගපත්තස්දසව, දනතරස්ස. දතනාහ 

‘‘අධිට්ඨානුප පත්තස්සා’’තිආදි. රචිතන්ති කතං, පක්ඛිත්තං පූරිතන්ති

අත්දථො. යං කිඤ්චි යාවොලෙන්ති යාගුභත්තඵලාඵලාදිං යං කිඤ්චි 

ආමිසජාතිකං. යත්ථෙත්ථචීති අධිට්ඨානුපදගොවාදහොතු, අනධිට්ඨානුපදගො

වායත්ථකත්ථචිපත්දත. ථූපීෙතානීතිථූපංවියකතානි, අධිට්ඨානුපගස්ස
පත්තස්ස අන්දතොමුඛවට්ටිදලඛං අතික්කමිත්වාකතානීතිඅත්දථො. ඉදඤ්ච
‘‘යාමකාලිකාදීනී’’ති ඉමස්ස වදසන වුත්තං, ‘‘යාවකාලික’’න්ති ඉමස්ස
පනවදසනවචනබයත්තයංකත්වා ‘‘ථූපීකතම්පිවට්ටතී’’තිදයොදජතබ්බං. 

පි-සද්දදන අථූපීකතානිවට්ටන්තීතිඑත්ථකථාවනත්ථීතිදස්දසති. කහට්ඨා 

ඔකරොහතීති සමන්තා ඔකාසසබ්භාවදතො චාලියමානං දහට්ඨා භස්සති. 

තක්කෙො වටංසොදකයොති එත්ථ මත්ථදක ඨපිතතක්දකොලදමව

වටංසකසදිසත්තා තක්දකොලවටංසකං. ආදිසද්දදන 
පුප්ඵවටංසකකටුකඵලාදිවටංසකානං (පාචි. අට්ඨ. 605) ගහණං, න තං
ථූපීකතංනාමදහොති පාදටක්කංභාජනත්තාපණ්ණාදීනං. 
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සමතිත්තිකාදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

33-34. සපදානසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සපදානන්ති (සාරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය 3.608) එත්ථ දානං වුච්චති

අවඛණ්ඩනං, අදපතං දානදතො අපදානං, අනවඛණ්ඩන්ති අත්දථො, සහ

අපදාදනන සපදානං, අවඛණ්ඩනවිරහිතං, අනුපටිපාටියාති වුත්තං දහොති.

දතනාහ ‘‘තත්ථතත්ථඔධිංඅෙත්වාඅනුපටිපාටියා’’ති. 

සපදානසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

36. ඔදනප්පටිච්ඡාදනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

මාඝාතසමයාදීසූති එත්ථ යස්මිං සමදය ‘‘පාදණො න හන්තබ්දබො’’ති

රාජාදනො දභරිං චරාදපන්ති, අයං මාඝාතසමකයො නාම. බයඤ්ජනං

පටිච්ඡාකදත්වා කදන්තීතිබයඤ්ජනංඡන්නංකත්වාදදන්ති. 

ඔදනප්පටිච්ඡාදනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

37. සූදපොදනවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

එොදසකමතිසූදපොදනවිඤ්ඤත්තියං.එත්ථපන යස්සමුදඛපක්ඛිපිත්වා
විප්පටිසාදරඋප්පන්දන පුන උග්ගිරිතුකාමස්සාපිසදචසහසාපවිසති, අයං 

අසඤ්චිච්ච පරිභුඤ්ජති නාම. දයො පන විඤ්ඤත්තම්පි අවිඤ්ඤත්තම්පි
එකස්මිං ඨාදන ඨිතං සහසා අනුපධාදරත්වා ගදහත්වා භුඤ්ජති, අයං 

අසතියා භුඤ්ජති නාම. 

සූදපොදනවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

38. උජ්ඣානසඤ්ඤීසික්ඛාපදවණ්ණනා 

උජ්ඣායති එදතනාති උජ් ානං, චිත්තං, තස්මිං සඤ්ඤා 

උජ් ානසඤ්ඤාති ආහ ‘‘උජ් ානසඤ්ඤී’’තිආදි. ඔක ොකෙන්තස්සාති 
පදරසංපත්තංඔදලොදකන්තස්ස. 

උජ්ඣානසඤ්ඤීසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

39. කබළසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘මයූරණ්ඩං අතිමහන්ත’’න්ති වචනදතො මයූරණ්ඩප්පමාදණොපි
කබදළොන වට්ටති.දකචිපන ‘‘මයූරණ්ඩදතොමහන්දතොවනවට්ටති, න

මයූරණ්ඩප්පමාදණො’’තිපි වදන්ති, තං න ගදහතබ්බං. කුක්කුටණ්ඩං

අතිඛුද්දෙන්ති එත්ථාපි එදසවනදයො, ගිලානස්ස පන අතිඛුද්දකං කබළං
කදරොදතොපිඅනාපත්ති. 
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කබළසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

41-42. අනාහටසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සෙ ං හත්ථන්ති සකලා අඞ්ගුලිදයො. හත්ථසද්දදො දචත්ථ
තදදකදදදසසු අඞ්ගුලීසු දට්ඨබ්දබො ‘‘හත්ථමුද්දා’’තිආදීසු විය. එවඤ්ච
කත්වා සබ්බග්ගහණං සමත්ථිතං දහොති. අඤ්ඤථා සකලං හත්ථං මුදඛ
පදවදසතුමසක්කුදණයයත්තාසබ්බග්ගහණමසමත්ථිතදමවසියා.සමුදාදය 
පවත්තස්ස ච දවොහාරස්ස අවයදවපි පවත්තනදතො එකඞ්ගුලිම්පි තදතො
එකදදසම්පිමුදඛ පක්ඛිපිතුංනවට්ටති. 

අනාහටසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

43. සකබළසික්ඛාපදවණ්ණනා 

තත්තකෙ සතිවට්ටතීතිතත්තදකමුඛම්හිසතිකදථතුංවට්ටති. 

සකබළසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

50-51. චපුචපුකාරකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘චපු චපූ’’ති එවං සද්දං ෙත්වාති ‘‘චපු චපූ’’ති එවං අනුකරණසද්දං 

කත්වා. ‘‘පඤ්චවීසතිකමපි එකසව නකයො’’ති ඉමිනා ‘‘සුරුසුරුොරෙන්ති
‘සුරූසුරූ’තිඑවංසද්දංකත්වා’’ති ඉමමත්ථමතිදිසති. 

චපුචපුකාරකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තිංසදභොජනප්පටිසංතත්තසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

57. ඡත්තපාණිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

යංකිඤ්චි ඡත්තන්ති දසතච්ඡත්තකිලඤ්ජච්ඡත්තපණ්ණච්ඡත්දතසුයං
කිඤ්චි ඡත්තං. යම්පි තත්ථජාතකදණ්ඩදකන කතං එකපණ්ණච්ඡත්තං

දහොති, තම්පි ඡත්තදමව. යත්ථ ෙත්ථචි සරීරාවයකවති අංසඌරුආදිදක
යත්ථකත්ථචි සරීරාවයදවති. 

ඡත්තපාණිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

60. ආවුධපාණිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සබ්බාපිධනුවිෙතීතිචාපදකොදණ්ඩාදිදභදා සබ්බාපිධනුවිකති. චාකපොති
(සාරත්ථ.ටී.පාචිත්තිය3.637) මජ්දඣවඞ්කාකාජදණ්ඩසදිසාධනුවිකති. 

කෙොදණ්කඩොති වට්ටලදණ්ඩාධනුවිකති. පටිමුක්ෙන්තිපදවසිතංලග්ගිතං. 

යාවන ණ්හාතීතියාවහත්දථනනගණ්හාති, අයදමවවා පාදඨො. තාව

වට්ටතීතිතාවධම්මංදදදසතුංවට්ටති. 
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ආවුධපාණිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

61-62. පාදුකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

කෙව ං අක්ෙන්තස්සාති දකවලං පාදුකං අක්කමිත්වා ඨිතස්ස. 

පටිමුක්ෙස්සාති පටිමුඤ්චිත්වා ඨිතස්ස. දතනාහ ‘‘පකවකසත්වා

ඨානවකසනා’’ති. 

පාදුකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

63. යානසික්ඛාපදවණ්ණනා 

යාන තස්සාති ‘‘යානං නාම වය්හං, රදථො, සකටං, සන්ධමානිකා, 
සිවිකා, පාටඞ්කී’’ති (පාචි. 640, 1187) වුත්තංයානංඋපාදාය අන්තමදසො

හත්ථසඞ්ඝාටම්හි ගතස්ස. දතනාහ ‘‘සකචපි ද්වීහි ජකනහී’’තිආදි. 

වය්හාදිකෙති එත්ථ වය්හන්ති උපරි මණ්ඩපසදිසං පදරච්ඡදනං, 
සබ්බපාලිගුණ්ඨිමංවාඡාදදත්වාකතංසකටවිදසසං ‘‘වය්හ’’න්තිවදන්ති. 

ආදිසද්දදනරථාදීනංගහණං. 

යානසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

75. උදදකඋච්චාරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පකිණ්ණෙන්තිදවොමිස්සකනයං. සචිත්තෙන්ති(සාරත්ථ.ටී.පාචිත්තිය
3.576) වත්ථුවිජානනචිත්දතන, පණ්ණත්තිවිජානනචිත්දතනචසචිත්තකං.
‘‘අනාදරියං පටිච්චා’’ති (පාචි. 654) වුත්තත්තා යස්මා අනාදරියවදසදනව
ආපජ්ජිතබ්බදතොඉදං සබ්බංදකවලංඅකුසලදමව, තඤ්චපකතියාවජ්ජං, 

සඤ්චිච්චවීතික්කමනඤ්ච දදොමනස්සිකස්දසවදහොති, තස්මා ‘‘ක ොෙවජ්ජං

අකුස චිත්තං දුක්ඛකවදන’’න්තිවුත්තං.දසදසසුපිඑදසවනදයො. 

එකූනවීසතිධම්මදදසනාපටිසංතත්තසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉතිකඞ්ඛාවිතරණියාපාතිදමොක්ඛවණ්ණනාය 

විනයත්ථමඤ්ජූසායංලීනත්ථප්පකාසනියං 

දසඛියවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



කඞ්ඛාවිතරණී-අභිනවටීකා  අධිකරණසමථවණ්ණනා 

 පටුන 278 

අධිෙරණසමථවණ්ණනා 

 ණනපරිච්කඡකදොති සඞ්ඛයාපරිච්දඡදදො. අධිකරීයන්ති එත්ථාති 

අධිෙරණානි. දකඅධිකරීයන්ති? සමථා.කථංඅධිකරීයන්ති? සමනවදසන. 

තස්මා දත දතසං සමනවදසන පවත්තන්තීති ආහ ‘‘අධිෙරණානි 

සකමන්තී’’තිආදි. උප්පන්නානං උප්පන්නානන්ති උට්ඨිතානං උට්ඨිතානං.
කිඤ්චාපි අධිකරණට්දඨන එකවිධං, තථාපි වත්ථුවදසන නානා දහොතීති
‘‘අධිකරණාන’’න්ති බහුවචනං කතං. ඉදානි තස්ස නානාත්තං දස්දසත්වා

විවරිතුං ‘‘විවාදාධිෙරණ’’න්තිආදිමාහ. විවාදදොදයව අධිකරණං 

විවාදාධිෙරණං. එසනදයොදසදසසුපි. සමථත්ථන්තිසමනත්ථං. 

අධිකරණස්ස සම්මුඛා විනයනදතො සම්මුඛාවිනකයො. 
දබ්බමල්ලපුත්තත්දථරසදිසස්ස සතිදවපුල්ලප්පත්තස්ස ඛීණාසවස්දසව

දාතබ්දබො විනදයො සතිවිනකයො. සම්මූළ්හස්ස ගග්ගභික්ඛුසදිසස්ස

උම්මත්තකස්ස දාතබ්දබො විනදයො අමූළ්හවිනකයො. පටිඤ්ඤාදතන

කරණභූදතන කරණං පටිඤ්ඤාතෙරණං. අථ වා පටිඤ්ඤාදත
ආපන්නභාවාදිදක කරණං කිරියා, ‘‘ආයතිං සංවදරයයාසී’’ති
පරිවාසදානාදිවදසන ච පවත්තං වචීකම්මං පටිඤ්ඤාතකරණං. යස්සා

කිරියාය ධම්මවාදිදනො බහුතරා, එසා කයභුයයසිො නාම. දයො

පාපුස්සන්නතාය පාපිකයො, පුග්ගදලො, තස්ස උපවාළභික්ඛුසදිසස්ස

කත්තබ්බදතො තස්සපාපියසිො, අලුත්තසමාදසොයං.

තිණවත්ථාරකසදිසත්තා තිණවත්ථාරකෙො. යථා(චූළව.අට්ඨ.212) හිගූථං
වා මුත්තං වා ඝට්ටියමානං දුග්ගන්ධතාය බාධති, තිදණහි අවත්ථරිත්වා
සුප්පටිච්ඡාදිතස්ස පනස්ස ගන්දධො න බාධති, එවදමව යං අධිකරණං
මූලානුමූලං ගන්ත්වා වූපසමියමානං කක්ඛළත්තාය වාළත්තාය දභදාය
සංවත්තති, තං ඉමිනා කම්දමන වූපසන්තං ගූථං විය තිණවත්ථාරදකන
පටිච්ඡන්නං සුවූපසන්තං දහොති. දතන වුත්තං ‘‘තිණවත්ථාරකසදිසත්තා 
තිණවත්ථාරදකො’’ති. 

තත්රාති දතසු සත්තසු අධිකරණසමදථසු. ‘‘අට්ඨාරසහි වත්ථූහී’’ති
ලක්ඛණවචනදමතං ‘‘යදි දම බයාධිකා භදවයුං, 
දාතබ්බමිදදමොසධ’’න්තිආදිනා (සං. නි. ටී. 2.3.39-42) විය. තස්මා දතසු

අඤ්ඤතදරන විවදන්තා අට්ඨාරසහි වත්ථූහි විවදන්තීති වුච්චති. විවාකදොති

විපච්චනීකවාදදො. උපවදනාති අක්දකොදසො. කචොදනාතිඅනුදයොදගො. ද්කවති 

ථුල්ලච්චයදුබ්භාසිතාපත්තිදයො ද්දව. චතුන්නං ෙම්මානං ෙරණන්ති
චතුන්නංකම්මානංඅන්තදරයස්ස කස්සචිකම්මස්සකරණං. 

එවං අධිකරණානි දස්දසත්වා ඉදානි දතසු ඉදං අධිකරණං එත්තදකහි 

සමදථහි සම්මතීති දස්දසතුං ‘‘තත්ථා’’තිආදි වුත්තං. යස්මිං විහාදර
උප්පන්නං, තස්මිංදයව වා සම්මතීති සම්බන්දධො. එවං දසදසසුපි. තත්ථ 
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යස්මිං විහාකර උප්පන්නන්ති ‘‘යස්මිං විහාදර මය්හං ඉමිනා පත්දතො
ගහිදතො, චීවරං ගහිත’’න්තිආදිනා(පරි.අට්ඨ.341) නදයනපත්තචීවරාදීනං

අත්ථායවිවාදාධිකරණං උප්පන්නංදහොති. තස්මිංකයවවාසම්මතීතිතස්මිං 
විහාදරදයව ආවාසිදකහි සන්නිපතිත්වා ‘‘අලං, ආවුදසො’’ති
අත්ථපච්චත්ථිදක සඤ්ඤාදපත්වා පාළමුත්තකවිනිච්ඡදයදනව
වූපසදමන්දතහිසම්මති. සදචපනතං අධිකරණං දනවාසිකා වූපසදමතුං
නසක්දකොන්ති, අථඤ්දඤොවිනයධදරොආගන්ත්වා‘‘කිං, ආවුදසො, ඉමස්මිං
විහාදර උදපොසදථො වා පවාරණා වා ඨිතා’’ති පුච්ඡති, දතහි ච තස්මිං
කාරදණ කථිදත තං අධිකරණං ඛන්ධකදතො ච පරිවාරදතො ච සුත්දතන
විනිච්ඡිනිත්වාවූපසදමති. එවම්පිඑතස්මිංදයවසම්මතීතිදට්ඨබ්බං. 

අඤ්ඤත්ථවූපසකමතුං ච්ඡන්තානංඅන්තරාමග්ක  වාසම්මතීති ‘‘න
මයං එතස්ස විනිච්ඡදයතිට්ඨාම, නායං විනදයකුසදලො, අමුකස්මිංනාම
ගාදම විනයධරා දථරා වසන්ති, තත්ථ ගන්ත්වා විනිච්ඡිනිස්සාමා’’ති 
ගච්ඡන්තානං අන්තරාමග්දග වා කාරණං සල්ලක්දඛත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං
සඤ්ඤාදපන්දතහි, අඤ්දඤහිවාදතභික්ඛූනිජ්ඣාදපන්දතහිසම්මති.න
දහව දඛො පන අඤ්ඤමඤ්ඤසඤ්ඤත්තියා වා සභාගභික්ඛුනිජ්ඣාපදනන
වාවූපසන්තංදහොති, අපිචදඛො පටිපථංආගච්ඡන්දතොඑදකොවිනයධදරො
දිස්වා ‘‘කත්ථාවුදසො, ගච්ඡථා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘අමුකං නාම ගාමං ඉමිනා
නාම කරදණනා’’ති වුත්දත ‘‘අලං, ආවුදසො, කිං තත්ථ ගදතනා’’ති 
තත්දථව ධම්දමන විනදයන තං අධිකරණං වූපසදමති. එවම්පි
අන්තරාමග්දගවූපසම්මති නාම. 

යත්ථ  න්ත්වා සඞ්ඝස්සනියයාතිතං, තත්ථ සඞ්කඝන වාතිසදච පන
‘‘අලං, ආවුදසො, කිං තත්ථ ගදතනා’’ති වුච්චමානාපි ‘‘මයං තත්දථව
ගන්ත්වා විනිච්ඡයං පාදපස්සාමා’’ති (පරි. අට්ඨ.341) විනයධරස්ස වචනං 
අනාදියිත්වා යත්ථ ගන්ත්වා සභාගභික්ඛුසඞ්ඝස්ස අධිකරණං නියයාතිතං, 
තත්ථ සඞ්දඝන ‘‘අලං, ආවුදසො, සඞ්ඝසන්නිපාතං නාම ගරුක’’න්ති
තත්දථවනිසීදිත්වා විනිච්ඡිතං සම්මති. න දහව දඛො පන සභාගභික්ඛූනං
සඤ්ඤත්තියා වූපසන්තං දහොති, අපිච දඛො සඞ්ඝං සන්නිපාදතත්වා
ආදරොචිතං සඞ්ඝමජ්දඣ විනයධරා වූපසදමන්ති. එවම්පි තත්ථ සඞ්දඝන
විනිච්ඡිතංසම්මතිනාම. 

උබ්බාහිොය සම්මතපුග් ක හි වා විනිච්ඡිතන්ති අපදලොදකත්වා වා
ඛන්ධදකවුත්තායවාඤත්තිදුතියකම්මවාචායසම්මදතහිපුග්ගදලහි විසුං
වා නිසීදිත්වා, තස්සාදයව වා පරිසාය ‘‘අඤ්දඤන න කිඤ්චි

කදථතබ්බ’’න්ති (චූළව. අට්ඨ. 231) සාදවත්වා විනිච්ඡිතං. අයන්ති අයං 
යථාවුත්තාචතුබ්බිධාසම්මුඛතා. 
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ොරෙසඞ්ඝස්සාති වූපසදමතුං සන්නිපතිතස්ස කාරකසඞ්ඝස්ස. 

සඞ්ඝසාමග්ගිවකසන සම්මුඛී ාකවොති ‘‘යාවතිකාභික්ඛූකම්මප්පත්තා, දත
ආගතා දහොන්ති, ඡන්දාරහානං ඡන්දදො ආහදටො දහොති, සම්මුඛීභූතා න
පටික්දකොසන්තී’’ති (චූළව. 228) එවං වුත්තසඞ්ඝසාමග්ගිවදසන
සම්මුඛීභාදවො, එදතනයථාතථාපධානකාරකපුග්ගලානං සම්මුඛතාමත්තං

සඞ්ඝසම්මුඛතානාමනදහොතීතිදස්දසති. භූතතාතිතච්ඡතා.සච්චපරියාදයො

හි ඉධ ධම්මසද්දදො ‘‘ධම්මවාදී’’තිආදීසු (දී. නි. 1.9, 194) විය. විදනති 

එදතනාති විනකයො, තස්ස තස්ස අධිකරණස්ස වූපසමනාය භගවතා 

වුත්තවිධි, තස්ස විනයස්ස සම්මුඛතා විනයසම්මුඛතා. දතනාහ ‘‘යථා

තං…කප.… විනයසම්මුඛතා’’ති. කයනාති දයන පුග්ගදලන. 

අත්ථපච්චත්ථිොනන්ති(සාරත්ථ.ටී.චූළවග්ග3.228) විවාදවත්ථුසඞ්ඛාදත

අත්දථ පච්චත්ථිකානං. සඞ්ඝසම්මුඛතා පරිහායති සම්මතපුග්ගදලදහව
වූපසමනදතො. 

නන්ති විවාදාධිකරණං. පඤ්චඞ් සමන්නා තන්ති (චූළව. 234) ‘‘න
ඡන්දාගතිං ගච්ඡති, න දදොසාගතිං ගච්ඡති, න දමොහාගතිං ගච්ඡති, න
භයාගතිං ගච්ඡති, ගහිතාගහිතං ජානාතී’’ති වුත්දතහි පඤ්චහඞ්දගහි

සමන්නාගතං. ගූළ්හෙවිවටෙසෙණ්ණජප්පකෙසු තීසු ස ාෙග් ාකහසූති
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, දතසං භික්ඛූනං සඤ්ඤත්තියා තදයො
සලාකග්ගාහදක ගූළ්හකං, විවටකං, සකණ්ණජප්පක’’න්ති (චූළව. 235) 

සමථක්ඛන්ධකෙ වුත්දතසු තීසු සලාකග්ගාදහසු. ස ාෙං  ාකහත්වාති
ධම්මවාදීනඤ්ච අධම්මවාදීනඤ්ච සලාකාදයො නිමිත්තසඤ්ඤං
ආදරොදපත්වා චීවරදභොදග කත්වා සමථක්ඛන්ධදක වුත්තනදයන

ගාහාදපත්වා. එවඤ්හිතත්ථ වුත්තං – 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛදව, ගූළ්හදකො සලාකග්ගාදහො දහොති? දතන 
සලාකග්ගාහාපදකන භික්ඛුනා සලාකාදයො වණ්ණාවණ්ණාදයො
කත්වා එකදමදකො භික්ඛු උපසඞ්කමිත්වා එවමස්ස වචනීදයො ‘අයං
එවංවාදිස්ස සලාකා, අයං එවංවාදිස්ස සලාකා, යං ඉච්ඡසි, තං
ගණ්හාහී’ති. ගහිදත වත්තබ්දබො ‘මා ච කස්සචි දස්දසහී’ති. සදච
ජානාති ‘අධම්මවාදී බහුතරා’ති, ‘දුග්ගදහො’ති පච්චුක්කඩ්ඪිතබ්බං.
සදචජානාති ‘ධම්මවාදීබහුතරා’ති, ‘සුග්ගදහො’තිසාදවතබ්බං.එවං
දඛො, භික්ඛදව, ගූළ්හදකොසලාකග්ගාදහොදහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛදව, විවටදකො සලාකග්ගාදහො දහොති? සදච
ජානාති ‘ධම්මවාදී බහුතරා’ති, විස්සට්දඨදනව විවදටන
ගාදහතබ්දබො.එවංදඛො, භික්ඛදව, විවටදකො සලාකග්ගාදහොදහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛදව, සකණ්ණජප්පදකොසලාකග්ගාදහොදහොති? 
දතන සලාකග්ගාහාපදකන භික්ඛුනා එකදමකස්ස භික්ඛුදනො
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උපකණ්ණදක ආදරොදචතබ්බං ‘අයං එවංවාදිස්ස සලාකා, අයං
එවවාදිස්සසලාකා, යංඉච්ඡසි, තංගණ්හාහී’ති.ගහිදත වත්තබ්දබො
‘මා චකස්සචිආදරොදචහී’ති. සදච ජානාති ‘අධම්මවාදී බහුතරා’ති, 
‘දුග්ගදහො’තිපච්චුක්කඩ්ඪිතබ්බං.සදචජානාති‘ධම්මවාදීබහුතරා’ති, 
‘සුග්ගදහො’ති සාදවතබ්බං. එවං දඛො, භික්ඛදව, සකණ්ණජප්පදකො
සලාකග්ගාදහො දහොතී’’ති. 

එත්ථ ච අලජ්ජුස්සන්නාය (චූළව. අට්ඨ. 235) පරිසාය ගූළ්හදකො 
සලාකග්ගාදහො කාතබ්දබො, ලජ්ජුස්සන්නාය විවටදකො, බාලුස්සන්නාය
සකණ්ණජප්පදකොති දවදිතබ්දබො. ධම්මවාදීනං කයභුයයතායාති
ධම්මවාදීනංඑදකනපි අධිකතාය, දකොපනවාදදොද්වීහිතීහි. 

‘‘චතූහිසමකථහිසම්මතී’’තිඉදං සබ්බසඞ්ගාහකවදසනවුත්තං, තත්ථ
පනද්වීහිඑවවූපසමනංදට්ඨබ්බං. එවංවිනිච්ඡිතන්තිසදචආපත්තිනත්ථි, 
උදභො ඛමාදපත්වා, අථ අත්ථි, ආපත්තිං දස්දසත්වා දරොපනවදසන
විනිච්ඡිතං.පටිකම්මංපනආපත්තාධිකරණසමදථ පරදතොආගමිස්සතීති.න
සමණසාරුප්පං අස්සාමණෙං, සමදණහි අකත්තබ්බං, තස්මිං. අජ් ාචාකර 
වීතික්කදමසති. 

පාරාජිෙසාමන්කතන වාති දුක්කදටන වා ථුල්ලච්චදයන වා. 
දමථුනධම්දමහිපාරාජිකසාමන්තානාමදුක්කටංදහොති, අදින්නාදානාදීසු
ථුල්ලච්චයං. පටිචරකතොති පටිච්ඡාදදන්තස්ස. අච්ඡින්නමූක ො  විස්සතීති
පාරාජිකං අනාපන්දනොභවිස්සති, සීලවා භවිස්සතීති වුත්තං දහොති. සම්මා
වත්තිත්වාතිවත්තං පූදරත්වා. ඔසාරණං භිස්සතීතිකම්මප්පටිප්පස්සද්ධිං 
ලභිස්සති. 

තස්සාති ආපත්තාධිකරණස්ස. සම්මුඛාවිනකයකනව වූපසකමො නත්ථි 
පටිඤ්ඤාය, තථාරූපාය ඛන්තියා වා විනා අවූපසමනදතො. යා පන
පටිඤ්ඤාති සම්බන්දධො. 

එත්ථාති ආපත්තිදදසනායං. සියාති අවස්සං. ෙක්ඛළත්තාය 
වාළත්තායාති කක්ඛළභාවාය දචව වාළභාවාය ච. ථුල් වජ්ජන්ති
පාරාජිකඤ්දචව සඞ්ඝාදිදසසඤ්ච. ගිහිප්පටිසංයුත්තන්ති ගිහීනං හීදනන 
ඛුංසනවම්භනධම්මිකප්පටිස්සදවසුආපන්නංආපත්තිං. 

යථානුරූපන්ති ‘‘ද්වීහි සමදථහි, තීහි, චතූහි, එදකනා’’ති එවං
වුත්තනදයදනව යථානුරූපං. එත්ථාති ඉමස්මිං සමථාධිකාදර. 
විනිච්ඡයනකයොති විනිච්ඡයනයමත්තං. දතනාහ ‘‘විත්ථාකරො පනා’’තිආදි. 
අස්සාති විත්ථාරස්ස. සමන්තපාසාදිොයං වුත්කතොති සමන්තපාසාදිකාය
නාම විනයට්ඨකථායං වුත්දතො. තස්මා තත්ථ වුත්තනදයදනව
දවදිතබ්දබොතිඅධිප්පාදයො. 

එත්තෙන්තිඑතංපරමං, නඉදතොභිදයයො. 

අධිකරණසමථවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉතිකඞ්ඛාවිතරණියාපාතිදමොක්ඛවණ්ණනාය 



කඞ්ඛාවිතරණී-අභිනවටීකා  අධිකරණසමථවණ්ණනා 

 පටුන 282 

විනයත්ථමඤ්ජූසායංලීනත්ථප්පකාසනියං 

භික්ඛුපාතිදමොක්ඛවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



කඞ්ඛාවිතරණීඅභිනව-ටීකා  භික්ඛුනීපාතිදමොක්ඛවණ්ණනා 
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නදමොතස්සභගවදතොඅරහදතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

භික්ඛුනීපාතිකමොක්ඛවණ්ණනා 

පාරාජිෙෙණ්ඩං 

නාදථො භික්ඛුනීනං හිතත්ථායයංපාතිදමොක්ඛංපකාසයීතිසම්බන්දධො.

තත්ථ පොසයීතිදදසයි, පඤ්ඤාපයීතිඅත්දථො. 

සාධාරණපාරාජිෙං 

1. දමථුනධම්මසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අභි ාපමත්තන්ති වචනමත්තං, න අත්දථොති අධිප්පාදයො. 

ලඞ් ක දමත්තන්තිපුරිසලිඞ්ගං ඉත්ථිලිඞ්ගන්ති විදසසමත්තං. විකසකසොති

නානාත්තං. ඡන්කදනකචවාතිදපදමනදචව, සිදනදහනදචවාතිඅත්දථො. 

රුචියාචාතිඉච්ඡායච. පධංසිතායාතිදූසිතාය.පරිපුණ්ණාඋපසම්පදායස්සා

සා පරිපුණ්ණූපසම්පදා, උභදතොසඞ්දඝනඋපසම්පන්නාතිඅත්දථො. 

දමථුනධම්මසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අසාධාරණපාරාජිෙං 

5. උබ්භජාණුමණ්ඩලසික්ඛාපදවණ්ණනා 

උබ් ෙප්පරන්ති දුතියමහාසන්ධිදතො උද්ධං. ඉකතො චිකතො ච

සඤ්චරණන්තිහත්ථස්සවාකායස්සවා තිරියංඉදතොචිදතොචසඤ්චරණං. 

එෙකතොඅවස්සුකතති (පාචි. අට්ඨ. 662) භික්ඛුනියා අවස්සදව, 
භික්ඛුනියා කායසංසග්ගරාදගන අවස්සුතභාදව සතීති අත්දථො. භික්ඛුනියා
වදසදනව ච එකදතොඅවස්සුතභාදවො ගදහතබ්දබො. වුත්තඤ්දහතං 

සමන්තපාසාදිොයං (පාචි.අට්ඨ.662) – 

‘‘එකදතොඅවස්සුදතති එත්ථ කිඤ්චාපි ‘එකදතො’ති අවිදසදසන
වුත්තං, තථාපි භික්ඛුනියා එව අවස්සුදත සති අයං ආපත්තිදභදදො
වුත්දතොති දවදිතබ්දබො’’ති. 

පුරිසස්ස ොයන්ති පුරිසස්ස යං කඤ්චි කායං. උ කතොඅවස්සුකතපීති
භික්ඛුනියා දචව පුරිසස්ස ච කායසංසග්ගරාදගන අවස්සුතභාදව සතිපි. 

ොකයනාති යථාපරිච්ඡින්දනන අත්තදනො කාදයන. ොයප්පටිබද්ධන්ති 

පුරිසස්ස කායප්පටිබද්ධං. අවකසසොකයන වාති යථාපරිච්ඡින්නකායදතො
අවදසදසන කාදයන, 
උබ්භක්ඛකඅදධොජාණුමණ්ඩලඅදධොකප්පරසඞ්ඛාදතන කාදයනාති වුත්තං

දහොති. තස්සොයන්තිඅවස්සුතස්සතස්ස පුරිසස්සයංකඤ්චිකායං.යථා
දචත්ථසයංආමසන්තියාථුල්ලච්චයං, එවංතස්ස ආමසනංසාදියන්තියාපීති
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දට්ඨබ්බං. පුරිසස්ස ොයසංසග් රාක ො නත්ථීති පුරිසස්ස දමථුනරාදගො, 

දගහසිතදපමං, සුද්ධචිත්තං වා. අවකසකසති පාරාජිකදඛත්තදතො

අවදසදස. ොයප්පටිබද්කධන ොයප්පටිබද්ධාදික කදති
‘‘කායප්පටිබද්දධන කායප්පටිබද්ධං ආමසති, ආපත්ති

දුක්කටස්සා’’තිආදිදක (පාචි. 659, 662) සබ්බවාදර. ‘‘අසඤ්චිච්චා’’තිආදීසු 
විරජ්ඣිත්වා වා ආමසන්තියා, අඤ්ඤවිහිතාය වා, ‘‘අයං පුරිදසො’’ති වා
‘‘ඉත්ථී’’ති වාඅජානන්තියාවා, දතනඵුට්ඨායපිතංඵස්සංඅස්සාදයන්තියා
වාආමසදනපිසති අනාපත්ති. 

උබ්භජාණුමණ්ඩලසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. වජ්ජප්පටිච්ඡාදිකාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පාරාජිෙං ධම්මං අජ් ාපන්නන්ති භික්ඛූහි සාධාරණානං චතුන්නං, 
අසාධාරණානංචතුන්නඤ්චාතිඅට්ඨන්නමඤ්ඤතරං අජ්ඣාපන්නං.ඉදඤ්ච
පාරාජිකං(පාචි.අට්ඨ.666) පච්ඡාපඤ්ඤත්තං, සඞ්ගීතිකාරකාචරිදයහිපන
පුරිදමන සද්ධිං තගළං කත්වා ඉමස්මිං ඔකාදස ඨපිතන්ති දවදිතබ්බං.
‘‘අට්ඨන්නං පාරාජිකානං අඤ්ඤතර’’න්ති (පාචි. 666) වචනදතො පන 
වජ්ජප්පටිච්ඡාදිකංයාපටිච්ඡාදදති, සාපිවජ්ජප්පටිච්ඡාදිකාඑවාති දට්ඨබ්බං.
කිඤ්චාපි වජ්ජප්පටිච්ඡාදනං දපමවදසන දහොති, තථාපි 
සික්ඛාපදවීතික්කමචිත්තං දදොමනස්සදමව දහොතීති කත්වා දුක්ඛදවදනං 

දහොතීති ‘‘තත්රහිපාචිත්තියං…කප.… කසසංතාදිසකමවා’’ති වුත්තං. 

වජ්ජප්පටිච්ඡාදිකාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. උක්ඛිත්තානුවත්තිකාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සත්ථුසාසකනනාති ඤත්තිසම්පදාය දචව අනුස්සාවනසම්පදාය ච. ඉධ
පනදචොදනාසාරණාපුබ්බකදමවඤත්තිඅනුස්සාවනං සත්ථුසාසනන්තිආහ 

‘‘ඉධාපී’’තිආදි. ෙරණන්ති ඤත්තිට්ඨපනඤ්දචව අනුස්සාවනාවචනඤ්ච. 

අනාදරන්තිපුග්ගදලදචවධම්දමචආදරවිරහිතං.දතනාහ ‘‘කයනා’’තිආදි. 

තත්ථ පරියාපන්න කණ වාති තස්මිං සඞ්දඝ පරියාපන්දන

සම්බහුලපුග්ගලසඞ්ඛාදත ගදණ වා. ‘‘සම්මාවත්තනාය අවත්තමානන්ති

අත්කථො’’ති ඉමිනා අධිප්පායත්දථො වුත්දතො. එෙෙම්මාදිකෙති

එකකම්මඑකුද්දදසසමසික්ඛාතාය. සහ අයන ාකවනාති සහ

වත්තනභාදවන.සමාදනොසංවාදසොඑදතසන්ති සමානසංවාසො. 

ඉදානි දයන සංවාදසන දත ‘‘සමානසංවාසකා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 669) 
වුත්තා, දසොසංවාදසො තස්සඋක්ඛිත්තකස්ස දතහිසද්ධිංනත්ථි, දයහිච
සද්ධිංතස්සදසොසංවාදසොනත්ථි, නදතනදතභික්ඛූ අත්තදනොසහායා

කතා දහොන්ති, තස්මා දසො අෙතසහාකයො නාමාති ඉමමත්ථං දස්දසතුං 

‘‘යස්ස පනා’’තිආදි වුත්තං. එවං පදවණ්ණනං කත්වා ඉදානි අත්ථමත්තං
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දස්දසතුං ‘‘සමානසංවාසෙ ාවං අනුප තන්ති අත්කථො’’ති වුත්තං. කිං තං
අනුවත්තනන්ති කස්සචි ආසඞ්කා සියාති තං සරූපදතො දස්දසන්දතො 

‘‘යංදිට්ඨිකෙො කසො කහොතී’’තිආදිමාහ. තත්ථ කසොති දයො උක්ඛිත්තදකො, 
දසො. 

උක්ඛිත්තානුවත්තිකාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. අට්ඨවත්ථුකාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ක ොෙස්සාදමිත්තසන්ථවවකසනාති (සාරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය 3.675) 
දලොකස්සාදසඞ්ඛාතස්ස මිත්තසන්ථවස්ස වදසන. කිං තන්ති ආහ 

‘‘ොයසංසග් රාක නා’’ති. කායසංසග්ගරාදගදනව තින්තා ඉධ අවස්සුතා

නාම, න දමථුනරාදගනාති. කථදමතං විඤ්ඤායතීති ආහ ‘‘අයකමව

හී’’තිආදි. කිං පදනත්ථ කාරණන්ති ආහ ‘‘සමන්තපාසාදිොයං පනස්ස

විචාරණා ෙතා’’ති. තත්ථායං විචාරණා – එත්ථ ච අසද්ධම්කමොති
කායසංසග්දගොව දවදිතබ්දබො, න දමථුනධම්දමො. න හි දමථුනස්ස
සාමන්තා ථුල්ලච්චයං දහොති. ‘‘විඤ්ඤූ පටිබදලො කායසංසග්ගං
සමාපජ්ජිතු’’න්ති(පාචි.676) වචනම්පිදචත්ථසාධකන්ති.යංදයන කතං, 

තං තස්දසව දහොතීති. පුරිසපුග්  ස්සාති සාමිවචනන්ති දස්දසතුං ‘‘යං

පුරිසපුග් ක නා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ හත්කථොති අත්තදනො හත්දථො. න

දකවලඤ්දචත්ථ හත්ථග් හණන්ති ‘‘හත්දථොනාමකප්පරංඋපාදායයාව
අග්ගනඛා’’ති (පාචි.676) වුත්තස්සහත්ථස්දසවගහණං, අථදඛොතස්සච
අඤ්ඤස්සපි අපාරාජිකදඛත්තස්ස ගහණං එකජ්ඣං කත්වා

‘‘හත්ථග්ගහණ’’න්තිවුත්තං.තථා සඞ්ඝාටිෙණ්ණග් හණන්තිනදකවලං
සඞ්ඝාටිකණ්ණස්දසවගහණං, අථ දඛොතස්සචඅඤ්ඤස්සපියස්සකස්සචි

චීවරප්පදදසස්සගහණංවුත්තන්තිදස්දසතුං ‘‘එත්ථචයස්සෙස්සචී’’තිආදි

වුත්තං. ඉත්ථන්නාමං ඨානන්ති එවංනාමකං ඨානං. ‘‘පටිපාටියා වා

උප්පටිපාටියා වා පූකරත්වා’’ති ඉදං නිදස්සනමත්තං. තස්මා පටිපාටියා වා
උප්පටිපාටියා වා එකන්තරිකාය වා දයන දතන නදයන පූදරත්වාති
අත්දථො. 

තා ආපත්තිකයොති තා ආපන්නා ආපත්තිදයො. යථා දචදකකස්මිං
වත්ථුස්මිංඑවංවිසුංවිසුංසත්තසුවත්ථූසුසතක්ඛත්තුම්පි වීතික්කන්දතසුතා

ආපත්තිදයො දදදසත්වා මුච්චති.  ණනූපිොති දදසිතගණනං උපගච්ඡති. 

ධුරනික්කඛපං ෙත්වාති ‘‘අඤ්ඤං වත්ථුං ආපජ්ජිස්සාමී’’ති උස්සාහං
ඨදපත්වා. 

අට්ඨවත්ථුකාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉතිකඞ්ඛාවිතරණියාපාතිදමොක්ඛවණ්ණනාය 
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විනයත්ථමඤ්ජූසායංලීනත්ථප්පකාසනියං 

භික්ඛුනිපාතිදමොක්දඛපාරාජිකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සඞ්ඝාදිකසසෙණ්ඩං 

1. උස්සයවාදිකාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

මානුස්සයවකසන කෙොධූස්සයවකසනාති බාහුල්ලනදයන වුත්තං. 

දතදනව වක්ඛති ‘‘තිචිත්තං තිදවදන’’න්ති. අඩ්ඩෙරණත්ථායාති එත්ථ 

අඩ්කඩොති දවොහාරිකවිනිච්ඡදයො වුච්චති. යං පබ්බජිතා ‘‘අධිකරණ’’න්තිපි
වදන්ති, තස්ස කරණත්ථාය දවොහාරිකවිනිච්ඡයත්ථායාති වුත්තං දහොති. 

වීතික්ෙමක්ඛකණකයවාති වත්ථුජ්ඣාචාරක්ඛදණදයව, න තතියාය 

සමනුභාසනායාතිඅධිප්පාදයො. භික්ඛුනිංසඞ්ඝකතො නිස්සාකරතීතිආපන්නං
භික්ඛුනිං භික්ඛුනිසඞ්ඝම්හා නිස්සාදරති. දහතුම්හි චායං කත්තුදවොහාදරො
‘‘නිස්සාරණදහතුභූතධම්දමො‘නිස්සාරණීදයො’ති වුත්දතො’’තිකත්වා. 

යත්ථ ඨිතායාති උපස්සයභික්ඛාචාරමග්ගාදීසු යස්මිං ඨාදන ඨිතාය. 

තකතො පට්ඨාය  ච්ඡන්තියාති තදතො පට්ඨාය දවොහාරිකානං සන්තිකං

ගච්ඡන්තියා. දුතිකයති දුතියාදරොචදන. කතනාති උපාසදකන. එවං

වුත්තායාති ‘‘මම ච තව ච කථං ත්වංදයව ආදරොදචහී’’ති වුත්තාය. 

අඤ්කඤනෙථාකපතීතිකප්පියකාරදකනකථාදපති. යථා වා තථා වා හි

ආකරොචියමාකනතිකප්පියකාරදකොවාභික්ඛුනියාකථං පඨමංආදරොදචතු, 
ඉතදරො වා අත්තදනො කථං (පාචි. අට්ඨ. 679). කප්පියකාරදකො වා 
උභින්නම්පිකථං, ඉතදරොවාඋභින්නම්පිකථංආදරොදචතූතිඑවංයථාතථා

ආදරොචියමාදන. උභින්නම්පි පනෙථං සුත්වාතියථාතථා වාආදරොචිතං
පන උභින්නම්පිකථංසුත්වා. 

ආෙඩ්ඪියමානා  ච්ඡතීති වුච්චමානා දවොහාරිකානං සන්තිකං ගච්ඡති, 

ඉමස්ස ‘‘තස්සාඅනාපත්තී’’තිඉමිනාසම්බන්දධො.එවං දසදසසුපි. රක්ඛං

යාචතීතිධම්මිකංරක්ඛංයාචති.ඉදානියථා යාචිතාරක්ඛාධම්මිකාදහොති, 

තං දස්දසතුං ‘‘උපස්සකය අඤ්කඤහි ෙතං අනාචාරං අකනොදිස්ස

ආචික්ඛන්තී’’ති වුත්තං. තත්ථ අතීතං ආරබ්භ අත්ථි ඔදිස්ස ආචික්ඛනා
(පාචි.අට්ඨ.679), අත්ථි අදනොදිස්ස ආචික්ඛනා, අනාගතංආරබ්භාපිඅත්ථි
ඔදිස්සආචික්ඛනා, අත්ථිඅදනොදිස්ස ආචික්ඛනා. 

කථං අතීතං ආරබ්  ඔදිස්ස ආචික්ඛනා දහොති? භික්ඛුනුපස්සදය
ගාමදාරකා, ධුත්තාදදයොවා දයදකචිඅනාචාරං වාආචරන්ති, රුක්ඛංවා
ඡින්දන්ති, ඵලාඵලං වා හරන්ති, පරික්ඛාදර වා අච්ඡින්දන්ති. භික්ඛුනී
දවොහාරිදක උපසඞ්කමිත්වා ‘‘අම්හාකං උපස්සදය ඉදං නාම කත’’න්ති
වදති. ‘‘දකනා’’තිවුත්දත ‘‘අසුදකනචඅසුදකනචා’’තිආචික්ඛති.එවං
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අතීතං ආරබ්භඔදිස්සආචික්ඛනාදහොති, සානවට්ටති.තඤ්දචසුත්වාදත
දවොහාරිකා දතසං දණ්ඩං කදරොන්ති, සබ්බං භික්ඛුනියා ගීවා දහොති.
‘‘දණ්ඩං ගණ්හිස්සන්තී’’ති අධිප්පාදයපි සති ගීවාදයව දහොති. සදච පන
තස්ස ‘‘දණ්ඩං ගණ්හථා’’ති වදති, පඤ්චමාසකමත්දත ගහිදත පාරාජිකං
දහොති. 

දතහි ‘‘දකනා’’ති වුත්දත පන ‘‘අසුදකනා’ති වත්තුං අම්හාකං න 
වට්ටති, තුම්දහදයවජානිස්සථ.දකවලඤ්හිමයං රක්ඛංයාචාම, තංදනො

දදථ, අවහටභණ්ඩම්පි ආහරාදපථා’’ති වත්තබ්බං. එවං අකනොදිස්ස 

ආචික්ඛනා දහොති, සා වට්ටති. එවං වුත්දත සදචපි දත දවොහාරිකා දත
කාරදක ගදවසිත්වාදතසංදණ්ඩංකදරොන්ති, සබ්බංසාපදතයයම්පිගහිතං, 
භික්ඛුනියාදනව ගීවා, නආපත්ති. 

පරික්ඛාරං හරන්දත දිස්වා දතසං අනත්ථකාමතාය ‘‘දචොදරො
දචොදරො’’ති වත්තුම්පි න වට්ටති. එවං වුත්දතපි හි යං දතසං දණ්ඩං
කදරොන්ති, සබ්බං භික්ඛුනියා ගීවා දහොති. අත්තදනො වචනකරං පන
‘‘ඉමිනා දම පරික්ඛාදරො ගහිදතො, තං ආහරාදපහි, මා චස්ස දණ්ඩං
කදරොථා’’තිවත්තුංවට්ටති. දාසදාසිවාපිආදීනං අත්ථාය අඩ්ඩංකදරොන්ති, 
අයංඅකප්පියඅඩ්දඩොනාම, නවට්ටති. 

කථං අනා තං ආරබ්  ඔදිස්ස ආචික්ඛනා දහොති? වුත්තනදයදනව
පදරහි අනාචාරාදීසු කදතසු භික්ඛුනී දවොහාරිදක එවං වදති ‘‘අම්හාකං
උපස්සදය ඉදඤ්චිදඤ්ච කදරොන්ති, රක්ඛං දනො දදථ ආයතිං
අකරණත්ථායා’’ති. ‘‘දකනඑවංකත’’න්තිවුත්දත‘‘අසුදකනචඅසුදකන
චා’’තිආචික්ඛති.එවංඅනාගතං ආරබ්භඔදිස්සආචික්ඛනාදහොති, සාපින
වට්ටති. දතසඤ්හි දණ්දඩකදත පුරිමනදයදනව සබ්බං භික්ඛුනියා ගීවා.
දසසංපුරිමසදිසදමව. 

සදච පන දවොහාරිකා භික්ඛුනුපස්සදය එවරූපං අනාචාරං
කදරොන්තානං ‘‘ඉමංනාමදණ්ඩංකදරොමා’’ති දභරිං චරාදපත්වාආණාය
අතිට්ඨමාදන පරිදයසිත්වා දණ්ඩං කදරොන්ති, භික්ඛුනියා දනව ගීවා, න
ආපත්ති. 

දයොචායංභික්ඛුනීනංවුත්දතො, භික්ඛූනම්පිඑදසවනදයො. භික්ඛුදනොපි
හි ඔදිස්ස ආචික්ඛනා න වට්ටති, යං තථා ආචික්ඛිදත දතසං දණ්ඩං 
කදරොන්ති, තං සබ්බං ගීවා දහොති. වුත්තනදයදනව දණ්ඩං
ගණ්හාදපන්තස්ස පාරාජිකං. දයො පන ‘‘දණ්ඩං කරිස්සන්තී’’ති
ජානන්දතොපි අදනොදිස්ස කදථති, දත ච පරිදයසිත්වා දණ්ඩං
කදරොන්තිදයව, න දදොදසො. විහාරසීමාය රුක්ඛාදීනි ඡින්දන්තානං
වාසිඵරසුආදීනි ගදහත්වා පාසාදණදකොට්දටන්ති, නවට්ටති. සදචධාරා
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භිජ්ජති, කාරාදපත්වා දාතබ්බා.උපධාවිත්වාදතසංපරික්ඛාදරගණ්හන්ති, 
තම්පිනකාතබ්බං. ලහුපරිවත්තඤ්හිචිත්තං, දථයයදචතනායඋප්පන්නාය
මූලච්දඡජ්ජම්පි ගච්දඡයය. 

උස්සයවාදිකාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දචොරිවුට්ඨාපිකාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

මල්  ණ ටිපුත්ත ණාදිෙන්තිආදීසු (සාරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය 3.683) 

මල්  කණො නාම නාරායනභත්තිදකො තත්ථ තත්ථ
පානීයට්ඨපනදපොක්ඛරණිඛණනාදිපුඤ්ඤකම්මකාරදකො ගදණො. 

 ටිපුත්ත කණො නාම කුමාරභත්තිකගදණො. ධම්ම කණොති
සාසනභත්තිදකො අදනකප්පකාරපුඤ්ඤකම්මකාරදකො ගදණො. 

 න්ධිෙකසණීති අදනකප්පකාරසුගන්ධිවිකතිකාරදකො ගදණො. 

දුස්සිෙකසණීතිදුස්සවාණිජසමූදහො, දපසකාරගදණොතිඅත්දථො. 

වුට්ඨාකපන්තියාති උපසම්පාදදන්තියා. දකනචි කරණීදයන
පක්කන්තාසු භික්ඛුනීසු අගන්ත්වා ඛණ්ඩසීමං යථානිසින්නට්ඨාදනදයව
අත්තදනො නිස්සිතකපරිසාය සද්ධිං වුට්ඨාදපන්තියා වාචාචිත්තදතො
සමුට්ඨාති (පාචි. අට්ඨ. 683), අඤ්ඤං සීමං වා නදිං වා ගන්ත්වා 
වුට්ඨාදපන්තියා කායවාචාචිත්තදතො සමුට්ඨාතීති ආහ 

‘‘කචොරිවුට්ඨාපනසමුට්ඨාන’’න්ති.අනාපුච්ඡාවුට්ඨාපනවදසන කිරියාකිරියං. 
පඤ්ඤත්තිංඅජානන්තාඅරියාපිවුට්ඨාදපන්තීතිවා කම්මවාචාපරිදයොසාදන

ආපත්තික්ඛදණවිපාකාබයාකතසමඞ්ගිතාවදසනවා තිචිත්තං. 

දචොරිවුට්ඨාපිකාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. එකගාමන්තරගමනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අඤ්දඤො ගාදමො  ාමන්තරං. නදිපාරන්ති නදියා පාරිමතීරං.
‘‘ගාමන්තරං ගච්දඡයයා’’ති (පාචි. 687, 691) වුත්තත්තා අඤ්ඤස්මිං

ගාදමදයව ආපත්ති, න සකගාදමති ආහ ‘‘සෙ ාමකතො තාවා’’තිආදි. 

පරික්කඛකප වා උපචාකර වා අතික්ෙන්කතති පරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස 
පරික්දඛදප වා අපරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස පරික්දඛපාරහට්ඨාදන වා

අතික්කන්දත. දුතිකයන අතික්ෙන්තමත්කතති දුතිදයන පාදදන ඉතරස්ස
ගාමස්ස පරික්දඛදප වා උපචාදර වා අතික්කන්තමත්දත. දයසු පන
දපොත්ථදකසු ‘‘එදකන පාදදන ඉතරස්ස ගාමස්ස පරික්දඛදප වා
අතික්කන්දත, උපචාදර වා ඔක්කන්දත ථුල්ලච්චයං, දුතිදයන
අතික්කන්තමත්දත, ඔක්කන්තමත්දත වා සඞ්ඝාදිදසදසො’’ති පාදඨො
දිස්සති, තත්ථ ‘‘ඔක්කන්දත, ඔක්කන්තමත්දතවා’’තිඑතානිද්දවපදානි
පාළයා විරුජ්ඣන්ති. ‘‘අපරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස උපචාරං
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අතික්කාදමන්තියා’’ති (පාචි. 692) හි පාළ. තථා සමන්තපාසාදිොයපි 
විරුජ්ඣන්ති.තත්ථ හි– 

‘‘පරික්දඛපාරහට්ඨානංඑදකනපාදදනඅතික්කමති, ථුල්ලච්චයං. 
දුතිදයන අතික්කන්තමත්දත සඞ්ඝාදිදසදසො. අපිදචත්ථ
සකගාමදතො…දප.… එදකනපාදදන ඉතරස්සගාමස්සපරික්දඛදප
වා උපචාදරවා අතික්කන්තමත්දත ථුල්ලච්චයං, දුතිදයන 
අතික්කන්තමත්දතසඞ්ඝාදිදසදසො’’ති– 

වුත්තං.‘‘පඨමංපාදංඅතික්කාදමන්තියා’’තිආදිවචනදතො(පාචි. 692) පදසා

ගමනදමව ඉධාධිප්දපතන්තිආහ ‘‘පදසා පවිසන්තියා ආපත්තී’’ති. ඉමිනා
සදචපි හත්ථිපිට්ඨිආදීහි වා ඉද්ධියා වා පවිසති, වට්ටතිදයවාති දස්දසති.

අයදමත්ථ සඞ්දඛදපො, විත්ථාදරො පන සමන්තපාසාදිොය (පාචි. අට්ඨ.
692) වුත්දතොතිඅධිප්පාදයො. 

නදිපාර මකන වුත්ත ක්ඛණාය නදියාති ‘‘නදී නාම තිමණ්ඩලං
පටිච්ඡාදදත්වායත්ථකත්ථචිඋත්තරන්තියාඅන්තරවාසදකො දතමියතී’’ති

(පාචි. 692) නදිපාර මනවි ඞ්ක  වුත්තලක්ඛණාය නදියා.

නදිපාරගමනවිභඞ්දගො හි ඉධ නදිපාර මනසද්දදන වුත්දතො. පුන

ඔරිමතීරකමවපච්චුත්තරන්තියාවාතිපරතීරං ගන්තුකාමතායඔතිණ්ණත්තා
වුත්තං.ඉතරිස්සාපනඅයංපක්කන්තට්ඨාදනඨිතාදහොති, තස්මාපරතීරං
ගච්ඡන්තියා අනාපත්ති. සදචසජ්ඣායං වා පධානං වා අඤ්ඤං වාකිඤ්චි
කම්මං කුරුමානා ‘‘පුදර අරුදණදයව දුතියිකාය සන්තිකං ගමිස්සාමී’’ති
(පාචි. අට්ඨ. 692) ආදභොගං කදරොති, අජානන්තියා එව තස්සා අරුදණො 

උග්ගච්ඡති, අනාපත්තීතිආහ ‘‘පුකර අරුකණකයවා’’තිආදි.අථපන ‘‘යාව
අරුණුග්ගමනා ඉදධව භවිස්සාමී’’ති වා අනාදභොදගන වා විහාරස්ස
එකදදදස අච්ඡති, දුතියිකාය හත්ථපාසං න ඔතරති, අරුණුග්ගමදන 
සඞ්ඝාදිදසදසො. හත්ථපාදසොදයව හි ඉධ පමාණං. හත්ථපාසාතික්කදම

එකගබ්දභොපිනරක්ඛති. දතනාහ ‘‘එෙ බ්ක …කප.… ආපත්තී’’ති. 

දස්සනූපචාරං වා සවනූපචාරං වාති එත්ථ දස්සනූපචාකරො නාම යත්ථ

ඨිතං දුතියිකා පස්සති. සවනූපචාකරො නාම යත්ථ ඨිතා මග්ගමූළ්හසද්දදන
විය, ධම්මස්සවනාදරොචනසද්දදනවියච ‘‘අදයය’’තිසද්දායන්තියාසද්දං

සුණාති. තස්මාති යස්මා ඔහීයනං නාම
දස්සනූපචාරසවනූපචාරානමඤ්ඤතරස්ස විජහනං, තස්මා. අන්දතොගාදම

පනඔහීයනංවට්ටතීතිආහ ‘‘ඉන්දඛී ාතික්ෙමකතොපට්ඨායා’’තිආදි.තත්ථ 

ඉන්දඛී ාතික්ෙමකතොති උම්මාරාතික්කමදතො. බහි ාකමති ගාමස්ස

බහිපදදදස.මග්ගමූළ්හාඋච්චාසද්දං කදරොන්තීතිආහ ‘‘මග් මූළ්හසද්කදන

වියා’’ති. මග්ගමූළ්හං අව්හායන්තස්ස සද්දදන වියාතිපි වදන්ති. 

සද්දායන්තියාති සද්දං කදරොන්තියා. ‘‘සද්දස්සවනාතික්ෙකම



කඞ්ඛාවිතරණීඅභිනව-ටීකා  භික්ඛුනීපාතිදමොක්ඛවණ්ණනා 

 පටුන 290 

ආපත්තිකයවා’’තිඉමිනාදස්සනූපචාදරො එවරූදපසවනූපචාදරවිජහිදතන
රක්ඛති, ජහිතමත්දතවආපත්තිසඞ්ඝාදිදසසස්සාති දස්දසති. 

මග් ං  ච්ඡන්තීති එකමග්ගං ගච්ඡන්ති. සදච පුරිමාදයො අඤ්දඤන
මග්දගන ගච්ඡන්ති, පක්කන්තා නාම දහොන්ති, අනාපත්තිදයව. ද්වින්නං
ගච්ඡන්තීනංඑකා අනුබන්ධිතුං අසක්දකොන්තී ‘‘ගච්ඡතු අය’’න්තිඔහීයති, 
ඉතරාපි ‘‘ඔහීයතු අය’’න්ති ගච්ඡති, ද්වින්නම්පි ආපත්ති. සදච පන
ගච්ඡන්තීසු පුරිමාපි අඤ්ඤං මග්ගං ගණ්හාති, පච්ඡිමාපි අඤ්ඤං, එකා
එකිස්සා පක්කන්තට්ඨාදනතිට්ඨති, ද්වින්නම්පිඅනාපත්ති. 

‘‘සඞ්ඝාදිකසසා චතුකරො’’ති (පරි. අට්ඨ. 479) අයං පඤ්දහො
අරුණුග්ගමදන ගාමන්තරපරියාපන්නං නදිපාරං ඔක්කන්තභික්ඛුනිං 
සන්ධාය වුත්දතො. සා හි සකගාමදතො පච්චූසසමදය නික්ඛමිත්වා
අරුණුග්ගමනකාදල වුත්තප්පකාරං නදිපාරං ඔක්කන්තමත්තාව 
රත්තිවිප්පවාසගාමන්තරනදිපාරගමනගණම්හාඔහීයනලක්ඛදණ 
එකප්පහාදරදනවචතුදරොසඞ්ඝාදිදසදසආපජ්ජති. 

පක්ඛසඞ්ෙන්තාය වාතිතිත්ථායතනං සඞ්කන්තාය. අනන්තරාකයනාති
හත්ථිදමොචනාදිඅන්තරායං විනා. 

එකගාමන්තරගමනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. උක්ඛිත්තකඔසාරණසික්ඛාපදවණ්ණනා 

තස්කසව ොරෙසඞ්ඝස්සාති දයො උක්දඛපනීයකම්මකාරදකො ගදණො, 

තස්දසව කාරකසඞ්ඝස්ස. වත්කතවාවත්තන්තින්ති දතචත්තාලීසප්පදභදද
දනත්ථාරවත්දතවත්තමානං. 

උක්ඛිත්තකඔසාරණසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. දභොජනප්පටිග්ගහණපඨමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

එෙකතොඅවස්සුකතති පුග්ගලස්ස වා භික්ඛුනියා වා අවස්සුදත. 

මහාපච්චරියං පදනත්ථ ‘‘භික්ඛුනියාඅවස්සුතභාදවතිදට්ඨබ්බ’’න්ති(පාචි.
අට්ඨ.701) වුත්තං.තං ‘‘අනවස්සුදතොතිජානන්තීපටිග්ගණ්හාතී’’ති(පාචි.
703) ඉමාය පාළයා න සදමති. යදි හි පුග්ගලස්ස අවස්සුතභාදවො
නප්පමාණං, කිං ‘‘අනවස්සුදතොති ජානන්තී’’ති ඉමිනා වචදනන, 
‘‘අනාපත්ති උභදතොඅනවස්සුතා දහොන්ති, අනවස්සුතා පටිග්ගණ්හාතී’’ති 

එත්තකදමව වත්තබ්බං සියා. උක ොසු අනවස්සුකතසූති පුග්ගදලො දචව
භික්ඛුනී චාති උදභොසු අනවස්සුදතසු ගණ්හන්තියා සබ්බථාපි අනාපත්ති. 

‘‘අනවස්සුකතො’’ති වා ඤත්වා  ණ්හන්තියාති සයං අනවස්සුතා සමානා 
අවස්සුදතපි ‘‘අනවස්සුදතො අය’’න්ති සඤ්ඤාය තස්ස හත්ථදතො
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පටිග්ගණ්හන්තියා.අථ සයංඅනවස්සුතාපිඅඤ්ඤංඅවස්සුතංවාඅනවස්සුතං
වා ‘‘අවස්සුදතො’’ති ඤත්වා පටිග්ගණ්හාති, දුක්කටදමව. වුත්තඤ්දහතං 

අනන්තරසික්ඛාපකද ‘‘කිස්සත්වං, අදයය, නපටිග්ගණ්හාසීති, අවස්සුතා, 
අදයයති, ත්වංපන, අදයය, අවස්සුතාති, නාහං, අදයය, අවස්සුතා’’ති. 

දභොජනප්පටිග්ගහණපඨමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. දභොජනප්පටිග්ගහණදුතියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

දුක්කටාදිකා සඞ්ඝාදිදසසපරිදයොසානා ආපත්තිදයො ඉමිනා
සික්ඛාපදදන උදයයොජිකාදයව, ඉතරිස්සා පන ආපත්තිදභදදො 

පඨමසික්ඛාපදදනාතිආහ ‘‘සාඑවංඋකයයොජකනනා’’තිආදි. 

කු ානුද්දයතායාතිකුලානුකම්පකතාය. 

දභොජනප්පටිග්ගහණදුතියසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7-13. සඤ්චරිත්තාදිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සත්තමාදීනි උත්තානත්ථාදනව. 

සඤ්චරිත්තාදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

14-17. සඞ්ඝක දොදිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

භික්ඛුනීසඞ්ඝංනභින්දතීතිකම්මං, උද්දදදසොචාතිද්වීහිදභදදො, දසො
තාය සද්ධිං නත්ථීති භික්ඛුනී සඞ්ඝං න භින්දති. න දකවලං

පරිවාසාභාදවොදයවාති ආහ ‘‘ඡාදනපච්චයාපී’’තිආදි. එත්ථ ච 

‘‘ඡාදනපච්චයාපි න දුක්ෙටං ආපජ්ජතී’’ති පාදඨො දට්ඨබ්දබො, 
ඡාදනපච්චයාපිදුක්කටංනආපජ්ජතීතිඅත්දථො.එවඤ්චකත්වා– 

‘‘ආපජ්ජතිගරුකංසාවදසසං; 
ඡාදදතිඅනාදරියංපටිච්ච; 
නභික්ඛුනීදනොචඵුදසයයවජ්ජං; 
පඤ්හාදමසාකුසදලහිචින්තිතා’’ති.(පරි.481) – 

එත්ථ භික්ඛුනිනිදසදධො උපපන්දනො දහොති. දයසු පන දපොත්ථදකසු 

‘‘ඡාදනපච්චයා පන දුක්කටං ආපජ්ජතී’’ති විනා න-කාරං පාදඨො දිස්සති, 

දසො පමාදදලදඛොති දට්ඨබ්බං. තස්මාති යස්මා පරිවාදසො නාම නත්ථි, 

තස්මා. අත්තකනොසීමංකසොකධත්වාවිහාරසීමාය වාතිවිහාදරබද්ධසීමදමව 

සන්ධාය වුත්තං. කසොකධතුං අසක්කෙොන්තීහීති විහාරසීමං දසොදධතුං
අසක්දකොන්තීහි. 
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මුඛමත්තනිදස්සනන්ති පදවදසොපායමත්තනිදස්සනං. එත්ථාහ – අථ
කස්මා යථා භික්ඛුමානත්තකථාය ‘‘පරික්ඛිත්තස්ස විහාරස්ස
පරික්දඛපදතො, අපරික්ඛිත්තස්ස විහාරස්ස පරික්දඛපාරහට්ඨානදතො ද්දව
දලඩ්ඩුපාදත අතික්කම්මා’’ති (කඞ්ඛා. අට්ඨ. නිගමනවණ්ණනා) වුත්තං, 

එවමවත්වා ‘‘ ාමූපචාරකතො ච භික්ඛූනං විහාරූපචාරකතො ච ද්කව

ක ඩ්ඩුපාකත අතික්ෙමිත්වා’’ති ඉධ වුත්තන්ති? තත්ර දචදක වදන්ති
‘‘භික්ඛූනංවුත්තප්පකාරංපදදසංඅතික්කමිත්වාගාදමපිතංකම්මං කාතුං
වට්ටති, භික්ඛුනීනංපනගාදමනවට්ටති, තස්මාඑවංවුත්ත’’න්ති.අපදර
පන භණන්ති ‘‘භික්ඛූනම්පි ගාදම න වට්ටති, භික්ඛුවිහාදරො නාම
පුබ්දබදයව ගාමූපචාරං අතික්කමිත්වා තිට්ඨති, තස්මා ගාමං අවත්වා
විහාරූපචාරදමව දහට්ඨාවුත්තං.භික්ඛුනීනංපනවිහාදරොගාදමදයව, න
බහි, තස්මාගාමූපචාරඤ්ච විහාරූපචාරඤ්චඋභයදමදවත්ථදස්සිතං.තස්මා
උභයත්ථාපි අත්ථදතො නානාත්ථං නත්ථී’’ති. වීමංසිත්වා යඤ්දචත්ථ
තජ්ජති, තංගදහතබ්බං. 

තකතොපට්ඨායාතිආදරොචිතකාලදතොපට්ඨාය. 

සඞ්ඝදභදකාදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉතිකඞ්ඛාවිතරණියාපාතිදමොක්ඛවණ්ණනාය 

විනයත්ථමඤ්ජූසායංලීනත්ථප්පකාසනියං 

භික්ඛුනිපාතිදමොක්දඛසඞ්ඝාදිදසසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිස්සග්ගියෙණ්ඩං 

1. පත්තවග්ක ො 

1. පත්තසන්නිචයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පඨමං උත්තානත්ථදමව. 

පත්තසන්නිචයසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. අකාලචීවරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

යං අත්තනා  ද්ධං, තං නිස්සග්ගියං කහොතීති යං චීවරං භාජාපිතාය
අත්තනා ලද්ධං, තදමව නිස්සග්ගියං දහොති, තං විනයකම්මං කත්වාපි

අත්තනා න ලබ්භති. දතනාහ ‘‘නිස්සට්ඨ’’න්තිආදි. තත්ථ නිස්සට්ඨං 

පටි භිත්වාපීති ‘‘අයයාය, දම්මී’’ති එවං නිස්සට්ඨං පටිලභිත්වාපි. 

යථාදාකනකයව උපකනතබ්බන්ති යථා දායදකහි දින්නං, තදථව 
උපදනතබ්බං, අකාලචීවරපක්දඛදයවඨදපතබ්බන්තිවුත්තංදහොති. 
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අකාලචීවරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. චීවරපරිවත්තනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

කමතන්ති දම එතං. සකසඤ්ඤාය ගහිතත්තා පාචිත්තියඤ්දචව
දුක්කටඤ්චවුත්තං, ඉතරථාභණ්ඩග්දඝනකාදරතබ්බං. 

චීවරපරිවත්තනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. අඤ්ඤවිඤ්ඤාපනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පටි ාක නාති පඨමවිඤ්ඤත්තිදතො ඌනතරස්සාපි අඤ්ඤස්ස
පටිලාදභන. 

තස්මිං අප්පකහොන්කත පුන තඤ්කඤවාති යං පඨමං විඤ්ඤත්තං, 
දථොකත්තා තස්මිං අප්පදහොන්දත පුන තඤ්දඤව විඤ්ඤාදපන්තියාති 

අත්දථො. අඤ්කඤනපි අත්දථ සතී ති පඨමං විඤ්ඤත්තිදතො අඤ්දඤනපි

අත්දථසති. කතනසද්ධිං අඤ්ඤඤ්චාතියංපඨමංවිඤ්ඤත්තං, දතනසද්ධිං
අඤ්ඤඤ්ච. කිං වුත්තං දහොති? සදච පඨමං සප්පි විඤ්ඤත්තං, ‘‘යමකං
පචිතබ්බ’’න්තිචදවජ්දජනවුත්තත්තා දතදලනාපිඅත්දථොදහොති.තදතො
‘‘දතදලනාපි දම අත්දථො’’ති එවමාදිනා අඤ්ඤඤ්ච විඤ්ඤාදපන්තියාති

වුත්තං දහොති. ආනිසංසං දස්කසත්වාති ‘‘සදච කහාපණස්ස සප්පි ආභතං
දහොති, ඉමිනාමූදලනද්විගුණංදතලංලබ්භති, දතදලනාපිච ඉදංකිච්චං
නිප්පජ්ජති, තස්මාදතලංආහරා’’තිඑවංආනිසංසංදස්දසත්වා. 

අඤ්ඤවිඤ්ඤාපනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. අඤ්ඤදචතාපනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

තකතොඅඤ්ඤංකචතාකපයයාතිපඨමංදචතාපිතදතො යංකිඤ්චිඅඤ්ඤං
දචතාදපයය. 

අඤ්ඤදචතාපනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. පඨමසඞ්ඝිකදචතාපනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අඤ්ඤස්සත්ථාය දින්කනනාතියං දචතාදපති, තදතො අඤ්ඤස්සත්ථාය

දින්දනන. අඤ්ඤුද්දිසිකෙනාතිපුරිමස්දසවත්ථදීපනං. 

කසසෙං උපකනන්තියාති යදත්ථාය දින්දනො, තං දචතාදපත්වා

අවදසසං අඤ්ඤස්සත්ථාය උපදනන්තියා. සාමිකෙ අපක ොකෙත්වාති

දායදක ආපුච්ඡිත්වා. එවරූපාසූ ආපදාසු උපකනන්තීනන්ති එවරූදපසු
උපද්දදවසුඅඤ්ඤස්සයස්සකස්සචිඅත්ථාය උපදනන්තීනං. 

පඨමසඞ්ඝිකදචතාපනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. දුතියසඞ්ඝිකදචතාපනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

න දකවලං දතදනව පරික්ඛාදරනාති ආහ ‘‘සයං යාචිතකෙනාපී’’ති.
වුත්තඤ්දහතං පාළයං ‘‘භික්ඛුනිදයො දතන ච පරික්ඛාදරන සයම්පි
යාචිත්වා දභසජ්ජං දචතාදපත්වා පරිභුඤ්ජිංසූ’’ති (පාචි. 763). මාතිකායං
පන ගමයමානත්තා පි-සද්දදො නප්පතත්දතො. ගමයමානත්ථස්ස හි සද්දස්ස
පදයොගංපතිකාමචාදරොතිතත්ති. 

දුතියසඞ්ඝිකදචතාපනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8-9-10. පඨමගණිකදචතාපනාදිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අට්ඨමනවමදසමානිඋත්තානත්ථාදනව. 

පඨමගණිකදචතාපනාදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පත්තවග්දගොපඨදමො. 

2. චීවරවග්ක ො 

11. ගරුපාවුරණසික්ඛාපදවණ්ණනා 

යස්මා පවාරිතට්ඨාදන විඤ්ඤත්ති නාම න පටිදසදධතබ්බා, තස්මා 
භගවා ධම්මනිමන්තනවදසන පවාරිතට්ඨාදන ‘‘වදදථාදයය, 
දයනත්දථො’’ති (සාරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය 3.784) වුත්තාය චතුක්කංසපරමං
විඤ්ඤාදපතබ්බන්ති පරිච්දඡදං දස්දසතීති දවදිතබ්බං. දතදනව 

‘‘කචතාකපතබ්බන්ති ඨකපත්වා සහධම්මිකෙ ච ඤාතෙප්පවාරිකත ච

අඤ්කඤනකිස්මිඤ්චිකදවගුකණපරිතුට්කඨන ‘වකදථාකයය, කයනත්කථො’ති

වුත්තාය විඤ්ඤාකපතබ්බ’’න්ති වුත්තං. රාජානන්ති
පදසනදිදකොසලරාජානං. 

ගරුපාවුරණසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. ලහුපාවුරණසික්ඛාපදවණ්ණනා 

දුතියං උත්තානත්ථදමව. 

ලහුපාවුරණසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චීවරවග්දගොදුතිදයො. 

ඉතිකඞ්ඛාවිතරණියාපාතිදමොක්ඛවණ්ණනාය 

විනයත්ථමඤ්ජූසායංලීනත්ථප්පකාසනියං 

භික්ඛුනිපාතිදමොක්දඛනිස්සග්ගියවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පාචිත්තියෙණ්ඩං 

1.  සුණවග්ක ො 

1. ලසුණසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘ සුණ’’න්ති කිඤ්චාපි අවිදසදසන වුත්තං, තථාපි මගදධසු ජාතං

ලසුණදමව ඉධාධිප්දපතං, තම්පි භණ්ඩිකලසුණදමවාති ආහ ම ධරට්කඨ 

ජාත’’න්තිආදි. 

 ණ්ඩිෙ සුණන්ති දපොට්ටලිකලසුණදමව, සම්පුණ්ණමිඤ්ජානදමතං

අධිවචනං. දතනාහ ‘‘න එෙද්විතිමිඤ්ජෙ’’න්ති. අජ්ක ොහාකර

අජ්ක ොහාකරති (පාචි. අට්ඨ. 795) එත්ථ සදච ද්දව තදයො භණ්ඩිදක
එකදතොදයව සඞ්ඛාදිත්වා අජ්දඣොහරති, එකං පාචිත්තියං. භඤ්ජිත්වා
එදකකමිඤ්ජකංඛාදන්තියාපනපදයොගගණනාය පාචිත්තියානි. 

ප ණ්ඩුොදීනං වණ්දණන වා මිඤ්ජාය වා නානාත්තං දවදිතබ්බං – 

වණ්දණන තාව ප ණ්ඩුකෙො නාම පණ්ඩුවණ්දණො දහොති,  ඤ්ජනකෙො 

දලොහිතවණ්දණො, හරිතකෙො හරිතපණ්ණවණ්දණො. මිඤ්ජාය පන
පලණ්ඩුකස්සඑකාමිඤ්ජා දහොති, භඤ්ජනකස්සද්දව, හරිතකස්සතිස්දසො. 

චාප සුකණො අමිඤ්ජදකො. අඞ්කුරමත්තදමව හි තස්ස දහොති. 

මහාපච්චරියාදීසු පන ‘‘පලණ්ඩුකස්ස තීණිමිඤ්ජානි, භඤ්ජනකස්ස ද්දව, 
හරිතකස්ස එක’’න්ති (පාචි. අට්ඨ. 797) වුත්තං. එදත පලණ්ඩුකාදදයො
සභාදවදනව වට්ටන්ති. සූපසම්පාකාදීසු පන මාගධකම්පි වට්ටති. තඤ්හි
පච්චමාදනසු මුග්ගසූපාදීසු වා මච්ඡමංසවිකතියා වා දතදල වා
බදරසාළවාදීසු වා අම්බිලසාකාදීසු වා උත්තරිභඞ්දගසු වා යත්ථ කත්ථචි

අන්තමදසො යාගුභත්දතපි පක්ඛිත්තං වට්ටති. බදරසාළවං (සාරත්ථ. ටී.
පාචිත්තිය 3.793-797) නාම බදරඵලානි සුක්ඛාදපත්වා චුණ්දණත්වා
කත්තබ්බාඛාදනීයවිකති. 

ලසුණසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. සම්බාධදලොමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘පටිච්ඡන්දනොකාදස’’ති එතස්සවිභාගදස්සනත්ථං ‘‘උපෙච්ඡකෙසුච 

මුත්තෙරකණචාතිඅත්කථො’’තිවුත්තං. 

ආබාධපච්චයාති කණ්ඩුකච්ඡුආදිආබාධපච්චයා සංහරාදපන්තියා
අනාපත්ති. ‘‘භික්ඛුස්ස එත්ථ ච ලසුදණ ච දුක්කට’’න්ති (වජිර. ටී.
පාචිත්තිය800) දපොරාණා. 

සම්බාධදලොමසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. තලඝාතකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ත ඝාතකෙතිමත්ථදකපහාරදාදන, තඤ්චදඛො තලං ‘‘මුත්තකරදණ

පහාරං දදතී’’ති (පාචි. 804) පද ාජනියංවුත්තත්තා ‘‘මුත්තකරණස්සා’’ති

විඤ්ඤායතීති ආහ ‘‘මුත්තෙරණස්ස ත ඝාතකන’’ති. පුරිමනකයකනව 

සාණත්තිෙන්තිඅත්තදනොඅත්ථායඅඤ්ඤංආණාදපන්තියාසාණත්තිකං. 

තලඝාතකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. ජතුමට්ඨකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

වත්ථුවකසකනතං වුත්තන්ති ‘‘ජතුමට්ඨදක’’ති එතං නිදානවදසන
උප්පන්නස්ස වත්ථුදනො වදසදනව වුත්තං. යං කිඤ්චි පන දණ්ඩකං

පදවදසන්තියාආපත්තිදයව.දතනාහ ‘‘ොමරාක න පනා’’තිආදි. 

ජතුමට්ඨකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. උදකසුද්ධිකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ආදාතබ්බන්ති පදවදසතබ්බං. අග් පබ්බන්ති දකසග්ගමත්තම්පි

අග්ගපබ්බං. තතියං පබ්බං පකවකසතීති දකසග්ගමත්තම්පි තතියං පබ්බං

පදවදසති. වුත්තඤ්දහතං සමන්තපාසාදිොයං (පාචි. අට්ඨ. 812) 
‘‘ගම්භීරදතො ද්වින්නං පබ්බානං උපරි දකසග්ගමත්තම්පි පදවදසන්තියා 
පාචිත්තිය’’න්ති. 

අති ම්භීරං උදෙසුද්ධිෙං ආදියනවත්ථුස්මින්ති අතිඅන්දතො
පදවදසත්වාඋදකදධොවනකරණවත්ථුස්මිං.උදකසුද්ධිපච්චදයන(සාරත්ථ.
ටී. පාචිත්තිය 3.812) පන සතිපි ඵස්සස්සාදියදන යථාවුත්තපරිච්දඡදද
අනාපත්ති. 

උදකසුද්ධිකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. උපතිට්ඨනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

තක්ොදීසු වා අඤ්ඤතකරනාති තක්කදධිමත්ථුරසඛීරාදීසු

අඤ්ඤතදරන. යාය ොයචි බීජනියාති අන්තමදසො චීවරකණ්ණං උපාදාය
යායකායචිබීජනියා. 

ඉමං පිවථාතිඉමං පානීයංවාසූපාදිං වා පිවථ. ඉමිනාබීජථාතිඉමිනා

තාලවණ්දටනබීජථ. දාකපන්තියාතිඅඤ්දඤනඋභයම්පිදාදපන්තියා. 

උපතිට්ඨනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. ආමකධඤ්ඤසික්ඛාපදවණ්ණනා 

තස්මාති යස්මා විඤ්ඤත්ති දචව දභොජනඤ්ච පමාණං, තස්මා. න
දකවලඤ්දචත්ථ පටිග්ගහදණදයව දුක්කටං දහොති, පටිග්ගණ්හිත්වා පන
අරඤ්ඤදතො ආහරදණපි සුක්ඛාපදනපි වද්දලිදිවදස භජ්ජනත්ථාය 
උද්ධනසජ්ජදනපි කපල්ලසජ්ජදනපි දබ්බිසජ්ජදනපි දාරූනි ආදාය
අග්ගිකරදණපි කපල්ලම්හි ධඤ්ඤපක්ඛිපදනපි දබ්බියා සඞ්ඝට්ටදනසුපි
දකොට්ටනත්ථං උදුක්ඛලමුසලාදිසජ්ජදනසුපි
දකොට්ටනපප්දඵොටනදධොවනාදීසුපියාවමුදඛඨදපත්වා අජ්දඣොහරණත්ථං
දන්දතහි සඞ්ඛාදති, තාව සබ්බප්පදයොදගසු දුක්කටානීති ආහ 

‘‘පටිග් හණකතොපට්ඨායයාවදන්කතහිසංඛාදනං, තාවපුබ්බප්පකයොක සු 

දුක්ෙටානී’’ති. 

ආමකධඤ්ඤසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. පඨමඋච්චාරඡඩ්ඩනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

තිකරොකුට්කටති ඝරකුට්ටස්ස පරභාදග. තිකරොපාොකරති 
පරික්දඛපපාකාරස්ස තිදරොභාදග, දත ච දඛො කුට්ටපාකාරා

ඉට්ඨකසිලදාරූනං වදසන තිප්පකාරාති ආහ ‘‘යස්ස ෙස්සචි කුට්ටස්ස වා

පාොරස්සවා පරකතො’’ති. සබ්බානිකපතානිඑෙකතොඡඩ්කඩන්තියාති එතානි
චත්තාරිපි වත්ථූනි එකදතො ඡඩ්දඩන්තියා. පාදටක්කං පන ඡඩ්දඩන්තියා 
වත්ථුගණනායආපත්තිදයො.ආණත්තියම්පිඑදසවනදයො. 

භික්ඛුස්සදුක්ෙටන්තිභික්ඛුස්ස සබ්බත්ථදුක්කටං. 

පඨමඋච්චාරඡඩ්ඩනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. දුතියඋච්චාරඡඩ්ඩනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

භික්ඛුනියාපීති පි-සද්දදන භික්ඛුං සමුච්චිදනොති. අනික්ඛිත්තබීදජසු
(පාචි. අට්ඨ. 830) පන දඛත්දතසු දකොණාදීසු වා අසඤ්ජාතදරොපිදමසු
දඛත්තමරියාදාදීසු වා ඡඩ්දඩතුං වට්ටති. මනුස්සානං

කචවරඡඩ්ඩනට්ඨාදනපිවට්ටතිදයව. ඡඩ්ඩිතකඛත්කතතිමනුස්දසසුසස්සං
උද්ධරිත්වාගදතසු ඡඩ්ඩිතදඛත්තංනාමදහොති, තත්ථවට්ටති.යත්ථපන
‘‘ලායිතම්පි පුබ්බණ්ණාදි පුන උට්ඨහිස්සතී’’ති රක්ඛන්ති, තත්ථ

යථාවත්ථුකදමව. සාමිකෙ අපක ොකෙත්වාති එත්ථ දඛත්තපාලකා, 
ආරාමාදිදගොපකාචසාමිකාව.ඉමිනාච සඞ්ඝසන්තදකභික්ඛුස්සඡඩ්දඩතුං
වට්ටති සඞ්ඝපරියාපන්නත්තා, න භික්ඛුනීනං. භික්ඛුනීනං පන අත්තදනො
සන්තදක භික්ඛුසන්තදක වුත්තනදයදනව වට්ටතීති දස්දසති, එවං
සන්දතපිසාරුප්පවදසනකාතබ්බං. 

දුතියඋච්චාරඡඩ්ඩනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. නච්චගීතසික්ඛාපදවණ්ණනා 

නච්චන්ති නටාදදයො වා නච්චන්තු, දසොණ්ඩා වා අන්තමදසො

දමොරසුවමක්කටාදදයොපි, සබ්බදමතං නච්චදමව. දතනාහ ‘‘නච්චන්ති

අන්තමකසොකමොරනච්චම්පී’’ති. ගීතන්තිනටාදීනංවාගීතංදහොතු, අරියානං
පරිනිබ්බානකාදල රතනත්තයගුණූපසංහිතංසාධුකීළතගීතංවා, අන්තමදසො
‘‘දන්තගීතම්පි ගායිස්සාමා’’ති පුබ්බභාදග ඔකූජන්තා කදරොන්ති, 

සබ්බදමතං ගීතදමව. දතනාහ ‘‘ගීතන්ති අන්තමකසො

ධම්ම ාණෙගීතම්පී’’ති. තත්ථ ධම්ම ාණෙගීතං නාම අසඤ්ඤතභික්ඛූනං
තංතං වත්තං භින්දිත්වා අතිදීඝංකත්වාගීතස්සදරනධම්මභණනං, තම්පි
දනවභික්ඛුදනො, න භික්ඛුනීනංවට්ටති.තථාහිවුත්තංපරමත්ථදජොතිකාය 

ඛුද්දෙට්ඨෙථාය (ඛු. පා. අට්ඨ. 2.පච්ඡිමපඤ්චසික්ඛාපදවණ්ණනා) 
‘‘ධම්මූපසංහිතං ගීතං වට්ටති, ගීතූපසංහිදතො පන ධම්දමො න වට්ටතී’’ති.
තස්මා ධම්මං භණන්දතන ජාතකවත්තාදිං තං තං වත්තං අවිනාදසත්වා
චතුරස්දසන (චූළව. අට්ඨ. 249) වත්දතන පරිමණ්ඩලානි පදබයඤ්ජනානි

දස්දසතබ්බානි. වාදිතන්ති තන්තිබද්ධාදිවාදනීයභණ්ඩවාදිතං වා දහොතු, 
කුටදභරිවාදිතං වා අන්තමදසො උදකදභරිවාදිතම්පි, සබ්බදමදවතං

වාදිතදමව.දතනාහ ‘‘වාදිතන්තිඅන්තමකසොඋදෙක රිවාදිත’’න්ති.යංපන
නිට්ඨුභන්තී වාසාසඞ්දකවාඨිතාඅච්ඡරිකංවාදඵොදටති, පාණිංවාපහරති, 
තත්ථ අනාපත්ති. දස්සදනන දචත්ථ සවනම්පි සඞ්ගහිතං
විරූදපකදසසනදයන.ආදලොචනසභාවතායවාපඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං
සවනකිරියායපිදස්සනසඞ්දඛපසබ්භාවදතො‘‘දස්සනාය’’ඉච්දචවවුත්තන්ති 

ආහ ‘‘එකතසු යං කිඤ්චි දස්සනාය  ච්ඡන්තියා’’ති. යත්ථ ඨිතාති එවං
ගන්ත්වායස්මිංපදදදසඨිතා. 

නනු ච සයංනච්චනාදීසු පාචිත්තියං පාළයං න වුත්තං, අථ කථං 

ගදහතබ්බන්ති ආහ ‘‘සබ්බඅට්ඨෙථාසු වුත්ත’’න්ති, ඉමිනා පාළයං

අවුත්දතපි අට්ඨකථාපමාදණන ගදහතබ්බන්ති දස්දසති. සමුට්ඨානාදීනි

එළෙක ොමසදිසානීති පන මාතිකාගතපාචිත්තියස්දසව වදසන වුත්තං, 

සබ්දබසං වදසන පන ඡසමුට්ඨානන්ති ගදහතබ්බං. ‘‘ආරාකම ඨත්වා’’ති
ඉදං නිදස්සනමත්තං දසසඉරියාපදථහි තත්තාය පස්සන්තියා අනාපත්තියා
ඉච්ඡිතබ්බත්තා. ඉතරථා හි නිසින්නාපි පස්සිතුං න ලදභයය. 
‘‘පස්සිස්සාමී’’තිවිහාරදතොවිහාරංගච්ඡන්තියාආපත්තිදයව.ආසනසාලාය
නිසින්නා පස්සති, අනාපත්ති, ‘‘පස්සිස්සාමී’’ති උට්ඨහිත්වා ගච්ඡන්තියා
ආපත්ති. වීථියං ඨත්වා ගීවං පරිවත්දතත්වා පස්සන්තියාපි ආපත්තිදයව.
භික්ඛුස්සාපිඑදසව නදයො, ආපත්තිදභදදොවනානං. 

නච්චගීතසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ලසුණවග්දගොපඨදමො. 
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2. රත්තන්ධොරවග්ක ො 

1. රත්තන්ධකාරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අරකහොකපක්ඛායාති නරදහොඅස්සාදාදපක්ඛාය. අඤ්ඤවිහිතායාති 
රදහොඅස්සාදදතො අඤ්ඤවිහිතාව හුත්වා ඤාතිං වා පුච්ඡන්තියා, දාදන වා
පූජායවා මන්දතන්තියා. 

රත්තන්ධකාරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2-3. පටිච්ඡන්කනොොසඅජ්ක ොොසසල් පනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

දුතියතතියානිඋත්තානත්ථාදනව. 

පටිච්ඡන්දනොකාසඅජ්දඣොකාසසල්ලපනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. දුතියිකඋදයයොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘පුරිමනකයකනවා’’ති ඉමිනා ‘‘සන්තිට්කඨයය වාති හත්ථපාදස

ඨිතමත්තාය පාචිත්තියං, සල් කපයය වාති තත්ථ ඨත්වා දගහසිකකථං

කදථන්තියාපි පාචිත්තියදමව, නිෙණ්ණිෙං වා ජප්කපයයාතිකණ්ණමූදල 
ජප්දපන්තියාපිපාචිත්තියදමවා’’තිඉමංනයංදස්දසති. 

දුතියිකඋදයයොජනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. අනාපුච්ඡාපක්කමනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ආසීදන්ති එත්ථාති ආසනන්ති ආහ ‘‘පල් ඞ්ෙස්කසොොසභූකත’’ති, 

ඌරුබද්ධාසනස්ස ඔකාදසති අත්දථො. අකනොවස්සෙන්තිනිබ්බදකොකාසං. 

අජ්ක ොොකස උපචාරන්ති අජ්දඣොකාදස නිසීදිත්වා

ද්වාදසහත්ථප්පමාණං පදදසං. ගි ානායාති යා තාදිදසන දගලඤ්දඤන

ආපුච්ඡිතුං න සක්දකොති. ආපදාසූති ඝදර අග්ගි වා උට්ඨිදතො දහොති, 
දචොදරොවා, එවරූදපඋපද්දදවඅනාපුච්ඡාපක්කමති, අනාපත්ති. 

අනාපුච්ඡාපක්කමනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. අනාපුච්ඡාඅභිනිසීදනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ධුවපඤ්ඤත්කතති භික්ඛුනීනංඅත්ථායනිච්චපඤ්ඤත්දත. 

අනාපුච්ඡාඅභිනිසීදනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. අනාපුච්ඡාසන්ථරණසික්ඛාපදවණ්ණනා 

කු ානීතිකුලස්සඝරානි. 
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අනාපුච්ඡාසන්ථරණසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. පරඋජ්ඣාපනකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අට්ඨමංඋත්තානත්ථදමව. 

පරඋජ්ඣාපනකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. පරඅභිසපනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

මනුස්සකදො ග්ක නවාති‘‘කාණාදහොමි, කුණී දහොමි, ඉතරාවාිදිසා
දහොතූ’’තිආදිනා මනුස්සවිරූපභාදවන. 

අත්ථධම්මඅනුසාසනිපුකරක්ඛාරානන්ති එත්ථ අත්ථපුකරක්ඛාරායාති

අට්ඨකථං කදථන්තියා. ධම්මපුකරක්ඛාරායාති පාළං වාදචන්තියා. 

අනුසාසනිපුකරක්ඛාරායාති ‘‘ඉදානිපිත්වං එදිසා, සාධු විරමස්සු, දනො දච
විරමසි, අද්ධා පුන එවරූපානි කම්මානි කත්වා නිරදය උප්පජ්ජිස්සසි, 
තිරච්ඡානදයොනියා උප්පජ්ජිස්සසී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 878) එවං අනුසාසනියං
ඨත්වාවදන්තියා. 

පරඅභිසපනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. දරොදනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

දසමංඋත්තානත්ථදමව. 

දරොදනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

රත්තන්ධකාරවග්දගොදුතිදයො. 

3. නග් වග්ක ො 

1-2. නග්ගාදිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ඉදන්ති ඉදං උදකසාටිකචීවරං. 

දුතියංඋත්තානත්ථදමව. 

නග්ගාදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. චීවරසිබ්බනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

විසිබ්කබත්වාති විජදටත්වා. ධුරං නික්ඛිත්තමත්කතති ධුදර
නික්ඛිත්තමත්දත, ධුරං නික්ඛිපිත්වාසදචපිපච්ඡාසිබ්බති, ආපත්තිදයවාති
අත්දථො. 

චීවරසිබ්බනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. සඞ්ඝාටිචාරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

‘‘ඉදං කම චීවරං මහග්ඝං ඊදිකස කචොර කය න සක්ො ධාකරතුන්ති

එවරූපාසු ආපදාසූ’’ති එත්ථ පාදඨො. දසො පනකාකපදසඤ්ජනිතදමොදහහි
දලඛදකහි උපරිසික්ඛාපදද ලිඛිදතො. කිඤ්චාපි තත්ථ ලිඛිදතො, එත්දථව
පනදට්ඨබ්දබො. 

සඞ්ඝාටිචාරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. චීවරසඞ්කමනීයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ආපදාසුවාධාකරතීතිසදචඅපාරුතංවා අනිවත්ථංවාදචොරාහරන්ති, 
එවරූපාසූආපදාසුධාදරති, අනාපත්ති. 

චීවරසඞ්කමනීයසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. ගණචීවරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අඤ්ඤස්මිංපරික්ඛාකරතියත්ථකත්ථචි ථාලකාදීනංවාසප්පිදතලාදීනං

වා අඤ්ඤතරස්මිං. ‘‘සමග්ඝොක  දස්සථා’’ති එවං ආනිසංසං දස්කසත්වා

නිවාකරන්තියාති ‘‘කිත්තකං අග්ඝනකං දාතුකාමත්ථා’’ති පුච්ඡිත්වා (පාචි.
අට්ඨ. 909) ‘‘එත්තකං නාමා’’ති වුත්දත ‘‘ආගදමථ තාව, ඉදානි වත්ථං
මහග්ඝං, කතිපාදහන කප්පාදසආහදටසමග්ඝංභවිස්සති, තස්මිංකාදල
දස්සථා’’තිඑවංආනිසංසං දස්දසත්වානිවාදරන්තියා. 

ගණචීවරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7-10. පටිබාහනාදිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ආනිසංසං දස්කසත්වා පටිබාහන්තියාති ‘‘එකිස්සා එකං සාටකං
නප්පදහොති, ආගදමථ තාව, කතිපාදහන උප්පජ්ජිස්සති, තදතො 
භාදජස්සාමා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 915) එවං ආනිසංසං දස්දසත්වා
පටිබාහන්තියා අනාපත්ති. 

අට්ඨමනවමානි උත්තානත්ථාදනව. 

කසසන්ති ‘‘ධම්මිදක දවමතිකායා’’තිආදිකං අවදසසං. තත්ථ 

ආනිසංසං දස්කසත්වා පටිබාහන්තියාති ‘‘භික්ඛුනිසඞ්දඝො ජිණ්ණචීවදරො, 
කථිනානිසංසමූලදකොමහාලාදභො’’ති(පාචි.අට්ඨ.931) එවරූපංආනිසංසං
දස්දසත්වාපටිබාහන්තියාඅනාපත්ති. 

පටිබාහනාදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නග්ගවග්දගොතතිදයො. 
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4. තුවට්ටවග්ක ො 

1-3. එකමඤ්චතුවට්ටනාදිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පඨමංඋත්තානත්ථදමව. 

වවත්ථානං දස්කසත්වාති (පාචි. අට්ඨ. 940) මජ්දඣ කාසායං වා
කත්තරයට්ඨිං වා අන්තමදසො කායබන්ධනම්පි ඨදපත්වා නිපජ්ජන්තීනං
අනාපත්තීතිඅත්දථො. 

තතියංඋත්තානත්ථදමව. 

එකමඤ්චතුවට්ටනාදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4-9. නඋපට්ඨාපනාදිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පරිකයසිත්වා අ  න්තියාති අඤ්ඤං උපට්ඨායිකං අලභන්තියා. 

ගි ානායාතිසයංගිලානාය. ආපදාසූතිතථාරූදප උපද්දදවසති. 

පඤ්චමඡට්ඨසත්තම අට්ඨමනවමානි උත්තානත්ථාදනව. 

නඋපට්ඨාපනාදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. චාරිකනපක්කමනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ධුකර නික්ඛිත්තමත්කතති සදච ධුරං නික්ඛිපිත්වා පච්ඡා පක්කමති, 

ආපත්තිදයවාති අත්දථො. අන්තරාකය සතීති දසවිදධසු අන්තරාදයසු
අඤ්ඤතරස්මිංසති.‘‘ගච්ඡිස්සාමී’’ති නික්ඛන්තා, නදීවාපූරා, වනදාදහොවා
ආගදතො, දචොරා වා මග්දග දහොන්ති, දමදඝො වා උට්ඨහති, නිවත්තිතුං
වට්ටති. 

චාරිකනපක්කමනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තුවට්ටවග්දගොචතුත්දථො. 

5. චිත්තා ාරවග්ක ො 

1. රාජාගාරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

කීළනචිත්තසා න්තින රඤ්දඤොව කීළනචිත්තසාලං, අථ දඛො දයසං
දකසඤ්චි මනුස්සානං කීළනත්ථං යත්ථ කත්ථචි කතසාලං. එස නදයො 

‘‘කීළනඋපවන’’න්තිආදීසුපි. යථාහ ‘‘රාජාගාරං නාම යත්ථ කත්ථචි
රඤ්දඤො කීළතුං රමිතුං කතං දහොතී’’තිආදිදකො (පාචි. 979) විත්ථාදරො. 

තත්ථ කීළනඋපවනන්ති කීළනත්ථං අන්දතොනගදර කතං ආරාමං. 

කීළනුයයානන්තිතදථවබහිනගදරකතංඋයයානං. 
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රාජාගාරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ආසන්දිපරිභුඤ්ජනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අතික්ෙන්තප්පමාණාති අට්ඨඞ්ගුලදතො අතික්කන්තප්පමාණපාදකා. 

වුත්කතොති පදභාජනියං වුත්දතො. ‘‘අකප්පියරූපාකුදලො අකප්පියමඤ්දචො

පල්ලඞ්දකො’’ති(සාරත්ථ.ටී.මහාවග්ග3.254) සාරසමාසාචරිකයො. 

ආසන්දිපරිභුඤ්ජනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. සුත්තකන්තනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

උජ්ජවුජ්ජකවති උග්ගිරිත්වා උග්ගිරිත්වා දවඨදන. ෙන්තිතසුත්තං

ෙන්තන්තියාති දසිකසුත්තාදිංසඞ්ඝාදටත්වාකන්තන්තියා, දුක්කන්තිතංවා
පටිකන්තන්තියා. 

සුත්තකන්තනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. ගිහිදවයයාවච්චසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අත්තකනො කවයයාවච්චෙරස්ස චාති සදචපි මාතාපිතදරො ආගච්ඡන්ති, 
යං කිඤ්චි බීජනිං වා සම්මුඤ්ජනිදණ්ඩකං වා කාරාදපත්වා 
දවයයාවච්චකරට්ඨාදනඨදපත්වායංකිඤ්චිවාපචිතුංවට්ටති. 

ගිහිදවයයාවච්චසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5-6. අධිකරණාදිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අනන්තරායිකිනීතිදසවිදධසුඅන්තරාදයසු එදකනාපිඅනන්තරායිකිනී.
ධුරංනික්ඛිපිත්වාපච්ඡාවිනිච්ඡිනන්තීආපත්තිං ආපජ්ජිත්වාවවිනිච්ඡිනාති. 

ඡට්ඨංඋත්තානත්ථදමව. 

අධිකරණාදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. ආවසථචීවරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ආපදාසූති මහග්ඝචීවරං සරීරදතො දමොදචත්වා සුප්පටිසාමිතම්පි දචොරා
හරන්ති, එවරූපාසුආපදාසුඅනිස්සජ්ජිත්වානිවාදසන්තියාඅනාපත්ති. 

ආවසථචීවරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. ආවසථවිහාරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ෙවාටබද්ධවිහාරන්ති ද්වාරබද්ධවිහාරං. ගි ානායාති වචීදභදං කාතුං

අසමත්ථාය. ආපදාසූති රට්දඨ භිජ්ජන්දත ආවාදස ඡඩ්දඩත්වා ගච්ඡන්ති, 
එවරූපාසුආපදාසු. 



කඞ්ඛාවිතරණීඅභිනව-ටීකා  භික්ඛුනීපාතිදමොක්ඛවණ්ණනා 

 පටුන 304 

ආවසථවිහාරසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. තිරච්ඡානවිජ්ජාපරියාපුණනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

හත්ථිආදීසුපි (සාරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය 3.1015) සිප්පසද්දදො පච්දචකං

දයොදජතබ්දබො, තථා ආථබ්බණාදීසු මන්තසද්දදො.තත්ථ ථරූතිඛග්ගමුට්ඨි. 

ආථබ්බණමන්කතො නාම ආථබ්බණදවදවිහිදතො පරූපඝාතකදරො මන්දතො. 

ඛි නමන්කතො නාම දාරුසාරඛිලං මන්දතත්වා පථවියං පදවදසත්වා

මාරණමන්දතො. අ දප්පකයොක ො නාමවිසදයොජනං. 

තිරච්ඡානවිජ්ජාපරියාපුණනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. තිරච්ඡානවිජ්ජාවාචනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ක කඛතිලිඛසිප්දප. ධාරණායවාතිධාරණසත්දථ, යස්මිංවුත්තනදයන

පටිපජ්ජන්තා බහූනිපි ගන්ථානි ධාදරන්ති. නා මණ්ඩ ාදිකෙති එත්ථ 

නා මණ්ඩ ං නාමසප්පානංපදවසනිවාරණත්ථංමණ්ඩලබද්ධමන්දතො. 

තිරච්ඡානවිජ්ජාවාචනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චිත්තාගාරවග්දගොපඤ්චදමො. 

6. ආරාමවග්ක ො 

1-2. ආරාමපවිසනාදිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සීසානුක ොකිොයාති සීසං අනුදලොදකන්තියා. යත්ථ වා භික්ඛුනිකයො 

සන්නිපතිතාති යත්ථ භික්ඛුනිදයො පඨමතරං

සජ්ඣායනදචතියවන්දනාදිඅත්ථං සන්නිපතිතා. ආපදාසූතිදකනචිඋපද්දුතා
දහොති, එවරූපාසු ආපදාසුපවිසිතුංවට්ටති. 

දුතියංඋත්තානත්ථදමව. 

ආරාමපවිසනාදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3-4. ගණපරිභාසනාදිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

කසසන්ති ‘‘අත්ථධම්මඅනුසාසනිපුදරක්ඛාරායා’’තිආදිකං අවදසසං.

තත්ථ අනුසාසනිපුකරක්ඛාරායාති ‘‘ඉදානිපිත්වංබාලා අබයත්තා’’තිආදිනා
(පාචි.අට්ඨ.1036) නදයනඅනුසාසනිපක්දඛඨත්වාවදන්තියා අනාපත්ති. 

චතුත්ථංඋත්තානත්ථදමව. 

ගණපරිභාසනාදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



කඞ්ඛාවිතරණීඅභිනව-ටීකා  භික්ඛුනීපාතිදමොක්ඛවණ්ණනා 
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5. කුලමච්ඡරිනීසික්ඛාපදවණ්ණනා 

කුක  මච්ඡකරො කු මච්ඡකරොති පුරිමස්මිං පක්දඛ සකත්දථ 

ඉනීපච්චදයො, තංකුලංඅස්සද්ධං අප්පසන්නන්තිකුලස්සඅගුණං, අයසංවා

භාසන්තියාති අත්දථො. භික්ඛුනීනං අවණ්ණං  ාසන්තියාති ‘‘භික්ඛුනිදයො
දුස්සීලා පාපධම්මා’’ති (පාචි. අට්ඨ. 1043) භික්ඛුනීනං අගුණං, අයසං වා
භාසන්තියා. 

සන්තංකයව ආදීනවන්තිකුලස්සවාභික්ඛුනීනංවාසන්තංදයවඅගුණං. 

කුලමච්ඡරිනීසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6-8. අභික්ඛුකාවාසාදිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සමන්තපාසාදිොයං වුත්කතොති සමන්තපාසාදිකාය ඔවාදවග්ගස්ස 
පඨමසික්ඛාපදද(පාචි.අට්ඨ.144) වුත්දතො. 

සත්තමට්ඨමානිඋත්තානත්ථාදනව. 

අභික්ඛුකාවාසාදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9-10. ඔවාදූපසඞ්කමනාදිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

උදපොසථස්ස පුච්ඡනං උකපොසථපුච්ඡා, සාවකපච්චයං, රස්සත්තඤ්ච

කත්වා ‘‘උකපොසථපුච්ඡෙ’’න්ති වුත්තාති ආහ ‘‘උකපොසථපුච්ඡන’’න්ති. 

ඔවාදත්ථායාතිඔවාදයාචනත්ථාය. 

දසමංඋත්තානත්ථදමව. 

ඔවාදූපසඞ්කමනාදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආරාමවග්දගොඡට්දඨො. 

7.  බ්භිනීවග්ක ො 

1-2. ගබ්භිනීආදිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පඨමං උත්තානත්ථදමව. 

ථදනභවං ථඤ්ඤං, ඛීරං. යංපාකයතීතියංදාරකංපාදයති. 

ගබ්භිනීආදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. පඨමසික්ඛමානසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පද ාජකන වුත්තනකයනාති ‘‘පාණාතිපාතා දවරමණිං ද්දව වස්සානි
අවීතික්කම්මසමාදානංසමාදියාමි…දප.… විකාලදභොජනාදවරමණිං ද්දව



කඞ්ඛාවිතරණීඅභිනව-ටීකා  භික්ඛුනීපාතිදමොක්ඛවණ්ණනා 
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වස්සානි අවීතික්කම්ම සමාදානං සමාදියාමී’’ති (පාචි. 1079) 
පදභාජනසමීදප අට්ඨුප්පත්තියං වුත්තනදයන. ඉමා පන ඡ සික්ඛාදයො 
සට්ඨිවස්සායපි පබ්බජිතාය දාතබ්බාදයව, න එතාසු අසික්ඛිතා
උපසම්පාදදතබ්බා. 

පඨමසික්ඛමානසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4-5. දුතියසික්ඛමානාදිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පද ාජකන වුත්තා උපසම්පදාසම්මුති න දින්නා කහොතීති
පදභාජනසමීදප අට්ඨුප්පත්තියං වුත්තා උපසම්පදාසම්මුති ඤත්තිදුතියාය
කම්මවාචායනදින්නාදහොති. 

පඤ්චමංඋත්තානත්ථදමව. 

දුතියසික්ඛමානාදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6-10. දුතියගිහිගතාදිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

දසවස්සාය ගිහිගතාය සික්ඛාසම්මුතිං දත්වා පරිපුණ්ණද්වාදසවස්සං
උපසම්පාදදතුංවට්ටති. 

සත්තමඅට්ඨමනවමදසමානිඋත්තානත්ථාදනව. 

දුතියගිහිගතාදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ගබ්භිනීවග්දගොසත්තදමො. 

8. කුමාරිභූතවග්ක ො 

1-5. පඨමකුමාරිභූතාදිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සබ්බපඨමා ද්කව මහාසික්ඛමානාති ගබ්භිනිවග්දග වුත්තා ද්දව

සික්ඛමානා. ‘‘සික්ඛමානා’’ඉච්කචව වත්තබ්බාති සම්මුතිකම්මාදීසු එවං

වත්තබ්බා. ‘‘ගිහි තා’’ති වා ‘‘කුමාරිභූතා’’ති වා න වත්තබ්බාති සදච
වදන්ති, කම්මංකුප්පතීති අධිප්පාදයො. 

චතුත්ථපඤ්චමානිඋත්තානත්ථාදනව. 

පඨමකුමාරිභූතාදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6-8. ඛීයනධම්මාදිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

වුට්ඨාපනසම්මුතියායාචිතායාති උපසම්පදාසම්මුතියායාචිතාය. 

සත්තමට්ඨමානිඋත්තානත්ථාදනව. 
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ඛීයනධම්මාදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. දසොකාවාසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ආ ච්ඡමානාති ආගච්ඡන්තී. 

දසොකාවාසසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. අනනුඤ්ඤාතසික්ඛාපදවණ්ණනා 

කතසංඅත්ථි ාවංඅජානන්තියාති(පාචි. අට්ඨ.1163) දතසංමාතාදීනං

අත්ථිභාවං අජානන්තියා. අනනුඤ්ඤාතසමුට්ඨානන්ති යං වාචදතො, 
කායවාචදතො, වාචාචිත්තදතො, කායවාචාචිත්තදතො ච සමුට්ඨාති, තං
අනනුඤ්ඤාතසමුට්ඨානං.කථං? අබ්භානකම්මාදීසු දකනචිදදවකරණීදයන
ඛණ්ඩසීමායං නිසින්නා ‘‘පක්දකොසථ සික්ඛමානං, ඉදධව නං 
උපසම්පාදදස්සාමා’’ති උපසම්පාදදති, එවං වාචදතො සමුට්ඨාති.
‘‘උපස්සයදතො උට්ඨාය උපසම්පාදදස්සාමී’’ති වත්වා ඛණ්ඩසීමං
ගච්ඡන්තියාකායවාචදතොසමුට්ඨාති. ද්වීසු ඨාදනසුපණ්ණත්තිං ජානිත්වා
වීතික්කමංකදරොන්තියා වාචාචිත්තදතො, කායවාචාචිත්තදතො චසමුට්ඨාති.

අනනුජානාදපත්වාඋපසම්පාදනදතො කිරියාකිරියං. 

අනනුඤ්ඤාතසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. පාරිවාසිකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

දාරුණන්ති පාපං. පතිමාකනන්තන්තිඔදලොදකන්තං. 

පාරිවාසිකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. අනුවස්සසික්ඛාපදවණ්ණනා 

එෙන්තරිෙන්තිඑදකනවස්දසනඅන්තරිකං කත්වා. 

අනුවස්සසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

13. එකවස්සසික්ඛාපදවණ්ණනා 

මාතිකායං එෙං වස්සං ද්කවති එකන්තරිදක එදකකස්මිං සංවච්ඡදර

ද්දව. එෙන්තරිෙං වුට්ඨාකපන්තියාති ඉමස්මිං වස්දස එකං, පුන
එකන්තරිකංඑකන්තිද්දව වුට්ඨාදපන්තියාඅනාපත්ති. 

එකවස්සසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කුමාරිභූතවග්දගොඅට්ඨදමො. 
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9. ඡත්තුපාහනවග්ක ො 

1-2. ඡත්තුපාහනාදිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

වුත්ත ක්ඛණංඡත්තන්ති‘‘ඡත්තංනාම තීණිඡත්තානි– දසතච්ඡත්තං, 
කිලඤ්ජච්ඡත්තං, පණ්ණච්ඡත්තං මණ්ඩලබද්ධං, සලාකබද්ධ’’න්ති (පාචි.

1181) එවං පදභාජදන වුත්තලක්ඛණං ඡත්තං. තාදිසං ඨානං පත්වාති
ගච්ඡකද්දමාදීසුතංතංඨානංපත්වා. 

ඡත්තස්කසවාතිකද්දමාදීනි පත්වා උපාහනා ඔමුඤ්චිත්වා ඡත්තස්දසව

ධාරණං. උපාහනානංකයව වාති ගච්ඡාදීනි දිස්වා ඡත්තං අපනාදමත්වා
උපාහනානංදයවධාරණං. 

දුතියංඋත්තානත්ථදමව. 

ඡත්තුපාහනාදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3-5. සඞ්ඝාණිආදිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

සඞ්ඝාණින්ති කටියං අනුභවිතබ්බං ආභරණං. දතනාහ ‘‘යං කිඤ්චි

ෙටූප ’’න්ති. 

චතුත්ථපඤ්චමානි උත්තානත්ථාදනව. 

සඞ්ඝාණිආදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. වාසිතකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

 න්ධවාසිතකෙනාතිගන්ධපරිභාවිදතන. 

වාසිතකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7-10. භික්ඛුනිඋම්මද්දාපනාදිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ගි ානායාති(පාචි.අට්ඨ.1208) අන්තමදසො මග්ගගමනපරිස්සදමනාපි

ආබාධිකාය. ආපදාසූතිදචොරභයාදිනා සරීරකම්පනාදීසු. 

අට්ඨමනවමදසදමසුකිඤ්චිවත්තබ්බංනත්ථි. 

භික්ඛුනිඋම්මද්දාපනාදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. අනාපුච්ඡාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

උපචාරංසන්ධායාතිසමන්තා ද්වාදසහත්ථූපචාරංසන්ධාය. 

අනාපුච්ඡාසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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12. පඤ්හාපුච්ඡනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

අකනොදිස්සාති ‘‘අමුකස්මිංනාම ඨාදන පුච්ඡාමී’’තිඑවං අනියදමත්වා
දකවලං‘‘පුච්ඡිතබ්බංඅත්ථි, පුච්ඡාමි, අයයා’’තිඑවංවත්වා. 

පඤ්හාපුච්ඡනසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

13. අසංකච්චිකසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පරික්ඛිත්තස්ස  ාමස්ස පරික්කඛපං, අපරික්ඛිත්තස්ස උපචාරං 

අතික්ෙමන්තියා වා ඔක්ෙමන්තියා වාති එත්ථ පරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස 
පරික්දඛපං අතික්කමන්තියා වා අපරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස උපචාරං

ඔක්කමන්තියා වාති යථාක්කමං සම්බන්දධො දවදිතබ්දබො. ආපදාසූති
මහග්ඝං සංකච්චිකං පාරුපිත්වා ගච්ඡන්තියා උපද්දදවො උප්පජ්ජති, 
එවරූපාසුආපදාසු. 

අසංකච්චිකසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඡත්තුපාහනවග්දගොනවදමො. 

ඉතිකඞ්ඛාවිතරණියාපාතිදමොක්ඛවණ්ණනාය 

විනයත්ථමඤ්ජූසායංලීනත්ථප්පකාසනියං 

භික්ඛුනිපාතිදමොක්දඛපාචිත්තියවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අසාධාරණසමුට්ඨානවණ්ණනා 

අචිත්තොනීති (සාරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය 3.1214) ‘‘නච්ච’’න්තිආදිනා
අජානිත්වා දස්සනාදිං කදරොන්තියා ආපත්තිසම්භවදතො 

වත්ථුඅජානනචිත්දතන අචිත්තකානි. ක ොෙවජ්ජානීති ‘‘නච්ච’’න්තිආදිනා
ජානිත්වා දස්සනාදිං කදරොන්තියා අකුසදලදනව ආපජ්ජනදතො 

දලොකවජ්ජානි.දතනාහ ‘‘අයංපකනත්ථඅධිප්පාකයො’’තිආදි සචිත්තොනීති
‘‘දචොරී’’තිආදිනා වත්ථුං ජානිත්වා කරදණදයව ආපත්තිසම්භවදතො
සචිත්තකානි. උපසම්පදාදීනං එකන්තාකුසලචිත්දතදනව අකත්තබ්බත්තා 

පණ්ණත්තිවජ්ජානි. ‘‘ඉධ සචිත්තකාචිත්තකතා 
පණ්ණත්තිජානනාජානනතාය අග්ගදහට්ඨා වත්ථුජානනාජානනතාය
ගදහතබ්බ’’න්ති වදන්ති. 

අසාධාරණසමුට්ඨානවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පාටිකදසනීයෙණ්ඩං 

2. දතලවිඤ්ඤාපනාදිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පාළියං අනා කතසු පන අට්ඨසුපීති පාළමුත්තදකසු සප්පිආදීසු
අට්ඨසුපි. 

දතලවිඤ්ඤාපනාදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉතිකඞ්ඛාවිතරණියාපාතිදමොක්ඛවණ්ණනාය 

විනයත්ථමඤ්ජූසායංලීනත්ථප්පකාසනියං 

භික්ඛුනිපාතිදමොක්දඛපාටිදදසනීයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

1. පරිමණ්ඩලාදිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

කසඛියානි කචවාති පඤ්චසත්තති දසඛියානි දචව. 

‘‘භික්ඛුපාතිකමොක්ඛවණ්ණනායං වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බා’’ති ඉමිනා
යස්මා තාදිසංදයදවත්ථ අත්ථවිනිච්ඡයං විදූ වදන්ති, තස්මා විසුං දතසං
අත්ථවණ්ණනා න වුත්තා. තත්ථ යා වුත්තා, සා ඉධාපි වුත්තාදයවාති
දස්දසති. 

පරිමණ්ඩලාදිසික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉතිකඞ්ඛාවිතරණියාපාතිදමොක්ඛවණ්ණනාය 

විනයත්ථමඤ්ජූසායංලීනත්ථප්පකාසනියං 

භික්ඛුනිපාතිදමොක්ඛවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නි මනෙථාවණ්ණනා 

යං පාතිදමොක්ඛස්ස වණ්ණනං ආරභින්ති සම්බන්දධො. 

‘‘මහාවිහාරවාසීන’’න්ති ඉදං පුරිමපච්ඡිමපදදහි සද්ධිං සම්බන්ධිතබ්බං, 

මහාවිහාරවාසීනං දපොරාණට්ඨකථාහි වාති ච. පාළියත්ථඤ්ච කෙව න්ති

සකලං පාළඅත්ථඤ්ච, උභදතොවිභඞ්ගඤ්චාති වුත්තං දහොති. එත්ථාති

එතිස්සංකඞ්ඛාවිතරණියං.යස්මා නහිඅත්ථීතිසම්බන්දධො. යන්තියංපදං. 

සීහළට්ඨෙථානයන්ති සීහළමාතිකට්ඨකථානයං. අට්ඨෙථාසාරන්ති
සීහළමාතිකට්ඨකථායං අත්ථසාරං, අථ වා විනයට්ඨකථාසු අත්ථසාරං.
දතදනතං දස්දසති – සීහළමාතිකට්ඨකථායං අත්ථසාරං ආදාය ඉමං 
කඞ්ඛාවිතරණිංකදරොන්දතොවිනයට්ඨකථාසුපිඉධවිනිච්ඡදයදයොගක්ඛමං
අත්ථසාරංආදාදයව අකාසින්ති. 
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ඉදානිසදදවකස්සදලොකස්සඅච්චන්තසුඛාධිගමායඅත්තදනොපුඤ්ඤං 

පරිණාදමන්දතො ‘‘යථා ච නිට්ඨං සම්පත්තා’’තිආදිගාථාද්වයමාහ. 

ෙ යාණනිස්සිතාති කුසලනිස්සිතා. සබ්බසත්තානන්තිකාමාවචරාදිදභදානං 
සබ්දබසංසත්තානං. 

නිගමනකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නි මනෙථා 

එත්තාවතාච– 

1. 
ලඞ්කිස්සදරොදයොවිජිතාරිරාදජො; 

රාජා පරක්ෙන්තභුකජො යසස්සී; 
තිධාගතංසීහළදමකරජ්ජං; 
අකානිකායඤ්චතථාසමග්ගං. 

2. 

පුදර පු ත්ථිම්හි වදරපුරානං; 
මජ්ඣම්හිනානාරතනාකරානං; 
අනන්තසම්පත්තිභරාභිරාදම; 
වරාචලුත්තඞ්ගඝරාභිරාදම. 

3. 
අදභජ්ජපාකාරසුදගොපුරස්මිං; 
නිරාකුලාදනකකුලාකුලස්මිං; 
මුනින්දදාඨඞ්කුරවාසභූදත; 
දයොදලොචනානන්දවදහවසන්දතො. 

4. 
සුඵුල්ලිතබ්දභොරුහසාදුසීත  
පසන්නනීදරහිජලාසදයහි; 
සුපුප්ඵිතාදනකකදම්බජම්බු- 
පුන්නාගනාගාදිහිවාභිරම්දම. 

5. 
සුධාවදාදතහිමදනොහදරහි; 
පාකාරපන්තීහිචදගොපුදරහි; 
විකිණ්ණමුත්තාඵලසන්නිදභහි; 
විදලොකනීදයහිසුධාතදලහි. 
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6. 
කත්වානපාසාදසහස්සරම්දම; 
තහිංතහිංපීතිකදරවිහාදර; 
මහාදදයොදජතවනාදදයොපි; 
සුසංයමානංයතිනංඅදාසි. 

7. 
දයොසාදුභූතංචතුපච්චයඤ්ච; 
ගුණප්පසන්දනොසමදණසුදතසු; 
නිච්චංමදහොඝංවියවත්තයන්දතො; 
දයොදජතිදතගන්ථවිපස්සනාසු. 

8. 
කාරිදතසුවිහාදරසු, දතනදතසුයසස්සිනා; 
රම්දමොදයොපච්ඡිමාරාදමො, පුප්ඵාරාමාදිදසොභිදතො. 

9. 

පරිදවණම්හිනාදමන, තහිං කචොළකු න්තිකෙ; 
පාසාදදදස්සනීයම්හි, වසන්දතොකරුණාපදරො. 

10. 
සිස්දසො සසීකරස්වච්ඡ-සීලාචාරස්සධීමදතො; 

සාරිපුත්තමහාකථර-මහාසාමිස්ස තාදිදනො. 

11. 
ධීරාදනකගුදණොදඝන, දථදරනසුචිවුත්තිනා; 

විනයට්ඨිතිකාදමන, සුකමකධනාභියාචිදතො. 

12. 

දසො බුද්ධනා ත්කථකරොහං, භික්ඛූනංපරමං හිතං; 
මහාවිහාරවාසීනං, යතීනංසමයානුගං. 

13. 
විනයත්ථාදිමඤ්ජූසං, ලීනත්ථස්ස පකාසනිං; 
මාතිකට්ඨකථාදයමං, අකාසිංසාධුවණ්ණනං. 

14. 
සායංසුදබොධාබුධවණ්ණනීයා; 
සංවණ්ණනාසත්තසහස්සමත්තා; 
නිරාකදරොන්තීවිනයම්හිදමොහං; 
තමංචරන්තීසසිදඛවභාතු. 
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15. 
ආකඞ්ඛමාදනනපරත්ථමිට්ඨං; 
මහත්ථසාරංසුවිනිච්ඡයඤ්ච; 
සංවණ්ණනංසාධුපකුබ්බතායං; 
චිතංමයාපුඤ්ඤමනප්පභූතං. 

16. 
පුඤ්දඤනදතනාචිතදානසීල- 
මයාදිනාදනකවිදධනදචව; 
සත්තාඅනීඝාසුඛිදනොඅදවරා; 
පප්දපොන්තුසබ්දබසුගතිංසිවඤ්ච. 

17. 
සද්ධිංයදථොපද්දවමන්තදරන; 
ගතාහිලීනත්ථපදීපනීයං; 
තථා ජනානංඅපිධම්මතත්තා; 
මදනොරථාසිද්ධිමුදපන්තුනිච්චං. 

18. 
කාදලපවස්සන්තුසදාපදයොදා; 
ධම්දමනපාදලන්තුමහිංමහින්දා; 
සත්තාපසන්නාරතනත්තයස්මිං; 
දානාදිපුඤ්ඤාභිරතාභවන්තූති. 

විනයත්ථමඤ්ජූසාලීනත්ථප්පකාසනීනාමිකාකඞ්ඛාවිතරණීඅභිනවටීකා 

නිට්ඨිතා. 
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