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නම ොතේෙභ වමතොඅරහමතොෙම් ාෙම්බුද්ධේෙ 

විනයපිටකෙ 

විනයාලඞ්ොර-ටීො 

(පඨක ොභාක ො) 

 න්ථාරම්භෙථා 

මුත්තහාරාදිනය ාථා 

මයො මලොමකමලොකමලොමකොවරතරපරමදො රාජරාජග් ජඤ්මඤො; 
ආකාොකාරකාමරොපර රතිරමතොමදවමදවන්තවජ්මජො. 

ෙංොරාොරොමරොසුනරන නමතො ාරහාරන්තරට්මඨො; 
මලොකාලඞ්කාරකාමරොඅතිෙති ති ාධීරවීරත්තරම්ම ො. 

සීහනිවත්තනනය ාථා 

ෙංොරචක්කවිද්ධංෙං, ෙම්බුද්ධංතං සු ානෙං; 
ෙංන ාමිසුගුමණෙං, ෙංමදසිතසුදුද්දෙං. 

අකනොතත්කතොදොවත්තනය ාථා 

මයන විද්ධංසිතාපාපා, මයනිචබ්බාපිතා දරා; 
මයනමලොකාිචේෙරිසුං, මයනචාහංන ාමිතං. 

චතුදීපචක්ෙවත්තනනය ාථා 

ෙඞ්ඝංෙෙඞ්ඝංන ාමි, වන්තන්තවරධම් ජං; 
 ග් ග්  නඵලට්ඨං, සුෙංෙංසුභ ානෙං. 

අබ්යකපතචතුපාදදදිය ෙ ාථා 

විනයංවිනයංොරං, ෙඞ් හංෙඞ් හංකරං; 
චරියංචරියංවන්මද, පර ංපර ංසුතං. 

බ්යකපතචතුපාදදදිඅන්තය ෙ ාථා 

පකාමරබහුපකාමර, ො මරගුණො මර; 
 රමවො   රමවො, වන්දාමිඅභිවන්දාමි. 
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වත්ථුත්තමය න්ථකාමර,  රූසුොදරං යා; 
කමතනන ක්කාමරන, හිත්වාෙබ්මබඋපද්දමව. 

සික්ඛාකාම හි ධීමරහි, ජිනොෙනකාරිභි; 
භික්ඛූහිවිනයඤ්ඤූහි, ොදරංඅභියාචිමතො. 

වණ්ණයිේොමි විනය-සඞ් හං පීතිවඩ්ඪනං; 
භික්ඛූනංමවනයිකානං, යථාෙත්තිබලංඅහං. 

මපොරාමණහිකතාටීකා, කිඤ්චාපිඅත්ථිොපන; 
අතිෙඞ්මඛපභාමවන, නොමධතියථි්ඡිතං. 

තේ ාහිනානාෙත්මථහි, ොර ාදායොධුකං; 

නාතිෙඞ්මඛපවිත්ථාරං, කරිේෙං අත්ථවණ්ණනං. 

විනයාලඞ්ොරං නා , මපෙලානංපම ොදනං; 
ඉ ංපකරණංෙබ්මබ, ෙම් ාධාමරන්තුොධමවොති. 

 න්ථාරම්භෙථාවණ්ණනා 

විවිධවිමෙෙනයෙ න්නා තං කායවාචාවිනයනකරණෙ ත්ථං
ලජ්ජිමපෙලභික්ඛූනං ෙංෙයවිමනොදනකාරකං මයො ාවචරපුග් ලානං
සීලවිසුද්ධිෙම්පාපකං ජිනොෙනවුඩ්ඪිමහතුභූතං පකරණමිද ාරභිතුකාම ො
අය ාචරියාෙමභො පඨ ං තාව
රතනත්තයපණා පණා ාරහභාවඅභිමධයයකරණමහතු 

කරණප්පකාරපකරණාභිධානිචමිත්තපමයොජනාිච දේමෙතුං ‘‘වත්ථුත්තයං 

න ස්සිත්වා’’තිආදි ාහ. එත්ථ හි වත්ථුත්තයං න ස්සිත්වාති ඉමිනා

රතනත්තයපණාම ො වුත්මතො පණාම තබ්බපණා අත්ථදේෙනමතො. සරණං

සබ්බ්පාණිනන්ති ඉමිනා පණා ාරහභාමවො පණා මහතුදේෙනමතො. 

පාළිමුත්තවිනිච්ඡයන්ති අභිමධමයයො ඉ ේෙ පකරණේෙ අත්ථභාවමතො. 

විප්පකිණ්ණ කනෙත්ථාති කරණමහතු මතමනවකාරමණන පකරණේෙ

කතත්තා. ස ාහරිත්වා එෙත්ථ, දස්සයිස්ස නාකුලන්ති කරණප්පකාමරො
මතනාකාමරනපකරණේෙකරණමතො.පකරණාභිධානං පනෙ ාහරිතෙද්දේෙ
ො ත්ථියමතො දේසිතං ෙ ාහරිත්වා දේෙමනමනව ඉ ේෙ පකරණේෙ 
විනයෙඞ් හඉතිනා ේෙලභනමතො. 

ිචමිත්තං පන අජ්ඣත්තිකබාහිරවමෙන දුවිධං. තත්ථ අජ්ඣත්තිකංනා 
කරුණා, තං දේෙනකිරියාය ො ත්ථියමතො දේසිතං තේමිං අෙති 
දේෙනකිරියාය අභාවමතො. බාහිරං නා  මෙොතුජනෙමූමහො, තං 
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කයො ාවචරභික්ඛූනන්තිතේෙකරුණාරම් ණභාවමතො.පමයොජනංපනදුවිධං 
පණා පමයොජනපකරණපමයොජනවමෙන. තත්ථ පණා පමයොජනං නා 

අන්තරායවිමෙොෙනපොදජනනාදිකං, තං සරණං සබ්බ්පාණිනන්ති ඉ ේෙ
ො ත්ථියමතො දේසිතං මහතුම්හි ෙති ඵලේෙ අවිනාභාවමතො. වුත්තඤ්හි
අභිධම් ටීකාචරිමයන‘‘ගුණවිමෙෙවාහි පණා ාරමහො මහොති, පණා ාරමහච
කමතො පණාම ො වුත්තප්පමයොජනසිද්ධිකමරොව මහොතී’’ති (ධ. ෙ. මූලටී. 1). 
පකරණපමයොජනම්පි දුවිධං මුඛයානුෙඞ්ගිකවමෙන. මතසු මුඛයපමයොජනං
නා  බයඤ්ජනානුරූපං අත්ථේෙ පටිවිජ්ඣනං පකාෙනඤ්ච අත්ථානුරූපං

බයඤ්ජනේෙ උද්දිෙනං උද්මදොපනඤ්ච, තං විනකය පාටවත්ථායාති ඉමිනා
වුත්තං. අනුෙඞ්ගිකපමයොජනංනා  සීලාදිඅනුපාදාපරිිචබ්බානන්මතොඅත්මථො, 

තං ස ාහරිත්වාඑෙත්ථ දස්සයිස්සන්තිඉ ේෙො ත්ථිමයනදේසිතංඑකත්ථ
ෙ ාහරිත්වා දේෙමන ෙති තදුග් හපරිපු්ඡාදිනා කතපමයො ේෙ
අනන්තරාමයනතදත්ථසිජ්ඣනමතොති. 

කි ත්ථං පමනත්ථ රතනත්තයපණා ාදමයො ආචරිමයන කතා, නනු 
අධිප්මපත න්ථාරම්මභොව කාතබ්මබොති? වු්චමත – එත්ථ
රතනත්තයපණා කරණං තබ්බිහතන්තරාමයො හුත්වා අනායාමෙන
 න්ථපරිෙ ාපනත්ථං. පණා ාරහභාවවචනං අත්තමනො 
යුත්තපත්තකාරිතාදේෙනත්ථං, තංවිඤ්ඤූනංමතොොපනත්ථං, තංපකරණේෙ 
උග් හණත්ථං, තං ෙබ්බෙම්පත්තිිචප්ඵාදනත්ථං. අභිමධයයකථනං
විදිතාභිමධයයේෙ  න්ථේෙ විඤ්ඤූනං උග් හධාරණාදිවමෙන
පටිපජ්ජනත්ථං. කරණමහතුකථනං අකාරමණ කතේෙ වායා ේෙ
ිචප්ඵලභාවමතො තප්පටික්මඛපනත්ථං. කරණප්පකාරකථනං විදිතප්පකාරේෙ 
 න්ථේෙ මෙොතූනං උග් හණාදීසු රුචිජනනත්ථං. අභිධානදේෙනං
මවොහාරසුඛත්ථං. ිචමිත්තකථනං ආෙන්නකාරණදේෙනත්ථං.
පමයොජනදේෙනංදුවිධපමයොජනකාමීනංමෙොතූනං ෙමුේොහජනනත්ථන්ති. 

රතනත්තයපණා පමයොජනංපනබහූහිපකාමරහිවිත්ථාරයන්තිආචරියා, 
තං තත්ථ තත්ථ වුත්තනමයමනව  මහතබ්බං. ඉධ පන
 න්ථ රුභාවම ොචනත්ථං අට්ඨකථාචරිමයහි අධිප්මපතපමයොජනම ව
කථයිම්හ.වුත්තඤ්හිඅට්ඨකථාචරිමයන– 

‘‘ිචප්චකාරේමෙතේෙ; 
කතේෙරතනත්තමය; 
ආනුභාමවනමෙොමෙත්වා; 
අන්තරාමයඅමෙෙමතො’’ති.(ධ.ෙ.අට්ඨ. න්ථාරම්භකථා7); 
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අයම ත්ථෙමුදායත්මථො, අයංපනඅවයවත්මථො– අහංෙබ්බපාණීනං ෙරණං
ෙරණීභූතං වත්ථුත්තයං න ේොමි, න ේසිත්වා මයො ාවචරභික්ඛූනං විනමය 
පාටවත්ථාය අමනකත්ථවිප්පකිණ්ණං පාළිමුත්තවිිච්ඡයං එකත්ථ
ෙ ාහරිත්වාඅනාකුලං කත්වාදේෙයිේෙංදේෙයිේොමීතිමයොජනා. 

තත්ථ වෙන්ති එත්ථාති වත්ථු. කිං තං? බුද්ධාදිරතනං. තඤ්හි යේ ා
ෙරණ තාෙප්පුරිොෙරණ  නෙ ඞ්ගිමනොහුත්වාබුද්ධාදිරතනංආරම් ණං
කත්වා තේමිං ආරම් මණ වෙන්ති ආවෙන්ති ිචවෙන්ති, තේ ා ‘‘වත්ථූ’’ති
වු්චති. ආරම් ණඤ්හිආධාමරො, ආරම් ණිකංආමධමයයොති. ඉමතො පරාිචපි
වත්ථුෙද්දේෙ වචනත්ථාදීිච ආචරිමයහි වුත්තාිච, තාිචපි තත්ථ තත්ථ
වුත්තනමයමනව මවදිතබ්බාිච. ඉධ පන  න්ථවිත්ථාරපරිහරණත්ථං
එත්තකම වවුත්තන්තිමවදිතබ්බන්ති.තිණ්ණං ෙමූමහොතිතයං, තමයොඅංො

අවයවාඅේොතිවාතයං.කිංතං? ෙමුදාමයො.වත්ථූනංතයන්ති වත්ථුත්තයං. 

කිංතං? බුද්ධාදිරතනත්තයං.න ේොමීති න ස්සිත්වා, අනමින්ති න ස්සිත්වා. 
බුද්ධාදිරතනඤ්හි ආරම් ණං කත්වා චිත්තේෙ උප්පජ්ජනකාමල ත්වා-
ප්චමයො ප්චුප්පන්නකාලිමකො මහොති, තේ ා පඨම ො විග් මහො කමතො, 
පාළිමුත්තවිිච්ඡයං එකත්ථ දේෙනකාමල අතීතකාලිමකො, තේ ා දුතිමයො
විග් මහො. මතමනව ච කාරමණන අත්ථමයොජනායපි
ප්චුප්පන්නකාලඅතීතකාලවමෙනමයොජනාකතා. 

ෙරතිහිංෙතීති සරණං. කිංතං? බුද්ධාදිරතනත්තයං.තඤ්හිෙරණ තානං
ෙප්පුරිොනං භයං ෙන්තාෙං දුක්ඛං දුග් තිවිිචපාතං ෙංකිමලෙං ෙරති හිංෙති
විනාමෙති, තේ ා ‘‘ෙරණ’’න්තිවු්චති.වුත්තඤ්හිභ වතා– 

‘‘යේමිං,  හානා , ෙ මයඅරියොවමකොතථා තං අනුේෙරති, මනවේෙ 
තේමිංෙ මයරා පරියුට්ඨිතංචිත්තංමහොතී’’තිආදි(අ.ිච.6.10; 11.11), 

‘‘එවං බුද්ධංෙරන්තානං; 
ධම් ංෙඞ්ඝඤ්චභික්ඛමවො; 
භයංවාඡම්භිතත්තංවා; 
මලො හංමෙොනමහේෙතී’’තිච.(ෙං.ිච.1.249); 

යේ ා පන ‘‘ෙරණ’’න්ති ඉදං පදං ‘‘නාථ’’න්ති පදේෙ මවවචනභූතං 
කිතසුද්ධනා පදං මහොති, න කිත ත්තපදං, තේ ා ධාත්වත්මථො
අන්මතොනීමතො. ‘‘ෙර හිංොය’’න්ති හි වුත්තං හිංෙත්ථං  මහත්වා
ෙබ්බපාණීනං ෙරණං හිංෙකං වත්ථුත්තයං න ේසිත්වා විඤ්ඤාය ාමන
අිචට්ඨප්පෙඞ් මතො ෙබ්බපාණීනං ෙරණං ෙරණීභූතං නාථභූතං වත්ථුත්තයං
න ේසිත්වාති විඤ්ඤාය ාමනමයව යුජ්ජති, මතමනව ච කාරමණන 
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අත්ථමයොජනායම්පි තථා මයොජනා කතා. සබ්බ්-ෙද්මදො ිචරවමෙෙත්ථවාචකං
ෙබ්බනා පදං.ෙහඅමවනමයොවත්තතීතිෙබ්මබොතිකමතපනෙකල-ෙද්මදො 
වියෙමුදායවාචකංෙ ාෙනා පදංමහොති.පාමණොඑමතෙංඅත්ථීතිපාණිමනො, 
පාමණොතිමචත්ථ ජීවිතින්ද්රියං අධිප්මපතං. ෙබ්මබ පාණිමනො ෙබ්බපාණිමනො, 

මතෙං සබ්බ්පාණීනං. එත්තාවතා වත්ථුත්තයේෙ ෙබ්බමලොකෙරණභාවං, 
තමතොමයව චන ේෙනාරහභාවං, න ේෙනාරමහචකතායන ේෙනකිරියාය
යථාධිප්මපතත්ථසිද්ධිකරභාවං, අත්තමනො කිරියාය ච මඛත්තඞ් තභාවං
දේමෙති. 

එවං ෙමහතුකං රතනත්තයපණා ං දේමෙත්වා ඉදාිච පකරණාරම්භේෙ 

ෙිචමිත්තං මුඛයපමයොජනං දේමෙතු ාහ ‘‘විනකය පාටවත්ථාය, 

කයො ාවචරභික්ඛූන’’න්ති. එත්ථ ච විනකය පාටවත්ථායාති
මුඛයපමයොජනදේෙනං, තංදේෙමනනචඅනුෙඞ්ගිකපමයොජනම්පිවිභාවිතම ව

මහොති කාරමණ සිද්මධ කාරියේෙ සිජ්ඣනමතො. කයො ාවචරභික්ඛූනන්ති
බාහිරිචමිත්තදේෙනං, තේමිං දේසිමත අජ්ඣත්තිකිචමිත්තම්පි දීපිතම ව
මහොතිආරම් මණඤාමත ආරම් ණිකේෙඤාතබ්බමතො. තත්ථ විවිධා නයා
එත්ථාති විනමයො, 
දුවිධපාතිම ොක්ඛදුවිධවිභඞ් පඤ්චවිධපාතිම ොක්ඛුද්මදෙපඤ්චආපත්තික්ඛන්ධ
ෙත්තආපත්තික්ඛන්ධාදමයො විවිධා අමනකප්පකාරා නයා එත්ථ ෙන්තීති
අත්මථො. අථ වා විමෙො නයා එත්ථාති විනමයො, 
ද ්හීකම් සිථිලකරණපමයොජනාඅනුපඤ්ඤත්තිනයාදමයොවිමෙොනයාඑත්ථ
ෙන්තීති අත්මථො. අථ වා විමනතීති විනමයො. කාමයො විමනතිකායවාචාමයො, 
ඉතිකායවාචානංවිනයනමතොවිනමයො. වුත්තඤ්හිඅට්ඨකථායං– 

‘‘විවිධවිමෙෙනයත්තා; 
විනයනමතොමචවකායවාචානං; 
විනයත්ථවිදූහිඅයං; 
විනමයො ‘විනමයො’ති අක්ඛාමතො’’ති. (පාරා. අට්ඨ. 
1.පඨ  හාෙඞ්ගීතිකථා; ධ. ෙ. අට්ඨ. ිචදානකථා; දී. ිච. අට්ඨ. 
1.පඨ  හාෙඞ්ගීතිකථා); 

මකොමෙො? විනයපිටකං.තේමිං විනකය. පටති වියත්තභාවං ්ඡතීතිපටු.මකො
මෙො? පණ්ඩිමතො. පටුමනො භාමවො පාටවං. කිං තං? ඤාණං. අෙති 
කාරණානුරූපං භවතීති අත්මථො. මකො මෙො? පමයොජනං. පාටවම ව අත්මථො

පාටවත්මථො, තේෙ පාටවත්ථාය, විනයපිටමකමකොෙල්ලඤාණපමයොජනායාති
වුත්තං මහොති. යුඤ්ජනං මයොම ො, කම් ට්ඨාන නසිකාමරො. අවචරන්තීති
අවචරා, මයොම  අවචරා මයො ාවචරා, කම් ට්ඨාිචකා භික්ඛූ. ෙංොමර භයං
ඉක්ඛන්තීති භික්ඛූ, මයො ාවචරා ච මත භික්ඛූ චාති මයො ාවචරභික්ඛූ, මතෙං 
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කයො ාවචරභික්ඛූනං. එමතන විනමය පටුභාමවොනා  භික්ඛූනංමයව අත්මථො
මහොති, න  හට්ඨතාපෙපරිබ්බාජකාදීනං.භික්ඛූසුචකම් ට්ඨාමනිචයුත්තානං 
ලජ්ජිමපෙලභික්ඛූනංමයව, න විේෙට්ඨකම් ට්ඨානානං අලජ්ජිභික්ඛූනන්ති
ඉ  ත්ථං දේමෙති. 

එවංපකරණාරම්භේෙෙිචමිත්තංපමයොජනංදේමෙත්වාඉදාිචෙමහතුකං 

අභිමධයයංදේමෙතුං ‘‘විප්පකිණ්ණ කනෙත්ථ, පාළිමුත්තවිනිච්ඡය’’න්තිආහ.

තත්ථ විප්පකිණ්ණං අකනෙත්ථාති ඉමිනා පකරණාරම්භේෙ මහතුං දේමෙති
මහතු න්තවිමෙෙනත්තා, ඉ ේෙ අමනකත්ථවිප්පකිණ්ණත්තාමයව
ආචරියේෙආරම්මභොමහොති, නඅවිප්පකිණ්මණ ෙති.වක්ඛතිහි‘‘ෙ ාහරිත්වා
එකත්ථ දේෙයිේෙ’’න්ති (වි. ෙඞ් . අට්ඨ.  න්ථාරම්භකථා). 

පාළිමුත්තවිනිච්ඡයන්ති ඉමිනා පකරණාභිමධයයං. තත්ථ කිරති වික්ඛිපතීති
කිණ්මණො, පකාමරන කිණ්මණො පකිණ්මණො, විවිමධන පකිණ්මණො

විප්පකිණ්මණො.මකොමෙො? පාළිමුත්තවිිච්ඡමයො, තං විප්පකිණ්ණං. 

අකනෙත්ථාති එත්ථ ෙඞ්ඛයාවාචමකො ෙබ්බනාමිමකො එක-ෙද්මදො, න
එමකොඅමනමක.බහ්වත්ථවාචමකො අමනකෙද්මදො. එකන්තඑකවචනන්මතොපි
එක-ෙද්මදො න-ඉතිිචපාමතන යුත්තත්තා බහුවචනන්මතො ජාමතොති. තත්ථ 

අකනෙත්ථ බහූසූති අත්මථො, පාරාජිකකණ්ඩට්ඨකථාදීසු අමනමකසු 

පකරමණසූති වුත්තං මහොති. මපොරාණටීකායං පන අකනෙත්ථාති අමනමකසු
සික්ඛාපදපමදමෙසූති අත්මථො දේසිමතො, එවඤ්ච ෙති උපරි ‘‘ෙ ාහරිත්වා
එකත්ථා’’ති වක්ඛ ානත්තා ‘‘අමනකත්ථවිප්පකිණ්ණං එකත්ථ 
ෙ ාහරිත්වා’’ති ඉම ෙං පදානං ෙහමයොගීභූතත්තා අමනමකසු
සික්ඛාපදපමදමෙසු විප්පකිණ්ණං එකේමිං සික්ඛාපදපමදමෙ ෙ ාහරිත්වාති
අත්මථොභමවයය, මෙොචඅත්මථො අයුත්මතො.කේ ා? අමනමකසුපකරමණසු
විප්පකිණ්ණංඑකේමිංපකරමණෙ ාහරිත්වාති අත්මථොඅම්මහහිවුත්මතො.අථ
පන ‘‘එකත්ථා’’ති ඉ ේෙ ‘‘එකමතො’’ති අත්ථං විකප්මපත්වා අමනමකසු
සික්ඛාපදපමදමෙසු විප්පකිණ්ණං එකමතො ෙ ාහරිත්වාති අත්ථං  ණ්මහයය, 
මෙොඅත්මථොයුත්මතොභමවයය. 

පකට්ඨානංආළීතිපාළි, උත්ත ානංවචනානංඅනුක්කම ොතිඅත්මථො.අථ 
වාඅත්තත්ථපරත්ථාදිමභදංඅත්ථංපාමලතිරක්ඛතීතිපාළි, ල ාන විමෙමෙො.
කා ො? විනයතන්ති. මු්චතීති මුත්මතො, පාළිමතො මුත්මතො පාළිමුත්මතො.
ඡින්දියමතඅමනනාති ඡමයො, නීහරිත්වාඡමයොිච්ඡමයො, විමෙමෙනිච්ඡමයො
විිච්ඡමයො, ඛිල ද්දනාකාමරන පවත්මතො ෙද්දනමයො අත්ථනමයො ච.
පාළිමුත්මතො ච මෙො විිච්ඡමයො චාති පාළිමුත්තවිිච්ඡමයො, තං 

පාළිමුත්තවිනිච්ඡයං. ඉදඤ්ච ‘‘ආන රා ඛදිරවන’’න්තිආදීසු විය
මයභුයයනයවමෙන වුත්තං කත්ථචි පාළිවිිච්ඡයේෙපි දිේෙනමතො.
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පටුන 

මපොරාණටීකායං පන පාළිවිිච්ඡමයො ච පාළිමුත්තවිිච්ඡමයො ච
පාළිමුත්තවිිච්ඡමයොතිඑවංඑකමදෙෙරූමපකමෙෙවමෙනවාඑතං වුත්තන්ති
දට්ඨබ්බන්ති දුතියනමයොපි වුත්මතො, එවඤ්ච ෙති 
පාළිවිිච්ඡයපාළිමුත්තවිිච්ඡමයහිඅඤ්ඤේෙවිිච්ඡයේෙඅභාවාකිම මතන 
 න්ථ රුකමරන පාළිමුත්තග් හමණන. විමෙෙනඤ්හි ෙම්භවබයභිචාමර ච
ෙතිොත්ථකං සියාතිපඨ නමයොවආරාධනීමයොමහොති. 

එවං ෙමහතුකං අභිමධයයං දේමෙත්වා ඉදාිච කරණප්පකාරං දේමෙති 

‘‘ස ාහරිත්වා’’තිආදිනා. දුවිමධො මහත්ථ කරණප්පකාමරො 
එකත්ථෙ ාහරණඅනාකුලකරණවමෙන. මෙො දුවිමධොපි මතන පකාමරන
පකරණේෙ කතත්තා ‘‘කරණප්පකාමරො’’ති වු්චති. තත්ථ ෙ ාහරිේොමීති 

ස ාහරිත්වා, ෙං-ෙද්මදො ෙඞ්මඛපත්මථො, තේ ා ෙඞ්ඛිපිය ආහරිේොමීති
අත්මථො. අනා තකාලිකවමෙන ප්ච ාමනන ‘‘දේෙයිේෙ’’න්ති පමදන

ෙ ානකාලත්තා අනා තකාලිමකො ඉධ ත්වා-ප්චමයො වුත්මතො. එෙත්ථාති

එකේමිං ඉධ විනයෙඞ් හප්පකරමණ. එෙත්ථාති වා එකමතො. දස්සයිස්සන්ති 
දේෙයිේොමි, ඤාපයිේොමීති අත්මථො. ආකුලති බයාකුලතීති ආකුමලො, න
ආකුමලො අනාකුමලො, පුබ්බාපරබයාකිණ්ණවිරහිමතො පාළිමුත්තවිිච්ඡමයො. 

අනාකුලන්ති පන භාවනපුංෙකං, තේ ා කරධාතු මයන කත්වාෙද්මදන
මයොමජත්වාදේෙනකිරියායෙම්බන්ධිතබ්බං. 

එවං රතනත්තයපණා ාදිකං පුබ්බකරණං දේමෙත්වා ඉදාිච මය 
පාළිමුත්තවිිච්ඡමය දේමෙතුකාම ො, මතෙං අනුක්ක කරණත්ථං  ාතිකං

ඨමපන්මතො ‘‘තත්රායං ාකො’’තිආදි ාහ. ාතිකායහිඅෙතිදේසිතවිිච්ඡයා 
විකිරන්තිවිධංමෙන්තියථාතංසුත්මතනඅෙඞ් හිතාිචපුප්ඵාිච.ෙන්තියාපන 
 ාතිකාය දේසිතවිිච්ඡයා න විකිරන්ති න විධංමෙන්ති යථා තං සුත්මතන
ෙඞ් හිතාිච පුප්ඵාිච.තංතංඅත්ථංජාිචතුකාම හි ාතිකානුොමරන න්ත්වා 
ඉ්ඡිති්ඡිතවිිච්ඡයං පත්වා මෙො මෙො අත්මථො ජාිචතබ්මබො මහොති, තේ ා 

සුඛග් හණත්ථං  ාතිකා ඨපිතා. තත්ථ තත්රාති තේමිං පාළිමුත්තවිිච්ඡමය. 

අයන්තිඅයං යාවක්ඛ ානා. ාතා වියාති  ාකො. යථාහිපුත්තා ාතිමතො
පභවන්ති, එවං ිචද්මදෙපදාිච උද්මදෙමතො පභවන්ති, තේ ා උද්මදමෙො
 ාතිකාවියාති‘‘ ාතිකා’’ති වු්චති. 

දිවාකසයයාතිආදීසු දිවාකසයයා දිවාමෙයයවිිච්ඡයකථා. පරික්ඛාකරො 

පරික්ඛාරවිිච්ඡයකථා…මප.… පකිණ්ණෙං පකිණ්ණකවිිච්ඡයකථාති

මයොජනා. මතමනව වක්ඛති ‘‘දිවාෙයනවිිච්ඡයකථා ෙ ත්තා’’තිආදි. ඉක-
ෙද්මදො ඉද ත්මථො වා ිචදේෙනත්මථො වා පරිෙ ාපනත්මථො වා. මතසු
ඉද ත්මථ කා ො? දිවාමෙයයා…මප.… පකිණ්ණකං ඉති අයන්ති.
ිචදේෙනත්මථ කථං ො? දිවාමෙයයා…මප.… පකිණ්ණකං ඉති දට්ඨබ්බාති.
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පරිෙ ාපනත්මථ ො කිත්තමකන පරිෙ ත්තා? දිවාමෙයයා…මප.… 
පකිණ්ණකං ඉති එත්තමකන පරිෙ ත්තාති අත්මථො. ඉම ෙං පන
දිවාමෙයයාදිපදානං වාකයවිග් හං කත්වා අත්මථ ඉධ වු්ච ාමන
අතිපපඤ්මචො භවිේෙති, මෙොතූනඤ්චදුේෙල්ලක්ඛණීමයො, තේ ාතේෙතේෙ
ිචද්මදෙේෙ ආදිම්හිමයවයථානුරූපංවක්ඛා . 

 න්ථාරම්භකථාවණ්ණනාිචට්ඨිතා. 

1. දිවාකසයයවිනිච්ඡයෙථා 

1. එවං පාළිමුත්තවිිච්ඡයකථානං  ාතිකං ඨමපත්වා ඉදාිච 

යථාඨපිත ාතිකානුක්කම න ිචද්දිෙන්මතො ‘‘තත්ථ දිවාකසයයාක 

දිවානිපජ්ජන’’න්තිආදි ාහ. තත්ථ තත්ථාති මතසු  ාතිකාපමදසු
ෙ භිිචවිට්ඨේෙ ‘‘දිවාමෙයයා’’ති පදේෙ ‘‘දිවාිචපජ්ජන’’න්ති අත්මථො

දට්ඨබ්මබොතිමයොජනා.තත්ථ දිවා-ෙද්මදොඅහවාචමකො ආකාරන්මතොිචපාමතො.
වුත්තඤ්හිඅභිධානප්පදීපිකායං‘‘ආනුකූමලයතුෙද්ධඤ්ච, නත්තංමදොමෙොදිවා
ත්වමහ’’ති. ෙයනං මෙයයා, කරජකාය තරූපානං උද්ධං අනුග් න්ත්වා 
දීඝවමෙනවිත්ථාරමතො පවත්තනෙඞ්ඛාමතො ඉරියාපථවිමෙමෙො. දිවාකාලේමිං

මෙයයා දිවාකසයයා. අරුණුග්  නමතො පට්ඨාය යාව සූරියත්ථඞ්  නා, 
එතේමිං කාමල ෙයනඉරියාපථකරණන්ති. මතනාහ ‘‘දිවාිචපජ්ජනන්ති
අත්මථො’’ති. 

තත්රාති තේමිං දිවාෙයමන අයං වක්ඛ ාමනො විිච්ඡමයො මවදිතබ්මබොති

මයොජනා. ‘‘අනුජානාමි…කප.… වචනකතො’’ති (පාරා. 77) අයං
පඨ පාරාජිකසික්ඛාපදේෙ විනීතවත්ථූසු ආ මතො භ වතා ආහ්චභාසිමතො

ඤාපකපාමඨො. තත්ථ දිවා පටිසල්ලීයන්කතනාති දිවා ිචපජ්ජන්මතන. ද්වාරං 

සංවරිත්වා පටිසල්ලීයිතුන්ති ද්වාරං පිදහිත්වා ිචපජ්ජිතුං. ‘‘දිවා…කප.… 

නිපජ්ජිතබ්බ්න්තිඤාපයං.නනුපාළියං‘‘අයංනා  ආපත්තී’’තිනවුත්තා, අථ

කථම ත්ථ ආපත්ති විඤ්ඤායතීති මචොදනං ෙන්ධායාහ ‘‘එත්ථ ච

කිඤ්චාපී’’තිආදි. තත්ථ එත්ථාති එතේමිං දිවාිචපජ්ජමන. ච-ෙද්මදො

වාකයාරම්භමජොතමකො, කිඤ්චාපි-ෙද්මදො ිචපාතෙමුදාමයො, යදිපීතයත්මථො.
පාළියං අයං නා  ආපත්තීති කිඤ්චාපි න වුත්තා, පන තථාපි අෙංවරිත්වා
ිචපජ්ජන්තේෙඅට්ඨකථායං (පාරා.අට්ඨ.1.77) දුක්කටංයේ ාවුත්තං, තේ ා
එත්ථආපත්තිවිඤ්ඤායතීති මයොජනා.එවංෙන්මතපිඅෙතිභ වමතොවචමන

කථං අට්ඨකථායං වුත්තං සියාති ආහ ‘‘විවරිත්වා…කප.… 

අනුඤ්ඤාතත්තා’’ති. එමතන භ වමතො අනුජානනම්පි තං අකමරොන්තේෙ
ආපත්තිකාරණංමහොතීතිදේමෙති. 
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තත්ථ ‘‘උප්පන්කන වත්ථුම්හීති ඉත්ථියා කතඅජ්ඣාචාරවත්ථුේමි’’න්ති
වි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී.1.77) වුත්තං, ොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ.ටී.2.77) 
පන ‘‘ම ථුනවත්ථුේමිං උප්පන්මන’’ති වුත්තං, මපොරාණටීකායම්පි තම ව
 මහත්වා ‘‘උප්පන්මන ම ථුනවත්ථුේමි’’න්තිවුත්තං, තමදතං විචාමරතබ්බං
ම ථුනලක්ඛණේෙඅභාවා.නනු සික්ඛාපදපඤ්ඤාපනංනා බුද්ධවිෙමයො, අථ

කේ ා අට්ඨකථායං දුක්කටං වුත්තන්ති ආහ ‘‘භ වකතො’’තිආදි. න මකවලං 
උපාලිත්මථරාදීහි එව අට්ඨකථා ඨපිතා, අථ මඛො පාළිමතො ච අත්ථමතො ච
බුද්මධන භ වතා වුත්මතො. න හි භ වතා අබයාකතං තන්තිපදං නා  අත්ථි, 
ෙබ්මබෙංමයව අත්මථො කථිමතො, තේ ා ෙම්බුද්මධමනව තිණ්ණං පිටකානං
අත්ථවණ්ණනක්කම ොපි භාසිමතොති දට්ඨබ්බං. තත්ථ තත්ථ හි භ වතා
පවත්තිතාපකිණ්ණකමදෙනාමයවඅට්ඨකථාති. 

කිං පමනත්ථ එතං දිවා ද්වාරං අෙංවරිත්වා ිචපජ්ජන්තේෙ
දුක්කටාපත්තිආපජ්ජනං අට්ඨකථායං වුත්තත්තා එව සිද්ධං, උදාහු 

අඤ්මඤනපීති ආහ ‘‘අත්ථාපත්තී’’තිආදි. එතං දුක්කටාපත්තිආපජ්ජනං න
මකවලං අට්ඨකථායං වුත්තත්තා එව සිද්ධං, අථ මඛො ‘‘අත්ථාපත්ති දිවා
ආපජ්ජති, මනොරත්ති’’න්ති(පරි.323) ඉමිනාපරිවාරපාමඨනපි සිද්ධංමහොතීති
මයොජනා.කතරේමිං පන වත්ථුේමිං ඉදං සික්ඛාපදං වුත්තන්ති? ‘‘මතනමඛො
පනෙ මයනඅඤ්ඤතමරොභික්ඛුමවොලියං හාවමනකූටා ාරොලායංදිවා
විහාර මතො ද්වාරං විවරිත්වා ිචපන්මනො අමහොසි. තේෙ අඞ්  ඞ් ාිච
වාතුපත්ථද්ධාිච අමහසුං. මතන මඛො පන ෙ මයන ෙම්බහුලා ඉත්ථිමයො
 න්ධඤ්ච ාලඤ්චආදායවිහාරංආ මිංසු විහාරමපක්ඛිකාමයො.අථමඛොතා
ඉත්ථිමයො තං භික්ඛුං පේසිත්වා අඞ් ජාමත අභිිචසීදිත්වා යාවදත්ථං කත්වා
‘පුරිසුෙමභොවතාය’න්තිවත්වා න්ධඤ්ච ාලඤ්ච ආමරොමපත්වාපක්කමිංසු.
භික්ඛූ කිලින්නං පේසිත්වා භ වමතො එත ත්ථං ආමරොමචසුං. පඤ්චහි, 
භික්ඛමව, ආකාමරහි අඞ් ජාතං කම් ිචයං මහොති රාම න, ව්මචන, 
පේොමවන, වාමතන, උ්චාලිඞ් පාණකදට්මඨන. ඉම හි මඛො, භික්ඛමව, 
පඤ්චහාකාමරහි අඞ් ජාතං කම් ිචයං මහොති. අට්ඨානම තං, භික්ඛමව, 
අනවකාමෙො, යංතේෙභික්ඛුමනොරාම න අඞ් ජාතංකම් ිචයංඅේෙ, අරහං
මෙො, භික්ඛමව, භික්ඛු, අනාපත්ති භික්ඛමව තේෙ භික්ඛුමනො. අනුජානාමි
භික්ඛමවදිවාපටිෙල්ලීයන්මතනද්වාරංෙංවරිත්වා පටිෙල්ලීයිතු’’න්ති(පාරා.
77) එතේමිංවත්ථුේමිංඉදංවුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. 

2. ඉදාිච ද්වාරවිමෙෙං දේමෙතුං ‘‘කීදිස’’න්තිආදි ාහ. තත්ථ 

පරිවත්තෙද්වාරක වාති ෙංවරණවිවරණවමෙන ඉමතො චිමතො ච 

පරිවත්තනමයොග් ද්වාරම ව. රුක්ඛසූචිෙණ්ටෙද්වාරන්ති රුක්ඛසූචිද්වාරං
කණ්ටකද්වාරඤ්ච. ‘‘රුක්ඛසූචිද්වාරකණ්ටකද්වාර’’මි්මචව වා පාමඨො. යං
උමභොසුපේමෙසුරුක්ඛත්ථම්මභිචඛිචත්වාතත්ථ විජ්ඣිත්වා ජ්මඣද්මව
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පටුන 

තිේමෙො රුක්ඛසූචිමයො පමවමෙත්වා කමරොන්ති, තං රුක්ඛසූචිද්වාරං නා .
පමවෙනිචක්ඛ නකාමල අපමනත්වා ථකනමයොග් ං එකාය, බහූහි වා

කණ්ටකොඛාහිකතං ෙණ්ටෙද්වාරං නා . ා ද්වාරේෙපිධානත්ථංපදමරන
වා කණ්ටකොඛාදීහි වාකතේෙකවාටේෙ උදුක්ඛලපාෙකරහිතතාය එමකන
ෙංවරිතුං විවරිතුඤ්ච අෙක්කුමණයයේෙ මහට්ඨා එකං චක්කං මයොමජන්ති, 
මයන පරිවත්ත ානකකවාටං සුඛථකනකං මහොති, තං ෙන්ධාය වුත්තං 

‘‘චක්ෙලෙයුත්තද්වාර’’න්ති. චක්කම ව හි ලාතබ්බත්මථන
ෙංවරණවිවරණත්ථාය  මහතබ්බත්මථන චක්කලකං, මතන යුත්තකවාටම්පි

චක්කලකංනා , මතනයුත්තද්වාරං චක්ෙලෙයුත්තද්වාරං. 

 හාද්වාමරසු පන ද්මව තීණි චක්කලකාිච මයොමජතීති ආහ 

‘‘ඵලකෙසූ’’තිආදි. කිටිොසූති මවළුමපසිකාදීහි කණ්ටකොඛාදීහි ච

කතථකනමකසු. සංසරණකිටිෙද්වාරන්ති චක්කලකයන්මතන 

ෙංෙරණකිටිකායුත්ත හාද්වාරං. ක ොප්කඵත්වාති ආවුණිත්වා, රජ්ජූහි

 න්මථත්වා වා. එෙං දුස්සසාණිද්වාරක වාති එත්ථ කිලඤ්ජොණිද්වාරම්පි
ෙඞ් හං  ්ඡති. වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී. පාරාජික 76-77) පන
‘‘දුේෙද්වාරං ොණිද්වාරඤ්ච දුේෙොණිද්වාරං. දුේෙොණි 
කිලඤ්ජොණීතිආදිනාවුත්තංෙබ්බම්පිදුේෙොණියම වෙඞ් මහත්වාවුත්තං, 
එකෙදිෙත්තාඑකන්තිවුත්ත’’න්තිවුත්තං. 

3. එවං ද්වාරවිමෙෙංදේමෙත්වාඉදාිචයත්තමකනද්වාරංෙංවුතංමහොති, 

තං ප ාණං දේමෙතුං ‘‘කිත්තකෙන’’තයාදි ාහ. තත්ථ සූචීති  ජ්මඣ ඡිද්දං

කත්වා පමවසිතා. ඝටිොති උපරි මයොජිතා. ඉදාිච යත්ථ ද්වාරං ෙංවරිත්වා

ිචපජ්ජිතුං න ෙක්කා මහොති, තත්ථ කාතබ්බවිධිං දේමෙතුං ‘‘සකච බ්හූනං

වළඤ්ජනට්ඨානං කහොතී’’තිආදි වුත්තං. බහූනං අව ඤ්ජනට්ඨාමනපි එකං

ආපු්ඡිත්වාිචපජ්ජිතුං වට්ටතිමයව. අථ භික්ඛූ…කප.… නිසින්නා කහොන්තීති
ඉදං තත්ථ භික්ඛූනං ෙන්ිචහිතභාවදේෙනත්ථං වුත්තං, න
මෙෙඉරියාපථෙ ඞ්ගිතාිචවත්තනත්ථං, තේ ා ිචපන්මනපි ආමභො ං කාතුං
වට්ටති. ිචපජ්ජිත්වා ිචද්දායන්මත පන ආමභො ං කාතුං න වට්ටති.
අෙන්තපක්මඛ ඨිතත්තා රමහො ිචෙජ්ජාය විය ද්වාරෙංවරණං නා 

 ාතු ා ානං පමවෙිචවාරණත්ථං අනුඤ්ඤාතන්ති ආහ ‘‘කෙවලං භික්ඛුනිං 

වා’’තිආදි. 

එත්ථ ච තං යුත්තං, එවං සබ්බ්ත්ථපි කයො කයො කථරවාකදො වා

අට්ඨෙථාවාකදොවාපච්ඡාවුච්චක, කසොකසොවප ාණන්ක  කහතබ්බ්න්තිඉදං
අට්ඨකථාවචනමතො අතිමරකං ආචරියේෙ වචනං. ඉමතො පුබ්බාපරවචනං 

අට්ඨකථාවචනම ව. තත්ථ තං යුත්තන්ති ‘‘කුරුන්දට්ඨකථායං පන…මප.… 
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න වත්තතී’’ති යං වචනං අට්ඨකථාචරිමයහි වුත්තං, තං වචනං යුත්තන්ති

අත්මථො. එවං…කප.…  කහතබ්බ්න්ති යථා මචත්ථ කුරුන්දියං වුත්තවචනං
යුත්තං, එවංෙබ්බත්ථපිවිිච්ඡමයමයොමයොමථරවාමදො වා අට්ඨකථාවාමදො
වා ප්ඡා වු්චති, මෙො මෙොව ප ාණන්ති  මහතබ්බං, පුමර වුත්මතො 
මථරවාමදොවාඅට්ඨකථාවාමදොවාප ාණන්තින මහතබ්බන්තිඅධිප්පාමයො.
ඉදංවචනං අට්ඨාමනවුත්තංවියදිේෙති.කථං? යංතාවවුත්තං, තංයුත්තන්ති.
තං ඉ ේමිං ආපු්ඡනආමභො කරණවිිච්ඡමය අඤ්ඤේෙ අයුත්තේෙ
අට්ඨකථාවාදේෙ වා මථරවාදේෙ වා අභාවා වත්තුං න ෙක්කා. න හි
පුබ්බවාමකය ‘‘භික්ඛූඑවා’’තිඅවධාරණංකතං, අථමඛො ආෙන්නවමෙනවා
පට්ඨානවමෙනවා ‘‘භික්ඛූ චීවරකම් ං’’ඉ්චාදිකංමයවවුත්තං. යම්පි වුත්තං
‘‘එවං ෙබ්බත්ථපී’’තයාදි, තම්පි අමනොකාෙං. ඉ ේමිං විිච්ඡමය අඤ්ඤේෙ
අට්ඨකථාවාදේෙ වා ආචරියවාදේෙ වා අවචනමතො පුමර ප්ඡාභාමවො ච න
දිේෙති, අයං ‘‘ප ාණ’’න්ති  මහතබ්මබො, අයං ‘‘න  මහතබ්මබො’’ති 
වත්තබ්බභාමවොච. 

උපරි පන ‘‘මකො මු්චති, මකො න මු්චතී’’ති ඉ ේෙ පඤ්හේෙ 
විේෙජ්ජමන  හාප්චරිවාමදො ච කුරුන්දිවාමදො ච  හාඅට්ඨකථාවාමදො චාති
තමයො අට්ඨකථාවාදාආ තා, එමකො  හාපදු ත්මථරවාමදො, තේ ා තත්මථව
යුත්තායුත්තභාමවොච ප ාණාප ාණභාමවොච මහතබ්බා මහතබ්බභාමවොච
දිේෙති, තේ ා තේමිංමයව ඨාමන වත්තබ්බං සියා, 
සුවි ලවිපුලපඤ්ඤාමවයයත්තියෙ න්නා මතන පන ආචරියාෙමභන 
අවත්තබ්බට්ඨාමන වුත්තං න සියා, තේ ා උපරි
අට්ඨකථාවාදෙංෙන්දනාවොමන  හාපදු ත්මථමරන වුත්තන්ති ඉ ේෙ
වචනේෙප්ඡමතොවුත්තංසියා, තංප්ඡා මලඛමකහිපරිවත්මතත්වාලිඛිතං
භමවයය, පාරාජිකකණ්ඩට්ඨකථායඤ්චඉදංවචනං වුත්තං.ටීකායඤ්චඉ ේමිං
ඨාමන න වුත්තං, උපරිමයව වුත්තං, ‘‘මයො ච යක්ඛ හිතමකො, මයො ච
බන්ධිත්වා ිචපජ්ජාපිමතො’’ති ඉ ේෙ අට්ඨකථාවාදේෙ ප්ඡි ත්තා මෙොමයව 
ප ාණමතො  මහතබ්මබො. තථා ච වක්ඛති ‘‘ෙබ්බත්ථ මයො මයො
අට්ඨකථාවාමදො වා මථරවාමදො වා ප්ඡා වු්චති, මෙො මෙොමයව ප ාණමතො
දට්ඨබ්මබො’’ති, තේ ාඉදම ත්ථවිචාමරත්වා  මහතබ්බං. 

4. ඉදාිච ද්වාරං ෙංවරණේෙ අන්තරාමය ෙති අෙංවරිත්වාපි ිචපජ්ජිතුං

වට්ටතීති දේමෙතුං ‘‘අථ ද්වාරස්ස’’තයාදි ාහ. නිස්කසණිං දකරොකපත්වාති
උපරි තලං ආමරොමපත්වා විෙඞ්ඛරිත්වා භූමියං පාමතත්වා, ඡඩ්මඩත්වා වා

ිචපජ්ජිතුංවට්ටති.ඉදංඑකාබද්ධතායවුත්තං. ද්කවපිද්වාරානිජග්ගිතබ්බ්ානීති
එත්ථෙමචඑකේමිංද්වාමර කවාටංවානත්ථි, මහට්ඨාවුත්තනමයනෙංවරිතුං

වාන ෙක්කා, ඉතරං ද්වාරං අෙංවරිත්වා ිචපජ්ජිතුං වට්ටති. ද්වාරපාලස්සාති
ද්වාරමකොට්ඨමක  හාද්වාමර, ිචේමෙණිමූමල වා ඨත්වා ද්වාරජග් නකේෙ. 



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(පඨම ොභාම ො) 

12 

පටුන 

පච්ඡි ානං භාකරොති එකාබද්ධවමෙන ආ ්ඡන්මත ෙන්ධාය වුත්තං.

අෙංවුතද්වාමර අන්මතො බ්මභ වාති මයොමජතබ්බං. බ්හි වාති  බ්භමතො බහි. 

නිපජ්ජනොකලපි…කප.… වට්ටකකයවාති එත්ථ ද්වාරජග් නකේෙ
තදධීනත්තා තදා තේෙ තත්ථ ෙන්ිචහිතාෙන්ිචහිතභාවං අනුපධාමරත්වාපි
ආමභො ංකාතුංවට්ටතිමයවාතිවදන්ති. 

කයනකෙනචිපරික්ඛිත්කතතිඑත්ථ පරික්මඛපේෙඋබ්මබධමතො ප ාණං
ෙහමෙයයප්පමහොනමකවුත්තෙදිෙම ව.වුත්තඤ්හි ෙ න්තපාොදිකායං(පාචි.
අට්ඨ.51) ‘‘යඤ්හිමෙනාෙනංඋපරිපඤ්චහිඡදමනහිඅඤ්මඤන වාමකනචි
ෙබ්බම ව පටි්ඡන්නං, අයං ෙබ්බ්ඡන්නා නා  මෙයයා…මප.… යං පන 
මෙනාෙනංභූමිමතොපට්ඨායයාවඡදනංආහ්චපාකාමරනවාඅඤ්මඤනවා
මකනචි අන්ත මෙො වත්මථනපි පරික්ඛිත්තං, අයං ෙබ්බපරි්ඡන්නා නා 
මෙයයා. ඡදනං අනාහ්ච ෙබ්බන්තිම න පරියාමයන දියඩ්ඪහත්ථුබ්මබමධන
පාකාරාදිනා පරික්ඛිත්තාපි ෙබ්බපරි්ඡන්නාමයවාති කුරුන්දට්ඨකථායං
වුත්ත’’න්ති. ‘‘දියඩ්ඪහත්ථුබ්මබමධො වඩ්ඪකිහත්මථන  මහතබ්මබො’’ති
ොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ.ටී.පාචිත්තිය3.51) වි තිවිමනොදිචයඤ්ච(වි.වි.ටී.

පාචිත්තිය 2.50-51) වුත්තං.  හාපරිකවණන්ති  හන්තං අඞ් ණං. මතන

බහුජනෙඤ්චරණට්ඨානං දේමෙති.මතනාහ ‘‘ හාකබ්ොධී’’තිආදි. 

අරුකණ උග් කත වුට්ඨාක, අනාපත්ක අනාපත්තිමඛත්තභූතාය රත්තියා

සුද්ධචිත්මතන ිචපන්නත්තා. පබුජ්ඣිත්වා පුන සුපක, දපත්තීති අරුමණ
උග් මත පබුජ්ඣිත්වා අරුණුග්  නංඤත්වා වා අඤත්වා වා අනුට්ඨහිත්වා
ෙයිතෙන්තාමනන සුපති, උට්ඨහිත්වා කත්තබ්බේෙ ද්වාරෙංවරණාදිමනො
අකතත්තා අකිරියෙමුට්ඨානා ආපත්ති මහොති අනාපත්තිමඛත්මත
කතිචපජ්ජනකිරියාය අනඞ් ත්තා. අයඤ්හි ආපත්ති ඊදිමෙ ඨාමන අකිරියා, 
දිවා ද්වාරං අෙංවරිත්වා ිචපජ්ජනක්ඛමණ කිරියාකිරියා ච අචිත්තකා චාති
මවදිතබ්බා. පුරාරුණා පබුජ්ඣිත්වාපි යාව අරුණුග්  නා ෙයන්තේෙපි
පුරි නමයනආපත්තිමයව. 

අරුකණ උග් කත වුට්ඨහිස්සාමීක…කප.… දපත්කකයවාක එත්ථ කදා
අේෙ ආපත්තීති? වු්චමත – න තාව රත්තියං, ‘‘දිවා ආපජ්ජති, මනො
රත්ති’’න්ති(පරි.323) වුත්තත්තාඅනාදරියදුක්කටාන මු්චතීතිවුත්තදුක්කටං
පන දිවාෙයනදුක්කටම ව න මහොති අනාදරියදුක්කටත්තා එව.
‘‘අරුණුග්  මන පන අචිත්තකං අකිරියෙමුට්ඨානං ආපත්තිං ආපජ්ජතීති
මවදිතබ්බ’’න්තිවි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී.1.77) වුත්තං, ොරත්ථදීපිචයම්පි
(ොරත්ථ. ටී. පාරාජික 2.77) ‘‘යථාපරි්මඡදම ව වුට්ඨාතීති අරුමණ
උග් මතමයව උට්ඨහති. තේෙ ආපත්තීති අසුද්ධචිත්මතමනව ිචපන්නත්තා 
ිචද්දායන්තේෙපි අරුමණ උග් මත දිවාපටිෙල්ලානමූලිකා ආපත්ති. ‘එවං
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පටුන 

ිචපජ්ජන්මතො අනාදරියදුක්කටාපි න මු්චතී’ති වුත්තත්තා අසුද්ධචිත්මතන
ිචපජ්ජන්මතො අරුණුග්  නමතො පුමරතරං උට්ඨහන්මතොපි අනුට්ඨහන්මතොපි
ිචපජ්ජනකාමලමයව අනාදරියදුක්කටං ආපජ්ජති, දිවාපටිෙල්ලානමූලිකං පන
දුක්කටං අරුමණමයවආපජ්ජතී’’ති වුත්තං, තේ ා එවංිචපජ්ජන්තේෙ ද්මව
දුක්කටාිචආපජ්ජන්තීති මවදිතබ්බං. 

ෙමච ද්වාරං ෙංවරිත්වා අරුමණ උග් මත උට්ඨහිේොමීති ිචපජ්ජති, 
ද්වාමර ච අඤ්මඤහි අරුණුග්  නකාමල විවමටපි තේෙ අනාපත්තිමයව 
ද්වාරපිදහනේෙ රත්තිදිවාභාම සු විමෙොභාවා. ආපත්තිආපජ්ජනේමෙව
කාලවිමෙමෙො ඉ්ඡිතබ්මබො, න තප්පරිහාරේොති  මහතබ්බං. ‘‘ද්වාරං
ෙංවරිත්වාරත්තිං ිචපජ්ජතී’’ති(පාරා.අට්ඨ.1.77) හිවුත්තං. දිවාෙංවරිත්වා 
ිචපන්නේෙ මකනචි විවමටපි ද්වාමර අනාපත්තිමයව, අත්තනාපි
අනුට්ඨහිත්වාව ෙති ප්චමය විවමටපි අනාපත්තීති වදන්ති, ඉදම්පි
වි තිවිමනොදිචයම ව(වි.වි.ටී.1.77) වුත්තං. 

යථාපරිච්කඡදක ව වුට්ඨාතීති අරුමණ උග් මතමයව වුට්ඨාති, 
ආපත්තිමයවාතිමූලාපත්තිංෙන්ධායවුත්තං. අනාදරියආපත්ති පනපුරාරුණා

උට්ඨිතේෙපිතේෙමහොමතව ‘‘දුක්කටානමු්චතී’’තිවුත්තත්තා. දුක්ෙටාන

මුච්චතීතිචපුරාරුණාඋට්ඨහිත්වා මූලාපත්තියාමුත්මතොපිඅනාදරියදුක්කටාන
මු්චතීතිඅධිප්පාමයො. 

5. නිද්දාවකසන නිපජ්ජතීති ිචද්දාභිභූතතාය එකපේමෙන ිචපජ්ජති. 
‘‘ිචද්දාවමෙන ිචපජ්ජතී’’ති මවොහාරවමෙන වුත්තං, පාදානං පන භූමිමතො
අම ොචිතත්තා අයං ිචපන්මනො නා  මහොතීති මතමනව අනාපත්ති වුත්තා. 

අපස්සාය සුපන්තස්සාති කටිට්ඨිමතො උද්ධං පිට්ඨිකණ්ටමක අප්ප ත්තකං
පමදෙං භූමිං අඵුොමපත්වා සුපන්තේෙ. කටිට්ඨිං පන භූමිං ඵුොමපන්තේෙ
ෙයනංනා න මහොති. පිට්ඨිපොරණලක්ඛණා හි මෙයයා දීඝා, වන්දනාදීසුපි
තිරියං පිට්ඨිකණ්ටකානං පොරිතත්තා ිචපජ්ජනම වාති ආපත්ති
පරිහරිතබ්බාව.වන්දනාපිහි පාදමූමලිචපජ්ජතීතිආදීසුිචපජ්ජනම වවුත්තා. 

සහසා වුට්ඨාතීති පක්ඛලිතා පතිමතො විය ෙහො වුට්ඨාති, තස්සපි අනාපත්ක 
පතනක්ඛමණ අවිෙයත්තා, විෙමය ජාමත ෙහො වුට්ඨිතත්තා ච. යේෙ පන 
විෙඤ්ඤිතායප්ඡාපිඅවිෙමයොඑව, තේෙඅනාපත්තිමයවපතනක්ඛමණවිය. 

තත්කථව සයක, න වුට්ඨාතීති ඉමිනා විෙමයපි අකරණං දේමෙති, මතමනව 
තේෙආපත්තීතිවුත්තං. 

ඉදාිච අට්ඨකථාවාදෙංෙන්දනං කාතුං ‘‘කෙො මුච්චක, කෙො න

මුච්චතී’’තිආදි ාහ. තත්ථ  හාපච්චරියන්තිආදීසු පච්චරීති උළුම්පං වු්චති, 
තේමිං ිචසීදිත්වා කතත්තා තම ව නා ං ජාතං. කුරුන්දිවල්ලිවිහාමරො නා  
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අත්ථි, තත්ථ කතත්තා කුරුන්දීති නා ං ජාතං.  හාඅට්ඨෙථා නා 
ෙඞ්ගීතිත්තය ාරු ්හා මතපිටකේෙ බුද්ධවචනේෙ අට්ඨකථා. යා
 හා හින්දත්මථමරන තම්බපණ්ණිදීපං ආභතා, තම්බපණ්ණිමයහි මථමරහි 

ප්ඡාසීහ භාොයඅභිෙඞ්ඛතාචමහොති. එෙභඞ්ක නාති එකපේෙභඤ්ජමනන
පාමද භූමිමතො අම ොමචත්වා එකපේමෙන ෙරීරං භඤ්ජිත්වා ිචපන්මනොති 
වුත්තං මහොති.  හාඅට්ඨකථායං පන  හාපදු ත්මථමරන වුත්තන්ති
ෙම්බන්මධො. මතන  හාඅට්ඨකථාය ලිඛිත හාපදු ත්මථරවාමද ‘‘අය’’න්ති
දේමෙති. ‘‘මු්ඡිත්වා පතිතත්තා අවිෙයත්තාආපත්තින දිේෙතී’’තිමථමරන
වුත්තං. ආචරියා පන යථා යක්ඛ හිතමකො බන්ධිත්වා ිචපජ්ජාපිමතො ච
පරවමෙොමහොති, එවංඅපරවෙත්තාමු්ඡිත්වා පතිමතොකඤ්චිකාලංජාිචත්වා
ිචපජ්ජතීතිඅනාපත්තිංනවදන්ති, විෙඤ්ඤිමතපනෙති අනාපත්තිමයව. 

ද්කව ජනාතිආදි  හාඅට්ඨකථායම ව වචනං, තමදව ප්ඡා වුත්තත්තා
ප ාණං. යක්ඛ හිතග් හමණමනව මචත්ථ විෙඤ්ඤිභූමතොපි ෙඞ් හිමතො, 
එකභඞ්ම න ිචපන්මනො පන අිචපන්නත්තා ආපත්තිමතො මු්චතිමයවාති 
 මහතබ්බං.ොරත්ථදීපිචයඤ්ච(ොරත්ථ.ටී.2.77) ‘‘මයොචයක්ඛ හිතමකො, 
මයො ච බන්ධිත්වා ිචපජ්ජාපිමතො’’ති ඉ ේෙ අට්ඨකථාවාදේෙ ප්ඡි ත්තා
මෙොමයව ප ාණමතො  මහතබ්මබො, තථා ච වක්ඛති ‘‘ෙබ්බත්ථ මයො මයො
අට්ඨකථාවාමදොවාප්ඡාවු්චති, මෙො මෙොමයවප ාණමතො මහතබ්මබො’’ති.
ඉ ේමිං ඨාමන ඉ ේෙ අට්ඨකථාපාඨේෙ ආනීතත්තා ඉ ේමිං
විනයෙඞ් හප්පකරමණපි ඉ ේමිංමයවඨාමනමෙොපාමඨො වත්තබ්මබොතිමනො
ඛන්ති. එත්ථ ච ‘‘රත්තිං ද්වාරං විවරිත්වා ිචපන්මනො අරුමණ උග් මත
උට්ඨාති, අනාපත්තී’’තිආදිවචනමතො අරුණුග්  මන ෙංෙයවිමනොදනත්ථං
අරුණකථා වත්තබ්බා.තත්රිදංවු්චති– 

‘‘මකො එෙඅරුමණොනා ; 
මකනමෙොඅරුමණොභමව; 
කීදිමෙොතේෙවණ්ණාතු; 
ෙණ්ඨානංකීදිෙංභමව. 

‘‘කිේමිංකාමලචමදමෙච, අරුමණොෙමු ්ඡති; 
කිංප්චක්ඛසිද්මධොඑමෙො, උදාහුඅනු ානමතො’’ති. 

තත්ථ කෙො එස අරුකණො නා ාති එත්ථ එෙ අරුමණො නා  සූරියේෙ
පභාවිමෙමෙො.වුත්තඤ්මහතංඅභිධානප්පදීපිකායං– 

‘‘සූරේමෙොදයමතොපුබ්බුට්ඨිතරංසිසියාරුමණො’’ති; 
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තට්ටීකායඤ්ච‘‘සූරේෙඋදයමතොපුබ්මබඋට්ඨිතරංසිඅරුමණොනා  සියා’’ති.
වි තිවිමනොදනීනාමිකායං විනයටීකායඤ්ච (වි. වි. ටී. 1.463) ‘‘අරුමණොති 
මචත්ථ සූරියුග්  නේෙ පුමරචමරො වඩ්ඪනඝනරත්මතො පභාවිමෙමෙොති
දට්ඨබ්මබො’’ති වුත්තං, තේ ාසූරියප්පභාමයව අරුමණොනා , නඅඤ්මඤොති

දට්ඨබ්බං. කෙන කසො අරුකණො භකවති එත්ථ අරුමණො වණ්මණො අේොති
අරුමණො, කිඤ්චිරත්තවණ්ණෙ න්නා මතොති අත්මථො. අථ වා අරති  ්ඡති
රත්තවණ්ණභාමවන පවත්තතීති අරුමණො. වුත්තඤ්මහතං
අභිධානප්පදීපිකාටීකායං ‘‘අරුණවණ්ණතාය අරති  ්ඡතීති අරුමණො’’ති. 

කීදිකසො තස්ස වණ්කණොති එත්ථ අබයත්තරත්තවණ්මණො තේෙ වණ්මණො
භමව. වුත්තඤ්හි අභිධානප්පදීපිකායං ‘‘අරුමණො කිඤ්චිරත්මතොථා’’ති.
තට්ටීකායඤ්ච ‘‘කිඤ්චිරත්මතො අබයත්තරත්තවණ්මණො අරුමණො නා  යථා
 ්ඡේෙ අක්ඛී’’ති. වි තිවිමනොදිචයඤ්ච (වි. වි. ටී. 1.463) 
‘‘වඩ්ඪනඝනරත්මතො පභාවිමෙමෙො’’ති, තේ ා සූරියේෙ රත්තප්පභාමයව 
අරුමණො නා , න මෙතප්පභාදමයොති දට්ඨබ්බං. යදි එවං 
පාතිම ොක්ඛට්ඨපනක්ඛන්ධකවණ්ණනාය වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.

චූ වග්  2.383) ‘‘පාළියං පන නන්දිමුඛියාති ඔදාතදිොමුඛතාය 
තුට්ඨමුඛියා’’ති වුත්තං, තං කථං යුජ්මජයයාති, මනො න යුජ්මජයය. තත්ථ හි 
අරුණුග් තකාමල අරුමණොභාමෙන ඔදාතදිොමුඛභාමවො වුත්මතො, න
අරුමණොභාෙේෙ ඔදාතභාමවො. වුත්තඤ්මහතං උදානට්ඨකථායං (උදා. අට්ඨ.

23) ‘‘නන්දිමුඛියාති අරුණේෙ උග් තත්තා එව අරුමණොභාය
සූරියාමලොකූපජීවිමනො ෙත්මත නන්දාපනමුඛියා රත්තියා ජාතාය
විභාය ානායාති අත්මථො’’ති. 

ජාතකට්ඨකථායඤ්ච– 

‘‘ජිඝඤ්ඤරත්තිංඅරුණේමිමුහමත; 
යාදිේෙතිඋත්ත රූපවණ්ණිනී; 
තථූප ා ංපටිභාසිමදවමත; 
ආචික්ඛම තංකත ාසිඅ්ඡරා’’ති.(ජා.අට්ඨ.5.21.254); 

ඉ ේෙ  ාථාය අත්ථවණ්ණනායං ‘‘තත්ථ ජිඝඤ්ඤරත්කන්ති ප්ඡි රත්තිං, 

රත්තිපරිමයොොමනතිඅත්මථො. උහකතතිඅරුමණඋග් මත. යාතියා පුරත්ථි ා
දිො රත්තවණ්ණතාය උත්ත රූපධරා හුත්වා දිේෙතී’’ති. එවං 
අරුණුග් තෙ මය පුරත්ථි දිොය රත්තවණ්ණතා වුත්තා, තේ ා තේමිං
ෙ මයඅරුණේෙ උට්ඨිතත්තාපුරත්ථි ායදිොයරත්තභාම ොසූරියාමලොකේෙ
පත්ථටත්තාමෙෙදිොනං ඔදාතභාමවොවිඤ්ඤායති. 
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සණ්ඨානං කීදිසං භකවති එත්ථ අරුණේෙ පාමටක්කං ෙණ්ඨානං නා 
නත්ථි රේමි ත්තත්තා.යත්තකංපමදෙංඵරති, තත්තකංතේෙෙණ්ඨානන්ති
දට්ඨබ්බං. අථ වා පුරත්ථි දිොෙණ්ඨානං. වුත්තඤ්හි ජාතකට්ඨකථායං (ජා.
අට්ඨ. 5.21.255) ‘‘පුරත්ථි දිො රත්තවණ්ණතාය උත්ත රූපධරා හුත්වා
දිේෙතී’’ති. 

කිස්මිං ොකල ච කදකස ච, අරුකණො සමු ච්ඡතීති එත්ථ එෙ අරුමණො
සූරියුග්  නේෙ පුමර කාමල පුරත්ථි දිොයං උග් ්ඡති. වුත්තඤ්මහතං

උදානට්ඨකථායං (උදා. අට්ඨ.23) ‘‘උද්ධස්කතඅරුකණතිඋග් මතඅරුමණ, 
අරුමණො නා  පුරත්ථි දිොයං සූරිමයොදයමතො පුමරතරම ව
උට්ඨිමතොභාමෙො’’ති. අභිධානප්පදීපිකායඤ්ච ‘‘සූරේමෙොදයමතො 
පුබ්බුට්ඨිතරංසී’’ති. 

කිං පච්චක්ඛසිද්කධො එකසො, උදාහු අනු ානකතොති එත්ථ අයං අරුමණො
නා  ප්චක්ඛසිද්මධො එව, න අනු ානසිද්මධො. කේ ා විඤ්ඤායතීති මච? 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණම ොචරවණ්ණායතනභාවමතො. අක්ඛේෙ පතීති ප්චක්ඛං, 
චක්ඛුරූපානං අභිමුඛභාමවන ආපාථ තත්තා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං මහොති.
වුත්තඤ්මහතං භ වතා ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටි්ච රූමප ච උප්පජ්ජති 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති( .ිච.1.204, 400; 3.421, 425, 426; ෙං.ිච.2.43, 44, 
45, ෙං.ිච.4.60; කථා.465, 467), තේ ාඅයංඅරුණවණ්මණොචක්ඛුනාදිේවා
ජාිචතබ්බමතො ප්චක්ඛසිද්මධොමයව මහොති, න එවං ෙති එවං භමවයයාති
අනු ාමනනපුනප්පුනංචින්තමනන සිද්මධොති.ඉ ංපඤ්හවිේෙජ්ජනංොධුකං
 නසි කරිත්වා පණ්ඩිමතහි රත්මතොභාමෙොමයව අරුමණොති ප්මචතබ්මබො
ෙල්ලක්මඛතබ්මබොති. 

කේ ා පන ඉ ේමිං ඨාමන අරුණකථා වුත්තාති? ඉමිේො අරුණකථාය 
 හාවිෙයභාවමතො. කථං? උමපොෙථිකා උපාෙකා ච උපාසිකාමයො ච
අරුණුග්  නංතථමතො අජානන්තාඅනුග් මතමයවඅරුමණඋග් තෙඤ්ඤාය
ඛාදනීයංවාඛාදන්ති, මභොජනීයංවාභුඤ්ජන්ති,  ාලා න්ධාදීිචවාධාමරන්ති, 
තමතො මතෙං සීලං භිජ්ජති. ො මණරා තමථව විකාලමභොජනං භුඤ්ජිත්වා
සීලවිනාෙං පාපුණන්ති. ිචේෙයපටිපන්නකා භික්ඛූ ආචරියුපජ්ඣාමයහි විනා
බහිසීම  චරන්තා ිචේෙයප්පේෙම්භනං පාපුණන්ති, අන්මතොවේමෙ භික්ඛූ
උපචාරසී මතො බහි ්ඡන්තා වේේමඡදං, මතචීවරිකා භික්ඛූ අබද්ධසී ායං
චීවමරන විප්පවෙන්තා ිචේෙග්ගියපාචිත්තියං, තථා ෙත්තබ්භන්තරසී ායං, 
ෙහමෙයයප්පමහොනකට්ඨාමන අනුපෙම්පන්න ාතු ාම හි ෙහ ෙයන්තා 
පාචිත්තියං, තථා යාවකාලිකං භුඤ්ජන්තා භික්ඛූ, පාරිවාසිකාදමයො වත්තං 
ිචක්ඛිපන්තා රත්ති්මඡදං. එව ාදිඅමනකාදීනවෙම්භවමතො ලජ්ජිමපෙලානං
භික්ඛූනං තථමතොඅරුණුග්  නේෙජානනත්ථංවුත්තාතිදට්ඨබ්බා. 
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මකචි පන භික්ඛූ අඩ්ඪරත්තිෙ මය ඝටිසුඤ්ඤත්තා අඩ්ඪරත්තිකාලං 
අතික්කම් අඤ්ඤදිවමෙොමහොති, තේ ාතේමිංකාමලඅරුණංඋට්ඨිතංනා 
මහොතීති  ඤ්ඤ ානා අඩ්ඪරත්තිං අතික්කම්  ඛාදනීයමභොජනීයාදීිච
භුඤ්ජන්ති, මත පන බුද්ධෙ යංඅජානන්තාමවදෙ යම ව නසිකමරොන්තා
එවංකමරොන්ති, තේ ාමතෙංතංකරණං ප ාණංනමහොති.බහමවොපනභික්ඛූ
අරුණේෙ ප්චක්ඛභාවං අජානන්තා අනු ානවමෙන චින්තිතුඤ්ච
අෙක්මකොන්තා අනුේෙවවමෙමනව පරවචනං ෙද්දහන්තා අම්හාකං ආචරියා 
අරුණුග්  නමවලායං උට්ඨාය  ්ඡන්තා සූරියුග්  නමවලායං
ද්විෙහේෙදණ්ඩප්ප ාණං ඨානං පාපුණන්ති, තිෙහේෙදණ්ඩප්ප ාණං ඨානං
පාපුණන්තීති ච වදන්ති. ඉ ම්හා විහාරා අසුකං නා  විහාරං අසුකං නා 
මචතියංඅසුකංනා  ා ං පාපුණන්තීතිආදීිචචවදන්තීතිඑවංඅනුේෙවවචනං
වදන්ති, තම්පි අප්ප ාණං. කේ ා? අද්ධානං නා  බලවන්තේෙ
ජවෙම්පන්නේෙ ච රේෙං මහොති, දුබ්බලේෙ ෙන්තේෙ ච දීඝං මහොති.
වුත්තඤ්හිභ වතා– 

‘‘දීඝා ජා රමතොරත්ති, දීඝංෙන්තේෙ මයොජනං; 
දීමඝොබාලානෙංොමරො, ෙද්ධම් ංඅවිජානත’’න්ති.(ධ.ප.60); 

තේ ා අද්ධානං නා  ෙබ්මබෙං එකෙදිෙං න මහොතීති අරුණුග්  නේෙ
ලක්ඛණංභවිතුංනෙක්කා, නචමතආයේ න්මතොපිටකත්තයමතොකිඤ්චි 
ොධකභූතං වචනං ආහරන්ති, අෙක්ඛිකං අඩ්ඩං කමරොන්ති විය
යථාජ්ඣාෙයම වවදන්තීති ප ාණංනමහොති. 

අඤ්මඤපන– 

‘‘අතීතරත්තියායාම ො; 
ප්ඡිම ොඩ්ඪ මුේෙවා; 
භාවිිචයාදිප්පහාමරො; 
තදඩ්ඪංවාජ්ජමතහයමහොති– 

ක්චායනොරප්පකරණා තං ාථංවත්වාඅතීතරත්තියාප්ඡිම ො යාම ොඅජ්ජ
පරියාපන්මනො, තේ ාප්ඡි යා ේෙආදිමතොපට්ඨායඅරුණං උග් ්ඡතී’’ති
වදන්ති. අයං වාමදො ෙකාරණෙඤ්ඤාපකත්තා පුරිම හි බලවා මහොති, එවං 
ෙන්මතපි අයුත්මතොමයව. කේ ා? අයඤ්හි  ාථා බාහිරෙද්දෙත්මථ
ජඞ් දාෙප්පකරමණ වුත්තනමයනඅජ්ජභවාඅජ්ජතනීතිවුත්තඅජ්ජමවොහාරේෙ
පවත්තනකාලංදේමෙතුං වුත්තා, නපිටකත්තමයවුත්තේෙඅරුණුග්  නේෙ
කාලං දේමෙතුං, තේ ා අඤ්ඤොධයේෙ අඤ්ඤොධමකන ොධිතත්තා
අයුත්මතොමයව. 
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අපමරපන ‘‘පහාමරොයා ෙඤ්ඤිමතො’’තිඅභිධානප්පදීපිකායංවුත්තත්තා 
පහාරයා ෙද්දානංඑකත්ථත්තාතත්මථව‘‘තියා ාෙංවරීභමව’’තිවුත්තත්තා
රත්තියා චතියා භාවමතො පාළියඤ්ච (උදා. 45; චූ ව. 383) ‘‘අභික්කන්තා, 
භන්මත, රත්ති, ිචක්ඛන්මතො ප්ඡිම ො යාම ො, උද්ධේමතො අරුමණො’’ති
ආ තත්තාඉදාිච රත්තියාචතූසුපහාමරසුතතියප්පහාරේෙඅවොමනඅරුමණො
උග් මතො, තේ ා අවමෙෙඑකප්පහාර ත්මතො කාමලො දිවෙභා ං භජතීති
වමදයයං, අයං වාමදො තතියවාදමතොපි බලවතමරො. කේ ා? ඤාපකඤාපයානං
අනුරූපභාවමතො. තථා හි ‘‘පහාමරො යා ෙඤ්ඤිමතො’’ති අයං ඤාපමකො
පහාරයා ානං එකත්ථභාවේෙ අනුරූමපො, ‘‘තියා ා ෙංවරීභමව’’ති අයං
රත්තියා තියා භාවේෙ, ‘‘පාළියඤ්චා’’තිආදි තතියප්පහාරේෙ අවොමන
අරුණුග්  නේෙ, තථාපි අයුත්මතොමයව මහොති. කේ ා? 
‘‘අවමෙෙඑකප්පහාර ත්මතො කාමලො දිවෙභා ං භජතී’’ති වචනේෙ 
විරුද්ධත්තා.  ජ්ඣි මදමෙ හි දෙඝටිකාප ාණේෙ කාලේෙ එකප්පහාරත්තා
ෙබ්බා රත්ති තියා ාව මහොති, න චතුයා ා, ඉදාිච පන ප්චන්තවිෙමයසු 
ෙත්තට්ඨඝටිකා ත්තේෙ කාලේෙ එකප්පහාරකතත්තා චතුප්පහාරා භවති, 
තේ ා  ජ්ඣි මදෙමවොහාරං  මහත්වා අභිධානප්පදීපිකායඤ්ච ‘‘තියා ා
ෙංවරී භමව’’ති වුත්තං, පාළියඤ්ච (උදා. 45; චූ ව. 383) ‘‘ිචක්ඛන්මතො
ප්ඡිම ො යාම ො, උද්ධේමතො අරුමණො’’ති, තේ ා රත්තිපරිමයොොමනමයව
අරුමණොඋග් මතොතිදට්ඨබ්මබො.තථාහිවුත්තං වි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී.
 හාවග්  2.201) ‘‘තථා පාරිවාසිකාදීනම්පි අරුණං අනුට්ඨාමපත්වා වත්තං
ිචක්ඛිපන්තානං රත්ති්මඡමදො වුත්මතො, උග් මත අරුමණ ිචක්ඛිපිතබ්බන්ති
හිවුත්ත’’න්ති. 

ෙහමෙයයසික්ඛාපමදපි (පාචි. 52-54) ‘‘අනුපෙම්පන්මනහි ෙහ 
ිචවුත්ථභාවපරිම ොචනත්ථං පුරාරුණා ිචක්ඛමිත්වා’’තිආදි වුත්තං. එවං 
චීවරවිප්පවාොදීසු ච ෙබ්බත්ථ රත්තිපරිමයොොමන ආ  නවමෙන
අරුණුග්  නං දේසිතං, න අතීතාරුණවමෙනාති. ජාතකට්ඨකථායම්පි (ජා.
අට්ඨ. 5.21.255) ‘‘රත්තිපරිමයොොමනති අත්මථො’’ති. න මකවලං
 ජ්ඣි මදමෙසු රත්තියාමයව තිප්පහාරභාමවො මහොති, අථ මඛො දිවෙේෙපි.
තථාහිවුත්තංඅට්ඨොලිිචයං (ධ.ෙ. අට්ඨ. ිචදානකථා) ‘‘ෙම් ාෙම්බුද්ධේෙ
අභිධම් මදෙනාපරිමයොොනඤ්ච මතෙං භික්ඛූනං 
ෙත්තප්පකරණඋග් හණඤ්චඑකප්පහාමරමනවමහොතී’’ති, මූලටීකායඤ්ච(ධ.

ෙ.මූලටී. ිචදානකථාවණ්ණනා) ‘‘එෙප්පහාකරනාක එත්ථ පහාකරොතිදිවෙේෙ
තතියභාම ො වු්චතී’’ති, තේ ා එමකො රත්තිදිමවො ඡප්පහාමරො මහොතීති
විඤ්ඤායති. එවං  ජ්ඣි මදෙමවොහාමරන තියා ෙඞ්ඛාතේෙ තිප්පහාරේෙ
අවොමනෙබ්බරත්තිපරිමයොොමනඋට්ඨිතංඅරුණංප්චන්තමදෙමවොහාමරන 
තිප්පහාරේෙ අවොමනති  මහත්වා එකප්පහාරාවමෙෙකාමල අරුමණො
උග් මතොතිවුත්තත්තා අයම්පිවාමදොඅයුත්මතොමයවමහොතීතිදට්ඨබ්මබො. 
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බහමවො පනපණ්ඩිතා‘‘ඛුද්දසික්ඛාිචේෙමය වුත්තං– 

‘මෙතරුණඤ්චපඨ ං, දුතියංනන්දියාවට්ටං; 
තතියංතම්බවණ්ණඤ්ච, චතුත්ථං ද්රභංමුඛ’න්ති.– 

ඉ ං ාථංිචේොයඑකරත්තියංඅරුමණොචතුක්ඛත්තුංඋට්ඨහති, තත්ථපඨ ං
මෙතවණ්ණං මහොති, දුතියං නන්දියාවට්ටපුප්ඵවණ්ණං මහොති, තතියං 
තම්බවණ්ණං මහොති, චතුත්ථං  ද්රභමුඛවණ්ණං මහොතී’’ති වත්වා
රත්මතොභාෙමතො පුමරතරං අතීතරත්තිකාමලමයව වත්තිචක්ඛිපනාදිකම් ං
කමරොන්ති.මතෙංතංකරණංඅිචෙම් කාරිතං ආපජ්ජති.අයඤ්හි ාථාමනව
පාළියංදිේෙති, නඅට්ඨකථායං, නටීකාසු, මකවලං ිචේෙමයඑව, ිචේෙමයසු
ච එකේමිංමයව ඛුද්දසික්ඛාිචේෙමය දිේෙති, න අඤ්ඤිචේෙමයසු, තත්ථාපි
මනවපුබ්බාපරෙම්බන්මධොදිේෙති, නමහතුඵලාදිභාමවො, නච ලිඞ් ිචයම ොති
නිචේෙයකාරාචරිමයනඨපිතාභමවයය, අථමඛොප්ඡාඅඤ්මඤහිමලඛමකහි 
වාඅත්තමනොඉ්ඡානුරූපංලිඛිතාභමවයය, තේ ාඅයං ාථාකුමතොආභතා
පාළිමතො වා අට්ඨකථාමතො වා ටීකාමතො වා විනයමතො වා සුත්තන්තමතො වා
අභිධම් මතො වාති පභවං අපරිමයසිත්වා ිචේෙමය දිට්ඨ ත්තම ව ොරමතො
 මහත්වා පාළියට්ඨකථාටීකාසු වුත්තවචනං අිචොම ත්වා කතත්තා
අිචෙම් කාරිතංආපජ්ජති. 

තත්රායං පාළි ‘‘මතන මඛො පන ෙ මයන බුද්මධො භ වා සීතාසු 
මහ න්තිකාසු රත්තීසු අන්තරට්ඨකාසු හි පාතෙ මය රත්තිං අජ්මඣොකාමෙ
එකචීවමරො ිචසීදි, නභ වන්තංසීතංඅමහොසි.ිචක්ඛන්මතපඨම යාම සීතං
භ වන්තං අමහොසි, දුතියං භ වා චීවරං පාරුපි, න භ වන්තං සීතං අමහොසි.
ිචක්ඛන්මත  ජ්ඣිම  යාම  සීතං භ වන්තං අමහොසි, තතියං භ වා චීවරං
පාරුපි, න භ වන්තං සීතං අමහොසි. ිචක්ඛන්මත ප්ඡිම  යාම  උද්ධේමත
අරුමණනන්දිමුඛියාරත්තියාසීතංභ වන්තංඅමහොසි, චතුත්ථංභ වාචීවරං
පාරුපි, න භ වන්තං සීතං අමහොසී’’ති. අයං  හාවග්ම  ( හාව. 346) 

චීවරක්ඛන්ධකා තා විනයපාළි. පාළියං නන්දිමුඛියාති තුට්ඨිමුඛියා, 
පෙන්නදිොමුඛායාතිඅත්මථො.අයංතංෙංවණ්ණනායවි තිවිමනොදනීපාමඨො(වි. 
වි.ටී. හාවග් 2.346). 

‘‘මතනමඛොපනෙ මයනබුද්මධොභ වාොවත්ථියංවිහරතිපුබ්බාරාම  
මි ාර ාතුපාොමද. මතන මඛො පන ෙ මයන භ වා තදහුමපොෙමථ 
භික්ඛුෙඞ්ඝපරිවුමතො ිචසින්මනො මහොති. අථ මඛො ආයේ ා ආනන්මදො
අභික්කන්තාය රත්තියා ිචක්ඛන්මත පඨම  යාම  උට්ඨායාෙනා එකංෙං
උත්තරාෙඞ් ං කරිත්වා මයන භ වා මතනඤ්ජලිං පණාම ත්වා භ වන්තං
එතදමවොච – අභික්කන්තා, භන්මත රත්ති, ිචක්ඛන්මතො පඨම ො යාම ො, 



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(පඨම ොභාම ො) 

20 

පටුන 

චිරිචසින්මනො භික්ඛුෙඞ්මඝො, උද්දිෙතු, භන්මත, භ වා භික්ඛූනං 
පාතිම ොක්ඛන්ති. එවං වුත්මතභ වාතුණ්හීඅමහොසි. දුතියම්පිමඛොආයේ ා 
ආනන්මදොඅභික්කන්තායරත්තියාිචක්ඛන්මත ජ්ඣිම යාම  උට්ඨායාෙනා
එකංෙං උත්තරාෙඞ් ං කරිත්වා මයන භ වා මතනඤ්ජලිං පණාම ත්වා
භ වන්තං එතදමවොච– අභික්කන්තා, භන්මත, රත්ති, ිචක්ඛන්මතො ජ්ඣිම ො
යාම ො, චිරිචසින්මනො භික්ඛුෙඞ්මඝො, උද්දිෙතු, භන්මත, භ වා භික්ඛූනං
පාතිම ොක්ඛන්ති. දුතියම්පි භ වා තුණ්හී අමහොසි. තතියම්පි මඛො ආයේ ා
ආනන්මදො අභික්කන්තාය රත්තියා ිචක්ඛන්මත ප්ඡිම  යාම  උද්ධේමත
අරුමණනන්දිමුඛියා රත්තියා උට්ඨායාෙනා එකංෙං උත්තරාෙඞ් ං කරිත්වා
මයනභ වාමතනඤ්ජලිංපණාම ත්වාභ වන්තංඑතදමවොච– අභික්කන්තා, 
භන්මත, රත්ති, ිචක්ඛන්මතො ප්ඡිම ො යාම ො, උද්ධේතං අරුණං, නන්දිමුඛී
රත්ති, චිරිචසින්මනො භික්ඛුෙඞ්මඝො, උද්දිෙතු භන්මත භ වා භික්ඛූනං 
පාතිම ොක්ඛන්ති.අපරිසුද්ධා, ආනන්ද, පරිො’’ති(චූ ව.383). අයංචූ වග්ම  
පාතිම ොක්ඛට්ඨපනක්ඛන්ධකා තාඅපරාපිවිනයපාළි. 

නන්දිමුඛියා රත්කයාති අරුණුට්ඨිතකාමල පීතිමුඛා විය රත්ති ඛායති.
මතනාහ ‘‘නන්දිමුඛියා’’ති (චූ ව. අට්ඨ. 383) අයං 

තංෙංවණ්ණනාභූතෙ න්තපාොදිකට්ඨකථාපාමඨො. අභික්ෙන්තාති පරික්ඛීණා. 

උද්ධස්කත අරුකණතිඋග් මත අරුණසීමෙ. නන්දිමුඛියාතිතුට්ඨිමුඛියා. අයං 
තංෙංවණ්ණනාභූතොරත්ථදීපනීපාමඨො(ොරත්ථ.ටී.චූ වග් 3.383). පාළියං 

නන්දිමුඛියාතිඔදාතදිොමුඛිතායතුට්ඨමුඛියා.අයංතංෙංවණ්ණනාය (වි.වි.ටී.
චූ වග් 2.283) වි තිවිමනොදනීපාමඨො. 

‘‘තතියම්පි මඛො ආයේ ා ආනන්මදො අභික්කන්තායරත්තියා ිචක්ඛන්මත
ප්ඡිම යාම උද්ධේමතඅරුමණනන්දිමුඛියාරත්තියාඋට්ඨායාෙනා එකංෙං
චීවරංකත්වාමයනභ වාමතනඤ්ජලිංපණාම ත්වාභ වන්තංඑතදමවොච– 
අභික්කන්තා, භන්මත, රත්ති, ිචක්ඛන්මතො ප්ඡිම ො යාම ො, උද්ධේමතො
අරුමණො, නන්දිමුඛී රත්ති, චිරිචසින්නා ආ න්තුකා භික්ඛූ, පටිෙම්ම ොදතු, 
භන්මත, භ වා ආ න්තුමකභික්ඛූ’’ති.අයංඋදානා තාසුත්තන්තපාළි (උදා.

45). උද්ධස්කත අරුකණතිඋග් මතඅරුමණ.අරුමණොනා පුරත්ථි දිොයං

සූරිමයොදයමතො පුමරතරම ව උට්ඨිමතොභාමෙො. නන්දිමුඛියා රත්කයාති
අරුණේෙ උග් තත්තා එව අරුමණොභාය සූරියාමලොකූපජීවිමනො ෙත්මත
නන්දාපනමුඛියා රත්තියා ජාතාය, විභාය ානායාති අත්මථො. අයං
තංෙංවණ්ණනාභූතාඋදානට්ඨකථා(උදා.අට්ඨ.23). 

ඉති එත්තකාසු විනයසුත්තන්තා තාසු පාළියට්ඨකථාටීකාසු 
එකේමිම්පිඨාමන අරුමණො චතුක්ඛත්තුං උග් මතොති නත්ථි, එකවාරම ව
වුත්මතො. චතුබ්බිධවණ්ණෙ න්නා මතොතිපිනත්ථි, එකවණ්මණොඑවවුත්මතො.



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(පඨම ොභාම ො) 

21 

පටුන 

ජාතකට්ඨකථායම්පි (ජා. අට්ඨ. 5.21.255) රත්තවණ්මණො එව වුත්මතො, න

මෙතවණ්ණාදිමකො. නන්දිමුඛීතිචෙත්මතනන්දාපනදිොමුඛීරත්තිඑවවුත්තා, 
න අරුණේෙ නන්දියාවට්ටපුප්ඵෙදිෙවණ්ණතා. මතනාහ ‘‘ෙත්මත
නන්දාපනමුඛියා රත්තියා’’ති. එවං අභිධානප්පදීපිකාපකරණවචමනන
විරුද්ධත්තා පාළියට්ඨකථාදීහි අෙංෙන්දනමතො දුබ්බලොධකත්තා ච අයම්පි
වාමදො අයුත්මතොමයවාති දට්ඨබ්මබො, තේ ා ෙම් ාෙම්බුද්ධේෙ ආණං
අනතික්කන්මතන ලජ්ජිභික්ඛුනා යදි මකනචි අප්පටි්ඡන්මන විවමටොකාමෙ
මහොති,  ්ඡක්ඛිෙ ානඅබයත්තරත්මතොභාෙේෙ පඤ්ඤාය ානකාලමතො
පට්ඨායවත්තිචක්ඛිපනාදිකම් ංකාතබ්බං. 

යදි පන පබ්බතාදිනා පටි්ඡන්නට්ඨානං මහොති, යත්තමකන කාමලන 
විවටට්ඨාමන රත්මතොභාමෙො පඤ්ඤායති, සූරිය ණ්ඩලේෙ දිේෙනකාලමතො
එකඝටිකා ත්මතනවා ද්විඝටිකා ත්මතනවාතත්තකංකාලංෙල්ලක්මඛත්වා
ඉ ේමිංකාමලඅරුමණොඋග් මතො භමවයයාතිතක්මකත්වාකාතබ්බං, ෙංෙයං
අිච්ඡන්මතන තමතොපි කඤ්චිකාලං අධිවාමෙත්වා ිචේෙංෙයකාමල
කත්තබ්බං, අයං තත්ථ ොමීචි. අයං පන වාමදො යථාවුත්තප්පකරණවචමනහි
සුට්ඨු ෙංෙන්දති යථා  ඞ්ම ොදමකන යමුමනොදකං, තේ ා පණ්ඩිමතහි
පුනප්පුනංපුබ්බාපරංආමලොම න්මතන නසිකාතබ්මබො.එවං නසිකරිත්වා 
අරුණපටිෙංයුත්මතසු ඨාමනසු ෙංෙමයො ඡින්දිතබ්මබො, ෙංෙයං ඡින්දිත්වා
විොරමදන හුත්වාතංතංකම් ංකාතබ්බන්ති. 

විසුද්ධත්ථායසීලේෙ, භික්ඛූනංපියසීලිනං; 
කතාරුණකථාඑො, නොරම්භාදිකාරණා. 

තේ ා සුට්ඨූපධාමරත්වා, යුත්තං ණ්හන්තු ොධමවො; 
අයුත්තඤ්මචඡඩ්ඩයන්තු,  ාමහොන්තුදුම් නාදමයොති. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

දිවාමෙයයවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

පඨම ොපරි්මඡමදො. 

2. පරික්ඛාරවිනිච්ඡයෙථා 

6. එවං දිවාමෙයයවිිච්ඡයංකමථත්වාඉදාිචපරික්ඛාරවිිච්ඡයංකමථතුං 

‘‘පරික්ඛාකරොක ස ණපරික්ඛාකරො’’තිආදි ාහ. තත්ථ 
දිවාමෙයයවිිච්ඡයකථාය ආදිම්හි වුත්තං ‘‘තත්ථා’’ති පදං ආමනත්වා තත්ථ
මතසු  ාතිකාපමදසු ෙ භිිචවිට්ඨේෙ ‘‘පරික්ඛාමරො’’ති පදේෙ
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‘‘ෙ ණපරික්ඛාමරො’’ති අත්මථො දට්ඨබ්මබොති මයොජනා, එෙ නමයො ඉමතො
පමරපි. ෙ ණපරික්ඛාමරො වුත්මතො, න ගිහිපරික්ඛාමරොති අධිප්පාමයො.

පරිෙ න්තමතො කරියමතති පරික්ඛාකරො, ඡත්තාදිමකො. තත්රාති
ෙ ණපරික්ඛාමර.කප්පතීතිකප්පිමයො, නකප්පිමයො අකප්පිමයො, කප්පිමයොච
අකප්පිමයො ච කප්පියාකප්පිමයො, ෙ ාහාරද්වන්මදපි පුල්ලිඞ් මි්ඡන්ති
පණ්ඩිතා.කප්පියාකප්පිමයො චමෙො පරික්ඛාමරොමචතිතථා, තේෙවිිච්ඡමයො 

ෙප්පියාෙප්පියපරික්ඛාරවිනිච්ඡකයො. 

කෙචිතාලපණ්ණච්ඡත්තන්තිඉදං උපලක්ඛණ ත්තං.ෙබ්බම්පිහිඡත්තං
තථාකරිය ානංන වට්ටති. මතමනවාහ වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී. පාරාජික
85) ‘‘ෙබ්බපරික්ඛාමරසු වණ්ණ ට්ඨවිකාරං කමරොන්තේෙ දුක්කටන්ති

දීමපන්මතනනවට්ටතීතිවුත්තන්තිමවදිතබ්බ’’න්ති. නවණ්ණ ට්ඨත්ථායාති
ඉමිනා ථිරකරණත්ථං එකවණ්ණසුත්මතන විනන්ධිය ානං යදි වණ්ණ ට්ඨං

මහොති, තත්ථ න මදොමෙොති දේමෙති. දරග්ක නාති ිචඛාදනමුමඛන. යදි න

වට්ටති, තාදිෙංඡත්තදණ්ඩං ලභිත්වාකිංකාතබ්බන්තිආහ ‘‘ඝටෙංවා’’තිආදි. 

සුත්තකෙන වා දණ්ක ො කවකඨතබ්කබ්ොති යථා මලඛා න පඤ්ඤායති, තථා 

මවමඨතබ්මබො. දණ් බුන්කදති දණ්ඩමූමල, ඡත්තදණ්ඩේෙ 

මහට්ඨි මකොටියන්ති අත්මථො. ඡත්ත ණ් ලිෙන්ති ඡත්තේෙ අන්මතො
ඛුද්දක ණ්ඩලං, ඡත්තපඤ්ජමර  ණ්ඩලාකාමරන බද්ධදණ්ඩවලයං වා. 

උක්කිරිත්වාතිිචන්නං, උන්නතං වා කත්වා උට්ඨාමපත්වා. සා වට්ටතීති ො
මලඛා රජ්ජුමකහි බන්ධන්තු වා  ා වා, බන්ධිතුං යුත්තට්ඨානත්තා වට්ටති.
මතනවුත්තං ආචරියබුද්ධදත්ත හාමථමරන– 

‘‘ඡත්තංපණ්ණ යංකිඤ්චි, බහිඅන්මතොචෙබ්බමෙො; 
පඤ්චවණ්මණනසුත්මතන, සිබ්බිතුංනචවට්ටති. 

‘‘ඡින්දිතුංඅඩ්ඪචන්දංවා, පණ්මණ කරදන්තකං; 
ඝටකංවා රූපංවා, මලඛාදණ්මඩනවට්ටති. 

‘‘සිබ්බිතුංඑකවණ්මණන, ඡත්තංසුත්මතනවට්ටති; 
ථිරත්ථංපඤ්චවණ්මණන, පඤ්ජරංවාවිනන්ධිතුං. 

‘‘ඝටකංවා රූපංවා, මලඛාවාපනමකවලා; 
ඡින්දිත්වාවාපිඝංසිත්වා, ධාමරතුංපනවට්ටති. 

‘‘අහි්ඡත්තකෙණ්ඨානං, දණ්ඩබුන්දම්හි වට්ටති; 
උක්කිරිත්වාකතාමලඛා, බන්ධනත්ථායවට්ටතී’’ති. 
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තේෙ වණ්ණනායම්පි ඡත්තං පණ්ණ යං කිඤ්චීති

තාලපණ්ණාදිපණ්ණ්ඡදනං යං කිඤ්චි ඡත්තං. බ්හීති උපරි. අන්කතොති

මහට්ඨා. සිබ්බිතුන්ති රූපං දේමෙත්වා සූචිකම් ං කාතුං. පණ්කණති

ඡදනපණ්මණ. අඩ්ඪචන්දන්ති අඩ්ඪචන්දාකාරං.  ෙරදන්තෙන්ති
 කරදන්තාකාරං, යං ‘‘ගිරිකූට’’න්ති වු්චති. ඡින්දිතුං න වට්ටතීති
ෙම්බන්මධො. මුඛවට්ටියා නාම ත්වා බද්ධපණ්ණමකොටියා වා
 ත්ථක ණ්ඩලමකොටියා වා ගිරිකූටාදිං කමරොන්ති, ඉමිනා තං පටික්ඛිත්තං. 

දණ්ක ති ඡත්තදණ්මඩ. ඝටෙන්ති ඝටාකාමරො. වාළරූපං වාති 

බයග්ඝාදිවා ානං රූපකං වා. කලඛාති උක්කිරිත්වා වා ඡින්දිත්වා වා
චිත්තකම් වමෙන වා කතරාජි. පඤ්චවණ්ණානං සුත්තානං අන්තමර 
නීලාදිඑකවණ්මණනසුත්මතනථිරත්ථංඡත්තංඅන්මතොචබහිචසිබ්බිතුංවා 
ඡත්තදණ්ඩග් ාහකෙලාකපඤ්ජරංථිරත්ථංවිනන්ධිතුංවාවට්ටතීතිමයොජනා. 

පඤ්චවණ්ණානං එෙවණ්කණන ථිරත්ථන්ති ඉමිනා අමනකවණ්මණහි 
සුත්මතහි වණ්ණ ට්ඨත්ථාය සිබ්බිතුඤ්ච විනන්ධිතුඤ්ච න වට්ටතීති දීමපති.
මපොත්ථමකසුපන‘‘පඤ්චවණ්මණනා’’තිපාමඨොදිේෙති, තේෙ එකවණ්මණන
පඤ්චවණ්මණන වා සුත්මතන ථිරත්ථං සිබ්බිතුං විනන්ධිතුං වා වට්ටතීති 
මයොජනාකාතබ්බාමහොති. 

එත්ථ ච මහට්ඨා වුත්මතන ‘‘පඤ්චවණ්මණන සුත්මතන සිබ්බිතුං න ච
වට්ටතී’’ති පාමඨන ච ‘‘මකචි තාලපණ්ණ්ඡත්තං අන්මතො වා බහි වා
පඤ්චවණ්මණන සුත්මතන සිබ්මබත්වා වණ්ණ ට්ඨං කමරොන්ති, තං න
වට්ටති, එකවණ්මණපනනීමලනවා පීතමකනවා මයනමකනචිසුත්මතන
අන්මතො වා බහි වා සිබ්බිතුං, ඡත්තදණ්ඩග් ාහකං ෙලාකපඤ්ජරං වා
විනන්ධිතුං වට්ටති, තඤ්ච මඛො ථිරකරණත්ථං, න වණ්ණ ට්ඨත්ථායා’’ති
අට්ඨකථාපාමඨනචවිරුජ්ඣති, තේ ාමෙොන මහතබ්මබො. 

කලඛා වාපනකෙවලාතියථාවුත්තප්පකාරාෙකලාමලඛාවා. ඡින්දිත්වාති

උක්කිරිත්වාකතංඡින්දිත්වා. ඝංසිත්වාතිචිත්තකම් ාදිවමෙනකතංඝංසිත්වා. 

දණ් බුන්දම්හීති ඡත්තදණ්ඩේෙ පඤ්ජමර  ාහණත්ථාය ඵාලිතබුන්දම්හි, 
මූමලතිඅත්මථො.අයම ත්ථිචේෙන්මදමහවුත්තනමයො. ඛුද්දසික්ඛා ණ්ඨිපමද

පන ‘‘ඡත්තපිණ්ඩියා මූමල’’ති වුත්තං. අහිච්ඡත්තෙසණ්ඨානන්ති
ඵුල්ලඅහි්ඡත්තකාකාරං. රජ්ජුමකහි  ාහාමපත්වා දණ්මඩ බන්ධන්ති, තේමිං

බන්ධනට්ඨාමන වලයමිව උක්කිරිත්වාති වලයං විය උපට්ඨාමපත්වා. 

බ්න්ධනත්ථායාති වාමතන යථා න චලති, එවං රජ්ජූහි දණ්මඩ පඤ්ජරේෙ
බන්ධනත්ථාය. උක්කිරිත්වා කතා මලඛා වට්ටතීති මයොජනා. යථා 
වාතප්පහාමරනඅචලනත්ථංඡත්ත ණ්ඩලිකංරජ්ජුමකහි ාහාමපත්වාදණ්මඩ
බන්ධන්ති, තේමිංබන්ධනට්ඨාමනවලයමිවඋක්කිරිත්වාමලඛංඨමපන්ති, ො
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වට්ටතීති. ෙමචපි න බන්ධති, බන්ධනාරහට්ඨානත්තා වලයං උක්කිරිත්වා
වට්ටතීති  ණ්ඨිපමද වත්තන්තීති ආ තං, තේ ා පක්ඛරමණසු
ආ තනමයමනවඡත්මතපටිපජ්ජිතබ්බන්ති. 

7. චීවමර පන නානාසුත්තකෙහීති (ොරත්ථ. ටී. 2.85; වි. වි. ටී. 1.85) 
නානාවණ්මණහි සුත්මතහි. ඉදඤ්ච තථා කමරොන්තානං වමෙන වුත්තං, 
එකවණ්ණසුත්තමකනපින වට්ටතිමයව. ‘‘පකතිසූචිකම් ම ව වට්ටතී’’තිහි

වුත්තං. පට්ටමුකඛතිද්වින්නංපට්ටානංෙඞ්ඝටිතට්ඨානංෙන්ධාමයතං වුත්තං. 

පරියන්කතති චීවරපරියන්මත. අනුවාතං ෙන්ධාමයතං වුත්තං. කවණීති

වරකසීොකාමරනසිබ්බනං. සඞ්ඛලිෙන්තිද්විගුණෙඞ්ඛලිකාකාමරනසිබ්බනං, 
බි ාලෙඞ්ඛලිකාකාමරන සිබ්බනං වා. මවණිං වා ෙඞ්ඛලිකං වා කමරොන්තීති

කරණකිරියාය ෙම්බන්මධො. අග්ඝියං නා  මචතියෙණ්ඨානං, යං

‘‘අග්ඝියත්ථම්මභො’’ති වදන්ති.  යා නා  මූමල තනුකං අග්ම   හන්තං

කත්වා  දාකාමරන සිබ්බනං. මුග් කරො නා  මූමල ච අග්ම  ච එකෙදිෙං

කත්වා මුග් රාකාමරන සිබ්බනං. ෙක්ෙටක්ඛීනි උක්කිරන්තීති 
 ණ්ඨිකපට්ටපාෙකපට්ටානං අන්මත පාළිබද්ධං කත්වා කක්කටකානං 

අක්ඛිෙණ්ඨානං පට්ඨමපන්ති, කමරොන්තීති අත්මථො. ‘‘කෙොණසුත්තපිළොති
 ණ්ඨිකපාෙකපට්ටානං මකොමණහි නීහටසුත්තානං මකොටිමයො’’ති තීසුපි
 ණ්ඨිපමදසු වුත්තං. කථං පන තා පි කා දුවිඤ්මඤයයරූපා කාතබ්බාති? 
මකොමණහි නීහටසුත්තානං අන්මතසු එකවාරං  ණ්ඨිකකරමණන වා පුන 
ිචවත්මතත්වා සිබ්බමනන වා දුවිඤ්මඤයයෙභාවං කත්වා සුත්තමකොටිමයො
රේෙංකත්වා ඡින්දිතබ්බා.ධම් සිරිත්මථමරනපන‘‘මකොණසුත්තාචපි කා, 
දුවිඤ්මඤයයාව කප්පමර’’ති වුත්තං, තථා ආචරියබුද්ධදත්තත්මථමරනපි
‘‘සුත්තා ච පි කා තත්ථ, දුවිඤ්මඤයයාව දීපිතා’’ති වුත්තං, තේ ා මතෙං
 මතනමකොණසුත්තා ච පි කා ච මකොණසුත්තපි කාති එවම ත්ථ අත්මථො
දට්ඨබ්මබො. 

වි තිවිමනොදිචයම්පි (වි. වි. ටී. 1.85) කෙොණසුත්තපිළොති
 ණ්ඨිකපාෙකපට්ටානං මකොමණහි බහි ිචග් තසුත්තානං පි කාකාමරන
ඨපිතමකොටිමයොති මකචි වදන්ති, මත පි මක ඡින්දිත්වා දුවිඤ්මඤයයා
කාතබ්බාති මතෙං අධිප්පාමයො. මකචි පන ‘‘මකොණසුත්තා ච පි කා චාති 
ද්මවමයවා’’ති වදන්ති, මතෙං  මතන  ණ්ඨිකපාෙකපට්ටානං මකොණමතො
මකොණංනීහටසුත්තා මකොණසුත්තානා .ෙ න්තමතොපනපරියන්මතන තා
චතුරේෙසුත්තාපි කානා .තං දුවිධම්පිමකචිචීවරමතොවිසුංපඤ්ඤානත්ථාය
විකාරයුත්තංකමරොන්ති, තංිචමෙධාය ‘‘දුවිඤ්මඤයයරූපාවට්ටතී’’තිවුත්තං, 
න පන ෙබ්බථා අචක්ඛුම ොචරභාමවන සිබ්බනත්ථාය තථාසිබ්බනේෙ
අෙක්කුමණයයත්තා, යථා පකතිචීවරමතො විකාමරො න පඤ්ඤායති, එවං
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සිබ්බිතබ්බන්ති අධිප්පාමයො. රජනකම් මතො පුබ්මබ පඤ්ඤාය ාමනොපි 

විමෙමෙො චීවමර රත්මත එකවණ්ණමතො න පඤ්ඤායතීති ආහ ‘‘චීවකර 

රත්කත’’ති. 

8.  ණිනාති නීල ණිආදිපාොමණන, අංෙබද්ධකකායබන්ධනාදිකං

අචීවරත්තා ෙඞ්ඛාදීහි ඝංසිතුං වට්ටතීති වදන්ති. ෙණ්ණසුත්තෙන්ති චීවරේෙ
දීඝමතො තිරියඤ්ච සිබ්බිතානං චතූසු කණ්මණසුමකොමණසු චිචක්ඛන්තානං

සුත්තසීොනම තංනා ං, තංඡින්දිත්වාව පාරුපිතබ්බං.මතනාහ ‘‘රජිතොකල

ඡින්දිතබ්බ්’’න්ති.භ වතා අනුඤ්ඤාතංඑකංකණ්ණසුත්තම්පිඅත්ථි, තංපන

නාම න ෙදිෙම්පි ඉමතො අඤ්ඤම වාති දේමෙතුං ‘‘යං පනා’’තිආදි වුත්තං. 

ලග් නත්ථායාතිචීවරරජ්ජුයං චීවරබන්ධනත්ථාය.වි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී.
1.85) එත්තකම ව වුත්තං. 

ොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ.ටී.2.85) පන ‘‘පාසෙං ෙත්වාබ්න්ධිතබ්බ්න්ති
රජනකාමල බන්ධිතබ්බං, මෙෙකාමල ම ොමචත්වා ඨමපතබ්බ’’න්ති වුත්තං.
විනයෙඞ් හප්පකරණේෙ මපොරාණටීකායම්පි ඉදම ව  මහත්වා වුත්තං, තං
පනචීවරක්ඛන්ධමක ( හාව. 344) ‘‘ ජ්මඣනලග්ම න්ති, උභමතො ලති, 
භ වමතො එත ත්ථං ආමරොමචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛමව, කණ්මණ
බන්ධිතුන්ති.කණ්මණො ජීරති.භ වමතොඑත ත්ථංආමරොමචසුං. අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, කණ්ණසුත්තක’’න්ති එවං අනුඤ්ඤාතචීවරරජ්ජුයං රජිත්වා
පොරිතචීවරේෙඔලම්බකසුත්තංෙන්ධායවුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. 

 ණ්ඨිකෙති චීවරපාරුපනකාමල පාෙමක ලග් ාපනත්ථං කමත

දන්තාදි මය ණ්ඨිමක. පිළොතිබින්දුං බින්දුංකත්වාඋට්ඨාමපතබ්බපි කා.
වුත්තඤ්මහතංවිනයවිිච්ඡයප්පකරමණ– 

‘‘නානාවණ්මණහිසුත්මතහි,  ණ්ඩනත්ථායචීවරං; 
ෙ ංෙතපදාදීනං, සිබ්බිතුංනචවට්ටති. 

‘‘පත්තේෙපරියන්මතවා, තථාපත්තමුමඛපිච; 
මවණිංෙඞ්ඛලිකංවාපි, කමරොමතොමහොතිදුක්කටං. 

‘‘පට්ටම්පි  ණ්ඨිපාොනං, අට්ඨමකොණාදිකං විධිං; 
තත්ථග්ඝිය දාරූපං, මුග් රාදිංකමරොන්තිච. 

‘‘තත්ථකක්කටකක්ඛීිච, උට්ඨාමපන්තිනවට්ටති; 
සුත්තාචපි කාතත්ථ, දුවිඤ්මඤයයාවදීපිතා. 

‘‘චතුමකොණාවවට්ටන්ති,  ණ්ඨිපාෙකපට්ටකා; 
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කණ්ණමකොමණසුසුත්තාිච, රත්මතඡින්මදයයචීවමර. 

‘‘සූචිකම් විකාරං වා, අඤ්ඤංවාපන කිඤ්චිපි; 
චීවමරභික්ඛුනාකාතුං, කාරාමපතුංනවට්ටති. 

‘‘මයොචපක්ඛිපතිභික්ඛුචීවරං, 
කඤ්ජිපිට්ඨඛලිඅල්ලිකාදිසු; 
වණ්ණ ට්ඨ භිපත්ථයංපරං; 
තේෙනත්ථිපනමුත්තිදුක්කටා. 

‘‘සූචිහත්ථ ලාදීනං, කරමණචීවරේෙච; 
තථාකිලිට්ඨකාමලච, මධොවනත්ථංතුවට්ටති. 

‘‘රජමනපන න්ධංවා, මතලංවාලාඛම වවා; 
කිඤ්චිපක්ඛිපිතුංතත්ථ, භික්ඛුමනොනචවට්ටති. 

‘‘ෙඞ්මඛන ණිනාවාපි, අඤ්මඤනපිචමකනචි; 
චීවරංනචඝට්මටයය, ඝංසිතබ්බංනමදොණියා. 

‘‘චීවරංමදොණියංකත්වා, නාතිඝට්මටයයමුට්ඨිනා; 
රත්තංපහරිතුංකිඤ්චි, හත්මථමහවචවට්ටති. 

‘‘ ණ්ඨිමකපනමලඛාවා, පි කාවානවට්ටති; 
කප්පබින්දුවිකාමරොවා, පාළිකණ්ණිකමභදමතො’’ති. 

විනයොරත්ථෙන්දීපිචයම්පි ස ං සතපදාදීනන්ති ෙතපදාදීහි ෙදිෙං.

තුලයත්මථ කරණවචනප්පෙඞ්ම  ොමිවචනං. පට්ටස්ස පරියන්කත වාති

අනුවාතේෙ උභයපරියන්මත වා. පට්ටමුකඛපි වාති ද්වින්නං
ආයා විත්ථාරපට්ටානං ෙඞ්ඝටිතට්ඨාමන, කණ්මණපි වා එකේමෙව වා

පට්ටේෙ ඌනපූරණත්ථං ඝටිතට්ඨාමනපි වා. කවණීති කුද්රූෙසීොකාමරන 

සිබ්බනං. මකචි ‘‘වරකසීොකාමරනා’’ති වදන්ති. සඞ්ඛලිෙන්ති
බි ාලදා ෙදිෙසිබ්බනං.මකචි‘‘ෙතපදිෙදිෙ’’න්ති වදන්ති. 

පට්ටම්පීති පත්තම්පි. අට්ඨමකොණාදිමකො විධි පකාමරො එතේොති 

අට්ඨකෙොණාදිෙවිධි, තං. අට්ඨකෙොණාදිෙන්ති වා  ාථාබන්ධවමෙන
ිචග් හිතා ම ො. ‘‘අට්ඨමකොණාදිකං විධි’’න්ති එතං ‘‘පට්ට’’න්ති එතේෙ
ෙ ානාධිකරණවිමෙෙනං, කිරියාවිමෙෙනං වා. ‘‘කමරොන්තී’’ති ඉමිනා

ෙම්බන්මධො. අථ වා පට්ටන්ති එත්ථ භුම් ත්මථ උපමයො වචනං, පට්මටති

අත්මථො. ඉ ේමිං පක්මඛ අට්ඨකෙොණාදිෙන්ති උපමයො වචනං. විධින්ති
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එතේෙ විමෙෙනං. ඉධ වක්ඛ ානචතුමකොණෙණ්ඨානමතො අඤ්ඤං 

අට්ඨමකොණාදිකං නා . තත්ථාති තේමිං පට්ටද්වමය. අග්ඝිය දාරූපන්ති

අග්ඝියෙණ්ඨානඤ්මචව  දාෙණ්ඨානඤ්ච සිබ්බනං. මුග් රන්ති

ලගු ෙණ්ඨානසිබ්බනං. දදි-ෙද්මදනමචතියාදිෙණ්ඨානානං හණං. 

තත්ථාතිපට්ටද්වමයතේමිංඨාමන. ෙක්ෙටෙක්ඛීනීතිකුළීරක්ඡිෙදිොිච

සිබ්බනවිකාරාිච. උට්ඨාකපන්තීති කමරොන්ති. තත්ථාති තේමිං

 ණ්ඨිකපාෙකපට්ටමක. සුත්තාති මකොණමතො මකොණං සිබ්බිතසුත්තා මචව

චතුරේමෙ සිබ්බිතසුත්තා ච. පිළොති මතෙම ව සුත්තානං ිචවත්මතත්වා

සිබ්බිතමකොටිමයො ච. දුවිඤ්කඤයයාවාති රජනකාමල දුවිඤ්මඤයයරූපා
අමනො ාරිකාදීපිතා වට්ටන්තීති.යථාහ‘‘මකොණසුත්තපි කාචචීවමරරත්මත
දුවිඤ්මඤයයරූපා වට්ටන්තී’’ති(පාරා.අට්ඨ.1.85). 

 ණ්ඨිකපට්ටිකා පාෙපට්ටිකාති මයොජනා. ෙණ්ණකෙොකණසු සුත්තානීති
චීවරකණ්මණසුත්තාමචවපාෙකපට්ටානං මකොමණසුසුත්තාිචචඅ්ඡින්දති.
එත්ථ ච චීවමර ආයා මතො විත්ථාරමතො ච සිබ්බිත්වා අනුවාතමතො බහි
ිචක්ඛමිතසුත්තං චීවරං රජිත්වා සුක්ඛාපනකාමල රජ්ජුයා වා චීවරවංමෙ වා 
බන්ධිත්වා ඔලම්බිතුං අනුවාමත බන්ධසුත්තාිච ච කණ්ණසුත්තාිච නා .
යථාහ ‘‘චීවරේෙකණ්ණසුත්තකංනචවට්ටති, රජිතකාමල ඡින්දිතබ්බං, යං
පන ‘අනුජානාමි භික්ඛමව කණ්ණසුත්තක’න්ති එවං අනුඤ්ඤාතං, තං 
අනුවාමතපාෙකංකත්වාබන්ධිතබ්බංරජනකාමලලග් නත්ථායා’’ති (පාරා.
අට්ඨ. 1.85). 

සූචිෙම් විොරං වාති චීවර ණ්ඩනත්ථාය නානාසුත්තමකහි ෙතපදිෙදිෙං

සිබ්බන්තාආ න්තුකපට්ටං ඨමපන්ති, එවරූපංසූචිකම් විකාරංවා. අඤ්ඤංවා 

පන කිඤ්චිපීති අඤ්ඤම්පි යං කිඤ්චි  ාලාකම් මි පක්ඛිපදාදිකං 

සිබ්බනවිකාරං. ොතුන්ති ෙයං කාතුං. ොරාකපතුන්ති අඤ්මඤන වා
කාරාමපතුං. 

මයො භික්ඛු පරං උත්ත ං වණ්ණ ට්ඨ භිපත්ථයන්මතො 
කඤ්ජිකපිට්ඨඛලිඅල්ලිකාදීසු චීවරං පක්ඛිපති, තේෙ පනභික්ඛුමනො දුක්කටා 

ම ොක්මඛො න විජ්ජතීති මයොජනා. ෙඤ්ජිෙන්ති වායනතන්ත ක්ඛනං 

කඤ්ජිකෙදිො සුලාකඤ්ජිකං. පිට්ඨන්ති තණ්ඩුලපිට්ඨං. තණ්ඩුලපිට්මඨහි

පක්කා ඛලි. අල්ලිොතිිචයයාමෙො. දදි-ෙද්මදනලාඛාදීනං හණං.චීවරේෙ
කරමණ කරණකාමල ෙමුට්ඨිතානං සූචිහත්ථ ලාදීනං කිලිට්ඨකාමල
මධොවනත්ථඤ්චකඤ්ජිකපිට්ඨඛලිඅල්ලිකාදීසු පක්ඛිපති, වට්ටතීතිමයොජනා. 
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පටුන 

තත්ථාති මයන කොමවන චීවරං රජති, තේමිං රජමන චීවරේෙ

සු න්ධභාවත්ථාය  න්ධංවා උජ්ජලභාවත්ථාය කතලංවා වණ්ණත්ථාය ලාඛං

වා. කිඤ්චීති එවරූපං යං කිඤ්චි.  ණිනාති පාොමණන. අඤ්කඤනපි ච

කෙනචීතිමයනඋජ්ජලංමහොති, එවරූමපන මුග් රාදිනාඅඤ්මඤනපිමකනචි

වත්ථුනා. කදොණියාති රජනම්බමණ න ඝංසිතබ්බ්ං හත්මථන  ාහාමපත්වා න
 මහතබ්බං.රත්තං චීවරංහත්මථහිකිඤ්චිමථොකංපහරිතුංවට්ටතීති මයොජනා.
යත්ථ පක්කරජනං පක්ඛිපන්ති, ො රජනමදොණී. තත්ථ
අංෙබද්ධකකායබන්ධනාදිංඝට්මටතුං වට්ටතීති ණ්ඨිපමදවුත්තං. 

 ණ්ඨිකෙති මවළුදන්තවිොණාදි ය ණ්ඨිමක. කලඛා වාති වට්ටාදිමභදා

මලඛා වා. පිළොති ොෙපබීජෙදිො ඛුද්දකබුබ්බු ා. පාළිෙණ්ණිෙකභදකතොති
 ණිකාවළිරූපපුප්ඵකණ්ණිකරූපමභදමතො. ‘‘කප්පබින්දුවිකාමරො වා න
වට්ටතීතිමයොජනා’’තිවුත්තං, තේ ාතමථවචීවමර පටිපජ්ජිතබ්බං. 

9. පත්කත වා ථාලකෙ වාතිආදීසු ථාලකෙති තම්බාදි මය පුග් ලිමක

තිවිමධපිකප්පියථාලමක. නවට්ටතීති  ණිවණ්ණකරණපමයොම ොනවට්ටති, 

මතලවණ්ණපමයොම ො පන වට්ටති. කතලවණ්කණොති ෙ ණොරුප්පවණ්ණං
ෙන්ධාය වුත්තං,  ණිවණ්ණං පන පත්තං අඤ්මඤන කතං ලභිත්වා

පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටතීති වදන්ති. පත්ත ණ් කලති තිපුසීොදි මය
පත්තට්ඨපනක ණ්ඩමල. ‘‘න භික්ඛමව විචිත්රාිච පත්ත ණ්ඩලාිච
ධාමරතබ්බාිච රූපකාකිණ්ණාිච භිත්තිකම් කතානී’’ති (චූ ව. 253) 

වුත්තත්තා ‘‘භිත්කෙම් ං න වට්ටතී’’ති වුත්තං. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, 

 කරදන්තකං ඡින්දිතු’’න්ති (චූ ව. 253) වුත්තත්තා ‘‘ ෙරදන්තෙං පන

වට්ටතී’’ති වුත්තං.මතනාහුමපොරාණා– 

‘‘ථාලකේෙචපත්තේෙ, බහිඅන්මතොපිවාපන; 
ආරග්ම නකතාමලඛා, නචවට්ටතිකාචිපි. 

‘‘ආමරොමපත්වාභ ංපත්තං,  ජ්ජිත්වාමචපචන්තිච; 
‘ ණිවණ්ණංකරිේො ’, ඉතිකාතුංනවට්ටති. 

‘‘පත්ත ණ්ඩලමකකිඤ්චි; 
භිත්තිකම් ංනවට්ටති; 
නමදොමෙොමකොචිතත්ථේෙ; 
කාතුං කරදන්තක’’න්ති. 

විනයොරත්ථෙන්දීපිචයම්පි දරග්ක නාති ආරකණ්ටකග්ම න, 

සූචිමුමඛනවා. ොචිපි කලඛාති වට්ටකම ොමුත්තාදිෙණ්ඨානා යාකාචිපි රාජි. 
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භ ං දකරොකපත්වාති භම  අල්ලීයාමපත්වා. පත්ත ණ් ලකෙති පත්මත
ඡවිරක්ඛණත්ථාය තිපුසීොදීහි කමත පත්තේෙ මහට්ඨා ආධාරාදීනං උපරි

කාතබ්මබ පත්ත ණ්ඩලමක. භිත්කෙම් න්ති නානාකාරරූපකකම් විචිත්තං.
යථාහ ‘‘න, භික්ඛමව, විචිත්රාිච පත්ත ණ්ඩලාිච ධාමරතබ්බාිච

රූපකාකිණ්ණාිච භිත්තිකම් කතානී’’ති. තත්ථාති තේමිං පත්ත ණ්ඩමල. 

අස්සාති භික්ඛුේෙ.  ෙරදන්තෙන්ති ගිරිකූටන්ති වුත්තං, තේ ා එවං
පත්තථාලකාදීසු පටිපජ්ජිතබ්බං. 

ධ ෙරණ…කප.… කලඛානවට්ටතීතිආරග්ම න දින්නමලඛානවට්ටති, 

ජාතිහිඞ්ගුලිකාදිවණ්මණහි කතමලඛා පන වට්ටති. ඡත්තමුඛවට්ටියන්ති
ධ කරණේෙ හත්මථන  හණත්ථං කතේෙ ඡත්තාකාරේෙ මුඛවට්ටියං.
‘‘පරිේොවනබන්ධට්ඨාමන’’තිමකචි.විනයවිිච්ඡමයපි – 

‘‘න ධම් කරණ්ඡත්මත, මලඛාකාචිපි වට්ටති; 
කු්ඡියංවාඨමපත්වාතං, මලඛංතුමුඛවට්ටිය’’න්ති.– 

වුත්තං. තට්ටීකායං පන ‘‘මුඛවට්ටියා යා මලඛා පරිේොවනබන්ධනත්ථාය
අනුඤ්ඤාතා, තං මලඛං ඨමපත්වා ධ කරණ්ඡත්මත වා කු්ඡියං වා කාචි
මලඛා න වට්ටතීති මයොජනා’’ති වුත්තං, තේ ා තත්ථ වුත්තනමයමනව
ධ කරමණ පටිපජ්ජිතබ්බං. 

10. කායබන්ධමන පන ෙක්ෙටක්ඛීනීති කක්කටකේෙ අක්ඛිෙදිොිච. 

 ෙරමුඛන්ති  කරමුඛෙණ්ඨානං. කදඩ්ඩුභසීසන්ති

උදකෙප්පසීෙෙදිෙෙණ්ඨානාිච. අච්ඡීනීති කුඤ්ජර්ඡිෙණ්ඨානාිච. එෙක ව 

වට්ටතීති එත්ථ එකරජ්ජුකං ද්විගුණතිගුණං කත්වා බන්ධිතුං න වට්ටති, 
එකම වපනෙතවාරම්පිෙරීරංපරික්ඛිපිත්වාබන්ධිතුංවට්ටති.‘‘බහුරජ්ජුමක
එකමතො කත්වා එමකන ිචරන්තරං මවමඨත්වා කතං බහුරජ්ජුකන්ති න 
වත්තබ්බං, තංවට්ටතී’’තිවුත්තත්තාතංමුරජෙඞ්ඛංන ්ඡතීතිමවදිතබ්බං. 
මුරජඤ්හි නානාවණ්මණහි සුත්මතහි මුරජවට්ටිෙණ්ඨානං මවමඨත්වා
කමරොන්ති. ඉදං පන මුරජං  ද්දවීණෙඞ්ඛාතං පා ඞ් ෙණ්ඨානඤ්ච දොසු
වට්ටති ‘‘කායබන්ධනේෙ දො ජීරන්ති. අනුජානාමි, භික්ඛමව, මුරජං
 ද්දවීණ’’න්ති(චූ ව.278) වුත්තත්තා. 

විකධති දොපරිමයොොමන ථිරභාවාය දන්තවිොණසුත්තාදීහි කමත විමධ.
ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 2.85) පන ‘‘කායබන්ධනේෙ පාෙන්මත
දොමූමලතේෙථිරභාවත්ථංකත්තබ්මබදන්තවිොණාදි මය විමධ’’තිවුත්තං. 

අට්ඨ ඞ් ලානි නා  ෙඞ්මඛො, චක්කං, පුණ්ණකුම්මභො,  යා, සිරීව්මඡො, 
අඞ්කුමෙො, ධජං, මෙොවත්ථිකන්ති.  ්ඡයු  ඡත්තනන්දියාවට්ටාදිවමෙනපි
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වදන්ති. පරිච්කඡදකලඛා ත්තන්තිදන්තාදීහිකතේෙවිධේෙඋමභොසුමකොටීසු 
කාතබ්බපරි්මඡදරාජි ත්තං.විනයවිිච්ඡයප්පකරමණපි– 

‘‘සුත්තංවාදිගුණංකත්වා, මකොට්මටන්තිචතහිංතහිං; 
කායබන්ධනමෙොභත්ථං, තංනවට්ටතිභික්ඛුමනො. 

‘‘දොමුමඛද ්හත්ථාය, ද්වීසුඅන්මතසුවට්ටති; 
 ාලාකම් ලතාකම් -චිත්තිකම්පිනවට්ටති. 

‘‘අක්ඛීිච තත්ථදේමෙත්වා; 
මකොට්ටිමතපනකාකථා. 
කක්කටක්ඛීිචවාතත්ථ; 
උට්ඨාමපතුංනවට්ටති. 

‘‘ඝටංමදඩ්ඩුභසීෙංවා,  කරේෙමුඛම්පිවා; 
විකාරරූපංයංකිඤ්චි, නවට්ටතිදොමුමඛ. 

‘‘උජුකං  ්ඡකණ්ටංවා,  ට්ඨංවාපන පට්ටිකං; 
ඛජ්ජූරිපත්තකාකාරං, කත්වාවට්ටතිමකොට්ටිතං. 

‘‘පට්ටිකාසූකරන්තන්ති, දුවිධංකායබන්ධනං; 
රජ්ජුකාදුේෙපට්ටාදි, ෙබ්බංතේොනුමලොමිකං. 

‘‘මුරජං ද්දවීණඤ්ච, මදඩ්ඩුභඤ්චකලාබුකං; 
රජ්ජුමයොචනවට්ටන්ති, පුරි ාද්මවදොසියුං. 

‘‘දොපා ඞ් ෙණ්ඨානා, ිචද්දිට්ඨාකායබන්ධමන; 
එකාද්විතිචතේමෙොවා, වට්ටන්තිනතමතොපරං. 

‘‘එකරජ්ජු යංවුත්තං, මුිචනාකායබන්ධනං; 
තඤ්චපා ඞ් ෙණ්ඨානං, එකම්පිචනවට්ටති. 

‘‘රජ්ජුමකඑකමතොකත්වා, බහූඑකායරජ්ජුයා; 
ිචරන්තරඤ්හිමවමඨත්වා, කතංවට්ටතිබන්ධිතුං. 

‘‘දන්තකට්ඨවිොණට්ඨි-මලොහමවළුන බ්භවා; 
ජතුෙඞ්ඛ යාසුත්ත-ඵලජාවිධකා තා. 

‘‘කායබන්ධනවිමධපි, විකාමරොනචවට්ටති; 
තත්ථතත්ථපරි්මඡද-මලඛා ත්තංතුවට්ටතී’’ති.– 
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වුත්තං. 

විනයොරත්ථෙන්දීපිචයම්පි තහිං තහින්තිපට්ටිකායතත්ථතත්ථ. තන්ති 
තථාමකොට්ටිතදිගුණසුත්තකායබන්ධනං. අන්මතසු ද ්හත්ථාය දොමුමඛ

දිගුණං කත්වා මකොට්මටන්ති, වට්ටතීති මයොජනා. චිත්තෙම්පීති 

 ාලාකම් ලතාකම් චිත්තයුත්තම්පි කායබන්ධනං. අක්ඛීනීති කුඤ්ජරක්ඛීිච. 

තත්ථාතිකායබන්ධමනනවට්ටතීතිකාකථා. උට්ඨාකපතුන්තිඋක්කිරිතුං. 

ඝටන්තිඝටෙණ්ඨානං. කදඩ්ඩුභසීසංවාතිඋදකෙප්පසීෙංමුඛෙණ්ඨානංවා.
යංකිඤ්චි විකාරරූපංදොමුමඛනවට්ටතීතිමයොජනා.එත්ථචඋභයපේමෙසු
 ්ඡකණ්ටකයුත්තං  ්ඡේෙ පිට්ඨිකණ්ටකං විය යේො පට්ටිකාය වායනං

මහොති, ඉදංකායබන්ධනං  ච්ඡෙණ්ටෙං නා .යේෙ ඛජ්ජූරිපත්තෙණ්ඨානමිව

වායනංමහොති, තං ඛජ්ජූරිපත්තොොරං නා . 

පකතිවිකාරා පට්ටිකා සූෙරන්තං නා  කුඤ්චිකාමකොෙෙණ්ඨානං. තස්ස 
දුවිධේෙ කායබන්ධනේෙ. තත්ථ රජ්ජුකා සූකරන්තානුමලොමිකා, දුේෙපට්ටං

පට්ටිකානුමලොමිකං. දදි-ෙද්මදන මුද්දිකකායබන්ධනං  හිතං, තඤ්ච
සූකරන්තානුමලොමිකං. යථාහ ‘‘එකරජ්ජුකං පන මුද්දිකකායබන්ධනඤ්ච
සූකරන්තං අනුමලොම තී’’ති (චූ ව. අට්ඨ. 278). තත්ථ රජ්ජුකා නා 
එකාවට්ටා, බහුරජ්ජුකේෙ අකප්පියභාවං වක්ඛති. මුද්දිකකායබන්ධනං නා 
චතුරේෙංඅකත්වාෙජ්ජිතන්ති ණ්ඨිපමදවුත්තං. 

මුරජං නා  මුරජවට්ටිෙණ්ඨානං මවමඨත්වා කතං. කවකඨත්වාති
නානාසුත්මතහි මවමඨත්වා. සික්ඛාභාජනවිිච්ඡමය පන ‘‘බහුකා රජ්ජුමයො

එකමතො කත්වා එකාය රජ්ජුයා මවඨිත’’න්ති වුත්තං.  ද්දවීණං නා 

පා ඞ් ෙණ්ඨානං. කදඩ්ඩුභෙං නා  උදකෙප්පෙදිෙං. ෙලාබුෙං නා 

බහුරජ්ජුකං. රජ්ජුකයොති උභයමකොටියං එකමතො අබන්ධා බහුරජ්ජුමයො, 

තථාබන්ධා කලාබුකංනා  මහොති. න වට්ටන්තීති මුරජාදීිච ඉ ාිච ෙබ්බාිච

කායබන්ධනාිචනවට්ටන්ති. පුරි ා ද්කවතිමුරජං  ද්දවීණනා ඤ්චාතිද්මව.
‘‘දොසු සියු’’න්ති වත්තබ්මබ  ාථාබන්ධවමෙන වණ්ණමලොමපන ‘‘දො
සියු’’න්ති වුත්තං. යථාහ ‘‘මුරජං  ද්දවීණන්ති ඉදං දොසුමයව
අනුඤ්ඤාත’’න්ති. 

පා ඞ් සණ්ඨානාතිපා ඞ් දා ංවිය චතුරේෙෙණ්ඨානා. එෙරජ්ජු යන්ති
නානාවට්මට එකමතො වට්මටත්වා කතං රජ්ජු යං කායබන්ධනං වත්තුං
වට්ටතීති ‘‘රජ්ජුකා දුේෙපට්ටාදී’’ති එත්ථ එකවට්ටරජ්ජුකා  හිතා. ඉධ පන

නානාවට්මට එකමතො වට්මටත්වාකතා එකාව රජ්ජු  හිතා. තඤ්චාතිතං වා
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නයම්පි එකරජ්ජුකකායබන්ධනංපා ඞ් ෙණ්ඨාමනන න්ථිතං. එෙම්පිචන 

වට්ටතීතිමකවලම්පිනවට්ටති. 

බහූ රජ්ජුමක එකමතො කත්වාති මයොජනා. වට්ටක බ්න්ධිතුන්ති මුරජං
කලාබුකඤ්ච න මහොති, රජ්ජුකකායබන්ධනම ව මහොතීති අධිප්පාමයො. අයං
පනවිිච්ඡමයො‘‘බහුරජ්ජුමකඑකමතො කත්වාඑමකනිචරන්තරංමවමඨත්වා
කතං බහුරජ්ජුකන්ති න වත්තබ්බං, තං වට්ටතී’’ති අට්ඨකථා මතො ඉධ
වුත්මතො. සික්ඛාභාජනවිිච්ඡමය ‘‘බහුරජ්ජුමයො එකමතො කත්වා එකාය 
මවඨිතංමුරජංනා ා’’තියංවුත්තං, තංඉමිනාවිරුජ්ඣනමතොන මහතබ්බං. 

දන්ත-ෙද්මදන හත්ථිදන්තා වුත්තා. ජතූති ලාඛා. සඞ්ඛ යන්ති 

ෙඞ්ඛනාභි යං. විධො  තාති එත්ථ කවධිොතිපි පාමඨො, විධපරියාමයො. 

ොයබ්න්ධනවිකධතිකායබන්ධනේෙදොයථිරභාවත්ථංකට්ඨදන්තාදීහි කමත

විමධ. විොකරො අට්ඨ ඞ් ලාදිමකො. තත්ථ තත්ථාතිතේමිංතේමිංඨාමන. තු-
ෙද්මදන ඝටාකාමරොපි වට්ටතීති දීමපතීති අත්මථො පකාසිමතො, තේ ා මතන
නමයනකායබන්ධනවිචාමරො කාතබ්මබොති. 

11. අඤ්ජනියං ‘‘උජුකම වා’’ති වුත්තත්තා චතුරේොදිෙණ්ඨානාපි 

වඞ්ක තිකා න වට්ටක. සිපාටිොයාති වාසිආදිභණ්ඩපක්ඛිපමන. 
විනයවිිච්ඡයප්පකරමණපන– 

‘‘ ාලාකම් ලතාකම් -නානාරූපවිචිත්තිතා; 
නචවට්ටතිභික්ඛූනං, අඤ්ජනීජනරඤ්ජනී. 

‘‘තාදිෙං පනඝංසිත්වා, මවමඨත්වාසුත්තමකන වා; 
ව ඤ්ජන්තේෙභික්ඛුේෙ, නමදොමෙොමකොචිවිජ්ජති. 

‘‘වට්ටාවාචතුරේොවා, අට්ඨංොවාපිඅඤ්ජනී; 
වට්ටමතවාතිිචද්දිට්ඨා, වණ්ණ ට්ඨානවට්ටති. 

‘‘තථාඤ්ජිචෙලාකාපි, අඤ්ජිචථවිකායච; 
නානාවණ්මණහිසුත්මතහි, චිත්තකම් ංනවට්ටති. 

‘‘එකවණ්මණන සුත්මතන, සිපාටිංමයනමකනචි; 
යංකිඤ්චිපනසිබ්මබත්වා, ව ඤ්ජන්තේෙවට්ටතී’’ති.– 

ආ තං. 



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(පඨම ොභාම ො) 

33 

පටුන 

තට්ටීකායම්පි  ාලා…කප.… චිත්කතාති  ාලාකම් ලතාකම්ම හි ච

මි පක්ඛිරූපාදිනානාරූමපහි ච විචිත්තිතා. ජනරඤ්ජනීති බාලජනපමලොභිනී. 

අට්ඨංසා වාපීති එත්ථ අපි-ෙද්මදන මෙො ෙංොදීනං  හණං. වණ්ණ ට්ඨාති
 ාලාකම් ාදිවණ්ණ ට්ඨා. අඤ්ජනීෙලාකාපි තථා වණ්ණ ට්ඨා න වට්ටතීති
මයොජනා. අඤ්ජනීථවිකාය ච නානාවණ්මණහි සුත්මතහි චිත්තකම් ං න
වට්ටතීති පාමඨො යුජ්ජති, ‘‘ථවිකාපි වා’’ති පාමඨො දිේෙති, මෙො න 
 මහතබ්මබො. ‘‘පීතාදිනා මයන මකනචි එකවණ්මණන සුත්මතන
පිමලොතිකාදි යං කිඤ්චිපි සිපාටිකං සිබ්මබත්වා ව ඤ්ජන්තේෙ වට්ටතීති
මයොජනා’’තිආ තං. 

12. දරෙණ්ටොදීසු දරෙණ්ටකෙති මපොත්ථකාදිඅභිෙඞ්ඛරණත්ථංකමත
දීඝමුඛෙත්ථමක. භ කාරානං දාරුආදිලිඛනෙත්ථකන්ති මකචි. 

වට්ට ණිෙන්ති වට්ටං කත්වා උට්ඨාමපතබ්බබුබ්බු කං. අඤ්ඤන්ති ඉමිනා

පි කාදිං ෙඞ් ණ්හාති. පිප්ඵලිකෙති යං කිඤ්චි මඡදනමක ඛුද්දකෙත්මථ. 

 ණිෙන්ති එකවට්ට ණි. පිළෙන්ති ොෙප ත්තිකාමුත්තරාජිෙදිො
බහුවට්ටමලඛා. ඉ ේමිං අධිකාමර අවුත්තත්තා මලඛිචයං යං කිඤ්චි
වණ්ණ ට්ඨං වට්ටතීති වදන්ති. වජිරබුද්ධිටීකායං පන ‘‘කුඤ්චිකාය
මෙනාෙනපරික්ඛාරත්තා සුවණ්ණරූපිය යාපි වට්ටතීති ඡායා දිේෙති.
‘කුඤ්චිකාය වණ්ණ ට්ඨකම් ං න වට්ටතී’ති (පාරා. අට්ඨ. 1.85) වචනමතො
අඤ්මඤ කප්පියමලොහාදි යාව කුඤ්චිකා කප්පන්ති

පරිහරණීයපරික්ඛාරත්තා’’ති වුත්තං. දරෙණ්ටකෙො 

මපොත්ථකාදිකරණෙත්ථකජාති, ද ණ් සාරකෙො ආ ලකඵල මයොති වදන්ති. 

වලිතෙන්ති නඛ්මඡදනකාමල ද ්හග් හණත්ථං වලියුත්තම ව

කමරොන්ති. තස් ාතංවට්ටතීතිඉමිනාඅඤ්ඤම්පිවිකාරං ද ්හීකම් ාදිඅත්ථාය
කමරොන්ති, න වණ්ණ ට්ඨත්ථාය, තං වට්ටතීති දීපිතං, මතන ච 
කත්තරදණ්ඩමකොටියං අඤ්ඤ ඤ්ඤං ෙඞ්ඝට්ටමනන ෙද්දිච්ඡරණත්ථාය

කතවලයාදිකං අවුත්තම්පි යමතො උපපන්නං මහොති. එත්ථ ච දළ්හීෙම් ාදීති 

දදි-ෙද්මදනපරිේෙයවිමනොදනාදිංෙඞ් ණ්හාති, මතන කත්තරයට්ඨිමකොටියං
කතවලයානං අඤ්ඤ ඤ්ඤෙඞ්ඝට්ටමනන ෙද්දිච්ඡරණං 
දීඝජාතිකාදිපරිේෙයවිමනොදනත්ථං මහොති, තේ ා වට්ටතීති දීමපති. මතනාහ
ආචරියවමරො – 

‘‘ ණිකංපි කංවාපි, පිප්ඵමලආරකණ්ටමක; 
ඨමපතුංපනයංකිඤ්චි, නචවට්ටතිභික්ඛුමනො. 

‘‘දණ්ඩමකපිපරි්මඡද-මලඛා ත්තංතුවට්ටති; 
වලිත්වාචනඛ්මඡදං, කමරොන්තීතිහිවට්ටතී’’ති. 
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තේෙ වණ්ණනායම්පි  ණිෙන්ති ථූලබුබ්බු ං. පීළෙන්ති සුඛු බුබ්බු ං. 

පිප්ඵකලති වත්ථ්මඡදනෙත්මථ. දරෙණ්ටකෙති පත්තධාරවලයානං

විජ්ඣනකණ්ටමක. ඨකපතුන්ති උට්ඨාමපතුං. යං කිඤ්චීති 

මෙෙවණ්ණ ට්ඨම්පි ච. දණ් කෙති පිප්ඵලිදණ්ඩමක. යථාහ ‘‘පිප්ඵලිමකපි
 ණිකං වා පි කං වා යං කිඤ්චි ඨමපතුං න වට්ටති, දණ්ඩමක පන 

පරි්මඡදමලඛා වට්ටතී’’ති. පරිච්කඡදකලඛා ත්තන්ති ආණිබන්ධනට්ඨානං

පත්වා පරි්ඡින්දනත්ථං එකාව මලඛා වට්ටතීති. වලිත්වාති උභයමකොටිමුඛං
කත්වා  ජ්මඣ වලිමයො  ාමහත්වා නඛ්මඡදං යේ ා කමරොන්ති, තේ ා
වට්ටතීතිමයොජනාතිආ තා. 

උත්තරාරණියං ණ් ලන්තිඋත්තරාරණියා පමවෙනත්ථංආවාට ණ්ඩලං
මහොති. දන්තකට්ඨ්මඡදනවාසියංඋජුකම වබන්ධිතුන්ති ෙම්බන්මධො.එත්ථ

ච උජුෙක වාතිඉමිනාවඞ්කංකත්වා බන්ධිතුංන වට්ටතීතිදේමෙති, මතමනව

අඤ්ජිචයම්පි තථා දේසිතං. උකභොසු පස්කසසු එකපේමෙ වාති වචනමෙමෙො, 
වාසිදණ්ඩේෙ උමභොසු පේමෙසු දණ්ඩමකොටීනං අචලනත්ථං බන්ධිතුන්ති
අත්මථො.කප්පියමලොමහනචතුරේෙංවාඅට්ඨංෙංවාකාතුං වට්ටතීතිමයොජනා. 

13. ද ණ් සාරකෙති ආ ලකඵලාිච පිසිත්වා මතන කක්මකන
කතමතලභාජමන. තත්ථ කිර පක්ඛිත්තං මතලං සීතං මහොති. තථා හි වුත්තං
ආචරිමයන– 

‘‘උත්තරාරණියංවාපි, ධනුමකමපල්ලදණ්ඩමක; 
 ාලාකම් ාදියංකිඤ්චි, වණ්ණ ට්ඨංනවට්ටති. 

‘‘ෙණ්ඩාමෙදන්තකට්ඨානං, තථාමඡදනවාසියා; 
ද්වීසුපේමෙසුමලොමහන, බන්ධිතුංපනවට්ටති. 

‘‘තථාකත්තරදණ්මඩපි, චිත්තකම් ංනවට්ටති; 
වට්ටමලඛාවවට්ටන්ති, එකාවාද්මවපිමහට්ඨමතො. 

‘‘විොමණනාළියංවාපි, තමථවා ණ්ඩොරමක; 
මතලභාජනමකෙබ්බං, වණ්ණ ට්ඨංතුවට්ටතී’’ති. 

ටීකායම්පි අරණිෙහිමත භන්තකි්චකමරො දණ්මඩො උත්තරාරණී නා . 

වාපීති පි-ෙද්මදනඅධරාරණිංෙඞ් ණ්හාති.උදුක්ඛලදණ්ඩේමෙතංඅධිවචනං. 

අඤ්ඡනකයන්තධනු ධනුෙං නා . මුෙල ත්ථකපී නදණ්ඩමකො 

කපල්ලදණ් කෙො නා . සණ් ාකසති අග්ගිෙණ්ඩාමෙ. දන්තකට්ඨානං

මඡදනවාසියා තථා යං කිඤ්චි වණ්ණ ට්ඨං න වට්ටතීති ෙම්බන්මධො. ද්වීසු
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පස්කසසූතිවාසියාඋමභොසුපේමෙසු. කලොකහනාතිකප්පියමලොමහන. බ්න්ධිතුං 

වට්ටතීති උජුකම ව වා චතුරේෙං වා අට්ඨංෙං වා බන්ධිතුං වට්ටති. 

සණ් ාකසති අග්ගිෙණ්ඩාමෙතිිචේෙන්මදමහ වුත්තං. අට්ඨකථායං පමනත්ථ

සූචිෙණ්ඩාමෙො දේසිමතො. කහට්ඨාති මහට්ඨා අමයොපට්ටවලමය. ‘‘උපරි 

අහි්ඡත්තක කු  ත්ත’’න්ති අට්ඨකථායං වුත්තං. විසාකණති 

මතලාසිඤ්චනක වය හිංොදිසිඞ්ම . නාළියං වාපීති මවළුනාළිකාදිනාළියං. 

අපි-ෙද්මදන අලාබුං ෙඞ් ණ්හාති. ද ණ් සාරකෙති

ආ ලකචුණ්ණ යමතලඝමට. කතලභාජනකෙති වුත්තප්පකාමරමයව

මතලභාජමන. සබ්බ්ං වණ්ණ ට්ඨං වට්ටතීති පුමිත්ථිරූපරහිතං  ාලාකම් ාදි 
ෙබ්බංවණ්ණ ට්ඨංවට්ටතීතිආ තං. 

භූ ත්ථරකණති කටොරාදි මය පරිකම් කතාය භූමියා

අත්ථරිතබ්බඅත්ථරමණ. පානීයඝකටති ඉමිනා ෙබ්බභාජමන ෙඞ් ණ්හාති. 

සබ්බ්ං…කප.… වට්ටතීති යථාවුත්මතසු  ඤ්චාදීසු ඉත්ථිපුරිෙරූපම්පි වට්ටති.
මතලභාජමනසුමයව ඉත්ථිපුරිෙරූපානං පටික්ඛිපිතත්තා මතලභාජමනන ෙහ
අ මණත්වා විසුං  ඤ්චාදීනං  හිතත්තා චාති වදන්ති. කිඤ්චාපි වදන්ති, 
එමතෙංපන ඤ්චාදීනංහත්මථනආ සිතබ්බභණ්ඩත්තා ඉත්ථිරූපම ත්ථන
වට්ටතීති  මහතබ්බං. වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී. පාරාජික 85) පන
‘‘තාලවණ්ටබීජිචආදීසුවණ්ණ ට්ඨකම් ංවට්ටතී’’තිවුත්තං.කිඤ්චාපිතාිච 
කුඤ්චිකා විය පරිහරණීයාිච, අථ මඛො උ්චාවචාිච න ධාමරතබ්බානීති
පටික්මඛපාභාවමතො වුත්තං. මකවලඤ්හි තාිච ‘‘අනුජානාමි භික්ඛමව
විධූපනඤ්ච තාලවණ්ටඤ්චා’’තිආදිනා වුත්තාිච.  ණ්ඨිපමද පන
‘‘මතලභාජමනසු වණ්ණ ට්ඨකම් ං වට්ටති, මෙනාෙනපරික්ඛාරත්තා
වුත්ත’’න්තිවුත්තං.ආචරියබුද්ධදත්තත්මථමරනපිවුත්තම ව – 

‘‘පානීයේෙඋළුඞ්මකපි, මදොණියංරජනේෙපි; 
ඝමටඵලකපීමඨපි, වලයාධාරකාදිමක. 

‘‘තථාපත්තපිධාමනච, තාලවණ්මටචබීජමන; 
පාදපුඤ්ඡිචයංවාපි, ෙම්මුඤ්ජිචයම වච. 

‘‘ ඤ්මච භූ ත්ථමරපීමඨ, භිසිබිම්මබොහමනසු ච; 
 ාලාකම් ාදිකංචිත්තං, ෙබ්බම වචවට්ටතී’’ති. 

14. එවං ෙ ණපරික්ඛාමරසුකප්පියාකප්පියංකමථත්වාඉදාිචමෙනාෙමන

කමථතුං ‘‘කසනාසකනපනා’’තයාදි ාහ.එත්ථ පන-ෙද්මදොවිමෙෙමජොතමකො.
මතන ෙබ්බරතන යම්පි වණ්ණ ට්ඨකම් ං වට්ටති, කි ඞ් ං පන
අඤ්ඤවණ්ණ ට්ඨකම් න්ති අත්ථං මජොමතති. යදි එවං කිේමිඤ්චි
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පටිමෙමධතබ්මබෙන්මතපිතථා වත්තබ්බංසියාතිආහ ‘‘කසනාසකනකිඤ්චි

පටිකසකධතබ්බ්ංනත්ථී’’ති.වුත්තම්පිමචතං ආචරියබුද්ධදත්තත්මථමරන– 

‘‘නානා ණි යත්ථම්භ-කවාටද්වාරභිත්තිකං; 
මෙනාෙන නුඤ්ඤාතං, කාකථාවණ්ණ ට්ඨමක. 

‘‘මෙොවණ්ණියංද්වාරකවාටබද්ධං; 
සුවණ්ණනානා ණිභිත්තිභූමිං; 
නකිඤ්චිඑකම්පිිචමෙධනීයං; 
මෙනාෙනංවට්ටතිෙබ්බම වා’’ති. 

ෙ න්තපාොදිකායම්පිපඨ ෙඞ්ඝාදිමෙෙවණ්ණනායං(පාරා.අට්ඨ. 2.281) 
‘‘මෙනාෙනපරිමභොම ො පන ෙබ්බකප්පිමයො, තේ ා ජාතරූපරජත යා
ෙබ්මබපි මෙනාෙනපරික්ඛාරාආ ාො. භික්ඛූනං ධම් විනයවණ්ණනට්ඨාමන
රතන ණ්ඩමප කමරොන්ති ඵලිකත්ථම්මභ රතනදා පටි ණ්ඩිමත. තත්ථ
ෙබ්බුපකරණාිච භික්ඛූනං පටිජග්ගිතුං වට්ටන්තී’’ති ආ තං. තේො

වණ්ණනායං පන වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.281) ‘‘සබ්බ්ෙප්පිකයොති
යථාවුත්තසුවණ්ණාදි යානං මෙනාෙනපරික්ඛාරානංආ ෙනම ොපනාදිවමෙන
පරිමභොම ො ෙබ්බථා කප්පිමයොති අධිප්පාමයො. මතනාහ ‘තේ ා’තිආදි.
‘භික්ඛූනං ධම් විනයවණ්ණනට්ඨාමන’ති වුත්තත්තා ෙඞ්ඝිකම ව 
සුවණ්ණ යංමෙනාෙනංමෙනාෙනපරික්ඛාරාචවට්ටන්ති, න පුග් ලිකානීති
මවදිතබ්බ’’න්තිවණ්ණිතං. 

මෙනාෙනක්ඛන්ධකවණ්ණනායම්පි ෙ න්තපාොදිකායං (චූ ව. අට්ඨ. 

320) ‘සබ්බ්ං පාසාදපරිකභො න්ති සුවණ්ණරජතාදිවිචිත්රාිච කවාටාිච
 ඤ්චපීඨාිච තාලවණ්ටාිච සුවණ්ණරජත යපානීයඝටපානීයෙරාවාිච යං
කිඤ්චි චිත්තකම් කතං, ෙබ්බං වට්ටති. පාොදේෙ දාසිදාෙං මඛත්තං වත්ථුං
ම ො හිංෙං මද ාති වදන්ති, පාමටක්කං  හණකි්චං නත්ථි, පාොමද
පටිග් හිමත පටිග් හිතම ව මහොති. ම ොනකාදීිච ෙඞ්ඝිකවිහාමර වා
පුග් ලිකවිහාමර වා  ඤ්චපීමඨසු අත්ථරිත්වා පරිභුඤ්ජිතුං න වට්ටන්ති, 
ධම් ාෙමන පන ගිහිවිකතනීහාමරන ලබ්භන්ති, තත්රාපි ිචපජ්ජිතුං න
වට්ටතී’’ති ආ තං. තේො වණ්ණනායං පන වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 

චූ වග්  2.320) ‘‘සුවණ්ණරජතාදිවිචිත්රානීති ෙඞ්ඝිකමෙනාෙනං ෙන්ධාය
වුත්තං, පුග් ලිකංපනසුවණ්ණාදිවිචිත්රංභික්ඛුේෙ ෙම්පටි්ඡිතුම වනවට්ටති
‘න ත්මවවාහං භික්ඛමව මකනචි පරියාමයන ජාතරූපරජතං ොදිතබ්බ’න්ති
( හාව. 299) වුත්තත්තා, මතමනමවත්ථ අට්ඨකථායං ‘ෙඞ්ඝිකවිහාමර වා
පුග් ලිකවිහාමර වා’ති න වුත්තං, ම ොනකාදිඅකප්පියභණ්ඩවිෙමයව එවං
වුත්තං, එකභික්ඛුේෙපිමතෙං හමණමදොොභාවා’’ති වණ්ණිතං. 
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තේමිංමයව ඛන්ධමක අට්ඨකථායං (චූ ව. අට්ඨ. 321) ‘‘ෙමචපි 
රාජරාජ හා ත්තාදමයො එකප්පහාමරමනව  ඤ්චෙතං වා  ඤ්චෙහේෙං වා
මදන්ති, ෙබ්මබ කප්පිය ඤ්චා ෙම්පටි්ඡිතබ්බා, ෙම්පටි්ඡිත්වා
වුඩ්ඪපටිපාටියා ෙඞ්ඝිකපරිමභොම නපරිභුඤ්ජථාති දාතබ්බා, පුග් ලිකවමෙන
න දාතබ්බා’’ති ආ තං. තේො වණ්ණනායංමයව වි තිවිමනොදිචයං 

‘‘ෙප්පිය ඤ්චා සම්පටිච්ඡිතබ්බ්ාතිඉමිනාසුවණ්ණාදිවිචිත්තංඅකප්පිය ඤ්චං 
‘ෙඞ්ඝේො’තිවුත්මතපිෙම්පටි්ඡිතුංනවට්ටතීතිදේමෙති, ‘විහාරේෙ මද ා’ති
වුත්මත ෙඞ්ඝේමෙව වට්ටති, න පුග් ලේෙ මඛත්තාදි වියාති දට්ඨබ්බ’’න්ති
වණ්ණිතං, තේ ා භ වමතො ආණං ෙම්පටි්ඡන්මතහි 
ලජ්ජිමපෙලබහුේසුතසික්ඛාකා භූමතහි භික්ඛූහි සුට්ඨු  නසිකාතබ්බමිදං
ඨානං. 

නනුච මෙනාෙමන විරුද්ධමෙනාෙනංනා  පටිමෙමධතබ්බං අත්ථි, අථ 
කේ ා ‘‘මෙනාෙමන කිඤ්චි පටිමෙමධතබ්බං නත්ථී’’ති වුත්තන්ති මචොදනං

ෙන්ධායාහ ‘‘අඤ්ඤත්රවිරුද්ධකසනාසනා’’ති.තේෙත්මථො– විරුද්ධකසනාසනා 

විරුද්ධමෙනාෙනං අඤ්ඤත්ර ඨමපත්වා අඤ්ඤං වණ්ණ ට්ඨකම් ාදිකම් ං
ෙන්ධාය මෙනාෙමනකිඤ්චිපටිමෙමධතබ්බංනත්ථීතිවුත්තං, නතදභාමවොති.
යදි එවං තං විරුද්ධමෙනාෙනං ආචරිමයන වත්තබ්බං, කත ං

විරුද්ධමෙනාෙනං නා ාති පු්ඡාය ාහ ‘‘විරුද්ධ…කප.… වුච්චතී’’ති. තත්ථ 

අඤ්කඤසන්ති සී ේොමිකානං. රාජවල්ලකභහීති ලජ්ජිමපෙලානං
උමපොෙථාදිඅන්තරායකරා අලජ්ජිමනො භින්නලද්ධිකා ච භික්ඛූ අධිප්මපතා

මතහිෙහඋමපොෙථාදිකරණාමයො මතො.මතනච ‘‘සී ායා’’තිවුත්තං. කතසං

ලජ්ජිපරිසාති මතෙං සී ේොමිකානං අනුබලං දාතුං ෙ ත්ථා ලජ්ජිපරිො. 

භික්ඛූහි ෙතන්තියංඅලජ්ජීනංමෙනාෙනමභදනාදිකංලජ්ජිභික්ඛූහිකතං, තං 

ෙබ්බං සුෙතක ව අලජ්ජිිචග් හත්ථාය පවත්මතතබ්බමතො. 

එත්ථ චසියා – ‘‘අඤ්මඤෙං සී ායා’’තිඅට්ඨකථායං වුත්තං, සී ා නා 
බහුවිධා, කතරසී ං ෙන්ධායාති? බද්ධසී ං ෙන්ධායාති දට්ඨබ්බං. කථං 
විඤ්ඤායතීතිමච? ‘‘ ාඅම්හාකංඋමපොෙථපවාරණානංඅන්තරාය කත්ථා’’ති
අට්ඨකථායම ව වුත්තත්තා, ොරත්ථදීපිචයම්පි (ොරත්ථ.ටී. 2.85) 
‘‘උමපොෙථපවාරණානං අන්තරායකරා අලජ්ජිමනො රාජකුලූපකාවු්චන්තී’’ති 
වුත්තත්තා, උමපොෙථාදිවිනයකම් මඛත්තභූතාය එව සී ාය ඉධ
අධිප්මපතත්තා. යදි එවං  ා සී ෙත්තබ්භන්තරසී උදකුක්මඛපසී ාමයොපි
තංමඛත්තභූතාඑව, තේ ාතාපි ෙන්ධායාතිවත්තබ්බන්ති? නවත්තබ්බංතාෙං
අබද්ධසී ත්තා, න මත තාෙං ොමිකා, බද්ධසී ාමයව භික්ඛූනං කිරියාය

සිද්ධත්තා තාෙංමයව මත ොමිකා. මතන වුත්තං ‘‘යං පන සී ස්සාමිකෙහි

භික්ඛූහී’’ති. යං පන වදන්ති ‘‘උපචාරසී ාපි තංමඛත්තභූතා’’ති, තං න
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 මහතබ්බං, තේො තදක්මඛත්තභාවං උපරි සී ාවිිච්ඡයකථාදීසු (වි. ෙඞ් .
අට්ඨ. 156 ආදමයො) කථයිේො . අපිච  ා සී ාය අඤ්මඤෙං
මෙනාෙනකරණේෙ පටිමෙධිතු යුත්තත්තා
ෙත්තබ්භන්තරඋදකුක්මඛපසී ානඤ්ච ෙබ්බදා අතිට්ඨනමතො බද්ධසී ාමයව
අධිප්මපතාතිවිඤ්ඤායතීති. 

ඡින්දාකපයයවාභින්දාකපයයවා, අනුපවජ්කජොතිඉදංෙබ්බ ත්තිකා යකුටී
වියෙබ්බථාඅනුපමයො ාරහංෙන්ධාය වුත්තං.යංපනපඤ්චවණ්ණසුත්මතහි
විනද්ධඡත්තාදිකං, තත්ථ අකප්පියභාම ොව ඡින්දිතබ්මබො, න තදවමෙමෙො, 
තේෙ කප්පියත්තාති ඡින්දන්මතො උපවජ්මජොව මහොති. මතමනව වුත්තං
‘‘ඝටකම්පිවා රූපම්පිඡින්දිත්වාධාමරතබ්බ’’න්තිආදි. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

පරික්ඛාරවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

දුතිමයොපරි්මඡමදො. 

3. කභසජ්ජාදිෙරණවිනිච්ඡයෙථා 

15. එවං පරික්ඛාරවිිච්ඡයං කමථත්වා ඉදාිච
මභෙජ්ජකරණපරිත්තපටිෙන්ථාරානං විිච්ඡයං කමථතුං 

‘‘කභසජ්ජා’’තිආදි ාහ. තත්ථ භිෙක්කේෙ ඉදං කම් ං මභෙජ්ජං. කිං තං? 

තිකි්ඡනං. කරියමත කරණං, මභෙජ්ජේෙ කරණං කභසජ්ජෙරණං, 
මවජ්ජකම් කරණන්ති වුත්තං මහොති. පරිෙ න්තමතො තායති රක්ඛතීති 

පරිත්තං, ආරක්ඛාති අත්මථො. පටිෙන්ථරණං පටිසන්ථාකරො, අත්තනා ෙද්ධිං
අඤ්මඤෙං ෙම්බන්ධකරණන්ති අත්මථො. තත්ථ මයො විිච්ඡමයො  ාතිකායං
‘‘මභෙජ්ජකරණම්පි ච පරිත්තං, පටිෙන්ථාමරො’’ති (වි. ෙඞ් . අට්ඨ.
 න්ථාරම්භකථා)  යා වුත්මතො, තේමිං ෙ භිිචවිට්මඨ

මභෙජ්ජකරණවිිච්ඡමය.ෙහධම්ම ො එමතෙන්ති සහධම්මිො, මතෙං, එකේෙ
ෙත්ථුමනො ොෙමන ෙහසික්ඛ ානධම් ානන්ති අත්මථො. අථ වා ෙහධම්ම 

ිචයුත්තා සහධම්මිො, මතෙං, ෙහධම් ෙඞ්ඛාමත සික්ඛාපමද
සික්ඛ ානභාමවන ිචයුත්තානන්තිඅත්මථො.විවට්ටිචේසිතසීලාදියුත්තභාමවන

ෙ ත්තා ස සීලසද්ධාපඤ්ඤානං. එමතන දුේසීලානං භින්නලද්ධිකානඤ්ච 
අකාතුම්පිලබ්භතීතිදේමෙති. 

ඤාතෙපවාරිතට්ඨානකතො වාති අත්තමනො වා මතෙං වා
ඤාතකපවාරිතට්ඨානමතො.නකරියිත්ථාතිඅකතා, අයුත්තවමෙනඅකතපුබ්බා

විඤ්ඤත්ති අෙතවිඤ්ඤත්ක. වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී. පාරාජික 186) පන 
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‘‘අෙතවිඤ්ඤත්කයාති න විඤ්ඤත්තියා. ො හි අනනුඤ්ඤාතත්තා කතාපි

අකතා වියාති අෙතවිඤ්ඤත්ක, ‘වමදයයාථ භන්මත මයනත්මථො’ති එවං
අකතට්ඨාමන විඤ්ඤත්ති අකතවිඤ්ඤත්තීති ලිඛිත’’න්ති වුත්තං.
ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 2.185) ‘‘ගිලානේෙ අත්ථාය 
අප්පවාරිතට්ඨානමතො විඤ්ඤත්තියා අනුඤ්ඤාතත්තා කතාපි අකතා වියාති 

අෙතවිඤ්ඤත්ක, ‘වද භන්මත ප්චමයනා’ති එවං අකතපවාරණට්ඨාමන ච 

විඤ්ඤත්ති අෙතවිඤ්ඤත්තී’’ති. 

16. පටියාදියතීති ෙම්පාමදති. අොතුං න වට්ටතීති එත්ථ දුක්කටන්ති
වදන්ති, අයුත්තතාවමෙන පමනත්ථ අකරණප්පටික්මඛමපො වුත්මතො, න

ආපත්තිවමෙනාති  මහතබ්බං. සබ්බ්ං පරිෙම් ං අනා සන්කතනාති

 ාතු ා ෙරීරාදීනං අනා ාෙත්තා වුත්තං. යාව ඤාතො න පස්සන්තීති යාව
තේෙඤාතකාන පේෙන්ති. ‘‘තිත්ථියභූතානං  ාතාපිතූනංෙහත්ථා දාතුංන
වට්ටතී’’තිවජිරබුද්ධිටීකායං(වජිර.ටී.පාරාජික186) වුත්තං. 

17. පිතු භගිනී පිතුච්ඡා.  ාතු භාතා  ාතුකලො. නප්පකහොන්තීතිකාතුං න
ෙක්මකොන්තීති ටීකාසු වුත්තං. ‘‘මතෙංමයව ෙන්තකං මභෙජ්ජං  මහත්වා
මකවලංමයොමජත්වාදාතබ්බ’’න්තිවත්වා‘‘ෙමචපනනප්පමහොන්ති යාචන්ති
ච, මදථ මනො භන්මත, තුම්හාකං පටිදේො ා’’ති වුත්තත්තා පන මතෙං 
මභෙජ්ජේෙ අප්පමහොනකත්තා මභෙජ්ජම ව යාචන්තීති අට්ඨකථාධිප්පාමයො

දිේෙති, වී ංසිතබ්මබො. න යාචන්තීති ලජ්ජාය න යාචන්ති,  ාරමවන වා. 
‘‘ආමභො ං කත්වා’’ති වුත්තත්තා අඤ්ඤථා මදන්තේෙ ආපත්තිමයව.

ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 2.18) පන ‘‘දකභො ං ෙත්වාති ඉදං 
කත්තබ්බකරණදේෙනවමෙනවුත්තං, ආමභො ංපනඅකත්වාපිදාතුංවට්ටතීති 
තීසු  ණ්ඨිපමදසු ලිඛිත’’න්ති වුත්තං. මපොරාණටීකායම්පි තමදව  මහත්වා
ලිඛිතං. වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.185) පන තං වචනං පටික්ඛිත්තං. 
වුත්තඤ්හිතත්ථමකචිපන ‘‘ආමභො ංඅකත්වාපිදාතුංවට්ටතීතිවදන්ති, තං
න යුත්තංමභෙජ්ජකරණේෙ, පාළියං ‘අනාපත්තිභික්ඛුපාරාජිකේෙ, ආපත්ති 
දුක්කටේො’ති එවං අන්තරාපත්තිදේෙනවමෙන ො ඤ්ඤමතො
පටික්ඛිත්තත්තා, අට්ඨකථායං අවුත්තප්පකාමරනකමරොන්තේෙසුත්මතමනව
ආපත්තිසිද්ධාති දට්ඨබ්බා. මතමනව අට්ඨකථායම්පි ‘මතෙඤ්මඤව
ෙන්තක’න්තිආදිවුත්ත’’න්ති. 

එකත දස ඤාතකෙ ඨකපත්වාති මතෙං පුත්තනත්තාදමයොපි
තප්පටිබද්ධත්තා ඤාතකා එවාති මතපි එත්මථව ෙඞ් හිතා. මතන 

අඤ්කඤසන්ති ඉමිනා අඤ්ඤාතකානං  හණං මවදිතබ්බං. මතමනවාහ 

‘‘එකතසං පුත්තපරම්පරායා’’තිආදි. කුලපරිවට්ටාති කුලානං පටිපාටි, 
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කුලපරම්පරාති වුත්තං මහොති. කභසජ්ජං ෙකරොන්තස්සාති යථාවුත්තවිධිනා
කමරොන්තේෙ, ‘‘තාවකාලිකංදේොමී’’ති ආමභො ංඅකත්වාමදන්තේෙපිපන
අන්තරාපත්තිදුක්කටං විනා මි්ඡාජීවනං වා කුලදූෙනං වා න මහොතිමයව.

මතනාහ ‘‘කවජ්ජෙම් ං වාකුලදූසොපත්ක වා නකහොතී’’ති.ඤාතකානඤ්හි
ෙන්තකං යාචිත්වාපි  මහතුං වට්ටති, තේ ා තත්ථ කුලදූෙනාදි න සියා.
ොරත්ථදීපිචයම්පි (ොරත්ථ. ටී. 2.185) ‘‘ ය්හං දේෙන්ති කරිේෙන්තීති
ප්චාොය කමරොන්තේෙපි යාචිත්වා  මහතබ්බට්ඨානතාය ඤාතමකසු 
මවජ්ජකම් ං වා කුලදූෙකාපත්ති වා න මහොතීති වදන්තී’’ති වුත්තං. 
වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී. පාරාජික 186) පන ‘‘මවජ්ජකම් ං වා
කුලදූෙකාපත්තිවා නමහොතීතිවචනමතොයාවෙත්තම ොකුලපරිවට්මටො, තාව

මභෙජ්ජං කාතුං වට්ටතීති වදන්තී’’ති එත්තකම ව වුත්තං. සබ්බ්පකදසු

විනිච්ඡකයො කවදිතබ්කබ්ොති ‘‘චූ  ාතුයා’’තිආදීසු ෙබ්බපමදසු චූ  ාතුයා
ොමිමකොතිආදිනා මයොමජත්වා මහට්ඨා වුත්තනමයමනව විිච්ඡමයො
මවදිතබ්මබො. 

උපජ්ඣායස්සදහරා ාති ඉදං උපජ්ඣාමයන    ඤාතකානං මභෙජ්ජං
ආහරථාති ආණත්මතහි කත්තබ්බවිධිදේෙනත්ථං වුත්තං. ඉමිනා ච 
ො මණරාදීනංඅප්චාොයපිපරජනේෙමභෙජ්ජකරණංනවට්ටතීතිදේමෙති. 

වුත්තනකයකනව පරිකයසිත්වාති ඉමිනා ‘‘භික්ඛාචාරවත්මතන වා’’තිආදිනා, 
‘‘ඤාතිො මණමරහි වා’’තිආදිනා ච වුත්ත ත්ථං අතිදිෙති. 

අපච්චාසීසන්කතනාති(වි.වි.ටී.1.185) ආ න්තුකමචොරාදීනං කමරොන්මතනපි
 නුේොනා උපකාරකාමහොන්තීතිඅත්තමනොමතහිලාභංඅපත්ථයන්මතන, 
ප්චාොය කමරොන්තේෙ පන මවජ්ජකම් කුලදූෙනාදිනා මදොමෙො මහොතීති
අධිප්පාමයො. එවඤ්හි උපකාමර කමත ොෙනේෙ ගුණං ඤත්වා පසීදන්ති, 
ෙඞ්ඝේෙ වා උපකාරකා මහොන්තීතිකරමණ පන මදොමෙො නත්ථි. මකචි පන 
‘‘අප්චාසීෙන්මතන ආ න්තුකාදීනං පටික්ඛිත්තපුග් ලානම්පි දාතුං
වට්ටතී’’ති වදන්ති, තං න යුත්තං කත්තබ්බාකත්තබ්බට්ඨානවිභා ේෙ
ිචරත්ථකත්තප්පෙඞ් මතො අප්චාසීෙන්මතන ‘‘ෙබ්මබෙම්පි දාතුං කාතුඤ්ච
වට්ටතී’’ති එත්තක ත්තේමෙව වත්තබ්බමතො. අප්චාසීෙනඤ්ච
මි්ඡාජීවකුලදූෙනාදිමදොෙිචමෙධනත්ථම ව වුත්තං න 
මභෙජ්ජකරණෙඞ්ඛාතාය ඉමිේො අන්තරාපත්තියා මු්චනත්ථං
ආ න්තුකමචොරාදීනං අනුඤ්ඤාතානං දාමනමනව තාය ආපත්තියා
මු්චනමතොති මහතබ්බං. 

18. මතමනව අප්චාසීෙන්මතනපි අකාතබ්බට්ඨානං දේමෙතුං ‘‘සද්ධං 

කුල’’න්තිආදිවුත්තං. ‘‘කභසජ්ජංදචික්ඛථා’’ති වුත්මතපි ‘‘අඤ්ඤ ඤ්ඤංපන

ෙථා ොතබ්බ්ා’’ති ඉදං පරියායත්තා වට්ටති. එවං මහට්ඨා වුත්තනමයන 
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ඉදඤ්චිදඤ්ච  කහත්වා ෙකරොන්තීති ඉමිනා පරියාමයන කමථන්තේෙපි

මනවත්ථි මදොමෙොති ආචරියා. පුච්ඡන්තීති ඉමිනා දිට්ඨදිට්ඨමරොගීනං
පරියාමයනපි වත්වා විචරණං අයුත්තන්ති දේමෙති. පු්ඡිතේෙපි පන

ප්චාසීෙන්තේෙ පරියායකථාපි න වට්ටතීති වදන්ති. සමුල්ලකපසීති

අප්චාසීෙන්මතො එව අඤ්ඤ ඤ්ඤං කථං ෙමුට්ඨාමපසි. දචරියභාක ොති
විනයාචාරං අමකොමපත්වා මභෙජ්ජාචික්ඛමණන මවජ්ජාචරියභාම ො අයන්ති
අත්මථොතිවි තිවිමනොදිචයං (වි.වි.ටී.1.185) වුත්තං. 

ොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ.ටී.2.185) පන ‘‘විනයලක්ඛණං අජානන්තේෙ
අනාචරියේෙ තදනුරූපමවොහාරාෙම්භවමතො ඊදිෙේෙ ලාභේෙ උප්පත්ති නා  
නත්ථීති ‘ආචරියභාම ො නා  අය’න්ති වුත්තං. විනමය පකතඤ්ඤුනා 
ආචරිමයන ලභිතබ්බභාම ො අයන්ති වුත්තං මහොතී’’ති වුත්තං.
‘‘පුප්ඵපූජනත්ථාය දින්මනපි අකප්පියමවොහාමරන විධානේෙ අයුත්තත්තා
‘කප්පියවමෙනා’තිවුත්තං, ‘පුප්ඵංආහරථා’තිආදිනාකප්පියමවොහාරවමෙනාති
අත්මථො’’තිොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ. ටී.2.185) වුත්තං.වි තිවිමනොදිචයං(වි.
වි. ටී. 1.185) පන ‘‘පුප්ඵපූජනත්ථායපි ෙම්පටි්ඡිය ානං රූපියං අත්තමනො

ෙන්තකත්තභජමනන ිචේෙග්ගියම වාති ආහ ‘ෙප්පියවකසන

 ාහාකපත්වා’ති. ‘අම්හාකං රූපියං න වට්ටති, පුප්ඵපූජනත්ථං පුප්ඵං
වට්ටතී’තිආදිනා පටික්ඛිපිත්වා කප්පිමයන කම්ම න  ාහාමපත්වාති
අත්මථො’’ති වුත්තං. වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී. පාරාජික 186) පන 

‘‘ෙප්පියවකසනාති අම්හාකං පුප්ඵං ආමනථාතිආදිනා. ‘පූජං අකාසී’ති
වුත්තත්තා ෙයං  මහතුං න වට්ටතීති වදන්තී’’ති එත්තකම ව වුත්තං.
අයම ත්ථමභෙජ්ජකරණවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරො. 

19. එවං මභෙජ්ජකරණවිිච්ඡයංකමථත්වාඉදාිචපරිත්තකරණවිිච්ඡයං

කමථතු ාහ ‘‘පරිත්කතපනා’’තිආදි.තත්ථයදි‘‘පරිත්තංකමරොථා’’තිවුත්මත 
කමරොන්ති, මභෙජ්ජකරණංවියගිහිකම් ංවියචමහොතීති‘‘නකාතබ්බ’’න්ති
වුත්තං. ‘‘පරිත්තං භණථා’’ති වුත්මත පන ධම් ජ්මඣෙනත්තා
අනජ්ඣිට්මඨනපි භණිතබ්මබො ධම්ම ො, පම ව අජ්ඣිට්මඨනාති

‘‘කාතබ්බ’’න්ති වුත්තං, චාකලත්වා සුත්තං පරි ජ්ජිත්වාති පරිත්තං

කමරොන්මතනකාතබ්බවිධිංදේමෙති. චාකලත්වාසුත්තංපරි ජ්ජිත්වාතිඉදංවා
‘‘පරිත්තාණං එත්ථ පමවමෙමී’’ති චිත්මතන එවං කමත පරිත්තාණා එත්ථ

පමවසිතා නා  මහොතීති වුත්තං. විහාරකතො…කප.… දුක්ෙටන්ති ඉදං

අඤ්ඤාතමක හට්මඨෙන්ධාය වුත්තන්තිවදන්ති. පාකදසුඋදෙංදකිරිත්වාති
ඉදං තේමිං මදමෙ චාරිත්තවමෙන වුත්තං. තත්ථ හි පාළියා ිචසින්නානං
භික්ඛූනං පාමදසු මරො වූපෙ නාදිඅත්ථාය උදකං සිඤ්චිත්වා පරිත්තං කාතුං
සුත්තඤ්ච ඨමපත්වා ‘‘පරිත්තං භණථා’’ති වත්වා  ්ඡන්ති. එවඤ්හි



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(පඨම ොභාම ො) 

42 

පටුන 

කරිය ාමනයදිපාමද අපමනන්ති,  නුේොතං‘‘අව ඞ් ල’’න්ති ඤ්ඤන්ති

‘‘මරොම ොන වූපෙම ේෙතී’’ති.මතනාහ ‘‘නපාදාඅපකනතබ්බ්ා’’ති. 

 තෙරීරදේෙමන විය මකවමල සුොනදේෙමනපි ඉදං ජාතානං ෙත්තානං 
වය  නට්ඨානන්ති  රණෙඤ්ඤා උප්පජ්ජතීති ආහ 

‘‘සීවථිෙදස්සකන…කප.…  රණස්සකං පටිලභිස්සා ාක  න්තුං වට්ටතී’’ති.
මලෙකප්පං අකත්වා ෙමුප්පන්නසුද්ධචිත්මතන ‘‘පරිවාරත්ථාය
ආ ්ඡන්තූ’’තිවුත්මතපි න්තුං වට්ටතීතිවි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී.1.185) 
වුත්තං.එමතනඅසුභදේෙනන්ති වචන ත්මතනමලෙකප්පංකත්වාඑවං මත
 තේෙ ඤාතකා පසීදිේෙන්ති, දානං දේෙන්ති,  යං ලාභං ලභිේො , 
උපට්ඨාකං ලභිේො ාති අසුද්ධචිත්මතන  න්තුං න වට්ටතීති දේමෙති.
කම් ට්ඨානසීමෙන පන ‘‘ රණේෙතිං ලභිේො ා’’තිආදිනා සුද්ධචිත්මතන
පක්මකොසිමතපි අපක්මකොසිමතපි  න්තුං වට්ටතීති දීමපති. තාලපණ්ණේෙ 
පරිත්තමලඛනට්ඨානත්තාපරිත්තසුත්තේෙපරිත්තකරණෙඤ්ඤාණත්තාතාිච

දිේවා අ නුේො පරිත්තෙඤ්ඤාය අපක්ක න්තීති ආහ ‘‘තාලපණ්ණං පන 

පරිත්තසුත්තංවාහත්කථවාපාකදවාබ්න්ධිතබ්බ්’’න්ති. 

එත්ථචආදිමතොපට්ඨායයාව‘‘ආටානාටියපරිත්තං(දී.ිච.3.275 ආදමයො)
වා භණිතබ්බ’’න්ති එත්තමකොමයව විනයට්ඨකථාභමතො 
පාළිමුත්තපරිත්තකරණවිිච්ඡමයො, නපනතමතොපරංවුත්මතො, තේ ා ‘‘ඉධ
පනා’’තිආදිමකො කථා ග්ම ො ෙ න්තපාොදිකායං නත්ථි, තීසු ටීකාසුපි
තංෙංවණ්ණනානමයො නත්ථි, තථාපි මෙො සුත්තට්ඨකථායං ආ මතොවාති තං

දේමෙතුං ‘‘ඉධ පන දටානාටියසුත්තස්ස පරිෙම් ං කවදිතබ්බ්’’න්තිආදි ාහ.

තත්ථ ඉධාති ‘‘ආටානාටියපරිත්තං වා භණිතබ්බ’’න්ති වචමන. පනාති 
විමෙෙත්මථ ිචපාමතො. දීඝිචකාමය පාථිකවග්ම  ආ තේෙ
ආටානාටියපරිත්තේෙපරිකම් ං එවංමවදිතබ්බන්තිමයොජනා.යදිපඨ ම ව

න වත්තබ්බං, අථ කිං කාතබ්බන්ති ආහ ‘‘ක ත්තසුත්ත’’න්තිආදි. එවඤ්හි 
ලද්ධාමෙවනංහුත්වාඅතිඔජවන්තංමහොති. 

පිට්ඨං වා  ංසං වාති වා-ෙද්මදො අිචය ත්මථො, මතන

 ්ඡඛණ්ඩපූවඛජ්ජකාදමයො ෙඞ් ණ්හාති. ඔතාරං ලභන්තීති අත්තනා 
පියායිතඛාදනීයිචබද්ධවෙනට්ඨානලාභතාය අවතාරණං ලභන්ති. 

හරිතූපලිත්තන්ති අල්ලම ො යලිත්තං. ඉදඤ්හි මපොරාණකචාරිත්තං 

භූමිවිසුද්ධකරණං. පරිසුද්ධං…කප.… නිසීදිතබ්බ්න්තිඉමිනා පරිත්තකාරකේෙ
භික්ඛුමනො ම ත්තාකරුණාවමෙන චිත්තවිසුද්ධිපි ඉ්ඡිතබ්බාති දේමෙති.
එවඤ්හිෙතිඋපරිවක්ඛ ානඋභයමතොරක්ඛාෙංවිධාමනනෙම ති.ටීකායං(දී.
ිච. ටී. 3.282) පන ‘‘ෙරීරසුද්ධිපි ඉ්ඡිතබ්බාති දේමෙතී’’ති වුත්තං. තමදතං 
විචාමරතබ්බං. න හි ‘‘කායසුද්ධි ත්මතන අ නුේොනං පිමයො මහොතී’’ති
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වුත්තං, ම ත්තාවමෙමනව පන වුත්තං. වුත්තඤ්මහතං භ වතා ‘‘ම ත්තාය, 
භික්ඛමව, මචමතොවිමුත්තියා…මප.… එකාදොිචෙංො පාටිකඞ්ඛා. කතම 
එකාදෙ? සුඛංසුපති, සුඛං පටිබුජ්ඣති, නපාපකංසුපිනංපේෙති,  නුේොනං
පිමයොමහොති, අ නුේොනංපිමයො මහොතී’’තිආදි(අ.ිච.11.15; පරි.331; මි.ප.
4.4.6). 

පරිත්තොරකෙො…කප.… සම්පරිවාරිකතනාති ඉදං පරිත්තකරමණො
බාහිරමතො ආරක්ඛාෙංවිධානං, ‘‘ම ත්ත…මප.… වත්තබ්බ’’න්ති
අබ්භන්තරමතො ආරක්ඛාෙංවිධානං, එවං උභයමතො රක්ඛාෙංවිධානං මහොති.
එවඤ්හි අ නුේො පරිත්තකාරකේෙ අන්තරායං කාතුං න විෙහන්ති. 

 ඞ් ලෙථා වත්තබ්බ්ාති අ නුේොනං මතොෙනත්ථාය පණ්ණාකාරං කත්වා

 හා ඞ් ලකථා කමථතබ්බා. එවං උපරි වක්ඛ ාමනන ‘‘තුය්හං

පණ්ණාොරත්ථාය  හා ඞ් ලෙථාවුත්තා’’තිවචමනනෙම ති.ටීකායංපන

‘‘පුබ්බුපචාරවමෙන වත්තබ්බා’’තිවුත්තං. සබ්බ්සන්නිපාකතොතිතේමිංවිහාමර 

තේමිං  ා ක්මඛත්මත ෙබ්මබෙං භික්ඛූනං ෙන්ිචපාමතො කඝොකසතබ්කබ්ො 

‘‘මචතියඞ් මණෙබ්මබහි ෙන්ිචපතිතබ්බ’’න්ති. අනා න්තුංනා  න ලභතීති
අ නුේමෙො බුද්ධාණාභමයන රාජාණාභමයන අනා න්තුංන ලභති චතුන්නං 
 හාරාජූනං ආණාට්ඨාිචයත්තා.  හිතකාපමදමෙන අ නුේමෙොව පු්ඡිමතො

මහොතීති ‘‘අ නුස්ස හිතකෙො ‘ත්වං කෙොනාක ො’ක පුච්ඡිතබ්කබ්ො’’ති වුත්තං. 

 ාලා න්ධාදීසූති  ාලා න්ධාදිපූජාසු. දසනපූජායාති මචතිමය

බුද්ධාෙනපූජාය. පිණ් පාකතති භික්ඛුෙඞ්ඝේෙ පිණ්ඩපාතදාමන. එවං 
වත්ථුප්පමදමෙනමචතනාවුත්තා, තේ ාපත්තිදානංෙම්භවති. 

කදවතානන්ති යක්ඛමෙනාපතීනං. වුත්තඤ්හි ආටානාටියසුත්මත (දී. ිච.
3.283, 293) ‘‘ඉම ෙං යක්ඛානං  හායක්ඛානං මෙනාපතීනං 

 හාමෙනාපතීනංඋජ්ඣාමපතබ්බ’’න්තිආදි. දටාති දබ්බිමුඛෙකුණා.මතආටා

නදන්තිඑත්ථාතිආටානාදං, මදවන රං, ආටානාමදකතං දටානාදියං, සුත්තං.

ටීකායං (දී. ිච. ටී. 3.282) ‘‘පරිත්තං භණිතබ්බ්න්ති එත්ථාපි ‘ම ත්තචිත්තං
පුමරචාරිකං කත්වා’තිච ‘ ඞ් ලකථාවත්තබ්බා’තිච ‘විහාරේෙඋපවමන’ති
ච එව ාදි ෙබ්බං ගිහීනං පරිත්තකරමණ වුත්තං පරිකම් ංකාතබ්බම වා’’ති
වුත්තං, එවං ෙති අට්ඨකථායං (දී. ිච. අට්ඨ. 3.282) ‘‘එතං තාව ගිහීනං
පරිකම් ’’න්ති වත්වා ‘‘ෙමච පන භික්ඛූ’’තිආදිනා විමෙෙත්ථමජොතමකන
පන-ෙද්මදනෙහවු්ච ානං‘‘ඉදංභික්ඛූනං පරිකම් ’’න්තිවචනංිචරත්ථකං
විය මහොති. අවිමෙමෙ හි ෙති මභමදො කාතබ්මබො න සියා. භික්ඛූනඤ්ච
යථාවුත්තාව බාහිරාරක්ඛා දුක්කරා මහොති, තේ ා ගිහීනං පරිත්තකරමණ 
වුත්තපරිකම්ම  අෙම්පජ්ජ ාමනපි අට්ඨකථායං වුත්තනමයමනව කාතුං
වට්ටතීතිමනො  ති. 
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ඉදං පන ඉධ ආ තං ආටානාටියසුත්තපරිකම් ං සුත්වා ‘‘ඉදං සුත්තං 
අ නුේොනං අ නාපං, ෙජ්ඣායන්තේෙ පරිත්තං කමරොන්තේෙ අ නුේො
අන්තරායං කමරයය’’න්ති  ඤ්ඤ ානා මපොරාණා චතූහි  හාරාමජහි
ආමරොචිතං ෙබ්බඤ්ඤුබුද්මධන මදසිතං මූලභූතං දීඝිචකාමය ආ තං 
ආටානාටියසුත්තං (දී. ිච. 3.275 ආදමයො) පහාය මූලසුත්තමතො
 ාථාඡක්කම ව මහත්වා අවමෙෙංෙබ්බංසුත්තංඨමපත්වාඅඤ්ඤ ාථාමයො
පක්ඛිපිත්වා ‘‘ආටානාටියපරිත්ත’’න්තිඨමපසුං, තම්පි පරිත්තං අමූලභූතත්තා
එමකනාකාමරනධාමරතුං අෙක්මකොන්තාමකචිෙංඛිත්මතනධාමරන්ති, මකචි
විත්ථාමරන, මකචි එක්චා  ාථාමයො පක්ඛිපන්ති, මකචිිචක්ඛිපන්ති, මකචි
භික්ඛූ තංමිේෙකපරිත්තම්පි  ඞ් ලකරණකාලාදීසු වත්තු විෙහන්තා තං
ඨමපත්වා අඤ්ඤසුත්තාිචමයව භණන්ති, ෙබ්බම තං අයුත්තං විය දිේෙති.
කේ ා? චත්තාමරොපි  හාරාජාමනො ඉ ං ආටානාටියං රක්ඛං ෙංවිදහ ානා
බුද්ධොෙමනඅ නුේොනං පොදාය, චතේෙන්නං පරිොනං අවිමහඨනාය එව
ෙංවිදහිංසු, නඅඤ්මඤනකාරමණන.වුත්තඤ්හිතත්ථ ‘‘තත්ථ ෙන්තිඋ ාරා
යක්ඛාිචවාසිමනො, මය ඉ ේමිං භ වමතො පාවචමන අප්පෙන්නා, මතෙං
පොදාය උග් ණ්හාතුභන්මතභ වාආටානාටියංරක්ඛංභික්ඛූනංභික්ඛුනීනං
උපාෙකානං උපාසිකානංගුත්තියාරක්ඛායඅවිහිංොයඵාසුවිහාරායා’’ති(දී.ිච.
3.276). 

ෙම් ාෙම්බුද්මධනපිඉ ේෙසුත්තේෙිච  මන ‘‘උග් ණ්හාථ භික්ඛමව
ආටානාටියං රක්ඛං, පරියාපුණාථ භික්ඛමව ආටානාටියං රක්ඛං, ධාමරථ
භික්ඛමව ආටානාටියං රක්ඛං, අත්ථෙංහිතා භික්ඛමව ආටානාටියා රක්ඛා
භික්ඛූනං භික්ඛුනීනං උපාෙකානං උපාසිකානං ගුත්තියා රක්ඛාය අවිහිංොය
ඵාසුවිහාරායා’’ති (දී.ිච. 3.295) භික්ඛූනංධාරණංඋමයයොජිතංආිචෙංෙඤ්ච
පකාසිතං. අට්ඨකථාචරිමයහි ච ‘‘බුද්ධභාසිමත එකක්ඛරම්පි එකපදම්පි
අපමනතබ්බං නා  නත්ථී’’ති වුත්තං, තේ ා චතූහි  හාරාමජහි ෙංවිදහිතං
ෙම් ාෙම්බුද්මධන ආහ්චභාසිතං තිේමෙො ෙඞ්ගීතිමයො ආරු ්හං
පකතිආටානාටියසුත්තම ව ධාමරතුං ෙජ්ඣායිතුඤ්ච යුත්තං, න භ වතා
අභාසිතං තිේමෙො ෙඞ්ගීතිමයො අනාරු ්හං මිේෙකසුත්තන්ති. 
දීඝිචකායට්ඨකථායං (දී. ිච. අට්ඨ. 3.282) ආ තං ඉදං
ආටානාටියපරිත්තපරිකම් ං පන පකතිෙජ්ඣායනවාචනාදිං ෙන්ධාය
අට්ඨකථාචරිමයහිනවුත්තං, අථමඛො හට්ඨංවා පබ්බජිතංවාඅ නුේමෙහි
 හිතකාමලම ොචාපනත්ථායමලොකිමයහි න්තංවියභණනංෙන්ධාය වුත්තං.
වුත්තඤ්හි තත්ථ ‘‘අ නුේෙ හිතමකො ත්වං මකො නාම ොසීති 
පු්ඡිතබ්මබො’’තිආදි(දී.ිච.අට්ඨ.3.282). 

ආටානාටියා රක්ඛා ච නා  න ෙකලසුත්තං, අථ මඛො ‘‘විපේසිේෙ ච 
න ත්ථූ’’තිපදංආදිංකත්වාචතුන්නං හාරාජූනංවමෙනචතුක්ඛත්තුංආ තං
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‘‘ජිනං වන්දා  ම ොත ’’න්ති පදං පරිමයොොනං කත්වා
වුත්තසුත්මතකමදමෙොමයව.කථංවිඤ්ඤායතීති මච? ‘‘අථමඛොමවේෙවමණො
 හාරාජා භ වමතො අධිවාෙනං විදිත්වා ඉ ං ආටානාටියං රක්ඛං අභාසී’’ති
ආරභිත්වා යථාවුත්තසුත්මතකමදෙේෙ අවොමන ‘‘අයං මඛො  ාරිො
ආටානාටියා රක්ඛා’’ති ිචයයාතිතත්තා. තේ ා යථා නා  බයග්ඝාදමයො
අත්තමනො භක්ඛං විලුම්පන්තානං බලවදුට්ඨචිත්තා භවන්ති, එවං අත්තනා
 හිත නුේෙං ම ොචාමපන්තානං අ නුේො පදුට්ඨචිත්තා මහොන්ති. ඉති තථා
ම ොචාමපතුං ආරද්ධකාමල භික්ඛූනං පරිේෙයවිමනොදනත්ථං ඉ ං
ආටානාටියපරිත්තපරිකම් ං අට්ඨකථාචරිමයහි වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. අයං
පරිත්තකරණවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරො. 

20. අනා ට්ඨපිණ් පාකතොති (වි. වි. ටී. 1.185) එත්ථ අ සියිත්ථාති

ආ ට්මඨො, න ආ ට්මඨො අනා ට්කඨො. පිණ්ඩං පිණ්ඩං හුත්වා පතතීති 

පිණ් පාකතො. අනා ට්මඨො චමෙො පිණ්ඩපාමතො චාතිතථා, අග් හිතඅග්ම ො, 

අපරිභුත්මතො පිණ්ඩපාමතොති අත්මථො. ෙමචපි ෙහාපණග්ඝනකෙො කහොතීති
ඉමිනාදායමකහිබහුබයඤ්ජමනනෙම්පාමදත්වා ෙක්ක්චංදින්නභාවංදීමපති.

මතන වුත්තං ‘‘සද්ධාකදයයවිනිපාතනං නත්ථී’’ති, එවං ෙක්ක්චං ෙද්ධාය 
දින්නං හග්ඝමභොජනම්පි ාතාපිතූනංදත්වාෙද්ධාමදයයවිිචපාතනංනා න
මහොති, පම ව අප්පග්ඝමභොජමනති අධිප්පාමයො.  ාතාදිපඤ්චකංමයව වත්වා
මභෙජ්ජකරමණ විය අපමරෙම්පි දෙන්නං දාතුං වට්ටතීති අවුත්තත්තා
අඤ්මඤෙං ඤාතකානම්පි මපමෙත්වා දාතුං න වට්ටතීති සිද්ධං, ‘‘විහාරං
ෙම්පත්තේෙ පන යේෙ කේෙචි ආ න්තුකේෙ වා’’ඉ්චාදිවක්ඛ ානත්තා
විහාරංෙම්පත්තානංඤාතකානම්පිආ න්තුකො ඤ්මඤන දාතුංවට්ටතීතිච. 

ථාලකෙති ෙඞ්ඝිමක කංොදි මය ථාලමක. පත්මතොපි එත්ථ ෙඞ් ය්හති. න

වට්ටතීති ඉමිනා දුක්කටන්ති දේමෙති. දා රිෙකචොරස්සාති රජ්ජං 
පත්මථන්තේෙ පාකටමචොරේෙ. අදීය ාමනපි ‘‘න මදන්තී’’ති කුජ්ඣන්තීති 
ෙම්බන්මධො. 

ආමිෙේෙ ධම් ේෙ ච අලාමභන අත්තමනො පරේෙ ච අන්තමර 

ෙම්භවන්තේෙ ඡිද්දේෙ විවරේෙ පටිෙන්ථරණං පිදහනං පටිසන්ථාකරො. මෙො

පන ධම් ාමිෙවමෙන දුවිමධො. තත්ථ ආමිෙපටිෙන්ථාරං ෙන්ධාය ‘‘ෙස්ස

ොතබ්කබ්ො, ෙස්ස න ොතබ්කබ්ො’’ති වුත්තං. ද න්තුෙස්ස වා…කප.… 

ොතබ්කබ්ොකයවාතිවුත්ත ත්ථංපාකටං කාතුං ‘‘ද න්තුෙංතාවා’’තිආදි ාහ. 

ඛීණපරිබ්බ්යන්ති ඉමිනා අ තිභාවං කරුණාට්ඨානතඤ්ච දේමෙති. මතන ච
තබ්බිධුරානං ෙමිද්ධානං ආ න්තුකත්මතපි දාතුං න වට්ටතීති සිද්ධං මහොති. 

‘‘අපච්චාසීසන්කතනා’’ති වත්වා ප්චාසීෙනප්පකාරං දේමෙතුං ‘‘ නුස්සා

නා ා’’තිආදි වුත්තං. අනනුඤ්ඤාතානං පන අප්චාසීෙන්මතනපි දාතුං න
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වට්ටති ෙද්ධාමදයයවිිචපාතත්තා, ප්චාොය පන ෙති කුලදූෙනම්පි මහොති. 

උබ්බ්ාකසත්වාතිෙ න්තමතොතිමයොජනංවිලුම්පන්මත නුේමෙ පලාමපත්වා. 

වරකපොත්ථෙචිත්තත්ථරණන්ති අමනකප්පකාරං 
ඉත්ථිපුරිොදිඋත්ත රූපවිචිත්තං අත්ථරණං. අයං 
පටිෙන්ථාරවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරො. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

මභෙජ්ජාදිවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

තතිමයොපරි්මඡමදො. 

4. විඤ්ඤත්කවිනිච්ඡයෙථා 

21. එවං මභෙජ්ජාදිවිිච්ඡයං කමථත්වා ඉදාිච විඤ්ඤත්තිවිිච්ඡයං 

කමථතුං ‘‘විඤ්ඤත්තීක යාචනා’’තිආදි ාහ. තත්ථ විඤ්ඤාපනා විඤ්ඤත්ක, 
‘‘ඉමිනා මනො අත්මථො’’ති විඤ්ඤාපනා, යාචනාති වුත්තං මහොති. මතනාහ

‘‘විඤ්ඤත්තීති යාචනා’’ති. තත්ර විඤ්ඤත්තියං අයං  යා වක්ඛ ාමනො 

විනිච්ඡකයො මවදිතබ්මබොති මයොජනා. මූලච්කඡජ්ජායාති (වි. වි. ටී. 1.342) 
පරෙන්තකභාවමතො ම ොමචත්වා අත්තමනො එව ෙන්තකකරණවමෙන. එවං
යාචමතොඅඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්තිදුක්කටඤ්මචව දාෙපටිග් හදුක්කටඤ්චමහොති
‘‘දාසිදාෙපටිග් හණාපටිවිරමතො(දී.ිච.1.10, 194) මහොතී’’තිවචනංිචේොය
අට්ඨකථායං පටික්ඛිත්තත්තා. ඤාතකපවාරිතට්ඨානමතො පන දාෙං 

මූල්මඡජ්ජාය යාචන්තේෙ ොදියනවමෙමනව දුක්කටං. සෙෙම් න්ති
පාණවධකම් ං. ඉදඤ්ච පාණාතිපාතමදොෙපරිහාරාය වුත්තං, න

විඤ්ඤත්තිපරිහාරාය. අනියක ත්වාපි න යාචිතබ්බ්ාති ොමීචිදේෙනත්ථං
වුත්තං, සුද්ධචිත්මතන පන හත්ථකම් ං යාචන්තේෙ ආපත්ති නා  නත්ථි. 

යදිච්ඡෙං ොරාකපතුං වට්ටතීති ‘‘හත්ථකම් ං යාචාමි, මදථා’’තිආදිනා
අයාචිත්වාපි වට්ටති, ෙකි්චපසුතම්පි එවංකාරාමපන්තේෙවිඤ්ඤත්තිනත්ථි
එව, ොමීචිදේෙනත්ථංපනවිභජිත්වා වුත්තං. 

සබ්බ්ෙප්පියභාවදීපනත්ථන්ති ෙබ්බමෙො කප්පියභාවදේෙනත්ථං. මූලං

කදථාකවත්තුංවට්ටතීති ‘‘මූලං දේො ා’’තිපඨ ංවුත්තත්තාවිඤ්ඤත්තිවා
‘‘මූල’’න්තිවචනේෙ කප්පියාකප්පියවත්ථුො ඤ්ඤවචනත්තාඅකප්පියවචනං
වා ිචට්ඨිතභතිකි්චානං දාපනමතො අකප්පියවත්ථුොදියනං වා න මහොතීති

කත්වාවුත්තං. මූලච්කඡජ්ජාය වාතිඉදංඉධථම්භාදීනංදාසිදාොදිභාවාභාවමතො

වුත්තං. අනජ්ඣාවුත්ථෙන්තිඅපරිග් හිතං, අේොමිකන්තිඅත්මථො. 
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22. න කෙවලඤ්ච…කප.… චීවරාදීනි ොරාකපතුොක නාතිආදීසු චීවරං 
කාරාමපතුකා ේෙ අඤ්ඤාතකඅප්පවාරිතතන්තවාමයහි
හත්ථකම් යාචනවමෙන වායාපමන විඤ්ඤත්තිප්චයා දුක්කටාභාමවපි
චීවරවායාපනසික්ඛාපමදන යථාරහං පාචිත්තියදුක්කටාිච මහොන්තීති

මවදිතබ්බං. අෙප්පියෙහාපණාදින දාතබ්බ්න්තිකප්පියමුමඛනලද්ධම්පිතත්ථ
කම් කරණත්ථායඉ ේෙකහාපණං මදහීතිවත්වා‘‘දාතුංවට්ටතී’’තිවුත්තං.
පුබ්මබ කතකම් ේෙ දාපමන කිඤ්චාපි මදොමෙො න දිේෙති, තථාපි
අොරුප්පම වාති වදන්ති. කතකම් ත්ථායපි කප්පියමවොහාමරන පරියායමතො
භතිං දාමපන්තේෙනත්ථිමදොමෙො, ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ.ටී. 1.342) පන 

‘‘අෙප්පියෙහාපණාදි න දාතබ්බ්න්ති කිඤ්චාපි අකප්පියකහාපණාදිං
අොදියන්මතනකප්පියමවොහාරමතො දාතුං වට්ටති, තථාපි ොරුප්පංනමහොති, 
 නුේො ච එතේෙ ෙන්තකං කිඤ්චි අත්ථීති විමහමඨතබ්බං  ඤ්ඤන්තීති

අකප්පියකහාපණාදිදානං පටික්ඛිත්ත’’න්ති වුත්තං. තකථව පාකචත්වාති
හත්ථකම් වමෙමනව පාමචත්වා. ‘‘කිං භන්මත’’ති එත්තමකපි පු්ඡිමත
යදත්ථායපවිට්මඨො, තංකමථතුංලභතිපු්ඡිතපඤ්හත්තා. 

23. වත්තන්ති චාරිත්තං, ආපත්ති පන න මහොතීති අධිප්පාමයො. ෙප්පියං

ොරාකපත්වා පටිග් කහතබ්බ්ානීති ොඛාය  ක්ඛිකබීජමනන පණ්ණාදිමඡමද
බීජ ා මකොපනේෙ මචව තත්ථ ලග් රජාදිඅප්පටිග් හිතකේෙ ච
පරිහාරත්ථාය වුත්තං, තදුභයාෙඞ්කාය අෙති තථා අකරමණ මදොමෙො නත්ථි.

ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 1.342) පන ‘‘ෙප්පියං ොරාකපත්වා

පටිග් කහතබ්බ්ානීති ොඛාය ලග් රජේමිං පත්මත පතිමතපි ොඛං ඡින්දිත්වා
ඛාදිතුකා තායපිෙතිසුඛපරිමභො ත්ථංවුත්ත’’න්ති වුත්තං.නදියාදීසුඋදකේෙ

අපරිග් හිතත්තා ‘‘දහරාක වත්තුං වට්ටතී’’ති වුත්තං. ක හකතො…කප.… 

කනවවට්ටතීති පරිග් හිතුදකත්තාවිඤ්ඤත්තියාදුක්කටංමහොතීතිඅධිප්පාමයො. 

‘‘න දහටං පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති වචනමතො විඤ්ඤත්තියා ආපන්නං දුක්කටං
මදමෙත්වාපි තංවත්ථුංපරිභුඤ්ජන්තේෙපරිමභොම පරිමභොම දුක්කටම ව, 
පඤ්චන්නම්පි ෙහධම්මිකානංනවට්ටති. 

‘‘අලජ්ජීහි පන භික්ඛූහි වා සා කණකරහි වා හත්ථෙම් ං න

ොකරතබ්බ්’’න්ති ො ඤ්ඤමතො වුත්තත්තා අත්තමනො අත්ථාය යං කිඤ්චි
හත්ථකම් ං කාමරතුං න වට්ටති. යං පන අලජ්ජී ිචවාරිය ාමනොපි බීජනාදිං 
කමරොති, තත්ථ මදොමෙො නත්ථි, මචතියකම් ාදීිච පන මතහි කාරාමපතුං
වට්ටතීති වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.342) වුත්තං. ොරත්ථදීපිචයං

(ොරත්ථ. ටී. 2.342) පන ‘‘අලජ්ජීහි…කප.… න ොකරතබ්බ්න්ති ඉදං 
උත්තරිභඞ් ාධිකාරත්තාඅජ්මඣොහරණීයංෙන්ධායවුත්තං, බාහිරපරිමභොම සු
පන අලජ්ජීහිපිහත්ථකම් ංකාමරතුං වට්ටතී’’තිවුත්තං. එත්ථච ‘‘අලජ්ජීහි 
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ො මණමරහී’’ති වුත්තත්තා ‘‘ෙඤ්චි්ච ආපත්තිං ආපජ්ජතී’’ති (පරි. 359) 
අලජ්ජිලක්ඛණං උක්කට්ඨවමෙන උපෙම්පන්මන පටි්ච උපලක්ඛණමතො
වුත්තන්ති තංලක්ඛණවිරහිතානං ො මණරාදීනං
ලිඞ් ත්මථනම ොත්රභුපරිමයොොනානං භික්ඛුපටිඤ්ඤානං දුේසීලානම්පි
ොධාරණවමෙන අලජ්ජිලක්ඛණං යථාඨපිතපටිපත්තියා අතිට්ඨනම වාති
 මහතබ්බං. 

24. ක ොණං පන…කප.… දහරාකපන්තස්ස දුක්ෙටන්ති
විඤ්ඤත්තික්ඛමණ විඤ්ඤත්තිප්චයා, පටිලාභක්ඛමණ ම ොණානං 
ොදියනප්චයා ච දුක්කටං. ම ොණඤ්හි අත්තමනො අත්ථාය අවිඤ්ඤත්තියා
ලද්ධම්පි ොදිතුං න වට්ටති ‘‘හත්ථි වාේෙව වපටිග් හණා පටිවිරමතො
මහොතී’’ති (දී. ිච. 1.10, 194) වුත්තත්තා. මතමනවාහ 

‘‘ඤාතෙපවාරිතට්ඨානකතොපි මූලච්කඡජ්ජාය යාචිතුං න වට්ටතී’’ති. එත්ථ ච
විඤ්ඤත්තිදුක්කටාභාමවපි අකප්පියවත්ථුයාචමනපි පටිග් හමණපි

දුක්කටම ව. රක්ඛිත්වාති මචොරාදිඋපද්දවමතො රක්ඛිත්වා. ජග්ගිත්වාති

තිණඅන්නාදීහි මපොමෙත්වා. න සම්පටිච්ඡිතබ්බ්න්ති අත්තමනො අත්ථාය
ම ොොදියනේෙපටික්ඛිත්තත්තා වුත්තං. 

25. ඤාතෙපවාරිතට්ඨාකන පන වට්ටතීති ෙකටේෙ ෙම්පටි්ඡිතබ්බත්තා 

මූල්මඡජ්ජවමෙන යාචිතුං වට්ටති. තාවොලිෙං වට්ටතීති උභයත්ථාපි
වට්ටතීති අත්මථොති වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.342) වුත්තං. 

ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 2.342) පන ‘‘සෙටං කදථාක…කප.… න 

වට්ටතීති මූල්මඡජ්ජවමෙන ෙකටං මදථාති වත්තුං න වට්ටති. තාවොලිෙං

වට්ටතීතිතාවකාලිකංකත්වාෙබ්බත්ථයාචිතුං වට්ටතී’’තිවුත්තං.වාසිආදීිච

පුග් ලිකාිචපි වට්ටන්තීති ආහ ‘‘එස නකයො වාසී’’තිආදි. වල්ලිආදීසු ච
පරපරිග් හිමතසු එෙ නමයොති මයොමජතබ්බං. 

 රුභණ් ප්පකහොනකෙසුකයවාති ඉදං විඤ්ඤත්තිං ෙන්ධාය වුත්තං, 
අදින්නාදාමන පන තිණෙලාකං උපාදාය පරපරිග් හිතං මථයයචිත්මතන 

 ණ්හමතො අවහාමරො එව, භණ්ඩග්මඝන කාමරතබ්මබො. වල්ලිදදීසූති එත්ථ 

දදි-ෙද්මදන පාළිආ තානං මවළුමුඤ්ජපබ්බජතිණ ත්තිකානං ෙඞ් මහො
දට්ඨබ්මබො. තත්ථ ච යේමිං පමදමෙ හරිතාලජාතිහිඞ්ගුලිකාදි අප්පකම්පි
 හග්ඝං මහොති, තත්ථ තං තාලපක්කප්ප ාණමතොඌනම්පි  රුභණ්ඩම ව, 
විඤ්ඤාමපතුඤ්චනවට්ටති. 

26. සාති විඤ්ඤත්ති. පරිෙථාදීසු ‘‘මෙනාෙනං ෙම්බාධ’’න්තිආදිනා

පරියාමයන කථනං පරිෙථා නා . උජුකම ව අකමථත්වා ‘‘භික්ඛූනං කිං
පාොමදොන වට්ටතී’’තිආදිනා අධිප්පාමයො යථා විභූමතො මහොති, එවංකථනං 
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ඔභාකසො නා .මෙනාෙනාදිඅත්ථං භූමිපරිකම් ාදිකරණවමෙනප්චයුප්පාදාය

ිචමිත්තකරණං නිමිත්තෙම් ං නා . තීසු ප්චමයසු විඤ්ඤත්තිආදමයො

දේසිතා, ගිලානප්චමයපනකථන්තිආහ ‘‘ගිලානපච්චකයපනා’’තිආදි.තථා 
උප්පන්නංපනමභෙජ්ජංමරොම වූපෙන්මතභුඤ්ජිතුංවට්ටති, නවට්ටතීති? 
තත්ථ විනයධරා ‘‘භ වතා මරො සීමෙන පරිමභො ේෙ ද්වාරං දින්නං, තේ ා
අමරො කාමලපි භුඤ්ජිතුංවට්ටති, ආපත්තින මහොතී’’තිවදන්ති, සුත්තන්තිකා
පන ‘‘කිඤ්චාපි ආපත්ති න මහොති, ආජීවං පන මකොමපති, තේ ා 
ෙල්මලඛපටිපත්තියංඨිතේෙනවට්ටති, ෙල්මලඛංමකොමපතී’’තිවදන්තීති. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

විඤ්ඤත්තිවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

චතුත්මථොපරි්මඡමදො. 

5. කුලසඞ් හවිනිච්ඡයෙථා 

27. එවං විඤ්ඤත්තිවිිච්ඡයං කමථත්වා ඉදාිච කුලෙඞ් හවිිච්ඡයං

කමථතුං ‘‘කුලසඞ් කහො’’තිආදි ාහ. තත්ථ ෙඞ් ණ්හනං ෙඞ් මහො, කුලානං 

ෙඞ් මහො කුලසඞ් කහො, ප්චයදායකාදීනං ගිහීනං අනුග් හකරණං.
අනුග් හත්මථොමහත්ථෙඞ් හ-ෙද්මදොයථා ‘‘පුත්තදාරේෙෙඞ් මහො’’ති(ඛු.
පා.5.6; සු.ිච.265). 

28. තත්ථ කෙොට්ටනන්තිෙයංඡින්දනං. කෙොට්ටාපනන්ති‘‘ඉ ංඡින්දා’’ති

අඤ්මඤෙංමඡදාපනං. දළියාබ්න්ධනන්තියථා ්ඡමූමලඋදකංෙන්තිට්ඨති, 

තථා ෙ න්තමතො බන්ධනං. උදෙස්සාති අකප්පියඋදකේෙ 
‘‘කප්පියඋදකසිඤ්චන’’න්ති විසුං වක්ඛ ානත්තා, තඤ්ච ආරා ාදිඅත්ථං
මරොපමන අකප්පියමවොහාමරසුපි කප්පියමවොහාමරසුපි කප්පියඋදකසිඤ්චනාදි
වට්ටතීති වක්ඛ ානත්තා ඉධාපි විභා ං කත්වා කප්පියඋදකසිඤ්චනාදි විසුං
දේසිතං. එත්ථ ච කත ං අකප්පියඋදකං, කත ං පන කප්පියඋදකන්ති? 
ෙප්පාණකංඅකප්පියඋදකං, අප්පාණකං කප්පියඋදකන්ති.කථංවිඤ්ඤායතීති
මච, ‘‘මයො පන භික්ඛු ජානං ෙප්පාණකං උදකං තිණං වා  ත්තිකං වා
සිඤ්මචයය වා සිඤ්චාමපයය වා පාචිත්තිය’’න්ති වචනමතො. යථා 
මකොට්ටනඛණනාදිකායිකකිරියාපි අකප්පියමවොහාමර ෙඞ් හිතා, එවං 

 ාතිකාඋජුකරණාදිකප්පියමවොහාමරපීති ආහ ‘‘සුක්ඛ ාකොය 

උජුෙරණ’’න්ති. හත්ථපාදමුඛකධොවනනහදකනොදෙසිඤ්චනන්ති ඉමිනාපි
පකාරන්තමරන කප්පියඋදකසිඤ්චනම ව දේමෙති. අකප්පියමවොහාමර 
මකොට්ටනඛණනාදිවමෙන ෙයං කරණේෙපි කථං ෙඞ් මහොති? අකප්පියන්ති

මවොහරියතීති අෙප්පියකවොහාකරොති අකප්පියභූතංකරණකාරාපනාදි ෙබ්බම ව
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ෙඞ් හිතං, න පන අකප්පියවචන ත්තන්ති දට්ඨබ්බං. කප්පියමවොහාමරපි

එමෙව නමයො. සුක්ඛ ාකොය උජුෙරණන්ති ඉමිනා පුරාණපණ්ණාදීනං 
හරණම්පි ෙඞ් හිතන්ති දට්ඨබ්බං. කුදාලාදීිච භූමියං ඨමපත්වා ඨානමතො

හත්මථන  මහත්වාඨානම වපාකටතරන්ති ‘‘ඔභාකසො’’තිවුත්තං. 

29.  හාප්චරිවාදං පතිට්ඨාමපතුකාම ො ප්ඡා වදති. වනත්ථායාති ඉදං
මකචි ‘‘වතත්ථායා’’ති පඨන්ති, මතෙං වතිඅත්ථායාති අත්මථො. 
වජිරබුද්ධිටීකායම්පි තමථව වුත්තං, ‘‘ආරා මරොපා වනමරොපා, මය නරා
මෙතුකාරකා’’ති (ෙං. ිච. 1.47) වචනමතො පන තං විචාමරතබ්බං.

අකප්පියමවොහාමරපි එක්චං වට්ටතීති දේමෙතුං ‘‘න කෙවලඤ්ච

කසස’’න්තිආදි ාහ. යංකිඤ්චි  ාකෙන්තිසුක්ඛ ාතිකංවාඅසුක්ඛ ාතිකංවා. 

ෙප්පියඋදෙං සිඤ්චිතුන්ති ඉමිනා ‘‘කප්පියඋදකං සිඤ්චථා’’ති වත්තුම්පි

වට්ටතීති දේමෙති. සයංකරොකපතුම්පිවට්ටතීතිඉමිනා‘‘මරොමපහී’’ති වත්තුම්පි
වට්ටතීතිපිසිද්ධං. 

30. පාචිත්කයඤ්කචව දුක්ෙටඤ්චාති පථවීඛණනප්චයා පාචිත්තියං, 

කුලෙඞ් හප්චයා දුක්කටං. අෙප්පියකවොහාකරනාති ‘‘ඉදං ඛණ, ඉදං

මරොමපහී’’ති අකප්පියමවොහාමරන. දුක්ෙටක වාති කුලෙඞ් හප්චයා

දුක්කටං. උභයත්රාති කප්පියාකප්පියපථවියං. 

සබ්බ්ත්ථාති කුලෙඞ් හපරිමභො ආරා ාදිඅත්ථාය මරොපිමත. දුක්ෙටම්පීති

න මකවලං පාචිත්තියම ව. ෙප්පිකයනාති කප්පියඋදමකන. කතසංකයව

ද්වින්නන්ති කුලෙඞ් හපරිමභො ානං. දුක්ෙටන්ති කුලෙඞ් හත්ථාය ෙයං
සිඤ්චමන, කප්පියමවොහාමරන වා අකප්පියමවොහාමරන වා සිඤ්චාපමන
දුක්කටං, පරිමභො ත්ථායෙයංසිඤ්චමන, අකප්පියමවොහාමරනසිඤ්චාපමනච

දුක්කටං. පකයො බ්හුලතායාති ෙයං කරමණ, කායපමයො ේෙ කාරාපමන

වචීපමයො ේෙ බහුත්මතන. දපත්කබ්හුලතා කවදිතබ්බ්ාති එත්ථ ෙයං
සිඤ්චමනධාරාප්මඡද ණනායආපත්ති ණනාමවදිතබ්බා. සිඤ්චාපමනපන
පුනප්පුනං ආණාමපන්තේෙ වාචාය වාචාය ආපත්ති, ෙකිං ආණත්තේෙ 
බහුසිඤ්චමනඑකාව. 

ඔචිනකන දුක්ෙටපාචිත්කයානීති කුලෙඞ් හප්චයා දුක්කටං, 

භූත ා පාතබයතාය පාචිත්තියං. අඤ්ඤත්ථාති වත්ථුපූජාදිඅත්ථාය ඔචිනමන. 

සකිං දණත්කතොති අකප්පියමවොහාමරන ආණත්මතො. පාචිත්කයක වාති
අකප්පියමවොහාමරන ආණත්තත්තා භූත ා සික්ඛාපමදන (පාචි. 90-91) 
පාචිත්තියං. කප්පියවචමනන පන වත්ථුපූජාදිඅත්ථාය ඔචිනාමපන්තේෙ
අනාපත්තිමයව. 
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31.  න්ථමනන ිචබ්බත්තං දා ං  න්ථි ං. එෙ නමයො මෙමෙසුපි. න

වට්ටතීති කුලෙඞ් හත්ථාය, වත්ථුපූජාදිඅත්ථාය වා වුත්තනමයන 

කමරොන්තේෙ කාරාමපන්තේෙ ච දුක්කටන්ති අත්මථො. වට්ටතීති
වත්ථුපූජාදිඅත්ථාය වට්ටති, කුලෙඞ් හත්ථාය පන කප්පියමවොහාමරන

කාරාමපන්තේෙපි දුක්කටම ව. පුරි නකයකනවාති ‘‘භික්ඛුේෙ වා’’තිආදිනා
වුත්තනමයන. ධම් ාෙනවිතාමන බද්ධකණ්ටමකසු පුප්ඵාිච විිචවිජ්ඣිත්වා
ඨමපන්තීතිෙම්බන්මධො. උපරූපරිවිජ්ඣිත්වාඡත්තෙදිෙංකත්වාආවුණනමතො 

‘‘ඡත්තාධිඡත්තං වියා’’ති වුත්තං. ‘‘කදලික්ඛන්ධම්හී’’තිආදිනා වුත්තං

ෙබ්බම ව ෙන්ධාය ‘‘තං අකඔළාරිෙක වා’’ති වුත්තං, ෙබ්බත්ථ කරමණ, 

අකප්පියමවොහාමරනකාරාපමනචදුක්කටම වාතිඅත්මථො. පුප්ඵවිජ්ඣනත්ථං

ෙණ්ටෙම්පි බ්න්ධිතුං න වට්ටතීති ඉ ේෙ උපලක්ඛණත්තා
පුප්ඵදාම ොලම්බකාදිඅත්ථාය රජ්ජුබන්ධනාදිපි න වට්ටතීති මකචි වදන්ති.
අඤ්මඤ පන ‘‘පුප්ඵවිජ්ඣනත්ථං කණ්ටකන්ති විමෙසිතත්තා තදත්ථං 
කණ්ටකම ව බන්ධිතුං න වට්ටති, තඤ්ච අට්ඨකථාප ාමණනා’’ති වදන්ති, 

වී ංසිත්වා  මහතබ්බං. පුප්ඵපටිච්ඡෙං නා  දන්තාදීහි කතං පුප්ඵාධානං.

එතම්පි නා දන්තකම්පි ෙඡිද්දම ව  මහතබ්බං. අකසොෙපිණ්ඩියාති
අමෙොකොඛානං, පුප්ඵානං වා ෙමූමහ. ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 2.431) 

පන ‘‘අකසොෙපිණ්ඩියාති අමෙොකපුප්ඵ ඤ්ජරිකායා’’ති වුත්තං. ධම් රජ්ජු 
නා  මචතියං වා මබොධිං වා පුප්ඵප්පමවෙනත්ථං ආවිජ්ඣිත්වා බන්ධරජ්ජු.

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.431) පන ‘‘ධම් රජ්ජු නා  මචතියාදීිච 
පරික්ඛිපිත්වාමතෙඤ්චරජ්ජුයාචඅන්තරාපුප්ඵප්පමවෙනත්ථාය බන්ධරජ්ජු.
සිථිලවට්ටිතායවාවට්ටියාඅබ්භන්තමරපුප්ඵප්පමවෙනත්ථායඑවං බන්ධාතිපි
වදන්තී’’තිවුත්තං. 

 ත්ථෙදා න්ති ධම් ාෙනාදි ත්ථමක පලම්බකදා ං. කතසංකයවාති

උප්පලාදීනං එව. වාකෙන වාති පුප්ඵනා ං ඵාමලත්වා පුප්මඵන
එකාබද්ධට්ඨිතවාමකන දණ්මඩන ච එකාබද්මධමනව. එමතන පුප්ඵං
බීජ ා ෙඞ් හංන ්ඡතිපඤ්චසුබීමජසු අපවිට්ඨත්තාපණ්ණංවිය, තේ ා
කප්පියං අකාරාමපත්වාපි විමකොපමන මදොමෙො නත්ථි. යඤ්ච ඡින්නේෙපි
 කු ේෙ විකෙනං, තම්පි අතිතරුණේෙ අභාවා වුඩ්ඪිලක්ඛණං න මහොති, 
පරිණතේෙපන කු ේෙපත්තානංසිමනමහපරියාදානං මතවිසුංභාමවොඑව
විකාමෙො, මතමනව ඡින්න කු විකාමෙො අඡින්න කු විකාෙමතො පරිහීමනො, 
මිලාතිචයුත්මතො වා දිේෙති. යඤ්ච මිලාතේෙ උදකෙඤ්මඤොම 
අමිලානතාපජ්ජනං, තම්පිතම්බුලපණ්ණාදීසුෙ ානංවුඩ්ඪිලක්ඛණංනමහොති.
පාළිඅට්ඨකථාසු චනකත්ථචි පුප්ඵානංකප්පියකරණංආ තං, තේ ා පුප්ඵං
ෙබ්බථාඅබීජම වාතිවිඤ්ඤායති, වී ංසිත්වා මහතබ්බං. 
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‘‘පසිබ්බ්කෙ වියා’’ති වුත්තත්තා පුප්ඵං පසිබ්බමක වා පසිබ්බකෙදිෙං
බන්මධයත්ථකත්ථචිචීවමරවාපක්ඛිපිතුං වට්ටතීතිසිද්ධං.ොරත්ථදීපිචයං

(ොරත්ථ.ටී.2.431) පන ‘‘ඛන්කධඨපිතොසාවස්සාතිඛන්මධඨපිතෙඞ්ඝාටිං
ෙන්ධාය වුත්තං. තඤ්හි තථාබන්ධිතුං ෙක්කා භමවයය. ඉමිනා ච අඤ්ඤම්පි
තාදිෙං කාොවං වා වත්ථං වා වුත්තනමයන බන්ධිත්වා තත්ථ පුප්ඵාිච
පක්ඛිපිතුං වට්ටතීති සිද්ධං. අංෙභණ්ඩිකපසිබ්බමක පක්ඛිත්තෙදිෙත්තා
මවඨි ං නා  න ජාතං, තේ ා සිථිලබන්ධේෙ අන්තරන්තරා පක්ඛිපිතුම්පි

වට්ටතීති වදන්තී’’ති වුත්තං. කහට්ඨා දණ් ෙං පන බ්න්ධිතුං න වට්ටතීති
රජ්ජුආදීහි බන්ධනං ෙන්ධාය වුත්තං, පුප්ඵේමෙව පන අ්ඡින්නදණ්ඩමකහි
බන්ධිතුංවට්ටතිඑව. 

පුප්ඵපකට ච දට්ඨබ්බ්න්ති පුප්ඵපටං කමරොන්තේෙ දීඝමතො පුප්ඵදා ේෙ
හරණප්චාහරණවමෙන පූරණං ෙන්ධාය වුත්තං, තිරියමතො හරණං පන

වායි ංනා මහොති, නපුරි ං. ‘‘පුරි ට්ඨානං අකක්ොක තී’’තිො ඤ්ඤමතො
වුත්තත්තා පුරි ං පුප්ඵමකොටිං ඵුොමපත්වා වා අඵුොමපත්වා වා

පරික්ඛිපනවමෙන අතික්කාම න්තේෙ ආපත්තිමයව. බ්න්ධිතුං වට්ටතීති

පුප්ඵරහිතාය සුත්තවාකමකොටියා බන්ධිතුං වට්ටති. එෙවාරං හරිත්වා

පරික්ඛිපිත්වාති ඉදං පුබ්මබ වුත්තමචතියාදිපරික්මඛපං පුප්ඵපටකරණඤ්ච
ෙන්ධාය වුත්තං, තේ ා මචතියං වා මබොධිං වා පරික්ඛිපන්මතන එකවාරං
පරික්ඛිපිත්වා පුරි ට්ඨානං ෙම්පත්මත අඤ්ඤේෙ දාතබ්බං, මතනපි එකවාරං
පරික්ඛිපිත්වාතමථවකාතබ්බං.පුප්ඵපටංකමරොන්මතනච හරිත්වාඅඤ්ඤේෙ
දාතබ්බං, මතනපිතමථවකාතබ්බං.ෙමචපිද්මවමයවභික්ඛූඋමභොසු පේමෙසු
ඨත්වාපරියාමයනහරන්ති, වට්ටතිමයවාතිවදන්ති. 

පකරහි පූරිතන්ති දීඝමතො පොරිතං. වායිතුන්තිතිරියමතො හරිතුං, තං පන

එකවාරම්පිනලභති. පුප්ඵානිඨකපන්කතනාති අ න්ථිතාිචපාකතිකපුප්ඵාිච
අඤ්ඤ ඤ්ඤං ඵුොමපත්වාපිඨමපන්මතන.පුප්ඵදා ංපනපූජනත්ථායභූමියං
ඨමපන්මතන ඵුොමපත්වා වා අඵුොමපත්වා වා දිගුණං කත්වා ඨමපතුං න
වට්ටතීතිවදන්ති. 

32. ඝටිෙදා ඔලම්බ්කෙොති මහට්ඨාභාම  ඝටිකාකාරයුත්මතො, 
දාරුඝටිකාකාමරො වා ඔලම්බමකො. ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 2.431) පන 

‘‘ඝටිෙදා ඔලම්බ්කෙොතිඅන්මතඝටිකාකාරයුත්මතො ය කදා ඔලම්බමකො’’ති
වුත්තං. වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී. පාරාජික 431) පන 

‘‘ඝටිෙදා ඔලම්බ්කෙොතිය කදා ඔලම්බමකොති ලිඛිත’’න්තිවුත්තං, එමකකං
පන දා ං ිචක්ඛන්තසුත්තමකොටියාව බන්ධිත්වා ඔලම්බිතුං වට්ටති, 
පුප්ඵදා ද්වයං ෙඞ්ඝටිතුකාම නපි ිචක්ඛන්තසුත්තමකොටියාව සුත්තමකොටිං
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ෙඞ්ඝටිතුං වට්ටති. අඩ්ඪචන්දාොකරන  ාලාගුණපරික්කඛකපොති
අඩ්ඪචන්දාකාමරන  ාලාගුණේෙ පුනප්පුනං හරණප්චාහරණවමෙන
පූමරත්වා පරික්ඛිපනං, මතමනව තං පුරිම  පවිට්ඨං, තේ ා එතම්පි 
අඩ්ඪචන්දාකාරං පුනප්පුනං හරණප්චාහරණවමෙන පූමරතුං න වට්ටති.
එකවාරං පන අඩ්ඪචන්දාකාරකරමණ  ාලාගුණං හරිතුං වට්ටතීති වදන්ති. 

පුප්ඵදා ෙරණන්ති එත්ථ සුත්තමකොටියං  මහත්වාපි එකමතො කාතුං න 
වට්ටතීති වදන්ති. සුත්ත යං ම ණ්ඩුකං නා , ම ණ්ඩුකඛරපත්තදා ානං 
පටික්ඛිත්තත්තා මචලාදීහි කතදා ම්පි න වට්ටති අකප්පියානුමලො ත්තාති

වදන්ති. පරසන්තෙං කදක, දුක්ෙටක වාති විේොෙග් ාමහන පරෙන්තකං 

 මහත්වා මදන්තං ෙන්ධාය වුත්තං. ථුල්ලච්චයන්ති එත්ථ භණ්ඩමදයයම්පි
මහොති. 

33. තඤ්ච කඛො වත්ථුපූජනත්ථායාති  ාතාපිතූනම්පි පුප්ඵං මදන්මතන 

වත්ථුපූජනත්ථාමයව දාතබ්බන්ති දේමෙති. ‘‘ ණ් නත්ථාය පන 

සිවලිඞ් ාදිපූජනත්ථායා’’ති එත්තකම ව වුත්තත්තා ‘‘ඉ ං වික්කිණිත්වා 
ජීවිේෙන්තී’’ති  ාතාපිතූනං වට්ටති, මෙෙඤාතකානං තාවකාලිකම ව දාතුං

වට්ටති. ෙස්සචිපීති ඤාතකේෙ වා අඤ්ඤාතකේෙ වා කේෙචිපි. 

ඤාකසා කණකරකහවාති මතෙං ගිහිපරිකම් ම ොචනත්ථං වුත්තං. ඉතකරති
අඤ්ඤාතකා. මතහිපි ො මණමරහි ආචරියුපජ්ඣායානං වත්තසීමෙන 

හරිතබ්බං. සම්පත්තානංසා කණරානංඋපඩ්ඪභා ංදාතුං වට්ටතීතිෙඞ්ඝිකේෙ
ලාභේෙඋපචාරසී ට්ඨො මණරානම්පිෙන්තකත්තා මතෙම්පිඋපඩ්ඪභාම ො

ලබ්භමතවාති කත්වා වුත්තං. චූළෙන්ති උපඩ්ඪභා මතොපි උපඩ්ඪං.

චතුත්ථභා ේමෙතං අධිවචනං. සා කණරා…කප.… ඨකපන්තීති ඉදං
අරක්ඛිතඅම ොපිතං ෙන්ධාය වුත්තං. ොරත්ථදීපිචයං පන ‘‘වේෙග්ම න

අභාජනීයං ෙන්ධාය වුත්ත’’න්ති වුත්තං. තත්ථ තත්ථාති  ග්ම  වා
මචතියඞ් මණවා. 

34. සා කණකරහි දාකපතුං න ලභන්තීති ඉදං ො මණමරහි ගිහිකම් ං
කාරිතං විය මහොතීති වුත්තං, නපන පුප්ඵදානං මහොතීති ො මණරානම්පින

වට්ටනමතො.වුත්තඤ්ච ‘‘සයක වා’’තිආදි.නහිතංපුප්ඵදානංනා සියා.යදි
හිතථා ආ තානංමතෙංදානංපුප්ඵදානංනා භමවයය, ො මණමරහිපිදාතුං

න ලබ්මභයය. සයක වාතිො මණරාෙයම ව. යාගුභත්තාදීනිදදායාතිඉදං

භික්ඛූනං අත්ථාය යාගුභත්තාදිෙම්පාදනං ෙන්ධාය වුත්තත්තා ‘‘නවට්ටතී’’ක 

අවිකසකසනවුත්තං. අවිකසකසන වුත්තන්ති ඉමිනා ෙබ්මබෙම්පින වට්ටතීති 
දේමෙති. 
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35. වුත්තනකයකනවාති ‘‘ ාතාපිතූනං තාව හරිත්වාපි හරාමපත්වාපි 
පක්මකොසිත්වාපි පක්මකොොමපත්වාපි දාතුං වට්ටති, මෙෙඤාතකානං
පක්මකොොමපත්වාව.  ාතාපිතූනඤ්ච හරාමපන්මතන ඤාතිො මණමරමහව
හරාමපතබ්බං.ඉතමරපනයදිෙයම ව ඉ්ඡන්ති, වට්ටතී’’තිඉ ංපුප්ඵදාමන
වුත්තනයංඵලදාමනපිඅතිදිෙති, තේ ා ඵලම්පි ාතාපිතූනංහරණහරාපනාදිනා
දාතුං වට්ටති, මෙෙඤාතීනං පක්මකොොමපත්වාව. ඉදාිච ‘‘මයො හරිත්වා වා
හරාමපත්වා වා…මප.… ඉේෙරවතාය දදමතො ථුල්ල්චය’’න්ති (පාරා. අට්ඨ.
2.436-437) ඉ ං පුප්ඵදාමන වුත්තනයං ඵලදාමන ෙඞ්ඛිපිත්වා දේමෙන්මතො 

‘‘කුලසඞ් හත්ථාය පනා’’තිආදි ාහ. ඛීණපරිබ්බ්යානන්ති ආ න්තුමක

ෙන්ධාය වුත්තං. ඵලපරිච්කඡකදනාති ‘‘එත්තකාිච ඵලාිච දාතබ්බානී’’තිඑවං 

ඵලපරි්මඡමදන වා. රුක්ඛපරිච්කඡකදන වාති ‘‘ඉම හි රුක්මඛහි 
දාතබ්බානී’’ති එවං රුක්ඛපරි්මඡමදන වා. පරි්ඡින්මනසුපි පන රුක්මඛසු
‘‘ඉධඵලාිචසුන්දරාිච, ඉමතො ණ්හථා’’තිවදන්මතන කුලෙඞ් මහොකමතො

නා  මහොතීති ආහ ‘‘එවං පන න වත්තබ්බ්’’න්ති. රුක්ඛච්ඡල්ලීති

රුක්ඛත්තමචො, ො‘‘භාජනීයභණ්ඩ’’න්ති වුත්තා. වුත්තනකයනාතිපුප්ඵඵලාදීසු
වුත්තනමයන කුලෙඞ් මහොමහොතීතිදේමෙති. 

36. මතෙංමතෙං ගිහීනං ා න්තරමදෙන්තරාදීසුොෙනපටිොෙනහරණං 

ජඞ්ඝකපසනියං. මතනාහ ‘‘ගිහීනං දූකතයයං සාසනහරණෙම් ’’න්ති. දූතේෙ

කම් ං දූකතයයං. පඨ ං සාසනං අග් කහත්වාපි…කප.… පකද පකද

දුක්ෙටන්ති ඉදං ‘‘තේෙ ොෙනං ආමරොමචේොමී’’ති ඉමිනා අධිප්පාමයන
  නංෙන්ධායවුත්තං.තේෙපනොෙනං පටික්ඛිපිත්වාෙයම වකාරුඤ්මඤ
ඨිමතො න්ත්වාඅත්තමනොපතිරූපංොෙනංආමරොමචති, අනාපත්ති.ගිහීනඤ්ච

කප්පියොෙනං හරිතුං වට්ටතීති ෙම්බන්මධො. ඉක හි පන අට්ඨහි

කුලදූසෙෙම්ක හීති පුප්ඵදානං ඵලදානං චුණ්ණදානං  ත්තිකදානං
දන්තකට්ඨදානං මවළුදානං පණ්ණදානං ජඞ්ඝමපෙිචකන්ති ඉම හි 

යථාවුත්මතහි. පබ්බ්ාජනීයෙම් ෙකතොති කුලදූෙනප්චයා 
කතපබ්බාජනීයකම්ම ො. 

37. කසක්ඛභූමියං වාති ඉමිනා ඣානභූමිම්පි ෙඞ් ණ්හාති. කණ්ණං

විකවොනන්ති කායචිත්තඋපධිවිමවකභූතානං තිණ්ණං විමවකානං. පිණ්ඩාය

චරණේෙ මභොජනපරිමයොොනත්තා වුත්තං ‘‘යාව කභොජනපරිකයොසාන’’න්ති.
භුත්වා ආ ්ඡන්තේෙපි පුන වුත්තනමයමනව පණිධාය චීවරෙණ්ඨාපනාදීිච
කමරොන්තේෙදුක්කටම වාතිදට්ඨබ්බං. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

කුලෙඞ් හවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  
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පඤ්චම ොපරි්මඡමදො. 

6.  ච්ඡ ංසවිනිච්ඡයෙථා 

38. එවං කුලෙඞ් හවිිච්ඡයං කමථත්වා ඉදාිච  ්ඡ ංෙවිිච්ඡයං

කමථතුං ‘‘ ච්ඡ ංකසසුපනා’’තිආදිවුත්තං. තත්ථථමලඨපිත ත්මත  රති, 
මකවට්ටාදීහි වා  ාරියතීති  ්මඡො.  ්ඡේෙ ඉදන්ති  ්ඡං,  සියමත 

ආ සියමතති ංෙං,  ්ඡඤ්ච ංෙඤ්ච  ච්ඡ ංසානි, මතසු.  ්ඡ ංමෙසුපන

විිච්ඡමයො එවං මවදිතබ්මබොති මයොජනා.  ච්ඡග් හකණනාති එත්ථ

ිචද්ධාරණං න කාතබ්බං. පන-ෙද්මදො පක්ඛන්තරත්මථො, දිවාමෙයයාදීසු
විිච්ඡයමතො අපමරො  ්ඡ ංමෙසු විිච්ඡමයො මවදිතබ්මබොති අත්මථො.
 ය්හමතඅමනනාති හණං.කිංතං? ෙද්මදො,  ්ඡඉති හණං ්ඡග් හණං, 

මතන  ච්ඡග් හකණන,  ්ඡෙද්මදනාති අත්මථො.  ංකසසු පන…කප.… 

අෙප්පියානීති එත්ථ  නුේෙ ංෙං ෙ ානජාති ංෙමතො පටික්ඛිත්තං.
හත්ථිඅේොනං  ංොිච රාජඞ් මතො, සුනඛඅහීනං මජගු්ඡභාවමතො, මෙොනං
වා මි ත්තාභික්ඛූනංපරිබන්ධවිම ොචනත්ථං පටික්ඛිත්තන්තිදට්ඨබ්බං. 

කකෙොටිපරිසුද්ධන්ති දිට්ඨසුතපරිෙඞ්කිතෙඞ්ඛාතාහි තීහි මකොටීහි තීහි
ආකාමරහි තීහි කාරමණහි පරිසුද්ධං, විමුත්තන්ති අත්මථො. තත්ථ
අදිට්ඨඅසුතාිච චක්ඛුවිඤ්ඤාණමෙොතවිඤ්ඤාණානං අනාරම් ණභාවමතො

ජාිචතබ්බාිච. අපරිෙඞ්කිතං පන කථං ජාිචතබ්බන්ති ආහ ‘‘අපරිසඞ්කිතං

පනා’’තිආදි, තීණිපරිෙඞ්කිතාිචඤත්වාමතෙං පටිපක්ඛවමෙනඅපරිෙඞ්කිතං
ජාිචතබ්බන්ති අත්මථො. ඉදාිචතාිචතීණිපරිෙඞ්කිතාිච ච එවං පරිෙඞ්කිමත
ෙති භික්ඛූහි කත්තබ්බවිධිඤ්ච මතන විධිනා අපරිෙඞ්කිමත ෙති 

කත්තබ්බභාවඤ්ච විත්ථාරමතො දේමෙතුං ‘‘ෙථ’’න්තිආදි ාහ. තත්ථ දිේවා

පරිෙඞ්කිතං දිට්ඨපරිසඞ්කිතං නා . සුත්වා පරිෙඞ්කිතං සුතපරිසඞ්කිතං නා .
අදිේවා අසුත්වා තක්මකන අනු ාමනන පරිෙඞ්කිතං 

තදුභයවිනිමුත්තපරිසඞ්කිතං නා .තංතිවිධම්පි පරිෙඞ්කිතො ඤ්මඤනඑකා

මකොටි මහොති, තමතො විමුත්තං අපරිසඞ්කිතං නා . එවං අදිට්ඨං අසුතං
අපරිෙඞ්කිතං ්ඡ ංෙං තිමකොටිපරිසුද්ධංමහොති. 

ජාලං  ්ඡබන්ධනං. වාගුරා මි බන්ධිනී. ෙප්පතීති යදි මතෙං වචමනන
ෙඞ්කාිචවත්තති, වට්ටති, නතංවචනංමලෙකප්පංකාතුංවට්ටති.මතමනව 
වක්ඛති ‘‘යත්ථ ච ිචබ්මබ තිමකො මහොති, තං ෙබ්බං කප්පතී’’ති. 

පවත්ත ංසන්ති ආපණාදීසු පවත්තං වික්කායිකං වා  ත ංෙං වා. 

 ඞ් ලාදීනන්ති දදි-ෙද්මදන ආහුනපාහුනාදිමක ෙඞ් ණ්හාති. භික්ඛූනංකයව

අත්ථාය අෙතන්ති එත්ථ අට්ඨානප්පයුත්මතො එව-ෙද්මදො, භික්ඛූනං අත්ථාය
අකතම වාති ෙම්බන්ධිතබ්බං, තේ ා භික්ඛූනඤ්ච  ඞ් ලාදීනඤ්චාති
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පටුන 

මිේමෙත්වා කතම්පි න වත්තතීති මවදිතබ්බං. මකචි පන ‘‘යථාඨිතවමෙන

අවධාරණං  මහත්වා වට්ටතී’’ති වදන්ති, තං න සුන්දරං. යත්ථ ච

නිබ්කබ් කකෙො කහොතීති භික්ඛූනං අත්ථාය කමතපි ෙබ්මබන ෙබ්බං
පරිෙඞ්කිතාභාව ාහ. 

39. තම වත්ථං ආවිකාතුං ‘‘සකචපනා’’තිආදිවුත්තං. ඉතකරසං වට්ටතීති

අජානන්තානං වට්ටති, ජානමතොමවත්ථ ආපත්ති මහොතීති. කතකයවාති මය
උද්දිේෙ කතං, මතමයව. උද්දිේෙ කත ංෙපරිමභො මතො 

අකප්පිය ංෙපරිමභොම විමෙෙංදේමෙතුං ‘‘අෙප්පිය ංසං පනා’’තිආදිවුත්තං.

පුරි ේමිං ෙචිත්තකාපත්ති, ඉතරේමිං අචිත්තකා. මතනාහ ‘‘අෙප්පිය ංසං

අජානිත්වා භුඤ්ජන්තස්සපි දපත්කකයවා’’ති. ‘‘පරිමභො කාමල පු්ඡිත්වා
පරිභුඤ්ජිේොමීති වා  මහත්වා පු්ඡිත්වාව පරිභුඤ්ජිතබ්බ’’න්ති (වි. ෙඞ් .
අට්ඨ. 39) වචනමතො අකප්පිය ංෙං අජාිචත්වා පටිග් ණ්හන්තේෙ
පටිග් හමණ අනාපත්ති සිද්ධා. අජාිචත්වා පරිභුඤ්ජන්තේමෙව හි ආපත්ති

වුත්තා. වත්තන්කවදන්තීතිඉමිනාආපත්තිනත්ථීතිදේමෙති. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

 ්ඡ ංෙවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

ඡට්මඨොපරි්මඡමදො. 

7. අනා ාසවිනිච්ඡයෙථා 

40. එවං  ්ඡ ංෙවිිච්ඡයංකමථත්වාඉදාිචඅනා ාෙවිිච්ඡයංකමථතුං 

‘‘අනා ාස’’න්තිආදි ාහ.තත්ථආ සියමතතිආ ාෙං, නආ ාෙං අනා ාසං, 

අපරා සිතබ්බන්ති අත්මථො. පාරිපන්ථිොති විකුප්පිචකා, අන්තරායිකාති

වුත්තං මහොති. නදීකසොකතන වුය්හ ානං  ාතරන්ති එතං
උක්කට්ඨපරි්මඡදදේෙනත්ථං වුත්තං. අඤ්ඤාසු පන ඉත්ථීසු
කාරුඤ්ඤාධිප්පාමයන  ාතරි වුත්තනමයන පටිපජ්ජන්තේෙ මනවත්ථි
මදොමෙොතිවදන්ති. ‘‘ ාතර’’න්තිවුත්තත්තා අඤ්ඤාසුන වට්ටතීතිවදන්තාපි

අත්ථි. එත්ථ ණ්හාහීකන වත්තබ්බ්ාතිම හේසිතමපම නකායප්පටිබද්මධන
ඵුෙමන දුක්කටං ෙන්ධාය වුත්තං. කාරුඤ්මඤන පන වත්ථාදිං  මහතුං
අෙක්මකොන්තිං ‘‘ ණ්හාහී’’ති වදන්තේෙපි අවෙභාවප්පත්තිමතො උදමක
ිචමුජ්ජන්තිං කාරුඤ්මඤන ෙහො අනා ාෙන්ති අචින්මතත්වා මකොදීසු
 මහත්වාම ොක්ඛාධිප්පාමයනආකඩ්ඪමතොපිඅනාපත්තිමයව.නහි මීය ානං
 ාතරං උමපක්ඛිතුං වට්ටති. අඤ්ඤාතිකාය ඉත්ථියාපි එමෙව නමයො.
උක්කට්ඨාය  ාතුයාපිආ ාමෙොනවට්ටතීතිදේෙනත්ථං‘‘ ාතර’’න්තිවුත්තං.
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තේෙ කාතබ්බං පන අඤ්ඤාෙම්පි ඉත්ථීනං කමරොන්තේෙපි අනාපත්තිමයව
අනා ාෙත්මතවිමෙොභාවා. 

කණණ්ඩුපෙන්ති හිරිමවරාදිමූමලහි මකොලඞ්කාරත්ථාය කතචුම්බටකං. 

තාලපණ්ණමුද්දිෙන්ති තාලපණ්මණහි කතං අඞ්ගුලිමුද්දිකං. මතන 
තාලපණ්ණාදි යං කටිසුත්තකණ්ණපි න්ධනාදි ෙබ්බං න වට්ටතීති සිද්ධං. 

පරිවත්කතත්වාතිඅත්තමනොිචවාෙනපාරුපනභාවමතොඅපමනත්වා, චීවරත්ථාය

පරිණාම ත්වාති වුත්තං මහොති. චීවරත්ථාය පාදමූකල ඨකපතීති ඉදං
ිචදේෙන ත්තං. ප්චත්ථරණවිතානාදිඅත්ථම්පි වට්ටතිමයව, පූජාදිඅත්ථං

තාවකාලිකම්පි ආ සිතුං වට්ටති. සීසපසාධනදන්තසූචීති ඉදං
සීොලඞ්කාරත්ථාය පටපිමලොතිකාහි කතසීෙපොධනකඤ්මචව දන්තසූචිආදි
චාති ද්මව තමයො. සීෙපොධනං සිපාටිමකොපකරණත්ථාය මචව දන්තසූචිං
සූචිඋපකරණත්ථාය ච  මහතබ්බන්ති යථාක්ක ං අත්ථං දේමෙති.
මකෙකලාපං බන්ධිත්වා තත්ථ තිරියං පමවෙනත්ථාය කතා සූචි එව
සීෙපොධනකදන්තසූචීති එකම ව කත්වා සිපාටිකාය පක්ඛිපිත්වා
පරිහරිතබ්බසූචිමයව තේෙ තේෙ කි්චේෙ උපකරණන්ති
සිපාටිකසූචිඋපකරණං, එවංවාමයොජනාකාතබ්බා. 

කපොත්ථෙරූපන්ති සුධාදීහි කතං පාරාජිකවත්ථුභූතානං
තිර්ඡාන තිත්ථීනං ෙණ්ඨාමනන කතම්පි අනා ාෙම ව. ඉත්ථිරූපාිච
දේමෙත්වා කතං වත්ථුභිත්තිආදිඤ්ච ඉත්ථිරූපං අනා සිත්වා ව ඤ්මජතුං
වට්ටති. එවරූමප හි අනා ාමෙ කායෙංෙග් රාම  අෙති කායප්පටිබද්මධන

ආ ෙමතොමදොමෙොනත්ථි. භින්දිත්වාතිඑත්ථ හත්මථනඅග් මහත්වාවමකනචි
දණ්ඩාදිනා භින්දිතබ්බං. එත්ථ ච අනා ාෙම්පි දණ්ඩපාොණාදීහි මභදනේෙ
අට්ඨකථායං වුත්තත්තා, පාළියම්පි ආපදාසු ම ොක්ඛාධිප්පායේෙ ආ ෙමනපි
අනාපත්තියා වුත්තත්තා ච ෙප්පිිචආදිවා මිගීහි  හිතපාණකානං
ම ොචනත්ථාය තං තං ෙප්පිිචආදිවත්ථුං දණ්ඩාදීහි පටික්ඛිපිත්වා  මහතුං, 
 ාතුආදිං උදමක මීය ානං වත්ථාදීහි  මහතුං, අෙක්මකොන්තිං මකොදීසු
 මහත්වාකාරුඤ්මඤනඋක්ඛිපිතුඤ්ච වට්ටතීති අය ත්මථො  මහතබ්මබොව.

‘‘අට්ඨකථායං ‘නත්කවවද සිතබ්බ්ා’තිඉදං පන වචනං අමීය ානං වත්ථුං
ෙන්ධාය වුත්තන්ති අයං අම්හාකං ඛන්තී’’ති වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.
1.281) වුත්තං. 

41.  ග් ංඅධිට්ඨායාති‘‘ ග්ම ොඅය’’න්ති ග් ෙඤ්ඤං උප්පාමදත්වාති

අත්මථො. පඤ්ඤකපත්වා කදන්තීති ඉදං ොමීචිවමෙන වුත්තං, මතහි පන
‘‘ආෙනං පඤ්ඤමපත්වාව ිචසීදථා’’ති වුත්මත ෙයම ව පඤ්ඤමපත්වා

ිචසීදිතුං වට්ටති. තත්ථජාතොනීති අ්ඡින්දිත්වාභූත ා භාමවමනවඨිතාිච. 

‘‘කීළන්කතනා’’ති වුත්තත්තා ෙති ප්චමයආ ෙන්තේෙ අනාපත්ති, ඉදඤ්ච
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ගිහිෙන්තකං ෙන්ධාය වුත්තං, භික්ඛුෙන්තකං පන පරිමභො ාරහං ෙබ්බථා

ආ සිතුං න වට්ටති දුරූපචිණ්ණත්තා. තාලපනසාදීනීති මචත්ථ දදි-ෙද්මදන
නාළිමකරලබුජතිපුෙඅලාබුකුම්භණ්ඩපුේෙඵලඑ ාලුකඵලානං ෙඞ් මහො
දට්ඨබ්මබො. ‘‘යථාවුත්තඵලානංමයව මචත්ථ කී ාධිප්පාමයන ආ ෙනං න 
වට්ටතී’’තිවුත්තත්තාපාොණෙක්ඛරාදීිචකී ාධිප්පාමයනපිආ සිතුංවට්ටති. 

අනුපසම්පන්නානං දස්සාමීති ඉදං අපටිග් මහත්වා  හණං ෙන්ධාය වුත්තං.
අත්තමනොපි අත්ථාය පටිග් මහත්වා  හමණ මදොමෙො නත්ථි
අනා ාෙත්තාභාවා. 

42. මුත්තාති ( . ිච. ටී. 1.2 පථවීවාරවණ්ණනා; ොරත්ථ. ටී. 2.281) 
හත්ථිකුම්භජාතිකා අට්ඨවිධා මුත්තා. තථා හි හත්ථිකුම්භං, වරාහදාඨං, 
භුජ සීෙං, වලාහකං, මවළු,  ්ඡසිමරො, ෙඞ්මඛො, සිප්පීති අට්ඨ

මුත්තාමයොිචමයො. තත්ථ හත්ථිකුම්භජා පීතවණ්ණා පභාහීනා. වරාහදාඨා 

වරාහදාඨාවණ්ණාව. භුජ සීසජා නීලාදිවණ්ණා සුවිසුද්ධා වට්ටලා ච. 

වලාහෙජා භාසුරා දුබ්බිභා ා රත්තිභාම  අන්ධකාරං විධම න්තිමයො

තිට්ඨන්ති, මදවූපමභො ා එව ච මහොන්ති. කවළුජා කරකඵලෙ ානවණ්ණා න

භාසුරා, මත ච මවළූ අ නුේෙම ොචමරමයව පමදමෙ ජායන්ති.  ච්ඡසිරජා 
පාඨීනපිට්ඨිෙ ානවණ්ණාවට්ටලාලඝමවොච මතජවන්තාමහොන්තිපභාවිහීනා

ච, මතච ්ඡාෙමුද්ද ජ්මඣමයවජායන්ති. සඞ්ඛජා ෙඞ්ඛඋදර්ඡවිවණ්ණා

මකොලඵලප්ප ාණාපි මහොන්ති පභාවිහීනාව. සිප්පිජා පභාවිමෙෙයුත්තා
මහොන්ති නානාෙණ්ඨානා. එවං ජාතිමතො අට්ඨවිධාසු මුත්තාසු යා
 ්ඡෙඞ්ඛසිප්පිජා, තා ොමුද්දිකා. භුජ ජාපිකාචි ොමුද්දිකා මහොන්ති, ඉතරා
අොමුද්දිකා. යේ ා බහුලං ොමුද්දිකාව මුත්තා මලොමක දිේෙන්ති, තත්ථාපි
සිප්පිජාව, ඉතරාකදාචිකාචි, තේ ාෙම්ම ොහවිමනොදිචයං (විභ. අට්ඨ.173) 
‘‘මුත්තාතිොමුද්දිකාමුත්තා’’ති වුත්තං. 

 ණීති මවළුරියාදිමතො අඤ්මඤො මජොතිරොදිමභමදො ෙබ්මබො  ණි. 

කවළුරිකයොති අල්ලමවළුවණ්මණො  ණි, ‘‘ ජ්ජාරක්ඛි ණ්ඩලවණ්මණො’’තිපි

වදන්ති. සඞ්කඛොති ොමුද්දිකෙඞ්මඛො. සිලාති මුග් වණ්ණා අතිසිිචද්ධා 
කා සිලා. ණිමවොහාරංඅ තාරත්තමෙතාදිවණ්ණාසු ට්ඨාපිසිලාඅනා ාො

එවාති වදන්ති. ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 2.281) පන ‘‘සඞ්කඛොති 

ොමුද්දිකෙඞ්මඛො. සිලාති කා සිලාපණ්ඩුසිලාමෙතසිලාදිමභදා ෙබ්බාපි

සිලා’’ති වුත්තං. පවාළං ෙමුද්දමතො ජාතනාතිරත්ත ණි. රජතන්ති
කහාපණ ාොදිමභදං ජතු ාොදිං උපාදාය ෙබ්බං වුත්තාවමෙෙරූපියං  හිතං. 

ජාතරූපන්ති සුවණ්ණං. කලොහිතඞ්කෙොති රත්ත ණි.  සාර ල්ලන්ති
කබරවණ්මණො ණි.‘‘ රකත’’න්තිපිවදන්ති. 
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පටුන 

භණ් මූලත්ථායාති පත්තචීවරාදිමූලත්ථාය. කුට්ඨකරො ස්සාති
ිචදේෙන ත්තං. තාය වූපෙම තබ්බේෙ යේෙ කේෙචි මරො ේෙ අත්ථාය
වට්ටතිමයව. ‘‘මභෙජ්ජත්ථඤ්ච අවිද්ධාමයව මුත්තා වට්ටතී’’ති තීසුපි
 ණ්ඨිපමදසු වුත්තා. මභෙජ්ජත්ථාය පිසිත්වා මයොජිතානං මුත්තානං
රතනභාවවිජහනමතො  හණක්ඛමණපි රතනාකාමරන අමපක්ඛාභාවා 

‘‘කභසජ්ජත්ථාය පන වට්ටතී’’ති වුත්තං. යාව පන තා මුත්තා රතනරූමපන
තිට්ඨන්ති, තාවආ සිතුං නවට්ටන්ති.එවංඅඤ්ඤම්පිරතනපාොණංපිසිත්වා
මභෙජ්මජමයොජනත්ථාය මහතුං වට්ටතිඑව.ජාතරූපරජතංපනමිේමෙත්වා
මයොජනමභෙජ්ජත්ථායපි ෙම්පටි්ඡිතුං න වට්ටති.  හට්මඨහි මයොමජත්වා
දින්නම්පි යදි මභෙජ්මජ සුවණ්ණාදිරූමපනතිට්ඨති, විමයොමජතුඤ්ච ෙක්කා, 
තාදිෙං මභෙජ්ජම්පි න වට්ටති. තං අබ්මබොහාරිකත්ත තඤ්මච වට්ටති. 

‘‘ජාකඵලිෙං උපාදායා’’ති වුත්තත්තා සූරියකන්තචන්දකන්තාදිකං

ජාතිපාොණං ණිම්හිඑවෙඞ් හිතන්තිදට්ඨබ්බං. දෙරමුත්කතොතිආකරමතො

මුත්ත ත්මතො. භණ් මූලත්ථං සම්පටිච්ඡිතුං වට්ටතීති ඉමිනාව ආ සිතුම්පි

වට්ටතීති දේමෙති. පචිත්වාෙකතොතිකාචකාමරහිපචිත්වාකමතො. 

ධ නෙඞ්මඛො ච මධොතවිද්මධො ච රතනමිේමෙො චාති මයොමජතබ්බං. 

විද්කධොතිආදිභාමවන කතඡිද්මදො. රතනමිස්කසොති කඤ්චනලතාදිවිචිත්මතො
මුත්තාදිරතනඛචිමතො ච. එමතන ධ නෙඞ්ඛමතො අඤ්මඤො රතනෙම්මිේමෙො

අනා ාමෙොති දේමෙති. සිලායම්පි එමෙව නමයො. පානීයසඞ්කඛොති ඉමිනා
ථාලකාදිආකාමරනකතෙඞ්ඛ යභාජනාිචභික්ඛූනං ෙම්පටි්ඡිතුංවට්ටන්තීති

සිද්ධං. කසසන්ති රතනමිේෙං ඨමපත්වා අවමෙෙං. මුග් වණ්ණංමයව

රතනෙම්මිේෙං කමරොන්ති, න අඤ්ඤන්ති ආහ ‘‘මුග් වණ්ණාවා’’ති, 

මුග් වණ්ණා රතනෙම්මිේොව න වට්ටතීති වුත්තං මහොති. කසසාති
රතනෙම්මිේෙංඨමපත්වාඅවමෙො සිලා. 

බීජකතො පට්ඨායාති ධාතුපාොණමතො පට්ඨාය. සුවණ්ණකචකයන්ති

ධාතුකරණ්ඩකං. පටික්ඛිපීති ‘‘ධාතුට්ඨපනත්ථාය  ණ්හථා’’ති අවත්වා
‘‘තුම්හාකං  ණ්හථා’’ති මපසිතත්තා පටික්ඛිපි. වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.

1.281) පන ‘‘පටික්ඛිපීතිසුවණ්ණ යේෙ ධාතුකරණ්ඩකේෙබුද්ධාදිරූපේෙච
අත්තමනො ෙන්තකකරමණ ිචේෙග්ගියත්තා වුත්ත’’න්ති වුත්තං. 

සුවණ්ණබුබ්බුළෙන්ති සුවණ්ණතාරකං. ‘‘රූපියඡඩ් ෙට්ඨාකන’’තිවුත්තත්තා 
රූපියඡඩ්ඩකේෙ ජාතරූපරජතං ආ සිත්වා ඡඩ්මඩතුං වට්ටතීති වුත්තං. 

කෙළාපයිතුන්ති ආ සිත්වා ඉමතො චිමතො ච ෙඤ්චාමරතුං. වුත්තන්ති

 හාඅට්ඨකථායං වුත්තං. ෙචවරක ව හරිතුං වට්ටතීති ම ොපකා වා මහොන්තු
අඤ්මඤ වා, හත්මථනපි පුඤ්ඡිත්වා කචවරං අපමනතුං වට්ටති, ‘‘ ලම්පි
ප ජ්ජිතුං වට්ටතිමයවා’’ති ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 2.281) වුත්තං.
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වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.281) පන ‘‘ෙචවරක ව හරිතුං වට්ටතීති
ම ොපකාවා මහොන්තුඅඤ්මඤවා, හත්මථනපිපුඤ්ඡිත්වාකචවරං අපමනතුං
වට්ටති,  ලම්පි  ජ්ජිතුං වට්ටති එවාති වදන්ති, තං අට්ඨකථාය න ෙම ති
මක ායනෙදිෙත්තා’’ති වුත්තං. කථං න ෙම ති?  හාඅට්ඨකථායං
මචතියඝරම ොපකා රූපියඡඩ්ඩකට්ඨාමන ඨිතාති මතෙංමයව මක ායනං
අනුඤ්ඤාතං, න අඤ්මඤෙං, තේ ා ‘‘ම ොපකා වා මහොන්තු අඤ්මඤ වා’’ති
වචනං හාඅට්ඨකථායන ෙම ති. 

කුරුන්දියංපනතම්පිපටික්ඛිත්තං, සුවණ්ණකචකකයෙචවරක වහරිතුං

වට්ටතීක එත්තෙක ව අනුඤ්ඤාතං, තේ ා ොවධාරණං කත්වා වුත්තත්තා
‘‘හත්මථනපි පුඤ්ඡිත්වා’’ති ච ‘‘ ලම්පි ප ජ්ජිතුං වට්ටති එවා’’ති ච වචනං

කුරුන්දට්ඨකථායනෙම ති, තේ ා විචාමරතබ්බම තන්ති. දරකූටකලොහන්ති
සුවණ්ණවණ්මණො කිත්ති මලොහවිමෙමෙො. තිවිධඤ්හි කිත්ති මලොහං – 
කංෙමලොහං වට්ටමලොහං ආරකූටමලොහන්ති. තත්ථ තිපුතම්මබ මිේමෙත්වා

කතං ෙංසකලොහං නා , සීෙතම්මබ මිේමෙත්වා කතං වට්ටකලොහං, 

රෙතුත්මථහි රඤ්ජිතං තම්බං දරකූටකලොහං නා . ‘‘පකතිරෙතම්මබ
මිේමෙත්වාකතං ආරකූට’’න්තිචොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ.ටී.2.281) වුත්තං.
තං පන ‘‘ජාතරූප තික’’න්ති වුත්තත්තා උග් ණ්හමතො ිචේෙග්ගියම්පි
මහොතීති මකචි වදන්ති, රූපිමයසු පන අ ණිතත්තා ිචේෙග්ගියං න මහොති, 

ආ ෙමනෙම්පටි්ඡමනච දුක්කටම වාතිමවදිතබ්බං. සබ්කබ්ොපිෙප්පිකයොති 
යථාවුත්තසුවණ්ණාදි යානංමෙනාෙනපරික්ඛාරානංආ ෙනම ොපනාදිවමෙන

පරිමභොම ො ෙබ්බථා කප්පිමයොති අධිප්පාමයො. මතනාහ ‘‘තස් ා’’තිආදි.
‘‘භික්ඛූනං ධම් විනයවණ්ණනට්ඨාමන’’ති වුත්තත්තා ෙඞ්ඝිකම ව
සුවණ්ණාදි යං මෙනාෙනං මෙනාෙනපරික්ඛාරා ච වට්ටන්ති, න

පුග් ලිකානීති  මහතබ්බං. පටිජග්ගිතුං වට්ටන්තීති මෙනාෙනපටිබන්ධමතො
වුත්තං. 

43. සාමිොනං කපකසතබ්බ්න්ති ොමිකානං ොෙනං මපමෙතබ්බං. 

භින්දිත්වාතිපඨ ම වඅනා සිත්වාපාොණාදිනාකිඤ්චි ත්තංමභදං කත්වා
ප්ඡාකප්පියභණ්ඩත්ථාය අධිට්ඨහිත්වා හත්මථන  මහතුං වට්ටති. මතනාහ 

‘‘ෙප්පියභණ් ං ෙරිස්සාමීක සම්පටිච්ඡිතුං වට්ටතී’’ති. එත්ථාපි තඤ්ච

විමයොමජත්වා ආ සිතබ්බං. ඵලෙජාලිොදීනීති එත්ථ ෙරපරිත්තාණාය
හත්මථන  මහතබ්බං. කිටිකාඵලකං අක්ඛිරක්ඛණත්ථාය අයමලොහාදීහි 

ජාලාකාමරන කත්වා සීොදීසු පටිමුඤ්චිතබ්බං ජාලිකං නා . දදි-ෙද්මදන

කවචාදිකං ෙඞ් ණ්හාති. අනා ාසානීති  ්ඡජාලාදිපරූපමරොධං ෙන්ධාය
වුත්තං, න ෙරපරිත්තාණං තේෙ ආවුධභණ්ඩත්තාභාවා. මතන වක්ඛති

‘‘පරූපමරොධිචවාරණඤ්හී’’තිආදි (වි. ෙඞ් . අට්ඨ. 43). දසනස්සාති
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මචතියේෙෙ න්තා කතපරිභණ්ඩේෙ. බ්න්ධිස්සාමීතිකාකාදීනං අදූෙනත්ථාය
බන්ධිේොමි. 

‘‘කභරිසඞ්ඝාකටොති ෙඞ්ඝටිතචම් මභරී. වීණාසඞ්ඝාකටොති
ෙඞ්ඝටිතචම් වීණා’’ති ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 2.281) වුත්තං.
‘‘චම් විනද්ධා වීණාමභරිආදීනී’’ති  හාඅට්ඨකථායං වුත්තවචනමතො

විමෙොභාවා ‘‘කුරුන්දියං පනා’’තිආදිනාතමතොවිමෙෙේෙවත්තු ාරද්ධත්තා
ච මභරිආදීනං විනද්මධොපකරණෙමූමහො මභරිවීණාෙඞ්ඝාමටොති මවදිතබ්මබො

‘‘ෙඞ්ඝටිතබ්මබොති ෙඞ්ඝාමටො’’ති කත්වා. තුච්ඡකපොක්ඛරන්ති

අවිනද්ධචම් මභරිවීණානං මපොක්ඛරං. දකරොපිතචම් න්තිපුබ්මබආමරොපිතං
හුත්වා ප්ඡා තමතො අපමනත්වා විසුං ඨපිතමුඛචම්  ත්තං, න

මෙමෙොපකරණෙහිතං, තං පන ෙඞ්ඝාමතොති අයං විමෙමෙො. ඔනහිතුන්ති
මභරිමපොක්ඛරාදීිච චම් ං ආමරොමපත්වා චම් වද්ධිආදීහි ෙබ්මබහි

උපකරමණහිවිනන්ධිතුං. ඔනහාකපතුන්තිතමථවඅඤ්මඤහිවිනන්ධාමපතුං. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

අනා ාෙවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

ෙත්තම ොපරි්මඡමදො. 

8. අධිට්ඨානවිෙප්පනවිනිච්ඡයෙථා 

44. එවං අනා ාෙවිිච්ඡයකථං කමථත්වා ඉදාිච

අධිට්ඨානවිකප්පනවිිච්ඡයං කමථතුං ‘‘අධිට්ඨානවිෙප්පකනසු

පනා’’තිආදි ාහ. තත්ථ අධිට්ඨියමත අධිට්ඨානං,  හණං ෙල්ලක්ඛණන්ති
අත්මථො. විකප්පියමත විකප්පනා, ෙඞ්කප්පනං චින්තනන්ති අත්මථො. තත්ථ 

‘‘කචීවරං අධිට්ඨාතුන්ති නා ං වත්වා අධිට්ඨාතුං. න විෙප්කපතුන්ති නා ං
වත්වාන විකප්මපතුං. එෙනමයොෙබ්බත්ථ.තේ ාතිචීවරං අධිට්ඨහන්මතන
‘ඉ ං ෙඞ්ඝාටිං අධිට්ඨාමී’තිආදිනා නා ං වත්වා අධිට්ඨාතබ්බං.
විකප්මපන්මතන පන ‘ඉ ං ෙඞ්ඝාටි’න්තිආදිනා තේෙ තේෙ චීවරේෙ නා ං
අග් මහත්වාව ‘ඉ ං චීවරං තුය්හං විකප්මපමී’ති විකප්මපතබ්බං. තිචීවරං වා
මහොතුඅඤ්ඤංවා, යදිතංතංනා ං මහත්වා විකප්මපති, අවිකප්පිතංමහොති, 
අතිමරකචීවරට්ඨාමනතිට්ඨතී’’ති ොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ.ටී.2.469) වුත්තං. 

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.469) පන ‘‘කචීවරං අධිට්ඨාතුන්ති

ෙඞ්ඝාටිආදිනාම න අධිට්ඨාතුං. න විෙප්කපතුන්ති ඉමිනා නාම න න
විකප්මපතුං, එමතන විකප්පිතතිචීවමරො මතචීවරිමකොනමහොති, තේෙතේමිං
අධිට්ඨිතතිචීවමරවිය අවිප්පවාොදිනාකාතබ්බවිධිනකාතබ්මබොතිදේමෙති, න
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පටුන 

පනවිකප්පමනමදොමෙො’’ති වුත්තං.වජිරබුද්ධිටීකායං(වජිර.ටී.පාරාජික469) 

පන ‘‘කචීවරං අධිට්ඨාතුන්ති එත්ථ තිචීවරං තිචීවරාධිට්ඨාමනන
අධිට්ඨාතබ්බයුත්තකං, යං වා තිචීවරාධිට්ඨාමනන අධිට්ඨාතුං න විකප්මපතුං
අනුජානාමි, තේෙ අධිට්ඨානකාලපරි්මඡදාභාවමතො ෙබ්බකාලං ඉ්ඡන්තේෙ
අධිට්ඨාතුංමයව අනුජානාමි, තං කාලපරි්මඡදං කත්වා විකප්මපතුං
නානුජානාමි, ෙති පන ප්චමය යදා තදා වා ප්චුද්ධරිත්වා විකප්මපතුං
වට්ටතීති‘අනාපත්ති අන්මතොදොහංඅධිට්මඨතිවිකප්මපතී’තිවචනමතොසිද්ධං
මහොතී’’තිවුත්තං. 

ඉම සුපනතීසුටීකාවාමදසුතතියවාමදොයුත්තතමරොවියදිේෙති. කේ ා? 
පාළියාඅට්ඨකථායචෙංෙන්දනමතො.කථං? පාළියඤ්හිකතපරි්මඡදාසුමයව
ද්වීසු වේසිකොටිකකණ්ඩුපටි්ඡාදීසුතමතොපරංවිකප්මපතුන්තිවුත්තං, තමතො
අඤ්මඤසු න විකප්මපතුං ඉ්මචව, තේ ා මතසු අෙති ප්චමය ිච්චං
අධිට්ඨාතබ්බම ව මහොති, න විකප්මපතබ්බන්ති අයං පාළියා අධිප්පාමයො
දිේෙති, ඉතරාසුපනද්වීසු අනුඤ්ඤාතකාමලමයවඅධිට්ඨාතබ්බං, ‘‘තමතොපරං
විකප්මපතු’’න්ති එවං පාළියා ෙංෙන්දති, අට්ඨකථායං තිචීවරං
තිචීවරෙඞ්මඛමපන පරිහරමතො අධිට්ඨාතුම ව අනුජානාමි, න විකප්මපතුං.
වේසිකොටිකංපනචාතු ාෙමතොපරංවිකප්මපතුම ව, නඅධිට්ඨාතුං, එවඤ්ච 
ෙති මයො තිචීවමර එමකන චීවමරන විප්පවසිතුකාම ො මහොති, තේෙ 
චීවරාධිට්ඨානංප්චුද්ධරිත්වාවිප්පවාෙසුඛත්ථංවිකප්පනායඔකාමෙොදින්මනො 
මහොතීති. 

පඨ වාමද ‘‘න විකප්මපතු’’න්ති නා ං වත්වා ‘‘න විකප්මපතු’’න්ති
අත්මථො වුත්මතො, එවං ෙන්මත ‘‘තමතො පරං විකප්මපතු’’න්ති එත්ථ තමතො
පරං නා ං වත්වා විකප්මපතුන්ති අත්මථො භමවයය, මෙො ච අත්මථො
විකප්පනාධිකාමරන වුත්මතො, ‘‘නා ංවත්වා’’තිචවිමෙෙමනකත්තබ්මබෙති
‘‘නවිකප්මපතු’’න්තිච ‘‘තමතොපරංවිකප්මපතු’’න්තිචමභදවචනංනසියා, 
ෙබ්මබසුපි චීවමරසු නා ං අවත්වාව විකප්මපතබ්බමතො, දුතියවාමද ච ‘‘න
විකප්මපතු’’න්ති ඉමිනානාම නන විකප්මපතුන්ති වුත්තං, න අනුජානාමීති
පාඨමෙමෙො. පඨම  ච ‘‘තිචීවරං වා මහොතු අඤ්ඤං වා, යදි තං තං නා ං
 මහත්වා විකප්මපති, අවිකප්පිතං මහොති, අතිමරකචීවරට්ඨාමන තිට්ඨතී’’ති. 
දුතිමයච ‘‘නපනවිකප්පමනමදොමෙො’’ති, තඤ්චඅඤ්ඤ ඤ්ඤවිරුද්ධංවිය
දිේෙති, තේ ාවිචාමරතබ්බම තං. 

තකතො පරං විෙප්කපතුන්ති චාතු ාෙමතො පරං විකප්මපත්වා
පරිභුඤ්ජිතුන්තිතීසු ණ්ඨිපමදසුවුත්තං.මකචිපන‘‘තමතොපරං විකප්මපත්වා
යාවආ ාමිෙංව්ඡමරවේොනංචාතු ාෙං, තාවඨමපතුං අනුඤ්ඤාත’’න්තිපි
වදන්ති. ‘‘තමතො පරං විකප්මපතුං අනුජානාමීති එත්තාවතා වේසිකොටිකං 
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කණ්ඩුපටි්ඡාදිඤ්ච තං තං නා ං  මහත්වා විකප්මපතුං අනුඤ්ඤාතන්ති
එව ත්මථො න  මහතබ්මබො. තමතො පරං වේසිකොටිකාදිනා ේමෙව
අභාවමතො, කේ ා තමතො පරං විකප්මපන්මතනපි නා ං  මහත්වා න 
විකප්මපතබ්බං. උභින්නම්පි තමතො පරං විකප්මපත්වා පරිමභො ේෙ
අනුඤ්ඤාතත්තා තථාවිකප්පිතං අඤ්ඤනාම න අධිට්ඨහිත්වා
පරිභුඤ්ජිතබ්බන්තිතීසුපි ණ්ඨිපමදසු වුත්ත’’න්තිොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ.

ටී. 2.469) වුත්තං. වි තිවිමනොදිචයම්පි (වි. වි. ටී. 1.469) ‘‘තකතො පරන්ති
චාතු ාෙමතො පරං විකප්මපත්වා පරිභුඤ්ජිතුං අනුඤ්ඤාතන්ති මකචි වදන්ති. 
අඤ්මඤ පන ‘විකප්මපත්වා යාව ආ ාමිවේොනං තාව ඨමපතුං වට්ටතී’ති
වදන්ති. අපමර පන ‘විකප්පමන න මදොමෙො, තථා විකප්පිතං
පරික්ඛාරාදිනාම නඅධිට්ඨහිත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බ’න්තිවදන්තී’’තිවුත්තං. 

වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී. පාරාජික 469) පන ‘‘වේසිකොටිකං තමතො
පරං විකප්මපතුංමයව, නාධිට්ඨාතුං. වත්ථඤ්හි කතපරිමයොසිතං
අන්මතොචාතු ාමෙ වේොනදිවෙං ආදිං කත්වා අන්මතොදොමහ අධිට්ඨාතුං
අනුජානාමි, චාතු ාෙමතො උද්ධං අත්තමනො ෙන්තකංකත්වා ඨමපතුකාම න
විකප්මපතුං අනුජානාමීති අත්මථො’’ති වුත්තං. ඉධාපි ප්ඡි වාමදො
පෙත්ථතමරොති දිේෙති, කේ ා? සුවිඤ්මඤයයත්තා, පුරිම සුපන ආචරියානං
අධිප්පාමයොමයව දුවිඤ්මඤමයයො මහොති නානාවාදේමෙව කථිතත්තා. 

මුට්ඨිපඤ්චෙන්ති මුට්ඨියා උපලක්ඛිතං පඤ්චකං මුට්ඨිපඤ්චකං, චතුහත්මථ
මිිචත්වා පඤ්ච ං හත්ථමුට්ඨිං කත්වා මිිචතබ්බන්ති අධිප්පාමයො. මකචි පන
‘‘මුට්ඨිහත්ථානං පඤ්චකං මුට්ඨිපඤ්චකං. පඤ්චපි හත්ථා මුට්ඨී කත්වාව 

මිිචතබ්බා’’ති වදන්ති. මුට්ඨිත්කෙන්ති එත්ථාපි එමෙව නමයො. ද්විහත්මථන
අන්තරවාෙමකන ති ණ්ඩලං පටි්ඡාමදතුං ෙක්කාති ආහ 

‘‘පාරුපකනනපී’’තිආදි. අකකරෙන්ති සු තචීවරමතො අතිමරකං. ඌනෙන්ති
මුට්ඨිපඤ්චකාදිමතො ඌනකං. මතන ච මතසු තිචීවරාධිට්ඨානං න රුහතීති
දේමෙති. 

ඉ ං සඞ්ඝාටිං පච්චුද්ධරාමීති ඉ ං ෙඞ්ඝාටිඅධිට්ඨානං උක්ඛිපාමි, 
පරි්චජාමීති අත්මථො. ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 2.469) පන 

‘‘පච්චුද්ධරාමීති ඨමපමි, පරි්චජාමීති වා අත්මථො’’ඉ්මචව වුත්තං. 

ොයවිොරංෙකරොන්කතනාතිහත්මථන චීවරංපරා ෙන්මතන, චාමලන්මතන

වා. වාචාය අධිට්ඨාතබ්බ්ාති එත්ථ කාමයනපි චාමලත්වා වාචම්පි භින්දිත්වා
කායවාචාහි අධිට්ඨානම්පි ෙඞ් හිතන්ති මවදිතබ්බං, ‘‘කාමයන අඵුසිත්වා’’ති
වත්තබ්බත්තා අහත්ථපාෙහත්ථපාෙවමෙන දුවිධං අධිට්ඨානං. තත්ථ 

‘‘හත්ථපාකසො නා  අඩ්ඪමතයයහත්මථො වු්චති. ‘ද්වාදෙහත්ථ’න්ති මකචි
වදන්ති, තං ඉධ න ෙම තී’’ති වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.469) වුත්තං.
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‘‘ඉදාිච ෙම්මුඛාපරම්මුඛාමභමදන දුවිධං අධිට්ඨානං දේමෙතුං ‘‘සකච

හත්ථපාකසතිආදි වුත්තං. ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 2.469) පන
‘‘හත්ථපාමෙති ච ඉදං ද්වාදෙහත්ථං ෙන්ධාය වුත්තං, තේ ා 
ද්වාදෙහත්ථබ්භන්තමර ඨිතං ‘ඉ ’න්ති වත්වා අධිට්ඨාතබ්බං, තමතො පරං
‘එත’න්ති වත්වා අධිට්ඨාතබ්බන්ති මකචි වදන්ති,  ණ්ඨිපමදසු පමනත්ථ න
කිඤ්චි වුත්තං, පාළියං අට්ඨකථායඤ්ච ෙබ්බත්ථ ‘හත්ථපාමෙො’ති
අඩ්ඪමතයයහත්මථො වු්චති, තේ ා ඉධ විමෙෙවිකප්පනාය කාරණං
 මවසිතබ්බ’’න්ති වුත්තං. එවං පාළියට්ඨකථාසුපි අඩ්ඪමතයයහත්ථම ව
හත්ථපාමෙො වුත්මතො, ටීකාචරිමයහි ච තමදව ෙම්පටි්ඡිමතො, තේ ා 
අඩ්ඪමතයයහත්ථබ්භන්තමර ඨිතං චීවරං ‘‘ඉ ’’න්ති, තමතො බහිභූතං
‘‘එත’’න්ති වත්වාඅධිට්ඨාතබ්බං. 

‘‘සා න්තවිහාකරති ඉදං ඨපිතට්ඨානෙල්ලක්ඛණමයොග්ම  ඨිතං ෙන්ධාය
වුත්තං, තමතො දූමර ඨිතම්පි ඨපිතට්ඨානං ෙල්ලක්මඛන්මතන
අධිට්ඨාතබ්බම ව.තත්ථාපිචීවරේෙඨපිතභාවෙල්ලක්ඛණම වප ාණං. නහි
ෙක්කා ිච්චේෙ ඨානං ෙල්ලක්මඛතුං, එකේමිං විහාමර ඨමපත්වා තමතො 
අඤ්ඤේමිංඨපිතන්තිඅධිට්ඨාතුංනවට්ටති.මකචිපන ‘තථාපිඅධිට්ඨිමතන
මදොමෙො’ති වදන්ති, තං අට්ඨකථාය න ෙම ති, වී ංසිතබ්බ’’න්ති
වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.469) වුත්තං. ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.

2.469) පන ‘‘සා න්තවිහාකරො නා  යත්ථ තදමහව  න්ත්වා ිචවත්මතතුං
ෙක්කා. ො න්තවිහාමරති ඉදං මදෙනාසීෙ ත්තං, තේ ා ඨපිතට්ඨානං

ෙල්ලක්මඛත්වා දූමර ඨිතම්පි අධිට්ඨාතබ්බන්ති වදන්ති. ඨපිතට්ඨානං 

සල්ලක්කඛත්වාති ච ඉදං ඨපිතට්ඨානෙල්ලක්ඛණං අනු්ඡවිකන්ති කත්වා
වුත්තං, චීවරෙල්ලක්ඛණම මවත්ථ ප ාණ’’න්තිවුත්තං.වජිරබුද්ධිටීකායඤ්ච
(වජිර. ටී. පාරාජික 469) ‘‘ෙඞ්ඝාටි උත්තරාෙඞ්ම ො අන්තරවාෙකන්ති
අධිට්ඨිතානධිට්ඨිතානං ෙ ානම වනා ං. ‘අයං ෙඞ්ඝාටී’තිආදීසු අනධිට්ඨිතා
වුත්තා. ‘තිචීවමරන විප්පවමෙයයා’ති එත්ථ අධිට්ඨිතා වුත්තා. 

සා න්තවිහාකරති ම ොචර ා මතො විහාමරති ධම් සිරිත්මථමරො. දූරතමරපි
ලබ්භමතවාතිආචරියා.අනු ණ්ඨිපමදපි‘ො න්තවිහාමරති මදෙනාසීෙ ත්තං, 
තේ ා ඨපිතට්ඨානං ෙල්ලක්මඛත්වා දූමර ඨිතම්පි අධිට්ඨාතබ්බ’න්ති වුත්තං. 

සා න්තවිහාකරො නා  යත්ථ තදමහව  න්ත්වා ිචවත්තිතුං ෙක්කා.
රත්තිවිප්පවාෙංරක්ඛන්මතනතමතොදූමරඨිතං අධිට්ඨාතුංනවට්ටති, එවංකිර
 හාඅට්ඨකථායංවුත්තන්ති.මකචි‘චීවරවංමෙඨපිතං අඤ්මඤොපරිවත්මතත්වා
නා දන්මත ඨමපති, තං අජාිචත්වා අධිට්ඨහන්තේෙපි රුහති චීවරේෙ
ෙල්ලක්ඛිතත්තා’ති වදන්තී’’ති, තේ ා ආචරියානං  තමභදං ෙංෙන්දිත්වා 
 මහතබ්බං. 
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පටුන 

අධිට්ඨහිත්වා ඨපිතවත්කථහීති පරික්ඛාරමචො නාම න අධිට්ඨහිත්වා
ඨපිතවත්මථහි. මතමනව ‘‘ඉ ං ප්චුද්ධරාමී’’ති පරික්ඛාරමචො ේෙ 
ප්චුද්ධාරං දේමෙති, එමතන ච මතචීවරිකධුතඞ් ං පරිහරන්මතන
පංසුකූලාදිවමෙන ලද්ධං වත්ථං දොහබ්භන්තමර කත්වා රජිත්වා
පාරුපිතු ෙක්මකොන්මතන පරික්ඛාරමචො වමෙන අධිට්ඨහිත්වාව
දොහ තික්ක ාමපතබ්බං, ඉතරථා ිචේෙග්ගියං මහොතීති දේමෙති, මතමනව
‘‘රජිතකාලමතො පන පට්ඨාය ිචක්ඛිපිතුං න වට්ටති, ධුතඞ් මචොමරො නා 

මහොතී’’තිවිසුද්ධි ග්ම (විසුද්ධි.1.25) වුත්තං. පුනඅධිට්ඨාතබ්බ්ානීතිඉදඤ්ච
ෙඞ්ඝාටිආදිතිචීවරනාම න අධිට්ඨහිත්වා පරිභුඤ්ජිතුකා ේෙ වමෙන වුත්තං, 

ඉතරේෙ පන පුරි ාධිට්ඨානම ව අලන්ති මවදිතබ්බං. පුන අධිට්ඨාතබ්බ්න්ති

ඉමිනා කප්පබින්දුපි දාතබ්බන්ති දේමෙති. අධිට්ඨානකිච්චං නත්ථීති ඉමිනා 

කප්පබින්දුදානකි්චම්පි නත්ථීති දේමෙති,  හන්තතරක වාතිආදි
ෙබ්බාධිට්ඨානොධාරණලක්ඛණං. තත්ථ පුන අධිට්ඨාතබ්බන්ති
අනධිට්ඨිතචීවරේෙ එකමදෙභූතත්තා අනධිට්ඨිතඤ්මච, අධිට්ඨිතේෙ
අප්පභාමවන එකමදෙභූතං අධිට්ඨිතෙඞ්ඛම ව  ්ඡති, තථා අධිට්ඨිතඤ්මච, 
අනධිට්ඨිතේෙ එකමදෙභූතං අනධිට්ඨිතෙඞ්ඛං  ්ඡතීති ලක්ඛණං. න 
මකවලඤ්මචත්ථ දුතියපට්ටම ව, අථ මඛො තතියපට්ටාදිකම්පි. යථාහ
‘‘අනුජානාමි භික්ඛමව…මප.… උතුද්ධටානං දුේොනං චතුග්ගුණං
ෙඞ්ඝාටිං…මප.… පංසුකූමල යාවදත්ථ’’න්ති( හාව.348). 

මුට්ඨිපඤ්චකාදිතිචීවරප්ප ාණයුත්තං ෙන්ධාය ‘‘කචීවරං පනා’’තිආදි

වුත්තං. පරික්ඛාරකචොළං අධිට්ඨාතුන්ති පරික්ඛාරමචො ං කත්වා අධිට්ඨාතුං. 

අවකසසා භික්ඛූති වක්ඛ ානකාමල ිචසින්නා භික්ඛූ. තස් ා වට්ටතීති යථා
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, තිචීවරංඅධිට්ඨාතුං, න විකප්මපතු’’න්ති( හාව.358) 
වුත්තං, එවං පරික්ඛාරමචො ම්පි වුත්තං, න චේෙ උක්කට්ඨපරි්මඡමදො
වුත්මතො, නචෙඞ්ඛාපරි්මඡමදො, තේ ාතීණිපිචීවරාිච ප්චුද්ධරිත්වාඉ ාිච
චීවරාිච පරික්ඛාරමචො ාිච අධිට්ඨහිත්වා පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටතීති අත්මථො. 

නිධානමුඛක තන්ති එතං පරික්ඛාරමචො ාධිට්ඨානං ිචධානමුඛං ඨපනමුඛං, 
අතිමරකචීවරට්ඨපනකාරණන්තිඅත්මථො.කථං ඤායතීතිමච, මතනමඛොපන
ෙ මයන භික්ඛූනං පරිපුණ්ණං මහොති තිචීවරං, අත්මථො ච මහොති 
පරිේොවමනහිපි ථවිකාහිපි. එතේමිං වත්ථුේමිං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
පරික්ඛාරමචො ක’’න්ති අනුඤ්ඤාතත්තා භික්ඛූනඤ්ච එකම ව පරිේොවනං, 
ථවිකා වා වට්ටති, න ද්මව වා තීණි වාති පටික්මඛපාභාවමතො
විකප්පනූප ප්ඡි ප්ප ාණාිච, අතිමරකප්ප ාණාිච වා පරිේොවනාදීිච
පරික්ඛාරාිචකප්පන්තීතිසිද්ධං.පඨ ං තිචීවරාධිට්ඨාමනනඅධිට්ඨාතබ්බං, පුන 
පරිහරිතුං අෙක්මකොන්මතනප්චුද්ධරිත්වාපරික්ඛාරමචො ංඅධිට්ඨාතබ්බං, න
ත්මවව ආදිමතොව ඉදං වුත්තං. බද්ධසී ාය අවිප්පවාෙසී ාෙම්මුතිෙම්භවමතො
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චීවරවිප්පවාමෙ මනවත්ථි මදොමෙොති න තත්ථ දුප්පරිහාමරොති ආහ 

‘‘අබ්ද්ධසී ායදුප්පරිහාර’’න්ති. 

45. අතිරිත්තප්ප ාණාය මඡදනකං පාචිත්තියන්ති ආහ 

‘‘අනකරිත්තප්ප ාණා’’ති. තකතො පරං පච්චුද්ධරිත්වා විෙප්කපතබ්බ්ාති
වේසික ාෙමතො පරං අධිට්ඨානං ප්චුද්ධරිත්වා විකප්මපතබ්බා, ඉමිනා
චතුන්නං වේසික ාොනං උපරි අධිට්ඨානං තිට්ඨතීති විඤ්ඤායති, අෙමතො
ප්චුද්ධරාමයො ා, යඤ්ච  ාතිකාට්ඨකථායං (කඞ්ඛා. අට්ඨ.
කථිනසික්ඛාපදවණ්ණනා) ‘‘වේසිකොටිකා වේොන ාොතික්කම නාපි 
කණ්ඩුපටි්ඡාදි ආබාධවූපෙම නාපි අධිට්ඨානං විජහන්තී’’ති වුත්තං, තං 
ෙ න්තපාොදිකායං නත්ථි, පරිවාරට්ඨකථායඤ්ච ‘‘අත්ථාපත්ති මහ න්මත
ආපජ්ජති, මනො ගිම්මහ’’තිඑත්ථනතංවුත්තං, කත්තිකපුණ්ණ ාසියාප්ඡිම 
පාටිපදදිවමෙ විකප්මපත්වා ඨපිතං වේසිකොටිකංිචවාමෙන්මතො මහ න්මත
ආපජ්ජති. කුරුන්දියං පන ‘‘කත්තිකපුණ්ණ දිවමෙ අප්චුද්ධරිත්වා
මහ න්මතආපජ්ජතී’’තිවුත්තං, තම්පි සුවුත්තං.‘‘චාතු ාෙංඅධිට්ඨාතුං, තමතො
පරං විකප්මපතු’’න්ති හි වුත්තං. තත්ථ  හාඅට්ඨකථායං ිචවාෙනප්චයා
දුක්කටං වුත්තං, කුරුන්දට්ඨකථායං පන අප්චුද්ධාරප්චයා, තේ ා
කුරුන්දියං වුත්තනමයනපිවේසිකොටිකා වේොනාතික්කම පි අධිට්ඨානංන
විජහතීති පඤ්ඤායති. අධිට්ඨානවිජහමනසු ච වේොන ාෙආබාධානං වි ම 
විජහනං  ාතිකාට්ඨකථායම්පින උද්ධටං, තේ ා ෙ න්තපාොදිකායං (පාරා.
අට්ඨ.2.469) ආ තනමයනයාවප්චුද්ධාරාඅධිට්ඨානං තිට්ඨතීති මහතබ්බං. 

නහානත්ථාය අනුඤ්ඤාතත්තා ‘‘වණ්ණකභද ත්තරත්තාපි කචසා

වට්ටතී’’ති වුත්තං. ද්කව පන න වට්ටන්තීති ඉමිනා ෙඞ්ඝාටිආදීසුපි
දුතියඅධිට්ඨානංන රුහති, තංඅතිමරකචීවරංමහොතීති දේමෙති. හාප්චරියං
චීවරවමෙන පරිමභො කි්චේෙ අභාවං ෙන්ධාය ‘‘අනාපත්තී’’ති වුත්තා
මෙනාෙනපරිමභො ත්ථාය දින්නප්චත්ථරමණවිය.යංපන‘‘ප්චත්ථරණම්පි
අධිට්ඨාතබ්බ’’න්ති වුත්තං, තං මෙනාෙනත්ථාමයවාති ිචයමිතං න මහොති
නවසුචීවමරසු හිතත්තා, තේ ාඅත්තමනොනාම න අධිට්ඨහිත්වාිචදහිත්වා
පරික්ඛාරමචො ං විය යථා තථා විිචයුජ්ජිතම වාති  මහතබ්බං, 

පාවාකරොකෙොජකවොක ඉම ෙම්පි ප්චත්ථරණාදිනා මලොමකපි මවොහරණමතො
මෙනාෙනපරික්ඛාරත්ථාය දින්නප්චත්ථරණමතො විසුං  හණං කතං. ෙමච
අවොමන අපරාවේසිකොටිකා උප්පන්නා මහොති, පුරි වේසිකොටිකං
ප්චුද්ධරිත්වාවිකප්මපත්වාඅධිට්ඨාතබ්බාතිවදන්ති. 

ිචසීදනම්හි ප ාණයුත්තන්ති ‘‘දීඝමතො සු තවිදත්ථියා ද්මව විදත්ථිමයො, 
විත්ථාරමතො දියඩ්ඪං, දො විදත්ථී’’තිඉමිනා ප ාමණන යුත්තං, තං පන
 ජ්ඣි පුරිෙහත්ථෙඞ්ඛාමතන වඩ්ඪකීහත්මථන දීඝමතො තිහත්ථං මහොති, 
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විත්ථාරමතො ඡ ඞ්ගුලාධිකද්විහත්ථං, දො විදත්ථාධිකහත්ථං, ඉදාිච 
 නුේොනංපකතිහත්මථනදීඝමතොවිදත්ථාධිකචතුහත්ථංමහොති, විත්ථාරමතො 
නවඞ්ගුලාධිකතිහත්ථං, දොඡ ඞ්ගුලාධිකද්විහත්ථා, තමතොඌනංවට්ටති, න
අධිකං ‘‘තං අතික්කා යමතො මඡදනකං පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 533) 

වුත්තත්තා. කණ්ඩුපටි්ඡාදියා ප ාණිොති ‘‘දීඝමතො චතේමෙො විදත්ථිමයො 
සු තවිදත්ථියා, තිරියං ද්මව විදත්ථිමයො’’ති (පාචි. 538) වුත්තත්තා එවං 
වුත්තප්ප ාණයුත්තා, ො පන වඩ්ඪකීහත්මථන දීඝමතො ඡහත්ථා මහොති, 
විත්ථාරමතො තිහත්ථා, ඉදාිච පකතිහත්මථන පන දීඝමතො නවහත්ථා මහොති, 
තිරියමතො විදත්ථාධිකචතුහත්ථාති මවදිතබ්බා. 

විෙප්පනූප පච්ඡි චීවරප්ප ාණං පරික්ඛාරකචොළන්ති එත්ථ පන 
විකප්පනූප ප්ඡි චීවරප්ප ාණං නා  සු තඞ්ගුමලන දීඝමතො අට්ඨඞ්ගුලං
මහොති, තිරියමතො චතුරඞ්ගුලං, වඩ්ඪකීහත්මථන දීඝමතො එකහත්ථං මහොති, 
තිරියමතො විදත්ථිප්ප ාණං, ඉදාිච පකතිහත්මථන පන දීඝමතො
විදත්ථාධිකහත්ථං මහොති, තිරියමතො ඡ ඞ්ගුලාධිකවිදත්ථිප්ප ාණං. මතනාහ 

‘‘තස්ස ප ාණ’’න්තිආදි. 

කභසජ්ජත්ථායාතිආදීසු අත්තමනො ෙන්තකභාවමතො ම ොමචත්වා ඨපිතං

ෙන්ධාය ‘‘අනධිට්ඨිකතපිනත්ථි දපත්තී’’තිවුත්තං, ‘‘ඉදංමභෙජ්ජත්ථාය, ඉදං
 ාතුයා’’ති විභජිත්වා ෙකෙන්තකභාවමතො ම ොමචත්වා ඨමපන්මතන
අධිට්ඨානකි්චංනත්ථීතිඅධිප්පාමයො.‘‘ඉමිනා මභෙජ්ජංමචතාමපේොමි, ඉදං
 ාතුයා දේොමී’’ති ඨමපන්මතන පන අධිට්ඨාතබ්බම වාති වදන්ති. 

කසනාසනපරික්ඛාරත්ථාය දින්නපච්චත්ථරකණති එත්ථ අිචවාමෙත්වා
අපාරුපිත්වා මකවලං  ඤ්චපීමඨසුමයව අත්ථරිත්වා පරිභුඤ්ජිය ානං 
ප්චත්ථරණං අත්තමනො ෙන්තකම්පි අනධිට්ඨාතුං වට්ටතීතිවදන්ති, මහට්ඨා
පන ප්චත්ථරණම්පිඅධිට්ඨාතබ්බම වාතිඅවිමෙමෙනවුත්තත්තා අත්තමනො
ෙන්තකං අධිට්ඨාතබ්බම වාති අම්හාකං ඛන්ති, වී ංසිත්වා  මහතබ්බං. 

තන්කත ඨිතංකයව අධිට්ඨාතබ්බ්න්ති එත්ථ ප්ඡා වීතට්ඨානං අධිට්ඨිතම ව
මහොති, පුන අධිට්ඨානකි්චං නත්ථි. ෙමච පන පරි්මඡදං දේමෙත්වා 

අන්තරන්තරා වීතං මහොති, පුන අධිට්ඨාතබ්බන්ති වදන්ති. එකසව නකයොති
විකප්පනූප ප්ප ාණ ත්මත වීමත තන්මත ඨිතංමයව අධිට්ඨාතබ්බන්ති 
අත්මථො. 

46. ‘‘හීනායාවත්තකනනාති ‘සික්ඛං අප්ප්චක්ඛායගිහිභාවූප  මනනා’ති
තීසුපි  ණ්ඨිපමදසු වුත්තං, තං යුත්තං අඤ්ඤේෙ දාමන විය චීවමර
ිචරාලයභාමවමනව පරි්චත්තත්තා. මකචි පන ‘හීනායාවත්තමනනාති
භික්ඛුිචයා ගිහිභාවූප  මනමනවාති එත ත්ථං  මහත්වා භික්ඛු පන 
විබ්භ න්මතොපියාවසික්ඛංනප්චක්ඛාති, තාවභික්ඛුමයවාතිඅධිට්ඨානංන 
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විජහතී’ති වදන්ති, තං න  මහතබ්බං ‘භික්ඛුිචයා හීනායාවත්තමනනා’ති
විමෙමෙත්වාඅවුත්තත්තා.භික්ඛුිචයාහිගිහිභාවූප  මනන අධිට්ඨානවිජහනං
විසුං වත්තබ්බං නත්ථි තේො විබ්භ මනමනව අේෙ ණීභාවමතො. 

සික්ඛාපච්චක්ඛාකනනාති පන ඉදං ෙමච භික්ඛුලිඞ්ම  ඨිමතොව සික්ඛං 
ප්චක්ඛාති, තේෙ කායලග් ම්පි චීවරං අධිට්ඨානං විජහතීති දේෙනත්ථං 
වුත්ත’’න්තිොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ.ටී.2.469) වුත්තං.වි තිවිමනොදිචයං(වි. 

වි.ටී.1.469) පන ‘‘හීනායාවත්තකනනාතිඉදංඅන්ති වත්ථුං අජ්ඣාපජ්ජිත්වා
භික්ඛුපටිඤ්ඤාය ඨිතේෙ මචව තිත්ථියපක්කන්තේෙ ච භික්ඛුිචයා ච
භික්ඛුිචභාමවිචරමපක්ඛතායගිහිලිඞ් තිත්ථියලිඞ් ග් හණංෙන්ධාය වුත්තං.
සික්ඛං අප්ප්චක්ඛායගිහිභාවූප  නංෙන්ධායවුත්තන්තිමකචිවදන්ති, තං
න යුත්තං, තදාපි තේෙ උපෙම්පන්නත්තා චීවරේෙ ච තේෙ ෙන්තකත්තා 
විජහනමතො’’ති වුත්තං, ඉති ඉ ාිච ද්මව වචනාිච අඤ්ඤ ඤ්ඤවිරුද්ධාිච
හුත්වා දිේෙන්ති. 

අට්ඨකථායං පන ‘‘හීනායාවත්තමනන සික්ඛාප්චක්ඛාමනනා’’ති (පාරා.
අට්ඨ. 2.469) විසුං වුත්තත්තා හීනායාවත්තන්මත ෙති සික්ඛං 
අප්ප්චක්ඛන්මතපි චීවරං අධිට්ඨානං විජහති, සික්ඛං ප්චක්ඛන්මත ෙති
හීනාය අනාවත්තන්මතපීතිඅධිප්පාමයො දිේෙති, තේ ාසික්ඛං අප්ප්චක්ඛාය
මකවලං ගිහිභාවං උප ්ඡන්තේෙ කිඤ්චාපි භික්ඛුභාමවො අත්ථි, චීවරේෙ ච
තේෙ ෙන්තකත්තා විජහනං, තථාපි ‘‘හීනායාවත්තමනනා’’ති වුත්තත්තා
ගිහිභාවූප  මනමනව අධිට්ඨානවිජහනං සියා යථා තං ලිඞ් පරිවත්තමනන.
ගිහිභාවංඅනුප න්ත්වාචමකවලං සික්ඛාප්චක්ඛානංකමරොන්තේෙකිඤ්චාපි
භික්ඛුලිඞ් ං අත්ථි, චීවරේෙ ච තේෙ ෙන්තකත්තා විජහනං, තථාපි
‘‘සික්ඛාප්චක්ඛාමනනා’’ති වුත්තත්තා සික්ඛාප්චක්ඛාමනමනව
අධිට්ඨානවිජහනංසියායථාතංප්චුද්ධරමණ, තේ ාභික්ඛු වාමහොතුභික්ඛුනී
වා, හීනායාවත්තිේොමීති චිත්මතන ගිහිලිඞ් ග් හමණන චීවරං අධිට්ඨානං
විජහති. සික්ඛාප්චක්ඛාමනන පන භික්ඛුේමෙව චීවරං භික්ඛුිචයා
සික්ඛාප්චක්ඛානාභාවාති අය ම්හාකං ඛන්ති. 
අන්ති වත්ථුඅජ්ඣාපන්නකතිත්ථියපක්කන්තකානං පන චීවරේෙ
අධිට්ඨානවිජහනං අට්ඨකථායං අනා තත්තා මතෙඤ්ච
හීනායාවත්තානමවොහාරාභාවාවිචාමරතබ්බං. 

ෙනිට්ඨඞ්ගුලිනඛවකසනාති මහට්ඨි පරි්මඡදංදේමෙති. ඔරකතොපරකතොති 

එත්ථ ච ‘‘ඔරකතො ඡිද්දං අධිට්ඨානං භින්දක, පරකතො න භින්දතී’’ති වුත්තං.
කථංඔරපරභාමවොමවදිතබ්මබොති? යථානදීපරි්ඡින්මන පමදමෙ නුේොනං
වෙනදිොභාම  තීරං ඔරි ං නා  මහොති, ඉතරදිොභාම  තීරං පාරි ං නා , 
තථා භික්ඛූනං ිචවාෙනපාරුපනට්ඨානභූතං චීවරේෙ  ජ්ඣට්ඨානං 
යථාවුත්තවිදත්ථිආදිප්ප ාණේෙ පමදෙේෙ ඔරං නා , චීවරපරියන්තට්ඨානං
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පරංනා , ඉතිමලොකමතොවායථාචඔරමතොමභො ංපරමතොඅන්තංකත්වා
චීවරංඨමපතබ්බන්තිවුත්මත භික්ඛුමනොඅභිමුඛට්ඨානංඔරංනා , ඉතරට්ඨානං
පරංනා , එවංභික්ඛූනං ිචවාෙනපාරුපනට්ඨානංඔරංනා , ඉතරංපරංනා .

එවං ොෙනමතො වා ඔරපරභාමවො මවදිතබ්මබො. මතමනව කයො පන

දුබ්බ්ලට්ඨාකනපඨ ංඅග් ළංදත්වාපච්ඡා දුබ්බ්ලට්ඨානංඡින්දිත්වාඅපකනක, 

අධිට්ඨානං න භිජ්ජක.  ණ් ලපරිවත්තකනපි එකසව නකයොති ෙකලේමිං
චීවමර අධිට්ඨානභිජ්ජනාභිජ්ජනභාමවො දේසිමතො. මතන වුත්තං

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.469) ‘‘එස නකයොති ඉමිනා ප ාණයුත්මතසු
යත්ථකත්ථචිඡිද්මදඅධිට්ඨානංවිජහතීතිආදිඅත්ථං ෙඞ් ණ්හාතී’’ති. 

ඛුද්දෙං චීවරන්ති මුට්ඨිපඤ්චකාදිමභදප්ප ාණමතො අනූනම ව

ඛුද්දකචීවරං.  හන්තං වා ඛුද්දෙං ෙකරොතීති එත්ථ තිණ්ණං චීවරානං චතූසු
පේමෙසු යේමිං පමදමෙ ඡිද්දං අධිට්ඨානං න විජහති, තේමිං පමදමෙ
ෙ න්තමතො ඡින්දිත්වා ඛුද්දකං කමරොන්තේෙ අධිට්ඨානං න විජහතීති

අධිප්පාමයො. වි තිවිමනොදිචයංපනවුත්තං ‘‘ හන්තංවාඛුද්දෙංවා ෙකරොතීති
එත්ථ අති හන්තං චීවරං මුට්ඨිපඤ්චකාදිප්ඡි ප්ප ාණයුත්තං කත්වා
ෙ න්තමතො ඡින්දමනනපි වි්ඡින්දනකාමල ඡිජ්ජ ානට්ඨානං ඡිද්දෙඞ්ඛං න 
 ්ඡති, අධිට්ඨානංනවිජහතිඑවාතිසිජ්ඣති, ‘ඝමටත්වාඡින්දතිනභිජ්ජතී’ති 
වචමනන ච ෙම ති. පරික්ඛාරමචො ං පන විකප්පනූප ප්ඡි ප්ප ාණමතො
ඌනංකත්වාඡිද්දං අධිට්ඨානංවිජහතිඅධිට්ඨානේෙඅිචේෙයත්තා, තාිචපුන
බද්ධාිච ඝටිතාිච පුන අධිට්ඨාතබ්බම වාති මවදිතබ්බං. මකචි පන
‘වේසිකොටිකචීවමර ද්විධා ඡින්මන යදිපි එමකකං ඛණ්ඩං ප්ඡි ප්ප ාණං
මහොති, එකේමිංමයවඛණ්මඩඅධිට්ඨානංතිට්ඨති, න ඉතරේමිං, ද්මවපනන
වට්ටන්තී’තිවුත්තත්තාිචසීදනකණ්ඩුපටි්ඡාදීසුපිඑමෙව නමයොතිවදන්තී’’ති. 

47. ෙම්මුමඛ පවත්තා සම්මුඛාති ප්චත්තවචනං, තඤ්ච
විකප්පනාවිමෙෙනං, තේ ා ‘‘ෙම්මුමඛ’’ති භුම් ත්මථ ිචේෙක්කවචනං
කත්වාපි අත්ථං වදන්ති, අභිමුමඛති අත්මථො. අථ වා ෙම්මුමඛන අත්තමනො

වාචාය එව විකප්පනා සම්මුඛාවිෙප්පනා. පරම්මුමඛන විකප්පනා 

පරම්මුඛාවිෙප්පනාති කරණත්මථනපි අත්මථො දට්ඨබ්මබො. අයම ව පාළියා

ෙම ති. සන්නිහිතාසන්නිහිතභාවන්ති ආෙන්නදූරභාවං. එත්තාවතා නිකධතුං

වට්ටතීති එත්තමකමනව විකප්පනාකි්චේෙ ිචට්ඨිතත්තා අතිමරකචීවරං න
මහොතීති දොහාතික්කම  ිචේෙග්ගියං න ජමනතීති අධිප්පාමයො. 

පරිභුඤ්ජිතුං…කප.… න වට්ටතීති ෙයං අප්චුද්ධාරණපරිභුඤ්ජමන
පාචිත්තියං, අධිට්ඨහමනපමරෙංවිේෙජ්ජමනච දුක්කටඤ්චෙන්ධායවුත්තං. 

පරිකභො ාදකයොපිවට්ටන්තීති පරිමභො විේෙජ්ජනඅධිට්ඨානාිචවට්ටන්ති. අපි-
ෙද්මදන ිචමධතුම්පි වට්ටතීති අත්මථො. එමතන ප්චුද්ධාමරපි කමත චීවරං
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අධිට්ඨාතුකාම න විකප්පිතචීවරම ව මහොති, න අතිමරකචීවරං, තං පන
තිචීවරාදිනාම න අධිට්ඨාතුකාම න අධිට්ඨහිතබ්බං, ඉතමරන
විකප්පිතචීවරම වකත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බන්තිදේමෙති. 

මකචි පන ‘‘යං විකප්පිතචීවරං, තං යාව පරිමභො කාලා 
අප්චුද්ධරාමපත්වා ිචදමහතබ්බං, පරිමභො කාමල පන ෙම්පත්මත
ප්චුද්ධරාමපත්වා අධිට්ඨහිත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බං. යදි හි තමතො පුබ්මබපි
ප්චුද්ධරාමපයය, ප්චුද්ධාමරමනව විකප්පනාය වි තත්තා අතිමරකචීවරං
නා මහොති, දොහාතික්කම  පත්මතවිචේෙග්ගියං, තේ ායංඅපරිභුඤ්ජිත්වා
ඨමපතබ්බං, තමදව විකප්මපතබ්බං.ප්චුද්ධාමරචකමතඅන්මතොදොමහමයව
අධිට්ඨාතබ්බං. යඤ්ච අට්ඨකථායං (පාරා. අට්ඨ. 2.469) ‘තමතො පරං
පරිමභො ාදිවට්ටතී’තිආදිවුත්තං, තං පාළියාවිරුජ්ඣතී’’තිවදන්ති, තංමතෙං
 ති ත්තම ව. පාළියඤ්හි ‘‘අන්මතොදොහං අධිට්මඨති විකප්මපතී’’ති (පාරා.
469) ච ‘‘ො ං චීවරං විකප්මපත්වා අප්චුද්ධාරණං පරිභුඤ්මජයය
පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 373) ච ‘‘අනාපත්ති මෙො වා මදති, තේෙ වා
විේොෙන්මතො පරිභුඤ්ජතී’’ති (පාචි. 376) ච ො ඤ්ඤමතො වුත්තත්තා, 
අට්ඨකථායඤ්ච (පාරා. අට්ඨ. 2.469) ‘‘ඉ ං චීවරං වා විකප්පනං වා 
ප්චුද්ධරාමී’’තිආදිනා ප්චුද්ධාරං අදේමෙත්වා ‘‘ ය්හං ෙන්තකං පරිභුඤ්ජ
වා විේෙජ්මජහි වා යථාප්චයං කමරොහී’’ති එවං අත්තමනො ෙන්තකත්තං
අම ොමචත්වාව පරිමභො ාදිවමෙන ප්චුද්ධාරේෙ වුත්තත්තා, ‘‘තමතො පභුති
පරිමභො ාදමයොපි වට්ටන්තී’’තිඅධිට්ඨානංවිනාපිවිසුංපරිමභො ේෙිචධානේෙ
චවුත්තත්තා විකප්පනානන්තරම වප්චුද්ධරාමපත්වාඅනධිට්ඨහිත්වාඑවච
තිචීවරරහිතං විකප්පනාරහංචීවරංපරිභුඤ්ජිතුඤ්චිචදහිතුඤ්චඉදංපාමටක්කං
විනයකම් න්ති ඛායති. අපිචබහූනංපත්තානං විකප්මපතුං ප්චුද්ධමරතුඤ්ච
වුත්තත්තා ප්චුද්ධාමර මතෙං අතිමරකපත්තතා දේසිතාති සිජ්ඣති මතසු 
එකේමෙව අධිට්ඨාතබ්බමතො, තේ ා අට්ඨකථායං ආ තනමයමනව
 මහතබ්බං. 

මිත්කතොති ද ්හමිත්මතො. සන්දිට්කඨොති දිට්ඨ ත්මතො, න ද ්හමිත්මතො. 

පඤ්ඤත්කකෙොවිකදො න කහොතීති එවං විකප්පිමත අනන්තරම ව එවං

ප්චුද්ධරිතබ්බන්ති විනයකම් ං න ජානාති. මතනාහ ‘‘න ජානාක

පච්චුද්ධරිතු’’න්ති. ඉමිනාපි මචතං මවදිතබ්බං ‘‘විකප්පනාෙ නන්තරම ව

ප්චුද්ධාමරො කාතබ්මබො’’ති. විෙප්පිතවිෙප්පනා නාක සා වට්ටතීති
අධිට්ඨිතඅධිට්ඨානංවියාති අධිප්පාමයො. 

48. එවං චීවමර අධිට්ඨානවිකප්පනානයං දේමෙත්වා ඉදාිච පත්මත

අධිට්ඨානවිකප්පනානයංදේමෙන්මතො ‘‘පත්කතපනා’’තිආදි ාහ.තත්ථපතති
පිණ්ඩපාමතො එත්ථාති පත්මතො, ජිනොෙනභාමවො භික්ඛාභාජනවිමෙමෙො.
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වුත්තඤ්හි‘‘පත්තංපක්මඛදමලපත්මතො, භාජමනමෙො මතතිසූ’’ති, තේමිං 

පත්කත. පනාති පක්ඛන්තරත්මථ ිචපාමතො. නකයොති
අධිට්ඨානවිකප්පනානමයො. චීවමර වුත්තඅධිට්ඨානවිකප්පනානයමතො
අඤ්ඤභූමතො අයං වක්ඛ ාමනො පත්මත අධිට්ඨානවිකප්පනානමයො
මවදිතබ්මබොති මයොජනා. පත්තං අධිට්ඨහන්මතන ප ාණයුත්මතොව 
අධිට්ඨාතබ්මබො, න අප්ප ාණයුත්මතොති ෙම්බන්මධො. මතන ප ාණමතො
ඌනාධිමක පත්මත අධිට්ඨානං න රුහති, තේ ා තාදිෙං පත්තං
භාජනපරිමභොම න පරිභුඤ්ජිතබ්බන්ති දේමෙති. වක්ඛති හි ‘‘එමත
භාජනපරිමභොම නපරිභුඤ්ජිතබ්බා, නඅධිට්ඨානූප ාන විකප්පනූප ා’’ති. 

ද්කව   ධනාළිකයොති එත්ථ   ධනාළි නා  යා  ා ධිකාය තුලාය
අඩ්ඪමතරෙපලපරිමිතං උදකං  ණ්හාති. සීහ දීමප පකතිනාළිමතො ඛුද්දකා 
මහොති, දමි නාළිමතොපන  හන්තා.වුත්තඤ්මහතංෙ න්තපාොදිකායං (පාරා.
අට්ඨ. 2.602) ‘‘  ධනාළිනා  අඩ්ඪමතරෙපලාමහොතීති අන්ධකට්ඨකථායං
වුත්තං. සීහ දීමප පකතිනාළි  හන්තා, දමි නාළි ඛුද්දකා, 
  ධනාළිප ාණයුත්තා, තාය   ධනාළියා දියඩ්ඪනාළි එකා සීහ නාළි
මහොතීති  හාඅට්ඨකථායං වුත්ත’’න්ති. අථ වා   ධනාළි නා  යා පඤ්ච
කුඩුවාිච එකඤ්ච මුට්ඨිං එකාය ච මුට්ඨියා තතියභා ං  ණ්හාති. 
වුත්තඤ්මහතං ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 2.598-602) ‘‘  ධනාළි නා 
ඡපෙතා නාළීති මකචි. ‘අට්ඨපෙතා’ති අපමර. තත්ථ පුරි ානං  මතන
තිපෙතාය නාළියා ද්මව නාළිමයො එකා   ධනාළි මහොති. ප්ඡි ානං
චතුපෙතාය නාළියා ද්මව නාළිමයො එකා   ධනාළි. 
ආචරියධම් පාලත්මථමරන පන පකතියා චතුමුට්ඨිකං කුඩුවං, චතුකුඩුවං
නාළිකං, තාය නාළියාමෙො ෙනාළිමයොමදොණං, තංපන  ධනාළියාද්වාදෙ
නාළිමයො මහොන්තීති වුත්තං, තේ ා මතන නමයන   ධනාළි නා  පඤ්ච
කුඩුවාිච එකඤ්ච මුට්ඨිං එකාය මුට්ඨියා තතියභා ඤ්ච  ණ්හාතීති
මවදිතබ්බ’’න්ති.තත්ථකුඩුමවොතිපෙමතො. වුත්තඤ්හිඅභිධානප්පදීපිකායං– 

‘‘කුඩුමවොපෙමතොඑමකො; 
පත්මථොමතචතුමරොසියුං; 
ආ ්හමකොචතුමරොපත්ථා; 
මදොණංවාචතුරා ්හක’’න්ති. 

අථ වා   ධනාළි නා  යා චතුකුඩුවාය නාළියා චතේමෙො නාළිමයො 

 ණ්හාති. වුත්තඤ්මහතං වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.602) ‘‘දමිළනාළීති
පුරාණකනාළිං ෙන්ධාය වුත්තං. ො ච චතුමුට්ඨිමකහි කුඩුමවහි අට්ඨකුඩුවා, 
තාය නාළියා ද්මව නාළිමයො   ධනාළි  ණ්හාති, පුරාණා පන සීහ නාළි
තිේමෙො නාළිමයො  ණ්හාතීති වදන්ති, මතෙං  මතන   ධනාළි ඉදාිච
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වත්ත ානාය චතුකුඩුවාය දමි නාළියා චතුනාළිකා මහොති, තමතො 
  ධනාළිමතො උපඩ්ඪඤ්ච පුරාණදමි නාළිෙඞ්ඛාතං පත්ථං නා  මහොති, 
එමතනචඔ මකොනා  පත්මතොපත්මථොදනං ණ්හාතීතිපාළිවචනංෙම ති.
මලොකිමයහිපි– 

‘මලොකියං  ධඤ්මචති, පත්ථද්වයමුදාහටං; 
මලොකියංමෙො ෙපලං,  ා ධංදිගුණං ත’න්ති.(වි.වි.ටී.1.602) – 

එවං මලොමක නාළියා   ධනාළි දිගුණාති දේසිතා. එවඤ්ච  ය්හ ාමන 
ඔ කපත්තේෙ ච යාපන ත්මතොදන ාහිකා ච සිද්ධා මහොති. න හි ෙක්කා
අට්ඨකුඩුවමතො ඌමනොදන ාහිනා පත්මතන අථූපීකතං පිණ්ඩපාතං
පරිමයසිත්වා යාමපතුං. මතමනව වුත්තං මවරඤ්ජකණ්ඩට්ඨකථායං ‘පත්මථො
නා  නාළි ත්තං මහොති, එකේෙ පුරිෙේෙ අලං යාපනායා’ති’’. වුත්තම්පි
මහතං ජාතකට්ඨකථායං (ජා. අට්ඨ. 5.21.192) ‘‘පත්මථොදමනො නාල යං
දුවින්න’’න්ති, ‘‘එකේෙ දින්නං ද්වින්නංතිණ්ණං පමහොතී’’තිච, තේ ා ඉධ

වුත්තනයානුොමරන  මහතබ්බන්ති. දකලොපස්ස දකලොපස්ස අනුරූපන්ති
ඔදනේෙ චතුභා  ත්තං. වුත්තඤ්මහතං  ජ්ඣි ිචකාමය 
බ්රහ් ායුසුත්තෙංවණ්ණනායං ( . ිච. අට්ඨ. 2.387) ‘‘බයඤ්ජනේෙ  ත්තා

නා  ඔදනචතුත්ථභාම ො’’ති. ඔදන කොනීතිඔදනේෙ ති  තිමයෙංතාිච

ඔදන තිකාිච.  තීති ච ඔකාමෙො ඔදනේෙ අන්මතොපවිෙනසීලත්තා ඔදනේෙ
ඔකාමෙොමයව මතෙං ඔකාමෙො මහොති, න අඤ්ඤං අත්තමනො ඔකාෙං

 මවෙන්තීති අත්මථො. භාජනපරිකභොක නාති උදකාහරණාදිනා 
භාජනපරිමභොම න. 

එවං ප ාණමතො අධිට්ඨානූප විකප්පනූප පත්තං දේමෙත්වා ඉදාිච 

පාකමතො මූලමතො ච තං දේමෙතුං ‘‘ප ාණයුත්තානම්පී’’තිආදි ාහ. තත්ථ 

අකයොපත්කතොපඤ්චහිපාකෙහිපත්කතොති කම් ාරපක්කංමයවඅනධිට්ඨහිත්වා
ෙ ණොරුප්පනීලවණ්ණකරණත්ථාය පුනප්පුනං නානාෙම්භාමරහි
පචිතබ්මබො, අමයොපත්තේෙ අතිකක්ඛ ත්තා කම් ාරපාමකන ෙද්ධිං

පඤ්චවාරපක්මකොමයව ෙ ණොරුප්පනීලවණ්මණො මහොති.  ත්කොපත්කතො

ද්වීහි පාකෙහි පක්කෙොති එත්ථාපි එමෙව නමයො. තේෙ පන මුදුකත්තා
කුම්භකාරකපාමකන ෙද්ධිං ද්විවාරපක්මකොපි ෙ ණොරුප්පනීලවණ්මණො 
මහොති.එවංකමතොමයවහිපත්මතොඅධිට්ඨානූපම ොවිකප්පනූපම ොචමහොති, 
නාකමතො.මතනවක්ඛති ‘‘පාමකචමූමලචසුිචට්ඨිමතමයවඅධිට්ඨානූපම ො
මහොති.මයොඅධිට්ඨානූපම ො, ේමවව විකප්පනූපම ො’’ති(වි.ෙඞ් .අට්ඨ.48). 

කසොහත්ථංද කතොපි අනා කතොපිඅධිට්ඨාතබ්කබ්ොවිෙප්කපතබ්කබ්ොතිඑමතන
දූමර ඨිතම්පි අධිට්ඨාතුං විකප්මපතුඤ්ච ලභති, ඨපිතට්ඨානෙල්ලක්ඛණම ව

ප ාණන්ති දේමෙති. ඉදාිච තම වත්ථං විත්ථාමරතු ාහ ‘‘යදි හී’’තිආදි. හි-
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ෙද්මදො විත්ථාරමජොතමකො. තත්ථ පචිත්වා ඨකපස්සාමීති කා වණ්ණපාකං
ෙන්ධායවුත්තං. 

ඉදාිච පත්තාධිට්ඨානං දේමෙතු ාහ ‘‘තත්ථ ද්කව පත්තස්ස

අධිට්ඨානා’’තිආදි. තත්ථ සා න්තවිහාකරති ඉදං උපලක්ඛණවමෙන වුත්තං, 

තමතොදූමරඨිතම්පි අධිට්ඨාතබ්බම ව. ඨපිතට්ඨානංසල්ලක්කඛත්වාතිඉදම්පි 
උපචාර ත්තං, පත්තෙල්ලක්ඛණම මවත්ථප ාණං. 

ඉදාිචඅධිට්ඨානවිජහනංදේමෙතුං ‘‘එවං අප්ප ත්තස්ස’’තයාදි ාහ.තත්ථ 

පත්කත වා ඡිද්දං කහොතීති මුඛවට්ටිමතො මහට්ඨා ද්වඞ්ගුල ත්මතොකාෙමතො
පට්ඨායයත්ථකත්ථචි ඡිද්දංමහොති. 

සත්තන්නං ධඤ්ඤානන්ති– 

‘‘ොලිවීහිචකුද්රූමෙො; 
ම ොධූම ොවරමකොයමවො; 
කඞ්ගූති ෙත්තධඤ්ඤාිච; 
නීවාරාදීතුතබ්භිදා’’ති.– 

වුත්තානංෙත්තවිධානංධඤ්ඤානං. 

49. එවං පත්තාධිට්ඨානං දේමෙත්වා ඉදාිච පත්තවිකප්පනං දේමෙතුං 

‘‘විෙප්පකන පනා’’තිආදි ාහ. තං චීවරවිකප්පමන වුත්තනමයමනව 
මවදිතබ්බං. 

50. එවං විකප්පනානයංදේමෙත්වාඉදාිචපත්මතභින්මනකත්තබ්බවිධිං

දේමෙතු ාහ ‘‘එවං අධිට්ඨහිත්වා’’ඉ්චාදි. තත්ථ අපත්කතොති ඉමිනා
අධිට්ඨානවිජහනම්පි දේමෙති. පඤ්චබන්ධමනපි පත්මත අපරිපුණ්ණපාමක

පත්මත විය අධිට්ඨානං න රුහති. ‘‘කපුපට්කටන වා’’ති වුත්තත්තා
තම්බමලොහාදිකප්පියමලොමහහි අමයොපත්තේෙඡිද්දංඡාමදතුංවට්ටති.මතමනව 

‘‘කලොහ ණ් ලකෙනා’’ති වුත්තං. සුද්කධහි…කප.… න වට්ටතීති ඉදං

උණ්හමභොජමන පක්ඛිත්මත විලීය ානත්තා වුත්තං. ඵාණිතං ඣාකපත්වා

පාසාණචුණ්කණන බ්න්ධිතුං වට්ටතීති පාොණචුණ්මණන ෙද්ධිං ඵාණිතං

පචිත්වාතථාපක්මකනපාොණචුණ්මණනබන්ධිතුං වට්ටති. අපරිකභොක නාති

අයුත්තපරිමභොම න. ‘‘අනුජානාමි භික්ඛකව දධාරෙ’’න්ති වුත්තත්තා
 ඤ්චපීඨාදීසු යත්ථකත්ථචිආධාරකංඨමපත්වාතත්ථපත්තංඨමපතුංවට්ටති
ආධාරකට්ඨපමනොකාෙේෙ අිචයමිතත්තාතිවදන්ති. 
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පටුන 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

අධිට්ඨානවිකප්පනවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

අට්ඨම ොපරි්මඡමදො. 

9. චීවරවිප්පවාසවිනිච්ඡයෙථා 

51. එවං අධිට්ඨානවිකප්පනවිිච්ඡයකථං දේමෙත්වා ඉදාිච චීවමරන 

විනාවාෙවිිච්ඡයකරණං දේමෙතුං ‘‘චීවකරනවිනාවාකසො’’තයාදි ාහ. තත්ථ
චීයතීතිචීවරං, චයංෙඤ්චයං කරීයතීතිඅත්මථො, අරියද්ධමජොවත්ථවිමෙමෙො.

ඉධ පන තිචීවරාධිට්ඨාමනන අධිට්ඨහිත්වා ධාරිතං චීවරත්තයම ව. විනාති
වජ්ජනත්මථ ිචපාමතො. වෙනං වාමෙො, විනා වාමෙො විනාවාමෙො, චීවමරන

විනාවාමෙො චීවරවිනාවාකසො, ‘‘චීවරවිප්පවාමෙො’’ති වත්තබ්මබ
වත්ති්ඡාවමෙන,  ාථාපාදපූරණත්ථාය වා අලුත්තෙ ාෙං කත්වා එවං 
වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. තථා ච වක්ඛති ‘‘තිචීවරාධිට්ඨාමනන…මප.… 
විප්පවාමෙො’’ති, ‘‘ඉ ංෙඞ්ඝාටිංඅධිට්ඨාමි, ඉ ංඋත්තරාෙඞ් ංඅධිට්ඨාමි, ඉ ං
අන්තරවාෙකං අධිට්ඨාමී’’ති එවං නාම න අධිට්ඨිතානං තිණ්ණං චීවරානං
එමකමකන විප්පවාමෙොති අත්මථො, එමකනපි විනා වසිතුං න වට්ටති, 
වෙන්තේෙ භික්ඛුමනො ෙහ අරුණුග්  නා චීවරං ිචේෙග්ගියං මහොති, 

පාචිත්තියඤ්ච ආපජ්ජතීති ෙම්බන්මධො. වසිතබ්බ්න්ති එත්ථ වෙනකිරියා
චතුඉරියාපථොධාරණා, තේ ා කායලග් ං වා මහොතු අලග් ං වා, 
අඩ්ඪමතයයරතනේෙ පමදෙේෙ අන්මතො කත්වා තිට්ඨන්මතොපි චරන්මතොපි
ිචසින්මනොපිිචපන්මනොපිහත්ථපාමෙකත්වාවෙන්මතොනා  මහොති. 

එවං ො ඤ්ඤමතො අවිප්පවාෙලක්ඛණං දේමෙත්වා ඉදාිච 

 ා ාදිපන්නරමෙොකාෙවමෙන විමෙෙමතො දේමෙතු ාහ ‘‘ ාමි’’්චාදි. තත්ථ 

 ා නිකවසනානි පාකටාමනව. උකදොසිකතො නා යානාදීනංභණ්ඩානංොලා. 

අට්කටො නා  පටිරාජාදිපටිබාහනත්ථං ඉට්ඨකාහි කමතො බහලභිත්තිමකො 

චතුපඤ්චභූමිමකො පතිේෙයවිමෙමෙො.  ාකළො නා  එකකූටෙඞ් හිමතො 

චතුරේෙපාොමදො. පාසාකදො නා  දීඝපාොමදො. හම්මියං නා 

මුණ්ඩ්ඡදනපාොමදො, මුණ් ච්ඡදනපාසාකදොති ච චන්දිකඞ් ණයුත්මතො 

පාොමදොතිවු්චති. සත්කථො නා ජඞ්ඝෙත්මථොවාෙකටෙත්මථො වා. කඛත්තං 

නා  පුබ්බණ්ණාපරණ්ණානං විරුහනට්ඨානං. ධඤ්ඤෙරණං නා 

ඛල ණ්ඩලං. දරාක ො නා  පුප්ඵාරාම ොඵලාරාම ො. විහාරාදමයොපාකටාඑව.
තත්ථ ිචමවෙනාදීිච  ා මතො බහි ෙන්ිචවිට්ඨාිච  හිතානීති මවදිතබ්බං.
අන්මතො ාම  ඨිතානඤ්හි  ා ග් හමණන  හිතත්තා  ා පරිහාමරොමයවාති.
 ා ග් හමණනචිච  න රාිචපි  හිතාමනවමහොන්ති. 
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පරිඛාය වා පරික්ඛිත්කතොති ඉමිනා ෙ න්තා නදීත ාකාදිඋදමකන

පරික්ඛිත්මතොපි පරික්ඛිත්මතොමයවාති දේමෙති. තං ප ාණං අකක්ෙමිත්වාති

ඝරේෙඋපරිආකාමෙඅඩ්ඪමතයයරතනප්ප ාණං අතික්කමිත්වා. සභාකයවා

වත්ථබ්බ්න්ති ඉමිනා ෙභාෙද්දේෙ පරියාමයො ෙභායෙද්මදො නපුංෙකලිඞ්ම ො
අත්ථීති දේමෙති. ෙභාෙද්මදො හි ඉත්ථිලිඞ්ම ො, ෙභායෙද්මදො

නපුංෙකලිඞ්ම ොති. ද්වාරමූකල වාති න රේෙ ද්වාරමූමල වා. කතසන්ති 
ෙභායන රද්වාරමූලානං. තේො වීථියා ෙභායද්වාරානං  හමණමනව තත්ථ
ෙබ්බාිචපි ම හාිච, ො ච අන්තරවීථි  හිතාමයව මහොති. එත්ථ ච
ද්වාරවීථිඝමරසු වෙන්මතන  ා ප්පමවෙනෙහමෙයයාදිමදොෙං පරිහරිත්වා
සුප්පටි්ඡන්නතාදියුත්මතමනව භවිතබ්බං.ෙභාපනයදිෙබ්මබෙංවෙනත්ථාය
පපාෙදිො කතා, අන්තරාරාම  විය යථාසුඛං වසිතුං වට්ටතීති මවදිතබ්බං. 

අකහරිත්වා ඝකර නික්ඛිපතීති වීථිං මුඤ්චිත්වා ඨිමත අඤ්ඤේමිං ඝමර

ිචක්ඛිපති.මතනාහ ‘‘වීථිහත්ථපාකසොනරක්ඛතී’’ති. පුරකතොවාපච්ඡකතො වා

හත්ථපාකසතිඝරේෙහත්ථපාෙංෙන්ධායවදති. 

එවං  ා වමෙන විප්පවාොවිප්පවාෙං දේමෙත්වා ඉදාිච ිචමවෙනවමෙන 

දේමෙන්මතො ‘‘සකචඑෙකුලස්සසන්තෙංනිකවසනං කහොතී’’තිආදි ාහ.තත්ථ 

ඔවරකෙො නා   බ්භේෙ අබ්භන්තමර අඤ්මඤො  බ්මභොති වදන්ති,  බ්භේෙ
වා පරියායවචනම තං. ඉදාිච උමදොසිතාදිවමෙන දේමෙන්මතො 

‘‘උකදොසික’’්චාදි ාහ. තත්ථ වුත්තනකයකනවාති ‘‘එකකුලේෙ ෙන්තමකො

උමදොසිමතොමහොතිපරික්ඛිත්මතො චා’’තිආදිනාිචමවෙමනවුත්තනමයන. එව-
ෙද්මදොවිමෙෙිචවත්ති අත්මථො.මතනවිමෙමෙොනත්ථීතිදේමෙති. 

ඉදාිච මයසු විමෙමෙො අත්ථි, මත දේමෙන්මතො ‘‘සකච එෙකුලස්ස

නාවා’’තිආදි ාහ.තත්ථ පරියාදියිත්වාති විිචවිජ්ඣිත්වා, අජ්මඣොත්ථරිත්වාවා.

වුත්තම වත්ථං විභාමවති ‘‘අන්කතොපවිට්කඨනා’’තිආදිනා. තත්ථ 

අන්කතොපවිට්කඨනාති ා ේෙ, නදියාවාඅන්මතොපවිට්මඨන. ‘‘ෙත්මථනා’’ති

පාඨමෙමෙො. නදීපරිහාකරොලබ්භතීතිඑත්ථ ‘‘විසුංනදීපරිහාරේෙඅවුත්තත්තා
 ා ාදීහි අඤ්ඤත්ථ විය චීවරහත්ථපාමෙොමයව නදීපරිහාමරො’’ති තීසුපි
 ණ්ඨිපමදසුවුත්තං.අඤ්මඤපන‘‘ඉමිනාඅට්ඨකථාවචමනන නදීපරිහාමරොපි
විසුං සිද්මධොති නදීහත්ථපාමෙො න විජහිතබ්මබො’’ති වදන්ති. යථා පන 
අජ්මඣොකාමෙෙත්තබ්භන්තරවමෙනඅරඤ්ඤපරිහාමරොලබ්භති, එවංනදියං
උදකුක්මඛපවමෙන නදීපරිහාමරොලබ්භතීතිකත්වාඅට්ඨකථායංනදීපරිහාමරො
විසුං අවුත්මතො සියා ෙත්තබ්භන්තරඋදකුක්මඛපසී ානං අරඤ්ඤනදීසු
අබද්ධසී ාවමෙනලබ්භ ානත්තා.එවඤ්ච ෙතිෙමුද්දජාතේෙමරසුපිපරිහාමරො
අවුත්තසිද්මධො මහොති නදියා ෙ ානලක්ඛණත්තා, නදීහත්ථපාමෙො න
විජහිතබ්මබොති පන අත්මථ ෙතිනදියා අතිවිත්ථාරත්තා බහුොධාරණත්තා ච
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අන්මතොනදියං චීවරං ඨමපත්වා නදීහත්ථපාමෙ ඨිමතන චීවරේෙ පවත්තිං
ජාිචතුං න ෙක්කා භමවයය. එෙ නමයො ෙමුද්දජාතේෙමරසුපි.
අන්මතොඋදකුක්මඛමප වා තේෙ හත්ථපාමෙ වා ඨිමතන පන ෙක්කාති අයං

අම්හාකං අත්තමනො ති, විචාමරත්වා  මහතබ්බං. විහාරසී න්ති
අවිප්පවාෙසී ං ෙන්ධායාහ. එත්ථ ච විහාරේෙ නානාකුලෙන්තකභාමවපි
අවිප්පවාෙසී ාපරි්මඡදබ්භන්තමර ෙබ්බත්ථ චීවරඅවිප්පවාෙෙම්භවමතො

පධානත්තා තත්ථ ෙත්ථපරිහාමරො න ලබ්භතීති ‘‘විහාරං  න්ත්වා

වසිතබ්බ්’’න්ති වුත්තං. සත්ථසමීකපති ඉදං
යථාවුත්තඅබ්භන්තරපරි්මඡදවමෙනවුත්තං. 

යේ ා ‘‘නානාකුලේෙ පරික්ඛිත්මත මඛත්මත චීවරං ිචක්ඛිපිත්වා
මඛත්තද්වාරමූමල වා තේෙ හත්ථපාමෙ වා වත්ථබ්බ’’න්ති වුත්තං, තේ ා
ද්වාරමූලමතො අඤ්ඤත්ථ මඛත්මතපි වෙන්මතන චීවරං ිචක්ඛිපිත්වා
හත්ථපාමෙ කත්වාමයවවසිතබ්බං. 

විහාකරො නා ෙපරික්ඛිත්මතොවා අපරික්ඛිත්මතොවාෙකමලොආවාමෙොති

වදන්ති. යස්මිං විහාකරති එත්ථපනඑකම හම වවුත්තං. වි තිවිමනොදිචයං

(වි.වි.ටී.1.491-494) පන ‘‘විහාකරො නා උපචාරසී ා. යස්මිංවිහාකරති තේෙ
අන්මතොපරිමවණාදිං ෙන්ධාය වුත්ත’’න්ති වුත්තං. එකකුලාදිෙන්තකතා
මචත්ථ කාරාපකානංවමෙනමවදිතබ්බා. 

යං ජ්ඣන්හිකෙොකලස න්තාඡායා ඵරතීතියදා හාවීථියංඋජුකම ව
 ්ඡන්තංසූරිය ණ්ඩලං ජ්ඣන්හිකං පාපුණාති, තදායංඔකාෙංඡායාඵරති, 

තංෙන්ධායවුත්තං.වි තිවිමනොදිචයංපන ‘‘ඡායායඵුට්කඨොොසස්සාතිඋජුකං 

අවික්ඛිත්තමලඩ්ඩුපාතබ්භන්තරං ෙන්ධාය වදතී’’ති වුත්තං. අ  නපකථති
තදමහව න්ත්වාිචවත්මතතුං අෙක්කුමණයයමක ෙමුද්ද ජ්මඣමය දීපකා, 

මතසූතිමයොජනා. ඉතරස්මින්ති පුරත්ථි දිොයචීවමර. 

52. නදිං ඔතරතීති හත්ථපාෙං මුඤ්චිත්වා ඔතරති. නාපජ්ජතීති

පරිමභො ප්චයා දුක්කටං නාපජ්ජති. මතනාහ ‘‘කසො හී’’තිආදි. 

අපරිකභො ාරහත්තාති ඉමිනා ිචේෙග්ගියචීවරං අිචේෙජ්ජිත්වා

පරිභුඤ්ජන්තේෙ දුක්කටං අචිත්තකන්ති සිද්ධං. එෙං පාරුපිත්වා එෙං

අංසකූකටඨකපත්වා න්තබ්බ්න්තිඉදංබහූනං ෙඤ්චරණට්ඨාමනඑවංඅකත්වා
  නං න ොරුප්පන්ති කත්වා වුත්තං, න ආපත්තිඅඞ් ත්තා. බහි ාම 

ඨමපත්වාපි අපාරුපිතබ්බතාය වුත්තං ‘‘විනයෙම් ං ොතබ්බ්’’න්ති. අථ වා
විහාමරෙභා ංභික්ඛුංන පේෙති, එවංෙතිආෙනොලං න්ත්වාවිනයකම් ං
කාතබ්බන්ති මයොජනා. ආෙනොලං  ්ඡන්මතන කිං තීහි චීවමරහි

 න්තබ්බන්ති ආහ ‘‘සන්තරුත්තකරනා’’ති නට්ඨචීවරේෙ
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ෙන්තරුත්තරොදියනමතො. ෙඞ්ඝාටි පන කිං කාතබ්බාති ආහ ‘‘සඞ්ඝාටිං 

බ්හි ාක ඨකපත්වා’’ති.උත්තරාෙඞ්ම ච බහි ාම ඨපිතෙඞ්ඝාටියඤ්චපඨ ං
විනයකම් ං කත්වා ප්ඡා උත්තරාෙඞ් ං ිචවාමෙත්වා අන්තරවාෙමක
කාතබ්බං.එත්ථචබහි ාම ඨපිතේෙපිවිනයකම් වචනමතො පරම්මුඛාපිඨිතං
ිචේෙජ්ජිතුං, ිචේෙට්ඨංදාතුඤ්චවට්ටතීතිමවදිතබ්බං. 

දහරානං   මන ෙඋේොහත්තා ‘‘නිස්සකයො පන න පටිප්පස්සම්භතී’’ති

වුත්තං. මුහුත්තං…කප.… පටිප්පස්සම්භතීති ෙඋේොහත්මත   නේෙ
උප්ඡින්නත්තා වුත්තං, මතෙං පන පුරාරුණා උට්ඨහිත්වා ෙඋේොමහන
 ්ඡන්තානං අරුමණ අන්තරා උට්ඨිමතපි න පටිප්පේෙම්භති ‘‘යාව

අරුණුග්  නාෙයන්තී’’තිවුත්තත්තා.මතමනව ‘‘ ා ංපවිසිත්වා…කප.… න

පටිප්පස්සම්භතී’’ති වුත්තං. අඤ්ඤ ඤ්ඤස්ස වචනං අග් කහත්වාතිආදිම්හි

ෙඋේොහත්තා   නක්ඛමණ පටිප්පේෙද්ධි න වුත්තා. කධනුභකයනාති 

තරුණව්ඡ ාවීනං ආධාවිත්වා සිඞ්ම න පහරණභමයන. නිස්සකයො ච 

පටිප්පස්සම්භතීති එත්ථ මධනුභයාදීහි ඨිතානං යාව භයවූපෙ ා ඨාතබ්බමතො 
‘‘අන්මතොඅරුමණමයව  මිේොමී’’ති ිචයම තුං අෙක්කුමණයයත්තා වුත්තං.
යත්ථ පන එවං ිචයම තුං ෙක්කා, තත්ථ අන්තරා අරුමණ උග් මතපි
ිචේෙමයොනපටිප්පේෙම්භති මභෙජ්ජත්ථාය ා ංපවිට්ඨදහරානංවිය. 

අන්කතොසී ායං  ා න්ති අවිප්පවාෙසී ාෙම්මුතිමතො ප්ඡා
පතිට්ඨාපිත ා ං ෙන්ධාය වදති  ා ඤ්ච  ාමූපචාරඤ්ච ඨමපත්වා

ෙම් න්ිචතබ්බමතො. පවිට්ඨානන්තිආචරියන්මතවාසිකානංවිසුංවිසුං තානං 

අවිප්පවාෙසී ත්තා කනව චීවරානිනිස්සග්ගියානි කහොන්ක, ෙඋේොහතාය න

නිස්සකයො පටිප්පස්සම්භක. අන්තරා ග්ක ති ධම් ං සුත්වා ආ ්ඡන්තානං
අන්තරා ග්ම . 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

චීවරවිප්පවාෙවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

නවම ොපරි්මඡමදො. 

10. භණ් පටිසා නවිනිච්ඡයෙථා 

53. එවං චීවරවිප්පවාෙවිිච්ඡයං කමථත්වා ඉදාිච

භණ්ඩපටිො නවිිච්ඡයංකමථතුං ‘‘භණ් ස්ස පටිසා න’’න්තිආදි ාහ.තත්ථ

භඩිතබ්බං භාමජතබ්බන්ති භණ් ං, භඩිතබ්බං ඉ්ඡිතබ්බන්ති වා භණ් ං, 

භණ්ඩන්තිපරිභණ්ඩන්තිෙත්තාඑමතනාතිවා භණ් ං, මූලධනං, පරික්ඛාමරො
වා.වුත්තඤ්හිඅභිධානප්පදීපිකායං – 
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‘‘භාජනාදිපරික්ඛාමර, භණ්ඩංමූලධමනපිචා’’ති. 

තේෙ භණ්ඩේෙ, පටිොමියමත පටිසා නං, රක්ඛණං ම ොපනන්ති අත්මථො.

මතනාහ ‘‘පකරසං භණ් ස්ස ක ොපන’’න්ති.  ාතු ෙණ්ණපිළන්ධනං

තාලපණ්ණම්පීති පි-ෙද්මදො ෙම්භාවනත්මථො. මතන පම ව අඤ්ඤාතකානං

ෙන්තකන්ති දේමෙති. ගිහිසන්තෙන්ති ඉමිනා පඤ්චන්නං ෙහධම්මිකානං

ෙන්තකං පටිොම තුං වට්ටතීති දීමපති. භණ් ා ාරිෙසීකසනාති එමතන 
විේොෙග් ාහාදිනා  මහත්වා පටිොම න්තේෙ අනාපත්තීති දේමෙති. මතන

වක්ඛති ‘‘අත්තමනො අත්ථාය  මහත්වා පටිොම තබ්බ’’න්ති. ඡන්කදනපි 

භකයනපීති වඩ්ඪකීආදීසු ඡන්මදන, රාජවල්ලභාදීසු භමයන බලක්කාමරන
පාමතත්වා මතසුචපටිොම තුංවට්ටතීතිමයොමජතබ්බං. 

ෙඞ්ම ොපනත්ථාය අත්තමනො හත්මථ ිචක්ඛිත්තේෙ භණ්ඩේෙ 
ගුත්තට්ඨාමනපටිො නපමයො ංවිනා‘‘නාහං ණ්හාමී’’තිආදිනාඅඤ්ඤේමිං
පමයොම  අකමත රජ්ජෙඞ්මඛොභාදිකාමල ‘‘න දාිච තේෙ දේොමි, න  ය්හං
දාිච දේෙතී’’ති උමභොහිපි ෙකෙකට්ඨාමන ිචසීදිත්වා ධුරිචක්මඛමප කමතපි
අවහාමරො නත්ථි. මකචි පමනත්ථ ‘‘පාරාජිකම ව පටිො නපමයො ේෙ
කතත්තා’’ති වදන්ති, තං මතෙං  ති ත්තං, න ොරමතො ප්මචතබ්බං.
පටිො නකාමල හිේෙ මථයයචිත්තං නත්ථි, ‘‘න දාිච තේෙ දේොමී’’ති
මථයයචිත්තුප්පත්තික්ඛමණ ච ොමිමනො ධුරිචක්මඛපචිත්තප්පවත්තියා 
මහතුභූමතොකායවචීපමයොම ොනත්ථි, මයනමෙොආපත්තිංආපජ්මජයය.නහි

අකිරියෙමුට්ඨානා අයංආපත්තීති. දාකනසඋස්සාකහො, රක්ඛකතාවාතිඅවහාරං 
ෙන්ධාය අවුත්තත්තා ‘‘නාහං  ණ්හාමී’’තිආදිනා මුොවාදකරමණ
පාචිත්තියම ව මහොති, න දුක්කටං මථයයචිත්තාභාමවන ෙහපමයො ේෙපි
අභාවමතොති මහතබ්බං. 

යදිපිමුකඛනදස්සාමීකවදක…කප.… පාරාජිෙන්තිඑත්ථකතරපමයොම න
ආපත්ති, නතාවපඨම නභණ්ඩපටිො නපමයොම නතදා මථයයචිත්තභාවා, 
නාපි ‘‘දේොමී’’ති කථනපමයොම න තදා මථයයචිත්මත විජ්ජ ාමනපි 
පමයො ේෙ කප්පියත්තාති? වු්චමත – ොමිනා ‘‘මදහී’’ති බහුමෙො
යාචිය ාමනොපි අදත්වා මයනපමයොම නඅත්තමනො අදාතුකා තං ොමිකේෙ
ඤාමපසි, මයනච මෙොඅදාතුකාම ොඅයංවික්ඛිපතීතිඤත්වාධුරංිචක්ඛිපති, 
මතමනව පමයොම නේෙ ආපත්ති. න මහත්ථ උපිචක්ඛිත්තභණ්මඩ
පරියාමයන මුත්ති අත්ථි. අදාතුකා තාය හි ‘‘කදා මත දින්නං, කත්ථ මත 
දින්න’’න්තිආදිපරියායවචමනනපිොමිකේෙ ධුමරිචක්ඛිපාපිමතආපත්තිමයව.
මතමනව අට්ඨකථායං වුත්තං ‘‘කිං තුම්මහ භණථ…මප.… උභින්නං
ධුරිචක්මඛමපන භික්ඛුමනො පාරාජික’’න්ති. පරෙන්තකේෙ පමරහි

 ණ්හාපමනඑව හිපරියායමතොමුත්ති, නෙබ්බත්ථාති මහතබ්බං. අත්තකනො
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පටුන 

හත්කථ නික්ඛිත්තත්තාති එත්ථ අත්තමනො හත්මථ ොමිනා දින්නතාය 
භණ්ඩා ාරිකට්ඨාමන ඨිතත්තා ච ඨානාචාවමනපි නත්ථි අවහාමරො, 

මථයයචිත්මතන පන  හමණ දුක්කටමතො න මු්චතීති මවදිතබ්බං. එකසව

නකයොතිඅවහාමරො නත්ථි, භණ්ඩමදයයංපනමහොතීතිඅධිප්පාමයො. 

54. පඤ්චන්නං සහධම්මිොනන්ති 
භික්ඛුභික්ඛුනීසික්ඛ ානො මණරො මණරීනං. එමතන න මකවලං ගිහීනං
එව, අථ මඛො තාපෙපරිබ්බාජකාදීනම්පි ෙන්තකං පටිොම තුං න වට්ටතීති

දේමෙති. නට්කඨපි ගීවා න කහොක, කේ ා? අෙම්පටි්ඡාපිතත්තාති අත්මථො. 

දුතිමය එකසවනකයොතිගීවානමහොති, කේ ා? අජාිචතත්තා.තතිමය ච එකසව

නකයොතිගීවානමහොති, කේ ා? පටික්ඛිපිතත්තා.එත්ථ චකාමයනවාවාචාය
වාචිත්මතනවාපටික්ඛිත්මතොපිපටික්ඛිත්මතොමයවනා මහොති. 

තස්කසව ගීවා කහොක, න මෙෙභික්ඛූනං, කේ ා? තේමෙව

භණ්ඩා ාරිකේෙ භණ්ඩා ාමර ඉේෙරභාවමතො. භණ් ා ාරිෙස්ස ගීවා න

කහොක අලෙජාතිකේමෙව ප ාමදන හරිතත්තා. දුතිමය භණ් ා ාරිෙස්ස ගීවා

න කහොක තේෙ අනාමරොචිතත්තා. නට්කඨ තස්ස ගීවා මතන ඨපිතත්තා. 

තස්කසව ගීවා, න අඤ්මඤෙං මතන භණ්ඩා ාරිමකන ෙම්පටි්ඡිතත්තා

ඨපිතත්තා ච. නත්ථි ගීවා මතන පටික්ඛිපිතත්තා. නට්ඨං සුනට්ඨක ව 

භණ්ඩා ාරිකේෙ අෙම්පටි්ඡාපනමතො. නට්කඨ ගීවා මතනඨපිතත්තා. සබ්බ්ං

තස්ස ගීවා තේෙ භණ්ඩා ාරිකේෙ ප ාමදන හරණමතො. තත්කථව උපචාකර

විජ්ජ ාකනති භණ්ඩා ාරිකේෙ ෙමීමපමයව උ්චාරපේොවට්ඨාමන
විජ්ජ ාමන. 

55.  යි ච  කත සඞ්ඝස්ස ච කසනාසකන විනට්කඨති එත්ථ මකවලං
ෙඞ්ඝේෙ මෙනාෙනං  ා විනේසීති ඉමිනා අධිප්පාමයන විවරිතුම්පි

වට්ටතිමයවාති වදන්ති. ‘‘තං  ාමරේොමී’’ති එත්තමක වුත්මතපි විවරිතුං

වට්ටක ‘‘ගිලානපක්මඛඨිතත්තා අවිෙමයො’’තිවුත්තත්තා.  රණමතො හි පරං 
ම ලඤ්ඤංඅවිෙයත්තඤ්ච නත්ථි.‘‘ද්වාරංඡින්දිත්වාහරිේො ා’’තිඑත්තමක

වුත්මතපිවිවරිතුං වට්ටතිමයව. සහාකයහිභවිතබ්බ්න්තිමතහිපිභික්ඛාචාරාදීහි 
පරිමයසිත්වාඅත්තමනොෙන්තකම්පිකිඤ්චිකිඤ්චිදාතබ්බන්තිවුත්තංමහොති. 

අයඤ්හි සාමීචීති භණ්ඩා ාමර වෙන්තානං ඉදං වත්තං. කලොල හාකථකරොති
 න්මදොම ොමූමහොආකිණ්ණවිහාරීෙදාකී ාපසුමතොවා  හාමථමරො. 

56. ඉතකරහීති තේමිංමයව  බ්මභ වෙන්මතහි භික්ඛූහි.

විහාරරක්ඛණවාමර ිචයුත්මතො විහාරවාරිකෙො, වුඩ්ඪපටිපාටියා අත්තමනො

වාමර විහාරරක්ඛණමකො. නිවාපන්ති භත්තමවතනං. කචොරානං පටිපථං
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 කතසූති මචොරානං ආ  නං ඤත්වා ‘‘පඨ තරංමයව  න්ත්වා ෙද්දං
කරිේො ා’’ති මචොරානං අභිමුඛං  මතසු. ‘‘මචොමරහි හටභණ්ඩං

ආහරිේො ා’’ති මතෙං අනුපථං  මතසුපි එමෙව නමයො. නිබ්ද්ධං ෙත්වාති 

‘‘අසුකකුමලයාගුභත්තංවිහාරවාරිකානංමයවා’’තිඑවංිචය නංකත්වා. ද්කව

කස්කසොයාගුසලාොචචත්තාරිපඤ්චසලාෙභත්තානිච ලභ ාකනොවාතිඉදං
ිචදේෙන ත්තං, තමතො ඌනං වා මහොතු අධිකං වා, අත්තමනො ච 
මවයයාව්චකරේෙ ච යාපන ත්තං ලභනම ව ප ාණන්ති  මහතබ්බං. 

නිස්සිතකෙ ජග් ාකපන්තීති අත්තමනො අත්තමනො ිචේසිතමක භික්ඛාචරියාය

මපොමෙන්තා ිචේසිතමකහි විහාරං ජග් ාමපන්ති. අසහායස්සාති
ෙහායරහිතේෙ. ‘‘අෙහායේෙ අදුතියේො’’ති පාමඨො යුත්මතො. ප්ඡි ං
පුරි ේමෙවමවවචනං.අෙහායේෙවාඅත්තදුතියේෙවාති ඉ ේමිංපනපාමඨ
එමකන ආනීතං ද්වින්නං නප්පමහොතීති අත්තදුතියේෙපි වාමරො ිචවාරිමතොති
වදන්ති, තං ‘‘යේෙෙභාම ොභික්ඛුභත්තං ආමනත්වාදාතානත්ථී’’තිඉමිනා
න ෙම ති, වී ංසිතබ්බං. වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.112) පන 

‘‘අත්තදුකයස්සාති අප්පි්ඡේෙ. අත්තාෙරීරම ව දුතිමයො, න අඤ්මඤොති හි
අත්තදුතිමයො, තදුභයේෙපිඅත්ථේෙවිභාවනං ‘යේො’තිආදි.එමතනෙබ්මබන
එමකකේෙවාමරොනපාමපතබ්මබොතිදේමෙතී’’ති වුත්තං. 

පාෙවත්තත්ථායාති ිච්චං පචිතබ්බයාගුභත්තෙඞ්ඛාතවත්තත්ථාය. 

ඨකපන්තීතිදායකා ඨමපන්ති. තං කහත්වාතිතංආරාමිකාදීහිදීය ානංභා ං 

 මහත්වා. උපජීවන්කතන ඨාතබ්බ්න්ති අබ්මභොකාසිකරුක්ඛමූලිමකනපි
පාකවත්තං උපිචේොය ජීවන්මතන අත්තමනො පත්තචීවරරක්ඛණත්ථාය

විහාරවාමර ෙම්පත්මත ඨාතබ්බං. න  ාහාකපතබ්කබ්ොති එත්ථ යේෙ
අබ්මභොකාසිකේෙපි අත්තමනො අධිකපරික්ඛාමරො මච ඨපිමතො අත්ථි, 

චීවරාදිෙඞ්ඝිකභාම පි ආලමයො අත්ථි, මෙොපි  ාහාමපතබ්මබො. පරිපුච්ඡන්ති 

පු්ඡිතපඤ්හවිේෙජ්ජනං, අට්ඨකථං වා. දිගුණන්ති අඤ්මඤහි ලබ්භ ානමතො

ද්විගුණං. පක්ඛවාකරනාති අඩ්ඪ ාෙවාමරන. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

භණ්ඩපටිො නවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

දෙම ොපරි්මඡමදො. 

11. ෙයවික්ෙයස ාපත්කවිනිච්ඡයෙථා 

57. එවං භණ්ඩපටිො නවිිච්ඡයංකමථත්වාඉදාිචකයවික්කයවිිච්ඡයං

කමථන්මතො ‘‘ෙයවික්ෙයස ාපත්තී’’තිආදි ාහ. තත්ථ කයනං කමයො, 
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පරභණ්ඩේෙ  හණං, වික්කයනං වික්කමයො, ෙකභණ්ඩේෙ දානං, කමයො ච

වික්කමයො ච ෙයවික්ෙයං. ෙ ාපජ්ජනං ස ාපත්ක, තේෙ දුවිධේෙ කිරියේෙ

කරණං.තේෙරූපංදේමෙති ‘‘ඉමිනා’’තිආදිනා. 

මෙෙඤාතමකසු ෙද්ධාමදයයවිිචපාතෙම්භවමතො තදභාවට්ඨානම්පි 

දේමෙතුං ‘‘ ාතරං වා පන පිතරං වා’’තිආදි වුත්තං. මතන 
විඤ්ඤත්තිෙද්ධාමදයයවිිචපාතනඤ්ච න මහොති ‘‘ඉමිනා ඉදං මදහී’’ති
වදන්මතොති දේමෙති, කයවික්කයං පන ආපජ්ජති ‘‘ඉමිනා ඉදං මදහී’’ති
වදන්මතොති දේමෙති. ඉමිනා චඋපරි අඤ්ඤාතකන්තයාදිනා ච මෙෙඤාතකං
‘‘ඉ ංමදහී’’තිවදමතොවිඤ්ඤත්තිනමහොති, ‘‘ඉ ං ණ්හාහී’’තිපනදදමතො
ෙද්ධාමදයයවිිචපාතනං, ‘‘ඉමිනා ඉ ං මදහී’’ති කයවික්කයං ආපජ්ජමතො
ිචේෙග්ගියන්ති අයම්පි අත්මථො දේසිමතො මහොති මි පදවලඤ්ජනනයාමයන. 

තස් ාඉ්චාදිමකපි ‘‘ ාතාපිතූහි ෙද්ධිං කයවික්කයං, මෙෙඤාතමකහි ෙද්ධිං
ද්මවආපත්තිමයො, අඤ්ඤාතමකහිෙද්ධිං තිේමෙොආපත්තිමයො’’තිවත්තබ්මබ
මතමනවනයාමයනඤාතුංෙක්කාතිකත්වාන වුත්තන්තිදට්ඨබ්බං, අඤ්ඤථා
අබයාපිතමදොමෙොසියා. 

‘‘ඉදං භත්තං භුඤ්ජිත්වා ඉදං කමරොථා’’ති වුත්මත පුබ්බාපරෙම්බන්ධාය
කිරියාය වුත්තත්තා ‘‘ඉමිනා ඉදං මදහී’’ති වුත්තෙදිෙං මහොති. ඉදං භත්තං
භුඤ්ජ, ඉදංනා කමරොහී’’තිවා, ‘‘ඉදං භත්තං භුත්මතොසි, ඉදංනා කමරොහි, 
ඉදං භත්තං භුඤ්ජිේෙසි, ඉදං නා  කමරොහී’’ති පන වුත්මත අෙම්බන්ධාය
කිරියාය වුත්තත්තා කයවික්කමයො න මහොති. විඝාොදානං භත්තදාමන ච 
අනමපක්ඛත්තා ෙද්ධාමදයයවිිචපාතනං න මහොති, කාරාපමන

හත්ථකම්  ත්තත්තා විඤ්ඤත්ති න මහොති, තේ ා වට්ටති. ‘‘එත්ථ

චා’’තිආදිනා අෙතිපිිචේෙග්ගියවත්ථුම්හිපාචිත්තියංමදමෙතබ්බන්තිදේමෙති. 

අග්ඝං පුච්ඡිතුං වට්ටක, එත්තාවතා කයවික්කමයො න මහොතීති අත්මථො. 

 ණ්හිතුංවට්ටතීති‘‘ඉමිනා ඉදංමදහී’’තිඅවුත්තත්තා කයවික්කමයොනමහොති, 

මූලේෙ අත්ථිතාය විඤ්ඤත්තිපි න මහොති. පත්කතො න  කහතබ්කබ්ො 

පරභණ්ඩේෙ  හග්ඝතාය. එවං ෙති කථං කාතබ්මබොති ආහ ‘‘   වත්ථු 

අප්පග්ඝන්ක දචික්ඛිතබ්බ්’’න්ති. භණ් ං අග්ඝාකපත්වා ොකරතබ්බ්තං

දපජ්ජක මථයයාවහාරෙම්භවමතො, ඌන ාෙකං මච අග්ඝති, දුක්කටං. 
 ාෙකමතො පට්ඨාය යාව ඌනපඤ්ච ාෙකං මච අග්ඝති, ථුල්ල්චයං.

පඤ්ච ාෙකං මච අග්ඝති, පාරාජිකන්ති වුත්තං මහොති. කදක, වට්ටක 

පුඤ්ඤත්ථාය දින්නත්තා අධිකේෙ. ෙප්පියොරෙස්ස පන…කප.… වට්ටක 
උභමතොකප්පියභණ්ඩත්තා.එකමතොඋභමතොවාමචඅකප්පියභණ්ඩංමහොති, 
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න වට්ටති. ‘‘ ා  ණ්හාහී’’ක වත්තබ්කබ්ො, කේ ා? කප්පියකාරකේෙ 
අමඡකත්තා. 

අඤ්කඤන අප්පටිග් හිකතන අත්කථො, කේ ා? ෙත්තාහකාලිකත්තා
මතලේෙ.පටිග් හිතමතලංෙත්තාහපර ංඑවඨමපතබ්බං, තේ ාතමතොපරං

ඨපිතුකා ේෙඅප්පටිග් හිතමතමලනඅත්මථොමහොති. අප්පටිග් හිතංදූකසයය, 
අිචයමිතකාලං අප්පටිග් හිතමතලං නාළියං අවසිට්ඨපටිග් හිතමතලං
අත්තමනොකාලංවත්තාමපයය. 

58. ඉදං පත්තචතුක්ෙං කවදිතබ්බ්න්ති අකප්පියපත්තචතුක්කං වුත්තං, 
පඤ්චම ො පන කප්පිමයො. මතන වක්ඛති ‘‘අයං පත්මතො ෙබ්බකප්පිමයො

බුද්ධානම්පි පරිමභො ාරමහො’’ති. අයංපත්කතො හාඅෙප්පිකයොනා , කේ ා? 
රූපියං උග් ණ්හිත්වා අයබීජං ෙමුට්ඨාමපත්වා මතන මලොමහන පත්තේෙ
කාරිතත්තා, එවං බීජමතො පට්ඨාය දූසිතත්තා. යථා ච තතියපාරාජිකවිෙමය
ථාවරපමයොම සු පාෙසූලාදීසු මූලමතො පට්ඨාය කාරිමතසු කිේමිඤ්චි
දණ්ඩ ත්මත වා වාක ත්මත වා අවසිට්මඨ ෙති න මු්චති, ෙබ්බේමිං
නට්මඨමයව මු්චති, එවමිධාපි බීජමතො පට්ඨාය කතත්තා තේමිං පත්මත
කිේමිඤ්චි පත්මත අවසිට්මඨපි කප්පිමයො භවිතුං න ෙක්කා. තථා ච වක්ඛති
‘‘ෙමචපි තං විනාමෙත්වා ථාලකං කාමරති, තම්පි අකප්පිය’’න්තයාදි. එවං
ෙන්මතපි දුතියපත්මත විය මූමල ච මූලේොමිකානං, පත්මත ච
පත්තේොමිකානං දින්මන කප්පිමයො කාතුං ෙක්කා භමවයය නු මඛොති

ආෙඞ්කාය ාහ ‘‘න සක්ො කෙනචි උපාකයන ෙප්පිකයො ොතු’’න්ති.
තේෙත්මථො – දුතියපත්තං රූපියං පටිග් ණ්හිත්වා ගිහීහි පරිිචට්ඨාපිතම ව
කිණාති, න බීජමතො පට්ඨාය දූමෙති, තේ ා දුතියපත්මතො කප්පිමයො කාතුං
ෙක්කා, ඉධ පන බීජමතො පට්ඨාය දූසිතත්තා මතනභික්ඛුනා තං පත්තං පුන
අයපාොණබීජං කාතුං අෙක්කුමණයයත්තා, පටිග් හිතරූපියේෙ ච 
ව ඤ්ජිතත්තා පුන ොමිකානං දාතුං අෙක්කුමණයයත්තා න ෙක්කා මකනචි
උපාමයන කප්පිමයොකාතුන්ති. 

ඉදාිච තං අෙක්කුමණයයත්තං අඤ්මඤන පකාමරන විත්ථාමරතුං 

‘‘සකචපී’’තිආදි ාහ.ඉමිනාකිඤ්චිපිඅයවත්ථුම්හිඅවසිට්මඨෙති අකප්පිමයොව

මහොතීතිදේමෙති.මතනවුත්තංවි තිවිමනොදිචයං (වි.වි.ටී.1.591) ‘‘රූපියං

උග් ණ්හිත්වාති ඉදං උක්කට්ඨවමෙන වුත්තං, මුත්තාදිදුක්කටවත්ථුම්පි

උග් ණ්හිත්වා කාරිතම්පි පඤ්චන්නං න වට්ටති එව. සමුට්ඨාකපතීති ෙයං
 න්ත්වා වා ‘ඉ ං කහාපණාදිං කම් කාරානං දත්වා බීජං ෙමුට්ඨාමපහී’ති

අඤ්ඤංආණාමපත්වාවාෙමුට්ඨාමපති.  හාඅෙප්පිකයොතිඅත්තනාවබීජමතො
පට්ඨාය දූසිතත්තා අඤ්ඤේෙ මූලේොමිකේෙ අභාවමතො වුත්තං. මෙො හි
මචොමරහිඅ්ඡින්මනොපිපුනලද්මධො ජානන්තේෙකේෙචීපිනවට්ටති.යදිහි
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වට්මටයය, ත ාකාදීසු විය ‘අ්ඡින්මනො වට්ටතී’ති ආචරියා වමදයයං. න

සක්ොකෙනචිඋපාකයනාති ෙඞ්ඝේෙවිේෙජ්ජමනනමචොරාදිඅ්ඡින්දමනනපි
කප්පිමයො කාතුං න ෙක්කා, ඉදඤ්ච මතන රූමපන ඨිතං තම්මූලමකන
වත්ථමුත්තාදිරූමපන ඨිතඤ්ච ෙන්ධාය වුත්තං. දුක්කටවත්ථුම්පි හි
තම්මූලකකප්පියවත්ථුචනෙක්කාමකනචි මතනරූමපනකප්පියංකාතුං.යදි
පන මෙො භික්ඛු මතන කප්පියවත්ථුනා, දුක්කටවත්ථුනා වා පුන රූපියං
මචතාමපයය, තං රූපියං ිචේෙජ්ජාමපත්වා අඤ්මඤෙං කප්පියං කාතුම්පි
ෙක්කාභමවයයාතිදට්ඨබ්බ’’න්ති.යංපනොරත්ථදීපිචයංපපඤ්චිතං, යඤ්ච
තම ව  මහත්වා මපොරාණටීකායං පපඤ්චිතං, තං විත්ථාමරත්වා වු්ච ානං 
අතිවිත්ථාරිතඤ්චභවිේෙති, මෙොතූනඤ්චදුබ්බිඤ්මඤයයං, තේ ාඑත්තකම ව 
වදිම්හ, අත්ථිමකහිපනමතසුමතසුපකරමණසුඔමලොමකත්වා මහතබ්බන්ති. 

දුතියපත්මත පඤ්චන්නම්පි සහධම්මිොනං න ෙප්පතීති රූපියේෙ

පටිග් හිතත්තා, කයවික්කයේෙචකතත්තා. සක්ොපනෙප්පිකයොොතුන්ති
ගිහීහි පරිිචට්ඨාපිතපත්තේමෙව කිණිතත්තා, බීජමතො පට්ඨාය අදූසිතත්තා, 
මූලමූලේොමිකානඤ්ච පත්තපත්තේොමිකානඤ්ච විජ්ජ ානත්තා. යථා පන

ෙක්කාමහොති, තංදේමෙතුං ‘‘මූකල’’තිආදි ාහ. 

තතියපත්මත සදිකසොකයවාති ‘‘පඤ්චන්නම්පි ෙහධම්මිකානං න වට්ටති, 
ෙක්කා පන කප්පිමයො කාතු’’න්ති ඉ ං නයං ිචද්දිෙති. නනු තතියපත්මතො
කප්පියමවොහාමරන  හිමතො, අථ කේ ා අකප්පිමයොති මචොදනං ෙන්ධායාහ 

‘‘ෙප්පියකවොහාකරන  හිකතොපි දුකයපත්තසදිකසොකයව, මූලස්ස 

සම්පටිච්ඡිතත්තා අෙප්පිකයො’’ති. දුතියමචොදනං පන ෙයම ව වදති. එත්ථ ච 
‘‘දුතියපත්තෙදිමෙොමයවා’’ති වුත්තත්තා මූමල ච මූලේොමිකානං, පත්මත ච 
පත්තේොමිකානං දින්මන කප්පිමයො මහොති, කප්පියභණ්ඩං දත්වා  මහත්වා 

පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටතීති දට්ඨබ්මබො. මූලස්ස අනිස්සට්ඨත්තාති මයන
උග් හිතමූමලනපත්මතොකීමතො, තේෙමූලේෙ ෙඞ්ඝ ජ්මඣඅිචේෙට්ඨත්තා.
එමතනරූපියම විචේෙජ්ජිතබ්බං, නතම්මූලකං අරූපියන්ති දේමෙති.යදිහි
මතන ෙම්පටි්ඡිතමූලං ෙඞ්ඝ ජ්මඣ ිචේෙට්ඨං සියා, මතන කප්පිමයන
කම්ම නආරාමිකාදීහි මහත්වා දින්නපත්මතොරූපියපටිග් ාහකංඨමපත්වා
මෙොනංවට්මටයය. 

චතුත්ථපත්මත දුබ්බිචාරිතත්තාති ‘‘ඉම  කහාපමණ දත්වා ඉදං මදහී’’ති
 හිතත්තා ගිහිෙන්තකානං කහාපණානං දුට්ඨුවිචාරිතත්තා එතේෙ

විචාරණකේෙ භික්ඛුමනො එව න වට්ටතීති අත්මථො. මූලස්ස 

අසම්පටිච්ඡිතත්තාති එමතන මූලේෙ ගිහිෙන්තකත්තං දේමෙති, මතමනව 
පත්තේෙ රූපියෙංමවොහාමරන අනුප්පන්නතඤ්ච දේමෙති, මතන ච තේෙ
පත්තේෙ ිචේෙජ්ජියාභාවං, භික්ඛුේෙ ච පාචිත්තියාභාවං දීමපති, මතන ච 
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දුබ්බිචාරිත ත්මතන දුක්කට ත්තභාවං පකාමෙති. නිස්සජ්ජීති ඉදඤ්ච

දානවමෙන වුත්තං, න විනයකම් වමෙන. මතමනව ච ‘‘සප්පිස්ස

පූරාකපත්වා’’තිවුත්තං. 

පඤ්ච පත්මත සබ්බ්ෙප්පිකයොති අත්තමනො ච පඤ්චන්නං

ෙහධම්මිකානඤ්චබුද්ධප්මචකබුද්ධානඤ්චකප්පිමයො.මතනාහ ‘‘බුද්ධානම්පි

පරිකභො ාරකහො’’ති. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

කයවික්කයෙ ාපත්තිවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

එකාදෙම ොපරි්මඡමදො. 

12. රූපියාදිපටිග් හණවිනිච්ඡයෙථා 

59. එවං කයවික්කයෙ ාපත්තිවිිච්ඡයං කමථත්වා ඉදාිච 

රූපියාදිපටිග් හණවිිච්ඡයං කමථන්මතො ‘‘රූපියාදිපටිග් කහො’’තිආදි ාහ.
තත්ථ ෙඤ්ඤාණත්ථාය කතං රූපං එත්ථ අත්ථීති රූපියං, යං කිඤ්චි
මවොහාරූප ං ධනං. මතන වුත්තං ෙ න්තපාොදිකායං (පාරා. අට්ඨ. 2.583-
584) ‘‘ඉධ පන යං කිඤ්චි මවොහාර  නීයං කහාපණාදි අධිප්මපත’’න්ති.
පඨ ං ආදීයතීතිආදි, කිං තං? රූපියං, රූපියං ආදි මයෙං මතති රූපියාදමයො, 
දාසිදාෙමඛත්තවත්ථුආදමයො, පටිග් හණං පටිග් මහො, ෙම්පටි්ඡනන්ති 

අත්මථො. රූපියාදීනං පටිග් මහො රූපියාදිපටිග් කහො. ජාතෙ මය උප්පන්නං

රූපම ව රූපං අේෙ භවති, න විකාර ාපජ්ජතීති ජාතරූපං, සුවණ්ණං.

ධවලෙභාවතාය ෙත්මතහි රඤ්ජියමතති රජතං, ෙජ්ඣු. ජාතරූමපන කමතො

 ාෙමකො ජාතරූප ාසකෙො. රජමතන කමතො  ාෙමකො රජත ාසකෙොති ඉදං
චතුබ්බිධම ව ිචේෙග්ගියවත්ථු මහොති, න මලොහ ාෙකාදමයොති ආහ 

‘‘තම්බ්කලොහාදීහි…කප.… සඞ් හිකතො’’ති. තම්බ්කලොහාදීහීති දදි-ෙද්මදන 

කංෙමලොහවට්ටමලොහතිපුසීොදීහිකමතොපි කලොහ ාසකෙොකයවාතිදේමෙති. කිං

ඉදම විචේෙග්ගියවත්ථුමහොති, උදාහුමුත්තාදමයොපීතිආහ ‘‘මුත්තා…කප.… 

දුක්ෙටවත්ථූ’’ති. ඉම ෙං ද්වින්නං වත්ථූනං මකො විමෙමෙොති ආහ ‘‘තත්ථ

නිස්සග්ගියවත්ථුං…කප.… දුක්ෙටක වා’’ති. තත්ථ ිචේෙග්ගියවත්ථු
අත්තමනො අත්ථාය ිචේෙග්ගියං පාචිත්තියං, මෙොනං අත්ථාය දුක්කටං, 
දුක්කටවත්ථුෙබ්මබෙංඅත්ථාය දුක්කටම වාතිමයොජනා. 

ඉදාිචමතසුවත්ථූසුකප්පියාකප්පියවිිච්ඡයංවිත්ථාරමතො දේමෙතුංආහ 

‘‘තත්රායං විනිච්ඡකයො’’ති. තත්ථ සම්පටිච්ඡිතුං න වට්ටක, කේ ා? ‘‘ඉදං

ෙඞ්ඝේෙදම්මී’’ති අකප්පියමවොහාමරනදින්නත්තා. දත්වාපක්ෙ ක, වට්ටක, 
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කේ ා? ෙඞ්ඝේෙ හත්මථ අදත්වා වඩ්ඪකීආදීනං හත්මථ දින්නත්තා. එවම්පි

වට්ටක ගිහීනංහත්මථඨපිතත්තා. පටික්ඛිපිතුංනවට්ටක ෙඞ්ඝ ණපුග් ලානං

අනා සිතත්තා. ‘‘නවට්ටතී’’කපටික්ඛිපිතබ්බ්ං ‘‘තුම්මහ මහත්වා ඨමපථා’’ති

වුත්තත්තා. පටිග් හකණපි පරිකභොක පි දපත්තීති ‘‘ෙඞ්ඝේෙ දම්මී’’ති

වුත්තත්තා පටිග් හමණ පාචිත්තියං, පරිමභොම  දුක්කටං. ස්කවව

සාපත්කකෙොතිදුක්කටාපත්තිං ෙන්ධායවදති. වදක, වට්ටක ‘‘තුම්මහප්චමය 

පරිභුඤ්ජථා’’තිකප්පියමවොහාමරනවුත්තත්තා. චීවරත්ථායදින්නං චීවකරකයව

උපකනතබ්බ්ං, කේ ා? යථා දායකා වදන්ති, තථා පටිපජ්ජිතබ්බත්තා. 
මෙනාෙනප්චයේෙ ඉතරප්චයත්තයමතො විමෙෙං දේමෙන්මතො 

‘‘කසනාසනත්ථායා’’තිආදි ාහ. ඉමිනා අවිේෙජ්ජියඅමවභඞ්ගියභාවං දේමෙති.

එවංෙන්මතපිආපදාසුකත්තබ්බවිධිංදේමෙන්මතො ‘‘සකච පනා’’තිආදි ාහ. 

60. එවං ිචේෙග්ගියවත්ථූසු කත්තබ්බවිධිං දේමෙත්වා ඉදාිච

දුක්කටවත්ථූසු කත්තබ්බවිධිංදේමෙන්මතො ‘‘සකචකෙොචි  ය්හ’’න්තයාදි ාහ.

එත්ථ පන පටිග් හකණපි පරිකභොක පි දපත්තීති දුක්කටම ව ෙන්ධාය
වුත්තං. ත ාකේෙපි මඛත්තෙඞ් හිතත්තා තේෙ පටිග් හමණපි ආපත්ති

වුත්තා. ‘‘චත්තාකරො පච්චකය පරිභුඤ්ජථාක කදතීති එත්ථ ‘භික්ඛුෙඞ්ඝේෙ
චත්තාමරොප්චමය පරිභුඤ්ජිතුංත ාකංදම්මී’තිවා ‘චතුප්චයපරිමභො ත්ථං
ත ාකංදම්මී’තිවාවදති, වට්ටතිමයව.‘ඉමතොත ාකමතොඋප්පන්මනප්චමය
දම්මී’ති වුත්මත පන වත්තබ්බම ව නත්ථී’’ති ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.
2.537-539) වුත්තං.වි තිවිමනොදිචයම්පි (වි.වි.ටී.1.538-539) තමථවවත්වා
‘‘ඉදඤ්ච ෙඞ්ඝේෙ දීය ානඤ්මඤව ෙන්ධාය වුත්තං, පුග් ලේෙ පන එවම්පි
දින්නං ත ාකමඛත්තාදි න වට්ටති. සුද්ධචිත්තේෙ පන උදකපරිමභො ත්ථං
කූපමපොක්ඛරණිආදමයො වට්ටන්ති. ‘ෙඞ්ඝේෙ ත ාකං අත්ථි, තංකථ’න්ති හි

ආදිනාෙබ්බත්ථෙඞ්ඝවමෙමනවවුත්ත’’න්තිවුත්තං. හත්කථභවිස්සතීතිවමෙ
භවිේෙති. 

ෙප්පියොරෙං ඨකපථාක වුත්කතති ොමීචිවමෙන වුත්තං, අවුත්මතපි

ඨමපන්තේෙනමදොමෙොඅත්ථි.මතනාහ ‘‘උදෙංවාකරතුං ලබ්භතී’’ති.යේ ා

පරෙන්තකංභික්ඛූනංනාමෙතුංනවට්ටති, තේ ා ‘‘නසස්සොකල’’තිවුත්තං.
ෙේෙකාමලපි තාමෙත්වා මුඤ්චිතුං වට්ටති, අමුඤ්චමතො පන භණ්ඩමදයයං. 

ජනපදස්ස සාමිකෙොති ඉමිනාව මයො තං ජනපදං විචාමරති, මතනපි

අ්ඡින්දිත්වා දින්නං වට්ටතිමයවාති වදන්ති. පුන කදතීති අ්ඡින්දිත්වා පුන 
මදති, එවම්පි වට්ටතීති ෙම්බන්මධො. ඉමිනා මයන මකනචි ඉේෙමරන
‘‘පරි්චත්තමිදං භික්ඛූහි අේොමික’’න්ති ෙඤ්ඤාය අත්තමනො  මහත්වා

දින්නං වට්ටතීති දේමෙති. උදෙවාහෙන්ති උදක ාතිකං. කප්පියමවොහාමරපි

විිච්ඡයං වක්ඛාමීති පාඨමෙමෙො. උදෙවකසනාති උදකපරිමභො ත්ථං. 
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සුද්ධචිත්තානන්ති උදකපරිමභො ත්ථම ව. ඉදං ෙහත්මථන ච 
අකප්පියමවොහාමරන ච කමරොන්මත ෙන්ධාය වුත්තං.
‘‘ෙේෙෙම්පාදනත්ථ’’න්ති එවං අසුද්ධචිත්තානම්පි පන ෙයං අකත්වා

කප්පියමවොහාමරන ආණාමපතුං වට්ටති එව. ෙප්පියොරෙං ඨකපතුං න

වට්ටතීති ඉදං ෙහත්ථාදිනා කතත ාකත්තා අේොරුප්පන්ති වුත්තං.
ඨමපන්තේෙ පන තං ප්චයං පරිභුඤ්ජන්තේෙ වා ෙඞ්ඝේෙ ආපත්ති න
පඤ්ඤායති, අට්ඨකථාප ාමණන වා එත්ථ ආපත්ති  මහතබ්බා. අලජ්ජිනා

කාරාපිමත වත්තබ්බම ව නත්ථීති ආහ ‘‘ලජ්ජිභික්ඛුනා’’ති, 
 ත්තිකුද්ධරණාදීසුකාරාපිමතසූති අධිප්පාමයො. 

61. නවසස්කසති අකතපුබ්මබ මකදාමර. ෙහාපකණති ඉමිනා

ධඤ්ඤුට්ඨාපමන තේමෙව අකප්පියන්ති දේමෙති. අපරිච්ඡින්නභාක ති
‘‘එත්තමකභූමිභාම එත්තමකොභාම ො දාතබ්මබො’’තිඑවංඅපරි්ඡින්නභාම .
ධඤ්ඤුට්ඨාපමනකෙති, පමයොම පි දුක්කටම ව, න කහාපණුට්ඨාපමනවිය.

‘‘කෙථවපථා’’තිවචමනනෙබ්මබෙම්පිඅකප්පියංසියාතිආහ ‘‘අවත්වා’’ති. 

එත්තකෙොනා භාක ොතිඑත්ථ එත්තමකොකහාපමණොතිඉදම්පිෙන්ධායවදති.
තථාවුත්මතපි හි තදා කහාපණානං අවිජ්ජ ානත්තා ආයතිං උප්පජ්ජ ානං

අඤ්මඤෙං වට්ටති එව. මතනාහ ‘‘තස්කසව තං අෙප්පිය’’න්ති. තේෙ පන
ෙබ්බපමයොම සු පරිමභොම  ච දුක්කටං. මකචි පන ධඤ්ඤපරිමභොම  එව
ආපත්ති, න පුබ්බභාම ති වදන්ති, තං න යුත්තං, මයන මිනනරක්ඛණාදිනා
පමයොම නප්ඡාධඤ්ඤපරිමභොම ආපත්තිමහොතිතේෙ පමයො ේෙකරමණ
අනාපත්තියා අයුත්තත්තා. පරියායකථාය පනෙබ්බත්ථ අනාපත්ති. මතමනව 

‘‘එත්තකෙහි වීහීහි ඉදඤ්චිදඤ්ච දහරථා’’තිිචය වචමන අකප්පියං වුත්තං.
කහාපණවිචාරමණපි එමෙව නමයො. ‘‘වත්ථු ච එවරූපං නා  ෙංවිජ්ජති, 

කප්පියකාරමකො නත්ථීති වත්තබ්බ’’න්තිආදිවචනඤ්මචත්ථ ොධකං. රජ්ජුයා

වා දණ්ක න වාති එත්ථ ‘‘පාමදහිපි මිිචතුංන වට්ටතී’’ති වදන්ති. ඛකල වා

ඨත්වාරක්ඛතීතිඑත්ථපනමථමනත්වා  ණ්හන්මතදිේවා ‘‘ ා ණ්හථා’’ති
ිචවාමරන්මතොරක්ඛතිනා , ෙමචපනඅවිචාමරත්වා මකවලංතුණ්හීභූමතොව
රක්ඛණත්ථායඔමලොමකන්මතොතිට්ඨති, වට්ටති.‘‘ෙමචපිතේමිං තුණ්හීභූමත
මචොරිකාය හරන්ති, ‘ යං භික්ඛුෙඞ්ඝේෙ ආමරොමචේො ා’ති එවං වත්තුම්පි

වට්ටතී’’ති වදන්ති. නීහරාකපක පටිසාක තීති එත්ථාපි ‘‘ෙමච පරියාමයන
වදති, වට්ටතී’’තිවදන්ති.අපුබ්බේෙඅනුප්පාදිතත්තා අඤ්මඤෙංවට්ටතීතිආහ 

‘‘තස්කසකවතංඅෙප්පිය’’න්ති. 

ෙබ්මබෙං අකප්පියං, කේ ා? කහාපණානං විචාරිතත්තාති එත්ථ 
ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 2.537-539) එවං විචාරණා කතා – නනු ච 
දුබ්බිචාරිත ත්මතනතේමෙමවතං අකප්පියං, නෙබ්මබෙංරූපියෙංමවොහාමර
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චතුත්ථපත්මතො විය.වුත්තඤ්හිතත්ථ(පාරා.අට්ඨ.2.589) ‘‘මයොපනරූපියං
අෙම්පටි්ඡිත්වා ‘මථරේෙ පත්තං කිණිත්වා මදහී’ති පහිතකප්පියකාරමකන
ෙද්ධිංකම් ාරකුලං  න්ත්වා පත්තං දිේවා ‘ඉම කහාපමණ මහත්වා ඉ ං
මදහී’තිකහාපමණදාමපත්වා  හිමතො, අයංපත්මතොඑතේමෙවභික්ඛුමනොන
වට්ටති දුබ්බිචාරිතත්තා, අඤ්මඤෙංපනවට්ටති මූලේෙඅෙම්පටි්ඡිතත්තා’’ති, 

තේ ා යං කත දහරන්ක, සබ්කබ්සං අෙප්පියං. ෙස් ා? ෙහාපණානං

විචාරිතත්තාති ඉදං කේ ා වුත්තන්ති? එත්ථ මකචි වදන්ති ‘‘කහාපමණ
ොදියිත්වාවිචාරිතංෙන්ධායඑවං වුත්ත’’න්ති, ෙඞ්ඝිකත්තාචිචේෙජ්ජිතුංන
ෙක්කා, තේ ා ෙබ්මබෙං න කප්පතීති මතෙං අධිප්පාමයො. මකචි පන
‘‘අොදියිත්වාපි කහාපණානං විචාරිතත්තා රූපියෙංමවොහාමරො කමතො මහොති, 
ෙඞ්ඝිකත්තාචිචේෙජ්ජිතුංනෙක්කා, තේ ාෙබ්මබෙං නකප්පතී’’තිවදන්ති.
 ණ්ඨිපමදසු පන තීසුපි ඉදං වුත්තං ‘‘චතුත්ථපත්මතො ගිහිෙන්තකානංමයව
කහාපණානං විචාරිතත්තා අඤ්මඤෙං කප්පති, ඉධ පන ෙඞ්ඝිකානං 
විචාරිතත්තා ෙබ්මබෙං න කප්පතී’’ති. ෙබ්මබෙම්පි වාමදො මතන මතන
පරියාමයන යුත්මතොමයවාති. 

62. චතුසාලද්වාකරතිමභොජනොලංෙන්ධායවුත්තං. 

63. ‘‘වනං දම්මි, අරඤ්ඤං දම්මී’’ක වුත්කත පන වට්ටතීති එත්ථ 

ිචවාෙට්ඨානත්තා පුග් ලේෙපි සුද්ධචිත්මතන  මහතුං වට්ටති. සී ං කද ාති

විහාරසී ාදිොධාරණවචමනන වුත්තත්තා ‘‘වට්ටතී’’ති වුත්තං. පරියාකයන

ෙථිතත්තාති ‘‘ ණ්හාහී’’ති අවත්වා ‘‘සී ා  තා’’ති පරියාමයන කථිතත්තා.

පකතිභූමිකරණත්ථං ‘‘කහට්ඨා  හිතංපංසු’’න්තිආදිවුත්තං. දාසංදම්මීතිඑත්ථ 

‘‘ නුේෙං දම්මීති වුත්මත වට්ටතී’’ති වදන්ති. කවයයාවච්චෙරන්තිආදිනා
වුත්මත පුග් ලේෙපි දාෙං  මහතුං වට්ටති ‘‘අනුජානාමි භික්ඛමව
ආරාමික’’න්ති විමෙමෙත්වා අනුඤ්ඤාතත්තා. තඤ්ච මඛො පිලින්දව්මඡන
 හිතපරිභුත්තක්කම න, න හට්ඨානංදාෙපරිමභො ක්කම න.මඛත්තාදමයො 
පන ෙබ්මබ ෙඞ්ඝේමෙව වට්ටන්ති පාළියං පුග් ලිකවමෙන  මහතුං

අනනුඤ්ඤාතත්තාති දට්ඨබ්බං. කුක්කුටසූෙකර…කප.… වට්ටතීති එත්ථ 
කුක්කුටසූකමරසුදීය ාමනසු‘‘ඉම හිඅම්හාකංඅත්මථොනත්ථි, සුඛංජීවන්තු, 

අරඤ්මඤ විේෙජ්මජථා’’ති වත්තුං වට්ටති. විහාරස්ස කද ාති ෙඞ්ඝිකවිහාරං
ෙන්ධාය වුත්තං. ‘‘මඛත්තවත්ථුපටිග් හණා පටිවිරමතො මහොතී’’තිආදිනා (දී.
ිච. 1.10, 194) සුත්තන්මතසු ආ තපටික්මඛමපො භ වතා ආපත්තියාපි 
මහතුභාමවන කමතොති භ වමතො අධිප්පායං ජානන්මතහි
ෙඞ්ගීතිකාරක හාමථමරහි මඛත්තපටිග් හණාදිිචේසිමතො අයං ෙබ්මබොපි
පාළිමුත්තවිිච්ඡමයොවුත්මතොති  මහතබ්මබො. 
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64. චීවරකචතාපන්නන්ති චීවරමූලං. පහිකණයයාති මපමෙයය. 

කචතාකපත්වාති පරිවත්මතත්වා. අච්ඡාකදහීති මවොහාරවචනම තං, 

ඉත්ථන්නා ේෙභික්ඛුමනොමදහීතිඅයංපමනත්ථ අත්මථො. දභතන්තිආනීතං. 

ඉ ේමිං ඨාමන ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 2.528-531) එවං විචාරණා
කතා – එත්ථ ච යං වුත්තං  ාතිකාට්ඨකථායං (කඞ්ඛා. අට්ඨ. 
රාජසික්ඛාපදවණ්ණනා) ‘‘ඉමිනා චීවරමචතාපන්මනන චීවරං මචතාමපත්වා
ඉත්ථන්නා ං භික්ඛුං චීවමරන අ්ඡාමදහීති ඉදං ආ  නසුද්ධිං දේමෙතුං
වුත්තං. ෙමච හි ‘ඉදං ඉත්ථන්නා ේෙ භික්ඛුමනො මදහී’ති මපමෙයය, 
ආ  නේෙ අසුද්ධත්තා අකප්පියවත්ථුං ආරබ්භ භික්ඛුනා කප්පියකාරමකොපි
ිචද්දිසිතබ්මබො න භමවයයා’’ති, තත්ථආ  නේෙ සුද්ධියා වා අසුද්ධියා වා
විමෙෙප්පමයොජනං න දිේෙති. ෙතිපි හි ආ  නේෙ අසුද්ධභාමව දූමතො
අත්තමනො කුෙලතාය කප්පියමවොහාමරන වදති, කප්පියකාරමකො න 
ිචද්දිසිතබ්මබොති ඉදං නත්ථි, න ච දූමතන කප්පියමවොහාරවමෙන වුත්මත
දායමකන‘‘ඉදං කථංමපසිත’’න්තිඊදිසීවිචාරණාඋපලබ්භති, අවිචාමරත්වාච
තං න ෙක්කා ජාිචතුං. යදි පන ආ  නේෙ අසුද්ධත්තා කප්පියකාරමකො
ිචද්දිසිතබ්මබොනභමවයය, චීවරානං අත්ථායදූතේෙහත්මථඅකප්පියවත්ථුම්හි
මපසිමත ෙබ්බත්ථ දායමකන කථං මපසිතන්ති පු්ඡිත්වාව කප්පියකාරමකො
ිචද්දිසිතබ්මබො භමවයය, තේ ා අෙතිපි ආ  නසුද්ධියං ෙමච මෙො දූමතො
අත්තමනො කුෙලතාය කප්පියමවොහාරවමෙන වදති, දූතේමෙව වචනං
 මහතබ්බං. යදි හි ආ  නසුද්ධිමයමවත්ථ ප ාණං, මූලේොමිමකන 
කප්පියමවොහාරවමෙන මපසිතේෙ දූතේෙ අකප්පියමවොහාරවමෙන වදමතොපි
කප්පියකාරමකො ිචද්දිසිතබ්මබො භමවයය, තේ ා ෙබ්බත්ථ දූතවචනම ව

ප ාණන්ති මහතබ්බං. ඉමිනා චීවරකචතාපන්කනනාතිආදිනාපනඉ  ත්ථං
දේමෙති ‘‘කප්පියවමෙනආභතම්පිචීවරමූලංඊදිමෙනදූතවචමනනඅකප්පියං
මහොති, තේ ා තං පටික්ඛිපිතබ්බ’’න්ති. මතමනවාහ ‘‘මතන භික්ඛුනා මෙො
දූමතොඑව ේෙ වචනීමයොතිආදී’’ති. 

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.538-539) පන එවං වුත්තං – යං වුත්තං
 ාතිකාට්ඨකථායං (කඞ්ඛා. අට්ඨ. රාජසික්ඛාපදවණ්ණනා) ‘‘ඉමිනා 
චීවරමචතාපන්මනන චීවරං මචතාමපත්වා ඉත්ථන්නා ං භික්ඛුං චීවමරන
අ්ඡාමදහීති ඉදං ආ  නසුද්ධිං දේමෙතුං වුත්තං. ෙමච හි ‘ඉදං
ඉත්ථන්නා ේෙ භික්ඛුමනො මදහී’ති මපමෙයය, ආ  නේෙ අසුද්ධත්තා
අකප්පියවත්ථුං ආරබ්භ භික්ඛුනා කප්පියකාරමකොපි ිචද්දිසිතබ්මබො න
භමවයයා’’ති, තංිචේෙග්ගියවත්ථුදුක්කටවත්ථුභූතං අකප්පියචීවරමචතාපන්නං
‘‘අසුකේෙ භික්ඛුමනො මදහී’’ති එවං ආ  නසුද්ධියා අෙති, සික්ඛාපමද 
ආ තනමයනදූතවචමනචඅසුද්මධෙබ්බථාපටික්මඛමපොමයව කාතුංවට්ටති, 
න පන ‘‘චීවරඤ්ච මඛො  යං පටිග් ණ්හා ා’’ති වත්තුං, තදනුොමරන 
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මවයයාව්චකරඤ්ච ිචද්දිසිතුං ආ  නදූතවචනානං උභින්නං අසුද්ධත්තා, 
පාළියං ආ තනමයන පන ආ  නසුද්ධියා ෙති දූතවචමන අසුද්මධපි
සික්ඛාපමදආ තනමයනෙබ්බංකාතුං වට්ටතීතිදේෙනත්ථංවුත්තං.මතනච
යථාදූතවචනාසුද්ධියම්පිආ  මනසුද්මධ මවයයාව්චකරංිචද්දිසිතුංවට්ටති, 
එවංආ  නාසුද්ධියම්පිදූතවචමනසුද්මධ වට්ටතිඑවාතිඅය ත්මථොඅත්ථමතො 
සිද්මධොව මහොති. උභයසුද්ධියං වත්තබ්බම වනත්ථීති උභයාසුද්ධිපක්ඛම ව
ෙන්ධාය  ාතිකාට්ඨකථායං (කඞ්ඛා. අට්ඨ. රාජසික්ඛාපදවණ්ණනා)
‘‘කප්පියකාරමකොපිිචද්දිසිතබ්මබොනභමවයයා’’ති වුත්තන්තිමවදිතබ්බං. 

යං පමනත්ථ ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 2.237-539) ‘‘ආ  නේෙ 
සුද්ධියා වා අසුද්ධියා වා විමෙෙප්පමයොජනං න දිේෙතී’’තිආදි වුත්තං, තං 
 ාතිකාට්ඨකථාවචනේෙ අධිප්පායං අෙල්ලක්මඛත්වා වුත්තං
යථාවුත්තනමයන ආ  නසුද්ධිආදිනා ෙප්පමයොජනත්තා. මයො පමනත්ථ
‘‘මූලේොමිමකන කප්පියමවොහාරවමෙන, මපසිතදූතේෙ අකප්පියමවොහාමරන
වදමතොපි කප්පියකාරමකො ිචද්දිසිතබ්මබො භමවයයා’’ති අිචට්ඨප්පෙඞ්ම ො
වුත්මතො, මෙොඅිචට්ඨප්පෙඞ්ම ොඑවනමහොතිඅභි තත්තා.තථාහි සික්ඛාපමද
එව ‘‘පටිග් ණ්හතු ආයේ ා චීවරමචතාපන්න’’න්ති අකප්පියමවොහාමරන
වදමතො දූතේෙ කප්පිමයන කම්ම න මවයයාව්චකමරො ිචද්දිසිතබ්මබො
වුත්මතො ආ  නේෙ සුද්ධත්තා, ආ  නේෙපි අසුද්ධියං පන කප්පිමයනපි
කම්ම න මවයයාව්චකමරො න ිචද්දිසිතබ්මබොවාති අත්මථව ආ  නේෙ
සුද්ධිඅසුද්ධියාපමයොජනං.කථංපනදූතවචමනන ආ  නසුද්ධිවිඤ්ඤායතීති? 
නායං භාමරො. දූමතන හි අකප්පියමවොහාමරන වුත්මත එව ආ  නසුද්ධි
 මවසිතබ්බා, න ඉතරත්ථ. තත්ථ ච තේෙ වචනක්කම න පු්ඡිත්වා ච 
යුත්තිආදීහි ච ෙක්කා විඤ්ඤාතුං. ඉධාපි හි සික්ඛාපමද ‘‘චීවරමචතාපන්නං 
ආභත’’න්තිදූතවචමනමනවචීවරංකිණිත්වාදාතුංමපසිතභාමවොවිඤ්ඤායති.
යදිහිෙබ්බථා ආ  නසුද්ධිනවිඤ්ඤායති, පටික්මඛමපොඑවකත්තබ්මබොති. 

සුවණ්ණං රජතං කහාපමණො  ාෙමකොති ඉ ාිච හි චත්තාරි 
ිචේෙග්ගියවත්ථූිච, මුත්තා  ණි මවළුරිමයො ෙඞ්මඛො සිලා පවා ං 
මලොහිතඞ්මකො  ොර ල්ලං ෙත්ත ධඤ්ඤාිච දාසිදාෙං මඛත්තං වත්ථු 
පුප්ඵාරා ඵලාරා ාදමයොති ඉ ාිච දුක්කටවත්ථූිච ච අත්තමනො වා
මචතියෙඞ්ඝ ණපුග් ලානං වාඅත්ථායෙම්පටි්ඡිතුංනවට්ටන්ති, තේ ාතං
ොදිතුං න වට්ටතීති දේෙනත්ථං ‘‘න මඛො  යං ආවුමෙො චීවරමචතාපන්නං 
පටිග් ණ්හා ා’’ති වුත්තං. චීවරඤ්ච මඛො  යං පටිග් ණ්හා ා’’තිආදි
දූතවචනේෙ අකප්පියත්මතපි ආ  නසුද්ධියා පටිපජ්ජනවිධිදේෙනත්ථං

වුත්තං. ොකලනෙප්පියන්ති යුත්තපත්තකාමලන යදා මනො අත්මථො මහොති, 

තදා කප්පියං චීවරං පටිග් ණ්හා ාති අත්මථො. කවයයාවච්චෙකරොති 

කි්චකමරො, කප්පියකාරමකොති අත්මථො. ‘‘කවයයාවච්චෙකරො 
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නිද්දිසිතබ්කබ්ො’’ති ඉදං ‘‘අත්ථි පනායේ මතො මකොචි මවයයාව්චකමරො’’ති 
කප්පියවචමනන වුත්තත්තා අනුඤ්ඤාතං. ෙමච පන දූමතො ‘‘මකො ඉ ං

 ණ්හාති, කේෙ වා මදමී’’ති වදති, න ිචද්දිසිතබ්මබො. දරාමිකෙො වා

උපාසකෙොවාති ඉදංොරුප්පතායවුත්තං, ඨමපත්වාපනපඤ්චෙහධම්මිමක

මයො මකොචි කප්පියකාරමකො වට්ටති. එකසො කඛො දවුකසො භික්ඛූනං

කවයයාවච්චෙකරොති ඉදං දූමතන ‘‘අත්ථි පනායේ මතො මකොචි
මවයයාව්චකමරො’’ති පු්ඡිතත්තා පු්ඡාෙභාම න භික්ඛුේෙ
කප්පියවචනදේෙනත්ථංවුත්තං.එවම වහිභික්ඛුනාවත්තබ්බං, න වත්තබ්බං 

‘‘තස්සකදහී’’තිආදි.මතමනවපාළියං‘‘න වත්තබ්මබොතේෙමදහී’’තිආදි ාහ.
වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.538-539) පන ‘‘එමෙො මඛො…මප.… න
වත්තබ්මබො තේෙ මදහීතිආදි අකප්පියවත්ථුොදියනපරිම ොචනත්ථං 
වුත්ත’’න්තිවුත්තං. 

දණත්කතොකසො යාතියථාතුම්හාකංචීවමරන අත්මථෙතිචීවරංදේෙති, 
එවං වුත්මතොති අත්මථො. වි තිවිමනොදිචයං පන ‘‘ෙඤ්ඤත්මතොතිආදි එවං
දූමතන පුන වුත්මත එව මචොමදතුං වට්ටති, න ඉතරථාති දේෙනත්ථං
වුත්ත’’න්තිවුත්තං.එත්ථපනපාළියං‘‘ෙඤ්ඤත්මතොමෙො  යා’’තිආ තත්තා
එවංවුත්මතො, පුරි වාමකයපනවිනයෙඞ් හප්පකරමණ(වි.ෙඞ් . අට්ඨ.64) 
‘‘ආණත්මතො මෙො  යා’’ති පරියායවචමනන පරිවත්තිත්වා ඨපිතත්තා තථා 
වුත්මතො, මතන ච කප්පියකාරකේෙ ෙඤ්ඤාපිතභාමව දූමතන භික්ඛුේෙ පුන
ආමරොචිමත එව භික්ඛුනා කප්පියකාරමකො මචොමදතබ්මබො මහොති, න
අනාමරොචිමතතිදේමෙති. 

අත්කථොක දවුකසොචීවකරනාති මචොදනාලක්ඛණිචදේෙනම තං.ඉදංවා

හිවචනංවත්තබ්බං, තේෙවාඅත්මථොයායකායචි භාොයවත්තබ්මබො. කදහි

ක  චීවරන්තිආදීිච පන න වත්තබ්බාකාරදේෙනත්ථං වුත්තාිච. එතාිච හි
වචනාිච, එමතෙං වා අත්මථො යාය කායචි භාොය න වත්තබ්මබො. ‘‘එවං
වදන්මතො ච පටික්ඛිත්තත්තා වත්තමභමද දුක්කටං ආපජ්ජති, මචොදනා පන
මහොතිමයවා’’ති  හා ණ්ඨිපමද  ජ්ඣි  ණ්ඨිපමද ච වුත්තං. 
වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.538-539) පන ‘‘න වත්තබ්මබො ‘මදහි ම 
චීවරං…මප.… මචතාමපහිම චීවර’න්තිඉදංදූමතනාභතරූපියං පටිග් මහතුං 
අත්තනා ිචද්දිට්ඨකප්පියකාරකත්තාව ‘මදහි ම  චීවරං…මප.… මචතාමපහි
ම චීවර’න්ති වදන්මතොරූපියේෙපකතත්තාමතනරූපිමයනපරිවත්මතත්වා
‘මදහි මචතාමපහී’ති රූපියෙංමවොහාරං ෙ ාපජ්ජන්මතො නා  මහොතීති තං
මදොෙං දූරමතො පරිවජ්මජතුං වුත්තං රූපියපටිග් ාහමකන ෙඞ්ඝ ජ්මඣ
ිචේෙට්ඨරූපිමය විය. වුත්තඤ්හි තත්ථ ‘න වත්තබ්මබො ඉ ං වා ඉ ං වා
ආහරා’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.583-584), තේ ා න ඉදං විඤ්ඤත්තිමදොමෙ
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පටුන 

පරිවජ්මජතුං වුත්තන්ති මවදිතබ්බං ‘අත්මථො ම  ආවුමෙො චීවමරනා’තිපි
අවත්තබ්බතාප්පෙඞ් මතො. මතමනව දූතිචද්දිට්මඨසු 
රූපියෙංමවොහාරෙඞ්කාභාවමතො අඤ්ඤං කප්පියකාරකං ඨමපත්වාපි 
ආහරාමපතබ්බ’’න්තිවුත්තං.තත්ථාපි ‘‘දූමතනඨපිතරූපිමයනමචතාමපත්වා
චීවරං ආහරාමපහී’’ති අවත්වා මකවලං ‘‘චීවරං ආහරාමපහී’’ති එවං
ආහරාමපතබ්බන්තිඅධිප්පාමයො  මහතබ්මබොතිවුත්තං. 

ඉච්කචතං කුසලන්ති එවං යාවතතියං මචොමදන්මතො තං චීවරං
අභිිචප්ඵාමදතුං ෙක්මකොති අත්තමනො පටිලාභවමෙන, ඉ්මචතංකුෙලං ොධු

සුට්ඨු සුන්දරං. චතුක්ඛත්තුං පඤ්චක්ඛත්තුං ඡක්ඛත්තුපර ං තුණ්හීභූකතන

උද්දිස්ස ඨාතබ්බ්න්ති ඨානලක්ඛණිචදේෙනම තං. ඡක්ඛත්තුපර න්ති ච 

භාවනපුංෙකවචනම තං. ඡක්ඛත්තුපර න්ති එමතන චීවරං උද්දිේෙ
තුණ්හීභූමතමනව ඨාතබ්බං, න අඤ්ඤං කිඤ්චි කාතබ්බන්ති ඉදං 

ඨානලක්ඛණං. මතමනව ‘‘න දසකනකදදී’’ති අට්ඨකථායං වුත්තං. 
ෙද්දෙත්මථපන– 

‘‘කිරියාවිමෙෙනංෙත්මථ, වුත්තංධාතුවිමෙෙනං; 
භාවනපුංෙකන්මතයව, ොෙමනෙමුදීරිත’’න්ති.– 

වචනමතොකිරියාවිමෙෙනම වොෙනමවොහාමරනභාවනපුංෙකංනා 
ජාතං; 
‘‘මුදුංපචතිඉ්චත්ර, පචනංභවතීතිච; 
සුඛංෙයතිඉ්චත්ර, කමරොතිෙයනන්තිචා’’ති.– 

වචනමතො කිරියාවිමෙෙනපමදන තුලයාධිකරණභූතං කිරියාවිමෙෙයපදං 
අකම් කම්පි ෙකම් කම්පි භූධාතුකරධාතූහි ෙම්බන්ධිතබ්බං මහොතීති ඉමිනා
ඤාමයන ඡක්ඛත්තුපර ංඨානංභවිතබ්බං, ඡක්ඛත්තුපර ංඨානංකාතබ්බන්ති
අත්මථො. එමතන ඡක්ඛත්තුපර ං එවං ඨානං භවිතබ්බං, න තමතො අධිකං, 
ඡක්ඛත්තුපර ංඑවඨානංකාතබ්බං, නතමතොඋද්ධන්තිඉ  ත්ථං දේමෙති. 

නදසකනනිසීදිතබ්බ්න්ති‘‘ඉධභන්මතිචසීදථා’’තිවුත්මතපින ිචසීදිතබ්බං. 

න දමිසං පටිග් කහතබ්බ්න්ති ‘‘යාගුඛජ්ජකාදිමභදං කිඤ්චි ආමිෙං  ණ්හථ

භන්මත’’ති යාචිය ාමනනපි න  ණ්හිතබ්බං. න ධම්ක ො භාසිතබ්කබ්ොති
‘‘ ඞ් ලං වා අනුම ොදනං වා භාෙථා’’ති යාචිය ාමනනපි කිඤ්චි න
භාසිතබ්බං, මකවලං ‘‘කිංකාරණා ආ මතොසී’’ති පු්ඡිය ාමනන ‘‘ජානාහි
ආවුමෙො’’තිවත්තබ්මබො. 

ඨානං භඤ්ජතීති ආ තකාරණං භඤ්ජති මකොමපති. ඨානන්ති ඨිතියා ච
කාරණේෙ ච නා ං, තේ ා ආෙමන ිචසීදමනන ඨානං කුප්පති, 
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ආ තකාරණම්පි, ආමිෙපටිග් හණාදීසු පන ආ තකාරණම ව භඤ්ජති, න
ඨානං. මතනාහ ‘‘ආ තකාරණං භඤ්ජතී’’ති. මකචි පන
‘‘ආමිෙපටිග් හණාදිනා ඨානම්පි භඤ්ජතී’’ති වදන්ති, තං අට්ඨකථාය න
ෙම ති, ටීකායම්පි නානාවාමද දේමෙත්වා ඨානභඤ්ජනං වුත්තං, තං
අට්ඨකථාවචමනන අෙංෙන්දනමතො  න්ථ රුභමයන න වදිම්හ. ඉදාිච යා
තිේමෙො මචොදනා, ඡ ච ඨානාිච වුත්තාිච, තත්ථ වුද්ධිහාිචං දේමෙන්මතො 

‘‘සකච චතුක්ඛත්තුං කචොකදතී’’තිආදි ාහ. යේ ා ච එකමචොදනාවුද්ධියා 
ද්වින්නංඨානානංහාිචවුත්තා, තේ ාමචොදනා ද්විගුණංඨානන්තිලක්ඛණං
දේසිතං මහොති. ඉති ඉමිනා ලක්ඛමණන තික්ඛත්තුං මචොමදත්වා ඡක්ඛත්තුං
ඨාතබ්බං, ද්වික්ඛත්තුංමචොමදත්වා අට්ඨක්ඛත්තුංඨාතබ්බං, ෙකිංමචොමදත්වා
දෙක්ඛත්තුං ඨාතබ්බං. 

තත්රතත්රඨාකනකට්ඨතීතිඉදං මචොදකේෙඨිතට්ඨානමතොඅපක්කම් තත්ර

තත්ර උද්දිේෙ ඨානංමයව ෙන්ධාය වුත්තං. කෙො පන වාකදො නානාදිවකසසූති
නානාදිවමෙසු එවං කමරොන්තේෙ මකො පන වාමදො, වත්තබ්බම ව නත්ථීති

අධිප්පාමයො. ‘‘සා ංවා න්තබ්බ්ං, දූකතොවාපාකහතබ්කබ්ොතිඉදංෙභාවමතො

මචොමදතුංඅිච්ඡන්මතනපිකාතබ්බම වා’’ති වදන්ති. නතංතස්සභික්ඛුකනො

කිඤ්චි අත්ථං අනුකභොතීති තං චීවරමචතාපන්නං අේෙ භික්ඛුමනො කිඤ්චි

අප්ප ත්තකම්පි කම් ං න ිචප්ඵාමදති. යුඤ්ජන්තායස් න්කතො සෙන්ති
ආයේ න්මතොඅත්තමනොෙන්තකං ධනංපාපුණන්තු.වි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.

ටී. 1.538-539) පන ‘‘යතස්ස චීවරකචතාපන්නන්තිආදි මයන අත්තනා
මවයයාව්චකමරොිචද්දිට්මඨො, චීවරඤ්චඅිචප්ඵාදිතං, තේෙකත්තබ්බදේෙනං.
එවං භික්ඛුනා වත්ථුොමිකානං වුත්මත මචොමදත්වා මදන්ති, වට්ටති ‘ොමිකා
මචොමදත්වා මදන්තී’ති (පාරා. 541) අනාපත්තියං වුත්තත්තා. මතමනව මෙො
ෙයං අමචොමදත්වා උපාෙකාදීහි පරියාමයන වත්වා මචොදාමපති, මතසු
ෙතක්ඛත්තුම්පිමචොමදත්වාචීවරංදාමපන්මතසු තේෙඅනාපත්තිසිද්ධාමහොති
සික්ඛාපදේෙඅනාණත්තිකත්තා’’තිවුත්තං. 

65. මකනචි අිචද්දිට්මඨො අත්තමනො මුමඛමනව බයාවටභාවං

මවයයාව්චකරත්තං පත්මතො මුඛකවවටිකෙො, අවිචාකරතුො තායාති ඉමිනා
විජ්ජ ානම්පි දාතුං අිච්ඡන්තා අරියාපි වඤ්චනාධිප්පායං විනා මවොහාරමතො
නත්ථීති වදන්තීති දේමෙති. ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 2.537-539) පන 

‘‘අවිචාකරතුො තායාති ඉ ේමිං පක්මඛ ‘නත්ථම්හාකං කප්පියකාරමකො’ති
ඉදං තාදිෙං කමරොන්මතො කප්පියකාරමකො නත්ථීති ඉමිනා අධිප්පාමයන 
වුත්ත’’න්ති වුත්තං. මභෙජ්ජක්ඛන්ධමක ම ණ්ඩකමෙට්ඨිවත්ථුම්හි ( හාව.

299) වුත්තං ‘‘ෙන්ති භික්ඛමව’’තිආදිවචනම ව ක ණ් ෙසික්ඛාපදං නා .
තත්ථහි ම ණ්ඩමකනනා මෙට්ඨිනා ‘‘ෙන්තිහිභන්මත ග් ාකන්තාරා 
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අප්මපොදකාඅප්පභක්ඛානසුකරාඅපාමථමයයන න්තුං, ොධුභන්මතභ වා
භික්ඛූනං පාමථයයංඅනුජානාතූ’’තියාචිමතනභ වතා ‘‘අනුජානාමිභික්ඛමව
පාමථයයංපරිමයසිතුං. තණ්ඩුමලොතණ්ඩුලත්ථිමකන, මුග්ම ොමුග් ත්ථිමකන, 
 ාමෙො ාෙත්ථිමකන, මලොණං මලොණත්ථිමකන, ගුම ොගු ත්ථිමකන, මතලං
මතලත්ථිමකන, ෙප්පි ෙප්පිත්ථිමකනා’’ති වත්වා ඉදං වුත්තං ‘‘ෙන්ති, 
භික්ඛමව,  නුේො ෙද්ධා පෙන්නා, මත කප්පියකාරකානංහත්මථහිරඤ්ඤං
උපිචක්ඛිපන්ති ‘ඉමිනා යං අයයේෙ කප්පියං, තං මදථා’ති. අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, යං තමතො කප්පියං, තං ොදිතුං, නත්මවවාහං, භික්ඛමව, මකනචි 
පරියාමයන ජාතරූපරජතං ොදිතබ්බං පරිමයසිතබ්බන්ති වදාමී’’ති.
‘‘කප්පියකාරකානං හත්මථ හිරඤ්ඤං ිචක්ඛිපන්තී’’ති එත්ථාපි භික්ඛුේෙ
ආමරොචනං අත්ථිමයව, අඤ්ඤථා අිචද්දිට්ඨකප්පියකාරකපක්ඛං භජතීති න
මචොමදතබ්මබොසියා, ඉදංපනදූමතනිචද්දිට්ඨකප්පියකාරමකෙන්ධායවුත්තං, 

නපනභික්ඛුනාිචද්දිට්මඨවාඅිචද්දිට්මඨවා.මතමනවාහ ‘‘එත්ථ කචොදනාය

පරි ාණංනත්ථී’’තිආදි.යදිමූලංෙන්ධායමචොමදති, තංොදිතම වසියාති ආහ 

‘‘මූලංඅසාදියන්කතනා’’ති. 

අඤ්ඤාතෙඅප්පවාරිකතසු විය පටිපජ්ජිතබ්බ්න්ති ඉදං අත්තනා

මචොදනාට්ඨානඤ්ච න කාතබ්බන්ති දේෙනත්ථං වුත්තං. පිණ් පාතාදීනං

අත්ථායාක ඉමිනා චීවරත්ථාමයවනමහොතීතිදේමෙති. එකසවනකයොතිඉමිනා 
වත්ථුොමිනාිචද්දිට්ඨකප්පියකාරමකසුපිපිණ්ඩපාතාදීනම්පිඅත්ථායදින්මනච 
ඨානමචොදනාදිෙබ්බංමහට්ඨාවුත්තනමයමනවකාතබ්බන්තිදේමෙති. 

66. උපනික්ඛිත්තසාදියකන පනාතිආදීසු ‘‘ඉදං අයයේෙ මහොතූ’’ති එවං
ෙම්මුඛාවා ‘‘අමුකේමිංනා ඨාමන  හිරඤ්ඤසුවණ්ණංඅත්ථි, තංතුය්හං
මහොතූ’’ති එවං පරම්මුඛා වා ඨිතේෙ මකවලං වාචාය වා හත්ථමුද්දාය වා
‘‘තුය්හ’’න්ති වත්වා පරි්චත්තේෙ කායවාචාහි අප්පටික්ඛිපිත්වා චිත්මතන

ොදියනං උපිචක්ඛිත්තොදියනං නා . සාදියතීති වුත්තම වත්ථං විභාමවති 

‘‘ ණ්හිතුොක ොකහොතී’’ති. 

ඉදං ගුත්තට්ඨානන්ක දචික්ඛිතබ්බ්න්ති ප්චයපරිමභො ංමයව ෙන්ධාය
ආචික්ඛිතබ්බං. ‘‘ඉධ ිචක්ඛිපා’’ති වුත්මත ‘‘උග් ණ්හාමපයය වා’’ති

වුත්තලක්ඛමණන ිචේෙග්ගියං මහොතීති ආහ ‘‘ඉධ නික්ඛිපාහීක න

වත්තබ්බ්’’න්ති. අථ වා ‘‘ඉදං ගුත්තට්ඨාන’’න්ති ආචික්ඛන්මතො ඨානේෙ
ගුත්තභාවම ව දේමෙති, න වත්ථුං පරා ෙති, තේ ා ආචික්ඛිතබ්බං. ‘‘ඉධ
ිචක්ඛිපාහී’’ති පන වදන්මතො ිචක්ඛිපිතබ්බං වත්ථුං ිචක්ඛිපාහීති වත්ථුං

පරා ෙතිනා , තේ ාන වත්තබ්බං. පරමතො ඉදං  ණ්හාතිඑත්ථාපි එමෙව

නමයො. ෙප්පියඤ්ච අෙප්පියඤ්ච නිස්සාය ඨිතං කහොතීති යේ ා තමතො 
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පටුන 

උප්පන්නප්චයපරිමභොම ොකප්පති, තේ ාකප්පියංිචේොයඨිතං, යේ ාපන 
දුබ්බිචාරණායතමතොඋප්පන්නප්චයපරිමභොම ොනකප්පති, තේ ාඅකප්පියං
ිචේොය ඨිතන්ති මවදිතබ්බං. අථ වා ඉදං ධනං යේ ා ‘‘නයිදං කප්පතී’’ති
පටික්ඛිත්තං, තේ ා කප්පියං ිචේොය ඨිතං, යේ ා පන ෙබ්බමෙො
අවිේෙජ්ජිතං, තේ ා අකප්පියංිචේොයඨිතං. අථවාතංධනංයේ ා ප්ඡා
සුට්ඨුවිචාරණාය ෙතියා කප්පියං භවිේෙති, දුබ්බිචාරණාය ෙතියා අකප්පියං
භවිේෙති, තේ ා කප්පියඤ්ච අකප්පියඤ්ච ිචේොය ඨිතං මහොතීති.

වි තිවිමනොදිචයං පන ‘‘එකෙො සතං වා සහස්සං වාතිආදි රූපිමය
මහට්ඨි මකොටියා පවත්තනාකාරං දේමෙතුං වුත්ත’’න්ති ච ‘‘න පන එවං
පටිපජ්ජිතබ්බම වාති දේමෙතුං, ‘ඉධ ිචක්ඛිපාහී’ති වුත්මත උග් ණ්හාපනං
මහොතීතිආහ ‘ඉධිචක්ඛිපාහී’තිනවත්තබ්බ’’න්තිච ‘‘කප්පියඤ්ච…මප.… 
මහොතීතියේ ාඅොදිතත්තාතමතොඋප්පන්නප්චයාවට්ටන්ති, තේ ාකප්පියං
ිචේොය ඨිතං, යේ ා පන දුබ්බිචාරණාය ෙති තමතො උප්පන්නං න කප්පති, 
තේ ාඅකප්පියංිචේොයඨිතන්තිමවදිතබ්බ’’න්තිචවුත්තං. 

67. සඞ්ඝ ජ්කඣනිස්සජ්ජිතබ්බ්න්තියේ ාරූපියංනා අකප්පියං, තේ ා
ෙඞ්ඝේෙ වා  ණේෙ වා පුග් ලේෙ වාිචේෙජ්ජිතබ්බන්තිනවුත්තං. යේ ා
පන තං පටිග් හිත ත්තම ව මහොති, න මතන කිඤ්චි කප්පියභණ්ඩං
මචතාපිතං, තේ ා උපාමයන පරිමභො දේෙනත්ථං ‘‘ෙඞ්ඝ ජ්මඣ

ිචේෙජ්ජිතබ්බ’’න්ති (පාරා. 584) වුත්තං. න කතන කිඤ්චි ෙප්පියභණ් ං

කචතාපිතන්ති ඉමිනා මචතාපිතඤ්මච, නත්ථි පරිමභොගූපාමයො උග් මහත්වා
අිචේෙට්ඨරූපිමයන මචතාපිතත්තා. ඊදිෙඤ්හි ෙඞ්ඝ ජ්මඣ ිචේෙජ්ජනං 
කත්වාව ඡඩ්මඩත්වා පාචිත්තියං මදොමපතබ්බන්ති දේමෙති. මකචි පන
‘‘යේ ාිචේෙග්ගියවත්ථුංපටිග් මහත්වාපිමචතාපිතංකප්පියභණ්ඩං ෙඞ්මඝ
ිචේෙට්ඨං කප්පියකාරමකහි ිචේෙට්ඨරූපිමයන පරිවත්මතත්වා 
ආනීතකප්පියභණ්ඩෙදිෙංමහොති, තේ ාවිනාවඋපායංභාමජත්වාපරිභුඤ්ජිතුං 
වට්ටතී’’තිවදන්ති, තං පත්තචතුක්කාදිකථායනෙම ති.තත්ථහිරූපිමයන 
පරිවත්තිතපත්තේෙ අපරිමභොම ොව දේසිමතො, න ිචේෙජ්ජනවිචාමරොති. 

ෙප්පියංදචික්ඛිතබ්බ්න්තිපබ්බජිතානංෙප්පිවාමතලංවා වට්ටතිඋපාෙකාති
එවංආචික්ඛිතබ්බං. 

දරාමිොනං වා පත්තභා න්ති ඉදං ගිහීනං හත්ථ මතොපි මෙොමයව
භාම ොති කත්වා වුත්තං. ෙමච පන මතන අඤ්ඤං පරිවත්මතත්වා ආරාමිකා 
මදන්ති, පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටතීති  ජ්ඣි  ණ්ඨිපමද චූ  ණ්ඨිපමද ච වුත්තං. 

තකතො හරිත්වාති අඤ්මඤෙං පත්තභා මතො හරිත්වා. ෙසිණපරිෙම් න්ති

ආමලොකකසිණපරිකම් ං.  ඤ්චපීඨාදීනිවාතිඑත්ථතමතො හිත ඤ්චපීඨාදීිච

පරිවත්මතත්වා අඤ්ඤං මච  හිතං, වට්ටතීති වදන්ති. ඡායාපීති
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මභොජනොලාදීනං ඡායාපි. පරිච්කඡදාකක්ෙන්තාති ම හපරි්මඡදං 
අතික්කන්තා, ඡායාය  ත තට්ඨානං ම හං න මහොතීති අධිප්පාමයො. 

 ග්ක නපීතිඑත්ථෙමචඅඤ්මඤො ග්ම ොනත්ථි,  ග් ං අධිට්ඨහිත්වා න්තුං

වට්ටතීති වදන්ති. කීතායාති මතන වත්ථුනා කීතාය. උපනික්කඛපං ඨකපත්වා

සඞ්කඝොපච්චකය පරිභුඤ්ජතීක ෙමචඋපාෙමකො‘‘අතිබහුඑතංහිරඤ්ඤං, ඉදං
භන්මත අජ්මජව න විනාමෙතබ්බ’’න්ති වත්වා ෙයං උපිචක්මඛපං ඨමපති, 
අඤ්මඤන වා ඨපාමපති, එවං උපිචක්මඛපං ඨමපත්වා තමතො
උප්පන්නප්චයං පරිභුඤ්ජන්මතො ෙඞ්මඝො ප්චමය පරිභුඤ්ජති, මතන

වත්ථුනා  හිතත්තා ‘‘අෙප්පිය’’න්ති වුත්තං. වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.

1.583-584) පන ‘‘උපනික්කඛපං ඨකපත්වාති කප්පියකාරමකහි වඩ්ඪියා

පමයොජනං ෙන්ධාය වුත්තං. අෙප්පියන්ති මතන වත්ථුනා  හිතත්තා 
වුත්ත’’න්තිවුත්තං. 

සකච කසො ඡඩ්ක තීති යත්ථ කත්ථචි ඛිපති, අථාපි න ඡඩ්මඩති, ෙයං

 මහත්වා ්ඡති, නවාමරතබ්මබො. කනොකච ඡඩ්ක තීතිඅථමනව මහත්වා
 ්ඡති, න ඡඩ්මඩති, ‘‘කිං  ය්හං ඉමිනා බයාපාමරනා’’ති මයනකා ං

පක්ක ති, තමතොයථාවුත්තලක්ඛමණොරූපියඡඩ්ඩමකො ෙ න්ිචතබ්මබො. කයො

න ඡන්දා කන්තිආදීසු මලොභවමෙන තං වත්ථුං අත්තමනො වා කමරොන්මතො
අත්තානං වා උක්කංමෙන්මතො ඡන්දා තිං නා   ්ඡති. මදොෙවමෙන
‘‘මනවායං  ාතිකං ජානාති, න විනය’’න්ති පරං අපොමදන්මතො මදොො තිං
නා   ්ඡති. ම ොහවමෙන පමුට්මඨො පමුට්ඨේෙතිභාවං ආපජ්ජන්මතො 
ම ොහා තිං නා   ්ඡති. රූපියපටිග් ාහකේෙ භමයන ඡඩ්මඩතුං
අවිෙහන්මතො භයා තිං නා   ්ඡති. එවං අකමරොන්මතො න ඡන්දා තිං
 ්ඡති, න මදොො තිං  ්ඡති, න ම ොහා තිං  ්ඡති, න භයා තිං  ්ඡති
නා ාතිමවදිතබ්මබො. 

68. පකකතොොසං අස න්නාරහන්කතන ඡඩ්ක තබ්බ්න්ති ඉදං 
ිචරමපක්ඛභාවදේෙනපරන්තිමවදිතබ්බං, තේ ාපතිතට්ඨාමනඤාමතපිතේෙ
ගූථං ඡඩ්මඩන්තේෙ වියිචරමපක්ඛභාමවොමයමවත්ථ ප ාණන්ති මවදිතබ්බං. 

අසන්තසම්භාවනායාති අත්තිච අවිජ්ජ ානඋත්තරි නුේෙධම් ාමරොචනං 

ෙන්ධාය වුත්තං. කථයයපරිකභොක ො නා  අනරහේෙ පරිමභොම ො. භ වතා හි
අත්තමනොොෙමනසීලවමතොප්චයාඅනුඤ්ඤාතා, නදුේසීලේෙ.දායකානම්පි 
සීලවමතොඑවපරි්චාම ො, නදුේසීලේෙඅත්තමනොකාරානං හප්ඵලභාවේෙ
ප්චාසීෙනමතො. ඉති ෙත්ථාරා අනනුඤ්ඤාතත්තා දායමකහි ච
අපරි්චත්තත්තා දුේසීලේෙ පරිමභොම ො මථයයපරිමභොම ො. ඉණවමෙන

පරිමභොම ො ඉණපරිකභොක ො, පටිග් ාහකමතො දක්ඛිණාවිසුද්ධියා අභාවමතො

ඉණං  මහත්වා පරිමභොම ො වියාති අත්මථො. තස් ාති ‘‘සීලවමතො’’තිආදිනා
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වුත්තම වත්ථං කාරණභාමවන ප්චා ෙති. චීවරං පරිකභොක  පරිකභොක ති
කායමතො ම ොමචත්වා පරිමභොම  පරිමභොම . පුමරභත්ත…මප.… 
ප්ඡි යාම සු ප්චමවක්ඛිතබ්බන්ති ෙම්බන්මධො. තථා අෙක්මකොන්මතන
යථාවුත්තකාලවිමෙෙවමෙන එකේමිං දිවමෙ චතුක්ඛත්තුං තික්ඛත්තුං
ද්වික්ඛත්තුංෙකිංමයවවාප්චමවක්ඛිතබ්බං. 

සචස්ස අප්පච්චකවක්ඛකතොව අරුකණො උග් ච්ඡක, ඉණපරිකභො ට්ඨාකන

කට්ඨතීති එත්ථ හිමයයො යං  යා චීවරං පරිභුත්තං, තං යාවමදව සීතේෙ
පටිඝාතාය…මප.… හිරිමකොපිනපටි්ඡාදනත්ථං. හිමයයො මයො  යා
පිණ්ඩපාමතො පරිභුත්මතො, මෙො මනව දවායාතිආදිනා ෙමච
අතීතපරිමභො ප්චමවක්ඛණං න කමරයය, ඉණපරිමභො ට්ඨාමන තිට්ඨතීති

වදන්ති, තං වී ංසිතබ්බං. කසනාසනම්පි පරිකභොක  පරිකභොක ති පමවමෙ
පමවමෙ. එවං පන අෙක්මකොන්මතන පුමරභත්තාදීසු ප්චමවක්ඛිතබ්බං, තං
මහට්ඨා වුත්තනමයමනව ෙක්කා විඤ්ඤාතුන්ති ඉධ විසුං න වුත්තං. 

සකපච්චයතාති ෙතියා ප්චයභාමවො. පටිග් හණේෙ පරිමභො ේෙ ච
ප්චමවක්ඛණෙතියා ප්චයභාමවො යුජ්ජති, ප්චමවක්ඛිත්වාව 

පටිග් මහතබ්බං පරිභුඤ්ජිතබ්බඤ්චාති අත්මථො. මතමනවාහ ‘‘සකං 

ෙත්වා’’තිආදි. එවංසන්කතපීතියදිපිද්වීසුපි ඨාමනසුප්චමවක්ඛණායුත්තා, 

එවං ෙන්මතපි. අපමර පනාහු ‘‘සකපච්චයතාති ෙති මභෙජ්ජපරිමභො ේෙ

ප්චයභාමව, ප්චමයති අත්මථො. එවං සන්කතපීති ප්චමය ෙතිපී’’ති, තං
මතෙං  ති ත්තං.තථාහිප්චයෙන්ිචේසිතසීලංප්චමවක්ඛණායවිසුජ්ඣති, 
න ප්චයෙබ්භාව ත්මතන. 

නනු ච ‘‘පරිකභොක  ෙකරොන්තස්ස අනාපත්තී’’ති ඉමිනා
පාතිම ොක්ඛෙංවරසීලං වුත්තං, තේ ා ප්චයෙන්ිචේසිතසීලේෙ
පාතිම ොක්ඛෙංවරසීලේෙ චමකො විමෙමෙොති? වු්චමත – පුරිම සුතාවතීසු
ප්චමයසු විමෙමෙො පාකමටොමයව, ගිලානප්චමය පන යථා වතිං කත්වා
රුක්ඛමූමල ම ොපිමත තේෙ ඵලාිචපි රක්ඛිතාමනව මහොන්ති, එවම ව 
ප්චමවක්ඛණාය ප්චයෙන්ිචේසිතසීමල රක්ඛිමත තප්පටිබද්ධං 
පාතිම ොක්ඛෙංවරසීලම්පි ිචප්ඵන්නං නා  මහොති. ගිලානප්චයං
අප්ප්චමවක්ඛිත්වා පරිභුඤ්ජන්තේෙ සීලං භිජ්ජ ානං
පාතිම ොක්ඛෙංවරසීලම ව භිජ්ජති, ප්චයෙන්ිචේසිතසීලං පන
ප්ඡාභත්තපුරි යා ාදීසු යාව අරුණුග්  නා අප්ප්චමවක්ඛන්තේමෙව
භිජ්ජති.පුමරභත්තඤ්හිඅප්ප්චමවක්ඛිත්වාපි ගිලානප්චයංපරිභුඤ්ජන්තේෙ
අනාපත්ති, ඉදම මතෙංනානාකරණන්තිොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ.ටී.2.585) 
ආ තං. 
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වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.585) පන ‘‘කථයයපරිකභොක ොති

ප්චයේොමිනාභ වතාඅනනුඤ්ඤාතත්තා වුත්තං. ඉණපරිකභොක ොතිභ වතා
අනුඤ්ඤාතම්පි කත්තබ්බං අකත්වා පරිභුඤ්ජනමතො වුත්තං. මතන ච

ප්චයෙන්ිචේසිතසීලංවිපජ්ජතීතිදේමෙති. පරිකභොක පරිකභොක තිකායමතො
ම ොමචත්වා ම ොමචත්වා පරිමභොම . ප්ඡි යාම සු ප්චමවක්ඛිතබ්බන්ති

මයොජනා. ඉණපරිකභො ට්ඨාකන කට්ඨතීති එත්ථ ‘හිමයයො යං  යා චීවරං

පරිභුත්ත’න්තිආදිනාපි අතීතප්චමවක්ඛණා වට්ටතීති වදන්ති. පරිකභොක 

පරිකභොක ති උදකපතනට්ඨානමතො අන්මතොපමවෙමනසු ිචසීදනෙයමනසු ච. 

සකපච්චයතා වට්ටතීති ප්චමවක්ඛණෙතියා ප්චයත්තං ලද්ධුං වට්ටති.
පටිග් හමණ ච පරිමභොම  ච ප්චමවක්ඛණාෙති අවේෙං ලද්ධබ්බාති

දේමෙති.මතනාහ ‘සකංෙත්වා’තිආදි.මකචිපන ‘ෙතිප්චයතාප්චමයෙති 
මභෙජ්ජපරිමභො ේෙකාරමණෙතී’තිඑවම්පිඅත්ථංවදන්ති, මතෙම්පිප්චමය
ෙතීති ප්චයෙබ්භාවෙල්ලක්ඛමණ ෙතීති එව ත්මථො  මහතබ්මබො 

ප්චයෙබ්භාව ත්මතනසීලේෙඅසුජ්ඣනමතො. පරිකභොක අෙකරොන්තස්කසව

දපත්තීති ඉමිනා පාතිම ොක්ඛෙංවරසීලේෙ මභමදො දේසිමතො, න
ප්චයෙන්ිචේසිතසීලේෙ තේෙ අතීතප්චමවක්ඛණාය විසුජ්ඣනමතො. 
එතේමිං පන මෙෙප්චමයසු ච ඉණපරිමභො ාදිවචමනන
ප්චයෙන්ිචේසිතසීලේමෙව මභමදොති එවමිම ෙං නානාකරණං
මවදිතබ්බ’’න්තිආ තං. 

එමතසු ද්වීසුපකරමණසු‘‘ඉණපරිමභො ට්ඨාමන තිට්ඨතී’’තිඑත්ථහිමයයො
යං  යා චීවරං පරිභුත්තන්ති…මප.… වදන්තීති ආ තං. ඉ ං පන නයං
ිචේොය ඉදාිච එක්මච පණ්ඩිතා ‘‘අජ්ජපාමතො පරිභුත්තං ොයං 
ප්චමවක්ඛන්මතන අජ්ජ යං  යා චීවරං පරිභුත්තන්තිආදිනා අතීතවමෙන
ප්චමවක්ඛණා කාතබ්බා’’ති වදන්ති. මකචි ‘‘හිමයයො පරිභුත්තම ව
අතීතවමෙන ප්චමවක්ඛණා කාතබ්බා, න අජ්ජ පරිභුත්තං, තං පන
ප්චුප්පන්නවමෙනප්චමවක්ඛණාමයවා’’ති වදන්ති.තත්ථමූලවචමනඑවං
විචාරණාකාතබ්බා.කථං? ඉදංහිමයයොතයාදිවචනංසුත්තං වාසුත්තානුමලො ං
වාආචරියවාමදොවාඅත්තමනො තිවාති.තත්ථනතාවසුත්තංමහොති ‘‘සුත්තං
නා  ෙකමල විනයපිටමක පාළී’’ති වුත්තත්තා ඉ ේෙ ච වචනේෙ න 
පාළිභූතත්තා. න ච සුත්තානුමලො ං ‘‘සුත්තානුමලො ං නා  චත්තාමරො
 හාපමදො’’ති (පාරා. අට්ඨ. 1.45) වුත්තත්තා ඉ ේෙ ච
 හාපමදෙභාවාභාවමතො. න ච ආචරියවාමදො ‘‘ආචරියවාමදො නා 
ධම් ෙඞ් ාහමකහි පඤ්චහි අරහන්තෙමතහි ඨපිතා පාළිවිිචමුත්තා 
ඔක්කන්තවිිච්ඡයප්පවත්තා අට්ඨකථාතන්තී’’ති වචනමතො ඉ ේෙ ච 
අට්ඨකථාපාඨභාවාභාවමතො. න ච අත්තමනො ති ‘‘අත්තමනො ති නා  
සුත්තසුත්තානුමලො ආචරියවාමද මුඤ්චිත්වා අනු ාමනන අත්තමනො බුද්ධියා
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නයග් ාමහන උපට්ඨිතාකාරකථනං, අපිච සුත්තන්තාභිධම් විනයට්ඨකථාසු
ආ මතො ෙබ්මබොපි මථරවාමදො අත්තමනො තිනා ා’’ති වුත්තත්තා ඉ ේෙ ච
අට්ඨකථාසු ආ තත්මථරවාදභාවාභාවමතො. 

ඉති– 

‘‘චතුබ්බිධඤ්හිවිනයං,  හාමථරා හිද්ධිකා; 
නීහරිත්වාපකාමෙසුං, ධම් ෙඞ් ාහකාපුරා’’ති.(පාරා.අට්ඨ. 1.45) – 

වුත්මතසු චතුබ්බිධවිනමයසු අනන්මතො ධත්තා ඉදං වචනං විචාමරතබ්බං.
මතන වුත්තං ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 2.585) ටීකාචරිමයන ‘‘තං 
වී ංසිතබ්බ’’න්ති. අථ වා ‘‘නයග් ාමහන උපට්ඨිතාකාරකථන’’න්ති ඉමිනා
ලක්ඛමණන මතෙං මතෙං ආචරියානං උපට්ඨිතාකාරවමෙන කථනං
අත්තමනො ති සියා, එවම්පි විචාමරතබ්බම ව. ‘‘අත්තමනො ති ආචරියවාමද
ඔතාමරතබ්බා. ෙමචතත්ථඔතරතිමචවෙම තිච,  මහතබ්බා. ෙමචමනව
ඔතරති න ෙම ති, න  මහතබ්බා. අයඤ්හි අත්තමනො ති නා  
ෙබ්බදුබ්බලා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 1.45) වචනමතො ඉ ේෙ ච වචනේෙ 
අට්ඨකථාවචමන අමනොතරණමතො අප්පවිෙනමතො. වුත්තඤ්හි අට්ඨකථායං 
‘‘ෙචේෙ අප්ප්චමවක්ඛමතොව අරුමණො උග් ්ඡති, ඉණපරිමභො ට්ඨාමන
තිට්ඨතී’’ති. 

අපමරො නමයො – කිං ඉදං වචනං පාළිවචනං වා අට්ඨකථාවචනං වා
ටීකාවචනං වා  න්ථන්තරවචනං වාති. තත්ථ න තාව පාළිවචනං, න
අට්ඨකථාවචනං, න  න්ථන්තරවචනං, අථ මඛො ටීකාවචනන්ති. මහොතු
ටීකාවචනං, ෙකවචනංවාපරවචනංවාඅධිප්මපතවචනංවා අනධිප්මපතවචනං
වාති.තත්ථනෙකවචනංමහොති, අථමඛොපරවචනං.මතනාහ‘‘වදන්තී’’ති.න 
ටීකාචරිමයන අධිප්මපතවචනං මහොති, අථ මඛො අනධිප්මපතවචනං. මතනාහ
‘‘තං වී ංසිතබ්බ’’න්ති.මතහිපනආචරිමයහිඅතීතපරිමභො ප්චමවක්ඛණාති
ඉදං අතීතපඅමභො වමෙන ප්චමවක්ඛණා අතීතපරිමභො ප්චමවක්ඛණාති 
පරිකප්මපත්වා අතීතවාචමකන ෙද්මදන මයොමජත්වා කතං භමවයය. අතීමත
පරිමභොම ො අතීතපරිමභොම ො, අතීතපරිමභො ේෙ ප්චමවක්ඛණා
අතීතපරිමභො ප්චමවක්ඛණාති එවං පන කමත අතීතපරිමභො ේෙ
ප්චුප්පන්නෙමීපත්තාප්චුප්පන්නවාචමකනෙද්මදනකථනංමහොති යථාතං
න රමතො ආ න්ත්වා ිචසින්නං පුරිෙං ‘‘කුමතො ආ ්ඡසී’’ති වුත්මත
‘‘න රමතො ආ ්ඡාමී’’තිප්චුප්පන්නවාචකෙද්මදනකථනං. 

විනයසුත්තන්තවිසුද්ධි ග් ාදීසු( .ිච.1.23; විසුද්ධි. 1.18) ච‘‘පටිෙඞ්ඛා
මයොිචමෙො චීවරං පටිමෙවතී’’ති වත්ත ානවචමනමනව පාමඨො මහොති, න 
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අතීතවචමනන, අතීතපරිමභොම ොතිචඉ ේමිංමයවදිවමෙප්ඡාභත්තාදිකාලං
උපාදාය පුමරභත්තාදීසු පරිමභොම ො ඉ්ඡිතබ්මබො, න හිමයයො පරිමභොම ො.
කථං විඤ්ඤායතීතිමච? අට්ඨකථාප ාමණන.වුත්තඤ්හි අට්ඨකථායං (පාරා.
අට්ඨ. 2.585) ‘‘පිණ්ඩපාමතො ආමලොමප ආමලොමප, තථා අෙක්මකොන්මතන
පුමරභත්තප්ඡාභත්තපුරි යා ප්ඡි යාම සු. ෙචේෙ අප්ප්චමවක්ඛමතොව
අරුමණො උග් ්ඡති, ඉණපරිමභො ට්ඨාමන තිට්ඨතී’’ති. එමතන පිණ්ඩපාතං
ආමලොමප ආමලොමප ප්චමවක්ඛන්මතො මභොජනකිරියාය අපරිිචට්ඨිතත්තා
මුඛයමතො ප්චුප්පන්නප්චමවක්ඛණා මහොති, පුමරභත්තාදීසු චතූසු
මකොට්ඨාමෙසු ප්චමවක්ඛන්මතො මභොජනකිරියාය පරිිචට්ඨිතත්තා
අතීතප්චමවක්ඛණා මහොතීති දේමෙති. ො පන ප්චුප්පන්නෙමීපත්තා
වත්ත ානවචමනන විධීයති. යදි හි හිමයයො පරිභුත්තාිච 
අතීතප්චමවක්ඛමණන ප්චමවක්ඛිතබ්බාිච සියුං, 
අතීතදුතියදිවෙතතියදිවොදි ාෙෙංව්ඡරාදිපරිභුත්තාිචපි ප්චමවක්ඛිතබ්බාිච
සියුං, එවඤ්ච ෙති යථාවුත්තඅට්ඨකථාවචනං ිචරත්ථකං සියා, තේ ා
අට්ඨකථාවචනම වප ාණං කාතබ්බං.යථාහ– 

‘‘බුද්මධන ධම්ම ොවිනමයො චවුත්මතො; 
මයොතේෙපුත්මතහිතමථවඤාමතො; 
මෙොමයහිමතෙං ති ්චජන්තා; 
යේ ාපුමරඅට්ඨකථාඅකංසු. 

‘‘තේ ාහියංඅට්ඨකථාසුවුත්තං; 
තංවජ්ජයිත්වානප ාදමලඛං; 
ෙබ්බම්පිසික්ඛාසුෙ ාරවානං; 
යේ ා ප ාණං ඉධ පණ්ඩිතාන’’න්ති. (පාරා. අට්ඨ. 
1. න්ථාරම්භකථා); 

යේ ා ච ෙබ්බාෙවසුත්තාදීසු ( . ිච. 1.23) භ වතා මදසිතකාමල 
භික්ඛුකත්තුකත්තා නා මයො ත්තා වත්ත ානපඨ පුරිෙවමෙන ‘‘පටිෙඞ්ඛා
මයොිචමෙො චීවරං පටිමෙවතී’’ති මදසිතා, තදනුකරමණන භික්ඛූනං
ප්චමවක්ඛණකාමල අත්තකත්තුකත්තා අම්හමයො ත්තා
වත්ත ානඋත්ත පුරිෙවමෙන ‘‘පටිෙඞ්ඛා මයොිචමෙො චීවරං පටිමෙවාමී’’ති 
ප්චමවක්ඛිතබ්බා මහොති, ‘‘සීතේෙ පටිඝාතායා’’තිආදීිච
තදත්ථෙම්පදානපදාිච ච ‘‘පටිමෙවති, පටිමෙවාමී’’ති
වුත්තපටිමෙවනකිරියායම වෙම්බන්ධිතබ්බාිචමහොන්ති, තාිචචකිරියාපදාිච
ප්චුප්පන්නවමෙන වා ප්චුප්පන්නෙමීපඅතීතවමෙන වා 
වත්ත ානවිභත්තියුත්තාිච මහොන්ති, තේ ා ප්චුප්පන්නපරිභුත්තානං වා 
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අතීතපරිභුත්තානංවාප්චයානංප්චමවක්ඛණකාමල‘‘පටිමෙවාමී’’තිවචනං
භ වමතො වචනේෙඅනු තත්තාඋපපන්නම වාතිදට්ඨබ්බං. 

අනුවචමනපි එවං විචාරණා කාතබ්බා – ‘‘අජ්ජ පාමතො පරිභුත්තං ොයං 
ප්චමවක්ඛන්මතන අජ්ජ යං  යා චීවරං පරිභුත්තන්තිආදිනා අතීතවමෙන
ප්චමවක්ඛණා කාතබ්බා’’ති මය වදන්ති, මත එවං පු්ඡිතබ්බා – කිං
භවන්මතොභ වතා අතීතපරිභුත්මතසුඅතීතවමෙනප්චමවක්ඛණාමදසිතාති? 
න මදසිතා. කථං මදසිතාති? ‘‘ප්චමවක්ඛතී’’ති ප්චුප්පන්නවමෙමනව 
මදසිතාති.කිං මභොන්මතොභ වමතොකාමලඅතීතපරිභුත්මතසුප්චමවක්ඛණා
නත්ථීති? අත්ථි. අථ කේ ා භ වතා ප්චුප්පන්නවමෙමනව ප්චමවක්ඛණා
මදසිතාති? ප්චුප්පන්නෙමීපවමෙන වා ො ඤ්ඤවමෙන වා මදසිතාති. එවං
ෙන්මත භ වමතො අනුකරමණන ඉදාිචපි අතීතපරිභුත්තානං ප්චයානං
ප්චුප්පන්නවමෙන ප්චමවක්ඛණා කාතබ්බාති. මය පන එවං වදන්ති
‘‘හිමයයො පරිභුත්තානම ව අතීතප්චමවක්ඛණා කාතබ්බා, න අජ්ජ
පරිභුත්තානං, මතෙං පන ප්චුප්පන්නප්චමවක්ඛණාමයවා’’ති, මත එවං
වත්තබ්බා– කිංමභොන්මතොයථාතුම්මහවදන්ති, එවංපාළියංඅත්ථීති? නත්ථි. 
අට්ඨකථායං අත්ථීති? නත්ථි. එවං ෙන්මත ොට්ඨකමථසු මතපිටමකසු
බුද්ධවචමනසු අෙංවිජ්ජ ානං තුම්හාකං වචනං කථං ප්මචතබ්බන්ති? 
ආචරියපරම්පරාවමෙන.මහොතු තුම්හාකංආචරියලද්ධිවමෙනකථනං, කාමලො
නා  තිවිමධො අතීමතො අනා මතො ප්චුප්පන්මනොති. තත්ථ පරිිචට්ඨිතකිරියා
අතීමතො නා , අභිමුඛකිරියා අනා මතො නා , ආරද්ධඅිචට්ඨිතකිරියා
ප්චුප්පන්මනොනා .මතනාහුමපොරාණා– 

‘‘ආරද්ධාිචට්ඨිමතොභාමවො, ප්චුප්පන්මනොසුිචට්ඨිමතො; 
අතීතානා තුප්පාද- ප්පත්තාභිමුඛාකිරියා’’ති. 

තත්ථ අජ්ජ වා මහොතු හිමයයො වා තමතො පුබ්මබ වා, පරිභුත්තප්චමයො
සුපරිිචට්ඨිතභුඤ්ජනකිරියත්තාඅතීමතොනා .තත්ථහිමයයොවාතමතො පුබ්මබ
වාපරිභුත්තප්චමයොඅතික්කන්තඅරුණුග්  නත්තානප්චමවක්ඛණාරමහො, 
ප්චමවක්ඛිමතොපි අප්ප්චමවක්ඛිමතොමයව මහොති, ඉණපරිමභො ට්ඨාමන
තිට්ඨති. වුත්තඤ්හි අට්ඨකථායං ‘‘ෙචේෙ අප්ප්චමවක්ඛමතොව අරුමණො
උග් ්ඡති, ඉණපරිමභො ට්ඨාමන තිට්ඨතී’’ති. අජ්මජව පන චීවරඤ්ච
මෙනාෙනඤ්ච පරිමභොම  පරිමභොම , පිණ්ඩපාතං ආමලොමප ආමලොමප, 
මභෙජ්ජං පටිග් හමණ පරිමභොම  ච ප්චමවක්ඛමතො
අපරිිචට්ඨිතභුඤ්ජනකිරියත්තා ප්චුප්පන්නපරිභුත්තප්චමවක්ඛණා නා 
මහොති. පුමර පරිභුත්තං තමතො ප්ඡා චතූසු මකොට්ඨාමෙසු ප්චමවක්ඛමතො
සුපරිිචට්ඨිතභුඤ්ජනකිරියත්තා අතීතපරිභුත්තප්චමවක්ඛණා නා  මහොති.
එත්තකං ප්චමවක්ඛණාය මඛත්තං, න තමතො පුබ්මබ ප්ඡා වා. යථාහ
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අට්ඨකථායං ‘‘සීලවමතො අප්ප්චමවක්ඛිතපරිමභොම ො ඉණපරිමභොම ො නා .
තේ ා චීවරං පරිමභොම  පරිමභොම …මප.… මභෙජ්ජේෙ පටිග් හමණපි
පරිමභොම පි ෙතිප්චයතා වට්ටතී’’ති, තේ ා හිමයයො පරිභුත්තේෙ
ඉණපරිමභො ත්තා තං අනා සිත්වා අජ්ජ පරිභුත්මතසු අතීතප්චුප්පන්මනසු
භ වමතො වචනේෙ අනුකරමණන වත්ත ානවිභත්තියුත්මතන
‘‘පටිමෙවාමී’’තිකිරියාපමදන ප්චමවක්ඛණා සූපපන්නා මහොතීති දට්ඨබ්බා.
ඊදිෙප්චමවක්ඛණම ව ෙන්ධාය වි තිවිමනොදිචයාදීසු (වි. වි. ටී. 1.585) 
‘‘ප්චයෙන්ිචේසිතසීලේෙඅතීතප්චමවක්ඛණායවිසුජ්ඣනමතො’’ති වුත්තං. 

එවං ප්චයෙන්ිචේසිතසීලේෙ සුද්ධිං දේමෙත්වා ඉදාිච මතමනව

පෙඞ්ම නෙබ්බාපිසුද්ධිමයොදේමෙතුං ‘‘චතුබ්බිධාහිසුද්ධී’’තිආදි ාහ.තත්ථ

සුජ්ඣති එතායාති සුද්ධි, යථාධම් ං මදෙනාව සුද්ධි කදසනාසුද්ධි. 
වුට්ඨානේෙපිමචත්ථමදෙනායඑවෙඞ් මහොදට්ඨබ්මබො.ඡින්නමූලාපත්තීනං
පන අභික්ඛුතාපටිඤ්ඤාමයව මදෙනා. අධිට්ඨානවිසිට්මඨො ෙංවමරොව සුද්ධි 

සංවරසුද්ධි. ධම්ම නෙම නප්චයානංපරිමයට්ඨිඑවසුද්ධි පරිකයට්ඨිසුද්ධි. 

චතූසුප්චමයසුවුත්තවිධිනාප්චමවක්ඛණාව සුද්ධි පච්චකවක්ඛණසුද්ධි. එෙ
තාවසුද්ධීසුෙ ාෙනමයො. සුද්ධි න්මතසුසීමලසුපනමදෙනාසුද්ධිඑතේොති 

කදසනාසුද්ධි. මෙමෙසුපිඑමෙවනමයො. නපුකනවං ෙරිස්සාමීතිඑත්ථ එවන්ති

ෙංවරමභදං ෙන්ධායාහ. පහායාති වජ්මජත්වා, අකත්වාති අත්මථො.
වි තිවිමනොදිචයං පන ‘‘සුජ්ඣති මදෙනාදීහි, මෙොධීයතීති වා සුද්ධි, 

චතුබ්බිධසීලං. මතනාහ ‘කදසනාය සුජ්ඣනකතො’තිආදි. එත්ථ 
මදෙනාග් හමණන වුට්ඨානම්පි ඡින්නමූලානං අභික්ඛුතාපටිඤ්ඤාපි
ෙඞ් හිතා. ඡින්නමූලාපත්තීනම්පි හි පාරාජිකාපත්තිවුට්ඨාමනන
මහට්ඨාපරිරක්ඛිතං භික්ඛුසීලං විසුද්ධං නා  මහොති. මතන මතෙං
 ග් පටිලාමභොපිෙම්පජ්ජතී’’ති වුත්තං. 

තත්ථ මදසීයති උ්චාරීයතීති කදසනා, දිසී උ්චාරමණති ධාතු, මදසීයති

ඤාපීයති එතායාති වා කදසනා, දිෙ මපක්ඛමනති ධාතු. උභයථාපි

විරතිපධානකුෙලචිත්තෙමුට්ඨිමතො මදෙනාවචීමභදෙද්මදො. ෙංවරණං සංවකරො, 
ෙං-පුබ්බ වර ෙංවරමණති ධාතු, ෙතිපධාමනො චිත්තුප්පාමදො. පරිමයෙනා 

පරිකයට්ඨි, පරි-පුබ්බඉෙ පරිමයෙමනතිධාතු, වීරියපධාමනොචිත්තුප්පාමදො.පටි

පුනප්පුනං ඔ ාමහත්වා ඉක්ඛනා පච්චකවක්ඛණා, පටි-පුබ්බ අව-පුබ්බ ඉක්ඛ
දේෙනඞ්මකසූති ධාතු, පඤ්ඤාපධාමනො චිත්තුප්පාමදො. මතසු මදෙනාය
වචීමභදෙද්දභාවමතො වචීමභදං කාතුං අෙක්මකොන්තේෙ ච දුතියකං
අලභන්තේෙචනෙම්පජ්ජති, මෙො පන චිත්තුප්පාද ත්තභාවමතොවචීමභදං
කාතුං අෙක්මකොන්තේෙපි දුතියකං අලභන්තේෙපි ෙම්පජ්ජන්ති එව, තේ ා
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පටුන 

ගිලානාදිකාමලසුප්චමවක්ඛණාපාඨංපඨිතු ෙක්මකොන්මතනපි අත්ථං නසි
කත්වාචිත්මතමනවප්චමවක්ඛණාකාතබ්බාති. 

දාතබ්බට්මඨන දායං, තංආදියන්තීති දායාදා, අනනුඤ්ඤාමතසුෙබ්මබන
ෙබ්බං පරිමභො ාභාවමතො අනුඤ්ඤාමතසුමයව ච පරිමභො ෙබ්භාවභාවමතො

භික්ඛූහිපරිභුඤ්ජිතබ්බප්චයාභ වමතො ෙන්තකා. ධම් දායාදසුත්තඤ්කචත්ථ

සාධෙන්ති ‘‘ධම් දායාදා ම , භික්ඛමව, භවථ,  ා ආමිෙදායාදා, අත්ථි ම  
තුම්මහසු අනුකම්පා, කින්ති ම  ොවකා ධම් දායාදා භමවයයං, මනො
ආමිෙදායාදා’’ති එවං පවත්තං ධම් දායාදසුත්තඤ්ච ( . ිච. 1.29) එත්ථ 
එතේමිං අත්මථ ොධකං. අවීතරා ානං තණ්හාවසීකතාය ප්චයපරිමභොම 
ොමිභාමවො නත්ථි, තදභාමවන වීතරා ානං තත්ථ ොමිභාමවො යථාරුචි
පරිමභො ෙබ්භාවමතො. තථා හි මත පටිකූලම්පි අප්පටිකූලාකාමරන
අප්පටිකූලම්පි පටිකූලාකාමරන තදුභයම්පි වජ්මජත්වා 
අජ්ඣුමපක්ඛණාකාමරන ප්චමය පරිභුඤ්ජන්ති, දායකානඤ්ච  මනොරථං

පරිපූමරන්ති. මතනාහ ‘‘කතහිතණ්හාය දාසබ්යං අතීතත්තාසාමිකනොහුත්වා 

පරිභුඤ්ජන්තී’’ති. මයො පනායං සීලවමතො පුථුජ්ජනේෙ
ප්චමවක්ඛිතපරිමභොම ො, මෙො ඉණපරිමභො ේෙ ප්චනීකත්තා
ආනණයපරිමභොම ො නා  මහොති. යථා පන ඉණායිමකො අත්තමනො රුචියා
ඉ්ඡිතං මදෙං  න්තුං න ලභති, එවං ඉණපරිමභො යුත්මතො මලොකමතො
ිචේෙරිතුං න ලභතීති තප්පටිපක්ඛත්තා සීලවමතො ප්චමවක්ඛිතපරිමභොම ො
ආනණයපරිමභොම ොති වු්චති, තේ ා ිචප්පරියායමතො
චතුපරිමභො විිචමුත්මතො විසුංමයවායං පරිමභොම ොති මවදිතබ්මබො, මෙො ඉධ
විසුං න වුත්මතො, දායජ්ජපරිමභොම මයව වා ෙඞ් හං  ්ඡතීති. සීලවාපි හි
ඉ ාය සික්ඛායෙ න්නා තත්තාමෙක්මඛොත්මවවවු්චති. 

සබ්කබ්සන්ති අරියානං පුථුජ්ජනානඤ්ච. කථං පුථුජ්ජනානං ඉම 
පරිමභො ා ෙම්භවන්තීති? උපචාරවමෙන. මයො හි පුථුජ්ජනේෙපි 
ෙල්මලඛපටිපත්තියං ඨිතේෙ ප්චයම ධං පහාය තත්ථ අනුපලිත්මතන
චිත්මතන පරිමභොම ො, මෙො ොමිපරිමභොම ො විය මහොති. සීලවමතො පන
ප්චමවක්ඛිතපරිමභොම ො දායජ්ජපරිමභොම ො විය මහොති දායකානං
 මනොරථේොවිරාධනමතො.මතනවුත්තං‘‘දායජ්ජපරිමභොම මයවවාෙඞ් හං 
 ්ඡතී’’ති. කලයාණපුථුජ්ජනේෙ පරිමභොම  වත්තබ්බම ව නත්ථි තේෙ
මෙක්ඛෙඞ් හමතො.මෙක්ඛසුත්තඤ්මහතේෙ(අ.ිච.3.86) අත්ථේෙොධකං. 

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.585) පන ‘‘දාතබ්බට්මඨන දායං, තං 

ආදියන්තීති දායාදා. සත්තන්නං කසක්ඛානන්ති එත්ථ කලයාණපුථුජ්ජනාපි
ෙඞ් හිතා මතෙං ආනණයපරිමභො ේෙ දායජ්ජපරිමභොම  ෙඞ් හිතත්තාති

මවදිතබ්බං. ධම් දායාදසුත්තන්ති ‘‘ධම් දායාදා ම , භික්ඛමව, භවථ,  ා 
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ආමිෙදායාදා’’තිආදිනා පවත්තං සුත්තං ( . ිච. 1.29). තත්ථ ‘‘ ා ම 
ආමිෙදායාදාති එවං ම -ෙද්දං ආමනත්වා අත්මථො මවදිතබ්මබො. එවඤ්හි
යථාවුත්තත්ථොධකං මහොතී’’ති වුත්තං. තත්ථ ම     ආමිෙදායාදා
චතුප්චයභුඤ්ජකාති භ වමතො ෙම්බන්ධභූතේෙ ෙම්බන්ධීභූතා ප්චයා
වුත්තා, තේ ාදායමකහිදින්නාපි ප්චයාභ වතාඅනුඤ්ඤාතත්තාභ වමතො
ප්චයාමයව මහොන්තීති එතේෙ අත්ථේෙ ධම් දායාදසුත්තං ොධකං මහොතීති
අත්මථොතිවුත්තං. 

ලජ්ජිනා සද්ධිං පරිකභොක ො නා  ලජ්ජිේෙ ෙන්තකං  මහත්වා

පරිමභොම ො. අලජ්ජිනාසද්ධින්තිඑත්ථාපි එමෙවනමයො. දදිකතොපට්ඨායහි

අලජ්ජී නා  නත්ථීති ඉමිනා දිට්ඨදිට්මඨසුමයව ආෙඞ්කා න කාතබ්බාති

දේමෙති. අත්තකනො භාරභූතා ෙද්ධිවිහාරිකාදමයො.මතපිිචවාමරතබ්බාතිමයො

පේෙති, මතන ිචවාමරතබ්බාති පාමඨො. අට්ඨකථායං පන ‘‘කයොපි අත්තකනො

භාරභූකතන අලජ්ජිනා සද්ධිං පරිකභො ං ෙකරොක, කසොපි නිවාකරතබ්කබ්ො’’ති
පාමඨො දිේෙති, තථාපි අත්ථමතො උභයථාපි යුජ්ජති. අත්තමනො
ෙද්ධිවිහාරිකාදමයොපිඅලජ්ජිභාවමතො ිචවාමරතබ්බා.අලජ්ජීහිෙද්ධිවිහාරිකාදීහි

එකෙම්මභො ංකමරොන්තාඅඤ්මඤපි ිචවාමරතබ්බාව. සකචන ඔර ක, අයම්පි

අලජ්ජීකයව කහොතීති එත්ථ එවං ිචවාරිමතො මෙො පුග් මලො අලජ්ජිනා ෙද්ධිං
පරිමභො මතො ඔර ති විර ති, ඉ්මචතං කුෙලං. මනො මච ඔර ති, අයම්පි 
අලජ්ජීමයව මහොති, මතන ෙද්ධිං පරිමභො ං කමරොන්මතො මෙොපි අලජ්ජීමයව

මහොතීති අත්මථො. මතන වුත්තං ‘‘එවං එකෙො අලජ්ජී අලජ්ජිසතම්පි

ෙකරොතී’’ති. අධම්මිකයොති අමනෙනාදීහි උප්පන්මනො. ධම්මිකයොති

භික්ඛාචරියාදීහි උප්පන්මනො. සඞ්ඝස්කසව කදතීති භත්තං අග් මහත්වා
අත්තනාලද්ධෙලාකංමයව මදති. 

වි තිවිමනොදිචයං පන ‘‘ලජ්ජිනා සද්ධිං පරිකභොක ොති ධම් ාමිෙවමෙන

මිේසීභාමවො. අලජ්ජිනා සද්ධින්තිඑත්ථාපිඑමෙවනමයො. දදිකතොපට්ඨායහි

අලජ්ජී නා  නත්ථීති ඉමිනා දිට්ඨදිට්මඨසු ආෙඞ්කා නා  න කාතබ්බා, 

දිට්ඨසුතාදිකාරමණ ෙති එව කාතබ්බාති දේමෙති. අත්තකනො භාරභූතා 

ෙද්ධිවිහාරිකාදමයො. සකච න ඔර තීති අ ති  නවමෙන

ධම් ාමිෙපරිමභො මතො න ඔර ති. දපත්ක නා  නත්ථීති ඉදං අලජ්ජීනං
ධම්ම නුප්පන්නප්චයං ධම් කම් ඤ්ච ෙන්ධාය වුත්තං. මතෙම්පි හි
කුලදූෙනාදිෙමුප්පන්නං ප්චයං පරිභුඤ්ජන්තානං වග් කම් ාදීිච

කමරොන්තානඤ්ච ආපත්ති එව. ‘ධම්මියාධම්මියපරිකභොක ො පච්චයවකසකනව

කවදිතබ්කබ්ො’ති වුත්තත්තා මහට්ඨා ලජ්ජිපරිමභො ාලජ්ජිපරිමභො ා
ප්චයවමෙන එකකම් ාදිවමෙන ච වුත්තා එවාති මවදිතබ්බං. මතමනව
දුට්ඨමදොෙසික්ඛාපදට්ඨකථායං (පාරා. අට්ඨ. 2.385-386) මචොදකචුදිතකභාමව
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ඨිතා ද්මව අලජ්ජිමනො ධම් පරිමභො ම්පි ෙන්ධාය ‘එකෙම්මභො පරිමභො ා 
හුත්වා ජීවථා’ති වුත්තා මතෙං අඤ්ඤ ඤ්ඤං ධම් ාමිොපරිමභොම  
විමරොධාභාවා.ලජ්ජීනම වහිඅලජ්ජිනාෙහතදුභයපරිමභොම ොනවට්ටතී’’ති
වුත්තං. 

සකච පන ලජ්ජී අලජ්ජිං පග් ණ්හාක…කප.… අන්තරධාකපතීති එත්ථ
මකවලං පග් ණ්හිතුකා තායඑවංකාතුංනවට්ටති, ධම් ේෙපනොෙනේෙ

මෙොතූනඤ්ච අනුග් හත්ථාය වට්ටතීති මවදිතබ්බං. පුරි නමයන ‘‘කසො

දපත්කයා ොකරතබ්කබ්ො’’ති වුත්තත්තා ඉ ේෙ ආපත්තිමයවාති වදන්ති. 

උද්මදෙග් හණාදිනා ධම් ේෙ පරිමභොම ො ධම් පරිකභොක ො. 
ධම් ානුග් මහන  ණ්හන්තේෙ ආපත්තියා අභාමවපි මථමරො තේෙ

අලජ්ජිභාවංමයව ෙන්ධාය ‘‘පාකපො කිරාය’’න්තිආදි ාහ. තස්ස පන

සන්කකෙති හාරක්ඛිතත්මථරේෙෙන්තිමක. 

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.585) පන ඉ ේමිං ඨාමන විත්ථාරමතො 

විිච්ඡිතං. කථං? ධම් පරිකභොක ොති ‘‘එකකම් ං එකුද්මදමෙො’’තිආදිනා
වුත්තෙංවාමෙො මචව ිචේෙයග් හණාදිමකො ෙබ්මබො ිචරාමිෙපරිමභොම ො ච 

මවදිතබ්මබො. ‘‘න කසො දපත්කයා ොකරතබ්කබ්ො’’ති වුත්තත්තා ලජ්ජිමනො

අලජ්ජිපග් මහආපත්තීතිමවදිතබ්බං. ඉතකරොපීති ලජ්ජීපි.තේොපිඅත්තානං
පග් ණ්හන්තේෙ අලජ්ජිමනො, ඉමිනා ච ලජ්ජිමනො වණ්ණභණනාදිලාභං
පටි්ච ආමිෙ රුකතාය වා ම හේසිතමපම න වා තං අලජ්ජිං 
පග් ණ්හන්මතො ලජ්ජී ොෙනං අන්තරධාමපති නා ාති දේමෙති. එවං
 හට්ඨාදීසු උපත්ථම්භිමතො අලජ්ජී බලං ලභිත්වා මපෙමල අභිභවිත්වා න
චිරේමෙවොෙනං උද්ධම් ංඋබ්බිනයංකමරොතීති. 

ධම් පරිකභොක ොපි තත්ථ වට්ටතීති ඉමිනා ආමිෙපරිමභො මතො
ධම් පරිමභොම ොව  රුමකො, තේ ා අතිවිය අලජ්ජීවිමවමකන කාතබ්මබොති 
දේමෙති. ‘‘ධම් ානුග් මහන උග් ණ්හිතුං වට්ටතී’’ති වුත්තත්තා 
අලජ්ජුේෙන්නතායොෙමනඔෙක්කන්මත, ලජ්ජීසුචඅප්පමහොන්මතසුඅලජ්ජිං
පකතත්තං  ණපූරකං මහත්වාඋපෙම්පදාදිකරමණනමචවමකචිඅලජ්ජිමනො
ධම් ාමිෙපරිමභොම න ෙඞ් මහත්වා මෙොලජ්ජි ණේෙ ිචග් මහන ච
ොෙනං පග් ණ්හිතුම්පිවට්ටතිඑව. 

මකචිපන‘‘මකොටියංඨිමතො න්මථොතිවුත්තත්තා න්ථපරියාපුණනම ව 
ධම් පරිමභොම ො, නඑකකම් ාදි, තේ ාඅලජ්ජීහිෙද්ධිංඋමපොෙථාදිකංකම් ං
කාතුං වට්ටති, ආපත්තිනත්ථී’’තිවදන්ති, තංනයුත්තං, එකකම් ාදීසුබහූසු 
ධම් පරිමභොම සු අලජ්ජිනාපි ෙද්ධිං කත්තබ්බාවත්ථායත්තං ධම් පරිමභො ං
දේමෙතුං ඉධ ිචදේෙනවමෙන  න්ථේමෙව ෙමුද්ධටත්තා. න හි
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එකකම් ාදිමකොවිධිධම් පරිමභොම ොනමහොතීතිෙක්කාවත්තුං අනාමිෙත්තා
ධම් ාමිමෙසු අපරියාපන්නේෙ ච කේෙචි අභාවා. මතමනව අට්ඨොලිිචයං 
ධම් පටිෙන්ථාරකථායං (ධ. ෙ. අට්ඨ. 1351) ‘‘කම් ට්ඨානං කමථතබ්බං, 
ධම්ම ො වාමචතබ්මබො…මප.… අබ්භානවුට්ඨාන ානත්තපරිවාො දාතබ්බා, 
පබ්බජ්ජාරමහො පබ්බාමජතබ්මබො, උපෙම්පදාරමහො
උපෙම්පාමදතබ්මබො…මප.… අයං ධම් පටිෙන්ථාමරො නා ා’’ති එවං
ෙඞ්ඝකම් ාදිපි ධම් මකොට්ඨාමෙ දේසිතං. මතසු පන ධම් මකොට්ඨාමෙසු යං 
 ණපූරකාදිවමෙනඅලජ්ජිමනොඅමපක්ඛිත්වාඋමපොෙථාදිවාමතෙංෙන්තිකා 
ධම්මුග් හණිචේෙයග් හණාදිවාකරීයති, තංධම්ම ොමචවපරිමභොම ොචාති 
ධම් පරිමභොම ොති වු්චති, එතං තථාරූපප්චයං විනා කාතුං න වට්ටති, 
කමරොන්තේෙ අලජ්ජිපරිමභොම ො ච මහොති දුක්කටඤ්ච. යං පන අලජ්ජිෙතං
අනමපක්ඛිත්වා තජ්ජනීයාදිිචග් හකම් ං වා පරිවාොදිඋපකාරකම් ං වා
උග් හපරිපු්ඡාදානාදි වා කරීයති, තං ධම්ම ො එව, මනො පරිමභොම ො, එතං
අනුරූපානං කාතුං වට්ටති, ආමිෙදාමන විය ආපත්ති නත්ථි. ිචේෙයදානම්පි
මතරෙෙම්මුතිදානාදි ච වත්තපටිපත්තිොදියනාදිපරිමභො ේෙපි මහතුත්තා න
වට්ටති. 

මයො පන  හාඅලජ්ජී උද්ධම් ං උබ්බිනයං ෙත්ථුොෙනං කමරොති, තේෙ 
ෙද්ධිවිහාරිකාදීනං උපෙම්පදාදි උපකාරකම් ම්පි උග් හපරිපු්ඡාදානාදි ච
කාතුංනවට්ටති, ආපත්තිඑවමහොති, ිචග් හකම් ම වකාතබ්බං. මතමනව
අලජ්ජිපග් මහොපි පටික්ඛිත්මතො. ධම් ාමිෙපරිමභො විවජ්ජමනනපි හි 
දුම් ඞ්කූනං පුග් ලානං ිචග් මහොව අධිප්මපමතො, මෙො ච මපෙලානං 
ඵාසුවිහාරෙද්ධම් ට්ඨිතිවිනයානුග් හාදිඅත්ථාය එතදත්ථත්තා 
සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියා, තේ ා යං යං දුම් ඞ්කූනං උපත්ථම්භාය, මපෙලානං 
අඵාසුවිහාරාය, ෙද්ධම් පරිහානාදිඅත්ථායමහොති, තංෙබ්බම්පිපරිමභොම ොවා
මහොතු අපරිමභොම ො වා කාතුං න වට්ටති, එවං කමරොන්තා ොෙනං
අන්තරධාමපන්ති, ආපත්තිඤ්ච ආපජ්ජන්ති, ධම් ාමිෙපරිමභොම සු මචත්ථ
අලජ්ජීහි එකකම් ාදිධම් පරිමභොම ො එව මපෙලානං අඵාසුවිහාරාය
ෙද්ධම් පරිහානාදිඅත්ථායමහොති, නතථාආමිෙපරිමභොම ො.නහි අලජ්ජීනං
ප්චයපරිමභො  ත්මතන මපෙලානං අඵාසුවිහාරාදි මහොති, 
යථාවුත්තධම් පරිමභොම න පනමහොති.තප්පරිවජ්ජමනනචඵාසුවිහාරාදමයො.
තථාහිකතසික්ඛාපදවීතික්ක ා අලජ්ජිපුග් ලාඋමපොෙථාදීසුපවිට්ඨා‘‘තුම්මහ
කායද්වාමර මචව වචීද්වාමර ච වීතික්ක ං කමරොථා’’තිආදිනා භික්ඛූහි
වත්තබ්බාමහොන්ති.යථාවිනයඤ්ච අතිට්ඨන්තාෙඞ්ඝමතොබහිකරණාදිවමෙන
සුට්ඨු ිචග් මහතබ්බා, තථා අකත්වා මතහි ෙහ ෙංවෙන්තාපි අලජ්ජිමනොව
මහොන්ති ‘‘එමකොපි අලජ්ජී අලජ්ජිෙතම්පි කමරොතී’’තිආදිවචනමතො (පාරා.
අට්ඨ.2.585). යදිහිමතඑවංඅිචග් හිතා සියුං, ෙඞ්මඝකලහාදිංවඩ්මඪත්වා
උමපොෙථාදිො ග්ගිකම් පටිබාහනාදිනා මපෙලානං අඵාසුං කත්වා කම න
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මත මදවදත්තවජ්ජිපුත්තකාදමයො විය පරිෙං වඩ්මඪත්වා අත්තමනො 
විප්පටිපත්තිං ධම් මතො විනයමතො දීමපන්තා ෙඞ්ඝමභදාදිම්පි කත්වා න
චිරේමෙව ොෙනංඅන්තරධාමපයයං.මතසුපනෙඞ්ඝමතොබහිකරණාදිවමෙන
ිචග් හිමතසුෙබ්මබොපිඅයං උපද්දමවො නමහොති.වුත්තඤ්හි‘‘දුේසීලපුග් මල
ිචේොය උමපොෙමථො න තිට්ඨති, පවාරණා න තිට්ඨති, ෙඞ්ඝකම් ාිච න
පවත්තන්ති, ො ග්ගීන මහොති…මප.… දුේසීමලසුපනිචග් හිමතසුෙබ්මබොපි
අයං උපද්දමවො න මහොති, තමතො මපෙලා භික්ඛූ ඵාසු විහරන්තී’’ති, තේ ා
එකකම් ාදිධම් පරිමභොම ොවආමිෙපරිමභො මතොපි අතිවිය අලජ්ජීවිමවමකන
කාතබ්මබො, ආපත්තිකමරොචෙද්ධම් පරිහාිචමහතුත්තාති මවදිතබ්බං. 

අපිච ‘‘උමපොෙමථො න තිට්ඨති, පවාරණා න තිට්ඨති, ෙඞ්ඝකම් ාිච න 
පවත්තන්තී’’ති එවං අලජ්ජීහි ෙද්ධිං ෙඞ්ඝකම් ාකරණේෙ අට්ඨකථායං 
පකාසිතත්තාපි මචතං සිජ්ඣති. තථා පරිවත්තලිඞ් ේෙ භික්ඛුමනො
භික්ඛුනුපේෙයං  ්ඡන්තේෙ පටිපත්තිකථායං ‘‘ආරාධිකා ච මහොන්ති
ෙඞ් ාහිකාලජ්ජිිචමයො, තා මකොමපත්වාඅඤ්ඤත්ථන න්තබ්බං. ්ඡතිමච, 
 ා න්තරනදීපාරරත්තිවිප්පවාෙ ණම්හා ඔහීයනාපත්තීහි න මු්චති…මප.… 
අලජ්ජිිචමයො මහොන්ති, ෙඞ් හංපනකමරොන්ති, තාපිපරි්චජිත්වාඅඤ්ඤත්ථ
 න්තුං ලභතී’’ති එවං අලජ්ජිනීසු දුතියිකා හණාදීසු ෙංවාොපත්තිපරිහාරාය 
නදීපාරා  නාදි රුකාපත්තිට්ඨානානං අනුඤ්ඤාතත්තා තමතොපි
අලජ්ජිෙංවාොපත්ති එව ෙද්ධම් පරිහාිචයා මහතුභූමතො  රුකතරාති
විඤ්ඤායති. න හි ලහුකාපත්තිට්ඨානං වා අනාපත්තිට්ඨානං වා පරිහරිතුං
 රුකාපත්තිට්ඨානවීතික්ක ං ආචරියා අනුජානන්ති. තථා අෙංවාෙපදේෙ
අට්ඨකථායං ‘‘ෙබ්මබහිපි ලජ්ජිපුග් මලහි ෙ ං සික්ඛිතබ්බභාවමතො 
ෙ සික්ඛාතා නා . එත්ථ යේ ා ෙබ්මබපි ලජ්ජිමනො එමතසු කම් ාදීසු ෙහ
වෙන්ති, න එමකොපි තමතො බහිද්ධා ෙන්දිේෙති, තේ ා තාිච ෙබ්බාිචපි
 මහත්වා එමෙො ෙංවාමෙො නා ා’’ති එවං ලජ්ජීමහව එකකම් ාදිෙංවාමෙො
වට්ටතීතිපකාසිමතො. 

යදි එවංකේ ාඅෙංවාසිමකසුඅලජ්ජීන  හිමතොති? නායංවිමරොමධො, මය
 ණපූරමක කත්වා කතං කම් ං කුප්පති, මතෙං 
පාරාජිකාදිඅපකතත්තානඤ්මඤව අෙංවාසිකත්මතන  හිතත්තා. අලජ්ජිමනො
පන පකතත්තභූතාපි ෙන්ති, මත මච  ණපූරකා හුත්වා කම් ං ොමධන්ති, 
මකවලං කත්වා අ ති  මනන කමරොන්තානං ආපත්තිකරා මහොන්ති
ෙභා ාපත්තිආපන්නා විය අඤ්ඤ ඤ්ඤං. යේ ා අලජ්ජිතඤ්ච ලජ්ජිතඤ්ච
පුථුජ්ජනානං චිත්තක්ඛණපටිබද්ධං, න ෙබ්බකාලිකං. ෙඤ්චි්ච හි
වීතික්ක චිත්මත උප්පන්මන අලජ්ජිමනො ‘‘න පුන ඊදිෙං කරිේොමී’’ති
චිත්මතනලජ්ජිමනොමහොන්ති. 
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මතසුචමයමපෙමලහිඔවදිය ානාපිනඔර න්ති, පුනප්පුනංකමරොන්ති, 
මත එව අෙංවසිතබ්බා, න ඉතමර ලජ්ජිධම්ම  ඔක්කන්තත්තා, තේ ාපි
අලජ්ජිමනො අෙංවාසිමකසු අ මණත්වා තප්පරිවජ්ජනත්ථං මෙොමධත්වාව
උමපොෙථාදිකරණං අනඤ්ඤාතං. තථා හි ‘‘පාරිසුද්ධිං ආයේ න්මතො
ආමරොමචථ, පාතිම ොක්ඛං උද්දිසිේොමී’’තිආදිනා ( හාව. 134) අපරිසුද්ධාය
පරිොය උමපොෙථකරණේෙ අයුත්තතා පකාසිතා, ‘‘යේෙ සියා ආපත්ති, මෙො
ආවිකමරයය…මප.… ඵාසු මහොතී’’ති ( හාව. 134) එවං අලජ්ජිම්පි 
ලජ්ජිධම්ම පතිට්ඨාමපත්වාඋමපොෙථකරණප්පකාමරොචවුත්මතො, ‘‘ක්චිත්ථ 
පරිසුද්ධා…මප.… පරිසුද්මධත්ථායේ න්මතො’’ති (පාරා. 233) ච
පාරිසුද්ධිඋමපොෙමථ ‘‘පරිසුද්මධොඅහං, භන්මත, පරිසුද්මධොති ංධාමරථා’’ති
( හාව. 168) ච එවං උමපොෙථං කමරොන්තානං පරිසුද්ධතා ච පකාසිතා, 
වචන ත්මතනඅමනොර න්තානඤ්ච උමපොෙථපවාරණට්ඨපනවිධිචවුත්මතො, 
ෙබ්බථා ලජ්ජිධම් ං අමනොක්ක න්මතහි ෙංවාෙේෙ අයුත්තතාය
ිචේෙයදානග් හණපටික්මඛමපො, 
තජ්ජනීයාදිිචග් හකම් කරණඋක්මඛපනීයකම් කරමණන
ොනුවත්තකපරිෙේෙ අලජ්ජිේෙ අෙංවාසිකත්තපාපනවිධි ච වුත්මතො, තේ ා
යථාවුත්මතහි සුත්තන්තනමයහි, අට්ඨකථාවචමනහි ච පකතත්මතහිපි
අපකතත්මතහිපි ෙබ්මබහි අලජ්ජීහි එකකම් ාදිෙංවාමෙො න වට්ටති, 
කමරොන්තානං ආපත්ති එව දුම් ඞ්කූනං පුග් ලානං ිචග් හත්ථාමයව
ෙබ්බසික්ඛාපදානං පඤ්ඤත්තත්තාති ිචට්ඨම ත්ථ  න්තබ්බං. මතමනව
දුතියෙඞ්ගීතියං පකතත්තාපි අලජ්ජිමනො වජ්ජිපුත්තකා යෙත්මථරාදීහි
 හන්මතන වායාම න ෙඞ්ඝමතො විමයොජිතා. න හි මතසු
පාරාජිකාදිඅෙංවාසිකාපත්ති අත්ථි, මතහි දීපිතානං දෙන්නං වත්ථූනං
ලහුකාපත්තිවිෙයත්තාතිවුත්තං. 

තස්සසන්කකෙති හාරක්ඛිතත්මථරේෙ ෙන්තිමක. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

රූපියාදිපටිග් හණවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

ද්වාදෙම ොපරි්මඡමදො. 

13. දානලක්ඛණාදිවිනිච්ඡයෙථා 

69. එවං රූපියාදිපටිග් හණවිිච්ඡයං කමථත්වා ඉදාිච 
දානවිේොෙග් ාහලාභපරිණා නවිිච්ඡයං කමථතුං 

‘‘දානවිස්සාසග් ාකහහී’’තිආදි ාහ. තත්ථ දීයමත දානං, චීවරාදිවත්ථුං
ආරම් ණං කත්වා පවත්මතො අමලොභප්පධාමනො 
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පටුන 

කා ාවචරකුෙලකිරියචිත්තුප්පාමදො. ෙෙනං සාකසො, ෙසු හිංොයන්ති ධාතු, 

හිංෙනන්ති අත්මථො, වි මතො ොමෙො එතේ ා  ාහාති විස්සාකසො.  හණං

 ාමහො, විේොමෙන ාමහො විස්සාසග් ාකහො. විමෙෙමනමචත්ථකරණවචනං, 
විේොෙවමෙන ාමහො, න මථයයචිත්තවමෙනාතිඅත්මථො.ල්ඡමතතිලාමභො, 

චීවරාදිවත්ථු, තේෙ ලාභස්ස. පරිණමියමත පරිණා නං, අඤ්මඤෙං අත්ථාය
පරිණතේෙ අත්තමනො, අඤ්ඤේෙ වා පරිණා නං, දාපනන්ති අත්මථො. 

දානවිස්සාසග් ාකහහි ලාභස්ස පරිණා නන්ති එත්ථ උද්මදමෙ
ෙ භිිචවිට්ඨේෙ ‘‘දාන’’න්ති පදේෙ අත්ථවිිච්ඡමයො තාව පඨ ං එවං 
මවදිතබ්මබොතිමයොජනා.අත්තමනොෙන්තකේෙචීවරාදිපරික්ඛාරේෙදානන්ති

ෙම්බන්මධො. යස්ස ෙස්සචීති ෙම්පදානිචද්මදමෙො, යේෙ කේෙචි 
පටිග් ාහකේොතිඅත්මථො. 

යදිදං ‘‘දාන’’න්ති වුත්තං, තත්ථ කිං ලක්ඛණන්ති ආහ ‘‘තත්රිදං

දානලක්ඛණ’’න්ති. ‘‘ඉදං තුය්හං මදමී’’ති වදතීති ඉදං තිවඞ් ෙම්පන්නං

දානලක්ඛණං මහොතීති මයොජනා. තත්ථ ඉදන්ති මදයයධම් ිචදේෙනං. 

තුය්හන්ති පටිග් ාහකිචදේෙනං. කදමීති දායකිචදේෙනං. දදාමීතිආදීිච පන
පරියායවචනාිච. වුත්තඤ්හි ‘‘මදයයදායකපටිග් ාහකා විය දානේො’’ති, 
‘‘තිණ්ණං ෙම්මුඛීභාවා කුෙලං මහොතී’’ති ච. ‘‘වත්ථුපරි්චා ලක්ඛණත්තා
දානේො’’ති ඉදං පන එකමදෙලක්ඛණකථනම ව, කිං එවං දීය ානං

ෙම්මුඛාමයව දින්නං මහොති, උදාහු පරම්මුඛාපීති ආහ ‘‘සම්මුඛාපි පරම්මුඛාපි

දින්නංකයව කහොතී’’ති. තුය්හං  ණ්හාහීතිආදීසු අය ත්මථො – ‘‘ ණ්හාහී’’ති

වුත්මත ‘‘මදමී’’ති වුත්තෙදිෙං මහොති, තේ ා මුඛයමතො දින්නත්තා සුදින්නං 

මහොති, ‘‘ ණ්හාමී’’ති ච වුත්මත මුඛයමතො  හණං මහොති, තේ ා සුග් හිතං 
මහොති. ‘‘තුය්හං  ය්හ’’න්ති ඉ ාිච පන පටිග් ාහකපටිබන්ධතාකරමණ

වචනාිච. තව සන්තෙං ෙකරොහීතිආදීිච පන පරියායමතො දානග් හණාිච, 

තේ ා දුදින්නං දුග් හිතඤ්ච මහොති. මලොමක හි අපරි්චජිතුකා ාපි පුන
 ණ්හිතුකා ාපි‘‘තවෙන්තකංමහොතූ’’ති ිචයයාමතන්තියථාතංකුෙරඤ්මඤො

 ාතු රජ්ජිචයයාතනං. මතනාහ ‘‘කනව දාතා දාතුං ජානාක, න ඉතකරො

 කහතු’’න්ති. සකච පනාතිආදීසු පන දායමකන පඤ්ඤත්තියං අමකොවිදතාය
පරියායවචමන වුත්මතපි පටිග් ාහමකො අත්තමනො පඤ්ඤත්තියං මකොවිදතාය

මුඛයවචමනන ණ්හාති, තේ ා ‘‘සුග් හිත’’න්තිවුත්තං. 

සකච පන එකෙොතිආදීසු පන දායමකො මුඛයවචමනන මදති, 
පටිග් ාහමකොපි මුඛයවචමනන පටික්ඛිපති, තේ ා දායකේෙ පුබ්මබ 
අධිට්ඨිතම්පිචීවරං දානවමෙනඅධිට්ඨානංවිජහති, පරි්චත්තත්තාඅත්තමනො 
අෙන්තකත්තා අතිමරකචීවරම්පිනමහොති, තේ ා දොහාතික්කම පිආපත්ති
නමහොති. පටිග් ාහකේෙපිනපටික්ඛිපිතත්තාඅත්තමනොෙන්තකංනමහොති, 
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තේ ාඅතිමරකචීවරංන මහොතීතිදොහාතික්කම පිආපත්තිනත්ථි. යස්සපන 

රුච්චතීතිඑත්ථපනඉ ේෙචීවරේෙඅේොමිකත්තාපංසුකූලට්ඨාමන ඨිතත්තා
යේෙ රු්චති, මතන පංසුකූලභාමවන  මහත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බං, 
පරිභුඤ්ජන්මතන පන දායමකන පුබ්බඅධිට්ඨිතම්පි දානවමෙන අධිට්ඨානේෙ
විජහිතත්තා පුන අධිට්ඨහිත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බං ඉතමරන පුබ්මබ
අනධිට්ඨිතත්තාති දට්ඨබ්බං. 

ඉත්ථන්නා ස්ස කදහීතිආදීසු පන ආණතයත්මථ පවත්තාය
පඤ්චමීවිභත්තියා වුත්තත්තා ආණත්මතන පටිග් ාහකේෙ දින්නකාමලමයව
පටිග් ාහකේෙ ෙන්තකං මහොති, න තමතො පුබ්මබ, පුබ්මබ පන 

ආණාපකේමෙව, තේ ා ‘‘කයො පහිණක, තස්කසව සන්තෙ’’න්ති වුත්තං. 

ඉත්ථන්නා ස්සදම්මීතිපනප්චුප්පන්නත්මථ පවත්තායවත්ත ානවිභත්තියා

වුත්තත්තාතමතොපට්ඨායපටිග් ාහකේමෙවෙන්තකං මහොති, තේ ා ‘‘යස්ස

පහීයක, තස්ස සන්තෙ’’න්ති වුත්තං. තස් ාති ඉමිනා ආයේ තා 
මරවතත්මථමරන ආයේ මතො ොරිපුත්තේෙ චීවරමපෙනවත්ථුේමිං භ වතා
මදසිමතසුඅධිට්ඨාමනසුඉධ වුත්තලක්ඛමණනඅෙම්ම ොහමතොජාිචතබ්බන්ති
දේමෙති. 

තත්ථ ද්වාධිට්ඨිතං, ස්වාධිට්ඨිතන්ති ච න තිචීවරාධිට්ඨානං ෙන්ධාය
වුත්තං, අථ මඛො ොමිමක ජීවන්මත විේොෙග් ාහචීවරභාමවන ච ොමිමක
 මත  තකචීවරභාමවන ච  හණං ෙන්ධාය වුත්තං, තමතො පන දොමහ
අනතික්කන්මතමයව තිචීවරාධිට්ඨානං වා පරික්ඛාරමචො ාධිට්ඨානං වා

විකප්පනං වා කාතබ්බං. කයො පහිණතීති දායකං ෙන්ධායාහ, යස්ස පහීයතීති 
පටිග් ාහකං. 

පරිච්චජිත්වා…කප.… න ලභක, ආහරාමපන්මතො භණ්ඩග්මඝන

කාමරතබ්මබොති අත්මථො. අත්තනා…කප.… නිස්සග්ගියන්ති ඉමිනා
පරෙන්තකභූතත්තං ජානන්මතො මථයයපෙය්හවමෙන අ්ඡින්දන්මතො
පාරාජිමකො මහොතීති දේමෙති. මපොරාණටීකායං පන ‘‘ෙකෙඤ්ඤාය විනා 
 ණ්හන්මතො භණ්ඩං අග්ඝාමපත්වා ආපත්තියා කාමරතබ්මබො’’ති වුත්තං.
ෙකෙඤ්ඤාය විනාපි තාවකාලිකපංසුකූලෙඤ්ඤාදිවමෙන  ණ්හන්මතො
ආපත්තියා න කාමරතබ්මබො. අට්ඨකථායං පන පෙය්හාකාරං ෙන්ධාය වදති.

මතනාහ ‘‘අච්ඡින්දකතො නිස්සග්ගිය’’න්ති. සකච පන…කප.… වට්ටතීති

තුට්ඨදානං ආහ, අථ පනාතිආදිනා කුපිතදානං. උභයථාපි ෙයං දින්නත්තා
වට්ටති,  හමණආපත්තිනත්ථීතිඅත්මථො. 

   සන්කකෙ…කප.… එවං පන දාතුං න වට්ටතීති
වත්ථුපරි්චා ලක්ඛණත්තා දානේෙ එවං දදන්මතො අපරි්චජිත්වා දින්නත්තා
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දානං න මහොතීති න වට්ටති, තමතො එව දුක්කටං මහොති. දහරාකපතුං පන

වට්ටතීති පුබ්මබ ‘‘අකමරොන්තේෙ න මදමී’’ති වුත්තත්තා
යථාවුත්තඋපජ්ඣායග් හණාදීිච අකමරොන්මත ආචරියේමෙව ෙන්තකං
මහොතීති කත්වාවුත්තං.කමරොන්මතපනඅන්මතවාසිකේෙෙන්තකංභමවයය
ෙබ්බමෙො අපරි්චජිත්වා දින්නත්තා. ෙකෙඤ්ඤාය විජ්ජ ානත්තා
‘‘ආහරාමපතුංවට්ටතී’’ති වුත්තංසියා.ටීකායං(ොරත්ථ.ටී.2.635) පන‘‘එවං
දින්නංභතිෙදිෙත්තා ආහරාමපතුංවට්ටතී’’තිවුත්තං.භතිෙදිමෙෙතිපිකම්ම 
කමත භති ලද්ධබ්බා මහොති, තේ ා ආමරොමපතුං න වට්මටයය.

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.635) පන ‘‘දහරාකපතුං වට්ටතීති කම්ම 
අකමතභතිෙදිෙත්තා වුත්ත’’න්තිවුත්තං, මතනකම්ම කමතආහරාමපතුංන
වට්ටතීති සිද්ධං.උපජ්ඣං ණ්හිේෙතීතිො මණරේෙදානංදීමපති, මතනච
ො මණරකාමලදත්වා උපෙම්පන්නකාමලඅ්ඡින්දමතොපිපාචිත්තියංදීමපති. 

අයංතාවදාකන විනිච්ඡකයොතිඉමිනාදානවිිච්ඡයාදීනංතිණ්ණංවිිච්ඡයානං 
එකපරි්මඡදකතභාවංදීමපති. 

විස්සාසග් ාහලක්ඛණවිනිච්ඡයෙථා 

70. අනුට්ඨානකසයයා නා  යාය මෙයයාය ෙයිමතො යාව 

ජීවිකන්ද්රියුපච්කඡදංනපාපුණාක, තාවවු්චති. දද ාකනනච තෙධනංතාව

කයතස්සධකනඉස්සරා හට්ඨාවාපබ්බ්ජිතාවා, කතසං දාතබ්බ්න්තිඑත්ථ
මක හට්ඨාමකපබ්බජිතාමකනකාරමණනතේෙධමන ඉේෙරාති?  හට්ඨා
තාව ගිලානුපට්ඨාකභූතා මතන කාරමණන ගිලානුපට්ඨාකභා භූමත තේෙ 
ධමන ඉේෙරා, මයෙඤ්ච වාණිජානං හත්ථමතො කප්පියකාරමකන
පත්තාදිපරික්ඛාමරො  ාහාපිමතො, මතෙං යං දාතබ්බමූලං, මත ච තේෙ ධමන
ඉේෙරා, මයෙඤ්ච  ාතාපිතූනං අත්ථාය පරි්ඡින්දිත්වා වත්ථාිච ඨපිතාිච, 
මතපි තේෙ ධනේෙ ඉේෙරා. එව ාදිනා මයන මයන කාරමණන යං යං
පරික්ඛාරධනං මයහි මයහි  හට්මඨහි ලභිතබ්බං මහොති, මතන මතන
කාරමණනමතමත හට්ඨාතේෙතේෙධනේෙ ඉේෙරා. 

පබ්බජිතා පන බාහිරකා තමථව ෙති කාරමණ ඉේෙරා. පඤ්චසු පන 
ෙහධම්මිමකසුභික්ඛූො මණරා ච තානං භික්ඛුො මණරානංධනං විනාපි
කාරමණන දායාදභාමවන ලභන්ති, න ඉතරා.
භික්ඛුනීසික්ඛ ානො මණරීනම්පිධනංතාමයවලභන්ති, න ඉතමර.තංපන
 තකධනභාජනං චතුප්චයභාජනවිිච්ඡමය ආවි භවිේෙති, බහූ පන 
විනයධරත්මථරා ‘‘මය තේෙ ධනේෙ ඉේෙරා  හට්ඨා වා පබ්බජිතා වා’’ති 
පාඨං ිචේොය ‘‘ තභික්ඛුේෙ ධනං  හට්ඨභූතා ඤාතකා ලභන්තී’’ති 
විිච්ඡිනන්ති, තම්පිවිිච්ඡයංතේෙචයුත්තායුත්තභාවංතත්මථව වක්ඛා . 



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(පඨම ොභාම ො) 

111 

පටුන 

අනත්ත නස්සසන්තෙන්ති‘‘දුට්ඨුකතං තයා යාඅදින්නං  ෙන්තකං
 ණ්හන්මතනා’’ති වචීමභමදන වා චිත්තුප්පාද ත්මතන වා 

මදො නේෙප්පත්තේෙෙන්තකං. කයොපනපඨ ංකයව ‘‘සුට්ඨුෙතංතයා   

සන්තෙං  ණ්හන්කතනා’’ක වචීකභකදන වා චිත්තුප්පාද ත්කතන වා

අනුක ොදිත්වාපච්ඡා කෙනචිොරකණනකුපිකතො, පච්චාහරාකපතුංනලභක.

කයොපි අදාතුොක ො, චිත්කතන පන අධිවාකසක, න කිඤ්චි වදතීති එත්ථ තු

මපොරාණටීකායං (ොරත්ථ. ටී. 2.131) ‘‘චිත්කතන පන අධිවාකසතීති

වුත්තම වත්ථං විභාමවතුං ‘න කිඤ්චි වදතී’ති වුත්ත’’න්ති වුත්තං. එවං ෙති 

‘‘චිත්මතනා’’තිඉදංඅධිවාෙනකිරියායකරණංමහොති. අදාතුොක ොති එත්ථාපි
තම ව කරණං සියා, තමතො ‘‘චිත්මතන අදාතුකාම ො, චිත්මතන
අධිවාමෙතී’’තිවචනං ඔචිතයෙම්මපොෙකං න භමවයය. තං ඨමපත්වා
‘‘අදාතුකාම ො’’ති එත්ථ කාමයනාති වා වාචායාති වා අඤ්ඤං කරණම්පි න

ෙම්භවති, තදෙම්භමවෙතිවිමෙෙත්ථවාචමකොපන-ෙද්මදොපි ිචරත්ථමකො. න

කිඤ්චි වදතීති එත්ථ තු වදනකිරියාය කරණං ‘‘වාචායා’’ති පදං ඉ්ඡිතබ්බං, 
තථාචෙතිඅඤ්ඤංඅධිවාෙනකිරියායකරණං, අඤ්ඤං වදනකිරියායකරණං, 
අඤ්ඤා අධිවාෙනකිරියා, අඤ්ඤා වදනකිරියා, තේ ා ‘‘වුත්තම වත්ථං 
විභාමවතු’’න්තිවත්තුංනඅරහති, තේ ාමයොපිචිත්මතනඅදාතුකාම ොමහොති, 
පන තථාපි වාචාය අධිවාමෙති, න කිඤ්චි වදතීති මයොජනං කත්වා පන
‘‘අධිවාමෙතීති වුත්තම වත්ථං පකාමෙතුං න කිඤ්චි වදතීති වුත්ත’’න්ති
වත්තු රහති.එත්ථතුපන-ෙද්මදො අරුචිලක්ඛණසූචනත්මථො.‘‘චිත්මතනා’’ති
ඉදංඅදාතුකා කිරියායකරණං, ‘‘වාචායා’’ති අධිවාෙනකිරියායඅවදනකිරියාය
ච කරණං. අධිවාෙනකිරියා ච අවදනකිරියාමයව. ‘‘අධිවාමෙතී’’ති වුත්මත
අවදනකිරියාය අපාකටභාවමතො තං පකාමෙතුං ‘‘නකිඤ්චි වදතී’’ති වුත්තං, 
එවං  ය්හ ාමන පුබ්බාපරවචනත්මථො ඔචිතයෙම්මපොෙමකො සියා, තේ ා
එත්තකවිවමරහිවිචාමරත්වා  මහතබ්මබොති. 

ලාභපරිණා නවිනිච්ඡයෙථා 

71. ලාභපරිණා නවිිච්ඡමය තුම්හාෙංසප්පිදදීනිදභතානීති තුම්හාකං
අත්ථාය ආභතාිච ෙප්පිආදීිච. පරිණතභාවං ජාිචත්වාපි වුත්තවිධිනා 
විඤ්ඤාමපන්මතන මතෙං ෙන්තකම ව විඤ්ඤාපිතං නා  මහොතීති ආහ 

‘‘ ය්හම්පිකදථාකවදක, වට්ටතී’’ති. 

‘‘පුප්ඵම්පිදකරොකපතුංනවට්ටතීතිඉදං පරිණතංෙන්ධායවුත්තං, ෙමච
පන එකේමිං මචතිමය පූජිතං පුප්ඵං  මහත්වා අඤ්ඤේමිං මචතිමය පූමජති, 
වට්ටතී’’තිොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 2.660) වුත්තං. අට්ඨකථායං (පාරා.
අට්ඨ. 2.660) පන ිචයම ත්වා ‘‘අඤ්ඤේෙ මචතියේෙ අත්ථාය
මරොපිත ාලාව්ඡමතො’’තිවුත්තත්තානමකවලංපරිණතභාමවොමයවකථිමතො, 
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අථ මඛො ිචයම ත්වා මරොපිතභාමවොපි. පුප්ඵම්පීති පි-ෙද්මදන කුමතො
 ාලාව්ඡන්ති දේමෙති. වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.660) පන 

‘‘කරොපිත ාලාවච්ඡකතොති මකනචි ිචයම ත්වා මරොපිතං ෙන්ධාය වුත්තං, 
අමනොචිතංමිලාය ානංඔචිිචත්වායත්ථකත්ථචිපූමජතුං වට්ටතී’’තිවුත්තං. 

ඨිතංදිස්වාතිමෙෙකං මහත්වාඨිතං දිේවා. ඉ ස්සසුනඛස්ස ාකදහි, එතස්ස

කදහීති ඉදං පරිණමතමයව, තිර්ඡාන තේෙ පරි්චජිත්වා දින්මන පන තං

පලාමපත්වා අඤ්ඤං භුඤ්ජාමපතුං වට්ටති, තේ ා ‘‘ෙත්ථ කද ාතිආදිනා 
එමකනාකාමරනඅනාපත්තිදේසිතා.එවංපනඅපු්ඡිමතපි ‘අපරිණතං ඉද’න්ති
ජානන්මතනඅත්තමනොරුචියායත්ථඉ්ඡති, තත්ථදාමපතුංවට්ටතී’’ති තීසුපි

 ණ්ඨිපමදසු වුත්තං. යත්ථ ඉච්ඡථ, තත්ථ කදථාති එත්ථාපි ‘‘තුම්හාකං
රුචියා’’තිවුත්තත්තායත්ථඉ්ඡති, තත්ථදාමපතුං ලභති. 

පරිවාමර (පරි. අට්ඨ. 329) පන නව අධම්මිොනි දානානීති ෙඞ්ඝේෙ
පරිණතං අඤ්ඤෙඞ්ඝේෙ වා මචතියේෙ වා පුග් ලේෙ වා පරිණාම ති, 
මචතියේෙ පරිණතං අඤ්ඤමචතියේෙ වා ෙඞ්ඝේෙ වා පුග් ලේෙ වා 
පරිණාම ති, පුග් ලේෙපරිණතංඅඤ්ඤපුග් ලේෙවාෙඞ්ඝේෙවාමචතියේෙ

වා පරිණාම තීතිඑවං වුත්තාිච. නවපටිග් හාපරිකභො ා චාතිඑමතෙංමයව

දානානංපටිග් හාචපරිමභො ා ච. තීණිධම්මිොනිදානානීතිෙඞ්ඝේෙිචන්නං
ෙඞ්ඝේමෙව මදති, මචතියේෙිචන්නංමචතියේමෙවමදති, පුග් ලේෙිචන්නං
පුග් ලේමෙව මදතීතිඉ ාිචතීණි.පටිග් හපටිමභො ාපිමතෙංමයවපටිග් හා
චපරිමභො ාචාතිආ තං. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

දානලක්ඛණාදිවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

මතරෙම ොපරි්මඡමදො. 

14. පථවීඛණනවිනිච්ඡයෙථා 

72. එවං දානවිේොෙග් ාහලාභපරිණා නවිිච්ඡයං කමථත්වා ඉදාිච

පථවීවිිච්ඡයං කමථතුං ‘‘පථවී’’තයාදි ාහ. තත්ථ පත්ථරතීති පථවී, ප-පුබ්බ
ථර ෙන්ථරමණති ධාතු, ර-කාරේෙ ව-කාමරො, ෙෙම්භාරපථවී. තප්පමභද ාහ 

‘‘ද්කවපථවී, ජාතාචපථවීඅජාතාච පථවී’’ති.තාෙං විමෙෙංදේමෙතුං ‘‘තත්ථ

ජාතා නා  පථවී’’තයාදි ාහ. තත්ථ සුද්ධපංසුකා…මප.… 
මයභුමයයන ත්තිකාපථවී ජාතා නා  පථවී මහොති. න මකවලං ොමයව, 
අදඩ්ඪා පථවීපි ‘‘ජාතා පථවී’’ති වු්චති. න මකවලං ඉ ා ද්මවමයව, මයොපි
පංසුපුඤ්මජො වා…මප.… චාතු ාෙං ඔවට්මඨො, මෙොපි ‘‘ජාතා පථවී’’ති
වු්චතීතිමයොජනා.ඉතරත්රපිඑමෙවනමයො. 
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තත්ථ සුද්ධා පංසුකාමයව එත්ථ පථවියා අත්ථි, න පාොණාදමයොති 

සුද්ධපංසුො. තථා සුද්ධ ත්කො. අප්පා පාොණා එත්ථාති අප්පපාසාණා. 

ඉතමරසුපි එමෙවනමයො. මයභුමයයන පංසුකා එත්ථාති කයභුකයයනපංසුො, 

අලුත්තෙ ාමෙොයං, තථා කයභුකයයන ත්කො. තත්ථ මුට්ඨිප්ප ාණමතොඋපරි 

පාසාණා. මුට්ඨිප්ප ාණා සක්ඛරා. ෙථලාති කපාලඛණ්ඩාදි.  රුම්පාති 

කටෙක්ඛරා. වාලුො වාලුකාමයව. කයභුකයයනපංසුොති එත්ථ තීසු
මකොට්ඨාමෙසු ද්මව මකොට්ඨාො පංසු, එමකො පාොණාදීසු

අඤ්ඤතරමකොට්ඨාමෙො. අදඩ්ඪාපීති උද්ධනපත්තපචනකුම්භකාරාතපාදිවමෙන
තථා තථා අදඩ්ඪා, ො පන විසුං නත්ථි, සුද්ධපංසුආදීසු අඤ්ඤතරාවාති

මවදිතබ්බා. කයභුකයයනසක්ඛරාති බහුතරෙක්ඛරා. හත්ථිකු්ඡියං කිර එකං 
ප්ඡිපූරංආහරාමපත්වාමදොණියංමධොවිත්වාපථවියාමයභුමයයනෙක්ඛරභාවං 
ඤත්වා ෙයං භික්ඛූ මපොක්ඛරණිං ඛණිංසූති. යාිච පන  ජ්මඣ 
‘‘අප්පපංසුඅප්ප ත්තිකා’’ති ද්මව පදාිච, තාිච
මයභුමයයනපාොණාදිපඤ්චකම ව පවිෙන්ති. මතෙඤ්මඤව හි ද්වින්නං
පමභදවචනම තං, යදිදංසුද්ධපාොණාදිආදි. 

එත්ථ ච කිඤ්චාපි මයභුමයයනපංසුං අප්පපංසුඤ්ච පථවිං වත්වා 
උපඩ්ඪපංසුකාපථවී න වුත්තා, තථාපි පණ්ණත්තිවජ්ජසික්ඛාපමදසු 
ොවමෙෙපඤ්ඤත්තියාපි ෙම්භවමතො උපඩ්ඪපංසුකායපි පථවියා 
පාචිත්තියම වාති මහතබ්බං.මකචිපන ‘‘ෙබ්බ්ඡන්නාදීසු උපඩ්ඪ්ඡන්මන
දුක්කටේෙ වුත්තත්තා ඉධාපි දුක්කටං යුජ්ජතී’’ති වදන්ති, තං න යුත්තං
පාචිත්තියවත්ථුකඤ්ච අනාපත්තිවත්ථුකඤ්ච දුවිධං පථවිං ඨමපත්වා 
අඤ්ඤිේො දුක්කටවත්ථුකාය තතියාය පථවියා අභාවමතො. ද්මවමයව හි
පථවිමයොවුත්තා ‘‘ජාතාචපථවීඅජාතාචපථවී’’ති, තේ ාද්වීසුඅඤ්ඤතරාය
පථවියා භවිතබ්බං. විනයවිිච්ඡමය ච ෙම්පත්මත  රුකලහුමකසු
 රුමකමයව ඨාතබ්බත්තා න ෙක්කා එත්ථ අනාපත්තියා භවිතුං.
ෙබ්බ්ඡන්නාදීසු පන උපඩ්මඪ දුක්කටං යුත්තං තත්ථ තාදිෙේෙ
දුක්කටවත්ථුමනොෙම්භවමතො.වි තිවිමනොදිචයම්පි(වි.වි.ටී.පාචිත්තිය 2.86) 
‘‘අප්පපංසු ත්තිකාය පථවියා අනාපත්තිවත්ථුභාමවන වුත්තත්තා 
උපඩ්ඪපංසු ත්තිකායපි පාචිත්තියම වාති  මහතබ්බං. න මහතං
දුක්කටවත්ථූති ෙක්කා වත්තුං ජාතාජාතවිිචමුත්තාය තතියාය පථවියා
අභාවමතො’’තිවුත්තං. 

ඛණන්තස්ස ඛණාකපන්තස්ස වාති අන්ත මෙො පාදඞ්ගුට්ඨමකනපි
ෙම් ජ්ජිචෙලාකායපි ෙයං වා ඛණන්තේෙ අඤ්මඤන වා ඛණාමපන්තේෙ. 

‘‘කපොක්ඛරණිංඛණා’’කවදක, වට්ටතීති ‘‘ඉ ේමිංඔකාමෙ’’තිඅිචයම ත්වා

වුත්තත්තා වට්ටති. ‘‘ඉ ං වල්ලිං ඛණා’’ති වුත්මතපි පථවිඛණනං ෙන්ධාය
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පවත්තමවොහාරත්තා ඉමිනාව සික්ඛාපමදන පාචිත්තියං, න
භූත ා සික්ඛාපමදන, උභයම්පි ෙන්ධාය වුත්මත පන ද්මවපි පාචිත්තියාිච
මහොන්ති. 

73. කුකටහීති ඝමටහි. තනුෙෙද්දක ොති උදකමිේෙකකද්දම ො, මෙො ච

උදක තිකත්තා වට්ටති. උදෙපප්පටකෙොති උදමක අන්මතොභූමියං පවිට්මඨ
තේෙ උපරිභා ං ඡාමදත්වා තනුකපංසු වා  ත්තිකා වා පටලං හුත්වා
පලව ානා උට්ඨාති, තේමිං උදමක සුක්මඛපි තං පටලං වාමතන චල ානං

තිට්ඨති, තං උදකපප්පටමකො නා . ඔ ෙචාතු ාසන්ති ඌනචාතු ාෙං. 

ඔවට්ඨන්ති මදමවන ඔවට්ඨං. අෙතපබ්භාකරති අවලඤ්ජනට්ඨානදේෙනත්ථං

වුත්තං. තාදිමෙ හි වම්මිකේෙ ෙබ්භාමවොති. මූසිකුක්කුරං නා  මූසිකාහි
ඛණිත්වාබහිකතපංසුරාසි. 

එකසව නකයොති ඔ කචාතු ාෙං ඔවට්මඨොමයව වට්ටතීති අත්මථො. 

එෙදිවසම්පි න වට්ටතීති ඔවට්ඨචාතු ාෙමතො එකදිවොතික්කන්මතොපි 
විමකොමපතුං න වට්ටති. මහට්ඨභූමිෙම්බන්මධපි ච ම ොකණ්ටමක භූමිමතො
ඡින්දිත්වා ඡින්දිත්වාඋග් තත්තාඅ්චුග් තං ත්ථකමතොඡින්දිතුං මහතුඤ්ච
වට්ටතීති වදන්ති. ෙකට්ඨාමන අතිට්ඨ ානං කත්වා පාමදහි  ද්දිත්වා
ආමලොළිතකද්ද ම්පි  මහතුංවට්ටති. 

අච්ඡදනන්තිආදිනා වුත්තත්තා උජුකං ආකාෙමතො පතිතවේමෙොදමකන
ඔවට්ඨම ව ජාතපථවී මහොති, න ඡදනාදීසු පතිත්වා තමතො පවත්තඋදමකන

තින්තන්තිමවදිතබ්බං. තකතොතිපුරාණමෙනාෙනමතො. ඉට්ඨෙං ණ්හාමීතිආදි

සුද්ධචිත්තං ෙන්ධාය වුත්තං. ‘‘උදකෙනාති උජුකං ආකාෙමතොමයව
පතිතඋදමකන. ෙමච පන අඤ්ඤත්ථ පහරිත්වා පතිමතන උදමකන මතමිතං

මහොති, වට්ටතී’’තිවදන්ති.  ණ් පත්ථම්භන්තිොඛා ණ්ඩපත්ථම්භං. 

74. උච්චාකලත්වාති උක්ඛිපිත්වා. කතන අපකදකසනාති මතන මලමෙන. 

අවිසයත්තා අනාපත්තීති එත්ථ ෙමචපි ිචබ්බාමපතුං ෙක්කා මහොති, පඨ ං
සුද්ධචිත්මතන දින්නත්තා දහතූති ෙල්ලක්මඛත්වාපි තිට්ඨති, අනාපත්ති. 

 හා ත්කෙන්ති භිත්තිමලපනං. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

පථවීඛණනවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

චුද්දෙම ොපරි්මඡමදො. 
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15. භූත ා විනිච්ඡයෙථා 

75. එවං පථවිවිිච්ඡයං කමථත්වා ඉදාිච භූත ා විිච්ඡයං කමථතුං 

‘‘භූත ාක ො’’තිආදි ාහ.තත්ථභවන්තිඅහුවුඤ්චාති භූතා, ජායන්තිවඩ්ඪන්ති

ජාතාවඩ්ඪිතාචාතිඅත්මථො.  ාක ොතිරාසි, භූතානං ාම ොති භූත ාක ො, භූතා 

එව වා  ාම ො භූත ාක ො, පතිට්ඨිතහරිතතිණරුක්ඛාදීනම තං අධිවචනං.
තත්ථ ‘‘භවන්තී’’ති ඉ ේෙ විවරණං ‘‘ජායන්ති වඩ්ඪන්තී’’ති, ‘‘අහුවු’’න්ති
ඉ ේෙ‘‘ජාතාවඩ්ඪිතා’’ති.එවංභූත-ෙද්මදො ප්චුප්පන්නාතීතවිෙමයොමහොති.

මතනාහවි තිවිමනොදිචයං (වි. වි.ටී. පාචිත්තිය2.90) ‘‘භවන්තීතිවඩ්ඪන්ති, 

අහුවුන්ති බභුවූ’’ති. ඉදාිච තං භූත ා ං දේමෙන්මතො ‘‘භූත ාක ොක පඤ්චහි 

බීකජහි ජාතානං රුක්ඛලතාදීනක තං අධිවචන’’න්තිආහ. ලතාදීනන්ති දදි-
ෙද්මදනඔෙධි ්ඡාදමයො මවදිතබ්බා. 

ඉදාිච තාිච බීජාිච ෙරූපමතො දේමෙන්මතො ‘‘තත්රි ානි පඤ්ච

බීජානී’’තිආදි ාහ.තත්ථමූලම වබීජං මූලබීජං. එවංමෙමෙසුපි.අථවාමූලං

බීජංඑතේොති මූලබීජං, මූලබීජමතොවාිචබ්බත්තං මූලබීජං. එවංමෙමෙසුපි.
තත්ථපඨම නවිග් මහනබීජ ාම ොඑව ලබ්භති, දුතියතතිමයහිභූත ාම ො.

ඉදාිච මත භූත ාම  ෙරූපමතො දේමෙන්මතො ‘‘තත්ථ මූලබීජං

නා ා’’තයාදි ාහ. තත්ථ මතසු පඤ්චසු මූලබීජාදීසු හලිද්දි…මප.… 
භද්දමුත්තකං මූලබීජං නා . න මකවලං ඉ ාිචමයව මූලබීජාිච, අථ මඛො
ඉමතොඅඤ්ඤාිචපියාිචවාපනභූත ා ජාතාිචඅත්ථිෙන්ති, මූමලජායන්ති, 
මූමල ෙඤ්ජායන්ති, එතං භූත ා ජාතං මූලබීජං නා  මහොතීති මයොජනා.
මෙමෙසුපිඑමෙවනමයො. වුත්තඤ්හිඅට්ඨකථායං(පාචි.අට්ඨ.91) ‘‘ඉදාිචතං
භූත ා ං විභජිත්වා දේමෙන්මතො ‘භූත ාම ො නා  පඤ්ච
බීජජාතානී’තිආදි ාහා’’ති. තත්ථ භූත ාම ො නා ාති භූත ා ං උද්ධරිත්වා
යේමිං ෙති භූත ාම ො මහොති, තං දේමෙතුං ‘‘පඤ්ච බීජජාතානීති ආහා’’ති
අට්ඨකථාසු වුත්තං. එවං ෙන්මතපි ‘‘යාිච වා පනඤ්ඤාිචපි අත්ථි, මූමල
ජායන්තී’’තිආදීිචන ෙම න්ති. න හි මූලබීජාදීිච මූලාදීසු ජායන්ති. මූලාදීසු
ජාය ානාිච පන තාිච බීජජාතාිච, තේ ා එව ත්ථවණ්ණනා මවදිතබ්බා – 

භූත ාක ො නා ාති විභජිතබ්බපදං. පඤ්චාති තේෙ විභා පරි්මඡමදො. 

බීජජාතානීති පරි්ඡින්නධම් ිචදේෙනං, යමතො බීමජහි ජාතාිච බීජජාතාිච, 
රුක්ඛාදීනංඑතංඅධිවචනන්තිච.යථා‘‘ොලීනංමචපිඔදනං භුඤ්ජතී’’තිආදීසු
( . ිච. 1.76) ොලිතණ්ඩුලානං ඔදමනො ොලිඔදමනොති වු්චති, එවං බීජමතො
ෙම්භූමතොභූත ාම ො‘‘බීජ’’න්තිවුත්මතොතිමවදිතබ්මබොතිච. 

ඵළුබීජන්ති පබ්බබීජං. ප්චයන්තරෙ වාමය ෙදිෙඵලුප්පත්තියා
විමෙෙකාරණභාවමතො විරුහණෙ ත්මථ ොරඵමල ිචරු ්මහො බීජ-ෙද්මදො
තදත්ථෙංසිද්ධියා මූලාදීසුපි මකසුචි පවත්තතීති මූලාදිමතො ිචවත්තනත්ථං
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එමකන බීජෙද්මදන විමෙමෙත්වා වුත්තං ‘‘බීජ’’න්ති ‘‘රූපරූපං, 
දුක්ඛදුක්ඛ’’න්ති ච යථා. ිචද්මදමෙ ‘‘යාිච වා පනඤ්ඤාිචපි අත්ථි, මූමල
ජායන්ති මූමල ෙඤ්ජායන්තී’’ති එත්ථ බීජමතො ිචබ්බත්මතන බීජං දේසිතං, 
තේ ා එවම ත්ථ අත්මථො දට්ඨබ්මබො – යාිච වා පනඤ්ඤාිචපි අත්ථි, 
ආලුවකමෙරුක ලනීලුප්පලපුණ්ඩරීකකුවලයකුන්දපාටලිමූලාදිමභමද මූමල 
 ්ඡවල්ලිරුක්ඛාදීිචජායන්තිෙඤ්ජායන්ති, තාිච, යම්හිමූමලජායන්තිමචව 
ෙඤ්ජායන්ති ච, තඤ්ච පාළියං (පාචි. 91) වුත්තහලිද්දාදි ච, ෙබ්බම්පි එතං 
මූලබීජං නා , එමතන කාරිමයොපචාමරන කාරණං දේසිතන්ති දේමෙති. එෙ
නමයො ඛන්ධබීජාදීසු. මයවාපනකඛන්ධබීමජසු පමනත්ථ 
අම්බාටකඉන්දොලනුහිපාලිභද්දකකණිකාරාදීිච ඛන්ධබීජාිච. 
අම්බිලාවල්ලිචතුරේෙවල්ලිකණමවරාදීිච ඵළුබීජාිච.
 කචි ල්ලිකාසු නජයසු නාදීිච අග් බීජාිච. අම්බජම්බුපනෙට්ඨිආදීිච

බීජබීජානීතිදට්ඨබ්බාිච. භූත ාක භූත ා සඤ්ඤීඡින්දකවාකඡදාකපකවාති

ෙත්ථකාිච  මහත්වා ෙයං වා ඡින්දති, අඤ්මඤන වා මඡදාමපති. භින්දක වා 

කභදාකපක වාති පාොණාදීිච  මහත්වා ෙයං වා භින්දති, අඤ්මඤන වා

මභදාමපති. පචක වා පචාකපක වාති අග්ගිං උපෙංහරිත්වා ෙයං වා පචති, 
අඤ්මඤනවාපචාමපති, පාචිත්තියංමහොතීතිෙම්බන්මධො.තත්ථආපත්තිමභදං

දේමෙන්මතො ‘‘භූත ා ඤ්හී’’තිආදි ාහ. තත්ථ භූත ා පරික ොචිතන්ති
භූත ා මතොවිමයොජිතං. 

76. සඤ්චිච්ච උක්ඛිපිතුං න වට්ටතීති එත්ථ ‘‘ෙඤ්චි්චා’’ති වුත්තත්තා
ෙරීමර ලග් භාවං ඤත්වාපි උට්ඨහති, ‘‘තං උද්ධරිේොමී’’ති ෙඤ්ඤාය 

අභාවමතොවට්ටති. අනන්තෙග් හමණනොෙප ත්තිකා හිතා. නා ඤ්මහතං

තේො මෙවාලජාතියා. මූලපණ්ණානං අභාමවන ‘‘අසම්පුණ්ණභූත ාක ො

නා ා’’ති වුත්තං. අභූත ා මූලත්තාති එත්ථ භූත ාම ො මූලං කාරණං
එතේොති භූත ා මූමලො, භූත ා ේෙ වා මූලං කාරණන්ති භූත ා මූලං.
බීජ ාම ොහිනා භූත ා මතො ෙම්භවති, භූත ා ේෙචකාරණංමහොති.අයං
පනතාදිමෙොනමහොතීති‘‘අභූත ා මූලත්තා’’ති වුත්තං. 

කිඤ්චාපි හි තාලනාළිමකරාදීනං ඛාණු උද්ධං අවඩ්ඪනමතො භූත ා ේෙ 
කාරණං න මහොති, තථාපි භූත ා ෙඞ්ඛූප තිචබ්බත්තපණ්ණමූලබීජමතො
ෙම්භූතත්තා භූත ා මතො උප්පන්මනො නා  මහොතීති බීජ ාම න ෙඞ් හං

 ්ඡති. කසො බීජ ාක න සඞ් හිකතොති අවඩ්ඪ ාමනපි භූත ා මූලත්තා
වුත්තං. 

‘‘අඞ්කුකර හරිකත’’ති වත්වා තම වත්ථං විභාමවති ‘‘නීලවණ්කණ

ජාකත’’ති, නීලපණ්ණේෙ වණ්ණෙදිමෙ පණ්මණ ජාමතති අත්මථො, 
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‘‘නීලවණ්මණජාමත’’ති වා පාමඨො  මහතබ්මබො. අමූලෙභූත ාක  සඞ් හං

 ච්ඡතීති ඉදං නාළිමකරේෙ ආමවණිකං කත්වා වදති. ‘‘පානීයඝටාදීනං බහි
මෙවාමලො උදමක අට්ඨිතත්තා බීජ ා ානුමලො ත්තා ච දුක්කටවත්ථූ’’ති

වදන්ති. ෙණ්ණෙම්පි අබ්කබ්ොහාරිෙක වාති නීලවණ්ණම්පි
අබ්මබොහාරිකම ව. 

77. කසකලයයෙං නා සිලායෙම්භූතාඑකා න්ධජාති. පුප්ඵිතොලකතො

පට්ඨායාති විකසිතකාලමතො පභුති. අහිච්ඡත්තෙං  ණ්හන්කතොති විකසිතං
 ණ්හන්මතො. කු ංපන රුක්ඛත්තචංඅමකොමපන්මතනපි මහතුංනවට්ටති. 

‘‘රුක්ඛත්තචං විකෙොකපතීතිවුත්තත්තාරුක්මඛජාතංයංකිඤ්චිඅහි්ඡත්තකං
රුක්ඛත්තචං අවිමකොමපත්වා  ත්ථකමතො ඡින්දිත්වා  මහතුං වට්ටතී’’ති
වදන්ති, තදයුත්තං ‘‘අහි්ඡත්තකංයාව කු ංමහොති, තාව දුක්කටවත්ථූ’’ති

වුත්තත්තා. රුක්ඛකතො මුච්චිත්වාති එත්ථ ‘‘යදිපි කිඤ්චි ත්තං රුක්මඛ 
අල්ලීනා හුත්වා තිට්ඨති, රුක්ඛමතො  ය්හ ානා පන රුක්ඛ්ඡවිං න

විමකොමපති, වට්ටතී’’ති වදන්ති. අල්ලරුක්ඛකතො න වට්ටතීති එත්ථාපි 
රුක්ඛත්තචං අවිමකොමපත්වා  ත්ථකමතො ත්මඡත්වා  මහතුං වට්ටතීති

මවදිතබ්බං. හත්ථකුක්කුච්කචනාති හත්ථචාපල්මලන. පානීයං න

වාකසතබ්බ්න්ති ඉදං අත්තමනො අත්ථාය නාමිතං ෙන්ධාය වුත්තං. මකවලං
අනුපෙම්පන්නේෙ අත්ථාය නාමිමත පන ප්ඡා තමතො ලභිත්වා න 
වාමෙතබ්බන්ති නත්ථි. වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. පාචිත්තිය 2.92) පන 

‘‘පානීයං න වාකසතබ්බ්න්ති ඉදං අත්තමනො පිවනපානීයං ෙන්ධාය වුත්තං, 

අඤ්මඤෙංපනවට්ටතිඅනුග් හිතත්තා.මතනාහ අත්තනා ඛාදිතුොක නා’’ති

වුත්තං. ‘‘කයසං රුක්ඛානං සාඛා රුහතීති වුත්තත්තා මයෙං ොඛා නරුහති, 

තත්ථ කප්පියකරණකි්චං නත්ථී’’ති වදන්ති. වි තිවිමනොදිචයම්පි ‘‘කයසං

රුක්ඛානං සාඛා රුහතීති මූලං අමනොතාමරත්වා 
පණ්ණ ත්තිචග්  න ත්මතනාපි වඩ්ඪති, තත්ථ කප්පියම්පි අකමරොන්මතො 
ඡින්නනාළිමකරමවළුදණ්ඩාදමයො මකොමපතුං වට්ටතී’’ති වුත්තං. 

‘‘චඞ්ෙමිතට්ඨානං දස්කසස්සාමී’’තිවුත්තත්තා මකවලං චඞ්ක නාධිප්පාමයන
වා  ග්   නාධිප්පාමයන වා අක්ක න්තේෙ, තිණානං උපරි 
ිචසීදනාධිප්පාමයනිචසීදන්තේෙචමදොමෙොනත්ථි. 

78. ස ණෙප්කපහීති ෙ ණානං කප්පියමවොහාමරහි. කිඤ්චාපි බීජාදීනං 
අග්ගිනා ඵුට්ඨ ත්මතන, නඛාදීහි විලිඛන ත්මතන ච අවිරු ්හිධම් තා න
මහොති, තථාපි එවං කමතමයව ෙ ණානං කප්පතීති අග්ගිපරිජිතාදමයො
ෙ ණමවොහාරානා ජාතා, තේ ාමතහි ෙ ණමවොහාමරහිකරණභූමතහිඵලං
පරිභුඤ්ජිතුං අනුජානාමීති අධිප්පාමයො. අබීජිචබ්බට්ටබීජාිචපි ෙ ණානං
කප්පන්තීති පඤ්ඤත්තපණ්ණත්තිභාවමතො ෙ ණමවොහාරාඉ්මචව ෙඞ්ඛං
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 තාිච. අථ වා අග්ගිපරිජිතාදීනං පඤ්චන්නං කප්පියභාවමතොමයව පඤ්චහි
ෙ ණකප්පියභාවෙඞ්ඛාමතහි කාරමණහි ඵලං පරිභුඤ්ජිතුං අනුජානාමීති

එවම ත්ථ අධිප්පාමයො මවදිතබ්මබො. අග්ගිපරිජිතන්තිආදීසු ‘‘පරිචිත’’න්තිපි

පඨන්ති. අබීජං නා තරුණඅම්බඵලාදි. නිබ්බ්ට්ටබීජං නා අම්බපනොදි, යං
බීජංිචබ්බට්මටත්වාවිසුංකත්වාපරිභුඤ්ජිතුංෙක්කා මහොති.ිචබ්බට්මටතබ්බං

විමයොමජතබ්බං බීජං යේමිං, තං පනොදි ිචබ්බට්ටබීජං නා . ‘‘ෙප්පිය’’න්ක

වත්වාව ොතබ්බ්න්ති මයො කප්පියං කමරොති, මතන කත්තබ්බපකාරේමෙව
වුත්තත්තාභික්ඛුනාඅවුත්මතපිකාතුංවට්ටතීතින  මහතබ්බං.පුන‘‘කප්පියං
කාමරතබ්බ’’න්ති කාරාපනේෙ පඨ ම ව කථිතත්තා භික්ඛුනා ‘‘කප්පියං
කමරොහී’’ති වුත්මතමයව අනුපෙම්පන්මනන ‘‘කප්පිය’’න්ති වත්වා 
අග්ගිපරිජිතාදිකාතබ්බන්ති මහතබ්බං.‘‘කප්පියන්තිවචනංපනයායකායචි
භාොය වත්තුං වට්ටතී’’ති වදන්ති. ‘‘කප්පියන්ති වත්වාව කාතබ්බ’’න්ති
වචනමතො පඨ ං ‘‘කප්පිය’’න්ති වත්වා ප්ඡා අග්ගිආදිනා ඵුෙනාදි
කාතබ්බන්ති මවදිතබ්බං. ‘‘පඨ ං අග්ගිම්හි ිචක්ඛිපිත්වා, නඛාදිනා වා
විජ්ඣිත්වාතං අනුද්ධරිත්වාවකප්පියන්තිවත්තුංවට්ටතී’’තිපිවදන්ති. 

වි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී.පාචිත්තිය2.92) පන ‘‘ෙප්පියන්කවත්වාවාති
පුබ්බකාලකිරියාවමෙන වුත්මතපි වචනක්ඛමණව අග්ගිෙත්ථාදිනා බීජ ාම 
වණං කාතබ්බන්ති වචනමතො පන පුබ්මබ කාතුං න වට්ටති, තඤ්ච ද්විධා
අකත්වාමඡදනමභදනම වදේමෙතබ්බං.කමරොන්මතනචභික්ඛුනා ‘කප්පියං
කමරොහී’තියායකායචිභාොයවුත්මතමයවකාතබ්බං.බීජ ා පරිම ොචනත්ථං
පුන කප්පියංකාමරතබ්බන්තිකාරාපනේෙපඨ ම වඅධිකතත්තා’’තිවුත්තං. 

එෙස්මිං බීකජ වාතිආදීසු ‘‘එකංමයව කාමරමීති අධිප්පාමය ෙතිපි

එකාබද්ධත්තා ෙබ්බං කතම ව මහොතී’’ති වදන්ති. දාරුං විජ්ඣතීති එත්ථ
‘‘ජාිචත්වාපි විජ්ඣති වා විජ්ඣාමපති වා, වට්ටතිමයවා’’ති වදන්ති. 

භත්තසිත්කථ විජ්ඣතීති එත්ථාපි එමෙව නමයො. ‘‘තං විජ්ඣක, න වට්ටතීති

රජ්ජුආදීනං භාජන තිකත්තා’’ති වදන්ති.  රීචපක්ොදීහි ච මිස්කසත්වාති
එත්ථ භත්තසිත්ථෙම්බන්ධවමෙන එකාබද්ධතා මවදිතබ්බා, න ඵලානංමයව

අඤ්ඤ ඤ්ඤෙම්බන්ධවමෙන. ‘‘ෙටාකහපි ොතුං වට්ටතී’’ති වුත්තත්තා
කටාහමතොනීහටායමිඤ්ජායවාබීමජවායත්ථකත්ථචි විජ්ඣිතුං වට්ටතිඑව. 

භින්දාකපත්වා ෙප්පියං ොරාකපතබ්බ්න්ති බීජමතො මුත්තේෙ කටාහේෙ
භාජන තිකත්තා වුත්තං. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

භූත ා විිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  
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පන්නරෙම ොපරි්මඡමදො. 

16. සහකසයයවිනිච්ඡයෙථා 

79. එවං භූත ා විිච්ඡයංකමථත්වාඉදාිචෙහමෙයයවිිච්ඡයංකමථතුං 

‘‘දුවිධං සහකසයයෙ’’න්තිආදි ාහ. තත්ථ ද්මව විධා පකාරා යේෙ 

ෙහමෙයයකේෙ තං දුවිධං, ෙහ ෙයනං, ෙහ වා ෙයති එත්ථාති ෙහමෙයයා, 

ෙහමෙයයා එව සහකසයයෙං ෙකත්මථ ක-ප්චයවමෙන. තං පන
අනුපෙම්පන්මනනෙහමෙයයා ාතු ාම නෙහමෙයයාවමෙන දුවිධං. මතනාහ

‘‘දුවිධං ෙහමෙයයක’’න්ති. දිරත්තකරත්තන්තිඑත්ථ වචනසිලිට්ඨතා ත්මතන
දිරත්තග් හණං කතන්ති මවදිතබ්බං. තිරත්තඤ්හි ෙහවාමෙ ලබ්භ ාමන
දිරත්මත වත්තබ්බම ව නත්ථීති දිරත්තග් හණං විසුං න පමයොමජති.
මතමනවාහ ‘‘උත්තරිදිරත්තතිරත්තන්ති භ වා ො මණරානං
ෙඞ් හකරණත්ථායතිරත්තපරිහාරං අදාසී’’ති.ිචරන්තරංතිරත්තග් හණත්ථං
වා දිරත්තග් හණං කතං. මකවලඤ්හි ‘‘තිරත්ත’’න්ති වුත්මත අඤ්ඤත්ථ
වාමෙන අන්තරිකම්පි තිරත්තං  ණ්මහයය. දිරත්තවිසිට්ඨං පන තිරත්තං
වු්ච ානංමතනඅනන්තරිකම වතිරත්තංදීමපති. වි තිවිමනොදිචයම්පි(වි.වි.
ටී. පාචිත්තිය 2.50-51) ‘‘දිරත්තග් හණං වචනාලඞ්කාරත්ථං. ිචරන්තරං
තිේමෙොව රත්තිමයො ෙයිත්වා චතුත්ථදිවොදීසු ෙයන්තේමෙව ආපත්ති, න
එකන්තරිකාදිවමෙන ෙයන්තේොති දේෙනත්ථම්පීති දට්ඨබ්බ’’න්ති වුත්තං. 

සහකසයයං එකමතො මෙයයං. කසයයන්ති මචත්ථ කායප්පොරණෙඞ්ඛාතං

ෙයනම්පි වු්චති, යේමිං මෙනාෙමන ෙයන්ති, තම්පි, තේ ා කසයයං 

ෙප්කපයයාති එත්ථ මෙනාෙනෙඞ්ඛාතං මෙයයං පවිසිත්වා
කායප්පොරණෙඞ්ඛාතං මෙයයං කප්මපයය ෙම්පාමදයයාති අත්මථො. 

දියඩ්ඪහත්ථුබ්කබ්කධනාති එත්ථ දියඩ්ඪහත්මථො වඩ්ඪකිහත්මථන 

 මහතබ්මබො. පඤ්චහි ඡදකනහීති ඉට්ඨකාසිලාසුධාතිණපණ්ණෙඞ්ඛාමතහි

පඤ්චහිඡදමනහි. වාචුග් තවකසනාතිපගුණවමෙන. 

එකූපචාකරොති ව ඤ්ජනද්වාරේෙ එකත්තං ෙන්ධාය වුත්තං.

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. පාචිත්තිය 2.50-51) පන ‘‘එකූපචාකරො එමකන
 ග්ම න පවිසිත්වා අබ්මභොකාෙං අමනොක්කමිත්වා ෙබ්බත්ථ
අනුපරි  නමයොග්ම ො, එතං බහුද්වාරම්පිඑකූපචාමරොව.යත්ථපනකුට්ටාදීහි
රුන්ධිත්වාවිසුංද්වාරං මයොමජන්ති, නානූපචාමරොමහොති.ෙමචපනරුන්ධති
එව, විසුං ද්වාරං න මයොමජන්ති, එතම්පි එකූපචාරම ව  ත්තිකාදීහි
පිහිතද්වාමරොවිය බ්මභොති මහතබ්බං.අඤ්ඤථා  බ්මභපවිසිත්වාපමුඛාදීසු
ිචපන්නානුපෙම්පන්මනහි ෙහමෙයයාපරිමුත්තියා  බ්භද්වාරං  ත්තිකාදීහි
පිදහාමපත්වා උට්ඨිමත අරුමණ විවරාමපන්තේෙපි අනාපත්ති භමවයයා’’ති

වුත්තං.චතුොලංඑකූපචාරංමහොතීතිෙම්බන්මධො. කතසංපකයොක පකයොක 
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භික්ඛුස්සදපත්තීතිඑත්ථමකචි ‘‘අනුට්ඨහමනන අකිරියෙමුට්ඨානාආපත්ති
වුත්තා, තේමිං ඛමණ ිචද්දායන්තේෙ කිරියාභාවා. ඉදඤ්හි සික්ඛාපදං සියා
කිරියාය, සියා අකිරියාය ෙමුට්ඨාති. කිරියාය ෙමුට්ඨානතා චේෙ
තබ්බහුලවමෙන වුත්තා’’ති වදන්ති. ‘‘යථා මචතං, එවං දිවාෙයනම්පි. 
අනුට්ඨහමනන, හි ද්වාරාෙංවරමණන මචතං අකිරියෙමුට්ඨානම්පි මහොතී’’ති
වදන්ති, ඉදඤ්චයුත්තංවියදිේෙති, වී ංසිත්වා මහතබ්බං. 

80. උපරි තකලනසද්ධිංඅසම්බ්ද්ධභිත්කෙස්සාතිඉදං ෙම්බද්ධභිත්තිමක
වත්තබ්බම වනත්ථීතිදේෙනත්ථංවුත්තං.උපරි තමලෙයිතේෙ ෙඞ්කාඑව

නත්ථීති ‘‘කහට්ඨාපාසාකද’’තිආදිවුත්තං. නානූපචාකරතියත්ථබහිිචේමෙණිං

කත්වා උපරි තලංආමරොහන්ති, තාදිෙං ෙන්ධාය වුත්තං ‘‘උපරි තකලපී’’ති.

ආකාෙඞ් මණ ිචපජ්ජන්තේෙආපත්තිඅභාවමතො ‘‘ඡදනබ්භන්තකර’’ති වුත්තං. 

සභාසඞ්කඛකපනාති ෙභාකාමරන. අඩ්ඪකුට්ටකෙ කසනාසකනති එත්ථ
‘‘අඩ්ඪකුට්ටකංනා යත්ථඋපඩ්ඪං මුඤ්චිත්වාතීසුපේමෙසුභිත්තිමයොබද්ධා
මහොන්ති, යත්ථ වා එකේමිං පේමෙ භිත්තිං උට්ඨාමපත්වා උමභොසු පේමෙසු
උපඩ්ඪං උපඩ්ඪං කත්වා භිත්තිමයො උට්ඨාමපන්ති, තාදිෙං මෙනාෙන’’න්ති
තීසුපි ණ්ඨිපමදසුවුත්තං,  ණ්ඨිපමදපන‘‘අඩ්ඪකුට්ටමකතිඡදනංඅඩ්මඪන
අෙම්පත්තකුට්ටමක’’තිවුත්තං, තම්පිමනොනයුත්තං.වි තිවිමනොදිචයංපන 

‘‘සභාසඞ්කඛකපනාති වුත්තේමෙව අඩ්ඪකුට්ටකෙතිඉමිනාෙණ්ඨානංදේමෙති. 
යත්ථ තීසු, ද්වීසු වා පේමෙසු භිත්තිමයො බද්ධා, ඡදනං වා අෙම්පත්තා 

අඩ්ඪභිත්ති, ඉදං අඩ්ඪකුට්ටකං නා ා’’ති වුත්තං. වාළසඞ්ඝාකටො නා 
පරික්මඛපේෙඅන්මතොථම්භාදීනංඋපරිවා රූමපහි කතෙඞ්ඝාමටො. 

පරික්කඛපස්සබ්හි කතතිඑත්ථයත්ථ යේමිංපේමෙපරික්මඛමපොනත්ථි, 
තත්ථාපි පරික්මඛපාරහපමදෙමතො බහි  මත අනාපත්තිමයවාති දට්ඨබ්බං.

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. පාචිත්තිය 2.50-51) පන ‘‘පරික්කඛපස්ස බ්හි

 කතතිඑත්ථ යේමිංපේමෙපරික්මඛමපොනත්ථි, තත්ථෙමචභූමිමතොවත්ථු
උ්චංමහොති, උභමතො උ්චවත්ථුමතොමහට්ඨාභූමියංිචබ්බමකොෙබ්භන්තමරපි
අනාපත්තිඑවතත්ථ මෙනාෙනමවොහාරාභාවමතො.අථවත්ථුනීචංභූමිෙ ම ව
මෙනාෙනේෙ මහට්ඨි තමල තිට්ඨති, තත්ථ පරික්මඛපරහිතදිොය
ිචබ්බමකොෙබ්භන්තමර ෙබ්බත්ථ ආපත්ති මහොති, පරි්මඡදාභාවමතො
පරික්මඛපේෙ බහි එව අනාපත්තීති දට්ඨබ්බ’’න්ති වුත්තං. 

අපරිච්ඡින්න බ්භූපචාකරතිඑත්ථ ජ්මඣවිවටඞ් ණවන්තාසු  හාචතුොලාසු
යථාආකාෙඞ් ණංඅමනොතරිත්වාපමුමඛමනව න්ත්වාෙබ්බ බ්මභපවිසිතුං 
නෙක්කාමහොති, එවංඑමකක බ්භේෙද්වීසුපේමෙසුකුට්ටංනීහරිත්වාකතං 

පරිච්ඡින්න බ්භූපචාරං නා , ඉදං පන තාදිෙං න මහොතීති 

‘‘අපරි්ඡින්න බ්භූපචාමර’’ති වුත්තං. සබ්බ් බ්කභපි පවිසන්තීති
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 බ්භූපචාරේෙ අපරි්ඡින්නත්තා ආකාෙඞ් ණං අමනොතරිත්වාපි පමුමඛමනව
 න්ත්වා තං තං  බ්භං පවිෙන්ති. අථ කුමතො තේෙ පරික්මඛමපොමයව

ෙබ්බපරි්ඡින්නත්තාති වුත්තන්ති ආහ ‘‘ බ්භපරික්කඛකපොකයව හිස්ස

පරික්කඛකපො’’ති, ඉදඤ්ච ෙ න්තා  බ්භභිත්තිමයො ෙන්ධාය වුත්තං.
චතුොලවමෙනහිෙන්ිචවිට්මඨමෙනාෙමන බ්භපමුඛං විසුංඅපරික්ඛිත්තම්පි
ෙ න්තාඨිතං බ්භභිත්තීනංවමෙනපරික්ඛිත්තංනා  මහොති. 

81. එකදිොය උජුකම ව දීඝං කත්වා ෙන්ිචමවසිමතො පාොමදො 

එෙසාලසන්නිකවකසො. ද්වීසුතීසුචතූසුවාදිොසුසිඞ්ඝාටකෙණ්ඨානාදිවමෙන

කතා ද්විසාලාදිසන්නිකවසා මවදිතබ්බා. ොලප්පමභදදීපනම ව මචත්ථ 

පුරි මතොවිමෙමෙොති. අට්ඨපාචිත්කයානීතිඋපඩ්ඪ්ඡන්නං උපඩ්ඪපරි්ඡන්නං
මෙනාෙනං දුක්කටවත්ථුේෙ ආදිං කත්වා පාළියං දේසිතත්තා තමතො අධිකං
ෙබ්බ්ඡන්නඋපඩ්ඪපරි්ඡන්නාදිකම්පි ෙබ්බං පාළියං අවුත්තම්පි 
පාචිත්තියේමෙව වත්ථුභාමවන දේසිතං සික්ඛාපදේෙ පණ්ණත්තිවජ්ජත්තා, 

 රුමක ඨාතබ්බමතො චාති මවදිතබ්බං. ‘‘සත්ත පාචිත්කයානී’’ති පාළියං
වුත්තපාචිත්තියද්වයං ො ඤ්ඤමතො එකත්මතන  මහත්වා වුත්තං. පාළියං
(පාචි. 54) ‘‘තතියාය රත්තියා පුරාරුණා ිචක්ඛමිත්වා පුන ෙයතී’’ති ඉදං
උක්කට්ඨවමෙන වුත්තං, අිචක්ඛමිත්වාපුරාරුණාඋට්ඨහිත්වාඅන්මතොඡදමන
ිචසින්නේොපි පුන දිවමෙ ෙහමෙමයයන අනාපත්ති එව. එත්ථ චතුභාම ො 

චූළෙං, ද්මවභා ා උපඩ්ඪං, තීසු භාම සු ද්මව භා ා මයභුය්යන්ති ඉමිනා
ලක්ඛමණන චූ ක්ඡන්නපරි්ඡන්නාදීිච මවදිතබ්බාිච. ඉදාිච 

දුතියසික්ඛාපමදපි යථාවුත්තනයං අතිදිෙන්මතො ‘‘ ාතු ාක න…කප.… 

අයක ව විනිච්ඡකයො’’ති ආහ. ‘‘ තිත්ථියා පාරාජිකවත්ථුභූතායපි 
අනුපාදින්නපක්මඛ ඨිතත්තා ෙහමෙයයාපත්තිං න ජමනතී’’ති වදන්ති.
‘‘අත්ථඞ් මත සූරිමය  ාතු ාම  ිචපන්මන ිචපජ්ජති, ආපත්ති 
පාචිත්තියේො’’ති(පාචි.57) වචනමතොදිවාතේෙ ෙයන්තේෙෙහමෙයයාපත්ති
නමහොතිමයවාතිදට්ඨබ්බං. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

ෙහමෙයයවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

මෙො ෙම ොපරි්මඡමදො. 

17.  ඤ්චපීඨාදිසඞ්ඝිෙකසනාසකනසුපටිපජ්ජිතබ්බ්විනිච්ඡයෙථා 

82. එවං ෙහමෙයයවිිච්ඡයංකමථත්වාඉදාිචෙඞ්ඝිමකවිහාමරමෙයයාසු

කත්තබ්බවිිච්ඡයං කමථතුං ‘‘විහාකර සඞ්ඝිකෙ කසයය’’න්තයාදි ාහ. තත්ථ 
ෙ ග් ං කම් ං ෙමුප ්ඡතීති ෙඞ්මඝො, අයම ව වචනත්මථො
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පටුන 

ෙබ්බෙඞ්ඝොධාරමණො. ෙඞ්ඝේෙ දින්මනො සඞ්ඝිකෙො, විහරති එත්ථාති 

විහාකරො, තේමිං. ෙයන්ති එත්ථාති කසයයා, තං. අෙන්ථරීති සන්ථරිත්වාන. 

පක්ක නං පක්ෙක ො,   නන්ති අත්මථො. ‘‘විහාමර ෙඞ්ඝිමක මෙයයං, 
ෙන්ථරිත්වාන පක්කම ො’’ති ඉ ේෙ උද්මදෙපාඨේෙ ෙඞ්ඝිමක

විහාමර…මප.… පක්ක නන්තිඅත්මථොදට්ඨබ්මබොතිමයොජනා. තත්රාතිතේමිං 
පක්ක මනඅයංඊදිමෙො යාවු්ච ාමනොවිිච්ඡමයොමවදිතබ්මබොතිඅත්මථො.

කතම ො මෙො විිච්ඡමයොති ආහ ‘‘සඞ්ඝිකෙ…කප.… පාචිත්කය’’න්ති. 

අපරික්ඛිත්තස්ස උපචාකරො නා  මෙනාෙනමතො ද්මව මලඩ්ඩුපාතා. 

පාචිත්කයන්ති පඨ ං පාදං අතික්කාම න්තේෙ දුක්කටං, දුතියාතික්කම 

පාචිත්තියං.කථංවිඤ්ඤායති්චාහ ‘‘කයොපන භික්ඛු…කප.… වචනකතො’’ති. 

තත්ථ ෙඞ්ඝිමකොවිහාමරොපාකමටො, මෙයයා අපාකටා, ොකතිවිධාඉ්චාහ 

‘‘කසයයා නා …කප.… දසවිධා’’ති. තත්ථාපි කත ා භිසි, කත ා

චිමිලිකාදමයොතිආහ ‘‘තත්ථභිසීක…කප.… එස නකයොපණ්ණසන්ථාකර’’ති.

තත්ථ  ඤ්මච අත්ථරිතබ්බාති  ඤ්චෙභිසි, එවං ඉතරත්ර, 

වණ්ණානුරක්ඛණත්ථං ෙතාති පටඛණ්ඩාදීහි සිබ්බිත්වා කතා. භූමියං 

අත්ථරිතබ්බ්ාති චිමිලිකාය ෙති තේො උපරි, අෙති සුද්ධභූමියං අත්ථරිතබ්බා. 

සීහධම් ාදීනංපරිහරකණඑව පටික්කඛකපොතිඉමිනා ඤ්චපීඨාදීසු අත්ථරිත්වා
පුනෙංහරිත්වා ඨපනාදිවමෙන අත්තමනො අත්ථාය පරිහරණම වනවට්ටති, 
භූ ත්ථරණාදිවමෙන පරිමභොම ො පන අත්තමනො පරිහරණං න මහොතීති
දේමෙති. ඛන්ධමක හි ‘‘අන්මතොපි  ඤ්මච පඤ්ඤත්තාිච මහොන්ති, බහිපි
 ඤ්මච පඤ්ඤත්තාිච මහොන්තී’’ති එවං අත්තමනො අත්ථාය  ඤ්චාදීසු
පඤ්ඤමපත්වාපරිහරණවත්ථුේමිං‘‘න, භික්ඛමව,  හාචම් ාිචධාමරතබ්බාිච
සීහචම් ං බයග්ඝචම් ං දීපිචම් ං, මයො ධාමරයය, ආපත්ති දුක්කටේො’’ති
( හාව.255) පටික්මඛමපොකමතො, තේ ාවුත්තනමයමනමවත්ථ අධිප්පාමයො
දට්ඨබ්මබො. ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය 3.112) පන ‘‘යදි එවං
‘පරිහරමණමයව පටික්මඛමපො’ති ඉදං කේ ා වුත්තන්ති මචොදනං කත්වා
‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, ෙබ්බං පාොදපරිමභො ’න්ති (චූ ව. 320) වචනමතො
පුග් ලිමකපි මෙනාෙමන මෙනාෙනපරිමභො වමෙන ිචයමිතං
සුවණ්ණඝටාදිකං පරිභුඤ්ජිතුං වට්ට ානම්පි මකවලං අත්තමනො ෙන්තකං
කත්වා පරිභුඤ්ජිතුං න වට්ටති. එවමිදං භූ ත්ථරණවමෙන පරිභුඤ්ජිතුං
වට්ට ානම්පිඅත්තමනොෙන්තකංකත්වාතංතංවිහාරංහරිත්වා පරිභුඤ්ජිතුං
නවට්ටතීතිදේෙනත්ථංපරිහරමණමයවපටික්මඛමපොමවදිතබ්මබො’’ති වුත්තං. 

පාවාකරො කෙොජකවොති ප්චත්ථරණත්ථාමයව ඨපිතා උග් තමලො ා

අත්ථරණවිමෙො. එත්තෙක ව වුත්තන්ති අට්ඨකථාසු (පාචි. අට්ඨ. 116) 
වුත්තං.‘‘ඉදංඅට්ඨකථාසු තථාවුත්තභාවදේෙනත්ථංවුත්තං, අඤ්ඤම්පිතාදිෙං
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 ඤ්චපීමඨසු අත්ථරිතබ්බං අත්ථරණම වා’’ති තීසුපි  ණ්ඨිපමදසු වුත්තං.
 ාතිකාට්ඨකථායං (කඞ්ඛා. අට්ඨ. දුතියමෙනාෙනසික්ඛාපදවණ්ණනා) පන
‘‘ප්චත්ථරණං නා  පාවාමරො මකොජමවො’’ති ිචයම ත්වා වුත්තං, තේ ා
 ණ්ඨිපමදසු වුත්තං ඉමිනා න ෙම ති, ‘‘වී ංසිත්වා  මහතබ්බ’’න්ති 
ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය 3.116) වුත්තං. වී ංසිමත පන
එව ධිප්පාමයො පඤ්ඤායති –  ාතිකාට්ඨකථාපි අට්ඨකථාමයව, තේ ා
 හාඅට්ඨකථාදීසුවුත්තනමයන ‘‘පාවාමරොමකොජමවො’’තිිචයම ත්වාවුත්තං, 
එවං ිචය මන ෙතිපි යථා ‘‘ලද්ධාතපත්මතො රාජකු ාමරො’’ති ආතපත්තේෙ
ලද්ධභාමවමයව ිචයම ත්වා වුත්මතපි ිචදේෙනනයවමෙන 
රාජකකුධභණ්ඩො ඤ්මඤනෙ ානාවාලබීජනාදමයොපිවුත්තාමයවමහොන්ති, 
එවං ‘‘පාවාමරො මකොජමවො’’ති ිචයම ත්වා වුත්මතපි ිචදේෙනනයවමෙන
මතහි  ඤ්චපීමඨසු අත්ථරිතබ්බභාවො ඤ්මඤන ෙ ානා අඤ්මඤ
අත්ථරණාපි වුත්තාමයව මහොන්ති, තේ ා  ණ්ඨිපමදසු වුත්තවචනං
අට්ඨකථාවචනේෙපටිමලො ංනමහොති, අනුමලො ම වාති දට්ඨබ්බං. 

ඉ ේමිං පනඨාමන ‘‘මයනවිහාමරොකාරිමතො, මෙො විහාරේොමිමකො’’ති
පාඨංිචේොයඑක්මචවිනයධරා‘‘ෙඞ්ඝිකවිහාරේෙවා පුග් ලිකවිහාරේෙවා
විහාරදායමකොමයව ොමිමකො, මෙොමයව ඉේෙමරො, තේෙ රුචියා එව වසිතුං
ලභති, න ෙඞ්ඝ ණපුග් ලානං රුචියා’’ති විිච්ඡයං කමරොන්ති, මෙො 
වී ංසිතබ්මබො, කථං අයං පාමඨො කි ත්ථං ොමධති ඉේෙරත්ථං වා
ආපු්ඡිතබ්බත්ථං වාති? එවං වී ංසිමත ‘‘භික්ඛුම්හි ෙති භික්ඛු
ආපු්ඡිතබ්මබො’’තිආදිවචනමතො ආපු්ඡිතබ්බත්ථම ව ොමධති, න
ඉේෙරත්ථන්තිවිඤ්ඤායති. 

අථ සියා ‘‘ආපු්ඡිතබ්බත්මථ සිද්මධ ඉේෙරත්මථො සිද්මධොමයව මහොති.
ඉේෙරභාවමතොමයව හි මෙො ආපු්ඡිතබ්මබො’’ති. තත්මථවං වත්තබ්බං – 
‘‘ආපු්ඡන්මතන ච භික්ඛුම්හි ෙති භික්ඛු ආපු්ඡිතබ්මබො, තේමිං අෙති
ො මණමරො, තේමිං අෙති ආරාමිමකො’’තිආදිවචනමතො ආයේ න්තානං
 මතනභික්ඛුපි ො මණමරොපිආරාමිමකොපිවිහාරකාරමකොපිතේෙකුමලමයො
මකොචි පුග් මලොපි ඉේෙමරොති ආපජ්මජයය, එවං විඤ්ඤාය ාමනපිභික්ඛුම්හි
වා ො මණමර වා ආරාමිමක වා ෙති මතමයව ඉේෙරා, න විහාරකාරමකො.
මතසු එකේමිම්පි අෙතිමයව විහාරකාරමකො ඉේෙමරො සියාති. ඉ ේමිං පන
අධිකාමර ෙඞ්ඝිකං මෙනාෙනං රක්ඛණත්ථාය ආපු්ඡිතබ්බංමයව වදති, න 
ඉේෙරභාවමතො ආපු්ඡිතබ්බං. වුත්තඤ්හි අට්ඨකථායං (පාචි. අට්ඨ. 116) 
‘‘අනාපු්ඡං වා  ්මඡයයාති එත්ථ භික්ඛුම්හි ෙති භික්ඛු 
ආපු්ඡිතබ්මබො’’තිආදි. 
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අථාපි එවං වමදයය ‘‘නෙකලේෙ වාකයපාඨේෙ අධිප්පායත්ථං ෙන්ධාය
අම්මහහිවුත්තං, අථමඛො ‘විහාරේොමිමකො’තිඑතේෙපදත්ථංමයවෙන්ධාය 
වුත්තං. කථං? ෙං එතේෙ අත්ථීති ොමිමකො, විහාරේෙ ොමිමකො 

විහාරස්සාමිකෙො. ‘මකො විහාරේොමිමකො නා ා’ති වුත්මත ‘මයන විහාමරො 
කාරිමතො, මෙො විහාරේොමිමකොනා ා’ති වත්තබ්මබො, තේ ා විහාරකාරමකො
දායමකො විහාරේොමිමකො නා ාති විඤ්ඤායති, එවං විඤ්ඤාය ාමන ෙති
ොමිමකොනා  ෙේෙ ධනේෙ ඉේෙමරො, තේෙරුචියා එව අඤ්මඤලභන්ති, 
තේ ා විහාරේොමිකභූතේෙ දායකේෙ රුචියා එව භික්ඛූ වසිතුං ලභන්ති, න
ෙඞ්ඝ ණපුග් ලානං රුචියාති ඉ  ත්ථං ෙන්ධාය වුත්ත’’න්ති. මත එවං
වත්තබ්බා –  ා ආයේ න්මතො එවං අවචුත්ථ, යථා නා  ‘‘ඝටිකාමරො
බ්රහ් ා’’ති වුත්මතො මෙො බ්රහ් ා ඉදාිච ඝටං න කමරොති, පුරි ත්තභාමව පන
කමරොති, තේ ා‘‘ඝටංකමරොතී’’තිවචනත්මථන‘‘ඝටිකාමරො’’ති නා ංලභති.
ඉති පුබ්මබ ලද්ධනා ත්තා පුබ්බමවොහාරවමෙන බ්රහ් භූමතොපි 
‘‘ඝටිකාමරො’’ඉ්මචව වු්චති, එවං මෙො විහාරකාරමකො භික්ඛූනං 
පරි්චත්තකාලමතො පට්ඨාය විහාරේොමිමකො න මහොති
වත්ථුපරි්චා ලක්ඛණත්තා දානේෙ, පුබ්මබපනඅපරි්චත්තකාමලවිහාරේෙ
කාරකත්තා විහාරේොමිමකො නා  මහොති, මෙො එවං පුබ්මබ ලද්ධනා ත්තා
පුබ්බමවොහාරවමෙන ‘‘විහාරේොමිමකො’’ති වු්චති, න, පරි්චත්තේෙ
විහාරේෙ ඉේෙරභාවමතො. මතමනව ෙම් ාෙම්බුද්මධන ‘‘විහාරදායකානං
රුචියා භික්ඛූ වෙන්තූ’’ති අවත්වා මෙනාෙනපඤ්ඤාපමකො අනුඤ්ඤාමතොති 
දට්ඨබ්මබො. තථා හි වුත්තං වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.295) 
‘‘මතෙං ම හානීති එත්ථ භික්ඛූනං වාෙත්ථායකතම්පියාවනමදන්ති, තාව
මතෙංෙන්තකංමයව භවිේෙතීතිදට්ඨබ්බ’’න්ති, මතනදින්නකාලමතොපට්ඨාය
මතෙං ෙන්තකාිච න මහොන්තීති දේමෙති. අයං පන කථා පාඨේෙ
ෙම්මුඛීභූතත්තා ඉ ේමිං ඨාමන කථිතා. විහාරවිිච්ඡමයො පන

චතුප්චයභාජනවිිච්ඡමය(වි.ෙඞ් .අට්ඨ.194ආදමයො)ආවි භවිේෙති. කයො

කෙොචීතිඤාතමකො වා අඤ්ඤාතමකො වා මයො මකොචි. මයන  ඤ්චං පීඨං වා

විනන්ති, තං  ඤ්චපීඨෙවානං. 

83. සිලුච්චයකලණන්ති සිලු්චමය මලණං, පබ්බතගුහාති අත්මථො. 
‘‘මෙනාෙනං උපචිකාහි ඛායිත’’න්ති ඉ ේමිං වත්ථුේමිං පඤ්ඤත්තත්තා 
වත්ථුඅනුරූපවමෙන අට්ඨකථායං උපචිකාෙඞ්කාය අභාමවන අනාපත්ති
වුත්තා. වත්තක්ඛන්ධමක (චූ ව. 360 ආදමයො)  මිකවත්තං
පඤ්ඤාමපන්මතන ‘‘මෙනාෙනං ආපු්ඡිතබ්බ’’න්ති වුත්තත්තා මකවලං

ඉතිකත්තබ්බතා ත්තදේෙනත්ථං ‘‘දපුච්ඡනංපනවත්ත’’න්ති වුත්තං, නපන 
වත්තමභමද දුක්කටන්ති දේෙනත්ථං, මතමනව අන්ධකට්ඨකථායං
‘‘මෙනාෙනං ආපු්ඡිතබ්බ’’න්ති එත්ථ ‘‘යං පාොණපිට්ඨියං වා
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පටුන 

පාොණත්ථම්මභසු වා කතමෙනාෙනං යත්ථ උපචිකා නාමරොහන්ති, තං
අනාපු්ඡන්තේෙපි අනාපත්තී’’ති වුත්තං. තේ ා යං වුත්තං  ණ්ඨිපමද
‘‘තාදිමෙමෙනාෙමනඅනාපු්ඡා ්ඡන්තේෙපාචිත්තියංනත්ථි,  මිකවත්මත
මෙනාෙනං අනාපු්ඡා  ්ඡන්මතො වත්තමභමදො මහොති, තේ ා දුක්කටං 
ආපජ්ජතී’’ති, තංන මහතබ්බං. 

පච්ඡි ස්ස දකභොක න මුත්ක නත්ථීති තේෙ ප්ඡමතො  ්ඡන්තේෙ

අඤ්ඤේෙ අභාවමතො වුත්තං. එෙං වා කපකසත්වා දපුච්ඡිතබ්බ්න්ති එත්ථ
  නචිත්තේෙඋප්පන්නට්ඨානමතො අනාපු්ඡිත්වා ්ඡන්මතදුතියපාදුද්ධාමර

පාචිත්තියං.  ණ් කප වාතිොඛා ණ්ඩමපවාපදර ණ්ඩමපවා. රුක්ඛමූකලති 

යේෙකේෙචිරුක්ඛේෙමහට්ඨා. පලුජ්ජතීති විනේෙති. 

84.  ජ්කඣ සංඛිත්තං පණවසණ්ඨානං ෙත්වා බ්ද්ධන්ති එරකපත්තාදීහි
මවණිං කත්වා තාය මවණියා උමභොසු පේමෙසු විත්ථතට්ඨාමන බහුං
මවමඨත්වාතමතොපට්ඨායයාව ජ්ඣට්ඨානං, තාව අන්මතොආකඩ්ඪනවමෙන

මවමඨත්වා ජ්මඣෙංඛිපිත්වාතත්ථතත්ථබන්ධිත්වාකතං. යත්ථොොවා

කුලලා වා නඌහදන්තීති යත්ථ ධුවිචවාමෙන කුලාවමක කත්වා වෙ ානා
එමතකාකකුලලා, අඤ්මඤවාෙකුණාතංමෙනාෙනංනඌහදන්ති, තාදිමෙ
රුක්ඛමූමලිචක්ඛිපිතුංඅනුජානාමීතිඅත්මථො. 

85. නවවායික ොති අධුනා සුත්මතන වීතක්මඡන පලිමවඨිත ඤ්මචො. 

ඔනද්කධොති කප්පියචම්ම න ඔනද්මධො, මෙොව ඔනද්ධකෙො ෙකත්මථ ක-
ප්චයවමෙන. මතන හි වේමෙන සීඝං න නේෙති. 

උක්ෙට්ඨඅබ්කභොොසිකෙොති ඉදං තේෙ සුඛපටිපත්තිදේෙන ත්තං, 

උක්කට්ඨේොපි පන චීවරකුටි වට්ටමතව. ොයානු කෙත්තාති භික්ඛුමනො
තත්මථව ිචසින්නභාවං දීමපති, මතන ච වේෙභමයන ෙයං අඤ්ඤත්ථ
 ්ඡන්තේෙ ආපත්තිං දේමෙති. අබ්මභොකාසිකානං අමත නත්ථාය
ිචයම ත්වා දායමකහි දින්නම්පි අත්තානං රක්ඛන්මතන රක්ඛිතබ්බම ව.
‘‘යේ ා පන දායමකහි දානකාමලමයව ෙතෙහේෙග්ඝනකම්පි කම්බලං
‘පාදපුඤ්ඡිචං කත්වා පරිභුඤ්ජථා’ති දින්නං තමථව පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති, 
තේ ා ඉදම්පි  ඤ්චපීඨාදිමෙනාෙනං ‘අජ්මඣොකාමෙපි යථාසුඛං
පරිභුඤ්ජථා’ති දායමකහි දින්නං මච, ෙබ්බේමිම්පි කාමල අජ්මඣොකාමෙ
ිචක්ඛිපිතුං වට්ටතීති වදන්තී’’ති ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය

3.108-110) වුත්තං. කපකසත්වා න්තබ්බ්න්තිඑත්ථ ‘‘මයොභික්ඛුඉ ංඨානං
ආ න්ත්වා වෙති, තේෙමදථා’’තිවත්වාමපමෙතබ්බං. 

වලාහොනං අනුට්ඨිතභාවං සල්ලක්කඛත්වාති ඉමිනා ගිම්හාමනපි ම මඝ

උට්ඨිමත අබ්මභොකාමෙ ිචක්ඛිපිතුං න වට්ටතීති දීමපති. තත්ර තත්රාති
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මචතියඞ් ණාදිමක තේමිං තේමිං අබ්මභොකාමෙ ිචයම ත්වා ිචක්ඛිත්තා. 

 ජ්ඣකතො පට්ඨාය පාදට්ඨානාභිමුඛාති යත්ථ ෙ න්තමතො ෙම් ජ්ජිත්වා
අඞ් ණ ජ්මඣ ෙබ්බදාකචවරේෙෙඞ්කඩ්ඪමනන ජ්මඣවාලිකාෙඤ්චිතා
මහොති, තත්ථ කත්තබ්බවිධිදේෙනත්ථං වුත්තං, උ්චවත්ථුපාදට්ඨානාභිමුඛං, 
භිත්තිපාදට්ඨානාභිමුඛං වා වාලිකා හරිතබ්බාති අත්මථො. ‘‘යත්ථ වා පන
මකොමණසු වාලිකා ෙඤ්චිතා, තත්ථ තමතො පට්ඨාය අපරදිොභිමුඛා
හරිතබ්බා’’ති මකචි අත්ථං වදන්ති. මකචි පන ‘‘ෙම් ට්ඨට්ඨානේෙ
පදවලඤ්මජන අවිමකොපනත්ථාය ෙයං අෙම් ට්ඨට්ඨාමන ඨත්වා අත්තමනො
පාදාභිමුඛං වාලිකා හරිතබ්බාති වුත්ත’’න්ති වදන්ති. තත්ථ ‘‘ ජ්ඣමතො
පට්ඨායා’’ති වචනේෙ පමයොජනං න දිේෙති. ොරත්ථදීපිචයං පන 

‘‘පාදට්ඨානාභිමුඛාති ිචසීදන්තානං පාදට්ඨානාභිමුඛන්ති මකචි, 
ෙම් ජ්ජන්තේෙ පාදට්ඨානාභිමුඛන්ති අපමර, බහිවාලිකාය අ  නිචමිත්තං 

පාදට්ඨානාභිමුඛා හරිතබ්බාති වුත්තන්ති එමක’’ති වුත්තං. ෙචවරං හත්කථහි

 කහත්වාබ්හිඡඩ්ක තබ්බ්න්තිඉමිනා ‘‘කචවරංඡඩ්මඩේොමී’’ති වාලිකාන
ඡඩ්මඩතබ්බාතිදීමපති. 

86. ෙප්පංලභිත්වාති‘‘ ්ඡා’’තිවුත්තවචමනනකප්පංලභිත්වා. මථරේෙ

හි ආණත්තියා  ්ඡන්තේෙ අනාපත්ති. පුරි නකයකනවාති ‘‘ිචසීදිත්වා ෙයං
 ්ඡන්මතො’’තිආදිනාපුබ්මබ වුත්තනමයමනව. 

අඤ්ඤත්ථ  ච්ඡතීති තං  ග් ං අතික්කමිත්වා අඤ්ඤත්ථ  ්ඡති.

මලඩ්ඩුපාතුපචාරමතො බහි ඨිතත්තා ‘‘පාදුද්ධාකරන ොකරතබ්කබ්ො’’ති වුත්තං, 
අඤ්ඤත්ථ  ්ඡන්තේෙ පඨ පාදුද්ධාමර දුක්කටං, දුතියපාදුද්ධාමර

පාචිත්තියන්ති අත්මථො. පාෙකෙං අෙත්වාති අපටිොම ත්වා. 

අන්තරසන්නිපාකතතිඅන්තරන්තරාෙන්ිචපාමත. 

87. දවාසිොනංකයව පලිකබ්ොකධොති එත්ථ ආ න්තුමකසු ආ න්ත්වා
කිඤ්චි අවත්වා තත්ථ ිචසින්මනසුපි ිචසීදිත්වා ‘‘ආවාසිකාමයව
උද්ධරිේෙන්තී’’ති  මතසුපි ආවාසිකානම ව පලිමබොමධො.  හාප්චරිවාමද
පන ‘‘ඉදං අම්හාක’’න්ති වත්වාපි අවත්වාපිිචසින්නානම වාති අධිප්පාමයො.
 හාඅට්ඨකථාවාමද ‘‘ආපත්තී’’ති පාචිත්තියම ව වුත්තං.  හාප්චරියං පන
ෙන්ථරාපමන පාචිත්තිමයන භවිතබ්බන්ති අනාණත්තියා පඤ්ඤත්තත්තා

දුක්කටං වුත්තං. උස්සාරකෙොති ෙරභාණමකො. මෙො හි උද්ධංඋද්ධං පාළිපාඨං
ොමරති පවත්මතතීති ‘‘උේොරමකො’’ති වු්චති. ‘‘ඉදං උේොරකේෙ, ඉදං
ධම් කථිකේො’’ති විසුං පඤ්ඤත්තත්තා අනාණත්තියා පඤ්ඤත්මතපි

පාචිත්තිමයමනව භවිතබ්බන්ති අධිප්පාමයන ‘‘තස්මිං ද න්ත්වා නිසින්කන

තස්සපලිකබ්ොකධො’’තිවුත්තං.මකචි පනවදන්ති‘‘අනාණත්තියාපඤ්ඤත්මතපි
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ධම් කථිකේෙඅනුට්ඨාපනීයත්තා පාචිත්තිමයන භවිතබ්බං, ආ න්තුකේෙපන
ප්ඡාආ මතහි වුඩ්ඪතමරහිඋට්ඨාපනීයත්තාදුක්කටංවුත්ත’’න්ති. 

88. පාදපුඤ්ඡනී නා  රජ්ජුමකහි වා පිමලොතිකාය වා පාදපුඤ්ඡනත්ථං

කතා. ඵලෙපීඨං නා ඵලක යංපීඨං. අථවා ඵලකඤ්මචව දාරු යපීඨඤ්ච. 

දාරු යපීඨන්ති ච ඵලක යම ව පීඨං මවදිතබ්බං. පාදෙඨලිෙන්ති

අමධොතපාදට්ඨාපනකං. අජ්කඣොොකස රජනං පචිත්වා …කප.… 

පටිසාක තබ්බ්න්තිඑත්ථමථමවඅෙති රජනකම්ම ිචට්ඨිමතපටිොම තබ්බං.
‘‘භික්ඛුවාො මණමරොවාආරාමිමකොවාලජ්ජී මහොතීතිවුත්තත්තාඅලජ්ජිං

ආපු්ඡිත්වා  න්තුං න වට්ටතී’’ති වදන්ති. ඔතාකපන්කතො…කප.…  ච්ඡතීති
එත්ථ ‘‘කිඤ්චාපි ‘එත්තකං දූරං  න්තබ්බ’න්ති පරි්මඡමදො නත්ථි, තථාපි
මලඩ්ඩුපාතංඅතික්කම් නාතිදූරං  න්තබ්බ’’න්තිවදන්ති. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

 ඤ්චපීඨාදිෙඞ්ඝිකමෙනාෙමනසුපටිපජ්ජිතබ්බ- 

විිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

ෙත්තරෙම ොපරි්මඡමදො. 

18. ොලිෙවිනිච්ඡයෙථා 

89. එවං ෙඞ්ඝිකමෙනාෙමනසු කත්තබ්බවිිච්ඡයං කමථත්වා ඉදාිච

චතුකාලිකවිිච්ඡයංකමථතුං ‘‘ොලිොනිපිචත්තාරී’’තිආදි ාහ.තත්ථකරණං
කාමරො, කිරියා. කාමරො එව කාමලො ර-කාරේෙ ල-කාමරො යථා

‘‘ හාොමලො’’ති. ොකලොති මචත්ථප්චුප්පන්නාදිකිරියා.වුත්තඤ්හි– 

‘‘ආරද්ධාිචට්ඨිමතො භාමවො, ප්චුප්පන්මනො සුිචට්ඨිමතො; 
අතීතානා තුප්පාද- ප්පත්තාභිමුඛාකිරියා’’ති. 

එත්ථ පන තේෙ තේෙ කිරියාෙඞ්ඛාතේෙ කාලේෙ පමභදභූමතො 
පුමරභත්තඑකඅමහොරත්තෙත්තාහජීවිකපරියන්තෙඞ්ඛාමතො කාලවිමෙමෙො
අධිප්මපමතො. කාමල තේමිං තේමිං කාලවිමෙමෙ පරිභුඤ්ජිතබ්බානීති 

ොලිොනි. පි-ෙද්මදොෙමු්චයත්මථො, මතනකප්පියාචතුභූමිමයොති ෙමු්මචති. 

චත්තාරීතිෙඞ්ඛයාිචද්මදමෙො, මතනකාලිකාිච නා චත්තාරිඑවමහොන්ති, න
තීණිනපඤ්චාතිදේමෙති, ඉදං ාතිකාපදේෙ අත්ථවිවරණං.තත්ථඋද්මදමෙ
යං  ාතිකායං (වි. ෙඞ් . අට්ඨ.  න්ථාරම්භකථා) ‘‘කාලිකාිචපි චත්තාරී’’ති
එවං වුත්තං, එත්ථ එතේමිං  ාතිකාපමද චත්තාරි කාලිකාිච මවදිතබ්බානීති



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(පඨම ොභාම ො) 

128 

පටුන 

මයොජනා.කත ාිචතානීතිආහ ‘‘යාවොලිෙ’’න්තිආදි. යාවකාලිකං…මප.… 
යාවජීවිකංඉතිඉ ාිචවත්ථූිචචත්තාරිකාලිකාිචනා ාතිඅත්මථො. 

ඉදාිච මතෙං වත්ථුඤ්ච විමෙෙනඤ්ච නා ලාභමහතුඤ්ච දේමෙන්මතො 

‘‘තත්ථ පුකරභත්ත’’න්තිආදි ාහ. තත්ථ මතසු චතූසු කාලිමකසු යං කිඤ්චි
ඛාදනීයං මභොජනීයං යාවකාලිකං, අට්ඨවිධපානං යා කාලිකං, 
ෙප්පිආදිපඤ්චවිධමභෙජ්ජංෙත්තාහකාලිකං, ෙබ්බම්පිපටිග් හිතංයාවජීවිකං

ඉති වු්චතීතිෙම්බන්මධො. යංකිඤ්චිඛාදනීයකභොජනීයන්තිඑත්ථ අතිබයාපිතං

පරිහරිතුං විමෙෙන ාහ ‘‘පුකරභත්ත’’න්තයාදි. පුමරභත්තං පටිග් මහත්වා
පරිභුඤ්ජිතබ්බම වයාවකාලිකං, නඅඤ්ඤංඛාදනීයං මභොජනීයන්තයත්මථො. 

යාව…කප.… පරිභුඤ්ජිතබ්බ්කතොති නා ලාභමහතුං, එමතන යාව කාමලො

අේොති යාවොලිෙන්ති වචනත්ථං දේමෙති. අට්ඨවිධං පානන්ති එත්ථ

අබයාපිතං පරිහරිතු ාහ ‘‘සද්ධිං අනුකලො පාකනහී’’ති. යාව…කප.… 

තබ්බ්කතොතිනා ලාභමහතුං, එමතනයාම ොකාමලො අේොති යා ොලිෙන්ති

වචනත්ථං දේමෙති. සත්තාහං නිකධතබ්බ්කතොති නා ලාභමහතුං, එමතන 

ෙත්තාමහොකාමලොඅේොති සත්තාහොලිෙන්තිවචනත්ථං දේමෙති. සබ්බ්ම්පි

පටිග් හිතන්ති එත්ථ අතිබයාපිතං පරිහරිතුං ‘‘ඨකපත්වා උදෙ’’න්තයාහ. 

යාව…කප.… පරිභුඤ්ජිතබ්බ්කතොති නා ලාභමහතුං, මතන යාවජීවං කාමලො 

අේොති යාවජීවිෙන්තිවචනත්ථංදේමෙති. 

එත්ථාහ – ‘‘මයො පන භික්ඛු අදින්නං මුඛද්වාරං ආහාරං ආහමරයය 
අඤ්ඤත්රඋදකදන්තමපොනා, පාචිත්තිය’’න්ති(පාචි.265) වචනමතොනනුඋදකං 
අප්පටිග් හිතබ්බං, අථ කේ ා ‘‘ඨමපත්වා උදකං අවමෙෙං ෙබ්බම්පි 
පටිග් හිත’’න්ති වුත්තන්ති? ේචං, පරිසුද්ධඋදකං අප්පටිග් හිතබ්බං, 
කද්ද ාදිෙහිතං පන පටිග් මහතබ්බං මහොති, තේ ා පටිග් හිමතසු
අන්මතො ධභාවමතො ‘‘ඨමපත්වා උදක’’න්ති වුත්තන්ති. එව පි ‘‘ෙබ්බම්පි
පටිග් හිත’’න්තිඉමිනාව සිද්ධංපටිග් මහතබ්බේෙඋදකේෙපි හණමතොති? 
ේචං, තථාපි උදකභාමවන ො ඤ්ඤමතො ‘‘ෙබ්බම්පි පටිග් හිත’’න්ති
එත්තමක වුත්මත එක්චේෙ උදකේෙ පටිග් මහතබ්බභාවමතො උදකම්පි
යාවජීවිකං නා ාති ඤාමයයය, න පන උදකං යාවජීවිකං සුද්ධේෙ
පටිග් මහතබ්බාභාවමතො, තේ ා ඉදං වුත්තං මහොති – එක්චේෙ උදකේෙ 
පටිග් මහතබ්බභාමව ෙතිපි සුද්ධේෙ අප්පටිග් හිතබ්බත්තා තං උදකං
ඨමපත්වා ෙබ්බම්පිපටිග් හිතංයාවජීවිකන්තිවු්චතීති. 

90. මූලෙමූලාදීනි උපමදෙමතොමයව මවදිතබ්බාිච, තාිච පරියායමතො
වු්ච ානාිචපිනෙක්කාවිඤ්ඤාතුං. පරියායන්තමරනහිවු්ච ාමනතංතං 
නා ංඅජානන්තානංෙම්ම ොමහොමයවසියා, තේ ාතත්ථනකිඤ්චිවක්ඛා . 



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(පඨම ොභාම ො) 

129 

පටුන 

ඛාදනීකය ඛාදනීයත්ථන්ති පූවාදිඛාදනීමය විජ්ජ ානං ඛාදනීයකි්චං 

ඛාදනීමයහිකාතබ්බංජිඝ්ඡාහරණෙඞ්ඛාතං අත්ථංපමයොජනං කනවඵරන්ක 
නිචප්ඵාමදන්ති.එකේමිංමදමෙආහාරකි්චං ොමධන්තංවාඅොමධන්තංවා
අපරේමිං මදමෙ උට්ඨිතභූමිරොදිමභමදන ආහාරජිඝ්ඡාහරණකි්චං

අොමධන්තම්පිවාෙම්භමවයයාතිආහ ‘‘කතසුකතසුජනපකදසූ’’තිආදි.මකචි
පන‘‘එකේමිංජනපමද ආහාරකි්චංොමධන්තංමෙෙජනපමදසුපිවිකාමලන

කප්පති එවාති දේෙනත්ථං ඉදං වුත්ත’’න්තිපි වදන්ති. පෙකදහාරවකසනාති
අඤ්මඤහි යාවකාලිමකහි අමයොජිතං අත්තමනො පකතියාව

ආහාරකි්චකරණවමෙන. සම්ක ොකහොකයවකහොතීතිඅමනකත්ථානංනා ානං
අප්පසිද්ධානඤ්ච ෙම්භවමතො ෙම්ම ොමහො එව සියා. මතමනමවත්ථ  යම්පි
මූලකමූලාදීනං පරියායන්තරදේෙමන ආදරං න කරිම්හ උපමදෙමතොව
 මහතබ්බමතො. 

යන්තිවට්ටකන්දං. 

මුළාලන්තිථූලතරුණමූලම ව. 

රුක්ඛවල්ලිදදීනන්තිමහට්ඨාවුත්තම ව ෙම්පිණ්මඩත්වාවුත්තං. 

අන්කතොපථවී කතොතිොලකලයාණික්ඛන්ධං ෙන්ධායවුත්තං. 

සබ්බ්ෙප්පියානීති මූලතචපත්තාදීනං වමෙන ෙබ්බමෙො කප්පියාිච, 
මතෙම්පිනා වමෙනනෙක්කාපරියන්තංදේමෙතුන්ති ෙම්බන්මධො. 

අ්ඡිවාදීනං අපරිපක්කාමනව ඵලාිච යාවජීවිකානීති දේමෙතුං 

‘‘අපරිපක්ොනී’’තිවුත්තං. 

හරීතොදීනං අට්ඨීනීති එත්ථ මිඤ්ජං පටි්ඡාමදත්වා ඨිතාිච කපාලාිච
යාවජීවිකානීතිආචරියා.මිඤ්ජම්පියාවජීවිකන්ති එමක.වි තිවිමනොදිචයං(වි.

වි. ටී. පාචිත්තිය 2.248-249) පන ‘‘හරීතොදීනං අට්ඨීනීති එත්ථ ‘මිඤ්ජං
යාවකාලික’න්ති මකචි වදන්ති, තං න යුත්තං අට්ඨකථායං අවුත්තත්තා’’ති
වුත්තං. 

හිඞ්ගූති හිඞ්ගුරුක්ඛමතො පග්ඝරිතිචයයාමෙො. හිඞ්ගුජතුආදමයොපි

හිඞ්ගුවිකතිමයො එව. තත්ථ හිඞ්ගුජතු නා  හිඞ්ගුරුක්ඛේෙ දණ්ඩපත්තාිච

පචිත්වා කතිචයයාමෙො. හිඞ්ගුසිපාටිෙං නා  හිඞ්ගුපත්තාිච පචිත්වා 

කතිචයයාමෙො. ‘‘අඤ්මඤන මිේමෙත්වා කමතො’’තිපි වදන්ති. තෙන්ති

අග් මකොටියා ිචක්ඛන්තසිමලමෙො. තෙපත්තීති පත්තමතො
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ිචක්ඛන්තසිමලමෙො. තෙපණ්ණීති පලාමෙ භජ්ජිත්වා කතසිමලමෙො.
‘‘දණ්ඩමතො ිචක්ඛන්තසිමලමෙො’’තිපිවදන්ති. 

91. යා ොලිකෙසුපනාතිඑත්ථකිඤ්චාපිපාළියංඛාදනීයමභොජනීයපමදහි 
යාවකාලිකම වෙඞ් හිතං, නයා කාලිකං, තථාපි ‘‘අනාපත්තියා කාලිකං
යාම  ිචදහිත්වා භුඤ්ජතී’’ති ඉධ මචව ‘‘යා කාලිමකන භික්ඛමව
ෙත්තාහකාලිකං…මප.… යාවජීවිකං තදහුපටිග් හිතං යාම  කප්පති, 
යා ාතික්කන්මත න කප්පතී’’ති අඤ්ඤත්ථ ( හාව. 305) ච වුත්තත්තා
‘‘යා කාලික’’න්තිවචනො ත්ථියමතො ච භ වමතො අධිප්පායඤ්ඤූහි 
අට්ඨකථාචරිමයහි යා කාලිකං ෙන්ිචධිකාරකං පාචිත්තියවත්ථුම ව
වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. 

ඨකපත්වා ධඤ්ඤඵලරසන්ති එත්ථ ‘‘තණ්ඩුලමධොවමනොදකම්පි
ධඤ්ඤඵලරමෙොමයවා’’තිවදන්ති. 

92. ෙත්තාහකාලිමක පඤ්චකභසජ්ජානීතිමභෙජ්ජකි්චංකමරොන්තු වා ා

වා, එවංලද්ධමවොහාරාිච පඤ්ච. ‘‘ක ොසප්පී’’තිආදිනා මලොමක පාකටං

දේමෙත්වා ‘‘කයසං  ංසං ෙප්පතී’’ති ඉමිනා අඤ්මඤෙම්පි මරොහිතමි ාදීනං
ෙප්පිං  මහත්වා දේමෙති. මයෙඤ්හි ඛීරං අත්ථි, ෙප්පිම්පි මතෙං අත්ථිමයව, 
තං පන සුලභං වා දුල්ලභං වා අෙම්ම ොහත්ථං වුත්තං. එවං නවනීතම්පි.
‘‘මයෙං ංෙංකප්පතී’’තිචඉදං ිචේෙග්ගියවත්ථුදේෙනත්ථංවුත්තං, නපන
මයෙං  ංෙං න කප්පති, මතෙං ෙප්පිආදි න කප්පතීති දේෙනත්ථං.
 නුේෙඛීරාදීිචපිහිමනොනකප්පන්ති. 

93. යාවොකලොනාකක්ෙ ක, තාවපරිභුඤ්ජිතුංවට්ටතීතිඑත්ථ ොකලොති
භික්ඛූනං මභොජනකාමලො අධිප්මපමතො, මෙො ච ෙබ්බන්තිම න පරි්මඡමදන
ඨිත ජ්ඣන්හිමකො. ඨිත ජ්ඣන්හිමකොපි හි කාලෙඞ් හං  ්ඡති, තමතො
පට්ඨායපනඛාදිතුංවාභුඤ්ජිතුංවානෙක්කා, ෙහොපිවිතුංෙක්කා භමවයය, 
කුක්කු්චමකන පන න කත්තබ්බං. කාලපරි්මඡදජානනත්ථඤ්ච
කාලත්ථම්මභො මයොමජතබ්මබො. කාලන්තමර වා භත්තකි්චං කාතබ්බං. 

පටිග් හකණති හණම වෙන්ධායවුත්තං.පටිග් හිතම වහිතං, ෙන්ිචහිතං
නකප්පතීතිපුනපටිග් හණකි්චංනත්ථි, මතමනව‘‘අජ්මඣොහරිතුකා තාය 
 ණ්හන්තේෙ පටිග් හමණ’’ති වුත්තං.  ාතිකාට්ඨකථායං (කඞ්ඛා. අට්ඨ. 
ෙන්ිචධිකාරකසික්ඛාපදවණ්ණනා) පන ‘‘අජ්මඣොහරිේොමීති  ණ්හන්තේෙ 
 හමණ’’ඉ්මචවවුත්තං. 

යන්ති යං පත්තං. සන්දිස්සතීති යාගුයා උපරි ෙන්දිේෙති. මතලවණ්මණ
පත්මතෙතිපි ිචේමනහභාමවඅඞ්ගුලියාඝංෙන්තේෙවණ්ණවමෙමනවමලඛා
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පඤ්ඤායති, තේ ා තත්ථ අනාපත්තීති දේෙනත්ථං ‘‘සා අබ්කබ්ොහාරිො’’ති

වුත්තං. සයංපටිග් කහත්වාඅපරිච්චත්තක වහිදුකයදිවකසන වට්ටතීතිඑත්ථ
පටිග් හමණඅනමපක්ඛවිේෙජ්ජමනන, අනුපෙම්පන්නේෙ ිචරමපක්ඛදාමනන
වා විජහිතපටිග් හණං පරි්චත්තම ව මහොතීති ‘‘අපරි්චත්ත’’න්ති ඉමිනා
උභයථාපි අවිජහිතපටිග් හණම ව වුත්තං, තේ ා යං පරේෙ පරි්චජිත්වා 
අදින්නම්පි ෙමච පටිග් හමණ ිචරමපක්ඛවිේෙජ්ජමනන විජහිතපටිග් හණං
මහොති, තම්පි දුතියදිවමෙවට්ටතීතිමවදිතබ්බං.යදිඑවං‘‘පත්මතොදුද්මධොමතො 
මහොතී’’තිආදීසු කේ ා ආපත්ති වුත්තාති? ‘‘පටිග් හණං අවිේෙජ්මජත්වාව 
ෙයංවා අඤ්මඤනවාතු්ඡංකත්වානෙම් ාමධොවිත්වාිචට්ඨාපිමතපත්මත
ලග් ම්පි අවිජහිතපටිග් හණම ව මහොතීති තත්ථ ආපත්තී’’ති තීසුපි
 ණ්ඨිපමදසු වුත්තං. මකචි පන ‘‘ො මණරානං පරි්චජන්තීති ඉ ේමිං
අධිකාමර ඨත්වා ‘අපරි්චත්තම වා’ති වුත්තත්තා අනුපෙම්පන්නේෙ
පරි්චත්තම ව වට්ටති, අපරි්චත්තං න වට්ටතීති ආපන්නං, තේ ා
ිචරාලයභාමවන පටිග් හමණ විජහිමතපි අනුපෙම්පන්නේෙ අපරි්චත්තං න
වට්ටතී’’ති වදන්ති. තං යුත්තං විය න දිේෙති. යදග්ම න හි පටිග් හණං
විජහති, තදග්ම න ෙන්ිචධිම්පි න කමරොති විජහිතපටිග් හණේෙ
අප්පටිග් හිතෙදිෙත්තා. පටිග් මහත්වා ිචදහිමතමයව ච ෙන්ිචධිප්චයා
ආපත්තිවුත්තා. 

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. පාචිත්තිය 2.252-253) පන 

‘‘අපරිච්චත්තක වාති ිචරමපක්ඛතාය අනුපෙම්පන්නේෙ අදින්නං 
අපරි්චත්තඤ්ච යාවකාලිකාදිවත්ථුම ව ෙන්ධාය වදති, න පන
තග් තපටිග් හණං. න හි වත්ථුං අපරි්චජිත්වා තත්ථ තපටිග් හණං
පරි්චජිතුං ෙක්කා, න ච තාදිෙං වචනං අත්ථි, යදි භමවයය, ‘ෙමච පත්මතො
දුද්මධොමතො මහොති…මප.… භුඤ්ජන්තේෙ පාචිත්තිය’න්ති වචනං
විරුජ්මඣයය.නහිමධොවමනනආමිෙංඅපමනතුං වාය න්තේෙපටිග් හමණ
අමපක්ඛා වත්තති. මයනපුනදිවමෙභුඤ්ජමතො පාචිත්තියං ජමනයය, පත්මත
පනවත්ත ානාඅමපක්ඛාතග් තිමකආමිමෙපිවත්තතිඑවනා ාතිආමිමෙ 
අනමපක්ඛතාඑත්ථනලබ්භති, තමතොආමිමෙඅවිජහිතපටිග් හණංපුනදිවමෙ
පාචිත්තියං ජමනතීති ඉදං වුත්තං. අථ  තං ‘යදග්ම මනත්ථ
ආමිොනමපක්ඛතා න ලබ්භති, තදග්ම න පටිග් හණානමපක්ඛතාපි න
ලබ්භතී’ති.තථාෙතියත්ථආමිොමපක්ඛාඅත්ථි, තත්ථ පටිග් හණාමපක්ඛාපි
නවි ්ඡතීතිආපන්නං, එවඤ්චපටිග් හමණ අනමපක්ඛවිේෙජ්ජනංවිසුංන
වත්තබ්බං සියා, අට්ඨකථායඤ්මචතම්පි පටිග් හණවිජහනං කාරණත්මතන
අභි තං සියා. ඉදං සුට්ඨුතරං කත්වා විසුං වත්තබ්බං චීවරාමපක්ඛාය
වත්ත ානායපිප්චුද්ධාමරන අධිට්ඨානවිජහනංවිය.එතේමිඤ්චඋපාමයෙති
 ණ්ඨිකාහතපත්මතසුඅවට්ටනතානා න සියාතිවුත්මතොවාය ත්මථො, තේ ා
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යං වුත්තං ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය 3.252-253) ‘යං පරේෙ
පරි්චජිත්වා අදින්නම්පි ෙමච පටිග් හමණ ිචරමපක්ඛවිේෙජ්ජමනන
විජහිතපටිග් හණං මහොති, තම්පි දුතියදිවමෙ වට්ටතී’තිආදි, තං න ොරමතො
ප්මචතබ්බ’’න්තිවුත්තං. 

පාළියං (පාචි. 255) ‘‘ෙත්තාහකාලිකං යාවජීවිකං ආහාරත්ථාය 
පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටේො’’තිආදිනා ෙන්ිචහිමතසු 
ෙත්තාහකාලිකයාවජීවිමකසු පුමරභත්තම්පි ආහාරත්ථාය අජ්මඣොහරමණපි
දුක්කටේෙ වුත්තත්තා යා කාලිමකපි අජ්මඣොහාමර විසුං දුක්කමටන

භවිතබ්බන්ති ආහ ‘‘දහාරත්ථාය අජ්කඣොහරකතො දුක්ෙකටන සද්ධිං

පාචිත්කය’’න්ති. පෙකදමිකසති ඔදනාදිකප්පියාමිමෙ. ද්කවති පුමරභත්තං
පටිග් හිතං යා කාලිකං පුමරභත්තං ොමිමෙන මුමඛන භුඤ්ජමතො
ෙන්ිචධිප්චයා එකං, යාවකාලිකෙංෙට්ඨතාය යාවකාලිකත්තභජමනන 

අනතිරිත්තප්චයා එකන්ති ද්මව පාචිත්කයානි. විෙප්පද්වකයති

ොමිෙිචරාමිෙපක්ඛද්වමය. ථුල්ලච්චයං දුක්ෙටඤ්ච වඩ්ඪතීති  නුේෙ ංමෙ
ථුල්ල්චයං, මෙෙඅකප්පිය ංමෙදුක්කටං වඩ්ඪති. 

පටිග් හණපච්චයා තාව දුක්ෙටන්ති එත්ථ ෙන්ිචහිතත්තා පුමරභත්තම්පි
දුක්කටම ව.ෙතිප්චමයපනෙන්ිචහිතම්පි ෙත්තාහකාලිකංයාවජීවිකඤ්ච
මභෙජ්ජත්ථාය ණ්හන්තේෙපරිභුඤ්ජන්තේෙච අනාපත්තිමයව. 

94. උග් හිතෙං ෙත්වා නික්ඛිත්තන්ති අපටිග් හිතං ෙයම ව මහත්වා

ිචක්ඛිත්තං. වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.622) ‘‘උග් හිතෙන්ති

පරිමභො ත්ථාය ෙයං  හිත’’න්ති වුත්තං. සයං ෙකරොතීති පචිත්වා කමරොති. 

පුකරභත්තන්ති තදහුපුමරභත්තම ව වට්ටති ෙවත්ථුකපටිග් හිතත්තා. 

සයංෙතන්ති නවනීතං පචිත්වා කතං. නිරාමිසක වාති තදහුපුමරභත්තං
ෙන්ධායවුත්තං. 

95. අජ්ජ ෙයංකතං ිචරාමිෙම ව භුඤ්ජන්තේෙ කේ ා ො ංපාමකො න

මහොතීතිආහ ‘‘නවනීතං තාකපන්තස්සා’’තිආදි. පච්ඡාභත්තං පටිග් හිතකෙහීති
ඛීරදධීිච ෙන්ධාය වුත්තං. උග් හිතමකහි කතං අබ්භඤ්ජනාදීසු

උපමනතබ්බන්ති මයොජනා. උභකයසම්පීති ප්ඡාභත්තං පටිග් හිතඛීරදධීහි ච

පුමරභත්තංඋග් හිතමකහිචකතානං. එසනකයොතිිචේෙග්ගියංනමහොතීති

අත්මථො. අෙප්පිය ංසසප්පිම්හීති හත්ථිආදීනං ෙප්පිම්හි. ොරණපකරූපෙං

වත්වාති ‘‘ෙජාතිකානං ෙප්පිභාවමතො’’ති කාරණපතිරූපකං වත්වා. 

සප්පිනකයන කවදිතබ්බ්න්ති ිචරාමිෙම ව ෙත්තාහං වට්ටතීති අත්මථො. 

එත්ථාති නවනීමත. කධොතං වට්ටතීති අමධොතඤ්මච, ෙවත්ථුකපටිග් හිතං
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මහොති, තේ ාමධොතංපටිග් මහත්වා ෙත්තාහංිචක්ඛිපිතුංවට්ටතීතිමථරානං
අධිප්පාමයො. 

 හාසීවත්මථරේෙ පන වත්ථුමනො විමයොජිතත්තා දධිගුළිකාදීහි 
යුත්තතා ත්මතන ෙවත්ථුකපටිග් හිතං නා  න මහොති, තේ ා තක්කමතො
උද්ධට ත්තම ව පටිග් මහත්වාමධොවිත්වා, පචිත්වාවාිචරාමිෙම වකත්වා
භුඤ්ජිංසූතිඅධිප්පාමයො, නපනදධිගුළිකාදීහිෙහවිකාමලභුඤ්ජිංසූති.මතනාහ 

‘‘තස් ා නවනීතං පරිභුඤ්ජන්කතන…කප.… සවත්ථුෙපටිග් හං නා  න

කහොතී’’ති. තත්ථ අමධොතං පටිග් මහත්වාපි තං නවනීතං පරිභුඤ්ජන්මතන
දධිආදීිච අපමනත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බන්ති අත්මථො. මකචි පන ‘‘තක්කමතො
උද්ධට ත්තම ව ඛාදිංසූ’’ති වචනේෙ අධිප්පායං අජානන්තා ‘‘තක්කමතො
උද්ධට ත්තං අමධොතම්පි දධිගුළිකාදිෙහිතං විකාමල පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටතී’’ති
වදන්ති, තංන මහතබ්බං.න හි දධිගුළිකාදිආමිමෙනෙංෙට්ඨරෙංනවනීතං

පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටතීති ෙක්කා වත්තුං. නවනීතං පරිභුඤ්ජන්කතනාති

අමධොවිත්වා පටිග් හිතනවනීතං පරිභුඤ්ජන්මතන. දධි එව දධි තං යථා
‘‘ගූථ තං මුත්ත ත’’න්ති ( .ිච. 2.119; අ.ිච. 9.11). ‘‘ඛයං  මිේෙතී’’ති
වචනමතො ඛීරං පක්ඛිපිත්වා පක්කෙප්පිආදිපි විකාමල කප්පතීති මවදිතබ්බං. 

ඛයං  මිස්සතීති ිචරාමිෙං මහොති, තේ ා විකාමලපි වට්ටතීති අත්මථො. 

එත්තාවතාති නවනීමත ලග්  ත්මතන විසුං දධිආදිමවොහාරං අලද්මධන 
අප්ප ත්මතන දධිආදිනාති අත්මථො, එමතන විසුං පටිග් හිතදධිආදීහි ෙහ

පක්කං ෙවත්ථුකපටිග් හිතෙඞ්ඛම ව  ්ඡතීති දේමෙති. තස්මිම්පීති
ිචරාමිෙභූමතපි. කුක්කු්චකානං පන අයං අධිප්පාමයො – පටිග් හමණ තාව
දධිආදීහි අෙම්භින්නරෙත්තා භත්මතන ෙහිතගු පිණ්ඩාදි විය
ෙවත්ථුකපටිග් හිතංනා මහොති.තංපනපචන්මතනමධොවිත්වාවපචිතබ්බං.
ඉතරථා පචනක්ඛමණ ප්ච ානදධිගුළිකාදීහි ෙම්භින්නරෙතාය ො ංපක්කං
ජාතං, මතසු ඛීමණසුපි ො ංපක්කම ව මහොති, තේ ා ිචරාමිෙම ව
පචිතබ්බන්ති.මතමනව‘‘ආමිමෙනෙද්ධිං පක්කත්තා’’තිකාරණංවුත්තං. 

එත්ථ චායං විචාරණා – ෙවත්ථුකපටිග් හිතත්තාභාමව ආමිමෙන ෙහ 
භික්ඛුනාපක්කේෙෙයංපාකමදොමෙොවාපරිෙඞ්කීයති, යාවකාලිකතාවා.තත්ථ
න තාව ෙයංපාකමදොමෙො එත්ථ ෙම්භවති ෙත්තාහකාලිකත්තා. යඤ්හි තත්ථ
දධිආදි ආමිෙ තං, තං පරික්ඛීණන්ති. අථ පටිග් හිතදධිගුළිකාදිනා ෙහ
අත්තනා පක්කත්තා ෙවත්ථුකපක්කං විය භමවයයාති පරිෙඞ්කීයති, තදා
‘‘ආමිමෙන ෙහ පටිග් හිතත්තා’’ති කාරණං වත්තබ්බං, න පන
‘‘පක්කත්තා’’ති, තථාචඋපඩ්ඪත්මථරානං තම වඅඞ්ගීකතංසියා. තත්ථච
ො මණරාදීහි පක්කම්පි යාවකාලිකම ව සියා පටිග් හිතඛීරාදිං පචිත්වා
අනුපෙම්පන්මනහි කතෙප්පිආදි විය, න ච තං යුත්තං භික්ඛාචාමරන
ලද්ධනවනීතාදීනං තක්කාදිආමිෙෙංෙට්ඨෙම්භමවන 
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අපරිභුඤ්ජිතබ්බත්තාප්පෙඞ් මතො. න හි  හට්ඨා මධොවිත්වා, මෙොමධත්වා වා
පත්මත ආකිරන්තීතිිචයම ොඅත්ථි. 

අට්ඨකථායඤ්ච ‘‘යථා තත්ථ පතිතතණ්ඩුලකණාදමයො න ප්චන්ති, 
එවං…මප.… පුනපචිත්වාමදති, පුරි නමයමනවෙත්තාහංවට්ටතී’’තිඉමිනා
වචමනනමපතං විරුජ්ඣති, තේ ා ඉධ කුක්කු්චකානං කුක්කු්චුප්පත්තියා
ිචමිත්තම වන දිේෙති. යථා මචත්ථ, එවං ‘‘ලජ්ජී ො මණමරො යථා තත්ථ
තණ්ඩුලකණාදමයො න ප්චන්ති, එවං අග්ගිම්හි විලීයාමපත්වා…මප.… 
මදතී’’ති වචනේොපි ිචමිත්තං න දිේෙති. යදි හි එතං
යාවකාලිකෙංෙග් පරිහාරායවුත්තංසියා.අත්තනාපිතථාකාතබ්බංභමවයය. 
 හට්මඨහි දින්නෙප්පිආදීසු ච ආමිෙෙංෙග් ෙඞ්කා න වි ්මඡයය. න හි
 හට්ඨාඑවං විලීයාමපත්වාපරිේොමවත්වාකණතණ්ඩුලාදිංඅපමනත්වාපුන
පචන්ති.අපිච මභෙජ්මජහිෙද්ධිංඛීරාදිංපක්ඛිපිත්වායථාඛීරාදිඛයං ්ඡති, 
එවංපමරහි පක්කමභෙජ්ජමතලාදිපියාවකාලිකම වසියා, නචතම්පියුත්තං
දධිආදිඛයකරණත්ථං ‘‘පුන පචිත්වා මදතී’’ති වුත්තත්තා, තේ ා
 හාසීවත්මථරවාමද කුක්කු්චං අකත්වා අමධොතම්පි නවනීතං තදහුපි
පුනදිවොදීසුපි පචිතුං, තණ්ඩුලාදිමිේෙං ෙප්පිආදිං අත්තනාපි අග්ගිම්හි
විලීයාමපත්වාපුන තක්කාදිඛයත්ථංපචිතුඤ්චවට්ටති. 

තත්ථවිජ්ජ ානේොපිප්ච ානක්ඛමණෙම්භින්නරෙේෙ යාවකාලිකේෙ
අබ්මබොහාරිකත්මතන ෙවත්ථුකපටිග් හිතපුමරපටිග් හිතකානම්පි 

අබ්මබොහාරිකමතොති ිචට්ඨම ත්ථ  න්තබ්බන්ති. මතමනව ‘‘එත්තාවතා හි

සවත්ථුෙපටිග් හිතං නා  න කහොතී’’ති වුත්තං. විසුං පටිග් හිමතන පන
ඛීරාදිනා ආමිමෙන නවනීතාදිං මිේමෙත්වා භික්ඛුනා වා අඤ්මඤහි වා
පක්කමතලාදිමභෙජ්ජං ෙවත්ථුකපටිග් හිතෙඞ්ඛම ව  ්ඡති තත්ථ
පවිට්ඨයාවකාලිකේෙ අබ්මබොහාරිකත්තාභාවා. යං පන
පුමරපටිග් හිතමභෙජ්මජහි ෙද්ධිං අප්පටිග් හිතං ඛීරාදිං පක්ඛිපිත්වා
පක්කමතලාදිකං අනුපෙම්පන්මනමහව පක්කම්පි ෙවත්ථුකපටිග් හිතම්පි
ෙන්ිචධිපි න මහොති තත්ථ පක්ඛිත්තඛීරාදිමිේොපි තේමිං ඛමණ
ෙම්භින්නරෙතාය පුමරපටිග් හිතත්තාපත්තිමතො, ෙමච පන 
අප්පටිග් හිමතමහව, අඤ්මඤහිවාපක්කමතලාදීසුපිආමිෙරමෙොපඤ්ඤායති, 
තංයාවකාලිකංව මහොතීතිමවදිතබ්බං.අයංකථා ග්ම ොවි තිවිමනොදිචයං(වි.
වි. ටී. 1.622) ආ මතො. ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 2.622) පන 

‘‘කුක්කුච්චායන්ක කුක්කුච්චොති ඉමිනා අත්තමනොපි තත්ථ
කුක්කු්චෙබ්භාවම්පි දීමපති. මතමනව  ාතිකාට්ඨකථායං (කඞ්ඛා. අට්ඨ.
මභෙජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනා) ‘ිචබ්බට්ටිතෙප්පි වා නවනීතං වා පචිතුං
වට්ටතී’තිවුත්ත’’න්තිඑත්තකම ව ආ මතො. 
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උග් කහත්වාතිෙයම ව මහත්වා. තානිපටිග් කහත්වාතිතාිචඛීරදධීිච

පටිග් මහත්වා.  හිතන්ති තණ්ඩුලාදිවි  ත්ථං පුන පචිත්වා  හිතන්ති

අත්මථො. පටිග් කහත්වාචඨපිතකභසජ්කජහීති අතිමරකෙත්තාහපටිග් හිමතහි
යාවජීවිකමභෙජ්මජහි, එමතන මතහි යුත්තම්පි ෙප්පිආදි 

අතිමරකෙත්තාහපටිග් හිතං න මහොතීති දේමෙති. වද්දලිස කයති 
වේෙකාලෙ මය, අනාතපකාමලති අත්මථො. වුත්තනමයන යථා තණ්ඩුලාදීිච
න ප්චන්ති, තථා ලජ්ජීමයව ෙම්පාමදත්වා මදතීති ලජ්ජිො මණරග් හණං.
අපිච අලජ්ජිනා අජ්මඣොහරිතබ්බං යං කිඤ්චි අභිෙඞ්ඛරාමපතුං න වට්ටති, 
තේ ාපිඑව ාහ. 

96. කකල පටිග් කහත්වා ෙතකතලන්ති අත්තනා භජ්ජාදීිච අකත්වා

කතමතලං. මතමනව ‘‘සාමිසම්පි වට්ටතී’’ති වුත්තං. නිබ්බ්ට්ටීතත්තාති 
යාවකාලිකමතො විමවචිතත්තා, එමතන එලාඅභාවමතො යාවකාලිකත්තාභාවං, 
භික්ඛුමනො ෙවත්ථුකපටිග් හමණන යාවකාලිකත්තුප  නඤ්ච දේමෙති. 

උභයම්පීතිඅත්තනාඅඤ්මඤහිචකතං. 

යාවඅරුණුග්  නාකට්ඨක, නිස්සග්ගියන්තිෙත්තම දිවමෙකතමතලං
ෙමචයාවඅරුණුග්  නාතිට්ඨති, ිචේෙග්ගියං. 

අච්ඡවසන්ති දුක්කටවත්ථුමනො වොය අනුඤ්ඤාතත්තා තංෙදිොනං
දුක්කටවත්ථූනංමයව අකප්පිය ංෙෙත්තානං වො අනුඤ්ඤාතා, න

ථුල්ල්චයවත්ථු  නුේොනං වොති ආහ ‘‘ඨකපත්වා  නුස්සවස’’න්ති. 

සංසට්ඨන්ති පරිේොවිතං. කණ්ණං දුක්ෙටානන්ති අජ්මඣොහාමර
අජ්මඣොහාමර තීණි දුක්කටාිච ෙන්ධාය වුත්තං. කිඤ්චාපි පරිමභො ත්ථාය
විකාමල පටිග් හණපචනපරිේොවනාදීසු පුබ්බපමයොම සු පාළියං, 
අට්ඨකථායඤ්ච ආපත්ති න වුත්තා, තථාපි එත්ථ ආපත්තියා එව භවිතබ්බං
පටික්ඛිත්තේෙ කරණමතො ආහාරත්ථාය විකාමල යා කාලිකාදීනං
පටිග් හමණ විය. ‘‘කාමල පටිග් හිතං විකාමල අනුපෙම්පන්මනනාපි
ිචපක්කං ෙංෙට්ඨඤ්ච පරිභුඤ්ජන්තේෙ ද්මවපි දුක්කටාිච මහොන්තිමයවා’’ති
වදන්ති. 

යේ ා ඛීරාදීිච පක්ඛිපිත්වා පක්කමභෙජ්ජමතමල කෙටං ආමිෙ තිකං, 
මතනෙහමතලංපටිග් මහතුං, පචිතුංවාභික්ඛුමනොනවට්ටති, තේ ාවුත්තං 

‘‘පක්ෙකතලෙසකටවියකුක්කුච්චායතී’’ති. ‘‘ෙමචවොයෙහ පක්කත්තාන

වට්ටති, ඉදං කේ ා වට්ටතී’’ති පු්ඡන්තා ‘‘භන්කත…කප.… වට්ටතී’’ති

ආහංසු, මථමරො අතිකුක්කු්චකතාය ‘‘එතම්පි දවුකසො න වට්ටතී’’ති ආහ, 
මරො ිචග් හත්ථාය එව වොය අනුඤ්ඤාතත්තං ෙල්ලක්මඛත්වා ප්ඡා 

‘‘සාධූ’’තිෙම්පටි්ඡි. 
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97. ‘‘ ධුෙරීහි  ධු ක්ඛිොහීති ඉදං ඛුද්දකභ රානං ද්වින්නං එව 
විමෙෙන’’න්ති මකචි වදන්ති. අඤ්මඤ පන ‘‘දණ්ඩමකසු  ධුකාරිකා
 ධුකරි ක්ඛිකා නා , තාහි ෙහ තිේමෙො  ධු ක්ඛිකජාතිමයො’’ති වදන්ති. 

භ ර ක්ඛිොති  හාපටලකාරිකා. සිකලසසදිසන්ති සුක්ඛතාය වා පක්කතාය

වාඝනීභූතං. ඉතරන්තිතනුක ධු.  ධුපටලන්ති ධුරහිතං මකවලං ධුපටලං.
‘‘ෙමච  ධුෙහිතං පටලං පටිග් මහත්වා ිචක්ඛිපන්ති. පටලේෙ 
භාජනට්ඨාිචයත්තා  ධුමනො වමෙන ෙත්තාහාතික්කම  ිචේෙග්ගියං 
මහොතී’’තිවදන්ති, ‘‘ ධු ක්ඛිතංපන ධු තිකම වා’’තිඉමිනාතංෙම ති. 

98. ‘‘ඵාණිතං නා  උ්ඡුම්හා ිචබ්බත්ත’’න්ති පාළියං (පාචි. 260) 
අවිමෙමෙන වුත්තත්තා, අට්ඨකථායඤ්ච ‘‘උ්ඡුරෙං උපාදාය…මප.… 
අවත්ථුකා උ්ඡුවිකති ‘ඵාණිත’න්ති මවදිතබ්බා’’ති වචනමතො උ්ඡුරමෙොපි
ිචක්කෙමටොෙත්තාහකාලිමකොතිමවදිතබ්බං.මකනචිපන ‘‘ ධුම්හිචත්තාමරො
කාලිකායථාෙම්භවං මයොමජතබ්බා, උ්ඡුම්හි චා’’තිවත්වා ‘‘ෙ ක්ඛිකණ්ඩං
මෙලකං  ධු යාවකාලිකං, අමනලකං උදකෙම්භින්නං යා කාලිකං, 
අෙම්භින්නං ෙත්තාහකාලිකං,  ධුසිත්ථං පරිසුද්ධං යාවජීවිකං, තථා
උ්ඡුරමෙො ෙකෙමටො යාවකාලිමකො, ිචක්කෙමටො උදකෙම්භින්මනො
යා කාලිමකො, අෙම්භින්මනො ෙත්තාහකාලිමකො, සුද්ධකෙටං යාවජීවික’’න්ති
ච වත්වා උත්තරිපි බහුධා පපඤ්චිතං. තත්ථ ‘‘උදකෙම්භින්නං  ධු වා
උ්ඡුරමෙො වා ෙකෙමටො යාවකාලිමකො, ිචක්කෙමටො උදකෙම්භින්මනො 
යා කාලිමකො’’ති ඉදං මනව පාළියං, න අට්ඨකථායං දිේෙති, ‘‘යාවකාලිකං
ෙ ානං  රුතරම්පි මුද්දිකාජාතිරෙං අත්තනා ෙංෙට්ඨං ලහුකං 
යා කාලිකභාවං උපමනන්තං උදකං ලහුතරං ෙත්තාහකාලිකං අත්තනා
ෙංෙට්ඨං  රුතරං යා කාලිකභාවං උපමනතී’’ති එත්ථ කාරණං මෙොමයව
පු්ඡිතබ්මබො. ෙබ්බත්ථ පාළියං අට්ඨකථායඤ්ච උදකෙම්භින්මනන
 රුතරේොපි ලහුභාමවොප  නංමයව දේසිතං. පාළියම්පි ( හාව. 284) හි
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, ගිලානේෙ ගු ං, අගිලානේෙ ගුම ොදක’’න්ති 
වදන්මතන අගිලාමනන පරිභුඤ්ජිතුං අයුත්මතොපි ගුම ො උදකෙම්භින්මනො
අගිලානේෙපි වට්ටතීතිඅනුඤ්ඤාමතො. 

යම්පි ච ‘‘උ්ඡු මච, යාවකාලිමකො, උ්ඡුරමෙො මච, යා කාලිමකො, 
ඵාණිතං මච, ෙත්තාහකාලිකං, තමචො මච, යාවජීවිමකො’’ති අට්ඨකථාවචනං
දේමෙත්වා ‘‘උ්ඡුරමෙො උදකෙම්භින්මනො යා කාලිමකො’’ති අඤ්මඤන
මකනචි වුත්තං, තම්පි තථාවිධේෙ අට්ඨකථාවචනේෙ ෙ න්තපාොදිකාය
විනයට්ඨකථාය අභාවමතො න ොරමතො ප්මචතබ්බං, තමතොමයව ච
‘‘උ්ඡුරමෙො උදකෙම්භින්මනොපි අෙම්භින්මනොපි ෙත්තාහකාලිමකොමයවා’’ති
මකචි ආචරියා වදන්ති. මභෙජ්ජක්ඛන්ධමක ච ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
උ්ඡුරෙ’’න්ති එත්ථ තීසුපි  ණ්ඨිපමදසු අවිමෙමෙන වුත්තං ‘‘උ්ඡුරමෙො 
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ෙත්තාහකාලිමකො’’ති. සයංෙතං නිරාමිසක ව වට්ටතීති එත්ථ අපරිේොවිතං 
පටිග් හිතම්පි කරණෙ මය පරිේොමවත්වා, කෙටං අපමනත්වා ච අත්තනා
කතන්තිමවදිතබ්බං, අයංොරත්ථදීපනීපාමඨො(ොරත්ථ.ටී. 2.623). 

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.623) පන උච්ඡුරසං උපාදායාති
ිචක්කෙටරෙේොපිෙත්තාහකාලිකත්තං දේමෙති ‘‘උ්ඡුම්හාිචබ්බත්ත’’න්ති

පාළියං ො ඤ්ඤමතො වුත්තත්තා. යං පන සුත්තන්තට්ඨෙථායං ‘‘උ්ඡු මච, 
යාවකාලිමකො, උ්ඡුරමෙොමච, යා කාලිමකො, ඵාණිතංමච, ෙත්තාහකාලිකං, 
තමචො මච, යාවජීවිමකො’’ති වුත්තං, තං අම්බඵලරොදිමිේෙතාය
යා කාලිකත්තං ෙන්ධාය වුත්තන්ති  මහතබ්බං, අවිනයවචනත්තා තං

අප්ප ාණන්ති. මතමනව ‘‘පුකරභත්තං පටිග් හිකතන

අපරිස්සාවිතඋච්ඡුරකසනා’’තිආදි වුත්තං. නිරාමිසක ව වට්ටක තත්ථ
පවිට්ඨයාවකාලිකේෙ අබ්මබොහාරිකත්තාති ඉදං ගුම  කමත තත්ථ
විජ්ජ ානම්පිකෙටංපාමකනසුක්ඛතායයාවජීවිකත්තංභජතීති වුත්තං.තේෙ
යාවකාලිකත්මත හි ො ංපාමකන පුමරභත්මතපි අනජ්මඣොහරණීයං සියාති. 

‘‘සවත්ථුෙපටිග් හිතත්තා’’ති ඉදං උ්ඡුරමෙ චුණ්ණවිචුණ්ණං හුත්වා
ඨිතකෙටං ෙන්ධාය වුත්තං, මතන ච ‘‘අපරිේොවිමතන අප්පටිග් හිමතන
අනුපෙම්පන්මනහිකතංෙත්තාහංවට්ටතීතිදේමෙතී’’ති වුත්තං. 

ඣා උච්ඡුඵාණිතන්ති අග්ගිම්හි උ්ඡුං තාමපත්වා කතං. 

කෙොට්ටිතඋච්ඡුඵාණිතන්ති ඛුද්දානුඛුද්දකං ඡින්දිත්වා මකොට්මටත්වා
ිචප්පීම ත්වා පක්කං. තං තත්ථ විජ්ජ ානම්පි කෙටං පක්කකාමල

යාවකාලිකත්තං විජහතීති ආහ ‘‘තං යුත්ත’’න්ති. සීකතොදකෙන ෙතන්ති
 ධුකපුප්ඵාිච සීමතොදමකන  ද්දිත්වා පරිේොමවත්වා පචිත්වා කතං.

‘‘අපරිේොමවත්වා කත’’න්ති මකචි, තත්ථ කාරණං න දිේෙති. ඛීරං

පක්ඛිපිත්වා ෙතං  ධුෙඵාණිතං යාවොලිෙන්ති එත්ථ ඛීරං පක්ඛිපිත්වා
පක්කමතලංකේ ාවිකාමලවට්ටතීතිමච? මතමලපක්ඛිත්තං ඛීරංමතලම ව
මහොති, අඤ්ඤං පන ඛීරං පක්ඛිපිත්වා කතං ඛීරභාවං  ණ්හාතීති ඉදම ත්ථ 
කාරණං. යදි එවං ඛණ්ඩෙක්ඛරම්පි ඛීරං පක්ඛිපිත්වා කමරොන්ති, තං කේ ා

වට්ටතීති ආහ ‘‘ඛණ් සක්ඛරංපනා’’තිආදි.තත්ථ ඛීරජල්ලිෙන්තිඛීරමඵණං. 

99. ‘‘ ධුෙපුප්ඵං පනා’’තිආදි යාවකාලිකරූමපන ඨිතේොපි අවට්ටනකං 
ම රයබීජවත්ථුංදේමෙතුංආරද්ධං.ආහාරකි්චංකමරොන්තාිචඑතාිචකේ ා
එවං පරිභුඤ්ජිතබ්බානීති මචොදනාපරිහාරාය මභෙජ්මජොදිේෙං දේමෙන්මතන
තප්පෙඞ්ම න ෙබ්බාිචපි ඔදිේෙකාිච එකමතො දේමෙතුං 
‘‘ෙත්තවිධඤ්හී’’තිආදි වුත්තං ෙ න්තපාොදිකායං (පාරා. අට්ඨ. 2.623). 
විනයෙඞ් හප්පකරමණ පන තං න වුත්තං, ‘‘ප්ඡාභත්තමතො පට්ඨාය ෙති
ප්චමයති වුත්තත්තා පටිග් හිතමභෙජ්ජාිච දුතියදිවෙමතො පට්ඨාය
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පුමරභත්තම්පි ෙති ප්චමයව පරිභුඤ්ජිතබ්බාිච, න ආහාරත්ථාය

මභෙජ්ජත්ථාය පටිග් හිතත්තා’’ති වදන්ති. ද්වාරවාතපානෙවාකටසූති
 හාද්වාරේෙ වාතපානානඤ්ච කවාටඵලමකසු. කොමව පක්ඛිත්තාිච තාිච

අත්තමනො ෙභාවං පරි්චජන්තීති ‘‘ෙසාකව…කප.…  ක්කඛතබ්බ්ානී’’ති

වුත්තං, ඝුණපාණකාදිපරිහාරත්ථං  ක්මඛතබ්බානීති අත්මථො. අධිට්කඨතීති
‘‘ඉදාිච  ය්හං අජ්මඣොහරණීයං න භවිේෙති, බාහිරපරිමභො ත්ථාය

භවිේෙතී’’තිචිත්තංඋප්පාමදතීති අත්මථො. මතමනවාහ ‘‘සප්පිඤ්ච කතලඤ්ච

වසඤ්ච මුද්ධනි කතලං වා අබ්භඤ්ජනං වා’’තිආදි, එවං පරිමභොම 
අනමපක්ඛතාය පටිග් හණං විජහතීති අධිප්පාමයො. එවං අඤ්මඤසුපි
කාලිමකසු අනජ්මඣොහරිතුකා තාය සුද්ධචිත්මතන බාහිරපරිමභො ත්ථාය
ිචයම පි පටිග් හණං විජහතීති ඉදම්පි විසුං එකං පටිග් හණවිජහනන්ති
දට්ඨබ්බං. 

අඤ්කඤනභික්ඛුනාවත්තබ්කබ්ොතිඑත්ථ සුද්ධචිත්මතනදින්නත්තාෙයම්පි

ආහරාමපත්වා පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටතිමයව. ද්වින්නම්පි අනාපත්තීති යථා
අඤ්ඤේෙෙන්තකංඑමකන පටිග් හිතංෙත්තාහාතික්කම පිිචේෙග්ගියංන
මහොති පරෙන්තකභාවමතො, එවමිදම්පි අවිභත්තත්තා උභයොධාරණම්පි

විිචබ්මභො ාභාවමතොිචේෙග්ගියංනමහොතීතිඅධිප්පාමයො. පරිභුඤ්ජිතුංපනන

වට්ටතීති භික්ඛුනා පටිග් හිතත්තා ෙත්තාහාතික්කම  යේෙ කේෙචි
භික්ඛුමනො පරිභුඤ්ජිතුං න වට්ටති පටිග් හිතෙප්පිආදීනං පරිමභො ේෙ
ෙත්තාමහමනව පරි්ඡින්නත්තා. ‘‘තාිච පටිග් මහත්වා ෙත්තාහපර ං
ෙන්ිචධිකාරකංපරිභුඤ්ජිතබ්බානී’’ති(පාරා.623) හි වුත්තං. 

‘‘දවුකසො ඉ ංකතලංසත්තාහ ත්තංපරිභුඤ්ජිතුංවට්ටතී’’තිඉමිනාමයන 
පටිග් හිතං, මතන අන්මතොෙත්තාමහමයව පරේෙ විේෙජ්ජිතභාවං දේමෙති. 

ෙස්ස දපත්තීති ‘‘පඨ ං තාව උභින්නං ොධාරණත්තා අනාපත්ති වුත්තා, 
ඉදාිච පන එමකන ඉතරේෙ විේෙට්ඨභාවමතො උභයොධාරණතා නත්ථීති
විභත්තෙදිෙං හුත්වා ඨිතං, තේ ා එත්ථ පටිග් හිතේෙ ෙත්තාහාතික්කම 
එකේෙ ආපත්තියා භවිතබ්බ’’න්ති  ඤ්ඤ ාමනො ‘‘කිං පටිග් හණප්චයා
පටිග් ාහකේෙ ආපත්ති, උදාහු යේෙ ෙන්තකං ජාතං, තේො’’ති පු්ඡති.

ිචේෙට්ඨභාවමතොමයවචඉධ ‘‘අවිභත්තභාවමතො’’තිකාරණංඅවත්වා ‘‘කයන

පරිග් හිතං, කතන විස්සජ්ජිතත්තා’’ති වුත්තං, ඉදඤ්ච විේෙට්ඨාභාවමතො
උභයොධාරණතං පහාය එකේෙ ෙන්තකං මහොන්තම්පි මයන පටිග් හිතං, 
තමතො අඤ්ඤේෙ ෙන්තකං ජාතං, තේ ා පරෙන්තකපටිග් හමණ විය 
පටිග් ාහකේෙ පටිග් හණප්චයා නත්ථි ආපත්තීති දේෙනත්ථං වුත්තං, න
පන ‘‘මයන පටිග් හිතං, මතන විේෙජ්ජිතත්තා’’ති වචනමතො අවිේෙජ්ජිමත
ෙති අවිභත්මතපි ෙත්තාහාතික්කම  ආපත්තීති දේෙනත්ථං අවිේෙජ්ජිමත
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පටුන 

අවිභත්තභාවමතොමයව අනාපත්තියා සිද්ධත්තා. ෙමච පන ඉතමරො මයන
පටිග් හිතං, තේමෙව අන්මතොෙත්තාමහ අත්තමනො භා ම්පි විේෙජ්මජති, 
ෙත්තාහාතික්කම  සියා ආපත්ති මයන පටිග් හිතං, තේමෙව

ෙන්තකභාව ාපන්නත්තා. ‘‘ඉතරස්ස අප්පටිග් හිතත්තා’’ති ඉමිනා තේෙ
ෙන්තකභාමවපි අඤ්මඤහි පටිග් හිතෙකෙන්තමක විය මතන
අප්පටිග් හිතභාවමතො අනාපත්තීති දීමපති, ඉ ං පන අධිප්පායං අජාිචත්වා
ඉමතො අඤ්ඤථා  ණ්ඨිපදකාරාදීහි පපඤ්චිතං, නතං ොරමතො ප්මචතබ්බං, 
ඉදංොරත්ථදීපනීවචනං(ොරත්ථ.ටී.2.625). 

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.625) පන – සකච ද්වින්නං…කප.… න

වට්ටතීති එත්ථ පාමඨො  ළිමතො, එවං පමනත්ථ පාමඨො මවදිතබ්මබො – ෙමච
ද්වින්නං ෙන්තකං එමකනපටිග් හිතං අවිභත්තං මහොති, ෙත්තාහාතික්කම 
ද්වින්නම්පි අනාපත්ති, පරිභුඤ්ජිතුං පන න වට්ටතීති. අඤ්ඤථා පන
ෙද්දප්පමයොම ොපි න ෙඞ් හං  ්ඡති, ‘‘ ණ්ඨිපමදපි ච අයම ව පාමඨො

දේසිමතො’’ති ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 2.625) වුත්තං. ‘‘ද්වින්නම්පි 

අනාපත්තී’’ති අවිභත්තත්තා වුත්තං. ‘‘පරිභුඤ්ජිතුං පන න වට්ටතී’’ති ඉදං
‘‘ෙත්තාහපර ං ෙන්ිචධිකාරකං පරිභුඤ්ජිතබ්බ’’න්ති (පාරා. 623) වචනමතො

වුත්තං. ‘‘කයනපටිග් හිතං, කතන විස්සජ්ජිතත්තා’’තිඉමිනාඋපෙම්පන්නේෙ
දානම්පිෙන්ධාය ‘‘විේෙජ්මජතී’’තිඉදංවුත්තන්ති දේමෙති.උපෙම්පන්නේෙ 
ිචරමපක්ඛදින්නවත්ථුම්හි පටිග් හණේෙ අවි තත්මතපි ෙකෙන්තකතා
වි තාව මහොති, මතන ිචේෙග්ගියං න මහොති. ‘‘අත්තනාව පටිග් හිතත්තං
ෙකෙන්තකත්තඤ්චා’’ති ඉම හි ද්වීහි කාරමණමහව ිචේෙග්ගියං මහොති, න
එමකන. අනුපෙම්පන්නේෙ ිචරමපක්ඛදාමන පන තදුභයම්පි විජහති, 
පරිමභොම ොමපත්ථ වට්ටති, න ොමපක්ඛදාමන දානලක්ඛණාභාවමතො. 
‘‘විේෙජ්ජතී’’ති එතේමිඤ්ච පාළිපමද කේෙචි අදත්වා අනමපක්ඛතාය

ඡඩ්ඩනම්පි ෙඞ් හිතන්ති මවදිතබ්බං. ‘‘අනකපක්ඛා දත්වා’’ති ඉදඤ්ච 
පටිග් හණවිජහනවිධිදේෙනත්ථම ව වුත්තං. පටිග් හමණ හි විජහිමත පුන 
පටිග් මහත්වා පරිමභොම ො ෙයම ව වට්ටිේෙති, තබ්බිජහනඤ්ච වත්ථුමනො 
ෙකෙන්තකතාපරි්චාම න මහොතීති. එමතන ච වත්ථුම්හි
අජ්මඣොහරණාමපක්ඛායෙති පටිග් හණවිේෙජ්ජනංනා  විසුංනලබ්භතීති
සිජ්ඣති. ඉතරථා හි ‘‘පටිග් හමණ අනමපක්මඛොව පටිග් හණං
විේෙජ්මජත්වා පුන පටිග් මහත්වා භුඤ්ජතී’’ති වත්තබ්බං සියා, 

‘‘අප්පටිග් හිතත්තා’’ති ඉමිනා එකේෙ ෙන්තකං අඤ්මඤන පටිග් හිතම්පි

ිචේෙග්ගියං මහොතීති දේමෙති. එවන්ති ‘‘පුන  මහේොමී’’ති අමපක්ඛං

අකත්වා සුද්ධචිත්මතන පරිචත්තතං පරා ෙති. පරිභුඤ්ජන්තස්ස 

අනාපත්කදස්සනත්ථන්ති ිචේෙග්ගියමූලිකාහි පාචිත්තියාදිආපත්තීහි

අනාපත්තිදේෙනත්ථන්ති අධිප්පාමයො. පරිකභොක  අනාපත්කදස්සනත්ථන්ති
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එත්ථපනිචේෙට්ඨපටිලාභේෙ කායිකපරිමභො ාදීසුයාදුක්කටාපත්තිවුත්තා, 
තායඅනාපත්තිදේෙනත්ථන්ති අධිප්පාමයො. 

100. එවං චතුකාලිකප්චයං දේමෙත්වා ඉදාිච මතසු විමෙෙලක්ඛණං

දේමෙන්මතො ‘‘ඉක සු පනා’’තිආදි ාහ. තත්ථ අකප්පියභූමියං
ෙහමෙයයාපමහොනමක ම මහ වුත්තං ෙඞ්ඝිකං වා පුග් ලිකං වා භික්ඛුේෙ, 
භික්ඛුිචයා වා ෙන්තකං යාවකාලිකං යා කාලිකඤ්ච එකරත්තම්පි ඨපිතං 

අන්කතොවුත්ථං නා  මහොති, තත්ථ පක්කඤ්ච අන්කතොපක්ෙං නා  මහොති. 
ෙත්තාහකාලිකං පන යාවජීවිකඤ්ච වට්ටති. පටිග් මහත්වා එකරත්තං
වීතිනාමිතං පන යං කිඤ්චි යාවකාලිකං වා යා කාලිකං වා
අජ්මඣොහරිතුකා තාය  ණ්හන්තේෙ පරිග් හමණ තාව දුක්කටං, 
අජ්මඣොහරමතොපනඑකම කේමිංඅජ්මඣොහාමරෙන්ිචධිප්චයාපාචිත්තියං 
මහොතීති අත්මථො. ඉදාිච අඤ්ඤම්පි විමෙෙලක්ඛණං දේමෙන්මතො 

‘‘යාවොලිෙං පනා’’තිආදි ාහ. තත්ථ සම්භින්නරසානීති ෙංෙට්ඨරොිච.
දීඝකාලාිචවත්ථූිචරේෙකාමලන ෙංෙට්ඨාිචරේෙකාලම වඅනුවත්තන්තීති

ආහ ‘‘යාවොලිෙංපන…කප.… තීණිපියා ොලිොදීනී’’ති.ඉතමරසුපිඑමෙව

නමයො. තස් ාතිආදීසු තදහුපුමරභත්තම ව වට්ටති, න තදහුප්ඡාභත්තං, න 
රත්තියං, නදුතියදිවොදීසූතිඅත්මථො. 

කේ ාතිමච? තදහුපටිග් හිමතනයාවකාලිමකනෙංෙට්ඨත්තාති.එත්ථ ච
‘‘යාවකාලිමකන ෙංෙට්ඨත්තා’’ති එත්තකම ව අවත්වා
‘‘තදහුපටිග් හිමතනා’’ති විමෙෙනේෙ වුත්තත්තා
පුමරපටිග් හිතයාවකාලිමකන ෙංෙට්මඨ ෙති තදහුපුමරභත්තම්පි න වට්ටති, 

අනජ්මඣොහරණීයං මහොතීති විඤ්ඤායති. ‘‘සම්භින්නරස’’න්ති ඉමිනා ෙමචපි
ෙංෙට්ඨං, අෙම්භින්නරෙං මෙෙකාලිකත්තයං අත්තමනො අත්තමනො කාමල

වට්ටතීති දේමෙති. යා ොලිකෙනාති එත්ථ ‘‘තදහුපටිග් හිමතනා’’ති 
තතියන්තවිමෙෙනපදංඅජ්ඣාහරිතබ්බං, පුබ්බවාකයමතොවාඅනුවත්මතතබ්බං.
තේෙඵලං වුත්තනයම ව. 

මපොත්ථමකසු පන ‘‘යා කාලිමකන ෙංෙට්ඨං පන ඉතරද්වයං
තදහුපටිග් හිත’’න්ති දිේෙති, තංන සුන්දරං. යත්ථනත්ථි, තම ව සුන්දරං, 
කේ ා? දුතියන්තඤ්හි විමෙෙනපදං ඉතරද්වයං විමෙමෙති. තමතො 
තදහුපටිග් හිතම වෙත්තාහකාලිකංයාවජීවිකඤ්චයා කාලිමකනෙංෙට්මඨ
ෙති යාව අරුණුග්  නා වට්ටති, න පුමරපටිග් හිතානීති අත්මථො භමවයය, 
මෙො න යුත්මතො. කේ ා? ෙත්තාහකාලිකයාවජීවිකානං අෙන්ිචධිජනකත්තා, 
‘‘දීඝකාලිකාිච රේෙකාලිකං අනුවත්තන්තී’’ති ඉමිනා ලක්ඛමණන
විරුද්ධත්තා ච, තේ ා තදහුපටිග් හිතං වා මහොතු පුමරපටිග් හිතං වා, 
ෙත්තාහකාලිකං යාවජීවිකඤ්ච තදහුපටිග් හිමතන යා කාලිමකන 
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ෙංෙට්ඨත්තා යාව අරුණුග්  නා වට්ටතීති අත්මථො යුත්මතො, එවඤ්ච උපරි
වක්ඛ ාමනන ‘‘ෙත්තාහකාලිමකන පන තදහුපටිග් හිමතන ෙද්ධිං ෙංෙට්ඨං
තදහුපටිග් හිතං වා පුමරපටිග් හිතං වා යාවජීවිකං ෙත්තාහං කප්පතී’’ති
වචමනනෙ ංභමවයය. 

අපිච‘‘යා කාලිමකනෙංෙට්ඨංපනඉතරද්වයංතදහුයාවඅරුණුග්  නා 
වට්ටතී’’ති පුබ්බපාමඨන භවිතබ්බං, තං මලඛමකහි අඤ්මඤසු පාමඨසු 
‘‘තදහුපටිග් හිත’’න්ති විජ්ජ ානං දිේවා, ඉධ තදහුපදමතො පටිග් හිතපදං
 ළිතන්ති  ඤ්ඤ ාමනහි පක්ඛිපිත්වා ලිඛිතං භමවයය, ‘‘තදහූ’’ති ඉදං පන
‘‘යාව අරුණුග්  නා’’ති පදං විමෙමෙති, මතන යාව තදහුඅරුණුග්  නා
වට්ටති, න දුතියාහාදිඅරුණුග්  නාතිඅත්ථං දේමෙති.මතමනවඋපරිපාමඨපි
‘‘ෙත්තාහකාලිමකන පන තදහුපටිග් හිමතනා’’ති රේෙකාලිකත්ථපමදන
තුලයාධිකරණං විමෙෙනපදං තම ව විමෙමෙති, න දීඝකාලිකත්ථං
යාවජීවිකපදං, තේ ා ‘‘තදහුපටිග් හිමතන ෙත්තාහකාලිමකන ෙංෙට්ඨං
තදහුපටිග් හිතං වා පුමරපටිග් හිතං වා යාවජීවිකං ෙත්තාහං කප්පතී’’ති
වුත්තං. 

ද්වීහපටිග් හිකතනාතිආදීසුපි ‘‘ද්වීහපටිග් හිමතන ෙත්තාහකාලිමකන
ෙංෙට්ඨං තදහුපටිග් හිතං වා පුමරපටිග් හිතං වා යාවජීවිකං ඡාහං වට්ටති, 
තීහපටිග් හිමතන ෙත්තාහකාලිමකන ෙංෙට්ඨං තදහුපටිග් හිතං වා
පුමරපටිග් හිතං වා යාවජීවිකං පඤ්චාහං වට්ටති, චතූහපටිග් හිමතන
ෙත්තාහකාලිමකන ෙංෙට්ඨං තදහුපටිග් හිතං වා පුමරපටිග් හිතං වා 
යාවජීවිකං චතුරාහං වට්ටති, පඤ්චාහපටිග් හිමතන ෙත්තාහකාලිමකන
ෙංෙට්ඨං තදහුපටිග් හිතං වා පුමරපටිග් හිතං වා යාවජීවිකං තීහං වට්ටති, 
ඡාහපටිග් හිමතන ෙත්තාහකාලිමකන ෙංෙට්ඨං තදහුපටිග් හිතං වා
පුමරපටිග් හිතං වා යාවජීවිකං ද්වීහං වට්ටති, ෙත්තාහපටිග් හිමතන
ෙත්තාහකාලිමකන ෙංෙට්ඨං තදහුපටිග් හිතං වා පුමරපටිග් හිතං වා
යාවජීවිකං තදමහව වට්ටතී’’ති එවං ෙත්තාහකාලිකේමෙව අතීතදිවෙං
පරිහාමපත්වා මෙෙදිවෙවමෙන මයොමජතබ්බං, න යාවජීවිකේෙ. න හි
යාවජීවිකේෙ හාමපතබ්මබො අතීතදිවමෙො නා  අත්ථි ෙති ප්චමය යාවජීවං
පරිභුඤ්ජිතබ්බමතො. මතනාහ ‘‘ෙත්තාහකාලිකම්පි අත්තනා ෙද්ධිං ෙංෙට්ඨං 
යාවජීවිකං අත්තමනො ෙභාවඤ්මඤව උපමනතී’’ති. මකසුචි මපොත්ථමකසු
‘‘යා කාලිමකනෙංෙට්ඨං පනඉතරද්වයංතදහුපටිග් හිත’’න්තිලිඛිතංපාඨං
ිචේොය ඉ ේමිම්පි පාමඨ ‘‘තදහුපටිග් හිතන්ති ඉදම ව ඉ්ඡිතබ්බ’න්ති
 ඤ්ඤ ානා‘‘පුමරපටිග් හිත’’න්ති පාඨංපටික්ඛිපන්ති.මකසුචි‘‘පුමරභත්තං
පටිග් හිතං වා’’ති ලිඛන්ති, තං ෙබ්බං යථාවුත්තනයං අ නසිකමරොන්තා
විබ්භන්තචිත්තාඑවංකමරොන්තීතිදට්ඨබ්බං. 
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පටුන 

ඉම සු චතූසු කාලිමකසු යාවකාලිකං  ජ්ඣන්හිකකාලාතික්කම , 
යා කාලිකං ප්ඡි යා ාතික්කම , ෙත්තාහකාලිකං ෙත්තාහාතික්කම 
පරිභුඤ්ජන්තේෙ ආපත්තීති වුත්තං. කතරසික්ඛාපමදන ආපත්ති මහොතීති

පු්ඡාය ාහ ‘‘ොලයා ’’ඉ්චාදි. තේෙත්මථො – යාවකාලිකං කාලාතික්කම 
පරිභුඤ්ජන්තේෙ ‘‘මයො පන භික්ඛු විකාමල ඛාදනීයං වා මභොජනීයං වා
ඛාමදයය වා භුඤ්මජයය වා, පාචිත්තිය’’න්ති ඉමිනා 
විකාමලමභොජනසික්ඛාපමදන (පාචි. 248) ආපත්ති මහොති. යා කාලිකං
යා ාතික්කම  පරිභුඤ්ජන්තේෙ‘‘මයොපනභික්ඛුෙන්ිචධිකාරකංඛාදනීයංවා
මභොජනීයං වා ඛාමදයය වා භුඤ්මජයය වා, පාචිත්තිය’’න්ති ඉමිනා
ෙන්ිචධිසික්ඛාපමදන (පාචි. 253) ආපත්ති මහොති. ෙත්තාහකාලිකං
ෙත්තාහාතික්කම  පරිභුඤ්ජන්තේෙ ‘‘යාිච මඛො පන තාිච ගිලානානං
භික්ඛූනං පටිොයනීයාිච මභෙජ්ජාිච, මෙයයථිදං, ෙප්පි නවනීතං මතලං  ධු 
ඵාණිතං, තාිච පටිග් මහත්වා ෙත්තාහපර ං ෙන්ිචධිකාරකං
පරිභුඤ්ජිතබ්බාිච, තං අතික්කා යමතො ිචේෙග්ගියං පාචිත්තිය’’න්ති ඉමිනා
මභෙජ්ජසික්ඛාපමදන(පාරා. 622) ආපත්තිමහොතීති. 

ඉ ාිච චත්තාරි කාලිකාිච එකමතො ෙංෙට්ඨාිච ෙම්භින්නරොිච 
පුරි පුරි කාලිකේෙ කාලවමෙන පරිභුඤ්ජිතබ්බානීති වුත්තං.

අෙම්භින්නරොිච මච මහොන්ති, කථං පරිභුඤ්ජිතබ්බානීති ආහ ‘‘සකච

පනා’’තිආදි. තේෙත්මථොසුවිඤ්මඤමයයොව. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

චතුකාලිකවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

අට්ඨාරෙම ොපරි්මඡමදො. 

19. ෙප්පියභූමිවිනිච්ඡයෙථා 

101. එවං චතුකාලිකවිිච්ඡයං කමථත්වා ඉදාිච කප්පියකුටිවිිච්ඡයං

කමථතුං ‘‘ෙප්පියා චතුභූමිකයො’’තිආදි ාහ.තත්ථකප්පන්තීති ෙප්පියා, කප්ප
ො ත්ථිමයතිධාතු.භවන්තිඑතාසුඅන්මතොවුත්ථඅන්මතොපක්කානීතිභූමිමයො, 

චතේමෙො භූමිමයො චතුභූමිකයො, චතේමෙො කප්පියකුටිමයොති අත්මථො. කත ා

තාතිආහ ‘‘උස්සාවනන්කො…කප.… කවදිතබ්බ්ා’’ති.කථං විඤ්ඤායති්චාහ 

‘‘අනුජානාමි…කප.… වචනකතො’’ති. ඉදං මභෙජ්ජක්ඛන්ධකපාළිං ( හාව.
295) ෙන්ධායාහ.තත්ථඋද්ධංොවනාඋේොවනා, උේොවනාඅන්මතොයේො

කප්පියභූමියාති උස්සාවනන්කො.  ාමවො ිචසීදන්ති එත්ථාති ක ොනිසාදිො, 
ම ො-ෙද්දූපපද ිච-පුබ්බෙද විෙරණ තයාවොමනසූති ධාතු.  හපතීහි දින්නාති 

 හපක, උත්තරපදමලොපතතියාතප්පුරිමෙොයං. කම් වාචාය ෙම් න්ිචතබ්බාති 
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සම්මුතීතිඑවමි ාෙංවිග් මහොකාතබ්මබො. තත්ථාතිකප්පියකුටිවිිච්ඡමය. තං

පන අවත්වාපීති අන්ධකට්ඨකථායං වුත්තනයං අවත්වාපි. පි-ෙද්මදන

තථාවචනම්පි අනුජානාති. අට්ඨෙථාසු වුත්තනකයන වුත්කතති
මෙෙඅට්ඨකථාසුවුත්තනමයන‘‘කප්පියකුටිංකමරො ා’’තිවා ‘‘කප්පියකුටී’’ති

වා වුත්මත. සාධාරණලක්ඛණන්ති ෙබ්බඅට්ඨකථානං ොධාරණං

උේොවනන්තිකකුටිකරණලක්ඛණං. චයන්ති අධිට්ඨානං උ්චවත්ථුං. යකතො 

පට්ඨායාති යමතො ඉට්ඨකමතො සිලමතො  ත්තිකාපිණ්ඩමතො වා පට්ඨාය. 

පඨමිට්ඨොදීනං කහට්ඨා න වට්ටන්තීති පඨමිට්ඨකාදීනං මහට්ඨාභූමියං
පතිට්ඨාපිය ානා ඉට්ඨකාදමයො භූමි තිකත්තා ‘‘කප්පියකුටිං කමරො ා’’ති 
වත්වා පතිට්ඨාමපතුං න වට්ටන්ති. යදි එවං භූමියං ිචඛණිත්වා ඨපිය ානා

ථම්භා කේ ාතථාවත්වාපතිට්ඨාමපතුංවට්ටන්තීතිආහ ‘‘ථම්භාපන…කප.… 

වට්ටන්තී’’ති. 

සඞ්ඝසන්තෙක වාති වාෙත්ථායකතංෙඞ්ඝිකමෙනාෙනංෙන්ධායවදති. 

භික්ඛුසන්තෙන්තිවාෙත්ථායඑවකතංභික්ඛුේෙ පුග් ලිකමෙනාෙනං. 

102. මුඛසන්නිධීතිඉමිනාඅන්මතොවුත්ථදුක්කටම වදීමපති. 

වි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී. හාවග් 2.295) පනඑවංවුත්තං– තංපන

අවත්වාපීති පි-ෙද්මදන තථාවචනම්පි අනුජානාති. අට්ඨෙථාසූති 

අන්ධකට්ඨකථාවිරහිතාසු මෙෙට්ඨකථාසු. සාධාරණලක්ඛණන්ති 

අන්ධකට්ඨකථාය ෙහ ෙබ්බට්ඨකථානං ෙ ානං. චයන්ති අධිට්ඨානං

උ්චවත්ථුං. යකතො පට්ඨායාතියමතොඉට්ඨකාදිමතොපට්ඨායචයංආදිංකත්වා

භිත්තිං උට්ඨාමපතුකා ාති අත්මථො. ‘‘ථම්භා පන උපරි උග් ච්ඡන්ක, තස් ා 

වට්ටන්තී’’තිඑමතනඉට්ඨකපාොණාමහට්ඨාපතිට්ඨාපිය ානාපියදිචයමතො, 
භූමිමතො වාඑකඞ්ගුල ත්තම්පිඋග් තාතිට්ඨන්ති, වට්ටන්තීතිසිද්ධංමහොති. 

දරාක ොති උපචාරසී ාපරි්ඡින්මනො ෙකමලො විහාමරො. කසනාසනානීති
විහාරේෙ අන්මතො තිණකුටිආදිකාිච ෙඞ්ඝේෙ ිචවාෙම හාිච. 

විහාරක ොනිසාදිො නා ාති මෙනාෙනම ොිචොදිකා නා . මෙනාෙනාිච හි
ෙයං පරික්ඛිත්තාිචපි ආරා පරික්මඛපාභාමවන ‘‘ම ොිචොදිකා’’ති වුත්තා. 

‘‘උපඩ්ඪපරික්ඛිත්කතොපී’’ති ඉමිනා තමතො ඌනපරික්ඛිත්මතො මයභුමයයන
අපරික්ඛිත්මතො නා , තේ ා අපරික්ඛිත්තෙඞ්ඛම ව  ්ඡතීති දේමෙති. 

එත්ථාති උපඩ්ඪාදිපරික්ඛිත්මත. ෙප්පියකුටි ලද්ධුං වට්ටතීති ම ොිචොදිකාය
අභාමවනමෙෙකප්පියකුටීසුතීසුයාකාචිකප්පියකුටිකාතබ්බාති අත්මථො. 
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කතසංක හානීතිඑත්ථභික්ඛූනංවාෙත්ථාය කතම්පියාවනමදන්ති, තාව

මතෙං ෙන්තකංමයව භවිේෙතීති දට්ඨබ්බං. විහාරං ඨකපත්වාති 

උපෙම්පන්නානං වාෙත්ථාය කතං ම හං ඨමපත්වාති අත්මථො. ක හන්ති
ිචවාෙම හං. තදඤ්ඤං පන උමපොෙථා ාරාදි ෙබ්බං අිචවාෙම හං 
චතුකප්පියභූමිවිමුත්තා පඤ්චමී කප්පියභූමි. ෙඞ්ඝෙන්තමකපි හි එතාදිමෙ
ම මහ සුට්ඨු පරික්ඛිත්තාරා ට්මඨපි අබ්මභොකාමෙ විය
අන්මතොවුත්ථාදිමදොමෙො නත්ථි. මයන මකනචි ඡන්මන පරි්ඡන්මන ච
ෙහමෙයයප්පමහොනමක භික්ඛුේෙ, ෙඞ්ඝේෙ වා ිචවාෙම මහ

අන්මතොවුත්ථාදිමදොමෙො, න අඤ්ඤත්ථ. මතනාහ ‘‘යං පනා’’තිආදි. තත්ථ 

‘‘සඞ්ඝිෙංවාපුග් ලිෙංවා’’ති ඉදංකිඤ්චාපිභික්ඛුභික්ඛුනීනංො ඤ්ඤමතො
වුත්තං භික්ඛූනං පන ෙඞ්ඝිකං පුග් ලිකඤ්ච භික්ඛුනීනං, තාෙං ෙඞ්ඝිකං
පුග් ලිකඤ්චභික්ඛූනං ගිහිෙන්තකට්ඨාමනතිට්ඨතීතිමවදිතබ්බං. 

මුඛසන්නිධීති අන්මතොෙන්ිචහිතමදොමෙො හි මුඛප්පමවෙනිචමිත්තං
ආපත්තිංකමරොති, නාඤ්ඤථා, තේ ා ‘‘මුඛෙන්ිචධී’’ති (වි. වි. ටී.  හාවග් 
2.295) වුත්මතොති. 

තත්ථ තත්ථ ඛණ් ා කහොන්තීති උපඩ්ඪමතො අධිකං ඛණ්ඩා මහොන්ති. 

සබ්බ්ස්මිං ඡදකන විනට්කඨති තිණපණ්ණාදිවේෙපරිත්තායමක ඡදමන
විනට්මඨ. ම ොපානසීනං පන උපරි වල්ලීහි බද්ධදණ්මඩසු ඨිමතසුපි 

ජහිතවත්ථුකාමහොන්තිඑව. පක්ඛපාසෙ ණ් ලන්තිඑකේමිංපේමෙතිණ්ණං
ම ොපානසීනංඋපරි ඨිතතිණපණ්ණාදිඡදනංවු්චති. 

103. ‘‘අනුපසම්පන්නස්සදත්වාතස්සා’’තිආදිනාඅකප්පියකුටියං වුත්ථම්පි
අනුපෙම්පන්නේෙ දින්මන කප්පියං මහොති, ොමපක්ඛදානඤ්මචත්ථ වට්ටති, 
පටිග් හණංවියනමහොතීතිදේමෙති.අන්මතොපක්කො ංපක්මකසුපන ‘‘න, 
භික්ඛමව, අන්මතොවුත්ථං අන්මතොපක්කං ො ංපක්කං පරිභුඤ්ජිතබ්බං, මයො 
පරිභුඤ්මජයය, ආපත්ති දුක්කටේෙ. අන්මතො මච, භික්ඛමව, වුත්ථං
අන්මතොපක්කං ො ංපක්කං, තඤ්මච පරිභුඤ්මජයය, ආපත්ති තිණ්ණං 
දුක්කටානං.අන්මතොමච, භික්ඛමව, වුත්ථංඅන්මතොපක්කංඅඤ්මඤහිපක්කං, 
තඤ්මච පරිභුඤ්මජයය, ආපත්තිද්වින්නංදුක්කටානං.අන්මතොමච, භික්ඛමව, 
වුත්ථං බහිපක්කං ො ංපක්කං, තඤ්මච පරිභුඤ්මජයය, ආපත්ති ද්වින්නං
දුක්කටානං. බහි මච, භික්ඛමව, වුත්ථං අන්මතොපක්කං ො ංපක්කං, තඤ්මච
පරිභුඤ්මජයය, ආපත්ති ද්වින්නං දුක්කටානං. අන්මතො මච, භික්ඛමව, වුත්ථං
බහිපක්කංඅඤ්මඤහිපක්කං, තඤ්මචපරිභුඤ්මජයය, ආපත්තිදුක්කටේෙ.බහි
මච, භික්ඛමව, වුත්ථං අන්මතොපක්කං අඤ්මඤහි පක්කං, තඤ්මච
පරිභුඤ්මජයය, ආපත්ති දුක්කටේෙ. බහි මච, භික්ඛමව, වුත්ථං බහිපක්කං
ො ංපක්කං, තඤ්මචපරිභුඤ්මජයය, ආපත්ති දුක්කටේෙ.බහිමච, භික්ඛමව, 
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වුත්ථං බහිපක්කං අඤ්මඤහි පක්කං, තඤ්මච පරිභුඤ්මජයය, අනාපත්තී’’ති
( හාව. 274) වචනමතො එකං තිරාපත්තිකං, තීණි දුරාපත්තිකාිච, තීණි
එකාපත්තිකාිච, එකං අනාපත්තිකන්ති අට්ඨ මහොන්ති. තත්ථ 

අන්කතොවුත්ථන්ති අකප්පියකුටියං වුත්ථං. අන්කතොපක්කෙපි එමෙව නමයො. 

සා ංපක්ෙන්ති යං කිඤ්චි ආමිෙං භික්ඛුේෙ පචිතුං න වට්ටති. තත්ථ යං
වත්තබ්බං, තං අට්ඨකථායංවුත්තම ව. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

කප්පියභූමිවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

එකූනවීෙතිම ොපරි්මඡමදො. 

20. පටිග් හණවිනිච්ඡයෙථා 

104. එවං කප්පියභූමිවිිච්ඡයං කමථත්වා ඉදාිච පටිග් හණවිිච්ඡයං

කමථතුං ‘‘ඛාදනීයාදිපටිග් ාකහො’’තිආදි ාහ. තත්ථ ඛාදියමතති ඛාදනීයං, 
ඨමපත්වා පඤ්ච මභොජනාිච ෙබ්බේෙ අජ්මඣොහරිතබ්බේමෙතං අධිවචනං. 

දදිෙද්මදනමභොජනීයං ෙඞ් ණ්හාති.පටිග් හණං ෙම්පටි්ඡනංපටිග් ාමහො, 

ඛාදනීයාදීනං පටිග් ාමහො ඛාදනීයාදිපටිග් ාකහො. මතනාහ 

‘‘අජ්කඣොහරිතබ්බ්ස්ස යස්ස ෙස්සචි ඛාදනීයස්ස වා කභොජනීයස්ස වා

පටිග් හණ’’න්ති. පඤ්චසු අඞ්ම සු උච්චාරණ ත්තන්ති උක්ඛිපන ත්තං, 
ඉමිනා පටිග් හිතබ්බභාරේෙ ප ාණං දේමෙති. මතමනවතාදිමෙනපුරිමෙන 

අනුක්ඛිපනීයවත්ථුේමිං පටිග් හණං න රුහතීති දීමපති. ‘‘හත්ථපාකසො’’ති
ඉමිනාආෙන්නභාවං.මතමනවචදූමරඨත්වා අභිහරන්තේෙපටිග් හණංන

රුහතීති දීමපති. අභිහාකරොති පරිණාමිතභාමවො, මතන ච තත්රට්ඨකාදීසු න

රුහතීති දීමපති. ‘‘කදකවො වා’’තිආදිනා දායකමතො පමයො ත්තයං දේමෙති. 

‘‘තඤ්කච’’තිආදිනාපටිග් ාහකමතොපමයො ද්වයංදේමෙති. 

ඉදාිචමතසුපඤ්චසුඅඞ්ම සුහත්ථපාෙේෙදුරාජානතායතං දේමෙතු ාහ 

‘‘තත්ථි’’්චාදි. තත්ථ අඩ්ඪමතයයහත්මථො හත්ථපාමෙො නා ාති මයොජනා. 

‘‘තස්ස ඔරි න්කතනා’’ති ඉමිනා ආකාමෙ උජුං ඨත්වා පමරන උක්ඛිත්තං
 ණ්හන්තේොපි ආෙන්නඞ් භූතපාදතලමතො පට්ඨාය හත්ථපාමෙො

පරි්ඡින්දිතබ්මබො, නසීෙමතොපට්ඨායාති දේමෙති.තත්ථ ‘‘ඔරි න්කතනා’’ති
ඉ ේෙමහට්ඨි න්මතනාතිඅත්මථො  මහතබ්මබො. 

එත්ථචපවාරණසික්ඛාපදට්ඨකථායං (පාචි. අට්ඨ.238-239) ‘‘ෙමච පන
භික්ඛු ිචසින්මනො මහොති, ආෙන්නේෙ ප්ඡි න්තමතො පට්ඨායා’’තිආදිනා 
පටිග් ාහකානං ආෙන්නඞ් ේෙ පාරි න්තමතො පට්ඨාය පරි්මඡදේෙ
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දේසිතත්තා ඉධාපිආකාමෙඨිතේෙපටිග් ාහකේෙආෙන්නඞ් භූතපාදතලේෙ
පාරි න්තභූතමතො පණ්හිපරියන්තේෙමහට්ඨි තලමතොපට්ඨාය, දායකේෙපන
ඔරි න්තභූතමතො පාදඞ්ගුලේෙ මහට්ඨි පරියන්තමතො පට්ඨාය හත්ථපාමෙො 
පරි්ඡින්දිතබ්මබොති දට්ඨබ්බං.ඉමිනාවනමයනභූමියංිචපජ්ජිත්වාඋේසීෙමක
ිචසින්නේෙ හත්ථමතො පටිග් ණ්හන්තේොපි ආෙන්නසීෙඞ් ේෙ
පාරි න්තභූතමතො ගීවන්තමතො පට්ඨාමයව හත්ථපාමෙො මිිචතබ්මබො, න
පාදතලමතො පට්ඨාය. එවං ිචපජ්ජිත්වා දාමනපි යථානුරූපං මවදිතබ්බං. ‘‘යං

ආෙන්නතරං අඞ් ’’න්ති (පාචි. අට්ඨ. 238-239) හි වුත්තං. අෙල්ලකෙොති
ගිලාමනො ෙහත්ථා පරිභුඤ්ජිතුං අෙක්මකොන්මතො මුමඛන පටිග් ණ්හාති.

වි තිවිමනොදිචයං (වි.වි.ටී. පාචිත්තිය2.265) පන ‘‘අෙල්ලකෙොතිගිලාමනො

 මහතුංවා’’ති එත්තකම වවුත්තං, එමතන අෙල්ලකෙොතිගිලාමනොවාඅථ

වා  මහතුං අකල්ලමකො අෙ ත්මථොති අත්මථො දේසිමතො. මතනාහ ‘‘සකචපි

නත්ථුෙරණියං දීය ානං නාසාපුකටන අෙල්ලකෙො වා මුකඛන

පටිග් ණ්හාතී’’ති. 

105. එෙකදකසනාපීතිඅඞ්ගුලියාඵුට්ඨ ත්මතන. 

තඤ්කච පටිග් ණ්හාක, සබ්බ්ං පටිග් හිතක වාති මවණුමකොටියං
බන්ධිත්වාඨපිතත්තා.ෙමචභූමියංඨිතම වඝටං දායමකනහත්ථපාමෙඨත්වා
‘‘ඝටං දේොමී’’ති දින්නං මවණුමකොටියා  හණවමෙන පටිග් ණ්හාති, 
උභයමකොටිබද්ධං ෙබ්බම්පි පටිග් හිතම ව මහොති. භික්ඛුේෙ හත්මථ 
අපීම ත්වාපකතියාපීළිය ානංඋ්ඡුරෙංෙන්ධාය ‘‘ ණ්හථා’’තිවුත්තත්තා 

‘‘අභිහාකරො න පඤ්ඤායතී’’ති වුත්තං, හත්ථපාමෙ ඨිතේෙ පන භික්ඛුේෙ
අත්ථායපීළිය ානංඋ්ඡුමතොපග්ඝරන්තංරෙං ණ්හිතුංවට්ටති. මදොණිකාය
ෙයංපග්ඝරන්තංඋ්ඡුරෙං ජ්මඣආවරිත්වාවිේෙජ්ජිතම්පි ණ්හිතුං වට්ටති. 

පටිග් හණසඤ්ඤායාති‘‘ ඤ්චාදිනා පටිග් මහේොමී’’තිඋප්පාදිතෙඤ්ඤාය, 
ඉමිනා‘‘පටිග් ණ්හාමී’’තිවාචාය වත්තබ්බකි්චංනත්ථීතිදේමෙති. 

යත්ථ ෙත්ථචි අට්ඨකථාසු, පමදමෙසු වා. අසංහාරික  ඵලකෙති
ථා  ජ්ඣිම න අෙංහාරිමය. ‘‘තින්තිණිකාදිපණ්මණසූති වචනමතො ොඛාසු 
පටිග් හණං රුහතීති දට්ඨබ්බ’’න්ති ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය 
3.265) වුත්තං. මපොරාණටීකායම්පි තමථව වුත්තං, තමදතං විචාමරතබ්බං.
අට්ඨකථායඤ්හි ‘‘භූමියං අත්ථමතසු සුඛුම සු තින්තිණිකාදිපණ්මණසු
පටිග් හණංනරුහතී’’ති වුත්තං.තංතින්තිණිකාදිපණ්ණානංසුඛු ත්තාතත්ථ
ඨපිතආමිෙේෙඅෙණ්ඨහනමතො භූමියංඨපිතෙදිෙත්තා ‘‘නරුහතී’’තිවුත්තං, 
තින්තිණිකාදිොඛාසු ඨපිමතපි එවම ව සියා, තේ ා ‘‘ොඛාසු පටිග් හණං
රුහතී’’ති වචනං අයුත්තං විය දිේෙති. අට්ඨකථායං ‘‘න රුහතී’’ති
කිරියාපදේෙ ‘‘කේ ා’’ති මහතුපරිමයෙමන ෙති න අඤ්ඤං පරිමයසිතබ්බං, 



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(පඨම ොභාම ො) 

147 

පටුන 

‘‘සුඛුම සූ’’ති වුත්තං විමෙෙනපදංමයව මහතු න්තවිමෙෙනං භවති, තේ ා 
තින්තිණිකපණ්ණාදීසු පටිග් හණං න රුහති, කේ ා? මතෙං සුඛු ත්තා.
අඤ්මඤසු පන පදුමිනීපණ්ණාදීසු රුහති, කේ ා? මතෙං ඔ ාරිකත්තාති
මහතුඵලෙම්බන්මධො ඉ්ඡිතබ්මබොති දිේෙති, තේ ා ‘‘තමදතං
විචාමරතබ්බ’’න්ති වුත්තං. තථා හි වුත්තං අට්ඨකථායං ‘‘න හි තාිච
ෙන්ධාමරතුංෙ ත්ථානීති හන්මතසු පනපදුමිනීපණ්ණාදීසුරුහතී’’ති. 

106. පුඤ්ඡිත්වා පටිග් කහත්වාති පුඤ්ඡිමතපි රජනචුණ්ණාෙඞ්කාය ෙති 

පටිග් හණත්ථාය වුත්තං, නාෙති. තං පනාති පතිතරජං අප්පටිග් මහත්වා

උපරි  හිතපිණ්ඩපාතං. අනාපත්තීති දුරූපචිණ්ණාදිමදොමෙො නත්ථි.

පුබ්බාමභො ේෙඅනුරූපවමෙන ‘‘අනුපසම්පන්නස්සදත්වා…කප.… වට්ටතී’’ති
වුත්තං. යේ ා පන තං ‘‘අඤ්ඤේෙ දේොමී’’ති චිත්තුප්පාද ත්මතන
පරෙන්තකං න මහොති, තේ ා තේෙ අදත්වාපි පටිග් මහත්වා පරිභුඤ්ජිතුං
වට්ටති. ‘‘අනුපෙම්පන්නේෙ දේොමී’’තිආදිපි විනයදුක්කටේෙ පරිහාරාය 
වුත්තං, තථා අකත්වා හිමතපිපටිග් මහත්වාපරිභුඤ්ජමතොඅනාපත්තිමයව. 

භික්ඛුස්සකදතීතිඅඤ්ඤේෙභික්ඛුේෙමදති. ෙඤ්ජිෙන්තිඛීරරොදිංයංකිඤ්චි
ද්රවං ෙන්ධාය වුත්තං. හත්ථමතො ම ොමචත්වා පුන  ණ්හාති, උග් හිතකං

මහොතීති ආහ ‘‘හත්ථකතො අක ොකචන්කතකනවා’’ති. දලුකළන්තානන්ති
ආමලොම න්තානං, අයම වවාපාමඨො.ආහරිත්වාභූමියංඨපිතත්තාඅභිහාමරො

නත්ථීතිආහ ‘‘පත්කතොපටිග් කහතබ්කබ්ො’’ති. 

107. පඨ තරං උළුඞ්ෙකතො කථවා පත්කත පතන්තීති එත්ථ ‘‘යථා
පඨ තරං පතිතමථමවමදොමෙොනත්ථි, තථාආකිරිත්වාඅපමනන්තානංප්ඡා

පතිතමථමවපි අභිහටත්තා මනවත්ථි මදොමෙො’’ති වදන්ති. චරුකෙනාති

ඛුද්දකභාජමනන. ‘‘අභිහටත්තාති දීය ානක්ඛණං ෙන්ධාය වුත්තං. දත්වා
අපනයනකාමල පන ඡාරිකා වා බින්දූිච වා පතන්ති, පුන පටිග් මහතබ්බං
අභිහාරේෙ වි තත්තා’’ති වදන්ති, තං යථා න පතති, තථා අපමනේොමීති
පටිහරන්මත යුජ්ජති, පකතිෙඤ්ඤාය අපමනන්මත අභිහාමරො න ඡිජ්ජති, 

සුපතිතං. පටිග් හිතම ව හි තං මහොති. මුඛවට්ටියාපි  කහතුං වට්ටතීති
අභිහරිය ානේෙ පත්තේෙ මුඛවට්ටියාඋපරිභාම හත්ථං පොමරත්වා ඵුසිතුං

වට්ටති. පාකදන කපල්කලත්වාති පාමදන ‘‘පටිග් මහේොමී’’ති ෙඤ්ඤාය

අක්කමිත්වා. කෙචීති අභයගිරිවාසිමනො. වචන ත්තක වාති පටිබද්ධං
පටිබද්ධපටිබද්ධන්තිෙද්ද ත්තම වනානං, කායපටිබද්ධම වමහොති, තේ ා 

මතෙං වචනං න  මහතබ්බන්ති අධිප්පාමයො. එස නකයොති 
‘‘පටිබද්ධපටිබද්ධම්පි කායපටිබද්ධම වා’’ති අයං නමයො. තථා ච තත්ථ
කායපටිබද්මධ තප්පටිබද්මධචථුල්ල්චයම වවුත්තං. 
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පටුන 

කතන දහරාකපතුන්ති යේෙ භික්ඛුමනො ෙන්තිකං  තං, තං ‘‘ඉධ නං
ආමනහී’’ති ආණාමපත්වා මතන ආහරාමපතුං ඉතරේෙ වට්ටතීති අත්මථො. 

තස් ාති යේ ා මූලට්ඨේමෙව පරිමභොම ො අනුඤ්ඤාමතො, තේ ා. තං දිවෙං
හත්මථන  මහත්වා දුතියදිවමෙ පටිග් මහත්වා පරිභුඤ්ජන්තේෙ

උග් හිතකපටිග් හිතං මහොතීති ආහ ‘‘අනා සිත්වා’’ති. අප්පටිග් හිතත්තා 

‘‘සන්නිධිපච්චයා අනාපත්තී’’ති වුත්තං. අප්පටිග් මහත්වා පරිභුඤ්ජන්තේෙ

අදින්නමුඛද්වාරාපත්ති මහොතීති ආහ ‘‘පටිග් කහත්වා පන

පරිභුඤ්ජිතබ්බ්’’න්ති. ‘‘න තකතො පරන්ති තදමහව ො ං අප්පටිග් හිතං
ෙන්ධාය වුත්තං, තදමහව පටිග් හිතං පන පුනදිවොදීසු අප්පටිග් මහත්වාපි
පරිභුඤ්ජිතුංවට්ටතී’’තිවදන්ති. 

108. ඛීයන්තීති ඛයං  ්ඡන්ති, මතෙං චුණ්මණහි 

ථුල්ල්චයඅප්පටිග් හණාපත්තිමයොනමහොන්තීතිඅධිප්පාමයො. සත්ථකෙනාති

පටිග් හිතෙත්ථමකන. නවසමුට්ඨිතන්ති එමතමනව උ්ඡුආදීසු

අභිනවලග් ත්තා අබ්මබොහාරිකං න මහොතීති දේමෙති. එකසව නකයොති 

ෙන්ිචධිමදොොදිං ෙන්ධාය වදති. මතනාහ ‘‘න හී’’තිආදි. කේ ා පමනත්ථ

උග් හිතප්චයා, ෙන්ිචධිප්චයා වා මදොමෙො න සියාති ආහ ‘‘න හි තං

පරිකභො ත්ථායපරිහරන්තී’’ති.ඉමිනාචබාහිරපරිමභො ත්ථංො ං මහත්වා 
වා අනුපෙම්පන්මනන දින්නං වා පරිහරිතුං වට්ටතීති දීමපති, තේ ා 
පත්තෙම් ක්ඛනාදිඅත්ථං ො ං  මහත්වා පරිහරිතමතලාදිං ෙමච
පරිභුඤ්ජිතුකාම ො මහොති, පටිග් මහත්වා පරිභුඤ්ජන්තේෙ අනාපත්ති.
අබ්භන්තරපරිමභො ත්ථං පන ො ං  හිතං පටිග් මහත්වා පරිභුඤ්ජන්තේෙ
උග් හිතපටිග් හණං මහොති, අප්පටිග් මහත්වා පරිභුඤ්ජන්තේෙ
අදින්නමුඛද්වාරාපත්ති මහොති. අබ්භන්තරපරිමභො ත්ථම ව 
අනුපෙම්පන්මනන දින්නං  මහත්වා පරිහරන්තේෙ සිඞ්ගීමලොණකප්මපො විය 
ෙන්ිචධිප්චයා ආපත්ති මහොති. මකචි පන ‘‘ථා  ජ්ඣි ේෙ පුරිෙේෙ
උ්චාරණ ත්තං මහොතීතිආදිනා වුත්තපඤ්චඞ් ෙම්පත්තියා පටිග් හණේෙ
රුහණමතො බාහිරපරිමභො ත්ථම්පි ෙමච අනුපෙම්පන්මනහි දින්නං  ණ්හාති, 
පටිග් හිතම වා’’ති වදන්ති. එවං ෙති ඉධ බාහිරපරිමභො ත්ථං
අනුපෙම්පන්මනන දින්නං  මහත්වා පරිහරන්තේෙ ෙන්ිචධිප්චයා ආපත්ති
වත්තබ්බා සියා. ‘‘න හි තං පරිමභො ත්ථාය පරිහරන්තී’’ති ච න වත්තබ්බං, 
තේ ාබාහිරපරිමභො ත්ථං හිතං පටිග් හිතංනා නමහොතීතිමවදිතබ්බං. 

යදි එවං පඤ්චසු පටිග් හණඞ්ම සු ‘‘පරිමභො ත්ථායා’’ති විමෙෙනං 
වත්තබ්බන්ති? න වත්තබ්බං. පටිග් හණඤ්හි පරිමභො ත්ථම ව මහොතීති 
‘‘පරිමභො ත්ථායා’’ති විසුං අවත්වා ‘‘තඤ්මච භික්ඛු කාමයන වා
කායපටිබද්මධන වා පටිග් ණ්හාතී’’ති එත්තකම ව වුත්තං. අපමර පන
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‘‘ෙතිපි පටිග් හමණ ‘න හි තං පරිමභො ත්ථාය පරිහරන්තී’ති ඉධ
අපරිමභො ත්ථාය පරිහරමණ අනාපත්ති වුත්තා’’ති වදන්ති. මතන ච
පටිග් හණඞ්ම සු පඤ්චසු ෙමිද්මධසු අජ්මඣොහරිතුකා තාය  හිතම ව
පටිග් හිතං නා  මහොති අජ්මඣොහරිතබ්මබසුමයව පටිග් හණේෙ
අනුඤ්ඤාතත්තාති දේමෙති. තථා බාහිරපරිමභො ත්ථාය  මහත්වා 
ඨපිතමතලාදිං අජ්මඣොහරිතුකා තාය ෙති පටිග් මහත්වා පරිභුඤ්ජිතුං

වට්ටතීති දේමෙති. උදුක්ඛලමුසලාදීනි ඛීයන්තීති එත්ථ උදුක්ඛලමුෙලානං
ඛමයනපිසිතමකොට්ටිතමභෙජ්මජසුෙමචආ න්තුකවණ්මණොපඤ්ඤායති, න 

වට්ටති. සුද්ධං උදෙං කහොතීතිරුක්ඛොඛාදීහි  ළිත්වා පතනඋදකං ෙන්ධාය
වුත්තං. 

109. පත්කතො වාස්ස පටිග් කහතබ්කබ්ොති එත්ථාපි පත්ත තං ඡුපිත්වා 
මදන්තේෙහත්මථලග්ම නආමිමෙනමදොොභාවත්ථං පත්තපටිග් හණන්ති 

අබ්භන්තරපරිමභො ත්ථම වපත්තපටිග් හණංමවදිතබ්බං. යං සා කණරස්ස

පත්කත පතක…කප.… පටිග් හණං න විජහතීති එත්ථ පුනප්පුනං 
 ණ්හන්තේෙ අත්තමනො පත්මත පක්ඛිත්තම ව අත්තමනො ෙන්තකන්ති
ෙන්ිචට්ඨානකරණමතො හත්ථ තං පටිග් හණං න විජහති. පරි්ඡින්දිත්වා
දින්නං පන  ණ්හන්තේෙ  හණෙ මයමයව අත්තමනො ෙන්තකන්ති

ෙන්ිචට්ඨානේෙකතත්තා හත්ථ තංපටිග් හණංවිජහති. කෙසඤ්චිඅත්ථාය 

භත්තං පක්ඛිපතීති එත්ථ අනුපෙම්පන්නේෙ අත්ථාය පක්ඛිපන්මතපි 
ආ න්ත්වා  ණ්හිේෙතීති ෙයම ව පක්ඛිපිත්වා ඨපනමතො පටිග් හණං න
විජහති. අනුපෙම්පන්නේෙ හත්මථ පක්ඛිත්තං පන අනුපෙම්පන්මනමනව
ඨපිතං නා  මහොතීති පටිග් හණං විජහති පරි්චත්තභාවමතො. මතන වුත්තං 

‘‘සා කණර…කප.… පරිච්චත්තත්තා’’ති. කෙසඤ්චීතිආදීසු අනුපෙම්පන්නානං
අත්ථාය කත්ථචි ඨපිය ානම්පි හත්ථමතො මුත්ත ත්මත එව පටිග් හණං න
විජහති, අථමඛොභාජමනපතිතම වපටිග් හණංවිජහති.භාජනඤ්චභික්ඛුනා 
පුනදිවෙත්ථාය අමපක්ඛිතම වාතිතග් තම්පිආමිෙං දුද්මධොතපත්ත තං විය
පටිග් හණං විජහතීති ෙඞ්කාය ‘‘ො මණරේෙ හත්මථ පක්ඛිපිතබ්බ’’න්ති
වුත්තන්ති මවදිතබ්බං. ඊදිමෙසු හි යුත්ති න  මවසිතබ්බා, වුත්තනමයමනව
පටිපජ්ජිතබ්බං. 

110. පත්ත තා යාගූති ඉමිනා පත්තමුඛවට්ටියා ඵුට්මඨපි කුමට යාගු 
පටිග් හිතා, උග් හිතා වා න මහොති භික්ඛුමනො අිච්ඡාය ඵුට්ඨත්තාති

දේමෙති. දකරොකපතීති හත්ථං ඵුොමපති. පටිග් හණූප ං භාරං නා 
ථා  ජ්ඣි ේෙ පුරිෙේෙ උක්මඛපාරහං. කිඤ්චාපි අවිේෙජ්මජත්වාව
අඤ්මඤන හත්මථන පිදහන්තේෙ මදොමෙො නත්ථි, තථාපි න පිදහිතබ්බන්ති
අට්ඨකථාප ාමණමනව  මහතබ්බං. වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. පාචිත්තිය
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2.265) පන ‘‘න පිදහිතබ්බ්න්තිහත්ථමතොමුත්තංෙන්ධායවුත්තං, හත්ථ තං
පන ඉතමරන හත්මථන පිදහමතො, හත්ථමතො මුත්තම්පි වා අඵුසිත්වා උපරි
පිධානංපාමතන්තේෙ නමදොමෙො’’තිවුත්තං. 

111. පටිග් ණ්හාතීති ඡායත්ථාය උපරි ධාරිය ානා  හාොඛා මයන
මකනචි ඡිජ්මජයය, තත්ථලග් රජංමුමඛපාමතයයවාතිකප්පියංකාරාමපත්වා 
පටිග් ණ්හාති. 

 ච්ඡිෙවාරණත්ථන්ති එත්ථ ‘‘ෙමචපි ොඛාය ලග් රජං පත්මත පතති, 
සුමඛන පරිභුඤ්ජිතුං ෙක්කාති ොඛාය පටිග් හිතත්තා
අබ්භන්තරපරිමභො ත්ථම විධ පටිග් හණන්ති මූලපටිග් හණම ව
වට්ටතී’’තිවුත්තං.අපමරපන ‘‘ ්ඡිකවාරණත්ථන්තිවචන ත්තං  මහත්වා

බාහිරපරිමභො ත්ථං  හිත’’න්ති වදන්ති. කුණ් කෙති  හාඝමට. තස්මිම්පීති

චාටිඝමටපි. අනුපසම්පන්නං ාහාකපත්වාතිතම වඅජ්මඣොහරණීයංභණ්ඩං 
අනුපෙම්පන්මනන ාහාමපත්වා. 

කථරස්ස පත්තං දුකයත්කථරස්සාති ‘‘මථරේෙ පත්තං  ය්හං මදථා’’ති

මතන අත්තමනො පරි්චජාමපත්වා දුතියත්මථරේෙ මදති. තුය්හං යාගුං  ය්හං

කදහීතිඑත්ථඑවං වත්වා ො මණරේෙපත්තං මහත්වා අත්තමනොපිපත්තං

තේෙ මදති. එත්ථ පනාති ‘‘පණ්ඩිමතො

ො මණමරො’’තිආදිපත්තපරිවත්තනකථායං. ොරණං උපපරික්ඛිතබ්බ්න්ති
යථා  ාතුආදීනං මතලාදීිච හරන්මතො තථාරූමප කි්මච අනුපෙම්පන්මනන
අපරිවත්මතත්වාව පරිභුඤ්ජිතුං ලභති, එවමිධ පත්තපරිවත්තනං අකත්වා
පරිභුඤ්ජිතුංකේ ා න ලභතීතිකාරණං වී ංසිතබ්බන්ති අත්මථො. එත්ථ පන 
‘‘ො මණමරහි හිතතණ්ඩුමලසු පරික්ඛීමණසු අවේෙං අම්හාකං ො මණරා
ෙඞ් හං කමරොන්තීති චිත්තුප්පත්ති ෙම්භවති, තේ ා තං පරිවත්මතත්වාව 
පරිභුඤ්ජිතබ්බං. ාතාපිතූනංඅත්ථායපනඡායත්ථායවා හමණපරිමභො ාො
නත්ථි, තේ ා තං වට්ටතී’’ති කාරණං වදන්ති. මතමනව
ආචරියබුද්ධදත්තත්මථමරනපිවුත්තං – 

‘‘ ාතාපිතූන ත්ථාය, මතලාදිංහරමතොපිච; 
ොඛංඡායාදිඅත්ථාය, ඉ ේෙනවිමෙෙතා. 

‘‘තේ ාහිේෙවිමෙෙේෙ, චින්මතතබ්බංතුකාරණං; 
තේෙොලයභාවංතු, විමෙෙංතක්කයා හ’’න්ති. 

ඉදම මවත්ථ යුත්තතරං අවේෙංතථාවිධවිතක්කුප්පත්තියාෙම්භවමතො.න
හි ෙක්කා එත්ථ විතක්කං මෙොමධතුන්ති.  ාතාදීනං අත්ථාය හරමණ පන
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නාවේෙං තථාවිධවිතක්කුප්පත්තීති ෙක්කා විතක්කං මෙොමධතුං. යත්ථ හි
විතක්කං මෙොමධතුං ෙක්කා, තත්ථ මනවත්ථි මදොමෙො. මතමනව වක්ඛති
‘‘ෙමච පන ෙක්මකොති විතක්කං මෙොමධතුං, තමතො ලද්ධං ඛාදිතුම්පි

වට්ටතී’’ති. වි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී.පාචිත්තිය2.265) පන ‘‘එත්ථ පනාති

පත්තපරිවත්තමන. ොරණන්ති එත්ථ යථා ො මණරා ඉමතො අම්හාකම්පි
මදන්තීතිවිතක්මකොඋප්පජ්ජති, නතථාඅඤ්ඤත්ථාතිකාරණං වදන්ති, තඤ්ච
යුත්තං. යේෙ පන තාදිමෙො විතක්මකො නත්ථි, මතන අපරිවත්මතත්වාපි 
භුඤ්ජිතුංවට්ටතී’’තිවුත්තං. 

112. නිච්චාකලතුන්ති චාමලත්වා පාොණෙක්ඛරාදිඅපනයනං කාතුං. 

උද්ධනං දකරොකපතබ්බ්න්ති අනග්ගිකං උද්ධනං ෙන්ධාය වුත්තං. උද්ධමන
ප්ච ානේෙආලු මනඋපරිඅපක්කතණ්ඩුලාමහට්ඨාපවිසිත්වාප්චන්තීති 

ආහ ‘‘සා ංපාෙඤ්කචවකහොතී’’ති. 

113. දධාරකෙ පත්කතො ඨපිකතොති අප්පටිග් හිතාමිමෙො පත්මතො පුන 

පටිග් හණත්ථායඨපිමතො. චාකලතීතිවිනාකාරණංචාමලති, ෙතිපි කාරමණ
භික්ඛූනංපරිමභො ාරහංචාමලතුංනවට්ටති.කිඤ්චාපි‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
අ නුේසිකාබාමධ ආ ක ංෙං ආ කමලොහිත’’න්ති ( හාව. 264) තාදිමෙ
ආබාමධ අත්තමනො අත්ථාය ආ ක ංෙපටිග් හණං අනුඤ්ඤාතං, 
‘‘ආ ක ංෙපටිග් හණා පටිවිරමතො මහොතී’’ති (දී. ිච. 1.10, 194) ච
ො ඤ්ඤමතො පටික්ඛිත්තං, තථාපි අත්තමනො, අඤ්ඤේෙ වා භික්ඛුමනො

අත්ථාය අග් හිතත්තා ‘‘සීහවිඝාසාදිං…කප.… වට්ටතී’’ති වුත්තං. සක්කෙොක

විතක්ෙං කසොකධතුන්ති ‘‘ ය්හම්පි මදතී’’ති විතක්කේෙ අනුප්පන්නභාවං
ෙල්ලක්මඛතුං ෙක්මකොති, ‘‘ො මණරේෙ දේොමී’’ති සුද්ධචිත්මතන  යා

 හිතන්තිවාෙල්ලක්මඛතුං ෙක්මකොති. සකචපනමූකලපිපටිග් හිතංකහොතීති
එත්ථ ‘‘ මහත්වා  මත  ය්හම්පි දමදයයන්ති ෙඤ්ඤාය ෙමච පටිග් හිතං
මහොතී’’ති වදන්ති. 

114. කෙොට්ඨාකසෙකරොතීති ‘‘භික්ඛූො මණරාචඅත්තමනොඅත්තමනො
අභිරුචිතං මකොට්ඨාෙං ණ්හන්තූ’’තිෙබ්මබෙංෙ මකමකොට්ඨාමෙකමරොති. 

 හිතාවකසසන්ති ො මණමරහි  හිතමකොට්ඨාෙමතො අවමෙෙං.  ණ්හිත්වාති

‘‘ ය්හං ඉදං  ණ්හිේොමී’’ති  මහත්වා. ඉධ  හිතාවකසසං නා  මතන
 ණ්හිත්වාපුනඨපිතං. 

පටිග් කහත්වාති තදහු පටිග් මහත්වා. මතමනව ‘‘යාවොලිකෙන 

යාවජීවිෙසංසග්ක  කදොකසො නත්ථී’’ති වුත්තං. ෙමච පන පුරි දිවමෙ 
පටිග් මහත්වාඨපිතාමහොති, ොමිමෙනමුමඛනතේොවට්ටියාධූ ංපිවිතුංන

වට්ටති. සමුද්කදොදකෙනාතිඅප්පටිග් හිතෙමුද්මදොදමකන. 
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හි ෙරො නා  කදාචි වේමෙොදමකන ෙහ පතනකා පාොණමලඛා විය

ඝනීභූතාඋදකවිමෙො, මතසුපටිග් හණකි්චංනත්ථි.මතනාහ ‘‘උදෙ කො

එවා’’ති. යේ ා කතකට්ඨි උදකං පොමදත්වා විසුං තිට්ඨති, තේ ා 

‘‘අබ්කබ්ොහාරිෙ’’න්ති වුත්තං. ඉමිනා අප්පටිග් හිතාපත්තීහි අබ්මබොහාරිකං, 

විකාලමභොජනාපත්තීහිපි අබ්මබොහාරිකන්ති දේමෙති. ලග් තීතිසුක්මඛමුමඛ

ච හත්මථ ච  ත්තිකාවණ්ණං දේමෙන්තං ලග් ති. බ්හලන්ති හත්ථමුමඛසු 
අලග් නකම්පිපටිග් මහතබ්බං. 

වාස ත්තන්ති මරණුඛීරාභාවං දේමෙති. පානීයං  කහත්වාති
අත්තමනොමයව අත්ථාය  මහත්වා. ෙමච පන පීතාවමෙෙකං තත්මථව

ආකිරිේොමීති  ණ්හාති, පුන පටිග් හණකි්චං නත්ථි. දකිරක, 

පටිග් කහතබ්බ්න්ති පුප්ඵරෙේෙ පඤ්ඤායනමතො වුත්තං. වික්ඛම්කභත්වාති 
වියූහිත්වා, අපමනත්වාතිඅත්මථො. 

115.  හාභූකතසූති පාණෙරීරෙන්ිචේසිමතසු පථවීආදි හාභූමතසු. සබ්බ්ං

වට්ටතීති අත්තමනො පමරෙඤ්ච ෙරීරෙන්ිචේසිතං ෙබ්බං වට්ටති, 

අකප්පිය ංොනුමලො තාය ථුල්ල්චයාදිං න ජමනතීති අධිප්පාමයො. පතතීති
අත්තමනො ෙරීරමතො ඡිජ්ජිත්වා පතති. ‘‘රුක්ඛමතො ඡින්දිත්වා’’ති වුත්තත්තා
 ත්තිකත්ථායපථවිංඛණිතුං, අඤ්ඤම්පියංකිඤ්චි මූලපණ්ණාදිවිෙමභෙජ්ජං
ඡින්දිත්වාඡාරිකංඅකත්වාපිඅප්පටිග් හිතම්පි පරිභුඤ්ජිතුංවට්ටතීතිදට්ඨබ්බං. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

පටිග් හණවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

වීෙතිම ොපරි්මඡමදො. 

21. පවාරණාවිනිච්ඡයෙථා 

116. එවං පටිග් හණවිිච්ඡයං කමථත්වා ඉදාිච පවාරණාවිිච්ඡයං

කමථතුං ‘‘පටික්කඛපපවාරණා’’තිආදි ාහ. තත්ථ පටික්ඛිපනං පටික්මඛමපො, 
අෙම්පටි්ඡනන්ති අත්මථො. පවාරියමත පවාරණා, පටිමෙධනන්තයත්මථො. 

පටික්මඛපෙඞ්ඛාතා පවාරණා පටික්කඛපපවාරණා. අථ වා පටික්මඛපවමෙන

පවාරණා පටික්කඛපපවාරණා. පඤ්චන්නං මභොජනානං අඤ්ඤතරං
භුඤ්ජන්තේෙ අඤ්ඤේමිං මභොජමනඅභිහමටපටික්මඛපෙඞ්ඛාතා පවාරණාති 
ෙම්බන්මධො. 

117. යං අස්නාතීති යං භුඤ්ජති. අම්බිලපායාසාදීසූති දදි-ෙද්මදන 

ඛීරපායාොදිං ෙඞ් ණ්හාති. තත්ථ අම්බිලපායාසග් හමණන 



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(පඨම ොභාම ො) 

153 

පටුන 

තක්කාදිඅම්බිලෙංයුත්තා ඝනයාගු වුත්තා. ඛීරපායාසග් හමණනඛීරෙංයුත්තා

යාගු ෙඞ් ය්හති. පවාරණං ජකනතීති අනතිරිත්තමභොජනාපත්තිිචබන්ධනං
පටික්මඛපං ොමධති. කමතොපි පටික්මඛමපො
අනතිරිත්තමභොජනාපත්තිිචබන්ධමනොනමහොති, අකතට්ඨාමනමයව තිට්ඨතීති

ආහ ‘‘පවාරණංනජකනතී’’ති. 

‘‘යාගු-ෙද්දේෙ පවාරණජනකයාගුයාපි ොධාරණත්තා ‘යාගුං  ණ්හථා’ති
වුත්මතපි පවාරණා මහොතීති පවාරණං ජමනතිමයවාති වුත්ත’’න්ති තීසුපි 
 ණ්ඨිපමදසුවුත්තං.තංපරමතොතත්මථව‘‘භත්තමිේෙකංයාගුංආහරිත්වා’’ති
එත්ථ වුත්තකාරමණන න ෙම ති. වුත්තඤ්හි තත්ථ – මහට්ඨා අයාගුමක
ිච න්තමන උදකකඤ්ජිකඛීරාදීහිෙද්ධිං ද්දිතංභත්තම වෙන්ධාය ‘‘යාගුං
 ණ්හථා’’ති වුත්තත්තාපවාරණාමහොති.‘‘භත්තමිේෙකංයාගුංආහරිත්වා’’ති
එත්ථ පන විසුං යාගුයා විජ්ජ ානත්තා පවාරණා න මහොතීති. තේ ා තත්ථ
වුත්තනමයමනව ඛීරාදීහි ෙද්ධිං  ද්දිතං භත්තම ව ෙන්ධාය ‘‘යාගුං
 ණ්හථා’’ති වුත්තත්තා යාගුයාව තත්ථ අභාවමතො පවාරණා මහොතීති
එවම ත්ථකාරණංවත්තබ්බං.එවඤ්හිෙතිපරමතො ‘‘මයනාපු්ඡිමතො, තේෙ
අත්ථිතායා’’ති අට්ඨකථාය වුත්තකාරමණනපි ෙංෙන්දති, අඤ්ඤථා
 ණ්ඨිපමදසුමයව පුබ්බාපරවිමරොමධො ආපජ්ජති, අට්ඨකථාය ච න ෙම තීති. 

සකච…කප.… පඤ්ඤායතීති ඉමිනා වුත්තප්ප ාණේෙ  ්ඡ ංෙඛණ්ඩේෙ 

නහාරුමනොවාෙබ්භාව ත්තංදේමෙති. තාහීතිපුථුකාහි. 

සාලිවීහියකවහිෙතසත්තූතිමයභුයයනමයන වුත්තං, ෙත්තධඤ්ඤාිචපන

භජ්ජිත්වා කමතොපි ෙත්තුමයව. මතමනවාහ ‘‘ෙඞ්ගුවරෙ…කප.… 

සත්තුසඞ් හක ව ච්ඡතී’’ති. සත්තුක ොදකෙොතිෙත්තුමයොපිණ්මඩත්වා කමතො 
අපක්මකො ෙත්තුගුම ො. වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. පාචිත්තිය 2.238-239) 

පන ‘‘සත්තුක ොදකෙොති ෙත්තුං මතම ත්වා කමතො අපක්මකො, ෙත්තුං පන
පිසිත්වා පිට්ඨංකත්වා මතම ත්වා පූවංකත්වා පචන්ති, තංන පවාමරතී’’ති
වුත්තං. 

පඤ්චන්නං මභොජනානං අඤ්ඤතරවමෙන විප්පකතමභොජනභාවේෙ 

උප්ඡින්නත්තා ‘‘මුකඛ සාසප ත්තම්පි…කප.… න පවාකරතී’’ති වුත්තං.
‘‘අකප්පිය ංෙං පටික්ඛිපති, නපවාමරතී’’ති වචනමතො ෙමච ෙඞ්ඝිකං ලාභං 
අත්තමනොඅපාපුණන්තංජාිචත්වාවාඅජාිචත්වාවාපටික්ඛිපති, නපවාමරති 
පටික්ඛිපිතබ්බේමෙව පටික්ඛිත්තත්තා, අලජ්ජිෙන්තකං පටික්ඛිපන්මතොපි න 

පවාමරති. අවත්ථුතායාති අනතිරිත්තාපත්තිොධිකාය පවාරණාය 
අවත්ථුභාවමතො.එමතනපටික්ඛිපිතබ්බේමෙවපටික්ඛිත්තභාවංදීමපති.යඤ්හි 
පටික්ඛිපිතබ්බං මහොති, තේෙ පටික්මඛමපොආපත්තියා අඞ් ංන මහොතීතිතං
පවාරණාය අවත්ථූතිවු්චති. 
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118. දසන්නතරං අඞ් න්ති හත්ථපාෙමතො බහි ඨත්වා ඔනමිත්වා
මදන්තේෙ සීෙංආෙන්නතරංමහොති, තේෙඔරි න්මතනපරි්ඡින්දිතබ්බං. 

උපනාක තීති ඉමිනා කායාභිහාරං දේමෙති. අපනාක ත්වාති අභිමුඛං

හරිත්වා. ඉදං භත්තං  ණ්හාක වදතීති කිඤ්චි අපනාම ත්වා වදති. මකවලං
වාචාභිහාරේෙ අනධිප්මපතත්තා  ණ්හථාති  මහතුංආරද්ධං. හත්ථපාෙමතො
බහි ඨිතේෙ ෙතිපි දාතුකා තාභිහාමර පටික්ඛිපන්තේෙ දූරභාමවමනව
පවාරණාය අභාවමතො මථරේෙපි දූරභාව ත්තං  මහත්වා පවාරණාය අභාවං

දේමෙන්මතො ‘‘කථරස්ස දූරභාවකතො’’තිආදි ාහ, න පන මථරේෙ
අභිහාරෙම්භවමතො.ෙමචපි මහත්වා මතො හත්ථපාමෙඨිමතො මහොති, කිඤ්චි

පනඅවත්වාආධාරට්ඨාමනඨිතත්තා අභිහාමරොනා නමහොතීති ‘‘දූතස්ස ච

අනභිහරණකතො’’තිවුත්තං. ‘‘ මහත්වාආ මතන‘භත්තං ණ්හථා’තිවුත්මත
අභිහාමරො නා  මහොතීති ‘ෙමච පන  මහත්වා ආ මතො භික්ඛු…මප.… 
පවාරණාමහොතී’තිවුත්ත’’න්තිතීසුපි ණ්ඨිපමදසුවුත්තං.මකචි පන‘‘පත්තං
කිඤ්චිපිඋපනාම ත්වා ‘ඉ ංභත්තං ණ්හථා’තිවුත්තන්ති  මහතබ්බ’’න්ති
වදන්ති, තංයුත්තංවියදිේෙතිවාචාභිහාරේෙඉධ අනධිප්මපතත්තා. 

පරිකවසනායාතිභත්තග්ම . අභිහටාවකහොතීතිපරිමවෙමකමනවඅභිහටා

මහොති. තකතො දාතුො තාය  ණ්හන්තං පටික්ඛිපන්තස්ස පවාරණා කහොතීති
එත්ථ අග් ණ්හන්තම්පි පටික්ඛිපමතො පවාරණා මහොතිමයව. කේ ා? 
දාතුකා තායඅභිහටත්තා, ‘‘තේ ාොඅභිහටාවමහොතී’’තිහි වුත්තං.මතමනව
තීසුපි  ණ්ඨිපමදසු ‘‘දාතුකා ාභිහාමර ෙති මකවලං ‘දේොමී’ති  හණම ව 
අභිහාමරො න මහොති, ‘දේොමී’ති  ණ්හන්මතපි අ ණ්හන්මතපි
දාතුකා තාභිහාමරොව අභිහාමරො මහොති, තේ ා  හණෙ මය වා
අග් හණෙ මයවාතංපටික්ඛිපමතොපවාරණාමහොතී’’තිවුත්තං. ඉදාිචතේෙ
අෙති දාතුකා තාභිහාමර  හණෙ මයපි පටික්ඛිපමතො පවාරණා න මහොතීති

දේමෙතුං ‘‘සකච පනා’’තිආදි වුත්තං. කට්ඡුනා අනුක්ඛිත්තම්පි පුබ්මබ එව

අභිහටත්තා පවාරණා මහොතීති ‘‘අභිහටාව කහොතී’’ති වුත්තං. උද්ධට ත්කතති

භාජනමතො විමයොජිත ත්මත. ද්වින්නං ස භාකරපීති පරිමවෙකේෙ ච
අඤ්ඤේෙච භත්තප්ඡිභාරග් හමණෙම්භූමතපීතිඅත්මථො. 

119. රසං  ණ්හථාති එත්ථ මකවලං  ංෙරෙේෙ අපවාරණාජනකේෙ

නාම න වුත්තත්තා පටික්ඛිපමතො පවාරණා න මහොති.  ච්ඡරසන්තිආදීසු
 ්මඡො ච රෙඤ්චාති අත්ථෙම්භවමතො, වත්ථුමනොපි තාදිෙත්තා පවාරණා
මහොති. ‘‘ඉදං  ණ්හථා’’තිපි අවත්වා තුණ්හීභූමතන අභිහටං පටික්ඛිපමතොපි
මහොතිඑව. 



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(පඨම ොභාම ො) 

155 

පටුන 

ෙරම්බ්කෙොතිමිේෙකාධිවචනම තං.යඤ්හි බහූහිමිේමෙත්වාකමරොන්ති, 
මෙො‘‘කරම්බමකො’’තිවු්චති, මෙොෙමචපි ංමෙන මිේමෙත්වාකමතොමහොති, 
‘‘කරම්බකං ණ්හථා’’තිඅපවාරණාරහේෙනාම නවුත්තත්තා පටික්ඛිපමතො
පවාරණානමහොති.‘‘ ංෙකරම්බකං ණ්හථා’’තිවුත්මතපන‘‘ ංෙමිේෙකං 
 ණ්හථා’’තිවුත්තංමහොති, තේ ාපවාරණාවමහොති. 

120. ‘‘උද්දිස්සෙත’’න්ක ඤ්ඤ ාකනොතිඑත්ථ ‘‘වත්ථුමනොකප්පියත්තා 
අකප්පියෙඤ්ඤාය පටික්මඛපමතොපි අචිත්තකත්තා ඉ ේෙ සික්ඛාපදේෙ
පවාරණා මහොතී’’ති වදන්ති. ‘‘මහට්ඨා අයාගුමක ිච න්තමන
උදකකඤ්ජිකඛීරාදීහි ෙද්ධිං  ද්දිතං භත්තම ව ෙන්ධාය ‘යාගුං  ණ්හථා’ති
වුත්තත්තාපවාරණාමහොති, ‘භත්තමිේෙකංයාගුං ආහරිත්වා’තිඑත්ථපනවිසුං

යාගුයා විජ්ජ ානත්තා පවාරණා න මහොතී’’ති වදන්ති. අයක ත්ථ

අධිප්පාකයොති ‘‘මයනාපු්ඡිමතො’’තිආදිනා වුත්තම වත්ථං ෙන්ධාය වදති. 

ොරණං පකනත්ථ දුද්දසන්ති එත්ථ එමකතාව වදන්ති ‘‘යේ ායාගුමිේෙකං
නා  භත්තම ව න මහොති, ඛීරාදිකම්පි මහොතිමයව, තේ ා කරම්බමක විය
පවාරණායනභවිතබ්බං, එවඤ්චෙති‘යාගුබහුතරාවා මහොතිෙ ෙ ාවා, න
පවාමරති, යාගු  න්දා, භත්තං බහුතරං, පවාමරතී’ති එත්ථ කාරණං
දුද්දෙ’’න්ති. මකචි පන වදන්ති ‘‘යාගුමිේෙකං නා  භත්තං, තේ ා තං
පටික්ඛිපමතොපවාරණායඑවභවිතබ්බං, එවඤ්චෙති‘ඉධපවාරණාමහොති, න
මහොතී’තිඑත්ථකාරණංදුද්දෙ’’න්ති. 

යථා මචත්ථකාරණංදුද්දෙං, එවංපරමතො ‘‘මිේෙකං ණ්හථා’’තිඑත්ථාපි
කාරණං දුද්දෙම වාති මවදිතබ්බං. න හි පවාරණප්පමහොනකේෙ
අප්පබහුභාමවො පවාරණාය භාවාභාවිචමිත්තං, කිඤ්චරහි පවාරණාජනකේෙ 
නා   හණම මවත්ථ ප ාණං, තේ ා ‘‘ඉදඤ්ච කරම්බමකන න
ෙ ාමනතබ්බ’’න්තිආදිනා යම්පි කාරණං වුත්තං, තම්පි පුබ්මබ වුත්මතන
ෙංෙන්දිය ානං න ෙම ති. යදි හි මිේෙකන්ති භත්තමිේෙමකමයව රු ්හං
සියා, එවංෙතියථා ‘‘භත්තමිේෙකං  ණ්හථා’’තිවුත්මතභත්තංබහුතරංවා
ෙ ං වා අප්පතරං වා මහොති, පවාමරතිමයව, එවං ‘‘මිේෙකං  ණ්හථා’’ති
වුත්මතපි අප්පතමරපි භත්මත පවාරණාය භවිතබ්බං ‘‘මිේෙක’’න්ති
භත්තමිේෙමකමයව රු ්හත්තා. තථා හි ‘‘මිේෙකන්ති භත්තමිේෙමකමයව
රු ්හමවොහාරත්තා ඉදං පන භත්තමිේෙකම වාති වුත්ත’’න්ති තීසුපි 
 ණ්ඨිපමදසු වුත්තං. අථ මිේෙකන්ති භත්තමිේෙමක රු ්හං න මහොති, 
මිේෙකභත්තං පන ෙන්ධාය ‘‘මිේෙකං  ණ්හථා’’ති වුත්තන්ති. එවම්පි යථා
අයාගුමක ිච න්තමන ඛීරාදීහි ෙම් ද්දිතං භත්තම ව ෙන්ධාය ‘‘යාගුං
 ණ්හථා’’ති වුත්මත පවාරණා මහොති, එවමිධාපි මිේෙකභත්තම ව ෙන්ධාය
‘‘මිේෙකං ණ්හථා’’තිවුත්මතභත්තංඅප්පංවා මහොතු, බහුවා, පවාරණාඑව
සියා, තේ ාමිේෙකන්තිභත්තමිේෙමකරු ්හංවාමහොතු, මිේෙකංෙන්ධාය
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භාසිතං වා, උභයථාපි පුබ්මබනාපරං න ෙම තීතිකිම ත්ථ කාරණචින්තාය.
ඊදිමෙසු පන ඨාමනසු අට්ඨකථාප ාමණමනව  න්තබ්බන්ති අයං අම්හාකං 
ඛන්ති. 

වි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී.පාචිත්තිය2.238-239) පන ‘‘උද්දිස්සෙතන්ක

 ඤ්ඤ ාකනොතිඑත්ථ වත්ථුමනොකප්පියත්තා ‘පවාරිමතොව මහොතී’තිවුත්තං.

තඤ්මචඋද්දිේෙකතම වමහොති, පටික්මඛමපොනත්ථි. අයක ත්ථාධිප්පාකයොති

‘මයනාපු්ඡිමතො’තිආදිනා වුත්තම වත්ථං ෙන්ධාය වදති. ොරණං පකනත්ථ

දුද්දසන්තිභත්තේෙ බහුතරභාමව පවාරණායෙම්භවකාරණංදුද්දෙං, අඤ්ඤථා
කරම්බමකපි  ්ඡාදිබහුභාමවපවාරණාභමවයයාතිඅධිප්පාමයො.යථාමචත්ථ
කාරණං දුද්දෙං, එවං පරමතො ‘මිේෙකං  ණ්හථා’ති එත්ථාපි කාරණං
දුද්දෙම වාති දට්ඨබ්බං. යඤ්ච ‘ඉදං පන භත්තමිේෙකම වා’තිආදි කාරණං
වුත්තං, තම්පි‘අප්පතරංන පවාමරතී’තිවචමනනනෙම තී’’තිඑත්තකම ව
වුත්තං. 

‘‘විසුංෙත්වාකදතීතිභත්තේෙඋපරි ඨිතංරොදිංවිසුං මහත්වාමදතී’’ති
තීසුපි  ණ්ඨිපමදසු වුත්තං. මකහිචි පන ‘‘යථා භත්තසිත්ථං න පතති, තථා
 ා ්හංහත්මථනපීම ත්වාපරිේොමවත්වාමදතී’’ති වුත්තං.තත්ථාපිකාරණං
නදිේෙති.යථාහිභත්තමිේෙකංයාගුංආහරිත්වා‘‘යාගුං  ණ්හථා’’තිවත්වා
යාගුමිේෙකං භත්තම්පි මදන්තං පටික්ඛිපමතො පවාරණා න මහොති, එවමිධාපි
බහුඛීරරොදීසුභත්මතසු‘‘ඛීරං ණ්හථා’’තිආදීිචවත්වාදින්නාිච ඛීරාදීිචවා
මදතු ඛීරාදිමිේෙකං භත්තං වා, උභයථාපි පවාරණාය න භවිතබ්බං, තේ ා 
‘‘විසුං කත්වා මදතී’’ති මතනාකාමරන මදන්තං ෙන්ධාය වුත්තං, න පන
භත්තමිේෙකං කත්වා දීය ානං පටික්ඛිපමතො පවාරණා මහොතීති
දේෙනත්ථන්ති මහතබ්බං.යදිපන භත්තමිේෙකංකත්වාදීය ාමනපවාරණා
මහොතීති අධිප්පාමයන අට්ඨකථායං ‘‘විසුංකත්වා මදතී’’ති වුත්තං, එවං ෙති
අට්ඨකථාමයමවත්ථ ප ාණන්ති  මහතබ්බං, න පන කාරණන්තරං 

 මවසිතබ්බං.වි තිවිමනොදිචයං (වි.වි.ටී.පාචිත්තිය2.238-239) පන ‘‘විසුං

ෙත්වා කදතීති ‘රෙං  ණ්හථා’තිආදිනා වාචාය විසුං කත්වා මදතීති අත්මථො
 මහතබ්මබො, න පන කාමයන රොදිං විමයොමජත්වාති තථා අවිමයොජිමතපි 
පටික්ඛිපමතො පවාරණාය අෙම්භවමතො අපවාරණාපමහොනකේෙ නාම න
වුත්තත්තා භත්තමිේෙකයාගුං ආහරිත්වා ‘යාගුං  ණ්හථා’ති වුත්තට්ඨානාදීසු
විය, අඤ්ඤථා එත්ථ යථා පුබ්බාපරං න විරුජ්ඣති, තථා අධිප්පාමයො 
 මහතබ්මබො’’තිවුත්තං. 

නාවා වා කසතු වාතිආදිම්හි නාවාදිඅභිරුහනාදික්ඛමණ කිඤ්චි ඨත්වාපි
අභිරුහනාදිකාතබ්බත්මතපි   නතප්පරතාය ඨානං නා  න මහොති, 

ජනෙම් ද්මදන පන අමනොකාොදිභාමවන ඨාතුං න වට්ටති. අචාකලත්වාති
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වුත්තට්ඨානමතොඅඤ්ඤේමිංපීඨප්පමදමෙවාඋද්ධං වාඅමපල්මලත්වා, තේමිං

එවපනඨාමනපරිවත්මතතුංලභති.මතනාහ ‘‘කයනපස්කසනා’’තිආදි.ෙමච
උක්කුටිකං ිචසින්මනො පාමද අමුඤ්චිත්වාපි භූමියං ිචසීදති, ඉරියාපථං
විමකොමපන්මතො නා  මහොතීති උක්කුටිකාෙනං අවිමකොමපත්වා සුමඛන

ිචසීදිතුං ‘‘තස්ස පන කහට්ඨා…කප.… නිසීදනෙං දාතබ්බ්’’න්ති වුත්තං. 

‘‘දසනං අචාකලත්වාති පීමඨ ඵුට්මඨොකාෙමතො ආිචෙද ංෙං අම ොමචත්වා
අනුට්ඨහිත්වාති වුත්තං මහොති. අදින්නාදාමන විය ඨානාචාවනං න
 මහතබ්බ’’න්තිතීසුපි ණ්ඨිපමදසු වුත්තං. 

121. අෙප්පියෙතන්ති එත්ථ අකප්පියකතේමෙව අනතිරිත්තභාවමතො
කප්පියං අකාරාමපත්වාතේමිංපත්මතපක්ඛිත්තංමූලඵලාදිමයවඅතිරිත්තංන
මහොති, අකප්පියමභොජනං වා කුලදූෙනාදිනා උප්පන්නං. මෙෙං පන
පත්තපරියාපන්නං අතිරිත්තම ව මහොති, පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති, තං පන
මූලඵලාදිං පරිභුඤ්ජිතුකාම න තමතො නීහරිත්වා කප්පියං කාරාමපත්වා
අඤ්ඤේමිංභාජමනඨමපත්වාඅතිරිත්තංකාරාමපත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බං. 

122. කසො පුනොතුංනලභතීතිතේමිංමයවභාජමනකරිය ානං පඨ ං
කමතන ෙද්ධිංකතංමහොතීතිපුනමෙොමයවකාතුංනලභති, අඤ්මඤොලභති.
අඤ්ඤේමිං පන භාජමන මතන වා අඤ්මඤන වා කාතුං වට්ටති. මතනාහ 

‘‘කයන අෙතං, කතනොතබ්බ්ං, යඤ්චඅෙතං, තංොතබ්බ්’’න්ති. කතනාපීති

එත්ථ පි-ෙද්මදොනමකවලං අඤ්මඤමනවාතිඉ  ත්ථංදීමපති. එවංෙතන්ති
අඤ්ඤේමිං භාජමනකතං. 

කපකසත්වාති අනුපෙම්පන්නේෙ හත්මථ මපමෙත්වා. ඉ ේෙ

විනයකම් භාවමතො ‘‘අනුපසම්පන්නස්ස හත්කථ ඨිතං න ොතබ්බ්’’න්ති
වුත්තං. 

සකච පන දමිසසංසට්ඨානීති එත්ථ ෙමච මුඛ මතනාපි අනතිරිත්මතන
ආමිමෙන ෙංෙට්ඨාිච මහොන්ති, පාචිත්තියම වාති මවදිතබ්බං, තේ ා
පවාරිමතනමභොජනංඅතිරිත්තංකාරාමපත්වාභුඤ්ජන්මතනපියථා අකමතන
මිේෙංන මහොති, එවංමුඛඤ්චහත්ථඤ්චසුද්ධංකත්වාභුඤ්ජිතබ්බං.කිඤ්චාපි
අපවාරිතේෙ පුමරභත්තං යා කාලිකාදීිච ආහාරත්ථාය පරිභුඤ්ජමතොපි
අනාපත්ති, පවාරිතේෙ පන පවාරණමූලකං දුක්කටං මහොතිමයවාති
‘‘යා කාලිකං…මප.… අජ්මඣොහාමරඅජ්මඣොහාමරආපත්ති දුක්කටේො’’ති
පාළියං(පාචි.240) වුත්තං. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 
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පටික්මඛපපවාරණාවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

එකවීෙතිම ොපරි්මඡමදො. 

22. පබ්බ්ජ්ජාවිනිච්ඡයෙථා 

123. එවං පටික්මඛපපවාරණාවිිච්ඡයං කමථත්වා ඉදාිච

පබ්බජ්ජාවිිච්ඡයං කමථතුං ‘‘පබ්බ්ජ්ජාකඑත්ථපනා’’තයාදි ාහ.තත්ථපඨ ං 

වජිතබ්බාති පබ්බ්ජ්ජා, උපෙම්පදාමතො පඨ ං උප ්ඡිතබ්බාති අත්මථො. ප-

පුබ්බවජ තිම්හීතිධාතු. කුලපුත්තන්තිආචාරකුලපුත්තංෙන්ධායවදති.මය
පුග් ලා පටික්ඛිත්තා, මත වජ්මජත්වාති ෙම්බන්මධො. 

පබ්බ්ජ්ජාකදොසවිරහිකතොතිපබ්බජ්ජාය අන්තරායකමරහි පඤ්චාබාධාදිමදොමෙහි

විරහිමතො. නඛපිට්ඨිප්ප ාණන්ති එත්ථ කිචට්ඨඞ්ගුලිනඛපිට්ඨි අධිප්මපතා. 

‘‘තඤ්කච නඛපිට්ඨිප්ප ාණම්පි වඩ්ඪනපක්කඛ ඨිතං කහොක, න

පබ්බ්ාකජතබ්කබ්ොති ඉමිනා ො ඤ්ඤලක්ඛණං දේසිතං, තේ ා යත්ථකත්ථචි
ෙරීරාවයමවසු නඛපිට්ඨිප්ප ාණං වඩ්ඪනකපක්මඛ ඨිතං මච, න වට්ටතීති
සිද්ධං. එවඤ්ච ෙති නඛපිට්ඨිප්ප ාණම්පි අවඩ්ඪනකපක්මඛ ඨිතං මච, 
ෙබ්බත්ථ වට්ටතීති ආපන්නං, තඤ්ච න ො ඤ්ඤමතො අධිප්මපතන්ති

පමදෙවිමෙමෙමයවිචයම ත්වාදේමෙන්මතො ‘සකච පනා’තිආදි ාහ.ෙමචහි
අවිමෙමෙන නඛපිට්ඨිප්ප ාණං අවඩ්ඪනකපක්මඛ ඨිතං වට්මටයය, 
‘ිචවාෙනපාරුපමනහි පකතිපටි්ඡන්නට්ඨාමන’ති පමදෙිචය ං න කමරයය, 
තේ ා ිචවාෙනපාරුපමනහි පකතිපටි්ඡන්නට්ඨානමතො අඤ්ඤත්ථ
නඛපිට්ඨිප්ප ාණං අවඩ්ඪනකපක්මඛ ඨිතම්පි න වට්ටතීති සිද්ධං.
නඛපිට්ඨිප්ප ාණමතොඛුද්දකතරංපන අවඩ්ඪනකපක්මඛවාවඩ්ඪනකපක්මඛ
වාඨිතංමහොතු, වට්ටතිනඛපිට්ඨිප්ප ාණමතො ඛුද්දකතරේෙවඩ්ඪනකපක්මඛ
අවඩ්ඪනකපක්මඛ වා ඨිතේෙ මුඛාදීසුමයව පටික්ඛිත්තත්තා’’ති
ොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ.ටී. හාවග් 3.88) වුත්තං. 

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග්  88-89) පන ‘‘පටි්ඡන්නට්ඨාමන
නඛපිට්ඨිප්ප ාණං අවඩ්ඪනකපක්මඛ ඨිතං මහොති, වට්ටතීති වුත්තත්තා
අප්පටි්ඡන්නට්ඨාමන තාදිෙම්පි න වට්ටති, පටි්ඡන්නට්ඨාමනපි ච 
වඩ්ඪනකපක්මඛ ඨිතං න වට්ටතීති සිද්ධම ව මහොති. පාකටට්ඨාමනපි පන 
නඛපිට්ඨිප්ප ාණමතොඌනතරංඅවඩ්ඪනකංවට්ටතීතිමය ණ්මහයයං, මතෙං

තං  හණං පටිමෙමධතුං ‘මුකඛ පනා’තිආදි වුත්ත’’න්ති වුත්තං. 

ක ොධා…කප.… න වට්ටතීති ඉමිනා තාදිමෙොපි මරොම ො කුට්මඨමයව 
අන්මතො මධොතිදේමෙති. ණ්මඩපිඉමිනානමයනවිිච්ඡමයො මවදිතබ්මබො.
තත්ථ පන මුඛාදීසු මකොලට්ඨි ත්තමතො ඛුද්දකතමරොපි  ණ්මඩොන වට්ටතීති 
විසුං න දේසිමතො. ‘‘අප්පටි්ඡන්නට්ඨාමන අවඩ්ඪනකපක්මඛ ඨිමතපි න
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වට්ටතී’’ති එත්තකම වහිතත්ථවුත්තං, තථාපිකුට්මඨවුත්තනමයනමුඛාදීසු
මකොලට්ඨිප්ප ාණමතො ඛුද්දකතමරොපි  ණ්මඩො න වට්ටතීති විඤ්ඤායති, 

තේ ා අවඩ්ඪනෙපක්කඛඨිකතපීතිඑත්ථ පි-ෙද්මදො අවුත්තෙම්පිණ්ඩනත්මථො, 
මතන මකොලට්ඨි ත්තමතො ඛුද්දකතමරොපි න වට්ටතීති අය ත්මථො

දේසිමතොමයවාති අම්හාකං ඛන්ති. පෙකවණ්කණ ජාකතති මරො මහතුකේෙ
විකාරවණ්ණේෙඅභාවංෙන්ධායවුත්තං. 

කෙොලට්ඨි ත්තකෙොති බදරට්ඨිප්ප ාමණො. ‘‘ෙඤ්ජාතඡවිං කාමරත්වා’’ති
පාමඨො, විජ්ජ ානඡවිං කාමරත්වාති අත්මථො. වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.

 හාවග්  2.88-89) පන ‘‘සච්ඡවිං ොකරත්වාති විජ්ජ ානඡවිං කාමරත්වාති
අත්මථො, ෙඤ්ඡවින්ති වා පාමඨො, ෙඤ්ජාතඡඅන්ති අත්මථො.  ණ්ඩාදීසු
වූපෙන්මතසුපිතංඨානංවිවණ්ණම්පිමහොති, තං වට්ටතී’’තිවුත්තං. 

පදු පුණ් රීෙපත්තවණ්ණන්ති රත්තපදු මෙතපදු පුප්ඵදලවණ්ණං. 

කුට්කඨ වුත්තනකයකනවාති ‘‘පටි්ඡන්නට්ඨාමන අවඩ්ඪනකං වට්ටති, 

අඤ්ඤත්ථ න කිඤ්චි වට්ටතී’’ති වුත්තනයං දේමෙති. කසොසබ්යාධීති

ඛයමරොම ො. යක්ඛුම් ාකදොති කදාචි ආ න්ත්වා භූමියං පාමතත්වා
හත්ථමුඛාදිකං අවයවංභූමියංඝංෙනමකොයක්මඛොවමරොම ො. 

124.  හා ත්කතොති  හතියා ඉේෙරිය ත්තාය ෙ න්නා මතො. ‘‘න

දානාහං කදවස්ස භකටො’’ක දපුච්ඡතීති රඤ්ඤා එව දින්නං ඨානන්තරං
ෙන්ධායවුත්තං.මයොපනරාජකම්මිමකහි අ ්චාදීහි ඨපිමතො, අ ්චාදීනංඑව
වාභමටොමහොති, මතනතංතංඅ ්චාදිම්පිආපු්ඡිතුං වට්ටතීති. 

125. ‘‘ධජබ්න්කධො’’ති වුත්තත්තා අපාකටමචොමරො පබ්බාමජතබ්මබොති 

විඤ්ඤායති. මතන වක්ඛති ‘‘මය පන අම්බලබුජාදිමචොරකා’’තිආදි. එවං 

ජානන්තීති‘‘සීලවාජාමතො’’තිජානන්ති. 

126. භින්දිත්වාතිඅන්දුබන්ධනංභින්දිත්වා. ඡින්දිත්වාතිෙඞ්ඛලිකබන්ධනං

ඡින්දිත්වා. මුඤ්චිත්වාතිරජ්ජුබන්ධනංමුඤ්චිත්වා. විවරිත්වාති ා බන්ධනාදීසු

 ා ද්වාරාදීිචවිවරිත්වා. අපස්ස ානානංවාපලායතීතිපුරිෙගුත්තියංපුරිොනං
ම ොපකානං අපේෙ ානානංපලායති. 

129. පුරි නකයකනවාති ‘‘කොහමතො කතදණ්ඩකම්ම ො’’ති එත්ථ 
වුත්තනමයමනව. 
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130. පලාකතොපීති ඉණේොමිකානං ආ  නංඤත්වා භමයන පලාමතොපි

ඉණායිමකො. ගීවා කහොක ඉණායිකභාවං ඤත්වා අනාදමරන ඉණමුත්තමක
භික්ඛුභාමවපමවසිතත්තා. 

උපඩ්ඪුපඩ්ඪන්ති මථොකං මථොකං. දාතබ්බ්ක වාති ඉණායිමකන ධනං
ෙම්පජ්ජතුවා,  ාවා, දාමන ෙඋේොමහමනවභවිතබ්බං, අඤ්මඤහිචභික්ඛූහි
‘‘ ා ධුරං ිචක්ඛිපාහී’’ති වත්වා ෙහායමකහි භවිතබ්බන්ති දේමෙති.
ධුරිචක්මඛමපනහිේෙභණ්ඩග්මඝනකාමරතබ්බතා සියාති. 

131. දාසචාරිත්තං දකරොකපත්වා කීකතොති ඉමිනා
දාෙභාවපරිම ොචනත්ථායකීතං ිචවත්මතති.තාදිමෙොහිධනක්කීමතොපිඅදාමෙො

එව. වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී.  හාවග්  97) පන ‘‘කදසචාරිත්තන්ති 

ොවනපණ්ණාමරොපනාදිකං තං තං මදෙචාරිත්ත’’න්ති වුත්තං. තත්ථ තත්ථ

චාරිත්තවකසනාති තේමිං තේමිං ජනපමද දාෙපණ්ණජ්ඣාපනාදිනා
අදාෙකරණිචයාම න. අභිමෙකාදීසු ෙබ්බබන්ධනාිච ම ොචාමපන්ති, තං 

ෙන්ධාය ‘‘සබ්බ්සාධාරකණනා’’තිවුත්තං. 

සකච සයක ව පණ්ණං දකරොකපන්ක, න වට්ටතීති තා භුජිේසිත්ථිමයො
‘‘ යම්පිවණ්ණදාසිමයොමහො ා’’තිඅත්තමනො රක්ඛණත්ථායෙයම වරාජූනං
දාසිපණ්මණඅත්තමනොනා ංලිඛාමපන්ති, තාෙංපුත්තාපි රාජදාොවමහොන්ති, 

තේ ා මත පබ්බාමජතුං න වට්ටති. කතහි අදින්නා න පබ්බ්ාකජතබ්බ්ාති
යත්තකා මතෙං ොමිමනො, මතසු එමකන අදින්මනපි න පබ්බාමජතබ්බා. 

භුජිස්කස ෙත්වා පන පබ්බ්ාකජතුං වට්ටතීති යේෙ විහාරේෙ මත ආරාමිකා
දින්නා, තේමිං විහාමර ෙඞ්ඝං ඤාමපත්වා ඵාතිකම්ම න ධනාදිං කත්වා
භුජිේමෙ කත්වා පබ්බාමජතුං වට්ටති. වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී.  හාවග් 
97) පන ‘‘මදවදාසිපුත්මත වට්ටතීති ලිඛිතං. ‘ආරාමිකඤ්මච
පබ්බාමජතුකාම ො, අඤ්ඤම කං දත්වා පබ්බාමජතබ්බ’න්ති වුත්තං.
 හාප්චරිවාදේෙ අයමිධ අධිප්පාමයො, ‘භික්ඛුෙඞ්ඝේෙ ආරාමිමක මද ා’ති
දින්නත්තාන මත මතෙං දාො, ‘ආරාමිමකො ච මනව දාමෙො න භුජිේමෙො’ති
වත්තබ්බමතොනදාමෙොතිලිඛිතං.තක්කාසිඤ්චනං සීහ දීමපචාරිත්තං, මතච
පබ්බාමජතබ්බා ෙඞ්ඝේොරාමිකත්තා. ිචේොමිකං දාෙං අත්තනාපි භුජිේෙං
කාතුංලභතී’’තිවුත්තං. 

ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.  හාවග්  3.97) පන ‘‘තක්ෙං සීකස

දසිත්තෙසදිසාව කහොන්තීති යථා අදාමෙ කමරොන්තා තක්මකන සීෙං
මධොවිත්වාඅදාෙංකමරොන්ති, එවංආරාමිකවචමනනදින්නත්තාඅදාොවමතති 

අධිප්පාමයො. ‘තක්කාසිඤ්චනං පන සීහ දීමප චාරිත්ත’න්ති වදන්ති. කනව

පබ්බ්ාකජතබ්කබ්ොක වුත්තන්ති කප්පියවචමනන දින්මනපි ෙඞ්ඝේෙ 
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පටුන 

ආරාමිකදාෙත්තා එවං වුත්ත’’න්ති වුත්තං. වි තිවිමනොදිචයම්පි (වි. වි. ටී. 

 හාවග්  2.97) ‘‘තක්ෙං සීකස දසිත්තෙසදිසාව කහොන්තීති මකසුචි
ජනපමදසු අදාමෙ කමරොන්තා තක්කං සීමෙ ආසිඤ්චන්ති, මතන කිර මත
අදාො මහොන්ති, එවමිදම්පි ආරාමිකවචමනන දින්නම්පීති අධිප්පාමයො. තථා

දින්මනපි ෙඞ්ඝේෙආරාමිකදාමෙො එවාති ‘කනව පබ්බ්ාකජතබ්කබ්ො’ති වුත්තං. 

‘තාවොලිකෙො නා ’ති වුත්තත්තා කාලපරි්මඡදං කත්වා වා ප්ඡාපි
 මහතුකා තාය වා දින්නං ෙබ්බං තාවකාලිකම වාති  මහතබ්බං. 

නිස්සාමිෙදාකසො නා යේෙොමිකුලංඅඤ්ඤාතිකං රමණනපරික්ඛීණං, න
මකොචි තේෙ දායාමදො, මෙො පන ෙ ානජාතිමකහි වා ිචවාෙ ා වාසීහි වා
ඉේෙමරහිවා භුජිේමෙොකමතොවපබ්බාමජතබ්මබො.මදවදාොපිදාොඑව.මතහි
කත්ථචිමදමෙරාජදාො මහොන්ති, කත්ථචිවිහාරදාොවා, තේ ාපබ්බාමජතුං
නවට්ටතී’’තිවුත්තං. 

ොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ.ටී. හාවග් 3.97) පන ‘‘නිස්සාමිෙදාකසො නා 
යේෙොමිකාෙපුත්තදාරා තාමහොන්ති, න මකොචිතේෙපරිග් ාහමකො, මෙොපි
පබ්බාමජතුංනවට්ටති, තංපනඅත්තනාපිභුජිේෙං කාතුංවට්ටති.මයවාපන
තේමිං රට්මඨ ොමිමනො, මතහිපි කාරාමපතුං වට්ටති, ‘මදවදාසිපුත්තං
පබ්බාමජතුං වට්ටතී’ති තීසුපි  ණ්ඨිපමදසු වුත්තං. ‘දාෙේෙ පබ්බජිත්වා
අත්තමනොොමිමකදිේවාපලායන්තේෙආපත්තිනත්ථී’තිවදන්තී’’ති වුත්තං.
වි තිවිමනොදිචයංපන ‘‘දාෙම්පිපබ්බාමජත්වාොමිමකදිේවා පටි්ඡාදනත්ථං
අපමනන්මතො පදවාමරන අදින්නාදානාපත්තියා කාමරතබ්මබො, දාෙේෙ පන 
පලායමතොඅනාපත්තී’’තිවුත්තං. 

132. හත්ථ්ඡින්නකාදිවත්ථූසු ෙණ්ණමූකලතිෙකලේෙකණ්ණේෙ මඡදං

ෙන්ධායාහ. ෙණ්ණසක්ඛලිොයාති කණ්ණචූළිකාය. යස්ස පන

ෙණ්ණාවට්කටති මහට්ඨා කුණ්ඩලාදිඨපනඡිද්දං ෙන්ධාය වුත්තං. ‘‘තඤ්හි

ෙඞ්ඝට්ටනක්ඛ ං. අජපදකෙති අජපදනාසිකට්ඨිමකොටියං. තමතො හි උද්ධංන

වි්ඡින්දිතුං ෙක්කා මහොති. සන්කධතුන්ති අවිරූපෙණ්ඨානං ෙන්ධාය වුත්තං, 
විරූපංපනපරිෙදූෙකංආපාමදති. 

ඛුජ්ජසරීකරොතිවඞ්කෙරීමරො.බ්රහ්මුමනො වියඋජුකං ත්තංෙරීරංයේෙමෙො 

බ්රහ්මුජු ත්කතො, භ වා. අවකසකසො සත්කතොති ඉමිනා ලක්ඛමණන
රහිතෙත්මතො. එමතන ඨමපත්වා  හාපුරිෙං චක්කවත්තිඤ්ච ඉතමර ෙත්තා
ඛුජ්ජපක්ඛිකාති දේමෙති.මයභුමයයනහිෙත්තාඛන්මධකටියංජාණූසූතිතීසු
ඨාමනසු න න්ති, මත කටියං න න්තා ප්ඡමතො න න්ති, ද්වීසු ඨාමනසු
න න්තා පුරමතොන න්ති, දීඝෙරීරා පන එමකනපේමෙන වඞ්කා මහොන්ති, 
එමක මුඛං උන්නාම ත්වා නක්ඛත්තාිච  ණයන්තා විය චරන්ති, එමක
අප්ප ංෙමලොහිතා සූලෙදිො මහොන්ති, එමක පුරමතො පබ්භාරා මහොන්ති, 
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පමවධ ානා  ්ඡන්ති. පරිවටුක ොති ෙ න්තමතො වට්ටකාමයො. එමතන 
එවරූපාඑවවා නකානවට්ටන්තීතිදේමෙති. 

133. අට්ඨිසිරාචම් සරීකරොතිඅට්ඨිසිරාචම්  ත්තෙරීමරො. කූටකූටසීකසොති
අමනමකසු ඨාමනසු පිණ්ඩිත ංෙතං දේමෙතුං ආම ඩිතං කතං. මතනාහ 

‘‘තාලඵලපිණ්ඩිසදිකසනා’’ති. තාලඵලානං  ඤ්ජරී පිණ්ඩි නා . 

අනුපුබ්බ්තනුකෙන සීකසනාති මචතියථූපිකා විය කම න කිමෙන සීමෙන.
 හාමවළුපබ්බංවියආදිමතො පට්ඨායයාවපරිමයොොනාඅවිෙ ථූමලනසීමෙන

ෙ න්නා මතො නාළිසීකසො නා . ෙප්පසීකසොති  ජ ත්ථකං විය ද්විධා

භින්නසීමෙො. ‘‘ෙණ්ණිෙකෙකසොවා’’තිඉ ේෙවිවරණං ‘‘පාණකෙහී’’තිආදි.
 ක්කටේමෙව නලාමටපි මකොනං උට්ඨිතභාවං ෙන්ධායාහ 

‘‘සීසකලොක හී’’තිආදි. 

 ක්ෙටභමුකෙොති නලාටමලොම හි අවිභත්තමලො භමුමකො. 

අක්ඛිචක්කෙහීති අක්ඛි ණ්ඩමලහි. කෙෙකරොති තිරියං පේෙනමකො. 

උදෙතාරොති ඔමලොමකන්තානං උදමක පටිබිම්බික්ඡායා. උදකබුබ්බු න්ති

මකචි. අක්ඛිතාරොති අභිමුමඛ ඨිතානං ඡායා. අක්ඛිභණ්ඩකාතිපි වදන්ති. 

අකපිඞ් ලක්ඛි  ජ්ජාරක්ඛි.  ධුපිඞ් ලන්ති ධුවණ්ණපිඞ් ලං. නිප්පඛු ක්ඛීති

එත්ථ පඛු -ෙද්මදො අක්ඛිදලමලොම සු ිචරු ්මහො, තදභාවා ිචප්පඛු ක්ඛි. 

අක්ඛිපාකෙනාතිඅක්ඛිදලපරියන්මතසුපූතිතාපජ්ජනමරොම න. 

චිපිටනාසිකෙොති අනුන්නතනාසිමකො. පටඞ්  ණ්ඩූකෙො නා 

 හාමුඛ ණ්ඩූමකො. භින්නමුකඛොති උපක්කමුඛපරිමයොොමනො, ෙබ්බදා

විවටමුමඛො වා. වඞ්ෙමුකඛොති එකපේමෙ අපක්කම් 

ඨිතමහට්ඨි හනුකට්ඨිමකො. ඔට්ඨච්ඡින්නකෙොති උමභොසු ඔට්මඨසු යත්ථ
කත්ථචි ජාතියා වා ප්ඡා වා ෙත්ථාදිනා අපනීත ංමෙන ඔට්මඨන

ෙ න්නා මතො. එළමුකඛොතිිච්චපග්ඝරිතලාලාමුමඛො. 

භින්න කලොති අවනත මලො. භින්නඋකරොති අතිිචන්නඋර ජ්මඣො. එවං 

භින්නපිට්ඨීති. සබ්බ්ඤ්කචතන්ති ‘‘ක්ඡු ත්මතො’’තිආදිං ෙන්ධාය වුත්තං.

එත්ථචවිිච්ඡමයො කුට්ඨාදීසුවුත්මතොඑවාතිආහ ‘‘විනිච්ඡකයො’’තිආදි. 

වාතණ්ඩිකෙොති අණ්ඩමකසු වුද්ධිමරොම න ෙ න්නා මතො, 
අණ්ඩවාතමරොම න උද්ධුතබීජණ්ඩමකොමෙන ෙ න්නා මතො වා. යේෙ
ිචවාෙමනන පටි්ඡන්නම්පි උණ්ණතං පකාෙති, මෙොව න පබ්බාමජතබ්මබො. 

විෙකටොතිතිරියං  නපාමදහිෙ න්නා මතො, යේෙචඞ්ක මතොජාණුකාබහි 

ිච ්ඡන්ති. සඞ්ඝට්කටොති ්ඡමතො පරිවත්තනපාමදහි ෙ න්නා මතො, යේෙ
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චඞ්ක මතො ජාණුකා අන්මතො පවිෙන්ති.  හාජඞ්කඝොති ථූලජඞ්මඝො. 

 හාපාකදොති  හන්මතන පාදතමලන යුත්මතො. පාදකව ජ්කඣති
පිට්ඨිපාදමව ජ්මඣ.එමතනඅග් පාමදොචපණ්හිච ෙදිොවාතිදේමෙති. 

134.  ජ්කඣසංකුටිතපාදත්තාතිකුණ්ඨපාදතායකාරණංදේමෙති, අග්ක 

සංකුටිතපාදත්තාති කුණ්ඨපාදතාය. කුණ්ඨපාදේමෙව චඞ්ක නවිභාවනං 

‘‘පිට්ඨිපාදග්ක න චඞ්ෙ න්කතො’’ති. ‘‘පාදස්ස බ්ාහිරන්කතනා’’ති ච 

‘‘අබ්භන්තරන්කතනා’’ති ච ඉදං පාදතලේෙ උමභොහි පරියන්මතහි චඞ්ක නං
ෙන්ධායවුත්තං. 

 ම් නන්ති ඛලිතවචනං, මයො එකම වක්ඛරං චතුපඤ්චක්ඛත්තුං වදති, 
තේමෙතං අධිවචනං, ඨානකරණවිසුද්ධියා අභාමවන අඵුට්ඨක්ඛරවචනං.
වචනානුකරමණන හි මෙො ‘‘ ම් මනො’’ති වුත්මතො. මයො ච
කරණෙම්පන්මනොපි එකම වක්ඛරං හික්කාරබහුමෙො වදති, මෙොපි ඉමධව
ෙඞ් ය්හති. මයො වා පන තං ිචග් මහත්වාපි අනාම ඩිතක්ඛරම ව සිථිලං

සිලිට්ඨවචනං වත්තුං ෙ ත්මථො, මෙො පබ්බාමජතබ්මබො. දපත්කකතො න

මුච්චන්තීතිඤත්වා කමරොන්තාවනමු්චන්ති.ජීවිතන්තරායාදිආපදාසුඅරුචියා
කායො ග්ගිංමදන්තේෙ අනාපත්ති. 

135. අභබ්බපුග් ලකථාසු‘‘මයොකා පක්මඛඉත්ථීමහොති, ජුණ්හපක්මඛ

පුරිමෙො, අයං පක්ඛපණ් කෙො’’ති මකචි වදන්ති. අට්ඨකථායං පන
‘‘කා පක්මඛ පණ්ඩමකො මහොති, ජුණ්හපක්මඛ පනේෙ පරි ාමහො
වූපෙම් තී’’ති අපණ්ඩකපක්මඛ පරි ාහවූපෙ ේමෙව වුත්තත්තා
පණ්ඩකපක්මඛ උේෙන්නපරි ාහතා පණ්ඩකභාවාපත්තීති විඤ්ඤායතීති
වී ංසිත්වායුත්තතරං මහතබ්බං.ඉත්ථිභාමවොපුම්භාමවොවානත්ථි එතේොති 

අභාවකෙො. ‘‘තස්මිංකයවස්ස පක්කඛ පබ්බ්ජ්ජා වාරිතාති එත්ථ
අපණ්ඩකපක්මඛ පබ්බාමජත්වා පණ්ඩකපක්මඛ නාමෙතබ්මබො’’ති තීසුපි
 ණ්ඨිපමදසු වුත්තං. මකචි පන ‘‘අපණ්ඩකපක්මඛ පබ්බජිමතො ෙමච
කිමලෙක්ඛයංපාපුණාති, න නාමෙතබ්මබො’’තිවදන්ති, තංමතෙං ති ත්තං.
පණ්ඩකේෙ හි කිමලෙක්ඛයාෙම්භවමතො, ඛීණකිමලෙේෙ ච
පණ්ඩකභාවානාපඅආමතො. අමහතුකපටිෙන්ධිකථායඤ්හි අවිමෙමෙන
පණ්ඩකේෙ අමහතුකපටිෙන්ධිතා වුත්තා, ආසිත්තඋසූයපක්ඛපණ්ඩකානඤ්ච
පටිෙන්ධිමතො පට්ඨාමයව පණ්ඩකභාමවො, න පවත්තියංමයවාති වදන්ති.
මතමනව අමහතුකපටිෙන්ධිිචද්මදමෙ ජ්චන්ධබධිරාදමයො විය පණ්ඩමකො
ජාතිෙද්මදන විමෙමෙත්වා න ිචද්දිට්මඨො. චතුත්ථපාරාජිකෙංවණ්ණනායඤ්ච
(පාරා. අට්ඨ. 2.233) අභබ්බපුග් මල දේමෙන්මතන 
පණ්ඩකතිර්ඡාන තඋභමතොබයඤ්ජනකා තමයො වත්ථුවිපන්නා
අමහතුකපටිෙන්ධිකා, මතෙං ෙග්ම ො අවාරිමතො,  ග්ම ො පන වාරිමතොති
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පටුන 

අවිමෙෙමතො වුත්තන්ති ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.  හාවග්  3.109) 
ආ තං. 

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.109) පන පණ්ඩකවත්ථුේමිං
ආසිත්තඋසූයපක්ඛපණ්ඩකා තමයොපි පුරිෙභාවලිඞ් ාදියුත්තා 
අමහතුකපටිෙන්ධිකා, මත ච කිමලෙපරියුට්ඨානේෙ බලවතාය
නපුංෙකපණ්ඩකෙදිෙත්තා ‘‘පණ්ඩකා’’ති වුත්තා, මතසු
ආසිත්තඋසූයපණ්ඩකානං ද්වින්නං කිමලෙපරියුට්ඨානං 
මයොිචමෙො නසිකාරාදීහි වීතික්ක මතො ිචවාමරතුම්පි ෙක්කා, මතන මත
පබ්බාමජතබ්බාති වුත්තා. පක්ඛපණ්ඩකේෙ පන කා පක්මඛ උම් ාමදො විය
කිමලෙපරි ාමහො අවත්ථරන්මතො ආ ්ඡති, වීතික්ක ං පත්වා එව ච
ිචවත්තති, තේ ාතේමිංපක්මඛමෙොන පබ්බාමජතබ්මබොතිවුත්මතො, තමදතං

විභා ං දේමෙතුං ‘‘යස්ස පකරස’’න්ති වුත්තං. තත්ථ දසිත්තස්සාති මුමඛ 

ආසිත්තේෙ අත්තමනොපි අසුචිමු්චමනන පරි ාමහො වූපෙම් ති. උසූයාය 

උප්පන්නායාතිඋසූයාය වමෙනඅත්තමනොමෙමවතුකා තාරාම උප්පන්මන 
අසුචිමුත්තියාපරි ාමහොවූපෙම් ති. 

‘‘බීජානි අපනීතානී’’තිවුත්තත්තාබීමජසුඨිමතසුිචමිත්ත ත්මතඅපනීමත 
පණ්ඩමකො න මහොති. භික්ඛුමනොපි අනාබාධප්චයා තදපනයමන
ථුල්ල්චයම ව, න පණ්ඩකත්තං. බීමජසු පන අපනීමතසු අඞ් ජාතම්පි
රාම න කම් ිචයං න මහොති, පු භාමවො වි ්ඡති,  ේසුආදිපුරිෙලිඞ් ම්පි
උපෙම්පදාපි වි ්ඡති, කිමලෙපරි ාමහොපි දුන්ිචවාරවීතික්කම ො මහොති
නපුංෙකපණ්ඩකේෙ විය, තේ ා ඊදිමෙො උපෙම්පන්මනොපි නාමෙතබ්මබොති
වදන්ති.යදිඑවංකේ ාබීජුද්ධරමණපාරාජිකංනපඤ්ඤත්තන්ති? එත්ථතාව
මකචි වදන්ති ‘‘පඤ්ඤත්තම මවතං භ වතා ‘පණ්ඩමකො භික්ඛමව
අනුපෙම්පන්මනො න උපෙම්පාමදතබ්මබො, උපෙම්පන්මනො නාමෙතබ්මබො’ති
වුත්තත්තා’’ති. මකචි පන ‘‘යේ ා බීජුද්ධරණක්ඛමණ පණ්ඩමකොන මහොති, 
තේ ාතේමිංඛමණ පාරාජිකංනපඤ්ඤත්තං.යේ ාපනමෙොඋද්ධටබීමජො
භික්ඛු අපමරන ෙ මයන වුත්තනමයන පණ්ඩකත්තං ආපජ්ජති, අභාවමකො
මහොති, උපෙම්පදායඅවත්ථු, තමතොඑවචේෙඋපෙම්පදා වි ්ඡති, තේ ාඑෙ
පණ්ඩකත්තුප  නකාලමතො පට්ඨාය ජාතියා නපුංෙකපණ්ඩමකන ෙද්ධිං 
මයොමජත්වා‘උපෙම්පන්මනොනාමෙතබ්මබො’තිඅභබ්මබොතිවුත්මතො, නතමතො
පුබ්මබ. අයඤ්ච කිඤ්චාපි ෙමහතුමකො, භාවක්ඛමයන පනේෙ
අමහතුකෙදිෙතාය  ග්ම ොපි න උප්පජ්ජතී’’ති වදන්ති. අපමර පන
‘‘පබ්බජ්ජමතො පුබ්මබ උපක්කම න පණ්ඩකභාව ාපන්නං ෙන්ධාය 
‘උපෙම්පන්මනො නාමෙතබ්මබො’ති වුත්තං, උපෙම්පන්නේෙ පන ප්ඡා
උපක්කම න උපෙම්පදාපි න වි ්ඡතී’’ති, තං න යුත්තං. යදග්ම න හි
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පබ්බජ්ජමතො පුබ්මබ උපක්කම න අභබ්මබො මහොති, තදග්ම න ප්ඡාපි
මහොතීතිවී ංසිත්වා මහතබ්බං. 

ඉත්ථත්තාදි භාමවො නත්ථි එතේොති අභාවකෙො. පබ්බ්ජ්ජා න වාරිතාති

එත්ථ පබ්බ්ජ්ජාග් හමණමනව උපෙම්පදාපි  හිතා. මතනාහ ‘‘යේෙ මචත්ථ

පබ්බජ්ජාවාරිතා’’තිආදි. තස්මිං මයවේෙ පක්කඛ පබ්බ්ජ්ජාවාරිතාතිඑත්ථපන
අපණ්ඩකපක්මඛපි පබ්බජ්ජා ත්තම ව ලභති, උපෙම්පදා පන තදාපි න
වට්ටති, පණ්ඩකපක්මඛ පන ආ මතො ලිඞ් නාෙනාය නාමෙතබ්මබොති 
මවදිතබ්බන්තිවුත්තං. 

136. උභකතොබ්යඤ්ජන ස්ස අත්ථීක උභකතොබ්යඤ්ජනකෙොති ඉමිනා 
අෙ ානාධිකරණවිෙමයො බාහිරත්ථෙ ාමෙොයං, පුරි පමද ච

විභත්තිඅමලොමපොති දේමෙති. බ්යඤ්ජනන්ති මචත්ථ පුරිෙිචමිත්තං
ඉත්ථිිචමිත්තඤ්ච අධිප්මපතං. අථ උභමතොබයඤ්ජනකේෙ එකම ව ඉන්ද්රියං
මහොති, උදාහු ද්මවති? එකම ව මහොති, න ද්මව. කථං විඤ්ඤායතීති මච? 
‘‘යේෙඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජති, තේෙ පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති, මනො.යේෙවා
පන පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති, තේෙ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති, මනො’’ති (ය .
3.ඉන්ද්රියය ක.188) එකේමිං ෙන්තාමන ඉන්ද්රියභූතභාවද්වයේෙ උප්පත්තියා
අභිධම්ම  පටිමෙධිතත්තා, තඤ්ච මඛො ඉත්ථිඋභමතොබයඤ්ජනකේෙ
ඉත්ථින්ද්රියං, පුරිෙඋභමතොබයඤ්ජනකේෙ පුරිසින්ද්රියන්ති. යදි එවං
දුතියබයඤ්ජනේෙ අභාමවො ආපජ්ජති ඉන්ද්රියඤ්හි බයඤ්ජනේෙ කාරණං
වුත්තං, තඤ්ච තේෙ නත්ථීති? වු්චමත – න තේෙ ඉන්ද්රියං
දුතියබයඤ්ජනකාරණං.කේ ා? ෙදා අභාවමතො. ඉත්ථිඋභමතොබයඤ්ජනකේෙ
හි යදා ඉත්ථියා රා චිත්තං උප්පජ්ජති, තදා පුරිෙබයඤ්ජනං පාකටං මහොති, 
ඉත්ථිබයඤ්ජනංපටි්ඡන්නංගු ්හංමහොති, තථා ඉතරේෙ ඉතරං.යදිචමතෙං
ඉන්ද්රියංදුතියබයඤ්ජනකාරණංභමවයය, ෙදාපිබයඤ්ජනද්වයං තිට්මඨයය, න
පන තිට්ඨති, තේ ා මවදිතබ්බම තං ‘‘න තේෙ තං බයඤ්ජනකාරණං, 
කම් ෙහායං පන රා චිත්තම මවත්ථ කාරණ’’න්ති. යේ ා චේෙ එකම ව
ඉන්ද්රියං මහොති, තේ ා ඉත්ථිඋභමතොබයඤ්ජනමකො ෙයම්පි  බ්භං  ණ්හාති, 
පරම්පි  ණ්හාමපති. පුරිෙඋභමතොබයඤ්ජනමකො පරං  ණ්හාමපති, ෙයං පන
න ණ්හාතීතිොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ.ටී. හාවග් 3.116) ආ තං. 

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.116) පන – 

ඉත්ථිඋභකතොබ්යඤ්ජනකෙොති ඉත්ථින්ද්රියයුත්මතො, ඉතමරො පන
පුරිසින්ද්රියයුත්මතො. එකේෙ හි භාවද්වයං ෙහ න උප්පජ්ජති ය මක (ය .
3.ඉන්ද්රියය ක.188) පටික්ඛිත්තත්තා. දුතියබයඤ්ජනං පන කම් ෙහාමයන
අකුෙලචිත්මතමනව භාවරහිතං උප්පජ්ජති. පකතිත්ථිපුරිොනම්පි කම් ම ව 
බයඤ්ජනලිඞ් ානං කාරණං, න භාමවො තේෙ මකනචි ප්චමයන
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ප්චයත්තේෙ පට්ඨාමන අවුත්තත්තා. මකවලං භාවෙහිතානංමයව
බයඤ්ජනලිඞ් ානං පවත්තදේෙනත්ථං අට්ඨකථාසු (ධ. ෙ. අට්ඨ. 632-633) 
‘‘ඉත්ථින්ද්රියං පටි්ච ඉත්ථිලිඞ් ාදීනී’’තිආදිනා ඉන්ද්රියේෙ
බයඤ්ජනකාරණත්මතන වුත්තං. ඉධ පන අකුෙලබමලන ඉන්ද්රියං විනාපි
බයඤ්ජනං උප්පජ්ජතීති මවදිතබ්බං. උභින්නම්පි මච මතෙං
උභමතොබයඤ්ජනකානං.යදාඉත්ථියාරාම ොඋප්පජ්ජති, තදාපුරිෙබයඤ්ජනං 
පාකටං මහොති, ඉතරං පටි්ඡන්නං. යදා පුරිමෙ රාම ො උප්පජ්ජති, තදා
ඉත්ථිබයඤ්ජනං පාකටංමහොති, ඉතරංපටි්ඡන්නන්තිආ තං. 

137. මථයයාය ෙංවාමෙො එතේොති කථයයසංවාසකෙො. මෙො ච න
ෙංවාෙ ත්තේමෙව මථනමකොඉධාධිප්මපමතො, අථමඛොලිඞ් ේෙතදුභයේෙච

මථනමකොපීති ආහ ‘‘තකයො කථයයසංවාසො’’තිආදි. න යථාවුඩ්ඪං වන්දනං

සාදියතීති යථාවුඩ්ඪං භික්ඛූනං වා ො මණරානං වා වන්දනං න ොදියති. 

යථාවුඩ්ඪං වන්දනං සාදියතීති අත්තනා මුොවාදං කත්වා දේසිතවේොනුරූපං

යථාවුඩ්ඪං වන්දනං ොදියති. භික්ඛුවස්ස ණනාදිකෙොති ඉමිනා න
එකකම් ාදිමකොවඉධෙංවාමෙොනා ාති දේමෙති. 

138. රාජ…කප.… භකයනාතිඑත්ථ භය-ෙද්මදො ප්මචකංමයොමජතබ්මබො

‘‘රාජභමයන දුබ්භික්ඛභමයනා’’තිආදිනා. සංවාසං නාධිවාකසක, යාව කසො

සුද්ධ ානකසොතිරාජභයාදීහි  හිතලිඞ් තාය මෙොසුද්ධ ානමෙොයාවෙංවාෙං 
නාධිවාමෙතීති අත්මථො. මයො හි රාජභයාදිං විනා මකවලං භික්ඛූ වඤ්මචත්වා
මතහි ෙද්ධිං ෙංවසිතුකා තාය ලිඞ් ං  ණ්හාති, මෙො අසුද්ධචිත්තතාය
ලිඞ් ග් හමණමනව මථයයෙංවාෙමකො නා  මහොති. අයං පන තාදිමෙන
අසුද්ධචිත්මතන භික්ඛූ වඤ්මචතුකා තාය අභාවමතො යාව ෙංවාෙං
නාධිවාමෙති, තාවමථයයෙංවාෙමකොනා නමහොති.මතමනව ‘‘රාජභයාදීහි 
 හිතලිඞ් ානං‘ගිහී ංෙ මණොතිජානන්තූ’තිවඤ්චනචිත්මතෙතිපිභික්ඛූනං 
වඤ්මචතුකා තාය අභාවා මදොමෙො න ජාමතො’’තිතීසුපි  ණ්ඨිපමදසු වුත්තං.
මකචිපන ‘‘වූපෙන්තභයතා ඉධසුද්ධචිත්තතා’’තිවදන්ති, එවඤ්ච ෙතිමෙො
වූපෙන්තභමයොයාව ෙංවාෙංනාධිවාමෙති, තාවමථයයෙංවාෙමකොනමහොතීති
අය ත්මථොවිඤ්ඤායති.ඉ ේමිඤ්ච අත්මථවිඤ්ඤාය ාමනඅවූපෙන්තභයේෙ
ෙංවාෙොදියමනපි මථයයෙංවාෙමකො න මහොතීති ආපජ්මජයය, න ච
අට්ඨකථායං අවූපෙන්තභයේෙ ෙංවාෙොදියමනපි අමථයයෙංවාෙකතා 

දේසිතා. සබ්බ්පාසණ්ඩියභත්තානිභුඤ්ජන්කතොතිචඉමිනා අවූපෙන්තභමයනපි
ෙංවාෙංඅොදියන්මතමනවභවිතබ්බන්තිදීමපති.මතමනවතීසුපි  ණ්ඨිපමදසු
වුත්තං ‘‘යේ ා විහාරංආ න්ත්වා ෙඞ්ඝිකං  ණ්හන්තේෙෙංවාෙං පරිහරිතුං
දුක්කරං, තේ ා ‘ෙබ්බපාෙණ්ඩියභත්තාිච භුඤ්ජන්මතො’ති ඉදං වුත්ත’’න්ති.
තේ ාරාජභයාදීහි හිතලිඞ් තාමයමවත්ථසුද්ධචිත්තතාති  මහතබ්බං. 



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(පඨම ොභාම ො) 
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පටුන 

සබ්බ්පාසණ්ඩියභත්තානීති ෙබ්බො යිකානං ොධාරණං කත්වා

වීථිචතුක්කාදීසු ඨමපත්වා දාතබ්බභත්තාිච. ොයපරිහාරියානීති කාමයන

පරිහරිතබ්බාිච. අබ්භුග් ච්ඡන්තීති අභිමුඛං  ්ඡන්ති. 

ෙම් න්තානුට්ඨාකනනාතිකසිම ොරක්ඛාදිකම් ාකරමණන. තකදවපත්තචීවරං

දදාය විහාරං  ච්ඡතීති චීවරාිච ිචවාෙනපාරුපනවමෙන ආදාය, පත්තඤ්ච
අංෙකූමටලග්ම ත්වා විහාරං ්ඡති. 

නාපි සයං ජානාතීති ‘‘මයො එවං පබ්බජති, මෙො මථයයෙංවාෙමකො නා 
මහොතී’’තිවා‘‘එවංකාතුංනලභතී’’තිවා‘‘එවංපබ්බජිමතොෙ මණොනා  න

මහොතී’’ති වා න ජානාති. කයො එවං පබ්බ්ජක, කසො කථයයසංවාසකෙො නා  

කහොතීති ඉදං පන ිචදේෙන ත්තං. අනුපසම්පන්නොකලකයවාති ඉමිනා
උපෙම්පන්නකාමලසුත්වාෙමචපි නාමරොමචති, මථයයෙංවාෙමකොනමහොතීති
දීමපති. 

සික්ඛං අප්පච්චක්ඛාය…කප.… කථයයසංවාසකෙොනකහොතීතිඉදංභික්ඛූහි 
දින්නලිඞ් ේෙඅපරි්චත්තත්තානලිඞ් ත්මථනමකොමහොති, ලිඞ් ානුරූපේෙ 

ෙංවාෙේෙොදිතත්තානාපිෙංවාෙත්මථනමකොමහොතීතිවුත්තං. එකෙො භික්ඛු

ොසාකය සඋස්සාකහොව ඔදාතං නිවාකසත්වාති එත්ථාපි ඉදම ව කාරණං 

දට්ඨබ්බං. පරමතො ‘‘සා කණකරො සලිඞ්ක  ඨිකතො’’තිආදිනා ො මණරේෙ

වුත්තවිධාමනසුපිඅමථයයෙංවාෙපක්මඛඅයම වනමයො. ‘‘භික්ඛුනියාපිඑකසව

නකයො’’තිවුත්තම වත්ථං ‘‘සාපිගිහිභාවංපත්ථය ානා’’තිආදිනාවිභාමවති. 

සකච කෙොචි වුඩ්ඪපබ්බ්ජිකතොති ො මණරං ෙන්ධාය වුත්තං. 

 හාකපළාදීසූති එමතන ගිහිෙන්තකං දේසිතං. සා කණරපටිපාටියා…කප.… 

කථයයසංවාසකෙො න කහොතීති එත්ථ කිඤ්චාපි මථයයෙංවාෙමකො න මහොති, 
පාරාජිකං පන ආපජ්ජතිමයව. මෙෙම ත්ථ උත්තානම වාති ොරත්ථදීපිචයං
(ොරත්ථ.ටී. හාවග් 3.110) වුත්තං. 

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.110) පන – මථයයාය 

ලිඞ් ග් හණ ත්තම්පිඉධෙංවාමෙොඑවාතිආහ ‘‘තකයො කථයයසංවාසො’’ති. 

න යථාවුඩ්ඪං වන්දනන්ති භික්ඛූනං ො මණරානං වා වන්දනං න ොදියති. 

යථාවුඩ්ඪං වන්දනන්ති අත්තනා මුොවාමදන දේසිතවේෙක්කම න භික්ඛූනං
වන්දනං ොදියති. දහරො මණමරො පන වුඩ්ඪො මණරානං, දහරභික්ඛූ ච

වුඩ්ඪානං වන්දනං ොදියන්මතොපි මථයයෙංවාෙමකො න මහොති. ඉ ස්මිං

අත්කථති ෙංවාෙත්මථනකත්මථ. භික්ඛුවස්සානීති ඉදං ෙංවාෙත්මථනමක
වුත්තපාඨවමෙන වුත්තං, ෙයම ව පන පබ්බජිත්වා ො මණරවේොිච
 මණන්මතොපි උභයත්මථනමකො එව. න මකවලඤ්ච පුරිමෙොව, ඉත්ථීපි
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භික්ඛූනීසු එවං පටිපජ්ජති, මථයයෙංවාසිකාව. ආදිකම්මිකාපි මචත්ථ න
මු්චන්ති.උපෙම්පන්මනසුඑවපඤ්ඤත්තාපත්තිංපටි්චආදිකම්මිකා වුත්තා, 
මතමනමවත්ථආදිකම්මිමකොපිනමුත්මතො. 

රාජ…කප.… භකයනාතිඑත්ථ භය-ෙද්මදොප්මචකංමයොමජතබ්මබො. යාව

කසො සුද්ධ ානකසොති ‘‘ඉමිනා ලිඞ්ම න භික්ඛූ වඤ්මචත්වා මතහි
ෙංවසිේොමී’’ති අසුද්ධචිත්තාභාමවනසුද්ධචිත්මතො.මතනහිඅසුද්ධචිත්මතන
ලිඞ්ම  හිත ත්මත ප්ඡාභික්ඛූහිෙහෙංවෙතුවා ාවා, ලිඞ් ත්මථනමකො
මහොති. ප්ඡා ෙංවෙන්මතොපි අභබ්මබො හුත්වා ෙංවෙති, තේ ා
උභයත්මථනමකොපි ලිඞ් ත්මථනමක එව පවිෙතීති මවදිතබ්බං. මයො පන
රාජාදිභමයන සුද්ධචිත්මතොව ලිඞ් ං  මහත්වා විචරන්මතො ප්ඡා
‘‘භික්ඛුවේොිච  මණත්වා ජීවේොමී’’ති අසුද්ධචිත්තං උප්පාමදති, මෙො
චිත්තුප්පාද ත්මතන මථයයෙංවාෙමකො න මහොති සුද්ධචිත්මතන 
 හිතලිඞ් ත්තා. ෙමච පන මෙො භික්ඛූනං ෙන්තිකං  න්ත්වා
ො මණරවේෙ ණනාදිං කමරොති, තදාෙංවාෙත්මථනමකො, උභයත්මථනමකො
වා මහොතීති දට්ඨබ්බං. යං පන පරමතො ‘‘ෙහ ධුරිචක්මඛමපන අයම්පි
මථයයෙංවාෙමකොවා’’තිවුත්තං, තංභික්ඛූහිෙඞ් ම්  ෙංවාොධිවාෙනවමෙන

ධුරිචක්මඛපංෙන්ධායවුත්තං.මතනවුත්තං ‘‘සංවාසංනාධිවාකසක, යාවා’’ති, 
තේෙතාව මථයයෙංවාෙමකොනා නවු්චතීතිෙම්බන්මධොදට්ඨබ්මබො.එත්ථ
චමචොරාදිභයංවිනාපි කී ාධිප්පාමයනලිඞ් ං මහත්වාභික්ඛූනම්පිෙන්තිමක
පබ්බජිතාලයං දේමෙත්වා වන්දනාදිං අොදියන්මතොපි ‘‘මෙොභති නු මඛො ම 
පබ්බජිතලිඞ් ’’න්තිආදිනා සුද්ධචිත්මතන  ණ්හන්මතොපි මථයයෙංවාෙමකො
නමහොතීතිදට්ඨබ්බං. 

සබ්බ්පාසණ්ඩියභත්තානීති ෙබ්බො යිකානං ොධාරණං කත්වා
පඤ්ඤත්තාිච භත්තාිච. ඉදඤ්ච භික්ඛූනඤ්මඤව ිචයමිතභත්තග් හමණ 
ෙංවාමෙොපි ෙම්භමවයයාති ෙබ්බොධාරණභත්තං වුත්තං. ෙංවාෙං පන
අොදියිත්වා අභික්ඛුකවිහාරාදීසු විහාරභත්තාදීිච භුඤ්ජන්මතොපි

මථයයෙංවාෙමකො න මහොති එව. ෙම් න්තානුට්ඨාකනනාති

කසිආදිකම් ාකරමණන. පත්තචීවරං දදායාති භික්ඛුලිඞ් වමෙන ෙරීමරන
ධාමරත්වා. 

කයො එවං පබ්බ්ජක, කසො කථයයසංවාසකෙො නා  කහොතීති ඉදං
ිචදේෙන ත්තං. ‘‘මථයයෙංවාෙමකො’’ති පන නා ං අජානන්මතොපි ‘‘එවං 
කාතුංනවට්ටතී’’තිවා ‘‘කමරොන්මතොෙ මණොනා නමහොතී’’තිවා ‘‘යදි
ආමරොමචේොමි, ඡඩ්ඩයිේෙන්ති ’’න්තිවා ‘‘මයනමකනචිපබ්බජ්ජාම න
රුහතී’’තිජානාති, මථයයෙංවාෙමකොමහොති.මයොපනපඨ ං‘‘පබ්බජ්ජාඑවං
ම   හිතා’’ති ෙඤ්ඤී මකවලං අන්තරා අත්තමනො
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මෙතවත්ථිචවාෙනාදිවිප්පකාරං පකාමෙතුං ලජ්ජන්මතො න කමථති, මෙො 

මථයයෙංවාෙමකො න මහොති. අනුපසම්පන්නොකලකයවාති එත්ථ 
අවධාරමණන උපෙම්පන්නකාමල මථයයෙංවාෙකලක්ඛණං ඤත්වා
වඤ්චනායපි නාමරොමචති, මථයයෙංවාෙමකො න මහොතීති දීමපති. මෙො හි
සුද්ධචිත්මතන හිතලිඞ් ත්තා ලිඞ් ත්මථනමකොනමහොති, ලද්ධූපෙම්පදත්තා
තදනුගුණේමෙව ෙංවාෙේෙ ොදිතත්තා ෙංවාෙත්මථනමකොපි න මහොති.
අනුපෙම්පන්මනො පන ලිඞ් ත්මථනමකො මහොති, ෙංවාොරහේෙ ලිඞ් ේෙ
 හිතත්තාෙංවාෙොදියන ත්මතනෙංවාෙත්මථනමකො මහොති. 

සලිඞ්ක  ඨිකතොති ෙලිඞ් භාමව ඨිමතො. කථයයසංවාසකෙො න කහොතීති
භික්ඛූහි දින්නලිඞ් ේෙ අපරි්චත්තත්තා ලිඞ් ත්මථනමකො න මහොති.
භික්ඛුපටිඤ්ඤාය අපරි්චත්තත්තා ෙංවාෙත්මථනමකො න මහොති. යං පන 
 ාතිකාට්ඨකථායං (කඞ්ඛා. අට්ඨ. පඨ පාරාජිකවණ්ණනා) ‘‘ලිඞ් ානුරූපේෙ
ෙංවාෙේෙ ොදිතත්තා නාපි ෙංවාෙත්මථනමකො’’ති කාරණං වුත්තං, තම්පි
ඉදම ව කාරණං ෙන්ධාය වුත්තං. ඉතරථා ො මණරේොපි
භික්ඛුවේෙ ණනාදීසුලිඞ් ානුරූපෙංවාමෙොඑවොදිමතොති ෙංවාෙත්මථනකතා
නසියාභික්ඛූහිදින්නලිඞ් ේෙඋභින්නම්පිොධාරණත්තා.යථා මචත්ථභික්ඛු, 
එවං ො මණමරොපි පාරාජිකං ෙ ාපන්මනො ො මණරපටිඤ්ඤාය 

අපරි්චත්තත්තා ෙංවාෙත්මථනමකො න මහොතීති මවදිතබ්මබො. කසොභතීක 

සම්පටිච්ඡිත්වාතිකාොවධාරමණධුරංිචක්ඛිපිත්වාගිහිභාවං ෙම්පටි්ඡිත්වා. 

සකච කෙොචි වුඩ්ඪපබ්බ්ජිකතොති ො මණරං ෙන්ධාය වුත්තං. 

 හාකපළාදීසූති විලීවාදි මයසු ඝරද්වාමරසු ඨපිමතසු භත්තභාජනවිමෙමෙසු.
එමතනවිහාමරභික්ඛූහිෙද්ධිංවේෙ ණනාදීනංඅකරණං දේමෙතීතිවුත්තං. 

139. තිත්ථියපක්කන්තකකථායං කතසං ලිඞ්ක  දදින්න ත්කත 

කත්ථියපක්ෙන්තකෙො කහොතීති ‘‘තිත්ථිමයො භවිේොමී’’ති  තේෙ 
ලිඞ් ග් හමණමනව මතෙං ලද්ධිපි  හිතාමයව මහොතීති කත්වා වුත්තං.
මකනචිපන‘‘මතෙං ලිඞ්ම ආදින්න ත්මතලද්ධියා හිතායපිඅග් හිතායපි
තිත්ථියපක්කන්තමකො මහොතී’’තිවුත්තං, තංන මහතබ්බං.නහි‘‘තිත්ථිමයො
භවිේොමී’’ති  තේෙ ලිඞ් ෙම්පටි්ඡනමතො අඤ්ඤං ලද්ධිග් හණං නා 
අත්ථි. ලිඞ් ෙම්පටි්ඡමනමනව හි මෙො  හිතලද්ධිමකො මහොති. මතමනව
‘‘වී ංෙනත්ථං කුෙචීරාදීිච…මප.… යාව න ෙම්පටි්ඡති, තාව තං ලද්ධි
රක්ඛති, ෙම්පටි්ඡිත ත්මත තිත්ථියපක්කන්තමකො මහොතී’’ති වුත්තං. 

නග්ක ොව දජීවොනං උපස්සයං  ච්ඡක, පදවාකර පදවාකර දුක්ෙටන්ති
‘‘ආජීවමකො භවිේෙ’’න්ති අසුද්ධචිත්මතන   නප්චයා දුක්කටං වුත්තං.
නග්ම න හුත්වා   නප්චයාපි පදවාමර දුක්කටා න මු්චතිමයවාති
ොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ.ටී. හාවග් 3.110) වුත්තං. 
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වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.110) පන – 

තිත්ථියපක්කන්තකාදිකථාසු කතසං ලිඞ්ක  දදින්න ත්කතති 
වී ංොදිඅධිප්පායංවිනා‘‘තිත්ථිමයොභවිේොමී’’තිෙන්ිචට්ඨානවමෙනලිඞ්ම  

කාමයනධාරිත ත්මත. සයක වාතිතිත්ථියානංෙන්තිකං අ න්ත්වා ෙයම ව

ෙඞ්ඝාරාම පිකුෙචීරාදීිචිචවාමෙති. දජීවකෙොභවිස්සන්ක…කප.…  ච්ඡතීති
ආජීවකානං ෙන්තිමක මතෙං පබ්බජනවිධිනා ‘‘ආජීවමකො භවිේොමී’’ති
 ්ඡති. තේෙ හි තිත්ථියභාවූප  නං පති ෙන්ිචට්ඨාමන විජ්ජ ාමනපි
‘‘ න්ත්වා භවිේොමී’’ති පරිකප්පිතත්තා පදවාමර දුක්කටම ව වුත්තං. 

දුක්ෙටන්ති පාළියා අවුත්මතපි ම ථුනාදීසු
වුත්තපුබ්බපමයො දුක්කටානුමලො මතොවුත්තං.එමතනචෙන්ිචට්ඨානවමෙන 
ලිඞ්ම  ෙම්පටි්ඡිමත පාරාජිකං, තමතො පුරි පමයොම  ථුල්ල්චයඤ්ච
වත්තබ්බම ව. ථුල්ල්චයක්ඛමණ ිචවත්තන්මතොපි ආපත්තිං මදොමපත්වා
මු්චති එවාති දට්ඨබ්බං. යථා මචත්ථ, එවං ෙඞ්ඝමභමදපි මලොහිතුප්පාමදපි
භික්ඛූනං පුබ්බපමයො ාදීසු දුක්කටථුල්ල්චයපාරාජිකාහි මු්චනසී ා ච
මවදිතබ්බා. ොෙනවිරුද්ධතාමයත්ථ ආදිකම්මිකානම්පි අනාපත්ති න වුත්තා.
පබ්බජ්ජායපිඅභබ්බතාදේෙනත්ථංපමනමත අඤ්මඤචපාරාජිකකණ්මඩවිසුං 
සික්ඛාපමදනපාරාජිකාදිං අදේමෙත්වාඉධඅභබ්මබසුඑවවුත්තාතිමවදිතබ්බං. 

තං ලද්ධීති තිත්ථියමවමෙ මෙට්ඨභාවග් හණම ව ෙන්ධාය වුත්තං.
මතෙඤ්හිතිත්ථියානංෙේෙතාදිග් ාහං  ණ්හන්මතොපිලිඞ්ම අෙම්පටි්ඡිමත
තිත්ථියපක්කන්තමකොනමහොති, තංලද්ධිං අග් මහත්වාපි‘‘එමතෙංවතචරියා

සුන්දරා’’තිලිඞ් ංෙම්පටි්ඡන්මතො තිත්ථියපක්කන්තමකොමහොතිඑව. ලද්ධියා

අභාකවනාති භික්ඛුභාමව ොලයතාය තිත්ථියභාවූප  නලද්ධියා අභාමවන.
එමතන ච ආපදාසු කුෙචීරාදිං පාරුපන්තේෙපි නග් ේෙ විය අනාපත්තීති

දේමෙති. උපසම්පන්නභික්ඛුනා ෙථිකතොති එත්ථ ෙඞ්ඝමභදමකොපි 
උපෙම්පන්නභික්ඛුනාව කථිමතො,  ාතුඝාතකාදමයො පන
අනුපෙම්පන්මනනාතිපිදට්ඨබ්බන්ති ආ තං. 

140. තිර්ඡානකථායං ‘‘කයොකෙොචිඅ නුස්සජාකකයො, සබ්කබ්ොවඉ ස්මිං

අත්කථ කරච්ඡාන කතොකකවදිතබ්කබ්ො’’තිඑමතනඑමෙො නුේෙජාතිමයොඑව
භ වමතොොෙමන පබ්බජිතුංවාඋපෙම්පජ්ජිතුංවාලභති, නතමතොඅඤ්මඤති
දීමපති. මතනාහ භ වා ‘‘තුම්මහ මඛොත්ථ නා ා අවිරු ්හිධම් ා ඉ ේමිං
ධම් විනමය’’ති( හාව.111). 

141. ආනන්තරියකථායං තිර්ඡානාදිඅ නුේෙජාතිමතො
 නුේෙජාතිකානඤ්මඤව පුත්මතසු ම ත්තාදමයොපි තික්ඛවිෙදා මහොන්ති

මලොකුත්තරගුණා වියාති ආහ ‘‘ නුස්සිත්ථිභූතා ජනිො  ාතා’’ති. යථා
 නුේොනඤ්මඤව කුෙලපවත්ති තික්ඛවිෙදා, එවං අකුෙලපවත්තිපීති ආහ 
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‘‘සයම්පි  නුස්සජාකකෙකනවා’’තිආදි. අථ වා යථා ෙ ානජාතියේෙ

විමකොපමන කම් ං රුතරං, නතථාවිජාතියේොතිආහ ‘‘ නුස්සිත්ථිභූතා’’ති.
පුත්තෙම්බන්මධන  ාතුපිතුෙ ඤ්ඤා, දත්තකිත්ති ාදිවමෙනපි
පුත්තමවොහාමරො මලොමක දිේෙති, මෙො ච මඛො පරියායමතොති

ිචප්පරියායසිද්ධතංදේමෙතුං ‘‘ජනිො ාතා’’ති වුත්තං.යථා නුේෙත්තභාමව
ඨිතේමෙව කුෙලධම් ානං තික්ඛවිෙදසූරභාවාපත්ති යථා තං තිණ්ණම්පි
මබොධිෙත්තානං මබොධිත්තයිචබ්බත්තියං, එවං  නුේෙත්තභාමව ඨිතේමෙව

අකුෙලධම් ානම්පි තික්ඛවිෙදසූරභාවාපත්තීති ආහ ‘‘සයම්පි

 නුස්සජාකකෙකනවා’’ති. දනන්තරිකයනාති එත්ථ චුතිඅනන්තරං ිචරමය
පටිෙන්ධිඵලං අනන්තරං නා , තේමිං අනන්තමර ජනකත්මතන ිචයුත්තං
ආනන්තරියං, මතන. අථ වා චුතිඅනන්තරං ඵලං අනන්තරං නා , තේමිං
අනන්තමර ිචයුත්තං, තන්ිචබ්බත්තමනන අනන්තරකරණසීලං, 

අනන්තරප්පමයොජනං වා ආනන්තරියං, මතන දනන්තරිකයන 

 ාතුඝාතෙෙම්ක න. පිතුඝාතමකපි ‘‘මයන  නුේෙභූමතො ජනමකො පිතා
ෙයම්පි  නුේෙජාතිමකමනව ෙතා ෙඤ්චි්ච ජීවිතා මවොමරොපිමතො, අයං
ආනන්තරිමයන පිතුඝාතකකම්ම න පිතුඝාතමකො’’තිආදිනා ෙබ්බං

මවදිතබ්බන්තිආහ ‘‘පිතුඝාතකෙපිඑකසව නකයො’’ති. 

පරිවත්තිතලිඞ් ම්පි  ාතරං වා පිතරං වා ජීවිතා මවොමරොමපන්තේෙ 
ආනන්තරියකම් ං මහොතිමයව. ෙතිපි හි ලිඞ් පරිවත්මත මෙො එව
එකකම් ිචබ්බත්මතො භවඞ් ප්පබන්මධො ජීවිතප්පබන්මධො, න අඤ්මඤොති.
මයො පන ෙයං  නුේමෙො තිර්ඡානභූතං පිතරං වා  ාතරං වා, ෙයං වා
තිර්ඡානභූමතො  නුේෙභූතං, තිර්ඡාමනොමයව වා තිර්ඡානභූතං ජීවිතා
මවොමරොමපති, තේෙ කම් ං ආනන්තරියං න මහොති, භාරියං පන මහොති, 
ආනන්තරියං ආහ්මචව තිට්ඨති. එ කචතුක්කං ෙඞ් ා චතුක්කං
මචොරචතුක්කඤ්මචත්ථ කමථතබ්බං. ‘‘එ කං  ාමරමී’’ති අභිෙන්ධිනාපි හි
එ කට්ඨාමනඨිතං නුේමෙො  නුේෙභූතං ාතරංවා පිතරංවා ාමරන්මතො
ආනන්තරියං ඵුෙති  රණාධිප්පාමයමනව ආනන්තරියවත්ථුමනො
විමකොපිතත්තා. එ කාභිෙන්ධිනා, පන  ාතාපිතිඅභිෙන්ධිනා වා එ කං
 ාමරන්මතො ආනන්තරියං න ඵුෙති ආනන්තරියවත්ථුමනො අභාවමතො.
 ාතාපිතිඅභිෙන්ධිනා  ාතාපිතමරො  ාමරන්මතො ඵුේෙමතව. එෙ නමයො
ඉතරේමිම්පි චතුක්කද්වමය. යථා ච  ාතාපිතූසු, එවං අරහන්මතසු එතාිච
චතුක්කාිච මවදිතබ්බාිච. ෙබ්බත්ථ හි පුරි ං අභිෙන්ධිචිත්තං අප්ප ාණං, 
වධකචිත්තං, පන තදාරම් ණජීවිතින්ද්රියඤ්ච ප ාණං. කතානන්තරියකම්ම ො
ච ‘‘තේෙ කම් ේෙ විපාකං පටිබාමහේොමී’’ති ෙකලචක්කවා ං
 හාමචතියප්ප ාමණහිකඤ්චනථූමපහිපූමරත්වාපි ෙකලචක්කවා ංපූමරත්වා
ිචසින්නේෙ භික්ඛුෙඞ්ඝේෙ  හාදානං දත්වාපි බුද්ධේෙ භ වමතො
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ෙඞ්ඝාටිකණ්ණං අමුඤ්චන්මතො විචරිත්වාපි කායේෙ මභදා ිචරයම ව

උපපජ්ජති, පබ්බජ්ජඤ්ච න ලභති. පිතුඝාතමක කවසියා පුත්කතොති
උපලක්ඛණ ත්තං, කුලිත්ථියා අතිචාරිිචයා පුත්මතොපි අත්තමනො පිතරං
අජාිචත්වාඝාන්මතන්මතොපිපිතුඝාතමකොවමහොති. 

අරහන්තඝාතකකම්ම  අවකසසන්ති අනා ාමිආදිකං. අයම ත්ථ
ෙඞ්මඛමපො, විත්ථාමරොපනතතියපාරාජිකවණ්ණනාමතො  මහතබ්මබො. 

‘‘දුට්ඨචිත්කතනා’’ති වුත්තම වත්ථං විභාමවති ‘‘වධෙචිත්කතනා’’ති.

වධකමචතනායහිදූසිතංචිත්තං ඉධදුට්ඨචිත්තංනා . කලොහිතංඋප්පාකදතීති
එත්ථ තථා තේෙ අමභජ්ජකායතාය පරූපක්කම න චම් ්මඡදං කත්වා
මලොහිතපග්ඝරණං නා  නත්ථි, ෙරීරේෙ පන අන්මතොමයව එකේමිං ඨාමන
මලොහිතංෙම ොෙරති, ආඝාමතනපකුප්ප ානංෙඤ්චිතංමහොති. මදවදත්මතන
පවිද්ධසිලමතො භිජ්ජිත්වා  තා ෙක්ඛලිකාපි තථා තේෙ පාදන්තං පහරි, 
ඵරසුනා පහමටො විය පාමදො අන්මතොමලොහිමතොමයව අමහොසි. ජීවමකො පන 
තථා තේෙරුචියා ෙත්ථමකනචම් ං ඡින්දිත්වා තම්හා ඨානා දුට්ඨමලොහිතං 

නීහරිත්වාඵාසු කාසි, මතනේෙපුඤ්ඤකම් ම වඅමහොසි.මතනාහ ‘‘ජීවකෙො

වියා’’තිආදි. 

අථ මය පරිිචබ්බුමත තථා මත මචතියං භින්දන්ති, මබොධිං ඡින්දන්ති, 
ධාතුම්හි උපක්ක න්ති, මතෙං කිං මහොතීති? භාරියං කම් ං මහොති 
ආනන්තරියෙදිෙං. ෙධාතුකං පන ථූපං වා පටි ං වා බාධ ානං මබොධිොඛං
ඡින්දිතුං වට්ටති. ෙමචපි තත්ථ ිචලීනා ෙකුණා මචතිමය ව්චං පාමතන්ති, 
ඡින්දිතුං වට්ටතිමයව. පරිමභො මචතියමතො හි ෙරීරමචතියං  රුතරං.
මචතියවත්ථුංභින්දිත්වා ්ඡන්මත මබොධිමූමලපිඡින්දිත්වාහරිතුංවට්ටති.යා
පන මබොධිොඛා මබොධිඝරං බාධති, තං ම හරක්ඛණත්ථං ඡින්දිතුං න ලභති.
මබොධිඅත්ථාය හි ම හං, න ම හත්ථාය මබොධි. ආෙනඝමරපි එමෙවනමයො.
යේමිං පන ආෙනඝමර ධාතු ිචහිතා මහොති, තේෙ රක්ඛණත්ථාය තං ොඛං
ඡින්දිතුං වට්ටති. මබොධිජග් නත්ථං ඔමජොහරණොඛං වා පූතිට්ඨානං වා
ඡින්දිතුං වට්ටතිමයව, ෙත්ථුරූපකායපටිජග් මනවියපුඤ්ඤම්පිමහොති. 

ෙඞ්ඝමභමද චතුන්නංෙම් ානන්ති අපමලොකනාදීනංචතුන්නංකම් ානං. 

අයංසඞ්ඝකභදකෙොතිපකතත්තං භික්ඛුං ෙන්ධායවුත්තං.පුබ්මබඑවපාරාජිකං
ෙ ාපන්මනොවා වත්ථාදිමදොමෙනවිපන්නුපෙම්පමදො වාෙඞ්ඝංභින්දන්මතොපි
ආනන්තරියං න ඵුෙති, ෙඞ්මඝො පන භින්මනොව මහොති, පබ්බජ්ජා චේෙ න
වාරිතාතිදට්ඨබ්බං. 
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පටුන 

භික්ඛුනීදූෙමන ඉච්ඡ ානන්ති ඔදාතවත්ථවෙනං ඉ්ඡ ානං. මතමනවාහ 

‘‘ගිහිභාකව සම්පටිච්ඡිත ත්කතකයවා’’ති. මනව පබ්බජ්ජා අත්ථීති මයොජනා.
මයොචපටික්ඛිත්මතඅභබ්මබචපුග් මලඤත්වාපබ්බාමජති, උපෙම්පාමදති
වා, දුක්කටං.අජානන්තේෙෙබ්බත්ථඅනාපත්තීතිමවදිතබ්බං. 

142.  බ්භ ාමෙහි ෙද්ධිං වීෙති වේොිච අේොති  බ්භවීකසො. 

හායනවඩ්ඪනන්ති  බ්භ ාමෙසු අධිමකසු උත්තරි හායනං, ඌමනසු 

වඩ්ඪනන්ති මවදිතබ්බං. එකූනවීසකවස්සන්ති ද්වාදෙ  ාමෙ  ාතුකු්ඡිේමිං
වසිත්වා  හාපවාරණාය ජාතකාලමතො පට්ඨාය එකූනවීෙතිවේෙං. 

පාටිපදදිවකසති ප්ඡිමිකාය වේසූප  නදිවමෙ. ‘‘තිංෙරත්තිදිමවො  ාමෙො’’ති

(අ.ිච.3.71; 8.43; විභ.1023) වචනමතො ‘‘චත්තාකරො ාසා පරිහායන්තී’’ති

වුත්තං. වස්සං උක්ෙඩ්ඪන්තීති වේෙං උද්ධං කඩ්ඪන්ති, තතියෙංව්ඡමර
එක ාෙේෙ අධිකත්තා  ාෙපරි්චජනවමෙන වේෙං උද්ධං කඩ්ඪන්තීති
අත්මථො, තේ ාතතිමයොෙංව්ඡමරොමතරෙ ාසිමකොමහොති. ෙංව්ඡරේෙපන

ද්වාදෙ ාසිකත්තා අට්ඨාරෙසුවේමෙසුඅධික ාමෙවිසුං මහත්වා ‘‘ඡ ාසා

වඩ්ඪන්තී’’ති වුත්තං. තකතොති ඡ ාෙමතො. නික්ෙඞ්ඛා හුත්වාති අධික ාමෙහි
ෙද්ධිං පරිපුණ්ණවීෙතිවේෙත්තා ිචබ්මබ තිකා හුත්වා. යං පන වුත්තං තීසුපි
 ණ්ඨිපමදසු‘‘අට්ඨාරෙන්නංමයවවේොනංඅධික ාමෙ මහත්වා ණිතත්තා 
මෙෙවේෙද්වයේෙපි අධිකදිවොිච මහොන්ති, තාිච අධිකදිවොිච ෙන්ධාය
‘ිචක්කඞ්ඛා හුත්වා’ති වුත්ත’’න්ති, තං න  මහතබ්බං. න හි ද්වීසු වේමෙසු
අධිකදිවොිචනා  විසුං උපලබ්භන්ති තතිමය වේමෙ වේසුක්කඩ්ඪනවමෙන
අධික ාමෙ පරි්චත්මතමයව අතිමරක ාෙෙම්භවමතො, තේ ා ද්වීසු වේමෙසු
අතිමරකදිවොිචවිසුංන ෙම්භවන්ති. 

‘‘මත ද්මව  ාමෙ  මහත්වා වීෙති වේොිච පරිපුණ්ණාිච මහොන්තී’’ති
කේ ාවුත්තං, එකූනවීෙතිවේෙම්හිචපුනඅපරේමිං වේමෙපක්ඛිත්මතවීෙති

වේොිච පරිපුණ්ණාිච මහොන්තීති ආහ ‘‘එත්ථ පන…කප.… වුත්ත’’න්ති.

අමනකත්ථත්තාිචපාතානං පන-ෙද්මදොහිෙද්දත්මථො, එත්ථ හීති වුත්තංමහොති.
ඉදඤ්හිවුත්තේමෙවත්ථේෙෙ ත්ථනවමෙනවුත්තං.ඉමිනාචඉ ං දීමපති– 
යංවුත්තං‘‘එකූනවීෙතිවේෙංො මණරංිචක්ඛ නීයපුණ්ණ ාසිංඅතික්කම්  
පාටිපදදිවමෙ උපෙම්පාමදන්තී’’ති, තත්ථ  බ්භ ාමෙපි  මහත්වා ද්වීහි
 ාමෙහි අපරිපුණ්ණවීෙතිවේෙං ෙන්ධාය ‘‘එකූනවීෙතිවේෙ’’න්ති වුත්තං, 
තේ ා අධික ාමෙසු ද්වීසු  හිමතසු එව වීෙති වේොිච පරිපුණ්ණාිච නා 

මහොන්තීති. තස් ාති යේ ා  බ්භ ාොපි  ණනූප ා මහොන්ති, තේ ා. 

එෙවීසකවස්කසො කහොතීති ජාතදිවෙමතො පට්ඨාය වීෙතිවේමෙො ෙ ාමනො 

 බ්භ ාමෙහි ෙද්ධිං එකවීෙතිවේමෙො මහොති. අඤ්ඤං උපසම්පාකදතීති
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උපජ්ඣාමයො, කම් වාචාචරිමයො වා හුත්වා උපෙම්පාමදතීති ොරත්ථදීපිචයං
(ොරත්ථ.ටී.පාචිත්තිය3.406) ආ තං. 

 බ්මභ ෙයිතකාමලන ෙද්ධිං වීෙති ං වේෙං පරිපුණ්ණ ේොති 

 බ්භවීකසො. නික්ඛ නීයපුණ්ණ ාසීති ොවණ ාෙේෙ පුණ්ණමියා 

ආො ්හීපුණ්ණමියා අනන්තරපුණ්ණමී. පාටිපදදිවකසති ප්ඡිමිකාය
වේසූපනායිකාය, ද්වාදෙ ාමෙ ාතුකු්ඡිේමිංවසිත්වා හාපවාරණාය ජාතං
උපෙම්පාමදන්තීති අත්මථො. ‘‘තිංෙරත්තිදිමවො  ාමෙො, ද්වාදෙ ාසිමකො 

ෙංව්ඡමරො’’ති වචනමතො ‘‘චත්තාකරො  ාසා පරිහායන්තී’’ති වුත්තං. වස්සං

උක්ෙඩ්ඪන්තීති වේෙං උද්ධං කඩ්ඪන්ති, ‘‘එක ාෙං අධික ාමෙො’’ති
ඡඩ්මඩත්වා වේෙං උප ්ඡන්තීති අත්මථො, තේ ා තතිමයො තතිමයො

ෙංව්ඡමරො මතරෙ ාසිමකො මහොති. කත ද්කව  ාකස  කහත්වාති
ිචක්ඛ නීයපුණ්ණ ාෙමතො යාව ජාතදිවෙභූතා  හාපවාරණා, තාව මය ද්මව 
 ාොඅනා තා, මතෙංඅත්ථාය අධික ාෙමතොලද්මධද්මව ාමෙ  මහත්වා.

මතනාහ ‘‘මයො පවාමරත්වා වීෙතිවේමෙො භවිේෙතී’’තිආදි. ‘‘නික්ෙඞ්ඛා

හුත්වා’’ති ඉදං අට්ඨාරෙන්නං වේොනං එව අධික ාමෙ  මහත්වා තමතො
වීෙතියා වේමෙසුපි චාතුද්දසීනං අත්ථාය චතුන්නං  ාොනං පරිහාපමනන
ෙබ්බථාපරිපුණ්ණවීෙතිවේෙතංෙන්ධායවුත්තං. 

පවාකරත්වා වීසකවස්කසො භවිස්සතීති  හාපවාරණාදිවමෙ අතික්කන්මත

 බ්භවේමෙන ෙහ වීෙතිවේමෙො භවිේෙතීති අත්මථො. තස් ාති යේ ා

 බ්භ ාොපි  ණනූප ා මහොන්ති, තේ ා. එෙවීසකවස්කසොති ජාතියා

වීෙතිවේෙංෙන්ධායවුත්තං. අඤ්ඤංඋපසම්පාකදතීතිඋපජ්ඣාමයො, ආචරිමයො

වා හුත්වා උපෙම්පාමදති. කසොපීති උපෙම්පාමදන්මතොපි අනුපෙම්පන්මනොති 
වි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී.පාචිත්තිය2.406) ආ තං. 

එත්ථ සියා– අට්ඨකථාටීකාසු‘‘අට්ඨාරෙසු වේමෙසුඡ ාොවඩ්ඪන්තී’’ති
වුත්තං, ඉදාිච පන ‘‘එකූනවීෙතියා වේමෙසු ෙත්ත  ාො අධිකා’’ති වදන්ති, 
කථම ත්ථවිඤ්ඤාතබ්බන්ති? වු්චමත– අට්ඨකථාටීකාසු ොෙනමවොහාමරන
මලොකිය තිං අනුප ම්  තීසු තීසු ෙංව්ඡමරසු  ාෙඡඩ්ඩනං  මහත්වා 
‘‘අට්ඨාරෙසු වේමෙසු ඡ  ාො වඩ්ඪන්තී’’ති වුත්තං, ඉදාිච පන
මවදමවොහාමරන චන්දසූරිය තිෙඞ්ඛාතං තිථිං  මහත්වා  මණන්මතො
‘‘එකූනවීෙතියා වේමෙසු ෙත්ත  ාො අධිකා’’ති වදන්තීති, තං
වේසූපනායිකකථායංආවිභවිේෙති. 

143.  ාතාවා  තාමහොතීතිෙම්බන්මධො. කසොකයවාතිපබ්බජ්ජාමපක්මඛො
එව. 
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144. ‘‘එෙසී ායඤ්ච අඤ්කඤපි භික්ඛූ අත්ථීක ඉමිනා එකසී ායං

භික්ඛුම්හිඅෙතිභණ්ඩුකම් ාමරොචනකි්චං නත්ථීතිදේමෙති. ඛණ් සී ායවා

ඨත්වා නදීසමුද්දාදීනි වා  න්ත්වා පබ්බ්ාකජතබ්කබ්ොති එමතන ෙබ්මබ
සී ට්ඨකභික්ඛූආපු්ඡිතබ්බා, අනාපු්ඡාපබ්බාමජතුංනවට්ටතීතිදීමපති. 

145. අනා ට්ඨපිණ් පාතන්ති අග් හිතඅග් ං පිණ්ඩපාතං. 

සා කණරභා ස කෙො දමිසභාක ොති එත්ථ කිඤ්චාපි ො මණරානං
ආමිෙභා ේෙ ෙ කම ව දීය ානත්තා විසුං ො මණරභාම ො නා  නත්ථි, 
මහට්ඨා  ්ඡන්තං පන භත්තං කදාචි  න්දං භමවයය, තේ ා උපරි
අග් මහත්වා ො මණරපාළියාව  මහත්වා දාතබ්මබොති අධිප්පාමයො.

ිචයතපබ්බජ්ජේමෙවචායංභාම ො දීයති.මතමනව ‘‘අපක්ෙං පත්ත’’න්තිආදි
වුත්තං.අඤ්මඤවාභික්ඛූදාතුකා ාමහොන්තීති ෙම්බන්මධො. 

146. සයං පබ්බ්ාකජතබ්කබ්ොති මකේමඡදනාදීිච ෙයං කමරොන්මතන 
පබ්බාමජතබ්මබො. මකේමඡදනං කාොය්ඡාදනං ෙරණදානන්ති හි ඉ ාිච
තීණිකමරොන්මතො ‘‘පබ්බාමජතී’’තිවු්චති, මතසුඑකංද්මවවාපිකමරොන්මතො

තථා මවොහරීයතිමයව, තේ ා එතං පබ්බ්ාකජහීති මකේමඡදනං

කාොය්ඡාදනඤ්ච ෙන්ධාය වුත්තං. උපජ්ඣායං උද්දිස්ස පබ්බ්ාකජතීති

එත්ථාපි එමෙව නමයො. ඛණ් සී ං කනත්වාති
භණ්ඩුකම් ාමරොචනපරිහරණත්ථං වුත්තං. මතන ෙභික්ඛුමක විහාමර

අඤ්ඤම්පි ‘‘එතේෙ මකමෙ ඡින්දා’’ති වත්තුං න වට්ටති. පබ්බ්ාකජත්වාති

මකේමඡදනං ෙන්ධාය වදති. භික්ඛුකතො අඤ්කඤො පබ්බ්ාකජතුං න ලභතීති

ෙරණදානං ෙන්ධාය වුත්තං. මතමනවාහ ‘‘සා කණකරො පනා’’තිආදීති 
ොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථටී. හාවග් 3.34) ආ තං.වි තිවිමනොදිචයං (වි.වි.

ටී.  හාවග්  2.34) පන – සයං පබ්බ්ාකජතබ්කබ්ොති එත්ථ ‘‘මකෙ ේසුං
ඔහාමරත්වා’’තිආදිවචනමතො මකේමඡදනකාොය්ඡාදනෙරණදානාිච
පබ්බජනං නා , මතසු ප්ඡි ද්වයං භික්ඛූහි එව කාතබ්බං, කාමරතබ්බං වා. 

පබ්බ්ාකජහීති ඉදං තිවිධම්පි ෙන්ධාය වුත්තං. ඛණ් සී ං කනත්වාති 
භණ්ඩුකම් ාමරොචනපරිහරණත්ථං. භික්ඛූනඤ්හි අනාමරොමචත්වා එකසී ාය

‘‘එතේෙමකමෙ ඡින්දා’’තිඅඤ්ඤංආණාමපතුම්පිනවට්ටති. පබ්බ්ාකජත්වාති
මකොදි්මඡදනම ව ෙන්ධාය වුත්තං ‘‘කාොයාිච අ්ඡාමදත්වා’’ති විසුං

වුත්තත්තා. පබ්බ්ාකජතුං න ලභතීති ෙරණදානං ෙන්ධාය වුත්තං.
අනුපෙම්පන්මනනභික්ඛුආණත්තියාදින්නම්පිෙරණංන රුහතීතිවුත්තං. 

වජිරබුද්ධිටීකායම්පි (වජිර ටී.  හාවග්  34) – ඛණ් සී ං කනත්වාති
භණ්ඩුකම් ාමරොචනපරිහරණත්ථං වුත්තං, මතන ෙභික්ඛුමක විහාමර

අඤ්ඤම්පි ‘‘එතේෙ මකමෙ ඡින්දා’’ති වත්තුංන වට්ටති. ‘‘පබ්බ්ාකජත්වා’’ති
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ඉ ේෙ අධිප්පායපකාෙනත්ථං ‘‘ොසායානි අච්ඡාකදත්වා එහී’’ති වුත්තං.
උපජ්ඣාමයො මච මකෙ ේසුඔමරොපනාදීිච අකත්වා පබ්බජ්ජත්ථං ෙරණාිච
මදති, න රුහති පබ්බජ්ජා. කම් වාචාය ොමවත්වා උපෙම්පාමදති, රුහති
උපෙම්පදා. අපත්තචීවරානං උපෙම්පදාසිද්ධිදේෙනමතො, කම් විපත්තියා
අභාවමතොමචතංයුජ්ජමතවාතිඑමක.මහොති මචත්ථ– 

‘‘ෙලිඞ් ේමෙවපබ්බජ්ජා, විලිඞ් ේොපිමචතරා; 
අමපතපුබ්බමවෙේෙ, තංද්වයාඉතිචාපමර’’ති. 

භික්ඛුනා හි සහත්කථන වා දණත්කයා වා දින්නක ව ොසාවං වට්ටක, 

අදින්නං න වට්ටතීති පන ෙන්මතේමවව කාොමවසු, නාෙන්මතසු
අෙම්භවමතොතිමතෙංඅධිප්පාමයොතිආ මතො. 

භබ්බ්රූකපොති භබ්බෙභාමවො. තම වත්ථං පරියායන්තමරන විභාමවති 

‘‘සකහතුකෙො’’ති. ඤාකතොති පාකමටො. යසස්සීති පරිවාරෙම්පත්තියා
ෙ න්නා මතො. 

වණ්ණෙණ්ඨාන න්ධාෙමයොකාෙවමෙන අසුචිමජගු්ඡපටිකූලභාවං

පාකටං කමරොන්මතනාති ෙම්බන්මධො. තත්ථ කෙසා නාම මත වණ්ණමතොපි 
පටිකූලා, ෙණ්ඨානමතොපි  න්ධමතොපි ආෙයමතොපි ඔකාෙමතොපි පටිකූලා. 
 නුඤ්මඤපි හි යාගුපත්මත වා භත්තපත්මත වා මකෙවණ්ණං කිඤ්චි දිේවා 

‘‘මකෙමිේෙකමිදං, හරථ න’’න්ති ජිගු්ඡන්ති, එවං මකො වණ්ණකතො 
පටිකූලා. රත්තිං භුඤ්ජන්තාපි මකෙෙණ්ඨානං අක්කවාකං වා  කචිවාකං වා

ඡුපිත්වා තමථව ජිගු්ඡන්ති, එවං සණ්ඨානකතොපි පටිකූලා.

මතල ක්ඛනපුප්ඵධූ ාදිෙඞ්ඛාරවිරහිතානඤ්ච මකොනං  න්කධො 
පර මජගු්මඡොමහොති.තමතොමජගු්ඡතමරොඅග්ගිම්හි පක්ඛිත්තානං.මකොහි

වණ්ණෙණ්ඨානමතොඅප්පටිකූලාපිසියුං,  න්කධන පනපටිකූලාමයව.යථාහි
දහරේෙ කු ාරකේෙ ව්චං වණ්ණමතො හලිද්දිවණ්ණං, ෙණ්ඨානමතො
හලිද්දිපිණ්ඩිෙණ්ඨානං. ෙඞ්කරට්ඨාමන ඡඩ්ඩිතඤ්ච 
උද්ධු ාතකකා සුනඛෙරීරං වණ්ණමතො තාලපක්කවණ්ණං, ෙණ්ඨානමතො
වට්මටත්වා විේෙට්ඨමුදිඞ් ෙණ්ඨානං, දාඨාපිේෙ සු න කු ෙදිො, තං
උභයම්පිවණ්ණෙණ්ඨානමතො සියාඅප්පටිකූලං,  න්මධනපනපටිකූලම ව, 
එවං මකොපි සියුං වණ්ණෙණ්ඨානමතො අප්පටිකූලා,  න්මධන පන
පටිකූලාමයවාති. 

යථා පන අසුචිට්ඨාමන  ා ිචේෙන්මදන ජාතාිච සූමපයයපණ්ණාිච 
නා රික නුේොනං මජගු්ඡාිච මහොන්ති අපරිමභො ාිච, එවං මකොපි 
පුබ්බමලොහිතමුත්තකරීෙපිත්තමෙම්හාදිිචේෙන්මදන ජාතත්තා
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පර මජගු්ඡාති.එවං දසයකතොපි පටිකූලා. ඉම චමකොනා ගූථරාසිම්හි 
උට්ඨිතකණ්ණකා විය එකතිංෙමකොට්ඨාෙරාසිම්හි ජාතා, මත
සුොනෙඞ්කාරට්ඨානාදීසු ජාතොකං විය, පරිඛාදීසු ජාතක ලකුවලයාදිපුප්ඵං

විය ච අසුචිට්ඨාමන ජාතත්තා පර මජගු්ඡාති එවං ඔොසකතො 
පටිකූලාතිආදිනා නමයන තචපඤ්චකේෙ වණ්ණාදිවමෙන පටිකූලභාවං
පකාමෙන්මතනාතිඅත්මථො. 

නිජ්ජීවනිස්සත්තභාවං වා පාෙටං ෙකරොන්කතනාති ඉම  මකො නා 
සීෙකටාහපලිමවඨනචම්ම  ජාතා, තත්ථ යථා වම්මික ත්ථමක ජාමතසු
කුණ්ඨතිමණසුනවම්මික ත්ථමකොජානාති ‘‘ යිකුණ්ඨතිණාිච ජාතානී’’ති, 
නාපිකුණ්ඨතිණාිචජානන්ති‘‘ යංවම්මික ත්ථමකජාතානී’’ති.එවම වන 
සීෙකටාහපලිමවඨනචම් ං ජානාති ‘‘ යි මකො ජාතා’’ති, නාපි මකො
ජානන්ති ‘‘ යං සීෙකටාහපලිමවඨනචම්ම  ජාතා’’ති, අඤ්ඤ ඤ්ඤං
ආමභො ප්චමවක්ඛණරහිතාඑමතධම් ා.ඉති ‘‘මකොනා ඉ ේමිංෙරීමර
පාටිමයක්මකො මකොට්ඨාමෙො අමචතමනො අබයාකමතො සුඤ්මඤො ිචේෙත්මතො
ථද්මධො පථවීධාතූ’’තිආදිනා නමයන ිචජ්ජීවිචේෙත්තභාවං පකාමෙන්මතන. 

පුබ්කබ්ති පුරි බුද්ධානං ෙන්තිමක.  ද්දිතසඞ්ඛාකරොතිනා රූපවවත්ථාමනන
මචව ප්චයපරිග් හවමෙන ච ඤාමණන පරි ද්දිතෙඞ්ඛාමරො. 

භාවිතභාවකනොති කලාපෙම් ෙනාදිනා ෙබ්බමෙො කුෙලභාවනාය පූරමණන

භාවිතභාවමනො. අදින්නංනවට්ටතීතිඑත්ථ‘‘පබ්බජ්ජානරුහතීතිවදන්තී’’ති 
ොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ.ටී. හාවග් 3.34) වුත්තං. 

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.34) පන – යසස්සීති

පරිවාරෙම්පන්මනො. නිජ්ජීවනිස්සත්තභාවන්ති ‘‘මකො නා  ඉ ේමිං ෙරීමර 
පාටිමයක්මකො මකොට්ඨාමෙො අමචතමනො අබයාකමතො සුඤ්මඤො ිචේෙත්මතො
ථද්මධො පථවීධාතූ’’තිආදිනයං ෙඞ් ණ්හාති, ෙබ්බං විසුද්ධි ග්ම  (විසුද්ධි.

1.311) ආ තනමයන  මහතබ්බං. පුබ්කබ්ති පුබ්බබුද්ධුප්පාමදසු. 

 ද්දිතසඞ්ඛාකරොතිවිපේෙනාවමෙන වුත්තං. භාවිතභාවකනොතිෙ ථවමෙනපි. 

ොසායානි කක්ඛත්තුං වා…කප.… පටිග් ාහාකපතබ්කබ්ොති එත්ථ
‘‘ෙබ්බදුක්ඛිචේෙරණත්ථාය ඉ ං කාොවං  මහත්වා’’ති වා ‘‘තං කාොවං
දත්වා’’ති වා වත්වා ‘‘පබ්බාමජථ  ං, භන්මත, අනුකම්පං උපාදායා’’ති එවං

යාචනපුබ්බකංචීවරංපටි්ඡාමපති. අථාපීතිආදිතික්ඛත්තුංපටිග් ාහාපනමතො

පරං කත්තබ්බවිධිදේෙනං, අථාපීතිතමතොපරම්පීතිඅත්මථො.මකචි පන‘‘චීවරං

අප්පටිග් ාහාමපත්වා පබ්බාජනප්පකාරමභදදේෙනත්ථං ‘අථාපී’ති වුත්තං. 

අථාපීතිඅථවාති අත්මථො’’තිවදන්ති. අදින්නංනවට්ටතීතිඉමිනාපබ්බජ්ජා න
රුහතීතිදේමෙති. 
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147. පාකදවන්දාකපත්වාතිපාදාභිමුඛංන ාමපත්වා.දූමරවන්දන්මතොපි හි

පාමදවන්දතීතිවු්චතීති. උපජ්ඣාකයනවාතිඑත්ථයේෙ ෙන්තිමකඋපජ්ඣං

 ණ්හාති, අයං උපජ්ඣාකයො. යං ආභිෙ ාචාරිමකසු විනයනත්ථාය ආචරියං

කත්වාිචයයාමතන්ති, අයං දචරිකයො. ෙමචපනඋපජ්ඣාමයොෙයම වෙබ්බං
සික්ඛාමපති, අඤ්ඤම්පින ිචයයාමතති, උපජ්ඣාමයොවේෙආචරිමයොපිමහොති.
යථා උපෙම්පදාකාමල ෙයම ව කම් වාචං වාමචන්මතො උපජ්ඣාමයොව
කම් වාචාචරිමයොපිමහොතීතිවුත්තං. 

අනුඤ්ඤාතඋපසම්පදාති ඤත්තිචතුත්ථකම්ම න අනුඤ්ඤාතඋපෙම්පදා. 

ඨානෙරණසම්පදන්ති එත්ථ උරආදීිච ඨානාිච, ෙංවුතාදීිච කරණානීති 
මවදිතබ්බාිච. අනුනාසිකන්තං කත්වා දානකාමල අන්තරාවි්මඡදං අකත්වා

දාතබ්බානීති දේමෙතුං ‘‘එෙසම්බ්න්ධානී’’ති වුත්තං. විච්ඡින්දිත්වාති  -
කාරන්තංකත්වාදානෙ මයවි්මඡදං කත්වා. 

148. සබ්බ් ස්ස ෙප්පියාෙප්පියංදචික්ඛිතබ්බ්න්තිදෙසික්ඛාපදවිිචමුත්තං 

පරා ාොපරා ාොදිමභදං කප්පියාකප්පියං ආචික්ඛිතබ්බං. දභිස ාචාරිකෙසු

විකනතබ්කබ්ොති ඉමිනා ‘‘මෙඛියඋපජ්ඣායවත්තාදිආභිෙ ාචාරිකසීල මනන
පූමරතබ්බං. තත්ථ ච කත්තබ්බේෙ අකරමණ, අකත්තබ්බේෙ ච කරමණ
දණ්ඩකම් ාරමහො මහොතීති දීමපතීති ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.  හාවග් 
3.34) වුත්තං. අනුනාසිකන්තං කත්වා දානකාමල අන්තරාවි්මඡමදො න

කාතබ්මබොති ආහ ‘‘එෙසම්බ්න්ධානී’’ති. දභිස ාචාරිකෙසු විකනතබ්කබ්ොති
ඉමිනා මෙඛියවත්තාක්ඛන්ධකවත්මතසු, අඤ්මඤසු ච 
සුක්කවිේෙට්ඨිආදිමලොකවජ්ජසික්ඛාපමදසුචො මණමරහිවත්තිතබ්බං, තත්ථ 
අවත්ත ාමනො අලජ්ජී දණ්ඩකම් ාරමහො ච මහොතීති දේමෙතීති
වි තිවිමනොදිචයං(වි.වි. ටී. හාවග් 2.34). 

උරාදීිච ඨානානි නා , ෙංවුතාදීිච ෙරණානි නා .අනුනාසිකන්තංකත්වා
එකෙම්බන්ධංකත්වා දානකාමල අන්තරාඅට්ඨත්වාවත්තබ්බං, වි්ඡින්දිත්වා
දානකාමලපියථාවුත්තට්ඨාමනඑව වි්මඡමදො, අඤ්ඤත්රනවට්ටතීතිලිඛිතං, 
අනුනාසිකන්මත දීය ාමන ඛලිත්වා ‘‘බුද්ධං ෙරණං  ්ඡාමී’’ති  -කාමරන

මිේසීභූමතමඛත්මතඔතිණ්ණත්තාවට්ටතීති උපකස්සත්කථකරො. මිේෙංකත්වා
වත්තුං වට්ටති, වචනකාමල පන අනුනාසිකට්ඨාමන වි්මඡදං අකත්වා

වත්තබ්බන්ති ධම් සිරිත්කථකරො. ‘‘එවං කම් වාචායම්පී’’ති වුත්තං. 

උභකතොසුද්ධියාව වට්ටතීති එත්ථ  හාමථමරො පතිතදන්තාදිකාරණතාය 
අචතුරේෙංකත්වාවදති, බයත්තො මණමරොෙමීමපඨිමතොපබ්බජ්ජාමපක්ඛං
බයත්තං වදාමපති,  හාමථමරනඅවුත්තංවදාමපතීතිනවට්ටති.කම් වාචාය
ඉතමරොභික්ඛුමචවදති, වට්ටතීති.ෙඞ්මඝොහිකම් ංකමරොති, නපුග් මලොති.
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න, නානාසී පවත්තකම් වාචාො ඤ්ඤනමයන පටික්ඛිපිතබ්බත්තා. අථ
මථමරන චතුරේෙං වුත්තං පබ්බජ්ජාමපක්ඛං වත්තුං අෙක්මකොන්තං
ො මණමරො ෙයං වත්වා වදාමපති, උභමතොසුද්ධි එව මහොති මථමරන
වුත්තේමෙවවුත්තත්තා.‘‘බුද්ධං ෙරණං ්ඡන්මතොඅොධාරමණබුද්ධගුණං, 
ධම් ංෙරණං ්ඡන්මතොිචබ්බානං, ෙඞ්ඝං ෙරණං ්ඡන්මතොමෙක්ඛධම් ං
අමෙක්ඛධම් ඤ්ච ෙරණං  ්ඡතී’’ති අග් හිතග් හණවමෙන මයොජනා

කාතබ්බා. අඤ්ඤථා ෙරණත්තයෙඞ්කරමදොමෙො. සබ්බ් ස්ස

ෙප්පියාෙප්පියන්ති දෙසික්ඛාපදවිිචමුත්තං පරා ාොපරා ාොදිමභදං. 

‘‘දභිස ාචාරිකෙසු විකනතබ්කබ්ො’’ති වචනමතො
මෙඛියඋපජ්ඣායවත්තාදිආභිෙ ාචාරිකසීල මනන පූමරතබ්බං. තත්ථ
චාරිත්තේෙ අකරමණ, වාරිත්තේෙ කරමණ දණ්ඩකම් ාරමහො මහොතී’’ති
දීමපතීතිවජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර.ටී. හාවග් 34) ආ මතො. 

අනුජානාමි භික්ඛකවසා කණරානංදසසික්ඛාපදානීතිආදීසුසික්ඛිතබ්බාිච

පදාිච සික්ඛාපදානි, සික්ඛාමකොට්ඨාොති අත්මථො. සික්ඛාය වා පදාිච 

සික්ඛාපදානි, අධිසීලඅධිචිත්තඅධිපඤ්ඤාසික්ඛානං අධි මුපාමයොති අත්මථො.
අත්ථමතො පන කා ාවචරකුෙලචිත්තෙම්පයුත්තා විරතිමයො, 

තංෙම්පයුත්තධම් ා පමනත්ථ තග් හමණමනව  මහතබ්බා. පාකණොති 
පර ත්ථමතොජීවිතින්ද්රියං, තේෙඅතිපාතනංපබන්ධවමෙනපවත්තිතුංඅදත්වා 

ෙත්ථාදීහි අතික්කම්  අභිභවිත්වා පාතනං පාණාකපාකතො, පාණවමධොති
අත්මථො. මෙො පන අත්ථමතො පාමණ පාණෙඤ්ඤිමනො 
ජීවිතින්ද්රියුප්මඡදකඋපක්ක ෙමුට්ඨාපිකා වධකමචතනාව, තේ ා
පාණාතිපාතාමවර ණි, මවරමහතුතායමවරෙඞ්ඛාතංපාණාතිපාතාදිපාපධම් ං

 ණතිනීහරතීතිවිරති ‘‘කවර ණී’’තිවු්චති.විර තිඑතායාතිවා‘‘විර තී’’ති 
වත්තබ්මබිචරුත්තිනමයන ‘‘මවර ණී’’තිෙ ාදානවිරති වුත්තා. එෙනමයො
මෙමෙසුපි. 

අදින්නේෙ ආදානං අදින්නාදානං, මථයයමචතනා. අබ්රම්හචරියන්ති

අමෙට්ඨචරියං,  ග්ම න ග් පටිපත්තිෙමුට්ඨාපිකා ම ථුනමචතනා. මුසාති 
අභූතවත්ථු, තේෙ වාමදො අභූතං ඤත්වාව භූතමතො විඤ්ඤාපනමචතනා 

මුසාවාකදො. පිට්ඨපූවාදිිචබ්බත්තා සුරා මචව පුප්ඵාෙවාදිමභදං ම රයඤ්ච 

සුරාක රයං. තමදව  දනීයට්මඨන  ජ්ජඤ්මචව ප ාදකාරණට්මඨන
ප ාදට්ඨානඤ්ච, තංයායමචතනායපිවති, තේොඑවංඅධිවචනං. 

අරුණුග්  නමතොපට්ඨායයාව ජ්ඣන්හිකා, අයංඅරියානංමභොජනේෙ 

කාමලොනා , තදඤ්මඤො විොකලො. භුඤ්ජිතබ්බට්මඨන කභොජනන්තිඉධෙබ්බං
යාවකාලිකං වු්චති, තේෙ අජ්මඣොහරණං ඉධ උත්තරපදමලොමපන
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මභොජනන්ති අධිප්මපතං. විකාමල මභොජනං අජ්මඣොහරණං විොලකභොජනං, 

විකාමල වායාවකාලිකේෙ මභොජනං අජ්මඣොහරණං විොලකභොජනන්තිපි
අත්මථො  මහතබ්මබො, තං අත්ථමතො විකාමල 
යාවකාලිකඅජ්මඣොහරණමචතනාව. 

ොෙනේෙ අනනුමලො ත්තා විසූකං පටාණීභූතං දේෙනං ‘‘විසූෙදස්සනං, 
න්චගීතාදිදේෙනෙවනානඤ්මචව වට්ටකයුද්ධජූතකී ාදිෙබ්බකී ානඤ්ච

නා ං. දස්සනන්ති මචත්ථ පඤ්චන්නම්පි විඤ්ඤාණානං යථාෙකං විෙයේෙ
ආමලොචනෙභාවතාය දේෙනෙද්මදන ෙඞ් මහතබ්බත්තාෙවනම්පිෙඞ් හිතං.
න්චගීතවාදිතෙද්මදහි මචත්ථ අත්තමනො න්චන ායනාදීිචපි ෙඞ් හිතානීති
දට්ඨබ්බං. 

 ාලාති බද්ධ බද්ධං වා පුප්ඵං, අන්ත මෙො සුත්තාදි යම්පි

අලඞ්කාරත්ථාය පි න්ධිය ානං  ාලාත්මවව වු්චති.  න්ධන්ති

වාෙචුණ්ණාදිවිමලපනමතො අඤ්ඤං යං කිඤ්චි  න්ධජාතං. විකලපනන්ති

පිසිත්වා හිතං ඡවිරා කරණඤ්මචව න්ධජාතඤ්ච. ධාරණං නා පි න්ධනං. 

 ණ් නං නා ඌනට්ඨානපූරණං. න්ධවමෙන, ඡවිරා වමෙනවාොදියනං 

විභූසනං නා ,  ාලාදීසු වා ධාරණාදීිච යථාක්ක ං මයොමජතබ්බාිච. මතෙං
ධාරණාදීනංඨානංකාරණංවීතික්ක මචතනා. 

උච්චාති උ්ච-ෙද්මදන ෙ ානත්මථො ිචපාමතො. උච්චාසයනං වු්චති

ප ාණාතික්කන්තං ආෙන්දාදි.  හාසයනං අකප්පියත්ථරමණහි අත්ථතං
ෙමලොහිතවිතානඤ්ච. එමතසු හි ආෙනං ෙයනඤ්ච
උ්චාෙයන හාෙයනෙද්මදහි  හිතාිච උත්තරපදමලොමපන. 

ජාතරූපරජතපටිග් හණාති එත්ථ රජතෙද්මදන දාරු ාෙකාදි ෙබ්බං රූපියං
ෙඞ් හිතං. මුත්තා ණිආදමයොමපත්ථ ධඤ්ඤක්මඛත්තවත්ථාදමයො ච

ෙඞ් හිතාති දට්ඨබ්බා. පටිග් හණ-ෙද්මදන පන පටිග් ාහාපනොදියනාිචපි
ෙඞ් හිතාිච. 

149. කසනාසනග් ාකහො ච පටිප්පස්සම්භන්තීති ඉමිනා වේේමඡදං 
දේමෙති. උපෙම්පන්නානම්පි පාරාජිකෙ ාපත්තියා
ෙරණ  නාදිො මණරභාවේෙපි විනේෙනමතො මෙනාෙනග් ාමහො ච

පටිප්පේෙම්භති, ෙඞ්ඝලාභම්පි මත න ලභන්තීති මවදිතබ්බං. පුරිමිොය පුන

සරණානි  හිතානීති ෙරණ හමණන ෙහ තදමහවේෙ වේසූප  නම්පි

දේමෙති. පච්ඡිමිොය වස්සාවාසිෙන්ති
වේොවාසිකලාභග් හණදේෙන ත්තම මවතං, තමතො පුමරපි වා ප්ඡාපි වා
වේොවාසිකඤ්ච චීවර ාමෙසු ෙඞ්මඝ උප්පන්නකාලචීවරඤ්ච පුරිමිකාය 
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උප න්ත්වා අවිපන්නසීමලො ො මණමරො ලභති එව. සකච පච්ඡිමිොය 

 හිතානීති ප්ඡිමිකාය වේසූප  නඤ්ච ඡින්නවේෙතඤ්ච දේමෙති. තේෙ හි 

කාලචීවරලාමභොනපාපුණාති, තේ ා ‘‘අපකලොකෙත්වාලාකභො දාතබ්කබ්ො’’ති
වුත්තං. වේොවාසිකලාමභො පන යදි මෙනාෙනේොමිකා දායකා 
මෙනාෙනගුත්තත්ථාය ප්ඡිමිකාය උප න්ත්වා වත්තං කත්වා අත්තමනො
මෙනාෙමන වෙන්තේෙපි වේොවාසිකං දාතබ්බන්ති වදන්ති, 
අනපමලොමකත්වාපි දාතබ්මබොව. යං පන ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.

 හාවග් 3.108) ‘‘පච්ඡිමිොයවස්සාවාසිෙංලච්ඡතීතිප්ඡිමිකායපුනවේෙං 
උප තත්තාල්ඡතී’’තිවුත්තං, තම්පිවේොවාසිමකදායකානංඉ ංඅධිප්පායං 
ිචේොයවුත්තඤ්මච, සුන්දරං, ෙඞ්ඝිකං, කාලචීවරම්පිෙන්ධායවුත්තඤ්මච, න 
යුජ්ජතීතිමවදිතබ්බං. 

න අජානිත්වාති ‘‘සුරා’’ති අජාිචත්වා පිවමතො
පාණාතිපාතාමවර ණිආදිෙබ්බසීලමභදංෙරණමභදඤ්ච නආපජ්ජති. අකුෙලං
පනසුරාපානාමවර ණිසීලමභමදොචමහොති ාලාදිධාරණාදීසුවියාතිදට්ඨබ්බං. 

ඉතරානීති විකාලමභොජනාමවර ණිආදීිච. තාිචපි හි ෙඤ්චි්ච 
වීතික්ක න්තේෙ තං තං භිජ්ජති එව, ඉතරීතමරෙං පන අභිජ්ජමනන

නාෙනඞ් ාිචන මහොන්ති.මතමනව ‘‘එකතසුභින්කනසූ’’තිමභදවචනංවුත්තං. 

අච්චයං කදසාකපතබ්කබ්ොති ‘‘අ්චමයො  ං භන්මත අ්චා  ා’’තිආදිනා
ෙඞ්ඝ ජ්මඣමදොමපත්වාෙරණසීලං දාතබ්බන්ති අධිප්පාමයොපාරාජිකත්තා

මතෙං. මතනාහ ‘‘ලිඞ් නාසනාය නාකසතබ්කබ්ො’’ති. අයක ව හි නාසනා

ඉධාධිප්කපතාති ලිඞ් නාෙනාකාරමණහිපාණාතිපාතාදීහිඅවණ්ණභාෙනාදීනං
ෙහ පතිතත්තා වුත්තං. නනු ච කණ්ටකො මණමරොපි මි්ඡාදිට්ඨිමකො එව, 
තේෙ ච මහට්ඨා දණ්ඩකම් නාෙනාව වුත්තා, ඉධ පන මි්ඡාදිට්ඨිකේෙ
ලිඞ් නාෙනා වු්චති, මකො ඉම ෙං මභමදොති මචොදනං  නසි ිචධායාහ 

‘‘සස්සතුච්කඡදානඤ්හිඅඤ්ඤතරදිට්ඨිකෙො’’ති. එත්ථචායංඅධිප්පාමයො– මයො
හි ‘‘අත්තා ඉේෙමරො’’ති වා ‘‘ිච්මචො ධුමවො’’තිආදිනා වා ‘‘අත්තා
උ්ඡිජ්ජිේෙති විනේසිේෙතී’’තිආදිනා වා තිත්ථියපරිකප්පිතං යං කිඤ්චි
ෙේෙතු්මඡදදිට්ඨිං ද ්හං  මහත්වා මවොහරති, තේෙ ො පාරාජිකට්ඨානං 
මහොති, මෙො ච ලිඞ් නාෙනාය නාමෙතබ්මබො. මයො පන ඊදිෙං දිට්ඨිං 
අග් මහත්වා ොෙිචමකොව හුත්වා මකවලං බුද්ධවචනාධිප්පායං විපරීතමතො
 මහත්වා භික්ඛූහි ඔවදිය ාමනොපි අප්පටිිචේෙජ්ජිත්වා මවොහරති, තේෙ ො
දිට්ඨි පාරාජිකං න මහොති, මෙො පන කණ්ටකනාෙනාය එව නාමෙතබ්මබොති
වි තිවිමනොදිචයං. ඉ ේමිං ඨාමන ොරත්ථදීපිචයං දෙසික්ඛාපදමතො පට්ඨාය
විත්ථාරමතො වණ්ණනා ආ තා, ො මපොරාණටීකායං ෙබ්බමෙො මපොත්ථකං
ආරු ්හා, තේ ාඉධනවිත්ථාරයිම්හ. 
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150. ‘‘අත්තකනො පරිකවණන්ති ඉදං පුග් ලිකං ෙන්ධාය වුත්ත’’න්ති 
 ණ්ඨිපමදසු වුත්තං. අයං පමනත්ථ  ණ්ඨිපදකාරානං අධිප්පාමයො – 

වස්සග්ක න පත්තකසනාසනන්ති ඉමිනා තේෙ වේෙග්ම න පත්තං 

ෙඞ්ඝිකමෙනාෙනං වුත්තං. අත්තකනො පරිකවණන්ති ඉමිනාපි තේමෙව

පුග් ලිකමෙනාෙනං වුත්තන්ති. අයං පමනත්ථ අම්හාකං ඛන්ති – යත්ථ වා

වසතීති ඉමිනා ෙඞ්ඝිකං වා මහොතු පුග් ලිකං වා, තේෙ 

ිචබද්ධවෙනකමෙනාෙනං වුත්තං. යත්ථ වා පටික්ෙ තීති ඉමිනා පන යං
ආචරියුපජ්ඣායේෙ වෙනට්ඨානං උපට්ඨානාදිිචමිත්තං ිචබද්ධං පවිෙති, තං 
ආචරියුපජ්ඣායානං පවිෙනට්ඨානං වුත්තං, තේ ා තදුභයං දේමෙතුං 

‘‘උභකයනපි අත්තකනො පරිකවණඤ්ච වස්සග්ක න පත්තකසනාසනඤ්ච 

වුත්ත’’න්තිආහ. තත්ථ අත්තකනො පරිකවණන්ති ඉමිනා ආචරියුපජ්ඣායානං

ිචවාෙනට්ඨානං දේසිතං, වස්සග්ක න පත්තකසනාසනන්ති ඉමිනාපනතේෙ
වෙනට්ඨානං, තේ ා තදුභයම්පි ෙඞ්ඝිකං වා මහොතු පුග් ලිකං වා, ආවරණං

කාතබ්බම වාති. මුඛද්වාරිෙන්ති මුඛද්වාමරන භුඤ්ජිතබ්බං. දණ් ෙම් ං

ෙත්වාතිදණ්ඩකම් ංමයොමජත්වා.දණ්මඩන්ති විමනන්තිඑමතනාතිදණ්මඩො, 

මෙොමයවකත්තබ්බත්තාකම් න්ති දණ් ෙම් ං, ආවරණාදි. දණ් ෙම්  ස්ස 

ෙකරොථාති අේෙ දණ්ඩකම් ං මයොමජථ ආණාමපථ. දණ් ෙම් න්ති වා
ිචග් හකම් ං, තේ ා ිචග් හ ේෙ කමරොථාති වුත්තං මහොති. එෙ නමයො
ෙබ්බත්ථඊදිමෙසුඨාමනසු. 

කසනාසනග් ාකහො ච පටිප්පස්සම්භන්තීති ඉමිනා ඡින්නවේමෙො මහොතීති

දීමපති. සකච දකිණ්ණකදොකසොව කහොක, දයකං සංවකර න කට්ඨක, 

නික්ෙඩ්ඪිතබ්කබ්ොති එත්ථ ෙමච යාවතතියං වු්ච ාමනො න ඔර ති, ෙඞ්ඝං
අපමලොමකත්වා නාමෙතබ්මබො, පුන පබ්බජ්ජං යාච ාමනොපි අපමලොමකත්වා 

පබ්බාමජතබ්මබොති වදන්ති. පච්ඡිමිොය වස්සාවාසිෙං ලච්ඡතීති ප්ඡිමිකාය

පුන වේෙං උප තත්තා ල්ඡති. අපකලොකෙත්වා ලාකභො දාතබ්කබ්ොති

ඡින්නවේෙතාය වුත්තං. ඉතරානි පඤ්ච සික්ඛාපදානීති විකාලමභොජනාදීිච

පඤ්ච. අච්චයංකදසාකපතබ්කබ්ොති‘‘අ්චමයො ංභන්මතඅ්චා  ා’’තිආදිනා 
නමයන මදොමපතබ්මබොති ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.  හාවග්  3.108) 
වුත්තං. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

පබ්බජ්ජාවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

ද්වාවීෙතිම ොපරි්මඡමදො. 
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උපසම්පදාවිනිච්ඡයෙථා 

එවං පබ්බජ්ජාවිිච්ඡයං කමථත්වා තදනන්තරං උපෙම්පදාවිිච්ඡමයො
කමථතබ්මබො, එවං ෙන්මතපි අට්ඨකථායං උපෙම්පදාවිිච්ඡයකථා 
පාළිවණ්ණනාවමෙමනව ආ තා, මනො පාළිමුත්තකවිිච්ඡයවමෙන, ඉ ේෙ
පන පකරණේෙ පාළිමුත්තකවිිච්ඡයකථාභූතත්තා ත කමථත්වා
ිචේෙයවිිච්ඡමයොඑවආචරිමයනකථිමතො,  යංපනඋපෙම්පදාවිිච්ඡයේෙ
අතිසුඛු ත්තා අති ම්භීරත්තා සුදුල්ලභත්තා ොෙනානුග් හත්ථං ආචරිමයන 
අවුත්තම්පි ෙ න්තපාොදිකමතො නීහරිත්වා වි තිවිමනොදනීආදිප්පකරමණසු
ආ තවිිච්ඡමයන අලඞ්කරිත්වාතංවිිච්ඡයංකථයිේො . 

කතන කඛො පන ස කයනාති මයන ෙ මයන භ වතා ‘‘න භික්ඛමව
අනුපජ්ඣායමකො’’තිආදිසික්ඛාපදං අපඤ්ඤත්තං මහොති, මතන ෙ මයන. 

අනුපජ්ඣායෙන්ති උපජ්ඣං අ ාහාමපත්වා ෙබ්මබන ෙබ්බං 
උපජ්ඣායවිරහිතං, එවංඋපෙම්පන්නාමනවධම් මතොනආමිෙමතොෙඞ් හං

ලභන්ති, මත පරිහායන්තිමයව, නවඩ්ඪන්ති. නභික්ඛකවඅනුපජ්ඣායකෙොති 

උපජ්ඣං අ ාහාමපත්වා ිචරුපජ්ඣායමකො න උපෙම්පාමදතබ්මබො, කයො 

උපසම්පාකදයය, දපත්කදුක්ෙටස්සාතිසික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිමතොපට්ඨායඑවං 
උපෙම්පාමදන්තේෙ ආපත්ති මහොති, කම් ං පන න කුප්පති. මකචි
‘‘කුප්පතී’’ති වදන්ති, තං න  මහතබ්බං. ‘‘ෙඞ්මඝන
උපජ්ඣාමයනා’’තිආදීසුපි උභමතොබයඤ්ජනකුපජ්ඣායපරිමයොොමනසුඑමෙව
නමයො. 

අපත්තො හත්කථසු පිණ් ාය චරන්තීතිමයො හත්මථසු පිණ්මඩො ලබ්භති, 

තදත්ථාය චරන්ති. කසයයථාපි කත්ථියාති යථා ආජීවකනා කා තිත්ථියා.
සූපබයඤ්ජමනහි මිේමෙත්වා හත්මථසු ඨපිතපිණ්ඩම ව හි මත භුඤ්ජන්ති. 

දපත්ක දුක්ෙටස්සාති එවං උපෙම්පාමදන්තේමෙව ආපත්ති මහොති, කම් ං
පනන කුප්පති, අචීවරකාදිවත්ථූසුපිඑමෙවනමයො. 

යාචිතකෙනාති ‘‘යාව උපෙම්පදං කමරො , තාව මදථා’’ති යාචිත්වා
 හිමතන, තාවකාලිමකනාති අත්මථො. ඊදිමෙන හි පත්මතන වා චීවමරන වා 
පත්තචීවමරන වා උපෙම්පාමදන්තේමෙව ආපත්ති මහොති, කම් ං පන න
කුප්පති, තේ ා පරිපුණ්ණපත්තචීවමරොව උපෙම්පාමදතබ්මබො. ෙමච තේෙ
නත්ථි, ආචරියුපජ්ඣායා චේෙ දාතුකා ා මහොන්ති, අඤ්මඤ වා භික්ඛූ, 
ිචරමපක්මඛහි විේෙජ්මජත්වාඅධිට්ඨානූප ංපත්තචීවරංදාතබ්බං. 

ක ොත්කතනපිඅනුස්සාකවතුන්ති ‘‘ හාකේෙපේෙඋපෙම්පදාමපක්මඛො’’ති

එවං ම ොත්තං වත්වා අනුේොමවතුං අනුජානාමීති අත්මථො. ද්කව
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එොනුස්සාවකනති ද්මව එකමතො අනුේොවමන, එමකන එකේෙ, අඤ්මඤන
ඉතරේොති එවං ද්වීහි වා ආචරිමයහි එමකන වා එකක්ඛමණ කම් වාචං

අනුේොමවන්මතහි උපෙම්පාමදතුං අනුජානාමීති අත්මථො. ද්කව තකයො

එොනුස්සාවකනොතුං, තඤ්චකඛොඑකෙන උපජ්ඣාකයනාතිද්මවවාතමයො
වාජමන පුරි නමයමනවඑකමතොඅනුේොවමනකාතුංඅනුජානාමි, තඤ්චමඛො
අනුේොවනකිරියං එමකන උපජ්ඣාමයන අනුජානාමීති අත්මථො. තේ ා
එමකන ආචරිමයන ද්මව වා තමයො වා අනුේොමවතබ්බා. ද්වීහි වා තීහි වා
ආචරිමයහිවිසුංවිසුංඑමකනඑකේොතිඑවං එකප්පහාමරමනවද්මවතිේමෙො
වා කම් වාචා කාතබ්බා. ෙමච පන නානාචරියා නානුපජ්ඣායා මහොන්ති, 
තිේෙත්මථමරො සු නත්මථරේෙ ෙද්ධිවිහාරිකං, සු නත්මථමරො 
තිේෙත්මථරේෙ ෙද්ධිවිහාරිකං අනුේොමවති, අඤ්ඤ ඤ්ඤඤ්ච  ණපූරකා
මහොන්ති, වට්ටති.ෙමචනානුපජ්ඣායාමහොන්ති, එමකොආචරිමයොමහොති, ‘‘න
ත්මවව නානුපජ්ඣාමයනා’’තිපටික්ඛිත්තත්තානවට්ටති.ඉදංෙන්ධායහිඑෙ 
පටික්මඛමපො. 

පඨ ං උපජ්ඣං  ාහාකපතබ්කබ්ොති එත්ථ වජ්ජාවජ්ජං උපිචජ්ඣායතීති

උපජ්ඣා, තං උපජ්ඣං ‘‘උපජ්ඣාමයො ම , භන්මත, මහොහී’’ති එවං

වදාමපත්වා  ාහාමපතබ්මබො. විත්ථායන්තීති විත්ථද්ධ ත්තා මහොන්ති. යං 

ජාතන්ති යං තව ෙරීමර ජාතං ිචබ්බත්තං විජ්ජ ානං, තං ෙඞ්ඝ ජ්මඣ 

පු්ඡන්මතෙන්තංඅත්ථීතිවත්තබ්බන්තිආදි. උල්ලුම්පතු  න්තිඋද්ධරතු ං. 

තාවකදවාති උපෙම්පන්නෙ නන්තරම ව. ඡායා ක තබ්බ්ාති එකමපොරිො

වා ද්විමපොරිො වාති ඡායා ම තබ්බා. උතුප්ප ාණං දචික්ඛිතබ්බ්න්ති
‘‘වේොමනො මහ න්මතො ගිම්මහො’’ති උතුප්ප ාණං ආචික්ඛිතබ්බං. එත්ථ ච
උතුමයව උතුප්ප ාණං. ෙමච වේොනාදමයො අපරිපුණ්ණා මහොන්ති, 
යත්තමකහිදිවමෙහියේෙමයොඋතුඅපරිපුණ්මණො, මතදිවමෙෙල්ලක්මඛත්වා
මෙො දිවෙභාම ො ආචික්ඛිතබ්මබො. අථ වා ‘‘අයං නා  උතු, මෙො ච මඛො
පරිපුණ්මණො අපරිපුණ්මණො වා’’ති එවං උතුප්ප ාණං ආචික්ඛිතබ්බං, 

‘‘පුබ්බණ්මහො වා ොයන්මහො වා’’ති එවං දිවසභාක ො දචික්ඛිතබ්කබ්ො.

සඞ්ගීතීතිඉදම වෙබ්බංඑකමතොකත්වා ‘‘ත්වංකිංලභසි, කාමතඡායා, කිං
උතුප්ප ාණං, මකො දිවෙභාම ො’’ති පුට්මඨො ‘‘ඉදං නා  ලභාමි වේෙං වා
මහ න්තංවාගිම්හංවා, අයංම ඡායා, ඉදංඋතුප්ප ාණං, අයං දිවෙභාම ොති
වමදයයාසී’’තිඑවංආචික්ඛිතබ්බං. 

ඔහායාති ඡඩ්මඩත්වා. දුකයං දාතුන්ති උපෙම්පද ා කමතො පරිමවණං
 ්ඡන්තේෙදුතියකං දාතුංඅනුජානාමි, චත්තාරිචඅකරණීයාිචආචික්ඛිතුන්ති

අත්මථො. පණ්ඩුපලාකසොති පණ්ඩුවණ්මණො පත්මතො. බ්න්ධනා පවුත්කතොති
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වණ්ටමතො පතිමතො. අභබ්කබ්ො හරිතත්ථායාති පුන හරිමතො භවිතුං අභබ්මබො. 

පුථුසිලාති  හාසිලා. අයං ෙ න්තපාොදිකමතො නීහරිත්වා ආභමතො
උපෙම්පදාවිිච්ඡමයො. 

අනුපජ්ඣායාදිවත්ථූසු සික්ඛාපදං අපඤ්ඤත්තන්ති ‘‘න අනුපජ්ඣායමකො
උපෙම්පාමදතබ්මබො’’ති ( හාව. 117) ඉමධව පඤ්ඤාපිය ානං සික්ඛාපදං

ෙන්ධාය වුත්තං. ෙම් ං පන න කුප්පතීති ඉදං උපජ්ඣායාභාමවපි
‘‘ඉත්ථන්නා ේෙ උපෙම්පදාමපක්ඛා ඉත්ථන්නාම න උපජ්ඣාමයනා’’ති 
 තේෙවාවිබ්භන්තේෙවා පුරාණඋපජ්ඣායේෙ, අඤ්ඤේෙවායේෙකේෙචි
අවිජ්ජ ානේෙපි නාම න ෙබ්බත්ථ උපජ්ඣායකිත්තනේෙ කතත්තා වුත්තං.
යදි හි උපජ්ඣායකිත්තනං න කමරයය, ‘‘පුග් ලං න පරා ෙතී’’ති
වුත්තකම් විපත්ති එව සියා. මතමනව පාළියං ( හාව. 117) 
‘‘අනුපජ්ඣායක’’න්ති වුත්තං, අට්ඨකථායම්පි ( හාව. අට්ඨ. 117) අේෙ 
‘‘උපජ්ඣායං අකිත්මතත්වා’’ති අවත්වා ‘‘උපජ්ඣායං අ ාහාමපත්වා
ෙබ්මබන ෙබ්බං උපජ්ඣායවිරහිතං’’ ඉ්මචව අත්මථො වුත්මතො. පාළියං 

සඞ්කඝන උපජ්ඣාකයනාති ‘‘අයං ඉත්ථන්නාම ො ෙඞ්ඝේෙ
උපෙම්පදාමපක්මඛො, ඉත්ථන්නාම ො ෙඞ්ඝං උපෙම්පදං යාචති ෙඞ්මඝන
උපජ්ඣාමයනා’’ති එවං කම් වාචාය ෙඞ්ඝම ව උපජ්ඣායං කිත්මතත්වාති

අත්මථො. එවං  කණන උපජ්ඣාකයනාති එත්ථාපි ‘‘අයං ඉත්ථන්නාම ො
 ණේෙ උපෙම්පදාමපක්මඛො’’තිආදිනා මයොජනා මවදිතබ්බා. එවං වුත්මතපි
කම් ංනකුප්පතිඑවදුක්කටේමෙවවුත්තත්තා, අඤ්ඤථා‘‘මෙොච පුග් මලො

අනුපෙම්පන්මනො’’ති වමදයය. මතනාහ ‘‘සඞ්කඝනා’’තිආදි. තත්ථ
පණ්ඩකාදිඋපජ්ඣාමයහි කරිය ාමනසු කම්ම සු පණ්ඩකාදිමක විනාව යදි
පඤ්චවග් ාදි මණොපූරති, කම් ංනකුප්පති, ඉතරථා කුප්පතීතිමවදිතබ්බං. 

අපත්තචීවරවත්ථූසුපි පත්තචීවරානං අභාමවපි ‘‘පරිපුණ්ණේෙ 
පත්තචීවර’’න්ති කම් වාචාය ොවිතත්තා කම් මකොපං අවත්වා දුක්කටම ව
වුත්තං. ඉතරථා ොවනාය හාපනමතො කම් මකොමපො එව සියා. මකචි පන
‘‘පඨ ං අනුඤ්ඤාතකම් වාචායං උපෙම්පන්නා විය ඉදාිචපි ‘පරිපුණ්ණේෙ
පත්තචීවර’න්ති අවත්වා කම් වාචාය උපෙම්පන්නාපි සූපෙම්පන්නා එවා’’ති
වදන්ති, තංනයුත්තං.අනුඤ්ඤාතකාලමතො පට්ඨායහිඅපරා ෙනංොවනාය
හාපනවිපත්තිඑවමහොති‘‘ඉත්ථන්නාම ොෙඞ්ඝංඋපෙම්පදං යාචතී’’තිපදේෙ
හාපමන විය. තම්පි හි ප්ඡා අනුඤ්ඤාතං, ‘‘ෙඞ්ඝං, භන්මත, උපෙම්පදං
යාචාමී’’තිආදිවාමකයන අයාමචත්වා තම්පි උපෙම්පාමදන්මතො ‘‘අයං
ඉත්ථන්නාම ොෙඞ්ඝංඋපෙම්පදංයාචතී’’තිවත්වාවයදි කම් වාචංකමරොති, 
කම් ං සුකතම ව මහොති. මනො මච, විපන්නං. ෙබ්බප්ඡා හි 
අනුඤ්ඤාතකම් වාචමතො කිඤ්චිපි පරිහාමපතුං න වට්ටති, ොවනාය
හාපනම ව මහොති, අඤ්මඤ වා භික්ඛූ දාතුකා ා මහොන්තීති ෙම්බන්මධො, 
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අයම ත්ථ වි තිවිමනොදිචයා(වි.වි.ටී. හාවග් 2.117) ආභමතොවිිච්ඡමයො. 
ොරත්ථදීපනීවිිච්ඡමයො පන ඉමධව අන්මතො ධා මහොති අප්පතරත්තා
අවිමෙෙත්තාච. 

වජිරබුද්ධිටීකායං(වජිර.ටී. හාවග් 117) පන‘‘මකචි කුප්පතීතිවදන්ති, 
තංන මහතබ්බ’’න්තියංවුත්තං, තං ‘‘පඤ්චවග් කරණීයඤ්මච, භික්ඛමව, 
කම් ං, භික්ඛුිචපඤ්චම ොකම් ංකමරයය, අකම් ංනචකරණීය’’න්තිආදිනා 
( හාව. 390) නමයන වුත්තත්තා පණ්ඩකානං  ණපූරණභාමව එව කම් ං
කුප්පති, න ෙබ්බන්තිකත්වාසුවුත්තං, ඉතරථා‘‘පණ්ඩකුපජ්ඣාමයනකම් ං
කමරයය, අකම් ංන චකරණීය’’න්තිආදිකාය පාළියා භවිතබ්බං සියා. යථා
අපරිපුණ්ණපත්තචීවරේෙ උපෙම්පාදනකාමල කම් වාචායං ‘‘පරිපුණ්ණේෙ
පත්තචීවර’’න්ති අෙන්තං වත්ථුං කිත්මතත්වා උපෙම්පදාය කතාය තේමිං
අෙන්මතපි උපෙම්පදා රුහති, එවං ‘‘අයං බුද්ධරක්ඛිමතො ආයේ මතො
ධම් රක්ඛිතේෙ උපෙම්පදාමපක්මඛො’’ති අවත්ථුං පණ්ඩකුපජ්ඣායාදිං, 
අෙන්තං වා වත්ථුං කිත්මතත්වා කතායපි  ණපූරකාන ත්ථිතාය උපෙම්පදා
රුහමතව. ‘‘න, භික්ඛමව, පණ්ඩකුපජ්ඣාමයන උපෙම්පාමදතබ්මබො, මයො 
උපෙම්පාමදයය, ආපත්ති දුක්කටේෙ, මෙො ච පුග් මලො
අනුපෙම්පන්මනො’’තිආදිවචනේෙ අභාවා අය ත්මථො සිද්මධොව මහොති. න හි
බුද්ධා වත්තබ්බයුත්තං න වදන්ති. මතන වුත්තං ‘‘මයො පන භික්ඛු ජානං
ඌනවීෙතිවේෙං …මප.… මෙො ච පුග් මලො අනුපෙම්පන්මනො’’තිආදි (පාචි.
403). තථා ‘‘බයත්මතන භික්ඛුනා පටිබමලන ෙඞ්මඝො ඤාමපතබ්මබො’’ති
( හාව. 71) වචනමතො මථයයෙංවාෙකාදිආචරිමයහි අනුේොවනාය කතාය 
උපෙම්පදානරුහතිමතෙංඅභික්ඛුත්තාතිවචනම්පින මහතබ්බං. 

කිඤ්ච භිමයයො – ‘‘ඉ ාිච චත්තාරි කම් ාිච පඤ්චහාකාමරහි 
විපජ්ජන්තී’’තිආදිනා (පරි. 482) නමයන කම් ානං ෙම්පත්තිවිපත්තියා
කථිය ානාය ‘‘ෙත්තහි ආකාමරහි කම් ාිච විපජ්ජන්ති වත්ථුමතො වා
ඤත්තිමතොවාඅනුේොවනමතොවා සී මතොවාපරිෙමතොවාඋපජ්ඣායමතොවා
ආචරියමතො වා’’ති අකථිතත්තා න  මහතබ්බං. ‘‘පරිෙමතො වා’’ති වචමනන
ආචරියුපජ්ඣායානං වා ෙඞ් මහො කමතොති මච? න, ‘‘ද්වාදෙහි ආකාමරහි
පරිෙමතො කම් ාිච විපජ්ජන්තී’’ති එතේෙ විභඞ්ම  මතෙ නා ට්ඨත්තා, 
අය ත්මථොයේ ා තත්ථතත්ථෙරූමපනවුත්තපාළිවමෙමනව ෙක්කාජාිචතුං, 
තේ ා නයමුඛංදේමෙත්වාෙංඛිත්මතොතිඅය ේෙයුත්ති මවෙනාතිවුත්තං. 

තත්රිදං විචාමරතබ්බං – අනුපජ්ඣායකං උපෙම්පාමදන්තා මත භික්ඛූ
යථාවුත්තනමයනඅභූතංවත්ථුංකිත්තයිංසු, උදාහුමුොවාදභයාතාමනවපදාිච
න ොමවසුන්ති. කිඤ්මචත්ථ – යදි තාව උපජ්ඣායාභාවමතො න ොමවසුං, 
‘‘පුග් ලං න පරා ෙතී’’ති වුත්තවිපත්තිප්පෙඞ්ම ො මහොති, අථ ොමවසුං, 
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මුොවාමදො මනෙං භවතීති? වු්චමත – ොමවසුංමයව
යථාවුත්තවිපත්තිප්පෙඞ් භයා, ‘‘කම් ං පන න කුප්පතී’’ති අට්ඨකථායං
වුත්තත්තාච.න, මුොවාදේෙඅෙම්භවමතො, මුොවාමදනපිකම් ෙම්භවමතොච. 
න හි ෙක්කා මුොවාමදන කම් විපත්තිෙම්පත්තිං කාතුන්ති. තේ ා
‘‘අනුපජ්ඣායකං උපෙම්පාමදන්තී’’ති වචනේෙ ච උභයමදොෙවිිචමුත්මතො
අත්මථොපරිමයසිතබ්මබො. 

අයඤ්මචත්ථ යුත්ති – යථා පුබ්මබ පබ්බජ්ජුපෙම්පදුපජ්ඣාමයසු
විජ්ජ ාමනසුපි උපජ්ඣායග් හණක්කම න අග් හිතත්තා ‘‘මතන මඛො පන
ෙ මයන භික්ඛූ අනුපජ්ඣායක’’න්තිආදි වුත්තං, තථා ඉධාපි උපජ්ඣායේෙ 
විජ්ජ ානේමෙව ෙමතො අග් හිතත්තා ‘‘අනුපජ්ඣායකං උපෙම්පාමදන්තී’’ති
වුත්තං. කම් වාචාචරිමයනපන ‘‘ හිමතො මතනඋපජ්ඣාමයො’’තිෙඤ්ඤාය
උපජ්ඣායං කිත්මතත්වා කම් වාචං ොමවතබ්බං. මකනචි වා කාරමණන
කායො ග්ගිං අමදන්තේෙ උපජ්ඣායේෙ ඡන්දං  මහත්වා කම් වාචං
ොමවති, උපජ්ඣාමයො වා උපෙම්පදාමපක්ඛේෙ උපජ්ඣං දත්වා ප්ඡා
උපෙම්පන්මන තේමිං තාදිමෙ වත්ථුේමිං ෙ නුයුඤ්ජිය ාමනො වා 
අෙ නුයුඤ්ජිය ාමනො වා උපජ්ඣායදානමතො පුබ්මබ එව ො මණමරො
පටිජානාති, සික්ඛාප්චක්ඛාතමකො වා අන්ති වත්ථුඅජ්ඣාපන්නමකො වා
පටිජානාති, ඡන්දහාරකාදමයො වියඋපජ්ඣාමයො වා අඤ්ඤසී ා මතො මහොති.
කම් වාචා රුහතීති වත්වා ‘‘අනුජානාමි භික්ඛමව ප්චන්තිම සු ජනපමදසු
විනයධරපඤ්චම න  මණන උපෙම්පද’’න්ති වුත්තත්තා. මකචි
‘‘විනයධරපඤ්චම න උපජ්ඣාමයන ෙන්ිචහිමතමනව භවිතබ්බ’’න්ති
වදන්තීති මපොරාණ ණ්ඨිපමදවුත්තං.මෙොචපාමඨොඅප්ප ාමණො ජ්ඣිම සු
ජනපමදසු තේෙ වචනේොභාවමතො. අෙන්ිචහිමතපි උපජ්ඣාමය කම් වාචා
රුහතීති ආපජ්ජතීති මච? න. කේ ා? කම් ෙම්පත්තියං ‘‘පුග් ලං
පරා ෙතී’’ති වුත්තපාමඨොව මනො ප ාණං. න හි තත්ථ අෙන්ිචහිමතො
උපජ්ඣායෙඞ්ඛාමතො පුග් මලො පරා ෙනං අරහති, තේ ා තත්ථ 
ෙඞ්ඝපරා ෙනං විය පුග් ලපරා ෙනං මවදිතබ්බං. ෙඞ්මඝන  මණන
උපජ්ඣාමයන උපෙම්පාමදන්ති මතෙං අත්ථමතො පුග් ලත්තා, 
පණ්ඩකාදිඋපජ්ඣාමයන උපෙම්පාමදන්ති උපෙම්පාදනකාමල අවිදිතත්තාති
මපොරාණා. 

අපත්තචීවරං උපසම්පාකදන්තීති කම් වාචාචරිමයො ‘‘පරිපුණ්ණේෙ 
පත්තචීවර’’න්ති ෙඤ්ඤාය, මකවලං අත්ථෙම්පත්තිං අනමපක්ඛිත්වා
ෙන්තපදනීහාමරන වා ‘‘පරිපුණ්ණේෙ පත්තචීවර’’න්ති කම් වාචං ොමවති.
යථා එතරහි  තවිප්පවුත්ත ාතාපිතිමකොපි ‘‘අනුඤ්ඤාමතොසි  ාතාපිතූහී’’ති
පුට්මඨො‘‘ආ භන්මත’’ති වදති, කිංබහුනා? අයංපමනත්ථොමරො– ‘‘තේමිං
ෙ මයචත්තාරිකම් ාිච පඤ්චහාකාමරහිවිපජ්ජන්තී’’තිලක්ඛණේෙනතාව
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පඤ්ඤත්තත්තා අනුපජ්ඣායකාදිං උපෙම්පාමදන්ති. වජ්ජනීයපුග් ලානං
අවුත්තත්තා පණ්ඩකුපජ්ඣායාදිං උපෙම්පාමදන්ති, මතරෙන්තරායපු්ඡාය
අදේෙනත්තා අපත්තචීවරකං උපෙම්පාමදන්ති, ‘‘අනුජානාමි භික්ඛමව
ඤත්තිචතුත්මථනකම්ම නඋපෙම්පාමදතු’’න්ති( හාව.69) එවං ෙබ්බපඨ ං
අනුඤ්ඤාතාය කම් වාචාය ‘‘පරිපුණ්ණේෙ පත්තචීවර’’න්ති අවචනම ත්ථ 
ොධකන්තිමවදිතබ්බං.තඤ්හිවචනංඅනුක්කම නානුඤ්ඤාතන්ති. 

ඉදංතාවෙබ්බථාමහොතු, ‘‘මූ ංපබ්බාමජන්තිබධිරං පබ්බාමජන්තී’’තිඉදං
කථං ෙම්භවිතු රහති ආදිමතො පට්ඨාය ‘‘අනුජානාමි භික්ඛමව ඉම හි තීහි
ෙරණ  මනහිපබ්බජ්ජ’’න්තිආදිනාඅනුඤ්ඤාතත්තාති? වු්චමත– ‘‘එවඤ්ච 
පන, භික්ඛමව, පබ්බාමජතබ්මබොති, එවං වමදහීති වත්තබ්මබො…මප.… 
තතියම්පි ෙඞ්ඝං ෙරණං  ්ඡාමී’’ති එත්ථ ‘‘එවං වමදහීති වත්තබ්මබො’’ති
ඉ ේෙවචනේෙමි්ඡා අත්ථං මහත්වාමූ ංපබ්බාමජසුං. ‘‘එවංවමදහී’’ති
තං පබ්බජ්ජාමපක්ඛං ආණාමපත්වා ෙයං උපජ්ඣාමයන වත්තබ්මබො
‘‘තතියම්පිෙඞ්ඝංෙරණං ්ඡාමී’’ති, මෙො පබ්බජ්ජාමපක්ඛාතථාආණත්මතො
උපජ්ඣායවචනේෙ අනු අනුවදතු වා  ා වා, තත්ථතත්ථ භ වා ‘‘කාමයන
විඤ්ඤාමපති, වාචාය විඤ්ඤාමපති, කාමයන වාචාය විඤ්ඤාමපති,  හිමතො
මහොති උපජ්ඣාමයො.දින්මනොමහොතිඡන්මදො, දින්නාමහොතිපාරිසුද්ධි, දින්නා
මහොති පවාරණා’’ති වදති. තදනු ාමනන වා කාමයන මතන
පබ්බජ්ජාමපක්මඛන විඤ්ඤත්තං මහොති ෙරණ  නන්ති වා මලොමකපි
කාමයන විඤ්ඤාමපන්මතො එවං වදතීති වු්චති, තං පරියායං  මහත්වා මූ ං
පබ්බාමජන්තීති මවදිතබ්බං. මපොරාණ ණ්ඨිපමද ‘‘මූ ංකථං පබ්බාමජන්තීති
පු්ඡංකත්වාතේෙකායපොදෙම්භවමතොකාමයනපහාරංදත්වා හත්ථමුද්දාය
විඤ්ඤාමපත්වාපබ්බාමජසු’’න්තිවුත්තං.කිංබහුනා? 

අයං පමනත්ථ ොමරො – යථා පුබ්මබ පබ්බජ්ජාධිකාමර වත්ත ාමන
පබ්බජ්ජාභිලාපංඋප්ඡින්දිත්වා ‘‘පණ්ඩමකො, භික්ඛමව, අනුපෙම්පන්මනොන
උපෙම්පාමදතබ්මබො’’තිආදිනා ( හාව. 109) නමයන උපෙම්පදවමෙමනව
අභිලාමපොකමතො.මථයයෙංවාෙකපමදඅෙම්භවමතොකිඤ්චාපිමෙොනකමතො, 
පබ්බජ්ජාව තත්ථ කතා, ෙබ්බත්ථ පන උපෙම්පදාභිලාමපන අධිප්මපතා
තදනුභාවමතො උපෙම්පදාය, පබ්බජ්ජාය වාරිතාය උපෙම්පදා වාරිතා මහොතීති
කත්වා, තථා ඉධ උපෙම්පදාධිකාමර වත්ත ාමන උපෙම්පදාභිලාපං
උප්ඡින්දිත්වා උපෙම්පදම ව ෙන්ධාය පබ්බජ්ජාභිලාමපො කමතොති
මවදිතබ්මබො.කා ංමෙොනකත්තබ්මබො, මූ පමදඅෙම්භවමතොතේෙ වමෙන
ආදිමතො පට්ඨාය උපෙම්පදාභිලාමපොව කත්තබ්මබො විය දිේෙති, තථාපි
තේමෙව මූ පදේෙ වමෙන ආදිමතො පට්ඨාය පබ්බජ්ජාභිලාමපොව කමතො
මි්ඡා හණිචවාරණත්ථං. කථං? ‘‘මූම ො, භික්ඛමව, අපත්මතො ඔොරණං, 
තඤ්මචෙඞ්මඝොඔොමරති, මෙොොරිමතො’’ති( හාව. 396) වචනමතොහිමූම ො
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උපෙම්පන්මනොමහොතීතිසිද්ධං, මෙොමකවලංඋපෙම්පන්මනොවමහොති, න පන
පබ්බජිමතො තේෙ පබ්බජ්ජාය අෙම්භවමතොති මි්ඡා ාමහො මහොති, තං
පරිවජ්ජාමපත්වා මයො උපෙම්පන්මනො, මෙො පබ්බජිමතොව මහොති. පබ්බජිමතො
පන අත්ථි මකොචි උපෙම්පන්මනො, අත්ථි මකොචි අනුපෙම්පන්මනොති ඉ ං
ෙම් ා ාහංඋප්පාමදතිභ වාති මවදිතබ්බං. 

අපිච මතෙං හත්ථ්ඡින්නාදීනං පබ්බජිතානං සුපබ්බජිතභාවදීපනත්ථං, 
පබ්බජ්ජාභාවෙඞ්කාිචවාරණත්ථඤ්මචත්ථ පබ්බජ්ජාභිලාමපො කමතො. කථං? 
‘‘න, භික්ඛමව, හත්ථ්ඡින්මනො පබ්බාමජතබ්මබො’’තිආදිනා ( හාව. 119) 
පටික්මඛමපන, ‘‘පබ්බජිතා සුපබ්බජිතා’’ති වුත්තට්ඨානාභාමවන ච මතෙං 
පබ්බජ්ජාභාවෙඞ්කා භමවයය, යථා පෙඞ්කා භමව, තථා පෙඞ්කං ඨමපයය.
ඛන්ධමක උපෙම්පදං ෙන්ධාය ‘‘හත්ථ්ඡින්මනො, භික්ඛමව, අපත්මතො
ඔොරණං, තඤ්මච ෙඞ්මඝො ඔොමරති, මෙොොරිමතො’’තිආදිනා ( හාව. 396) 
නමයන භ වා ිචවාමරති. මතමනව නමයන පබ්බජිතා පමනමත ෙබ්මබපි
සුපබ්බජිතා එවාති දීමපති. අඤ්ඤථාෙබ්මබමපමතඋපෙම්පන්නාව මහොන්ති, 
න පබ්බජිතාති අය ිචට්ඨප්පෙඞ්ම ො ආපජ්ජති. කථං? ‘‘හත්ථ්ඡින්මනො, 
භික්ඛමව, න පබ්බාමජතබ්මබො, පබ්බජිමතො නාමෙතබ්මබො’’ති වා ‘‘න, 
භික්ඛමව, හත්ථ්ඡින්මනො පබ්බාමජතබ්මබො, මයො පබ්බාමජයය, ආපත්ති
දුක්කටේෙ, මෙො ච අපබ්බජිමතො’’ති ( හාව. 119) වා තන්තියා ඨපිතාය
චම්මපයයක්ඛන්ධමක ‘‘මෙොොරිමතො’’ති වුත්තත්තා මකවලං ‘‘ඉම 
හත්ථ්ඡින්නාදමයො උපෙම්පන්නාව මහොන්ති, න පබ්බජිතා’’ති වා
‘‘උපෙම්පන්නාපි මච පබ්බජිතා, නාමෙතබ්බා’’ති වා අිචට්ඨමකොට්ඨාමෙො
ආපජ්ජතීතිඅධිප්පාමයො. 

ඉදං පමනත්ථ විචාමරතබ්බං – ‘‘මෙො ච අපබ්බජිමතො’’ති වචනාභාවමතො
මූ ේෙ පබ්බජ්ජාසිද්ධිපෙඞ් මතො පබ්බජ්ජාපි එකමතොසුද්ධියා මහොතීති
අය ිචට්ඨමකොට්ඨාමෙො කථං නාපජ්ජතීති? පබ්බජ්ජාභිලාමපන උපෙම්පදා
ඉධාධිප්මපතාතිෙම් ා ාමහනනාපජ්ජතීති, අඤ්ඤථායථාබයඤ්ජනං අත්මථ 
 හිමත යථාපඤ්ඤත්තදුක්කටාභාවෙඞ්ඛාමතො අපමරො අිචට්ඨමකොට්ඨාමෙො
ආපජ්ජති.කථං? ‘‘න, භික්ඛමව, මූම ොපබ්බාමජතබ්මබො, මයො පබ්බාමජයය, 
ආපත්ති දුක්කටේො’’ති වුත්තදුක්කටං පබ්බජ්ජාපරිමයොොමන මහොති, න
තේොවිප්පකතාය. පුබ්බපමයො දුක්කටම වහිපඨ ංආපජ්ජති, තේ ාමූ ේෙ
පබ්බජ්ජාපරිමයොොනේමෙව අභාවමතො ඉ ේෙ දුක්කටේෙ ඔකාමෙො ච න
ෙබ්බකාලං ෙම්භමවයය, උපෙම්පදාවමෙන පන අත්මථ  හිමත ෙම්භවති
කම් ිචබ්බත්තිමතො. මතමනව පාළියං ‘‘න, භික්ඛමව, පණ්ඩමකො 
උපෙම්පාමදතබ්මබො, මයො උපෙම්පාමදයය, ආපත්ති දුක්කටේො’’ති දුක්කටං
න පඤ්ඤත්තං. අපඤ්ඤත්තත්තා පුබ්බපමයො දුක්කටම වමචත්ථෙම්භවති, 
මනතරං. එත්තාවතා සිද්ධම තං පබ්බජ්ජාභිලාමපන උපෙම්පදාව තත්ථ
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අධිප්මපතා, න පබ්බජ්ජාති. එත්ථාහ ො මණරපබ්බජ්ජා නකායපමයො මතො
මහොතීති කථං පඤ්ඤායතීති? වු්චමත – කාමයන විඤ්ඤාමපතීතිආදිත්තිකා
දේෙනමතොතිආ මතො. 

‘‘ම ොත්මතනපි අනුේොමවතු’’න්ති ( හාව. 122) වචනමතො මයන
මවොහාමරන මවොහරති, මතන වට්ටතීති සිද්ධං, තේ ා ‘‘මකො නාම ො මත
උපජ්ඣාමයො’’තිපුට්මඨනපි ම ොත්තම වනා ංකත්වා වත්තබ්බන්තිසිද්ධං
මහොති, තේ ා චතුබ්බිමධසු නාම සු මයන මකනචි නාම න අනුේොවනා
කාතබ්බාති වදන්ති. එකේෙ බහූිච නා ාිච මහොන්ති, තත්ථ එකං නා ං
ඤත්තියා, එකං අනුේොවනායකාතුංන වට්ටති, අත්ථමතො බයඤ්ජනමතො ච 
අභින්නාහි අනුේොවනාහි භවිතබ්බන්ති. කිඤ්චාපි ‘‘ඉත්ථන්නාම ො
ඉත්ථන්නා ේෙ ආයේ මතො’’තිපාළියං ‘‘ආයේ මතො’’තිපදංප්ඡාවුත්තං, 
කම් වාචාපාළියංපන‘‘අයං බුද්ධරක්ඛිමතොආයේ මතොධම් රක්ඛිතේො’’ති
පඨ ං ලිඛන්ති, තං උප්පටිපාටියා වුත්තන්ති න ප්මචතබ්බං. පාළියඤ්හි
‘‘ඉත්ථන්නාම ො ඉත්ථන්නා ේො’’ති අත්ථ ත්තං දේසිතං, තේ ා පාළියං
අවුත්මතොපි ‘‘අයං බුද්ධරක්ඛිමතො ආයේ මතො ධම් රක්ඛිතේො’’ති
කම් වාචාපාළියං පමයොම ො දේසිමතො. ‘‘න ම  දිට්මඨො ඉමතො පුබ්මබ
ඉ්චායේ ා ොරිපුත්මතො’’ති ච ‘‘ආයේ ා ොරිපුත්මතො අත්ථකුෙමලො’’ති ච
පඨ ං‘‘ආයේ ා’’තිපමයො ේෙදේෙනමතොතිවදන්ති. කත්ථචි‘‘ආයේ මතො
බුද්ධරක්ඛිතේො’’ති වත්වා කත්ථචි මකවලං ‘‘බුද්ධරක්ඛිතේො’’තිොමවති, 
ොවනං හාමපතීති න වු්චති නා ේෙ අහාපිතත්තාති එමක. ෙමච කත්ථචි
‘‘ආයේ මතො බුද්ධරක්ඛිතේො’’ති වත්වා කත්ථචි
‘‘බුද්ධරක්ඛිතේොයේ මතො’’ති ොමවති, පාඨානුරූපත්තා මඛත්තම ව 
ඔතිණ්ණන්තිපි එමක. බයඤ්ජනමභදප්පෙඞ් මතො අනුේොවනානං තං න
වට්ටතීති වදන්ති. ෙමච පන ෙබ්බට්ඨාමනපි එමකමනව පකාමරන වදති, 
වට්ටති. 

එොනුස්සාවකනති එත්ථ එකමතො අනුේොවනං එමතෙන්ති
එකානුේොවනාති අෙ ානාධිකරණවිෙමයො බාහිරත්ථෙ ාමෙොති දට්ඨබ්බං.

මතමනවාහ ‘‘ද්මවඑකමතොඅනුේොවමන’’ති.තත්ථ එෙකතොතිඑකක්ඛමණති 

අත්මථො, විභත්තිඅමලොමපන චායං ිචද්මදමෙො. පුරි නකයකනව එෙකතො 

අනුස්සාවකන ොතුන්ති ‘‘එමකන එකේෙ, අඤ්මඤන ඉතරේො’’තිආදිනා
පුබ්මබ වුත්තනමයන ද්වීහි වා තීහි වා ආචරිමයහි එමකන වා එකමතො
අනුේොවමන කාතුං. වජ්ජාවජ්ජං උපිචජ්ඣායතීති උපජ්ඣාති ඉමිනා
උපජ්ඣායෙද්දෙ ානත්මථො උපජ්ඣාෙද්මදොපීති අත්ථං දේමෙතීති
ොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ.ටී. හාවග්  3.123). 
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ක ොත්කතනාපීති ‘‘ආයේ මතො පිප්පලිේෙ උපෙම්පදාමපක්මඛො’’ති එවං
නා ං අවත්වා ම ොත්තනාම නපීති අත්මථො, මතන ‘‘මකො නාම ො මත 
උපජ්ඣාමයො’’ති පුට්මඨන ම ොත්තනාම න ‘‘ආයේ ා කේෙමපො’’ති
වත්තබ්බන්තිසිද්ධං මහොති.තේ ාඅඤ්ඤම්පියංකිඤ්චිතේෙනා ංපසිද්ධං, 
තේමිං වා ඛමණ සුඛග් හණත්ථංනා ං පඤ්ඤාපිතං, තං ෙබ්බං  මහත්වාපි
අනුේොවනා කාතබ්බා. යථා උපජ්ඣායේෙ, එවං උපෙම්පදාමපක්ඛේොපි
ම ොත්තාදිනාම න තඞ්ඛණිකනාම නචඅනුේොවනංකාතුංවට්ටති, තේමිම්පි
ඛමණ ‘‘අයං තිේමෙො’’ති වා ‘‘නාම ො’’ති වා නා ං කමරොන්මතහි
අනුොෙකෙම්මුතිමතො පඨ ම ව කාතබ්බං. එවං අකත්වාපි
අන්තරායිකධම් ානුොෙනපු්ඡනකාමලසු ‘‘කින්නාම ොසි, අහං භන්මත
නාම ො නා , මකො නාම ො මත උපජ්ඣාමයො, උපජ්ඣාමයො ම  භන්මත
තිේමෙො නා ා’’තිආදිනා විඤ්ඤාමපන්මතන උභින්නම්පි චිත්මත ‘‘ ම තං
නා ’’න්තියථාෙඤ්ඤංඋප්පජ්ජති, එවංවිඤ්ඤාමපතබ්බං.ෙමචපනතේමිං
ඛමණ පකතිනාම න වත්වා ප්ඡා ‘‘තිේමෙො නා ා’’ති අපුබ්බනාම න
අනුේොමවති, නවට්ටති. 

තත්ථ ච කිඤ්චාපි උපජ්ඣායේමෙව නා ං අග් මහත්වා මයන මකනචි 
නාම න ‘‘තිේෙේෙ උපෙම්පදාමපක්මඛො’’තිආදිනාපි පුග් මල පරා ට්මඨ
කම් ං සුකතම ව මහොති අනුපජ්ඣායකාදීනං උපෙම්පදාකම් ං විය
උපජ්ඣායේෙ අභාමවපි අභබ්බත්මතපි කම් වාචාය පුග් මල පරා ට්මඨ
කම් ේෙ සිජ්ඣනමතො. උපෙම්පදාමපක්ඛේෙ පන යථාෙකං නා ං විනා
අඤ්මඤන නාම න අනුේොවිමත කම් ං කුප්පති, මෙො අනුපෙම්පන්මනොව
මහොති. තත්ථ ඨිමතො අඤ්මඤො අනුපෙම්පන්මනො විය  හිතනා ේෙ
වත්ථුපුග් ලේෙතත්ථඅභාවා, එතේෙචනා ේෙඅනුේොවනාය අවුත්තත්තා.
තේ ා උපෙම්පදාමපක්ඛේෙ පකතිනා ං පරිවත්මතත්වා අපුබ්මබන 
නා ාදිනාම න අනුේොවිතුකාම න පටික්මචව ‘‘ත්වං නාම ො’’තිආදිනා
විඤ්ඤාමපත්වා අනුොෙනඅන්තරායිකධම් ාපු්ඡනක්ඛමණසුපි තේෙ ච
ෙඞ්ඝේෙ ච යථා පාකටං මහොති, තථා පකාමෙත්වාව නා ාදිනාම න
අනුේොමවතබ්බං. එකේෙ බහූිච නා ාිච මහොන්ති, මතසු එකං  මහතුං
වට්ටති. 

යං පන උපෙම්පදාමපක්ඛඋපජ්ඣායානං එකත්ථ  හිතං නා ං තමදව 
ඤත්තියා, ෙබ්බත්ථ අනුේොවනාසු ච  මහතබ්බං.  හිතමතො හි අඤ්ඤේමිං
 හිමත බයඤ්ජනං භින්නං නා  මහොති, කම් ං විපජ්ජති. අත්ථමතො හි 
බයඤ්ජනමතො ච අභින්නා එව ඤත්ති අනුේොවනා ච වට්ටන්ති.
උපජ්ඣායනා ේෙ පන පුරමතො ‘‘ආයේ මතො තිේෙේො’’තිආදිනා
ආයේ න්තපදං ෙබ්බත්ථ මයොමජත්වාපි අනුේොමවති. තථා අමයොජිමතපි
මදොමෙොනත්ථි. 
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පාළියං ( හාව. 126) පන කිඤ්චාපි ‘‘ඉත්ථන්නා ේෙ ආයේ මතො’’ති 
ප්ඡමතො ‘‘ආයේ මතො’’ති පදං වුත්තං, තථාපි ‘‘ආයේ ා ොරිපුත්මතො 
අත්ථකුෙමලො’’තිආදිනා නා ේෙ පුරමතො ‘ආයේ න්තපද’මයො ේෙ
දේෙනමතො පුරමතොව පමයොම ො යුත්තතමරො, තඤ්ච එකත්ථ මයොමජත්වා
අඤ්ඤත්ථ අමයොජිමතපි එකත්ථ පුරමතො මයොමජත්වා අඤ්ඤත්ථ ප්ඡමතො
මයොජමනපිොවනායහාපනංනා නමහොතිනා ේෙඅහාපිතත්තා.මතමනව 
පාළියම්පි ‘‘ඉත්ථන්නා ේෙ ආයේ මතො’’ති එකත්ථ මයොමජත්වා
‘‘ඉත්ථන්නාම න උපජ්ඣාමයනා’’තිආදීසු ‘‘ආයේ මතො’’තින මයොජිතන්ති
වදන්ති. තඤ්ච කිඤ්චාපි එවං, තථාපි ෙබ්බට්ඨාමනපි එමකමනව පකාමරන
මයොමජත්වාඑවවාඅමයොමජත්වාවාඅනුේොවනං පෙත්ථතරන්ති මහතබ්බං. 

එකමතොෙමහවඑකේමිංඛමණඅනුේොවනංඑමතෙන්තිඑකානුේොවනා, 

උපෙම්පදාමපක්ඛා, එමත එොනුස්සාවකන කාතුං. මතනාහ 
‘‘එකමතොඅනුොවමන’’ති. ඉදඤ්ච එකං පදං විභත්තිඅමලොමපන දට්ඨබ්බං. 

එකෙනවාතිද්වින්නම්පිඑකේමිංඛමණඑකායඑවකම් වාචාය අනුේොවමන
එමකනආචරිමයනාතිඅත්මථො.‘‘අයංබුද්ධරක්ඛිමතොචඅයංධම් රක්ඛිමතොච 
ආයේ මතො ෙඞ්ඝරක්ඛිතේෙ උපෙම්පදාමපක්මඛො’’තිආදිනානමයන එමකන
ආචරිමයන ද්වින්නම කේමිං ඛමණ අනුේොවනනමයො දට්ඨබ්මබො, ඉමිනාව
නමයන තිණ්ණම්පිඑමකනආචරිමයනඑකක්ඛමණඅනුේොවනංමවදිතබ්බං. 

පුරි නකයකනව එෙකතො අනුස්සාවකන ොතුන්ති ‘‘එමකන එකේෙ, 
අඤ්මඤන ඉතරේො’’තිආදිනා පුබ්මබ වුත්තනමයන ද්වින්නං ද්වීහි වා
තිණ්ණං තීහි වා ආචරිමයහි, එමකන වා ආචරිමයන තමයොපි

එකමතොඅනුේොවමනකාතුන්තිඅත්මථො. ‘‘තඤ්චකඛොඑකෙනඋපජ්ඣාකයන, 

න ත්කවව නානුපජ්ඣාකයනා’’ති ඉදං එමකන ආචරිමයන ද්වීහි වා තීහි වා
උපජ්ඣාමයහි ද්මව වා තමයො වා උපෙම්පදාමපක්මඛ එකක්ඛමණ එකාය
අනුේොවනාය එකානුේොවමන කාතුං න වට්ටතීති පටික්මඛපපදං, න පන 
නානාචරිමයහි නානුපජ්ඣාමයහි තමයො එකානුේොවමන කාතුං න වට්ටතීති

ආහ ‘‘සකචපනනානාචරියානානුපජ්ඣායා…කප.… වට්ටතී’’ති.යඤ්මචත්ථ 
‘‘තිේෙත්මථමරො සු නත්මථරේෙ ෙද්ධිවිහාරිකං, සු නත්මථමරො
තිේෙත්මථරේෙ ෙද්ධිවිහාරික’’න්ති එවං උපජ්ඣාමයහි අඤ්ඤ ඤ්ඤං
ෙද්ධිවිහාරිකානං අනුේොවනකරණං වුත්තං, තං උපලක්ඛණ ත්තං. තේ ා
ෙමච තිේෙත්මථමරො සු නත්මථරේෙ ෙද්ධිවිහාරිකං, සු නත්මථමරො
නන්දත්මථරේෙ ෙද්ධිවිහාරිකං අනුේොමවති, අඤ්ඤ ඤ්ඤඤ්ච  ණපූරකා
මහොන්ති, වට්ටති එව. ෙමච පන උපජ්ඣාමයො ෙයම ව අත්තමනො 
ෙද්ධිවිහාරිකං අනුේොමවති, එත්ථ වත්තබ්බම ව නත්ථි, කම් ං සුකතම ව
මහොති, අනුපජ්ඣායකේෙපි මයන මකනචි අනුේොවිමත උපෙම්පදා මහොති, 
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කි ඞ් ං පන ෙඋපජ්ඣායකේෙඋපජ්ඣාමයමනවඅනුේොවමනති දට්ඨබ්බං.

මතමනවනවට්ටනපක්ඛං දේමෙතුං ‘‘සකචපනා’’තිආදි ාහ. 

උපජ්ඣාති උපජ්ඣායෙද්දෙ ානත්මථො ආකාරන්මතො උපජ්ඣාෙද්මදොති
දේමෙති.උපජ්ඣාය-ෙද්මදොඑවවාඋපජ්ඣා, උපමයො ප්චත්තවචමනසුය-
කාර මලොපං කත්වා එවං වුත්මතො කරණවචනාදීසු උපජ්ඣාෙද්දේෙ 

පමයො ාභාවාති දට්ඨබ්බං. පාළියං අත්තනාව අත්තානං සම් න්නිතබ්බ්න්ති
අත්තනාව කත්තුභූමතන කරණභූමතන අත්තානම ව කම් භූතං පති

ෙම් න්නනකි්චං කාතබ්බං, අත්තානන්ති වා ප්චත්මත උපමයො වචනං, 
අත්තනාව අත්තා ෙම් න්ිචතබ්මබොති අත්මථො. න මකවලඤ්ච එත්මථව, 
අඤ්ඤත්රාපි මතරෙෙම්මුතිආදීසු ඉමිනාව ලක්ඛමණන අත්තනාව අත්තා
ෙම් න්ිචතබ්මබොව. අපිච ෙයං කම් ාරහත්තා අත්තානං මුඤ්චිත්වා
චතුවග් ාදිමකො මණොෙබ්බත්ථඉ්ඡිතබ්මබො. 

සච්චොකලොති ‘‘ිචගූහිේොමී’’ති වඤ්චනං පහාය ේචේමෙව මත 

ඉ්ඡිතබ්බකාමලො. භූතොකලොතිවඤ්චනායඅභාමවපි  නුේෙත්තාදිවත්ථුමනො
භූතතාය අවේෙං ඉ්ඡිතබ්බකාමලො, ඉතරථා කම් මකොපාදිඅන්තරාමයො

මහොතීතිඅධිප්පාමයො.  ඞ්කූතිඅමධොමුමඛො. උද්ධරතූතිඅනුපෙම්පන්නභාවමතො
උපෙම්පත්තියං පතිට්ඨමපතූතිඅත්මථො. 

ෙබ්බකම් වාචාසු අත්ථමකොෙල්ලත්ථං පමනත්ථ උපෙම්පදකම් වාචාය 

එව ත්මථො දට්ඨබ්මබො – සුණාතූති ෙවනාණත්තියං පඨ පුරිමෙකවචනං.
තඤ්ච කිඤ්චාපි මයො මෙො ෙඞ්මඝො ෙවනකිරියායං ිචමයොජීයති, තේෙ 
ෙම්මුඛත්තා ‘‘සුණාහී’’ති  ජ්ඣි පුරිෙවචමනන වත්තබ්බං, තථාපි යේ ා 
ෙඞ්ඝෙද්දෙන්ිචධාමන පඨ පුරිෙප්පමයොම ොව ෙද්දවිදූහි ෙ ාචිණ්මණො 
භවන්තභ වන්තආයේ ාදිෙද්දෙන්ිචධාමනසු විය ‘‘අධිවාමෙතු ම  භවං
ම ොතම ො(පාරා.22), එතේෙසු තකාමලො, යංභ වාොවකානංසික්ඛාපදං
පඤ්ඤමපයය (පාරා. 21), පක්ක තායේ ා (පාරා. 436), සුණන්තු ම 
ආයේ න්මතො’’තිආදීසු ( හාව. 168). තේ ා ඉධ පඨ පුරිෙප්පමයොම ො
කමතො. අථ වා  ාරවවමෙමනතං වුත්තං.  රුට්ඨාිචමයසු හි  ාරවවමෙන 
 ජ්ඣි පුරිෙපමයොගුප්පත්තියම්පි පඨ පුරිෙප්පමයො ං පයුජ්ජන්ති ‘‘මදමෙතු
සු මතො ධම් ’’න්තිආදීසු (දී. ිච. 2.66;  . ිච. 2.338;  හාව. 8) වියාති
දට්ඨබ්බං. මකචි පන ‘‘භන්මත ආවුමෙොති පමද අමපක්ඛිත්වා ඉධ 
පඨ පුරිෙප්පමයොම ො’’ති වදන්ති, තං න සුන්දරං ‘‘ආචරිමයො ම , භන්මත, 
මහොහි ( හාව. 77), ඉඞ්ඝාවුමෙොඋපාලි, ඉ ංපබ්බජිතංඅනුයුඤ්ජාහී’’තිආදීසු
(පාරා.517) තප්පමයොම පි ජ්ඣි පුරිෙප්පමයො ේමෙවදේෙනමතො. 
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ක ති මයො ොමවති, තේෙ අත්තිචද්මදමෙ ොමිවචනං. භන්කතති

ආලපනත්මථ වුඩ්මඪසු ෙ ාරවවචනං, ‘‘දවුකසො’’ති පදං පන නවමකසු.
තදුභයම්පි ිචපාමතො ‘‘තුම්මහ භන්මත තුම්මහ ආවුමෙො’’ති බහූසුපි

ෙ ානරූපත්තා. සඞ්කඝොති අවිමෙෙමතො චතුවග් ාදිමක
පකතත්තපුග් ලෙමූමහ වත්තති. ඉධ පන ප්චන්තිම සු ජනපමදසු 
පඤ්චවග් මතො පට්ඨාය,  ජ්ඣිම සු ජනපමදසු දෙවග් මතො පට්ඨාය
ෙඞ්මඝොති මහතබ්මබො. තත්රායංපිණ්ඩත්මථො– භන්මත, ෙඞ්මඝො  වචනං
සුණාතූති. ඉදඤ්ච නවකතමරන වත්තබ්බවචනං. ෙමච පන අනුේොවමකො
ෙබ්මබහි භික්ඛූහි වුඩ්ඪතමරො මහොති, ‘‘සුණාතු ම , ආවුමෙො ෙඞ්මඝො’’ති
වත්තබ්බං. මෙොපි මච ‘‘භන්මත’’ති වමදයය, නවකතමරො වා ‘‘ආවුමෙො’’ති, 
කම් මකොමපො නත්ථි. මකචි පන ‘‘එකත්ථ ‘ආවුමෙො’ති වත්වා අඤ්ඤත්ථ 
‘භන්මත’තිවුත්මතපිනත්ථිමදොමෙොඋභමයනපිආලපනේෙසිජ්ඣනමතො’’ති
වදන්ති. 

ඉදාිච ය ත්ථංඤාමපතුකාම ො ‘‘සුණාතූ’’ති ෙඞ්ඝංෙවමනිචමයොමජති, 

තං ඤාමපන්මතො ‘‘අයං ඉත්ථන්නාක ො’’තිආදි ාහ. තත්ථ අයන්ති 
උපෙම්පදාමපක්ඛේෙහත්ථපාමෙෙන්ිචහිතභාවදේෙනං, මතනචහත්ථපාමෙ
ඨිතේමෙව උපෙම්පදාරුහතීතිසිජ්ඣතිහත්ථපාෙමතොබහිඨිතේෙ‘‘අය’’න්ති
න වත්තබ්බමතො. මතමනව අනුොෙකෙම්මුතියං මෙො හත්ථපාෙමතො බහි
ඨිතත්තා‘‘අය’’න්තිනවුත්මතො, තේ ා උපෙම්පදාමපක්මඛොඅනුපෙම්පන්මනො

හත්ථපාමෙ ඨමපතබ්මබො. අයං ඉත්ථන්නාක ොති අයං-ෙද්මදො ච අවේෙං
පයුජ්ජිතබ්මබො, මෙො ච ඉ ේමිං පඨ නා පමයොම  එවාති  මහතබ්බං. 

‘‘ඉත්ථන්නාක ො’’ති ඉදං අිචය මතො තේෙ නා දේෙනං, උභමයනපි අයං
බුද්ධරක්ඛිමතොතිආදිනා ං දේමෙති. ‘‘උපෙම්පදාමපක්මඛො’’ති
භින්නාධිකරණවිෙමය බහුබ්බීහිෙ ාමෙො, උපෙම්පදං ම  ෙඞ්මඝො 
අමපක්ඛ ාමනොති අත්මථො. තේෙ ච උපජ්ඣායතං ෙ ඞ්ගිභාමවන දේමෙතුං 
‘‘ඉත්ථන්නා ේෙ ආයේ මතො’’ති වුත්තං. එමතන ‘‘අයං බුද්ධරක්ඛිමතො
ආයේ මතො ධම් රක්ඛිතේෙ ෙද්ධිවිහාරිකභූමතො උපෙම්පදාමපක්මඛො’’ති
එව ාදිනා නමයන නා මයොජනාය ෙහ අත්මථො දේසිමතො. එත්ථ ච
‘‘ආයේ මතො’’ති පදං අවත්වාපි ‘‘අයං බුද්ධරක්ඛිමතො ධම් රක්ඛිතේෙ
උපෙම්පදාමපක්මඛො’’ති වත්තුං වට්ටති. මතමනව පාළියං ‘‘ඉත්ථන්නාම න
උපජ්ඣාමයනා’’ති එත්ථ ‘‘ආයේ මතො’’ති පදං න වුත්තං. යඤ්මචත්ථ 
වත්තබ්බං, තංමහට්ඨාවුත්තම ව. 

නනු මචත්ථ උපජ්ඣාමයොපි උපෙම්පදාමපක්මඛො විය හත්ථපාමෙ ඨිමතො
එව ඉ්ඡිතබ්මබො, අථකේ ා ‘‘අයං ඉත්ථන්නාම ො ඉ ේෙ ඉත්ථන්නා ේෙ 
උපෙම්පදාමපක්මඛො’’ති එවං උපජ්ඣායේෙ නා පරා ෙමනපි ඉදං-
ෙද්දප්පමයොම ො න කමතොති? නායං විමරොමධො උපජ්ඣායේෙ අභාමවපි
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කම් මකොපාභාවමතො. මකවලඤ්හි කම් ිචබ්බත්තියා ෙන්තපදවමෙන
අවිජ්ජ ානේෙපි උපජ්ඣායේෙ නා කිත්තනං අනුපජ්ඣායේෙ 
උපෙම්පදාදීසුපි කරීයති, තේ ා උපජ්ඣායේෙ අෙන්ිචහිතායපි
තප්පරා ෙන ත්මතමනව කම් සිද්ධිමතො ‘‘ඉ ේො’’ති ිචද්දිසිතුං න
වට්ටතීති. 

පරිසුද්කධො අන්තරායිකෙහි ධම්ක හීති අභබ්බත්තාදිමකහි උපෙම්පදාය
අවත්ථුකමරහි මචව පඤ්චාබාධහත්ථ්ඡින්නාදීහි ආපත්තිකමරහි ච
අන්තරායිකෙභාමවහි පරිමුත්මතො. එවං වුත්මත එව ආපත්ති ත්තකමරහි

පඤ්චාබාධාදීහි අපරිමුත්තේෙපි උපෙම්පදා රුහති, නාඤ්ඤථා. පරිපුණ්ණස්ස

පත්තචීවරන්තිපරිපුණ්ණ ේෙ උපෙම්පදාමපක්ඛේෙපත්තචීවරං.එවංවුත්මත

එව අපත්තචීවරේෙපි උපෙම්පදා රුහති, නාඤ්ඤථා. උපසම්පදං යාචතීති
‘‘ෙඞ්ඝං, භන්මත, උපෙම්පදං යාචාමී’’තිආදිනා ( හාව. 126) යාචාපිතභාවං
ෙන්ධාය වුත්තං. එවං මතන ෙඞ්මඝ අයාචිමතපි ‘‘ඉත්ථන්නාම ො ෙඞ්ඝං
උපෙම්පදං යාචතී’’ති වුත්මත එව කම් ං අවිපන්නං මහොති, නාඤ්ඤථා. 

උපජ්ඣාකයනාති උපජ්ඣාමයන කරණභූමතන, ඉත්ථන්නා ං උපජ්ඣායං
කත්වා කම් භූතං උපෙම්පදං දාතුං ිචප්ඵාමදතුං කත්තුභූතං ෙඞ්ඝං යාචතීති
අත්මථො. යාචධාතුමනො පන ද්විකම් කත්තා ‘‘ෙඞ්ඝං උපෙම්පද’’න්ති ද්මව
කම් පදාිචවුත්තාිච. 

යදිසඞ්ඝස්සපත්තෙල්ලන්තිඑත්ථ පත්මතොකාමලොඉ ේෙකම් ේොති
පත්තකාලං, අපමලොකනාදිචතුබ්බිධං ෙඞ්ඝ ණකම් ං, තමදව ෙකත්මථ ය-

ප්චමයන ‘‘පත්තෙල්ල’’න්ති වු්චති. ඉධ පන
ඤත්තිචතුත්ථඋපෙම්පදාකම් ං අධිප්මපතං, තංකාතුං ෙඞ්ඝේෙ පත්තකල්ලං

ජාතං. යදීති අනු ති හණවමෙනකම් ේෙ පත්තකල්ලතංඤාමපති, මයො හි 
මකොචිතත්ථ අපත්තකල්ලතං ඤ්ඤිේෙති, මෙො වක්ඛති. ඉ ම වහි අත්ථං
ෙන්ධාය අනුේොවනාසු ‘‘යේොයේ මතො ඛ ති…මප.… මෙො භාමෙයයා’’ති
( හාව. 127) වුත්තං. තමදතං පත්තකල්ලං වත්ථුෙම්පදා, අන්තරායිමකහි
ධම්ම හිචේෙපරිසුද්ධතා, සී ාෙම්පදා, පරිොෙම්පදා, පුබ්බකි්චිචට්ඨානන්ති
ඉම හිපඤ්චහිඅඞ්ම හි ෙඞ් හිතං. 

තත්ථ වත්ථුසම්පදා නා  යථාවුත්මතහි එකාදෙඅභබ්බපුග් මලහි මචව
අන්ති වත්ථුඅජ්ඣාපන්මනහි ච අඤ්මඤො පරිපුණ්ණවීෙතිවේමෙො
අනුපෙම්පන්නභූමතො  නුේෙපුරිමෙො. එතේමිඤ්හි පුග් මල ෙති එව ඉදං
ෙඞ්ඝේෙ උපෙම්පදාකම් ං පත්තකල්ලං නා  මහොති, නාෙති, කතඤ්ච
කුප්පම වමහොති. 
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අන්තරායිකෙහි ධම්ක හි චස්ස පරිසුද්ධතා නා  යථාවුත්තේමෙව
උපෙම්පදාවත්ථුභූතේෙ පුග් ලේෙ මය ඉම  භ වතා පටික්ඛිත්තා
පඤ්චාබාධඵුට්ඨතාදමයො  ාතාපිතූහි අනනුඤ්ඤාතතාපඅමයොොනා මචව 
හත්ථ්ඡින්නාදමයො ච මදොෙධම් ා කාරකෙඞ්ඝේෙ
ආපත්තාදිඅන්තරායමහතුතාය ‘‘අන්තරායිකා’’ති වු්චන්ති, මතහි
අන්තරායිමකහි මදොෙධම්ම හි පරිමුත්තතා, ඉමිේො ච ෙති එව ඉදං කම් ං
පත්තකල්ලං නා  මහොති, නාෙති, කතං පන කම් ං සුකතම ව මහොති
ඨමපත්වාඌනවීෙතිවේෙංපුග් ලං. 

සී ාසම්පදා පන උමපොෙථක්ඛන්ධමක ( හාව. 138 ආදමයො)
වක්ඛ ානනමයන ෙබ්බමදොෙරහිතාය බද්ධාබද්ධවමෙමනව දුවිධාය සී ාය
වමෙන මවදිතබ්බා.තාදිොයහිසී ායෙතිඑවඉදංකම් ංපත්තකල්ලංනා 
මහොති, නාෙති, කතඤ්චකම් ංවිපජ්ජති. 

පරිසාසම්පදා පන මය ඉම  උපෙම්පදාකම් ේෙ ෙබ්බන්තිම න
පරි්මඡමදනකම් ප්පත්තා දෙහිවාපඤ්චහි වාඅනූනාපාරාජිකංඅනාපන්නා
අනුක්ඛිත්තා ච ෙ ානෙංවාෙකා භික්ඛූ, මතෙං එකසී ාය හත්ථපාෙං
අවිජහිත්වා ඨානං, ඡන්දාරහානඤ්ච ඡන්දේෙ ආනයනං, ෙම්මුඛීභූතානඤ්ච 
අප්පටිමකොෙනං, උපෙම්පදාමපක්ඛරහිතානං උමපොෙථක්ඛන්ධමක
පටික්ඛිත්තානං  හට්ඨාදිඅනුපෙම්පන්නානඤ්මචව
පාරාජිකුක්ඛිත්තකනානාෙංවාෙකභික්ඛුනීනඤ්ච වජ්ජනීයපුග් ලානංෙඞ්ඝේෙ
හත්ථපාමෙ අභාමවො චාති ඉම හි චතූහි අඞ්ම හි ෙඞ් හිතා. එවරූපාය ච
පරිොෙම්පදායෙතිඑවඉදංපත්තකල්ලංනා මහොති, නාෙති.තත්ථ පුරි ානං
තිණ්ණං අඞ් ානං අඤ්ඤතරේෙපි අභාමව කතං කම් ං විපජ්ජති, න 
ප්ඡි ේෙ. 

පුබ්බ්කිච්චනිට්ඨානං නා  යාිච ාිච ‘‘පඨ ං උපජ්ඣං
 ාහාමපතබ්මබො’’තිආදිනා පාළියං ( හාව. 126) වුත්තාිච
‘‘උපජ්ඣා ාහාපනං, පත්තචීවරාචික්ඛණං, තමතො තං හත්ථපාෙමතො බහි 
මපමෙත්වාඅනුොෙකෙම්මුතිකම් කරණං, ෙම් මතනච න්ත්වාඅනුොෙනං, 
මතනචපඨ තරං ආ න්ත්වාෙඞ්ඝේෙඤත්තිංඤාමපත්වාඋපෙම්පදාමපක්ඛං
‘ආ ්ඡාහී’තිහත්ථපාමෙ එවඅබ්භානං, මතනභික්ඛූනංපාමදවන්දාමපත්වා
උපෙම්පදායාචාපනං, තමතො අන්තරායිකධම් පු්ඡකෙම්මුතිකම් කරණං, 
ෙම් මතන ච පු්ඡන’’න්ති ඉ ාිච අට්ඨ පුබ්බකි්චාිච, මතෙං ෙබ්මබෙං
යාථාවමතොකරමණනිචට්ඨානං. එතේමිඤ්ච පුබ්බකි්චිචට්ඨාපමනෙතිඑව
ඉදංෙඞ්ඝේෙඋපෙම්පදාකම් ංපත්තකල්ලංනා  මහොති, නාෙති.එමතසුපන
පුබ්බකම්ම සු අකමතසුපි කතං කම් ං යථාවුත්මතසු වත්ථුෙම්පත්තිආදීසු
විජ්ජ ාමනසුඅකුප්පම වමහොති.තමදවම ත්ථපත්තකල්ලංඉම හි පඤ්චහි
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අඞ්ම හි ෙඞ් හිතන්ති මවදිතබ්බං. ඉමිනාව නමයන මහට්ඨා වුත්මතසු, 
වක්ඛ ාමනසු ච ෙබ්මබසු කම්ම සු පත්තකල්ලතා යථාරහං මයොමජත්වා
ඤාතබ්බා. 

ඉත්ථන්නා ං උපසම්පාකදයයාති උපෙම්පදාිචප්ඵාදමනන තංෙ ඞ්ගිං
කමරයයකමරොතූතිපත්ථනායං, විධිම්හිවාඉදං දට්ඨබ්බං.යථාහි‘‘මදවදත්තං
සුඛාමපයයා’’තිවුත්මතසුඛ ේෙිචප්ඵාමදත්වා තංසුඛෙ ඞ්ගිනංකමරයයාති
අත්මථො මහොති, එවමිධාපි උපෙම්පද ේෙ ිචප්ඵාමදත්වා තං 
උපෙම්පදාෙ ඞ්ගිනං කමරයයාති අත්මථො. පමයොජකබයාපාමර මචතං. යථා
සුඛයන්තං කිඤ්චි සුද්ධකත්තාරං මකොචි මහතුකත්තා සුඛමහතුිචප්ඵාදමනන
සුඛාමපයයාති වු්චති, එවමිධාපි උපෙම්පජ්ජන්තං සුද්ධකත්තාරං පුග් ලං
මහතුකත්තුභූමතො ෙඞ්මඝො උපෙම්පදාමහතුිචප්ඵාදමනන උපෙම්පාමදයයාති
වුත්මතො. එමතන ච සුඛං විය සුඛදායමකන ෙඞ්මඝන පුග් ලේෙ දීය ානා
තථාපවත්තපර ත්ථධම්ම  උපාදාය අරියජනපඤ්ඤත්තා උපෙම්පදා නා 
ෙම්මුතිේචතා අත්ථීති ෙ ත්ථිතං මහොති. එත්ථ ච ‘‘ඉත්ථන්නාම ො ෙඞ්ඝං
උපෙම්පදංයාචතී’’ති( හාව.127) වුත්තත්තාපරිවාොදීසුවියයාචනානුගුණං
‘‘ඉත්ථන්නා ේෙ උපෙම්පදං දමදයයා’’ති අවත්වා ‘‘ඉත්ථන්නා ං
උපෙම්පාමදයයා’’ති වුත්තත්තා ඉදං උපෙම්පදාකම් ං දාමන අෙඞ් මහත්වා
කම් ලක්ඛමණ එව ෙඞ් හිතන්ති දට්ඨබ්බං. ඉමිනා නමයන ‘‘ඉත්ථන්නා ං
උපෙම්පාමදති, උපෙම්පන්මනො ෙඞ්මඝනා’’ති එත්ථාපි අත්මථො මවදිතබ්මබො.
මකවලඤ්හි තත්ථ වත්ත ානකාලඅතීතකාලවමෙන, ඉධ පන
අනා ට්ඨකාලවමෙනාති එත්තකම වවිමෙමෙො. 

එසා ඤත්තීති ‘‘ෙඞ්මඝො ඤාමපතබ්මබො’’ති වුත්තඤාපනා එො. ඉදඤ්ච
අනුේොවනානම්පි ෙබ්භාවසූචනත්ථං වු්චති. අවේෙඤ්මචතං වත්තබ්බම ව.
ඤත්තිකම්ම  එවතංන වත්තබ්බං. තත්ථ පනයය-කාමර වුත්ත ත්මත එව

ඤත්තිකම් ං ිචට්ඨිතං මහොතීති දට්ඨබ්බං. ඛ තීති රු්චති. උපසම්පදාති
ෙඞ්මඝන දීය ානාිචප්ඵාදිය ානාඋපෙම්පදා, යේෙඛ ති, මෙොතුණ්හේොති

මයොජනා. තුණ්හීති ච අකථනත්මථිචපාමතො, අකථනමකො අස්ස භමවයයාති
අත්මථො.ඛ තිෙඞ්ඝේෙඉත්ථන්නා ේෙ උපෙම්පදාතිපකමතනෙම්බන්මධො.

තත්ථකාරණ ාහ ‘‘තස් ා තුණ්හී’’ති.තත්ථ‘‘ආසී’’තිමෙමෙො.යේ ා‘‘යේෙ
නක්ඛ ති, මෙො භාමෙයයා’’ති තික්ඛත්තුං වු්ච ාමනොපි ෙඞ්මඝො තුණ්හී

ිචරමවොඅමහොසි, තේ ාඛ ති ෙඞ්ඝේොතිඅත්මථො. එවන්තිඉමිනාපකාමරන. 
තුණ්හීභාමවමනමවතං ෙඞ්ඝේෙ රු්චනභාවං ධාරයාමි, බුජ්ඣාමි ජානාමීති

අත්මථො. ඉක-ෙද්මදො පරිෙ ාපනත්මථකමතො, මෙො චකම් වාචාය අනඞ් ං, 
තේ ා අනුේොවමකන ‘‘ධාරයාමී’’ති එත්ථ මි-කාරපරිමයොොනම ව වත්වා
ිචට්ඨමපතබ්බං, ඉති-ෙද්මදො න පයුජ්ජිතබ්මබොති දට්ඨබ්බං. ඉමිනා නමයන
ෙබ්බකම් වාචාන ත්මථො මවදිතබ්මබො. 
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පටුන 

එෙකපොරිසා වාතිආදි ෙත්තානං ෙරීරඡායං පාමදහි මිිචත්වා
ජානනප්පකාරදේෙනං. ඡෙත්තපදපරිමිතා හි ඡායා ‘‘මපොරිො’’ති වු්චති, 
ඉදඤ්ච උතුප්ප ාණාචික්ඛණාදි ච ආ න්තුමකහි ෙද්ධිං වී ංසිත්වා
වුඩ්ඪනවභාවං ඤත්වා වන්දනවන්දාපනාදිකරණත්ථං වුත්තං. එති ආ ්ඡති, 
 ්ඡති චාති උතු, මෙොව පමීයමත අමනන ෙංව්ඡරන්ති ප ාණන්ති ආහ 

‘‘උතුකයවඋතුප්ප ාණ’’න්ති. අපරිපුණ්ණාතිඋපෙම්පදාදිවමෙනඅපරිපුණ්ණා.
යදිඋතුමව ජ්මඣ උපෙම්පාදිමතො, තදාතේමිංඋතුම්හිඅවසිට්ඨදිවොචික්ඛණං

දිවෙභා ාචික්ඛණන්ති දේමෙති.මතනාහ ‘‘යත්තකෙහිදිවකසහියස්සකයොඋතු

අපරිපුණ්කණො, කත දිවකස’’ති. තත්ථ යේෙ තඞ්ඛණං ලද්ධූපෙම්පදේෙ 
පුග් ලේෙ ෙම්බන්ධී මයො උතු යත්තමකහි දිවමෙහි අපරිපුණ්මණො, මත 
දිවමෙතිමයොජනා. 

ඡායාදිකම ව ෙබ්බං ෙඞ් මහත්වා  ායිතබ්බමතො කමථතබ්බමතො 

ෙඞ්ගීතීතිආහ ‘‘ඉදක වා’’තිආදි.තත්ථඑකමතොකත්වා ආචික්ඛිතබ්බං. ත්වං

කිං ලභසීති ත්වං උපෙම්පාදනකාමල කතරවේෙං, කතරඋතුඤ්ච ලභසි, 

කතරේමිං මත උපෙම්පදා ලද්ධාති අත්මථො. වස්සන්ති වේොනඋතු, ඉදඤ්ච
ෙංව්ඡරාචික්ඛණං විනා වුත්තම්පි න විඤ්ඤායතීති ඉමිනා
උතුආචික්ඛමණමනව ොෙනවේමෙසු වා කලියු වේොදීසු වා ෙහේසිම  වා

ෙතිම  වා අසුකඋතුං ලභාමීති දේසිතන්ති දට්ඨබ්බං. ඡායාති ඉදං පාළියං
ආ තපටිපාටිං ෙන්ධාය වුත්තං, වත්තබ්බකම් මතො පන කලියු වේොදීසු
ෙබ්බමදෙපසිද්මධසු අසුකවේමෙ අසුකඋතුම්හි අසුක ාමෙ අසුකකණ්මහ වා
සුක්මක වා පක්මඛ අසුමක තිථිවාරවිමෙෙයුත්මත පුබ්බණ්හාදිදිවෙභාම 
එත්තමක ඡායාප ාමණ, නාඩිකාප ාමණ වා  යා උපෙම්පදා ලද්ධාති 
වමදයයාසීති එවං ආචික්ඛිතබ්බං. ඉදං සුට්ඨු උග් මහත්වා ආ න්තුමකහි 
වුඩ්ඪපටිපාටිං ඤත්වා පටිපජ්ජාහීති වත්තබ්බං. ඉති එත්තමකො කථා ග්ම ො
වි තිවිමනොදිචයං ආ මතො. වජිරබුද්ධිටීකානමයො පන එක්මචො ඉමධව
ෙඞ් හං මතො, එක්මචොඅෙන්ිචට්ඨානවිිච්ඡයත්තාෙංෙයමහතුමකොමහොති, 
තේ ාඉධන හිමතොති. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

උපෙම්පදාවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරො. 

23. නිස්සයවිනිච්ඡයෙථා 

151. එවං උපෙම්පදාවිිච්ඡයං කමථත්වා ඉදාිච ිචේෙයවිිච්ඡයං

කමථතුං ‘‘නිස්සකයොක එත්ථ පනා’’තිආදි ාහ. තත්ථ ිචේෙයනං නිස්සකයො, 
මෙවනං භජනන්තයත්මථො. ිචපුබ්බසි මෙවායන්ති ධාතු භාවොධමනො, න
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‘‘ිචේොයනංවෙතීතිිචේෙමයො’’තිඉධවියඅවුත්තකම් ොධමනො.තත්ථහි 
මෙවිතබ්මබොපුග් මලොලබ්භති, ඉධපනමෙවනකිරියාති.ඉදාිචතංිචේෙයං 

පු්ඡාපුබ්බඞ්  ාය විේෙජ්ජනාය විත්ථාරමතො ඨමපතුං ‘‘කෙන

දාතබ්කබ්ො’’තිආදි ාහ. තත්ථ කෙන දාතබ්කබ්ො, කෙන න දාතබ්කබ්ොති

ිචේෙයදායකං කත්තාරං පු්ඡති, ෙස්ස දාතබ්කබ්ො, ෙස්ස න දාතබ්කබ්ොති

ිචේෙයපටිග් ාහකංෙම්පදානං, ෙථං හිකතොකහොක, ෙථංපටිප්පස්සම්භතීති

කාරණං, නිස්සාය කෙන වසිතබ්බ්ං, කෙන න වසිතබ්බ්න්ති
ිචේෙයපටිපන්නකං. තමතො පු්ඡානුක්කම න විේෙජ්මජතුං 

‘‘තත්ථ’’තයාදි ාහ. න මකවලං එත්මථව, අථ මඛො ිචේෙයමු්චනඞ්ම පි
‘‘බයත්මතනා’’තිආ මතො. 

තත්ථ එත්ථ ච මකො විමෙමෙොති ආහ ‘‘එත්ථ ච ‘බ්යත්කතො’ක ඉමිනා

පරිසුපට්ඨාපකෙොබ්හුස්සුකතො කවදිතබ්කබ්ො’’ති.ඉදාිචපරිසුපට්ඨාපකලක්ඛණං

දේමෙතුං ‘‘පරිසුපට්ඨාපකෙන හී’’තිආදි ාහ. තත්ථ අභිවිනකයති ෙකමල

විනයපිටමක. විකනතුන්ති සික්ඛාමපතුං. ද්කව විභඞ් ා පගුණා වාචුග් තා

ොතබ්බ්ාති ඉදං පරිපු්ඡාවමෙන උග් ණ්හනං ෙන්ධාය වුත්තන්ති වදන්ති.

එකේෙ පමුට්ඨං, ඉතමරෙං පගුණං භමවයයාති ආහ ‘‘තීහි ජකනහි සද්ධිං

පරිවත්තනක්ඛ ා ොතබ්බ්ා’’ති. අභිධම්ක තිනා රූපපරි්මඡමද. කහට්ඨි ාවා

තකයො වග් ාති  හාවග් මතො මහට්ඨා ෙ ාථාවග්ම ො ිචදානවග්ම ො
ඛන්ධවග්ම ොති ඉම  තමයො වග් ා. ‘‘ධම් පදම්පි ෙහ වත්ථුනා උග් මහතුං 
වට්ටතී’’ති  හාප්චරියං වුත්තත්තා ජාතකභාණමකන ොට්ඨකථං ජාතකං
උග් මහත්වාපි ධම් පදංෙහවත්ථුනාඋග් මහතබ්බම ව. 

පඤ්චහි භික්ඛකව අඞ්ක හි ස න්නා කතනාතිආදීසු න සා කණකරො

උපට්ඨාකපතබ්කබ්ොති උපජ්ඣාමයන හුත්වා ො මණමරො න

උපට්ඨාමපතබ්මබො. අකසක්කඛන සීලක්ඛන්කධනාති අමෙක්ඛේෙ
සීලක්ඛන්මධොපි අමෙක්මඛො සීලක්ඛන්මධො නා . අමෙක්ඛේෙ අයන්ති හි
අමෙක්මඛො, සීලක්ඛන්මධො. එවං ෙබ්බත්ථ. එවඤ්ච කත්වා 
විමුත්තිඤාණදේෙනෙඞ්ඛාතේෙ ප්චමවක්ඛණඤාණේෙපි වමෙන

අමපක්ඛිත්වා උප්පන්නාඅයංකථා. අකසක්ඛසීලන්තිචනඅග් ඵලසීලම ව 
අධිප්මපතං, අථ මඛො යං කිඤ්චි අමෙක්ඛෙන්තාමන පවත්තසීලං 
මලොකියමලොකුත්තරමිේෙකේෙසීලේෙඉධාධිප්මපතත්තා.ෙ ාධික්ඛන්ධාදීසුපි 
විමුත්තික්ඛන්ධපරිමයොොමනසු අයම ව නමයො, තේ ා යථා
සීලෙ ාධිපඤ්ඤාක්ඛන්ධා මලොකියමිේෙකාකථිතා, එවංවිමුත්තික්ඛන්මධොපීති
තදඞ් විමුත්තිආදමයොපි මවදිතබ්බා, න පටිප්පේෙද්ධිවිමුත්ති එව.
විමුත්තිඤාණදේෙනං පන මලොකියම ව. මතමනව ෙංයුත්තිචකායට්ඨකථායං
(ෙං.ිච. අට්ඨ. 1.1.135) වුත්තං ‘‘පුරිම හි චතූහි පමදහි
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මලොකියමලොකුත්තරසීලෙ ාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිමයො කථිතා, 
විමුත්තිඤාණදේෙනංප්චමවක්ඛණඤාණංමහොති, තං මලොකියම වා’’ති. 

අස්සද්කධොතිආදීසුතීසුවත්ථූසුෙද්ධා එතේෙනත්ථීති අස්සද්කධො. නත්ථි

එතේෙහිරීති අහිරිකෙො, අකුෙලෙ ාපත්තියා අජිගු්ඡ ානේමෙතංඅධිවචනං.

න ඔත්තප්පතීති අකනොත්තප්පී, අකුෙලෙ ාපත්තියානභායතීති වුත්තංමහොති.

කු්ඡිතං සීදතීති කුසීකතො, හීනවීරියේමෙතං අධිවචනං. ආරද්ධං වීරියං

එතේොති දරද්ධවීරිකයො, ෙම් ප්පධානයුත්තේමෙතං අධිවචනං. මුට්ඨා ෙති

එතේොති මුට්ඨස්සතී, නට්ඨේෙතීති වුත්තං මහොති. උපට්ඨිතා ෙති එතේොති 

උපට්ඨිතස්සතී, ිච්චං ආරම් ණාභිමුඛපවත්තෙතිේමෙතංඅධිවචනං. 

අධිසීමල සීලවිපන්මනො ච අජ්ඣාචාමර ආචාරවිපන්මනො ච ආපජ්ජිත්වා 
අවුට්ඨිමතො අධිප්මපමතො. ෙේෙතු්මඡදෙඞ්ඛාතං අන්තං  ණ්හාති,  ාහයතීති

වා අන්තග් ාහිො, මි්ඡාදිට්ඨි. පුරි ානි ද්කව පදානීති ‘‘න පටිබමලො මහොති
අන්මතවාසිං වා ෙද්ධිවිහාරිං වා ගිලානං උපට්ඨාතුං වා උපට්ඨාමපතුං වා, 
අනභිරතංවූපකාමෙතුංවාවූපකාොමපතුංවා’’තිඉ ාිචද්මව පදාිච. 

අභි විසිට්මඨො උත්තම ො ෙ ාචාමරො අභිෙ ාචාමරො, අභිෙ ාචාමරොව 

ආභිෙ ාචාරිමකොති ච සික්ඛිතබ්බමතො සික්ඛාති ච දභිස ාචාරිෙසික්ඛා. 

අභිෙ ාචාරං වා ආරබ්භ පඤ්ඤත්තා සික්ඛා දභිස ාචාරිෙසික්ඛා, 
ඛන්ධකවත්තපරියාපන්නසික්ඛාමයතං අධිවචනං.  ග් බ්රහ් චරියේෙ

ආදිභූතාති දදිබ්රහ් චරියො, උභමතොවිභඞ් පරියාපන්නසික්ඛාමයතං
අධිවචනං. මතමනව ‘‘උභමතොවිභඞ් පරියාපන්නං වා ආදිබ්රහ් චරියකං, 
ඛන්ධකවත්තපරියාපන්නංආභිෙ ාචාරික’’න්තිවිසුද්ධි ග්ම  (විසුද්ධි.1.11) 

වුත්තං, තේ ා කසක්ඛපණ්ණත්කයන්ති එත්ථ සික්ඛිතබ්බමතො මෙක්ඛා, 
භ වතා පඤ්ඤත්තත්තා පණ්ණත්ති, ෙබ්බාපි උභමතොවිභඞ් පරියාපන්නා
සික්ඛාපදපණ්ණත්ති ‘‘මෙක්ඛපණ්ණත්තී’’ති වුත්තාති  මහතබ්බං. මතමනව

 ණ්ඨිපමදපි වුත්තං ‘‘කසක්ඛපණ්ණත්කයන්ති පාරාජික ාදිං කත්වා 
සික්ඛිතබ්බසික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිය’’න්ති. මෙෙම ත්ථ උත්තානත්ථම වාති 
ොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ.ටී. හාවග් 3.84). 

උපජ්ඣායාචරියකථායං න සා කණකරො උපට්ඨාකපතබ්කබ්ොති

උපජ්ඣාමයනහුත්වානපබ්බාමජතබ්මබො.අමෙක්ඛේෙ අයන්ති අකසක්කඛො, 

මලොකියමලොකුත්තමරො සීලක්ඛන්මධො. අන්තග් ාහිොයාති 

ෙේෙතු්මඡදමකොට්ඨාෙග් ාහිකාය. පච්ඡි ානි ද්කවති අප්පේසුමතො මහොති, 

දුප්පඤ්මඤො මහොතීති ඉ ාිච ද්මව අඞ් ාිච. පච්ඡි ානි තීණීති න පටිබමලො
උප්පන්නං කුක්කු්චං ධම් මතො විමනොමදතුං, ආපත්තිං න ජානාති, 
ආපත්තිවුට්ඨානං න ජානාතීති ඉ ාිච තීණි. කුක්කු්චේෙ හි



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(පඨම ොභාම ො) 

201 

පටුන 

පාළිඅට්ඨකථානයෙඞ්ඛාතධම් මතො විමනොමදතුං අප්පටිබලතා නා  
අබයත්තත්තාඑවමහොතීතිොපිආපත්තිඅඞ් ම වවුත්තා. 

අභිවිසිට්මඨොඋත්තම ොෙ ාචාමරො අභිෙ ාචාමරො, වත්තප්පටිපත්තිසීලං, 

තං ආරබ්භ පඤ්ඤත්තා ඛන්ධකසික්ඛාපදෙඞ්ඛාතා සික්ඛා දභිස ාචාරිො. 
සික්ඛාපදම්පිහිතදත්ථපරිපූරණත්ථිමකහි උග් හණාදිවමෙනසික්ඛිතබ්බමතො

සික්ඛාති වු්චති.  ග් බ්රහ් චරියේෙ ආදිභූතා කාරණභූතා දදිබ්රහ් චරියො, 
උභමතොවිභඞ් පරියාපන්නසික්ඛාපදං.මතමනමවත්ථවිසුද්ධි ග්ම පි (විසුද්ධි.
1.11) ‘‘උභමතොවිභඞ් පරියාපන්නං සික්ඛාපදං ආදිබ්රහ් චරියකං, 
ඛන්ධකවත්තපරියාපන්නං ආභිෙ ාචාරික’’න්ති වුත්තං, තේ ා 

කසක්ඛපණ්ණත්කයන්ති එත්ථ සික්ඛිතබ්බමතො මෙක්ඛා, භ වතාව 
පඤ්ඤත්තත්තා පඤ්ඤත්ති. ෙබ්බාපි උභමතොවිභඞ් පරියාපන්නා
සික්ඛාපදපණ්ණත්ති ‘‘මෙක්ඛපණ්ණත්තී’’ති වුත්තාති  මහතබ්බං. 

නා රූපපරිච්කඡකදති එත්ථ කුෙලත්තිකාදීහි වුත්තං 
ජාතිභූමිපුග් ලෙම්පමයො වත්ථාරම් ණකම් ද්වාරලක්ඛණරොදිමභමදහි 
මවදනාක්ඛන්ධාදිචතුබ්බිධං ෙිචබ්බානං නා ං, භූමතොපාදායමභදං රූපඤ්ච 
පරි්ඡින්දිත්වාජානනපඤ්ඤා, තප්පකාෙමකොච න්මථොනා රූපපරි්මඡමදො

නා . ඉමිනා අභිධම් ත්ථකුෙමලන භවිතබ්බන්ති දේමෙති. සික්ඛාකපතුන්ති
උග් ණ්හාමපතුන්තිවි තිවිමනොදිචයං(වි.වි. ටී. හාවග් 2.84) වුත්තං. 

153. දයස් කතොනිස්සායවච්ඡාමීතිඑත්ථ දයස් කතොතිඋපමයො ත්මථ
ොමිවචනං, ආයේ න්තං ිචේොය වසිේොමීති අත්මථො. යං පන වුත්තං
ෙ න්තපාොදිකායං ( හාව. අට්ඨ. 76) ‘‘බයත්මතො…මප.… 
වුත්තලක්ඛමණොමයවා’’ති, තං පරිසූපට්ඨාකබහුේසුතං ෙන්ධාය වදති. 

පබ්බ්ජ්ජාඋපසම්පදධම් න්කතවාසිකෙහි පන…කප.… තාව වත්තං 

ොතබ්බ්න්ති පබ්බජ්ජාචරියඋපෙම්පදාචරියධම් ාචරියානං එමතහි 
යථාවුත්තවත්තං කාතබ්බං. තත්ථ මයන සික්ඛාපදාිච දින්නාිච, අයං 

පබ්බ්ජ්ජාචරිකයො. මයනඋපෙම්පදකම් වාචා වුත්තා, අයං උපසම්පදාචරිකයො. 

මයො උද්මදෙං වා පරිපු්ඡං වා මදති, අයං ධම් ාචරිකයොති මවදිතබ්බං.
මෙෙම ත්ථඋත්තානත්ථම ව. 

154. ිචේෙයපටිප්පේෙද්ධිකථායං දිසං  කතොති පුන ආ න්තුකාම ො, 

අනා න්තුකාම ො වා හුත්වා වාෙත්ථාය කඤ්චි දිෙං  මතො. භික්ඛුස්ස

සභා තන්ති මපෙලභාවං. ඔකලොකෙත්වාති උපපරික්ඛිත්වා. 

විබ්භන්කත…කප.… තත්ථ  න්තබ්බ්න්ති එත්ථ ‘‘ෙමච මකනචිකරණීමයන
තදමහව  න්තුං අෙක්මකොන්මතො ‘කතිපාමහන  මිේොමී’ති   මන

ෙඋේොමහො මහොති, රක්ඛතී’’ති වදන්ති.  ා ඉධ පටික්ෙමීති  ා ඉධ පවිසි. 
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තකත්රව වසිතබ්බ්න්ති තත්මථව ිචේෙයං  මහත්වා වසිතබ්බං. තංකයව

විහාරං…කප.… වසිතුං වට්ටතීති එත්ථ උපජ්ඣාමයන පරි්චත්තත්තා
උපජ්ඣායෙම ොධානපරිහාමරො නත්ථි, තේ ා උපජ්ඣායෙම ොධාන තේෙපි 
ආචරියේෙෙන්තිමක හිතිචේෙමයොනපටිප්පේෙම්භති. 

දචරියම්හා නිස්සයපටිප්පස්සද්ධීසු දචරිකයො පක්ෙන්කතො වා කහොතීති
එත්ථ ‘‘පක්කන්මතොති දිෙං මතො’’තිආදිනාඋපජ්ඣායේෙ පක්ක මනමයො
විිච්ඡමයොවුත්මතො, මෙොතත්ථවුත්තනමයමනවඉධාපිෙක්කා විඤ්ඤාතුන්ති

තංඅවත්වා ‘‘කෙොචිදචරිකයොදපුච්ඡිත්වා පක්ෙ තී’’තිආදිනාඅඤ්මඤොමයව
නමයො ආරද්මධො. අයඤ්ච නමයො උපජ්ඣායපක්ක මනපි මවදිතබ්මබොමයව.

ඊදිමෙසුහිඨාමනසුඑකත්ථවුත්තලක්ඛණංඅඤ්ඤත්ථාපිදට්ඨබ්බං. සකචද්කව

කලඩ්ඩුපාකත අකක්ෙමිත්වා නිවත්තක, පටිප්පස්සද්කධො කහොතීති එත්ථ
එත්තාවතාදිොපක්කන්මතොනා මහොතීතිඅන්මතවාසිමක අිචක්ඛිත්තධුමරපි

ිචේෙමයො පටිප්පේෙම්භති. දචරියුපජ්ඣායා ද්කව කලඩ්ඩුපාකත අකක්ෙම් 

අඤ්ඤස්මිං විහාකර වසන්තීති බහිඋපචාරසී ායං 
අන්මතවාසිකෙද්ධිවිහාරිකානං වෙනට්ඨානමතො ද්මව මලඩ්ඩුපාමත
අතික්කම්  අඤ්ඤේමිංමෙනාෙමනවෙන්ති, අන්මතොඋපචාරසී ායංපනද්මව
මලඩ්ඩුපාමත අතික්කමිත්වාපිවෙමතොිචේෙමයොනපටිප්පේෙම්භති.‘‘ෙමචපි
ආචරිමයො මුඤ්චිතුකාම ොව හුත්වා ිචේෙයපණා නාය පණාම තී’’තිආදි
ෙබ්බංඋපජ්ඣායේෙ ආණත්තියම්පිමවදිතබ්බන්තිොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ.
ටී. හාවග් 3.83) වුත්තං. 

153. සාහූතිොධුසුන්දරං. ලහූතිඅ රු, සුභරතාතිඅත්මථො. ඔපායිෙන්ති

උපායපටිෙංයුත්තං, එවං පටිපජ්ජනංිචත්ථරණුපාමයොතිඅත්මථො. පකරූපන්ති 

ොමීචිකම් මිදන්තිඅත්මථො. පාසාදිකෙනාතිපොදාවමහන, කායවචීපමයොම න

ෙම්පාමදහීති අත්මථො. ොකයනාති එතදත්ථවිඤ්ඤාපකං හත්ථමුද්දාදිං

දේමෙන්මතො කාමයන විඤ්ඤාමපති. ‘‘සාධූ’’ක සම්පටිච්ඡනං සන්ධායාති 
උපජ්ඣාමයන ‘‘ොහූ’’තිආදීසු වුත්මතසු ෙද්ධිවිහාරිකේෙ ‘‘ොධූ’’ති 
ෙම්පටි්ඡනවචනං ෙන්ධාය ‘‘කාමයන විඤ්ඤාමපතී’’තිආදි වුත්තන්ති

අධිප්පාමයො. දයාචනදාන ත්කතනාති ෙද්ධිවිහාරිකේෙ පඨ ං
ආයාචන ත්මතන, තමතොඋපජ්ඣායේෙච‘‘ොහූ’’තිආදිනාවචන ත්මතනාති

අත්මථො. ආචරියේෙ ෙන්තිමක ිචේෙයග් හමණ දයස් කතො නිස්සාය 

වච්ඡාමීතිආයේ න්තංිචේොයවසිේොමීතිඅත්මථො. 

154. ිචේෙයපටිප්පේෙද්ධිකථායං කයොවාඑෙසම්කභො පරිකභොක ො, තස්ස 

සන්කකෙ නිස්සකයො  කහතබ්කබ්ොති ඉමිනා ලජ්ජීසු එව ිචේෙයග් හණං
ිචමයොමජති අලජ්ජීසු පටික්ඛිත්තත්තා. එත්ථ ච පරිමභො ෙද්මදන
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එකකම් ාදිමකො ෙංවාමෙො  හිමතො ප්චයපරිමභො ේෙ ෙම්මභො ෙද්මදන
 හිතත්තා. එමතන ච ෙම්මභො ෙංවාොනං අලජ්ජීහි ෙද්ධිං න කත්තබ්බතං

දේමෙති. පරිහාකරො නත්ථීති ආපත්තිපරිහාමරො නත්ථි. තාදිකසොති යත්ථ

ිචේෙමයො  හිතපුබ්මබො, මයො ච එකෙම්මභො පරිමභොම ො, තාදිමෙො. තථා 

වුත්තන්ති ‘‘ලහුං ආ මිේෙතී’’ති වුත්තඤ්මචති අත්මථො. චත්තාරි පඤ්ච

දිවසානීති ඉදං උපලක්ඛණ ත්තං. යදි එකාහද්වීමහන ෙභා තා පඤ්ඤායති, 
ඤාතදිවමෙ  මහතබ්මබොව. අථාපි චතුපඤ්චාමහනපි න පඤ්ඤායති, 
යත්තමකහි දිවමෙහි පඤ්ඤායති, තත්තකාිච අතික්කාම තබ්බාිච. ෙභා තං

ඔමලොමකමීති පන මලමෙොනකාතබ්මබො. දහරා සුණන්තීති එත්ථ අසුත්වාපි 
‘‘ආ මිේෙති, මකනචිඅන්තරාමයනචිරායන්තී’’තිෙඤ්ඤායෙතිපිලබ්භමතව

පරිහාමරො. මතනාහ ‘‘ඉකධවාහං වසිස්සාමීක පහිණක, පරිහාකරො නත්ථී’’ති. 

එෙදිවසම්පි පරිහාකරො නත්ථීති   මන ිචරුේොහං ෙන්ධාය වුත්තං, 
ෙඋේොහේෙපනමෙනාෙනපටිො නාදිවමෙනකතිපාමහ මතපි නමදොමෙො. 

තකත්රවවසිතබ්බ්න්තිතත්රෙභා ට්ඨාමන එවිචේෙයං මහත්වාවසිතබ්බං. 

තංකයව විහාරං…කප.… වසිතුං වට්ටතීති ඉමිනා උපජ්ඣාමය
ෙඞ් ණ්හන්මතමයවතංෙම ොධාමන ිචේෙයපටිප්පේෙද්ධිවුත්තා, තේමිංපන
මකොමධන වා  ණිචරමපක්ඛතාය වා අෙඞ් ණ්හන්මත අඤ්මඤසු  හිමතො
ිචේෙමයොනපටිප්පේෙම්භතීතිදේමෙති. 

ආචරියම්හා ිචේෙයපටිප්පේෙද්ධියං වුත්මතො ‘‘මකොචි 
ආචරිමයො’’තිආදිමකො නමයො උපජ්ඣායපක්ක නාදීසුපි මනත්වා තත්ථ ච

වුත්මතො ඉධාපි මනත්වා යථාරහං මයොමජතබ්මබො. ද්කව කලඩ්ඩුපාකත

අකක්ෙම්  අඤ්ඤස්මිං විහාකර වසන්තීති උපචාරසී මතො බහි අඤ්ඤේමිං
විහාමරඅන්මතවාසිකාදීනං වෙනට්ඨානමතොද්මවමලඩ්ඩුපාමතඅතික්කමිත්වා
වෙන්ති. මතන බහිඋපචාමරපි අන්මතවාසිකාදීනං වෙනට්ඨානමතො ද්වින්නං
මලඩ්ඩුපාතානං අන්තමර ආෙන්මන පමදමෙ වෙති, ිචේෙමයො න
පටිප්පේෙම්භතීති දේමෙති. අන්මතොඋපචාරසී ායං පන ද්මව මලඩ්ඩුපාමත
අතික්කමිත්වා වෙමතොිචේෙමයොන පටිප්පේෙම්භමතවාති වි තිවිමනොදිචයං
(වි.වි.ටී. හාවග් 2.83) වුත්තං. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

ිචේෙයවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

මතවීෙතිම ොපරි්මඡමදො. 
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24. සී ාවිනිච්ඡයෙථා 

156. එවං ිචේෙයවිිච්ඡයං කමථත්වා ඉදාිච සී ාවිිච්ඡයං කමථතුං 

‘‘සී ාක එත්ථ’’තයාදි ාහ. තත්ථ සී ාති සිනීයමත ෙ ග්ම න ෙඞ්මඝන
කම් වාචාය බන්ධීයමතති සී ා. සි බන්ධමනති ධාතු,  -ප්චමයො, 
කියාදි මණොයං. විභා වන්තානං ෙභාවවිභාවනං විභාම න විනා න මහොතීති

ආහ ‘‘සී ා නාක සා…කප.… කහොතී’’ති. තත්ථ බද්ධසී ං තාව දේමෙතුං 

‘‘තත්ථඑොදස’’තයාදි ාහ. 

වීෙතිවග් කරණීයපර ත්තා ෙඞ්ඝකම් ේෙ මහට්ඨි න්තමතො යත්ථ 
කම් ාරමහනෙද්ධිංඑකවීෙතිභික්ඛූිචසීදිතුංෙක්මකොන්ති, තත්තමකපමදමෙ

සී ං බන්ධිතුං වට්ටති, න තමතො ඔරන්ති ආහ ‘‘අකඛුද්දො නා  යත්ථ 

එෙවීසක භික්ඛූ නිසීදිතුං න සක්කෙොන්තී’’ති. පුරත්ථි ාය දිසායාති ඉදං
ිචදේෙන ත්තං, තේෙං පන දිොයං ිචමිත්මත අෙති යත්ථ අත්ථි, තමතො
පට්ඨායපඨ ං ‘‘පුරත්ථි ායඅනුදිොය, දක්ඛිණායදිොයා’’තිආදිනා ෙ න්තා
විජ්ජ ානට්ඨාමනසුිචමිත්තාිචකිත්මතත්වා පුන ‘‘පුරත්ථි ාය අනුදිොයා’’ති
පඨ කිත්තිතං පටිකිත්මතතුංවට්ටතිතීහිිචමිත්මතහි සිඞ්ඝාටකෙණ්ඨානායපි

සී ාය ෙම් න්ිචතබ්බමතො. කක්ඛත්තුං සී  ණ් ලං සම්බ්න්ධන්කතනාති
විනයධමරන ෙයං එකේමිංමයව ඨාමන ඨත්වා මකවලං 
ිචමිත්තකිත්තනවචමනමනව සී  ණ්ඩලං ෙ න්තා ිචමිත්මතන ිචමිත්තං
බන්ධන්මතනාති අත්මථො. තංතංිචමිත්තට්ඨානං අ න්ත්වාපි හි කිත්මතතුං
වට්ටති. තිමයොජනපර ායපි සී ාය ෙ න්තමතො තික්ඛත්තුං අනුපරි  නේෙ
එකදිවමෙන දුක්කරත්තා විනයධමරන ෙයං අදිට්ඨම්පි පුබ්මබ භික්ඛූහි
යථාවවත්ථිතං ිචමිත්තං ‘‘පාොමණො භන්මත’’තිආදිනා මකනචි
වුත්තානුොමරන ෙල්ලක්මඛත්වා ‘‘එමෙො පාොමණො ිචමිත්ත’’න්තිආදිනා
කිත්මතතුම්පිවට්ටතිඑව. 

සංසට්ඨවිටපාති ඉමිනා අඤ්ඤ ඤ්ඤේෙ ආෙන්නතං දීමපති. බ්ද්ධා 

කහොතීති ප්ඡි දිොභාම  සී ං ෙන්ධාය වුත්තං. එකරතන ත්තා

සුවිඤ්මඤයයතරා මහොතීති කත්වා වුත්තං ‘‘පච්ඡි කෙොටියා හත්ථ ත්තා

සී න්තරිො ඨකපතබ්බ්ා’’ති. එකඞ්ගුලි ත්තාපි සී න්තරිකා වට්ටතිමයව.

තත්තමකනපිහි සී ාඅෙම්භින්නාවමහොති. ද්වින්නංසී ානංනිමිත්තං කහොතීති

ිචමිත්තේෙසී මතොබාහිරත්තාසී ෙම්මභමදොනමහොතීතිවුත්තං. සී සඞ්ෙරං

ෙකරොතීති වඩ්ඪිත්වා සී ප්පමදෙං පවිට්මඨ ද්වින්නං සී ානං  තට්ඨානේෙ
දුවිඤ්මඤයයත්තා වුත්තං, න, පන තත්ථ කම් ං කාතුං න වට්ටතීති
දේෙනත්ථං. න හි සී ා තත්තමකන අසී ා මහොති, ද්මව පන සී ා ප්ඡා 
වඩ්ඪිතරුක්මඛන අජ්මඣොත්ථටත්තා එකාබද්ධා මහොන්ති, තේ ා එකත්ථ

ඨත්වාකම් ං කමරොන්මතහිඉතරං මෙොමධත්වාකාතබ්බං. තස්සා පකදසන්ති 
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යත්ථඨත්වාභික්ඛූහිකම් ංකාතුංෙක්කාමහොති, තාදිෙංපමදෙං, යත්ථපන
ඨිමතහි කම් ං කාතුං න ෙක්කා මහොති, තාදිෙං පමදෙං අන්මතොකරිත්වා

බන්ධන්තාසී ායසී ං ෙංභින්දන්තිනා . නෙම් වාචංවග් ංෙකරොන්තීති 
කම් වාචංනභින්දන්ති, කම් ංනමකොමපන්තීතිඅධිප්පාමයො. 

158. සුද්ධපංසුපබ්බ්කතොතිනමකනචිකමතොෙයංජාමතොවවුත්මතො.තථා

මෙොපි. ඉතකරොපීති සුද්ධපංසුපබ්බතාදිමකො පබ්බමතොපි. හත්ථිප්ප ාකණොති
එත්ථභූමිමතොඋග් තපමදමෙනහත්ථිප්ප ාණං  මහතබ්බං.ොරත්ථදීපිචයං
(ොරත්ථ.ටී. හාවග් 3.138) පනවජිරබුද්ධිටීකායඤ්ච (වජිර.ටී. හාවග් 

138) ‘‘හත්ථිප්ප ාකණො නා  පබ්බ්කතො මහට්ඨි මකොටියා

අඩ්ඪට්ඨ රතනුබ්මබමධො’’තිවුත්තං. චතූහිවාතීහි වාතිසී භූමියංචතූසු, තීසු
වාදිොසුඨිමතහි, එකිේොඑවපනදිොයඨිමතහි තමතොබහූහිපිෙම් න්ිචතුං

නවට්ටති, ද්වීහිපනද්වීසුදිොසුඨිමතහිපින වට්ටති. තස් ාතියේ ා එමකන

න වට්ටති, තේ ා. තං බ්හිද්ධා ෙත්වාති කිත්තිතිචමිත්තේෙ අසී ත්තා

අන්මතොසී ායකරණංඅයුත්තන්තිවුත්තං.මතනාහ ‘‘සකච’’තිආදි. 

ද්වත්කංසපලගුළපිණ් ප්ප ාණතා ෙණ්ඨානමතො  මහතබ්බා, න
තුල ණනාවමෙන, භාරමතො පලපරි ාණඤ්ච   ධතුලාය  මහතබ්බං, ො ච
මලොකියතුලාය ද්විගුණාති වදන්ති. ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.  හාවග් 

3.138) පන ‘‘ද්වත්කංසපලගුළපිණ් ප්ප ාණතා තුලතාය  මහතබ්බා, න 

තුල ණනායා’’ති වුත්තං. අක හන්කතොපීති භූමිමතො හත්ථිප්ප ාණං
අනු න්ත්වා මහට්ඨාභූමියං ඔතිණ්ණඝනමතො අමනකමයොජනප්ප ාමණොපි.
ෙමච හි තමතො හත්ථිප්ප ාණං කූටං උග් ්ඡති, පබ්බතෙඞ්ඛම ව  ්ඡති.

වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී.  හාවග්  138) – සකච එොබ්ද්කධො කහොක, න 

ොතබ්කබ්ොති එත්ථ චතූසු දිොසු චතුන්නං පබ්බතකූටානං මහට්ඨා 
පිට්ඨිපාොණෙදිමෙපාොමණඨිතත්තාඑකාබද්ධභාමවෙතිපිපථවිමතොඋද්ධං
මතෙං ෙම්බන්මධ අෙති මහට්ඨා පථවී තෙම්බන්ධ ත්මත අබ්මබොහාරිකං
කත්වා කිත්මතතුං වට්ටති. මතමනව ‘‘පිට්ඨිපාොමණො අති හන්මතොපි
පාොණෙඞ්ඛයම ව ්ඡතී’’ති වුත්තං.පථවිමතොමහට්ඨාතේෙ හන්තභාමව
 ය්හ ාමන පබ්බතම ව මහොතීති අනු ණ්ඨිපමද වුත්තං. චිිචත්වා
කතපංසුපුඤ්මජ තිණගුම්බරුක්ඛා මච ජායන්ති, පබ්බමතො මහොතීති 

ධම් සිරිත්මථමරො, මනවාති උපතිේෙත්මථමරොති වුත්තං. පාසාකණොති
සුධා යපාොමණොපිවට්ටතීතිවදන්ති, වී ංසිතබ්බං ඉට්ඨකායපටික්ඛිත්තත්තා. 

කසොපීතිඛාණුමකොවිය උට්ඨිතපාොමණොපි. චතුපඤ්චරුක්ඛනිමිත්ත ත්තම්පීති 
එක්මචසුිචමිත්තෙද්මදොනත්ථීතිවුත්තං. 
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පටුන 

අන්කතොසාරානන්ති තේමිං ඛමණ තරුණතාය ොමර අවිජ්ජ ාමනපි
පරිණාම න භවිේෙ ානොමරපි ෙන්ධාය වුත්තං. තාදිොනඤ්හි
සූචිදණ්ඩකප්ප ාණපරිණාහානං චතුපඤ්ච ත්තානම්පි වනං වට්ටති. 

අන්කතොසාරමිස්සොනන්ති අන්මතොොමරහි රුක්මඛහි ෙම්මිේොනං. එමතන
තචොරරුක්ඛමිේෙකානම්පි වනං වට්ටතීති දේමෙති. 

චතුපඤ්චරුක්ඛ ත්තම්පීති ොරරුක්මඛ ෙන්ධාය වුත්තං. වජිරබුද්ධිටීකායං
(වජිර.ටී. හාවග් 138) පන ‘‘එත්ථතමයොමචොරරුක්ඛාමහොන්ති, ද්මව
අොරා, ොරරුක්ඛානංබහුත්තංඉ්ඡිතබ්බං.සුොනම්පිඉධවනම වාති ෙඞ්ඛයං
 ්ඡති ෙයංජාතත්තාති වුත්තං. මකචි පන ‘චතූසු ද්මව අන්මතොොරා මච, 
වට්ටති, අන්මතොොරා අධිකා, ෙ ා වා, වට්ටති, තේ ා බහූසුපි ද්මව මච

අන්මතොොරා අත්ථි, වට්ටතී’ති වදන්තී’’ති වුත්තං. වන ජ්කඣ විහාරං 

ෙකරොන්තීති රුක්ඛඝටාය අන්තමර රුක්මඛ අ්ඡින්දිත්වා වතිආදීහි 
විහාරපරි්මඡදං කත්වාව අන්මතොරුක්ඛන්තමරසු එව
පරිමවණපණ්ණොලාදීනං කරණවමෙන යථා අන්මතොවිහාරම්පි වනම ව
මහොති, එවං විහාරං කමරොන්තීති අත්මථො. යදි හි ෙබ්බං රුක්ඛං ඡින්දිත්වා
විහාරං කමරයයං, විහාරේෙ අවනත්තා තං පරික්ඛිපිත්වා ඨිතවනං එකත්ථ
කිත්මතතබ්බංසියා, ඉධපනඅන්මතොපිවනත්තා‘‘වනංනකිත්මතතබ්බ’’න්ති 
වුත්තං.ෙමචහිතංකිත්මතන්ති, ‘‘ිචමිත්තේෙඋපරිවිහාමරොමහොතී’’තිආදිනා 

අනන්තමර වුත්තමදොමෙො ආපජ්ජති. එෙකදසන්ති වමනකමදෙං, 
රුක්ඛවිරහිතට්ඨාමන කතවිහාරේෙ එකපේමෙ ඨිතවනේෙ එකමදෙන්ති
අත්මථො. 

සූචිදණ් ෙප්ප ාකණොති වංෙදණ්ඩප්ප ාමණො. 
‘‘මලඛිචදණ්ඩප්ප ාමණො’’ති මකචි.  ාතිකාට්ඨකථායං (කඞ්ඛා. අට්ඨ. 
දුබ්බලසික්ඛාපදවණ්ණනා) පන අමවභඞ්ගියවිිච්ඡමය ‘‘මයො මකොචි 
අට්ඨඞ්ගුලසූචිදණ්ඩ ත්මතොපි මවළු…මප.…  රුභණ්ඩ’’න්ති වුත්තත්තා
තනුතමරො මවළුදණ්මඩොති ච සූචිදණ්මඩොති ච  මහතබ්බං. 

වංසනළෙසරාවාදීසූති මවළුපබ්මබ වා න පබ්මබ වා 

කපල්ලකාදි ත්තිකභාජමනසු වාති අත්මථො. තඞ්ඛණම්පීති තරුණමපොතමක
අමිලායිත්වා විරුහනජාතිමක ෙන්ධාය වුත්තං. මය පන පරිණතා ෙමූලං
උද්ධරිත්වා මරොපිතාපි ඡින්නොඛා විය මිලායිත්වා චිමරන 
නවමූලඞ්කුරුප්පත්තියා ජීවන්ති, මියන්තිමයව වා, තාදිමෙ කිත්මතතුං න

වට්ටති. එතන්ති නවමූලොඛාිචග්  නං. ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 

 හාවග්  3.138) පන ‘‘සූචිදණ් ෙප්ප ාකණොති සීහ දීමප 
මලඛිචදණ්ඩප්ප ාමණොති වදන්ති, මෙො ච කිචට්ඨඞ්ගුලිපරි ාමණොති
දට්ඨබ්බ’’න්ති වුත්තං. 
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 ජ්කඣතිසී ාය හාදිොනංඅන්මතො. කෙොණන්තිසී ායචතූසුමකොමණසු

ද්වින්නං ද්වින්නං ග් ානං ෙම්බන්ධට්ඨානං. පරභාක කිත්කතතුං වට්ටතීති
මතෙං චතුන්නංමකොණානංබහිිචක්ඛමිත්වාඨිමතසුඅට්ඨසු ග්ම සුඑකිේො
දිොයඑකං, අඤ්ඤිේොදිොයචාපරන්තිඑවංචත්තාමරොපි ග් ාචතූසුදිොසු
කිත්මතතුං වට්ටතීති අධිප්පාමයො. එවං පන කිත්තිත ත්මතන කථං
එකාබද්ධතා වි ්ඡතීති විඤ්ඤායති. පරමතො  තට්ඨාමනපි එමත එව මත
චත්තාමරො  ග් ා. ‘‘චත්තාමරො  ග් ා චතූසු දිොසු  ්ඡන්තී’’ති හි වුත්තං, 
තේ ා එත්ථකාරණං විචිිචතබ්බන්ති වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග් 
2.138) වුත්තං. විචිනන්මතො පන එවං කාරණං පඤ්ඤායති – පුබ්බවාමකයපි
‘‘විහාරං පරික්ඛිපිත්වා චත්තාමරො  ග් ා’’ති, පරවාමකයපි ‘‘විහාර ජ්මඣන
ිචබ්බිජ්ඣිත්වා  ත ග්ම ොපී’’ති විහාරම ව ෙන්ධාය වුත්මතො, තේ ා ඉධාපි
‘‘මකොණං ිචබ්බිජ්ඣිත්වා  තං පනා’’ති ( හාව. අට්ඨ. 138) අට්ඨකථායං
වුත්තත්තාඑමත ග් ාවිහාරේෙමකොණම විචබ්බිජ්ඣිංසු, න අඤ්ඤ ඤ්ඤං
මිේසිංසු, තේ ා එකාබද්ධභාවාභාවා චතුන්නං  ග් ානං චතූසු ඨාමනසු 

කිත්මතතුංවට්ටතීති.ොරත්ථදීපිචයංපන ‘‘පරභාක කිත්කතතුං වට්ටතීතිබහි
ිචක්ඛමිත්වා ඨිමතසු අට්ඨසු  ග්ම සු එකිේො දිොය එකං, අපරාය එකන්ති
එවං චතූසු ඨාමනසු කිත්මතතුං වට්ටතී’’ති එත්තකම ව වුත්තං. 

වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී.  හාවග්  138) පන ‘‘පරභාක ති එත්ථ එමතහි
බද්ධට්ඨානමතො  තත්තා වට්ටති, තථා දීඝ ග්ම පි  හිතට්ඨානමතො
 තට්ඨානේෙ අඤ්ඤත්තාති වදන්තී’’ති වුත්තං. තම්පි එකාබද්ධිචමිත්තත්තා
විචාමරතබ්බං. 

උත්තරන්කයා භික්ඛුනියාති ඉදඤ්ච පාළියං භික්ඛුනීනං නදීපාර  මන
නදීලක්ඛණේෙ ආ තත්තා වුත්තං, භික්ඛූනං අන්තරවාෙකමත න ත්තම්පි
වට්ටතිමයව. ොරත්ථදීපිචයම්පි (ොරත්ථ. ටී.  හාවග්  3.138) ‘‘භික්ඛුිචයා
එව හණඤ්මචත්ථභික්ඛුනීවිභඞ්ම භික්ඛුනීවමෙන නදීලක්ඛණේෙ පාළියං

ආ තත්තාමතමනවනමයනදේෙනත්ථංකතං. සී ං බ්න්ධන්තානංනිමිත්තං

කහොතීති අයං වුත්තලක්ඛණා නදී ෙමුද්දං වා පවිෙතු ත ාකං වා, පභවමතො
පට්ඨාය ිචමිත්තං මහොතී’’ති වුත්තං. වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී.  හාවග් 
138) පන ‘‘අන්තරවාෙමකො මතමියතීති වුත්තත්තා
තත්තකප්ප ාණඋදමකමයව කාතුං වට්ටතීති මකචි. ‘මතමියතී’ති ඉමිනා
මහට්ඨි මකොටියා නදීලක්ඛණං වුත්තං, එවරූපාය නදියා යේමිං ඨාමන
චත්තාමරො ාමෙඅප්පංවාබහුංවාඋදකංඅජ්මඣොත්ථරිත්වා පවත්තති, තේමිං
ඨාමනඅප්මපොදමකපිඨත්වාකාතුංවට්ටතීතිඑමක’’තිවුත්තං. 

නදීචතුක්කෙපි එකසව නකයොති ඉමිනා එකත්ථ කිත්මතත්වා අඤ්ඤත්ථ
පරමතො  තට්ඨාමනපි කිත්මතතුං න වට්ටතීති දේමෙති. මතමනව ච 



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(පඨම ොභාම ො) 

208 

පටුන 

‘‘අෙම්මිේො නදිමයො පන චතේමෙොපි කිත්මතතුං වට්ටතී’’ති

අෙම්මිේෙග් හණං කතං. අජ්කඣොත්ථරිත්වා දවරණං පවත්තකකයවාති

ආවරණං අජ්මඣොත්ථරිත්වා ෙන්දතිමයව. අපවත්ත ානාති අෙන්ද ානුදකා.
ආවරණඤ්හිපත්වානදියායත්තමකපමදමෙඋදකංඅෙන්ද ානං ෙන්තිට්ඨති, 
තත්ථ නදීිචමිත්තං කාතුං න වට්ටති, උපරි ෙන්ද ානට්ඨාමනමයව වට්ටති.
අෙන්ද ානට්ඨාමන පන උදකිචමිත්තං කාතුං වට්ටති. ඨිතම ව හි උදකං 

උදකිචමිත්මත වට්ටති, න ෙන්ද ානං. මතමනවාහ ‘‘පවත්තනට්ඨාකන 

නදීනිමිත්තං, අපවත්තනට්ඨාකන උදෙනිමිත්තං ොතුං වට්ටතී’’ති. 
‘‘පවත්තනට්ඨාමන නදීිචමිත්තන්ති වුත්තත්තා මෙතුමතො පරමතො තත්තකං
උදකං යදි පවත්තති, නදී එවාති වදන්ති. ජාතේෙරාදීසු ඨිමතොදකං 
ජාතේෙරාදිපමදමෙන අන්තරිකම්පි ිචමිත්තං කාතුං වට්ටති නදීපාරසී ාය
ිචමිත්තං විය.ෙමචමෙොපමදමෙොකාලන්තමරන ා මඛත්තභාවංපාපුණාති, 
තත්ථ අඤ්ඤං සී ං ෙම් න්ිචතුං වට්ටතී’’ති වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී.

 හාවග්  138) වුත්තං. මූකලති ආදිකාමල. නදිං භින්දිත්වාති යථා උදකං
අිච්ඡන්මතහි කේෙමකහි  මහොමඝ ිචවට්මටතුං න ෙක්කා, එවං කූලං

භින්දිත්වා. නදිංභින්දිත්වාතිවා  ාතිකාමුඛද්වාමරනනදීකූලංභින්දිත්වා. 

උක්කඛපි න්ති දීඝරජ්ජුනා කූමටහි උේසිඤ්චනීයං. උක්කඛපි න්ති වා

කූපමතො විය උක්ඛිපිත්වා  මහතබ්බං. උක්කඛපි න්ති වා උද්ධරිත්වා
 මහතබ්බකං. 

අසම්මිස්කසහීති ෙබ්බදිොසු ඨිතපබ්බමතහි එව වා පාොණාදීසු

අඤ්ඤතමරහිවාිචමිත්තන්තරාබයවහිමතහි. සම්මිස්කසහීතිඑකත්ථපබ්බමතො, 

අඤ්ඤත්ථපාොමණොතිඑවංඨිමතහි අට්ඨහි. නිමිත්තානංසකතනාපීතිඉමිනා
එකිේොමයව දිොය බහූිචපි ිචමිත්තාිච ‘‘පුරත්ථි ාය දිොය කිං ිචමිත්තං, 
පබ්බමතො, භන්මත. පුන පුරත්ථි ාය දිොය කිං ිචමිත්තං, පාොමණො, 
භන්මත’’තිආදිනා ( හාව. අට්ඨ. 138) කිත්මතතුං වට්ටතීති දේමෙති. 

සිඞ්ඝාටෙසණ්ඨානාති තිමකොණා. සිඞ්ඝාටෙසණ්ඨානාති වා

තිමකොණර්ඡාෙණ්ඨානා. චතුරස්සාති ෙ චතුරේො. මුදිඞ් සණ්ඨානා පන
ආයතචතුරේො, එකමකොටියංෙඞ්මකොචිතා, තදඤ්ඤාය විත්ථිණ්ණාවාමහොති. 

මුදිඞ් සණ්ඨානාති වා මුදිඞ් මභරී විය  ජ්මඣ විත්ථතා උමභොසු මකොටීසු
ෙඞ්මකොචිතාමහොති. 

159. එවං බද්ධසී ාය ිචමිත්තෙම්පත්තියුත්තතං දේමෙත්වා ඉදාිච

පරිෙෙම්පත්තියුත්තතං දේමෙතුං ‘‘පරිසසම්පත්කයුත්තා නා ා’’තිආදි ාහ. 

තත්ථ සබ්බ්න්කක නපරිච්කඡකදනාති ෙබ්බමහට්ඨිම න ණනපරි්මඡමදන, 
අප්පතමරොමච මණොමහොතීතිඅධිප්පාමයො.ඉ ේෙපන සී ාෙම්මුතිකම් ේෙ
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චතුවග් කරණීයත්තා ‘‘චතූහි භික්ඛූහී’’ති වුත්තං. සන්නිපකතාති ෙ ග් ා 
හුත්වා අඤ්ඤ ඤ්ඤේෙ හත්ථපාෙං අවිජහිත්වා ෙන්ිචපතිතා. ඉමිනා
‘‘චතුවග් කරණීමය කම්ම චත්තාමරොභික්ඛූපකතත්තාකම් ප්පත්තා, මත

ආ තාමහොන්තී’’තිවුත්තං පඨ ෙම්පත්තිලක්ඛණංදේමෙති. යාවකොතස්මිං 

 ා ක්කඛත්කතති යේමිං පමදමෙ සී ං බන්ධිතුකා ා, තේමිං එකේෙ 
 ා මභොජකේෙ ආයුප්පත්තිට්ඨානභූමත  ා ක්මඛත්මත ඨිතා භික්ඛූති

ෙම්බන්මධො. බ්ද්ධසී ංවානදීසමුද්දජාතස්සකරවාඅකනොක්ෙමිත්වාතිඑමතන 
එතා බද්ධසී ාදමයො  ා සී මතො සී න්තරභූතා, න තාසු ඨිතා  ා සී ාය
කම් ං කමරොන්තානං වග් ං කමරොන්ති, තේ ා න මතෙං ඡන්මදො

ආහරිතබ්මබොති දේමෙති. කත සබ්කබ් හත්ථපාකස වා ෙත්වාති
වග් කම් පරිහරණත්ථං ෙන්ිචපතිතුං ෙ ත්මථ මත  ා ක්මඛත්තට්මඨ

ෙබ්මබභික්ඛූෙඞ්ඝේෙහත්ථපාමෙකත්වාතිඅත්මථො. ඡන්දංවාදහරිත්වාති
ෙන්ිචපතිතුං අෙ ත්ථානං ඡන්දං ආහරිත්වා. තේමිං  ා ක්මඛත්මත යදිපි
ෙහේෙභික්ඛූ මහොන්ති, මතසු චත්තාමරොමයව කම් ප්පත්තා, අවමෙො
ඡන්දාරහා, තේ ා අනා තානං ඡන්මදො ආහරිතබ්මබොති අත්මථො, ඉමිනා
‘‘ඡන්දාරහානංඡන්මදො ආහමටොමහොතී’’තිවුත්තං දුතියෙම්පත්තිලක්ඛණ ාහ.
‘‘ෙම්මුඛීභූතා න පටික්මකොෙන්තී’’ති වුත්තං තතියෙම්පත්තිලක්ඛණං පන
ඉම ෙංො ත්ථිමයනවුත්තංමහොති. 

160. එවං බද්ධසී ාය පරිෙෙම්පත්තියුත්තතං දේමෙත්වා ඉදාිච

කම් වාචාෙම්පත්තියුත්තතං දේමෙතුං ‘‘ෙම් වාචාසම්පත්කයුත්තා

නා ා’’තිආදි ාහ. තත්ථ ‘‘සුණාතු ක ’’තිආදීනං අත්මථො මහට්ඨා 

උපෙම්පදකම් වාචාවණ්ණනායං වුත්මතොව. එවං වුත්තායාති එවං ඉමිනා
අනුක්කම න උමපොෙථක්ඛන්ධමක ( හාව. 138-139) භ වතා වුත්තාය. 

පරිසුද්ධායාති ඤත්තිමදොෙඅනඋේොවනමදොමෙහි පරිෙ න්තමතො සුද්ධාය. 

ඤත්කදුකයෙම් වාචායාති එකාය ඤත්තියා එකාය අනුේොවනාය
කරිය ානත්තා ඤත්ති එව දුතියා ඉමිේො කම් වාචායාති 

ඤත්තිදුතියකම් වාචා, තාය. නිමිත්තානං අන්කතො සී ා කහොක, නිමිත්තානි

සී කතො බ්හි කහොන්ක ිචමිත්තාිච බහි කත්වා මහට්ඨා පථවීෙන්ධාරඋදකං
පරියන්තංකත්වාසී ාය තත්තා. 

161. එවං ෙ ානෙංවාෙකසී ාෙම්මුතියාකම් වාචාෙම්පත්තිං දේමෙත්වා
ඉදාිච අධිට්ඨිතමතචීවරිකානං භික්ඛූනං චීවමර සුඛපරිමභො ත්ථං භ වතා

පඤ්ඤත්තං අවිප්පවාෙසී ාෙම්මුතිකම් වාචාෙම්පත්තිං දේමෙන්මතො ‘‘එවං 

බ්ද්ධාය ච’’තයාදි ාහ. තත්ථ කචීවකරන අවිප්පවාසං සම් න්කනයයාති යථා
අධිට්ඨිතමතචීවරිමකො භික්ඛු අන්මතොසී ායං තිචීවමරන විප්පවෙන්මතොපි
අවිප්පවාමෙොමයව මහොති, දුතියකථිනසික්ඛාපමදන (පාරා. 471 ආදමයො) 
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ආපත්ති න මහොති, එවං තං ෙ ානෙංවාෙකසී ං තිචීවමරන අවිප්පවාෙං

ෙම් න්මනයයාති අත්මථො. ඨකපත්වා  ා ඤ්ච  ාමූපචාරඤ්චාති යදි තිේො 
ෙ ානෙංවාෙකසී ාය අන්මතො  ාම ො අත්ථි, තං  ා ඤ්ච  ාමූපචාරඤ්ච
ඨමපත්වා තමතො විිචමුත්තං තං ෙ ානෙංවාෙකසී ං තිචීවමරන අවිප්පවාෙං
ෙම් න්මනයයාතිඅත්මථො. 

සී සඞ්ඛයංකයව  ච්ඡතීති අවිප්පවාෙසී ෙඞ්ඛයංමයව  ්ඡති. එෙම්පි

කුලං පවිට්ඨං වාති අභිනවකතම මහසු ෙබ්බපඨ ං එකම්පි කුලං පවිට්ඨං

අත්ථි. අ තං වාති මපොරාණක ාම  අඤ්මඤසුකුමලසු ම හාිච ඡඩ්මඩත්වා
 මතසුපි එකම්පිකුලංඅ තංඅත්ථීතිඅත්මථො. 

162. එවං ෙඞ්මඛමපන සී ාෙම්මුතිං දේමෙත්වා පුන විත්ථාමරන

දේමෙන්මතො ‘‘අයක ත්ථසඞ්කඛකපො, අයංපනවිත්ථාකරො’’තිආදි ාහ. සී ාය

උපචාරං ඨකපත්වාති ආයතිං බන්ධිතබ්බාය සී ාය මනෙං විහාරානං
පරි්මඡදමතො බහි සී න්තරිකප්පමහොනකං උපචාරං ඨමපත්වා. බද්ධා

සී ාමයසු විහාමරසු, මත බ්ද්ධසී ා. පාටිකයක්ෙන්ති ප්මචකං. 

බ්ද්ධසී ාසදිසානීති යථා බද්ධසී ාසු ඨිතා අඤ්ඤ ඤ්ඤං ඡන්දාදිං
අනමපක්ඛිත්වා ප්මචකං කම් ං කාතුං ලභන්ති, එවං  ා සී ාසු ඨිතාපීති

දේමෙති. අන්කතොනිමිත්ත කතහි පනාති එකේෙ  ා ේෙ උපඩ්ඪං
අන්මතොකත්තුකා තාය ෙති ෙබ්මබෙං ආ  මන පමයොජනං නත්ථීතිකත්වා

වුත්තං. ද න්තබ්බ්න්ති ච ොමීචිවමෙන වුත්තං, නායං ිචයම ො

‘‘ආ න්තබ්බම වා’’ති. මතමනවාහ ‘‘ද  නම්පි අනා  නම්පි වට්ටතී’’ති.
අබද්ධාය හි සී ාය නානා ා ක්මඛත්තානං නානාසී ෙභාවත්තා මතෙං
අනා  මනපිවග් කම් ංනමහොති, තේ ාඅනා  නම්පිවට්ටති. බද්ධායපන
සී ාය එකසී භාවමතො පුන අඤ්ඤේමිං කම්ම  කරිය ාමන

අන්මතොසී  මතහි ආ න්තබ්බම වාති ආහ ‘‘අවිප්පවාසසී ා…කප.… 

ද න්තබ්බ්’’න්ති. ිචමිත්තකිත්තනකාමල අමෙොධිතායපි සී ාය මනවත්ථි
මදොමෙො ිචමිත්තකිත්තනේෙඅපමලොකනාදීසුඅඤ්ඤතරාභාවමතො. 

කභරිසඤ්ඤං වාති ෙම් න්නනපරිමයොොනං කමරො ාති වත්වාති ලිඛිතං.

මතන තාදිමෙ කාමල තං කප්පතීති සිද්ධං මහොති. කභරිසඤ්ඤං වා

සඞ්ඛසඤ්ඤං වාති පන මතෙං ෙද්දං සුත්වා ඉදාිච ෙඞ්මඝො සී ං බන්ධතීති
ඤත්වා ආ න්තුකභික්ඛූනං තං  ා ක්මඛත්තං අප්පමවෙනත්ථං, 
ආරාමිකාදීනඤ්ච මතෙං ිචවාරණත්ථං කම් වාචාරද්ධකාමලමයව ෙඤ්ඤා
කරීයති, එවංෙතිතං කරණංෙප්පමයොජනංමහොති.මතමනව‘‘මභරිෙඞ්ඛෙද්දං
කත්වා’’ති අවත්වා ‘‘මභරිෙඞ්ඛෙඤ්ඤං කත්වා’’ති ෙඤ්ඤාග් හණං කතං. 

‘‘සඤ්ඤං ෙත්වා’’ති ච පුබ්බකාලකිරියං වත්වා ‘‘ෙම් වාචාය සී ා
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බ්න්ධිතබ්බ්ා’’ති අපරකාලකිරියං වදති, පරිමයොොනකාමල පන
ෙබ්බතූරියාතාලිකෙඞ්ඝුට්ඨංකත්වාමදව නුේොනංඅනුම ොදනං කාමරතබ්බං
මහොතීතිමවදිතබ්බං. 

163. භණ්ඩුකම් ාපු්ඡනංෙන්ධාය පබ්බ්ජ්ජාග් හණං. සුඛෙරණත්ථන්ති

ෙබ්මබෙංෙන්ිචපාතනපරිේෙ ංපහායඅප්පතමරහි සුඛකරණත්ථං. එෙවීසක

භික්ඛූ  ණ්හාතීති වීෙතිවග් කරණීයපර ත්තා ෙඞ්ඝකම් ේෙ කම් ාරමහන
ෙද්ධිං එකවීෙති භික්ඛූ  ණ්හාති. ඉදඤ්ච ිචසින්නානං වමෙන වුත්තං.
මහට්ඨි න්තමතො හි යත්ථ එකවීෙති භික්ඛූිචසීදිතුං ෙක්මකොන්ති, තත්තමක
පමදමෙසී ංබන්ධිතුංවට්ටති.ඉදඤ්ච කම් ාරමහනෙහඅබ්භානකාරකානම්පි

පමහොනකත්ථං වුත්තං. නිමිත්තුප ා පාසාණා ඨකපතබ්බ්ාති ඉදං
යථාරුචිතට්ඨාමන රුක්ඛිචමිත්තාදීනං දුල්ලභතාය වඩ්ඪිත්වා උභින්නං
බද්ධසී ානං ෙඞ්කරකරණමතො ච පාොණිචමිත්තේෙ ච තදභාවමතො යත්ථ 

කත්ථචි ආමනත්වා ඨමපතුං සුකරතාය ච වුත්තං. තථා සී න්තරිෙපාසාණා

ඨකපතබ්බ්ාති එත්ථාපි. චතුරඞ්ගුලප්ප ාණාපීති යථා ඛණ්ඩසී පරි්මඡදමතො 
බහි ිචමිත්තපාොණං චතුරඞ්ගුල ත්තං ඨානං ෙ න්තා ිච ්ඡති, අවමෙෙං
ඨානං අන්මතොඛණ්ඩසී ායංමහොතිමයව, එවංමතසුඨපිමතසුචතුරඞ්ගුල ත්තා
සී න්තරිකාමහොතීති දට්ඨබ්බං. 

සී න්තරිෙපාසාණාති සී න්තරිකාය ඨපිතිචමිත්තපාොණා. මත පන
කිත්මතන්මතන දක්ඛිණමතො අනුපරියායන්මතමනව කිත්මතතබ්බා. කථං? 
ඛණ්ඩසී මතො හි ප්ඡි ාය දිොය පුරත්ථි ාභිමුමඛන ඨත්වා ‘‘පුරත්ථි ාය
දිොය කිං ිචමිත්ත’’න්ති තත්ථ ෙබ්බාිච ිචමිත්තාිච අනුක්කම න 
කිත්මතත්වා, තථා උත්තරාය දිොය දක්ඛිණාභිමුමඛන ඨත්වා ‘‘දක්ඛිණාය
දිොයකිං ිචමිත්ත’’න්ති අනුක්කම නකිත්මතත්වා, තථා පුරත්ථි ාය දිොය
ප්ඡි ාභිමුමඛන ඨත්වා ‘‘ප්ඡි ාය දිොය කිං ිචමිත්ත’’න්ති අනුක්කම න 
කිත්මතත්වා, තථා දක්ඛිණාය දිොය උත්තරාභිමුමඛන ඨත්වා ‘‘උත්තරාය
දිොයකිං ිචමිත්ත’’න්තිතත්ථෙබ්බාිචිචමිත්තාිචඅනුක්කම නකිත්මතත්වා
පුන ප්ඡි ාය දිොය පුරත්ථි ාභිමුමඛන ඨත්වා පුරි කිත්තිතං වුත්තනමයන
පුන කිත්මතතබ්බං. එවං බහූනම්පි ඛණ්ඩසී ානං සී න්තරිකපාොණා

ප්මචකං කිත්මතතබ්බා. තකතොති ප්ඡා. අවකසසනිමිත්තානීති  හාසී ාය

බාහිරන්තමරසු අවමෙෙිචමිත්තාිච. න සක්ඛිස්සන්තීති අවිප්පවාෙසී ාය
බද්ධභාවං අෙල්ලක්මඛත්වා ‘‘ෙ ානෙංවාෙකසී ම ව ෙමූහිචේො ා’’ති
වාය න්තා න ෙක්ඛිේෙන්ති. බද්ධාය හි අවිප්පවාෙසී ාය තං ෙමූහිචත්වා
‘‘ෙ ානෙංවාෙකසී ං ෙමූහිචේො ා’’ති කතායපි කම් වාචාය අෙමූහතාව
මහොති සී ා. පඨ ඤ්හි අවිප්පවාෙං ෙමූහිචත්වා ප්ඡා සී ා ෙමූහිචතබ්බා.
ඛණ්ඩසී මතො පට්ඨාය බන්ධනං ආචිණ්ණං, ආචිණ්ණකරමණමනව ච
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පටුන 

ෙම්ම ොමහො න මහොතීති ආහ ‘‘ඛණ් සී කතොව පට්ඨාය බ්න්ධිතබ්බ්ා’’ති. 

උභින්නම්පිනකෙොකපන්තීතිඋභින්නම්පිකම් ංනමකොමපන්ති. එවංබ්ද්ධාසු

පන…කප.… සී න්තරිො හි  ා ක්කඛත්තං භජතීති න ආවාෙවමෙන
ො ග්ගිපරි්මඡමදො, කින්තුසී ාවමෙමනවාතිදේෙනත්ථංවුත්තං. 

කුටික කහති භූමියං කතතිණකුටියං. උදුක්ඛලන්ති

උදුක්ඛලාවාටෙදිෙඛුද්දකාවාටං. නිමිත්තං න ොතබ්බ්න්ති රාජි වා උදුක්ඛලං
වා ිචමිත්තං න කාතබ්බං. ඉදඤ්ච යථාවුත්මතසු අට්ඨසු ිචමිත්මතසු
අනා තත්මතන න වට්ටතීති සිද්ධම්පි ‘‘අවිනේෙකෙඤ්ඤාණමිද’’න්ති
ෙඤ්ඤාය මකොචි ම ොමහනිචමිත්තං කමරයයාති දූරමතො විපත්තිපරිහාරත්ථං

වුත්තං. නිමිත්තුප පාසාකණ ඨකපත්වාති ෙඤ්චාරි ිචමිත්තේෙ කම්පනතාය
වුත්තං. එවංඋපරි‘‘භිත්තිංඅකිත්මතත්වා’’තිආදීසුපිසිද්ධම වත්ථංපුනප්පුනං
කථමන කාරණං මවදිතබ්බං. සී ාවිපත්ති හි
උපෙම්පදාදිෙබ්බකම් විපත්තිමූලන්ති තේෙ ද්වාරං ෙබ්බථාපි පිදහනවමෙන
වත්තබ්බං.ෙබ්බංවත්වාවඉධ ආචරියාවිිච්ඡයංකමථසුන්තිදට්ඨබ්බං. 

භිත්කන්තිඉට්ඨකදාරු ත්තිකා යං. සිලා යායපනභිත්තියාිචමිත්තුප ං
එකං පාොණං තංතංදිොය කිත්මතතුං වට්ටති. අමනකසිලාහි චිිචතං ෙකලං
භිත්තිංකිත්මතතුංන වට්ටති ‘‘එමෙො පාොමණො ිචමිත්ත’’න්තිඑකවචමනන

වත්තබ්බමතො. අන්කතොකුට්ටක වාති එත්ථ අන්මතොකුට්මටපි ිචමිත්තානං

ඨිමතොකාෙමතො අන්මතො එව සී ාති  මහතබ්බං. පමුකඛ නිමිත්තපාසාකණ

ඨකපත්වාති  බ්භාභිමුමඛපි බහිපමුමඛ  බ්භවිත්ථාරප්ප ාමණ ඨාමන
පාොමණ ඨමපත්වා ෙම් න්ිචතබ්බා. එවඤ්හි  බ්භපමුඛානං අන්තමර

ඨිතකුට්ටම්පිඋපාදායඅන්මතොචබහිචචතුරේෙෙණ්ඨානාවසී ා මහොති. බ්හීති
ෙකලේෙකුටිමලණේෙෙ න්තමතොබහි. 

අන්කතො ච බ්හි ච සී ා කහොතීති  ජ්මඣ ඨිතභිත්තියා ෙහ චතුරේෙසී ා

මහොති. උපරිපාසාකදකයව කහොතී’’ති ඉමිනා  බ්භේෙ ච පමුඛේෙ ච අන්තරා
ඨිතභිත්තියාඑකත්තාතත්ථචඑකවීෙතියා භික්ඛූනංඔකාොභාමවනමහට්ඨා

නඔතරති, උපරිභිත්තිපනසී ට්ඨාවමහොතීතිදේමෙති. කහට්ඨානඔතරතීති
භිත්තිමතොඔරංිචමිත්තාිචඨමපත්වා කිත්තිතත්තාමහට්ඨාආකාෙප්පමදෙංන

ඔතරති, උපරි කමත පාොමදති අත්මථො. කහට්ඨි තකල කුට්කටොති
මහට්ඨි තමල චතූසු දිොසු ඨිතකුට්මටො. ෙමච හි ද්වීසු, තීසු එව වා දිොසු

කුට්මටො තිට්මඨයය, මහට්ඨා න ඔතරති. කහට්ඨාපි ඔතරතීති ෙමච මහට්ඨා
අන්මතොභිත්තියංඑකවීෙතියා භික්ඛූනංඔකාමෙොමහොති, ඔතරති.ඔතර ානාච
නඋපරිසී ප්ප ාමණනඔතරති, ෙ න්තා භිත්තිප්ප ාමණනඔතරති.චතුන්නං
පනභිත්තීනංබාහිරන්තපරි්මඡමදන මහට්ඨාභූමිභාම උදකපරියන්තං කත්වා
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ඔතරති, න පන භිත්තීනං බහි මකෙග්  ත්තම්පි ඨානං. පාසාදභිත්කකතොති

උපරි තමල භිත්තිමතො. ඔතරණාකනොතරණං වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බ්න්ති
ෙමච මහට්ඨා එකවීෙතියා භික්ඛූනං ඔකාමෙො මහොති, ඔතරති, මනො මච, න
ඔතරතීතිඅධිප්පාමයොති ොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ.ටී. හාවග් 3.138) වුත්තං.
වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.138) පන ‘‘උපරිසී ප්ප ාණේෙ
අන්මතො ධානං මහට්ඨි තමල චතූසු දිොසු කුට්ටානං තුලාරුක්මඛහි
එකෙම්බන්ධතං, තදන්මතො ප්ඡි සී ප්ප ාණතාදිඤ්ච ෙන්ධාය වුත්ත’’න්ති
වුත්තං. කිඤ්චාමපත්ථ ිචයූහකාදමයො ිචමිත්තානං ඨිමතොකාෙතාය
බජ්ඣ ානක්ඛමණසී ානමහොන්ති, බද්ධායපනසී ායසී ට්ඨාව මහොන්තීති
දට්ඨබ්බා. 

පරියන්තථම්භානන්ති ිචමිත්ත තපාොණත්ථම්මභ ෙන්ධාය වුත්තං. 

උපරි තකලන සම්බ්ද්කධො කහොතීති ඉදං කුට්ටානං අන්තරා සී ට්ඨානං
ථම්භානං අභාවමතො වුත්තං. යදි හි භමවයයං, කුට්මට උපරි තමලන
අෙම්බන්මධපිසී ට්ඨථම්භානංඋපරිඨිමතොපාොමදො සී ට්මඨොවමහොති.ෙමච
පනබහූනංථම්භපන්තීනංඋපරිකතපාොදේෙමහට්ඨාපථවියං ෙබ්බබාහිරාය
ථම්භපන්තියා අන්මතොිචමිත්තපාොමණඨමපත්වා සී ා බද්ධා මහොති, එත්ථ
කථන්ති? එත්ථාපි ‘‘යං තාව සී ට්ඨථම්මභමහව ධාරිය ානානං තුලානං
උපරි තලං, ෙබ්බං තං සී ට්ඨම ව, එත්ථ විවාමදො නත්ථි, යං පන
සී ට්ඨථම්භපන්තියා, අසී ට්ඨාය බාහිරථම්භපන්තියා ච ෙ ධුරං
ධාරය ානානං තුලානං උපරි තලං, තත්ථ උපඩ්ඪං සී ා’’ති මකචි වදන්ති.
‘‘ෙකලම්පි ා සී ා’’තිඅපමර. ‘‘බද්ධසී ා එවා’’තිඅඤ්මඤ. තේ ාකම් ං
කමරොන්මතහි  රූහි ිචරාෙඞ්කට්ඨාමන ඨත්වා ෙබ්බං තං ආෙඞ්කට්ඨානං 
මෙොමධත්වාව කම් ං කාතබ්බං, ෙන්ිචට්ඨානකාරණං වා  මවසිත්වා
තදනුගුණං කාතබ්බං. 

තාලමූලෙපබ්බ්කතති තාලක්ඛන්ධමූලෙදිමෙ මහට්ඨා ථූමලො හුත්වා
කම න කිමෙො හුත්වා උග් මතො හින්තාලමූලෙදිමෙො නා  මහොති. 

විතානසණ්ඨාකනොති අහි්ඡත්තකෙණ්ඨාමනො. පණවසණ්ඨාකනොති  ජ්මඣ

තනුමකො, මහට්ඨා ච උපරි ච විත්ථිණ්මණො. කහට්ඨා වා  ජ්කඣ වාති 

මුදිඞ් ෙණ්ඨානේෙ මහට්ඨා, පණවෙණ්ඨානේෙ  ජ්මඣ. සප්පඵණසදිකසො 

පබ්බ්කතොතිෙප්පඵමණොවියඛුජ්මජො, මූලට්ඨානමතොඅඤ්ඤත්ථඅවනතසීමෙො. 

දොසපබ්භාරන්ති භිත්තියා අපරික්ඛිත්තපබ්භාරං. සී ප්ප ාකණොති අන්මතො

ආකාමෙනෙද්ධිංප්ඡි සී ප්ප ාමණො. කසොචපාසාකණොසී ට්කඨොතිඉමිනා
ඊදිමෙහි සුසිරපාොණමලණකුට්ටාදීහි පරි්ඡින්මන භූමිභාම  එව සී ා
පතිට්ඨාති, නඅපරි්ඡින්මන.මතපනසී ට්ඨත්තා සී ාමහොන්ති, නෙරූමපන
සී ට්ඨ ඤ්චාදිවියාතිදේමෙති.ෙමචපනමෙොසුසිරපාොමණො භූමිංඅනාහ්ච
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ආකාෙ මතො ඔලම්බති, සී ා න ඔතරති. සුසිරපාොමණො පන ෙයං 
සී ාපටිබද්ධත්තා සී ා මහොති, කථං පන ප්ඡි ප්ප ාණරහිමතහි එමතහි
සුසිරපාොණාදීහි සී ානඔතරතීතිඉදංෙද්ධාතබ්බන්ති? අට්ඨකථාප ාණමතො. 

අපිමචත්ථ සුසිරපාොණභිත්තිඅනුොමරන මූසිකාදීනං විය සී ාය 
මහට්ඨි තමල ඔතරණකි්චං නත්ථි, මහට්ඨා පන ප්ඡි සී ප්ප ාමණ
ආකාමෙ ද්වඞ්ගුල ත්තබහමලහි පාොණභිත්තිආදීහිපි උපරි තලං ආහ්ච 
ඨිමතහි ෙබ්බමෙො, මයභුමයයන වා පරි්ඡින්මන ෙති උපරි බජ්ඣ ානා සී ා
මතහි පාොණාදීහි අන්තරිතාය තප්පරි්ඡින්නාය මහට්ඨාභූමියාපි
උපරි තමලනෙද්ධිං එකක්ඛමණපතිට්ඨාති, නදීපාරසී ාවියනදීඅන්තරිමතසු
උමභොසු තීමරසු මලණාදීසු අපනීමතසුපි මහට්ඨා ඔතිණ්ණසී ා යාව
ොෙනන්තරධානා න වි ්ඡති, පඨ ං පන උපරි සී ාය බද්ධාය ප්ඡා
මලණාදිකමතසුපි මහට්ඨාභූමියංසී ාඔතරතිඑව, මකචිතංනඉ්ඡන්ති, එවං
උභයත්ථ පතිට්ඨිතා ච ො සී ා එකාව මහොති ම ොත්තාදිජාති විය
බයත්තිමභමදසූති මහතබ්බං.ෙබ්බාඑවහි බද්ධසී ාඅබද්ධසී ාචඅත්තමනො
අත්තමනො පකතිිචේෙයමක  ා ාරඤ්ඤාදිමක මඛත්මත යථාපරි්මඡදං
ෙබ්බත්ථ ොකමලයන එකේමිං ඛමණ බයාපිනී පර ත්ථමතො අවිජ්ජ ානම්පි
මත මත ිචේෙයභූමත පර ත්ථධම්ම , තං තං කිරියාවිමෙෙම්පි වා උපාදාය
මලොකිමයහි ොෙිචමකහි ච යථාරහං එකත්මතන පඤ්ඤත්තත්තා
ෙිචේෙමයකරූපා එව. තථා හි එමකො  ාම ො අරඤ්ඤං නදී ජාතේෙමරො
ෙමුද්මදොති එවං මලොමක, ‘‘ෙම් තා ො සී ා ෙඞ්මඝන, අ ා මක මච, 
භික්ඛමව, අරඤ්මඤ ෙ න්තා ෙත්තබ්භන්තරා, අයං තත්ථ ෙ ානෙංවාො
එකූමපොෙථා’’තිආදිනා ොෙමන ච එකමවොහාමරො දිේෙති, න පර ත්ථමතො.
එකේෙ අමනකධම්ම සු බයාපන ත්ථි කසිමණකමදොදිවිකප්පාෙ ානතාය
එකත්තහාිචමතොතිඅයංමනො  ති. 

අස්ස කහට්ඨාති ෙප්පඵණපබ්බතේෙ මහට්ඨා ආකාෙපබ්භාමර. 

කලණස්සාති මලණං මච කතං, තේෙ මලණේොති අත්මථො. තම ව පුන
මලණං පඤ්චහි පකාමරහි විකප්මපත්වා ඔතරණාමනොතරණවිිච්ඡයං

දේමෙතුං ආහ ‘‘සකච පන කහට්ඨා’’තිආදි. තත්ථ ‘‘මහට්ඨා’’ති ඉ ේෙ
‘‘මලණංමහොතී’’තිඉමිනා ෙම්බන්මධො.මහට්ඨාමලණඤ්චඑකේමිංපමදමෙති

ආහ ‘‘අන්කතො’’ති, පබ්බතේෙ අන්මතො, පබ්බතමූමලති අත්මථො. තම ව 

අන්මතොෙද්දං සී ාපරි්මඡමදන විමෙමෙතුං ‘‘උපරි ස්ස සී ාපරිච්කඡදස්ස

පාරකතො’’තිවුත්තං.පබ්බතපාදංපනඅමපක්ඛිත්වා ‘‘ඔරමතො’’තිවත්තබ්මබපි
සී ාිචේෙයං පබ්බතග් ං ෙන්ධාය ‘‘පාරමතො’’ති වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං.

මතමනව ‘‘බහි මලණ’’න්ති එත්ථ බහිෙද්දං විමෙමෙන්මතො ‘‘උපරි ස්ස 

සී ාපරිච්කඡදස්ස ඔරකතො’’ති ආහ. බ්හිසී ා න ඔතරතීති එත්ථ බ්හීති
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පටුන 

පබ්බතපාමද මලණං ෙන්ධාය වුත්තං. මලණේෙ ච බහිභූමත

උපරිසී ාපරි්මඡදේෙ මහට්ඨාභාම  සී ා න ඔතරතීති අත්මථො. අන්කතො

සී ාතිමලණේෙචපබ්බතපාදේෙචඅන්මතො අත්තමනොඔතරණාරහට්ඨාමන
න ඔතරතීති අත්මථො. ‘‘බහි සී ා න ඔතරති, අන්මතො සී ා න ඔතරතී’’ති
මචත්ථ අත්තමනො ඔතරණාරහට්ඨාමන මලණාභාමවන සී ාය ෙබ්බථා 
අමනොතරණම ව දේසිතන්ති  මහතබ්බං. තත්ථ හි අමනොතරන්තී උපරි එව 
මහොතීති අයං වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.138) ආ මතො
විිච්ඡමයො. 

ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.  හාවග්  3.138) පන ‘‘අන්කතොකලණං

කහොතීති පබ්බතේෙ අන්මතොමලණං මහොතී’’ති එත්තකම ව ආ මතො.

වජිරබුද්ධිටීකායං(වජිර.ටී. හාවග් 138) න ‘‘අන්කතොකලණන්තිපබ්බතේෙ

අන්මතොමලණං. ද්වාරං පන ෙන්ධාය ‘පාරකතො ඔරකතො’ති වුත්තං, ෙබ්බථාපි
සී මතො බහිමලමණන ඔතරතීති අධිප්පාමයො’’ති ආ මතො. අයං පන
අන්මතොමලණබහිමලණවිිච්ඡමයො ම්භීමරොදුද්දමෙො දුරනුමබොමධොතිආචරියා
වදන්ති, තථාපි වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.138) ආ තං නයං

ිචේොය සුට්ඨු විිච්ඡිතබ්මබො විඤ්ඤූහීති. බ්හි පකතං අසී ාතිආදිනා
උපරිපාොදාදීසු අථිරිචේෙමයසු ඨිතා සී ාපි මතෙං විනාමෙන විනේෙතීති
දේසිතන්තිදට්ඨබ්බං. 

කපොක්ඛරණිං ඛණන්ක, සී ාකයවාති එත්ථ ෙමච මහට්ඨා උ ඞ් නදී
සී ප්ප ාණමතො අනූනා පඨ ම ව පවත්තා මහොති, සී ා ච ප්ඡා බද්ධා
නදිමතො උපරි එව මහොති, නදිං ආහ්ච මපොක්ඛරණියා ච ඛතාය සී ා

විනේෙතීති දට්ඨබ්බං. කහට්ඨාපථවීතකලතිඅනන්තරාභූමිවිවමර. 

සී  ාළකෙති ඛණ්ඩසී ඞ් මණ. වටරුක්කඛොති ඉදං 
පාමරොමහොපත්ථම්මභන අතිදූරම්පි  න්තුං ෙ ත්ථොඛාෙ ඞ්ගිතාය වුත්තං. 
ෙබ්බරුක්ඛලතාදීනම්පි ෙම්බන්මධො න වට්ටති එව. මතමනව

නාවාරජ්ජුමෙතුෙම්බන්මධොපි පටික්ඛිත්මතො. තකතොති තමතො ොඛමතො. 

 හාසී ාය පථවීතලන්ති එත්ථ ආෙන්නතරම්පි  ා සී ං අග් මහත්වා
බද්ධසී ාය එව  හිතත්තා  ා සී බද්ධසී ානං අඤ්ඤ ඤ්ඤං
රුක්ඛාදිෙම්බන්මධපි ෙම්මභදමදොමෙො නත්ථි අඤ්ඤ ඤ්ඤං
ිචේෙයිචේසිතභාමවන පවත්තිමතොති  මහතබ්බං. යදි හි තාෙම්පි 
ෙම්බන්ධමදොමෙො භමවයය, කථං  ා සී ාය බද්ධසී ා ෙම් න්ිචතබ්බා
භමවයය? යේො හිසී ායයායසී ායෙද්ධිංෙම්බන්මධමදොමෙොභමවයය, ො
තත්ථ බන්ධිතුම ව න වට්ටති බද්ධසී උදකුක්මඛපසී ාසු බද්ධසී ා විය, 
අත්තමනොඅිචේෙයභූත ා සී ාදීසු උදකුක්මඛපසී ාවියච, මතමනව ‘‘ෙමච
පන රුක්ඛේෙ ොඛා වාතමතො ිචක්ඛන්තපාමරොමහො වා බහිනදීතීමර
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විහාරසී ාය වා  ා සී ාය වා පතිට්ඨිමතො’’තිආදිනා උදකුක්මඛපසී ාය
අත්තමනො අිචේෙයභූත ා සී ාදීහි එව ෙම්බන්ධමදොමෙො දේසිමතො, න
නදීසී ාය, එවමිධාපීති දට්ඨබ්බං. අයඤ්චත්මථො උපරි පාකමටො භවිේෙති. 

දහච්චාතිඵුසිත්වා. 

 හාසී ං වා කසොකධත්වාති  හාසී  තානං ෙබ්මබෙං භික්ඛූනං
හත්ථපාොනයනඡන්දාහරණාදිවමෙන ෙකලං  හාසී ං මෙොමධත්වා. එමතන 
ෙබ්බවිපත්තිමයොම ොමචත්වාපුබ්මබසුට්ඨුබද්ධානම්පිද්වින්නංබද්ධසී ානං 
ප්ඡා රුක්ඛාදිෙම්බන්මධන උප්පජ්ජනමතො ඊදිමෙො පාළිමුත්තමකො
ෙම්බන්ධමදොමෙො අත්ථීති දේමෙති, මෙො ච ‘‘න, භික්ඛමව, සී ාය සී ා
ෙම්භින්දිතබ්බා’’තිආදිනා බද්ධසී ානං අඤ්ඤ ඤ්ඤං
ෙම්මභදජ්මඣොත්ථරණං පටික්ඛිපිත්වා ‘‘අනුජානාමි භික්ඛමව සී ං
ෙම් න්නන්මතනසී න්තරිකංඨමපත්වාසී ංෙම් න්ිචතු’’න්ති( හාව.148) 
උභින්නංබද්ධසී ානංඅන්තරාසී න්තරිකංඨමපත්වාබන්ධිතුං අනුජානමනන
ෙම්මභදජ්මඣොත්ථරමණ විය තාෙං අඤ්ඤ ඤ්ඤං ඵුසිත්වා තිට්ඨනවමෙන
බන්ධනම්පි න වට්ටතීති සිද්ධත්තා බද්ධානම්පි තාෙං ප්ඡා අඤ්ඤ ඤ්ඤං
එකරුක්ඛාදීහි ඵුසිත්වා ඨානම්පි න වට්ටතීති භ වමතො අධිප්පායඤ්ඤූහි 
ෙඞ්ගීතිකාරමකහි ිචද්ධාරිමතො බන්ධනකාමල පටික්ඛිත්තේෙ
ෙම්බන්ධමදොෙේෙ අනුමලොම න අකප්පියානුමලො ත්තා. අයං පන
ෙම්බන්ධමදොමෙො පුබ්මබ සුට්ඨු බද්ධානං ප්ඡා ෙඤ්ජාතත්තා
බජ්ඣ ානක්ඛමණ විය අසී ත්තං කාතුං න ෙක්මකොති, තේ ා 
රුක්ඛාදිෙම්බන්මධ අපනීත ත්මත තා සී ා පාකතිකා මහොන්ති. යථා චායං
ප්ඡාන වට්ටති, එවංබජ්ඣ ානක්ඛමණපිතාෙංරුක්ඛාදිෙම්බන්මධෙතිතා
බන්ධිතුංන වට්ටතීතිදට්ඨබ්බං. 

මකචිපන  හාසී ංවාකසොකධත්වාතිඑත්ථ ‘‘ හාසී  තාභික්ඛූයථාතං
ොඛං වා පාමරොහං වා කායකායපටිබද්මධහි න ඵුෙන්ති, එවං මෙොධනම ව
ඉධාධිප්මපතං, නෙකලසී ාමෙොධන’’න්තිවදන්ති, තංනයුත්තංඅට්ඨකථාය 
විරුජ්ඣනමතො.තථාහි ‘‘ හාසී ායපථවීතලංවාතත්ථජාතකරුක්ඛාදීිචවා
ආහ්ච තිට්ඨතී’’ති එවං ොඛාපාමරොහානං  හාසී ං ඵුසිත්වා ඨානම ව
ෙම්බන්ධමදොමෙකාරණත්මතන වුත්තං, නපනතත්ථ ඨිතභික්ඛූහිොඛාදීනං
ඵුෙනං.යදිහිභික්ඛූනංොඛාදිං ඵුසිත්වාඨානම වකාරණංසියා, ‘‘තේෙොඛං
වා තමතො ිචග් තපාමරොහං වා  හාසී ාය පවිට්ඨං තත්රට්මඨො මකොචි භික්ඛු
ඵුසිත්වා තිට්ඨතී’’ති භික්ඛුඵුෙනම ව වත්තබ්බං සියා. යඤ්හි තත්ථ
 හාසී ාමෙොධමනකාරණං, තමදවතේමිංවාමකයපධානමතො දේමෙතබ්බං.න
හි ආහ්චට්ඨිතම ව ොඛාදිං ඵුසිත්වා ඨිමතො භික්ඛු මෙොමධතබ්මබො 
ආකාෙට්ඨොඛාදිංඵුසිත්වාඨිතභික්ඛුේෙපිමෙොමධතබ්බමතො, කිංිචරත්ථමකන 
ආහ්චට්ඨානවචමනන, ආකාෙට්ඨොඛාසු ච භික්ඛුඵුෙනම ව කාරණත්මතන
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වුත්තං, මෙොධනඤ්ච තේමෙව භික්ඛුේෙ හත්ථපාොනයනාදිවමෙන මෙොධනං
වුත්තං. ඉධ පන ‘‘ හාසී ං මෙොමධත්වා’’ති ෙකලසී ාොධාරණවචමනන
මෙොධනං වුත්තං, අපි ච ොඛාදිං ඵුසිත්වා ඨිතභික්ඛු ත්තමෙොධමන අභි මත
‘‘ හාසී ාය පථවීතල’’න්ති විමෙෙසීම ොපාදානං ිචරත්ථකං සියා යත්ථ
කත්ථචි අන්ත මෙො ආකාමෙපි ඨත්වා ොඛාදිං ඵුසිත්වා ඨිතේෙ
මෙොමධතබ්බමතො. 

ඡින්දිත්වාබ්හිට්ඨොොතබ්බ්ාතිතත්ථ පතිට්ඨිතභාවවිමයොජනවචනමතොච
විෙභා සී ානංඵුෙමනමනවෙකලසී ාමෙොධනමහතුමකො අට්ඨකථාසිද්මධොයං
එමකො ෙම්බන්ධමදොමෙො අත්මථවාති  මහතබ්මබො. මතමනව 
උදකුක්මඛපසී ාකථායම්පි( හාව.අට්ඨ.147) ‘‘විහාරසී ායවා ා සී ායවා 
පතිට්ඨිමතො’’තිච ‘‘නදීතීමරපනඛාණුකංමකොට්මටත්වාතත්ථබද්ධනාවාය
වාන වට්ටතී’’ති ච ‘‘ෙමච පන මෙතු වා මෙතුපාදා වා බහිතීමර පතිට්ඨිතා, 
කම් ංකාතුංන වට්ටතී’’තිචඑවංවිෙභා ාසු ා සී ාසුොඛාදීනංඵුෙනම ව
ෙඞ්කරමදොෙකාරණත්මතන වුත්තං, නභික්ඛුඵුෙනං. තථා හි ‘‘අන්මතොනදියං
ජාතරුක්මඛ බන්ධිත්වා කම් ං කාතබ්බ’’න්ති නදියං නාවාබන්ධනං
අනුඤ්ඤාතං උදකුක්මඛපිචේෙයත්මතන නදීසී ාය ෙභා ත්තා. යදි හි
භික්ඛූනංඵුෙනම වපටි්චෙබ්බත්ථෙම්බන්ධමදොමෙොවුත්මතො සියා, නදියම්පි
බන්ධනං පටික්ඛිපිතබ්බං භමවයය. තත්ථාපි හි භික්ඛුඵුෙනං 
කම් මකොපකාරණං මහොති, තේ ා ෙභා සී ාසු පවිසිත්වා භූමිආදිං ඵුසිත්වා, 
අඵුසිත්වා වාොඛාදිම්හිඨිමතතංොඛාදිංඵුෙන්මතොවභික්ඛුමෙොමධතබ්මබො.
විෙභා සී ාසු පන ොඛාදිම්හි ඵුසිත්වා ඨිමත තං ොඛාදිං අඵුෙන්තාපි ෙබ්මබ
භික්ඛූ මෙොමධතබ්බා, අඵුසිත්වා ඨිමත පන තං ොඛාදිං ඵුෙන්තාව භික්ඛූ
මෙොමධතබ්බාතිිචට්ඨම ත්ථ  න්තබ්බං. 

යං පමනත්ථ මකචි ‘‘බද්ධසී ානං ද්වින්නං අඤ්ඤ ඤ්ඤං විය
බද්ධසී  ා සී ානම්පි තදඤ්ඤාෙම්පි ෙබ්බාෙං ෙ ානෙංවාෙකසී ානං 
අඤ්ඤ ඤ්ඤං රුක්ඛාදිෙම්බන්මධ ෙති තදුභයම්පි එකසී ං විය මෙොමධත්වා
එකත්මථව කම් ං කාතබ්බං, අඤ්ඤථා කතං කම් ං විපජ්ජති, නත්මථත්ථ
ෙභා විෙභා මභමදො’’ති වදන්ති, තං මතෙං  ති ත්තං ෙභා සී ානං
අඤ්ඤ ඤ්ඤං ෙම්බන්ධමදොොභාවේෙ විෙභා සී ානම ව තබ්භාවේෙ
සුත්තසුත්තානුමලො ාදිවිනයනමයහි සිද්ධත්තා. තථා හි ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, සී ං ෙම් න්ිචතු’’න්ති ( හාව. 138)  ා සී ායම ව බද්ධසී ං
ෙම් න්ිචතුං අනුඤ්ඤාතත්තා තාෙං ිචේෙයිචේසිතභාමවන ෙභා තා, 
ෙම්මභදජ්මඣොත්ථරණමදොොභාමවො ච සුත්තමතොව සිද්මධො. බන්ධනකාමල 
පන අනුඤ්ඤාතේෙ ෙම්බන්ධේෙ අනුමලො මතො ප්ඡා
ෙඤ්ජාතරුක්ඛාදිෙම්බන්මධොපි තාෙං වට්ටති එව. ‘‘යං, භික්ඛමව…මප.… 
කප්පියංඅනුමලොම ති, අකප්පියංපටිබාහති, තංමවො කප්පතී’’ති( හාව.305) 
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වුත්තත්තා එවං තාව  ා බද්ධසී ානං අඤ්ඤ ඤ්ඤං ෙභා තා, 
ෙම්මභදාදිමදොොභාමවො ච සුත්තසුත්තානුමලො මතො සිද්මධො, ඉමිනා එව
නමයන අරඤ්ඤසී ෙත්තබ්භන්තරසී ානං නදීආදිසී උදකුක්මඛපසී ානඤ්ච
සුත්තසුත්තානුමලො මතො අඤ්ඤ ඤ්ඤං ෙභා තා, ෙම්මභදාදිමදොොභාමවො ච
සිද්මධොතිමවදිතබ්මබො. 

බද්ධසී ාය පන අඤ්ඤාය බද්ධසී ාය නදීආදිසී ාසු ච බන්ධිතුං 
පටික්මඛපසිද්ධිමතො මචව උදකුක්මඛපෙත්තබ්භන්තරසී ානං නදීආදීසු එව
කාතුං ිචය නසුත්තො ත්ථිමයනබද්ධසී  ා සී ාසුකරණපටික්මඛපසිද්මධො
ච තාෙං අඤ්ඤ ඤ්ඤෙභා තා උප්පත්තික්ඛමණ ප්ඡා ච රුක්ඛාදීහි
ෙම්මභදාදිමදොෙෙම්භමවො ච වුත්තනමයන සුත්තසුත්තානුමලො මතොව
සිජ්ඣන්ති. මතමනව අට්ඨකථායං විෙභා සී ානම ව වටරුක්ඛාදිවචමනහි 
ෙම්බන්ධමදොෙංදේමෙත්වාෙභා ානං බද්ධසී  ා සී ාදීනංෙම්බන්ධමදොමෙො
න දේසිමතො. න මකවලඤ්ච න දේසිමතො, අථ මඛො තාෙං ෙභා සී ානං
රුක්ඛාදිෙම්බන්මධපි මදොොභාමවොපි පාළිඅට්ඨකථාසු ඤාපිමතො එව. තථා හි 
පාළියං ( හාව. 138) ‘‘පබ්බතිචමිත්තං පාොණිචමිත්තං වනිචමිත්තං 
රුක්ඛිචමිත්ත’’න්තිආදිනාවඩ්ඪනකිචමිත්තාිචඅනුඤ්ඤාතාිච, මතනමනෙං 
රුක්ඛාදිිචමිත්තානං වඩ්ඪමන බද්ධසී  ා සී ානං ෙඞ්කරමදොොභාමවො
ඤාපිමතොවමහොති, ද්වින්නංපනබද්ධසී ානංඊදිමෙොෙම්බන්මධොනවට්ටති.
වුත්තඤ්හි ‘‘එකරුක්මඛොපි ද්වින්නං සී ානං ිචමිත්තං මහොති, මෙො පන
වඩ්ඪන්මතො සී ෙඞ්කරං කමරොති, තේ ා න කාතබ්මබො’’ති. ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, තිමයොජනපර ංසී ංබන්ධිතු’’න්ති( හාව.140) වචනමතොපිචායං
ඤාපිමතො. තිමයොජනපර ාය හි සී ාය ෙ න්තා පරියන්මතසු 
රුක්ඛලතාගුම්බාදීහි බද්ධ ා සී ානං ිචයම න අඤ්ඤ ඤ්ඤං ෙම්බන්ධේෙ
ෙම්භවමතො ‘‘ඊදිෙං ෙම්බන්ධං විනාමෙත්වාව සී ා ෙම් න්ිචතබ්බා’’ති
අට්ඨකථායම්පින වුත්තං. 

යදි මචත්ථ රුක්ඛාදිෙම්බන්මධන කම් විපත්ති භමවයය, අවේෙම ව
වත්තබ්බං සියා. විපත්තිපරිහාරත්ථඤ්හි ආචරියා ිචරාෙඞ්කට්ඨාමනසුපි 
‘‘භිත්තිංඅකිත්මතත්වා’’තිආදිනාසිද්ධම වත්ථංපුනප්පුනංඅමවොචුං, ඉධපන 
‘‘වන ජ්මඣ විහාරං කමරොන්ති, වනං න කිත්මතතබ්බ’’න්තිආදිනා
රුක්ඛලතාදීහි ිචරන්තමරවන ජ්මඣපිසී ාබන්ධන මවොචුං.තථාථම්භානං
උපරි කතපාොදාදීසු මහට්ඨා ථම්භාදීහි එකාබද්මධසු උපරි තලාදීසු
සී ාබන්ධනංබහුධා වුත්තං, තේ ා බද්ධසී  ා සී ානං රුක්ඛාදිෙම්බන්මධො
මතහිමුඛමතොව විහිමතො, අපිච  ා සී ානම්පි පාමටක්කං බද්ධසී ාෙදිෙතාය
එකාය  ා සී ාය කම් ං කමරොන්මතහි දබ්බතිණ ත්මතනපි ෙම්බන්ධා
 ා න්තරපරම්පරා අරඤ්ඤනදීෙමුද්දා ච මෙොමධතබ්බාති ෙකලං දීපං 
මෙොමධත්වාව කාතබ්බං සියා. එවං පන අමෙොමධත්වා 
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පඨ  හාෙඞ්ගීතිකාලමතො පභුති කතානං උපෙම්පදාදිකම් ානං
සී ාෙම්මුතීනඤ්ච විපජ්ජනමතො ෙබ්මබෙම්පි භික්ඛූනං
අනුපෙම්පන්නෙඞ්කාපෙඞ්ම ොචදුන්ිචවාමරොමහොති, නමචතං යුත්තං, තේ ා
වුත්තනමයන විෙභා සී ානම ව රුක්ඛාදිෙම්බන්ධමදොමෙො, න 
බද්ධසී  ා සී ාදීනංෙභා සී ානන්ති මහතබ්බං. 

 හාසී ාමෙොධනේෙ දුක්කරතාය ඛණ්ඩසී ායම ව මයභුමයයන 

ෙඞ්ඝකම් කරණන්තිආහ ‘‘සී  ාළකෙ’’තිආදි.  හාෙඞ්ඝෙන්ිචපාමතසුපන
ඛණ්ඩසී ාය අප්පමහොනකතාය හාසී ායකම්ම කරිය ාමනපි අයං නමයො

 මහතබ්මබොව. උක්ඛිපාකපත්වාති ඉමිනා කායපටිබද්මධන සී ං ඵුෙන්මතොපි

සී ට්මඨොව මහොතීති දේමෙති. පුරි නකයපීති ඛණ්ඩසී මතො  හාසී ං
පවිට්ඨොඛානමයපි.සී ට්ඨරුක්ඛොඛායිචසින්මනොසී ට්මඨොව මහොතීතිආහ 

‘හත්ථපාසක ව දකනතබ්කබ්ො’’ති. එත්ථ ච ‘‘රුක්ඛොඛාදීහි
අඤ්ඤ ඤ්ඤෙම්බන්ධාසුඑතාසුඛණ්ඩසී ායතමයොභික්ඛූ,  හාසී ාය ද්මවති
එවං ද්වීසු සී ාසු සී න්තරිකං අඵුසිත්වා, හත්ථපාෙඤ්ච අවිජහිත්වා ඨිමතහි
පඤ්චහි භික්ඛූහි උපෙම්පදාදි කම් ං කාතුං වට්ටතී’’ති මකචි වදන්ති, තං න 
යුත්තං ‘‘නානාසී ායං ඨිතචතුත්මථො කම් ං කමරයය, අකම් ං න ච 
කරණීය’’න්තිආදිවචනමතො ( හාව. 389). මතමනමවත්ථාපි  හාසී ං
මෙොමධත්වා  ා කසී ායම ව කම් කරණං විහිතං. අඤ්ඤථා
භින්නසී ට්ඨතායතත්රට්ඨේෙ ණපූරකත්තාභාවා කම් මකොමපොවමහොතීති. 

යදි එවංකථං ඡන්දපාරිසුද්ධිආහරණවමෙන හාසී ාමෙොධනන්ති? තම්පි 
විනයඤ්ඤූ න ඉ්ඡන්ති, හත්ථපාොනයනබහිසී කරණවමෙන පමනත්ථ
මෙොධනංඉ්ඡන්ති, දින්නේෙපිඡන්දේෙ අනා  මනන හාසී ට්මඨොකම් ං
මකොමපතීති. යදිචේෙඡන්දාදිනා ්ඡති, කථංමෙොකම් ංමකොමපේෙතීති? 
ද්වින්නං විෙභා සී ානං ෙම්බන්ධමදොෙමතො, මෙො ච ෙම්බන්ධමදොමෙො
අට්ඨකථාවචනප්ප ාණමතො. න හි විනමය ෙබ්බත්ථ යුත්ති ෙක්කා ඤාතුං
බුද්ධම ොචරත්තාති මවදිතබ්බං. මකචි පන ‘‘ෙමච ද්මවපි සී ාමයො පූමරත්වා
ිචරන්තරංඨිමතසුභික්ඛූසුකම් ංකමරොන්මතසුඑකායඑව සී ාය මණොච
උපෙම්පදාමපක්මඛොචඅනුේොවමකො චඑකමතොතිට්ඨති, කම් ංසුකතම ව
මහොති. ෙමච පන කම් ාරමහො වා අනුේොවමකො වා සී න්තරට්මඨො මහොති, 
කම් ංවිපජ්ජතී’’තිවදන්ති, තඤ්චබද්ධසී  ා සී ාදිෙභා සී ාසුඑවයුජ්ජති. 
යාසුඅඤ්ඤ ඤ්ඤංරුක්ඛාදිෙම්බන්මධසුපිමදොමෙොනත්ථි, යාසුපනඅත්ථි, න
තාසු, විෙභා සී ාසු රුක්ඛාදිෙම්බන්මධ ෙති එකත්ථ ඨිමතො ඉතරට්ඨානං
කම් ං මකොමපති එව අට්ඨකථාය ො ඤ්ඤමතො මෙොධනේෙ වුත්තත්තාති
අම්හාකංඛන්ති, වී ංසිත්වා  මහතබ්බං. 
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ොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ.ටී. හාවග් 3.138) ‘‘උක්ඛිපාකපත්වාොතුංන

වට්ටතීති ඛණ්ඩසී ාය අන්මතො ඨිතත්තා රුක්ඛේෙ තත්ථ ඨිමතො
හත්ථපාෙම වආමනතබ්මබොතිඋක්ඛිපාමපත්වාකාතුංන වට්ටතී’’තිවුත්තං.

වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී.  හාවග්  138) පන ‘‘උක්ඛිපාකපත්වාොතුංන

වට්ටක, කේ ා? අන්මතො ඨිතත්තා. රුක්ඛේෙ හි මහට්ඨා පථවී තං මූලං
ඛණ්ඩසී ාමයව මහොති. අබ්මබොහාරිකං වාති අපමර. ‘ ජ්මඣ පන ඡින්මන
 හාසී ාය ඨිතං මූලං  හාසී ම ව භජති, ඛණ්ඩසී ාය ඨිතං ඛණ්ඩසී ම ව
භජති තදායත්තපථවීආදීහි අනුග් හිතත්තා’ති ච වුත්තං. ‘සී ාය ප්ඡා 
උට්ඨිතරුක්මඛ ිචසීදිත්වා කම් ං කාතුං වට්ටති ප්ඡා සී ායං කතම මහ
වියා’ති වත්වා ‘බන්ධනකාමල ඨිමත රුක්මඛ ිචසීදිත්වා කාතුං න වට්ටති
උපරිසී ාය අ  නමතො’ති කාරණං වදන්ති. එවං ෙති බන්ධනකාමල පුන
ආමරොහණං නා  නත්ථි, බන්ධිතකාමල එව ආමරොහතීති ආපජ්ජති ප්ඡා
උට්ඨිතරුක්මඛො පන තප්පටිබද්ධත්තා සී ාෙඞ්ඛම ව  මතො. එවං පුබ්මබ
උට්ඨිතරුක්මඛොපීති  මහතබ්බං. ‘‘යං කිඤ්චී’’ති වචනමතො තිණාදිපි
ෙඞ් හිතං,  හාමථරාපිතිණංමෙොමධත්වාවකමරොන්තී’’තිවුත්තං. 

න ඔතරතීති පණවෙණ්ඨානපබ්බතාදීසු මහට්ඨා ප ාණරහිතං ඨානං න
ඔතරති.කිඤ්චාපිපමනත්ථබජ්ඣ ානක්ඛමණඋද්ධම්පි ප ාණරහිතපබ්බතාදි
නාමරොහති, තථාපි තං ප්ඡා සී ට්ඨතාය සී ා මහොති. මහට්ඨා 
පණවෙණ්ඨානාදි පනඋපරි බද්ධායපි සී ාය සී ෙඞ්ඛංන  ්ඡති, තේමෙව
වමෙන ‘‘න ඔතරතී’’ති වුත්තං, ඉතරථා ඔමරොහණාමරොහණානං

ොධාරණවමෙන ‘‘න ඔතරතී’’තිආදිනා වත්තබ්බමතො. ජාතං යං කිඤ්චීති
ිචට්ඨිතසී ායඋපරිජාතං විජ්ජ ානංපුබ්මබඨිතංප්ඡාෙඤ්ජාතංපවිට්ඨඤ්ච
යංකිඤ්චි ෙවිඤ්ඤාණකාවිඤ්ඤාණකංෙබ්බම්පීතිඅත්මථො.අන්මතොසී ායහි 
හත්ථික්ඛන්ධාදිෙවිඤ්ඤාණමකසු ිචසින්මනොපි භික්ඛු සී ට්මඨොව මහොති. 

බ්ද්ධාය සී ායාති ඉදඤ්ච පකරණවමෙන උපලක්ඛණමතො වුත්තං. 

අබද්ධසී ාසුපි ෙබ්බාසු ඨිතං තං සී ාෙඞ්ඛම ව  ්ඡති. එෙසම්බ්න්කධන

 තන්ති රුක්ඛලතාදිතත්රජාතම වෙන්ධාය වුත්තං. තාදිෙඤ්හි ‘‘ඉමතො
 ත’’න්තිවත්තබ්බතංඅරහති. 

යං පන ‘‘ඉමතො  ත’’න්ති වා ‘‘තමතො ආ ත’’න්ති වා වත්තුං 
අෙක්කුමණයයං උමභොසු බද්ධසී  ා සී ාසු උදකුක්මඛපනදීආදීසු ච තිරියං 
පතිතරජ්ජුදණ්ඩාදි, තත්ථ කිං කාතබ්බන්ති? එත්ථ පන ‘‘බද්ධසී ාය
පතිට්ඨිතභාම ො බද්ධසී ා,  ා සී ාය පතිට්ඨිතභාම ො  ා සී ා
තදුභයසී ට්ඨපබ්බතාදි විය, බද්ධසී මතො උට්ඨිතවටරුක්ඛේෙ පාමරොමහ, 
 ා සී ාය  ා සී මතො උට්ඨිතවටරුක්ඛේෙ පාමරොමහ ච බද්ධසී ාය 
පතිට්ඨිමතපිඑමෙවනමයො.මූමලපතිට්ඨිතකාලමතො පට්ඨායහි ‘ඉමතො තං, 
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පටුන 

තමතො ආ ත’න්ති වත්තුං අෙක්කුමණයයමතො මෙො භාම ො 
යථාපවිට්ඨසී ට්ඨෙඞ්ඛම ව  ්ඡති. මතෙං රුක්ඛපාමරොහානං අන්තරා පන
ආකාෙට්ඨොඛා භූමියංසී ාපරි්මඡදප්ප ාමණනතදුභයසී ාමහොතී’’තිමකචි
වදන්ති. යේ ා පනේො ොඛාය පාමරොමහො පවිට්ඨසී ාය පථවියං මූමලහි
පතිට්ඨහිත්වාපි යාව ොඛං විනා ඨාතුං න ෙක්මකොති, තාව මූලසී ට්ඨතං න
විජහති.යදාපනෙණ්ඨාතුංෙක්මකොති, තදාපි පාමරොහ ත්තම වපවිට්ඨසී තං
ෙමුමපති, තේ ා ෙබ්මබොපි ආකාෙට්ඨොඛාභාම ො පුරි සී ට්ඨතං න විජහති
තමතොආ තභා ේෙඅවිජහිතත්තාතිඅම්හාකංඛන්ති. උදකුක්මඛපනදීආදීසුපි
එමෙව නමයො. තත්ථ ච විෙභා සී ාය එව පවිට්මඨ ෙකලසී ාමෙොධනං, 
ෙභා ාය පවිට්මඨ ඵුසිත්වා ඨිත ත්තභික්ඛුමෙොධනඤ්ච ෙබ්බං පුබ්මබ 
වුත්තනයම ව. 

164. එත්ථ ච නදීපාරසී ාකථාය පාරයතීති අජ්මඣොත්ථරති. නදියා
උමභොසු තීමරසු පතිට්ඨහ ානා සී ා නදීඅජ්මඣොත්ථරා නා  මහොතීති ආහ 

‘‘නදිං අජ්කඣොත්ථර ාන’’න්ති. අන්මතොනදියඤ්හි සී ා න ඔතරති.
නදීලක්ඛමණ පන අෙති ඔතරති. ො ච තදා නදීපාරසී ා න මහොතීති ආහ 

‘‘නදියාලක්ඛණං නදීනිමිත්කතවුත්තනයක වා’’ති. අස්සාතිභමවයය. අවේෙං

ලබ්භමනයයාපනධුවනාවාවමහොතීතිෙම්බන්මධො. න නාවායාතිඉමිනානාවං
විනාපිසී ාබද්ධාසුබද්ධාඑවමහොති, ආපත්තිපරිහාරත්ථානාවාතිදේමෙති. 

රුක්ඛසඞ්ඝාට කයොති අමනකරුක්මඛ එකමතො ඝමටත්වා කතමෙතු.

රුක්ඛංඡින්දිත්වාකමතොතිපාඨමෙමෙො. ‘‘සබ්බ්නිමිත්තානංඅන්කතොඨිතභික්ඛූ

හත්ථපාකස ෙත්වාති ඉදං උභින්නං තීරානං එක ා මඛත්තභාවං ෙන්ධාය

වුත්තං. පබ්බ්තසණ්ඨානාති එකමතො උග් තදීපසිඛරත්තා ෙ න්තපාොදිකායං
වුත්තං. 

165. සී ාෙමූහනකථායං කසොති භික්ඛුිචෙඞ්මඝො. ද්කවපීති ද්මව

ෙ ානෙංවාෙඅවිප්පවාෙසී ාමයො. අවිප්පවාසසී ාති  හාසී ං ෙන්ධාය වදති.

තත්මථව මයභුමයයන අවිප්පවාොති. අවිප්පවාසං අජානන්තාපීති ඉදං
 හාසී ාය විජ්ජ ානාවිජ්ජ ානත්තං, තේොබාහිරපරි්මඡදඤ්චඅජානන්තානං
වමෙනවුත්තං. එවංඅජානන්මතහිපිඅන්මතොසී ායඨත්වාකම් වාචායකතාය

ො සී ා ෙමූහතාව මහොතීති ආහ ‘‘සමූහනිතුඤ්කචව බ්න්ධිතුඤ්ච

සක්ඛිස්සන්තී’’ති. නිරාසඞ්ෙට්ඨාකනති ඛණ්ඩසී ාරහිතට්ඨාමන. ඉදඤ්ච
 හාසී ාය විජ්ජ ානායපි කම් කරණසුඛත්ථං ඛණ්ඩසී ා ඉ්ඡිතාති තං 
මචතියඞ් ණාදිබහුෙන්ිචපාතට්ඨාමනනබන්ධතීතිවුත්තං.තත්ථාපිොබද්ධා 

සුබද්ධා එව  හාසී ා විය. පටිබ්න්ධිතුං පන න සක්ඛිස්සන්කතවාති ඉදං
ඛණ්ඩසී ාය අෙමූහතත්තා, තේො අවිජ්ජ ානත්තේෙ අජානනමතො ච



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(පඨම ොභාම ො) 

222 

පටුන 

 හාසී ාබන්ධනංෙන්ධායවුත්තං.ඛණ්ඩසී ාපනිචරාෙඞ්කට්ඨාමන බන්ධිතුං

ෙක්ඛිේෙන්මතව. සී ාසම්කභදංෙත්වාති ඛණ්ඩසී ායවිජ්ජ ානපක්මඛසී ාය
සී ං අජ්මඣොත්ථරණෙම්මභදං කත්වා අවිජ්ජ ානපක්මඛපි ෙම්මභදෙඞ්කාය

අිචවත්තමනන ෙම්මභදෙඞ්කං කත්වා. අවිහාරං ෙකරයුන්ති
ෙඞ්ඝකම් ානාරහං කමරයයං. පුබ්මබ හි මචතියඞ් ණාදිිචරාෙඞ්කට්ඨාමන

කම් ං කාතුං ෙක්කා, ඉදාිච තම්පි විනාසිතන්ති අධිප්පාමයො. න

සමූහනිතබ්බ්ාති ඛණ්ඩසී ං අජානන්මතහි න ෙමූහිචතබ්බා. උකභොපි න

ජානන්තීති උභින්නං පමදෙිචය ං වා තාෙං ද්වින්නම්පි වා අඤ්ඤතරාය වා
විජ්ජ ානතං වා අවිජ්ජ ානතං වාන ජානන්ති, ෙබ්බත්ථ ෙඞ්කා එව මහොති. 

කනවසමූහනිතුං, නබ්න්ධිතුං සක්ඛිස්සන්තීතිඉදංිචරාෙඞ්කට්ඨාමනඨත්වා
ෙමූහිචතුංෙක්මකොන්තාපි  හාසී ංපටිබන්ධිතුංනෙක්ඛිේෙන්තීතිඉ  ත්ථං

ෙන්ධාය වුත්තං. න ච සක්ො…කප.… ෙම් වාචා ොතුන්ති ඉදං

සී ාබන්ධනකම් වාචංෙන්ධායවුත්තං. තස් ාතියේ ාබන්ධිතුංනෙක්කා, 
තේ ානෙමූහිචතබ්බාති අත්මථො. 

මකචි පන ‘‘ඊදිමෙසුපි විහාමරසු ඡපඤ්ච ත්මත භික්ඛූ  මහත්වා 
විහාරමකොටිමතො පට්ඨාය විහාරපරික්මඛපේෙ අන්මතො ච බහි ච ෙ න්තා
මලඩ්ඩුපාමත ෙබ්බත්ථ  ඤ්චප්ප ාමණ ඔකාමෙ ිචරන්තරං ඨත්වා පඨ ං
අවිප්පවාෙසී ං, තමතො ෙ ානෙංවාෙකසී ඤ්ච ෙමූහනනවමෙන සී ාය
ෙමුග්ඝාමත කමත තේමිං විහාමර ඛණ්ඩසී ාය,  හාසී ාය වා
ඨිතවිජ්ජ ානත්මතෙතිඅවේෙංඑකේමිං  ඤ්චට්ඨාමනතාෙං ජ්ඣ තාමත
භික්ඛූතාෙමූහමනයයං, තමතො  ා සී ාඑවඅවසිේමෙයය.නමහත්ථසී ාය, 
තප්පරි්මඡදේෙ වා ජානනං අඞ් ං. සී ාය පන අන්මතොඨානං
‘ෙමූහිචේො ා’තිකම් වාචාකරණඤ්මචත්ථඅඞ් ං.අට්ඨකථායං ‘ඛණ්ඩසී ං
පන ජානන්තා අවිප්පවාෙං අජානන්තාපි ෙමූහිචතුඤ්මචව බන්ධිතුඤ්ච 
ෙක්ඛිේෙන්තී’ති එවං  හාසී ාය පරි්මඡදේෙ අජානමනපි ෙමූහනනේෙ
වුත්තත්තා  ා සී ාය එව ච අවසිට්ඨාය තත්ථ යථාරුචි දුවිධම්පි සී ං
බන්ධිතුඤ්මචව උපෙම්පදාදිකම් ං කාතුඤ්ච වට්ටතී’’ති වදන්ති, තං යුත්තං
වියදිේෙති, වී ංසිත්වා මහතබ්බන්තිවි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී. හාවග් 
2.144) ආ මතො විිච්ඡමයො.ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ.ටී. හාවග් 3.144) 

පන ‘‘අවිප්පවාසසී ා න සමූහන්තබ්බ්ාති  හාසී ං ෙන්ධාය වදති. 

නිරාසඞ්ෙට්ඨාකනසුඨත්වාතිමචතියඞ් ණාදීනංඛණ්ඩසී ාය අමනොකාෙත්තා
වුත්තං. ඛණ්ඩසී ඤ්හි බන්ධන්තා තාදිෙං ඨානං පහාය අඤ්ඤේමිං විවිත්මත

ඔකාමෙ බන්ධන්ති. අප්කපව නා  සමූහනිතුං සක්ඛිස්සන්තීති

අවිප්පවාෙසී ංමයවෙමූහිචතුංෙක්ඛිේෙන්ති, න ඛණ්ඩසී ං. පටිබ්න්ධිතුංපන

න සක්ඛිස්සන්කතවාති ඛණ්ඩසී ායං අඤ්ඤාතත්තා න ෙක්ඛිේෙන්ති. න 

සමූහනිතබ්බ්ාතිඛණ්ඩසී ංඅජානන්මතහිනෙමූහිචතබ්බා’’තිවුත්තං. 
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166. එවං බද්ධසී ාවිිච්ඡයං කමථත්වා ඉදාිච අබද්ධසී ාවිිච්ඡයං 

දේමෙතුං ‘‘අබ්ද්ධසී ා පනා’’ති ආහ. ො කතිවිධාති ආහ ‘‘ ා සී ා

සත්තබ්භන්තරසී ා උදකුක්කඛපසී ාක කවිධා’’ති. පාළියං ( හාව. 147) 
‘‘අෙම් තාය, භික්ඛමව, සී ායා’’තිආදිනා  ා සී ා එව බද්ධසී ාය මඛත්තං
අරඤ්ඤනදීආදමයො විය ෙත්තබ්භන්තරඋදකුක්මඛපාදීනං, ො ච  ා සී ා
බද්ධසී ාය රහිතට්ඨාමනෙයම වෙ ානෙංවාොමහොතීතිදේමෙති.‘‘යාතේෙ
 ා ේෙ  ා සී ා’’ති එත්ථ  ා පරික්මඛපේෙ අන්මතො ච බහි ච
මඛත්තවත්ථුඅරඤ්ඤපබ්බතාදිකං ෙබ්බං  ා ක්මඛත්තං ෙන්ධාය 

‘‘ ා ස්සා’’ති වුත්තං, න අන්තරඝරම ව, තේ ා තේෙ ෙකලේෙ
 ා ක්මඛත්තේෙෙම්බන්ධනීයා ා සී ාති එව ත්මථො මහතබ්මබො.මයොහි
මෙො අන්තරඝරමඛත්තාදීසු අමනමකසු භූමිභාම සු ‘‘ ාම ො’’ති එකත්මතන
මලොකජමනහි පඤ්ඤත්මතො  ා මවොහාමරො, මෙොව ඉධ ‘‘ ා සී ා’’තිපි
වු්චතීති අධිප්පාමයො. ාම ොඑවහි ා සී ා.ඉමිනාවනමයනඋපරිඅරඤ්ඤං
නදී ෙමුද්මදො ජාතේෙමරොති, එවං මතසු මතසු භූමිප්පමදමෙසු එකත්මතන
මලොකජනපඤ්ඤත්තානම ව අරඤ්ඤාදීනංඅරඤ්ඤසී ාදිභාමවොමවදිතබ්මබො, 
මලොමකපන ා සී ාදිමවොහාමරො ා ාදීනං  රියාදායම වවත්තුංවට්ටති, න
 ා ක්මඛත්තාදීසු ෙබ්බත්ථ. ොෙමන පන මත  ා ාදමයො
ඉතරිචවත්තිඅත්මථන ෙයම ව අත්තමනො  රියාදාති කත්වා  ාම ො එව 
 ා සී ා, අරඤ්ඤම ව අරඤ්ඤසී ා, ෙමුද්මදො එව ෙමුද්දසී ාති

සී ාමවොහාමරන වුත්තාති මවදිතබ්මබො. පාළියං නි  ස්ස වාති ඉදං

 ා සී ප්පමභදං උපලක්ඛණවමෙන දේමෙතුං වුත්තං. මතනාහ ‘‘න රම්පි 

 හිතක වා’’ති. 

බ්ලිං ලභන්තීති ඉදං මයභුයයවමෙන වුත්තං. ‘‘අයං  ාම ො එත්තමකො
කරීෙභාම ො’’තිආදිනා පන රාජපණ්මණසු ආමරොපිමතසු භූමිභාම සු යේමිං
යේමිං ත ාක ාතිකාසුොනපබ්බතාදිමක පමදමෙ බලිං න  ණ්හන්ති, මෙොපි
 ා සී ා එව. රාජාදීහි පරි්ඡින්නභූමිභාම ො හි ෙබ්මබොව ඨමපත්වා

නදීමලොණිජාතේෙමර  ා සී ාති මවදිතබ්බා. මතනාහ ‘‘පරිච්ඡින්දිත්වා රාජා

ෙස්සචි කදතී’’ති. ෙමච පන තත්ථ රාජා කඤ්චි පමදෙං  ා න්තමරන
මයොමජති, මෙො පවිට්ඨ ා සී තං එව භජති. නදීජාතේෙමර විනාමෙත්වා
ත ාකාදිභාවංවාපූමරත්වාමඛත්තාදිභාවංවාපාපිමතසුපිඑමෙවනමයො. 

මය පන  ා ා රාජමචොරාදිභයපීළිමතහි  නුේමෙහි ඡඩ්ඩිතා චිරම්පි 
ිචම් නුේො තිට්ඨන්ති, ෙ න්තා පන  ා ා ෙන්ති, මතපි පාමටක්කං
 ා සී ාව.මතසු හිරාජාමනොෙ න්ත ා වාසීහිකොමපත්වාවාමයහිමකහිචි
කසිතට්ඨානං ලිඛිත්වා වා බලිං  ණ්හන්ති, අඤ්මඤන වා  ාම න එකීභාවං
උපමනන්ති, මය පන  ා ා රාජූහිපි පරි්චත්තා  ා මඛත්තානන්තරිකා
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 හාඅරඤ්මඤන එකීභූතා, මත අ ා කාරඤ්ඤසී තං පාපුණන්ති, පුරි ා
 ා සී ාවිනේෙති, රාජාමනොපනඑකේමිංඅරඤ්ඤාදිපමදමෙ හන්තං  ා ං
කත්වා අමනකෙහේොිච කුලාිච වාොමපත්වා තත්ථ වාසීනං මභො  ා ාති
ෙ න්තා භූත ාම පරි්ඡින්දිත්වාමදන්ති, පුරාණනා ංපනපරි්මඡදඤ්චන
විනාමෙන්ති, මතපි ප්මචකං  ා සී ා එව, එත්තාවතා පුරි  ා සී තං න

විජහන්ති. සා ච ඉතරා චාතිආදි ‘‘ෙ ානෙංවාො එකූමපොෙථා’’ති පාළිපදේෙ
( හාව. 143) අධිප්පායවිවරණං.තත්ථහිොචරාජි්ඡාවමෙනපරිවත්මතත්වා
ෙමුප්පන්නා අභිනවා, ඉතරා ච අපරිවත්තා පකති ා සී ා යථා බද්ධසී ාය
ෙබ්බං ෙඞ්ඝකම් ං කාතුං වට්ටති, එවම තාපි ෙබ්බකම් ාරහතාෙදිමෙන
බද්ධසී ාෙදිො ෙ ානෙංවාො එකූමපොෙථාති අධිප්පාමයො. ො ඤ්ඤමතො
‘‘බද්ධසී ාෙදිො’’තිවුත්මත තිචීවරාවිප්පවාෙසී ංබද්ධසී ංඑව ඤ්ඤන්තීති
තංෙදිෙතාිචවත්තනමුමඛන උපරිෙත්තබ්භන්තරසී ාය තංෙදිෙතාපි අත්ථීති

දේෙනනයේෙඉමධව පෙඞ් ංදේමෙතුං ‘‘කෙවල’’න්තිආදිවුත්තං. 

විඤ්ඣාටවිසදිකස අරඤ්කඤති යත්ථ ‘‘අසුක ා ේෙ ඉදං මඛත්ත’’න්ති
 ා මවොහාමරොනත්ථි, යත්ථචමනවකෙන්තිනවපන්ති, තාදිමෙඅරඤ්මඤ.
 ්ඡබන්ධානං අ  නපථා ිචම් නුේොවාො ෙමුද්දන්තරදීපකාපි එත්මථව
ෙඞ් ය්හන්ති. යං යඤ්හි අ ා ක්මඛත්තභූතං 
නදීෙමුද්දජාතේෙරවිරහිතපමදෙං, තංෙබ්බංඅරඤ්ඤසී ාතිමවදිතබ්බං.ොච 
ෙත්තබ්භන්තරසී ං විනා ෙයම ව ෙ ානෙංවාො බද්ධසී ාෙදිො, 
නදීආදිසී ාසු විය ෙබ්බම ත්ථ ෙඞ්ඝකම් ං කාතුං වට්ටති.
නදීෙමුද්දජාතේෙරානං තාව අට්ඨකථායං ‘‘අත්තමනො ෙභාමවමනව
බද්ධසී ාෙදිො’’තිආදිනා වුත්තත්තා සී තා සිද්ධා. අරඤ්ඤේෙ පන සී තා
කථන්ති? ෙත්තබ්භන්තරසී ානුජානනසුත්තාදිො ත්ථියමතො. යථා හි
 ා සී ාය වග් කම් පරිහාරත්ථං බහූ බද්ධසී ාමයො අනුඤ්ඤාතා, තාෙඤ්ච
ද්වින්නං අන්තරා අඤ්ඤ ඤ්ඤං අෙම්මභදත්ථං සී න්තරිකා අනුඤ්ඤාතා, 
එවමිධ අරඤ්මඤපි ෙත්තබ්භන්තරසී ා. තාෙඤ්ච ද්වින්නං අන්තරාපි
සී න්තරිකාය පාළිඅට්ඨකථාසු විධානො ත්ථියමතො අරඤ්ඤේෙපි
ෙභාමවමනව නදීආදීනං විය සී භාමවො තත්ථ වග් කම් පරිහාරත්ථම ව
ෙත්තබ්භන්තරසී ාය අනුඤ්ඤාතත්තාව සිද්මධොති මවදිතබ්බං. තත්ථ
සී ායම වහිඨිතාසී ට්ඨානංවග් කම් ංකමරොන්ති, නඅසී ායං ආකාමෙ
ඨිතාවියආකාෙට්ඨානං.එවම වහිො ත්ථියං මහත්වා‘‘ෙබ්බා, භික්ඛමව, 
නදී අසී ා’’තිආදිනා ( හාව. 147) පටික්ඛිත්තබද්ධසී ානම්පි
නදීෙමුද්දජාතේෙරානං අත්තමනො ෙභාමවමනව සී භාමවො අට්ඨකථායං
( හාව.අට්ඨ.147) වුත්මතොති මහතබ්මබො. 

අථස්ස ඨිකතොොසකතොති තේෙ භික්ඛුේෙ ඨිමතොකාෙමතො. ෙමචපි හි 
භික්ඛුෙහේෙංතිට්ඨති, තේෙඨිමතොකාෙේෙබාහිරන්තමතො පට්ඨායභික්ඛූනං 
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වග් කම් පරිහාරත්ථං සී ාමපක්ඛාය උප්පන්නාය තාය ෙහ ෙයම ව
උප්පන්නා ෙත්තබ්භන්තරසී ා ෙ ානෙංවාෙකාති අධිප්පාමයො. යත්ථ පන
ඛුද්දමක අරඤ්මඤ  හන්මතහි භික්ඛූහි පරිපුණ්ණතාය
වග් කම් ෙඞ්කාභාමවන ෙත්තබ්භන්තරසී ාමපක්ඛා නත්ථි, තත්ථ
ෙත්තබ්භන්තරසී ානඋප්පජ්ජති.මකවලාරඤ්ඤසී ායම ව, තත්ථෙඞ්මඝන
කම් ං කාතබ්බං.නදීආදීසුපිඑමෙවනමයො. වක්ඛතිහි ‘‘ෙමචනදීනාතිදීඝා
මහොති, පභවමතො පට්ඨාය යාව මුඛද්වාරා ෙබ්බත්ථ ෙඞ්මඝො ිචසීදති, 
උදකුක්මඛපසී ායකම් ංනත්ථී’’තිආදි (වි.ෙඞ් .අට්ඨ.167), ඉමිනාඑවච
වචමනන වග් කම් පරිහාරත්ථං සී ාමපක්ඛාය ෙති එව 
උදකුක්මඛපෙත්තබ්භන්තරසී ාඋප්පජ්ජන්ති, නාෙතීතිදට්ඨබ්බං. 

මකචි පන ‘‘ෙ න්තා අබ්භන්තරං මිිචත්වා පරි්මඡදකරමණමනව සී ා 
ෙඤ්ජායති, න ෙයම වා’’ති වදන්ති, තං න  මහතබ්බං. යදි හි 
අබ්භන්තරපරි්මඡදකරණප්පකාමරනසී ාඋප්පජ්මජයය, අබද්ධසී ාවනසියා 
භික්ඛූනං කිරියාපකාරසිද්ධිමතො. අපිච වඩ්ඪකිහත්ථානං පකතිහත්ථානඤ්ච
මලොමක අමනකවිධත්තා, විනමය ‘‘ඊදිෙං හත්ථප ාණ’’න්ති අවුත්තත්තා ච
‘‘මයනමකනචිමිිචමත භ වතාඅනුඤ්ඤාමතනනුමඛොහත්මථනමිිචතං, න
නු මඛො’’ති සී ාය විපත්තිෙඞ්කා භමවයය, මිනන්මතහි ච අනු ත්තම්පි
ඌන ධික කත්වාමිිචතුංඅෙක්කුමණයයතාය විපත්තිඑවසියා, පරිෙවමෙන
චායංවඩ්ඪ ානාමතෙංමිනමනනවඩ්ඪති, හායතිවා.ෙඞ්මඝ චකම් ංකත්වා
 මතඅයංභික්ඛූනංපමයොම නෙමුප්පන්නාසී ාමතෙංපමයොම නවි ්ඡති 
න වි ්ඡති ච, කථං බද්ධසී ා විය යාව ොෙනන්තරධානා න තිට්මඨයය, 
ඨිතියාච පුරාණවිහාමරසු වියෙකමලපිවිසුංඅරඤ්මඤකතසී ාෙම්මභදෙඞ්කා 
නභමවයය, තේ ා සී ාමපක්ඛාය එව ෙමුප්පජ්ජති, තබ්බි ම න වි ්ඡතීති 
 මහතබ්බං.යථාමචත්ථ, එවංඋදකුක්මඛපසී ායම්පිනදීආදීසුපි. 

තත්ථාපි හි  ජ්ඣි පුරිමෙො න පඤ්ඤායති, තථා ෙබ්බථාම න ඛිපනං, 
උභයත්ථපිචයේෙංදිොයංෙත්තබ්භන්තරේෙ, උදකුක්මඛපේෙවාඔකාමෙො
නප්පමහොති, තත්ථ කථං මිනනං, ඛිපනං වා භමවයය,  ා ක්මඛත්තාදීසු
පවිෙනමතොඅමඛත්මතසී ා පවිට්ඨාකින්නා සී ානවිපජ්මජයය.අමපක්ඛාය
සීමුප්පත්තියං පන යමතො පමහොති, තත්ථ ෙත්තබ්භන්තරඋදකුක්මඛපසී ා
ෙයම ව පරිපුණ්ණා ජායන්ති. යමතො පන නප්පමහොති, තත්ථ අත්තමනො
මඛත්තප්ප ාමණමනව ජායන්ති, න බහි. යං පමනත්ථ 
අබ්භන්තරමිනනප්ප ාණේෙ වාලුකාදිඛිපනකම් ේෙ ච දේෙනං, තං
ෙයංජාතසී ානං ඨිතට්ඨානේෙ පරි්මඡදනත්ථං කතං
 ාමූපචාරඝරූපචාරජානනත්ථං මලඩ්ඩුසුප්පාදිඛිපනවිධානදේෙනං විය.
මතමනව  ාතිකාට්ඨකථායං (කඞ්ඛා. අට්ඨ. 
ඌනවීෙතිවේෙසික්ඛාපදවණ්ණනා) ‘‘සී ං වා ෙම් න්නති, උදකුක්මඛපං වා 
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පරි්ඡින්දතී’’ති වුත්තං. එවං කමතපි තේෙ පරි්මඡදේෙ යාථාවමතො ඤාතුං 
අෙක්කුමණයයත්මතන පුථුලමතො ඤත්වා අන්මතො තිට්ඨන්මතහි
ිචරාෙඞ්කට්ඨාමන ඨාතබ්බං, අඤ්ඤං බහි කමරොන්මතහි අතිදූමර
ිචරාෙඞ්කට්ඨාමනමපමෙතබ්බං. 

අපමර පන ‘‘සී ාමපක්ඛාය කි්චං නත්ථි,  ග්   නනහානාදිඅත්මථහි
එකභික්ඛුේමිම්පි අරඤ්මඤ වා නදීආදීසු වා පවිට්මඨ තං පරික්ඛිපිත්වා
ෙත්තබ්භන්තරඋදකුක්මඛපසී ා ෙයම ව පභා විය පදීපේෙ ෙමුප්පජ්ජති.
 ා ක්මඛත්තාදීසු තේමිං ඔතිණ්ණ ත්මත වි ්ඡති. මතමනමවත්ථ ද්වින්නං
ෙඞ්ඝානං විසුං කම් ං කමරොන්තානං සී ාද්වයේෙ අන්තරා සී න්තරිකං 
අඤ්ඤං ෙත්තබ්භන්තරං උදකුක්මඛපඤ්ච ඨමපතුං අනුඤ්ඤාතං.
සී ාපරියන්මතහිමකනචි කම්ම න මපසිතේෙභික්ඛුමනොෙ න්තාෙඤ්ජාතා
සී ා ඉතමරෙං සී ාය ඵුසිත්වා සී ාෙම්මභදං කමරයය, මෙො  ා මහොතූති වා, 
ඉතරථා හත්ථචතුරඞ්ගුල ත්තායමපත්ථ සී න්තරිකාය අනුජාිචතබ්බමතො.
අපිචසී න්තරිකාය ඨිතේෙඋභයත්ථකම් මකොපවචනමතොපිමචතංසිජ්ඣති
තම්පි පරික්ඛිපිත්වා ෙයම ව ෙඤ්ජාතාය සී ාය උභින්නම්පි සී ානං, එකාය
එවවාෙඞ්කරමතො.ඉතරථාතේෙ කම් මකොපවචනංනයුජ්මජයය.වුත්තඤ්හි
 ාතිකාට්ඨකථායං (කඞ්ඛා. අට්ඨ. ිචදානවණ්ණනා) ‘පරි්මඡදබ්භන්තමර
හත්ථපාෙං විජහිත්වා ඨිමතොපි පරි්මඡදමතො බහි අඤ්ඤං තත්තකංමයව
පරි්මඡදං අනතික්කමිත්වා ඨිමතොපි කම් ං මකොමපතී’ති. කිඤ්ච 
අ ා කාරඤ්මඤ ඨිතේෙ කම් කරණි්ඡාවිරහිතේෙපි භික්ඛුමනො 
ෙත්තබ්භන්තරපරි්ඡින්මන අබ්මභොකාමෙ චීවරවිප්පවාමෙො භ වතා
අනුඤ්ඤාමතො, මෙො ච පරි්මඡමදො සී ා, එවං අමපක්ඛං විනා ෙමුප්පන්නා.
මතමනමවත්ථ ‘අයං සී ා චීවරවිප්පවාෙපරිහාරම්පි ලභතී’ති ( හාව. අට්ඨ.
147) වුත්තං, තේ ා කම් කරණි්ඡං විනාපි වුත්තනමයන ෙමුප්පත්ති
 මහතබ්බා’’ති වදන්ති. තං න යුත්තං පදීපපභා විය ෙබ්බපුග් ලානම්පි
ප්මචකංසී ාෙම්භමවනෙඞ්මඝ,  මණවා කම් ංකමරොන්මතතත්ථඨිතානං
භික්ඛූනං ෙ න්තා ප්මචකං ෙමුප්පන්නානං අමනකසී ානං අඤ්ඤ ඤ්ඤං
ෙඞ්කරමදොෙප්පෙඞ් මතො. පරිෙවමෙනචේො වඩ්ඪි හාිච ච ෙම්භවති, ප්ඡා
ආ තානංඅභිනවසී න්තරුප්පත්තිඑව,  තානංෙ න්තාඨිතසී ාවිනාමෙො ච
භමවයය. 

පාළියං ( හාව. 147) පන ‘‘ෙ න්තා ෙත්තබ්භන්තරා, අයං තත්ථ 
ෙ ානෙංවාො’’තිආදිනා එකා එව ෙත්තබ්භන්තරා උදකුක්මඛපා ච
අනුඤ්ඤාතා, න මචො සී ා ෙභාමවන, කාරණො ත්ථිමයන වා පභා විය
පදීපේෙ උප්පජ්ජති, කින්තු භ වමතො අනුජානමනමනව. භ වා ච ඉ ා
අනුජානන්මතො භික්ඛූනං වග් කම් පරිහාමරන කම් කරණසුඛත්ථම ව
අනුඤ්ඤාසීති කථං නහානාදිකි්මචන පවිට්ඨානම්පි ෙ න්තා තාෙං සී ානං
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ෙමුප්පත්ති පමයොජනාභාවා, පමයොජමන ච එකං එව පමයොජනන්ති කථං
ප්මචකං භික්ඛු ණනාය අමනකසී ාෙමුප්පත්ති. ‘‘එකසී ාය හත්ථපාෙං 
අවිජහිත්වා ඨිතා’’ති (කඞ්ඛා. අට්ඨ. ිචදානවණ්ණනා) හි වුත්තං. යං පන
ද්වින්නං සී ානං අන්තරා තත්තකපරි්මඡමදමනව සී න්තරිකාඨපනවචනං, 
තත්ථ ඨිතානං කම් මකොපවචනඤ්ච, තම්පි ඉ ාෙං සී ානං පරි්මඡදේෙ
දුබ්මබොධතාය සී ාය ෙම්මභදෙඞ්කං කම් මකොපෙඞ්කඤ්ච දූරමතො පරිහරිතුං 
වුත්තං. 

මයො ච චීවරවිප්පවාෙත්ථං භ වතා අබ්මභොකාමෙ දේසිමතො 
ෙත්තබ්භන්තරපරි්මඡමදො, මෙො සී ා එව න මහොති, 
මඛත්තත ාකාදිපරි්මඡමදො විය අයම ත්ථ එමකො පරි්මඡමදොව. තත්ථ ච
බහූසු භික්ඛූසු එකමතො ඨිමතසු මතෙං විසුං විසුං අත්තමනො ඨිතට්ඨානමතො
පට්ඨායෙ න්තාෙත්තබ්භන්තරපරි්මඡදබ්භන්තමරඑවචීවරං ඨමපතබ්බං, න
පරිෙපරියන්තමතො. පරිෙපරියන්තමතො පට්ඨාය හි අබ්භන්තමර  ය්හ ාමන 
ෙත්තබ්භන්තරපරිමයොොමනඨපිතචීවරං  ජ්මඣඨිතේෙ ෙත්තබ්භන්තරමතො
බහි මහොතීති තං අරුණුග්  මන ිචේෙග්ගියං සියා. සී ා පන
පරිෙපරියන්තමතොව  මහතබ්බා. චීවරවිප්පවාෙපරිහාමරොමපත්ථ
අජ්මඣොකාෙපරි්මඡදේෙවිජ්ජ ානත්තාවුත්මතො, නපන යාවසී ාපරි්මඡදං
ලබ්භ ානත්තා  හාසී ාය අවිප්පවාෙසී ාමවොහාමරො විය.  හාසී ායම්පි හි
 ා  ාමූපචාමරසු චීවරං ිචේෙග්ගියං මහොති, ඉධාපි  ජ්මඣ ඨිතේෙ 
සී ාපරියන්මත ිචේෙග්ගියං මහොති, තේ ා යථාවුත්තසී ාමපක්ඛාවමෙමනව
තාෙං ෙත්තබ්භන්තරඋදකුක්මඛපසී ානංඋප්පත්ති, තබ්බි ම නවිනාමෙො ච
 මහතබ්මබොති අම්හාකංඛන්ති, වී ංසිත්වා මහතබ්බං.අඤ්මඤොවාපකාමරො
ඉමතො යුත්තතමරො මවසිතබ්මබො. 

ඉධ පන ‘‘අරඤ්මඤ ෙ න්තා ෙත්තබ්භන්තරා’’ති එවං පාළියං ( හාව. 
147), ‘‘විඤ්ඣාටවිෙදිමෙ අරඤ්මඤ ෙ න්තා ෙත්තබ්භන්තරා’’ති
අට්ඨකථායඤ්ච ( හාව. අට්ඨ. 147) රුක්ඛාදිිචරන්තමරපි අරඤ්මඤ
ෙත්තබ්භන්තරසී ාය විහිතත්තා අත්තමනො ිචේෙයභූතාය අරඤ්ඤසී ාය ෙහ
එතිේො රුක්ඛාදිෙම්බන්මධ මදොොභාමවො, පම ව අ ා මක රුක්මඛති
ිචේසිමතපි පමදමෙ චීවරවිප්පවාෙේෙ රුක්ඛපරිහාරං විනාව 
අජ්මඣොකාෙපරිහාමරොචඅනු මතොතිසිද්මධොතිමවදිතබ්බං. 

උපචාරත්ථායාති සී න්තරිකත්ථාය. ෙත්තබ්භන්තරමතො අධිකං වට්ටති, 
ඌනකංපනනවට්ටතිඑවෙත්තබ්භන්තරපරි්මඡදේෙ දුබ්බිජානත්තා.තේ ා
ෙඞ්ඝං විනා එමකනපි භික්ඛුනා බහි තිට්ඨන්මතන අඤ්ඤං ෙත්තබ්භන්තරං
අතික්කමිත්වා දූමර එව ඨාතබ්බං. ඉතරථා කම් මකොපෙඞ්කරමතො. 
උදකුක්මඛමපපිඑමෙවනමයො.මතමනවවක්ඛති‘‘ඌනකංපනනවට්ටතී’’ති



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(පඨම ොභාම ො) 

228 

පටුන 

(වි.ෙඞ් .අට්ඨ. 167). ඉදඤ්මචත්ථ සී න්තරිකාවිධානංද්වින්නංබද්ධසී ානං 
සී න්තරිකානුජානනසුත්තානුමලො මතො සිද්ධන්ති දට්ඨබ්බං. කිඤ්චාපි හි
භ වතා ිචදානවමෙන එක ා ිචේසිතානං එකෙභා ානඤ්ච ද්වින්නං
බද්ධසී ානම ව අඤ්ඤ ඤ්ඤං ෙම්මභදඅජ්මඣොත්ථරණමදොෙපරිහාරාය
සී න්තරිකා අනුඤ්ඤාතා, තථාපි තදනුමලො මතො එකං අරඤ්ඤසී ං
නදීආදිසී ඤ්ච ිචේසිතානං එකෙභා ානං ද්වින්නං ෙත්තබ්භන්තරසී ානම්පි
උදකුක්මඛපසී ානම්පි අඤ්ඤ ඤ්ඤං ෙම්මභදජ්මඣොත්ථරණං, සී න්තරිකං
විනා අබයවධාමනන ඨානඤ්ච භ වතා අනභි තම වාති ඤත්වා
අට්ඨකථාචරියා ඉධාපි සී න්තරිකාවිධාන කංසු. විෙභා සී ානම්පි හි
එකසී ාිචේසිතත්තං එකෙභා ත්තඤ්චාතිද්වීහඞ්ම හිෙ න්නා ම ෙති එව 
සී න්තරිකං විනා ඨානං ෙම්මභදාය මහොති, නාෙතීති දට්ඨබ්බං. 
සී න්තරිකවිධානො ත්ථිමයමනව මචතාෙං රුක්ඛාදිෙම්බන්මධොපි බද්ධසී ා
විය අඤ්ඤ ඤ්ඤංනවට්ටතීතිඅයම්පිනයමතොදේසිමතොවාති මහතබ්බං. 

167. සභාකවකනවාති ඉමිනා  ා සී ා විය අබද්ධසී ාති දේමෙති. 

සබ්බ්ක ත්ථ සඞ්ඝෙම් ං ොතුං වට්ටතීති ෙ ානෙංවාො එකූමපොෙථාති 

දේමෙති. කයනකෙනචීතිඅන්ත මෙොසූකරාදිනාෙත්මතන. මහොමඝන පන
උණ්ණතට්ඨානමතොිචන්නට්ඨාමනපතන්මතනඛමතොඛුද්දමකොවා හන්මතො
වා ලක්ඛණයුත්මතො ‘‘ජාතේෙමරො’’ත්මවව වු්චති. එත්ථපි ඛුද්දමක
උදකුක්මඛපකි්චං නත්ථි. ෙමුද්මද පන ෙබ්බත්ථ උදකුක්මඛපසී ායම ව

කම් ංකාතබ්බංමෙොමධතුං දුක්කරත්තා. පුනතත්ථාතිමලොකමවොහාරසිද්ධීසු
එව තාසු නදීආදීසු තීසු අබද්ධසී ාසු පුන වග් කම් පරිහාරත්ථං
ොෙනමවොහාරසිද්ධාය අබද්ධසී ාය පරි්මඡදං දේමෙන්මතොති අධිප්පාමයො.
පාළියං( හාව.147) ‘‘යං  ජ්ඣි ේෙපුරිෙේො’’තිආදීසුඋදකංඋක්ඛිපිත්වා
ඛිපීයති එත්ථාති උදකුක්මඛමපො, උදකේෙ පතමනොකාමෙො, තේ ා 

උදකුක්කඛපා, අයඤ්මහත්ථ පදෙම්බන්ධවමෙනඅත්මථො– පරිෙපරියන්තමතො
පට්ඨාය ෙ න්තා යාව  ජ්ඣි ේෙ පුරිෙේෙ උදකුක්මඛමපො උදකේෙ
පතනට්ඨානං, තාව යං තං පරි්ඡින්නට්ඨානං, අයං තත්ථ නදීආදීසු අපරා
ෙ ානෙංවාොඋදකුක්මඛපසී ාති. 

තස්ස අන්කතොති තේෙ උදකුක්මඛපපරි්ඡින්නේෙ ඨානේෙ අන්මතො. න
මකවලඤ්ච තේමෙව අන්මතො, තමතො බහිපි, ‘‘එකේෙ උදකුක්මඛපේෙ
අන්මතො ඨාතුං න වට්ටතී’’ති වචනං උදකුක්මඛපපරි්මඡදේෙ දුබ්බිජානමතො
කම් මකොපෙඞ්කා මහොතීති. මතමනව  ාතිකාට්ඨකථායං (කඞ්ඛා. අට්ඨ.
ිචදානවණ්ණනා) ‘‘පරි්මඡදබ්භන්තමර හත්ථපාෙං විජහිත්වා ඨිමතොපි 
පරි්මඡදමතොබහි අඤ්ඤංතත්තකංමයවපරි්මඡදංඅනතික්කමිත්වා ඨිමතොපි
කම් ං මකොමපති, ඉදං ෙබ්බඅට්ඨකථාසු ෙන්ිචට්ඨාන’’න්ති වුත්තං. යං 

පමනත්ථ ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.  හාවග්  3.147) ‘‘තස්ස 



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(පඨම ොභාම ො) 

229 

පටුන 

අන්කතොහත්ථපාසංවිජහිත්වාඨිකතොෙම් ංකෙොකපතීතිඉමිනාපරි්මඡදමතො
බහි යත්ථ කත්ථචි ඨිමතො කම් ං න මකොමපතී’’ති වත්වා
 ාතිකාට්ඨකථාවචනම්පි පටික්ඛිපිත්වා ‘‘මනව පාළියං න අට්ඨකථායං
උපලබ්භතී’’තිආදි බහු පපඤ්චිතං, තං න සුන්දරං ඉධ අට්ඨකථාවචමනන
 ාතිකාට්ඨකථාවචනේෙ නයමතො ෙංෙන්දනමතො ෙඞ්ඝටනමතො. තථා හි 
ද්වින්නං උදකුක්මඛපපඅ්මඡදාන න්තරා විදත්ථිචතුරඞ්ගුල ත්තම්පි
සී න්තරිකං අඨමපත්වා ‘‘අඤ්මඤො උදකුක්මඛමපො සී න්තරිකාය
ඨමපතබ්මබො, ‘‘තමතො අධිකං වට්ටති එව, ඌනකං පන න වට්ටතී’’ති එවං
ඉමධව වුත්මතන ඉමිනා අට්ඨකථාවචමනන සී න්තරිමකොපචාමර 
උදකුක්මඛපමතො ඌනමක ඨපිමත සී ාය සී ාෙම්මභදමතො කම් මකොමපොපි
වුත්මතො එව. යදග්ම නච එවං වුත්මතො, තදග්ම නචතත්ථ එකභික්ඛුමනො
පමවමෙපි ෙති තේෙ සී ට්ඨභාවමතො කම් මකොමපො වුත්මතො එව මහොති.
අට්ඨකථායං ‘‘ඌනකං පන න වට්ටතී’’ති කථනඤ්මචතං 
උදකුක්මඛපපරි්මඡදේෙ දුබ්බිජානන්මතනපි සී ාෙම්මභදෙඞ්කාපරිහාරත්ථං
වුත්තං. ෙත්තබ්භන්තරසී ාන න්තරා තත්තකපරි්මඡමදමනව
සී න්තරිකවිධානවචනමතොපි එතාෙං දුබ්බිජානපරි්මඡදතා, තත්ථ ච ඨිතානං
කම් මකොපෙඞ්කා සිජ්ඣති. කම් මකොපෙඞ්කට්ඨානම්පි ආචරියා දූරමතො
පරිහාරත්ථං‘‘කම් මකොපට්ඨාන’’න්ති වත්වාවඨමපසුන්ති මහතබ්බං. 

ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.  හාවග්  3.147) පන – අපරිච්ඡින්නායාති

බද්ධසී ාවමෙන අකතපරි්මඡදාය. කයන කෙනචි ඛණිත්වා අෙකතොති

අන්ත මෙො තිර්ඡාමනනපි ඛණිත්වා අකමතො. තස්ස අන්කතොහත්ථපාසං

විජහිත්වාඨිකතොෙම් ංකෙොකපතීතිඉමිනාපරි්මඡදමතොබහි යත්ථකත්ථචි
ඨිමතො කම් ං න මකොමපතීති දීමපති. යං පන වුත්තං  ාතිකාට්ඨකථායං 
(කඞ්ඛා. අට්ඨ.ිචදානවණ්ණනා) ‘‘පරි්මඡදබ්භන්තමර හත්ථපාෙං විජහිත්වා
ඨිමතොපි පරි්මඡදමතොබහිඅඤ්ඤංතත්තකංමයවපරි්මඡදංඅනතික්කමිත්වා
ඨිමතොපි කම් ං මකොමපති, ඉදං ෙබ්බඅට්ඨකථාසු ෙන්ිචට්ඨාන’’න්ති. තත්ථ 

අඤ්ඤං තත්තෙංකයවපරිච්කඡදංඅනකක්ෙමිත්වාඨිකතොපිෙම් ංකෙොකපතීති
ඉදංමනව පාළියං, නඅට්ඨකථායංඋපලබ්භති, යදිමචතංද්වින්නංෙඞ්ඝානං
විසුං උමපොෙථාදිකම් කරණාධිකාමරවුත්තත්තාඋදකුක්මඛපමතොබහිඅඤ්ඤං
උදකුක්මඛපං අනතික්කමිත්වා උමපොෙථාදිකරණත්ථං ඨිමතො ෙඞ්මඝො
සී ාෙම්මභදෙම්භවමතොකම් ංමකොමපතීති ඉමිනාඅධිප්පාමයනවුත්තංසියා, 
එවම්පි යුජ්මජයය. මතමනව  ාතිකාට්ඨකථාය ලීනත්ථප්පකාෙිචයං (කඞ්ඛා.
ටී. ිචදානවණ්ණනා) වුත්තං ‘‘අඤ්ඤං තත්තකංමයව පරි්මඡදන්ති දුතියං
උදකුක්මඛපං අනතික්කන්මතොපි මකොමපති. කේ ා? අත්තමනො
උදකුක්මඛපසී ාය පමරෙං උදකුක්මඛපසී ාය අජ්මඣොත්ථටත්තා
සී ාෙම්මභමදො මහොති, තේ ා මකොමපතී’’ති. ‘‘ඉදං ෙබ්බඅට්ඨකථාසු 
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ෙන්ිචට්ඨාන’’න්ති ච ඉමිනාව අධිප්පාමයන වුත්තන්ති මහතබ්බං ෙබ්බාසුපි 
අට්ඨකථාසු සී ාෙම්මභදේෙ අිච්ඡිතත්තා. මතමනව හි ‘‘අත්තමනො ච
අඤ්මඤෙඤ්ච උදකුක්මඛපපරි්මඡදේෙ අන්තරා අඤ්මඤො උදකුක්මඛමපො
සී න්තරිකත්ථාය ඨමපතබ්මබො’’ති වුත්තං. අඤ්මඤ පමනත්ථ අඤ්ඤථාපි
පපඤ්මචන්ති, තංන  මහතබ්බං. 

සබ්බ්ත්ථ සඞ්කඝො නිසීදතීති හත්ථපාෙං අවිජහිත්වා ිචසීදති. 

උදකුක්කඛපසී ාය ෙම් ං නත්ථීති යේ ා ෙබ්මබොපි නදීපමදමෙො භික්ඛූහි
අජ්මඣොත්ථමටො, තේ ා ෙ න්තමතො නදියා අභාවා උදකුක්මඛපප්පමයොජනං
නත්ථි. උදකුක්මඛපප්ප ාණා සී න්තරිකා සුවිඤ්මඤයයතරා මහොති, 

සී ාෙම්මභදෙඞ්කා චනසියාති ොමීචිදේෙනත්ථං ‘‘අඤ්කඤොඋදකුක්කඛකපො

සී න්තරිෙත්ථාය ඨකපතබ්කබ්ො’’තිවුත්තං.යත්තමකනපනසී ාෙම්මභමදොන
මහොති, තත්තකං ඨමපතුං වට්ටතිමයව. මතමනවාහු මපොරාණා ‘‘යත්තමකන

සී ාෙම්මභමදො න මහොති, තත්තකම්පි ඨමපතුං වට්ටතී’’ති. ඌනෙං පන න

වට්ටතීති ඉදම්පි උදකුක්මඛපසී ාය පරිෙවමෙන වඩ්ඪනමතො
සී ාෙම්මභදෙඞ්කාසියාතිතන්ිචවාරණත්ථම වවුත්තන්ති වුත්තං. 

වජිරබුද්ධිටීකායම්පි (වජිර.ටී. හාවග් 147) – යං ජ්ඣි ස්සපුරිසස්ස

ස න්තා උදකුක්කඛපාති පන එතිේො නදියා චතුවග් ාදීනං ෙඞ්ඝානං විසුං
චතුවග් කරණීයාදිකම් කරණකාමල සී ාපරි්මඡදදේෙනත්ථං වුත්තං
තිචීවමරන විප්පවාොවිප්පවාෙපරි්මඡදදේෙනත්ථම්පි ෙත්තබ්භන්තරසී ාය
පරි්මඡදදේෙනං වියාති ආචරියා, තේ ා උදකුක්මඛපපරි්මඡදාභාමවපි
අන්මතොනදියං කම් ං කාතුං වට්ටතීති සිද්ධං. අයං පන විමෙමෙො – තත්ථ
නාවා මතො මච, නාවායං වුත්තනමයන, ෙත්ථ මතො මච, ෙත්මථ
වුත්තනමයන.මෙො මච අතිමරකචාතු ාෙිචවුත්මථොමච,  ාම වුත්තනමයන 
තිචීවරාවිප්පවාමෙො මවදිතබ්මබො. තත්ථාපි අයං විමෙමෙො – ෙමච ෙත්මථො
උදකුක්මඛපේෙ අන්මතො මහොති, උදකුක්මඛපසී ා ප ාණන්ති එමක.

ෙත්මථොව ප ාණන්ති ආචරියා. සකච පකනත්ථ බ්හූ භික්ඛූතිආදිම්හි මකචි
අධිට්ඨානුමපොෙථං, මකචි  ණුමපොෙථං, මකචි ෙඞ්ඝුමපොෙථන්ති

වත්තුකා තාය ‘‘බහූෙඞ්ඝා’’තිඅවත්වා ‘‘භික්ඛූ’’තිවුත්තං. ඌනෙං පනන

වට්ටතීති එත්ථ සී ාෙම්මභදෙම්භවමතොති උපතිේෙත්මථමරො. ඨමපන්මත හි
ඌනකංනඨමපතබ්බං, ‘‘අට්ඨමපතුම්පිවට්ටතිඑවා’’තිවුත්තන්තිවුත්තං. 

තන්ති සී ං. සීඝක ව අකක්ෙ තීති ඉමිනා තං අනතික්කමිත්වා අන්මතො
එව පරිවත්ත ානාය කාතුං වට්ටතීති දේමෙති. එතදත්ථම ව හි වාලිකාදීහි
සී ාපරි්ඡින්දනං, ඉතරථාබහිපරිවත්තානුමඛො, මනොවාතිකම් මකොපෙඞ්කා 

භමවයයාති. අඤ්ඤිස්සා අනුස්සාවනාති මකවලාය නදීසී ාය අනුේොවනා. 
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පටුන 

අන්කතොනදියංජාතරුක්කඛවාති උදකුක්මඛපපරි්මඡදේෙබහිඨිමතරුක්මඛ
වා. බහිනදීතීරම ව හි විෙභා සී ත්තා අබන්ධිතබ්බට්ඨානං, න අන්මතොනදී
ිචේෙයත්මතනෙභා ත්තා.මතමනව‘‘බහිනදීතීමර විහාරසී ායවා’’තිආදිනා

තීරම ව අබන්ධිතබ්බට්ඨානත්මතන දේසිතං, න පන නදී. ජාතරුක්කඛපි

ඨිකතහීති ඉදං අන්මතොඋදකුක්මඛපට්ඨං ෙන්ධාය වුත්තං. න හි
බහිඋදකුක්මඛමපභික්ඛූනංඨාතුංවට්ටති. 

රුක්ඛස්සාති තේමෙව අන්මතොඋදකුක්මඛපට්ඨේෙ රුක්ඛේෙ. සී ං වා

කසොකධත්වාති යථාවුත්තං විහාමර බද්ධසී ං  ා සී ඤ්ච තත්ථ ඨිතභික්ඛූනං 
හත්ථපාොනයනබහිසී කරණවමෙමනව මෙොමධත්වා. යථා ච
උදකුක්මඛපසී ායංකම් ංකමරොන්මතහි, එවංබද්ධසී ායංවා ා සී ායංවා
කම් ං කමරොන්මතහිපි උදකුක්මඛපසී ට්මඨ මෙොමධත්වාව කාතබ්බං.
එමතමනවෙත්තබ්භන්තරඅරඤ්ඤසී ාහිපිෙද්ධිං උදකුක්මඛපසී ාය, ඉ ායච
ෙද්ධිංතාෙංරුක්ඛාදිෙම්බන්ධමදොමෙොපිනයමතො දේසිමතොව මහොති. ඉමිනාව
නමයන ෙත්තබ්භන්තරසී ාය බද්ධසී  ා සී ාහිපි ෙද්ධිං, එතාෙඤ්ච 
ෙත්තබ්භන්තරසී ාය ෙද්ධිං ෙම්බන්ධමදොමෙො ඤාතබ්මබො. අට්ඨකථායං
පමනතං ෙබ්බං වුත්තනයමතොව ෙක්කා විඤ්ඤාතුන්ති
අඤ්ඤ ඤ්ඤාෙන්නානම මවත්ථදේසිතං. 

තත්රිදංසුත්තානුමලො මතොනයග් හණමුඛං– යථාහිබද්ධසී ායං ෙම් තා
බද්ධසී ා විපත්තිසී ා මහොතීති තාෙං අඤ්ඤ ඤ්ඤං රුක්ඛාදිෙම්බන්මධො න 
වට්ටති, එවංනදීආදීසුෙම් තාපිබද්ධසී ාවිපත්තිසී ාවමහොතීතිතාහිපිෙද්ධිං 
තේො රුක්ඛාදිෙම්බන්මධො න වට්ටතීති සිජ්ඣති. ඉමිනා නමයන 
ෙත්තබ්භන්තරසී ාය ා නදීආදීහිෙද්ධිං, උදකුක්මඛපසී ාය ච අරඤ්ඤාදීහි
ෙද්ධිං රුක්ඛාදිෙම්බන්ධේෙනවට්ටනකභාමවොඤාතබ්මබො, එවම තාභ වතා
අනුඤ්ඤාතා බද්ධසී ෙත්තබ්භන්තරඋදකුක්මඛපසී ා අඤ්ඤ ඤ්ඤඤ්මචව
අත්තමනොිචේෙයවිරහිතාහි ඉතරීතරාෙංිචේෙයසී ාහි චරුක්ඛාදිෙම්බන්මධ
ෙතිෙම්මභදමදොෙ ාපජ්ජතීති සුත්තානුමලො නමයොඤාතබ්මබොව. 

අත්තමනො අත්තමනො පන ිචේෙයභූත ා ාදීහි ෙද්ධිං බද්ධසී ාදීනං 
තිේෙන්නං උප්පත්තිකාමල භ වතා අනුඤ්ඤාතේෙ 
ෙම්මභදජ්මඣොත්ථරණේෙ අනුමලො නමතො රුක්ඛාදිෙම්බන්මධොපි
අනුඤ්ඤාමතොව මහොතීති දට්ඨබ්බං. යදි එවං උදකුක්මඛපබද්ධසී ාදීනං
අන්තරාකේ ාසී න්තරිකාන විහිතාති? ිචේෙයමභදෙභාවමභමදහිෙයම ව
භින්නත්තා.එකිචේෙයඑකෙභාවානම වහි සී න්තරිකායවිනාෙංකමරොතීති
වුත්මතොවාය ත්මථො. එමතමනව නදීිචමිත්තං කත්වා බද්ධාය සී ාය ෙඞ්මඝ
කම් ං කමරොන්මත නදියම්පි යාව  ා ක්මඛත්තං ආහ්ච ඨිතාය 
උදකුක්මඛපසී ාය අඤ්මඤෙං කම් ං කාතුං වට්ටතීති සිද්ධං මහොති. යා
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පමනතා මලොකමවොහාරසිද්ධා  ා ාරඤ්ඤනදීෙමුද්දජාතේෙරසී ා පඤ්ච, තා
අඤ්ඤ ඤ්ඤං රුක්ඛාදිෙම්බන්මධපි ෙම්මභදමදොෙං නාපජ්ජති තථා
මලොකමවොහාරාභාවමතො. න හි  ා ාදමයො  ා න්තරාදීහි නදීආදීහි ච
රුක්ඛාදිෙම්බන්ධ ත්මතන ෙම්භින්නාති මලොමක මවොහරන්ති. 
මලොකමවොහාරසිද්ධානඤ්චමලොකමවොහාරමතොවෙම්මභමදොවාඅෙම්මභමදොවා
 මහතබ්මබො, න අඤ්ඤථා. මතමනව අට්ඨකථායං තාෙං අඤ්ඤ ඤ්ඤං
කත්ථචිපිෙම්මභදනමයොනදේසිමතො, ොෙනමවොහාරසිද්මධොඑවදේසිමතොති. 

එත්ථ පන බද්ධසී ාය තාව ‘‘මහට්ඨා පථවීෙන්ධාරකං උදකං පරියන්තං 
කත්වාසී ා තාමහොතී’’තිආදිනාඅමධොභා පරි්මඡමදො අට්ඨකථායං ෙබ්බථා
දේසිමතො,  ා සී ාදීනං පන න දේසිමතො. කථ යං ජාිචතබ්මබොති? මකචි
තාමවත්ථ ‘‘ ා සී ාදමයොපි බද්ධසී ා විය පථවීෙන්ධාරකං උදකං ආහ්ච
තිට්ඨතී’’තිවදන්ති. 

මකචි පන තං පටික්ඛිපිත්වා ‘‘නදීෙමුද්දජාතේෙරසී ා, තාව 
තන්ිචේසිතඋදකුක්මඛපසී ා ච පථවියා උපරිතමල මහට්ඨා ච උදමකන
අජ්මඣොත්ථරණප්පමදමෙ එව තිට්ඨන්ති, න තමතො මහට්ඨා උදකේෙ
අජ්මඣොත්ථරණාභාවා. ෙමච පන උදමකොඝාදිනා මයොජනප්ප ාණම්පි
ිචන්නට්ඨානං මහොති, නදීසී ාදමයොව මහොන්ති, න තමතො මහට්ඨා. තේ ා 
නදීආදීනං මහට්ඨා බහිතීරමුමඛන උ ඞ්ම න, ඉද්ධියා වා පවිට්මඨො භික්ඛු
නදියංඨිතානං කම් ංනමකොමපති, මෙොපනආෙන්න ාම භික්ඛූනංකම් ං
මකොමපති. ෙමච පනමෙො උභින්නං තීර ා ානං  ජ්මඣිචසින්මනො මහොති, 
උභය ා ට්ඨානංකම් ංමකොමපති.ෙමචපනතීරං  ා ක්මඛත්තංනමහොති, 
අ ා කාරඤ්ඤම ව. තත්ථ පන තීරද්වමයපි ෙත්තබ්භන්තරසී ං විනා
මකවලාය ඛුද්දකාරඤ්ඤසී ායම ව කම් ං මකොමපති. ෙමච
ෙත්තබ්භන්තරසී ාය කමරොන්ති, තදා යදි මතෙං ෙත්තබ්භන්තරසී ාය
පරි්මඡමදො එතේෙ ිචසින්මනොකාෙේෙ පරමතො එකං ෙත්තබ්භන්තරං
අතික්කමිත්වාඨිමතොනකම් මකොමපො.මනොමච, කම් මකොමපො.  ා සී ායං
පනඅන්මතොඋ ඞ්ම වාබිමලවාඛණිත්වා වායත්ථ පවිසිතුංෙක්කා, යත්ථ
වා සුවණ්ණ ණිආදිං ඛණිත්වා  ණ්හන්ති,  මහතුං ෙක්කාති වා ෙම්භාවනා
මහොති, තත්තකං මහට්ඨාපි  ා සී ා, තත්ථ ඉද්ධියා අන්මතො ිචසින්මනොපි 
කම් ංමකොමපති.යත්ථපනපකති නුේොනංපමවෙෙම්භාවනාපිනත්ථි, තං
ෙබ්බං යාව පථවීෙන්ධාරකඋදකා අරඤ්ඤසී ාව, න  ා සී ා.
අරඤ්ඤසී ායම්පි එමෙව නමයො. තත්ථපි හි යත්තමක පමදමෙ
පමවෙෙම්භාවනා, තත්තකම වඋපරිතමලඅරඤ්ඤසී ාපවත්තති.තමතොපන 
මහට්ඨානඅරඤ්ඤසී ාතත්ථඋපරිතමලන ෙහඑකාරඤ්ඤමවොහාරාභාවමතො. 
නහිතත්ථපවිට්ඨංඅරඤ්ඤංපවිට්මඨොතිමවොහරන්ති, තේ ාතත්රට්මඨොඋපරි 
අරඤ්ඤට්ඨානං කම් ං න මකොමපති උ ඞ් නදියං ඨිමතො විය උපරිනදියං
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ඨිතානං. එකේමිඤ්හි චක්කවාම   ා නදීෙමුද්දජාතේෙමර මුඤ්චිත්වා
තදවමෙෙං අ නුේොවාෙං මදවබ්රහ් මලොකං උපාදාය ෙබ්බං අරඤ්ඤම ව.
‘ ා ාවාඅරඤ්ඤාවා’තිවුත්තත්තාහි නදීෙමුද්දජාතේෙරාදිපිඅරඤ්ඤම ව.
ඉධ පන නදීආදීනං විසුං සී ාභාමවන  හිතත්තා තදවමෙෙම ව අරඤ්ඤං
 මහතබ්බං. තත්ථ ච යත්තමක පමදමෙ එකං අරඤ්ඤන්ති මවොහරන්ති, 
අයම කා අරඤ්ඤසී ා. ඉන්දපුරඤ්හි ෙබ්බං එකාරඤ්ඤසී ා, තථා
අසුරයක්ඛපුරාදි. ආකාෙට්ඨමදවබ්රහ් වි ානාිච පන ෙ න්තා
ආකාෙපරි්ඡින්නාිචප්මචකංඅරඤ්ඤසී ා ෙමුද්ද ජ්මඣපබ්බතදීපකාවිය.
තත්ථ ෙබ්බත්ථ ෙත්තබ්භන්තරසී ායං, අරඤ්ඤසී ායම ව වා කම් ං
කාතබ්බං, තේ ා ඉධාපි උපරිඅරඤ්ඤතමලන ෙද්ධිං මහට්ඨාපථවියා
එකාරඤ්ඤමවොහාරාභාවා විසුං අරඤ්ඤසී ාති  මහතබ්බං. මතමනමවත්ථ 
 ා නදීආදිසී ාකථාය අට්ඨකථායං ( හාව. අට්ඨ. 138) ‘ඉද්ධි ා භික්ඛු
මහට්ඨාපථවිතමල ඨිමතො කම් ං මකොමපතී’ති බද්ධසී ායං දේසිතනමයො න
දේසිමතො’’තිවදන්ති. 

ඉදඤ්මචතාෙං  ා සී ාදීනං මහට්ඨාප ාණදේෙනං සුත්තාදිවිමරොධාභාවා 
යුත්තං විය දිේෙති, වී ංසිත්වා  මහතබ්බං. එවං  හමණ ච  ා සී ායං
ෙම් තා බද්ධසී ා උපරි ා සී ං, මහට්ඨා උදකපරියන්තං අරඤ්ඤසී ඤ්ච
අවත්ථරතීතිතේො අරඤ්ඤසී ාපිමඛත්තන්තිසිජ්ඣති.භ වතාච ‘‘ෙබ්බා, 
භික්ඛමව, නදී අසී ා’’තිආදිනා ( හාව.147) නදීෙමුද්දජාතේෙරාබද්ධසී ාය
අමඛත්තභාමවන වුත්තා, න පන අරඤ්ඤං, තේ ා අරඤ්ඤම්පි බද්ධසී ාය
මඛත්තම වාති  මහතබ්බං. යදි එවං කේ ා තත්ථ ො න බජ්ඣතීති? 
පමයොජනාභාවා. සී ාමපක්ඛානන්තරම ව හි ෙත්තබ්භන්තරසී ාය
ෙම්භවමතො, තේො ච උපරි ෙම් තාය බද්ධසී ාය
ෙම්මභදජ්මඣොත්ථරණානුමලො මතො විපත්තිසී ා එව සියා.  ා ක්මඛත්මත
පන ඨත්වා අ ා කාරඤ්මඤකමදෙම්පි අන්මතොකරිත්වා ෙම් තා කිඤ්චාපි
සුෙම් තා අ ා කාරඤ්මඤ භ වතා විහිතාය ෙත්තබ්භන්තරසී ායපි 
අිචවත්තනමතො, තත්ථ පන කම් ං කාතුං පවිට්ඨානම්පි තමතො බහි
මකවලාරඤ්මඤ කමරොන්තානම්පි අන්තරා තීණි ෙත්තබ්භන්තරාිච
ඨමපතබ්බාිච.අඤ්ඤථාවිපත්තිඑව සියාතිෙබ්බථාිචරත්ථකම වඅ ා මක
අරඤ්මඤබද්ධසී ාකරණන්තිමවදිතබ්බං. 

අන්කතොනදියංපවිට්ඨසාඛායාතිනදියා පථවීතලංආහ්චඨිතායොඛායපි, 
පම ව අනාහ්ච ඨිතාය. පාමරොමහපි එමෙව නමයො. එමතන ෙභා නදීසී ං
ඵුසිත්වා ඨිමතන විෙභා සී ාෙම්බන්ධොඛාදිනා උදකුක්මඛපසී ාය 
ෙම්බන්මධොන වට්ටතීති දේමෙති. එමතමනව හාසී ං  ා සී ඤ්ච ඵුසිත්වා
ඨිමතන ොඛාදිනා  ා කසී ාය ෙම්බන්මධො න වට්ටතීති ඤාපිමතොති

දට්ඨබ්මබො. අන්කතොනදියංකයවාති මෙතුපාදානං තීරට්ඨිතත්තං ිචවත්මතති.
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පටුන 

මතන උදකුක්මඛපපරි්මඡදමතො බහිනදියං පතිට්ඨිතත්මතපි ෙම්මභදාභාවං

දේමෙති. මතනාහ ‘‘බ්හිතීකර පකට්ඨිතා’’තිආදි. යදි හි උදකුක්මඛපමතො බහි 
අන්මතොනදියම්පි පතිට්ඨිතත්මත ෙම්මභමදො භමවයය, තම්පි පටික්ඛිපිතබ්බං
භමවයය කම් මකොපේෙ ෙ ානත්තා, න ච පටික්ඛිත්තං, තේ ා ෙබ්බත්ථ
අත්තමනොිචේෙයසී ාය ෙම්මභදමදොමෙොනත්මථවාති මහතබ්බං. 

දවරකණන වාති දාරුආදීිච ඛණිත්වා උදකිචවාරමණන. 

කෙොට්ටෙබ්න්ධකනන වාති  ත්තිකාදීහි පූමරත්වා කතමෙතුබන්ධමනන වා, 
උභමයනාපි ආවරණම ව දේමෙති. ‘‘නදිං විනාමෙත්වා’’ති වුත්තම වත්ථං

විභාමවති ‘‘කහට්ඨා පාළි බ්ද්ධා’’ති, මහට්ඨා නදිං ආවරිත්වා පාළි බද්ධාති

අත්මථො. ඡඩ්ඩිකතොදෙන්ති අතිරිත්මතොදකං. නදිං ඔතරිත්වා

සන්දනට්ඨානකතොති ඉමිනා ත ාකනදීනං අන්තරා පවත්තනට්ඨාමන න

වට්ටතීති දේමෙති. උප්පකත්වාති තීරාදිභින්දනවමෙන විපුලා හුත්වා. 

විහාරසී න්ති බද්ධසී ං. 

අ  නපකථති තදමහව  න්ත්වා ිචවත්තිතුං අෙක්කුමණමයය. 

අරඤ්ඤසී ාසඞ්ඛයක ව  ච්ඡතීති මලොකමවොහාරසිද්ධං අ ා කාරඤ්ඤසී ං

ෙන්ධායවදති. තත්ථාති පකතියා ්ඡබන්ධානං  නපමථසුදීපමකසු. 

තං ඨානන්ති මතෙංආවාටාදීනං කතට්ඨානම ව, න අකතන්ති අත්මථො. 

කලොණීති ෙමුද්මදොදකේෙ උප්පත්තිමව ිචන්මනො  ාතිකාකාමරන
පවත්තනමකො. 

ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.  හාවග්  3.147) පන –  ච්ඡන්කයා පන

නාවායොතුංනවට්ටතීතිඑත්ථ උදකුක්මඛප නතික්කමිත්වාපරිවත්ත ානාය

කාතුංවට්ටතීතිමවදිතබ්බං. සී ංවාකසොකධත්වාතිඑත්ථසී ාමෙොධනංනා 
 ා සී ාදීසු ඨිතානං හත්ථපාොනයනාදි. ‘‘නදිං විනාමෙත්වා ත ාකං

කමරොන්තී’’ති වුත්තම වත්ථං විභාමවති ‘‘කහට්ඨා පාළි බ්ද්ධා’’ති, මහට්ඨා

නදිං ආවරිත්වා පාළි බද්ධාති අත්මථො. ඡඩ්ඩිකතොදෙන්ති ත ාකරක්ඛණත්ථං 

එක න්මතනඡඩ්ඩිතමුදකං. කදකවඅවස්සන්කතති දුබ්බුට්ඨිකාමලවේොමනපි

මදමව අවේෙන්මත. උප්පකත්වාති උත්තරිත්වා.  ා නි  සී ං ඔත්ථරිත්වා

පවත්තතීති වුත්තප්පකාමර වේෙකාමල චත්තාමරො  ාමෙ අබ්මබෝඡින්නා

පවත්තති. විහාරසී න්තිබද්ධසී ං ෙන්ධායවදති. 

අ  නපකථතියත්ථතදමහව න්ත්වා ප්චා න්තුංනෙක්මකොති, තාදිමෙ

පමදමෙ. අරඤ්ඤසී ාසඞ්ඛයක ව  ච්ඡතීතිෙත්තබ්භන්තරසී ංෙන්ධායවදති. 
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කතසන්ති  ්ඡබන්ධානං.   නපරියන්තස්ස ඔරකතොති   නපරියන්තේෙ
ඔරි භාම දීපකං පබ්බතඤ්චෙන්ධායවුත්තං, නෙමුද්දප්පමදෙන්තිවුත්තං. 

සම්භින්දන්තීති යත්ථ චතූහි භික්ඛූහි ිචසීදිතුං න ෙක්කා, තත්ථ තමතො
පට්ඨාය යාව මකෙග්  ත්තම්පි අත්තමනො සී ාය කමරොන්තා ෙම්භින්දන්ති, 
චතුන්නම්පි භික්ඛූනං පමහොනකමතො පට්ඨාය යාව ෙකලම්පි 

අන්මතොකමරොන්තා අජ්මඣොත්ථරන්තීති මවදිතබ්බං. සංසට්ඨවිටපාති
අඤ්ඤ ඤ්ඤං සිබ්බිත්වා ඨිත හාොඛමූලා, එමතන අඤ්ඤ ඤ්ඤේෙ
අතිආෙන්නතං දීමපති. ොඛාය ොඛං ඵුෙන්තාපි හි දූරට්ඨාපි සියුං, තමතො
එකංෙමතො ෙම්මභදලක්ඛණං න දේසිතං සියාති තං දේමෙතුං විටපග් හණං
කතං. එවඤ්හි භික්ඛූනං ිචසීදිතුං අප්පමහොනකට්ඨානං අත්තමනො සී ාය
අන්මතොසී ට්ඨං කරිත්වා පුරාණවිහාරංකමරොන්තා සී ාය සී ං ෙම්භින්දන්ති

නා , න තමතො පරන්ති දේසිතම ව මහොති. බ්ද්ධා කහොතීති

මපොරාණකවිහාරසී ං ෙන්ධාය වුත්තං. තං අම්බ්න්ති අපමරන ෙ මයන 
පුරාණවිහාරපරික්මඛපාදීනංවිනට්ඨත්තාඅජානන්තානංතංපුරාණවිහාරසී ාය 
ිචමිත්තභූතං අම්බං. අත්තමනො සී ාය අන්මතොසී ට්ඨං කරිත්වා
පුරාණවිහාරසී ට්ඨං ජම්බුංකිත්මතත්වාඅම්බජම්බූනංඅන්තමරයංඨානං, තං
අත්තමනො සී ාය පමවමෙත්වා බද්ධාති අත්මථො. එත්ථ ච පුරාණසී ාය
ිචමිත්තභූතේෙ  ා ට්ඨේෙ අම්බරුක්ඛේෙ අන්මතොසී ට්ඨාය ජම්බුයා ෙහ
ෙංෙට්ඨවිටපත්මතපි සී ාය බන්ධනකාමල විපත්ති වා ප්ඡා  ා සී ාය ෙහ
ෙම්මභමදොවාකම් විපත්තිවානාමහොසීතිමුඛමතොවවුත්තන්ති මවදිතබ්බං. 

පකදසන්ති ෙඞ්ඝේෙ ිචසීදනප්පමහොනකං පමදෙං. සී න්තරිෙං

ඨකපත්වාතිආදිනා ෙම්මභදජ්මඣොත්ථරණංකත්වාබද්ධසී ාපිඅඤ්ඤ ඤ්ඤං
ඵුොමපත්වා අබයවධාමනන බද්ධසී ාපි අසී ා එවාති දේමෙති, තේ ා
එකද්වඞ්ගුල ත්තාපිසී න්තරිකා වට්ටතිඑව.ොපනදුබ්මබොධාතිඅට්ඨකථාසු

චතුරඞ්ගුලාදිකාවුත්තාති දට්ඨබ්බං. ද්වින්නංසී ානන්ති ද්වින්නංබද්ධසී ානං. 

නිමිත්තං කහොතීති ිචමිත්තේෙ සී මතො බාහිරත්තා බන්ධනකාමල තාව
ෙම්මභදමදොමෙො නත්ථීති අධිප්පාමයො. න මකවලඤ්ච ිචමිත්තකමතො එව
ෙඞ්කරංකමරොති, අථමඛොසී න්තරිකායඨිමතොඅඤ්මඤොපිරුක්මඛොකමරොති
එව, තේ ාඅප්ප ත්තිකායසී න්තරිකායවඩ්ඪනකරුක්ඛාදමයොනවට්ටන්ති
එව. එත්ථ ච උපරි දිේෙ ානඛන්ධොඛාදිපමවමෙසු එව ෙඞ්කරමදොෙේෙ
ෙබ්බත්ථ දේසිතත්තා අදිේෙ ානානං මූලානං පමවමෙපි භූමි තිකත්තා
මදොමෙොනත්ථීති සිජ්ඣති. ෙමච පන මූලාිචපි දිේෙ ානාිච මනව පවිෙන්ති, 
ෙඞ්කමරොව, පබ්බතපාොණා පන දිේෙ ානාපි භූමි තිකාමයව. යදි පන
බන්ධනකාමලඑවඑමකොථූලරුක්මඛොඋභයම්පිසී ංආහ්චතිට්ඨති, ප්ඡා
බද්ධාඅසී ාමහොතීතිදට්ඨබ්බං. 
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සී සඞ්ෙරන්ති සී ෙම්මභදං. යං පමනත්ථ ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.

 හාවග්  3.148) වුත්තං ‘‘සී සඞ්ෙරං ෙකරොතීති වඩ්ඪිත්වා සී ප්පමදෙං
පවිට්මඨ ද්වින්නංසී ානං තට්ඨානේෙ දුබ්බිඤ්මඤයයත්තාවුත්ත’’න්ති, තං
න යුත්තං  ා සී ායපි ෙහ ෙඞ්කරං කමරොතීති වත්තබ්බමතො. තත්ථාපි හි
ිචමිත්මත වඩ්ඪිමත  ා සී බද්ධසී ානං  තට්ඨානං දුබ්බිඤ්මඤයයම ව
මහොති. තත්ථ පන අවත්වා ද්වින්නං බද්ධසී ානම ව ෙඞ්කරේෙ වුත්තත්තා
යථාවුත්තෙම්බන්ධමදොමෙොව ෙඞ්කරෙද්මදන වුත්මතොති  මහතබ්බං. පාළියං
( හාව. 148) පන ිචදානවමෙන ‘‘මයෙං, භික්ඛමව, සී ා ප්ඡා ෙම් තා, 
මතෙංතංකම් ංඅධම්මික’’න්තිආදිනාප්ඡා ෙම් තායඅසී ත්මතවුත්මතපි
ද්වීසු  ා සී ාසු ඨත්වා ද්වීහි ෙඞ්මඝහි ෙම්මභදං වා අජ්මඣොත්ථරණං වා
කත්වා සී න්තරිකං අට්ඨමපත්වා වා රුක්ඛපාමරොහාදිෙම්බන්ධං 
අවිමයොමජත්වා වා එකේමිං ඛමණ කම් වාචාිචට්ඨාපනවමෙන එකමතො
ෙම් තානං ද්වින්නම්පිසී ානංඅසී තාපකාසිතාතිමවදිතබ්බං. 

ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.  හාවග්  3.148) ‘‘සංසට්ඨවිටපාති ඉමිනා

අඤ්ඤ ඤ්ඤේෙ ආෙන්නතං දීමපති. බ්ද්ධා කහොතීති ප්ඡි දිොභාම  සී ං

ෙන්ධාය වුත්තං. තස්සාපකදසන්තියත්ථඨත්වාභික්ඛූහිකම් ං කාතුංෙක්කා
මහොති, තාදිෙං පමදෙං. යත්ථ පන ඨිමතහි කම් ං කාතුං න ෙක්කා මහොති, 
තාදිෙං පමදෙං අන්මතොකරිත්වා බන්ධන්තා සී ාය සී ං ෙම්භින්දන්ති නා . 

ද්වින්නං සී ානං නිමිත්තං කහොතීති ිචමිත්තේෙ සී මතො බාහිරත්තා

සී ෙම්මභමදො න මහොතීති වුත්තං. සී සඞ්ෙරං ෙකරොතීති වඩ්ඪිත්වා
සී ප්පමදෙං පවිට්මඨ ද්වින්නං සී ානං  තට්ඨානේෙ දුවිඤ්මඤයයත්තා
වුත්තං, න ච පන තත්ථ කම් ං කාතුං න වට්ටතීති දේෙනත්ථං. න හි සී ා
තත්තමකන අසී ා මහොති, ද්මව පන සී ා ප්ඡා වඩ්ඪිමතන රුක්මඛන
අජ්මඣොත්ථටා එකාබද්ධා මහොන්ති, තේ ා එකත්ථ ඨත්වා කම් ං 
කමරොන්මතහිඉතරංමෙොමධත්වාකාතබ්බ’’න්තිවුත්තං. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

සී ාවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

චතුවීෙතිම ොපරි්මඡමදො. 

සී ාබ්න්ධනවිනිච්ඡයෙථා 

එවං සී ාවිිච්ඡයං කමථත්වා පාළියං සී කථාය 
උමපොෙථක්ඛන්ධකපරියාපන්නත්තා උමපොෙථක්ඛන්ධකානන්තරඤ්ච
පවාරණක්ඛන්ධකේෙ ආ තත්තා තදනුක්කම න සී ාවිිච්ඡයමතො
උමපොෙථපවාරණවිිච්ඡයං කමථතු ාරද්මධපි ොෙනවුද්ධිකරණත්ථං
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උපෙම්පදාදිවිනයකම් කරණට්ඨානභූතං සී ං බන්ධිතුකා ානං 
ලජ්ජිමපෙලබහුේසුතසික්ඛාකා භික්ඛූනං පඤ්ඤාෙතිවීරියජනනත්ථං
සී ාබන්ධනකථා අම්මහහි ආරභීයමත. තත්ථ
අපමලොකනාදිචතුබ්බිධකම් කරණට්ඨානභූතා සී ා නා  බද්ධඅබද්ධවමෙන
දුවිධා මහොති. තත්ථාපි බද්ධසී ා ඛණ්ඩසී ා, ෙ ානෙංවාෙකසී ා, 
අවිප්පවාෙසී ාති තිබ්බිධා මහොති, තථා අබද්ධසී ාපි  ා සී ා, 
උදකුක්මඛපසී ා, ෙත්තබ්භන්තරසී ාති. වුත්තඤ්මහතං
ආචරියබුද්ධදත්තත්මථමරන විනයවිිච්ඡමය– 

‘‘ඛණ්ඩෙ ානෙංවාො-විප්පවාොතිමභදමතො; 
ඉතිබද්ධාතිධාවුත්තා, අබද්ධාපිතිධා තා. 

‘‘ ා මතොඋදකුක්මඛපා, ෙත්තබ්භන්තරමතොපිච; 
තත්ථ ා පරි්මඡමදො,  ා සී ාතිවු්චතී’’ති. 

තත්ථ බද්ධසී ං බන්ධිතුකාම න අතිඛුද්දිකා, අති හතී, ඛණ්ඩිචමිත්තා, 
ඡායාිචමිත්තා, අිචමිත්තා, බහිසීම  ඨිතෙම් තා, නදියා ෙම් තා, ෙමුද්මද
ෙම් තා, ජාතේෙමර ෙම් තා, සී ාය සී ං ෙම්භින්දන්මතන ෙම් තා, සී ාය
සී ං අජ්මඣොත්ථරන්මතන ෙම් තාති වුත්තා ඉ ා එකාදෙ විපත්තිසී ාමයො
අතික්කමිත්වා ිචමිත්තෙම්පත්ති, පරිෙෙම්පත්ති, කම් වාචාෙම්පත්තීති
වුත්තාය තිවිධෙම්පත්තියා යුත්තං කත්වා පඨ ං කිත්තිතිචමිත්මතන
ෙබ්බප්ඡි කිත්තිතිචමිත්තං ෙම්බන්ධං කත්වා බන්ධිතබ්බා. වුත්තඤ්මහතං
අට්ඨකථාචරිමයනකඞ්ඛාවිතරණියං(කඞ්ඛා.අට්ඨ.ිචදානවණ්ණනා) ‘‘තත්ථ
එකාදෙ විපත්තිසී ාමයො අතික්කමිත්වා තිවිධෙම්පත්තියුත්තා ිචමිත්මතන 
ිචමිත්තං ෙම්බන්ධිත්වා ෙම් තා සී ා බද්ධසී ා නා ා’’ති. එමතන එමතසු
එකාදෙසු විපත්තීසු එකායපි යුත්තාය, තිවිධෙම්පත්තීසු එකායපි අයුත්තාය, 
ිචමිත්මතන ිචමිත්තං අෙම්බන්ධංකත්වා ෙම් තාය ච ෙති සී ාන මහොතීති
දේමෙති. 

එවං සී ං බන්ධිතුකාම න භික්ඛුනා ෙබ්බලක්ඛණපරිපූරත්ථං  හන්මතො
උේොමහො කරණීමයො මහොති, තේ ා සී ාබන්ධනකාමල තීසු ෙම්පත්තීසු
පරිෙෙම්පත්තිසිද්ධියා පඨ ංතාව ා සී ාඋපපරික්ඛිතබ්බා. එත්ථාහ ‘‘නනු
බද්ධසී ා වා බන්ධිතබ්බා, අථ කේ ා  ා සී ා උපපරික්ඛිතබ්බා’’ති? 
 ා සී ායං ඨත්වා බද්ධසී ාය බන්ධිතබ්බමතො. වුත්තඤ්මහතං භ වතා
‘‘අෙම් තාය, භික්ඛමව, සී ායඅට්ඨපිතායයං ා ංවාිච  ංවාඋපිචේොය
විහරති, යා තේෙ වා  ා ේෙ  ා සී ා, ිච  ේෙ වාිච  සී ා, අයං තත්ථ
ෙ ානෙංවාො එකූමපොෙථා’’ති ( හාව. 147). ඉධ පාළියං ෙරූමපන
අනා තම්පි අට්ඨකථායං ( හාව. අට්ඨ. 147) ‘‘ ා ග් හමණන මචත්ථ
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න රම්පි  හිතම ව මහොතී’’ති වුත්තත්තා න රසී ාපි  හිතා මහොති, තේ ා 
යේමිංඅබද්ධසී විහාමරභික්ඛූයං ා ංඋපිචේොයවිහරන්ති, තේෙ ා ේෙ 
පරි්මඡමදො ා සී ානා .යංිච  ංඋපිචේොයවිහරන්ති, තේෙිච  ේෙ
පරි්මඡමදො ිච  සී ානා .යංන රංඋපිචේොයවිහරන්ති, තේෙන රේෙ
පරි්මඡමදොන රසී ා නා .තාෙබ්බාපි ා සී ාතිවු්චන්ති.මතෙංභික්ඛූනං
ෙ ානෙංවාො එකූමපොෙථබද්ධසී ා විය එකමතො
උමපොෙථාදිෙඞ්ඝකම් කරණාරහා මහොන්ති, ඊදිමෙමයව ච පමදමෙ සී ං
බන්ධිතු රහති, නඋමපොෙථාදිෙඞ්ඝකම් ානරමහපමදමෙතිවුත්තංමහොති. 

තත්ථ ‘‘යත්තමක පමදමෙ තේෙ තේෙ  ා ේෙ  ා මභොජකා බලිං 
ලභන්ති, මෙො පමදමෙො අප්මපො වා මහොතු  හන්මතො වා,  ා සී ාත්මවව
ෙඞ්ඛයං  ්ඡතී’’ති අට්ඨකථායං වචනමතො  ා ාදිමභොජකානං 
බලිලභනට්ඨානං  ා සී ා මහොති, ඉදඤ්ච මයභුයයවමෙන වුත්තං. බලිං
අලභන්මතොපි රාජපණ්මණ ආමරොපිතපමදමෙ තේෙ  ා ේෙ  ා සී ාමයව.

වුත්තඤ්හිවි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී. හාවග් 2.147) ‘‘බ්ලිංලභන්තීතිඉදං
මයභුයයවමෙන වුත්තං. ‘අයං  ාම ො එත්තමකො කරීෙභාම ො’තිආදිනා පන
රාජපණ්මණසු ආමරොපිමතසු භූමිභාම සු යේමිං යේමිං
ත ාක ාතිකාසුොනපබ්බතාදිමකපමදමෙබලිංන ණ්හන්ති, මෙොපි ා සී ා
එව. රාජාදීහි පරි්ඡින්නභූමිභාම ො හි ෙබ්මබොව ඨමපත්වා
නදීමලොණිජාතේෙමර  ා සී ාති මවදිතබ්මබො’’ති. අයං පකති ා සී ා නා .
‘‘යම්පිඑකේමිංමයව ා ක්මඛත්මතඑකං පමදෙං, ‘අයංවිසුං ාම ොමහොතූ’ති
පරි්ඡින්දිත්වා රාජා කේෙචි මදති, මෙොපි විසුං ා සී ා මහොතිමයවා’’ති
අට්ඨකථායං( හාව.අට්ඨ.147) වචනමතොරාජා ‘‘පකති ා ක්මඛත්මතමයව
පකති ා මතොවිසුංපකති ාම නඅෙම්මිේමෙො ාම ොමහොතූ’’තියං පමදෙං
මදති, මෙො පමදමෙො විසුං ා සී ා නා . ඉති පකති ා සී ා ච රාජූනං
ඉ්ඡාවමෙන පවත්තා විසුං ා සී ා ච බද්ධසී ා වියෙබ්බකම් ාරහා, තේ ා
අභිනවබද්ධසී ං බන්ධිතුකාම හි පකති ා සී ං වා විසුං ා සී ං වා
මෙොමධත්වා කත්තබ්බං මහොති. තථා හි වුත්තං අට්ඨකථායං ‘‘තේ ා ො ච
ඉතරා ච පකති ා න රිච  සී ා බද්ධසී ාෙදිොමයව මහොන්තී’’ති.
වි තිවිමනොදිචයඤ්ච (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.147) ‘‘තත්ථ හි ො ච 
රාජි්ඡාවමෙන පරිවත්තිත්වා ෙමුප්පන්නා අභිනවා ච ඉතරා ච අපරිවත්තා 
පකති ා සී ා, යථාබද්ධසී ායංෙබ්බංෙඞ්ඝකම් ංකාතුංවට්ටති, එවම තාපි 
ෙබ්බකම් ාරහතාෙදිමෙන බද්ධසී ාෙදිො, ො ෙ ානෙංවාො එකූමපොෙථාති
අධිප්පාමයො’’ති වුත්තං. 

මකචි පන ආචරියා ‘‘ යං සී ං බන්ධිතුකා ා, තේ ා එත්තමකො 
භූමිපරි්මඡමදො විසුං මඛත්තං මහොතූ’’ති රාජානංආපු්ඡිත්වා මතනඔකාමෙ
කමත ‘‘ඉදං ඨානංවිසුං ා ක්මඛත්තංමහොතී’’ති නසිකත්වාතත්රට්මඨමයව
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භික්ඛූ ච හත්ථපාොනයනාදිනා මෙොමධත්වා සී ාෙමූහනසී ාබන්ධනාදීිච 
කමරොන්ති, තංකරණං‘‘අයංවිසුං ාම ොමහොතූතිපරි්ඡින්දිත්වාරාජාකේෙචි 
මදතී’’තිඅට්ඨකථාවචමනන, ‘‘ොචරාජි්ඡාවමෙනපරිවත්තිත්වාෙමුප්පන්නා
අභිනවා චා’’තිආ මතන වි තිවිමනොදනීටීකාවචමනන ච ෙම න්තං විය න
දිේෙති.කථං? අට්ඨකථාවචමන තාව ‘‘අයං විසුං ාම ො මහොතූ’’තිඉමිනාන
මකවලංපුරි  ාම ොමයව ාම ොමහොතු, අථමඛොඉදාිච පරි්ඡින්නපමදමෙොපි
විසුංමයව  ාම ො මහොතූති එකංමයව  ා ක්මඛත්තං ද්මව  ාම  කමරොතීති
දේමෙති. ‘‘රාජා කේෙචි මදතී’’ති ඉමිනා  ා මභොජකේෙ දින්නභාවං
පකාමෙති, ඉධපනමනව ද්මව ාම කමරොති, නච  ා මභොජකේෙ මදති, 
මකවලං භික්ඛූනං අනු තියා යාවකාලිකවමෙමනව ඔකාෙං කමරොති, එවං
අට්ඨකථාවචමනනපි ෙම න්තංවියනදිේෙති.වි තිවිමනොදනීටීකාවචමනනපි
‘‘රාජි්ඡාවමෙන පරිවත්තිත්වා’’තිඉමිනාඅ ා භූතංමඛත්තංරාජි්ඡාවමෙන
පරිවත්තිත්වා  ාම ො මහොතීති දේමෙති. ‘‘අභිනවා චා’’ති ඉමිනා
පුරාණ ා සී ා ච අභිනව ා සී ා චාති පුරි  ාම න අමිේෙං
විසුං ා ලක්ඛණංදේමෙති.ඉධපනරාජි්ඡාවමෙනපරිවත්තිත්වා මඛත්තේෙ
විසුං ා භූතභාමවො ච අභිනවභාමවන විසුං ා ලක්ඛණඤ්ච න දිේෙති, එවං 
ටීකාවචමනනපිෙම න්තංවියනදිේෙති. 

විනයවිිච්ඡයටීකායඤ්ච ‘‘ ා පරිච්කඡකදොති ෙබ්බදිොසු ෙම් ා
පරි්ඡින්දිත්වා‘ඉ ේෙ පමදෙේෙඑත්තමකොකමරො’තිඑවංකමරනිචයමිමතො
 ා ප්පමදමෙො’’ති එවං ආයවමෙමනව පරි්ඡින්දනං වුත්තං, න
අනු තිකරණ ත්මතන, තේ ාවිසුං ා ලක්ඛණංඅප්පත්තතාය පකති ාම න
ෙඞ්කමරො මහොති, න තත්ථ උමපොෙථාදිෙඞ්ඝකම් ං කාතු රහති, 
උමපොෙථාදිෙඞ්ඝකම් කරණාරහපමදමෙමයව 
සී ාෙමූහනනසී ාබන්ධනකම් ම්පි කරණාරහං මහොති ඤත්තිදුතියකම් ත්තා
මතෙංකම් ානං, තේ ා මතෙංආචරියානංතංකරණං අඤ්මඤආචරියා න
ඉ්ඡන්ති. අඤ්මඤ පන ආචරියා ‘‘තං පරි්ඡින්නප්පමදෙං ‘විසුං ාම ො
මහොතූ’තිරාජා කේෙචිමදති,  ා මභොජමකොචතමතොබලිංපටිග් ණ්හාති, තදා
විසුං ාම ො මහොති, න තමතො පුබ්මබ’’ති වදන්ති. මතෙං තං වචනං ‘‘එවං
කමරන ිචයමිමතො පමදමෙො’’ති විිච්ඡයටීකාවචනඤ්ච ‘‘ ා ාදීනං
කරග් ාහපරි්ඡින්මනො ෙ න්තමතො පමදමෙො  ා සී ා’’ති 
සී ාලඞ්කාර ණ්ඨිවචනඤ්ච ෙන්ධාය වුත්තං සියා, මතසු පන ‘‘ඉ ේෙ
පමදෙේෙ එත්තමකො කමරො’’ති එවං කරපරි්ඡින්දනං වුත්තං, න
 ා මභොජකේෙ බලිග් හණං. අට්ඨකථායඤ්ච ‘‘රාජා කේෙචි මදතී’’ති
දානම වවදති, න‘‘ ා මභොජමකොචබලිං ණ්හාතී’’ති පටිග් හණං, තේ ා
තම්පි වචනං අඤ්මඤ පණ්ඩිතාන ෙම්පටි්ඡන්ති, තේ ා පථවිේෙමරො රාජා
‘‘ඉ ේමිං  ා ක්මඛත්මත එත්තකකරීෙ ත්මතො පමදමෙො පුරි  ා මතො 
විසුං ාම ො මහොතූ’’ති පරි්ඡින්දිත්වා මදති, එත්තාවතා මෙො පමදමෙො බලිං
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පටිග් හිමතො වා මහොතු අප්පටිග් හිමතො වා, විසුං ාම ො නා  මහොතීති
දට්ඨබ්මබො. 

එවං පකති ා ලක්ඛණඤ්ච විසුං ා ලක්ඛණඤ්ච තථමතො ඤත්වා
බද්ධසී ං බන්ධිතුකාම ොයදිපකති ා සී ානාතිවිත්ථාරාමහොතිසුඛරක්ඛිතා, 
තම ව පකති ා සී ං සුට්ඨු රක්ඛාමපත්වා සුට්ඨු මෙොමධත්වා 
සී ාෙමූහනනසී ාෙම්මුතිකම් ාිච කාතබ්බාිච. යදි පන පකති ා සී ා
අතිවිත්ථාරා මහොති, ිච  සී ා, න රසී ා වා මහොන්ති, බහූනං භික්ඛූනං
ිචසින්නට්ඨානෙඤ්චරණට්ඨානත්තා මෙොමධතුං වා රක්ඛිතුං වා න
ෙක්මකොන්ති, එවඤ්චෙතිපථවිේෙරරාජූහිපරි්ඡින්නාය විසුං ා සී ායසුට්ඨු
මෙොමධත්වා සුරක්ඛිතං කත්වා සී ාෙමූහනනසී ාෙම්මුතිකම් ං කාතබ්බං.
කථං පන සුට්ඨු මෙොධනඤ්ච සුට්ඨු රක්ඛණඤ්ච කාතබ්බං? සී ං
බන්ධිතුකාම න හි ො න්තවිහාමරසු භික්ඛූ තේෙ තේෙ විහාරේෙ 
සී ාපරි්මඡදං පු්ඡිත්වා බද්ධසී විහාරානං සී ාය සී න්තරිකං, 
අබද්ධසී විහාරානං සී ාය උපචාරං ඨමපත්වා දිොචාරිකභික්ඛූනං
ිචේෙඤ්චාරෙ මය ෙමච එකේමිං  ා ක්මඛත්මත සී ං බන්ධිතුකා ා, මය
තත්ථබද්ධසී විහාරා, මතසු භික්ඛූනං ‘‘ යංඅජ්ජසී ංබන්ධිේො , තුම්මහ
ෙකෙකසී ාය පරි්මඡදමතො  ා ිචක්ඛ ථා’’ති මපමෙතබ්බං. මය
අබද්ධසී විහාරා, මතසු භික්ඛූ එකජ්ඣං ෙන්ිචපාමතතබ්බා, ඡන්දාරහානං
ඡන්මදො ආහරාමපතබ්මබො. එවං ෙන්ිචපතිමතසු පන භික්ඛූසු ඡන්දාරහානං
ඡන්මද ආහමට මතසු මතසු  ග්ම සු ච නදීතිත්ථ ා ද්වාරාදීසු ච 
ආ න්තුකභික්ඛූනංසීඝංසීඝංහත්ථපාොනයනත්ථඤ්චබහිසී කරණත්ථඤ්ච
ආරාමිමකමචව ෙ ණුද්මදමෙචඨමපත්වාමභරිෙඤ්ඤංවාෙඞ්ඛෙඤ්ඤංවා
කත්වාසී ා ෙමූහිචතබ්බාති. 

නනු ච ඉදං මෙොධනං රක්ඛණඤ්ච සී ාෙම්මුතිකාමලමයව අට්ඨකථායං 
වුත්තං, අථ කේ ා ඉධ සී ාෙමූහනමන වුත්තන්ති? ඉ ේෙපි
සී ාෙමූහනනකම් ේෙ ඤත්තිදුතියකම් ත්තා පරිෙෙම්පත්තිජනනත්ථං
වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. එවං ෙන්මතපි ඉදං සී ාෙමූහනනකම් ං නා  යදි
මපොරාණාබද්ධසී ාඅත්ථි, තදට්ඨකෙඞ්මඝ හත්ථපාෙ මතඅඤ්මඤසුභික්ඛූසු
 ා සී ං පවිට්මඨසුපි කම් මභමදො නත්ථි. යදි මපොරාණා බද්ධසී ා නත්ථි, 
එවම්පිෙතිමකවලං ා සී ාභූතත්තාසී ාෙමූහනනකම්ම  අෙම්පජ්ජන්මතපි
මදොමෙො නත්ථි, අථකේ ා මෙොධනා වුත්තාති? ේචං, තථාපි ෙමූහිචතබ්බා
මපොරාණසී ාපරි්මඡදේෙ දුවිඤ්මඤයයත්තා. ෙමච හි  හතියා 
මපොරාණබද්ධසී ාය එකේමිං පමදමෙ සී ං ෙමූහිචේො ාති ෙඞ්මඝ
ෙන්ිචපතිමත තේොමයව සී ාය අඤ්ඤේමිං පමදමෙ භික්ඛුම්හි පවිට්මඨ
අජානන්තේෙපි කම් ං විපජ්ජති, තේ ා  හුේොමහන මෙොමධතබ්බාවාති 
දට්ඨබ්බං. එවං  ා සී මෙොධනං ‘‘පරිෙෙම්පත්තියා යුත්තා නා 
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ෙබ්බන්තිම න පරි්මඡමදන චතූහි භික්ඛූහි ෙන්ිචපතිත්වා යාවතිකා තේමිං
 ා ක්මඛත්මත බද්ධසී ං වා නදීෙමුද්දජාතේෙමර වා අමනොක්කමිත්වා ඨිතා
භික්ඛූ, මත ෙබ්මබ හත්ථපාමෙ වා කත්වා ඡන්දං වා ආහරිත්වා ෙම් තා’’ති
කඞ්ඛාවිතරණියං (කඞ්ඛා. අට්ඨ. ිචදානවණ්ණනා) ආ තත්තා
පරිෙෙම්පත්තිකාරණං මහොතීති විඤ්ඤායති. තමතො ‘‘සී ාය සී ං
ෙම්භින්දන්මතන ෙම් තා, සී ාය සී ං අජ්මඣොත්ථරන්මතන ෙම් තා’’ති
වුත්මතහිද්වීහිවිපත්තිමදොමෙහිමු්චනත්ථං සී ෙමූහනනකම් ංකාතබ්බං. 

සී ාය අෙමූහතාය ෙති කථං විපත්තිද්වයං ආපජ්මජයයාති, තථා 
මෙොධිතායපි  ා සී ාය. යදි මපොරාණබද්ධසී ා විජ්ජ ානා භමවයය, තේො
විජ්ජ ානභාවං අජානන්තා නවං බද්ධසී ං බන්මධයයං. මපොරාණසී ාය හි
ිචමිත්තංඅන්මතොකත්වා තේෙෙමීමපමපොරාණසී ායඅන්මතොඨිතංඅඤ්ඤං
ිචමිත්තං කත්වා නවං බද්ධසී ං බන්මධයයං, සී ාය සී ං ෙම්භින්දන්මතන
ෙම් තා නා  මහොති. මතන වුත්තං කඞ්ඛාවිතරණියං (කඞ්ඛා. අට්ඨ.

ිචදානවණ්ණනා) ‘‘සී ාය සී ං සම්භින්දන්කතන සම් තා නා  අත්තමනො
සී ාය පමරෙං සී ං ෙම්භින්දන්මතන ෙම් තා. ෙමච හි මපොරාණකේෙ
විහාරේෙ පුරත්ථි ාය දිොය අම්මබො මචව ජම්බූ චාති ද්මව රුක්ඛා
අඤ්ඤ ඤ්ඤංෙංෙට්ඨවිටපාමහොන්ති, මතසුඅම්බේෙප්ඡි දිොභාම  ජම්බූ.
විහාරසී ා ච ජම්බුං අන්මතො කත්වා අම්බං කිත්මතත්වා බද්ධා මහොති, අථ 
ප්ඡා තේෙ විහාරේෙ පුරත්ථි දිොයං විහාමරකමත සී ං බන්ධන්තා භික්ඛූ
අම්බං අන්මතොකත්වාජම්බුංකිත්මතත්වාබන්ධන්ති, සී ායසී ාෙම්භින්නා
නා  මහොතී’’ති. මපොරාණසී ාය ච එකමදෙං වා ෙකලමපොරාණසී ං වා
අන්මතො කරිත්වා නවං සී ං බන්මධයයං, සී ාය සී ං අජ්මඣොත්ථරන්මතන
ෙම් තා නා . වුත්තඤ්මහතං කඞ්ඛාවිතරණියං (කඞ්ඛා. අට්ඨ.

ිචදානවණ්ණනා) ‘‘සී ායසී ංඅජ්කඣොත්ථරන්කතනසම් තා නා අත්තමනො
සී ායපමරෙං සී ංඅජ්මඣොත්ථරන්මතනෙම් තා.ෙමචහිපමරෙංබද්ධසී ං
ෙකලං වාතේො පමදෙං වා අන්මතොකත්වා අත්තමනො සී ංෙම් න්නන්ති, 
සී ායසී ංඅජ්මඣොත්ථරිතානා  මහොතී’’ති. 

යේමිංපමදමෙචත්තාමරොභික්ඛූිචසීදිත්වාකම් ංකාතුංන ෙක්මකොන්ති, 
තත්ථ තමතො පට්ඨාය යාව මකෙග්  ත්තම්පි අඤ්මඤෙං 
මපොරාණබද්ධසී ප්පමදෙංඅත්තමනොසී ායඅන්මතොකමරොන්මතොසී ායසී ං
ෙම්භින්දති නා . චතුන්නං භික්ඛූනං ිචසීදිතුං පමහොනකට්ඨානමතො පට්ඨාය
යාවෙකලම්පිඅඤ්මඤෙං මපොරාණබද්ධසී ාපමදෙංඅත්තමනොසී ායඅන්මතො
කමරොන්මතො සී ාය සී ං අජ්මඣොත්ථරති නා . වුත්තඤ්මහතං
කඞ්ඛාවිතරණියා ලීනත්ථපකාෙිචයං (කඞ්ඛා. අභි. ටී. ිචදානවණ්ණනා) 

‘‘තස්සාපකදසන්තිතේොඑකමදෙං, යත්ථඨත්වාචතූහි භික්ඛූහිකම් ංකාතුං
ෙක්කාමහොති, තාදිෙංඑකමදෙන්තිවුත්තංමහොති.යත්ථපන ඨිමතහිකම් ං
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කාතුංනෙක්කා, තාදිෙං පමදෙං අන්මතොකරිත්වා සී ායසී ංෙම්භින්දන්ති
නා , නතුඅජ්මඣොත්ථරන්තිනා ාති මහතබ්බ’’න්ති. වි තිවිමනොදිචයම්පි
(වි. වි. ටී.  හාවග්  2.148) ‘‘යත්ථ චතූහි භික්ඛූහි ිචසීදිතුං න ෙක්කා, 
තත්තකමතො පට්ඨාය යාව මකෙග්  ත්තම්පි අත්තමනො සී ාය කමරොන්තා
ෙම්භින්දන්ති, චතුන්නම්පි භික්ඛූනං පමහොනකමතො පට්ඨාය යාව ෙකලම්පි 
අන්මතොකමරොන්තාඅජ්මඣොත්ථරන්තීතිමවදිතබ්බ’’න්තිවුත්තං. 

එවං මහොතු, තේමිං  ා සී පරි්මඡමද මපොරාණකසී ාය විජ්ජ ානාය 
විපත්තිද්වයම ොචනත්ථං සී ාෙමූහනනකම් ං ොත්ථකං, අවිජ්ජ ානායකථං
ොත්ථකං භමවයයාති ෙඞ්කාිචවත්තනත්ථං සී ාෙමූහනනකම් ං අකත්වා 
අභිනවසී ායබජ්ඣ ානායෙඞ්කාඋප්පජ්මජයය, භ වමතොධර ානකාලමතො
පට්ඨාය යාවජ්ජතනා  ණනපථං වීතික්කන්තා භික්ඛූ
උපෙම්පදාදිකම් කරණත්ථංතේමිංතේමිං පමදමෙසී ං බන්ධන්ති.ොසී ා
එත්ථ අත්ථි, එත්ථ නත්ථීති න ෙක්කා ජාිචතුං, තේ ා ‘‘අම්හාකං
සී ාබන්ධනට්ඨාමන මපොරාණකසී ා භමවයය නු මඛො’’ති ෙඞ්කා භමවයය, 
එවං ෙති ො අභිනවසී ා ච ආෙඞ්කනීයා මහොතීති සී ායං කතං
උපෙම්පදාදිකම් ම්පි ආෙඞ්කනීයං මහොති, තේ ා ෙඞ්කාිචවත්තනත්ථං
අභිනවසී ං බන්ධිතුකාම හි යතිපුඞ් මවහි අවේෙං සී ාෙමූහනනකම් ං
කාතබ්බංමහොති.ෙමූහනන්මතහිපන‘‘සී ං, භික්ඛමව, ෙමූහනන්මතන පඨ ං
තිචීවමරන අවිප්පවාමෙො ෙමූහන්තබ්මබො, ප්ඡා සී ා ෙමූහන්තබ්බා’’ති
( හාව. 144) වචනමතො පඨ ං අවිප්පවාෙසී ා ෙමූහිචතබ්බා, තමතො
ෙ ානෙංවාෙකසී ාෙමූහිචතබ්බා. තේමිංෙමූහනනකාමලච ‘‘ඛණ්ඩසී ායං
ඨත්වා අවිප්පවාෙසී ා න ෙමූහන්තබ්බා, තථා අවිප්පවාෙසී ාය ඨත්වා
ඛණ්ඩසී ාපි. ඛණ්ඩසී ාය පන ඨිමතන ඛණ්ඩසී ාව ෙමූහිචතබ්බා, තථා
ඉතරාය ඨිමතන ඉතරා’’ති අට්ඨකථායං ( හාව. අට්ඨ. 144) වචනමතො
ඛණ්ඩසී ායං ඨත්වාව ඛණ්ඩසී ා ෙමූහිචතබ්බා,  හාසී ායම ව ඨත්වා
 හාසී ා ෙමූහිචතබ්බා, අඤ්ඤිේො සී ාය ඨත්වා අඤ්ඤා සී ා න

ෙමූහිචතබ්බා. අට්ඨකථායං අවිප්පවාසසී ාති  හාසී ං වදති තත්මථව
මයභුමයයනචීවමරන විප්පවෙනමතො. 

‘‘තත්ථ ෙමච ඛණ්ඩසී ඤ්ච අවිප්පවාෙසී ඤ්ච ජානන්ති, 
ෙමූහිචතුඤ්මචව බන්ධිතුඤ්ච ෙක්ඛිේෙන්ති. ඛණ්ඩසී ං පන ජානන්තා
අවිප්පවාෙං අජානන්තාපි ෙමූහිචතුඤ්මචව බන්ධිතුඤ්ච ෙක්ඛිේෙන්ති.
ඛණ්ඩසී ං පන අජානන්තා අවිප්පවාෙංමයව ජානන්තා
මචතියඞ් ණමබොධියඞ් ණඋමපොෙථා ාරාදීසු ිචරාෙඞ්කට්ඨාමනසු ඨත්වා 
අප්මපවනා ෙමූහිචතුංෙක්ඛිේෙන්ති, පටිබන්ධිතුං පන නෙක්ඛිේෙන්මතව.
ෙමචබන්මධයයං, සී ාෙම්මභදංකත්වා විහාරංඅවිහාරංකමරයයං, තේ ාන
ෙමූහිචතබ්බා.මයපනඋමභොපිනජානන්ති, මතමනව ෙමූහිචතුංනබන්ධිතුං
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ෙක්ඛිේෙන්ති. අයඤ්හි සී ා නා  කම් වාචාය වා අසී ා මහොති 
ොෙනන්තරධාමනනවා, නචෙක්කා සී ං අජානන්මතහිකම් වාචාකාතුං, 
තේ ා න ෙමූහිචතබ්බා, ොධුකං පන ඤත්වාමයව ෙමූහිචතබ්බා ච
බන්ධිතබ්බාචා’’තිඅට්ඨකථායං ( හාව.අට්ඨ.144) වචනමතො ‘‘ඉදාිචසී ං
ෙමූහිචේො ා’’ති පරි්ඡින්නාය  ා සී ාය අන්මතො ඛණ්ඩසී  හාසී ානං
අත්ථිභාවං වානත්ථිභාවං වා තාෙං සී ානං පරි්මඡදඤ්චන ජානන්ති, එවං
අජානන්තා භික්ඛූ තා මපොරාණසී ාමයො ෙමූහිචතුං න ෙක්කුමණයයං, 
මපොරාණසී ං ෙමූහිචතුං අෙක්මකොන්තා ච කථං අභිනවසී ං බන්ධිතුං
ෙක්කුණිේෙන්තීති පරම්පමරහි ආචරිමයහි ෙම් ා විිච්ඡිතං අනුමලො නයං
ිචේොය  හන්තං උේොහං කරිත්වා අඞ් ං අපරිහාමපත්වා ෙම් ා
විහිතනමයනමපොරාණසී ංෙමූහිචතුං ෙක්ඛිේෙන්ති. 

කථං? තේමිං සී ාෙමූහනනකාමල යදි පකති ා සී ායං ආරද්ධං, තං 
පකති ා පරි්මඡදං, යදි විසුං ා සී ායං ආරද්ධං, තං විසුං ා පරි්මඡදං
අඤ්මඤෙං භික්ඛූනං අප්පවිෙනත්ථාය ෙ න්තමතො සුෙංවිහිතාරක්ඛං
කාරාමපත්වා කම් වාචං ොමවතුං ෙ ත්මථන බයත්තිබලෙම්පන්මනන
විනයධමරන ෙහ ෙ ානෙංවාෙමක ලජ්ජිමපෙමල ඉ ේෙ කම් ේෙ
චතුවග් කරණීයත්තා චත්තාමරො භික්ඛූ කම් ප්පත්මත භික්ඛූනං 
පකතත්තභාවේෙ දුබ්බිඤ්මඤයයත්තා වා තමතො අධිකප්ප ාමණ භික්ඛූ
 මහත්වා ඉදාිච බන්ධිතබ්බාය සී ාය ිචමිත්තානං විහාරපරික්මඛපේෙ ච
අන්මතො ච ෙබ්බත්ථ බහි ච ෙ න්තා මලඩ්ඩුපාත ත්මත පමදමෙ ෙබ්බත්ථ
 ඤ්චප්ප ාමණ  ඤ්චප්ප ාමණ ඨාමන හත්ථපාෙං අවිජහිත්වා තිට්ඨන්තා, 
ිචසීදන්තා වා හුත්වා පඨ ං අවිප්පවාෙසී ාෙමූහනනකම් වාචං, තමතො
ෙ ානෙංවාෙකසී ාෙමූහනනකම් වාචං ොමවත්වා සී ාය ෙමුග්ඝාමතකමත
මපොරාණසී ාසු විජ්ජ ානාසුපි ප්ඡි න්මතන එකවීෙතියා භික්ඛූනං
ිචසීදනාරහත්තා සී ාය  ඤ්චප්ප ාමණ  ඤ්චප්ප ාමණ ඨාමන තිට්ඨන්තා 
භික්ඛූ අවේෙං තාසු සී ාසු තිට්ඨන්තා භමවයයං, තේ ා සී ට්ඨා හුත්වා 
සී ාෙමූහනනකම් වාචං වත්වා තා සී ා ෙමූහමනයයං. තමතො
මපොරාණබද්ධසී ානං ෙමූහතත්තා  ා සී ාමයව අවසිට්ඨා භමවයයාති.
වුත්තඤ්මහතං වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.144) ‘‘මකචි පන
ඊදිමෙසු විහාමරසු ඡපඤ්ච ත්මත භික්ඛූ  මහත්වා විහාරමකොටිමතො පට්ඨාය
විහාරපරික්මඛපේෙ අන්මතො ච බහි ච ෙ න්තා මලඩ්ඩුපාමත ෙබ්බත්ථ
 ඤ්චප්ප ාමණ  ඤ්චප්ප ාමණ ඔකාමෙ ිචරන්තරං ඨත්වා පඨ ං 
අවිප්පවාෙසී ං, තමතො ෙ ානෙංවාෙකසී ඤ්ච ෙමූහනනවමෙන සී ාය 
ෙමුග්ඝාමතකමත තේමිං විහාමර ඛණ්ඩසී ාය  හාසී ාය ච විජ්ජ ානත්මත
ෙතිපි අවේෙං එකේමිං  ඤ්චට්ඨාමන තාෙං  ජ්ඣ තා මත භික්ඛූ තා
ෙමූහමනයයං, තමතො ා සී ාඑව අවසිේමෙයයා’’ති. 
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‘‘ොධුකං පන ඤත්වාමයව ෙමූහිචතබ්බා මචව බන්ධිතබ්බා චා’’ති 
අට්ඨකථායං ( හාව. අට්ඨ. 144) වචනමතො සී ං ජානන්තාමයව ෙමූහිචතුං
ෙක්ඛිේෙන්ති, කථං අජානන්තාති. ඉ ේමිං සී ාෙමූහනනාධිකාමර සී ං වා
සී ාපරි්මඡදංවා ජානනභාමවො අඞ් ංනමහොති, අන්මතොසී ායංඨිතභාමවො, 
‘‘සී ං ෙමූහිචේො ා’’තිකම් වාචාකරණන්ති ඉදම ව ද්වයං අඞ් ං මහොති, 
තේ ා ඉමිනා අඞ් ද්වමයන ෙම්පන්මන ෙති ඉ ං අජානන්තාපි ෙමූහිචතුං
ෙක්මකොන්තීති. ඉමිනා අඞ් ද්වමයන ෙම්පන්මන ෙති සී ං අජානන්තානං
ෙමූහිචතුං ෙ ත්ථභාමවො කථං විඤ්ඤාතබ්මබොති? අට්ඨකථායං ‘‘ඛණ්ඩසී ං
පන ජානන්තා අවිප්පවාෙං අජානන්තාපි ෙමූහිචතුඤ්මචව බන්ධිතුඤ්ච 
ෙක්ඛිේෙන්තී’’ති එවං  හාසී ාය පරි්මඡදං අජානනට්ඨාමනපි ෙමූහනනේෙ 
වුත්තත්තා වි තිවිමනොදිචයම්පි (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.144) ‘‘න මහත්ථ
සී ාය, තප්පරි්මඡදේෙ වා ජානනං අඞ් ං, සී ාය පන අන්මතොඨානං, 
‘ෙමූහිචේො ා’ති කම් වාචාකරණඤ්ච අඞ් ං. අට්ඨකථායං ( හාව. අට්ඨ.
144) ‘ඛණ්ඩසී ං පන ජානන්තා අවිප්පවාෙං අජානන්තාපි ෙමූහිචතුඤ්මචව
බන්ධිතුඤ්ච ෙක්ඛිේෙන්තී’ති එවං  හාසී ාය පරි්මඡදේෙ අජානමනපි
ෙමූහනනේෙවුත්තත්තා’’තිවුත්තං.තමතො මපොරාණබද්ධසී ානංෙමූහතත්තා
 ා සී ාමයව අවසිට්ඨා භමවයයාති තේමිං අවසිට්ඨාය තමතො පරං කිං
කාතබ්බන්ති.  ා සී ාය අවසිට්ඨාය ෙති තං  ා සී ං පුබ්මබ වුත්තනමයන 
මෙොධනං රක්ඛණඤ්ච කත්වා තිේෙං  ා සී ායං ඛණ්ඩසී ං  හාසී ඤ්ච
යථාරුචි බන්ධිතුං ලභති, සී ං අබන්ධිත්වාව මකවලාය  ා සී ාය
උපෙම්පදාදිෙඞ්ඝකම් ඤ්චකාතුම්පි ලභති. 

වුත්තඤ්හි වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.144) – ‘‘ ා සී ාය
එව ච අවසිට්ඨාය තත්ථ යථාරුචි දුවිධම්පි සී ං බන්ධිතුඤ්මචව 
උපෙම්පදාදිකම් ං කාතුඤ්ච වට්ටතීති වදන්ති, තං යුත්තං විය දිේෙති, 
වී ංසිත්වා  මහතබ්බ’’න්ති. තේ ා යදි ෙට්ඨිහත්ථායා ං
චත්තාලීෙහත්ථවිත්ථාරං ඛණ්ඩසී ම ව කත්තුකා ා මහොන්ති, එත්තමක
පමදමෙ  ඤ්චට්ඨානං  ණ්හන්මතො ප ාණයුත්තමකො  ඤ්මචොති
ෙබ්බප්ඡි ප්ප ාණයුත්මතො ඤ්මචො.මෙොහිපකතිවිදත්ථියා නවවිදත්ථිමකො, 
අට්ඨවිදත්ථිමකො වා මහොති. තමතො ඛුද්දමකො  ඤ්මචො සීසුපධානං ඨමපත්වා 
පාදං පොමරත්වා ිචපජ්ජිතුං නප්පමහොතීති ෙබ්බප්ඡි  ඤ්චේෙ
ආයා ප්ප ාණේෙ ෙ න්තපාොදිකායං වුත්තත්තා තමතො අධිකායාම ොපි
මහොතිමයව.  ඤ්චේෙ විත්ථාමරො පන ආයා ේෙ උපඩ්මඪො මහොති, තේ ා 
 ඤ්චප්ප ාණට්ඨානං ආයා මතො පඤ්චහත්ථං, විත්ථාරමතො
පඤ්චවිදත්ථිකන්ති මහත්වා මතන ප ාමණන ණ්හන්මතොෙට්ඨිහත්ථායා ං
සී ට්ඨානං චතුවීෙති ඤ්චකං මහොති, චත්තාලීෙහත්ථවිත්ථාරං අට්ඨ ඤ්චකං
මහොති. එවං  ණ්හන්මතො දක්ඛිණුත්තරායාම ො  ඤ්මචො මහොති, 
ෙට්ඨිහත්ථායා ංසී ට්ඨානංද්වාදෙ ඤ්චකංමහොති, චත්තාලීෙහත්ථවිත්ථාරං
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මෙො ෙ ඤ්චකං මහොති. එවං  ණ්හන්මතො පාචීනප්ඡි ායාම ො  ඤ්මචො
මහොති. දුවිමධපි ආයා ං විත්ථාමරන ගුණිතං කමරොන්මතො ෙකලං
අන්මතොසී ට්ඨානං ද්වානහුත්තරෙත ඤ්චකං මහොති, බහිසී ට්ඨානම්පි
ෙ න්තමතොඑක ඤ්චකංවා ද්විති ඤ්චකංවා මහතබ්බං.මතනෙහ ණනං
වඩ්මඪතබ්බං. වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.144) පන ‘‘ෙ න්තා
මලඩ්ඩුපාමතො’’තිවුත්තං, තංපන  හාසී ාබන්ධනකාමලවිහාරපරික්මඛපේෙ
බහිඋපචාරංෙන්ධායවුත්තංසියා. ඛණ්ඩසී ායපිදූරමතොෙමූහනමනමදොමෙො
නත්ථි, දුක්කරත්තා පන කාරකානං ප ාණං ජාිචතබ්බං. කලයාණියං නා 
සී ායං පන ආයා මතො ච විත්ථාරමතො ච පඤ්චහත්ථප්ප ාණං ඨානං
එකමකොට්ඨාෙං කත්වා ෙමූහනති. තම්පි ප්ඡි  ඤ්චප්ප ාණමතො
අධිකම වාතිකත්වා කතං.ඉදාිචඅම්මහතිවුත්තට්ඨානංපනපකරණනමයන
ෙංෙන්දනත්තායුත්තතරන්ති දට්ඨබ්බං. 

ෙමූහනනාකාමරො පන එවං මවදිතබ්මබො – ඉදාිච බන්ධිතබ්බාය සී ාය 
ිචමිත්තානං අන්මතො ච බහි ච යථාවුත්තනමයන ෙමූහිචතබ්බසී ට්ඨානං
ආදාෙතලං විය ෙ ං සුද්ධං වි ලං කත්වා යථාවුත්ත ඤ්චප්ප ාණං
 ඤ්චප්ප ාණං ඨානං අට්ඨපදකමලඛං විය රජ්ජුනා වා දණ්මඩන වා මලඛං
කාරාමපත්වා මලඛානුොමරන තම්බ ත්තිකචුණ්මණන වා 
මෙත ත්තිකචුණ්මණන වා වණ්ණවිමෙෙං කාරාමපත්වා පන්ති පන්ති
මකොට්ඨාෙං මකොට්ඨාෙං කාරාමපත්වා පුබ්මබ වුත්තනමයන ආරක්ඛං
මෙොධනඤ්ච කාරාමපත්වා ‘‘ඉදාිච සී ං ෙමූහිචේො ා’’ති චත්තාමරො වා
තදුත්තරි වා ෙ ානෙංවාෙකභික්ඛූ  මහත්වා පඨ පන්තියං පඨ මකොට්ඨාමෙ
 ඤ්චට්ඨාමන ඨත්වා පඨ ං අවිප්පවාෙසී ාෙමූහනනකම් වාචං, තමතො
ෙ ානෙංවාෙකසී ාෙමූහනනකම් වාචං ොමවත්වා තේමිං මකොට්ඨාමෙමයව
අඤ්ඤ ඤ්ඤේෙ ඨිතට්ඨානං පරිවත්මතත්වා පරිවත්මතත්වා තික්ඛත්තුං වා
ෙත්තක්ඛත්තුං වා ෙමූහිචත්වා තමතො ිචක්ඛමිත්වා පඨ පන්තියංමයව 
දුතියමකොට්ඨාමෙ ඨත්වා තමථව කත්වා තමතො පඨ පන්තියංමයව
අනුමලො නමයන යාව අන්ති මකොට්ඨාො එමකකේමිං මකොට්ඨාමෙ තමථව
කත්වා පඨ පන්තියා පරික්ඛීණාය දුතියපන්තියා අන්ති මකොට්ඨාමෙ ඨත්වා
තමථව කත්වා තමතො පට්ඨාය දුතියපන්තියංමයව පටිමලො නමයන යාව
ආදිමකොට්ඨාො තමථව කත්වා එවං තතියපන්තිආදීසුපි එකදා අනුමලො මතො
එකදා පටිමලො මතො  න්ත්වා ෙබ්බාසු පන්තීසු ෙබ්බේමිං මකොට්ඨාමෙ
පරික්ඛීමණ ඉදං සී ාෙමූහනනකම් ං ිචට්ඨිතං නා  මහොති. ‘‘චත්තාමරො
තදුත්තරි වා’’ති ඉදං පන ඉ ේෙ කම් ේෙ චතුවග් කරණීයත්තා වුත්තං. 
වි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී. හාවග් 2.144) පනභික්ඛූනංපකතත්තභාවේෙ 
දුවිඤ්මඤයයත්තා ලජ්ජීමපෙලභික්ඛූනඤ්ච දුල්ලභත්තා ‘‘ඡපඤ්ච ත්මත’’ති 
වුත්තං. 
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පටුන 

කලයාණීසී ායං පන සීහ දීපමතො අභිනවසික්ඛං  මහත්වා 
ිචවත්තන්මතහි  රහවිවාද ත්තම්පි අලභන්මතහි ධම් මචතියරඤ්ඤා
විචිිචත්වා  හිමතහි චුද්දෙහි භික්ඛූහි කතන්ති පාොණමලඛායං ආ තං.
රතනපූරන මර පන සිරීසුධම් රාජාධිපතිනා කේෙ චූ අග් රාජිමනොකාමල
 හාසීහ ප්පත්මතොති විේසුමතො සිරීෙද්ධම් කිත්තිනා මකො  හාමථරවමරො
අත්තමනො වෙනට්ඨානේෙ අවිදූමර පබ්බත ත්ථමක සී ං බන්ධන්මතො
අත්තමනො ිචේසිතමක අග් මහත්වා අත්තනා අභිරුචිමත
ලජ්ජිමපෙලබහුේසුතසික්ඛාකා භූමත අඤ්මඤ  හාමථමර  මහත්වා
අත්තචතුත්මථොව හුත්වා කම් ං කමරොතීති වදන්ති. තං ඉ ේෙ කම් ේෙ 
චතුවග් කරණීයත්තා මතෙඤ්ච මථරානං පකතත්තභාමව ිචරාෙඞ්කත්තා
කතංභමවයය, එවං ෙන්මතපිභික්ඛූනංපකතත්තභාවේෙදුබ්බිඤ්මඤයයත්තා
චතුවග් කරණීයකම් ේෙ අතිමරකචතුවග්ම න කරමණ මදොොභාවමතො
අතිමරකභික්ඛූහි කතභාමවො පෙත්ථතමරො මහොති. මතමනව ච කාරමණන
වි තිවිමනොදනීනාමිකායං විනයටීකායං (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.144) 
‘‘ඡපඤ්ච ත්මත භික්ඛූ  මහත්වා’’ති වුත්තං, කලයාණීසී ායඤ්ච චුද්දෙහි 
භික්ඛූහි කතන්ති දට්ඨබ්බං. එවං ිචට්ඨිමතපි පන සී ාෙමූහනනකම්ම 
නානාවාදානං නානාචරියානංනානාිචකායානංනානාමදෙවාසිකානංභික්ඛූනං
චිත්තාරාධනත්ථං  රහවිවාදම ොචනත්ථඤ්චපුනප්පුනංමතහිපිභික්ඛූහිතමථව
කාරාමපතබ්බං.වුත්තඤ්හි අට්ඨකථායං(පරි.අට්ඨ.482-483; වි.ෙඞ් .අට්ඨ.
251) ‘‘පුනප්පුනං පන කාතබ්බං. තඤ්හි කුප්පේෙ කම් ේෙ කම් ං හුත්වා
තිට්ඨති, අකුප්පේෙ ථිරකම් භාවාය මහොතී’’ති. මතමනව ච කාරමණන
හංොවතීන මර අමනකපණ්ඩරහත්ථිොමි හාධම් රාජා
ෙහපුඤ්ඤකම් භූතමතො  හාමචතියමතො චතූසු දිොසු සී ාෙමූහනනකාමල
රා ඤ්ඤමදෙවාසීහි  හාමථමරහි ච  රම් මදෙවාසීහි  හාමථමරහි ච විසුං 
විසුංකාරාමපසීතිදට්ඨබ්බං. 

යදි පන  හාසී ං බන්ධිතුකාම ො මහොති, තදා උෙභ ත්තං වා 
ද්විඋෙභ ත්තං වා තදුත්තරි වා පමදෙං ෙල්ලක්මඛත්වා ‘‘එත්තමක ඨාමන
විහාරං කරිේො ා’’ති පරික්මඛපං කාරාමපත්වා තේෙ විහාරපරික්මඛපේෙ 
අන්මතො ච ෙබ්බත්ථ බහි ච ෙ න්තා මලඩ්ඩුපාතට්ඨාමන  ඤ්චප්ප ාමණ
 ඤ්චප්ප ාමණ ඔකාමෙ මහට්ඨා වුත්තනමයන පන්තිමකොට්ඨාමෙ කත්වා
කම් ප්පත්මතහිභික්ඛූහිෙද්ධිංිචරන්තරංඨත්වාපඨ ං අවිප්පවාෙසී ාතමතො
ෙ ානෙංවාෙකසී ා ච ෙමූහිචතබ්බා. එවං සී ාය ෙමුග්ඝාමත කමත තේමිං
විහාමර ඛණ්ඩසී ාය  හාසී ාය ච විජ්ජ ානත්මත ෙති අවේෙං එකේමිං 
 ඤ්චට්ඨාමනතාෙං ජ්ඣ තාමතභික්ඛූතාෙමූහමනයයං, තමතො ා සී ා
එව අවසිේමෙයය, තේෙං  ා සී ායං ඛණ්ඩසී ා හාසී ාවමෙන දුවිධා සී ා
යථාරුචි බන්ධිතබ්බා.බන්ධනාකාරංපනඋපරිවක්ඛා . 
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කේ ා පන ිචමිත්තානං බහිපි සී ාෙමූහනනං කතං, නනු ිචමිත්තානං 
අන්මතොමයව අභිනවසී ා ඉ්ඡිතබ්බාති තත්මථව
ෙම්මභදජ්මඣොත්ථරණවිම ොචනත්ථං මපොරාණකසී ාය ෙමූහනනං
කාතබ්බන්ති? ේචං, දුවිඤ්මඤයයත්තා පන එවං කතන්ති දට්ඨබ්බං.
දුවිඤ්මඤමයයො හි මපොරාණකසී ාය විජ්ජ ානාවිජ්ජ ානභාමවො, තේ ා යදි 
ිචමිත්තානංඅන්මතොමයවසී ාෙමූහනනංකමරයය, තමතොබහිමපොරාණකසී ා
තිට්මඨයය, තමතො අප්ප ත්තකං ඨානං අන්මතො පවිමෙයය, තං ඨානං
කම් වාචාපාඨමකන ෙහ සී ාෙමූහනනකාරකෙඞ්ඝේෙ
පතිට්ඨහනප්පමහොනකං න භමවයය, එවං ෙන්මත ො මපොරාණකසී ා 
අෙමූහතාව භමවයය. තං ෙමූහතෙඤ්ඤාය සී ාෙම් න්නනකාමල
අන්මතොිචමිත්තට්ඨානං ෙම් න්මනයයං, තං
අෙමූහතමපොරාණසී ාමකොටිපවිට්ඨත්තාසී ායසී ංෙම්මභදමදොමෙො, යදි පන
තං ඨානං චතුන්නං ිචසින්නප්පමහොනකං භමවයය, සී ාය සී ං
අජ්මඣොත්ථරණමදොමෙො, යදිපි අන්මතො න පවිෙති, ිචරන්තරං ඵුට්ඨ ත්තං
මහොති, එවම්පි සී ාෙඞ්කරමදොමෙොති ඉ ේ ා මදොෙත්තයා විම ොචනත්ථං
ිචමිත්තානංබහිපිසී ාෙමූහනනංකතං.මතමනව වි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී.
 හාවග් 2.144) ‘‘බහිචෙ න්තාමලඩ්ඩුපාමත’’තිආදි වුත්තන්තිදට්ඨබ්බං. 

මකචි පනආචරියා ෙ න්තා ිචමිත්තානං අන්මතො රජ්ජුපොරණංකත්වා
අන්මතොඨත්වාරජ්ජුයාමහට්ඨාපාමදපමවමෙත්වාරජ්ජුමතොබහි කිඤ්චි ත්තං
ඨානං අතික්කමිත්වා සී ාෙමූහනනං කමරොන්ති, තමදතං විචාමරතබ්බං. 
පාදග් ට්ඨපන ත්මතන මපොරාණසී ාෙමුග්ඝාමතො න මහොති, අථ මඛො
කම් වාචාපාඨමකන ෙහ කම් පත්තෙඞ්ඝේෙ පතිට්ඨාමනන කම් වාචාය
පාඨමනනචෙමුග්ඝාමතොමහොති.වුත්තඤ්හි වි තිවිමනොදිචප්පකරමණ(වි.වි.
ටී.  හාවග්  2.144) ‘‘සී ාය පන අන්මතොඨානං, ‘ෙමූහිචේො ා’ති
කම් වාචාය කරණඤ්මචත්ථ අඞ් ’’න්ති, තේ ා එකමදමෙන 
අන්මතොපවිට්ඨාය ච එකෙම්බන්මධන ඨිතාය මපොරාණකබද්ධසී ාය 
ෙමුග්ඝාමත අකමත වුත්තනමයන මදොෙත්තයමතො න මු්මචයය, තේ ා
ිචමිත්තමතො බහිපි ඨත්වා ෙමූහනනකරණභාමවොව පාෙංෙතමරො මහොති.
අඤ්මඤ පන ආචරියා කම් කාරකභික්ඛූනං පදවලඤ්ජෙම්බන්ධං කත්වා
ෙමූහනන්ති, තං  රුකරණවමෙන කතන්ති  ය්හ ාමන මදොමෙො නත්ථි.
එක්මචපනමථරා‘‘කාරකෙඞ්ඝේෙඅක්කන්තට්ඨාමනමයවසී ාෙමූහතා, න 
අනක්කන්තට්ඨාමනති ෙඤ්ඤාය පඨ තරං ොලං කරිත්වා ප්ඡා සී ාය
ෙමූහතාය ථම්භට්ඨාමන අක්කමිතුං න ලභති, තේ ා අෙමූහතා සී ා’’ති
වදන්ති. 

පුබ්මබපි සිරීමඛත්තන මර  හාෙත්තධම් රාජේෙ කාමල මතන රඤ්ඤා 
කතේෙ නන්දනවිහාරේෙ පුරමතො තේෙ රඤ්මඤො අග්  මහසියා සී ාය
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පතිට්ඨාපිතායපඨ ං මජතවනොලංකත්වාප්ඡාසී ංෙමූහිචංසු, තදාතේමිං
න මර හාරුක්ඛමූලිමකොනා එමකො  ණපාම ොක්ඛත්මථමරො‘‘ෙමචථම්භං
විජ්ඣිත්වා පාමද ඨමපතුං ෙක්ඛිේොමි, එවං ෙන්මත අහං ආ ්ඡිේොමී’’ති
වත්වා නා ්ඡති. ෙබ්මබ මථරා ‘‘න ථම්භ ත්මතන මපොරාණසී ා තිට්ඨති, 
ථම්භේෙ ෙ න්තමතො ඨත්වා කම් වාචාය කතාය සී ා ෙමූහතා මහොතී’’ති
වත්වාතේෙවචනංඅග් මහත්වාෙමූහිචංසුමචවබන්ධිංසු ච.හංොවතීන මර
ධම් මචතියරඤ්මඤො කලයාණියසී ාබන්ධනකාමලපි පඨ ං ොලං කරිත්වාව 
ප්ඡා ෙමූහිචංසු, න ච පාළිඅට්ඨකථාටීකාදීසු ‘‘පදවලඤ්ජෙම්බන්ධං කත්වා
සී ා ෙමූහිචතබ්බා’’ති පාමඨො අත්ථි, ‘‘ ඤ්චප්ප ාමණ  ඤ්චප්ප ාමණ
ඨාමන’’ති (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.144) පන අත්ථි. මපොරාණසී ාය අන්මතො
ඨත්වා එකේමිං ඨාමන සී ාෙමූහනනකම් වාචාය කතාය ෙකලාපි සී ා
ෙමූහතාව මහොති, තේ ා ‘‘පදවලඤ්ජෙම්බන්ධං කත්වා ෙමූහිචතබ්බ’’න්ති
වචනං පණ්ඩිතා න ෙම්පටි්ඡන්ති. ඊදිෙං පන වචනං  රුකරණවමෙන
වුත්තන්ති  ය්හ ාමන කිඤ්චාපි මදොමෙො නත්ථි, තථාපි සිේොනුසිේොනං 
දිට්ඨානු තිආපජ්ජනකාරණං මහොති. මත හි ‘‘අම්හාකං ආචරියා එවං
කමථන්ති, එවං කමරොන්තී’’තිද ්හීකම් වමෙන මහත්වාතථාඅකමතසී ා
ෙමූහතා න මහොතීති  ඤ්ඤන්ති, තේ ා පකරණා තනයවමෙමනව කරණං
වරංපෙත්ථංමහොතීතිදට්ඨබ්බං. 

අපරම්පි ඉ ේමිං සී ාෙමූහනනාධිකාමර ධම්  ාරමවහි විනයධමරහි 
චින්මතතබ්බං ම්භීරං දුද්දෙංඨානං අත්ථි, තංකත න්තිමච? ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, තිමයොජනපර ං සී ං ෙම් න්ිචතු’’න්ති ( හාව. 140) වචනමතො 
නානා ා ක්මඛත්තාිච අවත්ථරිත්වා ෙම් තා තිමයොජිචකාදිකාමයො 
 හාසී ාමයො භ වතා අනුඤ්ඤාතා අත්ථි, අථ එකං  ා ක්මඛත්තං 
මෙොමධත්වා ආරක්ඛං දත්වා සී ාය ෙමූහතාය යදි තමතො අඤ්මඤසු
 ා ක්මඛත්මතසුභික්ඛූ ෙන්ති, න ා සී ාබද්ධසී ංපරි්ඡින්දිතුංෙක්මකොති, 
තේ ාමතභික්ඛූතේමිං කම්ම වග් ංකමරයයං, එවංෙතිසී ාෙමූහතාන
භමවයය, තායඅෙමූහතායෙති අභිනවසී ාෙම් න්ිචතබ්බානභමවයය, ඉති
ඉදංඨානංදුජ්ජානංදුද්දෙං, තේ ා පාොණ්ඡත්තංවියභ වමතො ආණං රුං
කමරොන්මතහි ලජ්ජිමපෙලබහුේසුතසික්ඛාකා භූමතහි විනයවිදූහි සුට්ඨු
චින්මතතබ්බන්ති. 

ඉ ේමිංඅධිකාමරචින්මතන්මතො මවෙන්මතොවිචිනන්මතොඉදංකාරණං 
දිේෙති – තිමයොජිචකාදි හාසී ාමයො ඉද්ධි න්තානංභික්ඛූනංධර ානකාමල
ෙන්ිචපතිතුං වා විමෙොමධතුං වා ෙක්කුමණයයභාවමතො ත ාරබ්භ භ වතා
අනුජාිචතා භමවයයං. ෙබ්බේමිං කාමල ෙබ්බේමිං පමදමෙ ෙබ්මබ භික්ඛූ
තාදිෙං  හාසී ං මෙොමධතුං වා ෙන්ිචපතිතුං වා න ෙක්කා, න ච භ වා
අෙක්කුමණයයං අලබ්භමනයයං කාරණං වමදයය. භ වමතො ධර ානකාමල
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රාජ හන මර අට්ඨාරෙ  හාවිහාරා එකසී ාව 
ධම් මෙනාපතිොරිපුත්තත්මථමරන ෙම් තාති. සීහ දීමප  හාවිහාරසී ා
අනුරාධපුරං අන්මතොකත්වා පවත්තා  හා හින්දත්මථමරන ෙම් තාති ච
පකරමණසු දිේෙති, න තථා ඉ ේමිං නා  මදමෙ ද්විමයොජිචකා වා
තිමයොජිචකා වා සී ා අසුමකන භික්ඛුනා ෙම් තාති දිේෙති. ඉ ේමිඤ්ච
 රම් මදමෙ තාදිොනං සී ානං නත්ථිභාමවො උපපරික්ඛිත්වා ජාිචතබ්මබො.
තථා හි අමනකෙතඅමනකෙහේෙවේෙකාලමතො උප්පන්නා බද්ධසී ා 
පාොණථම්භිචමිත්මතනෙහතේමිංතේමිංපමදමෙදිේෙන්ති.අරි ද්දනපුමර
ච අනුරුද්ධ හාරාමජන ෙම් න්නාපිතා ද්වාෙට්ඨයාධිකෙතහත්ථායා ා 
ෙත්තචත්තාලීොධිකෙතහත්ථවිත්ථාරා  හාසී ා ිචමිත්මතන ෙහ දිේෙති.
රතනපූරන මර ච නරපතිමජයයසූර හාරාජකාමල
අට්ඨෙත්තතාධිකචතුෙතකලියුම  ෙම් න්ිචතා සී ා පාොණමලඛාය ෙද්ධිං
දිේෙති. යදි තිමයොජනපර ාදි හාසී ාමයො අත්ථි, මපොරාණාචරියා නවං නවං
බද්ධසී ං න බන්මධයයං, අථ ච පන බන්ධන්ති, තාසු ච නවසී ාසු 
උපෙම්පදාදිෙඞ්ඝකම් ං කමරොන්ති, තමතො එව ච  ණනපථ තික්කන්තා
භික්ඛූපරම්පරමතො වඩ්මඪන්තායාවජ්ජතනා ොෙනංපතිට්ඨමපන්ති.ඉමිනාච
කාරමණන ඉ ේමිංපමදමෙතිමයොජනාසී ාමයොනත්ථීතිවිඤ්ඤායති. 

අථවා‘‘විහාරපරික්මඛපේෙඅන්මතොචබහිචෙ න්තා මලඩ්ඩුපාමත’’ති
විහාරපරික්මඛපේෙ අන්මතො ච විහාරූපචාරභූමත බහි මලඩ්ඩුපාමත ච 
ඨාමනමයවසී ාෙමූහනනේෙ වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.144) 
වුත්තත්තාපි තාදිො  හාසී ාමයො නත්ථීති විඤ්ඤායති. යදි අත්ථි, 
සී ාෙමූහනනංපකරණාචරියානකමථයයං.කමථන්තාපිෙ න්තාතිමයොජනං
ඨානං මෙොමධත්වා සී ාෙමූහනනං කමරයයං, තථා පන අකමථත්වා
විහාරවිහාරූපචාමරසුමයව සී ාෙමූහනනේෙ කථිතත්තා තිමයොජිචකාදමයො
 හාසී ාමයොනත්ථීතිවිඤ්ඤායති. 

අථ වා ‘‘ඛණ්ඩසී ං පන ජානන්තා අවිප්පවාෙං අජානන්තාපි 
ෙමූහිචතුඤ්මචව බන්ධිතුඤ්ච ෙක්ඛිේෙන්තී’’ති අට්ඨකථායං ( හාව. අට්ඨ.
144) වචනමතොපි මතසු මතසු ජනපමදසු තිමයොජිචකාදිකාමයො  හාසී ාමයො
නත්ථීති විඤ්ඤායති. කථං? යදි තාදිො සී ාමයො අත්ථි, ෙකලම්පි තං සී ං
අමෙොමධත්වා සී ාෙමූහනනං අට්ඨකථාචරියා න කමථයයං, අථ ච පන
ඛණ්ඩසී ං ජානන්තා අවිප්පවාෙං අජානන්තාපි සී ං ෙමූහිචතුං බන්ධිතුඤ්ච
ෙ ත්ථභාවංකමථන්ති, ොකථාඛන්ධසී ායසී න්තරිකන්තරිත ත්තා හුත්වා
තේමිං  ා ක්මඛත්මත අවිප්පවාෙසී ා භමවයය, තේ ාතේමිං ඨාමනඨත්වා 
ෙමූහිචතුං ෙ ත්ථභාමවන අට්ඨකථාචරිමයහි කථීයති, න
නානා ා ක්මඛත්තාිච අවත්ථරිත්වා ෙම් තාය තිමයොජිචකාදිමභදාය සී ාය
අඤ්මඤසු  ා ක්මඛත්මතසු අඤ්මඤසු භික්ඛූසු ෙන්මතසුපි ෙමූහිචතුං
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ෙ ත්ථභාමවන, මතනඤායති‘‘න ෙබ්මබසුඨාමනසුතිමයොජිචකාදිමභදාමයො
 හාසී ාමයො න ෙන්තී’’ති. ඊදිොිච කාරණාිච භ වමතො ආණං  රුං
කමරොන්මතහි විනයත්ථවිදූහි විනයධමරහි පුනප්පුනං චින්මතතබ්බාිච
උපපරික්ඛිතබ්බාිච, ඉමතොඅඤ්ඤාිචපිකාරණාිච මවසිතබ්බානීති. 

ඉමතො පරම්පි ‘‘ෙමච අඤ්ඤාිචපි  ා ක්මඛත්තාිච අන්මතොකාතුකා ා, 
මතසු  ාම සු මය භික්ඛූ වෙන්ති, මතහිපි ආ න්තබ්බ’’න්තිආදිවචනමතො
( හාව.අට්ඨ. 138) එකේමිංමයව ා ක්මඛත්මතසී ංනබන්ධන්ති, අථමඛො
අඤ්ඤාිචපි  ා ක්මඛත්තාිච අන්මතොකරිත්වාපි බන්ධන්ති, තේ ා ඉදාිච
ෙම් න්ිචතබ්බාය සී ාය ිචේෙයභූතං පකති ා ක්මඛත්තං වා
විසුං ා ක්මඛත්තං වා මෙොධිතන්ති  නසි න කාතබ්බං. කඞ්ඛ්මඡදනත්ථං
සී ාෙමූහනනකම් වාචාභණනෙ මය මතන  ා ක්මඛත්මතන ෙම්බන්මධසු
අඤ්මඤසු  ා ක්මඛත්මතසු වෙන්මත භික්ඛූපි යාචිත්වා තමතො 
 ා ක්මඛත්තමතො බහි දූමර වාොමපතබ්බා. එවඤ්හි කමරොන්මත අඤ්ඤාිච
 ා ක්මඛත්තාිච අන්මතොකරිත්වා මපොරාණසී ාය විජ්ජ ානායපි මත වග් ං
කාතුං න ෙක්මකොන්ති. තමතො සී ාෙමූහනනකම් වාචා ෙම්පජ්ජති, තේ ා
එවරූමපො සුඛුම ො ිචපුමණො අත්මථො විනයධමරහි චින්මතතබ්මබො. එවං
සී ාෙමූහනනවිධාමනන සී ාය සී ං ෙම්භින්දන්මතන ෙම් තා, සී ාය සී ං
අජ්මඣොත්ථරන්මතන ෙම් තාති වුත්මතහි ද්වීහි විපත්තිමදොමෙහි මුත්තා
මහොති. 

තමතො ‘‘අතිඛුද්දිකාඅති හන්තී’’ති (පරි.486) වුත්මතහි විපත්තිමදොමෙහි
විමු්චනත්ථං සී ාය ප ාණං ජාිචතබ්බං. කථං? සී ා නා  එකවීෙතියා 
භික්ඛූනංිචසීදිතුංඅප්පමහොන්මතෙතිඅතිඛුද්දිකානා මහොති, ෙම් තාපිසී ා
න මහොති.තිමයොජනමතොපරංමකෙග්  ත්තම්පිඨානංඅන්මතොකමරොන්මත
ෙති අති හතී නා  මහොති, ෙම් තාපි සී ා න මහොති, තේ ා එකවීෙතියා
භික්ඛූනං ිචසීදනප්පමහොනකමතො පට්ඨාය තිමයොජනං අනතික්කමිත්වා යත්ථ
යංප ාණංෙඞ්මඝොඉ්ඡති, තත්ථතංප ාණංකත්වාසී ාෙම් න්ිචතබ්බා.
කථං විඤ්ඤායතීති මච? ‘‘තත්ථ අතිඛුද්දිකා නා  යත්ථ එකවීෙති භික්ඛූ
ිචසීදිතුං න ෙක්මකොන්ති. අති හන්තීනා  අන්ත මෙො මකෙග්  ත්මතනපි
තිමයොජනං අතික්කමිත්වා ෙම් තා’’ති කඞ්ඛාවිතරණියං (කඞ්ඛා. අට්ඨ.
ිචදානවණ්ණනා) වචනමතො විඤ්ඤායති. එවං සී ාය ප ාණග් හමණන 
‘‘අතිඛුද්දිකාඅති හන්තී’’තිවුත්මතහිද්වීහිමදොමෙහිමුත්තාමහොති. 

තමතො‘‘ඛණ්ඩිචමිත්තාඡායාිචමිත්තාඅිචමිත්තා’’ති(පරි.486) වුත්මතහි
තීහි විපත්තිමදොමෙහි විමු්චනත්ථං ිචමිත්තකිත්තනං කාතබ්බං, තත්ථ 
අෙම්බන්ධකිත්තමනන ිචමිත්තා සී ා ඛණ්ඩිචමිත්තා නා . කථං? සී ාය
චතූසු දිොසු ඨපිතිචමිත්මතසු පුරත්ථි දිොය ිචමිත්තං කිත්මතත්වා
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අනුක්කම න දක්ඛිණප්ඡි උත්තරදිොසු ිචමිත්තාිච කිත්මතත්වා පුන
පුරත්ථි දිොය ිචමිත්තං කිත්මතතබ්බං, එවං කමත අඛණ්ඩිචමිත්තා නා 
මහොති. යදි පන පුරත්ථි දිොය ිචමිත්තං කිත්මතත්වා අනුක්කම න
දක්ඛිණප්ඡි උත්තරදිොසු ිචමිත්තාිච කිත්මතත්වා ඨමපති, පුන

පුරත්ථි දිොය ිචමිත්තං න කිත්මතති, එවං ඛණ් නිමිත්තා නා  මහොති.

අපරාපි ඛණ් නිමිත්තා නා  යා අිචමිත්තුප පාොණං වා බහිොරරුක්ඛං වා 
ඛාණුකං වා පංසුපුඤ්ජං වා අන්තරා එකං ිචමිත්තං කත්වා ෙම් තා.

පබ්බත්ඡායාදීසු යං කිඤ්චි ඡායං ිචමිත්තං කත්වා ෙම් තා ඡායානිමිත්තා 

නා .ෙබ්බමෙොිචමිත්තංඅකිත්මතත්වාෙම් තා අනිමිත්තා නා .ඉම හිතීහි
මදොමෙහිවිමු්චනත්ථායිචමිත්තකිත්තනංකාතබ්බං. 

කථං? කම් වාචායමපොරාණසී ාෙමූහනනංකත්වාපරිසුද්ධායමකවලාය 
 ා සී ායෙඞ්මඝන යථාජ්ඣාෙයං හිතප්ප ාණේෙ සී  ණ්ඩලේෙචතූසුවා
දිොසු අට්ඨසු වා දිොසු ිචමිත්තුපම  මහට්ඨි පරි්මඡමදන
ද්වත්තිංෙපලගු පිණ්ඩප්ප ාමණ, උක්කට්ඨපරි්මඡමදන හත්ථිප්ප ාණමතො
ඌනප්ප ාමණ පාොමණ ඨමපත්වා ිචමිත්තානං අන්මතො ඨිමතන 
කම් වාචාපාඨමකන විනයධමරන ‘‘පුරත්ථි ාය දිොය කිං ිචමිත්ත’’න්ති
පු්ඡිතබ්බං. අඤ්මඤන‘‘පාොමණො, භන්මත’’තිවත්තබ්බං.පුනවිනයධමරන
‘‘එමෙො පාොමණො ිචමිත්ත’’න්ති වත්වා කිත්මතතබ්බං. ඉමිනා නමයන
සී  ණ්ඩලං පදක්ඛිණං කමරොන්මතන ‘‘පුරත්ථි ාය අනුදිොය, දක්ඛිණාය
දිොය, දක්ඛිණායඅනුදිොය, ප්ඡි ාය දිොය, ප්ඡි ාය අනුදිොය, උත්තරාය
දිොය, උත්තරාය අනුදිොය කිං ිචමිත්තං? පාොමණො, භන්මත. එමෙො
පාොමණොිචමිත්ත’’න්තිකිත්මතත්වාපුන ‘‘පුරත්ථි ායදිොයකිං ිචමිත්තං? 
පාොමණො, භන්මත. එමෙො පාොමණො ිචමිත්ත’’න්ති කිත්මතත්වා 
ිචට්ඨමපතබ්බං.වුත්තඤ්හිකඞ්ඛාවිතරණියං (කඞ්ඛා.අට්ඨ.ිචදානවණ්ණනා) 
‘‘ඛණ්ඩිචමිත්තා නා  අඝටිතිචමිත්තා වු්චතී’’තිආදි. එවං
ිචමිත්තකිත්තමනන ‘‘ඛණ්ඩිචමිත්තා ඡායාිචමිත්තා අිචමිත්තා’’ති වුත්මතහි
තීහිවිපත්තිමදොමෙහි විමුත්තාමහොති. 

තමතො පරං ‘‘බහිසීම ඨිතෙම් තා’’ති (පරි. 486) වුත්තවිපත්තිමදොෙමතො
විමු්චනත්ථං සී ාෙම්මුතිකම් වාචාපාඨකාමල ෙඞ්ඝේෙ ඨිතට්ඨානං
ජාිචතබ්බං.කථං? යදිිචමිත්තාිචකිත්මතත්වාෙඞ්මඝොිචමිත්තානංබහි ඨත්වා
කම් වාචාය සී ං ෙම් න්නති, බහිසීම  ඨිතෙම් තා නා  මහොති, සී ා න
මහොති, තේ ාිචමිත්තාිචකිත්මතත්වාෙඞ්මඝනිචමිත්තානංඅන්මතොඨත්වා
කම් වාචාය සී ාෙම් න්ිචතබ්බා.වුත්තඤ්මහතංකඞ්ඛාවිතරණියං‘‘බහිසීම 
ඨිතෙම් තා නා  ිචමිත්තාිච කිත්මතත්වා ිචමිත්තානං බහි ඨිමතන
ෙම් තා’’ති.එවං සී ාෙම් න්නනට්ඨානිචයම න ‘‘බහිසීම ඨිතෙම් තා’’ති
(පරි.486) වුත්තවිපත්තිමදොෙමතොමුත්තාමහොති. 
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තමතො පරං ‘‘නදියං ෙම් තා, ෙමුද්මද ෙම් තා, ජාතේෙමර ෙම් තා’’ති
(පරි.486) වුත්මතහිතීහිවිපත්තිමදොමෙහිචවිමු්චනත්ථං එවං නසිකාතබ්බං
– ‘‘ෙබ්බා, භික්ඛමව, නදී අසී ා, ෙබ්මබො ෙමුද්මදො අසීම ො, ෙබ්මබො 
ජාතේෙමරො අසීම ො’’ති ( හාව. 147) භ වතා වචනමතො
නදීෙමුද්දජාතේෙමරසු ෙම් තා සී ා න මහොති, මපොරාණසී වි තාය සුද්ධාය
 ා සී ාය ෙම් තා එව සී ා මහොති, තේ ා  ා සී ායම ව බද්ධසී ා
ෙම් න්ිචතබ්බා, න නදීආදීසූති. වුත්තඤ්හි කඞ්ඛාවිතරණියං (කඞ්ඛා. අට්ඨ.
ිචදානවණ්ණනා)‘‘නදියාෙමුද්මදජාතේෙමරෙම් තානා එමතසුනදීආදීසු 
ෙම් තා’’තිආදි. එත්තාවතා ‘‘අයං සී ා අතිඛුද්දිකා, අති හන්තී, 
ඛණ්ඩිචමිත්තා, ඡායාිචමිත්තා, අිචමිත්තා, බහිසීම  ඨිතෙම් තා, නදියං 
ෙම් තා, ෙමුද්මදෙම් තා, ජාතේෙමරෙම් තා, සී ායසී ංෙම්භින්දන්මතන 
ෙම් තා, සී ායසී ංඅජ්මඣොත්ථරන්මතනෙම් තා’’ති (පරි.486) වුත්මතහි
එකාදෙහි මදොමෙහි විමුත්තා හුත්වා ‘‘අබ්භා  හිකා ධූම ො රමජො රාහූ’’ති
වුත්මතහිපඤ්චහි උපක්කිමලමෙහිමුත්තං චන්ද ණ්ඩලං විය, සූරිය ණ්ඩලං
වියචසුපරිසුද්ධා මහොති. 

තිවිධෙම්පත්ති නා  
ිචමිත්තෙම්පත්තිපරිෙෙම්පත්තිකම් වාචාෙම්පත්තිමයො. තාසු
‘‘පබ්බතිචමිත්තං පාොණිචමිත්තංවනිචමිත්තංරුක්ඛිචමිත්තං ග් ිචමිත්තං
වම්මිකිචමිත්තං නදීිචමිත්තං උදකිචමිත්ත’’න්ති ( හාව. 138) වුත්මතසු
අට්ඨසුිචමිත්මතසුතේෙං තේෙංදිොයංයථාලද්ධාිචිචමිත්තාිචකිත්මතත්වා
ෙම් න්ිචතබ්බා.වුත්තඤ්හි කඞ්ඛාවිතරණියං(කඞ්ඛා.අට්ඨ.ිචදානවණ්ණනා)
‘‘පුරත්ථි ාය දිොය කිංිචමිත්තං? පාොමණො, භන්මත. එමෙො පාොමණො
ිචමිත්තන්තිආදිනා නමයන කිත්මතත්වා ෙම් තා’’ති. මතසු ච අට්ඨසු
ිචමිත්මතසු රුක්ඛිචමිත්තාදීනං යථාජ්ඣාෙයට්ඨාමනසු දුල්ලභභාවමතො 
වඩ්ඪිත්වාද්වින්නංබද්ධසී ානංෙඞ්කරකරණමතොචපාොණිචමිත්තේෙපන
තථා ෙඞ්කරකරණාභාවමතොයථි්ඡිතට්ඨානංආහරිත්වාඨමපතුංසුකරභාවමතො
ච සී ංබන්ධන්මතහිභික්ඛූහිසී  ණ්ඩලේෙෙ න්තාිචමිත්තූප ාපාොණා
ඨමපතබ්බා. මතන වුත්තං  හාවග් ට්ඨකථායං ( හාව. අට්ඨ. 138) ‘‘තං
බන්ධන්මතහි ෙ න්තා ිචමිත්තූප ා පාොණා ඨමපතබ්බා’’ති.

වි තිවිමනොදිචයඤ්ච (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.138) ‘‘නිමිත්තූප ා පාසාණා

ඨකපතබ්බ්ාතිඉදං යථාරුචිතට්ඨාමනරුක්ඛිචමිත්තාදීනං දුල්ලභතායා’’තිආදි.
එත්තාවතා ිචමිත්තෙම්පත්තිෙඞ්ඛාතංපඨ ඞ් ංසූපපන්නංමහොති. 

තමතො සී ාෙම්මුතිකරණත්ථං ෙබ්බන්තිම න පරි්මඡමදන චත්තාමරො 
භික්ඛූෙන්ිචපතිත්වායාවතාතේමිං ාම බද්ධසී ංවානදීෙමුද්දජාතේෙමර
වා අමනොක්කමිත්වා ඨිතා භික්ඛූ ෙන්ති, ෙබ්මබ මත හත්ථපාමෙ වා කත්වා
ඡන්දං වා ආහරිත්වා යා සී ා ෙම් තා, ො පරිෙෙම්පත්තියුත්තානා  මහොති.



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(පඨම ොභාම ො) 

253 

පටුන 

මතන වුත්තං කඞ්ඛාවිතරණියං (කඞ්ඛා. අට්ඨ. ිචදානවණ්ණනා)
‘‘පරිෙෙම්පත්තියුත්තා නා  ෙබ්බන්තිම න පරි්මඡමදන චතූහි භික්ඛූහි
ෙන්ිචපතිත්වා’’තිආදි. අථ තං සී ං බන්ධන්තා භික්ඛූ ො න්තවිහාමරසු
වෙන්මත භික්ඛූ තේෙ තේෙ විහාරේෙ සී ාපරි්මඡදං පු්ඡිත්වා මය
බද්ධසී විහාරා, මතෙං සී ාය සී න්තරිකං ඨමපත්වා, මය අබද්ධසී විහාරා, 
මතෙං සී ාය උපචාරං ඨමපත්වා දිොචාරිකභික්ඛූනං ිචේෙඤ්චාරෙ මය යදි
එකේමිංමයව  ා ක්මඛත්මත සී ං බන්ධිතුකා ා, තේමිං මය භික්ඛූ
බද්ධසී විහාරා, මතෙං මපමෙතබ්බං ‘‘අජ්ජ  යං සී ං බන්ධිේො , තුම්මහ
ෙකෙකසී ාපරි්මඡදමතො ාිචක්ඛ ථා’’ති.මය අබද්ධසී විහාරා, මතෙබ්මබ
එකජ්ඣංෙන්ිචපාතාමපතබ්බා, ඡන්දාරහානංඡන්මදො ආහරිතබ්මබො. 

යදි අඤ්ඤං  ා ක්මඛත්තම්පි අන්මතොකත්තුකා ා, තත්ථ ිචවාසිමනො 
භික්ඛූ ෙ ානෙංවාෙකසී ාෙම් න්නනකාමල ආ න්තුම්පි අනා න්තුම්පි
වට්ටන්ති. අවිප්පවාෙසී ාෙම් න්නනකාමල පන අන්මතොිචමිත්ත මතහි
භික්ඛූහිආ න්තබ්බං, අනා ්ඡන්තානංඡන්මදොආහරිතබ්මබො. වුත්තඤ්මහතං
ෙ න්තපාොදිකායං ( හාව. අට්ඨ. 138) ‘‘තං බන්ධිතුකාම හි 
ො න්තවිහාමරසු භික්ඛූ’’තිආදි. එවං භික්ඛූසු ෙන්ිචපතිමතසු ඡන්දාරහානං
ඡන්මද ආහමට මතසු මතසු  ග්ම සු නදීතිත්ථ ා ද්වාරාදීසු ච
ආ න්තුකභික්ඛූනංසීඝංසීඝං හත්ථපාොනයනත්ථඤ්චබහිසී කරණත්ථඤ්ච
ආරාමිකො මණමරඨමපත්වාමභරිෙඤ්ඤංවා ෙඞ්ඛෙඤ්ඤංවාකාරාමපත්වා
ිචමිත්තකිත්තනානන්තරංවුත්තාය‘‘සුණාතුම , භන්මත ෙඞ්මඝො’’තිආදිකාය
( හාව.139) කම් වාචායසී ාබන්ධිතබ්බා.වුත්තඤ්හි අට්ඨකථායං ( හාව.
අට්ඨ. 138) ‘‘එවං ෙන්ිචපතිමතසු පන භික්ඛූසූ’’තිආදි. එත්තාවතා 
පරිෙෙම්පත්තිෙඞ්ඛාතංදුතියඞ් ංසූපපන්නංමහොති. 

තමතො පරං කම් වාචාපාඨෙ මය ‘‘සී ං, භික්ඛමව, ෙම් න්නන්මතන 
පඨ ං ෙ ානෙංවාෙකසී ා ෙම් න්ිචතබ්බා, ප්ඡා තිචීවමරන අවිප්පවාමෙො 
ෙම් න්ිචතබ්මබො’’ති ( හාව. 144) වචනමතො පඨ ං ෙ ානෙංවාෙකසී ා
ෙම් න්ිචතබ්බා, ප්ඡා අවිප්පවාෙසී ා ෙම් න්ිචතබ්බා, 
ෙ ානෙංවාෙකකම් වාචාපරිමයොොමනමයව ිචමිත්තාිච බහි කත්වා
ිචමිත්තානං අන්මතොප ාමණමනව ෙ ානෙංවාෙකසී ා 
චතුනහුතාධිකද්විලක්ඛමයොජනපුථුලං  හාපථවිං විිචවිජ්ඣිත්වා
පථවීෙන්ධාරකඋදකං පරියන්තං කත්වා  තා. මතන වුත්තං
ෙ න්තපාොදිකායං ‘‘කම් වාචාපරිමයොොමනමයව…මප.…  තා මහොතී’’ති.
අවිප්පවාෙකම් වාචාපරිමයොොමන අවිප්පවාෙසී ා යදි අන්මතොසී ාය  ාම ො 
අත්ථි,  ා ඤ්ච  ාමූපචාරඤ්ච මුඤ්චිත්වා ෙ ානෙංවාෙකසී ාය
 තපරි්මඡමදමනව  තා. ඉති තිචීවමරන අවිප්පවාෙසී ා  ා ඤ්ච
 ාමූපචාරඤ්ච න අවත්ථරති, ෙ ානෙංවාෙකසී ාව අවත්ථරති, 
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ෙ ානෙංවාෙකසී ා අත්තමනො ධම් තාය  ්ඡති. අවිප්පවාෙසී ා පන යත්ථ
ෙ ානෙංවාෙකසී ා, තත්මථව ්ඡති.මතනවුත්තං ෙ න්තපාොදිකායං‘‘ඉති
භික්ඛූනංඅවිප්පවාෙසී ා…මප.…  ්ඡතී’’ති.තේ ා– 

‘‘සුණාතු ම , භන්මතෙඞ්මඝො, යාවතාෙ න්තා ිචමිත්තාකිත්තිතා.
යදි ෙඞ්ඝේෙ පත්තකල්ලං, ෙඞ්මඝො එමතහි ිචමිත්මතහි සී ං 
ෙම් න්මනයයෙ ානෙංවාෙංඑකූමපොෙථං, එොඤත්ති. 

‘‘සුණාතුම , භන්මතෙඞ්මඝො, යාවතාෙ න්තාිචමිත්තාකිත්තිතා, 
ෙඞ්මඝො එමතහි ිචමිත්මතහි සී ං ෙම් න්නති ෙ ානෙංවාෙං
එකූමපොෙථං. යේොයේ මතො ඛ ති එමතහිිචමිත්මතහි සී ාය ෙම්මුති
ෙ ානෙංවාොය එකූමපොෙථාය, මෙො තුණ්හේෙ. යේෙ නක්ඛ ති, මෙො
භාමෙයය.ෙම් තාොසී ාෙඞ්මඝනඑමතහිිචමිත්මතහි ෙ ානෙංවාො
එකූමපොෙථා, ඛ ති ෙඞ්ඝේෙ, තේ ා තුණ්හී. එවම තං ධාරයාමී’’ති
( හාව. 139). 

එොෙ ානෙංවාෙකකම් වාචා, 
‘‘සුණාතු ම , භන්මත ෙඞ්මඝො, යා ො ෙඞ්මඝන සී ා ෙම් තා 

ෙ ානෙංවාොඑකූමපොෙථා.යදිෙඞ්ඝේෙපත්තකල්ලං, ෙඞ්මඝොතංසී ං
තිචීවමරන අවිප්පවාෙං ෙම් න්මනයය ඨමපත්වා  ා ඤ්ච
 ාමූපචාරඤ්ච, එොඤත්ති. 

‘‘සුණාතු ම , භන්මත ෙඞ්මඝො, යා ො ෙඞ්මඝන සී ා ෙම් තා 
ෙ ානෙංවාො එකූමපොෙථා. ෙඞ්මඝො තං සී ං තිචීවමරන අවිප්පවාෙං
ෙම් න්නති ඨමපත්වා  ා ඤ්ච  ාමූපචාරඤ්ච. යේොයේ මතො ඛ ති
එතිේො සී ාය තිචීවමරන අවිප්පවාෙෙම්මුති ඨමපත්වා  ා ඤ්ච
 ාමූපචාරඤ්ච, මෙො තුණ්හේෙ.යේෙනක්ඛ ති, මෙොභාමෙයය.ෙම් තා
ො සී ා ෙඞ්මඝන තිචීවමරන අවිප්පවාො ඨමපත්වා  ා ඤ්ච
 ාමූපචාරඤ්ච, ඛ ති ෙඞ්ඝේෙ, තේ ා තුණ්හී. එවම තං ධාරයාමී’’ති
( හාව.144). 

එො අවිප්පවාෙකම් වාචා ඤත්තිමදොෙඅනුේොවනාමදොමෙ අනුට්ඨමපත්වා
සුට්ඨු භණිතබ්බා. එත්තාවතා කම් වාචාෙම්පත්තිෙඞ්ඛාතං තතියඞ් ං
සූපපන්නංමහොති. 

එව යං සී ා අන්මතො  ණිවි ානං බහි රජතපරික්ඛිත්තං 
වි ානොමිකමදවපුත්මතොති ඉම හි තීහි අඞ්ම හි ෙම්පන්නං චන්ද ණ්ඩලං
විය, අන්මතො කනකවි ානංබහිඵලිකපරික්ඛිත්තංවි ානොමිකමදවපුත්මතොති 
ඉම හි තීහි අඞ්ම හි ෙම්පන්නං සූරිය ණ්ඩලං විය ච 
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ිචමිත්තෙම්පත්තිපරිෙෙම්පත්තිකම් වාචාෙම්පත්තිෙඞ්ඛාමතහි තීහි අඞ්ම හි 
ෙම්පන්නා හුත්වා අතිවිය මෙොභති විමරොචති, ජිනොෙනේෙ
චිරට්ඨිතිකාරණභූතා හුත්වා තිට්ඨතීති දට්ඨබ්බං. වුත්තඤ්මහතං
උමපොෙථක්ඛන්ධකපාළියං ‘‘සී ං, භික්ඛමව, ෙම් න්නන්මතන පඨ ං
ෙ ානෙංවාෙකසී ාෙම් න්ිචතබ්බා’’තිආදි. 

‘‘ිචමිත්මතන ිචමිත්තං ෙම්බන්ධිත්වා’’ති එත්ථ පන පුබ්මබ 
වුත්තනමයමනවපුරත්ථි දිෙමතොපට්ඨායපදක්ඛිණංකත්වාෙබ්බිචමිත්තාිච 
කිත්මතත්වා උත්තරානුදිෙං පත්වා තත්මථව අට්ඨමපත්වා පුබ්මබ කිත්තිතං 
පුරත්ථි දිොය ිචමිත්තං පුන කිත්මතත්වා ෙම් තාති අත්මථො. එවං ෙම් තා
අයං සී ා එකාදෙහි විපත්තීහි මුත්තා, තීහි ෙම්පත්තීහි ෙ න්නා තා හුත්වා 
ෙබ්බාකාරෙම්පන්නා පඤ්චවේෙෙහේෙපරි ාණකාලං අපරි ාණං භික්ඛූනං 
අපමලොකනාදිචතුබ්බිධකම් කරණට්ඨානභූතාබද්ධසී ාමහොතීතිදට්ඨබ්බා. 

යදි පනෙඛණ්ඩසී ං හාසී ංබන්ධිතුකා ා, පුබ්මබවුත්තනමයනසුට්ඨු
මෙොමධත්වා ෙමූහිචතමපොරාණසී ාය මකවලාය පකති ා සී ාය වා 
විසුං ා සී ාය වා බන්ධිතබ්බා, තාසු ච ද්වීසු සී ාසුපබ්බජ්ජුපෙම්පදාදීනං 
ෙඞ්ඝකම් ානංසුඛකරණත්ථංසී ාපඨ ංබන්ධිතබ්බා, තංපනබන්ධන්මතහි
වත්තං ජාිචතබ්බං. ෙමච හි මබොධිමචතියභත්තොලාදීිච ෙබ්බවත්ථූිච
පතිට්ඨාමපත්වා කතවිහාමර බන්ධන්ති, විහාර ජ්මඣ බහූනං
ෙම ොෙරණට්ඨාමන අබන්ධිත්වා විහාරප්චන්මත විවිත්මතොකාමෙ
බන්ධිතබ්බා. අකතවිහාමර බන්ධන්මතහි මබොධිමචතියාදීනං ෙබ්බවත්ථූනං 
පතිට්ඨානං ෙල්ලක්මඛත්වා යථා පතිට්ඨිමතසු වත්ථූසු විහාරප්චන්මත 
විවිත්මතොකාමෙමහොති, එවංබන්ධිතබ්බා.තථාහිවුත්තංෙ න්තපාොදිකායං
( හාව. අට්ඨ.138) ‘‘ඉ ංපනෙ ානෙංවාෙකසී ංෙම් න්නන්මතහී’’තිආදි. 

කිත්තකප්ප ාණා පන ඛණ්ඩසී ා බන්ධිතබ්බාති? මහට්ඨි පරි්මඡමදන
ෙමච එකවීෙති භික්ඛූ  ණ්හාති, වට්ටති, තමතො ඔරං න වට්ටති. පරං
භික්ඛුෙහේෙං ණ්හන්තීපිවට්ටති.වුත්තඤ්හිඅට්ඨකථායං( හාව.138) ‘‘ො 

මහට්ඨි පරි්මඡමදනා’’තිආදි. එෙවීසකභික්ඛූතිච ිචසින්මනෙන්ධායවුත්තං, 
ඉදඤ්චඅබ්භානකරණකාමලකම් ාරහභික්ඛුනාෙද්ධිං වීෙති ණේෙෙඞ්ඝේෙ
ිචසීදනප්පමහොනකත්ථං වුත්තං. වුත්තඤ්හි වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.
 හාවග්  2.138) ‘‘එකවීෙති භික්ඛූ’’තිආදි. තං ඛණ්ඩසී ං බන්ධන්මතහි
භික්ඛූහි සී  ා කේෙ ෙ න්තා ිචමිත්තූප ා පාොණා ඨමපතබ්බා.
අන්මතොඛණ්ඩසී ායම ව ඨත්වා ඛණ්ඩසී ා බන්ධිතබ්බා. ‘‘එමෙො පාොමණො 
ිචමිත්ත’’න්ති එවං ිචමිත්තාිච කිත්මතත්වා කම් වාචාය සී ා බන්ධිතබ්බා, 
තේොමයවසී ායද ්හීකම් ත්ථංඅවිප්පවාෙකම් වාචාකාතබ්බා.වුත්තඤ්හි 
අට්ඨකථායං ( හාව.අට්ඨ.138) ‘‘තංබන්ධන්මතහී’’තිආදි.එවංඛණ්ඩසී ං 
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ෙම් න්ිචත්වා බහි සී න්තරිකපාොණා ඨමපතබ්බා. සී න්තරිකා
ප්ඡි මකොටියා එකරතනප්ප ාණා වට්ටති, විදත්ථිප්ප ාණාපි 
චතුරඞ්ගුලප්ප ාණාපිවට්ටති.ෙමචපනවිහාමරො හාමහොති, ද්මවපිතිේමෙොපි 
තතුත්තරිපි ඛණ්ඩසී ාමයො බන්ධිතබ්බා. වුත්තඤ්හි අට්ඨකථායං ‘‘සී ං 
ෙම් න්ිචත්වා’’තිආදි. 

එවං ඛණ්ඩසී ං ෙම් න්ිචත්වා  හාසී ාෙම්මුතිකාමල ඛණ්ඩසී මතො 
ිචක්ඛමිත්වා  හාසී ාය ඨත්වා ෙ න්තා අනුපරියායන්මතහි
සී න්තරිකපාොණා කිත්මතතබ්බා, තමතො අවමෙෙිචමිත්තාිච කිත්මතත්වා
හත්ථපාෙං අවිජහන්මතහි කම් වාචාය ෙ ානෙංවාෙකසී ං ෙම් න්ිචත්වා
තේෙ ද ්හීකම් ත්ථං අවිප්පවාෙකම් වාචාපි කාතබ්බා. තථා හි වුත්තං
අට්ඨකථායං( හාව.අට්ඨ.138) ‘‘එවංඛණ්ඩසී ංෙම් න්ිචත්වා’’තිආදි. 

‘‘ෙ න්තා අනුපරියායන්මතහි සී න්තරිකපාොණා කිත්මතතබ්බා’’ති 
වුත්තං. කථං කිත්මතතබ්බාති? දක්ඛිණමතො අනුපරියායන්මතමනව
කිත්මතතබ්බා.තථාහි ඛණ්ඩසී මතොප්ඡි ායදිොයපුරත්ථාභිමුමඛනඨත්වා
‘‘පුරත්ථි ාය දිොය කිං ිචමිත්ත’’න්ති තත්ථ ෙබ්බාිච ිචමිත්තාිච
අනුක්කම න කිත්මතත්වා තථා උත්තරාය දිොය දක්ඛිණාභිමුමඛන ඨත්වා
‘‘දක්ඛිණාය දිොය කිං ිචමිත්ත’’න්ති අනුක්කම න කිත්මතත්වා තථා
පුරත්ථි ායදිොයප්ඡි ාභිමුමඛනඨත්වා‘‘ප්ඡි ායදිොයකිං ිචමිත්ත’’න්ති
අනුක්කම න කිත්මතත්වා තථා දක්ඛිණාය දිොය උත්තරාභිමුමඛන ඨත්වා
‘‘උත්තරායදිොයකිංිචමිත්ත’’න්තිතත්ථෙබ්බාිචිචමිත්තාිච අනුක්කම න
කිත්මතත්වා පුන ප්ඡි ාය දිොය පුරත්ථාභිමුමඛන ඨත්වා පුරි ං කිත්තිතං
වුත්තනමයමනව පුන කිත්මතතබ්බං. එවං බහූනම්පි ඛණ්ඩසී ානං 
සී න්තරිකපාොණා ප්මචකං කිත්මතතබ්බා, තමතො ප්ඡා
අවමෙෙිචමිත්තානීති  හාසී ාය බාහිරබන්ධමනසු ිචමිත්තාිච. එවං
සී න්තරිකපාොණා හාසී ායඅන්මතොිචමිත්තාිච මහොන්තිද්වින්නංසී ානං 
ෙඞ්කරමදොොප  නත්ථං සී න්තරිකපාොණානං ඨමපතබ්බත්තා. එවං
ෙ න්තාඅනුපරියායන්මතනසී න්තරිකපාොණා කිත්මතතබ්බා.තථාහිවුත්තං

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.138) ‘‘සී න්තරිෙපාසාණාති 
සී න්තරිකාය ඨපිතිචමිත්තපාොණා, මතපනකිත්මතන්මතනපදක්ඛිණමතො
අනුපරියායන්මතමනව කිත්මතතබ්බා’’තිආදි. 

කිං ඉමිනා අනුක්කම මනව සී ා ෙම් න්ිචතබ්බා, උදාහු අඤ්මඤනපි 
අනුක්කම න ෙම් න්ිචතබ්බාති? ෙමච පන ඛණ්ඩසී ාය ිචමිත්තාිච
කිත්මතත්වා තමතො සී න්තරිකාය ිචමිත්තාිච කිත්මතත්වා  හාසී ාය
ිචමිත්තාිචකිත්මතන්ති, එවං තීසුඨාමනසුිචමිත්තාිචකිත්මතත්වා යං සී ං
ඉ්ඡන්ති, තං පඨ ං බන්ධිතුං වට්ටති. එවං ෙන්මතපි යථාවුත්තනමයන
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ඛණ්ඩසී මතොව පට්ඨාය බන්ධිතබ්බා. තථා හි වුත්තං අට්ඨකථායං ( හාව.
අට්ඨ. 138) ‘‘ෙමච පන ඛණ්ඩසී ාය ිචමිත්තානී’’තිආදි. එවං
ඛණ්ඩසී  හාසී බන්ධමනනභික්ඛූනංමකොගුමණොතිමච? එවංබද්ධාසුපන
සී ාසු ඛණ්ඩසී ාය ඨිතා භික්ඛූ  හාසී ායං කම් ං කමරොන්තානං භික්ඛූනං
කම් ංන මකොමපන්ති,  හාසී ායවාඨිතාඛණ්ඩසී ායකම් ංකමරොන්තානං, 
සී න්තරිකාය පන ඨිතා උභින්නම්පින මකොමපන්ති.  ා ක්මඛත්මත ඨත්වා
කම් ං කමරොන්තානං පන සී න්තරිකාය ඨිතා මකොමපන්ති. සී න්තරිකා හි
 ා ක්මඛත්තං භජති. තථා හි වුත්තං අට්ඨකථායං ‘‘එවං බද්ධාසු පන
සී ාසූ’’තිආදි, එවං බද්ධසී විහාමරසු වෙන්තා භික්ඛූ තිචීවරාධිට්ඨාමනන
අධිට්ඨිමතහිතිචීවමරහිවිනායථාරුචිවසිතුංලභන්ති.ෙමචපන  ාම ොඅත්ථි, 
 ා  ාමූපචාමරසුනලභතීතිදට්ඨබ්බං. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

සී ාබන්ධනවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරො. 

25. උකපොසථපවාරණාවිනිච්ඡයෙථා 

168. එවං සී ාවිිච්ඡයං කමථත්වා ඉදාිච උමපොෙථපවාරණාවිිච්ඡයං

කමථතුං ‘‘උකපොසථපවාරණාකඑත්ථ’’තයාදි ාහ.තත්ථඋමපොෙථෙද්මදොතාව 
– 

‘‘උද්මදමෙ පාතිම ොක්ඛේෙ, පණ්ණත්තියමුමපොෙමථො; 
උපවාමෙචඅට්ඨඞ්ම , උමපොෙථදිමනසියා’’ති.– 

වචනමතො පාතිම ොක්ඛුද්මදමෙ පණ්ණත්තියං උපවාමෙ අට්ඨඞ් සීමල 
උමපොෙථදිමන ච වත්තති. තථා මහෙ ‘‘ආයා ාවුමෙො කප්පින උමපොෙථං
 මිේො ා’’තිආදීසු (දී. ිච. අට්ඨ. 1.150;  . ිච. අට්ඨ. 3.85) 
පාතිම ොක්ඛුද්මදමෙආ මතො, ‘‘උමපොෙමථොනා  නා රාජා’’තිආදීසු (දී.ිච.
2.246) පණ්ණත්තියං, ‘‘සුද්ධේෙ මව ෙදා මඵග්ගු, සුද්ධේෙ උමපොෙමථො
ෙදා’’තිආදීසු ( . ිච. 1.79) උපවාමෙ, ‘‘එවං අට්ඨඞ් ෙ න්නා මතො මඛො, 
විොමඛ, උමපොෙමථොඋපවුත්මථො’’තිආදීසු (අ.ිච.8.43) අට්ඨඞ් සීමල. ‘‘න, 
භික්ඛමව, උමපොෙමථෙභික්ඛුකාආවාොඅභික්ඛුමකොආවාමෙො’’තිආදීසු(පාචි.
1048) උමපොෙථදිමන වත්තති. ‘‘පාරිසුද්ධිඋමපොෙමථො
අධිට්ඨානුමපොෙමථො’’තිආදීසු පාරිසුද්ධිඅධිට්ඨාමනසුපි වත්තති. මත පන
පාතිම ොක්ඛුද්මදමෙ අන්මතො ධාති කත්වා විසුං න වුත්තා. ඉධ පන
පාතිම ොක්ඛුද්මදමෙ උමපොෙථදිමන ච වත්තති. තත්ථ පාතිම ොක්ඛුද්මදමෙ

උපවෙනං උකපොසකථො, සීමලන උමපතා හුත්වා වෙනන්තයත්මථො.
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උමපොෙථදිමන උපවෙන්ති එත්ථාති උකපොසකථො, එතේමිං දිවමෙ සීමලන
උමපතාහුත්වාවෙන්තීතයත්මථො. 

පවාරණා-ෙද්මදොපන ‘‘පවාරණාපටික්මඛමප, කථිතාජ්මඣෙනායචා’’ති 
අභිධානප්පදීපිකායං වචනමතො පටික්මඛමප අජ්මඣෙමන ච වත්තති. තත්ථ
‘‘මයොපනභික්ඛු භුත්තාවීපවාරිමතොඅනතිරිත්තංඛාදනීයංවාමභොජනීයංවා 
ඛාමදයය වා භුඤ්මජයය වා, පාචිත්තිය’’න්තිආදීසු (පාචි. 238) පටික්මඛමප, 
‘‘ෙඞ්මඝො පවාමරයයා’’තිආදීසු ( හාව. 210) අජ්මඣෙමන, ‘‘අජ්ජපවාරණා
චාතුද්දසී’’තිආදීසු ( හාව. අට්ඨ. 212) පවාරණාදිවමෙ. මෙො පන
අජ්මඣෙනදිවමෙොමයවාති විසුං න වුත්මතො. ඉධ පන අජ්මඣෙමන වත්තති, 

තේ ාපවාරීයමත පවාරණා, පකාමරන ඉ්ඡීයමතතයත්මථො.ප-පුබ්බවරධාතු
චුරාදි ණිකායං. 

එත්ථ ච කිඤ්චාපි පාළියං උමපොෙථක්ඛන්ධකානන්තරං 
වේසූපනායිකක්ඛන්ධමකො, තදනන්තරං පවාරණක්ඛන්ධමකො ෙඞ්ගීමතො, 
තථාපි උමපොෙථපවාරණකම් ානංමයභුමයයනෙ ානත්තාය කමිවභූතත්තා
මිේමෙත්වා කමථන්මතො සුවිඤ්මඤමයයො මහොති ෙල්ලහුක න්මථො චාති
 න්ත්වා ඛන්ධකද්වයෙඞ් හිතං අත්ථං එමකමනව පරි්මඡමදන දේමෙති
ආචරිමයො. තත්ථ චාතුද්දසිමකො පන්නරසිමකො ො ග්ගීඋමපොෙමථොති
දිවෙවමෙනතමයො උමපොෙථා මහොන්තීතිෙම්බන්මධො. චතුද්දසියංිචයුත්මතො 

චාතුද්දසිකෙො, එවං පන්නරසිකෙො. සා ග්ගීඋකපොසකථො නා 

ෙඞ්ඝො ග්ගිකදිවමෙ කාතබ්බඋමපොෙමථො. කහ න්තගිම්හවස්සානං කණ්ණං

උතූනන්ති එත්ථ කහ න්තඋතු නා  අපරකත්තිකකා පක්ඛේෙ පාටිපදමතො 

පට්ඨාය ඵග්ගුනපුණ්ණ පරිමයොොනා චත්තාමරො  ාො. ගිම්හඋතු නා 
ඵග්ගුනේෙ කා පක්ඛපාටිපදමතො පට්ඨාය ආො ්හිපුණ්ණ පරිමයොොනා

චත්තාමරො ාො. වස්සානඋතු නා ආො ්හේෙකා පක්ඛපාටිපදමතොපට්ඨාය 

අපරකත්තිකපුණ්ණ පරිමයොොනා චත්තාමරො  ාො. තකයසත්ත පක්කඛසු 

ද්කවද්කවෙත්වාඡචාතුද්දසිොතිමහ න්තේෙඋතුමනොතතිමයචෙත්තම 
ච පක්මඛ ද්මව චාතුද්දසිකා, මි සිර ාෙේෙ කා පක්මඛ,  ාඝ ාෙේෙ
කා පක්මඛ චාති අත්මථො. එවං ගිම්හේෙ උතුමනො තතිමය චිත්ත ාෙේෙ
කා පක්මඛ ෙත්තම  මජට්ඨ ාෙේෙ කා පක්මඛ ච, වේොනේෙ උතුමනො
තතිමයොවණේෙකා පක්මඛච ෙත්තම අේෙයුජ ාෙේෙකා පක්මඛචාති

අත්මථො. කසසා පන්නරසිොතිමෙොඅට්ඨාරෙපන්නරසිකා. 

මහොතිමචත්ථ– 

‘‘කත්තිකේෙචකා ම්හා; 
යාවඵග්ගුනපුණ්ණ ා; 
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මහ න්තකාමලොතිවිඤ්මඤමයයො; 
අට්ඨමහොන්තිඋමපොෙථා. 

‘‘ඵග්ගුනේෙචකා ම්හා; 
යාවආො ්හිපුණ්ණ ා; 
ගිම්හකාමලොතිවිඤ්මඤමයයො; 
අට්ඨමහොන්තිඋමපොෙථා. 

‘‘ආො ්හේෙචකා ම්හා; 
යාවකත්තිකපුණ්ණ ා; 
වේෙකාමලොති විඤ්මඤමයයො; 
අට්ඨමහොන්තිඋමපොෙථා. 

‘‘උතූනංපනතිණ්ණන්නං, පක්මඛතතියෙත්තම ; 
චතුද්දමෙොති පාතිම ොක්ඛං, උද්දිෙන්ති නයඤ්ඤුමනො’’ති. (කඞ්ඛා. 
අභි.ටී.ිචදානවණ්ණනා); 

එවං එෙසංවච්ඡකර චතුවීසක උකපොසථාති එවං ඉමිනා වුත්තනමයන
මහ න්තාදීනං තිණ්ණං උතූනං එමකකේමිං උතුම්හි ප්මචකං 
අට්ඨඅට්ඨඋමපොෙථත්තා උතුත්තයෙම ොධානභූමත එකේමිං ෙංව්ඡමර

චතුවීෙති උමපොෙථා මහොන්තීති අත්මථො. ඉදං තාව පෙකචාරිත්තන්ති ඉදං
එකේමිං ෙංව්ඡමර ඡචාතුද්දසිකඅට්ඨාරෙපන්නරසිකඋමපොෙථකරණං තාව
පඨ ං පකතියා ෙභාමවන චාරිත්තං කාතබ්බං කම් ං මහොති, න
බහුතරාවාසිකාදිනාකාරමණනකාතබ්බන්ති අත්මථො. 

තථාරූපපච්චකය සකඅඤ්ඤස්මිම්පිචාතුද්දකසඋකපොසථංොතුංවට්ටතීති
‘‘ෙකිං පක්ඛේෙ චාතුද්දමෙ වා පන්නරමෙ වා පාතිම ොක්ඛං උද්දිසිතු’’න්ති
( හාව. 136) වචනමතො ‘‘මයො පන ආ න්තුමකහි ආවාසිකානං
අනුවත්තිතබ්බ’’න්තිආදිවචනමතො ( හාව. 178) ච තථාරූපප්චමය ෙති

අඤ්ඤේමිම්පිචාතුද්දමෙඋමපොෙථංකාතුංවට්ටතීතිඅත්මථො. තත්ථ සකින්ති

එකවාරං. දවාසිොනං අනුවත්කතබ්බ්න්ති ආවාසිමකහි ‘‘අජ්ජුමපොෙමථො
චාතුද්දමෙො’’ති පුබ්බකි්මච කරිය ාමන අනුවත්තිතබ්බං, න

පටික්මකොසිතබ්බං. දදි-ෙද්මදන ‘‘ආවාසිමකහි ආ න්තුකානං
අනුවත්තිතබ්බ’’න්ති වචනං, ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, මතහි භික්ඛූහි ද්මව
තමයො උමපොෙමථ චාතුද්දසිමක කාතුං, කථං  යං මතහි භික්ඛූහි පඨ තරං 
පවාමරයයා ා’’ති ( හාව. 240) වචනඤ්ච ෙඞ් ණ්හාති. එත්ථ ච
පඨ සුත්තේෙ එමකකේෙ උතුමනො තතියෙත්ත පක්ඛේෙ චාතුද්දමෙ වා
අවමෙෙේෙ පන්නරමෙ වා ෙකිං පාතිම ොක්ඛං උද්දිසිතබ්බන්ති.
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පකතිචාරිත්තවමෙනපි අත්ථෙම්භවමතො ‘‘ආ න්තුමකහී’’තිආදීිච සුත්තාිච

දේසිතානීති මවදිතබ්බං. තථාරූපපච්චකය සතීති අඤ්ඤේමිම්පි චාතුද්දමෙ
උමපොෙථංකාතුං අනුරූමපආවාසිකාබහුතරාමහොන්තීතිඑව ාදිමකප්චමය

ෙති. අඤ්ඤස්මිම්පි චාතුද්දකසති තිණ්ණං උතූනං 
තතියෙත්ත පක්ඛචාතුද්දෙමතොඅඤ්ඤේමිංචාතුද්දමෙ. 

තත්රායං පාළි( හාව.178) – 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛමව, ආවාසිකානං භික්ඛූනං චාතුද්දමෙො මහොති, 
ආ න්තුකානං පන්නරමෙො. ෙමච ආවාසිකා බහුතරා මහොන්ති, 
ආ න්තුමකහි ආවාසිකානං අනුවත්තිතබ්බං. ෙමච ෙ ෙ ා මහොන්ති, 
ආ න්තුමකහිආවාසිකානං අනුවත්තිතබ්බං. ෙමච ආ න්තුකා බහුතරා
මහොන්ති, ආවාසිමකහිආ න්තුකානං අනුවත්තිතබ්බං. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛමව, ආවාසිකානං භික්ඛූනං පන්නරමෙො මහොති, 
ආ න්තුකානං චාතුද්දමෙො. ෙමච ආවාසිකා බහුතරා මහොන්ති, 
ආ න්තුමකහි ආවාසිකානං අනුවත්තිතබ්බං. ෙමච ෙ ෙ ා මහොන්ති, 
ආ න්තුමකහිආවාසිකානං අනුවත්තිතබ්බං. ෙමච ආ න්තුකා බහුතරා
මහොන්ති, ආවාසිමකහිආ න්තුකානංඅනුවත්තිතබ්බං. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛමව, ආවාසිකානං භික්ඛූනං පාටිපමදො මහොති, 
ආ න්තුකානං පන්නරමෙො. ෙමච ආවාසිකා බහුතරා මහොන්ති, 
ආවාසිමකහි ආ න්තුකානං නාකා ා දාතබ්බා ො ග්ගී, ආ න්තුමකහි
ිචේසී ං  න්ත්වා උමපොෙමථො කාතබ්මබො. ෙමච ෙ ෙ ා මහොන්ති, 
ආවාසිමකහි ආ න්තුකානං නාකා ා දාතබ්බා ො ග්ගී, ආ න්තුමකහි
ිචේසී ං  න්ත්වා උමපොෙමථො කාතබ්මබො. ෙමච ආ න්තුකා බහුතරා
මහොන්ති, ආවාසිමකහිආ න්තුකානංො ග්ගීවා දාතබ්බා, ිචේසී ංවා
 න්තබ්බං. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛමව, ආවාසිකානං භික්ඛූනං පන්නරමෙො මහොති, 
ආ න්තුකානං පාටිපමදො. ෙමච ආවාසිකා බහුතරා මහොන්ති, 
ආ න්තුමකහිආවාසිකානංො ග්ගී වාදාතබ්බා, ිචේසී ංවා න්තබ්බං.
ෙමචෙ ෙ ාමහොන්ති, ආ න්තුමකහිආවාසිකානං ො ග්ගීවාදාතබ්බා, 
ිචේසී ං වා  න්තබ්බං. ෙමච ආ න්තුකා බහුතරා මහොන්ති, 
ආ න්තුමකහි ආවාසිකානං නාකා ා දාතබ්බා ො ග්ගී, ආවාසිමකහි
ිචේසී ං න්ත්වා උමපොෙමථොකාතබ්මබො’’ති. 

තත්රායං අට්ඨකථා( හාව.අට්ඨ.178) – 
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දවාසිොනං භික්ඛූනං චාතුද්දකසො කහොක, ද න්තුොනං පන්නරකසොති
එත්ථමයෙං පන්නරමෙො, මතතිමරොරට්ඨමතොවාආ තා, අතීතංවාඋමපොෙථං

චාතුද්දසිකං අකංසූති මවදිතබ්බා. දවාසිොනං අනුවත්කතබ්බ්න්ති
ආවාසිමකහි ‘‘අජ්ජුමපොෙමථො චාතුද්දමෙො’’ති පුබ්බකි්මච කරිය ාමන

අනුවත්තිතබ්බං, න පටික්මකොසිතබ්බං. නාො ා දාතබ්බ්ාති න අිච්ඡාය 
දාතබ්බාති. 

‘‘අනුජානාමි භික්ඛමව’’තිආදිම්හි අයං පවාරණක්ඛන්ධකා තා පාළි 
( හාව. 240) – ඉධ පන, භික්ඛමව, ෙම්බහුලා ෙන්දිට්ඨා ෙම්භත්තා භික්ඛූ 
අඤ්ඤතරේමිංආවාමෙවේෙංඋප ්ඡන්ති, මතෙංො න්තාඅඤ්මඤභික්ඛූ 
භණ්ඩනකාරකා කලහකාරකා විවාදකාරකා භේෙකාරකා ෙඞ්මඝ
අධිකරණකාරකාවේෙං උප ්ඡන්ති ‘‘ යංමතෙංභික්ඛූනංවේෙංවුත්ථානං
පවාරණාය පවාරණං ඨමපේො ා’’ති. අනුජානාමි, භික්ඛමව, මතහි භික්ඛූහි
ද්මවතමයොඋමපොෙමථචාතුද්දසිමකකාතුං, කථං යං මතහිභික්ඛූහිපඨ තරං
පවාමරයයා ාති. 

තත්රායං අට්ඨකථා ( හාව. අට්ඨ. 240) – ද්කව තකයො උකපොසකථ

චාතුද්දසිකෙ ොතුන්ති එත්ථ චතුත්ථපඤ්ච ා ද්මව, තතිමයො පන පකතියාපි
චාතුද්දසිමකොමයවාති, තේ ාතතියචතුත්ථාවාතතියචතුත්ථපඤ්ච ාවාද්මව 
තමයො චාතුද්දසිකා කාතබ්බා. අථ චතුත්මථ කමත සුණන්ති, පඤ්චම ො
චාතුද්දසිමකො කාතබ්මබො, එවම්පිද්මවචාතුද්දසිකාමහොන්ති.එවංකමරොන්තා
භණ්ඩනකාරකානං මතරමෙ වා චාතුද්දමෙ වා ඉම  පන්නරසීපවාරණං
පවාමරේෙන්තීති. 

තත්ථ අයංොරත්ථදීපනීපාමඨො(ොරත්ථ.ටී.  හාවග් 3.240) – චතුත්කථ

ෙකත සුණන්තීති චතුත්මථ පන්නරසිකුමපොෙමථ කමත අම්හාකං පවාරණං

ඨමපේෙන්තීතිසුණන්ති. එවම්පිද්කවචාතුද්දසිොකහොන්තීතිතතිමයනෙද්ධිං
ද්මව චාතුද්දසිකාමහොන්තීති. 

තත්රායං වි තිවිමනොදනීපාමඨො (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.240) – ද්කව

චාතුද්දසිො කහොන්තීති තතියපක්මඛ චාතුද්දසියා ෙද්ධිං ද්මව චාතුද්දසිකා

මහොන්ති. භණ් නොරොනං කතරකස වා චාතුද්දකස වා ඉක 

පන්නරසීපවාරණංපවාකරස්සන්තීතිඉමිනායථාෙකංඋමපොෙථකරණදිවෙමතො
පට්ඨාය භික්ඛූනං චාතුද්දසීපන්නරසීමවොහාමරො, න චන්ද තිසිද්ධියා තිථියා
වමෙනාති දේමෙති. කිඤ්චාපි එවං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, රාජූනං
අනුවත්තිතු’’න්ති ( හාව. 186) වචනමතො පමනත්ථ මලොකියානං තිථිං
අනුවත්තන්මතහිපි අත්තමනො උමපොෙථක්කම න චාතුද්දසිං පන්නරසිං වා
පන්නරසිං චාතුද්දසිං වා කමරොන්මතමහව අනුවත්තිතබ්බං, න පන
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මෙො ෙ දිවෙංවාමතරෙ දිවෙංවාඋමපොෙථදිවෙංකමරොන්මතහි.මතමනව 
පාළියම්පි ( හාව. 240) ‘‘ද්මව තමයො උමපොෙමථ චාතුද්දසිමක කාතු’’න්ති
වුත්තං. අඤ්ඤථා ‘‘ද්වාදසියං, මතරසියං වා උමපොෙමථො කාතබ්මබො’’ති
වත්තබ්බමතො. ‘‘ෙකිං පක්ඛේෙචාතුද්දමෙවා පන්නරමෙවා’’තිආදිවචනම්පි
( හාව. 136) උපවුත්තක්කම මනව වුත්තං, න තිථික්කම නාති
 මහතබ්බන්ති. 

න මකවලං උමපොෙථදිවොමයව තමයො මහොන්ති, අථ මඛො

පවාරණාදිවොපීති ආහ ‘‘පුරි වස්සංවුත්ථානං පනා’’තිආදි.  ාඉති චන්මදො
වු්චතිතේෙ තියාදිවෙේෙමිිචතබ්බමතො, මෙො එත්ථෙබ්බකලාපපාරිපූරියා

පුණ්මණොති පුණ්ණ ා. පුබ්බකත්තිකාය පුණ්ණ ා පුබ්බ්ෙත්කෙපුණ්ණ ා, 
අේෙයුජපුණ්ණ ා. ො හි ප්ඡි කත්තිකං ිචවත්මතතුං එවං වුත්තා. 

කතසංකයවාති පුරි වේෙංවුත්ථානංමයව. භණ් නොරකෙහීති

කලහකාරමකහි. පච්චුක්ෙඩ්ඪන්තීති උක්කඩ්ඪන්ති, භණ්ඩනකාරමක
අනුවාදවමෙන අේෙයුජපුණ්ණ ාදිං පරි්චජන්තා පවාරණං කා පක්ඛං
ජුණ්හපක්ඛන්ති උද්ධං කඩ්ඪන්තීති අත්මථො, ‘‘සුණන්තු ම , ආයේ න්මතො
ආවාසිකා, යදායේ න්තානං පත්තකල්ලං, ඉදාිච උමපොෙථං කමරයයා , 
පාතිම ොක්ඛං උද්දිමෙයයා , ආ ම  කාම  පවාමරයයා ා’’ති, ‘‘සුණන්තු
ම , ආයේ න්මතො ආවාසිකා, යදායේ න්තානං පත්තකල්ලං, ඉදාිච
උමපොෙථං කමරයයා , පාතිම ොක්ඛං උද්දිමෙයයා , ආ ම  ජුණ්මහ 
පවාමරයයා ා’’ති( හාව.240) චඑවංඤත්තියාපවාරණංඋද්ධංකඩ්ඪන්තීති
වුත්තං මහොති. 

අථාති අනන්තරත්මථ ිචපාමතො. චතුද්දෙන්නං පූරමණො චාතුද්දකසො, 
දිවමෙො. යං ෙන්ධාය ‘‘ආ ම  කාම  පවාමරයයා ා’’ති ඤත්තිං ඨපයිංසු. 

පච්ඡි ෙත්කෙපුණ්ණ ා වාති මකොමුදිචාතු ාසිිචපුණ්ණ දිවමෙො වා. යං
ෙන්ධාය ‘‘ආ ම  ජුණ්මහ පවාමරයයා ා’’ති ඤත්තිං ඨපයිංසු. තේමිං පන
ආ ම  ජුණ්මහ මකොමුදියා චාතු ාසිිචයා අවේෙං පවාමරතබ්බං. න හි තං
අතික්කමිත්වා පවාමරතුංලබ්භති. වුත්තඤ්මහතං ‘‘මත මච, භික්ඛමව, භික්ඛූ
භණ්ඩනකාරකා කලහකාරකා විවාදකාරකා භේෙකාරකා ෙඞ්මඝ 
අධිකරණකාරකා තම්පි ජුණ්හං අනුවමෙයයං. මතහි, භික්ඛමව, භික්ඛූහි
ෙබ්මබමහව ආ ම  ජුණ්මහ මකොමුදියා චාතු ාසිිචයා අකා ා

පවාමරතබ්බ’’න්ති ( හාව. 240). මතමනවාහ ‘‘පච්ඡි වස්සංවුත්ථානඤ්ච

පච්ඡි ෙත්කෙපුණ්ණ ා එව වා’’ති. යදි හි තං අතික්කමිත්වා පවාමරයය, 
දුක්කටාපත්තිං ආපජ්මජයයං. වුත්තඤ්මහතං ‘‘න ච, භික්ඛමව, අපවාරණාය
පවාමරතබ්බං අඤ්ඤත්ර ෙඞ්ඝො ග්ගියා’’ති ( හාව. 233). 

විසුද්ධිපවාරණාමයො මතො පවාරණාදිවසා. පි-ෙද්මදන න මකවලං 
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පවාරණාදිවොව, අථ මඛො තදඤ්මඤ උමපොෙථදිවොපි මහොන්තීති දේමෙති. 

ඉදම්පීති පවාරණත්තයම්පි. තථාරූපපච්චකයති බහුතරාවාසිකාදිප්චමය. 

ද්වින්නං ෙත්කෙපුණ්ණ ානන්ති පුබ්බකත්තිකප්ඡි කත්තිකෙඞ්ඛාතානං
ද්වින්නංඅේෙයුජමකොමුදිපුණ්ණ ානං. 

ඉදාිච මයො මෙො ො ග්ගිඋමපොෙථදිවමෙො වුත්මතො, තඤ්ච තප්පෙඞ්ම න 

ො ග්ගිපවාරණාදිවෙඤ්ච දේමෙන්මතො ‘‘යදා පනා’’තිආදි ාහ. තත්ථ 

ඔසාරිකත තස්මිං භික්ඛුස්මින්ති උක්ඛිත්තමක භික්ඛුේමිං ඔොරිමත, තං
 මහත්වා සී ං  න්ත්වා ආපත්තිං මදොමපත්වා කම් වාචාය

කම් පටිප්පේෙද්ධිවමෙනපමවසිමතතිවුත්තංමහොති. තස්සවත්ථුස්සාතිතේෙ
අධිකරණේෙ. තදා ඨමපත්වා චුද්දෙපන්නරමෙ අඤ්මඤොමයො මකොචි දිවමෙො

උමපොෙථදිවමෙො නා  මහොතීති ෙම්බන්මධො. කේ ාති ආහ ‘‘තාවකදව

උකපොසකථොොතබ්කබ්ො.‘පාකක ොක්ඛංඋද්දිසිතබ්බ්’න්ක වචනකතො’’ති.තත්ථ 

තාවකදවාතිතංදිවෙම ව. වචනකතොතිමකොෙම්බකක්ඛන්ධමක( හාව.475) 
වුත්තත්තා. යත්ර පන පත්තචීවරාදීනං අත්ථාය අප්ප ත්තමකන කාරමණන
විවදන්තා උමපොෙථං වා පවාරණං වා ඨමපන්ති, තත්ථ තේමිං අධිකරමණ
විිච්ඡිමත ‘‘ෙ ග් ා ජාතම්හා’’ති අන්තරා ො ග්ගිඋමපොෙථං කාතුං න
ලභන්ති, කමරොන්මතහිඅනුමපොෙමථඋමපොෙමථොකමතොනා මහොති. 

ෙත්කෙ ාසබ්භන්තකරති එත්ථ ෙත්කෙ ාකසො නා 
පුබ්බකත්තික ාෙේෙ කා පක්ඛපාටිපදමතො පට්ඨාය යාව
අපරකත්තිකපුණ්ණ ා, තාව එකූනතිංෙරත්තිදිවා, තේෙ අබ්භන්තමර. තමතො

පුමර වා පන ප්ඡා වා වට්ටති. අයක වාති මයො මකොචි දිවමෙොමයව. ඉධාපි 
මකොෙම්බකක්ඛන්ධමක ො ග්ගියා ෙදිොව ො ග්ගී මවදිතබ්බා. මය පන
කිේමිඤ්චිමදව අප්ප ත්තමක පවාරණං ඨමපත්වා ෙ ග් ා මහොන්ති, මතහි 
පවාරණායම ව පවාරණා කාතබ්බා, තාවමදව න කාතබ්බා, කමරොන්මතහි
අපවාරණායපවාරණාකතා නා මහොති, ‘‘නකාතබ්බාමයවා’’තිිචයම නයදි
කමරොති, දුක්කටන්ති දේමෙති. තත්ථ හි උමපොෙථකරමණ දුක්කටං.
වුත්තඤ්මහතං‘‘න, භික්ඛමව, අනුමපොෙමථඋමපොෙමථොකාතබ්මබො අඤ්ඤත්ර
ෙඞ්ඝො ග්ගියා’’ති( හාව.183). 

169. සඞ්කඝ උකපොසකථො නා  එකසී ායං ෙන්ිචපතිමතන
චතුවග් ාදිෙඞ්මඝන කත්තබ්මබො උමපොෙමථො, මෙො ච

පාතිම ොක්ඛුද්මදමෙොමයව.  කණ උකපොසකථො නා  එකසී ායං
ෙන්ිචපතිමතහි ද්වීහි, තීහි වා භික්ඛූහි කත්තබ්මබො උමපොෙමථො, මෙො ච 

පාරිසුද්ධිඋමපොෙමථොමයව. පුග් කලඋකපොසකථො නා එකසී ායං ිචසින්මනන
එමකනභික්ඛුනාකත්තබ්මබොඋමපොෙමථො, මෙොච අධිට්ඨානුමපොෙමථොමයව.
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මතනාහ ‘‘ොරෙවකසනඅපකරපිතකයො උකපොසථා’’ති.කත්තබ්බාකාරවමෙන

වුත්මතසු තීසු උමපොෙමථසු සුත්තුද්කදකසො නා  පාතිම ොක්ඛුද්මදමෙො. මෙො
දුවිමධො ඔවාදපාතිම ොක්ඛුද්මදමෙො ච ආණාපාතිම ොක්ඛුද්මදමෙො ච. තත්ර
ඔවාමදොව පාතිම ොක්ඛං, තේෙ උද්මදමෙො ෙරූමපන කථනං 

ඔවාදපාකක ොක්ඛුද්කදකසො. ‘‘ඉ ේමිංවීතික්කම අයංනා ආපත්තී’’තිඑවං

ආපත්තිවමෙනආණාපනංපඤ්ඤාපනං දණා. මෙෙංඅනන්තරෙදිෙම ව. 

තත්ථඔවාදපාතිම ොක්ඛුද්මදමෙොනා – 

‘‘ඛන්තිපර ංතමපොතිතික්ඛා; 
ිචබ්බානංපර ංවදන්තිබුද්ධා; 
නහිපබ්බජිමතොපරූපඝාතී; 
නෙ මණොමහොතිපරංවිමහඨයන්මතො. 

‘‘ෙබ්බපාපේෙ අකරණං, කුෙලේෙ උපෙම්පදා; 
ෙචිත්තපරිමයොදපනං, එතංබුද්ධානොෙනං. 

‘‘අනුපවාමදොඅනුපඝාමතො, පාතිම ොක්මඛචෙංවමරො; 
 ත්තඤ්ඤුතාචභත්තේමිං, පන්තඤ්චෙයනාෙනං; 
අධිචිත්මතචආමයොම ො, එතංබුද්ධානොෙන’’න්ති.(දී.ිච.2.90; ධ.
ප.183-185) – 

ඉ ාතිේමෙො ාථා. 

තත්ථ ඛන්කපර ංතකපොතිඅධිවාෙනඛන්ති නා පර ංතමපො. කකක්ඛාති
ඛන්තියා එව මවවචනං, තිතික්ඛාෙඞ්ඛාතා අධිවාෙනඛන්ති උත්ත ං තමපොති

අත්මථො. නිබ්බ්ානං පර ං වදන්තීති ෙබ්බාකාමරන පන ිචබ්බානං පර න්ති

වදන්තිබුද්ධා. නහිපබ්බ්ජිකතොපරූපඝාතීතිමයොඅධිවාෙනඛන්තිවිරහිතත්තා
පරං උපඝාමතති බාධති විහිංෙති, මෙො පබ්බජිමතො නා  න මහොති. 

චතුත්ථපාමදො පන තේමෙව මවවචනං. ‘‘න හි පබ්බජිමතො’’ති එතේෙ හි න 

ස කණො කහොතීති මවවචනං. ‘‘පරූපඝාතී’’ති එතේෙ පරං විකහඨයන්කතොති

මවවචනං. අථ වා පරූපඝාතීති සීලූපඝාතී. සීලඤ්හි උත්ත ට්මඨන පරන්ති
වු්චති. මයො ච ෙ මණො පරං යං කඤ්චි ෙත්තං විමහඨයන්මතො පරූපඝාතී
මහොතිඅත්තමනොසීලවිනාෙමකො, මෙොපබ්බජිමතොනා නමහොතීතිඅත්මථො. 
අථ වා මයො අධිවාෙනඛන්තියා අභාවා පරූපඝාතී මහොති, පරං අන්ත මෙො

ඩංෙ කෙම්පි ෙඤ්චි්ච ජීවිතා මවොමරොමපති, කසො න හි පබ්බ්ජිකතො. කිං
කාරණා?  ලේෙ අපබ්බජිතත්තා. ‘‘පබ්බාජය ත්තමනො  ලං, තේ ා
‘පබ්බජිමතො’තිවු්චතී’’ති (ධ. ප. 388) ඉදඤ්හි පබ්බජිතලක්ඛණං. මයොපින
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පටුන 

මහව මඛො උපඝාමතති න  ාමරති, අපිච දණ්ඩාදීහි විමහමඨති, මෙොපි පරං

විකහඨයන්කතො න ස කණො කහොක. කිංකාරණා? විමහොය අෙමිතත්තා.
‘‘ෙමිතත්තා හි පාපානං, ෙ මණොති පවු්චතී’’ති (ධ. ප. 265) ඉදඤ්හි
ෙ ණලක්ඛණං. 

දුතිය ාථාය සබ්බ්පාපස්සාති ෙබ්බාකුෙලේෙ. අෙරණන්ති අනුප්පාදනං. 

කුසලස්සාති චතුභූ කකුෙලේෙ. උපසම්පදාති උපෙම්පාදනං පටිලාමභො. 

සචිත්තපරිකයොදපනන්ති අත්තමනො චිත්තේෙ මවොදාපනං පභේෙරභාවකරණං 
ෙබ්බමෙො පරිමෙොධනං, තං පන අරහත්මතන මහොති, ඉති සීලෙංවමරන
ෙබ්බපාපං පහාය මලොකියමලොකුත්තරාහි ෙ ථවිපේෙනාහි කුෙලං

ෙම්පාමදත්වා අරහත්තඵමලන චිත්තං පරිමයොදමපතබ්බන්ති එතං බුද්ධාන

සාසනං ඔවාමදො අනුසිට්ඨි. 

තතිය ාථාය අනුපවාකදොති වාචාය කේෙචි අනුපවදනං. අනුපඝාකතොති

කාමයන කේෙචි උපඝාතාකරණං. පාකක ොක්කඛති යං තං පාතිම ොක්ඛං
පඅතිම ොක්ඛං අතිපම ොක්ඛං උත්ත සීලං. පාති වා අ තිවිමෙමෙහි
ම ොක්මඛති දුග් තිභමයහි, මයො වා නං පාති, තං ම ොක්මඛතීති

පාතිම ොක්ඛන්ති වු්චති, තේමිං පාකක ොක්කඛ ච. සංවකරොති ෙත්තන්නං

ආපත්තික්ඛන්ධානං අවීතික්ක ලක්ඛමණො ෙංවමරො.  ත්තඤ්ඤුතාති

පටිග් හණපරිමභො වමෙන ප ාණඤ්ඤුතා. පන්තඤ්ච සයනාසනන්ති
ජනෙඞ්ඝට්ටනවිරහිතං ිචජ්ජනෙම්බාධං විවිත්තං මෙනාෙනඤ්ච. එත්ථ ච
ද්වීහිමයව ප්චමයහි චතුප්චයෙන්මතොමෙො දීපිමතොති මවදිතබ්මබො
ප්චයෙන්මතොෙො ඤ්මඤන ඉතරද්වයේෙපි ලක්ඛණහාරනමයන

මජොතිතත්තා. අධිචිත්කත ච දකයොක ොති විපේෙනාපාදකං
අට්ඨෙ ාපත්තිචිත්තං අධිචිත්තං, තමතොපි  ග් ඵලචිත්තම ව අධිචිත්තං, 

තේමිංයථාවුත්මතඅධිචිත්මත ආමයොම ො ච අනුමයොම ො චාතිඅත්මථො. එතං

බුද්ධාන සාසනන්ති එතං පරේෙ අනුපවදනං, අනුපඝාතනං, 
පාතිම ොක්ඛෙංවමරො, පටිග් හණපරිමභොම සු  ත්තඤ්ඤුතා, 
අට්ඨෙ ාපත්තිවසිභාවාය විවිත්තමෙනාෙනමෙවනඤ්ච බුද්ධානං ොෙනං
ඔවාමදො අනුසිට්ඨීති. ඉ ා පන තිේමෙො  ාථාමයො ෙබ්බබුද්ධානං
පාතිම ොක්ඛුද්මදෙ ාථා මහොන්තීතිමවදිතබ්බා, තං බුද්ධා එව උද්දිෙන්ති, න
ොවකා.‘‘සුණාතුම භන්මතෙඞ්මඝො’’තිආදිනා( හාව.134) නමයන වුත්තං 

දණාපාකක ොක්ඛං නා , තං ොවකා එව උද්දිෙන්ති, න බුද්ධා. ඉදම ව ච
ඉ ේමිංඅත්මථපාතිම ොක්ඛන්තිඅධිප්මපතං. 

අනුප කතො නා තත්මථවඋපෙම්පන්මනො, අෙතියාපුරිමිකාය අනුප කතො 

වා. චාතු ාසිනියන්ති චතු ාසියං. ො හි චතුන්නං  ාොනං පාරිපූරිභූතාති
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චාතු ාසී, ො එව ‘‘චාතු ාසිනී’’ති වු්චති, තේෙං චාතු ාසිිචයං, 

ප්ඡි කත්තිකපුණ්ණ ාසියන්ති අත්මථො. ොයසා ග්ගින්ති කාමයන
ෙ ග් භාවං, හත්ථපාසූප  නන්තිවුත්තංමහොති. 

අයංපමනත්ථවිිච්ඡමයො– ෙමචපුරිමිකායපඤ්චභික්ඛූවේෙං උප තා
ප්ඡිමිකායපි පඤ්ච, පුරිම හිඤත්තිං ඨමපත්වා පවාරිමත ප්ඡිම හි මතෙං 
ෙන්තිමකපාරිසුද්ධිඋමපොෙමථොකාතබ්මබො, නඑකේමිංඋමපොෙථග්ම  ද්මව
ඤත්තිමයො ඨමපතබ්බා. ෙමච ප්ඡිමිකාය උප තා චත්තාමරො තමයො ද්මව
එමකො වා මහොති, එමෙව නමයො. අථ පුරිමිකාය චත්තාමරො, ප්ඡිමිකායපි
චත්තාමරො තමයො ද්මව එමකො වා, එමෙව නමයො. අථ පුරිමිකාය තමයො, 
ප්ඡිමිකායතමයො ද්මව එමකො වා, එමෙවනමයො. ඉදඤ්මහත්ථලක්ඛණං – 
ෙමච පුරිමිකාය උප මතහි ප්ඡිමිකාය උප තා මථොකතරා මචව මහොන්ති
ෙ ෙ ා ච, ෙඞ්ඝපවාරණාය ච  ණං පූමරන්ති, ෙඞ්ඝපවාරණාවමෙනඤත්ති
ඨමපතබ්බා.ෙමචපන ප්ඡිමිකායඑමකොමහොති, මතනෙද්ධිංමතචත්තාමරො
මහොන්ති, චතුන්නං ෙඞ්ඝඤත්තිංඨමපත්වාපවාමරතුංනවට්ටති. ණඤත්තියා
පනමෙො ණපූරමකොමහොති, තේ ා  ණවමෙනඤත්තිංඨමපත්වා පුරිම හි
පවාමරතබ්බං. ඉතමරන මතෙං ෙන්තිමක පාරිසුද්ධිඋමපොෙමථො කාතබ්මබො.
ෙමචපුරිමිකායද්මව, ප්ඡිමිකායද්මවවාඑමකොවා, එත්ථාපිඑමෙවනමයො.
ෙමච පුරිමිකායපි එමකො, ප්ඡිමිකායපි එමකො, එමකන එකේෙ ෙන්තිමක 
පවාමරතබ්බං, එමකන පාරිසුද්ධිඋමපොෙමථො කාතබ්මබො. ෙමච පුරිම හි
වේසූප මතහි ප්ඡා වේසූප තා එමකනපි අධිකතරා මහොන්ති, පඨ ං
පාතිම ොක්ඛංඋද්දිසිත්වාප්ඡා මථොකතමරහිමතෙංෙන්තිමකපවාමරතබ්බං.
කත්තිකචාතු ාසිිචපවාරණාය පන ෙමච පඨ වේසූප මතහි  හාපවාරණාය
පවාරිමතහිප්ඡාඋප තාඅධිකතරාවාෙ ෙ ාවාමහොන්ති, පවාරණාඤත්තිං
ඨමපත්වාපවාමරතබ්බං, මතහිපවාරිමතප්ඡාඉතමරහිපාරිසුද්ධිඋමපොෙමථො 
කාතබ්මබො. අථ  හාපවාරණාය පවාරිතා බහූ මහොන්ති, ප්ඡා වේසූප තා
මථොකාවාඑමකොවා, පාතිම ොක්මඛඋද්දිට්මඨප්ඡාමතෙංෙන්තිමකමතන 
පවාමරතබ්බන්ති. 

ඨකපත්වා පන පවාරණාදිවසං අඤ්ඤස්මිං ොකලති අඤ්ඤේමිං

උමපොෙථදිවමෙ. උද්දිට්ඨ ත්කත පාකක ොක්කඛති ‘‘පරිමයොසිත ත්මත
උද්දිේෙ ාමන’’ති අපරිමයොසිමත ආ මත ෙති අවමෙෙේෙ පාතිම ොක්ඛේෙ

මෙොතබ්බත්තා පාරිසුද්ධිඋමපොෙථං කාතුං න වට්ටති. අවුට්ඨිතායාතිආදීිචපි

පාතිම ොක්ඛේෙ ිචට්ඨිතකාලම ව පරිොය විමෙමෙත්වා වදති. ස ස ා වාති

පුරිම හි ෙ පරි ාණා. කථොෙතරා වාති පුරිම හි මථොකතරපරි ාණා. එමතන
බහුතමරසුආ මතසුපුන පාතිම ොක්ඛංඋද්දිසිතබ්බං, නපාරිසුද්ධිඋමපොෙමථො
කාතබ්මබොතිදේමෙති. 
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එෙංසං උත්තරාසඞ් ං ෙරිත්වාති එකේමිං අංමෙ ොධුකං උත්තරාෙඞ් ං 

කරිත්වාතිඅත්මථො.සුත්තිචපාතට්ඨකථායං(සු.ිච.අට්ඨ.2.345) පන ‘‘එෙංසං

චීවරං ෙත්වාති එත්ථ පන පුන ෙණ්ඨාපමනන එවං වුත්තං. එෙංසන්ති ච
වා ංෙං පාරුපිත්වා ඨිතේමෙතං අධිවචනං. යමතො යථා වා ංෙං පාරුපිත්වා
ඨිතං මහොති, තථා චීවරංකත්වාති එව ේෙ අත්මථො මවදිතබ්මබො’’තිවුත්තං. 

අඤ්ජලිං පග් කහත්වාති දෙනඛෙම ොධානෙමුජ්ජලං අඤ්ජලිං උක්ඛිපිත්වා.
ෙමචපනතත්ථපාරිවාසිමකොපිඅත්ථි, ෙඞ්ඝනවකට්ඨාමනිචසීදිත්වාතත්මථව
ිචසින්මනන අත්තමනො පාළියා පාරිසුද්ධිඋමපොෙමථො කාතබ්මබො.
පාතිම ොක්මඛපනඋද්දිසිය ාමනපාළියාඅිචසීදිත්වාපාළිංවිහායහත්ථපාෙං 
අමුඤ්චන්මතනිචසීදිතබ්බං.පවාරණායපිඑමෙවනමයො. 

සබ්බ්ංපුබ්බ්ෙරණීයන්ති ෙම් ජ්ජනාදිනවවිධංපුබ්බකි්චං.ඉමිනාබහූනං
වෙනට්ඨාමනමයවඋමපොෙථදිවමෙ පුබ්බකි්චංකාතබ්බංනමහොති, අථමඛො
එකේෙ වෙනට්ඨාමනපි කාතබ්බංමයවාති දේමෙති. යථා ච ෙබ්මබො ෙඞ්මඝො
ෙභා ාපත්තිං ආපජ්ජිත්වා ‘‘සුණාතු ම , භන්මත ෙඞ්මඝො…මප.… 
පටිකරිේෙතී’’ති ( හාව. 171) ඤත්තිං ඨමපත්වා උමපොෙථං කාතුං ලභති, 
එවම ත්ථාපිතීහි ‘‘සුණන්තුම , ආයේ න්තා, ඉම භික්ඛූෙභා ංආපත්තිං
ආපන්නා, යදා අඤ්ඤං භික්ඛුං සුද්ධං අනාපත්තිකං පේසිේෙන්ති, තදාතේෙ
ෙන්තිමක තං ආපත්තිං පටිකරිේෙන්තී’’ති  ණඤත්තිං ඨමපත්වා, ද්වීහිපි
‘‘අඤ්ඤංසුද්ධං පේසිත්වාපටිකරිේො ා’’තිවත්වාඋමපොෙථංකාතුංවට්ටති.
එමකනපි ‘‘පරිසුද්ධං ලභිත්වා පටිකරිේොමී’’ති ආමභො ං කත්වා කාතුං
වට්ටති. 

තදහූති තේමිං අහු, තේමිං දිවමෙති අත්මථො. නානාසංවාසකෙහීති 

ලද්ධිනානාෙංවාෙමකහි. අනාවාකසො නා  නවකම් ොලාදිමකො මයො මකොචි 

පමදමෙො. අඤ්ඤත්රසඞ්කඝනාති ෙඞ්ඝප්පමහොනමකහිභික්ඛූහිවිනා. අඤ්ඤත්ර

අන්තරායාති පුබ්මබ වුත්තං දෙවිධ න්තරායං විනා. ෙබ්බන්තිම න පන
පරි්මඡමදන අත්තචතුත්මථ වා අන්තරාමය වා ෙති  න්තුං වට්ටති. යථා ච
ආවාොදමයො න  න්තබ්බා, එවං ෙමච විහාමර උමපොෙථං කමරොන්ති, 
උමපොෙථාධිට්ඨානත්ථං සී ාපි නදීපි න  න්තබ්බා. ෙමච පමනත්ථ මකොචි 
භික්ඛු මහොති, තේෙ ෙන්තිකං  න්තුං වට්ටති, විේෙට්ඨඋමපොෙථාපි ආවාො
 න්තුං වට්ටති. එවං  මතො අධිට්ඨාතුම්පි ලභති. ආරඤ්ඤමකනපි භික්ඛුනා
උමපොෙථදිවමෙ ාම  පිණ්ඩායචරිත්වා අත්තමනොවිහාරම වආ න්තබ්බං.
ෙමච අඤ්ඤං විහාරං ඔක්ක ති, තත්ථ උමපොෙථං කත්වාව ආ න්තබ්බං, 
අකත්වා ආ න්තුං න වට්ටති, යං ජඤ්ඤා ‘‘අජ්මජව තත්ථ  න්තුං
ෙක්මකොමී’’ති එවරූමපො පන ආවාමෙො  න්තබ්මබො. තත්ථ භික්ඛූහි ෙද්ධිං
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පටුන 

උමපොෙථං කමරොන්මතනපි හි ඉමිනා මනව උමපොෙථන්තරාමයො කමතො
භවිේෙතීති. 

170. බ්හි උකපොසථං ෙත්වා ද කතනාති නදියා වා සී ාය වා යත්ථ
කත්ථචි උමපොෙථං කත්වා ආ මතන ඡන්මදො දාතබ්මබො, ‘‘කමතො  යා

උමපොෙමථො’’ති අ්ඡිතුං න ලභතීති අධිප්පාමයො. කිච්චපසුකතො වාති

ගිලානුපට්ඨානාදිකි්චපසුමතො වා. සඞ්කඝො නප්පකහොතීති ද්වින්නං ද්වින්නං
අන්තරා හත්ථපාෙංඅවිජහිත්වාපටිපාටියාඨාතුංනප්පමහොති. 

‘‘අධම්ම න වග් ’’න්ති එත්ථ එකසී ාය චතූසු භික්ඛූසු විජ්ජ ාමනසු
පාතිම ොක්ඛුද්මදමෙොවඅනුඤ්ඤාමතො, තීසුද්වීසුචපාරිසුද්ධිඋමපොෙමථොව, ඉධ
පන තථා අකතත්තා ‘‘අධම්ම නා’’ති වුත්තං. යේ ා පන ඡන්දපාරිසුද්ධි
ෙඞ්මඝඑව ආ ්ඡති, න මණනපුග් මල, තේ ා‘‘වග් ’’න්තිවුත්තං.ෙමච
පනද්මවෙඞ්ඝා එකසී ායංඅඤ්ඤ ඤ්ඤංඡන්දංආහරිත්වාඑකේමිංඛමණ
විසුං ෙඞ්ඝකම් ං කමරොන්ති, එත්ථ කථන්ති? මකචි පන ‘‘තං වට්ටතී’’ති
වදන්ති, තං න  මහතබ්බං වග් කම් ත්තා. වග් කම් ං කමරොන්තානඤ්හි
ඡන්දපාරිසුද්ධි අඤ්ඤත්ථ න  ්ඡති තථා වචනාභාවා, විසුං විසුං
කම් කරණත්ථම ව සී ාය අනුඤ්ඤාතත්තා චාති  මහතබ්බං. විහාරසී ාය
පන ෙඞ්මඝ විජ්ජ ාමනපි මකනචි ප්චමයන ඛණ්ඩසී ාය තීසු, ද්වීසු වා
පාරිසුද්ධිඋමපොෙථං කමරොන්මතසු කම් ං ධම්ම න ෙ ග් ම ව 
භින්නසී ට්ඨත්තාතිදට්ඨබ්බං. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, තදහුමපොෙමථ පාරිසුද්ධිං මදන්මතන ඡන්දම්පි
දාතුං, ෙන්තිෙඞ්ඝේෙකරණීය’’න්ති ( හාව.165) වුත්තත්තාභ වමතොආණං

කමරොන්මතන ‘‘ඡන්දංදම්මී’’ති වුත්තං.‘‘ඡන්දහාරමකොමච, භික්ඛමව, දින්මන
ඡන්මද තත්මථව පක්ක ති, අඤ්ඤේෙ දාතබ්මබො ඡන්මදො’’තිආදිවචනමතො

( හාව. 165) පුන අත්තමනො ඡන්දදානපරිේෙ විමනොදනත්ථං ‘‘ඡන්දං ක 

හරා’’තිවුත්තං.‘‘ඡන්දහාරමකොමච, භික්ඛමව, දින්මනඡන්මදෙඞ්ඝප්පත්මතො
ෙඤ්චි්ච නාමරොමචති, ආහමටො මහොති ඡන්මදො, ඡන්දහාරකේෙ ආපත්ති

දුක්කටේො’’ති වුත්තත්තා දුක්කටමතො තං ම ොමචතුං ‘‘ඡන්දං ක 

දකරොකචහී’’ති වුත්තං. ොකයන වා වාචාය වා උභකයන වා

විඤ්ඤාකපතබ්කබ්ොති  නොව අචින්මතත්වා කායප්පමයො ං කමරොන්මතන 
මයනමකනචිඅඞ් ප්චඞ්ම නවා, වාචං පනිච්ඡාමරතුංෙක්මකොන්මතන
තමථව වාචාය වා, උභයථාපි ෙක්මකොන්මතන කායවාචාහි වා

විඤ්ඤාමපතබ්මබො, ජානාමපතබ්මබොති අත්මථො. ‘‘අය ත්කථො’’තිවචනමතො
පනයායකායචිපිභාොයවිඤ්ඤාමපතුං වට්ටති. 
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පාරිසුද්ධිදාමනපි ඡන්දදාමන වුත්තෙදිමෙොව විිච්ඡමයො, තං පන 
මදන්මතන පඨ ං ෙන්තීආපත්ති මදමෙතබ්බා. න හි ොපත්තිමකො ෙ ාමනො
‘‘පාරිසුද්ධිං දම්මි, පාරිසුද්ධිං ම  හර, පාරිසුද්ධිං ම  ආමරොමචහී’’ති
වත්තු රහති.‘‘ෙන්ති ෙඞ්ඝේෙකරණීයානී’’තිවත්තබ්මබවචනවිපල්ලාමෙන 

‘‘සන්ක සඞ්ඝස්සෙරණීය’’න්තිවුත්තං. කතසඤ්චඅත්තකනොච ඡන්දපාරිසුද්ධිං

කදතීතිඑත්ථඡන්මදො චපාරිසුද්ධිච ඡන්දපාරිසුද්ධිච ඡන්දපාරිසුද්ධි, තංමදතීති 

ෙරූමපකමෙමෙන අත්මථො දට්ඨබ්මබො. ඉතරාති අඤ්මඤෙං ඡන්දපාරිසුද්ධි. 

බිළාලසඞ්ඛලිො ඡන්දපාරිසුද්ධීති එත්ථ බිළාලසඞ්ඛලිො නා 
බි ාලබන්ධනං.තත්ථහිෙඞ්ඛලිකාය පඨ වලයංදුතියවලයංමයවපාපුණාති, 
නතතියං, එව යම්පිඡන්දපාරිසුද්ධිදායමකනයේෙ දින්නා, තමතොඅඤ්ඤත්ථ
න ්ඡති, තේ ාොබි ාලෙඞ්ඛලිකෙදිෙත්තා ‘‘බි ාලෙඞ්ඛලිකා’’තිවුත්තා.
බි ාලෙඞ්ඛලිකාග් හණඤ්මචත්ථ යාෙං කාෙඤ්චි ෙඞ්ඛලිකානං
උපලක්ඛණ ත්තන්තිදට්ඨබ්බං. 

173. පවාරණාදාමනපිඑමෙවනමයො.අයංපනවිමෙමෙො– තත්ථ‘‘ඡන්දං
ම  ආමරොමචහී’’ති, ඉධ පන ‘‘  ත්ථාය පවාමරහී’’ති. තත්ථ ඡන්දහාරමක
ෙඞ්ඝේෙ හත්ථං උප ත ත්මතමයව ආ තා මහොති. ඉධ පන එවං දින්නාය
පවාරණාය පවාරණාහාරමකන ෙඞ්ඝං උපෙඞ්කමිත්වා එවං පවාමරතබ්බං
‘‘තිේමෙො, භන්මත, භික්ඛු…මප.… පටිකරිේොමී’’ති. වි තිවිමනොදිචයං 

‘‘එවක තං ධාරයාමි, සුතා කඛො පනායස් න්කතහීති එත්ථ ‘එවම තං 
ධාරයාමී’ති වත්වා උද්දිට්ඨං මඛො ආයේ න්මතො ිචදානං, සුතා මඛො 
පනායේ න්මතහි චත්තාමරො පාරාජිකා ධම් ා’’තිආදිනා වත්තබ්බං. 

 ාතිකාට්ඨකථායඤ්හිඑවම වවුත්තං. සුකතනාතිසුතපමදන. 

174. ිචදානුද්මදමෙඅිචට්ඨිමතපාතිම ොක්ඛංිචද්දිට්ඨංනා නමහොතීති

ආහ ‘‘දුකයාදීසුඋද්කදකසසූ’’තිආදි. 

175. තීහිපි විධීහීති ඔොරණකථනෙරභඤ්මඤහි. එත්ථ ච අත්ථං

භණිතුකා තාය වාභණාමපතුකා තායවාසුත්තේෙඔතාරණං ඔසාරණං නා .

තේමෙව අත්ථප්පකාෙනා ෙථනං නා .මකවලංපාඨේමෙවෙමරනභණනං 

සරභඤ්ඤං නා . සජ්ඣායං අධිට්ඨහිත්වාති ‘‘ෙජ්ඣායං කමරොමී’’ති චිත්තං

උප්පාමදත්වා. ඔසාකරත්වාපනෙකථන්කතනාතිෙයම වපාඨංවත්වාප්ඡා

අත්ථං කමථන්මතන. නවවිධන්ති ෙඞ්ඝ ණපුග් මලසු තමයො, 
සුත්තුද්මදෙපාරිසුද්ධිඅධිට්ඨානවමෙන තමයො, 

චාතුද්දසීපන්නරසීො ග්ගිවමෙන තමයොති නවවිධං. චතුබ්බිධන්ති

අධම්ම නවග් ාදි චතුබ්බිධං. දුවිධන්ති භික්ඛුභික්ඛුනීනං පාතිම ොක්ඛවමෙන
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දුවිධං පාතිම ොක්ඛං. නවවිධන්ති භික්ඛූනං පඤ්ච, භික්ඛුනීනං චත්තාමරොති

නවවිධංපාතිම ොක්ඛුද්මදෙං. ෙකමීති කතිෙද්දාමපක්ඛංඉත්ථිලිඞ් ංදට්ඨබ්බං. 

උතුවස්කසකයවාති මහ න්තගිම්මහසුමයව. විඤ්ඤාකපතීති එත්ථ  නො
චින්මතත්වා කායවිකාරකරණම ව විඤ්ඤාපනන්ති දට්ඨබ්බං. පාළියං 

අඤ්ඤස්ස දාතබ්බ්ා පාරිසුද්ධීතිපාරිසුද්ධිදායමකනපුනඅඤ්ඤේෙභික්ඛුමනො
ෙන්තිමක දාතබ්බා. ‘‘භූතං එව ො මණරභාවං ආමරොමචතී’’ති වුත්තත්තා
ඌනවීෙතිවේෙකාමල උපෙම්පන්නේෙ, 
අන්ති වත්ථුඅජ්ඣාපන්නසික්ඛාප්චක්ඛාතකාදීනං වා යාව භික්ඛුපටිඤ්ඤා
වට්ටති, තාවමතහිආහටාපිඡන්දපාරිසුද්ධිආ ්ඡති.යදාපනමත අත්තමනො
ො මණරාදිභාවං පටිජානන්ති, තමතො පට්ඨාය නා ්ඡතීති දේසිතන්ති 
දට්ඨබ්බං. පාළියම්පි ( හාව. 164) හි ‘‘දින්නාය පාරිසුද්ධියා ෙඞ්ඝප්පත්මතො 
විබ්භ ති…මප.… පණ්ඩමකො පටිජානාති, තිර්ඡාන මතො පටිජානාති, 
උභමතොබයඤ්ජනමකො පටිජානාති, ආහටා මහොති පාරිසුද්ධී’’ති වුත්තත්තා
පණ්ඩකාදීනං භික්ඛුපටිඤ්ඤාය වත්ත ානකාමලසු පන ඡන්දපාරිසුද්ධියාව

ආ  නං සිද්ධම ව. මතනාහ ‘‘එස නකයො සබ්බ්ත්ථා’’ති.
උම් ත්තකඛිත්තචිත්තමවදනාට්ටානං පන පකතත්තා අන්තරා ග්ම 
උම් ත්තකාදිභාමව පටිඤ්ඤාමතපි මතෙං ෙඞ්ඝප්පත්ත ත්මතමනව ඡන්දාදි
ආ ්ඡතීතිදේමෙති. 

භික්ඛූනං හත්ථපාසන්ති ඉමිනා  ණපුග් මලසු ඡන්දපාරිසුද්ධියා
අනා  නං දේමෙති. ‘‘ෙඞ්ඝප්පත්මතො’’ති හි පාළියං ( හාව. 165) වුත්තං.

ෙඞ්ඝෙන්ිචපාතමතොපඨ ංකාතබ්බං පුබ්බ්ෙරණං ෙඞ්ඝෙන්ිචපාමතකාතබ්බං 

පුබ්බ්කිච්චන්ති දට්ඨබ්බං. පාළියං ‘‘මනො මච අධිට්ඨමහයය, ආපත්ති
දුක්කටේො’’ති එත්ථ අෙඤ්චි්ච අේෙතියා අනාපත්ති. යථා මචත්ථ, එවං

උපරිපි, යත්ථපනඅචිත්තකාපත්තිඅත්ථි, තත්ථවක්ඛා . පඤ්ඤත්තංකහොතීති
ඉමිනා න ොපත්තිමකන උමපොෙමථො කාතබ්මබොති විසුං පටික්මඛපාභාමවපි
යථාවුත්තසුත්තො ත්ථියමතො පඤ්ඤත්තම වාතිදේමෙති.ඉමිනාඑවනමයන
‘‘අට්ඨානම තං, භික්ඛමව, අනවකාමෙො, යං තථා මතො අපරිසුද්ධායපරිොය
උමපොෙථංකමරයය, පාතිම ොක්ඛං උද්දිමෙය්යා’’තිආදිසුත්තනයමතොව(අ.ිච.
8.20; උදා. 45; චූ ව. 386) අලජ්ජීහි ෙද්ධිං උමපොෙථකරණම්පි
පටික්ඛිත්තම ව අලජ්ජීිචග් හත්ථත්තා ෙබ්බසික්ඛාපදානන්ති දට්ඨබ්බං. 

පාරිසුද්ධිදානපඤ්ඤාපකනනාතිඉමිනාොපත්තිමකනපාරිසුද්ධිපින දාතබ්බාති
දීපිතංමහොති. 

176. උකභොපි දුක්ෙටන්ති එත්ථ ෙභා ාපත්තිභාවං අජාිචත්වා මකවලං 
ආපත්තිනාම මනව මදමෙන්තේෙ පටිග් ණ්හන්තේෙ ච අචිත්තකම ව
දුක්කටං මහොතීති වදන්ති. යථා ෙඞ්මඝො ෙභා ාපත්තිං ආපන්මනොති ඤත්තිං
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ඨමපත්වාඋමපොෙථංකාතුංලභති, එවංතමයොපි‘‘සුණන්තුම , ආයේ න්තා, 
ඉම  භික්ඛූ ෙභා ං ආපත්තිං ආපන්නා’’තිආදිනා වුත්තනයානුොමරමනව
 ණඤත්තිං ඨමපත්වා ද්වීහි අඤ්ඤ ඤ්ඤං ආමරොමචත්වා උමපොෙථං කාතුං
වට්ටති. එමකන පන ොපත්තිමකන දූරං  න්ත්වාපි පටිකාතුම ව වට්ටති, 
අෙම්පාපුණන්මතන ‘‘භික්ඛූ ලභිත්වා පටිකරිේොමී’’ති උමපොෙමථො

කාතබ්මබො, පටිකරිත්වාචපුනඋමපොෙමථොකාතබ්මබො. කෙනචි ෙරණීකයන

 න්ත්වාති සී ාපරි්මඡදමතො බහිභූතං  ා ං වා අරඤ්ඤං වා  න්ත්වාති
අත්මථො.එමතමනවඋමපොෙථඤත්තියාඨපනකාමලෙ ග් ාඑවමතඤත්තිං 
ඨමපසුන්තිසිද්ධං.මතමනවපාළියං( හාව.172) ‘‘උද්දිට්ඨංසුඋද්දිට්ඨ’’න්ති 
ෙබ්බපන්නරෙමකසුපිවුත්තං. 

සකචපනවුඩ්ඪතකරොකහොතීතිපවාරණදායමකො භික්ඛුවුඩ්ඪතමරොමහොති. 

එවඤ්හිකතනතස්සත්ථායපවාරිතං කහොතීතිඑත්ථඑවංමතනඅප්පවාරිමතපි
තේෙ ෙඞ්ඝප්පත්ත ත්මතන ෙඞ්ඝේෙ පවාරණාකම් ං ෙ ග් කම් ම ව

මහොතීති දට්ඨබ්බං. කතන ච භික්ඛුනාති පවාරණදායමකන භික්ඛුනා. බ්හූපි

ස ානවස්සිො එෙකතො පවාකරතුං ලභන්තීති එකේමිං ෙංව්ඡමර
ලද්ධුපෙම්පදතාය ෙ ානුපෙම්පදවේො ෙබ්මබ එකමතො පවාමරතුං ලභන්තීති
අත්මථො. 

එත්ථ පනපණ්ඩිමතහිචින්මතතබ්බං විචාමරතබ්බංකාරණංඅත්ථි, කිංපන
තන්ති? ඉදාිචපාතිම ොක්ඛුද්මදෙකාමල– 

‘‘ෙම් ජ්ජනීපදීමපොච, උදකංආෙමනනච; 
උමපොෙථේෙඑතාිච, පුබ්බකරණන්තිවු්චති. 

‘‘ඡන්දපාරිසුද්ධිඋතුක්ඛානං, භික්ඛු ණනාචඔවාමදො; 
උමපොෙථේෙඑතාිච, පුබ්බකි්චන්තිවු්චති. 

‘‘උමපොෙමථොයාවතිකාචභික්ඛූකම් ප්පත්තා; 
ෙභා ාපත්තිමයොචනවිජ්ජන්ති; 
වජ්ජනීයාචපුග් ලාතේමිංනමහොන්ති; 
පත්තකල්ලන්තිවු්චතී’’ති.( හාව.අට්ඨ.168) – 

ඉ ා  ාථාමයො ධම් ජ්මඣෙමකන පාඨංමයව භණාමපත්වා 
පාතිම ොක්ඛුද්මදෙමකොඅත්ථංකමථති.තමතොපුබ්බකරණපුබ්බකි්චාිචෙම් ා 
ිචට්ඨාමපත්වා ‘‘මදසිතාපත්තිකේෙ ෙ ග් ේෙ භික්ඛුෙඞ්ඝේෙ අනු තියා
පාතිම ොක්ඛං උද්දිසිතුං ආරාධනං කමරො ා’’ති ඉ ං වාකයං පාඨම ව
අජ්මඣෙමකනභණාමපත්වාඅත්ථංඅවත්වාව‘‘ොධූ’’ති වත්වාපාතිම ොක්ඛං
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උද්දිෙති. පවාරණායපි එමෙවනමයො. ‘‘පවාරණාය එතානී’’ති ච ‘‘පවාරණං 
කාතු’’න්තිචඉ ාිචපදාිචමයවවිසිට්ඨාිච. 

කිං ඉ ාිච ධම් ජ්මඣෙකේෙ වචනාිච, උදාහු 
පාතිම ොක්ඛුද්මදෙකේොති? කිඤ්මචත්ථ – යදි ධම් ජ්මඣෙකේෙ වචනාිච, 
එවං ෙති  ාථාත්තයං වත්වා තාෙං අත්ථම්පි මෙො එව කමථත්වා එතාිච
පුබ්බකරණාිචචඑතාිච පුබ්බකි්චාිචචෙඞ්මඝනකතාිච, ඉදඤ්චෙඞ්ඝේෙ
පත්තකල්ලං ෙ ානීතං, තේ ා ‘‘උද්දිෙතු, භන්මත, පාතිම ොක්ඛ’’න්ති
මතමනවවත්තබ්බංසියා.අථ පාතිම ොක්ඛුද්මදෙකේෙවචනාිච, එවඤ්චෙති
‘‘ෙඞ්මඝො, භන්මත, මථරං පාතිම ොක්ඛුද්මදෙංඅජ්මඣෙති, උද්දිෙතු, භන්මත, 
මථමරොපාතිම ොක්ඛ’’න්ති ධම් ජ්මඣෙමකනයාවතතියංඅජ්මඣොොමපත්වා
‘‘ෙම් ජ්ජනී…මප.… වු්චතී’’ති  ාථං වත්වා ඉති ‘‘අට්ඨකථාචරිමයහි
වුත්තාිච එතාිච පුබ්බකරණාිච කතානී’’ති පු්ඡිත්වා ධම් ජ්මඣෙමකන
‘‘ආ , භන්මත’’තිවුත්මත ‘‘ඡන්දපාරිසුද්ධි …මප.… වු්චතී’’ති ාථංවත්වා
ඉති ‘‘අට්ඨකථාචරිමයහිවුත්තාිච එතාිචපුබ්බකි්චාිචකතානී’’තිපු්ඡිත්වා
‘‘ආ , භන්මත’’තිවුත්මත ‘‘උමපොෙමථො…මප.… වු්චතී’’ති ාථංවත්වාඉති
‘‘අට්ඨකථාචරිමයහිවුත්තංඉදං පත්තකල්ලංෙ ානීත’’න්තිපු්ඡිත්වා ‘‘ආ 
භන්මත’’ති වුත්මත ‘‘පුබ්බකරණපුබ්බකි්චාිච ෙම් ා ිචට්ඨාමපත්වා
පත්තකල්මල ෙ ානීමත ෙ ග් ේෙ භික්ඛුෙඞ්ඝේෙ අනු තියා පාතිම ොක්ඛං
උද්දිසිතුං ආරාධනං  යං කමරො ා’’ති පාතිම ොක්ඛුද්මදෙමකන වත්තබ්බං
සියා, එවංෙතිඅජ්මඣෙකඅජ්මඣසිතබ්බානංවචනං අෙඞ්කරමතොජාිචතබ්බං
භමවයයාති. 

එත්ථ ච  ාථාත්තයේෙ අට්ඨකථාචරිමයහි වුත්තභාමවො අට්ඨකථායම ව
ආ මතො.ප්ඡි වාකයංපනමනවපාළියං, නඅට්ඨකථායං, න ටීකාදීසුදිේෙති.
ඛුද්දසික්ඛාපකරමණපි– 

‘‘පුබ්බකි්මචචකරමණ; 
පත්තකල්මලෙ ාිචමත; 
සුත්තංඋද්දිෙතිෙඞ්මඝො; 
පඤ්චධාමෙොවිභාවිමතො’’තිච. 

‘‘පුබ්බකි්මචචකරමණ; 
පත්තකල්මලෙ ාිචමත; 
ඤත්තිංවත්වානෙඞ්මඝන; 
කත්තබ්මබවංපවාරණා’’තිච.– 
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වුත්තං, න වුත්තං තථා. මූලසික්ඛාපකරමණමයව තථා වුත්තං, තේ ා
ආචරියානංඅත්තමනො තිභමවයය. 

තත්ථ ‘‘පුබ්බකරණපුබ්බකි්චාිච ෙම් ා ිචට්ඨාමපත්වා’’ති ඉමිනා
පුරි  ාථාද්වයේෙ අත්ථම ව කමථත්වා තතිය ාථාය අත්මථො න කථිමතො. 
‘‘මදසිතාපත්තිකේො’’තිඉමිනාචආපත්තියාමදසිතභාමවොමයවකථිමතො, න
ෙබ්බං පත්තකල්ලං. ආපත්තියා මදසිතභාමව ච ෙභා ාපත්තියා
මදසිතභාමවොමයව පත්තකල්ලේමිං අන්මතො මධො, න ඉතමරො. වුත්තඤ්හි
කඞ්ඛාවිතරණියං (කඞ්ඛා. අට්ඨ. ිචදානවණ්ණනා) ‘‘එතාසු හි ෙභා ාපත්තීසු
අවිජ්ජ ානාසු, විෙභා ාපත්තීසු විජ්ජ ානාසුපි පත්තකල්ලං මහොතිමයවා’’ති. 
‘‘පුබ්බකරණපුබ්බකි්චාිච ෙම් ා ිචට්ඨාමපත්වා මදසිතාපත්තිකේෙ
ෙ ග් ේෙ භික්ඛුෙඞ්ඝේෙ අනු තියා පාතිම ොක්ඛං උද්දිසිතුං ආරාධනං
කමරො ා’’ති එත්තමකමයව වුත්මත අවමෙොිච තීණි පත්තකල්ලඞ් ාිච.
මෙයයථිදං – උමපොෙමථො, යාවතිකා ච භික්ඛූ කම් ප්පත්තා, වජ්ජනීයා ච
පුග් ලා තේමිං න මහොන්තීති ( හාව. අට්ඨ. 168). මතසු අෙන්මතසුපි
උමපොෙමථො කාතබ්මබොති ආපජ්ජති, න පන කාතබ්මබො. මතන වුත්තං ‘‘න, 
භික්ඛමව, අනුමපොෙමථ උමපොෙමථො කාතබ්මබො, මයො කමරයය, ආපත්ති 
දුක්කටේො’’ති ( හාව. 183) ච, ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, චතුන්නං
පාතිම ොක්ඛං උද්දිසිතු’’න්ති ( හාව. 168) ච, ‘‘න, භික්ඛමව, ෙ හට්ඨාය
පරිොය පාතිම ොක්ඛං උද්දිසිතබ්බ’’න්තිආදි ( හාව. 154) ච, තේ ා
උමපොෙථදිවමෙසු ෙඞ්මඝ ෙන්ිචපතිමත ෙමච පුබ්මබව ෙම් මතො
ධම් ජ්මඣෙමකො අත්ථි, ඉ්මචතංකුෙලං. මනො මච, එකංබයත්තං පටිබලං
භික්ඛුං ෙඞ්මඝන ෙම් න්නාමපත්වා මතන ධම් ජ්මඣෙමකන
පාතිම ොක්ඛුද්මදෙකං උපෙඞ්කමිත්වා එකංෙං උත්තරාෙඞ් ං කරිත්වා
උක්කුටිකං ිචසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග් මහත්වා එව ේෙ වචනීමයො – ෙඞ්මඝො, 
භන්මත, මථරං පාතිම ොක්ඛුද්මදෙං අජ්මඣෙති, උද්දිෙතු මථමරො
පාතිම ොක්ඛං. දුතියම්පි, භන්මත, ෙඞ්මඝො…මප.… තතියම්පි, භන්මත, 
ෙඞ්මඝො…මප.… උද්දිෙතු මථමරො පාතිම ොක්ඛන්ති තික්ඛත්තුං යාචාමපත්වා
තමතො පාතිම ොක්ඛුද්මදෙමකන– 

‘‘ෙම් ජ්ජනීපදීමපොච, උදකංආෙමනනච; 
උමපොෙථේෙ එතාිච, පුබ්බකරණන්ති වු්චතීති. ( හාව. අට්ඨ. 168; 
කඞ්ඛා.අට්ඨ.ිචදානවණ්ණනා)– 

අට්ඨකථාචරිමයහි වුත්තාිච චත්තාරි පුබ්බකරණාිච, කිං තාිච කතානී’’ති
පු්ඡිමත ධම් ජ්මඣෙමකන ‘‘ආ , භන්මත’’ති වුත්මත පුන 
පාතිම ොක්ඛුද්මදෙමකන– 
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‘‘ඡන්දපාරිසුද්ධිඋතුක්ඛානං, භික්ඛු ණනාචඔවාමදො; 
උමපොෙථේෙ එතාිච, පුබ්බකි්චන්ති වු්චතීති. ( හාව. අට්ඨ. 168; 
කඞ්ඛා.අට්ඨ.ිචදානවණ්ණනා)– 

අට්ඨකථාචරිමයහි වුත්තාිචපඤ්ච පුබ්බකි්චාිච, කිංතාිචකතානී’’තිපු්ඡිමත
ධම් ජ්මඣෙමකන‘‘ආ භන්මත’’ති වුත්මතපුනපාතිම ොක්ඛුද්මදෙමකන– 

‘‘උමපොෙමථො යාවතිකාචභික්ඛූ කම් ප්පත්තා; 
ෙභා ාපත්තිමයොචනවිජ්ජන්ති; 
වජ්ජනීයාචපුග් ලාතේමිංනමහොන්ති; 
පත්තකල්ලන්ති වු්චතීති. ( හාව. අට්ඨ. 168; කඞ්ඛා අට්ඨ. 
ිචදානවණ්ණනා)– 

අට්ඨකථාචරිමයහි වුත්තාිච චත්තාරි පත්තකල්ලඞ් ාිච, කිං තාිච
ෙ ානීතානී’’ති පු්ඡිමත ධම් ජ්මඣෙමකන ‘‘ආ , භන්මත’’ති වුත්මත පුන 
පාතිම ොක්ඛුද්මදෙමකො ‘‘පුබ්බකරණපුබ්බකි්චාිච ෙම් ා ිචට්ඨාමපත්වා 
පත්තකල්ලඞ්ම  ෙ ානීමත ෙඞ්ඝේෙ අනු තියා පාතිම ොක්ඛං
උද්දිසිේො ා’’ති වත්වා ‘‘ොධු ොධූ’’ති භික්ඛුෙඞ්මඝන ෙම්පටි්ඡිමත
‘‘සුණාතු ම , භන්මත, ෙඞ්මඝො’’තිආදිනා පාතිම ොක්ඛුද්මදෙමකො
පාතිම ොක්ඛංඋද්දිෙතීතිඅය ම්හාකං ඛන්ති. 

එත්ථ ච ‘‘ධම් ජ්මඣෙමකන…මප.… එව ේෙ වචනීමයො’’ති වුත්තං, 
මෙො ධම් ජ්මඣෙමකනවචනීයභාමවොකථං මවදිතබ්මබොති? ‘‘න, භික්ඛමව, 
ෙඞ්ඝ ජ්මඣ අනජ්ඣිට්මඨන පාතිම ොක්ඛං උද්දිසිතබ්බං, මයො උද්දිමෙයය, 
ආපත්ති දුක්කටේො’’ති ( හාව. 154) වචනමතොති. ‘‘ෙඞ්මඝන
ෙම් න්නාමපත්වා’’තිවුත්තං, තංකථන්ති? ‘‘අජ්මඣෙනා මචත්ථ ෙඞ්මඝන
ෙම් තධම් ජ්මඣෙකායත්තා වා ෙඞ්ඝත්මථරායත්තා වා’’ති අට්ඨකථායං
වුත්තත්තා. ‘‘ෙඞ්මඝො, භන්මත, මථරං පාතිම ොක්ඛුද්මදෙං අජ්මඣෙති, 
උද්දිෙතු, භන්මත, මථමරොපාතිම ොක්ඛ’’න්තිඅයං අජ්මඣෙනාකාමරොකුමතො
ලබ්භතීති? පාළිමතො. පාළියඤ්හි ( හාව. 155) ‘‘මත මථරං අජ්මඣෙන්ති, 
උද්දිෙතු, භන්මත, මථමරොපාතිම ොක්ඛ’’න්තිආ මතො. 

ෙමචපනධම් ජ්මඣෙමකොවුඩ්ඪතමරො, පාතිම ොක්ඛුද්මදෙමකොනවමකො, 
‘‘ෙඞ්මඝො, ආවුමෙො, ආයේ න්තං පාතිම ොක්ඛුද්මදෙං අජ්මඣෙති, උද්දිෙතු
ආයේ ා පාතිම ොක්ඛ’’න්ති වත්තබ්බං. තං කුමතො ලබ්භති? පාළිමතොමයව.
පාළියඤ්හි ( හාව. 155) ‘‘එමතමනව උපාමයන යාව ෙඞ්ඝනවකං
අජ්මඣෙන්ති උද්දිෙතු ආයේ ා පාතිම ොක්ඛ’’න්ති ආ මතො. තමතො
‘‘පාතිම ොක්ඛුද්මදෙමකන ෙම් ජ්ජනී…මප.… පු්ඡිමත ධම් ජ්මඣෙමකන
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‘ආ , භන්මත’ති වුත්මත’’තිඉදංකුමතොලබ්භතීති? පාළිමතොඅට්ඨකථාමතොච.
ිචදානපාළියම්පි හි ‘‘කිං ෙඞ්ඝේෙ පුබ්බකි්ච’’න්ති ආ තං, අට්ඨකථායම්පි

(කඞ්ඛා. අට්ඨ. ිචදානවණ්ණනා) ‘‘කිං සඞ්ඝස්ස පුබ්බ්කිච්චන්ති ෙඞ්මඝො
උමපොෙථං කමරයයාති…මප.… එවං ද්වීහි නාම හි නවවිධං පුබ්බකි්චං
දේසිතං, කිංතංකතන්ති පු්ඡතී’’තිආ තන්ති. 

නනු මචතං අන්මතොිචදාමනමයව ආ තං, අථ කේ ා
පාතිම ොක්ඛුද්මදෙමකන පුබ්බභාම  වත්තබ්බන්ති? ේචං, තථාපි
තදනුමලො මතො ජාිචතබ්බමතො වත්තබ්බං. අට්ඨකථායඤ්හි ඉ ා  ාථාමයො
ෙම් ජ්ජනාදීනං පුබ්බකරණාදිභාවඤාපකභාමවමනව වුත්තා, න 
පාතිම ොක්ඛාරම්භකාමලභණිතබ්බභාමවන.අථචපනඉදාිචභණන්ති, එවං
ෙන්මත කි ත්ථං භණන්තීති චින්තායං අන්මතොිචදාමන ‘‘කිං ෙඞ්ඝේෙ
පුබ්බකි්ච’’න්ති වුත්තපු්ඡානුමලොම න පුබ්බකරණාදීනං
ිචට්ඨභාවපු්ඡනත්ථං භණන්තීති ජාිචතබ්බං. වුත්තඤ්හි ‘‘එවං වුත්තං
චතුබ්බිධංපුබ්බකරණංකත්වාවඋමපොෙමථොකාතබ්මබො’’ති(වි. ෙඞ් .අට්ඨ.
177), තේ ා පාළිඅට්ඨකථානුමලො මතො ඉමිනා අනුක්කම න කමත ෙති 
ධම් ජ්මඣෙමකො පඤ්ඤායති, තේෙ අජ්මඣෙනාකාමරො පඤ්ඤායති, 
පාතිම ොක්ඛුද්මදෙමකො පඤ්ඤායති, තේෙපුබ්බකරණාදීනංිචට්ඨභාවපු්ඡනං
පඤ්ඤායති, ධම් ජ්මඣෙකේෙ විේෙජ්ජනංපඤ්ඤායති, තාිචිචට්ඨාමපත්වා
පාතිම ොක්ඛුද්මදෙකේෙ පාතිම ොක්ඛං උද්දිසිතුං පටිඤ්ඤා පඤ්ඤායති, එවං
ඉම ෙං  ාථාවාකයානං වචමන පමයොජනං පඤ්ඤායතීති කත්වා පණ්ඩිමතහි
විනයඤ්ඤූහි චිරපටි්ඡන්මනො අයං කථා ග්ම ො පටිපජ්ජිතබ්මබොති. 
පවාරණායපිඑමෙවනමයො. 

පාළියට්ඨකථාදීනඤ්හි, අනුරූපංඉ ංනයං; 
පුනප්පුනංචින්තයන්තු, පණ්ඩිතාවිනයඤ්ඤුමනො. 

පුනප්පුනංචින්තයිත්වා, යුත්තංමචධාරයන්තුතං; 
මනොමචයුත්තංඡඩ්ඩයන්තු, ෙම් ාෙම්බුද්ධොවකාති. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

උමපොෙථපවාරණාවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

පඤ්චවීෙතිම ොපරි්මඡමදො. 
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26. වස්සූපනායිෙවිනිච්ඡයෙථා 

179. එවං උමපොෙථපවාරණාවිිච්ඡයං කමථත්වා ඉදාිච

වේසූපනායිකවිිච්ඡයං කමථතුං ‘‘වස්සූපනායිොක එත්ථ’’තයාදි ාහ. තත්ථ

වෙනං වස්සං. කිංතං? වෙනකිරියාභාවත්මථණය-ප්චයවමෙන. උපනයනං 

උපනකයො. මකොමෙො? උප  නකිරියා, වේෙේෙඋපනමයො වස්සූපනකයො, මෙො

එතිේො පඤ්ඤත්තියා අත්ථි, තේමිං වා විජ්ජතීති වස්සූපනායිො. කා ො? 

වේසූපනායිකපඤ්ඤත්ති. අථ වා උපනයති එතායාති උපනායිො  ජ්මඣ

දීඝවමෙන. වේෙේෙ උපනායිකා වස්සූපනායිො, ො එව පුමර භවා පුරි ා 

භවත්මථ ඉ -ප්චයවමෙන, ො එව පුරිමිො ෙකත්මථ ක-ප්චයවමෙන, 

තේමිංපමරඉත්ථිලිඞ්ම  අ-කාරේෙඉ-කාරාමදමෙො.ප්ඡාභවා පච්ඡි ා, ොව 

පච්ඡිමිො. 

අස්සකයාපනවස්සංනඋකපතීති ‘‘ඉ ේමිංවිහාමරඉ ංමත ාෙංවේෙං
උමපමී’’ති වචීමභදං කත්වා න උමපති. ‘‘න, භික්ඛමව, අමෙනාෙිචමකන
වේෙං උප න්තබ්බං, මයො උප ්මඡයය, ආපත්ති දුක්කටේො’’ති ( හාව.
204) වචීමභදං කත්වා වේසූප  නං ෙන්ධාය පටික්මඛමපො, න 
ආලයකරණවමෙන උප  නං ෙන්ධායාති වදන්ති. පාළියං පන අවිමෙමෙන 
වුත්තත්තා අට්ඨකථායඤ්ච දුතියපාරාජිකෙංවණ්ණනායං (පාරා. අට්ඨ. 1.84) 
‘‘වේෙං උප ්ඡන්මතන හි නාලකපටිපදං පටිපන්මනනපි පඤ්චන්නං
ඡදනානං අඤ්ඤතමරන ඡන්මනමයව ෙද්වාරබන්මධ මෙනාෙමන
උප න්තබ්බං, තේ ාවේෙකාමලෙමචමෙනාෙනංලභති, ඉ්මචතං කුෙලං.
මනො මච ලභති, හත්ථකම් ං පරිමයසිත්වාපි කාතබ්බං. හත්ථකම් ං
අලභන්මතන ො ම්පි කාතබ්බං, න ත්මවව අමෙනාෙිචමකන වේෙං
උප න්තබ්බ’’න්ති ( හාව. 204) ද ්හංකත්වා වුත්තත්තා අමෙනාෙිචකේෙ
නාවාදිං විනා අඤ්ඤත්ථ ආලය ත්මතන උප න්තුං න වට්ටතීති අම්හාකං
ඛන්ති. නාවාෙත්ථවමජසුමයව හි ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, නාවාය වේෙං
උප න්තු’’න්තිආදිනා ( හාව. 203) ෙති, අෙති වා මෙනාෙමන 
වේසූප  නේෙ විසුං අනුඤ්ඤාතත්තා ‘‘න, භික්ඛමව, අමෙනාෙිචමකන

වේෙං උප න්තබ්බ’’න්ති( හාව.204) අයංපටික්මඛමපො. තත්ථන ලභතීති
අෙති මෙනාෙමන ආලයවමෙනපි නාවාදීසු උප  නං වුත්තං. චතූසු හි
මෙනාෙමනසු විහාරමෙනාෙනංඉධාධිප්මපතං, නඉතරත්තයං. 

ටඞ්කිත ඤ්චාදිකභදාකුටීතිඑත්ථ ටඞ්කිත ඤ්කචො නා දීමඝ ඤ්චපාමද
 ජ්මඣවිජ්ඣිත්වාඅටිචමයො පමවමෙත්වාකමතො ඤ්මචො, තේෙඉදංඋපරි, 
ඉදං මහට්ඨාති නත්ථි. පරිවත්මතත්වා අත්ථමතොපි තාදිමෙොව මහොති, තං
සුොමන මදවට්ඨාමන ච ඨමපන්ති, චතුන්නං පාොණානං උපරි පාොණං
අත්ථරිත්වාකතංම හම්පි‘‘ටඞ්කිත ඤ්මචො’’තිවු්චති. 
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‘‘ඉධ වස්සං උකපමී’’ක කක්ඛත්තුං වත්තබ්බ්න්ති ෙත්ථේෙ අවිහාරත්තා
‘‘ඉ ේමිංවිහාමර’’තිඅවත්වා‘‘ඉධ වේෙංඋමපමී’’තිඑත්තකම වවත්තබ්බං. 

සත්කථපනවස්සං උප න්තුංනවට්ටතීතිකුටිකාදීනංඅභාමවන‘‘ඉධවේෙං
උමපමී’’ති වචීමභදං කත්වා උප න්තුං න වට්ටති, ආලයකරණ ත්මතමනව

වට්ටතීති අධිප්පාමයො. විප්පකිරතීති විසුං විසුං  ්ඡති. තීසු ඨාකනසු නත්ථි

වස්සච්කඡකද දපත්තීති මතහි ෙද්ධිං  ්ඡන්තේමෙව නත්ථි ආපත්ති, මතහි
වියුජ්ජිත්වා  මනපන ආපත්තිමයව, පවාමරතුඤ්චනලභති. 

පවිසනද්වාරං කයොකජත්වාති ෙකවාටබද්ධම ව මයොමජත්වා. 

පුරිමිොය…කප.… නපක්ෙමිතබ්බ්ාතිඉමිනා ආො ්හීපුණ්ණ ායඅනන්තමර
පාටිපදදිවමෙ පුරි වේෙං උප න්ත්වා වේොනඋතුමනො චතූසු  ාමෙසු
ෙබ්බප්ඡි  ාෙං ඨමපත්වා පුරි ං මත ාෙං වසිතබ්බං. ොවණපුණ්ණමියා 
අනන්තමරපාටිපදදිවමෙප්ඡි වේෙංඋප න්ත්වාෙබ්බපඨ  ාෙංඨමපත්වා
ප්ඡි ං මත ාෙං වසිතබ්බං. එවං අවසිත්වා පුරිමිකාය වේෙං උප මතන
භික්ඛුනා  හාපවාරණාය අන්මතො අරුණං අනුට්ඨාමපත්වා ප්ඡිමිකාය
උප මතන චාතු ාසිිචපවාරණාය අන්මතො අරුණං අනුට්ඨාමපත්වා අන්තරා
චාරිකං පක්කම යය, උපචාරසී ාතික්කම මයව තේෙ භික්ඛුමනො 

දුක්කටාපත්ති මහොතීති දේමෙති. ඉ  ත්ථං පාළියා ෙ ත්මථතුං ‘‘න 

භික්ඛකව…කප.… වචනකතො’’ති වුත්තං. යදි එවං වේෙං උප න්ත්වා ෙති
කරණීමය පක්ක න්තේෙෙබ්බථාපිආපත්තිමයවසියාතිමචොදනංෙන්ධායාහ 

‘‘වස්සංඋප න්ත්වා පනා’’තිආදි. එවං ෙන්මතතදමහව ෙත්තාහකරණීමයන
පක්ක න්තේමෙව අනාපත්ති සියා, න ද්වීහතීහං වසිත්වා පක්ක න්තේොති

ආහ ‘‘කෙොපනවාකදො’’තිආදි. 

180. ඉදාිච ෙත්තාහකරණීයලක්ඛණංවිත්ථාරමතොදේමෙතුං ‘‘අනුජානාමි 

භික්ඛකව’’තිආදි ාහ. තත්ථ ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, ෙත්තන්නං 
ෙත්තාහකරණීමයන පහිමත  න්තුං, න ත්මවව අප්පහිමත, භික්ඛුේෙ
භික්ඛුිචයා සික්ඛ ානාය ො මණරේෙ ො මණරියා උපාෙකේෙ
උපාසිකායා’’ති ( හාව. 187) එකං, ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, ෙත්තන්නං
ෙත්තාහකරණීමයන අප්පහිමතපි  න්තුං, පම වපහිමත, භික්ඛුේෙභික්ඛුිචයා 
සික්ඛ ානාය ො මණරේෙ ො මණරියා  ාතුයා ච පිතුේෙ චා’’ති ( හාව.
198) එකං, ‘‘ෙමචපන භික්ඛුමනොභාතාවාඅඤ්මඤොවාඤාතමකොගිලාමනො
මහොතී’’ති එකං, ‘‘එකේමිං විහාමර භික්ඛූහි ෙද්ධිං වෙන්මතො
භික්ඛුභත්තිමකො’’තිඑකං, ‘‘ෙමචභික්ඛුේෙ…මප.… අනභිරතිවාකුක්කු්චං
වා දිට්ඨි තං වා උප්පන්නං මහොතී’’ති එකං, ‘‘මකොචි භික්ඛු  රුධම් ං
අජ්ඣාපන්මනො මහොති පරිවාොරමහො’’ති එකං, ‘‘භික්ඛුිචයාපි 
 ානත්තාරහායා’’ති එකං, ‘‘ො මණමරො උපෙම්පජ්ජිතුකාම ො…මප.… 
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සික්ඛ ානා වා…මප.… ො මණරී වා’’ති එකං, ‘‘භික්ඛුේෙ භික්ඛුිචයා වා
ෙඞ්මඝො කම් ං කත්තුකාම ො තජ්ජනීයං වා’’ති එකං, ‘‘ෙමචපි කතංමයව
මහොති කම් ’’න්ති එකං, ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, ෙඞ්ඝකරණීමයන
 න්තු’’න්ති ( හාව. 199) එකන්ති එකාදෙ ඨානාිච මහොන්ති. තත්ථ
පඨ තතියචතුත්ථවමෙනතීසුඨාමනසුපහිමතඑව න්තබ්බං, මනොඅප්පහිමත.
මෙමෙසු අට්ඨසු අප්පහිමතපි  න්තබ්බං, පම ව පහිමත. වුත්තඤ්හි

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.199) ‘‘ න්තබ්බ්න්ති
ෙඞ්ඝකරණීමයන අප්පහිමතපි  න්තබ්බ’’න්ති. එත්ථ ච අනුපාෙමකහිපි
ොෙනභාවං ඤාතුකාම හි පහිමත මතෙං පොදවඩ්ඪිෙම්පත්මතහිපි

ෙත්තාහකරණීමයන  න්තුං වට්ටතීති  මහතබ්බං. භික්ඛුභත්කකෙොති
භික්ඛුිචේසිතමකො. මෙො පන යේ ා භික්ඛූහි ෙද්ධිං වෙති, තේ ා වුත්තං 

‘‘භික්ඛූහිසද්ධිං වසන්කතො’’ති. 

181. අපිකචත්ථාති අපිච එත්ථාති මඡමදො, එත්ථ එතේමිං 
ෙත්තාහකරණීයවිිච්ඡමය අපිච අපමරො අයං ඊදිමෙො පාළිමුත්තකනමයො 
වේසූපනායිකක්ඛන්ධකපාළිමතො මුත්මතො නමයො මවදිතබ්මබොති මයොජනා.
ෙ න්තපාොදිකායං ( හාව. අට්ඨ. 199) පන
‘‘පාළිමුත්තකරත්ති්මඡදවිිච්ඡමයො’’තිදිේෙති.තථා හිවි තිවිමනොදිචයං(වි.

වි. ටී.  හාවග්  2.199) ‘‘රත්කච්කඡදවිනිච්ඡකයොති ෙත්තාහකරණීමයන
 න්ත්වා බහිද්ධා අරුණුට්ඨාපනෙඞ්ඛාතේෙ රත්ති්මඡදේෙ විිච්ඡමයො’’ති.
ොරත්ථදීපිචයම්පි (ොරත්ථ. ටී.  හාවග්  3.199) ‘‘ෙත්තාහකරණීමයන

 න්ත්වාබහිද්ධාඅරුණුට්ඨාපනං රත්ති්මඡමදො’’ති. අනි න්කකතන න්තුංන

වට්ටතීති එත්ථ අිච න්තිතත්තා ෙත්තාහකි්චං අධිට්ඨහිත්වා  ්ඡන්තේෙපි
වේේමඡමදො මචව දුක්කටඤ්ච මහොතීති මවදිතබ්බං. යථාවුත්තඤ්හි
රත්ති්මඡදකාරණං විනා තිමරොවිහාමර වසිත්වා ආ මිේොමීති  ්ඡමතො

වේේමඡදං වදන්ති.  න්තුං වට්ටතීති අන්මතොඋපචාරසී ායං ඨිමතමනව
ෙත්තාහකරණීයිචමිත්තං ෙල්ලක්මඛත්වා ඉමිනා ිචමිත්මතන  න්ත්වා
‘‘ෙත්තාහබ්භන්තමර ආ ්ඡිේොමී’’ති ආමභො ං කත්වා  න්තුං වට්ටති.
පුරි ක්ඛමණ ආමභො ංකත්වා  නක්ඛමණවිෙරිත්වා මතපිමදොමෙොනත්ථි, 
‘‘ෙකරණීමයො පක්ක තී’’ති ( හාව. 207) වුත්තත්තා ෙබ්බථා ආමභො ං
අකත්වා  තේෙ වේේමඡමදොති වදන්ති. මයො පන
ෙත්තාහකරණීයිචමිත්තාභාමවපි ‘‘ෙත්තාහබ්භන්තමර ආ මිේොමී’’ති
ආමභො ංකත්වා  න්ත්වාෙත්තාහබ්භන්තමරආ ්ඡති, තේෙආපත්තිමයව, 
වේේමඡමදො නත්ථි ෙත්තාහේෙ ෙන්ිචවත්තත්තාති වදන්ති, වී ංසිත්වා
 මහතබ්බං. 
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භණ් ෙන්ති චීවරභණ්ඩං. පහිණන්තීති චීවරමධොවනාදිකම්ම න

පහිණන්ති. සම්පාපුණිතුං න සක්කෙොක, වට්ටතීති එත්ථ ‘‘අජ්මජව 
ආ මිේොමී’’තිො න්තවිහාරං න්ත්වා පුනආ ්ඡන්තේෙ අන්තරා ග්ම 
ෙමච අරුණුග්  නංමහොති, වේේමඡමදොපිනමහොති, රත්ති්මඡදදුක්කටඤ්ච
නත්ථීති වදන්ති, තදමහවආ  මනෙඋේොහත්තාවේේමඡමදොවාආපත්ති

වා න මහොතීති අධිප්පාමයො. දචරියං පස්සිස්සාමීක පන  න්තුං ලභතීති 
‘‘අගිලානම්පි ආචරියං, උපජ්ඣායං වා පේසිේොමී’’ති ෙත්තාහකරණීමයන
 න්තුං ලභති, ිචේෙයාචරියං ධම් ාචරියඤ්ච, පම ව 

උපෙම්පදාචරියඋපජ්ඣාමය. සකච නං දචරිකයො ‘‘අජ්ජ  ා  ච්ඡා’’ක වදක, 

වට්ටතීති එවං ෙත්තාහකරණීමයන ආ තානං අන්මතොෙත්තාමහමයව පුන
ආ ්ඡන්තං ෙමච ආචරිමයො, උපජ්ඣාමයො වා ‘‘අජ්ජ  ා  ්ඡා’’ති වදති, 
වට්ටති, ෙත්තාහාතික්කම පි අනාපත්තීති අධිප්පාමයො. වේේමඡමදො පන
මහොතිමයවාතිදට්ඨබ්බං ෙත්තාහේෙබහිද්ධාවීතිනාමිතත්තා. 

සකච දූරං  කතො සත්තාහවාකරන අරුකණො උට්ඨාකපතබ්කබ්ොති ඉමිනා
වේේමඡදකාරමණ ෙති ෙත්තාහකරණීමයන  න්තුම්පි වට්ටතීති දීමපති.
එත්ථ ඡ දිවොිච බහිද්ධා වීතිනාම ත්වා ෙත්තම  දිවමෙ පුරාරුණා එව
අන්මතොඋපචාරසී ායං පවිසිත්වා අරුණං උට්ඨාමපත්වා පුනදිවමෙ ෙත්තාහං
අධිට්ඨාය  න්තබ්බන්තිඅධිප්පාමයො.මකචිපන‘‘ෙත්තම දිවමෙආ න්ත්වා
අරුණං අනුට්ඨාමපත්වාතදමහවදිවෙභාම පි න්තුංවට්ටතී’’තිවදන්ති, තං
න  මහතබ්බං ‘‘අරුමණො උට්ඨාමපතබ්මබො’’ති වුත්තත්තා. ෙත්තම  දිවමෙ
තත්ථ අරුණුට්ඨාපනම ව හි ෙන්ධාය පාළියං ( හාව. 199) ‘‘ෙත්තාහං
ෙන්ිචවත්මතොකාතබ්මබො’’තිවුත්තං. අරුණං අනුට්ඨාමපත්වා ්ඡන්මතොච
අන්මතො අප්පවිසිත්වා බහිද්ධාව ෙත්තාහං වීතිනාම න්මතො ච
ෙමු්ඡින්නවේමෙො එව භවිේෙති අරුණේෙ බහි එව උට්ඨාපිතත්තා. ඉතරථා
‘‘අරුමණො උට්ඨාමපතබ්මබො’’ති වචනං ිචරත්ථකං සියා. ‘‘ෙත්තාහවාමරන 
අන්මතොවිහාමර පවිසිත්වා අරුණං අනුට්ඨාමපත්වා  න්තබ්බ’’න්ති
වත්තබ්බමතො අඤ්මඤසු ච ඨාමනසු අරුණුට්ඨාපනම ව වු්චති. වක්ඛති හි
චීවරක්ඛන්ධමක ( හාව.අට්ඨ.364) ‘‘එකේමිංවිහාමරවෙන්මතොඉතරේමිං 
ෙත්තාහවාමරනඅරුණම වඋට්ඨාමපතී’’ති. 

අථාපි යං මත වමදයයං ‘‘ෙත්තම  දිවමෙ යදා කදාචි පවිට්මඨන
තංදිවෙිචේසිමතොඅතීතාරුමණොඋට්ඨාපිමතොනා මහොතීතිඉ  ත්ථංෙන්ධාය 
අට්ඨකථායංවුත්ත’’න්ති, තංෙද්ද තියාපිනෙම ති.නහිඋට්ඨිමතඅරුමණ
ප්ඡා පවිට්මඨො තේෙ පමයොජමකො උට්ඨාපමකො භවිතු රහති. යදි භමවයය, 
‘‘වේෙං උප න්ත්වා පන අරුණං අනුට්ඨාමපත්වා තදමහව
ෙත්තාහකරණීමයනපක්ක න්තේො’’පීති( හාව.අට්ඨ. 207) එත්ථ‘‘අරුණං
අනුට්ඨාමපත්වා’’ති වචනං විරුජ්මඣයය. මතනපි තංදිවෙිචේසිතේෙ
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අරුණේෙ උට්ඨාපිතත්තා ආරඤ්ඤකේෙපි භික්ඛුමනො ොයන්හෙ මය 
අඞ් යුත්තංඅරඤ්ඤං න්ත්වාතදාඑවිචවත්තන්තේෙඅරුමණොඋට්ඨාපිමතො 
ධුතඞ් ඤ්ච විමෙොධිතං සියා, න මචතං යුත්තං අරුණුග්  නකාමල එව
අරුණුට්ඨාපනේෙ වුත්තත්තා. වුත්තඤ්හි ‘‘කාලේමෙව පන ිචක්ඛමිත්වා
අඞ් යුත්මත ඨාමන අරුණං උට්ඨාමපතබ්බං. ෙමච අරුණුට්ඨානමවලායං
මතෙංආබාමධොවඩ්ඪති, මතෙංඑවකි්චං කාතබ්බං, නධුතඞ් විසුද්ධිමකන
භවිතබ්බ’’න්ති (විසුද්ධි. 1.31). තථා පාරිවාසිකාදීනම්පි අරුණං
අනුට්ඨාමපත්වා වත්තං ිචක්ඛිපන්තානං රත්ති්මඡමදො වුත්මතො. ‘‘උග් මත
අරුමණ ිචක්ඛිපිතබ්බ’’න්ති (චූ ව. අට්ඨ. 97) හි වුත්තං. 
ෙහමෙයයසික්ඛාපමදපි අනුපෙම්පන්මනහි ෙහ ිචවුත්ථභාවපරිම ොචනත්ථං
‘‘පුරාරුණා ිචක්ඛමිත්වා’’තිආදි (පාචි. 54) වුත්තං. එවං චීවරවිප්පවාොදීසු ච
ෙබ්බත්ථ රත්තිපරිමයොොමන ආ ාමිඅරුණවමෙමනව අරුණුට්ඨානං දේසිතං, 
න අතීතාරුණවමෙන, තේ ා වුත්තනමයමනමවත්ථ අරුණුට්ඨාපනං
මවදිතබ්බංඅඤ්ඤථාවේේමඡදත්තා. 

යංපනවේෙංඋප තේෙතදමහවඅරුණංඅනුට්ඨාමපත්වාෙකරණීයේෙ 
පක්ක නවචනං, තංවේෙංඋප තකාලමතොපට්ඨායයදාකදාචිිචමිත්මතෙති
  නේෙ අනුඤ්ඤාතත්තා යුත්තං, න පන ෙත්තාහවාමරන  තේෙ අරුණං
අනුට්ඨාමපත්වා තදමහව  නං ‘‘අරුමණො උට්ඨාමපතබ්මබො’’ති වුත්තත්තා.
යථාවා ‘‘ෙත්තාහානා තායපවාරණායෙකරණීමයොපක්ක ති, ආ ්මඡයය
වා මෙො, භික්ඛමව, භික්ඛු තංආවාෙං න වාආ ්මඡයයා’’තිආදිනා ( හාව.
207) ප්ඡි ෙත්තාමහ අනා  මන අනුඤ්ඤාමතපි අඤ්ඤෙත්තාමහසු තං න
වට්ටති. එවං පඨ ෙත්තාමහ අරුණං අනුට්ඨාමපත්වා   මනඅනුඤ්ඤාමතපි
තමතොපමරසුෙත්තාමහසුආ තේෙ අරුණංඅනුට්ඨාමපත්වා  නංනවට්ටති
එවාතිිචට්ඨම ත්ථ න්තබ්බං. 

සකච පවාරිතොකල වස්සාවාසිෙං කදන්තීතිආදිනා වේොවාසිකචීවරම්පි

කථිනචීවරං විය වේෙංවුත්ථවිහාරපටිබද්ධන්ති විඤ්ඤායති. ‘‘යදි

සත්තාහවාකරන අරුණං උට්ඨාපයිංසු,  කහතබ්බ්’’න්ති පන වුත්තත්තා
ෙත්තාහකරණීමයන  න්ත්වා ෙත්තාහබ්භන්තමර ආ තා ලභන්ති.
කථිනාිචෙංෙචීවරං පන ෙඞ්ඝං අනාපු්ඡා මත න ලභන්ති. වක්ඛති හි
‘‘ෙත්තාහකරණීමයන  තාපි භාජනීයභණ්ඩං ලභන්තූති වා එවරූපං 

අධම්මිකවත්තං න කාතබ්බ’’න්ති (වි. ෙඞ් . අට්ඨ. 182). ඉධ දහටන්ති
විහාරමතොබහිආ තට්ඨාමනආනීතං. 

වාකළහි උබ්බ්ාළ්හා කහොන්ක,  ණ්හන්කපි පරිපාකතන්කපීති එත්ථ 

 ණ්හන්තීති මහත්වා ඛාදන්ති. පරිපාකතන්තීතිපලාමපන්ති, අනුබන්ධන්තීති 
අත්මථො. ඉම සු ‘‘ ාම හි උබ්බා ්හා මහොන්තී’’තිආදීසු
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ෙඞ්ඝමභදපරියන්මතසු වත්ථූසු මකවලං අනාපත්ති මහොති, පවාමරතුං පනන

ලභතීති දට්ඨබ්බං. සකච පනාතිආදීසු යේ ා නානාසී ායං ද්වීසු ආවාමෙසු
වේෙංඋප ්ඡන්තේෙ ‘‘දුතිමයවසිේොමී’’තිඋපචාරමතොිචක්ඛන්ත ත්මත
පඨම ො මෙනාෙනග් ාමහො පටිප්පේෙම්භති, තේ ා පාළියං ( හාව. 207) 
‘‘තේෙ, භික්ඛමව, භික්ඛුමනො පුරිමිකා ච න පඤ්ඤායතී’’ති පඨ ං
මෙනාෙනග් ාහං ෙන්ධාය වුත්තං. දුතියමෙනාෙනග් ාමහ පන පුරිමිකා
පඤ්ඤායමතව, තත්මථව මත ාෙං වෙන්මතො පුරි වේෙංවුත්මථො එව මහොති.
තමතො වා පන දුතියදිවොදීසු ‘‘පඨ මෙනාෙමන වසිේොමී’’ති
උපචාරාතික්කම පුරිමිකාපිනපඤ්ඤායතීති දට්ඨබ්බං. 

පටිේෙවේෙ විෙංවාදනප්චයා මහොන්තම්පි දුක්කටං ෙතිමයව පටිේෙමව

මහොතීතිආහ ‘‘තස්සතස්සපටිස්සවස්සවිසංවාකද දුක්ෙට’’න්ති.මතමනවාහ 

‘‘තඤ්ච කඛො…කප.… විසංවාදනපච්චයා’’ති. පාළියං ( හාව. 207) ‘‘මෙො
ෙත්තාහානා තාය පවාරණාය ෙකරණීමයො පක්ක තී’’ති වුත්තත්තා
පවාරණාදිවමෙපි ෙත්තාහකරණීයං විනා  න්තුං න වට්ටතීති දට්ඨබ්බං.
ඉ ේමිංඨාමන‘‘නවමිමතොපට්ඨාය න්තුංවට්ටතී’’ති අට්ඨකථාවචනංක්චි
උමපොෙථදිවෙමතොඋපිචධායනවමීඉ්ඡිතබ්බා, උදාහු මලොකියතිථිවමෙනාති
ආෙඞ්කන්ති. තමත්රවං විිච්ඡිතබ්බං – 
පුරි භද්දපද ාෙකා පක්ඛඋමපොෙථදිවෙං උපිචධාය ඉ්ඡිතබ්බා, න
මලොකියතිථිවමෙන. භද්දපද ාෙේෙ හි කා පක්ඛඋමපොෙථදිවෙං  රියාදං
කත්වා තදනන්තරපාටිපදදිවෙමතො පට්ඨාය  ණිය ාමන ෙති මයො දිවමෙො
නවම ො මහොති, තමතො පට්ඨායාති වුත්තං මහොති. තිථිමපක්ඛාය පන
ඉත්ථිලිඞ් මවොහාමරො, තමතොනවමිමතො පට්ඨාය අනා තෙත්තාමහ පවාරණා
මහොති. 

ෙත්තාහං අනා තාය අේොති සත්තාහානා තා. කා ො? පවාරණා.
අේෙයුජ ාෙේෙසුක්කපක්ඛනවමියං ෙත්තාහකරණීයංඅධිට්ඨාය ්ඡන්මතො
භික්ඛු අන්මතොවේෙේෙ ෙත්තාහ ත්තාවසිට්ඨත්තා ෙත්ත අරුමණ
උග් ත ත්මත වුත්ථවේමෙො මහොති, දෙමියං ඡාහ ත්තං, එකාදෙමියං
පඤ්චාහ ත්තං, ද්වාදසියං චතුරාහ ත්තං, මතරසියං තීහ ත්තං, චුද්දසියං
ද්වීහ ත්තං, පන්නරසියං එකාහ ත්තං අවසිට්ඨං මහොති, තේ ා 
පවාරණාදිවෙේෙ පරිමයොොනභූතඅරුණේමිං උග් මත වුත්ථවේමෙො මහොති, 
තේ ා මතෙං භික්ඛූනං කුක්කු්චවිමනොදනත්ථං භ වා ධම් ේොමී ‘‘මෙො 
ෙත්තාහානා තාය පවාරණාය ෙකරණීමයො පක්ක ති, ආ ්මඡයය වා මෙො, 
භික්ඛමව, භික්ඛුතං ආවාෙංනවාආ ්මඡයය, තේෙ, භික්ඛමව, භික්ඛුමනො
පුරිමිකා ච පඤ්ඤායති, පටිේෙමව ච අනාපත්තී’’ති ( හාව. 207) ආහ. 

සත්තාහානා තාය කෙොමුදියා චාතු ාසිනියාති එත්ථාපි එමෙව නමයො. තත්ථ 

කෙොමුදියා චාතු ාසිනියාති ප්ඡි කත්තිකපුණ්ණ ායං. ො හි කුමුදානං
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අත්ථිතාය කෙොමුදී, චතුන්නං වේසික ාොනං පරිමයොොනත්තා චාතු ාසිනීති
වු්චති.තදාහිකුමුදාිචසුපුප්ඵිතාිචමහොන්ති, තේ ාකුමුදාඑත්ථපුප්ඵන්තීති
මකොමුදීතිවු්චති, කුමුදවතීතිවුත්තං මහොති. 

182. අන්මතොවේෙවත්තකථායං නිබ්ද්ධවත්තං ඨකපත්වාති 
ෙජ්ඣාය නසිකාරාදීසුිචරන්තරකරණීමයසුකත්තබ්බංකතිකවත්තංකත්වා. 

ෙසාවපරිභණ් න්තිකොමවහිභූමිපරිකම් ං. වත්තන්තිකතිකවත්තං. 

එවරූපං අධම්මිෙවත්තං න ොතබ්බ්න්ති නානාමවරජ්ජකා හි භික්ඛූ
ෙන්ිචපතන්ති, තත්ථමකචිදුබ්බලාඅප්පථා ාඑවරූපං වත්තංඅනුපාමලතුංන
ෙක්මකොන්ති, තේ ාඉධආ තඤ්චචතුත්ථපාරාජිකවණ්ණනායං (පාරා.අට්ඨ.
2.227) ආ තංආවාෙංවා ණ්ඩපංවාසී ංවායංකිඤ්චිඨානං පරි්ඡින්දිත්වා
‘‘මයො ඉ ම්හා ආවාො පඨ ං පක්කමිේෙති, තං ‘අරහා’ති ජාිචේො ා’’ති
කතාය කතිකාය මයො ‘‘ ං ‘අරහා’ති ජානන්තූ’’ති තම්හා ඨානා පඨ ං 
පක්ක ති, පාරාජිමකො මහොති. මයො පන ආචරියුපජ්ඣායානං වා කි්මචන
 ාතාපිතූනං වා මකනචිමදව කරණීමයන භික්ඛාචාරවත්තං වා
උද්මදෙපරිපු්ඡාදීනං අත්ථායඅඤ්මඤනවාතාදිමෙනකරණීමයනතංඨානං
අතික්කමිත්වා ්ඡති, අනාපත්ති. ෙමචපිේෙඑවං තේෙප්ඡාඉ්ඡාචාමරො
උප්පජ්ජති ‘‘න දානාහං තත්ථ  මිේොමි, එවං  ං අරහාති
ෙම්භාමවේෙන්තී’’ති, අනාපත්තිමයව. 

මයොපි මකනචිමදව කරණීමයන තං ඨානං පත්වා
ෙජ්ඣාය නසිකාරාදිවමෙන අඤ්ඤවිහිමතො වා හුත්වා මචොරාදීහි වා
අනුබද්මධොම ඝං වාඋට්ඨිතං දිේවා අමනොවේෙකං පවිසිතුකාම ොතංඨානං
අතික්ක ති, අනාපත්ති, යාමනන වා ඉද්ධියා වා  ්ඡන්මතොපි පාරාජිකං
නාපජ්ජති, පද  මනමනව ආපජ්ජති. තම්පි මයහි ෙහ කතිකා කතා, මතහි
ෙද්ධිං අපුබ්බං අචරි ං  ්ඡන්මතො නාපජ්ජති. එවං  ්ඡන්තා හි ෙබ්මබපි
අඤ්ඤ ඤ්ඤං රක්ඛන්ති. ෙමචපි  ණ්ඩපරුක්ඛමූලාදීසු කිඤ්චි ඨානං
පරි්ඡින්දන්ති‘‘මයොඑත්ථ ිචසීදතිවාචඞ්ක තිවා, තං‘අරහා’තිජාිචේො ’’, 
පුප්ඵාිච වා ඨමපත්වා, ‘‘මයො ඉ ාිච මහත්වා පූජංකරිේෙති, තං ‘අරහා’ති
ජාිචේො ා’’තිආදිනා නමයනකතිකා කතා මහොති, තත්රාපි ඉ්ඡාචාරවමෙන
තථාකමරොන්තේෙපාරාජිකම ව.ෙමචපිඋපාෙමකන අන්තරා ග්ම විහාමරො
වා කමතො මහොති, චීවරාදීිච වා ඨපිතාිච මහොන්ති ‘‘මය අරහන්මතො, මත 
ඉ ේමිංවිහාමරවෙන්තු, චීවරාදීිචවා ණ්හන්තූ’’ති, තත්රාපිඉ්ඡාචාරවමෙන 
වෙන්තේෙ වා තාිච වා  ණ්හන්තේෙ පාරාජිකම ව, එතං පන
අධම්මිකකතිකවත්තං, තේ ා න කාතබ්බං, අඤ්ඤං වා එවරූපං ‘‘ඉ ේමිං
මත ාෙබ්භන්තමර ෙබ්මබව ආරඤ්ඤකා මහොන්තු
පිණ්ඩපාතිකධුතඞ් ාදිඅවමෙෙධුතඞ් ධරා වා, අථ වා ෙබ්මබව ඛීණාෙවා 
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මහොන්තූ’’ති එව ාදි. නානාමවරජ්ජකා හි භික්ඛූ ෙන්ිචපතන්ති. තත්ථ මකචි
දුබ්බලා අප්පථා ා එවරූපං වත්තං අනුපාමලතුං න ෙක්මකොන්ති, තේ ා
එවරූපම්පිවත්තංන කාතබ්බං.‘‘ඉ ංමත ාෙංෙබ්මබමහවනඋද්දිසිතබ්බං, 
නපරිපු්ඡිතබ්බං, න පබ්බාමජතබ්බං, මූ බ්බතං ණ්හිතබ්බං, බහිසී ට්ඨේෙපි
ෙඞ්ඝලාමභොදාතබ්මබො’’ති එව ාදිකම්පිනකත්තබ්බම ව. 

කවිධම්පීති පරියත්තිපටිපත්තිපටිමවධවමෙන තිවිධම්පි. කසොකධත්වා

පබ්බ්ාකජථාති භබ්මබ ආචාරකුලපුත්මත උපපරික්ඛිත්වා පබ්බාමජථ. භස්කස

 ත්තංජානිත්වාතිවචමනප ාණංඤත්වා. දසෙථාවත්ථු නා අප්පි්ඡාකථා
ෙන්තුට්ඨිකථා පවිමවකකථා අෙංෙග් කථා වීරියාරම්භකථා සීලකථා
ෙ ාධිකථාපඤ්ඤාකථාවිමුත්තිකථා විමුත්තිඤාණදේෙනකථාති. 

විග් හෙංවත්තිචකං වචනං විග් ාහිෙං. චතුරාරක්ඛං අහාකපන්තාති
බුද්ධානුේෙතිම ත්තා අසුභං රණානුේෙතීතිඉ ංචතුරාරක්ඛංඅහාමපන්තා. 

දන්තෙට්ඨඛාදනවත්තංදචික්ඛිතබ්බ්න්තිඑත්ථඉදං දන්තකට්ඨඛාදනවත්තං– 
මයොමදවසිකංෙඞ්ඝ ජ්මඣඔෙරති, මතනො මණරාදීහිආහරිත්වා භික්ඛූනං
යථාසුඛං භුඤ්ජනත්ථාය දන්තකට්ඨ ා මක ිචක්ඛිත්මතසු දන්තකට්මඨසු 
දිවමෙදිවමෙඑකම වදන්තකට්ඨං මහතබ්බං.මයොපනමදවසිකංනඔෙරති, 
පධානඝමර වසිත්වා ධම් ේෙවමන වා උමපොෙථග්ම  වා දිේෙති, මතන
ප ාණං ෙල්ලක්මඛත්වා චත්තාරි පඤ්ච දන්තකට්ඨාිච අත්තමනො
වෙනට්ඨාමන ඨමපත්වා ඛාදිතබ්බාිච. මතසු ඛීමණසු ෙමච පුනපි 
දන්තකට්ඨ ා මක බහූිච මහොන්තිමයව, පුනපි ආහරිත්වා ඛාදිතබ්බාිච. යදි
පනප ාණං අෙල්ලක්මඛත්වාආහරති, මතසුඅඛීමණසුමයව ා මකඛීයති, 
තමතො මකචි මථරා ‘‘මයහි  හිතාිච, මත පටිහරන්තූ’’ති වමදයයං, මකචි
‘‘ඛාදන්තු, පුනො මණරා ආහරිේෙන්තී’’ති, තේ ාවිවාදපරිහාරත්ථංප ාණං
ෙල්ලක්මඛතබ්බං,  හමණපනමදොමෙො නත්ථි. ග් ං ්ඡන්මතනපිඑකංවා
ද්මව වා ථවිකාය පක්ඛිපිත්වා  න්තබ්බන්ති. භික්ඛාචාරවත්තං
පිණ්ඩපාතිකවත්මතආවිභවිේෙති. 

අන්කතො ාක …කප.… නෙකථතබ්බ්ාතිඑත්ථ චතූසුප්චමයසුචීවමරච
පිණ්ඩපාමතචවිඤ්ඤත්තිපිනවට්ටති ිචමිත්මතොභාෙපරිකථාපි. මෙනාෙමන
විඤ්ඤත්තිම වනවට්ටති, මෙොිචතීණි වට්ටන්ති.ගිලානප්චමයෙබ්බම්පි
වට්ටති. එවං ෙන්මතපි ආජීවං මෙොමධන්මතහි භික්ඛූහි සුට්ඨු රක්ඛිතබ්බාති.

ඉමිනා ආජීවපාරිසුද්ධිසීලං දේසිතං. රක්ඛිකන්ද්රිකයහි භවිතබ්බ්න්ති 

ඉන්ද්රියෙංවරසීලං. ඛන්ධෙවත්තඤ්ච කසඛියවත්තඤ්ච පූකරතබ්බ්න්ති
පාතිම ොක්ඛෙංවරසීලං. ප්චයෙන්ිචේසිතසීලං පන තීහිපි ො ත්ථියමතො
දේසිතං. ඉති චතුපාරිසුද්ධිසීලපටිෙංයුත්තා එවරූපා ිචයයාිචකකථා බහුකාපි
වත්තබ්බාතිඅධිප්පාමයො. 
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ඉ ේමිං වේසූපනායිකවිෙමය මතසු මතසු න මරසු තේමිං තේමිං 
රාජකාමල අපරියන්තා විවාදකථා මහොති. කථං? වේසූපනායිකක්ඛන්ධමක
( හාව.186) ‘‘මතන මඛොපනෙ මයනරාජා ා මධොමෙිචමයොබිම්බිොමරො
වේෙං උක්කඩ්ඪිතුකාම ො භික්ඛූනං ෙන්තිමක දූතං පාමහසි ‘යදි පනායයා
ආ ම ජුණ්මහවේෙංඋප ්මඡයය’න්ති. භ වමතොඑත ත්ථංආමරොමචසුං, 
‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, රාජූනං අනුවත්තිතු’’’න්ති වචනං ිචේොය භ වතා
අධි ාෙං පඤ්ඤත්තන්ති ඤ්ඤ ානා මවදෙ මයනෙංෙන්දිත්වා  ය්හ ානා 
අමනකවිහිතං විවාදං කමරොන්ති. මවදෙ මය කිර ද්මව අධි ාොිච
යාචාධි ාෙඤ්ච පත්තාධි ාෙඤ්ච. තත්ථ කලියු  ණමන
එකූනවීෙති ණමනන භාජිමත ද්මවපඤ්චට්ඨදෙමතරෙමෙො ෙට්ඨාරෙවමෙන
ෙත්තධාමෙමෙොමහොති, මතෙංවමෙනචම් ාධි ාෙ පඤ්චාධි ාෙපේවාධි ාෙ
දොධි ාෙ මතරොධි ාෙ මෙො ොධි ාෙ අට්ඨාරොධි ාොති මවොහරන්ති.
අට්ඨාරොධි ාෙං පන අවොනාධි ාෙන්තිපි මවොහරන්ති. මතසු පසුමෙො ොිච 
අපත්මතමයව අධි ාෙපතනකලියුම  ෙංව්ඡර ාොදිවිෙ භමයන යාචිත්වා

 ාෙේෙ ආකඩ්ඪිතබ්බමතො යාචාධි ාසන්ති මවොහරන්ති, මෙොිච පන 
පඤ්ච ත්මතමයව අධි ාෙපතනකලියුම   ාෙේෙ ආකඩ්ඪිතබ්බමතො 

පත්තාධි ාසන්ති.තමත්රතංයාචාධි ාෙලක්ඛණං– තථමතො අජානන්තාපාළියා
ෙංෙන්දිත්වාබිම්බිොරරඤ්ඤාභ වමතො යාචිතාධි ාෙත්තායාචාධි ාෙංනා 
භවති, තේ ාද්වීසුඑවයාචාධි ාමෙසුදිවමෙනෙහ  ාමෙොආකඩ්ඪිතබ්මබො, න
ඉතමරසූති වදන්ති, අඤ්මඤ පන පඤ්චසු පත්තාධි ාමෙසු එව ෙහ දිවමෙන
 ාමෙොආකඩ්ඪිතබ්මබො, නයාචාධි ාමෙසූති. 

අපමර පන – ‘‘ද්මව ා, භික්ඛමව, වේසූපනායිකා පුරිමිකා ප්ඡිමිකාති, 
අපරජ්ජු තාය ආො ්හියා පුරිමිකා උප න්තබ්බා,  ාෙ තාය ආො ්හියා 
ප්ඡිමිකා උප න්තබ්බා’’ති තේමිංමයව වේසූපනායිකක්ඛන්ධමක ( හාව.
184) ආ තාය පාළියාඅත්ථංඅමයොිචමෙො මහත්වාතිථිනක්ඛත්තමයොම එව
වේසූප  නං භ වතා අනුඤ්ඤාතං, තේ ා ආො ්හිපුණ්ණ ාය
අනන්තරභූමතො පාටිපදදිවමෙො පුණ්ණාතිථියා ච යුත්මතො මහොතු, 
පුබ්බාො ්හඋත්තරාො ්හෙඞ්ඛාමතසු ද්වීසු නක්ඛත්මතසු එමකමකන 
යුත්මතො ච, එවංභූමතො කාමලො යදි විනා දිවමෙන  ාෙකඩ්ඪමන ෙම්පජ්ජති, 
තථාචෙති  ාෙ ත්තාකඩ්ඪනම වකාතබ්බං, යදිනෙම්පජ්ජති, ෙහදිවමෙන
 ාොකඩ්ඪනං, අයං පිටමකනචමවමදනචඅනුමලොම ොවිිච්ඡමයොතිවදන්ති. 

තත්රාමපයමක වදන්ති – ‘‘ ා ඉති චන්මදො වු්චති තේෙ  තියා දිවෙේෙ
මිිචතබ්බමතො, මෙොඑත්ථෙබ්බකලාපාරිපූරියාපුණ්මණොතිපුණ්ණ ා’’තිආදිනා 
විනයත්ථ ඤ්ජූොදීසු (කඞ්ඛා. අභි. ටී. ිචදානවණ්ණනා) ආ  නමතො
පුණ්ණාතිථිමයොම ොපි පුණ්ණමියා එව ඉ්ඡිතබ්මබො, න පාටිපමද, තථා
නක්ඛත්තමයොම ොපි ආො ්හිසුක්කපක්ඛේෙ පන්නරමෙ උමපොෙමථ
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‘‘උත්තරාො ්හනක්ඛත්මත, එවං ධාතු පතිට්ඨිතා’’ති හාවංමෙ වචනමතොති.
තත්ථ පුරි ා වදන්ති – එවං ෙන්මත උමපොෙථදිවමෙමයව චන්දග් ාමහො ච
සූරියග් ාමහො චභමවයය, ඉදාිචපන කා පක්ඛපාටිපදාදීසුමයවචන්දග් ාමහො, 
සුක්කපක්ඛපාටිපදාදීසුමයව සූරියග් ාමහො පඤ්ඤායති, තේ ා පාටිපමදමයව
තිථිනක්ඛත්තමයොම ො ඉ්ඡිතබ්මබොති. ප්ඡි ාපි වදන්ති – තුම්හාදිොනං
වාදීනං වචමනන පුබ්මබ ආකඩ්ඪිතබ්බදිවොනං අනාකඩ්ඪිතත්තා
දිවෙපුඤ්ජභාමවන එවං මහොති, ේචමතො පන උමපොෙථදිවමෙමයව
චන්දග් ාමහොසූරියග් ාමහොචඉ්ඡිතබ්මබොති.මහොතු, යථාඉ්ඡථ, තථා වදථ, 
එවං භූතපුබ්මබො ොට්ඨකමථ මතපිටමක බුද්ධවචමන අත්ථීති? අත්ථි.
 න්ධාරජාතමක (ජා. අට්ඨ. 3.7.75  න්ධාරජාතකවණ්ණනා) හි
උමපොෙථදිවමෙ චන්දග් ාමහො ද්වික්ඛත්තුං ආ මතො. තඤ්හි ජාතකං තීසු
පිටමකසු සුත්තපරියාපන්නං, පඤ්චසු ිචකාමයසු ඛුද්දකිචකායපරියාපන්නං, 
නවසු ොෙනඞ්ම සු ජාතකපරියාපන්නන්ති. එවං වුත්මත පුරි කා පටිවචනං
දාතුංනෙක්කුමණයයන්ති. 

අමථක්මච ‘‘පිටකත්තමය අධික ාොමයව ෙන්ති, න අධිකදිවො 
ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය 3.404) ‘යං පන වුත්තං තීසුපි
 ණ්ඨිපමදසු අට්ඨාරෙන්නංමයවවේොනං අධික ාමෙ මහත්වා  ණිතත්තා
මෙෙවේෙද්වයේෙපි අධිකාිච දිවොිච මහොන්මතව, තාිච අධිකදිවොිච
ෙන්ධාය ිචක්කඞ්ඛා හුත්වාති වුත්තන්ති, තං න  මහතබ්බං. න හි ද්වීසු
වේමෙසු අධිකදිවො නා  විසුං උපලබ්භන්ති තතිමය වේමෙ
වේසුක්කඩ්ඪනවමෙන අධික ාමෙ පරි්චත්මතමයව අධික ාෙෙම්භවමතො, 
තේ ාද්වීසුවේමෙසුඅතිමරකදිවොනා විසුංනෙම්භවන්තී’ති වචනමතො’’ති
වදන්ති. අථඤ්මඤ වදන්ති – පිටකත්තමය අධිකදිවොති ආ තා අත්ථි 
වජිරබුද්ධිටීකායං(වජිර.ටී.පාචිත්තිය404) ‘‘අවමෙොනංද්වින්නංවේොනං 
අධිකදිවොිච මහොන්මතව, තේ ා ිචක්කඞ්ඛා හුත්වා උපෙම්පාමදන්තී’’ති
වචනමතොති. ඉමතොපරම්පිවිවිමධනආකාමරනකමථන්ති.සුද්ධමවදිකාපි එවං 
වදන්ති, විනයධරාභික්ඛූවිනයෙ යවමෙනවදන්ති.අම්හාකංපනමවදෙ මය 
හත්ථ ත ණනවමෙමනව ජාිචතබ්බන්ති අල තිපපඤ්මචන. අත්ථිමකහි 
තිවේොධිකෙහේෙකලියුම  ධම් රාමජන පු්ඡිතත්තාකතං අධි ාෙපකරණං
ඔමලොමකත්වා ජාිචතබ්බං. 

ඉධ පන අධිප්මපතවිිච්ඡයම ව කථයා . පඨ දුතියවාමදසු න 
බිම්බිොරරාජාභ වන්තංඅධි ාෙපඤ්ඤාපනංයාචති, නචභ වාපඤ්ඤමපති, 
න‘‘තේමිං වේමෙඉදංනා අධි ාෙංමහොතී’’තිවා‘‘ ාෙ ත්තංවාෙහදිවෙං
වා ආකඩ්ඪිතබ්බ’’න්ති වා පාළියං අට්ඨකථාටීකාසු ච අත්ථි, රාජා පන
උපකට්ඨායවේසූපනායිකායමවදෙ මය වේසුක්කඩ්ඪනෙම්භවමතොභික්ඛූනං
පඨ ආො ්හ ාමෙ වේෙං අනුප න්ත්වා දුතියආො ්හ ාමෙ උප  නත්ථං 
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‘‘යදි පනායයාආ ම  ජුණ්මහ වේෙං උප ්මඡයය’’න්ති දූතං පාමහසි. යදි
පන උප ්මඡයයං, ොධු වතාති ෙම්බන්ධිතබ්බං. භික්ඛූ පන රඤ්මඤො
පහිතොෙනං භ වමතො ආමරොමචසුං. භ වා පන වේසුක්කඩ්ඪමන භික්ඛූනං
ගුණපරිහාිචයා අභාවමතො ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, රාජූනං අනුවත්තිතු’’න්ති
( හාව. 186) අමවොච. මතන වුත්තං අට්ඨකථායං ( හාව. අට්ඨ. 185) 

‘‘අනුජානාමිභික්ඛකවරාජූනං අනුවත්කතුන්තිඑත්ථ වේසුක්කඩ්ඪනභික්ඛූනං
කාචි පරිහාිච නා  නත්ථීතිඅනුවත්තිතුං අනුඤ්ඤාත’’න්ති. 

වි තිවිමනොදිචයඤ්ච (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.185) වුත්තං ‘‘පරිහානීති
ගුණපරිහානී’’ති, තේ ා යාචාධි ාමෙො වා මහොතු පත්තාධි ාමෙො වා, යේමිං
යේමිංකාමලඅනුවත්තමනනභික්ඛූනංසීලාදිගුණම්පි පරිහාිචනත්ථි, තේමිං
තේමිංකාමලඅනුවත්තිතබ්බං. 

කථං පන අනුවත්තිතබ්බං, කථංන අනුවත්තිතබ්බං? යදි අනුවත්තන්මත
පුබ්මබඋපවුත්ථදිවෙමතො ඉදාිචඋපවසිතබ්බඋමපොෙථදිවමෙො චාතුද්දමෙො වා 
පන්නරමෙො වා මහොති, තථා ෙති අනුවත්තිතබ්බං. යදි පන මතරෙම ො වා 
මෙො ෙම ො වා මහොති, න අනුවත්තිතබ්බං. අනුවත්තන්මතො හි අනුමපොෙමථ
උමපොෙථකමතො මහොති, තමතො ‘‘න, භික්ඛමව, අනුමපොෙමථ උමපොෙමථො
කාතබ්මබො, මයො කමරයය, ආපත්ති දුක්කටේො’’ති ( හාව. 183) 
වුත්තදුක්කටං ආපජ්ජති, තේ ා සීලගුණපරිහාිචෙම්භවමතො න 
අනුවත්තිතබ්බං. වුත්තඤ්හි වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.240) 
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, රාජූනං අනුවත්තිතුන්ති වචනමතො පමනත්ථ
මලොකියානංතිථිං අනුවත්තන්මතහිපිඅත්තමනොඋමපොෙථක්කම නචාතුද්දසිං
පන්නරසිංවා, පන්නරසිං චාතුද්දසිංවාකමරොන්මතමහවඅනුවත්තිතබ්බං, න
පනමෙො ෙ දිවෙංවාමතරෙ දිවෙංවා උමපොෙථදිවෙංකමරොන්මතහී’’ති. 

තතියචතුත්ථවාමදපි ‘‘කති වේසූපනායිකා’’ති ෙංෙයන්තානං 
ෙංෙයවිමනොදනත්ථං ‘‘ද්මව ා, භික්ඛමව, වේසූපනායිකා පුරිමිකා
ප්ඡිමිකා’’ති ( හාව. 184) භ වා අමවොච. තමතො තාෙං ද්වින්නං
වේසූපනායිකානං උප  නකාලං දේමෙතුං ‘‘අපරජ්ජු තාය ආො ්හියා
පුරිමිකා උප න්තබ්බා,  ාෙ තාය ආො ්හියා ප්ඡිමිකා උප න්තබ්බා’’ති
වුත්තං.තත්රායංපිණ්ඩත්මථො– ආො ්හිපුණ්ණමියාඅනන්තමර පාටිපදදිවමෙ
පුරිමිකාඋප න්තබ්බා, ොවණපුණ්ණමියාඅනන්තමරපාටිපදදිවමෙ ප්ඡිමිකා
උප න්තබ්බාති. මතන වුත්තං අට්ඨකථායං ( හාව. අට්ඨ. 184) ‘‘තේ ා 
ආො ්හිපුණ්ණ ාය අනන්තමර පාටිපදදිවමෙ, ආො ්හිපුණ්ණමිමතො වා
අපරාය පුණ්ණ ාය අනන්තමර පාටිපදදිවමෙමයව විහාරං පටිජග්ගිත්වා
පානීයං පරිමභොජනීයං උපට්ඨාමපත්වා ෙබ්බං මචතියවන්දනාදිොමීචිකම් ං
ිචට්ඨාමපත්වා ‘ඉ ේමිං විහාමර ඉ ං මත ාෙං වේෙං උමපමී’ති ෙකිං වා
ද්වත්තික්ඛත්තුං වා වාචං ිච්ඡාමරත්වා වේෙං උප න්තබ්බ’’න්ති, 
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ොරත්ථදීපිචයම්පි (ොරත්ථ. ටී.  හාවග්  3.184) ‘‘අපරජ්ජූති ආො ්හිමතො
අපරංදිනං, පාටිපදන්තිඅත්මථො’’ති, වි තිවිමනොදිචයම්පි (වි.වි.ටී. හාවග් 

2.184) ‘‘අපරස්මිංදිවකසතිදුතිමයපාටිපදදිවමෙ’’තිඑවං පාළිඅට්ඨකථාටීකාසු
පාටිපදදිවමෙමයව වේසූප  නං වුත්තං, නවුත්තං ‘‘අමුකතිථිමයොම ’’තිවා
‘‘අමුකනක්ඛත්තමයොම ’’ති වා, තේ ා පාටිපදදිවමෙ පාමතො 
අරුණුග්  නමතො පට්ඨාය ෙකලදිවෙං ෙකලරත්ති යාව දුතියඅරුණුග්  නා
යථාරුචිමත කාමල වේෙං උප න්තබ්බන්ති දට්ඨබ්බං. තමතො එව
වේසූපනායිකකාමල පුණ්ණාතිථියා මයොම ො, උත්තරාො ්හනක්ඛත්මතන
මයොම ොමහොතූතිවදන්තානංවචනංවිනයවිරුද්ධංමහොති, තංවචනං  මහත්වා
පුණ්ණාතිථිමයො ං උත්තරාො ්හනක්ඛත්තමයො ඤ්ච ආ ම ත්වා වේෙං 
උප න්ත්වාපිතථා මතනඅපඤ්ඤත්තංපඤ්ඤමපතිනා ාතිදට්ඨබ්බං. 

එවංපාළිඅට්ඨකථාටීකාසුචපුණ්ණාතිථිමයොම එවවේෙං උප න්තබ්බං, 
න එකාය තිථියා යුත්මතති වා උත්තරාො ්හනක්ඛත්තමයොම මයව, න 
ොවණනක්ඛත්තමයොම ති වා අනා තම ව ඡායං  මහත්වා තථා මතන
පඤ්ඤත්තංවියමපොත්ථමකසු ලිඛිත්වාමකහිචිඨපිතත්තාෙකලංවිනයපිටකං
අපේෙන්තා මවදො යිකා තං වචනං ෙද්දහිත්වා වේසූප  නකාමල
පුණ්ණාතිථිඋත්තරාො ්හමයො ම ව  මවෙන්තා  ාෙදිවමෙන ෙහ
ආකඩ්ඪිතබ්බකාමලපි  ාෙ ත්තම ව ආකඩ්ඪන්ති,  ාෙ ත්තම ව
ආකඩ්ඪිතබ්බකාමලපි ෙහ දිවමෙන ආකඩ්ඪන්ති, තේ ා එවංවාදිමනො භික්ඛූ
‘‘අපඤ්ඤත්තං තථා මතන පඤ්ඤත්තං තථා මතනාති දීමපතී’’ති
වත්තබ්බතංආපජ්ජන්ති, තේ ාභ වති ාරවෙහිතාලජ්ජිමනො පණ්ඩිතාඑවං
න  ණ්හන්තීති. තිථිනක්ඛත්තමයොම ො පන උමපොෙථදිවමෙමයව බහුධා
පිටකත්තමය ආ මතො, මපොරාණමවද න්මථසු ච පෙංසිමතො, කදාචි පන
මවොහාරකාමලො තිථියා නක්ඛත්මතන ච විෙම ො මහොති, තේ ා තං ෙම තුං
අධි ාෙපතනකාමල ාෙම්පිදිවෙම්පි ආකඩ්ඪන්ති, තේ ාඅඤ්ඤේමිංකාමල
විෙම පි ආකඩ්ඪනකාමල ෙ ාමපතබ්බං. එවං ෙති  ාෙඋතුෙංව්ඡරානං
ෙ භාමවොමහොතීතිදට්ඨබ්බං. 

පඤ්ච ඡට්ඨවාමදසු අධි ාකසොති අට්ඨාරෙවේෙමතොඅධික ාෙං මහත්වා

වුත්මතො, තේ ා ‘‘අධිමකො  ාමෙො අධි ාකසො’’ති කම් ධාරයෙ ාෙත්තා 
පුල්ලිඞ් ංකත්වාවුත්මතො.පුබ්මබපන ාෙපුඤ්ජමතොඅධිකඝටිමයො මහත්වා

වුත්මතො, තේ ා ‘‘ ාෙමතො අධිකං අධි ාස’’න්ති අබයයීභභාවෙ ාෙත්තා 
නපුංෙකලිඞ් ංකත්වාවුත්තං.ඉධපන‘‘මපොරාණකත්මථරාඑකූනවීෙතිවේෙං
ො මණරං ිචක්ඛ නීයපුණ්ණ ාසිං අතික්කම්  පාටිපදදිවමෙ
උපෙම්පාමදන්ති, තං කේ ාති? වු්චමත – එකේමිං වේමෙ ඡ
චාතුද්දසිකඋමපොෙථදිවො මහොන්ති, ඉති වීෙතියා වේමෙසු චත්තාමරො  ාො
පරිහායන්ති, රාජාමනො තතිමය තතිමය වේමෙ වේෙං උපකඩ්ඪන්ති, ඉති 
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අට්ඨාරෙසු වේමෙසු ඡ  ාො වඩ්ඪන්ති, තමතො උමපොෙථවමෙන පරිහීමන
චත්තාමරො ාමෙ අපමනත්වාද්මව ාොඅවමෙොමහොන්ති, මතද්මව ාමෙ
 මහත්වා වීෙති වේොිච පරිපුණ්ණාිච මහොන්තීති ිචක්කඞ්ඛා හුත්වා
ිචක්ඛ නීයපුණ්ණ ාසිං අතික්කම්  පාටිපමද උපෙම්පාමදන්තී’’ති

අට්ඨකථාවචමන(පාචි.අට්ඨ.404) ‘‘නික්ෙඞ්ඛාහුත්වාතිඅධික ාමෙහිෙද්ධිං 
පරිපුණ්ණවීෙතිවේෙත්තා ිචබ්මබ තිකා හුත්වා’’ති අත්මථො ොරත්ථදීපිචයං 
(ොරත්ථ.ටී.පාචිත්තිය3.404) වුත්මතො. 

තත්ර නනු ච ‘‘තීසුපි  ණ්ඨිපමදසු අට්ඨාරෙන්නං…මප.… වුත්ත’’න්ති
වුත්තං, තං කථන්ති මචොදනං ෙන්ධාය ‘‘යං පන වුත්තං…මප.… තං න 
 මහතබ්බ’’න්ති කිඤ්චාපි වුත්තං, තථාපි තං  ණ්ඨිපමදසු වුත්තවචනං න 

 මහතබ්බන්තිඅත්මථො, කේ ාන මහතබ්බන්තිආහ ‘‘නහී’’තිආදි.හියේ ා
නඋපලබ්භන්ති, තේ ාන මහතබ්බන්ති මයොජනා.කථංවිඤ්ඤායතීතිආහ 

‘‘තකකය’’තිආදි. පරි්චත්මතමයවෙම්භවමතො, අපරි්චත්මතඅෙම්භවමතොන

උපලබ්භන්තීතිබයතිමරකවමෙන මහතුඵලමයොජනා. තස් ාතිආදිලද්ධගුණං. 

වජිරබුද්ධිටීකායං පන  ණ්ඨිපමදසු වුත්තම ව  මහත්වා වදති. එතාිච
වචනාිච ො මණරානං වීෙතිවේෙපරිපුණ්ණභාවොධකාිචමයව මහොන්ති, න 
අධි ාෙපතනවාමරසු ෙදිවෙ ාොකඩ්ඪනභාවොධකාිච, තේ ා ඉ ාිච
ආහරිත්වා තං අධිකරණං විිච්ඡිතුං න ෙක්මකොන්ති. භික්ඛූ පන බහූනං
ෙන්ිචපාමත කිඤ්චි පාඨං ආහරිත්වා කමථතුං ෙ ත්මථො මෙොභතීති කත්වා
ඊදිෙංපාඨංආහරන්ති.සුතෙන්ිචචයපණ්ඩිතාපන ඉ්ඡිතත්ථේෙඅොධකත්තා
එවරූපං න ආහරන්ති. සුද්ධමවදිකානම්පි වචමන විනයධරා විනයම ව
ජානන්ති, න බාහිරෙ යං. අයං පන කථා බාහිරෙ මය පවත්තා, තේ ා
විනයධරානං අවිෙමයොති ඤ්ඤන්තාවදන්ති. 

විනයධරාපනඑක්මචවිනයම වජානන්ති, එක්මචෙකලංපිටකත්තයං 
ජානන්ති, එක්මච ෙබාහිරෙ යං පිටකත්තයං ජානන්ති, තේ ා කමථතුං
ෙ ත්ථභාමවොමයව ප ාණං. මවදිකානම්පි වචනං මවදප්පකරණා තම ව
ප ාණං.නයං කිඤ්චිහත්ථ ත ණන ත්තං, තේ ායදා පථවිේෙමරො රාජා
ෙදිවෙං ාෙංආකඩ්ඪිතුකාම ො ‘‘මජට්ඨ ාෙකා පක්ඛඋමපොෙථංපන්නරසියං
කමරොන්තූ’’ති යාචිේෙති, තදා ‘‘ෙකිං පක්ඛේෙ චාතුද්දමෙ වා පන්නරමෙ
වා’’ති වචනමතො පන්නරසියං උමපොෙථකරමණ මදොමෙො නත්ථි, යදා
සුද්ධ ාෙම වආකඩ්ඪිතුකාම ො ‘‘චාතුද්දසියංකමරොන්තූ’’තියාචිේෙති, එවං
ෙති පකතියාපි මජට්ඨ ාෙකා පක්ඛුමපොෙමථො චාතුද්දමෙොමයවාති කත්වා
මදොමෙො නත්ථි, උභයථාපි උමපොෙමථො සුකමතොමයව මහොති, තේ ා
අනුවත්තිතබ්මබො. තමතො පරං පඨ ාො ්හ ාෙේෙ ජුණ්හපක්මඛපි
කා පක්මඛපිදුතියාො ්හ ාෙේෙජුණ්හපක්මඛපි පන්නරසීඋමපොෙථංකත්වා
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පාටිපදදිවමෙ තිථිමයො ං වා නක්ඛත්තමයො ං වා අමනොමලොමකත්වා පාමතො 
අරුණුග්  නානන්තරමතො පට්ඨාය යාව පුන අරුණුග්  නා
ෙකලදිවෙරත්තියං යථාජ්ඣාෙයං වේෙං උප ්ඡන්මතො සූප මතොව මහොති, 
නත්ථි මකොචි මදොමෙොති දට්ඨබ්මබො. භවත්මවවං, පාමතොව වේෙං
උප ්ඡන්මතො අත්ථීති? අත්ථි. වුත්තඤ්මහතං 
මෙනාෙනක්ඛන්ධකවණ්ණනායං(චූ ව.අට්ඨ.318) ‘‘ෙමචපාමතොව ාහිමත
මෙනාෙමනඅඤ්මඤො විතක්කචාරිමකොභික්ඛුආ න්ත්වා මෙනාෙනංයාචති, 
‘ හිතං, භන්මත, මෙනාෙනං, වේසූප මතො ෙඞ්මඝො, ර ණීමයො විහාමරො, 
රුක්ඛමූලාදීසුයත්ථඉ්ඡථ, තත්ථවෙථා’ති වත්තබ්මබො’’ති. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

වේසූපනායිකවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

ඡබ්බීෙතිම ොපරි්මඡමදො. 

පඨම ොභාම ොිචට්ඨිමතො. 

නම ොතේෙභ වමතොඅරහමතොෙම් ාෙම්බුද්ධේෙ 
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විනයාලඞ්ොර-ටීො(දුකකයොභාක ො) 

27. උපජ්ඣායාදිවත්තවිනිච්ඡයෙථා 

උපජ්ඣායවත්තෙථාවණනා 

183. එවං වේසූපනායිකවිිච්ඡයං කමථත්වා ඉදාිච 

උපජ්ඣායවත්තාදිවත්තකථං කමථතුං ‘‘වත්තන්ක එත්ථා’’තිආදි ාහ. තත්ථ

වත්මතතබ්බං පවත්මතතබ්බන්ති වත්තං, ෙද්ධිවිහාරිකාදීහි උපජ්ඣායාදීසු

පවත්මතතබ්බං ආභිෙ ාචාරිකසීලං. තං කතිවිධන්ති ආහ ‘‘වත්තං

නාක තං…කප.… බ්හුවිධ’’න්ති. වච්චකුටිවත්තන්ති එත්ථ ඉක-ෙද්මදො 
ආදයත්මථො. මතන ෙද්ධිවිහාරිකවත්තඅන්මතවාසිකවත්තඅනුම ොදනවත්තාිච 
ෙඞ් ය්හන්ති. වුත්තඤ්හි තත්ථ තත්ථ අට්ඨකථාසු ‘‘චුද්දෙ
ඛන්ධකවත්තානී’’ති. වත්තක්ඛන්ධමක (චූ ව. 356) ච පාළියං ආ තම ව, 
තත්ථ පන ආ න්තුකවත්තමතො පට්ඨාය ආ තං, ඉධ උපජ්ඣායවත්තමතො.
ඉමතො අඤ්ඤාිචපි පඤ්චෙත්තති මෙඛියවත්තාිච ද්මවඅසීති  හාවත්තාිච ච
වත්තම ව. මතසු පන මෙඛියවත්තාිච  හාවිභඞ්ම  ආ තාිච,  හාවත්තාිච 
කම් ක්ඛන්ධකපාරිවාසිකක්ඛන්ධමකසු(චූ ව.75ආදමයො), තේ ාඉධචුද්දෙ 
ඛන්ධකවත්තාිචමයව දේසිතාිච.මතසුඋපජ්ඣායවත්තංපඨ ං දේමෙන්මතො 

‘‘තත්ථඋපජ්ඣායවත්තංතාවඑවංකවදිතබ්බ්’’න්තයාදි ාහ. 

තත්ථ මකො උපජ්ඣාමයො, මකනට්මඨන උපජ්ඣාමයො, කථං  හිමතො
උපජ්ඣාමයො, මකන වත්තිතබ්බං උපජ්ඣායවත්තං, කත ං තං වත්තන්ති? 

තත්ථ කෙො උපජ්ඣාකයොති ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, බයත්මතන භික්ඛුනා
පටිබමලන දෙවේමෙන වා අතිමරකදෙවේමෙන වා
උපෙම්පාමදතු’’න්තිආදිවචනමතො ( හාව. 76) බයත්තිබලෙම්පන්මනො
උපෙම්පදමතො පට්ඨාය දෙවේමෙො වා අතිමරකදෙවේමෙො වා භික්ඛු

උපජ්ඣාමයො. කෙනට්කඨන උපජ්ඣාකයොති වජ්ජාවජ්ජං උපිචජ්ඣායතීති 

උපජ්ඣාකයො, ෙද්ධිවිහාරිකානං ඛුද්දකං වජ්ජං වා  හන්තං වජ්ජං වා භුමෙො

චින්මතතීති අත්මථො. ෙථං  හිකතො කහොක උපජ්ඣාකයොති ෙද්ධිවිහාරිමකන
එකංෙංඋත්තරාෙඞ් ංකරිත්වාඋක්කුටිකං ිචසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග් මහත්වා
‘‘උපජ්ඣාමයොම , භන්මත, මහොහී’’තිතික්ඛත්තුං වුත්මතෙමචඋපජ්ඣාමයො
‘‘ොහූ’’ති වා ‘‘ලහූ’’ති වා ‘‘ඔපායික’’න්ති වා ‘‘පතිරූප’’න්ති වා
‘‘පාොදිමකනෙම්පාමදහී’’තිවාඉම සුපඤ්චසුපමදසුයේෙ කේෙචිපදේෙ
වමෙනකාමයනවාවාචායවාකායවාචාහිවා‘‘ හිමතොතයාඋපජ්ඣාමයො’’ති 

උපජ්ඣායග් හණංවිඤ්ඤාමපති,  හිමතොමහොතිඋපජ්ඣාමයො.තත්ථ සාහූති

ොධු. ලහූති අ රු, සුභරතාති අත්මථො. ඔපායිෙන්තිඋපායපටිෙංයුත්තං, එවං

පටිපජ්ජනං ිචත්ථරණුපාමයොති අත්මථො. පකරූපන්ති ොමීචිකම් මිදන්ති 
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පටුන 

අත්මථො. පාසාදිකෙනාති පොදාවමහන කායවචීපමයොම න ෙම්පාමදහීති 
අත්මථො. 

කෙන වත්කතබ්බ්ං උපජ්ඣායවත්තන්ති  හිතඋපජ්ඣාමයන

ෙද්ධිවිහාරිමකන වත්තිතබ්බං. ෙත ං තං වත්තන්ති ඉදං ආ තම ව, තත්ථ 

ොලස්කසව උට්ඨාය උපාහනා ඔමුඤ්චිත්වාති ෙචේෙ ප්චූෙකාමල
චඞ්ක නත්ථායවාමධොතපාදපරිහරණත්ථායවා පටිමුක්කාඋපාහනාපාද තා

මහොන්ති, තාකාලේමෙවඋට්ඨාය අපමනත්වා. තාදිසක වමුඛකධොවකනොදෙං 

දාතබ්බ්න්තිඋතුම්පිෙරීරෙභාමවචඑකාකාමරතාදිෙම වදාතබ්බං. 

සගුණං ෙත්වාති උත්තරාෙඞ් ං ෙඞ්ඝාටිඤ්චාති ද්මව චීවරාිච එකමතො 
කත්වා තා ද්මවපි ෙඞ්ඝාටිමයො දාතබ්බා. ෙබ්බඤ්හි චීවරං ෙඞ්ඝටිතත්තා

ෙඞ්ඝාටීති වු්චති. මතන වුත්තං ‘‘සඞ්ඝාටිකයො දාතබ්බ්ා’’ති. පදවීකහාකරහීති

එත්ථ පදං වීතිහරති එත්ථාති පදවීකහාකරො, පදවීතිහාරට්ඨානං. දුතවිලම්බිතං
අකත්වාෙ   මනන ද්වින්නංපදානංඅන්තමරමුට්ඨිරතන ත්තං.පදානංවා

වීතිහරණං අභිමුඛං හරිත්වා ිචක්මඛමපො පදවීකහාකරොති එවම ත්ථ අත්මථො

දට්ඨබ්මබො. න උපජ්ඣායස්ස භණ ානස්ස අන්තරන්තරා ෙථා

ඔපාකතතබ්බ්ාති අන්තරඝමර වා අඤ්ඤත්ර වා භණ ානේෙ අිචට්ඨිමත තේෙ

වචමන අඤ්ඤා කථා න ෙමුට්ඨාමපතබ්බා. ඉකතො පට්ඨායාති ‘‘න
උපජ්ඣායේෙ භණ ානේො’’ති එත්ථ න-කාරමතො පට්ඨාය. මතන 

නාකදූකරතිආදීසු න-කාරපටිසිද්මධසු ආපත්ති නත්ථීති දේමෙති. සබ්බ්ත්ථ 

දුක්ෙටාපත්තීතිආපදාඋම් ත්තඛිත්තචිත්තමවදනාට්ටතාදීහි විනා පණ්ණත්තිං
අජාිචත්වාපි වදන්තේෙ ගිලානේෙ ච දුක්කටම ව.ආපදාසු හි අන්තරන්තරා
කථාවත්තුංවට්ටති, එව ඤ්මඤසුන-කාරපටිසිද්මධසුඊදිමෙසු, ඉතමරසු පන

ගිලාමනොපි න මු්චති. සබ්බ්ත්ථ දුක්ෙටාපත්ක කවදිතබ්බ්ාති ‘‘ඊදිමෙසු
ගිලාමනොපි න මු්චතී’’ති දේෙනත්ථං වුත්තං. අඤ්ඤම්පි හි යථාවුත්තං
උපජ්ඣායවත්තං අනාදරිමයන අකමරොන්තේෙ අගිලානේෙ වත්තමභමද
ෙබ්බත්ථ දුක්කටම ව, මතමනව වක්ඛති ‘‘අගිලාමනන හි ෙද්ධිවිහාරිමකන 
ෙට්ඨිවේමෙනපි ෙබ්බං උපජ්ඣායවත්තං කාතබ්බං, අනාදරිමයන
අකමරොන්තේෙ වත්තමභමද දුක්කටං. න-කාරපටිෙංයුත්මතසු පන පමදසු
ගිලානේෙපි පටික්ඛිත්තකිරියං කමරොන්තේෙ දුක්කටම වා’’ති. 

දපත්කසා න්තා භණ ාකනොති පදමෙොධම් (පාචි. 44 ආදමයො)-
දුට්ඨුල්ලාදිවමෙන (පාරා. 283) ආපත්තියා ආෙන්නවාචං භණ ාමනො. 

දපත්කයාදසන්නවාචන්තිච ආපත්තිජනකම වවචනංෙන්ධායවදති.යාය
හිවාචායආපත්තිංආපජ්ජති, ොවාචා ආපත්තියාආෙන්නාතිවු්චති. 
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චීවකරන පත්තං කවකඨත්වාති එත්ථ ‘‘උත්තරාෙඞ් ේෙ එමකන

කණ්මණනමවමඨත්වා’’ති ණ්ඨිපමදසුවුත්තං. කහට්ඨාපීඨංවාපරා සිත්වාති
ඉදං පුබ්මබ තත්ථ ඨපිතපත්තාදිනා අෙඞ්ඝට්ටනත්ථාය වුත්තං. චක්ඛුනා

ඔමලොමකත්වාපිඅඤ්මඤෙංඅභාවංඤත්වාපිඨමපතුං වට්ටතිඑව. චතුරඞ්ගුලං

ෙණ්ණංඋස්සාකරත්වාතිකණ්ණං චතුරඞ්ගුලප්ප ාණංඅතිමරකංකත්වාඑවං

චීවරං ෙඞ්ඝරිතබ්බං. ඔකභොක  ොයබ්න්ධනං ොතබ්බ්න්ති කායබන්ධනං

ෙඞ්ඝරිත්වාචීවරමභොම පක්ඛිපිත්වා ඨමපතබ්බං. සකචපිණ් පාකතොකහොතීති
එත්ථ මයො  ාම මයව වා අන්තරඝමර වා පටික්ක මන වා භුඤ්ජිත්වා
ආ ්ඡති, පිණ්ඩං වා න ලභති, තේෙ පිණ්ඩපාමතො න මහොති,  ාම 
අභුත්තේෙ පන ලද්ධභික්ඛේෙ වා මහොති, තේ ා ‘‘ෙමච පිණ්ඩපාමතො

මහොතී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ  ාක ති  ා පරියාපන්මන තාදිමෙ කිේමිඤ්චි

පමදමෙ. අන්තරඝකරතිඅන්මතොම මහ. පටික්ෙ කනති ආෙනොලායං.ෙමචපි
තේෙනමහොති, භුඤ්ජිතුකාම ොචමහොති, උදකං දත්වාඅත්තනා ලද්ධමතොපි
පිණ්ඩපාමතො උපමනතබ්මබො. තික්ඛත්තුං පානීමයන පු්ඡිතබ්මබොති 
ෙම්බන්මධො, ආදිම්හි  ජ්මඣ අන්මතති එවං තික්ඛත්තුං පු්ඡිතබ්මබොති

අත්මථො. උපෙට්කඨොති ආෙන්මනො. කධොතවාලිොයාති උදමකන  තට්ඨාමන
ිචරජායපරිසුද්ධවාලිකාය. 

නිද්ධූක ති ජන්තාඝමර ජල ානඅග්ගිධූ රහිමත. ජන්තාඝරඤ්හි නා 
හි පාතබහුමකසු මදමෙසු තප්ප්චයමරො පී ාදිිචවාරණත්ථං
ෙරීරමෙදතාපනට්ඨානං. තත්ථ කිර අන්ධකාරපටි්ඡන්නතාය බහූපි එකමතො
පවිසිත්වා චීවරං ිචක්ඛිපිත්වා අග්ගිතාපපරිහාරාය  ත්තිකාය මුඛං ලිම්පිත්වා
ෙරීරංයාවදත්ථං මෙමදත්වාචුණ්ණාදීහිඋබ්බට්මටත්වානහායන්ති.මතමනව

පාළියං ( හාව. 66) ‘‘චුණ්ණං ෙන්මනතබ්බ’’න්තිආදි වුත්තං. සකච

උස්සහතීති ෙමචපමහොති.වුත්තම වත්ථංවිභාමවති ‘‘කෙනචික ලඤ්කඤන

අනභිභූකතො කහොතී’’ති. අපටිඝංසන්කතනාති භූමියං අපටිඝංෙන්මතන. 

ෙවාටපීඨන්තිකවාටපීඨඤ්චපිට්ඨෙඞ්ඝාතඤ්චඅ්ඡුපන්මතන. සන්තානෙන්ති

යංකිඤ්චිකීටකුලාවක ක්කටකසුත්තාදි. උල්කලොොපඨ ංඔහාකරතබ්බ්න්ති
උල්මලොකමතො පඨ ං උල්මලොකං ආදිං කත්වා අවහරිතබ්බන්ති අත්මථො. 

උල්කලොෙන්ති ච උද්ධං ඔමලොකනට්ඨානං, උපරිභා න්ති අත්මථො. 

දකලොෙසන්ධිෙණ්ණභා ාති ආමලොකෙන්ධිභා ා ච කණ්ණභා ා ච, 
අබ්භන්තරබාහිරවාතපානකවාටකාිච ච  බ්භේෙ ච චත්තාමරො මකොණා
ෙම් ජ්ජිතබ්බාතිඅත්මථො. 

අඤ්ඤත්ථ කනතබ්කබ්ොතියත්ථ විහාරමතො ොෙමන අනභිරතිඋප්පන්නා, 

තමතො අඤ්ඤත්ථකලයාණමිත්තාදිෙම්පත්තියුත්තට්ඨාමන මනතබ්මබො. න ච

අච්ඡින්කන කථකව පක්ෙමිතබ්බ්න්ති රජිතචීවරමතො යාව අප්ප ත්තකම්පි
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රජනං   ති, න තාව පක්කමිතබ්බං. න උපජ්ඣායං අනාපුච්ඡා එෙච්චස්ස

පත්කතො දාතබ්කබ්ොතිආදි ෙබ්බං උපජ්ඣායේෙ විෙභා පුග් ලානං වමෙන

කථිතං. එත්ථ ච විසභා පුග් ලානන්ති ලජ්ජිමනො වා අලජ්ජිමනො වා
උපජ්ඣායේෙ අවඩ්ඪිකාම ෙන්ධායවුත්තං.ෙමචපනඋපජ්ඣාමයොඅලජ්ජී
ඔවාදම්පි න  ණ්හාති, ලජ්ජිමනො ච එතේෙ විෙභා ා මහොන්ති, තත්ථ
උපජ්ඣායං විහාය ලජ්ජීමහව ෙද්ධිං ආමිොදිපරිමභොම ො කාතබ්මබො.

උපජ්ඣායාදිභාමවො මහත්ථ නප්ප ාණන්ති දට්ඨබ්බං. පරිකවණං  න්ත්වාති

උපජ්ඣායේෙ පරිමවණං  න්ත්වා. සුසානන්ති ඉදං උපලක්ඛණං.

උපචාරසී මතො බහි න්තුකාම නඅනාපු්ඡා න්තුංනවට්ටති. වුට්ඨාන ස්ස

ද ක තබ්බ්න්තිම ලඤ්ඤමතොවුට්ඨානංඅේෙ ආ ම තබ්බං. 

උපජ්ඣායවත්තකථාවණ්ණනාිචට්ඨිතා. 

දචරියවත්තෙථාවණ්ණනා 

184. ආචරියවත්තකථායං මකො ආචරිමයො, මකනට්මඨන ආචරිමයො, 
කතිවිමධො ආචරිමයො, කථං  හිමතො ආචරිමයො, මකන වත්තිතබ්බං

ආචරියවත්තං, කත ං තං වත්තන්ති? තත්ථ කෙො දචරිකයොති ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, දෙවේෙං ිචේොය වත්ථුං දෙවේමෙන ිචේෙයං
දාතු’’න්තිආදිවචනමතො ( හාව. 77) බයත්තිබලෙම්පන්මනො දෙවේමෙො වා 

අතිමරකදෙවේමෙො වා භික්ඛු ආචරිමයො. කෙනට්කඨන දචරිකයොති 

අන්මතවාසිමකනආභුමෙොචරිතබ්මබොති දචරිකයො, උපට්ඨාතබ්මබොති අත්මථො. 

ෙකවිකධො දචරිකයොති 
ිචේෙයාචරියපබ්බජ්ජාචරියඋපෙම්පදාචරියධම් ාචරියවමෙන චතුබ්බිමධො.

තත්ථ ිචේෙයං  මහත්වා තං ිචේොය වත්ථබ්මබො නිස්සයාචරිකයො. 

පබ්බජිතකාමල සික්ඛිතබ්බසික්ඛාපමකො පබ්බ්ජ්ජාචරිකයො. උපෙම්පදකාමල

කම් වාචානුේොවමකො උපසම්පදාචරිකයො. බුද්ධවචනසික්ඛාපමකො 

ධම් ාචරිකයො නා . ෙථං  හිකතො කහොක දචරිකයොති අන්මතවාසිමකන
එකංෙංඋත්තරාෙඞ් ංකරිත්වාඋක්කුටිකං ිචසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග් මහත්වා
‘‘ආචරිමයොම , භන්මත, මහොහි, ආයේ මතොිචේොය ව්ඡාමී’’තිතික්ඛත්තුං
වුත්මත ආචරිමයො ‘‘ොහූ’’ති වා ‘‘ලහූ’’ති වා ‘‘ඔපායික’’න්ති වා
‘‘පතිරූප’’න්ති වා ‘‘පාොදිමකන ෙම්පාමදහී’’ති වා කාමයන විඤ්ඤාමපති, 
වාචායවිඤ්ඤාමපති, කායවාචාහිවිඤ්ඤාමපති,  හිමතො මහොතිආචරිමයො. 

කෙන වත්කතබ්බ්ං දචරියවත්තන්ති අන්මතවාසිමකන වත්තිතබ්බං
ආචරියවත්තං. බයත්මතන භික්ඛුනා පඤ්ච වේොිච ිචේොය වත්ථබ්බං, 
අබයත්මතන යාවජීවං. එත්ථ ෙචායං භික්ඛු වුඩ්ඪතරං ආචරියං න ලභති, 
උපෙම්පදාය ෙට්ඨිවේමෙො වා ෙත්තතිවේමෙො වා මහොති, නවකතරේෙපි
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පටුන 

බයත්තේෙ ෙන්තිමක උක්කුටිකංිචසීදිත්වාඅඤ්ජලිංපග් මහත්වා‘‘ආචරිමයො
ම , ආවුමෙො, මහොහි, ආයේ මතොිචේොයව්ඡාමී’’තිඑවංතික්ඛත්තුංවත්වා
ිචේෙමයො  මහතබ්මබො.  ා ප්පමවෙනං ආපු්ඡන්මතනපි උක්කුටිකං
ිචසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග් මහත්වා ‘‘ ා ප්පමවෙනං ආපු්ඡාමි ආචරියා’’ති

වත්තබ්බං. එෙ නමයො ෙබ්බආපු්ඡමනසු. ෙත ං තං වත්තන්ති එත්ථ 

උපජ්ඣායවත්තමතො අඤ්ඤං නත්ථීති ආහ ‘‘ඉදක ව ච…කප.… 

දචරියවත්තන්ක වුච්චතී’’ති. නනු උපජ්ඣාචරියා භින්නපදත්ථා, අථ කේ ා 

ඉදම ව ‘‘ආචරියවත්ත’’න්ති වු්චතීති ආහ ‘‘දචරියස්ස ෙත්තබ්බ්ත්තා’’ති.
යථා එමකොපි භික්ඛු  ාතුභාතාභූතත්තා ‘‘ ාතුමලො’’ති ච ධම්ම 
සික්ඛාපකත්තා‘‘ආචරිමයො’’තිචවු්චති, එවංඑකම වවත්තංඋපජ්ඣායේෙ 
කත්තබ්බත්තා ‘‘උපජ්ඣායවත්ත’’න්ති ච ආචරියේෙ කත්තබ්බත්තා 
‘‘ආචරියවත්ත’’න්ති ච වු්චතීති අධිප්පාමයො. එවං ෙන්මතපිනාම  භින්මන

අත්මථො භින්මනො සියාති ආහ ‘‘නා  ත්තක ව කහත්ථ නාන’’න්ති. යථා 
‘‘ඉන්මදො ෙක්මකො’’තිආදීසු නා  ත්තම ව භින්නං, න අත්මථො, 
එවම ත්ථාපීති දට්ඨබ්මබොති. 

ඉදාිච තේමිං වත්මත ෙද්ධිවිහාරිකඅන්මතවාසිකානං වමෙන ලබ්භ ානං

කඤ්චි විමෙෙං දේමෙන්මතො ‘‘තත්ථ යාව චීවරරජන’’න්තයාදි ාහ. තමතො

උපජ්ඣායාචරියානං වමෙන විමෙෙං දේමෙතුං ‘‘උපජ්ඣාකය’’තයාදි ාහ.
මතසු වත්තං ොදියන්මතසු ආපත්ති, අොදියන්මතසු අනාපත්ති, මතසු
අජානන්මතසු, එකේෙ භාරකරමණපි අනාපත්තීති අයම ත්ථ පිණ්ඩත්මථො.

ඉදාිච අන්මතවාසිකවිමෙෙවමෙන ලබ්භ ානවිමෙෙං දේමෙතු ාහ ‘‘එත්ථ

චා’’තිආදි. 

ආචරියවත්තකථාවණ්ණනාිචට්ඨිතා. 

සද්ධිවිහාරිෙවත්තෙථාවණ්ණනා 

ෙද්ධිවිහාරිකවත්මත මකො ෙද්ධිවිහාරිමකො, මකනට්මඨන ෙද්ධිවිහාරිමකො, 

මකන වත්තිතබ්බං ෙද්ධිවිහාරිකවත්තං, කත ං තං වත්තන්ති? තත්ථ කෙො

සද්ධිවිහාරිකෙොති උපෙම්පන්මනො වා මහොතු ො මණමරො වා, මයො උපජ්ඣං

 ණ්හාති, මෙො ෙද්ධිවිහාරිමකො නා . කෙනට්කඨන සද්ධිවිහාරිකෙොති
උපජ්ඣාමයන ෙද්ධිං විහාමරො එතේෙ අත්ථීති ෙද්ධිවිහාරිමකොති අත්මථන. 

කෙනවත්කතබ්බ්ං සද්ධිවිහාරිෙවත්තන්තිඋපජ්ඣාමයනවත්තිතබ්බං.මතන
වුත්තං වත්තක්ඛන්ධමක ( හාව. 378) ‘‘මතන හි, භික්ඛමව, උපජ්ඣායානං
ෙද්ධිවිහාරිමකසු වත්තංපඤ්ඤමපේොමි, යථාඋපජ්ඣාමයහිෙද්ධිවිහාරිමකසු

වත්තිතබ්බ’’න්ති. ෙත ං තං වත්තන්ති ඉදාිච පකරණා තං. ඉ ේමිං පන
පකරමණ ෙඞ්මඛපරුචිත්තා, ආචරියෙද්ධිවිහාරිකඅන්මතවාසිකවත්තානඤ්ච 
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ෙ ානත්තා ද්මවපි එකමතො වුත්තා, තථාපි වත්තක්ඛන්ධමක විසුං විසුං
ආ තත්තාවිසුං විසුංමයවකථයා . 

සඞ් කහතබ්කබ්ො අනුග් කහතබ්කබ්ොති උද්මදොදීහිේෙ ෙඞ් මහො ච

අනුග් මහොචකාතබ්මබො.තත්ථ උද්කදකසොතිපාළිවචනං. පරිපුච්ඡාතිපාළියා 

අත්ථවණ්ණනා. ඔවාකදොතිඅමනොතිණ්මණවත්ථුේමිං ‘‘ඉදං කමරොහි, ඉදං  ා

කරිත්ථා’’ති වචනං. අනුසාසනීති ඔතිණ්මණ වත්ථුේමිං. අපිච ඔතිණ්මණ වා

අමනොතිණ්මණ වා පඨ ං වචනං ඔවාකදො, පුනප්පුනං වචනං අනුසාසනීති 

දට්ඨබ්බං. සකචඋපජ්ඣායස්සපත්කතො කහොතීතිෙමචඅතිමරකපත්මතොමහොති.

එෙ නමයො ෙබ්බත්ථ. පරික්ඛාකරොති අඤ්මඤොපි ෙ ණපරික්ඛාමරො. ඉධ 

උස්සුක්ෙං නා  ධම්මිමයන නමයන උප්පජ්ජ ානඋපායපරිමයෙනං. ඉමතො 
පරංදන්තකට්ඨදානංආදිංකත්වාආච නකුම්භියාඋදකසිඤ්චනපරිමයොොනං
වත්තං ගිලානේමෙව ෙද්ධිවිහාරිකේෙ කාතබ්බං. අනභිරතිවූපකාෙනාදි පන

අගිලානේෙපි කත්තබ්බම ව. චීවරං රජන්කතනාති ‘‘එවං රමජයයාසී’’ති 
උපජ්ඣායමතොඋපායංසුත්වාරජන්මතන.මෙෙංවුත්තනමයමනවමවදිතබ්බං. 

සඞ් කහතබ්කබ්ො අනුග් කහතබ්කබ්ොතිආදීසු අනාදරියං පටි්ච ධම් ාමිමෙහි
අෙඞ් ණ්හන්තානං ආචරියුපජ්ඣායානං දුක්කටං වත්තමභදත්තා. මතමනව 
පරිවාමරපි (පරි. 322) ‘‘න මදන්මතො ආපජ්ජතී’’ති වුත්තං. මෙෙං 
සුවිඤ්මඤයයම ව. 

ෙද්ධිවිහාරිකවත්තකථාවණ්ණනාිචට්ඨිතා. 

අන්කතවාසිෙවත්තෙථාවණ්ණනා 

අන්මතවාසිකවත්මත මකො අන්මතවාසිමකො, මකනට්මඨන
අන්මතවාසිමකො, කතිවිධා අන්මතවාසිකා, මකන වත්තිතබ්බං

අන්මතවාසිකවත්තං, කත ං තං වත්තන්ති? තත්ථ කෙො අන්කතවාසිකෙොති
උපෙම්පන්මනොවාමහොතුො මණමරොවා, මයොආචරියේෙෙන්තිමකිචේෙයං
 ණ්හාති, මයො වා ආචරියේෙ ඔවාදං  මහත්වා පබ්බජති, මයො වා
මතනානුේොවිමතො හුත්වා උපෙම්පජ්ජති, මයො වා තේෙ ෙන්තිමක ධම් ං
පරියාපුණාති, මෙො ෙබ්මබො අන්මතවාසිමකොති මවදිතබ්මබො. තත්ථ පඨම ො 
ිචේෙයන්මතවාසිමකො නා , දුතිමයො පබ්බජ්ජන්මතවාසිමකො නා , තතිමයො
උපෙම්පදන්මතවාසිමකො නා , චතුත්මථො ධම් න්මතවාසිමකො නා .
අඤ්ඤත්ථ පන සිප්පන්මතවාසිමකොපි ආ මතො, මෙො ඉධ නාධිප්මපමතො. 

කෙනට්කඨන අන්කතවාසිකෙොති අන්මත වෙතීති අන්මතවාසිමකො 

අලුත්තෙ ාෙවමෙන. ෙකවිධා අන්කතවාසිොති යථාවුත්තනමයන චතුබ්බිධා
අන්මතවාසිකා. 
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කෙන වත්කතබ්බ්ං අන්කතවාසිෙවත්තන්ති චතුබ්බිමධහි ආචරිමයහි
අන්මතවාසිමකසුවත්තිතබ්බං.යථාහවත්තක්ඛන්ධමක (චූ ව. 382) ‘‘මතන
හි, භික්ඛමව, ආචරියානං අන්මතවාසිමකසු වත්තං පඤ්ඤමපේොමි, යථා 

ආචරිමයහි අන්මතවාසිමකසු වත්තිතබ්බ’’න්ති. ෙත ං තං වත්තන්ති යං
භ වතාවත්තක්ඛන්ධමකවුත්තං, ඉධචෙඞ්මඛමපනදේසිතං, තං වත්තන්ති.
ඉධපනඅත්මථොෙද්ධිවිහාරිකවත්මතවුත්තනමයමනවමවදිතබ්මබො.අයංපන 
විමෙමෙො – එමතසු පබ්බජ්ජන්මතවාසිමකො ච උපෙම්පදන්මතවාසිමකො ච
ආචරියේෙ යාවජීවං භාමරො, ිචේෙයන්මතවාසිමකො ච ධම් න්මතවාසිමකො ච
යාවෙමීමපවෙන්ති, තාවමදව, තේ ා ආචරිමයහිපිමතසුෙම් ාවත්තිතබ්බං.
ආචරියන්මතවාසිමකසු හි මයො මයො න ෙම් ා වත්තති, තේෙ තේෙආපත්ති
මවදිතබ්බා. 

අන්මතවාසිකවත්තකථාවණ්ණනාිචට්ඨිතා. 

ද න්තුෙවත්තෙථාවණ්ණනා 

185. ආ න්තුකවත්මත ආ ්ඡතීති ආ න්තුමකො, මතන වත්තිතබ්බන්ති 

ද න්තුෙවත්තං. ‘‘ඉදාිච ආරා ං පවිසිේොමී’’ති ඉමිනා උපචාරසී ාෙමීපං
දේමෙති, තේ ා උපචාරසී ාෙමීපං පත්වා උපාහනාඔමුඤ්චනාදි ෙබ්බං 

කාතබ්බං.  කහත්වාති උපාහනදණ්ඩමකන  මහත්වා. 

උපාහනපුඤ්ඡනකචොළෙං පුච්ඡිත්වා උපාහනා පුඤ්ඡිතබ්බ්ාති ‘‘කතරේමිං
ඨාමන උපාහනපුඤ්ඡනමචො ක’’න්ති ආවාසිමක භික්ඛූ පු්ඡිත්වා. 

පත්ථරිතබ්බ්න්ති සුක්ඛාපනත්ථාය ආතමප පත්ථරිතබ්බං. සකච නවකෙො

කහොක, අභිවාදාකපතබ්කබ්ොති තේෙ වේමෙ පු්ඡිමත යදි දහමරො මහොති, 

ෙයම ව වන්දිේෙති, තදා ඉමිනා වන්දාපිමතො මහොති. නිල්කලොකෙතබ්කබ්ොති

ඔමලොමකතබ්මබො. බ්හි ඨිකතනාති බහි ිචක්ඛ න්තේෙ අහිමනො වා
අ නුේෙේෙ වා  ග් ං ඨත්වා ඨිමතන ිචල්මලොමකතබ්මබො. මෙෙං පුබ්මබ
වුත්තනමයමනවමවදිතබ්බං. 

ආ න්තුකවත්තකථාවණ්ණනාිචට්ඨිතා. 

දවාසිෙවත්තෙථාවණ්ණනා 

186. ආවාසිකවත්මත ආවෙතීති ආවාසිමකො, මතන වත්තිතබ්බන්ති 

දවාසිෙවත්තං. තත්ථ දවාසිකෙන භික්ඛුනා ද න්තුෙං භික්ඛුං වුඩ්ඪතරං

දිස්වා දසනං පඤ්ඤකපතබ්බ්න්තිආදි පාළියං (චූ ව. 359) ආ තඤ්ච
අට්ඨකථායංආ තඤ්ච(චූ ව.අට්ඨ.359)  මහතබ්බං,  මහත්වා වුත්තත්තා
පාකටම ව, උපාහනපුඤ්ඡනංපනඅත්තමනොරුචිවමෙනකාතබ්බං.මතමනව

මහත්ථ ‘‘සකච උස්සහතී’’ති වුත්තං, තේ ා උපාහනා අපුඤ්ඡන්තේෙපි
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අනාපත්ති. කසනාසනංපඤ්ඤකපතබ්බ්න්ති එත්ථ ‘‘කත්ථ ය්හංමෙනාෙනං
පාපුණාතී’’ති පු්ඡිමතන මෙනාෙනං පඤ්ඤමපතබ්බං, ‘‘එතං මෙනාෙනං
තුම්හාකං පාපුණාතී’’ති එවං ආචික්ඛිතබ්බන්ති අත්මථො. පප්මඵොමටත්වා
පත්ථරිතුංපනවට්ටතිමයව.එමතන ඤ්චපීඨාදිංපප්මඵොමටත්වා පත්ථරිත්වා
උපරි ප්චත්ථරණං දත්වා දානම්පි මෙනාෙනපඤ්ඤාපනම වාති දේමෙති. 
 හාආවාමෙපිඅත්තමනො ෙන්තිකංෙම්පත්තේෙආ න්තුකේෙ වත්තංඅකාතුං
නලබ්භති.මෙෙංපුරි ෙදිෙම ව. 

ආවාසිකවත්තකථාවණ්ණනාිචට්ඨිතා. 

 මිෙවත්තෙථාවණ්ණනා 

187.  මිකවත්මත  න්තුං භබ්මබොති  මිමකො, මතන වත්තිතබ්බන්ති 

 මිෙවත්තං. තත්රායං අනුත්තානපදවණ්ණනා – දාරුභණ් න්ති 

මෙනාෙනක්ඛන්ධමක (චූ ව. 322) වුත්තං  ඤ්චපීඨාදි.  ත්කොභණ් ම්පි

රජනභාජනාදි සබ්බ්ං තත්ථ වුත්තප්පමභදම ව. තං ෙබ්බං අග්ගිොලායං වා
අඤ්ඤතරේමිං වා ගුත්තට්ඨාමන පටිොම ත්වා  න්තබ්බං, අමනොවේෙමක

පබ්භාමරපි ඨමපතුං වට්ටති. කසනාසනංදපුච්ඡිත්වා පක්ෙමිතබ්බ්න්ති එත්ථ
යං පාොණපිට්ඨියං වා පාොණත්ථම්මභසුවා කතමෙනාෙනං, යත්ථඋපචිකා

නාමරොහන්ති, තං අනාපු්ඡන්තේෙපි අනාපත්ති. චතූසු පාසාකණසූතිආදි
උපචිකානං උප්පත්තිට්ඨාමන පණ්ණොලාදිමෙනාෙමන

කත්තබ්බාකාරදේෙනත්ථං වුත්තං. අප්කපව නා  අඞ් ානිපි කසකසයුන්ති
අයං අජ්මඣොකාමෙ ඨපිතම්හි ආිචෙංමෙො. ඔවේෙකම මහ පන තිමණසු ච
 ත්තිකාපිණ්මඩසුචඋපරිපතන්මතසු ඤ්චපීඨානංඅඞ් ාිචපි විනේෙන්ති. 

 මිකවත්තකථාවණ්ණනාිචට්ඨිතා. 

භත්තග් වත්තෙථාවණ්ණනා 

188. වත්තක්ඛන්ධමක ඉ ේමිං ඨාමන අනුම ොදනවත්තංආ තං, තමතො 
භත්තග් වත්තං. ොරත්ථදීපිචයඤ්ච (ොරත්ථ. ටී. චූ වග්  3.373-374) 
‘‘ඉ ේමිං වත්තක්ඛන්ධමක (චූ ව. 356) ආ තාිච 
ආ න්තුකාවාසික මියානුම ොදනභත්තග් පිණ්ඩචාරිකාරඤ්ඤිකමෙනාෙනජ
න්තාඝරව්චකුටිඋපජ්ඣායාචරියෙද්ධිවිහාරිකඅන්මතවාසිකවත්තාිච චුද්දෙ
 හාවත්තාිචනා ා’’තිඅනුක්කම ොවුත්මතො, ඉධපනවිනයෙඞ් හප්පකරමණ 
 මිකවත්තමතොභත්තග් වත්තංආ තං, අනුම ොදනවත්තංපනවිසුංඅවත්වා 
භත්තග් වත්මතමයව අන්මතො ධංකත්වා ප්ඡා වුත්තං භත්තග් ං  න්ත්වා
භත්මත භුත්මතමයව අනුම ොදනාකරණමතො, පාළියඤ්ච අඤ්මඤසු වත්මතසු
විය ‘‘මතන හි, භික්ඛමව, භික්ඛුනා අනුම ොදනවත්තං පඤ්ඤාමපේොමී’’ති
විසුං වත්තභාමවන අනා තත්තා භත්තග් වත්මතමයව අන්මතො ධන්ති



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 

298 

පටුන 

ආචරියේෙ අධිප්පාමයො සියා. ඉ ේෙ ච විනයාලඞ්කාරපකරණේෙ තේො
වණ්ණනාභූතත්තාෙංවණ්මණතබ්බක්කම මනවෙංවණ්ණනං කථයිේො . 

භුඤ්ජිතබ්බන්ති භත්තං. අජති  ්ඡති පවත්තති එත්ථාති අග් ං.
‘‘ආදිමකොට්ඨාෙමකොටීසු, පුරමතොග් ං වමර තීසූ’’ති අභිධානප්පදීපිකායං

ආ මතපි ‘‘රාජග් න්ති රාජාරහං, සලාෙග් න්ති
ෙලාකග් හණට්ඨාන’’න්තිආදීසු අඤ්ඤත්මථසුපි පවත්තනමතො භත්තේෙ
අග් ං භත්තග් ං, භත්තපරිවිෙනට්ඨානං, භත්තග්ම  වත්තිතබ්බං වත්තං 

භත්තග් වත්තන්ති විග් මහො. තත්ථ දරාක  ොකලො දකරොචිකතො කහොතීති

‘‘කාමලො භන්මත, ිචට්ඨිතං භත්ත’’න්ති ආමරොචිමතො මහොති. ක ණ් ලං

පටිච්ඡාකදන්කතනාති ද්මව ජාණු ණ්ඩලාිච නාභි ණ්ඩලඤ්ච

පටි්ඡාමදන්මතන. පරි ණ් ලං නිවාකසත්වාති ෙ න්තමතො  ණ්ඩලං
ිචවාමෙත්වා. උද්ධං නාභි ණ්ඩලං, අමධො ජාණු ණ්ඩලං පටි්ඡාමදන්මතන
ජාණු ණ්ඩලේෙ මහට්ඨා ජඞ්ඝට්ඨිමතො පට්ඨාය අට්ඨඞ්ගුල ත්තං ිචවාෙනං
ඔතාමරත්වා ිචවාමෙතබ්බං, තමතො පරං ඔතාමරන්තේෙ දුක්කටන්ති වුත්තං, 
යථාිචසින්නේෙ ජාණු ණ්ඩලමතො මහට්ඨා චතුරඞ්ගුල ත්තං පටි්ඡන්නං

මහොතීති හාප්චරියං වුත්තං. ොයබ්න්ධනං බ්න්ධිත්වාතිතේෙිචවාෙනේෙ
උපරි කායබන්ධනං බන්ධිත්වා ‘‘න, භික්ඛමව, අකායබන්ධමනන  ාම ො
පවිසිතබ්මබො, මයො පවිමෙයය, ආපත්ති දුක්කටේො’’ති (චූ ව. 278) 

වුත්තත්තා. සගුණං ෙත්වාති ඉදං උපජ්ඣායවත්මත වුත්තම ව. ‘‘ ණ්ඨිෙං 

පටිමුඤ්චිත්වාති පාෙමක  ණ්ඨිකං පමවමෙත්වා අන්මතො ාම ො වා මහොතු
විහාමරො වා,  නුේොනං පරිවිෙනට්ඨානං  ්ඡන්මතන චීවරං පාරුපිත්වා
කායබන්ධනංබන්ධිත්වා   නම වවට්ටතී’’ති  හාඅට්ඨකථාසුවුත්තං.එත්ථ

ච  නුස්සානං පරිවිසනට්ඨානන්ති යත්ථ අන්මතොවිහාමරපි  නුේො 
ෙපුත්තදාරාආවසිත්වාභික්ඛූමනත්වාමභොමජන්ති. 

සුප්පටිච්ඡන්කනනාති න ෙසීෙං පාරුමතන, අථ මඛො  ණ්ඨිකං
පටිමුඤ්චිත්වා අනුවාතන්මතන ගීවං පටි්ඡාමදත්වා උමභො කණ්මණ ෙ ං 

කත්වා පටිෙංහරිත්වා යාව  ණිබන්ධා පටි්ඡාමදන්මතන. සුසංවුකතනාති
හත්ථං වා පාදං වා අකී ාමපන්මතන, සුවිනීමතනාති අත්මථො. 

ඔක්ඛිත්තචක්ඛුනාතිමහට්ඨාඛිත්තචක්ඛුනා.මයො අනාදරියංපටි්චතහංතහං
ඔමලොමකන්මතො භිමයයො තං තං දිොභා ං පාොදං කූටා ාරං වීථිං 
ඔමලොමකන්මතො  ්ඡති, ආපත්ති දුක්කටේෙ. එකේමිං පන ඨාමන ඨත්වා 

හත්ථිඅේොදිපරිේෙයාභාවං ඔමලොමකතුං වට්ටති. අප්පසද්කදනාති එත්ථ
කිත්තාවතාඅප්පෙද්මදොමහොති? ද්වාදෙහත්මථම මහආදිම්හිෙඞ්ඝත්මථමරො
 ජ්මඣ දුතියත්මථමරො අන්මත තතියත්මථමරොති එවං ිචසින්මනසු
ෙඞ්ඝත්මථමරො දුතිමයන ෙද්ධිං  න්මතති, දුතියත්මථමරො තේෙ ෙද්දඤ්මචව
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පටුන 

සුණාති, කථඤ්චවවත්ථමපති, තතියත්මථමරොපන ෙද්දම වසුණාති, කථංන
වවත්ථමපති, එත්තාවතා අප්පෙද්මදො මහොති. ෙමච පන තතියත්මථමරොකථං
වවත්ථමපති,  හාෙද්මදොනා මහොති. 

න උක්ඛිත්තොයාතිනඋක්මඛමපන, ඉත්ථම්භූතලක්ඛමණකරණවචනං, 
එකමතො වා උභමතො වා උක්ඛිත්තචීවමරො හුත්වාති අත්මථො.
අන්මතොඉන්දඛීලමතො පට්ඨාය න එවං  න්තබ්බං. ිචසින්නකාමල පන

ධ කරණං නීහරන්මතනපි චීවරං අනුක්ඛිපිත්වාව නීහරිතබ්බං. න

උජ්ජග්ඝිොයාති න  හාහසිතං හෙන්මතො, වුත්තනමයමනමවත්ථ

කරණවචනං. න ොයප්පචාලෙන්ති කායං අචාමලත්වා කායං පග් මහත්වා

ිච්චලං කත්වා උජුමකන කාමයන ෙම න ඉරියාපමථන. න

බ්ාහුප්පචාලෙන්තිබාහුංඅචාමලත්වාබාහුංපග් මහත්වා ිච්චලංකත්වා. න

සීසප්පචාලෙන්ති සීෙං අචාමලත්වා සීෙං පග් මහත්වා ිච්චලං උජුං

ඨමපත්වා. න ඛම්භෙකතොති ඛම්භකමතො නා  කටියං හත්ථං ඨමපත්වා

කතඛම්මභො. න උක්කුටිොයාති එත්ථ උක්කුටිකා වු්චති පණ්හිමයො
උක්ඛිපිත්වා අග් පාමදහි වා අග් පාමද උක්ඛිපිත්වා පණ්මහහිමයව වා භූමිං

ඵුෙන්තේෙ   නං. කරණවචනං පමනත්ථ වුත්තලක්ඛණම ව. න

ඔගුණ්ඨිකතනාති ෙසීෙං පාරුමතන. න පල්ලත්ථිොයාති න

දුේෙපල්ලත්ථිකාය. එත්ථ ආමයො පල්ලත්ථිකාපි දුේෙපල්ලත්ථිකා එව. න

කථකර භික්ඛූ අනුපඛජ්ජාති මථමර භික්ඛූ අතිඅල්ලීයිත්වා නිචසීදිතබ්බං. න

සඞ්ඝාටිංඔත්ථරිත්වාතිනෙඞ්ඝාටිංඅත්ථරිත්වා ිචසීදිතබ්බං. 

සක්ෙච්චන්ති ෙතිං උපට්ඨාමපත්වා. පත්තසඤ්ඤීති පත්මත ෙඤ්ඤං

කත්වා. ස සූපකෙො නා යත්ථභත්තේෙචතුත්ථභා ප්ප ාමණොසූමපොමහොති. 

ස කත්ථිෙන්ති ෙ පුණ්ණං ෙ භරිතං. ථූපීෙතං පිණ් පාතං පටිග් ණ්හාක, 

දපත්කදුක්ෙටස්සාතිඑත්ථ ථූපීෙකතො නා පත්තේෙඅන්මතොමුඛවට්ටිමලඛං
අතික්කමිත්වා කමතො, පත්මත පක්ඛිත්මතො භරිමතො පූරිමතොති අත්මථො. එවං
කතං අග් මහත්වා අන්මතොමුඛවට්ටිමලඛාෙ ප්ප ාමණො  මහතබ්මබො. ‘‘යං
කඤ්චි යාගුං වා භත්තං වා ඵලාඵලං වා ආමිෙජාතිකං ෙ තිත්ථිකම ව
 මහතබ්බං, තඤ්චමඛොඅධිට්ඨානුපම න පත්මතන, ඉතමරනපනථූපීකතම්පි
වට්ටති. යා කාලිකෙත්තාහකාලිකයාවජීවිකාිච පන අධිට්ඨානුප පත්මත
ථූපීකතාිචපි වට්ටන්ති. යං පන ද්වීසු පත්මතසු භත්තං  මහත්වා එකේමිං
පූමරත්වා විහාරං මපමෙතුං වට්ටතී’’ති  හාප්චරියං වුත්තං. යං පත්මත
පක්ඛිපිය ානංපූවඋ්ඡුඛණ්ඩඵලාඵලාදි මහට්ඨාඔමරොහති, තංථූපීකතංනා 
න මහොති. පූවවටංෙකං ඨමපත්වා පිණ්ඩපාතං මදන්ති, ථූපීකතම ව මහොති.
පුප්ඵවටංෙකතක්මකොලකටුකඵලාදිවටංෙමක පන ඨමපත්වා දින්නං ථූපීකතං
න මහොති.භත්තේෙඋපරිථාලකංවාපත්තංවාඨමපත්වාපූමරත්වා ණ්හාති, 
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ථූපීකතං නා  න මහොති. කුරුන්දියම්පි වුත්තං ‘‘ථාලමක වා පත්මත වා
පක්ඛිපිත්වා තං පත්ත ත්ථමක ඨමපත්වා මදන්ති, පාමටක්කභාජනං වට්ටති.
ඉධ අනාපත්තියං ගිලාමනො න ආ මතො, තේ ා ගිලානේෙපි ථූපීකතං න
වට්ටති, ෙබ්බත්ථපනපටිග් මහතුම වන වට්ටති, පටිග් හිතංපනභුඤ්ජිතුං
වට්ටතී’’ති. 

‘‘ෙක්ක්ච’’න්ති ච ‘‘පත්තෙඤ්ඤී’’ති ච උභයං වුත්තනයම ව. 

සපදානන්තිතත්ථතත්ථ ඔධිං අකත්වා අනුපටිපාටියා. ෙ සූපමක වත්තබ්බං

වුත්තම ව. ථූපෙකතොති  ත්ථකමතො, මව ජ්ඣමතොති අත්මථො. න සූපං වා

බ්යඤ්ජනං වාතිආදි පාකටම ව. විඤ්ඤත්තියං වත්තබ්බං නත්ථි.

උජ්ඣානෙඤ්ඤීසික්ඛාපමදපිගිලාමනොනමුඤ්චති. නාක හන්කතොෙබ්කළොති
 යූරණ්ඩං අති හන්තං, කුක්කුටණ්ඩං අතිඛුද්දකං, මතෙං

මව ජ්ඣප්ප ාමණො. පරි ණ් ලං දකලොකපොති නාතිදීමඝො ආමලොමපො. 

අනාහකටතිඅනාහරිමත, මුඛද්වාරං අෙම්පාපිමතතිඅත්මථො. සබ්කබ්ොහත්කථොති
එත්ථ හත්ථෙද්මදො තමදකමදමෙසු අඞ්ගුලීසු දට්ඨබ්මබො
‘‘හත්ථමුද්මදො’’තිආදීසු විය ෙමුදාමය පවත්තමවොහාරේෙ අවයමව

පවත්තනමතො. එකඞ්ගුලිම්පි මුමඛ පක්ඛිපිතුං න වට්ටති. න සෙබ්කළනාති
එත්ථ ධම් ං කමථන්මතො හරීතකං වා ලට්ඨි ධුකං වා මුමඛ පක්ඛිපිත්වා
කමථති, යත්තමකන වචනං පරිපුණ්ණං මහොති, තත්තමක මුඛම්හි ෙන්මත
කමථතුංවට්ටති. 

පිණ්ඩුක්කඛපෙන්ති පිණ්ඩං උක්ඛිපිත්වා උක්ඛිපිත්වා. 

ෙබ්ළාවච්කඡදෙන්තිකබ ං අවඡින්දිත්වා අවඡින්දිත්වා. අව ණ් ොරෙන්ති

 ක්කමටොවිය ණ්මඩකත්වාකත්වා. හත්ථනිද්ධුනෙන්තිහත්ථංිචද්ධුිචත්වා

ිචද්ධුිචත්වා. සිත්ථාවොරෙන්ති සිත්ථාිච අවකිරිත්වා අවකිරිත්වා. 

ජිව්හානිච්ඡාරෙන්ති ජිව්හං ිච්ඡාමරත්වා ිච්ඡාමරත්වා. චපුචපුොරෙන්ති

‘‘චපුචපූ’’තිඑවංෙද්දංකත්වාකත්වා. සුරුසුරුොරෙන්ති ‘‘සුරුසුරූ’’තිඑවං

ෙද්දං කත්වා කත්වා. හත්ථනිල්කලහෙන්ති හත්ථං ිචල්මලහිත්වා 
ිචල්මලහිත්වා. භුඤ්ජන්මතන හි අඞ්ගුලි ත්තම්පි ිචල්මලහිතුං න වට්ටති, 
ඝනයාගුඵාණිතපායාොදිමක පන අඞ්ගුලීහි  මහත්වා අඞ්ගුලිමයො මුමඛ
පමවමෙත්වා භුඤ්ජිතුංවට්ටති.පත්තිචල්මලහකඔට්ඨිචල්මලහමකසුපිඑමෙව
නමයො, තේ ා අඞ්ගුලියාපිපත්මතොනිචල්මලහිතබ්මබො, එකඔට්මඨොපිජිව්හාය
න ිචල්මලහිතබ්මබො, ඔට්ඨ ංමෙහි එව පන  මහත්වා අන්මතො පමවමෙතුං
වට්ටති. 

න සාමිකසන හත්කථන පානීයථාලකෙොති එතං පටිකූලවමෙන
පටික්ඛිත්තං, තේ ා ෙඞ්ඝිකම්පි පුග් ලිකම්පි ගිහිෙන්තකම්පි අත්තමනො
ෙන්තකම්පි ෙඞ්ඛම්පි ෙරාවම්පි ආමිෙ ක්ඛිතං න  මහතබ්බම ව, 
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 ණ්හන්තේෙ දුක්කටං. ෙමච පන හත්ථේෙ එකමදමෙො ආමිෙ ක්ඛිමතො න

මහොති, මතන පමදමෙන  මහතුං වට්ටති. න සසිත්ථෙං පත්තකධොවනං

අන්තරඝකර ඡඩ්ක තබ්බ්න්ති එත්ථ උද්ධරිත්වා වාති සිත්ථාිච එකමතො
උද්ධරිත්වා එකේමිං ඨාමන රාසිං කත්වා උදකං ඡඩ්මඩති. භින්දිත්වා වා 
උදක තිකාිචකත්වාඡඩ්මඩති, පටිග් මහනෙම්පටි්ඡන්මතොනංපටිග් මහ

ඡඩ්මඩති, බහිනීහරිත්වාවාඡඩ්මඩති, එවංඡඩ්මඩන්තේෙඅනාපත්ති. නතාව 

කථකරන උදෙන්ති ඉදං හත්ථමධොවනඋදකං ෙන්ධාය වුත්තං. අන්තරා
පිපාසිමතන, පන මලවිලග් ාමිමෙනවාපානීයංපිවිත්වානමධොවිතබ්බාති. 

භත්තග් වත්තකථාවණ්ණනාිචට්ඨිතා. 

අනුක ොදනවත්තෙථාවණ්ණනා 

අනුම ොදනවත්මතඅනුපුනප්පුනංම ොදියමතපම ොදියමතතිඅනුම ොදනා.

කා ො? ධම් කථා. අනුම ොදනාය කත්තබ්බං වත්තං අනුක ොදනවත්තං. 

පඤ්චක  නිසින්කනති අනුම ොදනත්ථාය ිචසින්මන. උපිචසින්නකථා නා 
බහූසුෙන්ිචපතිමතසුපරිකථාකථනං.මෙෙංසුවිඤ්මඤයයම ව. 

අනුම ොදනවත්තකථාවණ්ණනාිචට්ඨිතා. 

පිණ් චාරිෙවත්තෙථාවණ්ණනා 

189. පිණ්ඩචාරිකවත්මත පිණ්ඩිතබ්මබො ෙඞ්ඝරිතබ්මබොති පිණ්මඩො, 
පිණ්ඩපාමතො.පිණ්ඩායචරණංසීල ේොතිපිණ්ඩචාරී, මෙොඑවපිණ්ඩචාරිමකො
ෙකත්මථ කප්චයවමෙන. පිණ්ඩචාරිමකන වත්තිතබ්බං වත්තං 

පිණ් චාරිෙවත්තං. තත්රාය නුත්තානපදවණ්ණනා – නිකවසනං නා 
ඉත්ථිකු ාරිකාදීනං වෙනට්ඨානං. යේ ා පවිෙනිචක්ඛ නද්වාරං
අෙල්ලක්මඛත්වා ෙහො පවිෙන්මතො විෙභා ාරම් ණං වා පේමෙයය, 

පරිේෙමයොවාභමවයය, තේ ා ‘‘නිකවසනං…කප.… පවිසිතබ්බ්’’න්තිවුත්තං.
අතිදූමර තිට්ඨන්මතො අපේෙන්මතො වා භමවයය, ‘‘අඤ්ඤේෙ ම මහ
තිට්ඨතී’’ති වා  ඤ්මඤයය. අ්චාෙන්මන තිට්ඨන්මතො අපේසිතබ්බං වා
පේමෙයය, අසුණිතබ්බං වා සුමණයය, මතන  නුේොනං අ ාරමවො වා 

අප්පොමදො වා භමවයය, තේ ා ‘‘නාකදූකර නාච්චාසන්කන ඨාතබ්බ්’’න්ති
වුත්තං. අතිචිරං තිට්ඨන්මතො අදාතුකා ානං  මනොපමදොමෙො භමවයය, 
අඤ්ඤත්ථ භික්ඛා ච පරික්ඛමයයය, අතිලහුකං ිචවත්තන්මතො දාතුකා ානං

පුඤ්ඤහාිචචභමවයය, භික්ඛුමනොචභික්ඛායඅෙම්පජ්ජනං, තේ ා ‘‘නාකචිරං

ඨාතබ්බ්ං, නාකලහුෙංනිවත්කතබ්බ්ං, ඨිකතන සල්ලක්කඛතබ්බ්’’න්තිවුත්තං.

ෙල්ලක්ඛණාකාරං දේමෙති ‘‘සකච ෙම් ං වා නික්ඛිපතී’’තිආදිනා. තත්ථ 

ෙම් ං වා නික්ඛිපතීති කප්පාෙං වා සුප්පං වා මුෙලං වා යඤ්ච  මහත්වා
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කම් ංකමරොන්ති, ඨිතාවාිචසින්නාවාමහොන්ති, තංිචක්ඛිපති. පරා සතීති

 ණ්හාති. ඨකපක වාති ‘‘තිට්ඨථ භන්මත’’ති වදන්තී ඨමපති නා . 

අවක්ොරපාතීති අතිමරකපිණ්ඩපාතං අපමනත්වා ඨපනත්ථාය එකා

ෙමුග් පාති. එත්ථ ච සමුග් පාක නා  ෙමුග් පුටෙදිො පාති. මෙෙං
වුත්තනයම ව. 

පිණ්ඩචාරිකවත්තකථාවණ්ණනාිචට්ඨිතා. 

දරඤ්ඤිෙවත්තෙථාවණ්ණනා 

190. ආරඤ්ඤිකවත්මතනර න්තිජනාඑත්ථාතිඅරඤ්ඤං.වුත්තඤ්හි– 

‘‘ර ණීයාිචඅරඤ්ඤාිච, යත්ථනර තීජමනො; 
වීතරා ාරමිේෙන්ති, නමතකා  මවසිමනො’’ති.(ධ.ප.99); 

අරඤ්මඤ වෙතීතිආරඤ්ඤිමකො, මතන වත්තිතබ්බංවත්තං දරඤ්ඤිෙවත්තං. 

තත්රායං විමෙෙපදාන ත්මථො– ොලස්කසවඋට්ඨායාතිඅරඤ්ඤමෙනාෙනේෙ 
 ා මතො දූරත්තා වුත්තං, මතමනව කාරමණන ‘‘පත්තං  මහත්වා චීවරං

පාරුපිත්වා  ්ඡන්මතො පරිේෙම ො මහොතී’’ති වුත්තං. පත්තං ථවිොය 

පක්ඛිපිත්වා අංකස ලග්ක ත්වා චීවරං ඛන්කධ ෙරිත්වා අරඤ්ඤ ග්ම ො න 
දුේමෙොධමනො මහොති, තේ ා කණ්ටකෙරීෙපාදිපරිේෙයවිම ොචනත්ථං 

උපාහනා දකරොහිත්වා. අරඤ්ඤංනා  යේ ාමචොරාදීනංවිචරට්ඨානං මහොති, 

තේ ා ‘‘දාරුභණ් ං ත්කොභණ් ංපටිසාක ත්වා ද්වාරවාතපානංථකෙත්වා

වසනට්ඨානකතො නික්ඛමිතබ්බ්’’න්ති වුත්තං. ඉමතො පරාිච
භත්තග් වත්තපිණ්ඩචාරිකවත්මතසු වුත්තෙදිොමනව.  ා මතො ිචක්ඛමිත්වා
ෙමච බහි ාම  උදකං නත්ථි, අන්මතො ාම මයව භත්තකි්චං කත්වා, අථ
බහි ාම  අත්ථි, භත්තකි්චං කත්වා පත්තං මධොවිත්වා මවොදකං කත්වා
ථවිකායපක්ඛිපිත්වාචීවරං ෙඞ්ඝරිත්වාඅංමෙකරිත්වාඋපාහනාආමරොහිත්වා
 න්තබ්බං. 

භාජනං අලභන්කතනාතිආදි අරඤ්ඤමෙනාෙනේෙ 

දුල්ලභදබ්බෙම්භාරත්තා වුත්තං, අග්ගි උපට්ඨාකපතබ්කබ්ොතිආදි
වා මි ෙරීෙපාදිබාහිරපරිේෙයකාමල ච වාතපිත්තාදිඅජ්ඣත්තපඅේෙයකාමල
චඉ්ඡිතබ්බත්තා.බහූනංපනවෙනට්ඨාමන තාදිොිචසුලභාිචමහොන්තීතිආහ 

‘‘ ණවාසිකනො පන කතන විනාපි වට්ටතී’’ති. කත්තරදණ්මඩො නා 
පරිේෙයවිමනොදමනො මහොති, තේ ා අරඤ්මඤ විහරන්මතන අවේෙං

ඉ්ඡිතබ්මබොති වුත්තං ‘‘ෙත්තරදණ්ක ො උපට්ඨාකපතබ්කබ්ො’’ති.
නක්ඛත්තාමනව නක්ඛත්තපදාිච. මචොරාදීසු ආ න්ත්වා ‘‘අජ්ජ, භන්මත, 
මකනනක්ඛත්මතනචන්මදොයුත්මතො’’තිපු්ඡිමතසු‘‘නජානා ා’’ති වුත්මත
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කුජ්ඣන්ති, තේ ා වුත්තං ‘‘නක්ඛත්තපදානි උග් කහතබ්බ්ානි සෙලානි වා

එෙකදසානිවා’’ති, තථාදිොමූ ්මහසු‘‘කත ායං, භන්මත, දිො’’තිපු්ඡිමතසු, 

තේ ා ‘‘දිසාකුසකලන භවිතබ්බ්’’න්ති. 

ආරඤ්ඤිකවත්තකථාවණ්ණනාිචට්ඨිතා. 

කසනාසනවත්තෙථාවණ්ණනා 

191. මෙනාෙනවත්මත ෙයන්ති එත්ථාති මෙනං, ෙයනන්ති අත්මථො.
ආවෙන්ති එත්ථාතිආෙනං. මෙනඤ්චආෙනඤ්ච මෙනාෙනං. මෙනාෙමනසු

කත්තබ්බං වත්තං කසනාසනවත්තං. ඉධ පන යං වත්තබ්බං, තං 
උපජ්ඣායවත්තකථායං (වි. ෙඞ් . අට්ඨ. 183 ) වුත්තම ව. තත්ථ පන
උපජ්ඣාමයන වුත්ථවිහාමරො වුත්මතො, ඉධ පන අත්තනා වුත්ථවිහාමරොති

අයම වවිමෙමෙො. නවුඩ්ඪංඅනාපුච්ඡාති එත්ථතේෙඔවරමක තදුපචාමරච

ආපු්ඡිතබ්බන්ති වදන්ති. කභොජනසාලාදීසුපි එවක ව පටිපජ්ජිතබ්බ්න්ති
මභොජනොලාදීසුපිඋද්මදෙදානාදිආපු්ඡිත්වාව කාතබ්බන්තිඅත්මථො. 

මෙනාෙනවත්තකථාවණ්ණනාිචට්ඨිතා. 

ජන්තාඝරවත්තෙථාවණ්ණනා 

192. ජන්තාඝරවත්මත ජායතීති ජං, කිංතං? ෙරීරං. ජං තායති රක්ඛතීති
ජන්තා, කා ො? තිකි්ඡා.  ය්හමතති ඝරං, කිං තං? ිචමවෙනං, ජන්තාය
ෙරීරතිකි්ඡාය කතං ඝරං ජන්තාඝරං, ජන්තාඝමර කත්තබ්බං වත්තං 

ජන්තාඝරවත්තං. තත්ථ පරිභණ් න්ති බහිජ ති. මෙෙං උපජ්ඣායවත්මත 
වුත්තනයත්තාසුවිඤ්මඤයයම ව. 

ජන්තාඝරවත්තකථාවණ්ණනාිචට්ඨිතා. 

වච්චකුටිවත්තෙථාවණ්ණනා 

193. ව්චකුටිවත්මත ව්චයමත ඌහදයමතති ව්චං, කරීෙං. කුටීයති
ඡින්දීයතිආතමපොඑතායාති කුටි, ව්චත්ථායකතාකුටිව්චකුටි, ව්චකුටියා

වත්තිතබ්බං වත්තං වච්චකුටිවත්තං, ඉධ ච වත්තක්ඛන්ධමක ආච නවත්තං
පඨ ං ආ තං, ප්ඡා ව්චකුටිවත්තං. ඉ ේමිං පන පකරමණ පඨ ං ව්චං
කත්වා ප්ඡා ආච තීති අධිප්පාමයන ව්චකුටිවත්තං පඨ ං ආ තං, තේ ා

තදනුක්කම න කථයිේො . දන්තෙට්ඨං ඛාදන්කතනාති අයං ව්චකුටියාපි 

ෙබ්බත්මථව පටික්මඛමපො. නිබ්ද්ධ  නත්ථායාති අත්තනා 

ිචබද්ධ  නත්ථාය. පුග් ලිෙට්ඨානංවාතිඅත්තමනොවිහාරං ෙන්ධායවුත්තං.
මෙෙංසුවිඤ්මඤයයම වාති. 
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ව්චකුටිවත්තකථාවණ්ණනාිචට්ඨිතා. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

උපජ්ඣායවත්තාදිවත්තවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

ෙත්තවීෙතිම ොපරි්මඡමදො. 

28. චතුපච්චයභාජනීයවිනිච්ඡයෙථා 

චීවරභාජනෙථාවණ්ණනා 

194. එවං උපජ්ඣායාදිවත්තෙඞ්ඛාතාිචචුද්දෙඛන්ධකවත්තාිචකමථත්වා 
ඉදාිච චතුන්නං ප්චයානං භාජනං කමථන්මතො 

‘‘චතුපච්චයභාජන’’න්තිආදි ාහ. තත්ථ චතූති ෙඞ්ඛයාෙබ්බනා පදං. පටි්ච
එතිසීතපටිඝාතාදිකංඵලං එතේ ාතිප්චමයො, චීවරාදි, ප්චමයොචප්චමයො
ච ප්චයා, චත්තාමරො ප්චයා චතුප්චයං, භාජීයමත විභාජීයමත භාජනං.

චතුප්චයේෙ භාජනං චතුපච්චයභාජනං. මතනාහ ‘‘චීවරාදීනං චතුන්නං 

පච්චයානං භාජන’’න්ති. තත්ථ තේමිං චතුප්චයභාජමන ෙ භිිචවිට්මඨ 

චීවරභාජකන තාව පඨ ං චීවරපටිග් ාහකෙො…කප.… කවදිතබ්කබ්ො. කේ ා? 
ෙඞ්ඝිකචීවරේෙ දුක්කරභාජනත්තාති ෙම්බන්මධො. තත්ථ ආ තා තං චීවරං

පටිග් ණ්හාති, පටිග් හණ ත්තම වේෙ භාමරොති චීවරපටිග් ාහකෙො. 
චීවරපටිග් ාහමකනපටිග් හිතංචීවරංිචදහති, ිචදහන ත්තම වේෙභාමරොති 

චීවරනිදහකෙො. භණ්ඩා ාමර ිචයුත්මතො භණ් ා ාරිකෙො. චීවරාදිකේෙ

භණ්ඩේෙ ඨපනට්ඨානභූතං අ ාරං භණ් ා ාරං. චීවරං භාමජති භා ං

කමරොතීති චීවරභාජකෙො. චීවරේෙ භාජනං විභා කරණං චීවරභාජනං, 
විභජනකිරියා. 

තත්ථ ‘‘චීවරපටිග් ාහමකො මවදිතබ්මබො’’ති වුත්මතො, මෙො කුමතො 

ලබ්භමතති ආහ ‘‘පඤ්චහඞ්ක හි…කප.… සම් න්නිතබ්කබ්ො’’ති. කථං

විඤ්ඤායතීති ආහ ‘‘අනුජානාමි…කප.… වචනකතො’’ති. ඡන්දනං ඡන්කදො, 
ඉ්ඡනංපිහනන්තිඅත්මථො.  නංකරණං ති, කිරියා.  ාමරය්හා තිඅ ති, 

ඡන්මදනඅ ති ඡන්දා ක. මෙමෙසුපිඑමෙව නමයො.කථංඡන්දා තිං ්ඡතීති

ආහ ‘‘තත්ථ පච්ඡා ද තානම්පී’’තිආදි. එවමිතමරසුපි. පඤ්ච ඞ් ං පන
ෙතිෙම්පජඤ්ඤයුත්තාභාවං දේමෙති. සුක්කපක්මඛපි ඉමතො පටිපක්ඛවමෙන

මවදිතබ්මබො.මතනාහ ‘‘තස් ා’’තිආදි. 

ඉ ායෙම් වාචායවාඅපකලොෙකනනවාතිඉදං ඉ ේෙෙම්මුතිකම් ේෙ
ලහුකකම් ත්තා වුත්තං. තථා හි වුත්තං පරිවාරට්ඨකථායං (පරි. අට්ඨ. 482) 
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‘‘අවමෙො මතරෙ ෙම්මුතිමයො මෙනාෙනග් ාහ තකචීවරදානාදිෙම්මුතිමයො 
චාති එතාිච ලහුකකම් ාිච අපමලොමකත්වාපි කාතුං වට්ටන්තී’’ති. 

අන්කතොවිහාකර සබ්බ්සඞ්ඝ ජ්කඣපි ඛණ් සී ායම්පි සම් න්නිතුං වට්ටතීති

එත්ථ අන්කතොවිහාකරති බද්ධසී විහාරං ෙන්ධාය වුත්තං. න හි
අබද්ධසී විහාමර අපමලොකනාදිචතුබ්බිධකම් ං කාතුං වට්ටති

දුබ්බිමෙොධනත්තා. ධුරවිහාරට්ඨාකනතිවිහාරද්වාරේෙෙම්මුඛට්ඨාමන. 

197. භණ්ඩා ාරෙම්මුතියං විහාර ජ්කඣකයවාති 
අවිප්පවාෙසී ාෙඞ්ඛාත හාසී ා විහාරේෙ  ජ්මඣමයව ෙම් න්ිචතබ්බා.
ඉ ේමිංපන ඨාමනඉ ංපනභණ්ඩා ාරංඛණ්ඩසී ං න්ත්වාඛණ්ඩසී ායං
ිචසින්මනහි ෙම් න්ිචතුං න වට්ටති, විහාර ජ්මඣමයව ‘‘සුණාතු ම , 
භන්මත, ෙඞ්මඝො, යදි ෙඞ්ඝේෙ පත්තකල්ලං, ෙඞ්මඝො ඉත්ථන්නා ං විහාරං
භණ්ඩා ාරං ෙම් න්මනයයා’’තිආදිනා නමයන ‘‘කම් වාචාය වා
අපමලොකමනන වා ෙම් න්ිචතබ්බ’’න්ති වචනං ිචේොය ඤත්තිදුතියකම් ං
උපචාරසී ායංකාතුංවට්ටතීති මහත්වා කථිනදානකම් ම්පිඅබද්ධසී ාභූමත
විහාමරඋපචාරසී ායංකමරොන්ති, එක්මච ඤත්තිකම් ම්පිතමථව මහත්වා
අබද්ධසී විහාමර උපචාරසී ා ත්මතමයව උමපොෙථපවාරණං කමරොන්ති, 
තදයුත්තං, කාරණං පමනත්ථ කථිනවිිච්ඡයකථායං (වි. ෙඞ් . අට්ඨ. 226) 
ආවිභවිේෙති. 

198. තුලාභූකතොතිතුලාෙදිමෙො. ඉදන්තිො මණරානං උපඩ්ඪපටිවීෙදානං.
ඉ ං කිර පාඨං අ නසිකමරොන්තා ඉදාිච කාලචීවරම්පි ො මණරානං 

උපඩ්ඪපටිවීෙං මදන්ති. ඵාකෙම් න්ති පමහොනකකම් ං, යත්තමකන
විනයා මතන ෙම්මුඤ්ජනීබන්ධනාදිහත්ථකම්ම න විහාරේෙ ඌනතා න

මහොති, තත්තකං කත්වාති අත්මථො. සබ්කබ්සන්ති තත්රුප්පාදවේොවාසිකං

 ණ්හන්තානං ෙබ්මබෙං භික්ඛූනං ො මණරානඤ්ච. භණ් ා ාරචීවකරපීති

අකාලචීවරං ෙන්ධාය වුත්තං. උක්කුට්ඨිං ෙකරොන්තීති  හාෙද්දං කමරොන්ති. 

එතන්ති උක්කුට්ඨියා කතාය ෙ භා දානං. විරජ්ඣිත්වා ෙකරොන්තීති

කත්තබ්බකාමලසු අකත්වා යථාරුචිතක්ඛමණ කමරොන්ති. ස පටිවීකසො

දාතබ්කබ්ොති කරිේො ාති යාචන්තානං පටිඤ්ඤා ත්මතනපි ෙ මකො
මකොට්ඨාමෙොදාතබ්මබො. 

අකකරෙභාක නාති දෙ භික්ඛූ මහොන්ති, ොටකාපි දමෙව, මතසු එමකො
ද්වාදෙඅග්ඝති, මෙොදෙග්ඝනකා.ෙබ්මබසුදෙග්ඝනකවමෙන කුමෙපාතිමත
යේෙ භික්ඛුමනො ද්වාදෙග්ඝනමකො කුමෙො පාතිමතො, මෙො ‘‘එත්තමකන   
චීවරං පමහොතී’’ති මතන අතිමරකභාම න  න්තුකාම ො මහොති. එත්ථ ච 

එත්තකෙන    චීවරං පකහොතීති ද්වාදෙග්ඝනමකන    චීවරං පරිපුණ්ණං
මහොති, න තමතො ඌමනනාති ෙබ්බං  මහතුකාම ොති අත්මථො. භික්ඛූ
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‘‘අතිමරකං ආවුමෙො ෙඞ්ඝේෙ ෙන්තක’’න්ති වදන්ති, තං සුත්වා භ වා
‘‘ෙඞ්ඝිමක ච  ණෙන්තමක ච අප්පකං නා  නත්ථි, ෙබ්බත්ථ ෙංයම ො

කාතබ්මබො,  ණ්හන්මතනපි කුක්කු්චායිතබ්බ’’න්ති දේමෙතුං ‘‘අනුජානාමි, 

භික්ඛකව, අනුක්කඛකපදින්කන’’තිආහ.තත්ථඅනුක්මඛමපොනා යංකිඤ්චි 
අනුක්ඛිපිතබ්බං අනුප්පදාතබ්බං කප්පියභණ්ඩං, යත්තකං තේෙ පටිවීමෙ
අධිකං, තත්තමක අග්ඝනමක යේමිං කිේමිඤ්චි කප්පියභණ්මඩ දින්මනති

අත්මථොතිඉ  ත්ථං ෙඞ්මඛමපනදේමෙතුං ‘‘සකචදසභික්ඛූකහොන්ක’’තයාදි 
වුත්තං. 

විෙලකෙ කතොකසත්වාති එත්ථ චීවරවිකලකං පුග් ලවිකලකන්ති ද්මව

විකලකා.තත්ථ චීවරවිෙලෙං නා  ෙබ්මබෙංපඤ්චපඤ්චවත්ථාිචපත්තාිච, 
මෙොිචපි අත්ථි, එමකකං පන න පාපුණාති, ඡින්දිත්වා දාතබ්බාිච.
ඡින්දන්මතහි ච අඩ්ඪ ණ්ඩලාදීනං වා උපාහනථවිකාදීනං වා පමහොනකාිච
ඛණ්ඩාිච කත්වා දාතබ්බාිච, මහට්ඨි පරි්මඡමදන චතුරඞ්ගුලවිත්ථාරම්පි 
අනුවාතප්පමහොනකායා ං ඛණ්ඩං කත්වා දාතුං වට්ටති. අපරිමභො ං පන න
කාතබ්බන්ති එවම ත්ථ චීවරේෙ අප්පමහොනකභාමවො චීවරවිකලකං.
ඡින්දිත්වා දින්මන පමනතං මතොසිතං මහොති. අථ කුෙපාමතො කාතබ්මබො, 
ෙමචපි එකේෙ භික්ඛුමනො මකොට්ඨාමෙ එකං වා ද්මව වා වත්ථාිච
නප්පමහොන්ති, තත්ථ අඤ්ඤං ො ණකං පරික්ඛාරං ඨමපත්වා මයො මතන
තුේෙති, තේෙ තං භා ං දත්වා ප්ඡා කුෙපාමතො කාතබ්මබො. ඉදම්පි
චීවරවිකලකන්ති අන්ධට්ඨකථායංවුත්තං. 

පුග් ලවිෙලෙං නා  දෙ දෙ භික්ඛූ  මණත්වා වග් ං කමරොන්තානං
එමකො වග්ම ොන පූරති, අට්ඨ වානව වා මහොන්ති, මතෙං අට්ඨ වානව වා
මකොට්ඨාො ‘‘තුම්මහ ඉම   මහත්වා විසුං භාමජථා’’ති දාතබ්බා. එව යං 
පුග් ලානං අප්පමහොනකභාමවො පුග් ලවිකලකංනා . විසුං දින්මන පනතං

මතොසිතං මහොති, එවංමතොමෙත්වාකුෙපාමතොකාතබ්මබොති.අථවා විෙලකෙ

කතොකසත්වාතිමයොචීවරවිභාම ොඌනමකො, තංඅඤ්මඤනපරික්ඛාමරන ෙ ං

කත්වා කුෙපාමතො කාතබ්මබොති ඉ  ත්ථං දේමෙති ‘‘සකච සබ්කබ්සං පඤ්ච

පඤ්චවත්ථානී’’තිආදිනා. 

199. ඉමතොපරං මතසුමතසුවත්ථූසුආ තවමෙනඅට්ඨකථායංවුත්මතසු
විිච්ඡමයසු ෙන්මතසුපි මතෙං විිච්ඡයානං අට්ඨ ාතිකාවිිච්ඡයමතො

අවිමුත්තත්තා අට්ඨ ාතිකාවිිච්ඡමයේමවව පක්ඛිපිත්වා දේමෙතුං ‘‘ඉදානි

අට්ඨි ා, භික්ඛකව’’තිආදි ාහ. යා තා අට්ඨ  ාතිකා භ වතා වුත්තා, තාෙං
අට්ඨන්නං  ාතිකානං වමෙන විිච්ඡමයො ඉදාිච මවදිතබ්මබොති මයොජනා. 

පරික්කඛපාරහට්ඨාකනන පරිච්ඡින්නාති ඉමිනා අපරික්ඛිත්තේෙ විහාරේෙ
ධුවෙන්ිචපාතට්ඨානාදිමතො පඨ මලඩ්ඩුපාතේෙ අන්මතො උපචාරසී ාති
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දේමෙති. ඉදාිච දුතියමලඩ්ඩුපාතේෙ අන්මතොපි උපචාරසී ාමයවාති දේමෙතුං 

‘‘අපිචා’’තිආදි ආරද්ධං. ධුවෙන්ිචපාතට්ඨානම්පි පරියන්ත තම ව
 මහතබ්බං. ‘‘එවං ෙන්මත තිමයොජමන ඨිතා ලාභං  ණ්හිේෙන්තී’’තිආදිනා 
ඉම  ලාභග් හණාදමයො උපචාරසී ාවමෙමනව මහොති, න
අවිප්පවාෙසී ාවමෙනාති දේමෙති, මතන ච ඉ ාිච ලාභග් හණාදීිචමයව
උපචාරසී ායංකත්තබ්බාිච, නඅපමලොකනකම් ාදීිචචත්තාරි කම් ාිච, තාිච
පන අවිප්පවාෙසී ාදීසුමයව කත්තබ්බානීති පකාමෙති. තථා හි වුත්තං 
ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.  හාවග්  3.379) ‘‘භික්ඛුනීනං 
ආරා ප්පමවෙනමෙනාෙනපු්ඡනාදි
පරිවාෙ ානත්තාමරොචනවේේමඡදිචේෙයමෙනාෙනග් ාහාදි විධානන්ති ඉදං
ෙබ්බංඉමිේොමයවඋපචාරසී ායවමෙනමවදිතබ්බ’’න්ති. 

ලාභත්ථාය ඨපිතා සී ා ලාභසී ා. මලොමක  ා සී ාදමයො විය ලාභසී ා

නා  විසුං පසිද්ධා නත්ථි, මකනායං අනුඤ්ඤාතාති ආහ ‘‘කනව

සම් ාසම්බුද්කධනා’’තිආදි. එමතන නායං ොෙනමවොහාරසිද්ධා, 

මලොකමවොහාරසිද්ධා එවාති දේමෙති. ජනපදපරිච්කඡකදොති ඉදං
මලොකපසිද්ධසී ාෙද්දත්ථවමෙන වුත්තං, පරි්මඡදබ්භන්තරම්පි ෙබ්බං

ජනපදසී ාති  මහතබ්බං. ජනපමදො එව ජනපදසී ා, එවං රට්ඨසී ාදීසුපි.

මතනාහ ‘‘දණාපවත්කට්ඨාන’’න්තිආදි. පථවීකව ජ්ඣ තස්සාති යාව
උදකපරියන්තා ඛණ්ඩසී ත්තා වුත්තං. උපචාරසී ාදීසු පන අබද්ධසී ාසු
මහට්ඨාපථවියං ෙබ්බත්ථ ඨිතානං න පාපුණාති, කූපාදිපමවොරහට්ඨාමන
ඨිතානඤ්මඤව පාපුණාතීති මහට්ඨා සී කථායං වුත්තනමයමනව 
තංතංසී ට්ඨභාමවො මවදිතබ්මබො. චක්කවා සී ාය දින්නං
පථවීෙන්ධාරකඋදකට්ඨාමනපි ඨිතානං පාපුණාති ෙබ්බත්ථ
චක්කවා මවොහාරත්තාති. ෙ ානෙංවාෙඅවිප්පවාෙසී ාසු දින්නේෙ ඉදං
නානත්තං – ‘‘අවිප්පවාෙසී ාය දම්මී’’ති දින්නං  ා ට්ඨානං න පාපුණාති.
කේ ා? ‘‘ඨමපත්වා  ා ඤ්ච  ාමූපචාරඤ්චා’’ති ( හාව. 144) වුත්තත්තා. 
‘‘ෙ ානෙංවාෙකසී ායදම්මී’’තිදින්නංපන ාම ඨිතානම්පිපාපුණාතීති. 

200-1. බුද්ධාධිවුත්කථොති බුද්මධන භ වතා අධිවුත්මථො. එෙස්මින්ති

එකේමිං විහාමර. පාෙවත්තන්ති ිචබද්ධදානං. වත්තතීති පවත්තති. කතහි

වත්තබ්බ්න්තිමයෙංෙම්මුමඛඑෙමදති, මතහි භික්ඛූහිවත්තබ්බං. 

202. දුකයභාක  පනකථරාසනංදරුළ්කහතියාව ෙඞ්ඝනවකං එකවාරං
ෙබ්මබෙං භා ං දත්වා චීවමර අපරික්ඛීමණ පුන ෙබ්මබෙං දාතුං දුතියභාම  

මථරේෙ දින්මනති අත්මථො. පුබ්කබ් වුත්තනකයනාති ‘‘තුය්මහව භික්ඛු තාිච

චීවරානී’’ති ( හාව. 363) භ වතා වුත්තනමයන. පංසුකූලිොනම්පි වට්ටතීති 
‘‘තුය්හං මද ා’’ති අවත්වා, ‘භික්ඛූනං මද , මථරානං මද ා’’ති වුත්තත්තා 
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‘‘පංසුකූලිකානම්පිවට්ටතී’’තිොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ.ටී. හාවග් 3.379) 

වුත්තං. වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.379) පන පංසුකූලිොනම්පි

වට්ටතීති එත්ථ ‘‘තුය්හං මද ා’’ති අවුත්තත්තාති කාරණං වදන්ති. යදි එවං
‘‘ෙඞ්ඝේෙ මද ා’’ති වුත්මතපි වට්මටයය, ‘‘භික්ඛූනං මද , මථරානං මද , 
ෙඞ්ඝේෙ මද ා’’ති වචනමතො මභමදො න දිේෙති, වී ංසිතබ්බම ත්ථ

කාරණන්ති. පාරුපිතුං වට්ටතීති පංසුකූලිකානං වට්ටති. සාමිකෙහි

විචාරිතක වාති උපාහනත්ථවිකාදීන ත්ථායවිචාරිතම ව. 

203. උපඩ්ඪං දාතබ්බ්න්ති යං උභමතොෙඞ්ඝේෙ දින්නං, තමතො උපඩ්ඪං 
භික්ඛූනංඋපඩ්ඪංභික්ඛුනීනං දාතබ්බං. ෙමචපිඑමකොභික්ඛුමහොති, එකාවා 
භික්ඛුනී, අන්ත මෙො අනුපෙම්පන්නේෙපි උපඩ්ඪම ව දාතබ්බං. 

‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්සචභික්ඛුනීනඤ්චදම්මී’’කවුත්කතපනන ජ්කඣ භින්දිත්වා

දාතබ්බ්න්තිඑත්ථ යේ ා භික්ඛුිචපක්මඛෙඞ්ඝේෙ ප්මචකං අපරා ට්ඨත්තා
භික්ඛුනීනං  ණනාය භාම ො දාතබ්මබොති දායකේෙ අධිප්පාමයොති සිජ්ඣති, 
තථා දානඤ්චභික්ඛූපි මණත්වා දින්මනඑවයුජ්ජති.ඉතරථාහි ‘‘කිත්තකං 
භික්ඛූනං දාතබ්බං, කිත්තකං භික්ඛුනීන’’න්ති න විඤ්ඤායති, තේ ා 
‘‘භික්ඛුෙඞ්ඝේො’’ති වුත්තවචනම්පි ‘‘භික්ඛූන’’න්ති වුත්තවචනෙදිෙම වාති

ආහ ‘‘භික්ඛූ ච භික්ඛුනිකයො ච  කණත්වා දාතබ්බ්’’න්ති. මතනාහ 

‘‘පුග් කලො…කප.… භික්ඛුසඞ්ඝග් හකණන හිතත්තා’’ති. ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්සච

භික්ඛුනීනඤ්ච තුය්හඤ්චා’’ක වුත්කත පන පුග් කලො විසුං න ලභතීති ඉදං
අට්ඨකථාප ාමණමනව  මහතබ්බං, න මහත්ථ විමෙෙකාරණං උපලබ්භති.
තථා හි ‘‘උභමතොෙඞ්ඝේෙ ච තුය්හඤ්ච දම්මී’’ති වුත්මත 
ො ඤ්ඤවිමෙෙවචමනහිෙඞ් හිතත්තායථාපුග් මලොවිසුංලභති, එවමිධාපි 
‘‘භික්ඛුෙඞ්ඝේෙ ච තුය්හඤ්චා’’ති ො ඤ්ඤවිමෙෙවචනෙබ්භාවමතො
භවිතබ්බම ව විසුං පුග් ලපටිවීමෙනාති විඤ්ඤායති, තේ ා

අට්ඨකථාවචනම මවත්ථ ප ාණං. පාපුණනට්ඨානකතො එෙක ව ලභතීති
අත්තමනො වේෙග්ම න පත්තට්ඨානමතො එකම ව මකොට්ඨාෙං ලභති. තත්ථ

කාරණ ාහ ‘‘ෙස් ා? භික්ඛුසඞ්ඝග් හකණන  හිතත්තා’’ති, 
භික්ඛුෙඞ්ඝග් හමණමනව පුග් ලේෙපි  හිතත්තාති අධිප්පාමයොති
ොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ.ටී. හාවග් 3.379) වුත්තං. 

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.379) පන භික්ඛුෙඞ්ඝෙද්මදන
භික්ඛූනඤ්මඤව හිතත්තා, පුග් ලේෙපන ‘‘තුය්හඤ්චා’’තිවිසුං හිතත්තාච
තත්ථේෙඅග් හිතත්තාදට්ඨබ්බා, ‘‘භික්ඛූනඤ්චභික්ඛුනීනඤ්චතුය්හඤ්චා’’ති
වුත්තට්ඨානෙදිෙත්තාති අධිප්පාමයො. පුග් ලප්පධාමනො මහත්ථ ෙඞ්ඝ-ෙද්මදො
දට්ඨබ්මබො.මකචිපන ‘‘භික්ඛුෙඞ්ඝග් හමණන හිතත්තා’’තිපාඨංලිඛන්ති, 
තං න සුන්දරං තේෙ විසුං ලාභග් හමණ කාරණවචනත්තා. තථා හි ‘‘විසුං
ෙඞ්ඝග් හමණන  හිතත්තා’’ති විසුං පුග් ලේෙපි භා ග් හමණ කාරණං
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වුත්තං. යථා මචත්ථ පුග් ලේෙ අග් හණං, එවං උපරි ‘‘භික්ඛුෙඞ්ඝේෙ ච
තුය්හඤ්චා’’තිආදීසුපි විසුං ෙඞ්ඝාදිෙද්මදහි පුග් ලේෙ අග් හණං දට්ඨබ්බං.
යදි හි  හණං සියා, ෙඞ්ඝමතොපි විසුම්පීති භා ද්වයං ලමභයය උභයත්ථ

 හිතත්තාති වුත්තං. පූකජතබ්බ්න්තිආදි ගිහිකම් ං න මහොතීති දේෙනත්ථං

වුත්තං. භික්ඛුසඞ්ඝස්සහරාතිඉදංපිණ්ඩපාතහරණංෙන්ධායවුත්තං. මතනාහ 

‘‘භුඤ්ජිතුං වට්ටතී’’ති. ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්සහරා’’කවුත්කතපිහරිතබ්බ්න්තිඊදිෙං 
ගිහිමවයයාව්චංනමහොතීතිකත්වාවුත්තං. 

204. අන්කතොකහ න්කතතිඉමිනාඅනත්ථමතකථිමනවේොනංප්ඡිම 
 ාමෙ දින්නං පුරි වේෙංවුත්ථානඤ්මඤව පාපුණාති, තමතො පරං මහ න්මත
දින්නං ප්ඡි වේෙංවුත්ථානම්පිවුත්ථවේෙත්තා පාපුණාති, මහ න්තමතොපන
පරං පිට්ඨිෙ මය ‘‘වේෙංවුත්ථෙඞ්ඝේො’’ති එවං පරි්ඡින්දිත්වා දින්නං
අනන්තමර වේමෙ වා තමතො පමරසු වා යත්ථ කත්ථචි තේමිං භික්ඛුභාමව 
වුත්ථවේොනංෙබ්මබෙංපාපුණාති.මයපනෙබ්බථාඅවුත්ථවේො, මතෙංන

පාපුණාතීති දේමෙති. ලක්ඛණඤ්ඤූවදන්තීතිවිනයලක්ඛණඤ්ඤුමනොආචරියා 

වදන්ති. ලක්ඛණඤ්ඤූ වදන්තීති ඉදං ෙන්ිචට්ඨානවචනං, අට්ඨකථාසු

අනා තත්තා පන එවං වුත්තං. බ්හිඋපචාරසී ායං…කප.… සබ්කබ්සං

පාපුණාතීතියත්ථකත්ථචිවුත්ථවේොනංෙබ්මබෙංපාපුණාතීති අධිප්පාමයො.
මතමනව ාතිකාට්ඨකථායම්පි (කඞ්ඛ. අට්ඨ. අකාලචීවරසික්ඛාපදවණ්ණනා) 
‘‘ෙමච පන බහිඋපචාරසී ායං ඨිමතො ‘වේෙංවුත්ථෙඞ්ඝේෙ දම්මී’ති වදති, 
යත්ථ කත්ථචි වුත්ථවේොනං ෙබ්මබෙං ෙම්පත්තානං පාපුණාතී’’ති වුත්තං.
 ණ්ඨිපමදසු පන ‘‘වේොවාෙේෙ අනනුරූමප පමදමෙ ඨත්වා වුත්තත්තා
වේෙංවුත්ථානඤ්ච අවුත්ථානඤ්ච ෙබ්මබෙං පාපුණාතී’’ති වුත්තං, තං න
 මහතබ්බං. න හි ‘‘වේෙංවුත්ථෙඞ්ඝේෙ දම්මී’’ති වුත්මත අවුත්ථවේොනං

පාපුණාති. සබ්කබ්සම්පීති තේමිං භික්ඛුභාමව වුත්ථවේොනං ෙබ්මබෙම්පීති

අත්මථො දට්ඨබ්මබො ‘‘වේෙංවුත්ථෙඞ්ඝේො’’ති වුත්තත්තා. සම්මුඛීභූතානං

සබ්කබ්සම්පීතිඑත්ථාපිඑමෙවනමයො. එවංවදතීතිවේෙංවුත්ථෙඞ්ඝේෙදම්මීති

වදති. අතීතවස්සන්තිඅනන්තරාතීතවේෙං. 

205. ඉදාිච ‘‘ආදිේෙ මදතී’’ති පදං විභජන්මතො ‘‘දදිස්ස කදතීක

එත්ථා’’තිආදි ාහ. තත්ථ යාගුයා වා…මප.… මභෙජ්මජ වා ආදිසිත්වා 
පරි්ඡින්දිත්වා මදන්මතො දායමකො ආදිේෙ මදති නා ාති මයොජනා. මෙෙං
පාකටම ව. 

206. ඉදාිච ‘‘පුග් ලේෙමදතී’’තිපදංවිභජන්මතොආහ ‘‘පුග් ලස්සකදක 

එත්ථා’’තිආදි. ෙඞ්ඝමතො ච  ණමතො ච විිචමුත්තේෙ අත්තමනො
කුලූපකාදිපුග් ලේෙ මදන්මතො දායමකො පුග් ලේෙ මදති නා . තං පන
පුග් ලිකදානං පරම්මුඛා වා මහොති ෙම්මුඛා වා. තත්ථ පරම්මුඛා මදන්මතො 



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 

310 

පටුන 

‘‘ඉදං චීවරං ඉත්ථන්නා ේෙ දම්මී’’ති නා ං උද්ධරිත්වා මදති, ෙම්මුඛා
මදන්මතො ච භික්ඛුමනො පාදමූමල චීවරං ඨමපත්වා ‘‘ඉදං, භන්මත, තුම්හාකං
දම්මී’’තිවත්වා මදති, තදුභයථාපිමදන්මතොපුග් ලේෙමදතිනා ාතිඅත්මථො.
න මකවලං එකේමෙව මදන්මතො පුග් ලේෙ මදති නා , අථ මඛො

අන්මතවාසිකාදීහිෙද්ධිංමදන්මතොපිපුග් ලේෙමදති නා ාතිදේමෙතුං ‘‘සකච

පනා’’තිආදි ාහ.තත්ථ උද්කදසං කහතුංද කතොතිතේෙෙන්තිමකඋද්මදෙං 
අග් හිතපුබ්බේෙපි උද්මදෙං  ණ්හිේොමීති ආ තකාලමතො පට්ඨාය 

අන්මතවාසිකභාවූප  නමතො වුත්තං.  කහත්වා  ච්ඡන්කතොති 

පරිිචට්ඨිතඋද්මදමෙො හුත්වා  ්ඡන්මතො. වත්තංෙත්වා උද්කදසපරිපුච්ඡාදීනි

 කහත්වා විචරන්තානන්ති ඉදං ‘‘උද්මදෙන්මතවාසිකාන’’න්ති ඉ ේමෙව
විමෙෙනං. මතන උද්මදෙකාමල ආ න්ත්වා උද්මදෙං  මහත්වා  න්ත්වා
අඤ්ඤත්ථිචවෙන්මතඅිචබද්ධචාරිමකිචවත්මතති. 

එවං චීවරක්ඛන්ධමක ( හාව. 379) ආ තඅට්ඨ ාතිකාවමෙන
චීවරවිභජනං දේමෙත්වා ඉදාිච තේමිංමයව චීවරක්ඛන්ධමක  ජ්මඣ

ආ මතසු වත්ථූසු ආ තනයං ිචවත්මතත්වා දේමෙන්මතො ‘‘සකච කෙොචි

භික්ඛූ’’තිආදි ාහ. තත්ථ කිං ොතබ්බ්න්ති පු්ඡාය තස්කසව තානි චීවරානීති

විේෙජ්ජනා, මෙොිච ඤාපකාදිවමෙන වුත්තාිච. පඤ්ච  ාකසති

අ්චන්තෙංමයොම  උපමයො වචනං. වඩ්ඪිං පකයොකජත්වා

ඨපිතඋපනික්කඛපකතොති වේොවාසිකත්ථාය මවයයාව්චකමරහි වඩ්ඪිං 

පමයොමජත්වා ඨපිතඋපිචක්මඛපමතො. තතු්රප්පාදකතොති 
නාළිමකරාරා ාදිතත්රුප්පාදමතො. අට්ඨකථායං පන ‘‘ඉදං ඉධ
වේෙංවුත්ථෙඞ්ඝේෙ මද ාති වා වේොවාසිකං මද ාති වා වත්වා දින්නං තං 
අනත්ථතකථිනේෙපි පඤ්ච  ාමෙ පාපුණාතී’’ති වුත්තං, තං
වේොවාසිකලාභවමෙන උප්පන්මනලබ්භ ානවිමෙෙංදේමෙතුංවුත්තං.තත්ථ 

ඉධාති අභිලාප ත්තම මවතං, ඉධ-ෙද්දංවිනා‘‘වේෙංවුත්ථෙඞ්ඝේෙමද ා’’ති

වුත්මතපි මෙො එව නමයො. අනත්ථතෙථිනස්සපි පඤ්ච  ාකස පාපුණාතීති 
වේොවාසිකලාභවමෙන උප්පන්නත්තා අනත්ථතකථිනේෙපි වුත්ථවේෙේෙ
පඤ්ච  ාමෙ පාපුණාති, තමතො පරං පන උප්පන්නවේොවාසිකං පු්ඡිතබ්බං 

‘‘කිංඅතීතවේමෙඉදංවේොවාසිකං, උදාහුඅනා තවේමෙ’’ති.තත්ථ තකතො

පරන්තිපඤ්ච ාෙමතොපරං, ගිම්හානේෙපඨ දිවෙමතො පට්ඨායාතිඅත්මථො. 

ඨිකොපනනකට්ඨතීතිඑත්ථඅට්ඨිතාය ඨිතිකායපුනඅඤ්ඤේමිංචීවමර
උප්පන්මන ෙමච එමකො භික්ඛු ආ ්ඡති,  ජ්මඣ ඡින්දිත්වා ද්වීහිපි
 මහතබ්බං. ඨිතාය පන ඨිතිකාය පුන අඤ්ඤේමිං චීවමර උප්පන්මන ෙමච
නවකතමරො ආ ්ඡති, ඨිතිකා මහට්ඨා  ්ඡති. ෙමච වුඩ්ඪතමරො ආ ්ඡති, 
ඨිතිකා උද්ධං ආමරොහති. අථ අඤ්මඤො නත්ථි, පුන අත්තමනො පාමපත්වා
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 මහතබ්බං. දුග් හිතානීති අග් හිතාිච, ෙඞ්ඝිකාමනව මහොන්තීති අත්මථො. 

‘‘පාකකත කුකස’’ති එකමකොට්ඨාමෙ කුෙදණ්ඩමක පාතිත ත්මත ෙමචපි 
භික්ඛුෙහේෙංමහොති,  හිතම වනා චීවරං.‘‘නාකා ාභාම ොදාතබ්මබො’’ති

අට්ඨකථාවචනං ( හාව.අට්ඨ.363), තත්ථ  හිතක වනා ාති ‘‘ඉ ේෙඉදං 
පත්ත’’න්තිකිඤ්චාපිනවිදිතං, මතපනභා ාඅත්ථමතොමතෙංපත්තාමයවාති 
අධිප්පාමයො. 

සත්තාහවාකරන අරුණක ව උට්ඨාකපතීති ඉදං නානාසී විහාමරසු
කත්තබ්බනමයන එකේමිම්පි විහාමර ද්වීසු මෙනාෙමනසු 
ිචවුත්ථභාවදේෙනත්ථං වුත්තං, අරුණුට්ඨාපමනමනව තත්ථ වුත්මථො මහොති, 
නපන වේේමඡදපරිහාරාය.අන්මතොඋපචාරසී ාය හියත්ථකත්ථචිඅරුණං 
උට්ඨාමපන්මතො අත්තනා  හිතමෙනාෙනං අප්පවිට්මඨොපි වුත්ථවේමෙො එව
මහොති.  හිතමෙනාෙමන පන ිචවුත්මථො නා  න මහොති, තත්ථ

අරුණුට්ඨාපමනෙති මහොති. මතනාහ ‘‘පුරි ස්මිං බ්හුතරංනිවසකනා ා’’ති.
එමතන ච ඉතරේමිං ෙත්තාහවාමරනපි අරුණුට්ඨාපමන ෙති එව අප්පතරං

ිචවෙති නා  මහොති, නාෙතීති දීපිතං මහොති. ඉදන්ති එකාධිප්පායදානං. 

නානාලාකභහීතිආදීසු නානා විසුං විසුං ලාමභො එමතසූති නානාලාභා, ද්මව 

විහාරා, මතහි නානාලාකභහි. නානා විසුං විසුං පාකාරාදීහි පරි්ඡින්මනො

උපචාමරො එමතෙන්ති නානූපචාරා, මතහි නානූපචාකරහි. එෙසී විහාකරහීති
එකසී ායං ද්වීහි විහාමරහීති ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.  හාවග්  3.364) 

වුත්තං. නානාලාකභහීති විසුං විසුං ිචබද්ධවේොවාසිකලාමභහි. 

නානූපචාකරහීති නානාපරික්මඛපනානාද්වාමරහි. එෙසී විහාකරහීති ද්වින්නං
විහාරානං එමකන පාකාමරන පරික්ඛිත්තත්තා එකාය උපචාරසී ාය
අන්මතො මතහි ද්වීහි විහාමරහීති වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග් 

2.364). කසනාසනග් ාකහො පටිප්පස්සම්භතීතිපඨ ං හිමතොපටිප්පේෙම්භති. 

තත්ථාතියත්ථමෙනාෙනග් ාමහොපටිප්පේෙම්භති, තත්ථ. 

207. භික්ඛුස්ස ොලෙකතති එත්ථකාලකත-ෙද්මදො භාවොධමනොතිආහ 

‘‘ොලකිරියායා’’ති. පාළියං ගිලානුපට්ඨාකානං චීවරදාමන ො මණරානං
තිචීවරාධිට්ඨානාභාවා‘‘චීවරඤ්ච පත්තඤ්චා’’තිආදිෙබ්බත්ථවුත්තං. 

208. ෙමචපි ෙහේෙං අග්ඝති, ගිලානුපට්ඨාකානඤ්මඤව දාතබ්බන්ති

ෙම්බන්මධො. අඤ්ඤන්ති තිචීවරපත්තමතො අඤ්ඤං. අප්පග්ඝන්ති

අතිජිණ්ණාදිභාමවනිචහීනං. තකතොතිඅවමෙෙපරික්ඛාරමතො. සබ්බ්න්ති පත්තං

චීවරඤ්ච. තත්ථ තත්ථ සඞ්ඝස්කසවාති තේමිං තේමිං විහාමර ෙඞ්ඝේමෙව.
භික්ඛුමනො කාලකතට්ඨානං ෙන්ධාය ‘‘ඉධා’’ති වත්තබ්මබ ‘‘තත්ථා’’ති
වුත්තත්තා වි්ඡාවචනත්තා ච පරික්ඛාරේෙ ඨපිතට්ඨානං වුත්තන්ති
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විඤ්ඤායති. පාළියං අවිස්සජ්ජිෙං අකවභඞ්ගිෙන්ති ආ තානා තේෙ
චාතුද්දිෙේෙ ෙඞ්ඝේමෙව ෙන්තකං හුත්වා කේෙචි අවිේෙජ්ජිකං

අමවභඞ්ගිකඤ්චභවිතුංඅනුජානාමීතිඅත්මථො. ‘‘සන්කතපකරූකප ාහකෙ’’ති
වුත්තත්තා  ාහමක අෙති අදත්වා භාජිමතපි සුභාජිතම වාති දට්ඨබ්බං. 

දක්ඛිකණොදෙං ප ාණන්ති එත්ථ ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.  හාවග් 

3.376) තාව ‘‘යත්ථ පන දක්ඛිකණොදෙං ප ාණන්ති භික්ඛූ යේමිං රට්මඨ 
දක්ඛිමණොදකපටිග් හණ ත්මතනපි මදයයධම් ේෙ ොමිමනො මහොන්තීති
අධිප්පාමයො’’ති වුත්තං. වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.376) පන 

‘‘දක්ඛිකණොදෙං ප ාණන්ති එත්තකාිච චීවරාිච දේොමීති පඨ ං උදකං 
පාමතත්වා ප්ඡා මදන්ති, තං මයහි  හිතං, මත භාගිමනොව මහොන්තීති

අධිප්පාමයො’’ති වුත්තං. පරසමුද්කදති ජම්බුදීමප. තම්බපණ්ණිදීපඤ්හි 
උපාදාමයෙඑවංවුත්මතො. 

‘‘ තකචීවරං අධිට්ඨාතී’’ති එත්ථ  ග් ං  ්ඡන්මතො තේෙ කාලකිරියං
සුත්වාඅවිහාරට්ඨාමනමචද්වාදෙහත්ථබ්භන්තමරඅඤ්මඤෙංභික්ඛූනං අභාවං
ඤත්වා ‘‘ඉදංචීවරං ය්හංපාපුණාතී’’තිඅධිට්ඨාති, ේවාධිට්ඨිතං.මතනමඛො 
පන ෙ මයන අඤ්ඤතමරො භික්ඛු බහුභණ්මඩො බහුපරික්ඛාමරො කාලකමතො
මහොති. භ වමතො එත ත්ථං ආමරොමචසුං, ‘‘භික්ඛුේෙ, භික්ඛමව, කාලකමත
ෙඞ්මඝො ොමී පත්තචීවමර. අපිච ගිලානුපට්ඨාකා බහුපකාරා, අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, තිචීවරඤ්චපත්තඤ්ච ගිලානුපට්ඨාකානංදාතුං.යංතත්ථලහුභණ්ඩං
ලහුපරික්ඛාරං, තං ෙම්මුඛීභූමතන ෙඞ්මඝන භාමජතුං. යං තත්ථ  රුභණ්ඩං
 රුපරික්ඛාරං, තං ආ තානා තේෙ චාතුද්දිෙේෙ ෙඞ්ඝේෙ අවිේෙජ්ජිකං
අමවභඞ්ගික’’න්ති ( හාව. 369) ඉමිනා පාමඨන භ වා ෙබ්බඤ්ඤූ භික්ඛූනං
ආමිෙදායජ්ජංවිචාමරසි. 

තත්ථ තිචීවරපත්තඅවමෙෙලහුභණ්ඩ රුභණ්ඩවමෙන ආමිෙදායජ්ජං

තිවිධං මහොති. මතසු කචීවරපත්තං ගිලානුපට්ඨාකේෙ භාම ො මහොති, 

අවකසසලහුභණ් ං ෙම්මුඛීභූතෙඞ්ඝේෙ, පඤ්චවීෙතිවිධ  රුභණ් ං 
චාතුද්දිෙෙඞ්ඝේෙ. ඉමිනා ඉමතොතිවිධභණ්ඩමතො අඤ්ඤං භික්ඛුභණ්ඩංනා 
නත්ථි, ඉම හිතිවිමධහිපුග් මලහිඅඤ්මඤොදායාමදොනා නත්ථීතිදේමෙති.
ඉදාිචපනවිනයධරා ‘‘භික්ඛූනංඅකප්පියභණ්ඩංගිහිභූතාඤාතකාලභන්තී’’ති
වදන්ති, තංකේ ාතිමච? ‘‘මයතේෙධමනඉේෙරා හට්ඨාවාපබ්බජිතාවා, 
මතෙං දාතබ්බ’’න්ති අට්ඨකථායං ආ තත්තාති. ේචං ආ මතො, මෙො පන
පාමඨොවිේොෙග් ාහවිෙමයආ මතො, න දායජ්ජ හණට්ඨාමන. ‘‘ හට්ඨාවා
පබ්බජිතා වා’’ඉ්මචව ආ මතො, න ‘‘ඤාතකා අඤ්ඤාතකා වා’’ති, තේ ා
ඤාතකා වා මහොන්තු අඤ්ඤාතකා වා, මය තං ගිලානං උපට්ඨහන්ති, මත 
ගිලානුපට්ඨාකභා භූතේෙ ධනේෙ ඉේෙරා  හට්ඨපබ්බජිතා, අන්ත මෙො
 ාතු ා ාපි. මත ෙන්ධාය ‘‘මතෙං දාතබ්බ’’න්තිවුත්තං, නපනමයගිලානං
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නුපට්ඨහන්ති, මත ෙන්ධාය. වුත්තඤ්හි අට්ඨකථායං ( හාව. අට්ඨ. 369) 
‘‘ගිලානුපට්ඨාමකො නා  ගිහී වා මහොතු පබ්බජිමතො වා, අන්ත මෙො
 ාතු ාම ොපි, ෙබ්මබභා ංලභන්තී’’ති. 

අථ වා මයො භික්ඛු අත්තමනො ජීව ානකාමලමයව ෙබ්බං අත්තමනො 
පරික්ඛාරංිචේෙජ්ජිත්වාකේෙචිඤාතකේෙවාඅඤ්ඤාතකේෙවා හට්ඨේෙ
වා පබ්බජිතේෙවාඅදාසි, මකොචිචඤාතමකොවාඅඤ්ඤාතමකොවා හට්මඨො
වාපබ්බජිමතොවා විේොෙංඅග් මහසි, තාදිමෙෙන්ධාය ‘‘මයතේෙධනේෙ
ඉේෙරා  හට්ඨා වා පබ්බජිතා වා, මතෙං දාතබ්බ’’න්ති වුත්තං, න පන
අතාදිමෙ ඤාතමක. වුත්තඤ්හි අට්ඨකථායං ( හාව. අට්ඨ. 369) ‘‘ෙමච පන
මෙොජීව ාමනොමයවෙබ්බං අත්තමනොපරික්ඛාරංිචේෙජ්ජිත්වාකේෙචිඅදාසි, 
මකොචිවාවිේොෙංඅග් මහසි, යේෙදින්නං, මයනච හිතං, තේමෙවමහොති, 
තේෙරුචියාඑවගිලානුපට්ඨාකා ලභන්තී’’ති.එවංමහොතු, කප්පියභණ්මඩපන
කථන්ති? තම්පි ‘‘ගිහිඤාතකානං දාතබ්බ’’න්ති පාළියං වා අට්ඨකථායං වා
ටීකාසුවානත්ථි, තේ ා විචාමරතබ්බම තං. 

චීවරභාජනකථාවණ්ණනාිචට්ඨිතා. 

පිණ් පාතභාජනෙථාවණ්ණනා 

209. ඉදාිච පිණ්ඩපාතභාජනවිිච්ඡයං කමථතුං ‘‘පිණ් පාතභාජකන 

පනා’’තිආදි ාහ. තත්ථ මෙනාෙනක්ඛන්ධමක මෙනාෙනභාජමනමයව පඨ ං
ආ මතපි චතුප්චයභාජනවිිච්ඡයත්තා ප්චයානුක්කම න
පිණ්ඩපාතභාජනංපඨ ංදේමෙති. පිණ්ඩපාතභාජමනපනෙඞ්ඝභත්තාදීසුඅයං
විිච්ඡමයොති ෙම්බන්මධො. කථං එතාිච ෙඞ්ඝභත්තාදීිච භ වතා

අනුඤ්ඤාතානීති ආහ ‘‘අනුජානාමි…කප.… අනුඤ්ඤාකතසූ’’ති. ෙඞ්ඝේෙ

අත්ථාය ආභතං භත්තං සඞ්ඝභත්තං යථා ‘‘ආ න්තුකේෙ ආභතං භත්තං 
ආ න්තුකභත්ත’’න්ති. ෙඞ්ඝමතො උද්දිේෙ උද්දිසිත්වා දාතබ්බං භත්තං 

උද්කදසභත්තං. ිච න්මතත්වා දාතබ්බං භත්තං නි න්තනභත්තං. ෙලාකං

පාමතත්වා  ාමහතබ්බං භත්තං සලාෙභත්තං. පක්මඛ පක්ඛදිවමෙ දාතබ්බං

භත්තං පක්ඛභත්තං. උමපොෙමථ උමපොෙථදිවමෙ දාතබ්බං භත්තං 

උකපොසථභත්තං. පාටිපමද උමපොෙථදිවෙමතො දුතියදිවමෙ දාතබ්බං භත්තං 

පාටිපදභත්තන්ති විග් මහො. ඨිකො නා  නත්ථීති ෙඞ්ඝත්මථරමතො පට්ඨාය
වේෙග්ම න ාහණංඨිතිකානා . 

අත්තකනො විහාරද්වාකරති විහාරේෙ ද්වාරමකොට්ඨකෙමීපං ෙන්ධාය

වුත්තං. කභොජනසාලායාති භත්තුද්මදෙට්ඨානභූතාය මභොජනොලායං. 

වස්සග්ක නාතිවේෙමකොට්ඨාමෙන. දින්නං පනාතිවත්වායථාමෙොදායමකො

වදති, තං විධිං දේමෙතුං ‘‘සඞ්ඝකතො භන්කත’’තිආදි ාහ. අන්තරඝකරති 
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අන්මතොම මහ. අන්කතොඋපචාර තානන්ති එත්ථ  ා ද්වාරවීථිචතුක්මකසු
ද්වාදෙහත්ථබ්භන්තරංඋපචාමරොනා . 

අන්තරඝරේෙ උපචාමර පන ලබ්භ ානවිමෙෙං දේමෙතුං ‘‘ඝරූපචාකරො

කචත්ථා’’තිආදි ාහ. එෙවළඤ්ජන්ති එමකන ද්වාමරන ව ඤ්ජිතබ්බං. 

නානානිකවසකනසූති නානාකුලේෙ නානූපචාමරසු ිචමවෙමනසු. ලජ්ජී
මපෙමලො අ ති  නං වජ්මජත්වා ම ධාවී ච උපපරික්ඛිත්වා උද්දිෙතීතිආහ 

‘‘කපසකලො ලජ්ජී ක ධාවී ඉච්ඡිතබ්කබ්ො’’ති. නිසින්නස්සපිනිද්දායන්තස්සපීති
අනාදමරොමිවචනං, වුඩ්ඪතමර ිචද්දායන්මතනවකේෙ ාහිතංසුග් ාහිතන්ති

අත්මථො. කචීවරපරිවාරං වාති එත්ථ ‘‘උදක ත්තලාභී විය අඤ්මඤොපි 
උද්මදෙභත්තං අලභිත්වා වත්ථාදිඅමනකප්පකාරකං ලභති මච, තේමෙව
ත’’න්ති  ණ්ඨිපමදසුවුත්තං.අත්තමනොරුචිවමෙනයංකිඤ්චිවත්වාආහරිතුං 

විේෙජ්ජිතත්තා විස්සට්ඨදූකතො නා . යං ඉච්ඡතීති ‘‘උද්මදෙභත්තං

මදථා’’තිආදීිචවදන්මතොයංඉ්ඡති. පුච්ඡාසභාක නාතිපු්ඡාෙදිමෙන. 

‘‘එො කූටට්ඨිකොනා  කහොතී’’ති වත්වා තම ව ඨිතිකං විභාමවන්මතො 

‘‘රඤ්කඤො වා හී’’තිආදි ාහ. අඤ්මඤහි උද්මදෙභත්තාදීහි අමිේමෙත්වා

විසුංමයව ඨිතිකාය  මහතබ්බත්තා ‘‘එෙචාරිෙභත්තානී’’ති වුත්තං. කථයයාය 

හරන්තීතිපත්තහාරකාහරන්ති. ගීවාකහොතීති ආණාපකේෙගීවාමහොති. සබ්බ්ං

පත්තස්සාමිෙස්ස කහොතීති චීවරාදිකම්පි ෙබ්බං පත්තේොමිකේමෙව මහොති, 
‘‘ යා භත්තම වෙන්ධායවුත්තං, නචීවරාදි’’න්තිවත්වා මහතුං වට්ටතීති

අත්මථො.  නුස්සානං වචනං ොතුං වට්ටතීක වුත්තා  ච්ඡන්තීති  නුේොනං

වචනංකාතුංවට්ටතීතිමතනභික්ඛුනාවුත්තා  ්ඡන්ති. අෙතභාක ොනා ාති

ආ න්තුකභාම ො නා , අදින්නපුබ්බභාම ොති අත්මථො. සබ්කබ්ො සඞ්කඝො

පරිභූඤ්ජතූක වුත්කතතිඑත්ථ‘‘පඨ ම ව‘ෙබ්බෙඞ්ඝිකභත්තංමදථා’තිවත්වා
ප්ඡා ‘ෙබ්මබො ෙඞ්මඝො පරිභුඤ්ජතූ’ති අවුත්මතපි භාමජත්වා

පරිභුඤ්ජිතබ්බ’’න්ති  ණ්ඨිපමදසු වුත්තං. කිං දහරීයතීක අවත්වාති

‘‘කතරභත්තං තයා ආහරීයතී’’ති දායකං අපු්ඡිත්වා. පෙකඨිකොයාති 
උද්මදෙභත්තඨිතිකාය. 

පිණ්ඩපාතභාජනකථාවණ්ණනාිචට්ඨිතා. 

නි න්තනභත්තෙථාවණ්ණනා 

210. ‘‘එත්තමක භික්ඛූ ෙඞ්ඝමතො උද්දිසිත්වා මදථා’’තිආදීිච අවත්වා
‘‘එත්තකානං භික්ඛූනං භත්තං මදථා’’ති වත්වා දින්නං ෙඞ්ඝිකං ිච න්තනං

නා . පිණ් පාකොනම්පි වට්ටතීති භික්ඛාපරියාමයන වුත්තත්තා වට්ටති. 

පටිපාටියාති ලද්ධපටිපාටියා. විච්ඡින්දිත්වාති ‘‘භත්තං  ණ්හථා’’ති පදං
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අවත්වා. මතමනවාහ ‘‘භත්තන්ක අවදන්කතනා’’ති. දකලොපසඞ්කඛකපනාති
එමකකපිණ්ඩවමෙන. අයඤ්ච නමයො ිච න්තමනමයව, න උද්මදෙභත්මත.
තේෙහිඑකේෙපමහොනකප්ප ාණංමයවභාමජතබ්බං, තේ ාඋද්මදෙභත්මත 
ආමලොපට්ඨිතිකානා නත්ථි. 

දරුළ්හාකයව  ාකෙං. සඞ්ඝකතො අට්ඨ භික්ඛූති එත්ථ මය  ාතිකං
ආරු ්හා, මත අට්ඨ භික්ඛූති මයොමජතබ්බං. 
උද්මදෙභත්තිච න්තනභත්තාදිෙඞ්ඝිකභත්ත ාතිකාසු
ිච න්තනභත්ත ාතිකායඨිතිකාවමෙන ආරු ්මහභත්තුද්මදෙමකනවාෙයං
වා ෙඞ්ඝමතො උද්දිොමපත්වා  මහත්වා  න්තබ්බං, න අත්තනා රුචිමත

 මහත්වාති අධිප්පාමයො.  ාකෙං දකරොකපත්වාති ‘‘ෙඞ්ඝමතො
 ණ්හාමී’’තිආදිනා වුත්ත ාතිකාමභදං දායකේෙ විඤ්ඤාමපත්වාති අත්මථො. 

‘‘එෙවාරන්ති යාව තේමිං ආවාමෙ වෙන්ති භික්ඛූ, ෙබ්මබ ලභන්තී’’ති

 ණ්ඨිපමදසු වුත්තං. අයං පමනත්ථ අධිප්පාමයො – එෙවාරන්තින එකදිවෙං
ෙන්ධාය වුත්තං, යත්තකා පන භික්ඛූ තේමිං ආවාමෙ වෙන්ති, මත ෙබ්මබ.
එකේමිංදිවමෙ හිතභික්ඛූ අඤ්ඤදාඅග් මහත්වායාවඑකවාරංෙබ්මබභික්ඛූ
මභොජිතාමහොන්තීතිජානාතිමච, මය ජානන්ති, මත මහත්වා න්තබ්බන්ති. 

පටිබ්ද්ධොලකතො පට්ඨායාතිතත්මථවවාෙේෙිචබද්ධකාලමතොපට්ඨාය. 

ිච න්තනභත්තකථාවණ්ණනාිචට්ඨිතා. 

සලාෙභත්තෙථාවණ්ණනා 

211. උපනිබ්න්ධිත්වාති ලිඛිත්වා.  ා වකසනපීති මයභුමයයන

ෙ ලාභ ා වමෙනපි. බ්හූනි සලාෙභත්තානීති තිංෙං වා චත්තාරීෙං වා

භත්තාිච. ෙමච මහොන්තීති අජ්ඣාහරිත්වා මයොමජතබ්බං. සල්ලක්කඛත්වාති

තාිචභත්තාිචප ාණවමෙනෙල්ලක්මඛත්වා. නිග් කහනදත්වාතිදූරං න්තුං

අිච්ඡන්තේෙිචග් මහන ෙම්පටි්ඡාමපත්වා. පුනවිහාරංද න්ත්වාතිඑත්ථ
විහාරං අනා න්ත්වා භත්තං  මහත්වා ප්ඡා විහාමර අත්තමනො පාමපත්වා

භුඤ්ජිතුම්පි වට්ටති. එෙක හවකසනාති වීථියම්පි එකපේමෙ ඝරපාළියා

වමෙන. උද්දිසිත්වාපීති ‘‘අසුකකුමල ෙලාකභත්තාිච තුය්හං පාපුණන්තී’’ති
වත්වා. 

212. වාර ාක ති අතිදූරත්තා වාමරන  න්තබ්බ ාම . සට්ඨිකතො වා

පණ්ණාසකතො වාති දණ්ඩකම් ත්ථාය උදකඝටං ෙන්ධාය වුත්තං. 

විහාරවාකරොති ෙබ්බභික්ඛූසු භික්ඛාය  මතසු විහාරරක්ඛණවාමරො. කනසන්ති 

විහාරවාරිකානං. ඵාකෙම් ක වාති විහාරරක්ඛණකි්චේෙ 
පමහොනකපටිපාදනම ව. දූරත්තා ිචග් මහත්වාපි වාමරන  මහතබ්මබො

 ාම ො වාර ාක ො. විහාරවාමර ිචයුත්තා විහාරවාරිො, වාමරන
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පටුන 

විහාරරක්ඛණකා. අඤ්ඤථත්තන්ති පොදඤ්ඤථත්තං. ඵාකෙම් ක ව 

භවන්තීති විහාරරක්ඛණත්ථාය ෙඞ්මඝන දාතබ්බා අතිමරකලාභා මහොන්ති. 

එෙස්කසව පාපුණන්තීති දිවමෙ දිවමෙ එමකකේමෙව පාපිතානීති අත්මථො. 

සඞ්ඝනවකෙනලද්ධොකලති දිවමෙ දිවමෙ එමකකේෙ පාපිතාිච ද්මව තීණි
එකචාරිකභත්තාිච මතමනව ිචයාම න අත්තමනො පාපුණනට්ඨාමන
ෙඞ්ඝනවමකන ලද්ධකාමල. 

යස්ස ෙස්සචිසම්මුඛීභූතස්සපාකපත්වාතිඑත්ථ ‘‘මයභුමයයනමච භික්ඛූ
බහිසී  තා මහොන්ති, ෙම්මුඛීභූතේෙ යේෙ කේෙචි පාමපතබ්බං ෙභා ත්තා 
එමකන ලද්ධං ෙබ්මබෙං මහොති, තේමිම්පි අෙති අත්තමනො පාමපත්වා

දාතබ්බ’’න්ති  ණ්ඨිපමදසු වුත්තං. රසසලාෙන්ති උ්ඡුරෙෙලාකං. 

සලාෙවකසනපන ාහිතත්තානසාදිතබ්බ්ාතිඉදංඅොරුප්පවමෙන වුත්තං, න
ධුතඞ් මභදවමෙන. ‘‘ෙඞ්ඝමතොිචරාමිෙෙලාකා…මප.… වට්ටතිමයවා’’ති හි 
විසුද්ධි ග්ම (විසුද්ධි.1.26) වුත්තං.ොරත්ථදීපිචයම්පි(ොරත්ථ.ටී. චූ වග් 
3.325) – ෙඞ්ඝමතොිචරාමිෙෙලාකාපි විහාමර පක්කභත්තම්පි වට්ටතිමයවාති 
ොධාරණං කත්වා විසුද්ධි ග්ම  (විසුද්ධි. 1.26) වුත්තත්තා, ‘‘එවං  ාහිමත 
ොදිතබ්බං, එවං න ොදිතබ්බ’’න්ති විමෙමෙත්වා අවුත්තත්තා ච 
‘‘මභෙජ්ජාදිෙලාකාමයො මචත්ථ කිඤ්චාපි පිණ්ඩපාතිකානම්පි වට්ටන්ති, 
ෙලාකවමෙන පන  ාහිතත්තා න ොදිතබ්බා’’ති එත්ථ අධිප්පාමයො
වී ංසිතබ්මබො. යදි හි මභෙජ්ජාදිෙලාකා ෙලාකවමෙන ාහිතාන ොදිතබ්බා
සියා, ‘‘ෙඞ්ඝමතො ිචරාමිෙෙලාකා වට්ටතිමයවා’’ති න වමදයය, 
‘‘අතිමරකලාමභොෙඞ්ඝභත්තං උද්මදෙභත්ත’’න්තිආදිවචනමතො( හාව.128) 
ච ‘‘අතිමරකලාභං පටික්ඛිපාමී’’ති ෙලාකවමෙන  ාමහතබ්බං භත්තම ව
පටික්ඛිත්තං, නමභෙජ්ජං. ෙඞ්ඝභත්තාදීිචහි චුද්දෙ භත්තාිචමයව මතනන
ොදිතබ්බානීති වුත්තාිච. ඛන්ධකභාණකානං වා  මතන ඉධ එවං වුත්තන්ති

 මහතබ්බන්ති වුත්තං. අග් මතො දාතබ්බා භික්ඛා අග් භික්ඛා.

අග් භික්ඛා ත්තන්ති එකකට්ඡුභික්ඛා ත්තං. ලද්ධා වා අලද්ධා වා ස්කවපි

 ණ්කහයයාසීති ලද්මධපි අප්ප ත්තතාය වුත්තං. මතනාහ ‘‘යාවදත්ථං

ලභක…කප.… අලභිත්වා ස්කව  ණ්කහයයාසීක වත්තබ්කබ්ො’’ති. 

අග් භික්ඛ ත්තන්තිහිඑත්ථ  ත්ත-ෙද්මදොබහුභාවංිචවත්මතති. 

ෙලාකභත්තං නා  විහාමරමයව උද්දිසීයති විහාරම ව ෙන්ධාය 

දීය ානත්තාති ආහ ‘‘විහාකර අපාපිතං පනා’’තිආදි. තත්ර දසනසාලායාති

තේමිං  ාම  ආෙනොලාය. විහාරං දකනත්වා  ාකහතබ්බ්න්ති තථා වත්වා
තේමිං දිවමෙ දින්නභත්තං විහාරම ව ආමනත්වා ඨිතිකාය  ාමහතබ්බං. 

තත්ථාති තේමිං දිොභාම . තං  කහත්වාති තං වාර ා ෙලාකං අත්තනා

 මහත්වා. කතනාති මයො අත්තමනො පත්තවාර ාම  ෙලාකං දිො මිකේෙ
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අදාසි, මතන. අනකක්ෙ න්කතකයව තස්මිං තස්ස සලාො  ාකහතබ්බ්ාති
යේ ා උපචාරසී ට්ඨේමෙව ෙලාකා පාපුණාති, තේ ා තේමිං දිෙං මිමක
උපචාරසී ං අනතික්කන්මතමයවතේෙදිෙං මිකේෙපත්තෙලාකාඅත්තමනො
පාමපත්වා ාමහතබ්බා. 

කදවසිෙං පාකපතබ්බ්ාතිඋපචාරසී ායංඨිතේෙයේෙකේෙචිවේෙග්ම න 
පාමපතබ්බා. එවං එමතසු අනා මතසු ආෙන්නවිහාමර භික්ඛූනං භුඤ්ජිතුං

වට්ටති, ඉතරථා ෙඞ්ඝිකංමහොති. අනා තදිවකසතිඑත්ථකථංමතෙංභික්ඛූනං 
ආ තානා තභාමවො විඤ්ඤායතීති මච? යේ ා තමතො තමතො ආ තා භික්ඛූ 
තේමිං ාම ආෙනොලායෙන්ිචපතන්ති, තේ ාමතෙංආ තානා තභාමවො

ෙක්කා විඤ්ඤාතුං. අම්හාෙං ක ොචර ාක ති ෙලාකභත්තදායකානං  ාම . 

භුඤ්ජිතුං ද ච්ඡන්තීති ‘‘ හාමථමරො එකමකොව විහාමර ඔහීමනො අවේෙං 
ෙබ්බෙලාකාඅත්තමනොපාමපත්වාඨිමතො’’ති ඤ්ඤ ානාආ ්ඡන්ති. 

ෙලාකභත්තකථාවණ්ණනාිචට්ඨිතා. 

පක්ඛිෙභත්තාදිෙථාවණ්ණනා 

213. අභිලක්ඛිමතසු චතූසු පක්ඛදිවමෙසු දාතබ්බං භත්තං පක්ඛිෙං. 

අභිලක්ඛිකතසූති එත්ථ අභීති උපොර ත්තං, ලක්ඛණිමයසුඉ්මචවත්මථො, 
උමපොෙථෙ ාදානධම් ේෙවනපූජාෙක්කාරාදිකරණත්ථං ලක්ඛිතබ්මබසු

ෙල්ලක්මඛතබ්මබසු උපලක්මඛතබ්මබසූති වුත්තං මහොති. ස්කව පක්කඛොක

අජ්ජපක්ඛිෙං න  ාකහතබ්බ්න්ති අට්ඨමියා භුඤ්ජිතබ්බං, ෙත්තමියා
භුඤ්ජනත්ථායන ාමහතබ්බං, දායමකහිිචයමිතදිවමෙමනව  ාමහතබ්බන්ති

අත්මථො. මතනාහ ‘‘සකච පනා’’තිආදි. ස්කව ලූඛන්ති අජ්ජ
ආවාහ ඞ් ලාදිකරණමතො අතිපණීතං මභොජනං කරීයති, ේමව තථා න
භවිේෙති, අජ්මජව භික්ඛූ මභොමජේො ාති අධිප්පාමයො. ොරත්ථදීපිචයං 
(ොරත්ථ. ටී. චූ වග්  3.325) පන අඤ්ඤථා වුත්තං. පක්ඛිකභත්තමතො 

උමපොෙථිකභත්තේෙ මභදං දේමෙන්මතො ආහ ‘‘උකපොසථඞ් ානි 

ස ාදියිත්වා’’තිආදි.උමපොෙමථදාතබ්බංභත්තං උකපොසථිෙං. 

පක්ඛිකභත්තාදිකථාවණ්ණනාිචට්ඨිතා. 

ද න්තුෙභත්තාදිෙථාවණ්ණනා 

214. නිබ්න්ධාපිතන්ති ‘‘අසුකවිහාමරආ න්තුකා භුඤ්ජන්තූ’’තිිචයමිතං. 

 මිකෙො ද න්තුෙභත්තම්පීති  ා න්තරමතො ආ න්ත්වා අවූපෙන්මතන
 මිකචිත්මතන වසිත්වා පුන අඤ්ඤත්ථ  ්ඡන්තං ෙන්ධාය වුත්තං, 

ආවාසිකේෙ පන  න්තුකා ේෙ  මිකභත්තම ව ලබ්භති. ‘‘කලසං
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ඔඩ්ක ත්වා’’තිවුත්තත්තාමලොභාමවනයාව   නපරිබන්මධොවි ්ඡති, තාව
භුඤ්ජිතුංවට්ටතීතිඤාපිතන්තිදට්ඨබ්බං. 

ධුරභත්තාදිෙථාවණ්ණනා 

215. තණ්ඩුලාදීනි කපකසන්ක…කප.… වට්ටතීති අභිහටභික්ඛත්තා 
වට්ටති. 

216. තථා පටිග් හිතත්තාති භික්ඛානාම න පටිග් හිතත්තා. පත්තං

පූකරත්වා ථකෙත්වා දින්නන්ති ‘‘ගු කභත්තං මද ා’’ති දින්නං. මෙෙං
සුවිඤ්මඤයයම ව. 

පිණ්ඩපාතභාජනකථාවණ්ණනාිචට්ඨිතා. 

ගිලානපච්චයභාජනෙථාවණ්ණනා 

217. ඉමතොපරං ප්චයානුක්කම නමෙනාෙනභාජනකථායවත්තබ්බායපි
තේො  හාවිෙයත්තා, ගිලානප්චයභාජනීයකථාය පන අප්පවිෙයත්තා, 
පිණ්ඩපාතභාජනීයකථාය අනුමලො ත්තා ච තදනන්තරං තං දේමෙතු ාහ 

‘‘ගිලානපච්චයභාජනීයං පනා’’තිආදි. තත්ථ රාජරාජ හා ත්තාති
උපලක්ඛණ ත්තම මවතං. බ්රාහ් ණ හාොල හපති හාොලාදමයොපි එවං

කමරොන්තිමයව. ඝණ්ටිං පහරිත්වාතිආදිමහට්ඨාවුත්තනයත්තාචපාකටත්තා 

ච සුවිඤ්මඤයයම ව. උපචාරසී ං…කප.… භාකජතබ්බ්න්ති ඉදං ෙඞ්ඝං

උද්දිේෙ දින්නත්තා වුත්තං. කුම්භං පන දවජ්කජත්වාති කුම්භං දිොමුඛං

කත්වා. සකච ථිනං සප්පි කහොතීතිකක්ඛ ං ෙප්පි මහොති. කථොෙං කථොෙම්පි

පාකපතුං වට්ටතීතිඑවංකමතඨිතිකාපිතිට්ඨති. සිඞ්ගිකවර රිචාදිකභසජ්ජම්පි 

අවකසසපත්තථාලොදිස ණපරික්ඛාකරොපීතිඉමිනානමකවලංමභෙජ්ජම ව
ගිලානප්චමයො මහොති, අථ මඛො අවමෙෙපරික්ඛාමරොපි ගිලානප්චමය
අන්මතො මධොමයවාතිදේමෙති. 

ගිලානප්චයභාජනකථාවණ්ණනාිචට්ඨිතා. 

කසනාසනග් ාහෙථාවණ්ණනා 

218. මෙනාෙනභාජනකථායං කසනාසනග් ාකහ විනිච්ඡකයොති
මෙනාෙනභාජනම වාහ.තත්ථඋතුකාමලමෙනාෙනග් ාමහොචවේොවාමෙ 
මෙනාෙනග් ාමහොචාතිකාලවමෙනමෙනාෙනග් ාමහොනා දුවිමධොමහොතීති

මයොජනා. තත්ථ උතුොකලති මහ න්තගිම්හානඋතුකාමල. වස්සාවාකසති
වේොනකාමල. භික්ඛුං උට්ඨාමපත්වා මෙනාෙනං දාතබ්බං, අකාමලො නා 
නත්ථි දායමකහි ‘‘ආ තානා තේෙ චාතුද්දිෙේෙ ෙඞ්ඝේෙ දම්මී’’ති

දින්නෙඞ්ඝිකමෙනාෙනත්තා. එකෙෙං පරිකවණන්ති එමකකේෙ භික්ඛුේෙ
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එමකකං පරිමවණං. තත්ථාති තේමිං ලද්ධපරිමවමණ. දීඝසාලාති

චඞ්ක නොලා.  ණ් ල ාකළොති උපට්ඨානොලා. අනුදහතීති පීම ති. අදාතුං

නලභතීතිඉමිනාෙඤ්චි්චඅමදන්තේෙ පටිබාහමනපවිෙනමතොදුක්කටන්ති

දීමපති. ජම්බුදීකප පනාති අරියමදමෙ භික්ඛූ ෙන්ධාය වුත්තං. මත කිර තථා
පඤ්ඤාමපන්ති. 

219. න ක ොචර ාක ො ඝට්කටතබ්කබ්ොති වුත්තම වත්ථං විභාමවති ‘‘න

තත්ථ නුස්සා වත්තබ්බ්ා’’තිආදිනා. විතක්ෙංඡින්දිත්වාති ‘‘ඉමිනානීහාමරන
 ්ඡන්තං දිේවා ිචවාමරත්වා ප්චමය දේෙන්තී’’ති එවරූපං විතක්කං

අනුප්පාමදත්වා. කතසුකච එකෙොතිමතසු නුේමෙසු එමකො පණ්ඩිතපුරිමෙො. 

භණ් පටිච්ඡාදනන්ති පටි්ඡාදනභණ්ඩං, ෙරීරපටි්ඡාදනං චීවරන්ති අත්මථො. 

සුද්ධචිත්තත්තාව අනවජ්ජන්තිඉදංපු්ඡිතක්ඛමණකාරණාචික්ඛණංෙන්ධාය
වුත්තංනමහොති අසුද්ධචිත්තේෙපිපු්ඡිතපඤ්හවිේෙජ්ජමනමදොොභාවා.එවං
පන මත ං පු්ඡිේෙන්තීතිෙඤ්ඤායඅ  නංෙන්ධායවුත්තන්තිදට්ඨබ්බං. 

පටිජග්ගිතබ්බ්ානීති ඛණ්ඩඵුල්ලාභිෙඞ්ඛරණෙම් ජ්ජනාදීහි

පටිජග්ගිතබ්බාිච. මුණ් කවදිොයාතිමචතියේෙහම්මියමවදිකායඝටාකාරේෙ

උපරි චතුරේෙමවදිකාය. ෙත්ථ පුච්ඡිතබ්බ්න්ති පු්ඡාය යමතො පකතියා

ලබ්භති, තත්ථ පු්ඡිතබ්බන්ති විේෙජ්ජනා. ෙස් ා පුච්ඡිතබ්බ්න්තිආදි යමතො
පකතියා ලබ්භති, තත්ථාපි පු්ඡනේෙ කාරණෙන්දේෙනත්ථං වුත්තං. 

පටික්ෙම් ාති විහාරමතො අපෙක්කිත්වා. ත ත්ථං දේමෙන්මතො 

‘‘කයොජනද්විකයොජනන්තකර කහොතී’’ති ආහ. උපනික්කඛපන්ති මඛත්තං වා 
නාළිමකරාදිආරා ංවාකහාපණාදීිචවාආරාමිකානංිචයයාමතත්වා ‘‘ඉමතො

උප්පන්නා වඩ්ඪිවේොවාසිකත්ථායමහොතූ’’තිදින්නං. වත්තං ෙත්වාතිතේමිං

මෙනාෙමන කත්තබ්බවත්තං කත්වා. ඉක සද්ධාකදකයයති එවං මහට්ඨා
වුත්තනමයනෙද්ධාය දාතබ්මබවේොවාසිකලාභවිෙමයතිඅත්මථො. 

වත්ථු පනාති තත්රුප්පාමද උප්පන්නරූපියං, තඤ්ච ‘‘තමතො චතුප්චයං
පරිභුඤ්ජථා’’තිදින්නමඛත්තාදිමතො උප්පන්නත්තාකප්පියකාරකානංහත්මථ
‘‘කප්පියභණ්ඩං පරිභුඤ්ජථා’’ති දායමකහි දින්නවත්ථුෙදිෙං මහොතීති ආහ 

‘‘ෙප්පියොරොනඤ්හී’’තිආදි. සඞ්ඝසුට්ඨුතායාති ෙඞ්ඝේෙ හිතාය. 

පුග් ලවකසකනව ොතබ්බ්න්ති පරමතො වක්ඛ ානනමයන භික්ඛූ චීවමරන
කිල න්ති, එත්තකංනා තණ්ඩුලභා ංභික්ඛූනංචීවරංකාතුංරු්චතීතිආදිනා 
පුග් ලපරා ාෙවමෙමනව කාතබ්බං, ‘‘ෙඞ්මඝො චීවමරන කිල තී’’තිආදිනා

පනෙඞ්ඝපරා ාෙවමෙන නකාතබ්බං. ෙප්පියභණ් වකසනාතිො ඤ්ඤමතො

වුත්තම වත්ථං විභාමවතුං ‘‘චීවරතණ්ඩුලාදිවකසකනව චා’’ති වුත්තං. ච-
කාමරො මචත්ථ පනෙද්දත්මථ වත්තති, න ෙමු්චයත්මථති දට්ඨබ්බං.



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 

320 

පටුන 

පුග් ලවමෙමනවකප්පියභණ්ඩවමෙනචඅපමලොකනප්පකාරංදේමෙතුං ‘‘තං

පනඑවංෙත්තබ්බ්’’න්තිආදිවුත්තං. 

චීවරපච්චයං සල්ලක්කඛත්වාති ෙද්ධාමදයයතතු්රප්පාදවමෙන තේමිං
වේොවාමෙ ලබ්භ ානචීවරෙඞ්ඛාතං ප්චයං ‘‘එත්තක’’න්ති පරි්ඡින්දිත්වා. 

කසනාසනස්සාති මෙනාෙනග් ාහාපණේෙ. වුත්තන්ති  හාඅට්ඨකථායං

වුත්තං. කේ ාඑවංවුත්තන්තිආහ ‘‘එවඤ්හී’’තිආදි, මෙනාෙනග් ාහාපකේෙ
අත්තනාව අත්තමනො  හණං අොරුප්පං, තේ ා උමභො අඤ්ඤ ඤ්ඤං 
 ාමහේෙන්තීති අධිප්පාමයො. ෙම් තමෙනාෙනග් ාහාපකේෙ ආණත්තියා

අඤ්මඤන හිමතොපි  ාමහොරුහතිමයවාතිමවදිතබ්බං. අට්ඨපිකසොළසපිජකන

සම් න්නිතුං වට්ටතීති විසුං විසුං ෙම් න්ිචතුං වට්ටති, උදාහු එකමතොති? 
එකමතොපි වට්ටති. එකකම් වාචාය ෙබ්මබපි එකමතො ෙම් න්ිචතුං වට්ටති.
ිචග් හකම් ම වහි ෙඞ්මඝොෙඞ්ඝේෙනකමරොති.ෙම්මුතිදානංපනබහූනම්පි
එකමතොකාතුංවට්ටති.මතමනව ෙත්තෙතිකක්ඛන්ධමකඋබ්බාහිකෙම්මුතියං

අට්ඨපි ජනා එකමතො ෙම් තාති. දසනඝරන්ති පටි ාඝරං.  ග්ක ොති 
උපචාරසී බ්භන්තර මත  ා ාභිමුඛ ග්ම  කතොලා වු්චති, එවං 
මපොක්ඛරණිරුක්ඛමූලාදීසුපි. රුක්ඛමූලාදමයො ඡන්නා කවාටබද්ධාව 
මෙනාෙනං.ඉමතොපරාිචසුවිඤ්මඤයයාිච. 

220.  හාලාභපරිමවණකථායං ලභන්තීති තත්ර වාසිමනො භික්ඛූ ලභන්ති. 

විජකටත්වාති එමකකේෙ පමහොනකප්ප ාමණන විමයොමජත්වා. දවාකසසූති

මෙනාෙමනසු. පක්ඛිපිත්වාති එත්ථ පක්ඛිපනං නා මතසුවෙන්තානං ඉමතො

උප්පන්නවේොවාසිකදානං. පවිසිතබ්බ්න්ති අඤ්මඤහි භික්ඛූහි තේමිං
 හාලාමභ පරිමවමණ වසිත්වා මචතිමය වත්තං කත්වාව ලාමභො 
 මහතබ්මබොතිඅධිප්පාමයො. 

221. පච්චයං විස්සජ්කජතීති චීවරප්චයං නාධිවාමෙති. අයම්පීති මතන

විේෙජ්ජිතප්චමයොපි. පාදමූකල ඨකපත්වා සාටෙං කදන්තීති ප්චයදායකා
මදන්ති. එමතන  හට්මඨහි පාදමූමල ඨමපත්වා දින්නම්පි පංසුකූලිකානම්පි

වට්ටතීතිදේමෙති. අථ වස්සාවාසිෙංකද ාකවදන්තීතිඑත්ථ‘‘පංසුකූලිකානං

න වට්ටතී’’ති අජ්ඣාහරිත්වා මයොමජතබ්බං. වස්සං වුත්ථභික්ඛූනන්ති 

පංසුකූලිකමතො අඤ්මඤෙං භික්ඛූනං. උපනිබ්න්ධිත්වා  ාකහතබ්බ්න්ති
‘‘ඉ ේමිං රුක්මඛ වා  ණ්ඩමප වා වසිත්වා මචතිමය වත්තං කත්වා
 ණ්හථා’’තිඑවංඋපිචබන්ධිත්වා ාමහතබ්බං. 

පාටිපදඅරුණකතොතිආදි වේසූපනායිකදිවෙං ෙන්ධාය වුත්තං.
අන්තරාමුත්තකං පන පාටිපදං අතික්කමිත්වාපි  ාමහතුං වට්ටති. ‘‘කත්ථ නු
මඛො වසිේොමි, කත්ථ වෙන්තේෙ ඵාසු භවිේෙති, කත්ථ වා ප්චමය 
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ලභිේොමී’’තිඑවංඋප්පන්මනනවිතක්මකනචරතීති විතක්ෙචාරිකෙො. ඉදාිච
යං දායකා ප්ඡි වේෙංවුත්ථානං වේොවාසිකං මදති, තත්ථ පටිපජ්ජනවිධිං

දේමෙතුං ‘‘පච්ඡි වස්සූපනායිෙදිවකසපනා’’තිආදිආරද්ධං. ද න්තුකෙොකච

භික්ඛූතිචීවමර  ාහිමත ප්ඡාආ මතොආ න්තුමකො භික්ඛු. පත්තට්ඨාකනති

වේෙග්ම න ආ න්තුකභික්ඛුමනො පත්තට්ඨාමන. පඨ වස්සූප තාති 
ආ න්තුකේෙ ආ  නමතො පුමරතරම ව ප්ඡිමිකාය වේසූපනායිකාය

වේසූප තා. ලද්ධං ලද්ධන්ති පුනප්පුනං දායකානං ෙන්තිකා
ආ තා තොටකං. 

සාදියන්තාපි හි කතකනව වස්සාවාසිෙස්ස සාමිකනොති ඡින්නවේෙත්තා

වුත්තං. පඨ ම ව කතිකාය කතත්තා ‘‘කනව අදාතුං ලභන්තී’’ති වුත්තං, 

දාතබ්බං වාමරන්තානං ගීවා මහොතීති අධිප්පාමයො. කතසක ව දාතබ්බ්න්ති
වේසූප මතසු අලද්ධවේොවාසිකානං එක්චානම ව දාතබ්බං. 

භකනිවිට්ඨන්ති භතිං කත්වා විය ිචවිට්ඨං පරියිට්ඨං. භකනිවිට්ඨන්ති වා

පානීයුපට්ඨානාදිභතිං කත්වා ලද්ධං. සඞ්ඝිෙං පනාතිආදි මකෙඤ්චි

වාදදේෙනං. තත්ථ සඞ්ඝිෙං පන අපකලොෙනෙම් ං ෙත්වා  ාහිතන්ති

තතු්රප්පාදං ෙන්ධාය වුත්තං. තත්ථ අපකලොෙනෙම් ං ෙත්වා  ාහිතන්ති 
‘‘ඡින්නවේොවාසිකඤ්ච ඉදාිච උප්පජ්ජනකවේොවාසිකඤ්ච ඉම ෙං දාතුං 
රු්චතී’’ති අනන්තමර වුත්තනමයන අපමලොකනං කත්වා  ාහිතං ෙඞ්මඝන

දින්නත්තා විබ්භන්කතොපි ලභකතව, පම ව ඡින්නවේමෙො. පච්චයවකසන

 ාහිතං පන මත ාෙං වසිත්වා  මහතුං අත්තනා දායමකහි ච අනු තත්තා

භතිිචවිට්ඨම්පි ඡින්නවේමෙොපි විබ්භන්මතොපි න ලභතීති මකචි ආචරියා 

වදන්ක. ඉදඤ්ච ප්ඡාවුත්තත්තාප ාණං, මතමනවවේසූපනායිකදිවමෙඑවං
දායමකහිදින්නං වේොවාසිකං හිතභික්ඛුමනොවේේමඡදංඅකත්වාවාමෙොව
මහට්ඨා විහිමතො, න පානීයුපට්ඨානාදිභතිකරණ ත්තං. යදි හි තං
භතිිචවිට්ඨම වසියා, භතිකරණම ව විධාතබ්බං, තේ ාවේෙග්ම න ාහිතං
ඡින්නවේොදමයොනලභන්තීති මවදිතබ්බං. 

‘‘ඉධ, භික්ඛමව, වේෙංවුත්මථො භික්ඛු විබ්භ ති, ෙඞ්ඝේමෙව ත’’න්ති

( හාව. 374-375) වචනමතො ‘‘වතට්ඨාකන…කප.… සඞ්ඝිෙං කහොතී’’ති

වුත්තං. සඞ්ඝිෙං කහොතීති එමතන වුත්ථවේොනම්පි වේොවාසිකභාම ො
ෙඞ්ඝිකමතො අම ොචිමතො මතෙං විබ්භම න ෙඞ්ඝිමකො මහොතීති දේමෙති. 

 නුස්කසති දායක නුේමෙ. ලභතීති‘‘  පත්තභාවංඑතේෙමදථා’’තිදායමක 

ෙම්පටි්ඡාමපන්මතමනව ෙඞ්ඝිකමතො විමයොජිතං මහොතීති වුත්තං. වරභා ං 

සා කණරස්සාති තේෙ පඨ  ාහත්තා, මථමරන පුබ්මබ පඨ භා ේෙ
 හිතත්තා, ඉදාිච ය්හ ානේෙදුතියභා ත්තාචවුත්තං. 
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222. ඉදාිච අන්තරාමුත්තමෙනාෙනග් ාහං දේමෙතුං 

‘‘අය පකරොපී’’තයාදි ාහ. තත්ථ අපකරොපීති පුබ්මබ
වුත්තමෙනාෙනග් ාහද්වයමතො අඤ්මඤොපීති අත්මථො. නනු ච ‘‘අයං
මෙනාෙනග් ාමහො නා  දුවිමධො මහොති උතුකාමල ච වේොවාමෙ චා’’ති
වුත්මතො, අථ කේ ා ‘‘අය පමරොපී’’තයාදි වුත්මතොති මචොදනං ෙන්ධායාහ 

‘‘දිවසවකසන හී’’තිආදි. අපරජ්ජු තාය දසාළ්හියාති 
පඨ වේසූපනායිකදිවෙභූතං ආො ්හිපුණ්ණමියා පාටිපදං ෙන්ධාය වුත්තං, 

 ාස තාය දසාළ්හියාති දුතියවේසූපනායිකදිවෙභූතොවණපුණ්ණමියා 

පාටිපදං. අපරජ්ජු තායපවාරණාතිඅේෙයුජපුණ්ණමියා පාටිපදං. 

223. උතුොකල පටිබ්ාහිතුං න ලභතීති මහ න්තගිම්මහසු අඤ්මඤ 

ෙම්පත්තභික්ඛූ පටිබාහිතුං න ලභති. නවෙම් න්ති නවකම් ෙම්මුති. 

අෙතන්තිඅපරිෙඞ්ඛතං. විප්පෙතන්තිඅිචට්ඨිතං. එෙං ඤ්චට්ඨානං දත්වාති

එකං  ඤ්චට්ඨානං පුග් ලිකං දත්වා. කභා න්ති තතියභා ං. එවං
විේෙජ්ජනම්පි ථාවමරන ථාවරං පරිවත්තනට්ඨාමනමයව පවිෙති, න ඉතරථා

ෙබ්බමෙනාෙනවිේෙජ්ජනමතො. සකච සද්ධිවිහාරිොදීනං දාතුොක ො කහොතීති 
ෙමචමෙොෙඞ්ඝේෙභණ්ඩඨපනට්ඨානංවාඅඤ්මඤෙංභික්ඛූනංවෙනට්ඨානං
වා දාතුං න ඉ්ඡති, අත්තමනො ෙද්ධිවිහාරිකාදීනඤ්මඤව දාතුකාම ො මහොති, 
තාදිෙේෙ ‘‘තුය්හං පුග් ලිකම ව කත්වා ජග් ාහී’’ති න ෙබ්බං දාතබ්බන්ති

අධිප්පාමයො. තත්ථේෙ කත්තබ්බවිධිං දේමෙන්මතො ආහ ‘‘ෙම් ’’න්තිආදි. 

එවඤ්හීතිආදිම්හි චයානුරූපංතතියභාම වාඋපඩ්ඪභාම වා හිමතතංභා ං

දාතුං ලභතීති අත්මථො. කයනාති මතසු ද්වීසු තීසු භික්ඛූසු මයන. කසො සාමීති
තේො භූමියා විහාරකරමණ මෙොව ොමී, තං පටිබාහිත්වා ඉතමරන න 
කාතබ්බන්තිඅධිප්පාමයො. 

224. අෙතට්ඨාකනතිමෙනාෙනමතොබහිචයාදීනංඅකතට්ඨාමන. චයංවා

පමුඛං වාති ෙඞ්ඝිකමෙනාෙනං ිචේොය තමතො බහි බන්ධිත්වා එකං

මෙනාෙනංවා. බ්හිකුට්කටතිකුට්ටමතොබහි, අත්තමනො කතට්ඨාමනතිඅත්මථො.
මෙෙංසුවිඤ්මඤයයම ව. 

මෙනාෙනග් ාහකථාවණ්ණනාිචට්ඨිතා. 

චතුපච්චයසාධාරණෙථාවණ්ණනා 

225. චතුප්චයොධාරණකථායං සම් කතන

අප්ප ත්තෙවිස්සජ්ජකෙනාති ඤත්තිදුතියකම් වාචාය වා
අපමලොකනකම්ම න වා ෙම් මතන අප්ප ත්තකවිේෙජ්ජකෙම්මුතිලද්මධන. 

අවිභත්තං සඞ්ඝිෙභණ් න්ක පුච්ඡිතබ්බ්කිච්චං නත්ථීක එත්ථ අවිභත්තං 
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සඞ්ඝිෙභණ් න්ති කුක්කු්චුප්පත්තිආකාරදේෙනං, එවං කුක්කු්චං කත්වා
පු්ඡිතබ්බකි්චංනත්ථි, අපු්ඡිත්වාව දාතබ්බන්තිඅධිප්පාමයො. කේ ාතිමච? 
එත්තකේෙ ෙඞ්ඝිකභණ්ඩේෙ විේෙජ්ජනත්ථාමයව ෙ ග් ේෙ ෙඞ්ඝේෙ

අනු තියා කතෙම්මුතිකම් ත්තා. ගුළපිණ්ක …කප.… දාතබ්කබ්ොති එත්ථ

ගු පිණ්ඩං තාලපක්කප්ප ාණන්ති මවදිතබ්බං. පිණ් ාය පවිට්ඨස්සපීති ඉදං
උපලක්ඛණ ත්තං. අඤ්මඤන කාරමණන බහිසී  තේෙපි එමෙව නමයො. 

ඔදනපටිවීකසොති ෙඞ්ඝභත්තාදිෙඞ්ඝිකඔදනපටිවීමෙො. අන්කතොඋපචාරසී ායං 

ඨිතස්සාති අනාදමර ොමිවචනං, අන්මතොඋපචාරසී ායං ඨිතේමෙව  ාමහතුං
වට්ටති, නබහිඋපචාරසී ං පත්තේොති අත්මථො. වුත්තඤ්මහතං අට්ඨකථායං
(චූ ව. අට්ඨ. 325) ‘‘බහිඋපචාරසී ාය ඨිතානං  ාමහථාති වදන්ති, න

 ාමහතබ්බ’’න්ති. අන්කතො ා ට්ඨානම්පීති එත්ථ පි-ෙද්මදො 
අවුත්තෙම්පිණ්ඩනත්මථො, අන්මතො ා ට්ඨානම්පි බහි ා ට්ඨානම්පි  ාමහතුං
වට්ටතීතිඅත්මථො.ෙම්භාවනත්මථොවා, මතන අන්මතො ා ට්ඨානම්පි ාමහතුං
වට්ටති, පම වබහි ා ට්ඨානන්ති. 

චතුප්චයොධාරණකථාවණ්ණනාිචට්ඨිතා. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

චතුප්චයභාජනීයවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

අට්ඨවීෙතිම ොපරි්මඡමදො. 

විහාරවිනිච්ඡයෙථාවණ්ණනා 

ඉදාිච චතුප්චයන්මතො ධත්තා විහාරේෙ චතුප්චයභාජනකථානන්තරං 
විහාරවිිච්ඡයකථාආරභීයමත.තත්රිදංවු්චති– 

‘‘මකොවිහාමරොමකනට්මඨන; 
විහාමරොමෙොකතිවිමධො; 
මකනමෙොකේෙදාතබ්මබො; 
කථංමකොතේෙඉේෙමරො. 

‘‘මකනමෙො ාහිමතොකේෙ; 
අනුට්ඨාපිචයාකති; 
කතිහඞ්ම හියුත්තේෙ; 
ධුවවාොයදීයමත’’ති. 

තත්ථ කෙො විහාකරොති චතූසු ප්චමයසු මෙනාෙනෙඞ්ඛාමතො චතූසු
මෙනාෙමනසු විහාරමෙනාෙනෙඞ්ඛාමතො භික්ඛූනං ිචවාෙභූමතො
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පතිේෙයවිමෙමෙො. කෙනට්කඨන විහාකරොති විහරන්ති එත්ථාති විහාකරො, 
ඉරියාපථදිබ්බබ්රහ් අරියෙඞ්ඛාමතහි චතූහි විහාමරහි අරියා එත්ථ

විහරන්තීතයත්මථො. කසො ෙකවිකධොති
ෙඞ්ඝිකවිහාර ණෙන්තකවිහාරපුග් ලිකවිහාරවමෙන තිබ්බිමධො.
වුත්තඤ්මහතං ෙ න්තපාොදිකායං ‘‘චාතුද්දිෙං ෙඞ්ඝං උද්දිේෙ භික්ඛූනං
දින්නං විහාරං වා පරිමවණං වා ආවාෙං වා  හන්තම්පි ඛුද්දකම්පි 
අභියුඤ්ජමතොඅභිමයොම ොනරුහති, අ්ඡින්දිත්වා ණ්හිතුම්පිනෙක්මකොති.
කේ ා? ෙබ්මබෙංධුරිචක්මඛපාභාවමතො.නමහත්ථෙබ්මබචාතුද්දිොභික්ඛූ
ධුරිචක්මඛපං කමරොන්තීති.දීඝභාණකාදිමභදේෙපන ණේෙ, එකපුග් ලේෙ
වාෙන්තකං අභියුඤ්ජිත්වා ණ්හන්මතොෙක්මකොතිමතධුරංිචක්ඛිපාමපතුං, 
තේ ා තත්ථ ආරාම  වුත්තනමයමනව විිච්ඡමයො මවදිතබ්මබො’’ති. ඉමිනා
දායකෙන්තමකොවිහාමරොනා නත්ථීති දීමපති. 

කෙනකසොදාතබ්කබ්ොතිඛත්තිමයනවා බ්රාහ් මණනවාමයනමකනචිමෙො

විහාමරොදාතබ්මබො. ෙස්ස දාතබ්කබ්ොතිෙඞ්ඝේෙවා ණේෙවාපුග් ලේෙවා

දාතබ්මබො. ෙථං දාතබ්කබ්ොති යදි ෙඞ්ඝේෙ මදති, ‘‘ඉ ං විහාරං
ආ තානා තේෙ චාතුද්දිෙේෙෙඞ්ඝේෙදම්මී’’ති, යදි ණේෙ, ‘‘ඉ ංවිහාරං
ආයේ න්තානං දම්මී’’ති, යදිපුග් ලේෙ, ‘‘ඉ ංවිහාරංආයේ මතොදම්මී’’ති

දාතබ්මබො. කෙොතස්සඉස්සකරොතියදිෙඞ්ඝේෙමදති, ෙඞ්මඝොතේෙවිහාරේෙ 
ඉේෙමරො. යදි  ණේෙ මදති,  මණො තේෙ ඉේෙමරො. යදි පුග් ලේෙ මදති, 
පුග් මලො තේෙඉේෙමරොති.තථා හිවුත්තංඅට්ඨකථායං ‘‘දීඝභාණකාදිකේෙ 
පන ණේෙඑකපුග් ලේෙවාෙන්තක’’න්ති. 

කෙන කසො  ාහිකතොති මෙනාෙනග් ාහාපමකන මෙො විහාමරො  ාහිමතො.
වුත්තඤ්මහතංභ වතා ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, පඤ්චහඞ්ම හි ෙ න්නා තං
මෙනාෙනග් ාහාපකං ෙම් න්ිචතුං, මයො න ඡන්දා තිං  ්මඡයය, න 
මදොො තිං  ්මඡයය, න ම ොහා තිං  ්මඡයය, එවඤ්ච, භික්ඛමව, 
ෙම් න්ිචතබ්මබො, පඨ ං භික්ඛු යාචිතබ්මබො, යාචිත්වා බයත්මතන භික්ඛුනා
පටිබමලනෙඞ්මඝො ඤාමපතබ්මබො– 

‘‘සුණාතුම , භන්මත, ෙඞ්මඝො, යදිෙඞ්ඝේෙපත්තකල්ලං, ෙඞ්මඝො 
ඉත්ථන්නා ංභික්ඛුංමෙනාෙනග් ාහාපකංෙම් න්මනයය, එොඤත්ති. 

‘‘සුණාතු ම , භන්මත, ෙඞ්මඝො, ෙඞ්මඝො ඉත්ථන්නා ං භික්ඛුං 
මෙනාෙනග් ාහාපකං ෙම් න්නති. යේොයේ මතො ඛ ති
ඉත්ථන්නා ේෙ භික්ඛුමනො මෙනාෙනග් ාහාපකේෙ ෙම්මුති, මෙො
තුණ්හේෙ.යේෙනක්ඛ ති, මෙොභාමෙයය. 
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‘‘ෙම් මතො ෙඞ්මඝනඉත්ථන්නාම ොභික්ඛු මෙනාෙනග් ාහාපමකො, 
ඛ තිෙඞ්ඝේෙ, තේ ාතුණ්හී, එවම තංධාරයාමී’’ති(චූ ව. 317). 

ෙස්ස කසො  ාහිකතොති භික්ඛූනං මෙො විහාමරො  ාහිමතො. වුත්තඤ්මහතං
භ වතා ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, පඨ ං භික්ඛූ  මණතුං, භික්ඛූ  මණත්වා
මෙයයා  මණතුං, මෙයයා  මණත්වා මෙයයග්ම න  ාමහතු’’න්ති (චූ ව. 

318). අනුට්ඨාපනියා ෙතීති චත්තාමරො අනුට්ඨාපනීයා වුඩ්ඪතමරො ගිලාමනො
භණ්ඩා ාරිමකො ෙඞ්ඝමතො ලද්ධමෙනාෙමනොති. වුත්තඤ්මහතං 
කඞ්ඛාවිතරණියං (කඞඛා. අට්ඨ. අනුපඛජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනා) ‘‘වුඩ්මඪො හි
අත්තමනො වුඩ්ඪතාය අනුට්ඨාපනීමයො, ගිලාමනො ගිලානතාය, ෙඞ්මඝො පන 
භණ්ඩා ාරිකේෙවාධම් කථිකවිනයධර ණවාචකාචරියානංවාබහූපකාරතං
ගුණවිසිට්ඨතඤ්ච ෙල්ලක්මඛත්වා ධුවවාෙත්ථාය විහාරං ෙල්ලක්මඛත්වා
ෙම් න්ිචත්වා මදති, තේ ා යේෙ ෙඞ්මඝන දින්මනො, මෙොපි
අනුට්ඨාපනීමයො’’ති. 

ෙකහඞ්ක හි යුත්තස්ස ධුවවාසාය දීයකතති උක්කට්ඨපරි්මඡමදන ද්වීහි
අඞ්ම හි යුත්තේෙ ධුවවාෙත්ථාය විහාමරො දීයමත. කතම හි ද්වීහි? 
බහූපකාරතාය ගුණවිසිට්ඨතාය මචති. කථං විඤ්ඤායතීති මච? 

‘‘බ්හූපොරතන්ති භණ්ඩා ාරිකතාදිබහුඋපකාරභාවං, න මකවලං ඉදම වාති 

ආහ ‘ගුණවිසිට්ඨතඤ්චා’ති. මතන බහූපකාරත්මතපි ගුණවිසිට්ඨත්තාභාමව
ගුණවිසිට්ඨත්මතපි බහූපකාරත්තාභාමව දාතුං වට්ටතීති දේමෙතී’’ති
විනයත්ථ ඤ්ජූොයං (කඞඛා. අභි. ටී. අනුපඛජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනා) 
වචනමතො.ඔ කපරි්මඡමදනඑමකනඅඞ්ම නයුත්තේෙපි.කතම නඑමකන
අඞ්ම න? බහූපකාරතාය වා ගුණවිසිට්ඨතාය වා. කථං විඤ්ඤායතීති මච? 

‘‘බ්හූපොරතං ගුණවිසිට්ඨතඤ්ච සල්ලක්කඛන්කතොති භණ්ඩා ාරිකේෙ
බහූපකාරතං, ධම් කථිකාදීනං ගුණවිසිට්ඨතඤ්ච ෙල්ලක්මඛන්මතො’’ති
ොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ.ටී. පාචිත්තිය3.119-121) වචනමතො. 

මෙනාෙනග් ාමහො පන දුවිමධො උතුකාමල ච වේොවාමෙ චාති
කාලවමෙන. අථ වා තමයො මෙනාෙනග් ාහා පුරි මකො ප්ඡි මකො
අන්තරාමුත්තමකොති. මතෙං විමෙමෙො මහට්ඨා වුත්මතොව. ‘‘උතුකාමල
මෙනාෙනග් ාමහො අන්තරාමුත්තමකො ච තඞ්ඛණපටිෙල්ලාමනො චාති 
දුබ්බිමධො. වේොවාමෙ මෙනාෙනග් ාමහො පුරි මකො ච ප්ඡි මකො චාති
දුබ්බිමධොති චත්තාමරො මෙනාෙනග් ාහා’’ති ආචරියා වදන්ති, තං වචනං 
පාළියම්පි අට්ඨකථායම්පි න ආ තං. පාළියං (චූ ව. 318) පන ‘‘තමයොම , 
භික්ඛමව, මෙනාෙනග් ාහා පුරි මකො ප්ඡි මකො
අන්තරාමුත්තමකො’’ඉ්මචව ආ මතො, අට්ඨකථායම්පි (චූ ව. අට්ඨ. 318) 
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‘‘තීසු මෙනාෙනග් ාමහසු පුරි මකො ච ප්ඡි මකො චාති ඉම  ද්මව  ාහා
ථාවරා, අන්තරාමුත්තමකඅයංවිිච්ඡමයො’’ති ආ මතො. 

ඉදාිචපනඑක්මචආචරියා ‘‘ඉ ේමිංකාමලෙබ්මබවිහාරා ෙඞ්ඝිකාව, 
පුග් ලිකවිහාමරො නා  නත්ථි. කේ ා? විහාරදායකානං විහාරදානකාමල
කුලූපකා ‘ඉ ං විහාරං ආ තානා තේෙ චාතුද්දිෙේෙ ෙඞ්ඝේෙ මද ා’ති
වචීමභදංකාරාමපන්ති, තේ ානවවිහාරාපිෙඞ්ඝිකාඑව.එක්මචසුවිහාමරසු
එවං අවත්වා මදන්මතසුපි ‘තේමිං ජීවන්මත පුග් ලිමකො මහොති,  මත
ෙඞ්ඝිමකොමයවා’ති වුත්තත්තා මපොරාණකවිහාරාපි ෙඞ්ඝිකාව මහොන්තී’’ති
වදන්ති. තමත්රවං විචාමරතබ්මබො – වචීමභදං කාරාමපත්වා දින්නවිහාමරසුපි
දායකා ෙඞ්ඝං උද්දිේෙ කමරොන්තා නා  අප්පකා, ‘‘ඉ ං නා  භික්ඛුං ඉ ං
නා  මථරං වොමපේොමී’’ති චින්මතත්වා පුත්තදාරමිත්තා ්චාදීහි
ෙම් න්මතත්වා පතිට්ඨාමපන්ති, පතිට්ඨානකාමල අවදන්තාපි දානකාමල
මයභුමයයනවදන්ති.අථපනකුලූපකාදානකාමලසික්ඛාමපත්වා වදාමපන්ති, 
එවං වදන්තාපි දායකා අප්පකා ෙඞ්ඝං උද්දිේෙ මදන්ති, බහුතරා අත්තමනො
කුලූපකම ව උද්දිේෙ මදන්ති. එවං ෙන්මත කුලූපකානං වචනං නවසු 
අධම්මිකදාමනසු‘‘පුග් ලේෙපරිණතංෙඞ්ඝේෙපරිණාම තී’’ති(පාරා.660; 
පාචි. 492) වුත්තං එකං අධම්මිකදානං ආපජ්ජති. ‘‘තේමිං ජීවන්මත
පුග් ලිමකො,  මත ෙඞ්ඝිමකො’’තිඅයංපාමඨොමූලපුග් ලිකවිෙමයනආ මතො, 
මූලෙඞ්ඝිකවිහාරං ජග් ාමපතුං පුග් ලිකකාරාපනට්ඨාමන ආ මතො, තේ ා
නවවිහාරාපි පුග් ලං උද්දිේෙ දින්නා ෙන්තිමයව. මපොරාණකවිහාරාපි මූමල
පුග් ලිකවමෙන දින්නා ෙද්ධිවිහාරිකාදීනං පුග් ලිකවමෙමනව දීය ානාපි
තේමිං ජීවන්මතමයව විේොෙවමෙන  ය්හ ානාපි පුග් ලිකා මහොන්තිමයව, 
තේ ාෙබ්බමෙොපුග් ලිකවිහාරේෙඅභාවවාමදො විචාමරතබ්මබොව. 

අඤ්මඤ පන ආචරියා ‘‘ඉ ේමිං කාමල ෙඞ්ඝිකවිහාරා නා  න ෙන්ති, 
ෙබ්මබ පුග් ලිකාව. කේ ා? නවවිහාරාපි පතිට්ඨාපනකාමල දානකාමල ච 
කුලූපකභික්ඛුංමයව උද්දිේෙ කතත්තා පුග් ලිකාව, මපොරාණකවිහාරාපි 
සිේොනුසිේමෙහි වා අඤ්මඤහි වා පුග් මලහි එව පරිග් හිතත්තා, නකදාචි
ෙඞ්මඝන පරිග් හිතත්තා පුග් ලිකාව මහොන්ති, න ෙඞ්ඝිකා’’ති වදන්ති.
තත්රාමපයවං විචාමරතබ්බං – නවවිහාමරපි පතිට්ඨානකාමලපි දානකාමලපි
එක්මච ෙඞ්ඝං උද්දිේෙ කමරොන්ති, එක්මච පුග් ලං. පුබ්මබව පුග් ලං
උද්දිේෙකමතපි අත්ථකා ානං පණ්ඩිතානං වචනං සුත්වා පුග් ලිකදානමතො
ෙඞ්ඝිකදානම ව  හප්ඵලතරන්ති ෙද්දහිත්වා ෙඞ්ඝිමක කමරොන්තාපි දායකා
ෙන්ති, පුග් ලිකවමෙන පටිග් හිමත මපොරාණකවිහාමරපි මකචි භික්ඛූ
 රණකාමලෙඞ්ඝේෙිචයයාමතන්ති.මකචිකේෙචි අදත්වා රන්ති, තදාමෙො
විහාමරො ෙඞ්ඝිමකො මහොති. ෙවත්ථුක හාවිහාමර පන කමරොන්තා 
රාජරාජ හා ත්තාදමයො ‘‘පඤ්චවේෙෙහේෙපරි ාණං ොෙනං යාව තිට්ඨති, 
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තාව  විහාමර වසිත්වාෙඞ්මඝොචත්තාමරොප්චමයපරිභුඤ්ජතූ’’තිපණිධාය
චිරකාලං ෙඞ්ඝේෙ ප්චයුප්පාදකරං  ා මඛත්තාදිකං ‘‘අම්හාකං විහාරේෙ
මද ා’’තිමදන්ති, විහාරේොතිචවිහාමරවෙනකෙඞ්ඝේෙඋද්දිේෙමදන්ති, න
කුලූපකභූතේෙ එකපුග් ලේෙ එව, තේ ා මයභුමයයන ෙඞ්ඝිකා දිේෙන්ති, 
පාොමණසු අක්ඛරං ලිඛිත්වාපි ඨමපන්ති, තේ ා ෙබ්බමෙො
ෙඞ්ඝිකවිහාරාභාවවාමදොපිවිචාමරතබ්මබොව. 

අපමර පන ආචරියා ‘‘ඉ ේමිං කාමල විහාරදායකෙන්තකාව, තේ ා
දායකාමයව විචාමරතුං ඉේෙරා, න ෙඞ්මඝො, න පුග් මලො. විහාරදායමක
අෙන්මතපි තේෙ පුත්තධීතුනත්තපනත්තාදමයො යාව කුලපරම්පරා තේෙ 
විහාරේෙ ඉේෙරාව මහොන්ති. කේ ාති මච? ‘මයන විහාමරො කාරිමතො, මෙො
විහාරොමිමකො’ති (පාචි.අට්ඨ.116) ආ තත්තාච‘තේෙවාකුමලමයොමකොචි
ආපු්ඡිතබ්මබො’ති(පාචි. අට්ඨ.116) චවචනමතොවිහාරේොමිභූමතොදායමකො
වාතේෙ වංමෙඋප්පන්මනො වා විචාමරතුං ඉේෙමරො. ‘ප්ඡින්මනකුලවංමෙ
මයොතේෙජනපදේෙොමිමකො, මෙොඅ්ඡින්දිත්වාපුන මදතිචිත්තලපබ්බමත
භික්ඛුනා නීහටං උදකවාහකං අ නා රාජ මහසී විය, එවම්පි වට්ටතී’ති
අට්ඨකථායං (පාරා. අට්ඨ. 2.538-539) වචනමතො විහාරදායකේෙ කුලවංමෙ 
ප්ඡින්මනපි තේෙ ජනපදේෙ ඉේෙමරො රාජා වා රාජ හා ත්මතො වා මයො
මකොචිඉේෙමරොවා විහාරංවිචාමරතුංයථාජ්ඣාෙයංදාතුංවට්ටතී’’තිවදන්ති, 
තම්පිඅඤ්මඤපණ්ඩිතා නානුජානන්ති. 

කථං? ‘‘මයන විහාමරො කාරිමතො, මෙො විහාරොමිමකො’’ති වචනං 
පුබ්බමවොහාරවමෙන වුත්තං, න ඉදාිච ඉේෙරවමෙන යථා මජතවනං, 
පත්තේොමිමකොතයාදි. යථා හි මජතේෙ රාජකු ාරේෙ වනං උයයානං
මජතවනන්ති විග් මහ කමත යදිපි අනාථපිණ්ඩිමකන කිණිත්වා
විහාරපතිට්ඨාපනකාලමතො පට්ඨාය රාජකු ාමරො තේෙ උයයානේෙ ඉේෙමරො
න මහොති, තථාපි අනාථපිණ්ඩිමකන කිණිතකාලමතො පුබ්මබ 
ඉේෙරභූතපුබ්බත්තා පුබ්බමවොහාරවමෙන ෙබ්බදාපි මජතවනන්ත්මවව 
මවොහරීයති.යථාචපත්තේෙොමිමකොපත්තේොමිමකොතිවිග් මහකමත යදිපි
දායමකහි කිණිත්වා භික්ඛුේෙ දින්නකාලමතො පට්ඨාය කම් ාමරො පත්තේෙ 
ඉේෙමරො න මහොති, තථාපි දායමකන කිණිතකාලමතො පුබ්මබ 
ඉේෙරභූතපුබ්බත්තාපුබ්බමවොහාරවමෙනපත්තේොමිමකොත්මවවමවොහරීයති, 
එවං යදිපි භික්ඛුේෙ දින්නකාලමතො පට්ඨාය දායමකො විහාරේෙ ඉේෙමරො න
මහොති වත්ථුපරි්චා ලක්ඛණත්තා දානේෙ, තථාපි දානකාලමතො පුබ්මබ
ඉේෙරභූතපුබ්බත්තා පුබ්බමවොහාරවමෙනවිහාරේොමිමකොත්මවවමවොහරීයති, 
න මුඛයමතො ඉේෙරභාවමතොති විඤ්ඤායති, තේ ා ෙඞ්ඝේෙ වා  ණේෙ වා
පුග් ලේෙවාදින්නකාලමතොපට්ඨාය ෙඞ්ඝාදමයොපටිග් ාහකාඑවවිචාමරතුං
ඉේෙරා, නදායමකො. 
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කථං විඤ්ඤායතීති මච? ෙන්මතසුපි අනාථපිණ්ඩිකාදීසු විහාරදායමකසු 
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, පඤ්චහඞ්ම හි ෙ න්නා තං භික්ඛුං
මෙනාෙනග් ාහාපකං ෙම් න්ිචතු’’න්තිආදිනා(චූ ව.317) ෙඞ්මඝනෙම් තං
මෙනාෙනග් ාහාපකං අනුජාිචත්වා, ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව…මප.… 
මෙයයග්ම න ාමහතු’’න්තිආදිනා (චූ ව. 318) මෙනාෙනග් ාහාපකේමෙව
විචාමරතුංඉේෙරභාවේෙවචනමතොච ‘‘ද්මවභික්ඛූ ෙඞ්ඝිකංභූමිං මහත්වා
මෙොමධත්වාෙඞ්ඝිකංමෙනාෙනංකමරොන්ති, මයනොභූමිපඨ ං  හිතා, මෙො
ොමී’’තිච ‘‘උමභොපිපුග් ලිකංකමරොන්ති, මෙොමයවොමී’’තිච ‘‘මයො පන 
ෙඞ්ඝිකං වල්ලි ත්තම්පි අග් මහත්වා ආහරිම න උපකරමණන ෙඞ්ඝිකාය
භූමියා පුග් ලිකවිහාරංකාමරති, උපඩ්ඪංෙඞ්ඝිකංඋපඩ්ඪංපුග් ලික’’න්තිච 
ෙඞ්ඝපුග් ලානංමයවොමිභාවේෙඅට්ඨකථායංවුත්තත්තාචවිඤ්ඤායති. 

‘‘තේෙවාකුමලමයොමකොචිආපු්ඡිතබ්මබො’’තිඅට්ඨකථාවචනම්පි මතෙං
විහාරේෙ ඉේෙරභාවදීපකං න මහොති, අථ මඛො  මිමකො භික්ඛු දිෙං
 න්තුකාම ොවිහාමර ආපු්ඡිතබ්බභික්ඛුො මණරආරාමිමකසු අෙන්මතසුමත 
ආපු්ඡිත්වා න්තබ්බභාවම වදීමපති.වුත්තඤ්මහතංඅට්ඨකථායං‘‘ඉ ංපන 
දෙවිධම්පි මෙයයං ෙඞ්ඝිමක විහාමර ෙන්ථරිත්වා වා ෙන්ථරාමපත්වා වා 
පක්ක න්මතනආපු්ඡිත්වා පක්කමිතබ්බං, ආපු්ඡන්මතනචභික්ඛුම්හිෙති 
භික්ඛුආපු්ඡිතබ්මබො…මප.… තේමිංඅෙතිආරාමිමකො, තේමිම්පිඅෙතිමයන
විහාමරො කාරිමතො, මෙො විහාරේොමිමකො, තේෙ වා කුමල මයො මකොචි
ආපු්ඡිතබ්මබො’’ති. එවං ආරාමිකේෙපි ආපු්ඡිතබ්බමතො ඔමලොකනත්ථාය
වත්තසීමෙමනව ආපු්ඡිතබ්මබො, න මතෙං ෙඞ්ඝිකමෙනාෙනේෙ
ඉේෙරභාවමතොතිදට්ඨබ්බං. 

‘‘ප්ඡින්මන කුලවංමෙ’’තයාදිවචනඤ්ච අකප්පියවමෙන කතානං
අකප්පියමවොහාමරන පටිග් හිතානං මඛත්තවත්ථුත ාකාදීනං අකප්පියත්තා
භික්ඛූහිපරි්චත්තානංකප්පියකරණත්ථායරාජාදීහි මහත්වාපුන මතෙංමයව
භික්ඛූනං දානම ව දීමපති, න මතෙං රාජාදීනං මතහි භික්ඛූහි අඤ්මඤෙං 
ෙඞ්ඝ ණපුග් ලමචතියානං දානං. යදි දමදයයං, 
අධම්මිකදානඅධම්මිකපඅග් හඅධම්මිකපරිමභො ා සියුං. වුත්තඤ්මහතං
පරිවාමර (පරි. අට්ඨ. 329) ‘‘නව අධම්මිකාිච දානාිච ෙඞ්ඝේෙ පරිණතං
අඤ්ඤෙඞ්ඝේෙ වා මචතියේෙ වා පුග් ලේෙ වා පරිණාම ති, මචතියේෙ
පරිණතං අඤ්ඤමචතියේෙ වා ෙඞ්ඝේෙ වා පුග් ලේෙ වා පරිණාම ති, 
පුග් ලේෙ පරිණතං අඤ්ඤපුග් ලේෙ වා ෙඞ්ඝේෙ වා මචතියේෙ වා

පරිණාම තී’’ති. අට්ඨකථායඤ්ච (පරි. අට්ඨ. 329) ‘‘නව අධම්මිොනි

දානානීති…මප.… එවං වුත්තාිච. නව පටිග් හපරිකභො ාති එමතෙංමයව
දානානංපටිග් හාචපරිමභො ාචා’’තිවුත්තං. තේ ායදිරාජාදමයොඉේෙරාති
 මහත්වා අඤ්ඤේෙ මදයයං, තම්පි දානං අධම්මිකදානං මහොති, තං දානං
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පටිග් හා ච අධම්මිකපටිග් හා මහොන්ති, තං දානං පරිභුඤ්ජන්තා ච
අධම්මිකපරිමභො ාමහොන්තීතිදට්ඨබ්බං. 

අථාපි එවං වමදයයං ‘‘විහාරදානං ෙඞ්ඝේෙ, අග් ං බුද්මධන 
වණ්ණිතන්තිආදීසු (චූ ව. 295, 315) ‘ෙඞ්ඝේො’ති අයං ෙද්මදො ‘දාන’න්ති
එත්ථ ොමිෙම්බන්මධොනමහොති, අථමඛොෙම්පදානම ව, ‘දායකේො’තිපන
ොමිෙම්බන්මධො අජ්ඣාහරිතබ්මබො, තේ ාොමිභූමතොදායමකොවඉේෙමරො, න
ෙම්පදානභූමතොෙඞ්මඝො’’ති.මත එවංවත්තබ්බා– ‘‘විහාරදානංෙඞ්ඝේො’’ති
ඉදං දානෙ මය පවත්තවමෙන වුත්තං, න දින්නෙ මය පවත්තවමෙන.
දානකාමල හි දායමකො අත්තමනො වත්ථුභූතං විහාරං ෙඞ්ඝේෙ පරි්චජිත්වා
මදති, තේ ා තේමිං ෙ මය දායමකො ොමී මහොති, ෙඞ්මඝො ෙම්පදානං, 
දින්නකාමලපනෙඞ්මඝොවොමීමහොතිවිහාරේෙපටිග් හිතත්තා, නදායමකො 
පරි්චත්තත්තා, තේ ා ෙඞ්මඝො විචාමරතුං ඉේෙමරො. මතනාහ භ වා
‘‘පරි්චත්තං තං, භික්ඛමව, දායමකහී’’ති (චූ ව. 273). ඉදං පන
ෙද්දලක්ඛණ රුකා ෙද්දහිේෙන්තීති වුත්තං, අත්ථමතො පන චීවරාදීනං
චතුන්නං ප්චයානං දානකාමලමයව දායකෙන්තකභාමවො දින්නකාලමතො
පට්ඨාය පටිග් ාහකෙන්තකභාමවො ෙබ්මබෙං පාකමටො, තේ ා ඉදම්පි වචනං 
දායකෙන්තකභාවොධකංනමහොතීතිදට්ඨබ්බං. 

එවං මහොතු, තථාපි ‘‘ෙමච භික්ඛූහි පරි්චත්තභාවංඤත්වා ොමිමකො වා
තේෙ පුත්තධීතමරො වා අඤ්මඤො වා මකොචි වංමෙ උප්පන්මනො පුන 
කප්පියමවොහාමරන මදති, වට්ටතී’’ති අට්ඨකථායං (පාරා. අට්ඨ. 2.538-539) 
වුත්තත්තා විහාරේොමිකභූතදායකේෙ වා තේෙ පුත්තධීතාදීනං වංමෙ
උප්පන්නානංවාදාතුං ඉේෙරභාමවොසිද්මධොමයවාති.නසිද්මධො.කේ ාතිමච? 
නනු වුත්තං ‘‘භික්ඛූහි පරි්චත්තභාවං ඤත්වා’’ති, තේ ා අකප්පියත්තා
භික්ඛූහි පරි්චත්තම ව කප්පියකරණත්ථාය දායකාදීහි පුන 
කප්පියමවොහාමරන මදති, වට්ටති. යථා අප්පටිග් හිතත්තා භික්ඛූහි
අපරිභුත්තම ව ඛාදනීයමභොජනීයං භික්ඛුෙන්තකංමයව ආපත්තිම ොචනත්ථං
දායකාදමයො පටිග් හාමපති, න පරිභුත්තං, යථා ච බීජ ා පරියාපන්නංමයව
භික්ඛුෙන්තකං බීජ ා භූත ා භාවමතො පරිම ොචනත්ථං කප්පියකාරකාදමයො
කප්පියංකමරොන්ති, නඅපරියාපන්නං, එවංඅකප්පියංභික්ඛූහි පරි්චත්තංමයව
ත ාකාදිකං කප්පියකරණත්ථං දායකාදමයො පුන මදන්ති, න අපරි්චත්තං, 
තේ ා ඉදම්පි වචනං කප්පියකරණත්තංමයව ොමධති, න ඉේෙරත්තන්ති
විඤ්ඤායති. 

තථාපි එවං වමදයයං ‘‘ජාතිභූමියං ජාතිභූමිකා උපාෙකා ආයේ න්තං 
ධම්මිකත්මථරංෙත්තහිජාතිභූමිකවිහාමරහිපබ්බාජයිංසූතිවචනමතොදායමකො
විහාරේෙ ඉේෙමරොතිවිඤ්ඤායති.ඉේෙරත්තාමයවහිමතමථරංපබ්බාමජතුං
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ෙක්කා, මනො අිචේෙරා’’ති, නමඛොපමනවං දට්ඨබ්බං.කේ ා? ‘‘ජාතිභූමිකා
උපාෙකා’’ඉ්මචව හි වුත්තං, න ‘‘විහාරදායකා’’ති, තේ ා තේමිං මදමෙ
වෙන්තා බහමවො උපාෙකා ආයේ න්තං ධම්මිකත්මථරං අයුත්තචාරිත්තා
ෙකලෙත්තවිහාරමතො පබ්බාජයිංසු, න අත්තමනො විහාරදායකභාමවන
ඉේෙරත්තා, තේ ා ඉදම්පි උදාහරණං න ඉේෙරභාවදීපකං, අථ මඛො 
අපරාධානුරූපකරණභාවදීපකන්ති දට්ඨබ්බං. එවං යදා දායමකො විහාරං
පතිට්ඨාමපත්වා මදති, තේෙමුඤ්චමචතනංපත්වාදින්නකාලමතොපට්ඨායමෙො
වාතේෙවංමෙඋප්පන්මනො වාජනපදේොමිකරාජාදමයොවාඉේෙරාභවිතුංවා
විචාමරතුංවානලභන්ති, පටිග් ාහකභූමතොෙඞ්මඝොවා මණොවාපුග් මලො
වාමෙොමයවඉේෙමරොභවිතුංවාවිචාමරතුංවා ලභතීතිදට්ඨබ්බං. 

තත්ථදායකාදීනංඉේෙමරොභවිතුංඅලභනභාමවොකථංවිඤ්ඤායතීතිමච? 
‘‘වත්ථුපරි්චා ලක්ඛණත්තා දානේෙ, පථවාදිවත්ථුපරි්චාම න ච පුන
 හණේෙ අයුත්තත්තා’’ති වි තිවිමනොදිචයං වචනමතො ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, යංදීය ානංපතති, තංො ං මහත්වාපරිභුඤ්ජිතුං, පරි්චත්තංතං, 
භික්ඛමව, දායමකහී’’ති(චූ ව.273) භ වතාවුත්තත්තාච ‘‘පරි්චත්තංතං, 
භික්ඛමව, දායමකහීති වචමනන පමනත්ථ පරෙන්තකාභාමවො දීපිමතො’’ති 
අට්ඨකථායං වුත්තත්තා ච විඤ්ඤායති. ෙඞ්ඝාදීනං ඉේෙමරො භවිතුං
ලභනභාමවො කථං ඤාතබ්මබොති මච? ෙඞ්ඝිමකො නා  විහාමරො ෙඞ්ඝේෙ
දින්මනො මහොති පරි්චත්මතො, ‘‘පුග් ලිමක පුග් ලිකෙඤ්ඤී අඤ්ඤේෙ
පුග් ලිමක ආපත්ති දුක්කටේෙ, අත්තමනො පුග් ලිමක අනාපත්තී’’ති
පාචිත්තියපාළියං (පාචි. 117, 127) ආ  නමතො ච ‘‘අන්ත මෙො
චතුරඞ්ගුලපාදකං ා දාරමකහිපංේවා ාරමකසුකී න්මතහිකතම්පි ෙඞ්ඝේෙ
දින්නමතො පට්ඨාය  රුභණ්ඩං මහොතී’’ති (චූ ව. අට්ඨ. 321) 
ෙ න්තපාොදිකායං වචනමතො ච ‘‘අභිමයොම පි මචත්ථ චාතුද්දිෙං ෙඞ්ඝං
උද්දිේෙ භික්ඛූනං දින්නං විහාරං වා පරිමවණං වා ආවාෙං වා  හන්තම්පි
ඛුද්දකම්පි අභියුඤ්ජමතො අභිමයොම ොනරුහති, අ්ඡින්දිත්වා  ණ්හිතුම්පින
ෙක්මකොති. කේ ා? ෙබ්මබෙං ධුරිචක්මඛපාභාවමතො. න මහත්ථ ෙබ්මබ
චාතුද්දිොභික්ඛූධුරිචක්මඛපං කමරොන්තීති.දීඝභාණකාදිමභදේෙපන ණේෙ
එකපුග් ලේෙ වා ෙන්තකං අභියුඤ්ජිත්වා  ණ්හන්මතො ෙක්මකොතිමතධුරං
ිචක්ඛිපාමපතු’’න්තිදුතියපාරාජිකවණ්ණනායං(පාරා. අට්ඨ.1.102) වචනමතො
චවිඤ්ඤායති. 

කථං දායකාදීනංවිචාමරතුංඅලභනභාමවොවිඤ්ඤායතීතිමච? ෙන්මතසුපි 
මවළුවනවිහාරාදිදායමකසු මතෙං විචාරණං අනනුජාිචත්වා ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, පඤ්චහඞ්ම හි ෙ න්නා තං භික්ඛුං මෙනාෙනග් ාහාපකං
ෙම් න්ිචතු’’න්ති භික්ඛුේමෙව මෙනාෙනග් ාහාපකෙම්මුතිඅනුජානමතො ච
භණ්ඩනකාරමකසු මකොෙම්බකභික්ඛූසුොවත්ථිංආ මතසුඅනාථපිණ්ඩිමකන
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චවිොඛාය  හාඋපාසිකායච‘‘කථාහං, භන්මත, මතසුභික්ඛූසුපටිපජ්ජාමී’’ති
( හාව. 468) එවං මජතවනවිහාරදායකපුබ්බාරා විහාරදායකභූමතසු
ආමරොචිමතසුපි මතෙං මෙනාෙනවිචාරණං අවත්වා ආයේ තා
ොරිපුත්තත්මථමරන ‘‘කථං නු මඛො, භන්මත, මතසු භික්ඛූසු මෙනාෙමන 
පටිපජ්ජිතබ්බ’’න්ති ආමරොචිමත ‘‘මතන හි, ොරිපුත්ත, විවිත්තං මෙනාෙනං 
දාතබ්බ’’න්ති වත්වා ‘‘ෙමච පන, භන්මත, විවිත්තං න මහොති, කථං 
පටිපජ්ජිතබ්බ’’න්ති වුත්මත ‘‘මතන හි විවිත්තං කත්වාපි දාතබ්බං, න
ත්මවවාහං, ොරිපුත්ත, මකනචිපරියාමයනවුඩ්ඪතරේෙභික්ඛුමනොමෙනාෙනං
පටිබාහිතබ්බන්ති වදාමි, මයො පටිබාමහයය, ආපත්ති දුක්කටේො’’ති ( හාව.
473) මථරේමෙවමෙනාෙනේෙ විචාරණේෙඅනුඤ්ඤාතත්තාචවිඤ්ඤායති. 

කථං පන ෙඞ්ඝාදීනං මෙනාෙනං විචාමරතුං ලභනභාමවො විඤ්ඤායතීති? 
‘‘එවඤ්ච, භික්ඛමව, ෙම් න්ිචතබ්මබො– පඨ ංභික්ඛු යාචිතබ්මබො, යාචිත්වා
බයත්මතනභික්ඛුනාපටිබමලනෙඞ්මඝොඤාමපතබ්මබො– 

සුණාතුම , භන්මත, ෙඞ්මඝො…මප.… ෙම් මතොෙඞ්මඝනඉත්ථන්නාම ො 
භික්ඛු මෙනාෙනග් ාහාපමකො, ඛ ති ෙඞ්ඝේෙ, තේ ා තුණ්හී, එවම තං
ධාරයාමීති (චූ ව.317). 

එවං ෙඞ්මඝන මෙනාෙනග් ාහාපකං ෙම් න්නාමපත්වා පුන මතන 
ෙඞ්ඝෙම් මතන මෙනාෙනග් ාහාපමකන මෙනාෙනග් ාහකවිධානං
අනුජාිචතුං අනුජානාමි, භික්ඛමව, පඨ ං භික්ඛූ  මණතුං, භික්ඛූ  මණත්වා
මෙයයා මණතුං, මෙයයා මණත්වා මෙයයග්ම න ාමහතු’’න්තිවචනමතො
ෙඞ්ඝිකමෙනාෙනේෙ ෙඞ්මඝන විචාමරතුංලභනභාමවොවිඤ්ඤායති. 

‘‘දීඝභාණකාදිමභදේෙ පන  ණේෙ එකපුග් ලේෙ වා දින්නවිහාරාදිං 
අ්ඡින්දිත්වා  ණ්හන්මත ධුරිචක්මඛපෙම්භවා පාරාජික’’න්ති අට්ඨකථායං
(පාරා. අට්ඨ. 1.102) ආ  නමතො ච ‘‘අත්තමනො පුග් ලිමක අනාපත්තී’’ති
පාළියං (පාචි. 117) ආ  නමතො ච ‘‘යේමිං පන විේොමෙො රුහති, තේෙ
ෙන්තකං අත්තමනො පුග් ලිකමිව මහොතීති  හාප්චරිආදීසු වුත්ත’’න්ති
අට්ඨකථායං (පාචි. අට්ඨ. 112) වචනමතො ච  ණේෙ දින්මනො
 ණෙන්තකවිහාමරො  මණමනව විචාරීයමත, මනො දායකාදීහි. පුග් ලේෙ
දින්මනො පුග් ලිකවිහාමරොපි පටිග් ාහකපුග් මලමනව විචාරීයමත, මනො
දායකාදීහීති විඤ්ඤායති. එවං විනයපාළියං අට්ඨකථාටීකාසු ච විහාරේෙ
ෙඞ්ඝික ණෙන්තකපුග් ලිකවමෙන තිවිධේමෙව වචනමතො ච මතෙංමයව
ෙඞ්ඝ ණපුග් ලානං විහාරවිචාරණේෙ අනුඤ්ඤාතත්තා ච දායකෙන්තකේෙ
විහාරේෙවිසුංඅවුත්තත්තාචදායකානංවිහාරවිචාරණේෙ අනනුඤ්ඤාතත්තා



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 

332 

පටුන 

චෙඞ්ඝාදමයොඑවවිහාරේෙඉේෙරාමහොන්ති, මතමයවචවිචාමරතුං ලභන්තීති
දට්ඨබ්බං. 

එවං මහොතු, මතසු පටිග් ාහකභූමතසු ෙඞ්ඝ ණපුග් මලසු මෙො විහාමරො 
කේෙ ෙන්තමකො මහොති, මකන ච විචාමරතබ්මබොති? වු්චමත – 
ෙඞ්ඝිකවිහාමර තාව ‘‘ආ තානා තේෙ චාතුද්දිෙේෙ ෙඞ්ඝේෙ දම්මී’’ති
දින්නත්තා පටිග් ාහමකසු කාලකමතසුපි තදඤ්මඤො චාතුද්දිෙෙඞ්මඝො ච
අනා තෙඞ්මඝො ච ඉේෙමරො, තේෙ ෙන්තමකො, මතන විචාමරතබ්මබො.
 ණෙන්තමකපනතේමිං මණයාවඑමකොපිඅත්ථි, තාව ණෙන්තමකොව, 
මතන අවසිට්මඨන භික්ඛුනා විචාමරතබ්මබො. ෙබ්මබසු කාලකමතසු යදි 
ෙකල මණො වා තං ණපරියාපන්නඅවසිට්ඨපුග් මලො වා ජීව ානකාමලමයව 
යේෙකේෙචිදින්මනො, මයනචවිේොෙග් ාහවමෙන හිමතො, මෙොඉේෙමරො.
ෙමචපි ෙකල මණො ජීව ානකාමලමයව අඤ්ඤ ණේෙ වා ෙඞ්ඝේෙ වා
පුග් ලේෙ වා මදති, මත අඤ්ඤ ණෙඞ්ඝපුග් ලා ඉේෙරා මහොන්ති.
පුග් ලිකවිහාමර පන මෙො විහාරේොමිමකො අත්තමනො ජීව ානකාමලමයව
ෙඞ්ඝේෙවා ණේෙ වා පුග් ලේෙවාමදති, මතඉේෙරා මහොන්ති.මයො වා
පන තේෙ ජීව ානේමෙව විේොෙග් ාහවමෙන  ණ්හාති, මෙොව ඉේෙමරො 
මහොතීතිදට්ඨබ්මබො. 

කථංවිඤ්ඤායතීතිමච? ෙඞ්ඝිමකවිහාරේෙ රුභණ්ඩත්තා අවිේෙජ්ජියං
අමවභඞ්ගිකංමහොති, නකේෙචිදාතබ්බං. ණෙන්තකපුග් ලිමකසුපන මතෙං
ොමිකත්තාදානවිේොෙග් ාහාරුහන්ති, ‘‘තේ ාමෙොජීව ාමනොමයවෙබ්බං 
අත්තමනො පරික්ඛාරං ිචේෙජ්ජිත්වා කේෙචි අදාසි, මකොචි වා විේොෙං
අග් මහසි. යේෙ දින්නං, මයන ච  හිතං, තේමෙව මහොතී’’ති ච ‘‘ද්වින්නං
ෙන්තකං මහොති අවිභත්තං, එකේමිං කාලකමත ඉතමරො ොමී, බහූනම්පි
ෙන්තමක එමෙව නමයො’’ති ( හාව. අට්ඨ. 369) ච අට්ඨකථායං වුත්තත්තා
විඤ්ඤායති. 

එවංපනවිේෙජ්මජත්වාඅදින්නං‘‘  ්චමයනඅසුකේෙමහොතූ’’ති දානං
අ්චයදානත්තා න රුහති. වුත්තඤ්මහතං අට්ඨකථායං (චූ ව. අට්ඨ. 419) 
‘‘ෙමච හිපඤ්චසුෙහධම්මිමකසුමයොමකොචිකාලංකමරොන්මතො‘  ්චමයන
 ය්හංපරික්ඛාමරො උපජ්ඣායේෙමහොතු, ආචරියේෙමහොතු, ෙද්ධිවිහාරිකේෙ
මහොතු, අන්මතවාසිකේෙමහොතු,  ාතුමහොතු, පිතුමහොතු, අඤ්ඤේෙවාකේෙචි
මහොතූ’ති වදති, මතෙං න මහොති, ෙඞ්ඝේමෙව මහොති. න හි පඤ්චන්නං
ෙහධම්මිකානං අ්චයදානංරුහති, ගිහීනං පන රුහතී’’ති. එත්ථ ච එක්මච
පන විනයධරා ‘‘ගිහීනන්ති පදං ෙම්පදානන්ති  මහත්වා භික්ඛූනං ෙන්තකං
අ්චයදානවමෙන ගිහීනං දදන්මත රුහති, පඤ්චන්නං පන ෙහධම්මිකානං
මදන්මතොනරුහතී’’තිවදන්ති.එවංෙන්මත ාතාපිතූනං දදන්මතොපිරුමහයය



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 

333 

පටුන 

මතෙං ගිහිභූතත්තා. ‘‘අථ ච පන ‘ ාතු මහොතු, පිතු මහොතු, අඤ්ඤේෙ වා
කේෙචිමහොතූ’තිවදති, මතෙංනමහොතී’’තිවචනමතොනරුහතීතිවිඤ්ඤායති, 
තේ ා ‘‘ගිහීනංපනා’’තිඉදංනෙම්පදානවචනං, අථමඛොොමිවචනම වාති
දට්ඨබ්බං. මතන ගිහීනං පන ෙන්තකං අ්චයදානං රුහතීති ෙම්බන්මධො
කාතබ්මබො. 

කිඤ්ච භිමයයො – ‘‘ෙමච හි පඤ්චසු ෙහධම්මිමකසු මයො මකොචි කාලං 
කමරොන්මතො  ්චමයන  ය්හංපරික්ඛාමරො’’තිආරභිත්වා‘‘නහි පඤ්චන්නං
ෙහධම්මිකානං අ්චයදානං රුහති, ගිහීනං පන රුහතී’’ති වුත්තත්තා 
ො යත්මථ ඡට්ඨීබහුවචනං ෙ ත්ථිතං භවති. යදි එවං ‘‘ගිහීන’’න්ති පදේෙ 
අෙම්පදානත්මත ෙති කත ං ෙම්පදානං මහොතීති? ‘‘යේෙ කේෙචී’’ති පදං.
වුත්තඤ්හි අට්ඨකථායං (චූ ව. අට්ඨ. 419) ‘‘ ාතු මහොතු, පිතු මහොතු, 
අඤ්ඤේෙ වා කේෙචි මහොතූ’’ති. අය ත්මථො අජ්ජුකවත්ථුනා (පාරා. 158) 
දීමපතබ්මබො. එවං ජීව ානකාමලමයව දත්වා  මතසු විිච්ඡමයො අම්මහහි
ඤාමතො, කේෙචි අදත්වා  මතසු විිච්ඡමයො කථං ඤාතබ්මබොති? තත්ථාපි
ෙඞ්ඝිමකතාවමහට්ඨාවුත්තනමයනෙඞ්මඝොවඉේෙමරො,  ණෙන්තමක පන
එක්මචසුඅවමෙොඉේෙරා, ෙබ්මබසු මතසුෙඞ්මඝොවඉේෙමරො.වුත්තඤ්හි 
අට්ඨකථායං ( හාව. අට්ඨ. 369) ‘‘ෙබ්මබසු  මතසු ෙඞ්ඝිකං මහොතී’’ති.
පුග් ලිමක පන විහාරේෙ  රුභණ්ඩත්තා අවිේෙජ්ජියං අමවභඞ්ගිකං
ෙඞ්ඝිකම වමහොති. 

කථං විඤ්ඤායතීති මච? ‘‘භික්ඛුේෙ, භික්ඛමව, කාලකමත ෙඞ්මඝො ොමී
පත්තචීවමර, අපිචගිලානුපට්ඨාකාබහූපකාරා, අනුජානාමි, භික්ඛමව, ෙඞ්මඝන
තිචීවරඤ්ච පත්තඤ්ච ගිලානුපට්ඨාකානං දාතුං. යං තත්ථ ලහුභණ්ඩං
ලහුපරික්ඛාරං, තං ෙම්මුඛීභූමතන ෙඞ්මඝන භාමජතුං. යං තත්ථ  රුභණ්ඩං 
 රුපරික්ඛාරං, තං ආ තානා තේෙ චාතුද්දිෙේෙ ෙඞ්ඝේෙ අවිේෙජ්ජියං 
අමවභඞ්ගික’’න්ති ( හාව. 369) මතන භ වතා ජානතා පේෙතා අරහතා
ෙම් ාෙම්බුද්මධන වුත්තත්තා විඤ්ඤායති. එවම්පි ‘‘ රුභණ්ඩං
 රුපරික්ඛාරං’’ඉ්මචව භ වතා වුත්තං, න ‘‘විහාර’’න්ති, තේ ා කථං
විහාරේෙ රුභණ්ඩභාමවොතිවිඤ්ඤායතීති? ‘‘විහාමරොවිහාරවත්ථු, ඉදංදුතියං
අමවභඞ්ගික’’න්තිපාළියං, 

‘‘ද්විෙඞ් හාිචද්මවමහොන්ති, තතියංචතුෙඞ් හං; 
චතුත්ථංනවමකොට්ඨාෙං, පඤ්ච ංඅට්ඨමභදනං. 

‘‘ඉතිපඤ්චහිරාසීහි, පඤ්චිචම් ලමලොචමනො; 
පඤ්චවීෙවිධංනාමථො,  රුභණ්ඩංපකාෙයීභ’’ති.(චූ ව.අට්ඨ.321) – 

අට්ඨකථායඤ්චවුත්තත්තාවිඤ්ඤායති. 
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ඉති දායමකො විහාරං කත්වා කුලූපකභික්ඛුේෙ මදති, තේෙ
මුඤ්චමචතනුප්පත්තිමතො පුබ්බකාමල දායමකො විහාරේොමිමකො මහොති, දාතුං 
වාවිචාමරතුංවාඉේෙමරො, මුඤ්චමචතනුප්පත්තිමතොපට්ඨායපටිග් ාහකභික්ඛු
ොමිමකො මහොති, පරිභුඤ්ජිතුංවාඅඤ්මඤෙංදාතුංවාඉේෙමරො.මෙොපුග් මලො
අත්තමනො ජීව ානක්ඛමණමයව ෙද්ධිවිහාරිකාදීනං ිචේෙජ්ජිත්වා මදති, තදා
මත ෙද්ධිවිහාරිකාදමයොොමිකාමහොන්ති, පරිභුඤ්ජිතුංවාඅඤ්ඤේෙවා දාතුං
ඉේෙරා. යදි පන කේෙචි අදත්වාව කාලං කමරොති, තදා ෙඞ්මඝොව තේෙ
විහාරේෙ ොමිමකො මහොති, න දායමකො වා පුග් මලො වා, ෙඞ්ඝානු තියා එව
පුග් මලොපරිභුඤ්ජිතුංලභති, නඅත්තමනො ඉේෙරවතායාතිදට්ඨබ්මබො. 

එවං මූලමතොමයව ෙඞ්ඝේෙ දින්නත්තා ෙඞ්ඝිකභූතවිහාමරො වා මූමල
 ණපුග් ලානං දින්නත්තා  ණෙන්තකපුග් ලිකභූමතොපි මතෙං 
 ණපුග් ලානං අඤ්ඤේෙ ිචේෙජ්ජනවමෙන අදත්වා කාලකතත්තා ප්ඡා
ෙඞ්ඝිකභාවං පත්තවිහාමරො වා ෙඞ්මඝන විචාමරතබ්මබො මහොති. ෙඞ්මඝනපි
භ වමතො අනු තියා මෙනාෙනග් ාහාපකං ෙම් න්ිචත්වා  ාහාමපතබ්මබො.
වුත්තඤ්මහතං මෙනාෙනක්ඛන්ධමක (චූ ව. 317) ‘‘අථ මඛො භික්ඛූනං
එතදමහොසි ‘මකනනුමඛොමෙනාෙනං ාමහතබ්බ’න්ති.භ වමතො එත ත්ථං
ආමරොමචසුං – ‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, පඤ්චහඞ්ම හි ෙ න්නා තං භික්ඛුං 
මෙනාෙනග් ාහාපකංෙම් න්ිචතු’න්ති’’ආදි. 

ඉ ේමිං ඨාමන ‘‘මෙනාෙනග් ාමහො නා  වේෙකාලවමෙන
මෙනාෙනග් ාමහො, උතුකාලවමෙන මෙනාෙනග් ාමහො, ධුවවාෙවමෙන
මෙනාෙනග් ාමහොති තිවිමධො මහොති. මතසු වේෙකාලවමෙන
මෙනාෙනග් ාමහො පුරි වේෙවමෙන මෙනාෙනග් ාමහො, ප්ඡි වේෙවමෙන 
මෙනාෙනග් ාමහොති දුවිමධො. උතුකාලවමෙන මෙනාෙනග් ාමහොපි
අන්තරාමුත්තකවමෙන මෙනාෙනග් ාමහො, තඞ්ඛණපටිෙල්ලානවමෙන
මෙනාෙනග් ාමහොතිදුවිමධො’’තිආචරියාවදන්ති, එතංපාළියාචඅට්ඨකථාය
ච අෙම න්තං විය දිේෙති. පාළියඤ්හි (චූ ව. 318) ‘‘අථ මඛො භික්ඛූනං
එතදමහොසි ‘කති නු මඛො මෙනාෙනග් ාමහො’ති. භ වමතො එත ත්ථං
ආමරොමචසුං – තමයොම , භික්ඛමව, මෙනාෙනග් ාහා පුරි මකො ප්ඡි මකො
අන්තරාමුත්තමකො. අපරජ්ජු තාය ආො ්හියා පුරි මකො  ාමහතබ්මබො, 
 ාෙ තාය ආො ්හියා ප්ඡි මකො  ාමහතබ්මබො, අපරජ්ජු තාය පවාරණාය
ආයතිං වේොවාෙත්ථාය අන්තරාමුත්තමකො  ාමහතබ්මබො. ඉම  මඛො, 
භික්ඛමව, තමයො මෙනාෙනග් ාහා’’ති එවංආ මතො, අට්ඨකථායම්පි (චූ ව.
අට්ඨ.318) ‘‘තීසුමෙනාෙනග් ාමහසුපුරි මකොචප්ඡි මකො චාතිඉම ද්මව
 ාහා ථාවරා. අන්තරාමුත්තමක අයං විිච්ඡමයො…මප.… අයං තාව
අන්මතොවේමෙ වේසූපනායිකාදිවමෙන පාළියං ආ තමෙනාෙනග් ාහකථා, 
අයං පන මෙනාෙනග් ාමහො නා  දුවිමධො මහොති උතුකාමල ච වේොවාමෙ 
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චා’’ති එවං ආ මතො, තේ ා ෙඞ්මඝන ෙම් තමෙනාෙනග් ාහාපමකන
විචාමරතබ්බා. 

මෙනාෙනග් ාමහො නා  උතුකාමල මෙනාෙනග් ාමහො, වේොවාමෙ 
මෙනාෙනග් ාමහොති දුවිමධො. තත්ථ උතුකාමලො නා 
මහ න්තඋතුගිම්හඋතුවමෙනඅට්ඨ ාො, තේමිංකාමලභික්ඛූ අිචයතාවාො
මහොන්ති, තේ ා මය යදා ආ ්ඡන්ති, මතෙං තදා භික්ඛූ උට්ඨාමපත්වා
මෙනාෙනං දාතබ්බං, අකාමලො නා  නත්ථි. අයං උතුකාමල 
මෙනාෙනග් ාමහො නා . වේොවාමෙ මෙනාෙනග් ාමහො පන ‘‘පුරි මකො
ප්ඡි මකො අන්තරාමුත්තමකො’’ති පාළියං ආ තනමයන තිවිමධො මහොති.
අන්තරාමුත්තමකොපි හි ආයතිං වේොවාෙත්ථාය  ාහිතත්තා වේොවාමෙ
මෙනාෙනග් ාහම ව පවිෙති, න උතුකාමල මෙනාෙනග් ාමහො. වුත්තඤ්හි
භ වතා ‘‘අපරජ්ජු තාය පවාරණාය ආයතිං වේොවාෙත්ථාය 
අන්තරාමුත්තමකො  ාමහතබ්මබො’’ති. තඞ්ඛණපටිෙල්ලානවමෙන
මෙනාෙනග් ාමහොති ච මනව පාළියං න අට්ඨකථායං විසුං ආ මතො, 
උතුකාමල මෙනාෙනග් ාමහොමයව තදඞ් මෙනාෙනග් ාමහොතිපි 
තඞ්ඛණපටිෙල්ලානවමෙන මෙනාෙනග් ාමහොතිපි වදන්ති, තේ ා
උතුකාලවමෙන මෙනාෙනග් ාමහොපි ‘‘අන්තරාමුත්තකවමෙන
මෙනාෙනග් ාමහො තඞ්ඛණපටිෙල්ලානවමෙන මෙනාෙනග් ාමහොති
දුබ්බිමධො’’තිනවත්තබ්මබො. 

අථාපි වදන්ති ‘‘යථාවුත්මතසු පඤ්චසු මෙනාෙනග් ාමහසු චත්තාමරො
මෙනාෙනග් ාහා පඤ්චඞ් ෙ න්නා මතන 
මෙනාෙනග් ාහාපකෙම්මුතිලද්මධන භික්ඛුනා අන්මතොඋපචාරසී ට්මඨන
හුත්වා අන්මතොසී ට්ඨානං භික්ඛූනං යථාවිනයං විචාමරතබ්බා මහොන්ති, මත
පන විචාරණා යාවජ්ජකාලා ථාවරා හුත්වා න තිට්ඨන්ති, ධුවවාෙවමෙන
විචාරණම ව යාවජ්ජකාලා ථාවරං හුත්වා තිට්ඨතී’’ති, තම්පිතථාන ෙක්කා
වත්තුං. කේ ා? මෙනාෙනග් ාහාපකමභමද ‘‘ධුවවාෙවමෙන
මෙනාෙනග් ාමහො’’ති පාළියං අට්ඨකථායඤ්ච නත්ථි. ධුවවාෙවමෙන 
විචාරණඤ්ච ෙම්මුතිලද්මධන මෙනාෙනග් ාහාපමකන විචාමරතබ්බං න
මහොති, අථ මඛො ෙ ග්ම න ෙඞ්මඝන අපමලොකනකම් වමෙන
දුවඞ් ෙ න්නා තේෙ භික්ඛුේෙ අනුට්ඨාපනීයං කත්වා දානම ව, තේ ා
ෙ ග්ම ො ෙඞ්මඝො බහූපකාරතාගුණවිසිට්ඨතාෙඞ්ඛාමතහි ද්වීහි අඞ්ම හි 
ෙ න්නා තං භික්ඛුං අපමලොකනකම් වමෙන ෙම් න්ිචත්වා තේෙ ඵාසුකං
ආවාෙංධුවවාෙවමෙනඅනුට්ඨාපනීයංකත්වාමදති, තංයාවජ්ජකාලාථාවරං
හුත්වා තිට්ඨතීතිවත්තබ්බං. 
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ෙ ග්ම ො ෙඞ්මඝොව ධුවවාෙවමෙන මදති, න මෙනාෙනග් ාහාපමකොති
අය ත්මථො කථං ඤාතබ්මබොති මච? ‘‘ෙඞ්මඝො පන භණ්ඩා ාරිකේෙ වා
ධම් කථිකවිනයධරාදීනං වා  ණවාචකආචරියේෙ වා බහූපකාරතං
ගුණවිසිට්ඨතඤ්ච ෙල්ලක්මඛන්මතො ධුවවාෙත්ථාය විහාරං ෙම් න්ිචත්වා
මදතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 120; කඞ්ඛා. අට්ඨ. අනුපඛජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනා)
‘‘ෙඞ්මඝො පන බහුේසුතේෙ උද්මදෙපරිපු්ඡාදීහි බහූපකාරේෙ
භාරිචත්ථාරකේෙඵාසුකංආවාෙංඅනුට්ඨාපනීයංකත්වාමදතී’’තිච ‘‘ෙඞ්මඝො
පන භණ්ඩා ාරිකේෙ වා ධම් කථිකවිනයධර ණවාචකාචරියානං වා
බහූපකාරතං ගුණවිසිට්ඨතඤ්ච ෙල්ලක්මඛත්වා ධුවවාෙත්ථාය විහාරං
ෙල්ලක්මඛත්වා ෙම් න්ිචත්වා මදතී’’ති ච ‘‘බහුේසුතේෙ
ෙඞ්ඝභාරිචත්ථාරකේෙ භික්ඛුමනොඅනුට්ඨාපනීයමෙනාෙනම්පී’’ති(පරි.අට්ඨ.

495-496) ච ‘‘අපකලොෙනෙම් ං නා  සී ට්ඨකං ෙඞ්ඝං මෙොමධත්වා
ඡන්දාරහානං ඡන්දං ආහරිත්වා ෙ ග් ේෙ ෙඞ්ඝේෙ අනු තියා තික්ඛත්තුං
ොමවත්වාකත්තබ්බං කම් ’’න්තිචඅට්ඨකථාසු (පරි.අට්ඨ.482) වචනමතො
ොධුකංිචේෙංෙමයන ඤාතබ්මබොති. 

කථං පන අපමලොකනකම්ම න දාතබ්බභාමවො විඤ්ඤායතීති? 
‘‘බහුේසුතේෙ ෙඞ්ඝභාරිචත්ථාරකේෙ භික්ඛුමනො අනුට්ඨාපනීයමෙනාෙනම්පි
ෙඞ්ඝකි්චං කමරොන්තානං කප්පියකාරකාදීනං භත්තමවතනම්පි
අපමලොකනකම්ම න දාතුං වට්ටතී’’ති පරිවාරට්ඨකථායං (පරි. අට්ඨ. 495-
496) කම් වග්ම  ආ තත්තා විඤ්ඤායති. කථං පන දුවඞ් ෙ න්නා තේෙ

භික්ඛුමනොමයව දාතබ්බභාමවො විඤ්ඤායතීති? ‘‘බ්හූපොරතන්ති
භණ්ඩා ාරිකතාදිබහඋඋපකාරභාවං. න මකවලං ඉදම වාති ආහ 

‘ගුණවිසිට්ඨතඤ්චා’තිආදි. මතන බහූපකාරත්මතපි ගුණවිසිට්ඨත්තාභාමව, 
ගුණවිසිට්ඨත්මතපි බහූපකාරත්තාභාමව දාතුං න වට්ටතීති දේමෙතී’’ති
විනයත්ථ ඤ්ජූොයං (කඞ්ඛා. අට්ඨ. ටී. අනුපඛජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනා) 
වුත්තත්තාවිඤ්ඤායති. 

කේ ා පන මෙනාෙනග් ාහාපමකන විචාමරතබ්මබො මෙනාෙනග් ාමහො 
යාවජ්ජකාලානතිට්ඨතීති? පඤ්චඞ් ෙ න්නා තේෙමෙනාෙනග් ාහාපකේෙ
භික්ඛුමනො දුල්ලභත්තා, නානාමදෙවාසීනංනානාචරියකුලෙම්භවානංභික්ඛූනං
එකෙම්මභො පරිමභො ේෙ දුක්කරත්තාචඉම හිද්වීහිකාරමණහි නතිට්ඨති. 
වුත්තඤ්මහතංභ වතා ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, පඤ්චහඞ්ම හිෙ න්නා තං
භික්ඛුං මෙනාෙනග් ාහාපකංෙම් න්ිචතුං, මයොනඡන්දා තිං ්මඡයය, න
මදොො තිං  ්මඡයය, න ම ොහා තිං  ්මඡයය, න භයා තිං  ්මඡයය, 
 හිතා හිතඤ්චජාමනයයා’’ති(චූ ව.317). අට්ඨකථායම්පි(පාචි.අට්ඨ.122) 
‘‘එවරූමපනහිෙභා පුග් මලනඑකවිහාමරවාඑකපරිමවමණවාවෙන්මතන
අත්මථො නත්ථී’’ති වුත්තං. කේ ා පන ධුවවාෙත්ථාය දානවිචාමරො
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යාවජ්ජකාලා තිට්ඨතීති? පඤ්චඞ් ෙ න්නා තාභාමවපි සී ට්ඨකේෙ
ෙ ග් ේෙෙඞ්ඝේෙඅනු තියා කත්තබ්බත්තා.වුත්තඤ්හි‘‘අපමලොකනකම් ං
නා සී ට්ඨකංෙඞ්ඝංමෙොමධත්වා ඡන්දාරහානංඡන්දංආහරිත්වාෙ ග් ේෙ
ෙඞ්ඝේෙඅනු තියාතික්ඛත්තුං ොමවත්වාකත්තබ්බංකම් ’’න්ති(පරි.අට්ඨ.
482). 

උතුකාමල ෙඞ්ඝිකමෙනාෙමන වෙන්මතන ආ මතො භික්ඛු න
පටිබාමහතබ්මබො අඤ්ඤත්ර අනුට්ඨාපනීයා. වුත්තඤ්හි භ වතා ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, වේොනං මත ාෙං පටිබාහිතුං, උතුකාලං පන න පටිබාහිතු’’න්ති
(චූ ව.318). ‘‘අඤ්ඤත්ර අනුට්ඨාපනීයා’’තිවුත්තං, කතම අනුට්ඨාපනීයාති? 
චත්තාමරො අනුට්ඨාපනීයා වුඩ්ඪතමරො, භණ්ඩා ාරිමකො, ගිලාමනො, ෙඞ්ඝමතො

ලද්ධමෙනාෙමනො ච. තත්ථ වුඩ්ඪතකරො භික්ඛු තේමිං විහාමර
අන්මතොසී ට්ඨකභික්ඛූසු අත්තනා වුඩ්ඪතරේෙ අඤ්ඤේෙ අභාවා යථාවුඩ්ඪං

මකනචි අනුට්ඨාපනීමයො. භණ් ා ාරිකෙො ෙඞ්මඝන ෙම් න්ිචත්වා
භණ්ඩා ාරේෙදින්නතාය ෙඞ්ඝේෙභණ්ඩංරක්ඛන්මතොම ොමපන්මතොවෙති, 

තේ ා මෙො භණ්ඩා ාරිමකො මකනචි අනුට්ඨාපනීමයො. ගිලාකනො 
ම ලඤ්ඤාභිභූමතො අත්තමනො ලද්ධමෙනාෙමන වෙන්මතො මකනචි

අනුට්ඨාපනීමයො. සඞ්ඝකතො ලද්ධකසනාසකනො ෙ ග්ම න ෙඞ්මඝන
දින්නමෙනාෙනත්තාමකනචිඅනුට්ඨාපනීමයො.වුත්තඤ්හිඅට්ඨකථායං ( හාව.
අට්ඨ. 343) ‘‘චත්තාමරො හි න වුට්ඨාමපතබ්බා වුඩ්ඪතමරො, භණ්ඩා ාරිමකො, 
ගිලාමනො, ෙඞ්ඝමතො ලද්ධමෙනාෙමනොති. තත්ථ වුඩ්ඪතමරො අත්තමනො
වුඩ්ඪතාය නවකතමරන න වුට්ඨාමපතබ්මබො, භණ්ඩා ාරිමකො ෙඞ්මඝන
ෙම් න්ිචත්වා භණ්ඩා ාරේෙ දින්නතාය, ගිලාමනො අත්තමනො ගිලානතාය, 
ෙඞ්මඝොපනබහුේසුතේෙ උද්මදෙපරිපු්ඡාදීහිබහූපකාරේෙභාරිචත්ථාරකේෙ
ඵාසුකං ආවාෙං අනුට්ඨාපනීයං කත්වා මදති, තේ ා මෙො උපකාරකතාය ච
ෙඞ්ඝමතො ලද්ධතාය ච න වුට්ඨාමපතබ්මබො’’ති. ඨමපත්වා ඉම  චත්තාමරො
අවමෙොවුට්ඨාපනීයාවමහොන්ති. 

අපරේමිං භික්ඛුම්හි ආ මත වුට්ඨාමපත්වා මෙනාෙනං දාමපතබ්බං. 
වුත්තඤ්හිඅට්ඨකථායං(චූ ව.අට්ඨ.318) ‘‘උතුකාමලතාවමකචිආ න්තුකා
භික්ඛූ පුමරභත්තංආ ්ඡන්ති, මකචි ප්ඡාභත්තංපඨ යා ංවා  ජ්ඣි යා ං
වා ප්ඡි යා ං වා, මය යදා ආ ්ඡන්ති, මතෙං තදාව භික්ඛූ උට්ඨාමපත්වා
මෙනාෙනං දාතබ්බං, අකාමලො නා  නත්ථී’’ති. එතරහි පන ෙද්ධා පෙන්නා 
 නුේො විහාරං කත්වා අප්මපක්මච පණ්ඩිතානං වචනං සුත්වා ‘‘ෙඞ්මඝ
දින්නං  හප්ඵල’’න්ති ඤත්වා චාතුද්දිෙං ෙඞ්ඝං ආරබ්භ ‘‘ඉ ං විහාරං
ආ තානා තේෙ චාතුද්දිෙේෙෙඞ්ඝේෙමද ා’’තිවත්වාමදන්ති, අප්මපක්මච
අත්තනා පෙන්නං භික්ඛුං ආරබ්භ විහාරං කත්වාපි දානකාමල මතන
උමයයොජිතා හුත්වා චාතුද්දිෙං ෙඞ්ඝං ආරබ්භ වුත්තනමයන මදන්ති, 
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අප්මපක්මච කරණකාමලපි දානකාමලපි අත්තමනො කුලූපකභික්ඛුම ව
ආරබ්භ පරි්චජන්ති, තථාපි දක්ඛිමණොදකපාතනකාමල මතන සික්ඛාපිතා 
යථාවුත්තපාඨංවචීමභදංකමරොන්ති, චිත්මතනපනකුලූපකේමෙවමදන්ති, න 
ෙබ්බෙඞ්ඝොධාරණත්ථංඉ්ඡන්ති. 

ඉම සු තීසු දාමනසු පඨ ං පුබ්බකාමලපි දානකාමලපි ෙඞ්ඝං උද්දිේෙ
පවත්තත්තා ෙබ්බෙඞ්ඝිකං මහොති. දුතියං පුබ්බකාමල පුග් ලං උද්දිේෙ 
පවත්ත ානම්පි දානකාමලෙඞ්ඝංඋද්දිේෙ පවත්තත්තා ෙඞ්ඝිකම ව. තතියං
පන පුබ්බකාමලපි දානකාමලපි කුලූපකපුග් ලම ව උද්දිේෙ පවත්තති, න
ෙඞ්ඝං, මකවලං භික්ඛුනා වුත්තානුොමරමනව වචීමභදං කමරොන්ති. එවං
ෙන්මත ‘‘කිං අයං විහාමරොචිත්තවමෙනපුග් ලිමකොමහොති, වචීමභදවමෙන
ෙඞ්ඝිමකො’’තිචින්තායංඑක්මච එවංවමදයයං– 

‘‘ මනොපුබ්බඞ්  ාධම් ා,  මනොමෙට්ඨා මනො යා; 
 නොමචපෙන්මනන, භාෙතිවාකමරොතිවා; 
තමතොනංසුඛ න්මවති, ඡායාවඅනපායිනීති.(ධ.ප.2) – 

වචනමතොචිත්තවමෙනපුග් ලිමකොමහොතී’’ති.අඤ්මඤ‘‘යථාදායකා වදන්ති, 
තථා පටිපජ්ජිතබ්බන්ති (චූ ව. අට්ඨ. 325) වචනමතො වචීමභදවමෙන
ෙඞ්ඝිමකො මහොතී’’ති. 

තත්රායංවිචාරණා– ඉදංදානංපුබ්මබපුග් ලේෙපරිණතංප්ඡා ෙඞ්ඝේෙ
පරිණාමිතං, තේ ා ‘‘ෙඞ්ඝිමකො’’ති වුත්මත නවසු අධම්මිකදාමනසු 
‘‘පුග් ලේෙ පරිණතං ෙඞ්ඝේෙ පරිණාම තී’’ති (පාරා. 660) වුත්තං අට්ඨ ං 
අධම්මිකදානං මහොති, තේෙ දානේෙ පටිග් හාපි පරිමභො ාපි
අධම්මිකපටිග් හා අධම්මිකපරිමභො ාමහොන්ති.‘‘පුග් ලිමකො’’තිවුත්මතතීසු
ධම්මිකදාමනසු ‘‘පුග් ලේෙ දින්නං පුග් ලේමෙව මදතී’’ති වුත්තං
තතියධම්මිකදානං මහොති, තේෙ පටිග් හාපි පරිමභො ාපි ධම්මිකපටිග් හා
ධම්මිකපරිමභො ා මහොන්ති, තේ ා පුග් ලිකපක්ඛං භජති. අප්මපක්මච
සුත්තන්තිකාදි මණ පසීදිත්වා විහාරං කාමරත්වා  ණේෙ මදන්ති ‘‘ඉ ං
විහාරං ආයේ න්තානං දම්මී’’ති. අප්මපක්මච පුග් මල පසීදිත්වා විහාරං
කත්වා පුග් ලේෙ මදන්ති ‘‘ඉ ං විහාරං ආයේ මතො දම්මී’’ති. එමත පන
 ණෙන්තකපුග් ලිකා විහාරා දානකාලමතො පට්ඨාය පටිග් ාහකෙන්තකාව
මහොන්ති, න දායකෙන්තකා. මතසු  ණෙන්තමකො තාව එක්මචසු  මතසු 
අවමෙොනං ෙන්තමකො, මතසු ධර ාමනසුමයව කේෙචි මදන්ති, තේෙ 
ෙන්තමකො. කේෙචි අදත්වා ෙබ්මබසු  මතසු ෙඞ්ඝිමකො මහොති. වුත්තඤ්හි
අට්ඨකථායං ( හාව. අට්ඨ. 369) ‘‘ද්වින්නං ෙන්තකං මහොති අවිභත්තං, 
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එකේමිංකාලකමතඉතමරො ොමී, බහූනංෙන්තමකපිඑමෙවනමයො.ෙබ්මබසු
 මතසුෙඞ්ඝිකංවමහොතී’’ති. 

පුග් ලිකවිහාමරොපි යදි මෙො පටිග් ාහකපුග් මලො අත්තමනො 
ජීව ානකාමලමයවෙද්ධිවිහාරිකාදීනංමදති, මකොචිවාතේෙවිේොමෙනතං
විහාරං අග් මහසි, තේෙ ෙන්තමකො මහොති. කේෙචි අදත්වා කාලකමත
ෙඞ්ඝිමකො මහොති. වුත්තඤ්හි අට්ඨකථායං ‘‘මෙො ජීව ාමනොමයව ෙබ්බං
අත්තමනො පරික්ඛාරං ිචේෙජ්ජිත්වා කේෙචි අදාසි, මකොචි වා විේොෙං
අග් මහසි.යේෙදින්මනො, මයනච හිමතො, තේමෙව මහොතී’’ති.පාළියඤ්ච
( හාව. 369) ‘‘භික්ඛුේෙ, භික්ඛමව, කාලකමත ෙඞ්මඝො ොමී පත්තචීවමර, 
අපිචගිලානුපට්ඨාකාබහූපකාරා.අනුජානාමි, භික්ඛමව, ෙඞ්මඝන තිචීවරඤ්ච
පත්තඤ්ච ගිලානුපට්ඨාකානං දාතුං, යං තත්ථ ලහුභණ්ඩං ලහුපරික්ඛාරං, තං
ෙම්මුඛීභූමතන ෙඞ්මඝන භාමජතුං, යං තත්ථ  රුභණ්ඩං  රුපරික්ඛාරං, තං 
ආ තානා තේෙ චාතුද්දිෙේෙ ෙඞ්ඝේෙ අවිේෙජ්ජියං අමවභඞ්ගික’’න්ති
( හාව. 369) වුත්තං, තේ ාඉමිනානමයනවිිච්ඡමයොකාතබ්මබො. 

ෙඞ්ඝිමක පන පාළියං ආ තානං ‘‘පුරි මකො ප්ඡි මකො
අන්තරාමුත්තමකො චා’’ති (චූ ව. 318) වුත්තානං තිණ්ණං
මෙනාෙනග් ාහානඤ්ච අට්ඨකථායං (චූ ව. අට්ඨ. 318) ආ තානං
‘‘උතුකාමලචවේොවාමෙචා’’තිවුත්තානංද්වින්නං මෙනාෙනග් ාහානඤ්ච
එතරහි අෙම්පජ්ජනමතො අනුට්ඨාපනීයපාළියංආ තේෙ අත්තමනොෙභාමවන 
අනුට්ඨාපනීයේෙ ධුවවාෙත්ථාය ෙඞ්මඝන දින්නතාය අනුට්ඨාපනීයේෙ
වමෙමනව විිච්ඡමයො මහොති. වුඩ්ඪතරගිලානා හි අත්තමනො ෙභාමවන 
අනුට්ඨාපනීයා මහොන්ති. වුත්තඤ්මහතං අට්ඨකථායං ( හාව. අට්ඨ. 343) 
‘‘වුඩ්ඪතමරො අත්තමනො වුඩ්ඪතාය නවකතමරන න වුට්ඨාමපතබ්මබො, 
ගිලාමනො අත්තමනො ගිලානතායා’’ති. භණ්ඩා ාරිකධම් කථිකාදමයො 
ධුවවාෙත්ථාය ෙඞ්මඝන දින්නතාය අනුට්ඨාපනීයා මහොන්ති. වුත්තඤ්හි
‘‘ෙඞ්මඝො පන භණ්ඩා ාරිකේෙ වා ධම් කථිකවිනයධරාදීනං වා…මප.… 
ධුවවාෙත්ථාය විහාරං ෙම් න්ිචත්වා මදති, තේ ා යේෙ ෙඞ්මඝන දින්මනො, 
මෙොපි අනුට්ඨාපනීමයො’’ති (පාචි. අට්ඨ. 120; කඞ්ඛා. අට්ඨ. 
අනුපඛජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනා). මෙො එවං මවදිතබ්මබො – එතරහි
ෙඞ්ඝිකවිහාමරසු ෙඞ්ඝත්මථමරසු යථාකම් ඞ් මතසු තේමිං විහාමර මයො
භික්ඛුවුඩ්ඪතමරො, මෙොපි‘‘අයං විහාමරො යාවසිතබ්මබො’’තිවදති.මයොතත්ථ
බයත්මතොපටිබමලො, මෙොපිතමථවවදති.මයනමෙො විහාමරොකාරිමතො, මෙොපි
‘‘ යා පසීදිතපුග් මලො ආමරොමපතබ්මබො’’ති වදති. ෙඞ්මඝොපි ‘‘ යම ව 
ඉේෙරා, තේ ා අම්මහහි ඉ්ඡිතපුග් මලො ආමරොමපතබ්මබො’’ති වදති.
එවංද්විධාවා තිධාවාචතුධාවාභින්මනසු හන්තංඅධිකරණංමහොති. 
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මතසු වුඩ්ඪතමරො ‘‘න ත්මවවාහං, භික්ඛමව, මකනචි පරියාමයන 
වුඩ්ඪතරේෙ ආෙනං පටිබාහිතබ්බන්ති වදාමි, මයො පටිබාමහයය, ආපත්ති 
දුක්කටේො’’ති පාළිපාඨඤ්ච ( හාව. 473; චූ ව. 316), ‘‘වුඩ්ඪතමරො
අත්තමනො වුඩ්ඪතායනවකතමරනනවුට්ඨාමපතබ්මබො’’තිඅට්ඨකථාවචනඤ්ච
(පාචි. අට්ඨ. 119 ආදමයො; කඞ්ඛා. අට්ඨ. අනුපඛජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනා)
 මහත්වා ‘‘අහම ව එත්ථ වුඩ්ඪතමරො,  යා වුඩ්ඪතමරො අඤ්මඤො නත්ථි, 
තේ ා අහම ව ඉ ේමිං විහාමර වසිතු නු්ඡවිමකො’’ති ෙඤ්ඤී මහොති.
බයත්මතොපි ‘‘බහුේසුතේෙ ෙඞ්ඝභාරිචත්ථාරකේෙ භික්ඛුමනො 
අනුට්ඨාපනීයමෙනාෙනම්පී’’ති පරිවාරට්ඨකථාවචනඤ්ච (පරි. අට්ඨ. 495-
496), ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, බයත්මතන භික්ඛුනාපටිබමලන දෙවේමෙනවා
අතිමරකදෙවේමෙනවාඋපෙම්පාමදතුං, ිචේෙයං දාතු’’න්තිආදිපාළිවචනඤ්ච
( හාව. 76, 82)  මහත්වා ‘‘අහම ව එත්ථ බයත්මතො පටිබමලො, න  යා
අඤ්මඤො බයත්තතමරො අත්ථි, තේ ා අහම ව ඉ ේෙ විහාරේෙ 
අනු්ඡවිමකො’’ති ෙඤ්ඤී. විහාරකාරමකොපි ‘‘මයන විහාමරො කාරිමතො, මෙො
විහාරොමිමකොති විනයපාමඨො (පාචි. අට්ඨ. 116) අත්ථි,  යා ච බහුං ධනං
චජිත්වා අයං විහාමරො කාරිමතො, තේ ා  යා පෙන්නපුග් මලො
ආමරොමපතබ්මබො, න අඤ්මඤො’’ති ෙඤ්ඤී. ෙඞ්මඝොපි ‘‘ෙඞ්ඝිමකො නා 
විහාමරො ෙඞ්ඝේෙ දින්මනො මහොති පරි්චත්මතො’’තිආදිපාළිවචනඤ්ච (පාචි.
116, 121, 126, 131), අන්ත මෙො චතුරඞ්ගුලපාදකං  ා දාරමකහි
පංේවා ාරමකසු කී න්මතහි කතම්පි ෙඞ්ඝේෙ දින්නකාලමතො පට්ඨාය
 රුභණ්ඩං මහොතී’’තිආදිඅට්ඨකථාවචනඤ්ච (චූ ව. අට්ඨ. 321)  මහත්වා
‘‘අයං විහාමරො ෙඞ්ඝිමකො ෙඞ්ඝෙන්තමකො, තේ ා අම්මහහි
අභිරුචිතපුග් මලොවආමරොමපතබ්මබො, න අඤ්මඤො’’තිෙඤ්ඤී. 

තත්ථ වුඩ්ඪතරේෙ වචමනපි ‘‘න ත්මවවාහං, භික්ඛමව’’තයාදිවචනං 
(චූ ව. 316) මතසු මතසු ආෙනොලාදීසු අග් ාෙනේෙ වුඩ්ඪතරාරහත්තා
භත්තං භුඤ්ජිත්වා ිචසින්මනොපි භික්ඛු වුඩ්ඪතමර ආ මත වුට්ඨාය ආෙනං
දාතබ්බං ෙන්ධාය භ වතා වුත්තං, න ධුවවාෙං ෙන්ධාය. ‘‘වුඩ්ඪතමරො
අත්තමනො වුඩ්ඪතාය’’තයාදිවචනඤ්ච (පාචි. අට්ඨ. 120; කඞ්ඛා. අට්ඨ.
අනුපඛජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනා) යථාවුඩ්ඪං මෙනාෙමන දීය ාමන වුඩ්ඪතමර
ආ මතනවකතමරොවුට්ඨාමපතබ්මබො, වුට්ඨාමපත්වාවුඩ්ඪතරේෙ මෙනාෙනං
දාතබ්බං, වුඩ්ඪතමරො පන නවකතමරන න වුට්ඨාමපතබ්මබො. කේ ා? 
‘‘අත්තමනො වුඩ්ඪතරතායා’’තිඋතුකාමලයථාවුඩ්ඪංමෙනාෙනදානංෙන්ධාය
වුත්තං, න ධුවවාෙත්ථාය දානං ෙන්ධාය, තේ ා ඉදම්පි වචනං
උපපරික්ඛිතබ්බං, නසීඝං අනුජාිචතබ්බං. 

බයත්තවචමනපි ‘‘බහුේසුතේෙ ෙඞ්ඝභාරිචත්ථාරකේෙ’’තයාදිවචනඤ්ච
(පරි. අට්ඨ. 445-496) න බහුේසුත ත්මතන ෙඞ්ඝිකවිහාරේෙ ඉේෙරභාවං
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ෙන්ධාය වුත්තං, අථ මඛො තේෙ භික්ඛුේෙ බහූපකාරතං ගුණවිසිට්ඨතඤ්ච
ෙල්ලක්මඛත්වාෙඞ්මඝනඵාසුකංආවාෙංඅනුට්ඨාපනීයංකත්වා දින්මනමෙො
භික්ඛු මකනචි තම්හා විහාරා අනුට්ඨාපනීමයො මහොති, ඉ  ත්ථං ෙන්ධාය 
වුත්තං.‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව’’තයාදිවචනඤ්ච( හාව.82) ිචේෙයාචරියානං 
ලක්ඛණංපකාමෙතුංභ වතාවුත්තං, නෙඞ්ඝිකවිහාරේෙඉේෙරත්තං, තේ ා
ඉදම්පි වචනංඋපපරික්ඛිතබ්බං, නසීඝංඅනුජාිචතබ්බං. 

දායකවචනංපනනානුජාිචතබ්බංපටිබාහිතබ්බං.කේ ා? ‘‘මයනවිහාමරො 
කාරිමතො’’තයාදිපාඨේෙ අමුඛයමවොහාරත්තා. යථා හි පුථුජ්ජනකාමලරූපාදීසු 
ෙඤ්ජනේෙ භූතපුබ්බත්තා භූතපුබ්බ තියා අරහාපි ‘‘ෙත්මතො’’ති, එවං
දානකාලමතො පුබ්මබ තේෙ විහාරේෙ ොමිභූතපුබ්බත්තා දායමකො
‘‘විහාරොමිමකො’’ති වු්චති, න ඉේෙරත්තා. න හි ෙකමල විනයපිටමක
අට්ඨකථාටීකාසුච‘‘විේෙජ්මජත්වාදින්නේෙ විහාරේෙදායමකොඉේෙමරො’’ති
වා ‘‘දායමකන විචාමරතබ්මබො’’තිවා ‘‘දායකෙන්තකවිහාමරො’’තිවා පාමඨො
අත්ථි, ‘‘ෙඞ්ඝිමකො,  ණෙන්තමකො, පුග් ලිමකො’’ඉ්මචවඅත්ථි, තේ ාතේෙ
වචනංනානුජාිචතබ්බං. 

ෙඞ්ඝේෙ වචමනපි ‘‘ෙඞ්ඝිමකො නා  විහාමරො’’තයාදිවචනං (පාචි. 116, 
121, 126, 131) ෙඞ්ඝෙන්තකභාවං ෙඞ්මඝන විචාමරතබ්බභාවං දීමපති, 
ෙඞ්මඝො පන විචාමරන්මතො පඤ්චඞ් ෙ න්නා තං භික්ඛුං 
මෙනාෙනග් ාහාපකං ෙම් න්ිචත්වා මතන යථාවුඩ්ඪං විචාමරතබ්මබො වා
මහොති, ෙ ග්ම න ෙඞ්මඝන දුවඞ් ෙ න්නා තේෙ භික්ඛුමනො
අපමලොකනකම්ම න ධුවවාෙත්ථාය දාතබ්මබො වා. මතසු
පඤ්චඞ් ෙ න්නා තේෙ භික්ඛුමනො දුල්ලභත්තා
මෙනාෙනග් ාහාපකෙම්මුතියා අභාමව ෙති දුවඞ් ෙ න්නා මතො භික්ඛු 
පරිමයසිතබ්මබො. එවං පන අපරිමයසිත්වා
භණ්ඩා ාරිකතාදිබහඌපකාරතායුත්තේෙ බහුේසුතතාදිගුණවිසිට්ඨතාවිරහේෙ
භික්ඛුමනො ආමිෙ රුකතාදිවමෙන ෙඞ්මඝන විහාමරො දාතබ්මබො න මහොති, 
තේ ාෙඞ්ඝවචනම්පිඋපපරික්ඛිතබ්බං, නතාවඅනුජාිචතබ්බං. 

අථ තීණිපි වචනාිච ෙංෙන්මදතබ්බාිච. තත්ථ ෙඞ්ඝේෙ ඉේෙරත්තා 
ෙඞ්මඝො පු්ඡිතබ්මබො ‘‘මකො පුග් මලො තුම්මහහි අභිරුචිමතො’’ති, පු්ඡිත්වා 
‘‘එමෙො’’ති වුත්මත ‘‘කේ ා අභිරුචිමතො’’ති පු්ඡිත්වා ‘‘එමෙො පුග් මලො
අම්මහ චීවරාදිප්චමයහි අනුග් මහතා, අම්හාකං ඤාතිොමලොහිමතො, 
උපජ්ඣාමයො, ආචරිමයො, ෙද්ධිවිහාරිමකො, අන්මතවාසිමකො, 
ෙ ානුපජ්ඣායමකො, ෙ ානාචරියමකො, පියෙහාමයො, ලාභී, යෙේසී, තේ ා
අම්මහහි අභිරුචිමතො’’ති වුත්මත ‘‘න එත්තාවතා ධුවවාෙත්ථාය විහාමරො 
දාතබ්මබො’’ති පටික්ඛිපිතබ්මබො. අථ ‘‘එමෙො පුග් මලො ෙබ්මබහි අම්මහහි
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වුඩ්ඪතමරො අග් ාෙනං අග්ම ොදකං අග් පිණ්ඩං අරහති, ධුවවාෙත්ථාය
විහාමරො පන තේෙ දාතබ්මබොති අට්ඨකථාචරිමයහි න වුත්මතො’’ති වත්වා
පටික්ඛිපිතබ්මබො. අථ ‘‘ධම් කථිමකො, විනයධමරො,  ණවාචකආචරිමයො’’ති
වුත්මත ‘‘එමෙො ධුවවාෙත්ථාය දින්නවිහාරේෙ අනු්ඡවිමකො, එතේෙ 
දාතබ්මබො’’ති අනුම ොදිතබ්මබො. කථං විඤ්ඤායතීති මච? ‘‘ෙඞ්මඝො පන
භණ්ඩා ාරිකේෙ වා ධම් කථිකවිනයධරාදීනං වා  ණවාචකආචරියේෙ වා
බහූපකාරතං ගුණවිසිට්ඨතඤ්ච ෙල්ලක්මඛන්මතො ධුවවාෙත්ථාය විහාරං
ෙම් න්ිචත්වාමදතී’’තිවචනමතොවිඤ්ඤායති (පාචි.අට්ඨ.129; කඞ්ඛා.අට්ඨ.
අනුපඛජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනා). 

ඉධ පන ොධකපාමඨ ‘‘භණ්ඩා ාරිකේෙ වා’’ති විජ්ජ ාමන කේ ා
ොධයවචමනභණ්ඩා ාරිමකොනවුත්මතොති? එතරහිභණ්ඩා ාරේෙ අභාවා.යදි
මකසුචි විහාමරසු භණ්ඩා ාරං ෙම් න්මනයය, මෙො භණ්ඩා ාරවිහාමර 
ිචසින්මනො ෙඞ්ඝේෙ පත්තචීවරරක්ඛණාදිකං උපකාරං කමරයය, තේෙ
බහූපකාරතං ෙල්ලක්මඛන්මතො ෙඞ්මඝො භණ්ඩා ාරිකේෙ ඵාසුකං ආවාෙං
එතරහිපි ධුවවාෙත්ථාය දමදයය, මෙො තේෙ විසුං ධුවවාෙවිහාමරොති. එත්ථ
ොධකපාමඨ ‘‘ධම් කථිකවිනයධරාදීනං වා’’තිආදිෙද්මදන බහුේසුමතො
ආ තා ම ො ධම් ධමරො විනයධමරො  ාතිකාධමරො පණ්ඩිමතො බයත්මතො
ම ධාවීලජ්ජීකුක්කු්චමකොසික්ඛාකාම ොති වුත්තගුණවන්මතෙඞ් ණ්හාති.
අථාපි ‘‘එමෙො පුග් මලො බහුේසුමතො උද්මදෙපරිපු්ඡාදීහි භික්ඛූනං
බහූපකාමරො ෙඞ්ඝභාරිචත්ථාරමකො’’ති වදති, ‘‘ොධු එමෙොපි ඵාසුකාවාෙේෙ
අරමහො, අනුට්ඨාපනීයංකත්වාධුවවාෙත්ථායවිහාමරොඑතේෙපි දාතබ්මබො’’ති
වත්වාඅනුම ොදිතබ්මබො.කථංවිඤ්ඤායතීතිමච? ‘‘ෙඞ්මඝොපන බහුේසුතේෙ
උද්මදෙපරිපු්ඡාදීහි බහූපකාරේෙ භාරිචත්ථාරකේෙ ඵාසුකං ආවාෙං 
අනුට්ඨාපනීයංකත්වාමදතී’’ති( හාව.අට්ඨ.343) වචනමතොවිඤ්ඤායති. 

අථාපි ‘‘අයං පුග් මලො ධම් කථිමකො විනයධමරො  ණවාචකාචරිමයො
ෙඞ්ඝේෙ බහූපකාමරො විසිට්ඨගුණයුත්මතො’’ති වදති, ‘‘ොධු එතේෙපි
පුග් ලේෙ ධුවවාෙත්ථාය විහාරං ෙල්ලක්මඛත්වා ෙම් න්ිචත්වාව
දාතබ්මබො’’තිවත්වාඅනුම ොදිතබ්මබො.කථං විඤ්ඤායතීතිමච? ‘‘ෙඞ්මඝොපන
භණ්ඩා ාරිකේෙ වා ධම් කථිකවිනයධරාදීනං වා  ණවාචකාචරියේෙ වා
බහූපකාරතං ගුණවිසිට්ඨතඤ්ච ෙල්ලක්මඛත්වා ධුවවාෙත්ථාය විහාරං
ෙම් න්ිචත්වා මදතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 120; කඞ්ඛා. අට්ඨ.
අනුපඛජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනා)වචනමතොවිඤ්ඤායති. 

අථාපි ‘‘එමෙො පුග් මලො බහුේසුමතො ෙඞ්ඝභාරිචත්ථාරමකො’’ති වදති, 
‘‘ොධුඑතේෙපිඅනුට්ඨාපනීයංකත්වාදාතබ්මබො’’තිවත්වාඅනුම ොදිතබ්මබො.
කථං විඤ්ඤායතීති මච? ‘‘බහුේසුතේෙ ෙඞ්ඝභාරිචත්ථාරකේෙ භික්ඛුමනො 
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අනුට්ඨාපනීයමෙනාෙනම්පී’’ති පරිවාරට්ඨකථායං (පරි. අට්ඨ. 495-496) 
වුත්තත්තා විඤ්ඤායති. තමතො ‘‘එවං දුවඞ් ෙම්පන්මනො පුග් මලො
අන්මතොසී ට්මඨො වා බහිසී ට්මඨො වා’’ති පු්ඡිත්වා ‘‘අන්මතොසී ට්මඨො’’ති
වුත්මත ‘‘ොධුසුට්ඨුතේෙ දාතබ්මබො’’තිෙම්පටි්ඡිතබ්බං.‘‘බහිසී ට්මඨො’’ති
වුත්මත ‘‘න දාතබ්මබො’’ති පටික්ඛිපිතබ්බං. කේ ාති මච? ‘‘න, භික්ඛමව, 
ිචේසීම  ඨිතේෙ මෙනාෙනං  ාමහතබ්බං, මයො  ාමහයය, ආපත්ති
දුක්කටේො’’ති(චූ ව.318) වචනමතොති. 

අථ ‘‘දුවඞ් ෙ න්නා මත අන්මතොසී ට්මඨ අෙති එකඞ් ෙ න්නා මතො 
අන්මතොසී ට්මඨොඅත්ථී’’තිපු්ඡිත්වා‘‘අත්ථී’’තිවුත්මත‘‘ොධුසුට්ඨු එතේෙ

දාතබ්මබො’’ති ෙම්පටි්ඡිතබ්බං. කථං විඤ්ඤායතීති මච? ‘‘බ්හූපොරතං

ගුණවිසිට්ඨතඤ්ච සල්ලක්කඛන්කතොති භණ්ඩා ාරිකේෙ බහූපකාරතං
ධම් කථිකාදීනං ගුණවිසිට්ඨතඤ්ච ෙල්ලක්මඛන්මතො’’ති ොරත්ථදීපිචයං
(ොරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය 3.119-121) එමකකඞ් වමෙන ආ තත්තා
විඤ්ඤායති. ‘‘අන්මතොසී ට්මඨො එකඞ් ෙ න්නා මතොපි නත්ථි, 
බහිසී ට්මඨොව අත්ථී’’ති වුත්මත ‘‘ආ න්ත්වා අන්මතොසීම  ඨිතේෙ
දාතබ්මබො’’ති වත්තබ්මබො. කේ ාති මච? ‘‘අෙම්පත්තානම්පි උපචාරසී ං
පවිට්ඨානං අන්මතවාසිකාදීසු  ණ්හන්මතසු දාතබ්බම වා’’ති අට්ඨකථායං
( හාව.අට්ඨ.379) වචනමතොවිඤ්ඤායති. 

ෙමච පනඑකඞ් යුත්තභාමවනවා දුවඞ් යුත්තභාමවන වා ෙ ානා ද්මව
තමයො භික්ඛූ අන්මතොසී ායං විජ්ජ ානා භමවයයං, කේෙ දාතබ්මබොති? 
වඩ්ඪතරේොති.කථංවිඤ්ඤායතීතිමච? ‘‘නච, භික්ඛමව, ෙඞ්ඝිකං යථාවුඩ්ඪං
පටිබාහිතබ්බං, මයො පටිබාමහයය, ආපත්ති දුක්කටේො’’ති (චූ ව. 311) 
වචනමතොති.ෙමචපනඅන්මතොසී ායංඑකඞ් යුත්මතො වා දුවඞ් යුත්මතො වා
භික්ඛුනත්ථි, ෙබ්මබවආවාසිකාබාලාඅබයත්තා, එවංෙතිකේෙදාතබ්මබොති? 
මයොතංවිහාරංආ ්ඡති ආ න්තුමකොභික්ඛු, මෙොමචලජ්ජීමහොතිමපෙමලො
බහුේසුමතො සික්ඛාකාම ො, මෙො මතහි ආවාසිමකහි භික්ඛූහි අඤ්ඤත්ථ
අ  නත්ථංෙඞ් හංකත්වාමෙොආවාමෙොදාතබ්මබො. 

අය ත්මථොකථංජාිචතබ්මබොතිමච? ‘‘ඉධපන, භික්ඛමව, අඤ්ඤතරේමිං 
ආවාමෙ ෙම්බහුලා භික්ඛූ විහරන්ති බාලා අබයත්තා, මත න ජානන්ති
උමපොෙථං වා උමපොෙථකම් ං වා පාතිම ොක්ඛං වා පාතිම ොක්ඛුද්මදෙං වා.
තත්ථ අඤ්මඤො භික්ඛු ආ ්ඡති බහුේසුමතො ආ තා ම ො ධම් ධමරො
විනයධමරො  ාතිකාධමරො පණ්ඩිමතො බයත්මතො ම ධාවී ලජ්ජීකුක්කු්චමකො
සික්ඛාකාම ො, මතහි, භික්ඛමව, භික්ඛූහි මෙො භික්ඛු ෙඞ් මහතබ්මබො
අනුග් මහතබ්මබො උපලාමපතබ්මබො උපට්ඨාමපතබ්මබො චුණ්මණන
 ත්තිකාය දන්තකට්මඨන මුමඛොදමකන. මනො මච ෙඞ් ණ්මහයයං
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පටුන 

අනුග් ණ්මහයයං උපලාමපයයං උපට්ඨාමපයයං චුණ්මණන  ත්තිකාය
දන්තකට්මඨන මුමඛොදමකන, ආපත්ති දුක්කටේො’’ති ( හාව. 163) 
ෙම් ාෙම්බුද්මධන පඤ්ඤත්තත්තා, අට්ඨකථායඤ්ච ( හාව. අට්ඨ. 163) 

‘‘සඞ් කහතබ්කබ්ොති ‘ොධු, භන්මත, ආ තත්ථ, ඉධ භික්ඛා සුලභා
සූපබයඤ්ජනං අත්ථි, වෙථ අනුක්කණ්ඨ ානා’ති එවං පියවචමනන

ෙඞ් මහතබ්මබො, පුනප්පුනං තථාකරණවමෙන අනුග් කහතබ්කබ්ො, ‘ආ 

වසිේොමී’ති පටිවචනදාපමනන උපලාකපතබ්කබ්ො. අථ වා චතූහි ප්චමයහි 
ෙඞ් මහතබ්මබො මචව අනුග් මහතබ්මබො ච, පියවචමනනඋපලාමපතබ්මබො, 

කණ්ණසුඛං ආලපිතබ්මබොතිඅත්මථො, චුණ්ණාදීහි උපට්ඨාකපතබ්කබ්ො.දපත්ක 

දුක්ෙටස්සාති ෙමච ෙකමලොපි ෙඞ්මඝො න කමරොති, ෙබ්මබෙං දුක්කටං. ඉධ
මනවමථරා, නදහරා මු්චන්ති, ෙබ්මබහිවාමරනඋපට්ඨාතබ්මබො, අත්තමනො 
වාමර අනුපට්ඨහන්තේෙ ආපත්ති. මතන පන  හාමථරානං 
පරිමවණෙම් ජ්ජනදන්තකට්ඨදානාදීිච න ොදිතබ්බාිච. එවම්පි ෙති
 හාමථමරහි ොයංපාතංඋපට්ඨානංආ න්තබ්බං.මතනපනමතෙංආ  නං
ඤත්වා පඨ තරං  හාමථරානං උපට්ඨානං  න්තබ්බං. ෙචේෙ ෙද්ධිංචරා
භික්ඛූ උපට්ඨාකා අත්ථි, ‘ ය්හං උපට්ඨාකා අත්ථි, තුම්මහ අප්මපොේසුක්කා
විහරථා’ති වත්තබ්බං. අථාපිේෙ ෙද්ධිං චරා නත්ථි, තේමිංමයව පන විහාමර
එමකො වා ද්මව වා වත්තෙම්පන්නා වදන්ති ‘ ය්හං මථරේෙ කත්තබ්බං
කරිේො , අවමෙො ඵාසු විහරන්තූ’ති, ෙබ්මබෙං අනාපත්තී’’ති වුත්තත්තා.
එවං තාදිෙං බහිසී මතො අන්මතොසී  ා තං 
ලජ්ජීමපෙලබහුේසුතසික්ඛාකා භූතං භික්ඛුං අන්මතොසී ාය ධුවිචවාෙත්ථාය
ඵාසුකං ආවාෙංඅනුට්ඨාපනීයංකත්වාදාතබ්මබොතිවිඤ්ඤායති. 

නනු ච ‘‘න, භික්ඛමව, ිචේසීම  ඨිතේෙ මෙනාෙනං  ාමහතබ්බං, මයො 
 ාමහයය, ආපත්ති දුක්කටේො’’ති (චූ ව. 318) භ වතා වුත්තං, අථකේ ා 
ිචේසී මතො ආ තේෙ ධුවවාෙත්ථාය විහාමරො දාතබ්මබොති? වු්චමත – 
‘‘ිචේසීම  ඨිතේො’’තිඉදංඅනාදමරොමිවචනං, තේ ාිචේසීම ඨිතංමයව
මෙනාෙනංන  ාමහතබ්බන්තිඅත්මථොදට්ඨබ්මබො, නිචේසීම ඨිතේෙතේෙ
භික්ඛුේෙ අන්මතොසී ං පවිට්ඨේෙපි මෙනාෙනං න  ාමහතබ්බන්ති අත්මථො, 
තේ ාපුබ්මබ බහිසී ායංඨිමතපිඉදාිචඅන්මතොසී ංපවිට්ඨකාලමතොපට්ඨාය
චතුප්චයභාම ො ලබ්භති. වුත්තඤ්හි අට්ඨකථායං ( හාව. අට්ඨ. 379) 
‘‘අසුකවිහාමර කිර බහුං චීවරං උප්පන්නන්ති සුත්වා
මයොජනන්තරිකවිහාරමතොපි භික්ඛූ ආ ්ඡන්ති, ෙම්පත්තෙම්පත්තානං
ඨිතට්ඨානමතො පට්ඨාය දාතබ්බ’’න්ති. අන්මතොසී ට්මඨසු පාතිම ොක්ඛං
උද්දිසිතුං අෙක්මකොන්මතසු යත්ථ පාතිම ොක්ඛුද්මදෙමකො අත්ථි, මෙො 
ආවාමෙො න්තබ්මබොමහොති.අන්මතොවේමෙපිපාතිම ොක්ඛුද්මදෙමකනවිනා
වේෙං වසිතුංන ලභති. යත්ථ පාතිම ොක්ඛුද්මදෙමකො අත්ථි, තත්ථ  න්ත්වා
වේෙං වසිතබ්බං, තේ ා බහිසී මතො ආ මතොපි
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ලජ්ජීමපෙලබහුේසුතසික්ඛාකා භික්ඛුෙඞ් මහතබ්මබොමහොති. වුත්තඤ්මහතං
භ වතා– 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛමව, අඤ්ඤතරේමිං ආවාමෙ තදහුමපොෙමථ ෙම්බහුලා 
භික්ඛූ විහරන්ති බාලා අබයත්තා, මත න ජානන්ති උමපොෙථං වා
උමපොෙථකම් ංවා පාතිම ොක්ඛංවාපාතිම ොක්ඛුද්මදෙංවා.මතහි, භික්ඛමව, 
භික්ඛූහි එමකො භික්ඛු ො න්තා ආවාො ෙජ්ජුකං පාමහතබ්මබො ‘ ්ඡාවුමෙො
ෙංඛිත්මතන වා විත්ථාමරන වා පාතිම ොක්ඛං පරියාපුණිත්වා ආ ්ඡා’ති.
එවඤ්මචතං ලමභථ, ඉ්මචතං කුෙලං. මනො මච ලමභථ, මතහි, භික්ඛමව, 
භික්ඛූහි ෙබ්මබමහව යත්ථ ජානන්ති උමපොෙථං වා උමපොෙථකම් ං වා
පාතිම ොක්ඛංවාපාතිම ොක්ඛුද්මදෙංවා, මෙොආවාමෙො න්තබ්මබො.මනොමච
 ්මඡයයං, ආපත්ති දුක්කටේෙ. ඉධ පන, භික්ඛමව, අඤ්ඤතරේමිංආවාමෙ
ෙම්බහුලාභික්ඛූවේෙංවෙන්තිබාලාඅබයත්තා, මතන ජානන්තිඋමපොෙථං
වා උමපොෙථකම් ං වා පාතිම ොක්ඛං වා පාතිම ොක්ඛුද්මදෙං වා. මතහි, 
භික්ඛමව, භික්ඛූහි එමකො භික්ඛු ො න්තා ආවාො ෙජ්ජුකං පාමහතබ්මබො
‘ ්ඡාවුමෙො ෙංඛිත්මතන වා විත්ථාමරන වා පාතිම ොක්ඛං පරියාපුණිත්වා
ආ ්ඡා’ති. එවඤ්මචතං ලමභථ, ඉ්මචතංකුෙලං. මනො මචලමභථ, එමකො
භික්ඛුෙත්තාහකාලිකං පාමහතබ්මබො‘ ්ඡාවුමෙොෙංඛිත්මතනවාවිත්ථාමරන
වා පාතිම ොක්ඛං පරියාපුණිත්වා ආ ්ඡා’ති. එවඤ්මචතං ලමභථ, ඉ්මචතං
කුෙලං.මනොමචලමභථ, න, භික්ඛමව, මතහිභික්ඛූහිතේමිංආවාමෙවේෙං
වසිතබ්බං, වමෙයයංමච, ආපත්ති දුක්කටේොති’’ ( හාව.163). 

එවං බහිසී මතො ආ තේෙපි ෙඞ්ඝේෙ උපකාරං කාතුං ෙක්මකොන්තේෙ 
විසිට්ඨගුණයුත්තේෙදාතබ්බභාමවොවිඤ්ඤායති, තේ ා ‘‘අම්හාකං මණොන
මහොති, අම්හාකංවංමෙොපමවණීනමහොති, අම්හාකංෙන්දිට්ඨෙම්භත්මතොන
මහොතී’’තිආදීිච වත්වා න පටික්ඛිපිතබ්මබො.  ණාදිභාමවො හි අප්ප ාණං, 
යථාවුත්තබහූපකාරතාදිභාමවොමයව ප ාණං. ො ග්ගිකරණමතො පට්ඨාය හි
ෙ ාන මණො මහොති. තථා හි උක්ඛිත්තානුවත්තකානං 
ලද්ධිනානාෙංවාෙකානම්පි ලද්ධිවිේෙජ්ජමනන
තිවිධඋක්මඛපනීයකම් කතානං කම් නානාෙංවාෙකානම්පි ඔොරණංකත්වා
ො ග්ගිකරමණනෙංවාමෙොභ වතාඅනුඤ්ඤාමතො. අලජ්ජිංපනබහුේසුතම්පි
ෙඞ් හං කාතුං න වට්ටති. මෙො හි අලජ්ජීපරිෙං වඩ්ඪාමපති, ලජ්ජීපරිෙං
හාමපති. භණ්ඩනකාරකං පන විහාරමතොපි ිචක්කඩ්ඪිතබ්බං. තථා හි
‘‘භණ්ඩනකාරකකලහකාරකම ව ෙකලෙඞ්ඝාරා මතො ිචක්කඩ්ඪිතුං ලභති.
මෙො හි පක්ඛං ලභිත්වා ෙඞ්ඝම්පි භින්මදයය. අලජ්ජීආදමයො පන අත්තමනො
වෙනට්ඨානමතොමයව ිචක්කඩ්ඪිතබ්බා, ෙකලෙඞ්ඝාරා මතො ිචක්කඩ්ඪිතුං න
වට්ටතී’’තිඅට්ඨකථායං(පාචි. අට්ඨ.128) වුත්තං. 
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වුඩ්ඪාපචායනාදිො ග්ගිරෙරහිතං විෙභා පුග් ලම්පි ෙඞ් හං කාතුං න
ලභති. වුත්තඤ්හි ‘‘එවරූමපන හි විෙභා පුග් මලන එකවිහාමර වා
එකපරිමවමණවා වෙන්මතනඅත්මථොනත්ථි, තේ ාෙබ්බත්මථවේෙිචවාමෙො
වාරිමතො’’ති(පාචි.අට්ඨ. 122), තේ ාආවාසිමකොවාමහොතු ආ න්තුමකොවා, 
ෙ මණො වා මහොතු අඤ්ඤ මණො වා, බහුේසුතසීලවන්තභූමතො භික්ඛු
ෙඞ් මහතබ්මබො. වුත්තඤ්හිභ වතා– 

‘‘බහුේසුතංධම් ධරං, ෙප්පඤ්ඤංබුද්ධොවකං; 
මනක්ඛංජම්මබොනදේමෙව, මකොතංනන්දිතු රහති; 
මදවාපිනංපෙංෙන්ති, බ්රහ්මුනාපිපෙංසිමතො’’ති.(අ.ිච.4.6) – 

අයං අන්මතොසී ට්මඨන ෙඞ්මඝන බහූපකාරතාගුණවිසිට්ඨතාෙඞ්ඛාමතහි 
ගුමණහි යුත්තේෙ ෙඞ්ඝභාරිචත්ථාරකේෙ භික්ඛුමනො ඵාසුකං ආවාෙං
අනුට්ඨාපනීයං කත්වාදාමනවිිච්ඡමයො. 

යදා පන ෙඞ්ඝත්මථමරො ජරාදුබ්බලතාය වා මරො පීළිතතාය වා 
විමවකජ්ඣාෙයතාය වා  ණං අපරිහරිතුකාම ො අඤ්ඤේෙ දාතුකාම ො, 
අත්තමනො අ්චමයන වා කලහවිවාදාභාවමි්ඡන්මතො ෙද්ධිවිහාරිකාදීනං
ිචයයාමතතුකාම ො මහොති, තදා න අත්තමනො ඉේෙරවතාය දාතබ්බං, අයං
විහාමරොෙඞ්ඝිමකො, තේ ාෙඞ්ඝංෙන්ිචපාතාමපත්වාතං කාරණංආචික්ඛිත්වා
බහූපකාරතාගුණවිසිට්ඨතායුත්තපුග් මලො විචිනාමපතබ්මබො. තමතො ෙඞ්මඝො
චත්තාරි අ ති  නාිච අනුප න්ත්වා භ වමතො අජ්ඣාෙයානුරූපං 
ලජ්ජීමපෙලබහුේසුතසික්ඛාකා භූතංපුග් ලංවිචිිචත්වා ‘‘අයංභික්ඛුඉ ේෙ 
විහාරේෙ අනු්ඡවිමකො’’ති ආමරොමචති.  හාමථරේෙපි තම ව රු්චති, 
ඉ්මචතං කුෙලං. මනො මච රු්චති, අත්තමනො භාරභූතං
වුත්තප්පකාරඅඞ් වියුත්තං පුග් ලං දාතුකාම ො මහොති. එවං ෙන්මතෙඞ්මඝො
ඡන්දාදිඅ තිං න  ්ඡති, පුග් මලොව  ්ඡති, තේ ා ෙඞ්ඝේමෙව අනු තියා
විහාමරොදාතබ්මබො. 

ෙමච පන ෙඞ්මඝො යං කඤ්චි ආමිෙං ලභිත්වා යථාවුත්තගුණවියුත්තේෙ
භික්ඛුමනො දාතුකාම ො මහොති, පුග් මලො පන භ වමතො අජ්ඣාෙයානුරූපං
වුත්තප්පකාරඅඞ් යුත්තභූතේමෙව භික්ඛුේෙ දාතුකාම ො, තදා පුග් මලොපි
ෙඞ්ඝපරියාපන්මනොමයවාති කත්වා ධම් කම් කාරකේෙ පුග් ලේමෙව
අනු තියාවිහාමරො දාතබ්මබො, නෙඞ්ඝානු තියා. වුත්තඤ්මහතංඅට්ඨකථායං
(පාරා.අට්ඨ.2.538-539) ‘‘ෙමචෙඞ්මඝොකිඤ්චිලභිත්වා ආමිෙ රුකතායන
ිචවාමරති, එමකො භික්ඛු ිචවාමරති, මෙොව භික්ඛු ඉේෙමරො. ෙඞ්ඝිමකසු හි 
කම්ම සුමයොධම් කම් ංකමරොති, මෙොවඉේෙමරො’’ති.වුත්තඤ්හි– 

‘‘ඡන්දා මදොොභයාම ොහා; 
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මයොධම් ංඅතිවත්තති; 
ිචහීයතිතේෙයමෙො; 
කා පක්මඛවචන්දි ා. 

‘‘ඡන්දාමදොොභයාම ොහා; 
මයොධම් ංනාතිවත්තති; 
ආපූරතිතේෙයමෙො; 
සුක්කපක්මඛවචන්දි ා’’ති.(දී.ිච.3.246; අ.ිච.4.17-18; පාරි.382, 
386); 

යදාපනමථමරොපිකිඤ්චිඅවත්වායථාකම් ඞ් මතො, ෙඞ්මඝොපින කේෙචි
විචාමරති, එවංෙඞ්ඝිකවිහාමරඅභික්ඛුමකසුඤ්මඤවත්ත ාමනතේමිංමදමෙ 
මයන මකනචි ොෙනේෙ වුද්ධිමි්ඡන්මතන ආචරිමයන අන්මතොසී ට්ඨකා
භික්ඛූ එවං ෙමුේොමහතබ්බා ‘‘ ා තුම්මහ ආයේ න්මතො එවං අකත්ථ, 
අන්මතොසී ට්ඨමකසු භික්ඛූසුබහූපකාරතාදියුත්තංපුග් ලංවිචිනථ, විචිිචත්වා
ලභන්තා තේෙ පුග් ලේෙ ෙ ග්ම න ෙඞ්මඝන ධුවවාෙත්ථාය විහාරං
අනුට්ඨාපනීයං කත්වා මදථ, මනො මච අන්මතොසී ට්ඨමකසු භික්ඛූසු අලත්ථ, 
අථ බහිසී ට්ඨමකසු භික්ඛූසු විචිනථ. බහිසී ට්ඨමකසු භික්ඛූසු විචිිචත්වා
යථාවුත්තඅඞ් යුත්තපුග් මල ලබ්භ ාමන තං පුග් ලං අන්මතොසී ං
පමවමෙත්වා අන්මතොසී ට්ඨකේෙ ෙඞ්ඝේෙ අනු තියා ධුවවාෙත්ථාය විහාරං
ෙම් න්ිචත්වා අනුට්ඨාපනීයං කත්වා මදථ. එවං කමරොන්තා හි තුම්මහ
ආයේ න්මතො අප්පි්ඡකථා-ෙන්මතොෙකථා-ෙල්මලඛකථා-
පවිවිත්තකථාවීරියාරම්භකථා-සීලකථා-ෙ ාධිකථා-පඤ්ඤාකථා-විමුත්තිකථා-
විමුත්තිඤාණදේෙනකථාෙඞ්ඛාතදෙකථාවත්ථුෙම්පන්නං පුග් ලංඋපිචේොය
අේසුතපුබ්බං ධම් ං සුණිේෙථ, සුතපුබ්බං ධම් ං පරිමයොදාපිේෙථ, කඞ්ඛං
විමනොදිේෙථ, දිට්ඨිං උජුං කරිේෙථ, චිත්තං පොමදේෙථ. යේෙ ලජ්ජිමනො
මපෙලේෙ බහුේසුතේෙ සික්ඛාකා ේෙ භික්ඛුමනො භික්ඛං අනුසික්ඛ ානා
ෙද්ධාය වඩ්ඪිේෙන්ති, සීමලන වඩ්ඪිේෙන්ති, සුමතන වඩ්ඪිේෙන්ති, චාම න
වඩ්ඪිේෙන්ති, පඤ්ඤාය වඩ්ඪිේෙන්තී’’ති. වුත්තඤ්මහතං විසුද්ධි ග්ම 
(විසුද්ධි. 1.14) ‘‘කතම ො උපිචේෙයම ොචමරො 
දෙකථාවත්ථුගුණෙ න්නා මතො කලයාණමිත්මතො, යං ිචේොය අේසුතං
සුණාති, සුතං පරිමයොදමපති, කඞ්ඛං විතරති, දිට්ඨිං උජුං කමරොති, චිත්තං
පොමදති.යේෙවා අනුසික්ඛ ාමනොෙද්ධායවඩ්ඪති, සීමලනවඩ්ඪති, සුමතන
වඩ්ඪති, චාම න වඩ්ඪති, පඤ්ඤාය වඩ්ඪති, අයං වු්චති
උපිචේෙයම ොචමරො’’ති. එවං ෙමුේොමහත්වා ධම් කථං කත්වා
අන්මතොසී ට්ඨකෙඞ්මඝමනවධුවවාෙවිහාමරො දාමපතබ්මබොති. 

එවංජිනොෙනේෙ, වඩ්ඪිකාම ොසුමපෙමලො; 
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අකාසිපඤ්ඤවාභික්ඛු, සුට්ඨුආවාෙිච්ඡයන්ති. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

විහාරවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරො. 

29. ෙථිනත්ථාරවිනිච්ඡයෙථා 

226. එවං චතුප්චයභාජනවිිච්ඡයං කමථත්වා ඉදාිච කථිනවිිච්ඡයං

කමථතු ාහ ‘‘ෙථිනන්කඑත්ථපනා’’තිආදි.තත්ථ ෙථිනන්තිකත ංකථිනං? 
ෙමූහපඤ්ඤත්ති. න හි පර ත්ථමතො කථිනං නා  එමකො ධම්ම ො අත්ථි, 
පුරි වේෙංවුත්ථා භික්ඛූ, අනූනපඤ්චවග් ෙඞ්මඝො, චීවර ාමෙො, ධම්ම න
ෙම න උප්පන්නචීවරන්තිආදීසු මයසුනා රූමපසු ෙමුප්පජ්ජ ාමනසු මතෙං 
නා රූපධම් ානං ෙමූහෙ වායෙඞ්ඛාතං ෙමූහපඤ්ඤත්ති ත්තම ව කථිනං.
අය ත්මථො කථං ජාිචතබ්මබොති? ‘‘මතෙඤ්මඤව ධම් ානං ෙඞ් මහො
ෙ වාමයො නා ං නා කම් ං නා මධයයං ිචරුත්ති බයඤ්ජනං අභිලාමපො, 

යදිදං කථින’’න්ති පරිවාරපාළියං (පරි. 412) ආ තත්තා ච, ‘‘කතසඤ්කඤව

ධම් ානන්තිමයසුරූපාදිධම්ම සුෙතිකථිනං නා මහොති, මතෙංෙම ොධානං

මිේසීභාමවො. නා ං නා ෙම් න්තිආදිනාපන‘කථින’න්තිඉදංබහූසුධම්ම සු
නා  ත්තං, න පර ත්ථමතොඑමකොධම්ම ොඅත්ථීතිදේමෙතී’’තිඅට්ඨකථායං

(පරි. අට්ඨ. 412) ආ තත්තා ච, ‘‘කයසු රූපාදිධම්ක සූති පුරි වේෙංවුත්ථා
භික්ඛූ, පඤ්චහිඅනූමනොෙඞ්මඝො, චීවර ාමෙො, ධම්ම නෙම නෙමුප්පන්නං

චීවරන්ති එව ාදීසු මයසු රූපාරූපධම්ම සු. සතීති ෙන්මතසු. මිස්සීභාකවොති
ෙංෙග් තා ෙමූහපඤ්ඤත්ති ත්තං. මතනාහන පර ත්ථමතො එමකො ධම්ම ො
අත්ථීතිදේමෙතී’’තිවි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී.පරිවාර2.412) ආ තත්තාච
ජාිචතබ්මබොති. 

මකනට්මඨන කථිනන්ති? ථිරට්මඨන. කේ ා ථිරන්ති? 
අනා න්තචාරඅෙ ාදානචාර ණමභොජනයාවදත්ථචීවරමයොචතත්ථචීවරුප්පාද
ෙඞ්ඛාමත පඤ්චාිචෙංමෙ අන්මතොකරණෙ ත්ථතාය. වුත්තඤ්හි
ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.  හාවග්  3.306) ‘‘පඤ්චාිචෙංමෙ
අන්මතොකරණෙ ත්ථතායථිරන්තිඅත්මථො’’ති, තථා වි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.
ටී.  හාවග්  2.306) වජිරබුද්ධිටීකායඤ්ච (වජිර. ටී.  හාවග්  306). අථවා
මකනට්මඨන කථිනන්ති? ෙඞ් ණ්හනට්මඨන. කථං ෙඞ් ණ්හාතීති? 
පඤ්චාිචෙංමෙඅඤ්ඤත්ථ න්තුංඅදත්වා ෙඞ් ණ්හාතිෙඞ්ඛිපිත්වා ණ්හාති.
වුත්තඤ්හි විනයත්ථ ඤ්ජූොයං (කඞ්ඛා. අභි. ටී. කථිනසික්ඛාපදවණ්ණනා)
‘‘පඤ්චාිචෙංමෙඅඤ්ඤත්ථ න්තුංඅදත්වා ෙඞ් ණ්හනට්මඨනකථින’’න්ති. 
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කථින-ෙද්මදො කාය ධාතුයා මකන ප්චමයන සිජ්ඣතීති? ටීකාචරියා 
ධාතුප්චමය අචින්මතත්වා අිචප්ඵන්නපාටිපදිකවමෙමනව වණ්මණන්ති, 
තේ ා අයං ෙද්මදො රු ්හීසුද්ධනා භූමතො අිචප්ඵන්නපාටිපදිකෙද්මදොති
වු්චති. කථං විඤ්ඤායතීති මච? තීසුපි විනයටීකාසු (ොරත්ථ. ටී.  හාවග් 
3.306; වි. වි. ටී.  හාවග්  2.306; වජිර. ටී.  හාවග්  306; කඞ්ඛා. අභි. ටී.
කථිනසික්ඛාපදවණ්ණනා) ‘‘ථිරන්ති අත්මථො’’ ඉ්මචව වණ්ණිතත්තා.
පඤ්චාිචෙංමෙ අන්මතොකරණෙ ත්ථතායාති පන ථිරතා චේෙ මහතුපදම ව.
අථ වා කථින-ෙද්මදො කථධාතුයා ඉනප්චමයන සිජ්ඣති. කථං? කථ 
ෙඞ් හමණති ේෙ ලද්ධධාතුෙඤ්ඤාදිේෙ පඤ්චාිචෙංමෙ අඤ්ඤත්ථ  න්තුං
අදත්වා ෙඞ් ණ්හාතීති අත්මථ ‘‘ඉන ෙබ්බත්ථා’’ති මයො විභාම න වා
‘‘සුපමතොචා’’තිඑත්ථ ච-ෙද්මදනවා ඉනප්චයංකත්වා පරක්ඛරං මනත්වා
කථිනෙද්දමතො ෙයප්පත්තාදිම්හි කමත රූපං. කථං විඤ්ඤායතීති මච? 
‘‘ෙඞ් ණ්හනට්මඨනා’’ති වුත්තං කඞ්ඛාවිතරණීටීකාපාඨං ිචේොය
විඤ්ඤායති.අථවාකඨකි්ඡජීවමනතිධාතුමතො ඉනප්චයංකත්වාසිජ්ඣති.
අය ත්මථො ‘‘කඨ කි්ඡජීවමන, මුද්ධජදුතියන්මතො ධාතු, ඉමනො’’ති
අභිධානප්පදීපිකාටීකායංවුත්තත්තාවිඤ්ඤායති. 

බහූ පන පණ්ඩිතා ඉ ං පාඨංමයව  මහත්වා ‘‘කථින-ෙද්මදො 
මුද්ධජදුතියන්මතොමයව මහොති, න දන්තමජො’’ති වදන්ති මචව ලිඛන්ති ච, න
පමනවං එකන්තමතො වත්තබ්බං. කේ ා? අභිධානප්පදීපිකාටීකායං
කක්ඛ පරියායං ගුණෙද්දභූතං කඨිනෙද්දං ෙන්ධාය වුත්තං, න
ොෙනමවොහාරමතො නා ෙද්දභූතං. මතමනවාහ ‘‘පඤ්චකං කක්ඛම ’’ති.
අමනමකසු පන පාළිඅට්ඨකථාදිමපොත්ථමකසු ජිනොෙනමවොහාරමතො
නා ෙද්දභූමතො කථින-ෙද්මදො දන්තමජොමයව මයභුමයයන පඤ්ඤායති, 
මතමනව ච කාරමණන අභිධානප්පදීපිකාටීකායම්පි වණ්ණවිපරියාමය 
කථිනන්තිපිවුත්තං.අථවාකත්ථසිලාඝායන්තිධාතුමතොඉනප්චයංකත්වා 
ෙෙංමයො ත්ථකාරං ිචෙංමයො ං කත්වා සිජ්ඣති. අය ත්මථො
සිලාඝාදිසුත්තේෙ වුත්තියං ‘‘සිලාඝ කත්ථමන’’ති වචනමතො, ෙද්දනීතියඤ්ච
‘‘කත්ථනං පෙංෙන’’න්ති වණ්ණිතත්තා ච විඤ්ඤායති. ඉදඤ්ච වචනං
‘‘ඉදඤ්හි කථිනවත්තං නා  බුද්ධප්පෙත්ථ’’න්ති අට්ඨකථාවචමනන ( හාව.
අට්ඨ. 306) ෙම ති. ආචරියා පන ‘‘කඨධාතු ඉනප්චමයො’’ති විකප්මපත්වා
‘‘කඨෙ ත්ථමන’’තිඅත්ථංවදන්ති, තංටීකාසු(ොරත්ථ.ටී. හාවග්  3.306; 
වි. වි. ටී.  හාවග්  2.306; වජිර. ටී.  හාවග්  306; කඞ්ඛා. අභි. ටී. 
කථිනසික්ඛාපදවණ්ණනා) ‘‘ථිරන්ති අත්මථො’’ති වචනං අනමපක්ඛිත්වා
‘‘පඤ්චාිචෙංමෙ අන්මතොකරණෙ ත්ථතායා’’ති මහතුම ව අත්ථභාමවන
 මහත්වාවුත්තංසියා, තංපන ථිරභාවේෙමහතුමයව. 
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කථං විග් මහොකාතබ්මබොති? අයංකථින-ෙද්මදො චතූසු පමදසුනා පදං, 
පඤ්චසු නාම සු සුද්ධනා ං, චතූසු සුද්ධනාම සු රු ්හීසුද්ධනා ං, ද්වීසු 
පාටිපදිකෙද්මදසුඅිචප්ඵන්නපාටිපදිකෙද්දඔ, තේ ාවිග් මහොනකාතබ්මබො. 
වුත්තඤ්හි– 

‘‘රු ්හීඛයාතංිචපාතඤ්චු-පෙග් ාලපනංතථා; 
ෙබ්බනාමිකම මතසු, නකමතොවිග් මහොඡසූ’’ති. 

අය ත්මථො‘‘කථිනන්ති…මප.… ථිරන්තිඅත්මථො’’තිටීකාසු(ොරත්ථ. ටී.
 හාවග් 3.306; වි.වි.ටී. හාවග් 2.306; වජිර.ටී. හාවග් 306; කඞ්ඛා. 
අභි. ටී. කථිනසික්ඛාපදවණ්ණනා) වචනමතො විඤ්ඤායති. අථ වා

පඤ්චාිචෙංමෙඅඤ්ඤත්ථ  න්තුං අදත්වාකථතිෙඞ් ණ්හාතීති ෙථිනං, අයං
වචනත්මථො යථාවුත්තවිනයත්ථ ඤ්ජූොපාඨවමෙන (කඞ්ඛා. අභි. ටී.
කථිනසික්ඛාපදවණ්ණනා) විඤ්ඤායති. අථ වා කඨති කි්මඡන ජීවතීති
කථිමනො, රුක්මඛො, තේෙඑමෙොතිකථිමනො, ථිරභාමවො, මෙො එතේෙ අත්ථීති 

ෙථිනං, පඤ්ඤත්තිජාතං ඨ-කාරේෙ ථ-කාරංකත්වාකථිනන්ති වුත්තං. අයං
නමයො ‘‘කඨ කි්ඡජීවමන’’ති ධාත්වත්ථෙංවණ්ණනාය ච ‘‘පඤ්චාිචෙංමෙ 
අන්මතොකරණෙ ත්ථතාය ථිරන්ති අත්මථො’’ති ටීකාවචමනන (ොරත්ථ. ටී.
 හාවග් 3.306; වි.වි.ටී. හාවග් 2.306; වජිර.ටී. හාවග් 306; කඞ්ඛා.
අභි. කථිනසික්ඛාපදවණ්ණනා) ච ෙම තීති දට්ඨබ්මබො. අථ වා කථීයමත 

සිලාඝමතපෙංසීයමතබුද්ධාදීහීති ෙථිනං, අයංනමයො‘‘කත්ථසිලාඝාය’’න්ති
ධාත්වත්ථෙංවණ්ණනාය ච ‘‘ඉදඤ්හි කථිනවත්තං නා  බුද්ධප්පෙත්ථ’’න්ති
( හාව.අට්ඨ.306) අට්ඨකථාවචමනනචෙම තීති දට්ඨබ්මබො. 

එත්ථ පන ෙඞ්මඛපරුචිත්තා ආචරියේෙ ෙද්දලක්ඛණං අවිචාමරත්වා 

අත්ථම වපු්ඡංකත්වාවිේෙජ්මජතුං ‘‘ෙථිනංඅත්ථරිතුංකෙ ලභන්ක, කෙන

ලභන්තී’’තිආදි ාහ. තත්ථ කෙ ලභන්තීති මක ොමධන්තීති අත්මථො. පඤ්ච

ජනා ලභන්තීති පඤ්ච ජනා ොමධන්ති. කථිනදුේෙේෙ හි දායකා
ප්ඡි මකොටියා චත්තාමරොමහොන්ති, එමකොපටිග් ාහමකොති.‘‘තත්ර, භික්ඛමව, 
ය්වායං චතුවග්ම ො භික්ඛුෙඞ්මඝො ඨමපත්වා තීණි කම් ාිච උපෙම්පදං
පවාරණං අබ්භාන’’න්ති චම්මපයයක්ඛන්ධමක ( හාව. 388) වුත්තත්තා න

පඤ්චවග් කරණීයන්ති  මහතබ්බං. පඨ ප්පවාරණාය පවාරිතාති ඉදං
වේේමඡදං අකත්වා වේෙංවුත්ථභාවෙන්දේෙනත්ථං වුත්තං අන්තරාමයන
අපවාරිතානම්පි වුත්ථවේොනං කථිනත්ථාරෙම්භවමතො. මතමනව

‘‘අප්පවාරිතා වා’’ති අවත්වා ‘‘ඡින්නවස්සා වා පච්ඡිමිොය උප තා වා න

ලභන්තී’’ති එත්තකම ව වුත්තං. අඤ්ඤස්මිං විහාකර වුත්ථවස්සාපි න 

ලභන්තීති නානාසී ාය අඤ්ඤේමිං විහාමර වුත්ථවේො ඉ ේමිං විහාමර

කථිනත්ථාරංන ලභන්තීති අත්මථො. සබ්කබ්තිඡින්නවේොදමයො, අනුප තාපි 
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තත්මථවෙඞ් හිතා. දනිසංසන්තිකථිනාිචෙංෙචීවරං.එකං අත්ථතචීවරංමයව
හි කථිනචීවරං නා  මහොති, අවමෙොිච චීවරාිච වා ොටකා වා 
කථිනාිචෙංොමයවනා . වක්ඛති හි ‘‘අවමෙෙකථිනාිචෙංමෙබලවවත්ථාිච

වේොවාසිකඨිතිකාය දාතබ්බානී’’ති. (වි. ෙඞ් . අට්ඨ. 226) ඉතකරසන්ති 
පුරිමිකායඋප තානං. 

කසො කච පච්ඡිමිොය උපසම්පජ්ජක,  ණපූරකෙො කචව කහොක, 

දනිසංසඤ්චලභතීතිඉමිනාො මණරානංවේසූප  නංඅනුඤ්ඤාතංමහොති.
මෙො හි පුරිමිකාය වේසූප තත්තා ආිචෙංෙං ලභති, ප්ඡිමිකාය පන

උපෙම්පජ්ජිතත්තා  ණපූරමකො මහොතීති. සකච පුරිමිොය උප තා

ෙථිනත්ථාරකුසලා න කහොන්තීතිආදිනා ‘‘අට්ඨධම් මකොවිමදො භික්ඛු, 
කථිනත්ථාර රහතී’’ති විනයවිිච්ඡමය (වි. වි. 2704) ආ තත්තා ෙයං මච
අට්ඨධම් කුෙමලො, ෙයම ව අත්ථරිතබ්බං. මනො මච, අඤ්මඤ
අට්ඨධම් කුෙමලපරිමයසිත්වාමනතබ්බා, එවංඅකත්වා කථිනංඅත්ථරිතුංන

වට්ටතීති දේමෙති. ෙථිනං අත්ථරාකපත්වාති ෙකාරිතවචමනන මතහි
බාහිරමතො ආ තත්මථමරහි ෙයං කථිනං න අත්ථරිතබ්බං, 
ෙබ්බපුබ්බකි්චාදිකං ෙංවිදහිත්වා මත පුරිමිකාය වේසූප තා
අන්මතොසී ට්ඨභික්ඛූමයව අත්ථරාමපතබ්බාති දේමෙති, අඤ්ඤථා අඤ්මඤො
කථිනංඅත්ථරති, අඤ්මඤොආිචෙංෙංලභතීතිආපජ්ජති, නපමනවං යුජ්ජති.

වක්ඛතිහි ‘‘ආිචෙංමෙොපනඉතමරෙංමයවමහොතී’’ති. දානඤ්ච භුඤ්ජිත්වාති
ඛාදනීයමභොජනීයභූතං අන්නපානාදිදානං භුඤ්ජිත්වා. න හි මත වත්ථුදානං
ලභන්ති. 

ෙථිනචීවරං කද ාකදාතුංවට්ටතීතිඑත්ථ‘‘ෙඞ්ඝේෙකථිනචීවරංමද ා’’ති 
වත්තබ්බං. එවඤ්හිෙති ‘‘ඉදංෙඞ්ඝේෙකථිනදුේෙංඋප්පන්න’’න්ති ( හාව.
307) කම් වාචායෙම ති.අථචපනපුබ්මබකතපරිචයත්තා ‘‘ෙඞ්ඝේො’’ති
අවුත්මතපි ෙම්පදානංපාකටන්තිකත්වාඅවුත්තංසියාති.එත්මථමකආචරියා
වදන්ති ‘‘ෙඞ්ඝේොති අවුත්මතපිකාමල දින්නං ෙඞ්ඝිකං මහොතී’’ති, තමත්රවං
වත්තබ්බං ‘‘නකාමලදින්නංෙබ්බංෙඞ්ඝිකංමහොතී’’ති.කථංවිඤ්ඤායතීති
මච? ‘‘යඤ්චකාමලපි ෙඞ්ඝේෙ වා ඉදං අකාලචීවරන්ති, පුග් ලේෙ වා ඉදං
තුය්හං දම්මීතිආදිනා නමයන දින්නං, එතං අකාලචීවරං නා ා’’ති
කඞ්ඛාවිතරණියං (කඞ්ඛා. අට්ඨ. අකාලචිවරසික්ඛාපදවණ්ණනා) ආ තත්තා
පුග් ලිකම්පිමහොතීතිවිඤ්ඤායති, තේ ා පරම්මුඛාපිනා ං වත්වාෙම්මුඛාපි
පාදමූමලඨමපත්වාදින්නංපුග් ලිකම වමහොති, න ෙඞ්ඝිකං.වුත්තඤ්මහතං

අට්ඨකථායං ( හාව. අට්ඨ. 379) ‘‘පුග් ලස්ස කදතීති ‘ඉ ං චීවරං
ඉත්ථන්නා ේෙදම්මී’තිඑවං පරම්මුඛාවා, පාදමූමලඨමපත්වා‘ඉ ං, භන්මත, 
තුම්හාකං දම්මී’තිඑවං ෙම්මුඛා වා මදතී’’ති. එවං පුග් ලිමකෙතිතං චීවරං
ෙඞ්ඝේෙ භාමජතබ්බං මහොති වා න මහොති වාති? මෙො පුග් මලො අත්තමනො
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ෙද්ධිවිහාරිකඅන්මතවාසිකභූතේෙෙඞ්ඝේෙවාඅඤ්ඤේෙ ෙහධම්මිකෙඞ්ඝේෙ
වා භාමජතුකාම ො භාමජයය, අභාමජතුකාම ො ‘‘භාමජතූ’’ති න මකනචි 
වචනීමයො.කථංවිඤ්ඤායතීතිමච? ‘‘නහිපුග් ලේෙආදිේෙදින්නංමකනචි
භාජනීයං මහොතී’’ති ටීකාසුආ  නමතො විඤ්ඤායති. අමථමකආචරියා එවං
වදන්ති ‘‘කථිනේෙ එකං මූලං ෙඞ්මඝොති (පරි. 408) වුත්තත්තා පුග් ලං
උද්දිේෙ දින්මනපි ෙඞ්ඝායත්තං ෙඞ්ඝිකං මහොති. යථා කිං ‘සී ාය දම්මි, 
මෙනාෙනේෙදම්මී’තිවුත්මතපිතංදානං ෙඞ්ඝිකංමහොති, යථාච‘කථිනචීවරං
දම්මී’තිවුත්මතෙඞ්ඝිකංමහොතී’’ති. 

තමත්රවං විචාමරතබ්බං – ‘‘කථිනේෙ එකං මූලංෙඞ්මඝො’’තිවචනං (පරි.
408) කථිනේෙ මූලංකථිනේෙකාරණං දේමෙති. යථා හි මූමල විජ්ජ ාමන
රුක්මඛො තිට්ඨති, අවිජ්ජ ාමන න තිට්ඨති, තේ ා මූලං රුක්ඛේෙ කාරණං
මහොති, පතිට්ඨං මහොති, එවං ෙඞ්මඝ විජ්ජ ාමන කථිනං මහොති, මනො
අවිජ්ජ ාමන, තේ ාෙඞ්මඝොකථිනේෙමූලංකථිනේෙකාරණංනා මහොති.
කථං ෙඞ්මඝ විජ්ජ ාමන කථිනං මහොති? ෙබ්බන්තිම න පරි්මඡමදන
චතුවග් භූමතනෙඞ්මඝන අත්ථාරාරහේෙභික්ඛුමනොඤත්තිදුතියකම් වාචාය
කථිනචීවමරදින්මනමයවමතනචීවමරන අත්ථතංකථිනංනා මහොති, මනො
අදින්මන, තේ ා චතුවග් ෙඞ්මඝ අලබ්භ ාමන ෙහේෙක්ඛත්තුං ‘‘කථිනං
දම්මී’’තිවුත්මතපිකථිනංනා නමහොති, තේ ා උපචාරසී ායපරි්ඡින්මන
විහාමර එමකො වා ද්මව වා තමයො වා චත්තාමරො වා භික්ඛූ විහරන්ති, තත්ථ
කථිනචීවමර උප්පන්මන අඤ්ඤමතො පරිමයසිත්වා චතුවග් ෙඞ්මඝො එමකො 
පටිග් ාහමකොති පඤ්චන්නං භික්ඛූනං පූරමණ ෙති කථිනං අත්ථරිතුං ලභති, 
නාෙති, එවං ෙඞ්මඝවිජ්ජ ාමනමයවකථිනංනා මහොති, මනොඅවිජ්ජ ාමන, 
තේ ාෙඞ්ඝේෙකථිනේෙ මූලභූතතංකාරණභූතතංෙන්ධාය‘‘කථිනේෙඑකං
මූලං ෙඞ්මඝො’’ති වුත්තං. ‘‘කථින’’න්ති වුත්මත ෙඞ්ඝිකංමයව මහොති, මනො
පුග් ලිකන්ති අධිප්පාමයො එතේමිං පාමඨ න ලබ්භති. යථා කිං
‘‘කි්චාධිකරණේෙ එකං මූලං ෙඞ්මඝො’’ති (චූ ව. 219) එත්ථ 
අපමලොකනකම් ඤත්තිකම් ඤත්තිදුතියකම් ඤත්තිචතුත්ථකම් ෙඞ්ඛාතං
කි්චාධිකරණං චතුවග් ාදිමක ෙඞ්මඝ විජ්ජ ාමනමයව මහොති, මනො
අවිජ්ජ ාමන, තේ ා ෙඞ්ඝේෙ කි්චාධිකරණේෙ මූලභූතතං කාරණභූතතං
ෙන්ධාය ‘‘කි්චාධිකරණේෙ එකං මූලං ෙඞ්මඝො’’ති වු්චති, එවංෙම්පදමිදං
දට්ඨබ්බං. 

යදිපි වුත්තං ‘‘යථා ‘සී ාය දම්මි, මෙනාෙනේෙ දම්මී’තිආදීසු තං දානං
ෙඞ්ඝායත්තම ව මහොති, තථා ‘කථින දම්මී’ති වුත්මත පුග් ලං උද්දිේෙ
දින්මනපි ෙඞ්ඝායත්තම ව ෙඞ්ඝිකම ව මහොතී’’ති, තථාපි එවං විචාරණා
කාතබ්බා– ‘‘සී ායදම්මි, මෙනාෙනේෙදම්මී’’තිආදීසුසී ාච මෙනාෙනඤ්ච
දානපටිග් ාහකා න මහොන්ති, තේ ා සී ට්ඨේෙ ච මෙනාෙනට්ඨේෙ ච 
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ෙඞ්ඝේෙආයත්තං මහොති, පුග් මලො පන දානපටිග් ාහමකොව, තේ ා ‘‘ඉ ං
කථිනචීවරං ඉත්ථන්නා ේෙ භික්ඛුමනො දම්මී’’ති පරම්මුඛා වා තේෙ
භික්ඛුමනො පාදමූමල ඨමපත්වා ෙම්මුඛා වා දින්නං කථං ෙඞ්ඝායත්තං
ෙඞ්ඝෙන්තකං භමවයය, එවං ෙඞ්ඝේෙ අපරිණතං පුග් ලිකචීවරං ෙඞ්ඝේෙ
පරිණාම යය, නවසු අධම්මිකදාමනසු එකං භමවයය, තේෙ චීවරේෙ
පටිග් මහොපි නවසු අධම්මිකපටිග් මහසු එමකො භමවයය, තේෙ චීවරේෙ
පරිමභොම ොපිනවසුඅධම්මිකපරිමභොම සුඑමකොභමවයය.කථංවිඤ්ඤායතීති

මච? නව අධම්මිොනි දානානීති ෙඞ්ඝේෙ පරිණතං අඤ්ඤෙඞ්ඝේෙ වා
මචතියේෙ වා පුග් ලේෙ වා පරිණාම ති, මචතියේෙ පරිණතං
අඤ්ඤමචතියේෙ වා ෙඞ්ඝේෙ වා පුග් ලේෙ වා පරිණාම ති, පුග් ලේෙ
පරිණතංඅඤ්ඤපුග් ලේෙ වාෙඞ්ඝේෙවාමචතියේෙවාපරිණාම ති, ‘‘නව

අධම්මිකා පරිමභො ා’’ති ආ තං පරිවාරපාළිඤ්ච (පරි. 329) ‘‘නව 

පටිග් හපරිකභො ාති එමතෙංමයව දානානං පටිග් හා ච පරිමභො ා චා’’ති
ආ තං අට්ඨකථඤ්ච(පරි.අට්ඨ.329) ඔමලොමකත්වාවිඤ්ඤායතීති. 

අථාපි එවං වදන්ති – දායමකො ෙඞ්ඝත්මථරේෙ වා  න්ථධුතඞ් වමෙන 
අභිඤ්ඤාතේෙ වා භත්තුද්මදෙකේෙ වා පහිණති ‘‘අම්හාකං
භත්තග් හණත්ථාය අට්ඨ භික්ඛූ  මහත්වා ආ ්ඡථා’’ති, ෙමචපි
ඤාතිඋපට්ඨාමකහි මපසිතං මහොති, ඉම  තමයො ජනා පු්ඡිතුං න ලභන්ති.
ආරු ්හාමයව ාතිකං, ෙඞ්ඝමතො අට්ඨභික්ඛූඋද්දිොමපත්වා අත්තනවම හි
 න්තබ්බං. කේ ා? භික්ඛුෙඞ්ඝේෙ හි එමත භික්ඛූ ිචේොය ලාමභො
උප්පජ්ජතීති.  න්ථධුතඞ් ාදීහි පන අනභිඤ්ඤාමතො ආවාසිකභික්ඛු පු්ඡිතුං
ලභති, තේ ාමතන‘‘කිංෙඞ්ඝමතො ණ්හාමි, උදාහුමයජානාමි, මතහිෙද්ධිං
ආ ්ඡාමී’’ති  ාතිකං ආමරොමපත්වා යථා දායකා වදන්ති, තථා
පටිපජ්ජිතබ්බන්ති (චූ ව. අට්ඨ. 325), ඊදිමෙසු ඨාමනසු ‘‘ෙඞ්ඝේෙ ලාමභො 
පුග් ලං උපිචේොය උප්පජ්ජතී’’ති වචනං උපිචධාය ‘‘ෙඞ්ඝේෙ ලාමභො
පුග් ලං ිචේොය උප්පජ්ජති, පුග් ලේෙ පත්තලාමභො ෙඞ්ඝං ආ සිත්වා
මදන්මතො ෙඞ්ඝායත්මතොමහොතී’’තිවිඤ්ඤායතීති. 

ඉ ේමිම්පි වචමන එවං විචාරණා කාතබ්බා – තේමිං තු ිච න්තමන න
පුග් ලංමයව ිච න්මතති, අථ මඛො ෙෙඞ්ඝං පුග් ලං ිච න්මතති. තත්ථ තු 
‘‘ෙඞ්ඝ’’න්තිඅවත්වා ‘‘අට්ඨභික්ඛූ’’තිවුත්තත්තා ‘‘කිංෙඞ්ඝමතො ණ්හාමි, 
උදාහු මය ජානාමි, මතහි ෙද්ධිං ආ ්ඡාමී’’ති අනභිඤ්ඤාමතො පුග් මලො
පු්ඡිතුං ලභති. ෙඞ්ඝත්මථරේෙ පන ෙඞ්ඝං පරිහරිත්වා වසිතත්තා ‘‘අට්ඨ
භික්ඛූ’’ති වුත්මත ෙඞ්ඝං ඨමපත්වා අඤ්මඤෙං  හණකාරණං නත්ථි, 
 න්ථධුතඞ් වමෙන අභිඤ්ඤාතපුග් මලොපි ෙඞ්ඝේෙ පුඤ්ඤිචේසිතත්තා
‘‘අට්ඨ භික්ඛූ’’ති වුත්මත ෙඞ්ඝමතොමයව  ණ්හාති, භත්තුද්මදෙකේෙපි
මදවසිකං ෙඞ්ඝේමෙව භත්තවිචාරණත්තා ‘‘අට්ඨ භික්ඛූ’’ති වුත්මත ෙඞ්ඝං
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ඨමපත්වා අඤ්මඤෙං  හණකාරණං නත්ථි. එවං ‘‘අට්ඨ භික්ඛූ  මහත්වා
ආ ්ඡථා’’ති ෙහ ෙඞ්මඝන ිච න්තිතත්තා ‘‘ඉම  තමයො ජනා පු්ඡිතුං න
ලභන්තී’’තිවුත්තං, න‘‘ත්වංආ ්ඡාහී’’තිපුග් ලේමෙව ිච න්තමනෙතිපි
ෙඞ්ඝං  මහත්වා ආ න්තබ්බමතොති. එවං ‘‘අට්ඨ භික්ඛූ  මහත්වා
ආ ්ඡථා’’තිෙෙඞ්ඝේමෙවපුග් ලේෙිච න්තිතත්තාෙඞ්මඝො  මහතබ්මබො
මහොති, න ‘‘තුම්මහ ආ ්ඡථා’’ති පුග් ලේමෙව ිච න්තිතත්තා, තේ ා 
‘‘පුග් ලේෙ ලාමභො ෙඞ්ඝායත්මතො’’ති න ෙක්කා වත්තුං, අට්ඨකථාදීසු
පකරමණසුපි ‘‘පුග් ලං ිචේොය ෙඞ්ඝේෙ ලාමභො උප්පජ්ජති’’ ඉ්මචව 
වුත්මතො, න ‘‘පුග් ලේෙ ලාමභො ෙඞ්ඝායත්මතො’’ති. චීවරලාභමඛත්තභූතාසු
අට්ඨසු  ාතිකාසුච‘‘ෙඞ්ඝේෙමදතී’’තිචවිසුං, ‘‘පුග් ලේෙමදතී’’තිචවිසුං

ආ තං. පුග් ලස්ස කදතීති ‘‘ඉ ං චීවරං ඉත්ථන්නා ේෙ දම්මී’’ති එවං
පරම්මුඛා වා, පාදමූමල ඨමපත්වා ‘‘ඉ ං භන්මත තුම්හාකං දම්මී’’ති එවං 
ෙම්මුඛාවාමදතීති. 

ඉදාිච පන චීවරං දාතුකා ා උපාෙකා වා උපාසිකාමයො වා ෙයං 
අනා න්ත්වා පුත්තදාොදමයො ආණාමපන්තාපි ‘‘ඉ ං චීවරං ඉත්ථන්නා ේෙ
මථරේෙ මදථා’’ති වත්වා පුග් ලේමෙව දාමපන්ති, ො ං  න්ත්වා දදන්තාපි
පාදමූමල ඨමපත්වාවාහත්මථඨමපත්වාවාහත්මථනඵුොමපත්වාවාදදන්ති
‘‘ඉ ං, භන්මත, චීවරං තුම්මහ උද්දිේෙ එත්තකං ධනං පරි්චජිත්වා කතං, 
එවඤ්ච එවඤ්ච හත්ථකම් ං කත්වා ෙම්පාදිතං, තේ ා තුම්මහ ිචවාෙථ
පාරුපථපරිභුඤ්ජථා’’තිආදීිච වදන්ති, තේෙපුග් ලේෙපරිමභො කරණම ව
ඉ්ඡන්ති, නෙඞ්ඝේෙදානං.මකචි අතුට්ඨකථම්පිකමථන්ති.එවංපුග් ලම ව
උද්දිේෙ දින්නචීවරේෙ ෙඞ්මඝන ආයත්තකාරණං නත්ථි. ‘‘ෙමච පන ‘ඉදං
තුම්හාකඤ්ච තුම්හාකං අන්මතවාසිකානඤ්ච දම්මී’ති එවං වදති, මථරේෙ ච
අන්මතවාසිකානඤ්ච පාපුණාතී’’ති ( හාව. අට්ඨ. 379) ආ  නමතො එවං
වත්වා මදන්මත පන ආචරියන්මතවාසිකානං පාපුණාති, අනන්මතවාසිකේෙ
පනන පාපුණාති.‘‘උද්මදෙං මහතුංආ මතො මහත්වා ්ඡන්මතොචඅත්ථි, 
තේෙපි පාපුණාතී’’ති ආ  නමතො බහිසී ට්ඨේෙ ධම් න්මතවාසිකේෙපි 
පාපුණාති. ‘‘තුම්මහහි ෙද්ධිං ිචබද්ධචාරිකභික්ඛූනං දම්මීති වුත්මත 
උද්මදෙන්මතවාසිකානං වත්තං කත්වා උද්මදෙපරිපු්ඡාදීිච  මහත්වා
විචරන්තානං ෙබ්මබෙං පාපුණාතී’’ති ( හාව. අට්ඨ. 379) ආ  නමතො එවං
වත්වා මදන්මත ධම් න්මතවාසිකානං වත්තපටිපත්තිකාරකානඤ්ච
අන්මතවාසිකානං පාපුණාති. එවං දායකානං වචනානුරූපම ව දානේෙ
පවත්තනමතො ‘‘යථා දායකා වදන්ති, තථා පටිපජ්ජිතබ්බ’’න්ති (චූ ව. අට්ඨ.
325) අට්ඨකථාචරියාවදන්ති. 

එවංඉදාිචදායකාමයභුමයයනපුග් ලේමෙවමදන්ති, ෙමතසු ෙහේමෙසු
එමකොමයව පණ්ඩිමතො බහුේසුමතො දායමකො ෙඞ්ඝේෙ දමදයය, 
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පුග් ලිකචීවරඤ්ච ෙඞ්ඝිකභවනත්ථායඅකරිය ානංනඤත්තියාකම් වාචාය
ච අරහං මහොති.කථං විඤ්ඤායතීති මච? ඤත්තිකම් වාචාවිමරොධමතො.කථං
විමරොමධොති මච? ඤත්තියා කම් වාචාය ච ‘‘ඉදං ෙඞ්ඝේෙ කථිනදුේෙං
උප්පන්න’’න්තිකථිනචීවරේෙ ෙඞ්ඝිකභාමවො වුත්මතො, ඉදාිච පනතං චීවරං
‘‘පුග් ලේෙ දින්නං පුග් ලික’’න්ති වචනත්ථානුරූපමතො පුග් ලිකං මහොති, 
එවම්පි විමරොමධො. ‘‘ෙඞ්මඝො ඉ ං කථිනදුේෙං ඉත්ථන්නා ේෙ භික්ඛුමනො
දමදයය කථිනං අත්ථරිතු’’න්ති එත්ථ ච ෙඞ්මඝොති ධාතුයා කත්තා මහොති, 
භික්ඛුමනොති ෙම්පදානං, ඉධ පන ෙඞ්ඝේෙ තේමිං කථිනචීවමර
අිචේෙරභාවමතොෙඞ්මඝොකත්තානමහොති, භික්ඛුපටිග් ාහලක්ඛණාභාවමතො 
ෙම්පදානං න මහොති, එවම්පි විමරොමධො. දායමකන පන ෙඞ්ඝේෙ
පරි්චත්තත්තා ෙඞ්ඝිකභූතං කථිනචීවරං යේමිං කාමල ෙඞ්මඝො කථිනං
අත්ථරිතුං අට්ඨඞ් ෙ න්නා තේෙ භික්ඛුමනො මදති, තේමිං කාමල
ඤත්තිදුතියකම් වාචං ඉදාිච  නුේො ‘‘ඤත්තී’’තිමවොහරන්ති, තඤ්ච චීවරං
‘‘ඤත්තිලද්ධචීවර’’න්ති, තං චීවරදායකඤ්ච‘‘ඤත්තිලද්ධදායමකො’’ති, තේ ා
ෙඞ්ඝිකචීවරම ව ඤත්තිලද්ධං මහොති, මනො පුග් ලිකචීවරං.
ඤත්තිලද්ධකාලමතො පන පට්ඨාය තං චීවරං පුග් ලිකං මහොති. කේ ා? 
අත්ථාරකපුග් ලේෙචීවරභාවමතොති. 

අථාපි වදන්ති ‘‘දින්නන්ති පාඨඤ්ච ‘ොමධන්තී’ති පාඨඤ්ච ‘ආිචෙංෙං
ලභන්තී’ති පාඨඤ්ච උපිචධාය අය ත්මථො විඤ්ඤායතී’’ති, 
තත්ථාය ාචරියාන ධිප්පාමයො– ‘‘දින්නංඉදංෙඞ්මඝනා’’තිඑත්ථදා-ධාතුයා 
ෙඞ්මඝනාති කත්තා, ඉදන්ති කම් ං, ඉ ේෙ කථිනචීවරේෙ ෙඞ්ඝිකත්තා
ෙඞ්මඝන දින්නං මහොති, මතන විඤ්ඤායති ‘‘කථින’’න්ති වුත්මත ෙඞ්ඝිකං

මහොතීති. ‘‘ෙථිනත්ථාරංකෙලභන්තීතිඑත්ථ කෙ ලභන්තීතිමකොමධන්තීති
අත්මථො.පඤ්චජනාොමධන්තී’’ති වජිරබුද්ධිටීකායං(වජිර.ටී. හාවග් 306) 

වුත්තං.තත්ථ පඤ්ච ජනාතිෙඞ්මඝොවුත්මතො, ඉමිනාපිවිඤ්ඤායති‘‘කථිනන්ති

වුත්මතෙඞ්ඝිකං මහොතී’’ති. දනිසංසංලභන්තීතිඑත්ථචෙඞ්ඝිකත්තාෙබ්මබ 
සී ට්ඨකභික්ඛූආිචෙංෙං ලභන්ති, ඉමිනාපි විඤ්ඤායති ‘‘කථිනන්ති වුත්මත
ෙඞ්ඝිකං මහොතී’’ති. 

තත්රාමපයවං විචාරණා කාතබ්බා – පුබ්මබදායකා චත්තාමරොපි ප්චමය
මයභුමයයන ෙඞ්ඝේමෙව මදන්ති, තේ ා ෙඞ්ඝේෙ චතුප්චයභාජනකථා 
අතිවිත්ථාරා මහොති. අප්පකමතො පන පුග් ලේෙ මදන්ති, තේ ා ෙඞ්ඝේෙ
දින්නං කථිනචීවරංෙඞ්මඝනඅත්ථාරකේෙපුග් ලේෙදින්නංෙන්ධායවුත්තං. 

සාකධන්තීති ච කථිනදුේෙේෙ දායකා චත්තාමරො, පටිග් ාහමකො එමකොති 

පඤ්චජනාකථිනදානකම් ංොමධන්තීතිවුත්තං. දනිසංසං ලභන්තීතිඉදඤ්ච
අත්ථාරකේෙ ච අනුම ොදනානඤ්ච භික්ඛූනං ආිචෙංෙලාභම ව වුත්තං, න
එමතහි පාමඨහි ‘‘කථින’’න්ති වුත්මත ෙඞ්ඝිකං මහොතීති අත්මථො 
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විඤ්ඤාතබ්මබො මහොතීති දට්ඨබ්මබො. ෙඞ්ඝේෙ උප්පන්නචීවරං ෙඞ්මඝන
අත්ථාරකේෙ දින්නභාමවො කථං විඤ්ඤායතීති? ‘‘ඉදං ෙඞ්ඝේෙ කථිනදුේෙං
උප්පන්නං, ෙඞ්මඝොඉ ංකථිනදුේෙං ඉත්ථන්නා ේෙභික්ඛුමනොමදතිකථිනං
අත්ථරිතු’’න්තිවුත්තංපාළිපාඨඤ්ච( හාව. 307) ‘‘ෙඞ්මඝොඅජ්ජකථිනදුේෙං
ලභිත්වා පුනදිවමෙ මදති, අයං ිචචයෙන්ිචධී’’ති වුත්තං අට්ඨකථාපාඨඤ්ච
දිේවාවිඤ්ඤායතීති.ෙඞ්ඝෙන්තකභූතංචීවරම වදානකිරියාය කම් ං, ෙඞ්මඝො
කත්තා, පුග් මලො ෙම්පදානං භවිතුං අරහභාමවො ච යථාවුත්තපාළිපාඨම ව 
උපිචධායවිඤ්ඤායතීති. 

එවං ෙන්මත පුග් ලේෙ දින්නං පුග් ලිකචීවරං ෙඞ්ඝිකං කාතුං කථං
පටිපජ්ජිතබ්බන්ති? ෙමච මෙො පටිග් ාහකපුග් මලො දායකානං එවං වදති
‘‘උපාෙක දානං නා  පුග් ලේෙ දින්නමතො ෙඞ්ඝේෙ දින්නං  හප්ඵලතරං
මහොති, තේ ා ෙඞ්ඝේෙ මදහි, ෙඞ්ඝේෙ දත්වා පුනෙඞ්මඝන අත්ථාරාරහේෙ
භික්ඛුමනො කම් වාචාය දත්වා මතන පුග් මලන යථාවිනයං අත්ථමතමයව
කථිනං නා  මහොති, න පුග් ලේෙ දත්වා පුග් මලන ො ංමයව අත්ථමත, 
තේ ාෙඞ්ඝේෙමදහී’’තිඋමයයොමජත්වාෙඞ්ඝේෙදාපිමතපිතං චීවරංෙඞ්ඝිකං
මහොති කථිනත්ථාරාරහං. යදි පන දායමකො අප්පේසුතතාය ‘‘නාහං, භන්මත, 
කිඤ්චි ජානාමි, ඉ ං චීවරං තුම්හාකම ව දම්මී’’ති වක්ඛති, එවං ෙති 
පුග් ලිකවමෙමනව ෙම්පටි්ඡිත්වා මතන පුග් මලන තං චීවරං ෙඞ්ඝේෙ
දින්නම්පි ෙඞ්ඝිකංමහොති. 

යදි එවං ෙ මණමනව ෙ ණේෙ දින්නං චීවරං කථං කථිනත්ථාරාරහං 
භමවයයාති? මනොනභමවයය.වුත්තඤ්මහතංඅට්ඨකථායං( හාව.අට්ඨ.306) 
‘‘කථිනං මකන දින්නං වට්ටති? මයන මකනචි මදමවන වා  නුේමෙන වා
පඤ්චන්නං වා ෙහධම්මිකානං අඤ්ඤතමරන දින්නං වට්ටතී’’ති. අථ කේ ා
පරම්පරභූමතහිආචරිමයහි ඤත්තිලද්ධචීවරමතොඅවමෙොිචචීවරාිචෙඞ්ඝේෙ
භාමජත්වා එව පරිභුඤ්ජිතානීති? වු්චමත – එක්මච භික්ඛූ
ආචරියපරම්පරා තඅනඋොමරමනව පටිපජ්ජන්ති, මකචිබහූනංකිරියං දිේවා
දිට්ඨානු තිවමෙන පටිපජ්ජන්ති, බහුේසුතාපි මකචි මථරා අරු්චන්තාපි
පමවණිමභදභමයන පටිපජ්ජන්ති, අපමරරුචිවමෙන අත්ථඤ්ච අධිප්පායඤ්ච
පරිණාම ත්වා  ණ්හන්ති, පකරණම වානු තභික්ඛූ පන
යථාපකරණා තම ව අත්ථං  මහත්වා ෙඞ්ඝිකඤ්ච පුග් ලිකඤ්ච අමිේෙං
කත්වා, කාලචීවරඤ්ච අකාලචීවරඤ්ච අමිේෙං කත්වා  ණ්හන්ති. 
භික්ඛුිචවිභඞ්ම (පාචි.738) ‘‘ථූලනන්දාභික්ඛුනීඅකාලචීවරං‘කාලචීවර’න්ති 
අධිට්ඨහිත්වා භාජාමපේෙති, අථ භ වා ිචේෙග්ගියපාචිත්තියාපත්තිං 
පඤ්ඤමපසී’’ති ආ තං, තේ ා ලජ්ජීමපෙලබහුේසුතසික්ඛාකා භූමතන
භික්ඛුනා අමනක-පාළිඅට්ඨකථාදමයො පකරමණ ඔමලොමකත්වා ෙංෙන්දිත්වා 
පකරණම වානු න්තබ්බං, න අඤ්මඤෙං කිරියං ෙද්දහිතබ්බං, න ච
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අනු න්තබ්බං.භ වමතො හිධර ානකාමලවාතමතොප්ඡාවාපුබ්මබදායකා
මයභුමයයන චත්තාමරො ප්චමය ෙඞ්ඝේමෙව මදන්ති, තේ ා
ෙඞ්ඝිකමෙනාෙනේෙ ෙඞ්ඝිකචීවරේෙ ච බාහුල්ලමතො පුබ්බාචරියා ෙඞ්ඝේෙ
භාමජත්වාඑවපරිභුඤ්ජිංසු. 

ඉදාිචපනදායකාමයභුමයයනචත්තාමරොප්චමයපුග් ලේමෙව මදන්ති, 
තේ ා මෙනාෙනම්පි අභිනවභූතං පුග් ලිකම ව බහුලං මහොති, චීවරම්පි 
පුග් ලිකම වබහුලං. දලිද්දාපිසුත්තකන්තනකාලමතොපට්ඨාය ‘‘ඉ ංචීවරං
කථිනකාමල ඉත්ථන්නා ේෙ භික්ඛුමනො දේොමී’’ති චින්මතත්වා ච තමථව
වත්වා ච ෙබ්බකි්චාිච කමරොන්ති,  හද්ධනා ච ොටකේෙ කීණිතකාලමතො
පට්ඨායතමථව චින්මතත්වාකමථත්වාකමරොන්ති, දානකාමලච‘‘ඉ ංචීවරං
ඉත්ථන්නා ේෙ මදහී’’ති පුත්තදාොදමයො වා මපමෙන්ති, ො ං වා  න්ත්වා
චීවරංතේෙභික්ඛුේෙපාදමූමලවා හත්මථවාඨමපත්වා ‘‘ඉ ංචීවරංතුය්හං 
දම්මී’’තිවත්වා වා චින්මතත්වා වා මදන්ති, ෙමතසුවා ෙහේමෙසු වා එමකො
පණ්ඩිතපුරිමෙො ‘‘පුග් ලේෙ දින්නදානමතො ෙඞ්ඝේෙ දින්නං  හප්ඵල’’න්ති
ඤත්වා‘‘ඉ ංකථිනචීවරංෙඞ්ඝේෙ දම්මී’’තිවත්වාවාචින්මතත්වාවාමදති, 
තේෙොදක්ඛිණාෙඞ්ඝ තාමහොති.ෙමච පනදායමකොපුග් ලේෙදාතුකාම ො
මහොති, පුග් මලො පන තේෙ  හප්ඵලභාවමි්ඡන්මතො දක්ඛිණා-
විභඞ් සුත්තාදිධම් මදෙනාය ( . ිච. 3.376 ආදමයො) පුග් ලිකදානමතො 
ෙඞ්ඝිකදානේෙ  හප්ඵලභාවං ජානාමපත්වා ‘‘ඉ ං තව චීවරං ෙඞ්ඝේෙ
මදහී’’ති උමයයොමජති, දායමකොපි තේෙ වචනං ෙම්පටි්ඡිත්වා ‘‘ඉ ං
කථිනචීවරං ෙඞ්ඝේෙ දම්මී’’ති වත්වා වා චින්මතත්වා වා මදති, එවම්පි ො
දක්ඛිණාෙඞ්ඝ තා මහොති. 

යදි පන භික්ඛුනා උමයයොජිමතොපි දුප්පඤ්මඤො දායමකො තේෙ වචනං 
අනාදියිත්වා පුග් ලේමෙව මදති, තේෙ ො දක්ඛිණා පුග් ල තා මහොති. අථ
පනමෙො පුග් මලොෙයංෙම්පටි්ඡිත්වාපුනෙඞ්ඝේෙපරි්චජති, එවම්පිතං
චීවරං ෙඞ්ඝිකං මහොති, තං ෙඞ්ඝිකවමෙන භාමජතබ්බං. යදි පන දායමකොපි
පුග් ලේමෙවමදති, පුග් මලොපිෙම්පටි්ඡිත්වානපරි්චජති, එවංෙන්මතතං
චීවරංපුග් ලිකංමහොති, නකථිනකාල ත්මතනවාකථිනවචන ත්මතනවා
ෙඞ්ඝිකංමහොති.ඉදාිචපනඉමිනානමයන පුග් ලිකචීවරංමයවබහුලංමහොති.
එවං ෙන්මතපිආචරියපරම්පරා පමවණිං අභින්දිතුකා ා ෙඞ්ඝිකං වියකත්වා
භාමජත්වාපරිභුඤ්ජිංසු. යදිමුඛයමතො ෙඞ්ඝිකංසියා, ෙඞ්මඝනදින්නමතොපරං
එකසූචි ත්තම්පිපුග් මලොඅධිකං ණ්හිතුංන ලමභයය. 

එක්මචමථරාෙඞ්ඝිකන්තිපනවදන්ති, භාජනකාමලපනඉේෙරවතාය 
යථාරුචි විචාමරන්ති, එක්මච භික්ඛූ මුඛයෙඞ්ඝිකන්ති  ඤ්ඤ ානා
අභාමජතුකා ම්පි පුග් ලං අභිභවිත්වා භාජාමපන්ති, තේෙ පුග් ලේෙ  ාතා
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පිතා ඤාතකා උපාෙකාදමයො ‘‘අම්හාකං පුත්තේෙ මද , අම්හාකං 
ඤාතකභික්ඛුේෙ මද , අම්හාකං කුලූපකේෙ මද ා’’ති, අඤ්මඤපි ෙද්ධා
පෙන්නා දායකා ‘‘ඉත්ථන්නා ේෙ පුග් ලේෙ මද ා’’ති විචාමරත්වා
පරම්මුඛාපි ‘‘ඉ ංචීවරං ඉත්ථන්නා ේෙ දම්මී’’තිවත්වාෙම්මුඛාපිපාදමූමල
වා හත්මථ වා ඨමපත්වා මදන්ති, එවරූපං චීවරං පුග් ලිකං මහොති, ෙඞ්ඝං
ආ සිත්වා අවුත්තත්තා ෙඞ්ඝායත්තං න මහොති, ‘‘කථිනං දේොමී’’ති වා
‘‘කථිනං දාතුං  මතො’’ති වා ‘‘කථිනචීවර’’න්ති වා පුබ්බාපරකාමලසු වචනං
පන මුඛයකථිනභූතේෙ ෙඞ්ඝිකචීවරේෙ කාමල දින්නත්තා තදුපචාරමතො
මවොහාර ත්තං මහොති. යථා කිං? ‘‘උමපොෙථික’’න්ති වුත්තං භත්තං චුද්දෙසු
ෙඞ්ඝිකභත්මතසු අන්මතො ධං මුඛයෙඞ්ඝිකං මහොති, ෙ ාදින්නඋමපොෙථා 
දායකා ොයං භුඤ්ජිතබ්බභත්තභා ං ෙඞ්ඝේෙ මදන්ති, තං ෙඞ්මඝො
ෙලාකභත්තං විය ඨිතිකංකත්වාභුඤ්ජති, ඉතිෙඞ්ඝේෙ දින්නත්තා ෙඞ්ඝිකං
මහොති.ඉදාිචපනදායකා අත්තමනොඅත්තමනොකුලූපකේෙවාඤාතිභික්ඛුේෙ
වා උමපොෙථදිවමෙසු භත්තං මදන්ති, තං ෙඞ්ඝේෙ අදින්නත්තා ෙඞ්ඝිකං න
මහොති. එවං ෙන්මතපි උමපොෙථදිවමෙ දින්නත්තා මුඛයවමෙන
පවත්තඋමපොෙථභත්තං විය තදුපචාමරන ‘‘උමපොෙථභත්ත’’න්ති මවොහරීයති, 
එවංෙම්පදමිදංදට්ඨබ්බං. 

එවංඉ ේමිංකාමලමයභුමයයනපුග් ලේමෙවදින්නත්තා පුග් ලිකභූතං
චීවරං ඤත්තිකම් වාචාරහං න මහොති, ෙඞ්ඝිකම ව ඤත්තිකම් වාචාරහං 
මහොති, තමදවචපඤ්චාිචෙංෙකාරණංමහොති, තේ ාපණ්ඩිමතනපුග් මලන
‘‘උපාෙකා ෙඞ්මඝ මදථ, ෙඞ්මඝ දින්නං  හප්ඵලං මහොතී’’තිආදිනා
ිචමයොමජත්වා දාමපතබ්බං, ෙයං වා ෙම්පටි්ඡිත්වා ෙඞ්ඝේෙ පරි්චජිතබ්බං.
එවං පරි්චජිතත්තා ෙඞ්ඝිකභූතං චීවරං ඤත්තිකම් වාචාරහඤ්ච මහොති
පඤ්චාිචෙංෙිචප්ඵාදකඤ්ච. එවං ිචමයොජනඤ්ච ‘‘ෙඞ්මඝ ම ොතමි මදහි, 
ෙඞ්මඝ මත දින්මන අහඤ්මචව පූජිමතො භවිේොමි ෙඞ්මඝො චා’’ති ( . ිච.
3.376) භ වතාවුත්තවචනංඅනු තංමහොතීතිදට්ඨබ්බං. 

පරිෙම් ං ෙකරොන්තානං භික්ඛූනං යාගුභත්තඤ්ච දාතුං වට්ටතීති ඉදං 
පු්ඡිතත්තාමදොමෙොනත්ථීතිකත්වාවුත්තං, අපු්ඡිමතපනඑවංකමථතුංන

වට්ටති. ඛලි ක්ඛිතසාටකෙොති අහතවත්ථං ෙන්ධාය වුත්තං. සුට්ඨු

කධොවිත්වාතිආදිනා ෙපුබ්බකරණං අත්ථාරං දේමෙති. 
මධොවනසිබ්බනරජනකප්පකරමණන හි විචාරණමඡදනබන්ධනාිචපි
දේසිතාිචමයවමහොන්ති, අත්ථාරදේෙමනනප්චුද්ධාරඅධිට්ඨානාිචපිදේමෙති. 

සූචිදදීනි චීවරෙම්මුපෙරණානිසජ්කජත්වාබ්හූහිභික්ඛූහිසද්ධින්තිඉදංපන 

සිබ්බනේෙ උපකරණිචදේෙනං. තදකහවාති ඉදං පන 
කරණෙන්ිචධිම ොචනත්ථං වුත්තං. දායකේෙ හත්ථමතො ොටකං
ලද්ධදිවමෙමයවෙඞ්මඝන අත්ථාරකේෙභික්ඛුමනො දාතබ්බං, එවංඅමදන්මත
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පටුන 

ිචචයෙන්ිචධි මහොති. අත්ථාරමකනපි ෙඞ්ඝමතො ලද්ධදිවමෙමයව කථිනං
අත්ථරිතබ්බං, එවංඅකමරොන්මතකරණෙන්ිචධිමහොති. 

අඤ්ඤානි ච බ්හූනි දනිසංසවත්ථානි කදතීති ඉමිනා
අත්ථරිතබ්බොටමකොමයව කථිනොටමකො නා , තමතො අඤ්මඤ ොටකා
බහමවොපි කථිනාිචෙංොමයව නා ාති දේමෙති. එමතන ච
‘‘කථිනාිචෙංමෙො’’තිවත්ථාිචමයවවුත්තාිචනඅග්මඝොති දීමපති.යදිඅග්මඝො
වුත්මතොසියා, එවංෙති ‘‘බහ්වාිචෙංොිචකථිනවත්ථාිචමදතී’’ති වත්තබ්බං, 
එවං පන අවත්වා ‘‘බහූිච කථිනාිචෙංෙවත්ථාිච මදතී’’ති වුත්තං, මතන 
ඤායති ‘‘නඅග්මඝො වුත්මතො’’ති, තේ ාබහ්වාිචෙංෙභාමවො අග්ඝවමෙනන

 මහතබ්මබො, අථ මඛො වත්ථවමෙමනව  මහතබ්මබොති. ඉතකරොති අඤ්මඤො

දායමකො. තථා තථා ඔවදිත්වා සඤ්ඤාකපතබ්කබ්ොති ‘‘උපාෙක දානං නා 
ෙඞ්ඝේෙදින්නකාලමතොපට්ඨාය හප්ඵලං මහොති හාිචෙංෙං, අත්ථාමරොපන
භික්ඛූනං උපකාරත්ථාය භ වතා අනුඤ්ඤාමතො, තේ ා ඤත්තිලද්ධම්පි
අලද්ධම්පි හප්ඵලම වා’’තිවා‘‘උපාෙකඅයම්පිදායමකො ෙඞ්ඝේමෙවමදති, 
ත්වම්පිෙඞ්ඝේමෙවමදසි, භ වතාච– 

‘මයොසීලවාසීලවන්මතසුදදාතිදානං; 
ධම්ම නලද්ධංසුපෙන්නචිත්මතො; 
අභිෙද්දහංකම් ඵලංඋ ාරං; 
තංමවදානංවිපුලඵලන්තිබ්රමූී’ති.( .ිච.3.382) – 

වුත්තං, තේ ා ෙඞ්ඝේෙ දින්නකාලමතො පට්ඨාය  හප්ඵලම වා’’ති වා
ඉතිආදීිචවත්වාෙඤ්ඤාමපතබ්මබො. 

යේෙ ෙඞ්මඝොකථිනචීවරංමදති, මතනභික්ඛුනා කථිනංඅත්ථරිතබ්බන්ති
මයොජනා. මයො ජිණ්ණචීවමරො මහොති භික්ඛු, තේෙ දාතබ්බන්ති ෙම්බන්මධො.
ඉ ේමිංඨාමනඉදාිචභික්ඛූ– 

‘‘පටිග් හණඤ්චෙප්පායං, ඤත්තිචඅනුොවනං; 
කප්පබින්දුප්චුද්ධාමරො, අධිට්ඨානත්ථරාිචච; 
ිචමයොජනානුම ොදාච, ඉ්චයංකථිමනවිධී’’ති.– 

ඉ ං  ාථං ආහරිත්වා කථිනදානකම් වාචාය පඨ ං කථිනචීවරේෙ 
පටිග් හණඤ්චෙප්පායපු්ඡනඤ්චකමරොන්ති, තදයුත්තංවියදිේෙති.කේ ාති
මච? ‘‘අට්ඨහඞ්ම හි ෙ න්නා මතො පුග් මලො භබ්මබො කථිනං
අත්ථරිතුං…මප.… පුබ්බකරණං ජානාති, ප්චුද්ධාරං ජානාති, අධිට්ඨානං
ජානාති, අත්ථාරං ජානාති,  ාතිකං ජානාති, පලිමබොධං ජානාති, උද්ධාරං
ජානාති, ආිචෙංෙංජානාතී’’තිපරිවාරපාළියඤ්ච(පරි. 409), 
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‘‘අට්ඨධම් විමදො භික්ඛු, කථිනත්ථාර රහති; 
පුබ්බප්චුද්ධාරාධිට්ඨා-නත්ථාමරො ාතිකාතිච; 
පලිමබොමධො ච උද්ධාමරො, ආිචෙංො පනට්ඨිම ’’ති. (වි. වි. 2704, 
2706) – 

විනයවිිච්ඡයප්පකරමණ ච ආ මතසු අට්ඨසු අඞ්ම සු අනා තත්තා ච 
‘‘පුබ්බකරණංෙත්තහිධම්ම හිෙඞ් හිතංමධොවමනනවිචාරමණනමඡදමනන
බන්ධමනන සිබ්බමනනරජමනනකප්පකරමණනා’’තිපරිවාරපාළියඤ්ච(පරි.
408), 

‘‘මධොවනඤ්චවිචාමරොච, මඡදනංබන්ධනම්පිච; 
සිබ්බනංරජනංකප්පං, පුබ්බකි්චන්තිවු්චතී’’ති.(වි. වි.2707) – 

විනයවිිච්ඡයප්පකරමණචවුත්මතසුෙත්තසුපුබ්බකරමණසු අනා තත්තාච. 

න මකවලඤ්ච පකරමණසු අනා තම ව, අථ මඛො යුත්තිපි න දිේෙති.
කථං? පටිග් හණං නා  ‘‘මයො පන භික්ඛු අදින්නං මුඛද්වාරං ආහාරං
ආහාමරයය අඤ්ඤත්ර උදකදන්තමපොනා, පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 265) 
යාවකාලිකාදීසුඅජ්මඣොහරිතබ්මබසුචතූසුකාලිකවත්ථූසුභ වතාවුත්තං, න
චීවමර, තං පනපාදමූමලඨමපත්වාදින්නම්පිපරම්මුඛාදින්නම්පිලබ්භමතව.
වුත්තඤ්හි අට්ඨකථායං ( හාව. අට්ඨ. 379) ‘‘ඉ ං චීවරං ඉත්ථන්නා ේෙ
දම්මීතිඑවංපරම්මුඛා වාපාදමූමලඨමපත්වා‘ඉ ංතුම්හාක’න්තිඑවංෙම්මුඛා
වා මදතී’’ති, තේ ා පටිග් හණකි්චං නත්ථි, දායමකන චීවමර දින්මන
ෙඞ්ඝේෙචිත්මතන ෙම්පටි්ඡන ත්තම වප ාණංමහොති. 

ෙප්පායපු්ඡනඤ්චඑවංකමරොන්ති– එමකනභික්ඛුනා‘‘මභොන්මතො ෙඞ්ඝා
ෙඞ්ඝේෙ කථිමන ෙම්පත්මත කේෙ පුග් ලේෙ ෙප්පායාරහං මහොතී’’ති 
පු්ඡිමතඑමකො භික්ඛුනා ං වත්වා ‘‘ඉත්ථන්නා ේෙ මථරේෙ ෙප්පායාරහං
මහොතී’’ති වදති, ෙප්පායඉති ච ිචවාෙනපාරුපනත්ථං  මහත්වා වදන්ති. 
එතේමිංවචමනෙද්දමතොචඅත්ථමතොචඅධිප්පායමතොචයුත්ති මවසිතබ්බා
මහොති. කථං? ෙද්දමතො වග් මභමද ෙතිමයව බහුවචනං කත්තබ්බං, න
අමභමද, එවංෙද්දමතො. ෙප්පායඉතිවචනඤ්චඅනුරූපත්මථමයවවත්තබ්බං, න
ිචවාෙනපාරුපනත්මථ, එවං අත්ථමතො. ඉදඤ්ච චීවරං ෙඞ්මඝො කථිනං
අත්ථරිතුං පුග් ලේෙ මදති, න ිචවාෙනපාරුපනත්ථං. වුත්තඤ්හි පාළියං
( හාව. 307) ‘‘ෙඞ්මඝො ඉ ං කථිනදුේෙං ඉත්ථන්නා ේෙ භික්ඛුමනො මදති
කථිනං අත්ථරිතු’’න්ති, තේ ා යුත්ති  මවසිතබ්බා මහොති. ‘‘පටිග් හණඤ්ච
ෙප්පාය’’න්තිආදි ාථාපිකත්ථචිපාළියංඅට්ඨකථාටීකාදීසුචන දිේෙති, තේ ා
ඉධවුත්තනමයමනවපටිපජ්ජිතබ්බං. 
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සකච බ්හූ ජිණ්ණචීවරා, වුඩ්ඪස්ස දාතබ්බ්න්ති ඉදං කථිනචීවරේෙ
ෙඞ්ඝිකත්තා ‘‘න ච, භික්ඛමව, ෙඞ්ඝිකං යථාවුඩ්ඪං පටිබාහිතබ්බං, මයො
පටිබාමහයය, ආපත්තිදුක්කටේො’’තිඉමිනා පාළිනමයන(චූ ව.311) වුත්තං.
එමතමනව නමයන ෙබ්මබසු බලවචීවමරසු ෙන්මතසුපි වුඩ්ඪේමෙව

දාතබ්බන්තිසිද්ධං. වුඩ්කඪසු…කප.… දාතබ්බ්න්තිකරණෙන්ිචධිම ොචනත්ථං

වුත්තං.මතමනවාහ ‘‘සකච වුඩ්කඪො’’තයාදි.නවකතමරනපිහිකරණෙන්ිචධිං
ම ොමචත්වා කථිමන අත්ථමත අනුම ොදනං කමරොන්තේෙ ෙඞ්ඝේෙ

පඤ්චාිචෙංෙලාමභො මහොතීති. අපිචාතිආදිනා ෙඞ්මඝන කත්තබ්බවත්තං
දේමෙති. වචනක්කම ො පන එවං කාතබ්මබො – කථිනදුේෙංලභිත්වා ෙඞ්මඝ
සී ාය ෙන්ිචපතිමත එමකන භික්ඛුනා ‘‘භන්මත, ෙඞ්ඝේෙ ඉදං කථිනදුේෙං
උප්පන්නං, ෙඞ්මඝො ඉ ං කථිනදුේෙං කථන්නා ේෙ භික්ඛුමනො දමදයය
කථිනං අත්ථරිතු’’න්ති වුත්මත අඤ්මඤන ‘‘මයො ජිණ්ණචීවමරො, තේො’’ති
වත්තබ්බං, තමතො පුරිම න ‘‘බහූ ජිණ්ණචීවරා’’ති වා ‘‘නත්ථි ඉධ
ජිණ්ණචීවරා’’තිවාවුත්මතඅපමරන ‘‘මතනහිවුඩ්ඪේො’’තිවත්තබ්බං, පුන
පුරිම න ‘‘මකො එත්ථ වුඩ්මඪො’’ති වුත්මත ඉතමරන ‘‘ඉත්ථන්නාම ො
භික්ඛූ’’ති වත්තබ්බං, පුන පුරිම න ‘‘මෙො භික්ඛු තදමහව චීවරං කත්වා
අත්ථරිතුංෙක්මකොතී’’තිවුත්මතඉතමරන ‘‘මෙොෙක්මකොතී’’තිවා ‘‘ෙඞ්මඝො 
 හාමථරේෙ ෙඞ් හං කරිේෙතී’’ති වා වත්තබ්බං, පුන පුරිම න ‘‘මෙො
 හාමථමරො අට්ඨහි අඞ්ම හි ෙ න්නා මතො’’ති වුත්මත ඉතමරන ‘‘ආ 
ෙ න්නා මතො’’තිවත්තබ්බං, තමතො‘‘ොධු සුට්ඨුතේෙදාතබ්බ’’න්තිවුත්මත
බයත්මතනභික්ඛුනාපටිබමලනෙඞ්මඝො ඤාතබ්මබො. 

එත්ථ ච ‘‘භන්මත, ෙඞ්ඝේො’’තිආදිවචනං ‘‘සුණාතු ම , භන්මත, 
ෙඞ්මඝො, ඉදං ෙඞ්ඝේෙ කථිනදුේෙං උප්පන්නං, යදි ෙඞ්ඝේෙ පත්තකල්ලං, 
ෙඞ්මඝො ඉ ං කථිනදුේෙං ඉත්ථන්නා ේෙ භික්ඛුමනො දමදයය කථිනං
අත්ථරිතු’’න්ති ඉ ාය ඤත්තිපාළියා ෙම ති. ‘‘මයො ජිණ්ණචීවමරො, 
තේො’’තිආදි ‘‘ෙඞ්මඝන කේො’’තිආදි ‘‘ෙඞ්මඝන කේෙ දාතබ්බං, මයො
ජිණ්ණචීවමරො මහොතී’’තිආදිනා අට්ඨකථාවචමනන ( හාව. අට්ඨ. 306) 
ෙම ති. ‘‘මෙො  හාමථමරො අට්ඨහඞ්ම හි ෙ න්නා මතො’’තිආදි
‘‘අට්ඨහඞ්ම හි ෙ න්නා මතො පුග් මලො භබ්මබො කථිනං
අත්ථරිතු’’න්තිආදිකාය පරිවාරපාළියා (පරි. 409) ෙම තීති දට්ඨබ්බං. යේෙ
පන දීයති, තේෙ ඤත්තිදුතියකම් වාචාය දාතබ්බන්ති ෙම්බන්මධො. ඉමිනා
ඉ ේෙ කථිනදානකම් ේෙ  රුකත්තා න අපමලොකන ත්මතන දාතබ්බන්ති 
ඉ  ත්ථං පකාමෙති.  රුකලහුකානං මභමදො කම් ාකම් විිච්ඡයකථායං
ආවිභවිේෙති. 

එවං දින්මන පන කථිමන ප්චුද්ධරිතබ්බා අධිට්ඨාතබ්බා වාචා 

භින්දිතබ්බාති ෙම්බන්මධො. සකච තං ෙථිනදුස්සං නිට්ඨිතපරිෙම් ක ව
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කහොතීති ඉමිනා කථිනදුේෙං නා  න මකවලං පකතිොටකම ව මහොති, අථ
මඛො පරිිචට්ඨිතෙත්තවිධපුබ්බකි්චචීවරම්පි මහොතීති දේමෙති, තේ ා
ිචට්ඨිතචීවරේමිං දින්මන ෙත්තවිධපුබ්බකි්චකරමණන අත්මථො නත්ථි, 
මකවලං ප්චුද්ධරණාදීිචමයව කාතබ්බාිච. ෙමච පන කිඤ්චි අපරිිචට්ඨිතං 
මහොති, අන්ත මෙො කප්පබින්දු ත්තම්පි, තං ිචට්ඨාමපත්වාමයව
ප්චුද්ධරණාදීිච කාතබ්බාිච.  ණ්ඨිකපට්ටපාෙකපට්ටාිච පන
සිබ්බනන්මතො ධාිච, තාිචපි ිචට්ඨාමපත්වාමයව කාතබ්බාිච.
අිචට්ඨාමපන්මතො අිචට්ඨිතසිබ්බනකි්චම ව මහොති. වුත්තඤ්හි අට්ඨකථායං

(පාරා. අට්ඨ. 2.462-463) ‘‘තත්ථ ෙතන්ති සූචිකම් පරිමයොොමනන කතං, 

සූචිෙම් පරිකයොසානං නා  යං කිඤ්චි සූචියා කත්තබ්බං. 

පාෙකපට්ට ණ්ඨිකපට්ටපරිමයොොනංකත්වා සූචියා පටිො න’’න්ති. ඉදඤ්හි

ෙථිනවත්තංනා බුද්ධප්පසත්ථන්ති‘‘අත්ථතකථිනානංමවො භික්ඛමවපඤ්ච
කප්පිේෙන්තී’’තිආදිනාපෙත්ථං. 

ෙතපරිකයොසිතංපනෙථිනං කහත්වාති– 

‘‘මධොවනඤ්චවිචාමරොච, මඡදනංබන්ධනම්පිච; 
සිබ්බනංරජනංකප්පං, පුබ්බකි්චන්තිවු්චතී’’ති.(වි. වි.2707) – 

වුත්තාිචෙත්තවිධපුබ්බකරණාිචකත්වාපරිමයොොපිතංකථිනචීවරං  මහත්වා.
අත්ථාරමකන භික්ඛුනා ප්චුද්ධරිතබ්බා අධිට්ඨාතබ්බා වාචා භින්දිතබ්බාති
ෙම්බන්මධො. ෙඞ්ඝාටියා කථිනං අත්ථරිතුකාම ො භික්ඛු පුබ්මබ 
තිචීවරාධිට්ඨාමනන අධිට්ඨිතං මපොරාණිකං ෙඞ්ඝාටිං ‘‘ඉ ං ෙඞ්ඝාටිං 
ප්චුද්ධරාමී’’ති වත්වා ප්චුද්ධරිතබ්බා, තමතො අනධිට්ඨිතං නවං ෙඞ්ඝාටිං 
‘‘ඉ ං ෙඞ්ඝාටිං අධිට්ඨාමී’’ති වත්වා අධිට්ඨාතබ්බා, තමතො අත්ථරණකාමල
තම ව අධිට්ඨිතෙඞ්ඝාටිං ‘‘ඉ ාය ෙඞ්ඝාටියා කථිනං අත්ථරාමී’’ති වාචා
භින්දිතබ්බාති අත්මථො. එෙ නමයො ඉතමරසු. එමතන කථිනත්ථාරණං නා 
වචීමභදකරණම වමහොති, නකිඤ්චි කායවිකාරකරණන්තිඉ  ත්ථංදීමපති. 
තථා හි වුත්තං විනයත්ථ ඤ්ජූොයං (කඞ්ඛා. අභි. ටී.

කථිනසික්ඛාපදවණ්ණනා) ‘‘අත්ථරිතබ්බ්න්තිඅත්ථරණංකාතබ්බං, තඤ්චමඛො 
තථාවචීමභදකරණම වාතිදට්ඨබ්බ’’න්ති. 

තත්ථ ප්චුද්ධාමරො තිවිමධො ‘‘ඉ ං ෙඞ්ඝාටිං ප්චුද්ධරාමී’’ති ෙඞ්ඝාටියා
ප්චුද්ධාමරො, ‘‘ඉ ං උත්තරාෙඞ් ං ප්චුද්ධරාමී’’ති උත්තරාෙඞ් ේෙ
ප්චුද්ධාමරො, ‘‘ඉ ං අන්තරවාෙකං ප්චුද්ධරාමී’’ති අන්තරවාෙකේෙ
ප්චුද්ධාමරොති. වුත්තඤ්මහතං පරිවාමර (පරි. 408) ‘‘ප්චුද්ධාමරො තීහි
ධම්ම හි ෙඞ් හිමතො ෙඞ්ඝාටියා උත්තරාෙඞ්ම න අන්තරවාෙමකනා’’ති.
අධිට්ඨානං තිවිධං‘‘ඉ ංෙඞ්ඝාටිංඅධිට්ඨාමී’’තිෙඞ්ඝාටියාඅධිට්ඨානං, ‘‘ඉ ං
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උත්තරාෙඞ් ං අධිට්ඨාමී’’ති උත්තරාෙඞ් ේෙ අධිට්ඨානං, ‘‘ඉ ං
අන්තරවාෙකං අධිට්ඨාමී’’ති අන්තරවාෙකේෙ අධිට්ඨානන්ති. වුත්තඤ්මහතං
පරිවාමර (පරි. 408) ‘‘අධිට්ඨානං තීහි ධම්ම හි ෙඞ් හිතං ෙඞ්ඝාටියා
උත්තරාෙඞ්ම නඅන්තරවාෙමකනා’’ති. 

අථ වාඅධිට්ඨානංදුවිධංකාමයනඅධිට්ඨානං, වාචායඅධිට්ඨානන්ති.තත්ථ
මපොරාණිකං ෙඞ්ඝාටිං ‘‘ඉ ං ෙඞ්ඝාටිං ප්චුද්ධරාමී’’ති ප්චුද්ධරිත්වා නවං
ෙඞ්ඝාටිං හත්මථන  මහත්වා ‘‘ඉ ං ෙඞ්ඝාටිං අධිට්ඨාමී’’ති චිත්මතන
ආමභො ං කත්වා කායවිකාරකරමණන කාමයන වා අධිට්ඨාතබ්බං, වචීමභදං
කත්වාවාචායවාඅධිට්ඨාතබ්බං.වුත්තඤ්හිඅට්ඨකථායං (පාරා.අට්ඨ.2.469; 
කඞ්ඛා. අට්ඨ. කථිනසික්ඛාපදවණ්ණනා) ‘‘තත්ථ යේ ා ද්මව චීවරේෙ
අධිට්ඨානාිච කාමයන වා අධිට්මඨති, වාචාය වා අධිට්මඨතීති වුත්තං, 
තේ ා…මප.… අධිට්ඨාතබ්බා’’ති. අථ වා අධිට්ඨානං දුවිධං 
ෙම්මුඛාධිට්ඨානපරම්මුඛාධිට්ඨානවමෙන. තත්ථ යදි චීවරං හත්ථපාමෙ ඨිතං
මහොති, ‘‘ඉ ං ෙඞ්ඝාටිං අධිට්ඨාමී’’ති වචීමභදං කත්වා අධිට්ඨාතබ්බං, අථ
අන්මතො බ්මභ වා ො න්තවිහාමර වා මහොති, ඨපිතට්ඨානං ෙල්ලක්මඛත්වා
‘‘එතං ෙඞ්ඝාටිං අධිට්ඨාමී’’ති වචීමභදං කත්වා අධිට්ඨාතබ්බං. වුත්තඤ්හි 
අට්ඨකථායං (පාරා. අට්ඨ. 2.469; කඞ්ඛා. අට්ඨ. කථිනසික්ඛාපදවණ්ණනා)
‘‘තත්ර දුවිධං අධිට්ඨානං ෙමච හත්ථපාමෙ මහොතී’’තිආදි, 

විනයත්ථ ඤ්ජූොයඤ්ච(කඞ්ඛා.අභි.ටී.කථිනසික්ඛාපදවණ්ණනා) ‘‘දුවිධන්ති
ෙම්මුඛාපරම්මුඛාමභමදනදුවිධ’’න්ති. 

අත්ථාමරො කතිවිමධො? අත්ථාමරො එකවිමධො. වචීමභදකරමණමනව හි
අත්ථාමරො ෙම්පජ්ජති, න කායවිකාරකරමණන. අය ත්මථො යථාවුත්ත-

පරිවාරපාළියා ච ‘‘අත්ථරිතබ්බ්න්ති අත්ථරණං කාතබ්බං, තඤ්ච මඛො 
තථාවචීමභදකරණම වාති දට්ඨබ්බ’’න්ති විනයත්ථ ඤ්ජූොවචමනන ච
විඤ්ඤායති.අථවා අත්ථාමරොතිවිමධොවත්ථුප්පමභමදන.තත්ථයදිෙඞ්ඝාටියා
කථිනං අත්ථරිතුකාම ො මහොති, මපොරාණිකා ෙඞ්ඝාටි ප්චුද්ධරිතබ්බා, නවා
ෙඞ්ඝාටි අධිට්ඨාතබ්බා, ‘‘ඉ ාය ෙඞ්ඝාටියා කථිනං අත්ථරාමී’’ති වාචා
භින්දිතබ්බා. අථ උත්තරාෙඞ්ම න කථිනං අත්ථරිතුකාම ො මහොති, 
මපොරාණමකො උත්තරාෙඞ්ම ො ප්චුද්ධරිතබ්මබො, නමවො උත්තරාෙඞ්ම ො 
අධිට්ඨාතබ්මබො, ‘‘ඉමිනා උත්තරාෙඞ්ම න කථිනං අත්ථරාමී’’ති වාචා
භින්දිතබ්බා. අථ අන්තරවාෙමකන කථිනං අත්ථරිතුකාම ො මහොති, 
මපොරාණමකො අන්තරවාෙමකො ප්චුද්ධරිතබ්මබො, නමවො අන්තරවාෙමකො
අධිට්ඨාතබ්මබො, ‘‘ඉමිනා අන්තරවාෙමකන කථිනං අත්ථරාමී’’ති වාචා
භින්දිතබ්බා.වුත්තඤ්මහතංපරිවාමර(පරි.413) ‘‘ෙමච ෙඞ්ඝාටියා’’තිආදි. 
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එත්ථ සියා – කිං පන ‘‘ඉ ං ෙඞ්ඝාටිං ප්චුද්ධරාමී’’තිවිමෙෙං කත්වාව
ප්චුද්ධරිතබ්බා, උදාහු ‘‘ඉ ං ප්චුද්ධරාමී’’ති ො ඤ්ඤමතොපි 
ප්චුද්ධරිතබ්බාති? පරික්ඛාරමචො ාධිට්ඨාමනන අධිට්ඨිතං චීවරං ‘‘ඉ ං
ප්චුද්ධරාමී’’ති ො ඤ්ඤමතො ප්චුද්ධරිතබ්බං, න ‘‘ඉ ං ෙඞ්ඝාටිං 
ප්චුද්ධරාමී’’තිවිමෙෙමතොප්චුද්ධරිතබ්බං.කේ ා? පුබ්මබඅලද්ධනා ත්තා. 
තිචීවරාධිට්ඨාමනනඅධිට්ඨිතංපනචීවරංවිමෙෙමතොමයවප්චුද්ධරිතබ්බං, න 
ො ඤ්ඤමතො. කේ ා? පටිලද්ධවිමෙෙනා ත්තා. ඉධ පන කථිනාධිකාමර 
පුබ්මබව තිචීවරාධිට්ඨාමනන අධිට්ඨිතත්තා විමෙෙමතොමයව
ප්චුද්ධරිතබ්බන්ති දට්ඨබ්බං. වුත්තඤ්මහතං පරිවාමර (පරි. 408) 
කථිනාධිකාමර ‘‘ප්චුද්ධාමරො තීහි ධම්ම හි ෙඞ් හිමතො ෙඞ්ඝාටියා
උත්තරාෙඞ්ම න අන්තරවාෙමකනා’’ති. කිං පන ිච්චමතචීවරිමකොමයව
කථිනංඅත්ථරිතුංලභති, උදාහුඅවත්ථාමතචීවරිමකොපීති? මතචීවරිමකො දුවිමධො
ධුතඞ් මතචීවරිකවිනයමතචීවරිකවමෙන. තත්ථ ධුතඞ් මතචීවරිමකො
‘‘අතිමරකචීවරං පටික්ඛිපාමි, මතචීවරිකඞ් ං ෙ ාදියාමී’’ති අධිට්ඨහිත්වා
ධාරණමතො ෙබ්බකාලම ව ධාමරති. විනයමතචීවරිමකො පන යදා
තිචීවරාධිට්ඨාමනන අධිට්ඨහිත්වා ධාමරතුකාම ො මහොති, තදා තථා
අධිට්ඨහිත්වා ධාමරති. යදා පන පරික්ඛාරමචො ාධිට්ඨාමනන අධිට්ඨහිත්වා 
ධාමරතුකාම ො මහොති, තදා තථා අධිට්ඨහිත්වා ධාමරති, තේ ා
තිචීවරාධිට්ඨානේෙ දුප්පරිහාරත්තා ෙබ්බදා ධාමරතුං අෙක්මකොන්මතො හුත්වා
පරික්ඛාරමචො වමෙන ධාමරන්මතොපි තං ප්චුද්ධරිත්වා ආෙන්මන කාමල
තිචීවරාධිට්ඨාමනන අධිට්ඨහන්මතොපි කථිනං අත්ථරිතුං ලභතිමයවාති
දට්ඨබ්බං. 

ක්චි නු මභො කථිනදානකම් වාචාභණනසී ායම ව කථිනං
අත්ථරිතබ්බං, උදාහු අඤ්ඤසී ායාති? යදි
කථිනදානකම් වාචාභණනබද්ධසී ා වේසූපනායිකමඛත්තභූතඋපචාරසී ාය
අන්මතොඨිතා, එවංෙතිතේමිංමයවසී  ණ්ඩමල අත්ථරණංකාතබ්බං.කථං
විඤ්ඤායතීතිමච? ‘‘පරිිචට්ඨිතපුබ්බකරණම වමච දායමකො ෙඞ්ඝේෙමදති, 
ෙම්පටි්ඡිත්වා කම් වාචාය දාතබ්බං. මතන ච තේමිංමයව සී  ණ්ඩමල
අධිට්ඨහිත්වා අත්ථරිත්වා ෙඞ්මඝො අනුම ොදාමපතබ්මබො’’ති වජිරබුද්ධිටීකායං
(වජිර. ටී.  හාවග්  308) ආ තත්තා විඤ්ඤායතීති. යදි එවං ‘‘තේමිංමයව
සී  ණ්ඩමල’’ඉ්මචව ටීකායං වුත්තත්තා ‘‘යේමිං කිේමිඤ්චි සී  ණ්ඩමල
කම් වාචං භණිත්වාතේමිංමයවසී  ණ්ඩමල අත්ථරිතබ්බ’’න්තිවත්තබ්බං, 
න ‘‘කථිනදානකම් වාචාභණනබද්ධසී ා 
වේසූපනායිකමඛත්තභූතඋපචාරසී ාය අන්මතො ඨිතා’’ති විමෙෙං කත්වා
වත්තබ්බන්ති? න න වත්තබ්බං. කම් වාචාභණනසී ා හි බද්ධසී ාභූතා, 
කථිනත්ථාරසී ා පන උපචාරසී ාභූතා, උපචාරසී ා ච නා  බද්ධසී ං
අවත්ථරිත්වාපි  ්ඡති, තේ ා ො සී ා බද්ධසී ා ච මහොති උපචාරසී ා චාති
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තේමිංමයවසී  ණ්ඩමලකථිනදානකම් වාචං භණිත්වාතත්මථවඅත්ථරණං
කාතබ්බං, න යේමිං කිේමිඤ්චි සී  ණ්ඩමල කම් වාචං භණිත්වා තත්මථව
අත්ථරණං කත්තබ්බන්ති දට්ඨබ්බං. එවම්පි ‘‘උපචාරසී ාය’’ඉ්මචව
වත්තබ්බං, න ‘‘වේසූපනායිකමඛත්තභූතඋපචාරසී ායා’’ති, තම්පි
වත්තබ්බම ව.මතෙංභික්ඛූනං වේසූපනායිකමඛත්තභූතායඑවඋපචාරසී ාය
කථිනත්ථාරං කාතුං ලභති, න අඤ්ඤඋපචාරසී ාය. වුත්තඤ්හි අට්ඨකථායං
( හාව. අට්ඨ. 306) ‘‘අඤ්ඤේමිං විහාමර වුත්ථවේොපි න ලභන්තීති
 හාප්චරියංවුත්ත’’න්ති. 

යථි්ඡසි, තථා භවතු, අපි තු ඛලු ‘‘කම් වාචාභණනසී ා බද්ධසී ාභූතා, 
කථිනත්ථාරසී ා උපචාරසී ාභූතා’’ති තුම්මහහි වුත්තං, තථාභූතභාමවො කථං
ජාිචතබ්මබොති? වු්චමත – කථිනත්ථාරසී ායං තාව උපචාරසී ාභූතභාමවො
‘‘ෙමච පන එකසී ාය බහූ විහාරා මහොන්ති, ෙබ්මබ භික්ඛූ ෙන්ිචපාමතත්වා
එකත්ථ කථිනං අත්ථරිතබ්බ’’න්ති ඉමිේො අට්ඨකථාය ( හාව. අට්ඨ. 306) 

අත්ථං ෙංවණ්මණතුං ‘‘එෙසී ායාති එකඋපචාරසී ායාති අත්මථො යුජ්ජතී’’ති 
වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී.  හාවග්  306) ආ තත්තා විඤ්ඤායති. 
කම් වාචාභණනසී ාය බද්ධසී ාභූතභාමවො පන ‘‘මත ච මඛො හත්ථපාෙං
අවිජහිත්වා එකසී ායං ඨිතා. සී ා චනාම ො බද්ධසී ා අබද්ධසී ාති දුවිධා
මහොතී’’ති කඞ්ඛාවිතරණියං (කඞ්ඛා. අට්ඨ. ිචදානවණ්ණනා) ආ තත්තා ච
‘‘සී ා චනාම ො කත ා, යත්ථ හත්ථපාෙං අවිජහිත්වා ඨිතා කම් ප්පත්තා
නා  මහොන්තීති අනුමයො ං ෙන්ධාය සී ං දේමෙන්මතො විභා වන්තානං

ෙභාවවිභාවනං විභා දේෙනමුමඛමනව මහොතීති ‘සී ා ච

නාක සා’තිආදි ාහා’’ති විනයත්ථ ඤ්ජූොයං (කඞ්ඛා. අභි. ටී.
ිචදානවණ්ණනා)ආ තත්තාචවිඤ්ඤායති. 

තත්ථ කතිවිධා බද්ධසී ා, කතිවිධා අබද්ධසී ාති? තිවිධා බද්ධසී ා
ඛණ්ඩසී ාෙ ානෙංවාෙසී ාඅවිප්පවාෙසී ාවමෙන. තිවිධා අබද්ධසී ා 
 ා සී ාඋදකුක්මඛපසී ාෙත්තබ්භන්තරසී ාවමෙනාති දට්ඨබ්බා. කථං
විඤ්ඤායතීති මච? ‘‘එවං එකාදෙ විපත්තිසී ාමයො අතික්කමිත්වා
තිවිධෙම්පත්තියුත්තා ිචමිත්මතන ිචමිත්තං ෙම්බන්ධිත්වා ෙම් තා සී ා
බද්ධසී ාති මවදිතබ්බා. ඛණ්ඩසී ා ෙ ානෙංවාෙසී ා අවිප්පවාෙසී ාති
තේොමයව මභමදො. අබද්ධසී ා පන  ා සී ා ෙත්තබ්භන්තරසී ා
උදකුක්මඛපසී ාති තිවිධා’’ති කඞ්ඛාවිතරණියං (කඞ්ඛා. අට්ඨ. 
ිචදානවණ්ණනා) ආ තත්තා විඤ්ඤායති. එවං තීසු බද්ධසී ාසු, තීසු
අබද්ධසී ාසූති ඡසුමයව සී ාසු කම් ප්පත්තෙඞ්ඝේෙ 
චතුවග් කරණීයාදිකම් ේෙ කත්තබ්බභාවවචනමතො සුද්ධාය උපචාරසී ාය
කම් වාචාය අභණිතබ්බභාමවොවිඤ්ඤායති.අන්මතොඋපචාරසී ායබද්ධසී ාය
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ෙති තං බද්ධසී ං අවත්ථරිත්වාපි උපචාරසී ාය   නමතො ො බද්ධසී ා
කම් වාචාභණනාරහාචමහොති කථිනත්ථාරාරහාචාතිමවදිතබ්බං. 

නනුචපන්නරෙවිධාසී ාඅට්ඨකථාසු( හාව.අට්ඨ.379; කඞ්ඛා. අට්ඨ.
අකාලචීවරසික්ඛාපදවණ්ණනා) ආ තා, අථකේ ා ඡම ව වුත්තාති? ේචං, 
තාසු පන පන්නරෙසු සී ාසු උපචාරසී ා ෙඞ්ඝලාභවිභජනාදිට්ඨානම ව
මහොති, ලාභසී ා තතු්රප්පාද හණට්ඨානම ව මහොතීති ඉ ා ද්මව සී ාමයො 
ෙඞ්ඝකම් කරණට්ඨානං න මහොන්ති, ිච  සී ා න රසී ා ජනපදසී ා
රට්ඨසී ා රජ්ජසී ා දීපසී ා චක්කවා සී ාති ඉ ා පන සී ාමයො  ා සී ාය
ෙ ාන තිකා ා සී ායම වඅන්මතො ධාති නවිසුංවුත්තාතිදට්ඨබ්බං.එත්ථ
ච උපචාරසී ාය බද්ධසී ං අවත්ථරිත්වා  තභාමවො කථං ජාිචතබ්මබොති? 
‘‘උපචාරසී ා පරික්ඛිත්තේෙ විහාරේෙ පරික්මඛමපන, අපරික්ඛිත්තේෙ
පරික්මඛපාරහට්ඨාමනන පරි්ඡින්නා’’ති අට්ඨකථායං ( හාව. අට්ඨ. 379) 
වුත්තත්තා පරික්මඛපපරික්මඛපාරහට්ඨානානං අන්මතො බද්ධසී ාය 
විජ්ජ ානාය තං අවත්ථරිත්වා උපචාරසී ා  තා. තථා හි ‘‘ඉමිේො
උපචාරසී ාය ‘ෙඞ්ඝේෙ දම්මී’ති දින්නං පන ඛණ්ඩසී සී න්තරිකාසු
ඨිතානම්පි පාපුණාතී’’ති ( හාව. අට්ඨ. 379) වුත්තං. මතන ඤායති
‘‘උපචාරසී ායඅන්මතොඨිතාබද්ධසී ා උපචාරසී ාපිනා මහොතී’’ති.මහොතු, 
එවං ෙති අන්මතොඋපචාරසී ායං බද්ධසී ාය ෙති තත්මථව 
කථිනදානකම් වාචං වාචාමපත්වා තත්මථව කථිනං අත්ථරිතබ්බං භමවයය, 
අන්මතොඋපචාරසී ායං බද්ධසී ාය අවිජ්ජ ානාය කථං කරිේෙන්තීති? 
අන්මතොඋපචාරසී ායං බද්ධසී ාය අවිජ්ජ ානාය බහිඋපචාරසී ායං
විජ්ජ ානබද්ධසී ං වා උදකුක්මඛපලභනට්ඨානං වා  න්ත්වා කම් වාචං
වාචාමපත්වා පුන විහාරං ආ න්ත්වා වේසූපනායිකමඛත්තභූතාය
උපචාරසී ායංඨත්වාකථිනංඅත්ථරිතබ්බන්ති දට්ඨබ්බං. 

නනුචමභොඑවංෙන්මතඅඤ්ඤිේොසී ායඤත්ති, අඤ්ඤිේො අත්ථාමරො
මහොති, එවංෙන්මත‘‘පරිිචට්ඨිතපුබ්බකරණම වමචදායමකොෙඞ්ඝේෙමදති, 
ෙම්පටි්ඡිත්වා කම් වාචාය දාතබ්බං. මතන ච තේමිංමයව සී  ණ්ඩමල 
අධිට්ඨහිත්වා අත්ථරිත්වා ෙඞ්මඝො අනුම ොදාමපතබ්මබො’’ති වුත්මතන 
වජිරබුද්ධිටීකාවචමනන (වජිර. ටී.  හාවග්  308) විරුජ්ඣතීති? නනු 
අමවොචුම්හ ‘‘කම් වාචාභණනසී ා බද්ධසී ාභූතා, කථිනත්ථාරසී ා 
උපචාරසී ාභූතා’’ති. තේ ා වජිරබුද්ධිටීකාවචමනන න විරුජ්ඣති. තත්ථ
පුබ්මබ මයභුමයයන බද්ධසී විහාරත්තා ෙ ග් ං ෙඞ්ඝං ෙන්ිචපාමතත්වා
කම් වාචං වාචාමපත්වා උපචාරසී බද්ධසී භූමත තේමිංමයව විහාමර
අත්ථරණං ෙන්ධාය වුත්තං. බද්ධසී විහාමර අමහොන්මතපි
අන්මතොඋපචාරසී ායං බද්ධසී ාය විජ්ජ ානාය තත්මථව සී  ණ්ඩමල
කම් වාචංවාචාමපත්වාතත්මථවඅත්ථරිතබ්බභාමවොඅම්මහහිපිවුත්මතොමයව. 
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යදි පන න මචව බද්ධසී විහාමරො මහොති, න ච අන්මතොඋපචාරසී ායං
බද්ධසී ා අත්ථි, එවරූමප විහාමර කම් වාචං වාචාමපතුං න ලභති, අඤ්ඤං
බද්ධසී ං වා උදකුක්මඛපං වා  න්ත්වා කම් වාචං වාචාමපත්වා අත්තමනො
විහාරං ආ න්ත්වා වේසූපනායිකමඛත්තභූතාය උපචාරසී ාය ඨත්වා කථිනං
අත්ථරිතබ්බං. එවම ව පරම්පරභූතා බහමවො ආචරියවරා කමරොන්තීති
දට්ඨබ්බං. 

අපමරපනආචරියා‘‘බද්ධසී විරහායසුද්ධඋපචාරසී ායෙතිතේෙංමයව 
උපචාරසී ායං ඤත්තිකම් වාචාපි වාමචතබ්බා, කථිනං අත්ථරිතබ්බං, න
අඤ්ඤිේො සී ායඤත්ති, අඤ්ඤිේොඅත්ථරණංකාතබ්බ’’න්තිවදන්ති.අයං

පන මනෙ ධිප්පාමයො – ‘‘ෙථිනත්ථතසී ායන්ති උපචාරසී ං ෙන්ධාය
වුත්ත’’න්ති වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී.  හාවග්  306) 
කථිනත්ථාරට්ඨානභූතාය සී ාය උපචාරසී ාභාමවො වුත්මතො, තේෙංමයව
ටීකායං (වජිර. ටී.  හාවග්  308) පුබ්මබ ිචද්දිට්ඨපාමඨ ‘‘තේමිංමයව
සී  ණ්ඩමල අධිට්ඨහිත්වා අත්ථරිත්වා ෙඞ්මඝො අනුම ොදාමපතබ්මබො’’ති
කම් වාචාභණනසී ායම වඅත්ථරිතබ්බභාමවොචවුත්මතො, තේ ා අඤ්ඤිේො
සී ායඤත්ති, අඤ්ඤිේොඅත්ථරණංනකාතබ්බං, තේෙංමයවඋපචාරසී ායං 
කම් වාචංොමවත්වාතේමිංමයවඅත්ථාමරොකාතබ්මබො, උපචාරසී මතොබහි
ඨිතංබද්ධසී ං  න්ත්වාඅත්ථරණකි්චංනත්ථීති. 

තමත්රවං විචාරණා කාතබ්බා – ඉදං භාෙන්තමරසු ‘‘ඤත්තී’’ති කථිතං
කථිනදානකම් ං චතූසු ෙඞ්ඝකම්ම සු ඤත්තිදුතියකම් ං මහොති, 
ඤත්තිදුතියකම් ේෙනවසුඨාමනසුකථිනදානං,  රුකලහුමකසු  රුකං, යදි
‘‘උපචාරසී ායං චත්තාරි ෙඞ්ඝකම් ාිච කාතබ්බානී’’ති පකරමණසු ආ තං 
අභවිේො, එවං ෙන්මත මතෙං ආචරියානං වචනානුරූපමතො උපචාරසී ායං 
කථිනදානඤත්තිකම් වාචං වාමචතබ්බං අභවිේො, න පන පකරමණසු
‘‘උපචාරසී ායං චත්තාරි ෙඞ්ඝකම් ාිච කාතබ්බානී’’ති ආ තං, අථ මඛො
‘‘ෙඞ්ඝලාභවිභජනං, ආ න්තුකවත්තං කත්වා ආරා ප්පවිෙනං,  මිකේෙ
භික්ඛුමනො මෙනාෙනආපු්ඡනං, ිචේෙයපඅප්පේෙම්භනං, 
පාරිවාසික ානත්තචාරිකභික්ඛූනං අරුණුට්ඨාපනං, භික්ඛුනීනං
ආරා ප්පවිෙනආපු්ඡනං ඉ්මචව ාදීිච එව උපචාරසී ාය කත්තබ්බානී’’ති 
ආ තං, තේ ාකථිනදානඤත්තිදුතියකම් වාචාමකවලායංඋපචාරසී ායංන
වාමචතබ්බාති සිද්ධා. කථං විඤ්ඤායතීති මච? ‘‘අවිප්පවාෙසී ා නා 
තිමයොජනාපි මහොති, එවං ෙන්මත තිමයොජමන ඨිතා ලාභං  ණ්හිේෙන්ති, 
තිමයොජමනඨත්වාආ න්තුකවත්තං පූමරත්වාආරා ං පවිසිතබ්බංභවිේෙති, 
 මිමකො තිමයොජනං  න්ත්වා මෙනාෙනං ආපු්ඡිේෙති, ිචේෙයපටිපන්නේෙ
භික්ඛුමනොතිමයොජනාතික්කම ිචේෙමයොපටිප්පේෙම්භිේෙති, පාරිවාසිමකන
තිමයොජනං අතික්කමිත්වා අරුණං උට්ඨමපතබ්බං භවිේෙති, භික්ඛුිචයා 
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තිමයොජමන ඨත්වා ආරා ප්පවිෙනං ආපු්ඡිතබ්බං භවිේෙති, ෙබ්බම්මපතං
උපචාරසී ාය පරි්මඡදවමෙමනව කාතුං වට්ටති, තේ ා උපචාරසී ායම ව
භාමජතබ්බ’’න්ති එව ාදිඅට්ඨකථාපාඨමතො( හාව.අට්ඨ.379) විඤ්ඤායතීති. 

අමථවං වමදයයං – ‘‘උපචාරසී ා ඤත්තිදුතියකම් වාචාය ඨානං න
මහොතී’’ති තුම්මහහි වුත්තං, අථ ච පන කතපුබ්බං අත්ථි. තථා හි
චීවරපටිග් ාහකෙම්මුතිචීවරිචදහකෙම්මුතිචීවරභාජකෙම්මුතීනං ‘‘සුණාතු
ම …මප.… ධාරයාමීති ඉ ාය කම් වාචාය වා අපමලොකමනන වා
අන්මතොවිහාමර ෙබ්බෙඞ්ඝ ජ්මඣපි ඛණ්ඩසී ායපි ෙම් න්ිචතුං
වට්ටතිමයවා’’තිඋපචාරසී ායං ඤත්තිදුතියකම් වාචායිචප්ඵාමදතබ්බභාමවො
අට්ඨකථායං (වි.ෙඞ් .අට්ඨ.194) ආ මතො.භණ්ඩා ාරේෙපන ‘‘ඉ ංපන
භණ්ඩා ාරං ඛණ්ඩසී ං  න්ත්වා ඛණ්ඩසී ාය ිචසින්මනහි ෙම් න්ිචතුං න
වට්ටති, විහාර ජ්මඣමයව ‘සුණාතු ම , භන්මත, ෙඞ්මඝො, යදි ෙඞ්ඝේෙ
පත්තකල්ලං, ෙඞ්මඝො ඉත්ථන්නා ං විහාරං භණ්ඩා ාරං 
ෙම් න්මනයයා’තිආදිනා නමයන කම් වාචාය වා අපමලොකමනන වා
ෙම් න්ිචතබ්බ’’න්ති අට්ඨකථායං (වි. ෙඞ් . අට්ඨ. 197) උපචාරසී ායම ව
ඤත්තිදුතියකම් වාචාය ෙම් න්ිචතබ්බභාමවොආ මතොති. 

මත එවං වත්තබ්බා – ෙමචපි අට්ඨකථායං ආ තං ‘‘අන්මතොවිහාමර’’ති 
පාමඨො ‘‘විහාර ජ්මඣ’’ති පාමඨො ච උපචාරසී ං ෙන්ධාය වුත්මතොති
 ඤ්ඤ ානාතුම්මහ ආයේ න්මතොඑවංඅවචුත්ථ, මතපනපාඨාඋපචාරසී ං
ෙන්ධාය අට්ඨකථාචරිමයහි න වුත්තා, අථ මඛො අවිප්පවාෙසී ාෙඞ්ඛාතං
 හාසී ං ෙන්ධාය වුත්තා. කථං විඤ්ඤායතීති මච? ඛණ්ඩසී ාය
වක්ඛ ානත්තා.ඛණ්ඩසී ායහි හාසී ාඑවපටිමයොගීමහොති.උපචාරසී ාති 
අය ත්මථො කථං ජාිචතබ්මබොති මච? ‘‘ඉ ං පන ෙ ානෙංවාෙකසී ං 
ෙම් න්නන්මතහිපබ්බජ්ජූපෙම්පදාදීනංෙඞ්ඝකම් ානංසුඛකරණත්ථංපඨ ං
ඛණ්ඩසී ා ෙම් න්ිචතබ්බා…මප.… එවං බද්ධාසු පන සී ාසු ඛණ්ඩසී ාය
ඨිතා භික්ඛූ  හාසී ාය කම් ං කමරොන්තානං න මකොමපන්ති,  හාසී ාය වා
ඨිතාඛණ්ඩසී ාය කම් ංකමරොන්තානං.සී න්තරිකායපනඨිතාඋභින්නම්පි
න මකොමපන්තී’’ති වුත්තඅට්ඨකථාපාඨවමෙන ( හාව. අට්ඨ. 138) 
ජාිචතබ්මබොති. අථ වා මතහි ආයේ න්මතහි 
ආභතභණ්ඩා ාරෙම්මුතිපාඨවමෙනපි අය ත්මථො විඤ්ඤායති. කථං? 
චීවරපටිග් ාහකාදිපුග් ලෙම්මුතිමයො පන අන්මතොවිහාමර
ෙබ්බෙඞ්ඝ ජ්මඣපි ඛණ්ඩසී ායම්පි ෙම් න්ිචතුං වට්ටති, 
භණ්ඩා ාරෙඞ්ඛාතවිහාරෙම්මුති පන විහාර ජ්මඣමයවාති අට්ඨකථායං
වුත්තං, තත්ථවිමෙෙකාරණංපරිමයසිතබ්බං. 
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තමත්රවං විමෙෙකාරණං පඤ්ඤායති – ‘‘අඤ්ඤිේො සී ාය වත්ථු 
අඤ්ඤිේො කම් වාචා’’ති වත්තබ්බමදොෙපරිහාරත්ථං වුත්තං.
පුග් ලෙම්මුතිමයොහි පුග් ලේෙවත්ථුත්තායදි හාසී භූමතඅන්මතොවිහාමර
කත්තුකා ා මහොන්ති, ෙබ්බෙඞ්ඝ ජ්මඣතං වත්ථුභූතං පුග් ලං හත්ථපාමෙ
කත්වා කමරයයං. යදි ඛණ්ඩසී ාය කත්තුකා ා, තං වත්ථුභූතං පුග් ලං
ඛණ්ඩසී ං ආමනත්වා තත්ථ ෙන්ිචපතිතකම් ප්පත්තෙඞ්ඝේෙ හත්ථපාමෙ
කත්වාකමරයයං.උභයථාපි යථාවුත්තමදොමෙොනත්ථි, භණ්ඩා ාරෙම්මුතිපන
භණ්ඩා ාරේෙ විහාරත්තා ඛණ්ඩසී ං ආමනතුං න ෙක්කා, තේ ා යදි තං
ෙම්මුතිංඛණ්ඩසී ායංඨත්වාකමරයයං, වත්ථු  හාසී ායංමහොති, කම් වාචා
ඛණ්ඩසී ායන්ති යථාවුත්තමදොමෙො මහොති, තේමිඤ්ච මදොමෙ ෙති
වත්ථුවිපන්නත්තා කම් ං විපජ්ජති, තේ ා  හාසී භූතවිහාර ජ්මඣමයව ො 
ෙම්මුති කාතබ්බාති අට්ඨකථාචරියානං  ති, න උපචාරසී ාය
ඤත්තිදුතියකම් ං කාතබ්බන්ති. 

අථාපිඑවංවමදයයං‘‘විහාරෙද්මදනඅවිප්පවාෙසී භූතා හාසී ාව වුත්තා, 
න උපචාරසී ා’’ති ඉදං වචනං කථං ප්මචතබ්බන්ති? ඉමිනාමයව
අට්ඨකථාවචමනන. යදි හි උපචාරසී ා වුත්තා භමවයය, උපචාරසී ා නා 
බද්ධසී ං අවත්ථරිත්වාපි පවත්තා ආවාමෙසු වා භික්ඛූසු වා වඩ්ඪන්මතසු
අිචය වමෙන වඩ්ඪති, තේ ා ඛණ්ඩසී ං අවත්ථරිත්වා පවත්තනමතො
විහාමරන ෙහ ඛණ්ඩසී ා එකසී ාමයව මහොති, එවං ෙති විහාමර ඨිතං
භණ්ඩා ාරංඛණ්ඩසී ායඨත්වාෙම් න්ිචතුංෙක්කාභමවයය, න පනෙක්කා
‘‘ඛණ්ඩසී ාය ිචසින්මනහි ෙම් න්ිචතුං න වට්ටතී’’ති අට්ඨකථායං ( හාව. 
අට්ඨ. 343) පටිසිද්ධත්තා. මතන ඤායති ‘‘ඉ ේමිං ඨාමන විහාරෙද්මදන
අවිප්පවාෙසී භූතා  හාසී ා වුත්තා, න උපචාරසී ා’’ති. උපචාරසී ාය 
අිචය වමෙන වඩ්ඪනභාමවො කථං ජාිචතබ්මබොති? ‘‘උපචාරසී ා
පරික්ඛිත්තේෙ විහාරේෙ පරික්මඛමපන, අපරික්ඛිත්තේෙ
පරික්මඛපාරහට්ඨාමනන පරි්ඡින්නා මහොති. අපිච භික්ඛූනං
ධුවෙන්ිචපාතට්ඨානමතො වා පරියන්මත ඨිතමභොජනොලමතො වා
ිචබද්ධවෙනකආවාෙමතො වා ථා  ජ්ඣි ේෙ පුරිෙේෙ ද්වින්නං
මලඩ්ඩුපාතානං අන්මතො උපචාරසී ා මවදිතබ්බා, ො පන ආවාමෙසු
වඩ්ඪන්මතසුවඩ්ඪති, පරිහායන්මතසුපරිහායති. හාප්චරියංපන ‘භික්ඛූසුපි
වඩ්ඪන්මතසුවඩ්ඪතී’තිවුත්තං, තේ ාෙමචවිහාමර ෙන්ිචපතිතභික්ඛූහිෙද්ධිං
එකාබද්ධා හුත්වා මයොජනෙතම්පි පූමරත්වා ිචසීදන්ති, මයොජනෙතම්පි
උපචාරසී ාව මහොති, ෙබ්මබෙං ලාමභො පාපුණාතී’’ති අට්ඨකථායං ( හාව.
අට්ඨ. 379) වචනමතොති. 

යදි එවං උපචාරසී ාය කථිනත්ථතභාමවො කේ ා වුත්මතොති? 
කථිනත්ථරණං නා  න ෙඞ්ඝකම් ං, පුග් ලකම් ම ව මහොති, තේ ා
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වේසූපනායිකමඛත්තභූතාය උපචාරසී ායකාතබ්බා මහොති.ඤත්තිකම් වාචා
පන ෙඞ්ඝකම් භූතා, තේ ා උපචාරසී ාය කාතුං න වට්ටති, 
සුවිමෙොධිතපරිොය බද්ධාබද්ධසී ායම ව වට්ටතීති දට්ඨබ්බං. නනු ච මභො
‘‘කථිනං අත්ථරිතුං මක ලභන්ති, මක න ලභන්ති?  ණනවමෙන තාව 
ප්ඡි මකොටියා පඤ්ච ජනා ලභන්ති, උද්ධං ෙතෙහේෙම්පි, පඤ්චන්නං
මහට්ඨාන ලභන්තී’’තිඅට්ඨකථායංවුත්තං, අථකේ ා‘‘කථිනත්ථරණංනා 
නෙඞ්ඝකම් ං, පුග් ලකම් ම වමහොතී’’තිවුත්තන්ති? ‘‘නෙඞ්මඝොකථිනං
අත්ථරති, න මණොකථිනං අත්ථරති, පුග් මලොකථිනංඅත්ථරතී’’තිපරිවාමර
(පරි. 414) වුත්තත්තා ච අපමලොකනකම් ාදීනං චතුන්නං ෙඞ්ඝකම් ානං
ඨාමනසු අපවිට්ඨත්තා ච. අට්ඨකථායං පන කථිනත්ථාරේෙ උපචාරභූතං
කථිනදානකම් වාචාභණනකාලං ෙන්ධාය වුත්තං. තේමිඤ්හි කාමල
කථිනදායකා චත්තාමරො, පටිග් ාහමකො එමකොති ප්ඡි මකොටියා පඤ්ච
මහොන්ති, තමතො මහට්ඨා න ලභතීති. ඤත්තිකම් වාචාය ෙඞ්ඝකම් භාමවො
කථං ජාිචතබ්මබොති? ‘‘චතුන්නං ෙඞ්ඝකම් ානං ඤත්තිදුතියකම් ේෙ නවසු
ඨාමනසු කථිනදාන’’න්ති ආ තත්තා, ‘‘සුණාතු ම , භන්මත, ෙඞ්මඝො, ඉදං
ෙඞ්ඝේෙකථිනදුේෙංඋප්පන්න’’න්තිආදිනාවුත්තත්තා චාති. 

අපමරපනආචරියා ‘‘භාෙන්තමරසුඤත්තීතිවුත්තාකථිනදානකම් වාචා 
අත්ථාරකිරියාය පවිෙති, අත්ථාරකිරියා ච උපචාරසී ායං කාතබ්බා, තේ ා 
කථිනදානකම් වාචාපි උපචාරසී ායං කාතබ්බාමයවා’’ති වදන්ති, මතෙං
අය ධිප්පාමයො –  හාවග් පාළියං ( හාව. 306) ‘‘එවඤ්ච පන, භික්ඛමව, 
කථිනං අත්ථරිතබ්බ’’න්ති ආරභිත්වා ‘‘බයත්මතන භික්ඛුනා පටිබමලන
ෙඞ්මඝො ඤාමපතබ්මබො…මප.… එවං මඛො, භික්ඛමව, අත්ථතං මහොති
කථින’’න්ති කථිනදානඤත්තිකම් වාචාමතොපට්ඨායයාවඅනුම ොදනාපාමඨො
ආ මතො, පරිවාරපාළියඤ්ච (පරි. 412) ‘‘කථිනත්ථාමරො ජාිචතබ්මබො’’ති
උද්මදෙේෙ ිචද්මදමෙ ‘‘ෙමච ෙඞ්ඝේෙ කථිනදුේෙං උප්පන්නං මහොති, 
ෙඞ්මඝන කථං පටිපජ්ජිතබ්බං, අත්ථාරමකන කථං පටිපජ්ජිතබ්බං, 
අනුම ොදමකන කථං පටිපජ්ජිතබ්බ’’න්ති පු්ඡං නීහරිත්වා ‘‘ෙඞ්මඝන
ඤත්තිදුතිමයන කම්ම න කථිනත්ථාරකේෙ භික්ඛුමනො දාතබ්බං…මප.… 
අනුම ොදා ා’’තිඤත්තිමතොපට්ඨායයාවඅනුම ොදනාපාමඨොආ මතො, තේ ා 
ඤත්තිමතො පට්ඨාය යාව අනුම ොදනා ෙබ්මබො විධි කථිනත්ථාරකිරියායං
පවිෙති, තමතො කථිනත්ථාරකිරියාය උපචාරසී ායං කත්තබ්බාය ෙති
ඤත්තිෙඞ්ඛාතකථිනදානකම් වාචාපි උපචාරසී ායංකත්තබ්බාමයවාති. 

තමත්රවං විචාරණා කාතබ්බා – අත්ථාරකිරියාය විසුං අනා තාය ෙති 
‘‘ෙබ්මබො විධි අත්ථාරකිරියායං පවිෙතී’’ති වත්තබ්බං භමවයය, අථ ච පන 
 හාවග් පාළියඤ්චපරිවාරපාළියඤ්චඅත්ථාරකිරියාවිසුංආ තාමයව, තේ ා 
ඤත්තිෙඞ්ඛාතා කථිනදානකම් වාචා අත්ථාරකිරියායං න පවිෙති, මකවලං
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පටුන 

අත්ථාරකිරියාය උපචාරභූතත්තා පන තමතො පට්ඨාය අනුක්කම න වුත්තං.
යථා ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, සී ං ෙම් න්ිචතු’’න්ති සී ාෙම්මුතිං
අනුජාිචත්වා ‘‘එවඤ්ච පන, භික්ඛමව, ෙම් න්ිචතබ්බා’’ති සී ාෙම්මුතිවිධිං
දේමෙන්මතො‘‘පඨ ංිචමිත්තා කිත්මතතබ්බා…මප.… එවම තංධාරයාමී’’ති
ිචමිත්තකිත්තමනන ෙහ සී ාෙම්මුතිකම් වාචා මදසිතා, තත්ථ
ිචමිත්තකිත්තනං සී ාෙම්මුතිකම් ං න මහොති, කම් වාචාමයව 
සී ාෙම්මුතිකම් ංමහොති, තථාපිසී ාෙම්මුතිකම් වාචායඋපචාරභාවමතොෙහ 
ිචමිත්තකිත්තමනන සී ාෙම්මුතිකම් වාචා මදසිතා. යථා ච
උපෙම්පදාකම් විධිං මදමෙන්මතො ‘‘පඨ ං උපජ්ඣං
 ාහාමපතබ්මබො…මප.… එවම තංධාරයාමී’’ති උපජ්ඣාය ාහාපනාදිනාෙහ
උපෙම්පදාකම් ං මදසිතං, තත්ථ උපජ්ඣාය ාහාපනාදි උපෙම්පදාකම් ං න
මහොති, ඤත්තිචතුත්ථකම් වාචාමයව උපෙම්පදාකම් ං මහොති, තථාපි 
උපෙම්පදාකම් ේෙ ෙමීමප භූතත්තා උපජ්ඣාය ාහාපනාදිනා ෙහ
ඤත්තිචතුත්ථකම් වාචා මදසිතා, එවම ත්ථ කථිනදානකම් වාචා
අත්ථාරකිරියා න මහොති, තථාපි අත්ථාරකිරියාය උපචාරභූතත්තා
කථිනදානඤත්තිදුතියකම් වාචාය ෙහ කථිනත්ථාරකිරියා මදසිතා, තේ ා
කථිනදානකම් වාචාඅත්ථාරකිරියායංනපවිෙතීති දට්ඨබ්බං. 

අථ වා ඤත්තිදුතියකම් වාචා ච අත්ථාමරො චාති ඉම  ද්මව ධම් ා
අතුලයකිරියාඅතුලයකත්තාමරොඅතුලයකම් ාඅතුලයකාලාච මහොන්ති, මතන
විඤ්ඤායති ‘‘භාෙන්තමරසු ඤත්තීති වුත්තා ඤත්තිදුතියකම් වාචා 
අත්ථාරකිරියායංනපවිෙතී’’ති.තත්ථකථංඅතුලයකිරියාමහොන්ති? කම් වාචා 
දානකිරියා මහොති, අත්ථාමරො පන්නරෙධම් ානං කාරණභූතා අත්ථාරකිරියා, 
එවං අතුලයකිරියා. කථං අතුලයකත්තාමරොති? කම් වාචාය කත්තා ෙඞ්මඝො
මහොති, අත්ථාරේෙ කත්තා පුග් මලො, එවං අතුලයකත්තාමරො මහොන්ති.කථං
අතුලයකම් ා මහොන්ති? කම් වාචාය කම් ං කථිනදුේෙං මහොති, අත්ථාරේෙ
කම් ං කථිනෙඞ්ඛාතා ෙමූහපඤ්ඤත්ති, එවං අතුලයකම් ා මහොන්ති. කථං
අතුලයකාලා මහොන්ති? කථිනදානකම් වාචා
පුබ්බකරණප්චුද්ධාරඅධිට්ඨානානං පුබ්මබ මහොති, අත්ථාමරො මතෙං ප්ඡා, 
එවං අතුලයකාලා මහොන්තීති. අථ වා අත්ථාමරො ‘‘ඉ ාය ෙඞ්ඝාටියා කථිනං 
අත්ථරාමී’’තිආදිනා වචීමභදෙඞ්ඛාමතන එමකන ධම්ම න ෙඞ් හිමතො, න 
ඤත්තිඅනුේොවනාදිනා අමනමකහි ධම්ම හි ෙඞ් හිමතො. වුත්තඤ්මහතං
පරිවාමර (පරි. 408) ‘‘අත්ථාමරො එමකන ධම්ම න ෙඞ් හිමතො
වචීමභමදනා’’ති. ඉමිනාපි කාරමණන ජාිචතබ්බං ‘‘න ඤත්ති අත්ථාමර
පවිට්ඨා’’ති. 

අඤ්මඤපනආචරියාඑවංවදන්ති– ‘‘කථිනත්ථාරංමකලභන්ති, මකන 
ලභන්තීති?  ණනවමෙන තාව ප්ඡි මකොටියා පඤ්ච ජනා ලභන්ති, උද්ධං
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ෙතෙහේෙම්පි, පඤ්චන්නංමහට්ඨානලභන්තී’’තිඅට්ඨකථායං( හාව.අට්ඨ.
306) ආ තත්තා ‘‘මහට්ඨි න්තමතො පඤ්ච භික්ඛූ කථිනත්ථාරං ලභන්ති, 

තමතො අප්පකතරානලභන්තී’’තිවිඤ්ඤායති. ‘‘පඤ්චන්නංජනානං වට්ටතීති
ප්ඡි මකොටියා චත්තාමරො කථිනදුේෙේෙ දායකා, එමකො පටිග් ාහමකොති 
පඤ්චන්නං ජනානං වට්ටතී’’ති කඞ්ඛාවිතරණීටීකායං (කඞ්ඛා. අභි. ටී. 
කථිනසික්ඛාපදවණ්ණනා) ආ තත්තා තේමිං වාමකය ‘‘වට්ටතී’’ති කිරියාය
කත්තා ‘‘මෙො කථිනත්ථාමරො’’තිවු්චති, තේ ා අත්ථාමරොතිඉමිනා ‘‘ඉ ාය
ෙඞ්ඝාටියා කථිනං අත්ථරාමී’’ති වුත්තඅත්ථරණකිරියා න අධිප්මපතා, චතූහි
භික්ඛූහි අත්ථාරකේෙ භික්ඛුමනොඤත්තියා දානං අධිප්මපතන්ති විඤ්ඤායති.
‘‘කථිනත්ථාරංමකලභන්ති…මප.… උද්ධංෙතෙහේෙන්තිඉදංඅත්ථාරකේෙ
භික්ඛුමනො ෙඞ්ඝේෙ කථිනදුේෙදානකම් ං ෙන්ධාය වුත්ත’’න්ති
විනයවිිච්ඡයටීකායංවුත්තං.තේමිම්පිපාමඨඤත්තියා දින්නංමයවෙන්ධාය
‘‘පඤ්ච ජනා අත්ථාරං ලභන්තී’’ති ඉදං වචනං අට්ඨකථාචරිමයහි වුත්තං, 
‘‘ඉ ායෙඞ්ඝාටියාකථිනංඅත්ථරාමී’’තිආදිපුග් ලේෙඅත්ථරණංෙන්ධායන 
වුත්තන්ති ටීකාචරියේෙ අධිප්පාමයො. එවං කඞ්ඛාවිතරණීටීකා-
විනයවිිච්ඡයටීකාකාරමකහි ආචරිමයහි ‘‘ඤත්තිදුතියකම් ං අත්ථාමරො 
නා ා’’ති විිච්ඡිතත්තා උපචාරසී ායං කථිනදානඤත්තිකම් වාචාකරණං
යුත්තන්තිවිඤ්ඤායතීතිවදන්ති. 

තමත්රවං විචාරණා කාතබ්බා – ‘‘ඤත්තිදුතියකම් ංමයව අත්ථාමරො 
නා ා’’ති ටීකාචරියාන වමදයයං. වමදයයං මච, අට්ඨකථාය විරුද්මධො සියා.
කථං විරුද්මධොතිමච? ‘‘ඡින්නවේොවාප්ඡිමිකායඋප තාවානලභන්ති, 
අඤ්ඤේමිං විහාමර වුත්ථවේොපි න ලභන්තීති  හාප්චරියං වුත්ත’’න්ති
අට්ඨකථායං ( හාව. අට්ඨ. 306) ආ තත්තා ‘‘මත ඡින්නවේොදමයො
කථිනත්ථාරං න ලභන්තී’’ති විඤ්ඤායති. යදි ඤත්තිදුතියකම් ං අත්ථාමරො
නා  සියා, එවං ෙති මත භික්ඛූ ඤත්තිදුතියකම්ම පි  ණපූරකභාමවන
අප්පවිට්ඨා සියුං. අථ ච පන ‘‘පුරිමිකාය උප තානං පන ෙබ්මබ  ණපූරකා
මහොන්තී’’ති අට්ඨකථාය ( හාව. අට්ඨ. 306) වුත්තත්තා මත 
ඤත්තිදුතියකම්ම  පවිට්ඨාව මහොන්ති, තේ ා අට්ඨකථාචරිමයො
පඤ්චාිචෙංෙමහතුභූතං ‘‘ඉ ාය ෙඞ්ඝාටියා කථිනං අත්ථරාමී’’තිආදිකං
වචීමභදංමයව ‘‘අත්ථාමරො’’ති වදති, න ඤත්තිදුතියකම් ං, තේ ා මත
ඡින්නවේොදමයො පඤ්චාිචෙංෙමහතුභූතං කථිනත්ථාරං න ලභන්ති, 
ඤත්තිදුතියකම්ම පනචතුවග් ෙඞ්ඝපූරකභාවංලභන්තීතිවිඤ්ඤායති.පුනපි 
වුත්තංඅට්ඨකථායං ‘‘ෙමචපුරිමිකායඋප තාචත්තාමරොවාමහොන්තිතමයො
වාද්මවවාඑමකො වා, ඉතමර ණපූරමකකත්වාකථිනංඅත්ථරිතබ්බ’’න්ති.
එවං අලබ්භ ානකථිනත්ථාමරමයව ඡින්නවේොදමයො  ණපූරමක කත්වා
ඤත්තිදුතියකම් වාචායකථිනදුේෙංදාමපත්වා පුරිමිකායඋප මතහිකථිනේෙ
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අත්ථරිතබ්බභාවමතො ‘‘ඤත්තිදුතියකම් ංමයව අත්ථාමරො නා ාති ටීකාචරියා
නවමදයය’’න්තිඅවචිම්හාති. 

නනු ච මභො ඉ ේමිම්පි අට්ඨකථාවචමන ‘‘ඉතමර  ණපූරමක කත්වා
කථිනං අත්ථරිතබ්බ’’න්ති වචමනන චතුවග් ෙඞ්මඝන කත්තබ්බං
ඤත්තිදුතියකම් ංමයව ‘‘අත්ථාමරො’’ති වුත්තන්ති? න, පුබ්බාපරවිමරොධමතො.
පුබ්මබහිඡින්නවේොදීනං කථිනංඅත්ථරිතුංඅලබ්භ ානභාමවොවුත්මතො, ඉධ
‘‘ඤත්තිදුතියකම් ංඅත්ථාමරො’’ති වුත්මතමතෙම්පිලබ්භ ානභාමවොවුත්මතො
භමවයය, නඅට්ඨකථාචරියා පුබ්බාපරවිරුද්ධංකමථයයං, තේ ා ‘‘කත්වා’’ති
පදං ‘‘අත්ථරිතබ්බ’’න්ති පමදන ෙම්බජ්ඣන්මතන ෙ ානකාලවිමෙෙනං
අකත්වා පුබ්බකාලවිමෙෙනම ව කත්වා ෙම්බන්ධිතබ්බං, එවං ෙති
පුබ්බවචමනනාපරවචනං ඞ්ම ොදමකනයමුමනොදකං වියෙංෙන්දති, ප්ඡාපි
ච ‘‘කම් වාචං ොමවත්වා කථිනං අත්ථරාමපත්වා දානඤ්ච භුඤ්ජිත්වා 
 මිේෙන්තී’’ති විසුං කම් වාචාොවනං විසුං කථිනත්ථරණං 
පුබ්බාපරානුක්ක මතො වුත්තං, තේ ා ඤත්තිදුතියකම් ං අත්ථාමරො නා  න
මහොති, මකවලං අත්ථාරේෙ කාරණම ව උපචාරම ව මහොතීති දට්ඨබ්බං.
කිඤ්චභිමයයො– ‘‘නෙඞ්මඝොකථිනංඅත්ථරති, න මණොකථිනංඅත්ථරති, 
පුග් මලො කථිනං අත්ථරතී’’ති පරිවාරවචමනන (පරි. 414) අය ත්මථො
ජාිචතබ්මබොති. 

යදි එවං කඞ්ඛාවිතරණීටීකා-විනයවිිච්ඡයටීකාසු ආ තපාඨානං 
අධිප්පාමයො කථං භාසිතබ්මබො භමවයය. නනු කඞ්ඛාවිතරණීටීකායං
‘‘වට්ටතී’’ති ඉමිේො කිරියාය කත්තා ‘‘මෙො කථිනත්ථාමරො’’ති වුත්මතො, 
විනයවිිච්ඡයටීකායඤ්ච ‘‘කථිනදුේෙදානකම් ’’න්ති පදං ‘‘ෙන්ධායා’’ති
කිරියාය කම් ං, කථිනත්ථාමරො…මප.… ඉදං ‘‘වුත්ත’’න්ති කිරියාය කම් ං
මහොති. එවං ටීකාසු නීතත්ථමතො ආ තපාමඨසු ෙන්මතසු 
‘‘ඤත්තිදුතියකම් ංමයව අත්ථාමරො නා ාති ටීකාචරියා න වමදයය’’න්ති න 
වත්තබ්බන්ති? මයනාකාමරන අට්ඨකථාවචමනන ටීකාවචනඤ්ච
පුබ්බාපරඅට්ඨකථාවචනඤ්ච අවිරුද්ධංභමවයය, මතනාකාමරනටීකාපාඨානං
අධිප්පාමයො  මහතබ්මබො. කථං? කඞ්ඛාවිතරණීඅට්ඨකථායං (කඞ්ඛා. අට්ඨ.
කථිනසික්ඛාපදවණ්ණනා) ‘‘මෙො ෙබ්බන්තිම න පරි්මඡමදන පඤ්චන්නං
ජනානං වට්ටතී’’ති ආ මතො, තේමිං අට්ඨකථාවචමන මචොදමකන 

මචොමදතබ්බේෙ අත්ථිතාය තං පරිහරිතුං ‘‘පඤ්චන්නං ජනානං වට්ටතීති
ප්ඡි මකොටියා චත්තාමරො කථිනදුේෙේෙ දායකා, එමකො පටිග් ාහමකොති 
පඤ්චන්නං ජනානං වට්ටතී’’ති පාමඨො ටීකාචරිමයන වුත්මතො, කථං
මචොමදතබ්බංඅත්ථීති? මභොඅට්ඨකථාචරිය‘‘මෙොෙබ්බන්තිම නපරි්මඡමදන
පඤ්චන්නං ජනානං වට්ටතී’’ති වුත්මතො, එවං ෙති පඤ්චන්නං
කථිනත්ථාරකානං එව මෙො කථිනත්ථාමරො වට්ටති, න 
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පටුන 

එකද්විතිචතුපුග් ලානන්ති අත්මථොආපජ්ජති, එවං ෙති ‘‘නෙඞ්මඝොකථිනං
අත්ථරති, න  මණො කථිනං අත්ථරති, පුග් මලො කථිනං අත්ථරතී’’ති
ආ තපාළියා විරුජ්ඣනමතො ආ  විමරොමධො ආපජ්ජති, තං මචොදනං

පරිහරන්මතො ‘‘පඤ්චන්නං ජනානං වට්ටතීති ප්ඡි මකොටියා චත්තාමරො
කථිනදුේෙේෙදායකා, එමකො පටිග් ාහමකොතිපඤ්චන්නංජනානංවට්ටතී’’ති
පාමඨො ටීකාචරිමයන වුත්මතො. තත්ථාය ධිප්පාමයො – මභො මචොදකාචරිය
අට්ඨකථාචරිමයන කථිනත්ථාරකාමල පඤ්චන්නං අත්ථාරකානං භික්ඛූනං
වමෙන ‘‘මෙො ෙබ්බන්තිම න පරි්මඡමදන පඤ්චන්නං ජනානං වට්ටතී’’ති
පාමඨො න වුත්මතො, අථ මඛො ෙඞ්මඝන අත්ථාරකේෙ කථිනදුේෙදානකාමල 
ප්ඡි මකොටියා චත්තාමරො කථිනදුේෙේෙ දායකා, එමකො පටිග් ාහමකොති
පඤ්චන්නං දායකපටිග් ාහකපුග් ලානං අත්ථිතාය මෙො ප්ඡා කත්තබ්මබො
අත්ථාමරො වට්ටති, කාරණෙම්පත්තියා ඵලෙම්පත්ති මහොති, තේ ා තේමිං
අට්ඨකථාවචමනආ  විමරොමධො නාපජ්ජතීති. 

විනයවිිච්ඡයටීකායම්පි ‘‘කථිනත්ථාරංමක ලභන්ති, මකනලභන්තීති? 
 ණනවමෙනතාවප්ඡි මකොටියාපඤ්චජනාලභන්ති, උද්ධං ෙතෙහේෙම්පි, 
පඤ්චන්නං මහට්ඨා න ලභන්තී’’ති අට්ඨකථාවචමන පමරහි පු්ඡිතබ්බේෙ
අත්ථිතාය තං පු්ඡං විේෙජ්මජතුං ‘‘ඉදං අත්ථාරකේෙ භික්ඛුමනො ෙඞ්ඝේෙ
කථිනදුේෙදානකම් ං ෙන්ධාය වුත්ත’’න්ති පාමඨො ටීකාචරිමයන වුත්මතො.
කථංපු්ඡිතබ්බන්තිමච? මභොඅට්ඨකථාචරිය‘‘මහට්ඨි මකොටියාපඤ්චන්නං 
ජනානං වට්ටතී’’ති ඉදං වචනං කිං පඤ්චාිචෙංෙේෙ කාරණභූතං ‘‘ඉ ාය
ෙඞ්ඝාටියා කථිනං අත්ථරාමී’’තිආදිඅත්ථාරකිරියං ෙන්ධාය වුත්තං, උදාහු
අත්ථාරේෙ කාරණභූතං කථිනදුේෙදානකම් න්ති. කථං විේෙජ්ජනාති? මභො
භද්රමුඛ ‘‘මහට්ඨි මකොටියා පඤ්චන්නං ජනානං වට්ටතී’’ති ඉදං
පඤ්චාිචෙංෙේෙකාරණභූතං ‘‘ඉ ායෙඞ්ඝාටියා කථිනංඅත්ථරාමී’’තිආදිකං
අත්ථාරකිරියං ෙන්ධාය අට්ඨකථාචරිමයන න වුත්තං, අථ මඛො අත්ථාරේෙ
කාරණභූතං කථිනදානකම් ං ෙන්ධාය වුත්තන්ති. තත්රාය ධිප්පාමයො – 
ෙඞ්මඝන අත්ථාරකේෙ දින්නදුේමෙන එව කථිනත්ථාමරො ෙම්භවති, න
ඨිතිකාය ලද්ධචීවමරන වා පුග් ලිකචීවමරන වා ෙම්භවති, තඤ්ච
කථිනදුේෙදානකම් ං චත්තාමරො කථිනදුේෙදායකා, එමකො පටිග් ාහමකොති
පඤ්චසු භික්ඛූසු විජ්ජ ාමනසුමයව ෙම්පජ්ජති, න තමතො ඌමනසූති
ප්ඡි මකොටියාපඤ්චන්නංවට්ටති, කාරණසිද්ධියා ඵලසිද්ධිමහොති, මතමනව
ච කාරමණන ‘‘කථිනදුේෙදානකම් ං වුත්ත’’න්ති මුඛයවමෙන අවත්වා
‘‘ෙන්ධායවුත්ත’’න්තිඋපචාරවමෙනාහ.එවංවුත්මතමයවඅට්ඨකථාවචනේෙ 
පුබ්බාපරවිමරොමධො නත්ථි, අට්ඨකථාවචමනන ච ටීකාවචනං විරුද්ධං න
මහොතීති දට්ඨබ්බං, ‘‘අපමලොකනාදිෙඞ්ඝකම් කරණත්ථං බද්ධසී ා භ වතා
අනුඤ්ඤාතා’’තිඉමිනාවිනයලක්ඛමණන චෙම ති. 
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‘‘ඉ ාය ෙඞ්ඝාටියා කථිනං අත්ථරාමී’’තිආදිකා පන අත්ථාරකිරියා 
අපමලොකනාදීසු චතූසු ෙඞ්ඝකම්ම සු අප්පවිට්ඨා, අධිට්ඨානාදමයො විය 
පඤ්චාිචෙංෙලාභකාරණභූතා පුග් ලකිරියාව මහොතීති
වේසූපනායිකමඛත්තභූතාය අන්මතොඋපචාරසී ාය කාතබ්බා, තේ ා
අන්මතොඋපචාරසී ායංබද්ධසී ායඅවිජ්ජ ානාය බහිඋපචාරසී ායංබද්ධසී ං
වා උදකුක්මඛපෙත්තබ්භන්තරලභ ානට්ඨානං වා  න්ත්වා 
ඤත්තිදුතියකම්ම න කථිනදුේෙං දාමපත්වා පුන විහාරං ආ න්ත්වා 
අන්මතොඋපචාරසී ායම ව කථිනත්ථරණං පුබ්බාචරිමයහි කතං, තං
සුකතම ව මහොතීති දට්ඨබ්බං. එවං අග් මහත්වා සුද්ධඋපචාරසී ායම ව
ඤත්තිදුතියකම් ං කාතබ්බන්ති  ය්හ ාමන ෙති මතෙං ආයේ න්තානං
දිට්ඨානු තිං ආපජ්ජ ානා සිේොනුසිේො ධුවවාෙත්ථාය
විහාරදානාදිඅපමලොකනකම් ං වා උමපොෙථපවාරණාදිඤත්තිකම් ං වා 
සී ාෙම් න්නනාදිඤත්තිදුතියකම් ං වා උපෙම්පදාදිඤත්තිචතුත්ථකම් ං වා
උපචාරසී ායම ව කමරයයං, එවං කමරොන්තා භ වමතො ොෙමන  හන්තං
ජටං  හන්තං ගුම්බං  හන්තං විෙ ං කමරයයං, තේ ා ත කරණත්ථං
යුත්තිමතොචආ  මතොචඅමනකාිචකාරණාිචආහරිත්වාකථයිම්හාති. 

ොෙමන ාරවංකත්වා, ෙද්ධම් ේොනුමලො මතො; 
 යාකතංවිිච්ඡයං, ෙම් ාචින්මතන්තුොධමවො. 

පුනප්පුනංවිචින්මතත්වා, යුත්තංමචමහොති ණ්හන්තු; 
මනොමචයුත්තං ා ණ්හන්තු, ෙම් ාෙම්බුද්ධොවකාති. 

ඉමතො පරාිචපිකාරණොධකාිචආහරන්තිආචරියා, මතෙං පටිවචමනන 
අතිවිත්ථාමරො භවිේෙති, උපචාරසී ාය චතුන්නං ෙඞ්ඝකම් ානං
කතට්ඨානභාමවො පුබ්මබ වුත්මතොව, තේ ා තං වචනං  නසිකත්වා ෙංෙයං
අකත්වාධාමරතබ්මබොති. 

‘‘ඉ ාය සඞ්ඝාටියා ෙථිනං අත්ථරාමී’’ක වාචා භින්දිතබ්බ්ාති කිං
එත්තමකන වචීමභමදන කථිනං අත්ථතං මහොති, උදාහු අඤ්මඤො මකොචි
කායවිකාමරො කාතබ්මබො? න කාතබ්මබො. එත්තමකමනව හි වචීමභමදන
අත්ථතං මහොති, කථිනං. වුත්තඤ්මහතං පරිවාමර (පරි. 408) ‘‘අත්ථාමරො
එමකනධම්ම නෙඞ් හිමතො වචීමභමදනා’’ති. 

එවං කථිනත්ථාරං දේමෙත්වා අනුම ොදාපනඅනුම ොදමන දේමෙන්මතො 

‘‘කතන ෙථිනත්ථාරකෙනා’’තිආදි ාහ. තත්ථ මයන භික්ඛුනා ‘‘ඉ ාය
ෙඞ්ඝාටියා කථිනං අත්ථරාමී’’තිආදිනා වචීමභමදන කථිනං අත්ථතං, මතන 
‘‘කථිනේෙ අත්ථාරා පන්නරෙ ධම් ා ජායන්තී’’ති පරිවාමර (පරි. 403) 
ආ තත්තා කථිනත්ථාමරනෙමහවපඤ්චආිචෙංොආ තා, අථකේ ාෙඞ්ඝං
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අනුම ොදාමපතීති? කිඤ්චාපි අත්ථාරකේෙභික්ඛුමනොපඤ්චආිචෙංොආ තා, 
ෙඞ්ඝේෙ පන අනා තා, තේ ා ෙඞ්ඝේෙ ච ආ  නත්ථං ෙඞ්ඝං
අනුම ොදාමපති, ෙඞ්මඝො ච අනුම ොදනං කමරොති, එවං කමත උභින්නම්පි
ආිචෙංො ආ තා මහොන්ති. වුත්තඤ්මහතං පරිවාමර (පරි. 403) ‘‘ද්වින්නං
පුග් ලානං අත්ථතං මහොති කථිනං අත්ථාරකේෙ ච අනුම ොදකේෙ චා’’ති. 
එත්ථචකථිනත්ථාරකභික්ඛුමතොවුඩ්ඪතමරොභික්ඛුතේමිං ෙඞ්මඝඅත්ථි, ඉධ
වුත්තනමයන අත්ථාරමකන ‘‘භන්මත’’ති වත්තබ්බං, අනුම ොදමකන
‘‘ආවුමෙො’’ති.යදි පනකථිනත්ථාරමකොභික්ඛුෙබ්මබෙං වුඩ්ඪතමරො මහොති, 
මතන‘‘ආවුමෙො’’තිවත්තබ්බං, ඉතමරහි‘‘භන්මත’’ති, එවං මෙෙනයද්වමයපි.
එවං ෙබ්මබෙං අත්ථතං මහොති කථිනන්ති. ඉම සු පන ෙඞ්ඝපුග් මලසු මය 
තේමිං විහාමර පුරිමිකාය වේෙං උප න්ත්වා පඨ පවාරණාය පවාරිතා, 
මතමයව අනුම ොදිතුං ලභන්ති, ඡින්නවේො වා ප්ඡිමිකාය උප තා වා
අඤ්ඤේමිංවිහාමරවුත්ථවේොවා නලභන්ති, අනනුම ොදන්තාපිආිචෙංෙංන
ලභන්ති. 

එවංකථිනත්ථාරංදේමෙත්වාඉදාිචචීවරවිභා ංදේමෙතුං ‘‘එවංඅත්ථකත

පන ෙථිකන’’තිආදි ාහ. තත්ථ සකච ෙථිනචීවකරන සද්ධිං දභතං

දනිසංසන්තිඉමිනාඑකංඅත්ථතචීවරම වකථිනචීවරං නා , තමතොඅඤ්ඤං
මතන ෙද්ධිං ආභතං ෙබ්බං චීවරං කථිනාිචෙංෙචීවරං නා ාති දේමෙති. 
වක්ඛති හි ‘‘අවමෙෙකථිනාිචෙංමෙ බලවවත්ථානී’’තිආදි. මතන ඤායති
‘‘වත්ථම ව ඉධ ආිචෙංමෙො නා , න අග්මඝො, කථිනොටමකන ෙද්ධිං
ආභතානං අඤ්ඤොටකානං බහුලවමෙන අත්ථරිතබ්බං, න කථිනොටකේෙ

 හග්ඝවමෙනා’’ති. භික්ඛුසඞ්කඝො අනිස්සකරො, අත්ථතකථිමනො භික්ඛුමයව

ඉේෙමරො. කේ ා? දායමකහි විචාරිතත්තා. භික්ඛුසඞ්කඝො ඉස්සකරො, කේ ා? 
දායමකහි අවිචාරිතත්තා, මූලකථිනේෙ ච ෙඞ්මඝ දින්නත්තා. 

අවකසසෙථිනානිසංකසති තේෙ දින්නවත්මථහි අවමෙෙකථිනාිචෙංෙවත්මථ. 

බ්ලවවත්ථානීතිඅත්ථරිතබ්බකථිනොටකංමයවඅහතංවාඅහතකප්පංවා දාතුං
වට්ටති, ආිචෙංෙචීවරං පන යථාෙත්ති යථාබලං පුරාණං වා අභිනවං වා
දුබ්බලං වා බලවං වා දාතුං වට්ටති, තේ ා මතසු දුබ්බලවත්මථ ඨිතිකාය
දින්මන ලද්ධභික්ඛුේෙ උපකාරකං න මහොති, තේ ා උපකාරණමයොග් ාිච

බලවවත්ථාිච දාතබ්බානීති අධිප්පාමයො. වස්සාවාසිෙඨිකොය දාතබ්බ්ානීති
යත්තකා භික්ඛූ වේොවාසිකචීවරං ලභිංසු, මත ඨමපත්වා මතෙං මහට්ඨමතො

පට්ඨාය යථාක්ක ං දාතබ්බාිච. කථරාසනකතො පට්ඨායාති යත්තකා භික්ඛූ
තිේෙං කථිනත්ථතසී ායං ෙන්ති, මතසු මජට්ඨකභික්ඛුමතො පට්ඨාය
දාතබ්බාිච.ආෙනග් හණංපන යථාවුඩ්ඪංිචසින්මනෙන්ධායකතං.එමතන

වේොවාසිකකථිනාිචෙංොනං ෙ ාන තිකතං දීමපති.  රුභණ් ං න

භාකජතබ්බ්න්තිකථිනොටමකනෙද්ධිං ආභමතසු  ඤ්චපීඨාදිකං  රුභණ්ඩං
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න භාමජතබ්බං, ෙඞ්ඝිකවමෙමනව පරිභුඤ්ජිතබ්බන්ති අත්මථො. තත්ථ
 රුභණ්ඩවිිච්ඡමයොඅනන්තරකථායංආවිභවිේෙති. 

ඉ ේමිං පන ඨාමන වත්තබ්බං අත්ථි. කථං? ඉදාිච භික්ඛූ 
කථිනාිචෙංෙචීවරං කුෙපාතං කත්වා විභජන්ති, තං යුත්තං විය න දිේෙතීති.
කේ ාති මච? ‘‘අවමෙෙකථිනාිචෙංමෙ බලවවත්ථාිච වේොවාසිකඨිතිකාය 
දාතබ්බාිච, ඨිතිකාය අභාමව මථරාෙනමතො පට්ඨාය දාතබ්බානී’’ති
වචනමතොති. එවං ෙන්මත කත්ථ කුෙපාමතො කාතබ්මබොති? භණ්ඩා ාමර

ඨපිතචීවමරති. කථං විඤ්ඤායතීති මච? ‘‘උස්සන්නං කහොතීති බහු රාසිකතං

මහොති, භණ්ඩා ාරං න  ණ්හාති. සම්මුඛීභූකතනාති අන්මතොඋපචාරසී ායං

ඨිමතන. භාකජතුන්තිකාලංමඝොොමපත්වාපටිපාටියාභාමජතුං…මප.… එවං
ඨපිමතසු චීවරපටිවීමෙසුකුමෙොපාමතතබ්මබො’’තිඅට්ඨකථායං ( හාව.අට්ඨ. 
343) වුත්තත්තා, තේ ාඉමිේෙංඅට්ඨකථායංවුත්තනමයමනවභාමජතබ්බන්ති 
අම්හාකංඛන්ති. 

එක්මචපනභික්ඛූඑමකකේෙඑමකකේමිංචීවමරඅප්පමහොන්මත චීවරං
පරිවත්මතත්වා අකප්පියවත්ථුං  මහත්වා භාමජන්ති, තං අතිඔ ාරිකම ව. 
අඤ්මඤපිඑක්චානංචීවරානං හග්ඝතායඑක්චානංඅප්පග්ඝතායෙ ග්ඝං
කාතුං න ෙක්කාති තමථව කමරොන්ති, තම්පි ඔ ාරිකම ව. තත්ථ හි
අකප්පියවත්ථුනා පරිවත්තමනපි තේෙ විචාරමණපි භා ග් හමණපි
ආපත්තිමයව මහොති. එමක ‘‘කථිනං නා  දුබ්බිචාරණීය’’න්ති වත්වා
අත්ථරණංනකමරොන්ති, පුග් ලිකවමෙමනවයථාජ්ඣාෙයං විචාමරන්ති, තං
පනයදිදායමකහිපුග් ලේමෙවදින්නං, පුග් මලනචෙඞ්ඝේෙ අපරි්චජිතං, 
එවං ෙති අත්තමනො ෙන්තකත්තා යුත්තං විය දිේෙති. යදි පන ෙඞ්ඝේෙ වා
 ණේෙවාදින්නං, පුග් ලේෙදින්මනපිෙඞ්ඝේෙවා ණේෙවාපරි්චජිතං, 
එවං ෙන්මත ෙඞ්ඝ ණානං ෙන්තකත්තා අයුත්තං භමවයය. අපමර පන
කථිනවමෙන පටිග් හිමත විචාමරතුං දුක්කරන්ති  ඤ්ඤ ානා ‘‘න  යං
කථිනවමෙන පටිග් ණ්හා , වේොවාසිකභාමවමනව පටිග් ණ්හා ා’’ති
වත්වා යථාරුචි විචාමරන්ති, තම්පි අයුත්තං. වේොවාසිකම්පි හි ෙඞ්ඝේෙ
දින්නංෙඞ්ඝිකංමහොතිමයව, පුග් ලේෙ දින්නංපුග් ලිකං.කථංවිඤ්ඤායතීති
මච? ‘‘ෙමචපනමතෙංමෙනාෙමනපංසුකූලිමකොවෙති, ආ තඤ්චතංදිේවා
‘තුම්හාකංවේොවාසිකංමද ා’තිවදන්ති, මතනෙඞ්ඝේෙ ආචික්ඛිතබ්බං.ෙමච
තාිච කුලාිච ෙඞ්ඝේෙ දාතුං න ඉ්ඡන්ති, ‘තුම්හාකංමයව මද ා’ති වදන්ති, 
ෙභාම ො භික්ඛු ‘වත්තං කත්වා  ණ්හාහී’ති වත්තබ්මබො, පංසුකූලිකේෙ
පමනතංනවට්ටතී’’තිඅට්ඨකථායං(චූ ව.අට්ඨ.318; වි.ෙඞ් . අට්ඨ.219) 
වුත්තත්තා. 
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වේොවාසිකං දුවිධං ෙද්ධාමදයයතත්රුප්පාදවමෙන. වුත්තඤ්හි අට්ඨකථායං
(චූ ව.අට්ඨ.318) ‘‘ඉති ෙද්ධාමදමයයදායක නුේොපු්ඡිතබ්බා, තතු්රප්පාමද
පන කප්පියකාරකා පු්ඡිතබ්බා’’ති. ෙද්ධාමදයයවේොවාසිකම්පි
ෙවිහාරාවිහාරවමෙන දුවිධං. වුත්තඤ්මහතං අට්ඨකථායං (චූ ව. අට්ඨ. 318) 
‘‘ හාපදු ත්මථමරො පනාහ න එවං කාතබ්බං.  නුේො හි අත්තමනො
ආවාෙපටිජග් නත්ථාය ප්චයං මදන්ති, තේ ා අඤ්මඤහි භික්ඛූහි තත්ථ
පවිසිතබ්බ’’න්ති, ‘‘මයෙං පන මෙනාෙනං නත්ථි, මකවලං ප්චයම ව
මදන්ති, මතෙං ප්චයං අවේොවාසිමක මෙනාෙමන  ාමහතුං වට්ටතී’’ති ච. 
තතු්රප්පාදවේොවාසිකං නා  කප්පියකාරකානං හත්මථ
කප්පියවත්ථුපඅභුඤ්ජනත්ථාය දින්නවත්ථුමතො ිචබ්බත්තං. වුත්තම්පි මචතං
අට්ඨකථායං (චූ ව. අට්ඨ. 318) ‘‘කප්පියකාරකානඤ්හි හත්මථ
‘කප්පියභණ්ඩං පරිභුඤ්ජථා’ති දින්නවත්ථුමතො යං යං කප්පියං, තං ෙබ්බං
පරිභුඤ්ජිතුංඅනුඤ්ඤාත’’න්ති.එවංවේොවාසිකචීවරම්පි පුබ්මබමයභුමයයන
ෙඞ්ඝේමෙව මදන්ති, තේ ා ‘‘කථිනචීවරං මද ා’’ති වුත්මත 
කථිනචීවරභාමවන පටිග් මහතබ්බං, ‘‘වේොවාසිකං මද ා’’ති වුත්මත 
වේොවාසිකචීවරභාමවමනවපටිග් මහතබ්බං.කේ ා? ‘‘යථාදායකාවදන්ති, 
තථා පටිපජ්ජිතබ්බ’’න්ති(චූ ව.අට්ඨ.325) වචනමතො. 

කිඤ්චිඅවත්වාහත්මථවාපාදමූමලවාඨමපත්වා මතකිං කාතබ්බන්ති? 
තත්ථෙමච‘‘ඉදංවත්ථුමචතියේෙවාෙඞ්ඝේෙවාපරපුග් ලේෙවා අත්ථාය
පරිණත’’න්ති ජාමනයය, මතෙං අත්ථාය පටිග් මහතබ්බං. අථ ‘‘  ත්ථාය 
පරිණත’’න්තිජාමනයය, අත්තමනොඅත්ථායපටිග් මහතබ්බං.වුත්තඤ්මහතං
පරිවාමර (පරි. 329) ‘‘නවඅධම්මිකදානානී’’තිආදි. අථනකිඤ්චි ජාමනයය, 
අත්තමනොහත්මථවා පාදමූමලවාකිඤ්චිඅවත්වාඨපිතංතේමෙවපුග් ලිකං
මහොති.නහිමචතියාදීනං අත්ථායපරිණතං කිඤ්චිඅවත්වාභික්ඛුේෙහත්මථ
වා පාදමූමල වා ඨමපතීති. වුත්තඤ්මහතං ෙ න්තපාොදිකායං ( හාව. අට්ඨ.

379) ‘‘පුග් ලස්සකදතීති‘ඉ ංචීවරංඉත්ථන්නා ේෙදම්මී’තිඑවං පරම්මුඛා
වා පාදමූමල ඨමපත්වා ‘ඉ ං, භන්මත, තුම්හාකං දම්මී’ති එවං ෙම්මුඛා වා 
මදතී’’තිආදි. 

‘‘ඉමිේෙං අට්ඨකථායං වුත්තනමයමනව භාමජතබ්බ’’න්ති වුත්තං, කථං
භාමජතබ්බන්ති? ‘‘අවමෙෙකථිනාිචෙංමෙබලවවත්ථාිචවේොවාසිකඨිතිකාය 
දාතබ්බානී’’තිවුත්තත්තාමයභික්ඛූඉ ේමිංවේමෙවේොවාසිකංනලභිංසු, 
මතෙං මහට්ඨමතො පට්ඨාය එමකකං චීවරං වා ොටකං වා දාතබ්බං. අථ
චීවරානංවාොටකානංවා අවසිට්මඨසුෙන්මතසුපුනමථරාෙනමතොපට්ඨාය
දුතියභාම ොදාතබ්මබො.තමතොචීවමරසුවා ොටමකසුවාඛීමණසුමයලභන්ති, 
මතසු ප්ඡි ේෙ වේොදීිච ෙල්ලක්මඛතබ්බාිච. න මකවලං තේමිං
කථිනත්ථතදිවමෙදින්නදුේොිචඑව කථිනාිචෙංොිචනා මහොන්ති, අථමඛො
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යාව කථිනේෙ උබ්භාරා ෙඞ්ඝං උද්දිේෙ දින්නචීවරාිචපි ෙඞ්ඝිමකන
තතු්රප්පාමදන ආරාමිමකහි ආභතචීවරාිචපි කථිනාිචෙංොිචමයව මහොන්ති.
තේ ා තාදිමෙසු චීවමරසු උප්පජ්ජ ාමනසු යථාවුත්තෙල්ලක්ඛිතවේෙේෙ 
භික්ඛුමනො මහට්ඨමතො පට්ඨාය පුනප්පුනං  ාමහතබ්බං. ‘‘ඨිතිකාය අභාමව
මථරාෙනමතො පට්ඨාය දාතබ්බානී’’ති ( හාව. අට්ඨ. 306) වචනමතො තේමිං
වේමෙ වේොවාසිකචීවරානංඅනුප්පජ්ජනමතොවාඋප්පජ්ජ ාමනසුපිඨිතිකාය
අ ාහාපනමතො වා වේොවාසිකඨිතිකාය අභාමව ෙතිලද්ධබ්බකථිනාිචෙංමෙ
තේෙං උපචාරසී ායං ෙබ්මබ භික්ඛූ පටිපාටියා ිචසීදාමපත්වා මථරාෙනමතො
පට්ඨායඨිතිකංකත්වා එමකකේෙ භික්ඛුමනො එමකකං චීවරං වා ොටකං වා
දාතබ්බං. ෙඞ්ඝනවකේෙ දානකාමලපි  හාමථරා ආ ්ඡන්ති, ‘‘භන්මත, 
වීෙතිවේොනංදීයති, තුම්හාකංඨිතිකාඅතික්කන්තා’’තිනවත්තබ්බා, ඨිතිකං
ඨමපත්වා මතෙං දත්වා ප්ඡා ඨිතිකාය දාතබ්බං. දුතියභාම  පන මථරාෙනං
ආරු ්මහ ප්ඡා ආ තානං පඨ භාම ො න පාපුණාති, දුතියභා මතො
වේෙග්ම න දාතබ්මබො. අයං ඨිතිකාවිචාමරො චතුප්චයභාජනකථාමතො (වි.
ෙඞ් .අට්ඨ.202)  මහතබ්මබොති. 

නනු ච මභො එක්චාිච කථිනාිචෙංෙචීවරාිච  හග්ඝාිච, එක්චාිච 
අප්පග්ඝාිච මහොන්ති, කථං එමකකේෙ එමකකේමිං දින්මන අග්ඝෙ ත්තං
භමවයයාති? වු්චමත – භණ්ඩා ාරචීවරභාජමන අග්ඝෙ ත්තං ඉ්ඡිතබ්බං.
තථා හි වුත්තං චීවරක්ඛන්ධමක ( හාව. 343) ‘‘මතන මඛො පන ෙ මයන
ෙඞ්ඝේෙ භණ්ඩා ාමර චීවරං උේෙන්නං මහොති. භ වමතො එත ත්ථං
ආමරොමචසුං – අනුජානාමි, භික්ඛමව, ෙම්මුඛීභූමතන ෙඞ්මඝන
භාමජතුං…මප.… අථමඛොචීවරභාජකානංභික්ඛූනංඑතදමහොසි‘කථංනුමඛො
චීවරං භාමජතබ්බ’න්ති. භ වමතො එත ත්ථං ආමරොමචසුං – අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, පඨ ං උ්චිිචත්වා තුලයිත්වා වණ්ණාවණ්ණං කත්වා භික්ඛූ
 මණත්වා වග් ං බන්ධිත්වා චීවරපටිවීෙං ඨමපතු’’න්ති. අට්ඨකථායඤ්ච

( හාව. අට්ඨ. 343) ‘‘උච්චිනිත්වාති ‘ඉදං ථූලං, ඉදං ෙණ්හං, ඉදං ඝනං, ඉදං
තනුකං, ඉදං පරිභුත්තං, ඉදං අපරිභුත්තං, ඉදං දීඝමතො එත්තකං, පුථුලමතො

එත්තක’න්තිඑවං වත්ථාිචවිචිිචත්වා. තුලයිත්වාති‘ඉදංඑත්තකංඅග්ඝති, ඉදං

එත්තක’න්ති එවං අග්ඝපරි්මඡදං කත්වා. වණ්ණාවණ්ණං ෙත්වාති ෙමච
ෙබ්මබෙංඑමකකම වදෙදෙඅග්ඝනකංපාපුණාති, ඉ්මචතංකුෙලං.මනො මච
පාපුණාති, යං නව වා අට්ඨ වා අග්ඝති, තං අඤ්මඤන එකඅග්ඝනමකන ච
ද්විඅග්ඝනමකන ච ෙද්ධිං බන්ධිත්වා එමතන උපාමයන ෙම  පටිවීමෙ

ඨමපත්වාති අත්මථො. භික්ඛූ  කණත්වා වග් ං බ්න්ධිත්වාතිෙමච එමකකේෙ
දීය ාමනදිවමෙොනපමහොති, දෙ දෙභික්ඛූ මණත්වා දෙ දෙචීවරපටිවීමෙ
එකවග් ං බන්ධිත්වා එකං භණ්ඩිකං කත්වා එවං චීවරපටිවීෙං ඨමපතුං
අනුජානාමීතිඅත්මථො.එවංඨපිමතසුචීවරපටිවීමෙසුකුමෙොපාමතතබ්මබො’’ති 
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වුත්තං. මතන ඤායති ‘‘භණ්ඩා ාරචීවරභාජමන අග්ඝෙ ත්තං ඉ්ඡිතබ්බං, 
කුෙපාමතොච කාතබ්මබො’’ති. 

ඉ ේමිං පන කථිනාිචෙංෙචීවරභාජමන අග්ඝෙ ත්තං න ඉ්ඡිතබ්බං, 
කුෙපාමතො ච න කාතබ්මබො. තථා හි වුත්තං කථිනක්ඛන්ධකට්ඨකථායං
( හාව.අට්ඨ.306) ‘‘එවංඅත්ථමතපනකථිමනෙමචකථිනචීවමරනෙද්ධිං
ආභතංආිචෙංෙං දායකා ‘මයන අම්හාකං කථිනං  හිතං, තේමෙව මද ා’ති
මදන්ති, භික්ඛුෙඞ්මඝො අිචේෙමරො. අථ අවිචාමරත්වාව දත්වා  ්ඡන්ති, 
භික්ඛුෙඞ්මඝො ඉේෙමරො, තේ ා ෙමච කථිනත්ථාරකේෙ මෙෙචීවරාිචපි
දුබ්බලාිච මහොන්ති, ෙඞ්මඝන අපමලොමකත්වා මතෙම්පි අත්ථාය වත්ථාිච 
දාතබ්බාිච, කම් වාචා පන එකාමයව වට්ටති. අවමෙෙකථිනාිචෙංමෙ
බලවවත්ථාිච වේොවාසිකඨිතිකාය දාතබ්බාිච. ඨිතිකාය අභාමව
මථරාෙනමතො පට්ඨාය දාතබ්බාිච’’ඉ්මචව වුත්තං, න වුත්තං
‘‘අග්ඝපරි්මඡදංකත්වා’’තිවා‘‘කුෙපාමතො කාතබ්මබො’’තිවා.මතනඤායති
‘‘කථිනාිචෙංෙචීවරාිච වේොවාසිකඨිතිකාය වා වුඩ්ඪතරමතො වා පට්ඨාමයව
දාතබ්බාිච, මනවඅග්ඝෙ ත්තංකාතබ්බං, නකුමෙොපාමතතබ්මබො’’ති. 

ඉදාිච පන වේොවාසිකභාමවන අදින්නත්තා වේොවාසිකඨිතිකාය 
අකතත්තා ච කථිනත්ථතචීවරමතො ච කථිනත්ථාරකේෙ අවමෙෙචීවරත්ථාය
දින්නවත්ථමතොච අවමෙෙකථිනාිචෙංමෙබලවවත්ථාිචවුඩ්ඪතරමතොපට්ඨාය
එකේෙභික්ඛුේෙඑකංවත්ථං දාතබ්බං, මතසුපනවරංවරංවුඩ්ඪේෙදාතබ්බං. 
කථං විඤ්ඤායතීති මච? ‘‘ප්ඡි වේසූපනායිකදිවමෙ පන ෙමච කාලං
මඝොමෙත්වා ෙන්ිචපතිමත ෙඞ්මඝ මකොචි දෙහත්ථං වත්ථං ආහරිත්වා
වේොවාසිකං මදති, ආ න්තුමකො ෙමච භික්ඛුෙඞ්ඝත්මථමරො මහොති, තේෙ
දාතබ්බං.නවමකොමචමහොති, ෙම් මතනභික්ඛුනා ෙඞ්ඝත්මථමරොවත්තබ්මබො
‘ෙමච, භන්මත, ඉ්ඡථ, පඨ භා ං මුඤ්චිත්වා ඉදං වත්ථං  ණ්හථා’ති.
අමුඤ්චන්තේෙ න දාතබ්බං. ෙමච පන පුබ්මබ  ාහිතං මුඤ්චිත්වා  ණ්හාති, 
දාතබ්බං. එමතමනව උපාමයන දුතියත්මථරමතො පට්ඨාය පරිවත්මතත්වා 
පත්තට්ඨාමන ආ න්තුකේෙ දාතබ්බං. ෙමච පඨ වේසූප තා ද්මව තීණි
චත්තාරි පඤ්ච වා වත්ථාිච අලත්ථුං, ලද්ධං ලද්ධං එමතමනව උපාමයන
විේෙජ්ජාමපත්වායාව ආ න්තුකේෙෙ කංමහොති, තාවදාතබ්බං.මතනපන
ෙ මක ලද්මධ අවසිට්මඨො අනුභාම ො මථරාෙමන දාතබ්මබො’’ති 
මෙනාෙනක්ඛන්ධකට්ඨකථායං (චූ ව. අට්ඨ. 318) වචනමතො
තංෙංවණ්ණනාභූතායං වි තිවිමනොදිචයඤ්ච (වි. වි. ටී. චූ වග්  2.318) 

‘‘ද න්තුකෙො සකච භික්ඛූති චීවමර  ාහිමත ප්ඡා ආ මතො ආ න්තුමකො

භික්ඛු. පත්තට්ඨාකනති වේෙග්ම න පත්තට්ඨාමන. පඨ වස්සූප තාති
ආ න්තුකේෙ ආ  නමතො පුමරතරම ව ප්ඡිමිකාය වේසූපනායිකාය

වේසූප තා. ලද්ධං ලද්ධන්ති දායකානං ෙන්තිකා ආ තා තොටක’’න්ති
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වචනමතො, වජිරබුද්ධිටීකායඤ්ච (වජිර. ටී. චූ වග්  318) ‘‘පඨ භා ං

මුඤ්චිත්වාති ඉදං මච පඨ  ාහිතවත්ථුමතො  හග්ඝං මහොතීති ලිඛිත’’න්ති
වචනමතොචවිඤ්ඤායති.එවංඅට්ඨකථායං ටීකාසුචවේොවාසිකදාමනප්ඡා
ආභතං  හග්ඝවත්ථං  හාමථරමතො පට්ඨාය පරිවත්මතත්වා මතහි
අිච්ඡිතංමයව වේෙග්ම න පත්තේෙ ප්ඡා ආ තේෙ භික්ඛුමනො 
දාතබ්බභාවේෙවුත්තත්තාවරංවරංවුඩ්ඪේෙදාතබ්බන්තිවිඤ්ඤායති. 

‘‘ෙමච පඨ වේසූප තා ද්මව තීණි චත්තාරි පඤ්ච වා වත්ථාිච
අලත්ථු’’න්ති වත්ථ ණනාය එව වුත්තත්තා, අග්ඝ ණනාය අවුත්තත්තා ච
කථිනාිචෙංෙවත්ථේෙ ච වේොවාසික තිකභාවේෙ වචනමතො 
කථිනාිචෙංෙවත්ථාිච වත්ථ ණනාවමෙමනව භාමජතබ්බාිච, න
අග්ඝෙ භාමවනාති ච දට්ඨබ්බාිච, මතමනව ච කාරමණන ‘‘මයො බහූිච
කථිනාිචෙංෙවත්ථාිචමදති, තේෙ ෙන්තමකමනවඅත්ථරිතබ්බ’’න්ති( හාව.
අට්ඨ. 306) වුත්තං. බහූිච හි කථිනාිචෙංෙවත්ථාිච විභජනකාමල ෙඞ්ඝේෙ
උපකාරකාිචමහොන්තීති. 

පාළිඅට්ඨකථාදීහි, මනත්වාවුත්තංවිිච්ඡයං; 
කථිමනචීවමර ය්හං, චින්තයන්තුවිචක්ඛණා. 

චින්තයිත්වාපුනප්පුනං, යුත්තංමචධාරයන්තුතං; 
අයුත්තඤ්මචඉමතොඅඤ්ඤං, පරිමයෙන්තුකාරණන්ති. 

‘‘මයො ච තත්ථ චීවරුප්පාමදො, මෙො මනෙං භවිේෙතී’’ති චීවරේමෙව 
අත්ථතකථිනානං භික්ඛූනං ෙන්තකභාවේෙ භ වතා වුත්තත්තා චීවරමතො
අඤ්ඤාිච ෙඞ්ඝං උද්දිේෙ දින්නාිච පිණ්ඩපාතාදීිච වත්ථූිච උපචාරසී ං
පවිට්ඨේෙ ආ තා තේෙ ෙඞ්ඝේෙ ෙන්තකං මහොන්ති. තථා හි වුත්තං
අට්ඨකථායං( හාව.අට්ඨ.306) ‘‘කථිනං අත්ථරාමපත්වාදානඤ්චභුඤ්ජිත්වා
 මිේෙන්ති, ආිචෙංමෙො පන ඉතමරෙංමයව මහොතී’’ති. ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, ො මණරානං උපඩ්ඪපටිවීෙං දාතු’’න්ති ( හාව. 343) පාඨං
උපිචේොයකථිනාිචෙංෙචීවරම්පිො මණරානංඋපඩ්ඪපටිවීෙංමයව මදන්ති, 
නපමනවංකාතබ්බං.භණ්ඩා ාමරඨපිතඤ්හිඅකාලචීවරම වො මණරානං 
උපඩ්ඪපටිවීෙං කත්වා දාතබ්බං. වේොවාසිකකථිනාිචෙංොදිකාලචීවරං පන
ෙ කම ව දාතබ්බං. වුත්තඤ්මහතං චීවරක්ඛන්ධකට්ඨකථායං ( හාව. අට්ඨ.

343) ‘‘සා කණරානං උපඩ්ඪපටිවීසන්ති එත්ථ මය ො මණරා අත්තිේෙරා 
භික්ඛුෙඞ්ඝේෙ කත්තබ්බකම් ං න කමරොන්ති, උද්මදෙපරිපු්ඡාසු යුත්තා
ආචරියුපජ්ඣායානංමයව වත්තපටිපත්තිං කමරොන්ති, අඤ්මඤෙං න
කමරොන්ති, එමතෙංමයව උපඩ්ඪභාම ො දාතබ්මබො. මය පන පුමරභත්තඤ්ච 
ප්ඡාභත්තඤ්චභික්ඛුෙඞ්ඝේමෙවකත්තබ්බකි්චංකමරොන්ති, මතෙංෙ මකො 
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දාතබ්මබො. ඉදඤ්ච පිට්ඨිෙ මය උප්පන්මනන භණ්ඩා ාමර ඨපිමතන
අකාලචීවමරමනවකථිතං, කාලචීවරංපනෙ කම වදාතබ්බ’’න්ති. 

ක්චිනුමඛොො මණරාවේෙංඋප තා, මයනආිචෙංෙංලමභයයන්ති? 
ආ උප තාති.කථං විඤ්ඤායතීති? ‘‘අථචත්තාමරො භික්ඛූඋප තා, එමකො
පරිපුණ්ණවේමෙො ො මණමරො, මෙො මච ප්ඡිමිකාය උපෙම්පජ්ජති, 
 ණපූරමකොමචවමහොති, ආිචෙංෙඤ්චලභතී’’ති අට්ඨකථායං ( හාව.අට්ඨ.
306) වචනමතොවජිරබුද්ධිටීකායඤ්ච (වජිර.ටී. හාවග්  306) ‘‘ප්ඡිමිකාය
උපෙම්පන්මනො පඨ පවාරණාය පවාමරතුම්පි ලභති, වේසිමකො ච මහොති, 
ආිචෙංෙඤ්ච ලභතීති ො මණරානං වේසූප  නං අනුඤ්ඤාතං මහොති.
ො මණරාකථිනාිචෙංෙං ලභන්තීතිවදන්තී’’තිවචනමතොති. 

තතු්රප්පාමදසු කථිනාිචෙංමෙසු යදි ආරාමිකා තණ්ඩුලාදීහි වත්ථාිච
මචතාමපන්ති, වත්මථහිපි තණ්ඩුලාදීිච මචතාමපන්ති, තත්ථ කථං 
පටිපජ්ජිතබ්බන්ති? විභජනකාමල විජ්ජ ානවත්ථුවමෙන කාතබ්බං. තථා හි
වුත්තං වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී.  හාවග්  306) ‘‘තතු්රප්පාමදන
තණ්ඩුලාදිනා වත්ථූසු මචතාපිමතසු අත්ථතකථිනානම ව තාිච වත්ථාිච
පාපුණන්ති. වත්මථහි පන තණ්ඩුලාදීසු මචතාපිමතසු ෙබ්මබෙං තාිච
පාපුණන්තීති වුත්ත’’න්ති. ‘‘ෙමච පන එකසී ායං බහූ විහාරා මහොන්තී’’ති
එත්ථ කතරසී ා අධිප්මපතාති? උපචාරසී ා. උපචාරසී ායංමයව හි
ෙඞ්ඝලාභවිභජනාදිකං සිජ්ඣති. වුත්තඤ්මහතං වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී.

 හාවග්  306) ‘‘ෙථිනත්ථතසී ායන්ති උපචාරසී ං ෙන්ධාය වුත්තං, 
උපචාරසී ට්ඨේෙ  තකචීවරාදිභාගියතාය බද්ධසී ාය තත්රපු්පාදාභාවමතො 
විඤ්මඤයයම තං‘උපචාරසී ාවඅධිප්මපතා’ති’’. 

එවංකථිනත්ථාරං දේමෙත්වාෙඞ්මඝරුචිතාය  ාතිකාපලිමබොධඋබ්භාමර

අදේමෙත්වාව අන්මත ආිචෙංෙං දේමෙතුං ‘‘අත්ථතෙථිනානං කවො

භික්ඛකව’’තිආදි ාහ. තත්ථ අට්ඨවිධා  ාතිකා පක්ක නන්තිකා, 
ිචට්ඨානන්තිකා, ෙන්ිචට්ඨානන්තිකා, නාෙනන්තිකා, ෙවනන්තිකා, 
ආොව්මඡදිකා, සී ාතික්කන්තිකා, ෙහුබ්භාරාති.තත්ථඅත්ථතකථිමනොභික්ඛු 
කතපරිමයොසිතං චීවරං ආදාය ‘‘ඉ ං විහාරං න ප්මචේොමී’’ති පක්ක ති, 
තේෙ භික්ඛුමනො උපචාරසී ාතික්කම මනව කථිනුබ්භාමරො භවති, 
පඤ්චාිචෙංොිචඅලභමනමයයො මහොති.අයංකථිනුබ්භාමරොපක්ක නම වේෙ

අන්තභූතත්තා පක්ෙ නන්කකෙො නා මහොති. 

අත්ථතකථිමනො භික්ඛු අිචට්ඨිතම ව අත්තමනො භා භූතං චීවරං ආදාය 
අඤ්ඤංවිහාරං මතො, තේෙබහිඋපචාරසී  තේෙඑවංමහොති‘‘ඉ ේමිංමයව
විහාමර ඉ ං චීවරං කාමරේොමි, න පුරාණවිහාරං ප්මචේොමී’’ති, මෙො
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පටුන 

බහිසී ායම ව තං චීවරං කාමරති, තේෙ භික්ඛුමනො තේමිං චීවමරිචට්ඨිමත
කථිනුබ්භාමරො මහොති. අයං කථිනුබ්භාමරො චීවරිචට්ඨානම වේෙ අන්මතොති 

නිට්ඨානන්කකෙො නා . 

භික්ඛු අත්ථතකථිමනො අකතචීවර ාදාය පක්ක ති, තේෙ 
බහිඋපචාරසී  තේෙ එවං මහොති ‘‘ඉ ං චීවරං මනව කාමරේොමි, 
මපොරාණවිහාරඤ්ච න ප්මචේොමී’’ති, තේෙ භික්ඛුමනො මතන
ෙන්ිචට්ඨාමනන කථිනුබ්භාමරො මහොති. අයං කථිනුබ්භාමරො

ෙන්ිචට්ඨානම වේෙඅන්මතොති සන්නිට්ඨානන්කකෙො නා . 

අත්ථතකථිමනො භික්ඛුඅකතම වචීවරංආදාය පක්ක ති, බහිසී  තේෙ
තේෙ එවං මහොති ‘‘ඉමධවි ං චීවරං කාමරේොමි, න ච මපොරාණවිහාරං
ප්මචේොමී’’ති, තේෙ චීවරං කුරු ානං මචොරාදීහි නේෙති, අ යාදීහි 
විනේෙති, කථිනුබ්භාමරො මහොති. අයං කථිනුබ්භාමරො නාෙනම වේෙ

අන්මතොති නාසනන්කකෙො නා . 

අත්ථතකථිමනො භික්ඛු අකතචීවර ාදාය ‘‘ඉ ං විහාරං ප්මචේොමී’’ති
චින්මතත්වා පක්ක ති, තේෙ බහිසී  තේෙ එවං මහොති ‘‘ඉමධවි ං චීවරං
කාමරේොමී’’ති, මෙො කතචීවමරො සුණාති ‘‘විහාමර කිර ෙඞ්මඝන කථිනං
උබ්භත’’න්ති, මතන ෙවන ත්මතනේෙ කථිනං උබ්භතං මහොති. අයං

කථිනබ්භාමරො ෙවනම වේෙඅන්මතොති සවනන්කකෙො නා . 

අත්ථතකථිමනො භික්ඛු අඤ්ඤත්ථ ප්චාොචීවරකාරණා පක්ක ති, තේෙ
බහිසී  තේෙඑවංමහොති‘‘ඉධබහිසී ායම වචීවරප්චාෙංපයිරුපාොමි, න
විහාරං ප්මචේොමී’’ති, මෙොතත්මථවතංචීවරප්චාෙංපයිරුපාෙති, මෙොතං
චීවරප්චාෙං අලභ ාමනො චීවරාො ප්ඡිජ්ජති, මතමනව තේෙ භික්ඛුමනො
කථිනුබ්භාමරො භවති. අයං කථිනුබ්භාමරො ආොව්මඡදෙහිතත්තා 

දසාවච්කඡදිකෙො නා . 

අත්ථතකථිමනො භික්ඛු අකතචීවරංආදාය ‘‘ඉ ං විහාරං ප්මචේොමී’’ති
චින්මතත්වාපක්ක ති, මෙොබහිසී  මතොතංචීවරංකාමරති, මෙො කතචීවමරො
‘‘විහාරං ප්මචේොමී’’ති චින්මතන්මතො බහිඋපචාරසී ායම ව
කථිනුබ්භාරකාලං වීතිනාම ති, තේෙ කථිනුබ්භාමරො භවති. අයං
කථිනුබ්භාමරො චීවරකාලේෙ අන්ති දිවෙෙඞ්ඛාතාය සී ාය අතික්කන්තත්තා 

සී ාකක්ෙන්කකෙො නා . 

අත්ථතකථිමනො භික්ඛු චීවරං ආදාය ‘‘ඉ ං විහාරං ප්මචේොමී’’ති 
චින්මතත්වා පක්ක ති, මෙො කතචීවමරො ‘‘විහාරං ප්මචේොමී’’ති 
චින්මතන්මතොප්චා න්ත්වාවිහාමරකථිනුබ්භාරංපප්මපොති, තේෙභික්ඛුමනො 
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විහාමරභික්ඛූහිෙහකථිනුබ්භාමරොභවති.අයංකථිනුබ්භාමරොවිහාමරභික්ඛූහි

ෙහ කතත්තා සහුබ්භාකරො නා .අයංඅට්ඨවිමධොකථිනුබ්භාමරොඅට්ඨ  ාතිකා
නා . වුත්තඤ්මහතං කථිනක්ඛන්ධකපාළියං ( හාව. 310) ‘‘අට්ඨි ා, 
භික්ඛමව,  ාතිකා කථිනේෙ උබ්භාරාය පක්ක නන්තිකා ිචට්ඨානන්තිකා
ෙන්ිචට්ඨානන්තිකා නාෙනන්තිකා ෙවනන්තිකා ආොව්මඡදිකා
සී ාතික්කන්තිකා ෙහුබ්භාරාති. භික්ඛු අත්ථතකථිමනො කතචීවර ාදාය
පක්ක ති ‘න ප්මචේෙ’න්ති, තේෙ භික්ඛුමනො පක්ක නන්තිමකො
කථිනුබ්භාමරො’’තිආදි, විනයවිිච්ඡයප්පකරමණච– 

‘‘පක්ක නඤ්ච ිචට්ඨානං, ෙන්ිචට්ඨානඤ්ච නාෙනං; 
ෙවන ාොචසී ාච, ෙහුබ්භාමරොතිඅට්ඨි ා’’ති.(වි.වි. 2709); 

පලිමබොමධොදුවිමධොආවාෙපලිමබොමධො, චීවරපලිමබොමධොති.තත්ථ‘‘යේමිං 
විහාමරකථිනංඅත්ථතංමහොති, තේමිංවසිේොමී’’තිඅඤ්ඤත්ථ ්ඡන්මතොපි

‘‘පුන තංවිහාරංආ ්ඡිේොමී’’තිොමපක්මඛොමහොති.අයං දවාසපලිකබ්ොකධො 
නා .තේෙභික්ඛුමනොචීවරංඅකතංවාමහොතිඅපරිමයොසිතං වා, ‘‘අඤ්ඤමතො

චීවරංල්ඡාමී’’තිආොවාඅනුප්ඡින්නාමහොති.අයං චීවරපලිකබ්ොකධො නා .
වුත්තඤ්මහතංකථිනක්ඛන්ධමක ( හාව. 325) ‘‘කතම  ච, භික්ඛමව, ද්මව
කථිනේෙ පලිමබොධා? ආවාෙපලිමබොමධො ච චීවරපලිමබොමධො ච. කථඤ්ච, 
භික්ඛමව, ආවාෙපලිමබොමධො මහොති? ඉධ, භික්ඛමව, භික්ඛු වෙති වා තේමිං
ආවාමෙ, ොමපක්මඛො වා පක්ක ති ‘ප්මචේෙ’න්ති, එවං මඛො, භික්ඛමව, 
ආවාෙපලිමබොමධො මහොති. කථඤ්ච, භික්ඛමව, චීවරපලිමබොමධො මහොති? ඉධ, 
භික්ඛමව, භික්ඛුමනො චීවරං අකතං වා මහොති විප්පකතං වා, චීවරාො වා
අනුප්ඡින්නා, එවංමඛො, භික්ඛමව, චීවරපලිමබොමධොමහොතී’’ති. 

උබ්භාමරො දුවිමධො අට්ඨ ාතිකාඋබ්භාරඅන්තරුබ්භාරවමෙන. තත්ථ 
බහිඋපචාරසී  තානං භික්ඛූනං වමෙන වුත්තා ෙත්ත කථිනුබ්භාරා ච
බහිඋපචාරසී ං  න්ත්වා ිචවත්මතත්වා කථිනත්ථතවිහාමර අන්තරුබ්භාරං
පත්වා භික්ඛූහි ෙහ අන්තරුබ්භාරේෙ කතත්තා ෙහුබ්භාරෙඞ්ඛාමතො එමකො
කථිනුබ්භාමරො චාති ඉම  අට්ඨ කථිනුබ්භාරා අට්ඨ ාතිකාය පවිට්ඨත්තා 

අට්ඨ ාකොඋබ්භාකරො නා .බහිසී ංඅ න්ත්වාතේමිංමයවවිහාමර ිචසීදිත්වා
කථිනුබ්භාරං ඤත්තිදුතියකම් වාචාය කථිනුබ්භාමරො අට්ඨ ාතිකාය 
අප්පවිට්මඨො හුත්වා කාලපරි්මඡදං අප්පත්වා අන්තරාමයව කතත්තා 

අන්තරුබ්භාකරො නා . 

අන්තරුබ්භාරෙහුබ්භාරා ඤත්තිදුතියකම් වාචාමයව කතා, එවං ෙන්මත
මකො මතෙං විමෙමෙොති? අන්තරුබ්භාමරො බහිසී ං අ න්ත්වා
අන්මතොසී ායම ව ඨිමතහි භික්ඛූහි කමතො. ෙහුබ්භාමරො බහිසී ං  මතන
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භික්ඛුනා ප්චා න්ත්වා තං අන්තරුබ්භාරං පත්වා මතහි අන්මතොසී ට්මඨහි
භික්ඛූහි ෙහ කමතොති අයම මතෙං විමෙමෙො. පක්ක නන්තිකාදමයො ෙත්ත
කථිනුබ්භාරා න කම් වාචාය කතා, මකවලං ද්වින්නං පලිමබොධානං
උප්මඡමදන පඤ්චහි ආිචෙංමෙහි වි තත්තා කථිනුබ්භාරා නා  මහොන්ති.
වුත්තඤ්මහතංආචරියබුද්ධදත්තත්මථමරනවිනයවිිච්ඡමය– 

‘‘අට්ඨන්නං ාතිකානංවා, අන්තරුබ්භාරමතොපිවා; 
උබ්භාරාපිදුමවවුත්තා, කථිනේෙ මහසිනා’’ති. 

තට්ටීකායම්පි ‘‘අට්ඨන්නං  ාකොනන්ති බහිසී  තානං වමෙන වුත්තා.
පක්ක නන්තිකාදමයො ෙත්ත  ාතිකා බහිසී ං  න්ත්වා අන්තරුබ්භාරං 
ෙම්පත්තේෙවමෙනවුත්තා, ෙහුබ්භාමරොඉ ාෙංඅට්ඨන්නං ාතිකානංවමෙන

ච. අන්තරුබ්භාරකතොපි වාති බහිසී ං අ න්ත්වා තත්මථව වසිත්වා
කථිනුබ්භාරකම්ම න උබ්භතකථිනානං වමෙන ලබ්භනමතො
අන්තරුබ්භාමරොති  මහසිනා කථිනේෙ උබ්භාරා දුමව වුත්තාති මයොජනා. 
බහිසී ං  න්ත්වා ආ තේෙ වමෙන ෙඋබ්භාමරො, බහිසී ං අ තානං වමෙන
අන්තරුබ්භාමරොති එමකොමයවඋබ්භාමරොද්විධාවුත්මතො’’තිවුත්තං. 

කේ ා පන අන්තරුබ්භාරවමෙන කම් වාචාය කථිනං උබ්භතන්ති? 
 හාදානං දාතුකාම හි උපාෙමකහි ආ තේෙ ෙඞ්ඝේෙ අකාලචීවරං
දාතුකාම හියාචිතත්තා. වුත්තඤ්හිභික්ඛුනීවිභඞ් පාළියං(පාචි.925) ‘‘මතන
මඛො පන ෙ මයන අඤ්ඤතමරන උපාෙමකන ෙඞ්ඝං උද්දිේෙ විහාමරො
කාරාපිමතො මහොති, මෙොතේෙ විහාරේෙ  මහ උභමතොෙඞ්ඝේෙ අකාලචීවරං
දාතුකාම ොමහොති.මතනමඛොපනෙ මයනඋභමතොෙඞ්ඝේෙකථිනං අත්ථතං
මහොති. අථ මඛො මෙො උපාෙමකො ෙඞ්ඝං උපෙඞ්කමිත්වා කථිනුද්ධාරං
යාචී’’තිආදි. කථං පන කම් වාචා කාතබ්බාති? ‘‘සුණාතු ම , භන්මත, 
ෙඞ්මඝො, යදිෙඞ්ඝේෙ පත්තකල්ලං, ෙඞ්මඝොකථිනංඋද්ධමරයය, එොඤත්ති.
සුණාතුම , භන්මත, ෙඞ්මඝො, ෙඞ්මඝොකථිනංඋද්ධරති.යේොයේ මතොඛ ති
කථිනේෙඋද්ධාමරො, මෙොතුණ්හේෙ. යේෙනක්ඛ ති, මෙොභාමෙයය.උබ්භතං
ෙඞ්මඝනකථිනං, ඛ තිෙඞ්ඝේෙ, තේ ා තුණ්හී, එවම තංධාරයාමී’’තිඑවං
කාතබ්බාති. වුත්තඤ්හි භික්ඛුනීවිභඞ්ම  ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, කථිනං
උද්ධරිතුං, එවඤ්චපන, භික්ඛමව, කථිනං උද්ධරිතබ්බං.බයත්මතනභික්ඛුනා
පටිබමලනෙඞ්මඝොඤාමපතබ්මබො– සුණාතුම …මප.… ධාරයාමී’’ති. 

එමතන ච කථිනුබ්භාමරන පුබ්මබ කතං
කථිනදුේෙදානඤත්තිදුතියකම් වාචං උබ්භතන්ති වදන්ති, න පන 
කථිනදුේෙදානඤත්තිදුතියකම් ං උබ්භතං, අථ මඛො අත්ථාරකම් ම වාති
දට්ඨබ්බං. යදි හි කථිනදුේෙදානඤත්තිදුතියකම් ං උබ්භතං භමවය්ය, තාය
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කම් වාචාය කථිනදුේෙදානේෙ සිජ්ඣනමතො ඉ ායකථිනුබ්භාරකම් වාචාය
තං පුබ්මබ දින්නදුේෙං පුනආහරාමපතබ්බං සියා, න පඤ්චාිචෙංෙවි  නං.
යේ ා පන ඉ ාය කථිනුබ්භාරකම් වාචාය පඤ්චාිචෙංෙවි  නම ව මහොති, 
න පුබ්මබ දින්නකථිනදුේෙේෙ පුන ආහරාපනං. මතන විඤ්ඤායති
‘‘පඤ්චාිචෙංෙලාභකාරණං අත්ථරණකම් ම ව ඉ ාය
කථිනබ්භාරකම් වාචාය උද්ධරීයති, න
කථිනදුේෙදානඤත්තිදුතියකම් වාචාති, තේ ා 
කථිනුබ්භාරකම් වාචාකරණමතො ප්ඡා ෙඞ්ඝේෙ උප්පන්නං චීවරං
අකාලචීවරං මහොති, ෙඞ්මඝො පඤ්චාිචෙංමෙ න ලභති, චීවරං ෙබ්බෙඞ්ඝිකං
හුත්වා ආ තා තේෙ ෙඞ්ඝේෙ භාජනීයං මහොතීති දට්ඨබ්බං. අය ත්මථො
කථිනදුේෙදානඤත්තිදුතියකම් වාචායච කථිනුබ්භාරකම් වාචායචඅත්ථඤ්ච
අධිප්පායඤ්චසුට්ඨුවිිච්ඡිිචත්වා පුබ්බාපරංෙංෙන්දිත්වාප්මචතබ්මබොති. 

එත්ථ සියා – කථිනුබ්භාරං යාචන්තානං ෙබ්මබෙං කථිනුබ්භාමරො 
දාතබ්මබො, උදාහුඑක්චානන්ති, කිඤ්මචත්ථ– යදිතාවෙබ්මබෙංදාතබ්මබො, 
කථිනුබ්භාරකම්ම න පඤ්චාිචෙංෙවි  නමතො ෙඞ්ඝේෙ ලාභන්තරාමයො
භමවයය, අථ එක්චානං මුමඛොමලොකනං විය සියාති? යදි
කථිනත්ථාරමූලකලාභමතො කථිනුබ්භාරමූලකලාමභො  හන්මතො භමවයය, 
මතෙංයාචන්තානංකථිනුබ්භාමරොදාතබ්මබො.යදිඅප්පමකො, නදාතබ්මබො. යදි
ෙම ො, කුලප්පොදත්ථායදාතබ්මබොති.තථාහිවුත්තංඅට්ඨකථායං(පාචි.අට්ඨ. 
927) ‘‘කීදිමෙො කථිනුද්ධාමරො දාතබ්මබො, කීදිමෙො න දාතබ්මබොති? යේෙ 
අත්ථාරමූලමකො ආිචෙංමෙො  හා, උබ්භාරමූලමකො අප්මපො, එවරූමපො න 
දාතබ්මබො. යේෙ පන අත්ථාරමූලමකො ආිචෙංමෙො අප්මපො, උබ්භාරමූලමකො
 හා, එවරූමපො දාතබ්මබො. ෙ ාිචෙංමෙොපි ෙද්ධාපරිපාලනත්ථං
දාතබ්මබොවා’’ති. ඉමිනාපි විඤ්ඤායති ‘‘පඤ්චාිචෙංොනං කාරණභූතං
අත්ථාරකම් ම වඋද්ධරීයති, නකථිනදුේෙදානභූතං ඤත්තිදුතියකම් ’’න්ති. 

ආිචෙංෙකථායං පඤ්චාති ඉදාිච වු්ච ානා අනා න්තචාරාදමයො පඤ්ච

කිරියා. ෙප්පිස්සන්තීති කප්පා භවිේෙන්ති, අනාපත්තිකාරණා භවිේෙන්තීති

අත්මථො. අනා න්තචාකරොති අනා න්මතත්වා චරණං. මයො හි දායමකහි
භත්මතන ිච න්තිමතො හුත්වා ෙභත්මතො ෙ ාමනො විහාමර ෙන්තං භික්ඛුං 
අනා න්මතත්වා කුමලසු චාරිත්තං ආපජ්ජති, තේෙ භික්ඛුමනො
චාරිත්තසික්ඛාපමදන පාචිත්තියාපත්තිමහොති, ොආපත්තිඅත්ථතකථිනේෙන
මහොතීතිඅත්මථො.තත්ථ චාරිත්තසික්ඛාපදංනා ‘‘මයොපනභික්ඛුිච න්තිමතො
ෙභත්මතොෙ ාමනොෙන්තංභික්ඛුං අනාපු්ඡාපුමරභත්තංවාප්ඡාභත්තංවා
කුමලසුචාරිත්තංආපජ්මජයයඅඤ්ඤත්ර ෙ යා, පාචිත්තියං.තත්ථායංෙ මයො
චීවරදානෙ මයො චීවරකාරෙ මයො, අයං තත්ථ ෙ මයො’’ති අමචලකවග්ම 

පඤ්ච සික්ඛාපදං (පාචි. 299-300). චීවරවිප්පවාකසොති තිණ්ණං චීවරානං
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අඤ්ඤතමරනවාෙබ්මබනවාවිනා හත්ථපාමෙඅකත්වාඅරුණුට්ඨාපනං, එවං
කමරොමතොපිදුතියකථිනසික්ඛාපමදනආපත්තින මහොතීතිඅධිප්පාමයො.තත්ථච
දුතියකථිනසික්ඛාපදං නා  ‘‘ිචට්ඨිතචීවරේමිං පන භික්ඛුනා උබ්භතේමිං
කථිමන එකරත්තම්පි මච භික්ඛු තිචීවමරන විප්පවමෙයය අඤ්ඤත්ර
භික්ඛුෙම්මුතියා, ිචේෙග්ගියං පාචිත්තිය’’න්ති ආ තං ිචේෙග්ගිමයසු
දුතියසික්ඛාපදං(පාරා.472). 

 ණකභොජනන්ති එමතන  ණමභොජනසික්ඛාපමදන අනාපත්ති වුත්තාති
ෙම්බන්මධො.තත්ථ ණමභොජනංනා  ‘‘අම්හාකං භත්තංමදථා’’තිභික්ඛූනං
විඤ්ඤත්තියාවා‘‘අම්හාකංභත්තං ණ්හථා’’තිදායකානං ිච න්තමනනවා
අකප්පියමවොහාමරන චත්තාමරො වා අතිමරකා වා භික්ඛූ එකමතො 
පටිග් ණ්හිත්වා එකමතො භුඤ්ජනං.  ණමභොජනසික්ඛාපදං නා 
‘‘ ණමභොජමනඅඤ්ඤත්රෙ යා පාචිත්තියං.තත්ථායංෙ මයොගිලානෙ මයො
චීවරදානෙ මයොචීවරකාරෙ මයොඅද්ධාන  නෙ මයො නාවාභිරුහනෙ මයො
 හාෙ මයො ෙ ණභත්තෙ මයො, අයං තත්ථ ෙ මයො’’ති ආ තං

මභොජනවග්ම  දුතියසික්ඛාපදං(පාචි.215). අනධිට්ඨිතංඅවිෙප්පිතං වට්ටතීති
පඨ කථිනසික්ඛාපමදන ආපත්ති න මහොතීති අධිප්පාමයො. තත්ථ 
පඨ කථිනසික්ඛාපදං නා  ‘‘ිචට්ඨිතචීවරේමිං පන භික්ඛුනා උබ්භතේමිං
කථිමන දොහපර ං අතිමරකචීවරං ධාමරතබ්බං, තං අතික්කා යමතො
ිචේෙග්ගියං පාචිත්තිය’’න්ති ආ තං ිචේෙග්ගිමයසු පඨ සික්ඛාපදං (පාරා.

472). ෙථිනත්ථතසී ායාති උපචාරසී ං ෙන්ධාය වුත්තං.  තෙචීවරන්ති

 තේෙ චීවරං. තතු්රප්පාකදනාති ෙඞ්ඝෙන්තමකන

ආරාමුයයානමඛත්තවත්ථුආදිනා. යං සඞ්ඝිෙං චීවරං උප්පජ්ජක, තං කතසං

භවිස්සතීති ඉමිනා චීවරම ව කථිනත්ථාරකානං භික්ඛූනං ෙන්තකං මහොති, 
තමතො අඤ්ඤං පිණ්ඩපාතමභෙජ්ජාදිකං ආ තා තේෙ ෙඞ්ඝේෙ ෙන්තකං
මහොතීතිදේමෙති. 

එවං අට්ඨඞ් ෙම්පන්මනො, ලජ්ජීභික්ඛු සුමපෙමලො; 
කමරයයකථිනත්ථාරං, උබ්භාරඤ්චාපිොධුකන්ති. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

කථිනත්ථාරවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

එකූනතිංෙතිම ොපරි්මඡමදො. 
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30.  රුභණ් විනිච්ඡයෙථා 

227. එවං කථිනවිිච්ඡයං කමථත්වා ඉදාිච  රුභණ්ඩාදිවිිච්ඡයං

දේමෙතුං ‘‘ රුභණ් ානීකඑත්ථා’’තිආදි ාහ.තත්ථ  රූති– 

‘‘පුම ආචරියාදිම්හි,  රු ාතාපිතූසුපි; 
 රුතීසු හන්මතච, දුජ්ජරාලහුමකසුචා’’ති.– 

වුත්මතසු අමනකත්මථසු අලහුකවාචමකො. භණ් -ෙද්මදො
‘‘භාජනාදිපරික්ඛාමර, භණ්ඩං මූලධමනපි චා’’ති එත්ථ 
භාජනාදිපරික්ඛාරත්මථො මහොති. වචනත්මථො පන  රන්ති උග් ්ඡන්ති
උග් තා පාකටා මහොන්තීති  රූිච, භඩිතබ්බාිච ඉ්ඡිතබ්බානීති භණ්ඩාිච, 

 රූිචචතාිචභණ්ඩාිච චාති  රුභණ් ානි, ආරා ාදීිචවත්ථූිච.ඉතිආදිනා
නමයන මෙනාෙනක්ඛන්ධමක භ වතා දේසිතාිච ඉ ාිච පඤ්ච වත්ථූිච
 රුභණ්ඩාිචනා ාති මයොමජතබ්බං. 

 ඤ්මචසු  සාරකෙොති  ඤ්චපාමද විජ්ඣිත්වා තත්ථ අටිචමයො

පමවමෙත්වා කමතො. බුන්දිොබ්ද්කධොති අටනීහි  ඤ්චපාමද ඩංොමපත්වා 

පල්ලඞ්කෙඞ්මඛමපන කමතො. කුළීරපාදකෙොති අේෙම ණ්ඩකාදීනං 
පාදෙදිමෙහි පාමදහිකමතො. මයො වා පන මකොචි වඞ්කපාදමකො, අයං වු්චති

‘‘කුළීරපාදමකො’’ති. දහච්චපාදකෙොති අයං පන ‘‘ආහ්චපාදමකො නා 
 ඤ්මචොඅඞ්ම  විජ්ඣිත්වාකමතොමහොතී’’තිඑවංපරමතොපාළියංමයව(පාචි.
131) වුත්මතො, තේ ාඅටිචමයො විජ්ඣිත්වා තත්ථපාදසිඛංපමවමෙත්වාඋපරි
ආණිං දත්වා කත ඤ්මචො ආහ්චපාදමකොති මවදිතබ්මබො. පීමඨපි එමෙව
නමයො. 

උණ්ණභිසිදදීනංපඤ්චන්නංඅඤ්ඤතරාති උණ්ණභිසිමචො භිසිවාකභිසි

තිණභිසිපණ්ණභිසීතිඉම ෙංපඤ්චන්නංභිසීනංඅඤ්ඤතරා. පඤ්චභිසිකයොති
පඤ්චහි උණ්ණාදීහි පූරිතභිසිමයො. තූල ණනාය හි එතාෙං  ණනා. තත්ථ
උණ්ණග් හමණන න මකවලං එ කමලො ම ව  හිතං, ඨමපත්වා පන
 නුේෙමලො ං යං කිඤ්චි කප්පියාකප්පිය ංෙජාතීනං පක්ඛිචතුප්පදානං
මලො ං, ෙබ්බං ඉධ උණ්ණග් හමණමනව  හිතං, තේ ා ඡන්නං චීවරානං, 
ඡන්නං අනුමලො චීවරානඤ්ච අඤ්ඤතමරන භිසි්ඡවිං කත්වා තං ෙබ්බං
පක්ඛිපිත්වා භිසිං කාතුං වට්ටති. එ කමලො ාිච පන අපක්ඛිපිත්වා
කම්බලම ව චතුග්ගුණං වා පඤ්චගුණං වා පක්ඛිපිත්වා කතාපි
උණ්ණභිසිෙඞ්ඛම ව  ්ඡති. මචො භිසිආදීසු යං කිඤ්චි නවමචො ං වා

පුරාණමචො ං වා ෙංහරිත්වා වා අන්මතො පක්ඛිපිත්වා වාකතා කචොළභිසි, යං

කිඤ්චි වාකං පක්ඛිපිත්වාකතා වාෙභිසි, යංකිඤ්චි තිණං පක්ඛිපිත්වාකතා 

කණභිසි, අඤ්ඤත්ර සුද්ධත ාලපත්තං යං කිඤ්චි පණ්ණං පක්ඛිපිත්වා කතා 
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පණ්ණභිසීති මවදිතබ්බා. ත ාලපත්තං පන අඤ්මඤන මිේෙම ව වට්ටති, 
සුද්ධං න වට්ටති. භිසියා ප ාණිචයම ො නත්ථි,  ඤ්චභිසි පීඨභිසි
භූ ත්ථරණභිසි චඞ්ක නභිසි පාදපුඤ්ඡනභිසීති එතාෙං අනුරූපමතො 
ෙල්ලක්මඛත්වා අත්තමනො රුචිවමෙන ප ාණං කාතබ්බං. යං පමනතං 
උණ්ණාදිපඤ්චවිධතූලම්පිභිසියංවට්ටති, තං සූරමකපිවට්ටතීතිකුරුන්දියං 

වුත්තං. තත්ථ  සූරකෙති චම්  යභිසියං. එමතන  සූරකං පරිභුඤ්ජිතුං
වට්ටතීතිසිද්ධංමහොති. 

බිම්මබොහමන තීණි තූලාිච රුක්ඛතූලං ලතාතූලං මපොටකීතූලන්ති. තත්ථ 

රුක්ඛතූලන්ති සිම්බලිරුක්ඛාදීනං මයෙං මකෙඤ්චි රුක්ඛානං තූලං. 

ලතාතූලන්ති ඛීරවල්ලිආදීනං යාෙං කාෙඤ්චි ලතානං තූලං. කපොටකීතූලන්ති
මපොටකීතිණාදීනං මයෙං මකෙඤ්චි තිණජාතිකානං අන්ත මෙො
උ්ඡුන ාදීනම්පි තූලං. ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. චූ වග්  3.297) පන 

‘‘කපොටකීතූලන්ති එරකතිණතූල’’න්ති වුත්තං, එමතහි තීහි ෙබ්බභූත ා ා
ෙඞ් හිතා මහොන්ති. රුක්ඛවල්ලිතිණජාතිමයො හි මුඤ්චිත්වා අඤ්මඤො
භූත ාම ොනා නත්ථි, තේ ායේෙකේෙචි භූත ා ේෙ තූලංබිම්මබොහමන
වට්ටති, භිසිං පන පාපුණිත්වා ෙබ්බම්මපතං ‘‘අකප්පියතූල’’න්ති වු්චති න
මකවලඤ්ච බිම්මබොහමන එතං තූලම ව, හංෙම ොරාදීනං ෙබ්බෙකුණානං, 
සීහාදීනංෙබ්බචතුප්පදානඤ්ච මලො ම්පිවට්ටති. පියඞ්ගුපුප්ඵබකු පුප්ඵාදිපන
යංකිඤ්චිපුප්ඵංනවට්ටති.ත ාලපත්තං සුද්ධම වනවට්ටති, මිේෙකංපන
වට්ටති, භිසීනං අනුඤ්ඤාතං පඤ්චවිධං උණ්ණාදිතූලම්පි වට්ටති.

අද්ධකායිකාිච පන බිම්මබොහනාිච න වට්ටන්ති. අද්ධොයිොනීති
උපඩ්ඪකායප්ප ාණාිච, මයසු කටිමතො පට්ඨාය යාව සීෙං උපදහන්ති

ඨමපන්ති.සීෙප්ප ාණංපනවට්ටති, සීසප්ප ාණං නා යේෙවිත්ථාරමතොතීසු
කණ්මණසු ද්වින්නං කණ්ණානං අන්තරං මිිචය ානං විදත්ථි මචව
චතුරඞ්ගුලඤ්ච මහොති,  ජ්ඣට්ඨානං මුට්ඨිරතනං මහොති, දීඝමතො පන
දියඩ්ඪරතනං වා ද්විරතනං වාති කුරුන්දියං වුත්තං, අයං සීෙප්ප ාණේෙ
උක්කට්ඨපරි්මඡමදො, ඉමතො උද්ධං න වට්ටති, මහට්ඨා පන වට්ටතීති
අට්ඨකථායං (චූ ව. අට්ඨ. 297) වුත්තං. තත්ථ ‘‘තීසු කණ්මණසු ද්වින්නං
කණ්ණාන’’න්ති පාඨං උපිචධාය බිම්මබොහනේෙ උමභොසු අන්මතසු 
ඨමපතබ්බමචො කං තිමකොණම ව කමරොන්ති එක්මච. ‘‘ඉදඤ්ච ඨානං
 ණ්ඨිට්ඨාන’’න්ති වදන්ති. 

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. චූ වග්  2.297) පන ‘‘සීසප්ප ාණං නා 
යත්ථ ගීවාය ෙහ ෙකලං සීෙං ඨමපතුං ෙක්කා, තේෙ ච මුට්ඨිරතනං

විත්ථාරප්ප ාණන්ති දේමෙන්මතො ‘විත්ථාරකතො’තිආදි ාහ. ඉදඤ්ච
බිම්මබොහනේෙ උමභොසු අන්මතසු ඨමපතබ්බමචො ප්ප ාණදේෙනං, තේෙ
වමෙනබිම්මබොහනේෙවිත්ථාරප්ප ාණං පරි්ඡිජ්ජති, තංවට්ටංවාචතුරේෙං
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වා කත්වා සිබ්බිතං යථා මකොටිමතො මකොටි විත්ථාරමතො පුථුලට්ඨානං
මුට්ඨිරතනප්ප ාණංමහොති, එවංසිබ්බිතබ්බං, ඉමතොඅධිකංන වට්ටති.තංපන
අන්මතසු ඨපිතමචො ං මකොටියා මකොටිං ආහ්ච දිගුණං කතං තිකණ්ණං
මහොති, මතසුතීසුකණ්මණසුද්වින්නංකණ්ණානංඅන්තරං විදත්ථිචතුරඞ්ගුලං
මහොති,  ජ්ඣට්ඨානංමකොටිමතොමකොටිංආහ්චමුට්ඨිරතනංමහොති, ඉද ේෙ
උක්කට්ඨප්ප ාණ’’න්ති වුත්තත්තා බිම්මබොහනේෙ උමභොසු අන්මතසු 
ඨමපතබ්බමචො කං පකතියාමයව තිකණ්ණං න මහොති, අථ මඛො මකොටියා
මකොටිං ආහ්ච දිගුණකතකාමලමයව මහොති, තේ ා තං මචො කං වට්ටං වා
මහොතු චතුරේෙං වා, දිගුණං කත්වා මිිචය ානං තිකණ්ණම ව මහොති, 
ද්වින්නඤ්චකණ්ණානංඅන්තරං චතුරඞ්ගුලාධිකවිදත්ථි ත්තංමහොති, තේෙච
මචො කේෙ  ජ්ඣට්ඨානං මුට්ඨිරතනං මහොති, තේමෙව මචො කේෙ
ප ාමණන බිම්මබොහනේෙ  ජ්ඣට්ඨානම්පි මුට්ඨිරතනං මහොතීති 
විඤ්ඤායතීති. 

‘‘ෙම්බ්ලක ව…කප.… උණ්ණභිසිසඞ්ඛක ව  ච්ඡතීති ො ඤ්ඤමතො
වුත්තත්තා ම ොනකාදිඅකප්පියම්පි උණ්ණ යත්ථරණං භිසියං පක්ඛිපිත්වා

ෙයිතුං වට්ටතීති දට්ඨබ්බං.  සූරකෙති චම්  යභිසියං, චම්  යං පන
බිම්මබොහනං තූලපුණ්ණම්පි න වට්ටතී’’ති ච වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.
චූ වග්  2.297) වුත්තං. ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. චූ වග්  3.297) පන 

‘‘සීසප්ප ාණන්ති යත්ථ  ලවාටකමතො පට්ඨාය ෙබ්බසීෙං උපදහන්ති, තං
සීෙප්ප ාණං මහොති, තඤ්ච උක්කට්ඨපරි්මඡදමතො තිරියං මුට්ඨිරතනං

මහොතීති දේමෙතුං ‘යත්ථ විත්ථාරකතො තීසු ෙණ්කණසූ’තිආදි ාහ. 

 ජ්ඣට්ඨානං මුට්ඨිරතනං කහොතීති බිම්මබොහනේෙ  ජ්ඣට්ඨානං තිරියමතො

මුට්ඨිරතනප්ප ාණං මහොතී’’ති වුත්තං. අරඤ්ජකරොති බහුඋදක ණ්හනකා

 හාචාටි. ජලං  ණ්හිතුං අලන්ති අරඤ්ජකරො, වට්ටචාටි විය හුත්වා මථොකං
දීඝමුමඛො  ජ්මඣ පරි්මඡදං දේමෙත්වා කමතොති  ණ්ඨිපමදසු වුත්තං.
වුත්තඤ්මහතංඅට්ඨකථායන්තිඅජ්ඣාහාරෙම්බන්මධො. 

ද්විසඞ් හානි ද්කව කහොන්තීති ද්මව පඨ දුතියඅවිේෙජ්ජියාිච ‘‘ආරාම ො
ආරා වත්ථූ’’තිච‘‘විහාමරොවිහාරවත්ථූ’’තිච වුත්තද්මවද්මවවත්ථුෙඞ් හාිච

මහොන්ති. තකයං අවිස්සජ්ජියං ‘‘ ඤ්මචො පීඨං භිසි බිම්මබොහන’’න්ති

වුත්තචතුවත්ථුෙඞ් හං මහොති. චතුත්ථං අවිස්සජ්ජියං ‘‘මලොහකුම්භී
මලොහභාණකං මලොහවාරමකො මලොහකටාහං වාසි ඵරසු කුඨාරී කුදාමලො

ිචඛාදන’’න්ති වුත්තනවමකොට්ඨාෙවන්තං මහොති. පඤ්ච ං අවිස්සජ්ජියං 
‘‘වල්ලිමවළුමුඤ්ජං පබ්බජංතිණං ත්තිකාදාරුභණ්ඩං ත්තිකාභණ්ඩ’’න්ති
වුත්තඅට්ඨමභදනං අට්ඨපමභදවන්තං මහොතීති මයොජනා. 

පඤ්චනිම් ලකලොචකනොති 
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පටුන 

 ංෙචක්ඛුදිබ්බචක්ඛුධම් චක්ඛුබුද්ධචක්ඛුෙ න්තචක්ඛූනං වමෙන 
ිචම් ලපඤ්චමලොචමනො. 

කසනාසනක්ඛන්ධකෙ අවිස්සජ්ජියං කීටාගිරිවත්ථුස්මිං අකවභඞ්ගියන්ති
එත්ථ ‘‘මෙනාෙනක්ඛන්ධමක  ා කාවාෙවත්ථුේමිං අවිේෙජ්ජියං
කීටාගිරිවත්ථුේමිංඅමවභඞ්ගිය’’න්ති වත්තබ්බං.කේ ා? ද්වින්නම්පිවත්ථූනං

මෙනාෙනක්ඛන්ධමක ආ තත්තා. කසනාසනක්ඛන්ධකෙති අයං

ො ඤ්ඤාධාමරො.  ා ොවාසවත්ථුස්මිං කීටාගිරිවත්ථුස්මින්ති විමෙොධාමරො. 
අය ත්මථො පාළිං ඔමලොමකත්වා ප්මචතබ්මබො. මතමනව හි
ෙ න්තපාොදිකායං (චූ ව. අට්ඨ. 321) ‘‘මෙනාෙනක්ඛන්ධමක’’ති අවත්වා

‘‘ඉධ’’ඉ්මචව වුත්තං, ඉධාති ඉමිනා  ා කාවාෙවත්ථුං දේමෙති, 
කීටාගිරිවත්ථු පන ෙරූපමතො දේසිතම ව. ො ඤ්ඤාධාමරො පන
තංෙංවණ්ණනාභාවමතොඅවුත්මතොපිසිජ්ඣතීතිනවුත්මතොති විඤ්ඤායති. 

228. ථාවකරනචථාවරං,  රුභණ්ක නච රුභණ් න්තිඑත්ථපඤ්චසු 

මකොට්ඨාමෙසු පුරි ද්වයං ථාවරං, ප්ඡි ත්තයං  රුභණ් න්ති මවදිතබ්බං. 

ස ෙක ව කදතීති එත්ථඌනකං මදන්තම්පි විහාරවත්ථුො න්තං  මහත්වා
දූරතරං දුක්ඛම ොපං විේෙජ්මජතුං වට්ටතීති දට්ඨබ්බං. වක්ඛති හි 

‘‘භික්ඛූනඤ්මච හග්ඝතරං…මප.… ෙම්පටි්ඡිතුංවට්ටතී’’ති. ජානාකපත්වාති

භික්ඛුෙඞ්ඝේෙ ජානාමපත්වා, අපමලොමකත්වාති අත්මථො. නනු තුම්හාෙං

බ්හුතරංරුක්ඛාකවත්තබ්බ්න්තිඉදං ොමිමකසුඅත්තමනොභණ්ඩේෙ හග්ඝතං
අජාිචත්වා මදන්මතසු තං ඤත්වා මථයයචිත්මතන  ණ්හමතො අවහාමරො

මහොතීති වුත්තං. විහාකරන විහාකරො පරිවත්කතතබ්කබ්ොති ෙවත්ථුමකන
අඤ්මඤෙං භූමියං කතපාොදාදිනා, අවත්ථුමකන වා ෙවත්ථුකං
පරිවත්මතතබ්බං, අවත්ථුකං පන අවත්ථුමකමනව පරිවත්මතතබ්බං මකවලං 
පාොදේෙ භූමිමතො අථාවරත්තා. එවං ථාවමරසුපි ථාවරවිභා ං ඤත්වාව 
පරිවත්මතතබ්බං. 

‘‘ෙප්පිය ඤ්චා සම්පටිච්ඡිතබ්බ්ාති ඉමිනා සුවණ්ණාදිවිචිත්තං
අකප්පිය ඤ්චං ‘ෙඞ්ඝේො’ති වුත්මතපි ෙම්පටි්ඡිතුං න වට්ටතීති දේමෙති.
‘විහාරේෙමද ා’තිවුත්මතෙඞ්ඝේෙ වට්ටති, නපුග් ලේෙමඛත්තාදිවියාති
දට්ඨබ්බ’’න්ති වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. චූ වග්  2.321) වුත්තං.

ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. චූ ්වග්  3.321) පන ‘‘ෙප්පිය ඤ්චා

සම්පටිච්ඡිතබ්බ්ාති ‘ෙඞ්ඝේෙ මද ා’ති දින්නං ෙන්ධාය වුත්තං. ෙමච පන
‘විහාරේෙ මද ා’ති වදන්ති, සුවණ්ණරජත යාදිඅකප්පිය ඤ්මචපි

ෙම්පටි්ඡිතුං වට්ටතී’’ති වුත්තං. න කෙවලං…කප.… පරිවත්කතතුං

වට්ටන්තීති ඉමිනා අථාවමරන ථාවරම්පි අථාවරම්පි පරිවත්මතතුං වට්ටතීති

දේමෙති. ථාවමරන අථාවරම ව හි පරිවත්මතතුං න වට්ටති. ‘‘අෙප්පියං වා
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 හග්ඝං ෙප්පියං වාති එත්ථ අෙප්පියං නා  සුවණ්ණ ය ඤ්චාදි

අකප්පියභිසිබිම්මබොහනාිච ච.  හග්ඝං ෙප්පියං නා  දන්ත ය ඤ්චාදි, 
පාවාරාදිකප්පියඅත්ථරණාදීිචචා’’තිොරත්ථදීපිචයංවුත්තං, වි තිවිමනොදිචයං

පන ‘‘අෙප්පියං වාති ආෙන්දිආදි, ප ාණාතික්කන්තං බිම්මබොහනාදි ච. 

 හග්ඝං ෙප්පියං වාති සුවණ්ණාදිවිචිත්තං කප්පියමවොහාමරන දින්න’’න්ති
වුත්තං. 

229. ‘‘ොළකලොහ …කප.… භාකජතබ්කබ්ො’’ති වුත්තත්තා
වට්ටකංෙමලොහ යම්පි භාජනං පුග් ලිකම්පි ෙම්පටි්ඡිතුම්පි පරිහරිතුම්පි
වට්ටති පුග් ලානං පරිහරිතබ්බේමෙව භාමජතබ්බත්තාති වදන්ති, තං උපරි
‘‘කංෙමලොහවට්ටමලොහභාජනවිකති ෙඞ්ඝිකපරිමභොම න වා ගිහිවිකටා වා
වට්ටතී’’තිආදිමකන  හාප්චරිවචමනන විරුජ්ඣති. ඉ ේෙ හි 
‘‘වට්ටමලොහකංෙමලොහානං මයන මකනචි කමතො සීහ දීමප
පාදග් ණ්හනමකො භාමජතබ්මබො’’ති වුත්තේෙ  හාඅට්ඨකථාවචනේෙ
පටික්මඛපාය තං  හාප්චරිවචනං ප්ඡා දේසිතං, තේ ා
වට්ටමලොහකංෙමලොහ යං යං කිඤ්චි පාදග් ණ්හනකවාරකම්පි උපාදාය
අභාජනීයම ව, ගිහීහි දීය ානම්පි පුග් ලේෙ ෙම්පටි්ඡිතුම්පි න වට්ටති. 

පාරිහාරියං න වට්ටතීති පත්තාදිපරික්ඛාරං විය ෙයම ව පටිොම ත්වා
පරිභුඤ්ජිතුං න වට්ටති. ගිහිෙන්තකං විය ආරාමිකාදමයො මච ෙයම ව 
ම ොමපත්වා විිචමයො කාමල ආමනත්වා පටිමදන්ති, පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති, 
‘‘පටිොම ත්වා භික්ඛූනංමදථා’’තිවත්තුම්පිවට්ටතීති. 

පණ්ණසූචි නා  මලඛනීති වදන්ති. අත්තනා ලද්ධානිපීතිආදිනා
පටිග් හමණ මදොමෙො නත්ථි, පරිහරිත්වා පරිමභොම ොව ආපත්තිකමරොති
දේමෙති.යථාමචත්ථ, එවංඋපරිභාජනීයවාසිආදීසුඅත්තමනො ෙන්තමකසුපි. 

අනා ාසම්පීති සුවණ්ණාදි යම්පි, ෙබ්බං තං ආ සිත්වා පරිභුඤ්ජිතුං
වට්ටති. 

උපක්ඛකරති උපකරමණ. සිඛරං නා  මයන පරිබ්භ න්තා ඡින්දන්ති. 

පත්තබ්න්ධකෙො නා  පත්තේෙ  ණ්ඨිආදිකාරමකො. ‘‘පටි ානං 
සුවණ්ණාදිපත්තකාරමකො’’තිපිවදන්ති. 

‘‘අඩ්ඪබ්ාහූතිකප්පරමතොපට්ඨායයාව අංෙකූට’’න්ති ණ්ඨිපමදසුවුත්තං. 

‘‘අඩ්ඪබ්ාහු නා  විදත්ථිචතුරඞ්ගුලන්තිපිවදන්තී’’ති ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ.
ටී. චූ වග්  2.321) වුත්තං. වජිරබුද්ධිටීකායම්පි (වජිර. ටී. චූ වග්  321) 

‘‘අඩ්ඪබ්ාහූති කප්පරමතො පට්ඨාය යාව අංෙකූටන්ති ලිඛිත’’න්ති වුත්තං.

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. චූ වග්  2.321) පන ‘‘අඩ්ඪබ්ාහුප්ප ාණා නා 
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අඩ්ඪබාහු ත්තා, අඩ්ඪබයා  ත්තාතිපි වදන්තී’’ති වුත්තං. කයොත්තානීති

චම් රජ්ජුකා. තත්ථජාතොතිෙඞ්ඝිකභූමියංජාතා. 

‘‘අට්ඨඞ්ගුලසූචිදණ්  ත්කතොති දීඝමෙො අට්ඨඞ්ගුල ත්මතො පරිණාහමතො
පණ්ණසූචිදණ්ඩ ත්මතො’’ති ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.. චූ වග්  3.321) 
වි තිවිමනොදිචයං පන (වි. වි. ටී. චූ වග්  2.321) 

‘‘අට්ඨඞ්ගුලසූචිදණ්  ත්කතොති ෙරදණ්ඩාදිසූචිආකාරතනුදණ්ඩක ත්මතොපී’’ති

වුත්තං. අට්ඨඞ්ගුලප්ප ාකණොති දීඝමතො අට්ඨඞ්ගුලප්ප ාමණො. 

රිත්තකපොත්ථකෙොපීති අලිඛිතමපොත්ථමකොපි, ඉදඤ්ච පණ්ණප්පෙඞ්ම න 
වුත්තං. 

දසන්දිකෙොති චතුරේෙපීඨං වු්චති ‘‘උ්චකම්පිආෙන්දික’’න්ති (චූ ව.
297) වචනමතො. එකමතොභාම න දීඝපීඨම ව හි අට්ඨඞ්ගුලපාදකං වට්ටති, 
චතුරේොෙන්දිමකො පන ප ාණාතික්කන්මතොපි වට්ටතීති මවදිතබ්මබො. 

සත්තඞ්ක ො නා  තීසු දිොසු අපේෙයං කත්වා කත ඤ්මචො, අයම්පි

ප ාණාතික්කන්මතොපිවට්ටති. භද්දපීඨන්තිමවත්ත යංපීඨංවු්චති. පීඨිොති

පිමලොතිකබන්ධං පීඨම ව. එළෙපාදපීඨං නා  දාරුපටිකාය උපරිපාමද

ඨමපත්වා මභොජනඵලකං විය කතපීඨං වු්චති. ද ණ් ෙවණ්ටෙපීඨං නා 
ආ ලකාකාමරන මයොජිතබහඋපාදපීඨං. ඉ ාිච තාව පාළියං ආ තපීඨාිච.
දාරු යංපනෙබ්බම්පිපීඨං වට්ටති. 

‘‘ඝට්ටනඵලෙං නා  යත්ථ ඨමපත්වා රජිතචීවරං හත්මථන ඝට්මටන්ති. 

ඝට්ටනමුග් කරො නා  අනුවාතාදිඝට්ටනත්ථං කමතොති වදන්තී’’ති
ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. චූ වග්  3.321) වුත්තං. වි තිවිමනොදිචයං (වි.

වි. ටී. චූ වග්  2.321) ‘‘ඝට්ටනඵලෙං ඝට්ටනමුග් කරොති ඉදං රජිතචීවරං
එකේමිං  ට්මඨ දණ්ඩමුග් මර මවමඨත්වා එකේෙ  ට්ඨඵලකේෙ උපරි
ඨමපත්වා උපරි අපමරන  ට්ඨඵලමකන ිචක්කුජ්ජිත්වා එමකො උපරි
අක්කමිත්වාතිට්ඨති, ද්මව ජනාඋපරිඵලකංද්වීසුමකොටීසු මහත්වාඅපරාපරං
ආකඩ්ඪනවිකඩ්ඪනං කමරොන්ති, එතං ෙන්ධාය වුත්තං. හත්මථ ඨපාමපත්වා
හත්මථනපහරණංපනිචට්ඨිතරජනේෙචීවරේෙ අල්ලකාමලකාතබ්බං, ඉදං
පන ඵලකමුග් මරහි ඝට්ටනං සුක්ඛකාමල ථද්ධභාවවිම ොචනත්ථන්ති

දට්ඨබ්බ’’න්ති වුත්තං. ‘‘අම්බ්ණන්ති ඵලමකහි

මපොක්ඛරණීෙදිෙකතපානීයභාජනං. රජනකදොණීති යත්ථ පක්කරජනං

ආකිරිත්වාඨමපන්තී’’ති ොරත්ථදීපිචයං.වි තිවිමනොදිචයංපන ‘‘අම්බ්ණන්ති 
එකමදොණිකනාවාඵලමකහි මපොක්ඛරණීෙදිෙං කතං. පානීයභාජනන්තිපි

වදන්ති. රජනකදොණීති එකදාරුනාව කතං රජනභාජනං. උදෙකදොණීති
එකදාරුනාවකතංඋදකභාජන’’න්තිවුත්තං. 
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පටුන 

‘‘භූ ත්ථරණං ොතුං වට්ටතීති අකප්පියචම් ං ෙන්ධාය වුත්තං. 

පච්චත්ථරණ කෙන්ති ඉමිනා  ඤ්චපීමඨපි අත්ථරිතුං වට්ටතීති දීමපති.
පාවාරාදිප්චත්ථරණම්පි  රුභණ්ඩන්ති එමක. මනොති අපමර, වී ංසිත්වා
 මහතබ්බ’’න්ති ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. චූ වග්  3.321) වුත්තං.

වජිරබුද්ධිටීකායං(වජිර.ටී.චූ වග්  321) පන ‘‘දණ් මුග් කරො නා  ‘මයන
රජිතචීවරං මපොමථන්ති, තම්පි  රුභණ්ඩම වා’ති වුත්තත්තා, 
‘ප්චත්ථරණ තික’න්ති වුත්තත්තා ච අපි-ෙද්මදන පාවාරාදිප්චත්ථරණං
ෙබ්බං රුභණ්ඩම වාතිවදන්ති.එමතමනවසුත්මතන අඤ්ඤථාඅත්ථංවත්වා
පාවාරාදිප්චත්ථරණං න  රුභණ්ඩං, භාජනීයම ව, මෙනාෙනත්ථාය 
දින්නප්චත්ථරණම ව රුභණ්ඩන්තිවදන්ති.උපපරික්ඛිතබ්බ’’න්තිවුත්තං. 

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. චූ වග්  2.321) පන ‘‘භූ ත්ථරණං ොතුං

වට්ටතීති අකප්පියචම් ං ෙන්ධාය වුත්තං. තත්ථ භූ ත්ථරණෙඞ්මඛමපන

ෙයිතුම්පිවට්ටතිමයව. පච්චත්ථරණ කෙන්තිඉමිනා ඤ්චාදීසු අත්ථරිතබ්බං

 හාචම් ං එ කචම් ං නා ාති දේමෙතී’’ති වුත්තං. ඡත්තමුට්ඨිපණ්ණන්ති

තාලපණ්ණංෙන්ධායවුත්තං. පත්තෙටාහන්තිපත්තපචනකටාහං.  ණ්ඨිොති 

චීවර ණ්ඨිකා. විකධොතිකායබන්ධනවිමධො. 

ඉදාිච විනයත්ථ ඤ්ජූොයං (කඞ්ඛා. අභි. ටී. දුබ්බලසික්ඛාපදවණ්ණනා)

ආ තනමයො වු්චමත – දරාක ො නා  පුප්ඵාරාම ො වා ඵලාරාම ො වා. 

දරා වත්ථු නා  මතෙංමයව ආරා ානං අත්ථාය පරි්ඡින්දිත්වා
ඨපිමතොකාමෙො. මතසුවාආරාම සුවිනට්මඨසුමතෙං මපොරාණකභූමිභාම ො. 

විහාකරො නා  යං කිඤ්චි පාොදාදිමෙනාෙනං. විහාරවත්ථු නා  තේෙ

පතිට්ඨාමනොකාමෙො.  ඤ්කචො නා  ොරමකොබුන්දිකාබද්මධොකුළීරපාදමකො
ආහ්චපාදමකොති ඉම ෙංපුබ්මබවුත්තානංචතුන්නං ඤ්චානංඅඤ්ඤතමරො. 

පීඨං නා   ොරකාදීනංමයව චතුන්නං පීඨානං අඤ්ඤතරං. භිසි නා  

උණ්ණභිසිආදීනං පඤ්චන්නං භිසීනං අඤ්ඤතරං. බිම්කබ්ොහනං නා  

රුක්ඛතූලලතාතූලමපොටකීතූලානං අඤ්ඤතමරන පුණ්ණං. කලොහකුම්භී නා 
කා මලොමහන වා තම්බමලොමහන වා මයන මකනචි කතකුම්භී. 

කලොහභාණොදීසුපිඑමෙවනමයො.එත්ථපන භාණෙන්තිඅරඤ්ජමරොවු්චති. 

වාරකෙොති ඝමටො. ෙටාහං කටාහම ව. වාසිආදීසු වල්ලිආදීසුචදුවිඤ්මඤයයං
නා නත්ථි…මප.…. 

තත්ථ ථාවකරන ථාවරන්ති විහාරවිහාරවත්ථුනා ආරා ආරා වත්ථුං

විහාරවිහාරවත්ථුං. ඉතකරනාති අථාවමරන, ප්ඡි රාසිත්තමයනාති වුත්තං

මහොති. අෙප්පිකයනාති සුවණ්ණ ය ඤ්චාදිනා මචව

අකප්පියභිසිබිම්මබොහමනහි ච.  හග්ඝෙප්පිකයනාතිදන්ත ය ඤ්චාදිනාමචව

පාවාරාදිනාච. ඉතරන්තිඅථාවරං. ෙප්පියපරිවත්තකනන පරිවත්කතතුන්තියථා
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අකප්පියං න මහොති, එවං පරිවත්මතතුං…මප.… එවං තාව ථාවමරන

ථාවරපරිවත්තනං මවදිතබ්බං. ඉතකරන ඉතරපරිවත්තකන පන  ඤ්චපීඨං
 හන්තං වා මහොතු, ඛුද්දකං වා, අන්ත මෙො චතුරඞ්ගුලපාදකං  ා දාරමකහි
පංේවා ාරමකසු කී න්මතහි කතම්පි ෙඞ්ඝේෙ දින්නකාලමතො පට්ඨාය
 රුභණ්ඩං මහොති…මප.… ෙතග්ඝනමකන වා ෙහේෙග්ඝනමකන වා
 ඤ්මචන අඤ්ඤං  ඤ්චෙතම්පි ලභති, පරිවත්මතත්වා  මහතබ්බං. න
මකවලං  ඤ්මචන  ඤ්මචොමයව, 
ආරා ආරා වත්ථුවිහාරවිහාරවත්ථුපීඨභිසිබිම්මබොහනාිචපි පරිවත්මතතුං
වට්ටන්ති.එෙ නමයොපීඨභිසිබිම්මබොහමනසුපි. 

ොළකලොහතම්බ්කලොහෙංසකලොහවට්ටකලොහානන්ති එත්ථ කංෙමලොහං
වට්ටමලොහඤ්ච කිත්ති මලොහං. තීණි හි කිත්ති මලොහාිච කංෙමලොහං

වට්ටමලොහං හාරකූටන්ති. තත්ථ තිපුතම්මබ මිේමෙත්වා කතං ෙංසකලොහං. 

සීෙතම්මබ මිේමෙත්වා කතං වට්ටකලොහං. රෙතම්මබ මිේමෙත්වා කතං 

හාරකූටං. මතන වුත්තං ‘‘කංෙමලොහං වට්ටමලොහඤ්ච කිත්ති මලොහ’’න්ති. 

තකතොඅකකරෙන්තිතමතොඅතිමරක ණ්හනමකො. සාරකෙොති ජ්මඣ කු ං
දේමෙත්වා මුඛවට්ටිවිත්ථතං කත්වා පිට්ඨිමතො නාම ත්වා කාතබ්බං එකං
භාජනං. ෙරාවන්තිපි වදන්ති.ආදි-ෙද්මදන කඤ්චනකාදීනං ගිහිඋපකරණානං
 හණං. තාිච හි ඛුද්දකාිචපි  රුභණ්ඩාමනව ගිහිඋපකරණත්තා. පි-ෙද්මදන
පම ව  හන්තානීති දේමෙති, ඉ ාිච පන භාජනීයාිච භික්ඛුපකරණත්තාති
අධිප්පාමයො. යථා ච එතාිච, එවංකුණ්ඩිකාපි භාජනීයා. වක්ඛතිහි ‘‘යථා ච
 ත්තිකාභණ්මඩ, එවං මලොහභණ්මඩපි කුණ්ඩිකා භාජනීයමකොට්ඨාෙම ව

භජතී’’ති. සඞ්ඝිෙපරිකභොක නාති ආ න්තුකානං වුඩ්ඪතරානං දත්වා 

පරිමභොම න. ගිහිවිෙටාති ගිහීහි විකතා පඤ්ඤත්තා, අත්තමනො වා 

ෙන්තකකරමණන විරූපං කතා. පුග් ලිෙපරිකභොක න න වට්ටතීති 
ආ න්තුකානං අදත්වා අත්තමනො ෙන්තකං විය  මහත්වා පරිභුඤ්ජිතුං න

වට්ටති. පිප්ඵලිකෙොති කත්තරි. දරෙණ්ටෙං සූචිමවධකං. තාළං යන්තං. 

ෙත්තරයට්ඨිකවධකෙො කත්තරයට්ඨිවලයං. යථා තථා ඝනෙතං කලොහන්ති
මලොහවට්ටි මලොහගුම ො මලොහපිණ්ඩි මලොහචක්කලිකන්ති එවං ඝනකතං

මලොහං. ඛීරපාසාණ යානීති මුදුකඛීරවණ්ණපාොණ යාිච. 

ගිහිවිෙටානිපි න වට්ටන්ක අනා ාෙත්තා. පි-ෙද්මදන පම ව
ෙඞ්ඝිකපරිමභොම න වා පුග් ලිකපරිමභොම න වාති දේමෙති.
මෙනාෙනපරිමභොම ො පන ෙබ්බකප්පිමයො, තේ ා ජාතරූපාදි යආ ෙබ්බාපි 

මෙනාෙනපරික්ඛාරාආ ාො.මතනාහ ‘‘කසනාසනපරිකභොක  පනා’’තිආදි. 

කසසාති තමතො  හත්තරී වාසි. යා පනාති යා කුඨාරී පන. කුදාකලො 

අන්ත මෙො චතුරඞ්ගුල ත්මතොපි  රුභණ්ඩම ව. නිඛාදනං චතුරේෙමුඛං වා 
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මහොතු මදොණිමුඛං වා වඞ්කං වා උජුකං වා, අන්ත මෙො
ෙම්මුඤ්ජනීදණ්ඩමවධනම්පි, දණ්ඩබන්ධඤ්මච,  රුභණ්ඩම ව. මතනාහ

‘‘කුදාමලො දණ්ඩබන්ධිචඛාදනං වා අ රුභණ්ඩං නා  නත්ථී’’ති. සිපාටිො 
නා  ඛුරමකොමෙො, සිඛරං පන දණ්ඩබන්ධිචඛාදනං අනුමලොම තීති ආහ 

‘‘සිඛරම්පි නිඛාදකනකනව සඞ් හිත’’න්ති. ෙමච පන වාසි අදණ්ඩකං

ඵල ත්තං, භාජනීයං. උපක්ඛකරතිවාසිආදිභණ්මඩ. 

පත්තබ්න්ධකෙො නා  පත්තේෙ  ණ්ඨිකාදිකාරමකො. ‘‘පටි ානං
සුවණ්ණාදිපත්තකාරමකො’’තිපි වදන්ති. තිපු්මඡදනකෙත්ථං
සුවණ්ණ්මඡදනකෙත්ථං කතපරිකම් චම් ්ඡින්දනකඛුද්දකෙත්ථන්ති

ඉ ාිච මචත්ථ තීණි පිප්ඵලිකං අනුමලො න්තීති ආහ ‘‘අයං පන

විකසකසො’’තිආදි. ඉතරානීති හාකත්තරිආදීිච. 

අඩ්ඪබ්ාහුප්ප ාණාති කප්පරමතො පට්ඨාය යාව අංෙකූටප්ප ාණා, 

විදත්ථිචතුරඞ්ගුලප්ප ාණාති වුත්තං මහොති. තත්ථජාතොති ෙඞ්ඝිකභූමියං
ජාතා, ආරක්ඛෙංවිධාමනනරක්ඛිතත්තාරක්ඛිතාචො ඤ්ජූොදීසු පක්ඛිත්තං

විය යථා තං න නේෙති, එවං ම ොපනමතො ම ොපිතා චාති රක්ඛිතක ොපිතා. 

තත්ථජාතකාපි පන අරක්ඛිතා  රුභණ්ඩම ව න මහොති. සඞ්ඝෙම්ක  ච

කචකයෙම්ක  ච ෙකතති ඉමිනා ෙඞ්ඝෙන්තමකන මචතියෙන්තකං රක්ඛිතුං

පරිවත්තිතුඤ්ච වට්ටතීති දීමපති. සුත්තං පනාති වට්ටිතඤ්මචව අවට්ටිතඤ්ච
සුත්තං. 

අට්ඨඞ්ගුලසූචිදණ්  ත්කතොති අන්ත මෙො දීඝමෙො අට්ඨඞ්ගුල ත්මතො

පරිණාහමතො සීහ -පණ්ණසූචිදණ්ඩ ත්මතො. එත්ථාති මවළුභණ්මඩ. දඩ්ඪං

ම හංමයෙංමතති දඩ්ඪක හා.නවාකරතබ්බ්ාති‘‘ ා ණ්හිත්වා ්ඡථා’’ති
න ිචමෙමධතබ්බා. මදෙන්තර මතන ෙම්පත්තවිහාමර ෙඞ්ඝිකාවාමෙ
ඨමපතබ්බා. 

අවකසසඤ්ච ඡදනකණන්ති මුඤ්ජපබ්බමජහි අවමෙෙං යං කිඤ්චි

ඡදනතිණං. අට්ඨඞ්ගුලප්ප ාකණොපීති විත්ථාරමතො අට්ඨඞ්ගුලප්ප ාමණො.

ලිඛිතමපොත්ථමකො පන  රුභණ්ඩං න මහොති. ෙප්පියචම් ානීති මි ාදීනං

චම් ාිච. සබ්බ්ං චක්ෙයුත්තයානන්තිරථෙකටාදිකංෙබ්බංචක්කයුත්තයානං.

විෙඞ්ඛතචක්කං පන යානං භාජනීයං. අනුඤ්ඤාතවාසි නා  යා සිපාටිකාය 

පක්ඛිපිත්වා පරිහරිතුං ෙක්කාති වුත්තා. මුට්ඨිපණ්ණං තාලපත්තං. තඤ්හි
මුට්ඨිනා  මහත්වා පරිහරන්තීති ‘‘මුට්ඨිපණ්ණ’’න්ති වු්චති. 

‘‘මුට්ඨිපණ්ණන්ති ඡත්ත්ඡදපණ්ණම වා’’ති මකචි. අරණීසහිතන්ති

අරණීයු  ං, උත්තරාරණී අධරාරණීති අරණීද්වයන්ති අත්මථො. ඵාකෙම් ං
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පටුන 

ෙත්වාති අන්ත මෙො තංඅග්ඝනකවාලිකායපි ථාවරං වඩ්ඪිකම් ං කත්වා. 

කුණ්ඩිොති අයකුණ්ඩිකා මචව තම්බමලොහකුණ්ඩිකා ච. 

භාජනීයකෙොට්ඨාසක ව භජතීති භාජනීයපක්ඛම ව මෙවති, න තු
 රුභණ්ඩන්ති අත්මථො.කඤ්චනමකොපන රුභණ්ඩම වාතිඅධිප්පාමයො. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

 රුභණ්ඩවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

තිංෙතිම ොපරි්මඡමදො. 

31. කචොදනාදිවිනිච්ඡයෙථා 

230. එවං  රුභණ්ඩවිිච්ඡයං කමථත්වා ඉදාිච මචොදනාදිවිිච්ඡයං

කමථතුං ‘‘කචොදනාදිවිනිච්ඡකයොක එත්ථ පනා’’තිආදි ාහ. තත්ථ මචොදීයමත 

කචොදනා, මදොොමරොපනන්තිඅත්මථො. දදි-ෙද්මදනොරණාදමයොෙඞ් ණ්හාති.
වුත්තඤ්මහතං කම් ක්ඛන්ධමක (චූ ව. 4, 5) ‘‘මචොමදත්වා කතං මහොති, 

ොමරත්වාකතංමහොති, ආපත්තිං මරොමපත්වාකතංමහොතී’’ති. ‘‘කචොකදතුංපන

කෙො ලභක, කෙො න ලභතී’’ති ඉදං අනුද්ධංෙනාධිප්පායං විනාපි

මචොදනාලක්ඛණං දේමෙතුං වුත්තං. සීලසම්පන්කනොති ඉදං දුේසීලේෙ වචනං
අප්ප ාණන්ති අධිප්පාමයන වුත්තං. භික්ඛුනීනං පන භික්ඛුං මචොමදතුං

අිචේෙරත්තා ‘භික්ඛුනික වා’ති වුත්තං. ෙතිපි භික්ඛුනීනං භික්ඛූසු 
අිචේෙරභාමව තාහි කතමචොදනාපි මචොදනාරහත්තා මචොදනාමයවාති

අධිප්පාමයන ‘‘පඤ්චපි සහධම්මිො ලභන්තී’’ති වුත්තං. භික්ඛුස්ස සුත්වා

කචොකදතීතිආදිනා මචොදමකො මයෙං සුත්වා මචොමදති, මතෙම්පි වචනං
ප ාණම වාති ෙම්පටි්ඡිතත්තා මතෙං මචොදනාපි රුහමතවාති දේමෙතුං 
‘‘මථමරො සුත්තං ිචදේමෙසී’’ති ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 2.385-386) 
වුත්තං. වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි.ටී.1.386) පන ‘‘අමූලකමචොදනාපෙඞ්ම න

ෙමූලකමචොදනාලක්ඛණාදිං දේමෙතුං ‘කචොකදතුං පන කෙො ලභක, කෙො න

ලභතී’තිආදි ආරද්ධං. ‘භික්ඛුස්ස සුත්වා කචොකදතී’තිආදිසුත්තං යේ ා මය
මචොදකේෙඅඤ්මඤෙංවිපත්තිං පකාමෙන්ති, මතපිතේමිංඛමණමචොදකභාමව
ඨත්වාව පකාමෙන්ති, මතෙඤ්ච වචනං  මහත්වා ඉතමරොපි යේ ා
මචොමදතුඤ්ච අෙම්පටි්ඡන්තං මතහි තිත්ථියොවකපරිමයොොමනහි 
පඨ මචොදමකහි ෙම්පටි්ඡාමපතුඤ්ච ලභති, තේ ා ඉධ ොධකභාමවන
උද්ධටන්ති මවදිතබ්බ’’න්තිවුත්තං. 

 රුොනං ද්වින්නන්ති පාරාජිකෙඞ්ඝාදිමෙොනං. අවකසසානන්ති

ථුල්ල්චයාදීනං පඤ්චන්නං ආපත්තීනං. මිච්ඡාදිට්ඨි නා  ‘‘නත්ථි 
දින්න’’න්තිආදිනයප්පවත්තාදෙවත්ථුකාදිට්ඨි.‘‘අන්තවාමලොමකොඅනන්තවා 
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මලොමකො’’තිආදිකා අන්තං  ණ්හාපකදිට්ඨි අන්තග් ාහිො නා . දජීවකහතු

පඤ්ඤත්තානංඡන්නන්තිආජීවමහතුපි ආපජ්ජිතබ්බානංඋත්තරි නුේෙධම්ම 
පාරාජිකං, ෙඤ්චරිත්මත ෙඞ්ඝාදිමෙමෙො, ‘‘මයො මත විහාමර වෙති, මෙො
අරහා’’ති පරියාමයන ථුල්ල්චයං, භික්ඛුේෙ පණීතමභොජනවිඤ්ඤත්තියා
පාචිත්තියං, භික්ඛුිචයා පණීතමභොජනවිඤ්ඤත්තියා පාටිමදෙනීයං, 
සූමපොදනවිඤ්ඤත්තියා දුක්කටන්ති ඉම ෙං පරිවාමර (පරි. 287) වුත්තානං 
ඡන්නං. න මහතාආපත්තිමයො ආජීවමහතු එව පඤ්ඤත්තා ෙඤ්චරිත්තාදීනං
අඤ්ඤථාපි ආපජ්ජිතබ්බමතො. ආජීවමහතුපි එතාෙං ආපජ්ජනං ෙන්ධාය එවං 
වුත්තං, ආජීවමහතුපි පඤ්ඤත්තානන්ති අත්මථො. දිට්ඨිවිපත්තිආජීවවිපත්තීහි 
මචොමදන්මතොපිතම්මූලිකායආපත්තියාඑවමචොමදති. 

‘‘කේ ා ංනවන්දසී’’තිපු්ඡිමත‘‘අේෙ මණොසි, අෙකයපුත්තිමයොසී’’ති
අවන්දනකාරණේෙ වුත්තත්තා අන්ති වත්ථුං අජ්ඣාපන්මනො න 
වන්දිතබ්මබොති වදන්ති. මචොමදතුකා තාය එව අවන්දිත්වා අත්තනා
වත්තබ්බේෙ වුත්ත ත්ථං ඨමපත්වා අවන්දියභාමව තං කාරණං න මහොතීති 
චූ  ණ්ඨිපමද  ජ්ඣි  ණ්ඨිපමද ච වුත්තං. අන්ති වත්ථුඅජ්ඣාපන්නේෙ 
අවන්දිමයසු අවුත්තත්තා මතන ෙද්ධිං ෙයන්තේෙ ෙහමෙයයාපත්තියා
අභාවමතො, තේෙ ච පටිග් හණේෙ රුහනමතො තමදව යුත්තතරන්ති
විඤ්ඤායති. කිඤ්චාපි යාව මෙො භික්ඛුභාවං පටිජානාති, තාව වන්දිතබ්මබො, 
යදාපන ‘‘අේෙ මණොම්හී’’තිපටිජානාති, තදා නවන්දිතබ්මබොතිඅයම ත්ථ
විමෙමෙො මවදිතබ්මබො. අන්ති වත්ථුං අජ්ඣාපන්නේෙ හි භික්ඛුභාවං
පටිජානන්තේමෙවභික්ඛුභාමවො, නතමතොපරං.භික්ඛුභාවං අප්පටිජානන්මතො
හි අනුපෙම්පන්නපක්ඛං භජති. යේ ා ආමිෙං මදන්මතො අත්තමනො 
ඉ්ඡිතට්ඨාමනමයව මදති, තේ ා පටිපාටියා ිචසින්නානං යාගුභත්තාදීිච
මදන්මතන එකේෙ මචොමදතුකා තාය අදින්මනපි මචොදනා නා  න මහොතීති

ආහ ‘‘නතාවතා කචොදනාකහොතී’’ති. 

231. මචොමදතබ්මබොති චුදිමතො, චුදිමතො එව චුදිතකෙො, අපරාධවන්මතො 

පුග් මලො.මචොමදතීති කචොදකෙො, අපරාධපකාෙමකො.චුදිතමකොචමචොදමකොච 

චුදිතකමචොදකා. උබ්බ්ාහිොයාති උබ්බහන්ති විමයොමජන්ති එතාය අලජ්ජීනං
තජ්ජිචං වා කලහං වාති උබ්බාහිකා, ෙඞ්ඝෙම්මුති, තාය. විිච්ඡිනනං නා  
තාය ෙම් තභික්ඛූහි විිච්ඡිනනම ව. අලජ්ජුේෙන්නාය හි පරිොය
ෙ ථක්ඛන්ධමක ආ මතහි දෙහඞ්ම හි ෙ න්නා තා ද්මව තමයො භික්ඛූ
තත්මථව වුත්තාය ඤත්තිදුතියකම් වාචාය ෙම් න්ිචතබ්බා. වුත්තඤ්මහතං
ෙ ථක්ඛන්ධමක(චූ ව. 231-232) – 

‘‘මතහි මච, භික්ඛමව, භික්ඛූහි තේමිං අධිකරමණ විිච්ඡිය ාමන 
අනන්තාිච මචව භේොිච ජායන්ති, න මචකේෙ භාසිතේෙ අත්මථො



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 

399 

පටුන 

විඤ්ඤායති. අනුජානාමි, භික්ඛමව, එවරූපං අධිකරණං උබ්බාහිකාය
වූපෙම තුං. දෙහඞ්ම හි ෙ න්නා මතො භික්ඛු උබ්බාහිකාය
ෙම් න්ිචතබ්මබො, සීලවා මහොති, පාතිම ොක්ඛෙංවරෙංවුමතො විහරති
ආචාරම ොචරෙම්පන්මනො අණු ත්මතසු වජ්මජසු භයදේොවී ෙ ාදාය
සික්ඛතිසික්ඛාපමදසු, බහුේසුමතොමහොතිසුතධමරො සුතෙන්ිචචමයො, මය
මත ධම් ා ආදිකලයාණා  ජ්මඣකලයාණා පරිමයොොනකලයාණා
ොත්ථං ෙබයඤ්ජනංමකවලපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ් චරියංඅභිවදන්ති, 
තථාරූපේෙ ධම් ා බහුේසුතා මහොන්ති ධාතා වචො පරිචිතා
 නොනුමපක්ඛිතා දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා, උභයාිච මඛො පනේෙ
පාතිම ොක්ඛාිච විත්ථාමරන ේවා තාිච මහොන්ති සුවිභත්තාිච
සුප්පවත්තීිච සුවිිච්ඡිතාිච සුත්තමෙො අනුබයඤ්ජනමෙො, විනමය මඛො
පන මඡමකොමහොතිඅෙංහීමරො, පටිබමලොමහොතිඋමභොඅත්ථප්චත්ථිමක
අේොමෙතුං ෙඤ්ඤාමපතුං ිචජ්ඣාමපතුං මපක්මඛතුං පේසිතුං
පොමදතුං, අධිකරණෙමුප්පාදවූපෙ කුෙමලොමහොති, අධිකරණංජානාති, 
අධිකරණෙමුදයං ජානාති, අධිකරණිචමරොධං ජානාති, 
අධිකරණිචමරොධ ාමිිචපටිපදං ජානාති. අනුජානාමි, භික්ඛමව, ඉම හි
දෙහඞ්ම හිෙ න්නා තං භික්ඛුංඋබ්බාහිකායෙම් න්ිචතුං. 

‘‘එවඤ්ච පන, භික්ඛමව, ෙම් න්ිචතබ්මබො. පඨ ං භික්ඛු 
යාචිතබ්මබො, යාචිත්වා බයත්මතන භික්ඛුනා පටිබමලන ෙඞ්මඝො
ඤාමපතබ්මබො– 

‘‘සුණාතු ම , භන්මත, ෙඞ්මඝො, අම්හාකං ඉ ේමිං අධිකරමණ 
විිච්ඡිය ාමන අනන්තාිච මචව භේොිච ජායන්ති, න මචකේෙ 
භාසිතේෙ අත්මථො විඤ්ඤායති. යදි ෙඞ්ඝේෙ පත්තකල්ලං, ෙඞ්මඝො
ඉත්ථන්නා ඤ්ච ඉත්ථන්නා ඤ්ච භික්ඛුං ෙම් න්මනයය උබ්බාහිකාය
ඉ ංඅධිකරණංවූපෙම තුං, එො ඤත්ති. 

‘‘සුණාතු ම , භන්මත, ෙඞ්මඝො, අම්හාකං ඉ ේමිං අධිකරමණ 
විිච්ඡිය ාමන අනන්තාිච මචව භේොිච ජායන්ති, න මචකේෙ
භාසිතේෙ අත්මථො විඤ්ඤායති. ෙඞ්මඝො ඉත්ථන්නා ඤ්ච
ඉත්ථන්නා ඤ්ච භික්ඛුං ෙම් න්නති උබ්බාහිකාය ඉ ං අධිකරණං
වූපෙම තුං.යේොයේ මතොඛ තිඉත්ථන්නා ේෙච ඉත්ථන්නා ේෙච
භික්ඛුමනො ෙම්මුති උබ්බාහිකාය ඉ ං අධිකරණං වූපෙම තුං, මෙො 
තුණ්හේෙ.යේෙනක්ඛ ති, මෙොභාමෙයය. 
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‘‘ෙම් මතො ෙඞ්මඝන ඉත්ථන්නාම ො ච ඉත්ථන්නාම ො ච භික්ඛු 
උබ්බාහිකායඉ ංඅධිකරණංවූපෙම තුං, ඛ තිෙඞ්ඝේෙ, තේ ාතුණ්හී, 
එවම තං ධාරයාමී’’ති. 

මතහි චෙම් මතහිවිසුංවාිචසීදිත්වා තේොඑවවාපරිොය ‘‘අඤ්මඤහි
න කිඤ්චි කමථතබ්බ’’න්ති ොමවත්වා තං අධිකරණං විිච්ඡිතබ්බං. 

තුම්හාෙන්තිචුදිතකමචොදමකෙන්ධාය වුත්තං. 

‘‘කිම්හීති කිේමිං වත්ථුේමිං. කිම්හි නම්පි න ජානාසීති කිම්හි නන්ති

වචනම්පින ජානාසි. නාස්සඅනුකයොක ො දාතබ්කබ්ොතිනාේෙපු්ඡා පටිපු්ඡා
දාතබ්බා’’ති ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 2.385-386) වුත්තං, 

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.386) පන – කිම්හීති කිේමිං වත්ථුේමිං, 

කතරවිපත්තියන්තිඅත්මථො. කිම්හිනං නා ාතිඉදං‘‘කතරායවිපත්තියා එතං
මචොමදසී’’තියාය කායචිවිඤ්ඤාය ානායභාොයවුත්මතපිමචොදකේෙවිනමය
අපකතඤ්ඤුතාය ‘‘සීලාචාරදිට්ඨිආජීවවිපත්තීසු කතරායාති  ං පු්ඡතී’’ති
විඤ්ඤාතුං අෙක්මකොන්තේෙ පු්ඡා, න පන ‘‘කිම්හී’’තිආදිපදත්ථ ත්තං
අජානන්තේෙ. න හි අනුවිජ්ජමකො මචොදකං බාලං අපරිචිතභාොය ‘‘කිම්හි

න’’න්තිපු්ඡති. කිම්හිනම්පිනජානාසීතිඉදම්පිවචන ත්තංෙන්ධායවුත්තං
න මහොති.‘‘කතරවිපත්තියා’’තිවුත්මත‘‘අසුකායවිපත්තියා’’තිවත්තුම්පි‘‘න 
ජානාසී’’තිවචනේෙඅධිප්පායම වෙන්ධායවුත්තන්ති මහතබ්බං.මතමනව
වක්ඛති ‘‘නාේෙඅනුමයොම ොදාතබ්මබො’’ති. 

‘‘තස්ස නකයො දාතබ්කබ්ො’’ති තස්සාති බාලේෙ ලජ්ජිේෙ. ‘‘තේෙ නමයො
දාතබ්මබො’’ති වත්වා ච ‘‘කිම්හි නං මචොමදසීති සීලවිපත්තියා’’තිආදි

අධිප්පායප්පකාෙනම ව නයදානං වුත්තං, න පන කිම්හි-නං-

පදානංපරියාය ත්තදේෙනං. න හි බාමලො ‘‘කතරවිපත්තියංනං මචොමදසී’’ති
ඉ ේෙ වචනේෙ අත්මථ ඤාමතපි විපත්තිප්පමභදං, අත්තනා මචොදිය ානං
විපත්තිෙරූපඤ්ච ජාිචතුං ෙක්මකොති, තේ ා මතමනව අජානමනන අලජ්ජී

අපොමදතබ්මබො. කිම්හිනන්තිඉදම්පි උපලක්ඛණ ත්තං.අඤ්මඤනවාමයන
මකනචි ආකාමරන අවිඤ්ඤුතං පකාමෙත්වා විේෙජ්මජතබ්මබොව.
‘‘දුම් ඞ්කූනං පුග් ලානං ිචග් හායා’’තිආදිවචනමතො 

‘‘අලජ්ජීනිග් හත්ථාය…කප.… පඤ්ඤත්ත’’න්ති වුත්තං. එහිතීති එති, හි-

කාමරොඑත්ථආ ම ො දට්ඨබ්මබො, ආ මිේෙතීතිඅත්මථො. දිට්ඨසන්තාකනනාති 

දිට්ඨිචයාම න. අලජ්ජිස්ස පටිඤ්ඤාය එව ොතබ්බ්න්ති 
වචනපටිවචනක්කම මනව මදොමෙ ආවිභූමතපි අලජ්ජිේෙ ‘‘අසුද්මධො
අහ’’න්ති මදොෙෙම්පටි්ඡනපටිඤ්ඤාය එවආපත්තියාකාතබ්බන්ති අත්මථො.
මකචි පන ‘‘අලජ්ජිේෙ එතං නත්ථීති සුද්ධපටිඤ්ඤාය එව අනාපත්තියා
කාතබ්බන්ති අයම ත්ථ අත්මථො ෙඞ් හිමතො’’ති වදන්ති, තං න යුත්තං 
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අනුවිජ්ජකේමෙව ිචරත්ථකත්තාපත්තිමතො, මචොදමකමනව අලජ්ජිපටිඤ්ඤාය
ඨාතබ්බමතො. මදොමෙොප  පටිඤ්ඤා එව හි ඉධ පටිඤ්ඤාති අධිප්මපතා, 
මතමනවවක්ඛති‘‘එතම්පිනත්ථි, එතම්පිනත්ථීතිපටිඤ්ඤංනමදතී’’තිආදි. 

තදත්ථදීපනත්ථන්ති අලජ්ජිේෙ මදොමෙ ආවිභූමතපි තේෙ
මදොමෙොප  පටිඤ්ඤාය එව කාතබ්බතාදීපනත්ථං. විවාදවත්ථුෙඞ්ඛාමත 

අත්මථ ප්චත්ථිකා අත්ථපච්චත්ථිො. සඤ්ඤං දත්වාති මතෙං

කථාප්මඡදත්ථං අභිමුඛකරණත්ථඤ්ච ෙද්දං කත්වා. විනිච්ඡිනිතුං

අනනුච්ඡවිකෙොති අසුද්මධොති ෙඤ්ඤාය මචොදකපක්මඛ පවිට්ඨත්තා
අනුවිජ්ජකභාවමතො බහිභූතත්තා අනුවිජ්ජිතුං අෙක්කුමණයයත්තං ෙන්ධාය
වුත්තං. ෙන්මදමහ එව හි ෙති අනුවිජ්ජිතුං ෙක්කා, අසුද්ධලද්ධියා පන ෙති 
චුදිතමකන වුත්තං ෙබ්බං අේචමතොපි පටිභාති, කථං තත්ථ අනුවිජ්ජනා
සියාති. 

තථා නාසිතකෙොව භවිස්සතීති ඉමිනා විිච්ඡයම්පි අදත්වා ෙඞ්ඝමතො
විමයොජනංනා ලිඞ් නාෙනාවියඅයම්පිඑමකො නාෙනප්පකාමරොතිදේමෙති. 

එෙසම්කභො පරිකභො ාති ඉදං අත්තමනො ෙන්තිකා මතෙං විම ොචනත්ථං
වුත්තං, නපනමතෙංඅඤ්ඤ ඤ්ඤෙම්මභොම මයොජනත්ථං. 

විරද්ධං කහොතීතිෙඤ්චි්චආපත්තිං ආපන්මනො මහොති. දදිකතො පට්ඨාය

අලජ්ජීනා නත්ථීතිඉදං ‘‘පක්ඛානංඅනුරක්ඛණත්ථායපටිඤ්ඤංනමදතී’’ති
ඉ ේෙ අලජ්ජීලක්ඛණෙම්භවේෙ කරණවචනං. පටි්ඡාදිතකාලමතො පට්ඨාය

අලජ්ජී නා  එව, පුරිම ො ලජ්ජිභාමවො න රක්ඛතීති අත්මථො. පටිඤ්ඤං න

කදතීති ‘‘ෙමච යාකතමදොෙංවක්ඛාමි,  ය්හංඅනුවත්තකාභිජ්ජිේෙන්තී’’ති

පටිඤ්ඤංනමදති. ඨාකනන කට්ඨතීතිලජ්ජිට්ඨාමනනතිට්ඨති, කායවාචාසු

වීතික්කම ො මහොතිඑවාතිඅධිප්පාමයො.මතනාහ ‘‘විනිච්ඡකයොන දාතබ්කබ්ො’’ති, 
පුබ්මබ පක්ඛිකානං පටිඤ්ඤාය වූපෙමිතේෙපි අධිකරණේෙ දුවූපෙන්තතාය
අයම්පිතථානාසිතමකොවභවිේෙතීතිඅධිප්පාමයො. 

232. අදින්නාදානවත්ථුං විනිච්ඡිනන්කතන පඤ්චවීසක අවහාරා සාධුෙං 

සල්ලක්කඛතබ්බ්ාතිඑත්ථ පඤ්චවීසකඅවහාරා නා  පඤ්චපඤ්චකාිච, තත්ථ 

පඤ්ච පඤ්චොනි නා  නානාභණ්ඩපඤ්චකං එකභණ්ඩපඤ්චකං
ොහත්ථිකපඤ්චකං පුබ්බපමයො පඤ්චකං මථයයාවහාරපඤ්චකන්ති. තථා හි
වුත්තං කඞ්ඛාවිතරණියං (කඞ්ඛා. අට්ඨ. දුතියපාරාජිකවණ්ණනා) ‘‘මත පන
අවහාරාපඤ්ච පඤ්චකාිච ෙම ොධාමනත්වාොධුකංෙල්ලක්මඛතබ්බා’’තිආදි.
තත්ථ නානාභණ්ඩපඤ්චකඑකභණ්ඩපඤ්චකාිච පදභාජමන (පාරා. 92) 
වුත්තානං ‘‘ආදිමයයය, හමරයය, අවහමරයය, ඉරියාපථං විමකොමපයය, ඨානා
චාමවයයා’’තිඉම ෙංපදානංවමෙන ලබ්භන්ති.තථාහිවුත්තංමපොරාමණහි– 
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‘‘ආදියන්මතොහරන්මතොව; 
හරන්මතොඉරියාපථං; 
විමකොමපන්මතොතථාඨානා; 
චාමවන්මතොපිපරාජිමකො’’ති. 

තත්ථනානාභණ්ඩපඤ්චකංෙවිඤ්ඤාණකඅවිඤ්ඤාණකවමෙනදට්ඨබ්බං, 

ඉතරං ෙවිඤ්ඤාණකවමෙමනව. කථං? දදිකයයයාති ආරා ං අභියුඤ්ජති, 
ආපත්ති දුක්කටේෙ. ොමිකේෙ වි තිං උප්පාමදති, ආපත්ති ථුල්ල්චයේෙ.
ොමිමකො ‘‘න  ය්හං භවිේෙතී’’ති ධුරං ිචක්ඛිපති, ආපත්ති පාරාජිකේෙ. 

හකරයයාතිඅඤ්ඤේෙභණ්ඩංහරන්මතොසීමෙ භාරංමථයයචිත්මතොආ ෙති, 
දුක්කටං. ඵන්දාමපති, ථුල්ල්චයං. ඛන්ධං ඔමරොමපති, පාරාජිකං. 

අවහකරයයාති උපිචක්ඛිත්තං භණ්ඩං ‘‘මදහි ම  භණ්ඩ’’න්ති වු්ච ාමනො
‘‘නාහං  ණ්හාමී’’ති භණති, දුක්කටං. ොමිකේෙ වි තිං උප්පාමදති, 
ථුල්ල්චයං. ොමිමකො ‘‘න  ය්හං භවිේෙතී’’ති ධුරං ිචක්ඛිපති, පාරාජිකං. 

ඉරියාපථං විකෙොකපයයාති ‘‘ෙහභණ්ඩහාරකං මනේොමී’’ති පඨ ං පාදං

අතික්කාම ති, ථුල්ල්චයං. දුතියං පාදං අතික්කාම ති, පාරාජිකං. ඨානා

චාකවයයාති ථලට්ඨං භණ්ඩං මථයයචිත්මතො ආ ෙති, දුක්කටං. ඵන්දාමපති, 
ථුල්ල්චයං. ඨානා චාමවති, පාරාජිකං. එවං තාව නානාභණ්ඩපඤ්චකං
මවදිතබ්බං.ෙේොමිකේෙපනදාෙේෙවාතිර්ඡාන තේෙ වායථාවුත්මතන
අභිමයො ාදිනා නමයන ආදියනහරණ අවහරණ ඉරියාපථවිමකොපන

ඨානාචාවනවමෙන එෙභණ් පඤ්චෙං මවදිතබ්බං.මතනාහුමපොරාණා– 

‘‘තත්ථනාමනකභණ්ඩානං, පඤ්චකානංවොපන; 
ආදියනාදිපඤ්චකා, දුවිධාතිඋදීරිතා’’ති. 

කත ං සාහත්ථිෙපඤ්චෙං? ොහත්ථිමකො ආණත්තිමකො ිචේෙග්ගිමයො
අත්ථොධමකො ධුරිචක්මඛමපොති.තථාහිවුත්තං– 

‘‘ොහත්ථාණත්තිමකොමචව, ිචේෙග්ගිමයොත්ථොධමකො; 
ධුරිචක්මඛපමකොචාති, ඉදංොහත්ථපඤ්චක’’න්ති. 

තත්ථ සාහත්ථිකෙො නා පරේෙභණ්ඩං ෙහත්ථාඅවහරති. දණත්කකෙො 

නා  ‘‘අසුකේෙභණ්ඩං අවහරා’’ති අඤ්ඤංආණාමපති. නිස්සග්ගිකයො නා  

සුඞ්කඝාතපරිකප්පිමතොකාොනං අන්මතො ඨත්වා බහි පාතනං. අත්ථසාධකෙො 
නා ‘‘අසුකේෙභණ්ඩංයදාෙක්මකොසි, තදාතංඅවහරා’’ති ආණාමපති.තත්ථ
ෙමච පමරො අනන්තරායිමකො හුත්වා තං අවහරති, ආණාපකේෙ 
ආණත්තික්ඛමණමයව පාරාජිකං. පරේෙ වා පන මතලකුම්භියා පාදග්ඝනකං
මතලං අවේෙං පිවනකාිච උපාහනාදීිච පක්ඛිපති, හත්ථමතො
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මුත්ත ත්මතමයව පාරාජිකං. ධුරනික්කඛකපො පන 
ආරා ාභිමයො උපිචක්ඛිත්තභණ්ඩවමෙන මවදිතබ්මබො.
තාවකාලිකභණ්ඩමදයයාිච අමදන්තේෙපි එමෙව නමයොති ඉදං
ොහත්ථිකපඤ්චකං. 

කත ං පුබ්බ්පකයො පඤ්චෙං? පුබ්බපමයොම ො ෙහපමයොම ො
ෙංවිදාවහාමරොෙඞ්මකතකම් ංිචමිත්තකම් න්ති.මතනවුත්තං– 

‘‘පුබ්බෙහපමයොම ොච, ෙංවිදාහරණංතථා; 
ෙඞ්මකතකම් ංිචමිත්තං, ඉදංොහත්ථපඤ්චක’’න්ති. 

තත්ථආණත්තිවමෙන පුබ්බ්පකයොක ො මවදිතබ්මබො. ඨානාචාවනවමෙන, 

ඛිලාදීිච ෙඞ්කාම ත්වා මඛත්තාදිග් හණවමෙන ච සහපකයොක ො 

මවදිතබ්මබො. සංවිදාවහාකරො නා  ‘‘අසුකං නා  භණ්ඩං අවහරිේො ා’’ති
ෙංවිදහිත්වාෙම් න්තයිත්වාඅවහරණං.එවං ෙංවිදහිත්වා මතසුහිඑමකනපි

තේමිං භණ්මඩ ඨානා චාවිමත ෙබ්මබෙං අවහාමරො මහොති. සඞ්කෙතෙම් ං 
නා  ෙඤ්ජානනකම් ං. ෙමච හි පුමරභත්තාදීසු යං කිඤ්චි කාලං
පරි්ඡින්දිත්වා ‘‘අසුකේමිංකාමලඉත්ථන්නා ංභණ්ඩං අවහරා’’තිවුත්මතො
ෙඞ්මකතමතො අප්ඡා අපුමර තං අවහරති, ෙඞ්මකතකාරකේෙ 

ෙඞ්මකතකරණක්ඛමණමයව අවහාමරො. නිමිත්තෙම් ං නා  
ෙඤ්ඤුප්පාදනත්ථං අක්ඛිිචඛණනාදිිචමිත්තකරණං. ෙමච හි එවං 
කතිචමිත්තමතො අප්ඡා අපුමර ‘‘යං අවහරා’’ති වුත්මතො, තං අවහරති, 
ිචමිත්තකාරකේෙ ිචමිත්තක්ඛමණමයව අවහාමරොති ඉදං
පුබ්බපමයො පඤ්චකං. 

කත ං කථයයාවහාරපඤ්චෙං? මථයයාවහාමරො පෙය්හාවහාමරො
පරිකප්පාවහාමරොපටි්ඡන්නාවහාමරොකුොවහාමරොති.මතනවුත්තං– 

‘‘මථයයා පෙය්හාපරිකප්පා, පටි්ඡන්නා කුොතථා; 
අවහාරාඉම පඤ්ච, මථයයාවහාරපඤ්චක’’න්ති. 

තත්ථ මයො ෙන්ධි්මඡදාදීිච කත්වා අදිේෙ ාමනො අවහරති, 
කූටතුලාකූට ානකූටකහාපණාදීහි වා වඤ්මචත්වා  ණ්හාති, තේමෙවං

 ණ්හමතො අවහාමරො කථයයාවහාකරොති මවදිතබ්මබො. මයො පන පෙය්හ
බලක්කාමරන පමරෙං ෙන්තකං  ණ්හාති  ා ඝාතකාදමයො විය, අත්තමනො
පත්තබලිමතො වා වුත්තනමයමනව අධිකං  ණ්හාති රාජභටාදමයො විය, 

තේමෙවං  ණ්හමතො අවහාමරො පසය්හාවහාකරොති මවදිතබ්මබො.

පරිකප්මපත්වා හණංපන පරිෙප්පාවහාකරො නා . 
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මෙො භණ්මඩොකාෙේෙ වමෙන දුවිමධො. තත්රායං භණ් පරිෙප්කපො – 
ොටකත්ථිමකො අන්මතො බ්භං පවිසිත්වා ‘‘ෙමච ොටමකො භවිේෙති, 
 ණ්හිේොමි. ෙමච සුත්තං, න  ණ්හිේොමී’’ති පරිකප්මපත්වා අන්ධකාමර
පසිබ්බකං  ණ්හාති. තත්ර මච ොටමකො මහොති, උද්ධාමරමයව පාරාජිකං. 
සුත්තඤ්මච මහොති, රක්ඛති. බහිනීහරිත්වා මුඤ්චිත්වා ‘‘සුත්ත’’න්තිඤත්වා 
පුන ආහරිත්වා ඨමපති, රක්ඛතිමයව. ‘‘සුත්ත’’න්තිඤත්වාපි යං ලද්ධං, තං 
 මහතබ්බන්ති ්ඡති, පදවාමරනකාමරතබ්මබො.භූමියංඨමපත්වා ණ්හාති, 
උද්ධාමර පාරාජිකං. ‘‘මචොමරොමචොමරො’’තිඅනුබන්මධොඡඩ්මඩත්වාපලායති, 
රක්ඛති. ොමිකා දිේවා  ණ්හන්ති, රක්ඛතිමයව. අඤ්මඤො මච  ණ්හාති, 
භණ්ඩමදයයං. ොමිමකසු ිචවත්තන්මතසු ෙයං දිේවා පංසුකූලෙඤ්ඤාය
‘‘පම මවතං  යා  හිතං,    දාිච ෙන්තක’’න්ති  ණ්හන්තේෙපි
භණ්ඩමදයයම ව. තත්ථ ය්වායං ‘‘ෙමච ොටමකො භවිේෙති, 
 ණ්හිේොමී’’තිආදිනානමයනපවත්මතො පරිකප්මපො, අයංභණ්ඩපරිකප්මපො 

නා . ඔොසපරිෙප්කපො පන එවං මවදිතබ්මබො – එක්මචො පන 
පරපරිමවණාදීිච පවිට්මඨො කිඤ්චි මලොභමනයයභණ්ඩං දිේවා
 බ්භද්වාරපමුඛමහට්ඨා පාොදද්වාරමකොට්ඨකරුක්ඛමූලාදිවමෙන පරි්මඡදං
කත්වා ‘‘ෙමච  ං එත්ථන්තමර පේසිේෙන්ති, දට්ඨුකා තාය  මහත්වා
විචරන්මතො විය දේොමි. මනො මච පේසිේෙන්ති, හරිේොමී’’ති පරිකප්මපති, 
තේෙ තං ආදාය පරිකප්පිතපරි්මඡදං අතික්කන්ත ත්මත අවහාමරො මහොති.
ඉති ය්වායං වුත්තනමයමනව පවත්මතො පරිකප්මපො, අයං ඔකාෙපරිකප්මපො
නා . එවමිම ෙං ද්වින්නං පරිකප්පානං වමෙන පරිකප්මපත්වා  ණ්හමතො
අවහාමරොපරිකප්පාවහාමරොතිමවදිතබ්මබො. 

පටි්ඡාමදත්වාපනඅවහරණං පටිච්ඡන්නාවහාකරො. මෙොඑවංමවදිතබ්මබො
– මයොභික්ඛුඋයයානාදීසු පමරෙංඔමුඤ්චිත්වාඨපිතංඅඞ්ගුලිමුද්දිකාදිංදිේවා
‘‘ප්ඡා  ණ්හිේොමී’’ති පංසුනා වා පණ්මණන වා පටි්ඡාමදති, තේෙ
එත්තාවතා උද්ධාමරො නත්ථීති න තාව අවහාමරො මහොති. යදා පන ොමිකා
විචිනන්තාඅපේසිත්වා‘‘ේමව ජාිචේො ා’’තිොලයාව තාමහොන්ති, අථේෙ
තං උද්ධරමතො උද්ධාමර අවහාමරො. ‘‘පටි්ඡන්නකාමලමයව එතං   
ෙන්තක’’න්ති ෙකෙඤ්ඤාය වා ‘‘ තාදාිච මත, ඡඩ්ඩිතභණ්ඩං ඉද’’න්ති
පංසුකූලෙඤ්ඤායවා ණ්හන්තේෙපනභණ්ඩමදයයං.මතසු දුතියතතියදිවමෙ
ආ න්ත්වා විචිිචත්වා අදිේවා ධුරිචක්මඛපං කත්වා  මතසුපි  හිතං 
භණ්ඩමදයයම ව. ප්ඡා ඤත්වා මචොදිය ානේෙ අදදමතො ොමිකානං
ධුරිචක්මඛමප අවහාමරො මහොති. කේ ා? යේ ා තේෙ පමයොම න මතහි න
දිට්ඨං. මයො පන තථාරූපං භණ්ඩං යථාඨාමන ඨිතංමයව අප්පටි්ඡාමදත්වා
මථයයචිත්මතොපාමදනඅක්කමිත්වාකද්දම වාවාලිකාය වාපමවමෙති, තේෙ
පමවසිත ත්මතමයවඅවහාමරො. 



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 

405 

පටුන 

කුෙං ෙඞ්කාම ත්වා පන අවහරණං කුසාවහාකරො නා . මෙොපි එවං
මවදිතබ්මබො– මයොභික්ඛුවිලීව යංවාතාලපණ්ණ යංවාකතෙඤ්ඤාණංයං 
කිඤ්චිකුෙංපාමතත්වාචීවමර භාජිය ාමනඅත්තමනොමකොට්ඨාෙේෙ ෙමීමප
ඨිතංෙ ග්ඝතරංවා හග්ඝතරංවාෙ ෙ ංවාඅග්මඝනපරේෙමකොට්ඨාෙං
හරිතුකාම ො අත්තමනො මකොට්ඨාමෙ පතිතං කුෙං පරේෙ මකොට්ඨාමෙ
පාමතතුකා තාය උද්ධරති, රක්ඛති තාව. පරේෙ මකොට්ඨාමෙ පාතිමත
රක්ඛමතව. යදා පන තේමිං පතිමත පරේෙ මකොට්ඨාෙමතො පරේෙ කුෙං
උද්ධරති, උද්ධට ත්මත අවහාමරො. ෙමච පඨ තරං පරේෙ මකොට්ඨාෙමතො
කුෙං උද්ධරති, අත්තමනො මකොට්ඨාමෙ පාමතතුකා තාය උද්ධාමර රක්ඛති, 
පාතමනපිරක්ඛති. අත්තමනොමකොට්ඨාෙමතො පනඅත්තමනොකුෙංඋද්ධරමතො
උද්ධාමරමයව රක්ඛති, තං උද්ධරිත්වා පරමකොට්ඨාමෙ පාමතන්තේෙ
හත්ථමතො මුත්ත ත්මත අවහාමරො මහොති, අයං කුොවහාමරො. අයම ත්ථ
ෙඞ්මඛමපො, විත්ථාමරො පන ෙ න්තපාොදිකමතො (පාරා. අට්ඨ. 1.92) 
 මහතබ්මබො. 

තුලයිත්වාති උපපරික්ඛිත්වා. 

සාමීචීතිවත්තං, ආපත්තිපනනත්ථීති අධිප්පාමයො. 

 හාජනසම් ද්කදොති  හාජනෙඞ්මඛොමභො. භට්කඨ ජනොකයති අප මත

ජනකාමය. ‘‘ඉදඤ්ච ොසාවං අත්තකනො සන්තෙං ෙත්වා එතස්කසව

භික්ඛුකනො කදහී’’ති කිං කාරණා එව ාහ? චීවරේොමිමකන ධුරිචක්මඛමපො
කමතො, තේ ාතේෙඅදින්නං මහතුංනවට්ටති. අවහාරමකොපිවිප්පටිොරේෙ
උප්පන්නකාලමතො පට්ඨාය චීවරේොමිකං පරිමයෙන්මතො විචරති
‘‘දේොමී’’ති, චීවරේොමිමකන ච ‘‘ ම ත’’න්ති වුත්මත එමතනපි
අවහාරමකන ආලමයො පරි්චත්මතො, තේ ා එව ාහ. යදි එවං
චීවරේොමිමකොමයව‘‘අත්තමනොෙන්තකං  ණ්හාහී’’තිකේ ානවුත්මතොති? 
උභින්නංකුක්කු්චවිමනොදනත්ථං.කථං? අවහාරකේෙ ‘‘ යාෙහත්මථනන
දින්නං, භණ්ඩමදයයම ත’’න්ති කුක්කු්චං උප්පජ්මජයය, ඉතරේෙ ‘‘ යා
පඨ ං ධුරිචක්මඛපං කත්වා ප්ඡා අදින්නං  හිත’’න්ති කුක්කු්චං
උප්පජ්මජයයාති. 

ස ග්ඝන්තිඅප්පග්ඝං. 

දාරුඅත්ථං ඵරතීති දාරූහි කත්තබ්බකි්චං ොමධති.  යි සන්කතතිආදි
ෙබ්බංරඤ්ඤා පොමදනවුත්තං, මථමරනපන ‘‘අනනු්ඡවිකංකත’’න්තින
 ඤ්ඤිතබ්බං. 
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එකදිවෙං දන්තකට්ඨ්මඡදනාදිනා යා අයං අග්ඝහාිච වුත්තා, ො 
භණ්ඩේොමිනා කිණිත්වා  හිතම ව ෙන්ධාය වුත්තා. ෙබ්බං පමනතං 
අට්ඨකථාචරියප්ප ාමණන  මහතබ්බං. පාොණඤ්ච ෙක්ඛරඤ්ච 

පාසාණසක්ඛරං. 

‘‘ධාමරයය අත්ථං විචක්ඛමණො’’ති ඉ ේමෙව විවරණං ‘‘දපත්කං වා

අනාපත්කංවා’’තිආදි.‘‘සික්ඛාපදංෙ ංමතනා’’ති ඉමතොපුබ්මබඑකා ාථා– 

‘‘දුතියංඅදුතිමයන, යංජිමනනපකාසිතං; 
පරාජිතකිමලමෙන, පාරාජිකපදංඉධා’’ති. 

තාය ෙද්ධිංඝමටත්වාඅදුතිමයන පරාජිතකිමලමෙනජිමනනදුතියංයංඉදං
පාරාජිකපදං පකාසිතං, ඉධ මතන ෙ ං අමනකනයමවොකිණ්ණං 
 ම්භීරත්ථවිිච්ඡයං අඤ්ඤංකිඤ්චි සික්ඛාපදංන විජ්ජතීති මයොජනා. තත්ථ 

පරාජිතකිකලකසනාති ෙන්තාමන පුන අනුප්පත්තිධම් තාපාදමන චතූහි 
 ග් ඤාමණහි ෙහ වාෙනාය ෙමු්ඡින්නෙබ්බකිමලමෙන. වි තිවිමනොදිචයං

(වි. වි. ටී. 1.159) පන ‘‘පරාජිතකිකලකසනාති විජිතකිමලමෙන, 

ිචකිමලමෙනාති අත්මථො’’තිවුත්තං. ඉධාතිඉ ේමිංොෙමන. 

කතනාති මතන දුතියපාරාජිකසික්ඛාපමදන. අත්කථො නා  පාළිඅත්මථො. 

විනිච්ඡකයො නා  පාළිමුත්තවිිච්ඡමයො. අත්මථො ච විිච්ඡමයො ච 

අත්ථවිනිච්ඡයා, මත  ම්භීරා යේමින්ති  ම්භීරත්ථවිනිච්ඡයං . වත්ථුම්හි

ඔකණ්කණක මචොදනාවමෙන වා අත්තනාව අත්තමනො
වීතික්ක ාමරොචනවමෙන වාෙඞ්ඝ ජ්මඣඅදින්නාදානවත්ථුේමිංඔතිණ්මණ. 

එත්ථාති ඔතිණ්මණ වත්ථුේමිං. විනිච්ඡකයොති ආපත්තානාපත්තිිචය නං. 

අවත්වාවාති ‘‘ත්වං පාරාජිකං ආපන්මනො’’ති අවත්වාව. ෙප්පිකයපි ච

වත්ථුස්මින්ති අත්තනා  මහතුං කප්පිමය  ාතුපිතුආදිෙන්තමකපි වත්ථුේමිං. 

ලහුවත්කකනොතිමථයයචිත්තුප්පාමදනලහුපරිවත්තිමනො. දසීවිසන්තිසීඝම ව
ෙකලෙරීමරඵරණෙ ත්ථවිෙං. 

233. පකති නුේමෙහි උත්තරිතරානං බුද්ධාදිඋත්ත පුරිොනං
අධි  ධම්ම ොති උත්තරි නුේෙධම්ම ො, තේෙ පමරෙං ආමරොචනං 

උත්තරි නුස්සධම් ාකරොචනං. තං විිච්ඡිනන්මතන ඡ ඨානාිච 

මෙොමධතබ්බානීති මයොජනා. තත්ථ කිං කත අධි තන්ති අධි  පු්ඡා. කින්ක

කත අධි තන්ති උපායපු්ඡා. ෙදා කත අධි තන්ති කාලපු්ඡා. ෙත්ථ කත 

අධි තන්ති ඔකාෙපු්ඡා. ෙතක  කත කිකලසා පහීනාති පහීනකිමලෙපු්ඡා. 

ෙතක සං ත්වං ධම් ානං ලාභීති පටිලද්ධධම් පු්ඡා. ඉදාිච තම ව

ඡට්ඨානවිමෙොධනං විත්ථාමරතු ාහ ‘‘සකච හී’’තිආදි. තත්ථ එත්තාවතාති 



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 

407 

පටුන 

එත්තමකන බයාකරණවචන ත්මතන න ෙක්කාමරො කාතබ්මබො.

බයාකරණඤ්හි එකේෙ අයාථාවමතොපි මහොතීති. ඉක සු ඡසු ඨාකනසු

කසොධනත්ථංඑවංවත්තබ්කබ්ොතියථා නා ජාතරූපපතිරූපකම්පිජාතරූපංවිය
ඛායතීතිජාතරූපංිචඝංෙනතාපනමඡදමනහිමෙොමධතබ්බං, එවම වඉදාමනව

වුත්මතසුඡසුඨාමනසුපක්ඛිපිත්වාමෙොධනත්ථංවත්තබ්මබො. වික ොක්ඛාදීසූති 

දදි-ෙද්මදන ෙ ාපත්තිඤාණදේෙන ග් භාවනාඵලේඡිකිරියාදිං

ෙඞ් ණ්හාති. පාෙකටො කහොක අධි තවිමෙෙේෙ ෙතිෙම්ම ොොභාවමතො.

මෙෙපු්ඡාසුපි ‘‘පාෙකටොකහොතී’’තිපමදඑමෙවනමයො. 

සබ්කබ්සඤ්හි අත්තනාඅධි ත ග්ක නපහීනාකිකලසාපාෙටා කහොන්තීති
ඉදංමයභුයයවමෙනවුත්තං.කේෙචිහිඅත්තනා අධි ත ග් වජ්ඣකිමලමෙසු
ෙන්මදමහො උප්පජ්ජතිමයව  හානා ේෙ ෙක්කේෙ විය. මෙො හි ෙකදා ාමී
ෙ ාමනොපි ‘‘තේෙ ය්හං, භන්මත, එවං මහොති – මකොසුනා ම ධම්ම ො 
අජ්ඣත්තං අප්පහීමනො, මයන ම  එකදා මලොභධම් ාපි චිත්තං පරියාදාය
තිට්ඨන්ති, මදොෙධම් ාපි චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨන්ති, ම ොහධම් ාපි චිත්තං
පරියාදාය තිට්ඨන්තී’’ති ( . ිච. 1.175) භ වන්තං පු්ඡි. අයං කිර රාජා
ෙකදා ාමි ග්ම න මලොභමදොෙම ොහා ිචරවමෙො පහීයන්තීති ෙඤ්ඤී
අමහොසීති. 

යාය පටිපදාය යේෙ අරිය ග්ම ො ආ ්ඡති, ො පුබ්බභා පටිපත්ති 

ද  නපටිපදා. කසොකධතබ්බ්ාති සුද්ධා, උදාහු න සුද්ධාති විචාරණවමෙන

මෙොමධතබ්බා. ‘‘න සුජ්ඣතීති තත්ථ තත්ථ ප ාදපටිපත්තිෙම්භවමතො. 

අපකනතබ්කබ්ොති අත්තමනො පටිඤ්ඤාය අපමනතබ්මබො’’ති ොරත්ථදීපිචයං

(ොරත්ථ. ටී. 2.197-198). වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.197) පන ‘‘න

සුජ්ඣතීති පු්ඡිය ාමනො පටිපත්තික්ක ං උල්ලඞ්ඝිත්වා කමථසි. 

අපකනතබ්කබ්ොති තයා වුත්තක්කම නායං ධම්ම ො න ෙක්කා අධි න්තුන්ති
අධි ත ානමතො අපමනතබ්මබො’’ති වුත්තං. ‘‘සුජ්ඣතී’’ති වත්වා

සුජ්ඣනාකාරං දේමෙතුං ‘‘දීඝරත්ත’’න්තිආදි වුත්තං. පඤ්ඤායතීති එත්ථාපි
‘‘යදී’’ති පදං ආමනත්වා යදි මෙො භික්ඛු තාය පටිපදාය පඤ්ඤායතීති

ෙම්බන්මධො.චතූසුප්චමයසුඅලග් ත්තා ‘‘දොකසපාණිසක නකචතසා’’ති

වුත්තං.වුත්තෙදිෙංබයාකරණං මහොතීතිමයොජනා.තත්ථ වුත්තසදිසන්තිතේෙ
භික්ඛුමනො බයාකරණං ඉ ේමිං සුත්මත වුත්මතන ෙදිෙං, ෙ න්ති අත්මථො. 

ඛීණාසවස්ස පටිපත්කසදිසා පටිපත්ක කහොතීති දීඝරත්තං 
සුවික්ඛම්භිතකිමලෙත්තා, ඉදඤ්ච අරහත්තං පටිජානන්තේෙ වමෙන වුත්තං.

මතනාහ ‘‘ඛීණාසවස්සනා ා’’තිආදි. ඛීණාසවස්සනා …කප.… නකහොතීති
පහීනවිපල්ලාෙත්තා, ජීවිතිචකන්තියා ච අභාවමතො න මහොති, පුථුජ්ජනේෙ
පන අප්පහීනවිපල්ලාෙත්තා ජීවිතිචකන්තිෙබ්භාවමතො ච අප්ප ත්තමකනපි
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මහොති, එවං සුවික්ඛම්භිතකිමලෙේෙ වත්තනමෙක්ඛධම් පටිජානනං ඉමිනා
භයුප්පාදමනන, අම්බිලාදිදේෙමන මඛළුප්පාදාදිනා ච න ෙක්කා වී ංසිතුං, 
තේ ාතේෙවචමනමනවතංෙද්ධාතබ්බං. 

අයං භික්ඛු සම්පන්නකවයයාෙරකණොති ඉදං න මකවලං අභායනකම ව
ෙන්ධාය වුත්තං එක්චේෙ සූරජාතිකේෙ පුථුජ්ජනේෙපි අභායනමතො, 
රජ්ජනීයාරම් ණානං බදරො වාදිඅඅබල ද්දනාදීනං උපමයොජමනපි
මඛළුප්පාදාදිතණ්හුප්පත්තිරහිතංෙබ්බථා සුවිමෙොධිතම වෙන්ධායවුත්තන්ති
මවදිතබ්බං. 

234. ‘‘නීහරිත්වාතිොෙනමතොනීහරිත්වා’’තිොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ. ටී.

2.45) වුත්තං, වි තිවිමනොදිචයං (වි.වි.ටී.1.45) පන ‘‘නීහරිත්වාතිපාළිමතො
උද්ධරිත්වා’’ති. තථා හි ‘‘පඤ්චහුපාලි, අඞ්ම හි ෙ න්නා මතන භික්ඛුනා
නානුයුඤ්ජිතබ්බං.කතම හි පඤ්චහි? සුත්තංන ජානාති, සුත්තානුමලො ංන
ජානාතී’’තිආදිපාළිමතො (පරි. 442) සුත්තං සුත්තානුමලො ඤ්ච නීහරිංසු, 
‘‘අනාපත්ති එවං අම්හාකං ආචරියානං උග් මහො පරිපු්ඡාති භණතී’’ති 
එව ාදිමතො ආචරියවාදං, ‘‘ආයේ ා උපාලි එව ාහ ‘අනාපත්ති ආවුමෙො
සුපිනන්මතනා’’ති (පාරා. 78) එව ාදිමතො අත්තමනො තිං නීහරිංසු. ො ච
මථරේෙ අත්තමනො ති සුත්මතන ෙඞ් හිතත්තා සුත්තං ජාතං, එව ඤ්ඤාපි

සුත්තාදීහිෙඞ් හිතාව මහතබ්බා, මනතරාති මවදිතබ්බං.අථවා නීහරිත්වාති 
විභජිත්වා, ොට්ඨකථං ෙකලං විනයපිටකං සුත්තාදීසු චතූසු පමදමෙසු 
පක්ඛිපිත්වා චතුධා විභජිත්වා විනයං පකාමෙසුං තබ්බිිචමුත්තේෙ අභාවාති 

අධිප්පාමයො.වජිරබුද්ධිටීකායම්පි (වජිර.ටී. පාරාජික 45) ‘‘නීහරිත්වාතිඑත්ථ
ොෙනමතො නීහරිත්වාති අත්මථො…මප.… තාය හි අත්තමනො තියා මථමරො
එතදග් ට්ඨපනං ලභති. අපිච වුත්තඤ්මහතං භ වතා ‘අනුපෙම්පන්මනන 
පඤ්ඤත්මතන වා අපඤ්ඤත්මතන වා වු්ච ාමනො…මප.… අනාදරියං

කමරොති, ආපත්ති දුක්කටේො’ති. තත්ථ හි පඤ්ඤත්තං නා  සුත්තං, 

මෙෙත්තයං අපඤ්ඤත්තං නා .මතනායං‘චතුබ්බිධඤ්හිවිනයං,  හාමථරා’ති
 ාථාසුවුත්තා’’තිවුත්තං. 

වුත්තන්ති මිලින්දපඤ්මහ නා මෙනත්මථමරන වුත්තං. පජ්ජමත අමනන
අත්මථොති පදං, භ වතා කණ්ඨාදිවණ්ණුප්පත්තිට්ඨානං ආහ්ච විමෙමෙත්වා

භාසිතං පදං දහච්චපදං, භ වමතොමයව වචනං. මතනාහ ‘‘දහච්චපදන්ති
සුත්තං අධිප්මපත’’න්ති ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 2.45) වුත්තං.
වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.45) පන 
‘‘කණ්ඨාදිවණ්ණුප්පත්තිට්ඨානකරණාදීහි නීහරිත්වා අත්තමනො

වචීවිඤ්ඤත්තියාව භාසිතං වචනං දහච්චපද’’න්ති වුත්තං. වජිරබුද්ධිටීකායං 
(වජිර. ටී. පාරාජික 45) පන ‘‘අට්ඨ වණ්ණට්ඨානාිච ආහ්ච වුත්මතන
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පදිචකාමයනාති අත්මථො, උදාහමටන කණ්මඨොක්කන්මතන පදෙමූමහනාති
අධිප්පාමයො’’තිවුත්තං.‘‘ඉදං කප්පති, ඉදංනකප්පතී’’තිඑවංඅවිමෙමෙත්වා
‘‘යං භික්ඛමව  යා ‘ඉදං න කප්පතී’ති අප්පටික්ඛිත්තං, තඤ්මච අකප්පියං
අනුමලොම ති, කප්පියං පටිබාහති, තංමවොනකප්පතී’’තිආදිනා( හාව.305) 

වුත්තො ඤ්ඤලක්ඛණං ඉධ රමෙොති අධිප්මපතන්ති ආහ ‘‘රකසොක

සුත්තානුකලො ’’න්ති. රකසොතිොමරො‘‘පත්තරමෙො’’තිආදීසු(ධ.ෙ.628-630) 

විය, පටික්ඛිත්තානුඤ්ඤාතසුත්තොමරොති අත්මථො. රකසොති වා ලක්ඛණං

පටිවත්ථුකං අනුද්ධරිත්වා ලක්ඛණානුමලොම න වුත්තත්තා. රකසනාති තේෙ
ආහ්චභාසිතේෙ රමෙන, තමතො උද්ධමටන විිච්ඡමයනාති අත්මථො.
සුත්තඡායාවියහිසුත්තානුමලො න්ති. ධම් ෙඞ් ාහකපභුතිආචරියපරම්පරමතො
ආනීතා අට්ඨකථාතන්ති ඉධ ‘‘ආචරියවංමෙො’’ති අධිප්මපතාති ආහ 

‘‘දචරියවංකසොකදචරියවාකදො’’ති, ආචරියවාමදො ‘‘ආචරියවංමෙො’’තිවුත්මතො
පාළියං වුත්තානං ආචරියානං පරම්පරාය ආභමතොව ප ාණන්ති දේෙනත්ථං. 

අධිප්පාකයොති කාරමණොපපත්තිසිද්මධො උහාමපොහනයපවත්මතො

ප්චක්ඛාදිප ාණපතිරූපමකො. අධිප්පාකයොති එත්ථ ‘‘අත්තමනො තී’’ති මකචි
අත්ථංවදන්ති. 

විනයපිටකෙ පාළීති ඉධ අධිකාරවමෙන වුත්තං, මෙෙපිටමකසුපි
සුත්තාදිචතුනයායථානුරූපංලබ්භන්මතව. 

‘‘ හාපකදසාති  හාඔකාො.  හන්තාිච විනයේෙ පතිට්ඨාපනට්ඨානාිච, 
මයසු පතිට්ඨාපිමතො විනමයො විිච්ඡිනීයති අෙන්මදහමතො,  හන්තාිච වා

කාරණාිච  හාපකදසා,  හන්තාිච විනයවිිච්ඡයකාරණානීති වුත්තං මහොති.
අත්ථමතො පන ‘යං භික්ඛමව’තිආදිනා වුත්තාොධිප්පායා පාළිමයව

 හාපමදොති වදන්ති. මතමනවාහ ‘කය භ වතා එවං වුත්තා’තිආදි. ඉම  ච
 හාපමදො ඛන්ධමක ආ තා, තේ ා මතෙං විිච්ඡයකථා තත්මථව ආවි
භවිේෙතීති ඉධ න වු්චතී’’ති ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 2.45) වුත්තං.

වි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී.1.45) පන ‘‘ හාපකදසාති හාඔකාො හාවිෙයා, 
මත අත්ථමතො ‘යං භික්ඛමවතිආදිපාළිවමෙන අකප්පියානුමලො මතො
කප්පියානුමලො මතො ච පුග් මලහිනයමතොතථාතථා  ය්හ ානා අත්ථනයා
එව. මත හි භ වතා ෙරූපමතො අවුත්මතසුපි පටික්ඛිත්තානුමලොම සු 
අනුඤ්ඤාතානුමලොම සු ච මෙමෙසු කි්මචසු ිචවත්තිපවත්තිමහතුතාය 
 හාම ොචරාති ‘ හාපමදො’ති වුත්තා, න පන ‘යං භික්ඛමව  යා ඉදං න
කප්පතී’තිආදිනා වුත්තා ොධිප්පායා පාළිමයව තේො සුත්මත පවිට්ඨත්තා.
‘සුත්තානුමලො ම්පි සුත්මතඔතාමරතබ්බං…මප.… සුත්තම වබලවතර’න්ති
(පාරා.අට්ඨ.1.45) හිවුත්තං.න මහොොධිප්පායාපාළිසුත්මතඔතාමරතබ්බා, 
න  මහතබ්බා වා මහොති. මයනායං සුත්තානුමලො ං සියා, තේ ා ඉ ං
පාළිඅධිප්පායංිචේොයපුග් මලහි  හිතායථාවුත්තඅත්ථාවසුත්තානුමලො ං, 



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 

410 

පටුන 

තංපකාෙකත්තාපනඅයංපාළිපි සුත්තානුමලො න්ති මහතබ්බං.මතනාහ ‘කය

භ වතා එවං වුත්තා’තිආදි. ‘යං භික්ඛමව’තිආදිපාළිනමයන හි පුග් මලහි
 හිතබ්බා මය අකප්පියානුමලො ාදමයො අත්ථා වුත්තා, මත  හාපමදොති
අත්මථො’’තිවුත්තං. 

වජිරබුද්ධිටීකායම්පි (වජිර. ටී. පාරාජික 45) ‘‘පරිවාරට්ඨකථායං ඉධ ච
කිඤ්චාපි ‘සුත්තානුමලො ං නා  චත්තාමරො  හාපමදො’ති වුත්තං, අථ මඛො 
 හාපමදෙනයසිද්ධං පටික්ඛිත්තාපටික්ඛිත්තං අනුඤ්ඤාතානනුඤ්ඤාතං 
කප්පියාකප්පියන්ති අත්ථමතො වුත්තං මහොති. තත්ථ යේ ා ‘ඨානං ඔකාමෙො
පමදමෙොති කාරණමවවචනාිච ‘අට්ඨානම තං, ආනන්ද, අනවකාමෙො’තිආදි
ොෙනමතො, ‘ිචග් හට්ඨාන’න්ති ච ‘අෙන්දිට්ඨිට්ඨාන’න්ති ච ‘අෙන්දිට්ඨි ච
පනපමදමෙො’තිචමලොකමතො, තේ ා  හාපමදොති හාකාරණානීතිඅත්මථො.
කාරණං නා  ඤාපමකො මහතු ඉධාධිප්මපතං,  හන්තභාමවො පන මතෙං
 හාවිෙයත්තා  හාභූතානං විය. මත දුවිධා විනය හාපමදො
සුත්තන්තික හාපමදො චාති. තත්ථ විනය හාපමදො විනමය මයො ං
 ්ඡන්ති, ඉතමරඋභයත්ථාපි, මතමනවපරිවාමර (පරි.442) අනුමයො වත්මත 

‘ධම් ං න ජානාති, ධම් ානුමලො ං න ජානාතී’ති’’ වුත්තං. තත්ථ ධම් න්ති

ඨමපත්වාවිනයපිටකං අවමෙෙංපිටකද්වයං, ධම් ානුකලො න්තිසුත්තන්තිමක 
චත්තාමරො හාපමදමෙතිආදි. 

යදිොපිතත්ථතත්ථභ වතාපවත්තිතාපකිණ්ණකමදෙනාවඅට්ඨකථා, 
ො පන ධම් ෙඞ් ාහමකහි පඨ ං තීණි පිටකාිච ෙඞ් ායිත්වා තේෙ 
අත්ථවණ්ණනානුරූමපමනව වාචනා ග් ංආමරොපිතත්තා ‘‘ආචරියවාමදො’’ති
වු්චති ‘‘ආචරියා වදන්තිෙංවණ්මණන්තිපාළිංඑමතනා’’තිකත්වා.මතනාහ 

‘‘දචරියවාකදො නා …කප.… අට්ඨෙථාතන්තී’’ති. තිේමෙො හි ෙඞ්ගීතිමයො
ආරු ්මහොමයව බුද්ධවචනේෙ අත්ථෙංවණ්ණනාභූමතො කථා ග්ම ො
 හා හින්දත්මථමරන තම්බපණ්ණිදීපං ආභමතො, ප්ඡා තම්බපණ්ණිමයහි
 හාමථමරහි සීහ භාොය ඨපිමතො ිචකායන්තරලද්ධිෙඞ්කරපරිහරණත්ථං.
භ වමතො පකිණ්ණකමදෙනාභූතා ච සුත්තානුමලො භූතා ච අට්ඨකථා යේ ා
ධම් ෙඞ් ාහකත්මථමරහි පාළිවණ්ණනාක්කම න ෙඞ් මහත්වා වුත්තා, 
තේ ා ආචරියවාමදොති වුත්තා. එමතන ච අට්ඨකථා සුත්තසුත්තානුමලොම සු
අත්ථමතො ෙඞ් ය්හතීති මවදිතබ්බං. යථා ච එො, එවං අත්තමනො තිපි
ප ාණභූතා. න හි භ වමතො වචනං වචනානුමලො ඤ්ච අිචේොය 
අග් ොවකාදමයොපි අත්තමනො ඤාණබමලන සුත්තාභිධම් විනමයසු කිඤ්චි
ෙම්මුතිපර ත්ථභූතං අත්ථං වත්තුං ෙක්මකොන්ති, තේ ා ෙබ්බම්පි වචනං
සුත්මතසුත්තානුමලොම චෙඞ් ය්හති.විසුංපන අට්ඨකථාදීනංෙඞ් හිතත්තා
තදවමෙෙංසුත්තසුත්තානුමලො මතො මහත්වාචතුධාවිනමයො ිචද්දිට්මඨො. 
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කිඤ්චාපි අත්තමනො තිසුත්තාදීහි ෙංෙන්දිත්වාව පරිකප්පීයති, තථාපි ො

න සුත්තාදීසු විමෙෙමතො ිචද්දිට්ඨාති ආහ ‘‘සුත්තසුත්තානුකලො දචරියවාකද

මුඤ්චිත්වා’’ති. අනුබුද්ධියාතිසුත්තාදීිචමයවඅනු තබුද්ධියා. නයග් ාකහනාති
සුත්තාදිමතො ලබ්භ ානනයග් හමණන. අත්තමනො තිං ො ඤ්ඤමතො පඨ ං

දේමෙත්වා ඉදාිචතම වවිමෙමෙත්වාදේමෙන්මතො ‘‘අපිචා’’තිආදි ාහ. තත්ථ 

‘‘සුත්තන්තාභිධම් විනයට්ඨෙථාසූ’’ති වචනමතො පිටකත්තයේෙපි ොධාරණා

එො කථාති මවදිතබ්බා. කථරවාකදොති  හාසු ත්මථරාදීනං  ාමහො. ඉදාිච

තත්ථ පටිපජ්ජිතබ්බාකාරං දේමෙන්මතො ආහ ‘‘තං පනා’’තිආදි. තත්ථ 

අත්කථනාති අත්තනා නයමතො  හිමතන අත්මථන. පාළින්ති අත්තමනො

 ාහේෙ ිචේෙයභූතං ොට්ඨකථං පාළිං. පාළියාති තප්පටික්මඛපත්ථං 
පමරනාභතායොට්ඨකථායපාළියා, අත්තනා හිතංඅත්ථංිචේොය, පාළිඤ්ච 

ෙංෙන්දිත්වාති අත්මථො. දචරියවාකදති අත්තනා පමරන ච 

ෙමුද්ධටඅට්ඨකථාය. ඔතාකරතබ්බ්ාතිඤාමණන අනුප්පමවමෙතබ්බා. ඔතරක

කචව සක ක චාති අත්තනා උද්ධමටහි ෙංෙන්දනවමෙන ඔතරති, පමරන

උද්ධමටන ෙම ති. සබ්බ්දුබ්බ්ලාති අෙබ්බඤ්ඤුපුග් ලේෙ මදොෙවාෙනාය
යාථාවමතොඅත්ථෙම්පටිපත්තිඅභාවමතොවුත්තං. 

ප ාදපාඨවමෙනආචරියවාදේෙ සුත්තානුමලොම න අෙංෙන්දනාපි සියාති

ආහ ‘‘ඉතකරො න  කහතබ්කබ්ො’’ති. සක න්තක ව  කහතබ්බ්න්ති මය
සුත්මතන ෙංෙන්දන්ති, එවරූපාව අත්ථා  හාපමදෙමතො උද්ධරිතබ්බාති
දේමෙති තථා තථා උද්ධටඅත්ථානංමයව සුත්තානුමලො ත්තා. මතනාහ 

‘‘සුත්තානුකලො කතොහිසුත්තක වබ්ලවතර’’න්ති.අථවා සුත්තානුමලො ේෙ
සුත්මතකමදෙත්මතපි සුත්මත විය ‘‘ඉදං කප්පති, ඉදං න කප්පතී’’ති 

පරි්ඡින්දිත්වා ආහ්චභාසිතං කිඤ්චි නත්ථීති ආහ ‘‘සුත්තා…කප.… 

බ්ලවතර’’න්ති. අප්පටිවත්කයන්ති අප්පටිබාහියං. ොරෙසඞ්ඝසදිසන්ති

ප ාණත්තා ෙඞ්ගීතිකාරකෙඞ්ඝෙදිෙං. ‘‘බුද්ධානං ඨිතොලසදිස’’න්ති ඉමිනා
බුද්ධානංමයවකථිතධම් භාවං දේමෙති, ධර ානබුද්ධෙදිෙන්තිවුත්තං මහොති.

සුත්මත හි පටිබාහිමත බුද්මධොව පටිබාහිමතො මහොති. ‘‘සෙවාදී සුත්තං

 කහත්වා ෙකථතීති ෙකවාදී අත්තමනො සුත්තං  මහත්වා මවොහරති. පරවාදී 

සුත්තානුකලො න්ති අඤ්ඤිචකායවාදී අත්තමනො ිචකාමය සුත්තානුමලො ං
 මහත්වාකමථතී’’තිොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ.ටී.2.45) වුත්තං. 

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.45) පන ‘‘සෙවාදී සුත්තං  කහත්වා

ෙකථතීතිආදීසු මයො යථාභූත ත්ථං  මහත්වා කථනසීමලො, මෙො ෙකවාදී. 

සුත්තන්තිෙඞ්ගීතිත්තයාරු ්හංපාළිවචනං. පරවාදීති හාවිහාරවාසීවාමහොතු
අඤ්ඤිචකායවාසී වා, මයො විපරීතමතො අත්ථං  මහත්වාකථනසීමලො, මෙොව

ඉධ ‘පරවාදී’ති වුත්මතො. සුත්තානුකලො න්ති ෙඞ්ගීතිත්තයාරු ්හං වා
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අනාරු ්හං වා යං කිඤ්චි විපල්ලාෙමතො වා වඤ්චනාය වා
‘ෙඞ්ගීතිත්තයා තමිද’න්ති දේසිය ානං සුත්තානුමලො ං. මකචි
‘අඤ්ඤිචකාමයසුත්තානුමලො ’න්තිවදන්ති, තංනයුත්තං ෙකවාදීපරවාදීනං
උභින්නම්පි ෙඞ්ගීතිත්තයාරු ්හසුත්තාදීනම ව  මහතබ්බමතො. තථා හි 
වක්ඛති ‘තිේමෙො ෙඞ්ගීතිමයො ආරු ්හං පාළිආ තං පඤ්ඤායති, 
 මහතබ්බ’න්තිආදි (පාරා.අට්ඨ.1.45). නහිෙකවාදීඅඤ්ඤිචකායසුත්තාදිං
ප ාණමතො  ණ්හාති. මයන මතසු සුත්තාදීසු දේසිමතසු තත්ථ ඨාතබ්බං
භමවයය, වක්ඛති ච ‘පමරො තේෙ අකප්පියභාවොධකං සුත්තමතො බහුං
කාරණඤ්ච විිච්ඡයඤ්ච දේමෙති…මප.… ොධූති ෙම්පටි්ඡිත්වා
අකප්පිමයමයව ඨාතබ්බ’න්ති (පාරා. අට්ඨ. 1.45), තේ ා පරවාදිනාපි
ෙඞ්ගීතිත්තමය අනාරු ්හම්පි අනාරු ්හමි්මචව දේසීයති, මකවලං තේෙ
තේෙ සුත්තාදිමනො ෙඞ්ගීතිත්තමය අනා තේෙ කූටතා, ආ තේෙ ච 
බයඤ්ජන්ඡායායඅඤ්ඤථාඅධිප්පායමයොජනාචවිමෙො, තත්ථචයංකූටං, 
තං අපනීයති. යං අඤ්ඤථා මයොජිතං, තං තේෙ විපරීතතාදේෙනත්ථං
තදඤ්මඤන සුත්තාදිනා ෙංෙන්දනා කරීයති. මයො පන පරවාදිනා  හිමතො
අධිප්පාමයො සුත්තන්තාදිනා ෙංෙන්දති, මෙො ෙකවාදිනාපි අත්තමනො  ාහං
විේෙජ්මජත්වා  මහතබ්මබොති උභින්නම්පි ෙඞ්ගීතිත්තයා තම ව සුත්තං
ප ාණන්ති මවදිතබ්බං. මතමනව කථාවත්ථුපකරමණ ‘ෙකවාමද පඤ්ච
සුත්තෙතාිච පරවාමද පඤ්චා’ති, සුත්තෙහේෙම්පි 
අධිප්පායග් හණනානත්මතන ෙඞ්ගීතිත්තයා තම ව  හිතං, න
ිචකායන්තමර’’ති වුත්තං. 

වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී. පාරාජික 45) පන ‘‘පරවාදීති අම්හාකං

ෙ යවිජානනමකො අඤ්ඤිචකායිමකොති වුත්තං. පරවාදී සුත්තානුකලො න්ති
කථං? ‘අඤ්ඤත්ර උදකදන්තමපොනා’ති සුත්තං ෙකවාදිේෙ, තදනුමලො මතො
නාළිමකරඵලේෙඋදකම්පිඋදකම වමහොතීතිපරවාදීච. 

‘නාළිමකරේෙ යංමතොයං, පුරාණං පිත්තවඩ්ඪනං; 
තම වතරුණංමතොයං, පිත්තඝංබලවඩ්ඪන’න්ති.– 

එවං පරවාදිනා වුත්මත ෙකවාදී ධඤ්ඤඵලේෙ  තිකත්තා, ආහාරත්ථේෙ ච

ඵරණමතො‘යාවකාලිකම වත’න්තිවදන්මතොපටික්ඛිපතී’’ති. කඛපංවා රහං

වාඅෙත්වාති‘‘කිංඉමිනා’’තිමඛපංපටික්මඛපං ඡඩ්ඩනංවා‘‘කිම ෙබාමලො
වදති, කිම ෙ බාමලො ජානාතී’’ති  රහං ිචන්දං වා අකත්වා. 

සුත්තානුකලො න්ති අත්තනා අවුත්තං අඤ්ඤිචකාමය සුත්තානුමලො ං. 

‘‘සුත්කත ඔතාකරතබ්බ්න්ති ෙකවාදිනා සුත්මත ඔතාමරතබ්බ’’න්ති
ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 2.45). වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.45) පන 

‘‘සුත්කත ඔතාකරතබ්බ්න්ති යේෙ සුත්තේෙ අනුමලො නමතො ඉදං
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පටුන 

සුත්තානුමලො ංඅකාසි, තේමිං, තදනුරූමපවාඅඤ්ඤතරේමිංසුත්මත අත්තනා
 හිතංසුත්තානුමලො ංඅත්ථමතොෙංෙන්දනවමෙනඔතාමරතබ්බං. ‘ඉමිනාච
ඉමිනා ච කාරමණන ඉ ේමිං සුත්මත ෙංෙන්දතී’ති ෙංෙන්මදත්වා

දේමෙතබ්බන්ති අත්මථො’’ති වුත්තං. සුත්තස්මිංකයව ඨාතබ්බ්න්ති අත්තමනො

සුත්මතමයවඨාතබ්බං. අයන්තිෙකවාදී. පකරොතිපරවාදී. දචරියවාකදොසුත්කත 

ඔතාකරතබ්කබ්ොති යේෙ සුත්තේෙ ෙංවණ්ණනාවමෙන අයං ආචරියවාමදො
පවත්මතො, තේමිං, තාදිමෙ ච අඤ්ඤේමිං සුත්මත

පුබ්බාපරඅත්ථෙංෙන්දනවමෙන ඔතාමරතබ්බං.  ාරය්හාචරියවාකදොති
ප ාදලිඛිමතො, භින්නලද්ධිමකහිචඨපිමතො, එෙනමයොෙබ්බත්ථ. 

වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී. පාරාජික 45) පන – පකරො දචරියවාදන්ති
‘‘සුඞ්කංපරිහරතීතිඑත්ථඋපචාරංඔක්කමිත්වා කිඤ්චාපිපරිහරති, අවහාමරො
එවා’’ති අට්ඨකථාවචනමතො ‘‘තථා කමරොන්මතො පාරාජික ාපජ්ජතී’’ති
පරවාදිනාවුත්මතෙකවාදී ‘‘සුඞ්කංපරිහරති, ආපත්ති දුක්කටේො’’තිසුත්තං
තත්මථව ආ ත හාඅට්ඨකථාවචමනන ෙද්ධිං දේමෙත්වා පටිමෙමධති. තථා

කමරොන්තේෙ දුක්කටම වාති. පකරො අත්තකනො කන්ති එත්ථ ‘‘පුකරභත්තං

පරසන්තෙං අවහරාතිපුමරභත්තම වහරිේොමීතිවාය න්තේෙප්ඡාභත්තං
මහොති, පුමරභත්තපමයොම ොව මෙො, තේ ා මූලට්මඨො න මු්චතීති තුම්හාකං
මථරවාදත්තා මූලට්ඨේෙ පාරාජිකම වා’’ති පරවාදිනා වුත්මත ෙකවාදී ‘‘තං
ෙඞ්මකතං පුමර වා ප්ඡා වාතං භණ්ඩං අවහරති, මූලට්ඨේෙ අනාපත්තී’’ති
සුත්තංදේමෙත්වා පටික්ඛිපති. 

පකරො සුත්තන්ති ‘‘අිචයතමහතුධම්ම ො ෙම් ත්තිචයතමහතුධම් ේෙ
ආරම් ණප්චමයන ප්චමයො’’ති සුත්තං පට්ඨාමන ලිඛිතං දේමෙත්වා
‘‘අරිය ග් ේෙ න ිචබ්බානම වාරම් ණ’’න්ති පරවාදිනා වුත්මත ෙකවාදී
ආරම් ණත්තිකාදිසුත්තානුමලොම න ඔතරතීති පටික්ඛිපති. සුත්තානුමලොම 
ඔතරන්තංමයව හි සුත්තං නා , මනතරං. මතන වුත්තං ‘‘පාළිආ තං

පඤ්ඤායතී’’ති එත්තමකනපි සිද්මධ ‘‘කස්කසො සඞ්ගීකකයො දරුළ්හං

පාළිද තං පඤ්ඤායතී’’තිආදි. තාදිෙඤ්හි ප ාදමලඛන්ති ආචරිමයො.
‘‘අප්ප ාමදො අ තපදං, ප ාමදො  ්චුමනො පද’’න්ති (ධ. ප. 21) වචනමතො
දින්නමභොජමන භුඤ්ජිත්වා පරිේෙයාිච පරිවජ්ජිත්වා ෙතිං ප්චුපට්ඨමපත්වා
විහරන්මතො ිච්මචො මහොතීති. එවරූපේෙ අත්ථේෙ ආරු ්හම්පි සුත්තං න

 මහතබ්බං.මතනවුත්තං‘‘මනොමචතථාපඤ්ඤායතී’’තිසිද්මධපි ‘‘කනොකච

තථා පඤ්ඤායක, න ඔතරක න සක තීති. බ්ාහිරෙසුත්තං වා’’ති වුත්තත්තා

අත්තමනො සුත්තම්පි අත්මථන අෙම න්තං න  මහතබ්බං. පකරො

දචරියවාදන්තිආදීසු ද්වීසු නමයසු ප ාදමලඛවමෙන තත්ථ තත්ථ
ආ තට්ඨකථාවචනංමථරවාමදහිෙද්ධිංමයොමජත්වා මවදිතබ්බං. 
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අථායං දචරියවාදං  කහත්වා ෙකථක, පකරො සුත්තන්ති පරවාදිනා
‘‘මූලබීජංනා හලිද්දිසිඞ්ගිමවරං වචා…මප.… බීමජ බීජෙඤ්ඤීඡින්දතිවා
මඡදාමපති වා භින්දති වා…මප.… ආපත්ති පාචිත්තියේො’’ති (පාචි. 91) 
තුම්හාකං පාඨත්තා ‘‘හලිද්දි ණ්ඨිං ඡින්දන්තේෙ පාචිත්තිය’’න්ති වුත්මත
ෙකවාදී ‘‘යාිච වා පනඤ්ඤාිච අත්ථි මූමල ජායන්ති, මූමල 
ෙඤ්ජායන්තී’’තිආදිං දේමෙත්වා තේෙ අට්ඨකථාෙඞ්ඛාමතන ආචරියවාමදන

පටික්ඛිපති. න හි  ණ්ඨිම්හි  ණ්ඨි ජායතීති. පකරො සුත්තානුකලො න්ති 
පරවාදිනා ‘‘අනාපත්ති එවං අම්හාකං ආචරියානං උග් මහො’’ති
වචනේොනුමලො මතො ‘‘අම්හාකං මපොරාණභික්ඛූ එකපාොමද  බ්භං
ථමකත්වා අනුපෙම්පන්මනන ෙයිතුං වට්ටතීති තථා කත්වා ආ තා, තේ ා
අම්හාකංවට්ටතීතිතුම්මහසුඑවඑක්මචසු වදන්මතසු ‘‘තුම්හාකංනකිඤ්චි
වත්තුං ෙක්කා’’ති වුත්මත ෙකවාදී ‘‘සුත්තං සුත්තානුමලො ඤ්ච
උග් හිතකානංමයව ආචරියානං උග් මහො ප ාණ’’න්තිආදිඅට්ඨකථාවචනං 

දේමෙත්වා පටිමෙමධති. පකරො අත්තකනො කන්ති ‘‘ද්වාරං විවරිත්වා
අනාපු්ඡාෙයිමතසුමකමු්චන්තී’’තිඑත්ථපන ද්මවපිජනාමු්චන්ති– මයො
චයක්ඛ හිතමකො, මයොචබන්ධිත්වාිචපජ්ජාපිමතොති තුම්හාකංමථරවාදත්තා
අඤ්මඤෙබ්මබපියථාතථාවාිචපන්නාදමයොපිමු්චන්තීති පටිමෙමධති. 

අථපනායංඅත්තකනො කං කහත්වාෙකථක, පකරො සුත්තන්ති‘‘ආපත්තිං
ආපජ්ජන්තී’’ති පරවාදිනා වුත්මත ෙකවාදී ‘‘දිවා කිලන්තරූමපො  ඤ්මච
ිචසින්මනො පාමද භූමිමතො අම ොමචත්වාව ිචද්දාවමෙන ිචපජ්ජති, තේෙ
අනාපත්තී’’තිආදිඅට්ඨකථාවචනං දේමෙත්වා එකභඞ්ම න ිචපන්නාදමයොපි
මු්චන්තීතිපටිමෙමධති. 

අථායං අත්තකනො කං  කහත්වා ෙකථක, පකරො සුත්තානුකලො න්ති
‘‘මදො නේෙම්පාහං මදවානමින්ද දුවිමධන වදාමි මෙවිතබ්බම්පි
අමෙවිතබ්බම්පීතිආදිවචමනහි (දී. ිච. 2.360) ෙංෙන්දනමතො ෙදාරමපොමෙ 
මදොමෙො තුම්හාකං නත්ථි, මතන වුත්තං ‘පුත්තදාරේෙ ෙඞ් මහො’’ති (ඛු. පා.
5.6; සු. ිච.265) පරවාදිනාවුත්මත‘‘කිඤ්චාපිෙකවාදීබහුේසුමතොනමහොති, 
අථ මඛො රා ෙහිමතමනව අකුෙමලන භවිතබ්බ’’න්ති පටික්ඛිපති. මෙමෙසුපි
ඉමිනා නමයන අඤ්ඤථාපි අනුරූපමතො මයොමජතබ්බං, ඉදං ෙබ්බං

උපතිේෙත්මථරාදමයො ආහු. ධම් සිරිත්මථමරො පන ‘‘එත්ථ පකරොති වුත්මතො
අඤ්ඤිචකායිමකො, මෙොපනඅත්තමනො සුත්තාදීිචමයවආහරති, තාිචෙකවාදී
අත්තමනො සුත්තාදිම්හි ඔතාමරත්වා ෙමච ෙම ති,  ණ්හාති. මනො මච, 
පටික්ඛිපතී’’තිවදතීතිආ තං. 

නනු ච ‘‘සුත්තානුමලො මතො සුත්තම ව බලවතර’’න්ති මහට්ඨා වුත්තං, 
ඉධපන ‘‘සුත්තංසුත්තානුමලොම ඔතාමරතබ්බ’’න්තිආදිකේ ා වුත්තන්ති? 
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නායං විමරොමධො, ‘‘සුත්තානුමලො මතො සුත්තම ව බලවතර’’න්ති ඉදඤ්හි
ෙක මතමයව සුත්තං ෙන්ධාය වුත්තං. තත්ථ හි ෙක තිපරියාපන්නම ව
සුත්තාදිං ෙන්ධාය ‘‘අත්තමනො ති ෙබ්බදුබ්බලා, අත්තමනො තිමතො
ආචරියවාමදො බලවතමරො, ආචරියවාදමතො සුත්තානුමලො ං බලවතරං, 
සුත්තානුමලො මතො සුත්තම ව බලවතර’’න්ති ච වුත්තං. ඉධ පන පරවාදිනා
ආනීතං අඤ්ඤිචකාමය සුත්තං ෙන්ධාය ‘‘සුත්තානුමලොම  සුත්තං 
ඔතාමරතබ්බ’’න්තිආදි වුත්තං, තේ ා පරවාදිනා ආනීතං සුත්තාදි අත්තමනො 
සුත්තානුමලො ආචරියවාදඅත්තමනො තීසු ඔතාමරත්වා ෙම න්තංමයව
 මහතබ්බං, ඉතරං න  මහතබ්බන්ති අයං නමයො ඉධ වු්චතීති න මකොචි
පුබ්බාපරවිමරොමධොති අයං ොරත්ථදීපිචයා මතො (ොරත්ථ. ටී. 2.45) නමයො.
වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.45) පන ‘‘යං කිඤ්චි කූටසුත්තං
බාහිරකසුත්තාදිවචනං න  මහතබ්බන්ති දේමෙතුං සුත්තං සුත්තානුමලොම 
ඔතාමරතබ්බන්තිආදිවුත්ත’’න්තිවුත්තං. 

බ්ාහිරෙසුත්තන්තිතිේමෙොෙඞ්ගීතිමයො අනාරු ්හගු ්හමවේෙන්තරාදීිචච

 හාෙඞ්ඝිකිචකායවාසීනං සුත්තාිච. කවදල්ලාදීනන්ති දදි-ෙද්මදන 
ගු ්හඋම් ග් ාදිග් හණං මවදිතබ්බං. ඉතරං  ාරය්හසුත්තං න  මහතබ්බං.
‘‘අත්තමනො තියම ව ඨාතබ්බ’’න්ති ඉමිනා අඤ්ඤිචකායමතො
ආනීතසුත්තමතොපි ෙකිචකාමය අත්තමනො තිමයව බලවතරාති දේමෙති.
‘‘ෙකවාදී සුත්තං  මහත්වා කමථති, පරවාදී සුත්තම වා’’ති එව ාදිනා
ෙ ානජාතිකානංවමෙනවාමරොනවුත්මතො.සුත්තේෙ සුත්මතමයවඔතාරණං
භින්නංවියහුත්වානපඤ්ඤායති, වුත්තනමයමනවචෙක්කා මයොමජතුන්ති. 

ඉදාිච ෙකවාදීපරවාදීනං කප්පියාකප්පියාදිභාවං ෙන්ධාය විවාමද 

උප්පන්මන තත්ථ පටිපජ්ජිතබ්බවිධිං දේමෙන්මතො ආහ ‘‘අථ පනායං 

ෙප්පියන්ක  කහත්වා ෙකථතී’’තිආදි. අථ වා එවං
සුත්තසුත්තානුමලො ාදිමුමඛන ො ඤ්ඤමතො විවාදං දේමෙත්වා ඉදාිච

විමෙෙමතො විවාදවත්ථුං තබ්බිිච්ඡයමුමඛන සුත්තාදිඤ්ච දේමෙතුං ‘‘අථ

පනායං ෙප්පිය’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ සුත්කත ච සුත්තානුකලොක  ච

ඔතාකරතබ්බ්න්ති ෙකවාදිනා අත්තමනොමයව සුත්මත ච සුත්තානුමලොම  ච 

ඔතාමරතබ්බං. පකරො ොරණං න වින්දතීති පරවාදී කාරණං න ලභති. 

සුත්තකතො බ්හුං ොරණඤ්ච විනිච්ඡයඤ්ච දස්කසතීති පරවාදී අත්තමනො

සුත්තමතො බහුං කාරණඤ්ච විිච්ඡයඤ්ච ආහරිත්වා දේමෙති, ‘‘සාධූක

සම්පටිච්ඡිත්වා අෙප්පිකයකයව ඨාතබ්බ්’’න්ති ඉමිනා අත්තමනො ිචකාමය
සුත්තාදීිච අලභන්මතන ෙකවාදිනා පරවාදීවචමනමයව ඨාතබ්බන්ති වදති. 

සුත්කත ච සුත්තානුකලොක  චාති එත්ථ ච-කාමරො විකප්පනත්මථො, මතන
ආචරියවාදාදීනම්පි ෙඞ් මහො. මතනාහ ‘‘කාරණඤ්ච විිච්ඡයඤ්ච
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පටුන 

දේමෙතී’’ති. තත්ථ ොරණන්ති සුත්තාදිනයං ිචේොය අත්තමනො තියා

උද්ධටංමහතුං. විනිච්ඡයන්තිඅට්ඨකථාවිිච්ඡයං. 

ද්වින්නම්පි ොරණච්ඡායා දිස්සතීති ෙකවාදීපරවාදීනං උභින්නම්පි
කප්පියාකප්පියභාවොධකං කාරණපතිරූපක්ඡායා දිේෙති. තත්ථ 

ොරණච්ඡායාතිසුත්තාදීසු ‘‘කප්පිය’’න්ති ාහේෙ, ‘‘අකප්පිය’’න්ති ාහේෙ
ච ිචමිත්තභූමතන කි්මඡන පටිපාදනීයං අවිභූතකාරණං කාරණ්ඡායා, 
කාරණපතිරූපකන්ති අත්මථො. යදි ද්වින්නම්පි කාරණ්ඡායා දිේෙති, කේ ා

අකප්පිමයමයව ඨාතබ්බන්ති ආහ ‘‘විනයඤ්හි පත්වා’’තිආදි. ‘‘විනයං
පත්වා’’ති වුත්තම වත්ථං පාකටතරං කත්වා දේමෙන්මතො ආහ 

‘‘ෙප්පියාෙප්පියවිචාරණං ද ම් ා’’ති. රුන්ධිතබ්බ්න්තිආදීසු
දුබ්බිඤ්මඤයයවිිච්ඡමය කප්පියාකප්පියභාමව ෙති ‘‘කප්පිය’’න්ති  හණං

රුන්ධිතබ්බං, ‘‘අකප්පිය’’න්ති  හණං  ාළ්හං ොතබ්බ්ං, අපරාපරප්පවත්තං

කප්පියග් හණං කසොතං පච්ඡින්දිතබ්බ්ං,  රුකභාවෙඞ්ඛමත අකප්පිමයමයව

ඨාතබ්බන්ති අත්මථො. අථ වා රුන්ධිතබ්බ්න්ති කප්පියෙඤ්ඤාය 

වීතික්ක කාරණංරුන්ධිතබ්බං, තංිචවාරණචිත්තංද ්හතරං කාතබ්බං. කසොතං

පච්ඡින්දිතබ්බ්න්ති තත්ථ වීතික්ක ප්පවත්ති ප්ඡින්දිතබ්බා.  රුෙභාකවති 
අකප්පියභාමවතිඅත්මථො. 

බ්හූහි සුත්තවිනිච්ඡයොරකණහීති බහූහි සුත්මතහි මචව තමතො
ආනීතවිිච්ඡයකාරමණහි ච. අථ වා සුත්මතන අට්ඨකථාවිිච්ඡමයන ච 

ලද්ධකාරමණහි. අත්තකනො  හණං න විස්සජ්කජතබ්බ්න්ති ෙකවාදිනා
අත්තමනො‘‘අකප්පිය’’න්ති හණංනවිේෙජ්මජතබ්බන්තිඅත්මථො. 

ඉදාිච වුත්තම වත්ථං ිච ම න්මතො ‘‘එව’’න්තිආදි ාහ. තත්ථ කයොති 
ෙකවාදීපරවාදීසු මයො මකොචි. මකචි පන ‘‘ෙකවාදීසුමයව මයො මකොචි
ඉධාධිප්මපමතො’’තිවදන්ති, එවංෙන්මත ‘‘අථපනායංකප්පියන්ති මහත්වා
කමථතී’’තිආදීසු ෙබ්බත්ථ උමභොපි ෙකවාදිමනොමයව සියුං මහට්ඨා
වුත්තේමෙව ිච  නවමෙන ‘‘එව’’න්තිආදිනා වුත්තත්තා, තේ ා තං න

 මහතබ්බං. අකකරෙොරණං ලභතීති එත්ථ සුත්තාදීසු පුරි ං පුරි ං
අතිමරකකාරණංනා , මයොවාසුත්තාදීසුචතූසුබහුතරංකාරණං ලභති, මෙො
අතිමරකකාරණංලභතිනා . 

සුට්ඨු පවත්ති එතේොති, සුට්ඨු පවත්තති සීමලනාති වා සුප්පවත්ක. 

මතනාහ ‘‘සුප්පවත්තීකසුට්ඨු පවත්ත’’න්ති.වාචායඋග් තං වාචුග් තං, වචො 

සුග් හිතන්ති වුත්තං මහොති. අථ වා වාචුග් තන්ති වාචාය උග් තං, තත්ථ

ිචරන්තරංඨිතන්තිඅත්මථො. සුත්තකතොති ඉ ේෙවිවරණං ‘‘පාළිකතො’’ති.එත්ථ

ච ‘‘සුත්තං නා  ෙකලං විනයපිටක’’න්ති වුත්තත්තා පුන සුත්තකතොති
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තදත්ථපටිපාදකං සුත්තාභිධම් පාළිවචනං අධිප්මපතං. අනුබ්යඤ්ජනකසොති 

ඉ ේෙ විවරණං ‘‘පරිපුච්ඡකතො ච අට්ඨෙථාකතො චා’’ති. පාළිං අනු න්ත්වා

අත්ථේෙ බයඤ්ජනමතො පකාෙනමතො ‘‘අනුබ්යඤ්ජන’’න්ති හි පරිපු්ඡා

අට්ඨකථා ච වු්චති. එත්ථ ච අට්ඨකථාය විසුං  හිතත්තා ‘‘පරිපුච්ඡා’’ති

මථරවාමදො වුත්මතො. අථ වා පරිපුච්ඡාති ආචරියේෙ ෙන්තිකා පාළියා 

අත්ථෙවනං. අට්ඨෙථාති පාළිමුත්තකවිිච්ඡමයො. තදුභයම්පි පාළිං
අනු න්ත්වාඅත්ථේෙබයඤ්ජනමතො‘‘අනුබයඤ්ජන’’න්තිවුත්තං. 

විනකයති විනයාචාමර. මතමනව වක්ඛති ‘‘විනයං අජහන්කතො

අකවොක්ෙ න්කතො’’තිආදි. තත්ථ පතිට්ඨානං නා  ෙඤ්චි්ච ආපත්තියා

අනාපජ්ජනාදිනා මහොතීති ආහ ‘‘ලජ්ජිභාකවන පකට්ඨිකතො’’ති, මතන ලජ්ජී
මහොතීති වුත්තං මහොති. විනයධරේෙ ලක්ඛමණ වත්තබ්මබ කිං ඉමිනා

ලජ්ජිභාමවනාති ආහ ‘‘අලජ්ජී හී’’තිආදි. තත්ථ බ්හුස්සුකතොපීති ඉමිනා

පඨ ලක්ඛණෙ න්නා  ං දේමෙති. ලාභ රුෙතායාති ඉමිනා විනමය
ඨිතතාය අභාමව පඨ ලක්ඛණමයො ා කි්චකමරො න මහොති, අථ මඛො
අකි්චකමරො අනත්ථකමරො එවාති දේමෙති. ෙඞ්ඝමභදේෙ පුබ්බභාම  

පවත්තකලහේමෙතං අධිවචනං සඞ්ඝරාජීති. කුක්කුච්චකෙොති අණු ත්මතසුපි

වජ්මජසු භයදේෙනවමෙන කුක්කු්චං උප්පාමදන්මතො. තන්කං

අවිසංවාකදත්වාති පාළිං අඤ්ඤථා අකත්වා. අකවොක්ෙ න්කතොති 
අනතික්ක න්මතො. 

විත්ථුනතීතිඅත්ථංඅදිේවා ිචත්ථුනති, විත්ථම්භතිවා. විප්ඵන්දතීතිකම්පති. 

සන්කට්ඨිතුංනසක්කෙොතීතිඑකේමිංමයව අත්මථ පතිට්ඨාතුංනෙක්මකොති.

මතනාහ ‘‘යංයංපකරනවුච්චක, තංතං අනුජානාතී’’ති. සෙවාදංඡඩ්ක ත්වා

පරවාදං  ණ්හාතීති ‘‘උ්ඡුම්හි කෙටං යාවජීවිකං, රමෙො ෙත්තාහකාලිමකො, 
තදුභයවිිචමුත්මතො ච උ්ඡු නා  විසුං නත්ථි, තේ ා උ්ඡුපි විකාමල

වට්ටතී’’ති පරවාදිනා වුත්මත තම්පි  ණ්හාති. එකෙෙකලො න්ති පලිතං 

ෙන්ධායවුත්තං. යම්හීතියේමිංපුග් මල. පරික්ඛයංපරියාදානන්තිඅත්ථමතො
එකං. 

දචරියපරම්පරාති ආචරියානං විිච්ඡයපරම්පරා. මතමනව වක්ඛති
‘‘අත්තමනො තිං පහාය…මප.… යථාආචරිමයොචආචරියාචරිමයොචපාළිඤ්ච
පරිපු්ඡඤ්චවදන්ති, තථාඤාතුං වට්ටතී’’ති.නහිආචරියානංනා  ත්තමතො

පරම්පරජානමන පමයොජනං අත්ථි. පුබ්බ්ාපරානුසන්ධිකතොති පුබ්බවචනේෙ

අපරවචමනන ෙහ අත්ථෙම්බන්ධජානනමතො. අත්ථකතොති 

ෙද්දත්ථපිණ්ඩත්ථඅධිප්මපතත්ථාදිමතො. ොරණකතොති තදත්ථුපපත්තිමතො. 
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දචරියපරම්පරන්ති ඉ ේමෙව මවවචනං ‘‘මථරවාදඞ් ’’න්ති, 

මථරපටිපාටින්තිඅත්මථො. ද්කවතකයො පරිවට්ටාතිද්මවතමයොපරම්පරා. 

ඉක හි ච පනතීහිලක්ඛකණහීතිඑත්ථ පඨම න ලක්ඛමණනවිනයේෙ
සුට්ඨුඋග් හිතභාමවොවුත්මතො, දුතිමයනතත්ථලජ්ජිභාමවනමචව අචලතාය
ච සුප්පතිට්ඨිතතා, තතිමයන පාළිඅට්ඨකථාසු ෙරූමපන අනා තානම්පි

තදනුමලො මතො ආචරිමයහිදින්නනයමතොවිිච්ඡිිචතුංෙ ත්ථතා. ඔකණ්කණ 

වත්ථුස්මින්ති මචොදනාවමෙන වීතික්ක වත්ථුේමිං ෙඞ්ඝ ජ්මඣ ඔතිණ්මණ. 

කචොදකෙනචචුදිතකෙනචවුත්කතවත්තබ්කබ්තිඑවං ඔතිණ්ණවත්ථුංිචේොය
මචොදමකන ‘‘දිට්ඨං සුත’’න්තිආදිනා, චුදිතමකන ‘‘අත්ථී’’තිආදිනා ච යං

වත්තබ්බං, තේමිං වත්තබ්මබ වුත්මතති අත්මථො. වත්ථු ඔකලොකෙතබ්බ්න්ති
තේෙ තේෙ සික්ඛාපදේෙ වත්ථු ඔමලොමකතබ්බං. ‘‘තිමණන වා පණ්මණන 
වා…මප.… මයො ආ ්මඡයය, ආපත්ති දුක්කටේො’’ති හිදං ිචේෙග්ගිමය
අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදේෙ (පාරා.517) වත්ථුේමිංපඤ්ඤත්තං. 

ථුල්ල්චයදුබ්භාසිතාපත්තීනං  ාතිකාය අනා තත්තා ‘‘පඤ්චන්නං

දපත්තීනං අඤ්ඤතර’’න්ති වුත්තං. කෙදුක්ෙටන්ති ‘‘අනුපෙම්පන්මන
උපෙම්පන්නෙඤ්ඤී උජ්ඣායති ඛීයති, ආපත්ති දුක්කටේො’’තිආදිනා (පාචි.

106) ආ තංතිකදුක්කටං. අඤ්ඤතරංවාදපත්කන්ති ‘‘කාමල විකාලෙඤ්ඤී, 
ආපත්තිදුක්කටේෙ, කාමලමව තිමකො, ආපත්තිදුක්කටේො’’තිආදිකං (පාචි.
250) දුකදුක්කටංෙන්ධායවුත්තං. 

අන්තරාපත්කන්ති එත්ථ තේමිං තේමිං සික්ඛාපමදආ තවත්ථුවීතික්ක ං
විනා අඤ්ඤේමිං වත්ථුවීතික්කම  ිචදානමතො පභුති විනීතවත්ථුපරිමයොොනා
අන්තරන්තරා වුත්තා ආපත්ති. ඉධ පන ‘‘වත්ථුං ඔමලොමකතී’’ති විසුං

 හිතත්තා තදවමෙො අන්තරාපත්තීති  හිතා. පටිලාතං උක්ඛිපතීති ඉදම්පි
විසිබ්බනසික්ඛාපමද (පාචි. 350) ආ තං, තත්ථ ඩය්හ ානං අලාතං
අග්ගිකපාලාදිමතො බහි පතිතං අවිජ්ඣාතම ව පටිඋක්ඛිපති, පුන යථාඨාමන
ඨමපතීතිඅත්මථො.විජ්ඣාතංපනපටික්ඛිපන්තේෙපාචිත්තියම ව. 

අනාපත්කන්තිඑත්ථඅන්තරන්තරා වුත්තාඅනාපත්තිපිඅත්ථි, ‘‘අනාපත්ති, 
භික්ඛමව, ඉද්ධි ේෙ ඉද්ධිවිෙමය’’තිආදි විය ොපි ෙඞ් ය්හති. 

සික්ඛාපදන්තකරසූති විනීතවත්ථුං අන්මතොකත්වා එමකකේමිං 
සික්ඛාපදන්තමර. 

පාරාජිොපත්තීක න වත්තබ්බ්න්ති ඉදං ආපන්නපුග් මලන ලජ්ජිධම්ම 
ඨත්වායථාභූතංආවිකරමණපි දුබ්බිිච්ඡයං අදින්නාදානාදිංෙන්ධායවුත්තං.
යං පන ම ථුනාදීසු විජානනං, තං වත්තබ්බම ව. මතනාහ 



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 

419 

පටුන 

‘‘ක ථුනධම් වීකක්ෙක ො හී’’තිආදි. මයො පන අලජ්ජිතාය පටිඤ්ඤං අදත්වා
වික්මඛපං කමරොති, තේෙ ආපත්ති න ෙක්කා ඔ ාරිකාපි විිච්ඡිිචතුං. යාව
මෙොයථාභූතංනාවිකමරොති, ෙඞ්ඝේෙචආපත්තිෙන්මදමහොන වි ්ඡති, තාව

නාසිතමකොව භවිේෙති. සුඛු ාති අත්තමනොපි දුවිඤ්මඤයයෙභාවේෙ

ලහුපරිවත්තිමනො චිත්තේෙ සීඝපරිවත්තිතාය වුත්තං. සුඛු ාති වා

චිත්තපරිවත්තියා සුඛු තාය සුඛු ා. මතනාහ ‘‘චිත්තලහුො’’ති, චිත්තං විය 

ලහුකාති අත්මථො. අථ වා චිත්තං ලහු සීඝපරිවත්ති එමතෙන්ති චිත්තලහුො.

කතති මත වීතික්කම . තංවත්ථුෙන්ති මත
අදින්නාදාන නඋේෙවිග් හවීතික්ක ා වත්ථු අධිට්ඨානං කාරණම තේොති
තංවත්ථුකං. 

යං දචරිකයො භණක, තං ෙකරොහීතිආදි ෙබ්බං ලජ්ජීමපෙලං
කුක්කු්චකම ව ෙන්ධාය වුත්තං. මයො යාථාවමතො පකාමෙත්වා සුද්ධිම ව 

 මවෙති, කතනපි. පාරාජිකෙොසීක න වත්තබ්කබ්ොති අනාපත්තිමකොටියාපි

ෙඞ්කිය ානත්තා වුත්තං. මතමනව ‘‘පාරාජිෙච්ඡායා’’ති වුත්තං. ‘‘සීලානි 

කසොකධත්වාති යංවත්ථුකං කුක්කු්චං උප්පන්නං, තං අ නසිකරිත්වා 
අවමෙෙසීලාිච මෙොමධත්වා’’ති ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 2.45) වුත්තං, 

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.45) පන ‘‘සීලානි කසොකධත්වාති යේමිං
වීතික්කම  පාරාජිකාෙඞ්කා වත්තති, තත්ථ පාරාජිකාභාවපක්ඛං  මහත්වා 
මදෙනාවුට්ඨාන ාමිනීනංආපත්තීනංමෙොධනවමෙනසීලාිචමෙොමධත්වා’’ති.

පාකටභාවමතො සුඛවලඤ්ජතාය ච ‘‘ද්වත්කංසාොරං තාව  නසි ෙකරොහී’’ති 
වුත්තං, උපලක්ඛණවමෙන වා. අඤ්ඤේමිං කම් ට්ඨාමන කතපරිචමයන
තම ව  නසි කාතබ්බං. යං කිඤ්චි වා අභිරුචිතං  නසි කාතුං වට්ටමතව. 

ෙම් ට්ඨානං ඝටයතීති අන්තරන්තරා ඛණ්ඩං අදේමෙත්වා චිත්මතන ෙද්ධිං

ආරම් ණභාමවන චිරකාලං ඝටයති. සඞ්ඛාරා පාෙටා හුත්වා උපට්ඨහන්තීති 
විපේෙනාකම් ට්ඨාිචමකොමච, තේෙෙඞ්ඛාරාපාකටාහුත්වාඋපට්ඨහන්ති. 

ෙමච කතපාරාජිකවීතික්කම ො භමවයය, තේෙ ෙතිපි අෙරිතුකා තාය 
විප්පටිොරවත්ථුවමෙනපුනප්පුනංතංඋපට්ඨහතීතිචිත්මතකග් තංනවින්දති.

මතන වුත්තං ‘‘ෙම් ට්ඨානං න ඝටයතී’’තිආදි. ෙම් ට්ඨානං න ඝටයතීති
චිත්තක්මඛොභාදිබහුලේෙ සුද්ධසීලේෙපි චිත්තං න ෙ ාධියති, තං ඉධ 
පාරාජිකමූලන්ති න  මහතබ්බං. කතපාපමූලමකන විප්පටිොමරමනමවත්ථ
චිත්තේෙ අෙ ාධියනං ෙන්ධාය ‘‘කම් ට්ඨානං න ඝටයතී’’තිආදි වුත්තං.

මතනාහ ‘‘විප්පටිසාරග්ගිනා’’තිආදි. අත්තනාති චිත්මතන කරණභූමතන
පුග් මලොකත්තාජානාති, ප්චත්මතවාකරණවචනං, අත්තාෙයංජානාතීති

අත්මථො. අඤ්ඤා ච කදවතා ජානන්තීති ආරක්ඛමදවතාහි අඤ්ඤා
පරචිත්තවිදුිචමයොමදවතා ජානන්ති. 
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ඉ ේමිං ඨාමන පණ්ඩිමතහි විචාමරතබ්බං කාරණං අත්ථි. කථං? ඉදාිච 
එක්මච විනයධරා පඨ පාරාජිකවිෙමය වත්ථුම්හි ඔතිණ්මණ ඉත්ථියා වා
පුරිමෙන වා  හට්මඨන වා පබ්බජිමතන වා මචොදිය ාමන චුදිතකං භික්ඛුං
පු්ඡිත්වාපටිඤ්ඤාය අදීය ානායතංභික්ඛුංසුොමනඑකකම ව ෙයාමපන්ති, 
එවං ෙයාපිය ාමනොමෙොභික්ඛුෙමචභයෙන්තාෙවිරහිමතොෙබ්බරත්තිංතේමිං
සුොමන ෙයිතුං වා ිචසීදිතුං වා ෙක්මකොති, තං ‘‘පරිසුද්මධො එමෙො’’ති
විිච්ඡිනන්ති.ෙමචපන භයෙන්තාෙප්පත්මතොෙබ්බරත්තිංෙයිතුංවාිචසීදිතුං
වානෙක්මකොති, තං ‘‘අසුද්මධො’’තිවිිච්ඡිනන්ති, තං අයුත්තං විය දිේෙති.
කේ ාතිමච? අට්ඨකථාය විරුද්මධොති, අට්ඨකථායංදුතියතතියපාරාජිකවිෙමය
එවතථාරූමපොවිචාමරොවුත්මතො, න පඨ චතඋත්ථපාරාජිකවිෙමය.වුත්තඤ්හි
තත්ථ ‘‘ම ථුනධම් වීතික්කම ො හි උත්තරි නුේෙධම් වීතික්කම ො ච
ඔ ාරිමකො, අදින්නාදාන නුේෙවිග් හවීතික්ක ාපන සුඛු ාචිත්තලහුකා, මත
සුඛුම මනව ආපජ්ජති, සුඛුම න රක්ඛති, තේ ා විමෙමෙන තංවත්ථුකං
කුක්කු්චං පු්ඡිය ාමනො’’ති. ටීකායඤ්ච (ොරත්ථ. ටී. 2.45) වුත්තං 

‘‘තංවත්ථුෙන්ති මත අදින්නාදාන නුේෙවිග් හවීතික්ක ා වත්ථු අධිට්ඨානං
කාරණම තේොතිතංවත්ථුක’’න්ති, ඉදම්පිඑකංකාරණං. 

තත්ථාපි අඤ්මඤ පණ්ඩිමතපි විිච්ඡිනාමපත්වා මතෙම්පි
පාරාජික්ඡායාදිේෙමනමයව තථා විිච්ඡමයො කාතබ්මබො, න 
සුද්ධභාවදිේෙමන. වුත්තඤ්හි අට්ඨකථායං ‘‘ආපත්තීති අවත්වා ‘ෙචේෙ
ආචරිමයො ධරති…මප.… අථ දහරේෙපි පාරාජික්ඡායාව උපට්ඨාති, මතනපි
‘පාරාජිමකොසී’තින වත්තබ්මබො.දුල්ලමභොහිබුද්ධුප්පාමදො, තමතොදුල්ලභතරා
පබ්බජ්ජා ච උපෙම්පදා ච, එවං පන වත්තබ්බ’’න්ති, ඉදම කං.
ිචසීදාපිය ාමනොපි විවිත්මතොකාමෙමයව ිචසීදාමපතබ්මබො, න සුොමන.
වුත්තඤ්හිතත්ථ‘‘විවිත්තංඔකාෙං ෙම් ජ්ජිත්වා දිවාවිහාරංිචසීදිත්වා’’තිආදි, 
ඉදම කං. විවිත්මතොකාමෙිචසීදාපිය ාමනොපි දිවාමයව ිචසීදාමපතබ්මබො, න
රත්තිං.තථාහිවුත්තං‘‘දිවෙංඅතික්කන්තම්පිනජානාති, මෙො දිවොතික්කම 
උපට්ඨානංආ මතොඑවංවත්තබ්මබො’’ති, ඉදම කං. 

ඊදිෙං විධානං ෙයංආමරොචිමත එව විධාතබ්බං, නපමරහි මචොදිය ාමන.
තථා හි වුත්තං ‘‘එවං කතවීතික්කම න භික්ඛුනා ෙයම ව ආ න්ත්වා
ආමරොචිමත පටිපජ්ජිතබ්බ’’න්ති.අථකේ ාඉදාිචඑවංකමරොන්තීති? ගිහීනං
අෙක්ඛිකඅට්ටකරමණ උදමකිචමුජ්ජාපනංවිය ඤ්ඤ ානාඑවංකමරොන්ති.
තම්පි  ායාකුෙලා  නුේො විවිමධහි උපාමයහි විතථං කමරොන්ති, තේ ා
ේචම්පි මහොති, අේචම්පි මහොති. මතමනව ච කාරමණන 
 මහොෙධපණ්ඩිතාදමයො මබොධිෙත්තා අෙක්ඛිකම්පි අට්ටං
උදකිචමුජ්ජාපනාදිනාන විිච්ඡිනන්ති, උභින්නංවචනංපරිෙං ාහාමපත්වා
මතෙං වචනඤ්ච කිරියඤ්ච පරිග් මහත්වා ේචඤ්ච විතථඤ්ච ඤත්වාව
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විිච්ඡිනන්ති.ොෙමන පනභික්ඛූසූරජාතිකාපිෙන්ති, භීරුකජාතිකාපිෙන්ති.
සුොනඤ්ච නා පකති නුේොනම්පිභයෙන්තාෙකරංමහොති, රත්තිකාමලපන
අතිවිය භයානකං හුත්වා උපට්ඨාති, එවංභූමත සුොමන රත්තියං එමකො
අෙහාමයො හුත්වා ිචපජ්ජාපිය ාමනො භීරුකජාතිමකො භික්ඛු පරිසුද්ධසීමලොපි
ෙ ාමනො කිං න භාමයයය, කථං ෙබ්බරත්තිං ෙයිතුං වා ිචසීදිතුං වා
ෙක්කුමණයය, තථාරූපංභික්ඛුං ‘‘අපරිසුද්මධො’’තිවදන්මතොකථංකි්චකමරො
භවිේෙති. 

අලජ්ජීපනසූරජාතිමකොඅත්තමනොවජ්ජංපටි්ඡාමදතුකාම ො භායන්මතොපි
අභායන්මතො විය හුත්වා ‘‘ෙමච විකාරං දේමෙේොමි, අනත්ථං ම  
කරිේෙන්තී’’ති අනත්ථභමයන අධිවාමෙත්වා ෙයිතුං වා ිචසීදිතුං වා
ෙක්කුමණයය, එවරූපංපුග් ලං‘‘පරිසුද්මධො’’තිවදන්මතොකථංසුවිිච්ඡිමතො
භවිේෙතීති.ඉදම්පි එකංකාරණං. 

අථාපි වමදයයං – යථා උදමක ිචමුජ්ජාපිත නුේොනං අේචවාදීනං 
මදවතානුභාමවන කුම්භීලාදමයො ආ න්ත්වා  ණ්හන්තා විය උපට්ඨහන්ති, 
තේ ා අේචවාදිමනො සීඝං ප්ලවන්ති, ේචවාදීනං පන න උපට්ඨහන්ති, 
තේ ා මත සුමඛන ිචසීදිතුං ෙක්මකොන්ති, එවං මතෙම්පි භික්ඛූනං
අපරිසුද්ධසීලානං මදවතානුභාමවන සීහබයග්ඝාදමයො ආ තා විය
පඤ්ඤායන්ති, තේ ාමතෙබ්බරත්තිංෙයිතුංවා ිචසීදිතුංවානෙක්මකොන්ති.
පරිසුද්ධසීලානංපනතථානපඤ්ඤායන්ති, තේ ාමත ෙබ්බරත්තිංමදවතාහි
රක්ඛිතා හුත්වා භයෙන්තාෙරහිතා සුොමන ෙයිතුං වා ිචසීදිතුං වා
ෙක්මකොන්ති, එවං මදවතා ෙක්ඛිං කත්වා විිච්ඡිතත්තා සුවිිච්ඡිතම ව
මහොතීති, තම්පි තථා න ෙක්කා වත්තුං. කේ ා? අට්ඨකථාටීකාදීසු තථා
අවුත්තත්තා. අට්ඨකථායඤ්හි ‘‘විවිත්තං ඔකාෙං ෙම් ජ්ජිත්වා දිවාවිහාරං
ිචසීදිත්වා සීලාිච මෙොමධත්වා ‘ද්වත්තිංොකාරං තාව  නසිකමරොහී’ති
වත්තබ්මබො.ෙමචතේෙඅමරො ංසීලං කම් ට්ඨානංඝටයති, ෙඞ්ඛාරාපාකටා
හුත්වාඋපට්ඨහන්ති, උපචාරප්පනාප්පත්තං වියචිත්තංඑකග් ංමහොති, දිවෙං
අතික්කන්තම්පි න ජානාති…මප.… යේෙ පන සීලං භින්නං මහොති, තේෙ
කම් ට්ඨානං න ඝටයති, පමතොදාභිතුන්නං විය චිත්තං කම්පති, 
විප්පටිොරග්ගිනා ඩය්හති, තත්තපාොමණ ිචසින්මනො විය තඞ්ඛණඤ්මඤව
වුට්ඨාතී’’තිඑත්තකම වවුත්තං. 

ටීකායම්පි (ොරත්ථ. ටී. 2.45) ‘‘ෙම් ට්ඨානං ඝටයතීති අන්තරන්තරා
ඛණ්ඩං අදේමෙත්වා චිත්මතන ෙද්ධිං ආරම් ණභාමවන චිරකාලං ඝටයති. 

සඞ්ඛාරා පාෙටා උපට්ඨහන්තීති විපේෙනාකම් ට්ඨාිචමකො මච, තේෙ
ෙඞ්ඛාරාපාකටාහුත්වා උපට්ඨහන්ති.ෙමචකතපාරාජිකවීතික්කම ොභමවයය, 
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පටුන 

තේෙ ෙතිපි අෙරිතුකා තාය විප්පටිොරවත්ථුවමෙන පුනප්පුනං තං
උපට්ඨහතීතිචිත්මතකග් තංනවින්දතී’’ති එත්තකම වවුත්තං. 

වි තිවිමනොදිචයම්පි (වි. වි. ටී. 1.45) ‘‘ෙම් ට්ඨානං ඝටයතීති
විප්පටිොරමූලමකන වික්මඛමපන අන්තරන්තරා ඛණ්ඩං අදේමෙත්වා

පබන්ධවමෙනචිත්මතනෙඞ්ඝටයති. සඞ්ඛාරාතිවිපේෙනාකම් ට්ඨානවමෙන
වුත්තං. ොපත්තිකේෙ හි පගුණම්පිකම් ට්ඨානංන සුට්ඨු උපට්ඨාති. පම ව
පාරාජිකේෙ.තේෙහි විප්පටිොරිචන්නතායචිත්තංඑකග් ංනමහොති.එකේෙ
පන විතක්කවික්මඛපාදිබහුලේෙ සුද්ධසීලේෙපි චිත්තංන ෙ ාධියති, තං ඉධ 
පාරාජිකමූලන්ති න  මහතබ්බං. කතපාපමූලමකන විප්පටිොමරමනමවත්ථ

චිත්තේෙ අෙ ාධියනං ෙන්ධාය ‘ෙම් ට්ඨානං න ඝටයතී’තිආදි වුත්ත’’න්ති
එත්තකම ව වුත්තං, න වුත්තං ‘‘මදවතානුභාමවනා’’තිආදි, තේ ා යදි 
බුද්ධොෙමන ෙ ාරමවො සික්ඛාකාම ො භික්ඛු දුතියතතියපාරාජිකවිෙමය
අත්තමනොකඤ්චි වීතික්ක ංදිේවා‘‘පාරාජිකංආපන්මනොනුමඛොඅහං, නනු
මඛො’’තිෙංෙයපක්ඛන්මදො විනයධරංඋපෙඞ්කමිත්වාතංවීතික්ක ංයථාභූතං
ආචික්ඛිත්වා පු්මඡයය, තමතො විනයධමරන අට්ඨකථායං වුත්තනමයමනව
‘‘ෙබ්බං පුබ්බවිධානං කත්වා විවිත්තං ඔකාෙං ෙම් ජ්ජිත්වා දිවාවිහාරං
ිචසීදිත්වා සීලාිච මෙොමධත්වා ද්වත්තිංොකාමර තාව  නසිකමරොහී’’ති
එත්තකම වවත්තබ්මබො, නවත්තබ්මබො‘‘සුොමන මෙයයංකප්මපහී’’තිආදි.
ආ තකාමලපි අට්ඨකථායං ආ තනමයමනව පු්ඡිත්වා අට්ඨකථායං 
ආ තනමයමනවේෙසුද්ධාසුද්ධභාමවොවත්තබ්මබොතිදට්ඨබ්බං. 

එවංමහොතු, එවංෙන්මතඉදාිචපඨ පාරාජිකවිෙමයමචොමදන්තානංකථං 
විිච්ඡමයො කාතබ්මබොති? මචොදමකන වත්ථුේමිං ආමරොචිමත චුදිතමකො
පු්ඡිතබ්මබො ‘‘ෙන්තම තං, මනො’’ති එවං වත්ථුං උපපරික්ඛිත්වා භූමතන
වත්ථුනා මචොමදත්වා ොමරත්වා ඤත්තිෙම්පදාය අනුේොවනෙම්පදාය තං
අධිකරණං වූපෙම තබ්බං. එවම්පි අලජ්ජී නා  ‘‘එතම්පි නත්ථි, එතම්පි
නත්ථී’’ති වමදයය, පටිඤ්ඤං න දමදයය, අථ කිං කාතබ්බන්ති? එවම්පි
අලජ්ජිේෙ පටිඤ්ඤාය එව ආපත්තියා කාමරතබ්බං යථා තං 
තිපිටකචූ ාභයත්මථමරනාති.වුත්තඤ්මහතංඅට්ඨකථායං(පාරා.අට්ඨ.2.385-
386) ‘‘එවං ලජ්ජිනා මචොදිය ාමනො අලජ්ජී බහූසුපි වත්ථූසු උප්පන්මනසු
පටිඤ්ඤං න මදති, මෙො ‘මනව සුද්මධො’ති වත්තබ්මබො, න ‘අසුද්මධො’ති, 
ජීව තමකොනා ආ කපූතිමකොනා  මචෙ.ෙමචපනේෙඅඤ්ඤම්පිතාදිෙං
වත්ථුඋප්පජ්ජති, න විිච්ඡිතබ්බං, තථානාසිතමකොවභවිේෙතී’’තිආදි. 

235. එවං විනයධරලක්ඛණඤ්ච ඡට්ඨානඔමලොකනඤ්ච විදිත්වා

ඉදාිච…මප.… විිච්ඡමයො මවදිතබ්මබොති මයොජනා. කි ත්ථන්ති ආහ ‘‘යා

සා…කප.… ජානනත්ථ’’න්ති. යා ො පුබ්මබ වුත්තප්පමභදා මචොදනා අත්ථි, 
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තේොමයව ෙම්පත්තිවිපත්තිජානනත්ථං ආදි ජ්ඣපඅමයොොනාදීනං වමෙන
විිච්ඡමයො මවදිතබ්මබො, න අවුත්තමචොදනාපමභදජානනත්ථන්ති අත්මථො. 

කසයයථිදන්තිපු්ඡනත්මථිචපාමතො, මෙොවිිච්ඡමයො කතම ොතිඅත්මථො. 

කචොදනාය ෙක මූලානි, ෙක වත්ථූනි, ෙක භූමිකයොති එත්ථ 
‘‘කතිහාකාමරහී’’තිපි වත්තබ්බං. වුත්තඤ්මහතං පරිවාමර (පරි. 362) 
මචොදනාකණ්මඩ ‘‘මචොදනාය කති මූලාිච, කති වත්ථූිච, කති භූමිමයො, 

කතිහාකාමරහි මචොමදතී’’ති. ක ත්තචිත්කතො වක්ඛාමි, කනො කදොසන්තකරොති
එතේෙපි පරමතො ‘‘මචොදනාය ඉ ා පඤ්ච භූමිමයො. කතම හි ද්වීහාකාමරහි
මචොමදති, කාමයන වා මචොමදති, වාචාය වා මචොමදති, ඉම හි ද්වීහාකාමරහි
මචොමදතී’’ති වත්තබ්බං. කේ ා? මචොදනාකණ්මඩ (පරි. 362) තථා 

විජ්ජ ානමතොති. පන්නරසසු ධම්ක සු පකට්ඨාතබ්බ්න්ති 
පරිසුද්ධකායෙ ාචාරතා, පරිසුද්ධවචීෙ ාචාරතා, ම ත්තචිත්මත
ප්චුපට්ඨිතතා, බහුේසුතතා, උභයපාතිම ොක්ඛේවා තතා, කාමලනවචනතා, 
භූමතන වචනතා, ෙණ්මහන වචනතා, අත්ථෙඤ්හිමතන වචනතා, 
ම ත්තචිත්මතො හුත්වා වචනතා, කාරුඤ්ඤතා, හිමතසිතා, අනුකම්පතා, 
ආපත්තිවුට්ඨානතා, විනයපුමරක්ඛාරතාති. වුත්තඤ්මහතං උපාලිපඤ්චමක 
(පරි. 436) ‘‘මචොදමකනුපාලි භික්ඛුනා පරං මචොමදතුකාම න එවං
ප්චමවක්ඛිතබ්බං – පරිසුද්ධකායෙ ාචාමරො නු මඛොම්හි…මප.… 
පරිසුද්ධවචීෙ ාචාමරො නු මඛොම්හි…මප.… ම ත්තං නු මඛො ම  චිත්තං
ප්චුපට්ඨිතං ෙබ්රහ් චාරීසු…මප.… බහුේසුමතො නු මඛොම්හි සුතධමරො
සුතෙන්ිචචමයො…මප.… උභයාිච මඛො ම  පාතිම ොක්ඛාිච විත්ථාමරන
ේවා තාිච…මප.… කාමලන වක්ඛාමි, මනො අකාමලන, භූමතන වක්ඛාමි, 
මනො අභූමතන, ෙණ්මහන වක්ඛාමි, මනො ඵරුමෙන, අත්ථෙඤ්හිමතන
වක්ඛාමි, මනො අනත්ථෙඤ්හිමතන, ම ත්තචිත්මතො වක්ඛාමි, මනො 
මදොෙන්තමරො…මප.… කාරුඤ්ඤතා, හිමතසිතා, අනුකම්පතා, 
ආපත්තිවුට්ඨානතා, විනයපුමරක්ඛාරතා’’ති. 

තත්ථ ොරුඤ්ඤතාති කාරුණිකභාමවො. ඉමිනා කරුණා ච

කරුණාපුබ්බභාම ො ච දේසිමතො. හිකතසිතාති හිත මවෙනතා. අනුෙම්පතාති

මතනහිමතනෙංමයොජනතා. දපත්කවුට්ඨානතාතිආපත්තිමතොවුට්ඨාමපත්වා
සුද්ධන්මත පතිට්ඨාපනතා. වත්ථුං මචොමදත්වා ොමරත්වා පටිඤ්ඤං

ආමරොමපත්වා යථාපටිඤ්ඤාය කම් කරණං විනයපුකරක්ඛාරතා නා .

අමූලකම්පිෙමූලකම්පි ‘‘මූල’’න්ති මහත්වාවදන්තීතිආහ ‘‘ද්කවමූලානී’’ති. 

ොකලන වක්ඛාමීතිආදීසු එමකො එකං ඔකාෙං කාමරත්වා මචොමදන්මතො 

ොකලන වදක නා . ෙඞ්ඝ ජ්මඣ  ණ ජ්මඣ 
ෙලාකග් යාගුඅග් විතක්ක ා කභික්ඛාචාර ග් ආෙනොලාදීසු, 

උපට්ඨාමකහි පරිවාරිතක්ඛමණ වා මචොමදන්මතො අොකලන වදක නා .
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ත්මඡන වත්ථුනා මචොමදන්මතො භූකතනවදක නා .තු්මඡනමචොමදන්මතො 

අභූකතන වදක නා . ‘‘අම්මභො  හල්ලක පරිොවචර පංසුකූලික ධම් කථික

පතිරූපංතවඉද’’න්තිවදන්මතො ඵරුකසනවදක නා . ‘‘භන්මත,  හල්ලකා
පරිොවචරා පංසුකූලිකා ධම් කථිකා පතිරූපං තුම්හාකං ඉද’’න්ති වදන්මතො 

සණ්කහන වදක නා . කාරණිචේසිතං කත්වා වදන්මතො අත්ථසඤ්හිකතන

වදක නා . ක ත්තචිත්කතො වක්ඛාමි, කනො කදොසන්තකරොති ම ත්තචිත්තං

උපට්ඨාමපත්වා වක්ඛාමි, න දුට්ඨචිත්මතො හුත්වා. සච්කච ච අකුප්කප චාති
වචීේමචච අකුප්පතායච.චුදිතමකනහිේචඤ්චවත්තබ්බං, මකොමපොචන
කාතබ්මබො, අත්තනාචන කු්ඡිතබ්බං, පමරොචනඝට්මටතබ්මබොතිඅත්මථො. 

ඉ ේමිං ඨාමන ‘‘ෙඞ්මඝන ඔතිණ්ණාමනොතිණ්ණං ජාිචතබ්බං – 
අනුවිජ්ජමකන මයන ධම්ම න මයන විනමයන මයන ෙත්ථුොෙමනන තං
අධිකරණං වූපෙම් ති, තථා තං අධිකරණං වූපෙම තබ්බ’’න්ති වත්තබ්බං.
වුත්තඤ්මහතංමචොදනාකණ්මඩ(පරි.363) ‘‘මචොදමකනකථංපටිපජ්ජිතබ්බං? 
චුදිතමකන කථං පටිපජ්ජිතබ්බං? ෙඞ්මඝන කථං පටිපජ්ජිතබ්බං? 
අනුවිජ්ජමකන කථං පටිපජ්ජිතබ්බං? මචොදමකන කථං පටිපජ්ජිතබ්බන්ති? 
මචොදමකන පඤ්චසු ධම්ම සු පතිට්ඨාය පමරො මචොමදතබ්මබො. කාමලන
වක්ඛාමිමනොඅකාමලන, භූමතනවක්ඛාමිමනොඅභූමතන, ෙණ්මහනවක්ඛාමි 
මනො ඵරුමෙන, අත්ථෙඤ්හිමතන වක්ඛාමි මනො අනත්ථෙඤ්හිමතන, 
ම ත්තචිත්මතො වක්ඛාමි මනො මදොෙන්තමරොති. මචොදමකන එවං
පටිපජ්ජිතබ්බං.චුදිතමකනකථංපටිපජ්ජිතබ්බන්ති? චුදිතමකනද්වීසුධම්ම සු
පතිට්ඨාතබ්බංේමචචඅකුප්මපච.චුදිතමකනඑවං පටිපජ්ජිතබ්බං.ෙඞ්මඝන
කථං පටිපජ්ජිතබ්බන්ති? ෙඞ්මඝන ඔතිණ්ණාමනොතිණ්ණං ජාිචතබ්බං.
ෙඞ්මඝන එවං පටිපජ්ජිතබ්බං. අනුවිජ්ජමකන කථං පටිපජ්ජිතබ්බන්ති? 
අනුවිජ්ජමකන මයන ධම්ම න මයන විනමයන මයන ෙත්ථුොෙමනන තං
අධිකරණංවූපෙම් ති, තථා තංඅධිකරණංවූපෙම තබ්බං.අනුවිජ්ජමකනඑවං
පටිපජ්ජිතබ්බ’’න්ති. 

අට්ඨකථායම්පි (පරි.අට්ඨ.362-363) ‘‘කචොදනායකෙොදදීතිආදිපු්ඡානං

විේෙජ්ජමන සච්කචඅකුප්කපචාතිඑත්ථේමචපතිට්ඨාතබ්බංඅකුප්මපච, යං 
කතංවාඅකතංවා, තමදවවත්තබ්බං, නමචොදමකවාඅනුවිජ්ජමකවාෙඞ්මඝ

වා මකොමපො උප්පාමදතබ්මබො. ඔකණ්ණාකනොකණ්ණං ජානිතබ්බ්න්ති 
ඔතිණ්ණඤ්ච අමනොතිණ්ණඤ්ච වචනං ජාිචතබ්බං. තත්රායං ජානනවිධි – 
එත්තකා මචොදකේෙ පුබ්බකථා, එත්තකා ප්ඡි කථා, එත්තකා චුදිතකේෙ
පුබ්බකථා, එත්තකා ප්ඡි කථාති ජාිචතබ්බා. මචොදකේෙ ප ාණං
 ණ්හිතබ්බං, චුදිතකේෙ ප ාණං  ණ්හිතබ්බං, අනුවිජ්ජකේෙ ප ාණං
 ණ්හිතබ්බං. අනුවිජ්ජමකො අප්ප ත්තකම්පි අහාමපන්මතො ‘ආවුමෙො, 
ෙ න්නාහරිත්වා උජුං කත්වා ආහරා’ති වත්තබ්මබො, ෙඞ්මඝන එවං 



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 
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පටුන 

පටිපජ්ජිතබ්බං. කයන ධම්ක න කයන විනකයන කයන සත්ථුසාසකනන තං 

අධිෙරණංවූපසම් තීතිඑත්ථ ධම්ක ොතිභූතංවත්ථු. විනකයොතිමචොදනාමචව

ොරණාච. සත්ථුසාසනන්තිඤත්තිෙම්පදාමචවඅනුේොවනෙම්පදා ච.එමතන
හිධම්ම නච විනමයනචෙත්ථුොෙමනනච අධිකරණං වූපෙම් ති, තේ ා
අනුවිජ්ජමකන භූමතන වත්ථුනා මචොමදත්වා ආපත්තිං ොමරත්වා 
ඤත්තිෙම්පදාය මචව අනුේොවනෙම්පදාය ච තං අධිකරණං වූපෙම තබ්බං, 
අනුවිජ්ජමකන එවං පටිපජ්ජිතබ්බ’’න්ති ආ තං, තේ ා වත්තබ්බම ත්තකං
ද්වයන්ති. 

එවං එකමදමෙන මචොදනාකණ්ඩනයං දේමෙත්වා ඉදාිච එකමදමෙමනව 

 හාෙඞ් ා නයං දේමෙන්මතො ‘‘අනුවිජ්ජකෙන කචොදකෙො 

පුච්ඡිතබ්කබ්ො’’තිආදි ාහ.තත්ථ යංකඛොත්වං, දවුකසො, ඉ ං භික්ඛුංකචොකදසි, 

කිම්හිනංකචොකදසීතිමචොදනාො ඤ්ඤමතොවුත්තං, පාළියං ( හාව.237) පන
පවාරණට්ඨපනවමෙන මචොදනං ෙන්ධාය ‘‘යං මඛො ත්වං, ආවුමෙො, ඉ ේෙ 
භික්ඛුමනොපවාරණංඨමපසී’’තිවුත්තං.මෙෙංසුවිඤ්මඤයයම ව. 

එවං එකමදමෙන  හාෙඞ් ා නයං දේමෙත්වා ඉදාිච එකමදමෙමනව 

චූ ෙඞ් ා නයං දේමෙතුං ‘‘සඞ් ා ාවචකරන භික්ඛුනා’’තිආදි ාහ. තත්ථ 

සඞ් ා ාවචකරන භික්ඛුනාති සඞ් ාක ො වු්චති අධිකරණවිිච්ඡයත්ථාය
ෙඞ්ඝෙන්ිචපාමතො. තත්ර හි අත්තප්චත්ථිකා මචව ොෙනප්චත්ථිකා ච
උද්ධම් ං උබ්බිනයං ෙත්ථුොෙනං දීමපන්තා ෙම ොෙරන්ති මවොලිකා
වජ්ජිපුත්තකා විය. මයො භික්ඛු මතෙං ප්චත්ථිකානං ලද්ධිං  ද්දිත්වා 
ෙකවාදදීපනත්ථායතත්ථඅවචරති, අජ්මඣො ාමහත්වාවිිච්ඡයංපවත්මතති, 

මෙො සඞ් ා ාවචකරො නා යෙත්මථමරොවිය, මතනෙඞ් ා ාවචමරනභික්ඛුනා 
ෙඞ්ඝං උපෙඞ්ක න්මතන නීචචිත්මතන ෙඞ්මඝො උපෙඞ්කමිතබ්මබො. 

නීචචිත්කතනාති  ානද්ධජං ිචපාමතත්වා ිචහත ානචිත්මතන. 

රකජොහරණසක නාතිපාදපුඤ්ඡනෙම න, යථා රමජොහරණේෙෙංකිලිට්මඨවා
අෙංකිලිට්මඨ වා පාමද පුඤ්ඡිය ාමන මනව රාම ො න මදොමෙො, එවං

ඉට්ඨාිචට්මඨසු අරජ්ජන්මතන අදුේෙන්මතනාති අත්මථො. යථාපකරූකප

දසකනතියථාපතිරූපං ආෙනංඤත්වාඅත්තමනොපාපුණනට්ඨාමනමථරානං
භික්ඛූනංපිට්ඨිංඅදේමෙත්වා ිචසීදිතබ්බං. 

අනානාෙථිකෙනාති නානාවිධං තං තං අනත්ථකථං අකමථන්මතන. 

අකරච්ඡානෙථිකෙනාති දිට්ඨසුතමුතම්පි රාජකථාදිකං තිර්ඡානකථං

අකමථන්මතන. සා ං වා ධම්ක ො භාසිතබ්කබ්ොති ෙඞ්ඝෙන්ිචපාතට්ඨාමන
කප්පියාකප්පියෙන්ිචේසිතා වා 
රූපාරූපපරි්මඡදෙ ථචාරවිපේෙනාචාරට්ඨානිචෙජ්ජවත්තාදිිචේසිතා වා

කථා ධම්ක ො නා . එවරූමපො ධම්ම ො ෙයං වා භාසිතබ්මබො, පමරො වා 
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අජ්මඣසිතබ්මබො. මයො භික්ඛු තථාරූපිං කථං කමථතුං පමහොති, මෙො
වත්තබ්මබො ‘‘ආවුමෙො, ෙඞ්ඝ ජ්ඣම්හි පඤ්මහ උප්පන්මන ත්වං

කමථයයාසී’’ති. අරිකයොවා තුණ්හීභාකවොනාක ඤ්ඤිතබ්කබ්ොතිඅරියාතුණ්හී
ිචසීදන්තා න බාලපුථුජ්ජනා විය ිචසීදන්ති, අඤ්ඤතරං කම් ට්ඨානං
 මහත්වාවිචසීදන්ති.ඉති කම් ට්ඨාන නසිකාරවමෙනතුණ්හීභාමවොඅරිමයො
තුණ්හීභාමවො නා , මෙො නාති ඤ්ඤිතබ්මබො, ‘‘කිං
කම් ට්ඨානානුමයොම නා’’ති නාවජාිචතබ්මබො, අත්තමනො පතිරූපං
කම් ට්ඨානං  මහත්වාවිචසීදිතබ්බන්තිඅත්මථො. 

නඋපජ්ඣාකයො පුච්ඡිතබ්කබ්ොති ‘‘මකොනා  තුය්හං උපජ්ඣාමයො’’තින

පු්ඡිතබ්මබො. එෙ නමයො ෙබ්බත්ථ. න ජාතීති ‘‘ඛත්තියජාතිමයො ත්වං

බ්රාහ් ණජාතිමයො’’ති එවං ජාතින පු්ඡිතබ්බා. නද ක ොති ‘‘දීඝභාණමකො

ත්වං  ජ්ඣි භාණමකො’’ති එවං ආ ම ො න පු්ඡිතබ්මබො. කුලපකදකසොපි

ඛත්තියකුලාදිවමෙමනව මවදිතබ්මබො. අත්රස්ස කප ං වා කදොකසො වාති තත්ර
පුග් මල එමතෙංකාරණානංඅඤ්ඤතරවමෙනමප ංවාභමවයයමදොමෙොවා. 

කනො පරිසෙප්පිකෙනාති පරිෙකප්පමකන පරිොනුවිධායමකන න
භවිතබ්බං, යං පරිොය රු්චති, තමදව මචමතත්වා කප්මපත්වා න

කමථතබ්බන්ති අත්මථො. න හත්ථමුද්දා දස්කසතබ්බ්ාති කමථතබ්මබ ච
අකමථතබ්මබච ෙඤ්ඤාජනනත්ථංහත්ථවිකාමරොනකාතබ්මබො. 

අත්ථං අනුවිධියන්කතනාති විිච්ඡයපටිමවධම ව ෙල්ලක්මඛන්මතන, 
‘‘ඉදං සුත්තං උපලබ්භති, ඉ ේමිං විිච්ඡමය ඉදං වක්ඛාමී’’ති එවං

පරිතුලයන්මතන ිචසීදිතබ්බන්ති අත්මථො. න ච දසනා වුට්ඨාතබ්බ්න්ති න
ආෙනා වුට්ඨාය ෙන්ිචපාත ණ්ඩමල විචරිතබ්බං. විනයධමර හි උට්ඨිමත

ෙබ්බා පරිො වුට්ඨහන්ති, තේ ා න වුට්ඨාතබ්බං. න වීකහාතබ්බ්න්ති න

විිච්ඡමයො හාමපතබ්මබො. න කුම් ග්ක ො කසවිතබ්කබ්ොති න ආපත්ති

දීමපතබ්බා. අසාහසිකෙන භවිතබ්බ්න්තිනෙහොකාරිනාභවිතබ්බං, නෙහො

දුරුත්තවචනං කමථතබ්බන්ති අත්මථො. වචනක්ඛක නාති දුරුත්තවාචං

ඛ නසීමලන. හිතපරිසක්කිනාති හිමතසිනා හිත මවසිනා කරුණා ච
කරුණාපුබ්බභාම ො ච උපට්ඨාමපතබ්මබොති අයං පදද්වමයපි අධිප්පාමයො. 

අනසුරුත්කතනාතිනඅසුරුත්මතන, අසුරුත්තංවු්චති විග් ාහිකකථාෙඞ්ඛාතං

අසුන්දරවචනං, තං න කමථතබ්බන්ති අත්මථො. අත්තා පරිග් කහතබ්කබ්ොති
‘‘විිච්ඡිිචතුං වූපෙම තුං ෙක්ඛිේොමි නු මඛො, මනො’’ති එවං අත්තා

පරිග් මහතබ්මබො, අත්තමනො ප ාණං ජාිචතබ්බන්ති අත්මථො. පකරො

පරිග් කහතබ්කබ්ොති‘‘ලජ්ජියා නුමඛොඅයංපරිොෙක්කාෙඤ්ඤාමපතුං, උදාහු

මනො’’ති එවං පමරො පරිග් මහතබ්මබො. කචොදකෙො පරිග් කහතබ්කබ්ොති
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‘‘ධම් මචොදමකො නු මඛො, මනො’’ති එවං පරිග් මහතබ්මබො. චුදිතකෙො

පරිග් කහතබ්කබ්ොති ‘‘ධම් චුදිතමකො නු මඛො, මනො’’ති එවං

පරිග් මහතබ්මබො. අධම් කචොදකෙො පරිග් කහතබ්කබ්ොති තේෙ ප ාණං
ජාිචතබ්බං.මෙමෙසුපිඑමෙවනමයො. 

වුත්තං අහාකපන්කතනාතිමචොදකචුදිතමකහිවුත්තවචනං අහාමපන්මතන. 

අවුත්තං අපොකසන්කතනාති අමනොෙටං වත්ථුං අපකාමෙන්මතන.  න්කදො

හාකසතබ්කබ්ොති  න්මදො ම ොමූ ්මහො පග් ණ්හිතබ්මබො, ‘‘නනු ත්වං
කුලපුත්මතො’’ති උත්මතමජත්වා අනුමයො වත්තං කථාමපත්වා තේෙ

අනුමයොම ො  ණ්හිතබ්මබො. භීරු අස්සාකසතබ්කබ්ොති යේෙ ෙඞ්ඝ ජ්ඣං වා 
 ණ ජ්ඣං වා අමනොෙටපුබ්බත්තා ොරජ්ජං උප්පජ්ජති, තාදිමෙො ‘‘ ා භායි, 
විේෙත්මථො කථයාහි,  යං මත උපත්ථම්භා භවිේො ා’’ති වත්වාපි

අනුමයො වත්තං කථාමපතබ්මබො. චණ්ක ො නිකසකධතබ්කබ්ොති

අපොමරතබ්මබොතජ්මජතබ්මබො. අසුචිවිභාකවතබ්කබ්ොතිඅලජ්ජිංපකාමෙත්වා

ආපත්තිං මදොමපතබ්මබො. උජු ද්දකවනාති මයො භික්ඛු උජු සීලවා

කායවඞ්කාදිරහිමතො, මෙො  ද්දමවමනවඋපචරිතබ්මබො. ධම්ක සුචපුග් කලසු

චාතිඑත්ථ මයොධම්  රුමකොමහොති, නපුග් ල රුමකො, අයම වධම්ම සුච
පුග් මලසුච ජ්ඣත්මතොති මවදිතබ්මබො.මෙෙංසුවිඤ්මඤයයම ව. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

මචොදනාදිවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

එකතිංෙතිම ොපරි්මඡමදො. 

32.  රුොපත්කවුට්ඨානවිනිච්ඡයෙථා 

පටිච්ඡන්නපරිවාසෙථා 

236. එවං මචොදනාදිවිිච්ඡයං කමථත්වා ඉදාිච

 රුකාපත්තිවුට්ඨානවිිච්ඡයං කමථතුං ‘‘ රුොපත්කවුට්ඨාන’’න්තිආදි ාහ.
තත්ථ රු අලහුකංපටිකරණංඑතිේොආපත්තියාති රුකා, ආපජ්ජිතබ්බාති
ආපත්ති,  රුකා ච ො ආපත්ති චාති  රුකාපත්ති, වුට්ඨහමත වුට්ඨානං, 

 රුකාපත්තියා වුට්ඨානං  රුොපත්ක වුට්ඨානං. කිං තං? 

ෙඞ්ඝාදිමෙොපත්තිමතො පරිසුද්ධභාමවො. මතනාහ ‘‘පරිවාස ානත්තාදීහි 

විනයෙම්ක හි  රුොපත්කකතො වුට්ඨාන’’න්ති. කිඤ්චාපි චතුබ්බිමධො

පරිවාමෙො, අප්පටි්ඡන්නපරිවාමෙො පන ඉධ නාධිප්මපමතොති ආහ ‘‘කවිකධො 

පරිවාකසො’’ති. තථා හි වුත්තං ෙ න්තපාොදිකායං (චූ ව. අට්ඨ. 75) ‘‘තත්ථ 
චතුබ්බිමධො පරිවාමෙො – අප්පටි්ඡන්නපරිවාමෙො පටි්ඡන්නපරිවාමෙො



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 

428 

පටුන 

සුද්ධන්තපරිවාමෙො ෙම ොධානපරිවාමෙොති. මතසු ‘මයො මෙො, භික්ඛමව, 
අඤ්මඤොපි අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්මබො ඉ ේමිං ධම් විනමයආකඞ්ඛති පබ්බජ්ජං, 
ආකඞ්ඛති උපෙම්පදං, තේෙ චත්තාමරො  ාමෙ පරිවාමෙො දාතබ්මබො’ති එවං

 හාඛන්ධමක( හාව.86) වුත්මතොතිත්ථියපරිවාමෙො අප්පටිච්ඡන්නපරිවාකසො 
නා .තත්ථයං වත්තබ්බං, තංවුත්තම ව. අයං පනඉධඅනධිප්මපමතො’’ති.
ඉමතො පරං අට්ඨකථායං වුත්තනමයමනව සුවිඤ්මඤමයයොති තේ ා
දුබ්බිඤ්මඤයයට්ඨාමනමයවවණ්ණයිේො . 

237. එවං කයො කයො දපන්කනො කහොක, තස්ස තස්ස නා ං  කහත්වා

ෙම් වාචා ොතබ්බ්ාති එමතන පාළියං ෙබ්බොධාරණවමෙන ‘‘සුණාතු ම , 
භන්මත, ෙඞ්මඝො, අයං ඉත්ථන්නාම ො භික්ඛූ’’ති ච ‘‘යදි ෙඞ්ඝේෙ
පත්තකල්ලං, ෙඞ්මඝො ඉත්ථන්නා ේෙ භික්ඛුමනො’’ති ච ආ මතපි
කම් වාචාභණනකාමල තථා අභණිත්වා ‘‘අයං බුද්ධරක්ඛිමතො භික්ඛූ’’ති ච
‘‘ඉ ේෙ බුද්ධරක්ඛිතේෙ භික්ඛුමනො’’ති ච එවං ෙකෙකනා ං උද්ධරිත්වාව
කම් වාචාකාතබ්බාතිදේමෙති. 

 ාළෙසී ායක ව වත්තං ස ාදාතබ්බ්ං, න තමතො බහි. කේ ා? 
‘‘අඤ්ඤත්ථ කම් වාචා අඤ්ඤත්ථ ෙ ාදාන’’න්ති 
වත්තබ්බමදොෙප්පෙඞ් මතො. අෙ ාදින්නවත්තේෙ ආමරොචනාෙම්භවමතො, 
 ා කසී ාය ෙන්ිචපතිතානං භික්ඛූනං එකේෙපි අනාමරොචමන ෙති 

රත්ති්මඡදෙම්භවමතො ච. පරිවාසං ස ාදියාමි, වත්තං ස ාදියාමීති ඉම සු
ද්වීසු පමදසු එමකමකන වා උමභොහි පමදහි වා ෙ ාදාතබ්බං. කථං
විඤ්ඤායතීතිමච? ‘‘එකපමදනපිමචත්ථ ිචක්ඛිත්මතොමහොතිපරිවාමෙො, ද්වීහි
පන සුිචක්ඛිත්මතොමයව, ෙ ාදාමනපි එමෙව නමයො’’ති වක්ඛ ානත්තා. 

ස ාදියිත්වා තත්කථව සඞ්ඝස්ස දකරොකචතබ්බ්ං, න තත්ථ අනාමරොමචත්වා
අඤ්ඤත්ථ  න්තබ්බං. කේ ා? වුට්ඨිතාය පරිොය පුන ෙන්ිචපාමතතුං
දුක්කරත්තා, එකේෙපි භික්ඛුමනො අනාමරොමචත්වා අරුණුට්ඨාපමන ෙති
රත්ති්මඡදකරත්තා. 

ආමරොමචන්මතන එවං ආමරොමචතබ්බන්ති ෙම්බන්මධො. ‘‘අහං
භන්මත…මප.… ෙඞ්මඝො ධාමරතූ’’ති එත්තකම ව වත්වා යාචමන විය
‘‘දුතියම්පි තතියම්පී’’ති අවුත්තත්තා අ්චායිකකරමණ ෙති එකවාරං

ආමරොචිමතපිඋපපන්නම වාතිදට්ඨබ්බං. කවදියා හංභන්කත, කවදියතීක ං

සඞ්කඝොධාකරතූතිඑත්ථ ‘‘කවදියාමීතිචිත්මතනෙම්පටි්ඡිත්වාසුඛංඅනුභවාමි, 
න තප්ප්චයා අහං දුක්ඛිමතොතිඅධිප්පාමයො’’තිොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ.ටී.

චූ වග්  3.97) වුත්තං. එත්ථ ච ‘‘සුඛං මවමදමි මවදන’’න්තිආදීසු විය පි-
ෙද්මදොඅනුභවනත්මථොමහොති.වජිරබුද්ධිටීකායං(වජිර.ටී. චූ වග් 97) පන
‘‘මවදියාමීතිජාමනමි, චිත්මතනෙම්පටි්ඡිත්වාසුඛංඅනුභවාමි, න තප්ප්චයා
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අහං දුක්ඛිමතොති අධිප්පාමයොති ලිඛිත’’න්ති වුත්තං. එත්ථ පන ‘‘දීපඞ්කමරො
මලොකවිදූ’’තිආදීසුවියඤාණත්මථොඅනුභවනත්මථොච.වි තිවිමනොදිචයං (වි.

වි. ටී. චූ වග්  2.97) පන ‘‘කවදියා හන්ති ජානාමප හං, ආමරොමචමීති
අත්මථො, අනුභවාමීතිපිේෙ අත්ථං වදන්ති. පුරි ං පන පෙංෙන්ති 
ආමරොචනවචනත්තා’’ති.එත්ථතු– 

‘‘ෙම්පන්නං ොලිමකදාරං, සුවාඛාදන්ති බ්රාහ් ණ; 
පටිමවමදමිමතබ්රහ්ම , නනංවාමරතුමුේෙමහ’’ති.– 

ආදීසුවියආමරොචනත්මථොතිදට්ඨබ්මබො. 

දකරොකචත්වා…කප.… නික්ඛිපිතබ්බ්න්ති දුක්කටපරිම ොචනත්ථං වුත්තං.
මකචි පන ‘‘තදමහව පුන වත්තං ෙ ාදියිත්වා අරුණං උට්ඨාමපතුකා ේෙ
රත්ති්මඡදපරිහාරත්ථම්පී’’ති වදන්ති. යේෙ  ා මක නාමරොචිතං, තේෙ
ආමරොමචත්වා ිචක්ඛිපිතබ්බං. යේෙ ආමරොචිතං, තේෙ පුන ආමරොචනකි්චං
නත්ථි, මකවලං ිචක්ඛිපිතබ්බම ව. ‘‘ෙභා ා භික්ඛූ වෙන්තී’’ති වුත්තත්තා
විෙභා ානං වෙනට්ඨාමන වත්තං අෙ ාදියිත්වා බහි එව කාතුම්පි වට්ටතීති

දට්ඨබ්බං. ද්කව කලඩ්ඩුපාකත අකක්ෙමිත්වාති ඉදං විහාමර භික්ඛූනං 

ෙජ්ඣායාදිෙද්දෙවනූපචාරවිජහනත්ථංවුත්තං,  හා ග් කතො ඔක්ෙම් ාතිඉදං

 ග් පටිපන්නානං භික්ඛූනං ෙවනූපචාරාතික්ක නත්ථං, ගුම්කබ්න වාතිආදි

දේෙනූපචාරවිජහනත්ථං. කසොපි කෙනචිෙම්ක නපුකරඅරුකණඑව ච්ඡතීති
ඉමිනා ආමරොචනාය කතාය ෙබ්මබසු භික්ඛූසු බහිවිහාරං  මතසුපි
ඌමන මණචරණමදොමෙො වා විප්පවාෙමදොමෙො වා න මහොති 

ආමරොචනත්ථත්තා ෙහවාෙේොති දේමෙති. මතනාහ ‘‘අයඤ්චා’’තිආදි.
අිචක්ඛිත්තවත්මතන අන්මතොඋපචාර තානං ෙබ්මබෙම්පි ආමරොමචතබ්බා. 

‘‘අයං නික්ඛිත්තවත්තස්ස පරිහාකරො’’ති වුත්තං, තත්ථ නික්ඛිත්තවත්තස්සාති 
වත්තං ිචක්ඛිපිත්වා පරිවෙන්තේොති අත්මථො. අයං පමනත්ථ මථරේෙ
අධිප්පාමයො – වත්තං ිචක්ඛිපිත්වා පරිවෙන්තේෙ උපචාර තානං ෙබ්මබෙං
ආමරොචනකි්චං නත්ථි, දිට්ඨරූපානං සුතෙද්දානං ආමරොමචතබ්බං, 
අදිට්ඨඅසුතානම්පි අන්මතොද්වාදෙහත්ථ තානං ආමරොමචතබ්බං. ඉදං වත්තං

ිචක්ඛිපිත්වාපරිවෙන්තේෙලක්ඛණන්ති. කථරස්සාති හාපදු ත්මථරේෙ. 

238. කුක්කුච්චවිකනොදනත්ථායාති ඉම සු පටි්ඡන්නදිවෙප්ප ාමණන 
පරිවසිතදිවමෙසු ‘‘සියුං නු මඛො තිවිධරත්ති්මඡදකාරණයුත්තාිච කාිචචි
දිවොිච, එවං ෙති අපරිපුණ්ණපරිවාෙදිවෙත්තා න  ානත්තාරමහො භමවයය, 
අෙතිච ානත්තාරහභාමව ානත්තංදින්නම්පිඅදින්නංමයවභමවයය, එවඤ්ච 
ෙතිආපන්නාපත්තිමතොවුට්ඨානංනභමවයයා’’තිඉ ේෙවිනයකුක්කු්චේෙ 
විමනොදනත්ථාය. එමකන වා ද්වීහි වා තීහි වා දිවමෙහි අධිකතරාිච දිවොිච
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පරිවසිත්වා නනු චායං පරිවුත්ථපරිවාමෙො, තේ ාමනන  ානත්තම ව
යාචිතබ්බං, අථ කේ ා වත්තං ෙ ාදියිත්වා  ානත්තං යාචිතබ්බන්ති ආහාති

මචොදනං නසිකමරොන්මතනවුත්තං ‘‘අයඤ්හිවත්කතස ාදින්කන’’තිආදි.හි
යේ ා අයං භික්ඛු වත්මත ෙ ාදින්මන එව  ානත්තාරමහො මහොති, න
අෙ ාදින්මන, ඉති තේ ා වත්තං ෙ ාදියිත්වා  ානත්තං යාචිතබ්බන්ති
ෙම්බන්මධො.නනුචකම් වාචායං ‘‘මෙො පරිවුත්ථපරිවාමෙොෙඞ්ඝං ානත්තං
යාචති’’ඉ්මචව වුත්තං, න වුත්තං ‘‘ෙ ාදින්නවත්මතො’’ති, අථ කේ ා
‘‘වත්මත ෙ ාදින්මන එව  ානත්තාරමහො මහොතී’’ති වුත්තන්ති මචොදනං

ෙන්ධායාහ ‘‘නික්ඛිත්තවත්කතන පරිවුත්ථත්තා’’ති. යේ ා අයං භික්ඛු
ිචක්ඛිත්තවත්මතන හුත්වා පරිවුත්මථො මහොති, මනො අිචක්ඛිත්තවත්මතන, 
තේ ා ිචක්ඛිත්තවත්මතන හුත්වා පරිවුත්ථත්තා අයං භික්ඛු වත්මත
ෙ ාදින්මනඑව ානත්තාරමහොමහොති, මනො අෙ ාදින්මනතිමයොජනා.තථාහි

වුත්තං ‘‘අනික්ඛිත්තවත්තස්ස පන පුන ස ාදානකිච්චං නත්ථි. කසො හි

පටිච්ඡන්නදිවසාකක්ෙක කනව ානත්තාරකහොකහොක, තස් ාතස්ස ානත්තං

දාතබ්බ්ක වා’’ති. 

චතූහි පඤ්චහි වා භික්ඛූහි සද්ධින්ති ඌමන මණචරණමදොො

විමු්චනත්ථං. පරික්ඛිත්තස්සවිහාරස්සපරික්කඛපකතොතිආදිකිඤ්චාපි පාළියං
නත්ථි, අථ මඛො අට්ඨකථාචරියානං වචමනන තථා එව පටිපජ්ජිතබ්බන්ති ච

වුත්තං. ‘‘අත්ථිභාවං සල්ලක්කඛත්වාති ද්වාදෙහත්මථ උපචාමර 
ෙල්ලක්මඛත්වා, අිචක්ඛිත්තවත්තානං උපචාරසී ාය ආ තභාවං
ෙල්ලක්මඛත්වා ෙහවාොදිකං මවදිතබ්බන්ති ච වුත්තං. ‘ිචක්ඛිපන්මතන
ආමරොමචත්වා ිචක්ඛිපිතබ්බං පමයොජනං අත්ථී’ති ච වුත්තං, න පන තං
පමයොජනං දේසිත’’න්ති වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී. චූ වග්  97) වුත්තං, 
වත්තමභදදුක්කටා මු්චනපමයොජනංමහොතීතිමවදිතබ්බං. 

239. අබ්භානං ොතුං න වට්ටතීතිකතම්පි අකතම ව මහොතීති අත්මථො. 

‘‘කතනාපි වත්තං ස ාදියිත්වා දකරොකචත්වා අබ්භානං යාචිතබ්බ්’’න්ති
වුත්තත්තා අබ්භානයාචනත්ථං  ානත්තේෙ ෙ ාදියනකාමලපි 
ආමරොමචතබ්බම ව. පුබ්මබ  ානත්තචාරිතකාමල ආමරොචිතම වාති
අනාමරොමචත්වා අබ්භානං න යාචිතබ්බන්ති විඤ්ඤායති. එවං
 ානත්තයාචනකාමලපිපරිවාෙංෙ ාදියිත්වා ආමරොමචතබ්බම වාතිදට්ඨබ්බං. 

240. චිණ්ණ ානත්කතො භික්ඛු අබ්කභතබ්කබ්ොති චිණ්ණ ානත්තේෙ ච 
අබ්භානාරහේෙ ච ිචන්නානාකරණත්තා වුත්තං. අඤ්ඤථා ‘‘අබ්භානාරමහො 
අබ්මභතබ්මබො’’ති වත්තබ්බං සියා. උක්මඛපනීයකම් කමතොපි අත්තමනො
ලද්ධිග් හණවමෙන ෙභා භික්ඛුම්හිෙතිතේෙඅනාමරොචාමපතුංනලභති. 
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පටුන 

‘‘අනන්තරායිකේෙපනඅන්තරායිකෙඤ්ඤායඡාදයමතොඅ්ඡන්නාවා’’ති 

පාමඨො. අමවරිභාමවන ෙභාම ො අකවරිසභාක ො. ‘‘ෙභා ෙඞ්ඝාදිමෙෙං 
ආපන්නේෙ පන ෙන්තිමක ආවි කාතුං න වට්ටතී’’ති පෙඞ් මතො ඉමධව
පකාසිතං. ලහුමකසු පටික්මඛමපො නත්ථි. තත්ථ ඤත්තියා ආවි කත්වා
උමපොෙථං කාතුං අනුඤ්ඤාතත්තා ලහුකෙභා ං ආවි කාතුං වට්ටතීති.
ෙභා ෙඞ්ඝාදිමෙෙං පන ඤත්තියා ආමරොචනං න වට්ටතීති කිර. ‘‘තේෙ
ෙන්තිමක තං ආපත්තිං පටිකරිේෙතීති ( හාව. 171) වුත්තත්තා 
ලහුකේමෙවායං ෙ නුඤ්ඤාතා. න හි ෙක්කා සුද්ධේෙ එකේෙ ෙන්තිමක 
ෙඞ්ඝාදිමෙෙේෙ පටිකරණංකාතු’’න්තිලිඛිතං.ලහුමකසුපිෙභා ං ආවිකාතුං
න වට්ටතීති. තේ ා එව හි ඤත්තියා ආවිකරණං අනුඤ්ඤාතං, ඉතරථා තං 
ිචරත්ථකං සියා. අඤ්ඤ ඤ්ඤාමරොචනේෙ වට්ටති, තමතො න වට්ටතීති
දීපනත්ථම ව ඤත්තියා ආවිකරණ නුඤ්ඤාතං, මතමනව ඉධ 

‘‘සභා සඞ්ඝාදිකසසං දපන්නස්සා’’තිආදි වුත්තං, අය ත්මථො ‘‘එත්තාවතා
මතද්මවිචරාපත්තිකාමහොන්ති, මතෙංෙන්තිමකමෙමෙහිෙභා ාපත්තිමයො 
මදමෙතබ්බා’’ති වචමනන කඞ්ඛාවිතරණියම්පි (කඞ්ඛා. අට්ඨ.
ිචදානවණ්ණනා) පකාසිමතොව. ෙඞ්ඝාදිමෙෙං පන ඤත්තියා ආමරොමචත්වා
උමපොෙථං කාතුං වට්ටති. තේොඤත්තියා අය ත්මථො – යදා සුද්ධං භික්ඛුං
පේසිේෙති, තේෙෙන්තිමකඅඤ්ඤ ඤ්ඤාමරොචනවමෙන පටිකරිේෙති, එවං
පටිකමත ‘‘න ච, භික්ඛමව, ොපත්තිමකන පාතිම ොක්ඛං මෙොතබ්බං, මයො 
සුමණයය, ආපත්ති දුක්කටේො’’ති (චූ ව. 386) වුත්තාපත්තිමතො ම ොක්මඛො
මහොති, තේ ා‘‘ රුකංවාමහොතුලහුකංවා, ඤත්තියාආවිකාතුංවට්ටතී’’ති

වුත්තං. උමභොසු නමයසු යුත්තතරං  මහතබ්බං. ‘‘නා ඤ්කචවදපත්ක චාති

මතන මතනවීතික්කම නාපන්නාපත්ති දපත්ක.නා න්තිතේො ආපත්තියා

නා ’’න්ති ලිඛිතං. දකරොකචත්වා නික්ඛිපිතබ්බ්න්ති එත්ථ ආමරොචනං
වත්තමභදදුක්කටපරිහරණප්පමයොජනන්ති මවදිතබ්බං. 

‘‘ෙතිමයව අන්තරාමය අන්තරායිකෙඤ්ඤී ඡාමදති, අ්ඡන්නා මහොති. 
අන්තරායිකේෙ පන අන්තරායිකෙඤ්ඤාය වා අනන්තරායිකෙඤ්ඤාය වා

ඡාදයමතො අ්ඡන්නාවා’’තිපි පාමඨො. අකවරීති හිතකාම ො. උද්ධස්කත

අරුකණති උට්ඨිමත අරුමණ. සුද්ධස්ස සන්කකෙති ෙභා ෙඞ්ඝාදිමෙෙං

අනාපන්නේෙ ෙන්තිමක. වත්ථුන්ති අසුචිම ොචනාදිවීතික්ක ං. 

සුක්ෙවිස්සට්ඨීක වත්ථු කචව ක ොත්තඤ්චාති ‘‘සුක්කවිේෙට්ඨී’’ති ඉදං
අසුචිම ොචනලක්ඛණේෙ වීතික්ක ේෙ පකාෙනමතො වත්ථු මචව මහොති, 
ෙජාතියොධාරණවිජාතියවිිචවත්තෙභාවාය සුක්කවිේෙට්ඨියාඑවපකාෙනමතො

ම ොත්තඤ්ච මහොතීති අත්මථො.  ං තායතීති හි ම ොත්තං. සඞ්ඝාදිකසකසොක

නා ඤ්කචව දපත්ක චාති ෙඞ්ඝාදිමෙමෙොති මතන මතන වීතික්කම න
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ආපන්නේෙ ආපත්තිිචකායේෙ නා පකාෙනමතො නා ඤ්මචව මහොති, 
ආපත්තිෙභාවමතොආපත්තිච. 

සුද්ධස්සාති ෙභා ෙඞ්ඝාදිමෙෙං අනාපන්නේෙ, තමතො වුට්ඨිතේෙ වා. 

අඤ්ඤස්මින්ති සුද්ධන්තපරිවාෙවමෙන ආපත්තිවුට්ඨානමතො අඤ්ඤේමිං
ආපත්තිවුට්ඨාමන. පටි්ඡාදියිත්ථාති පටි්ඡන්නා. කා ො? ආපත්ති. දිවොදීහි
පරි්ඡින්දිත්වා වෙනංපරිවාමෙො.මකොමෙො? විනයකම් කරණං.පටි්ඡන්නාය

ආපත්තියාපරිවාමෙො පටිච්ඡන්නපරිවාකසො. 

පටි්ඡන්නපරිවාෙකථාිචට්ඨිතා. 

සුද්ධන්තපරිවාසෙථා 

242. සුජ්ඣනං සුද්මධො, මකො මෙො? ආපත්තිවි ම ො. අ ති ඔොනභාවං
 ්ඡතීති අන්මතො, සුද්මධො අන්මතො යේෙ පරිවාෙේොති සුද්ධන්මතො, 

සුද්ධන්මතොචමෙොපරිවාමෙො චාති සුද්ධන්තපරිවාකසො, සුද්ධකාලංපරියන්තං
කත්වා අසුද්ධකාලප්ප ාමණනපරි්ඡින්දිත්වාකතපරිවාමෙො. 

සුද්ධන්තපරිවාෙකථාිචට්ඨිතා. 

ඔධානසක ොධානපරිවාසෙථා 

243. ෙම ොධීයමත ෙම ොධානං, නානාකාලිකානානාවත්ථුකාආපත්තිමයො
අග්ඝාදිවමෙන ෙම ොධානං එකීකරණං, ෙම ොධාමනත්වා කමතො පරිවාමෙො 

සක ොධානපරිවාකසොති විග් මහො. කම් වාචායං ‘‘පටිකේසිමතො ෙඞ්මඝන 
ඉත්ථන්නාම ො භික්ඛු අන්තරා ෙම්බහුලානං ආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානං 
මූලායපටිකේෙනා, ඛ ති ෙඞ්ඝේෙ, තේ ා තුණ්හී, එවම තං ධාරයාමී’’ති
එත්ථ  තයත්ථධාතුයා කම් ිච ච නයනත්ථධාතුයා කම් ිච ච
තදත්ථෙම්පදාමන ච විභත්තිපරිණාම  චාති ඉම සු චතූසු ඨාමනසු
ආයාමදෙේෙ වුත්තත්තා, පටිපුබ්බකෙධාතුයා ච නයනත්ථත්තා ‘‘මූලායා’’ති
ඉදං‘‘පටිකේසිමතො’’තිඑත්ථ කම් ං, තේ ා‘‘පටිකේසිමතො…මප.… මූලාය’’ 
ඉති එත්තකම ව භවිතබ්බං, න ‘‘මූලායපටිකේෙනා’’ති එවං  ඤ්ඤ ානා
ෙද්දවිදුමනො ‘‘පටිකේෙනා’’තිඉදංඅධිකන්ති වාවමදයයං ක්මඛයයංවා, න
පමනතං වත්තබ්බං. නවපාමඨසුමයව අයං පාමඨො ෙද්දලක්ඛණයුත්මතො වා
අයුත්මතො වාති චින්මතතබ්මබො, න පන පාළියට්ඨකථාදිමතො ආ මතසු 
මපොරාණපාමඨසු.මතසුපනකථංමයොජිය ාමනොඅයංපාමඨොෙද්දයුත්තියාච
අත්ථයුත්තියා ච ෙ න්නා මතො භමවයයාති මයොජනාකාමරොමයව
චින්මතතබ්මබො. අයඤ්ච පාමඨො මපොරාණපාළිපාමඨොව, තේ ා
‘‘මූලායපටිකේෙනා’’ති ඉදං කරණවමෙන විපරිණාම ත්වා
‘‘මූලායපටිකේෙනාය පටිකේසිමතො’’තිමයොමජතබ්බං. 
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කථං පමනතේෙ මපොරාණපාඨභාමවො ජාිචතබ්මබොති? පකරමණ
ආ තත්තා. වුත්තඤ්හිවි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී.චූ වග් 2.102) ‘‘පාළියං
පටිකේසිමතො ෙඞ්මඝන උදායි භික්ඛු අන්තරා එකිේො ආපත්තියා…මප.… 
මූලායපටිකේෙනාති ඉදං කරණවමෙන විපරිණාම ත්වා මූලායපටිකේෙනාය
පටිකේසිමතොති මයොමජතබ්බ’’න්ති. අථ වා ‘‘මූලාය පටිකේෙනා
මූලායපටිකේෙනා’’ති අලුත්තෙ ාෙවමෙන උත්තරපමදන ෙ ාෙං කත්වා
ෙඞ්මඝන ඉත්ථන්නාම ො භික්ඛු අන්තරා ෙම්බහුලානං ආපත්තීනං 
අප්පටි්ඡන්නානං මහතු පටිකේසිමතො. ො මූලායපටිකේෙනා ඛ ති
ෙඞ්ඝේොතිමයොමජතබ්බං.තථාහිවුත්තංතත්මථව(වි.වි. ටී.චූ වග් 2.102) 
‘‘අථ වා මූලායපටිකේෙනා ඛ ති ෙඞ්ඝේොති උත්තරපමදන ෙහ 
ප්චත්තවමෙමනවමයොමජතුම්පිවට්ටතී’’ති. 

තං කදන්කතන පඨ ං මූලාය පටිෙස්සිත්වා පච්ඡාපරිවාකසො දාතබ්කබ්ොති
එත්ථ තං ඔධානෙම ොධානපරිවාෙං මදන්මතන පඨ ං තං භික්ඛුං මූලාය
පටිකේසිත්වා මූලදිවමෙ ආකඩ්ඪිත්වා තේෙ අන්තරාපත්තියා 
ෙම ොධානපරිවාමෙො දාතබ්මබොතිඅත්මථො. යථාකිං වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි.
ටී. චූ වග්  2.102) ‘‘උදායිං භික්ඛුං අන්තරා එකිේො ආපත්තියා…මප.… 
මූලායපටිකේසිත්වාති එත්ථඅන්තරාඑකිේොආපත්තියාමහතුභූතායඋදායිං
භික්ඛුං මූලාය පටිකේසිත්වා මූලදිවමෙ ආකඩ්ඪිත්වා තේො අන්තරාපත්තියා
ෙම ොධානපරිවාෙං මදතූති මයොජනා’’ති වුත්තං.  හාසු ත්මථරවාමද 

දවිොරාකපත්වා විස්සජ්කජතබ්කබ්ොති තේෙ අමතකි්ඡභාවං මතමනව
ෙඞ්ඝේෙ පාකටං කාමරත්වා ලජ්ජී ණමතො විමයොජනවමෙන
විේෙජ්මජතබ්මබොතිඅත්මථො. 

ඔධානෙම ොධානපරිවාෙකථාිචට්ඨිතා. 

අග්ඝසක ොධානපරිවාසෙථා 

244. අග්මඝන අග්ඝවමෙන අරහවමෙන ෙම ොධානං අග්ඝෙම ොධානං, 
ආපන්නාසු ෙම්බහුලාසු ආපත්තීසු යා ආපත්තිමයො චිරතරප්පටි්ඡන්නාමයො, 
තාෙං අග්මඝන ෙම ොධාය තාෙං රත්තිපරි්මඡදවමෙන අවමෙොනං
ඌනතරප්පටි්ඡන්නානං ආපත්තීනං පරිවාමෙො දීයති, අයං වු්චති 

අග්ඝසක ොධාකනො . සතං දපත්කකයොති කායෙංෙග් ාදිවමෙන එකදිවමෙ

ආපන්නා ෙතං ආපත්තිමයො. දසසතන්ති ෙහේෙආපත්තිමයො. රත්තිෙතං

ඡාදයිත්වානාති මයොමජතබ්බං. ‘‘අග්ඝසක ොධාකනො නා  ෙභා වත්ථුකාමයො
ෙම්බහුලා ආපත්තිමයො ආපන්නේෙ බහුරත්තිං පටි්ඡාදිතාපත්තියං
ිචක්ඛිපිත්වා දාතබ්මබො, ඉතමරො නානාවත්ථුකානං වමෙනාති අයම මතෙං
විමෙමෙො’’තිවජිරබුද්ධිටීකායං(වජිර.ටී. චූ වග්ග් 102) වුත්තං. 
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පටුන 

අග්ඝෙම ොධානපරිවාෙකථාිචට්ඨිතා. 

246. ලිඞ් පරිවත්තනකකථායං යදිකේෙචි භික්ඛුමනො ඉත්ථිලිඞ් ං පාතු
භමවයය, කිංමතනපුනඋපජ්ඣා මහතබ්බා, පුනඋපෙම්පදාකාතබ්බා, කිං 
භික්ඛූපෙම්පදාමතො පට්ඨාය වේෙ ණනා කාතබ්බා, උදාහු ඉමතො පට්ඨායාති

පු්ඡායෙති තංපරිහරිතු ාහ ‘‘සකච’’තිආදි.එවංෙන්මතොභික්ඛුනී භික්ඛූනං

 ජ්මඣමයවවසිතබ්බංභමවයයාතිමචොදනංෙන්ධායාහ ‘‘අප්පකරූප’’න්තිආදි.
එවං ෙන්මත භික්ඛුභූතකාමල ආපජ්ජිතාපත්තිමයො කථං කාතබ්බාති මචොදනං

 නසි කත්වා ආහ ‘‘යා කදසනා ාමිනිකයො වා’’තිආදි. තත්ථ භික්ඛූනං

භික්ඛුනීහි සාධාරණාති ෙඤ්චරිත්තාදමයො. අසාධාරණාති 
සුක්කවිේෙට්ඨිආදමයො.මහොතුභ වමතොඅනුඤ්ඤාතවමෙනලිඞ්ම පරිවත්මත 
අොධාරණාපත්තීහිවුට්ඨිතභාමවො, පුනපකතිලිඞ්ම උප්පන්මනපුනආපත්ති

සියාති ආෙඞ්කං පරිහරිතුං ‘‘පුන පෙකලිඞ්ක ’’තිආදි වුත්තං. ඉදාිච ත ත්ථං

පාළියා ොමධතුං ‘‘වුත්තඤ්කචත’’න්තිආදි ාහ. තේෙත්මථො
පඨ පාරාජිකවණ්ණනාය ටීකාසු (ොරත්ථ. ටී. 2.69; වජිර. ටී. පාරාජික 69) 
වුත්තනමයමනව දට්ඨබ්මබො, ඉධ පන  රුකාපත්තිවුට්ඨානකථාභූතත්තා
ොමයවකථා වු්චමත. 

247. තත්ථ භික්ඛුනීහි සාධාරණාය පටිච්ඡන්නාය දපත්කයාති

ෙඤ්චරිත්තාදිආපත්තියා, මහත්වත්මථ මචතං කරණවචනං. පරිවසන්තස්සාති

අනාදමර ොමිවචනං. පක්ඛ ානත්තක ව දාතබ්බ්ං, න පුන පරිවාමෙො

දාතබ්මබො භික්ඛුිචභාමව අපරිවාොරහත්තාති අධිප්පාමයො.  ානත්තං

චරන්තස්සාති අනාදමරමයව ොමිවචනං, ඡාරත්ත ානත්මත ආචිණ්මණමයව
පරිවත්තති, පුන පක්ඛ ානත්තම ව දාතබ්බන්ති. මතන වක්ඛති ‘‘ෙමච

චිණ්ණ ානත්තේො’’තිආදි. අකුසලවිපාකෙ පරික්ඛීකණති පුරිසින්ද්රියේෙ
අන්තරධානං ෙන්ධාය වුත්තං. ඉත්ථින්ද්රියපතිට්ඨානං පන කුෙලවිපාකම ව.
වුත්තඤ්හි අට්ඨකථායං ‘‘උභයම්පි අකුෙමලන අන්තරධායති, කුෙමලන

පටිලබ්භතී’’ති. ඡාරත්තං  ානත්තක ව දාතබ්බ්ං, නපරිවාමෙො දාතබ්මබො, න
වාපක්ඛ ානත්තංදාතබ්බං. 

‘‘අයං පන විමෙමෙො’’ති වත්වා තං විමෙෙං දේමෙතු ාහ ‘‘සකච’’තිආදි. 

පරිවාසදානංනත්ථි, ඡාරත්තං  ානත්තක වදාතබ්බ්ං. කේ ා? භික්ඛුිචකාමල
පටි්ඡන්නත්තා. භික්ඛුකාමල ඡන්නාමයව හි ආපත්ති පරිවාොරහා මහොති, 

මනො භික්ඛුිචකාමලති අයම තාෙං විමෙමෙො. පක්ඛ ානත්තං චරන්කයාති
අනාදමර ොමිවචනං, පක්ඛ ානත්මත ආචිණ්මණමයවාති අත්මථො. තථා හි

වක්ඛති ‘‘චිණ්ණ ානත්තායා’’තිආදි. ඡාරත්තං  ානත්තං චරන්තස්සාතිආදි
වුත්තනයම ව. 
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පරිවාසවිනිච්ඡයකථා 

ඉදාිච ෙඞ්ඝාදිමෙොපත්තියේ ා ොවමෙෙ රුකාපත්තිමහොතිෙමතකි්ඡා, 
තේ ා යථා නා  මරො ාතුමරො පුග් මලො කිඤ්චි අත්තමනො හිතසුඛකාරණං
කාතුංනෙක්මකොති, තම නංකාරුණිමකොතිකි්ඡමකොකරුණාෙඤ්මචොදිමතො 
තිකි්ඡං කත්වා ම ලඤ්ඤමතො වුට්ඨාමපත්වා හිතසුඛං ජමනති, එවං 
ෙඞ්ඝාදිමෙොපත්තිෙ ඞ්ගී පුග් මලො ආණාවීතික්ක න්තරායිකභාවමතො
ෙග් ම ොක්ඛ ග් ං මෙොමධතුං න ෙක්මකොති, තම නං  හාකාරුණිමකො
භ වා  හාකරුණාය ෙඤ්මචොදිත ානමෙො අමනමකහි නමයහි ආපත්තිමතො
වුට්ඨානං කත්වා ෙග් ම ොක්ඛසුමඛ පතිට්ඨමපති, භ වමතො 
අධිප්පායඤ්ඤුමනො අට්ඨකථාචරියාපි අමනමකහි කාරමණහි භ වමතො
වචනේෙ අත්ථං පකාමෙත්වා විසුද්ධකා ානං නයං මදන්ති, තථා
ටීකාචරියාදමයොපි. එවං දින්මන පන නමය මයොිචමෙො  නසි කාතුං
ෙක්මකොන්තා පණ්ඩිතා යථානුසිට්ඨං පටිපජ්ජන්ති, අෙක්මකොන්තා අඤ්ඤථා 
අත්ථං  මහත්වා න යථානුසිට්ඨං පටිපජ්ජන්ති, මතෙං දිට්ඨානු තිං
අනු ්ඡන්තා සිේොදමයොපි තමථව කමරොන්ති, තේ ා භ වමතො වචනඤ්ච
පුබ්මබනාපරං ෙංෙන්දිත්වා අට්ඨකථාටීකාදිවචනඤ්ච ෙම් ා තුලයිත්වා
තථමතො භ වමතො අධිප්පායං ඤත්වා යථානුසිට්ඨං පටිපජ්ජන්මතහි
 රුකාපත්තිමතොවුට්ඨහනත්ථංමයොම ොකරණීමයො. 

තේ ා යදා භික්ඛූ ආ ්ඡන්ති විනයධරේෙ ෙන්තිකං 
‘‘ රුකාපත්තිවුට්ඨානංකරිේො ා’’ති, තදාවිනයධමරන ‘‘ත්වංකතරාපත්තිං 
ආපන්මනො’’ති පු්ඡිතබ්මබො. ‘‘ෙඞ්ඝාදිමෙෙං ආපන්මනො’’ති වුත්මත 
‘‘කතරෙඞ්ඝාදිමෙෙ’’න්තිපු්ඡිත්වා‘‘ඉ ංනා ා’’තිවුත්මතසුක්කවිේෙට්ඨියං 
ම ොමචතුකා මචතනා, උපක්කම ො, මු්චනන්තිතීණිඅඞ් ාිච.කායෙංෙග්ම 
 නුේසිත්ථී, ඉත්ථිෙඤ්ඤිතා, කායෙංෙග් රාම ො, මතන රාම න වායාම ො, 
හත්ථග් ාහාදිෙ ාපජ්ජනන්ති පඤ්ච අඞ් ාිච. දුට්ඨුල්ලවාචායං  නුේසිත්ථී, 
ඉත්ථිෙඤ්ඤිතා, දුට්ඨුල්ලවාචේොදරාම ො, මතන රාම න ඔභාෙනං, 
තඞ්ඛණවිජානනන්තිපඤ්චඅඞ් ාිච. අත්තකාම  නුේසිත්ථී, ඉත්ථිෙඤ්ඤිතා, 
අත්තකා පාරිචරියාය රාම ො, මතන රාම න වණ්ණභණනං, 
තඞ්ඛණවිජානනන්ති පඤ්ච අඞ් ාිච. ෙඤ්චරිත්මත මයසු ෙඤ්චරිත්තං 
ෙ ාපජ්ජති, මතෙං  නුේෙජාතිකතා, නාලංවචනීයතා, 
පටිග් ණ්හනවී ංෙනප්චාහරණානීති පඤ්ච අඞ් ාිච. කුටිකාමර
උල්ලිත්තාදීනං අඤ්ඤතරතා, මහට්ඨි ප ාණෙම්භමවො, අමදසිතවත්ථුකතා, 
ප ාණාතික්කන්තතා, අත්තුද්මදසිකතා, වාො ාරතා, මලපඝටනාති ෙත්ත
ප ාණයුත්තාදීසුඡධාඅඞ් ාිච. විහාරකාමරතාිචමයවඡඅඞ් ාිච.දුට්ඨමදොමෙ
යංමචොමදති, තේෙඋපෙම්පන්මනොති ෙඞ්ඛයප  නං, තේමිංසුද්ධෙඤ්ඤිතා, 
මයන පාරාජිමකන මචොමදති, තේෙ දිට්ඨාදිවමෙන අමූලකතා, 
චාවනාධිප්පාමයන ෙම්මුඛාමචොදනා, තේෙ තඞ්ඛණවිජානනන්ති පඤ්ච
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අඞ් ාිච. අඤ්ඤභාගිමය අඤ්ඤභාගියේෙ අධිකරණේෙ කඤ්චිමදෙං
මලෙ ත්තං උපාදියනතා, පුරි ාිච පඤ්චාති ඡ අඞ් ාිච. ෙඞ්ඝමභමද මභදාය 
පරක්ක නං, ධම් කම්ම න ෙ නුභාෙනං, කම් වාචාපරිමයොොනං, 
අප්පටිිචේෙජ්ජනන්ති චත්තාරිඅඞ් ාිච.මභදානුවත්තමකඅඞ්ම සුයථාතත්ථ
පරක්ක නං, එවං ඉධ අනුවත්තනන්ති චත්තාරි අඞ් ාිච. දුබ්බමච අඞ්ම සු
යථා තත්ථ පරක්ක නං, එවං ඉධ අවචනීයකරණතාති චත්තාරි අඞ් ාිච.
කුලදූෙමක අඞ්ම සු යථා තත්ථ පරක්ක නං, එවං ඉධ ඡන්දාදීහි පාපනන්ති
චත්තාරිඅඞ් ාිච.ඉතිඉ ාිචඅඞ් ාිචමෙොමධත්වාෙමච අඞ් පාරිපූරීමහොති, 
‘‘ෙඞ්ඝාදිමෙමෙො’’ති වත්තබ්මබො. මනො මච, ‘‘නායං ෙඞ්ඝාදිමෙමෙො, 
ථුල්ල්චයාදීසු අඤ්ඤතරාපත්තී’’ති වත්වා ‘‘නායං වුට්ඨාන ාමිනී, 
මදෙනා ාමිනී අයං ආපත්ති, තේ ා පතිරූපේෙ භික්ඛුේෙ ෙන්තිමක
මදමෙහී’’තිවත්වා මදොමපතබ්මබො. 

අථ පන අනාපත්ති්ඡායා පඤ්ඤායති, ‘‘අනාපත්තී’’ති වත්වා 
උමයයොමජතබ්බා. ෙමච පන ෙඞ්ඝාදිමෙේඡායා පඤ්ඤායති, ‘‘ත්වං ඉ ං
ආපත්තිං ආපජ්ජිත්වාඡාමදසි, නඡාමදසී’’තිපු්ඡිත්වා‘‘නඡාමදමී’’තිවුත්මත
‘‘මතන හි ත්වං න පරිවාොරමහො,  ානත්තාරමහොව මහොතී’’ති වත්තබ්මබො.
‘‘ඡාමදමී’’ති පන වුත්මත ‘‘දෙසු ආකාමරසු අඤ්ඤතරකාරමණන ඡාමදසි, 
උදාහු අඤ්ඤකාරමණනා’’ති පු්ඡිත්වා ‘‘දෙසු අඤ්ඤතරකාරමණනා’’ති
වුත්මත‘‘එවම්පි ානත්තාරමහොමහොති, න පරිවාොරමහො’’තිවත්තබ්මබො.අථ
‘‘අඤ්ඤකාරමණනා’’ති වදති, එවං ෙන්මතපි ‘‘ත්වං ආපත්තිආපන්නභාවං
ජානන්මතො පටි්ඡාමදසි, උදාහු අජානන්මතො’’ති පු්ඡිත්වා ‘‘අජානන්මතො
පටි්ඡාමදමී’’ති වුත්මත ච ‘‘ආපත්තිආපන්නභාවං ෙරන්මතො පටි්ඡාමදසි, 
උදාහුවිෙරිත්වාපටි්ඡාමදසී’’තිපු්ඡිත්වා‘‘විෙරිත්වාපටි්ඡාමදමී’’ති වුත්මත
ච ‘‘ආපත්තිආපන්නභාමව මව තිමකො හුත්වා පටි්ඡාමදසි, උදාහු
ිචබ්මබ තිමකො හුත්වා’’තිපු්ඡිත්වා ‘‘මව තිමකොහුත්වා’’තිවුත්මතච ‘‘න
ත්වංපරිවාොරමහො,  ානත්තාරමහොවමහොතී’’තිවත්තබ්මබො. 

අථ ‘‘ජානන්මතො පටි්ඡාමදමී’’තිවුත්මතච ‘‘ෙරන්මතො පටි්ඡාමදමී’’ති
වුත්මත ච ‘‘ිචබ්මබ තිමකො හුත්වා පටි්ඡාමදමී’’ති වුත්මත ච ‘‘ත්වං
පරිවාොරමහො’’ති වත්තබ්මබො. වුත්තඤ්මහතං ෙමු්චයක්ඛන්ධමක (චූ ව.
144) ‘‘මෙො එවං වදති ‘යායං, ආවුමෙො, ආපත්ති ජානපටි්ඡන්නා, ධම්මිකං
තේො ආපත්තියා පරිවාෙදානං, ධම් ත්තා රුහති. යා ච ඛ්වායං, ආවුමෙො, 
ආපත්ති අජානප්පටි්ඡන්නා, අධම්මිකං තේො ආපත්තියා පරිවාෙදානං, 
අධම් ත්තා න රුහති. එකිේො, ආවුමෙො, ආපත්තියා භික්ඛු
 ානත්තාරමහො’’’තිච, ‘‘මෙොඑවංවදති ‘යායං ආපත්තිෙර ානපටි්ඡන්නා, 
ධම්මිකං තේො ආපත්තියා පරිවාෙදානං, ධම් ත්තා රුහති. යා ච ඛ්වායං
ආපත්ති අෙර ානපටි්ඡන්නා, අධම්මිකං තේො ආපත්තියා පරිවාෙදානං, 
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අධම් ත්තා න රුහති. එකිේො, ආවුමෙො, ආපත්තියා භික්ඛු 
 ානත්තාරමහො’’’ති ච, ‘‘මෙො එවං වදති ‘යායං, ආවුමෙො, ආපත්ති
ිචබ්මබ තිකපටි්ඡන්නා, ධම්මිකංතේොආපත්තියාපරිවාෙදානං, ධම් ත්තා
රුහති.යාචඛ්වායං, ආවුමෙො, ආපත්ති මව තිකපටි්ඡන්නා, අධම්මිකංතේො
ආපත්තියා පරිවාෙදානං, අධම් ත්තානරුහති.එකිේො, ආවුමෙො, ආපත්තියා 
භික්ඛු ානත්තාරමහො’’’තිච. 

එවං පරිවාොරහභාවං පකාමෙත්වා ‘‘අයං භික්ඛු පරිවාොරමහො, තීසු 
පරිවාමෙසුකතරපරිවාොරමහො’’තිචින්මතත්වා‘‘භික්ඛුත්වංකතිආපත්තිමයො 
ඡාමදසී’’ති පු්ඡිත්වා ‘‘එකං ආපත්ති’’න්ති වා ‘‘ද්මව තීණි තතුත්තරි වා 
ආපත්තිමයො ඡාමදමී’’ති වා වුත්මත ‘‘කතීහං ත්වං ආපත්තිං පටි්ඡාමදසී’’ති 
පු්ඡිත්වා ‘‘එකාහම වාහං පටි්ඡාමදමී’’ති වා ‘‘ද්වීහං තීහං තතුත්තරි වා 
පටි්ඡාමදමී’’ති වා වුත්මත ‘‘යාවතීහං පටි්ඡාමදසි, තාවතීහං ත්වං 
පටිවසිේෙසී’’ති වත්තබ්මබො. වුත්තඤ්මහතං භ වතා ‘‘යාවතීහං ජානං
පටි්ඡාමදති, තාවතීහං මතන භික්ඛුනා අකා ා පරිවත්ථබ්බ’’න්ති. තමතො
‘‘අයං භික්ඛු ආපත්තිපරියන්තං ජානාති, තේ ා පටි්ඡන්නපරිවාොරමහො’’ති
(පාරා.442) ඤත්වා තදනුරූපාකම් වාචාකාතබ්බා. 

එත්ථ ච ආපත්තිපරියන්තපු්ඡනං කම් වාචාකරණත්ථම ව මහොති, 
රත්තිපරියන්තපු්ඡනං පන තදත්ථඤ්මචව සුද්ධන්තපරිවාෙේෙ 
අනනුරූපභාවදේෙනත්ථඤ්ච මහොති. වුත්තඤ්හි අට්ඨකථායං (චු ව. අට්ඨ.
102) ‘‘මෙො දුවිමධො චූ සුද්ධන්මතො  හාසුද්ධන්මතොති, දුවිමධොපි මචෙ
රත්තිපරි්මඡදංෙකලංවා එක්චංවාඅජානන්තේෙචඅෙරන්තේෙචතත්ථ
මව තිකේෙචදාතබ්මබො. ආපත්තිපරියන්තංපන‘අහංඑත්තකාආපත්තිමයො
ආපන්මනො’තිජානාතුවා,  ාවා, අකාරණම ත’’න්ති.තමතොතේෙභික්ඛුමනො
ිචසීදනට්ඨානං ජාිචතබ්බං. දුවිධඤ්හි ිචසීදනට්ඨානං අිචක්ඛිත්තවත්මතන
ිචසීදිතබ්බට්ඨානං, ිචක්ඛිත්තවත්මතන ිචසීදිතබ්බට්ඨානන්ති. 

තත්ථ අප්පභික්ඛුමක විහාමර ෙභා භික්ඛූනං වෙනට්ඨාමන
උපචාරසී ාපරි්ඡින්මනො අන්මතොවිහාමරො අිචක්ඛිත්තවත්මතන 
ිචසීදිතබ්බට්ඨානං මහොති. උපචාරසී ං අතික්කම්   හා ග් මතො ඔක්කම්  
ගුම්බවතිපටි්ඡන්නට්ඨානං ිචක්ඛිත්තවත්මතන ිචසීදිතබ්බට්ඨානං මහොති.
වුත්තඤ්හි අට්ඨකථායං (චූ ව. අට්ඨ. 102) ‘‘ෙමච අප්පභික්ඛුමකො විහාමරො
මහොති, ෙභා ා භික්ඛූ වෙන්ති, වත්තං අිචක්ඛිපිත්වා විහාමරමයව
රත්තිපරිග් මහො කාතබ්මබො. අථ න ෙක්කා මෙොමධතුං, වුත්තනමයමනව
වත්තං ිචක්ඛිපිත්වා ප්චූෙෙ මය එමකන භික්ඛුනා ෙද්ධිං
 ානත්තවණ්ණනායංවුත්තනමයමනව උපචාරසී ංඅතික්කමිත්වා හා ග් ා
ඔක්කම්  පටි්ඡන්නට්ඨාමන ිචසීදිත්වා අන්මතොඅරුමණමයව
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වුත්තනමයමනව වත්තං ෙ ාදියිත්වා තේෙ භික්ඛුමනො පරිවාමෙො 
ආමරොමචතබ්මබො’’ති. ‘‘ ානත්තවණ්ණනායංවුත්තනමයමනවා’’තිච ‘‘ෙමච
අප්පභික්ඛුමකො විහාමරොමහොති, ෙභා ාභික්ඛූවෙන්ති, වත්තං අිචක්ඛිපිත්වා
අන්මතොවිහාමරමයව රත්තිමයො  මණතබ්බා. අථ න ෙක්කා මෙොමධතුං, 
වුත්තනමයමනවවත්තංිචක්ඛිපිත්වා ප්චූෙෙ මයචතූහිපඤ්චහිවාභික්ඛූහි
ෙද්ධිං පරික්ඛිත්තේෙ විහාරේෙ පරික්මඛපමතො, අපරික්ඛිත්තේෙ
පරික්මඛපාරහට්ඨානමතො ද්මව මලඩ්ඩුපාමත අතික්කමිත්වා  හා ග් මතො
ඔක්කම්  ගුම්මබන වා වතියා වා පටි්ඡන්නට්ඨාමන ිචසීදිතබ්බ’’න්ති (වි.
ෙඞ් .අට්ඨ.238) ඉදංවචනංෙන්ධායවුත්තං. 

තත්ථ අප්පභික්ඛුකෙොවිහාකරොකහොතීතිඉදං බහුභික්ඛුමකවිහාමරඅඤ්මඤ
භික්ඛූ  ්ඡන්ති, අඤ්මඤ භික්ඛූ ආ ්ඡන්ති, තේ ා
රත්ති්මඡදවත්තමභදකාරණාිච මෙොමධතුං දුක්කරත්තා වුත්තං. වක්ඛති හි

‘‘අථ න ෙක්කා මෙොමධතු’’න්ති. සභා ා භික්ඛූ වසන්තීති ඉදං විෙභා ානං
මවරීභික්ඛූනං ෙන්තිමක වත්තං ආමරොමචන්මතො පකාමෙතුකාම ො මහොති, 
තේ ාවුත්තං.වුත්තඤ්හිඅට්ඨකථායං(චූ ව.අට්ඨ.102; වි. ෙඞ් .අට්ඨ.236) 
‘‘තේ ා අමවරිෙභා ේෙ ෙන්තිමක ආමරොමචතබ්බා. මයො පන විෙභාම ො 
මහොති සුත්වා පකාමෙතුකාම ො, එවරූපේෙ උපජ්ඣායේෙපි ෙන්තිමක
නාමරොමචතබ්බා’’ති, තේ ා විෙභා ානං වෙනට්ඨාමන වත්තං අෙ ාදියිත්වා

බහිමයව කාතුම්පි වට්ටතීති දට්ඨබ්බං. විහාකරකයවාති
අන්මතොඋපචාරසී ායම ව. වක්ඛතිහි ‘‘අථනෙක්කා…මප.… උපචාරසී ං

අතික්කමිත්වා’’ති. රත්කපරිග් කහො ොතබ්කබ්ොති රත්ති ණනා කාතබ්බා.

වුත්තඤ්හි  ානත්තවණ්ණනායං ‘‘රත්තිමයො  මණතබ්බා’’ති. අථනසක්ො

කසොකධතුන්තිබහුභික්ඛුකත්තා වාවිහාරේෙවිෙභා ානංවෙනට්ඨානත්තාවා

රත්ති්මඡදවත්තාමභදකාරණාිචපිමෙොමධතුං නෙක්කා. වත්තංනික්ඛිපිත්වාති

පරිවාෙවත්තං ිචක්ඛිපිත්වා. පච්චූසස කයතිප්ඡි යා කාමලඅරුමණොදයමතො 
පුමරතරම ව. තථා හි වක්ඛති ‘‘අන්මතොඅරුමණමයව වුත්තනමයන වත්තං

ෙ ාදියිත්වා තේෙ භික්ඛුමනො පරිවාමෙො ආමරොමචතබ්මබො’’ති. එකෙන

භික්ඛුනා සද්ධින්ති විප්පවාෙරත්ති්මඡදවිමු්චනත්ථං විනා පකතත්මතන 
ෙභික්ඛුකආවාෙඅඅක්ඛුකඅනාවාෙ  නෙඞ්ඛාතවත්තමභදවිමු්චනත්ථඤ්ච 
වුත්තං. තථා හි වුත්තං ‘‘න, භික්ඛමව, පාරිවාසිමකන භික්ඛුනා ෙභික්ඛුකා
ආවාොඅභික්ඛුමකොඅනාවාමෙො න්තබ්මබොඅඤ්ඤත්රපකතත්මතනඅඤ්ඤත්ර 
අන්තරායා’’ති(චූ ව.76). 

 ානත්තවණ්ණනායං වුත්තනකයනාති ‘‘පරික්ඛිත්තේෙ විහාරේෙ
පරික්මඛපමතො, අපරික්ඛිත්තේෙපරික්මඛපාරහට්ඨානමතො ද්මවමලඩ්ඩුපාමත
අතික්කමිත්වා’’ති වුත්තනමයන. යදි එවං විෙ මිදං නයදේෙනං, 
පරික්මඛපපරික්මඛපාරහට්ඨාමන එව හි උපචාරසී ා මහොති, කේ ා තත්ථ
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උපචාරසී මතො ද්මවමලඩ්ඩුපාතාතික්කම ො වුත්මතො, ඉධ පන
උපචාරසී ාතික්කම ො එවාති? ේචං, තථාපි විහාමර භික්ඛූනං
ෙජ්ඣායාදිෙද්දෙවනෙබ්භාවමතො සුවිදූරාතික්කම ො වුත්මතො, ඉධ පන
උපචාරසී මතො අතික්ක  ත්මතොපි අතික්කම ොමයවාති කත්වා වුත්මතො.
බුද්ධ තඤ්ඤුමනොහිඅට්ඨකථාචරියා.තථාහිවුත්තං වජිරබුද්ධිටීකායං(වජිර.
ටී. චූ වග්  97) ‘‘පරික්ඛිත්තේෙ විහාරේෙ පරික්මඛපමතොතිආදි කිඤ්චාපි
පාළියං නත්ථි, අථ මඛො අට්ඨකථාචරියානං වචමනන තථා එව 
පටිපජ්ජිතබ්බන්තිචවුත්ත’’න්ති. 

 ානත්තවණ්ණනායං චතූහි පඤ්චහි වා භික්ඛූහි සද්ධින්ති ඉදං පන

ඌමන මණචරණරත්ති්මඡදවිමු්චනත්ථං වුත්තං. ද්කව කලඩ්ඩුපාකත

අකක්ෙමිත්වාතිආදි අඤ්මඤෙං භික්ඛූනං ෙවනූපචාරදේෙනූපචාරවිජහනත්ථං

වුත්තං. මතමනවාහ ටීකාචරිමයො ‘‘ද්කව කලඩ්ඩුපාකත අකක්ෙමිත්වාති ඉදං
විහාමර භික්ඛූනං ෙජ්ඣායාදිෙද්දෙවනූපචාරවිජහනත්ථං වුත්තං, 

‘ හා ග් කතො ඔක්ෙම් ාති ඉදං  ග් පටිපන්නානං භික්ඛූනං

ෙවනූපචාරවිජහනත්ථං, ගුම්කබ්න වාතිආදි දේෙනූපචාරවිජහනත්ථ’’න්ති.
තේ ා යථාවුත්තං දුවිධං ඨානං පරිවෙන්ත ානත්තචාරිකභික්ඛූහි
ිචසීදිතබ්බට්ඨානං මහොති. මතසු ච යදි අන්මතොවිහාමරමයව ිචසීදිත්වා
පරිවෙති, උපචාරසී  තානං ෙබ්මබෙං භික්ඛූනං ආමරොමචතබ්බං මහොති. අථ
බහිඋපචාරසී ායං, දිට්ඨරූපානං සුතෙද්දානං ආමරොමචතබ්බං. 
අදිට්ඨඅසුතානම්පි අන්මතොද්වාදෙහත්ථ තානං ආමරොමචතබ්බම ව.
වුත්තඤ්හි වජිරබුද්ධිටීකායං ‘‘වත්තං ිචක්ඛිපිත්වා වෙන්තේෙ
උපචාරසී  තානං ෙබ්මබෙං ආමරොචනකි්චං නත්ථි, දිට්ඨරූපානං
සුතෙද්දානංආමරොමචතබ්බං.අදිට්ඨඅේසුතානම්පි අන්මතොද්වාදෙහත්ථ තානං
ආමරොමචතබ්බං. ඉදං වත්තං ිචක්ඛිපිත්වා වෙන්තේෙ ලක්ඛණන්ති
වුත්ත’’න්ති. ඉදඤ්ච වත්තං අිචක්ඛිපිත්වා වෙන්තේෙ අන්මතොවිහාමරමයව
රත්තිපරිග් හේෙ ච ිචක්ඛිපිත්වා වෙන්තේෙ උපචාරසී ං අතික්කමිත්වා
වත්තෙ ාදානේෙ ච අට්ඨකථායං වුත්තත්තා වුත්තං. උපචාමරො පන 
අන්මතොසී ාය ඨිතානං ෙකලඋපචාරසී ා මහොති, බහිඋපචාරසී ාය ඨිතානං
ද්වාදෙහත්ථ ත්තං. මතමනව හි උද්මදෙභත්තාදිෙඞ්ඝලාමභො යදි 
අන්මතොසී ාය උප්පජ්ජති, සී ට්ඨකෙඞ්ඝේෙ මහොති. යදි බහිසී ායං, 
ද්වාදෙහත්ථබ්භන්තමර පත්තභික්ඛූනං, තේ ා උපචාරවමෙනපි එෙ අත්මථො
විඤ්ඤායති. තථා හි වුත්තං වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී. චූ වග්  97) 

‘‘අත්ථිභාවං සල්ලක්කඛත්වාති ද්වාදෙහත්මථ උපචාමර ෙල්ලක්මඛත්වා
අිචක්ඛිත්තවත්තානංඋපචාරසී ාය ආ තභාවංෙල්ලක්මඛත්වා ෙහවාොදිකං
මවදිතබ්බන්තිචවුත්ත’’න්ති. 



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 
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පටුන 

එවං අිචක්ඛිත්තවත්තානං හුත්වා පරිවෙන්තානං අන්මතොවිහාමරමයව 
වෙනේෙ, ිචක්ඛිත්තවත්තානං හුත්වා පරිවෙන්තානං විහාරමතො බහි ද්මව
මලඩ්ඩුපාමත අතික්කමිත්වාවෙනේෙචඅට්ඨකථාදීසුපකරමණසුආ තත්තා
තථා තනමයො පකරණා තනමයො මහොති. ඉදාිච පන ආචරියා
අිචක්ඛිත්තවත්තේෙ ච රත්ති්මඡදවත්තමභදමදොමෙ පරිහරිතුං 
අතිදුක්කරත්තා, ිචක්ඛිත්තවත්තේෙ ච මදවසිකං ප්චූෙෙ මය
බහිසී   නේෙ දුක්ඛත්තා, වා ෙරීෙපාදිපරිෙයේෙ ච ආෙඞ්කිතබ්බභාවමතො 
රත්ති්මඡදවත්තමභදපරිහරණවමෙනලක්ඛණපාරිපූරිම ව නසිකමරොන්තා 
ිචක්ඛිත්තවත්තාපි ෙ ානා අන්මතොවිහාමරමයව පරිවාෙවෙනඤ්ච
 ානත්තචරණඤ්ච කමරොන්ති. 

එක්මච ආචරියා බහිඋපචාරසී ායං පතිරූපට්ඨාමන පකතත්තානං 
භික්ඛූනං වෙනොලං කාරාමපත්වා පාරිවාසිකභික්ඛූනං ිචපජ්ජන ඤ්චං
ෙබ්බමතො ඡන්නපරි්ඡින්නං ෙද්වාරබන්ධනං සුගුත්තං කාරාමපත්වා තං
පමදෙං වතියා පරික්ඛිපාමපත්වා ොයන්හෙ මය තත්ථ  න්ත්වා
උපට්ඨාකො මණරාදමයො ිචවත්තාමපත්වා පුරි යාම  වා  ජ්ඣි යාම  වා
ෙ න්තමතො ෙද්දඡිජ්ජනකාමල පකතත්තභික්ඛූ ොලායං ිචපජ්ජාමපත්වා
පාරිවාසිකභික්ඛූ වත්තංෙ ාදාමපත්වා ආමරොචාමපත්වා අත්තමනො අත්තමනො
 ඤ්චමකසු ිචපජ්ජාමපත්වා ප්ඡි යා කාමල උට්ඨාමපත්වා අරුමණ
උට්ඨිමත ආමරොචාමපත්වා වත්තං ිචක්ඛිපාමපන්ති. එෙ නමයො පකරමණසු

අනා තත්තාආචරියානං  මතනකතත්තා දචරියනකයො නා . එෙ නමයොපි
යථාරුතමතො පකරමණසු අනා මතොපි පකරණානුමලො වමෙන
රත්ති්මඡදවත්තමභදමදොමෙ පරිහරිත්වා ලජ්ජිමපෙමලහි බහුේසුමතහි
සික්ඛාකාම හිවිනමයපකතඤ්ඤූහිවිචාරිමතො ෙ ාමනොසුන්දමරොපෙත්මථොව
මහොති, තේ ා‘‘අනුමලො නමයො’’තිපිවත්තුංවට්ටති. 

නනු ච අිචක්ඛිත්තවත්තානංමයව අන්මතොවිහාමර වෙනං අට්ඨකථායං 
වුත්තං, අථ කේ ා ිචක්ඛිත්තවත්තාපි ෙ ානා වෙන්තීති? ේචං, තත්ථ පන 
අප්පභික්ඛුකත්තා ෙභා භික්ඛූනං වෙනට්ඨානත්තා ච 
රත්ති්මඡදවත්තමභදමදොමෙ ච පරිහරිතුං ෙක්කුමණයයභාවමතො
ෙකලරත්තින්දිවම්පි වත්තං අිචක්ඛිපිත්වා වෙනං වුත්තං, ඉධ පන තථා
අෙක්කුමණයයභාවමතො දිවා වත්තං ිචක්ඛිපිත්වා රත්තියං ෙ ාදියන්මතො
ආ න්තුකානං අනා  නකාලභාවමතො, ෙද්දඡිජ්ජනකාලභාවමතො ච
රත්ති්මඡදාදිමදොමෙපරිහරිතුංෙක්කුමණයයත්තා තදනුමලොම ොමයවමහොතීති
 න්ත්වාආචරියාඑවංකමරොන්තීතිදට්ඨබ්බං. 

එවංමහොතු, බහිඋපචාරසී ායවෙන්තානංපටි්ඡන්නට්ඨාමනිචසීදනම ව 
අට්ඨකථායං වුත්තං, න පකතත්තොලාකරණ ඤ්චකරණාදීිච, අථ කේ ා
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එතාිච කමරොන්තීති? ේචං, තථාපි පකතත්තොලාකරණං පාරිවාසිකානං
භික්ඛූනං පකතත්මතහි භික්ඛූහි 
විප්පවාෙරත්ති්මඡදවත්තමභදමදොෙපරිහරණත්ථං, තං ‘‘තමයො මඛො, උපාලි, 
පාරිවාසිකේෙ භික්ඛුමනො රත්ති්මඡදා ෙහවාමෙො, විප්පවාමෙො, 
අනාමරොචනා’’ති වුත්තපාඨං (චූ ව. 83) අනුමලොම ති.  ඤ්චකරණං 
ෙහවාෙරත්ති්මඡදවත්තමභදමදොෙපරිහරණත්ථං, තං ‘‘න, භික්ඛමව, 
පාරිවාසිමකනභික්ඛුනා පකතත්මතනභික්ඛුනාෙද්ධිංඑක්ඡන්මනආවාමෙ
වත්ථබ්බං, නඑක්ඡන්මනඅනාවාමෙ වත්ථබ්බං, නඑක්ඡන්මනආවාමෙවා
අනාවාමෙ වා වත්ථබ්බ’’න්ති වුත්තපාඨඤ්ච (චූ ව. 81) යථාවුත්තපාඨඤ්ච
අනුමලොම ති. ආදි-ෙද්මදන ොයන්හෙ මය   නාදීිච ෙඞ් ණ්හාති. මතසු
අට්ඨකථායං ප්චූෙෙ මය   මන එව වුත්මතපි ොයන්හෙ මය   නං 
රත්ති  නේෙ බහුපරිේෙයත්තා පරිේෙයවිමනොදනත්ථං, තං ‘‘අන්තරායමතො 
පරිමු්චනත්ථාය න්තබ්බම වා’’තිවුත්තංඅට්ඨකථාපාඨං (චූ ව.අට්ඨ.76) 
අනුමලොම ති. උපට්ඨාකො මණරාදීනං ිචවත්තාපනං අනුපෙම්පන්මනන 
ෙහමෙයයෙඞ්කාිචවත්තනත්ථං, තං ‘‘මයො පන භික්ඛු අනුපෙම්පන්මනන
ෙහමෙයයං කප්මපයය, පාචිත්තිය’’න්ති වුත්තං  ාතිකාපාඨං (පාචි. 49) 
අනුමලොම ති.පුරි යාම  වා ජ්ඣි යාම වාෙ න්තමතොෙද්දඡිජ්ජනකාමල
පකතත්තභික්ඛූොලායං ිචපජ්ජාමපත්වාපාරිවාසිකභික්ඛූනංවත්තෙ ාදාපනං
අඤ්ඤභික්ඛූනං ෙද්දෙවනවිවජ්ජනත්ථං, තං
අනාමරොචනරත්ති්මඡදමදොෙපරිහරණත්ථං, තං යථාවුත්තරත්ති්මඡදපාඨං
අනුමලොම ති. 

නනු ච අට්ඨකථායං අන්මතොඅරුමණමයව වත්තෙ ාදාපනං වුත්තං, අථ 
කේ ා ‘‘පුරි යා  ජ්ඣි යාම සූ’’ති වුත්තන්ති? නායං මදොමෙො, 
හිමයයොඅරුණුග්  නමතො පට්ඨාය හි යාව අජ්ජඅරුණුග්  නා එමකො
රත්තින්දිමවො අජ්ජඅරුණේෙ අන්මතො නා , අජ්ජඅරුණමතො පට්ඨාය
ප්ඡාකාමලො අරුණේෙ බහි නා , තේ ා පුරි  ජ්ඣි යාම සු 
කතවත්තෙ ාදානම්පි අරුමණොදයමතො පුමර කතත්තා අන්මතොඅරුමණ
කතංමයව මහොති. වත්තං අෙ ාදියිත්වා ිචපජ්ජමන ච ෙති ිචද්දාවමෙන
අරුණුග්  නකාලං අජාිචත්වාවත්තෙ ාදානංඅතික්කන්තං භමවයය, තේ ා 
පුමරතරම ව ෙ ාදානං කත්වා ිචපජ්ජනං ඤායා තං මහොති, 
‘‘අන්මතොඅරුමණමයව වුත්තනමයමනව වත්තං ෙ ාදියිත්වා’’ති
වුත්තඅට්ඨකථාපාඨඤ්ච(චූ ව.අට්ඨ.102) අනුමලොම ති. 

එවං මහොතු, එවං ෙන්මතපි කේ ා ‘‘ආමරොචාමපත්වා’’ති වුත්තං, නනු 
 ා කසී ායං ෙ ාදින්නකාමලමයව වත්ත ාමරොචිතන්ති? ේචං ආමරොචිතං, 
අයං පන භික්ඛු දිවා වත්තං ිචක්ඛිපිත්වා ිචසින්මනො, ඉදාිච ෙ ාදින්මනො, 
තේ ා  ා කසී ාය ආමරොචිතම්පි පුන ආමරොමචතබ්බං මහොති. ඉදම්පි
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‘‘අන්මතොඅරුමණමයවවුත්තනමයමනවවත්තං ෙ ාදියිත්වාතේෙභික්ඛුමනො
පරිවාමෙො ආමරොමචතබ්මබො’’ති පාඨං (චූ ව. අට්ඨ. 102) අනුමලොම ති. අථ
‘‘අත්තමනො අත්තමනො  ඤ්චමකසු ිචපජ්ජාමපත්වා’’ති කේ ා වුත්තං, නනු
අඤ්ඤ ඤ්ඤේෙ  ඤ්මචසු ිචපජ්ජ ානාපි පකතත්තොලමතො
ිචබ්මබොදකපතනට්ඨානමතො බහි ිචපජ්ජ ානා ෙහවාෙරඅආ්මඡදමදොෙමතො
මුත්තාමයවාති? නපමනවංදට්ඨබ්බං.නහි පාරිවාසිමකොපකතත්තභික්ඛූමහව
එක්ඡන්මන ිචපන්මනො ෙහවාෙරත්ති්මඡදප්පත්මතො මහොති, අථ මඛො
අඤ්ඤ ඤ්ඤම්පි මහොතිමයව. වුත්තඤ්මචතං ෙ න්තපාොදිකායං (චූ ව. 
අට්ඨ.81) ‘‘ෙමචහිද්මවපාරිවාසිකාඑකමතොවමෙයයං, මතඅඤ්ඤ ඤ්ඤේෙ 
අජ්ඣාචාරං ඤත්වා අ ාරවා වා විප්පටිොරිමනො වා හුත්වා පාපිට්ඨතරං වා
ආපත්තිං ආපජ්මජයයං විබ්භම යයං වා, තේ ා මනෙං ෙහමෙයයා
ෙබ්බප්පකාමරන පටික්ඛිත්තා’’ති. ‘‘ප්ඡි යා කාමලඋට්ඨාමපත්වාඅරුමණ
උට්ඨිමත ආමරොචාමපත්වා වත්තං ිචක්ඛිපාමපන්තී’’ති එත්ථ අරුමණ
අනුට්ඨිමතමයවවත්තිචක්ඛිපමනකරිය ාමන රත්ති්මඡමදොමහොති, ොරත්ති
 ණනූප ා න මහොති, තේ ා පඨ පරි්මඡමද වුත්තං අරුණකථාවිිච්ඡයං
ඔමලොමකත්වාඅරුණුග්  නභාමවොසුට්ඨුජාිචතබ්මබො. 

‘‘ආමරොචාමපත්වා වත්තං ිචක්ඛිපාමපතබ්බ’’න්ති වුත්තං. කේ ා
ආමරොචාමපති, නනු ෙ ාදින්නකාමලමයව ආමරොචිතන්ති? ේචං, තථාපි
පාරිවාසිකවත්තෙ ාදානකාමල ආමරොචිමතසු භික්ඛූසු එක්මච 
ිචක්ඛිපනකාමල ්ඡන්ති, අඤ්මඤආ ්ඡන්ති, එවංපරිෙෙඞ්ක නම්පිසියා, 
තථා ච ෙති අභිනවා තානං ෙබ්භාවා ආමරොමචතබ්බං මහොති, අෙති පන
අභිනවා තභික්ඛුම්හි ආමරොචනකි්චං නත්ථි. එවං ෙන්මතපි ආමරොචමන
මදොොභාවමතො පුනආමරොචනංඤායා තං මහොති,  ානත්තචරණකාමල පන
ෙ ාදාමන ආමරොචිමතපි ිචක්ඛිපමන අවේෙං ආමරොමචතබ්බම ව. කේ ා? 
දිවෙන්තරභාවමතො. ‘‘මදවසිකං ආමරොමචතබ්බ’’න්ති (චූ ව. අට්ඨ. 90) හි
වුත්තං. එවං ෙන්මතපි ොයං ෙ ාදානකාමල ආමරොමචේෙති, තේ ා 
ිචක්ඛිපමන ආමරොචනකි්චං නත්ථීති මච? න, ොයං ෙ ාදානකාමල එමත
භික්ඛූ ආ ්ඡිේෙන්තිපි, නආ ්ඡිේෙන්තිපි, අනා තානංකථංආමරොමචතුං
ලභිේෙති, අනාමරොචමන ච ෙති රත්ති්මඡමදො සියා, තේ ා තේමිං දිවමෙ
අරුමණ උට්ඨිමත වත්තිචක්ඛිපනමතො පුමරමයව ආමරොමචතබ්බන්ති මනො
 ති, සුට්ඨුතරං උපධාමරත්වා  මහතබ්බං. එවං පකරණා තනමයන වා
පකරණානුමලො ආචරියනමයන වා ෙම් ාෙම්බුද්ධේෙ ආණං 
පතිට්ඨාමපන්මතන විනයමකොවිමදන බහුේසුමතන ලජ්ජීමපෙලභූමතන
විනයධමරන විසුද්ධිකා ානං මපෙලානං භික්ඛූනං සීලවිසුද්ධත්ථාය සුට්ඨු
විචාමරත්වා පරිවාෙවත්තා ානත්තචරණවත්තාිචආචික්ඛිතබ්බානීති. 
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ඉ ේමිංඨාමනලජ්ජීභික්ඛූනංපරිවාොදිකථායකුෙලත්ථං නානාවාදනමයො
වු්චමත– මකචිභික්ඛූ‘‘පකතත්තොලංකුරු ාමනනතේොොලාය ජ්මඣ 
ථම්භං ිචමිත්තං කත්වා තමතො ද්වාදෙහත්ථ ත්තං පමදෙං ෙල්ලක්මඛත්වා
යථා පඤ්ඤත්මත පාරිවාසිකානං  ඤ්මච ිචපන්නේෙ භික්ඛුේෙ ගීවා තේෙ
පමදෙේෙඋපරිමහොති, තථාපඤ්ඤාමපතබ්මබො.එවංකමතසුකතංමහොතී’’ති
වදන්ති කමරොන්ති ච. එක්මච ‘‘ ඤ්මච ිචපන්නේෙ භික්ඛුේෙ කටි තේෙ
පමදෙේෙඋපරි මහොති, යථාපඤ්ඤාමපතබ්මබො, එවංකමතසුකතංමහොතී’’ති
වදන්තිකමරොන්ති ච, තං වචනං මනව පාළියං, නඅට්ඨකථාටීකාදීසුවිජ්ජති, 
මකවලං මතෙං පරිකප්පම ව. අයං පන මනෙං අධිප්පාමයො සියා – 
‘‘ද්වාදෙහත්ථං පන උපචාරං මුඤ්චිත්වා ිචසීදිතුං වට්ටතී’’ති අට්ඨකථායං
වුත්තවචනඤ්ච ‘‘අථ ද්වාදෙහත්ථං උපචාරං ඔක්කමිත්වා අජානන්තේමෙව 
 ්ඡති, රත්ති්මඡමදො මහොති එව, වත්තමභමදො පන නත්ථී’’ති
අට්ඨකථාවචනඤ්ච (චූ ව. අට්ඨ. 97) ‘‘අදිට්ඨඅේසුතානම්පි
අන්මතොද්වාදෙහත්ථ තානං ආමරොමචතබ්බ’’න්ති වුත්තටීකාවචනඤ්ච
(ොරත්ථ. ටී. චූ වග්  3.97) ‘‘අදිට්ඨඅේසුතානම්පි 
අන්මතොද්වාදෙහත්ථ තානං ආමරොමචතබ්බං, ‘ඉදං වත්තං ිචක්ඛිපිත්වා
වෙන්තේෙ ලක්ඛණ’න්තිවුත්ත’’න්තිවුත්තවජිරබුද්ධිටීකාවචනඤ්ච(වජිර.ටී.

චූ වග්  97) ‘‘අත්ථිභාවං සල්ලක්කඛත්වාති ද්වාදෙහත්මථ උපචාමර 
ෙල්ලක්මඛත්වා, අිචක්ඛිත්තවත්තානං උපචාරසී ාය ආ තභාවං
ෙල්ලක්මඛත්වා ෙහවාොදිකංමවදිතබ්බ’’න්තිවුත්තංවජිරබුද්ධිටීකාවචනඤ්ච
පේසිත්වාඅමයොිචමෙො අත්ථං මහත්වාෙබ්බත්ථද්වාදෙහත්ථම වප ාණං, 
තමතො ඌනම්පි අධිකම්පි න වට්ටති, තේ ා යථාවුත්තනමයන  ජ්මඣ
ථම්භමතොද්වාදෙහත්ථ ත්මතපමදමෙ ිචපන්නේෙභික්ඛුේෙ ගීවාවාකටිවා
මහොතු, එවං ෙන්මත ද්වාදෙහත්ථප්පමදමෙ පාරිවාසිකභික්ඛු මහොති, තමතො
ෙහවාෙමතොවාවිප්පවාෙමතොවා රත්ති්මඡදවත්තමභදමදොොනමහොන්තීති. 

තමත්රවං යුත්තායුත්තවිචාරණා කාතබ්බා. යථාවුත්තපාමඨසු පඨ පාඨේෙ
අය ධිප්පාමයො – පකතත්තභික්ඛුම්හි ඡ ාය ිචසින්මන යදි පාරිවාසිකභික්ඛු
ආෙමන ිචසීදිතුකාම ො, පකතත්තේෙ භික්ඛුමනො ිචසින්නට්ඨානමතො 
ද්වාදෙහත්ථං උපචාරං මුඤ්චිත්වාව ිචසීදිතුං වට්ටති, න 
ද්වාදෙහත්ථබ්භන්තමරති. එමතන ද්වීසුපි ඡ ාය ිචසින්මනසු 
ද්වාදෙහත්ථබ්භන්තමරපි වට්ටති, ද්වාදෙහත්ථප්පමදෙමතො බහි ිචසීදන්මතො

ආෙමනපි ිචසීදිතුං වට්ටතීති දේමෙති. මතනාහ ‘‘න ඡ ාය නිසින්කනති 
පකතත්මතභූමියංිචසින්මනඉතමරනඅන්ත මෙොතිණෙන්ථමරපිඋ්චතමර
වාලිකතමලපි වා න ිචසීදිතබ්බං, ද්වාදෙහත්ථං පන උපචාරං මුඤ්චිත්වා
ිචසීදිතුං වට්ටතී’’ති (චූ ව. අට්ඨ. 81). ඉති පකතත්මත ඡ ාය ිචසින්මන
පාරිවාසිමකන ිචසීදිතබ්බට්ඨානදීපමකො අයං පාමඨො, න
 ඤ්චපඤ්ඤාපනට්ඨානෙයනට්ඨානදීපමකො, තං පුබ්බාපරපරිපුණ්ණං ෙකලං
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පාඨං අමනොමලොමකත්වා එකමදෙ ත්තම ව පේසිත්වා පරිකප්පවමෙන
අමයොිචමෙොඅධිප්පායං  ණ්හන්ති. 

දුතියපාඨේෙපනඅය ධිප්පාමයො– බහිඋපචාරසී ාය පටි්ඡන්නට්ඨාමන
වත්තං ෙ ාදියිත්වා ිචසින්මන භික්ඛුේමිං තේෙ ිචසින්නට්ඨානමතො
ද්වාදෙහත්ථං උපචාරං ඔක්කමිත්වා තේෙ අජානන්තේමෙව අඤ්මඤො භික්ඛු
 ්ඡති, තේෙ පාරිවාසිකේෙ භික්ඛුමනො රත්ති්මඡමදො මහොති, වත්තමභමදො
පන නත්ථි.කේ ා රත්ති්මඡමදොමහොති? උපචාරංඔක්කමිතත්තා.කේ ාන
වත්තමභමදො? අජානන්තත්තාති. එමතන බහිඋපචාරසී ාය උපචාමරො
ද්වාදෙහත්ථප්ප ාමණොමහොති ආමරොචනක්මඛත්තභූමතොති දේමෙති. මතනාහ
‘‘ගුම්මබනවාවතියාවාපටි්ඡන්නට්ඨාමන ිචසීදිතබ්බං, අන්මතොඅරුමණමයව
වුත්තනමයන වත්තං ෙ ාදියිත්වා ආමරොමචතබ්බං. ෙමච අඤ්මඤො මකොචි
භික්ඛු මකනචිමදව කරණීමයන තං ඨානං ආ ්ඡති, ෙමච එෙ තං පේෙති, 
ෙද්දං වාේෙසුණාති, ආමරොමචතබ්බං.අනාමරොමචන්තේෙරත්ති්මඡමදොමචව
වත්තමභමදො ච. අථ ද්වාදෙහත්ථං උපචාරං ඔක්කමිත්වා අජානන්තේමෙව
 ්ඡති, රත්ති්මඡමදො මහොතිඑව, වත්තමභමදො පනනත්ථී’’ති (චූ ව. අට්ඨ.
97). ඉති අයම්පි පාමඨො ආමරොචනක්මඛත්තදීපමකො මහොති, න
 ඤ්චපඤ්ඤාපනාදිදීපමකොතිදට්ඨබ්බං. 

තතියපාඨේෙ පන අය ධිප්පාමයො – කිං බහිඋපචාරසී ාය 
වත්තෙ ාදානට්ඨානං ආ තභික්ඛූනං දිට්ඨරූපානං සුතෙද්දානංමයව 
ආමරොමචතබ්බන්ති පු්ඡාය ෙති අදිට්ඨඅේසුතානම්පි
අන්මතොද්වාදෙහත්ථ තානං ආමරොමචතබ්බන්ති විේෙජ්මජතබ්බන්ති. එමතන
අදිට්ඨඅේසුතානං පන අන්මතොද්වාදෙහත්ථ තානංමයව ආමරොමචතබ්බං, න
බහිද්වාදෙහත්ථ තානං, දිට්ඨසුතානං පන අන්මතොද්වාදෙහත්ථ තානම්පි
බහිද්වාදෙහත්ථ තානම්පි ආකාොදි තානම්පි ආමරොමචතබ්බම වාති
දේමෙති.මතනාහ‘‘අයංපමනත්ථමථරේෙඅධිප්පාමයො– වත්තං ිචක්ඛිපිත්වා
පරිවෙන්තේෙඋපචාර තානංෙබ්මබෙංආමරොචනකි්චංනත්ථි, දිට්ඨරූපානං
සුතෙද්දානංආමරොමචතබ්බං, අදිට්ඨඅේසුතානම්පි අන්මතොද්වාදෙහත්ථ තානං
ආමරොමචතබ්බං. ඉදං වත්තං ිචක්ඛිපිත්වා පරිවෙන්තේෙ ලක්ඛණ’’න්ති
(ොරත්ථ. ටී. චූ වග්  3.97). ඉති අයම්පි පාමඨො 
ආමරොමචතබ්බලක්ඛණදීපමකො මහොති, න  ඤ්චපඤ්ඤාපනාදිදීපමකොති.
චතුත්ථපාඨේෙ අධිප්පාමයොපිතතියපාඨේෙඅධිප්පායෙදිමෙොව. 

පඤ්ච පාඨේෙපනඅය ධිප්පාමයො– අත්ථිභාවං සල්ලක්කඛත්වාතිඑත්ථ
එතේමිං අට්ඨකථාවචමන ිචක්ඛිත්තවත්තානං භික්ඛූනං අත්තමනො
ිචසින්නට්ඨානමතො ද්වාදෙහත්මථ උපචාමර අඤ්මඤෙං භික්ඛූනං අත්ථිභාවං
ෙල්ලක්මඛත්වා අිචක්ඛිත්තවත්තානං උපචාරසී ාය අඤ්මඤෙං භික්ඛූනං 
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ආ තභාවං ෙල්ලක්මඛත්වා ෙහවාොදිකං මවදිතබ්බං. දදි-ෙද්මදන
විප්පවාෙඅනාමරොචනඌමන මණචරණාිච ෙඞ් ණ්හාති. අයඤ්ච යේ ා
 ණේෙ ආමරොමචත්වා භික්ඛූනඤ්ච අත්ථිභාවං ෙල්ලක්මඛත්වා වසි, තේ ා
ිචක්ඛිත්තවත්තානං බහිඋපචාරසී ාය ෙ ාදින්නත්තා අත්තමනො
ිචසින්නට්ඨානමතො ද්වාදෙහත්මථ උපචාමර අඤ්මඤෙං භික්ඛූනං අත්ථිභාවං 
ෙල්ලක්මඛත්වා අිචක්ඛිත්තවත්තානං අන්මතොවිහාමර ෙ ාදින්නත්තා
උපචාරසී ාය අඤ්මඤෙං භික්ඛූනං ආ තභාවං ෙල්ලක්මඛත්වා 
ෙහවාෙවිප්පවාෙඅනාමරොචනඌමන මණචරණෙඞ්ඛාතාිච
වත්ත්මඡදකාරණාිච මවදිතබ්බානීති. වුත්තඤ්හි අට්ඨකථායං (චූ ව. අට්ඨ.
97) ‘‘අයඤ්ච යේ ා  ණේෙ ආමරොමචත්වා භික්ඛූනඤ්ච අත්ථිභාවං
ෙල්ලක්මඛත්වාවවසි, මතනේෙඌමන මණචරණමදොමෙොවා විප්පවාමෙොවා
න මහොතී’’ති. ඉති අයඤ්ච පාමඨො පකතත්තභික්ඛූසු  මතසුපි වත්තං 
ආමරොමචත්වාභික්ඛූනංඅත්ථිභාවංෙල්ලක්මඛත්වාවසිතත්තාමදොොභාවම ව
දීමපති, න  ඤ්චපඤ්ඤාපනාදීිච.ඉතිඉම ෙංපාඨානංඅමයොිචමෙොඅධිප්පායං
 මහත්වා ‘‘ෙබ්බත්ථ ද්වාදෙහත්ථම ව ප ාණ’’න්ති  ඤ්ඤ ානා විචාරිංසු, 
මතෙං දිට්ඨානු තිං ආපජ්ජ ානා සිේොනුසිේොදමයොපි තමථව කමරොන්ති, 
තමදතංඅප්ප ාණං. 

කථං? යං තත්ථ පකතත්තොලාය  ජ්මඣ ථම්භං ිචමිත්තං කත්වා 
ද්වාදෙහත්ථංමිිචංසු, තදප්ප ාණං. නහිථම්මභනවාොලායවා ෙහවාමෙොවා
විප්පවාමෙො වා වුත්මතො, අථ මඛො පකතත්තභික්ඛුනාව. වුත්තඤ්හි 

ෙ න්තපාොදිකායං (චූ ව. අට්ඨ. 83) ‘‘තත්ථ සහවාකසොති ය්වායං
පකතත්මතනභික්ඛුනාෙද්ධිංඑක්ඡන්මනතිආදිනානමයනවුත්මතොඑකමතො

වාමෙො. විප්පවාකසොති එකකේමෙව වාමෙො’’ති. යඤ්හි තමතො 
ද්වාදෙහත්ථ ත්තට්ඨාමනභික්ඛුේෙගීවාට්ඨපනංවාකටිට්ඨපනංවා වදන්ති, 
තදපි අප්ප ාණං. බහිඋපචාරසී ාය හි පරිවෙන්තේෙ භික්ඛුේෙ ෙකලෙරීරං
පකතත්තභික්ඛූනං අන්මතොද්වාදෙහත්මථ උපචාමර ඨමපතබ්බං මහොති, න
එකමදෙ ත්තං. 

මතෙං පනඅය ධිප්පාමයොසියා– ද්වාදෙහත්ථප්පමදෙමතොෙකලෙරීරේෙ
අන්මතොකරමණෙතිෙහවාමෙොභමවයය, බහිකරමණෙති විප්පවාමෙො, මතන
උපඩ්ඪං අන්මතොඋපඩ්ඪංබහිමහොතූති, තංමි්ඡාඤාණවමෙනමහොති.න හි 
ෙහවාෙමදොමෙො ද්වාදෙහත්මථනකථිමතො, අථ මඛො එක්ඡන්මන ෙයමනන.
වුත්තඤ්මහතං භ වතා පාරිවාසිකක්ඛන්ධමක (චූ ව. 81) ‘‘න, භික්ඛමව, 
පාරිවාසිමකනභික්ඛුනා පකතත්මතන භික්ඛුනාෙද්ධිංඑක්ඡන්මනආවාමෙ
වත්ථබ්බං, නඑක්ඡන්මනඅනාවාමෙ වත්ථබ්බං, නඑක්ඡන්මනආවාමෙවා
අනාවාමෙ වා වත්ථබ්බ’’න්ති. අට්ඨකථායම්පි (චූ ව. අට්ඨ. 81) වුත්තං 

‘‘එෙච්ඡන්කනදවාකස’’තිආදීසු දවාකසො නා වෙනත්ථායකතමෙනාෙනං. 
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පටුන 

අනාවාකසො නා  මචතියඝරං මබොධිඝරං ෙම්මුඤ්ජිචඅට්ටමකො දාරුඅට්ටමකො 
පානීය ාම ො ව්චකුටි ද්වාරමකොට්ඨමකොති එව ාදි. තතියපමදන තදුභයම්පි
 හිතං, ‘එමතසු යත්ථ කත්ථචි එක්ඡන්මන ඡදනමතො
උදකපතනට්ඨානපරි්ඡින්මන ඔකාමෙ උක්ඛිත්තමකො වසිතුං න ලභති, 
පාරිවාසිමකො පන අන්මතොආවාමෙමයව න ලභතී’ති  හාප්චරියං වුත්තං. 
 හාඅට්ඨකථායං පන ‘අවිමෙමෙන උදකපාමතන වාරිත’න්ති වුත්තං.
කුරුන්දියං ‘එමතසු එත්තමකසු පඤ්චවණ්ණඡදනබද්ධට්ඨාමනසු
පාරිවාසිකේෙ ච උක්ඛිත්තකේෙ ච පකතත්මතන ෙද්ධිං උදකපාමතන
වාරිත’න්ති වුත්තං, තේ ා නානූපචාමරපි එක්ඡන්මන න වට්ටති. ෙමච
පමනත්ථ තදහුපෙම්පන්මනපි පකතත්මත පඨ ං පවිසිත්වා ිචපන්මන 
ෙට්ඨිවේමෙොපි පාරිවාසිමකො ප්ඡා පවිසිත්වා ජානන්මතො ිචපජ්ජති, 
රත්ති්මඡමදො මචවවත්තමභදදුක්කටඤ්ච, අජානන්තේෙරත්ති්මඡමදොව, න
වත්තමභදදුක්කටං. ෙමච පන තේමිං පඨ ං ිචපන්මන ප්ඡා පකතත්මතො
පවිසිත්වා ිචපජ්ජති, පාරිවාසිමකො ච ජානාති, රත්ති්මඡමදො මචව
වත්තමභදදුක්කටඤ්ච. මනො මච ජානාති, රත්ති්මඡමදොව, න
වත්තමභදදුක්කටන්ති, තේ ා ොලායපි විහාමරපි ඡදනමතො 
උදකපතනට්ඨානමතො මුත්ත ත්මතමයව ෙහවාෙමදොමෙො න විජ්ජතීති
දට්ඨබ්බං. 

එක්මච පන  ජ්ඣි ත්ථම්භමතො ද්වාදෙහත්ථායාම න දණ්ඩමකන
චක්කං භමිත්වා ෙ න්තමතො බාහිමර මලඛං කමරොන්ති, එවං කමත ො
බාහිරමලඛා ආවට්ටමතො ද්වාෙත්තතිහත්ථ ත්තා මහොති, තමතො තං පමදෙං 
ද්වාදෙහත්මථන දණ්ඩමකනමිිචත්වා භාජිය ානං ඡභා ම ව මහොති, තමතො
මතෙං ඡභා ානං සී ාය එමකකේමිං  ඤ්මච පඤ්ඤපිය ාමන ඡම ව
 ඤ්චට්ඨානාිචමහොන්ති, තේ ාඑකේමිං වට්ට ණ්ඩමලඡභික්ඛූමයවඅපුබ්බං
අචරි ං වසිතුං ලභන්ති, න තමතො උද්ධන්ති වදන්ති. කේ ා පන එවං
කමරොන්තීති? පුබ්මබ වුත්තනමයන ‘‘ෙබ්බත්ථ ද්වාදෙහත්ථ ත්තම ව
ප ාණ’’න්ති  හිතත්තා. එවං කිර මනෙ ධිප්පාමයො – පාරිවාසිමකො 
පකතත්තේෙ භික්ඛුමනො ද්වාදෙහත්ථබ්භන්තමර ෙය ාමනො ෙහවාමෙො සියා, 
බාහිමර ෙය ාමනො විප්පවාමෙො, තථා අඤ්ඤ ඤ්ඤේෙපීති. එවං
කමරොන්තානං පන මනෙං ෙකඅධිප්පාමයොපි න සිජ්ඣති, කුමතො භ වමතො
අධිප්පාමයො. 

කථං? පාරිවාසිමකො භික්ඛු පකතත්තභික්ඛූනඤ්ච අඤ්ඤ ඤ්ඤේෙ ච 
ද්වාදෙහත්ථ ත්මත පමදමෙ මහොතූති මනෙ ධිප්පාමයො. අථ පන
 ජ්ඣි ත්ථම්භං ිචමිත්තං කත්වා මිිචය ානා ෙ න්තමතො බාහිරමලඛා
ථම්භමතොමයව ද්වාදෙහත්ථ ත්තා මහොති, න පකතත්තභික්ඛූහි. මත හි
ථම්භමතො බහි එකරතනද්විතිරතනාදිට්ඨාමන ඨිතා, බාහිරමතොපි මලඛාමයව
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ථම්භමතො ද්වාදෙහත්ථ ත්තා මහොති, න තේසූපරි ිචපන්නභික්ඛු. මෙො හි 
ද්විරතන ත්මතනපි තිරතන ත්මතනපි මලඛාය අන්මතොපි මහොති බහිපි.
අඤ්ඤ ඤ්ඤේෙපි ඡභා සී ාමයව අඤ්ඤ ඤ්ඤේෙ ද්වාදෙහත්ථ ත්තා
මහොති, න තේසූපරිපඤ්ඤත්ත ඤ්මචොවාතත්ථිචපන්නභික්ඛුවා. ඤ්මචොහි
එකරතන ත්මතන වා ද්විරතන ත්මතන වා සී ං අතික්කමිත්වා ඨිමතො, 
භික්ඛූපි ෙය ානා න සී ාය උපරිමයව ෙයන්ති, විදත්ථි ත්මතන වා
රතන ත්මතන වා සී ං අතික්කමිත්වා වා අප්පත්වා වා ෙයන්ති, තේ ා මත
පාරිවාසිකා භික්ඛූ පකතත්තභික්ඛූනම්පි අඤ්ඤ ඤ්ඤේෙපි 
ද්වාදෙහත්ථ ත්තට්ඨායිමනො න මහොන්ති, තමතො ඌනාව මහොන්ති, තේ ා
ෙකඅධිප්පාමයොපින සිජ්ඣති. 

භ වමතො පන අධිප්පාමයො – යදි අප්පභික්ඛුකාදිඅඞ් ෙම්පන්නත්තා 
විහාරේෙ වත්තං අිචක්ඛිපිත්වා අන්මතොවිහාමරමයව පරිවෙති, එවං ෙති
පකතත්මතන භික්ඛුනානඑක්ඡන්මනආවාමෙවසිතබ්බං.යදිතාදිෙආවාමෙ
වාඅනාවාමෙවාඡදනමතො උදකපතනට්ඨානේෙඅන්මතොෙමයයය, ෙහවාමෙො
නා , රත්ති්මඡමදොමහොතීතිඅය ත්මථො යථාවුත්ත-පාළියා ච අට්ඨකථායච
පකාමෙතබ්මබො. න එක්ඡන්මන ආවාමෙ ද්වීහි වත්ථබ්බං. යදි වමෙයය, 
වුඩ්ඪේෙ රත්ති්මඡමදොමයව, නවකේෙ රත්ති්මඡමදො මචව 
වත්තමභදදුක්කටඤ්ච මහොති. ෙ වේො මච, අජානන්තේෙ
රත්ති්මඡමදොමයව, ජානන්තේෙඋභයම්පීතිඅය ත්මථො‘‘තමයොමඛො, උපාලි, 
පාරිවාසිකේෙභික්ඛුමනොරත්ති්මඡදාෙහවාමෙොවිප්පවාමෙොඅනාමරොචනා’’ති
ච ‘‘න, භික්ඛමව, පාරිවාසිමකනභික්ඛුනා පාරිවාසිමකනවුඩ්ඪතමරනෙද්ධිං

න එක්ඡන්මන ආවාමෙ වත්ථබ්බ’’න්ති (චූ ව. 82) ච ‘‘වුඩ්ඪතකරනාති 
එත්ථ…මප.… ෙමච හි ද්මව පාරිවාසිකා එකමතො වමෙයයං, මත
අඤ්ඤ ඤ්ඤේෙ අජ්ඣාචාරං ඤත්වා අ ාරවා වා විප්පටිොරිමනො වා හුත්වා
පාපිට්ඨතරං වා ආපත්තිං ආපජ්මජයයං විබ්භම යයං වා, තේ ා මනෙං
ෙහමෙයයා ෙබ්බප්පකාමරන පටික්ඛිත්තා’’ති (චූ ව. අට්ඨ. 81) ච ඉම හි
පාළිඅට්ඨකථාපාමඨහිපකාමෙතබ්මබො.විප්පවාමෙපිපාරිවාසිමකන අභික්ඛුමක 
ආවාමෙ න වත්ථබ්බං, පකතත්මතන විනා අභික්ඛුමකො ආවාමෙො න
 න්තබ්මබො, බහිසී ායං භික්ඛූනං වෙනට්ඨානමතො ද්වාදෙහත්ථප්ප ාණේෙ 
උපචාරේෙඅන්මතොිචසීදිතබ්බන්තිභ වමතොඅධිප්පාමයො. 

අය ත්මථො ‘‘න, භික්ඛමව, පාරිවාසිමකන භික්ඛුනා ෙභික්ඛුකා ආවාො 
අභික්ඛුමකො ආවාමෙො  න්තබ්මබො අඤ්ඤත්ර පකතත්මතන අඤ්ඤත්ර
අන්තරායා’’තිආදි (චූ ව. 76) ච ‘‘තමයො මඛො, උපාලි…මප.… 
අනාමරොචනා’’ති ච ‘‘චත්තාමරො මඛො, උපාලි,  ානත්තචාරිකේෙ භික්ඛුමනො
රත්ති්මඡදා ෙහවාමෙො, විප්පවාමෙො, අනාමරොචනා, ඌමන මණචරණ’’න්ති

(චූ ව. 92) ච ‘‘විප්පවාකසොති එකකේමෙව වාමෙො’’ති ච ‘‘අයඤ්ච යේ ා
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 ණේෙ ආමරොමචත්වා භික්ඛූනඤ්ච අත්ථිභාවං ෙල්ලක්මඛත්වාව වසි, 
මතනේෙ ඌමන මණචරණමදොමෙො වා විප්පවාමෙො වා න මහොතී’’ති ච 

‘‘අත්ථිභාවං සල්ලක්කඛත්වාති ද්වාදෙහත්මථ උපචාමර ෙල්ලක්මඛත්වා, 
අිචක්ඛිත්තවත්තානංඋපචාරසී ායආ තභාවංෙල්ලක්මඛත්වා ෙහවාොදිකං
මවදිතබ්බ’’න්ති ච ආ මතහි පාළියට්ඨකථා-වජිරබුද්ධිටීකාපාමඨහි 
පකාමෙතබ්මබො, තේ ා විහාමර පරිවෙන්තේෙ උපචාරසී ාය අබ්භන්තමර
යත්ථ කත්ථචි වෙන්තේෙ නත්ථි විප්පවාමෙො, බහිඋපචාරසී ායං
පරිවෙන්තේෙ භික්ඛූනං ිචසින්නපරියන්තමතො ද්වාදෙහත්ථබ්භන්තමර
වෙන්තේෙ චනත්ථි විප්පවාමෙොති, තඤ්ච පරිවාෙකාමල ‘‘එමකනභික්ඛුනා
ෙද්ධි’’න්ති වචනමතො එකේෙපි භික්ඛුමනො,  ානත්තචරණකාමල ‘‘චතූහි
පඤ්චහි වා භික්ඛූහි ෙද්ධි’’න්ති (චූ ව. අට්ඨ. 102) වචනමතො ච චතුන්නං
පඤ්චන්නම්පිභික්ඛූනංහත්ථපාෙභූමතද්වාදෙහත්ථබ්භන්තමරපි වසිතුංලභති, 
නත්ථිවිප්පවාමෙොතිදට්ඨබ්බං. 

වත්තං ෙ ාදියිත්වා මතෙං භික්ඛූනං ආමරොචිතකාලමතො පන පට්ඨාය 
මකනචිකරණීමයන මතසු භික්ඛූසු  මතසුපි යථාවුත්තඅට්ඨකථාපාඨනමයන
විප්පවාමෙොන මහොති. තථා හි වුත්තං වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. චූ වග් 

2.97) ‘‘කසොපි කෙනචි ෙම්ක න පුකරඅරුකණ එව  ච්ඡතීති ඉමිනා
ආමරොචනාය කතාය ෙබ්මබසුපි භික්ඛූසු බහිවිහාරං  මතසු
ඌමන මණචරණමදොමෙො වා විප්පවාෙමදොමෙො වා න මහොති ආමරොචිතත්තා

ෙහවාෙේොති දේමෙති. මතනාහ ‘අයඤ්චා’තිආදී’’ති. අපමර පන ආචරියා 
‘‘බහිසී ාය වත්තෙ ාදානට්ඨාමන වතිපරික්මඛමපොපි පකතත්තභික්ඛූමහව
කාතබ්මබො, න කම් ාරහභික්ඛූහි. යථා මලොමක බන්ධනා ාරාදි
දණ්ඩකාරමකහිඑවකත්තබ්බං, න දණ්ඩාරමහහි, එවමිධාපී’’තිවදන්ති, තම්පි
අට්ඨකථාදීසුනදිේෙති.නහි වතිපරික්මඛමපොදණ්ඩකම් ත්ථායකාරිමතො, අථ
මඛොදේෙනූපචාරවිජහනත්ථම ව.තථාහි වුත්තංොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ.ටී.

චූ වග්  3.97) ‘‘ගුම්කබ්න වා වකයා වා පටිච්ඡන්නට්ඨාකනති
දේෙනූපචාරවිජහනත්ථ’’න්ති. තථා වි තිවිමනොදිචයම්පි (වි. වි. ටී. චූ වග් 

2.97) ‘‘ගුම්කබ්න වාතිආදි දේෙනූපචාරවිජහනත්ථ’’න්ති. ඉමතො පරං
අට්ඨකථායං වුත්තනමයමනව පරිවාෙදානඤ්ච  ානත්තදානඤ්ච මවදිතබ්බං.
යත්ථ පන ෙංෙයිතබ්බං අත්ථි, තත්ථ ෙංෙයවිමනොදනත්ථාය කමථතබ්බං
කථයා . 

එක්මචභික්ඛූඑවංවදන්ති– පාරිවාසිමකොභික්ඛුවුඩ්ඪතමරොපි ෙ ාමනො
වත්මත ෙ ාදින්මන නවකට්ඨාමන ඨිමතො. තථා හි වුත්තං ‘‘යත්ථ පන
ිචසීදාමපත්වා පරිවිෙන්ති, තත්ථ ො මණරානං මජට්ඨමකන, භික්ඛූනං
ෙඞ්ඝනවමකන හුත්වා ිචසීදිතබ්බ’’න්ති (චූ ව. අට්ඨ. 75) තේ ා
ආමරොචිතකාලාදීසු‘‘අහංභන්මත’’ඉ්මචව වත්තබ්බං, න‘‘අහංආවුමෙො’’ති.
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පටුන 

තමත්රවං විචාරණා කාතබ්බා – පාරිවාසිකාදමයො භික්ඛූ 
මෙයයාපරියන්තආෙනපරියන්තභාගිතායනවකට්ඨාමන ඨිතා, න එකන්මතන 
නවකභූතත්තා.තථාහිවුත්තංභ වතා‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, පාරිවාසිකානං
භික්ඛූනං පඤ්ච යථාවුඩ්ඪං උමපොෙථං පවාරණං වේසිකොටිකං ඔමණොජනං 
භත්ත’’න්ති (චූ ව. 75). අට්ඨකථායඤ්ච (චූ ව. අට්ඨ. 81) ‘‘පකතත්තං
භික්ඛුං දිේවා ආෙනා වුට්ඨාතබ්බං, පකතත්මතො භික්ඛු ආෙමනන

ිච න්මතතබ්මබො’’ති එතිේො පාළියා ෙංවණ්ණනාය ‘‘වුට්ඨාතබ්බ්ං, 

නි න්කතතබ්කබ්ොති තදහුපෙම්පන්නම්පි දිේවා වුට්ඨාතබ්බම ව, වුට්ඨාය ච
‘අහං ඉමිනා සුඛිචසින්මනො වුට්ඨාපිමතො’ති පරම්මුමඛනන  න්තබ්බං, ‘ඉදං
ආචරිය ආෙනං, එත්ථ ිචසීදථා’ති එවං ිච න්මතතබ්මබොමයවා’’ති එත්මථව
‘‘ආචරියා’’ති ආලපනවිමෙමෙො වුත්මතො, න අඤ්ඤත්ථ. යදි වුඩ්ඪතමරනපි
‘‘භන්මත’’ඉ්මචව වත්තබ්මබො සියා, ඉධාපි ‘‘ඉදං, භන්මත, ආෙන’’න්ති 
වත්තබ්බං භමවයය, න පන වුත්තං, තේ ා න මතෙං තං වචනං ොරමතො
ප්මචතබ්බං. ඉ ේමිං පන විනයෙඞ් හප්පකරමණ (වි. ෙඞ් . අට්ඨ. 237) 
‘‘ආමරොමචන්මතන ෙමච නවකතමරො මහොති, ‘ආවුමෙො’ති වත්තබ්බං. ෙමච
වුඩ්ඪතමරො, ‘භන්මත’ති වත්තබ්බ’’න්ති වුත්තං, ඉදඤ්ච ‘‘එමකන භික්ඛුනා
ෙද්ධි’’න්තිමහට්ඨා වුත්තත්තාතංපටිග් ාහකභූතංපකතත්තංභික්ඛුංෙන්ධාය
වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. 

බහමවොපනභික්ඛූපාරිවාසිකංභික්ඛුංෙඞ්ඝ ජ්මඣිචසීදාමපත්වා වත්තං
යාචාමපත්වා කම් වාචාපරිමයොොමන ෙ ාදාමපත්වා ආමරොචන කාමරත්වා
ෙඞ්ඝ ජ්ඣමතො ිචක්ඛ ාමපත්වා පරිෙපරියන්මත ිචසීදාමපත්වා තත්ථ
ිචසින්මනනආමරොචාමපත්වාවත්තං ිචක්ඛිපාමපන්ති, එවංකමරොන්තානඤ්ච
මනෙං අය ධිප්පාමයො – අයං භික්ඛු වත්මත අෙ ාදින්මන වුඩ්ඪට්ඨාිචමයොපි
මහොති, තේ ායාචනකාමලචකම් වාචාෙවනකාමලච වත්තෙ ාදානකාමල
ච ෙඞ්ඝ ජ්මඣ ිචසීදනාරමහො මහොති, වත්මත පන ෙ ාදින්මන 
නවකට්ඨාිචමයො, තේ ා න ෙඞ්ඝ ජ්මඣ ිචසීදනාරමහො, 
ආෙනපරියන්තභාගිතාය පරිෙපරියන්මතමයව ිචසීදනාරමහොති, තමදතං එවං
විචාමරතබ්බං – අයං භික්ඛු ෙඞ්ඝ ජ්මඣ ිචසීද ාමනො ආෙනං  මහත්වා
යථාවුඩ්ඪං ිචසින්මනො න මහොති, අථ මඛො කම් ාරහභාමවන ආෙනං
අග් මහත්වා අඤ්ජලිං පග් මහත්වා උක්කුටිකම ව ිචසින්මනො මහොති, 
කම් ාරමහොචනා ෙඞ්ඝ ජ්මඣමයවඨමපතබ්මබොමහොති, මනොබහි, තේ ා 
‘‘ෙඞ්ඝ ජ්මඣිචසීදනාරමහොන මහොතී’’තිනෙක්කා වත්තුංතේමිංකාමල, 
ිචක්ඛ ාපිමත ච වත්තාමරොචනවත්තිචක්ඛිපනානං අිචට්ඨිතත්තා
අඤ්ඤ ඤ්ඤං ආහ්ච සුට්ඨු ිචසින්නං භික්ඛුෙඞ්ඝං
පරිහරිතු ෙක්කුමණයයත්තා, චීවරකණ්ණපාදපිට්ඨිආදීහි බාධිතත්තා
අ ාරවකිරියා විය දිේෙති, ආමරොචනකිරියඤ්ච වත්තිචක්ඛිපනඤ්ච 
ෙඞ්ඝ ජ්මඣමයව කත්තබ්බං පරියන්මත ිචසීදිත්වා කමරොන්මතො
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අට්ඨකථාවිමරොමධොමහොති. වුත්තඤ්හිඅට්ඨකථායං(චූ ව.අට්ඨ.97) ‘‘වත්තං
ෙ ාදියිත්වාතත්මථවෙඞ්ඝේෙ ආමරොමචතබ්බං…මප.… ආමරොමචත්වාෙමච
ිචක්ඛිපිතුකාම ො, වුත්තනමයමනවෙඞ්ඝ ජ්මඣ ිචක්ඛිපිතබ්බ’’න්ති.කේ ා? 
ෙ ාදානට්ඨාමනමයව ආමරොචාමපත්වා තත්මථව ිචක්ඛිපාමපත්වා
ිචට්ඨිතෙබ්බකි්චම ව ිචක්ඛ ාමපත්වා අත්තමනො ආෙමන ිචසීදාමපන්මතො
ඤායා මතොතිඅම්හාකංඛන්ති. 

තථා ොයං වත්තාමරොචනකාමල බහූසු පාරිවාසිමකසු වුඩ්ඪතරං පඨ ං 
ෙ ාදාමපත්වා ආමරොචාමපත්වා අනුක්කම න ෙබ්බප්ඡා නවකතරං
ෙ ාදාමපන්ති ආමරොචාමපන්ති, පාමතොිචක්ඛිපනකාමලපනනවකතරංපඨ ං
ආමරොචාමපත්වාිචක්ඛිපාමපන්ති, තමතොඅනුක්කම නවුඩ්ඪතරංෙබ්බප්ඡා
ආමරොචාමපත්වාිචක්ඛිපාමපන්ති.මතෙං අය ධිප්පාමයොසියා– යදාදෙභික්ඛූ
පකතත්තා දෙ භික්ඛූ පාරිවාසිකා මහොන්ති, තදා වුඩ්ඪතමරන පඨ ං
ෙ ාදියිත්වා ආමරොචිමත තේෙ ආමරොචනං අවමෙො එකූනවීෙති භික්ඛූ 
සුණන්ති, දුතියේෙ අට්ඨාරෙ, තතියේෙ ෙත්තරොති අනුක්කම න හායිත්වා
ෙබ්බනවකේෙ ආමරොචනං දෙ පකතත්තා සුණන්ති මෙොනං 
අපකතත්තභාවමතො. තමතො ිචක්ඛිපනකාමල ෙබ්බනවමකො පුබ්මබ අත්තනා
ආමරොචිතානං දෙන්නං භික්ඛූනං ආමරොමචත්වා ිචක්ඛිපති, තමතො
පටිමලොම න දුතිමයො එකාදෙන්නං, තතිමයො ද්වාදෙන්නන්ති අනුක්කම න
වඩ්ඪිත්වා ෙබ්බමජට්ඨමකො අත්තනා පුබ්මබ ආමරොචිතානං 
එකූනවීෙතිභික්ඛූනං ආමරොමචත්වා ිචක්ඛිපති, එවං යථානුක්කම න
ිචක්ඛිපනං මහොති. ෙබ්බමජට්ඨමක පන පඨ ං ිචක්ඛිත්මත ෙති පුබ්මබ
අත්තනා ආමරොචිතානං නවන්නං භික්ඛූනං තදා අපකතත්තභාවමතො
ආමරොචිතානං ෙන්තිමක ිචක්ඛිපනං න මහොති, තථා මෙොනං. මතෙං පන
එක්චානං ඌනං මහොති, එක්චානං අධිකං, තේ ා යථාවුත්තනමයන
ෙබ්බනවකමතො පට්ඨායඅනුක්කම නිචක්ඛිපිතබ්බන්ති. 

එවංවාදීනං පන මතෙ ායේ න්තානං වාමද පකතත්තාමයව භික්ඛූ 
ආමරොමචතබ්බා මහොන්ති, මනො අපකතත්තා. පුබ්මබ ආමරොචිතානංමයව
ෙන්තිමක වත්තං ිචක්ඛිපිතබ්බං මහොති, මනො අනාමරොචිතානං. එවං පන
පකතත්තාමයව භික්ඛූ ආමරොමචතබ්බා න මහොන්ති, අථ මඛො අපකතත්තාපි
‘‘ෙමච ද්මව පාරිවාසිකා  තට්ඨාමන අඤ්ඤ ඤ්ඤං පේෙන්ති, උමභොහි
අඤ්ඤ ඤ්ඤේෙ ආමරොමචතබ්බ’’න්ති අට්ඨකථායං වුත්තත්තා. පුබ්මබ
ආමරොචිතානම්පි අනාමරොචිතානම්පි ෙන්තිමක ආමරොමචත්වා
ිචක්ඛිපිතබ්බම ව ‘‘ෙමච මෙො භික්ඛු මකනචිමදවකරණීමයන පක්කන්මතො
මහොති, යං අඤ්ඤං ෙබ්බපඨ ං පේෙති, තේෙ ආමරොමචත්වා
ිචක්ඛිපිතබ්බ’’න්ති(චූ ව.අට්ඨ.102) වුත්තත්තා, තේ ා තථාඅකමරොන්මතපි
ෙබ්මබෙං ආමරොචිතත්තා නත්ථි මදොමෙො. අප්මපක්මච භික්ඛූ 
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‘‘පකතත්තේමෙවායං ආමරොචනා’’ති  ඤ්ඤ ානා ොයං වුඩ්ඪපටිපාටියා
වත්තං ෙ ාදියිත්වා ආමරොමචත්වා අත්තමනො ෙයනං පවිසිත්වා
ද්වාරජග් නෙයනමෙොධනාදීිච කමරොන්තා අඤ්මඤෙං ආමරොචිතං න
සුණන්ති. අප්මපක්මච පාමතො ෙයං ආමරොමචත්වා ිචක්ඛිපිත්වා අඤ්මඤෙං
ආමරොචනං වා ිචක්ඛිපනං වා අනා ම ත්වා භික්ඛාචාරාදීනං අත්ථාය
 ්ඡන්ති, එවං කමරොන්තානං මතෙං ආමරොචනං එක්චානං
අසුතභාවෙම්භවමතො ොෙඞ්මකො මහොති පාරිවාසිකානං
අඤ්ඤ ඤ්ඤාමරොචනේෙ පකරමණසු ආ තත්තා. න මකවලං 
ොරත්ථදීපිචයංමයව, අථ මඛො වජිරබුද්ධිටීකායම්පි (වජිර. ටී. චූ වග්  76) 
‘‘ෙමච ද්මව පාරිවාසිකා  තට්ඨාමන අඤ්ඤ ඤ්ඤං පේෙන්ති, උමභොහිපි
අඤ්ඤ ඤ්ඤේෙ ආමරොමචතබ්බං අවිමෙමෙන ‘ආ න්තුමකන
ආමරොමචතබ්බං, ආ න්තුකේෙආමරොමචතබ්බ’න්ති වුත්තත්තා’’තිවුත්තං. 

තථා අප්මපක්මච පකතත්තා භික්ඛූ පාරිවාසිමකසු භික්ඛූසු ොයං
වත්තෙ ාදානත්ථං පකතත්තොලමතො ිචක්ඛමිත්වා අත්තමනො අත්තමනො
ෙයනෙමීපං  මතසු අත්තමනො 
ෙයනපඤ්ඤාපනපඅක්ඛාරඨපනඅඤ්ඤ ඤ්ඤආලාපෙල්ලාපකරණාදිවමෙන
ආම ොමලන්තා පාරිවාසිකානං වත්තාමරොචනං න සුණන්ති, න  නසි
කමරොන්ති. අප්මපක්මච පාමතො වත්තිචක්ඛිපනකාමල පාරිවාසිකභික්ඛූසු
වත්තාමරොචනවත්තිචක්ඛිපනාිච කමරොන්මතසුපි ිචද්දාපසුතා හුත්වා න
සුණන්ති. එවං කමරොන්තානම්පි මතෙං එක්චානං අේසුතෙම්භවමතො
වත්තාමරොචනං ොෙඞ්කං මහොතීති. මහොතු ොෙඞ්කං, සුණන්තානං
අේසුතෙම්භමවපිආමරොචකානං ෙම් ාආමරොචමනනවත්තේෙපරිපුණ්ණත්තා
මකො මදොමෙොති මච? ආමරොචකානං ෙම් ා ආමරොචිතත්තා වත්මත
පරිපුණ්මණපි වත්තමභදදුක්කටමතොව විමුත්මතො සියා, න රත්ති්මඡදමතො. 
වුත්තඤ්හි ෙ න්තපාොදිකායං (චූ ව. අට්ඨ. 76) ‘‘ෙමච වාය න්මතොපි
ෙම්පාපුණිතුං වා ොමවතුං වා න ෙක්මකොති, රත්ති්මඡමදොව මහොති, න 
වත්තමභදදුක්කට’’න්ති. 

අථඤ්මඤ භික්ඛූ වත්තං ෙ ාදියිත්වා රත්තිං ිචපන්නා ිචද්දාභාමවන
 නුේෙෙද්දම්පිසුණන්ති, මභරිආදිෙද්දම්පිසුණන්ති, ෙකටනාවාදියානෙද්දම්පි
සුණන්ති, මතමතනෙද්මදනආෙඞ්කන්ති ‘‘භික්ඛූනංනුමඛො අය’’න්ති, මත
මතන කාරමණන රත්ති්මඡදං  ඤ්ඤන්ති. කේ ා? ‘‘අයඤ්ච මනෙං 
ඡත්තෙද්දං වා උක්කාසිතෙද්දං වා ඛිපිතෙද්දං වා සුත්වා ආ න්තුකභාවං
ජානාති,  න්ත්වා ආමරොමචතබ්බං.  තකාමල ජානන්මතනපි අනුබන්ධිත්වා
ආමරොමචතබ්බම ව. ෙම්පාපුණිතුං අෙක්මකොන්තේෙ රත්ති්මඡමදොව මහොති, 
න වත්තමභදදුක්කට’’න්ති (චූ ව. අට්ඨ. 76) වුත්තත්තාති. මත එවං
ෙඤ්ඤාමපතබ්බා –  ායේ න්මතො එවං  ඤ්ඤිත්ථ, නායං පාමඨො
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බහිසී ට්ඨවමෙනවුත්මතො, අථමඛොඋපචාරසී ට්ඨවමෙනවුත්මතො. වුත්තඤ්හි
තත්මථව ‘‘මයපි අන්මතොවිහාරං අප්පවිසිත්වා උපචාරසී ං ඔක්කමිත්වා 
 ්ඡන්තී’’ති. තත්ථපි ආ න්තුකභාවේෙ ජාිචතත්තා රත්ති්මඡමදො මහොති, 
තේ ා දූමරෙද්දෙවන ත්මතනරත්ති්මඡමදොනත්ථි, ‘‘අයංභික්ඛූනංෙද්මදො, 
අයං භික්ඛූහි වාදිතමභරිඝණ්ටාදිෙද්මදො, අයං භික්ඛූහි
පාජිතෙකටනාවාදිෙද්මදො’’ති ිචසින්නට්ඨානමතො ජානන්මතොමයව
රත්ති්මඡදකමරොමහොති.මතනාහ‘‘ආයේ ාකරවීකතිේෙත්මථමරො‘ෙ මණො 
අය’න්තිවවත්ථානම වප ාණ’’න්ති. 

දිවා දූමර  ්ඡන්තං ජනකායං දිේවාපි ‘‘ඉම  භික්ඛූ නු මඛො’’ති 
පරිකප්මපන්තාරත්ති්මඡදං ඤ්ඤන්ති, තම්පිඅකාරණං.කේ ා? ‘‘භික්ඛූ’’ති 
වවත්ථානේෙඅභාවා.වුත්තඤ්හිඅට්ඨකථායං‘‘නදීආදීසුනාවාය ්ඡන්තම්පි 
පරතීමර ඨිතම්පි ආකාමෙ  ්ඡන්තම්පි පබ්බතථලඅරඤ්ඤාදීසු දූමර ඨිතම්පි
භික්ඛුං දිේවා ෙමච ‘භික්ඛූ’ති වවත්ථානං අත්ථි, නාවාදීහි වා  න්ත්වා
 හාෙද්දං කත්වා වා මවම න අනුබන්ධිත්වා වා ආමරොමචතබ්බ’’න්ති. ඉති
භික්ඛුං දිේවාපි ‘‘භික්ඛූ’’ති වවත්ථානම වප ාණං.අභික්ඛුංපන ‘‘භික්ඛූ’’ති
වවත්ථාමන ෙන්මතපි වා අෙන්මතපි වා කිං වත්තබ්බං අත්ථි, බහමවො පන
භික්ඛූ ඉදංරූපදේෙනංෙද්දෙවනඤ්චආෙඞ්කන්තා ‘‘පභාමතෙතිතං ද්වයං
භමවයය, තේ ා  නුේොනං   නකාලෙද්දකරණකාලමතො පුබ්මබමයව 
වත්තං ිචක්ඛිපිතබ්බ’’න්ති  ඤ්ඤ ානා අනුග් මතමයව අරුමණ වත්තං
ිචක්ඛිපන්ති, තදයුත්තංරත්ති්මඡදත්තාති. 

අථ පන විනයධමරන ‘‘කිත්තකා මත ආපත්තිමයො, ඡාමදසි, කීවතීහං 
පටි්ඡාමදසී’’ති පුට්මඨො ෙ ාමනො ‘‘අහං, භන්මත, ආපත්තිපරියන්තං න
ජානාමි, රත්තිපරියන්තං න ජානාමි, ආපත්තිපරියන්තං නේෙරාමි, 
රත්තිපරියන්තං නේෙරාමි, ආපත්තිපරියන්මත මව තිමකො, රත්තිපරියන්මත
මව තිමකො’’ති වුත්මත ‘‘අයං භික්ඛු සුද්ධන්තපරිවාොරමහො’’ති ඤත්වා
තේෙපිදුවිධත්තා චූ සුද්ධන්ත හාසුද්ධන්තවමෙන‘‘මතසුඅයංභික්ඛුඉ ේෙ
අරමහො’’ති ඤාපනත්ථං උපෙම්පදමතො පට්ඨාය අනුමලො ක්කම න වා
ආමරොචිතදිවෙමතො පට්ඨාය පටිමලො ක්කම න වා ‘‘කිත්තකං කාලං ත්වං
ආමරොචනආවිකරණාදිවමෙනසුද්මධො’’තිපු්ඡිත්වා ‘‘ආ භන්මත, එත්තකං
කාලං අහං සුද්මධොම්හී’’ති වුත්මත ‘‘අයං භික්ඛු එක්චං රත්තිපරියන්තං 
ජානාති, තේ ා චූ සුද්ධන්තාරමහො’’තිඤත්වා තේෙසුද්ධකාලං අපමනත්වා 
අසුද්ධකාලවමෙන පරියන්තං කත්වා චූ සුද්ධන්තපරිවාමෙො දාතබ්මබො. අයං
උද්ධම්පි ආමරොහති, අමධොපි ඔමරොහති. මයො පන අනුමලො වමෙන වා
පටිමලො වමෙනවාපු්ඡිය ාමනො‘‘ෙකලම්පි රත්තිපරියන්තංඅහංනජානාමි
නේෙරාමි, මව තිමකො මහොමී’’ති වුත්මත ‘‘අයං භික්ඛු ෙකලම්පි
රත්තිපරියන්තං න ජානාති, තේ ා  හාසුද්ධන්තාරමහො’’ති ඤත්වා තේෙ 
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පටුන 

උපෙම්පදමතොපට්ඨායයාවවත්තෙ ාදානාඑත්තකංකාලංපරියන්තංකත්වා 
 හාසුද්ධන්තපරිවාමෙො දාතබ්මබො. උද්ධංආමරොහනඅමධොඔමරොහනභාමවො
පමනෙං අට්ඨකථායං(චූ ව.අට්ඨ.102) වුත්මතොමයව.ඉමතොපරම්පිවිධානං
අට්ඨකථායං ආ තනමයමනවදට්ඨබ්බං. 

ඉදාිච පන බහමවො භික්ඛූ ‘‘අයං චූ සුද්ධන්තාරමහො, අයං 
 හාසුද්ධන්තාරමහො’’ති අවිචිනන්තා අන්මතොකම් වාචායං
‘‘ආපත්තිපරියන්තංනජානාති, රත්තිපරියන්තංනජානාති, ආපත්තිපරියන්තං
නේෙරති, රත්තිපරියන්තං නේෙරති, ආපත්තිපරියන්මත මව තිමකො, 
රත්තිපරියන්මතමව තිමකො’’ති අවිමෙෙවචනම ව නසිකමරොන්තා‘‘ඉ ාය
කම් වාචාය දින්නං සුද්ධන්තපරිවාෙං  මහත්වා පඤ්චාහ ත්තං වා
දොහ ත්තං වා පරිවසිත්වා අපරියන්තරත්තිපටි්ඡාදිතාහි අපරියන්තාහි
ආපත්තීහි ම ොක්මඛො මහොතී’’ති ඤ්ඤන්තා පඤ්චාහ ත්තං වා දොහ ත්තං
වාපරිවසිත්වා ානත්තංයාචන්ති, එවංකමරොන්තාමත භික්ඛූෙහේෙක්ඛත්තුං
පරිවෙන්තාපිආපත්තිමතොනමු්මචයයං.කේ ාතිමච? පාළියාචඅට්ඨකථාය
ච විරුජ්ඣනමතො. වුත්තඤ්හි පාළියං (පාරා. 442) ‘‘යාවතීහං ජානං 
පටි්ඡාමදති, තාවතීහං මතන භික්ඛුනා අකා ා පරිවත්ථබ්බං.
පරිවුත්ථපරිවාමෙන භික්ඛුනා උත්තරි ඡාරත්තං භික්ඛු ානත්තාය
පටිපජ්ජිතබ්බං. චිණ්ණ ානත්මතො භික්ඛු යත්ථ සියා වීෙති මණො
භික්ඛුෙඞ්මඝො, තත්ථ මෙො භික්ඛු අබ්මභතබ්මබො’’ති, තේ ා
පටි්ඡන්නදිවෙ ත්තං අපරිවසිත්වා  ානත්තාරමහො නා  න මහොති, 
අ ානත්තාරහේෙ ානත්තදානංනරුහති, අචිණ්ණ ානත්මතොඅබ්භානාරමහො
න මහොති, අනබ්භානාරහේෙ අබ්භානං න රුහති, අනබ්භිමතො භික්ඛු
ආපත්තිමුත්මතොපකතත්මතොන මහොතීතිඅයම ත්ථභ වමතොඅධිප්පාමයො. 

අට්ඨකථායං (චූ ව. අට්ඨ. 102) පන චූ සුද්ධන්මත ‘‘තං  මහත්වා 
පරිවෙන්මතනයත්තකංකාලංඅත්තමනොසුද්ධිංජානාති, තත්තකංඅපමනත්වා 
අවමෙෙං  ාෙං වා ද්වි ාෙං වා පරිවසිතබ්බ’’න්ති,  හාසුද්ධන්මත ‘‘තං
 මහත්වා  හිතදිවෙමතො යාව උපෙම්පදදිවමෙො, තාව රත්තිමයො  මණත්වා 
පරිවසිතබ්බ’’න්තිවුත්තං, තේ ාපටි්ඡන්නරත්තිප්ප ාණංපරිවෙන්මතොමයව 
 ානත්තාරමහො මහොති, න පඤ්චාහදොහරත්තිප්ප ාණ ත්තං පරිවෙන්මතොති
අයං අට්ඨකථාචරියානං අධිප්පාමයො. මතමනව ච කාරමණන
මදෙනාආමරොචනාදීහි ෙබ්බකාලං ආපත්තිං මෙොමධත්වා වෙන්තානං
ලජ්ජීමපෙලානං සික්ඛාකා ානං භික්ඛූනං සුද්ධන්තපරිවාෙං දාතුං
අයුත්තරූමපො, මදෙනාආමරොචනාදීහි ආපත්තිං අමෙොමධත්වා ප ාදවමෙන
චිරකාලං වෙන්තානං ජනපදවාසිකාදීනං දාතුං යුත්තරූමපොති මවදිතබ්බං.
එත්ථාපිඅවමෙෙවිිච්ඡමයො අට්ඨකථායංවුත්තනමයමනවමවදිතබ්මබො. 
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අථ පන විනයධමරන ‘‘ත්වං, ආවුමෙො, කතරආපත්තිං ආපන්මනො, කති 
රත්තිමයො මත ඡාදිතා’’ති පුට්මඨො ‘‘අහං, භන්මත, ෙඞ්ඝාදිමෙෙං ආපත්තිං
ආපජ්ජිත්වා පක්ඛ ත්තංපටි්ඡාදිතා, මතනාහංෙඞ්ඝංපක්ඛපරිවාෙංයාචිත්වා
ෙඞ්මඝන දින්මන පක්ඛපරිවාමෙ පරිවසිත්වා අිචක්ඛිත්තවත්මතොව හුත්වා
අන්තරා ෙඞ්ඝාදිමෙොපත්තිං ආපජ්ජිත්වා පඤ්චාහ ත්තං ඡාදිතා’’ති වුත්මත
‘‘අයං භික්ඛු ෙම ොධානපරිවාොරමහො, තීසු ච ෙම ොධානපරිවාමෙසු
ඔධානෙම ොධානාරමහො’’ති ඤත්වා ‘‘මතන හි භික්ඛු ත්වං
මූලායපටිකේෙනාරමහො’’ති වත්වා තං මූලාය පටිකේසිත්වා පරිවුත්ථදිවමෙ
අදිවමෙ කත්වා අන්තරා පටි්ඡන්මන පඤ්ච දිවමෙ මූලාපත්තියා 
පටි්ඡන්මනසු දිවමෙසු ෙම ොධාමනත්වා ඔධානෙම ොධාමනො දාතබ්මබො.
ඉමතො පරාිච ඔධානෙම ොධාමන වත්තබ්බවචනාිච පාළියං අට්ඨකථායඤ්ච
වුත්තනමයමනවමවදිතබ්බාිච. 

අථ පන විනයධමරන පුට්මඨො ‘‘අහං, භන්මත, ෙම්බහුලා ෙඞ්ඝාදිමෙො 
ආපත්තිමයො ආපජ්ජිං, ෙම්බහුලා ආපත්තිමයො 
එකාහප්පටි්ඡන්නාමයො…මප.… ෙම්බහුලා ආපත්තිමයො 
දොහප්පටි්ඡන්නාමයො’’ති වුත්මත ‘‘අයං භික්ඛු අග්ඝෙම ොධානාරමහො’’ති
ඤත්වා තාෙං ආපත්තීනං යා ආපත්තිමයො චිරතරප්පටි්ඡන්නාමයො, තාෙං
අග්මඝනෙම ොධානපරිවාමෙො දාතබ්මබො.තමත්රවංවදන්ති– ‘‘යාආපත්තිමයො
චිරතරප්පටි්ඡන්නාමයො, තාෙං අග්මඝන ෙම ොධානපරිවාමෙො දාතබ්මබො’’ති
වුත්මතො, එවං ෙන්මත පක්ඛප්පටි්ඡන්න ාෙප්පටි්ඡන්නාදීසු කථන්ති? 
මතසුපි ‘‘යා ආපත්තිමයො පක්ඛප්පටි්ඡන්නාමයො, යා ආපත්තිමයො
 ාෙප්පටි්ඡන්නාමයො’’ති වත්තබ්මබොති. යදි එවං පාළිවිමරොමධො ආපජ්ජති.
පාළියඤ්හි දොහප්පටි්ඡන්නපරිමයොොනා එව ආපත්ති දේසිතා, න
පක්ඛප්පටි්ඡන්න ාෙප්පටි්ඡන්නාදමයොති? ේචං, පාළියං තථාදේෙනං පන
නයදේෙන ත්තං.තථාහිවුත්තංඅට්ඨකථායං(චූ ව.අට්ඨ.102) ‘‘පඤ්චදෙ
දිවොිච පටි්ඡන්නාය ‘පක්ඛප්පටි්ඡන්න’න්ති වත්වා මයොජනා 
කාතබ්බා…මප.… එවං යාව ෙට්ඨිෙංව්ඡරං, 
අතිමරකෙට්ඨිෙංව්ඡරප්පටි්ඡන්නන්ති වා තමතො වා භිමයයොපි වත්වා
මයොජනා කාතබ්බා’’ති.  හාපදු ත්මථමරනපි වුත්තං ‘‘අයං 
ෙමු්චයක්ඛන්ධමකො නා  බුද්ධානං ඨිතකාලෙදිමෙො, ආපත්ති නා 
පටි්ඡන්නාවාමහොතු අප්පටි්ඡන්නාවාෙ කඌනතරඅතිමරකප්පටි්ඡන්නා
වා, විනයධරේෙකම් වාචං මයොමජතුංෙ ත්ථභාමවොමයමවත්ථප ාණ’’න්ති, 
තේ ාපක්ඛප්පටි්ඡන්නාදීනං කම් වාචාකරමණකුක්කු්චංනකාතබ්බන්ති. 

මහොතු, එවම්පිපක්ඛප්පටි්ඡන්නං පරියන්තංකත්වාකතාය කම් වාචාය
තමතොඋද්ධංආපත්තිනත්ථීතිකථං ජාමනයයාති? ඉදාිචසික්ඛාකා ා භික්ඛූ
මදවසිකම්පිමදෙනාමරොචනාවිකරණාිචකමරොන්තිඑකාහිකද්වීහිකාදිවමෙනපි, 
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කි්චපසුතා හුත්වා තථා අෙක්මකොන්තාපි උමපොෙථදිවෙං නාතික්ක න්ති, 
ගිලානාදිවමෙන තදතික්කන්තාපි අතික්කන්තභාවං ජානන්ති, තේ ා 
තදතික්කන්තභාමව ෙති අතිමරකපක්ඛප්පටි්ඡන්න ාෙප්පටි්ඡන්නාදිවමෙන 
වඩ්මඪත්වා කම් වාචං කමරයය, තදතික්කන්තභාමව පන අෙති 
පක්ඛප්පටි්ඡන්නපරියන්තා මහොති, තේ ා පක්ඛපරියන්තකම් වාචාකරණං
ඤායා තංමහොතීතිදට්ඨබ්බං. 

එවං මහොතු, තථාපි යමදතං ‘‘ෙම්බහුලා ආපත්තිමයො 
එකාහප්පටි්ඡන්නාමයො…මප.… ෙම්බහුලා ආපත්තිමයො
පක්ඛප්පටි්ඡන්නාමයො’’ති වුත්තං, තත්ථ ඉමිනාමයව අනුක්කම න  යා
පටි්ඡාදිතාආපත්තිමයොමහොන්තීතිකථං ජාමනයය, අජානමනචෙති ‘‘යාච
ඛ්වායං, ආවුමෙො, ආපත්ති අජානප්පටි්ඡන්නා, අධම්මිකං තේො ආපත්තියා
පරිවාෙදානං, අධම් ත්තානරුහතී’’තිඉදංආපජ්ජතීති? නාපජ්ජති.තත්ථහි
ආපත්තියාආපන්නභාවංඅජානන්මතොහුත්වාපටි්ඡාමදති, තේ ා ‘‘ආපත්තිච
මහොතිආපත්තිෙඤ්ඤීචා’’තිවුත්තආපත්තිෙඤ්ඤිතාභාවා අප්පටි්ඡන්නම ව
මහොති, තේ ාඅප්පටි්ඡන්නායආපත්තියාපරිවාෙදානංඅධම්මිකං මහොති.ඉධ
පන ‘‘එත්තකා රත්තිමයො  යා ඡාදිතා’’ති ඡන්නකාලම ව න ජානාති, 
තදජානභාමව ෙතිපි පරිවාෙදානං රුහති. මතමනව ච කාරමණන
සුද්ධන්තපරිවාමෙ (චූ ව. 156-157) ‘‘ආපත්තිපරියන්තං න ජානාති, 
රත්තිපරියන්තං න ජානාති, ආපත්තිපරියන්තං නේෙරති, රත්තිපරියන්තං
නේෙරති, ආපත්තිපරියන්මත මව තිමකො, රත්තිපරියන්මත මව තිමකො’’ති
රත්තිපරියන්තේෙ අජානනඅෙරණමව තිකභාමව ෙතිපි පරිවාෙදානං වුත්තං, 
තේ ා ඡාදිතකාලං තථමතො අජානන්මතොපි ‘‘ෙම්බහුලා ආපත්තිමයො 
එකාහප්පටි්ඡන්නාමයො…මප.… ෙම්බහුලා ආපත්තිමයො
පක්ඛප්පටි්ඡන්නාමයො’’ති එත්ථ අප්පවිට්ඨේෙ අභාවා ෙම්පජ්ජතිමයවාති
දට්ඨබ්බං. 

අථාපි එවං වමදයයං – ‘‘ෙම්බහුලා ආපත්තිමයො
එකාහප්පටි්ඡන්නාමයො…මප.… ෙම්බහුලා ආපත්තිමයො 
පක්ඛප්පටි්ඡන්නාමයො’’ති වුත්මත මතසු දිවමෙසු ආපත්තිමයො අත්ථි 
පටි්ඡන්නාමයොපි, අත්ථි අප්පටි්ඡන්නාමයොපි, අත්ථි චිරප්පටි්ඡන්නාමයොපි, 
අත්ථි අචිරප්පටි්ඡන්නාමයොපි, අත්ථි එකාපි, අත්ථි ෙම්බහුලාපි, ෙබ්බා තා 
ආපත්තිමයොඑමතමනවපමදනෙඞ් හිතාසියුන්ති? ෙඞ් හිතාඑව.නමහත්ථ
ෙංෙමයො කාතබ්මබො. වුත්තඤ්මහතං අට්ඨකථායං (චූ ව. අට්ඨ. 102) 
‘‘අඤ්ඤේමිං පන ආපත්තිවුට්ඨාමන ඉදං ලක්ඛණං – මයො අප්පටි්ඡන්නං
ආපත්තිං ‘පටි්ඡන්නා’ති විනයකම් ංකමරොති, තේෙආපත්තිවුට්ඨාති. මයො
පටි්ඡන්නං ‘අප්පටි්ඡන්නා’ති විනයකම් ං කමරොති, තේෙ න වුට්ඨාති.
අචිරප්පටි්ඡන්නං ‘චිරප්පටි්ඡන්නා’ති කමරොන්තේෙපි වුට්ඨාති, 
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චිරප්පටි්ඡන්නං ‘අචිරප්පටි්ඡන්නා’ති කමරොන්තේෙ න වුට්ඨාති. එකං
ආපත්තිං ආපජ්ජිත්වා ‘ෙම්බහුලා’ති කමරොන්තේෙපි වුට්ඨාති එකං විනා
ෙම්බහුලානං අභාවමතො. ෙම්බහුලා පන ආපජ්ජිත්වා ‘එකං ආපජ්ජි’න්ති
කමරොන්තේෙ න වුට්ඨාතී’’ති, තේ ා එමතහි පමදහි ෙබ්බාෙං 
පටි්ඡන්නාපත්තීනං ෙඞ් හිතත්තා තාහි ආපත්තීහි වුට්ඨානං ෙම්භවතීති 
දට්ඨබ්බං. 

අථ පන විනයධමරන පුට්මඨො ‘‘අහං, භන්මත, ෙම්බහුලා ෙඞ්ඝාදිමෙො 
ආපත්තිමයො ආපජ්ජිං එකං සුක්කවිේෙට්ඨිං, එකං කායෙංෙග් ං, එකං
දුට්ඨුල්ලවාචං, එකං අත්තකා ං, එකං ෙඤ්චරිත්තං, එකං කුටිකාරං, එකං
විහාරකාරං, එකං දුට්ඨමදොෙං, එකං අඤ්ඤභාගියං, එකං ෙඞ්ඝමභදං, එකං
මභදානුවත්තකං, එකං දුබ්බචං, එකං කුලදූෙක’’න්ති වුත්මත ‘‘අයං භික්ඛු
මිේෙකෙම ොධානපරිවාොරමහො’’තිඤත්වා අට්ඨකථායං (චූ ව. අට්ඨ. 102) 
ආ තනමයන පරිවාමෙො දාතබ්මබො. එත්ථාහ – 
අග්ඝෙම ොධානමිේෙකෙම ොධානානං මකො විමෙමෙො, කිං නානාකරණන්ති? 
වු්චමත – අග්ඝෙම ොධානපරිවාමෙො අචිරප්පටි්ඡන්නා ආපත්තිමයො 
චිරප්පටි්ඡන්නායං ආපත්තියං ෙම ොධාමනත්වා තේො චිරප්පටි්ඡන්නාය
ආපත්තියා අග්ඝවමෙන දීයති, මිේෙකෙම ොධානපරිවාමෙො නානාවත්ථුකා
ආපත්තිමයො ෙම ොධාමනත්වා තාෙං මිේෙකවමෙන දීයති, අයම මතෙං
විමෙමෙො. අථ වා අග්ඝෙම ොධාමනො ෙභා වත්ථූනං ආපත්තීනං 
ෙම ොධානවමෙන මහොති, ඉතමරො විෙභා වත්ථූනන්ති ආචරියා. මතමනවාහ

ආචරියවජිරබුද්ධිත්මථමරො (වජිර.ටී.චූ වග් 102) ‘‘අග්ඝසක ොධාකනො නා  
ෙභා වත්ථුකාමයො ෙම්බහුලා ආපත්තිමයො ආපන්නේෙ බහුරත්තිං
පටි්ඡාදිතාපත්තියං ිචක්ඛිපිත්වා දාතබ්මබො, ඉතමරො නානාවත්ථුකානං
වමෙනාතිඅයම මතෙංවිමෙමෙො’’ති. 

අථ සියා ‘‘එවං චිරප්පටි්ඡන්නාමයො ච අචිරප්පටි්ඡන්නාමයො ච 
නානාවත්ථුකාමයො ආපත්තිමයො ආපජ්ජන්තේෙ මකො පරිවාමෙො දාතබ්මබො
අග්ඝෙම ොධාමනො වා මිේෙකෙම ොධාමනො වා, අථ තදුභයා වා’’ති.
කිඤ්මචත්ථ – යදි අග්ඝෙම ොධානං දමදයය, චිරප්පටි්ඡන්නාහි ච
අචිරප්පටි්ඡන්නාහි ච ෙභා වත්ථුකාහි ආපත්තීහි වුට්ඨිමතො භමවයය, 
චිරප්පටි්ඡන්නාහි ච අචිරප්පටි්ඡන්නාහි ච මනො විෙභා වත්ථුකාහි. යදි ච
මිේෙකෙම ොධානං දමදයය, ෙ ානකාලප්පටි්ඡන්නාහි විෙභා වත්ථූහි
ආපත්තීහි වුට්ඨිමතො භමවයය, මනො අෙ ානකආලප්පටි්ඡන්නාහි 
ෙභා වත්ථුකාහි ච, අථතදුභයම්පි දමදයය, ‘‘එකේමිංකම්ම  ද්මව පරිවාො 
දාතබ්බා’’ති මනව පාළියං, න අට්ඨකථායං වුත්තන්ති? වු්චමත – ඉදඤ්හි
ෙබ්බම්පි පරිවාොදිකං විනයකම් ං වත්ථුවමෙන වා ම ොත්තවමෙන වා
නා වමෙනවාආපත්තිවමෙනවා කාතුංවට්ටතිමයව. 
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තත්ථ සුක්කවිේෙට්ඨීති වත්ථු මචව ක ොත්තඤ්ච. ෙඞ්ඝාදිමෙමෙොති 

නා ඤ්මචව දපත්ක ච. තත්ථ ‘‘සුක්කවිේෙට්ඨිං 
කායෙංෙග් ’’න්තිආදිවචමනනාපි ‘‘නානාවත්ථුකාමයො’’ති වචමනනපි වත්ථු
මචව ම ොත්තඤ්ච  හිතං මහොති, ‘‘ෙඞ්ඝාදිමෙමෙො’’ති වචමනනපි
‘‘ආපත්තිමයො’’ති වචමනනපි නා ඤ්මචව ආපත්ති ච  හිතා මහොති, තේ ා
අග්ඝෙම ොධානවමෙන පරිවාමෙ දින්මන ‘‘අහං, භන්මත, ෙම්බහුලා 
ෙඞ්ඝාදිමෙො ආපත්තිමයො ආපජ්ජි’’න්තිආදිවචමනමනව වත්ථුේෙ ච
ම ොත්තේෙ ච නා ේෙ ච ආපත්තියා ච  හිතත්තා චිරප්පටි්ඡන්නාහි
අචිරප්පටි්ඡන්නාහි ච ෙභා වත්ථුකාහි ච විෙභා වත්ථුකාහි ච ෙබ්බාහි
ආපත්තීහි වුට්ඨාතීති දට්ඨබ්බං. වුත්තඤ්මහතං ෙ න්තපාොදිකායං ‘‘එත්ථ ච
‘ෙඞ්ඝාදිමෙො ආපත්තිමයො ආපජ්ජිං නානාවත්ථුකාමයො’තිපි ‘ෙඞ්ඝාදිමෙො
ආපත්තිමයො ආපජ්ජි’න්තිපි එවං පුබ්මබ වුත්තනමයන වත්ථුවමෙනපි
ම ොත්තවමෙනපි නා වමෙනපි ආපත්තිවමෙනපි මයොමජත්වා කම් වාචං 
කාතුං වට්ටතිමයවාති අයං මිේෙකෙම ොධාමනො’’ති, ඉ ේමිඤ්ච
විනයෙඞ් හප්පකරමණ(වි. ෙඞ් .අට්ඨ.245) තමථවවත්වා ‘‘තේ ානඉධ
විසුං කම් වාචං මයොමජත්වා දේෙයිේො , පුබ්මබ ෙබ්බාපත්තිොධාරණං
කත්වා මයොමජත්වා දේසිතාය එව කම් වාචාය නානාවත්ථුකාහිපි ආපත්තීහි
වුට්ඨානෙම්භවමතොොමයමවත්ථකම් වාචා අල’’න්ති. 

යදි එවං ආචරියවජිරබුද්ධිත්මථමරන ද්වින්නං විමෙමෙො න වත්තබ්මබො, 
අථ කේ ා වුත්මතොති? තීසු ෙම ොධානපරිවාමෙසු ඔධානෙම ොධාමනො 
මූලායපටිකේෙනාය ඔධූිචතකාමලමයව දාතබ්මබො, 
අග්ඝෙම ොධානමිේෙකෙම ොධානපරිවාො පන විසුංමයව දාතබ්බා. ‘‘එවං
දින්මන එමතෙං මකො විමෙමෙො’’ති චින්තායං විමෙෙෙම්භව ත්තදේෙනත්ථං
වුත්මතො. අට්ඨකථායං පන පරිවාොදිකම් ේෙ ලක්ඛණං දේමෙතුං
‘‘වත්ථුවමෙන වා’’තිආදි ාහ, තේ ා ලක්ඛණවමෙමනව ෙභා වත්ථුකාහිපි
ආපත්තීහිවුට්ඨානංෙම්භවති.මතමනවචකාරමණන ොරත්ථදීපිචනාමිකායං
විනයටීකායඤ්ච වි තිවිමනොදිචනාමිකායං විනයටීකායඤ්ච න මකොචි 
විමෙමෙොවුත්මතොතිදට්ඨබ්මබො. 

යදි එවං මිේෙකෙම ොධානකම් වාචායපි චිරප්පටි්ඡන්නාහි 
අචිරප්පටි්ඡන්නාහිපි ආපත්තීහි වුට්ඨානං ෙම්භමවයය. තත්ථපි හි ‘‘අහං, 
භන්මත, ෙම්බහුලා ෙඞ්ඝාදිමෙො ආපත්තිමයො ආපජ්ජිං
නානාවත්ථුකාමයො’’තිපි ‘‘එකා සුක්කවිේෙට්ඨි…මප.… එකාකුලදූෙකා’’තිපි
වත්තබ්බං. එවං ෙති ‘‘ෙම්බහුලා’’තිපි ‘‘ෙඞ්ඝාදිමෙො ආපත්තිමයො’’තිපි
වත්ථුම ොත්තනා ාපත්තීහි කිත්තනෙම්භවමතො චිරප්පටි්ඡන්නාහිපි
අචිරප්පටි්ඡන්නාහිපි ආපත්තීහි වුට්ඨානං ෙම්භමවයයාති? න පමනවං
දට්ඨබ්බං. වත්ථාදිකිත්තනඤ්හි ෙබ්බාපත්තීනං  ණ්හනත්ථං මහොති. එවං
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 ණ්හන්මතපි පටි්ඡන්නකාලේෙ අකථිතත්තා ‘‘එත්තකං නා  කාලං
පරිවසිතබ්බ’’න්තිනපඤ්ඤායති, තේමිං අපඤ්ඤාය ාමනමතනප ාමණන
පරිවාමෙොනමහොති, තේමිංඅෙතිආපත්තිමතොවුට්ඨානං නෙම්භවති, තේ ා
මිේෙකෙම ොධානකම් වාචාය චිරප්පටි්ඡන්නාහිපි අචිරප්පටි්ඡන්නාහිපි
ආපත්තීහිවුට්ඨානංනෙම්භවතීතිදට්ඨබ්බං. 

පරිවාෙවිිච්ඡයකථාිචට්ඨිතා. 

 ානත්තවිනිච්ඡයෙථා 

 ානත්තකථායම්පි  ානත්තං නා  අප්පටි්ඡන්න ානත්තං 
පටි්ඡන්න ානත්තං පක්ඛ ානත්තං ෙම ොධාන ානත්තන්ති චතුබ්බිධං
මහොති. තත්ථ මයො භික්ඛු ෙඞ්ඝාදිමෙෙං ආපත්තිං ආපජ්ජිත්වා තං දිවෙම ව 
ආමරොමචති, එකරත්ති ත්තම්පි න පටි්ඡාමදති, තේෙ පරිවාෙං අදත්වාව

දින්නං  ානත්තං අප්පටිච්ඡන්න ානත්තං නා . මයො ආපජ්ජිත්වා දෙහි
ආකාමරහිවිනාතංදිවෙංනාමරොමචති, එකරත්තාදිවමෙනපටි්ඡාමදති, තත්ථ 
යථාපටි්ඡන්නදිවෙං පරිවාෙං දත්වා පරිවුත්ථපරිවාෙේෙ දින්නං  ානත්තං 

පටිච්ඡන්න ානත්තං නා . ආපත්තිං ආපජ්ජිත්වා පටි්ඡන්නාය වා 
අප්පටි්ඡන්නාය වා භික්ඛුිචයා පක්ඛ ත්තම ව දින්නං  ානත්තං 

පක්ඛ ානත්තං නා . භික්ඛු පන පටි්ඡන්නාය ආපත්තියා පරිවසිත්වා
අිචක්ඛිත්තවත්තකාමලමයව පුන ආපජ්ජිත්වා න පටි්ඡාමදති, තේෙ මූලාය
පටිකේසිත්වා පරිවුත්ථදිවමෙ අදිවමෙ කත්වා අප්පටි්ඡාදිතත්තා 

ෙම ොධානපරිවාෙං අදත්වා දින්නං  ානත්තං සක ොධාන ානත්තං නා .
 ානත්තාරහකාමලපි  ානත්තචරණකාමලපි අබ්භානාරහකාමලපි එමෙව
නමයො.මතසුතීණි  ානත්තාිචඅට්ඨකථායංවුත්තනමයනසුවිඤ්මඤයයත්තා
නවුත්තාිච.පක්ඛ ානත්තං ප්ඡාආ මිේෙති. 

යාිචපනපරිවාෙ ානත්තාිචඅනවට්ඨිතත්තාපුථුජ්ජනේෙ ගිහිආදිවමෙන
පරිවත්තමන ෙති පුන දාතබ්බාදාතබ්බභාමව ෙඞ්කිතබ්බාිච, තාිච දේමෙතුං
පාළියං අමනමකහි පකාමරහි විත්ථාරමතො වුත්තාිච. මතසු භික්ඛූනං 

ෙංෙයවිමනොදනත්ථාය එකමදෙං දේමෙතුං ‘‘සකච කෙොචී’’තිආදි ාහ. තත්ථ 

විබ්භ තීති විරූමපො හුත්වා භ ති, හීනායාවත්තති ගිහී මහොතීති අත්මථො. 

සා කණකරො කහොතීතිඋපෙම්පන්නභාවං ජහිත්වා ො මණරභාවංඋප ්ඡති.
තත්ථ පාරාජිකප්පත්තභාමවන වා ‘‘ගිහීති  ං ධාමරථා’’තිආදිනා 
සික්ඛාප්චක්ඛාමනන වා ගිහී මහොති. මතසු පඨම න පුන උපෙම්පදාය 
අභබ්බත්තා පුන පරිවාමෙො න රුහතිමයව, දුතිමයන පන පුන උපෙම්පදාය

භබ්බත්තා ‘‘කසො කච පුන උපසම්පජ්ජතී’’ති වුත්තං. ඉතමරො පන
පාරාජිකප්පත්තභාමවන ො මණමරො න මහොති. කේ ා? ෙරණ  නාදීනං
විනේෙනමතො. වුත්තඤ්හි වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.108) 
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පටුන 

‘‘උපෙම්පන්නානම්පි පාරාජිකෙ ආපත්තියාෙරණ  නාදිො මණරභාවේෙපි
විනේෙනමතො මෙනාෙනග් ාමහො ච පටිප්පේෙම්භති, ෙඞ්ඝලාභම්පි මතන
ලභන්තීති මවදිතබ්බ’’න්ති, ගිහී පන හුත්වා පුන ො මණරභාව ත්තං
ලද්ධබ්බං මහොති. ‘‘ො මණමරොති  ං ධාමරථා’’තිආදිනා පන 
සික්ඛාප්චක්ඛාමන කමත සියා ො මණරභාමවො, තමතොපි පුන
උපෙම්පජ්ජිතුකා තාය ෙති සියා උපෙම්පන්නභාමවො. ‘‘ගිහීති  ං
ධාමරථා’’තිආදිනා සික්ඛාප්චක්ඛානං කත්වා ගිහිභාවං උප මතපි පුන
ො මණරපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා ො මණමරො මහොති. තමතො පුන
උපෙම්පජ්ජිතුං ලද්ධබ්බත්තා ‘‘පුන උපෙම්පජ්ජතී’’ති වුත්මතො. මතෙං
භික්ඛුභාමවපරිවාමෙ අිචට්ඨිමතපිගිහිො මණරභාවංපත්තත්තාපරිවාමෙොන
රුහතිඋපෙම්පන්නානම ව පරිවාෙේෙභ වතාපඤ්ඤත්තත්තාතිඅත්මථො. 

එවංෙන්මතපුනඋපෙම්පජ්ජන්තේෙකිංපරිවාමෙොපුනදාතබ්මබොති ආහ 

‘‘කසොකචපුනඋපසම්පජ්ජතී’’තිආදි.තේෙත්මථො– මෙො විබ්භන්තමකොමෙොවා
ො මණමරොපුනඋපෙම්පන්නභාවංඋප ්ඡති, පුරි ංපුබ්මබ භික්ඛුභූතකාමල
දින්නං පරිවාෙදානං එව ඉදාිච පරිවාෙදානං මහොති. මයො පරිවාමෙො පුබ්මබ 
භික්ඛුභූතකාමලදින්මනො, මෙොපරිවාමෙොසුදින්මනො, දුදින්මනොනමහොති.මයො
යත්තමකො කාමලො පරිවුත්මථො, මෙො තත්තමකො කාමලො සුපරිවුත්මථොමයව
මහොති, න දුපරිවුත්මථො, තේ ා අවමෙමෙො කාමලො පරිවසිතබ්මබොති. ඉදං
වුත්තංමහොති– පුබ්මබභික්ඛුකාමල පක්ඛප්පටි්ඡන්නායආපත්තියාපරිවාෙං
 මහත්වා දෙදිවෙ ත්තං පරිවසිත්වා අිචට්ඨිමතමයව පරිවාමෙ විබ්භමිත්වා
ො මණමරො වාහුත්වාපුන උපෙම්පන්මනනඅවමෙෙපඤ්චදිවමෙපරිවසිත්වා
පරිවාමෙො ිචට්ඨාමපතබ්මබොති.  ානත්තාරහාදීසුපි එමෙව නමයො.
උම් ත්තකාදීසුපි තේමිං කාමල අජානන්තත්තා ‘‘පරිවාමෙො න රුහතී’’ති
වුත්තං. තිණ්ණම්පි උක්ඛිත්තකානං කම් නානාෙංවාෙකත්තා මතහි
ෙහෙංවාමෙොමයවනත්ථීතිඋක්ඛිත්තකානංපරිවාමෙොනරුහතීතිවුත්තං. 

සකච පුන ඔසාරීයතීති උක්මඛපනීයකම් ං පටිප්පේෙම්භනවමෙන
ෙ ානෙංවාෙකභාවං පමවසීයති. ‘‘ෙමච කේෙචි භික්ඛුමනො ඉත්ථිලිඞ් ං
පාතුභවතී’’තිආදීසු අට්ඨකථායං වුත්තනමයමනව අත්මථො සුවිඤ්මඤමයයො 
මහොති. යං පන වුත්තං ‘‘පක්ඛ ානත්තං ප්ඡා ආ මිේෙතී’’ති, තමත්රවං 

ජාිචතබ්බං – පක්ඛ ානත්තන්ති භික්ඛුිචයා දාතබ්බ ානත්තං. තං පන
පටි්ඡන්නායපි අප්පටි්ඡන්නායපි ආපත්තියා අඩ්ඪ ාෙ ත්තම ව දාතබ්බං.
වුත්තඤ්මහතං ‘‘ රුධම් ං අජ්ඣාපන්නාය භික්ඛුිචයා උභමතොෙඞ්මඝ
පක්ඛ ානත්තංචරිතබ්බ’’න්ති(පාචි.149; චූ ව.403; අ.ිච.8.51). තං පන
භික්ඛුනීහි අත්තමනොසී ං මෙොමධත්වා විහාරසී ාය වා විහාරසී ං මෙොමධතුං 
අෙක්මකොන්තීහිඛණ්ඩසී ාය වා ෙබ්බන්තිම නපරි්මඡමදන චතුවග්  ණං 
ෙන්ිචපාතාමපත්වා දාතබ්බං. ෙමච එකා ආපත්ති මහොති, එකිේො වමෙන, 
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ෙමච ද්මව වා තිේමෙො වා ෙම්බහුලා වා එකවත්ථුකා වා නානාවත්ථුකා වා, 
තාෙංතාෙංවමෙන වත්ථුම ොත්තනා ආපත්තීසුයංයංඉ්ඡති, තංතංආදාය
මයොජනාකාතබ්බා. 

තත්රිදංඑකාපත්තිවමෙනමුඛ ත්තිචදේෙනං– තායආපන්නාය භික්ඛුිචයා
භික්ඛුිචෙඞ්ඝං උපෙඞ්කමිත්වා එකංෙං උත්තරාෙඞ් ං කරිත්වා වුඩ්ඪානං
භික්ඛුනීනං පාමද වන්දිත්වා උක්කුටිකං ිචසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග් මහත්වා
එව ේෙවචනීමයො ‘‘අහං, අමයය, එකංආපත්තිං ආපජ්ජිං ා න්තරං, ොහං, 
අයය,එ එකිේො ආපත්තියා  ා න්තරාය පක්ඛ ානත්තං යාචාමී’’ති. එවං
තික්ඛත්තුං යාචාමපත්වා බයත්තාය භික්ඛුිචයා පටිබලාය ෙඞ්මඝො 
ඤාමපතබ්මබො‘‘සුණාතුම , අමයය, ෙඞ්මඝො, අයංඉත්ථන්නා ාභික්ඛුනීඑකං
ආපත්තිං ආපජ්ජි  ා න්තරං, ො ෙඞ්ඝං එකිේො ආපත්තියා  ා න්තරාය
පක්ඛ ානත්තං යාචති. යදි ෙඞ්ඝේෙ පත්තකල්ලං, ෙඞ්මඝො ඉත්ථන්නා ාය
භික්ඛුිචයා එකිේො ආපත්තියා  ා න්තරාය පක්ඛ ානත්තං දමදයය, එො
ඤත්ති. සුණාතු ම , අමයය, ෙඞ්මඝො…මප.… දුතියම්පි. තතියම්පි එත ත්ථං
වදාමි. සුණාතු ම , අමයය, ෙඞ්මඝො…මප.… භාමෙයය. දින්නං ෙඞ්මඝන
ඉත්ථන්නා ාය භික්ඛුිචයා එකිේො ආපත්තියා  ා න්තරාය පක්ඛ ානත්තං, 
ඛ තිෙඞ්ඝේෙ, තේ ාතුණ්හී, එවම තංධාරයාමී’’ති. 

කම් වාචාපරිමයොොමන වත්තං ෙ ාදියිත්වා භික්ඛු ානත්තකථායං 
වුත්තනමයමනව ෙඞ්ඝේෙ ආමරොමචත්වා ිචක්ඛිත්තවත්තං වසිතුකා ාය
තමථව ෙඞ්ඝේෙ  ජ්මඣ වා පක්කන්තාසු භික්ඛුනීසු එකභික්ඛුිචයා වා
දුතියිකාය වා ෙන්තිමක වුත්තනමයමනව ිචක්ඛිපිතබ්බං. අඤ්ඤිේො පන
ආ න්තුකාය ෙන්තිමක ආමරොමචත්වා ිචක්ඛිපිතබ්බං, ිචක්ඛිත්තකාලමතො
පට්ඨායපකතත්තට්ඨාමනතිට්ඨති. 

පුනෙ ාදියිත්වා අරුණංඋට්ඨමපන්තියා පනභික්ඛුනීනංමයව ෙන්තිමක
වසිතුංනලබ්භති. ‘‘උභමතොෙඞ්මඝපක්ඛ ානත්තං චරිතබ්බ’’න්තිහිවුත්තං, 
තේ ා අේො ආචරියුපජ්ඣායාහි විහාරං  න්ත්වා ෙඞ් ාහකපක්මඛ ඨිමතො
එමකො  හාමථමරො වා ධම් කථිමකො වා භික්ඛු වත්තබ්මබො ‘‘එකිේො 
භික්ඛුිචයා විනයකම් ං කත්තබ්බ ත්ථි, තත්ර මනො අයයා චත්තාමරො භික්ඛූ 
මපමෙථා’’ති. ෙඞ් හං අකාතුං න ලබ්භති, ‘‘මපමෙේො ා’’ති වත්තබ්බං.
චතූහි පකතත්තභික්ඛුනීහි  ානත්තචාරිිචං භික්ඛුිචං  මහත්වා 
අන්මතොඅරුමණමයව ිචක්ඛිපිත්වා  ාමූපචාරමතො ද්මව මලඩ්ඩුපාමත
අතික්කමිත්වා  ග් ා ඔක්කම්  ගුම්බවතිආදීහි පටි්ඡන්මන ඨාමන
ිචසීදිතබ්බං, විහාරූපචාරමතොපි ද්මව මලඩ්ඩුපාතා අතික්කමිතබ්බා. චතූහි
පකතත්තභික්ඛූහිපි තත්ථ  න්තබ්බං,  න්ත්වා පන භික්ඛුනීහි ෙද්ධිං න
එකට්ඨාමන ිචසීදිතබ්බං, පටික්කමිත්වා අවිදූමර ඨාමන ිචසීදිතබ්බං.
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කුරුන්දි හාප්චරීසුපන‘‘භික්ඛුනීහිබයත්තංඑකං වාද්මවවාඋපාසිකාමයො
භික්ඛූහිපි එකං වා ද්මව වා උපාෙමක අත්තරක්ඛණත්ථාය  මහත්වා
 න්තබ්බ’’න්තිවුත්තං.කුරුන්දියංමයවච‘‘භික්ඛුනුපේෙයේෙච විහාරේෙච
උපචාරංමුඤ්චිතුංවට්ටතී’’තිවුත්තං, ‘‘ ා ේො’’තිනවුත්තං. 

එවංිචසින්මනසුපනභික්ඛුනීසුචභික්ඛූසුචතායභික්ඛුිචයා ‘‘ ානත්තං
ෙ ාදියාමි, වත්තං ෙ ාදියාමී’’ති වත්තං ෙ ාදියිත්වා භික්ඛුිචෙඞ්ඝේෙ තාව
එවංආමරොමචතබ්බං‘‘අහං, අමයය, එකංආපත්තිංආපජ්ජිං  ා න්තරං, ොහං
ෙඞ්ඝං එකිේො ආපත්තියා  ා න්තරාය පක්ඛ ානත්තං යාචිං, තේො ම 
ෙඞ්මඝො එකිේො ආපත්තියා  ා න්තරාය පක්ඛ ානත්තං අදාසි, ොහං
 ානත්තං චරාමි, මවදියා හංඅමයය, මවදියතීති ංෙඞ්මඝොධාමරතූ’’ති. 

තමතො භික්ඛුෙඞ්ඝේෙ ෙන්තිකං  න්ත්වා එවං ආමරොමචතබ්බං ‘‘අහං, 
අයයා, එකං ආපත්තිං ආපජ්ජිං…මප.… මවදියා හං අයයා, මවදියතීති  ං
ෙඞ්මඝො ධාමරතූ’’ති. ඉධාපි යාය කායචි භාොය ආමරොමචතුං වට්ටති.
ආමරොමචත්වා ච භික්ඛුිචෙඞ්ඝේමෙව ෙන්තිමක ිචසීදිතබ්බං, 
ආමරොචිතකාලමතො පට්ඨාය භික්ඛූනං  න්තුං වට්ටති. ෙමච ොෙඞ්කා මහොති, 
භික්ඛුිචමයොතත්මථවඨානංප්චාසීෙන්ති, ඨාතබ්බං.ෙමචඅඤ්මඤොභික්ඛුවා
භික්ඛුනීවාතංඨානංඑති, පේෙන්තියා ආමරොමචතබ්බං.මනොමචආමරොමචති, 
රත්ති්මඡමදො මචව වත්තමභදදුක්කටඤ්ච. ෙමච අජානන්තියා එව උපචාරං
ඔක්කමිත්වා  ්ඡති, රත්ති්මඡමදොව මහොති, න වත්තමභදදුක්කටං. ෙමච
භික්ඛුිචමයො උපජ්ඣායාදීනං වත්තකරණත්ථං පම ව  න්තුකා ා මහොන්ති, 
රත්තිවිප්පවාෙ ණඔහීයන ා න්තරාපත්තිරක්ඛණත්ථං එකං භික්ඛුිචං
ඨමපත්වා  න්තබ්බං, තාය අරුමණ උට්ඨිමත තේො ෙන්තිමක වත්තං 
ිචක්ඛිපිතබ්බං. එමතනුපාමයන අඛණ්ඩා පඤ්චදෙ රත්තිමයො  ානත්තං
චරිතබ්බං. 

අිචක්ඛිත්තවත්තාය පන පාරිවාසිකක්ඛන්ධමක වුත්තනමයමනව ෙම් ා 
වත්තිතබ්බං.අයංපනවිමෙමෙො– ‘‘ආ න්තුකේෙආමරොමචතබ්බ’’න්තිඑත්ථ
යත්තකා පුමරභත්තං වා ප්ඡාභත්තං වාතං ා ංභික්ඛූ වාභික්ඛුිචමයො වා
ආ ්ඡන්ති, ෙබ්මබෙං ආමරොමචතබ්බං. අනාමරොමචන්තියා රත්ති්මඡමදො
මචව වත්තමභදදුක්කටඤ්ච. ෙමචපි රත්තිං මකොචි භික්ඛු තං  ාමූපචාරං
ඔක්කමිත්වා  ්ඡති, රත්ති්මඡමදො මහොතිමයව, අජානනප්චයා පන
වත්තමභදමතො මු්චති. කුරුන්දීආදීසු පන ‘‘අිචක්ඛිත්තවත්තභික්ඛූනං
වුත්තනමයමනව කමථතබ්බ’’න්ති වුත්තං, තං පාරිවාසිකවත්තාදීනං
උපචාරසී ායපරි්ඡින්නත්තායුත්තතරංදිේෙති.උමපොෙමථ ආමරොමචතබ්බං, 
පවාරණාය ආමරොමචතබ්බං, චතුන්නං භික්ඛූනඤ්ච භික්ඛුනීනඤ්ච මදවසිකං 
ආමරොමචතබ්බං. ෙමච භික්ඛූනං තේමිං  ාම  භික්ඛාචාමරො ෙම්පජ්ජති, 
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තත්මථව  න්තබ්බං.මනොමචෙම්පජ්ජති, අඤ්ඤත්රචරිත්වාපිතත්රආ න්ත්වා
අත්තානං දේමෙත්වා  න්තබ්බං, බහි ාම  වා ෙඞ්මකතට්ඨානං කාතබ්බං
‘‘අසුකේමිං නා  ඨාමන අම්මහ පේසිේෙතී’’ති. තාය ෙඞ්මකතට්ඨානං
 න්ත්වා ආමරොමචතබ්බං, ෙඞ්මකතට්ඨාමන අදිේවා විහාරං  න්ත්වා
ආමරොමචතබ්බං. විහාමර ෙබ්බභික්ඛූනං ආමරොමචතබ්බං. ෙමච ෙබ්මබෙං
ෙක්කා න මහොති ආමරොමචතුං, බහි උපචාරසී ාය ඨත්වා භික්ඛුිචමයො
මපමෙතබ්බා, තාහි ආනීතානං චතුන්නං භික්ඛූනං ආමරොමචතබ්බං. ෙමච
විහාමරො දූමරො මහොති ොෙඞ්මකො, උපාෙමක ච උපාසිකාමයො ච  මහත්වා 
 න්තබ්බං.ෙමචපනඅයංඑකාවෙති, රත්තිවිප්පවාෙංආපජ්ජති, තේ ාේො
එකා පකතත්තාභික්ඛුනීෙම් න්ිචත්වාදාතබ්බාඑක්ඡන්මනවෙනත්ථාය. 

එවං අඛණ්ඩං  ානත්තං චරිත්වා වීෙති මණ භික්ඛුිචෙඞ්මඝ 
වුත්තනමයමනව අබ්භානං කාතබ්බං. ‘‘ෙමච  ානත්තං චර ානා
අන්තරාපත්තිං ආපජ්ජති, මූලාය පටිකේසිත්වා තේො ආපත්තියා  ානත්තං
දාතබ්බ’’න්ති කුරුන්දියං වුත්තං, ඉදං පක්ඛ ානත්තං නා . ඉදං පන
පක්ඛ ානත්තං ෙ න්තපාොදිකායං (චූ ව. අට්ඨ. 102) 
පාළිමුත්තවිනයවිිච්ඡයභාමවන ආ තම්පි ඉ ේමිං විනයෙඞ් හප්පකරමණ 
ආචරිමයන අනුද්ධටං. අයං පනාචරියේෙ අධිප්පාමයො සියා – ඉදං
පක්ඛ ානත්තං භික්ඛුිචමයොමයවෙන්ධායභ වතාවිසුංපඤ්ඤත්තං, භික්ඛූහි
අොධාරණං, ඉ ේමිඤ්ච කාමල භික්ඛුිචෙඞ්මඝො නත්ථි, තේ ා  න්ථේෙ
ලහුභාවත්ථං ඉදම්පි අඤ්ඤම්පි ඊදිෙං අජ්ඣුමපක්ඛිතබ්බන්ති. අම්මහහි පන
භික්ඛුිචෙඞ්මඝ අවිජ්ජ ාමනපි ‘‘භික්ඛුෙඞ්මඝො භික්ඛුනීහි ෙ ාදාතබ්බවත්තං
ජාිචේෙති. ‘දුබ්බලජාතිකා හි භීරුකජාතිකා භික්ඛුිචමයො භ වමතො ආණං
පතිට්ඨාමපන්තිමයොඑවරූපං දුක්කරංදුරභිෙම්භවංවත්තංෙ ාදයිංසු, කි ඞ් ං
පන  ය’න්ති  නසි කමරොන්තා භ වමතො ආණං පතිට්ඨාමපන්තා
පරිවාොදිවත්තංෙ ාදියිේෙන්තී’’ති න්ත්වාආචරිමයන අනුද්ධටම්පිඉ ේමිං
විනයාලඞ්කාරප්පකරමණ උද්ධටං, තේ ා ෙම් ාෙම්බුද්මධ 
ෙඤ්ජාතෙද්ධාමප  ාරවාදියුත්මතහි ෙත්ථුොෙනකමරහි භික්ඛූහි ෙම් ා
සික්ඛිතබ්බං. ඉමතොපරාිචඅට්ඨකථායංආ තනමයමනවමවදිතබ්බාිච. 

 ානත්තවිිච්ඡයකථාිචට්ඨිතා. 

248. පාරිවාසිකවත්තකථායං නවෙතරං පාරිවාසිෙන්ති අත්තනා
නවකතරං පාරිවාසිකං. පාරිවාසිකේෙ හි අත්තනා නවකතරං පාරිවාසිකං 
ඨමපත්වා අඤ්මඤ මූලායපටිකේෙනාරහ  ානත්තාරහ  ානත්තචාරික

අබ්භානාරහාපි පකතත්තට්ඨාමනමයව තිට්ඨන්ති. මතනාහ ‘‘අන්ත කසො 

මූලායපටිෙස්සනාරහාදීනම්පී’’ති. අන්ත කසො මූලායපටිෙස්සනාරහාදීනම්පීති 

දදි-ෙද්මදන  ානත්තාරහ ානත්තචාරිකඅබ්භානාරමහ ෙඞ් ණ්හාති. මත හි
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පාරිවාසිකානං, පාරිවාසිකා ච මතෙං පකතත්තට්ඨාමන එව තිට්ඨන්ති. 

අකධොතපාදට්ඨපනෙන්ති යත්ථ ඨත්වා පාමද මධොවන්ති, තාදිෙං

දාරුඵලකඛණ්ඩාදිං. පාදඝංසනන්තිෙක්ඛරකථලාදිං.පාමදඝංෙන්තිඑමතනාති 

පාදඝංසනං, ෙක්ඛරකථලාදි. වුත්තඤ්හි භ වතා ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
තිේමෙො පාදඝංෙිචමයො ෙක්ඛරං කථලං ෙමුද්දමඵණ’’න්ති (චූ ව. 269). 

සද්ධිවිහාරිොනම්පි සාදියන්තස්සාති ෙද්ධිවිහාරිකානම්පි අභිවාදනාදිං

ොදියන්තේෙ. වත්තං ෙකරොන්තීති එත්තක ත්තේමෙව වුත්තත්තා
ෙද්ධිවිහාරිකාදීහිපි අභිවාදනාදිං කාතුං න වට්ටති. ‘‘ ා  ං  ා ප්පමවෙනං
ආපු්ඡථා’’තිවුත්මතඅනාපු්ඡාපි ා ංපවිසිතුං වට්ටති. 

කයොකයොවුඩ්කඪොතිපාරිවාසිමකසුභික්ඛූසු මයොමයොවුඩ්මඪො. නවෙතරස්ස

සාදිතුන්ති පාරිවාසිකනවකතරේෙ අභිවාදනාදිං ොදිතුං. ‘‘පාරිසුද්ධිඋකපොසකථ

ෙරිය ාකන’’ති ඉදං පවාරණදිවමෙසු ෙඞ්මඝ පවාමරන්මත
අනුප තඡින්නවේොදීහි කරිය ානං පාරිසුද්ධිඋමපොෙථම්පි ෙන්ධාය වුත්තං. 

තත්කථවාති ෙඞ්ඝනවකට්ඨාමනමයව. අත්තකනො පාළියා පවාකරතබ්බ්න්ති 
අත්තමනො වේෙග්ම න පත්තපාළියා පවාමරතබ්බං, න පන ෙබ්මබසු
පවාරිමතසූති අත්මථො. 

ඔකණොජනං නා  විේෙජ්ජනං, තංපනපාරිවාසිමකනපාපිතේෙඅත්තනා
ෙම්පටි්ඡිතේමෙව පුනදිවොදිඅත්ථායවිේෙජ්ජනංකාතබ්බං.අෙම්පටි්ඡිත්වා

මචවිේෙජ්මජති, න ලභතීති වුත්තං. යදිපනන ණ්හාකන විස්සජ්කජතීතියදි
පුරි දිවමෙඅත්තමනොන ණ්හාති,  මහත්වාචන විේෙජ්මජති. 

චතුස්සාලභත්තන්ති මභොජනොලාය පටිපාටියා දීය ානං භත්තං. 

හත්ථපාකස ඨිකතනාති දායකේෙ හත්ථපාමෙ ඨිමතන, 

පටිග් හණරුහනට්ඨාමනති අධිප්පාමයො.  හාකපළභත්කතපීති  හන්මතසු
භත්තප්ඡිආදිභාජමනසු ඨමපත්වා දීය ානභත්මතසුපි. ඉමතො පරම්පි
පාරිවාසිකවත්තංපාළියං(චූ ව.75) ආ තනමයමනව මවදිතබ්බං.තත්ථපන
අට්ඨකථායං ආ තනමයමනව අත්මථො සුවිඤ්මඤමයයො මහොති, තේ ා 
දුබ්බිඤ්මඤයයට්ඨාමනමයවකථයිේො . 

‘‘න ො මණමරො උපට්ඨාමපතබ්මබො’’ති එත්ථ දුබ්බිධං ො මණරං 

දේමෙතුං ‘‘අඤ්කඤො’’තිආදි ාහ. ‘‘න භික්ඛුිචමයො ඔවදිතබ්බා’’ති එත්ථ
ලද්ධෙම්මුතිමකනආණත්මතොපි රුධම්ම හිඅඤ්මඤහිවාඔවදිතුං නලභතීති

ආහ ‘‘පටිබ්ලස්ස වා භික්ඛුස්ස භාකරො ොතබ්කබ්ො’’ති. ආ තා භික්ඛුිචමයො

වත්තබ්බාති ෙම්බන්මධො. සවචනීයන්ති ෙමදොෙං. කජට්ඨෙට්ඨානං න

ොතබ්බ්න්ති පධානට්ඨානං න කාතබ්බං. කිං තන්ති ආහ 

‘‘පාකක ොක්ඛුද්කදසකෙනා’’තිආදි. 
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රමජහි හතා උපහතා භූමි එතිේොති රකජොහතභූමි, රමජොකිණ්ණභූමීති

අත්මථො. පච්චයන්ති වේොවාසිකලාභං ෙන්ධාය වුත්තං. එෙපස්කස ඨත්වාති

පාළිං විහාය භික්ඛූනං ප්ඡමතො ඨත්වා. කසනාසනං න ලභතීති

මෙයයපරියන්තභාගිතාය වේෙග්ම න  ණ්හිතුං න ලභති. අස්සාති භමවයය.
‘‘ආ න්තුමකන ආමරොමචතබ්බං, ආ න්තුකේෙ ආමරොමචතබ්බ’’න්ති
අවිමෙමෙන වුත්තත්තා ෙමච ද්මව පාරිවාසිකා  තට්ඨාමන අඤ්ඤ ඤ්ඤං
පේෙන්ති, උමභොහිපි අඤ්ඤ ඤ්ඤේෙ ආමරොමචතබ්බං. යථා බහි දිේවා
ආමරොචිතේෙභික්ඛුමනො විහාරංආ මතනපුනආමරොචනකි්චං නත්ථි, එවං
අඤ්ඤවිහාරං  මතනපි තත්ථ පුබ්මබ ආමරොචිතේෙ පුන ආමරොචනකි්චං 

නත්ථීති වදන්ති. අවිකසකසනාති පාරිවාසිකේෙ ච උක්ඛිත්තකේෙ ච
අවිමෙමෙන. 

ඔබ්ද්ධන්තිපලිබුද්ධං. සහවාකසොතිවුත්තප්පකාමරඡන්මනභික්ඛුනාෙද්ධිං
ෙයනම ව අධිප්මපතං, න මෙෙඉරියාපථකප්පනං. මෙෙම ත්ථ
සුවිඤ්මඤයයම ව. 

පාපිට්ඨතරාක පාරාජිොපත්තීති උක්කංෙවමෙන වුත්තං. 
ෙඤ්චරිත්තාදිපණ්ණත්තිවජ්ජමතො පන සුක්කවිේෙට්ඨාදිකා මලොකවජ්ජාව.

තත්ථපි ෙඞ්ඝමභදාදිකා පාපිට්ඨතරා එව. ෙම් න්ක පාරිවාසිෙෙම් වාචාති
එමතන ‘‘කම් භූතා වාචා කම් වාචා’’ති කම් වාචාෙද්දේෙ අත්මථොපි

සිද්මධොති මවදිතබ්මබො. සවචනීයන්ක එත්ථ ස-ෙද්මදො ‘‘ෙන්ති’’අත්ථං වදති, 
අත්තමනො වචමනන අත්තමනො පවත්තනකම් න්ති එවම ත්ථ අත්මථො 
දට්ඨබ්මබො, ‘‘ ා පක්ක ාහී’’ති වා ‘‘එහි විනයධරානං ෙම්මුඛීභාව’’න්ති වා
එවං අත්තමනො ආණාය පවත්තනකකම් ං න කාතබ්බන්ති අධිප්පාමයො.
එවඤ්හිමකනචිෙවචනීමයකමත අනාදමරනඅතික්කමිතුංනවට්ටති, බුද්ධේෙ

ෙඞ්ඝේෙ ආණා අතික්කන්තා නා  මහොති. රකජොහතභූමීති

පණ්ණොලාවිමෙෙනං. පච්චයන්තිවේොවාසිකචීවරං. කසනාසනංන ලභතීති

වේෙග්ම න න ලභති. අපණ්ණෙපටිපදාති අවිරද්ධපටිපදා. සකච

වාය න්කතොපීති එත්ථ අවිෙයභාවං ඤත්වා අවාය න්මතොපි ෙඞ් ය්හති. 

අවිකසකසනාති පාරිවාසිකුක්ඛිත්තකානං ො ඤ්මඤන. 

පඤ්චවණ්ණඡදනබ්න්ධනට්ඨාකනසූති පඤ්චප්පකාරඡදමනහි ඡන්නට්ඨාමනසු. 

ඔබ්ද්ධන්තිඋට්ඨානාදිබයාපාරපටිබද්ධං, පීළිතන්තිඅත්මථො.  ඤ්කචවාපීකඨ

වාති එත්ථ වාෙද්මදො ෙමු්චයත්මථො. මතන තට්ටිකාචම් ඛණ්ඩාදීසු

දීඝාෙමනසුපි ිචසීදිතුං න වට්ටතීති දීපිතං මහොති. න වත්තකභදදුක්ෙටන්ති 

වුඩ්ඪතරේෙ ජානන්තේෙපි වත්තමභමද දුක්කටං නත්ථීති දේමෙති. වත්තං

නික්ඛිපාකපත්වාතිඉදම්පිපරිවාොදිම ව ෙන්ධායවුත්තං, නමෙෙකම් ාිච. 
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පටුන 

‘‘කසනාසනං න ලභක මෙයයපරියන්තභාගිතාය. උද්මදොදීිච දාතුම්පි න
ලභතීති වදන්ති. ‘තදහුපෙම්පන්මනපි පකතත්මත’ති වචනමතො 

අනුපෙම්පන්මනහි වසිතුං වට්ටති. ස වස්සාති එමතන අප්ඡා අපුරි ං

ිචපජ්ජමන ද්වින්නම්පි වත්තමභදාපත්තිභාවං දීමපති. අත්තකනො අත්තකනො

නවෙතරන්තිපාරිවාසිකාදිනවකතරං.පඨ ංෙඞ්ඝ ජ්මඣ පරිවාෙං මහත්වා
ිචක්ඛිත්තවත්මතනපුනඑකේෙපිෙන්තිමකෙ ාදියිතුං ිචක්ඛිපිතුඤ්චවට්ටති, 
 ානත්මතපනිචක්ඛිපිතුංවට්ටති.ඌමන මණචරණමදොෙත්තාන  මහතුන්ති
එමක.පඨ ංආදින්නවත්තංඑකේෙෙන්තිමකයථාිචක්ඛිපිතුංවට්ටති, තථා 
ෙ ාදියිතුම්පි වට්ටතීති මපොරාණ ණ්ඨිපමද’’ති වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී. 
චූ වග් 76) වුත්තන්ති. 

ඉදං එත්ථ යං වත්තං ‘‘චතුනවුතිපාරිවාසිකවත්ත’’න්ති 
පාරිවාසිකක්ඛන්ධකපාළියං (චූ ව. 75) ආ තං, ෙ න්තපාොදිකායම්පි
එත්තකාය පාළියා (චූ ව. අට්ඨ. 75-84) වණ්ණනං වත්වා
‘‘පාරිවාසිකවත්තකථා ිචට්ඨිතා’’ති ආහ. ඉ ේමිං විනයෙඞ් හපකරමණ (වි.
ෙඞ් .අට්ඨ.248) පන‘‘න ඡ ායංචඞ්ක න්මතචඞ්කම චඞ්කමිතබ්බ’’න්ති
ඉ ේොනන්තරං ‘‘පාරිවාසිකචතුත්මථො මච, භික්ඛමව’’තිආදීිච අග් මහත්වා
‘‘න, භික්ඛමව, පාරිවාසිමකන භික්ඛුනා ොදිතබ්බ’’න්තිආදීිච පඨ ං
පඤ්ඤත්තපදාිච  මහත්වා මතෙං පදානං ෙංවණ්ණනං කත්වා ‘‘ඉදං
පාරිවාසිකවත්ත’’න්ති අඤ්ඤථා අනුක්කම ො වුත්මතො, මෙො පාළියා ච
අට්ඨකථාය ච න ෙම ති. ආචරියේෙ පන අය ධිප්පාමයො සියා – 
‘‘පාරිවාසිකචතුත්මථො මච, භික්ඛමව’’තිආදීිච පාරිවාසිකභික්ඛූනං
ෙ ාදියිතබ්බාිච න මහොන්ති, අථ මඛො කම් කාරකානං භික්ඛූනං 
කත්තබ්බාකත්තබ්බකම් දේෙනම තං, තේ ා පාරිවාසිකවත්මත න
පමවමෙතබ්බං. ‘‘න, භික්ඛමව, පාරිවාසිමකනභික්ඛුනාොදිතබ්බ’’න්තිආදීිච
පන පාරිවාසිකභික්ඛූනං ෙම් ාවත්තිතබ්බවත්තාිචමයව මහොන්ති, තේ ා
ඉ ාිචමයව පාරිවාසිකවත්මත පමවමෙතබ්බානීති. අම්මහහි පන
පාළිඅට්ඨකථාටීකාසු ආ තානුක්කම න පඨ ං පඤ්ඤත්තවත්තානං අත්ථං
පඨ ං දේමෙත්වා ප්ඡා පඤ්ඤත්තපදානං අත්මථො ප්ඡා වුත්මතොති
දට්ඨබ්මබො. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

 රුකාපත්තිවුට්ඨානවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

ද්වත්තිංෙතිම ොපරි්මඡමදො. 
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33. ෙම් ාෙම් විනිච්ඡයෙථා 

249. එවං  රුකාපත්තිවුට්ඨානවිිච්ඡයකථං කමථත්වා ඉදාිච

කම් ාකම් විිච්ඡයකථංකමථතුං ‘‘ෙම් ාෙම් න්කඑත්ථපනා’’තිආදි ාහ.
තත්ථ ෙ ග්ම න ෙඞ්මඝන කරීයමත තන්ති කම් ං, 
අපමලොකනාදිචතුබ්බිධවිනයකම් ං. ඉතරේමිම්පි එමෙව නමයො. අ-කාමරො
වුද්ධිඅත්මථො, න වුද්ධිප්පත්තං කම් ං අකම් ං. කම් ඤ්ච අකම් ඤ්ච 

ෙම් ාෙම් ං වජ්ජාවජ්ජං විය, ඵලාඵලං විය ච. තත්ථ ච ෙම් න්ති

අපමලොකනකම් ඤත්තිකම් ද්වයං. අෙම් න්ති

ඤත්තිදුතියකම් ඤත්තිචතඋත්ථකම් ද්වයං.අථවා ෙම් න්තිචතූසුපිඑමතසු

ලහුකකම් ං. අෙම් න්ති  රුකකම් ං. කම් ාකම් න්ති එත්ථ පන

විිච්ඡමයො එවං මවදිතබ්මබොති මයොජනා. තත්ථ පනාති පක්ඛන්තරත්මථ 
ිචපාමතො,  රුකාපත්තිවුට්ඨානවිිච්ඡයකථාපක්ඛමතො අඤ්මඤො 
කම් ාකම් විිච්ඡයකථාපක්මඛො මවදිතබ්මබොති වා  යා වු්චමතති වා
අත්මථො. 

චත්තාරි ෙම් ානීති එත්ථ චත්තාරීති පරි්මඡදිචදේෙනං. මතන
විනයකම් ාිචනා චත්තාරිඑවමහොන්ති, නඉමතොඌනාධිකානීති දේමෙති. 

ෙම් ානීති පරි්ඡින්නකම් ිචදේෙනං. අපකලොෙනෙම් න්තිආදීිච
පරි්ඡින්නකම් ානං උද්මදෙකථනං. තත්ථ අපමලොකීයමත ආයාචීයමත
අපමලොකනං, අපපුබ්බමලොකධාතුආයාචනත්මථ, යුප්චමයොභාවත්ථවාචමකො. 

අපමලොකනවමෙන කත්තබ්බං කම් ං අපකලොෙනෙම් ං, සී ට්ඨකෙඞ්ඝං 
අපමලොමකත්වාෙඞ්ඝානු තියාකත්තබ්බංකම් ං.ඤාපනාඤත්ති, ෙඞ්ඝේෙ

ජානාපනාති අත්මථො.ඤත්තියාකත්තබ්බංකම් ං ඤත්කෙම් ං, අනුේොවනං
අකත්වා සුද්ධඤත්තියාමයවකත්තබ්බකම් ං. ද්වින්නං පූරණී දුතියා, ඤත්ති
දුතියා එතේෙ කම් ේොති ඤත්තිදුතියං, ඤත්තිදුතියඤ්ච තං කම් ඤ්චාති 

ඤත්කදුකයෙම් ං, එකාය ඤත්තියා එකාය අනුේොවනාය කත්තබ්බකම් ං.
චතුන්නං පූරණීචතුත්ථී, ඤත්තිචතුත්ථීඑතේෙකම් ේොති ඤත්තිචතුත්ථං, 

ඤත්තිචතුත්ථඤ්චතංකම් ඤ්චාති ඤත්කචතුත්ථෙම් ං, එකායඤත්තියාතීහි
අනුේොවනාහි කත්තබ්බකම් ං. මතන වක්ඛති ‘‘අපමලොකනකම් ං නා 
සී ට්ඨකෙඞ්ඝං මෙොමධත්වා’’තිආදි. 

එවං චත්තාරි කම් ාිච උද්දිසිත්වා පරිවාමර (පරි. 482 ආදමයො) 
කම් වග්ම  ආ තනමයමනව මතෙං චතුන්නං කම් ානං විපත්තිකාරණාිච

පු්ඡිත්වා විේෙජ්මජතුං ‘‘ඉ ානිචත්තාරිෙම් ානිෙකහාොකරහි විපජ්ජන්ක? 

පඤ්චහාොකරහි විපජ්ජන්තී’’තිආදි ාහ. තත්ථ වත්ථුකතොති විනයකම් ේෙ

කාරණභූතවත්ථුමතො. ඤත්කකතොඅනුස්සාවනකතොතිද්මවපිකම් වාචායම ව. 

සී කතොති කම් කරණට්ඨානභූතබද්ධසී මතො. පරිසකතොති
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කම් ප්පත්තඡන්දාරහභූතකාරකෙඞ්ඝමතො. තාිචමයව හි පඤ්ච ෙබ්මබෙං
විනයකම් ානංවිපත්තිකාරණාිචමහොන්ති. 

තමතො තං කම් විපත්තිකාරණභූතං වත්ථුං පාළිනමයන විත්ථාමරතුං 

‘‘සම්මුඛාෙරණීයං ෙම් ං අසම්මුඛා ෙකරොක, වත්ථුවිපන්නං

අධම් ෙම් ’’න්තයාදි ාහ. තත්ථ ෙම්මුඛාකරණීයං පටිපු්ඡාකරණීයං
පටිඤ්ඤායකරණීයන්ති ඉම ෙං තිණ්ණං අතථාකරමණන, ෙතිවිනමයො 
අමූ ්හවිනමයො තේෙපාපියසිකා තජ්ජනීයකම් ං ිචයෙකම් ං
පබ්බාජනීයකම් ං පටිොරණීයකම් ං උක්මඛපනීයකම් ං පරිවාමෙො
මූලායපටිකේෙනා ානත්තංඅබ්භානං උපෙම්පදන්ති ඉම ෙංමතරෙකම් ානං
අඤ්ඤකම් ාරහේෙ අඤ්ඤකම් කරමණන, උමපොෙමථො පවාරණාති ඉම ෙං
ද්වින්නං අදිවමෙ කරමණන, පණ්ඩමකො මථයයෙංවාෙමකො
තිත්ථියපක්කන්තමකො තිර්ඡාන මතො  ාතුඝාතමකො පිතුඝාතමකො
අරහන්තඝාතමකො මලොහිතුප්පාදමකො ෙඞ්ඝමභදමකො භික්ඛුිචදූෙමකො
උභමතොබයඤ්ජනමකො ඌනවීෙතිවේමෙො අන්ති වත්ථුඅජ්ඣාපන්නපුබ්මබොති
ඉම ෙං මතරෙන්නං පුග් ලානං උපෙම්පදාකම් කරමණන ඉති ඉ ාිච

එකතිංෙ කම් ාිච වත්ථුවිපන්නං අධම් ෙම් ං මහොති. ඤත්තිමතො පඤ්ච, 
අනුේොවනමතො පඤ්චාති ඉ ාිච දෙ කාරණාිච අන්මතොකම් වාචායම ව 
ලභන්ති, සී මතො එකාදෙ කාරණාිච සී ාෙම්මුතිවමෙන ලභන්ති, පරිෙමතො
ද්වාදෙ කාරණාිච චතුවග් පඤ්චවග් දෙවග් වීෙතිවග් ෙඞ්ඛාමතසු චතූසු
ෙඞ්මඝසු එමකකේමිං කම් පත්තඡන්දාරහෙම්මුඛීභූතෙඞ්ඛාතානං තිණ්ණං
තිණ්ණංෙඞ්ඝානංවමෙන ලභන්තීති. 

එවං කම් විපත්තිකාරණාිච දේමෙත්වා පුන චතුවග් ෙඞ්ඝාදීසු 

ෙන්ිචසින්නානං භික්ඛූනං විමෙෙනා ං දේමෙතුං ‘‘චතුවග් ෙරකණ 

ෙම්ක ’’තිආදි ාහ.තංසුවිඤ්මඤයයම ව. 

250. තමතො පරං චතුන්නං කම් ානං ඨානං ෙඞ්මඛපමතො දේමෙතුං 

‘‘අපකලොෙනෙම් ං ෙක ඨානානි  ච්ඡතී’’තිආදි ාහ. තම්පි
සුවිඤ්මඤයයම ව. 

251. තමතො තාිචමයව කම් ාිච මතසු ඨාමනසු පවත්තාිච විත්ථාරමතො

පකාමෙතුකාම ො ‘‘අයං තාව පාළිනකයො. අයං පකනත්ථ දදිකතො පට්ඨාය 

විනිච්ඡයෙථා’’තිආදි ාහ. තත්ථ තේෙං විිච්ඡයකථායං චතූසු කම්ම සු
කත ං අපමලොකනකම් ං නා ාති පු්ඡායං තං දේමෙතු ාහ 

‘‘අපකලොෙනෙම් ං නා ා’’තිආදි. තත්ථ සී ට්ඨෙසඞ්ඝං කසොකධත්වාති 
අවිප්පවාෙෙඞ්ඛාත හාසී ට්ඨකං ෙඞ්ඝං මෙොමධත්වා. න හි ඛණ්ඩසී ාය
ෙන්ිචපතිමත ෙඞ්මඝ මෙොමධතබ්බකි්චං අත්ථි, අවිප්පවාෙසී ාෙඞ්ඛාතාය
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 හාසී ාය පන විත්ථාරත්තා බහූනං භික්ඛූනං වෙනට්ඨානත්තා

ෙ ග් භාවත්ථංමෙොමධතබ්බංමහොති. ඡන්දාරහානංඡන්දංදහරිත්වාතිතිේෙං
සී ායං චතුවග් ාදි ණං පූමරත්වා හත්ථපාෙං අවිජහිත්වා ඨිමතහි භික්ඛූහි
අඤ්මඤෙං හත්ථපාෙං අනා තානං පකතත්තභික්ඛූනං ඡන්දං ආහරිත්වා.
වුත්තඤ්හි ‘‘චතුවග් කරමණ කම්ම  චත්තාමරො භික්ඛූ පකතත්තා

කම් ප්පත්තා, අවමෙො පකතත්තා ඡන්දාරහා’’ති (පරි. 497). ස ග් ස්ස

සඞ්ඝස්ස අනු කයාති ඡන්දේෙ ආහරිතත්තා හත්ථපාෙං ආ තාපි අනා තාපි
ෙබ්මබභික්ඛූෙ ග් ාමයවමහොන්ති, තේ ා ෙ ග් ේෙෙඞ්ඝේෙ අනු තියා. 

කක්ඛත්තුංසාකවත්වාති ‘‘සුණාතුම , භන්මත, ෙඞ්මඝො’’තිආදිනාකම් වාචං
අභණිත්වා ‘‘රු්චති ෙඞ්ඝේෙ. දුතියම්පි…මප.… තතියම්පි රු්චති 
ෙඞ්ඝේො’’ති තික්ඛත්තුං ොමවත්වා කත්තබ්බකම් ං අපමලොකනකම් ං

නා ාති මයොජනා. වුත්තනකයකනවාති අපමලොකනකම්ම  වුත්තනමයමනව.
ඉමිනා ‘‘සී ට්ඨකෙඞ්ඝංමෙොමධත්වා, ඡන්දාරහානංඡන්දංආහරිත්වා’’තිඉදං
ද්වයං අතිදිෙති.ඉතමරසුපිඑමෙවනමයො. 

තත්ථ මතසු චතූසු කම්ම සු කිං අඤ්ඤකම් ං ඉතරකම් වමෙන

කාතබ්බන්ති මචොදනං ෙන්ධායාහ ‘‘තත්ර’’ඉ්චාදි. එවං මහොතු, එවං ෙන්මත
අවිමෙමෙන ෙබ්බම්පි කම් ං අඤ්ඤවමෙන කත්තබ්බන්ති ආහ 

‘‘ඤත්කදුකයෙම් ං පනා’’තිආදි. තත්ථ පන-ෙද්මදො විමෙෙත්ථමජොතමකො, 
ඤත්තිදුතියකම්ම  පන විමෙමෙො අත්ථීති අත්මථො. ඉමතො පරාිච
සුවිඤ්මඤයයාමනව. පටික්ඛිත්තම වඅට්ඨකථායන්තිඅජ්ඣාහාරෙම්බන්මධො.
යදි එවං අක්ඛරපරිහීනාදීසු ෙන්මතසු කම් මකොමපො සියාති මචොදනං  නසි

කත්වා ආහ ‘‘සකච පනා’’තිආදි. තත්ථ අක්ඛරපරිහීනන්ති ‘‘සුණාතු 

ම ’’තිආදීසු සු-කාර ණා-කාර තු-කාරාදීනං භේෙනං. පදපරිහීනන්ති

සුණාතූතිආදීනංවිභතයන්තපදානංභේෙනං. දුරුත්තපදං පනඋපරිවක්ඛති. 

ඉදාිච පුනප්පුනවචමන පමයොජනං දේමෙන්මතො ‘‘ඉදං අකුප්පෙම්ක 

දළ්හිෙම් ංකහොක, කුප්පෙම්ක ෙම් ංහුත්වාකට්ඨතී’’ති ආහ.තත්ථ ඉදන්ති

ඉදං පුනප්පුනං වුත්තකම් ං. අකුප්පෙම්ක ති අකුප්මප ඨානාරමහ

පුමරකතකම්ම . දළ්හිෙම් ං කහොතීති ථිරතරකම් ං මහොති එකාය රජ්ජුයා 

බන්ධිතබ්බභාමර දුතියතතියාදිරජ්ජූහි බන්ධනං විය. කුප්පෙම්ක ති

අක්ඛරපරිහීනාදිවමෙනකුප්මපඅට්ඨානාරමහ පුමරකතකම්ම . ෙම් ංහුත්වා

කට්ඨතීති පුනප්පුනං වුත්මත ෙති මතෙං අක්ඛරපරිහීනාදීනං මෙොධිතත්තා

පරිසුද්ධකම් ං හුත්වා තිට්ඨති. අකුප්පෙම්ක  කුප්පෙම්ක ති වා
භාමවනභාවලක්ඛණත්මථ භුම් වචනං. පුමරතරං කතකම් ේමිං
අකුප්පකම්ම  ෙති ප්ඡා ඉදං පුනප්පුනං වුත්තකම් ං ද ්හිකම් ං මහොති, 
පුමරකතකම් ේමිං කුප්පකම්ම  ෙති ඉදං පුනප්පුනං වුත්තකම් ං අකුප්පං
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ඨානාරහං පරිසුද්ධකම් ං හුත්වා තිට්ඨතීති. ඉ ං පාඨං ිචේොය ආචරියවරා
එකපුග් ලම්පි අමනකක්ඛත්තුං උපෙම්පදකම් ංකමරොන්ති. කේ ා පන මත
භික්ඛූලජ්ජීමපෙලබහුේසුතසික්ඛාකා භූතානංඅත්තමනො ආචරියුපජ්ඣායානං
ෙන්තිමක සික්ඛං  ණ්හන්තීති? න මත අත්තමනො ආචරියුපජ්ඣායානං
ෙන්තිකාලද්ධසික්ඛංප්චක්ඛායඅඤ්ඤං ණ්හන්ති, අථමඛොතාය එවෙද්ධිං
දිගුණතිගුණං කමරොන්ති. එවං ෙන්මතපි පුරි සික්ඛාය අෙද්දහන්තාමයව 
කමරයයං, මනො ෙද්දහන්තාති? මනො අෙද්දහන්තා, ෙද්දහන්තාපි මත භික්ඛූ
පුනප්පුනකරමණයුත්තිමතොපිආ  මතොපිආදීනවංඅපේෙන්තාආිචෙංෙම ව 
පේෙන්තාකමරොන්තීති. 

කථං යුත්තිමතො ආිචෙංෙං පේෙන්ති? යථා හි මලොමක අභිසිත්තම්පි 
රාජානං පුනප්පුනාභිසිඤ්චමන ආදීනවං න පේෙන්ති, අථ මඛො
අභිමෙකානුභාමවන රාජිද්ධිප්පත්තතාදීහිකාරමණහිආිචෙංෙම වපේෙන්ති, 
යථා ච ොෙමන මචතියං වා පටි ං වා ිචට්ඨිතෙබ්බකි්චං
‘‘අමනකජාතිෙංොර’’න්තිආදීහි භ වමතො වචමනහි අභිමෙක ඞ් ලං
කමරොන්තාපි පුනප්පුනකරමණ ආදීනවං අපේෙන්තා අතිමරකතරං 
 හිද්ධිකතා හානුභාවතාදිආිචෙංෙම ව පේෙන්තා පුනප්පුනං
කමරොන්තිමයව, එවම ව කතඋපෙම්පදකම් ං භික්ඛුං පුනමදව
කම් වාචාභණමන ආදීනවං අපේෙන්තා පුබ්මබ කතකම් ේමිං වත්ථුආදීසු
පඤ්චසුඅඞ්ම සුඑකේමිම්පිඅඞ්ම අපරිපුණ්මණෙති කම් මකොපෙම්භවමතො
ඉදාිචකතකම්ම නපරිපුණ්ණඅඞ්ම ෙතිකම් ෙම්පත්තිෙම්භවඤ්ච පුබ්මබව
කම් ෙම්පත්තිෙම්භමවපි ද ්හිකම් ථිරතරෙම්භවඤ්ච ආිචෙංෙං පේෙන්තා 
කමරොන්ති. කථං ආ  මතො ආිචෙංෙං පේෙන්ති? 
යථාවුත්තපරිවාරට්ඨකථාපාඨවිනයෙඞ් හපාමඨසු දුරුත්තපදේෙ මෙොධනත්ථං
පුනප්පුනං වත්තබ්බභාවේෙ උපලක්ඛණනමයන වචනමතො.
මෙෙඤත්තිමදොෙඅනුේොවනමදොොනඤ්ච 
වත්ථුවිපත්තිසී විපත්තිපරිෙවිපත්තිමදොොනඤ්ච මෙොධනං දේසිතං මහොති.
මතමනවච කාරමණනඅයම්පිප්ඡි පාමඨොආචරිමයනවුත්මතො.තේෙත්මථො
මහට්ඨා වුත්මතොව. ඉති පුබ්මබ කතකම් ේෙ මකොපෙම්භමවපි ඉදාිච
කතකම්ම න ෙම්පජ්ජනෙඞ්ඛාතංආිචෙංෙංආ  මතොපේෙන්තීතිදට්ඨබ්බං. 

මකචි පනආචරියා ඉ ං ‘‘පුනප්පුනං වත්තුං වට්ටතීති පාඨං තේමිංමයව
පඨ කම් කරණකාමලදුරුත්තමෙොධනත්ථංවත්තබ්බතංෙන්ධායවුත්තං, න 
චිරකාමල’’තිවදන්ති, තමදතංවචනංමනවඅට්ඨකථායංආ තං, නටීකාදීසු
විිච්ඡිතං, මතෙං  ති ත්තම ව, තේ ාන  මහතබ්බං. අපිච තේමිං ඛමණ
පුනප්පුනං වචනමතොපි අපරභාම  වචනං  හප්ඵලං මහොති  හාිචෙංෙං.
තේමිඤ්හි කාමල පුනප්පුනං භණමන ඤත්තිමදොෙඅනුේොවනමදොොිච
ප්ඡි භණමන සුට්ඨු භණන්මතො මෙොමධතුං ෙක්කුමණයය, න 
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වත්ථුවිපත්තිසී විපත්තිපරිෙවිපත්තිමදොොිච. තේමිඤ්හි ඛමණ තම ව වත්ථු, 
ො එව සී ා, ො එව පරිො, තේ ා තාිච පුනප්පුනවචමනන
මෙොමධතු ෙක්කුමණයයාිච මහොන්ති. අපරභාම  කමරොන්මතො පන පුබ්මබ
අපරිපුණ්ණවීෙතිවේෙභාමවන වත්ථුවිපත්තිභූමතපි ඉදාිච 
පරිපුණ්ණවීෙතිවේෙත්තාවත්ථුෙම්පත්තිමහොති, පුබ්මබසී ෙඞ්කරාදිභාමවන 
සී විපත්තිෙම්භමවපි ඉදාිච තදභාවත්ථාය සුට්ඨු මෙොධිතත්තා සී ෙම්පත්ති
මහොති, පුබ්මබ වග් කම් ාදිවමෙන පරිෙවිපත්තිෙම්භමවපි ඉදාිච 
තදභාවත්ථායසුට්ඨුමෙොධිතත්තාපරිෙෙම්පත්තිමහොති, එවංපඤ්චවිපත්තිමයො 
මෙොමධත්වා පඤ්ච ෙම්පත්තිමයො ෙම්පාමදත්වා කාතුං ෙක්කුමණයයමතො
පඨ කාමල පුනප්පුනං භණනමතොපි අපරභාම  භණනං  හප්ඵලං මහොති
 හාිචෙංෙන්තිමවදිතබ්බං. 

යදි එවං උපෙම්පදසික්ඛාය දහමරො භමවයයාති? න භමවයය. කේ ා? 
මපොරාණසික්ඛං අප්ප්චක්ඛිත්වා තාය එව පතිට්ඨිතත්තාති. එවං ෙන්මතපි 
පුමරකතකම් ේෙෙම්පජ්ජනභාමවන තිට්ඨන්මතෙතිතායඨිතත්තා අදහමරො
සියා. පුරි කම් ේෙ අෙම්පජ්ජනභාමවන ඉදාිච කතකම්ම මයව
උපෙම්පදභාමවන තිට්ඨන්මතෙතිකේ ාදහමරොනභමවයයාති? එවංෙන්මත
දහමරො භමවයය. එවං දහමරො ෙ ාමනො පුරි සික්ඛාය වේෙං  මණත්වා
යථාවුඩ්ඪං වන්දනාදීිච ෙම්පටි්ඡන්මතො  හාොවජ්මජො භමවයයාති? එවං
පුරි සික්ඛාය අට්ඨිතභාවං ප්ඡි සික්ඛාය එව ලද්ධුපෙම්පදභාවං තථමතො
ජානන්මතො එවං කමරොන්මතො ොවජ්මජො මහොති, එවං පන අජානන්මතො 
‘‘පුරි සික්ඛායම ව ඨිමතො’’ති  ඤ්ඤිත්වා එවං කමරොන්මතො අනවජ්මජොති

මවදිතබ්මබො. කථං විඤ්ඤායතීති මච? ‘‘අනාපත්ක ඌනවීසකවස්සං 

පරිපුණ්ණසඤ්ඤීතිඑත්ථකිඤ්චාපිඋපෙම්පාමදන්තේෙඅනාපත්ති, පුග් මලො 
පන අනුපෙම්පන්මනොව මහොති. ෙමච පන මෙො දෙවේේචමයන අඤ්ඤං
උපෙම්පාමදති, තංමච මුඤ්චිත්වා මණොපූරති, සූපෙම්පන්මනො.මෙොපිචයාව
නජානාති, තාවේෙමනව ෙග් න්තරාමයො, නම ොක්ඛන්තරාමයො.ඤත්වාපන
පුනඋපෙම්පජ්ජිතබ්බ’’න්ති ෙ න්තපාොදිකායං(පාචි.අට්ඨ.406) ආ තත්තා
විඤ්ඤායති. එවං වත්ථුවිපන්නත්තා කම් මකොපමතො අනුපෙම්පන්නේෙ
පුග් ලේෙ උපජ්ඣාමයො භවිතුං යුත්තකාමල පුන උපෙම්පජ්ජමනන
උපෙම්පන්නභූතභාවේෙ අට්ඨකථායං ආ තත්තා ඉමිනා නමයන 
සී විපන්නපඅෙවිපන්නඤත්තිවිපන්නඅනුේොවනවිපන්නභූතත්තා
කම් මකොපමතො පුබ්මබ අනුපෙම්පන්නභූතං පුග් ලම්පි අපරභාම 
වුඩ්ඪිප්පත්තිකාමලපි පඤ්ච විපත්තිමදොොිච මෙොමධත්වා පුන
උපෙම්පදකම් වාචාකරමණන උපෙම්පාමදතුං වට්ටති. මෙොපි පුග් මලො
පුබ්බකම් කාමලඅනුපෙම්පන්මනොහුත්වාපිඅපරකම් කාමලඋපෙම්පන්මනො 
මහොතීතිදට්ඨබ්මබො. 
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පටුන 

එක්මචපනභික්ඛූමපොරාණසික්ඛංප්චක්ඛායනවසික්ඛම ව  ණ්හිංසු, 
මත පන භික්ඛූ නවසික්ඛාවමෙන දහරාව භවන්ති, එවං කරණඤ්ච අතිවිය
ගුණවිසිට්ඨං අත්තමනො නවකතරං භික්ඛුං දිේවා තේමිං පුග් මල
පයිරුපාසිතුකාම ො තං පුග් ලං අත්තනා වුඩ්ඪතරං කාතුකාම ො අත්තානං 
දහරංකාතුකාම ොහුත්වාධම්  ාරමවනකමරොන්මතොයුත්මතොභමවයය.අථ
පන සික්ඛාෙම්පන්නං කත්තුකාම ො එවං කමරයය, සික්ඛා නා  
පඤ්චඞ් ෙ න්නා මත ෙති ෙම්පජ්ජති, සීලවිසුද්ධිමයව කාරණං මහොති, 
තේ ා යදි පුරි සික්ඛා අට්ඨිතා භමවයය, ප්චක්ඛානකි්චංනත්ථි, ෙයම ව
පතිතා මහොති. පුරි සික්ඛාය ඨිතාය ෙති විබ්භමිතුකාම ොමයව ප්චක්ඛානං
කමරයය, න භික්ඛුභවිතුකාම ො, මෙො පන චතුපාරිසුද්ධිසීලම ව පරිසුද්ධං
කමරයය, තේ ා මපොරාණසික්ඛාය ප්චක්ඛානං අයුත්තං විය දිේෙති. තමතො
මපොරාණසික්ඛං ප්චක්ඛාය නවසික්ඛා හණමතො පුනප්පුනං කරණංමයව
යුත්තතරං දිේෙති. කේ ා? මපොරාණසික්ඛං ප්චක්ඛාය නවසික්ඛා හමණ
පුරි කම් ංඅෙම්පජ්ජිත්වාප්ඡි කම් ෙම්පජ්ජමන ෙතිකිඤ්චාපිපුරි සික්ඛා
නත්ථි, යාප්චක්ඛාතබ්බා, තථාපිනවසික්ඛාය ෙම්පජ්ජිතත්තාමදොමෙොනත්ථි, 
දහරභාවංපත්මතොපියුත්තරූමපොමයව. 

යදිපුරි කම් ම්පිප්ඡි කම් ම්පිෙම්පජ්ජතිමයව, එවංෙති පුරි සික්ඛාය
ප්චක්ඛානං ිචරත්ථකං. ප්ඡි සික්ඛාය ඨිමතොපි දහරභාවං පත්තත්තා 
අයුත්තරූමපො.යදිපනපුරි කම් ම වෙම්පජ්ජති, නප්ඡි කම් ං, එවංෙති
පුබ්මබ ඨිතමපොරාණසික්ඛාපි ප්චක්ඛාමනන පතිතා. ප්ඡි සික්ඛාපි
ප්ඡි කම් ේෙ පඤ්චන්නං විපත්තීනං අඤ්ඤතමරන මයො මතො න
ෙම්පජ්ජති, තේ ා පුරි සික්ඛාය ච පතිතත්තා ප්ඡි සික්ඛාය ච අලද්ධත්තා
උභමතො භට්ඨත්තා අයුත්මතොව මහොති. මපොරාණසික්ඛං අප්ප්චක්ඛාය
නවසික්ඛා හමණ පන ෙති පුරි කම් ං ෙම්පන්නං හුත්වා ප්ඡි කම් ං
අෙම්පන්නං මහොන්තම්පි පුරි සික්ඛාය පතිට්ඨිමතොමයව, පුරි ං අෙම්පන්නං
හුත්වා ප්ඡි ං ෙම්පන්නම්පි ප්ඡි සික්ඛාය ඨිමතො එව.
පුරි ප්ඡි කම් ද්වයම්පිපඤ්චහඞ්ම හිෙම්පන්නම්පි ද ්හිකම් ථිරතරභූතාය
පුරි සික්ඛාය ඨිමතොමයව මෙො භික්ඛු මහොති, තේ ා පුරි සික්ඛං ප්චක්ඛාය
නවසික්ඛා හණමතොපුරි සික්ඛං අප්ප්චක්ඛායපුනප්පුනංනවසික්ඛා හණං 
යුත්තතරංමහොතීතිදට්ඨබ්බං. 

ඉ ං පන පුනප්පුනං කමරොන්තානං ආචරියානං වාදං අ නසිකමරොන්තා 
අඤ්මඤආචරියා අමනකප්පකාරං අිච්ඡිතකථං කමථන්ති. කථං? එක්මච
මථරාඑවංවදන්ති ‘‘කිංඉම භික්ඛූඑවංකමරොන්තාපාරාජිකප්පත්තංභික්ඛුං
පුන සික්ඛාය පතිට්ඨාමපේො ාති  ඤ්ඤන්තී’’ති. මත මථරා පුනප්පුනං
කම් වාචං භණන්මත භික්ඛූ දිේවා ‘‘ඉම  භික්ඛූ ඉමිනා කාරමණන එවං
කමරොන්තී’’ති චින්මතත්වා එව ාහංසු. එක්මච පන මථරා ‘‘කේ ා ඉම 
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භික්ඛූ පුනප්පුනං කමරොන්ති, යථා නා  අෙිච එකවාරම ව පතන්තී ෙත්මත
ජීවිතක්ඛයං පාමපති, එවම ව භ වමතො ආණාභූතා කම් වාචා එකවාරං
භණ ානා කම් ං සිජ්ඣාමපති, න අමනකවාර’’න්ති, මතපි 
‘‘කම් සිජ්ඣනත්ථාය පුනප්පුනං භණන්තී’’ති චින්මතත්වා එව ාහංසු.
බහමවො පන භික්ඛූ පුනප්පුනංකමරොන්මත දිේවා එවං වදන්ති ‘‘ඉම  භික්ඛූ
ආචරියුපජ්ඣාමයහි දින්නසික්ඛං අෙද්දහන්තා එවං කමරොන්ති, 
ආචරියුපජ්ඣායගුණාපරාධකා එමත ෙ ණා’’ති. මත ‘‘පුබ්බසික්ඛං
අෙද්දහිත්වාපුනප්පුනංකමරොන්තී’’ති ඤ්ඤන්තා එව ාහංසු. 

අපමර පන මථරා ‘‘පඨ ං උපෙම්පදකම් වාචාභණනකාමලමයව
පුනප්පුනං වත්තබ්බං, න අපරභාම ’’ති, තත්ථකාරණං මහට්ඨා වුත්තම ව.
අඤ්මඤ එව ාහංසු ‘‘ඤත්තිදුතියකම් වාචායම ව පුනප්පුනං වත්තබ්බන්ති
අට්ඨකථායං වුත්තං, න ඤත්තිචතුත්ථකම්ම , අථ ච පිචම  භික්ඛූ
ඤත්තිචතුත්ථකම් භූතාය උපෙම්පදකම් වාචාය පුනප්පුනං කමරොන්ති, එතං
අට්ඨකථායනෙම තී’’ති, තංනීතත්ථම ව  මහත්වා වදිංසු.මනයයත්ථමතො
පන ඉමිනා නමයන චතූසුපි කම්ම සු පුනප්පුනං කාතබ්බන්ති දේමෙති.
කම් ෙඞ්කරම ව හි ඤත්තිදුතියකම්ම  විමෙෙමතො වදති, පුනප්පුනං
වත්තබ්බභාමවො පන ෙබ්මබසූති දට්ඨබ්මබො. මතමනව හි 
ඤත්තිචතුත්ථකම් වාචාය උපෙම්පන්නට්ඨාමනමයව පුබ්මබ
අනුපෙම්පන්නේෙ පුග් ලේෙ ප්ඡා උපෙම්පජ්ජිතබ්බභාමවො අට්ඨකථායං
වුත්මතොති. 

පටිපුච්ඡාෙරණීයාදීසුපීති එත්ථ දදිෙද්මදන පටිංඤ්ඤාය කරණීයාදමයො

ෙඞ් ණ්හාති. තත්ථ පටිපුච්ඡාය ෙරණීයං අප්පටිපුච්ඡා ෙකරොතීති පු්ඡිත්වා 
මචොමදත්වා ොමරත්වා කාතබ්බං අපු්ඡිත්වා අමචොමදත්වා අොමරත්වා

කමරොති. පටිඤ්ඤාය ෙරණීයං අප්පටිඤ්ඤාය ෙකරොතීති පටිඤ්ඤං
ආමරොමපත්වා යථාදින්නාය පටිඤ්ඤාය කාතබ්බං අපටිඤ්ඤාය පටිඤ්ඤං

අකමරොන්තේෙ විලපන්තේෙ බලක්කාමරන කමරොති. සකවිනයාරහස්සාති 

දබ්බ ල්ලපුත්තත්මථරෙදිෙේෙ ඛීණාෙවේෙ. අමූළ්හවිනයාරහස්සාති

 ග් භික්ඛුෙදිෙේෙ උම් ත්තකේෙ. තස්සපාපියසිෙෙම් ාරහස්සාති

උපවා භික්ඛුෙදිෙේෙ උේෙන්නපාපේෙ. තජ්ජනීයෙම් ාරහස්සාති 

පණ්ඩකමලොහිතකභික්ඛුෙදිෙේෙ භණ්ඩනකාරකේෙ. නියසෙම් ාරහස්සාති

මෙයයෙකභික්ඛුෙදිෙේෙ අභිණ්හාපත්තිකේෙ. පබ්බ්ාජනීයෙම් ාරහස්සාති 

අේෙජිපුනබ්බසුකභික්ඛුෙදිෙේෙ කුලදූෙකේෙ. පටිසාරණීයෙම් ාරහස්සාති
සුධම් භික්ඛුෙඅෙේෙ උපාෙමක ජාතිආදීහි දූමෙන්තේෙ. 

උක්කඛපනීයෙම් ාරහස්සාති ඡන්නභික්ඛුෙදිෙේෙ ආපත්තිං අපේෙන්තේෙ
ආපත්තිං අමදමෙන්තේෙ අරිට්ඨභික්ඛුෙදිෙේෙ මි්ඡාදිට්ඨිං

අවිේෙජ්මජන්තේෙ. පරිවාසාරහස්සාති පටි්ඡන්නෙඞ්ඝාදිමෙොපත්තිකේෙ. 
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මූලායපටිෙස්සනාරහස්සාති අන්තරාපත්තිං ආපන්නේෙ.  ානත්තාරහන්ති 

අප්පටි්ඡන්නෙඞ්ඝාදිමෙොපත්තිකං. අබ්භානාරහන්ති චිණ්ණ ානත්තං

භික්ඛුං. උපසම්පාකදතීතිඋපෙම්පදකම් ං කමරොති. 

අනුකපොසකථ උකපොසථංෙකරොතීතිඅනුමපොෙථදිවමෙඋමපොෙථංකමරොති.
උමපොෙථදිවමෙොනා  ඨමපත්වාකත්තික ාෙංඅවමෙමෙසුඑකාදෙසු ාමෙසු
භින්නේෙෙඞ්ඝේෙො ග්ගිදිවමෙො චයථාවුත්තාචාතුද්දෙපන්නරොච, එතං
තිප්පකාරම්පි උමපොෙථදිවෙං ඨමපත්වා අඤ්ඤේමිං දිවමෙ උමපොෙථං
කමරොන්මතො අනුමපොෙමථ උමපොෙථං කමරොති නා . යත්ර හි 
පත්තචීවරාදිඅත්ථාය අප්ප ත්තමකන කාරමණන විවදන්තා උමපොෙථං වා
පවාරණං වා ඨමපන්ති, තත්ථ තේමිං අධිකරමණ විිච්ඡිමත ‘‘ෙ ග් ා
ජාතම්හා’’ති අන්තරා ො ග්ගීඋමපොෙථං කාතුං න ලභන්ති, කමරොන්මතහි
අනුමපොෙමථඋමපොෙමථොකමතොනා මහොති. 

අප්පවාරණාය පවාකරතීති අප්පවාරණදිවමෙ පවාමරති. පවාරණදිවමෙො
නා  එකේමිං කත්තික ාමෙ භින්නේෙ ෙඞ්ඝේෙ ො ග්ගිදිවමෙො ච
ප්චුක්කඩ්ඪිත්වා ඨපිතදිවමෙො ච ද්මව ච පුණ්ණ ාසිමයො, එතං චතුබ්බිධං 
පවාරණදිවෙං ඨමපත්වා අඤ්ඤේමිං දිවමෙ පවාමරන්මතො අප්පවාරණාය
පවාමරති නා . ඉධාපි අප්ප ත්තකේෙ විවාදේෙ වූපෙම  ො ග්ගීපවාරණං
කාතුංනලභන්ති.කමරොන්මතහි අප්පවාරණායපවාරණාකතාමහොතීතිඅයං
අට්ඨකථාපාමඨො(පරි.අට්ඨ.483). 

‘‘උම් ත්තකේෙ භික්ඛුමනො උම් ත්තකෙම්මුති උම් ත්තමකන යාචිත්වා
කමතඅෙම්මුඛාපිදාතුංවට්ටති, තත්ථිචසින්මනපිනකුප්පති ිචය ාභාවමතො.

අෙම්මුඛාකමතපනමදොොභාවං දේමෙතුං ‘අසම්මුඛාෙතං සුෙතං කහොතී’ති
වුත්තං. දූමතන උපෙම්පදා පන ෙම්මුඛා කාතුං න ෙක්කා 
කම් වාචානානත්තෙම්භවමතො. පත්තිචක්කුජ්ජනාදමයො හත්ථපාෙමතො

අපනීත ත්මතපි කාතුං වට්ටන්ති. සඞ්ඝසම්මුඛතාතිආදීසු යාවතිකා භික්ඛූ 
කම් ප්පත්තා, මත ආ තා මහොන්ති, ඡන්දාරහානං ඡන්මදො ආහමතො මහොති, 

ෙම්මුඛීභූතාන පටික්මකොෙන්ති, අයං සඞ්ඝසම්මුඛතා. මයනධම්ම න මයන

විනමයනමයනෙත්ථුොෙමනනෙඞ්මඝොකම් ංකමරොති, අයං ධම් සම්මුඛතා

විනයසම්මුඛතා. තත්ථ ධම්ක ොතිභූතංවත්ථු. විනකයොතිමචොදනාමචව ොරණා

ච. සත්ථුසාසනං නා ඤත්තිෙම්පදාමචව අනුේොවනෙම්පදා ච.යේෙෙඞ්මඝො

කම් ං කමරොති, තේෙ ෙම්මුඛාභාමවො පුග් ලසම්මුඛතා. කත්තික ාෙේෙ 

පවාරණ ාෙත්තා ‘ඨකපත්වා ෙත්කෙ ාස’න්ති වුත්තං. පච්චුක්ෙඩ්ඪිත්වා

ඨපිතදිවකසොචාතිකා පක්මඛචාතුද්දසිං පන්නරසිංවාෙන්ධායවුත්තං. ද්කව

පුණ්ණ ාසිකයොති පඨ ප්ඡි වේසූප තානං වමෙන වුත්ත’’න්ති
ොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ.ටී.පරිවාර 3.483) ආ තං. 
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පටුන 

‘‘ඨපිතඋමපොෙථපවාරණානං කත්තික ාමෙ ො ග්ගියා කතාය

ො ග්ගීපවාරණං මුඤ්චිත්වා උමපොෙථං කාතුං න වට්ටතීති ආහ ‘ඨකපත්වා 

ෙත්කෙ ාස’න්ති. ෙමච පන මතෙං නානාසී ාසු  හාපවාරණාය විසුං
පවාරිතානං කත්තික ාෙබ්භන්තමර ො ග්ගී මහොති, ො ග්ගීඋමපොෙමථො එව
මතහි කාතබ්මබො, න පවාරණා එකේමිං වේමෙ කතපවාරණානං පුන

පවාරණාය අවිහිතත්තා. සා ග්ගීදිවකසො කහොතීති අනුමපොෙථදිවමෙ
ො ග්ගීකරණං ෙන්ධාය වුත්තං. ෙමච පන චාතුද්දසියං පන්නරසියං වා
ෙඞ්මඝො ො ග්ගිං කමරොති, තදා ො ග්ගීඋමපොෙථදිවමෙො න මහොති, 
චාතුද්දසීපන්නරසීඋමපොෙමථොව මහොති. උපරි පවාරණායපි එමෙව නමයො. 

පච්චුක්ෙඩ්ඪිත්වා ඨපිතදිවකසො චාති භණ්ඩනකාරමකහි උපද්දුතා වා 
මකනචිමදව කරණීමයන පවාරණෙඞ් හං වා කත්වා ඨපිමතො

කා පක්ඛචාතුද්දසීදිවමෙො ච. ද්කව ච පුණ්ණ ාසිකයොති
පුබ්බකත්තිකපුණ්ණ ා ප්ඡි කත්තිකපුණ්ණ ා චාති ද්මව පුණ්ණ ාසිමයො. 

එතං චතුබ්බිධන්ති පුණ්ණ ාසිද්වමයන ෙද්ධිං ො ග්ගීපවාරණං
චාතුද්දසීපවාරණඤ්ච ෙම්පිණ්මඩත්වා, ඉදඤ්ච පකතිචාරිත්තවමෙන වුත්තං.
තථාරූපප්චමයපනෙතිඋභින්නංපුණ්ණ ාසීනංපුරි ාද්මවචාතුද්දසිමයො, 
කා පක්ඛචාතුද්දසියා අනන්තරා පන්නරසීපීති ඉම පි තමයො දිවො
පවාරණාදිවොඑවාතිඉ ං ෙත්තවිධම්පිපවාරණාදිවෙංඨමපත්වාඅඤ්ඤේමිං
දිවමෙ පවාමරතුං න වට්ටතී’’ති වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. පරිවාර 2.483) 
ආ තං. 

එවං වත්ථුවිපත්තිවිිච්ඡයං දේමෙත්වා ඉදාිච ඤත්තිවිපත්තිවිිච්ඡයං

අනුේොවනවිපත්තිවිිච්ඡයඤ්ච දේමෙන්මතො ‘‘ඤත්කකතො විපත්කයං

පනා’’තිආදි ාහ.තත්ථ පඤ්ච ඤත්තිවිපත්තියං‘‘ප්ඡාවාඤත්තිංඨමපතී’’ති

එතේෙ ෙංවණ්ණනායං අනුස්සාවනෙම් ං ෙත්වාති පඨ ං අනුේොවනං
ොමවත්වා‘‘එො ඤත්තී’’තිඅනුේොවනානන්තරම වෙකලංඤත්තිංවත්වා, 
පරිමයොොමන‘‘එොඤත්තී’’ති වත්වාතිඅධිප්පාමයො. 

252. චතුත්ථඅනුේොවනවිපත්තිෙංවණ්ණනායං ‘‘ය්වායන්ති

බයඤ්ජනප්පමභමදො අධිප්මපමතො. දසධා බ්යඤ්ජනබුද්ධියා පකභකදොති එත්ථ
දෙධාදෙවිමධනබයඤ්ජනානං පමභමදොතිමයොමජතබ්බං.මකනායංපමභමදොති

ආහ ‘බ්යඤ්ජනබුද්ධියා’ති. යථාධිප්මපතත්ථබයඤ්ජනමතො 
බයඤ්ජනෙඞ්ඛාතානං අක්ඛරානං ජිචකා බුද්ධි බයඤ්ජනබුද්ධි, තාය 

බ්යඤ්ජනබුද්ධියා, අක්ඛරෙමුට්ඨාපකචිත්තමභමදමනවාති අත්මථො. යං වා
ෙංමයො පරංකත්වාවු්චති, ඉදම්පි රුකන්තිමයොජනා’’තිවි තිවිමනොදිචයං 
වුත්තං. 
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ොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ.ටී.පරිවාර3.485) පන‘‘ඨානකරණාිච සිථිලාිච

කත්වා උ්චාමරතබ්බ ක්ඛරං සිථිලං, තාිචමයව ධිචතාිච අසිථිලාිචකත්වා

උ්චාමරතබ්බ ක්ඛරං ධනිතං. ද්වි ත්තකාලං දීඝං, එක ත්තකාලං රස්සං. 

දසධා බ්යඤ්ජනබුද්ධියා පකභකදොති එවං සිථිලාදිවමෙන බයඤ්ජනබුද්ධියා 
අක්ඛරුප්පාදකචිත්තේෙ දෙප්පකාමරන පමභමදො. ෙබ්බාිච හි අක්ඛරාිච
චිත්තෙමුට්ඨානාිචයථාධිප්මපතත්ථබයඤ්ජනමතොබයඤ්ජනාිචච.ෙංමයොම ො 

පමරො එතේ ාති ෙංමයො පමරො. න ෙංමයො පමරො අසංකයො පකරො 
‘ආයේ මතො බුද්ධරක්ඛිතමථරේෙ යේෙ න ඛ තී’ති එත්ථ ත-කාර න-

කාරෙහිතාමරොඅෙංමයො පමරො. ෙරණානීතිකණ්ඨාදීිච’’ ඉතිඑත්තකංවුත්තං. 

පුන වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. පරිවාර 2.485) ‘‘තත්ථ 

දයස් කතොතිආදීසු ෙරානන්තරිතාිච ෙ-කාර  -කාරාදිබයඤ්ජනාිච 
‘ෙංමයොම ො’ති වු්චන්ති. මයො ෙංමයොම ො පමරො යේෙ අ-කාරාදිමනො, මෙො 

සංකයො පකරො නා . රස්සන්ති අ-කාරාදිබයඤ්ජනරහිතං පදං. 

අසංකයො පරන්ති ‘යේෙ න ඛ තී’තිආදීසු ෙ-කාර න-කාරාදිබයඤ්ජනෙහිතං
පදංෙන්ධායවුත්තං.ත-කාරේෙථ-කාරං අකත්වා‘සුණාතුම ’තිආදිංඅවත්වා
වග් න්තමර සිථිලම ව කත්වා ‘සුණාටු ම ’තිආදිං වදන්මතොපි දුරුත්තං
කමරොතිමයවඨමපත්වාඅනුරූපංආමදෙං.යඤ්හි ‘ේචිකත්ථපර ත්මථනා’ති
වත්තබ්මබ ‘ේචිකට්ඨපර ට්මඨනා’ති ච ‘අත්ථකථා’ති ච වත්තබ්මබ
‘අට්ඨකථා’තිචතත්ථතත්ථ වු්චති, තාදිෙං පාළිඅට්ඨකථාදීසු දිට්ඨපමයො ං
තදනුරූපඤ්ච වත්තුං වට්ටති, තමතො අඤ්ඤං න වට්ටති. මතනාහ 

‘අනුක්ෙ ා තං පකවණිං අවිනාකසන්කතනා’තිආදි. ‘දීකඝ වත්තබ්කබ්

රස්ස’න්තිආදීසු ‘භික්ඛූන’න්ති වත්තබ්මබ ‘භික්ඛුන’න්ති වා ‘බහූසූ’ති
වත්තබ්මබ ‘බහුසූ’ති වා ‘නක්ඛ තී’ති වත්තබ්මබ ‘න ඛ තී’ති වා
‘උපෙම්පදාමපක්මඛො’ති වත්තබ්මබ ‘උපෙම්පදාමපමඛො’ති වා එවං 
අනුරූපට්ඨාමනසු එව දීඝරේොදිරේෙදීඝාදිවමෙන පරිවත්මතතුං වට්ටති, න
පන ‘නාම ො’තිවත්තබ්මබ‘නම ො’තිවා‘ෙඞ්මඝො’ති වත්තබ්මබ‘ෙමඝො’ති වා
‘තිේමෙො’ති වත්තබ්මබ ‘තිමෙො’ති වා ‘යාචතී’ති වත්තබ්මබ ‘යාචන්තී’ති වා
එවං අනනුරූපට්ඨාමනසු වත්තුං. ෙම්බන්ධං පන වවත්ථානඤ්ච ෙබ්බථාපි
වට්ටතීති  මහතබ්බ’’න්ති ආ තං. මෙොිච අට්ඨකථායං වුත්තනමයමනව
සුට්ඨු ෙල්ලක්මඛතබ්බාිච. 

253. සී විපත්තිවිිච්ඡමයො පන මහට්ඨා සී කථායං ෙබ්මබනකථිමතො, 
තේ ාතත්ථ වුත්තනමයමනව මහතබ්මබො. 

පරිෙවිපත්තිකථාය චතුවග් ෙරකණති චතුවග්ම නෙඞ්මඝනකත්තබ්මබ. 

අනිස්සාරිතාති උමපොෙථට්ඨපනාදිනා වා ලද්ධිනානාෙංවාෙකභාමවන වා න

බහිකතා. අට්ඨකථායඤ්හි ‘‘අපෙතත්තස්සාති උක්ඛිත්තකේෙ වා යේෙ වා
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උමපොෙථපවාරණා ඨපිතා මහොන්තී’’ති (පරි. අට්ඨ. 425) වුත්තත්තා
ඨපිතඋමපොෙථපවාරමණො භික්ඛු අපකතත්මතො එවාති  මහතබ්බං. 

පරිසුද්ධසීලාති පාරාජිකං අනාපන්නා අධිප්මපතා. පරිවාොදිකම්ම සු පන

 රුකට්ඨාපි අපකතත්තා එවාති  මහතබ්බං. අවකසසා…කප.… ඡන්දාරහාව

කහොන්තීතිහත්ථපාෙංවිජහිත්වාඨිමත ෙන්ධායවුත්තං, අවිජහිත්වාඨිතාපන
ඡන්දාරහා න මහොන්ති, මතපි චතුවග් ාදිමතො අධිකා හත්ථපාෙං විජහිත්වාව
ඡන්දාරහාමහොන්ති, තේ ාෙඞ්ඝමතොහත්ථපාෙං විජහිත්වාඨිමතමනවඡන්මදො
වාපාරිසුද්ධිවාදාතබ්බා. 

ොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ.ටී.පරිවාර3.488) පන‘‘අනුක්ඛිත්තා පාරාජිකං

අනාපන්නා ච පකතත්තාති ආහ ‘පෙතත්තා අනුක්ඛිත්තා’තිආදි. තත්ථ 

අනිස්සාරිතාති පුරි පදේමෙවමවවචනං. පරිසුද්ධසීලාතිපාරාජිකංඅනාපන්නා. 

නකතසංඡන්කදොවාපාරිසුද්ධිවාඑතීතිතීසුද්වීසුවා ිචසින්මනසුඑකේෙවා
ද්වින්නං වා ඡන්දපාරිසුද්ධි ආහටාපි අනාහටාව මහොතීති අධිප්පාමයො’’ති
ආ මතො. එවං පාළියඤ්ච අට්ඨකථාය ච චතුන්නම්පි කම් ානං ෙම්පත්ති ච
විපත්ති ච ආ තා, ටීකාචරිමයහි ච විිච්ඡිතා, තේ ා අට්ඨකථායං
වුත්තනමයමනවචත්තාරිකම් ාිචකත්තබ්බාිච, න අවුත්තනමයන.වුත්තඤ්හි
ෙ න්තපාොදිකායං(පාරා.අට්ඨ.1.  න්ථාරම්භකථා; 2.431) – 

‘‘බුද්මධන ධම්ම ොවිනමයොචවුත්මතො; 
මයොතේෙපුත්මතහිතමථවඤාමතො; 
මෙොමයහිමතෙං ති ්චජන්තා; 
යේ ාපුමරඅට්ඨකථාඅකංසු. 

‘‘තේ ාහියංඅට්ඨකථාසුවුත්තං; 
තංවජ්ජයිත්වානප ාදමලඛං; 
ෙබ්බම්පිසික්ඛාසුෙ ාරවානං; 
යේ ාප ාණංඉධපණ්ඩිතාන’’න්ති. 

ඉ ේමිඤ්හි කම් වග්ම  අපමලොකනාදීනං චතුන්නං කම් ානං 
කරණට්ඨානං එකාදෙවිපත්තිසී විමුත්තං බද්ධසී භූතංමයව වුත්තං, 
‘‘එකාදෙහිආකාමරහි සී මතොකම් ාිචවිපජ්ජන්තී’’ති(පරි.486) වචනමතො
න අබද්ධඋපචාරසී භූතං. න හි තත්ථ එකාදෙවිපත්ති අත්ථි. අට්ඨකථායම්පි

(පරි. අට්ඨ. 482) ‘‘අපකලොෙනෙම් ං නා  සී ට්ඨකෙඞ්ඝං මෙොමධත්වා
ඡන්දාරහානං ඡන්දං ආහරිත්වා ෙ ග් ේෙ ෙඞ්ඝේෙ අනු තියා තික්ඛත්තුං
ොමවත්වා කත්තබ්බං කම් ’’න්ති අපමලොකනකම් ේොපි බද්ධසී ායම ව
කත්තබ්බභාමවො වුත්මතො, න උපචාරසී ායං. න හි තත්ථ
සී ට්ඨකෙඞ්ඝමෙොධනඤ්ච ඡන්දාරහානඤ්ච අත්ථි, අන්මතොසී ං 
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පවිට්ඨපවිට්ඨානං ෙඞ්ඝලාමභො දාතබ්මබොමයව මහොති, තේ ා
‘‘ඤත්තිකම් භූතං උමපොෙථපවාරණාකම් ං අබද්ධසී විහාමරපි
කත්තබ්බ’’න්ති  ණ්හන්තානං ආචරියානං වාමදොපි ‘‘ඤත්තිදුතියකම් භූතං
කථිනදානකම් ං උපචාරසී ායම ව කත්තබ්බ’’න්ති  ණ්හන්තානං
ආචරියානං වාමදොපි පාළිවිමරොමධො අට්ඨකථාවිමරොමධො ච මහොතීති
මවදිතබ්මබො. යම ත්ථ වත්තබ්බං, තං උමපොෙථපවාරණකථාවණ්ණනායඤ්ච 
කථිනකථාවණ්ණනායඤ්ච වුත්තං, අත්ථිමකහි තත්ථ සුට්ඨු ඔමලොමකත්වා
ෙංෙමයොවිමනොමදතබ්මබො. 

ඉදාිච ෙබ්මබ භික්ඛූ මලඛකාමරහි පරිචයවමෙන ෙබ්බ න්ථානං ආදිම්හි
ලිඛිතං  හාන ක්කාරපාඨං ෙරණ  නේෙ, කම් වාචාය ච ආරම්භකාමල
 හතා උේොමහන භණන්ති, මෙො පන පාමඨො මනව
ෙරණ  නපරියාපන්මනො, න කම් වාචාපරියාපන්මනො, නාපි කම් වාචාය
පුබ්බකරණපරියාපන්මනො, තේමිං අභණිමතපි න ෙරණ  නේෙ වා 
කම් වාචාය වා හාිච අත්ථි, න භණිමත වඩ්ඪි, තේ ා පකරණාචරියා
ෙරණ  නාරම්මභපි කම් වාචාරම්මභපි තේෙ  හාන ක්කාරපාඨේෙ 
වණ්ණනංන වදන්ති, වදන්මතොපන‘‘භ වමතොඅරහමතොෙම් ාෙම්බුද්ධේෙ’’ 
ඉති පදානං අත්මථො 
විසුද්ධි ග් ෙ න්තපාොදිකාොරත්ථදීපනීආදිප්පකරමණසු ‘‘භ වා අරහං 
ෙම් ාෙම්බුද්මධො’’ ඉතිපදානංඅත්මථොවියවිත්ථාමරනවත්තබ්මබොසියා, එවං
ෙන්මතපි භ වමතො යථාභූතගුණදීපනවමෙන පවත්තත්තා ෙබ්මබපි ආචරියා
ෙබ්මබසු න්ථාරම්මභසු තික්ඛත්තුං ඞ් ලත්ථංභණන්ති.භණන්මතහිචපන
න-කාර ම ො-කාරාදීනං ඨානකරණාදිෙම්පදං අහාමපන්මතන
සිථිලධිචතදීඝරේොදිවිමෙෙං  නසි කමරොන්මතන ෙ ණොරුප්මපන
පරි ණ්ඩමලන පදබයඤ්ජමනන භණිතබ්මබො මහොති, න අතිආයතමකන 
ගීතෙද්දෙදිමෙනෙද්මදන.වුත්තඤ්මහතංභ වතා‘‘න, භික්ඛමව, ආයතමකන
ගීතේෙමරන ධම්ම ො  ායිතබ්මබො, මයො  ාමයයය, ආපත්ති දුක්කටේො’’ති
(චූ ව.249). 

‘‘එක ත්මතොභමවරේමෙො, ද්වි ත්මතොදීඝමු්චමත; 
ති ත්මතොතුප්ලුමතොමඤමයයො, බයඤ්ජනඤ්චඩ්ඪ ත්තික’’න්ති. – 

ෙද්දප්පකරණාචරිමයහිවුත්තංෙද්දලක්ඛණංිචේොය න-කාරාදීසුරේෙභූමත
අෙමර එක ත්තං, න-බයඤ්ජමන අඩ්ඪ ත්තං ෙම්පිණ්මඩත්වා 
දියඩ්ඪ ත්තකාලං ප ාණං කත්වා උ්චාරීයමත. ම ො-කාරාදීසු දීඝභූමත ඔ-
කාරාදිෙමර ද්වි ත්තං,  -කාරාදිබයඤ්ජමන අඩ්ඪ ත්තං ෙම්පිණ්මඩත්වා 
අඩ්ඪමතයය ත්තාකාලං ප ාණං කත්වා උ්චාරීයමත, න තමතො උද්ධන්ති.



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 

478 

පටුන 

නනු ‘‘ප්ලුමතො ති ත්මතො මඤමයයො’’ති වුත්තන්ති? ේචං, ො පන දූරමතො
අව්හායනාදීසුමයවලබ්භති, නාඤ්ඤත්ථ.වුත්තඤ්හිකාරිකායං– 

‘‘දූරමතොඅව්හාමනගීමත, තමථවමරොදමනපිච; 
ප්ලුතාති ත්තිකාවුත්තා, ෙබ්මබමතමනත්ථ ය්හමර’’ති. – 

කිත්තමකන පන කාමලන එක ත්තා විඤ්මඤයයාති? 
අක්ඛිිචමිෙඋම්මිෙ ත්තකාමලනාති ආචරියා. එමක පන ආචරියා 
‘‘අඞ්ගුලිමඵොටනකාලප්ප ාමණනා’’ති වදන්ති. වුත්තඤ්හි
ආචරියධම් මෙනාපතිත්මථමරන – 

‘‘ප ාණංඑක ත්තේෙ, ිචමිසුම්මිෙමතොබ්රවුං; 
අඞ්ගුලිමඵොටකාලේෙ, ප ාමණනාපිඅබ්රවු’’න්ති. 

එවං ෙද්දෙත්ථාචරිමයහි වචනමතො සුද්ධරේෙෙරට්ඨාමන
එක ත්තාප ාණං, ෙබයඤ්ජනරේෙෙරට්ඨාමන දියඩ්ඪ ත්තාප ාණං, 
සුද්ධදීඝෙරට්ඨාමන ද්වි ත්තාප ාණං, ෙබයඤ්ජනදීඝෙරට්ඨාමන 
අඩ්ඪමතයය ත්තාප ාණංකාලංෙල්ලක්මඛත්වාඋ්චාරීයමත. 

ඉදාිචපනභික්ඛූ හාන ක්කාරභණමනබලවඋේොහංකත්වාභණන්තා 
රේෙට්ඨාමනසු ද්විති ත්තාකාලං දීඝට්ඨාමනසු චතුපඤ්ච ත්තාකාලං ෙරං
පඨමපත්වා භණන්ති, තදයුත්තං විය දිේෙති. අපමර පඨ වාමර භණිත්වා 
‘‘ෙම් ාෙම්බුද්ධේො’’ති පරිමයොොනපදං පත්වාපි තත්ථ අට්ඨමපත්වා පුන
‘‘නම ො තේො’’ති භණිත්වා ෙ-කාමර ඨමපත්වා මථොකං විේෙමිත්වා
දුතියවාමර ‘‘භ වමතො’’ති ඉදං ආදිං කත්වා යාව පරිමයොොනං භණිත්වා
ඨමපන්ති. තතියවාමර පන ආදිමතො පට්ඨාය පරිමයොොමන ඨමපන්ති. එවං
භණන්තඤ්ච බහූ පෙංෙන්ති, එවං පන කාතබ්බන්ති මනව පාළියං, න
අට්ඨකථායං විජ්ජති. යථා ඤත්තිචතුත්ථකම්ම  කරිය ාමන තීණි
අනුේොවනාිච ෙද්දමතො ච අත්ථමතො ච අභින්නාිච අඤ්ඤ ඤ්ඤං
ෙඞ්කරවිරහිතාිච කත්වා භණිතබ්බාිච, එවං  හාන ක්කාරපාමඨ තික්ඛත්තුං
භඤ්ඤ ාමන තමයො වාරා ෙද්දමතො ච අත්ථමතො ච අභින්මන කත්වා
ෙඞ්කරවිරහිමත කත්වා ආදිමතො ආරභිත්වා පරිමයොොමන ඨමපතබ්බා
මහොන්තීති. 

තත්රායම මකඑවං වදන්ති – යථා නා  ජමවන  ්ඡන්තේෙ 
ඨාතබ්බට්ඨානං පත්වාපි ෙහො ඨාතුං න ෙක්මකොති, එකපාද ත්තං  න්ත්වා
තිට්ඨති, එවංආදිමතොභණන්තේෙබලවඋේොහත්තාපරිමයොොමනපත්මතපි
ඨමපතුංනෙක්මකොති, ‘‘නම ො තේො’’තිද්විපද ත්තංභණිත්වාෙක්මකොතීති.
එවං ෙන්මත දුතියතතියවාමරසු කේ ා ෙක්මකොතීති? තදා පන දුතියවාමර
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පටුන 

මථොකං විේෙමිතත්තා ලද්ධේොමෙො හුත්වා ෙක්මකොතීති. එවං මත
ආයේ න්මතොෙයම වඅත්තානංවිඝාතංපාමපන්ති.නහි ‘‘ හාන ක්කාරං
භණන්මතන පඨ වාමර බලවඋේොමහන භණිතබ්මබො’’ති භ වතා
පඤ්ඤත්මතො, ධම් ෙඞ් ාහකත්මථමරහිවාඨපිමතොඅත්ථි.එවංෙන්මතයථා
පාතිම ොක්ඛුද්මදෙමකන පාතිම ොක්ඛං උද්දිෙන්මතන යත්තකා භික්ඛූ
පාතිම ොක්ඛංසුණන්ති, මතෙං ෙවනප්ප ාමණනයාවපරිමයොොනාඋද්දිසිතුං
අත්තමනො ෙරප්ප ාණං  මහත්වා පාතිම ොක්මඛො උද්දිසිතබ්මබො, එවං
කම් වාචං භණන්මතනපි සී  ණ්ඩමල ිචසින්නභික්ඛූනං ෙවනප්ප ාමණන
යාවපරිමයොොනාඅත්තමනොෙරප්ප ාණං මහත්වාභණිතබ්බාති. 

අපමර පන ආචරියා ම ො-කාරාදීසු ඔ-කාරන්තපමදසු අඤ්මඤෙං පදානං 
අතිමරමකන ෙමරන ද්වත්තික්ඛත්තුං අනුකරණෙද්දං අනුබන්ධාපය ානා
භණන්ති, මතෙං ආචරියානං තාදිෙං භණනං සුත්වා පරිචයප්පත්තා අඤ්මඤ 
භික්ඛූවා හට්ඨාවා අඤ්මඤෙං ආචරියානංකම් වාචංන රුං කමරොන්ති, 
තායකම් වාචායඋපෙම්පදාඅලභිතබ්බාවිය ඤ්ඤන්ති, තාදිෙංපනභණනං 
මතෙංආචරියානංසිේොනුසිේොඑවතථාභණන්ති, නඅඤ්මඤආචරියා.මත
පන මපොරාණාචරියානං ෙරෙම්පන්නානං අනුකරණෙද්දරහිතම්පි ෙහිතං විය
ඛාය ානංසුණන්තානං අති මනොරථංෙද්දංසුත්වා දිට්ඨානු තිංආපජ්ජන්තා
එවංකමරොන්ති ඤ්මඤ.නහි විනමයවාෙද්දෙත්මථසුවාතථාභණිතබ්බන්ති
අත්ථි, තේ ා විචාමරතබ්බම තන්ති. 

බහූ පන භික්ඛූ ‘‘සිථිලං ධිචතඤ්ච දීඝරේෙ’’න්තිආදිනා විනමය 
කථිතවිිච්ඡයඤ්ච ‘‘එත්ථ පඤ්චසු වග්ම සූ’’තිආදිනා ෙද්දෙත්මථසු 
කතවිිච්ඡයඤ්ච අජානන්තා පිටකත්තයමකොවිදානං
විනයධරබහුේසුතත්මථරානං ෙන්තිකා අලද්මධොපමදො හුත්වා තත්ථ තත්ථ
උපෙම්පදංකමරොන්තානං භික්ඛූනං වචනම ව මහත්වා මහමයයොපාමදයයං
අජානන්තා පුබ්මබ පරමදෙමතොආ තානංපුඤ්ඤවන්තානංෙරෙම්පන්නානං 
 හාමථරානංඅමනොෙමරනභණ ානානංෙරංසුත්වාමතෙංමථරවරානං තිං
අපු්ඡිත්වාව යථාදිට්ඨං යථාසුතං ලිඛිත්වා ඨමපන්තා අනුක්කම න
පණ්ඩිමතහි හසිතබ්බං අයුත්තං කථං දීමපන්තා ‘‘ඉ ේමිං ඨාමන බයග්ඝියා
ෙද්දෙදිෙං ෙද්දං කමරොන්ති, ඉ ේමිං ඨාමන ෙකුණියා ෙද්දෙදිෙං ෙද්දං
කමරොන්ති, ඉ ේමිං ඨාමන තම්බුලකෙටපාතං කමරොන්ති, ඉ ේමිං ඨාමන
දක්ඛිණමතොන න්තාභණන්ති, ඉ ේමිංඨාමනවා මතොන න්තාභණන්ති, 
ඉ ේමිංඨාමනවිලාෙංකුරු ානාභණන්තී’’තිආදීිචවත්වාතමදවෙද්දහන්තා 
රුක්ඛමූලඋ ඞ් මලණාදීසුිචසීදිත්වාතම වවචනංඅනුසික්ඛන්තාතදනුරූපං
කම් වාචං භණන්තා ‘‘අහං කම් වාචාකුෙමලො’’ති වත්වා බාලජමන
ෙඤ්ඤාමපත්වා මතෙං මතෙං උපෙම්පදාමපක්ඛානං කම් වාචං භණන්ති, 
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ඉම  භික්ඛූ භ වමතො ආණං අතික්කාම න්ති, ොෙනං ඔෙක්කාමපන්තීති
දට්ඨබ්බා. 

අථාපමරපි භික්ඛූ  ා කාවාොදීසු වෙන්තා පණ්ඩිතානං ෙන්තිමක
අපයිරුපාෙ ානා වත්ථුෙම්පත්තිම්පි වත්ථුවිපත්තිම්පි 
ඤත්තිඅනුේොවනසී පරිෙෙම්පත්තිම්පි විපත්තිම්පි තථමතො අජානන්තා
බහමවො සිේමෙ ඨමපත්වා පබ්බජ්ජඤ්ච උපෙම්පදඤ්ච කමරොන්තා පරිෙං
වඩ්ඪාමපන්ති, මතපි භ වමතො ොෙනං ඔෙක්කාමපන්ති, තේ ා භ වමතො
ආණං කමරොන්මතහි ලජ්ජීමපෙමලහි බහුේසුමතහි සික්ඛාකාම හි
ෙප්පුරිෙභික්ඛූහි එවරූපානං භික්ඛූනං ෙහායමකහි උපත්ථම්භමකහි 
එකෙම්මභො ෙංවාෙකමරහිනභවිතබ්බං.ඉදාිචභික්ඛූ– 

‘‘ච-කාරන්තං ෙ-කාරන්තං, ත-කාරන්තෙ ං වමද; 
ඤ-කාරන්තංල-කාරන්තං, න-කාරන්තෙ ංවමද’’ති.– 

ඉ ංසිමලොකංඋපිචේොයෙරණ  මනපි ‘‘බුද්ධංෙරණං ්ඡාමී’’ති පාඨං
‘‘බුද්ධං ෙරණං  ්ඡාමී’’ති පඨන්ති. කම් වාචායම්පි ‘‘පඨ ං උපජ්ඣං 
 ාහාමපතබ්මබො’’තිආදිපාඨං ‘‘පඨ ං උපජ්ඣං  ාහාමපතබ්මබො’’තිආදිනා
පඨන්ති.එත්ථ යුත්තිමතොපිආ  මතොපිකාරණංචින්මතතබ්බං. 

තත්රායං යුත්තිචින්තා – ‘‘ච-කාරන්තං ෙ-කාරන්තං, ත-කාරන්තෙ ං
වමද’’ති එත්ථ ච-කාමරො තාලුමජො, ත-කාමරො දන්තමජො, එවම මත අක්ඛරා
ඨානමතොපි අෙ ානා. ච-කාමරො ජිව්හා ජ්ඣකරමණො, ත-කාමරො
ජිව්හග් කරමණො, එවං කරණමතොපි අෙ ානා. ච-කාමරො
දුතියවග් පරියාපන්මනො, ත-කාමරො චතුත්ථවග් පරියාපන්මනො, එවං
වග් මතොපි අෙ ානා. ෙංමයො ක්ඛරවමෙන න පුබ්බක්ඛරා සුතිං ලභන්තා
ෙරවිමෙෙං පාපුණන්ති, මතමනව ච-කාමරන ෙද්දෙත්ථකාරාචරියා
‘‘ෙංමයොම පමරරේෙත්ත’’න්තිච‘‘ෙංමයො පුබ්බා එ-කාමරො-කාරාරේොඉව
වත්තබ්බා’’ති ච වදන්ති. එවං ෙන්මත කථං අෙ ානට්ඨාිචමකන 
අෙ ානකරමණන අෙ ානවග්ම න ෙංමයො ක්ඛමරන ලද්ධසුතිකා අක්ඛරා
තමතො අඤ්මඤන අෙ ානට්ඨාිචමකන අෙ ානකරමණන අෙ ානවග්ම න 
ෙංමයො ක්ඛමරන ලද්ධෙ ානසුතිකාභමවයයං.නමකවලඤ්චඑමතඅක්ඛරා
අෙ ානට්ඨාිචකා අෙ ානකරණා අෙ ානවග් ාව මහොන්ති, අථ මඛො
අනාෙන්නට්ඨාිචකා අනාෙන්නකරණා අනාෙන්නවග් ා ච මහොන්ති. යථා ච
වීණංවාමදන්තානංදූමරතන්තිේෙමරනතමතොදූමරතන්තිේෙමරොඅෙ ාමනො 
මහොති, එවං දූරට්ඨාිචමකන අක්ඛමරන දූරකරමණන තමතො දූරට්ඨාිචමකො
දූරකරමණො ෙ ානසුතිමකො කථං භමවයය, වග් ක්ඛරානඤ්ච අඤ්ඤ ඤ්ඤං
අෙඞ්කරවමෙනඅෙ ානසුතිවමෙනපවත්තනමතො ‘‘වග් න්තංවාවග්ම ’’ති
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සුත්මත ිචග් හිතේෙ වග් න්තකරමණ ෙති අඤ්ඤවග් ේමිං පමර
අඤ්ඤවග් න්තං න පාපුණාති, ‘‘වග්ම  මඝොොමඝොොනං තතියපඨ ා’’ති
සුත්මතනචඅෙදිෙද්මවභාවකරමණඅඤ්ඤවග්ම අඤ්ඤවග් ද්මවභාමවොන 
මහොති. 

යදිචච-කාරන්තක්ඛමරොත-කාරන්තක්ඛමරනෙ ානසුතිමකොසියා, එවං 
ෙතිකිංච-කාරන්තක්ඛරමලඛමනනෙබ්බත්ථත-කාරන්තම වලිමඛයය, තථා
පනඅලිඛිත්වා පමයො ානුරූපංපඨ ක්ඛරේෙෙදිෙද්මවභාවට්ඨාමන‘‘ක්මචො
ක්චායමනො’’ති, අෙදිෙද්මවභාවට්ඨාමන ‘‘ව්මඡො ව්ඡායමනො’’ති
තතියක්ඛරේෙ ෙදිෙද්මවභාවට්ඨාමන ‘‘ ජ්ජං ෙම් ජ්ජ’’න්ති, 
අෙදිෙද්මවභාවට්ඨාමන ‘‘උපජ්ඣා උපජ්ඣාමයො’’ති
ෙ ානට්ඨානෙ ානකරණෙ ානවග් ක්ඛරානම ව ද්මවභාමවො ලිඛීයති, මනො
ඉතමරෙං, තේ ා පමයො ානුරූපං ච-කාරන්ත ජ-කාරන්තට්ඨාමනසු 
ෙකවග් සුතිවමෙමනව වත්තබ්බං, න අඤ්ඤවග් සුතිවමෙන. ෙ-කාරන්මත
පන ෙ-කාරේෙ ත-කාමරන ෙ ානට්ඨාිචකත්තා ෙ ානකරණත්තා ච
වග් අවග් වමෙනභින්මනපි අවග් ක්ඛරානංවග් ක්ඛමරහිොධාරණත්තාච
අවග් ක්ඛරානං වග් ක්ඛරානං විය විසුංසුතියා අභාවමතොචෙ-කාරන්තේෙ
ත-කාරන්තභණනං යුත්තං සියා. ෙ-කාමරොපි හි දන්තමජො, ත-කාමරොපි, ෙ-
කාමරොපි ජිව්හග් කරමණො, ත-කාමරොපි, තේ ා ෙ ානට්ඨාිචකානං
ෙ ානකරණානං අක්ඛරානං ෙ ානසුතිභාමවො යුත්මතො. ඤ-කාරන්ත ල-
කාරන්තානං න-කාරන්තභණමනපි ඉමිනා නමයන ඤ-කාරන්ත න-
කාරන්තානංඅෙ ානසුතිභාමවො ල-කාරන්තන-කාරන්තානංෙ ානසුතිභාමවො
දට්ඨබ්මබොති.අයම ත්ථයුත්තිචින්තා. 

ආ  චින්තාපනඑවංකාතබ්බා– 

‘‘ච-කාරන්තංෙ-කාරන්තං, ත-කාරන්තෙ ංවමද; 
ඤ-කාරන්තංල-කාරන්තං, න-කාරන්තෙ ංවමද’’ති.– 

අයං සිමලොමකො කුමතො පභමවො, කත්ථ ආ මතො, මකන කාරිමතොති? තත්ථ 

කුකතො පභකවොති භ වන්තේ ා වා ධම් ෙඞ් ාහකත්මථමරහි වා 

අට්ඨකථාචරිමයහි වා පභමවො. ෙත්ථ ද කතොති විනමය වා සුත්තන්මත වා

අභිධම්ම  වා පාළියං වා අට්ඨකථාය වා ටීකාදීසු වා ආ මතො. කෙන

ොරිකතොති මනත්තිිචරුත්තිමපටමකොපමදෙක්චායනප්පකරණකාරමකන 
ආයේ තා  හාක්චායනත්මථමරන වා මුඛ ත්තදීපිචකාරමකන
වජිරබුද්ධාචරිමයන වා පදරූපසිද්ධිකාරමකන බුද්ධපියාචරිමයන වා
ෙද්දනීතිප්පකරණකාරමකන අග් වංොචරිමයන වා තදඤ්ඤෙත්ථකාරමකහි
 හාමථමරහි වා කාරිමතොති එවං ආ  චින්තායං ෙති අයං සිමලොමකො 



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 

482 

පටුන 

භ වන්තේ ාපභමවොධම් ෙඞ් ාහකත්මථමරහිවාඅට්ඨකථාචරිමයහිවාතින
පඤ්ඤායති. ‘‘විනමයවාසුත්තන්මතවාඅභිධම්ම වාපාළියංවාඅට්ඨකථාය
වා ටීකාසු වා ආ මතො’’ති හි න ෙක්කා වත්තුං. ක්චායනාචරියාදීහි
ෙද්දෙත්ථකාරමකහි ආචරිමයහි කමතොතිපි න දිේෙති. එවං ෙන්මත
අප්පාටිහීරකතංඉදංවචනංආපජ්ජති. 

එවංපන යංචින්තයිම්හා– රා ඤ්ඤමදමෙකිරෙකභාොයංච-කාරන්ත 
ඤ-කාරන්තා න ෙන්ති, මතමනව රා ඤ්ඤමදසියා භික්ඛූ ‘‘ේච’’ඉති ඉ ං
පාඨං වදන්තා ‘‘ෙත්ච’’ඉති වදන්ති, ‘‘පඤ්චඞ් ’’ඉති පාඨං වදන්තා
‘‘පන්චඞ් ’’ඉතිවදන්ති, තේ ාඅත්තමනොවිෙමය අවිජ්ජ ානංච-කාරන්තඤ-
කාරන්තංයථාපාඨංවත්තු ෙක්මකොන්මතහිමතහිභික්ඛූහි ෙකභාොනුරූපමතො
අයංසිමලොමකොකාරිමතොභවිේෙතීති.එවංෙන්මතපි රම් භාොයච-කාරන්ත 
ඤ-කාරන්තපදානං සුතිවිමෙෙවමෙන විසුං පඤ්ඤායනමතො  රම් මදසියා
භික්ඛූ තං සිමලොකං අනුවත්තිත්වා ‘‘බුද්ධං ෙරණං  ්ඡාමී’’ති වා ‘‘පඨ ං
උපත්ඣං ාහාමපතබ්මබො’’තිවා ‘‘මහතුපත්චමයොආරම් ණපත්චමයො’’තිවා
වත්තුං න අරහන්ති. රා ඤ්ඤමදසියාපි ෙකභාොය විසුං අවිජ්ජ ානම්පි ච-
කාරන්තඤ-කාරන්තපදංෙකභාොකථනකාමලමයවභාොනුරූපං ත-කාරන්ත
න-කාරන්තභාමවන කමථතබ්බං,  ා ධභාොකථනකාමල පන  ා ධභාොය
ච-කාරන්ත ඤ-කාරන්තපදානංවිසුංපමයො දේෙනමතො ා ධභාොනුරූපංච-
කාරන්ත ඤ-කාරන්තපදානං විසුං සුතිවමෙන යථාපාඨම ව කමථතබ්බානීති
මනො ති.අයම ත්ථආ  චින්තා. 

ජිනොෙන ාරබ්භ, කථායංකථිතා යා; 
යුත්තායුත්තංචින්තයන්තු, පණ්ඩිතාජිනොවකා. 

යුත්තායුත්තංචින්තයිත්වා, යුත්තඤ්මචධාරයන්තුතං; 
අයුත්තඤ්මචපජහන්තු,  ානමදොෙවිවජ්ජිතාති. 

254. එවං චතුන්නංකම් ානංෙම්පත්තිවිපත්තිං දේමෙත්වාඉදාිචමතෙං

කම් ානං ඨානප්පමභදං දේමෙන්මතො ‘‘අපකලොෙනෙම් ං ෙත ානි පඤ්ච

ඨානානි  ච්ඡතී’’තිආදි ාහ. තත්ථ විිච්ඡමයො අට්ඨකථායං වුත්තනමයමනව

මවදිතබ්මබො. අනුත්තානපදත්ථම ව දේෙයිේො . ‘‘එතරහි සකචපි 

සා කණකරො’’තිආදීසු බුද්ධාදීනං අවණ්ණභාෙනම්පි අකප්පියාදිං
කප්පියාදිභාමවන දීපනම්පිදිට්ඨිවිපත්තියංමයවපවිෙති, මතමනවවක්ඛති‘‘තං

ලද්ධිං විේෙජ්ජාමපතබ්මබො’’ති. භික්ඛූනම්පි එමෙව නමයො. මිච්ඡාදිට්ඨිකෙොති

බුද්ධවචනාධිප්පායං විපරීතමතො  ණ්හන්මතො, මෙො එව ‘‘අන්තග් ාහිොය

දිට්ඨියා ස න්නා කතො’’ති වුත්මතො. මකචි පන ‘‘ෙේෙතු්මඡදානං
අඤ්ඤතරදිට්ඨියා ෙ න්නා මතො’’ති වදන්ති, තං න යුත්තං.
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ෙේෙතු්මඡද ාහේෙ ො මණරානං ලිඞ් නාෙනාය කාරණත්මතන මහට්ඨා 
අට්ඨකථායම ව වුත්තත්තා ඉධ ච දණ්ඩකම් නාෙනාය එව අධිප්මපතත්තා. 

ොයසම්කභො සා ග්ගීති ෙහමෙයයපටිග් හණාදි. කසොරකතොති සුමභ රමතො, 

සුට්ඨුඔරමතොතිවා කසොරකතො.නිවාතවුත්තීතිනීචවුත්ති. 

තස්සාපි දාතබ්කබ්ොති විජ්ජ ානං මුඛරාදිභාවං ිචේොය අප්පටිපු්ඡිත්වාපි
පටිඤ්ඤං අග් මහත්වාපි ආපත්තිං අනාමරොමපත්වාපි මදසිතායපි ආපත්තියා
ඛුංෙනාදිමතොඅමනොර න්තේෙදාතබ්මබොව. ඔර න්තේෙපනඛ ාමපන්තේෙ

නදාතබ්මබො. බ්රහ් දණ් ස්ස දානන්තිඛරදණ්ඩේෙඋක්කට්ඨදණ්ඩේෙදානං.
තජ්ජනීයාදිකම්ම  හි කමත ඔවාදානුොෙිචප්පදානපටික්මඛමපො නත්ථි, 
දින්නබ්රහ් දණ්මඩපනතේමිංෙද්ධිං තජ්ජනීයකම් ාදිකමතහිපටික්ඛිත්තම්පි
කාතුංනවට්ටති ‘‘මනව වත්තබ්මබො’’තිආදිනාආලාපෙල්ලාප ත්තේෙපින-
කාමරන පටික්ඛිතත්තා. තඤ්හි දිේවා භික්ඛූ ගීවං පරිවත්මතත්වා
ඔමලොකන ත්තම්පි න කමරොන්ති, එවං විවජ්මජතබ්බං
ිචම් දනකරණත්ථම ව තේෙ දණ්ඩේෙ අනුඤ්ඤාතත්තා. මතමනව 
ඡන්නත්මථමරොපි උක්මඛපනීයාදිකම් කමතොපි අභායිත්වා බ්රහ් දණ්මඩ
දින්මන ‘‘ෙඞ්මඝනාහං ෙබ්බථා විවජ්ජිමතො’’ති මු්ඡිමතො පපති. මයො පන
බ්රහ් දණ්ඩකමතන ෙද්ධිං ඤත්වා ෙංෙට්මඨො අවිවජ්මජත්වා විහරති, තේෙ
දුක්කටම වාති  මහතබ්බං. අඤ්ඤථා බ්රහ් දණ්ඩවිධානේෙ

ිචරත්ථකතාපෙඞ් මතො. කතනාති බ්රහ් දණ්ඩකමතන. යථා
තජ්ජනීයාදිකම් කමතහි, එවම ව තමතො අධිකම්පි ෙඞ්ඝං ආරාමධන්මතන
ෙම් ා වත්තිතබ්බං, තඤ්ච ‘‘මෙොරමතො ිචවාතවුත්තී’’තිආදිනා ෙරූපමතො

දේසිතම ව. මතනාහ ‘‘සම් ා වත්කත්වා ඛ ාකපන්තස්ස බ්රහ් දණ්ක ො 

පටිප්පස්සම්කභතබ්කබ්ො’’ති. පටිසඞ්ඛාති පටිෙඞ්ඛාය, ඤාමණන
උපපරික්ඛිත්වා. 

යං තං භ වතා අවන්දියකම් ං අනුඤ්ඤාතන්ති ෙම්බන්මධො. ‘‘තේෙ 
භික්ඛුමනො දණ්ඩකම් ං කාතු’’න්ති ො ඤ්ඤමතො අනුඤ්ඤාතප්පකාරං

දේමෙත්වා පුන විමෙෙමතො අනුඤ්ඤාතප්පකාරං දේමෙතුං ‘‘අථ කඛො’’තිආදි 

පාළිඋද්ධටාති මවදිතබ්බං. ඉ ස්ස අපකලොෙනෙම් ස්ස ඨානං කහොතීති
අපමලොකනකම් ො ඤ්ඤේෙ පවත්තිට්ඨානං මහොති. විමෙෙබයතිමරමකන 
අවිජ්ජ ානම්පි තදඤ්ඤත්ථ අප්පවත්තිං දේමෙතුං විමෙෙිචේසිතං විය

මවොහරීයති. ‘‘ෙම් ඤ්කඤව ලක්ඛණ’’න්ති ඉමිනා ඔොරණාදිවමෙන 
 හිතාවමෙොනං ෙබ්මබෙං අපමලොකනකම් ො ඤ්ඤලක්ඛණවමෙන
 හිතත්තා ‘‘කම් ඤ්මඤව ලක්ඛණ ේොති කම් ලක්ඛණ’’න්ති ිචබ්බචනං
දේමෙති, ඉදඤ්ච වුත්තාවමෙොනං කම් ානං ිචට්ඨානට්ඨානං
ෙඞ්ඛාරක්ඛන්ධධම් ායතනාදීිච විය වුත්තාවමෙෙඛන්ධායතනානන්ති
දට්ඨබ්බං. මතමනව වක්ඛති ‘‘අයං පමනත්ථ පාළිමුත්තමකොපි
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කම් ලක්ඛණවිිච්ඡමයො’’තිආදි. යථා මචත්ථ, එවං උපරිඤත්තිකම් ාදීසුපි
කම් ලක්ඛණං වුත්තන්ති මවදිතබ්බං. ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. පරිවාර

3.495-496) පන ‘‘කම් ම ව ලක්ඛණන්ති ෙම් ලක්ඛණං. 
ඔොරණිචේොරණභණ්ඩුකම් ාදමයොවියකම් ඤ්ච හුත්වාඅඤ්ඤඤ්චනා ං
න ලභති, කම් ම ව හුත්වා උපලක්ඛීයතීති කම් ලක්ඛණන්ති වු්චතී’’ති
වුත්තං. වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී. පරිවාර 495-496) පන ‘‘ඉ ේෙ 
අපමලොකනකම් ේෙ ඨානං මහොතීති එවම්පි අපමලොකනකම් ං පවත්තතීති

අත්මථො. කම් ඤ්මඤව ලක්ඛණන්ති ෙම් ලක්ඛණං. 
ඔොරණිචේොරණභණ්ඩුකම් ාදමයො වියකම් ඤ්චහුත්වාඅඤ්ඤඤ්චනා ං

නලභති, කම් ම වහුත්වාඋපලක්ඛීයතීති ෙම් ලක්ඛණං උපිචේෙමයොවිය. 
මහතුප්චයාදිලක්ඛණවිමුත්මතො හි ෙබ්මබො ප්චයවිමෙමෙො තත්ථ

ෙඞ් ය්හතී’’ති වුත්තං. තස්සෙරණන්ති අවන්දියකම් ේෙකරණවිධානං. න

වන්දිතබ්කබ්ොති, ඉමිනාවන්දන්තියාදුක්කටන්ති දේමෙතීතිදට්ඨබ්බං.ෙඞ්මඝන
කතං කතිකං ඤත්වා  ද්දනං විය හි ෙඞ්ඝෙම්මුතිං අනාදමරන
අතික්ක න්තේෙආපත්තිඑවමහොති. 

255. භික්ඛුසඞ්ඝස්සපි පකනතං ලබ්භකකයවාති අවන්දියකම් ේෙ 
උපලක්ඛණ ත්මතන හිතත්තාභික්ඛුෙඞ්ඝේෙපිකම් ලක්ඛණංලබ්භතිඑව. 

ෙලාකදානට්ඨානං සලාෙග් ං නා , යාගුභත්තානං භාජනට්ඨානාිච 

යා ග් භත්තග් ානි නා . එමතසුපි හි ඨාමනසුෙබ්මබො ෙඞ්මඝො උමපොෙමථ
විය ෙන්ිචපතිමතො, කම් ඤ්ච වග් කම් ං න මහොති, ‘‘ යම තං න
ජාිචම්හා’’ති ප්ඡාඛීයන්තාපිනමහොන්ති, ඛණ්ඩසී ායපනකමතඛීයන්ති.
ෙඞ්ඝිකප්චයඤ්හි අ්ඡින්නචීවරාදීනං දාතුං අපමලොමකන්මතහි
උපචාරසී ට්ඨානං ෙබ්මබෙං අනු තිං  මහත්වාව කාතබ්බං. මයො පන
විෙභා පුග් මලො ධම්මිකං අපමලොකනං පටිබාහති, තං උපාමයන 
බහිඋපචාරසී  තං වා කත්වා ඛණ්ඩසී ං වා පවිසිත්වා කාතුං වට්ටති. යං
ෙන්ධාය ‘‘අපමලොකනකම් ං කමරොතී’’ති ො ඤ්ඤමතො දේමෙති, තං

අපමලොකනකම් ං ෙරූපමතො දේමෙතුං ආහ ‘‘අච්ඡින්නචීවරං’’ඉ්චාදි. යදි
අපමලොමකත්වාවචීවරං දාතබ්බං, කිංපනඅප්ප ත්තකවිේෙජ්ජකෙම්මුතියාති

ආහ ‘‘අප්ප ත්තෙවිස්සජ්ජකෙන පනා’’තිආදි. නාළි වා උපඩ්ඪනාළි වාති
දිවමෙ දිවමෙ අපමලොමකත්වා දාතබ්බේෙ ප ාණදේෙනං. මතන 

යාපන ත්තම ව අපමලොමකතබ්බං, න අධිකන්ති දේමෙති. එෙදිවසංකයව 

වාතිආදිදෙවීෙතිදිවොනංඑකේමිංදිවමෙමයවදාතබ්බපරි්මඡදදේෙනං.මතන 
‘‘යාවජීව’’න්ති වා ‘‘යාවමරො ා වුට්ඨහතී’’ති වා එවං අපමලොමකතුං න

වට්ටතීති දේමෙති. ඉණපලිකබ්ොධන්තිඉණවත්ථුං දාතුං වට්ටතීතිෙම්බන්මධො.
තඤ්ච ඉණායිමකහි පලිබුද්ධේෙ ලජ්ජීමපෙලේෙ ොෙනුපකාරකේෙ
ප ාණයුත්තම ව කප්පියභණ්ඩං ිචයම ත්වා භික්ඛූහි අපමලොමකත්වා
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දාතබ්බං, න පන ෙහේෙං වා ෙතෙහේෙං වා  හාඉණං. තාදිෙඤ්හි
භික්ඛාචරියවත්මතන ෙබ්මබහි භික්ඛූහි තාදිෙේෙ භික්ඛුමනො පරිමයසිත්වා
දාතබ්බං. 

‘‘ඡත්තංවාකවදිෙංවාතිඑත්ථ කවදිොතිමචතියේෙඋපරිචතුරේෙචමයො

වු්චති. ඡත්තන්ති තමතො උද්ධං වලයාිච දේමෙත්වා කමතො අග් චමයො 
වු්චතී’’ති ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. පරිවාර 3.495-496) වුත්තං. 

කචකයස්ස උපනික්කඛපකතොති මචතියේෙ පටිජග් නත්ථාය වඩ්ඪියා 

පමයොමජත්වාකප්පියකාරමකහිඨපිතවත්ථුමතො. සඞ්ඝිකෙනපීතින මකවලඤ්ච
තතු්රප්පාදමතො ප්චයදායමකහි චතුප්චයත්ථාය ෙඞ්ඝේෙ දින්නවත්ථුනාපීති

අත්මථො. සඞ්ඝභත්තං ොතුං න වට්ටතීති  හාදානං දදන්මතහිපි කරිය ානං

ෙඞ්ඝභත්තං විය කාමරතුං න වට්ටතීති අධිප්පාමයො. ‘‘යථාසුඛං පරිභුඤ්ජිතුං

රුච්චතී’’ති වුත්තත්තා අත්තමනො අත්තමනො පරිමභො පමහොනකං අප්පං වා
බහුංවා මහතබ්බං, අධිකංපන මහතුංනලභති. 

උකපොසථදිවකසති ිචදේෙන ත්තං, යේමිං කිේමිඤ්චි දිවමෙපි කතං
සුකතම ව මහොති. කමරොන්මතන ‘‘යං ඉ ේමිං විහාමර අන්මතොසී ාය
ෙඞ්ඝෙන්තකං…මප.… යථාසුඛංපරිභුඤ්ජිතුං ය්හංරු්චතී’’තිඑවං කතිකා
කාතබ්බා. තථා ද්වීහිතීහිපි ‘‘ආයේ න්තානංරු්චතී’’තිවචනම ව මහත්ථ 

විමෙමෙො. කතසම්පීතිරුක්ඛානං. සාඑව ෙකොතිවිසුංකතිකානකාතබ්බාති
අත්මථො. 

කතසන්ති රුක්ඛානං, ෙඞ්මඝො ොමීති ෙම්බන්මධො. පුරි විහාකරති පුරිම 

යථාසුඛං පරිමභො ත්ථායකතකතිමකවිහාමර. පරිකවණානිෙත්වා ජග් න්තීති
යත්ථඅරක්ඛිය ාමනඵලාඵලාිචරුක්ඛාචවිනේෙන්ති, තාදිෙං ඨානංෙන්ධාය
වුත්තං, තත්ථ ෙඞ්ඝේෙ කතිකා න පවත්තතීති අධිප්පාමයො. මයහි පන 
රුක්ඛබීජාිචමරොමපත්වාආදිමතොපට්ඨායපටිජග්ගිතා, මතපිදෙ භා ංදත්වා

මරොපමකමහව පරිභුඤ්ජිතබ්බාිච. කතහීතිජග්ගිමතහි. 

තත්ථාති තේමිං විහාමර. මූකලතිආදිකාමල, පුබ්මබති අත්මථො. දීඝා 

ෙකොති අපරි්ඡින්නකාලා යථාසුඛං පරිමභො ත්ථාය කතිකා. 

නික්කුක්කුච්කචනාති ‘‘අභාජිතමිද’’න්ති කුක්කු්චං අකත්වාති අත්මථො. 

ඛීයන ත්තක ව තන්ති මතන ඛීයමනන බහුං ඛාදන්තානං මදොමෙො නත්ථි
අත්තමනො පරිමභො ප්ප ාණේමෙව  හිතත්තා, ඛීයන්මතපි අත්තමනො
පමහොනකං මහත්වාඛාදිතබ්බන්තිඅධිප්පාමයො. 

 ණ්හථාක න වත්තබ්බ්ාති තථා වුත්මත මතමනව භික්ඛුනා දින්නං විය
 ඤ්මඤයයං. තං ිචේොය මි්ඡාජීවෙම්භමවො මහොතීති වුත්තං. මතනාහ 
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‘‘අනුවිචරිත්වා’’තිආදි. උපඩ්ඪභාක ොති එකේෙ භික්ඛුමනො පටිවීෙමතො
උපඩ්ඪභාම ො, මදන්මතන ච ‘‘එත්තකං දාතුං ෙඞ්මඝො අනුඤ්ඤාසී’’ති එවං
අත්තානංපරිම ොමචත්වායථාමතෙඞ්මඝඑව පසීදන්ති, එවංවත්වාදාතබ්බං. 

අපච්චාසීසන්කතනාති ගිලාන මිකිේෙරාදීනං අනුඤ්ඤාතපුග් ලානම්පි
අත්තමනො ෙන්තකං මදන්මතන අප්චාසීෙන්මතමනව දාතබ්බං.
අනනුඤ්ඤාතපුග් ලානං පන අප්චාසීෙන්මතනපි දාතුං න වට්ටතීති.
ෙඞ්ඝිකම ව යථාකතිකාය දාමපතබ්බං. අත්තමනො ෙන්තකම්පි
ප්චයදායකාදමයො ෙයම ව විේොමෙන  ණ්හන්ති, න වාමරතබ්බා, 

‘‘ලද්ධකප්පිය’’න්තිතුණ්හී භවිතබ්බං. පුබ්කබ්වුත්තක වාති‘‘කුද්මධොහිමෙො
රුක්මඛපි ඡින්මදයයා’’තිආදිනාතුණ්හීභාමවකාරණංපුබ්මබවුත්තම ව, මතහි
කතඅනත්ථාභාමවපි කාරුඤ්මඤන තුණ්හී භවිතුං වට්ටති, ‘‘ ණ්හථා’’තිආදි
පන වත්තුංනවට්ටති. 

 රුභණ් ත්තා…කප.… නදාතබ්බ්න්ති ජීවරුක්ඛානංආරා ට්ඨාිචයත්තා
දාරූනඤ්ච ම හෙම්භාරානුප තත්තා ‘‘ෙබ්බං ත්වම ව  ණ්හාති දාතුං න

වට්ටතී’’ති වුත්තං. අෙතාවාසං වා ෙත්වාති පුබ්මබ අවිජ්ජ ානං මෙනාෙනං

කත්වා. ජග්ගිතොකලති ඵලවාමර ෙම්පත්මත. ජග් නොකලති ජග්ගිතුං
ආරද්ධකාමල. 

256. ඤත්කෙම් ට්ඨානකභකදතිඤත්තිකම් ේෙඨානමභමද. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

කම් ාකම් විිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

මතත්තිංෙතිම ොපරි්මඡමදො. 

34. පකිණ්ණෙවිනිච්ඡයෙථා 

එවං කම් ාකම් විිච්ඡයකථංකමථත්වාඉදාිච පකිණ්ණකවිිච්ඡයකථං

කමථතුං ‘‘ඉදානි පකිණ්ණෙෙථා කවදිතබ්බ්ා’’තිආදි ාහ. තත්ථ පකාමරන
කිණ්ණාති පකිණ්ණා, දිවාමෙයයාති කථා විය විසුං විසුං අප්පවත්තිත්වා
එකේමිංමයව පරි්මඡමද කරණවමෙන පවත්තා  ණමභොජනකථාදමයො. 

පකිණ්ණො ෙකත්මථක-ප්චයවමෙන. 

තත්රායංපකිණ්ණක ාතිකා– 

 ණමභොජනකථාච, පරම්පරාචමභොජනා; 
අනාපු්ඡාපංසුකූලං, තමතොඅ්ඡින්නචීවරං. 
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පටිභානචිත්තංවිප්ප-කතමභොජනම වච; 
උද්දිෙන්තුද්දිොමපන්තා, තිවේෙන්තරිකාතථා. 

දීඝාෙනං ගිලානුප-ට්ඨානං රණවණ්ණකං; 
අත්තපාතන ප්ප්ච-මවක්ඛිත්වාිචසින්නංතථා. 

දවායසිලාවිජ්ඣනං, දායාළිම්පනකංතථා; 
මි්ඡාදිට්ඨිකුලාභතං, ම ොපකදානම වච. 

ධම්මිකායාචනාමචව, උ්චාරාදීනඡඩ්ඩනං; 
න්හාමනරුක්ඛඝංෙනාිච, වලිකාදීනධාරණං. 

දීඝමකොආදාොදි, න්චාදයඞ් ්මඡදාදිච; 
පත්මතොෙබ්බපංසුකූලං, පරිේෙවනනග්ගියං. 

 න්ධපුප්ඵං ආසිත්තකං,  ම ොරිමකකභාජනං; 
මචලපතිපාදඝංසී, බීජනීඡත්තම වච. 

නඛාමලො ාකායබන්ධා, ිචවාෙනපාරුපනා; 
කාජදන්තකට්ඨඤ්මචව, රුක්ඛාමරොහනකම්පිච. 

ඡන්දාමරොපාමලොකායතා, ඛිපිතංලසුණංතථා; 
නඅක්කමිතබ්බාදීිච, අවන්දියාචවන්දියා. 

වන්දනාකාරකථාච, ආෙන්දාදිකථාපිච; 
උ්චාෙන හාෙනං, පාොදපරිමභො කං. 

උපාහනංයානඤ්මචව, චීවරංඡින්නචීවරං; 
අකප්පියචීවරඤ්ච, චීවරේෙවිචාරණා. 

දණ්ඩකථිනකඤ්මචව,  හපතිචීවරංතථා; 
ඡචීවරංරජනාදි, අතිමරකඤ්චචීවරං. 

අට්ඨවරංිචසීදනං, අධම් කම් ම වච; 
ඔකාමෙොෙද්ධාමදමයයොච, ෙන්තරුත්තරමකොපිච. 

චීවරිචක්මඛමපොමචව, ෙත්ථවත්ථිකම් ංතථා; 
නහාපිමතොදෙභාම ො, පාමථයයංපමදමෙොපිච. 

ෙංෙට්ඨංපඤ්චමභෙජ්ජං, දුතියංවොමූලකං; 
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පිට්ඨංකොවපණ්ණඤ්ච, ඵලඤ්චජතුමලොණකං. 

චුණ්ණං අ නුේොබාධං, අඤ්ජනංනත්ථුම වච; 
ධූ මනත්තංමතලපාකං, මෙදංමලොහිතම ොචනං. 

පාදබ්භඤ්ජං ණ්ඩාබාමධො, විෙඤ්චඝරදින්නමකො; 
දුට්ඨ හණිමකොපණ්ඩු-මරොම ොඡවිමදොමෙොපිච. 

අභිෙන්නමදොෙකාමයො, මලොණසුවීරමකොතථා; 
අන්මතොවුත්ථාදිකථාච, උග් හිතපටිග් මහො. 

තමතොිචහතකථාච, පුමරභත්තපටිග් මහො; 
වනට්ඨංමපොක්ඛරට්ඨඤ්ච, තථාඅකතකප්පතං. 

යාගුකථාගු කථා,  හාපමදෙම වච; 
ආිචෙංෙකථාමචති, පකිණ්ණකම්හිආ තා. 

 ණකභොජනෙථා 

1. තත්ථ  ණිතබ්මබොෙඞ්ඛයාතබ්මබොති මණො, මයොමකොචිෙමූමහො, ඉධ
පන චතුවග් ාදි මණො අධිප්මපමතො. භුඤ්ජමත මභොජනං, 
බයවහරණභාවෙඞ්ඛාතා මභොජනකිරියා,  ණේෙ මභොජනං  ණමභොජනං, 

තේමිං.  ණකභොජකනපාචිත්කයංකහොතීතිඑත්ථජනකමහතුම්හිභුම් වචනං. 

අඤ්ඤත්ර ස යාති ගිලානාදිෙත්තවිධං ෙ යං ඨමපත්වා. ඉ ේෙ සික්ඛාපදේෙ
විඤ්ඤත්තිං කත්වා භුඤ්ජනවත්ථුේමිං පඤ්ඤත්තත්තා විඤ්ඤත්තිමතො
 ණමභොජනං වත්ථුවමෙමනව පාකටන්ති තං අවත්වා ‘‘ ණමභොජනං නා 
යත්ථ…මප.… ිච න්තිතාභුඤ්ජන්තී’’තිිච න්තනවමෙමනවේෙපදභාජමන
 ණමභොජනං වුත්තං. කිඤ්චි පන සික්ඛාපදං වත්ථුඅනුරූපම්පි සියාති
‘‘පදභාජමන වුත්තනමයමනව  ණමභොජනං මහොතී’’ති මකෙඤ්චි ආෙඞ්කා

භමවයයාති තන්ිචවත්තනත්ථං ‘‘ ණකභොජනං ද්වීහි දොකරහි පසවතී’’ති

වුත්තං. එෙකතො  ණ්හන්තීති එත්ථ අඤ්ඤ ඤ්ඤේෙ ද්වාදෙහත්ථං
අමුඤ්චිත්වා ඨිතා එකමතො  ණ්හන්ති නා ාති  මහතබ්බං. ‘‘අම්හාකං
චතුන්නම්පි භත්තංමදහී’තිවා විඤ්ඤාමපයය’’න්තිවචනමතො, මහට්ඨා‘‘ත්වං
එකේෙ භික්ඛුමනො භත්තං මදහි, ත්වං ද්වින්නන්ති එවං විඤ්ඤාමපත්වා’’ති 
වචනමතො ච අත්තමනො අත්ථාය අඤ්මඤන විඤ්ඤත්තම්පි ොදියන්තේෙ

 ණමභොජනං මහොතිමයවාති දට්ඨබ්බං. එවං විඤ්ඤත්කකතො පසවතීති එත්ථ
විඤ්ඤත්තියාෙති  ණන්තේෙඑකමතොහුත්වා හමණඉමිනාසික්ඛාපමදන
ආපත්ති, විසුං  හමණ පණීතමභොජනසූමපොදනවිඤ්ඤත්තීහි ආපත්ති
මවදිතබ්බා. 
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පඤ්චන්නං කභොජනානං නා ං  කහත්වාති එත්ථ ‘‘මභොජනං  ණ්හථාති
වුත්මතපි  ණමභොජනං මහොතිමයවා’’ති වදන්ති. ‘‘මහට්ඨා 
අද්ධාන  නවත්ථුේමිං, නාවාභිරුහනවත්ථුේමිඤ්ච ‘ඉමධව, භන්මත, 
භුඤ්ජථා’ති වුත්මත යේ ා කුක්කු්චායන්තා න පටිග් ණ්හිංසු, තේ ා
‘භුඤ්ජථා’ති වුත්මතපි  ණමභොජනං මහොතිමයවා’’ති තීසුපි  ණ්ඨිපමදසු
වුත්තං.‘‘පඤ්චන්නංමභොජනානං නා ං මහත්වාිච න්මතතී’’තිවුත්තත්තා
පන ‘‘ඔදනං භුඤ්ජථා’’ති වා ‘‘භත්තං භුඤ්ජථා’’ති වා මභොජනනා ං
 මහත්වාව වුත්මත  ණමභොජනං මහොති, න අඤ්ඤථා. ‘‘ඉමධව, භන්මත, 
භුඤ්ජථා’’ති එත්ථාපි ‘‘ඔදන’’න්ති වා ‘‘භත්ත’’න්ති වා වත්වාව මත එවං 
ිච න්මතසුන්ති  මහතබ්බං.  ණවමෙන වා ිච න්තිතත්තා මත භික්ඛූ
අපකතඤ්ඤුතාය කුක්කු්චායන්තානපටිග් ණ්හිංසූතිඅයංඅම්හාකංඛන්ති, 
වී ංසිත්වා යුත්තතරං  මහතබ්බං. වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. පාචිත්තිය

2.217-218) පන ‘‘කයන කෙනචි කවවචකනනාති වුත්තත්තා ‘මභොජනං 
 ණ්හථා’තිආදිො ඤ්ඤනාම නපි  ණමභොජනං මහොති. යං පන පාළියං
අද්ධාන  නාදිවත්ථූසු ‘ඉමධව භුඤ්ජථා’ති වුත්තවචනේෙ කුක්කු්චායනං, 
තම්පිඔදනාදිනා ං මහත්වා වුත්තත්තාඑවකතන්තිමවදිතබ්බ’’න්තිවුත්තං. 

කුරුන්දීවචමන විචාකරතීති පඤ්චඛණ්ඩාදිවමෙන ෙංවිදහති. ඝට්කටතීති

අනුවාතං ඡින්දිත්වා හත්මථන, දණ්ඩමකන වා ඝට්මටති. සුත්තං ෙකරොතීති

සුත්තං වට්මටති. වකලතීති දණ්ඩමක වා හත්මථ වා ආවට්මටති.

‘‘අභිනවේමෙව චීවරේෙ කරණං ඉධ චීවරෙම් ං නා , පුරාණචීවමර
සූචිකම් ංචීවරකම් ං නා නමහොතී’’තිවදන්ති.වි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී.

පාචිත්තිය 2.217-218) පන ‘‘ද න්තුෙපට්ටන්ති අ්ඡින්දිත්වා අන්වාධිං 

ආමරොමපත්වා කරණචීවරං ෙන්ධාය වුත්තං. ඨකපතීති එකං අන්තං චීවමර

බන්ධනවමෙන ඨමපති. පච්චා තං සිබ්බ්තීති තේමෙව දුතියඅන්තං

පරිවත්තිත්වා ආහතං සිබ්බති. ද න්තුෙපට්ටං බ්න්ධතීති චීවමරන ලග් ං

කමරොන්මතොපුනප්පුනංතත්ථතත්ථසුත්මතනබන්ධති. ඝට්කටතීතිප ාමණන

 මහත්වා දණ්ඩාදීහි ඝට්මටති. සුත්තං ෙකරොතීති සුත්තං තිගුණාදිභාමවන

වට්මටති. වකලතීති අමනකගුණසුත්තං හත්මථන වා චක්කදණ්මඩන වා

වට්මටතිඑකත්තංකමරොති. පරිවත්තනං ෙකරොතීතිපරිවත්තනදණ්ඩයන්තකං
කමරොති. යේමිං සුත්තගු ං පමවමෙත්වා මවළුනාළිකාදීසු ඨමපත්වා
පරිබ්භ ාමපත්වා සුත්තමකොටිමතො පට්ඨාය ආකඩ්ඪන්තී’’ති වුත්තං.
වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී. පාචිත්තිය 209-218) න ‘‘ආ න්තුකපට්ටං 
ම ොඝසුත්මතන සිබ්බිත්වා ඨමපන්ති. තත්ථ අනුවාමත යථා එකතලං මහොති, 

තථා හත්මථහි ඝට්මටති. වකලතීති ආවට්මටති. පරිවත්තනන්ති සුත්තං
 ණ්හන්තානං සුඛග් හණත්ථං සුත්තපරිවත්තනං කමරොති, පට්ටං
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සිබ්බන්තානං සුඛසිබ්බනත්ථං පට්ටපරිවත්තනඤ්ච, නවචීවරකාරමකො
ඉධාධිප්මපමතො, නඉතමරො’’තිවුත්තං. 

අනි න්කතචතුත්ථන්ති අිච න්තිමතො චතුත්මථො යේෙ භික්ඛුචතුක්කේෙ, 

තං අිච න්තිතචතුත්ථං. එවං මෙමෙසුපි. මතනාහ ‘‘පඤ්චන්නං

චතුක්ොන’’න්ති, ‘‘චතුත්මථ ආ මත න යාමපන්තීති වචනමතො ෙමච
අඤ්මඤො මකොචි ආ ්ඡන්මතො නත්ථි, චත්තාමරොමයව ච තත්ථ ිචසින්නා
යාමපතුං න ෙක්මකොන්ති, න වට්ටතී’’ති වදන්ති. 

 ණමභොජනාපත්තිජනකිච න්තනභාවමතො ‘‘අෙප්පියනි න්තන’’න්ති 

වුත්තං. සම්පකවකසත්වාතිිචසීදාමපත්වා.  කණොභිජ්ජතීති මණොආපත්තිංන
ආපජ්ජතීති අධිප්පාමයො. වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. පාචිත්තිය 2.220) පන 

‘‘සම්පකවකසත්වාතිමතහිමයොමජත්වා.  කණො භිජ්ජතීතිිච න්තිතෙඞ්මඝොන
මහොතීතිඅත්මථො’’තිවුත්තං. 

‘‘යත්ථ චත්තාමරො භික්ඛූ…මප.… භුඤ්ජන්තී’’ති ඉ ාය පාළියා 

ෙංෙන්දනමතො ‘‘ඉතකරසංපන ණපූරකෙොකහොතී’’තිවුත්තං. අවිකසකසනාති
‘‘ගිලාමනො වා චීවරකාරමකො වා’’ති අවිමෙමෙත්වා ෙබ්බොධාරණවචමනන. 

තස් ාතිඅවිමෙසිතත්තා. 

අධිවාකසත්වා  කතසූති එත්ථ අකප්පියිච න්තනාධිවාෙනක්ඛමණ
පුබ්බපමයොම  දුක්කටම්පි නත්ථි, විඤ්ඤත්තිමතො පෙවමන පන

විඤ්ඤත්තික්ඛමණ ඉතරසික්ඛාපමදහි දුක්කටං මහොතීති  මහතබ්බං. භුත්වා

 කතසූතිඑත්ථආ මතසුපිමභොජනකි්මචිචට්ඨිමත ණ්හිතුං වට්ටති. තානිච

කතහි එෙකතො න  හිතානීති මයහි මභොජමනහි විෙඞ්මකමතො නත්ථි, තාිච
මභොජනාිච මතහි භික්ඛූහි එකමතො න  හිතාිච එමකන ප්ඡා  හිතත්තා. 

 හාකථකරතිභික්ඛූෙන්ධායවුත්තං. නි න්තනංසාදියථාතිිච න්තනභත්තං

පටිග් ණ්හථ. යානීති කුම් ාොදීිච මතහි භික්ඛූහි එමකන ප්ඡා  හිතත්තා

එකමතො න  හිතාිච. භත්තුද්කදසකෙන පණ්ඩිකතන භවිතබ්බ්ං…කප.… 

ක ොකචතබ්බ්ාති එමතන භත්තුද්මදෙමකන අකප්පියිච න්තමන ොදිමත
ෙබ්මබෙම්පි ොදිතං මහොති, එකමතො  ණ්හන්තානං  ණමභොජනාපත්ති ච
මහොතීති දේමෙති. දූතේෙ ද්වාමර ආ න්ත්වා පුන ‘‘භත්තං  ණ්හථා’’ති 

වචනභමයන ‘‘ ා ද්වාකර අට්ඨත්වා’’ති වුත්තං. තත්ථ තත්ථ  න්ත්වාති
අන්තරවීථිආදීසු තත්ථ තත්ථ ඨිතානං ෙන්තිකං  න්ත්වා. භික්ඛූනං අත්ථාය

ඝරද්වාමර ඨමපත්වා දීය ාමනපි එමෙව නමයො. නිවත්තථාක වුත්කත පන

නිවත්කතුං වට්ටතීති ‘‘ිචවත්තථා’’ති වි්ඡින්දිත්වා ප්ඡා ‘‘භත්තං
 ණ්හථා’’තිවුත්තත්තා වට්ටති. 
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පරම්පරකභොජනෙථා 

2. පරම්පරමභොජනකථායංපනපරේෙපරේෙමභොජනං පරම්පරකභොජනං. 
කිං තං? පඨ ං ිච න්තිතභත්තං ඨමපත්වා අඤ්ඤේෙ මභොජනකිරියා.
පරම්පරමභොජනං  ණමභොජනං විය විඤ්ඤත්තිමතො ච ිච න්තනමතො ච න

පෙවතීති ආහ ‘‘පරම්පරකභොජනං පනා’’තිආදි. පන-ෙද්මදො
විමෙෙත්ථමජොතමකො. විකප්පනාවමෙමනවතංභත්තංඅෙන්තංනා මහොතීති
අනුපඤ්ඤත්තිවමෙන විකප්පනං අට්ඨමපත්වා යථාපඤ්ඤත්තසික්ඛාපදම ව
ඨපිතං. පරිවාමර (පරි. 86) පන විකප්පනායං අනුජානනම්පි
අනුපඤ්ඤත්තිෙදිෙන්ති කත්වා ‘‘චතේමෙො අනුපඤ්ඤත්තිමයො’’ති වුත්තං, 
 හාප්චරියාදීසු වුත්තනයං ප්ඡා වදන්මතො පාළියා ෙංෙන්දනමතො 
පරම්මුඛාවිකප්පනම ව පතිට්ඨාමපති. මකචි පන ‘‘තදා අත්තමනො ෙන්තිමක
ඨමපත්වා භ වන්තංඅඤ්ඤේෙඅභාවමතොමථමරොෙම්මුඛාවිකප්පනංනාකාසි, 
භ වතා ච විසුං ෙම්මුඛාවිකප්පනා න වුත්තා, තථාපි ෙම්මුඛාවිකප්පනාපි
වට්ටතී’’ති වදන්ති. මතමනව  ාතිකාට්ඨකථායම්පි (කඞ්ඛා. අට්ඨ.
පරම්පරමභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා) ‘‘මයො භික්ඛු පඤ්චසු ෙහධම්මිමකසු
අඤ්ඤතරේෙ‘ ය්හංභත්තප්චාෙංතුය්හංදම්මී’ති වා‘විකප්මපමී’තිවාඑවං
ෙම්මුඛාවා ‘ඉත්ථන්නා ේෙ දම්මී’තිවා ‘විකප්මපමී’තිවාඑවංපරම්මුඛාවා
පඨ ිච න්තනං අවිකප්මපත්වා ප්ඡා ිච න්තිතකුමල ලද්ධභික්ඛමතො
එකසිත්ථම්පිඅජ්මඣොහරති, පාචිත්තිය’’න්ති වුත්තං. 

පඤ්චහි මභොජමනහිිච න්තිතේෙමයනමයනපඨ ං ිච න්තිමතො, තේෙ
තේෙ මභොජනමතො උප්පටිපාටියා අවිකප්මපත්වා වා පරේෙ පරේෙ මභොජනං

පරම්පරමභොජනන්තිආහ ‘‘සකචපනමූලනි න්තනංකහට්ඨාකහොක, පච්ඡි ං

පච්ඡි ං උපරි, තං උපරිකතො පට්ඨාය භුඤ්ජන්තස්ස දපත්තී’’ති. හත්ථං
අන්මතො පමවමෙත්වා ෙබ්බමහට්ඨි ං  ණ්හන්තේෙ  ජ්මඣ ඨිතම්පි 

අන්මතොහත්ථ තං මහොතීති ආහ ‘‘හත්ථං පන…කප.… යථා යථා වා

භුඤ්ජන්තස්ස අනාපත්තී’’ති.ඛීරේෙරෙේෙචභත්මතනඅමිේෙංහුත්වාඋපරි

ඨිතත්තා ‘‘ඛීරංවාරසංවාපිවකතොඅනාපත්තී’’තිවුත්තං. 

‘‘ හාඋපාසකෙොති ම හේොමිමකො.  හාඅට්ඨකථායං ‘ආපත්තී’ති
වචමනන කුරුන්දියං ‘වට්ටතී’ති වචනං විරුද්ධං විය දිේෙති. ද්වින්නම්පි
අධිප්පාමයො හාප්චරියංවිභාවිමතො’’ති හා ණ්ඨිපමද වුත්තං. 

සබ්කබ් නි න්කතන්තීති අකප්පියිච න්තනවමෙන ිච න්මතන්ති.
‘‘පරම්පරමභොජනං නා  පඤ්චන්නං මභොජනානං අඤ්ඤතමරන මභොජමනන
ිච න්තිමතො, තං ඨමපත්වා අඤ්ඤං පඤ්චන්නං මභොජනානං අඤ්ඤතරං 
මභොජනං භුඤ්ජති, එතං පරම්පරමභොජනං නා ා’’ති වුත්තත්තා ෙතිපි
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භික්ඛාචරියාය පඨ ං ලද්ධභාමව ‘‘පිණ්ඩාය චරිත්වා ලද්ධං භත්තං භුඤ්ජති, 
ආපත්තී’’තිවුත්තං. 

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. පාචිත්තිය 2.229) පන ‘‘ඛීරං වා රසං වාති
පඤ්චමභොජනාමිේෙං භත්තමතො උපරි ඨිතං ෙන්ධාය වුත්තං. තඤ්හි
අමභොජනත්තා උප්පටිපාටියා පිවමතොපි අනාපත්ති. මතනාහ 

‘භුඤ්ජන්කතනා’තිආදී’’තිවුත්තං.වජිරබුද්ධිටීකායං(වජිර.ටී. පාචිත්තිය229) 
පන ‘‘එත්ථ ‘ හාඋපාෙමකොභික්ඛූිච න්මතති…මප.… ප්ඡාලද්ධං භත්තං
භුඤ්ජන්තේෙ ආපත්ති. පිණ්ඩාය චරිත්වා ලද්ධභත්තං භුඤ්ජති, ආපත්තී’ති
අට්ඨකථායංවචනමතො, ‘කාලේමෙවපිණ්ඩායචරිත්වා භුඤ්ජිම්හා’තිපාළිමතො, 
ඛන්ධමක ‘න ච, භික්ඛමව, අඤ්ඤත්ර ිච න්තමන අඤ්ඤේෙ මභොජ්ජයාගු
පරිභුඤ්ජිතබ්බා, මයො භුඤ්මජයය, යථාධම්ම ො කාමරතබ්මබො’තිවචනමතො ච
ිච න්මතත්වා වා පමවමදතු අිච න්මතත්වා වා, පඨ  හිතිච න්තිතේෙ
භික්ඛුමනො පඨ ිච න්තනමභොජනමතො අඤ්ඤං යං කිඤ්චි පරෙන්තකං 
මභොජනංපරම්පරමභොජනාපත්තිංකමරොති.අත්තමනොෙන්තකං, ෙඞ්ඝ ණමතො
ලද්ධං වා අ හට්ඨෙන්තකං වට්ටති, ිච න්තනමතො පඨ ං ිචබද්ධත්තා පන 
ිච්චභත්තාදිපරෙන්තකම්පිවට්ටතී’’තිවුත්තං. 

අනාපුච්ඡාෙථා 

3. අනාපු්ඡාකථායං ‘‘පෙකවචකනනාතිඑත්ථයං ද්වාදෙහත්ථබ්භන්තමර

ඨිමතනමෙොතුංෙක්කාභමවයය, තංපකතිවචනංනා . දපුච්ඡිතබ්කබ්ොති‘අහං
ඉත්ථන්නා ේෙ ඝරං  ්ඡාමී’ති වා ‘චාරිත්තකං ආපජ්ජාමී’ති වා ඊදිමෙන
වචමනනආපු්ඡිතබ්මබො. මෙෙම ත්ථඋත්තානම ව.පඤ්චන්නංමභොජනානං
අඤ්ඤතමරනිච න්තනොදියනං, ෙන්තං භික්ඛුං අනාපු්ඡා, භත්තියඝරමතො
අඤ්ඤඝරප්පමවෙනං,  ජ්ඣන්හිකානතික්කම ො, ෙ යේෙ වා ආපදානං වා
අභාමවොති ඉ ාිච පමනත්ථ පඤ්ච අඞ් ානී’’තිොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.
පාචිත්තිය3.298) එත්තකම වවුත්තං, වි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී. පචිත්තිය

2.298) පන ‘‘පරිකයසිත්වා දකරොචනකිච්චං නත්ථීති වුත්තත්තා මයො
අපරිමයසිතබ්මබො උපෙඞ්කමිතුං යුත්තට්ඨාමන දිේෙති, මෙො ෙමචපි 
පකතිවචනේෙ ෙවනූපචාරං අතික්කම්  ඨිමතො, උපෙඞ්කමිත්වා

ආපු්ඡිතබ්මබො. මතනාහ ‘අපිච…කප.… යං පස්සක, කසො

දපුච්ඡිතබ්කබ්ො’තිආදි. අනාපත්තිවාමර මචත්ථ අන්තරාරා ාදීනඤ්මඤව
වුත්තත්තා විහාරමතො  ා වීථිං අනුඤ්ඤාතකාරණං විනා අතික්ක න්තේොපි
ආපත්ති මහොති, න පන ඝරූපචාරං අතික්ක න්තේමෙව. යං පන පාළියං
‘අඤ්ඤේෙ ඝරූපචාරං ඔක්ක න්තේෙ…මප.… පඨ පාදං උම් ාරං
අතික්කාම තී’තිආදි වුත්තං, තං  ාම  පවිට්ඨං ෙන්ධාය වුත්තං, තථාපි
අඤ්ඤේෙ ඝරූපචාරං අමනොක්කමිත්වා වීථි ජ්මඣමනව  න්ත්වා
ඉ්ඡිති්ඡිතඝරද්වාරාභිමුමඛ ඨත්වා  නුේමෙ ඔමලොමකත්වා  ්ඡන්තේෙපි
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පාචිත්තියම ව. තත්ථ මකචි ‘වීථියං අතික්ක න්තේෙ ඝරූපචාර ණනාය 
ආපත්තිමයො’ති වදන්ති. අඤ්මඤ පන ‘යාිච කුලාිච උද්දිේෙ  මතො, මතෙං
 ණනායා’ති. පඤ්චන්නං මභොජනානං අඤ්ඤතමරන ිච න්තනොදියනං, 
ෙන්තං භික්ඛුං අනාපු්ඡනා, භත්තියඝරමතො අඤ්ඤඝරූපෙඞ්ක නං, 
 ජ්ඣන්හිකානතික්කම ො, ෙ යාපදානං අභාමවොති ඉ ාමනත්ථ පඤ්ච

අඞ් ානී’’ති. විකාල ා ප්පමවෙමනපි ‘‘අපරික්ඛිත්තස්ස  ා ස්ස උපචාකරො

අදින්නාදාකනවුත්තනකයකනව කවදිතබ්කබ්ො’’තිඉමිනාදුතියමලඩ්ඩුපාමතොඉධ
උපචාමරොතිදේමෙති.මෙෙම ත්ථ උත්තානම ව.ෙන්තංභික්ඛුංඅනාපු්ඡනා, 
අනුඤ්ඤාතකාරණාභාමවො, විකාමල  ා ප්පමවෙනන්තිඉ ාිචපමනත්ථතීණි
අඞ් ාිච. 

පංසුකූලෙථා 

4. පංසුකූලකථායං අභින්කන සරීකරති අබ්භුණ්මහ අල්ලෙරීමර. 
‘‘අබ්භුණ්මහ’’ති ඉමිනාපි වුත්තම ව පරියායමභද න්තමරන විභාමවතුං 

‘‘අල්ලසරීකර’’තිවුත්තං. 

විසභා සරීකරති ඉත්ථිෙරීමර. විෙභා ෙරීරත්තා අ්චාෙන්මනන න

භවිතබ්බන්ති ආහ ‘‘සීකස වා’’තිආදි. වට්ටතීති විෙභා ෙරීමරපි අත්තනාව 
වුත්තවිධිං කාතුං ොටකඤ්ච  මහතුං වට්ටති. මකචි පන ‘‘කිඤ්චාපි ඉමිනා
සික්ඛාපමදනඅනාපත්ති, ඉත්ථිරූපංපනආ ෙන්තේෙ දුක්කට’’න්තිවදන්ති. 

‘‘යථාෙම් ං  කතොති තමතො මපතත්තභාවමතො  තභාවං දේමෙති. 

අබ්භුණ්කහති ආෙන්න රණතාය ෙරීරේෙ උණ්හෙ ඞ්ගිතං දේමෙති, 

මතමනවාහ ‘අල්ලසරීකර’ති. කුණපෙභාවං උප තම්පි භින්නම ව

අල්ලභාවමතො භින්නත්තා. විසභා සරීකරති ඉත්ථිෙරීමර. ‘සීකස වා’තිආදි
අධක්ඛමකඋබ්භජාණු ණ්ඩමලපමදමෙචිත්තවිකාරප්පත්තිංෙන්ධාය වුත්තං, 
යත්ථකත්ථචිඅනා ෙන්මතනකතංසුකතම ව. තෙරීරම්පිහිමයනමකනචි
ආකාමරන ෙඤ්චි්ච ඵුෙන්තේෙ අනා ාෙදුක්කටම වාති වදන්ති, තං
යුත්තම ව. න හි අපාරාජිකවත්ථුමකපි චිත්තාදිඉත්ථිරූමප භවන්තං දුක්කටං
පාරාජිකවත්ථුභූමත  තිත්ථිෙරීමරිචවත්තතී’’තිවි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.
1.135) වුත්ත. 

ඉ ේමිංඨාමනආචරිමයනඅවුත්තාපිපංසුකූලකථාපංසුකූලො ඤ්මඤන 
මවදිතබ්බා.ොහිචීවරක්ඛන්ධමක( හාව.340) එවංආ තා‘‘මතනමඛොපන
ෙ මයන මය මත භික්ඛූ  හපතිචීවරං ොදියන්ති, මත කුක්කු්චායන්තා
පංසුකූලං න ොදියන්ති ‘එකංමයව භ වතා චීවරං අනුඤ්ඤාතං, න ද්මව’ති.
භ වමතො එත ත්ථං ආමරොමචසුං – අනුජානාමි, භික්ඛමව,  හපතිචීවරං
ොදියන්මතන පංසුකූලම්පි ොදියිතුං, තදුභමයනපාහං, භික්ඛමව, ෙන්තුට්ඨිං

වණ්මණමී’’ති.තත්ථ ‘‘එෙංකයවභ වතාචීවරං අනුඤ්ඤාතං, නද්කවතිමත
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පටුන 

‘කිර ඉතරීතමරන චීවමරනා’ති එතේෙ ‘ හපතිමකන වා පංසුකූමලන වා’ති

එවං අත්ථං ෙල්ලක්ඛිංසු. තත්ථ පන ඉතරීතකරනපීති අප්පග්මඝනපි
 හග්මඝනපි මයන මකනචීති අත්මථො’’ති අට්ඨකථායං වුත්මතො, තේ ා
ධුතඞ් ං අෙ ාදියිත්වා විනයපංසුකූල ත්තොදියමකන භික්ඛුනා
 හපතිචීවරම්පිොදිතබ්බංමහොති, පංසුකූලධුතඞ් ධරේෙපන හපතිචීවරංන 
වට්ටති ‘‘ හපතිචීවරං පටික්ඛිපාමි, පංසුකූලිකඞ් ං ෙ ාදියාමී’’ති
ෙ ාදානමතොති දට්ඨබ්බං. 

මතන මඛො පන ෙ මයන ෙම්බහුලා භික්ඛූ මකොෙමලසු ජනපමදසු 
අද්ධාන ග් ප්පටිපන්නා මහොන්ති. එක්මච භික්ඛූ සුොනං ඔක්කමිංසු 
පංසුකූලාය, එක්මච භික්ඛූ නා ම සුං. මය මත භික්ඛූ සුොනං ඔක්කමිංසු
පංසුකූලාය, මතපංසුකූලාිචලභිංසු.මයමතභික්ඛූනා ම සුං, මතඑව ාහංසු 
‘‘අම්හාකම්පි, ආවුමෙො, භා ං මදථා’’ති. මත එව ාහංසු ‘‘න යං, ආවුමෙො, 
තුම්හාකං භා ං දේො , කිේෙ තුම්මහ නා මිත්ථා’’ති. භ වමතො එත ත්ථං
ආමරොමචසුං– අනුජානාමි, භික්ඛමව, නා ම න්තානංනාකා ාභා ංදාතුන්ති.

තත්ථ නා ක සුන්තියාවමතසුොනමතො ආ ්ඡන්ති, තාවමතන අ්ඡිංසු, 

පක්කමිංසුමයව. නාො ාභා ංදාතුන්ති නඅිච්ඡායදාතුං.යදිපනඉ්ඡන්ති, 
දාතබ්මබො. 

මතන මඛො පන ෙ මයන ෙම්බහුලා භික්ඛූ මකොෙමලසු ජනපමදසු 
අද්ධාන ග් ප්පටිපන්නා මහොන්ති. එක්මච භික්ඛූ සුොනං ඔක්කමිංසු
පංසුකූලාය, එක්මච භික්ඛූ ආ ම සුං. මය මත භික්ඛූ සුොනං ඔක්කමිංසු
පංසුකූලාය, මත පංසුකූලාිචලභිංසු.මයමතභික්ඛූආ ම සුං, මතඑව ාහංසු
‘‘අම්හාකම්පි, ආවුො,එ භා ං මදථා’’ති. මත එව ාහංසු ‘‘න යං, ආවුමෙො, 
තුම්හාකං භා ං දේො , කිේෙ තුම්මහ න ඔක්කමිත්ථා’’ති. භ වමතො
එත ත්ථංආමරොමචසුං– අනුජානාමි, භික්ඛමව, ආ ම න්තානංඅකා ාභා ං
දාතුන්ති. 

මතන මඛො පන ෙ මයන ෙම්බහුලා භික්ඛූ මකොෙමලසු ජනපමදසු 
අද්ධාන ග් ප්පටිපන්නාමහොන්ති.එක්මචභික්ඛූපඨ ංසුොනංඔක්කමිංසු 
පංසුකූලාය, එක්මචභික්ඛූප්ඡා ඔක්කමිංසු. මයමතභික්ඛූපඨ ං සුොනං 
ඔක්කමිංසු පංසුකූලාය, මත පංසුකූලාිච ලභිංසු. මය මත භික්ඛූ ප්ඡා
ඔක්කමිංසු, මත න ලභිංසු. මත එව ාහංසු ‘‘අම්හාකම්පි, ආවුමෙො, භා ං
මදථා’’ති.මතඑව ාහංසු ‘‘න යං, ආවුමෙො, තුම්හාකංභා ං දේො , කිේෙ
තුම්මහ ප්ඡා ඔක්කමිත්ථා’’ති. භ වමතො එත ත්ථං ආමරොමචසුං – 
අනුජානාමි, භික්ඛමව, ප්ඡාඔක්කන්තානං නාකා ාභා ංදාතුන්ති. 
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මතන මඛො පන ෙ මයන ෙම්බහුලා භික්ඛූ මකොෙමලසු ජනපමදසු 
අද්ධාන ග් ප්පටිපන්නාමහොන්ති.මතෙදිොසුොනංඔක්කමිංසුපංසුකූලාය.
එක්මච භික්ඛූපංසුකූලාිචලභිංසු, එක්මචභික්ඛූනලභිංසු.මයමතභික්ඛූන
ලභිංසු, මත එව ාහංසු‘‘අම්හාකම්පි, ආවුමෙො, භා ංමදථා’’ති.මතඑව ාහංසු
‘‘න  යං, ආවුමෙො, තුම්හාකං භා ං දේො , කිේෙ තුම්මහන ලභිත්ථා’’ති.
භ වමතො එත ත්ථං ආමරොමචසුං – අනුජානාමි, භික්ඛමව, ෙදිොනං
ඔක්කන්තානංඅකා ාභා ංදාතුන්ති. 

තත්ථ ද ක සුන්ති උපචාමර අ්ඡිංසු. මතනාහ භ වා ‘‘අනුජානාමි, 

භික්ඛමව, ආ ම න්තානං අකා ා භා ං දාතු’’න්ති. උපචාකරති සුොනේෙ
ආෙන්නප්පමදමෙ. යදි පන  නුේො ‘‘ඉධා තා එව  ණ්හන්තූ’’ති මදන්ති, 
ෙඤ්ඤාණං වා කත්වා  ්ඡන්ති ‘‘ෙම්පත්තා  ණ්හන්තූ’’ති. ෙම්පත්තානං
ෙබ්මබෙම්පි පාපුණාති. ෙමච ඡඩ්මඩත්වා  තා, මයන හිතං, මෙො එව ොමී. 

සදිසා සුසානං ඔක්ෙමිංසූති ෙබ්මබ ෙ ං ඔක්කමිංසු, එකදිොය වා
ඔක්කමිංසූතිපිඅත්මථො. 

මතන මඛො පන ෙ මයන ෙම්බහුලා භික්ඛූ මකොෙමලසු ජනපමදසු 
අද්ධාන ග් ප්පටිපන්නා මහොන්ති. මත කතිකං කත්වා සුොනං ඔක්කමිංසු
පංසුකූලාය. එක්මචභික්ඛූපංසුකූලාිචලභිංසු, එක්මචභික්ඛූනලභිංසු.මය
මතභික්ඛූන ලභිංසු, මතඑව ාහංසු ‘‘අම්හාකම්පි, ආවුමෙො, භා ංමදථා’’ති.
මතඑව ාහංසු ‘‘න යං, ආවුමෙො, තුම්හාකංභා ංදේො , කිේෙතුම්මහන
ලභිත්ථා’’ති. භ වමතො එත ත්ථං ආමරොමචසුං – අනුජානාමි, භික්ඛමව, 

කතිකං කත්වා ඔක්කන්තානං අකා ා භා ං දාතුන්ති. තත්ථ කත ෙකෙං

ෙත්වාති ‘‘ලද්ධං පංසුකූලං ෙබ්මබ භාමජත්වා  ණ්හිේො ා’’ති බහිම ව

කතිකං කත්වා. ඡඩ්ක ත්වා  තාති කිඤ්චි අවත්වාමයව ඡඩ්මඩත්වා  තා.
එමතන ‘‘භික්ඛූ ණ්හන්තූ’’තිඡඩ්ඩිමතඑවඅකා ාභා දානංවිහිතං, මකවලං
ඡඩ්ඩිමත පන කතිකාය අෙති එකමතො බහූසු පවිට්මඨසු මයන  හිතං, මතන
අකා ා භාම ො න දාතබ්මබොති දේමෙති. ෙ ානා දිො පුරත්ථි ාදිමභදා

එමතෙන්තිෙදිොතිආහ ‘‘එෙදිසායවාඔක්ෙමිංසූ’’ති. 

අච්ඡින්නචීවරෙථා 

5. අ්ඡින්නචීවරකථායං අනුපුබ්බ්ෙථාති අනුපුබ්මබන විිච්ඡයකථා.
මෙෙපරික්ඛාරානං ෙද්ධිවිහාරිමකහි  හිතත්තා ිචවාෙනපාරුපනම ව 

අවසිට්ඨන්තිආහ ‘‘නිවාසනපාරුපන ත්තංකයවහරිත්වා’’ති. ෙද්ධිවිහාරිකානං

තාව ආ  නේෙ වා අනා  නේෙ වා අජානනතාය වුත්තං ‘‘කථකරහි කනව

තාව…කප.… භුඤ්ජිතබ්බ්’’න්ති. පකරසම්පි අත්ථාය ලභන්තීති අත්තමනො
චීවරංදද ානාෙයං ොඛාභඞ්ම නපටි්ඡාමදන්තීතිමතෙංඅත්ථායපිභඤ්ජිතුං
ලභන්ති. ‘‘තිමණන වා පණ්මණන වා පටි්ඡාමදත්වා ආ න්තබ්බ’’න්ති
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වචනමතොඊදිමෙසුභූත ා පාතබයතාපි අනුඤ්ඤාතාමයවමහොතීතිආහ ‘‘කනව

භූත ා පාතබ්යතාය පාචිත්කයං කහොතී’’ති. න කතසං ධාරකණ දුක්ෙටන්ති
මතෙං තිත්ථියධජානංධාරමණපිදුක්කටංනත්ථි. 

යාිච ච මනෙං වත්ථාිච මදන්තීති ෙම්බන්මධො. මථරානං ෙයම ව 

දින්නත්තා වුත්තං ‘‘අච්ඡින්නචීවරට්ඨාකන ඨිතත්තා’’ති. යදිලද්ධිං  ණ්හාති, 

තිත්ථියපක්කන්තමකො නා  මහොති. තේ ා වුත්තං ‘‘ලද්ධිං අග් කහත්වා’’ති.
‘‘මනොමචමහොති, ෙඞ්ඝේෙවිහාරචීවරංවා…මප.… ආපත්ති දුක්කටේො’’ති
ඉමිනා අන්තරා ග්ම  පවිට්ඨවිහාරමතො ිචක්ඛමිත්වා අඤ්ඤත්ථ අත්තමනො 
අභිරුචිතට්ඨානං ්ඡන්තේෙ දුක්කටංවුත්තං, ඉමිනාච ‘‘යංආවාෙංපඨ ං
උප ්ඡතී’’ති වුත්තං අන්තරා ග්ම  ඨිතවිහාරම්පි ෙමච නග්ම ො හුත්වා
 ්ඡති, දුක්කටම වාතිමවදිතබ්බං.යදිඑවංතත්ථකේ ාන වුත්තන්තිමච? 
අමනොකාෙත්තා. තත්ථ හි ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, අ්ඡින්නචීවරේෙ 
වා…මප.… චීවරං විඤ්ඤාමපතු’’න්තිඉමිනාෙම්බන්මධනෙඞ්ඝිකම්පිචීවරං
ිචවාමෙතුං පාරුපිතුඤ්ච අනුජානන්මතො ‘‘යං ආවාෙං පඨ ං…මප.… 
 මහත්වා පාරුපිතු’’න්ති ආහ, තේ ා තත්ථ අමනොකාෙත්තා දුක්කටං න
වුත්තං. 

විහාරචීවරන්ති මෙනාෙනචීවරං. චිමිලිොහීති පටපිමලොතිකාහි. තස්ස

උපරීති භූ ත්ථරණේෙ උපරි. විකදස කතනාති අඤ්ඤං චීවරං අලභිත්වා 

විමදෙ මතන. එෙස්මිං…කප.… ඨකපතබ්බ්න්ති එත්ථ මෙමෙන  මහත්වා
ආ තත්තාඨමපන්මතනචෙඞ්ඝිකපරිමභො වමෙමනවඨපිතත්තාඅඤ්ඤේමිං
මෙනාෙමන ිචයමිතම්පි අඤ්ඤත්ථ ඨමපතුං වට්ටතීති වදන්ති. 

පරිකභොක කනවාතිඅඤ්ඤංචීවරංඅලභිත්වාපරිභුඤ්ජමනන. 

පරිකභො ජිණ්ණන්තියථාමතනචීවමරනෙරීරං පටි්ඡාමදතුංනෙක්කා, 

එවං ජිණ්ණං. ෙප්පියකවොහාකරනාති කයවික්කයාපත්තිමතො ම ොචනත්ථං
වුත්තං. ‘‘විඤ්ඤාමපන්තේො’’ති ඉ ේමෙව අත්ථං විභාමවති 

‘‘කචතාකපන්තස්ස පරිවත්තාකපන්තස්සා’’ති. අත්තමනො ධමනන හි
විඤ්ඤාපනං නා  පරිවත්තනම වාති අධිප්පාමයො. ෙඞ්ඝවමෙන පවාරිතානං 

විඤ්ඤාපමන වත්තං දේමෙති ‘‘ප ාණක ව වට්ටතී’’ති. ෙඞ්ඝවමෙන හි

පවාරිමත ෙබ්මබෙං ොධාරණත්තා අධිකං විඤ්ඤාමපතුං න වට්ටති. යං යං

පවාකරතීති යං යං චීවරාදිං දේොමීති පවාමරති. විඤ්ඤාපනකිච්චං නත්ථීති
විනාවිඤ්ඤත්තියා දීය ානත්තා විඤ්ඤාමපත්වාකිංකරිේෙතීතිඅධිප්පාමයො. 

අඤ්ඤස්සත්ථායාති එත්ථපි ‘‘ඤාතකානං පවාරිතාන’’න්ති ඉදං

අනුවත්තතිමයවාති ආහ ‘‘අත්තකනො ඤාතෙපවාරිකත’’තිආදි.
විකප්පනුප චීවරතා, ෙ යාභාමවො, අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්ති, තාය ච
පටිලාමභොතිඉ ාමනත්ථචත්තාරිඅඞ් ාිච. 
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පටුන 

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.515) පන පාළියං ධම් නි න්තනාති
ෙ මණසු වත්තබ්බාචාරධම්  ත්තවමෙන ිච න්තනා, දාතුකා තාය
කතිච න්තනාන මහොතීති අත්මථො. මතමනව ‘‘විඤ්ඤාමපේෙතී’’තිවුත්තං.
අඤ්ඤාතකඅප්පවාරිතමතොහිවිඤ්ඤත්තිනා මහොති. 

‘‘තිමණන වා පණ්මණන වා පටි්ඡාමදත්වා ආ න්තබ්බ’’න්ති ඉමිනා 

භූත ා විමකොපනං අනුඤ්ඤාතන්ති ආහ ‘‘කනවභූත ා පාතබ්යතායා’’තිආදි.
පඨ ං සුද්ධචිත්මතන ලිඞ් ං  මහත්වා ප්ඡා ලද්ධිං  ණ්හන්මතොපි

තිත්ථියපක්කන්තමකොඑවාතිආහ ‘‘නිවාකසත්වාපිලද්ධින කහතබ්බ්ා’’ති. 

යං දවාසං පඨ ං උප ච්ඡතීති එත්ථපි විහාරචීවරාදිඅත්ථාය
පවිෙන්මතනපි තිණාදීහි පටි්ඡාමදත්වාව  න්තබ්බං, ‘‘න ත්මවව නග්ම න

ආ න්තබ්බ’’න්ති ො ඤ්ඤමතො දුක්කටේෙ වුත්තත්තා. චිමිලිොහීති

පටපිමලොතිකාහි. පරිකභොක කනවාති අඤ්ඤංචීවරංඅලභිත්වාපරිභුඤ්ජමනන. 

පරිකභො ජිණ්ණන්ති යථා තං චීවරං පරිභුඤ්ජිය ානං ඔභග් විභග් තාය
අොරුප්පංමහොති, එවංජිණ්ණං. 

අඤ්ඤස්සත්ථායාති එත්ථපි ‘‘ඤාතකානං පවාරිතාන’’න්ති ඉදං

අනුවත්තමතවාති ආහ ‘‘අත්තකනො ඤාතෙපවාරිකත’’තිආදි. ඉධ පන
අඤ්ඤේෙ අ්ඡින්නනට්ඨචීවරේෙ අත්ථාය අඤ්ඤාතකඅප්පවාරිමත
විඤ්ඤාමපන්තේෙිචේෙග්ගිමයනඅනාපත්තීතිඅත්මථො  මහතබ්මබො, ඉතරථා
‘‘ඤාතකානං පවාරිතාන’’න්ති ඉමිනා විමෙමෙො න භමවයය, මතමනව 
අනන්තරසික්ඛාපමද වක්ඛති ‘‘අට්ඨකථාසු (පාරා. අට්ඨ. 2.526) පන
ඤාතකපවාරිතට්ඨාමන…මප.… ප ාණම ව වට්ටතීති වුත්තං, තං පාළියාන
ෙම තී’’ති ච ‘‘යේ ා පිචදං සික්ඛාපදං අඤ්ඤේෙත්ථාය
විඤ්ඤාපනවත්ථුේමිංමයව පඤ්ඤත්තං, තේ ා ඉධ ‘අඤ්ඤේෙත්ථායා’ති න
වුත්ත’’න්ති ච. විකප්පනුප චීවරතා, ෙ යාභාමවො, අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්ති, 
තායචපටිලාමභොතිඉ ාමනත්ථචත්තාරිඅඞ් ාිච. 

‘‘තඤ්මචඅඤ්ඤාතමකො හපතිවා හපතානීවාබහූහිචීවමරහි අභිහට්ඨුං
පවාමරයය, ෙන්තරුත්තරපර ං මතන භික්ඛුනා තමතො චීවරං ොදිතබ්බං, 
තමතො මච උත්තරි ොදිමයයය, ිචේෙග්ගියං පාචිත්තිය’’න්ති ඉ ේමිං 

තදුත්තරිසික්ඛාපමද (පාරා. 523) අභිහට්ඨුන්ති එත්ථ අභීති උපෙග්ම ො, 

හරිතුන්ති අත්මථො,  ණ්හිතුන්ති වුත්තං මහොති. පවාකරයයාති ඉ්ඡාමපයය, 
ඉ්ඡං රුචිං උප්පාමදයය වමදයය ිච න්මතයයාති අත්මථො. අභිහට්ඨුං 
පවාමරන්මතන පන යථා වත්තබ්බං. තං ආකාරං දේමෙතුං ‘‘යාවත්තකං
ඉ්ඡසි, තාවත්තකං  ණ්හාහී’’ති එව ේෙ පදභාජනං වුත්තං. අථ වා යථා

‘‘මනක්ඛම් ං දට්ඨු මඛ මතො’’ති එත්ථ දිේවාති අත්මථො, එවමිධපි අභිහට්ඨුං
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පවාකරයයාති අභිහරිත්වා පවාමරයයාති අත්මථො. තත්ථ කායාභිහාමරො
වාචාභිහාමරොති දුවිමධො අභිහාමරො. කාමයන වා හි වත්ථාදීිච අභිහරිත්වා
පාදමූමල ඨමපත්වා ‘‘යත්තකං ඉ්ඡසි, තත්තකං  ණ්හාහී’’ති වදන්මතො
පවාමරයය, වාචාය වා ‘‘අම්හාකං දුේෙමකොට්ඨා ාරං පරිපුණ්ණං, යත්තකං
ඉ්ඡසි, තත්තකං  ණ්හාහී’’ති වදන්මතො පවාමරයය, තදුභයම්පි එකජ්ඣං
කත්වා‘‘අභිහට්ඨුංපවාමරයයා’’තිවුත්තං. 

සන්තරුත්තරපර න්ති ෙඅන්තරං උත්තරං පර ං අේෙ චීවරේොති
ෙන්තරුත්තරපර ං, ිචවාෙමනන ෙද්ධිං පාරුපනං උක්කට්ඨපරි්මඡමදො

අේොති වුත්තං මහොති. තකතො චීවරං සාදිතබ්බ්න්ති තමතො අභිහටචීවරමතො
එත්තකං චීවරං  මහතබ්බං, න ඉමතො පරන්ති අත්මථො. යේ ා පන
අ්ඡින්නෙබ්බචීවමරන මතචීවරිමකමනව භික්ඛුනා එවං පටිපජ්ජිතබ්බං, 
අඤ්මඤන අඤ්ඤථාපි, තේ ා තං විභා ං දේමෙතුං ‘‘ෙමච තීණි නට්ඨාිච
මහොන්තී’’තිආදිනානමයනේෙපදභාජනංවුත්තං. 

තත්රායංවිිච්ඡමයො– යේෙතීණිනට්ඨාිච, මතනද්මව ොදිතබ්බාිච, එකං
ිචවාමෙත්වා එකං පාරුපිත්වා අඤ්ඤං ෙභා ට්ඨානමතොපරිමයසිේෙති. යේෙ
ද්මව නට්ඨාිච, මතන එකං ොදිතබ්බං. ෙමච පකතියාව ෙන්තරුත්තමරන
චරති, ද්මව ොදිතබ්බාිච, එවං එකං ොදියන්මතමනවෙම ො භවිේෙති. යේෙ
තීසුඑකංනට්ඨං, න ොදිතබ්බං.යේෙපනද්වීසුඑකංනට්ඨං, එකංොදිතබ්බං.
යේෙ එකංමයව මහොති, තඤ්ච නට්ඨං, ද්මව ොදිතබ්බාිච. භික්ඛුිචයා පන
පඤ්චසුපිනට්මඨසු ද්මව ොදිතබ්බාිච, චතූසුනට්මඨසු එකං ොදිතබ්බං, තීසු
නට්මඨසුකිඤ්චිනොදිතබ්බං, මකොපනවාමදො ද්වීසුවා එකේමිංවා.මයන
මකනචි හි ෙන්තරුත්තරපර තාය ඨාතබ්බං, තමතො උත්තරි න ලබ්භතීති
ඉදම ත්ථලක්ඛණං. 

කසසෙං දහරිස්සාමීති ද්මව චීවරාිච කත්වා මෙෙං පුන ආහරිේොමීති

අත්මථො. න අච්ඡින්නොරණාති බාහුේචාදිගුණවමෙන මදන්ති. 

ඤාතොනන්තිආදීසු ඤාතකානං මදන්තානං ොදියන්තේෙ, පවාරිතානං
මදන්තානං ොදියන්තේෙ, අත්තමනො ධමනන ොදියන්තේෙ අනාපත්තීති
අත්මථො. අට්ඨකථාසු පන ‘‘ඤාතකපවාරිතට්ඨාමන පකතියා බහුම්පි වට්ටති, 
අ්ඡින්නකාරණාප ාණම ව වට්ටතී’’ති වුත්තං, තංපාළියානෙම ති.යේ ා
පිචදං සික්ඛාපදං අඤ්ඤේෙත්ථාය විඤ්ඤාපනවත්ථුේමිංමයව පඤ්ඤත්තං, 
තේ ා ඉධ ‘‘අඤ්ඤේෙත්ථායා’’ති න වුත්තං. මෙෙං උත්තානත්ථම ව.
ෙමුට්ඨානාදීසුඉදම්පිඡෙමුට්ඨානං, කිරියං, මනොෙඤ්ඤාවිම ොක්ඛං, අචිත්තකං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, කායකම් වචීකම් ං, තිචිත්තං, තිමවදනන්ති. 
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ෙත්තම  පාළියං පග් ාහිෙසාලන්ති දුේෙවාණිජකානං ආපණං, 

‘‘පග් ාහිතොල’’න්තිපි පඨන්ති. අභීක උපසග්ක ොති තේෙ විමෙෙත්ථාභාවං

දේමෙති.මතනාහ ‘‘හරිතුන්කඅත්කථො’’ති.වරෙද්දේෙඉ්ඡායංවත්ත ානත්තා

ආහ ‘‘ඉච්ඡාකපයයා’’ති. දට්ඨු කඛ කතොති එත්ථ  ාථාබන්ධවමෙන

අනුනාසිකමලොමපොදට්ඨබ්මබො. සඅන්තරන්තිඅන්තරවාෙකෙහිතං. උත්තරන්ති

උත්තරාෙඞ් ං. අස්ස චීවරස්සාතිොදිතබ්බචීවරේෙ. අච්ඡින්නසබ්බ්චීවකරනාති
අ්ඡින්නාිච ෙබ්බාිච තීණි චීවරාිච අේොති අ්ඡින්නෙබ්බචීවමරො, මතනාති
අත්මථො.යේෙහිඅ්ඡින්දනෙ මයතීණි චීවරාිචෙන්ිචහිතාිචමහොන්ති, තාිච
ෙබ්බාිච අ්ඡින්නානීති මෙො ‘‘අ්ඡින්නෙබ්බචීවමරො’’ති වු්චති. මතමනව 

‘‘අච්ඡින්නසබ්බ්චීවකරන කතචීවරිකෙනා’’ති වුත්තං. කතචීවරිකෙනාති හි
අ්ඡින්දනෙ මයතිචීවරේෙෙන්ිචහිතභාවං ෙන්ධායවුත්තං, නපනවිනමය

මතචීවරිකාභාවං, ධුතඞ් මතචීවරිකභාවං වා ෙන්ධාය. එවං පටිපජ්ජිතබ්බ්න්ති
‘‘ෙන්තරුත්තරපර ං මතන භික්ඛුනා තමතො චීවරං ොදිතබ්බ’’න්ති

වුත්තවිධිනාපටිපජ්ජිතබ්බං. අඤ්කඤනාතිඅ්ඡින්නඅෙබ්බචීවමරන.යේෙතීසු
චීවමරසු එකං වා ද්මව වා චීවරාිච අ්ඡින්නාිච මහොන්ති, මතනාති අත්මථො. 

අඤ්ඤථාපීති‘‘ෙන්තරුත්තරපර ’’න්තිවුත්තවිධානමතොඅඤ්ඤථාපි. යේෙහි
තීසුද්මවචීවරාිචඅ්ඡින්නාිචමහොන්ති, එකංොදිතබ්බං, එකේමිං අ්ඡින්මන
න ොදිතබ්බන්ති න තේෙ ෙන්තරුත්තරපර ොදියනං ෙම්භවති. අයම ව ච 

අත්මථොපදභාජමනනවිභාවිමතො.මතනාහ ‘‘තංවිභා ං දස්කසතු’’න්ති. 

මකචි පන ‘‘මතචීවරිමකනාති වුත්තත්තා තිචීවරං පරික්ඛාරමචො වමෙන 
අධිට්ඨහිත්වාපරිභුඤ්ජමතොතේමිංනට්මඨබහූිචපි මහතුංලභතී’’තිවදන්ති, 
තං න  මහතබ්බං. පදභාජනේෙ හි අධිප්පායං දේමෙන්මතන යේ ා පන 
‘‘අ්ඡින්නෙබ්බචීවමරන…මප.… තං විභා ං දේමෙතු’’න්ති වුත්තං, 
පදභාජමනචන තාදිමෙොඅත්මථොඋපලබ්භති, තේ ාතංන මහතබ්බම ව.
යම්පි  ාතිකාට්ඨකථායං (කඞ්ඛා. අට්ඨ.තතුත්තරිසික්ඛාපදවණ්ණනා) වුත්තං
‘‘යේෙ අධිට්ඨිතතිචීවරේෙ තීණි නට්ඨානී’’ති, තත්ථපි අධිට්ඨිතග් හණං
ෙරූපකථන ත්තන්ති  මහතබ්බං, න පන තිචීවරාධිට්ඨාමනන
අධිට්ඨිතචීවරේමෙවාතිඑව ත්මථො මහතබ්මබොපාළියංඅට්ඨකථායඤ්ච තථා
අත්ථේොෙම්භවමතො. න හි තිචීවරාධිට්ඨාමනන අධිට්ඨිතචීවරේමෙව ඉදං
සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තන්ති ෙක්කා විඤ්ඤාතුං. පුරි සික්ඛාපමදන හි
අ්ඡින්නචීවරේෙ අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්තියා අනුඤ්ඤාතත්තා ප ාණං
අජාිචත්වා විඤ්ඤාපනවත්ථුේමිං ප ාණමතො ොදියනං අනුජානන්මතන
භ වතා ඉදං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං, තේ ා පරික්ඛාරමචොළිකේෙ බහුම්පි
ොදිතුංවට්ටතීති අය ත්මථොමනවපාළියාෙම ති, නචභ වමතොඅධිප්පායං
අනුමලොම ති. 



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 

500 

පටුන 

යස්ස තීණිනට්ඨානි, කතනද්කව සාදිතබ්බ්ානීතිඑත්ථ යේෙතිචීවරමතො
අධිකම්පිචීවරංඅඤ්ඤත්ථඨිතං අත්ථි, තදාතේෙචීවරේෙඅලබ්භනීයභාවමතො

මතනපි ොදිතුං වට්ටතීති මවදිතබ්බං. පෙකයාව සන්තරුත්තකරන චරතීති
ොෙඞ්කසික්ඛාපදවමෙනවා අවිප්පවාෙෙම්මුතිවමෙනවාතතියේෙඅලාමභන

වා චරති. ‘‘ද්මව නට්ඨානී’’ති අධිකාරත්තා වුත්තං ‘‘ද්කව සාදිතබ්බ්ානී’’ති. 

එෙං සාදියන්කතකනව සක ො භවිස්සතීති තිණ්ණං චීවරානං ද්වීසු නට්මඨසු
එකං ොදියන්මතන ෙම ො භවිේෙති උභින්නම්පි ෙන්තරුත්තරපර තාය 

අවට්ඨානමතො. යස්ස එෙංකයව කහොතීති අඤ්මඤන මකනචි කාරමණන 
විනට්ඨමෙෙචීවරංෙන්ධායවුත්තං. 

‘‘මෙෙකං තුම්මහව මහොතූති මදන්තී’’ති වුත්තත්තා ‘‘ප ාණයුත්තං 
 ණ්හිේො , මෙෙකං ආහරිේො ා’’ති වත්වා  මහත්වා   නෙ මයපි
‘‘මෙෙකම්පි තුම්හාකංමයව මහොතූ’’ති වදන්ති, ලද්ධකප්පියම ව. 

පවාරිතානන්ති අ්ඡින්නකාලමතො පුබ්මබමයව පවාරිතානං. පාළියා න

සක තීති ෙන්තරුත්තරපර මතො උත්තරි ොදියමන අනාපත්තිදේෙනත්ථං
‘‘අනාපත්ති ඤාතකානං පවාරිතාන’’න්ති වුත්තත්තා න ෙම ති. 
ෙන්තරුත්තරපර ං ොදියන්තේෙ හි ආපත්තිප්පෙඞ්ම ොමයව නත්ථි, ෙති ච
සික්ඛාපමදන ආපත්තිප්පෙඞ්ම  අනාපත්ති යුත්තා දේමෙතුන්ති අධිප්පාමයො.

මකචි පන ‘‘ප ාණක ව වට්ටතීති ඉදං ෙල්මලඛදේෙනත්ථං වුත්ත’’න්ති 
වදන්ති. 

යස් ා පනිදං…කප.… න වුත්තන්ති එත්ථාය ධිප්පාමයො – 
‘‘අඤ්ඤේෙත්ථායා’’ති වු්ච ාමන අඤ්මඤෙං අත්ථාය ප ාණං 
අතික්කමිත්වාපි  ණ්හිතුං වට්ටතීති ආපජ්ජති, තඤ්ච අඤ්ඤේෙත්ථාය 
විඤ්ඤාපනවත්ථුේමිංපඤ්ඤත්තත්තාවත්ථුනාෙංෙන්දිය ානංනෙම ති.න
හි යං වත්ථුං ිචේොය සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං, තේමිංමයව අනාපත්තිවචනං
යුත්තන්ති.  ණ්ඨිපමදසු පන තීසුපි ‘‘ඉ ේෙ සික්ඛාපදේෙ අත්තමනො
ොදියනපටිබද්ධතාවමෙන පවත්තත්තා ‘අඤ්ඤේෙත්ථායා’ති වත්තුං
ඔකාමෙොමයව නත්ථි, තේ ා න වුත්ත’’න්ති කථිතං. ඉධ
‘‘අඤ්ඤේෙත්ථායා’’ති අවුත්තත්තා අඤ්මඤෙං අත්ථාය ඤාතකපවාරිමතසු
අධිකං විඤ්ඤාමපන්තේෙ ආපත්තීති මච? න, තත්ථ පුරි සික්ඛාපමදමනව
අනාපත්තිසිද්ධිමතො. තතුත්තරිතා, අ්ඡින්නාදිකාරණතා, 
අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්ති, තායචපටිලාමභොතිඉ ාමනත්ථචත්තාරිඅඞ් ාිච. 

වි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී.1.522-524) පන‘‘පාළියං පග් ාහිෙසාලන්ති
දුේොපණං. තඤ්හි වාණිජමකහි දුේොිච පග් මහත්වා දේෙනට්ඨානතාය

‘පග් ාහිකොලා’ති වු්චති. අස්ස චීවරස්සාති ොදිතබ්බචීවරේෙ. 

කතචීවරිකෙනාති ඉමිනා අ්ඡින්නතිචීවරමතො අඤ්ඤේෙ විහාරාදීසු ිචහිතේෙ
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චීවරේෙ අභාවං දේමෙති. යදි භමවයය, විඤ්ඤාමපතුං න වට්මටයය, 
තාවකාලිකං ිචවාමෙත්වා අත්තමනො චීවරං  මහතබ්බං. තාවකාලිකම්පි
අලභන්තේෙ භූත ා විමකොපනං කත්වා තිණපණ්මණහි ඡදනං විය

විඤ්ඤාපනම්පි වට්ටති එව. අඤ්කඤනාති අ්ඡින්නඅෙබ්බචීවමරන. ‘ද්මව

නට්ඨානී’ති අධිකාරමතො වුත්තං ‘ද්කව සාදිතබ්බ්ානී’ති. පාළියා න සක තීති
‘අනාපත්තිඤාතකානංපවාරිතාන’න්ති(පාරා.526) ඉ ායපාළියානෙම ති 

තතුත්තරිවිඤ්ඤාපනආපත්තිප්පෙඞ්ම එවවුත්තත්තා. අඤ්ඤස්සත්ථායාකන

වුත්තන්ති ඉදං අඤ්ඤේෙත්ථාය තතුත්තරි විඤ්ඤාපමන ිචේෙග්ගියං
පාචිත්තියං මහොතීති ඉ  ත්ථං දීමපති. තඤ්ච පාචිත්තියං මයෙං අත්ථාය
විඤ්ඤාමපති, මතෙං වා සියා විඤ්ඤාපකේමෙව වා, න තාව මතෙං, මතහි 
අවිඤ්ඤාපිතත්තා, නාපිවිඤ්ඤාපකේෙ, අත්තානංඋද්දිේෙඅවිඤ්ඤත්තත්තා. 
තේ ා අඤ්ඤේෙත්ථාය විඤ්ඤාමපන්තේෙපි ිචේෙග්ගියං පාචිත්තියං න
දිේෙති. පාළියංපනඉ ේෙසික්ඛාපදේෙඅත්තමනොොදියනපටිබද්ධතාවමෙන
පවත්තත්තා ‘අඤ්ඤේෙත්ථායා’ති අනාපත්තිවාමර න වුත්තන්ති වදන්ති, 
තඤ්ච යුත්තං විය දිේෙති, වී ංසිත්වා  මහතබ්බං. තතුත්තරිචීවරතා, 
අ්ඡින්නාදිකාරණතා, අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්ති, තායචපටිලාමභොතිඉ ාමනත්ථ
චත්තාරිඅඞ් ානී’’ති. 

ඉදං තතුත්තරිසික්ඛාපදවිිච්ඡයං ආචරිමයන අවුත්තම්පි 
අ්ඡින්නචීවරාධිකාමරමයව පවත්තත්තා අම්මහහි  හිතං, 
අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදේෙ ෙ මයසු අ්ඡින්නචීවරකාමල
අඤ්ඤාතකානං විඤ්ඤාමපතබ්බභාමවොභ වතාවුත්මතො, මතහිදින්නචීවරේෙ
 ත්තමෙො  හිතභාමවො තතුත්තරිසික්ඛාපමදන වුත්මතො. තේ ා
අ්ඡින්නචීවරඅධිකාමරොමයවමහොතීති. 

චීවරඅච්ඡින්දනවිනිච්ඡයෙථා 

ඉමතො පරං අ්ඡින්දනො ඤ්මඤන චීවරඅ්ඡින්දනවිිච්ඡයං වක්ඛා  – 

තත්ථ යම්පි තයාහන්ති යම්පි මත අහං. මෙො කිර ‘‘   
පත්තචීවරඋපාහනප්චත්ථරණාිච වහන්මතො  යා ෙද්ධිං චාරිකං
පක්කමිේෙතී’’ති අදාසි. මතමනව ාහ ‘‘ යා ෙද්ධිං ජනපදචාරිකං

පක්කමිේෙතී’’ති. අච්ඡින්දීති බලක්කාමරන අග් මහසි, ෙකෙඤ්ඤාය
 හිතත්තා පනේෙ පාරාජිකං නත්ථි, කිලම ත්වා  හිතත්තා ආපත්ති
පඤ්ඤත්තා. 

සයං අච්ඡින්දක, නිස්සග්ගියං පාචිත්කයන්ති එකං චීවරං එකාබද්ධාිච ච
බහූිචඅ්ඡින්දමතොඑකාආපත්ති, එකමතොඅබද්ධාිචවිසුංවිසුංඨිතාිචබහූිච
අ්ඡින්දමතො, ‘‘ෙඞ්ඝාටිංආහර, උත්තරාෙඞ් ංආහරා’’තිඑවංආහරාපයමතො



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 

502 

පටුන 

චවත්ථු ණනායආපත්තිමයො. ‘‘ යා දින්නාිච ෙබ්බාිචආහරා’’තිවදමතොපි
එකවචමනමනවෙම්බහුලාආපත්තිමයො. 

අඤ්ඤං දණාකපක, දපත්ක දුක්ෙටස්සාති ‘‘චීවරං  ණ්හා’’ති
ආණාමපති, එකං දුක්කටං. ආණත්මතො බහූිච  ණ්හාති, එකං පාචිත්තියං.
‘‘ෙඞ්ඝාටිං ණ්හ, උත්තරාෙඞ් ං ණ්හා’’තිවදමතොවාචායවාචාය දුක්කටං.
‘‘ යා දින්නාිච ෙබ්බාිච  ණ්හා’’ති වදමතො එකවාචාය ෙම්බහුලා 
ආපත්තිමයො. 

අඤ්ඤං පරික්ඛාරන්ති විකප්පනුප ප්ඡි ං චීවරං ඨමපත්වා යං කිඤ්චි
අන්ත මෙො සූචිම්පි. මවමඨත්වා ඨපිතසූචීසුපි වත්ථු ණනාය දුක්කටාිච.
සිථිලමවඨිතාසු එවං.  ා ්හං කත්වා බද්ධාසු පන එකම ව දුක්කටන්ති
 හාප්චරියං වුත්තං. සූචිඝමර පක්ඛිත්තාසුපි එමෙව නමයො. ථවිකාය
පක්ඛිපිත්වා සිථිලබද්ධ ා ්හබද්මධසු තිකටුකාදීසු මභෙජ්මජසුපි එමෙව 
නමයො. 

කසොවාකදතීති‘‘භන්මත, තුම්හාකංමයවඉදං ොරුප්ප’’න්තිඑවංවාමදති.
අථ වා පන ‘‘ආවුමෙො,  යං තුය්හං ‘වත්තපටිපත්තිං කරිේෙති, අම්හාකං
ෙන්තිමක උපජ්ඣං  ණ්හිේෙති, ධම් ං පරියාපුණිේෙතී’ති චීවරං අදම්හා, 
මෙොදාිච ත්වං න වත්තං කමරොසි, න උපජ්ඣං  ණ්හාසි, න ධම් ං
පරියාපුණාසී’’තිඑව ාදීහිවුත්මතො‘‘භන්මත, චීවරත්ථාය ඤ්මඤ භණථ, ඉදං 
මවො චීවර’’න්ති මදති, එවම්පි මෙො වා මදති. දිොපක්කන්තං වා පන දහරං
‘‘ිචවත්මතථ න’’න්ති භණති, මෙො න ිචවත්තති. ‘‘චීවරං  මහත්වා
රුන්ධථා’’ති එවං මච ිචවත්තති, ොධු. ෙමච ‘‘පත්තචීවරත්ථාය  ඤ්මඤ 
තුම්මහභණථ,  ණ්හථන’’න්තිමදති, එවම්පිමෙොමයවමදති.විබ්භන්තංවා
දිේවා ‘‘ යං තුය්හං ‘වත්තං කරිේෙතී’ති පත්තචීවරං අදම්හා, මෙොදාිච ත්වං 
විබ්භමිත්වාචරසී’’තිවදති, ඉතමරො‘‘ ණ්හථතුම්හාකංපත්තචීවර’’න්තිමදති, 
එවම්පිමෙො වා මදති. ‘‘  ෙන්තිමකඋපජ්ඣං ණ්හන්තේමෙවමතමදමි, 
අඤ්ඤත්ථ  ණ්හන්තේෙ න මදමි. වත්තං කමරොන්තේමෙව මදමි, 
අකමරොන්තේෙනමදමි.ධම් ං පරියාපුණන්තේමෙවමදමි, අපරියාපුණන්තේෙ
නමදමි.අවිබ්භ න්තේමෙවමදමි, විබ්භ න්තේෙනමදමී’’තිඑවංපනදාතුං
න වට්ටති, දදමතො දුක්කටං, ආහරාමපතුං පන වට්ටති. චජිත්වා දින්නං
අ්ඡින්දිත්වා  ණ්හන්මතො භණ්ඩග්මඝන කාමරතබ්මබො. මෙෙම ත්ථ
උත්තානම ව.අයංෙ න්තපාොදිකමතොඋද්ධටවිිච්ඡමයො. 

යම්පිතයාහන්තිඑත්ථ යන්තිකාරණවචනං, තේ ාඑවම ත්ථෙම්බන්මධො
මවදිතබ්මබො – ‘‘ යා ෙද්ධිං ජනපදචාරිකං පක්කමිේෙතීති යං කාරණං
ිචේොය අහං මත, ආවුමෙො, චීවරං අදාසිං, තං න කමරොසී’’ති කුපිමතො



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 

503 

පටුන 

අනත්ත මනො අ්ඡින්දීති. යන්ති වා චීවරං පරා ෙති. තත්ථ ‘‘ යා ෙද්ධිං
ජනපදචාරිකං පක්කමිේෙතීති යම්පි මත අහං චීවරං අදාසිං, තං චීවරං
 ණ්හිේොමී’’තිකුපිමතො අනත්ත මනොඅ්ඡින්දීතිෙම්බන්ධිතබ්බං. 

දණත්කතො බ්හූනි  ණ්හාක, එෙං පාචිත්කයන්ති ‘‘චීවරං  ණ්හා’’ති 

ආණත්තියා එකචීවරවිෙයත්තා එකම ව පාචිත්තියං. වාචාය වාචාය 

දුක්ෙටන්ති එත්ථ අ්ඡින්මනසු වත්ථු ණනාය පාචිත්තියාිච. එෙවාචාය

සම්බ්හුලා දපත්කකයොති ඉදං අ්ඡින්මනසු වත්ථු ණනාය ආපජ්ජිතබ්බං
පාචිත්තියාපත්තිං ෙන්ධාය වුත්තං, ආණත්තියා ආපජ්ජිතබ්බං පන දුක්කටං
එකම ව. 

එවන්ති ඉමිනා ‘‘වත්ථු ණනාය දුක්කටානී’’ති ඉදං පරා ෙති. එකසව

නකයොති සිථිලං  ා ්හඤ්ච පක්ඛිත්තාසු ආපත්තියා බහුත්තං එකත්තඤ්ච
අතිදිෙති. 

දවුකසො  යන්තිආදීසු  ණ්හිතුකා තාය එවං වුත්මතපි මතමනව

දින්නත්තා අනාපත්ති. අම්හාෙං සන්කකෙ උපජ්ඣං  ණ්හිස්සතීති ඉදං 
ො මණරේෙපිදානංදීමපති, තේ ාකිඤ්චාපිපාළියං‘‘භික්ඛුේෙො ංචීවරං 
දත්වා’’ති වුත්තං, තථාපි අනුපෙම්පන්නකාමල දත්වාපි උපෙම්පන්නකාමල 
අ්ඡින්දන්තේෙ පාචිත්තියම වාති මවදිතබ්බං. අ්ඡින්දනෙ මය 

උපෙම්පන්නභාමවොමයව මහත්ථ ප ාණං. කදතීති තුට්මඨො වා කුපිමතො වා

මදති. රුද්ධථාතිිචවාමරථ. එවංපනදාතුං නවට්ටතීතිඑත්ථඑවංදින්නංන
තාව ‘‘තේෙ ෙන්තක’’න්ති අනධිට්ඨහිත්වාව පරිභුඤ්ජිතබ්බන්ති මවදිතබ්බං. 

දහරාකපතුං පන වට්ටතීති එවං දින්නං භතිෙදිෙත්තා ආහරාමපතුං වට්ටති. 

චජිත්වා දින්නන්ති වුත්තනමයන අදත්වා අනමපක්මඛන හුත්වා තේමෙව

දින්නං. භණ් ග්කඝන ොකරතබ්කබ්ොති ෙකෙඤ්ඤාය විනා  ණ්හන්මතො
භණ්ඩං අග්ඝාමපත්වා ආපත්තියා කාමරතබ්මබො. විකප්පනුප ප්ඡි චීවරතා, 
ො ංදින්නතා, ෙකෙඤ්ඤිතා, උපෙම්පන්නතා, මකොධවමෙනඅ්ඡින්දනංවා
අ්ඡින්දාපනං වාති ඉ ාමනත්ථ පඤ්ච අඞ් ාිච. අයං ොරත්ථදීපනීපාමඨො
(ොරත්ථ.ටී.2.635). 

වි තිවිමනොදිචයං (වි.වි.ටී.1.631) පන ‘‘යම්පි…කප.… අච්ඡින්දීතිඑත්ථ
යංමතඅහංචීවරංඅදාසිං, තං ‘ යාෙද්ධිංපක්කමිේෙතී’තිෙඤ්ඤායඅදාසිං, 

න අඤ්ඤථාති කුපිමතො අ්ඡින්දීති එවං අජ්ඣාහරිත්වා මයොමජතබ්බං. එෙං 

දුක්ෙටන්ති යදි ආණත්මතො අවේෙං අ්ඡින්දති, ආණත්තික්ඛමණ එව 

පාචිත්තියං. යදි න අ්ඡින්දති, තදා එව දුක්කටන්ති දට්ඨබ්බං. එෙවාචාය

සම්බ්හුලාපත්කකයොති යදි ආණත්මතො අනන්තරාමයන අ්ඡින්දති, 
ආණත්තික්ඛමණමයව වත්ථු ණනාය පාචිත්තියාපත්තිමයො
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පමයො කරණක්ඛමණමයව ආපත්තියා ආපජ්ජිතබ්බමතො, චීවරං පන
අ්ඡින්මනමයවිචේෙග්ගියංමහොති.යදිමෙොන අ්ඡින්දති, ආණත්තික්ඛමණ
එකම ව දුක්කටන්ති දට්ඨබ්බං. එව ඤ්ඤත්ථපි ඊදිමෙසු නමයොඤාතබ්මබො. 

උපජ්ඣං ණ්හිස්සතීතිො මණරේෙදානං දීමපති, මතනචො මණරකාමල
දත්වාඋපෙම්පන්නකාමලඅ්ඡින්දමතොපිපාචිත්තියං දීමපති.‘‘භික්ඛුේෙො ං

චීවරං දත්වා’’ති ඉදං උක්කට්ඨවමෙන වුත්තං. දහරාකපතුං පන වට්ටතීති
කම්ම  අකමත භතිෙදිෙත්තා වුත්තං. විකප්පනුප ප්ඡි චීවරතා, ො ං
දින්නතා, ෙකෙඤ්ඤිතා, උපෙම්පන්නතා, මකොධවමෙන අ්ඡින්දනං වා
අ්ඡින්දාපනංවාතිඉ ාමනත්ථපඤ්චඅඞ් ානී’’තිවුත්තං. 

පටිභානචිත්තෙථා 

6. පටිභානචිත්තකථායං අට්ඨකථායං වුත්තනමයමනව සුවිඤ්මඤයයන්ති 
ොරත්ථදීපිචයංනකිඤ්චිවුත්තං, වි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී.චූ වග් 2.299) 

පන ‘‘ෙකරොහීක වත්තුං න වට්ටතීති ආණත්තියා එව පටික්ඛිත්තත්තා
ද්වාරපාලං ‘කිං න කමරොසී’තිආදිනා පරියාමයන වත්තුං වට්ටති. 

ජාතෙපෙරණන්ති ජාතකපටිෙංයුත්තං ඉත්ථිපුරිොදි යං කිඤ්චි රූපං

අධිප්මපතං. ‘පකරහි ොරාකපතු’න්ති වුත්තත්තා බුද්ධරූපම්පි ෙයං කාතුං න
ලභතී’’තිවුත්තං. 

විප්පෙතකභොජනෙථා 

7. විප්පකතමභොජනකථායම්පි ොරත්ථදීපනී වි තිවිමනොදනී 
වජිරබුද්ධිටීකාසුනකිඤ්චි වුත්තං. පඨ ංකතං පකතං, වි අිචට්ඨිතං පකතං 

විප්පකතං, විප්පකතං මභොජනං මයන මෙො විප්පෙතකභොජකනො, පඨ ං 
භුඤ්ජිත්වාඅිචට්ඨිතමභොජනකි්මචොභික්ඛු.වුත්මතනභික්ඛුනාපවිසිතබ්බන්ති 

ෙම්බන්මධො. රිත්තහත්ථම්පි උට්ඨාකපතුං න වට්ටතීති එත්ථ කාරණ ාහ 

‘‘විප්පෙතකභොජකනොකයව හි කසො කහොතී’’ති, යාගුඛජ්ජකාදීසුපි පීමතසු

ඛාදිමතසුපිභත්තේෙඅභුත්තත්තාඅිචට්ඨිතමභොජනකි්මචො මහොති. පවාරිකතො

කහොක, කතන වත්තබ්කබ්ොති පවාරිමතන ආෙනා වුට්ඨිමතන භුඤ්ජිතුං
අලභ ානත්තාඅත්තමනොෙන්තිමකඋදමකඅෙන්මතවත්තබ්මබොති අත්මථො.
මෙෙංසුවිඤ්මඤයයම ව. 

උද්දිසන්තඋද්දිසාපනෙථා 

8. උද්දිෙන්තඋද්දිොපනකථායං උද්දිසන්කතනාති උද්මදෙං මදන්මතන, 

පාළිං වාමචන්මතනාති අත්මථො. උද්දිසාකපන්කතනාති උද්මදෙං

 ණ්හන්මතන, පාළිං වාචාමපන්මතනාති අත්මථො. උච්චතකරපීති පි-ෙද්මදන

ෙ ානාෙනං ෙම්පිණ්මඩති. නීචතකරපීතිඑත්ථාපිඑමෙවනමයො. 



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 
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කවස්සන්තරිෙෙථා 

9. තිවේෙන්තරිකකථායං තීණි වේොිච තිවේෙං, තීණි වා වේොිච
තිවේොිච, තිවේොනං අන්තරං තිවේෙන්තරං, තිවේෙන්තමර ඨිමතොති 

තිවේෙන්තමරො, මතන කවස්සන්තකරන, අන්තර-ෙද්මදො  ජ්ඣත්ථවාචමකො, 
ණ-ප්චමයො ඨිතත්මථ. මතනාහ වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී. චූ වග්  320) 

‘‘කවස්සන්තකරනාති තිණ්ණං වේොනං අන්මතො ඨිමතනා’’ති. අට්ඨකථායං

(චූ ව. අට්ඨ. 320) පන ෙරූපම ව දේමෙන්මතො ‘‘කවස්සන්තකරො

නා ා’’තිආදි ාහ. ඉක  සබ්කබ්ති ෙබ්මබ තිවිධා ඉම  ෙ ානාෙිචකා. මෙෙං 
සුවිඤ්මඤයයම ව. 

දීඝාසනෙථා 

10. දීඝාෙනකථායං සංහාරි ං වාති ෙංහරිතුං යුත්තං කටොරකාදි. 

අසංහාරි ං වාති ෙංහරිතුං අෙක්කුමණයයං පාොණාදි ආෙනං. මතනාහ 

ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. චූ වග්  3.320) ‘‘දීඝාසනං නා 
 ඤ්චපීඨවිිචමුත්තං යං කිඤ්චි තිණ්ණන්නං එකමතො සුඛං ිචසීදිතුං
පමහොතී’’ති. කේ ා පන ‘‘තිණ්ණන්නං පමහොතී’’ති වුත්තං, නනු ද්වින්නං

පමහොනකාෙනම්පි දීඝම වාති මචොදනං ෙන්ධායාහ ‘‘අනුජානාමි…කප.… 

එත්තෙං පච්ඡි ං දීඝාසනන්ක හි වුත්ත’’න්ති. ද්වින්නං පමහොනමක හි
අදීඝාෙමන ෙ ානාෙිචමකමහව ෙහ ිචසීදිතුං වට්ටති, තිණ්ණන්නං
පමහොනකමතො පට්ඨාය  හිමත දීඝාෙමන පන අෙ ානාෙිචමකහිපි ෙහ
ිචසීදිතුං වට්ටති. යදි එවං පණ්ඩකාදීහිපි ෙහ ිචසීදිතුං වට්මටයයාති මචොදනං

 නසිකත්වාආහ ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, ඨකපත්වාපණ් ෙ’’න්තිආදි.තත්ථ
අත්මථොසුවිඤ්මඤමයයොව. 

ගිලානුපට්ඨානෙථා 

11. ගිලානුපට්ඨානකථායං පලිපන්කනොතිිචමුග්ම ො,  ක්ඛිමතොති අත්මථො. 

උච්චාකරත්වාති උක්ඛිපිත්වා. ස ානාචරියකෙොති එත්ථ ‘‘ෙමචපි එකේෙ
ආචරියේෙ එමකො අන්මතවාසිමකො මහොති, එමකො ෙද්ධිවිහාරිමකො, එමතපි

අඤ්ඤ ඤ්ඤං ෙ ානාචරියකා එවා’’ති වදන්ති. කභසජ්ජං කයොකජතුං

අස ත්කථො කහොතීති මවජ්මජන ‘‘ඉදඤ්චිදඤ්ච මභෙජ්ජං  මහත්වා ඉමිනා
මයොමජත්වා දාතබ්බ’’න්ති වුත්මත තථා කාතුං අෙ ත්මථොති අත්මථො. 

නීහාතුන්ති නීහරිතුං, ඡඩ්මඩතුන්ති අත්මථො. වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.

 හාවග්  2.365-366) පන ‘‘භූමියං පරිභණ් ං අොසීති ගිලාමනන
ිචපන්නභූමියං කිලිට්ඨට්ඨානං මධොවිත්වා හරිතූපලිත්තං කාමරසීති අත්මථො. 

කභසජ්ජංකයොකජතුංඅස ත්කථොතිපමරහිවුත්තවිධිම්පිකාතුං අෙ ත්මථො’’ති
වුත්තං. 
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 රණවණ්ණෙථා 

12.  රණවණ්ණකථායං  රණත්ථිොවහුත්වාති ඉ ේෙකායේෙමභමදන

ෙග් පාපනාධිප්පායත්තා අත්ථමතො  රණත්ථිකාව හුත්වා.  රණත්ථිෙභාවං

අජානන්තාති ‘‘එවංඅධිප්පායිමනො රණත්ථිකානා  මහොන්තී’’තිඅත්තමනො
 රණත්ථිකභාවං අජානන්තා. න හි මත අත්තමනො චිත්තප්පවත්තිං න 

ජානන්ති. කවොහාරවකසනාති පුබ්බභා මවොහාරවමෙන,  රණාධිප්පායේෙ
ෙන්ිචට්ඨාපකමචතනාක්ඛමණ කරුණාය අභාවමතො කාරුඤ්මඤන පාමෙ 
බද්ධසූකරම ොචනං විය න මහොතීති අධිප්පාමයො. ‘‘යථායුනා’’ති

වුත්තම වත්ථං යථානුසන්ධිනාති පරියායන්තමරන වුත්තං, යථානුෙන්ධිනා 

යථායුපරි්මඡමදනාති වුත්තං මහොති. අථ වා යථානුසන්ධිනාති 
යථානුප්පබන්මධන, යාව තේමිං භමව ෙන්තානේෙ අනුප්පබන්මධො
අවි්ඡින්නපවත්ති මහොති, තාවඨත්වාතිවුත්තංමහොති. 

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.180) ‘‘කවොහාරවකසනාති
පුබ්බභා මවොහාරවමෙන  රණාධිප්පායේෙ ෙන්ිචට්ඨාපකමචතනාක්ඛමණ
කරුණායඅභාවමතො, කාරුඤ්මඤනපාමෙබද්ධසූකරම ොචනංවියන මහොතීති

අධිප්පාමයො. ‘යථායුනා’තිවුත්තම වත්ථං යථානුසන්ධිනාතිපරියායන්තමරන
වුත්ත’’න්ති වුත්තං. වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී. පාරාජික 180) පන 

‘‘ රණත්ථිොව හුත්වාති ඉ ේෙ කායේෙ මභමදන ෙග් පාපනාධිප්පායත්තා
අත්ථමතො  රණත්ථිකාව හුත්වා. ‘‘එවංඅධිප්පායිමනො  රණත්ථිකා නා 
මහොන්තී’’තිඅත්තමනො රණත්ථිකභාවංඅජානන්තාආපන්නාපාරාජිකං.න හි

මත අත්තමනො චිත්තප්පවත්තිං න ජානන්තීති වු්චන්ති. කවොහාරවකසනාති
පුබ්බභාම  මවොහාරවමෙන, ෙන්ිචට්ඨාමන පමනතං නත්ථි, පාමෙ

බද්ධසූකරම ොචමන විය න මහොති. යථානුසන්ධිනාති අන්තරා අ රිත්වාති
අත්මථො’’තිවුත්තං. 

අත්තපාතනෙථා 

13. අත්තපාතනකථායං විභත්කබ්යත්තකයනාති විභත්තිවිපරිණාම න. 

විකසසාධි ක ොතිෙ ාධිවිපේෙනාච.අතිවියපාකටත්තා ‘‘හත්ථප්පත්කතොවිය

දිස්සතී’’ති වුත්තං. උපච්ඡින්දතීති විමෙොධි  ේෙ වික්මඛමපො  ා මහොතූති

ආහාරං උප්ඡින්දති. විකසසාධි  න්ති මලොකුත්තරධම් පටිලාභං. 

බ්යාෙරිත්වාති ආමරොමචත්වා. උපච්ඡින්දක, න වට්ටතීති යේ ා ෙභා ානං
ලජ්ජීභික්ඛූනංමයව අරියා අත්තනා අධි තවිමෙෙං තාදිමෙ කාරමණ ෙති
ආමරොමචන්ති, මතචභික්ඛූ අප්පතිරූපායඅමනෙනායප්චයංනපරිමයෙන්ති, 
තේ ාමතහි පරිමයසිතප්චමයකුක්කු්චංඋප්පාමදත්වාආහාරංඋප්ඡින්දිතුං
නවට්ටතීති අත්මථො.ෙභා ානඤ්හිබයාකතත්තාඋප්ඡින්දිතුංනලභති.මත
හි කප්පියමඛත්තං ආමරොමචන්ති. මතමනව ‘‘ෙභා ානඤ්හි ලජ්ජීභික්ඛූනං
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කමථතුං වට්ටතීති ඉදං ‘උප්ඡින්දති, න වට්ටතී’ති ඉ ේෙ කාරණං

දේමෙන්මතන වුත්ත’’න්ති තීසුපි  ණ්ඨිපමදසු වුත්තං. අථ වා විකසසාධි  ං

බ්යාෙරිත්වාති ඉදංවිමෙෙේෙඅධි තභාවදේෙනත්ථංවුත්තං, අධි  න්තරායං
ආෙඞ්කන්මතමනව ච ආහාරුප්මඡමදො කාතබ්මබොති අනුඤ්ඤාතත්තා

අධි මතන න කාතබ්මබොති දේමෙතුං ‘‘විකසසාධි  ං බ්යාෙරිත්වා දහාරං

උපච්ඡින්දක, න වට්ටතී’’ති වුත්තං. කිං පන අරියා අත්තනා අධි තවිමෙෙං

අඤ්මඤෙං ආමරොමචන්තීතිඉමිේොමචොදනාය ‘‘සභා ානඤ්හි ලජ්ජීභික්ඛූනං

ෙකථතුං වට්ටතී’’ති වුත්තං, අයම ත්ථ යුත්තතමරොති අම්හාකං ඛන්ති, 
 ණ්ඨිපමදපිඅය ත්මථොදේසිමතොමයවාති. 

වි තිවිමනොදිචයම්පි (වි. වි. ටී. 1.182-183) ‘‘විභත්කබ්යත්තකයනාති

විභත්තිවිපරිණාම න. විකසසාධි ක ොතිෙ ාධිවිපේෙනාච. විකසසාධි  න්ති

මලොකුත්තරධම් පටිලාභං. බ්යාෙරිත්වාති ආමරොමචත්වා, ඉදඤ්ච විමෙෙේෙ 
අධි තභාවදේෙනත්ථං වුත්තං. අධි තවිමෙො හි දිට්ඨානු තිආපජ්ජනත්ථං 
ලජ්ජීභික්ඛූනං අවේෙං අධි  ං බයාකමරොන්ති, අධි තවිමෙමෙන පන
අබයාකරිත්වාපි ආහාරං උප්ඡින්දිතුං න වට්ටති, 
අධි  න්තරායවිමනොදනත්ථම ව ආහාරුප්මඡදේෙ අනුඤ්ඤාතත්තා
තදධි ම  මෙො න කාතබ්මබොව. කිං පනාධි  ං ආමරොමචතුං වට්ටතීති ආහ 
ෙභා ානඤ්හීතිආදී’’තිවුත්තං.වජිරබුද්ධිටීකායං(වජිර.ටී.පාරාජික181-183) 

‘‘හත්ථප්පත්මතො විය දිේෙති, ‘තේෙ වික්මඛමපො  ා මහොතූ’ති උපච්ඡින්දක, 

විකසසාධි  ං බ්යාෙරිත්වා තප්පභවං ෙක්කාරං ලජ්ජායන්මතො දහාරං

උපච්ඡින්දක ෙභා ානංබයාකතත්තා.මත හිකප්පියමඛත්තංආමරොමචන්තී’’ති
වුත්තං. 

අප්පච්චකවක්ඛිත්වානිසින්නෙථා 

14. අප්ප්චමවක්ඛිත්වා ිචසින්නකථායං අප්පටිකවක්ඛිත්වාති 

අනුපපරික්ඛිත්වා. උද්ධං වා අකධො වා සඞ්ෙ න්තීති ප්ඡා ආ තානං
ඔකාෙදානත්ථං ිචසින්නපාළියා උද්ධං වා අමධො වා  ්ඡන්ති. 

පටිකවක්ඛණකිච්චං නත්ථීති ප්ඡා ආ මතහි උපපරික්ඛණකි්චං නත්ථි.

මහට්ඨාකිේමිඤ්චිවිජ්ජ ාමනොටකංවලිං ණ්හාතීතිආහ ‘‘යස්මිං වලින

පඤ්ඤායතී’’ති. පටිමවක්ඛණඤ්මචතං ගිහීනං ෙන්තමකමයවාති දට්ඨබ්බං.
වි තිවිමනොදිචයම්පි(වි.වි. ටී.1.180) ‘‘මහට්ඨාකිේමිඤ්චිවිජ්ජ ාමනොටකං

වලිං  ණ්හාතීති ආහ ‘යස්මිං වලි න පඤ්ඤායතී’ති. පටිමවක්ඛණඤ්මචතං
ගිහීනං ෙන්තමක එවාති දට්ඨබ්බ’’න්ති එත්තකම ව වුත්තං, 

වජිරබුද්ධිටීකායම්පි (වජිර. ටී. පාරාජික 180) ‘‘අප්පටිකවක්ඛිත්වාති
අවිචාමරත්වා. මහට්ඨි භාම  හි කිේමිඤ්චි විජ්ජ ාමන වලි පඤ්ඤායතී’’ති
එත්තකම ව. 
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දවායසිලාවිජ්ඣනෙථා 

15. දවායසිලාවිජ්ඣනකථායං දවාෙද්මදො හොධිප්පායවාචමකො. 

පටිපුබ්බවිධ-ධාතු පවට්ටනත්මථොති ආහ ‘‘හසාධිප්පාකයන පාසාකණො න 

පවට්කටතබ්කබ්ො’’ති. සිලාෙද්දේෙ පාොණවාචකත්තා මෙො එව න

පටිවිජ්ඣිතබ්මබොති මචොදනං ෙන්ධායාහ ‘‘න කෙවලඤ්චා’’තිආදි. යදි එවං

ෙබ්මබෙම්පි අත්ථාය න වට්මටයයාති ආහ ‘‘කචකයාදීනං අත්ථායා’’තිආදි. 

කධොවනදණ් ෙන්තිභණ්ඩමධොවනදණ්ඩං.වි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී. 1.182-

183) පන ‘‘භණ් ෙං වා කධොවන්තාති චීවරං වා මධොවන්තා. 

කධොවනදණ් ෙන්තිචීවරමධොවනදණ්ඩ’’න්තිවුත්තං. 

දායාලිම්පනෙථා 

16. දායාලිම්පනකථායං අල්ල…කප.… පාචිත්කයන්ති සුක්ඛට්ඨාමනපි
අග්ගිං පාමතත්වා ඉමිනා අධිප්පාමයන ආලිම්මපන්තේෙ පාචිත්තියම ව. 

දුක්ෙටන්ති සුක්ඛට්ඨාමන වා සුක්ඛං ‘‘අසුක්ඛ’’න්ති අවවත්ථමපත්වා වා
අග්ගිංපාමතන්තේෙදුක්කටං. කී ාධිප්පාමයපිඑමෙවනමයො, කී ාධිප්පාමයො
ච පටපටාය ානෙද්දේොදවමෙමනව මවදිතබ්මබො. පටිපක්ඛභූමතො අග්ගි 

පටග්ගි.පරිත්තෙරණන්තිආරක්ඛකරණං. සයංවාඋට්ඨිතන්තිවාමතරිතානං

මවළුආදීනං අඤ්ඤ ඤ්ඤෙඞ්ඝට්ටමනන ෙමුට්ඨිතං. නිරුපාදාකනොති 

ඉන්ධනරහිමතො.වි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී.1.190) පන ‘‘ඛිඩ් ාධිප්පාකයනපි

දුක්ෙටන්ති සුක්ඛතිණාදීසු අග්ගිකරණං ෙන්ධාය වුත්තං. අල්මලසු පන 
කී ාධිප්පාමයනපි කමරොන්තේෙ පාචිත්තියම ව. පටිපක්ඛභූමතො, පටිමුඛං

 ්ඡන්මතො වා අග්ගි පටග්ගි, තේෙ අල්ලතිණාදීසුපි දානං අනුඤ්ඤාතං. තං
මදන්මතන දූරමතොව ආ ්ඡන්තං දාවග්ගිං දිේවා විහාරේෙ ෙ න්තමතො
එකක්ඛමණ අකත්වා එකමදෙමතො පට්ඨාය විහාරේෙ ෙ න්තමතො ෙණිකං
ඣාමපත්වා යථා  හන්මතොපි අග්ගි විහාරං පාපුණිතුං න ෙක්මකොති, එවං
විහාරේෙෙ න්තා අබ්මභොකාෙංකත්වාපටග්ගි දාතබ්මබො.මෙොඩාවග්ගිමනො

පටිපථං  න්ත්වා එකමතො හුත්වා මතන ෙහ ිචබ්බාති. පරිත්තෙරණන්ති
ෙ න්තා රුක්ඛතිණාදි්මඡදනපරිඛාඛණනාදිආරක්ඛකරණං. මතනාහ 

‘කණකුටිොනං ස න්තාභූමිතච්ඡන’න්තිආදී’’ති, වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර.ටී.

පාරාජික 190) පන ‘‘පරිත්තන්ති රක්ඛණං, තං දේමෙතුං ‘ස න්තා

භූමිතච්ඡන’න්තිආදිවුත්ත’’න්තිඑත්තකම ව වුත්තං. 

මිච්ඡාදිට්ඨිකුලාභතෙථා 

17. මි්ඡාදිට්ඨිකුලාභතකථායං නත්ථි ෙද්ධා එමතසූති අේෙද්ධා, 

 ්ඡරිමනො, මතසු අස්සද්කධසු. මි්ඡාදිට්ඨියා යුත්තාිච කුලාිච 

මිච්ඡාදිට්ඨිකුලානි,  ජ්මඣමලොපතතියාතප්පුරිෙෙ ාමෙො, ‘‘නත්ථි 
දින්න’’න්තිආදිනයප්පවත්තාය දෙවත්ථුකාය මි්ඡාදිට්ඨියා යුත්තකුලාිච, 
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මතසු. මි්ඡාදිට්ඨිකුමලසු ලභිත්වාති ෙම්බන්මධො. අෙක්ක්චකාරීනං මතෙං 
ෙක්ක්චකරමණන, අප්පණීතදායීභනං මතෙං පණීතදාමනන භවිතබ්බම ත්ථ
කාරමණනාති කාරණං උපපරික්ඛිත්වාව භුඤ්ජිතුං යුත්තන්ති ආහ 

‘‘අනුපපරික්ඛිත්වා කනව අත්තනා භුඤ්ජිතබ්බ්ං, න පකරසං දාතබ්බ්’’න්ති.

මයනකාරමණනභවිතබ්බං, තංදේමෙතුං ‘‘විසමිස්සම්පිහී’’තිආදිවුත්තං.න

මකවලං පිණ්ඩපාතම වාති ආහ ‘‘යම්පී’’තිආදි. තත්ථ කාරණ ාහ 

‘‘අපිහිතවත්ථුස්මිම්පි හී’’තිආදි. තමතො අඤ්ඤම්පි දේමෙති 

 න්ධහලිද්දාදි ක්ඛිකතොතිආදිනා. තත්ථපි කාරණං දේමෙතු ාහ ‘‘සරීකර 

කරො ට්ඨානානී’’තිආදි. 

ක ොපෙදානෙථා 

18. ම ොපකදානකථායං පමරෙංෙන්තකංම ොමපතිරක්ඛතීතිම ොපමකො, 

තේෙ දානං ක ොපෙදානං, උයයානපාලකාදීහි භික්ඛූනං දාතබ්බදානං. තත්ථ 

පණ්ණං දකරොකපත්වාති ‘‘එත්තමකමහව රුක්මඛහි එත්තකම ව 
 මහතබ්බ’’න්ති පණ්ණං ආමරොමපත්වා, ලිඛිත්වාති වුත්තං මහොති. 

නිමිත්තසඤ්ඤංෙත්වාතිෙඞ්මකතංකත්වා. දාරොතිමතෙංපුත්තනත්තාදමයො
දාරකා. අඤ්මඤපි මය මකචි ම ොපකා මහොන්ති, මත ෙබ්මබපි වුත්තා.
ෙබ්බත්ථපි ගිහීනං ම ොපකදාමන යත්තකං ම ොපකා මදන්ති, තත්තකං
 මහතබ්බං. ෙඞ්ඝිමක පන යථාපරි්මඡදම ව  මහතබ්බන්ති දීපිතත්තා 

‘‘අත්ථකතොඑෙ’’න්තිවුත්තං.වි තිවිමනොදිචයම්පි(වි.වි.ටී. 1.156) ‘‘පණ්ණං

දකරොකපත්වාති ‘එත්තමක රුක්මඛ රක්ඛිත්වා තමතො එත්තකං

 මහතබ්බ’න්ති පණ්ණංආමරොමපත්වා. නිමිත්තසඤ්ඤංෙත්වාතිෙඞ්මකතං

කත්වා. දාරොතිමතෙංපුත්තනත්තාදමයොමයමකචිම ොමපන්ති, මතෙබ්මබපි
ඉධ ‘දාරකා’ති වුත්තා’’ති, වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී. පාරාජික 156) පන 

‘‘දරා රක්ඛොති විේෙත්ථවමෙන  මහතබ්බං. අධිප්පායං ඤත්වාති එත්ථ
යේෙ දානං පටිග් ණ්හන්තං භික්ඛුං, භා ං වා ොමිකා න රක්ඛන්ති න
දණ්මඩන්ති, තේෙ දානං අප්පටි්ඡාමදත්වා  මහතුං වට්ටතීති ඉධ
ෙන්ිචට්ඨානං, තම්පි‘නවට්ටතිෙඞ්ඝිමක’තිවුත්ත’’න්ති වුත්තං. 

යත්ථාති යේමිං ආවාමෙ. අඤ්කඤසං අභාවන්ති අඤ්මඤෙං

ආ න්තුකභික්ඛූනං අභාවං. තත්ථාති තාදිමෙ ආවාමෙ. භාකජත්වා ඛාදන්තීති

ආ න්තුකානම්පි ෙම්පත්තානං භාමජත්වා ඛාදන්තීති අධිප්පාමයො. චතූසු

පච්චකයසු සම් ා උපකනන්තීති අම්බඵලාදීිච වික්කිණිත්වා චීවරාදීසු චතූසු

ප්චමයසු ෙම් ා උපමනන්ති. චීවරත්ථාය නියක ත්වා දින්නාති ‘‘ඉම ෙං 
රුක්ඛානං ඵලාිච වික්කිණිත්වා චීවමරසුමයවඋපමනතබ්බාිච, නභාමජත්වා 

ඛාදිතබ්බානී’’ති එවං ිචයම ත්වා දින්නා. කතසුපි ද න්තුො අනිස්සරාති

ප්චයපරිමභො ත්ථායිචයම ත්වාදින්නත්තාභාමජත්වාඛාදිතුං අිචේෙරා. න
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කතසු…කප.… ඨාතබ්බ්න්ති එත්ථ ආ න්තුමකහි මහට්ඨා වුත්තනමයන

භාමජත්වා ඛාදිතබ්බන්ති අධිප්පාමයො. කතසං ෙකොය ඨාතබ්බ්න්ති
‘‘භාමජත්වා න ඛාදිතබ්බ’’න්ති වා ‘‘එත්තමකසු රුක්මඛසු ඵලාිච
 ණ්හිේො ා’’ති වා ‘‘එත්තකාිච ඵලාිච  ණ්හිේො ා’’ති වා ‘‘එත්තකානං
දිවොනං අබ්භන්තමර  ණ්හිේො ා’’ති වා ‘‘න කිඤ්චි  ණ්හිේො ා’’ති වා
එවංකතායආවාසිකානංකතිකායආ න්තුමකහිඨාතබ්බං.  හාඅට්ඨකථායං

‘‘අිචේෙරා’’ති වචමනන දීපිමතොමයව අත්මථො  හාප්චරියං ‘‘චතුන්නං

පච්චයාන’’න්තිආදිනා විත්ථාමරත්වා දේසිමතො. පරිකභො වකසකනවාති එත්ථ 

එව-ෙද්මදො අට්ඨානප්පයුත්මතො, පරිමභො වමෙන තම ව භාමජත්වාති

මයොමජතබ්බං. එත්ථ එතේමිංවිහාමර, රට්මඨවා. 

කසනාසනපච්චයන්ති මෙනාෙනඤ්ච තදත්ථාය ිචයම ත්වා ඨපිතඤ්ච. 

ලා ෙකෙොටියාති ලා කං ආදිං කත්වා, ලා කමෙනාෙනමතො පට්ඨායාති
වුත්තං මහොති. මෙනාෙමනපි තිණාදීිච ලා කමකොටියාව විේෙජ්මජතබ්බාිච, 

මෙනාෙනපරික්ඛාරාපි ලා කමකොටියාව විේෙජ්මජතබ්බා. මූලවත්ථුච්කඡදං

පනෙත්වානඋපකනතබ්බ්න්තිඉමිනාකිංවුත්තං මහොති? තීසුපි ණ්ඨිපමදසු
තාව ඉදං වුත්තං ‘‘ෙබ්බාිච මෙනාෙනාිච න විේෙජ්මජතබ්බානීති වුත්තං
මහොතී’’ති. ලා කමකොටියා විේෙජ්ජන්මතහිපි මෙනාෙනභූමිමයො න
විේෙජ්මජතබ්බාති අය ත්මථො වුත්මතො මහොතීති මනො ඛන්ති. වී ංසිත්වා යං
රු්චති, තං මහතබ්බං. 

ධම් ෙන්තමකන බුද්ධපූජං කාතුං, බුද්ධෙන්තමකන වා ධම් පූජං කාතුං
වට්ටති න වට්ටතීති? ‘‘තථා තේෙ මඛො එතං, වාමෙට්ඨ, අධිවචනං
ධම් කාමයො ඉතිපී’’ති ච ‘‘මයො මඛො, වක්කලි, ධම් ං පේෙති, මෙො  ං 
පේෙතී’’ති (ෙං. ිච. 3.87) ච වචනමතො වට්ටතීති වදන්ති. මකචි පන ‘‘එවං
ෙන්මත ‘මයො, භික්ඛමව,  ං උපට්ඨමහයය, මෙො ගිලානං උපට්ඨමහයයා’ති
( හාව. 365) වචනමතො බුද්ධෙන්තමකන ගිලානේෙපි මභෙජ්ජං කාතුං
යුත්තන්ති ආපජ්මජයය, තේ ා න වට්ටතී’’ති වදන්ති, තං අකාරණං. න හි
‘‘මයො, භික්ඛමව,  ං උපට්ඨමහයය, මෙො ගිලානං උපට්ඨමහයයා’’ති ( හාව.
365) ඉමිනා අත්තමනො ච ගිලානේෙ ච එකෙදිෙතා, තදුපට්ඨානේෙ වා
ෙ ඵලතාවුත්තා.අයඤ්මහත්ථඅත්මථො– ‘‘මයො ංඔවාදානුොෙනීකරමණන 
උපට්ඨමහයය, මෙො ගිලානං උපට්ඨමහයය,    ඔවාදකාරමකන ගිලාමනො
උපට්ඨාතබ්මබො’’ති ( හාව.අට්ඨ.365). භ වමතොචගිලානේෙචඋපට්ඨානං
එකෙදිෙන්ති එවං පමනත්ථ අත්මථො න  මහතබ්මබො, තේ ා ‘‘මයො මවො, 
ආනන්ද,  යා ධම්ම ො ච විනමයො ච මදසිමතො පඤ්ඤත්මතො, මෙො මවො
  ්චමයන ෙත්ථා’’ති (දී. ිච. 2.216) වචනමතො ‘‘අහඤ්ච මඛො පිචදාිච
එකමකොව ඔවදාමි අනුොොමි,  යි පරිිචබ්බුමත ඉ ාිච චතුරාසීති
බුද්ධෙහේොිචතුම්මහ ඔවදිේෙන්තිඅනුොසිේෙන්තී’’ති(දී.ිච.අට්ඨ.2.216) 



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 

511 

පටුන 

වුත්තත්තා ච බහුේසුතං භික්ඛුං පෙංෙන්මතන ච ‘‘මයො බහුේසුමතො, නමෙො
තුම්හාකං ොවමකො නා , බුද්මධො නා  එෙ චුන්දා’’ති වුත්තත්තා
ධම්  රුකත්තා ච තථා තේෙ පුබ්බනමයො එව පෙත්ථතමරොති අම්හාකං

ඛන්ති. වි තිවිමනොදිචයම්පි ‘‘යත්ථාති යේමිං ආවාමෙ. අඤ්කඤසන්ති 

අඤ්මඤෙං ආ න්තුකානං. කතසුපි ද න්තුො අනිස්සරාති මෙනාෙමන
ිචරන්තරං වෙන්තානං චීවරත්ථාය දායමකහි, භික්ඛූහි වා ිචයම ත්වා 
දින්නත්තා භාමජත්වා ඛාදිතුං අිචේෙරා.ආ න්තුමකහිපි ඉ්ඡන්මතහිතේමිං 

විහාමර වේොනාදීසු පවිසිත්වා චීවරත්ථාය  මහතබ්බං. කතසං ෙකොය

ඨාතබ්බ්න්ති ෙබ්බාිච ඵලාඵලාිච අභාමජත්වා ‘එත්තමකසු රුක්මඛසු ඵලාිච
භාමජත්වා පරිභුඤ්ජිේො , අඤ්මඤසු ඵලාඵමලහි මෙනාෙනාිච
පටිජග්ගිේො ා’ති වා ‘පිණ්ඩපාතාදිප්චයං ෙම්පාමදේො ා’ති වා ‘කිඤ්චිපි
අභාමජත්වාචතුප්චයත්ථාමයවඋපමන ා’තිවාඑවංෙම් ාඋපමනන්තානං 
ආවාසිකානංකතිකායආ න්තුමකහිඨාතබ්බං. හාඅට්ඨකථායං‘අිචේෙරා’ති
වචමනනදීපිමතො එවඅත්මථො,  හාප්චරියං ‘චතුන්නංප්චයාන’න්තිආදිනා

විත්ථාමරත්වා දේසිමතො. පරිකභො වකසකනවාති එත්ථ එව-ෙද්මදො 
අට්ඨානප්පයුත්මතො, පරිමභො වමෙන තම ව භාමජත්වාති මයොමජතබ්බං. 

එත්ථාති එතේමිං විහාමර, රට්මඨ වා. කසනාසනපච්චයන්ති මෙනාෙනඤ්ච
තදත්ථාය ිචයම ත්වා ඨපිතඤ්ච. ‘එකං වා ද්මව වා වරමෙනාෙනාිච

ඨමපත්වා’තිවුත්තම වත්ථංපුනබයතිමරකමුමඛනදේමෙතුං ‘මූලවත්ථුච්කඡදං

පන ෙත්වා න උපකනතබ්බ්’න්ති වුත්තං, මෙනාෙනෙඞ්ඛාතවත්ථුමනො
මූල්මඡදං කත්වා ෙබ්බාිච මෙනාෙනාිච න විේෙජ්මජතබ්බානීති අත්මථො.
මකචි පමනත්ථ ‘එකං වා ද්මව වා වරමෙනාෙනාිච ඨමපත්වා ලා කමතො
පට්ඨායවිේෙජ්ජන්මතහිපිමෙනාෙනභූමිමයොනවිේෙජ්මජතබ්බාතිඅය ත්මථො 
වුත්මතො’තිවදන්ති, තම්පියුත්තම වඉ ේෙපිඅත්ථේෙඅවේෙංවත්තබ්බමතො, 
ඉතරථාමකචිෙහවත්ථුනාපිවිේෙජ්මජතබ්බං ඤ්මඤයය’’න්ති. 

වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී. පාරාජික 153) ‘‘එත්ථ එතේමිං විහාමර

පරචක්කාදිභයං ආ තං. මූලවත්ථුච්කඡදන්ති ‘ෙබ්බමෙනාෙනානං එමත

ඉේෙරා’ති වචනමතො ඉතමර අිචේෙරාති දීපිතං මහොති. අයක ව භික්ඛු

ඉස්සකරොතියත්ථමෙො ඉ්ඡති, තත්ථඅත්තඤාතමහතුං ලභතීතිකිරඅත්මථො, 

අපිච ‘දහමරො’තිවදන්ති. සවත්ථුෙන්තිෙහභූමියාතිවුත්තං මහොතී’’ති. 

ධම්මිොරක්ඛයාචනෙථා 

19. ධම්මිකාරක්ඛයාචනකථායං ‘‘ගීවාකයවාති ආණත්තියා අභාවමතො. 

කතසං අනත්ථො තායාති ‘මචොමරො’ති වුත්තං    වචනං සුත්වා මකචි
දණ්ඩිේෙන්ති, ජීවිතා මවොමරොමපේෙන්තීති එවං ෙඤ්ඤාය. එමතන මකවලං
භමයනවා පරික්ඛාරග් හණත්ථංවාෙහො‘මචොමරො’තිවුත්මතදණ්ඩිමතපින
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මදොමෙොති දේමෙති. රාජපුරිොනඤ්හි ‘මචොමරො අය’න්ති උද්දිේෙකථමන එව
ගීවා.භික්ඛූනං, පනආරාමිකාදීනං වාෙම්මුඛා‘අසුමකොමචොමරොඑව කාසී’ති
මකනචි වුත්තවචනං ිචේොය ආරාමිකාදීසු රාජපුරිොනං වත්වා
දණ්ඩාමපන්මතසුපි භික්ඛුේෙ න ගීවා රාජපුරිොනං අවුත්තත්තා, මයෙඤ්ච
වුත්තං, මතහි ෙයං මචොරේෙ අදණ්ඩිතත්තාති  මහතබ්බං. ‘ත්වං එතේෙ
ෙන්තකං අ්ඡින්දා’ති ආණත්මතොපි හි ෙමච අඤ්මඤන අ්ඡින්දාමපති, 

ආණාපකේෙ අනාපත්ති විෙඞ්මකතත්තා. අත්තකනො වචනෙරන්ති ඉදං
ොමීචිවමෙන වුත්තං. වචනං අකමරොන්තානං රාජපුරිොනම්පි ‘ඉමිනා
 හිතපරික්ඛාරං ආහරාමපහි,  ාචේෙදණ්ඩංකමරොහී’තිඋද්දිේෙවදන්තේෙපි
දණ්මඩ හිමතපිනගීවා එවදණ්ඩග් හණේෙපටික්ඛිත්තත්තා ‘අසුකභණ්ඩං
අවහරා’ති ආණාමපත්වා විප්පටිොමර උප්පන්මන පුන පටික්ඛිපමන (පාරා.
121) විය. දාොදීනං ෙම්පටි්ඡමන විය තදත්ථාය අඩ්ඩකරමණ භික්ඛූනම්පි

දුක්කටන්තිආහ ‘ෙප්පියඅඩ්ක ො නා , න වට්ටතී’ති. මකනචි පන භික්ඛුනා 
මඛත්තාදිඅත්ථාය මවොහාරිකානං ෙන්තිකං  න්ත්වා අඩ්මඩ කමතපි තං 
මඛත්තාදිෙම්පටි්ඡමන විය ෙබ්මබෙං අකප්පියං න මහොති පුබ්මබ එව 
ෙඞ්ඝෙන්තකත්තා. භික්ඛුේමෙව පන පමයො වමෙන ආපත්තිමයො මහොන්ති.
දාොදීනම්පි පන අත්ථාය රක්ඛං යාචිතුං මවොහාරිමකන පුට්මඨන ෙඞ්ඝේෙ 
උප්පන්නං කප්පියක්ක ං වත්තුං ආරාමිකාදීහි ච අඩ්ඩං කාරාමපතුං වට්ටති
එව. විහාරවත්ථාදිකප්පියඅඩ්ඩං පන භික්ඛුනා ෙයම්පි කාතුං වට්ටතී’’ති
වි තිවිමනොදිචයං (වි.වි.ටී.පාචිත්තිය2.679) ආ මතො. 

වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී. පාචිත්තිය 681) ‘‘ගීවාති මකවලං ගීවා එව

මහොති, නපාරාජිකං. ොරාකපත්වාදාතබ්බ්ාතිඑත්ථෙමචආවුධභණ්ඩංමහොති, 
තේෙ ධාරා න කාරාමපතබ්බා, අඤ්මඤන පන ආකාමරන
ෙඤ්ඤාමපතබ්බ’’න්තිවුත්තං. 

උච්චාරාදිඡඩ් නෙථා 

20. උ්චාරාදිඡඩ්ඩනකථායං අට්ඨම  උ්චාරාදිඡඩ්ඩමන
‘‘උ්චාරාදිභාමවො, අනපමලොකනං, ව ඤ්ජනට්ඨානං, තිමරොකුට්ටපාකාරතා, 
ඡඩ්ඩනංවාඡඩ්ඩාපනංවාතිඉ ාිචපමනත්ථපඤ්ච අඞ් ාිච, නවම හරිතූපරි

ඡඩ්ඩමන සබ්කබ්සන්ති භික්ඛුේෙ භික්ඛුිචයා ච. ඉධ මඛත්තපාලකා
ආරා ාදිම ොපකා ච ොමිකා එවා’’තිඑත්තකම ව ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ.
ටී. පාචිත්තිය 3.830) වුත්තං. වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. පාචිත්තිය 2.830) 
පන‘‘අට්ඨම ව ඤ්ජිය ානතිමරොකුට්ටාදිතා, අනපමලොමකත්වා උ්චාරාදීනං
ඡඩ්ඩනාදීතිද්මවඅඞ් ාිච.නවම ‘ ත්ථක්ඡින්නනාළිමකරම්පී’ති වුත්තත්තා

හරිතූපරිඡඩ්ඩනම වපටික්ඛිත්තං. මතනාහ ‘අනික්ඛිත්තබීකජසූ’තිආදි.යත්ථ

චඡඩ්මඩතුංවට්ටති, තත්ථ හරිමතව්චාදිංකාතුම්පිවට්ටතිඑව. සබ්කබ්සන්ති 



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 

513 

පටුන 

භික්ඛුභික්ඛුනීන’’න්තිවුත්තං.වජිරබුද්ධිටීකායං(වජිර.ටී.පාචිත්තිය832) පන
‘‘ොමිමක අපමලොමකත්වාව ඡඩ්මඩතීතිකත්ථචි මපොත්ථමකනත්ථි, කත්ථචි
අත්ථි, අත්ථිභාමවොව මෙමයයො කිරියාකිරියත්තා සික්ඛාපදේෙ. ඉධ

මඛත්තපාලකාආරා ාදිම ොපකා ච සාමිො එව. ‘ෙඞ්ඝේෙමඛත්මතආරාම 
චතත්ථකචවරං නඡඩ්මඩතබ්බන්තිකතිකාමචනත්ථි, භික්ඛුේෙ ඡඩ්මඩතුං
වට්ටතිෙඞ්ඝපරියාපන්නත්තා, නභික්ඛුනීනං.තාෙම්පි භික්ඛුිචෙඞ්ඝෙන්තමක
වුත්තනමයන වට්ටති, නතත්ථ භික්ඛුේෙ. එවං ෙන්මතපි ොරුප්පවමෙමනව
කාතබ්බන්තිවුත්ත’’න්තිවුත්තං. 

භික්ඛුවිභඞ්ම පනමෙඛියවණ්ණනායං(පාචි.අට්ඨ.651) ‘‘අසඤ්චිච්චාති
පටි්ඡන්නට්ඨානං ්ඡන්තේෙෙහොඋ්චාමරො වාපේොමවොවාිචක්ඛ ති, 

අෙඤ්චි්චකමතොනා , අනාපත්ති. න හරිකතතිඑත්ථයම්පිජීවරුක්ඛේෙමූලං
පථවියං දිේෙ ානං  ්ඡති, ොඛා වා භූමිලග් ා  ්ඡති, ෙබ්බං
හරිතෙඞ්ඛාතම ව, ඛන්මධ ිචසීදිත්වා අප්පහරිතට්ඨාමන පාමතතුං වට්ටති.
අප්පහරිතට්ඨානං ඔමලොමකන්තේමෙව ෙහො ිචක්ඛ ති, ගිලානට්ඨාමන

ඨිමතො මහොති, වට්ටති. අප්පහරිකත ෙකතොති අප්පහරිතං අලභන්මතන
තිණණ්ඩුපකංවාපලාලණ්ඩුපකංවාඨමපත්වාකමතොපි ප්ඡාහරිතංඔත්ථරති, 
වට්ටතිමයව. ‘මඛම න මචත්ථ සිඞ්ඝාණිකාපි ෙඞ් හිතා’ති  හාප්චරියං

වුත්තං. න උදකෙති එතං පරිමභො උදකම ව ෙන්ධාය වුත්තං.
ව්චකුටිෙ උද්දාදිඋදමකසුපනඅපරිමභොම සුඅනාපත්ති. මදමව වේෙන්මත 
ෙ න්තමතො උදමකොමඝො මහොති, අනුදකට්ඨානං ඔමලොමකන්තේමෙව
ිචක්ඛ ති, වට්ටති.  හාප්චරියං වුත්තං එතාදිමෙ කාමල අනුදකට්ඨානං
අලභන්මතන කාතුං වට්ටතී’’ති වුත්තං. තේෙං වණ්ණනායං

වි තිවිමනොදිචයඤ්ච (වි. වි. ටී. පාචිත්තිය 2.652) ‘‘කඛකළන කචත්ථ

සිඞ්ඝාණිොපි සඞ් හිතාති එත්ථ උදක ණ්ඩුෙකං කත්වා උ්ඡුකචවරාදිඤ්ච
මුමඛමනවහරිතුංඋදමකසුඡඩ්මඩතුංවට්ටතීති දට්ඨබ්බ’’න්තිවුත්තං. 

ඉ ේමිං ඨාමන පණ්ඩිමතහි විචාමරතබ්බං අත්ථි – 
‘‘ව්චකුටිෙමුද්දාදිඋදමකසු පන අපරිමභොම සු අනාපත්තී’’ති අට්ඨකථායං
වුත්තං, එවං ෙන්මත නදීජාතේෙරාදීසු ආපත්ති වා අනාපත්ති වාති. තත්ථ 

සමුද්දාදීති දදි-ෙද්මදනනදීජාතේෙරාපි ෙඞ් හිතාව, තේ ාඅනාපත්තීතිමච? 

න මචවං දට්ඨබ්බං. යදි හි සමුද්දාදීති එත්ථ දදි-ෙද්මදන නදීජාතේෙරාපි 
ෙඞ් හිතා, එවං ෙති ටීකාචරියා වමදයයං, න පන වදන්ති, අට්ඨකථායඤ්ච
‘‘ව්චකුටිෙමුද්දාදිඋදමකසූ’’ති එත්තකම ව වමදයය, තථා පන අවත්වා
‘‘අපරිමභොම සූ’’ති මහතු න්තවිමෙෙනපදම්පි  හිතං. මතන ඤායති
‘‘ආදිෙද්මදන අපරිමභො ාිචචන්දිචකාදිඋදකාිචඑව හිතාිච, නපරිමභො ාිච
නදීජාතේෙරාදිඋදකානී’’ති. මතනචව්චකුටිෙමුද්දාදිඋදකාිචඅපරිමභො ත්තා
අනාපත්තිකරාිච මහොන්ති, නදීජාතේෙරාදිඋදකාිච පන පරිමභො ත්තා



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 
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පටුන 

ආපත්තිකරානීති. කථං පන ‘‘අපරිමභොම සූ’’ති ඉ ේෙ පදේෙ
මහතු න්තපදභාමවො ජාිචතබ්මබොති? යුත්තිමතො ආ  මතො ච. කථං
යුත්තිමතො? ‘‘ව්චකුටිෙමුද්දාදිඋදකාිච පරිමභො ාිචපි ෙන්ති, 
අපරිමභො ාිචපී’’ති අබයභිචාරියභාවමතො. බයභිචාමර හි ෙම්භමව එව ෙති
විමෙෙනං ොත්ථකං සියා. කථං ආ  මතො? වුත්තඤ්මහතං
ආචරියබුද්ධදත්තත්මථමරන විනයවිිච්ඡමය (වි. වි. 1954) ‘‘මතෙං
අපරිමභො ත්තා’’ති.තේ ාආදි-ෙද්මදනඅපරිමභො ාිචමයවඋදකාිච හිතාිච, 
න පරිමභො ාිච. වුත්තඤ්මහතං විනයවිිච්ඡයටීකායං 

‘‘වච්චකුටිසමුද්දාදිඋදකෙසූති එත්ථ දදි-ෙද්මදන ෙබ්බං අපරිමභො ජලං
ෙඞ් ය්හති, මතමනව මතෙං අපරිමභො ත්තම ව කාරණ ාහා’’ති, තේ ා
 නුේොනං පරිමභොම සු නදීජාතේෙරත ාකමපොක්ඛරණියාදිඋදමකසු
උ්චාරපේොවාදිකරණං න වට්ටතීති ජාිචතබ්බම තං. ‘‘මදමව වේෙන්මත
ෙ න්තමතො උදමකොමඝො මහොති, අනුදකට්ඨානං ඔමලොමකන්තේමෙව
ිචක්ඛ ති, වට්ටති.  හාප්චරියං වුත්තං එතාදිමෙ කාමල අනුදකට්ඨානං
අලභන්මතනකාතුංවට්ටතීතිවුත්ත’’න්තිඅට්ඨකථායංආ තත්තා  හන්මතසු
නදීජාතේෙරාදීසු නාවාදීහි  තකාමල තාදිමෙ කාරමණ ෙති ‘‘තීරං
උපමනහී’’ති වත්වා ‘‘උපමනතුං අෙක්කුමණයයට්ඨාමන උදමකපි කාතුං
වට්ටති, අනාපත්තී’’ති අට්ඨකථානුමලො මතො විඤ්ඤායති, උපපරික්ඛිත්වා
 මහතබ්බං. 

නහාකනරුක්ඛාදිඝංසනෙථා 

21. නහාමන රුක්ඛාදිඝංෙනන්ති එත්ථ අට්ඨපදාොකරනාති 
අට්ඨපදඵලකාකාමරන, ජූතඵලකෙදිෙන්ති වුත්තං මහොති. 

 ල්ලෙමූලෙසණ්ඨාකනනාති මඛ  ල්ලකමූලෙණ්ඨාමනන.

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. චූ වග්  2.243) පන ‘‘අට්ඨපදාොකරනාති 

ජූතඵලමක අට්ඨ බ්භරාජිආකාමරන.  ල්ලෙමූලසණ්ඨාකනනාති 
මඛ  ල්ලකමූලෙණ්ඨාමනන. ඉදඤ්ච වට්ටාධාරකං ෙන්ධාය වුත්තං.

කණ්ටමක උට්ඨාමපත්වා කතවට්ටකපාලේමෙතං අධිවචනං. පුථුපාණිෙන්ති
මුට්ඨිං අකත්වාවිකසිතහත්ථතමලහිපිට්ඨිපරිකම් ංවු්චති.එතම වෙන්ධාය 

හත්ථපරිෙම් ’’න්ති වුත්තං. වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී. චූ වග්  244) පන

‘‘පුථුපාණිනාකත්තබ්බංකම් ං පුථුපාණිෙම් ’’න්තිවුත්තං. 

එවංපාළිඅනුොමරමනවනහාමනකත්තබ්බාකත්තබ්බං දේමෙත්වා ඉදාිච

නහානතිත්මථ නහායන්තානං භික්ඛූනං නහානවිධිං දේමෙන්මතො ‘‘ඉදං

පකනත්ථනහානවත්ත’’න්තිආදි ාහ.තත්ථ පේෙන්තානංඅප්පොදාවහනමතො, 

ගිහිපුරිොනං කම් ං වියාති  රහිතබ්බභාවමතො ච වුත්තං ‘‘යත්ථ වා තත්ථ

වා…කප.… න ඔතරිතබ්බ්’’න්ති. අඤ්මඤසු ෙම්මුඛීභූමතසු අනුදකොටමකන
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නහායිතුංදුක්කරත්තා ‘‘සබ්බ්දිසාපන ඔකලොකෙත්වාවිවිත්තභාවංඤත්වා’’ති
වුත්තං. එවම්පි ඛාණුගුම්බලතාදීහි පටි්ඡන්නාපි හුත්වා තිට්මඨයයන්ති ආහ 

‘‘ඛාණු…කප.… උක්ොසිත්වා’’ති. උද්ධංමුමඛන චීවරාපනයනං හරායිතබ්බං

සියාති වුත්තං ‘‘අවකුජ්ජ…කප.… අපකනත්වා’’ති. තමතො 

කායබන්ධනට්ඨපනවත්ත ාහ ‘‘ොයබ්න්ධන’’න්තයාදිනා. තමතො
උදකොටිකාය ෙති තං ිචවාමෙත්වා ඔතරිතබ්බං සියා, තාය අෙතියා කිං

කාතබ්බන්තිමචොදනංෙන්ධායාහ ‘‘සකච’’තිආදි.තත්ථ පුබ්මබ‘‘ඨිතමකමනව
න ඔතරිතබ්බ’’න්ති අහිරිකාකාරේෙ පටිසිද්ධත්තා ඉධ හිරි න්තාකාරං

දේමෙති උදෙන්කත උක්කුටිෙං නිසීදිත්වා නිවාසනං ක ොකචත්වාති.
උණ්ණට්ඨාමන, ෙ ට්ඨාමන වා පොරිමත ෙති වා මතන අඤ්ඤත්ථ 

 ්මඡයයාතිආහ ‘‘සකචනින්නට්ඨාන’’න්තිආදි. 

ඔතරන්මතන කිං කාතබ්බන්ති පු්ඡං ෙන්ධාය ‘‘ඔතරන්කතන

සණිෙ’’න්තයාදි. තත්ථ පුබ්මබ ‘‘මවම න න ඔතරිතබ්බ’’න්ති

පටිසිද්ධානුරූප ාහ ‘‘සණිෙ’’න්ති. අති ම්භීරං  ්ඡන්මතො
උදමකොඝතරඞ් වාතාදීහි පහරන්මතො චලිතකාමයො සියා, අතිඋත්තාමන 

ිචසීදන්මතො අප්පටි්ඡන්නකාමයො සියාති වුත්තං ‘‘නාභිප්ප ාණ ත්තං

ඔතරිත්වා’’ති. අත්තමනො හත්ථවිකාරාදීහි වීචිං උට්ඨාමපන්මතො, ෙද්දඤ්ච

කමරොන්මතොඋද්ධටචපලභාමවොසියාතිවුත්තං ‘‘වීචිංඅනුට්ඨකපන්කතනසද්දං

අෙකරොන්කතන නිවත්කත්වා’’ති. ිචවත්තිත්වා කිං කාතබ්බන්ති ආහ 

ද තදිසාභිමුකඛන නිමුජ්ජිතබ්බ්’’න්ති, අභිමුමඛනහුත්වාතිපාඨමෙමෙො.ඉදාිච

තප්ඵලං දේමෙන්මතො ‘‘එව’’න්තයාදි ාහ. තමතො උම්මුජ්ජන්මතන කිං 

කාතබ්බන්ති පු්ඡාය ාහ ‘‘උම්මුජ්ජන්කතනපී’’තිආදි. මෙෙං

සුවිඤ්මඤයයම ව. චීවරං පාරුපිත්වාව ඨාතබ්බ්ං, කේ ාති මච? න තාව
කායමතොඋදකංඔතරති, තේ ා මථොකංකාලංඋත්තරාෙඞ් ං චීවරංඋමභොහි 
හත්මථහි අන්මත  මහත්වා පුරමතො කත්වා ඨාතබ්බං. තමතො කායේෙ
සුක්ඛභාවංඤත්වා චීවරංපාරුපිත්වායථාරුචි න්තබ්බන්ති. 

වලිොදිෙථා 

22. වලිකාදිකථායං ‘‘මුත්කතොලම්බ්ොදීනන්ති දදි-ෙද්මදන කුණ්ඩලාදිං

ෙඞ් ණ්හාති. පලම්බ්ෙසුත්තන්ති යඤ්මඤොපචිතාකාමරන 
ඔලම්බකසුත්ත’’න්ති ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. චූ වග්  3.245). 

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. චූ වග්  2.245) පන ‘‘මුත්කතොලම්බ්ොදීනන්ති 

දදි-ෙද්මදන කුණ්ඩලාදිං ෙඞ් ණ්හාති. පලම්බ්ෙසුත්තන්ති බ්රාහ් ණානං

යඤ්මඤොපචිතසුත්තාදිආකාරංවු්චති. වලයන්ති හත්ථපාදවලය’’න්තිවුත්තං.
වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී. චූ වග්  245) පන ‘‘කණ්ණමතො
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ිචක්ඛන්තමුත්මතොලම්බකාදීනං කුණ්ඩලාදීනන්ති ලිඛිතං. ‘කායූර’න්ති 
පාළිපාමඨො.‘මකයූරාදීනී’තිආචරිමයනුද්ධට’’න්තිවුත්තං. 

දීඝකෙසෙථා 

23. දීඝමකෙකථායං ොරත්ථදීපිචයංනකිඤ්චිවුත්තං.වි තිවිමනොදිචයං

(වි. වි. ටී. චූ වග්  2.246) පන ‘‘ද්වඞ්ගුකලති උපමයො බහුවචනං, 
ද්වඞ්ගුලප්ප ාණං අතික්කාම තුංනවට්ටතීතිඅත්මථො.එත්ථච දු ාෙේෙවා
ද්වඞ්ගුලේෙ වා අතික්කන්තභාවං අජානන්තේෙපි මකෙ ේසු ණනාය

අචිත්තකාපත්තිමයො මහොන්තීති වදන්ති. කෙොච්කඡනාති උසීරහීරාදීිච

බන්ධිත්වා ෙ කං ඡින්දිත්වා  හිතමකෝමඡන. චික්ෙකලනාති

සිමලෙයුත්තමතමලන. උණ්හාභිතත්තරජසිරානම්පීති උණ්හාභිතත්තානං 

රමජොකිණ්ණසිරානං. අද්දහත්කථනාතිඅල්ලහත්මථනා’’ති වුත්තං. 

උපරි පන පාළියං (චූ ව. 275) ‘‘මතන මඛො පන ෙ මයන ඡබ්බග්ගියා 
භික්ඛූ ේසුංකප්පාමපන්ති. ේසුංවඩ්ඪාමපන්ති.ම ොමලොමිකංකාරාමපන්ති. 
චතුරේෙකං කාරාමපන්ති. පරිමුඛං කාරාමපන්ති. අඩ්ඪදුකං කාරාමපන්ති.
දාඨිකං ඨමපන්ති. ෙම්බාමධ මලො ං ෙංහරාමපන්ති.  නුේො උජ්ඣායන්ති
ඛීයන්තිවිපාමචන්ති ‘මෙයයථාපිගිහීකා මභොගිමනො’ති. භ වමතොඑත ත්ථං
ආමරොමචසුං– න, භික්ඛමව,  ේසුකප්පාමපතබ්බං.න ේසුවඩ්ඪාමපතබ්බං.
න ම ොමලොමිකං කාරාමපතබ්බං. න චතුරේෙකං කාරාමපතබ්බං. න පරිමුඛං
කාරාමපතබ්බං. න අඩ්ඪදුකං කාරාමපතබ්බං. න දාඨිකා ඨමපතබ්බා. න
ෙම්බාමධ මලො ං ෙංහරාමපතබ්බං, මයො ෙංහරාමපයය, ආපත්ති

දුක්කටේො’’ති ආ තං. අට්ඨකථායම්පි (චූ ව. අට්ඨ. 275) ‘‘ ස්සුං

ෙප්පාකපන්තීතිකත්තරියා ේසුංමඡදාමපන්ති.  ස්සුංවඩ්ඪාකපන්තීති ේසුං

දීඝං කාමරන්ති. ක ොකලොමිෙන්ති හනුකම්හි දීඝං කත්වා ඨපිතං එ ක ේසු

වු්චති. චතුරස්සෙන්ති චතුමකොණං. පරිමුඛන්ති උදමර මලො ෙංහරණං. 

අඩ්ඪදුෙන්ති උදමර මලො රාජිට්ඨපනං. දපත්ක දුක්ෙටස්සාති
 ේසුකප්පාපනාදීසුෙබ්බත්ථආපත්තිදුක්කටේො’’ති වුත්තං. 

පුන පාළියං(චූ ව.275) ‘‘මතනමඛොපනෙ මයන භික්ඛූෙක්ඛරිකායපි
 ධුසිත්ථමකනපි නාසිකාමලො ං  ාහාමපන්ති, නාසිකා දුක්ඛා මහොන්ති.
අනුජානාමි, භික්ඛමව, ෙණ්ඩාෙන්ති. මතන මඛො පන ෙ මයන ඡබ්බග්ගියා
භික්ඛූ පලිතං  ාහාමපන්ති.  නුේො උජ්ඣායන්ති ඛීයන්ති විපාමචන්ති
‘මෙයයථාපි ගිහී කා මභොගිමනො’ති. භ වමතො එත ත්ථං ආමරොමචසුං – න, 
භික්ඛමව, පලිතං  ාහාමපතබ්බං, මයො  ාහාමපයය, ආපත්ති දුක්කටේො’’ති
ආ තං. ‘‘ෙක්ඛරාදීහි නාසිකාමලො ග් ාහාපමන ආපත්ති නත්ථි, 

අනුරක්ඛණත්ථංපනෙණ්ඩාමෙොඅනුඤ්ඤාමතො’’තිඅට්ඨකථායංවුත්තං. ‘‘න, 
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භික්ඛකව, පලිතං ාහාකපතබ්බ්න්තිඑත්ථභමුකායවා නලාමටවාදාඨිකායවා
උග් න්ත්වාබීභ්ඡංඨිතං, තාදිෙංමලො ංපලිතංවා අපලිතංවා  ාහාමපතුං
වට්ටතී’’තිචවුත්තං. 

දදාසාදිෙථා 

24. ආදාොදිකථායං දදාකසො නා   ණ්ඩනපකතිකානං  නුේොනං
අත්තමනො මුඛ්ඡායාදේෙනත්ථං කංෙමලොහාදීහි කමතො භණ්ඩවිමෙමෙො. 

උදෙපත්කතො නා  උදකට්ඨපනමකො පාතිෙරාවාදිමකො භාජනවිමෙමෙො. 

ෙංසපත්තාදීනීති ආදාෙභාමවන අකතාිච පරිසුද්ධභාමවන ආමලොකකරාිච 

වත්ථූිච. දදි-ෙද්මදන සුවණ්ණරජතජාතිඵලිකාදමයො ෙඞ් ණ්හාති, 

ෙඤ්ජියාදීනීති එත්ථ දදි-ෙද්මදන ද්රවජාතිකාිච මතල ධුඛීරාදීිච. 

දබ්ාධපච්චයාතිඅත්තමනොමුමඛඋප්පන්නවණප්චයා.මතනාහ ‘‘සඤ්ඡවිනු

කඛො ක  වකණො’’තිආදි. ආයුං ෙඞ්ඛමරොතීති ආයුෙඞ්ඛාමරො. මකො මෙො? 

අත්තභාමවො, තං දයුසඞ්ඛාරං, තං ඔමලොමකන්මතො මකනාකාමරන 

ඔමලොමකයයාති පු්ඡාය ාහ ‘‘ජිණ්කණො නු කඛොම්හි කනොක එව’’න්ති.
තේෙත්මථො–   අත්තභාමවොජිණ්මණොනුමඛොවා, මනොජිණ්මණොනුමඛො 
වාති එවං ඉමිනා  නසිකාමරන කම් ට්ඨානසීමෙන ඔමලොමකතුං වට්ටති.
‘‘මෙොභති නු මඛො ම  අත්තභාමවො, මනො වා’’ති එවං පවත්මතන
අත්තසිමනහවමෙනඔමලොමකතුංනවට්ටතීති. 

නමුඛංදලිම්පිතබ්බ්න්ති විප්පෙන්නඡවිවණ්ණකමරහි මුඛමලපමනහින

ලිම්පිතබ්බං. න උම් ද්දිතබ්බ්න්ති නානාඋම් ද්දමනහින උම් ද්දිතබ්බං. න

චුණ්කණතබ්බ්න්තිමුඛචුණ්ණමකනන ක්මඛතබ්බං. න කනොසිලිොයමුඛං

ලඤ්කජතබ්බ්න්ති මනොසිලායතිලකාදිලඤ්ජනාිචන කාතබ්බාිච. නමකවලං

 මනොසිලායම ව, හරිතාලාදීහිපි තාිච න වට්ටන්තිමයව. අඞ් රා ාදකයො 
පාකටාමයව. 

නච්චාදිෙථා 

25. න්චාදිකථායං ‘‘සාධුගීතන්ති අිච්චතාදිපටිෙංයුත්තගීතං. 

චතුරස්කසන වත්කතනාති පරිපුණ්මණන උ්චාරණවත්මතන. 
තරඞ් වත්තාදීනං උ්චාරණවිධානාිච නට්ඨප්පමයො ානී’’ති ොරත්ථදීපිචයං
(ොරත්ථ. ටී. චූ වග්  3.248-249) වුත්තං, වි තිවිමනොදිචයම්පි (වි. වි. ටී.

චූ වග්  2.248-249) ‘‘සාධුගීතන්ති අිච්චතාදිපටිෙඤ්ඤුත්තං ගීතං. 

චතුරස්කසන වත්කතනාති පරිපුණ්මණන උ්චාරණවත්මතන.

තරඞ් වත්තාදීනංෙබ්මබෙංො ඤ්ඤලක්ඛණංදේමෙතුං ‘සබ්කබ්සං…කප.… 

ලක්ඛණ’න්තිවුත්තං.යත්තකාහි ත්තාහිඅක්ඛරං පරිපුණ්ණංමහොති, තමතොපි

අධික ත්තායුත්තං කත්වා කථනං විොරෙථනං නා , තථා අකත්වා
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කථනම ව ලක්ඛණන්ති අත්මථො’’ති වුත්තං. වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී.

චූ වග් 248-249) පන ‘‘සාධුගීතං නා පරිිචබ්බුතට්ඨාමනගීතන්තිලිඛිතං. 

දන්තගීතං  ායිතුකා ානං වාක්කරණීයං. දන්තගීතේෙ විභාවනත්ථං ‘යං

 ායිස්සා ා’තිආදි ාහ. චතුරස්සවත්තං නා  චතුපාද ාථාවත්තං.
‘තරඞ් වත්තාදීිච උ්චාරණවිධානාිච නට්ඨප්පමයො ානී’ති ලිඛිත’’න්ති
වුත්තං. 

අඞ් ච්කඡදාදිෙථා 

26. අඞ් ්මඡදාදිකථායං ‘‘අත්තමනො අඞ් ජාතං ඡින්දන්තේමෙව
ථුල්ල්චයං, තමතො අඤ්ඤං ඡින්දන්තේෙ දුක්කටං, ආබාධප්චයා
ඡින්දන්තේෙඅනාපත්තී’’ති අට්ඨකථායංවුත්තං.වි තිවිමනොදිචයං (වි.වි.ටී.

චූ වග්  2.251) පන ‘‘අඞ් ජාතන්ති බීජවිරහිතං පුරිෙිචමිත්තං. බීමජ හි
ඡින්මන ඔපක්කමිකපණ්ඩමකො නා  අභබ්මබො මහොතීති වදන්ති. එමක පන
‘බීජේෙපි මඡදනක්ඛමණ දුක්කටාපත්ති එව, කම න පුරිසින්ද්රියාදිමක
අන්තරහිමත පණ්ඩමකො නා  අභබ්මබො මහොති, තදා ලිඞ් නාෙනාය

නාමෙතබ්මබො’ති වදන්ති. තාදිසං වා දුක්ඛං උප්පාකදන්තස්සාති
මුට්ඨිප්පහාරාදීහිඅත්තමනොදුක්ඛං උප්පාමදන්තේො’’තිවුත්තං. 

පත්තෙථා 

28. පත්තකථායං ‘‘භූමිදධාරකෙති වලයාධාරමක. 

දාරුදධාරෙදණ් ාධාරකෙසූති එකදාරුනා කතආධාරමක, බහූහි දණ්ඩමකහි 

කතආධාරමකවාතිඅත්මථො. තීහිදණ්මඩහිකමතොපනනවට්ටති. භූමියංපන

නික්කුජ්ජිත්වා එෙක ව ඨකපතබ්බ්න්ති එත්ථ ‘ද්මව ඨමපන්මතන උපරි
ඨපිතපත්තංඑමකනපේමෙනභූමියංඵුොමපත්වාඨමපතුංවට්ටතී’ති වදන්ති. 

දලින්දෙමිඩ්ඪිොදීනන්ති පමුඛමිඩ්ඪිකාදීනං. පරිවත්කතත්වා තත්කථව

පකට්ඨාතීතිඑත්ථ‘පරිවත්මතත්වා තතියවාමරතත්මථවමිඩ්ඪියාපතිට්ඨාතී’ති

 ණ්ඨිපමදසු වුත්තං. පරිභණ් න්කතති එත්ථ පරිභණ් ං නා  ම හේෙ

බහිකුට්ටපාදේෙථිරභාවත්ථංකතාතනුකමිඩ්ඪිකාවු්චති. තනුෙමිඩ්ඪිොයාති
ඛුද්දකමිඩ්ඪිකාය. මිඩ්ඪන්මතපි ආධාරමක ඨමපතුං වට්ටති. ‘අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, ආධාරක’න්ති හි වචනමතො මිඩ්ඪාදීසු යත්ථ කත්ථචි ආධාරකං
ඨමපත්වා තත්ථ පත්තං ඨමපතුං වට්ටති ආධාරමක ඨපමනොකාෙේෙ 

අිචයමිතත්තාතිවදන්ති. ‘පත්ත ාකළො නා වට්මටත්වා පත්තානංඅ  නත්ථං
වට්ටං වා චතුරේෙං වා ඉට්ඨකාදීහි පරික්ඛිපිත්වා කමතො’ති  ණ්ඨිපමදසු

වුත්තං. ඝටිෙන්තිඋපරිමයොජිතංඅග්  ං. තාවොලිෙංපරිභුඤ්ජිතුංවට්ටතීති
ෙකිමදව  මහත්වා මතන ආමිෙං පරිභුඤ්ජිත්වා ඡඩ්මඩතුං වට්ටතීති

අධිප්පාමයො. ඝටිෙටාකහතිභාජනකපාමල.පාළියං අභුංක ති එත්ථභවතීතිභූ, 

වඩ්ඪි.නභූති අභූ, අවඩ්ඪි.භයවමෙනපන ොඉත්ථී ‘අභු’න්තිආහ, විනාමෙො
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 ය්හන්ති අත්මථො. ඡවසීසස්ස පත්තන්ති ඡවසීෙ යං පත්තං.
පකතිවිකාරෙම්බන්මධමචතං ොමිවචනං.අමභමදපිවාතදුපචාරවමෙමනවායං

මවොහාමරො‘සිලාපුත්තකේෙෙරීර’න්තිආදීසු විය. චබ්කබ්ත්වාතිඛාදිත්වා. එෙං 

උදෙ ණ්ඩුසං  කහත්වාති වා හත්මථමනව පත්තං උක්ඛිපිත්වා මුමඛන

 ණ්ඩුෙං  මහත්වා. උච්ඡිට්ඨහත්කථනාති ොමිමෙන හත්මථන. එත්තාවතාති

එක ණ්ඩුෙං  හණ ත්මතන. ලුඤ්චිත්වාතිතමතො  ංෙං උද්ධරිත්වා. එමතසු
ෙබ්මබසු පණ්ණත්තිං ජානාතු වා,  ා වා, ආපත්තිමයවා’’ති ොරත්ථදීපිචයං
(ොරත්ථ.ටී. චූ වග් 3.253-255) වුත්තං. 

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. චූ වග්  2.252) පන ‘‘ගිහිවිෙටානීති

ගිහිෙන්තකාිච. පාළියං න අච්ඡුපියන්තීති න ඵුේසිතාිච මහොන්ති. 

රූපොකිණ්ණානි ඉත්ථිරූපාදිආකිණ්ණාිච. භූමිදධාරකෙති දන්තාදීහි කමත
වලයාධාරමක. එතේෙ වලයාධාරකේෙ අනු්ඡවිතාය ඨපිතා පත්තා න
පරිවත්තන්තීති ‘තමයො පත්මත ඨමපතුං වට්ටතී’ති වුත්තං. අනු්චතඤ්හි

ෙන්ධාය අයං ‘භූමිආධාරමකො’ති වුත්මතො. දාරුදධාරෙදණ් ාධාරකෙසූති
එකදාරුනා කතආධාරමක ච බහූහි දණ්ඩමකහි කතආධාරමක ච, එමත ච

උ්චතරාමහොන්තිපත්මතහිෙහපතනෙභාවා, මතන ‘සුසජ්ජිකතසූ’තිවුත්තං. 

භ කෙොටිසදිකසනාති යත්ථ ධ කරණාදිං පමවමෙත්වා ලිඛන්ති, තේෙ 
භ කේෙ මකොටියා ෙදිමෙො. තාදිෙේෙ දාරුආධාරකේෙ අවිත්ථිණ්ණතාය
ඨපිමතොපි පත්මතො පතතීති ‘අමනොකාමෙො’ති වුත්මතො. 

දලින්දෙමිඩ්ඪිොදීනන්ති පමුඛමිඩ්ඪිකාදීනං, උ්චවත්ථුකානන්ති අත්මථො. 

බ්ාහිරපස්කසති පාොදාදීනං බහිකුට්මට. තනුෙමිඩ්ඪිොයාති මවදිකාය.
ෙබ්බත්ථපනහත්ථප්ප ාණමතො අබ්භන්තමරඨමපතුංවට්ටති, ආධාරමකපන

තමතොබහිපිවට්ටති. අඤ්කඤන පනභණ් කෙනාතිඅඤ්මඤනභාරභණ්මඩන

භණ්ඩමකන. ‘බ්න්ධිත්වා ඔලම්බිතු’න්ති ච වුත්තත්තා පත්තත්ථවිකාය
අංෙබද්ධමකොයථා ලග්ගිතට්ඨානමතොනපරි  ති, තථාෙබ්බථාපිබන්ධිත්වා

ඨමපතුං වට්ටති. බ්න්ධිත්වාපි උපරි ඨකපතුං න වට්ටතීති ‘උපරි ිචසීදන්තා 

ඔත්ථරිත්වා භින්දන්තී’ති වුත්තං. තත්ථ ඨකපතුං වට්ටතීති

ිචසීදනෙඞ්කාභාවමතො වුත්තං. බ්න්ධිත්වා වාති බන්ධිත්වා ඨපිතඡත්මත වා. 

කයො කෙොචීති භත්තපූමරොපි තු්ඡපත්මතොපි. පරිහරිතුන්ති දිවමෙ දිවමෙ 
පිණ්ඩායචරණත්ථායඨමපතුං. පත්තං අලභන්මතනපනඑකදිවෙං පිණ්ඩාය
චරිත්වා භුඤ්ජිත්වා ඡඩ්මඩතුං වට්ටති. පණ්ණපුටාදීසුපි එමෙව නමයො. 

ඡවසීසස්ස පත්කතොති ඡවසීෙ මයො පත්මතො, පකතිවිකාරෙම්බන්මධ මචතං

ොමිවචනං. චබ්කබ්ත්වාති ිචට්ඨුභිත්වා. ‘පටිග් හං කත්වා’ති වුත්තත්තා 
උ්ඡිට්ඨහත්මථන උදකං  මහත්වා පත්තං පරිප්මඵොසිත්වා
මධොවනඝංෙනවමෙන හත්ථං මධොවිතුං වට්ටති. එත්තමකන හි පත්තං

පටිග් හං කත්වා හත්මථො මධොවිමතො නා  න මහොති. එෙං උදෙ ණ්ඩුසං



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 

520 

පටුන 

 කහත්වාතිපත්තංඅඵුසිත්වාතත්ථඋදකම ව උ්ඡිට්ඨහත්මථනඋක්ඛිපිත්වා
 ණ්ඩුෙං කත්වා, වා හත්මථමනව වා පත්තං උක්ඛිපිත්වා මුමඛන  ණ්ඩුෙං

 මහතුම්පිවට්ටති. බ්හිඋදකෙන වික්ඛාකලත්වාතිද්වීසුඅඞ්ගුලීසුආමිෙ ත්තං

වික්ඛාමලත්වා බහි  මහතුම්පි වට්ටති. පටිඛාදිතුොක ොති එත්ථ ෙයං න 

ඛාදිතුකාම ොපි අඤ්මඤෙං ඛාදනාරහං ඨමපතුං ලභති. තත්කථව ෙත්වාති

පත්මතමයවයථාඨපිතට්ඨානමතොඅනුද්ධරිත්වා. ලුඤ්චිත්වාතිතමතො ංෙම ව
ිචරවමෙෙංඋප්පට්මටත්වා’’ති වුත්තං. 

වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී. චූ වග්  254) පන 

‘‘දලින්දෙමිඩ්ඪිොදීනන්ති පමුඛමිඩ්ඪිකාදීනං. පරිවත්කතත්වා තත්කථවාති
එත්ථ ‘පරිවත්මතත්වා තතියවාමර තත්මථව මිඩ්ඪිකාය පතිට්ඨාතී’ති ලිඛිතං. 

පරිභණ් ං නා  ම හේෙ බහිකුට්ටපාදේෙ ථිරභාවත්ථං කතා තනුකමිඩ්ඪිකා

වු්චති, එත්ථ ‘පරිවත්කතත්වා පත්කතො භිජ්ජතීති
අධිකරණමභදාෙඞ්කාරඅභාමවඨාමන ඨමපතුංවට්ටතී’තිලිඛිතං.පත්ත ාම ො
වත්මතත්වා පත්තානං අපතනත්ථං වට්ටං වා චතුරේෙං වා ඉට්ඨකාදීහි
පරික්ඛිපිත්වා  ා ක්ඡන්මනන කමතො. ‘පත්ත ණ්ඩලිකා පත්තප්ඡිකා
කාලපණ්ණාදීහි කතා’ති ච ලිඛිතං. මිඩ්ඪන්මත ආධාරමක ඨමපතුං වට්ටති
පත්තෙන්ධාරණත්ථං වුත්තත්තා.  ඤ්මච ආධාරමකපි න වට්ටති 

ිචසීදනප්චයාවාරිතත්තා.ආෙන්නභූමිකත්තා ඔලම්කබ්තුං වට්ටක. ‘අංෙකූමට
ලග්ම ත්වාති(චූ ව.අට්ඨ.254) වචනමතොඅග් හත්මථ ලග්ම ත්වාඅඞ්මක

ඨමපතුං න වට්ටතී’ති මකචි වදන්ති, න සුන්දරං. න කෙවලං යස්ස

පත්කතොතිආදි යදි හත්මථන  හිතපත්මත මභදෙඤ්ඤා, පම ව අඤ්මඤන
ෙරීරාවයමවනාති කත්වා වුත්තං. පාළියං පන පචුරමවොහාරවමෙන වුත්තං.

ඝටිකපාල යං ඝටිෙටාහං. ඡවසීසස්ස පත්තන්ති ‘සිලාපුත්තකේෙ ෙරීරං, 
ඛීරේෙ ධාරා’තිආදිමවොහාරවමෙන වුත්තං,  ඤ්මච ිචසීදිතුං ආ මතොති

අත්මථො. පිසාචිල්ලිොති පිොචදාරකාතිපි වදන්ති. දින්නෙක ව 

පටිග් හිතම ව. චබ්කබ්ත්වාති ඛාදිත්වා. අට්ඨීිච ච කණ්ටකාිච ච 

අට්ඨිෙණ්ටොනි. එමතසු ෙබ්මබසු පණ්ණත්තිං ජානාතු වා,  ා වා, 
ආපත්තිමයවාතිලිඛිත’’න්තිවුත්තං. 

සබ්බ්පංසුකූලාදිෙථා 

29. ෙබ්බපංසුකූලාදිකථායං පංසු විය කු්ඡිතභාමවන උලති පවත්තතීති

පංසුකූලං, ෙබ්බං තං එතේොති සබ්බ්පංසුකූලිකෙො, පත්තචීවරාදිකං ෙබ්බං 
ෙ ණපරික්ඛාරං පංසුකූලංමයව කත්වා ධාරණසීමලොති අත්මථො.
ෙ ණපරික්ඛාමරසු කත ං පංසුකූලං කත්වා ධාමරතුං වට්ටතීති පු්ඡං

ෙන්ධායාහ ‘‘එත්ථපන චීවරඤ්ච ඤ්චපීඨඤ්චපංසුකූලංවට්ටතී’’ති.තත්ථච
චීවරං විනයවමෙන ච ධුතඞ් ෙ ාදානවමෙන ච වට්ටති,  ඤ්චපීඨං
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පටුන 

විනයවමෙමනව. කත ං පංසුකූලං න වට්ටතීතිආහ ‘‘අජ්කඣොහරණීයං පන

දින්නක ව  කහතබ්බ්’’න්ති, න අදින්නං, තේ ා පංසුකූලං න වට්ටතීති

අධිප්පාමයො. එත්ථ ච ‘‘අජ්කඣොහරණීය’’න්ති වචමනන 
පිණ්ඩපාතගිලානප්චයමභෙජ්ජපඅක්ඛාරවමෙනඋමභොපිප්චමයදේමෙති. 

පරිස්සාවනෙථා 

30. පරිේොවනකථායං අද්ධාන ග්ක ො නා  ෙබ්බන්ති පරි්මඡමදන 
අඩ්ඪමයොජනප්ප ාමණො, තත්තකං  ග් ං පරිේොවනං අග් මහත්වා 
 ්ඡන්මතොපි අඤ්මඤන අපරිේොවනමකන භික්ඛුනා යාචිය ාමනො හුත්වා 
අමදන්මතොපි න වට්ටති, ආපත්තිමයව. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
පරිේොවන’’න්ති අනුජාිචත්වා ‘‘මචො කං නප්පමහොති. භ වමතො එත ත්ථං
ආමරොමචසුං – අනුජානාමි, භික්ඛමව, කට්ඡුපරිේොවන’’න්ති (චූ ව. 258) 
වුත්තත්තා පකතිපරිේොවනමතො කට්ඡුපරිේොවනං ඛුද්දකන්ති විඤ්ඤායති.
පකතිපරිේොවනේෙ විධානං අට්ඨකථායං න වුත්තං, කට්ඡුපරිේොවනේෙ

පන විධානං ‘‘ෙටච්ඡුපරිස්සාවනං නා  තීසු දණ්ඩමකසු විනන්ධිත්වා
කත’’න්ති (චූ ව. අට්ඨ. 258) වුත්තං. කට්ඡුපරිේොවනං වත්වා පුන
‘‘මචො කං නප්පමහොති. භ වමතො එත ත්ථං ආමරොමචසුං – අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, ධ කරණ’’න්ති (චූ ව. 258) වුත්තත්තා කට්ඡුපරිේොවනමතොපි
ධ කරමණො ඛුද්දකතමරොති විඤ්ඤායති. ධ කරණේෙ විධානං මහට්ඨා
පරික්ඛාරකථායං වුත්තම ව. ‘‘භික්ඛූ නවකම් ං කමරොන්ති, පරිේොවනං න
ෙම් ති. භ වමතො එත ත්ථං ආමරොමචසුං – අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
දණ්ඩපරිේොවන’’න්ති (චූ ව 259) වුත්තත්තා පකතිපරිේොවනමතොපි 
දණ්ඩපරිේොවනං හන්තතරන්තිවිඤ්ඤායති.‘‘දණ්ඩපරිේොවනංනෙම් ති.
භ වමතො එත ත්ථං ආමරොමචසුං – අනුජානාමි, භික්ඛමව, ඔත්ථරක’’න්ති
(චූ ව. 259) වචනමතො දණ්ඩපරිේොවනමතොපි ඔත්ථරකං  හන්තතරන්ති
විඤ්ඤායති. මතෙං පන ද්වින්නම්පි පරිේොවනානං විධානං අට්ඨකථායං
(චූ ව.අට්ඨ.259) ආ තම ව. 

නග් ෙථා 

31. නග් කථායං න නග්ක න නග්ක ො අභිවාකදතබ්කබ්ොති නග්ම න
නවකතමරන භික්ඛුනා නග්ම ො වුඩ්ඪතමරො භික්ඛු න අභිවාමදතබ්මබො න
වන්දිතබ්මබො. කේ ා? ‘‘න, භික්ඛමව, නග්ම න නග්ම ො අභිවාමදතබ්මබො, 
මයොඅභිවාමදයය, ආපත්තිදුක්කටේො’’ති (චූ ව.261) භ වතාවචනමතොන

අභිවාමදතබ්මබොති මයොජනා. එත්ථ පන වදි අභිවාදනථුතීසූති ධාතුේෙ
චුරාදි ණත්තාමණ-ප්චමයො මහොති, නමහත්වත්ථත්තා. 

‘‘අකම් මකහිධාතූහි, භාමවකි්චාභවන්තිමත; 
ෙකම් මකහිකම් ත්මථ, අරහෙක්කත්ථදීපකා’’ති.– 
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වචනමතො කම් ත්මථ තබ්බ-ප්චමයොති දට්ඨබ්මබො. න නග්ක න

අභිවාකදතබ්බ්න්ති එත්ථ තු නග්ම න භික්ඛුනා න අභිවාමදතබ්බන්ති
එත්තකම වමයොජනා.නනුචමභො– 

‘‘කි්චා ධාතුහයකම්ම හි, භාමවමයව නපුංෙමක; 
තදන්තාපායමතොකම්ම , ෙකම්ම හිතිලිඞ්ගිකා’’ති.– 

වචනමතො, ඉමිේො ච ධාතුයා ෙකම් ත්තා කම් ං අජ්ඣාහරිතබ්බං, 
කම් ානුරූපඤ්ච ලිඞ් ං ඨමපතබ්බං, අථ කේ ා එත්තකම ව මයොජනා
කතාති? කම් වචිච්ඡාභාවමතො.වුත්තඤ්හි– 

‘‘කම් ේොවචිච්ඡායං, ෙකම් ාඛයාතප්චයා; 
භාමවපිතංයථාම මහ, මදවදත්මතනප්චමත’’ති. 

යථා ආඛයාතප්චයෙඞ්ඛාතා විභත්තිමයො ෙකම් කධාතුමතො භවන්තාපි 
කම් වචිච්ඡාය අෙති කම් ං අවත්වා භාවත්ථම ව වදන්ති, එවං
කි්චප්චයාපි ෙකම් කධාතුමතො භවන්තාපි කම් වචිච්ඡායාභාවමතො
කම් ං අවත්වා භාවත්ථම ව වදන්ති, තේ ා කම් ඤ්ච අනජ්ඣාහරිතං, 
කම් ානුරූපඤ්ච ලිඞ් ං න ඨපිතං, භාවත්ථානුරූපම ව ඨපිතන්ති දට්ඨබ්බං.
එත්ථ හි ‘‘අයං නා  පුග් මලො අභිවාමදතබ්මබො’’ති අචින්මතත්වා
ො ඤ්ඤමතොකත්තාරම ව මහත්වාඨපිමතොතිමවදිතබ්මබො. 

න නග්ක න නග්ක ො අභිවාදාකපතබ්කබ්ොති එත්ථ පන නග්ම න
වුඩ්ඪතමරනභික්ඛුනානග්ම ොනවකතමරො භික්ඛුන අභිවාදාමපතබ්මබො, න 
වන්දාමපතබ්මබොතිමයොජනා.එත්ථහිෙකාරිතේෙකි්චප්චයේෙදිට්ඨත්තා, 
ධාතුයා ච ෙකම් කත්තා නවකතමරො භික්ඛු ධාතුකත්තා මහොති, වුඩ්ඪතමරො
භික්ඛු ධාතුකම් ං, පුන කාරිතෙම්බන්මධ වුඩ්ඪතමරො භික්ඛු කාරිතකත්තා
මහොති, නවකතමරොභික්ඛුකාරිතකම් ං.වුත්තඤ්හි– 

‘‘මහතුක්රියායෙම්බන්ධී-භාවාකම් න්ති නයමත; 
මහතුක්රියාපධානත්තා, අඤ්ඤථානුපපත්තිමතො’’ති. 

න නග්ක න අභිවාදාකපතබ්බ්න්ති එත්ථ තු නග්ම න වුඩ්ඪතමරන
භික්ඛුනා න අභිවාදාමපතබ්බං, න වන්දාමපතබ්බන්ති මයොජනා, එත්ථාපි
කම් වචිච්ඡායාභාවමතො වුත්තනමයන භාමවමයව කි්චප්චමයො මහොතීති 
දට්ඨබ්මබො.නනුවන්දාපමකෙතිවන්දාමපතබ්මබොලබ්භතිමයව, අථ‘‘කේ ා 
කම් වචිච්ඡායාභාවමතො’’ති වුත්තන්ති? ‘‘වත්ති්ඡානුපුබ්බිකා
ෙද්දපටිපත්තී’’ති වචනමතො වත්ති්ඡාභාවමතො න වුත්තන්ති. වුත්තඤ්මහතං
පුබ්බාචරිමයහි– 
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‘‘වත්ති්ඡානභමවෙන්ත- පයෙන්තම්පිොභමව; 
තංයථානුදරාකඤ්ඤා, ෙමුද්මදොකුණ්ඩිකාතිචා’’ති. 

ඉතමරසුපි සුවිඤ්මඤයයම ව. පටි්ඡාමදන්ති අඞ්  ඞ් ාිච එතාහීති 

පටිච්ඡාදිකයො. 

 න්ධපුප්ඵෙථා 

32.  න්ධපුප්ඵකථායං ‘‘ න්ධ න්ධංපන කහත්වාෙවාකටපඤ්චඞ්ගුලිං 

දාතුං වට්ටතී’’ති වචනමතො  න්මධ දින්මන පටිග් හිතුං වට්ටති, මනො 
ලිම්පිතුන්ති සිද්ධං. ඉදාිච පන  නුේො භික්ඛූ මභොමජත්වා
හත්ථමධොවනාවොමන හත්ථවාෙත්ථාය  න්ධවිමලපනං මදන්ති, තං භික්ඛූ
පටිග් මහත්වා එක්මච හත්ථම ව ලිම්මපන්ති, එක්මච කායම්පි මුඛම්පි
ආලිම්මපන්ති, ‘‘සු න්මධොවතා’’තිආදීිච වත්වාහට්ඨපහට්ඨාකාරංකමරොන්ති, 
තං වට්ටති, න වට්ටතීති? ‘‘කවාමට පඤ්චඞ්ගුලිකං දාතුං වට්ටතී’’ති විහාමර
කවාටධූපන ත්තේමෙව වුත්තත්තා කායධූපනේෙ අවුත්තත්තා, 
‘‘ ාලා න්ධවිමලපනධාරණ ණ්ඩනවිභූෙනට්ඨානා මවර ණී’’ති 

වචනේොනුමලො මතොචනවට්ටතීතිදිේෙති, වී ංසිත්වා මහතබ්බං. ‘‘පුප්ඵං

 කහත්වා විහාකර එෙ න්තං නික්ඛිපිතු’’න්ති වචනමතො පුප්මඵ දින්මන
 මහතුං වට්ටති, න පි න්ධනාදීිච කාතුන්ති සිද්ධං. ඉදාිච පන භික්ඛූසු
 න්ධපුප්මඵසු ලද්මධසු ‘‘සුරභි න්ධං වතිදං පුප්ඵ’’න්තිආදීිච වත්වා
පහට්ඨාකාරංකත්වාසිඞ්ඝන්ති, තං වට්ටති, නවට්ටතීති? තම්පිවිහාමරමයව 
එක න්තං ඨපනේෙ වුත්තත්තා සිඞ්ඝිතබ්බාදිභාවේෙ අවුත්තත්තා, 
 ාලා න්ධාදිපාඨේෙ අනුමලො මතො ච න වට්ටතීති දිේෙති, වී ංසිත්වා
 මහතබ්බං. ‘‘එක න්තං ිචක්ඛිපිතු’’න්ති වචනේෙ පන ො ත්ථියමතො
මචතියපටි ාපූජනාදීිචචකාතුං වට්ටතීතිවිඤ්ඤායති. 

දසිත්තකූපධානෙථා 

33. ආසිත්තකූපධානකථායං  නුේොනං භරණසීලතං ෙන්ධාය 

‘‘තම්බ්කලොකහනවා රජකතනවා’’ති වුත්තං, විකප්පනත්මථනපන වා-ෙද්මදන

හිරඤ්මඤනවා සුවණ්මණනවාතිආදිං ෙඞ් ණ්හාති. පටික්ඛිත්තත්තා පනාති
භ වතා පන ආසිත්තකූපධානේෙ ො ඤ්ඤවමෙන පටික්ඛිත්තත්තා. න

මකවලං රතනමප ා එව න වට්ටති, අථ මඛො දාරු යාපීති. එත්ථ පි-ෙද්මදො 
ෙම්පිණ්ඩනත්මථො, තං න විලීව යතාලපණ්ණ යමවත්ත යාදිකං
ෙම්පිණ්මඩති. 
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 කළොරිෙෙථා 

34.  ම ොරිකකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව,  කළොරිෙ’’න්ති ගිලාමනො
භික්ඛු භුඤ්ජ ාමනො න ෙක්මකොති හත්මථන පත්තං ෙන්ධාමරතුං, තේ ා
අනුඤ්ඤාතං.පුබ්මබ පත්තෙඞ්ම ොපනත්ථංආධාරමකොඅනුඤ්ඤාමතො, ඉදාිච

භුඤ්ජනත්ථං. දණ් ාධාරකෙො වුච්චතීති දණ්ඩාධාරමකො පධානමතො
 ම ොරිමකොති වු්චති. යට්ඨි…මප.… පීඨාදීිචපි ආධාරකො ඤ්මඤන
එත්මථව පවිට්ඨානීති ෙම්බන්මධො. ආධාරකං නා  ඡිද්දං විද්ධම්පි අත්ථි, 

අවිද්ධම්පි අත්ථි, මතසු කත ං වට්ටතීති ආහ ‘‘දධාරසඞ්කඛප  නකතො

හි…කප.… වට්ටකකයවා’’ති. 

එෙභාජනාදිෙථා 

35. එකභාජනාදිකථායං එෙකතොභුඤ්ජනං නා  එකභාජනේමිං
එකක්ඛමණමයව ෙහභුඤ්ජනං, න නානාභාජමන. එකභාජනේමිම්පි න

නානාක්ඛමණතිආහ ‘‘සකච පනා’’තිආදි. තස්මිං අප කත තේෙ අප තත්තා 

ඉතරස්ස කසසෙං භුඤ්ජිතුං වට්ටක. ඉමිනා එකක්ඛමණ අභුඤ්ජනභාවං

දේමෙති. ඉතරස්සපීතිආදීසු ඉතරස්සපීති ඉතරීතරකථනං, 
මෙෙභුඤ්ජකඉතරමතො ඉතරේොති අත්මථො. මතන පඨ ං  මහත්වා

 තභික්ඛුම වාහ. තස්මිං ඛීකණ තේෙ ඛණත්තා පඨ ං  හිතවත්ථුේෙ

ඛීණත්තා පුන කහතුංවට්ටක. ඉමිනා ෙහඅභුඤ්ජනභාවංදේමෙති. 

න එෙ ඤ්කච නිපජ්ජිතබ්බ්ං ෙතිපි නානාඅත්ථරමණ ‘‘න එක ඤ්මච
තුවට්ටිතබ්බං, මයො තුවට්මටයය, ආපත්ති දුක්කටේො’’ති (චූ ව. 264) 

වචනමතො. න එෙත්ථරකණ නිපජ්ජිතබ්බ්ං ෙතිපි නානා ඤ්මච ‘‘න
එකත්ථරණා තුවට්ටිතබ්බ’’න්ති (චූ ව. 264) වචනමතො, පම ව උභින්නං
එකත්මතතිඅත්මථො.යදිඑවංනානා ඤ්චනානාඅත්ථරමණසු අෙන්මතසුකථං

අනාපත්ති සියාති චින්තාය ාහ ‘‘වවත්ථානං පනා’’තිආදි. 

එෙත්ථරණපාවුරකණහීති එත්ථ පන අයං එකත්ථරණපාවුරණෙද්මදො න 

චත්ථෙ ාමෙො මහොති, අථ මඛො බාහිරත්ථෙ ාමෙොති ආහ ‘‘එෙං

අත්ථරණඤ්කචව පාවුරණඤ්ච එකතසන්ක එෙත්ථරණපාවුරණා’’ති, 

තිපදතුලයාධිකරණබාහිරත්ථෙ ාමෙොයං. මකෙම ත ධිවචනන්තයාහ ‘‘එෙං 

අන්තංඅත්ථරිත්වාඑෙංපාරුපිත්වානිපජ්ජන්තානක තංඅධිවචන’’න්ති, එවං 
ිචපජ්ජන්තානං භික්ඛූනං එතං එකත්ථරණපාවුරණපදං අධිවචනං මහොතීති

අධිප්පාමයො.මකෙංපනඅන්තන්තිආහ ‘‘සංහාරි ාන’’න්තිආදි. 

කචලපටිෙෙථා 

36. මචලපටිකකථායං කචලපටිෙන්ති මචලෙන්ථරං. කිං පන භ වමතො
සික්ඛාපදපඤ්ඤාපමන කාරණන්ති? ‘‘මබොධිරාජකු ාමරො කිර ‘ෙමච අහං
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පටුන 

පුත්තංල්ඡාමි, අක්කමිේෙතිම භ වා මචලපටික’න්තිඉමිනාඅජ්ඣාෙමයන
ෙන්ථරි, අභබ්මබො මචෙ පුත්තලාභාය, තේ ා භ වා න අක්කමි. යදි
අක්කම යය, ප්ඡා පුත්තං අලභන්මතො ‘නායං ෙබ්බඤ්ඤූ’ති දිට්ඨිං 
 ණ්මහයය, ඉදංතාවභ වමතොඅනක්ක මනකාරණං.යේ ාපනභික්ඛූපිමය
අජානන්තා අක්කම යයං, මත ගිහීනං පරිභූතා භමවයයං, තේ ා භික්ඛූ
පරිභවමතො ම ොමචතුං සික්ඛාපදං පඤ්ඤමපසි, ඉදං සික්ඛාපදපඤ්ඤාපමන
කාරණ’’න්තිඅට්ඨකථායං(චූ ව. අට්ඨ.268) වුත්තං. 

ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. චූ වග්  3.268) පන ‘‘භ වා තුණ්හී

අකහොසීති‘කිේෙනුමඛොඅත්ථායරාජකු ාමරනඅයං  හාෙක්කාමරොකමතො’ති
ආවජ්මජන්මතො පුත්තපත්ථනාය කතභාවං අඤ්ඤාසි. මෙො හි රාජපුත්මතො 
අපුත්තමකො, සුතඤ්චාමනන අමහොසි ‘බුද්ධානං කිර අධිකාරං කත්වා  නො
ඉ්ඡිතං ලභන්තී’ති, මෙො ‘ෙචාහං පුත්තං ලභිේොමි, ෙම් ාෙම්බුද්මධො ඉ ං
මචලපටිකං අක්කමිේෙති. මනො මච ලභිේොමි, න අක්කමිේෙතී’ති පත්ථනං
කත්වාෙන්ථරාමපසි. අථභ වා ‘ිචබ්බත්තිේෙතිනුමඛො එතේෙ පුත්මතො’ති
ආවජ්මජත්වා ‘න ිචබ්බත්තිේෙතී’ති අද්දෙ. පුබ්මබ කිර මෙො එකේමිං දීමප
වෙ ාමනො භරියාය ෙ ාන්ඡන්මදො අමනකෙකුණමපොතමක ඛාදි. ‘ෙචේෙ
 ාතු ාම ොපුඤ්ඤවාභමවයය, පුත්තං ලමභයය, උමභොහිපනෙ ාන්ඡන්මදහි
හුත්වා පාපකම් ං කතං, මතනේෙ පුත්මතො න ිචබ්බත්තිේෙතීති අඤ්ඤාසි.
දුේමෙපනඅක්කන්මත‘බුද්ධානං අධිකාරංකත්වාපත්ථිතංලභන්තීතිමලොමක
අනුේෙමවො,  යා ච  හාඅධිකාමරො කමතො, න ච පුත්තං ලභාමි, තු්ඡං ඉදං
වචන’න්තිමි්ඡා ාහං  ණ්මහයය.තිත්ථියාපි ‘නත්ථිෙ ණානංඅකත්තබ්බං
නා , මචලපටිකම්පි  ද්දන්තා ආහිණ්ඩන්තී’ති උජ්ඣාමයයයං, එතරහි ච
අක්ක න්මතසු බහූ භික්ඛූ පරචිත්තවිදුමනො, මත භබ්බත්තං ජාිචත්වා
අක්කමිේෙන්ති. අභබ්බතං ජාිචත්වා න අක්කමිේෙන්ති. අනා මත පන
උපිචේෙමයො  න්මදො භවිේෙති, අනා තං න ජාිචේෙන්ති. මතසු
අක්ක න්මතසු ෙමච පත්ථිතං ෙමිජ්ඣිේෙති, ඉ්මචතං කුෙලං. මනො මච 
ඉජ්ඣිේෙති, ‘පුබ්මබ භික්ඛුෙඞ්ඝේෙ අධිකාරං කත්වා ඉ්ඡිති්ඡිතං ලභන්ති, 
ඉදාිචනලභන්ති, මතමයව ඤ්මඤභික්ඛූපටිපත්තිපූරකාඅමහසුං, ඉම පන
පටිපත්තිං පූමරතුං න ෙක්මකොන්තී’ති  නුේො විප්පටිොරිමනො භවිේෙන්තීති

ඉම හිතීහි කාරමණහිභ වාඅක්කමිතුංඅිච්ඡන්මතොතුණ්හීඅමහොසි. පච්ඡි ං 

ජනතං තථා කතො අනුෙම්පතීති ඉදං පන මථමරො වුත්මතසු කාරමණසු
තතියකාරණං ෙන්ධායාහා’’තිවුත්තං. 

පාළියං (චූ ව. 268) ‘‘යාචිය ාමනන මචලපටිකං අක්කමිතු’’න්ති 
වචනමතො යාචිය ාමනනඑව අක්කමිතබ්බං, මනො අයාචිය ාමනනාතිසිද්ධං, 
තත්ථපි ‘‘ ඞ් ලත්ථායා’’ති (චූ ව. 268) වචනමතො  ඞ් ලත්ථාය
යාචිය ාමනනඅක්කමිතබ්බං, න සිරිමෙොභග් ාදිඅත්ථායයාචිය ාමනනාතිච, 
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තත්ථපි ‘‘ගිහීන’’න්ති (චූ ව. 268) වචනමතො ගිහීනං එව මචලෙන්ථරං

අක්කමිතබ්බං, න පබ්බජිතානන්ති ච. අට්ඨකථායං (චූ ව. අට්ඨ. 268) ‘‘යා

ොචි ඉත්ථී අප ත බ්භා වා කහොතු,  රු බ්භා වා’’ති අිචය වාචමකන වා-
ෙද්මදන වචනමතො න මකවලං ඉ ා ද්මවමයව  මහතබ්බා, අථ මඛො
‘‘පතිට්ඨිත බ්භා වා විජාතිපුත්තා වා’’තිආදිනා යා කාචි  ඞ් ලිකාමයො

ඉත්ථිමයොපි පුරිොපි  මහතබ්බා. ‘‘එවරූකපසු ඨාකනසූ’’ති වුත්තත්තා න
මකවලං යථාවුත්තට්ඨාමනසුමයව, අථ මඛො තංෙදිමෙසු මයසු මකසුචි
 ඞ් ලට්ඨාමනසු මයෙං මකෙඤ්චි ගිහීනං  ඞ් ලත්ථාය යාචිය ානානං
මචලෙන්ථරං අක්කමිතුං වට්ටතීති සිජ්ඣති, වී ංසිත්වා  මහතබ්බං. පාළියං
(චූ ව. 268) ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, මධොතපාදකං අක්කමිතු’’න්ති
ො ඤ්ඤවමෙන වචනමතො, අට්ඨකථායඤ්ච (චූ ව. අට්ඨ. 268) ‘‘තං 
අක්කමිතුංවට්ටතී’’තිඅවිමෙමෙනවුත්තත්තාමධොතපාදකංඅයාචිය ාමනනපි

භික්ඛුනා අක්කමිතබ්බන්ති සිද්ධං, ‘‘කධොකතහි පාකදහි අක්ෙ නත්ථායා’’ති
පනවුත්තත්තාඅමධොමතහිඅක්කමිතුංනවට්ටතීතිච, වී ංසිත්වා මහතබ්බං. 

පාදඝංසනීයෙථා 

37. පාදඝංෙනීයකථායං පඨ ං තාව අකප්පියපාදඝංෙිචං දේමෙතුං 

‘‘ෙතෙං න වට්ටතී’’ති ආහ. කතකං නා  කීදිෙන්ති පු්ඡාය ෙති වුත්තං 

‘‘ෙතෙං නා  පදු ෙණ්ණිොොර’’න්තිආදි. කේ ා පටික්ඛිත්තන්ති වුත්තං 

‘‘බ්ාහුලිොනුකයො ත්තා’’ති. තමතො කප්පියපාදඝංෙිචමයො දේමෙතු ාහ 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, කස්කසො පාදඝංසනිකයො’’තිආදි. මෙෙං
සුවිඤ්මඤයයම ව. 

බීජනීෙථා 

38. බීජනීකථායං පඨ ං තාව අකප්පියබීජිචං දේමෙතුං ‘‘ච රීවාකලහි

ෙතබීජනී න වට්ටතී’’ති ආහ. තමතො කප්පියඡබීජිචමයො දේමෙතුං 

‘‘ ෙසබීජනීදදිවට්ටතී’’තිආහ.තත්ථ ෙප්පියඡබීජනිකයො නා  කෙබීජනී, 
වාක යබීජනී, උසීර යබීජනී, ම ොරපිඤ්ඡ යබීජනී, විධූපනං, 

තාලවණ්ටඤ්චාති. තාෙං විමෙෙං දේමෙතුං ‘‘විධූපනන්ක බීජනී

වුච්චතී’’තිආදි ාහ. උසීර යං ම ොරපිඤ්ඡ යඤ්ච සුවිඤ්මඤයයත්තා න

වුත්තං. ‘‘බීජනින්ති චතුරේෙබීජිචං. තාලවණ්ටන්ති තාලපත්තාදීහි කතං
 ණ්ඩලිකබීජිච’’න්ති ොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ.ටී.චූ වග් 3.269) වුත්තං. 

ඡත්තෙථා 

39. ඡත්තකථායං ඡත්තං නා  තීණි ඡත්තාිච මෙත්ඡත්තං, 

කිලඤ්ජ්ඡත්තං, පණ්ණ්ඡත්තන්ති. තත්ථ කසතච්ඡත්තන්ති 

වත්ථපලිගුණ්ඨිතං පණ්ඩර්ඡත්තං. කිලඤ්ජච්ඡත්තන්ති විලීව්ඡත්තං. 
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පණ්ණච්ඡත්තන්ති තාලපණ්ණාදීහි මයහි මකහිචි කතං.  ණ් ලබ්ද්ධං

සලාෙබ්ද්ධන්ති ඉදං පන තිණ්ණම්පි ඡත්තානං පඤ්ජරදේෙනත්ථං වුත්තං.
තාිච හි  ණ්ඩලබද්ධාිච මචව මහොන්ති ෙලාකබද්ධාිච ච. යම්පි
තත්ථජාතකදණ්මඩන කතං එකපණ්ණ්ඡත්තං මහොති, තම්පි ඡත්තම ව. 

‘‘විලීවච්ඡත්තන්ති මවණුවිලීමවහි කතං ඡත්තං. තත්ථජාතෙදණ් කෙන

ෙතන්ති තාලපණ්ණං ෙහ දණ්ඩමකන ඡින්දිත්වා තම ව ඡත්තදණ්ඩං
කමරොන්තිම ොපාලකාදමයොවිය, තංෙන්ධාමයතං වුත්ත’’න්තිොරත්ථදීපිචයං
(ොරත්ථ.ටී.පාචිත්තිය3.634) වුත්තං. වි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී.පාචිත්තිය

2.634) පන ‘‘විලීවච්ඡත්තන්ති මවණුමපසිකාහි කතං.  ණ් ලබ්ද්ධානීති
දීඝෙලාකාසු තිරියං වලයාකාමරන ෙලාකං ඨමපත්වා සුත්මතහි බද්ධාිච
දීඝඤ්චතිරියඤ්චඋජුකම වෙලාකාමයොඨමපත්වා ද ්හබද්ධාිචමචවතිරියං
ඨමපත්වා දීඝදණ්ඩමකමහව ෙඞ්මකොචාරහං කත්වා සුත්මතමහව තිරියං

බද්ධාිච. තත්ථජාතෙදණ් කෙන ෙතන්ති ෙහ දණ්ඩමකන 
ඡින්නතාලපණ්ණාදීහි කත’’න්ති වුත්තං. ඉධ පන ඡත්තධාරකපුග් ලවමෙන
වුත්තං, තේ ා අගිලානේෙ භික්ඛුමනො ඡත්තං ධාමරතුං න වට්ටති. මෙෙං
සුවිඤ්මඤයයම ව. 

නඛෙථා 

40. නඛකථායං දීඝනඛධාරණප්චයා උප්පන්මන වත්ථුේමිං ‘‘න, 
භික්ඛමව, දීඝා නඛා ධාමරතබ්බා, මයො ධාමරයය, ආපත්ති දුක්කටේො’’ති 
(චූ ව. 274) වචනමතො ධාමරන්තේෙ ආපත්ති. ‘‘නමඛනපි නඛං ඡින්දන්ති, 
මුමඛනපි නඛං ඡින්දන්ති, කුට්මටපි ඝංෙන්ති, අඞ්ගුලිමයො දුක්ඛා මහොන්ති.
භ වමතොඑත ත්ථංආමරොමචසුං– අනුජානාමි, භික්ඛමව, නඛ්මඡදන’’න්ති
(චූ ව. 274) වචනමතො නඛ්මඡදනෙත්ථකං ධාමරතුං වට්ටති. මහට්ඨා ච
‘‘නඛ්මඡදනං වලිතකංමයව කමරොන්ති, තේ ා තං වට්ටතී’’ති අට්ඨකථායං

(පාරා.අට්ඨ.1.85) වුත්තං. ‘‘වලිතෙන්ති නඛ්මඡදනකාමලද ්හග් හණත්ථං
වලීහියුත්තම වකමරොන්ති, තේ ාතංවට්ටතී’’ති වි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී.

1.85) වුත්තං.  ංසප්ප ාකණනාතිඅඞ්ගුලග්  ංෙප්ප ාමණන. වීසක ට්ඨන්ති
වීෙතිපිහත්ථපාදනමඛලිඛිත ට්මඨකමරොන්ති.මෙෙං සුවිඤ්මඤයයම ව. 

කලො ෙථා 

මලො කථායං ‘‘ෙම්බාමධමලො ං ෙංහරාමපන්ති.  නුේො උජ්ඣායන්ති 
ඛීයන්තිවිපාමචන්තිමෙයයථාපිගිහීකා මභොගිමනො’’තිවත්ථුේමිංඋප්පන්මන
‘‘න, භික්ඛමව…මප.… දුක්කටේො’’ති (චූ ව. 275) වචනමතො
ෙංහරාමපන්තේෙආපත්ති. අඤ්ඤතරේෙභික්ඛුමනොෙම්බාමධවමණොමහොති, 
මභෙජ්ජං න තිට්ඨතීති ඉමිේො අට්ඨුප්පත්තියා ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
ආබාධප්චයා ෙම්බාමධ මලො ං ෙංහරාමපතු’’න්ති (චූ ව. 275) වචනමතො



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 

528 

පටුන 

ආබාධප්චයා මභෙජ්ජපතිට්ඨාපනත්ථාය ෙම්බාමධ මලො ං හරාමපන්තේෙ
අනාපත්ති.‘‘මෙයයථාපිපිොචිල්ලිකා’’ති නුේොනං උජ්ඣායනප්චයා‘‘න, 
භික්ඛමව, දීඝං නාසිකාමලො ං ධාමරතබ්බං, මයො ධාමරයය, ආපත්ති 
දුක්කටේො’’ති (චූ ව.275) වචනමතොධාරණප්චයාආපත්ති. ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, ෙණ්ඩාෙ’’න්තිඅනුරක්ඛණත්ථායෙණ්ඩාමෙොඅනුඤ්ඤාමතො, තේ ා

නාසිකාමලො ං ෙණ්ඩාමෙන හරාමපතුං වට්ටති. පලිතන්ති පණ්ඩරමකෙං. 

 ාකහතුංන වට්ටක ‘‘ ා ම  ජරාභාමවො මහොතූ’’ති නසිකතත්තා. බීභච්ඡං

හුත්වාති විරූපං හුත්වා. පලිතං වා අපලිතං වාති පණ්ඩරං වා අපණ්ඩරං වා. 

 ාහාකපතුංවට්ටක අප්පොදාවහත්තාති. 

ොයබ්න්ධනෙථා 

41. කායබන්ධනකථායං අොයබ්න්ධකනනාති අබන්ධිතකායබන්ධමනන. 

භික්ඛුනාති මෙමෙො. අථ වා අොයබ්න්ධකනනාති අබන්ධිතකායබන්ධමනො
හුත්වාති ඉත්ථම්භූතත්මථ කරණවචනං යථා ‘‘භින්මනන සීමෙන 
පග්ඝරන්මතන මලොහිමතන පටිවිෙමක උජ්ඣාමපසී’’ති. මතනාහ 

‘‘අබ්න්ධිත්වා නික්ඛ න්කතන යත්ථ සරක, තත්ථ බ්න්ධිතබ්බ්’’න්ති. 

ොයබ්න්ධනං නා  ඡ කායබන්ධනාිච කලාබුකං, මදඩ්ඩුභකං, මුරජං, 

 ද්දවීණං, පට්ටිකං, සූකරන්තකන්ති. තත්ථ ෙලාබුෙං නා  බහුරජ්ජුකං. 

කදඩ්ඩුභෙං නා  උදකෙප්පසීෙෙදිෙං. මුරජං නා  මුරජවට්ටිෙණ්ඨානං

මවමඨත්වා කතං.  ද්දවීණං නා  පා ඞ් ෙණ්ඨානං. ඊදිෙඤ්හි එකම්පි න 
වට්ටති, පම ව බහූිච. තේ ා පටික්ඛිත්තාිච අකප්පියකායබන්ධනාිච නා 
චත්තාරි මහොන්ති, පට්ටිකං, සූකරන්තකන්ති ඉ ාිච ද්මව කායබන්ධනාිච
භ වතා අනුඤ්ඤාතාිච කප්පියකායබන්ධනාිච නා , තේෙ පකතිවීතා වා
 ්ඡකණ්ටකවායි ා වා පට්ටිකා වට්ටති, මෙො කුඤ්ජර්ඡිකාදිමභදා න

වට්ටති. සූෙරන්තෙං නා  කුඤ්චිකමකොෙකෙණ්ඨානං මහොති, එකරජ්ජුකං, 
පන මුද්දිකකායබන්ධනඤ්ච සූකරන්තකං අනුමලොම ති. ඉම හි පන ද්වීහි
ෙද්ධිං අට්ඨ කායබන්ධනාිච මහොන්ති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, මුරජං
 ද්දවීණ’’න්තිඉදං දොසුමයවඅනුඤ්ඤාතන්තිපා ඞ් දො මචත්ථ චතුන්නං

උපරින වට්ටති. කසොභෙං නා  මවමඨත්වා මුඛවට්ටිසිබ්බනං. ගුණෙං නා 
මුදිඞ් ෙණ්ඨාමනනසිබ්බනං. එවංසිබ්බිතාහිඅන්මතොථිරාමහොන්තීතිවු්චති. 

පවනන්කතොතිපාෙන්මතොවු්චති.වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර.ටී. චූ වග් 277-

278) පන‘‘මුද්දිකකායබන්ධනංනා චතුරේෙංඅකත්වාෙජ්ජිතං. පා ඞ් දසා 

චතුරේො. මුදිඞ් සණ්ඨාකනනාති ෙඞ්ඝාටියා මුදිඞ් සිබ්බනාකාමරන 

වරකසීොකාමරන. පවනන්කතොති පාෙන්මතො, ‘දොමූල’න්ති ච ලිඛිතං.
අකායබන්ධමනන ෙඤ්චි්ච වා අෙඤ්චි්ච වා  ා ප්පමවෙමන ආපත්ති. 
ෙරිතට්ඨානමතො බන්ධිත්වා පවිසිතබ්බං, ිචවත්තිතබ්බං වාති ලිඛිත’’න්ති 
වුත්තං. 
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නිවාසනපාරුපනෙථා 

42. ිචවාෙනපාරුපනකථායං හත්ථිකසොණ් ාදිවකසන ගිහිනිවත්ථං න

නිවාකසතබ්බ්න්ති එත්ථ හත්ථිකසොණ් ෙං (චූ ව. අට්ඨ. 280; කඞ්ඛා. අට්ඨ. 
පරි ණ්ඩලසික්ඛාපදවණ්ණනා) නා  නාභිමූලමතො හත්ථිමෙොණ්ඩෙණ්ඨානං

ඔලම්බකංකත්වා ිචවත්ථංමචොළිකඉත්ථීනංිචවාෙනංවිය.  ච්ඡවාළෙං නා 

එකමතො දෙන්තංඑකමතොපාෙන්තංඔලම්බිත්වාිචවත්ථං. චතුෙණ්ණෙං නා 
උපරිමතො ද්මව, මහට්ඨමතො ද්මවති එවං චත්තාමරො කණ්මණ දේමෙත්වා

ිචවත්ථං. තාලවණ්ටෙං නා  තාලවණ්ටාකාමරන ොටකං ඔලම්බිත්වා

ිචවාෙනං. සතවලිෙං නා  දීඝොටකං අමනකක්ඛත්තුං ඔභුජිත්වා ඔවට්ටිකං 
කමරොන්මතන ිචවත්ථං, වා දක්ඛිණපේමෙසු වා ිචරන්තරං වලිමයො
දේමෙත්වාිචවත්ථං. ෙමචපනජාණුමතොපට්ඨායඑකංවා ද්මවවා වලිමයො

පඤ්ඤායන්ති, වට්ටති. සංකවල්ලියංනිවාකසන්තීති ල්ලකම් කාරාදමයොවිය
ක්ඡං බන්ධිත්වා ිචවාමෙන්ති, එවං ිචවාමෙතුං ගිලානේෙපි

 ග් ප්පටිපන්නේෙපි න වට්ටති. කසතපටපාරුතාදිවකසන න ගිහිපාරුතං

පාරුපිතබ්බ්න්ති එත්ථ යං කිඤ්චි මෙතපටපාරුතං පරිබ්බාජකපාරුතං
එකොටකපාරුතං මෙොණ්ඩපාරුතං අන්මතපුරිකපාරුතං  හාමජට්ඨකපාරුතං
කුටිපමවෙකපාරුතං බ්රාහ් ණපාරුතං පාළිකාරකපාරුතන්ති එව ාදි

පරි ණ්ඩලලක්ඛණමතො අඤ්ඤථා පාරුතං ෙබ්බම තං ගිහිපාරුතං නා , 
තේ ා යථා මෙතපටා අඩ්ඪපාලකිච ණ්ඨා පාරුපන්ති, යථා ච එක්මච
පරිබ්බාජකා උරං විවරිත්වා ද්වීසු අංෙකූමටසු පාවුරණං ඨමපන්ති, යථා ච
එකොටකා  නුේො ිචවත්ථොටකේෙ එමකන අන්මතන පිට්ඨිං පාරුපිත්වා
උමභො කණ්මණ උමභොසු අංෙකූමටසු ඨමපන්ති, යථා ච සුරාමෙොණ්ඩාදමයො 
ොටමකනගීවංපරික්ඛිපිත්වාඋමභොඅන්මතඋමරවාඔලම්මබන්ති, පිට්ඨියංවා 
ඛිමපන්ති, යථාචඅන්මතපුරිකාමයොඅක්ඛිතාරක ත්තංදේමෙත්වාඔගුණ්ඨිකං 
පාරුපන්ති, යථා ච  හාමජට්ඨා දීඝොටකං ිචවාමෙත්වා තේමෙව එමකන
අන්මතන ෙකලෙරීරං පාරුපන්ති, යථා ච කේෙකා මඛත්තකුටිං පවිෙන්තා
ොටකංපලිමවමඨත්වාඋපක්ඡමක පක්ඛිපිත්වාතේමෙවඑමකනඅන්මතන
ෙරීරංපාරුපන්ති, යථාචබ්රාහ් ණාඋභින්නං උපක්ඡකානංඅන්තමරොටකං
පමවමෙත්වා අංෙකූමටසු පාරුපන්ති, යථා ච පාළිකාරමකො භික්ඛු
එකංෙපාරුපමනනපාරුතං වා බාහුං විවරිත්වාචීවරං අංෙකූමටආමරොමපති.
එවං අපාරුපිත්වා ෙබ්මබපි එමත අඤ්මඤ ච එවරූමප පාරුපනමදොමෙ
වජ්මජත්වාිචබ්බිකාරං පරි ණ්ඩලංපාරුපිතබ්බං.තථා අපාරුපිත්වාආරාම 
වාඅන්තරඝමරවාඅනාදමරනයං කිඤ්චිවිකාරංකමරොන්තේෙදුක්කටං. 

ොජෙථා 

43. කාජකථායං මුණ් කවඨීති යථා රඤ්මඤො කුහිඤ්චි  ්ඡන්මතො

පරික්ඛාරභණ්ඩග් හණ නුේොතිඅධිප්පාමයො. උභකතොොජන්තිඑකේමිංමයව
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කාමජ පුරමතො ච ප්ඡමතො ච උමභොසු භාම සු ලග්ම ත්වා වහිතබ්බභාරං. 

එෙකතොොජන්ති එකමතො ප්ඡමතොමයව ලග්ම ත්වා වහිතබ්බභාරං. 

අන්තරාොජන්ති  ජ්මඣ ලග්ම ත්වා ද්වීහි වහිතබ්බභාරං. සීසභාරාදමයො

සීොදීහි වහිතබ්බභාරාදමයො එව. ඔලම්බ්ෙන්ති හත්මථන ඔලම්බිත්වා 
වහිතබ්බභාරං.එමතසුඋභමතොකාජම වනවට්ටති, මෙොවට්ටන්ති. 

දන්තෙට්ඨෙථා 

44. දන්තකට්ඨකථායං දන්තකට්ඨේෙ අඛාදමන පඤ්ච මදොමෙ, ඛාදමන 
පඤ්චාිචෙංමෙ ච දේමෙත්වා භ වතා භික්ඛූනං දන්තකට්ඨං අනුඤ්ඤාතං.

තත්ථ පඤ්ච කදොසා නා  අචක්ඛුේෙං, මුඛං දුග් න්ධං, රෙහරණිමයො න 
විසුජ්ඣන්ති, පිත්තංමෙම්හංභත්තංපරිමයොනන්ධති, භත්ත ේෙන්ඡාමදතීති. 

තත්ථ අචක්ඛුස්සන්තිචක්ඛූනංහිතංනමහොති, පරිහාිචං ජමනති. නච්ඡාකදතීති

න රු්චති. පඤ්චානිසංසා වුත්තපටිපක්ඛමතො මවදිතබ්බා. තමතො 
දීඝදන්තකට්ඨඛාදමන ච අති දාහකදන්තකට්ඨඛාදමන ච දුක්කටං
පඤ්ඤමපත්වා අට්ඨඞ්ගුලපර ං චතුරඞ්ගුලප්ඡි ං දන්තකට්ඨං අනුඤ්ඤාතං.

තත්ථ අට්ඨඞ්ගුලං පර ං එතේෙ දන්තකට්ඨේොති අට්ඨඞ්ගුලපර ං. 

චතුරඞ්ගුලං ප්ඡි ං ප ාණං එතේෙ දන්තකට්ඨේොති චතුරඞ්ගුලපච්ඡි ං.

අක දාහෙන්ති අතිඛුද්දකං. අට්ඨඞ්ගුලං  හාදන්තකට්ඨං නා , චතුරඞ්ගුලං
ඛුද්දකදන්තකට්ඨංනා , පඤ්චඡෙත්තඞ්ගුලං  ජ්ඣි දන්තකට්ඨංනා .මතන
වුත්තං ‘‘දුවිමධන උදමකන තිවිමධන දන්තකට්මඨනා’’ති. 

‘‘අට්ඨඞ්ගුලපර න්ති  නුේොනං ප ාණඞ්ගුමලන අට්ඨඞ්ගුලපර ’’න්ති
අට්ඨකථාය(චූ ව.අට්ඨ.282)  ාහ. 

එත්ථච ප ාණඞ්ගුකලනාතිඉදං පකතිඅඞ්ගුමලනාති මහත්වා නුේොනං
පකතිඅඞ්ගුමලන අට්ඨඞ්ගුලමතො අධිකප්ප ාණං දන්තකට්ඨං න වට්ටතීති
වදන්ති. තත්තකම ව ච කත්වා ඛාදන්ති. අට්ඨකථායං පන ‘‘ නුේොනං
ප ාණඞ්ගුමලන’’ ඉ්මචව වුත්තං, න ‘‘පකතිඅඞ්ගුමලනා’’ති. තේ ා යං 
වඩ්ඪකිහත්ථමතොඅඞ්ගුලංප ාණංකත්වා නුේොම හාදීිචමිනන්ති, මතන
 නුේොනං ප ාණඞ්ගුලභූමතන වඩ්ඪකිඅඞ්ගුමලන අට්ඨඞ්ගුලපර න්ති
අත්මථො  මහතබ්මබො. වුත්තඤ්හි ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. චූ වග් 

3.280-282) ‘‘ප ාණඞ්ගුකලනාති වඩ්ඪකිඅඞ්ගුලං ෙන්ධාය වුත්ත’’න්ති.

වි තිවිමනොදිචයඤ්ච (වි. වි. ටී. චූ වග්  2.282) ‘‘ප ාණඞ්ගුකලනාති
වඩ්ඪකිඅඞ්ගුමලන, මකචි පන ‘පකතිඅඞ්ගුමලනා’ති වදන්ති, තං
චතුරඞ්ගුලප්ඡි වචමනනෙම ති.නහිපකතිඅඞ්ගුමලන චතුරඞ්ගුලප්ප ාණං
දන්තකට්ඨංකණ්මඨඅවිලග් ංඛාදිතුං ෙක්කා’’ති. 
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රුක්ඛකරොහනෙථා 

45. රුක්ඛාමරොහනකථායං පුරිමෙො ප ාමණො යේෙ රුක්ඛේොති 

කපොරිකසො, උද්ධං උක්ඛිපිතහත්මථන ෙද්ධිං  නුේෙකායප්ප ාමණො

පඤ්චහත්ථ ත්තඋ්මචො රුක්ඛපමදමෙො, තං කපොරිසං රුක්ඛං, අවයමව
ෙමුදායමවොහාමරො යථා ‘‘ෙමුද්මදො දිට්මඨො’’ති, ආභුමෙො පදන්ති  ්ඡන්ති

පවත්තන්තීති දපදා, පරිේෙයා. යාව අත්මථො අත්ථි එතේමිං රුක්මඛති 

යාවදත්කථො, රුක්මඛො, අත්ථ-ෙද්මදො පමයොජනවාචමකො. යාවතේමිං රුක්මඛ
භික්ඛුේෙඅත්මථොපමයොජනංඅත්ථි, තාවඅභිරුහිතබ්මබොතිඅධිප්පාමයො.මෙෙං 
සුවිඤ්මඤයයම ව. 

ඡන්දාකරොපනෙථා 

46. ඡන්දාමරොපනකථායං ඡන්දකසොති ෙක්කටභාොය. න 

දකරොකපතබ්බ්න්ති වාචනා ග් ං න ආමරොමපතබ්බං. සොය නිරුත්කයාති
 ා ධභාොය. තත්ථ ෙන්මතහි කතාති ෙක්කටා, අට්ඨකවා කාදීහි 
ෙමිතපාමපහිඉසීහිකතාතිඅත්මථො.අථවාෙක්කරිතබ්බාපූජිතබ්බාතිෙක්කටා 
 නුේොනං හිතසුඛාවහනමතො, තදත්ථිමකහි නුේමෙහිපූජිතබ්බාති අත්මථො.

භාසීයමතති භාො, ෙක්කටා ච ො භාො චාති සක්ෙටභාසා. මවදත්තය තා 

ිචරුත්ති, ෙේෙ එොති සො, භ වමතො වචනන්තයත්මථො.   මධ ජාතා 

 ා ධිො, ආදිකප්පකාමල   ධරට්මඨ ජාතාති අත්මථො. උ්චමතති උත්ති, 

නීහරිත්වා උත්ති නිරුත්ක, පිටකත්තයමතො නීහරිත්වා කථීයමතතයත්මථො.
වුත්තඤ්මහතංමපොරාමණහි– 

‘‘ො  ා ධීමූලභාො; 
නරායායාදිකප්පිකා; 
බ්රහ් ාමනො චාේසුතාලාපා; 
ෙම්බුද්ධාචාපිභාෙමර’’ති. 

මෙෙංසුවිඤ්මඤයයම ව. 

කලොොයතෙථා 

47. මලොකායතකථායං මලොකියන්ති පතිට්ඨහන්ති පුඤ්ඤාපුඤ්ඤාිච
තබ්බිපාමකො චාති මලොමකො, ෙත්තමලොමකො. ආභුමෙො යතන්ති වීරියං

කමරොන්තිඑත්ථාතිආයතං, මලොකේෙආයතං කලොොයතං, ෙත්තානංභුමෙො

වීරියකරණට්ඨානන්තයත්මථො. කිං තං? තිත්ථියෙත්ථං. සබ්බ්ං උච්ඡිට්ඨං, 

කේ ා? ෙකුණාදීහි පරිභුත්තපුබ්බත්තා. සබ්බ්ං අනුච්ඡිට්ඨං ඉ ේෙ 

අවමෙෙමභොජනේෙ මකනචි අපරිභුත්තපුබ්බත්තා. කසකතො ොකෙො අට්ඨිේෙ

මෙතත්තා, ොකළො බ්කෙො පාදේෙ කා ත්තාති. නත්ථි අත්මථො එත්ථාති
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ිචරත්ථකං, ිචරත්ථකම ව කාරණං ිචරත්ථකකාරණං. මතන පටිෙංයුත්තං 

නිරත්ථෙොරණපටිසංයුත්තං. තරන්තිඑත්ථාතිතිත්ථං, පට්ටනං.තිත්ථංවියාති
තිත්ථං, ලද්ධි, තං එමතෙං අත්ථීති තිත්ථියා, විපරීතදේෙනා. ොෙන්ති

අත්තමනො ොවමක එත්ථාති ෙත්ථං, තිත්ථියානං ෙත්ථං කත්ථියසත්ථං. න

කරච්ඡානවිජ්ජා පරියාපුණිතබ්බ්ාති එත්ථ කරච්ඡානවිජ්ජා නා  යා කාචි

බාහිරකාඅනත්ථෙඤ්හිතා. නපරියාපුණිතබ්බ්ාතිඅත්තනානපරියාපුණිතබ්බා. 

නවාකචතබ්බ්ාතිපමරෙංනවාමචතබ්බා.මෙෙංසුවිඤ්මඤයයම ව. 

ඛිපිතෙථා 

48. ඛිපිතකථායං ඛිපීයිත්ථාති ඛිපිමතො. ඛිපි අබයත්තෙද්මදති ධාතු.

භාමවනභාවලක්ඛණත්තා තේමිං ඛිපිකතති විභතයන්තං. ‘‘යේමිං කිේමිඤ්චි

පුග් මල’’ති ලක්ඛණවන්තකත්තා අජ්ඣාහරිතබ්මබො. ජීවාති ජීව
පාණධාරමණති ධාතු, විභත්තිමලොමපො. යේමිං කිේමිඤ්චි පුග් මල ඛිපිමත
භික්ඛුනා ‘‘ජීවා’’ති වචනං න වත්තබ්බං, භික්ඛුේමිං ඛිපිමත ගිහිනා ‘‘ජීවථ
භන්මත’’ති වු්ච ාමන ෙති ‘‘චිරං ජීවා’’ති භික්ඛුනා වත්තුං වට්ටතීති
මයොජනා. ‘‘වු්ච ාමන’’ති එත්ථ පන ලක්ඛණේෙ කම් වාචකත්තා මතන 
ෙ ානාධිකරණං කම් භූතං ‘‘භික්ඛුේමි’’න්ති ලක්ඛණවන්තකම් ං
අජ්ඣාහරිතබ්බං යථා කිං ‘‘ම ොසු දුය්හ ානාසු පුරිමෙො ආ මතො’’ති. අපමර
පන ආචරියා ඊදිමෙසු ඨාමනසු ‘‘ෙන්මතසූ’’ති පදං අජ්ඣාහරිත්වා ඉදම ව
ලක්ඛණපදං, ‘‘ම ොසු දුය්හ ානාසූ’’ති පදද්වයං පන ‘‘ෙන්මතසූ’’ති එත්ථ
පකතිවිකතිවමෙනකත්තාඑවාති වදන්ති, වී ංසිත්වා මහතබ්බං. 

ලසුණෙථා 

49. ලසුණකථායං ‘‘ලසුණං නා   ා ධක’’න්ති (පාචි. 795) පාළියං

ආ තං. අට්ඨකථායං (පාචි. අට්ඨ. 795) පන ‘‘ ා ධෙන්ති   මධසු ජාතං.
  ධරට්මඨ ජාතලසුණම ව හි ඉධ ලසුණන්ති අධිප්මපතං, තම්පි
භණ්ඩිකලසුණම ව, නඑකද්විතිමිඤ්ජකං.කුරුන්දියංපන ‘ජාතිමදෙංඅවත්වා
‘ ා ධකං නා  භණ්ඩිකලසුණ’න්ති වුත්ත’’න්ති වුත්තං. ෙමච ද්මව තමයො
භණ්ඩිමක එකමතොමයව ෙඞ්ඛරිත්වා අජ්මඣොහරති, එකං පාචිත්තියං.
භින්දිත්වා එමකකංමිඤ්ජංඛාදන්තියාපනපමයො  ණනායපාචිත්තියාිච, ඉදං
භික්ඛුනීනංවමෙන පාචිත්තියං, භික්ඛුේෙපනදුක්කටං. 

පලණ්ඩුකාදීනං වණ්මණන වා මිඤ්ජාය වා නානත්තං මවදිතබ්බං. 

වණ්මණන තාව පලණ්ඩුකෙො නා  පණ්ඩුවණ්මණො මහොති. භඤ්ජනකෙො 
මලොහිතවණ්මණො, හරිතමකොහරිතවණ්මණො, මිඤ්ජාය පනපලණ්ඩුකේෙඑකා
මිඤ්ජා මහොති, භඤ්ජනකේෙ ද්මව, හරිතකේෙ තිේමෙො, චාපලසුමණො
අමිඤ්ජමකො. අඞ්කුර ත්තම ව හි තේෙ මහොති.  හාප්චරියාදීසු පන 
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පටුන 

‘‘පලණ්ඩුකේෙ තීණි මිඤ්ජාිච, භඤ්ජනකේෙ ද්මව, හරිතකේෙ එක’’න්ති
වුත්තං. එමත පලණ්ඩුකාදමයො ෙභාමවමනව වට්ටන්ති, සූපෙම්පාකාදීසු පන
 ා ධකම්පිවට්ටති. තඤ්හිප්ච ාමනසුමුග් සූපාදීසුවා ්ඡ ංෙවිකතියාවා
මතලාදීසු වා බදරො වාදීසු වා අම්බිලපාකාදීසු වා උත්තරිභඞ්ම  වා යත්ථ
කත්ථචි අන්ත මෙො යාගුපත්මතපි පක්ඛිපිතුං වට්ටතීති වුත්තං. 

‘‘සභාකවකනවාති සූපෙම්පාකාදිං විනාව. බ්දරසාළවං නා  බදරඵලාිච 
සුක්ඛාමපත්වා චුණ්මණත්වා කත්තබ්බා ඛාදනීයවිකතී’’ති ොරත්ථදීපිචයං
(ොරත්ථ. ටී.පාචිත්තිය3.793-797) වුත්තං. 

නඅක්ෙමිතබ්බ්ාදිෙථා 

50. නඅක්කමිතබ්බාදිකථායං ‘‘පරිභණ් ෙතභූමි නා  ෙණ්හ ත්තිකාහි

කතාකා වණ්ණාදිභූමි. කසනාසනං  ඤ්චපීඨාදිකාමයව. තකථවවළඤ්කජතුං 

වට්ටතීති අඤ්මඤහි ආවාසිමකහි භික්ඛූහි පරිභුත්තනීහාමරන පරිභුඤ්ජිතුං 
වට්ටති. ‘මනවාසිකා පකතියා අනත්ථතාය භූමියා ඨමපන්ති මච, මතෙම්පි 
අනාපත්තිමයවා’ති  ණ්ඨිපමදසු වුත්තං. ‘ද්වාරම්පී’තිආදිනා 

වුත්තද්වාරවාතපානාදමයො අපරිකම් කතාපි න අපේෙයිතබ්බා. කලොක සූති
මලොම සු ඵුෙන්මතසූ’’ති ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. චූ වග්  3.324) 

වුත්තං. වි තිවිමනොදිචයම්පි (වි. වි. ටී. චූ වග්  2.324) ‘‘පරිභණ් ෙතභූමි

වාතිකා වණ්ණාදිකතෙණ්හභූමිවා. කසනාසනංවාති ඤ්චපීඨාදිවා. තකථව

වළඤ්කජතුං වට්ටතීති ඉමිනා මනවාසිමකහි මධොතපාදාදීහි ව ඤ්ජනට්ඨාමන
ෙඤ්චි්ච අමධොතපාදාදීහිව ඤ්ජන්තේමෙවආපත්තිපඤ්ඤත්තාති දේමෙති, 

‘ද්වාරම්පී’තිආදිනා ො ඤ්ඤමතො වුත්තත්තා ද්වාරවාතපානාදමයො
අපරිකම් කතාපි න අපේෙයිතබ්බා. අජාිචත්වා අපේෙයන්තේෙපි ඉධ
මලො  ණනායආපත්තී’’තිවුත්තං.වජිරබුද්ධිටීකායං(වජිර.ටී.චූ වග් 323-
324) ‘‘මනවාසිකා පකතියා අනත්ථතාය භූමියා ඨමපන්ති මච, මතෙම්පි
අනාපත්තිමයවාති ලිඛිතං, ද්වාරවාතපානාදමයො අපරිකම් කතාපි න
අපේෙයිතබ්බාතිලිඛිත’’න්තිවුත්තං. 

අවන්දියවන්දියෙථා 

51. අවන්දියවන්දියකථායං ඉධ පකරණාචරිමයන
මෙනාෙනක්ඛන්ධකපාළිවමෙන දෙ අවන්දියා, තමයො වන්දියා ච වුත්තා, 
අට්ඨකථාටීකාසු ච න කිඤ්චි වුත්තා, තේ ා ඉධ ආ තනමයමනව අත්මථො
දට්ඨබ්මබො. පරිවාරපාළියං (පරි. 467 ආදමයො) පන උපාලිපඤ්චමක
පඤ්චපඤ්චකවමෙන පඤ්චවීෙති අවන්දියා, පඤ්ච වන්දියා ච වුත්තා. කථං? 
‘‘කති නු මඛො, භන්මත, අවන්දියාති? පඤ්චිම , උපාලි, අවන්දියා. කතම 
පඤ්ච? අන්තරඝරංපවිට්මඨො අවන්දිමයො, ර්ඡ මතොඅවන්දිමයො, ඔත සිමකො
අවන්දිමයො, අෙ න්නාහරන්මතොඅවන්දිමයො, සුත්මතොඅවන්දිමයො.ඉම මඛො, 
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උපාලි, පඤ්ච අවන්දියා. අපමරපි, උපාලි, පඤ්ච අවන්දියා. කතම  පඤ්ච? 
යාගුපාමන අවන්දිමයො, භත්තග්ම  අවන්දිමයො, එකාවත්මතො අවන්දිමයො, 
අඤ්ඤවිහිමතො අවන්දිමයො, නග්ම ො අවන්දිමයො. ඉම  මඛො, උපාලි, පඤ්ච 
අවන්දියා. අපමරපි, උපාලි, පඤ්ච අවන්දියා. කතම  පඤ්ච? ඛාදන්මතො
අවන්දිමයො, භුඤ්ජන්මතො අවන්දිමයො, උ්චාරං කමරොන්මතො අවන්දිමයො, 
පේොවං කමරොන්මතො අවන්දිමයො, උක්ඛිත්තමකො අවන්දිමයො. ඉම  මඛො, 
උපාලි, පඤ්ච අවන්දියා. අපමරපි, උපාලි, පඤ්ච අවන්දියා. කතම  පඤ්ච? 
පුමරඋපෙම්පන්මනන ප්ඡාඋපෙම්පන්මනො අවන්දිමයො, අනුපෙම්පන්මනො
අවන්දිමයො, නානාෙංවාෙමකොවුඩ්ඪතමරො අධම් වාදීඅවන්දිමයො,  ාතු ාම ො
අවන්දිමයො, පණ්ඩමකො අවන්දිමයො. ඉම  මඛො, උපාලි, පඤ්ච අවන්දියා.
අපමරපි, උපාලි, පඤ්ච අවන්දියා. කතම  පඤ්ච? පාරිවාසිමකො අවන්දිමයො, 
මූලායපටිකේෙනාරමහො අවන්දිමයො,  ානත්තාරමහො අවන්දිමයො, 
 ානත්තචාරිමකො අවන්දිමයො, අබ්භානාරමහො අවන්දිමයො. ඉම  මඛො, උපාලි, 
පඤ්චඅවන්දියා’’ති. 

‘‘කති නු මඛො, භන්මත, වන්දියාති? පඤ්චිම , උපාලි, වන්දියා. කතම 
පඤ්ච? ප්ඡාඋපෙම්පන්මනන පුමරඋපෙම්පන්මනො වන්දිමයො, 
නානාෙංවාෙමකො වුඩ්ඪතමරො ධම් වාදී වන්දිමයො, ආචරිමයො වන්දිමයො, 
උපජ්ඣාමයො වන්දිමයො, ෙමදවමක මලොමක ෙ ාරමක ෙබ්රහ් මක
ෙේෙ ණබ්රාහ් ණියා පජාය ෙමදව නුේොය තථා මතො අරහං 
ෙම් ාෙම්බුද්මධොවන්දිමයො.ඉම මඛො, උපාලි, පඤ්චවන්දියා’’ති. 

අට්ඨකථායඤ්ච(පරි.අට්ඨ.467) ‘‘ඔත සිකතොතිඅන්ධකාර මතො.තඤ්හි

වන්දන්තේෙ  ඤ්චපාදාදීසුපි නලාටං පටිහඤ්මඤයය. අස න්නාහරන්කතොති

කි්චප්පසුතත්තා වන්දනං අෙ න්නාහරන්මතො. සුත්කතොති ිචද්දං

ඔක්කන්මතො. එොවත්කතොතිඑකමතොආවත්මතො ෙපත්තපක්මඛඨිමතො මවරී 
විෙභා පුග් මලො වු්චති, අයං අවන්දිමයො. අයඤ්හි වන්දිය ාමනො පාමදනපි

පහමරයය. අඤ්ඤවිහිකතොති අඤ්ඤං චින්තය ාමනො. ඛාදන්කතොති

පිට්ඨඛජ්ජකාදීිච ඛාදන්මතො. උච්චාරඤ්ච පස්සාවඤ්ච ෙකරොන්කතො 

අමනොකාෙ තත්තා අවන්දිමයො. උක්ඛිත්තකෙොති තිවිමධනපි
උක්මඛපනීයකම්ම නඋක්ඛිත්තමකො අවන්දිමයො, තජ්ජනීයාදිකම් කතා පන
චත්තාමරො වන්දිතබ්බා, උමපොෙථපවාරණාපි මතහි ෙද්ධිංලබ්භන්ති.ආදිමතො
පට්ඨායචවුත්මතසුඅවන්දිමයසුනග් ඤ්ච උක්ඛිත්තකඤ්චවන්දන්තේමෙව
මහොතිආපත්ති, ඉතමරෙංපන අොරුප්පට්මඨනචඅන්තරාවුත්තකාරමණනච
වන්දනා පටික්ඛිත්තා. ඉමතො පරං ප්ඡාඋපෙම්පන්නාදමයො දෙපි
ආපත්තිවත්ථුභාමවමනවඅවන්දියා.මතවන්දන්තේෙහි ිචයම මනවආපත්ති.
ඉති ඉම සු පඤ්චසු පඤ්චමකසු මතරෙ ජමන වන්දන්තේෙ අනාපත්ති, 

ද්වාදෙන්නං වන්දනාය ආපත්ති. දචරිකයො වන්දිකයොති පබ්බජ්ජාචරිමයො



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 

535 

පටුන 

උපෙම්පදාචරිමයො ිචේෙයාචරිමයො උද්මදොචරිමයො ඔවාදාචරිමයොති අයං 
පඤ්චවිමධොපිආචරිමයොවන්දිමයො’’තිආ මතො. 

‘‘අන්තරා වුත්තොරකණනාතිතඤ්හි වන්දන්තේෙ  ඤ්චපාදාදීසුනලාටං 
පටිහඤ්මඤයයාතිආදිනා වුත්තකාරමණනා’’ති ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.
පරිවාර 3.467) වුත්තං. වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටි. පරිවාර 2.467) පන 

‘‘ ඤ්චපාදාදීසුපි නලාටං පටිහඤ්කඤයයාති අන්ධකාමර චම් ඛණ්ඩං 
පඤ්ඤමපත්වා වන්දිතුං ඔන න්තේෙ නලාටං වා අක්ඛි වා  ඤ්චාදීසු
පටිහඤ්ඤති. එමතන වන්දමතොපි ආපත්තිඅභාවං වත්වා වන්දනාය ෙබ්බථා
පටික්මඛපාභාවඤ්ච දීමපති. එවංෙබ්බත්ථසුත්තන්තමරහිඅප්පටික්ඛිත්මතසු.

නග් ාදීසු පන වන්දිතුං න වට්ටතීති. එෙකතො දවත්කතොති එකේමිං

මදොො තිපක්මඛ පරිවත්මතො, පවිට්මඨොති අත්මථො. මතනාහ ‘සපත්තපක්කඛ 

ඨිකතො’ති. වන්දිය ාකනොති ඔනමිත්වා වන්දිය ාමනො. වන්දිතබ්මබසු
උද්මදොචරිමයො ිචේෙයාචරිමයො ච යේ ා නවකාපි මහොන්ති, තේ ා ‘මත 
වුඩ්ඪා එව වන්දියා’ති වන්දිතබ්බා’’ති ආ තං. වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී. 

පරිවාර467) ‘‘එොවත්කතොතිපිපඨන්ති, තේෙකුද්මධො මකොධාභිභූමතොතිකිර
අත්මථො. එකවත්මථොතිපි මකචි, උත්තරාෙඞ් ං අපමනත්වා ඨිමතොති කිර 
අත්මථො. තං ෙබ්බං අට්ඨකථායංඋද්ධටපාළියා විරුජ්ඣති. එකාවත්මතොතිහි

උද්ධටං, තේ ාන මහතබ්බං. අන්තරාවුත්තොරකණනාති කි්චප්පසුතත්තා
අෙ න්නාහරන්මතො ‘නලාටං පටිහඤ්මඤයයා’තිආදිවුත්තකාරමණනා’’ති
ආ තං. 

දුතිය ාථාෙඞ් ණිකට්ඨකථායං (පරි. අට්ඨ. 477) ‘‘දස පුග් ලා

නාභිවාකදතබ්බ්ාති මෙනාෙනක්ඛන්ධමක වුත්තා දෙ ජනා. අඤ්ජලිසාමීකචන

චාති ොමීචිකම්ම න ෙද්ධිං අඤ්ජලි ච මතෙං න කාතබ්මබො. මනව
පානීයපු්ඡනතාලවණ්ටග් හණාදි ඛන්ධකවත්තං මතෙං දේමෙතබ්බං, න 

අඤ්ජලි පග් ණ්හිතබ්මබොති අත්මථො. දසන්නං දුක්ෙටන්ති මතෙංමයව
දෙන්නං එවං කමරොන්තේෙ දුක්කටං මහොතී’’ති ආ තං, තේ ා 
අඤ්ජලිකම්  ත්තම්පිමනෙංනකත්තබ්බන්ති. 

‘‘නවකතමරන, භන්මත, භික්ඛුනා වුඩ්ඪතරේෙ භික්ඛුමනො පාමද 
වන්දන්මතන කති ධම්ම  අජ්ඣත්තං උපට්ඨාමපත්වා පාදා වන්දිතබ්බාති? 
නවකතමරනුපාලි, භික්ඛුනාවුඩ්ඪතරේෙභික්ඛුමනොපාමදවන්දන්මතනපඤ්ච
ධම්ම  අජ්ඣත්තං උපට්ඨාමපත්වා පාදා වන්දිතබ්බා. කතම  පඤ්ච? 
නවකතමරනුපාලි, භික්ඛුනා වුඩ්ඪතරේෙ භික්ඛුමනො පාමද වන්දන්මතන
එකංෙං උත්තරාෙඞ් ං කත්වා අඤ්ජලිං පග් මහත්වා උමභොහි පාණිතමලහි
පාදාිච පරිෙම්බාහන්මතන මප ඤ්ච  ාරවඤ්ච උපට්ඨාමපත්වා පාදා
වන්දිතබ්බා. නවකතමරනුපාලි, භික්ඛුනා වුඩ්ඪතරේෙ භික්ඛුමනො පාමද
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පටුන 

වන්දන්මතන ඉම  පඤ්ච ධම්ම  අජ්ඣත්තං උපට්ඨාමපත්වා පාදා
වන්දිතබ්බා’’ති (පරි. 469) ඉ ේමිං ඨාමන ෙම් ාෙම්බුද්මධන ආයේ මතො 
උපාලිේෙවන්දනානමයොවආචික්ඛිමතො. 

පඤ්චපකට්ඨිකතන වන්දිත්වාති එත්ථ පඤ්චෙරූපඤ්ච කථිතං. කථං? 
වුඩ්ඪතරේෙ පාමද වන්දන්මතන උමභො අංමෙ විවරිත්වා වන්දිතබ්බා, න ච
උමභොඅංමෙපාරුපිත්වාවන්දිතබ්බා, අථමඛොඑකංෙංඋත්තරාෙඞ් ං කරිත්වා
වන්දිතබ්බාති.එමතනෙඞ්ඝාටිපනඑකංෙංකතාපිඅකතාපිනත්ථිමදොමෙොති 
පකාසිමතො මහොති. ‘‘දෙනඛෙම ොධානෙමුජ්ජලං කරපුටෙඞ්ඛාතං අඤ්ජලිං 
පග් මහත්වාව වන්දිතබ්බා, න හත්ථතලපකාෙන ත්මතන වා න
හත්ථමුට්ඨිපකාෙනාදිනා වා වන්දිතබ්බා’’ති ච ‘‘න එමකන හත්මථන
චීවරකණ්ණඡුපනාදි ත්මතන වන්දිතබ්බා, අථ මඛො උමභොහි පාණිතමලහි
පාදාිච පරිෙම්බාහන්මතන වන්දිතබ්බා’’ති ච ‘‘එවං වන්දන්මතහි න 
දුට්ඨචිත්තඤ්ච අනාදරඤ්ච උපට්ඨාමපත්වා වන්දිතබ්බා, අථ මඛො මප ඤ්ච
 ාරවඤ්ච උපට්ඨාමපත්වා පාදා වන්දිතබ්බා’’ති ච එවං වන්දනානමයො
ආචික්ඛිමතොමහොති. 

කථංපඤ්චපතිට්ඨිතෙරූපංකථිතං? ඉධඑකංෙංඋත්තරාෙඞ් ං කරිත්වාති
එකං, අඤ්ජලිං පග් මහත්වාති එකං, උමභොහි පාණිතමලහි පාදාිච 
පරිෙම්බාහන්මතනාති එකං, මප ඤ්ච උපට්ඨාමපත්වාති එකං,  ාරවඤ්ච
උපට්ඨාමපත්වාති එකං, එවං පඤ්චපතිට්ඨිතෙරූපං කථිතං මහොති. මතනාහ
‘‘පඤ්ච ධම්ම  අජ්ඣත්තං උපට්ඨාමපත්වා පාදා වන්දිතබ්බා’’ති. එවං
ෙකලමලොකේෙ හිතසුඛකාරමකන ධම් ේොමිනා 
කායපණා  මනොපණා වමෙන  හමතො හිතසුඛේෙ පවත්තනත්ථං
ආයේ මතොඋපාලිත්මථරේෙ ආචික්ඛිමතනවන්දනානමයනවන්දිතුංවට්ටති. 

ඉදාිච පන ආචරියා අභිනවආ තානං දහරානඤ්ච ො මණරානඤ්ච
වන්දනානයං සික්ඛන්තා න ඉ ං ආහ්චභාසිතං පාළිං  මහත්වා සික්ඛන්ති, 
අථ මඛො පමවණීආ තනයංමයව  මහත්වා සික්ඛන්ති. කථං? යදි ඨත්වා
වන්දථ, ද්මවපාදතලාිචෙ ංභූමියං පතිට්ඨාමපත්වා ද්මවහත්ථතලාිචෙ ං
ඵුොමපත්වානලාමටපතිට්ඨාමපත්වා වන්දිතබ්බාභිමුඛංඔනමිත්වාවන්දථාති, 
අයං නමයො ‘‘එවං  හාෙත්මතො සුවණ්ණකදලි විය බාරාණසින රාභිමුඛං
ඔනමිත්වා  ාතාපිතමරො වන්දිත්වා’’ති ඉ ං ජාතකට්ඨකථාවචනඤ්ච 
‘‘දෙනඛෙම ොධානෙමුජ්ජලං අඤ්ජලිං පග් ය්හ සිරේමිං 
පතිට්ඨාමපත්වා’’තිආදිඅට්ඨකථාවචනඤ්ච අනුමලොම ති. ඉධ පන ද්මව 
පාදතලාිච, ද්මව හත්ථතලාිච, නලාටඤ්චාති පඤ්චසු පතිට්ඨිතානීති ෙරූපං
වදන්ති. යදි ිචසීදිත්වා වන්දථ, පඨ ං ද්මව පාදතලාිච භූමියං ෙ ං 
පතිට්ඨාමපත්වා ද්මව ජාණු ණ්ඩලාිච ෙ ං උේොමපත්වා ද්මව කප්පරාිච
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ද්වින්නං ජාණූනංඋපරිෙ ංඨමපත්වාද්මවහත්ථතලාිචෙ ංඵුසිතාිචකත්වා
අඤ්ජලිෙඞ්ඛාතං කරපුටං සිරෙඞ්ඛාමත නලාමට පතිට්ඨාමපත්වා වන්දථ.
තමතො ඔනමිත්වා ද්මව ජාණු ණ්ඩලාිච ච ද්මව කප්පරාිච ච භූමියං ෙ ං
පතිට්ඨාමපත්වා ද්මව හත්ථතලාිච පොමරත්වා ෙ ං භූමියං ඨමපත්වා සීෙං
උභින්නංහත්ථපිට්ඨීනංඋපරිකත්වාභූමියං පතිට්ඨාමපත්වාවන්දථාති.එත්ථ
තු ද්මව පාදතලාිච එකං කත්වා, තථා ද්මව ජාණු ණ්ඩලාිච එකං, ද්මව
කප්පරාිච එකං, ද්මව හත්ථතලාිච එකං, සීෙං එකං කත්වා 
පඤ්චපතිට්ඨිතෙරූපංකමථන්ති.එෙනමයොපාළිඅට්ඨකථාටීකාසුනදිට්මඨො. 

ෙමීපං න්ත්වාපාදානංවන්දනකාමලපනඑක්මචපඨ ංඅත්තමනොසීෙං 
හත්මථනපරා සිත්වාමතනහත්ථද්වමයනමථරානංජාණු ණ්ඩලංචීවරේෙ
උපරිමයව ෙම්බාහන්ති.එක්මචපඨ ංමථරානංජාණු ණ්ඩලංෙචීවරංමයව
පරා සිත්වා මතමනව හත්ථද්වමයන අත්තමනො සීෙං පරා ෙන්ති. එක්මච
ඡුපන ත්තම ව කමරොන්ති. එෙපි නමයො න කිේමිඤ්චි දිට්මඨො.
රා ඤ්ඤමදසියා පන භික්ඛූ එවං ෙමීපං  න්ත්වා වන්දනකාමල මථරානං
පාදග් ං අපේෙන්තාපි පරිමයසිත්වා චීවරමතො නීහරිත්වා පාදග් ම ව 
පුනප්පුනං හත්මථන ෙම්බාහිත්වා සීමෙන පවට්මටත්වා චුම්බිත්වා මලහිත්වා 
චිරප්පවාො තපිය නාපඋපජ්ඣායං වා ආචරියං වා පේෙන්තා විය කත්වා
වන්දන්ති. තං කිරියං පරිවාරපාළියං ‘‘උමභොහි පාණිතමලහි පාදාිච
පරිෙම්බාහන්මතනමප ඤ්ච ාරවඤ්ච උපට්ඨාමපත්වා පාදා වන්දිතබ්බා’’ති
ආ තපාළියා ෙංෙන්දති විය දිේෙති. මතපි න ෙබ්මබ පාළිං පේෙන්ති, 
පමවණීවමෙමනවකමරොන්ති, තේ ාෙබ්මබෙං හිතත්ථංපාළිනමයොඅම්මහහි
උද්ධමටො. පමවණීආ තනයමතො හි පාළිනමයො බලවතමරො, තේ ා භ වමතො 
ආණං  රුං කමරොන්මතහි ෙප්පුරිමෙහි පාළිනමයො ෙ ාමෙවිතබ්මබොති
අම්හාකංඛන්ති, වී ංසිත්වා මහතබ්බං. 

දසන්දාදිෙථා 

55. ආෙන්දාදිකථායං චතුරස්සපීඨන්ති ෙ චතුරේෙං. අට්ඨඞ්ගුලපාදං

වට්ටතීති අට්ඨඞ්ගුලපාදකම ව වට්ටති. ප ාණාකක්ෙන්කතොපි වට්ටතීති
ෙ චතුරේෙම ව ෙන්ධාය වුත්තං. ආයතචතුරේො පන ෙත්තඞ් පඤ්චඞ් ාපි
උ්චපාදානවට්ටන්ති.මවත්මතමහව චතුරේොදිආකාමරනකතංභද්දපීඨන්ති

ආහ ‘‘කවත්ත යපීඨ’’න්ති. දාරුපට්ටිොය උපරීති අටිචආකාමරන
ඨිතදාරුපටලේෙ මහට්ඨා. උද්ධං පාදං කත්වා පමවෙනකාලඤ්හි ෙන්ධාය
‘‘උපරී’’ති වුත්තං. එ කේෙ ප්ඡි පාදද්වයං විය වඞ්කාකාමරන ඨිතත්තා

පමනතං ‘‘එළෙපාදපීඨ’’න්ති(වි.වි.ටී.චූ වග් 2.297) වුත්තං. 
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උච්චාසයන හාසයනෙථා 

56. උ්චාෙයන හාෙයනකථායං ‘‘වාළරූපානීති ආහරි ාිච වා රූපාිච, 
‘අකප්පියරූපාකුමලො අකප්පිය ඤ්මචො පල්ලඞ්මකො’ති ොරෙ ාමෙ වුත්තං. 

දීඝකලො කෙො  හාකෙොජකවොති චතුරඞ්ගුලාධිකමලොම ො කා මකොජමවො. 
‘චතුරඞ්ගුලාධිකාිචකිරතේෙ මලො ානී’තිවචනමතො චතුරඞ්ගුලමතො මහට්ඨා

වට්ටතීති වදන්ති. වානචිකත්රො උණ්ණා යත්ථරකණොති භිත්ති්මඡදාදිවමෙන

විචිමත්රො උණ්ණා යත්ථරමණො. ඝනපුප්ඵකෙො උණ්ණා යත්ථරකණොති

උණ්ණා යමලොහිතත්ථරමණො. පෙකතූලිොති
රුක්ඛතූලලතාතූලමපොටකීතූලෙඞ්ඛාතානංතිණ්ණංතූලානං අඤ්ඤතරපුණ්ණා

තූලිකා. ‘උද්දකලොමීති උභමතොදෙං උණ්ණා යත්ථරණං. එෙන්තකලොමීති
එකමතොදෙං උණ්ණා යත්ථරණ’න්ති දීඝිචකායට්ඨකථායං වුත්තං.

ොරෙ ාමෙ පන ‘උද්දකලොමීති එකමතොඋග් තපුප්ඵං. එෙන්තකලොමීති

උභමතොඋග් තපුප්ඵ’න්ති වුත්තං. ‘කෙොකසයයෙට්ටිස්ස යන්ති
මකොමෙයයකෙට ය’න්ති ආචරියධම් පාලත්මථමරන වුත්තං. 

සුද්ධකෙොකසයයන්ති රතනපරිසිබ්බනරහිතං. දීඝිචකායට්ඨකථායං පමනත්ථ
‘ඨමපත්වා තූලිකං ෙබ්බාමනව ම ොනකාදීිච රතනපරිසිබ්බිතාිච න
වට්ටන්තී’ති වුත්තං. තත්ථ ‘ඨමපත්වා තූලික’න්ති එමතන
රතනපරිසිබ්බනරහිතාපි තූලිකා න වට්ටතීති දීමපති. ‘රතනපරිසිබ්බිතාිච න 
වට්ටන්තී’ති ඉමිනා පන යාිච රතනපරිසිබ්බිතාිච, තාිච භූ ත්ථරණවමෙන
යථානුරූපං  ඤ්චාදීසු ච උපමනතුං වට්ටතීති දීපිතන්ති මවදිතබ්බං. එත්ථ ච
විනයපරියායං පත්වා  රුමක ඨාතබ්බත්තා ඉධ වුත්තනමයමනමවත්ථ
විිච්ඡමයො මවදිතබ්මබො. සුත්තන්තිකමදෙනාය පන  හට්ඨානම්පි වමෙන
වුත්තත්තා මතෙං ෙඞ් ණ්හනත්ථං ‘ඨමපත්වා තූලිකං…මප.… වට්ටතී’ති
වුත්තන්තිඅපමර. 

අජිනචම්ක හීතිඅජිනමි චම්ම හි.තාිච කිරචම් ාිචසුඛු තරාිච, තේ ා

දුපට්ටතිපට්ටාිචකත්වා සිබ්බන්ති. මතන වුත්තං ‘අජිනප්පකවණී’ති. උත්තරං

උපරිභා ං ඡාමදතීති උත්තරච්ඡකදො, විතානං, තඤ්ච මලොහිතවිතානං

ඉධාධිප්මපතන්තිආහ ‘උපරිබ්ද්කධනරත්තවිතාකනනා’ති, ‘රත්තවිතාමනසුච
කාොවං වට්ටති, කුසුම්භාදිරත්තම ව න වට්ටතී’ති  ණ්ඨිපමදසු වුත්තං. 

 හාඋපධානන්ති ප ාණාතික්කන්තං උපධානං. එත්ථ ච කිඤ්චාපි 
දීඝිචකායට්ඨකථායං ‘අමලොහිතකාිච ද්මවපි වට්ටන්තිමයව, තමතො උත්තරි
ලභිත්වා අඤ්මඤෙං දාතබ්බාිච. දාතු ෙක්මකොන්මතො  ඤ්මච තිරියං
අත්ථරිත්වා උපරිප්චත්ථරණං දත්වා ිචපජ්ජිතුම්පි ලභතී’ති අවිමෙමෙන
වුත්තං, මෙනාෙනක්ඛන්ධකවණ්ණනායං(චූ ව.අට්ඨ. 297) පන‘අගිලානේෙ
සීසූපධානඤ්චපාදූපධානඤ්චාතිද්වයම වවට්ටති.ගිලානේෙ බිම්මබොහනාිච
ෙන්ථරිත්වා උපරි ච ප්චත්ථරණං දත්වා ිචපජ්ජිතුම්පි වට්ටතී’ති වුත්තත්තා
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ගිලාමනොමයව  ඤ්මච තිරියං අත්ථරිත්වා ිචපජ්ජිතුං වට්ටතීති මවදිතබ්බං. 

අභිනිස්සාය නිසීදිතුන්ති අපේොය ිචසීදිතු’’න්ති එත්තමකො විිච්ඡමයො
ොරත්ථදීපිචයංආ මතො. 

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.254) – පන වාළරූපානීති

ආහරි ාිච වා රූපාිච. චතුරඞ්ගුලාධිොනීති උද්දමලොමීඑකන්තමලොමීහි
විමෙෙදේෙනං. චතුරඞ්ගුලමතො හි ඌනාිච කිර උද්දමලොමීආදීසු පවිෙන්ති. 

වානචිකත්රො උණ්ණා යත්ථරකණොති නානාවණ්මණහි උණ්ණා යසුත්මතහි

භිත්ති්මඡදාදිවමෙන වායිත්වා කතචිත්තත්ථරමණො. ඝනපුප්ඵකෙොති

බහලරාම ො. පෙකතූලිොති තූලපුණ්ණා භිසි. විෙකොති සීහරූපාදිවමෙන

වානචිත්රාව  ය්හති. ‘‘උද්දකලොමීති උභමතොදෙං උණ්ණා යත්ථරණං. 

එෙන්තකලොමීති එකන්තදෙං උණ්ණා යත්ථරණ’’න්ති දීඝිචකායට්ඨකථායං

වුත්තං. කෙොකසයයෙට්ටිස්ස යන්ති මකොසියසුත්තානං අන්තරා 
සුවණ්ණ යසුත්තාිච පමවමෙත්වා වීතං, සුවණ්ණසුත්තං කිර කට්ටිේෙං
කෙටන්ති ච වු්චති. මතමනව ‘‘මකොමෙයයකෙට ය’’න්ති

ආචරියධම් පාලත්මථමරන වුත්තන්ති වදන්ති. රතනපරිසිබ්බිතන්ති

සුවණ්ණලිත්තං. සුද්ධකෙොකසයයන්තිරතනපරිසිබ්බනරහිතං. 

අජිනමි චම් ානං අතිසුඛු ත්තා දුපට්ටතිපට්ටාිච කත්වා සිබ්බන්තීති

වුත්තං ‘‘අජිනප්පකවණී’’ති. රත්තවිතාකනනාතිෙබ්බරත්මතන විතාමනන.යං
පන නානාවණ්ණං වානචිත්තං වා මලපචිත්තං වා, තං වට්ටති.

උභමතොමලොහිතකූපධාමනපි එමෙව නමයො. චිත්රං වාති ඉදං පන ෙබ්බථා
කප්පියත්තා වුත්තං, න පන උභමතොඋපධාමනසු අකප්පියත්තා. න හි
මලොහිතකෙද්මදො චිත්මත වට්ටති. පටලිග් හමණමනව චිත්තකේෙපි
අත්ථරණේෙ ෙඞ් මහතබ්බප්පෙඞ් මතො. කාොවං පන මලොහිතඞ් මවොහාරං

න  ්ඡති, තේ ා විතාමනපි උභමතොඋපධාමනපි වට්ටති. සකච 

ප ාණයුත්තන්තිආදි අඤ්ඤේෙ ප ාණාතික්කන්තේෙ බිම්මබොහනේෙ 
පටික්ඛිත්තභාවදේෙනත්ථං වුත්තං, න පන
උ්චාෙයන හාෙයනභාවදේෙනත්ථං තථා අවුත්තත්තා, තං පන උපධානං
උමපොෙථිකානං හට්ඨානංවට්ටති.උ්චාෙයන හාෙයනම වහි තදාමතෙං
න වට්ටති. දීඝිචකායට්ඨකථාදීසු කිඤ්චාපි ‘‘ඨමපත්වා තූලිකං ෙබ්බාමනව 
ම ොනකාදීිච රතනපරිසිබ්බිතාිච න වට්ටන්තී’’ති වුත්තං, විනයට්ඨකථා එව

පනකප්පියාකප්පියභාමවප ාණන්ති මහතබ්බං. අභිනිස්සායාතිඅපේොයාති
වුත්තං. 
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පටුන 

පාසාදපරිකභො ෙථා 

පාොදපරිමභො කථායං ොරත්ථදීපිචයං වජිරබුද්ධිටීකායඤ්ච න කිඤ්චි 
වුත්තං. වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. චූ වග්  2.320) පන 

‘‘සුවණ්ණරජතාදිවිචිත්රානීති ෙඞ්ඝිකමෙනාෙනං ෙන්ධාය වුත්තං. පුග් ලිකං
පන සුවණ්ණාදිවිචිත්රං භික්ඛුේෙ ෙම්පටි්ඡිතුම ව න වට්ටති ‘න මකනචි
පරියාමයන ජාතරූපරජතං ොදිතබ්බ’න්ති ( හාව. 299) වුත්තත්තා.
මතමනමවත්ථ අට්ඨකථායං (චූ ව. අට්ඨ. 320) ‘ෙඞ්ඝිකවිහාමර වා
පුග් ලිකවිහාමර වා’ති වුත්තං. ම ොනකාදිඅකප්පියභණ්ඩවිෙමය එව වුත්තං
එකභික්ඛුේෙපිමතෙං හමණමදොොභාවා’’ති වුත්තං. 

උපාහනෙථා 

උපාහනකථායං ‘‘අද්දාරිට්ඨෙවණ්ණාති අභිනවාරිට්ඨඵලවණ්ණා, 

උදමකන තින්තකාකපත්තවණ්ණාතිපි වදන්ති. උණ්ණාහි ෙතපාදුොති 
උණ්ණාමලො  යකම්බමලහි, උණ්ණාමලොම හි එව වා කතපාදුකා. 

ොළසීකහොති කා මුඛවානරජාති. මෙෙම ත්ථ පාළිමතො ච අට්ඨකථාමතො ච 
සුවිඤ්මඤයයම වා’’තිොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ.ටී. හාවග් 3.246) වුත්තං. 

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.246) පන ‘‘අද්දාරිට්ඨෙවණ්ණාති

අල්ලාරිට්ඨඵලවණ්ණා, තින්තකාකපක්ඛවණ්ණාතිපි වදන්ති. රජනන්ති 

උපරිලිත්තනීලාදිවණ්ණං ෙන්ධාය වුත්තං. මතනාහ ‘කචොළකෙන 

පුඤ්ඡිත්වා’ති. තඤ්හි තථා පුඤ්ඡිමත වි ්ඡති. යං පන චම් ේෙ 
දුග් න්ධාපනයනත්ථංකා රත්තාදිරජමනහිරඤ්ජිතත්තාකා රත්තාදිවණ්ණං
මහොති, තං මචො ාදීහි අපමනතුං න ෙක්කා චම්  තිකම ව, තේ ා තං

වට්ටතීති දට්ඨබ්බං. ඛල්ලෙන්ති ෙබ්බපණ්හිපිධානචම් ං අපරි  නත්ථං

පණ්හියා උපරිභාම  අපිධාය ආමරොපනබන්ධන ත්තං වට්ටති. විචිත්රාති 
ෙණ්ඨානමතො විචිත්රපට්ටා අධිප්මපතා, න වණ්ණමතො ෙබ්බමෙො
අපමනතබ්මබසු ඛල්ලකාදීසු පවිට්ඨත්තා. බි ාලෙදිෙමුඛත්තා  හාඋලූකා 

පක්ඛිබිළාලාති වු්චන්ති, මතෙං චම් ං නා  පක්ඛමලො ම ව. උණ්ණාහි 

ෙතපාදුොති එත්ථ උණ්ණා යකම්බමලහි කතපාදුකා ෙඞ් ය්හන්ති. 

ොළසීකහොති කා මුඛවානරජාති. චම් ංනවට්ටතීතිිචසීදනත්ථරණංකාතුංන
වට්ටති, භූ ත්ථරණාදිවමෙනපරිමභොම ොවට්ටමතවා’’තිවුත්තං. 

වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී.  හාවග්  259) පන ‘‘මි  ාතුකෙොති තේෙ

නා ං, වාතමිම ොති ච තේෙ නා ං. ‘ොළසීකහො කා මුමඛො කපී’ති ලිඛිතං. 

චම් ං න වට්ටතීති මයන පරියාමයන චම් ං වට්ටිේෙති, මෙො පරමතො
ආවිභවිේෙති. ‘අත්තමනො පුග් ලිකවමෙන ප්චාහාමරො පටික්ඛිත්මතො’ති
වුත්තං. ‘න, භික්ඛමව, කිඤ්චිචම් ංධාමරතබ්බ’න්තිඑත්තාවතාසිද්මධ ‘න, 
භික්ඛමව, ම ොචම් ’න්ති ඉදං පරමතො ‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
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පටුන 

ෙබ්බප්චන්තිම සු ජනපමදසු චම් ාිච අත්ථරණානී’ති ( හාව. 259) එත්ථ
අනු තිප්පෙඞ් භයාවුත්තන්ති මවදිතබ්බ’’න්තිවුත්තං. 

යානෙථා 

යානකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, පුරිෙයුත්තං හත්ථවට්ටක’’න්ති
( හාව.253) එත්ථඅනුජානාමි, භික්ඛමව, පුරිෙයුත්තං, අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
හත්ථවට්ටකන්ති එවං ප්මචකං වාකයපරිෙ ාපනං අධිප්මපතන්ති ආහ 

‘‘පුරිසයුත්තං ඉත්ථිසාරථි වා…කප.… පුරිසා වා, වට්ටකකයවා’’ති. 

‘‘පීඨෙසිවිෙන්තිපීඨකයානං. පාටඞ්කින්තිඅන්මදොලිකාමයතං අධිවචන’’න්ති

ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.  හාවග්  3.253) වුත්තං, ‘‘පීඨෙසිවිෙන්ති 

ඵලකාදිනා කතං පීඨකයානං. පටකපොතලිෙං අන්මදොලිකා. ෙබ්බම්පි යානං
උපාහමනනපි  න්තුං අෙ ත්ථේෙ ගිලානේෙ අනුඤ්ඤාත’’න්ති
වි තිවිමනොදිචයං (වි.වි.ටී. හාවග් 2.253). 

චීවරෙථා 

57. චීවරකථායං ‘‘අහතෙප්පානන්ති එකවාරමධොතානං. උතුද්ධටානන්ති
උතුමතො දීඝකාලමතො උද්ධටානං හතවත්ථකානං, පිමලොතිකානන්ති වුත්තං

මහොති. පාපණිකෙති අන්තරාපණමතො පතිතපිමලොතිකචීවමර. උස්සාකහො

ෙරණීකයොතිපරිමයෙනාකාතබ්බා. පරි්මඡමදොපමනත්ථනත්ථි, පට්ටෙතම්පි

වට්ටති.ෙබ්බමිදංොදියන්තේෙ භික්ඛුමනොවමෙනවුත්තං. අග් ළංතුන්නන්ති

එත්ථ උද්ධරිත්වාඅල්ලීයාපනඛණ්ඩං අග් ළං, සුත්මතන ෙංසිබ්බිතං තුන්නං, 

වට්මටත්වා කරණං ඔවට්ටිෙං. ෙණ්ඩුපෙං වු්චති මුද්දිකා. දළීෙම් න්ති
අනුද්ධරිත්වාව උපේෙයං කත්වා අල්ලීයාපනකං වත්ථඛණ්ඩ’’න්ති
අට්ඨකථායං ආ තං. ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.  හාවග්  3.348) පන 

‘‘අච්ඡුකපයයන්ති පතිට්ඨමපයයං. හතවත්ථොනන්ති කාලාතීතවත්ථානං. 

උද්ධරිත්වා අල්ලීයාපනඛණ් න්ති දුබ්බලට්ඨානං අපමනත්වා

අල්ලීයාපනවත්ථඛණ්ඩ’’න්ති වුත්තං. දිගුණං සඞ්ඝාටින්ති දුපට්ටං ෙඞ්ඝාටිං. 

එෙච්චියන්ති එකපට්ටං අග් පට්ටං. අග් ළං අජ්ඣාකපස්සන්ති
ජිණ්ණට්ඨාමනපිමලොතිකඛණ්ඩංලග් ාමපයයං. 

ඡින්නචීවරෙථා 

ඡින්නචීවරකථායං තීසු පන චීවකරසු ද්කව වා එෙං වා ඡින්දිත්වා

ොතබ්බ්න්ති එත්ථ ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, ඡින්නකං ෙඞ්ඝාටිං ඡින්නකං
උත්තරාෙඞ් ං ඡින්නකං අන්තරවාෙක’’න්ති ( හාව. 345) වචනමතො 
පඤ්චඛණ්ඩෙත්තඛණ්ඩාදිවමෙන ඡින්දිත්වාව කාතබ්බං, න අ්ඡින්දිත්වාති

අත්මථො. සකචනප්පකහොක, ද න්තුෙපට්ටංදාතබ්බ්න්තිඑත්ථයදි ඡින්දිත්වා
කමත තිණ්ණම්පි චීවරානං අත්ථාය ොටමකො නප්පමහොති, ද්මව චීවරාිච 
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ඡින්නකාිචකාතබ්බාිච, එකං චීවරං අ්ඡින්නකං කත්තබ්බං. ද්වීසු චීවමරසු 
ඡින්දිත්වා කමතසු ොටමකොනප්පමහොති, ද්මව චීවරාිච අ්ඡින්නකාිච, එකං
චීවරං ඡින්නකං කාතබ්බං. එකේමිම්පි චීවමර ඡින්දිත්වා කමත ොටමකො
නප්පමහොති, එවං ෙති අ්ඡින්දිත්වා ආ න්තුකපට්ටං දාතබ්බන්ති අත්මථො.

ත ත්ථං පාළියා ොමධතුං ‘‘වුත්තඤ්කහත’’න්තිආදි ාහ. තත්ථ අන්වාධිෙම්පි

දකරොකපතුන්ති එවං අප්පමහොන්මත ෙති ආ න්තුකපට්ටම්පි ආමරොමපතුං
අනුජානාමීතිඅත්මථො. 

අෙප්පියචීවරෙථා 

අකප්පියචීවරකථායං ‘‘නග්ගියං කුෙචීරං ඵලකචීරං මකෙකම්බලං 
වා කම්බලං උලූකපක්ඛිකං අජිනක්ඛිප’’න්ති ඉ ාිච තිත්ථියෙ ාදානත්තා 

ථුල්ල්චයවත්ථූනීතිභ වතා පටික්ඛිත්තාිච. තත්ථ නග්ගියන්තිනග් භාමවො

අමචලකභාමවො. කුසචීරන්ති කුමෙන  න්මථත්වා කතචීවරං. වාෙචීරන්ති

තාපොනං වක්කලං. ඵලෙචීරන්ති ඵලකෙණ්ඨානාිච ඵලකාිච සිබ්බිත්වා

කතචීවරං. කෙසෙම්බ්ලන්ති මකමෙහි තන්මත වායිත්වා කතකම්බලං. 

වාලෙම්බ්ලන්ති චා රීවාමලහි වායිත්වා කතකම්බලං. උලූෙපක්ඛිෙන්ති 

උලූකෙකුණේෙ පක්මඛහි කතිචවාෙනං. අජිනක්ඛිපන්ති ෙමලො ං ෙඛුරං
අජිනමි චම් ං. තාිච තිත්ථියද්ධජභූතාිච අචීවරභාමවන පාකටානීති
ආචරිමයන ඉධ න වුත්තාිච. මපොත්ථමකො පන අපාකමටොති තං වත්වා

ෙබ්බනීලකාදීිච දුක්කටවත්ථුකාිච වුත්තාිච. ‘‘කපට්ටචීවරස්ස වා  ජ්කඣ

දාතබ්බ්ානී’’ති වුත්තත්තා තිපට්ටචීවරං ධාමරතුං වට්ටතීති සිද්ධං.
තිපට්ටාදීනඤ්ච බහුපට්ටචීවරානං අන්තමර ඊදිොිච අොරුප්පවණ්ණාිච

පටපිමලොතිකාිචකාතබ්බානීතිදේමෙති. ෙඤ්චුෙං නා සීෙමතොපටිමුඤ්චිත්වා

කායාරු ්හවත්ථං. මතනාහ ‘‘ඵාකලත්වා රජිත්වා පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටතී’’ති. 

කවඨනන්තිසීෙමවඨනං. කරීටන්ති කුටං. තේෙවිමෙෙංදේමෙතුං ‘‘කරීටෙං

පනා’’තිආදි ාහ. 

චීවරවිචාරණෙථා 

චීවරවිචාරණකථායං ‘‘පණ්ඩිමතො, භික්ඛමව, ආනන්මදො,  හාපඤ්මඤො, 
භික්ඛමව, ආනන්මදො. යත්ර හි නා   යා ෙංඛිත්මතන භාසිතේෙ විත්ථාමරන
අත්ථං ආජාිචේෙති, කුසිම්පි නා  කරිේෙති, අඩ්ඪකුසිම්පි නා  කරිේෙති, 
 ණ්ඩලම්පි නා කරිේෙති, අඩ්ඪ ණ්ඩලම්පිනා කරිේෙති, විවට්ටම්පිනා 
කරිේෙති, අනුවිවට්ටම්පි නා  කරිේෙති, ගීමවයයකම්පි නා  කරිේෙති, 
ජඞ්මඝයයකම්පි නා  කරිේෙති, බාහන්තම්පි නා  කරිේෙති, ඡින්නකං
භවිේෙති, ෙත්ථලූඛං ෙ ණොරුප්පං ප්චත්ථිකානඤ්ච අනභි්ඡිත’’න්ති
( හාව. 345) වචනමතො ‘‘පේෙසි ත්වං, ආනන්ද,   ධමඛත්තං අ්ඡිබද්ධං
පාළිබද්ධං  රියාදබද්ධං සිඞ්ඝාටකබද්ධ’’න්ති භ වමතො ෙංඛිත්මතන
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වුත්තවචනං සුත්වා ආයේ ා ආනන්මදො භ වමතො අජ්ඣාෙයානුරූපං
ෙම්බහුලානං භික්ඛූනං චීවරං ෙංවිදහි. තථා ඉදාිචපි එවරූපං චීවරං 
ෙංවිදහිතබ්බං. 

තත්ථ ‘‘අච්ඡිබ්ද්ධන්ති චතුරේෙමකදාරබද්ධං. පාළිබ්ද්ධන්තිආයා මතොච

විත්ථාරමතො ච දීඝ රියාදබද්ධං.  රියාදබ්ද්ධන්ති අන්තරන්තරා 

රේෙ රියාදබද්ධං. සිඞ්ඝාටෙබ්ද්ධන්ති  රියාදාය  රියාදං විිචවිජ්ඣිත්වා

 තට්ඨාමන සිඞ්ඝාටකබද්ධං, චතුක්කෙණ්ඨානන්ති අත්මථො. යත්ර හි නා ාති

මයො නා . කුසිම්පි නා ාතිආදීසු කුසීති ආයා මතො ච විත්ථාරමතො ච 

අනුවාතාදීනං දීඝපට්ටානම තං අධිවචනං. අඩ්ඪකුසීති 

අන්තරන්තරාරේෙපට්ටානං නා ං.  ණ් ලන්ති පඤ්චඛණ්ඩිකේෙ චීවරේෙ

එමකකේමිං ඛණ්මඩ  හා ණ්ඩලං. අඩ්ඪ ණ් ලන්ති ඛුද්දක ණ්ඩලං. 

විවට්ටන්ති  ණ්ඩලඤ්ච අඩ්ඪ ණ්ඩලඤ්ච එකමතො කත්වා සිබ්බිතං 

 ජ්ඣි ඛණ්ඩං. අනුවිවට්ටන්ති තේෙ උමභොසු පේමෙසු ද්මව ඛණ්ඩාිච. 

ගීකවයයෙන්ති ගීවාමවඨනට්ඨාමන ද ්හීකරණත්ථං අඤ්ඤසුත්තෙංසිබ්බිතං 

ආ න්තුකපට්ටං. ජඞ්කඝයයෙන්ති ජඞ්ඝපාපුණනට්ඨාමන තමථව ෙංසිබ්බිතං

පට්ටං. ගීවාට්ඨාමනචජඞ්ඝට්ඨාමනචපට්ටානම තංනා න්ති. බ්ාහන්තන්ති
අනුවිවට්ටානං බහි එමකකං ඛණ්ඩං. ඉති පඤ්චඛණ්ඩිකචීවමරමනතං

විචාරිතන්ති. අථ වා අනුවිවට්ටන්ති විවට්ටේෙ එකපේෙමතො ද්වින්නං

එකපේෙමතො ද්වින්නන්ති චතුන්නම්පි ඛණ්ඩානම තං නා ං. බ්ාහන්තන්ති
සුප්ප ාණංචීවරං පාරුපන්මතනෙංහරිත්වාබාහායඋපරිඨපිතාඋමභොඅන්තා
බහිමුඛා තිට්ඨන්ති, මතෙං එතං නා ං. අයම ව හි නමයො  හාඅට්ඨකථායං
වුත්මතො’’තිඅට්ඨකථායං( හාව.අට්ඨ.345) ආ මතො. 

චීවරසිබ්බ්නෙථා 

දණ්ඩකථිමනනචීවරසිබ්බනකථායං – මතන මඛො පන ෙ මයන භික්ඛූ
තත්ථ තත්ථ ඛීලං ිචක්ඛිචත්වා ෙම්බන්ධිත්වා චීවරං සිබ්මබන්ති, චීවරං
විකණ්ණංමහොති.භ වමතො එත ත්ථංආමරොමචසුං – අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
කථිනං කථිනරජ්ජුං, තත්ථ තත්ථ ඔබන්ධිත්වා චීවරං සිබ්මබතුන්ති. විෙම 
කථිනං පත්ථරන්ති, කථිනංපරිභිජ්ජති…මප.… න, භික්ඛමව, විෙම කථිනං
පත්ථරිතබ්බං, මයො පත්ථමරයය, ආපත්තිදුක්කටේොති. 

ඡ ායකථිනංපත්ථරන්ති, කථිනංපංසුකිතංමහොති.අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
තිණෙන්ථාරකන්ති.කථිනේෙඅන්මතොජීරති.අනුජානාමි, භික්ඛමව, අනුවාතං 
පරිභණ්ඩං ආමරොමපතුන්ති. කථිනං නප්පමහොති. අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
දණ්ඩකථිනංබිදලකං ෙලාකංවිනන්ධනරජ්ජුංවිනන්ධනසුත්තකංවිනන්ධිත්වා
චීවරංසිබ්මබතුන්ති. සුත්තන්තරිකාමයොවිෙ ාමහොන්ති.අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
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කළිම්භකන්ති. සුත්තා වඞ්කා මහොන්ති. අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
ම ොඝසුත්තකන්ති. 

මතනමඛො පනෙ මයනභික්ඛූඅමධොමතහිපාමදහිකථිනංඅක්ක න්ති, 
කථිනංදුේෙති.භ වමතොඑත ත්ථංආමරොමචසුං– න, භික්ඛමව, අමධොමතහි
පාමදහිකථිනං අක්කමිතබ්බං, මයොඅක්කම යය, ආපත්තිදුක්කටේොති. 

මතන මඛො පන ෙ මයන භික්ඛූ අල්මලහි පාමදහි කථිනං අක්ක න්ති, 
කථිනං දුේෙති. භ වමතො එත ත්ථං ආමරොමචසුං – න, භික්ඛමව, අල්මලහි
පාමදහිකථිනංඅක්කමිතබ්බං, මයොඅක්කම යය, ආපත්තිදුක්කටේොති. 

මතනමඛො පනෙ මයනභික්ඛූෙඋපාහනාකථිනං අක්ක න්ති, කථිනං 
දුේෙති. භ වමතො එත ත්ථං ආමරොමචසුං – න, භික්ඛමව, ෙඋපාහමනන
කථිනංඅක්කමිතබ්බං. මයොඅක්කම යය, ආපත්තිදුක්කටේොති. 

මතන මඛො පන ෙ මයන භික්ඛූ චීවරං සිබ්බන්තා අඞ්ගුලියා
පටිග් ණ්හන්ති, අඞ්ගුලිමයොදුක්ඛාමහොන්ති.භ වමතොඑත ත්ථංආමරොමචසුං 
– අනුජානාමි, භික්ඛමව, පටිග් හන්ති. 

මතන මඛො පන ෙ මයන ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ උ්චාවමච පටිග් මහ 
ධාමරන්ති සුවණ්ණ යං රූපිය යං.  නුේො උජ්ඣායන්ති ඛීයන්ති
විපාමචන්ති ‘‘මෙයයථාපි ගිහී කා මභොගිමනො’’ති. භ වමතො එත ත්ථං
ආමරොමචසුං– න, භික්ඛමව, උ්චාවචාපටිග් හාධාමරතබ්බා, මයොධාමරයය, 
ආපත්ති දුක්කටේොති. අනුජානාමි, භික්ඛමව, අට්ඨි යං…මප.… 
ෙඞ්ඛනාභි යන්ති. 

මතන මඛො පන ෙ මයන සූචිමයොපි ෙත්ථකාපි පටිග් හාපි නේෙන්ති. 
භ වමතො එත ත්ථං ආමරොමචසුං – අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
ආමවෙනවිත්ථකන්ති. ආමවෙනවිත්ථමක ෙ ාකුලා මහොන්ති. භ වමතො
එත ත්ථං ආමරොමචසුං – අනුජානාමි, භික්ඛමව, පටිග් හථවිකන්ති.
අංෙබද්ධමකො න මහොති…මප.… අනුජානාමි, භික්ඛමව, අංෙබද්ධකං 
බන්ධනසුත්තකන්ති. 

මතනමඛොපනෙ මයනභික්ඛූඅබ්මභොකාමෙචීවරංසිබ්බන්තාසීමතනපි 
උණ්මහනපි කිල න්ති. භ වමතො එත ත්ථං ආමරොමචසුං – අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, කථිනොලං කථින ණ්ඩපන්ති. කථිනොලා නීචවත්ථුකා මහොති, 
උදමකන ඔත්ථරීයති. භ වමතො එත ත්ථං ආමරොමචසුං – අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, උ්චවත්ථුකං කාතුන්ති. චමයො පරිපතති. අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
චිිචතුං තමයො චමය ඉට්ඨකචයං, සිලාචයං, දාරුචයන්ති. ආමරොහන්තා 
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විහඤ්ඤන්ති. අනුජානාමි, භික්ඛමව, තමයො මෙොපාමන ඉට්ඨකමෙොපානං, 
සිලාමෙොපානං, දාරුමෙොපානන්ති. ආමරොහන්තා පරිපතන්ති. අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, ආලම්බනබාහන්ති. කථිනොලාය තිණචුණ්ණං පරිපතති. 
අනුජානාමි, භික්ඛමව, ඔගුම්මඵත්වා උල්ලිත්තාවලිත්තං කාතුං මෙතවණ්ණං
කා වණ්ණං ම රුකපරිකම් ං  ාලාකම් ං ලතාකම් ං  කරදන්තකං
පඤ්චපටිකංචීවරරජ්ජුන්ති. 

මතන මඛො පන ෙ මයන භික්ඛූ චීවරං සිබ්මබත්වා තමථව කථිනං 
උජ්ඣිත්වාපක්ක න්ති, උන්දූමරහිපිඋපචිකාහිපිඛජ්ජති.භ වමතොඑත ත්ථං 
ආමරොමචසුං– අනුජානාමි, භික්ඛමව, කථිනංෙඞ්ඝරිතුන්ති.කථිනංපරිභිජ්ජති. 
අනුජානාමි, භික්ඛමව, ම ොඝංසිකාය කථිනං ෙඞ්ඝරිතුන්ති. කථිනං
විිචමවඨියති. අනුජානාමි, භික්ඛමව, බන්ධනරජ්ජුන්ති. 

මතනමඛොපනෙ මයනභික්ඛූකුට්මටපිථම්මභපිකථිනංඋේොමපත්වා 
පක්ක න්ති, පරිපතිත්වාකථිනංභිජ්ජති.භ වමතොඑත ත්ථංආමරොමචසුං– 
අනුජානාමි, භික්ඛමව, භිත්තිඛීමල වා නා දන්මත වා ලග්ම තුන්ති. අයං
ඛුද්දකවත්ථුඛන්ධමක ආ මතොපාළිපාමඨො. 

‘‘ෙථිනන්ති ිචේමෙණිම්පි, තත්ථ අත්ථරිතබ්බකටොරකකිලඤ්ජානං

අඤ්ඤතරම්පි. ෙථිනරජ්ජුන්ති යාය දුපට්ටචීවරං සිබ්බන්තා කථිමන චීවරං 

විබන්ධන්ති. ෙථිනංනප්පකහොතීතිදීඝේෙභික්ඛුමනොප ාමණන කතංකථිනං
ඉත්තරේෙභික්ඛුමනොචීවරංපත්ථරිය ානංනප්පමහොති, අන්මතොමයවමහොති, 

දණ්ඩමකනපාපුණාතීතිඅත්මථො. දණ් ෙථිනන්තිතේෙ ජ්මඣ ඉත්තරේෙ
භික්ඛුමනො ප ාමණන අඤ්ඤං ිචේමෙණිං බන්ධිතුං අනුජානාමීති අත්මථො. 

බිදලෙන්ති දණ්ඩකථිනප්ප ාමණන කටොරකේෙ පරියන්මත පටිෙංහරිත්වා

දුගුණකරණං. සලාෙන්ති දුපට්ටචීවරේෙ අන්තමර පමවෙනෙලාකං. 

විනන්ධනරජ්ජුන්ති  හාිචේමෙණියා ෙද්ධිං ඛුද්දකිචේමෙණිං විනන්ධිතුං

රජ්ජුං. විනන්ධනසුත්තෙන්තිඛුද්දකිචේමෙණියාචීවරංවිනන්ධිතුං සුත්තකං. 

විනන්ධිත්වා චීවරං සිබ්බිතුන්ති මතන සුත්තමකනතත්ථ චීවරං විනන්ධිත්වා 

සිබ්මබතුං. විස ා කහොන්තීති කාචි ඛුද්දකා මහොන්ති, කාචි  හන්තා. 

ෙළිම්භෙන්ති ප ාණෙඤ්ඤාකරණං යං කිඤ්චි තාලපණ්ණාදිං. 

ක ොඝසුත්තෙන්ති වඩ්ඪකීනං දාරූසු කා සුත්මතන විය හලිද්දිසුත්මතන

ෙඤ්ඤාකරණං. අඞ්ගුලියා පටිග් ණ්හන්තීති සූචිමුඛං අඞ්ගුලියා පටි්ඡන්ති. 

පටිග් හන්ති අඞ්ගුලිමකොෙකං. දකවසනවිත්ථෙං නා  යං කිඤ්චි

පාතිචඞ්මකොටකාදි. උච්චවත්ථුෙන්ති පංසුං ආකිරිත්වා උ්චවත්ථුකං කාතුං 

අනුජානාමීති අත්මථො. ඔගුම්කඵත්වා උල්ලිත්තාවලිත්තං ොතුන්ති ඡදනං
ඔධුිචත්වා ඝනදණ්ඩකංකත්වා අන්මතො මචව බහි ච  ත්තිකාය ලිම්පිතුන්ති

අත්මථො. ක ොඝංසිොයාතිමවළුංවා රුක්ඛදණ්ඩකං වාඅන්මතොකත්වාමතන
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ෙද්ධිං ෙංහරිතුන්ති අත්මථො. බ්න්ධනරජ්ජුන්ති තථා ෙංහරිතේෙ 
බන්ධනරජ්ජු’’න්තිඅයංඅට්ඨකථාපාමඨො(චූ ව.අට්ඨ.256). 

‘‘අනුවාතං පරිභණ් න්ති කිලඤ්ජාදීසු කමරොතීති  ණ්ඨිපමදසු වුත්තං. 

බිදලෙන්ති දුගුණකරණෙඞ්ඛාතේෙ කිරියාවිමෙෙේෙ අධිවචනං. කේෙ
දුගුණකරණං? මයන කිලඤ්ජාදිනා  හන්තං කථිනං අත්ථතං, තේෙ. තඤ්හි

දණ්ඩකථිනප්ප ාමණනපරියන්මතෙංහරිත්වා දුගුණංකාතබ්බං. පටිග් හන්ති

අඞ්ගුලිකඤ්චුකං. පාක නා පටිග් හෙණ්ඨාමනනකමතොභාජනවිමෙමෙො. න 

සම් තීති නප්පමහොති. නීචවත්ථුෙං චිනිතුන්ති බහිකුට්ටේෙ ෙ න්තමතො
නීචවත්ථුකංකත්වාචිිචතු’’න්තිොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ. ටී.චූ වග් 3.260-
262). 

‘‘නිස්කසණිම්පීතිචතූහිදණ්මඩහි චීවරප්ප ාමණනආයතචතුරේෙංකත්වා
බද්ධපටලම්පි. එත්ථ හි චීවරමකොටිමයො ෙ කං බන්ධිත්වා චීවරං යථාසුඛං

සිබ්බන්ති. තත්ථ අත්ථරිතබ්බ්න්ති තේො ිචේමෙණියා උපරි චීවරේෙ
උපත්ථම්භනත්ථාය අත්ථරිතබ්බං. කථිනෙඞ්ඛාතාය ිචේමෙණියා චීවරේෙ

බන්ධනකරජ්ජුකථිනරජ්ජූති  ජ්ඣි පදමලොපීෙ ාමෙොතිආහ ‘‘යායා’’තිආදි. 
තත්ථ යේ ා ද්වින්නං පටලානං එකේමිං අධිමක ජාමත තත්ථ වලිමයො
මහොන්ති, තේ ා දුපට්ටචීවරේෙ පටලද්වයම්පි ෙ කං කත්වා බන්ධනකරජ්ජු

කථිනරජ්ජූති මවදිතබ්බං. පාළියං (චූ ව. 256) ෙථිනස්ස අන්කතො ජීරතීති
කථිමන බද්ධේෙචීවරේෙපරියන්මතොජීරතී’’තිවි තිවිමනොදිචයංවුත්තං. 

‘‘බිදලෙං නා දිගුණකරණෙඞ්ඛාතේෙ කිරියාවිමෙෙේෙඅධිවචනං.කේෙ
දිගුණකරණං? මයන කිලඤ්ජාදිනා  හන්තං කථිනං අත්ථතං, තේෙ. තඤ්හි
දණ්ඩකථිනප්ප ාමණන පරියන්මත ෙංහරිත්වා දිගුණං කාතබ්බං, අඤ්ඤථා
ඛුද්දකචීවරේෙ අනුවාතපරිභණ්ඩාදිවිධානකරමණ හත්ථේෙ ඔකාමෙො න
මහොති. ෙලාකායෙති ද්වින්නං චීවරානං අඤ්ඤතරංඤත්වාසිබ්බිතාසිබ්බිතං
සුඛං පඤ්ඤායති. දණ්ඩකථිමන කමත න බහූහි ෙහාමයහි පමයොජනං.
‘අෙංකුටිත්වා චීවරං ෙ ං මහොති, මකොණාපි ෙ ා මහොන්තී’ති ලිඛිතං, 
‘හලිද්දිසුත්මතන ෙඤ්ඤාකරණ’න්ති වුත්තත්තා ‘හලිද්දිසුත්මතන චීවරං

සිබ්මබතුම්පිවට්ටතී’තිසිද්ධං.තත්ථහිමකචි අකප්පියෙඤ්ඤිමනො. පටිග් කහො 

නා  අඞ්ගුලිමකොමෙො. පාතීති පටිග් හෙණ්ඨානං. පටිග් හථවිෙන්ති 
අඞ්ගුලිමකොෙථවික’’න්ති වජිරබුද්ධිටීකායං(වජිර.ටී.චූ වග් 256) ආ තං. 

 හපකචීවරාදිෙථා 

 හපතිචීවරාදිකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව,  හපතිචීවරං, මයො ඉ්ඡති, 
පංසුකූලිමකො මහොතු, මයො ඉ්ඡති,  හපතිචීවරං ොදියතු, ඉතරීතමරනපාහං, 
භික්ඛමව, ෙන්තුට්ඨිං වණ්මණමී’’ති ( හාව. 337) වචනමතො
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පටුන 

අෙ ාදින්නධුතඞ්ම ො මයො භික්ඛු පංසුකූලං ධාමරතුං ඉ්ඡති, මතන
පංසුකූලිමකන භවිතබ්බං. මයො පන ගිහීහි දින්නං  හපතිචීවරං ොදියිතුං
ඉ්ඡති, මතන  හපතිචීවරොදියමකන භවිතබ්බං. ෙ ාදින්නධුතඞ්ම ො පන
භික්ඛු ‘‘ හපතිචීවරං පටික්ඛිපාමි, පංසුකූලිකඞ් ං ෙ ාදියාමී’’ති

අධිට්ඨහනමතො  හපතිචීවරං ොදියිතුං න වට්ටති.  හපකචීවරන්ති  හපතීහි

දින්නං චීවරං. ඉතරීතකරනපීති අප්පග්මඝනපි  හග්මඝනපි මයන මකනචීති
අත්මථො. 

‘‘ඉතරීතකරනාති ඉතමරන ඉතමරන. ඉතර-ෙද්මදො පන අිචය වචමනො
ද්වික්ඛත්තුං වු්ච ාමනො යංකිඤ්චි-ෙද්මදහි ෙ ානත්මථො මහොතීති වුත්තං 

අප්පග්කඝනපි  හග්කඝනපි කයන කෙනචී’’ති ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.
 හාවග්  3.337), ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, පාවාරං, අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
මකොමෙයයපාවාරං, අනුජානාමි, භික්ඛමව, මකොජව’’න්ති ( හාව. 337) 

වචනමතො පාවාරාදීිචපි ෙම්පටි්ඡිතුං වට්ටති. තත්ථ පාවාකරොති ෙමලො මකො

කප්පාොදිමභමදො. අනුජානාමි, භික්ඛකව, කෙොජවන්ති එත්ථ

පකතිමකොජවම ව වට්ටති,  හාපිට්ඨියමකොජවං න වට්ටති. කෙොජවන්ති

උණ්ණා මයො පාවාරෙදිමෙො. ‘‘ හාපිට්ඨි කෙොජවන්ති හත්ථිපිට්ඨීසු 
අත්ථරිතබ්බතාය ‘ හාපිට්ඨිය’න්ති ලද්ධෙ ඤ්ඤං චතුරඞ්ගුලපුප්ඵං
මකොජව’’න්ති ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.  හාවග්  3.337) වුත්තං.

වි තිවිමනොදිචයම්පි (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.337) ‘‘ හාපිට්ඨියකෙොජවන්ති 
හත්ථිපිට්ඨියං අත්ථරිතබ්බතාය ‘ හාපිට්ඨිය’න්ති ලද්ධෙ ඤ්ඤං 
උණ්ණා යත්ථරණ’’න්තිවුත්තං.වජිරබුද්ධිටීකායං(වජිර.ටී. හාවග් 337) 

පන ‘‘ හාපිට්ඨියකෙොජවං නා  අතිමරකචතුරඞ්ගුලපුප්ඵං කිරා’’ති වුත්තං.
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, කම්බල’’න්ති ( හාව. 338) වචනමතො

අඩ්ඪකාසියාදීිච  හග්ඝාිචපි කම්බලාිච වට්ටන්ති. අඩ්ඪොසියන්ති එත්ථ 

ොසීති ෙහේෙං වු්චති, තංඅග්ඝනමකො කාසිමයො. අයං පන පඤ්ච ෙතාිච
අග්ඝති, තේ ාඅඩ්ඪකාසිමයොති වුත්මතො. 

ඡචීවරෙථා 

ඡචීවරකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, ඡ චීවරාිච මඛො ං කප්පාසිකං
මකොමෙයයංකම්බලංොණංභඞ් ’’න්ති( හාව.339) වචනමතො මඛො ාදීිචඡ

චීවරාිච දුකූලාදීිච ඡ අනුමලො චීවරාිච ච වට්ටන්ති. තත්ථ ‘‘කඛො න්ති

මඛො සුත්මතහි වායිතං මඛො පට්ටචීවරං. ෙප්පාසිෙන්ති කප්පාෙමතො

ිචබ්බත්තසුත්මතහි වායිතං. කෙොකසයයන්ති මකොෙකාරකපාණමකහි

ිචබ්බත්තසුත්මතහි වායිතං. ෙම්බ්ලන්ති උණ්ණා යචීවරං. සාණන්ති 

ොණසුත්මතහිකතචීවරං. භඞ් න්ති මඛො සුත්තාදීිච ෙබ්බාිච, එක්චාිච වා
මිේමෙත්වා කතචීවරං. භඞ් ම්පි වාක යම වාති මකචි. දුකූලං පට්ටුණ්ණං
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මෙො ාරපටං චීනපටං ඉද්ධිජං මදවදින්නන්ති ඉ ාිච පන ඡ චීවරාිච

එමතෙංමයව අනුමලො ානීතිවිසුංනවුත්තාිච. දුකූලඤ්හිොණේෙඅනුමලො ං 

වාක යත්තා. පට්ටුණ්ණමදමෙ ෙඤ්ජාතවත්ථං පට්ටුණ්ණං. 
‘පට්ටුණ්ණමකොමෙයයවිමෙමෙො’තිහි අභිධානමකොමෙ වුත්තං. මෙො ාරමදමෙ

චීනමදමෙ ච ජාතවත්ථාිච කසො ාරචීනපටානි. පට්ටුණ්ණාදීිච තීණි 

මකොමෙයයේෙ අනුමලො ාිච පාණමකහි කතසුත්ත යත්තා. ඉද්ධිජං 
එහිභික්ඛූනංපුඤ්ඤිද්ධියාිචබ්බත්තචීවරං, තංමඛො ාදීනංඅඤ්ඤතරංමහොතීති

මතෙං එව අනුමලො ං. මදවතාහි දින්නං චීවරං කදවදින්නං. කප්පරුක්මඛ 
ිචබ්බත්තං ජාලිිචයා මදවකඤ්ඤාය අනුරුද්ධත්මථරේෙ දින්නවත්ථෙදිෙං, 
තම්පි මඛො ාදීනංමයව අනුමලො ං මහොති මතසු අඤ්ඤතරභාවමතො’’ති
ොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ.ටී. 2.462-463) වුත්තං. 

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී. 1.463) පන ‘‘කඛො න්ති මඛො සුත්මතහි
වායිතං මඛො පටචීවරං, තං වාක යන්ති වදන්ති. කප්පාෙසුත්මතහි වායිතං 

ෙප්පාසිෙං. එවං මෙොිචපි. ෙම්බ්ලන්ති එ කාදීනං මලො  යසුත්මතන

වායිතං පටං. භඞ් න්ති මඛො සුත්තාදීිච ෙබ්බාිච, එක්චාිච වා මිේමෙත්වා
වායිතංචීවරං, භඞ් ම්පිවාක යම වාතිමකචි. දුකූලංපට්ටුණ්ණංමෙො ාරපටං
චීනපටං ඉද්ධිජං මදවදින්නන්ති ඉ ාිච ඡ චීවරාිච එමතෙඤ්මඤව

අනුමලො ානීතිවිසුංනවුත්තාිච. දුකූලඤ්හි ොණේෙඅනුමලො ංවාක යත්තා.
‘පට්ටුණ්ණං මකොමෙයයවිමෙමෙො’ති අභිධානමකොමෙ වුත්තං. මෙො ාරමදමෙ

චීනමදමෙ ච ජාතවත්ථාිච කසො ාරචීනපටානි. පට්ටුණ්ණාදීිච තීණි 

මකොමෙයයේෙ අනුමලො ාිච පාණමකහි කතසුත්ත යත්තා. ඉද්ධිජන්ති
එහිභික්ඛූනං පුඤ්ඤිද්ධියා ිචබ්බත්තචීවරං, කප්පරුක්මඛහි ිචබ්බත්තං, 
මදවදින්නඤ්ච මඛො ාදීනං අඤ්ඤතරං මහොතීති මතෙං ෙබ්මබෙං
අනුමලො ානී’’තිවුත්තං. 

රජනාදිෙථා 

රජනාදිකථායං‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, ඡරජනාිචමූලරජනංඛන්ධරජනං 
තචරජනං පත්තරජනං පුප්ඵරජනං ඵලරජන’’න්ති වචනමතො ඉම සු ඡසු
රජමනසු එකමකන චීවරං රජිතබ්බං, න ඡකමණන වා පණ්ඩු ත්තිකාය වා
රජිතබ්බං. තාය රජිතචීවරං දුබ්බණ්ණං මහොති. ඡරජනානං ෙරූපං මහට්ඨා

පරික්ඛාරකථායං වුත්තම ව. තත්ථ ඡෙකණනාති ම ො මයන. 

පණ්ඩු ත්කොයාති තම්බ ත්තිකාය. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, රජනං පචිතුං
චුල්ලං රජනකුම්භි’’න්ති ( හාව. 344) වචනමතො සීතුදකාය චීවරං න

රජිතබ්බං.තායහිරජිතචීවරංදුග් න්ධංමහොති. තත්ථ සීතුදොතිඅපක්කරජනං
වු්චති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, උත්තරාළුම්පං බන්ධිතු’’න්ති වචනමතො

උත්තරාළුම්පං බන්ධිතුං වට්ටති. තත්ථ උත්තරාළුම්පන්ති වට්ටාධාරකං, 
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රජනකුම්භියා ජ්මඣ ඨමපත්වාතංආධාරකංපරික්ඛිපිත්වාරජනංපක්ඛිපිතුං
අනුජානාමීති අත්මථො. එවඤ්හි කමත රජනං න උත්තරති. තත්ථ 

‘‘රජනකුම්භියා ජ්කඣ ඨකපත්වාතිඅන්මතොරජනකුම්භියා ජ්මඣඨමපත්වා.
එවංවට්ටාධාරමක අන්මතොරජනකුම්භියාපක්ඛිත්මත ජ්මඣඋදකංතිට්ඨති, 

වට්ටාධාරකමතො බහි ෙ න්තා අන්මතොකුම්භියං රජන්ඡල්ලි. පක්ඛිපිතුන්ති 
රජන්ඡල්ලිංපක්ඛිපිතු’’න්තිොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ.ටී.  හාවග් 3.344) 

වුත්තං.වි තිවිමනොදිචයං (වි.වි.ටී. හාවග් 2.344) පන ‘‘එවඤ්හිෙකතති
වට්ටාධාරේෙ අන්මතො රජමනොදකං, බහි ඡල්ලිකඤ්ච කත්වා විමයොජමන

කමත. නඋත්තරතීතිමකවලංඋදකමතො මඵණුට්ඨානාභාවානඋත්තරතී’’ති
වුත්තං. වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර.ටී. හාවග්  344) පන ‘‘ම ො මයආපත්ති
නත්ථි, විරූපත්තාවාරිතං.කුඞ්කු පුප්ඵංනවට්ටතීති වදන්තී’’තිවුත්තං. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, උදමක වා නඛපිට්ඨිකාය වා මථවකං දාතු’’න්ති
( හාව. 344) වචනමතො තථා කත්වා රජනේෙ පක්කාපක්කභාමවො

ජාිචතබ්මබො. තත්ථ උදකෙ වා නඛපිට්ඨිොය වාති ෙමච පරිපක්කං මහොති, 
උදකපාතියා දින්මනො මථමවො ෙහොන විෙරති, නඛපිට්ඨියම්පි අවිෙරන්මතො
තිට්ඨති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, රජනුළුඞ්කං දණ්ඩකථාලක’’න්ති ( හාව.
344) වචනමතො රජනේෙ ඔමලොකනකාමල කුම්භියා රක්ඛණත්ථං

උළුඞ්කදණ්ඩකථාලිකාිච ඉ්ඡිතබ්බාිච.තත්ථ රජනුළුඞ්ෙන්තිරජනඋළුඞ්කං. 

දණ් ෙථාලෙන්ති දණ්ඩම ව දණ්ඩකං. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
රජනමකොලම්බංරජනඝට’’න්ති( හාව.344) වචනමතොතාිචපිඉ්ඡිතබ්බාිච.

තත්ථ රජනකෙොලම්බ්න්ති රජනකුණ්ඩං. තත්ථ රජනකුණ් න්ති
පක්කරජනට්ඨපනකං  හාඝටං. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, රජනමදොණික’’න්ති
( හාව. 344) වචනමතො පාතියම්පි පත්මත චීවමර  ද්දන්මත චීවරේෙ 
පරිභිජ්ජනමතො චීවරරක්ඛණත්ථං රජනමදොණිකා ඉ්ඡිතබ්බා. ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, තිණෙන්ථරක’’න්ති ( හාව. 344) වචනමතො ඡ ාය චීවමර
පත්ථරිය ාමන චීවරේෙ පංසුකිතත්තා තමතො රක්ඛණත්ථං තිණෙන්ථරං
කාතබ්බං. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, චීවරවංෙං චීවරරජ්ජු’’න්ති ( හාව. 344) 
වචනමතොතිණෙන්ථාරමකඋපචිකාදීහිඛජ්ජ ාමන චීවරවංමෙවාචීවරරජ්ජුයා 
වා චීවරං පත්ථරිතබ්බං  ජ්මඣන චීවමර ලග්ගිමත රජනේෙ උභමතො
 ළිතත්තා. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, කණ්මණබන්ධිතු’’න්ති ( හාව.344) වචනමතො
කණ්මණ බන්ධිතබ්බං චීවරේෙ කණ්මණ බන්ධිය ාමන කණ්ණේෙ
ජිණ්ණත්තා. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, කණ්ණසුත්තක’’න්ති ( හාව. 344) 
වචනමතොකණ්ණසුත්තමකන බන්ධිතබ්බංඑවංබන්ධන්මතරජනේෙඑකමතො
 ළිතත්තා. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, ෙම්පරිවත්තකං ෙම්පරිවත්තකං රමජතුං, 
න ච අ්ඡින්මන මථමව පක්කමිතු’’න්ති ( හාව. 344) වචනමතො තථා
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පටුන 

රජිතබ්බං. යාව රජනබින්දු  ළිතං න ඡිජ්ජති, තාව න අඤ්ඤත්ර  න්තබ්බං.
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, උදමක ඔොමරතු’’න්ති ( හාව. 344) වචනමතො

පත්ථින්නං චීවරං උදමක ඔොමරතබ්බං. තත්ථ පත්ථින්නන්ති අතිරජිතත්තා

ථද්ධං. උදකෙ ඔසාකරතුන්ති උදමක පක්ඛිපිත්වා ඨමපතුං. රජමන පන
ිචක්ඛන්මතතංඋදකං ඡඩ්මඩත්වාචීවරං ද්දිතබ්බං.‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
පාණිනා ආමකොමටතු’’න්ති ( හාව. 344) වචනමතො ඵරුෙං චීවරං පාණිනා
ආමකොමටතබ්බං. ‘‘න, භික්ඛමව, අ්ඡින්නකාිච චීවරාිචධාමරතබ්බාිච, මයො
ධාමරයය, ආපත්ති දුක්කටේො’’ති ( හාව. 344) වචනමතො අ්ඡින්නකාිච

චීවරාිච දන්තකාොවාිචන ධාමරතබ්බාිච. තත්ථ දන්තොසාවානීති එකං වා
ද්මවවාවාමරරජිත්වාදන්තවණ්ණාිච ධාමරන්ති. 

අකකරෙචීවරෙථා 

අතිමරකචීවරකථායං ‘‘න, භික්ඛමව, අතිමරකචීවරං ධාමරතබ්බං, මයො
ධාමරයය, යථාධම්ම ො කාමරතබ්මබො’’ති ( හාව. 347) වචනමතො 
ිචට්ඨිතචීවරේමිං උබ්භතේමිං කථිමන දොහමතො පරං අතිමරකචීවරං
ධාමරන්තේෙ ිචේෙග්ගියං පාචිත්තියං. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, දොහපර ං
අතිමරකචීවරං ධාමරතු’’න්ති ( හාව. 347) වචනමතො උබ්භමතපි කථිමන
දොහබ්භන්තමර ධාමරන්තේෙ අත්ථතකථිනානං අනුබ්භමතපි කථිමන
පඤ්ච ාෙබ්භන්තමර තමතො පරම්පි දොහබ්භන්තමර අනත්ථතකථිනානම්පි
දොහබ්භන්තමර අතිමරකචීවරං අනාපත්ති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
අතිමරකචීවරං විකප්මපතු’’න්ති ( හාව. 347) වචනමතො දොහමතො පරං
විකප්මපත්වා අතිමරකචීවරං ධාමරතුං වට්ටති. කිත්තකං පන චීවරං 
විකප්මපතබ්බන්ති? ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, ආයාම න අට්ඨඞ්ගුලං
සු තඞ්ගුමලන චතුරඞ්ගුලවිත්ථතං ප්ඡි ං චීවරං විකප්මපතු’’න්ති ( හාව.
358) වචනමතො ෙබ්බන්තිම නපරි්මඡමදනසු තඞ්ගුමලනඅට්ඨඞ්ගුලායා ං

චතුරඞ්ගුලවිත්ථාරං චීවරං විකප්මපතුං වට්ටති. තත්ථ සු තඞ්ගුලං නා  
 ජ්ඣි පුරිෙඞ්ගුලෙඞ්ඛාමතන වඩ්ඪකීඅඞ්ගුමලන තිවඞ්ගුලං මහොති, 
 නුේොනං පකතිඅඞ්ගුමලන අඩ්ඪපඤ්චකඞ්ගුලං, තේ ා දීඝමතො
වඩ්ඪකීහත්මථන එකහත්ථං පකතිහත්මථන දියඩ්ඪහත්ථං විත්ථාරමතො
වඩ්ඪකීහත්මථන විදත්ථිප්ප ාණං පකතිහත්මථන 
ඡ ඞ්ගුලාධිකවිදත්ථිප්ප ාණං ප්ඡි ං චීවරං විකප්මපතුං වට්ටති, තමතො
ඌනප්ප ාණං නවට්ටති, අධිකප්ප ාණංපනවට්ටතීතිදට්ඨබ්බං. 

අට්ඨවරෙථා 

අට්ඨවරකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, වේසිකොටිකං ආ න්තුකභත්තං
 මිකභත්තං ගිලානභත්තං ගිලානුපට්ඨාකභත්තං ගිලානමභෙජ්ජං ධුවයාගුං 
භික්ඛුිචෙඞ්ඝේෙ උදකොටික’’න්ති වචනමතො ඉ ාිච අට්ඨ දානාිච
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ෙම්පටි්ඡිතුං වට්ටති. තත්ථ ිචක්ඛිත්තචීවරා හුත්වා කායං ඔවේෙන්තානං
භික්ඛූනං නග්ගියං අසුචි මජගු්ඡං පටිකූලං මහොති, තේ ා වේසිකොටිකා
අනුඤ්ඤාතා.ආ න්තුමකොභික්ඛු නවීථිකුෙමලො මහොති, නම ොචරකුෙමලො, 
කිලන්මතො පිණ්ඩාය චරති, තේ ා ආ න්තුකභත්තං අනුඤ්ඤාතං,  මිමකො
භික්ඛුඅත්තමනොභත්තංපරිමයෙ ාමනොෙත්ථාවාවිහායිේෙති, යත්ථවාවාෙං
 න්තුකාම ොභවිේෙති, තත්ථවිකාමලන උප ්ඡිේෙති, කිලන්මතොඅද්ධානං
 මිේෙති, තේ ා  මිකභත්තං. ගිලානේෙ භික්ඛුමනො ෙප්පායාිච මභොජනාිච
අලභන්තේෙ ආබාමධො වා අභිවඩ්ඪිේෙති, කාලකිරියා වා භවිේෙති, තේ ා
ගිලානභත්තං. ගිලානුපට්ඨාමකො භික්ඛු අත්තමනො භත්තං පරිමයෙ ාමනො 
ගිලානේෙ උේසූමර භත්තං නීහරිේෙති, තේ ා ගිලානුපට්ඨාකභත්තං.
ගිලානේෙ භික්ඛුමනො ෙප්පායාිච මභෙජ්ජාිච අලභන්තේෙ ආබාමධො වා 
අභිවඩ්ඪිේෙති, කාලකිරියා වා භවිේෙති, තේ ා ගිලානමභෙජ්ජං. යේ ා
භ වතා අන්ධකවින්මද දොිචෙංමෙ ෙම්පේෙ ාමනන යාගු අනුඤ්ඤාතා, 
තේ ාධුවයාගු.යේ ා  ාතු ා ේෙනග්ගියංඅසුචිමජගු්ඡංපටිකූලංමහොති, 
තේ ාභික්ඛුිචෙඞ්ඝේෙ උදකොටිකාඅනුඤ්ඤාතා. 

නිසීදනාදිෙථා 

ිචසීදනාදිකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, කායගුත්තියා චීවරගුත්තියා
මෙනාෙනගුත්තියා ිචසීදන’’න්ති ( හාව. 353) වචනමතො කායාදීනං 
අසුචිමු්චනාදිමතො ම ොපනත්ථාය ිචසීදනං ධාමරතුං වට්ටති. තේෙ විධානං
මහට්ඨා වුත්තම ව. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, යාව හන්තං ප්චත්ථරණං
ආකඞ්ඛති, තාව හන්තං ප්චත්ථරණං කාතු’’න්ති වචනමතො අතිඛුද්දමකන
ිචසීදමනන මෙනාෙනේෙ අම ොපනත්තා  හන්තම්පි ප්චත්ථරණං කාතුං
වට්ටති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, යේෙ කණ්ඩු වා පී කා වා අේොමවො වා
ථුල්ලක්ඡුවාආබාමධො, කණ්ඩුපටි්ඡාදි’’න්තිවචනමතො ඊදිමෙසුආබාමධසු
ෙන්මතසුචීවරාදිගුත්තත්ථායකණ්ඩුපටි්ඡාදිවට්ටති.තත්ථ ප ාණංමහට්ඨා
වුත්තම ව. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, මුඛපුඤ්ඡනමචො ’’න්ති ( හාව. 355) 
වචනමතො මුඛමෙොධනත්ථාය මුඛපුඤ්ඡනමචො ං වට්ටති. තම්පි මහට්ඨා
වුත්තම ව. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, පරික්ඛාරමචො ක’’න්ති වචනමතො 
තිචීවමර පරිපුණ්මණ පරිේොවනථවිකාදීහි අත්මථ ෙති පරික්ඛාරමචො ං
වට්ටති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, තිචීවරං අධිට්ඨාතුං න විකප්මපතුං, 
වේසිකොටිකං වේොනං චාතු ාෙං අධිට්ඨාතුං තමතො පරං විකප්මපතුං, 
ිචසීදනංඅධිට්ඨාතුංනවිකප්මපතුං, ප්චත්ථරණං අධිට්ඨාතුංනවිකප්මපතුං, 
කණ්ඩුපටි්ඡාදිං යාව ආබාධා අධිට්ඨාතුං තමතො පරං විකප්මපතුං, 
මුඛපුඤ්ඡනමචො ං අධිට්ඨාතුං න විකප්මපතුං, පරික්ඛාරමචො ං අධිට්ඨාතුං න
විකප්මපතු’’න්ති ( හාව. 358) වචනමතො වුත්තනමයන අධිට්ඨානඤ්ච 
විකප්පනා ච කාතබ්බා. අයම ත්ථ ෙඞ්මඛමපො, විත්ථාමරො පන මහට්ඨා
වුත්මතොව. 



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 

552 

පටුන 

අධම් ෙම් ෙථා 

58. අධම් කම් කථායං න, භික්ඛකව…කප.… දුක්ෙටස්සාතිඉදං‘‘මතන
මඛොපනෙ මයනඡබ්බග්ගියාභික්ඛූෙඞ්ඝ ජ්මඣ අධම් කම් ංකමරොන්ති.
භ වමතොඑත ත්ථංආමරොමචසුං– න, භික්ඛමව, අධම් කම් ං කාතබ්බං, මයො
කමරයය, ආපත්ති දුක්කටේො’’ති ( හාව. 154) ඉ ං උමපොෙථක්ඛන්ධමක 

ආ තපාඨං ෙන්ධාය වුත්තං. අනුජානාමි…කප.… පටික්කෙොසිතුන්ති තමථව
ආ තං ‘‘භ වමතො එත ත්ථං ආමරොමචසුං – අනුජානාමි, භික්ඛමව, 

අධම් කම්ම කයිර ාමන පටික්මකොසිතු’’න්තිඉ ං.තත්ථ ෙකරොන්කකයවාති 
පඤ්ඤත්තම්පිසික්ඛාපදං ද්දිත්වා අධම් කම් ංකමරොන්තිමයවාතිඅත්මථො. 
‘‘අනුජානාමි…මප.… පටික්මකොසිතු’’න්ති එවං අධම් කම්ම  කයිර ාමන
ෙති‘‘මපෙමලහි භික්ඛූහිතංඅධම් කම් ංඅකතං, කම් ංදුක්කටංකම් ංපුන
කාතබ්බ’’න්ති එවං පටික්මකොසිතබ්බං, න තුණ්හීභාමවන ඛමිතබ්බන්ති 

අත්මථො. ඉක වචනකතොති ඉදං පන පුබ්බපාඨං  මහත්වා ඉති වචනමතො. 

අධම් ෙම් ං න ොතබ්බ්න්ති අපරපාඨං  මහත්වා ඉති වචනමතො 
කයිර ානඤ්ච අධම් කම් ං භික්ඛූහි ිචවාමරතබ්බන්ති ද්විධා මයොජනා
කාතබ්බා. 

නිවාකරන්කතහි චාතිආදි පන ‘‘මතන මඛො පන ෙ මයන මපෙලා භික්ඛූ
ඡබ්බග්ගිමයහි භික්ඛූහි අධම් කම්ම  කයිර ාමන පටික්මකොෙන්ති, 
ඡබ්බග්ගියාභික්ඛූලභන්තිආඝාතං, ලභන්තිඅප්ප්චයං, වමධන තජ්මජන්ති.
භ වමතො එත ත්ථං ආමරොමචසුං – අනුජානාමි, භික්ඛමව, දිට්ඨිම්පි 
ආවිකාතු’’න්ති ( හාව. 154) පාඨඤ්ච ‘‘මතෙංමයව ෙන්තිමක දිට්ඨිං
ආවිකමරොන්ති, ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ ලභන්ති ආඝාතං, ලභන්ති අප්ප්චයං, 
වමධනතජ්මජන්ති.භ වමතො එත ත්ථංආමරොමචසුං– අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
චතූහිපඤ්චහිපටික්මකොසිතුං, ද්වීහි තීහිදිට්ඨිංආවිකාතුං, එමකනඅධිට්ඨාතුං

නම තංඛ තී’’තිඉම පාමඨෙන්ධාය වුත්තං. වචනකතොතිඉදංපනපාළියං
තීණි ෙම්පදානාිච  මහත්වා තීහි කිරියාපමදහි විසුං විසුං මයොමජතබ්බං.
ෙබ්බඤ්මචතං අනුපද්දවත්ථාය වුත්තං, න ආපත්තිෙබ්භාවමතොති මයොජනා.
කථං අනුපද්දවෙම්භමවොති? ිචග් හකම් ං කාතුං අෙක්කුමණයයභාවමතො, 
අඤ්ඤේෙඋපද්දවේෙචිචවාරණමතො.මතනවුත්තං වජිරබුද්ධිටීකායං(වජිර.

ටී.  හාවග්  154) ‘‘කතසං අනුපද්දවත්ථායාති ෙඞ්මඝො ෙඞ්ඝේෙ කම් ං න
කමරොති, අඤ්මඤොපිඋපද්දමවො බහූනංමහොති, තේ ාවුත්ත’’න්ති. 

ඔොසෙතෙථා 

59. ඔකාෙකතකථායං න, භික්ඛකව, අකනොොසෙකතොතිආදි ‘‘මතනමඛො 
පන ෙ මයන ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ අමනොකාෙකතං භික්ඛුං ආපත්තියා 
මචොමදන්ති. භ වමතො එත ත්ථං ආමරොමචසුං – න, භික්ඛමව, 
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පටුන 

අමනොකාෙකමතො භික්ඛුආපත්තියා මචොමදතබ්මබො, මයො මචොමදයය, ආපත්ති
දුක්කටේෙ.අනුජානාමි, භික්ඛමව, ඔකාෙං කාරාමපත්වාආපත්තියාමචොමදතුං, 
කමරොතුආයේ ාඔකාෙං, අහංතංවත්තුකාම ො’’ති ( හාව. 153) ඉදං පාඨං

ෙන්ධායවුත්තං.අධිප්පාමයසු චාවනාධිප්පාකයොති, ොෙනමතොචාමවතුකාම ො. 

අක්කෙොසාධිප්පාකයොති පරං අක්මකොසිතුකාම ො පරිභාසිතුකාම ො. 

ෙම් ාධිප්පාකයොති තජ්ජනීයාදිකම් ං කත්තුකාම ො. වුට්ඨානාධිප්පාකයොති

ආපත්තිමතො වුට්ඨාමපතුකාම ො. උකපොසථප්පවාරණට්ඨපනාධිප්පාකයොති

උමපොෙථං, පවාරණං වා ඨමපතුකාම ො. අනුවිජ්ජනාධිප්පාකයොති

උපපරික්ඛිතුකාම ො. ධම් ෙථාධිප්පාකයොති ධම් ං මදමෙතුකාම ො. ඉති පරං
මචොමදන්තානං භික්ඛූනං අධිප්පායමභමදො අමනකවිමධො මහොතීති අත්මථො. 

පුරික සු චතූසු අධිප්පාකයසූති 
චාවනාධිප්පායඅක්මකොොධිප්පායකම් ාධිප්පායවුට්ඨානාධිප්පාමයසු ඔකාෙං 
අකාරාමපන්තේෙදුක්කටං.කාරාමපත්වාපිෙම්මුඛාමචොමදන්තේෙයථානුරූපං 
ෙඞ්ඝාදිමෙෙපාචිත්තියදුක්කටාිච, අෙම්මුඛා පන දුක්කටම වාති අයම ත්ථ 
පිණ්ඩත්මථො.මෙෙංසුවිඤ්මඤයයම ව. 

‘‘ඨපනක්මඛත්තං පනජාිචතබ්බ’’න්තිවත්වාතං දේමෙන්මතො ‘‘සුණාතු

ක ’’තිආදි ාහ. අනුවිජ්ජකේෙ අනුවිජ්ජනාධිප්පාමයන වදන්තේෙ
ඔකාෙකම් ං නත්ථීති මයොජනා. ධම් කථිකේෙ අමනොදිේෙ කම් ං
කමථන්තේෙඔකාෙකම් ංනත්ථි.ෙමචපනඔදිේෙකමථති, ආපත්ති, තේ ා
තංදේමෙත්වා න්තබ්බන්තිමයොමජතබ්බං.මෙෙංසුවිඤ්මඤයයම ව. 

සද්ධාකදයයවිනිපාතනෙථා 

60. ෙද්ධාමදයයවිිචපාතනකථායං ‘‘ ාතාපිතමරොති මඛො, භික්ඛමව, 
වද ාමන කිං වමදයයා . අනුජානාමි, භික්ඛමව,  ාතාපිතූනං දාතුං, න ච, 
භික්ඛමව, ෙද්ධාමදයයං විිචපාමතතබ්බං, මයො විිචපාමතයය, ආපත්ති
දුක්කටේො’’ති ( හාව. 361) වචනමතො දායමකහි ෙද්ධාය භික්ඛුේෙ දින්නං

විිචපාමතත්වා ගිහීනං දාතුං න වට්ටති. ‘‘න ච, භික්ඛකව, සද්ධාකදයයන්ති 
එත්ථමෙෙඤාතීනංමදන්මතොවිිචපාමතතිමයව. ාතාපිතමරොපනෙමචරජ්මජ 
ඨිතාපිපත්ථයන්ති, දාතබ්බ’’න්තිඅට්ඨකථායං( හාව.අට්ඨ.361) වුත්තත්තා 
භාතුභගිනීආදීනං ඤාතකානම්පි දාතුං න වට්ටති. වුත්තඤ්හි
ආචරියධම් සිරිත්මථමරන ඛුද්දසික්ඛායං– 

‘‘නලබ්භංවිිචපාමතතුං, ෙද්ධාමදයයඤ්චචීවරං; 
ලබ්භංපිතූනංමෙොනං, ඤාතීනම්පිනලබ්භතී’’ති. 

කයවික්කයෙ ාපත්තිසික්ඛාපදවණ්ණනායම්පි ‘‘ ාතරං පන පිතරං වා 
‘ඉ ං මදහී’ති වදමතො විඤ්ඤත්ති න මහොති, ‘ඉ ං  ණ්හාහී’ති වදමතො 
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පටුන 

ෙද්ධාමදයයවිිචපාතනං න මහොති. අඤ්ඤාතකං ‘ඉ ං මදහී’ති වදමතො
විඤ්ඤත්ති මහොති, ‘ඉ ං  ණ්හාහී’ති වදමතො ෙද්ධාමදයයවිිචපාතනං මහොති.
‘ඉමිනා ඉ ං මදහී’ති කයවික්කයං ආපජ්ජමතො ිචේෙග්ගියං මහොතී’’ති
අට්ඨකථායං (පාරා. අට්ඨ. 2.595) වුත්තං. තත්ථ ‘‘මෙෙඤාතමකසු
ෙද්ධාමදයයවිිචපාතෙම්භවමතොතදභාවට්ඨානම්පිදේමෙතුං‘ ාතරංපන පිතරං
වා’තිවුත්ත’’න්තිවි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී.1.593-595) වුත්තං. 

සන්තරුත්තරෙථා 

61. ෙන්තරුත්තරකථායං අන්තර-ෙද්මදො ජ්ඣවාචමකො.වෙතිසීමලනාති 
වාෙමකො, ‘‘අන්තමර වාෙමකො අන්තරවාෙමකො’’ති වත්තබ්මබ ‘‘රූපභමවො 
රූප’’න්තිආදීසු විය උත්තරපදමලොපීෙ ාෙවමෙන ‘‘අන්තමරො’’ති වුත්මතො.
උත්තරෙද්මදො උපරිවාචමකො, ආභුමෙො ෙජ්ජතීති ආෙඞ්ම ො, ‘‘උත්තමර
ආෙඞ්ම ො උත්තරාෙඞ්ම ො’’ති වත්තබ්මබ වුත්තනමයන ‘‘උත්තමරො’’ති
වුත්මතො, අන්තමරොචඋත්තමරොචඅන්තරුත්තරා, ෙහඅන්තරුත්තමරහිමයො

වත්තතීති සන්තරුත්තකරො, ෙහපුබ්බපදභින්නාධිකරණද්විපදබහුබ්බීහිෙ ාමෙො.

අථ වා ෙහ අන්තමරන ච උත්තමරන ච මයො වත්තතීති සන්තරුත්තකරො, 
තිපදබහුබ්බීහිෙ ාමෙො. ෙඞ්ඝාටිං ඨමපත්වා
අන්තරවාෙකඋත්තරාෙඞ්  ත්තධමරො හුත්වා  ාම ො න පවිසිතබ්මබොති
අත්මථො. ‘‘පරිබ්බාජක දක්ඛි තිදණ්ඩමකනා’’තිආදීසු විය
ඉත්ථම්භූතලක්ඛමණ මචතං කරණවචනං, තේ ා අන්තරවාෙකං ති ණ්ඩලං
පටි්ඡාමදන්මතන පරි ණ්ඩලං ිචවාමෙත්වා කායබන්ධනං බන්ධිත්වා
ෙඞ්ඝාටිඤ්චඋත්තරාෙඞ් ඤ්චදිගුණංකත්වාපාරුපිත්වා ාම ො පවිසිතබ්මබො. 

චීවරනික්කඛපෙථා 

62. චීවරිචක්මඛපකථායං ෙංහරීයමතති ෙඞ්ඝාටි, තේො සඞ්ඝාටියා, 

භාවමයොම කම් ත්මථඡට්ඨී. නික්කඛපායාතිඨපනාය, ෙඞ්ඝාටිංඅග් මහත්වා

විහාමරඨමපත්වා   නායපඤ්චකාරණාිචමහොන්තීතිඅත්මථො. ගිලාකනොවා

කහොතීති  මහත්වා න්තුංඅෙ ත්මථොගිලාමනොවාමහොති. වස්සිෙසඞ්කෙතං

වා කහොතීති‘‘වේසිකකාමලොඅය’’න්තිෙඞ්මකතංවාකතංමහොති. නදීපාර තං

වාකහොතීතිනදියාපාරං න්ත්වාභුඤ්ජිතබ්බංමහොති. අග් ළගුත්කවිහාකරොවා

කහොතීතිඅග්  ංදත්වාපිදාතබ්මබො සුගුත්තවිහාමරොවාමහොති. අත්ථතෙථිනං

වා කහොතීති තේමිං විහාමර කථිනං අත්ථතං වා මහොති අත්ථතකථිනානං

අෙ ාදානචාරෙම්භවමතො. මෙෙං සුවිඤ්මඤයයම ව. දරඤ්ඤිෙස්ස පන

විහාකරොනසුගුත්කතො කහොතීති අප්පභික්ඛුකත්තාමචොරාදීනං  නට්ඨානමතො

ච. භණ්ඩුක්ඛලිොයාතිචීවරාදිට්ඨපනභණ්ඩුක්ඛලිකාය.මෙෙං සුවිඤ්මඤයයං. 
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සත්ථෙම් වත්ථිෙම් ෙථා 

63. ෙත්ථකම් වත්ථිකම් කථායං සත්ථෙම් ංවාවත්ථිෙම් ං වාතිඑත්ථ

මයනමකනචිෙත්ථාදිනා ඡින්දනාදි සත්ථෙම් ං නා මහොති. මයනමකනචි

චම් ාදිනා වත්ථිපී නං වත්ථිෙම් ං නා . ‘‘ෙම්බාමධ දහනකම් ං
පටික්මඛපාභාවා වට්ටතී’’ති ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.  හාවග්  3.279). 

වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.279) පන ‘‘වත්ථිපීළනන්ති යථා 
වත්ථි තමතලාදි අන්මතොෙරීමර ආමරොහන්ති, එවං හත්මථන
වත්ථි ද්දන’’න්ති වුත්තං. 

වජිරබුද්ධිටීකායං(වජිර.ටී. හාවග් 279) පන ‘‘සම්බ්ාකධතිව්ච ග්ම , 
භික්ඛුේෙභික්ඛුිචයාච පේොව ග්ම පිඅනුමලො මතොදහනංපටික්මඛපාභාවා
වට්ටති. ෙත්ථවත්ථිකම් ානුමලො මතො න වට්ටතීති මච? න, 
පටික්ඛිත්තපටික්මඛපා, පටික්ඛිපිතබ්බේෙ තප්පර තාදීපනමතො. කිං වුත්තං
මහොති? පුබ්මබ පටික්ඛිත්තම්පි ෙත්ථකම් ං ෙම්පිණ්මඩත්වා ප්ඡා ‘න, 
භික්ඛමව…මප.… ථුල්ල්චයේො’තිද්වික්ඛත්තුංෙත්ථකම් ේෙපරික්මඛමපො 
කමතො. මතන ෙම්බාධේෙ ො න්තා ද්වඞ්ගුලං පටික්ඛිපිතබ්බං නා  
ෙත්ථවත්ථිකම් මතො උද්ධං නත්ථීති දේමෙති. කිඤ්ච භිමයයො – පුබ්මබ 
ෙම්බාමධමයව ෙත්ථකම් ං පටික්ඛිත්තං, ප්ඡා ෙම්බාධේෙ ො න්තා 
ද්වඞ්ගුලම්පිපටික්ඛිත්තං, තේ ාතේමෙවපටික්මඛමපො, මනතරේොතිසිද්ධං.

එත්ථ ‘සත්ථං නා ෙත්ථහාරකංවාේෙ පරිමයමෙයයා’තිආදීසු(පාරා.167) විය
මයන ඡින්දති, තං ෙබ්බං. මතන වුත්තං ‘කණ්ටමකන වා’තිආදි. ඛාරුදානං
පමනත්ථභික්ඛුනීවිභඞ්ම පොමඛපමුමඛ අනුඤ්ඤාතන්තිමවදිතබ්බං, එමක
පන ‘ෙත්ථකම් ං වා’ති පාඨං විකප්මපත්වා වත්ථිකම් ංකමරොන්ති. වත්ථීති
කිං? අග්ඝිකා වු්චති, තාය ඡින්දනං වත්ථිකම් ං නා ාති ච අත්ථං
වණ්ණයන්ති, මත ‘ෙත්ථහාරකංවාේෙ පරිමයමෙයයා’තිඉ ේෙපදභාජනීයං

දේමෙත්වා පටික්ඛිපිතබ්බා. අණ් වුද්ධීති වාතණ්ඩකා, දදානවත්තීති 
අනාහවත්තී’’තිවුත්තං.මෙෙංඅට්ඨකථායංවුත්තනමයමනවමවදිතබ්බං. 

නහාපිතපුබ්බ්ෙථා 

64. නහාපිතපුබ්බකථායං නහාපිමතො පුබ්මබති නහාපිතපුබ්මබො, පුබ්මබ

නහාපිමතො හුත්වා ඉදාිච භික්ඛුභූමතොති අත්මථො. මතන නහාපිතපුබ්කබ්න 

භික්ඛුනා. ඛුරභණ් න්ති ඛුරාදිනහාපිතභණ්ඩං, ‘‘ලද්ධාතපත්මතො 
රාජකු ාමරො’’තිආදීසුවියඋපලක්ඛණනමයොයං. ‘‘න, භික්ඛමව, පබ්බජිමතන
අකප්පියං ෙ ාදමපතබ්බං, මයො ෙ ාදමපයය, ආපත්ති දුක්කටේෙ. න ච, 
භික්ඛමව, නහාපිතපුබ්මබන ඛුරභණ්ඩං පරිහරිතබ්බං, මයො පරිහමරයය, 
ආපත්ති දුක්කටේො’’ති ( හාව. 303) ච ද්විධා පඤ්ඤත්ති, තේ ා
නහාපිතපුබ්මබන වා අනහාපිතපුබ්මබන වා පබ්බජිමතන නා  



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 

556 

පටුන 

අකප්පියෙ ාදපනං න කාතබ්බං. නහාපිතපුබ්මබන පන භික්ඛුනා ඛුමරන
අභිලක්ඛිතං ඛුරභණ්ඩං, ඛුරභණ්ඩඛුරමකොෙිචසිතපාොණඛුරථවිකාදමයො න
පරිහරිතබ්බා එව. මෙෙං අට්ඨකථායං වුත්තනමයමනව මවදිතබ්බං.
වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර.ටී. හාවග් 300) පන ‘‘න, භික්ඛමව, පබ්බජිමතන
අකප්පිමයෙ ාදමපතබ්බන්තිවුත්තත්තා අනුපෙම්පන්නේෙපිනමකවලංදෙසු
එවසික්ඛාපමදසු, අථමඛොයංභික්ඛුේෙන කප්පති, තේමිම්පීතිඅධිප්පාමයො’’ති
වුත්තං. 

දසභා ෙථා 

65. දෙභා කථායං සඞ්ඝිොනීති ෙඞ්ඝෙන්තකාිච බීජානි. පුග් ලිොයාති

පුග් ලේෙ ෙන්තකාය භූමියා. භා ං දත්වාති මූලභා ෙඞ්ඛාතං දෙ භා ං

භූමිොමිකානං දත්වා. පරිභුඤ්ජිතබ්බ්ානීති මතෙං බීජානං ඵලාිච මරොපමකහි 

පරිභුඤ්ජිතබ්බානීති අත්මථො. මෙෙං සුවිඤ්මඤයයම ව. ඉදං කිර ජම්බුදීකප

කපොරාණෙචාරිත්තන්ති ආදිකප්පකාමල පඨ කප්පිකා  නුේො මබොධිෙත්තං
 හාෙම් තං නා  රාජානං කත්වා ෙබ්මබපි අත්තමනො අත්තමනො 
තණ්ඩුලඵලොලිමඛත්තමතො පවත්තතණ්ඩුලඵලාිච දෙ මකොට්ඨාමෙ කත්වා
එකං මකොට්ඨාෙං භූමිොමිකභූතේෙ  හාෙම් තරාජිමනො දත්වා පරිභුඤ්ජිංසු.
තමතො පට්ඨාය ජම්බුදීපිකානං  නුේොනං චාරිතත්තා වුත්තං. මතමනව

ොරත්ථදීපනීනාමිකායම්පි විනයටීකායං (වජිර. ටී.  හාවග්  304) ‘‘දසභා ං

දත්වාති දෙ භා ං දත්වා. මතමනවාහ ‘දෙ මකොට්ඨාමෙ කත්වා එමකො
මකොට්ඨාමෙොභූමිොමිකානං දාතබ්මබො’ති’’ වුත්තං. 

පාකථයයෙථා 

66. පාමථයයකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව’’තිආදි භද්දියන මර
අමිතපරිමභො භූමතන ම ණ්ඩකමෙට්ඨිනා අභියාචිමතො හුත්වා අනුඤ්ඤාතං, 
ඉධ පන පඨ ං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, පඤ්ච ම ොරමෙ ඛීරං දධිං තක්කං
නවනීතංෙප්පි’’න්ති ( හාව. 299) පඤ්ච ම ොරො අනුඤ්ඤාතා. තමතො පරං

මෙට්ඨිමනො අභියාචනානුරූපං වත්වා අනුජාිචතුං ‘‘සන්ක, භික්ඛකව,  ග් ා

ෙන්තාරා’’තිආදි ාහ. මෙෙං අට්ඨකථායං වුත්තනමයමනව මවදිතබ්බං. තථා

අලභන්කතන අඤ්ඤාතෙඅප්පවාරිතට්ඨානකතො යාචිත්වාපි  කහතබ්බ්න්ති
එමතන එවරූමපසු කාමලසු විඤ්ඤත්තිප්චයා මදොමෙො නත්ථීති දේමෙති. 

‘‘එෙදිවකසන   නීකය  ග්ක  එෙභත්තත්ථාය පරිකයසිතබ්බ්’’න්ති

වුත්තත්තා පන තමතො උපරි යාචනං න වට්ටතීති දේසිතං. ‘‘දීකඝ

අද්ධාකන’’තිආදිනා ෙමච  ාෙ  නීමය  ග්ම  ෙත්තාහ  නීමයො එව
කන්තාමරො මහොති, තත්ථ ෙත්තාහයාපනීය ත්තම ව පාමථයයං
පරිමයසිතබ්බං, තමතො පරං පිණ්ඩචාරිකාදිවමෙන 
සුභික්ඛසුලභපිණ්ඩ ග් ත්තානපරිමයසිතබ්බන්ති. 
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 හාපකදසෙථා 

67.  හාපමදෙකථායං  හාපමදො නා  අප්පටික්ඛිත්තා ද්මව, 

අනනුඤ්ඤාතා ද්මවති චත්තාමරොති දේමෙන්මතො ‘‘යං භික්ඛකව’’තිආදි ාහ.
මතසු අප්පටික්ඛිත්මතපි අකප්පියානුමලො කප්පියානුමලො වමෙන ද්මව, තථා
අනනුඤ්ඤාමතපීති. 

තත්ථ ‘‘පරි ද්දන්තාති උපපරික්ඛන්තා. පට්ටණ්ණුමදමෙ ෙඤ්ජාතවත්ථං 

පට්ටුණ්ණං. ‘පට්ටුණ්ණං මකොමෙයයවිමෙමෙො’ති හි අභිධානමකොමෙ වුත්තං.
චීනමදමෙ මෙො ාරමදමෙ ච ෙඤ්ජාතවත්ථාිච චීනමෙො ාරපටාිච.
පට්ටුණ්ණාදීිච තීණි මකොමෙයයේෙ අනුමලො ාිච පාණමකහි

කතසුත්ත යත්තා. ඉද්ධි යං එහිභික්ඛූනං පුඤ්ඤිද්ධියා ිචබ්බත්තචීවරං, තං
මඛො ාදීනංඅඤ්ඤතරංමහොතීතිමතෙංමයව අනුමලො ං.මදවතාහිදින්නචීවරං 

කදවදත්කයං, තං කප්පරුක්මඛ ිචබ්බත්තං ජාලිිචයා මදවකඤ්ඤාය
අනුරුද්ධත්මථරේෙ දින්නවත්ථෙදිෙං, තම්පි මඛො ාදීනංමයව අනුමලො ං

මහොතිමතසුඅඤ්ඤතරභාවමතො. ද්කවපටානිකදසනාක න වුත්තානීතිමතෙං
ෙරූපදේෙන ත්තම තං, නාඤ්ඤිචවත්තනපදං පට්ටුණ්ණපට්ටේෙපි

මදෙනාම මනවවුත්තත්තා. තුම්බ්ාති තීණිභාජනාිච. ඵලෙතුම්කබ්ො ලාබුආදි. 

උදෙතුම්කබ්ො උදකුක්ඛිපනකුටමකො. කිලඤ්ජච්ඡත්තන්ති මවළුවිලීමවහි
වායිත්වා කතඡත්ත’’න්ති ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.  හාවග්  3.305) 
වුත්තං. 

‘‘යාවොලිෙපක්ොනන්ති පක්මක ෙන්ධාය වුත්තං. ආ ාිච පන
අනුපෙම්පන්මනහි සීතුදමක  ද්දිත්වා පරිේොමවත්වා දින්නපානං
ප්ඡාභත්තම්පි කප්පති එව. අයඤ්ච අත්මථො  හාඅට්ඨකථායං ෙරූපමතො

අවුත්මතොති ආහ ‘කුරුන්දියං පනා’තිආදි. උච්ඡුරකසො නිෙසකටොති ඉදං 
පාතබ්බතාො ඤ්මඤන යා කාලිකකථායං වුත්තං, තං පන

ෙත්තාහකාලිකම වාති  මහතබ්බං. ඉක  චත්තාකරො රසාති
ඵලපත්තපුප්ඵඋ්ඡුරො චත්තාමරො’’ති වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග් 

2.300) වුත්තං. ‘‘ද්කවපටා කදසනාක කනවාතිචීනපටමෙො ාරපටාිච. තීණීති

පට්ටුණ්මණන ෙහ තීණි. ඉද්ධි යං එහිභික්ඛූනං ිචබ්බත්තං. කදවදත්කයං 
අනුරුද්ධත්මථමරනලද්ධ’’න්තිවජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර.ටී. හාවග් 305). 

සංසට්ඨෙථා 

ෙංෙට්ඨකථායං තදහුපටිග් හිතංොකල ෙප්පතීතිආදිෙබ්බංෙම්භින්නරෙං
ෙන්ධායවුත්තං.ෙමචහිඡල්ලිම්පි අපමනත්වාෙකමලමනවනාළිමකරඵමලන
ෙද්ධිං පානකං පටිග් හිතං මහොති, නාළිමකරං අපමනත්වා තං විකාමලපි
කප්පති. උපරි ෙප්පිපිණ්ඩං ඨමපත්වා සීතලපායාෙං මදන්ති, යං පායාමෙන 
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අෙංෙට්ඨං ෙප්පි, තං අපමනත්වා ෙත්තාහං පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. 
බද්ධ ධුඵාණිතාදීසුපි එමෙව නමයො. තක්මකොලජාතිඵලාදීහි අලඞ්කරිත්වා
පිණ්ඩපාතං මදන්ති, තාිචඋද්ධරිත්වා මධොවිත්වා යාවජීවං පරිභුඤ්ජිතබ්බාිච, 
යාගුයං පක්ඛිපිත්වා දින්නසිඞ්ගිමවරාදීසුපි, මතලාදීසු පක්ඛිපිත්වා 
දින්නලට්ඨි ධුකාදීසුපි එමෙවනමයො.එවංයංයංඅෙම්භින්නරෙං මහොති, තං
තංඑකමතොපටිග් හිතම්පියථාසුද්ධංමහොති, තථාමධොවිත්වාවාත්මඡත්වා 
වාතේෙතේෙකාලේෙවමෙනපරිභුඤ්ජිතුංවට්ටති. 

ෙමච පන ෙම්භින්නරෙං මහොති ෙංෙට්ඨං, න වට්ටති. යාවකාලිකඤ්හි
අත්තනා ෙද්ධිං ෙම්භින්නරොිච තීණිපි යා කාලිකාදීිච අත්තමනො ෙභාවං
උපමනති. යා කාලිකං ද්මවපි ෙත්තාහකාලිකාදීිච අත්තමනො ෙභාවං
උපමනති. ෙත්තාහකාලිකං අත්තනා ෙද්ධිං ෙංෙට්ඨං යාවජීවිකං අත්තමනො
ෙභාවඤ්මඤව උපමනති, තේ ා මතන තදහුපටිග් හිමතන ෙද්ධිං
තදහුපටිග් හිතං වා පුමරපටිග් හිතං වා යාවජීවිකං ෙත්තාහං කප්පති, 
ද්වීහපටිග් හිමතන ඡාහං…මප.… ෙත්තාහපටිග් හිමතන තදමහව කප්පතීති
මවදිතබ්බං. තේ ාමයව හි ‘‘ෙත්තාහකාලිමකන, භික්ඛමව, යාවජීවිකං 
තදහුපටිග් හිත’’න්තිඅවත්වා‘‘පටිග් හිතංෙත්තාහංකප්පතී’’තිවුත්තං. 

කාලයා ෙත්තාහාතික්කම සු මචත්ථ 
විකාලමභොජනෙන්ිචධිමභෙජ්ජසික්ඛාපදානං වමෙන ආපත්තිමයො මවදිතබ්බා.
ඉම සු ච පන චතූසු කාලිමකසු යාවකාලිකං යා කාලිකන්ති ඉදම ව ද්වයං
අන්මතොවුත්ථකඤ්මචව ෙන්ිචධිකාරකඤ්ච මහොති, ෙත්තාහකාලිකඤ්ච
යාවජීවිකඤ්චඅකප්පියකුටියං ිචක්ඛිපිතුම්පිවට්ටති, ෙන්ිචධිම්පිනජමනතීති.
මෙෙංෙබ්බත්ථ උත්තානත්ථම ව. 

පඤ්චකභසජ්ජෙථා 

පඤ්චමභෙජ්ජකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, තාිච පඤ්ච මභෙජ්ජාිච 
කාමල පටිග් මහත්වා කාමල පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති ( හාව. 261) වචනමතො
ොරදිමකනආබාමධන ඵුට්ඨානං භික්ඛූනං යාගුපි පීතා උග් ්ඡති, භත්තම්පි
භුත්තං උග් ්ඡති, මත මතන කිො මහොන්ති ලූඛා දුබ්බණ්ණා
උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජාතාධ ිචෙන්ථත ත්තා. මතෙංයංමභෙජ්ජඤ්මචවඅේෙ
මභෙජ්ජෙම් තඤ්ච, මලොකේෙ ආහාරත්ථඤ්ච ඵමරයය, න ච ඔ ාරිමකො
ආහාමරො පඤ්ඤාමයයය. තත්රි ාිච පඤ්ච මභෙජ්ජාිච. මෙයයථිදං – ෙප්පි
නවනීතංමතලං ධුඵාණිතං, තාිචමභෙජ්ජාිචකාමලපටිග් මහත්වා කාමල

පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. තත්ථ ‘‘සාරදිකෙන දබ්ාකධනාති ෙරදකාමල
උප්පන්මනනපිත්තාබාමධන.තේමිඤ්හිකාමලවේමෙොදමකනපිමතම න්ති, 
කද්ද ම්පි  ද්දන්ති, අන්තරන්තරා ආබාමධොපි ඛමරො මහොති, මතන මතෙං

පිත්තං මකොට්ඨබ්භන්තර තං මහොති. දහාරත්ථඤ්ච ඵකරයයාති ආහාරත්ථං
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පටුන 

ොමධයයා’’තිඅට්ඨකථායං( හාව.අට්ඨ.260) වුත්තං. වි තිවිමනොදිචයං(වි.

වි. ටී.  හාවග්  2.260) ‘‘පිත්තං කෙොට්ඨබ්භන්තර තං කහොතීති බහිෙරීමර
බයාමපත්වා ඨිතං අබද්ධපිත්තං මකොට්ඨබ්භන්තර තං මහොති, මතන පිත්තං
කුපිතංමහොතීතිඅධිප්පාමයො’’තිවුත්තං. 

වජිරබුද්ධිටීකායං(වජිර.ටී. හාවග් 260) ‘‘යංකභසජ්ජඤ්කචවඅස්සාති
පරමතො ‘තදුභමයන භිමයයොමෙො ත්තාය කිො මහොන්තී’තිආදිනා
විමරොධදේෙනමතො ිචදානානමපක්ඛං යථාලාභවමෙන වුත්තන්ති මවදිතබ්බං. 
යථාිචදානං කේ ා න වුත්තන්ති මච? තදඤ්ඤාමපක්ඛාධිප්පායමතො.
ෙබ්බබුද්ධකාමලපි හි ෙප්පිආදීනං ෙත්තාහකාලිකභාවාමපක්මඛොති. තථා
වචමනන භ වමතො අධිප්පාමයො. මතමනව ‘ආහාරත්ථඤ්ච ඵමරයය, න ච
ඔ ාරිමකොආහාමරොපඤ්ඤාමයයයා’තිවුත්තං.තථාහිකාමල පටිග් මහත්වා
කාමලපරිභුඤ්ජිතුන්තිඑත්ථචකාලපරි්මඡමදොනකමතො, කුමතොමයවපන 
ලබ්භා තදඤ්ඤාමපක්ඛාධිප්පාමයො භ වතා මූලමභෙජ්ජාදීිච තාිච
පටිග් මහත්වා යාවජීවන්තිකාලපරි්මඡමදො. යං පන ‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
තාිචමභෙජ්ජාිචකාමල පටිග් මහත්වාකාමලපරිභුඤ්ජිතු’න්ති( හාව.260) 
වචනං, තං ‘ෙන්ිචධිං කත්වා අපරාපරේමිං දිවමෙ කාමල එව පරිභුඤ්ජිතුං
අනුජානාමී’ති අධිප්පායමතො වුත්තන්ති මවදිතබ්බං. අඤ්ඤථා අතිෙයත්තා
භ වමතො ‘යං මභෙජ්ජඤ්මචව අේො’තිආදිවිතක්කුප්පාමදො න ෙම්භවති.
පණීතමභොජනානු තියා පසිද්ධත්තා ආබාධානුරූපෙප්පායාමපක්ඛාය
වුත්තානීති මච? තඤ්ච න, ‘භිමයයොමෙො ත්තායා’ති 
කිොදිභාවාපත්තිදේෙනමතො.යථාඋ්ඡුරෙංඋපාදායඵාණිතන්තිවුත්තං, තථා
නවනීතං උපාදායෙප්පීතිවත්තබ්බමතොනවනීතංවිසුංනවත්තබ්බන්තිමච? න 
විමෙෙදේෙනාධිප්පායමතො. යථා ඵාණිතග් හමණන සිද්මධපි පරමතො
උ්ඡුරමෙො විසුං අනුඤ්ඤාමතො උ්ඡුො ඤ්ඤමතො ගුම ොදකට්ඨාමන
ඨපනාධිප්පායමතො, තථා නවනීමත විමෙෙවිධිදේෙනාධිප්පායමතො නවනීතං
විසුං අනුඤ්ඤාතන්ති මවදිතබ්බං. විමෙෙවිධි පනේෙ
මභෙජ්ජසික්ඛාපදට්ඨකථාවමෙන (පාරා. අට්ඨ. 2.619-621) මවදිතබ්මබො. 
වුත්තඤ්හිතත්ථ‘පචිත්වාෙප්පිංකත්වාපරිභුඤ්ජිතුකාම නඅමධොතම්පිපචිතුං 
වට්ටතී’ති.තත්ථෙප්පිපක්කාවමහොති, නාපක්කා, තථාඵාණිතම්පි.නවනීතං 
අපක්කම වා’’තිආදි. 

දුකයකභසජ්ජෙථා 

දුතියමභෙජ්ජකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, තාිච පඤ්ච මභෙජ්ජාිච
පටිග් මහත්වාකාමලපි විකාමලපිපරිභුඤ්ජිතු’’න්ති ( හාව. 261) වචනමතො
‘‘තාිච පඤ්ච මභෙජ්ජාිච කාමල පටිග් මහත්වා කාමල පරිභුඤ්ජන්තානං 
මතෙං භික්ඛූනං යාිචපි තාිච පාකතිකාිච ලූඛාිච මභොජනාිච, තාිච
න්ඡාමදන්ති, පම ව මෙමනසිතාිච. මතමතනමචවොරදිමකනආබාමධන
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පටුන 

ඵුට්ඨා ඉමිනා ච භත්තා්ඡාදමකන තදුභමයන භිමයයොමෙො ත්තාය කිො
මහොන්තී’’ති ඉ ේමිං වත්ථුේමිං කාමලපි විකාමලපීති අනුඤ්ඤාතත්තා

විකාමලපි පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. තත්ථ ‘‘නච්ඡාකදන්තීති න ජීරන්ති, න

වාතමරො ං පටිප්පේෙම්මභතුං ෙක්මකොන්ති. කසකනසිතානීති සිිචද්ධාිච. 

භත්තාච්ඡාදකෙනාති භත්තං අමරොචිමකනා’’ති අට්ඨකථායං ( හාව. අට්ඨ.
261) වුත්තං, ටීකාසු(ොරත්ථ.ටී. හාවග් 3.261; වි. වි.ටී. හාවග් 2.261-

262) පන ‘‘නච්ඡාකදන්තීති රුචිං න උප්පාමදන්තී’’ති එත්තකම ව වුත්තං, 
 හාවිභඞ්ම  (පාරා. 622) පන ‘‘යාිච මඛො පන තාිච ගිලානානං භික්ඛූනං
පටිොයනීයාිචමභෙජ්ජාිච.මෙයයථිදං– ෙප්පිනවනීතංමතලං  ධුඵාණිතං, 
තාිච පටිග් මහත්වා ෙත්තාහපර ං ෙන්ිචධිකාරකං පරිභුඤ්ජිතබ්බාිච, තං 
අතික්කා යමතො ිචේෙග්ගියං පාචිත්තිය’’න්ති වචනමතො ඉම ෙං
පඤ්චමභෙජ්ජානං ෙත්තාහකාලිකභාමවො මවදිතබ්මබො, ඉධ පන
අට්ඨුප්පත්තිවමෙනවුත්මතොති. 

වසාකභසජ්ජෙථා 

වොමභෙජ්ජකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, වොිචමභෙජ්ජාිච අ්ඡවෙං
 ්ඡවෙං සුසුකාවෙං සූකරවෙං  ද්රභවෙං කාමල පටිග් හිතං කාමල
ිචප්පක්කං කාමල ෙංෙට්ඨං මතලපරිමභොම න පරිභුඤ්ජිතුං. විකාමල මච, 
භික්ඛමව, පටිග් හිතං විකාමල ිචප්පක්කං විකාමල ෙංෙට්ඨං, තඤ්මච
පරිභුඤ්මජයය, ආපත්ති තිණ්ණං දුක්කටානං. කාමල මච, භික්ඛමව, 
පටිග් හිතං විකාමල ිචප්පක්කං විකාමල ෙංෙට්ඨං, තඤ්මච පරිභුඤ්මජයය, 
ආපත්ති ද්වින්නං දුක්කටානං. කාමල මච, භික්ඛමව, පටිග් හිතං කාමල
ිචප්පක්කං විකාමල ෙංෙට්ඨං, තඤ්මච පරිභුඤ්මජයය, ආපත්ති දුක්කටේෙ. 
කාමලමච, භික්ඛමව, පටිග් හිතංකාමලිචප්පක්කංකාමලෙංෙට්ඨං, තඤ්මච 

පරිභුඤ්මජයය, අනාපත්තී’’ති ( හාව. 262). තත්ථ ‘‘ොකල 

පටිග් හිතන්තිආදීසු  ජ්ඣන්හිමක අවීතිවත්මත පටිග් මහත්වා පචිත්වා 

පරිේොමවත්වා චාති අත්මථො. කතලපරිකභොක න පරිභුඤ්ජිතුන්ති 
ෙත්තාහකාලිකමතලපරිමභොම න පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති අට්ඨකථායං ( හාව.
අට්ඨ.262) වුත්තං, ටීකාසු(ොරත්ථ.ටී.  හාවග් 3.262; වි.වි.ටී. හාවග් 

2.261-262) පන ‘‘සුසුොති ෙමුද්මදභවාඑකා ්ඡජාති, කුම්භිලාතිපිවදන්ති. 

සංසට්ඨන්ති පරිේොවිතං. කතලපරිකභොක නාති ෙත්තාහකාලිකපරිමභො ං
ෙන්ධාය වුත්ත’’න්ති වුත්තං. අයම ත්ථෙඞ්මඛමපො, විත්ථාමරො පනමහට්ඨා
චතුකාලිකකථායංවුත්මතොමයව. 

මූලකභසජ්ජෙථා 

මූලමභෙජ්ජකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, මූලාිච මභෙජ්ජාිච, හලිද්දිං
සිඞ්ගිමවරං වචං වචත්තං අතිවිෙංකටුකමරොහිණිං උසීරං භද්දමුත්තකං, යාිච 
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පටුන 

වා පනඤ්ඤාිචපි අත්ථි මූලාිච මභෙජ්ජාිච මනව ඛාදනීමය ඛාදනීයත්ථං
ඵරන්ති, න මභොජනීමයමභොජනීයත්ථංඵරන්ති, තාිචපටිග් මහත්වායාවජීවං
පරිහරිතුං, ෙතිප්චමය පරිභුඤ්ජිතුං.අෙතිප්චමයපරිභුඤ්ජන්තේෙආපත්ති

දුක්කටේො’’ති.තත්ථ වචත්තන්තිමෙතවචං.මෙෙංමහට්ඨාවුත්තම ව. 

පිට්ඨකභසජ්ජෙථා 

පිට්ඨමභෙජ්ජකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, ිචෙදං ිචෙදමපොතක’’න්ති
( හාව.263) වචනමතොපිසිමතහිචුණ්ණකමතහිමූලමභෙජ්මජහිඅත්මථෙති 

ිචෙදඤ්චිචෙදමපොතකඤ්චපරිහරිතුංවට්ටති.තත්ථ නිසදං නිසදකපොතෙන්ති
පිෙනසිලාචපිෙනමපොමතොච.ිචෙදන්තිපිෙන්තිචුණ්ණවිචුණ්ණං කමරොන්ති

මූලමභෙජ්ජාදමයො එත්ථාති නිසදං, පිෙනසිලා. ිචෙදන්ති පිෙන්ති
චුණ්ණවිචුණ්ණං කමරොන්ති මූලමභෙජ්ජාදමයො එමතනාති ිචෙදං, 
මපොමෙතබ්මබොති මපොමතො, දාරමකො. ඛුද්දකප්ප ාණතාය මපොමතො වියාති

මපොමතො, ිචෙදඤ්ච තං මපොමතො චාති ිචෙදමපොමතො, තං නිසදකපොතෙං. 
ිචපුබ්බෙදචුණ්ණකරමණති ධාතු. 

ෙසාවකභසජ්ජෙථා 

කොවමභෙජ්ජකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, කොවාිච මභෙජ්ජාිච
ිචම්බකොවං කුටජකොවං පමටොලකොවං ඵග් වකොවං නත්ත ාලකොවං, 
යාිච වා පනඤ්ඤාිචපි අත්ථි කොවාිච මභෙජ්ජාිච මනව ඛාදනීමය 
ඛාදනීයත්ථං ඵරන්ති, න මභොජනීමය මභොජනීයත්ථං ඵරන්ති, තාිච
පටිග් මහත්වා යාවජීවං පරිහරිතුං, ෙතිප්චමය පරිභුඤ්ජිතුං, අෙති ප්චමය
පරිභුඤ්ජන්තේෙ ආපත්ති දුක්කටේො’’ති ( හාව. 263) වචනමතො තාිචපි
කොවමභෙජ්ජාිචපටිග් මහත්වායාවජීවං පරිහරිතුංෙතිප්චමයපරිභුඤ්ජිතුං

වට්ටති. තත්ථ ඵග් වන්ති ලතාජාති. නත්ත ාලන්ති කරඤ්ජං. ‘‘ෙසාකවහීති
තචාදීිච උදමක තාමපත්වා  හිතඌෙමරහී’’ති වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.
 හාවග් 2.263) වුත්තං. 

පණ්ණකභසජ්ජෙථා 

පණ්ණමභෙජ්ජකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, පණ්ණාිච මභෙජ්ජාිච 
ිචම්බපණ්ණං කුටජපණ්ණං පමටොලපණ්ණං නත්ත ාලපණ්ණං
ඵග් වපණ්ණං සුලසිපණ්ණං කප්පාෙපණ්ණං, යාිච වා පනඤ්ඤාිචපි අත්ථි
පණ්ණාිච මභෙජ්ජාිච මනව ඛාදනීමය ඛාදනීයත්ථං ඵරන්ති, න මභොජනීමය
මභොජනීයත්ථංඵරන්ති, තාිචපටිග් මහත්වායාවජීවං පරිහරිතුං, ෙතිප්චමය
පරිභුඤ්ජිතුං, අෙතිප්චමයපරිභුඤ්ජන්තේෙආපත්ති දුක්කටේො’’ති( හාව.
263) වචනමතො ඛාදනීයමභොජනීයත්ථං අඵරන්තාිච තාිචපි පණ්ණාිච 
පටිග් මහත්වා යාවජීවං පරිහරිතුං, ෙති ප්චමය පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. 



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 

562 

පටුන 

අච්ඡවසන්තිආදීසු ිචේෙග්ගියවණ්ණනායං (පාරා. අට්ඨ. 2.623) 
වුත්තනමයමනව අත්මථො මවදිතබ්මබො. මූලමභෙජ්ජාදිවිිච්ඡමයොපි
ඛුද්දකවණ්ණනායං වුත්මතොමයව, තේ ා ඉධ යං යං පුබ්මබ අවුත්තං, තං
තමදවවණ්ණයිේො . 

ඵලකභසජ්ජෙථා 

ඵලමභෙජ්ජකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, ඵලාිච මභෙජ්ජාිච බි ඞ් ං
පිප්පලිං රිචංහරීතකංවිභීතකංආ ලකංම ොට්ඨඵලං, යාිච වාපනඤ්ඤාිචපි
අත්ථිඵලාිචමභෙජ්ජාිචමනවඛාදනීමයඛාදනීයත්ථංඵරන්ති, න මභොජනීමය
මභොජනීයත්ථංඵරන්ති, තාිචපටිග් මහත්වායාවජීවංපරිහරිතුං, ෙතිප්චමය 
පරිභුඤ්ජිතුං, අෙතිප්චමයපරිභුඤ්ජන්තේෙආපත්තිදුක්කටේො’’ති( හාව. 
263) වචනමතො ඛාදනීයමභොජනීයත්ථං අඵරන්තාිච තාිච ඵලාිච
පටිග් මහත්වායාවජීවං පරිහරිතුං, ෙතිප්චමයපරිභුඤ්ජිතුම්පිවට්ටති. 

ජතුකභසජ්ජෙථා 

ජතුමභෙජ්ජකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, ජතූිච මභෙජ්ජාිච හිඞ්ගුං
හිඞ්ගුජතුං හිඞ්ගුසිපාටිකං තකං තකපත්තිං තකපණ්ණිං ෙජ්ජුලෙං, යාිච වා
පනඤ්ඤාිචපිඅත්ථිජතූිචමභෙජ්ජාිචමනවඛාදනීමයඛාදනීයත්ථං ඵරන්ති, 
න මභොජනීමය මභොජනීයත්ථං ඵරන්ති, තාිච පටිග් මහත්වා යාවජීවං
පරිහරිතුං, ෙතිප්චමයපරිභුඤ්ජිතුං, අෙතිප්චමයපරිභුඤ්ජන්තේෙආපත්ති 
දුක්කටේො’’ති ( හාව. 263) වචනමතො තාිච ජතූිච මභෙජ්ජාිච
පටිග් මහත්වා යාවජීවං පරිහරිතුං, ෙති ප්චමය පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. තත්ථ 

හිඞ්ගුහිඞ්ගුජතුහිඞ්ගුසිපාටිො හිඞ්ගුජාතිමයොමයව. තෙතෙපත්කතෙපණ්ණකයො 
ලාඛාජාතිමයො. 

වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර. ටී.  හාවග්  263) පන ‘‘හිඞ්ගුජතු නා 

හිඞ්ගුරුක්ඛේෙ දණ්ඩපල්ලවපවා පාකිචප්ඵන්නා. හිඞ්ගුසිපාටිො නා තේෙ 

මූලොඛපාකිචප්ඵන්නා. තෙං නා  තේෙ රුක්ඛේෙ තචපාමකොදකං. 

තෙපත්තීතිතේෙ පත්තපාමකොදකං. තෙපණ්ණීතිතේෙ ඵලපාමකොදකං. අථ

වා ‘තෙං නා  ලාඛා. තෙපත්තීති කිත්ති මලොහොඛා. තෙපණ්ණීති

පක්කලාඛා’ති ලිඛිතං. සක පච්චකයති එත්ථ ෙතිප්චයතා
ගිලානාගිලානවමෙන ද්විධා මවදිතබ්බා. විකාලමභොජනසික්ඛාපදේෙ හි
අනාපත්තිවාමරයා කාලිකාදීනංතිණ්ණම්පිඅවිමෙමෙන ෙතිප්චයතාවුත්තා.
ඉ ේමිං ඛන්ධමක ‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, ගිලානේෙ ගු ං අගිලානේෙ
ගුම ොදකං. අනුජානාමි, භික්ඛමව, ගිලානේෙ මලොණමෙොවීරකං, අගිලානේෙ 
උදකෙම්භින්න’න්ති ( හාව. 273) වුත්තං, තේ ා සිද්ධං ‘ෙතිප්චයතා 
ගිලානාගිලානවමෙනදුවිධා’ති, අඤ්ඤථාඅෙතිප්චමයගුම ොදකාදිආපජ්ජති, 



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 

563 

පටුන 

තමතො ච පාළිවිමරොමධො. දහාරත්ථන්ති ආහාරපමයොජනං, 

ආහාරකි්චයාපනන්ති අත්මථොති ච. කතලපරිකභොක නාති

ෙත්තාහකාලිකපරිමභොම න. පිට්කඨහීති පිසිතමතමලහි. කෙොට්ඨඵලන්ති 
මකොට්ඨරුක්ඛේෙඵලං,  දනඵලංවාතිචලිඛිත’’න්තිවුත්තං. 

කලොණකභසජ්ජෙථා 

මලොණමභෙජ්ජකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, මලොණාිච මභෙජ්ජාිච 
ොමුද්දිකංකා මලොණංසින්ධවංඋබ්භිදංබිලං, යාිචවාපනඤ්ඤාිචපිඅත්ථි
මලොණාිච මභෙජ්ජාිච මනව ඛාදනීමය ඛාදනීයත්ථං ඵරන්ති, න මභොජනීමය 
මභොජනීයත්ථංඵරන්ති, තාිචපටිග් මහත්වායාවජීවංපරිහරිතුං, ෙතිප්චමය 
පරිභුඤ්ජිතුං, අෙතිප්චමයපරිභුඤ්ජන්තේෙආපත්තිදුක්කටේො’’ති( හාව. 
263) වචනමතො තාිච මලොණාිච පටිග් මහත්වා යාවජීවං පරිහරිතුං, ෙති

ප්චමය පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. තත්ථ සාමුද්දන්ති ෙමුද්දතීමර වාලුකං විය

ෙන්තිට්ඨති. ොළකලොණන්ති පකතිමලොණං. සින්ධවන්ති මෙතවණ්ණං

පබ්බමත උට්ඨහති. උබ්භිදන්ති භූමිමතො අඞ්කුරං විය උට්ඨහති. බිලන්ති
දබ්බෙම්භාමරහිෙද්ධිංපචිතං, තංරත්තවණ්ණං. ොරත්ථදීපිචයං(ොරත්ථ.ටී.

 හාවග්  3.263) පන ‘‘උබ්භිදං නා  ඌෙරපංසු ය’’න්ති වුත්තං. 

වි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී. හාවග් 2.263) පන ‘‘උබ්භිදන්තිඌෙරපංසු යං

මලොණං. බිලන්ති මලොණවිමෙමෙො’’ති වුත්තං. වජිරබුද්ධිටීකායම්පි තමථව
වුත්තං. 

චුණ්ණෙථා 

චුණ්ණකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, යේෙ කණ්ඩු වා පී කා වා 
අේොමවො වා ථුල්ලක්ඡු වා ආබාමධො කාමයො වා දුග් න්මධො චුණ්ණාිච
මභෙජ්ජාිච, අගිලානේෙ ඡකණං  ත්තිකං රජනිචප්පක්කං. අනුජානාමි, 

භික්ඛමව, උදුක්ඛලං මුෙල’’න්ති ( හාව. 264). ‘‘ොකයො වා දුග් න්කධොති
කේෙචි අේොදීනං විය කාය න්මධො මහොති, තේෙපි
සිරීෙමකොසුම්බාදිචුණ්ණාිච වා  න්ධචුණ්ණාිච වා ෙබ්බාිච වට්ටන්ති. 

ඡෙණන්ති ම ො යං. රජනනිප්පක්ෙන්ති රජනකෙටං, පාකතිකචුණ්ණම්පි 
මකොට්මටත්වා උදමකන මතම ත්වා න්හායිතුං වට්ටති, එතම්පි
රජනිචප්පක්කෙඞ්ඛම ව  ්ඡතී’’තිඅට්ඨකථායං( හාව.අට්ඨ.264) වුත්තං.

ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.  හාවග්  3.264) පන ‘‘ඡෙණන්ති ම ො යං. 

පාෙකෙචුණ්ණං නා  අපක්කකොවචුණ්ණං. මතනඨමපත්වා  න්ධචුණ්ණං 
ෙබ්බංවට්ටතීතිවදන්තී’’තිවුත්තං. වි තිවිමනොදිචයම්පි (වි.වි.ටී. හාවග්  

2.264-265) ‘‘ඡෙණන්ති ම ො යං. පාෙකෙචුණ්ණන්ති
අපක්කකොවචුණ්ණං,  න්ධචුණ්ණං පන න වට්ටතී’’ති වුත්තං.

වජිරබුද්ධිටීකායම්පි (වජිර. ටී.  හාවග්  264) ‘‘ඡෙණන්ති ම ො යං. 
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පාෙකෙචුණ්ණං නා  අපක්කකොවචුණ්ණං. මතනඨමපත්වා  න්ධචුණ්ණං
ෙබ්බං වට්ටතීති වදන්තී’’ති වුත්තං. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
චුණ්ණචාලිිච’’න්ති ( හාව. 264) වචනමතො ගිලානානං භික්ඛූනං චුණ්මණහි
මභෙජ්මජහි චාලිමතහි අත්මථ ෙති චුණ්ණචාලිනී වට්ටති. ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, දුේෙචාලිිච’’න්ති ( හාව. 264) වචනමතො ෙණ්මහහි චුණ්මණහි 

අත්මථ ෙති දුේෙචාලිනී වට්ටති. ‘‘චුණ්ණචාලිනින්ති උදුක්ඛමල
මකොට්ටිතචුණ්ණපරිේොවිච’’න්ති වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.  හාවග් 
2.264-265) වුත්තං. වජිරබුද්ධිටීකායම්පි (වජිර. ටී.  හාවග්  264) 

‘‘චාලිකතහීතිපරිේොවිමතහී’’තිවුත්තං. 

අ නුස්සිොබ්ාධෙථා 

අ නුේසිකාබාධකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, අ නුේසිකාබාමධ 
ආ ක ංෙංආ ක ංෙමලොහිත’’න්ති( හාව.264) වචනමතොයේෙභික්ඛුමනො
ආ ක ංෙං ඛාදිතේෙ ආ කමලොහිතං පිවිතේෙ මෙො අ නුේොබාමධො

පටිප්පේෙම්භති, තේෙ අනාපත්ති. තත්ථ ද ෙ ංසඤ්ච ඛාදි, 

ද ෙකලොහිතඤ්ච පිවීති න තං භික්ඛු ඛාදි, න පිවි, අ නුේමෙො ඛාදිත්වා ච
පිවිත්වා ච පක්කන්මතො. මතන වුත්තං ‘‘තේෙ මෙො අ නුේසිකාබාමධො
පටිප්පේෙම්භී’’ති. 

අඤ්ජනෙථා 

අඤ්ජනකථායං‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, අඤ්ජනංකා ඤ්ජනංරෙඤ්ජනං 
මෙොතඤ්ජනං ම රුකං කපල්ල’’න්ති ( හාව. 265) වචනමතො භික්ඛූනං

චක්ඛුමරොම  ෙති අඤ්ජනාදීිච වට්ටන්ති. තත්ථ ‘‘අඤ්ජනන්ති 

ෙබ්බෙඞ් ාහිකවචනම තං. ොළඤ්ජනන්තිඑකාඅඤ්ජනජාති. රසඤ්ජනන්ති

නානාෙම්භාමරහිකතං. කසොතඤ්ජනන්තිනදීමෙොතාදීසුඋප්පජ්ජනකඅඤ්ජනං. 

ක රුකෙො නා  සුවණ්ණම රුමකො. ෙපල්ලන්ති දීපසිඛමතො  හිත සී’’ති
අට්ඨකථායං ( හාව. අට්ඨ. 264) වුත්තං. ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.

 හාවග්  3.265) ‘‘සුවණ්ණක රුකෙොති සුවණ්ණතුත්ථාදී’’ති වුත්තං.
වි තිවිමනොදිචයම්පි (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.264-265) තමථව වුත්තං.
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, චන්දනං ත රං කා ානුොරියං තාලීෙං 
භද්දමුත්තක’’න්ති ( හාව. 265) වචනමතො අඤ්ජනූපපිෙමනහි අත්මථ ෙති

ඉ ාිච චන්දනාදීිච වට්ටන්ති. තත්ථ ‘‘චන්දනන්ති මලොහිතචන්දනාදිකං යං

කිඤ්චිචන්දනං. ත රාදීනි පාකටාිච.අඤ්ඤාිචපිනීලුප්පලාදීිචවට්ටන්තිමයව. 

අඤ්ජනූපපිසකනහීති අඤ්ජමනහි ෙද්ධිං එකමතො පිසිතබ්මබහි. න හි කිඤ්චි
අඤ්ජනූපපිෙනං න වට්ටතී’’ති අට්ඨකථායං ( හාව. අට්ඨ. 264) ටීකායං 

(ොරත්ථ. ටී.  හාවග්  3.265) පන ‘‘අඤ්ජනූපපිසනන්ති අඤ්ජනත්ථාය
උපපිසිතබ්බං යංකිඤ්චි චුණ්ණජාතී’’තිවුත්තං. වි තිවිමනොදිචයං (වි. වි. ටී.
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 හාවග් 2.264-265) පන‘‘පාළියං අඤ්ජනූපපිසනන්තිඅඤ්ජමනඋපමනතුං
පිසිතබ්බමභෙජ්ජ’’න්ති වුත්තං. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, අඤ්ජිච’’න්ති ( හාව. 265) වචනමතො 
අඤ්ජනඨපනට්ඨානංවට්ටති.‘‘න, භික්ඛමව, උ්චාවචාඅඤ්ජනීධාමරතබ්බා, 
මයො ධාමරයය, ආපත්තිදුක්කටේෙ.අනුජානාමි, භික්ඛමව, අට්ඨි යංදන්ත යං
විොණ යං න  යං මවළු යං කට්ඨ යං ජතු යං මලොහ යං
ෙඞ්ඛනාභි ය’’න්ති ( හාව. 265) වචනමතො එතාිච කප්පියාිච. තත්ථ 

අට්ඨි යන්ති  නුේෙට්ඨිං ඨමපත්වා අවමෙෙඅට්ඨි යං. දන්ත යන්ති

හත්ථිදන්තාදිෙබ්බදන්ත යං. විසාණ කයපි අකප්පියං නා  නත්ථි. 

නළ යාදකයො එකන්තකප්පියාමයව. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, අපිධාන’’න්ති ( හාව. 265) වචනමතො 
අඤ්ජනීඅපිධානම්පි වට්ටති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, සුත්තමකන බන්ධිත්වා 
අඤ්ජිචයා බන්ධිතු’’න්ති ( හාව. 265) වචනමතො අපිධානං සුත්තමකන
බන්ධිත්වා අඤ්ජිචයා බන්ධිතබ්බං. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, සුත්තමකන
සිබ්මබතු’’න්ති ( හාව. 265) වචනමතො අපතනත්ථාය අඤ්ජනීසුත්තමකන
සිබ්මබතුංවට්ටති.‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, අඤ්ජිචෙලාක’’න්ති( හාව.265) 
වචනමතො අඤ්ජිචෙලාකම්පි වට්ටති. ‘‘න, භික්ඛමව, උ්චාවචා
අඤ්ජිචෙලාකාධාමරතබ්බා, මයොධාමරයය, ආපත්තිදුක්කටේෙ. අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, අට්ඨි යං…මප.… ෙඞ්ඛනාභි ය’’න්ති ( හාව. 265) වචනමතො
එතාමයව අඤ්ජිචෙලාකා වට්ටන්ති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
ෙලාකට්ඨාිචය’’න්ති ( හාව. 265) වචනමතො අඤ්ජිචෙලාකට්ඨාිචයම්පි

වට්ටති.තත්ථ සලාෙට්ඨානියන්තියත්ථෙලාකංඔදහන්ති, තංසුසිරදණ්ඩකං
වා ථවිකං වා අනුජානාමීති අත්මථො. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
අඤ්ජිචත්ථවික’’න්ති( හාව.265) වචනමතොථවිකම්පිවට්ටති.‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, අංෙබද්ධකං බන්ධනසුත්තක’’න්ති ( හාව. 265) වචනමතො
අඤ්ජිචත්ථවිකාය අංමෙ ලග් නත්ථාය අංෙබද්ධකම්පි බන්ධනසුත්තකම්පි
වට්ටති. 

නත්ථුෙථා 

නත්ථුකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, මුද්ධිචමතලක’’න්ති( හාව.266) 
වචනමතො සීොභිතාපේෙ භික්ඛුමනො මුද්ධිච මතලං වට්ටති. ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, නත්ථුකම් ’’න්ති ( හාව. 266) වචනමතො නක්ඛ නීමය ෙති
නත්ථුකම් ංවට්ටති.‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, නත්ථුකරණි’’න්ති( හාව.266) 
වචනමතො නත්ථුයා අ  නත්ථං නත්ථුකරණී වට්ටති. ‘‘න, භික්ඛමව, 
උ්චාවචා නත්ථුකරණී ධාමරතබ්බා, මයො ධාමරය්ය, ආපත්ති දුක්කටේෙ.
අනුජානාමි, භික්ඛමව, අට්ඨි යං…මප.… ෙඞ්ඛනාභි ය’’න්ති ( හාව. 266) 
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වචනමතො එතාමයව නත්ථුකරණිමයො වට්ටන්ති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
ය කනත්ථුකරණි’’න්ති( හාව.266) වචනමතොනත්ථු විෙ ංආසිඤ්චයන්ති

මච, ය කනත්ථුකරණිං ධාමරතබ්බං. තත්ථ ය ෙනත්ථුෙරණින්ති ෙ මෙො
තාහිද්වීහිපනාළිකාහිඑකං නත්ථුකරණිං. 

ධූ කනත්තෙථා 

ධූ මනත්තකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, ධූ ංපාතු’’න්ති( හාව. 266) 
වචනමතො ය කනත්ථුකරණියා නක්ඛ නීමය ෙති ධූ ං පාතුං වට්ටති.
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, ධූ මනත්ත’’න්ති ( හාව. 266) වචනමතො තම ව
වට්ටිං ආලිම්මබත්වා පිවනප්චයා කණ්මඨ දහන්මතන ධූ මනත්තධූම ො
පිවිතබ්මබො. ‘‘න, භික්ඛමව, උ්චාවචාිච ධූ මනත්තාිච ධාමරතබ්බාිච, මයො
ධාමරයය, ආපත්ති දුක්කටේෙ. අනුජානාමි, භික්ඛමව, අට්ඨි යං…මප.… 
ෙඞ්ඛනාභි ය’’න්ති ( හාව. 266) වචනමතො එතාිච එව ධූ මනත්තාිච
ධාමරතබ්බාිච.‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, අපිධාන’’න්ති( හාව.266) වචනමතො
පාණකාදිඅප්පවිෙනත්ථං ධූ මනත්තත්ථවිකම්පි වට්ටති. ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, ය කත්ථවික’’න්ති ( හාව. 266) වචනමතො එකමතො ඝංසිය ාමන
ෙති ය කත්ථවිකං වට්ටති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, අංෙබද්ධකං 
බන්ධනසුත්තක’’න්ති ( හාව. 266) වචනමතො ධූ මනත්තත්ථවිකේෙ 
අංෙබද්ධබන්ධනසුත්තංවට්ටති. 

කතලපාෙෙථා 

මතලපාකකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, මතලපාක’’න්ති ( හාව. 267) 

වචනමතොවාතාබාමධ ෙතිමතලපාමකොවට්ටති.තත්ථ අනුජානාමි, භික්ඛකව, 

කතලපාෙන්ති යං කිඤ්චි මභෙජ්ජපක්ඛිත්තං ෙබ්බං අනුඤ්ඤාතම ව මහොති.
‘‘න, භික්ඛමව, අතිපක්ඛිත්ත ජ්ජං මතලං පාතබ්බං, මයො පිමවයය, 
යථාධම්ම ොකාමරතබ්මබො.අනුජානාමි, භික්ඛමව, යේමිංමතලපාමක ජ්ජේෙ
න වණ්මණොන න්මධොනරමෙොපඤ්ඤායති, එවරූපං ජ්ජපක්ඛිත්තංමතලං
පාතු’’න්ති( හාව. 267) වචනමතොයේමිංමතලපාමකපක්ඛිත්තේෙ ජ්ජේෙ
වණ්මණොවා න්මධොවා රමෙොවාන පඤ්ඤායති, තාදිෙංමතලංපිවිතබ්බං.

තත්ථ අකපක්ඛිත්ත ජ්ජානීති අතිවිය ඛිත්ත ජ්ජාිච, බහුං  ජ්ජං පක්ඛිපිත්වා
මයොජිතානීති අත්මථො. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, අබ්භඤ්ජනං අධිට්ඨාතු’’න්ති
( හාව. 267) වචනමතො අතිපක්ඛිත්ත ජ්ජත්තා අපිවිතබ්මබ මතමල ෙති 
අබ්භඤ්ජනං අධිට්ඨාතුං වට්ටති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, තීණි තුම්බාිච 
මලොහතුම්බං කට්ඨතුම්බං ඵලතුම්බ’’න්ති ( හාව. 267) වචනමතො
මතලපක්කභාජනාිචඉ ාිච තීණිතුම්බාිචවට්ටන්ති. 



 විනයාලඞ්කාර-ටීකා-(දුතිමයොභාම ො) 

567 

පටුන 

කසදෙම් ෙථා 

මෙදකම් කථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, මෙදකම් ’’න්ති ( හාව. 267) 

වචනමතො අඞ් වාමත ෙති මෙදකම් ං කාතුං වට්ටති. තත්ථ අඞ් වාකතොති
හත්ථපාමද වාමතො. නක්ඛ නීමයො මහොති, ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
ෙම්භාරමෙද’’න්ති ( හාව. 267) වචනමතො මෙදකම්ම නනක්ඛ නීමය ෙති 

ෙම්භාරමෙදං කාතුං වට්ටති. තත්ථ සම්භාරකසදන්ති 
නානාවිධපණ්ණෙම්භාරමෙදං.නක්ඛ නීමයො මහොති, ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
 හාමෙද’’න්ති ( හාව. 267) වචනමතො ෙම්භාරමෙදනක්ඛ නීමය ෙති

 හාමෙදංකාතුංවට්ටති.තත්ථ  හාකසදන්ති හන්තංමෙදං, මපොරිෙප්ප ාණං
ආවාටං අඞ් ාරානං පූමරත්වා පංසුවාලිකාදීහි පිදහිත්වා තත්ථ නානාවිධාිච
වාතහරණපණ්ණාිච ෙන්ථරිත්වා මතල ක්ඛිමතන  ත්මතන තත්ථ
ිචපජ්ජිත්වා ෙම්පරිවත්තන්මතන ෙරීරං මෙමදතුං අනුජානාමීති අත්මථො.
නක්ඛ නීමයොමහොති, ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, භඞ්ම ොදක’’න්ති ( හාව.267) 
වචනමතො  හාමෙමදනනක්ඛ නීමය ෙති භඞ්ම ොදකංකාතුං වට්ටති. තත්ථ 

භඞ්ක ොදෙන්තිනානාපණ්ණභඞ් කුථිතංඋදකං, මතහිපණ්මණහිචඋදමකන 
ච සිඤ්චිත්වා සිඤ්චිත්වා මෙමදතබ්මබො. නක්ඛ නීමයො මහොති, ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, උදකමකොට්ඨක’’න්ති ( හාව. 267) වචනමතො භඞ්ම ොදමකන

නක්ඛ නීමයෙතිඋදකමකොට්ඨකංකාතුං වට්ටති.තත්ථ උදෙකෙොට්ඨෙන්ති 
උදකමකොට්මඨචාටිංවාමදොණිංවාඋණ්මහොදකේෙපූමරත්වාතත්ථ පවිසිත්වා
මෙදකම් කරණංඅනුජානාමීතිඅත්මථො. 

කලොහිතක ොචනෙථා 

මලොහිතම ොචනකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, මලොහිතංම ොමචතු’’න්ති 
( හාව. 267) වචනමතො පබ්බවාමත ෙති මලොහිතං ම ොමචතුං වට්ටති. තත්ථ 

පබ්බ්වාකතොකහොතීතිපබ්මබපබ්මබවාමතොවිජ්ඣති. කලොහිතංක ොකචතුන්ති
ෙත්ථමකනමලොහිතංම ොමචතුං.නක්ඛ නීමයොමහොති, අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
මලොහිතංම ොමචත්වාවිොමණන ාමහතුන්ති( හාව.267). 

පාදබ්භඤ්ජනෙථා 

පාදබ්භඤ්ජනකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, පාදබ්භඤ්ජන’’න්ති( හාව.
267) වචනමතො පාමදසු ඵලිමතසු පාදබ්භඤ්ජනං පචිතබ්බං. නක්ඛ නීමයො
මහොති, ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, පජ්ජං අභිෙඞ්ඛරිතු’’න්ති ( හාව. 267) 
වචනමතො පාදබ්භඤ්ජනමතමලන නක්ඛ නීමය ෙති පජ්ජං අභිෙඞ්ඛරිතබ්බං. 

තත්ථ පජ්ජං අභිසඞ්ඛරිතුන්ති මයන ඵලිතපාදා පාකතිකා මහොන්ති, තං 
නාළිමකරාදීසු නානාමභෙජ්ජාිච පක්ඛිපිත්වා පජ්ජං අභිෙඞ්ඛරිතුං, පාදානං 
ෙප්පායමභෙජ්ජංපචිතුන්තිඅත්මථො. 
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 ණ් ාබ්ාධෙථා 

 ණ්ඩාබාධකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, ෙත්ථකම් ’’න්ති ( හාව. 
267) වචනමතො  ණ්ඩාබාමධ ෙති ෙත්ථකම් ං කාතබ්බං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, කොමවොදක’’න්ති( හාව.267) වචනමතොකොමවොදමකනඅත්මථ
ෙතිකොමවොදකංදාතබ්බං. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, තිලකක්ක’’න්ති( හාව.
267) වචනමතො තිලකක්මකන අත්මථ ෙති තිලකක්කං දාතබ්බං. 

කලෙක්කෙන අත්කථොති පිට්මඨහි තිමලහි අත්මථො. ‘‘අනුජානාමි භික්ඛමව
කබළික’’න්ති ( හාව. 267) වචනමතො කබළිකාය අත්මථ ෙති කබළිකා

දාතබ්බා.තත්ථ ෙබ්ළිෙන්තිවණමුමඛෙත්තුපිණ්ඩං පක්ඛිපිතුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, වණබන්ධනමචො ’’න්ති ( හාව. 267) වචනමතො 
වණබන්ධනමචොම නඅත්මථෙතිවණබන්ධනමචො ංදාතබ්බං.‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, ොෙපකුට්මටනමඵොසිතු’’න්ති( හාව.267) වචනමතොෙමචවමණො

කුණ්ඩවතී, ොෙපකුට්මටන මඵොසිතබ්බං. තත්ථ සාසපකුට්කටනාති 
ොෙපපිට්මඨන. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, ධූ ං කාතු’’න්ති ( හාව. 267) වචනමතො යදි 
වමණො කිලිජ්ජිත්ථ, ධූ ං කාතුං වට්ටති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
මලොණෙක්ඛරිකාය ඡින්දිතු’’න්ති ( හාව. 267) වචනමතො යදි වඩ්ඪ ංෙං

වුට්ඨාති, ඡින්දිතබ්බං. තත්ථ වඩ්ඪ ංසන්ති අධික ංෙං ආණී විය උට්ඨහති. 

කලොණසක්ඛරිොය ඡින්දිතුන්ති ඛාමරන ඡින්දිතුං. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, 
වණමතල’’න්ති ( හාව. 267) වචනමතො යදි වමණො න රුහති, 
වණරුහනමතලං පචිතබ්බං. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, විකාසිකං ෙබ්බං
වණපටිකම් ’’න්ති ( හාව. 267) වචනමතො යදි මතලං   ති, විකාසිකං

දාතබ්බං, ෙබ්බං වණපටිකම් ං කාතබ්බං. තත්ථ විොසිෙන්ති

මතලරුන්ධනපිමලොතිකං. සබ්බ්ං වණපටිෙම් න්ති යං කිඤ්චි වණපටිකම් ං
නා අත්ථි, ෙබ්බංඅනුජානාමීතිඅත්මථො. හාවිකටකථාපුබ්මබවුත්තාව. 

සා ං  කහත්වාති ඉදං න මකවලං ෙප්පදට්ඨේමෙව, අඤ්ඤේමිම්පි
දට්ඨවිමෙ ෙති ො ං  මහත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බං, අඤ්මඤසු පන කාරමණසු
පටිග් හිතම වවට්ටති. 

විසපීතෙථා 

විෙපීතකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, ගූථං පාමයතු’’න්ති ( හාව. 268) 
වචනමතොපීතවිෙංභික්ඛුංගූථංපාමයතුංවට්ටති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, යං 
කමරොන්මතො පටිග් ණ්හාති, ේමවව පටිග් මහො කමතො, න පුන
පටිග් මහතබ්මබො’’ති ( හාව. 268) වචනමතො තමදව වට්ටති. අට්ඨකථායං
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( හාව. අට්ඨ. 268) පන න පුන පටිග් කහතබ්කබ්ොති ෙමච භූමිප්පත්මතො, 
පටිග් හාමපතබ්මබො, අප්පත්තංපන  මහතුංවට්ටති. 

ඝරදින්නොබ්ාධෙථා 

ඝරදින්නකාබාධකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, සීතාමලොළිං 
පාමයතු’’න්ති ( හාව. 269) වචනමතො ඝරදින්නකාබාධේෙ භික්ඛුමනො 

සීතාමලොළිං පාමයතුං වට්ටති. තත්ථ ඝරදින්නොබ්ාකධොති 
වසීකරණපාණකෙමුට්ඨිතමරොම ො.ටීකායං(ොරත්ථ.ටී. හාවග් 3.269) පන 

‘‘ඝරදින්නොබ්ාකධො නා වසීකරණත්ථායඝරණියා දින්නමභෙජ්ජෙමුට්ඨිමතො

ආබාමධො.මතනාහ ‘වසීකරණපාණකෙමුට්ඨිතමරොම ො’ති. ඝර-ෙද්මදොමචත්ථ
අමභමදනඝරණියාවත්ත ාමනොඅධිප්මපමතො’’ති වුත්තං.වි තිවිමනොදිචයම්පි

(වි. වි. ටී.  හාවග්  2.267-269) ‘‘ඝරදින්නොබ්ාකධො නා  ඝරණියා

දින්නවසීකරණමභෙජ්ජෙමුට්ඨිමතො ආබාමධො’’ති වුත්තං. සීතාකලොළින්ති
නඞ් මලන කෙන්තේෙ ඵාමල ලග්  ත්තිකං උදමකන ආමලොම ත්වා
පාමයතුංඅනුජානාමීතිඅත්මථො. 

දුට්ඨ හණිෙෙථා 

දුට්ඨ හණිකකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, ආමිෙඛාරං පාමයතු’’න්ති 
( හාව. 269) වචනමතො දුට්ඨ හණිකේෙ භික්ඛුමනො ආමිෙඛාරං පාමයතුං

වට්ටති. තත්ථ දුට්ඨ හණිකෙොති විපන්න හණිමකො, කි්මඡන උ්චාමරො 

ිචක්ඛ තීති අත්මථො. දමිසඛාරන්ති සුක්මඛොදනංඣාමපත්වා තාය ඡාරිකාය
පග්ඝරිතංඛාමරොදකං.වි තිවිමනොදිචයං(වි.වි.ටී. හාවග් 2.267-269) පන 

‘‘තායඡාරිොයපග්ඝරිතංඛාකරොදෙන්තිපරිේොවමනතංඡාරිකං පක්ඛිපිත්වා
උදමක අභිසිඤ්චිමත තමතො ඡාරිකමතො මහට්ඨා පග්ඝරිතං ඛාමරොදක’’න්ති 
වුත්තං. 

පණ්ඩුකරො ාබ්ාධෙථා 

පණ්ඩුමරො ාබාධකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, මුත්තහරීතකං 
පාමයතු’’න්ති ( හාව. 269) වචනමතො පණ්ඩුමරො ාබාධේෙ භික්ඛුමනො

මුත්තහරීතකං පාමයතුං වට්ටති.තත්ථ මුත්තහරීතෙන්ති ම ොමුත්තපරිභාවිතං 
හරීතකං. 

ඡවිකදොසාබ්ාධෙථා 

ඡවිමදොොබාධකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව,  න්ධාමලපං කාතු’’න්ති
( හාව. 269) වචනමතො ඡවිමදොොබාධේෙ භික්ඛුමනො  න්ධාමලපං කාතුං
වට්ටති. 
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අභිසන්නොයෙථා 

අභිෙන්නකායකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, විමරචනං පාතු’’න්ති
( හාව.269) වචනමතොඅභිෙන්නකායේෙභික්ඛුමනොවිමරචනංපාතුං වට්ටති.

තත්ථ අභිසන්නොකයොති උේෙන්නමදොෙකාමයො. අ්ඡකඤ්ජියා අත්මථො
මහොති, ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, අ්ඡකඤ්ජිය’’න්ති ( හාව. 269) වචනමතො

අ්ඡකඤ්ජියං පාතුං වට්ටති. තත්ථ අච්ඡෙඤ්ජියන්තිතණ්ඩුමලොදක ණ්මඩො.
අකටයූමෙනඅත්මථොමහොති, ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, අකටයූෙ’’න්ති( හාව.

269) වචනමතො අකටයූෙං පාතුං වට්ටති. තත්ථ අෙටයූසන්ති අසිිචද්මධො
මුග් පචිතපානීමයො. ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී.  හාවග්  3.269) පන

වි තිවිමනොදිචයඤ්ච (වි. වි. ටී.  හාවග්  2.267-269) ‘‘අෙටයූකසනාති
අනභිෙඞ්ඛමතන මුග් යූමෙනා’’ති වුත්තං. කටාකමටන අත්මථො මහොති, 
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, කටාකට’’න්ති ( හාව. 269) වචනමතො කටාකටං

පාමයතුංවට්ටති.තත්ථ ෙටාෙටන්තිමෙොවමධොතසිිචද්මධො.ොරත්ථදීපිචයං
(ොරත්ථ. ටී.  හාවග්  3.269) වි තිවිමනොදිචයඤ්ච (වි. වි. ටී.  හාවග් 

2.267-269) ‘‘ෙටාෙකටනාති මුග්ම  පචිත්වා අචාමලත්වාව පරිේොවිමතන 
මුග් යූමෙනා’’ති වුත්තං. පටි්ඡාදනීමයන අත්මථො මහොති, ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, පටි්ඡාදනීය’’න්ති ( හාව. 269) වචනමතො පටි්ඡාදනීයං පාතුං

වට්ටති.තත්ථ පටිච්ඡාදනීකයනාති ංෙරමෙන. 

කලොණකසොවීරෙෙථා 

මලොණමෙොවීරකකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, ගිලානේෙ
මලොණමෙොවීරකං, අගිලානේෙ උදකෙම්භින්නං පානපරිමභොම න
පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති ( හාව. 273) වචනමතො ගිලාමනන භික්ඛුනා
මලොණමෙොවීරකං පාතබ්බං, අගිලාමනන උදකෙම්භින්නං කත්වා
පරිභුඤ්ජිතබ්බං, තඤ්ච‘‘පානපරිමභොම නා’’තිවචනමතොවිකාමලපිවට්ටති. 

තත්ථ කලොණකසොවීරෙං නා ෙබ්බරොභිෙඞ්ඛතං එකංමභෙජ්ජං, තංකිර
කමරොන්මතොහරීතකා ලකවිභීතකකොමවෙබ්බධඤ්ඤාිචෙබ්බඅපරණ්ණාිච 
ෙත්තන්නම්පි ධඤ්ඤානං ඔදනං කදලිඵලාදීිච ෙබ්බඵලාිච
මවත්තමකතකඛජ්ජූරිකළීරාදමයො ෙබ්බකළීමර  ්ඡ ංෙඛණ්ඩාිච අමනකාිච 
ච  ධුඵාණිතසින්ධවමලොණතිකටුකාදීිච මභෙජ්ජාිච පක්ඛිපිත්වා කුම්භිමුඛං
ලිම්පිත්වා එකං ද්මව තීණි ෙංව්ඡරාිච ඨමපන්ති, තං පරිප්චිත්වා
ජම්බුරෙවණ්ණං මහොති, වාතකාෙකුට්ඨපණ්ඩුභ ණ්ඩලාදීනං
සිිචද්ධමභොජනභුත්තානඤ්ච උත්තරපානං භත්තජීරණකමභෙජ්ජං තාදිෙං
නත්ථි, තංපමනතංභික්ඛූනංප්ඡාභත්තම්පිවට්ටති, ගිලානානංපාකතිකම ව.
අගිලානානංපනඋදකෙම්භින්නංපානපරිමභොම නාති. 
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ොරත්ථදීපිචයං (ොරත්ථ. ටී. 2.191-192) පන ‘‘පානපරිමභොම නාති 
වුත්තත්තා මලොණමෙොවීරකං යා කාලික’’න්ති වුත්තං. වි තිවිමනොදිචයං (වි.
වි. ටී. 1.192) පන ‘‘පානපරිමභොම න වට්ටතීති ෙම්බන්මධො. එවං පන
වුත්තත්තා මලොණමෙොවීරකං යා කාලිකන්ති මකචි වදන්ති, මකචි පන
‘ගිලානානං පාකතිකම ව, අගිලානානං පන උදකෙම්භින්න’න්ති වුත්තත්තා
ගු ංවියෙත්තාහකාලික’’න්තිවුත්තං. වජිරබුද්ධිටීකායං (වජිර.ටී. හාවග් 
263) පන‘‘අවිමෙමෙනෙතිප්චයතාවුත්තා. ඉ ේමිංඛන්ධමක‘අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, ගිලානේෙ ගු ං, අගිලානේෙ ගුම ොදකං, ගිලානේෙ
මලොණමෙොවීරකං, අගිලානේෙ උදකෙම්භින්න’න්ති ( හාව. 284) වුත්තං, 
තේ ාසිද්ධං‘ෙතිප්චයතාගිලානාගිලානවමෙනදුවිධා’ති’’ වුත්තං. 

අන්කතොවුත්ථාදිෙථා 

අන්මතොවුත්ථාදිකථායං ‘‘මතන මඛො පන ෙ මයන භ වමතො
උදරවාතාබාමධො මහොති, අථ මඛො ආයේ ා ආනන්මදො ‘පුබ්මබපි භ වමතො
උදරවාතාබාමධො මතකටුලයාගුයා ඵාසු මහොතී’ති ො ං තිලම්පි තණ්ඩුලම්පි
මුග් ම්පිවිඤ්ඤාමපත්වාඅන්මතොවාමෙත්වාඅන්මතො ො ංපචිත්වාභ වමතො
උපනාම සි‘පිවතුභ වාමතකටුලයාගු’න්ති.ජානන්තාපිතථා තා පු්ඡන්ති, 
ජානන්තාපිනපු්ඡන්ති, කාලංවිදිත්වාපු්ඡන්ති, කාලං විදිත්වානපු්ඡන්ති, 
අත්ථෙඤ්හිතං තථා තා පු්ඡන්ති, මනො අනත්ථෙඤ්හිතං, අනත්ථෙඤ්හිමත
මෙතුඝාමතො තථා තානං. ද්වීහි ආකාමරහි බුද්ධා භ වන්මතො භික්ඛූ 
පටිපු්ඡන්ති ‘ධම් ං වා මදමෙේො , ොවකානං වා සික්ඛාපදං 
පඤ්ඤමපේො ා’ති. 

අථ මඛො භ වා ආයේ න්තං ආනන්දං ආ න්මතසි ‘කුතායං, ආනන්ද, 
යාගූ’ති.අථමඛො ආයේ ාආනන්මදොභ වමතොඑත ත්ථංආමරොමචසි. වි රහි
බුද්මධො භ වා අනනු්ඡවිකං, ආනන්ද, අනනුමලොමිකං අප්පතිරූපං
අේෙ ණකං අකප්පියං අකරණීයං, කථඤ්හි නා  ත්වං, ආනන්ද, එවරූපාය
බාහුල්ලායමචමතේෙසි, යදපි, ආනන්ද, අන්මතොවුත්ථං, තදපිඅකප්පියං.යදපි
අන්මතොපක්කං, තදපි අකප්පියං.යදපිො ංපක්කං, තදපිඅකප්පියං.මනතං, 
ආනන්ද, අප්පෙන්නානංවා පොදාය…මප.… වි රහිත්වාධම්මිංකථංකත්වා
භික්ඛූ ආ න්මතසි – න, භික්ඛමව, අන්මතො වුත්ථං අන්මතො පක්කං ො ං
පක්කංපරිභුඤ්ජිතබ්බං, මයොපරිභුඤ්මජයය, ආපත්තිදුක්කටේෙ.අන්මතොමච, 
භික්ඛමව, වුත්ථං අන්මතො පක්කං ො ං පක්කං, තඤ්මච පරිභුඤ්මජයය, 
ආපත්තිතිණ්ණංදුක්කටානං.අන්මතො මච, භික්ඛමව, වුත්ථංඅන්මතොපක්කං
අඤ්මඤහි පක්කං, තඤ්මච පරිභුඤ්මජයය, ආපත්ති ද්වින්නං දුක්කටානං.
අන්මතො මච, භික්ඛමව, වුත්ථං බහි පක්කං ො ං පක්කං, තඤ්මච
පරිභුඤ්මජයය, ආපත්ති ද්වින්නං දුක්කටානං. බහි මච, භික්ඛමව, වුත්ථං
අන්මතො පක්කං ො ං පක්කං, තඤ්මච පරිභුඤ්මජයය, ආපත්ති ද්වින්නං 
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දුක්කටානං. අන්මතො මච, භික්ඛමව, වුත්ථං බහි පක්කං අඤ්මඤහි පක්කං, 
තඤ්මච පරිභුඤ්මජයය, ආපත්ති දුක්කටේෙ. බහි මච, භික්ඛමව, වුත්ථං
අන්මතො පක්කං අඤ්මඤහි පක්කං, තඤ්මච පරිභුඤ්මජයය, ආපත්ති
දුක්කටේෙ. බහි මච, භික්ඛමව, වුත්ථං බහි පක්කං ො ං පක්කං, තඤ්මච
පරිභුඤ්මජයය, ආපත්ති දුක්කටේෙ. බහි මච, භික්ඛමව, වුත්ථං බහි පක්කං
අඤ්මඤහි පක්කං, තඤ්මච පරිභුඤ්මජයය, අනාපත්තී’’ති ( හාව. 274) 
වචනමතො ෙහමෙයයප්පමහොනමක ඨාමන වුත්ථතා, තත්ථ පක්කතා, 
උපෙම්පන්මනන ො ං පක්කතාති ඉම ෙං තිණ්ණං අඞ් ානං ෙම්භමව ෙති
තිේමෙො ආපත්තිමයො, ද්වින්නංෙම්භමවද්මවආපත්තිමයො, එකේෙ අඞ් ේෙ
ෙම්භමවඑකා ආපත්තීතිමවදිතබ්බං. 

අන්කතො වුත්ථන්ති අකප්පියකුටියං වුත්ථං. සා ං පක්ෙන්ති එත්ථ යං
කිඤ්චි ආමිෙං භික්ඛුමනො පචිතුං න වට්ටති. ෙමචපිේෙ උණ්හයාගුයා
සුලසිපණ්ණාිචවාසිඞ්ගිමවරංවාමලොණංවා පක්ඛිපන්ති, තම්පිචාමලතුංන
වට්ටති. ‘‘යාගුං ිචබ්බාමපමී’’ති පන චාමලතුං වට්ටති. උත්තණ්ඩුභත්තං
ලභිත්වාපිපිදහිතුංනවට්ටති.ෙමචපන නුේො පිදහිත්වාවමදන්ති, වට්ටති.
‘‘භත්තං වා  ා ිචබ්බායතූ’’ති පිදහිතුං වට්ටති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, පුන
පාකං පචිතු’’න්ති ( හාව. 274) වචනමතො පුබ්මබ අනුපෙම්පන්මනහි පක්කං
පුනපචිතුංවට්ටති.වුත්තඤ්හිඅට්ඨකථායං( හාව.අට්ඨ. 274) ‘‘ඛීරතක්කාදීසු 
පන ෙකිං කුථිමතසු අග්ගිං දාතුං වට්ටති පුනපාකේෙ අනුඤ්ඤාතත්තා’’ති.
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, අන්මතො වාමෙතු’’න්ති ( හාව. 274) වචනමතො 
දුබ්භික්ඛෙ මය තණ්ඩුලාදීිච අන්මතො වාමෙතුං වට්ටති. ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, අන්මතො පචිතු’’න්ති ( හාව. 274) වචනමතො දුබ්භික්ඛෙ මය
අන්මතො පචිතුං වට්ටති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, ො ං පචිතු’’න්ති ( හාව.
274) වචනමතො දුබ්භික්ඛෙ මය ො ම්පි පචිතුං වට්ටති. ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, අන්මතො වුත්ථං අන්මතො පක්කං ො ං පක්ක’’න්ති ( හාව. 274) 
වචනමතො දුබ්භික්ඛෙ මයතීණිපිවට්ටන්ති. 

උග් හිතපටිග් හිතෙථා 

උග් හිතපටිග් හිතකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, යත්ථ ඵලඛාදනීයං 
පේෙති, කප්පියකාරමකොචනමහොති, ො ං මහත්වාහරිත්වාකප්පියකාරමක
පේසිත්වා භූමියං ිචක්ඛිපිත්වා පටිග් හාමපත්වා පරිභුඤ්ජිතුං, අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, උග් හිතං පටිග් හිතු’’න්ති ( හාව. 275) වචනමතො තථා කත්වා
පරිභුඤ්ජිතුංවට්ටති, ආපත්තිනමහොතීති. 

තකතොනීහටෙථා 

තමතො නීහටකථායං ‘‘පටිග් ණ්හථ, භික්ඛමව, පරිභුඤ්ජථ. අනුජානාමි, 
භික්ඛමව, තමතොනීහටංභුත්තාවිනාපවාරිමතනඅනතිරිත්තංපරිභුඤ්ජිතු’’න්ති
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( හාව. 276) වචනමතො යේමිං දාමන ිච න්තිතා හුත්වා භික්ඛූ භුඤ්ජන්ති, 
තමතො දානමතො නීහටං මභොජනං පවාරිමතන භික්ඛුනා භුඤ්ජිතබ්බං, න
පවාරිතසික්ඛාපමදන ආපත්ති මහොති. වුත්තඤ්හි අට්ඨකථායං ( හාව. අට්ඨ.

276) ‘‘තකතොනීහටන්ති යත්ථිච න්තිතාභුඤ්ජන්ති, තමතොනීහට’’න්ති. 

පුකරභත්තපටිග් හිතෙථා 

පුමරභත්තපටිග් හිතකථායං ‘‘පටිග් ණ්හථ, භික්ඛමව, පරිභුඤ්ජථ, 
අනුජානාමි, භික්ඛමව, පුමරභත්තං පටිග් හිතං භුත්තාවිනා පවාරිමතන
අනතිරිත්තං පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති ( හාව. 277) වචනමතො පුමරභත්තං 
පටිග් මහත්වාිචක්ඛිපිතං පවාරිමතනභික්ඛුනා අතිරිත්තං අකත්වා භුඤ්ජිතුං 
වට්ටති, පවාරිතසික්ඛාපමදනආපත්තිනමහොති. 

වනට්ඨකපොක්ඛරට්ඨෙථා 

වනට්ඨමපොක්ඛරට්ඨකථායං ‘‘මතන මඛො පන ෙ මයන ආයේ මතො
ොරිපුත්තේෙකායඩාහාබාමධොමහොති.අථමඛොආයේ ා හාම ොග් ල්ලාමනො 
මයනායේ ා ොරිපුත්මතො මතනුපෙඞ්කමි, උපෙඞ්කමිත්වා ආයේ න්තං
ොරිපුත්තං එතදමවොච ‘පුබ්මබ මත, ආවුමෙො ොරිපුත්ත, කායඩාහාබාමධො
මකනඵාසුමහොතී’ති.භිමෙහිචම , ආවුමෙො, මු ාලිකාහිචාති…මප.… අථ
මඛො ආයේ මතො ොරිපුත්තේෙ භිමෙ ච මු ාලිකාමයො ච පරිභුත්තේෙ
කායඩාහාබාමධොපටිප්පේෙම්භි…මප.… පටිග් ණ්හථ, භික්ඛමව, පරිභුඤ්ජථ.
අනුජානාමි, භික්ඛමව, වනට්ඨං මපොක්ඛරට්ඨං භුත්තාවිනා පවාරිමතන 
අනතිරිත්තංපරිභුඤ්ජිතු’’න්ති( හාව.278) වචනමතොවනට්ඨංමපොක්ඛරට්ඨං
පවාරිමතන භික්ඛුනා පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති, පවාරිතසික්ඛාපමදන ආපත්ති න

මහොති.තත්ථ වනට්ඨංකපොක්ඛරට්ඨන්තිවමනමචවපදුමිිච ්මඡචජාතං. 

අෙතෙප්පෙථා 

අකතකප්පකථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, අබීජං ිචබ්බට්ටබීජං 
අකතකප්පං ඵලං පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති ( හාව. 278) වචනමතො අබීජඤ්ච
ිචබ්බට්ටබීජඤ්ච ඵලංඅග්ගිෙත්ථනමඛහිෙ ණකප්පංඅකත්වාපිපරිභුඤ්ජිතුං 

වට්ටති. තත්ථ අබීජන්ති තරුණඵලං, යේෙ බීජං අඞ්කුරං න ජමනති. 

නිබ්බ්ට්ටබීජන්ති බීජං ිචබ්බට්මටත්වා අපමනත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බකං
අම්බපනොදි, තාිචඵලාිචකප්පියකාරමකඅෙතිකප්පංඅකත්වාපි පරිභුඤ්ජිතුං
වට්ටති. 

යාගුෙථා 

යාගුකථායං ‘‘දෙයිම , බ්රාහ් ණ, ආිචෙංො යාගුයා. කතම  දෙ, යාගුං 
මදන්මතොආයුං මදති, වණ්ණං මදති, සුඛං මදති, බලං මදති, පටිභානං මදති, 
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යාගුපීතාඛුදං පටිහනති, පිපාෙංවිමනති, වාතංඅනුමලොම ති, වත්ථිංමෙොමධති, 
ආ ාවමෙෙංපාමචති.ඉම මඛො, බ්රාහ් ණ, දොිචෙංොයාගුයාති. 

‘මයො ෙඤ්ඤතානංපරදත්තමභොජිනං; 
කාමලනෙක්ක්චදදාතියාගුං; 
දෙේෙඨානාිචඅනුප්පමව්ඡති; 
ආයුඤ්චවණ්ණඤ්චසුඛංබලඤ්ච. 

‘පටිභාන ේෙඋපජායමතතමතො; 
ඛුද්දංපිපාෙඤ්චබයපමනතිවාතං; 
මෙොමධතිවත්ථිංපරිණාම තිභත්තං; 
මභෙජ්ජම තංසු මතනවණ්ණිතං. 

‘තේ ාහියාගුංඅලම වදාතුං; 
ිච්චං නුේමෙනසුඛත්ථිමකන; 
දිබ්බාිචවාපත්ථයතාසුඛාිච; 
 ානුේෙමෙොභ යතමි්ඡතාවා’ති. 

අථමඛොභ වාතං බ්රාහ් ණං ඉ ාහි ාථාහි අනුම ොදිත්වා උට්ඨායාෙනා
පක්කාමි. අථ මඛො භ වා එතේමිං ිචදාමන එතේමිං පකරමණ ධම්මිං කථං 
කත්වා භික්ඛූ ආ න්මතසි – අනුජානාමි, භික්ඛමව, යාගුඤ්ච
 ධුම ො කඤ්චා’’ති ( හාව. 282) වචනමතො යාගුඤ්ච  ධුම ො කඤ්ච
ෙම්පටි්ඡිතුං වට්ටති. අනුම ොදනා ාථාය ‘‘පත්ථයතං ඉ්ඡත’’න්ති පදානං
‘‘අලම ව දාතු’’න්ති ඉමිනා ෙම්බන්මධො. ෙමච පන ‘‘පත්ථයතා ඉ්ඡතා’’ති
පාමඨොඅත්ථි, මෙොමයව මහතබ්මබො.‘‘න, භික්ඛමව, අඤ්ඤත්රිච න්තිමතන
අඤ්ඤේෙ මභොජ්ජයාගු පරිභුඤ්ජිතබ්බා, මයො පරිභුඤ්මජයය, යථාධම්ම ො
කාමරතබ්මබො’’ති ( හාව. 283) වචනමතො තථා භුඤ්ජන්තේෙ 

පරම්පරමභොජනසික්ඛාපමදන ආපත්ති මහොති. කභොජ්ජයාගූති යා පවාරණං

ජමනති. යථාධම්ක ොොකරතබ්කබ්ොතිපරම්පරමභොජමනන කාමරතබ්මබො. 

ගුළෙථා 

ගු කථායං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛමව, ගිලානේෙ ගු ං, අගිලානේෙ 
ගුම ොදක’’න්ති( හාව.284) වචනමතො ගිලාමනොභික්ඛුගු පිණ්ඩං විකාමලපි
ඛාදිතුංවට්ටති.අගිලාමනොපනඋදකෙම්භින්නංකත්වාගුම ොදකපරිමභොම න 

පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. ‘‘ගිලානස්ස ගුළන්ති තථාරූමපන බයාධිනා ගිලානේෙ
ප්ඡාභත්තංගු ංඅනුජානාමීතිඅත්මථො’’තිඅට්ඨකථායං ( හාව. අට්ඨ.284) 
වුත්තං. ‘‘තථාරූමපන බයාධිනා’’ති වුත්තත්තා යථාරූමපන බයාධිනා 
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ගිලානේෙ ගුම ො පරිභුඤ්ජිතබ්මබො මහොති, තථාරූමපන එව බයාධිනා
ගිලානේොතිවුත්තං වියදිේෙති, වී ංසිත්වා මහතබ්බං. 

එත්තකාසු කථාසු යා යා ෙංවණ්මණතබ්බප්පකරමණ න දිේෙති, ො ො 
අම්මහහි මපෙලානං භික්ඛූනං මකොෙල්ලත්ථං පාළිමතො ච අට්ඨකථාමතො ච
 මහත්වා ටීකාචරියානං වචමනහි අලඞ්කරිත්වා ඨපිතා, තේ ා ිචක්කඞ්ඛා
හුත්වාපණ්ඩිතා උපධාමරන්තු. 

චතු හාපකදසෙථා 

67. යං භික්ඛකවතිආදි  හාපමදෙකථා නා . තත්ථ  හන්මත අත්මථ

උපදිේෙතිඑමතහීති  හාපකදසා,  හන්තාවාඅත්ථාපදිේෙන්තිපඤ්ඤායන්ති

එත්ථාති  හාපකදසා,  හන්තානං වා අත්ථානං පමදමෙො පවත්තිමදමෙොති 

 හාපකදසා. මක මත? ඉම මයව චත්තාමරො පාඨා, අත්ථා වා. මතන වුත්තං 

‘‘ඉක  චත්තාකරො  හාපකදකස’’තිආදි. තත්ථ ධම් සඞ් ාහෙත්කථරාති

 හාකේෙපාදමයො. සුත්තං  කහත්වාති ‘‘ඨමපත්වාධඤ්ඤඵලරෙ’’න්තිආදිකං

සුත්තං මහත්වාඋපධාමරන්මතො. සත්තධඤ්ඤානීති– 

‘‘ොලිවීහිචකුද්රූමෙො, ම ොධුම ොවරමකොයමවො; 
කඞ්ගූතිෙත්තධඤ්ඤාිච, නීවාරාදීතුතබ්භිදා’’ති–. 

වුත්තාිච ෙත්ත ධඤ්ඤාිච. සබ්බ්ං අපරණ්ණන්ති මුග්  ාොදමයො. අට්ඨ

පානානීති අම්බපානං ජම්බුපානං මචොචපානං ම ොචපානං ොලුකපානං
මුද්දිකපානං ධුකපානං ඵාරුෙකපානඤ්ච. 

ඉමිනා නකයනාති සුත්තානුමලො නමයන. වුත්තඤ්මහතං අට්ඨකථායං 

‘‘සුත්තානුකලො ං නා  චත්තාමරො  හාපමදො’’ති. පාළිඤ්ච අට්ඨෙථඤ්ච

අනකපක්ඛිත්වාති පාළියංනීතත්ථමතොආ තම වඅග් මහත්වා. අඤ්ඤානිපීති
තමතොඅඤ්ඤාිචපි.එමතන හාපමදොනා නමකවලං යථාවුත්තාඑව, අථ
මඛො අමනකාිච නානප්පකාරාිච විනයධරේෙ ඤාණානුභාවප්පකාසිතානීති 
දේමෙති. 

දනිසංසෙථා 

68. ආිචෙංෙකථායං විනයං ධාමරතීති විනයධකරො, 
සික්ඛනවාචන නසිකාරවිිච්ඡයනතදනුමලො කරණාදිනා
විනයපරියත්තිකුෙමලො භික්ඛු. විනයපරියත්තිමූලං එමතෙන්ති 

විනයපරියත්කමූලො. මක මත? පඤ්චාිචෙංො. විනයපරියත්තිමයව මූලං 
කාරණංකත්වා ලභිතබ්බආිචෙංො, න අඤ්ඤපරියත්තිං වා පටිපත්තිආදමයො
වාමූලං කත්වාතිඅත්මථො.අථවාපරියාපුණනංපරියත්ති, විනයේෙපරියත්ති
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විනයපරියත්ති, ො මූලං එමතෙන්ති විනයපරියත්කමූලො, 

විනයපරියාපුණනමහතුභවා ආිචෙංොති අත්මථො. ‘‘ෙතක ’’තිආදිනා මතෙං

පඤ්චාිචෙංොදීනංෙරූපං පු්ඡිත්වා ‘‘අත්තකනො’’තිආදිනාවිේෙජ්මජත්වාතං

වචනංපාළියාෙ ත්මථතුං ‘‘වුත්තඤ්කහත’’න්තිආදි ාහ. 

එවං පඤ්චාිචෙංොනං ෙරූපං දේමෙත්වා ඉදාිච මතමයව විත්ථාරමතො 

දේමෙතුං ‘‘ෙථ ස්සා’’තිආදිනා පු්ඡිත්වා ‘‘ඉකධෙච්කචො’’තිආදිනා
විේෙජ්මජති. තත්ථ අත්තමනො සීලක්ඛන්ධසුගුත්තභාමවො නා 
ආපත්තිඅනාපජ්ජනභාමවමනව මහොති, මනො අඤ්ඤථාති 
ආපත්තිආපජ්ජනකාරණං දේමෙත්වා තදභාමවන අනාපජ්ජනං දේමෙතුං 

‘‘දපත්කංදපජ්ජන්කතොඡහාොකරහිදපජ්ජතී’’තිආදි ාහ.තත්ථ – 

‘‘ෙඤ්චි්චආපත්තිංආපජ්ජති; 
ආපත්තිංපරිගූහති; 
අ ති  නඤ්ච ්ඡති; 
එදිමෙොවු්චතිඅලජ්ජිපුග් මලො’’ති.(පරි.359) – 

වුත්මතන අලජ්ජීලක්ඛමණන න ලජ්ජති න හිරීයතීති අලජ්ජී, තේෙ භාමවො 

අලජ්ජිතා. නත්ථිඤාණං එතේොති අඤ්ඤාණං, තේෙ භාමවො අඤ්ඤාණතා. 
කුකතේෙභාමවොකුක්කු්චං, මතන පකමතොකුක්කු්චපකමතො, තේෙභාමවො 

කුක්කුච්චපෙතතා. කප්පතීති කප්පියං, න කප්පියං අකප්පියං, තේමිං 

අෙප්පිකය, කප්පියං ඉති ෙඤ්ඤා යේෙ මෙො කප්පියෙඤ්ඤී, තේෙ භාමවො 

ෙප්පියසඤ්ඤිතා. ඉතරං තප්පටිපක්ඛමතො කාතබ්බං, ඉම සු පඤ්චසු පමදසු
යකාරමලොමපො, තේ ා ‘‘අලජ්ජිතාය ආපත්තිං ආපජ්ජතී’’තිආදිනා
මයොමජතබ්බාිච.මහත්වත්මථමචතංිචේෙක්කවචනං.ෙරතීති ෙති, ෙමුේෙනං

ෙම්ම ොමෙො. ෙතියා ෙම්ම ොමෙො ෙතිෙම්ම ොමෙො, තේ ා සකසම්ක ොසා. 
මහත්වත්මථ මචතං කරණවචනං. ඉදාිච තාිච කාරණාිච විත්ථාරමතො

දේමෙතුං ‘‘ෙථ’’න්තයාදි ාහ.තංනයානුමයොම න විඤ්මඤයයම ව. 

අරිට්මඨො ඉති භික්ඛු අරිට්ඨභික්ඛු, කණ්ටමකො ඉති ො මණමරො 
කණ්ටකො මණමරො, මවොලියා ජාතා මවොලිකා, වජ්ජීනං පුත්තා
වජ්ජිපුත්තා, මවොලිකා ච මත වජ්ජිපුත්තා චාති මවොලිකවජ්ජිපුත්තා, 
අරිට්ඨභික්ඛු ච කණ්ටකො මණමරො ච මවොලිකවජ්ජිපුත්තා ච 

අරිට්ඨභික්ඛුෙණ්ටෙසා කණරකවසාලිෙවජ්ජිපුත්තො. පරූපහාමරො ච 

අඤ්ඤාණඤ්ච කඞ්ඛාවිතරණඤ්ච පරූපහාරඅඤ්ඤාණෙඞ්ඛාවිතරණා. මක
මත? වාදා. මත ආදි මයෙං මතති පරූපහාරඅඤ්ඤාණකඞ්ඛාවිතරණාදමයො.
වදන්ති එමතහීති වාදා, පරූපහාරඅඤ්ඤාණකඞ්ඛාවිතරණාදමයො වාදා
එමතෙන්ති පරූ…මප.… වාදා. මක මත? මි්ඡාවාදිමනො. අරිට්ඨ…මප.… 
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පුත්තා ච පරූපහාර…මප.… වාදා ච  හාෙඞ්ඝිකාදමයො ච ොෙනප්චත්ථිකා
නා ාතිෙමු්චයද්වන්දවමෙනමයොජනාකාතබ්බා.මෙෙං සුවිඤ්මඤයයම ව. 

ආිචෙංෙකථාිචට්ඨිතා. 

ඉතිවිනයෙඞ් හෙංවණ්ණනාභූමතවිනයාලඞ්කාමර 

පකිණ්ණකවිිච්ඡයකථාලඞ්කාමරොනා  

චතුත්තිංෙතිම ොපරි්මඡමදො. 

නි  නෙථාවණ්ණනා 

ිච   ාථාසු පඨ  ාථායං ෙද්ධම් ට්ඨිතිකාම න ොෙනුජ්මජොතකාරිනා
පරක්ක බාහුනානරින්මදනඅජ්මඣසිමතොමෙොඅහංවිනයෙඞ් හං අකාසින්ති
මයොජනා. 

දුතියතතිය ාථායං කතකනව පරක්ක බාහුනරින්මදමනව ොරිකත රම්ක  

ර ණීමය පාසාදසත ණ්ඩිකත පාොදානං ෙමතන පටි ණ්ඩිමත 

නානාදු  ණාකිණ්කණ භාවනාභිරතාලකය භාවනාය අභිරතානං භික්ඛූනං

ආලයභූමත සීතලූදෙසම්පන්කන කජතවකන මජතවනනා මක විහාමර වසං 

වෙන්මතො හුත්වා, අථ වා වසං වෙන්මතො කසොහං මෙො අහං කයොගීනං හිතං 

හිතභූතං සාරං ොරවන්තං ඉ ං ඊදිෙං විනයසඞ් හං අකාසින්ති මයොජනා. 

මෙෙ ාථාසු ඉමිනා  න්ථකරමණන යං පුඤ්ඤං  ය්හං සිද්ධං, අඤ්ඤං 

ඉමතො  න්ථකරණමතො අඤ්ඤභූතං යං පුඤ්ඤං  යා පසුතං මහොති, එමතන 
පුඤ්ඤකම්ම න දුතිමය අත්තෙම්භමව තාවතිංමෙ පම ොමදන්මතො

සීලාචාරගුමණ රමතො පඤ්චකාම සු අලග්ම ො මදවපුත්මතො හුත්වා පඨ ං 

පඨ භූතං ඵලං මෙොතාපත්තිඵලං පත්වාන අන්තිම  අත්තභාවම්හි 

මලොකග් පුග් ලං නාථං නාථභූතං ෙබ්බෙත්තහිමත රතං ක ත්කතයයං 

ම ත්මතයයනා කං මුනිපුඞ් වං මුිචමෙට්ඨං දිේවාන තේෙ ධීරේෙ

ෙද්ධම් මදෙනං සුත්වා අග් ං ඵලං අරහත්තඵලං අධි න්ත්වා ලභිත්වා

ජිනොෙනං කසොකභයයං මෙොභාමපයයන්තිඅයංපාකටමයොජනා. 

එතිේොය පන මයොජනාය ෙති ආචරියවරේෙ වචනං න ෙම්පටි්ඡන්ති 
පණ්ඩිතා. කථං? එත්ථ හි ඉමතො දුතියභමව තාවතිංෙභවමන මදවපුත්මතො
හුත්වා මෙොතාපත්තිඵලං පත්වා අන්ති භමව ම ත්මතයයේෙ භ වමතො
ධම් මදෙනං සුත්වා අරහත්තඵලං ලමභයයන්ති ආචරියේෙ පත්ථනා, ො
අයුත්තරූපා මහොති.මෙොතාපන්නේෙහිෙත්තභවමතොඋද්ධංපටිෙන්ධිනත්ථි, 
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තාවතිංොනඤ්ච මදවානං භවෙමතනපි භවෙහේමෙනපි භවෙතෙහේමෙනපි
ම ත්මතයයේෙ භ වමතො උප්පජ්ජනකාමලො අප්පත්තබ්මබො මහොති. අථාපි
වමදයය ‘‘අන්තරා බ්රහ් මලොමක ිචබ්බත්තිත්වා ම ත්මතයයේෙ භ වමතො
කාමල  නුේමෙො භමවයයා’’ති, එවම්පින යුජ්ජති.න හි බ්රහ් මලොක තානං
අරියානං පුන කා භවූපපත්ති අත්ථි. වුත්තඤ්හි අභිධම්ම  ය කප්පකරමණ
(ය . 2.අනුෙයය ක. 312) ‘‘රූපධාතුයා චුතේෙ කා ධාතුං උපපජ්ජන්තේෙ
ෙත්මතවඅනුෙයාඅනුමෙන්තී’’ති.අථාපිවමදයය ‘‘බ්රහ් මලොමකමයව ඨත්වා
අග් ඵලංලමභයයා’’ති, තථාචආචරියේෙවචමනනදිේෙති, ‘‘මෙොමභයයං 
ජිනොෙන’’න්ති වුත්තත්තා භික්ඛුභූතත්තම ව දිේෙති. න හි භික්ඛුභූමතො
ොෙනං මෙොභාමපතුංෙක්මකොති.අභිධම් ත්ථවිභාවිචයඤ්ච– 

‘‘මජොතයන්තං තදාතේෙ, ොෙනං සුද්ධ ානෙං; 
පේමෙයයංෙක්කමරයයඤ්ච,  රුංම ොරිෙම්භව’’න්ති.– 

භික්ඛුභූතම වවුත්තං.අථාපිවමදයය‘‘අන්තරාදීඝායුමකො භුම් මදමවොහුත්වා
තදා  නුේමෙො භමවයයා’’ති, එවම්පි එකේෙ බුද්ධේෙ ොවකභූමතො 
අරියපුග් මලොපුනඅඤ්ඤේෙබුද්ධේෙොවමකොනභමවයයාති, ආචරිමයොපන 
ෙබ්බපරියත්තිධමරො අමනක න්ථකාරමකො අමනමකෙං  න්ථකාරකානං
මථරානංආචරියපාචරියභූමතො, මතනනමකවලංඉමධවඉ ා ාථාමයොඨපිතා, 
අථ මඛො ොරත්ථදීපනීනාමිකාය විනයටීකාය අවොමන ච ඨපිතා, තේ ා
භවිතබ්බම ත්ථකාරමණනාතිවී ංසිතබ්බම තං. 

අථ වා ඉමිනා…මප.… මදවපුත්මතො හුත්වා පඨ ං තාව ඵලං යථාවුත්තං 
තාවතිංමෙ පම ොදනසීලාචාරගුමණ රතං පඤ්චකාම සු අලග් භාවෙඞ්ඛාතං 
ආිචෙංෙංපත්වානඅන්තිම අත්තභාවම්හි…මප.… මෙොමභයයන්තිමයොජනා.
අථ වා ඉමිනා…මප.… පඤ්චකාම සු අලග්ම ො හුත්වා අන්තිම 
අත්තභාවම්හි…මප.… ෙද්ධම් මදෙනං සුත්වා පඨ ං ඵලං මෙොතාපත්තිඵලං
පත්වා තමතො පරං අග් ඵලං අරහත්තඵලං අධි න්ත්වා ජිනොෙනං
මෙොමභයයන්ති මයොජනා. යථා අම්හාකං භ වමතො 
ධම් චක්කප්පවත්තනසුත්තන්තධම් මදෙනං සුත්වා
අඤ්ඤාතමකොණ්ඩඤ්ඤත්මථමරො මෙොතාපත්තිඵලංපත්වාප්ඡාඅරහත්තඵලං
අධි න්ත්වාජිනොෙනංමෙොමභසි, එවන්ති අත්මථො.ඉමතොඅඤ්ඤාිචපිනයාිච
යථාමථරේෙවචනානුකූලාිච, තාිචපණ්ඩිමතහි චින්මතතබ්බාිච. 

ිච  නකථාවණ්ණනාිචට්ඨිතා. 

නි  නෙථා 

1. 
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ජම්බුදීපතමල රම්ම ,  රම් විෙමයසුමත; 
තම්බදීපරට්මඨඨිතං, පුරංරතනනා කං. 

2. 
ජිනොෙනපජ්මජොතං, අමනකරතනාකරං; 
ොධුජ්ජනාන ාවාෙං, මෙොණ්ණපාොදලඞ්කතං. 

3. 
තේමිංරතනපුරම්හි, රාජාමනකරට්ඨිේෙමරො; 
සිරීසුධම් රාජාති,  හාඅධිපතීතිච. 

4. 
එවංනාම ො හාමතමජො, රජ්ජංකාමරසිධම් මතො; 

කාරාමපසිරාජා  ණි-චූළං  හන්තමචතියං. 

5. 

තේෙකාමලබ්රහාරඤ්මඤ, කරිකයො නා  පබ්බ්කතො; 
පුබ්බකාරඤ්ඤවාසීනං, ිචවාමෙොභාවනාරමහො. 

6. 
අට්ඨාරෙහිමදොමෙහි, මුත්මතොපඤ්චඞ්ගුපා මතො; 
අරඤ්ඤලක්ඛණංපත්මතො, බද්ධසී ායලඞ්කමතො. 

7. 
තේමිංපබ්බමතවෙන්මතො,  හාමථමරොසුපාකමටො; 

කකපටොලඞ්ොකරොති, ද්වික්ඛත්තුං ලද්ධලඤ්ඡමනො. 

8. 
මතභාතුකනරින්දානං,  රුභූමතොසුමපෙමලො; 
කුෙමලොපරියත්තිම්හි, පටිපත්තිම්හිකාරමකො. 

9. 
මෙොහංලජ්ජීමපෙමලහි, භික්ඛූහිඅභියාචිමතො; 
ොෙනේමෙොපකාරාය, අකාසිංසීලවඩ්ඪනං. 

10. 

විනයාලඞ්ොරං නා , ලජ්ජීනංඋපකාරකං; 
සුට්ඨුවිනයෙඞ් හ-වණ්ණනංොධුමෙවිතං. 
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11. 
රූපඡිද්දනාෙකණ්මණ, ෙම්පත්මතජිනොෙමන; 
ඡිද්දසුඤ්ඤසුඤ්ඤරූමප, කලියු ම්හිආ මත. 

12. 
ිචට්ඨාපිතාඅයංටීකා,  යාොෙනකාරණා; 
ද්වීසුමෙොණ්ණවිහාමරසු, ද්වික්ඛත්තුංලද්ධමකතුනා. 

13. 
ඉමිනාපුඤ්ඤකම්ම න, අඤ්මඤනකුෙමලනච; 
ඉමතොචුතාහංදුතිමය, අත්තභාවම්හිආ මත. 

14. 
හි වන්තපමදෙම්හි, පබ්බමත න්ධ ාදමන; 
ආෙන්මන ණිගුහාය,  ඤ්ජූෙකදු ේෙච. 

15. 
තේමිංමහේෙංභුම් මදමවො, අතිදීඝායුමකොවමරො; 
පඤ්ඤාවීරියෙම්පන්මනො, බුද්ධොෙන ා මකො. 

16. 
යාවතිට්ඨතිොෙනං, තාවමචතියවන්දනං; 
මබොධිපූජංෙඞ්ඝපූජං, කමරයයංතුට්ඨ ානමෙො. 

17. 
භික්ඛූනංපටිපන්නානං, මවයයාව්චංකමරයයහං; 
පරියත්තාභියුත්තානං, කඞ්ඛාවිමනොදමයයයහං. 

18. 
ොෙනංපග් ණ්හන්තානං, රාජූනංෙහාමයොඅේෙං; 
ොෙනංිචග් ණ්හන්තානං, වාමරතුංෙ ත්මථොඅේෙං. 

19. 
ොෙනන්තරධාමනතු,  ඤ්ජූෙංරුක්ඛමුත්ත ං; 
නන්දමූලඤ්චපබ්භාරං, ිච්චංපූජංකමරයයහං. 

20. 
යදා තුප්මචකබුද්ධා, උප්පජ්ජන්ති  හායො; 
තදාමතෙංිච්චකප්පං, උපට්ඨානංකමරයයහං. 
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21. 
මතමනවඅත්තභාමවන, යාවබුද්ධුප්පාදාඅහං; 
තිට්ඨන්මතොබුද්ධුප්පාදම්හි,  නුේමෙසුභවා හං. 

22. 
ම ත්මතයයේෙ භ වමතො, පබ්බජිත්වාන ොෙමන; 
මතොෙයිත්වානජිනංතං, ලමභබයාකරණුත්ත ං. 

23. 
බයාකරණංලභිත්වාන, පූමරත්වාෙබ්බපාරමී; 
අනා තම්හිඅද්ධාමන, බුද්මධොමහේෙංෙමදවමකති. 

විනයාලඞ්කාරටීකාෙ ත්තා. 
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