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නවමොතස්සභගෙවතොඅරහවතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

විනයපිටකෙ 

පාරාජිෙපාළි 

කෙරඤ ්ජෙණ් ඩං 

1. වතන සමවයන බුද්වධො භගො වෙරඤ්ජායං විහරති 
නවළරුපුචිමන්දමූවල මහතා භික්ඛුසඞ්වඝන සද්ධං පඤ්චමත්වතහි

භික්ඛුසවතහි. අස්වසොසිවඛොවෙරඤ්වජොබ්රාහ්මවණො– ‘‘සමවණොඛලු, වභො, 
වගොතවමො සකයපුත්වතො සකයකුලා පබ්බජිවතො වෙරඤ්ජායං විහරති
නවළරුපුචිමන්දමූවල මහතා භික්ඛුසඞ්වඝන සද්ධං පඤ්චමත්වතහි
භික්ඛුසවතහි.තංවඛොපනභෙන්තංවගොතමංඑෙංකලයාවණොතත්තිසද්වදො 
අබ්භුග්ගවතො – ‘ඉතිපි වසො භගො අරහං සම්මාසම්බුද්වධො
විජ්ජාචරණසම්පන්වනොසුගවතො වලොකවිදූඅනුත්තවරොපුරිසදම්මසාරථිසත්ථා

වදෙමනුස්සානං බුද්වධො භගො [භගොති (සයා.), දී. නි. 1.157, 

අබ්භුග්ගතාකාවරන පන සවමති]. වසො ඉමං වලොකං සවදෙකං සමාරකං
සබ්රහ්මකංසස්සමණබ්රාහ්මණංපජංසවදෙමනුස්සංසයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්ො
පවෙවදති. වසො ධම්මං වදවසති ආදිකලයාණං මජ්වෙකල්යාණං 

පරිවයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං; වකෙලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං

බ්රහ්මචරියංපකාවසති; සාධුවඛොපනතථාරූපානංඅරහතංදස්සනං වහොතී’’’ති. 

2. [ඉවතොපරංයාෙපාරා.15-16පදක්ඛිණං කත්ොපක්කාමීතිපාවඨොඅ.

නි. 8.11] අථ වඛො වෙරඤ්වජො බ්රාහ්මවණො වයන භගො වතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්ො භගෙතා සද්ධං සම්වමොදි. සම්වමොදනීයං කථං සාරණීයං

වීතිසාවරත්ො එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්වනො වඛො වෙරඤ්වජො

බ්රාහ්මවණොභගෙන්තංඑතදවෙොච–‘‘සුතංවමතං, වභො වගොතම–‘නසමවණො
වගොතවමො බ්රාහ්මවණ ජිණ්වණ වුඩ්වෙ මහල්ලවක අද්ධගවත
ෙවයොඅනුප්පත්වතඅභිොවදතිොපච්චුට්වඨතිොආසවනනොනිමන්වතතී’ති. 

තයිදං, වභොවගොතම, තවථෙ? නහිභෙංවගොතවමොබ්රාහ්මවණජිණ්වණවුඩ්වෙ
මහල්ලවක අද්ධගවත ෙවයොඅනුප්පත්වත අභිොවදති ො පච්චුට්වඨති ො

ආසවනනොනිමන්වතති? තයිදං, වභොවගොතම, නසම්පන්නවමො’’ති. 

‘‘නාහං තං, බ්රාහ්මණ, පස්සාමි සවදෙවකවලොවකසමාරවකසබ්රහ්මවක 
සස්සමණබ්රාහ්මණයා පජාය සවදෙමනුස්සාය යමහං අභිොවදයයං ො

පච්චුට්වඨයයං ො ආසවනන ො නිමන්වතයයං. යඤ්හි, බ්රාහ්මණ, තථාගවතො
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අභිොවදයය ො පච්චුට්වඨයය ො ආසවනන ො නිමන්වතයය, මුද්ධාපි තස්ස
විපවතයයා’’ති. 

3. ‘‘අරසරූවපොභෙංවගොතවමො’’ති? ‘‘අත්ථිඛ්වෙස, බ්රාහ්මණ, පරියාවයො

වයන මං පරියාවයන සම්මා ෙදමාවනො ෙවදයය – ‘අරසරූවපො සමවණො

වගොතවමො’ති. වය වත, බ්රාහ්මණ, රූපරසා සද්දරසා ගන්ධරසා රසරසා
ව ොට්ඨබ්බරසා වත තථාගතස්ස පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාෙත්ථුකතා

අනභාෙංකතා [අනභාෙකතා (සී.) අනභාෙංගතා (සයා.)] ආයතිං

අනුප්පාදධම්මා. අයං වඛො, බ්රාහ්මණ, පරියාවයො වයනමං පරියාවයනසම්මා

ෙදමාවනොෙවදයය–‘අරසරූවපොසමවණො වගොතවමො’ති, වනොචවඛොයංත්ෙං
සන්ධායෙවදසී’’ති. 

4. ‘‘නිබ්වභොවගොභෙංවගොතවමො’’ති? ‘‘අත්ථිඛ්වෙස, බ්රාහ්මණ, පරියාවයො
වයන මං පරියාවයන සම්මා ෙදමාවනො ෙවදයය – ‘නිබ්වභොවගො සමවණො

වගොතවමො’ති. වය වත, බ්රාහ්මණ, රූපවභොගා සද්දවභොගා ගන්ධවභොගා
රසවභොගා ව ොට්ඨබ්බවභොගා වත තථාගතස්ස පහීනා උච්ඡින්නමූලා

තාලාෙත්ථුකතා අනභාෙංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා. අයං වඛො, බ්රාහ්මණ, 
පරියාවයො වයන මං පරියාවයන සම්මා ෙදමාවනො ෙවදයය – ‘නිබ්වභොවගො

සමවණො වගොතවමො’ති, වනොචවඛොයංත්ෙංසන්ධායෙවදසී’’ති. 

5. ‘‘අතරියොවදො භෙං වගොතවමො’’ති? ‘‘අත්ථි ඛ්වෙස, බ්රාහ්මණ, 

පරියාවයො වයන මං පරියාවයන සම්මා ෙදමාවනො ෙවදයය – ‘අතරියොවදො 

සමවණො වගොතවමො’ති. අහඤ්හි, බ්රාහ්මණ, අතරියං ෙදාමි කායදුච්චරිතස්ස 
ෙචීදුච්චරිතස්ස මවනොදුච්චරිතස්ස. අවනකවිහිතානං පාපකානං අකුසලානං

ධම්මානංඅතරියංෙදාමි.අයංවඛො, බ්රාහ්මණ, පරියාවයොවයනමංපරියාවයන 

සම්මාෙදමාවනොෙවදයය–‘අතරියොවදොසමවණොවගොතවමො’ති, වනොචවඛො
යංත්ෙංසන්ධාය ෙවදසී’’ති. 

6. ‘‘උච්වඡදොවදො භෙං වගොතවමො’’ති? ‘‘අත්ථි ඛ්වෙස, බ්රාහ්මණ, 
පරියාවයො වයන මං පරියාවයන සම්මා ෙදමාවනො ෙවදයය – ‘උච්වඡදොවදො

සමවණො වගොතවමො’ති. අහඤ්හි, බ්රාහ්මණ, උච්වඡදං ෙදාමි රාගස්ස වදොසස්ස
වමොහස්ස. අවනකවිහිතානංපාපකානං අකුසලානංධම්මානංඋච්වඡදං ෙදාමි.

අයංවඛො, බ්රාහ්මණ, පරියාවයොවයනමංපරියාවයනසම්මාෙදමාවනො ෙවදයය

– ‘උච්වඡදොවදො සමවණො වගොතවමො’ති, වනො ච වඛො යං ත්ෙං සන්ධාය
ෙවදසී’’ති. 

7. ‘‘වජගුච්ඡී භෙං වගොතවමො’’ති? ‘‘අත්ථි ඛ්වෙස, බ්රාහ්මණ, පරියාවයො
වයන මං පරියාවයන සම්මා ෙදමාවනො ෙවදයය – ‘වජගුච්ඡී සමවණො
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වගොතවමො’ති. අහඤ්හි, බ්රාහ්මණ, ජිගුච්ඡාමි කායදුච්චරිවතන ෙචීදුච්චරිවතන
මවනොදුච්චරිවතන. අවනකවිහිතානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං

සමාපත්තියාජිගුච්ඡාමි.අයංවඛො, බ්රාහ්මණ, පරියාවයොවයනමංපරියාවයන

සම්මාෙදමාවනොෙවදයය–‘වජගුච්ඡීසමවණො වගොතවමො’ති, වනොචවඛොයං
ත්ෙංසන්ධායෙවදසී’’ති. 

8. ‘‘වෙනයිවකොභෙංවගොතවමො’’ති? ‘‘අත්ථිඛ්වෙස, බ්රාහ්මණ, පරියාවයො
වයන මං පරියාවයන සම්මා ෙදමාවනො ෙවදයය – ‘වෙනයිවකො සමවණො

වගොතවමො’ති. අහඤ්හි, බ්රාහ්මණ, විනයාය ධම්මං වදවසමි රාගස්ස වදොසස්ස
වමොහස්ස. අවනකවිහිතානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං විනයාය ධම්මං

වදවසමි. අයං වඛො, බ්රාහ්මණ, පරියාවයො වයන මං පරියාවයන සම්මා

ෙදමාවනොෙවදයය–‘වෙනයිවකොසමවණොවගොතවමො’ති, වනොච වඛොයංත්ෙං 
සන්ධායෙවදසී’’ති. 

9. ‘‘තපස්සී භෙං වගොතවමො’’ති? ‘‘අත්ථි ඛ්වෙස, බ්රාහ්මණ, පරියාවයො
වයන මං පරියාවයන සම්මා ෙදමාවනො ෙවදයය – ‘තපස්සී සමවණො

වගොතවමො’ති. තපනීයාහං, බ්රාහ්මණ, පාපවක අකුසවල ධම්වම ෙදාමි, 

කායදුච්චරිතං ෙචීදුච්චරිතං මවනොදුච්චරිතං. යස්ස වඛො, බ්රාහ්මණ, තපනීයා
පාපකා අකුසලා ධම්මා පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාෙත්ථුකතා අනභාෙංකතා 

ආයතිං අනුප්පාදධම්මා තමහං තපස්සීති ෙදාමි. තථාගතස්ස වඛො, බ්රාහ්මණ, 

තපනීයා පාපකා අකුසලා ධම්මා පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාෙත්ථුකතා

අනභාෙංකතාආයතිංඅනුප්පාදධම්මා.අයංවඛො, බ්රාහ්මණ, පරියාවයොවයන මං

පරියාවයනසම්මාෙදමාවනොෙවදයය–‘තපස්සීසමවණොවගොතවමො’ති, වනො
චවඛොයංත්ෙං සන්ධායෙවදසී’’ති. 

10. ‘‘අපගබ්වභොභෙංවගොතවමො’’ති? ‘‘අත්ථිඛ්වෙස, බ්රාහ්මණ, පරියාවයො
වයන මං පරියාවයන සම්මා ෙදමාවනො ෙවදයය – ‘අපගබ්වභො සමවණො

වගොතවමො’ති.යස්ස වඛො, බ්රාහ්මණ, ආයතිංගබ්භවසයයාපුනබ්භොභිනිබ්බත්ති
පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාෙත්ථුකතා අනභාෙංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා

තමහංඅපගබ්වභොතිෙදාමි.තථාගතස්ස වඛො, බ්රාහ්මණ, ආයතිංගබ්භවසයයා
පුනබ්භොභිනිබ්බත්ති පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාෙත්ථුකතා අනභාෙංකතා

ආයතිංඅනුප්පාදධම්මා. අයංවඛො, බ්රාහ්මණ, පරියාවයොවයන මංපරියාවයන

සම්මාෙදමාවනොෙවදයය– ‘අපගබ්වභොසමවණොවගොතවමො’ති, වනොචවඛො
යංත්ෙං සන්ධායෙවදසි’’. 

11. ‘‘වසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, කුක්කුටියාඅණ්ඩානිඅට්ඨො දසොද්ොදස
ො. තානස්සු කුක්කුටියා සම්මා අධසයිතානි සම්මා පරිවසදිතානි සම්මා
පරිභාවිතානි.වයොනුවඛොවතසංකුක්කුටච්ඡාපකානංපඨමතරංපාදනඛසිඛාය
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පටුන 

ො මුඛතුණ්ඩවකන ො අණ්ඩවකොසං පදාවලත්ො වසොත්ථිනා

අභිනිබ්භිජ්වජයය, තන්ති ස්ොස්ස ෙචනීවයො – ‘‘වජට්වඨො ො කනිට්වඨො

ො’’ති? ‘‘වජට්වඨොතිස්ස, වභො වගොතම, ෙචනීවයො. වසො හි වනසං වජට්වඨො

වහොතී’’ති. ‘‘එෙවමෙ වඛො අහං, බ්රාහ්මණ, අවිජ්ජාගතාය පජාය අණ්ඩභූතාය
පරිවයොනද්ධාය අවිජ්ජණ්ඩවකොසං පදාවලත්ො එවකොෙ වලොවක අනුත්තරං

සම්මාසම්වබොධං අභිසම්බුද්වධො. ස්ොහං, බ්රාහ්මණ, වජට්වඨො වසට්වඨො
වලොකස්ස’’. 

‘‘ආරද්ධං වඛො පන වම, බ්රාහ්මණ, වීරියං [විරියං (සී. සයා.)] අවහොසි

අසල්ලීනං, උපට්ඨිතා සති අසම්මුට්ඨා [අප්පමුට්ඨා (සී. සයා.)], පස්සද්වධො 

කාවයො අසාරද්වධො, සමාහිතං චිත්තං එකග්ගං. වසො වඛො අහං, බ්රාහ්මණ, 

විවිච්වචෙකාවමහිවිවිච්චඅකුසවලහිධම්වමහිසවිතක්කංසවිචාරං විවෙකජං
පීතිසුඛං පඨමං ොනං උපසම්පජ්ජ විහාසිං. විතක්කවිචාරානං වූපසමා 
අජ්ෙත්තං සම්පසාදනං වචතවසො එවකොදිභාෙං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධජං
පීතිසුඛං දුතියං ොනංඋපසම්පජ්ජවිහාසිං.පීතියාචවිරාගාඋවපක්ඛවකොච

විහාසිංසවතොචසම්පජාවනො, සුඛඤ්චකාවයනපටිසංවෙවදසිං, යංතංඅරියා

ආචික්ඛන්ති– ‘උවපක්ඛවකොසතිමාසුඛවිහාරී’තිතතියංොනංඋපසම්පජ්ජ
විහාසිං. සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා පුබ්වබෙ
වසොමනස්සවදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා අදුක්ඛමසුඛං උවපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධං
චතුත්ථංොනංඋපසම්පජ්ජවිහාසිං. 

12. ‘‘වසො එෙං සමාහිවත චිත්වත පරිසුද්වධ පරිවයොදාවත අනඞ්ගවණ 
විගතූපක්තවලවස මුදුභූවත කම්මනිවය ඨිවත ආවනඤ්ජප්පත්වත 
පුබ්වබනිොසානුස්සතිඤාණාය චිත්තං අභිනින්නාවමසිං. වසො අවනකවිහිතං

පුබ්වබනිොසං අනුස්සරාමි, වසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං ද්වෙපි ජාතිවයො 
තිස්වසොපි ජාතිවයො චතස්වසොපි ජාතිවයො පඤ්චපි ජාතිවයො දසපි ජාතිවයො
වීසම්පි ජාතිවයො තිංසම්පි ජාතිවයො චත්තාලීසම්පි ජාතිවයො පඤ්ඤාසම්පි

ජාතිවයො ජාතිසතම්පි, ජාතිසහස්සම්පි ජාතිසතසහස්සම්පි, අවනවකපි
සංෙට්ටකප්වප අවනවකපි විෙට්ටකප්වප අවනවකපි සංෙට්ටවිෙට්ටකප්වප –
‘අමුත්රාසිං එෙංනාවමො එෙංවගොත්වතො එෙංෙණ්වණො එෙමාහාවරො

එෙංසුඛදුක්ඛප්පටිසංවෙදී එෙමායුපරියන්වතො; වසො තවතො චුවතො අමුත්ර

උදපාදිං; තත්රාපාසිං එෙංනාවමො එෙංවගොත්වතො එෙංෙණ්වණො එෙමාහාවරො

එෙංසුඛදුක්ඛප්පටිසංවෙදී එෙමායුපරියන්වතො; වසො තවතො චුවතො
ඉධූපපන්වනොති. ඉති සාකාරං සඋද්වදසං අවනකවිහිතං පුබ්වබනිොසං

අනුස්සරාමි. අයං වඛො වම, බ්රාහ්මණ, රත්තියා පඨවම යාවම පඨමා විජ්ජා

අධගතා, අවිජ්ජා විහතා, විජ්ජා උප්පන්නා, තවමො විහවතො, ආවලොවකො

උප්පන්වනො – යථාතංඅප්පමත්තස්සආතාපිවනොපහිතත්තස්සවිහරවතො.අයං
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වඛො වම, බ්රාහ්මණ, පඨමාභිනිබ්භිදා අවහොසි කුක්කුටච්ඡාපකස්වසෙ
අණ්ඩවකොසම්හා. 

13. ‘‘වසො එෙං සමාහිවත චිත්වත පරිසුද්වධ පරිවයොදාවත අනඞ්ගවණ 
විගතූපක්තවලවස මුදුභූවත කම්මනිවය ඨිවත ආවනඤ්ජප්පත්වත සත්තානං

චුතූපපාතඤාණාය චිත්තංඅභිනින්නාවමසිං. වසොදිබ්වබනචක්ඛුනාවිසුද්වධන 

අතික්කන්තමානුසවකන [අතික්කන්තමානුස්සවකන (ක.)] සත්වත පස්සාමි
චෙමාවන උපපජ්ජමාවන හීවන පණීවත සුෙණ්වණ දුබ්බණ්වණ. සුගවත
දුග්ගවත යථාකම්මූපවග සත්වත පජානාමි – ‘ඉවම ෙත වභොන්වතො සත්තා 
කායදුච්චරිවතන සමන්නාගතාෙචීදුච්චරිවතනසමන්නාගතා මවනොදුච්චරිවතන

සමන්නාගතා අරියානං උපොදකා මිච්ඡාදිට්ඨිකා මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානා; 
වතකායස්ස වභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපන්නා.
ඉවමො පනවභොන්වතොසත්තාකායසුචරිවතනසමන්නාගතාෙචීසුචරිවතන 
සමන්නාගතා මවනොසුචරිවතන සමන්නාගතා අරියානං අනුපොදකා

සම්මාදිට්ඨිකා සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාදානා; වත කායස්ස වභදා පරං මරණා
සුගතිං සග්ගං වලොකං උපපන්නා’ති. ඉති දිබ්වබන චක්ඛුනා විසුද්වධන
අතික්කන්තමානුසවකන සත්වත පස්සාමි චෙමාවන උපපජ්ජමාවන හීවන
පණීවත සුෙණ්වණ දුබ්බණ්වණ. සුගවත දුග්ගවත යථාකම්මූපවග සත්වත

පජානාමි. අයං වඛො වම, බ්රාහ්මණ, රත්තියා මජ්ඣිවම යාවම දුතියා විජ්ජා

අධගතා, අවිජ්ජා විහතා, විජ්ජා උප්පන්නා, තවමො විහවතො, ආවලොවකො
උප්පන්වනො–යථාතංඅප්පමත්තස්සආතාපිවනොපහිතත්තස්සවිහරවතො.අයං 

වඛො වම, බ්රාහ්මණ, දුතියාභිනිබ්භිදා අවහොසි කුක්කුටච්ඡාපකස්වසෙ 
අණ්ඩවකොසම්හා. 

14. ‘‘වසො එෙං සමාහිවත චිත්වත පරිසුද්වධ පරිවයොදාවත අනඞ්ගවණ 
විගතූපක්තවලවස මුදුභූවත කම්මනිවය ඨිවත ආවනඤ්ජප්පත්වත ආසොනං
ඛයඤාණාය චිත්තං අභිනින්නාවමසිං. වසො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං

අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං දුක්ඛසමුදවයො’ති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං

දුක්ඛනිවරොවධො’ති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං දුක්ඛනිවරොධගාමිනී

පටිපදා’ති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං; ‘ඉවමආසො’ති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, 

‘අයං ආසෙසමුදවයො’ති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං ආසෙනිවරොවධො’ති

යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං ආසෙනිවරොධගාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං
අබ්භඤ්ඤාසිං. තස්ස වම එෙං ජානවතො එෙං පස්සවතො කාමාසොපි චිත්තං
විමුච්චිත්ථ භොසොපි චිත්තං විමුච්චිත්ථ අවිජ්ජාසොපි චිත්තං විමුච්චිත්ථ.

විමුත්තස්මිංවිමුත්තමිතිඤාණංඅවහොසි. ‘ඛීණාජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතං

කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති අබ්භඤ්ඤාසිං. අයං වඛො වම, බ්රාහ්මණ, 

රත්තියා පච්ඡිවම යාවම තතියා විජ්ජා අධගතා, අවිජ්ජා විහතා, විජ්ජා
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උප්පන්නා, තවමොවිහවතො, ආවලොවකොඋප්පන්වනො–යථාතං අප්පමත්තස්ස

ආතාපිවනොපහිතත්තස්සවිහරවතො.අයංවඛොවම, බ්රාහ්මණ, තතියාභිනිබ්භිදා 
අවහොසි–කුක්කුටච්ඡාපකස්වසෙ අණ්ඩවකොසම්හා’’ති. 

15. එෙං වුත්වත, වෙරඤ්වජො බ්රාහ්මවණො භගෙන්තං එතදවෙොච –

‘‘වජට්වඨො භෙං වගොතවමො, වසට්වඨො භෙං වගොතවමො! අභික්කන්තං, වභො

වගොතම, අභික්කන්තං, වභොවගොතම!!වසයයථාපි, වභොවගොතම, නික්කුජ්ජිතං

ො උක්කුජ්වජයය, පටිච්ඡන්නං ො විෙවරයය, මූළ්හස්ස ො මග්ගං

ආචික්වඛයය, අන්ධකාවර ො වතලපජ්වජොතං ධාවරයය – චක්ඛුමන්වතො

රූපානිදක්ඛන්තීති, එෙවමෙංවභොතාවගොතවමන අවනකපරියාවයනධම්වමො

පකාසිවතො. එසාහං භෙන්තං වගොතමං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මඤ්ච
භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච.උපාසකංමංභෙංවගොතවමොධාවරතුඅජ්ජතග්වග පාණුවපතං
සරණංගතං.අධොවසතුචවමභෙංවගොතවමොවෙරඤ්ජායංෙස්සාොසංසද්ධං 
භික්ඛුසඞ්වඝනා’’ති. අධොවසසි භගො තුණ්හීභාවෙන. අථ වඛො වෙරඤ්වජො
බ්රාහ්මවණො භගෙවතො අධොසනං විදිත්ො උට්ඨායාසනා භගෙන්තං
අභිොවදත්ොපදක්ඛිණංකත්ො පක්කාමි. 

16. වතන වඛො පන සමවයන වෙරඤ්ජා දුබ්භික්ඛා වහොති ද්වීහිතිකා
වසතට්ඨිකා සලාකාවුත්තා න සුකරා උඤ්වඡන පග්ගවහන යාවපතුං. වතන

වඛො පන සමවයන උත්තරාපථකා [උත්තරාහකා (සී.)] අස්සොණජා 

[අස්සෙණජා(ක.)] පඤ්චමත්වතහිඅස්සසවතහි වෙරඤ්ජංෙස්සාොසංඋපගතා
වහොන්ති. වතහි අස්සමණ්ඩලිකාසු භික්ඛූනං පත්ථපත්ථපුලකං 

[පත්ථපත්ථමූලකං (ක.)] පඤ්ඤත්තං වහොති. භික්ඛූ පුබ්බණ්හසමයං
නිොවසත්ො පත්තචීෙරමාදාය වෙරඤ්ජං පිණ්ඩාය පවිසිත්ො පිණ්ඩං
අලභමානා අස්සමණ්ඩලිකාසු පිණ්ඩාය චරිත්ො පත්ථපත්ථපුලකං ආරාමං 
ආහරිත්ො උදුක්ඛවල වකොට්වටත්ො වකොට්වටත්ො පරිභුඤ්ජන්ති. ආයස්මා
පනානන්වදො පත්ථපුලකං සිලායං පිසිත්ො භගෙවතො උපනාවමති. තං භගො
පරිභුඤ්ජති. 

අස්වසොසි වඛො භගො උදුක්ඛලසද්දං. ජානන්තාපි තථාගතා පුච්ඡන්ති, 

ජානන්තාපිනපුච්ඡන්ති; කාලංවිදිත්ොපුච්ඡන්ති, කාලං විදිත්ොනපුච්ඡන්ති; 

අත්ථසංහිතං තථාගතා පුච්ඡන්ති, වනො අනත්ථසංහිතං. අනත්ථසංහිවත
වසතුඝාවතො තථාගතානං. ද්වීහි ආකාවරහි බුද්ධා භගෙන්වතො භික්ඛූ

පටිපුච්ඡන්ති – ධම්මං ො වදවසස්සාම, සාෙකානං ො සික්ඛාපදං 

පඤ්ඤවපස්සාමාති [පඤ්ඤාවපස්සාමාති (සී. සයා.)]. අථ වඛො භගො

ආයස්මන්තං ආනන්දං ආමන්වතසි – ‘‘තං නු වඛො වසො, ආනන්ද, 

උදුක්ඛලසද්වදො’’ති? අථ වඛො ආයස්මා ආනන්වදො භගෙවතො එතමත්ථං
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පටුන 

ආවරොවචසි. ‘‘සාධු සාධු, ආනන්ද! තුම්වහහි, ආනන්ද සප්පුරිවසහි විජිතං.
පච්ඡිමාජනතාසාලිමංවසොදනං අතිමඤ්ඤිස්සතී’’ති. 

17. අථ වඛො ආයස්මා මහාවමොග්ගල්ලාවනො [මහාවමොග්ගලාවනො (ක.)] 

වයන භගො වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො භගෙන්තං අභිොවදත්ො
එකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්වනොවඛො ආයස්මාමහාවමොග්ගල්ලාවනො

භගෙන්තං එතදවෙොච – ‘‘එතරහි, භන්වත, වෙරඤ්ජා දුබ්භික්ඛා ද්වීහිතිකා

වසතට්ඨිකාසලාකාවුත්තා.නසුකරාඋඤ්වඡනපග්ගවහන යාවපතුං.ඉමිස්සා, 

භන්වත, මහාපථවියාවහට්ඨිමතලංසම්පන්නං–වසයයථාපි ඛුද්දමධුංඅනීලකං

එෙමස්සාදං. සාධාහං, භන්වත, පථවිං පරිෙත්වතයයං. භික්ඛූ පප්පටවකොජං

පරිභුඤ්ජිස්සන්තී’’ති.‘‘වයපනවත, වමොග්ගල්ලාන, පථවිනිස්සිතාපාණා වත

කථංකරිස්සසී’’ති? ‘‘එකාහං, භන්වත, පාණංඅභිනිම්මිනිස්සාමි–වසයයථාපි 
මහාපථවී. වය පථවිනිස්සිතා පාණා වත තත්ථ සඞ්කාවමස්සාමි. එවකන

හත්වථන පථවිං පරිෙත්වතස්සාමී’’ති. ‘‘අලං, වමොග්ගල්ලාන, මා වත රුච්චි 

පථවිංපරිෙත්වතතුං.විපල්ලාසම්පිසත්තාපටිලවභයු’’න්ති.‘‘සාධු, භන්වත, 

සබ්වබො භික්ඛුසඞ්වඝො උත්තරකුරුං පිණ්ඩාය ගච්වඡයයා’’ති. ‘‘අලං, 

වමොග්ගල්ලාන, මාවතරුච්චිසබ්බස්සභික්ඛුසඞ්ඝස්සඋත්තරකුරුංපිණ්ඩාය
ගමන’’න්ති. 

18. අථ වඛොආයස්මවතොසාරිපුත්තස්ස රවහොගතස්සපටිසල්ලීනස්සඑෙං
වචතවසොපරිවිතක්වකොඋදපාදි–‘‘කතවමසානංවඛොබුද්ධානං භගෙන්තානං

බ්රහ්මචරියං න චිරට්ඨිතිකං අවහොසි; කතවමසානං බුද්ධානං භගෙන්තානං 

බ්රහ්මචරියං චිරට්ඨිතිකං අවහොසී’’ති? අථ වඛො ආයස්මා සාරිපුත්වතො

සායන්හසමයං [සායණ්හසමයං (සී.)] පටිසල්ලානා වුට්ඨිවතො වයන භගො 

වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො භගෙන්තං අභිොවදත්ො එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්වනො වඛො ආයස්මා සාරිපුත්වතො භගෙන්තං එතදවෙොච –

‘‘ඉධ මය්හං, භන්වත, රවහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එෙං වචතවසො
පරිවිතක්වකොඋදපාදි–‘කතවමසානංවඛොබුද්ධානං භගෙන්තානංබ්රහ්මචරියං

න චිරට්ඨිතිකං අවහොසි, කතවමසානං බුද්ධානං භගෙන්තානං බ්රහ්මචරියං

චිරට්ඨිතිකං අවහොසී’ති. ‘කතවමසානං නු වඛො, භන්වත, බුද්ධානං 

භගෙන්තානං බ්රහ්මචරියං න චිරට්ඨිතිකං අවහොසි, කතවමසානං බුද්ධානං

භගෙන්තානං බ්රහ්මචරියංචිරට්ඨිතිකංඅවහොසී’’’ති? 

‘‘භගෙවතො ච, සාරිපුත්ත, විපස්සිස්ස භගෙවතො ච සිඛිස්ස භගෙවතො ච 

වෙස්සභුස්ස බ්රහ්මචරියං න චිරට්ඨිතිකං අවහොසි. භගෙවතො ච, සාරිපුත්ත, 
කකුසන්ධස්ස භගෙවතො ච වකොණාගමනස්ස භගෙවතො ච කස්සපස්ස
බ්රහ්මචරියං චිරට්ඨිතිකංඅවහොසී’’ති. 
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19. ‘‘වකො නු වඛො, භන්වත, වහතු වකො පච්චවයො, වයන භගෙවතො ච
විපස්සිස්ස භගෙවතො ච සිඛිස්ස භගෙවතො ච වෙස්සභුස්ස බ්රහ්මචරියං න

චිරට්ඨිතිකංඅවහොසී’’ති? ‘‘භගොච, සාරිපුත්ත, විපස්සීභගොචසිඛීභගොච
වෙස්සභූ තලාසුවනො අවහසුං සාෙකානං විත්ථාවරන ධම්මං වදවසතුං.
අප්පකඤ්ච වනසං අවහොසි සුත්තං වගයයං වෙයයාකරණං ගාථා උදානං 
ඉතිවුත්තකං ජාතකං අබ්භුතධම්මං වෙදල්ලං. අපඤ්ඤත්තං සාෙකානං
සික්ඛාපදං. අනුද්දිට්ඨං පාතිවමොක්ඛං. වතසං බුද්ධානං භගෙන්තානං
අන්තරධාවනන බුද්ධානුබුද්ධානංසාෙකානංඅන්තරධාවනනවයවතපච්ඡිමා
සාෙකානානානාමානානාවගොත්තා නානාජච්චානානාකුලාපබ්බජිතාවතතං

බ්රහ්මචරියං ඛිප්පඤ්වඤෙ අන්තරධාවපසුං. වසයයථාපි, සාරිපුත්ත, 
නානාපුප් ානි  ලවක නික්ඛිත්තානි සුත්වතන අසඞ්ගහිතානි තානි ොවතො

විතරති විධමති විද්ධංවසති. තං තස්ස වහතු? යථා තං සුත්වතන 

අසඞ්ගහිතත්තා. එෙවමෙ වඛො, සාරිපුත්ත, වතසං බුද්ධානං භගෙන්තානං
අන්තරධාවනන බුද්ධානුබුද්ධානංසාෙකානංඅන්තරධාවනනවයවතපච්ඡිමා
සාෙකානානානාමානානාවගොත්තා නානාජච්චානානාකුලාපබ්බජිතාවතතං
බ්රහ්මචරියංඛිප්පඤ්වඤෙ අන්තරධාවපසුං. 

‘‘අතලාසුවනොචවතභගෙන්වතොඅවහසුංසාෙවකවචතසාවචවතොපරිච්ච 

ඔෙදිතුං. භූතපුබ්බං, සාරිපුත්ත, වෙස්සභූ භගො අරහං සම්මාසම්බුද්වධො

අඤ්ඤතරස්මිංභිංසනවක [භීසනවක (ක.)] ෙනසණ්වඩසහස්සංභික්ඛුසඞ්ඝං

වචතසා වචවතො පරිච්ච ඔෙදති අනුසාසති – ‘එෙං විතක්වකථ, මා එෙං

විතක්කයිත්ථ; එෙංමනසිකවරොථ, මාඑෙංමනසාකත්ථ [මනසාකරිත්ථ(ක.)]; 

ඉදං පජහථ, ඉදං උපසම්පජ්ජ විහරථා’ති. අථ වඛො, සාරිපුත්ත, තස්ස
භික්ඛුසහස්සස්ස වෙස්සභුනා භගෙතා අරහතා සම්මාසම්බුද්වධන එෙං
ඔෙදියමානානං එෙං අනුසාසියමානානං අනුපාදාය ආසවෙහි චිත්තානි 

විමුච්චිංසු. තත්ර සුදං, සාරිපුත්ත, භිංසනකස්ස ෙනසණ්ඩස්ස භිංසනකතස්මිං

වහොති – වයොවකොචිඅවීතරාවගොතංෙනසණ්ඩංපවිසති, වයභුවයයනවලොමානි

හංසන්ති. අයං වඛො, සාරිපුත්ත, වහතු අයං පච්චවයො වයන භගෙවතො ච
විපස්සිස්ස භගෙවතො ච සිඛිස්ස භගෙවතො ච වෙස්සභුස්ස බ්රහ්මචරියං න
චිරට්ඨිතිකංඅවහොසී’’ති. 

20. ‘‘වකො පන, භන්වත, වහතු වකො පච්චවයො වයන භගෙවතො ච
කකුසන්ධස්ස භගෙවතො ච වකොණාගමනස්ස භගෙවතො ච කස්සපස්ස

බ්රහ්මචරියං චිරට්ඨිතිකං අවහොසී’’ති? ‘‘භගො ච, සාරිපුත්ත, කකුසන්වධො
භගො චවකොණාගමවනොභගොචකස්සවපොඅතලාසුවනොඅවහසුංසාෙකානං
විත්ථාවරන ධම්මං වදවසතුං. බහුඤ්ච වනසං අවහොසි සුත්තං වගයයං

වෙයයාකරණං ගාථා උදානං ඉතිවුත්තකං ජාතකං අබ්භුතධම්මං වෙදල්ලං, 
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පඤ්ඤත්තං සාෙකානං සික්ඛාපදං, උද්දිට්ඨං පාතිවමොක්ඛං. වතසං බුද්ධානං
භගෙන්තානං අන්තරධාවනන බුද්ධානුබුද්ධානං සාෙකානං අන්තරධාවනන
වය වත පච්ඡිමා සාෙකානානානාමා නානාවගොත්තා නානාජච්චානානාකුලා

පබ්බජිතාවතතං බ්රහ්මචරියංචිරං දීඝමද්ධානංඨවපසුං.වසයයථාපි, සාරිපුත්ත, 
නානාපුප් ානි ලවකනික්ඛිත්තානිසුත්වතනසුසඞ්ගහිතානිතානිොවතොන 

විතරති න විධමති න විද්ධංවසති. තං තස්ස වහතු? යථා තං සුත්වතන

සුසඞ්ගහිතත්තා. එෙවමෙ වඛො, සාරිපුත්ත, වතසං බුද්ධානං භගෙන්තානං
අන්තරධාවනනබුද්ධානුබුද්ධානං සාෙකානංඅන්තරධාවනනවයවතපච්ඡිමා
සාෙකානානානාමානානාවගොත්තානානාජච්චා නානාකුලාපබ්බජිතාවතතං

බ්රහ්මචරියං චිරං දීඝමද්ධානං ඨවපසුං. අයං වඛො, සාරිපුත්ත, වහතු අයං
පච්චවයො වයන භගෙවතො ච කකුසන්ධස්ස භගෙවතො ච වකොණාගමනස්ස
භගෙවතො චකස්සපස්සබ්රහ්මචරියංචිරට්ඨිතිකංඅවහොසී’’ති. 

21. අථ වඛො ආයස්මා සාරිපුත්වතො උට්ඨායාසනා එකංසං උත්තරාසඞ්ගං
කරිත්ො වයන භගො වතනඤ්ජලිං පණාවමත්ො භගෙන්තං එතදවෙොච – 

‘‘එතස්ස, භගො, කාවලො! එතස්ස, සුගත, කාවලො! යං භගො සාෙකානං

සික්ඛාපදංපඤ්ඤවපයය [පඤ්ඤාවපයය(සී.සයා.)], උද්දිවසයයපාතිවමොක්ඛං, 

යථයිදං බ්රහ්මචරියං අද්ධනියං අස්ස චිරට්ඨිතික’’න්ති. ‘‘ආගවමහි ත්ෙං, 

සාරිපුත්ත! ආගවමහිත්ෙං, සාරිපුත්ත!තථාගවතොෙතත්ථකාලං ජානිස්සති.න

තාෙ, සාරිපුත්ත, සත්ථා සාෙකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤවපති උද්දිසති [න
උද්දිසති(සී.)] පාතිවමොක්ඛංයාෙනඉවධකච්වච ආසෙට්ඨානීයාධම්මාසඞ්වඝ

පාතුභෙන්ති. යවතො ච වඛො, සාරිපුත්ත, ඉවධකච්වච ආසෙට්ඨානීයා ධම්මා

සඞ්වඝපාතුභෙන්ති, අථසත්ථාසාෙකානංසික්ඛාපදං පඤ්ඤවපතිඋද්දිස්සති

පාතිවමොක්ඛං වතසංවයෙ ආසෙට්ඨානීයානං ධම්මානං පටිඝාතාය. න තාෙ, 

සාරිපුත්ත, ඉවධකච්වච ආසෙට්ඨානීයා ධම්මා සඞ්වඝ පාතුභෙන්ති යාෙ න

සඞ්වඝොරත්තඤ්ඤුමහත්තංපත්වතොවහොති.යවතොචවඛො, සාරිපුත්ත, සඞ්වඝො
රත්තඤ්ඤුමහත්තං පත්වතො වහොති අථ ඉවධකච්වච ආසෙට්ඨානීයා ධම්මා

සඞ්වඝ පාතුභෙන්ති, අථ, සත්ථා සාෙකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤවපති උද්දිසති

පාතිවමොක්ඛං වතසංවයෙ ආසෙට්ඨානීයානං ධම්මානං පටිඝාතාය. න තාෙ, 

සාරිපුත්ත, ඉවධකච්වච ආසෙට්ඨානීයා ධම්මා සඞ්වඝ පාතුභෙන්ති, යාෙ න

සඞ්වඝොවෙපුල්ලමහත්තංපත්වතොවහොති.යවතොචවඛො, සාරිපුත්ත, සඞ්වඝො

වෙපුල්ලමහත්තං පත්වතො වහොති, අථ ඉවධකච්වච ආසෙට්ඨානීයා ධම්මා

සඞ්වඝ පාතුභෙන්ති, අථ සත්ථා සාෙකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤවපති උද්දිසති

පාතිවමොක්ඛං වතසංවයෙ ආසෙට්ඨානීයානං ධම්මානං පටිඝාතාය. න තාෙ, 

සාරිපුත්ත, ඉවධකච්වච ආසෙට්ඨානීයා ධම්මා සඞ්වඝ පාතුභෙන්ති, යාෙ න

සඞ්වඝො ලාභග්ගමහත්තං පත්වතො වහොති. යවතො ච වඛො, සාරිපුත්ත, සඞ්වඝො

ලාභග්ගමහත්තං පත්වතො වහොති, අථ ඉවධකච්වච ආසෙට්ඨානීයා ධම්මා
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පටුන 

සඞ්වඝ පාතුභෙන්ති, අථ සත්ථා සාෙකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤවපති උද්දිසති

පාතිවමොක්ඛං වතසංවයෙ ආසෙට්ඨානීයානං ධම්මානං පටිඝාතාය. න තාෙ, 

සාරිපුත්ත, ඉවධකච්වච ආසෙට්ඨානීයා ධම්මා සඞ්වඝ පාතුභෙන්ති, යාෙ න

සඞ්වඝො බාහුසච්චමහත්තංපත්වතොවහොති.යවතොචවඛො, සාරිපුත්ත, සඞ්වඝො

බාහුසච්චමහත්තං පත්වතො වහොති, අථ ඉවධකච්වච ආසෙට්ඨානීයා ධම්මා

සඞ්වඝ පාතුභෙන්ති, අථ සත්ථා සාෙකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤවපති උද්දිසති
පාතිවමොක්ඛංවතසංවයෙආසෙට්ඨානීයානං ධම්මානංපටිඝාතාය.නිරබ්බුවදො

හි, සාරිපුත්ත, භික්ඛුසඞ්වඝො නිරාදීනවෙො අපගතකාළවකො සුද්වධො සාවර

පතිට්ඨිවතො.ඉවමසඤ්හි, සාරිපුත්ත, පඤ්චන්නංභික්ඛුසතානංවයො පච්ඡිමවකො
භික්ඛු වසො වසොතාපන්වනො අවිනිපාතධම්වමො නියවතො 
සම්වබොධපරායවණො’’ති. 

22. අථවඛොභගොආයස්මන්තංආනන්දංආමන්වතසි–‘‘ආචිණ්ණං වඛො

පවනතං, ආනන්ද, තථාගතානං වයහි නිමන්තිතා ෙස්සං ෙසන්ති, න වත

අනපවලොවකත්ො ජනපදචාරිකං පක්කමන්ති. ආයාමානන්ද, වෙරඤ්ජං

බ්රාහ්මණංඅපවලොවකස්සාමා’’ති. ‘‘එෙංභන්වත’’තිවඛොආයස්මාආනන්වදො
භගෙවතො පච්චස්වසොසි. අථ වඛො භගො නිොවසත්ො පත්තචීෙරමාදාය
ආයස්මතා ආනන්වදන පච්ඡාසමවණන වයන වෙරඤ්ජස්ස බ්රාහ්මණස්ස 

නිවෙසනං වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො පඤ්ඤත්වත ආසවන නිසීදි. අථ

වඛො වෙරඤ්වජො බ්රාහ්මවණො වයන භගො වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො
භගෙන්තං අභිොවදත්ො එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං වඛො 

වෙරඤ්ජං බ්රාහ්මණං භගො එතදවෙොච – ‘‘නිමන්තිතම්හ තයා, බ්රාහ්මණ, 

ෙස්සංවුට්ඨා [ෙස්සංවුත්ථා (සී. සයා. ක.)], අපවලොවකම තං, ඉච්ඡාම මයං

ජනපදචාරිකං පක්කමිතු’’න්ති. ‘‘සච්චං, වභො වගොතම, නිමන්තිතත්ථ මයා

ෙස්සංවුට්ඨා; අපි ච, වයො වදයයධම්වමො වසො න දින්වනො. තඤ්ච වඛො වනො

අසන්තං, වනොපි අදාතුකමයතා, තං කුවතත්ථ ලබ්භා බහුතච්චා ඝරාොසා 
බහුකරණීයා. අධොවසතු වම භෙං වගොතවමො ස්ොතනාය භත්තං සද්ධං
භික්ඛුසඞ්වඝනා’’ති. අධොවසසි භගො තුණ්හීභාවෙන. අථ වඛො භගො
වෙරඤ්ජං බ්රාහ්මණං ධම්මියා කථාය සන්දස්වසත්ො සමාදවපත්ො
සමුත්වතවජත්ොසම්පහංවසත්ොඋට්ඨායාසනා පක්කාමි.අථවඛොවෙරඤ්වජො
බ්රාහ්මවණො තස්සා රත්තියා අච්චවයන සවක නිවෙසවන පණීතං ඛාදනීයං

වභොජනීයං පටියාදාවපත්ො භගෙවතොකාලංආවරොචාවපසි – ‘‘කාවලො, වභො

වගොතම, නිට්ඨිතංභත්ත’’න්ති. 

23. අථවඛොභගොපුබ්බණ්හසමයංනිොවසත්ො පත්තචීෙරමාදාය වයන

වෙරඤ්ජස්ස බ්රාහ්මණස්ස නිවෙසනං වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො
පඤ්ඤත්වත ආසවන නිසීදි සද්ධං භික්ඛුසඞ්වඝන. අථ වඛො වෙරඤ්වජො
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පටුන 

බ්රාහ්මවණො බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං පණීවතන ඛාදනීවයන වභොජනීවයන
සහත්ථා සන්තප්වපත්ො සම්පොවරත්ො භගෙන්තං භුත්තාවිං

ඔනීතපත්තපාණං [ඔණීතපත්තපාණං (ක.)] තිචීෙවරන අච්ඡාවදසි, 
එකවමකඤ්ච භික්ඛුං එකවමවකන දුස්සයුවගන අච්ඡාවදසි. අථ වඛො භගො
වෙරඤ්ජං බ්රාහ්මණං ධම්මියා කථාය සන්දස්වසත්ො සමාදවපත්ො 
සමුත්වතවජත්ො සම්පහංවසත්ො උට්ඨායාසනා පක්කාමි. අථ වඛො භගො
වෙරඤ්ජායං යථාභිරන්තං විහරිත්ො අනුපගම්ම වසොවරයයං සඞ්කස්සං

කණ්ණකුජ්ජං වයන පයාගපතිට්ඨානං වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො
පයාගපතිට්ඨාවනගඞ්ගංනදිං උත්තරිත්ොවයනබාරාණසීතදෙසරි.අථවඛො
භගො බාරාණසියං යථාභිරන්තං විහරිත්ො වයන වෙසාලී වතන චාරිකං
පක්කාමි. අනුපුබ්වබන චාරිකං චරමාවනො වයන වෙසාලී තදෙසරි. තත්ර සුදං
භගොවෙසාලියංවිහරතිමහාෙවනකූටාගාරසාලායන්ති. 

වෙරඤ්ජභාණොවරොනිට්ඨිවතො. 
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පටුන 

1. පාරාජිෙෙණ් ඩං 

1. පඨමපාරාජිෙං 

සුදින්නභාණොවරො 

24. වතන වඛොපනසමවයනවෙසාලියාඅවිදූවරකලන්දගාවමොනාමඅත්ථි 

[කලන්දගාවමො නාම වහොති (සී.), කලන්දගාවමො වහොති (සයා.)]. තත්ථ 
සුදින්වනො නාම කලන්දපුත්වතො වසට්ඨිපුත්වතො වහොති. අථ වඛො සුදින්වනො

කලන්දපුත්වතො සම්බහුවලහි [සම්පහූවලහි (සී.)] සහායවකහිසද්ධංවෙසාලිං 

අගමාසි වකනචිවදෙ කරණීවයන. වතන වඛො පන සමවයන භගො මහතියා
පරිසාය පරිවුවතො ධම්මං වදවසන්වතො නිසින්වනො වහොති. අද්දස වඛො
සුදින්වනො කලන්දපුත්වතො භගෙන්තං මහතියා පරිසාය පරිවුතං ධම්මං

වදවසන්තං නිසින්නං. දිස්ොනස්ස එතදවහොසි – ‘‘යංනූනාහම්පි ධම්මං
සුවණයය’’න්ති. අථ වඛො සුදින්වනො කලන්දපුත්වතො වයන සා පරිසා

වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ොඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්නස්සවඛො 
සුදින්නස්ස කලන්දපුත්තස්ස එතදවහොසි – ‘‘යථා යථා වඛො අහං භගෙතා

ධම්මං වදසිතං ආජානාමි, නයිදං සුකරං අගාරං අජ්ොෙසතා

එකන්තපරිපුණ්ණං එකන්තපරිසුද්ධං සඞ්ඛලිඛිතං බ්රහ්මචරියං චරිතුං; 
යංනූනාහං වකසමස්සුං ඔහාවරත්ො කාසායානි ෙත්ථානි අච්ඡාවදත්ො
අගාරස්මා අනගාරියංපබ්බවජයය’’න්ති. අථවඛොසා පරිසා භගෙතාධම්මියා
කථාය සන්දස්සිතා සමාදපිතා සමුත්වතජිතා සම්පහංසිතා උට්ඨායාසනා 
භගෙන්තංඅභිොවදත්ොපදක්ඛිණංකත්ොපක්කාමි. 

25. අථ වඛො සුදින්වනො කලන්දපුත්වතො අචිරවුට්ඨිතාය පරිසාය වයන

භගො වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො භගෙන්තං අභිොවදත්ො එකමන්තං
නිසීදි. එකමන්තං නිසින්වනො වඛො සුදින්වනො කලන්දපුත්වතො භගෙන්තං

එතදවෙොච–‘‘යථායථාහං, භන්වත, භගෙතාධම්මංවදසිතංආජානාමි, නයිදං
සුකරංඅගාරංඅජ්ොෙසතාඑකන්තපරිපුණ්ණං එකන්තපරිසුද්ධංසඞ්ඛලිඛිතං

බ්රහ්මචරියං චරිතුං; ඉච්ඡාමහං, භන්වත, වකසමස්සුං ඔහාවරත්ො කාසායානි
ෙත්ථානි අච්ඡාවදත්ො අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජිතුං. පබ්බාවජතු මං

භගො’’ති. ‘‘අනුඤ්ඤාවතොසි පන ත්ෙං, සුද්දින්න, මාතාපිතූහි අගාරස්මා

අනගාරියංපබ්බජ්ජායා’’ති? ‘‘නවඛොඅහං, භන්වත, අනුඤ්ඤාවතොමාතාපිතූහි 

අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජ්ජායා’’ති. ‘‘න වඛො, සුදින්න, තථාගතා

අනනුඤ්ඤාතං මාතාපිතූහි පුත්තං පබ්බාවජන්තී’’ති. ‘‘වසොහං, භන්වත, තථා 
කරිස්සාමි යථා මං මාතාපිතවරො අනුජානිස්සන්ති අගාරස්මා අනගාරියං 
පබ්බජ්ජායා’’ති. 
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26. අථවඛොසුදින්වනොකලන්දපුත්වතොවෙසාලියංතංකරණීයං තීවරත්ො

වයන කලන්දගාවමො වයන මාතාපිතවරො වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො

මාතාපිතවරො එතදවෙොච – ‘‘අම්මතාතා, යථායථාහංභගෙතාධම්මං වදසිතං

ආජානාමි, නයිදං සුකරං අගාරං අජ්ොෙසතා එකන්තපරිපුණ්ණං

එකන්තපරිසුද්ධං සඞ්ඛලිඛිතං බ්රහ්මචරියං චරිතුං; ඉච්ඡාමහං වකසමස්සුං
ඔහාවරත්ොකාසායානිෙත්ථානි අච්ඡාවදත්ොඅගාරස්මාඅනගාරියං පබ්බජිතුං.
අනුජානාථමං අගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජ්ජායා’’ති.එෙංවුත්වතසුදින්නස්ස
කලන්දපුත්තස්ස මාතාපිතවරො සුදින්නං කලන්දපුත්තං එතදවෙොචුං – ‘‘ත්ෙං

වඛොසි, තාත සුදින්න, අම්හාකං එකපුත්තවකො පිවයො මනාවපො සුවඛධවතො

සුඛපරිහවතො.නත්ෙං, තාතසුදින්න, තඤ්චිදුක්ඛස්සජානාසි.මරවණනපිමයං

වත අකාමකා විනා භවිස්සාම, තං පන මයං තං ජීෙන්තං අනුජානිස්සාම
අගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජ්ජායා’’ති.දුතියම්පිවඛො සුදින්වනොකලන්දපුත්වතො

මාතාපිතවරො එතදවෙොච – ‘‘අම්මතාතා, යථායථාහංභගෙතාධම්මං වදසිතං

ආජානාමි, නයිදං සුකරං අගාරං අජ්ොෙසතා එකන්තපරිපුණ්ණං

එකන්තපරිසුද්ධං සඞ්ඛලිඛිතං බ්රහ්මචරියං චරිතුං; ඉච්ඡාමහං වකසමස්සුං
ඔහාවරත්ොකාසායානි ෙත්ථානිඅච්ඡාවදත්ොඅගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජිතුං.
අනුජානාථමංඅගාරස්මා අනගාරියංපබ්බජ්ජායා’’ති.දුතියම්පිවඛොසුදින්නස්ස
කලන්දපුත්තස්ස මාතාපිතවරො සුදින්නං කලන්දපුත්තං එතදවෙොචුං – ‘‘ත්ෙං

වඛොසි, තාත සුදින්න, අම්හාකං එකපුත්තවකො පිවයො මනාවපො සුවඛධවතො

සුඛපරිහවතො.නත්ෙං, තාතසුදින්න, තඤ්චි දුක්ඛස්සජානාසි.මරවණනපිමයං

වත අකාමකා විනා භවිස්සාම, තං පන මයං තං ජීෙන්තං අනුජානිස්සාම
අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජ්ජායා’’ති! තතියම්පි වඛො සුදින්වනො 

කලන්දපුත්වතොමාතාපිතවරොඑතදවෙොච–‘‘අම්මතාතා, යථායථාහං භගෙතා

ධම්මං වදසිතං ආජානාමි, නයිදං සුකරං අගාරං අජ්ොෙසතා

එකන්තපරිපුණ්ණං එකන්තපරිසුද්ධං සඞ්ඛලිඛිතං බ්රහ්මචරියං චරිතුං; 
ඉච්ඡාමහං වකසමස්සුං ඔහාවරත්ො කාසායානි ෙත්ථානි අච්ඡාවදත්ො

අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජිතුං. අනුජානාථ මං අගාරස්මා අනගාරියං
පබ්බජ්ජායා’’ති. තතියම්පි වඛො සුදින්නස්ස කලන්දපුත්තස්ස මාතාපිතවරො

සුදින්නං කලන්දපුත්තං එතදවෙොචුං – ‘‘ත්ෙං වඛොසි, තාතසුදින්න, අම්හාකං

එකපුත්තවකො පිවයො මනාවපො සුවඛධවතො සුඛපරිහවතො. න ත්ෙං, තාත

සුදින්න, තඤ්චි දුක්ඛස්ස ජානාසි. මරවණනපි මයං වත අකාමකා විනා

භවිස්සාම, තං පන මයං තං ජීෙන්තං අනුජානිස්සාම අගාරස්මා අනගාරියං
පබ්බජ්ජායා’’ති! 

27. අථ වඛො සුදින්වනො කලන්දපුත්වතො – ‘‘න මං මාතාපිතවරො 

අනුජානන්තිඅගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජ්ජායා’’ති, තත්වථෙඅනන්තරහිතාය
භූමියා නිපජ්ජි – ඉවධෙ වම මරණං භවිස්සති පබ්බජ්ජා ොති. අථ වඛො
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සුදින්වනොකලන්දපුත්වතො එකම්පිභත්තංනභුඤ්ජි, ද්වෙපිභත්තානිනභුඤ්ජි, 

තීණපිභත්තානිනභුඤ්ජි, චත්තාරිපිභත්තානිනභුඤ්ජි, පඤ්චපිභත්තානින

භුඤ්ජි, ඡපිභත්තානින භුඤ්ජි, සත්තපිභත්තානිනභුඤ්ජි. 

28. අථ වඛො සුදින්නස්ස කලන්දපුත්තස්ස මාතාපිතවරො සුදින්නං 

කලන්දපුත්තං එතදවෙොචුං – ‘‘ත්ෙං වඛොසි, තාත සුදින්න, අම්හාකං

එකපුත්තවකො පිවයො මනාවපො සුවඛධවතො සුඛපරිහවතො. න ත්ෙං, තාත

සුදින්න, තඤ්චි දුක්ඛස්ස ජානාසි. මරවණනපි මයං වත අකාමකා විනා

භවිස්සාම, තං පන මයං තං ජීෙන්තං අනුජානිස්සාම අගාරස්මා අනගාරියං

පබ්බජ්ජාය? උට්වඨහි, තාත සුදින්න, භුඤ්ජ ච පිෙ ච පරිචාවරහි ච, 
භුඤ්ජන්වතො පිෙන්වතො පරිචාවරන්වතො කාවම පරිභුඤ්ජන්වතො පුඤ්ඤානි
කවරොන්වතො අභිරමස්සු. න තං මයං අනුජානාම අගාරස්මා අනගාරියං 
පබ්බජ්ජායා’’ති. එෙං වුත්වත සුදින්වනො කලන්දපුත්වතො තුණ්හී අවහොසි.
දුතියම්පි වඛො…වප.… තතියම්පි වඛො සුදින්නස්ස කලන්දපුත්තස්ස

මාතාපිතවරො සුදින්නං කලන්දපුත්තං එතදවෙොචුං – ‘‘ත්ෙං වඛොසි, තාත

සුදින්න, අම්හාකංඑකපුත්තවකොපිවයො මනාවපොසුවඛධවතොසුඛපරිහවතො.න

ත්ෙං, තාතසුදින්න, තඤ්චි දුක්ඛස්සජානාසි. මරවණනපිමයංවතඅකාමකා

විනාභවිස්සාම, තංපනමයංතංජීෙන්තංඅනුජානිස්සාම අගාරස්මාඅනගාරියං

පබ්බජ්ජාය! උට්වඨහි, තාත සුදින්න, භුඤ්ජ ච පිෙ ච පරිචාවරහි ච, 
භුඤ්ජන්වතො පිෙන්වතො පරිචාවරන්වතො කාවම පරිභුඤ්ජන්වතො පුඤ්ඤානි
කවරොන්වතො අභිරමස්සු. න තං මයං අනුජානාම අගාරස්මා අනගාරියං
පබ්බජ්ජායා’’ති.තතියම්පිවඛො සුදින්වනොකලන්දපුත්වතොතුණ්හීඅවහොසි. 

අථ වඛො සුදින්නස්ස කලන්දපුත්තස්ස සහායකා වයන සුදින්වනො 

කලන්දපුත්වතො වතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්ො සුදින්නං කලන්දපුත්තං

එතදවෙොචුං – ‘‘ත්ෙංවඛොසි, සම්මසුදින්න, මාතාපිතූනං එකපුත්තවකොපිවයො

මනාවපො සුවඛධවතො සුඛපරිහවතො. න ත්ෙං, සම්ම සුදින්න, තඤ්චි දුක්ඛස්ස 

ජානාසි.මරවණනපිවතමාතාපිතවරොඅකාමකාවිනාභවිස්සන්ති, තංපනතං

ජීෙන්තං අනුජානිස්සන්ති අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජාය! උට්වඨහි, සම්ම

සුදින්න, භුඤ්ජච පිෙචපරිචාවරහිච, භුඤ්ජන්වතොපිෙන්වතොපරිචාවරන්වතො

කාවමපරිභුඤ්ජන්වතො පුඤ්ඤානිකවරොන්වතොඅභිරමස්සු, නතංමාතාපිතවරො

අනුජානිස්සන්ති අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජ්ජායා’’ති. එෙං වුත්වත, 
සුදින්වනො කලන්දපුත්වතො තුණ්හී අවහොසි. දුතියම්පි වඛො…වප.… තතියම්පි
වඛො සුදින්නස්ස කලන්දපුත්තස්ස සහායකා සුදින්නං කලන්දපුත්තං

එතදවෙොචුං– ‘‘ත්ෙංවඛොසි, සම්මසුදින්න…වප.…තතියම්පිවඛො සුදින්වනො
කලන්දපුත්වතොතුණ්හීඅවහොසි. 
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15 

පටුන 

29. අථ වඛො සුදින්නස්ස කලන්දපුත්තස්ස සහායකා වයන සුදින්නස්ස

කලන්දපුත්තස්සමාතාපිතවරො වතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්ො සුදින්නස්ස

කලන්දපුත්තස්ස මාතාපිතවරො එතදවෙොචුං – ‘‘අම්මතාතා, එවසො සුදින්වනො 
අනන්තරහිතාය භූමියානිපන්වනො – ‘ඉවධෙ වම මරණං භවිස්සති පබ්බජ්ජා

ො’ති.සවච තුම්වහසුදින්නංනානුජානිස්සථඅගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජ්ජාය, 
තත්වථෙ මරණං ආගමිස්සති. සවච පන තුම්වහ සුදින්නං අනුජානිස්සථ

අගාරස්මාඅනගාරියං පබ්බජ්ජාය, පබ්බජිතම්පිනංදක්ඛිස්සථ.සවචසුදින්වනො

නාභිරමිස්සති අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජ්ජාය, කා තස්ස අඤ්ඤා ගති

භවිස්සති, ඉවධෙ පච්චාගමිස්සති. අනුජානාථ සුදින්නං අගාරස්මා අනගාරියං

පබ්බජ්ජායා’’ති. ‘‘අනුජානාම, තාතා, සුදින්නං අගාරස්මා අනගාරියං
පබ්බජ්ජායා’’ති. අථ වඛො සුදින්නස්ස කලන්දපුත්තස්ස සහායකා වයන

සුදින්වනො කලන්දපුත්වතො වතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්ො සුදින්නං

කලන්දපුත්තං එතදවෙොචුං – ‘‘උට්වඨහි, සම්ම සුදින්න, අනුඤ්ඤාවතොසි
මාතාපිතූහිඅගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජ්ජායා’’ති. 

30. අථ වඛො සුදින්වනො කලන්දපුත්වතො – ‘‘අනුඤ්ඤාවතොම්හි තර 

මාතාපිතූහි අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජ්ජායා’’ති, හට්වඨො උදග්වගො පාණනා
ගත්තානි පරිපුඤ්ඡන්වතො වුට්ඨාසි. අථ වඛො සුදින්වනො කලන්දපුත්වතො

කතිපාහං බලං ගාවහත්ො වයන භගො වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො
භගෙන්තං අභිොවදත්ො එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසන්වනො වඛො

සුදින්වනො කලන්දපුත්වතො භගෙන්තං එතදවෙොච – ‘‘අනුඤ්ඤාවතො 

[අනුඤ්ඤාවතොම්හි(සී.සයා.)] අහං, භන්වත, මාතාපිතූහිඅගාරස්මාඅනගාරියං

පබ්බජ්ජාය.පබ්බාවජතුමංභගො’’ති. අලත්ථවඛොසුදින්වනොකලන්දපුත්වතො

භගෙවතො සන්තිවක පබ්බජ්ජං, අලත්ථ උපසම්පදං. අචිරූපසම්පන්වනො ච

පනායස්මා සුදින්වනො එෙරූවප ධුතගුවණ සමාදාය ෙත්තති, ආරඤ්ඤිවකො 

වහොති පිණ්ඩපාතිවකො පංසුකූලිවකො සපදානචාරිවකො, අඤ්ඤතරං ෙජ්ජිගාමං
උපනිස්සායවිහරති. 

වතන වඛො පන සමවයන ෙජ්ජී දුබ්භික්ඛා වහොති ද්වීහිතිකා වසතට්ඨිකා

සලාකාවුත්තා, නසුකරාඋඤ්වඡනපග්ගවහනයාවපතුං.අථවඛොආයස්මවතො 
සුදින්නස්සඑතදවහොසි–‘‘එතරහිවඛොෙජ්ජීදුබ්භික්ඛා ද්වීහිතිකාවසතට්ඨිකා

සලාකාවුත්තා, න සුකරා උඤ්වඡන පග්ගවහන යාවපතුං. බහූ වඛො පන වම
වෙසාලියං ඤාතී අඩ්ො මහද්ධනා මහාවභොගා පහූතජාතරූපරජතා 
පහූතවිත්තූපකරණා පහූතධනධඤ්ඤා. යංනූනාහං ඤාතී උපනිස්සාය

විහවරයයං! ඤාතී මං [ඤාතකාපි මං (සයා.)] නිස්සාය දානානි දස්සන්ති 

පුඤ්ඤානි කරිස්සන්ති, භික්ඛූ ච ලාභං ලච්ඡන්ති, අහඤ්ච පිණ්ඩවකන න 
තලමිස්සාමී’’ති. අථ වඛො ආයස්මා සුදින්වනො වසනාසනං සංසාවමත්ො
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පත්තචීෙරමාදාය වයන වෙසාලී වතනපක්කාමි. අනුපුබ්වබනවයනවෙසාලී
තදෙසරි. තත්ර සුදං ආයස්මා සුදින්වනො වෙසාලියං විහරති මහාෙවන
කූටාගාරසාලායං. අස්වසොසුං වඛො ආයස්මවතො සුදින්නස්ස ඤාතකා – 

‘‘සුදින්වනොතරකලන්දපුත්වතොවෙසාලිංඅනුප්පත්වතො’’ති.වතආයස්මවතො
සුදින්නස්ස සට්ඨිමත්වතථාලිපාවකභත්තාභිහාරංඅභිහරිංසු.අථවඛොආයස්මා
සුදින්වනො වත සට්ඨිමත්වත ථාලිපාවක භික්ඛූනං විස්සජ්වජත්ො
පුබ්බණ්හසමයංනිොවසත්ො පත්තචීෙරමාදායකලන්දගාමං පිණ්ඩාය පාවිසි.
කලන්දගාවම සපදානං පිණ්ඩාය චරමාවනො වයන සකපිතු නිවෙසනං
වතනුපසඞ්කමි. 

31. වතන වඛො පන සමවයන ආයස්මවතො සුදින්නස්ස ඤාතිදාසී 

ආභිවදොසිකංකුම්මාසං ඡඩ්වඩතුකාමා [ඡට්වටතුකාමා (ක.)] වහොති. අථ වඛො

ආයස්මා සුදින්වනො තං ඤාතිදාසිං එතදවෙොච – ‘‘සවච තං, භගිනි, 

ඡඩ්ඩනීයධම්මං, ඉධවමපත්වතආතරා’’ති.අථවඛොආයස්මවතො සුදින්නස්ස
ඤාතිදාසී තං ආභිවදොසිකං කුම්මාසං ආයස්මවතො සුදින්නස්ස පත්වත
ආතරන්තී හත්ථානඤ්ච පාදානඤ්ච සරස්ස චනිමිත්තං අග්ගවහසි. අථ වඛො
ආයස්මවතො සුදින්නස්ස ඤාතිදාසී වයනායස්මවතො සුදින්නස්ස මාතා 

වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ොආයස්මවතොසුදින්නස්සමාතරංඑතදවෙොච–

‘‘යග්වඝවයය, ජාවනයයාසි, අයයපුත්වතොසුදින්වනොඅනුප්පත්වතො’’ති.‘‘සවච, 

වජ, ත්ෙංසච්චං භණසි, අදාසිංතංකවරොමී’’ති. 

32. වතන වඛො පන සමවයන ආයස්මා සුදින්වනො තං ආභිවදොසිකං 

කුම්මාසං අඤ්ඤතරංකුට්ටමූලං [කුඩ්ඩමූලං (සී.සයා.)] නිස්සායපරිභුඤ්ජති.
පිතාපි වඛො ආයස්මවතො සුදින්නස්ස කම්මන්තා ආගච්ඡන්වතො අද්දස
ආයස්මන්තං සුදින්නං තං ආභිවදොසිකං කුම්මාසං අඤ්ඤතරං කුට්ටමූලං

නිස්සාය පරිභුඤ්ජන්තං. දිස්ොන වයනායස්මා සුදින්වනො වතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්ො ආයස්මන්තං සුදින්නං එතදවෙොච – ‘‘අත්ථි නාම, තාත

සුදින්න, ආභිවදොසිකංකුම්මාසංපරිභුඤ්ජිස්සසි!නනුනාම, තාත සුදින්න, සකං

වගහංගන්තබ්බ’’න්ති? ‘‘අගමිම්හ [අගමම්හා (ක.)] වඛොවතගහපති, වගහං.
තවතොයංආභිවදොසිවකොකුම්මාවසො’’ති.අථවඛොආයස්මවතො සුදින්නස්සපිතා
ආයස්මවතොසුදින්නස්සබාහායංගවහත්ොආයස්මන්තංසුදින්නං එතදවෙොච–

‘‘එහි, තාතසුදින්න, ඝරංගමිස්සාමා’’ති. අථවඛොආයස්මාසුදින්වනොවයන 

සකපිතු නිවෙසනං වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො පඤ්ඤත්වත ආසවන 
නිසීදි.අථවඛොආයස්මවතොසුදින්නස්සපිතාආයස්මන්තංසුදින්නංඑතදවෙොච

– ‘‘භුඤ්ජ, තාත සුදින්නා’’ති. ‘‘අලං, ගහපති, කතං වම අජ්ජ

භත්තතච්ච’’න්ති. ‘‘අධොවසහි, තාත සුදින්න, ස්ොතනාය භත්ත’’න්ති.
අධොවසසි වඛො ආයස්මා සුදින්වනො තුණ්හීභාවෙන. අථ වඛො ආයස්මා
සුදින්වනොඋට්ඨායාසනාපක්කාමි. 
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33. අථ වඛො ආයස්මවතො සුදින්නස්ස මාතා තස්සා රත්තියා අච්චවයන

හරිවතනවගොමවයනපථවිංඔපුඤ්ජාවපත්ො [ඔපුච්ඡාවපත්ො (සී.සයා.)] ද්වෙ

පුඤ්වජ කාරාවපසි – එකං හිරඤ්ඤස්ස, එකං සුෙණ්ණස්ස. තාෙ මහන්තා

පුඤ්ජා අවහසුං, ඔරවතො ඨිවතො පුරිවසො පාරවතො ඨිතං පුරිසං න පස්සති; 
පාරවතො ඨිවතො පුරිවසො ඔරවතො ඨිතං පුරිසං න පස්සති. වත පුඤ්වජ
තලඤ්වජහිපටිච්ඡාදාවපත්ො මජ්වෙආසනංපඤ්ඤාවපත්ොතිවරොකරණීයං

පරික්ඛිපිත්ොආයස්මවතො සුදින්නස්සපුරාණදුතියිකංආමන්වතසි–‘‘වතනහි, 

ෙධු, වයන අලඞ්කාවරන අලඞ්කතා පුත්තස්ස වම සුදින්නස්ස පියා අවහොසි

මනාපා වතන අලඞ්කාවරන අලඞ්කරා’’ති. ‘‘එෙං, අවයය’’ති, වඛො
ආයස්මවතො සුදින්නස්ස පුරාණදුතියිකා ආයස්මවතො සුදින්නස්ස මාතුයා
පච්චස්වසොසි. 

34. අථ වඛො ආයස්මා සුදින්වනො පුබ්බණ්හසමයං නිොවසත්ො 

පත්තචීෙරමාදාය වයන සකපිතු නිවෙසනං වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො
පඤ්ඤත්වත ආසවන නිසීදි. අථ වඛො ආයස්මවතො සුදින්නස්ස පිතා

වයනායස්මා සුදින්වනො වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො වත පුඤ්වජ

විෙරාවපත්ො ආයස්මන්තං සුදින්නං එතදවෙොච – ‘‘ඉදං වත, තාත සුදින්න, 

මාතු මත්තිකං ඉත්ථිකාය ඉත්ථිධනං, අඤ්ඤං වපත්තිකං අඤ්ඤං පිතාමහං.

ලබ්භා, තාතසුදින්න, හීනායාෙත්තිත්ොවභොගාච භුඤ්ජිතුංපුඤ්ඤානිචකාතුං.

එහිත්ෙං, තාතසුදින්න, හීනායාෙත්තිත්ොවභොවගච භුඤ්ජස්සුපුඤ්ඤානිච

කවරොහී’’ති. ‘‘තාත, න උස්සහාමි න විසහාමි, අභිරවතො අහං බ්රහ්මචරියං
චරාමී’’ති.දුතියම්පිවඛො…වප.…තතියම්පිවඛො ආයස්මවතොසුදින්නස්සපිතා

ආයස්මන්තංසුදින්නංඑතදවෙොච – ‘‘ඉදංවත, තාත සුදින්න, මාතුමත්තිකං, 

ඉත්ථිකාය ඉත්ථිධනං, අඤ්ඤං වපත්තිකං, අඤ්ඤං පිතාමහං. ලබ්භා, තාත

සුදින්න, හීනායාෙත්තිත්ොවභොගා චභුඤ්ජිතුංපුඤ්ඤානිචකාතුං.එහිත්ෙං, 

තාතසුදින්න, හීනායාෙත්තිත්ොවභොවග චභුඤ්ජස්සුපුඤ්ඤානිචකවරොහී’’ති.

‘‘ෙවදයයාමවඛොතං, ගහපති, සවචත්ෙං නාතිකඩ්වෙයයාසී’’ති.‘‘ෙවදහි, තාත

සුදින්නා’’ති. වතන හි ත්ෙං, ගහපති, මහන්වත මහන්වත සාණපසිබ්බවක
කාරාවපත්ො හිරඤ්ඤසුෙණ්ණස්ස පූරාවපත්ො සකවටහි නිබ්බාහාවපත්ො

මජ්වෙගඞ්ගාය වසොවත ඔපාවතහි [ඔසාවදහි (සී. සයා.)]. තංතස්ස වහතු? 

යඤ්හි වත, ගහපති, භවිස්සති තවතොනිදානං භයං ො ඡම්භිතත්තං ො

වලොමහංවසො ො ආරක්වඛො ො වසො වත න භවිස්සතී’’ති. එෙං වුත්වත, 
ආයස්මවතොසුදින්නස්සපිතාඅනත්තමවනො අවහොසි–‘‘කථඤ්හිනාම පුත්වතො
සුදින්වනොඑෙංෙක්ඛතී’’ති! 

35. අථ වඛො ආයස්මවතො සුදින්නස්ස පිතා ආයස්මවතො සුදින්නස්ස 

පුරාණදුතියිකංආමන්වතසි–‘‘වතනහි, ෙධු, ත්ෙංපියාචමනාපාච [ත්ෙම්පි
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යාච (සී.)]. අප්වපෙ නාම පුත්වතො සුදින්වනොතුය්හම්පි ෙචනංකවරයයා’’ති!
අථ වඛො ආයස්මවතො සුදින්නස්ස පුරාණදුතියිකා ආයස්මවතො සුදින්නස්ස

පාවදසු ගවහත්ො ආයස්මන්තං සුදින්නං එතදවෙොච – ‘‘කීදිසා නාම තා, 

අයයපුත්ත, අච්ඡරාවයොයාසංත්ෙංවහතුබ්රහ්මචරියං චරසී’’ති? ‘‘නවඛොඅහං, 

භගිනි, අච්ඡරානං වහතු බ්රහ්මචරියං චරාමී’’ති. අථ වඛො ආයස්මවතො
සුදින්නස්ස පුරාණදුතියිකා – ‘‘අජ්ජතග්වග මං අයයපුත්වතො සුදින්වනො 

භගිනිොවදනසමුදාචරතී’’ති, තත්වථෙමුච්ඡිතාපපතා. 

අථවඛොආයස්මාසුදින්වනොපිතරංඑතදවෙොච–‘‘සවච, ගහපති, වභොජනං 

දාතබ්බංවදථ, මාවනොවිවහඨයිත්ථා’’ති.‘‘භුඤ්ජ, තාතසුදින්නා’’ති.අථවඛො 
ආයස්මවතො සුදින්නස්ස මාතා ච පිතා ච ආයස්මන්තං සුදින්නං පණීවතන
ඛාදනීවයන වභොජනීවයන සහත්ථා සන්තප්වපසුං සම්පොවරසුං. අථ වඛො
ආයස්මවතො සුදින්නස්ස මාතා ආයස්මන්තං සුදින්නං භුත්තාවිං

ඔනීතපත්තපාණං එතදවෙොච – ‘‘ඉදං, තාත සුදින්න, කුලං අඩ්ෙං මහද්ධනං

මහාවභොගංපහූතජාතරූපරජතංපහූතවිත්තූපකරණංපහූතධනධඤ්ඤං. ලබ්භා, 

තාත සුදින්න, හීනායාෙත්තිත්ො වභොගා ච භුඤ්ජිතුං පුඤ්ඤානිචකාතුං. එහි 

ත්ෙං, තාත සුදින්න, හීනායාෙත්තිත්ො වභොවග ච භුඤ්ජස්සු පුඤ්ඤානි ච

කවරොහී’’ති. ‘‘අම්ම, න උස්සහාමි න විසහාමි, අභිරවතො අහං බ්රහ්මචරියං
චරාමී’’ති.දුතියම්පිවඛො…වප.…තතියම්පිවඛො ආයස්මවතොසුදින්නස්සමාතා

ආයස්මන්තං සුදින්නං එතදවෙොච – ‘‘ඉදං, තාත සුදින්න, කුලං අඩ්ෙං
මහද්ධනං මහාවභොගං පහූතජාතරූපරජතං පහූතවිත්තූපකරණං

පහූතධනධඤ්ඤං [පහූතධනධඤ්ඤං (ප.චරාමීති)ඉතිපාවඨොසබ්බත්ථනත්ථි, 

ඌවනො මඤ්වඤ]. වතනහි, තාතසුදින්න, බීජකම්පිවදහි–මාවනොඅපුත්තකං 

සාපවතයයං ලිච්ඡෙවයො අතිහරාවපසු’’න්ති. ‘‘එතං වඛො වම, අම්ම, සක්කා 

කාතු’’න්ති. ‘‘කහං පන, තාත සුදින්න, එතරහි විහරසී’’ති? ‘‘මහාෙවන, 
අම්මා’’ති.අථවඛොආයස්මාසුදින්වනොඋට්ඨායාසනාපක්කාමි. 

36. අථ වඛො ආයස්මවතො සුදින්නස්ස මාතා ආයස්මවතො සුදින්නස්ස 

පුරාණදුතියිකංආමන්වතසි – ‘‘වතන හි, ෙධු, යදා උතුනී වහොසි, පුප් ං වත

උප්පන්නං වහොති, අථ වම ආවරොවචයයාසී’’ති. ‘‘එෙං අවයය’’ති වඛො
ආයස්මවතො සුදින්නස්ස පුරාණදුතියිකා ආයස්මවතො සුදින්නස්ස මාතුයා
පච්චස්වසොසි. අථ වඛො ආයස්මවතො සුදින්නස්ස පුරාණදුතියිකා නචිරස්වසෙ 

උතුනී අවහොසි, පුප් ංසා උප්පජ්ජි. අථ වඛො ආයස්මවතො සුදින්නස්ස

පුරාණදුතියිකා ආයස්මවතො සුදින්නස්ස මාතරං එතදවෙොච – ‘‘උතුනීම්හි, 

අවයය, පුප් ං වම උප්පන්න’’න්ති. ‘‘වතන හි, ෙධු, වයන අලඞ්කාවරන
අලඞ්කතා පුත්තස්ස සුදින්නස්ස පියා අවහොසි මනාපා වතන අලඞ්කාවරන 
අලඞ්කරා’’ති. ‘‘එෙං අවයය’’ති වඛොආයස්මවතො සුදින්නස්ස පුරාණදුතියිකා
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ආයස්මවතො සුදින්නස්ස මාතුයා පච්චස්වසොසි. අථ වඛො ආයස්මවතො 
සුදින්නස්ස මාතා ආයස්මවතො සුදින්නස්ස පුරාණදුතියිකං ආදාය වයන 

මහාෙනං වයනායස්මා සුදින්වනො වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො

ආයස්මන්තං සුදින්නං එතදවෙොච – ‘‘ඉදං, තාත සුදින්න, කුලං අඩ්ෙං
මහද්ධනං මහාවභොගං පහූතජාතරූපරජතං පහූතවිත්තූපකරණං

පහූතධනධඤ්ඤං.ලබ්භා, තාතසුදින්න, හීනායාෙත්තිත්ොවභොගාච භුඤ්ජිතුං

පුඤ්ඤානි ච කාතුං. එහි ත්ෙං, තාත සුදින්න, හීනායාෙත්තිත්ො වභොවග ච 

භුඤ්ජස්සුපුඤ්ඤානිචකවරොහී’’ති.‘‘අම්ම, නඋස්සහාමිනවිසහාමි, අභිරවතො
අහං බ්රහ්මචරියංචරාමී’’ති.දුතියම්පිවඛො…වප.…තතියම්පිවඛොආයස්මවතො

සුදින්නස්ස මාතා ආයස්මන්තං සුදින්නං එතදවෙොච – ‘‘ඉදං, තාත සුදින්න, 
කුලං අඩ්ෙං මහද්ධනං මහාවභොගං පහූතජාතරූපරජතං පහූතවිත්තූපකරණං

පහූතධනධඤ්ඤං.වතනහි, තාතසුදින්න, බීජකම්පිවදහි–මාවනොඅපුත්තකං

සාපවතයයං ලිච්ඡෙවයො අතිහරාවපසු’’න්ති. ‘‘එතං වඛො වම, අම්ම, සක්කා

කාතු’’න්ති, පුරාණදුතියිකායබාහායංගවහත්ොමහාෙනං අජ්වෙොගාවහත්ො
අපඤ්ඤත්වත සික්ඛාපවද අනාදීනෙදස්වසො පුරාණදුතියිකාය තික්ඛත්තුං 
වමථුනං ධම්මං අභිවිඤ්ඤාවපසි. සා වතන ගබ්භං ගණ්හි. භුම්මා වදො 

සද්දමනුස්සාවෙසුං – ‘‘නිරබ්බුවදො ෙත, වභො, භික්ඛුසඞ්වඝො නිරාදීනවෙො; 

සුදින්වනන කලන්දපුත්වතන අබ්බුදං උප්පාදිතං, ආදීනවෙො උප්පාදිවතො’’ති.

භුම්මානංවදොනං සද්දංසුත්ොචාතුමහාරාජිකා [චාතුම්මහාරාජිකා(සී. සයා.)] 

වදො සද්දමනුස්සාවෙසුං…වප.… තාෙතිංසා වදො… යාමා වදො … තුසිතා
වදො…නිම්මානරතීවදො…පරනිම්මිතෙසෙත්තී වදො…බ්රහ්මකායිකාවදො

සද්දමනුස්සාවෙසුං – ‘‘නිරබ්බුවදො ෙත, වභො, භික්ඛුසඞ්වඝො නිරාදීනවෙො; 

සුදින්වනන කලන්දපුත්වතන අබ්බුදං උප්පාදිතං, ආදීනවෙො උප්පාදිවතො’’ති.
ඉතිහවතනඛවණනවතනමුහුත්වතන යාෙබ්රහ්මවලොකාසද්වදොඅබ්භුග්ගච්ඡි. 

අථ වඛො ආයස්මවතො සුදින්නස්ස පුරාණදුතියිකා තස්ස ගබ්භස්ස
පරිපාකමන්ොය පුත්තං විජායි. අථ වඛො ආයස්මවතො සුදින්නස්ස සහායකා 
තස්ස දාරකස්ස ‘බීජවකො’ති නාමං අකංසු. ආයස්මවතො සුදින්නස්ස
පුරාණදුතියිකාය බීජකමාතාති නාමං අකංසු. ආයස්මවතො සුදින්නස්ස
බීජකපිතාතිනාමංඅකංසු.වතඅපවරන සමවයනඋවභොඅගාරස්මාඅනගාරියං
පබ්බජිත්ොඅරහත්තංසච්ඡාකංසු. 

37. අථ වඛො ආයස්මවතො සුදින්නස්ස අහුවදෙ කුක්කුච්චං, අහු 

විප්පටිසාවරො–‘‘අලාභාෙතවම, නෙතවමලාභා!දුල්ලද්ධංෙත වම, නෙත
වම සුලද්ධං! වයොහං එෙං ස්ොක්ඛාවත ධම්මවිනවය පබ්බජිත්ො නාසක්ඛිං
යාෙජීෙං පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං චරිතු’’න්ති. වසො වතවනෙ
කුක්කුච්වචන වතන විප්පටිසාවරන තවසො අවහොසි ලූවඛො දුබ්බණ්වණො
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උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජාවතො ධමනිසන්ථතගත්වතො අන්වතොමවනො ලීනමවනො
දුක්ඛීදුම්මවනොවිප්පටිසාරීපජ්ොයි. 

38. අථ වඛො ආයස්මවතො සුදින්නස්ස සහායකා භික්ඛූ ආයස්මන්තං 

සුදින්නංඑතදවෙොචුං–‘‘පුබ්වබවඛොත්ෙං, ආවුවසොසුදින්න, ෙණ්ණොඅවහොසි 

පීණන්ද්රිවයො පසන්නමුඛෙණ්වණො විප්පසන්නඡවිෙණ්වණො; වසො දානි ත්ෙං
එතරහි තවසො ලූවඛො දුබ්බණ්වණො උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජාවතො
ධමනිසන්ථතගත්වතො අන්වතොමවනො ලීනමවනො දුක්ඛී දුම්මවනො විප්පටිසාරී

පජ්ොයසි. කච්චි වනො ත්ෙං, ආවුවසො සුදින්න, අනභිරවතො බ්රහ්මචරියං

චරසී’’ති? ‘‘නවඛො අහං, ආවුවසො, අනභිරවතො බ්රහ්මචරියංචරාමි. අත්ථිවම

පාපකම්මං කතං; පුරාණදුතියිකාය වමථුවනො ධම්වමො පටිවසවිවතො; තස්ස

මය්හං, ආවුවසො, අහුවදෙකුක්කුච්චංඅහුවිප්පටිසාවරො–‘අලාභාෙත වම, න

ෙත වම ලාභා; දුල්ලද්ධං ෙත වම, න ෙත වම සුලද්ධං; වයොහං එෙං
ස්ොක්ඛාවත ධම්මවිනවයපබ්බජිත්ොනාසක්ඛිංයාෙජීෙංපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධං

බ්රහ්මචරියං චරිතු’’න්ති. ‘‘අලඤ්හි වත, ආවුවසො සුදින්න, කුක්කුච්චාය අලං
විප්පටිසාරාය යං ත්ෙං එෙං ස්ොක්ඛාවත ධම්මවිනවය පබ්බජිත්ො න

සක්ඛිස්සසි යාෙජීෙං පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං චරිතුං.නනු, ආවුවසො, 

භගෙතා අවනකපරියාවයන විරාගාය ධම්වමො වදසිවතො, වනො සරාගාය; 

විසංවයොගාය ධම්වමො වදසිවතො, වනො සංවයොගාය; අනුපාදානාය ධම්වමො 

වදසිවතො, වනො සඋපාදානාය. තත්ථ නාම ත්ෙං, ආවුවසො, භගෙතා විරාගාය

ධම්වම වදසිවත සරාගාය වචවතස්සසි, විසංවයොගාය ධම්වම වදසිවත 

සංවයොගාය වචවතස්සසි, අනුපාදානාය ධම්වම වදසිවත සඋපාදානාය

වචවතස්සසි!නනු, ආවුවසො, භගෙතාඅවනකපරියාවයනරාගවිරාගායධම්වමො

වදසිවතො, මදනිම්මදනාය පිපාසවිනයාය ආලයසමුග්ඝාතාය ෙට්ටුපච්වඡදාය

තණ්හාක්ඛයාය විරාගාය නිවරොධාය නිබ්බානාය ධම්වමො වදසිවතො! නනු, 

ආවුවසො, භගෙතා අවනකපරියාවයන කාමානං පහානං අක්ඛාතං, 

කාමසඤ්ඤානං පරිඤ්ඤා අක්ඛාතා, කාමපිපාසානං පටිවිනවයො අක්ඛාවතො, 

කාමවිතක්කානං සමුග්ඝාවතො අක්ඛාවතො, කාමපරිළාහානං වූපසවමො 

අක්ඛාවතො! වනතං, ආවුවසො, අප්පසන්නානං ො පසාදාය, පසන්නානං ො

භිවයයොභාොය. අථ ඛ්වෙතං, ආවුවසො, අප්පසන්නානඤ්වචෙ අප්පසාදාය
පසන්නානඤ්චඑකච්චානං අඤ්ඤථත්තායා’’ති. 

39. අථ වඛො වත භික්ඛූ ආයස්මන්තං සුදින්නං අවනකපරියාවයන 
විගරහිත්ොභගෙවතොඑතමත්ථංආවරොවචසුං.අථවඛොභගොඑතස්මිංනිදාවන
එතස්මිං පකරවණ භික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපාතාවපත්ො ආයස්මන්තං සුදින්නං

පටිපුච්ඡි – ‘‘සච්චං තර ත්ෙං, සුදින්න, පුරාණදුතියිකාය වමථුනං ධම්මං

පටිවසවී’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහි බුද්වධො භගො – ‘‘අනනුච්ඡවිකං 
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[අනනුච්ඡවියං (සී.)], වමොඝපුරිස, අනනුවලොමිකං අප්පටිරූපං අස්සාමණකං

අකප්පියං අකරණීයං. කථඤ්හි නාම ත්ෙං, වමොඝපුරිස, එෙං ස්ොක්ඛාවත
ධම්මවිනවය පබ්බජිත්ො න සක්ඛිස්සසි යාෙජීෙං පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං

බ්රහ්මචරියංචරිතුං!නනුමයා, වමොඝපුරිස, අවනකපරියාවයනවිරාගායධම්වමො

වදසිවතො, වනො සරාගාය; විසංවයොගාය ධම්වමො වදසිවතො, වනො සංවයොගාය; 

අනුපාදානාය ධම්වමො වදසිවතො, වනො සඋපාදානාය! තත්ථ නාම ත්ෙං, 

වමොඝපුරිස, මයාවිරාගායධම්වමවදසිවතසරාගායවචවතස්සසි, විසංවයොගාය

ධම්වම වදසිවත සංවයොගාය වචවතස්සසි, අනුපාදානාය ධම්වම වදසිවත

සඋපාදානාය වචවතස්සසි! නනු මයා, වමොඝපුරිස, අවනකපරියාවයන
රාගවිරාගාය ධම්වමො වදසිවතො! මදනිම්මදනාය පිපාසවිනයාය
ආලයසමුග්ඝාතාය ෙට්ටුපච්වඡදාය තණ්හාක්ඛයාය විරාගාය නිවරොධාය

නිබ්බානාය ධම්වමො වදසිවතො! නනු මයා, වමොඝපුරිස, අවනකපරියාවයන

කාමානං පහානං අක්ඛාතං, කාමසඤ්ඤානං පරිඤ්ඤා අක්ඛාතා, 

කාමපිපාසානං පටිවිනවයො අක්ඛාවතො, කාමවිතක්කානං සමුග්ඝාවතො

අක්ඛාවතො, කාමපරිළාහානං වූපසවමො අක්ඛාවතො! ෙරං වත, වමොඝපුරිස, 

ආසිවිසස්ස [ආසීවිසස්ස(සී. සයා.)] වඝොරවිසස්සමුවඛඅඞ්ගජාතංපක්ඛිත්තං, 

න ත්වෙෙ මාතුගාමස්ස අඞ්ගජාවත අඞ්ගජාතං පක්ඛිත්තං. ෙරං වත, 

වමොඝපුරිස, කණ්හසප්පස්ස මුවඛ අඞ්ගජාතං පක්ඛිත්තං, න ත්වෙෙ

මාතුගාමස්ස අඞ්ගජාවත අඞ්ගජාතං පක්ඛිත්තං. ෙරං වත, වමොඝපුරිස, 

අඞ්ගාරකාසුයාආදිත්තායසම්පජ්ජලිතායසවජොතිභූතායඅඞ්ගජාතං පක්ඛිත්තං, 

න ත්වෙෙ මාතුගාමස්ස අඞ්ගජාවත අඞ්ගජාතං පක්ඛිත්තං. තං තස්ස වහතු? 

තවතොනිදානඤ්හි, වමොඝපුරිස, මරණංොනිගච්වඡයය මරණමත්තංොදුක්ඛං, 
න ත්වෙෙ තප්පච්චයා කායස්ස වභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං

නිරයං උපපජ්වජයය. ඉවතොනිදානඤ්ච වඛො, වමොඝපුරිස, කායස්ස වභදා පරං

මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්වජයය. තත්ථ නාම ත්ෙං, 

වමොඝපුරිස, යංත්ෙංඅසද්ධම්මංගාමධම්මං ෙසලධම්මං දුට්ඨුල්ලංඔදකන්තිකං

රහස්සං ද්ෙයංද්ෙයසමාපත්තිං සමාපජ්ජිස්සසි, බහූනං වඛො ත්ෙං, වමොඝපුරිස, 

අකුසලානං ධම්මානං ආදිකත්තා පුබ්බඞ්ගවමො. වනතං, වමොඝපුරිස, 

අප්පසන්නානං ො පසාදාය, පසන්නානං ො භිවයයොභාොය; අථ ඛ්වෙතං, 

වමොඝපුරිස, අප්පසන්නානඤ්වචෙ අප්පසාදාය, පසන්නානඤ්ච එකච්චානං
අඤ්ඤථත්තායා’’ති. 

අථ වඛො භගො ආයස්මන්තං සුදින්නං අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො 

දුබ්භරතායදුප්වපොසතායමහිච්ඡතායඅසන්තුට්ඨිතාය [අසන්තුට්ඨතාය(සයා.)] 
සඞ්ගණකාය වකොසජ්ජස්ස අෙණ්ණං භාසිත්ො අවනකපරියාවයන සුභරතාය
සුවපොසතාය අප්පිච්ඡස්ස සන්තුට්ඨස්ස සල්වලඛස්ස ධුතස්ස පාසාදිකස්ස

අපචයස්ස වීරියාරම්භස්ස [වීරියාරබ්භස්ස (ක.)] ෙණ්ණං භාසිත්ො භික්ඛූනං
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පටුන 

තදනුච්ඡවිකං තදනුවලොමිකංධම්මිංකථංකත්ොභික්ඛූආමන්වතසි–‘‘වතන

හි, භික්ඛවෙ, භික්ඛූනං සික්ඛාපදං පඤ්ඤවපස්සාමි [පඤ්ඤාවපස්සාමි (සී.

සයා.)] දස අත්ථෙවස පටිච්ච – සඞ්ඝසුට්ඨුතාය, සඞ්ඝ ාසුතාය, දුම්මඞ්කූනං

පුග්ගලානං නිග්ගහාය, වපසලානං භික්ඛූනං  ාසුවිහාරාය, දිට්ඨධම්මිකානං

ආසොනං සංෙරාය, සම්පරායිකානං ආසොනං පටිඝාතාය, අප්පසන්නානං

පසාදාය, පසන්නානං භිවයයොභාොය, සද්ධම්මට්ඨිතියා, විනයානුග්ගහාය.

එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදං උද්දිවසයයාථ– 

‘‘කයො පන භික් ඛු කමථුනං ධම් මං පටිකෙකෙයය, පාරාජිකෙො ක ොති 

අෙංොකෙො’’ති. 

එෙඤ්චිදංභගෙතාභික්ඛූනංසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තංවහොති. 

සුදින්නභාණොවරොනිට්ඨිවතො. 

මක්කටීෙත්ථු 

40. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු වෙසාලියං මහාෙවන
මක්කටිංආමිවසනඋපලාවපත්ොතස්සාවමථුනංධම්මංපටිවසෙති.අථවඛො 
වසොභික්ඛුපුබ්බණ්හසමයංනිොවසත්ොපත්තචීෙරං ආදාය වෙසාලිංපිණ්ඩාය
පාවිසි. වතන වඛො පන සමවයන සම්බහුලා භික්ඛූ වසනාසනචාරිකං 
ආහිණ්ඩන්තාවයනතස්සභික්ඛුවනොවිහාවරොවතනුපසඞ්කමිංසු.අද්දසවඛො
සා මක්කටී වත භික්ඛූ දූරවතොෙ ආගච්ඡන්වත. දිස්ොන වයන වත භික්ඛූ

වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො වතසං භික්ඛූනං පුරවතො කටිම්පි චාවලසි

වඡප්පම්පිචාවලසි, කටිම්පි ඔඩ්ඩි, නිමිත්තම්පිඅකාසි.අථවඛොවතසංභික්ඛූනං

එතදවහොසි– ‘‘නිස්සංසයංවඛොවසොභික්ඛුඉමිස්සාමක්කටියාවමථුනංධම්මං
පටිවසෙතී’’ති. එකමන්තංනිලීයිංසු.අථවඛොවසොභික්ඛුවෙසාලියංපිණ්ඩාය
චරිත්ොපිණ්ඩපාතංආදාය පටික්කමි. 

41. අථවඛොසාමක්කටීවයනවසොභික්ඛුවතනුපසඞ්කමි.අථවඛොවසො 
භික්ඛුතංපිණ්ඩපාතංඑකවදසංභුඤ්ජිත්ොඑකවදසංතස්සාමක්කටියාඅදාසි.
අථවඛො සාමක්කටීතංපිණ්ඩපාතංභුඤ්ජිත්ොතස්සභික්ඛුවනොකටිංඔඩ්ඩි.
අථවඛොවසො භික්ඛුතස්සාමක්කටියාවමථුනංධම්මංපටිවසෙති.අථවඛොවත

භික්ඛූ තං භික්ඛුං එතදවෙොචුං – ‘‘නනු, ආවුවසො, භගෙතා සික්ඛාපදං

පඤ්ඤත්තං; තස්සත්ෙං, ආවුවසො, මක්කටියාවමථුනංධම්මංපටිවසෙසී’’ති? 

‘‘සච්චං, ආවුවසො, භගෙතාසික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං; තඤ්චවඛො මනුස්සිත්ථියා, 

වනො තිරච්ඡානගතායා’’ති.‘‘නනු, ආවුවසො, තවථෙතංවහොති.අනනුච්ඡවිකං, 

ආවුවසො, අනනුවලොමිකං අප්පටිරූපං අස්සාමණකං අකප්පියං අකරණීයං.

කථඤ්හිනාමත්ෙං, ආවුවසො, එෙං ස්ොක්ඛාවතධම්මවිනවය පබ්බජිත්ොන
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සක්ඛිස්සසියාෙජීෙං පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියං චරිතුං!නනු, ආවුවසො, 

භගෙතාඅවනකපරියාවයනවිරාගායධම්වමො වදසිවතො, වනොසරාගාය…වප.…

කාමපරිළාහානං වූපසවමො අක්ඛාවතො! වනතං, ආවුවසො, අප්පසන්නානං ො

පසාදාය පසන්නානං ො භිවයයොභාොය. අථ ඛ්වෙතං, ආවුවසො, 

අප්පසන්නානඤ්වචෙ අප්පසාදාය, පසන්නානඤ්ච එකච්චානං
අඤ්ඤථත්තායා’’ති. අථ වඛො වත භික්ඛූ තං භික්ඛුං අවනකපරියාවයන
විගරහිත්ොභගෙවතොඑතමත්ථංඅවරොවචසුං. 

42. අථ වඛො භගො එතස්මිං නිදාවන එතස්මිං පකරවණ භික්ඛුසඞ්ඝං 

සන්නිපාතාවපත්ොතංභික්ඛුංපටිපුච්ඡි–‘‘සච්චංතරත්ෙං, භික්ඛු, මක්කටියා

වමථුනං ධම්මං පටිවසවී’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහි බුද්වධො භගො – 

‘‘අනනුච්ඡවිකං, වමොඝපුරිස, අනනුවලොමිකං අප්පතිරූපං අස්සාමණකං

අකප්පියං අකරණීයං. කථඤ්හි නාම ත්ෙං, වමොඝපුරිස, එෙං ස්ොක්ඛාවත
ධම්මවිනවය පබ්බජිත්ො න සක්ඛිස්සසි යාෙජීෙං පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං

බ්රහ්මචරියංචරිතුං!නනුමයා, වමොඝපුරිස, අවනකපරියාවයනවිරාගායධම්වමො

වදසිවතො, වනොසරාගාය …වප.…කාමපරිළාහානංවූපසවමොඅක්ඛාවතො!ෙරං

වත, වමොඝපුරිස, ආසීවිසස්ස වඝොරවිසස්ස මුවඛ අඞ්ගජාතං පක්ඛිත්තං, න

ත්වෙෙ මක්කටියා අඞ්ගජාවත අඞ්ගජාතං පක්ඛිත්තං. ෙරං වත, වමොඝපුරිස, 

කණ්හසප්පස්සමුවඛඅඞ්ගජාතං පක්ඛිත්තං, නත්වෙෙමක්කටියාඅඞ්ගජාවත

අඞ්ගජාතං පක්ඛිත්තං. ෙරං වත, වමොඝපුරිස, අඞ්ගාරකාසුයා ආදිත්තාය

සම්පජ්ජලිතාය සවජොතිභූතාය අඞ්ගජාතං පක්ඛිත්තං, න ත්වෙෙ මක්කටියා

අඞ්ගජාවත අඞ්ගජාතං පක්ඛිත්තං. තං තස්ස වහතු? තවතොනිදානඤ්හි, 

වමොඝපුරිස, මරණං ො නිගච්වඡයය මරණමත්තං ො දුක්ඛං; න ත්වෙෙ
තප්පච්චයා කායස්ස වභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං 

උපපජ්වජයය. ඉවතොනිදානඤ්චවඛො, වමොඝපුරිස, කායස්සවභදා පරංමරණා

අපායංදුග්ගතිං විනිපාතංනිරයංඋපපජ්වජයය.තත්ථනාමත්ෙං, වමොඝපුරිස, 
යං ත්ෙං අසද්ධම්මං ගාමධම්මං ෙසලධම්මං දුට්ඨුල්ලං ඔදකන්තිකං රහස්සං

ද්ෙයංද්ෙයසමාපත්තිං සමාපජ්ජිස්සසි! වනතං, වමොඝපුරිස, අප්පසන්නානං ො

පසාදාය…වප.…එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

‘‘කයො පන භික් ඛු කමථුනං ධම් මං පටිකෙකෙයය අ් තමකෙො 

තිරච් ඡානගතායපි, පාරාජිකෙො ක ොති අෙංොකෙො’’ති. 

එෙඤ්චිදංභගෙතාභික්ඛූනංසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තංවහොති. 

මක්කටීෙත්ථුනිට්ඨිතං. 
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සන්ථතභාණොවරො 

43. වතන වඛො පනසමවයනසම්බහුලා වෙසාලිකා ෙජ්ජිපුත්තකා භික්ඛූ

යාෙදත්ථං භුඤ්ජිංසු, යාෙදත්ථං සුපිංසු, යාෙදත්ථං න්හායිංසු. යාෙදත්ථං
භුඤ්ජිත්ො යාෙදත්ථං සුපිත්ො යාෙදත්ථං න්හායිත්ො අවයොනිවසො මනසි
කරිත්ො සික්ඛං අපච්චක්ඛාය දුබ්බලයං අනාවිකත්ො වමථුනං ධම්මං
පටිවසවිංසු. වත අපවරන සමවයන ඤාතිබයසවනනපි ුටට්ඨා 
වභොගබයසවනනපි ුටට්ඨා වරොගබයසවනනපි ුටට්ඨා ආයස්මන්තං ආනන්දං

උපසඞ්කමිත්ො එෙංෙදන්ති–‘‘නමයං, භන්වතආනන්ද, බුද්ධගරහිවනොන

ධම්මගරහිවනො න සඞ්ඝගරහිවනො; අත්තගරහිවනො මයං, භන්වත ආනන්ද, 

අනඤ්ඤගරහිවනො.මයවමෙම්හාඅලක්ඛිකාමයං අප්පපුඤ්ඤා, වයමයංඑෙං
ස්ොක්ඛාවත ධම්මවිනවය පබ්බජිත්ො නාසක්ඛිම්හා යාෙජීෙං පරිපුණ්ණං

පරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියං චරිතුං. ඉදානිවචපි [ඉදානිපිවච (සයා.)] මයං, භන්වත 

ආනන්ද, ලවභයයාම භගෙවතො සන්තිවක පබ්බජ්ජං ලවභයයාම උපසම්පදං, 
ඉදානිපි මයං විපස්සකා කුසලානං ධම්මානං පුබ්බරත්තාපරරත්තං

වබොධපක්ඛිකානං ධම්මානං භාෙනානුවයොගමනුයුත්තා විහවරයයාම. සාධු, 

භන්වතආනන්ද, භගෙවතොඑතමත්ථං ආවරොවචහී’’ති. ‘‘එෙමාවුවසො’’තිවඛො
ආයස්මා ආනන්වදො වෙසාලිකානං ෙජ්ජිපුත්තකානං පටිස්සුණත්ො වයන

භගොවතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ොභගෙවතොඑතමත්ථං ආවරොවචසි. 

‘‘අට්ඨානවමතං, ආනන්ද, අනෙකාවසො යං තථාගවතො ෙජ්ජීනං ො 
ෙජ්ජිපුත්තකානං ො කාරණා සාෙකානං පාරාජිකං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං 
සමූහවනයයා’’ති. 

අථ වඛො භගො එතස්මිංනිදාවන එතස්මිං පකරවණ ධම්මිංකථංකත්ො

භික්ඛූආමන්වතසි–‘‘වයො, භික්ඛවෙ [වයොපන භික්ඛවෙභික්ඛු(සී.)වයොවඛො

භික්ඛවෙභික්ඛු(සයා.)], සික්ඛං අපච්චක්ඛායදුබ්බලයංඅනාවිකත්ොවමථුනං

ධම්මංපටිවසෙතිවසොආගවතොන උපසම්පාවදතබ්වබො; වයොචවඛො, භික්ඛවෙ 

[වයො ච වඛො භික්ඛවෙ භික්ඛු (සී. සයා.)], සික්ඛං පච්චක්ඛාය දුබ්බලයං 
ආවිකත්ො වමථුනං ධම්මං පටිවසෙති වසො ආගවතො උපසම්පාවදතබ්වබො.

එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

44. ‘‘කයො පන භික් ඛු භික් ඛූනං සික් ඛාොජීෙෙමාප් කනො සික් ඛං 

අපච් චක් ඛාය දුබ් බල්යං අනාවිෙ  ො කමථුනං ධම් මං පටිකෙකෙයය අ් තමකෙො 

තිරච් ඡානගතායපි, පාරාජිකෙො ක ොති අෙංොකෙො’’ති. 

45. කයො පනාති වයො යාදිවසො යථායුත්වතො යථාජච්වචො යථානාවමො
යථාවගොත්වතො යථාසීවලො යථාවිහාරී යථාවගොචවරො වථවරො ො නවෙො ො
මජ්ඣිවමොො.එවසොවුච්චති‘වයොපනා’ති. 
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[විභ. 510, ොනවිභඞ්වගපි] භික් ඛූති භික්ඛවකොති භික්ඛු, භික්ඛාචරියං

අජ්ඣුපගවතොති භික්ඛු, භින්නපටධවරොති භික්ඛු, සමඤ්ඤාය භික්ඛු, 

පටිඤ්ඤායභික්ඛු, එහි භික්ඛූතිභික්ඛු, තීහිසරණගමවනහිඋපසම්පන්වනොති

භික්ඛු, භවරොභික්ඛු, සාවරො භික්ඛු, වසවඛොභික්ඛු, අවසවඛොභික්ඛු, සමග්වගන
සඞ්වඝන ඤත්තිචතුත්වථන කම්වමන අකුප්වපන ඨානාරවහන
උපසම්පන්වනොති භික්ඛු. තත්ර ය්ොයං භික්ඛු සමග්වගන සඞ්වඝන

ඤත්තිචතුත්වථන කම්වමන අකුප්වපන ඨානාරවහන උපසම්පන්වනො, අයං
ඉමස්මිං අත්වථඅධප්වපවතොභික්ඛූති. 

[දී.නි.3.305] සික් ඛාති තිස්වසොසික්ඛා–අධසීලසික්ඛා, අධචිත්තසික්ඛා, 

අධපඤ්ඤාසික්ඛා. තත්රයායං අධසීලසික්ඛා, අයං ඉමස්මිං අත්වථඅධප්වපතා
සික්ඛාති. 

ොජීෙං නාමයංභගෙතාපඤ්ඤත්තං සික්ඛාපදං, එතංසාජීෙංනාම.තස්මිං

සික්ඛති, වතනවුච්චතිසාජීෙසමාපන්වනොති. 

සික් ඛං අපච් චක් ඛාය දුබ් බල්යං අනාවිෙ  ොති අත්ථි, භික්ඛවෙ, 

දුබ්බලයාවිකම්මඤ්වචෙ වහොති සික්ඛා ච අපච්චක්ඛාතා; අත්ථි, භික්ඛවෙ, 
දුබ්බලයාවිකම්මඤ්වචෙවහොතිසික්ඛාචපච්චක්ඛාතා. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛවෙ, දුබ්බලයාවිකම්මඤ්වචෙ වහොති සික්ඛා ච 

අපච්චක්ඛාතා. ඉධ, භික්ඛවෙ, භික්ඛු උක්කණ්ඨිවතො අනභිරවතො සාමඤ්ඤා
චවිතුකාවමො භික්ඛුභාෙං අට්ටීයමාවනො හරායමාවනො ජිගුච්ඡමාවනො ගිහිභාෙං
පත්ථයමාවනො උපාසකභාෙං පත්ථයමාවනො ආරාමිකභාෙං පත්ථයමාවනො
සාමවණරභාෙංපත්ථයමාවනොතිත්ථියභාෙංපත්ථයමාවනො තිත්ථියසාෙකභාෙං
පත්ථයමාවනො අස්සමණභාෙං පත්ථයමාවනො අසකයපුත්තියභාෙං

පත්ථයමාවනො – ‘යංනූනාහං බුද්ධං පච්චක්වඛයය’න්ති ෙදති විඤ්ඤාවපති.

එෙම්පි, භික්ඛවෙ, දුබ්බලයාවිකම්මඤ්වචෙවහොතිසික්ඛාචඅපච්චක්ඛාතා. 

‘‘අථ ො පන උක්කණ්ඨිවතො අනභිරවතො සාමඤ්ඤා චවිතුකාවමො
භික්ඛුභාෙං අට්ටීයමාවනො හරායමාවනො ජිගුච්ඡමාවනො ගිහිභාෙං
පත්ථයමාවනො…වප.… අසකයපුත්තියභාෙං පත්ථයමාවනො – ‘යංනූනාහං
ධම්මං පච්චක්වඛයය’න්ති ෙදති විඤ්ඤාවපති…වප.… යංනූනාහං සඞ්ඝං…
යංනූනාහං සික්ඛං… යංනූනාහං විනයං… යංනූනාහං පාතිවමොක්ඛං…
යංනූනාහං උද්වදසං… යංනූනාහං උපජ්ොයං… යංනූනාහං ආචරියං…
යංනූනාහං සද්ධවිහාරිකං… යංනූනාහං අන්වතොසිකං… යංනූනාහං
සමානුපජ්ොයකං… යංනූනාහං සමානාචරියකං යංනූනාහං සබ්රහ්මචාරිං
පච්චක්වඛයය’න්ති ෙදති විඤ්ඤාවපති. ‘යංනූනාහං ගිහී අස්ස’න්ති ෙදති
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විඤ්ඤාවපති. ‘යංනූනාහං උපාසවකො අස්ස’න්ති… ‘යංනූනාහං ආරාමිවකො

අස්ස’න්ති… ‘යංනූනාහං සාමවණවරො අස්ස’න්ති… ‘යංනූනාහං තිත්ථිවයො
අස්ස’න්ති… ‘යංනූනාහං තිත්ථියසාෙවකො අස්ස’න්ති… ‘යංනූනාහං 
අස්සමවණො අස්ස’න්ති… ‘යංනූනාහං අසකයපුත්තිවයො අස්ස’න්ති ෙදති

විඤ්ඤාවපති. එෙම්පි, භික්ඛවෙ, දුබ්බලයාවිකම්මඤ්වචෙ වහොති සික්ඛා ච
අපච්චක්ඛාතා. 

46. ‘‘අථ ො පන උක්කණ්ඨිවතො අනභිරවතො සාමඤ්ඤා චවිතුකාවමො
භික්ඛුභාෙං අට්ටීයමාවනො හරායමාවනො ජිගුච්ඡමාවනො ගිහිභාෙං 
පත්ථයමාවනො…වප.… අසකයපුත්තියභාෙං පත්ථයමාවනො – ‘යදි පනාහං
බුද්ධං පච්චක්වඛයය’න්ති ෙදති විඤ්ඤාවපති…වප.… ‘යදි පනාහං 
අසකයපුත්තිවයො අස්ස’න්ති ෙදති විඤ්ඤාවපති…වප.… ‘අපාහං බුද්ධං
පච්චක්වඛයය’න්ති ෙදති විඤ්ඤාවපති…වප.… ‘අපාහං අසකයපුත්තිවයො 
අස්ස’න්ති ෙදති විඤ්ඤාවපති…වප.… ‘හන්දාහං බුද්ධං පච්චක්වඛයය’න්ති
ෙදති විඤ්ඤාවපති…වප.… ‘හන්දාහං අසකයපුත්තිවයො අස්ස’න්ති ෙදති

විඤ්ඤාවපති…වප.… ‘වහොති වම බුද්ධං පච්චක්වඛයය’න්ති ෙදති
විඤ්ඤාවපති…වප.… ‘වහොති වම අසකයපුත්තිවයො අස්ස’න්ති ෙදති

විඤ්ඤාවපති. එෙම්පි, භික්ඛවෙ, දුබ්බලයාවිකම්මඤ්වචෙ වහොති සික්ඛා ච
අපච්චක්ඛාතා. 

47. ‘‘අථ ො පන උක්කණ්ඨිවතො අනභිරවතො සාමඤ්ඤා චවිතුකාවමො 
භික්ඛුභාෙං අට්ටීයමාවනො හරායමාවනො ජිගුච්ඡමාවනො ගිහිභාෙං
පත්ථයමාවනො…වප.… අසකයපුත්තියභාෙං පත්ථයමාවනො ‘මාතරං සරාමී’ති
ෙදතිවිඤ්ඤාවපති…‘පිතරංසරාමී’ති ෙදතිවිඤ්ඤාවපති…‘භාතරංසරාමී’ති
ෙදතිවිඤ්ඤාවපති…‘භගිනිංසරාමී’තිෙදති විඤ්ඤාවපති…‘පුත්තංසරාමී’ති
ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘ධීතරං සරාමී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘පජාපතිං
සරාමී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘ඤාතවක සරාමී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති…
‘මිත්වතසරාමී’තිෙදතිවිඤ්ඤාවපති…‘ගාමංසරාමී’තිෙදති විඤ්ඤාවපති…
‘නිගමං සරාමී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘වඛත්තං සරාමී’ති ෙදති 
විඤ්ඤාවපති… ‘ෙත්ථුං සරාමි’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘හිරඤ්ඤං සරාමී’ති
ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘සුෙණ්ණං සරාමී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘සිප්පං
සරාමී’තිෙදති විඤ්ඤාවපති…‘පුබ්වබහසිතංලපිතංකීළිතංසමනුස්සරාමී’ති 

ෙදතිවිඤ්ඤාවපති.එෙම්පි, භික්ඛවෙ, දුබ්බලයාවිකම්මඤ්වචෙ වහොතිසික්ඛාච
අපච්චක්ඛාතා. 

48. ‘‘අථ ො පන උක්කණ්ඨිවතො අනභිරවතො සාමඤ්ඤා චවිතුකාවමො 
භික්ඛුභාෙං අට්ටීයමාවනො හරායමාවනො ජිගුච්ඡමාවනො ගිහිභාෙං

පත්ථයමාවනො…වප.… අසකයපුත්තියභාෙංපත්ථයමාවනො–‘මාතාවමඅත්ථි, 
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පටුන 

සා මයා වපොවසතබ්බා’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘පිතා වම අත්ථි, වසො මයා

වපොවසතබ්වබො’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘භාතා වම අත්ථි, වසො මයා

වපොවසතබ්වබො’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘භගිනී වම අත්ථි, සා මයා 

වපොවසතබ්බා’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘පුත්වතො වම අත්ථි, වසො මයා

වපොවසතබ්වබො’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘ධීතා වම අත්ථි, සා මයා

වපොවසතබ්බා’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘පජාපති වම අත්ථි, සා මයා

වපොවසතබ්බා’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති … ‘ඤාතකා වම අත්ථි, වත මයා

වපොවසතබ්බා’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘මිත්තා වම අත්ථි, වත මයා

වපොවසතබ්බා’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති. එෙම්පි, භික්ඛවෙ, 
දුබ්බලයාවිකම්මඤ්වචෙවහොතිසික්ඛාචඅපච්චක්ඛාතා. 

49. ‘‘අථ ො පන උක්කණ්ඨිවතො අනභිරවතො සාමඤ්ඤා චවිතුකාවමො 
භික්ඛුභාෙං අට්ටීයමාවනො හරායමාවනො ජිගුච්ඡමාවනො ගිහිභාෙං

පත්ථයමාවනො…වප.… අසකයපුත්තියභාෙංපත්ථයමාවනො–‘මාතාවමඅත්ථි, 

සා මං වපොවසස්සතී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘පිතා වම අත්ථි, වසො මං

වපොවසස්සතී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘භාතා වම අත්ථි, වසො මං

වපොවසස්සතී’තිෙදතිවිඤ්ඤාවපති…‘භගිනීවමඅත්ථි, සාමං වපොවසස්සතී’ති 

ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘පුත්වතො වම අත්ථි, වසො මං වපොවසස්සතී’ති ෙදති

විඤ්ඤාවපති…‘ධීතාවමඅත්ථි, සාමංවපොවසස්සතී’තිෙදති විඤ්ඤාවපති…

‘පජාපතිවමඅත්ථි, සාමංවපොවසස්සතී’තිෙදතිවිඤ්ඤාවපති…‘ඤාතකාවම 

අත්ථි, වතමංවපොවසස්සන්තී’තිෙදතිවිඤ්ඤාවපති…‘මිත්තාවමඅත්ථි, වත

මං වපොවසස්සන්තී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘ගාවමො වම අත්ථි, වතනාහං

ජීවිස්සාමී’තිෙදති විඤ්ඤාවපති…‘නිගවමොවමඅත්ථි, වතනාහංජීවිස්සාමී’ති

ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘වඛත්තං වම අත්ථි, වතනාහං ජීවිස්සාමී’ති ෙදති

විඤ්ඤාවපති…‘ෙත්ථුවමඅත්ථි, වතනාහං ජීවිස්සාමී’තිෙදතිවිඤ්ඤාවපති…

‘හිරඤ්ඤංවමඅත්ථි, වතනාහංජීවිස්සාමී’තිෙදති විඤ්ඤාවපති…‘සුෙණ්ණං

වම අත්ථි, වතනාහං ජීවිස්සාමී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘සිප්පං වම අත්ථි, 

වතනාහං ජීවිස්සාමී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති. එෙම්පි, භික්ඛවෙ, 
දුබ්බලයාවිකම්මඤ්වචෙවහොතිසික්ඛාචඅපච්චක්ඛාතා. 

50. ‘‘අථ ො පන උක්කණ්ඨිවතො අනභිරවතො සාමඤ්ඤා චවිතුකාවමො 
භික්ඛුභාෙං අට්ටීයමාවනො හරායමාවනො ජිගුච්ඡමාවනො ගිහිභාෙං
පත්ථයමාවනො…වප.… අසකයපුත්තියභාෙංපත්ථයමාවනො‘දුක්කර’න්තිෙදති
විඤ්ඤාවපති… ‘න සුකර’න්ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘දුච්චර’න්ති ෙදති
විඤ්ඤාවපති… ‘න සුචර’න්ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘න උස්සහාමී’ති ෙදති

විඤ්ඤාවපති… ‘න විසහාමී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘න රමාමී’ති ෙදති 
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විඤ්ඤාවපති… ‘නාභිරමාමී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති. එෙම්පි වඛො, භික්ඛවෙ, 
දුබ්බලයාවිකම්මඤ්වචෙවහොතිසික්ඛාච අපච්චක්ඛාතා. 

51. ‘‘කථඤ්ච, භික්ඛවෙ, දුබ්බලයාවිකම්මඤ්වචෙ වහොති සික්ඛා ච

පච්චක්ඛාතා? ඉධ, භික්ඛවෙ, භික්ඛු උක්කණ්ඨිවතො අනභිරවතො සාමඤ්ඤා
චවිතුකාවමො භික්ඛුභාෙං අට්ටීයමාවනො හරායමාවනො ජිගුච්ඡමාවනො ගිහිභාෙං
පත්ථයමාවනො…වප.… අසකයපුත්තියභාෙං පත්ථයමාවනො – ‘බුද්ධං

පච්චක්ඛාමී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති. එෙම්පි, භික්ඛවෙ, දුබ්බලයාවිකම්මඤ්වචෙ
වහොතිසික්ඛාචපච්චක්ඛාතා. 

‘‘අථ ො පන උක්කණ්ඨිවතො අනභිරවතො සාමඤ්ඤා චවිතුකාවමො
භික්ඛුභාෙං අට්ටීයමාවනො හරායමාවනො ජිගුච්ඡමාවනො ගිහිභාෙං
පත්ථයමාවනො…වප.… අසකයපුත්තියභාෙං පත්ථයමාවනො – ‘ධම්මං
පච්චක්ඛාමී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘සඞ්ඝං පච්චක්ඛාමී’ති ෙදති
විඤ්ඤාවපති… ‘සික්ඛං පච්චක්ඛාමී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘විනයං
පච්චක්ඛාමී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘පාතිවමොක්ඛං පච්චක්ඛාමී’ති ෙදති

විඤ්ඤාවපති… ‘උද්වදසං පච්චක්ඛාමී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘උපජ්ොයං
පච්චක්ඛාමී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘ආචරියං පච්චක්ඛාමී’ති ෙදති 
විඤ්ඤාවපති… ‘සද්ධවිහාරිකං පච්චක්ඛාමී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති…
‘අන්වතොසිකං පච්චක්ඛාමී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘සමානුපජ්ොයකං
පච්චක්ඛාමී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘සමානාචරියකං පච්චක්ඛාමී’ති ෙදති
විඤ්ඤාවපති… ‘සබ්රහ්මචාරිං පච්චක්ඛාමී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘ගිහීති මං

ධාවරහී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘උපාසවකොති මං ධාවරහී’ති ෙදති
විඤ්ඤාවපති… ‘ආරාමිවකොති මං ධාවරහී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති…

‘සාමවණවරොති මං ධාවරහී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘තිත්ථිවයොති මං
ධාවරහී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘තිත්ථියසාෙවකොති මං ධාවරහී’ති ෙදති 
විඤ්ඤාවපති… ‘අස්සමවණොති මං ධාවරහී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති…

‘අසකයපුත්තිවයොති මං ධාවරහී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති. එෙම්පි, භික්ඛවෙ, 
දුබ්බලයාවිකම්මඤ්වචෙවහොති සික්ඛාචපච්චක්ඛාතා. 

52. ‘‘අථ ො පන උක්කණ්ඨිවතො අනභිරවතො සාමඤ්ඤා චවිතුකාවමො 
භික්ඛුභාෙං අට්ටීයමාවනො හරායමාවනො ජිගුච්ඡමාවනො ගිහිභාෙං
පත්ථයමාවනො…වප.… අසකයපුත්තියභාෙං පත්ථයමාවනො – ‘අලං වම
බුද්වධනා’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති…වප.… ‘අලං වම සබ්රහ්මචාරීහී’ති ෙදති
විඤ්ඤාවපති.එෙම්පි…වප.…අථො පන…වප.… ‘තංනුවම බුද්වධනා’ති
ෙදතිවිඤ්ඤාවපති…වප.…‘තංනුවමසබ්රහ්මචාරීහී’තිෙදති විඤ්ඤාවපති…
‘න මමත්වථො බුද්වධනා’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති…වප.… ‘න මමත්වථො 
සබ්රහ්මචාරීහී’ති ෙදති විඤ්ඤාවපති… ‘සුමුත්තාහං බුද්වධනා’ති ෙදති
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විඤ්ඤාවපති…වප.…‘සුමුත්තාහංසබ්රහ්මචාරීහී’තිෙදති විඤ්ඤාවපති.එෙම්පි, 

භික්ඛවෙ, දුබ්බලයාවිකම්මඤ්වචෙවහොතිසික්ඛාච පච්චක්ඛාතා. 

53. ‘‘යානි ොපනඤ්ඤානිපිඅත්ථි බුද්ධවෙෙචනානිොධම්මවෙෙචනානි
ො සඞ්ඝවෙෙචනානි ො සික්ඛාවෙෙචනානි ො විනයවෙෙචනානි ො
පාතිවමොක්ඛවෙෙචනානිොඋද්වදසවෙෙචනානිොඋපජ්ොයවෙෙචනානිො 
ආචරියවෙෙචනානි ො සද්ධවිහාරිකවෙෙචනානි ො අන්වතොසිකවෙෙචනානි 
ො සමානුපජ්ොයකවෙෙචනානි ො සමානාචරියකවෙෙචනානි ො
සබ්රහ්මචාරිවෙෙචනානි ො ගිහිවෙෙචනානි ො උපාසකවෙෙචනානි ො
ආරාමිකවෙෙචනානි ො සාමවණරවෙෙචනානි ො තිත්ථියවෙෙචනානි ො
තිත්ථියසාෙකවෙෙචනානි ො අස්සමණවෙෙචනානි ො 

අසකයපුත්තියවෙෙචනානි ො, වතහි ආකාවරහි වතහි ලිඞ්වගහි වතහි

නිමිත්වතහි ෙදති විඤ්ඤාවපති. එෙං වඛො, භික්ඛවෙ, දුබ්බලයාවිකම්මඤ්වචෙ
වහොතිසික්ඛාච පච්චක්ඛාතා. 

54. ‘‘කථඤ්ච, භික්ඛවෙ, අපච්චක්ඛාතා වහොති සික්ඛා? ඉධ, භික්ඛවෙ, 
වයහිආකාවරහිවයහිලිඞ්වගහිවයහිනිමිත්වතහිසික්ඛාපච්චක්ඛාතාවහොති 

වතහි ආකාවරහි වතහි ලිඞ්වගහි වතහි නිමිත්වතහි උම්මත්තවකො සික්ඛං

පච්චක්ඛාති, අපච්චක්ඛාතා වහොති සික්ඛා. උම්මත්තකස්ස සන්තිවක සික්ඛං

පච්චක්ඛාති, අපච්චක්ඛාතා වහොති සික්ඛා. ඛිත්තචිත්වතො සික්ඛං පච්චක්ඛාති, 

අපච්චක්ඛාතා වහොති සික්ඛා. ඛිත්තචිත්තස්ස සන්තිවක සික්ඛං පච්චක්ඛාති, 

අපච්චක්ඛාතාවහොති සික්ඛා.වෙදනාට්වටොසික්ඛංපච්චක්ඛාති, අපච්චක්ඛාතා

වහොති සික්ඛා. වෙදනාට්ටස්ස සන්තිවක සික්ඛං පච්චක්ඛාති, අපච්චක්ඛාතා

වහොති සික්ඛා. වදෙතාය සන්තිවකසික්ඛං පච්චක්ඛාති, අපච්චක්ඛාතා වහොති

සික්ඛා.තිරච්ඡානගතස්ස සන්තිවකසික්ඛංපච්චක්ඛාති, අපච්චක්ඛාතා වහොති

සික්ඛා. අරියවකන මිලක්ඛස්ස [මිලක්ඛකස්ස (සී. සයා.) මිලක්ඛුස්ස (ක.)] 

සන්තිවකසික්ඛං පච්චක්ඛාති, වසො චන පටිවිජානාති, අපච්චක්ඛාතා වහොති

සික්ඛා. මිලක්ඛවකන අරියකස්ස සන්තිවක සික්ඛං පච්චක්ඛාති, වසො ච න 

පටිවිජානාති, අපච්චක්ඛාතා වහොති සික්ඛා. අරියවකන අරියස්ස සන්තිවක

සික්ඛං පච්චක්ඛාති, වසො ච න පටිවිජානාති, අපච්චක්ඛාතා වහොති සික්ඛා.

මිලක්ඛවකන මිලක්ඛස්ස සන්තිවක සික්ඛං පච්චක්ඛාති, වසො ච න

පටිවිජානාති, අපච්චක්ඛාතා වහොති සික්ඛා. දොය සික්ඛං පච්චක්ඛාති, 

අපච්චක්ඛාතාවහොතිසික්ඛා.රොයසික්ඛංපච්චක්ඛාති, අපච්චක්ඛාතාවහොති

සික්ඛා.අසාවෙතුකාවමොසාවෙති, අපච්චක්ඛාතාවහොතිසික්ඛා. සාවෙතුකාවමො

නසාවෙති, අපච්චක්ඛාතාවහොතිසික්ඛා.අවිඤ්ඤුස්සසාවෙති, අපච්චක්ඛාතා

වහොතිසික්ඛා.විඤ්ඤුස්සනසාවෙති, අපච්චක්ඛාතාවහොතිසික්ඛා. සබ්බවසො 
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ො පන න සාවෙති, අපච්චක්ඛාතා වහොති සික්ඛා. එෙං වඛො, භික්ඛවෙ, 
අපච්චක්ඛාතාවහොතිසික්ඛා’’. 

55. [මහානි. 49, 50, 51] කමථුනධම් කමො නාම වයො වසො අසද්ධම්වමො
ගාමධම්වමො ෙසලධම්වමො දුට්ඨුල්ලං ඔදකන්තිකං රහස්සං

ද්ෙයංද්ෙයසමාපත්ති, එවසොවමථුනධම්වමොනාම. 

පටිකෙෙති නාම වයො නිමිත්වතන නිමිත්තං අඞ්ගජාවතන අඞ්ගජාතං

අන්තමවසොතිල ලමත්තම්පිපවෙවසති, එවසොපටිවසෙතිනාම. 

අ් තමකෙො තිරච් ඡානගතායපීති තිරච්ඡානගතිත්ථියාපි වමථුනං ධම්මං 

පටිවසවිත්ො අස්සමවණො වහොති අසකයපුත්තිවයො, පවගෙ මනුස්සිත්ථියා.

වතනවුච්චති– ‘අන්තමවසොතිරච්ඡානගතායපී’ති. 

පාරාජිකෙො ක ොතීති වසයයථාපි නාම පුරිවසො සීසච්ඡින්වනො අභබ්වබො

වතන සරීරබන්ධවනන ජීවිතුං, එෙවමෙ භික්ඛු වමථුනං ධම්මං පටිවසවිත්ො
අස්සමවණොවහොතිඅසකයපුත්තිවයො.වතනවුච්චති–‘පාරාජිවකො වහොතී’ති. 

අෙංොකෙොතිසංොවසොනාමඑකකම්මං එකුද්වදවසොසමසික්ඛතා–එවසො

සංොවසොනාම.වසොවතනසද්ධංනත්ථි.වතනවුච්චති– ‘අසංොවසො’ති. 

56. තිස්වසො ඉත්ථිවයො – මනුස්සිත්ථී, අමනුස්සිත්ථී, තිරච්ඡානගතිත්ථී.

තවයො උභවතොබයඤ්ජනකා – මනුස්සුභවතොබයඤ්ජනවකො, 

අමනුස්සුභවතොබයඤ්ජනවකො, තිරච්ඡානගතුභවතොබයඤ්ජනවකො. තවයො

පණ්ඩකා– මනුස්සපණ්ඩවකො, අමනුස්සපණ්ඩවකො, තිරච්ඡානගතපණ්ඩවකො.

තවයො පුරිසා–මනුස්සපුරිවසො, අමනුස්සපුරිවසො, තිරච්ඡානගතපුරිවසො. 

මනුස්සිත්ථියා තවයො මග්වග වමථුනං ධම්මං පටිවසෙන්තස්ස ආපත්ති

පාරාජිකස්ස – ෙච්චමග්වග, පස්සාෙමග්වග, මුවඛ. අමනුස්සිත්ථියා…වප.… 
තිරච්ඡානගතිත්ථියා තවයො මග්වග වමථුනං ධම්මං පටිවසෙන්තස්ස ආපත්ති

පාරාජිකස්ස – ෙච්චමග්වග, පස්සාෙමග්වග, මුවඛ.
මනුස්සුභවතොබයඤ්ජනකස්ස… අමනුස්සුභවතොබයඤ්ජනකස්ස…
තිරච්ඡානගතුභවතොබයඤ්ජනකස්ස තවයො මග්වග වමථුනං ධම්මං

පටිවසෙන්තස්ස ආපත්ති පාරාජිකස්ස – ෙච්චමග්වග, පස්සාෙමග්වග, මුවඛ.
මනුස්සපණ්ඩකස්ස ද්වෙ මග්වග වමථුනං ධම්මං පටිවසෙන්තස්ස ආපත්ති

පාරාජිකස්ස – ෙච්චමග්වග, මුවඛ. අමනුස්සපණ්ඩකස්ස…
තිරච්ඡානගතපණ්ඩකස්ස… මනුස්සපුරිසස්ස… අමනුස්සපුරිසස්ස…
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තිරච්ඡානගතපුරිසස්ස ද්වෙ මග්වග වමථුනං ධම්මං පටිවසෙන්තස්සආපත්ති

පාරාජිකස්ස–ෙච්චමග්වග, මුවඛ. 

57. භික්ඛුස්ස වසෙනචිත්තං උපට්ඨිවත මනුස්සිත්ථියා ෙච්චමග්ගං
අඞ්ගජාතං පවෙවසන්තස්ස ආපත්ති පාරාජිකස්ස. භික්ඛුස්ස වසෙනචිත්තං
උපට්ඨිවත මනුස්සිත්ථියා පස්සාෙමග්ගං… මුඛං අඞ්ගජාතං පවෙවසන්තස්ස
ආපත්ති පාරාජිකස්ස. භික්ඛුස්ස වසෙනචිත්තං උපට්ඨිවත අමනුස්සිත්ථියා…
තිරච්ඡානගතිත්ථියා… මනුස්සුභවතොබයඤ්ජනකස්ස… 
අමනුස්සුභවතොබයඤ්ජනකස්ස… තිරච්ඡානගතුභවතොබයඤ්ජනකස්ස…
ෙච්චමග්ගං පස්සාෙමග්ගං මුඛං අඞ්ගජාතං පවෙවසන්තස්ස ආපත්ති
පාරාජිකස්ස. භික්ඛුස්ස වසෙනචිත්තං උපට්ඨිවත මනුස්සපණ්ඩකස්ස
ෙච්චමග්ගං මුඛං අඞ්ගජාතං පවෙවසන්තස්ස ආපත්ති පාරාජිකස්ස. භික්ඛුස්ස
වසෙනචිත්තංඋපට්ඨිවතඅමනුස්සපණ්ඩකස්ස… තිරච්ඡානගතපණ්ඩකස්ස…
මනුස්සපුරිසස්ස…අමනුස්සපුරිසස්ස…තිරච්ඡානගතපුරිසස්ස ෙච්චමග්ගංමුඛං
අඞ්ගජාතංපවෙවසන්තස්සආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

58. භික්ඛුපච්චත්ථිකා මනුස්සිත්ථිං භික්ඛුස්ස සන්තිවක ආවනත්ො

ෙච්චමග්වගන අඞ්ගජාතංඅභිනිසීවදන්ති.වසොවචපවෙසනං සාදියති [පවිසනං

සාදයති (ක.)], පවිට්ඨං සාදියති, ඨිතං සාදියති, උද්ධරණං සාදියති, ආපත්ති
පාරාජිකස්ස. භික්ඛුපච්චත්ථිකා මනුස්සිත්ථිං භික්ඛුස්ස සන්තිවක ආවනත්ො

ෙච්චමග්වගන අඞ්ගජාතං අභිනිසීවදන්ති. වසො වච පවෙසනං න සාදියති, 

පවිට්ඨං සාදියති, ඨිතං සාදියති, උද්ධරණං සාදියති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස.
භික්ඛුපච්චත්ථිකාමනුස්සිත්ථිංභික්ඛුස්ස සන්තිවක ආවනත්ොෙච්චමග්වගන

අඞ්ගජාතංඅභිනිසීවදන්ති.වසො වචපවෙසනංනසාදියති, පවිට්ඨංනසාදියති, 

ඨිතං සාදියති, උද්ධරණං සාදියති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. භික්ඛුපච්චත්ථිකා
මනුස්සිත්ථිං භික්ඛුස්ස සන්තිවක ආවනත්ො ෙච්චමග්වගන අඞ්ගජාතං

අභිනිසීවදන්ති. වසො වච පවෙසනංන සාදියති, පවිට්ඨංන සාදියති, ඨිතංන

සාදියති, උද්ධරණං සාදියති ආපත්ති පාරාජිකස්ස. භික්ඛුපච්චත්ථිකා
මනුස්සිත්ථිං භික්ඛුස්ස සන්තිවක ආවනත්ො ෙච්චමග්වගන අඞ්ගජාතං

අභිනිසීවදන්ති. වසො වච පවෙසනංන සාදියති, පවිට්ඨංන සාදියති, ඨිතංන 

සාදියති, උද්ධරණංනසාදියති, අනාපත්ති. 

භික්ඛුපච්චත්ථිකා මනුස්සිත්ථිං භික්ඛුස්ස සන්තිවක ආවනත්ො
පස්සාෙමග්වගන… මුවඛන අඞ්ගජාතං අභිනිසීවදන්ති. වසො වච පවෙසනං

සාදියති, පවිට්ඨං සාදියති, ඨිතං සාදියති, උද්ධරණං සාදියති, ආපත්ති

පාරාජිකස්ස…වප.…න සාදියති, අනාපත්ති. 
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59. භික්ඛුපච්චත්ථිකා මනුස්සිත්ථිං ජාගරන්තිං… සුත්තං… මත්තං…
උම්මත්තං… පමත්තං… මතං අක්ඛායිතං… මතං වයභුවයයන 

අක්ඛායිතං…වප.…ආපත්තිපාරාජිකස්ස.මතංවයභුවයයනඛායිතංභික්ඛුස්ස
සන්තිවක ආවනත්ොෙච්චමග්වගන…පස්සාෙමග්වගන…මුවඛනඅඞ්ගජාතං 

අභිනිසීවදන්ති. වසො වච පවෙසනං සාදියති, පවිට්ඨං සාදියති, ඨිතං සාදියති, 

උද්ධරණංසාදියති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස…වප.…නසාදියති, අනාපත්ති. 

භික්ඛුපච්චත්ථිකා අමනුස්සිත්ථිං… තිරච්ඡානගතිත්ථිං… 

මනුස්සුභවතොබයඤ්ජනකං… අමනුස්සුභවතොබයඤ්ජනකං…
තිරච්ඡානගතුභවතොබයඤ්ජනකං භික්ඛුස්ස සන්තිවක ආවනත්ො
ෙච්චමග්වගන…පස්සාෙමග්වගන…මුවඛන අඞ්ගජාතං අභිනිසීවදන්ති. වසො

වච පවෙසනං සාදියති, පවිට්ඨං සාදියති, ඨිතං සාදියති, උද්ධරණං සාදියති, 

ආපත්තිපාරාජිකස්ස…වප.…නසාදියති, අනාපත්ති. 

භික්ඛුපච්චත්ථිකාතිරච්ඡානගතුභවතොබයඤ්ජනකංජාගරන්තං… සුත්තං…
මත්තං… උම්මත්තං… පමත්තං… මතං අක්ඛායිතං… මතං වයභුවයයන 

අක්ඛායිතං…වප.…ආපත්තිපාරාජිකස්ස.මතංවයභුවයයනඛායිතංභික්ඛුස්ස
සන්තිවක ආවනත්ොෙච්චමග්වගන…පස්සාෙමග්වගන…මුවඛනඅඞ්ගජාතං

අභිනිසීවදන්ති. වසො වච පවෙසනං සාදියති, පවිට්ඨං සාදියති, ඨිතං සාදියති, 

උද්ධරණං සාදියති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස…වප.…නසාදියති, අනාපත්ති. 

භික්ඛුපච්චත්ථිකා මනුස්සපණ්ඩකං… අමනුස්සපණ්ඩකං… 
තිරච්ඡානගතපණ්ඩකං භික්ඛුස්ස සන්තිවක ආවනත්ො ෙච්චමග්වගන…

මුවඛන අඞ්ගජාතං අභිනිසීවදන්ති. වසො වච පවෙසනං සාදියති, පවිට්ඨං

සාදියති, ඨිතං සාදියති, උද්ධරණං සාදියති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස…වප.…න

සාදියති, අනාපත්ති. 

භික්ඛුපච්චත්ථිකා තිරච්ඡානගතපණ්ඩකං ජාගරන්තං… සුත්තං… 

මත්තං… උම්මත්තං… පමත්තං… මතං අක්ඛායිතං … මතං වයභුවයයන 

අක්ඛායිතං…වප.…ආපත්තිපාරාජිකස්ස.මතංවයභුවයයන ඛායිතං භික්ඛුස්ස
සන්තිවකආවනත්ොෙච්චමග්වගන…මුවඛනඅඞ්ගජාතංඅභිනිසීවදන්ති.වසො 

වච පවෙසනං සාදියති, පවිට්ඨං සාදියති, ඨිතං සාදියති, උද්ධරණං සාදියති, 

ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස…වප.…නසාදියති, අනාපත්ති. 

60. භික්ඛුපච්චත්ථිකා මනුස්සපුරිසං… අමනුස්සපුරිසං… 
තිරච්ඡානගතපුරිසං භික්ඛුස්ස සන්තිවකආවනත්ො ෙච්චමග්වගන…මුවඛන

අඞ්ගජාතං අභිනිසීවදන්ති.වසොවචපවෙසනංසාදියති, පවිට්ඨංසාදියති, ඨිතං
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පටුන 

සාදියති, උද්ධරණං සාදියති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස…වප.… න සාදියති, 
අනාපත්ති. 

භික්ඛුපච්චත්ථිකා තිරච්ඡානගතපුරිසං ජාගරන්තං… සුත්තං… මත්තං…
උම්මත්තං… පමත්තං… මතං අක්ඛායිතං… මතං වයභුවයයන
අක්ඛායිතං…වප.… ආපත්තිපාරාජිකස්ස.මතංවයභුවයයනඛායිතංභික්ඛුස්ස
සන්තිවකආවනත්ො ෙච්චමග්වගන…මුවඛනඅඞ්ගජාතංඅභිනිසීවදන්ති.වසො

වච පවෙසනං සාදියති, පවිට්ඨං සාදියති, ඨිතං සාදියති, උද්ධරණං සාදියති, 

ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස…වප.…නසාදියති, අනාපත්ති. 

61. භික්ඛුපච්චත්ථිකා මනුස්සිත්ථිං භික්ඛුස්ස සන්තිවක ආවනත්ො
ෙච්චමග්වගන… පස්සාෙමග්වගන… මුවඛන අඞ්ගජාතං අභිනිසීවදන්ති

සන්ථතාය අසන්ථතස්ස, අසන්ථතාය සන්ථතස්ස, සන්ථතාය සන්ථතස්ස, 

අසන්ථතායඅසන්ථතස්ස.වසොවචපවෙසනංසාදියති, පවිට්ඨංසාදියති, ඨිතං

සාදියති, උද්ධරණං සාදියති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස…වප.… න සාදියති, 

අනාපත්ති. 

භික්ඛුපච්චත්ථිකා මනුස්සිත්ථිං ජාගරන්තිං… සුත්තං… මත්තං…
උම්මත්තං… පමත්තං… මතං අක්ඛායිතං… මතං වයභුවයයන 
අක්ඛායිතං…වප.…ආපත්තිපාරාජිකස්ස.මතංවයභුවයයනඛායිතංභික්ඛුස්ස
සන්තිවක ආවනත්ොෙච්චමග්වගන…පස්සාෙමග්වගන…මුවඛනඅඞ්ගජාතං

අභිනිසීවදන්ති, සන්ථතාය අසන්ථතස්ස, අසන්ථතාය සන්ථතස්ස, සන්ථතාය

සන්ථතස්ස, අසන්ථතාය අසන්ථතස්ස. වසො වච පවෙසනං සාදියති, පවිට්ඨං

සාදියති, ඨිතංසාදියති, උද්ධරණංසාදියති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස…වප.…න

සාදියති, අනාපත්ති. 

භික්ඛුපච්චත්ථිකා අමනුස්සිත්ථිං… තිරච්ඡානගතිත්ථිං… 

මනුස්සුභවතොබයඤ්ජනකං… අමනස්සුභවතොබයඤ්ජනකං … 
තිරච්ඡානගතුභවතොබයඤ්ජනකං භික්ඛුස්ස සන්තිවක ආවනත්ො
ෙච්චමග්වගන… පස්සාෙමග්වගන… මුවඛන අඞ්ගජාතං අභිනිසීවදන්ති

සන්ථතස්ස අසන්ථතස්ස, අසන්ථතස්ස සන්ථතස්ස, සන්ථතස්ස සන්ථතස්ස, 

අසන්ථතස්සඅසන්ථතස්ස.වසොවච පවෙසනංසාදියති, පවිට්ඨංසාදියති, ඨිතං

සාදියති, උද්ධරණං සාදියති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස…වප.… න සාදියති, 
අනාපත්ති. 

භික්ඛුපච්චත්ථිකාතිරච්ඡානගතුභවතොබයඤ්ජනකංජාගරන්තං… සුත්තං…
මත්තං… උම්මත්තං… පමත්තං… මතං අක්ඛායිතං… මතං වයභුවයයන 

අක්ඛායිතං…වප.…ආපත්තිපාරාජිකස්ස.මතංවයභුවයයනඛායිතංභික්ඛුස්ස
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පටුන 

සන්තිවක ආවනත්ොෙච්චමග්වගන…පස්සාෙමග්වගන…මුවඛනඅඞ්ගජාතං

අභිනිසීවදන්ති, සන්ථතස්ස අසන්ථතස්ස, අසන්ථතස්ස සන්ථතස්ස, 

සන්ථතස්ස සන්ථතස්ස, අසන්ථතස්ස අසන්ථතස්ස. වසො වච පවෙසනං

සාදියති, පවිට්ඨං සාදියති, ඨිතං සාදියති, උද්ධරණං සාදියති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස…වප.…නසාදියති, අනාපත්ති. 

62. භික්ඛුපච්චත්ථිකා මනුස්සපණ්ඩකං… අමනුස්සපණ්ඩකං… 
තිරච්ඡානගතපණ්ඩකං… මනුස්සපුරිසං… අමනුස්සපුරිසං…
තිරච්ඡානගතපුරිසං භික්ඛුස්ස සන්තිවකආවනත්ො ෙච්චමග්වගන…මුවඛන

අඞ්ගජාතංඅභිනිසීවදන්තිසන්ථතස්ස අසන්ථතස්ස, අසන්ථතස්සසන්ථතස්ස, 

සන්ථතස්ස සන්ථතස්ස, අසන්ථතස්ස අසන්ථතස්ස. වසො වච පවෙසනං

සාදියති, පවිට්ඨං සාදියති, ඨිතං සාදියති, උද්ධරණං සාදියති, ආපත්ති

පාරාජිකස්ස…වප.…නසාදියති, අනාපත්ති. 

භික්ඛුපච්චත්ථිකා තිරච්ඡානගතපුරිසං ජාගරන්තං… සුත්තං… මත්තං…
උම්මත්තං… පමත්තං… මතං අක්ඛායිතං… මතං වයභුවයයන 
අක්ඛායිතං…වප.…ආපත්තිපාරාජිකස්ස.මතංවයභුවයයනඛායිතංභික්ඛුස්ස

සන්තිවක ආවනත්ො ෙච්චමග්වගන… මුවඛන අඞ්ගජාතං අභිනිසීවදන්ති, 

සන්ථතස්ස අසන්ථතස්ස, අසන්ථතස්ස සන්ථතස්ස, සන්ථතස්ස සන්ථතස්ස, 

අසන්ථතස්සඅසන්ථතස්ස. වසොච පවෙසනංසාදියති, පවිට්ඨංසාදියති, ඨිතං

සාදියති, උද්ධරණං සාදියති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස…වප.… න සාදියති, 
අනාපත්ති. 

63. භික්ඛුපච්චත්ථිකා භික්ඛුං මනුස්සිත්ථියා සන්තිවක ආවනත්ො
අඞ්ගජාවතන ෙච්චමග්ගං… පස්සාෙමග්ගං… මුඛං අභිනිසීවදන්ති. වසො වච 

පවෙසනංසාදියති, පවිට්ඨංසාදියති, ඨිතංසාදියති, උද්ධරණං සාදියති, ආපත්ති

පාරාජිකස්ස…වප.…නසාදියති, අනාපත්ති. 

භික්ඛුපච්චත්ථිකා භික්ඛුං මනුස්සිත්ථියා ජාගරන්තියා… සුත්තාය…

මත්තාය… උම්මත්තාය… පමත්තාය … මතාය අක්ඛායිතාය… මතාය
වයභුවයයනඅක්ඛායිතාය…වප.…ආපත්ති පාරාජිකස්ස. මතාය වයභුවයයන
ඛායිතාය සන්තිවකආවනත්ො අඞ්ගජාවතන ෙච්චමග්ගං… පස්සාෙමග්ගං…

මුඛං අභිනිසීවදන්ති. වසො වච පවෙසනං සාදියති, පවිට්ඨං සාදියති, ඨිතං

සාදියති, උද්ධරණං සාදියති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස…වප.… න සාදියති, 
අනාපත්ති. 

භික්ඛුපච්චත්ථිකා භික්ඛුං අමනුස්සිත්ථියා… තිරච්ඡානගතිත්ථියා…
මනුස්සුභවතොබයඤ්ජනකස්ස… අමනුස්සුභවතොබයඤ්ජනකස්ස… 
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පටුන 

තිරච්ඡානගතුභවතොබයඤ්ජනකස්ස… මනුස්සපණ්ඩකස්ස…
අමනුස්සපණ්ඩකස්ස… තිරච්ඡානගතපණ්ඩකස්ස… මනුස්සපුරිසස්ස…
අමනුස්සපුරිසස්ස…තිරච්ඡානගතපුරිසස්ස සන්තිවකආවනත්ොඅඞ්ගජාවතන

ෙච්චමග්ගං… මුඛං අභිනිසීවදන්ති. වසො වච පවෙසනං සාදියති, පවිට්ඨං

සාදියති, ඨිතං සාදියති, උද්ධරණං සාදියති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස…වප.…න

සාදියති, අනාපත්ති. 

භික්ඛුපච්චත්ථිකා භික්ඛුං තිරච්ඡානගතපුරිසස්ස ජාගරන්තස්ස…
සුත්තස්ස… මත්තස්ස… උම්මත්තස්ස… පමත්තස්ස… මතස්ස 
අක්ඛායිතස්ස… මතස්ස වයභුවයයන අක්ඛායිතස්ස…වප.… ආපත්ති
පාරාජිකස්ස. මතස්ස වයභුවයයන ඛායිතස්ස සන්තිවක ආවනත්ො

අඞ්ගජාවතනෙච්චමග්ගං…මුඛං අභිනිසීවදන්ති.වසො වචපවෙසනංසාදියති, 

පවිට්ඨං සාදියති, ඨිතං සාදියති, උද්ධරණං සාදියති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස…වප.…නසාදියති, අනාපත්ති. 

64. භික්ඛුපච්චත්ථිකා භික්ඛුං මනුස්සිත්ථියා සන්තිවක ආවනත්ො
අඞ්ගජාවතන ෙච්චමග්ගං…පස්සාෙමග්ගං…මුඛං අභිනිසීවදන්තිසන්ථතස්ස

අසන්ථතාය, අසන්ථතස්ස සන්ථතාය, සන්ථතස්ස සන්ථතාය, අසන්ථතස්ස

අසන්ථතාය. වසො වච පවෙසනං සාදියති, පවිට්ඨං සාදියති, ඨිතං සාදියති, 

උද්ධරණංසාදියති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස…වප.…නසාදියති, අනාපත්ති. 

භික්ඛුපච්චත්ථිකා භික්ඛුං මනුස්සිත්ථියා ජාගරන්තියා… සුත්තාය…
මත්තාය… උම්මත්තාය… පමත්තාය… මතාය අක්ඛායිතාය… මතාය
වයභුවයයනඅක්ඛායිතාය…වප.…ආපත්ති පාරාජිකස්ස. මතාය වයභුවයයන
ඛායිතාය සන්තිවකආවනත්ො අඞ්ගජාවතන ෙච්චමග්ගං… පස්සාෙමග්ගං…

මුඛං අභිනිසීවදන්ති සන්ථතස්ස අසන්ථතාය, අසන්ථතස්ස සන්ථතාය, 

සන්ථතස්සසන්ථතාය, අසන්ථතස්සඅසන්ථතාය.වසොවචපවෙසනංසාදියති, 

පවිට්ඨං සාදියති, ඨිතං සාදියති, උද්ධරණං සාදියති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස…වප.…නසාදියති, අනාපත්ති. 

භික්ඛුපච්චත්ථිකා භික්ඛුං අමනුස්සිත්ථියා… තිරච්ඡානගතිත්ථියා…
මනුස්සුභවතොබයඤ්ජනකස්ස… අමනුස්සුභවතොබයඤ්ජනකස්ස… 

තිරච්ඡානගතුභවතොබයඤ්ජනකස්ස… මනුස්සපණ්ඩකස්ස…
අමනුස්සපණ්ඩකස්ස… තිරච්ඡානගතපණ්ඩකස්ස… මනුස්සපුරිසස්ස…
අමනුස්සපුරිසස්ස…තිරච්ඡානගතපුරිසස්ස සන්තිවකආවනත්ොඅඞ්ගජාවතන

ෙච්චමග්ගං… මුඛං අභිනිසීවදන්ති සන්ථතස්ස අසන්ථතස්ස, අසන්ථතස්ස

සන්ථතස්ස, සන්ථතස්ස සන්ථතස්ස, අසන්ථතස්ස අසන්ථතස්ස. වසො වච
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පවෙසනංසාදියති, පවිට්ඨංසාදියති, ඨිතංසාදියති, උද්ධරණං සාදියති, ආපත්ති

පාරාජිකස්ස…වප.…නසාදියති, අනාපත්ති. 

65. භික්ඛුපච්චත්ථිකා භික්ඛුං තිරච්ඡානගතපුරිසස්ස ජාගරන්තස්ස…
සුත්තස්ස… මත්තස්ස… උම්මත්තස්ස… පමත්තස්ස… මතස්ස
අක්ඛායිතස්ස… මතස්ස වයභුවයයන අක්ඛායිතස්ස…වප.… ආපත්ති 

පාරාජිකස්ස. මතස්ස වයභුවයයන ඛායිතස්ස සන්තිවක ආවනත්ො

අඞ්ගජාවතන ෙච්චමග්ගං… මුඛං අභිනිසීවදන්ති සන්ථතස්ස අසන්ථතස්ස, 

අසන්ථතස්සසන්ථතස්ස, සන්ථතස්ස සන්ථතස්ස, අසන්ථතස්සඅසන්ථතස්ස.

වසොවචපවෙසනං සාදියති, පවිට්ඨංසාදියති, ඨිතංසාදියති, උද්ධරණංසාදියති, 

ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස…වප.…නසාදියති, අනාපත්ති. 

යථාභික්ඛුපච්චත්ථිකාවිත්ථාරිතා, එෙංවිත්ථාවරතබ්බා. 

රාජපච්චත්ථිකා… වචොරපච්චත්ථිකා… ධුත්තපච්චත්ථිකා… 
උප්පළගන්ධපච්චත්ථිකා.සංඛිත්තං. 

66. මග්වගනමග්ගංපවෙවසති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස.මග්වගන අමග්ගං

පවෙවසති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. අමග්වගන මග්ගං පවෙවසති, ආපත්ති 

පාරාජිකස්ස.අමග්වගනඅමග්ගංපවෙවසති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. 

භික්ඛු සුත්තභික්ඛුම්හි විප්පටිපජ්ජති; පටිබුද්වධො සාදියති, උවභො

නාවසතබ්බා. පටිබුද්වධො න සාදියති, දූසවකො නාවසතබ්වබො. භික්ඛු 

සුත්තසාමවණරම්හි විප්පටිපජ්ජති; පටිබුද්වධො සාදියති, උවභො නාවසතබ්බා. 

පටිබුද්වධො න සාදියති, දූසවකො නාවසතබ්වබො. සාමවණවරො සුත්තභික්ඛුම්හි 

විප්පටිපජ්ජති; පටිබුද්වධොසාදියති, උවභොනාවසතබ්බා.පටිබුද්වධොනසාදියති, 

දූසවකො නාවසතබ්වබො. සාමවණවරො සුත්තසාමවණරම්හි විප්පටිපජ්ජති; 

පටිබුද්වධො සාදියති, උවභො නාවසතබ්බා. පටිබුද්වධො න සාදියති, දූසවකො
නාවසතබ්වබො. 

අනාපත්තිඅජානන්තස්ස, අසාදියන්තස්ස, උම්මත්තකස්ස, ඛිත්තචිත්තස්ස, 

වෙදනාට්ටස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

සන්ථතභාණොවරොනිට්ඨිවතො. 

විනීතෙ  ථුඋද් දානගාථා 

මක්කටීෙජ්ජිපුත්තාච, ගිහීනග්වගොචතිත්ථියා; 

දාරිකුප්පලෙණ්ණාච, බයඤ්ජවනහිපවරදුවෙ. 
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මාතා ධීතාභගිනීච, ජායාචමුදුලම්බිනා; 

ද්වෙ ෙණාවලපචිත්තඤ්ච, දාරුධීතලිකාය ච. 

සුන්දවරනසහපඤ්ච, පඤ්චසිෙථිකට්ඨිකා; 

නාගීයක්ඛීචවපතීච, පණ්ඩවකොපහවතොඡුවප. 

භද්දිවයඅරහංසුත්වතො, සාෙත්ථියාචතුවරොපවර; 

වෙසාලියාතවයොමාලා, සුපිවනභාරුකච්ඡවකො. 

සුපබ්බා සද්ධාභික්ඛුනී, සික්ඛමානා සාමවණරීච; 

වෙසියාපණ්ඩවකොගිහී, අඤ්ඤමඤ්ඤංවුඩ්ෙපබ්බජිවතොමිවගොති. 

විනීතෙත්ථු 

67. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු මක්කටියා වමථුනං 

ධම්මංපටිවසවි.තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි–‘‘භගෙතාසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තං, 

කච්චි නුවඛො අහං පාරාජිකංආපත්තිංආපන්වනො’’ති? භගෙවතො එතමත්ථං

ආවරොවචසි.‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛොපනසමවයනසම්බහුලාවෙසාලිකා ෙජ්ජිපුත්තකාභික්ඛූසික්ඛං
අපච්චක්ඛාය දුබ්බලයං අනාවිකත්ො වමථුනං ධම්මං පටිවසවිංසු. වතසං

කුක්කුච්චං අවහොසි – ‘‘භගෙතා සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං, කච්චි නු වඛො මයං

පාරාජිකං ආපත්තිං ආපන්නා’’ති? භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං. 

‘‘ආපත්තිංතුම්වහ, භික්ඛවෙ, ආපන්නාපාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු – ‘එෙං වම අනාපත්ති 

භවිස්සතී’ති, ගිහිලිඞ්වගනවමථුනංධම්මංපටිවසවි.තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි 

‘‘භගෙතා සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං, කච්චි නු වඛො අහං පාරාජිකං ආපත්තිං

ආපන්වනො’’ති? භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසි. ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, 
ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු – ‘එෙං වම අනාපත්ති 

භවිස්සතී’ති, නග්වගො හුත්ො වමථුනං ධම්මං පටිවසවි. තස්ස කුක්කුච්චං 

අවහොසි…වප.…‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු – ‘එෙං වම අනාපත්ති

භවිස්සතී’ති, කුසචීරං නිොවසත්ො… ොකචීරං නිොවසත්ො…  ලකචීරං 
නිොවසත්ො… වකසකම්බලං නිොවසත්ො… ොලකම්බලං නිොවසත්ො…
උලූකපක්ඛිකං නිොවසත්ො… අජිනක්ඛිපං නිොවසත්ො වමථුනං ධම්මං
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පටිවසවි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, 
ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො පිණ්ඩචාරිවකො භික්ඛු පීඨවක
නිපන්නං දාරිකං පස්සිත්ො සාරත්වතො අඞ්ගුට්ඨං අඞ්ගජාතං පවෙවසසි. සා

කාලමකාසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 
පාරාජිකස්ස.ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්සා’’ති. 

68. වතන වඛො පනසමවයනඅඤ්ඤතවරොමාණෙවකො උප්පලෙණ්ණාය
භික්ඛුනියාපටිබද්ධචිත්වතොවහොති.අථවඛොවසොමාණෙවකොඋප්පලෙණ්ණාය 
භික්ඛුනියා ගාමං පිණ්ඩාය පවිට්ඨාය කුටිකං පවිසිත්ො නිලීවනො අච්ඡි. 
උප්පලෙණ්ණා භික්ඛුනී පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා පාවද
පක්ඛාවලත්ො කුටිකං පවිසිත්ො මඤ්චවකනිසීදි. අථ වඛො වසො මාණෙවකො
උප්පලෙණ්ණං භික්ඛුනිං උග්ගවහත්ො දූවසසි. උප්පලෙණ්ණා භික්ඛුනී
භික්ඛුනීනං එතමත්ථං ආවරොවචසි. භික්ඛුනිවයො භික්ඛූනං එතමත්ථං

ආවරොවචසුං.භික්ඛූභගෙවතොඑතමත්ථංආවරොවචසුං. ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, 
අසාදියන්තියා’’ති. 

69. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො ඉත්ථිලිඞ්ගං 

පාතුභූතං වහොති. භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛවෙ, 

තංවයෙ උපජ්ෙං තවමෙ උපසම්පදං තානිවයෙ [තානි (සී. සයා.)] ෙස්සානි 

භික්ඛුනීහි සඞ්ගමිතුං [සඞ්කමිතුං (සී. සයා.)]. යා ආපත්තිවයො භික්ඛූනං
භික්ඛුනීහි සාධාරණා තා ආපත්තිවයො භික්ඛුනීනං සන්තිවක වුට්ඨාතුං. යා
ආපත්තිවයොභික්ඛූනංභික්ඛුනීහිඅසාධාරණාතාහිආපත්තීහි අනාපත්තී’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතරිස්සාභික්ඛුනියාපුරිසලිඞ්ගං පාතුභූතං

වහොති. භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛවෙ, තංවයෙ

උපජ්ෙං තවමෙ උපසම්පදං තානිවයෙ [තානි (සී. සයා.)] ෙස්සානි භික්ඛූහි

සඞ්ගමිතුං [සඞ්කමිතුං (සී. සයා.)]. යා ආපත්තිවයො භික්ඛුනීනං භික්ඛූහි
සාධාරණා තා ආපත්තිවයො භික්ඛූනං සන්තිවක වුට්ඨාතුං. යා ආපත්තිවයො
භික්ඛුනීනංභික්ඛූහිඅසාධාරණා තාහිආපත්තීහිඅනාපත්තී’’ති. 

70. වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛු– ‘එෙංවමඅනාපත්ති 

භවිස්සතී’ති, මාතුයා වමථුනං ධම්මං පටිවසවි… ධීතුයා වමථුනං ධම්මං
පටිවසවි… භගිනියා වමථුනං ධම්මං පටිවසවි… තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.…‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 
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වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු පුරාණදුතියිකාය වමථුනං

ධම්මං පටිවසවි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, 

ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

71. වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුමුදුපිට්ඨිවකොවහොති.වසො 
අනභිරතියා පීළිවතො අත්තවනො අඞ්ගජාතං මුවඛන අග්ගවහසි. තස්ස

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො
පරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු ලම්බී වහොති. වසො
අනභිරතියා පීළිවතො අත්තවනො අඞ්ගජාතං අත්තවනො ෙච්චමග්ගං පවෙවසසි.

තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො
පාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පනසමවයනඅඤ්ඤතවරො භික්ඛුමතසරීරං පස්සි. තස්මිඤ්ච
සරීවර අඞ්ගජාතසාමන්තා ෙවණො වහොති. වසො – ‘එෙං වම අනාපත්ති 

භවිස්සතී’ති, අඞ්ගජාවත අඞ්ගජාතං පවෙවසත්ො ෙවණන නීහරි. තස්ස

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො
පාරාජික’’න්ති. 

වතනවඛො පනසමවයනඅඤ්ඤතවරො භික්ඛුමතසරීරං පස්සි. තස්මිඤ්ච 

සරීවර අඞ්ගජාතසාමන්තා ෙවණො වහොති. වසො – ‘එෙං වම අනාපත්ති 

භවිස්සතී’ති, ෙවණ අඞ්ගජාතං පවෙවසත්ො අඞ්ගජාවතන නීහරි. තස්ස

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො
පාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු සාරත්වතො වලපචිත්තස්ස 

නිමිත්තං අඞ්ගජාවතන ඡුපි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, පාරාජිකස්ස.ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු සාරත්වතො දාරුධීතලිකාය

නිමිත්තං අඞ්ගජාවතන ඡුපි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, පාරාජිකස්ස.ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති. 

72. වතන වඛොපනසමවයනසුන්දවරොනාම භික්ඛුරාජගහාපබ්බජිවතො

රථිකාය [රථියාය (ක.)] ගච්ඡති. අඤ්ඤතරා ඉත්ථී – ‘මුහුත්තං [ඉත්ථී තං

පස්සිත්ොඑතදවෙොච මුහුත්තං (සයා.)], භන්වත, ආගවමහි, ෙන්දිස්සාමී’තිසා
ෙන්දන්තී අන්තරොසකං උක්ඛිපිත්ො මුවඛන අඞ්ගජාතං අග්ගවහසි. තස්ස
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කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘සාදියි ත්ෙං, භික්ඛූ’’ති? ‘‘නාහං, භගො, 

සාදියි’’න්ති. ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, අසාදියන්තස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතරාඉත්ථීභික්ඛුංපස්සිත්ොඑතදවෙොච– 

‘‘එහි, භන්වත, වමථුනං ධම්මං පටිවසො’’ති. ‘‘අලං, භගිනි, වනතං

කප්පතී’’ති. ‘‘එහි, භන්වත, අහං ොයමිස්සාමි, ත්ෙං මා ොයමි, එෙං වත
අනාපත්ති භවිස්සතී’’ති. වසො භික්ඛු තථා අකාසි. තස්ස කුක්කුච්චං 

අවහොසි…වප.…‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතරාඉත්ථීභික්ඛුංපස්සිත්ොඑතදවෙොච– 

‘‘එහි, භන්වත, වමථුනං ධම්මං පටිවසො’’ති. ‘‘අලං, භගිනි, වනතං

කප්පතී’’ති. ‘‘එහි භන්වත, ත්ෙං ොයම, අහං න ොයමිස්සාමි, එෙං වත
අනාපත්ති භවිස්සතී’’ති. වසො භික්ඛු තථා අකාසි. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.…‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතරාඉත්ථීභික්ඛුංපස්සිත්ොඑතදවෙොච– 

‘‘එහි, භන්වත, වමථුනං ධම්මං පටිවසො’’ති. ‘‘අලං, භගිනි, වනතං

කප්පතී’’ති. ‘‘එහි, භන්වත, අබ්භන්තරං ඝට්වටත්ො බහි වමොවචහි…වප.…

බහිඝට්වටත්ොඅබ්භන්තරං වමොවචහි, එෙංවතඅනාපත්තිභවිස්සතී’’ති.වසො

භික්ඛුතථාඅකාසි.තස්සකුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, 
ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

73. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු සිෙථිකං ගන්ත්ො 
අක්ඛායිතංසරීරංපස්සිත්ොතස්මිංවමථුනංධම්මං පටිවසවි. තස්සකුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.…‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො පාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු සිෙථිකං ගන්ත්ො
වයභුවයයන අක්ඛායිතං සරීරං පස්සිත්ො තස්මිං වමථුනං ධම්මං පටිවසවි.

තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො
පාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු සිෙථිකං ගන්ත්ො
වයභුවයයන ඛායිතං සරීරං පස්සිත්ො තස්මිං වමථුනං ධම්මං පටිවසවි. තස්ස

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස. ආපත්ති 
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුසිෙථිකංගන්ත්ොඡින්නසීසං 
පස්සිත්ො ෙට්ටකවතමුවඛඡුපන්තං අඞ්ගජාතං පවෙවසසි.තස්සකුක්කුච්චං 

අවහොසි…වප.…‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 
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වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුසිෙථිකංගන්ත්ොඡින්නසීසං 
පස්සිත්ො ෙට්ටකවත මුවඛ අච්ඡුපන්තං අඞ්ගජාතං පවෙවසසි. තස්ස

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස. ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු අඤ්ඤතරිස්සා ඉත්ථියා 

පටිබද්ධචිත්වතො වහොති. සා කාලඞ්කතා [කාලකතා (සී. සයා.)] සුසාවන
ඡඩ්ඩිතා. අට්ඨිකානි විප්පතණ්ණානි වහොන්ති. අථ වඛො වසො භික්ඛු සිෙථිකං 
ගන්ත්ො අට්ඨිකානි සඞ්කඩ්ඪිත්ො නිමිත්වත අඞ්ගජාතං පටිපාවදසි. තස්ස 

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස. ආපත්ති 
දුක්කටස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු නාගියා වමථුනං ධම්මං
පටිවසවි… යක්ඛිනියා වමථුනං ධම්මං පටිවසවි… වපතියා වමථුනං ධම්මං

පටිවසවි … පණ්ඩකස්ස වමථුනං ධම්මං පටිවසවි. තස්ස කුක්කුච්චං 

අවහොසි…වප.…‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුඋපහතින්ද්රිවයොවහොති.වසො– 

‘නාහං වෙදියාමි [වෙදයාමි (ක.)] සුඛං ො දුක්ඛං ො, අනාපත්ති වම

භවිස්සතී’ති, වමථුනං ධම්මං පටිවසවි. භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං. 

‘‘වෙදයි ො වසො, භික්ඛවෙ, වමොඝපුරිවසො න ො වෙදයි, ආපත්ති
පාරාජිකස්සා’’ති. 

වතන වඛොපනසමවයන අඤ්ඤතවරොභික්ඛු– ‘ඉත්ථියාවමථුනංධම්මං

පටිවසවිස්සාමී’ති, ඡුපිතමත්වත විප්පටිසාරී අවහොසි. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස. ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසසස්සා’’ති. 

74. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු භද්දිවය ජාතියාෙවන 
දිොවිහාරගවතො නිපන්වනො වහොති. තස්ස අඞ්ගමඞ්ගානි ොතූපත්ථද්ධානි
වහොන්ති. අඤ්ඤතරා ඉත්ථී පස්සිත්ො අඞ්ගජාවත අභිනිසීදිත්ො යාෙදත්ථං
කත්ොපක්කාමි. භික්ඛූතලින්නංපස්සිත්ොභගෙවතොඑතමත්ථංආවරොවචසුං.

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛවෙ, ආකාවරහි අඞ්ගජාතං කම්මනියං වහොති – රාවගන, 

ෙච්වචන, පස්සාවෙන, ොවතන, උච්චාලිඞ්ගපාණකදට්වඨන. ඉවමහි වඛො, 

භික්ඛවෙ, පඤ්චහාකාවරහි අඞ්ගජාතං කම්මනියං වහොති. අට්ඨානවමතං, 

භික්ඛවෙ, අනෙකාවසො යං තස්ස භික්ඛුවනො රාවගන අඞ්ගජාතං කම්මනියං

අස්ස.අරහංවසො, භික්ඛවෙ, භික්ඛු. අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, තස්සභික්ඛුවනො’’ති. 
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වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු සාෙත්ථියා අන්ධෙවන 
දිොවිහාරගවතො නිපන්වනො වහොති. අඤ්ඤතරා වගොපාලිකා පස්සිත්ො

අඞ්ගජාවතඅභිනිසීදි. වසොභික්ඛුපවෙසනංසාදියි, පවිට්ඨංසාදියි, ඨිතංසාදියි, 

උද්ධරණංසාදියි.තස්ස කුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, 
ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු සාෙත්ථියා අන්ධෙවන 

දිොවිහාරගවතො නිපන්වනො වහොති. අඤ්ඤතරා අජපාලිකා පස්සිත්ො…
අඤ්ඤතරා කට්ඨහාරිකා පස්සිත්ො… අඤ්ඤතරා වගොමයහාරිකා පස්සිත්ො

අඞ්ගජාවතඅභිනිසීදි.වසොභික්ඛු පවෙසනංසාදියි, පවිට්ඨංසාදියි, ඨිතංසාදියි, 

උද්ධරණංසාදියි.තස්සකුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, 

ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

75. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු වෙසාලියං මහාෙවන 
දිොවිහාරගවතො නිපන්වනො වහොති. අඤ්ඤතරා ඉත්ථී පස්සිත්ො අඞ්ගජාවත

අභිනිසීදිත්ො යාෙදත්ථං කත්ො සාමන්තා හසමානා ඨිතා වහොති. වසො භික්ඛු 

පටිබුජ්ඣිත්ොතං ඉත්ථිං එතදවෙොච – ‘‘තුය්හිදංකම්ම’’න්ති? ‘‘ආම, මය්හං 

කම්ම’’න්ති. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘සාදියි ත්ෙං, භික්ඛූ’’ති? 

‘‘නාහං, භගො, ජානාමී’’ති.‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, අජානන්තස්සා’’ති. 

76. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු වෙසාලියං මහාෙවන
දිොවිහාරගවතො රුක්ඛං අපස්සාය නිපන්වනො වහොති. අඤ්ඤතරා ඉත්ථී
පස්සිත්ොඅඞ්ගජාවතඅභිනිසීදි.වසොභික්ඛුසහසාවුට්ඨාසි. තස්සකුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘සාදියි ත්ෙං, භික්ඛූ’’ති? ‘‘නාහං, භගො, සාදියි’’න්ති.

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, අසාදියන්තස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු වෙසාලියං මහාෙවන
දිොවිහාරගවතො රුක්ඛං අපස්සාය නිපන්වනො වහොති. අඤ්ඤතරා ඉත්ථී

පස්සිත්ොඅඞ්ගජාවතඅභිනිසීදි. වසොභික්ඛුඅක්කමිත්ොපෙත්වතසි [පෙට්වටසි

(සී. සයා.)]. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘සාදියි ත්ෙං, භික්ඛූ’’ති? 

‘‘නාහං, භගො, සාදියි’’න්ති.‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, අසාදියන්තස්සා’’ති. 

77. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු වෙසාලියං මහාෙවන 
කූටාගාරසාලායං දිොවිහාරගවතො ද්ොරං විෙරිත්ො නිපන්වනො වහොති. තස්ස
අඞ්ගමඞ්ගානි ොතූපත්ථද්ධානිවහොන්ති. වතනවඛො පනසමවයනසම්බහුලා
ඉත්ථිවයො ගන්ධඤ්ච මාලඤ්ච ආදාය ආරාමං ආගමංසු විහාරවපක්ඛිකාවයො.
අථ වඛො තා ඉත්ථිවයො තං භික්ඛුං පස්සිත්ො අඞ්ගජාවත අභිනිසීදිත්ො

යාෙදත්ථං කත්ො, පුරිසූසවභො ෙතායන්ති ෙත්ො ගන්ධඤ්ච මාලඤ්ච
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ආවරොවපත්ො පක්කමිංසු. භික්ඛූ තලින්නං පස්සිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං

ආවරොවචසුං. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛවෙ, ආකාවරහිඅඞ්ගජාතං කම්මනියං වහොති –

රාවගන, ෙච්වචන, පස්සාවෙන, ොවතන, උච්චාලිඞ්ගපාණකදට්වඨන. ඉවමහි 

වඛො, භික්ඛවෙ, පඤ්චහාකාවරහිඅඞ්ගජාතංකම්මනියංවහොති. අට්ඨානවමතං, 

භික්ඛවෙ, අනෙකාවසො, යං තස්ස භික්ඛුවනො රාවගන අඞ්ගජාතං කම්මනියං 

අස්ස. අරහං වසො, භික්ඛවෙ, භික්ඛු. අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, තස්ස භික්ඛුවනො. 

අනුජානාමි, භික්ඛවෙ, දිො පටිසල්ලීයන්වතන ද්ොරං සංෙරිත්ො 
පටිසල්ලීයිතු’’න්ති. 

78. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භාරුකච්ඡවකො භික්ඛු

සුපිනන්වත [සුපිනන්වතන (සී. සයා.)] පුරාණදුතියිකාය වමථුනං ධම්මං

පටිවසවිත්ො – ‘අස්සමවණො අහං, විබ්භමිස්සාමී’ති, භාරුකච්ඡං ගච්ඡන්වතො
අන්තරාමග්වග ආයස්මන්තං උපාලිං පස්සිත්ො එතමත්ථං ආවරොවචසි.

ආයස්මාඋපාලිඑෙමාහ–‘‘අනාපත්ති, ආවුවසො, සුපිනන්වතනා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනරාජගවහසුපබ්බානාමඋපාසිකාමුධප්පසන්නා 

[මුද්ධප්පසන්නා (සී.)] වහොති. සා එෙංදිට්ඨිකා වහොති – ‘‘යා වමථුනං ධම්මං

වදතිසාඅග්ගදානංවදතී’’ති.සාභික්ඛුංපස්සිත්ොඑතදවෙොච– ‘‘එහි, භන්වත, 

වමථුනං ධම්මං පටිවසො’’ති. ‘‘අලං, භගිනි, වනතං කප්පතී’’ති. ‘‘එහි, 

භන්වත, ඌරුන්තරිකාය [ඌරන්තරිකාය (සී.)] ඝට්වටහි, එෙංවතඅනාපත්ති

භවිස්සතී’’ති…වප.… එහි, භන්වත, නාභියං ඝට්වටහි… එහි, භන්වත, 

උදරෙට්ටියං ඝට්වටහි…එහි, භන්වත, උපකච්ඡවකඝට්වටහි…එහි, භන්වත, 

ගීොයං ඝට්වටහි… එහි, භන්වත, කණ්ණච්ඡිද්වද ඝට්වටහි… එහි, භන්වත, 

වකසෙට්ටියං ඝට්වටහි… එහි, භන්වත, අඞ්ගුලන්තරිකාය ඝට්වටහි… ‘‘එහි, 

භන්වත, හත්වථන උපක්කමිත්ො වමොවචස්සාමි, එෙං වත අනාපත්ති
භවිස්සතී’’ති. වසො භික්ඛු තථා අකාසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස.ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්සා’’ති. 

79. වතන වඛො පන සමවයන සාෙත්ථියං සද්ධා නාම උපාසිකා 
මුධප්පසන්නාවහොති.සාඑෙංදිට්ඨිකාවහොති– ‘‘යාවමථුනංධම්මංවදතිසා

අග්ගදානං වදතී’’ති.සාභික්ඛුංපස්සිත්ොඑතදවෙොච–‘‘එහි, භන්වත, වමථුනං

ධම්මං පටිවසො’’ති. ‘‘අලං, භගිනි, වනතං කප්පතී’’ති. ‘‘එහි, භන්වත, 

ඌරුන්තරිකාය ඝට්වටහි…වප.… එහි, භන්වත, හත්වථන උපක්කමිත්ො 

වමොවචස්සාමි, එෙංවතඅනාපත්තිභවිස්සතී’’ති.වසොභික්ඛුතථාඅකාසි.තස්ස 

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස. ආපත්ති 
සඞ්ඝාදිවසසස්සා’’ති. 
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80. වතනවඛොපනසමවයනවෙසාලියංලිච්ඡවිකුමාරකාභික්ඛුං ගවහත්ො
භික්ඛුනියා විප්පටිපාවදසුං… සික්ඛමානාය විප්පටිපාවදසුං… සාමවණරියා 
විප්පටිපාවදසුං. උවභො සාදියිංසු. උවභො නාවසතබ්බා. උවභො න සාදියිංසු.
උභින්නංඅනාපත්ති. 

81. වතන වඛොපනසමවයනවෙසාලියං ලිච්ඡවිකුමාරකාභික්ඛුංගවහත්ො
වෙසියාවිප්පටිපාවදසුං…පණ්ඩවක විප්පටිපාවදසුං…ගිහිනියා විප්පටිපාවදසුං.
භික්ඛුසාදියි. භික්ඛුනාවසතබ්වබො.භික්ඛුනසාදියි.භික්ඛුස්සඅනාපත්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන වෙසාලියං ලිච්ඡවිකුමාරකා භික්ඛූ ගවහත්ො 
අඤ්ඤමඤ්ඤංවිප්පටිපාවදසුං.උවභොසාදියිංසු.උවභොනාවසතබ්බා.උවභොන
සාදියිංසු. උභින්නංඅනාපත්ති. 

82. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො වුඩ්ෙපබ්බජිවතො භික්ඛු 

පුරාණදුතියිකායදස්සනංඅගමාසි.සා– ‘එහි, භන්වත, විබ්භමා’තිඅග්ගවහසි.

වසො භික්ඛු පටික්කමන්වතොඋත්තාවනො පරිපති.සා උබ්භජිත්ො [උබ්භුජිත්ො

(සී.සයා.)] අඞ්ගජාවත [අඞ්ගජාවතන(සී.)] අභිනිසීදි.තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි 

…වප.…‘‘සාදියිත්ෙං, භික්ඛූ’’ති? ‘‘නාහං, භගො, සාදියි’’න්ති. ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, අසාදියන්තස්සා’’ති. 

83. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු අරඤ්වඤ විහරති. 
මිගවපොතවකො තස්ස පස්සාෙට්ඨානං ආගන්ත්ො පස්සාෙං පිෙන්වතො මුවඛන
අඞ්ගජාතං අග්ගවහසි. වසො භික්ඛු සාදියි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…

‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

පඨමපාරාජිකංසමත්තං. 

2. දුතියපාරාජිෙං 

84. වතන සමවයන බුද්වධොභගොරාජගවහවිහරතිගිජ්ෙකූවටපබ්බවත.
වතනවඛොපනසමවයනසම්බහුලා සන්දිට්ඨාසම්භත්තාභික්ඛූඉසිගිලිපස්වස
තිණකුටිවයො කරිත්ො ෙස්සං උපගච්ඡිංසු. ආයස්මාපි ධනිවයො
කුම්භකාරපුත්වතො තිණකුටිකංකරිත්ො ෙස්සං උපගච්ඡි. අථ වඛො වත භික්ඛූ
ෙස්සංවුට්ඨා වතමාසච්චවයන තිණකුටිවයො භින්දිත්ො තිණඤ්ච කට්ඨඤ්ච
පටිසාවමත්ො ජනපදචාරිකං පක්කමිංසු. ආයස්මා පන ධනිවයො

කුම්භකාරපුත්වතො තත්වථෙ ෙස්සං ෙසි, තත්ථ වහමන්තං, තත්ථ ගිම්හං. අථ
වඛො ආයස්මවතො ධනියස්ස කුම්භකාරපුත්තස්ස ගාමං පිණ්ඩාය පවිට්ඨස්ස 
තිණහාරිවයොකට්ඨහාරිවයොතිණකුටිකංභින්දිත්ොතිණඤ්චකට්ඨඤ්චආදාය



විනයපිටකෙ  පාරාජිෙපාළි  පාරාජිෙෙණ් ඩං 

45 

පටුන 

අගමංසු. දුතියම්පි වඛො ආයස්මා ධනිවයො කුම්භකාරපුත්වතො තිණඤ්ච
කට්ඨඤ්ච සංකඩ්ඪිත්ො තිණකුටිකං අකාසි. දුතියම්පි වඛො ආයස්මවතො
ධනියස්ස කුම්භකාරපුත්තස්ස ගාමං පිණ්ඩාය පවිට්ඨස්ස තිණහාරිවයො
කට්ඨහාරිවයො තිණකුටිකං භින්දිත්ො තිණඤ්ච කට්ඨඤ්ච ආදාය අගමංසු.
තතියම්පි වඛො ආයස්මා ධනිවයො කුම්භකාරපුත්වතො තිණඤ්ච කට්ඨඤ්ච
සංකඩ්ඪිත්ො තිණකුටිකං අකාසි. තතියම්පි වඛො ආයස්මවතො ධනියස්ස 
කුම්භකාරපුත්තස්ස ගාමං පිණ්ඩාය පවිට්ඨස්ස තිණහාරිවයො කට්ඨහාරිවයො
තිණකුටිකං භින්දිත්ොතිණඤ්චකට්ඨඤ්චආදායඅගමංසු. 

අථ වඛො ආයස්මවතො ධනියස්ස කුම්භකාරපුත්තස්ස එතදවහොසි –
‘‘යාෙතතියකංවඛොවමගාමංපිණ්ඩායපවිට්ඨස්සතිණහාරිවයො කට්ඨහාරිවයො
තිණකුටිකං භින්දිත්ො තිණඤ්ච කට්ඨඤ්ච ආදාය අගමංසු. අහං වඛො පන 

සුසික්ඛිවතොඅනෙවයොසවකආචරියවකකුම්භකාරකම්වමපරිවයොදාතසිප්වපො. 
යංනූනාහං සාමං චික්ඛල්ලං මද්දිත්ො සබ්බමත්තිකාමයං කුටිකං 
කවරයය’’න්ති!අථවඛොආයස්මාධනිවයොකුම්භකාරපුත්වතොසාමංචික්ඛල්ලං 
මද්දිත්ොසබ්බමත්තිකාමයං කුටිකංකරිත්ොතිණඤ්ච කට්ඨඤ්චවගොමයඤ්ච
සංකඩ්ඪිත්ොතංකුටිකංපචි.සාඅවහොසිකුටිකාඅභිරූපා දස්සනීයාපාසාදිකා

වලොහිතිකා [වලොහිතකා(සයා.)], වසයයථාපිඉන්දවගොපවකො.වසයයථාපිනාම

තඞ්කණකසද්වදො [තඞ්තණකසද්වදො (සී. සයා.)] එෙවමෙං තස්සා කුටිකාය
සද්වදො අවහොසි. 

85. අථ වඛො භගො සම්බහුවලහි භික්ඛූහි සද්ධං ගිජ්ෙකූටා පබ්බතා
ඔවරොහන්වතො අද්දස තං කුටිකං අභිරූපං දස්සනීයං පාසාදිකං වලොහිතිකං.

දිස්ොන භික්ඛූ ආමන්වතසි – ‘‘තං එතං, භික්ඛවෙ, අභිරූපං දස්සනීයං

පාසාදිකං වලොහිතිකං, වසයයථාපි ඉන්දවගොපවකො’’ති? අථ වඛො වත භික්ඛූ

භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං. විගරහි බුද්වධො භගො – ‘‘අනනුච්ඡවිකං, 

භික්ඛවෙ, තස්ස වමොඝපුරිසස්ස අනනුවලොමිකං අප්පතිරූපං අස්සාමණකං 

අකප්පියං අකරණීයං. කථඤ්හි නාම වසො, භික්ඛවෙ, වමොඝපුරිවසො

සබ්බමත්තිකාමයං කුටිකං කරිස්සති! න හි නාම, භික්ඛවෙ, තස්ස 

වමොඝපුරිසස්සපාවණසුඅනුද්දයාඅනුකම්පාඅවිවහසාභවිස්සති!ගච්ඡවථතං, 

භික්ඛවෙ, කුටිකං භින්දථ.මාපච්ඡිමාජනතාපාවණසුපාතබයතංආපජ්ජි.න 

ච, භික්ඛවෙ, සබ්බමත්තිකාමයා කුටිකා කාතබ්බා. වයො කවරයය, ආපත්ති 

දුක්කටස්සා’’ති. ‘‘එෙං, භන්වත’’ති, වඛොවතභික්ඛූභගෙවතොපටිස්සුණත්ො

වයනසා කුටිකාවතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්ොතංකුටිකංභින්දිංසු.අථ
වඛොආයස්මාධනිවයො කුම්භකාරපුත්වතොවතභික්ඛූඑතදවෙොච–‘‘තස්සවම

තුම්වහ, ආවුවසො, කුටිකං භින්දථා’’ති? ‘‘භගො, ආවුවසො, වභදාවපතී’’ති.

‘‘භින්දථාවුවසො, සවචධම්මස්සාමී වභදාවපතී’’ති. 
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86. අථ වඛො ආයස්මවතො ධනියස්ස කුම්භකාරපුත්තස්ස එතදවහොසි – 

‘‘යාෙතතියකංවඛොවමගාමංපිණ්ඩායපවිට්ඨස්සතිණහාරිවයොකට්ඨහාරිවයො
තිණකුටිකං භින්දිත්ො තිණඤ්ච කට්ඨඤ්ච ආදාය අගමංසු. යාපි මයා
සබ්බමත්තිකාමයාකුටිකාකතා සාපිභගෙතාවභදාපිතා.අත්ථිචවමදාරුගවහ
ගණවකො සන්දිට්වඨො. යංනූනාහං දාරුගවහ ගණකං දාරූනි යාචිත්ො
දාරුකුටිකං කවරයය’’න්ති. අථ වඛො ආයස්මා ධනිවයො කුම්භකාරපුත්වතො 

වයන දාරුගවහගණවකො වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො දාරුගවහගණකං

එතදවෙොච – ‘‘යාෙතතියකං වඛො වම, ආවුවසො, ගාමං පිණ්ඩාය පවිට්ඨස්ස
තිණහාරිවයොකට්ඨහාරිවයොතිණකුටිකං භින්දිත්ොතිණඤ්චකට්ඨඤ්චආදාය

අගමංසු. යාපි මයා සබ්බමත්තිකාමයා කුටිකා කතා සාපි භගෙතා වභදාපිතා. 

වදහි වම, ආවුවසො, දාරූනි. ඉච්ඡාමි දාරුකුටිකං [දාරුකුඩ්ඩිකං කුටිකං (සී.)] 

කාතු’’න්ති. ‘‘නත්ථි, භන්වත, තාදිසානි දාරූනි යානාහං අයයස්ස දවදයයං. 

අත්ථි, භන්වත, වදෙගහදාරූනි නගරපටිසඞ්ඛාරිකානි ආපදත්ථාය 

නික්ඛිත්තානි. සවච තානි දාරූනි රාජා දාවපති හරාවපථ, භන්වත’’ති.

‘‘දින්නානි, ආවුවසො, රඤ්ඤා’’ති.අථවඛොදාරුගවහගණකස්සඑතදවහොසි–

‘‘ඉවමවඛොසමණාසකයපුත්තියා ධම්මචාරිවනොසමචාරිවනො [සම්මචාරිවනො
(ක.)] බ්රහ්මචාරිවනො සච්චොදිවනො සීලෙන්වතොකලයාණධම්මා. රාජාපිවමසං
අභිප්පසන්වනො.නාරහතිඅදින්නං දින්නන්තිෙත්තු’’න්ති.අථවඛො දාරුගවහ 

ගණවකො ආයස්මන්තං ධනියං කුම්භකාරපුත්තං එතදවෙොච – ‘‘හරාවපථ, 
භන්වත’’ති. අථ වඛො ආයස්මා ධනිවයො කුම්භකාරපුත්වතො තානි දාරූනි
ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකංවඡදාවපත්ොසකවටහිනිබ්බාහාවපත්ො දාරුකුටිකංඅකාසි. 

87. අථ වඛො ෙස්සකාවරො බ්රාහ්මවණො මගධමහාමත්වතො රාජගවහ 

කම්මන්වත අනුසඤ්ඤායමාවනො වයන දාරුගවහ ගණවකො වතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්ො දාරුගවහ ගණකං එතදවෙොච – ‘‘යානි තානි, භවණ, 
වදෙගහදාරූනි නගරපටිසඞ්ඛාරිකානි ආපදත්ථාය නික්ඛිත්තානි කහං තානි

දාරූනී’’ති? ‘‘තානි, සාමි, දාරූනි වදවෙන අයයස්ස ධනියස්ස
කුම්භකාරපුත්තස්ස දින්නානී’’ති. අථ වඛො ෙස්සකාවරො බ්රාහ්මවණො 
මගධමහාමත්වතො අනත්තමවනො අවහොසි – ‘‘කථඤ්හි නාම වදවෙො 
වදෙගහදාරූනි නගරපටිසඞ්ඛාරිකානි ආපදත්ථාය නික්ඛිත්තානි ධනියස්ස 
කුම්භකාරපුත්තස්ස දස්සතී’’ති! අථ වඛො ෙස්සකාවරො බ්රාහ්මවණො

මගධමහාමත්වතොවයන රාජාමාගවධොවසනිවයොබිම්බිසාවරොවතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්ොරාජානංමාගධංවසනියං බිම්බිසාරංඑතදවෙොච–‘‘සච්චංතර, 

වදවෙන [සච්චංතරවදෙවදවෙන (සී.)] වදෙගහදාරූනිනගරපටිසඞ්ඛාරිකානි

ආපදත්ථායනික්ඛිත්තානිධනියස්ස කුම්භකාරපුත්තස්ස දින්නානී’’ති? ‘‘වකො

එෙමාහා’’ති? ‘‘දාරුගවහගණවකො, වදො’’ති. ‘‘වතනහි, බ්රාහ්මණ, දාරුගවහ
ගණකං ආණාවපහී’’ති. අථ වඛො ෙස්සකාවරො බ්රාහ්මවණො මගධමහාමත්වතො
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දාරුගවහ ගණකං බන්ධං [බද්ධං (සී.)] ආණාවපසි. අද්දස වඛො ආයස්මා
ධනිවයො කුම්භකාරපුත්වතො දාරුගවහ ගණකං බන්ධං නියයමානං. දිස්ොන

දාරුගවහගණකංඑතදවෙොච–‘‘තස්සත්ෙං, ආවුවසො, බන්වධොනියයාසී’’ති? 

‘‘වතසං, භන්වත, දාරූනං තච්චා’’ති. ‘‘ගච්ඡාවුවසො, අහම්පි ආගච්ඡාමී’’ති. 

‘‘එයයාසි, භන්වත, පුරාහංහඤ්ඤාමී’’ති. 

88. අථ වඛො ආයස්මා ධනිවයො කුම්භකාරපුත්වතො වයන රඤ්වඤො 

මාගධස්සවසනියස්සබිම්බිසාරස්සනිවෙසනංවතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො 
පඤ්ඤත්වත ආසවන නිසීදි. අථ වඛො රාජා මාගවධො වසනිවයො බිම්බිසාවරො 

වයනායස්මා ධනිවයො කුම්භකාරපුත්වතො වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො
ආයස්මන්තං ධනියං කුම්භකාරපුත්තං අභිොවදත්ො එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තංනිසින්වනොවඛොරාජාමාගවධොවසනිවයො බිම්බිසාවරොආයස්මන්තං

ධනියං කුම්භකාරපුත්තං එතදවෙොච – ‘‘සච්චං තර මයා, භන්වත, 
වදෙගහදාරූනි නගරපටිසඞ්ඛාරිකානි ආපදත්ථාය නික්ඛිත්තානි අයයස්ස

දින්නානී’’ති? ‘‘එෙං, මහාරාජා’’ති. ‘‘මයං වඛො, භන්වත, රාජාවනො නාම

බහුතච්චාබහුකරණීයා, දත්ොපිනසවරයයාම; ඉඞ්ඝ, භන්වත, සරාවපහී’’ති.

‘‘සරසි ත්ෙං, මහාරාජ, පඨමාභිසිත්වතො එෙරූපිං ොචං භාසිතා – 

‘‘දින්නඤ්වඤෙ සමණබ්රාහ්මණානං තිණකට්වඨොදකං පරිභුඤ්ජන්තූ’’ති.

‘‘සරාමහං, භන්වත.සන්ති, භන්වත, සමණබ්රාහ්මණාලජ්ජිවනොකුක්කුච්චකා
සික්ඛාකාමා. වතසං අප්පමත්තවකපි කුක්කුච්චං උප්පජ්ජති. වතසං මයා

සන්ධාය භාසිතං, තඤ්ච වඛො අරඤ්වඤ අපරිග්ගහිතං. වසො ත්ෙං, භන්වත, 
වතන වලවසන දාරූනි අදින්නං හරිතුං මඤ්ඤසි! කථඤ්හි නාම මාදිවසො
සමණං ො බ්රාහ්මණං ො විජිවත ෙසන්තං හවනයය ො බන්වධයය ො

පබ්බාවජයය ො! ගච්ඡ, භන්වත, වලොවමන ත්ෙං මුත්වතොසි. මාස්සු පුනපි
එෙරූපං අකාසී’’ති. මනුස්සා උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති විපාවචන්ති – 

‘‘අලජ්ජිවනොඉවමසමණාසකයපුත්තියාදුස්සීලාමුසාොදිවනො.ඉවමහිනාම
ධම්මචාරිවනො සමචාරිවනො බ්රාහ්මචාරිවනො සච්චොදිවනො සීලෙන්වතො

කලයාණධම්මා පටිජානිස්සන්ති! නත්ථි ඉවමසං සාමඤ්ඤං, නත්ථි ඉවමසං

බ්රහ්මඤ්ඤං. නට්ඨං ඉවමසං සාමඤ්ඤං, නට්ඨං ඉවමසං බ්රහ්මඤ්ඤං. කුවතො

ඉවමසං සාමඤ්ඤං, කුවතො ඉවමසං බ්රහ්මඤ්ඤං! අපගතා ඉවම සාමඤ්ඤා, 

අපගතා ඉවම බ්රහ්මඤ්ඤා. රාජානම්පි ඉවම ෙඤ්වචන්ති, තං පනඤ්වඤ
මනුස්වස’’ති! අස්වසොසුං වඛො භික්ඛූ වතසං මනුස්සානං උජ්ොයන්තානං
ඛියයන්තානං විපාවචන්තානං. වය වත භික්ඛූ අප්පිච්ඡා සන්තුට්ඨා ලජ්ජිවනො
කුක්කුච්චකා සික්ඛාකාමා වත උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති විපාවචන්ති –
‘‘කථඤ්හිනාමආයස්මාධනිවයොකුම්භකාරපුත්වතොරඤ්වඤොදාරූනි අදින්නං
ආදියිස්සතී’’ති! අථ වඛො වත භික්ඛූ ආයස්මන්තං ධනියං කුම්භකාරපුත්තං 
අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං. අථ වඛො
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පටුන 

භගො එතස්මිං නිදාවන එතස්මිං පකරවණ භික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපාතාවපත්ො

ආයස්මන්තං ධනියං කුම්භකාරපුත්තං පටිපුච්ඡි – ‘‘සච්චං තර ත්ෙං, ධනිය, 

රඤ්වඤොදාරූනිඅදින්නං ආදියී’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති.විගරහිබුද්වධොභගො

– ‘‘අනනුච්ඡවිකං, වමොඝපුරිස, අනනුවලොමිකං අප්පතිරූපං අස්සාමණකං

අකප්පියං අකරණීයං. කථඤ්හි නාම ත්ෙං, වමොඝපුරිස, රඤ්වඤො දාරූනි

අදින්නං ආදියිස්සසි! වනතං, වමොඝපුරිස, අප්පසන්නානං ො පසාදාය

පසන්නානංොභිවයයොභාොය; අථඛ්වෙතං, වමොඝපුරිස, අප්පසන්නානඤ්වචෙ
අප්පසාදායපසන්නානඤ්චඑකච්චානං අඤ්ඤථත්තායා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො පුරාණවෙොහාරිවකො මහාමත්වතො
භික්ඛූසුපබ්බජිවතොභගෙවතො අවිදූවරනිසින්වනොවහොති.අථවඛොභගොතං
භික්ඛුං එතදවෙොච – ‘‘තත්තවකන වඛො භික්ඛු රාජා මාගවධො වසනිවයො

බිම්බිසාවරො වචොරං ගවහත්ො හනති ො බන්ධති ො පබ්බාවජති ො’’ති? 

‘‘පාවදන ො, භගො, පාදාරවහන ො’’ති [පාදාරවහනො අතිවරකපාවදනොති

(සයා.)]. වතනවඛොපනසමවයනරාජගවහපඤ්චමාසවකොපාවදොවහොති. අථ
වඛො භගො ආයස්මන්තං ධනියං කුම්භකාරපුත්තං අවනකපරියාවයන

විගරහිත්ො දුබ්භරතාය…වප.… එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, ඉමං සික්ඛාපදං
උද්දිවසයයාථ– 

89. ‘‘කයො පන භික් ඛු අදි් නං කථයයේ ඛාතං ආදිකයයය, යථාරූකප 

අදි් නාදාකන රාජාකනො කචොරං ගක   ො  කනයයං ො බ් කධයයං ො 

පබ් බාකජයයං ො – ‘කචොකරොසි බාකල්ොසි මූළ් ක ොසි කථකනොසී’ති, තථාරූපං 

භික් ඛු අදි් නං ආදියමාකනො අයම් පි පාරාජිකෙො ක ොති අෙංොකෙො’’ති. 

එෙඤ්චිදංභගෙතාභික්ඛූනංසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තංවහොති. 

90. වතනවඛො පනසමවයනඡබ්බග්ගියාභික්ඛූ රජකත්ථරණං ගන්ත්ො
රජකභණ්ඩිකං අෙහරිත්ො ආරාමං හරිත්ො භාවජසුං. භික්ඛූ එෙමාහංසු – 

‘‘මහාපුඤ්ඤත්ථ තුම්වහ, ආවුවසො. බහුං තුම්හාකං චීෙරං උප්පන්න’’න්ති.

‘‘කුවතො ආවුවසො, අම්හාකං පුඤ්ඤං, ඉදානි මයං රජකත්ථරණං ගන්ත්ො

රජකභණ්ඩිකං අෙහරිම්හා’’ති. ‘‘නනු, ආවුවසො, භගෙතා සික්ඛාපදං

පඤ්ඤත්තං.තස්සතුම්වහ, ආවුවසො, රජකභණ්ඩිකංඅෙහරිත්ථා’’ති? ‘‘සච්චං, 

ආවුවසො, භගෙතා සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං. තඤ්ච වඛො ගාවම, වනො

අරඤ්වඤ’’ති. ‘‘නනු, ආවුවසො, තවථවෙතං වහොති. අනනුච්ඡවිකං, ආවුවසො, 
අනනුවලොමිකංඅප්පතිරූපංඅස්සාමණකංඅකප්පියංඅකරණීයං. කථඤ්හිනාම

තුම්වහ, ආවුවසො, රජකභණ්ඩිකං අෙහරිස්සථ! වනතං, ආවුවසො, 

අප්පසන්නානං ො පසාදාය පසන්නානං ො භිවයයොභාොය; අථඛ්වෙතං, 

ආවුවසො, අප්පසන්නානඤ්වචෙ අප්පසාදාය පසන්නානඤ්ච එකච්චානං
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අඤ්ඤථත්තායා’’ති.අථවඛොවතභික්ඛූ ඡබ්බග්ගිවයභික්ඛූඅවනකපරියාවයන
විගරහිත්ො භගෙවතොඑතමත්ථං ආවරොවචසුං.අථ වඛොභගොඑතස්මිංනිදාවන
එතස්මිං පකරවණ භික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපාතාවපත්ො ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ

පටිපුච්ඡි – ‘‘සච්චං තර තුම්වහ, භික්ඛවෙ, රජකත්ථරණං ගන්ත්ො

රජකභණ්ඩිකං අෙහරිත්ථා’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහි බුද්වධො භගො –

‘‘අනනුච්ඡවිකං, වමොඝපුරිසා, අනනුවලොමිකං අප්පටිරූපං අස්සාමණකං

අකප්පියං අකරණීයං. කථඤ්හි නාම තුම්වහ, වමොඝපුරිසා, රජකභණ්ඩිකං 

අෙහරිස්සථ!වනතං, වමොඝපුරිසා, අප්පසන්නානංො පසාදායපසන්නානංො

භිවයයොභාොය; අථ ඛ්වෙතං, වමොඝපුරිසා, අප්පසන්නානඤ්වචෙ අප්පසාදාය
පසන්නානඤ්ච එකච්චානං අඤ්ඤථත්තායා’’ති. අථ වඛො භගො ඡබ්බග්ගිවය 
භික්ඛූ අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො දුබ්භරතාය…වප.… වීරියාරම්භස්ස
ෙණ්ණං භාසිත්ො භික්ඛූනංතදනුච්ඡවිකං තදනුවලොමිකං ධම්මිංකථංකත්ො

භික්ඛූ ආමන්වතසි…වප.… ‘‘එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, ඉමං සික්ඛාපදං
උද්දිවසයයාථ– 

91. ‘‘කයො පන භික් ඛු ගාමා ො අරඤ් ඤා ො අදි් නං කථයයේ ඛාතං 

ආදිකයයය, යථාරූකප අදි් නාදාකන රාජාකනො කචොරං ගක   ො  කනයයං ො 

බ් කධයයං ො පබ් බාකජයයං ො – ‘කචොකරොසි බාකල්ොසි මූළ් ක ොසි 

කථකනොසී’ති, තථාරූපං භික් ඛු අදි් නං ආදියමාකනො අයම් පි පාරාජිකෙො ක ොති 

අෙංොකෙො’’ති. 

92. කයො පනාති වයො යාදිවසො…වප.… භික් ඛූති…වප.… අයං ඉමස්මිං
අත්වථඅධප්වපවතොභික්ඛූති. 

ගාකමො නාම එකකුටිවකොපි ගාවමො, ද්විකුටිවකොපි ගාවමො, තිකුටිවකොපි

ගාවමො, චතුකුටිවකොපි ගාවමො, සමනුස්වසොපි ගාවමො, අමනුස්වසොපි ගාවමො, 

පරික්ඛිත්වතොපි ගාවමො, අපරික්ඛිත්වතොපි ගාවමො, වගොනිසාදිනිවිට්වඨොපි

ගාවමො, වයොපි සත්වථොඅතිවරකචතුමාසනිවිට්වඨොවසොපිවුච්චතිගාවමො. 

ගාමූපචාකරො නාම පරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස ඉන්දඛීවල [ඉන්දඛිවල (ක.)] 

ඨිතස්ස මජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස වලඩ්ඩුපාවතො, අපරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස
ඝරූපචාවරඨිතස්සමජ්ඣිමස්සපුරිසස්ස වලඩ්ඩුපාවතො. 

අරඤ් ඤං නාම ඨවපත්ො ගාමඤ්ච ගාමූපචාරඤ්ච අෙවසසං අරඤ්ඤං
නාම. 

අදි් නං නාමං යං අදින්නං අනිස්සට්ඨං අපරිච්චත්තං රක්ඛිතං වගොපිතං
මමායිතංපරපරිග්ගහිතං.එතංඅදින්නංනාම. 
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කථයයේ ඛාතන්තිවථයයචිත්වතො අෙහරණචිත්වතො. 

ආදිකයයයාති ආදිවයයය හවරයය අෙහවරයය ඉරියාපථං විවකොවපයය
ඨානාචාවෙයය සඞ්වකතංවීතිනාවමයය. 

යථාරූපං නාමපාදංොපාදාරහංො අතිවරකපාදංො. 

රාජාකනො නාම පථබයාරාජා පවදසරාජා මණ්ඩලිකා අන්තරවභොගිකා 

අක්ඛදස්සා මහාමත්තා, වය ො පන වඡජ්ජවභජ්ජං කවරොන්තා අනුසාසන්ති.
එවතරාජාවනොනාම. 

කචොකරො නාමවයොපඤ්චමාසකංො අතිවරකපඤ්චමාසකංොඅග්ඝනකං
අදින්නංවථයයසඞ්ඛාතංආදියති.එවසොවචොවරොනාම. 

 කනයයං ොති හත්වථන ො පාවදන ො කසාය ො වෙත්වතන ො
අඩ්ෙදණ්ඩවකනොවඡජ්ජායොහවනයුං. 

බ් කධයයං ොති රජ්ජුබන්ධවනන ො අන්දුබන්ධවනන ො
සඞ්ඛලිකබන්ධවනන ො ඝරබන්ධවනන ො නගරබන්ධවනන ො

ගාමබන්ධවනන ො නිගමබන්ධවනන ො බන්වධයුං, පුරිසගුත්තිං ො
කවරය්යුං. 

පබ් බාකජයයං ොතිගාමාොනිගමාො නගරාොජනපදාොජනපදපවදසා
ොපබ්බාවජයුං. 

කචොකරොසි බාකල්ොසි මූළ් ක ොසි කථකනොසීති පරිභාවසොඑවසො. 

තථාරූපං නාමපාදංොපාදාරහංො අතිවරකපාදංො. 

ආදියමාකනොති ආදියමාවනො හරමාවනො අෙහරමාවනො ඉරියාපථං
විවකොපයමාවනොඨානාචාෙයමාවනොසඞ්වකතංවීතිනාමයමාවනො. 

අයම් පීති පුරිමං උපාදායවුච්චති. 

පාරාජිකෙො ක ොතීති වසයයථාපිනාම පණ්ඩුපලාවසො බන්ධනා පවුත්වතො 

[හරිතත්තාය (සී. සයා.)] අභබ්වබො හරිතත්ථාය [හරිතත්තාය (සී. සයා.)], 
එෙවමෙභික්ඛුපාදංොපාදාරහංො අතිවරකපාදංොඅදින්නංවථයයසඞ්ඛාතං
ආදියිත්ො අස්සමවණොවහොති අසකයපුත්තිවයො. වතනවුච්චති – ‘පාරාජිවකො
වහොතී’ති. 
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අෙංොකෙොතිසංොවසොනාම එකකම්මං එකුද්වදවසො සමසික්ඛතා. එවසො
සංොවසොනාම.වසොවතනසද්ධං නත්ථි.වතනවුච්චති–‘අසංොවසො’ති. 

93. භූමට්ඨං ථලට්ඨං ආකාසට්ඨං වෙහාසට්ඨං උදකට්ඨං නාෙට්ඨං 
යානට්ඨං භාරට්ඨං ආරාමට්ඨං විහාරට්ඨං වඛත්තට්ඨං ෙත්ථුට්ඨං ගාමට්ඨං 

අරඤ්ඤට්ඨංඋදකං දන්තවපොණං [දන්තවපොනං (සී.ක.)] ෙනප්පති හරණකං
උපනිධ සුඞ්කඝාතං පාවණො අපදං ද්විපදං චතුප්පදං බහුප්පදං ඔචරවකො
ඔණරක්වඛො සංවිදාෙහාවරොසඞ්වකතකම්මංනිමිත්තකම්මන්ති. 

94. භූමට් ඨං නාමභණ්ඩංභූමියං නික්ඛිත්තංවහොතිනිඛාතංපටිච්ඡන්නං.
භූමට්ඨංභණ්ඩංඅෙහරිස්සාමීති වථයයචිත්වතොදුතියංොපරිවයසතිකුදාලංො

පිටකංොපරිවයසතිගච්ඡතිො, ආපත්ති දුක්කටස්ස.තත්ථජාතකං කට්ඨංො

ලතංොඡින්දති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.තත්ථපංසුංඛණතිොබූහති [වියූහති 

(සයා.)] ො උද්ධරති ො, ආපත්ති දුක්කටස්ස. කුම්භිං ආමසති, ආපත්ති 

දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. ඨානා චාවෙති, ආපත්ති 
පාරාජිකස්ස. අත්තවනො භාජනං පවෙවසත්ො පඤ්චමාසකං ො

අතිවරකපඤ්චමාසකං ො අග්ඝනකං වථයයචිත්වතො ආමසති, ආපත්ති

දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. අත්තවනො භාජනගතං ො

කවරොති මුට්ඨිං ො ඡින්දති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. සුත්තාරුළ්හං භණ්ඩං
පාමඞ්ගං ො කණ්ඨසුත්තකං ො කටිසුත්තකං ො සාටකං ො වෙඨනං ො

වථයයචිත්වතො ආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස. වකොටියං ගවහත්ො උච්චාවරති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස.

ඝංසන්වතො නීහරති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. අන්තමවසො වකසග්ගමත්තම්පි

කුම්භිමුඛා වමොවචති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. සප්පිං ො වතලං ො මධුං ො
 ාණතං ො පඤ්චමාසකං ො අතිවරකපඤ්චමාසකං ො අග්ඝනකං 

වථයයචිත්වතො එවකන පවයොවගන පිෙති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. තත්වථෙ

භින්දති ො ඡඩ්වඩති ො ොවපති ො අපරිවභොගං ො කවරොති, ආපත්ති
දුක්කටස්ස. 

95. ථල්ට් ඨං නාම භණ්ඩං ථවල නික්ඛිත්තං වහොති. ථලට්ඨං භණ්ඩං

අෙහරිස්සාමීති වථයයචිත්වතො දුතියං ො පරිවයසති ගච්ඡති ො, ආපත්ති

දුක්කටස්ස.ආමසති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. න්දාවපති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස.

ඨානාචාවෙති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. 

96. ආොෙට් ඨං නාමභණ්ඩංආකාසගතං වහොති.වමොවරොොකපිඤ්ජවරො

ොතිත්තිවරොොෙට්ටවකොො, සාටකංොවෙඨනංොහිරඤ්ඤං ොසුෙණ්ණං
ොඡිජ්ජමානංපතති.ආකාසට්ඨංභණ්ඩංඅෙහරිස්සාමීතිවථයයචිත්වතො දුතියං

ො පරිවයසති ගච්ඡති ො, ආපත්ති දුක්කටස්ස. ගමනං උපච්ඡින්දති, ආපත්ති
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දුක්කටස්ස.ආමසති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. න්දාවපති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස.

ඨානාචාවෙති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

97. කෙ ාෙට් ඨං නාම භණ්ඩං වෙහාසගතං වහොති. මඤ්වච ො පීවඨ ො
චීෙරෙංවස ො චීෙරරජ්ජුයා ො භිත්තිඛිවල ො නාගදන්වත ො රුක්වඛ ො

ලග්ගිතං වහොති, අන්තමවසො පත්තාධාරවකපි. වෙහාසට්ඨං භණ්ඩං 

අෙහරිස්සාමීති වථයයචිත්වතො දුතියං ො පරිවයසති ගච්ඡති ො, ආපත්ති

දුක්කටස්ස. ආමසති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. න්දාවපති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස.

ඨානාචාවෙති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

98. උදෙට් ඨං නාම භණ්ඩංඋදවකනික්ඛිත්තංවහොති.උදකට්ඨංභණ්ඩං

අෙහරිස්සාමීති වථයයචිත්වතො දුතියං ො පරිවයසති ගච්ඡති ො, ආපත්ති

දුක්කටස්ස.නිමුජ්ජතිොඋම්මුජ්ජති ො, ආපත්තිදුක්කටස්ස.ආමසති, ආපත්ති

දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. ඨානා චාවෙති, ආපත්ති
පාරාජිකස්ස.තත්ථජාතකංඋප්පලංොපදුමං ොපුණ්ඩරීකංොභිසංොමච්ඡං
ො කච්ඡපං ො පඤ්චමාසකං ො අතිවරකපඤ්චමාසකං ො අග්ඝනකං

වථයයචිත්වතො ආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති 

ථුල්ලච්චයස්ස.ඨානාචාවෙති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

99. නාො නාම යාය තරති. නාෙට් ඨං නාම භණ්ඩං නාොය නික්ඛිත්තං

වහොති. ‘‘නාෙට්ඨංභණ්ඩංඅෙහරිස්සාමී’’තිවථයයචිත්වතොදුතියං ො පරිවයසති

ගච්ඡති ො, ආපත්ති දුක්කටස්ස. ආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, 

ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. ඨානා චාවෙති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. නාෙං 

අෙහරිස්සාමීති වථයයචිත්වතො දුතියං ො පරිවයසති ගච්ඡති ො, ආපත්ති

දුක්කටස්ස. ආමසති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. න්දාවපති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස.

බන්ධනං වමොවචති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. බන්ධනං වමොවචත්ො ආමසති, 

ආපත්තිදුක්කටස්ස. න්දාවපති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. උද්ධංොඅවධොො

තිරියංොඅන්තමවසොවකසග්ගමත්තම්පිසඞ්කාවමති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. 

100. යානං නාමෙය්හංරවථොසකටං සන්දමානිකා. යානට් ඨං නාමභණ්ඩං
යාවන නික්ඛිත්තං වහොති. යානට්ඨං භණ්ඩං අෙහරිස්සාමීති වථයයචිත්වතො

දුතියං ො පරිවයසති ගච්ඡති ො, ආපත්ති දුක්කටස්ස. ආමසති, ආපත්ති

දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. ඨානා චාවෙති, ආපත්ති
පාරාජිකස්ස.යානංඅෙහරිස්සාමීති වථයයචිත්වතොදුතියංොපරිවයසතිගච්ඡති

ො, ආපත්ති දුක්කටස්ස. ආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස.ඨානාචාවෙති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. 
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101. භාකරො නාම සීසභාවරො ඛන්ධභාවරො කටිභාවරො ඔලම්බවකො. සීවස

භාරං වථයයචිත්වතො ආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස. ඛන්ධං ඔවරොවපති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. ඛන්වධ භාරං

වථයයචිත්වතො ආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස. කටිං ඔවරොවපති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. කටියා භාරං 

වථයයචිත්වතො ආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස. හත්වථන ගණ්හාති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. හත්වථ භාරං

වථයයචිත්වතොභූමියං නික්ඛිපති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස.වථයයචිත්වතොභූමිවතො

ගණ්හාති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. 

102. ආරාකමො නාම පුප් ාරාවමො  ලාරාවමො. ආරාමට් ඨං නාම භණ්ඩං

ආරාවම චතූහි ඨාවනහි නික්ඛිත්තං වහොති – භූමට්ඨං ථලට්ඨං, ආකාසට්ඨං, 
වෙහාසට්ඨං. ආරාමට්ඨං භණ්ඩං අෙහරිස්සාමීති වථයයචිත්වතො දුතියං ො

පරිවයසති ගච්ඡති ො, ආපත්ති දුක්කටස්ස. ආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.

 න්දාවපති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. ඨානා චාවෙති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස.
තත්ථජාතකංමූලංොතචංො පත්තංොපුප් ංො ලංොපඤ්චමාසකංො

අතිවරකපඤ්චමාසකං ො අග්ඝනකං වථයයචිත්වතො ආමසති, ආපත්ති

දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. ඨානා චාවෙති, ආපත්ති

පාරාජිකස්ස. ආරාමං අභියුඤ්ජති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. සාමිකස්ස විමතිං

උප්පාවදති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. සාමිවකො න මය්හං භවිස්සතීති ධුරං

නික්ඛිපති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස.ධම්මංචරන්වතොසාමිකංපරාවජති, ආපත්ති

පාරාජිකස්ස.ධම්මංචරන්වතොපරජ්ජති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

103. වි ාරට් ඨං නාමභණ්ඩංවිහාවරචතූහිඨාවනහිනික්ඛිත්තං වහොති–

භූමට්ඨං, ථලට්ඨං, ආකාසට්ඨං, වෙහාසට්ඨං.විහාරට්ඨංභණ්ඩං අෙහරිස්සාමීති

වථයයචිත්වතොදුතියංොපරිවයසතිගච්ඡතිො, ආපත්තිදුක්කටස්ස. ආමසති, 

ආපත්ති දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. ඨානා චාවෙති, 

ආපත්ති පාරාජිකස්ස. විහාරං අභියුඤ්ජති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. සාමිකස්ස

විමතිං උප්පාවදති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස.සාමිවකොනමය්හංභවිස්සතීතිධුරං 

නික්ඛිපති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස.ධම්මංචරන්වතොසාමිකංපරාවජති, ආපත්ති 

පාරාජිකස්ස.ධම්මංචරන්වතොපරජ්ජති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

104. කඛ  තං නාම යත්ථ පුබ්බණ්ණං ො අපරණ්ණං ො ජායති. 

කඛ  තට් ඨං නාම භණ්ඩං වඛත්වත චතූහි ඨාවනහි නික්ඛිත්තං වහොති –

භූමට්ඨං, ථලට්ඨං, ආකාසට්ඨං, වෙහාසට්ඨං. වඛත්තට්ඨං භණ්ඩං

අෙහරිස්සාමීති වථයයචිත්වතො දුතියං ො පරිවයසති ගච්ඡති ො, ආපත්ති, 

දුක්කටස්ස.ආමසති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. න්දාවපති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස.
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ඨානාචාවෙති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස.තත්ථජාතකංපුබ්බණ්ණංො අපරණ්ණං
ො පඤ්චමාසකං ො අතිවරකපඤ්චමාසකං ො අග්ඝනකං වථයයචිත්වතො

ආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. ඨානා

චාවෙති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. වඛත්තං අභියුඤ්ජති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.

සාමිකස්ස විමතිං උප්පාවදති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. සාමිවකො න මය්හං 

භවිස්සතීති ධුරං නික්ඛිපති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. ධම්මං චරන්වතො සාමිකං

පරාවජති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. ධම්මං චරන්වතො පරජ්ජති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස. ඛිලං ො රජ්ජුං ො ෙතිං ො මරියාදං ො සඞ්කාවමති, ආපත්ති 

දුක්කටස්ස.එකංපවයොගංඅනාගවත, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස.තස්මිංපවයොවග

ආගවත, ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

105. ෙ  ථු නාම ආරාමෙත්ථු විහාරෙත්ථු. ෙ  ථුට් ඨං නාම භණ්ඩං

ෙත්ථුස්මිංචතූහි ඨාවනහිනික්ඛිත්තංවහොති–භූමට්ඨං, ථලට්ඨං, ආකාසට්ඨං, 
වෙහාසට්ඨං. ෙත්ථුට්ඨං භණ්ඩං අෙහරිස්සාමීති වථයයචිත්වතො දුතියං ො

පරිවයසති ගච්ඡති ො, ආපත්ති දුක්කටස්ස. ආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.

 න්දාවපති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. ඨානා චාවෙති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස.

ෙත්ථුංඅභියුඤ්ජති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. සාමිකස්සවිමතිංඋප්පාවදති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස. සාමිවකො න මය්හං භවිස්සතීති ධුරං නික්ඛිපති, ආපත්ති

පාරාජිකස්ස.ධම්මංචරන්වතොසාමිකංපරාවජති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස.ධම්මං

චරන්වතොපරජ්ජති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස.ඛීලං ොරජ්ජුංොෙතිංොපාකාරං

ො සඞ්කාවමති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. එකං පවයොගං අනාගවත ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්ස.තස්මිංපවයොවගආගවත ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

106. ගාමට් ඨං නාම භණ්ඩං ගාවම චතූහි ඨාවනහි නික්ඛිත්තං වහොති – 

භූමට්ඨං, ථලට්ඨං, ආකාසට්ඨං, වෙහාසට්ඨං. ගාමට්ඨංභණ්ඩං අෙහරිස්සාමීති

වථයයචිත්වතොදුතියංොපරිවයසති ගච්ඡතිො, ආපත්තිදුක්කටස්ස.ආමසති, 

ආපත්ති දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. ඨානා චාවෙති, 
ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

107. අරඤ් ඤං නාම යං මනුස්සානං පරිග්ගහිතං වහොති, තං අරඤ්ඤං. 

අරඤ් ඤට් ඨං නාම භණ්ඩං අරඤ්වඤ චතූහි ඨාවනහි නික්ඛිත්තං වහොති –

භූමට්ඨං, ථලට්ඨං, ආකාසට්ඨං, වෙහාසට්ඨං. අරඤ්ඤට්ඨං භණ්ඩං

අෙහරිස්සාමීති වථයයචිත්වතො දුතියං ො පරිවයසති ගච්ඡති ො, ආපත්ති

දුක්කටස්ස.ආමසති, ආපත්තිදුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස.

ඨානාචාවෙති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස.තත්ථ ජාතකංකට්ඨංොලතංොතිණං
ො පඤ්චමාසකං ො අතිවරකපඤ්චමාසකං ො අග්ඝනකං වථයයචිත්වතො
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ආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. ඨානා

චාවෙති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

108. උදෙං නාම භාජනගතං ො වහොති වපොක්ඛරණයා ො තළාවක ො.

වථයයචිත්වතො ආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස. ඨානා චාවෙති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. අත්තවනො භාජනං
පවෙවසත්ො පඤ්චමාසකං ො අතිවරකපඤ්චමාසකං ො අග්ඝනකං උදකං

වථයයචිත්වතො ආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස.අත්තවනොභාජනගතංකවරොති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස. මරියාදං

භින්දති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. මරියාදං භින්දිත්ො පඤ්චමාසකං ො 

අතිවරකපඤ්චමාසකංොඅග්ඝනකංඋදකංනික්ඛාවමති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස.

අතිවරකමාසකං ො ඌනපඤ්චමාසකං ො අග්ඝනකං උදකං නික්ඛාවමති, 
ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. මාසකං ො ඌනමාසකං ො අග්ඝනකං උදකං

නික්ඛාවමති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

109. ද් තකපොණං නාම ඡින්නං ො අච්ඡින්නං ො. පඤ්චමාසකං ො

අතිවරකපඤ්චමාසකං ො අග්ඝනකං වථයයචිත්වතො ආමසති, ආපත්ති

දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. ඨානා චාවෙති, ආපත්ති 
පාරාජිකස්ස. 

110. ෙනප් පති නාම වයො මනුස්සානං පරිග්ගහිවතො වහොති රුක්වඛො

පරිවභොවගො. වථයයචිත්වතොඡින්දති, පහාවරපහාවරආපත්තිදුක්කටස්ස.එකං

පහාරං අනාගවත, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. තස්මිං පහාවර ආගවත, ආපත්ති
පාරාජිකස්ස. 

111.  රණෙං නාමඅඤ්ඤස්සහරණකං භණ්ඩං.වථයයචිත්වතොආමසති, 

ආපත්ති දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. ඨානා චාවෙති, 
ආපත්ති පාරාජිකස්ස. සහභණ්ඩහාරකං පදසා වනස්සාමීති පඨමං පාදං

සඞ්කාවමති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. දුතියං පාදං සඞ්කාවමති, ආපත්ති

පාරාජිකස්ස. පතිතං භණ්ඩං ගවහස්සාමීති පාතාවපති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.
පතිතං භණ්ඩං පඤ්චමාසකං ො අතිවරකපඤ්චමාසකං ො අග්ඝනකං 

වථයයචිත්වතො ආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස. ඨානාචාවෙති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

112. උපනිධි නාම උපනික්ඛිත්තං භණ්ඩං. වදහි වම භණ්ඩන්ති

වුච්චමාවනොනාහං ගණ්හාමීතිභණති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. සාමිකස්ස විමතිං

උප්පාවදති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. සාමිවකො න මය්හං දස්සතීති ධුරං
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නික්ඛිපති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස.ධම්මංචරන්වතොසාමිකංපරාවජති, ආපත්ති

පාරාජිකස්ස.ධම්මංචරන්වතො පරජ්ජති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

113. සු් ෙඝාතං නාමරඤ්ඤාඨපිතං වහොතිපබ්බතඛණ්වඩොනදීතිත්වථ
ො ගාමද්ොවර ො – ‘අත්ර පවිට්ඨස්ස සුඞ්කං ගණ්හන්තූ’ති. තත්ර පවිසිත්ො

රාජග්ගං [රාජග්ඝං(සී. සයා.)] භණ්ඩංපඤ්චමාසකංොඅතිවරකපඤ්චමාසකං

ො අග්ඝනකං වථයයචිත්වතො ආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, 

ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. පඨමං පාදං සුඞ්කඝාතං අතික්කාවමති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස. දුතියං පාදං අතික්කාවමති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස.

අන්වතොසුඞ්කඝාවත ඨිවතො බහිසුඞ්කඝාතං පාවතති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස.

සුඞ්කංපරිහරති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

114. පාකණො නාම මනුස්සපාවණො වුච්චති. වථයයචිත්වතො ආමසති, 

ආපත්ති දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. ඨානා චාවෙති, 

ආපත්ති පාරාජිකස්ස. පදසා වනස්සාමීති පඨමං පාදං සඞ්කාවමති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස.දුතියංපාදංසඞ්කාවමති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. 

අපදං නාම අහි මච්ඡා. පඤ්චමාසකං ො අතිවරකපඤ්චමාසකං ො

අග්ඝනකංවථයයචිත්වතොආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. න්දාවපති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස.ඨානාචාවෙති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. 

115. ද් විපදං නාමමනුස්සා, පක්ඛජාතා.වථයයචිත්වතොආමසති, ආපත්ති

දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. ඨානා චාවෙති, ආපත්ති

පාරාජිකස්ස. පදසා වනස්සාමීති පඨමං පාදං සඞ්කාවමති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස.දුතියංපාදංසඞ්කාවමති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. 

116. චතුප් පදං නාම – හත්ථී අස්සා ඔට්ඨා වගොණා ගරභා පසුකා.

වථයයචිත්වතො ආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස.ඨානාචාවෙති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස.පදසාවනස්සාමීතිපඨමං 

පාදං සඞ්කාවමති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. දුතියං පාදං සඞ්කාවමති, ආපත්ති 

ථුල්ලච්චයස්ස. තතියං පාදං සඞ්කාවමති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. චතුත්ථං

පාදංසඞ්කාවමති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. 

117. බහුප් පදං නාම–විච්ඡිකාසතපදී උච්චාලිඞ්ගපාණකා.පඤ්චමාසකං

ො අතිවරකපඤ්චමාසකං ො අග්ඝනකං වථයයචිත්වතො ආමසති, ආපත්ති

දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. ඨානා චාවෙති, ආපත්ති

පාරාජිකස්ස. පදසා වනස්සාමීති සඞ්කාවමති, පවද පවද ආපත්ති 

ථුල්ලච්චයස්ස.පච්ඡිමංපාදංසඞ්කාවමති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 
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118. ඔචරකෙො නාමභණ්ඩංඔචරිත්ො ආචික්ඛති–‘‘ඉත්ථන්නාමංභණ්ඩං

අෙහරා’’ති, ආපත්තිදුක්කටස්ස.වසොතංභණ්ඩං අෙහරති, ආපත්තිඋභින්නං
පාරාජිකස්ස. 

ඔණිරක් කඛො නාම ආහටං භණ්ඩං වගොවපන්වතො පඤ්චමාසකං ො

අතිවරකපඤ්චමාසකං ො අග්ඝනකං වථයයචිත්වතො ආමසති, ආපත්ති

දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. ඨානා චාවෙති, ආපත්ති 
පාරාජිකස්ස. 

ෙංවිදාෙ ාකරො නාම සම්බහුලා සංවිදහිත්ො එවකො භණ්ඩං අෙහරති, 
ආපත්තිසබ්වබසංපාරාජිකස්ස. 

119. ේ කෙතෙම් මං නාම සඞ්වකතං කවරොති – ‘‘පුවරභත්තං ො

පච්ඡාභත්තංොරත්තිංො දිොොවතනසඞ්වකවතනතංභණ්ඩංඅෙහරා’’ති, 

ආපත්ති දුක්කටස්ස. වතන සඞ්වකවතන තං භණ්ඩං අෙහරති, ආපත්ති

උභින්නංපාරාජිකස්ස.තංසඞ්වකතංපුවරොපච්ඡා ොතංභණ්ඩංඅෙහරති, 
මූලට්ඨස්සඅනාපත්ති.අෙහාරකස්සආපත්ති පාරාජිකස්ස. 

120. නිමි  තෙම් මං නාම නිමිත්තං කවරොති. අක්ඛිං ො නිඛණස්සාමි

භමුකංොඋක්ඛිපිස්සාමිසීසංොඋක්ඛිපිස්සාමි, වතනනිමිත්වතනතංභණ්ඩං

අෙහරාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. වතන නිමිත්වතන තං භණ්ඩං අෙහරති, 

ආපත්ති උභින්නං පාරාජිකස්ස. තං නිමිත්තං පුවර ො පච්ඡා ො තං භණ්ඩං 

අෙහරති, මූලට්ඨස්සඅනාපත්ති.අෙහාරකස්සආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

121. භික්ඛු භික්ඛුං ආණාවපති – ‘‘ඉත්ථන්නාමං භණ්ඩං අෙහරා’’ති, 

ආපත්ති දුක්කටස්ස. වසො තං මඤ්ඤමාවනො තං අෙහරති, ආපත්ති උභින්නං
පාරාජිකස්ස. 

භික්ඛු භික්ඛුං ආණාවපති – ‘‘ඉත්ථන්නාමං භණ්ඩං අෙහරා’’ති, ආපත්ති

දුක්කටස්ස. වසො තං මඤ්ඤමාවනො අඤ්ඤං අෙහරති, මූලට්ඨස්ස අනාපත්ති. 
අෙහාරකස්සආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

භික්ඛු භික්ඛුං ආණාවපති – ‘‘ඉත්ථන්නාමං භණ්ඩං අෙහරා’’ති, ආපත්ති

දුක්කටස්ස. වසො අඤ්ඤං මඤ්ඤමාවනො තං අෙහරති, ආපත්ති උභින්නං 
පාරාජිකස්ස. 

භික්ඛු භික්ඛුං ආණාවපති – ‘‘ඉත්ථන්නාමං භණ්ඩං අෙහරා’’ති, ආපත්ති

දුක්කටස්ස. වසො අඤ්ඤං මඤ්ඤමාවනො අඤ්ඤං අෙහරති, මූලට්ඨස්ස
අනාපත්ති. අෙහාරකස්සආපත්තිපාරාජිකස්ස. 
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භික්ඛු භික්ඛුං ආණාවපති – ‘‘ඉත්ථන්නාමස්ස පාෙද – ‘ඉත්ථන්නාවමො

ඉත්ථන්නාමස්සපාෙදතු–ඉත්ථන්නාවමොඉත්ථන්නාමං භණ්ඩංඅෙහරතූ’’’ති, 

ආපත්ති දුක්කටස්ස. වසො ඉතරස්ස ආවරොවචති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.

අෙහාරවකො පටිග්ගණ්හාති, මූලට්ඨස්ස ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. වසො තං

භණ්ඩංඅෙහරති, ආපත්තිසබ්වබසංපාරාජිකස්ස. 

භික්ඛු භික්ඛුං ආණාවපති – ‘‘ඉත්ථන්නාමස්ස පාෙද – ‘ඉත්ථන්නාවමො

ඉත්ථන්නාමස්සපාෙදතු–ඉත්ථන්නාවමො ඉත්ථන්නාමංභණ්ඩංඅෙහරතූ’’’ති, 

ආපත්ති දුක්කටස්ස. වසො අඤ්ඤං ආණාවපති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.

අෙහාරවකො පටිග්ගණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. වසො තං භණ්ඩං අෙහරති, 
මූලට්ඨස්සඅනාපත්ති.ආණාපකස්සචඅෙහාරකස්සචආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

භික්ඛු භික්ඛුං ආණාවපති – ‘‘ඉත්ථන්නාමං භණ්ඩං අෙහරා’’ති, ආපත්ති
දුක්කටස්ස.වසොගන්ත්ොපුන පච්චාගච්ඡති– ‘‘නාහංසක්වකොමිතංභණ්ඩං
අෙහරිතු’’න්ති. වසො පුන ආණාවපති – ‘‘යදා සක්වකොසි තදා තං භණ්ඩං

අෙහරා’’ති, ආපත්තිදුක්කටස්ස.වසොතංභණ්ඩංඅෙහරති, ආපත්තිඋභින්නං
පාරාජිකස්ස. 

භික්ඛු භික්ඛුං ආණාවපති – ‘‘ඉත්ථන්නාමං භණ්ඩං අෙහරා’’ති, ආපත්ති

දුක්කටස්ස.වසොආණාවපත්ොවිප්පටිසාරීනසාවෙති– ‘‘මාඅෙහරී’’ති.වසො

තංභණ්ඩංඅෙහරති, ආපත්තිඋභින්නංපාරාජිකස්ස. 

භික්ඛු භික්ඛුං ආණාවපති – ‘‘ඉත්ථන්නාමං භණ්ඩං අෙහරා’’ති, ආපත්ති
දුක්කටස්ස. වසො ආණාවපත්ො විප්පටිසාරී සාවෙති – ‘‘මා අෙහරී’’ති. වසො 

‘‘ආණත්වතො අහං තයා’’ති, තං භණ්ඩං අෙහරති, මූලට්ඨස්ස අනාපත්ති.
අෙහාරකස්ස ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

භික්ඛු භික්ඛුං ආණාවපති – ‘‘ඉත්ථන්නාමං භණ්ඩං අෙහරා’’ති, ආපත්ති
දුක්කටස්ස. වසො ආණාවපත්ො විප්පටිසාරී සාවෙති – ‘‘මා අෙහරී’’ති. වසො 

‘‘සාධූ’’ති [සුට්ඨූති(ක.)]? ඔරමති, උභින්නං අනාපත්ති. 

122. පඤ්චහි ආකාවරහි අදින්නං ආදියන්තස්ස ආපත්ති පාරාජිකස්ස –

පරපරිග්ගහිතඤ්ච වහොති, පරපරිග්ගහිතසඤ්ඤී ච, ගරුවකො ච වහොති 

පරික්ඛාවරො, පඤ්චමාසවකො ො අතිවරකපඤ්චමාසවකො ො, වථයයචිත්තඤ්ච

පච්චුපට්ඨිතං වහොති. ආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස.ඨානා චාවෙති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 
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123. පඤ්චහිආකාවරහිඅදින්නංආදියන්තස්සආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස –

පරපරිග්ගහිතඤ්ච වහොති, පරපරිග්ගහිතසඤ්ඤී ච, ලහුවකො ච වහොති 

පරික්ඛාවරො, අතිවරකමාසවකො ො ඌනපඤ්චමාසවකො ො, වථයයචිත්තඤ්ච 

පච්චුපට්ඨිතං වහොති. ආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති 

දුක්කටස්ස.ඨානාචාවෙති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

124. පඤ්චහි ආකාවරහි අදින්නං ආදියන්තස්ස ආපත්ති දුක්කටස්ස.

පරපරිග්ගහිතඤ්ච වහොති, පරපරිග්ගහිතසඤ්ඤී ච, ලහුවකො ච වහොති 

පරික්ඛාවරො, මාසවකො ො ඌනමාසවකො ො, වථයයචිත්තඤ්ච පච්චුපට්ඨිතං

වහොති.ආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. ඨානා

චාවෙති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. 

125. ඡහි ආකාවරහි අදින්නං ආදියන්තස්ස ආපත්ති පාරාජිකස්ස. න ච

සකසඤ්ඤී, න ච විස්සාසග්ගාහී, න ච තාෙකාලිකං, ගරුවකො ච වහොති 

පරික්ඛාවරො, පඤ්චමාසවකො ො අතිවරකපඤ්චමාසවකො ො, වථයයචිත්තඤ්ච

පච්චුපට්ඨිතං වහොති. ආමසති, ආපත්ති දුක්කටස.  න්දාවපති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස.ඨානාචාවෙති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

126. ඡහිආකාවරහිඅදින්නංආදියන්තස්සආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස.නච

සකසඤ්ඤී, න ච විස්සාසග්ගාහී, න ච තාෙකාලිකං, ලහුවකො ච වහොති 

පරික්ඛාවරො අතිවරකමාසවකො ො ඌනපඤ්චමාසවකො ො, වථයයචිත්තඤ්ච 

පච්චුපට්ඨිතං වහොති. ආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති 

දුක්කටස්ස.ඨානාචාවෙති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

127. ඡහි ආකාවරහි අදින්නං ආදියන්තස්ස ආපත්ති දුක්කටස්ස. න ච

සකසඤ්ඤී, න ච විස්සාසග්ගාහී, න ච තාෙකාලිකං, ලහුවකො ච වහොති

පරික්ඛාවරො, මාසවකො ො ඌනමාසවකො ො, වථයයචිත්තඤ්ච පච්චුපට්ඨිතං

වහොති.ආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. ඨානා

චාවෙති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

128. පඤ්චහිආකාවරහිඅදින්නංආදියන්තස්සආපත්ති දුක්කටස්ස.නච

පරපරිග්ගහිතංවහොති, පරපරිග්ගහිතසඤ්ඤීච, ගරුවකොචවහොති පරික්ඛාවරො, 

පඤ්චමාසවකො ො අතිවරකපඤ්චමාසවකො ො, වථයයචිත්තඤ්ච පච්චුපට්ඨිතං 

වහොති.ආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. ඨානා

චාවෙති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

129. පඤ්චහි ආකාවරහිඅදින්නං ආදියන්තස්සආපත්තිදුක්කටස්ස.න ච

පරපරිග්ගහිතංවහොති, පරපරිග්ගහිතසඤ්ඤීච, ලහුවකොචවහොතිපරික්ඛාවරො, 
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අතිවරකමාසවකො ො ඌනපඤ්චමාසවකො ො, වථයයචිත්තඤ්ච පච්චුපට්ඨිතං

වහොති.ආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.  න්දාවපති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. ඨානා

චාවෙති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

130. පඤ්චහිආකාවරහිඅදින්නංආදියන්තස්සආපත්ති දුක්කටස්ස.නච

පරපරිග්ගහිතංවහොති, පරපරිග්ගහිතසඤ්ඤීච, ලහුවකොචවහොති පරික්ඛාවරො, 

මාසවකොොඌනමාසවකොො, වථයයචිත්තඤ්චපච්චුපට්ඨිතංවහොති.ආමසති, 

ආපත්තිදුක්කටස්ස. න්දාවපති, ආපත්තිදුක්කටස්ස.ඨානාචාවෙති, ආපත්ති 
දුක්කටස්ස. 

131. අනාපත්ති සසඤ්ඤිස්ස, විස්සාසග්ගාවහ, තාෙකාලිවක, 

වපතපරිග්ගවහ, තිරච්ඡානගතපරිග්ගවහ, පංසුකූලසඤ්ඤිස්ස, උම්මත්තකස්ස, 

(ඛිත්තචිත්තස්ස වෙදනාට්ටස්ස) [(ඛිත්තචිත්තස්ස වෙදනාට්ටස්ස) කත්ථචි
නත්ථි] ආදිකම්මිකස්සාති. 

අදින්නාදානම්හිපඨමභාණොවරොනිට්ඨිවතො. 

විනීතෙ  ථුඋද් දානගාථා 

රජවකහිපඤ්චඅක්ඛාතා, චතුවරොඅත්ථරවණහිච; 

අන්ධකාවරනවෙපඤ්ච, පඤ්චහාරණවකනච. 

නිරුත්තියාපඤ්චඅක්ඛාතා, ොවතහිඅපවරදුවෙ; 

අසම්භින්වනකුසාපාවතො, ජන්තග්වගන [ජන්තාඝවරන (සයා.)] සහා
දස. 

විඝාවසහිපඤ්චඅක්ඛාතා, පඤ්චවචෙඅමූලකා; 

දුබ්භික්වඛකුරමංසඤ්ච [කූරමංසඤ්ච (සයා.)], පූෙසක්ඛලිවමොදකා. 

ඡපරික්ඛාරථවිකා, භිසිෙංසානනික්ඛවම; 

ඛාදනීයඤ්චවිස්සාසං, සසඤ්ඤායපවරදුවෙ. 

සත්ත නාෙහරාමාති, සත්තවචෙඅොහරුං; 

සඞ්ඝස්සඅෙහරුංසත්ත, පුප්ව හිඅපවරදුවෙ. 

තවයොචවුත්තොදිවනො, මණතීණඅතික්කවම; 

සූකරාචමිගාමච්ඡා, යානඤ්චාපිපෙත්තයි. 

දුවෙවපසීදුවෙදාරූ, පංසුකූලංදුවෙදකා; 
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අනුපුබ්බවිධාවනන, තදඤ්වඤොනපරිපූරයි. 

සාෙත්ථියා චතුවරොමුට්ඨී, ද්වෙවිඝාසාදුවෙ තිණා; 

සඞ්ඝස්සභාජයුංසත්ත, සත්තවචෙඅස්සාමිකා. 

දාරුදකාමත්තිකාද්වෙතිණානි; 

සඞ්ඝස්සසත්තඅෙහාසිවසයයං; 

සස්සාමිකංනචාපිනීහවරයය; 
හවරයයසස්සාමිකංතාෙකාලිකං. 

චම්පාරාජගවහවචෙ, වෙසාලියාචඅජ්ජුවකො; 

බාරාණසීචවකොසම්බී, සාගලාදළ්හිවකනචාති. 

විනීතෙත්ථු 

132. වතනවඛොපනසමවයනඡබ්බග්ගියාභික්ඛූරජකත්ථරණං ගන්ත්ො
රජකභණ්ඩිකං අෙහරිංසු. වතසං කුක්කුච්චං අවහොසි – ‘‘භගෙතා සික්ඛාපදං 

පඤ්ඤත්තං.කච්චිනුවඛො මයං පාරාජිකංආපත්තිංආපන්නා’’ති. භගෙවතො

එතමත්ථං ආවරොවචසුං. ‘‘ආපත්තිං තුම්වහ, භික්ඛවෙ, ආපන්නා 
පාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු රජකත්ථරණං ගන්ත්ො
මහග්ඝං දුස්සංපස්සිත්ොවථයයචිත්තංඋප්පාවදසි.තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි–

‘‘භගෙතා සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං, කච්චි නු වඛො අහං පාරාජිකං ආපත්තිං 

ආපන්වනො’’ති? භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසි. ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 
චිත්තුප්පාවද’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු රජකත්ථරණං ගන්ත්ො
මහග්ඝං දුස්සං පස්සිත්ො වථයයචිත්වතො ආමසි. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස.ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු රජකත්ථරණං ගන්ත්ො
මහග්ඝං දුස්සං පස්සිත්ො වථයයචිත්වතො  න්දාවපසි. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස. ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු රජකත්ථරණං ගන්ත්ො
මහග්ඝං දුස්සං පස්සිත්ො වථයයචිත්වතො ඨානා චාවෙසි. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.…‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො පාරාජික’’න්ති. 
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133. වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොපිණ්ඩචාරිවකොභික්ඛුමහග්ඝං 
උත්තරත්ථරණං පස්සිත්ො වථයයචිත්තං උප්පාවදසි…වප.… වථයයචිත්වතො
ආමසි…වප.… වථයයචිත්වතො  න්දාවපසි…වප.… වථයයචිත්වතො ඨානා

චාවෙසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, 
ආපන්වනො පාරාජික’’න්ති. 

134. වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුදිොභණ්ඩං පස්සිත්ො
නිමිත්තං අකාසි – ‘රත්තිං අෙහරිස්සාමී’ති. වසො තං මඤ්ඤමාවනො තං 
අෙහරි…වප.… තං මඤ්ඤමාවනො අඤ්ඤං අෙහරි…වප.… අඤ්ඤං
මඤ්ඤමාවනො තං අෙහරි…වප.… අඤ්ඤං මඤ්ඤමාවනො අඤ්ඤං අෙහරි.

තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො

පාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු දිො භණ්ඩං පස්සිත්ො 
නිමිත්තංඅකාසි–‘‘රත්තිංඅෙහරිස්සාමී’’ති.වසොතංමඤ්ඤමාවනොඅත්තවනො

භණ්ඩං අෙහරි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 
පාරාජිකස්ස.ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති. 

වතන වඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුඅඤ්ඤස්ස භණ්ඩංහරන්වතො
සීවසභාරංවථයයචිත්වතොආමසි…වප.…වථයයචිත්වතො න්දාවපසි…වප.… 
වථයයචිත්වතො ඛන්ධං ඔවරොවපසි…වප.… ඛන්වධ භාරං වථයයචිත්වතො 
ආමසි…වප.… වථයයචිත්වතො  න්දාවපසි…වප.… වථයයචිත්වතො කටිං
ඔවරොවපසි…වප.… කටියා භාරං වථයයචිත්වතො ආමසි…වප.…
වථයයචිත්වතො  න්දාවපසි…වප.… වථයයචිත්වතො හත්වථන 
අග්ගවහසි…වප.… හත්වථ භාරං වථයයචිත්වතො භූමියං නික්ඛිපි…වප.…
වථයයචිත්වතො භූමිවතො අග්ගවහසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…

‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

135. වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුඅජ්වෙොකාවසචීෙරං 

පත්ථරිත්ො විහාරං පාවිසි. අඤ්ඤතවරො භික්ඛු – ‘මායිදං චීෙරං නස්සී’ති, 

පටිසාවමසි. වසො නික්ඛමිත්ො තං භික්ඛුං පුච්ඡි – ‘‘ආවුවසො, මය්හං චීෙරං

වකන අෙහට’’න්ති? වසො එෙමාහ – ‘‘මයා අෙහට’’න්ති. ‘‘වසො තං ආදියි, 
අස්සමවණොසි ත්ෙ’’න්ති. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…. භගෙවතො

එතමත්ථං ආවරොවචසි. ‘‘තංචිත්වතො ත්ෙං, භික්ඛූ’’ති? ‘‘නිරුත්තිපවථො අහං, 

භගො’’ති.‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, නිරුත්තිපවථ’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු පීවඨ චීෙරං නික්ඛිපිත්ො. 
පීවඨනිසීදනංනික්ඛිපිත්ො…වහට්ඨාපීවඨපත්තංනික්ඛිපිත්ොවිහාරංපාවිසි. 
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අඤ්ඤතවරොභික්ඛු–‘‘මායංපත්වතොනස්සී’’තිපටිසාවමසි.වසොනික්ඛමිත්ො

තං භික්ඛුං පුච්ඡි – ‘‘ආවුවසො, මය්හං පත්වතො වකන අෙහවටො’’ති? වසො

එෙමාහ – ‘‘මයා අෙහවටො’’ති. ‘‘වසො තං ආදියි, අස්සමවණොසි ත්ෙ’’න්ති.

තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, නිරුත්තිපවථ’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරා භික්ඛුනී ෙතියා චීෙරං පත්ථරිත්ො 
විහාරං පාවිසි. අඤ්ඤතරාභික්ඛුනී – ‘මායිදං චීෙරංනස්සී’ති පටිසාවමසි. සා

නික්ඛමිත්ොතංභික්ඛුනිංපුච්ඡි–‘‘අවයය, මය්හංචීෙරංවකන අෙහට’’න්ති? 

සා එෙමාහ – ‘‘මයා අෙහට’’න්ති. ‘‘සා තං ආදියි, අස්සමණීසි ත්ෙ’’න්ති.
තස්සා කුක්කුච්චං අවහොසි. අථ වඛො සා භික්ඛුනී භික්ඛුනීනං එතමත්ථං 
ආවරොවචසි. භික්ඛුනිවයො භික්ඛූනං එතමත්ථං ආවරොවචසුං. භික්ඛූ භගෙවතො

එතමත්ථං ආවරොවචසුං…වප.…‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, නිරුත්තිපවථ’’ති. 

136. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු ොතමණ්ඩලිකාය

උක්ඛිත්තං සාටකං පස්සිත්ො සාමිකානං දස්සාමීති, අග්ගවහසි. සාමිකා තං
භික්ඛුං වචොවදසුං – ‘‘අස්සමවණොසි ත්ෙ’’න්ති. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘තංචිත්වතො ත්ෙං භික්ඛූ’’ති? ‘‘අවථයයචිත්වතො අහං, 

භගො’’ති.අනාපත්ති, භික්ඛු, අවථයයචිත්තස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුොතමණ්ඩලිකායඋක්ඛිත්තං 
වෙඨනං පස්සිත්ො ‘පුවර සාමිකා පස්සන්තී’ති වථයයචිත්වතො අග්ගවහසි.
සාමිකා තං භික්ඛුං වචොවදසුං – ‘‘අස්සමවණොසිත්ෙ’’න්ති. තස්සකුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

137. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු සුසානං ගන්ත්ො 
අභින්වනසරීවර පංසුකූලං අග්ගවහසි. තස්මිඤ්චසරීවර වපවතො අධෙත්වථො

වහොති. අථවඛො වසො වපවතොතං භික්ඛුං එතදවෙොච – ‘‘මා, භන්වත, මය්හං

සාටකං අග්ගවහසී’’ති.වසොභික්ඛුඅනාදියන්වතොඅගමාසි. අථවඛොතංසරීරං 
උට්ඨහිත්ො තස්ස භික්ඛුවනො පිට්ඨිවතො පිට්ඨිවතො අනුබන්ධ. අථ වඛො වසො
භික්ඛු විහාරංපවිසිත්ො ද්ොරංථවකසි.අථවඛොතංසරීරංතත්වථෙපරිපති.

තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස. න ච, 

භික්ඛවෙ, අභින්වනසරීවර පංසුකූලං ගවහතබ්බං. වසො ගණ්වහයය, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති. 

138. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු සඞ්ඝස්ස චීෙවර 
භාජීයමාවන වථයයචිත්වතො කුසං සඞ්කාවමත්ො චීෙරං අග්ගවහසි. තස්ස

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො
පාරාජික’’න්ති. 
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139. වතන වඛො පන සමවයන ආයස්මා ආනන්වදො ජන්තාඝවර
අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනොඅන්තරොසකංඅත්තවනොමඤ්ඤමාවනොනිොවසසි.

අථ වඛො වසො භික්ඛුආයස්මන්තං ආනන්දං එතදවෙොච – ‘‘තස්ස වම ත්ෙං, 

ආවුවසො ආනන්ද, අන්තරොසකං නිොවසසී’’ති? ‘‘සකසඤ්ඤී අහං, 

ආවුවසො’’ති. භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං. ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, 
සකසඤ්ඤිස්සා’’ති. 

140. වතන වඛො පන සමවයන සම්බහුලා භික්ඛූ ගිජ්ෙකූටා පබ්බතා 
ඔවරොහන්තාසීහවිඝාසං පස්සිත්ොපචාවපත්ොපරිභුඤ්ජිංසු. වතසංකුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.…‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, සීහවිඝාවස’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන සම්බහුලා භික්ඛූ ගිජ්ෙකූටා පබ්බතා
ඔවරොහන්තා බයග්ඝවිඝාසංපස්සිත්ො…දීපිවිඝාසං පස්සිත්ො… තරච්ඡවිඝාසං
පස්සිත්ො… වකොකවිඝාසං පස්සිත්ො පචාවපත්ො පරිභුඤ්ජිංසු. වතසං 

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, 
තිරච්ඡානගතපරිග්ගවහ’’ති. 

141. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු සඞ්ඝස්ස ඔදවන
භාජීයමාවන– ‘අපරස්සභාගංවදහී’තිඅමූලකංඅග්ගවහසි.තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස. ආපත්ති 
සම්පජානමුසාොවදපාචිත්තියස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු සඞ්ඝස්ස ඛාදනීවය
භාජියමාවන… සඞ්ඝස්ස පූවෙ භාජියමාවන… සඞ්ඝස්ස උච්ඡුම්හි
භාජියමාවන… සඞ්ඝස්සතිම්බරූසවකභාජියමාවන–‘අපරස්සභාගංවදහී’ති

අමූලකං අග්ගවහසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…. ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 
පාරාජිකස්ස.ආපත්ති සම්පජානමුසාොවදපාචිත්තියස්සා’’ති. 

142. වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුදුබ්භික්වඛඔදනීයඝරං 
පවිසිත්ො පත්තපූරං ඔදනං වථයයචිත්වතො අෙහරි. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු දුබ්භික්වඛ සූනඝරං 

[සූනාඝරං (සී.සයා)] පවිසිත්ොපත්තපූරංමංසංවථයයචිත්වතො අෙහරි.තස්ස

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො 
පාරාජික’’න්ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුදුබ්භික්වඛපූෙඝරං පවිසිත්ො
පත්තපූරං පූෙං වථයයචිත්වතො අෙහරි…වප.… පත්තපූරා සක්ඛලිවයො 
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වථයයචිත්වතො අෙහරි…වප.… පත්තපූවර වමොදවක වථයයචිත්වතො අෙහරි.

තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො 
පාරාජික’’න්ති. 

143. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු දිො පරික්ඛාරං
පස්සිත්ොනිමිත්තංඅකාසි–‘‘රත්තිංඅෙහරිස්සාමී’’ති.වසොතං මඤ්ඤමාවනො
තං අෙහරි…වප.… තං මඤ්ඤමාවනො අඤ්ඤං අෙහරි…වප.… අඤ්ඤං
මඤ්ඤමාවනො තං අෙහරි…වප.… අඤ්ඤං මඤ්ඤමාවනො අඤ්ඤං අෙහරි.

තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො
පාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු දිො පරික්ඛාරං පස්සිත්ො 
නිමිත්තංඅකාසි–‘‘රත්තිංඅෙහරිස්සාමී’’ති.වසොතංමඤ්ඤමාවනොඅත්තවනො

පරික්ඛාරං අෙහරි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 
පාරාජිකස්ස.ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති. 

144. වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුපීවඨථවිකං පස්සිත්ො
–‘‘ඉවතොගණ්හන්වතොපාරාජිවකොභවිස්සාමී’’තිසහපීඨවකනසඞ්කාවමත්ො 

අග්ගවහසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, 
ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුසඞ්ඝස්සභිසිංවථයයචිත්වතො 

අෙහරි.තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.…‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො 
පාරාජික’’න්ති. 

145. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු චීෙරෙංවස චීෙරං 

වථයයචිත්වතො අෙහරි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, 

භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුවිහාවරචීෙරංඅෙහරිත්ො– 

‘‘ඉවතොනික්ඛමන්වතොපාරාජිවකොභවිස්සාමී’’තිවිහාරානනික්ඛමි…වප.…

භගෙවතොඑතමත්ථං ආවරොවචසුං.‘‘නික්ඛමි [නික්ඛවමයය(සී.සයා.)] ොවසො, 

භික්ඛවෙ, වමොඝපුරිවසො න ො නික්ඛමි [නික්ඛවමයය (සී. සයා.)], ආපත්ති
පාරාජිකස්සා’’ති. 

146. වතන වඛො පන සමවයන ද්වෙ භික්ඛූ සහායකා වහොන්ති. එවකො 
භික්ඛු ගාමං පිණ්ඩාය පාවිසි. දුතිවයො භික්ඛු සඞ්ඝස්ස ඛාදනීවයභාජීයමාවන 
සහායකස්සභාගංගවහත්ොතස්ස විස්සසන්වතොපරිභුඤ්ජි.වසො ජානිත්ොතං

වචොවදසි–‘‘අස්සමවණොසිත්ෙ’’න්ති.තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.… ‘‘තං
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චිත්වතො ත්ෙං, භික්ඛූ’’ති? ‘‘විස්සාසග්ගාවහො අහං, භගො’’ති. ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, විස්සාසග්ගාවහ’’ති. 

147. වතන වඛො පන සමවයන සම්බහුලා භික්ඛූ චීෙරකම්මං කවරොන්ති. 
සඞ්ඝස්ස ඛාදනීවයභාජීයමාවනසබ්වබසං පටිවිසාආහරිත්ො උපනික්ඛිත්තා
වහොන්ති. අඤ්ඤතවරො භික්ඛු අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො පටිවිසං අත්තවනො
මඤ්ඤමාවනො පරිභුඤ්ජි. වසො ජානිත්ො තං වචොවදසි – ‘‘අස්සමවණොසි

ත්ෙ’’න්ති.තස්සකුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘තංචිත්වතොත්ෙං, භික්ඛූ’’ති? 

‘‘සකසඤ්ඤීඅහං, භගො’’ති.‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සකසඤ්ඤිස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන සම්බහුලා භික්ඛූ චීෙරකම්මං කවරොන්ති.
සඞ්ඝස්ස ඛාදනීවය භාජියමාවන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො පත්වතන
අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො පටිවිවසො ආහරිත්ො උපනික්ඛිත්වතො වහොති.
පත්තසාමිවකො භික්ඛු අත්තවනො මඤ්ඤමාවනො පරිභුඤ්ජි. වසො ජානිත්ො තං
වචොවදසි – ‘‘අස්සමවණොසි ත්ෙ’’න්ති. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… 

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සකසඤ්ඤිස්සා’’ති. 

148. වතනවඛොපනසමවයනඅම්බවචොරකාඅම්බංපාවතත්ොභණ්ඩිකං 
ආදාය අගමංසු. සාමිකා වත වචොරවක අනුබන්ධංසු. වචොරකා සාමිවක
පස්සිත්ො භණ්ඩිකං පාවතත්ො පලායිංසු. භික්ඛූ පංසුකූලසඤ්ඤිවනො
පටිග්ගහාවපත්ොපරිභුඤ්ජිංසු. සාමිකාවතභික්ඛූවචොවදසුං–‘‘අස්සමණාත්ථ
තුම්වහ’’ති. වතසං කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… භගෙවතො එතමත්ථං

ආවරොවචසුං. ‘‘තංචිත්තා තුම්වහ, භික්ඛවෙ’’ති? ‘‘පංසුකූලසඤ්ඤිවනො මයං, 

භගො’’ති.‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, පංසුකූලසඤ්ඤිස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන ජම්බුවචොරකා… ලබුජවචොරකා…
පනසවචොරකා… තාලපක්කවචොරකා…උච්ඡුවචොරකා…තිම්බරූසකවචොරකා
තිම්බරූසවක උච්චිනිත්ො භණ්ඩිකං ආදාය අගමංසු. සාමිකා වත වචොරවක 

අනුබන්ධංසු. වචොරකා සාමිවක පස්සිත්ො භණ්ඩිකං පාවතත්ො පලායිංසු.
භික්ඛූ පංසුකූලසඤ්ඤිවනො පටිග්ගහාවපත්ො පරිභුඤ්ජිංසු. සාමිකා වතභික්ඛූ

වචොවදසුං – ‘‘අස්සමණාත්ථතුම්වහ’’ති. වතසංකුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, පංසුකූලසඤ්ඤිස්සා’’ති. 

වතන වඛොපනසමවයනඅම්බවචොරකාඅම්බං පාවතත්ොභණ්ඩිකං ආදාය
අගමංසු. සාමිකා වත වචොරවක අනුබන්ධංසු. වචොරකා සාමිවක පස්සිත්ො

භණ්ඩිකං පාවතත්ො පලායිංසු. භික්ඛූ – ‘පුවර සාමිකා පස්සන්තී’ති, 
වථයයචිත්තා පරිභුඤ්ජිංසු. සාමිකා වත භික්ඛූ වචොවදසුං – ‘‘අස්සමණාත්ථ
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තුම්වහ’’ති.වතසංකුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.…‘‘ආපත්තිං තුම්වහ, භික්ඛවෙ, 
ආපන්නාපාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන ජම්බුවචොරකා… ලබුජවචොරකා…
පනසවචොරකා… තාලපක්කවචොරකා…උච්ඡුවචොරකා…තිම්බරූසකවචොරකා
තිම්බරූසවක උච්චිනිත්ො භණ්ඩිකං ආදාය අගමංසු. සාමිකා වත වචොරවක
අනුබන්ධංසු. වචොරකා සාමිවක පස්සිත්ො භණ්ඩිකං පාවතත්ො පලායිංසු.

භික්ඛූ – ‘පුවර සාමිකා පස්සන්තී’ති, වථයයචිත්තා පරිභුඤ්ජිංසු. සාමිකා වත
භික්ඛූ වචොවදසුං – ‘‘අස්සමණාත්ථ තුම්වහ’’ති. වතසං කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.…‘‘ආපත්තිංතුම්වහ, භික්ඛවෙ, ආපන්නා පාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු සඞ්ඝස්ස අම්බං 
වථයයචිත්වතො අෙහරි… සඞ්ඝස්ස ජම්බුං… සඞ්ඝස්ස ලබුජං… සඞ්ඝස්ස
පනසං… සඞ්ඝස්ස තාලපක්කං… සඞ්ඝස්ස උච්ඡුං… සඞ්ඝස්ස තිම්බරූසකං

වථයයචිත්වතො අෙහරි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, 

භික්ඛු, ආපන්වනො පාරාජික’’න්ති. 

149. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු පුප් ාරාමං ගන්ත්ො 
ඔචිතං පුප් ං පඤ්චමාසග්ඝනකං වථයයචිත්වතො අෙහරි. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

වතනවඛො පනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛු පුප් ාරාමංගන්ත්ො පුප් ං
ඔචිනිත්ො පඤ්චමාසග්ඝනකං වථයයචිත්වතො අෙහරි. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.…‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛුආපන්වනො පාරාජික’’න්ති. 

150. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු ගාමකං ගච්ඡන්වතො 

අඤ්ඤතරං භික්ඛුං එතදවෙොච – ‘‘ආවුවසො, තුය්හං උපට්ඨාකකුලං වුත්වතො
ෙජ්වජමී’’ති. වසො ගන්ත්ො එකං සාටකං ආහරාවපත්ො අත්තනා පරිභුඤ්ජි.

වසො ජානිත්ො තං වචොවදසි – ‘‘අස්සමවණොසි ත්ෙ’’න්ති. තස්ස කුක්කුච්චං 

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස. න ච, භික්ඛවෙ, වුත්වතො

ෙජ්වජමීතිෙත්තබ්වබො. වයොෙවදයය, ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුගාමකංගච්ඡති.අඤ්ඤතවරො 

භික්ඛු තං භික්ඛුං එතදවෙොච – ‘‘ආවුවසො, මය්හං උපට්ඨාකකුලං වුත්වතො

ෙජ්වජහී’’ති. වසොගන්ත්ොයුගසාටකංආහරාවපත්ොඑකංඅත්තනාපරිභුඤ්ජි, 
එකං තස්ස භික්ඛුවනො අදාසි. වසො ජානිත්ො තං වචොවදසි – ‘‘අස්සමවණොසි

ත්ෙ’’න්ති. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 
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පාරාජිකස්ස.න ච, භික්ඛවෙ, වුත්වතො ෙජ්වජහීති ෙත්තබ්වබො. වයො ෙවදයය, 
ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු ගාමකං ගච්ඡන්වතො 

අඤ්ඤතරං භික්ඛුං එතදවෙොච – ‘‘ආවුවසො, තුය්හං උපට්ඨාකකුලං වුත්වතො
ෙජ්වජමී’’ති.වසොපිඑෙමාහ–‘‘වුත්වතොෙජ්වජහී’’ති.වසො ගන්ත්ොආළ්හකං
සප්පිං තුලං ගුළං වදොණං තණ්ඩුලං ආහරාවපත්ො අත්තනා පරිභුඤ්ජි. වසො

ජානිත්ො තං වචොවදසි – ‘‘අස්සමවණොසි ත්ෙ’’න්ති. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස. න ච, භික්ඛවෙ, වුත්වතො

ෙජ්වජමීති ෙත්තබ්වබො, න ච වුත්වතො ෙජ්වජහීති ෙත්තබ්වබො. වයො ෙවදයය, 
ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති. 

151. වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොපුරිවසොමහග්ඝංමණංආදාය 
අඤ්ඤතවරනභික්ඛුනාසද්ධංඅද්ධානමග්ගප්පටිපන්වනොවහොති.අථවඛොවසො
පුරිවසො සුඞ්කට්ඨානංපස්සිත්ොතස්සභික්ඛුවනොඅජානන්තස්සථවිකායමණං
පක්ඛිපිත්ො සුඞ්කට්ඨානං අතික්කමිත්ො අග්ගවහසි. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘තංචිත්වතො ත්ෙං, භික්ඛූ’’ති? ‘‘නාහං, භගො, ජානාමී’’ති.

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, අජානන්තස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො පුරිවසො මහග්ඝං මණං ආදාය
අඤ්ඤතවරන භික්ඛුනාසද්ධංඅද්ධානමග්ගප්පටිපන්වනොවහොති.අථවඛොවසො
පුරිවසො සුඞ්කට්ඨානං පස්සිත්ො ගිලානාලයං කරිත්ො අත්තවනො භණ්ඩිකං
තස්සභික්ඛුවනොඅදාසි.අථවඛොවසො පුරිවසොසුඞ්කට්ඨානංඅතික්කමිත්ොතං

භික්ඛුංඑතදවෙොච – ‘‘ආහරවම, භන්වත, භණ්ඩිකං; නාහංඅකල්ලවකො’’ති.

‘‘තස්සපනත්ෙං, ආවුවසො, එෙරූපංඅකාසී’’ති? අථවඛො වසොපුරිවසොතස්ස
භික්ඛුවනො එතමත්ථං ආවරොවචසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…

‘‘තංචිත්වතො ත්ෙං, භික්ඛූ’’ති? ‘‘නාහං, භගො, ජානාමී’’ති. ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, අජානන්තස්සා’’ති. 

152. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු සත්වථන සද්ධං 
අද්ධානමග්ගප්පටිපන්වනොවහොති.අඤ්ඤතවරොපුරිවසො තංභික්ඛුං ආමිවසන

උපලාවපත්ොසුඞ්කට්ඨානංපස්සිත්ොමහග්ඝංමණංතස්සභික්ඛුවනොඅදාසි – 

‘‘ඉමං, භන්වත, මණංසුඞ්කට්ඨානංඅතික්කාවමහී’’ති.අථවඛොවසොභික්ඛුතං
මණං සුඞ්කට්ඨානං අතික්කාවමසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…

‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

153. වතන වඛො පනසමවයනඅඤ්ඤතවරො භික්ඛු පාවසබන්ධං සූකරං

කාරුඤ්වඤනමුඤ්චි. තස්සකුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘තංචිත්වතො ත්ෙං, 
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භික්ඛූ’’ති? ‘‘කාරුඤ්ඤාධප්පාවයො අහං, භගො’’ති. ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 
කාරුඤ්ඤාධප්පායස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු පාවස බන්ධං සූකරං –

‘‘පුවර සාමිකා පස්සන්තී’’ති, වථයයචිත්වතො මුඤ්චි. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු පාවස බන්ධං මිගං

කාරුඤ්වඤන මුඤ්චි… පාවස බන්ධං මිගං – ‘‘පුවර සාමිකා පස්සන්තී’’ති, 

වථයයචිත්වතො මුඤ්චි … කුමිවන බන්වධ මච්වඡ කාරුඤ්වඤන මුඤ්චි…
කුමිවනබන්වධ මච්වඡ–‘‘පුවරසාමිකාපස්සන්තී’’තිවථයයචිත්වතොමුඤ්චි.

තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො
පාරාජික’’න්ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුයාවනභණ්ඩංපස්සිත්ො– 

‘‘ඉවතො ගණ්හන්වතො පාරාජිවකො භවිස්සාමී’’ති, අතික්කමිත්ො පෙට්වටත්ො 

[පෙත්වතත්ො(ක.)] අග්ගවහසි.තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං

ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු කුලවලන උක්ඛිත්තං

මංසවපසිං– ‘‘සාමිකානංදස්සාමී’’තිඅග්ගවහසි.සාමිකාතංභික්ඛුංවචොවදසුං

– ‘‘අස්සමවණොසි ත්ෙ’’න්ති.තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.…‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, අවථයයචිත්තස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු කුලවලන උක්ඛිත්තං

මංසවපසිං–‘‘පුවරසාමිකාපස්සන්තී’’ති, වථයයචිත්වතොඅග්ගවහසි. සාමිකා
තං භික්ඛුං වචොවදසුං – ‘‘අස්සමවණොසි ත්ෙ’’න්ති. තස්ස කුක්කුච්චං 

අවහොසි…වප.…‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

154. වතන වඛො පන සමවයන මනුස්සා උළුම්පං බන්ධත්ො අචිරෙතියා
නදියා ඔසාවරන්ති. බන්ධවන ඡින්වන කට්ඨානි විප්පතණ්ණානි අගමංසු. 
භික්ඛූ පංසුකූලසඤ්ඤිවනො උත්තාවරසුං. සාමිකා වත භික්ඛූ වචොවදසුං –

‘‘අස්සමණාත්ථ තුම්වහ’’ති.වතසංකුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.…‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛවෙ, පංසුකූලසඤ්ඤිස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනමනුස්සාඋළුම්පංබන්ධත්ො අචිරෙතියානදියා 
ඔසාවරන්ති. බන්ධවන ඡින්වන කට්ඨානි විප්පතණ්ණානි අගමංසු. භික්ඛූ –

‘‘පුවර සාමිකා පස්සන්තී’’ති, වථයයචිත්තා උත්තාවරසුං. සාමිකා වත භික්ඛූ
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වචොවදසුං – ‘‘අස්සමණාත්ථතුම්වහ’’ති. වතසංකුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…

‘‘ආපත්තිංතුම්වහ, භික්ඛවෙ, ආපන්නාපාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො වගොපාලවකො රුක්වඛ සාටකං
ආලග්වගත්ො උච්චාරං අගමාසි. අඤ්ඤතවරො භික්ඛු පංසුකූලසඤ්ඤී

අග්ගවහසි. අථවඛොවසොවගොපාලවකොතංභික්ඛුංවචොවදසි–‘‘අස්සමවණොසි

ත්ෙ’’න්ති. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 
පංසුකූලසඤ්ඤිස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො නදිං තරන්තස්ස
රජකානං හත්ථවතො මුත්තං සාටකං පාවද ලග්ගං වහොති. වසො භික්ඛු –
‘‘සාමිකානං දස්සාමී’’ති අග්ගවහසි. සාමිකා තං භික්ඛුං වචොවදසුං –

‘‘අස්සමවණොසි ත්ෙ’’න්ති. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, අවථයයචිත්තස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො නදිං තරන්තස්ස

රජකානං හත්ථවතොමුත්තංසාටකංපාවදලග්ගංවහොති. වසොභික්ඛු–‘‘පුවර 

සාමිකාපස්සන්තී’’ති, වථයයචිත්වතොඅග්ගවහසි.සාමිකාතංභික්ඛුංවචොවදසුං

– ‘‘අස්සමවණොසි ත්ෙ’’න්ති. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං

ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

155. වතන වඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛු සප්පිකුම්භිංපස්සිත්ො

වථොකං වථොකං පරිභුඤ්ජි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, පාරාජිකස්ස; ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනසම්බහුලාභික්ඛූසංවිදහිත්ොඅගමංසු– ‘‘භණ්ඩං
අෙහරිස්සාමා’’ති.එවකොභණ්ඩංඅෙහරි.වතඑෙමාහංසු–‘‘න මයංපාරාජිකා.
වයො අෙහවටො වසො පාරාජිවකො’’ති. භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං…

‘‘ආපත්තිංතුම්වහ, භික්ඛවෙ, ආපන්නාපාරාජික’’න්ති. 

වතනවඛොපනසමවයනසම්බහුලාභික්ඛූසංවිදහිත්ොභණ්ඩං අෙහරිත්ො

භාවජසුං. වතහිභාජීයමාවනඑකවමකස්සපටිවිවසොන පඤ්චමාසවකොපූරි.වත
එෙමාහංසු – ‘‘න මයං පාරාජිකා’’ති. භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං. 

‘‘ආපත්තිංතුම්වහ, භික්ඛවෙ, ආපන්නාපාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු සාෙත්ථියං දුබ්භික්වඛ 
ආපණකස්ස තණ්ඩුලමුට්ඨිං වථයයචිත්වතො අෙහරි. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 
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වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු සාෙත්ථියං දුබ්භික්වඛ 
ආපණකස්ස මුග්ගමුට්ඨිං… මාසමුට්ඨිං… තිලමුට්ඨිං වථයයචිත්වතො අෙහරි.

තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු ආපන්වනො
පාරාජික’’න්ති. 

වතනවඛොපනසමවයනසාෙත්ථියංඅන්ධෙවනවචොරකාගාවිංහන්ත්ො
මංසං ඛාදිත්ො වසසකං පටිසාවමත්ො අගමංසු. භික්ඛූ පංසුකූලසඤ්ඤිවනො
පටිග්ගහාවපත්ො පරිභුඤ්ජිංසු. වචොරකා වත භික්ඛූ වචොවදසුං –

‘‘අස්සමණාත්ථතුම්වහ’’ති.වතසං කුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.…‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛවෙ, පංසුකූලසඤ්ඤිස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනසාෙත්ථියංඅන්ධෙවනවචොරකාසූකරංහන්ත්ො
මංසං ඛාදිත්ො වසසකං පටිසාවමත්ො අගමංසු. භික්ඛූ පංසුකූලසඤ්ඤිවනො
පටිග්ගහාවපත්ො පරිභුඤ්ජිංසු. වචොරකා වත භික්ඛූ වචොවදසුං –

‘‘අස්සමණාත්ථ තුම්වහ’’ති.වතසංකුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.…‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛවෙ, පංසුකූලසඤ්ඤිස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු තිණක්වඛත්තං ගන්ත්ො
ලූතං තිණං පඤ්චමාසග්ඝනකං වථයයචිත්වතො අෙහරි. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි …වප.…‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු තිණක්වඛත්තං ගන්ත්ො
තිණං ලායිත්ො පඤ්චමාසග්ඝනකං වථයයචිත්වතො අෙහරි. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.…‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො පාරාජික’’න්ති. 

156. වතන වඛො පන සමවයන ආගන්තුකා භික්ඛූ සඞ්ඝස්ස අම්බං
භාජාවපත්ො පරිභුඤ්ජිංසු. ආොසිකා භික්ඛූ වත භික්ඛූ වචොවදසුං – 

‘‘අස්සමණාත්ථ තුම්වහ’’ති. වතසං කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… භගෙවතො

එතමත්ථං ආවරොවචසුං. ‘‘තංචිත්තා තුම්වහ, භික්ඛවෙ’’ති? ‘‘පරිවභොගත්ථාය 

[පරිවභොගත්ථා (සී.)] මයං භගො’’ති. ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, 

පරිවභොගත්ථායා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනආගන්තුකාභික්ඛූසඞ්ඝස්සජම්බුං…සඞ්ඝස්ස 
ලබුජං… සඞ්ඝස්ස පනසං… සඞ්ඝස්ස තාලපක්කං… සඞ්ඝස්ස උච්ඡුං…
සඞ්ඝස්ස තිම්බරූසකංභාජාවපත්ො පරිභුඤ්ජිංසු.ආොසිකාභික්ඛූ වතභික්ඛූ

වචොවදසුං– ‘‘අස්සමණාත්ථ, තුම්වහ’’ති.වතසංකුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.…

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, පරිවභොගත්ථායා’’ති. 
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වතනවඛොපනසමවයනඅම්බපාලකාභික්ඛූනංඅම්බ ලංවදන්ති.භික්ඛූ – 

‘‘වගොවපතුං ඉවම ඉස්සරා, නයිවම දාතු’’න්ති, කුක්කුච්චායන්තා න 

පටිග්ගණ්හන්ති. භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං. ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, 
වගොපකස්ස දාවන’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනජම්බුපාලකා…ලබුජපාලකා…පනසපාලකා… 

තාලපක්කපාලකා… උච්ඡුපාලකා… තිම්බරූසකපාලකා භික්ඛූනං

තිම්බරූසකංවදන්ති. භික්ඛූ – ‘‘වගොවපතුංඉවමඉස්සරා, නයිවමදාතු’’න්ති, 
කුක්කුච්චායන්තා න පටිග්ගණ්හන්ති. භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං.

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, වගොපකස්සදාවන’’ති. 

වතන වඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුසඞ්ඝස්ස දාරුංතාෙකාලිකං
හරිත්ොඅත්තවනොවිහාරස්සකුට්ටංඋපත්ථම්වභසි.භික්ඛූතං භික්ඛුංවචොවදසුං
– ‘‘අස්සමවණොසිත්ෙ’’න්ති. තස්සකුක්කුච්චං අවහොසි. භගෙවතො එතමත්ථං

ආවරොවචසි. ‘‘තංචිත්වතො ත්ෙං, භික්ඛූ’’ති? ‘‘තාෙකාලිවකො අහං, භගො’’ති. 

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, තාෙකාලිවක’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු සඞ්ඝස්ස උදකං
වථයයචිත්වතොඅෙහරි…සඞ්ඝස්සමත්තිකංවථයයචිත්වතොඅෙහරි…සඞ්ඝස්ස 
පුඤ්ජතතංතිණංවථයයචිත්වතොඅෙහරි…තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.…

‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුසඞ්ඝස්සපුඤ්ජතතංතිණං 

වථයයචිත්වතො ොවපසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, පාරාජිකස්ස.ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු සඞ්ඝස්ස මඤ්චං 

වථයයචිත්වතොඅෙහරි…තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිංත්ෙං, 

භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

වතනවඛො පනසමවයනඅඤ්ඤතවරො භික්ඛුසඞ්ඝස්ස පීඨං…සඞ්ඝස්ස 

භිසිං…සඞ්ඝස්සබිබ්වබොහනං [බිම්වබොහනං(සී.සයා.)] … සඞ්ඝස්ස කොටං…
සඞ්ඝස්ස ආවලොකසන්ධං… සඞ්ඝස්ස වගොපානසිං වථයයචිත්වතො අෙහරි…

තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො
පාරාජික’’න්ති. 

157. [චූළෙ. 324] වතන වඛො පන සමවයන භික්ඛූ අඤ්ඤතරස්ස
උපාසකස්සවිහාරපරිවභොගං වසනාසනංඅඤ්ඤත්ර පරිභුඤ්ජන්ති.අථවඛොවසො
උපාසවකොඋජ්ොයතිඛියයතිවිපාවචති–‘‘කථඤ්හිනාම භදන්තාඅඤ්ඤත්ර
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පරිවභොගං අඤ්ඤත්ර පරිභුඤ්ජිස්සන්තී’’ති! භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං.

‘‘න, භික්ඛවෙ, අඤ්ඤත්ර පරිවභොවගො අඤ්ඤත්ර පරිභුඤ්ජිතබ්වබො. වයො 

පරිභුඤ්වජයය, ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති. 

[චූළෙ. 324] වතන වඛො පන සමවයන භික්ඛූ උවපොසථග්ගම්පි
සන්නිසජ්ජම්පි හරිතුං කුක්කුච්චායන්තා ඡමායං නිසීදන්ති. ගත්තානිපි
චීෙරානිපි පංසුතතානි වහොන්ති. භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං.

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛවෙ, තාෙකාලිකංහරිතු’’න්ති. 

වතන වඛොපනසමවයනචම්පායංථුල්ලනන්දාය භික්ඛුනියාඅන්වතොසිනී
භික්ඛුනීථුල්ලනන්දායභික්ඛුනියාඋපට්ඨාකකුලං ගන්ත්ො – ‘‘අයයාඉච්ඡති 

වතකටුලයාගුං පාතු’’න්ති, පචාවපත්ො හරිත්ො අත්තනා පරිභුඤ්ජි. සා
ජානිත්ොතංවචොවදසි – ‘‘අස්සමණීසි ත්ෙ’’න්ති.තස්සාකුක්කුච්චං අවහොසි.
අථවඛොසාභික්ඛුනීභික්ඛුනීනංඑතමත්ථං ආවරොවචසි.භික්ඛුනිවයොභික්ඛූනං

එතමත්ථංආවරොවචසුං.භික්ඛූභගෙවතොඑතමත්ථං ආවරොවචසුං.‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛවෙ, පාරාජිකස්ස; ආපත්තිසම්පජානමුසාොවද පාචිත්තියස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන රාජගවහ ථුල්ලනන්දාය භික්ඛුනියා
අන්වතොසිනී භික්ඛුනී ථුල්ලනන්දාය භික්ඛුනියා උපට්ඨාකකුලං ගන්ත්ො –

‘‘අයයා ඉච්ඡති මධුවගොළකං ඛාදිතු’’න්ති, පචාවපත්ො හරිත්ො අත්තනා
පරිභුඤ්ජි. සා ජානිත්ො තං වචොවදසි – ‘‘අස්සමණීසි ත්ෙ’’න්ති. තස්සා

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, පාරාජිකස්ස; ආපත්ති
සම්පජානමුසාොවදපාචිත්තියස්සා’’ති. 

158. වතන වඛො පන සමවයන වෙසාලියං ආයස්මවතො අජ්ජුකස්ස 
උපට්ඨාකස්සගහපතිවනොද්වෙදාරකාවහොන්ති–පුත්වතොචභාගිවනවයයොච.

අථ වඛො වසො ගහපති ආයස්මන්තං අජ්ජුකං එතදවෙොච – ‘‘ඉමං, භන්වත, 
ඔකාසං වයො ඉවමසං ද්වින්නං දාරකානං සද්වධො වහොති පසන්වනො තස්ස

ආචික්වඛයයාසී’’ති [ආචික්වඛයයාසීති වසො කාලමකාසි (සයා.)]. වතන වඛො
පනසමවයන තස්සගහපතිවනොභාගිවනවයයොසද්වධොවහොතිපසන්වනො.අථ
වඛො ආයස්මා අජ්ජුවකො තං ඔකාසං තස්ස දාරකස්ස ආචික්ඛි. වසො වතන
සාපවතවයයන කුටුම්බඤ්ච සණ්ඨවපසි දානඤ්ච පට්ඨවපසි. අථ වඛො තස්ස

ගහපතිවනො පුත්වතො ආයස්මන්තං ආනන්දං එතදවෙොච – ‘‘වකො නු වඛො, 

භන්වත ආනන්ද, පිතුවනො දායජ්වජො – පුත්වතො ො භාගිවනවයයො ො’’ති? 

‘‘පුත්වතො වඛො, ආවුවසො, පිතුවනො දායජ්වජො’’ති. ‘‘අයං, භන්වත, අවයයො
අජ්ජුවකො අම්හාකං සාපවතයයං අම්හාකං වමථුනකස්ස ආචික්ඛී’’ති.

‘‘අස්සමවණො, ආවුවසො, ආයස්මා අජ්ජුවකො’’ති. අථ වඛොආයස්මා අජ්ජුවකො

ආයස්මන්තං ආනන්දං එතදවෙොච – ‘‘වදහි වම, ආවුවසො ආනන්ද, 
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විනිච්ඡය’’න්ති. වතන වඛො පන සමවයන ආයස්මා උපාලි ආයස්මවතො
අජ්ජුකස්ස පක්වඛො වහොති. අථ වඛො ආයස්මා උපාලි ආයස්මන්තං ආනන්දං 

එතදවෙොච – ‘‘වයො නු වඛො, ආවුවසො ආනන්ද, සාමිවකන ‘ඉමං ඔකාසං 

ඉත්ථන්නාමස්ස ආචික්වඛයයාසී’ති වුත්වතො තස්ස ආචික්ඛති, තං වසො

ආපජ්ජතී’’ති? ‘‘න, භන්වත, තඤ්චි ආපජ්ජති, අන්තමවසො

දුක්කටමත්තම්පී’’ති. ‘‘අයං, ආවුවසො, ආයස්මා අජ්ජුවකො සාමිවකන – ‘ඉමං

ඔකාසං ඉත්ථන්නාමස්ස ආචික්ඛා’ති වුත්වතො තස්ස ආචික්ඛති; අනාපත්ති, 

ආවුවසො, ආයස්මවතො අජ්ජුකස්සා’’ති. 

159. වතනවඛො පනසමවයනබාරාණසියංආයස්මවතො පිලින්දෙච්ඡස්ස 
උපට්ඨාකකුලංවචොවරහිඋපද්දුතංවහොති.ද්වෙචදාරකානීතාවහොන්ති.අථ
වඛොආයස්මා පිලින්දෙච්වඡොවතදාරවකඉද්ධයාආවනත්ොපාසාවදඨවපසි.
මනුස්සා වත දාරවක පස්සිත්ො – ‘‘අයයස්සායං පිලින්දෙච්ඡස්ස

ඉද්ධානුභාවෙො’’ති, ආයස්මන්වත පිලින්දෙච්වඡ අභිප්පසීදිංසු. භික්ඛූ

උජ්ොයන්තිඛියයන්තිවිපාවචන්ති– ‘‘කථඤ්හිනාමආයස්මාපිලින්දෙච්වඡො
වචොවරහි නීවත දාරවක ආවනස්සතී’’ති! භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං.

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ [ඉද්ධමවතො (සී.), ඉද්ධමන්තස්ස (සයා.)], ඉද්ධමස්ස
ඉද්ධවිසවය’’ති. 

160. වතන වඛොපනසමවයනද්වෙභික්ඛූ සහායකාවහොන්ති–පණ්ඩුවකො

ච කපිවලො ච. එවකො ගාමවක විහරති, එවකො වකොසම්බියං. අථ වඛො තස්ස
භික්ඛුවනො ගාමකා වකොසම්බිං ගච්ඡන්තස්ස අන්තරාමග්වගනදිං තරන්තස්ස 

සූකරිකානං හත්ථවතො මුත්තා වමදෙට්ටි පාවද ලග්ගා වහොති. වසො භික්ඛු –
‘‘සාමිකානං දස්සාමී’’ති අග්ගවහසි. සාමිකා තං භික්ඛුං වචොවදසුං –

‘‘අස්සමවණොසි ත්ෙ’’න්ති. තං උත්තිණ්ණං වගොපාලිකා [අඤ්ඤතරා

වගොපාලිකා(සී.සයා.)] පස්සිත්ොඑතදවෙොච–‘‘එහි, භන්වත, වමථුනංධම්මං
පටිවසො’’ති. වසො – ‘‘පකතියාපාහං අස්සමවණො’’ති තස්සා වමථුනං ධම්මං
පටිවසවිත්ො වකොසම්බිං ගන්ත්ො භික්ඛූනං එතමත්ථං ආවරොවචසි. භික්ඛූ

භගෙවතො එතමත්ථං ඔවරොවචසුං. ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, අදින්නාදාවන

පාරාජිකස්ස; ආපත්තිවමථුනධම්මසමාවයොවගපාරාජිකස්සා’’ති. 

161. වතන වඛො පන සමවයන සාගලායං ආයස්මවතො දළ්හිකස්ස 
සද්ධවිහාරිවකො භික්ඛු අනභිරතියා පීළිවතො ආපණකස්ස වෙඨනං අෙහරිත්ො 

ආයස්මන්තං දළ්හිකං එතදවෙොච – ‘‘අස්සමවණො අහං, භන්වත, 

විබ්භමිස්සාමී’’ති. ‘‘තංතයා, ආවුවසො, කත’’න්ති? වසොතමත්ථංආවරොවචසි. 

ආහරාවපත්ො අග්ඝාවපසි. තං අග්ඝාවපන්තං න පඤ්චමාසවක අග්ඝති. 

‘‘අනාපත්ති, ආවුවසො, පාරාජිකස්සා’’ති. ධම්මකථං අකාසි. වසො භික්ඛු

අභිරමතීති [අභිරමීති(සී.සයා.)]. 
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දුතියපාරාජිකංසමත්තං. 

3. තතියපාරාජිෙං 

162. [ඉදංෙත්ථුසං.නි.5.985] වතන සමවයනබුද්වධොභගො වෙසාලියං
විහරතිමහාෙවනකූටාගාරසාලායං.වතනවඛොපනසමවයනභගොභික්ඛූනං 

අවනකපරියාවයනඅසුභකථංකවථති, අසුභායෙණ්ණංභාසති, අසුභභාෙනාය

ෙණ්ණං භාසති, ආදිස්ස ආදිස්ස අසුභසමාපත්තියා ෙණ්ණං භාසති. අථ වඛො

භගොභික්ඛූආමන්වතසි – ‘‘ඉච්ඡාමහං, භික්ඛවෙ, අද්ධමාසං පටිසල්ලීයිතුං.

නම්හි වකනචි උපසඞ්කමිතබ්වබො, අඤ්ඤත්ර එවකන

පිණ්ඩපාතනීහාරවකනා’’ති. ‘‘එෙං, භන්වත’’ති, වඛො වත භික්ඛූ භගෙවතො 

පටිස්සුණත්ො නාස්සුධ වකොචි භගෙන්තං උපසඞ්කමති, අඤ්ඤත්ර එවකන 
පිණ්ඩපාතනීහාරවකන. භික්ඛූ – ‘‘භගො වඛො අවනකපරියාවයන අසුභකථං

කවථති, අසුභාය ෙණ්ණං භාසති, අසුභභාෙනාය ෙණ්ණං භාසති, ආදිස්ස

ආදිස්සඅසුභසමාපත්තියාෙණ්ණංභාසතී’’ති (වත) [( ) (?) එෙමුපරිපිඊදිවසසු
ඨාවනසු] අවනකාකාරවෙොකාරං අසුභභාෙනානුවයොගමනුයුත්තාවිහරන්ති.වත
සවකනකාවයනඅට්ටීයන්තිහරායන්ති ජිගුච්ඡන්ති.වසයයථාපිනාමඉත්ථීො
පුරිවසො ො දහවරො යුො මණ්ඩනකජාතිවකො සීසංන්හාවතො අහිකුණවපන ො
කුක්කුරකුණවපනොමනුස්සකුණවපනොකණ්වඨආසත්වතන අට්ටීවයයය

හරාවයයය ජිගුච්වඡයය, එෙවමෙ වත භික්ඛූ සවකන කාවයන අට්ටීයන්තා 

හරායන්තා ජිගුච්ඡන්තා අත්තනාපි අත්තානං ජීවිතා වෙොවරොවපන්ති, 

අඤ්ඤමඤ්ඤම්පි ජීවිතා වෙොවරොවපන්ති, මිගලණ්ඩිකම්පි සමණකුත්තකං 

උපසඞ්කමිත්ොඑෙංෙදන්ති–‘‘සාධුවනො, ආවුවසො, ජීවිතාවෙොවරොවපහි. ඉදං
වත පත්තචීෙරං භවිස්සතී’’ති. අථ වඛො මිගලණ්ඩිවකො සමණකුත්තවකො
පත්තචීෙවරහි භවටො සම්බහුවල භික්ඛූ ජීවිතා වෙොවරොවපත්ො වලොහිතකං 

[වලොහිතගතං(ක.)] අසිංආදායවයනෙග්ගමුදානදීවතනුපසඞ්කමි. 

163. අථ වඛො මිගලණ්ඩිකස්ස සමණකුත්තකස්ස වලොහිතකං තං අසිං 

වධොෙන්තස්සඅහුවදෙකුක්කුච්චංඅහුවිප්පටිසාවරො–‘‘අලාභාෙතවම, නෙත

වමලාභා; දුල්ලද්ධං ෙත වම, නෙත වමසුලද්ධං. බහුං ෙතමයා අපුඤ්ඤං 

පසුතං, වයොහංභික්ඛූසීලෙන්වතකලයාණධම්වමජීවිතාවෙොවරොවපසි’’න්ති.
අථ වඛො අඤ්ඤතරා මාරකායිකා වදෙතා අභිජ්ජමාවන උදවක ආගන්ත්ො

මිගලණ්ඩිකං සමණකුත්තකං එතදවෙොච – ‘‘සාධු සාධු සප්පුරිස, ලාභා වත

සප්පුරිස, සුලද්ධංවතසප්පුරිස.බහුං තයාසප්පුරිසපුඤ්ඤංපසුතං, යංත්ෙං
අතිණ්වණ තාවරසී’’ති. අථ වඛො මිගලණ්ඩිවකො සමණකුත්තවකො – ‘‘ලාභා

තරවම, සුලද්ධංතරවම, බහුං තරමයා පුඤ්ඤංපසුතං, අතිණ්වණොතරාහං
තාවරමී’’ති තිණ්හං අසිං ආදාය විහාවරන විහාරං පරිවෙවණන පරිවෙණං
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උපසඞ්කමිත්ොඑෙංෙවදති–‘‘වකොඅතිණ්වණො, කංතාවරමී’’ති? තත්ථ වය
වතභික්ඛූඅවීතරාගාවතසංතස්මිංසමවයවහොතිවයෙභයංවහොතිඡම්භිතත්තං
වහොති වලොමහංවසො. වය පන වත භික්ඛූ වීතරාගා වතසං තස්මිං සමවය න
වහොති භයං න වහොති ඡම්භිතත්තං න වහොති වලොමහංවසො. අථ වඛො
මිගලණ්ඩිවකො සමණකුත්තවකො එකම්පි භික්ඛුං එකාවහන ජීවිතා

වෙොවරොවපසි, ද්වෙපි භික්ඛූ එකාවහන ජීවිතා වෙොවරොවපසි, තවයොපි භික්ඛූ

එකාවහන ජීවිතා වෙොවරොවපසි, චත්තාවරොපි භික්ඛූ එකාවහන ජීවිතා

වෙොවරොවපසි, පඤ්චපි භික්ඛූ එකාවහන ජීවිතා වෙොවරොවපසි, දසපි භික්ඛූ

එකාවහන ජීවිතාවෙොවරොවපසි, වීසම්පිභික්ඛූඑකාවහනජීවිතාවෙොවරොවපසි, 

තිංසම්පිභික්ඛූ එකාවහනජීවිතාවෙොවරොවපසි, චත්තාලීසම්පිභික්ඛූඑකාවහන

ජීවිතා වෙොවරොවපසි, පඤ්ඤාසම්පි භික්ඛූ එකාවහන ජීවිතා වෙොවරොවපසි, 

සට්ඨිම්පිභික්ඛූඑකාවහනජීවිතා වෙොවරොවපසි. 

164. අථවඛොභගොතස්සඅද්ධමාසස්සඅච්චවයනපටිසල්ලානා වුට්ඨිවතො

ආයස්මන්තංආනන්දංආමන්වතසි – ‘‘තංනුවඛො, ආනන්ද, තනුභූවතො විය 

භික්ඛුසඞ්වඝො’’ති? ‘‘තථාහිපන, භන්වත, භගොභික්ඛූනංඅවනකපරියාවයන 

අසුභකථං කවථති, අසුභාය ෙණ්ණං භාසති, අසුභභාෙනාය ෙණ්ණං භාසති, 

ආදිස්ස ආදිස්ස අසුභසමාපත්තියා ෙණ්ණං භාසති. වත ච, භන්වත, භික්ඛූ –

‘භගො වඛො අවනකපරියාවයන අසුභකථං කවථති, අසුභාය ෙණ්ණං භාසති, 

අසුභභාෙනාය ෙණ්ණං භාසති, ආදිස්ස ආදිස්ස අසුභසමාපත්තියා ෙණ්ණං

භාසතී’ති, වත අවනකාකාරවෙොකාරං අසුභභාෙනානුවයොගමනුයුත්තා
විහරන්ති.වතසවකනකාවයනඅට්ටීයන්තිහරායන්ති ජිගුච්ඡන්ති.වසයයථාපි
නාම ඉත්ථී ො පුරිවසො ො දහවරො යුො මණ්ඩනකජාතිවකො සීසංන්හාවතො
අහිකුණවපන ො කුක්කුරකුණවපන ො මනුස්සකුණවපන ො කණ්වඨ

ආසත්වතනඅට්ටීවයයයහරාවයයයජිගුච්වඡයය, එෙවමෙවතභික්ඛූසවකන 
කාවයන අට්ටීයන්තා හරායන්තා ජිගුච්ඡන්තා අත්තනාපි අත්තානං ජීවිතා

වෙොවරොවපන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤම්පි ජීවිතා වෙොවරොවපන්ති, මිගලණ්ඩිකම්පි 

සමණකුත්තකං උපසඞ්කමිත්ො එෙං ෙදන්ති – ‘සාධු වනො, ආවුවසො, ජීවිතා

වෙොවරොවපහි. ඉදං වත පත්තචීෙරං භවිස්සතී’ති. අථ වඛො, භන්වත, 

මිගලණ්ඩිවකො සමණකුත්තවකො පත්තචීෙවරහි භවටො එකම්පි භික්ඛුං
එකාවහන ජීවිතා වෙොවරොවපසි…වප.… සට්ඨිම්පි භික්ඛූ එකාවහන ජීවිතා

වෙොවරොවපසි. සාධු, භන්වත, භගො අඤ්ඤං පරියායං ආචික්ඛතු යථායං

භික්ඛුසඞ්වඝො අඤ්ඤාය සණ්ඨවහයයා’’ති. ‘‘වතනහානන්ද, යාෙතිකා භික්ඛූ
වෙසාලිං උපනිස්සාය විහරන්ති වත සබ්වබ උපට්ඨානසාලායං

සන්නිපාවතහී’’ති. ‘‘එෙං, භන්වත’’ති, වඛො ආයස්මා ආනන්වදො භගෙවතො
පටිස්සුණත්ො යාෙතිකා භික්ඛූ වෙසාලිං උපනිස්සාය විහරන්ති වත සබ්වබ

උපට්ඨානසාලායං සන්නිපාවතත්ො වයන භගො වතනුපසඞ්කමි; 
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උපසඞ්කමිත්ො භගෙන්තං එතදවෙොච – ‘‘සන්නිපතිවතො, භන්වත 

භික්ඛුසඞ්වඝො; යස්සදානි, භන්වත, භගොකාලංමඤ්ඤතී’’ති. 

165. අථ වඛො භගො වයන උපට්ඨානසාලා වතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්ො පඤ්ඤත්වත ආසවන නිසීදි. නිසජ්ජ වඛො භගො භික්ඛූ

ආමන්වතසි – ‘‘අයම්පි වඛො, භික්ඛවෙ, ආනාපානස්සතිසමාධ භාවිවතො
බහුලීකවතො සන්වතො වචෙ පණීවතො ච අවසචනවකො ච සුවඛො ච විහාවරො
උප්පන්නුප්පන්වන ච පාපවක අකුසවල ධම්වම ඨානවසො අන්තරධාවපති

වූපසවමති. වසයයථාපි, භික්ඛවෙ, ගිම්හානං පච්ඡිවම මාවස උහතං [ඌහතං
(ක.)] රවජොජල්ලං තවමනං මහා අකාලවමවඝො ඨානවසො අන්තරධාවපති

වූපසවමති, එෙවමෙ වඛො, භික්ඛවෙ, ආනාපානස්සතිසමාධ භාවිවතො
බහුලීකවතො සන්වතො වචෙ පණීවතො ච අවසචනවකො ච සුවඛො ච විහාවරො 
උප්පන්නුප්පන්වන ච පාපවක අකුසවල ධම්වම ඨානවසො අන්තරධාවපති

වූපසවමති. කථං භාවිවතො ච, භික්ඛවෙ, ආනාපානස්සතිසමාධ කථං
බහුලීකවතො සන්වතො වචෙ පණීවතො ච අවසචනවකො ච සුවඛො ච විහාවරො
උප්පන්නුප්පන්වන ච පාපවක අකුසවල ධම්වම ඨානවසො අන්තරධාවපති 

වූපසවමති? ඉධ, භික්ඛවෙ, භික්ඛු අරඤ්ඤගවතො ො රුක්ඛමූලගවතො ො
සුඤ්ඤාගාරගවතො ො නිසීදති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්ො උජුං කායං පණධාය
පරිමුඛංසතිංඋපට්ඨවපත්ො.වසො සවතොෙඅස්සසතිසවතොපස්සසති.දීඝංො

අස්සසන්වතො දීඝං අස්සසාමීති පජානාති, දීඝං ො පස්සසන්වතො දීඝං

පස්සසාමීති පජානාති. රස්සං ො අස්සසන්වතො රස්සං අස්සසාමීති පජානාති, 
රස්සං ො පස්සසන්වතො රස්සං පස්සසාමීති පජානාති. සබ්බකායප්පටිසංවෙදී
අස්සසිස්සාමීති සික්ඛති. සබ්බකායප්පටිසංවෙදී පස්සසිස්සාමීති සික්ඛති.
පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං අස්සසිස්සාමීති සික්ඛති. පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං
පස්සසිස්සාමීති සික්ඛති. පීතිප්පටිසංවෙදී අස්සසිස්සාමීති සික්ඛති.
පීතිප්පටිසංවෙදී පස්සසිස්සාමීති සික්ඛති. සුඛප්පටිසංවෙදී අස්සසිස්සාමීති
සික්ඛති. සුඛප්පටිසංවෙදී පස්සසිස්සාමීති සික්ඛති. චිත්තසඞ්ඛාරප්පටිසංවෙදී 
අස්සසිස්සාමීති සික්ඛති. චිත්තසඞ්ඛාරප්පටිසංවෙදී පස්සසිස්සාමීති සික්ඛති.
පස්සම්භයංචිත්තසඞ්ඛාරංඅස්සසිස්සාමීතිසික්ඛති. පස්සම්භයංචිත්තසඞ්ඛාරං
පස්සසිස්සාමීති සික්ඛති. චිත්තප්පටිසංවෙදී අස්සසිස්සාමීති සික්ඛති.
චිත්තප්පටිසංවෙදී පස්සසිස්සාමීති සික්ඛති. අභිප්පවමොදයං චිත්තං…වප.…
සමාදහං චිත්තං…වප.…විවමොචයං චිත්තං…වප.… අනිච්චානුපස්සී…වප.…
විරාගානුපස්සී…වප.… නිවරොධානුපස්සී…වප.… පටිනිස්සග්ගානුපස්සී 
අස්සසිස්සාමීති සික්ඛති. පටිනිස්සග්ගානුපස්සී පස්සසිස්සාමීති සික්ඛති. එෙං

භාවිවතො වඛො, භික්ඛවෙ, ආනාපානස්සතිසමාධ එෙං බහුලීකවතො සන්වතො
වචෙ පණීවතො ච අවසචනවකො ච සුවඛො ච විහාවරො උප්පන්නුප්පන්වන ච
පාපවකඅකුසවලධම්වමඨානවසොඅන්තරධාවපතිවූපසවමතී’’ති. 
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166. අථ වඛො භගො එතස්මිං නිදාවන එතස්මිං පකරවණ භික්ඛුසඞ්ඝං

සන්නිපාතාවපත්ොභික්ඛූපටිපුච්ඡි–‘‘සච්චංතර, භික්ඛවෙ, භික්ඛූඅත්තනාපි

අත්තානං ජීවිතා වෙොවරොවපන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤම්පි ජීවිතා වෙොවරොවපන්ති

මිගලණ්ඩිකම්පි සමණකුත්තකං උපසඞ්කමිත්ො එෙං ෙදන්ති – ‘සාධු වනො, 

ආවුවසො, ජීවිතා වෙොවරොවපහි, ඉදං වත පත්තචීෙරං භවිස්සතී’’’ති? ‘‘සච්චං, 

භගො’’ති.විගරහිබුද්වධොභගො– ‘‘අනනුච්ඡවිකං, භික්ඛවෙ, වතසංභික්ඛූනං
අනනුවලොමිකංඅප්පටිරූපංඅස්සාමණකං අකප්පියංඅකරණීයං.කථඤ්හිනාම

වත, භික්ඛවෙ, භික්ඛූ අත්තනාපි අත්තානං ජීවිතා වෙොවරොවපස්සන්ති, 

අඤ්ඤමඤ්ඤම්පි ජීවිතා වෙොවරොවපස්සන්ති, මිගලණ්ඩිකම්පි සමණකුත්තකං

උපසඞ්කමිත්ො එෙං ෙක්ඛන්ති – ‘සාධු වනො, ආවුවසො, ජීවිතා වෙොවරොවපහි, 

ඉදං වත පත්තචීෙරං භවිස්සතී’ති. වනතං, භික්ඛවෙ, අප්පසන්නානං ො

පසාදාය…වප.… එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

167. ‘‘කයො පන භික් ඛු ෙඤ් චිච් ච මනුේ ෙවිග් ග ං ජීවිතා කෙොකරොකපයය 

ෙ  ථ ාරෙං ොේ ෙ පරිකයකෙයය, අයම් පි පාරාජිකෙො ක ොති අෙංොකෙො’’ති. 

එෙඤ්චිදංභගෙතාභික්ඛූනංසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තංවහොති. 

168. වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොඋපාසවකොගිලාවනොවහොති.
තස්ස පජාපති අභිරූපා වහොති දස්සනීයා පාසාදිකා. ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූතස්සා
ඉත්ථියා පටිබද්ධචිත්තාවහොන්ති.අථවඛොඡබ්බග්ගියානංභික්ඛූනංඑතදවහොසි

– ‘‘සවච වඛො වසො, ආවුවසො, උපාසවකො ජීවිස්සති න මයං තං ඉත්ථිං

ලභිස්සාම. හන්ද මයං, ආවුවසො, තස්ස උපාසකස්ස මරණෙණ්ණං
සංෙණ්වණමා’’ති. අථ වඛො ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ වයන වසො උපාසවකො

වතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්ොතංඋපාසකංඑතදවෙොචුං – ‘‘ත්ෙංවඛොසි, 

උපාසක, කතකලයාවණො කතකුසවලො කතභීරුත්තාවණො අකතපාවපො

අකතලුද්වදො අකතතබ්බිවසො. කතං තයා කලයාණං, අකතං තයා පාපං. තං
තුය්හිමිනා පාපවකන දුජ්ජීවිවතන! මතං වත ජීවිතා වසවයයො. ඉවතො ත්ෙං
කාලඞ්කවතොකායස්සවභදාපරං මරණාසුගතිංසග්ගංවලොකංඋපපජ්ජිස්සසි.
තත්ථ දිබ්වබහි පඤ්චහි කාමගුවණහි සමප්පිවතො සමඞ්ගීභූවතො
පරිචාවරස්සසී’’ති. 

169. අථ වඛො වසො උපාසවකො – ‘‘සච්චං වඛො අයයා ආහංසු. අහඤ්හි 
කතකලයාවණො කතකුසවලො කතභීරුත්තාවණො අකතපාවපො අකතලුද්වදො

අකතතබ්බිවසො. කතං මයා කලයාණං, අකතං මයා පාපං. තං මය්හිමිනා
පාපවකන දුජ්ජීවිවතන! මතං වම ජීවිතා වසවයයො. ඉවතො අහංකාලඞ්කවතො
කායස්ස වභදා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං වලොකං උපපජ්ජිස්සාමි. තත්ථ

දිබ්වබහි පඤ්චහි කාමගුවණහි සමප්පිවතො සමඞ්ගීභූවතො පරිචාවරස්සාමී’’ති, 
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වසො අසප්පායානි වචෙ වභොජනානි භුඤ්ජි අසප්පායානි ච ඛාදනීයානි ඛාදි
අසප්පායානිචසායනීයානිසායිඅසප්පායානිචපානානිපිවි.තස්සඅසප්පායානි 

වචෙවභොජනානිභුඤ්ජවතොඅසප්පායානිචඛාදනීයානිඛාදවතොඅසප්පායානිච
සායනීයානිසායවතො අසප්පායානිචපානානිපිෙවතොඛවරොආබාවධොඋප්පජ්ජි.
වසො වතවනෙ ආබාවධන කාලමකාසි. තස්ස පජාපති උජ්ොයති ඛියයති
විපාවචති – ‘‘අලජ්ජිවනො ඉවම සමණා සකයපුත්තියා දුස්සීලා මුසාොදිවනො.
ඉවම හි නාම ධම්මචාරිවනො සමචාරිවනො බ්රහ්මචාරිවනො සච්චොදිවනො 
සීලෙන්වතොකලයාණධම්මාපටිජානිස්සන්ති!නත්ථිඉවමසංසාමඤ්ඤංනත්ථි

ඉවමසං බ්රහ්මඤ්ඤං, නට්ඨං ඉවමසං සාමඤ්ඤංනට්ඨං ඉවමසං බ්රහ්මඤ්ඤං, 

කුවතො ඉවමසං සාමඤ්ඤං කුවතො ඉවමසං බ්රහ්මඤ්ඤං, අපගතා ඉවම
සාමඤ්ඤා අපගතා ඉවම බ්රහ්මඤ්ඤා. ඉවම වම සාමිකස්ස මරණෙණ්ණං
සංෙණ්වණසුං. ඉවමහි වම සාමිවකො මාරිවතො’’ති. අඤ්වඤපි මනුස්සා
උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති විපාවචන්ති – ‘‘අලජ්ජිවනො ඉවම සමණා
සකයපුත්තියාදුස්සීලාමුසාොදිවනො.ඉවමහිනාමධම්මචාරිවනොසමචාරිවනො 
බ්රහ්මචාරිවනො සච්චොදිවනො සීලෙන්වතො කලයාණධම්මා පටිජානිස්සන්ති!

නත්ථි ඉවමසං සාමඤ්ඤං නත්ථි ඉවමසං බ්රහ්මඤ්ඤං, නට්ඨං ඉවමසං

සාමඤ්ඤං නට්ඨං ඉවමසං බ්රහ්මඤ්ඤං, කුවතො ඉවමසං සාමඤ්ඤං කුවතො

ඉවමසංබ්රහ්මඤ්ඤං, අපගතාඉවමසාමඤ්ඤා අපගතාඉවමබ්රහ්මඤ්ඤා.ඉවම
උපාසකස්ස මරණෙණ්ණං සංෙණ්වණසුං. ඉවමහි උපාසවකො මාරිවතො’’ති.
අස්වසොසුං වඛො භික්ඛූ වතසං මනුස්සානං උජ්ොයන්තානං ඛියයන්තානං 
විපාවචන්තානං.වයවතභික්ඛූඅප්පිච්ඡා…වප.…වතඋජ්ොයන්තිඛියයන්ති 

විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ උපාසකස්ස මරණෙණ්ණං 
සංෙණ්ණස්සන්තී’’ති! 

170. අථ වඛො වත භික්ඛූ ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ අවනකපරියාවයන

විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං…වප.… ‘‘සච්චං තර තුම්වහ, 

භික්ඛවෙ, උපාසකස්ස මරණෙණ්ණං සංෙණ්වණථා’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති.

විගරහි බුද්වධො භගො – ‘‘අනනුච්ඡවිකං, වමොඝපුරිසා, අනනුවලොමිකං

අප්පටිරූපං අස්සාමණකං අකප්පියං අකරණීයං. කථඤ්හි නාම තුම්වහ, 

වමොඝපුරිසා, උපාසකස්ස මරණෙණ්ණංසංෙණ්ණස්සථ!වනතං, වමොඝපුරිසා, 

අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.… එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, ඉමං සික්ඛාපදං 

උද්දිවසයයාථ – 

171. ‘‘කයො පන භික් ඛු ෙඤ් චිච් ච මනුේ ෙවිග් ග ං ජීවිතා කෙොකරොකපයය 

ෙ  ථ ාරෙං ොේ ෙ පරිකයකෙයය මරණෙණ් ණං ො ෙංෙණ් කණයය මරණාය ො 

ෙමාදකපයය – ‘අම් කභො පුරිෙ, කං තුය් හිමිනා පාපකෙන දුජ් ජීවිකතන, මතං කත 

ජීවිතා කෙකයයො’ති, ඉති චි  තමකනො චි  තේ ෙප් කපො අකනෙපරියාකයන 
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මරණෙණ් ණං ො ෙංෙණ් කණයය, මරණාය ො ෙමාදකපයය, අයම් පි පාරාජිකෙො 

ක ොති අෙංොකෙො’’ති. 

172. කයො පනාති වයො යාදිවසො…වප.… භික් ඛූති…වප.… අයං ඉමස්මිං
අත්වථඅධප්වපවතොභික්ඛූති. 

ෙඤ ්චිච් චාතිජානන්වතොසඤ්ජානන්වතො වචච්චඅභිවිතරිත්ොවීතික්කවමො. 

මනුේ ෙවිග් ගක ො නාමයං මාතුකුච්ඡිස්මිංපඨමංචිත්තංඋප්පන්නංපඨමං

විඤ්ඤාණංපාතුභූතං, යාෙමරණකාලා එත්ථන්තවරඑවසොමනුස්සවිග්ගවහො
නාම. 

ජීවිතා කෙොකරොකපයයාති ජීවිතින්ද්රියං උපච්ඡින්දති උපවරොවධති සන්තතිං
විවකොවපති. 

ෙ  ථ ාරෙං ොේ ෙ පරිකයකෙයයාති අසිං ො සත්තිං ො වභණ්ඩිං ො 

[වභන්දිංො(ක.)] ලගුළංො [සූලංොලගුළංො(සයා.)] පාසාණංොසත්ථංො
විසංො රජ්ජුංො. 

මරණෙණ් ණං ො ෙංෙණ් කණයයාති ජීවිවත ආදීනෙං දස්වසති, මරවණ
ෙණ්ණංභණති. 

මරණාය ො ෙමාදකපයයාති සත්ථං ො ආහර, විසං ො ඛාද, රජ්ජුයා ො
උබ්බන්ධත්ොකාලඞ්කවරොහීති. 

අම් කභො පුරිොතිආලපනාධෙචනවමතං. 

කං තුය් හිමිනා පාපකෙන දුජ් ජීවිකතනාති පාපකං නාම ජීවිතං අඩ්ොනං 

ජීවිතං උපාදාය දලිද්දානං ජීවිතං පාපකං ලාමකං, සධනානං ජීවිතං උපාදාය

අධනානංජීවිතං පාපකං, වදොනංජීවිතංඋපාදායමනුස්සානංජීවිතංපාපකං. 

දුජ් ජීවිතං නාම හත්ථච්ඡින්නස්ස පාදච්ඡින්නස්ස හත්ථපාදච්ඡින්නස්ස

කණ්ණච්ඡින්නස්ස නාසච්ඡින්නස්ස කණ්ණනාසච්ඡින්නස්ස, ඉමිනා ච
පාපවකනඉමිනාචදුජ්ජීවිවතනමතංවතජීවිතා වසවයයොති. 

ඉති චි  තමකනොතියංචිත්තංතංමවනො, යං මවනොතංචිත්තං. 

චි  තේ ෙප් කපොතිමරණසඤ්ඤීමරණවචතවනො මරණාධප්පාවයො. 

අකනෙපරියාකයනාතිඋච්චාෙවචහි ආකාවරහි. 
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මරණෙණ් ණං ො ෙංෙණ් කණයයාති ජීවිවත ආදීනෙං දස්වසති, මරවණ
ෙණ්ණං භණති – ‘‘ඉවතො ත්ෙං කාලඞ්කවතො කායස්ස වභදා පරං මරණා 

සුගතිං සග්ගං වලොකං උපපජ්ජිස්සසි, තත්ථ දිබ්වබහි පඤ්චහි කාමගුවණහි
සමප්පිවතො සමඞ්ගීභූවතොපරිචාවරස්සසී’’ති. 

මරණාය ො ෙමාදකපයයාති සත්ථං ො ආහර, විසං ො ඛාද, රජ්ජුයා ො

උබ්බන්ධත්ොකාලඞ්කවරොහි, වසොබ්වභොනරවකොපපාවත ොපපතාති. 

අයම් පීතිපුරිවමඋපාදායවුච්චති. 

පාරාජිකෙො ක ොතීති වසයයථාපි නාම පුථුසිලා ද්විධා භින්නා [ද්වෙධා

භින්නා (සයා.)] අප්පටිසන්ධකා වහොති, එෙවමෙ භික්ඛු සඤ්චිච්ච
මනුස්සවිග්ගහං ජීවිතා වෙොවරොවපත්ො අස්සමවණො වහොති අසකයපුත්තිවයො.
වතනවුච්චති–‘පාරාජිවකොවහොතී’ති. 

අෙංොකෙොති සංොවසො නාමඑකකම්මංඑකුද්වදවසොසමසික්ඛතා– එවසො

සංොවසොනාම.වසොවතනසද්ධංනත්ථි, වතනවුච්චතිඅසංොවසොති. 

173. සාමං, අධට්ඨාය, දූවතන, දූතපරංපරාය, විසක්තවයන දූවතන, 

ගතපච්චාගවතනදූවතන, අරවහොරවහොසඤ්ඤී, රවහොඅරවහොසඤ්ඤී, අරවහො

අරවහොසඤ්ඤී, රවහො රවහොසඤ්ඤී කාවයන සංෙණ්වණති, ොචාය

සංෙණ්වණති, කාවයන ොචාය සංෙණ්වණති, දූවතන සංෙණ්වණති, වලඛාය

සංෙණ්වණති, ඔපාතං අපස්වසනං, උපනික්ඛිපනං, වභසජ්ජං, රූපූපහාවරො, 

සද්දූපහාවරො, ගන්ධූපහාවරො, රසූපහාවරො, ව ොට්ඨබ්බූපහාවරො, ධම්මූපහාවරො, 

ආචික්ඛනා, අනුසාසනී, සඞ්වකතකම්මං, නිමිත්තකම්මන්ති. 

174. ොමන්තිසයංහනතිකාවයනො කායපටිබද්වධනොනිස්සග්ගිවයන
ො. 

අධිට් ඨායාති අධට්ඨහිත්ො ආණාවපති – ‘‘එෙං විජ්ෙ, එෙං පහර, එෙං
ඝාවතහී’’ති. 

භික්ඛු භික්ඛුං ආණාවපති – ‘‘ඉත්ථන්නාමං ජීවිතා වෙොවරොවපහී’’ති, 

ආපත්තිදුක්කටස්ස.වසොතංමඤ්ඤමාවනොතංජීවිතාවෙොවරොවපති, ආපත්ති
උභින්නංපාරාජිකස්ස. 

භික්ඛු භික්ඛුං ආණාවපති – ‘‘ඉත්ථන්නාමං ජීවිතා වෙොවරොවපහී’’ති, 

ආපත්ති දුක්කටස්ස. වසො තං මඤ්ඤමාවනො අඤ්ඤං ජීවිතා වෙොවරොවපත්ති, 
මූලට්ඨස්ස අනාපත්ති.ෙධකස්සආපත්තිපාරාජිකස්ස. 
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භික්ඛු භික්ඛුං ආණාවපති – ‘‘ඉත්ථන්නාමං ජීවිතා වෙොවරොවපහී’’ති, 

ආපත්ති දුක්කටස්ස. වසො අඤ්ඤං මඤ්ඤමාවනො තං ජීවිතා වෙොවරොවපති, 

ආපත්තිඋභින්නං පාරාජිකස්ස. 

භික්ඛු භික්ඛුං ආණාවපති – ‘‘ඉත්ථන්නාමං ජීවිතා වෙොවරොවපහී’’ති, 

ආපත්තිදුක්කටස්ස.වසොඅඤ්ඤංමඤ්ඤමාවනොඅඤ්ඤංජීවිතා වෙොවරොවපති; 

මූලට්ඨස්සඅනාපත්ති, ෙධකස්සආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

භික්ඛු භික්ඛුං ආණාවපති – ‘‘ඉත්ථන්නාමස්ස පාෙද – ‘ඉත්ථන්නාවමො

ඉත්ථන්නාමස්ස පාෙදතු – ඉත්ථන්නාවමො ඉත්ථන්නාමං ජීවිතා

වෙොවරොවපතූ’’’ති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. වසො ඉතරස්ස ආවරොවචති, ආපත්ති

දුක්කටස්ස. ෙධවකො පටිග්ගණ්හාති, මූලට්ඨස්සආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. වසො

තංජීවිතාවෙොවරොවපති, ආපත්තිසබ්වබසං පාරාජිකස්ස. 

භික්ඛු භික්ඛුං ආණාවපති – ‘‘ඉත්ථන්නාමස්ස පාෙද – ‘ඉත්ථන්නාවමො
ඉත්ථන්නාමස්ස පාෙදතු – ඉත්ථන්නාවමො ඉත්ථන්නාමං ජීවිතා 

වෙොවරොවපතූ’’’ති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. වසො අඤ්ඤං ආණාවපති, ආපත්ති

දුක්කටස්ස. ෙධවකො පටිග්ගණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. වසො තං ජීවිතා

වෙොවරොවපති, මූලට්ඨස්ස අනාපත්ති; ආණාපකස්ස ච ෙධකස්ස ච ආපත්ති
පාරාජිකස්ස. 

භික්ඛු භික්ඛුං ආණාවපති – ‘‘ඉත්ථන්නාමං ජීවිතා වෙොවරොවපහී’’ති, 
ආපත්තිදුක්කටස්ස.වසොගන්ත්ොපුනපච්චාගච්ඡති–‘‘නාහංසක්වකොමිතං
ජීවිතා වෙොවරොවපතු’’න්ති. වසො පුනආණාවපති – ‘‘යදා සක්වකොසිතදා තං

ජීවිතා වෙොවරොවපහී’’ති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. වසො තං ජීවිතා වෙොවරොවපති, 
ආපත්තිඋභින්නංපාරාජිකස්ස. 

භික්ඛු භික්ඛුං ආණාවපති – ‘‘ඉත්ථන්නාමං ජීවිතා වෙොවරොවපහී’’ති, 

ආපත්ති දුක්කටස්ස. වසො ආණාවපත්ො විප්පටිසාරී න සාවෙති – ‘‘මා

ඝාවතහී’’ති.වසොතංජීවිතාවෙොවරොවපති, ආපත්තිඋභින්නංපාරාජිකස්ස. 

භික්ඛු භික්ඛුං ආණාවපති – ‘‘ඉත්ථන්නාමං ජීවිතා වෙොවරොවපහී’’ති, 

ආපත්ති දුක්කටස්ස. වසො ආණාවපත්ො විප්පටිසාරී සාවෙති – ‘‘මා

ඝාවතහී’’ති. වසො – ‘‘ආණත්වතො අහං තයා’’ති තං ජීවිතා වෙොවරොවපති, 
මූලට්ඨස්සඅනාපත්ති.ෙධකස්සආපත්ති පාරාජිකස්ස. 
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භික්ඛු භික්ඛුං ආණාවපති – ‘‘ඉත්ථන්නාමං ජීවිතා වෙොවරොවපහී’’ති, 
ආපත්ති දුක්කටස්ස. වසො ආණාවපත්ො විප්පටිසාරී සාවෙති – ‘‘මා

ඝාවතහී’’ති.වසො සාධූතිඔරමති, උභින්නංඅනාපත්ති. 

175. අරවහො රවහොසඤ්ඤී උල්ලපති – ‘‘අවහො ඉත්ථන්නාවමො හවතො 

අස්සා’’ති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. රවහො අරවහොසඤ්ඤී උල්ලපති – ‘‘අවහො

ඉත්ථන්නාවමො හවතො අස්සා’’ති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. අරවහො අරවහොසඤ්ඤී

උල්ලපති – ‘‘අවහො ඉත්ථන්නාවමො හවතො අස්සා’’ති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. 

රවහො රවහොසඤ්ඤී උල්ලපති – ‘‘අවහො ඉත්ථන්නාවමො හවතො අස්සා’’ති, 
ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

ොකයන ෙංෙණ් කණති නාමකාවයනවිකාරංකවරොති – ‘‘වයොඑෙංමරති

වසොධනංොලභතියසංොලභතිසග්ගංොගච්ඡතී’’ති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.

තාය සංෙණ්ණනාය මරිස්සාමීති දුක්ඛං වෙදනං උප්පාවදති, ආපත්ති 

ථුල්ලච්චයස්ස.මරති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

ොචාය ෙංෙණ් කණති නාමොචායභණති–‘‘වයො එෙං මරතිවසොධනං ො

ලභති යසං ො ලභති සග්ගං ො ගච්ඡතී’’ති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. තාය

සංෙණ්ණනායමරිස්සාමීතිදුක්ඛංවෙදනංඋප්පාවදති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස.

මරති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

ොකයන ොචාය ෙංෙණ් කණති නාමකාවයනච විකාරංකවරොති, ොචායච
භණති – ‘‘වයො එෙං මරති වසො ධනං ො ලභති යසං ො ලභති සග්ගං ො 

ගච්ඡතී’’ති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. තාය සංෙණ්ණනාය මරිස්සාමීති දුක්ඛං

වෙදනං උප්පාවදති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස.මරති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

දූකතන ෙංෙණ් කණති නාමදූතස්සසාසනං ආවරොවචති–‘‘වයොඑෙංමරති

වසොධනංොලභතියසංොලභතිසග්ගංොගච්ඡතී’’ති, ආපත්තිදුක්කටස්ස.

දූතස්ස සාසනං සුත්ො මරිස්සාමීති දුක්ඛං වෙදනං උප්පාවදති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස.මරති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

176. කල්ඛාය ෙංෙණ් කණති නාමවලඛං ඡින්දති– ‘‘වයොඑෙංමරතිවසො

ධනංොලභතියසංොලභතිසග්ගංොගච්ඡතී’’ති, අක්ඛරක්ඛරායආපත්ති

දුක්කටස්ස. වලඛං පස්සිත්ොමරිස්සාමීති දුක්ඛංවෙදනං උප්පාවදති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස.මරති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

ඔපාතං නාමමනුස්සංඋද්දිස්සඔපාතං ඛනති–‘‘පපතිත්ොමරිස්සතී’’ති, 

ආපත්ති දුක්කටස්ස. පපතිවත දුක්ඛා වෙදනා උප්පජ්ජති, ආපත්ති 
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ථුල්ලච්චයස්ස.මරති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස.අවනොදිස්සඔපාතංඛනති–‘‘වයො

වකොචිපපතිත්ො මරිස්සතී’’ති, ආපත්තිදුක්කටස්ස.මනුස්වසොතස්මිංපපතති, 

ආපත්ති දුක්කටස්ස. පපතිවත දුක්ඛා වෙදනා උප්පජ්ජති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස. මරති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. යක්වඛො ො වපවතො ො 

තිරච්ඡානගතමනුස්සවිග්ගවහො ො තස්මිං පපතති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.

පපතිවත දුක්ඛා වෙදනා උප්පජ්ජති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. මරති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස. තිරච්ඡානගවතොතස්මිංපපතති, ආපත්තිදුක්කටස්ස.පපතිවත

දුක්ඛාවෙදනා උප්පජ්ජති, ආපත්තිදුක්කටස්ස.මරති, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

177. අපේ කෙනං නාමඅපස්වසවනසත්ථං ොඨවපතිවිවසනොමක්වඛති

දුබ්බලංොකවරොතිවසොබ්වභොනරවකොපපාවතොඨවපති– ‘‘පපතිත්ො

මරිස්සතී’’ති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. සත්වථන ො විවසන ො පපතිවතන ො 

දුක්ඛාවෙදනාඋප්පජ්ජති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස.මරති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

උපනික් ඛිපනං නාමඅසිංොසත්තිංො වභණ්ඩිංොලගුළංොපාසාණංො

සත්ථං ො විසං ො රජ්ජුං ො උපනික්ඛිපති – ‘‘ඉමිනා මරිස්සතී’’ති, ආපත්ති

දුක්කටස්ස. ‘‘වතන මරිස්සාමී’’ති දුක්ඛං වෙදනං උප්පාවදති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස.මරති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

කභෙජ් ජං නාමසප්පිංොනෙනීතංොවතලං ොමධුංො ාණතංොවදති–

‘‘ඉමංසායිත්ොමරිස්සතී’’ති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. තංසායිවතදුක්ඛාවෙදනා

උප්පජ්ජති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස.මරති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. 

178. රූපූප ාකරො නාමඅමනාපිකංරූපං උපසංහරතිභයානකංවභරෙං–

‘‘ඉමංපස්සිත්ොඋත්තසිත්ොමරිස්සතී’’ති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.තංපස්සිත්ො

උත්තසති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස.මරති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස.මනාපිකංරූපං

උපසංහරති [උපසංහරති වපමනීයං හදයඞ්ගමං (සයා.)] – ‘‘ඉමං පස්සිත්ො

අලාභවකන සුස්සිත්ො මරිස්සතී’’ති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. තං පස්සිත්ො

අලාභවකනසුස්සති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස.මරති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

ෙද් දූප ාකරො නාම අමනාපිකං සද්දං උපසංහරති භයානකං වභරෙං –

‘‘ඉමං සුත්ො උත්තසිත්ො මරිස්සතී’’ති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. තං සුත්ො

උත්තසති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. මරති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. මනාපිකං
සද්දංඋපසංහරතිවපමනීයංහදයඞ්ගමං–‘‘ඉමං සුත්ොඅලාභවකන සුස්සිත්ො

මරිස්සතී’’ති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. තං සුත්ො අලාභවකන සුස්සති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස.මරති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 
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ග් ධූප ාකරො නාම අමනාපිකං ගන්ධං උපසංහරති වජගුච්ඡං පාටිකුලයං 

[පටිකූලං (?)] – ‘‘ඉමං ඝායිත්ො වජගුච්ඡතා පාටිකුලයතා මරිස්සතී’’ති, 

ආපත්ති දුක්කටස්ස. තං ඝායිවත වජගුච්ඡතා පාටිකුලයතා දුක්ඛා වෙදනා

උප්පජ්ජති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. මරති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. මනාපිකං

ගන්ධං උපසංහරති – ‘‘ඉමං ඝායිත්ො අලාභවකන සුස්සිත්ො මරිස්සතී’’ති, 

ආපත්තිදුක්කටස්ස.තංඝායිත්ොඅලාභවකනසුස්සති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස.

මරති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

රසූප ාකරො නාම අමනාපිකං රසං උපසංහරති වජගුච්ඡං පාටිකුලයං 

[පටිකූලං (?)] – ‘‘ඉමං සායිත්ො වජගුච්ඡතා පාටිකුලයතා මරිස්සතී’’ති, 
ආපත්ති දුක්කටස්ස. තං සායිවත වජගුච්ඡතා පාටිකුලයතා දුක්ඛා වෙදනා

උප්පජ්ජති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. මරති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. මනාපිකං

රසං උපසංහරති – ‘‘ඉමං සායිත්ො අලාභවකන සුස්සිත්ො මරිස්සතී’’ති, 

ආපත්තිදුක්කටස්ස.තංසායිත්ොඅලාභවකනසුස්සති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස.

මරති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

ක ොට් ඨබ් බූප ාකරො නාම අමනාපිකං ව ොට්ඨබ්බං උපසංහරති

දුක්ඛසම් ස්සං ඛරසම් ස්සං – ‘‘ඉමිනා ුටට්වඨො මරිස්සතී’’ති, ආපත්ති

දුක්කටස්ස.වතනුටට්ඨස්සදුක්ඛාවෙදනා උප්පජ්ජති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස.

මරති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස.මනාපිකං ව ොට්ඨබ්බංඋපසංහරතිසුඛසම් ස්සං

මුදුසම් ස්සං–‘‘ඉමිනාුටට්වඨොඅලාභවකන සුස්සිත්ොමරිස්සතී’’ති, ආපත්ති

දුක්කටස්ස.වතනුටට්වඨො අලාභවකනසුස්සති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස.මරති, 
ආපත්ති පාරාජිකස්ස. 

ධම් මූප ාකරො නාම වනරයිකස්ස නිරයකථං කවථති – ‘‘ඉමං සුත්ො

උත්තසිත්ොමරිස්සතී’’ති, ආපත්තිදුක්කටස්ස.තං සුත්ොඋත්තසති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස. මරති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. කලයාණකම්මස්ස සග්ගකථං

කවථති – ‘‘ඉමං සුත්ො අධමුත්වතො මරිස්සතී’’ති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. තං

සුත්ො අධමුත්වතො මරිස්සාමීති දුක්ඛං වෙදනං උප්පාවදති, ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස.මරති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. 

179. ආචික් ඛනා නාමපුට්වඨොභණති–‘‘එෙංමරස්සු.වයොඑෙංමරතිවසො

ධනංොලභති යසංොලභතිසග්ගංොගච්ඡතී’’ති, ආපත්තිදුක්කටස්ස.තාය

ආචික්ඛනාය මරිස්සාමීති දුක්ඛං වෙදනං උප්පාවදති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස.

මරති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. 

අනුොෙනී නාම අපුට්වඨො භණති – ‘‘එෙං මරස්සු. වයො එෙං මරති වසො

ධනංොලභතියසංොලභතිසග්ගංොගච්ඡතී’’ති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.තාය
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අනුසාසනියා මරිස්සාමීති දුක්ඛං වෙදනං උප්පාවදති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස.

මරති, ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

ේ කෙතෙම් මං නාමසඞ්වකතංකවරොති පුවරභත්තංොපච්ඡාභත්තංො

රත්තිංොදිොො–‘‘වතනසඞ්වකවතනතංජීවිතා වෙොවරොවපහී’’ති, ආපත්ති

දුක්කටස්ස. වතන සඞ්වකවතන තං ජීවිතා වෙොවරොවපති, ආපත්ති උභින්නං

පාරාජිකස්ස. තං සඞ්වකතං පුවර ො පච්ඡා ො තං ජීවිතා වෙොවරොවපති, 

මූලට්ඨස්සඅනාපත්ති, ෙධකස්සආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

නිමි  තෙම් මං නාමනිමිත්තංකවරොති– ‘‘අක්ඛිංොනිඛණස්සාමිභමුකං

ො උක්ඛිපිස්සාමි සීසං ො උක්ඛිපිස්සාමි, වතන නිමිත්වතන තං ජීවිතා

වෙොවරොවපහී’’ති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. වතන නිමිත්වතන තං ජීවිතා 

වෙොවරොවපති, ආපත්තිඋභින්නංපාරාජිකස්ස.තංනිමිත්තංපුවරොපච්ඡාො

තංජීවිතා වෙොවරොවපති, මූලට්ඨස්සඅනාපත්ති, ෙධකස්සආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

අනාපත්ති අසඤ්චිච්ච අජානන්තස්ස නමරණාධප්පායස්ස උම්මත්තකස්ස 

[උම්මත්තකස්සඛිත්තචිත්තස්සවෙදනාට්ටස්ස (සයා.)] ආදිකම්මිකස්සාති. 

මනුස්සවිග්ගහපාරාජිකම්හිපඨමභාණොවරොනිට්ඨිවතො. 

විනීතෙ  ථුඋද් දානගාථා 

සංෙණ්ණනා නිසීදන්වතො, මුසවලොදුක්ඛවලනච; 

වුඩ්ෙපබ්බජිතාභිසන්වනො, අග්ගවීමංසනාවිසං. 

තවයො චෙත්ථුකම්වමහි, ඉට්ඨකාහිපවරතවයො; 

ොසීවගොපානසීවචෙ, අට්ටවකොතරණංපති. 

වසදංනත්ථුඤ්චසම්බාවහො, න්හාපනබ්භඤ්ජවනනච; 

උට්ඨාවපන්වතොනිපාවතන්වතො, අන්නපාවනනමාරණං. 

ජාරගබ්වභොසපත්තීච, මාතාපුත්තංඋවභොෙධ; 

උවභො නමියයවරමද්දා, තාපංෙඤ්ො විජායිනී. 

පවතොදංනිග්ගවහයක්වඛො, ොළයක්ඛඤ්චපාහිණ; 

තංමඤ්ඤමාවනොපහරි, සග්ගඤ්චනිරයංභවණ. 

ආළවියාතවයොරුක්ඛා, දාවයහිඅපවරතවයො; 

මාතලවමසිනතුය්හං, තක්කංවසොවීරවකනචාති. 
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විනීතෙත්ථු 

180. වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුගිලාවනොවහොති.තස්ස 

භික්ඛූ කාරුඤ්වඤන මරණෙණ්ණං සංෙණ්වණසුං. වසො භික්ඛු කාලමකාසි.

වතසං කුක්කුච්චං අවහොසි ‘‘භගෙතා සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං, කච්චි නු වඛො

මයං පාරාජිකං ආපත්තිං ආපන්නා’’ති? භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං.

‘‘ආපත්තිංතුම්වහ, භික්ඛවෙ, ආපන්නා පාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො පිණ්ඩචාරිවකො භික්ඛු පීඨවක
පිවලොතිකාය පටිච්ඡන්නං දාරකං නිසීදන්වතො ඔත්ථරිත්ො මාවරසි. තස්ස

කුක්කුච්චං අවහොසි ‘‘භගෙතා සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං, කච්චි නු වඛො අහං

පාරාජිකං ආපත්තිං ආපන්වනො’’ති? භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසි.

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස.නච, භික්ඛවෙ, අප්පටිවෙක්ඛිත්ොආසවන

නිසීදිතබ්බං; වයොනිසීවදයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු භත්තග්වග අන්තරඝවර
ආසනං පඤ්ඤවපන්වතො මුසවල උස්සිවත එකං මුසලං අග්ගවහසි. දුතිවයො 
මුසවලො පරිපතිත්ො අඤ්ඤතරස්ස දාරකස්ස මත්ථවක අෙත්ථාසි. වසො 

කාලමකාසි.තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.… ‘‘තංචිත්වතොත්ෙං, භික්ඛූ’’ති? 

‘‘අසඤ්චිච්චඅහං, භගො’’ති.‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, අසඤ්චිච්චා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු භත්තග්වග අන්තරඝවර
ආසනං පඤ්ඤවපන්වතො උදුක්ඛලභණ්ඩිකං අක්කමිත්ො පෙට්වටසි.
අඤ්ඤතරං දාරකං ඔත්ථරිත්ො මාවරසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, අසඤ්චිච්චා’’ති. 

වතනවඛො පනසමවයනපිතාපුත්තාභික්ඛූසුපබ්බජිතාවහොන්ති.කාවල 

ආවරොචිවත පුත්වතො පිතරං එතදවෙොච – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, සඞ්වඝො තං
පතිමාවනතී’’ති පිට්ඨියං ගවහත්ො පණාවමසි. වසො පපතිත්ො කාලමකාසි.

තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘තංචිත්වතො ත්ෙං, භික්ඛූ’’ති? ‘‘නාහං, 

භගො, මරණාධප්පාවයො’’ති.‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, නමරණාධප්පායස්සා’’ති. 

වතනවඛො පනසමවයනපිතාපුත්තාභික්ඛූසුපබ්බජිතාවහොන්ති.කාවල 

ආවරොචිවත පුත්වතො පිතරං එතදවෙොච – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, සඞ්වඝො තං
පතිමාවනතී’’ති මරණාධප්පාවයොපිට්ඨියංගවහත්ොපණාවමසි.වසොපපතිත්ො

කාලමකාසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, 
ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 
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වතනවඛො පනසමවයනපිතාපුත්තාභික්ඛූසුපබ්බජිතාවහොන්ති.කාවල 

ආවරොචිවත පුත්වතො පිතරං එතදවෙොච – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, සඞ්වඝො තං
පතිමාවනතී’’ති මරණාධප්පාවයොපිට්ඨියංගවහත්ොපණාවමසි.වසොපපතිත්ො

න කාලමකාසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 

පාරාජිකස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

181. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො භුඤ්ජන්තස්ස 
මංසංකණ්වඨ විලග්ගං වහොති. අඤ්ඤතවරො භික්ඛු තස්ස භික්ඛුවනො ගීොයං
පහාරංඅදාසි. සවලොහිතංමංසංපති.වසොභික්ඛුකාලමකාසි.තස්සකුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, නමරණාධප්පායස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො භුඤ්ජන්තස්ස මංසං 
කණ්වඨ විලග්ගං වහොති. අඤ්ඤතවරො භික්ඛු මරණාධප්පාවයො තස්ස 

භික්ඛුවනොගීොයංපහාරංඅදාසි.සවලොහිතංමංසංපති.වසොභික්ඛුකාලමකාසි. 

තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො
පාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො භුඤ්ජන්තස්ස මංසං 
කණ්වඨ විලග්ගං වහොති. අඤ්ඤතවරො භික්ඛු මරණාධප්පාවයො තස්ස
භික්ඛුවනො ගීොයං පහාරං අදාසි. සවලොහිතං මංසං පති. වසො භික්ඛු න

කාලමකාසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 

පාරාජිකස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො පිණ්ඩචාරිවකො භික්ඛු විසගතං 
පිණ්ඩපාතං ලභිත්ො පටික්කමනං හරිත්ො භික්ඛූනං අග්ගකාරිකං අදාසි. වත

භික්ඛූ කාලමකංසු. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘තංචිත්වතො ත්ෙං, 

භික්ඛූ’’ති? ‘‘නාහං, භගො, ජානාමී’’ති. ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 
අජානන්තස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු වීමංසාධප්පාවයො 
අඤ්ඤතරස්සභික්ඛුවනොවිසංඅදාසි.වසොභික්ඛුකාලමකාසි.තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘තංචිත්වතො ත්ෙං, භික්ඛූ’’ති? ‘‘වීමංසාධප්පාවයො අහං, 

භගො’’ති.‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

182. වතන වඛො පන සමවයන ආළෙකා [ආළවිකා (සයා.)] භික්ඛූ

විහාරෙත්ථුංකවරොන්ති. අඤ්ඤතවරො භික්ඛුවහට්ඨාහුත්ොසිලංඋච්චාවරසි.
උපරිවමන භික්ඛුනා දුග්ගහිතා සිලා වහට්ඨිමස්ස භික්ඛුවනො මත්ථවක
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අෙත්ථාසි. වසො භික්ඛු කාලමකාසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, අසඤ්චිච්චා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන ආළෙකා භික්ඛූ විහාරෙත්ථුං කවරොන්ති.
අඤ්ඤතවරො භික්ඛු වහට්ඨා හුත්ො සිලං උච්චාවරසි. උපරිවමො භික්ඛු
මරණාධප්පාවයො වහට්ඨිමස්ස භික්ඛුවනො මත්ථවක සිලං මුඤ්චි. වසො භික්ඛු
කාලමකාසි…වප.… වසො භික්ඛු න කාලමකාසි. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස; ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛොපනසමවයනආළෙකා භික්ඛූවිහාරස්සකුට්ටංඋට්ඨාවපන්ති.
අඤ්ඤතවරො භික්ඛුවහට්ඨාහුත්ො ඉට්ඨකංඋච්චාවරසි.උපරිවමනභික්ඛුනා
දුග්ගහිතා ඉට්ඨකා වහට්ඨිමස්ස භික්ඛුවනො මත්ථවක අෙත්ථාසි. වසො භික්ඛු

කාලමකාසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපති, භික්ඛු, 
අසඤ්චිච්චා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනආළෙකාභික්ඛූවිහාරස්සකුට්ටංඋට්ඨාවපන්ති. 
අඤ්ඤතවරො භික්ඛු වහට්ඨා හුත්ො ඉට්ඨකං උච්චාවරසි. උපරිවමො භික්ඛු
මරණාධප්පාවයොවහට්ඨිමස්සභික්ඛුවනොමත්ථවකඉට්ඨකංමුඤ්චි.වසොභික්ඛු 

කාලමකාසි…වප.… වසො භික්ඛු න කාලමකාසි. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස; ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

183. වතන වඛො පන සමවයන ආළෙකා භික්ඛූ නෙකම්මං කවරොන්ති. 
අඤ්ඤතවරො භික්ඛු වහට්ඨා හුත්ො ොසිං උච්චාවරසි. උපරිවමන භික්ඛුනා
දුග්ගහිතා ොසී වහට්ඨිමස්ස භික්ඛුවනො මත්ථවක අෙත්ථාසි. වසො භික්ඛු

කාලමකාසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 
අසඤ්චිච්චා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන ආළෙකා භික්ඛූ නෙකම්මං කවරොන්ති.
අඤ්ඤතවරො භික්ඛු වහට්ඨා හුත්ො ොසිං උච්චාවරසි. උපරිවමො භික්ඛු
මරණාධප්පාවයො වහට්ඨිමස්ස භික්ඛුවනො මත්ථවක ොසිං මුඤ්චි. වසො භික්ඛු
කාලමකාසි…වප.… වසො භික්ඛු න කාලමකාසි. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස; ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන ආළෙකා භික්ඛූ නෙකම්මං කවරොන්ති.
අඤ්ඤතවරො භික්ඛු වහට්ඨා හුත්ො වගොපානසිං උච්චාවරසි. උපරිවමන
භික්ඛුනා දුග්ගහිතා වගොපානසී වහට්ඨිමස්ස භික්ඛුවනො මත්ථවක අෙත්ථාසි.
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වසොභික්ඛුකාලමකාසි.තස්ස කුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.…‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 
අසඤ්චිච්චා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන ආළෙකා භික්ඛූ නෙකම්මං කවරොන්ති.
අඤ්ඤතවරො භික්ඛු වහට්ඨා හුත්ො වගොපානසිං උච්චාවරසි. උපරිවමො භික්ඛු 
මරණාධප්පාවයො වහට්ඨිමස්ස භික්ඛුවනො මත්ථවක වගොපානසිං මුඤ්චි. වසො 
භික්ඛු කාලමකාසි…වප.… වසො භික්ඛු න කාලමකාසි. තස්ස කුක්කුච්චං 

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස; ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛොපනසමවයනආළෙකාභික්ඛූනෙකම්මං කවරොන්තාඅට්ටකං

බන්ධන්ති. අඤ්ඤතවරො භික්ඛු අඤ්ඤතරං භික්ඛුං එතදවෙොච – ‘‘ආවුවසො, 
අත්රට්ඨිවතො බන්ධාහී’’ති. වසො තත්රට්ඨිවතො බන්ධන්වතො පරිපතිත්ො 

කාලමකාසි. තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.…‘‘තංචිත්වතොත්ෙං, භික්ඛූ’’ති? 

‘‘නාහං, භගො, මරණාධප්පාවයො’’ති. ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 
නමරණාධප්පායස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනආළෙකාභික්ඛූනෙකම්මංකවරොන්තාඅට්ටකං 
බන්ධන්ති.අඤ්ඤතවරොභික්ඛුමරණාධප්පාවයොඅඤ්ඤතරංභික්ඛුංඑතදවෙොච

– ‘‘ආවුවසො, අත්රට්ඨිවතො බන්ධාහී’’ති. වසො තත්රට්ඨිවතො බන්ධන්වතො
පරිපතිත්ොකාලමකාසි…වප.… පරිපතිත්ොනකාලමකාසි.තස්සකුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස; ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු විහාරං ඡාවදත්ො ඔතරති. 

අඤ්ඤතවරොභික්ඛුතංභික්ඛුංඑතදවෙොච–‘‘ආවුවසො, ඉවතොඔතරාහී’’ති.වසො
වතනඔතරන්වතො පරිපතිත්ොකාලමකාසි.තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.…

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, නමරණාධප්පායස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු විහාරං ඡාවදත්ො ඔතරති. 

අඤ්ඤතවරොභික්ඛුමරණාධප්පාවයොතංභික්ඛුංඑතදවෙොච–‘‘ආවුවසො, ඉවතො
ඔතරාහී’’ති. වසො වතන ඔතරන්වතො පරිපතිත්ො කාලමකාසි…වප.…

පරිපතිත්ො න කාලමකාසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, පාරාජිකස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු අනභිරතියා පීළිවතො
ගිජ්ෙකූටං පබ්බතං අභිරුහිත්ො පපාවත පපතන්වතො අඤ්ඤතරං විලීෙකාරං

ඔත්ථරිත්ො මාවරසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 
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පාරාජිකස්ස.නච, භික්ඛවෙ, අත්තානංපාවතතබ්බං.වයොපාවතයය, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ ගිජ්ෙකූටං පබ්බතං
අභිරුහිත්ො දොය සිලං පවිජ්ඣිංසු. සා අඤ්ඤතරං වගොපාලකං ඔත්ථරිත්ො

මාවරසි. වතසං කුක්කුච්චං අවහොසි …වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, 

පාරාජිකස්ස. න ච, භික්ඛවෙ, දොය සිලා පවිජ්ඣිතබ්බා. වයො පවිජ්වෙයය, 
ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති. 

184. වතනවඛො පනසමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු ගිලාවනො වහොති. තං 
භික්ඛූ වසවදසුං. වසො භික්ඛුකාලමකාසි. වතසංකුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, නමරණාධප්පායස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුගිලාවනොවහොති. තංභික්ඛූ
මරණාධප්පායා වසවදසුං. වසො භික්ඛු කාලමකාසි.…වප.… වසො භික්ඛු න

කාලමකාසි. වතසං කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, 

පාරාජිකස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො සීසාභිතාවපො වහොති.
තස්ස භික්ඛූ නත්ථුං අදංසු. වසො භික්ඛු කාලමකාසි. වතසං කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.…‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, නමරණාධප්පායස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො සීසාභිතාවපො වහොති.
තස්ස භික්ඛූ මරණාධප්පායා නත්ථුං අදංසු. වසො භික්ඛු කාලමකාසි…වප.…

වසො භික්ඛුන කාලමකාසි. වතසං කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛවෙ, පාරාජිකස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුගිලාවනොවහොති.තංභික්ඛූ 
සම්බාවහසුං. වසො භික්ඛු කාලමකාසි. වතසං කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, නමරණාධප්පායස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුගිලාවනොවහොති.තංභික්ඛූ 
මරණාධප්පායා සම්බාවහසුං. වසො භික්ඛුකාලමකාසි…වප.… වසො භික්ඛුන

කාලමකාසි. වතසං කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, 

පාරාජිකස්ස; ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුගිලාවනොවහොති.තංභික්ඛු 
න්හාවපසුං. වසො භික්ඛු කාලමකාසි. වතසං කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, නමරණාධප්පායස්සා’’ති. 
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වතන වඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරො භික්ඛුගිලාවනොවහොති.තංභික්ඛූ
මරණාධප්පායා න්හාවපසුං. වසො භික්ඛු කාලමකාසි…වප.… වසො භික්ඛු න

කාලමකාසි. වතසං කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, 

පාරාජිකස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුගිලාවනොවහොති.තංභික්ඛූ
වතවලන අබ්භඤ්ජිංසු. වසො භික්ඛු කාලමකාසි. වතසං කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.…‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, නමරණාධප්පායස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුගිලාවනොවහොති.තංභික්ඛූ 
මරණාධප්පායා වතවලන අබ්භඤ්ජිංසු. වසො භික්ඛුකාලමකාසි…වප.…වසො

භික්ඛු න කාලමකාසි. වතසං කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛවෙ, පාරාජිකස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

185. වතනවඛො පනසමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු ගිලාවනො වහොති. තං 
භික්ඛූ උට්ඨාවපසුං. වසො භික්ඛු කාලමකාසි. වතසං කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, නමරණාධප්පායස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුගිලාවනොවහොති.තංභික්ඛූ 
මරණාධප්පායා උට්ඨාවපසුං. වසො භික්ඛුකාලමකාසි…වප.… වසො භික්ඛුන

කාලමකාසි. වතසං කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, 

පාරාජිකස්ස; ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුගිලාවනොවහොති.තංභික්ඛූ 
නිපාවතසුං. වසො භික්ඛු කාලමකාසි. වතසං කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, නමරණාධප්පායස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුගිලාවනොවහොති.තංභික්ඛූ 
මරණාධප්පායා නිපාවතසුං. වසො භික්ඛු කාලමකාසි…වප.… වසො භික්ඛු න

කාලමකාසි. වතසං කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, 

පාරාජිකස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුගිලාවනොවහොති.තස්සභික්ඛූ 

අන්නං අදංසු. වසො භික්ඛු කාලමකාසි. වතසං කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, නමරණාධප්පායස්සා’’ති. 

වතන වඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුගිලාවනො වහොති.තස්සභික්ඛූ
මරණාධප්පායාඅන්නංඅදංසු.වසොභික්ඛුකාලමකාසි…වප.…වසො භික්ඛුන



විනයපිටකෙ  පාරාජිෙපාළි  පාරාජිෙෙණ් ඩං 

93 

පටුන 

කාලමකාසි. වතසං කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, 

පාරාජිකස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුගිලාවනොවහොති.තස්සභික්ඛු 
පානං අදංසු. වසො භික්ඛු කාලමකාසි. වතසං කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, නමරණාධප්පායස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුගිලාවනොවහොති.තස්සභික්ඛූ 

මරණාධප්පායා පානං අදංසු. වසො භික්ඛුකාලමකාසි…වප.… වසො භික්ඛු න

කාලමකාසි. වතසං කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, 

පාරාජිකස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

186. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරා ඉත්ථී පවුත්ථපතිකා ජාවරන 
ගබ්භිනී වහොති. සා කුලූපකං භික්ඛුං එතදවෙොච – ‘‘ඉඞ්ඝායය ගබ්භපාතනං

ජානාහී’’ති. ‘‘සුට්ඨු, භගිනී’’තිතස්සාගබ්භපාතනංඅදාසි.දාරවකොකාලමකාසි.

තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො
පාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස පුරිසස්ස ද්වෙ පජාපතිවයො

වහොන්ති – එකා ෙඤ්ො, එකා විජායිනී. ෙඤ්ො ඉත්ථී කුලූපකං භික්ඛුං

එතදවෙොච – ‘‘සවච සා, භන්වත, විජායිස්සති සබ්බස්ස කුටුම්බස්ස ඉස්සරා

භවිස්සති.ඉඞ්ඝායය, තස්සාගබ්භපාතනංජානාහී’’ති.‘‘සුට්ඨු, භගිනී’’තිතස්සා 

ගබ්භපාතනං අදාසි. දාරවකො කාලමකාසි, මාතා න කාලමකාසි. තස්ස

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො
පාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස පුරිසස්ස ද්වෙ පජාපතිවයො

වහොන්ති – එකා ෙඤ්ො, එකා විජායිනී. ෙඤ්ො ඉත්ථී කුලූපකං භික්ඛුං

එතදවෙොච – ‘‘සවච සා, භන්වත, විජායිස්සති සබ්බස්ස කුටුම්බස්ස ඉස්සරා

භවිස්සති.ඉඞ්ඝායය, තස්සාගබ්භපාතනංජානාහී’’ති.‘‘සුට්ඨු, භගිනී’’තිතස්සා

ගබ්භපාතනං අදාසි. මාතා කාලමකාසි, දාරවකො න කාලමකාසි. තස්ස

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස; ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස පුරිසස්ස ද්වෙ පජාපතිවයො

වහොන්ති – එකා ෙඤ්ො, එකා විජායිනී. ෙඤ්ො ඉත්ථී කුලූපකං භික්ඛුං

එතදවෙොච – ‘‘සවච සා, භන්වත, විජායිස්සති සබ්බස්ස කුටුම්බස්ස ඉස්සරා

භවිස්සති.ඉඞ්ඝායය, තස්සාගබ්භපාතනංජානාහී’’ති. ‘‘සුට්ඨු, භගිනී’’තිතස්සා
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ගබ්භපාතනංඅදාසි.උවභොකාලමකංසු…වප.…උවභොනකාලමකංසු. තස්ස

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස; ආපත්ති 

ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

187. වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතරාගබ්භිනීඉත්ථීකුලූපකං භික්ඛුං

එතදවෙොච – ‘‘ඉඞ්ඝායය, ගබ්භපාතනං ජානාහී’’ති. ‘‘වතන හි, භගිනි, 
මද්දස්සූ’’ති. සා මද්දාවපත්ො ගබ්භං පාවතසි. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරා ගබ්භිනී ඉත්ථී කුලූපකං භික්ඛුං 

එතදවෙොච – ‘‘ඉඞ්ඝායය, ගබ්භපාතනං ජානාහී’’ති. ‘‘වතන හි, භගිනි, 
තාවපහී’’ති.සා තාවපත්ොගබ්භංපාවතසි.තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.…

‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරා ෙඤ්ො ඉත්ථී කුලූපකං භික්ඛුං

එතදවෙොච – ‘‘ඉඞ්ඝායය, වභසජ්ජං ජානාහි වයනාහං විජාවයයය’’න්ති.

‘‘සුට්ඨු, භගිනී’’ති තස්සා වභසජ්ජං අදාසි. සා කාලමකාසි. තස්ස කුක්කුච්චං 

අවහොසි…වප.…‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස; ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරා විජායිනී ඉත්ථී කුලූපකං භික්ඛුං 

එතදවෙොච – ‘‘ඉඞ්ඝායය, වභසජ්ජං ජානාහි වයනාහං න විජාවයයය’’න්ති.

‘‘සුට්ඨු, භගිනී’’ති තස්සා වභසජ්ජං අදාසි. සා කාලමකාසි. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස; ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ සත්තරසෙග්ගියං භික්ඛුං 
අඞ්ගුලිපවතොදවකන හාවසසුං. වසො භික්ඛු උත්තන්වතො අනස්සාසවකො

කාලමකාසි. වතසං කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, 

පාරාජිකස්සා’’ති [පාරාජිකස්ස, ආපත්තිපාචිත්තියස්සාති(සයා.)]. 

වතන වඛො පන සමවයන සත්තරසෙග්ගියා භික්ඛූ ඡබ්බග්ගියං භික්ඛුං
කම්මංකරිස්සාමාතිඔත්ථරිත්ොමාවරසුං.වතසං කුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.…

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, පාරාජිකස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභූතවෙජ්ජවකොභික්ඛුයක්ඛංජීවිතා 

වෙොවරොවපසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 

පාරාජිකස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 
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වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු අඤ්ඤතරං භික්ඛුං 
ොළයක්ඛවිහාරං පාවහසි. තං යක්ඛා ජීවිතා වෙොවරොවපසුං. තස්සකුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, නමරණාධප්පායස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුමරණාධප්පාවයොඅඤ්ඤතරං 
භික්ඛුංොළයක්ඛවිහාරංපාවහසි.තංයක්ඛාජීවිතාවෙොවරොවපසුං…වප.…තං
යක්ඛා ජීවිතා න වෙොවරොවපසුං. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු අඤ්ඤතරං භික්ඛුං

ොළකන්තාරං පාවහසි. තං ොළා ජීවිතා වෙොවරොවපසුං. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.…‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, නමරණාධප්පායස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුමරණාධප්පාවයොඅඤ්ඤතරං 
භික්ඛුං ොළකන්තාරං පාවහසි. තං ොළා ජීවිතා වෙොවරොවපසුං…වප.… තං

ොළාජීවිතාන වෙොවරොවපසුං.තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.…‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, පාරාජිකස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු අඤ්ඤතරං භික්ඛුං
වචොරකන්තාරං පාවහසි. තං වචොරා ජීවිතා වෙොවරොවපසුං. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.…‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, නමරණාධප්පායස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුමරණාධප්පාවයොඅඤ්ඤතරං 
භික්ඛුං වචොරකන්තාරංපාවහසි.තංවචොරා ජීවිතා වෙොවරොවපසුං…වප.…තං
වචොරා ජීවිතා න වෙොවරොවපසුං. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

188. වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුතංමඤ්ඤමාවනොතං 
ජීවිතා වෙොවරොවපසි…වප.… තං මඤ්ඤමාවනො අඤ්ඤං ජීවිතා
වෙොවරොවපසි…වප.… අඤ්ඤං මඤ්ඤමාවනො තං ජීවිතා
වෙොවරොවපසි…වප.… අඤ්ඤං මඤ්ඤමාවනො අඤ්ඤං ජීවිතා වෙොවරොවපසි.

තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො 
පාරාජික’’න්ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුඅමනුස්වසනගහිවතොවහොති. 
අඤ්ඤතවරො භික්ඛු තස්ස භික්ඛුවනො පහාරං අදාසි. වසො භික්ඛු කාලමකාසි.

තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 
නමරණාධප්පායස්සා’’ති. 
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වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුඅමනුස්වසනගහිවතොවහොති. 
අඤ්ඤතවරො භික්ඛු මරණාධප්පාවයො තස්ස භික්ඛුවනො පහාරං අදාසි. වසො
භික්ඛු කාලමකාසි…වප.… වසො භික්ඛු න කාලමකාසි. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස; ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛු කලයාණකම්මස්සසග්ගකථං
කවථසි. වසො අධමුත්වතො කාලමකාසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, නමරණාධප්පායස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු මරණාධප්පාවයො 
කලයාණකම්මස්ස සග්ගකථංකවථසි. වසො අධමුත්වතො කාලමකාසි…වප.…
වසො අධමුත්වතො න කාලමකාසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු වනරයිකස්ස නිරයකථං
කවථසි. වසො උත්තසිත්ො කාලමකාසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, නමරණාධප්පායස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු මරණාධප්පාවයො
වනරයිකස්ස නිරයකථංකවථසි.වසොඋත්තසිත්ොකාලමකාසි…වප.…වසො

උත්තසිත්ොනකාලමකාසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, පාරාජිකස්ස; ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

189. වතන වඛො පන සමවයන ආළෙකා භික්ඛූ නෙකම්මං කවරොන්තා 

රුක්ඛං ඡින්දන්ති. අඤ්ඤතවරො භික්ඛු අඤ්ඤතරං භික්ඛුං එතදවෙොච – 

‘‘ආවුවසො, අත්රට්ඨිවතො ඡින්දාහී’’ති. තං තත්රට්ඨිතං ඡින්දන්තං රුක්වඛො

ඔත්ථරිත්ො මාවරසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 
නමරණාධප්පායස්සා’’ති. 

වතනවඛො පනසමවයනආළෙකාභික්ඛූනෙකම්මංකවරොන්තාරුක්ඛං 
ඡින්දන්ති.අඤ්ඤතවරොභික්ඛුමරණාධප්පාවයොඅඤ්ඤතරංභික්ඛුංඑතදවෙොච

– ‘‘ආවුවසො, අත්රට්ඨිවතො ඡින්දාහී’’ති. තං තත්රට්ඨිතං ඡින්දන්තං රුක්වඛො
ඔත්ථරිත්ො මාවරසි…වප.… රුක්වඛො ඔත්ථරිත්ො න මාවරසි. තස්ස

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස; ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 
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190. වතන වඛො පන සමවයන ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ දායං ආලිම්වපසුං 

[ආළිම්වපසුං (සයා. ක.)]; මනුස්සා දඩ්ො කාලමකංසු. වතසං කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.…‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, නමරණාධප්පායස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ මරණාධප්පායා දායං 
ආලිම්වපසුං. මනුස්සා දඩ්ො කාලමකංසු…වප.… මනුස්සා දඩ්ො න

කාලමකංසු. වතසං කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, 

පාරාජිකස්ස; ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

191. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු ආඝාතනං ගන්ත්ො

වචොරඝාතං එතදවෙොච – ‘‘ආවුවසො, මායිමං තලවමසි. එවකන පහාවරන

ජීවිතා වෙොවරොවපහී’’ති. ‘‘සුට්ඨු, භන්වත’’ති එවකන පහාවරන ජීවිතා

වෙොවරොවපසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, 
ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු ආඝාතනං ගන්ත්ො

වචොරඝාතං එතදවෙොච – ‘‘ආවුවසො, මායිමං තලවමසි. එවකන පහාවරන
ජීවිතා වෙොවරොවපහී’’ති.වසො–‘‘නාහංතුය්හංෙචනංකරිස්සාමී’’තිතංජීවිතා

වෙොවරොවපසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 

පාරාජිකස්ස; ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති. 

192. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො පුරිවසො ඤාතිඝවර 
හත්ථපාදච්ඡින්වනො ඤාතවකහි සම්පරිතණ්වණො වහොති. අඤ්ඤතවරො භික්ඛු

වත මනුස්වස එතදවෙොච – ‘‘ආවුවසො, ඉච්ඡථ ඉමස්ස මරණ’’න්ති? ‘‘ආම, 

භන්වත, ඉච්ඡාමා’’ති. ‘‘වතන හි තක්කං පාවයථා’’ති. වත තං තක්කං
පාවයසුං. වසො කාලමකාසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං

ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො පුරිවසො කුලඝවර
හත්ථපාදච්ඡින්වනො ඤාතවකහි සම්පරිතණ්වණො වහොති. අඤ්ඤතරා භික්ඛුනී

වතමනුස්වසඑතදවෙොච–‘‘ආවුවසො, ඉච්ඡථඉමස්සමරණ’’න්ති? ‘‘ආමවයය, 
ඉච්ඡාමා’’ති. ‘‘වතන හි වලොණවසොවීරකං පාවයථා’’ති. වත තං
වලොණවසොවීරකංපාවයසුං. වසොකාලමකාසි.තස්සාකුක්කුච්චං අවහොසි. අථ 
වඛො සා භික්ඛුනී භික්ඛුනීනං එතමත්ථං ආවරොවචසි. භික්ඛුනිවයො භික්ඛූනං
එතමත්ථං ආවරොවචසුං. භික්ඛූ භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං. ‘‘ආපත්තිං

සා, භික්ඛවෙ, භික්ඛුනීආපන්නාපාරාජික’’න්ති. 

තතියපාරාජිකංසමත්තං. 
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4. චතු  ථපාරාජිෙං 

193. [ඉදං ෙත්ථු පාචි. 67] වතන සමවයන බුද්වධො භගො වෙසාලියං
විහරති මහාෙවන කූටාගාරසාලායං. වතන වඛො පන සමවයන සම්බහුලා
සන්දිට්ඨාසම්භත්තාභික්ඛූ ෙග්ගුමුදායනදියාතීවරෙස්සංඋපගච්ඡිංසු.වතන
වඛො පන සමවයන ෙජ්ජී දුබ්භික්ඛා වහොති ද්වීහිතිකා වසතට්ඨිකා

සලාකාවුත්තා, න සුකරා උඤ්වඡන පග්ගවහන යාවපතුං. අථ වඛො වතසං
භික්ඛූනං එතදවහොසි – ‘‘එතරහි වඛො ෙජ්ජී දුබ්භික්ඛා ද්වීහිතිකා වසතට්ඨිකා

සලාකාවුත්තා, නසුකරාඋඤ්වඡනපග්ගවහනයාවපතුං.වකනනුවඛොමයං

උපාවයන සමග්ගාසම්වමොදමානාඅවිෙදමානා ාසුකංෙස්සංෙවසයයාම, නච

පිණ්ඩවකන තලවමයයාමා’’ති? එකච්වචඑෙමාහංසු–‘‘හන්දමයං, ආවුවසො, 

ගිහීනං කම්මන්තං අධට්වඨම, එෙං වත අම්හාකං දාතුං මඤ්ඤිස්සන්ති. එෙං

මයං සමග්ගා සම්වමොදමානා අවිෙදමානා  ාසුකං ෙස්සං ෙසිස්සාම, න ච

පිණ්ඩවකන තලමිස්සාමා’’ති. එකච්වච එෙමාහංසු – ‘‘අලං, ආවුවසො, තං

ගිහීනං කම්මන්තංඅධට්ඨිවතන! හන්දමයං, ආවුවසො, ගිහීනංදූවතයයංහරාම, 
එෙං වත අම්හාකං දාතුං මඤ්ඤිස්සන්ති. එෙං මයං සමග්ගා සම්වමොදමානා

අවිෙදමානා  ාසුකං ෙස්සං ෙසිස්සාම, න ච පිණ්ඩවකන තලමිස්සාමා’’ති.

එකච්වච එෙමාහංසු – ‘‘අලං, ආවුවසො, තං ගිහීනංකම්මන්තං අධට්ඨිවතන!

තං ගිහීනං දූවතයයං හවටන! හන්ද මයං, ආවුවසො, ගිහීනං අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස
උත්තරිමනුස්සධම්මස්ස ෙණ්ණං භාසිස්සාම – ‘අසුවකො භික්ඛු පඨමස්ස

ොනස්ස ලාභී, අසුවකො භික්ඛු දුතියස්ස ොනස්ස ලාභී, අසුවකො භික්ඛු 

තතියස්සොනස්සලාභී, අසුවකොභික්ඛුචතුත්ථස්සොනස්සලාභී, අසුවකො

භික්ඛු වසොතාපන්වනො, අසුවකො භික්ඛු සකදාගාමී, අසුවකො භික්ඛු අනාගාමී, 

අසුවකො භික්ඛු අරහා, අසුවකො භික්ඛු වතවිජ්වජො, අසුවකො භික්ඛු
ඡළභිඤ්වඤො’ති. එෙං වත අම්හාකං දාතුං මඤ්ඤිස්සන්ති. එෙං මයං සමග්ගා

සම්වමොදමානා අවිෙදමානා  ාසුකං ෙස්සං ෙසිස්සාම, න ච පිණ්ඩවකන

තලමිස්සාමා’’ති.‘‘එවසොවයෙවඛො, ආවුවසො, වසවයයොවයොඅම්හාකංගිහීනං
අඤ්ඤමඤ්ඤස්සඋත්තරිමනුස්සධම්මස්සෙණ්වණො භාසිවතො’’ති. 

194. අථවඛොවතභික්ඛූගිහීනං අඤ්ඤමඤ්ඤස්සඋත්තරිමනුස්සධම්මස්ස
ෙණ්ණංභාසිංසු–‘‘අසුවකොභික්ඛුපඨමස්ස ොනස්සලාභී…වප.…අසුවකො

භික්ඛුඡළභිඤ්වඤො’’ති.අථවඛොවතමනුස්සා–‘‘ලාභාෙතවනො, සුලද්ධංෙත

වනො, වයසං ෙත වනො එෙරූපා භික්ඛූ ෙස්සං උපගතා; න ෙත වනො ඉවතො
පුබ්වබ එෙරූපා භික්ඛූ ෙස්සං උපගතා යථයිවම භික්ඛූ සීලෙන්වතො

කලයාණධම්මා’’ති, වත න තාදිසානි වභොජනානි අත්තනා පරිභුඤ්ජන්ති
මාතාපිතූනං වදන්ති පුත්තදාරස්ස වදන්ති දාසකම්මකරවපොරිසස්ස වදන්ති

මිත්තාමච්චානං වදන්ති ඤාතිසාවලොහිතානං වදන්ති, යාදිසානි භික්ඛූනං 
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වදන්ති. වත න තාදිසානි ඛාදනීයානි සායනීයානි පානානි අත්තනා ඛාදන්ති
සායන්ති පිෙන්ති මාතාපිතූනං වදන්ති පුත්තදාරස්ස වදන්ති
දාසකම්මකරවපොරිසස්ස වදන්ති මිත්තාමච්චානං වදන්ති ඤාතිසාවලොහිතානං

වදන්ති, යාදිසානි භික්ඛූනං වදන්ති. අථ වඛො වත භික්ඛූ ෙණ්ණො අවහසුං
පීණන්ද්රියාපසන්නමුඛෙණ්ණාවිප්පසන්නඡවිෙණ්ණා. 

ආචිණ්ණං වඛො පවනතං ෙස්සංවුට්ඨානං භික්ඛූනං භගෙන්තං දස්සනාය 
උපසඞ්කමිතුං. අථ වඛො වතභික්ඛූෙස්සංවුට්ඨා වතමාසච්චවයනවසනාසනං
සංසාවමත්ො පත්තචීෙරංආදායවයනවෙසාලීවතනපක්කමිංසු.අනුපුබ්වබන

වයන වෙසාලී මහාෙනං කූටාගාරසාලා වයන භගො වතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්ොභගෙන්තංඅභිොවදත්ො එකමන්තංනිසීදිංසු. 

වතන වඛො පන සමවයන දිසාසු ෙස්සංවුට්ඨා භික්ඛූ තසා වහොන්ති ලූඛා

දුබ්බණ්ණාඋප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජාතාධමනිසන්ථතගත්තා; ෙග්ගුමුදාතීරියාපන
භික්ඛූ ෙණ්ණො වහොන්ති පීණන්ද්රියා පසන්නමුඛෙණ්ණා 
විප්පසන්නඡවිෙණ්ණා. ආචිණ්ණං වඛො පවනතං බුද්ධානං භගෙන්තානං 
ආගන්තුවකහිභික්ඛූහිසද්ධංපටිසම්වමොදිතුං.අථවඛොභගොෙග්ගුමුදාතීරිවය 

භික්ඛූඑතදවෙොච–‘‘කච්චි, භික්ඛවෙ, ඛමනීයංකච්චියාපනීයංකච්චිසමග්ගා 
සම්වමොදමානා අවිෙදමානා  ාසුකං ෙස්සං ෙසිත්ථ න ච පිණ්ඩවකන

තලමිත්ථා’’ති? ‘‘ඛමනීයං, භගො, යාපනීයං, භගො.සමග්ගාචමයං, භන්වත, 

සම්වමොදමානා අවිෙදමානා  ාසුකං ෙස්සං ෙසිම්හා, න ච පිණ්ඩවකන

තලමිම්හා’’ති. ජානන්තාපි තථාගතා පුච්ඡන්ති, ජානන්තාපි න
පුච්ඡන්ති…වප.… ද්වීහාකාවරහි බුද්ධා භගෙන්වතො භික්ඛූ පටිපුච්ඡන්ති –

ධම්මංොවදවසස්සාම, සාෙකානංො සික්ඛාපදංපඤ්ඤාවපස්සාමාති.අථවඛො

භගොෙග්ගුමුදාතීරිවයභික්ඛූඑතදවෙොච–‘‘යථා කථංපනතුම්වහ, භික්ඛවෙ, 
සමග්ගාසම්වමොදමානාඅවිෙදමානා ාසුකංෙස්සංෙසිත්ථන චපිණ්ඩවකන

තලමිත්ථා’’ති? අථවඛොවතභික්ඛූභගෙවතොඑතමත්ථංආවරොවචසුං – ‘‘කච්චි

පනවෙො, භික්ඛවෙ, භූත’’න්ති? ‘‘අභූතං, භගො’’ති. විගරහිබුද්වධොභගො –

‘‘අනනුච්ඡවිකං, වමොඝපුරිසා, අනනුවලොමිකං අප්පතිරූපං අස්සාමණකං

අකප්පියං අකරණීයං. කථඤ්හි නාම තුම්වහ, වමොඝපුරිසා, උදරස්ස කාරණා 
ගිහීනං අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස උත්තරිමනුස්සධම්මස්ස ෙණ්ණං භාසිස්සථ! ෙරං

තුම්වහහි, වමොඝපුරිසා, තිණ්වහන වගොවිකන්තවනන [වගොවිකත්තවනන (සී.

ක.)] කුච්ඡිංපරිකන්වතො, නත්වෙෙඋදරස්ස කාරණාගිහීනංඅඤ්ඤමඤ්ඤස්ස

උත්තරිමනුස්සධම්මස්ස ෙණ්වණො භාසිවතො! තං තස්ස වහතු? තවතො

නිදානඤ්හි, වමොඝපුරිසා, මරණං ො නිගච්වඡයය මරණමත්තං ො දුක්ඛං, න 
ත්වෙෙතප්පච්චයාකායස්සවභදාපරංමරණාඅපායංදුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයං 

උපපජ්වජය.ඉවතොනිදානඤ්චවඛො, වමොඝපුරිසා, කායස්සවභදාපරංමරණා
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අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්වජයය. වනතං, වමොඝපුරිසා, 
අප්පසන්නානං ො පසාදාය’’…වප.… විගරහිත්ො ධම්මිංකථංකත්ො භික්ඛූ
ආමන්වතසි– 

195. ‘‘පඤ්චිවම, භික්ඛවෙ, මහාවචොරාසන්වතොසංවිජ්ජමානා වලොකස්මිං.

කතවමපඤ්ච? ඉධ, භික්ඛවෙ, එකච්චස්සමහාවචොරස්සඑෙංවහොති–‘කුදාස්සු 
නාමාහං සවතන ො සහස්වසන ො පරිවුවතො ගාමනිගමරාජධානීසු 
ආහිණ්ඩිස්සාමිහනන්වතොඝාවතන්වතොඡින්දන්වතොවඡදාවපන්වතො පචන්වතො
පාවචන්වතො’ති! වසො අපවරනසමවයනසවතනොසහස්වසනොපරිවුවතො 
ගාමනිගමරාජධානීසු ආහිණ්ඩති හනන්වතො ඝාවතන්වතො ඡින්දන්වතො

වඡදාවපන්වතො පචන්වතො පාවචන්වතො. එෙවමෙ වඛො, භික්ඛවෙ, 

ඉවධකච්චස්ස පාපභික්ඛුවනො එෙං වහොති – ‘කුදාස්සු නාමාහං සවතන ො
සහස්වසන ො පරිවුවතො ගාමනිගමරාජධානීසු චාරිකං චරිස්සාමි සක්කවතො 

ගරුකවතො මානිවතො පූජිවතො අපචිවතො ගහට්ඨානඤ්වචෙ පබ්බජිතානඤ්ච, 

ලාභී චීෙරපිණ්ඩපාතවසනාසනගිලානප්පච්චයවභසජ්ජපරික්ඛාරාන’න්ති! වසො
අපවරන සමවයන සවතන ො සහස්වසන ො පරිවුවතො ගාමනිගමරාජධානීසු
චාරිකං චරති සක්කවතො ගරුකවතො මානිවතො පූජිවතො අපචිවතො 

ගහට්ඨානඤ්වචෙ පබ්බජිතානඤ්ච, ලාභී

චීෙරපිණ්ඩපාතවසනාසනගිලානප්පච්චයවභසජ්ජපරික්ඛාරානං. අයං, 

භික්ඛවෙ, පඨවමො මහාවචොවරොසන්වතොසංවිජ්ජමාවනොවලොකස්මිං. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛවෙ, ඉවධකච්වචො පාපභික්ඛු තථාගතප්පවෙදිතං 

ධම්මවිනයං පරියාපුණත්ො අත්තවනො දහති. අයං, භික්ඛවෙ, දුතිවයො
මහාවචොවරොසන්වතො සංවිජ්ජමාවනොවලොකස්මිං. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛවෙ, ඉවධකච්වචොපාපභික්ඛුසුද්ධං බ්රහ්මචාරිංපරිසුද්ධං

බ්රහ්මචරියංචරන්තං අමූලවකන අබ්රහ්මචරිවයනඅනුද්ධංවසති.අයං, භික්ඛවෙ, 
තතිවයොමහාවචොවරොසන්වතොසංවිජ්ජමාවනො වලොකස්මිං. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛවෙ, ඉවධකච්වචො පාපභික්ඛු යානි තානි සඞ්ඝස්ස 

ගරුභණ්ඩානි ගරුපරික්ඛාරානි, වසයයථිදං – ආරාවමො ආරාමෙත්ථු විහාවරො

විහාරෙත්ථු මඤ්වචො පීඨං භිසි බිම්වබොහනං [බිම්වබොහනං (සී. සයා.)] 

වලොහකුම්භීවලොහභාණකංවලොහොරවකොවලොහකටාහංොසීපරසු [ රසු(සී. 
සයා.)] කුඨාරීකුදාවලොනිඛාදනංෙල්ලිවෙළුමුඤ්ජංපබ්බජංතිණංමත්තිකා 

දාරුභණ්ඩං මත්තිකාභණ්ඩං, වතහි ගිහීං සඞ්ගණ්හාති උපලාවපති. අයං, 

භික්ඛවෙ, චතුත්වථොමහාවචොවරොසන්වතොසංවිජ්ජමාවනොවලොකස්මිං. 
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‘‘සවදෙවක, භික්ඛවෙ, වලොවක සමාරවක සබ්රහ්මවක 
සස්සමණබ්රාහ්මණයා පජාය සවදෙමනුස්සාය අයං අග්වගො මහාවචොවරො වයො

අසන්තං අභූතං උත්තරිමනුස්සධම්මං උල්ලපති. තං තස්ස වහතු? වථයයාය

වෙො, භික්ඛවෙ, රට්ඨපිණ්වඩොභුත්වතො’’ති. 

[සං.නි.1.35] අඤ්ඤථා සන්තමත්තානං, අඤ්ඤථාවයොපවෙදවය; 

නිකච්චතතෙස්වසෙ, භුත්තංවථවයයනතස්සතං. 

[ධ. ප. 307 ධම්මපවදපි] කාසාෙකණ්ඨා බහවෙො, පාපධම්මා

අසඤ්ඤතා; 

පාපාපාවපහිකම්වමහි, නිරයංවතඋපපජ්ජවර. 

[ධ. ප. 307 ධම්මපවදපි] වසවයයො අවයොගුවළො භුත්වතො, තත්වතො

අග්ගිසිඛූපවමො; 

යඤ්වචභුඤ්වජයයදුස්සීවලො, රට්ඨපිණ්ඩංඅසඤ්ඤවතොති. 

අථවඛොභගොවතෙග්ගුමුදාතීරිවයභික්ඛූඅවනකපරියාවයන විගරහිත්ො

දුබ්භරතාය දුප්වපොසතාය…වප.… එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, ඉමං සික්ඛාපදං 
උද්දිවසයයාථ– 

‘‘කයො පන භික් ඛු අනභිජානං උ  තරිමනුෙ ්ෙධම් මං අ  තුපනායිෙං 

අල්මරියඤාණදේ ෙනං ෙමුදාචකරයය – ‘ඉති ජානාමි ඉති පේ ොමී’ති, තකතො 

අපකරන ෙමකයන ෙමනුග් ගාහීයමාකනො ො අෙමනුග් ගාහීයමාකනො ො 

ආප් කනො විසුද් ධාකපක් කඛො එෙං ෙකදයය – ‘අජානකමෙං, ආවුකෙො, අෙචං 

ජානාමි, අපේ ෙං පේ ොමි. තුච් ඡං මුො විල්පි’් ති, අයම් පි පාරාජිකෙො ක ොති 

අෙංොකෙො’’ති. 

එෙඤ්චිදංභගෙතාභික්ඛූනංසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තංවහොති. 

196. වතනවඛොපනසමවයනසම්බහුලාභික්ඛූඅදිට්වඨ දිට්ඨසඤ්ඤිවනො
අපත්වත පත්තසඤ්ඤිවනො අනධගවත අධගතසඤ්ඤිවනො අසච්ඡිකවත 

සච්ඡිකතසඤ්ඤිවනො අධමාවනන අඤ්ඤං බයාකරිංසු. වතසං අපවරන 

සමවයන රාගායපි චිත්තං නමති වදොසායපි චිත්තං නමති වමොහායපි චිත්තං
නමති. වතසං කුක්කුච්චං අවහොසි – ‘‘භගෙතා සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං.
මයඤ්චම්හ අදිට්වඨ දිට්ඨසඤ්ඤිවනො අපත්වත පත්තසඤ්ඤිවනො අනධගවත

අධගතසඤ්ඤිවනො අසච්ඡිකවත සච්ඡිකතසඤ්ඤිවනො, අධමාවනන අඤ්ඤං

බයාකරිම්හා. කච්චි නු වඛො මයං පාරාජිකං ආපත්තිං ආපන්නා’’ති? වත
ආයස්මවතො ආනන්දස්ස එතමත්ථං ආවරොවචසුං. ආයස්මා ආනන්වදො 
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භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසි. ‘‘වහොන්ති වය වත, ආනන්ද [වහොන්ති 

වයොනන්ද (සයා.), වහොන්ති වත ආනන්ද (සී.)], භික්ඛූ අදිට්වඨ 

දිට්ඨසඤ්ඤිවනො අපත්වත පත්තසඤ්ඤිවනො අනධගවත අධගතසඤ්ඤිවනො
අසච්ඡිකවත සච්ඡිකතසඤ්ඤිවනොඅධමාවනනඅඤ්ඤංබයාකවරොන්ති.තඤ්ච
වඛොඑතං අබ්වබොහාරික’’න්ති. 

‘‘එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

197. ‘‘කයො පන භික් ඛු අනභිජානං උ  තරිමනුේ ෙධම් මං අ  තුපනායිෙං 

අල්මරියඤාණදේ ෙනං ෙමුදාචකරයය – ‘ඉති ජානාමි ඉති පේ ොමී’ති, තකතො 

අපකරන ෙමකයන ෙමනුග් ගාහීයමාකනො ො අෙමනුග් ගාහීයමාකනො ො 

ආප් කනො විසුද් ධාකපක් කඛො එෙං ෙකදයය – ‘අජානකමෙං, ආවුකෙො, අෙචං 

ජානාමි, අපේ ෙං පේ ොමි. තුච් ඡං මුො විල්පි’් ති, අඤ ්ඤත්ර අධිමානා, අයම් පි 

පාරාජිකෙො ක ොති අෙංොකෙො’’ති. 

198. කයො පනාති වයො යාදිවසො…වප.… භික් ඛූති…වප.… අයං ඉමස්මිං
අත්වථඅධප්වපවතො භික්ඛූති. 

අනභිජානන්තිඅසන්තංඅභූතං අසංවිජ්ජමානංඅජානන්වතොඅපස්සන්වතො
අත්තනිකුසලංධම්මං–අත්ථිවමකුසවලො ධම්වමොති. 

[පාචි. 70] උ  තරිමනුේ ෙධම් කමො නාමොනං විවමොක්වඛො [විවමොක්ඛං
(සී. සයා.)] සමාධ සමාපත්ති ඤාණදස්සනං මග්ගභාෙනා  ලසච්ඡිතරියා
තවලසප්පහානංවිනීෙරණතාචිත්තස්සසුඤ්ඤාගාවර අභිරති. 

අ  තුපනායිෙන්තිවතොකුසවලධම්වම අත්තනිඋපවනතිඅත්තානංො
වතසුකුසවලසුධම්වමසුඋපවනති. 

ඤාණන්තිතිස්වසොවිජ්ජා. දේ ෙනන්තියංඤාණංතංදස්සනං.යංදස්සනං
තංඤාණං. 

ෙමුදාචකරයයාති ආවරොවචයය ඉත්ථියා ො පුරිසස්ස ො ගහට්ඨස්ස ො
පබ්බජිතස්ස ො. 

ඉති ජානාමි ඉති පේ ොමීති ජානාමහං එවත ධම්වම, පස්සාමහං එවත

ධම්වමඅත්ථිචඑවතධම්මාමයි, අහඤ්චඑවතසුධම්වමසු සන්දිස්සාමීති. 

තකතො අපකරන ෙමකයනාතියස්මිංඛවණ සමුදාචිණ්ණංවහොතිතංඛණං
තංලයංතංමුහුත්තංවීතිෙත්වත. 
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ෙමනුග් ගාහීයමාකනොති යං ෙත්ථු පටිඤ්ඤාතං වහොති තස්මිං ෙත්ථුස්මිං

සමනුග්ගාහීයමාවනො – ‘‘තන්වත අධගතං, තන්ති වත අධගතං, කදා වත

අධගතං, කත්ථ වත අධගතං, කතවම වත තවලසා පහීනා, කතවමසං ත්ෙං 
ධම්මානංලාභී’’ති. 

අෙමනුග් ගාහීයමාකනොති නවකනචිවුච්චමාවනො. 

ආප් කනොති පාපිච්වඡො ඉච්ඡාපකවතො අසන්තං අභූතං
උත්තරිමනුස්සධම්මංඋල්ලපිත්ොපාරාජිකං ආපත්තිංආපන්වනොවහොති. 

විසුද් ධාකපක් කඛොති ගිහී ො වහොතුකාවමො උපාසවකො ො වහොතුකාවමො
ආරාමිවකොොවහොතුකාවමොසාමවණවරොොවහොතුකාවමො. 

අජානකමෙං, ආවුකෙො, අෙචං – ජානාමි, අපේ ෙං පේ ොමීති නාහං එවත

ධම්වම ජානාමි, නාහං එවත ධම්වම පස්සාමි, නත්ථි ච එවත ධම්මා මයි, න
චාහංඑවතසුධම්වමසුසන්දිස්සාමීති. 

තුච් ඡං මුො විල්පින්තිතුච්ඡකංමයා භණතං, මුසාමයාභණතං, අභූතංමයා

භණතං, අජානන්වතනමයාභණතං. 

අඤ ්ඤත්ර අධිමානාතිඨවපත්ො අධමානං. 

අයම් පීතිපුරිවමඋපාදායවුච්චති. 

පාරාජිකෙො ක ොතීතිවසයයථාපිනාමතාවලො මත්ථකච්ඡින්වනොඅභබ්වබො

පුන විරූළ්හියා, එෙවමෙ භික්ඛු පාපිච්වඡො ඉච්ඡාපකවතො අසන්තං අභූතං
උත්තරිමනුස්සධම්මංඋල්ලපිත්ොඅස්සමවණොවහොතිඅසකයපුත්තිවයො. වතන
වුච්චති–‘‘පාරාජිවකොවහොතී’’ති. 

අෙංොකෙොතිසංොවසොනාමඑකකම්මං එකුද්වදවසොසමසික්ඛතා–එවසො

සංොවසොනාම.වසොවතනසද්ධංනත්ථි.වතනවුච්චති– ‘‘අසංොවසො’’ති. 

199. උ  තරිමනුේ ෙධම් කමො නාමොනං විවමොක්වඛො සමාධ සමාපත්ති
ඤාණදස්සනං මග්ගභාෙනා  ලසච්ඡිතරියා තවලසප්පහානං විනීෙරණතා
චිත්තස්සසුඤ්ඤාගාවරඅභිරති. 

[පාචි.70] ඣානන්තිපඨමංොනංදුතියංොනං තතියංොනං චතුත්ථං
ොනං. 
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[පාචි. 70] විකමොක් කඛොති සුඤ්ඤවතො විවමොක්වඛො අනිමිත්වතො
විවමොක්වඛොඅප්පණහිවතො විවමොක්වඛො. 

[පාචි. 70] ෙමාධීති සුඤ්ඤවතො සමාධ අනිමිත්වතො සමාධ අප්පණහිවතො
සමාධ. 

[පාචි. 70] ෙමාප  තීති සුඤ්ඤතා සමාපත්ති අනිමිත්තා සමාපත්ති
අප්පණහිතාසමාපත්ති. 

[පාචි.70] ඤාණදේ ෙනන්තිතිස්වසොවිජ්ජා. 

[පාචි. 70] මග් ගභාෙනාති චත්තාවරො සතිපට්ඨානා, චත්තාවරො 

සම්මප්පධානා, චත්තාවරො ඉද්ධපාදා, පඤ්චින්ද්රියානි, පඤ්ච බලානි, සත්ත 

වබොජ්ෙඞ්ගා, අරිවයොඅට්ඨඞ්ගිවකොමග්වගො. 

[පාචි. 70]  ල්ෙච් ඡිකරියාති වසොතාපත්ති ලස්ස සච්ඡිතරියා, 

සකදාගාමි ලස්ස සච්ඡිතරියා, අනාගාමි ලස්ස සච්ඡිතරියා, අරහත්තස්ස 

[අරහත්ත ලස්ස(සයා.)] සච්ඡිතරියා. 

[පාචි.70] කකල්ෙප් ප ානන්තිරාගස්සපහානංවදොසස්සපහානංවමොහස්ස 
පහානං. 

[පාචි. 70] විනීෙරණතා චි  තේ ොති රාගා චිත්තං විනීෙරණතා, වදොසා

චිත්තංවිනීෙරණතා, වමොහා චිත්තංවිනීෙරණතා. 

[පාචි. 70] සුඤ් ඤාගාකර අභිරතීති පඨවමන ොවනන සුඤ්ඤාගාවර

අභිරති, දුතිවයන ොවනන සුඤ්ඤාගාවර අභිරති, තතිවයන ොවනන

සුඤ්ඤාගාවරඅභිරති, චතුත්වථනොවනනසුඤ්ඤාගාවරඅභිරති. 

200. තීහාකාවරහිපඨමංොනංසමාපජ්ජින්තිසම්පජානමුසා භණන්තස්ස

ආපත්ති පාරාජිකස්ස, පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස 

වහොතිමුසාභණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයාභණතන්ති. 

චතූහාකාවරහි පඨමං ොනං සමාපජ්ජින්ති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස 

ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස

වහොතිමුසා භණාමීති, භණතස්ස වහොතිමුසාමයාභණතන්ති, විනිධාය දිට්ඨිං. 

පඤ්චහාකාවරහි පඨමංොනං සමාපජ්ජින්තිසම්පජානමුසා භණන්තස්ස 

ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස
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වහොතිමුසා භණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයාභණතන්ති, විනිධායදිට්ඨිං
විනිධායඛන්තිං. 

ඡහාකාවරහි පඨමං ොනං සමාපජ්ජින්ති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස

ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස

වහොතිමුසාභණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයා භණතන්ති, විනිධායදිට්ඨිං, 

විනිධායඛන්තිං, විනිධායරුචිං. 

සත්තහාකාවරහි පඨමංොනං සමාපජ්ජින්ති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස 

ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස

වහොතිමුසා භණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයාභණතන්ති, විනිධායදිට්ඨිං, 

විනිධායඛන්තිං, විනිධායරුචිං, විනිධායභාෙං. 

201. තීහාකාවරහිපඨමංොනංසමාපජ්ජාමීතිසම්පජානමුසා භණන්තස්ස

ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස 

වහොතිමුසාභණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයාභණතන්ති. 

චතූහාකාවරහි පඨමං ොනං සමාපජ්ජාමීති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස 

ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස

වහොතිමුසා භණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයාභණතන්ති, විනිධායදිට්ඨිං. 

පඤ්චහාකාවරහි පඨමංොනංසමාපජ්ජාමීති සම්පජානමුසාභණන්තස්ස

ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස

වහොතිමුසාභණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයාභණතන්ති, විනිධායදිට්ඨිං, 
විනිධායඛන්තිං. 

ඡහාකාවරහි පඨමං ොනං සමාපජ්ජාමීති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස 

ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස

වහොතිමුසා භණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයාභණතන්ති, විනිධායදිට්ඨිං, 

විනිධායඛන්තිං, විනිධායරුචිං. 

සත්තහාකාවරහි පඨමංොනං සමාපජ්ජාමීතිසම්පජානමුසා භණන්තස්ස 

ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස

වහොතිමුසා භණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයාභණතන්ති, විනිධායදිට්ඨිං, 

විනිධායඛන්තිං, විනිධායරුචිං, විනිධායභාෙං. 

202. තීහාකාවරහි පඨමං ොනං සමාපන්වනොති සම්පජානමුසා

භණන්තස්ස ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, 

භණන්තස්සවහොතිමුසාභණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයාභණතන්ති. 
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චතූහාකාවරහි පඨමං ොනං සමාපන්වනොති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස 

ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස

වහොතිමුසා භණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයාභණතන්ති, විනිධායදිට්ඨිං. 

පඤ්චහාකාවරහිපඨමංොනංසමාපන්වනොතිසම්පජානමුසාභණන්තස්ස 

ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස

වහොතිමුසාභණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයාභණතන්ති, විනිධාය දිට්ඨිං, 
විනිධායඛන්තිං. 

ඡහාකාවරහි පඨමං ොනං සමාපන්වනොති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස 

ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස

වහොතිමුසා භණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයාභණතන්ති, විනිධායදිට්ඨිං, 

විනිධායඛන්තිං, විනිධායරුචිං. 

සත්තහාකාවරහිපඨමංොනංසමාපන්වනොතිසම්පජානමුසාභණන්තස්ස 

ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස

වහොතිමුසා භණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයාභණතන්ති, විනිධායදිට්ඨිං, 

විනිධායඛන්තිං, විනිධායරුචිං, විනිධායභාෙං. 

203. තීහාකාවරහි පඨමස්ස ොනස්ස ලාභීම්හීති සම්පජානමුසා 

භණන්තස්ස ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, 

භණන්තස්ස වහොතිමුසාභණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයාභණතන්ති. 

චතූහාකාවරහි පඨමස්සොනස්ස ලාභීම්හීති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස

ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස 

වහොතිමුසාභණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයාභණතන්ති, විනිධායදිට්ඨිං. 

පඤ්චහාකාවරහි පඨමස්ස ොනස්සලාභීම්හීතිසම්පජානමුසාභණන්තස්ස

ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස

වහොතිමුසාභණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයාභණතන්ති, විනිධායදිට්ඨිං, 
විනිධායඛන්තිං. 

ඡහාකාවරහි පඨමස්ස ොනස්ස ලාභීම්හීති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස 

ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස

වහොතිමුසා භණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයාභණතන්ති, විනිධායදිට්ඨිං, 

විනිධායඛන්තිං, විනිධායරුචිං. 

සත්තහාකාවරහිපඨමස්සොනස්සලාභීම්හීතිසම්පජානමුසා භණන්තස්ස

ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස 
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වහොතිමුසාභණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයාභණතන්ති, විනිධායදිට්ඨිං, 

විනිධාය ඛන්තිං, විනිධායරුචිං, විනිධායභාෙං. 

204. තීහාකාවරහිපඨමස්සොනස්සෙසීම්හීතිසම්පජානමුසා භණන්තස්ස

ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස 

වහොතිමුසාභණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයාභණතන්ති. 

චතූහාකාවරහි පඨමස්ස ොනස්ස ෙසීම්හීති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස 

ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස

වහොතිමුසා භණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයාභණතන්ති, විනිධායදිට්ඨිං. 

පඤ්චහාකාවරහිපඨමස්සොනස්සෙසීම්හීතිසම්පජානමුසා භණන්තස්ස

ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස 

වහොතිමුසාභණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයාභණතන්ති, විනිධාය දිට්ඨිං, 
විනිධායඛන්තිං. 

ඡහාකාවරහි පඨමස්ස ොනස්ස ෙසීම්හීති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස 

ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස

වහොතිමුසා භණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයාභණතන්ති, විනිධායදිට්ඨිං, 

විනිධායඛන්තිං, විනිධායරුචිං. 

සත්තහාකාවරහි පඨමස්සොනස්සෙසීම්හීති සම්පජානමුසාභණන්තස්ස

ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස

වහොතිමුසාභණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයාභණතන්ති, විනිධායදිට්ඨිං, 

විනිධායඛන්තිං, විනිධායරුචිං, විනිධායභාෙං. 

205. තීහාකාවරහි පඨමං ොනං සච්ඡිකතං මයාති සම්පජානමුසා

භණන්තස්ස ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, 

භණන්තස්සවහොතිමුසාභණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයාභණතන්ති. 

චතූහාකාවරහිපඨමංොනංසච්ඡිකතංමයාතිසම්පජානමුසාභණන්තස්ස 

ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස

වහොතිමුසා භණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයාභණතන්ති, විනිධායදිට්ඨිං. 

පඤ්චහාකාවරහි පඨමං ොනං සච්ඡිකතං මයාති සම්පජානමුසා 

භණන්තස්ස ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, 

භණන්තස්ස වහොති මුසා භණාමීති, භණතස්ස වහොති මුසා මයා භණතන්ති, 

විනිධායදිට්ඨිං, විනිධාය ඛන්තිං. 
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ඡහාකාවරහි පඨමංොනං සච්ඡිකතං මයාති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස

ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස

වහොතිමුසාභණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයාභණතන්ති, විනිධායදිට්ඨිං, 

විනිධායඛන්තිං, විනිධායරුචිං. 

සත්තහාකාවරහි පඨමං ොනං සච්ඡිකතං මයාති සම්පජානමුසා 

භණන්තස්ස ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, 

භණන්තස්ස වහොති මුසා භණාමීති, භණතස්ස වහොති මුසා මයා භණතන්ති, 

විනිධායදිට්ඨිං, විනිධාය ඛන්තිං, විනිධායරුචිං, විනිධායභාෙං. 

යථාඉදංපඨමංොනංවිත්ථාරිතංතංසබ්බම්පි විත්ථාවරතබ්බං. 

206. තීහාකාවරහි…වප.…සත්තහාකාවරහිදුතියංොනං…වප.…තතියං 
ොනං…වප.…චතුත්ථං ොනංසමාපජ්ජිං…සමාපජ්ජාමි…සමාපන්වනො… 
චතුත්ථස්ස ොනස්සලාභීම්හි…ෙසීම්හි…චතුත්ථංොනං සච්ඡිකතංමයාති
සම්පජානමුසා භණන්තස්ස ආපත්ති පාරාජිකස්ස. පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා

භණස්සන්ති, භණන්තස්ස වහොති මුසා භණාමීති, භණතස්ස වහොති මුසා මයා 

භණතන්ති, විනිධායදිට්ඨිං, විනිධායඛන්තිං, විනිධායරුචිං, විනිධායභාෙං. 

207. තීහාකාවරහි සුඤ්ඤතං විවමොක්ඛං… අනිමිත්තං විවමොක්ඛං… 
අප්පණහිතං විවමොක්ඛං… සමාපජ්ජිං… සමාපජ්ජාමි… සමාපන්වනො…
අප්පණහිතස්ස විවමොක්ඛස්සලාභීම්හි…ෙසීම්හි…අප්පණහිවතොවිවමොක්වඛො
සච්ඡිකවතොමයාති සම්පජානමුසා භණන්තස්සආපත්තිපාරාජිකස්ස…වප.…. 

තීහාකාවරහි සුඤ්ඤතං සමාධං… අනිමිත්තං සමාධං… අප්පණහිතං 
සමාධංසමාපජ්ජිං…සමාපජ්ජාමි…සමාපන්වනො…අප්පණහිතස්සසමාධස්ස
ලාභීම්හි… ෙසීම්හි… අප්පණහිවතො සමාධ සච්ඡිකවතො මයාති සම්පජානමුසා
භණන්තස්සආපත්ති පාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි සුඤ්ඤතං සමාපත්තිං… අනිමිත්තං සමාපත්තිං… 
අප්පණහිතං සමාපත්තිං සමාපජ්ජිං… සමාපජ්ජාමි… සමාපන්වනො…
අප්පණහිතාය සමාපත්තියා ලාභීම්හි… ෙසීම්හි… අප්පණහිතා සමාපත්ති
සච්ඡිකතාමයාති සම්පජානමුසාභණන්තස්සආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි තිස්වසො විජ්ජා සමාපජ්ජිං… සමාපජ්ජාමි සමාපන්වනො… 
තිස්සන්නං විජ්ජානං ලාභීම්හි… ෙසීම්හි… තිස්වසො විජ්ජා සච්ඡිකතා මයාති 
සම්පජානමුසාභණන්තස්සආපත්තිපාරාජිකස්ස. 
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තීහාකාවරහි චත්තාවරො සතිපට්ඨාවන… චත්තාවරො සම්මප්පධාවන… 
චත්තාවරො ඉද්ධපාවද සමාපජ්ජිං… සමාපජ්ජාමි… සමාපන්වනො… චතුන්නං
ඉද්ධපාදානං ලාභීම්හි… ෙසීම්හි… චත්තාවරො ඉද්ධපාදා සච්ඡිකතා මයාති
සම්පජානමුසාභණන්තස්ස ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි පඤ්චින්ද්රියානි…පඤ්ච බලානිසමාපජ්ජිං… සමාපජ්ජාමි…

සමාපන්වනො … පඤ්චන්නං බලානං ලාභීම්හි… ෙසීම්හි… පඤ්චබලානි
සච්ඡිකතානිමයාතිසම්පජානමුසාභණන්තස්සආපත්ති පාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි සත්ත වබොජ්ෙඞ්වග සමාපජ්ජිං… සමාපජ්ජාමි…
සමාපන්වනො… සත්තන්නං වබොජ්ෙඞ්ගානං ලාභීම්හි… ෙසීම්හි… සත්ත 
වබොජ්ෙඞ්ගා සච්ඡිකතා මයාති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස ආපත්ති
පාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං සමාපජ්ජිං… සමාපජ්ජාමි…
සමාපන්වනො…අරියස්සඅට්ඨඞ්ගිකස්සමග්ගස්ස ලාභීම්හි…ෙසීම්හි…අරිවයො
අට්ඨඞ්ගිවකොමග්වගොසච්ඡිකවතොමයාතිසම්පජානමුසා භණන්තස්සආපත්ති
පාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි වසොතාපත්ති ලං… සකදාගාමි ලං… අනාගාමි ලං…
අරහත්තං සමාපජ්ජිං… සමාපජ්ජාමි… සමාපන්වනො… අරහත්තස්ස ලාභීම්හි
ෙසීම්හි අරහත්තං සච්ඡිකතං මයාති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස ආපත්ති

පාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහිරාවගොවමචත්වතොෙන්වතොමුත්වතොපහීවනොපටිනිස්සට්වඨො 
උක්වඛටිවතො සමුක්වඛටිවතොති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස ආපත්ති
පාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි වදොවසො වම චත්වතො ෙන්වතො මුත්වතො පහීවනො
පටිනිස්සට්වඨො උක්වඛටිවතො සමුක්වඛටිවතොති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස
ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි වමොවහො වම චත්වතො ෙන්වතො මුත්වතො පහීවනො
පටිනිස්සට්වඨො උක්වඛටිවතො සමුක්වඛටිවතොති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස
ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි රාගා වම චිත්තං විනීෙරණන්ති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස
ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 
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තීහාකාවරහිවදොසාවමචිත්තංවිනීෙරණන්තිසම්පජානමුසා භණන්තස්ස
ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි …වප.…සත්තහාකාවරහිවමොහාවම චිත්තංවිනීෙරණන්ති
සම්පජානමුසා භණන්තස්ස ආපත්ති පාරාජිකස්ස – පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා

භණස්සන්ති, භණන්තස්ස වහොතිමුසා භණාමීති, භණතස්ස වහොති මුසා මයා

භණතන්ති, විනිධායදිට්ඨිං, විනිධාය ඛන්තිං, විනිධායරුචිං, විනිධායභාෙං. 

සුද්ධකංනිට්ඨිතං. 

208. තීහාකාවරහි පඨමඤ්ච ොනං දුතියඤ්ච ොනං සමාපජ්ජිං…
සමාපජ්ජාමි… සමාපන්වනො… පඨමස්ස ච ොනස්ස දුතියස්ස ච ොනස්ස 

ලාභීම්හි… ෙසීම්හි… පඨමඤ්ච ොනං දුතියඤ්ච ොනං සච්ඡිකතං මයාති
සම්පජානමුසා භණන්තස්සආපත්තිපාරාජිකස්ස…වප.…. 

තීහාකාවරහි පඨමඤ්ච ොනං තතියඤ්ච ොනං සමාපජ්ජිං…
සමාපජ්ජාමි… සමාපන්වනො… පඨමස්ස චොනස්ස තතියස්ස චොනස්ස
ලාභීම්හි… ෙසීම්හි… පඨමඤ්ච ොනං තතියඤ්ච ොනං සච්ඡිකතං මයාති
සම්පජානමුසාභණන්තස්සආපත්ති පාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි පඨමඤ්ච ොනං චතුත්ථඤ්ච ොනං සමාපජ්ජිං… 

සමාපජ්ජාමි…සමාපන්වනො…පඨමස්සචොනස්සචතුත්ථස්සචොනස්ස
ලාභීම්හි… ෙසීම්හි…පඨමඤ්චොනංචතුත්ථඤ්චොනංසච්ඡිකතංමයාති
සම්පජානමුසාභණන්තස්ස ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි පඨමඤ්ච ොනං සුඤ්ඤතඤ්ච විවමොක්ඛං… පඨමඤ්ච
ොනං අනිමිත්තඤ්ච විවමොක්ඛං… පඨමඤ්ච ොනං අප්පණහිතඤ්ච
විවමොක්ඛංසමාපජ්ජිං… සමාපජ්ජාමි…සමාපන්වනො…පඨමස්සචොනස්ස
අප්පණහිතස්ස ච විවමොක්ඛස්ස ලාභීම්හි… ෙසීම්හි… පඨමඤ්ච ොනං
අප්පණහිවතො ච විවමොක්වඛො සච්ඡිකවතො මයාති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස
ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි පඨමඤ්චොනං සුඤ්ඤතඤ්ච සමාධං… පඨමඤ්චොනං 
අනිමිත්තඤ්ච සමාධං… පඨමඤ්ච ොනං අප්පණහිතඤ්ච සමාධං
සමාපජ්ජිං… සමාපජ්ජාමි… සමාපන්වනො පඨමස්ස ච ොනස්ස
අප්පණහිතස්ස ච සමාධස්ස ලාභීම්හි… ෙසීම්හි… පඨමඤ්ච ොනං
අප්පණහිවතොචසමාධසච්ඡිකවතොමයාති සම්පජානමුසාභණන්තස්සආපත්ති
පාරාජිකස්ස. 
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තීහාකාවරහි පඨමඤ්ච ොනං සුඤ්ඤතඤ්ච සමාපත්තිං… පඨමඤ්ච
ොනං අනිමිත්තඤ්ච සමාපත්තිං… පඨමඤ්ච ොනං අප්පණහිතඤ්ච
සමාපත්තිං සමාපජ්ජිං… සමාපජ්ජාමි… සමාපන්වනො පඨමස්ස ච ොනස්ස
අප්පණහිතාය ච සමාපත්තියා ලාභීම්හි… ෙසීම්හි… පඨමඤ්ච ොනං
අප්පණහිතාචසමාපත්තිසච්ඡිකතාමයාතිසම්පජානමුසා භණන්තස්සආපත්ති
පාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි පඨමඤ්ච ොනං තිස්වසො ච විජ්ජා සමාපජ්ජිං… 

සමාපජ්ජාමි…සමාපන්වනො…පඨමස්සචොනස්සතිස්සන්නඤ්චවිජ්ජානං
ලාභීම්හි… ෙසීම්හි… පඨමඤ්ච ොනං තිස්වසො ච විජ්ජා සච්ඡිකතා මයාති
සම්පජානමුසාභණන්තස්ස ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි පඨමඤ්ච ොනං චත්තාවරො ච සතිපට්ඨාවන… පඨමඤ්ච
ොනං චත්තාවරො ච සම්මප්පධාවන… පඨමඤ්ච ොනං චත්තාවරො ච 

ඉද්ධපාවදසමාපජ්ජිං…සමාපජ්ජාමි…සමාපන්වනො…පඨමස්සචොනස්ස 
චතුන්නඤ්චඉද්ධපාදානංලාභීම්හි…ෙසීම්හි…පඨමඤ්චොනං චත්තාවරොච
ඉද්ධපාදාසච්ඡිකතාමයාතිසම්පජානමුසාභණන්තස්සආපත්ති පාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි පඨමඤ්ච ොනං පඤ්ච ච ඉන්ද්රියානි… පඨමඤ්ච ොනං 
පඤ්ච ච බලානි සමාපජ්ජිං… සමාපජ්ජාමි… සමාපන්වනො… පඨමස්ස ච 
ොනස්ස පඤ්චන්නඤ්ච බලානං ලාභීම්හි… ෙසීම්හි… පඨමඤ්ච ොනං
පඤ්ච ච බලානි සච්ඡිකතානි මයාති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස ආපත්ති
පාරාජිකස්ස. 

209. තීහාකාවරහිපඨමඤ්චොනංසත්තචවබොජ්ෙඞ්වග සමාපජ්ජිං…
සමාපජ්ජාමි… සමාපන්වනො… පඨමස්ස ච ොනස්ස සත්තන්නඤ්ච 

වබොජ්ෙඞ්ගානංලාභීම්හි…ෙසීම්හි…පඨමඤ්චොනංසත්තචවබොජ්ෙඞ්ගා
සච්ඡිකතා මයාතිසම්පජානමුසාභණන්තස්සආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි පඨමඤ්චොනංඅරියඤ්ච අට්ඨඞ්ගිකංමග්ගංසමාපජ්ජිං…
සමාපජ්ජාමි… සමාපන්වනො… පඨමස්ස ච ොනස්ස අරියස්ස ච
අට්ඨඞ්ගිකස්ස මග්ගස්ස ලාභීම්හි ෙසීම්හි… පඨමඤ්ච ොනං අරිවයො ච 
අට්ඨඞ්ගිවකොමග්වගොසච්ඡිකවතොමයාතිසම්පජානමුසාභණන්තස්සආපත්ති 
පාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි පඨමඤ්ච ොනං වසොතාපත්ති ලඤ්ච… පඨමඤ්ච ොනං 
සකදාගාමි ලඤ්ච… පඨමඤ්චොනං අනාගාමි ලඤ්ච… පඨමඤ්චොනං 
අරහත්තඤ්ච සමාපජ්ජිං… සමාපජ්ජාමි… සමාපන්වනො… පඨමස්ස ච 
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ොනස්සඅරහත්තස්සචලාභීම්හි…ෙසීම්හි…පඨමඤ්චොනංඅරහත්තඤ්ච
සච්ඡිකතං මයාතිසම්පජානමුසාභණන්තස්සආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි පඨමඤ්ච ොනං සමාපජ්ජිං… සමාපජ්ජාමි…
සමාපන්වනො… පඨමස්සචොනස්සලාභීම්හි…ෙසීම්හි…පඨමඤ්චොනං

සච්ඡිකතංමයා, රාවගොචවම චත්වතො…වදොවසොචවමචත්වතො…වමොවහොච
වම චත්වතො ෙන්වතො මුත්වතො පහීවනො පටිනිස්සට්වඨො උක්වඛටිවතො
සමුක්වඛටිවතොතිසම්පජානමුසාභණන්තස්සආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි…වප.… සත්තහාකාවරහි පඨමඤ්ච ොනං සමාපජ්ජිං… 
සමාපජ්ජාමි… සමාපන්වනො… පඨමස්ස ච ොනස්ස ලාභීම්හි… ෙසීම්හි…

පඨමඤ්චොනං සච්ඡිකතංමයා, රාගාචවමචිත්තංවිනීෙරණං…වදොසාච
වම චිත්තං විනීෙරණං… වමොහා ච වම චිත්තං විනීෙරණන්ති සම්පජානමුසා

භණන්තස්ස ආපත්ති පාරාජිකස්ස. පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, 

භණන්තස්ස වහොති මුසා භණාමීති, භණතස්ස වහොති මුසා මයා භණතන්ති, 

විනිධායදිට්ඨිං, විනිධායඛන්තිං, විනිධාය රුචිං, විනිධායභාෙං. 

ඛණ්ඩචක්කංනිට්ඨිතං. 

210. තීහාකාවරහි දුතියඤ්ච ොනං තතියඤ්ච ොනං සමාපජ්ජිං…
සමාපජ්ජාමි… සමාපන්වනො… දුතියස්ස චොනස්ස තතියස්ස චොනස්ස 

ලාභීම්හි… ෙසීම්හි… දුතියඤ්ච ොනං තතියඤ්ච ොනං සච්ඡිකතං මයාති
සම්පජානමුසා භණන්තස්සආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි දුතියඤ්ච ොනං චතුත්ථඤ්ච ොනං සමාපජ්ජිං…
සමාපජ්ජාමි…සමාපන්වනො…දුතියස්සචොනස්සචතුත්ථස්සචොනස්ස 
ලාභීම්හි…ෙසීම්හි… දුතියඤ්චොනං චතුත්ථඤ්චොනංසච්ඡිකතංමයාති 
සම්පජානමුසාභණන්තස්සආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි දුතියඤ්චොනං සුඤ්ඤතඤ්ච විවමොක්ඛං… අනිමිත්තඤ්ච 
විවමොක්ඛං… අප්පණහිතඤ්ච විවමොක්ඛං… සුඤ්ඤතඤ්ච සමාධං…
අනිමිත්තඤ්චසමාධං… අප්පණහිතඤ්චසමාධං…සුඤ්ඤතඤ්චසමාපත්තිං…
අනිමිත්තඤ්චසමාපත්තිං… අප්පණහිතඤ්චසමාපත්තිං…තිස්වසොචවිජ්ජා…
චත්තාවරො ච සතිපට්ඨාවන… චත්තාවරො ච සම්මප්පධාවන… චත්තාවරො ච
ඉද්ධපාවද… පඤ්ච ච ඉන්ද්රියානි… පඤ්ච ච බලානි… සත්ත ච
වබොජ්ෙඞ්වග… අරියඤ්ච අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං… වසොතාපත්ති ලඤ්ච… 

සකදාගාමි ලඤ්ච… අනාගාමි ලඤ්ච… අරහත්තඤ්ච සමාපජ්ජිං…
සමාපජ්ජාමි… සමාපන්වනො… දුතියස්ස ච ොනස්ස අරහත්තස්ස ච
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ලාභීම්හි… ෙසීම්හි… දුතියඤ්ච ොනං අරහත්තඤ්ච සච්ඡිකතං මයාති
සම්පජානමුසාභණන්තස්සආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහිදුතියඤ්චොනංසමාපජ්ජිං…සමාපජ්ජාමි…සමාපන්වනො… 

දුතියස්සචොනස්සලාභීම්හි…ෙසීම්හි…දුතියඤ්චොනංසච්ඡිකතංමයා, 
රාවගොච වමචත්වතො…වදොවසොචවමචත්වතො…වමොවහොචවමචත්වතො
ෙන්වතොමුත්වතො පහීවනොපටිනිස්සට්වඨොඋක්වඛටිවතොසමුක්වඛටිවතො.රාගා
චවමචිත්තංවිනීෙරණං…වදොසාච වමචිත්තංවිනීෙරණං…වමොහාචවම
චිත්තංවිනීෙරණන්තිසම්පජානමුසාභණන්තස්ස ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි …වප.…සත්තහාකාවරහිදුතියඤ්ච ොනංපඨමඤ්චොනං
සමාපජ්ජිං…සමාපජ්ජාමි…සමාපන්වනො…දුතියස්සචොනස්ස පඨමස්සච
ොනස්සලාභීම්හි…ෙසීම්හි…දුතියඤ්චොනංපඨමඤ්චොනංසච්ඡිකතං 
මයාති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස ආපත්ති පාරාජිකස්ස…වප.… විනිධාය
භාෙං. 

බද්ධචක්කං. 

එෙංඑවකකංමූලංකාතුනබද්ධචක්කංපරිෙත්තකංකත්තබ්බං. 

ඉදංසංඛිත්තං. 

211. තීහාකාවරහි තතියඤ්ච ොනං චතුත්ථඤ්ච ොනං…වප.…
තතියඤ්චොනං අරහත්තඤ්ච සමාපජ්ජිං… සමාපජ්ජාමි… සමාපන්වනො…
තතියස්සචොනස්සඅරහත්තස්සචලාභීම්හි…ෙසීම්හි…තතියඤ්චොනං 
අරහත්තඤ්ච සච්ඡිකතං මයාති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස ආපත්ති
පාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි තතියඤ්ච ොනං සමාපජ්ජිං… සමාපජ්ජාමි…
සමාපන්වනො… තතියස්සචොනස්සලාභීම්හි…ෙසීම්හි…තතියඤ්චොනං

සච්ඡිකතංමයා, රාවගොචවම චත්වතො…වදොවසොචවමචත්වතො…වමොවහොච
වම චත්වතො ෙන්වතො මුත්වතො පහීවනො පටිනිස්සට්වඨො උක්වඛටිවතො
සමුක්වඛටිවතො. රාගා ච වම චිත්තං විනීෙරණං… වදොසා ච වම චිත්තං
විනීෙරණං… වමොහාචවමචිත්තංවිනීෙරණන්තිසම්පජානමුසාභණන්තස්ස
ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි තතියඤ්ච ොනං පඨමඤ්ච ොනං… තතියඤ්ච ොනං
දුතියඤ්ච ොනං සමාපජ්ජිං… සමාපජ්ජාමි… සමාපන්වනො… තතියස්ස ච
ොනස්ස දුතියස්ස ච ොනස්ස ලාභීම්හි… ෙසීම්හි… තතියඤ්ච ොනං
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දුතියඤ්ච ොනං සච්ඡිකතං මයාති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස ආපත්ති
පාරාජිකස්ස. 

තීකාවරහි වමොහා ච වම චිත්තං විනීෙරණං පඨමඤ්ච ොනං…වප.… 
දුතියඤ්ච ොනං… තතියඤ්ච ොනං… චතුත්ථඤ්ච ොනං සමාපජ්ජිං 
සමාපජ්ජාමි…සමාපන්වනො…වමොහාචවමචිත්තංවිනීෙරණංචතුත්ථස්සච
ොනස්ස ලාභීම්හි…ෙසීම්හි…වමොහාචවමචිත්තං විනීෙරණංචතුත්ථඤ්ච
ොනංසච්ඡිකතංමයාති සම්පජානමුසාභණන්තස්සආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

212. තීහාකාවරහි වමොහා ච වම චිත්තං විනීෙරණං සුඤ්ඤතඤ්ච 
විවමොක්ඛං… අනිමිත්තඤ්ච විවමොක්ඛං… අප්පණහිතඤ්ච විවමොක්ඛං
සමාපජ්ජිං… සමාපජ්ජාමි…සමාපන්වනො…වමොහාචවමචිත්තංවිනීෙරණං
අප්පණහිතස්ස ච විවමොක්ඛස්ස ලාභීම්හි… ෙසීම්හි… වමොහා ච වම චිත්තං
විනීෙරණං අප්පණහිවතො ච විවමොක්වඛො සච්ඡිකවතො මයාති සම්පජානමුසා
භණන්තස්සආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි වමොහා ච වම චිත්තං විනීෙරණං සුඤ්ඤතඤ්ච සමාධං… 
අනිමිත්තඤ්ච සමාධං… අප්පණහිතඤ්ච සමාධං සමාපජ්ජිං… සමාපජ්ජාමි…
සමාපන්වනො…වමොහාචවමචිත්තංවිනීෙරණංඅප්පණහිතස්සචසමාධස්ස 
ලාභීම්හි…ෙසීම්හි…වමොහාචවමචිත්තංවිනීෙරණංඅප්පණහිවතොචසමාධ
සච්ඡිකවතො මයාතිසම්පජානමුසාභණන්තස්සආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහිවමොහාචවමචිත්තංවිනීෙරණංසුඤ්ඤතඤ්චසමාපත්තිං… 

අනිමිත්තඤ්ච සමාපත්තිං… අප්පණහිතඤ්ච සමාපත්තිං සමාපජ්ජිං
සමාපජ්ජාමි… සමාපන්වනො…වමොහාචවමචිත්තංවිනීෙරණංඅප්පණහිතාය
ච සමාපත්තියා ලාභීම්හි… ෙසීම්හි… වමොහා ච වම චිත්තං විනීෙරණං
අප්පණහිතාචසමාපත්තිසච්ඡිකතාමයාති සම්පජානමුසාභණන්තස්සආපත්ති
පාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි වමොහා ච වම චිත්තං විනීෙරණං තිස්වසො ච විජ්ජා 
සමාපජ්ජිං…සමාපජ්ජාමි…සමාපන්වනො…‘වමොහාචවමචිත්තංවිනීෙරණං
තිස්සන්නඤ්ච විජ්ජානංලාභීම්හි…ෙසීම්හි…වමොහාචවමචිත්තංවිනීෙරණං
තිස්වසො ච විජ්ජා සච්ඡිකතා මයාති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස ආපත්ති
පාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහිවමොහාචවමචිත්තංවිනීෙරණංචත්තාවරොචසතිපට්ඨාවන… 
චත්තාවරො ච සම්මප්පධාවන… චත්තාවරො ච ඉද්ධපාවද සමාපජ්ජිං…
සමාපජ්ජාමි… සමාපන්වනො…වමොහා චවමචිත්තං විනීෙරණංචතුන්නඤ්ච
ඉද්ධපාදානංලාභීම්හි… ෙසීම්හි…වමොහාචවමචිත්තංවිනීෙරණංචත්තාවරො
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පටුන 

ච ඉද්ධපාදා සච්ඡිකතා මයාති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස ආපත්ති
පාරාජිකස්ස. 

213. තීහාකාවරහිවමොහාචවමචිත්තංවිනීෙරණංපඤ්චච ඉන්ද්රියානි…
පඤ්ච ච බලානි සමාපජ්ජිං… සමාපජ්ජාමි… සමාපන්වනො… වමොහා ච වම 
චිත්තංවිනීෙරණංපඤ්චන්නඤ්චබලානංලාභීම්හි…ෙසීම්හි…වමොහාචවම
චිත්තං විනීෙරණං පඤ්ච ච බලානි සච්ඡිකතානි මයාති සම්පජානමුසා
භණන්තස්සආපත්ති පාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි වමොහා ච වම චිත්තං විනීෙරණං සත්ත ච වබොජ්ෙඞ්වග
සමාපජ්ජිං…සමාපජ්ජාමි…සමාපන්වනො…වමොහාචවමචිත්තං විනීෙරණං

සත්තන්නඤ්ච වබොජ්ෙඞ්ගානං ලාභීම්හි … ෙසීම්හි… වමොහා ච වම චිත්තං
විනීෙරණංසත්තචවබොජ්ෙඞ්ගාසච්ඡිකතාමයාතිසම්පජානමුසා භණන්තස්ස
ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහිවමොහාචවමචිත්තංවිනීෙරණංඅරියඤ්චඅට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං
සමාපජ්ජිං…සමාපජ්ජාමි…සමාපන්වනො…වමොහාචවමචිත්තංවිනීෙරණං
අරියස්සච අට්ඨඞ්ගිකස්සමග්ගස්සලාභීම්හි…ෙසීම්හි…වමොහාචවමචිත්තං
විනීෙරණංඅරිවයො චඅට්ඨඞ්ගිවකොමග්වගොසච්ඡිකවතොමයාතිසම්පජානමුසා
භණන්තස්සආපත්ති පාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි වමොහා ච වම චිත්තං විනීෙරණං වසොතාපත්ති ලඤ්ච… 
සකදාගාමි ලඤ්ච… අනාගාමි ලඤ්ච… අරහත්තඤ්ච සමාපජ්ජිං…
සමාපජ්ජාමි…සමාපන්වනො… වමොහාචවමචිත්තංවිනීෙරණංඅරහත්තස්සච
ලාභීම්හි…ෙසීම්හි…වමොහාචවමචිත්තං විනීෙරණංඅරහත්තඤ්චසච්ඡිකතං
මයාතිසම්පජානමුසාභණන්තස්සආපත්ති පාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි වමොහා ච වම චිත්තං විනීෙරණං, රාවගො ච වම චත්වතො…
වදොවසො චවමචත්වතො…වමොවහොචවමචත්වතොෙන්වතොමුත්වතොපහීවනො
පටිනිස්සට්වඨො උක්වඛටිවතො සමුක්වඛටිවතොති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස
ආපත්තිපාරාජිකස්ස. 

තීහාකාවරහි…වප.… සත්තහාකාවරහි වමොහා ච වම චිත්තං විනීෙරණං
රාගා ච වම චිත්තං විනීෙරණං… වදොසා ච වම චිත්තං විනීෙරණන්ති 
සම්පජානමුසා භණන්තස්ස ආපත්ති පාරාජිකස්ස පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා

භණස්සන්ති, භණන්තස්ස වහොති මුසා භණාමීති, භණතස්ස වහොති මුසා මයා

භණතන්ති, විනිධාය දිට්ඨිං, විනිධායඛන්තිං, විනිධායරුචිං, විනිධායභාෙං. 

එකමූලකංනිට්ඨිතං. [එකමූලකංසඞ්ඛිත්තං නිට්ඨිතං(සයා.)] 
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යථාඑකමූලකංවිත්ථාරිතංඑෙවමෙදුමූලකාදිපිවිත්ථාවරතබ්බං. 

ඉදංසබ්බමූලකං 

214. තීහාකාවරහි …වප.…සත්තහාකාවරහි පඨමඤ්චොනං දුතියඤ්ච
ොනං තතියඤ්ච ොනං චතුත්ථඤ්ච ොනං සුඤ්ඤතඤ්ච විවමොක්ඛං 
අනිමිත්තඤ්ච විවමොක්ඛං අප්පණහිතඤ්ච විවමොක්ඛං සුඤ්ඤතඤ්ච සමාධං
අනිමිත්තඤ්ච සමාධං අප්පණහිතඤ්ච සමාධං සුඤ්ඤතඤ්ච සමාපත්තිං
අනිමිත්තඤ්ච සමාපත්තිං අප්පණහිතඤ්ච සමාපත්තිං තිස්වසො ච විජ්ජා
චත්තාවරො ච සතිපට්ඨාවන චත්තාවරො ච සම්මප්පධාවන චත්තාවරො ච 
ඉද්ධපාවද පඤ්ච ච ඉන්ද්රියානි පඤ්ච ච බලානි සත්ත ච වබොජ්ෙඞ්වග
අරියඤ්ච අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං වසොතාපත්ති ලඤ්ච සකදාගාමි ලඤ්ච
අනාගාමි ලඤ්ච අරහත්තඤ්ච සමාපජ්ජිං… සමාපජ්ජාමි…

සමාපන්වනො…වප.…රාවගොචවමචත්වතො, වදොවසොචවමචත්වතො, වමොවහො 
ච වම චත්වතො ෙන්වතො මුත්වතො පහීවනො පටිනිස්සට්වඨො උක්වඛටිවතො

සමුක්වඛටිවතො. රාගා ච වම චිත්තං විනීෙරණං, වදොසා ච වම චිත්තං

විනීෙරණං, වමොහා ච වම චිත්තං විනීෙරණන්ති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස

ආපත්ති පාරාජිකස්ස. පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස

වහොතිමුසාභණාමීති, භණතස්සවහොතිමුසාමයාභණතන්ති, විනිධායදිට්ඨිං, 

විනිධායඛන්තිං, විනිධායරුචිං, විනිධායභාෙං. 

සබ්බමූලකංනිට්ඨිතං. 

සුද්ධකොරකථානිට්ඨිතා. 

215. තීහාකාවරහි පඨමංොනං සමාපජ්ජින්තිෙත්තුකාවමොදුතියංොනං
සමාපජ්ජින්ති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති

පාරාජිකස්ස; නපටිවිජානන්තස්සආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. 

තීහාකාවරහි පඨමං ොනං සමාපජ්ජින්ති ෙත්තුකාවමො තතියං ොනං 
සමාපජ්ජින්ති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති

පාරාජිකස්ස; න පටිවිජානන්තස්සආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

තීහාකාවරහි පඨමං ොනං සමාපජ්ජින්ති ෙත්තුකාවමො චතුත්ථං ොනං 
සමාපජ්ජින්ති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති

පාරාජිකස්ස; න පටිවිජානන්තස්සආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

තීහාකාවරහි …වප.… සත්තහාකාවරහි පඨමං ොනං සමාපජ්ජින්ති
ෙත්තුකාවමො සුඤ්ඤතං විවමොක්ඛං… අනිමිත්තං විවමොක්ඛං… අප්පණහිතං
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විවමොක්ඛං…සුඤ්ඤතංසමාධං…අනිමිත්තංසමාධං… අප්පණහිතංසමාධං…
සුඤ්ඤතං සමාපත්තිං… අනිමිත්තං සමාපත්තිං… අප්පණහිතං සමාපත්තිං…
තිස්වසො විජ්ජා… චත්තාවරො සතිපට්ඨාවන… චත්තාවරො සම්මප්පධාවන… 

චත්තාවරො ඉද්ධපාවද… පඤ්චින්ද්රියානි… පඤ්ච බලානි… සත්ත
වබොජ්ෙඞ්වග… අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං… වසොතාපත්ති ලං…
සකදාගාමි ලං… අනාගාමි ලං… අරහත්තං සමාපජ්ජිං…වප.… රාවගො වම
චත්වතො… වදොවසො වම චත්වතො… වමොවහො වම චත්වතො ෙන්වතො මුත්වතො 
පහීවනො පටිනිස්සට්වඨො උක්වඛටිවතො සමුක්වඛටිවතො. රාගා වම චිත්තං
විනීෙරණං…වදොසාවම චිත්තංවිනීෙරණං…වමොහාවමචිත්තංවිනීෙරණන්ති

සම්පජානමුසා භණන්තස්ස පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති පාරාජිකස්ස; න 
පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. පුබ්වබෙස්ස වහොති මුසා

භණස්සන්ති, භණන්තස්ස වහොති මුසා භණාමීති, භණතස්ස වහොති මුසා මයා

භණතන්ති, විනිධාය දිට්ඨිං, විනිධායඛන්තිං, විනිධායරුචිං, විනිධායභාෙං. 

ෙත්ථුවිසාරකස්සඑකමූලකස්සඛණ්ඩචක්කංනිට්ඨිතං. 

216. තීහාකාවරහි දුතියංොනං සමාපජ්ජින්තිෙත්තුකාවමොතතියංොනං
සමාපජ්ජින්ති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති

පාරාජිකස්ස; නපටිවිජානන්තස්සආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. 

තීහාකාවරහි දුතියං ොනං සමාපජ්ජින්ති ෙත්තුකාවමො චතුත්ථං ොනං 
සමාපජ්ජින්ති…වප.… වමොහා ච වම චිත්තං විනීෙරණන්ති සම්පජානමුසා

භණන්තස්ස පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති පාරාජිකස්ස; න පටිවිජානන්තස්ස
ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. 

තීහාකාවරහි…වප.… සත්තහාකාවරහි දුතියං ොනං සමාපජ්ජින්ති 
ෙත්තුකාවමො පඨමං ොනං සමාපජ්ජින්ති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස

පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති පාරාජිකස්ස; න පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති 
ථුල්ලච්චයස්ස…වප.…විනිධායභාෙං. 

ෙත්ථුවිසාරකස්සඑකමූලකස්සබද්ධචක්කං. 

මූලංසංඛිත්තං. 

217. තීහාකාවරහි වමොහා වම චිත්තං විනීෙරණන්ති ෙත්තුකාවමො පඨමං
ොනං සමාපජ්ජින්ති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති

පාරාජිකස්ස; න පටිවිජානන්තස්සආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 
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තීහාකාවරහි…වප.… සත්තහාකාවරහි වමොහා වම චිත්තං විනීෙරණන්ති 
ෙත්තුකාවමො වදොසා වම චිත්තං විනීෙරණන්ති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස

පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති පාරාජිකස්ස; න පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්ස…වප.…විනිධාය භාෙං. 

ෙත්ථුවිසාරකස්සඑකමූලකංනිට්ඨිතං. 

යථාඑකමූලකංවිත්ථාරිතංඑෙවමෙදුමූලකාදිපිවිත්ථාවරතබ්බං. 

ඉදංසබ්බමූලකං 

218. තීහාකාවරහි…වප.… සත්තහාකාවරහි පඨමඤ්ච ොනං දුතියඤ්ච 

ොනං තතියඤ්ච ොනං චතුත්ථඤ්ච ොනං සුඤ්ඤතඤ්ච විවමොක්ඛං
අනිමිත්තඤ්ච විවමොක්ඛං අප්පණහිතඤ්ච විවමොක්ඛං සුඤ්ඤතඤ්ච සමාධං
අනිමිත්තඤ්ච සමාධං අප්පණහිතඤ්ච සමාධං සුඤ්ඤතඤ්ච සමාපත්තිං
අනිමිත්තඤ්ච සමාපත්තිං අප්පණහිතඤ්ච සමාපත්තිං තිස්වසො ච විජ්ජා
චත්තාවරො ච සතිපට්ඨාවන චත්තාවරො ච සම්මප්පධාවන චත්තාවරො ච
ඉද්ධපාවද පඤ්ච ච ඉන්ද්රියානි පඤ්ච ච බලානි සත්ත ච වබොජ්ෙඞ්වග
අරියඤ්ච අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං වසොතාපත්ති ලඤ්ච සකදාගාමි ලඤ්ච 

අනාගාමි ලඤ්ච අරහත්තඤ්ච සමාපජ්ජිං…වප.… රාවගො ච වම චත්වතො…
වදොවසොචවමචත්වතො… වමොවහොචවමචත්වතොෙන්වතොමුත්වතොපහීවනො
පටිනිස්සට්වඨොඋක්වඛටිවතොසමුක්වඛටිවතො. රාගාචවමචිත්තංවිනීෙරණං…
වදොසා ච වම චිත්තං විනීෙරණන්ති ෙත්තුකාවමො වමොහා වම චිත්තං
විනීෙරණන්ති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති

පාරාජිකස්ස; න පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. [[ ] එත්ථන්තවර
පාඨාසයාමවපොත්ථවක නත්ථි] 

219. තීහාකාවරහිදුතියඤ්චොනංතතියඤ්චොනංචතුත්ථඤ්ච ොනං
සුඤ්ඤතඤ්චවිවමොක්ඛංඅනිමිත්තඤ්චවිවමොක්ඛංඅප්පණහිතඤ්චවිවමොක්ඛං 
සුඤ්ඤතඤ්ච සමාධං අනිමිත්තඤ්ච සමාධං අප්පණහිතඤ්ච සමාධං
සුඤ්ඤතඤ්ච සමාපත්තිංඅනිමිත්තඤ්චසමාපත්තිංඅප්පණහිතඤ්චසමාපත්තිං
තිස්වසො ච විජ්ජා චත්තාවරො ච සතිපට්ඨාවන චත්තාවරො ච සම්මප්පධාවන
චත්තාවරො ච ඉද්ධපාවද පඤ්ච ච ඉන්ද්රියානි පඤ්ච ච බලානි සත්ත ච
වබොජ්ෙඞ්වග අරියඤ්ච අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං වසොතාපත්ති ලඤ්ච
සකදාගාමි ලඤ්ච අනාගාමි ලඤ්චඅරහත්තඤ්චසමාපජ්ජිං…වප.…රාවගොච
වම චත්වතො… වදොවසො ච වම චත්වතො… වමොවහො ච වම චත්වතො ෙන්වතො
මුත්වතො පහීවනො පටිනිස්සට්වඨො උක්වඛටිවතො සමුක්වඛටිවතො. රාගා ච වම
චිත්තංවිනීෙරණං…වදොසාචවමචිත්තංවිනීෙරණං…වමොහාචවමචිත්තං 
විනීෙරණන්ති ෙත්තුකාවමො පඨමං ොනං සමාපජ්ජින්ති සම්පජානමුසා
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භණන්තස්ස පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති පාරාජිකස්ස; න පටිවිජානන්තස්ස
ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. 

තීහාකාවරහිතතියඤ්චොනංචතුත්ථඤ්චොනං…වප.…වමොහාචවම 

චිත්තංවිනීෙරණංපඨමඤ්චොනංසමාපජ්ජින්තිෙත්තුකාවමොදුතියංොනං 
සමාපජ්ජින්ති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති

පාරාජිකස්ස; න පටිවිජානන්තස්සආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

තීහාකාවරහි…වප.… සත්තහාකාවරහි වමොහා ච වම චිත්තං විනීෙරණං 
පඨමඤ්ච ොනං දුතියඤ්ච ොනං තතියඤ්ච ොනං චතුත්ථඤ්ච
ොනං…වප.… රාගා ච වම චිත්තං විනීෙරණන්ති ෙත්තුකාවමො වදොසා වම
චිත්තං විනීෙරණන්ති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති

පාරාජිකස්ස; න පටිවිජානන්තස්සආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස.පුබ්වබෙස්සවහොති

මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස වහොති මුසා භණාමීති, භණතස්ස වහොති මුසා

මයා භණතන්ති, විනිධාය දිට්ඨිං, විනිධාය ඛන්තිං, විනිධාය රුචිං, විනිධාය
භාෙං. 

ෙත්ථුවිසාරකස්සසබ්බමූලකංනිට්ඨිතං. 

ෙත්ථුවිසාරකස්සචක්කවපයයාලංනිට්ඨිතං. 

ෙත්ථුකාමොරකථානිට්ඨිතා. 

220. තීහාකාවරහි වයො වත විහාවර ෙසි වසො භික්ඛු පඨමං ොනං
සමාපජ්ජි… සමාපජ්ජති… සමාපන්වනො… වසො භික්ඛු පඨමස්ස ොනස්ස 

ලාභී… ෙසී… වතන භික්ඛුනා පඨමං ොනං සච්ඡිකතන්ති සම්පජානමුසා

භණන්තස්ස පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස; න පටිවිජානන්තස්ස
ආපත්ති දුක්කටස්ස. 

චතූහාකාවරහි … පඤ්චහාකාවරහි…ඡහාකාවරහි… සත්තහාකාවරහිවයො
වත විහාවර ෙසි වසො භික්ඛු පඨමං ොනං සමාපජ්ජි… සමාපජ්ජති…
සමාපන්වනො…වසොභික්ඛුපඨමස්සොනස්සලාභී…ෙසී…වතන භික්ඛුනා
පඨමං ොනං සච්ඡිකතන්ති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස පටිවිජානන්තස්ස 

ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස; නපටිවිජානන්තස්සආපත්තිදුක්කටස්ස.පුබ්වබෙස්ස 

වහොතිමුසාභණස්සන්ති, භණන්තස්සවහොතිමුසාභණාමීති, භණතස්සවහොති

මුසාමයා භණතන්ති, විනිධායදිට්ඨිං, විනිධායඛන්තිං, විනිධායරුචිං, විනිධාය
භාෙං. 
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තීහාකාවරහි වයො වත විහාවර ෙසි වසො භික්ඛු දුතියං ොනං… තතියං 
ොනං…චතුත්ථංොනං…සුඤ්ඤතංවිවමොක්ඛං…අනිමිත්තංවිවමොක්ඛං…
අප්පණහිතං විවමොක්ඛං… සුඤ්ඤතං සමාධං… අනිමිත්තං සමාධං…
අප්පණහිතං සමාධං… සුඤ්ඤතං සමාපත්තිං… අනිමිත්තං සමාපත්තිං…
අප්පණහිතං සමාපත්තිං… තිස්වසො විජ්ජා… චත්තාවරො සතිපට්ඨාවන…
චත්තාවරො සම්මප්පධාවන… චත්තාවරො ඉද්ධපාවද… පඤ්ච ඉන්ද්රියානි…
පඤ්ච බලානි… සත්ත වබොජ්ෙඞ්වග… අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං… 
වසොතාපත්ති ලං…සකදාගාමි ලං…අනාගාමි ලං…අරහත්තංසමාපජ්ජි…
සමාපජ්ජති… සමාපන්වනො… වසො භික්ඛු අරහත්තස්ස ලාභී… ෙසී… වතන
භික්ඛුනාඅරහත්තං සච්ඡිකතන්තිසම්පජානමුසාභණන්තස්සපටිවිජානන්තස්ස

ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස; නපටිවිජානන්තස්සආපත්තිදුක්කටස්ස. 

තීහාකාවරහි වයො වත විහාවර ෙසි, තස්ස භික්ඛුවනො රාවගො චත්වතො…
වදොවසො චත්වතො… වමොවහො චත්වතො ෙන්වතො මුත්වතො පහීවනො
පටිනිස්සට්වඨො උක්වඛටිවතො සමුක්වඛටිවතොති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස

පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස; න පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති
දුක්කටස්ස. 

තීහාකාවරහි…වප.… සත්තහාකාවරහි වයො වත විහාවර ෙසි, තස්ස 
භික්ඛුවනො රාගා චිත්තං විනීෙරණං… වදොසා චිත්තං විනීෙරණං… වමොහා
චිත්තං විනීෙරණන්ති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස; න පටිවිජානන්තස්සආපත්තිදුක්කටස්ස…වප.…පුබ්වබෙස්ස

වහොතිමුසාභණස්සන්ති, භණන්තස්සවහොතිමුසාභණාමීති, භණතස්සවහොති

මුසාමයාභණතන්ති, විනිධාය දිට්ඨිං, විනිධායඛන්තිං, විනිධායරුචිං, විනිධාය
භාෙං. 

තීහාකාවරහි…වප.… සත්තහාකාවරහි වයො වත විහාවර ෙසි වසො භික්ඛු 
සුඤ්ඤාගාවර පඨමං ොනං… දුතියං ොනං… තතියං ොනං… චතුත්ථං

ොනංසමාපජ්ජි … සමාපජ්ජති…සමාපන්වනො…වසොභික්ඛුසුඤ්ඤාගාවර
චතුත්ථස්ස ොනස්ස ලාභී… ෙසී… වතන භික්ඛුනා සුඤ්ඤාගාවර චතුත්ථං
ොනං සච්ඡිකතන්ති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස; නපටිවිජානන්තස්සආපත්ති දුක්කටස්ස. පුබ්වබෙස්ස වහොති

මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස වහොති මුසා භණාමීති භණතස්ස වහොති, මුසා

මයා භණතන්ති, විනිධාය දිට්ඨිං, විනිධාය ඛන්තිං, විනිධාය රුචිං, විනිධාය
භාෙං. 

යථාඉදංවිත්ථාරිතංඑෙවමෙවසසානිපිවිත්ථාවරතබ්බානි. 
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221. තීහාකාවරහි…වප.…සත්තහාකාවරහි වයො වත චීෙරං පරිභුඤ්ජි… 
වයොවතපිණ්ඩපාතංපරිභුඤ්ජි…වයොවතවසනාසනංපරිභුඤ්ජි…වයොවත 

ගිලානප්පච්චයවභසජ්ජපරික්ඛාරංපරිභුඤ්ජිවසොභික්ඛුසුඤ්ඤාගාවරචතුත්ථං
ොනං සමාපජ්ජි… සමාපජ්ජති… සමාපන්වනො… වසො භික්ඛු සුඤ්ඤාගාවර
චතුත්ථස්සොනස්ස ලාභී… ෙසී… වතන භික්ඛුනා සුඤ්ඤාගාවර චතුත්ථං
ොනං සච්ඡිකතන්ති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස; න පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති දුක්කටස්ස…වප.… විනිධාය
භාෙං. 

තීහාකාවරහි…වප.…සත්තහාකාවරහිවයනවතවිහාවරො පරිභුත්වතො…
වයනවත චීෙරංපරිභුත්තං…වයනවතපිණ්ඩපාවතොපරිභුත්වතො…වයනවත
වසනාසනං පරිභුත්තං… වයන වත ගිලානප්පච්චයවභසජ්ජපරික්ඛාවරො
පරිභුත්වතො… වසො භික්ඛු සුඤ්ඤාගාවර චතුත්ථං ොනං සමාපජ්ජි…
සමාපජ්ජති…සමාපන්වනො…වසොභික්ඛුසුඤ්ඤාගාවරචතුත්ථස්ස ොනස්ස
ලාභී… ෙසී… වතන භික්ඛුනා සුඤ්ඤාගාවර චතුත්ථං ොනං සච්ඡිකතන්ති 

සම්පජානමුසා භණන්තස්ස පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස; න 

පටිවිජානන්තස්සආපත්තිදුක්කටස්ස…වප.…විනිධායභාෙං. 

තීහාකාවරහි …වප.…සත්තහාකාවරහියංත්ෙං ආගම්මවිහාරං අදාසි…
චීෙරං අදාසි… පිණ්ඩපාතං අදාසි… වසනාසනං අදාසි… 

ගිලානප්පච්චයවභසජ්ජපරික්ඛාරං අදාසි වසො භික්ඛු සුඤ්ඤාගාවර චතුත්ථං
ොනං සමාපජ්ජි… සමාපජ්ජති… සමාපන්වනො… වසො භික්ඛු සුඤ්ඤාගාවර
චතුත්ථස්සොනස්ස ලාභී… ෙසී… වතන භික්ඛුනා සුඤ්ඤාගාවර චතුත්ථං
ොනං සච්ඡිකතන්ති සම්පජානමුසා භණන්තස්ස පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති

ථුල්ලච්චයස්ස; නපටිවිජානන්තස්සආපත්ති දුක්කටස්ස. පුබ්වබෙස්ස වහොති 

මුසා භණස්සන්ති, භණන්තස්ස වහොති මුසා භණාමීති, භණතස්ස වහොති මුසා

මයා භණතන්ති, විනිධාය දිට්ඨිං, විනිධාය ඛන්තිං, විනිධාය රුචිං, විනිධාය 
භාෙං. 

වපයයාලපන්නරසකංනිට්ඨිතං. 

පච්චයප්පටිසංයුත්තොරකථානිට්ඨිතා. 

උත්තරිමනුස්සධම්මචක්කවපයයාලංනිට්ඨිතං. 

222. අනාපත්ති අධමාවනන, අනුල්ලපනාධප්පායස්ස, උම්මත්තකස්ස, 

ඛිත්තචිත්තස්ස, වෙදනාට්ටස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

විනීතෙ  ථුඋද් දානගාථා 
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අධමාවන [අධමාවනන (පී.)] අරඤ්ඤම්හි, පිණ්වඩොපජ්ොරියාපවථො; 

සංවයොජනාරවහොධම්මා, විහාවරොපච්චුපට්ඨිවතො. 

නදුක්කරංවීරියමවථොපිමච්චුවනො; 

භායාවුවසොවිප්පටිසාරිසම්මා; 

විරිවයනවයොවගනආරාධනාය; 
අථවෙදනායඅධොසනාදුවෙ. 

බ්රාහ්මවණපඤ්චෙත්ථූනි, අඤ්ඤංබයාකරණාතවයො; 

අගාරාෙරණාකාමා, රතිචාපිඅපක්කමි. 

අට්ඨිවපසිඋවභොගාෙඝාතකා; 

පිණ්වඩොසාකුණවකොනිච්ඡවිඔරබ්භි; 

අසිචසූකරිවකොසත්තිමාගවි; 
උසුචකාරණවකොසූචිසාරථි. 

වයොචසිබ්බීයතිසූචවකොහිවසො; 

අණ්ඩභාරිඅහුගාමකූටවකො; 

කූවපනිමුග්වගොහිවසොපාරදාරිවකො; 
ගූථඛාදීඅහුදුට්ඨබ්රාහ්මවණො. 

නිච්ඡවිත්ථී අතිචාරිනී අහු; 

මඞ්ගුලිත්ථීඅහුඉක්ඛණත්ථිකා; 

ඔතලිනී හිසපත්තඞ්ගාවරොතරි; 
සීසච්ඡින්වනොඅහුවචොරඝාතවකො. 

භික්ඛුභික්ඛුනීසික්ඛමානා; 

සාමවණවරොඅථසාමවණරිකා; 

කස්සපස්සවිනයස්මිංපබ්බජං; 
පාපකම්මමකරිංසුතාෙවද. 

තවපොදාරාජගවහයුද්ධං, නාගාවනොගාහවනනච; 

වසොභිවතොඅරහංභික්ඛු, පඤ්චකප්පසතංසවරති. 

විනීතෙත්ථු 

223. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු අධමාවනන අඤ්ඤං 
බයාකාසි.තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි–‘‘භගෙතාසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තං.කච්චි
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නු වඛො අහං පාරාජිකං ආපත්තිං ආපන්වනො’’ති? භගෙවතො එතමත්ථං

ආවරොවචසි.‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, අධමාවනනා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුපණධායඅරඤ්වඤ විහරති–
‘‘එෙංමංජවනොසම්භාවෙස්සතී’’ති.තංජවනොසම්භාවෙසි. තස්සකුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස.නච, භික්ඛවෙ, පණධාය

අරඤ්වඤෙත්ථබ්බං.වයොෙවසයය, ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති. 

වතනවඛො පනසමවයනඅඤ්ඤතවරො භික්ඛුපණධායපිණ්ඩායචරති –
‘‘එෙං මංජවනොසම්භාවෙස්සතී’’ති.තංජවනොසම්භාවෙසි.තස්සකුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස.නච, භික්ඛවෙ, පණධාය

පිණ්ඩායචරිතබ්බං.වයො චවරයය, ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති. 

වතන වඛොපනසමවයන අඤ්ඤතවරොභික්ඛුඅඤ්ඤතරංභික්ඛුංඑතදවෙොච

– ‘‘වය, ආවුවසො, අම්හාකං උපජ්ොයස්ස සද්ධවිහාරිකා සබ්වබෙ

අරහන්වතො’’ති. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘තංචිත්වතො ත්ෙං, 

භික්ඛූ’’ති? ‘‘උල්ලපනාධප්පාවයො අහං, භගො’’ති. ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 

පාරාජිකස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුඅඤ්ඤතරංභික්ඛුංඑතදවෙොච

– ‘‘වය, ආවුවසො, අම්හාකංඋපජ්ොයස්සඅන්වතොසිකාසබ්වබෙමහිද්ධකා 

මහානුභාො’’ති. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘තංචිත්වතො ත්ෙං, 

භික්ඛූ’’ති? ‘‘උල්ලපනාධප්පාවයො අහං, භගො’’ති. ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 

පාරාජිකස්ස; ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු පණධාය චඞ්කමති…
පණධාය තිට්ඨති…පණධායනිසීදති…පණධායවසයයංකප්වපති–‘‘එෙංමං
ජවනො සම්භාවෙස්සතී’’ති. තං ජවනො සම්භාවෙසි. තස්ස කුක්කුච්චං 

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස.නච, භික්ඛවෙ, පණධාය

වසයයා කප්වපතබ්බා.වයොකප්වපයය, ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො 

උත්තරිමනුස්සධම්මං උල්ලපති. වසොපි එෙමාහ – ‘‘මය්හම්පි, ආවුවසො, 

සංවයොජනා පහීනා’’ති. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, 

භික්ඛු, ආපන්වනො පාරාජික’’න්ති. 

224. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු රවහොගවතො 
උත්තරිමනුස්සධම්මං උල්ලපති. පරචිත්තවිදූ භික්ඛු තං භික්ඛුං අපසාවදසි –
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‘‘මා, ආවුවසො, එෙරූපං අභණ. නත්වථවසො තුය්හ’’න්ති. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස; ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු රවහොගවතො 

උත්තරිමනුස්සධම්මංඋල්ලපති.වදෙතාතංභික්ඛුංඅපසාවදසි–‘‘මා, භන්වත, 
එෙරූපං අභණ. නත්වථවසො තුය්හ’’න්ති. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස; ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු අඤ්ඤතරං උපාසකං

එතදවෙොච– ‘‘වයො, ආවුවසො, තුය්හංවිහාවරෙසතිවසොභික්ඛුඅරහා’’ති. වසො

චතස්සවිහාවරෙසති.තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.… ‘‘තංචිත්වතොත්ෙං, 

භික්ඛූ’’ති? ‘‘උල්ලපනාධප්පාවයො අහං, භගො’’ති. ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 

පාරාජිකස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු අඤ්ඤතරං උපාසකං

එතදවෙොච – ‘‘යං ත්ෙං, ආවුවසො, උපට්වඨසි 
චීෙරපිණ්ඩපාතවසනාසනගිලානප්පච්චයවභසජ්ජපරික්ඛාවරන වසො භික්ඛු
අරහා’’ති. වසො ච තං උපට්වඨති
චීෙරපිණ්ඩපාතවසනාසනගිලානප්පච්චයවභසජ්ජපරික්ඛාවරන. තස්ස 

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘තංචිත්වතො ත්ෙං, භික්ඛූ’’ති? 

‘‘උල්ලපනාධප්පාවයො අහං, භගො’’ති. ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස; 

ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

225. වතනවඛො පනසමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු ගිලාවනො වහොති. තං 

භික්ඛූඑතදවෙොචුං–‘‘අත්ථායස්මවතොඋත්තරිමනුස්සධම්වමො’’ති? ‘‘නාවුවසො, 
දුක්කරං අඤ්ඤංබයාකාතු’’න්ති.තස්සකුක්කුච්චං අවහොසි – ‘‘වයවඛොවත
භගෙවතොසාෙකාවත එෙංෙවදයුං.අහඤ්චම්හිනභගෙවතොසාෙවකො.කච්චි

නු වඛො අහං පාරාජිකං ආපත්තිං ආපන්වනො’’ති? භගෙවතො එතමත්ථං

ආවරොවචසි. ‘‘තංචිත්වතො ත්ෙං, භික්ඛූ’’ති? ‘‘අනුල්ලපනාධප්පාවයො අහං, 

භගො’’ති.‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, අනුල්ලපනාධප්පායස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුගිලාවනොවහොති.තංභික්ඛූ 

එතදවෙොචුං – ‘‘අත්ථායස්මවතො උත්තරිමනුස්සධම්වමො’’ති? ‘‘ආරාධනීවයො

වඛො, ආවුවසො, ධම්වමො ආරද්ධවීරිවයනා’’ති. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.…‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, අනුල්ලපනාධප්පායස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුගිලාවනොවහොති.තංභික්ඛූ 

එතදවෙොචුං – ‘‘මා වඛො, ආවුවසො, භායී’’ති. නාහං, ආවුවසො, මච්චුවනො
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භායාමී’’ති. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 
අනුල්ලපනාධප්පායස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුගිලාවනොවහොති.තංභික්ඛූ 

එතදවෙොචුං – ‘‘මා වඛො, ආවුවසො, භායී’’ති. ‘‘වයො නූනාවුවසො, විප්පටිසාරී

අස්ස වසො භාවයයයා’’ති. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, අනුල්ලපනාධප්පායස්සා’’ති. 

වතන වඛොපනසමවයන අඤ්ඤතවරොභික්ඛුගිලාවනොවහොති.තංභික්ඛූ

එතදවෙොචුං – ‘‘අත්ථායස්මවතො උත්තරිමනුස්සධම්වමො’’ති? ‘‘ආරාධනීවයො

වඛො, ආවුවසො, ධම්වමො සම්මාපයුත්වතනා’’ති. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.…‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, අනුල්ලපනාධප්පායස්සා’’ති. 

වතන වඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛු ගිලාවනොවහොති.තංභික්ඛූ

එතදවෙොචුං – ‘‘අත්ථායස්මවතො උත්තරිමනුස්සධම්වමො’’ති? ‘‘ආරාධනීවයො

වඛො, ආවුවසො, ධම්වමො ආරද්ධවීරිවයනා’’ති. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.…‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, අනුල්ලපනාධප්පායස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුගිලාවනොවහොති.තංභික්ඛූ 

එතදවෙොචුං – ‘‘අත්ථායස්මවතො උත්තරිමනුස්සධම්වමො’’ති? ‘‘ආරාධනීවයො

වඛො, ආවුවසො, ධම්වමො යුත්තවයොවගනා’’ති. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.…‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, අනුල්ලපනාධප්පායස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුගිලාවනොවහොති.තංභික්ඛූ 

එතදවෙොචුං – ‘‘කච්චාවුවසො, ඛමනීයං, කච්චි යාපනීය’’න්ති? ‘‘නාවුවසො, 
සක්කා වයන ො වතන ො අධොවසතු’’න්ති. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.…‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, අනුල්ලපනාධප්පායස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුගිලාවනොවහොති.තංභික්ඛූ 

එතදවෙොචුං – ‘‘කච්චාවුවසො ඛමනීයං, කච්චි යාපනීය’’න්ති? ‘‘නාවුවසො, 
සක්කා පුථුජ්ජවනන අධොවසතු’’න්ති. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…

‘‘තංචිත්වතො ත්ෙං, භික්ඛූ’’ති? ‘‘උල්ලපනාධප්පාවයො අහං, භගො’’ති.

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, පාරාජිකස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

226. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො බ්රාහ්මවණො භික්ඛූ 

නිමන්වතත්ො එතදවෙොච – ‘‘ආයන්තු, වභොන්වතො අරහන්වතො’’ති. වතසං

කුක්කුච්චං අවහොසි – ‘‘මයඤ්චම්හ න අරහන්වතො [අනරහන්වතො (සී.)]. 
අයඤ්ච බ්රාහ්මවණොඅම්වහ අරහන්තොවදනසමුදාචරති.කථංනුවඛො අම්වහහි



විනයපිටකෙ  පාරාජිෙපාළි  පාරාජිෙෙණ් ඩං 
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පටුන 

පටිපජ්ජිතබ්බ’’න්ති? භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං. ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛවෙ, පසාදභඤ්වඤ’’ති. 

වතන වඛො පනසමවයන අඤ්ඤතවරො බ්රාහ්මවණො භික්ඛූනිමන්වතත්ො

එතදවෙොච – ‘‘නිසීදන්තු, වභොන්වතො අරහන්වතො’’ති… ‘‘භුඤ්ජන්තු, 

වභොන්වතො අරහන්වතො’’ති… ‘‘තප්වපන්තු, වභොන්වතො අරහන්වතො’’ති… 

‘‘ගච්ඡන්තු, වභොන්වතො අරහන්වතො’’ති. වතසං කුක්කුච්චං අවහොසි –

‘‘මයඤ්චම්හ න අරහන්වතො. අයඤ්ච බ්රාහ්මවණො අම්වහ අරහන්තොවදන

සමුදාචරති. කථංනුවඛො අම්වහහිපටිපජ්ජිතබ්බ’’න්ති? භගෙවතොඑතමත්ථං

ආවරොවචසුං.‘‘අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, පසාදභඤ්වඤ’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො 

උත්තරිමනුස්සධම්මංඋල්ලපති.වසොපිඑෙමාහ–‘‘මය්හම්පි, ආවුවසො, ආසො

පහීනා’’ති. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, 
ආපන්වනො පාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො

උත්තරිමනුස්සධම්මංඋල්ලපති. වසොපි එෙමාහ – ‘‘මය්හම්පි, ආවුවසො, එවත

ධම්මා සංවිජ්ජන්තී’’ති. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, 

භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො 

උත්තරිමනුස්සධම්මං උල්ලපති. වසොපි එෙමාහ – ‘‘අහම්පාවුවසො, වතසු

ධම්වමසු සන්දිස්සාමී’’ති.තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.…‘‘ආපත්තිංත්ෙං, 

භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතරංභික්ඛුංඤාතකාඑතදවෙොචුං–‘‘එහි, 

භන්වත, අගාරං අජ්ොෙසා’’ති. ‘‘අභබ්වබො වඛො, ආවුවසො, මාදිවසො අගාරං 

අජ්ොෙසිතු’’න්ති. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 
අනුල්ලපනාධප්පායස්සා’’ති. 

227. වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතරංභික්ඛුංඤාතකාඑතදවෙොචුං– 

‘‘එහි, භන්වත, කාවමපරිභුඤ්ජා’’ති.‘‘ආෙටාවම, ආවුවසො, කාමා’’ති.තස්ස 

කුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.…‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, අනුල්ලපනාධප්පායස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරං භික්ඛුං ඤාතකා එතදවෙොචුං –

‘‘අභිරමසි, භන්වත’’ති? ‘‘අභිරවතො අහං, ආවුවසො, පරමාය අභිරතියා’’ති.

තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි. ‘‘වයවඛොවතභගෙවතොසාෙකාවතඑෙංෙවදයුං!
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අහඤ්චම්හි න භගෙවතො සාෙවකො. කච්චි නු වඛො අහං පාරාජිකං ආපත්තිං

ආපන්වනො’’ති? භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසි. ‘‘තංචිත්වතො ත්ෙං, 

භික්ඛූ’’ති? ‘‘අනුල්ලපනාධප්පාවයො අහං, භගො’’ති. ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 
අනුල්ලපනාධප්පායස්සා’’ති. 

වතන වඛොපනසමවයනසම්බහුලාභික්ඛූකතිකං කත්ොඅඤ්ඤතරස්මිං
ආොවසෙස්සංඋපගච්ඡිංසු– ‘‘වයොඉමම්හාආොසාපඨමං පක්කමිස්සතිතං

මයංඅරහාතිජානිස්සාමා’’ති.අඤ්ඤතවරොභික්ඛු – ‘‘මංඅරහාතිජානන්තූ’’ති, 
තම්හාආොසාපඨමංපක්කාමි.තස්ස කුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.…‘‘ආපත්තිං

ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොපාරාජික’’න්ති. 

228. [ඉමානි ෙත්ථුනි සං. නි. 2.202 ආගතානි] වතන සමවයන බුද්වධො
භගො රාජගවහ විහරති වෙළුෙවන කලන්දකනිොවප. වතන වඛො පන
සමවයනආයස්මාචලක්ඛවණොආයස්මාචමහාවමොග්ගල්ලාවනොගිජ්ෙකූවට
පබ්බවත විහරන්ති. අථ වඛොආයස්මා මහාවමොග්ගල්ලාවනො පුබ්බණ්හසමයං

නිොවසත්ො පත්තචීෙරං ආදාය වයනායස්මා ලක්ඛවණො වතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්ොආයස්මන්තංලක්ඛණංඑතදවෙොච – ‘‘ආයාමාවුවසොලක්ඛණ, 

රාජගහංපිණ්ඩායපවිසිස්සාමා’’ති.‘‘එෙමාවුවසො’’තිවඛො ආයස්මාලක්ඛවණො
ආයස්මවතො මහාවමොග්ගල්ලානස්ස පච්චස්වසොසි. අථ වඛො ආයස්මා 
මහාවමොග්ගල්ලාවනො ගිජ්ෙකූටා පබ්බතා ඔවරොහන්වතො අඤ්ඤතරස්මිං 
පවදවස සිතං පාත්ොකාසි. අථ වඛො ආයස්මා ලක්ඛවණො ආයස්මන්තං

මහාවමොග්ගල්ලානං එතදවෙොච – ‘‘වකො නු වඛො, ආවුවසො වමොග්ගල්ලාන, 

වහතු වකො පච්චවයො සිතස්ස පාතුකම්මායා’’ති? ‘‘අකාවලො වඛො, ආවුවසො

ලක්ඛණ, එතස්ස පඤ්හස්ස [පඤ්හස්ස බයාකරණාය (සයා.)]. භගෙවතො මං
සන්තිවකඑතං පඤ්හං පුච්ඡාති. අථවඛොආයස්මා චලක්ඛවණොආයස්මා ච
මහාවමොග්ගල්ලාවනො රාජගවහ පිණ්ඩාය චරිත්ො පච්ඡාභත්තං

පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා වයන භගො වතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්ො
භගෙන්තං අභිොවදත්ො එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්වනො වඛො
ආයස්මා ලක්ඛවණො ආයස්මන්තං මහාවමොග්ගල්ලානං එතදවෙොච – 

‘‘ඉධායස්මා මහාවමොග්ගල්ලාවනො ගිජ්ෙකූටා පබ්බතා ඔවරොහන්වතො

අඤ්ඤතරස්මිං පවදවස සිතං පාත්ොකාසි. වකො නු වඛො, ආවුවසො

වමොග්ගල්ලාන, වහතු වකො පච්චවයො සිතස්ස පාතුකම්මායා’’ති? ‘‘ඉධාහං, 

ආවුවසො, ගිජ්ෙකූටා පබ්බතා ඔවරොහන්වතො අද්දසං අට්ඨිකසඞ්ඛලිකං
වෙහාසං ගච්ඡන්තිං. තවමනං ගිජ්ොපි කාකාපි කුලලාපි අනුපතිත්ො 

අනුපතිත්ො ාසුළන්තරිකාහිවිතුවඩන්ති [විතුවදන්ති විතච්වඡන්තිවිරාවජන්ති

(සයා.)]. සා සුදං අට්ටස්සරං කවරොති. තස්ස මය්හං, ආවුවසො, එතදවහොසි –

‘අච්ඡරියං ෙත වභො, අබ්භුතං ෙත වභො, එෙරූවපොපිනාම සත්වතො භවිස්සති!
එෙරූවපොපි නාම යක්වඛො භවිස්සති! එෙරූවපොපි නාම අත්තභාෙප්පටිලාවභො
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භවිස්සතී’’’ති! භික්ඛූ උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති විපාවචන්ති –
‘‘උත්තරිමනුස්සධම්මංආයස්මාමහාවමොග්ගල්ලාවනො උල්ලපතී’’ති.අථවඛො

භගො භික්ඛූ ආමන්වතසි – ‘‘චක්ඛුභූතා ෙත, භික්ඛවෙ, සාෙකා විහරන්ති.

ඤාණභූතා ෙත, භික්ඛවෙ, සාෙකා විහරන්ති. යත්ර හි නාම සාෙවකො එෙරූපං

ඤස්සති ො දක්ඛති ො සක්ඛිං ො කරිස්සති. පුබ්වබෙ වම වසො, භික්ඛවෙ, 

සත්වතො දිට්වඨො අවහොසි. අපි චාහංනබයාකාසිං. අහඤ්වචතං බයාකවරයයං 
පවරචවමනසද්දවහයුං.වයවමනසද්දවහයුංවතසංතංඅස්සදීඝරත්තං

අහිතාය දුක්ඛාය. එවසො, භික්ඛවෙ, සත්වතො ඉමස්මිංවයෙ රාජගවහ
වගොඝාතවකො අවහොසි. වසොතස්ස කම්මස්සවිපාවකනබහූනිෙස්සානිබහූනි
ෙස්සසතානිබහූනිෙස්සසහස්සානිබහූනි ෙස්සසතසහස්සානිනිරවයපච්චිත්ො
තස්වසෙ කම්මස්ස විපාකාෙවසවසන එෙරූපං අත්තභාෙප්පටිලාභං

පටිසංවෙවදති.සච්චං, භික්ඛවෙ, වමොග්ගල්ලාවනොආහ.අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, 
වමොග්ගල්ලානස්සා’’ති. 

229. ‘‘ඉධාහං, ආවුවසො, ගිජ්ෙකූටා පබ්බතා ඔවරොහන්වතො අද්දසං 
මංසවපසිං වෙහාසං ගච්ඡන්තිං. තවමනං ගිජ්ොපි කාකාපි කුලලාපි

අනුපතිත්ො අනුපතිත්ො විතච්වඡන්ති විභජ්වජන්ති [විතුවදන්ති විතච්වඡන්ති

විරාවජන්ති (සයා.)]. සා සුදං අට්ටස්සරං කවරොති…වප.… එවසො, භික්ඛවෙ, 
සත්වතොඉමස්මිංවයෙරාජගවහවගොඝාතවකො අවහොසි…වප.…. 

‘‘ඉධාහං, ආවුවසො, ගිජ්ෙකූටාපබ්බතාඔවරොහන්වතොඅද්දසං මංසපිණ්ඩං
වෙහාසං ගච්ඡන්තං. තවමනං ගිජ්ොපි කාකාපි කුලලාපි අනුපතිත්ො 
අනුපතිත්ොවිතච්වඡන්තිවිභජ්වජන්ති.වසොසුදංඅට්ටස්සරංකවරොති…වප.…

එවසො, භික්ඛවෙ, සත්වතො ඉමස්මිංවයෙ රාජගවහ සාකුණවකො
අවහොසි…වප.…. 

‘‘ඉධාහං, ආවුවසො, ගිජ්ෙකූටා පබ්බතා ඔවරොහන්වතො අද්දසං නිච්ඡවිං 
පුරිසං වෙහාසං ගච්ඡන්තං. තවමනං ගිජ්ොපි කාකාපි කුලලාපි අනුපතිත්ො
අනුපතිත්ො විතච්වඡන්තිවිභජ්වජන්ති.වසොසුදංඅට්ටස්සරංකවරොති…වප.… 

එවසො, භික්ඛවෙ, සත්වතො ඉමස්මිංවයෙ රාජගවහ ඔරබ්භිවකො 
අවහොසි…වප.…. 

‘‘ඉධාහං, ආවුවසො, ගිජ්ෙකූටාපබ්බතාඔවරොහන්වතොඅද්දසං අසිවලොමං 

පුරිසං වෙහාසං ගච්ඡන්තං. තස්ස වත අසී උප්පතිත්ො උප්පතිත්ො තස්වසෙ

කාවය නිපතන්ති. වසො සුදං අට්ටස්සරං කවරොති…වප.… එවසො, භික්ඛවෙ, 
සත්වතොඉමස්මිංවයෙරාජගවහසූකරිවකොඅවහොසි…වප.…. 
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‘‘ඉධාහං, ආවුවසො, ගිජ්ෙකූටා පබ්බතා ඔවරොහන්වතො අද්දසං 
සත්තිවලොමං පුරිසං වෙහාසං ගච්ඡන්තං. තස්ස තා සත්තිවයො උප්පතිත්ො
උප්පතිත්ො තස්වසෙකාවයනිපතන්ති.වසොසුදංඅට්ටස්සරංකවරොති…වප.…

එවසො, භික්ඛවෙ, සත්වතො ඉමස්මිංවයෙරාජගවහමාගවිවකොඅවහොසි…වප.…. 

‘‘ඉධාහං, ආවුවසො, ගිජ්ෙකූටාපබ්බතාඔවරොහන්වතොඅද්දසංඋසුවලොමං 
පුරිසං වෙහාසං ගච්ඡන්තං. තස්ස වත උසූ උප්පතිත්ො උප්පතිත්ො තස්වසෙ

කාවය නිපතන්ති. වසො සුදං අට්ටස්සරං කවරොති…වප.… එවසො, භික්ඛවෙ, 
සත්වතොඉමස්මිංවයෙ රාජගවහකාරණවකොඅවහොසි…වප.…. 

‘‘ඉධාහං, ආවුවසො, ගිජ්ෙකූටාපබ්බතාඔවරොහන්වතොඅද්දසංසූචිවලොමං 
පුරිසංවෙහාසංගච්ඡන්තං.තස්සතාසූචිවයොඋප්පතිත්ොඋප්පතිත්ොතස්වසෙ 

කාවය නිපතන්ති. වසො සුදං අට්ටස්සරං කවරොති…වප.… එවසො, භික්ඛවෙ, 
සත්වතොඉමස්මිංවයෙරාජගවහසාරථිවකොඅවහොසි…වප.…. 

‘‘ඉධාහං, ආවුවසො, ගිජ්ෙකූටාපබ්බතාඔවරොහන්වතොඅද්දසංසූචිවලොමං 
පුරිසං වෙහාසං ගච්ඡන්තං. තස්ස තා සූචිවයො සීවස පවිසිත්ො මුඛවතො

නික්ඛමන්ති; මුවඛපවිසිත්ොඋරවතොනික්ඛමන්ති; උවරපවිසිත්ොඋදරවතො

නික්ඛමන්ති; උදවර පවිසිත්ොඌරූහිනික්ඛමන්ති; ඌරූසුපවිසිත්ොජඞ්ඝාහි

නික්ඛමන්ති; ජඞ්ඝාසු පවිසිත්ො පාවදහි නික්ඛමන්ති. වසො සුදං අට්ටස්සරං

කවරොති…වප.… එවසො, භික්ඛවෙ, සත්වතො ඉමස්මිංවයෙ රාජගවහ සූචවකො
අවහොසි…වප.…. 

‘‘ඉධාහං, ආවුවසො, ගිජ්ෙකූටාපබ්බතාඔවරොහන්වතොඅද්දසං කුම්භණ්ඩං
පුරිසං වෙහාසං ගච්ඡන්තං. වසො ගච්ඡන්වතොපි වතෙ අණ්වඩ ඛන්වධ 

ආවරොවපත්ො ගච්ඡති, නිසීදන්වතොපි වතස්වෙෙ අණ්වඩසු නිසීදති. තවමනං
ගිජ්ොපි කාකාපි කුලලාපිඅනුපතිත්ොඅනුපතිත්ොවිතච්වඡන්ති විභජ්වජන්ති.

වසොසුදංඅට්ටස්සරංකවරොති…වප.…එවසො, භික්ඛවෙ, සත්වතොඉමස්මිංවයෙ 
රාජගවහගාමකූවටොඅවහොසි…වප.…. 

‘‘ඉධාහං, ආවුවසො, ගිජ්ෙකූටා පබ්බතා ඔවරොහන්වතො අද්දසං පුරිසං 

ගූථකූවපසසීසකංනිමුග්ගං…වප.…එවසො, භික්ඛවෙ, සත්වතො ඉමස්මිංවයෙ
රාජගවහපාරදාරිවකො අවහොසි…වප.…. 

‘‘ඉධාහං, ආවුවසො, ගිජ්ෙකූටා පබ්බතා ඔවරොහන්වතො අද්දසං පුරිසං

ගූථකූවපසසීසකංනිමුග්ගංඋවභොහි හත්වථහිගූථංඛාදන්තං…වප.…එවසො, 

භික්ඛවෙ, සත්වතො ඉමස්මිංවයෙ රාජගවහ දුට්ඨබ්රාහ්මවණො අවහොසි. වසො
කස්සපස්සසම්මාසම්බුද්ධස්ස පාෙචවනභික්ඛුසඞ්ඝංභත්වතනනිමන්වතත්ො
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වදොණවයො [වදොණවයො (ඉතිපි)] ගූථස්ස පූරාවපත්ො කාලං ආවරොචාවපත්ො

එතදවෙොච – ‘අවතො [ඉවතො (සයා.) අවහො (ඉතිපි)], වභොන්වතො, යාෙදත්ථං
භුඤ්ජන්තුවචෙ හරන්තුචා’’’ති…වප.…. 

230. ‘‘ඉධාහං, ආවුවසො, ගිජ්ෙකූටා පබ්බතා ඔවරොහන්වතො අද්දසං 
නිච්ඡවිං ඉත්ථිං වෙහාසං ගච්ඡන්තිං. තවමනං ගිජ්ොපි කාකාපි කුලලාපි
අනුපතිත්ො අනුපතිත්ො විතච්වඡන්ති විභජ්වජන්ති. සා සුදං අට්ටස්සරං

කවරොති…වප.… එසා, භික්ඛවෙ, ඉත්ථී ඉමස්මිංවයෙ රාජගවහ අතිචාරිනී
අවහොසි…වප.…. 

‘‘ඉධාහං, ආවුවසො, ගිජ්ෙකූටා පබ්බතා ඔවරොහන්වතො අද්දසං ඉත්ථිං 
දුග්ගන්ධං මඞ්ගුලිං වෙහාසං ගච්ඡන්තිං. තවමනං ගිජ්ොපි කාකාපි කුලලාපි 

අනුපතිත්ො අනුපතිත්ො විතච්වඡන්ති විභජ්වජන්ති. සා සුදං අට්ටස්සරං 

කවරොති…වප.… එසා, භික්ඛවෙ, ඉත්ථී ඉමස්මිංවයෙ රාජගවහ ඉක්ඛණකා
අවහොසි…වප.…. 

‘‘ඉධාහං, ආවුවසො, ගිජ්ෙකූටා පබ්බතා ඔවරොහන්වතො අද්දසං ඉත්ථිං 
උප්පක්කං ඔතලිනිං ඔතරිනිං වෙහාසං ගච්ඡන්තිං. සා සුදං අට්ටස්සරං

කවරොති…වප.… එසා, භික්ඛවෙ, ඉත්ථී කාලිඞ්ගස්ස රඤ්වඤො අග්ගමවහසී
අවහොසි. සාඉස්සාපකතාසපත්තිංඅඞ්ගාරකටාවහනඔතරි…වප.…. 

‘‘ඉධාහං, ආවුවසො, ගිජ්ෙකූටා පබ්බතා ඔවරොහන්වතො අද්දසං අසීසකං 
කබන්ධං වෙහාසං ගච්ඡන්තං. තස්ස උවර අක්ඛීනි වචෙ වහොන්ති මුඛඤ්ච.
තවමනං ගිජ්ොපි කාකාපි කුලලාපි අනුපතිත්ො අනුපතිත්ො විතච්වඡන්ති

විභජ්වජන්ති.වසො සුදංඅට්ටස්සරංකවරොති…වප.…එවසො, භික්ඛවෙ, සත්වතො 
ඉමස්මිංවයෙරාජගවහහාරිවකොනාමවචොරඝාතවකොඅවහොසි…වප.…. 

‘‘ඉධාහං, ආවුවසො, ගිජ්ෙකූටා පබ්බතා ඔවරොහන්වතො අද්දසං භික්ඛුං

වෙහාසං ගච්ඡන්තං. තස්ස සඞ්ඝාටිපි ආදිත්තා සම්පජ්ජලිතා සවජොතිභූතා, 

පත්වතොපිආදිත්වතොසම්පජ්ජලිවතොසවජොතිභූවතො, කායබන්ධනම්පිආදිත්තං

සම්පජ්ජලිතංසවජොතිභූතං, කාවයොපිආදිත්වතොසම්පජ්ජලිවතො සවජොතිභූවතො.

වසො සුදං අට්ටස්සරං කවරොති…වප.… එවසො, භික්ඛවෙ, භික්ඛු කස්සපස්ස 
සම්මාසම්බුද්ධස්සපාෙචවනපාපභික්ඛුඅවහොසි…වප.…. 

‘‘ඉධාහං, ආවුවසො, ගිජ්ෙකූටාපබ්බතාඔවරොහන්වතොඅද්දසං භික්ඛුනිං…
අද්දසං සික්ඛමානං… අද්දසං සාමවණරං… අද්දසං සාමවණරිං වෙහාසං 

ගච්ඡන්තිං. තස්සා සඞ්ඝාටිපි ආදිත්තා සම්පජ්ජලිතා සවජොතිභූතා, පත්වතොපි 

ආදිත්වතො සම්පජ්ජලිවතො සවජොතිභූවතො, කායබන්ධනම්පි ආදිත්තං
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සම්පජ්ජලිතං සවජොතිභූතං, කාවයොපිආදිත්වතො සම්පජ්ජලිවතොසවජොතිභූවතො.

සා සුදං අට්ටස්සරංකවරොති. තස්සමය්හං, ආවුවසො, එතදවහොසි – ‘අච්ඡරියං

ෙතවභො, අබ්භුතංෙත වභො, එෙරූවපොපිනාමසත්වතොභවිස්සති!එෙරූවපොපි
නාමයක්වඛොභවිස්සති!එෙරූවපොපිනාම අත්තභාෙප්පටිලාවභොභවිස්සතී’’’ති!

භික්ඛූඋජ්ොයන්තිඛියයන්තිවිපාවචන්ති – ‘‘උත්තරිමනුස්සධම්මංආයස්මා
මහාවමොග්ගල්ලාවනොඋල්ලපතී’’ති. 

අථවඛොභගොභික්ඛූආමන්වතසි – ‘‘චක්ඛුභූතාෙත, භික්ඛවෙ, සාෙකා

විහරන්ති.ඤාණභූතාෙත, භික්ඛවෙ, සාෙකාවිහරන්ති. යත්රහිනාමසාෙවකො

එෙරූපං ඤස්සති ො දක්ඛති ො සක්ඛිං ො කරිස්සති! පුබ්වබෙ වම සා, 

භික්ඛවෙ, සාමවණරී දිට්ඨා අවහොසි. අපි චාහං න බයාකාසිං. අහඤ්වචතං 
බයාකවරයයංපවරචවමනසද්දවහයුං.වයවමනසද්දවහයුංවතසංතං

අස්ස දීඝරත්තං අහිතාය දුක්ඛාය. එසා, භික්ඛවෙ, සාමවණරී කස්සපස්ස 
සම්මාසම්බුද්ධස්ස පාෙචවන පාපසාමවණරී අවහොසි. සා තස්ස කම්මස්ස
විපාවකන බහූනි ෙස්සානි බහූනි ෙස්සසතානි බහූනි ෙස්සසහස්සානි බහූනි
ෙස්සසතසහස්සානි නිරවය පච්චිත්ො තස්වසෙ කම්මස්ස විපාකාෙවසවසන

එෙරූපං අත්තභාෙප්පටිලාභං පටිසංවෙවදති. සච්චං, භික්ඛවෙ, 

වමොග්ගල්ලාවනොආහ.අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, වමොග්ගල්ලානස්සා’’ති. 

231. අථ වඛො ආයස්මා මහාවමොග්ගල්ලාවනො භික්ඛූ ආමන්වතසි –

‘‘යතායං, ආවුවසො, තවපොදා සන්දති වසො දවහො අච්වඡොදවකො සීවතොදවකො 
සාවතොදවකො වසතවකො සුප්පතිත්වථො රමණීවයො පහූතමච්ඡකච්ඡවපො
චක්කමත්තානි ච පදුමානි පුප් න්තී’’ති. භික්ඛූ උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති
විපාවචන්ති– ‘‘කථඤ්හිනාම ආයස්මාමහාවමොග්ගල්ලාවනොඑෙංෙක්ඛති–

‘යතායං, ආවුවසො, තවපොදා සන්දති වසො දවහො අච්වඡොදවකො සීවතොදවකො
සාවතොදවකො වසතවකො සුප්පතිත්වථො රමණීවයො පහූතමච්ඡකච්ඡවපො
චක්කමත්තානි චපදුමානිපුප් න්තී’ති.අථ චපනායංතවපොදාකුථිතාසන්දති.
උත්තරිමනුස්සධම්මංආයස්මාමහාවමොග්ගල්ලාවනො උල්ලපතී’’ති.භගෙවතො

එතමත්ථං ආවරොවචසුං. ‘‘යතායං, භික්ඛවෙ, තවපොදා සන්දති වසො දවහො 
අච්වඡොදවකො සීවතොදවකො සාවතොදවකො වසතවකො සුප්පතිත්වථො රමණීවයො

පහූතමච්ඡකච්ඡවපො චක්කමත්තානිචපදුමානිපුප් න්ති.අපිචායං, භික්ඛවෙ, 
තවපොදා ද්වින්නං මහානිරයානං අන්තරිකාය ආගච්ඡති. වතනායං තවපොදා

කුථිතාසන්දති.සච්චං, භික්ඛවෙ, වමොග්ගල්ලාවනොආහ.අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, 
වමොග්ගල්ලානස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනරාජාමාගවධොවසනිවයොබිම්බිසාවරොලිච්ඡවීහි 
සද්ධං සඞ්ගාවමන්වතො පභග්වගො අවහොසි. අථ රාජා පච්ඡා වසනං
සඞ්කඩ්ඪිත්ො ලිච්ඡෙවයො පරාවජසි. සඞ්ගාවම ච නන්දි චරති – ‘‘රඤ්ඤා
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ලිච්ඡවී පභග්ගා’’ති. අථ වඛො ආයස්මා මහාවමොග්ගල්ලාවනො භික්ඛූ

ආමන්වතසි – ‘‘රාජා, ආවුවසො, ලිච්ඡවීහි පභග්වගො’’ති. භික්ඛූ උජ්ොයන්ති
ඛියයන්තිවිපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හිනාම ආයස්මාමහාවමොග්ගල්ලාවනොඑෙං

ෙක්ඛති–‘රාජා, ආවුවසො, ලිච්ඡවීහිපභග්වගො’ති!සඞ්ගාවමචනන්දිංචරති–
‘රඤ්ඤා ලිච්ඡවී පභග්ගා’ති! උත්තරිමනුස්සධම්මං ආයස්මා
මහාවමොග්ගල්ලාවනො උල්ලපතී’’ති. භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං.

‘‘පඨමං, භික්ඛවෙ, රාජා ලිච්ඡවීහි පභග්වගො. අථ රාජා පච්ඡා වසනං

සඞ්කඩ්ඪිත්ොලිච්ඡෙවයොපරාවජසි.සච්චං, භික්ඛවෙ, වමොග්ගල්ලාවනො ආහ.

අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, වමොග්ගල්ලානස්සා’’ති. 

232. අථ වඛො ආයස්මා මහාවමොග්ගල්ලාවනො භික්ඛූ ආමන්වතසි – 

‘‘ඉධාහං, ආවුවසො, සප්පිනිකායනදියාතීවරආවනඤ්ජංසමාධංසමාපන්වනො
නාගානං ඔගය්හ උත්තරන්තානං වකොඤ්චං කවරොන්තානං සද්දං
අස්වසොසි’’න්ති.භික්ඛූ උජ්ොයන්තිඛියයන්තිවිපාවචන්ති– ‘‘කථඤ්හිනාම
ආයස්මා මහාවමොග්ගල්ලාවනො ආවනඤ්ජං සමාධං සමාපන්වනො සද්දං
වසොස්සති!උත්තරිමනුස්සධම්මං ආයස්මාමහාවමොග්ගල්ලාවනොඋල්ලපතී’’ති.

භගෙවතොඑතමත්ථංආවරොවචසුං.‘‘අත්වථවසො, භික්ඛවෙ, සමාධවසොචවඛො

අපරිසුද්වධො. සච්චං, භික්ඛවෙ, වමොග්ගල්ලාවනො ආහ. අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, 
වමොග්ගල්ලානස්සා’’ති. 

අථවඛොආයස්මාවසොභිවතොභික්ඛූආමන්වතසි–‘‘අහං, ආවුවසො, පඤ්ච 

කප්පසතානි අනුස්සරාමී’’ති. භික්ඛූ උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති විපාවචන්ති –

‘‘කථඤ්හි නාම ආයස්මා වසොභිවතො එෙං ෙක්ඛති – ‘අහං, ආවුවසො, පඤ්ච
කප්පසතානි අනුස්සරාමී’ති! උත්තරිමනුස්සධම්මං ආයස්මා වසොභිවතො

උල්ලපතී’’ති. භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං. ‘‘අත්වථසා, භික්ඛවෙ, 

වසොභිතස්ස. සා ච වඛො එකාවයෙ ජාති. සච්චං, භික්ඛවෙ, වසොභිවතො ආහ.

අනාපත්ති, භික්ඛවෙ, වසොභිතස්සාති. 

චතුත්ථපාරාජිකංසමත්තං. 

233. උද්දිට්ඨා වඛො ආයස්මන්වතො චත්තාවරො පාරාජිකා ධම්මා, වයසං
භික්ඛු අඤ්ඤතරං ො අඤ්ඤතරං ො ආපජ්ජිත්ො න ලභති භික්ඛූහි සද්ධං 

සංොසං, යථා පුවර තථා පච්ඡා, පාරාජිවකො වහොති අසංොවසො.

තත්ථායස්මන්වත පුච්ඡාමි – ‘‘කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා’’? දුතියම්පි පුච්ඡාමි –

‘‘කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා’’? තතියම්පි පුච්ඡාමි – ‘‘කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා’’? 

පරිසුද්වධත්ථායස්මන්වතො, තස්මාතුණ්හී, එෙවමතංධාරයාමීති. 

පාරාජිකංනිට්ඨිතං. 
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තස්සුද්දානං– 

වමථුනාදින්නාදානඤ්ච, මනුස්සවිග්ගහුත්තරි; 

පාරාජිකානිචත්තාරි, වඡජ්ජෙත්ථූඅසංසයාති. 

පාරාජිකකණ්ඩංනිට්ඨිතං. 
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2. ේ ඝාදිකෙෙෙණ් ඩං 

1. සුක් ෙවිේ ෙට් ඨිසික් ඛාපදං 

ඉවම වඛොපනායස්මන්වතොවතරසසඞ්ඝාදිවසසා 

ධම්මාඋද්වදසංආගච්ඡන්ති. 

234. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවම. වතනවඛොපනසමවයනආයස්මා වසයයසවකො
අනභිරවතො බ්රහ්මචරියං චරති. වසො වතනතවසො වහොති ලූවඛො දුබ්බණ්වණො
උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජාවතො ධමනිසන්ථතගත්වතො. අද්දස වඛො ආයස්මා උදායී
ආයස්මන්තං වසයයසකං තසං ලූඛං දුබ්බණ්ණං උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජාතං

ධමනිසන්ථතගත්තං. දිස්ොනආයස්මන්තං වසයයසකං එතදවෙොච – ‘‘තස්ස

ත්ෙං, ආවුවසො වසයයසක, තවසො ලූවඛො දුබ්බණ්වණො

උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජාවතො ධමනිසන්ථතගත්වතො? කච්චි වනො ත්ෙං, ආවුවසො

වසයයසක, අනභිරවතො බ්රහ්මචරියං චරසී’’ති? ‘‘එෙමාවුවසො’’ති. ‘‘වතන හි

ත්ෙං, ආවුවසොවසයයසක, යාෙදත්ථංභුඤ්ජ යාෙදත්ථංසුපයාෙදත්ථංන්හාය.
යාෙදත්ථං භුඤ්ජිත්ො යාෙදත්ථං සුපිත්ො යාෙදත්ථං න්හායිත්ො යදා වත
අනභිරතිඋප්පජ්ජතිරාවගොචිත්තංඅනුද්ධංවසතිතදා හත්වථනඋපක්කමිත්ො

අසුචිං වමොවචහී’’ති. ‘‘තං නු වඛො, ආවුවසො, කප්පති එෙරූපං කාතු’’න්ති? 

‘‘ආම, ආවුවසො.අහම්පිඑෙංකවරොමී’’ති. 

අථවඛොආයස්මාවසයයසවකොයාෙදත්ථංභුඤ්ජියාෙදත්ථංසුපි යාෙදත්ථං
න්හායි. යාෙදත්ථං භුඤ්ජිත්ො යාෙදත්ථං සුපිත්ො යාෙදත්ථං න්හායිත්ො යදා
අනභිරතිඋප්පජ්ජතිරාවගොචිත්තං අනුද්ධංවසතිතදාහත්වථනඋපක්කමිත්ො

අසුචිංවමොවචසි. අථවඛොආයස්මාවසයයසවකොඅපවරනසමවයනෙණ්ණො
අවහොසි පීණන්ද්රිවයො පසන්නමුඛෙණ්වණො විප්පසන්නඡවිෙණ්වණො. අථ වඛො
ආයස්මවතො වසයයසකස්ස සහායකා භික්ඛූ ආයස්මන්තං වසයයසකං

එතදවෙොචුං– ‘‘පුබ්වබවඛොත්ෙං, ආවුවසො වසයයසක, තවසොඅවහොසිලූවඛො
දුබ්බණ්වණොඋප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජාවතොධමනිසන්ථතගත්වතො. වසොදානිත්ෙං
එතරහි ෙණ්ණො පීණන්ද්රිවයො පසන්නමුඛෙණ්වණො විප්පසන්නඡවිෙණ්වණො.

තංනුවඛොත්ෙං, ආවුවසොවසයයසක, වභසජ්ජං කවරොසී’’ති? ‘‘නවඛොඅහං, 

ආවුවසො, වභසජ්ජං කවරොමි. අපිචාහං යාෙදත්ථං භුඤ්ජාමි යාෙදත්ථං සුපාමි
යාෙදත්ථං න්හායාමි. යාෙදත්ථං භුඤ්ජිත්ො යාෙදත්ථං සුපිත්ො යාෙදත්ථං
න්හායිත්ො යදා වම අනභිරති උප්පජ්ජති රාවගො චිත්තං අනුද්ධංවසති තදා

හත්වථන උපක්කමිත්ො අසුචිං වමොවචමී’’ති. ‘‘තං පන ත්ෙං, ආවුවසො
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වසයයසක, වයවනෙ හත්වථන සද්ධාවදයයං භුඤ්ජසි වතවනෙ හත්වථන 

උපක්කමිත්ො අසුචිං වමොවචසී’’ති? ‘‘එෙමාවුවසො’’ති. වය වත භික්ඛූ
අප්පිච්ඡා…වප.… වතඋජ්ොයන්තිඛියයන්තිවිපාවචන්ති– ‘‘කථඤ්හිනාම
ආයස්මාවසයයසවකො හත්වථනඋපක්කමිත්ොඅසුචිංවමොවචස්සතී’’ති! 

අථ වඛො වත භික්ඛූ ආයස්මන්තං වසයයසකං අවනකපරියාවයන 
විගරහිත්ොභගෙවතොඑතමත්ථංආවරොවචසුං.අථවඛොභගොඑතස්මිංනිදාවන
එතස්මිං පකරවණ භික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපාතාවපත්ොආයස්මන්තං වසයයසකං

පටිපුච්ඡි – ‘‘සච්චං තර ත්ෙං, වසයයසක, හත්වථන උපක්කමිත්ො අසුචිං

වමොවචසී’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහි බුද්වධො භගො – ‘‘අනනුච්ඡවිකං, 

වමොඝපුරිස, අනනුවලොමිකං අප්පතිරූපං අස්සාමණකං අකප්පියං අකරණීයං.

කථඤ්හිනාමත්ෙං, වමොඝපුරිස, හත්වථන උපක්කමිත්ොඅසුචිංවමොවචස්සසි!

නනු මයා, වමොඝපුරිස, අවනකපරියාවයන විරාගාය ධම්වමො වදසිවතො වනො

සරාගාය, විසඤ්වඤොගායධම්වමොවදසිවතොවනොසඤ්වඤොගාය, අනුපාදානාය

ධම්වමො වදසිවතො වනො සඋපාදානාය! තත්ථ නාම ත්ෙං, වමොඝපුරිස, මයා

විරාගාය ධම්වම වදසිවත සරාගාය වචවතස්සසි, විසඤ්වඤොගාය ධම්වම

වදසිවත සඤ්වඤොගාය වචවතස්සසි, අනුපාදානාය ධම්වම වදසිවත

සඋපාදානාය වචවතස්සසි! නනු මයා, වමොඝපුරිස, අවනකපරියාවයන

රාගවිරාගාය ධම්වමො වදසිවතො, මදනිම්මදනාය පිපාසවිනයාය
ආලයසමුග්ඝාතාය ෙට්ටුපච්වඡදාය තණ්හක්ඛයාය විරාගාය නිවරොධාය

නිබ්බානාය ධම්වමො වදසිවතො? නනු මයා, වමොඝපුරිස, අවනකපරියාවයන

කාමානං පහානං අක්ඛාතං, කාමසඤ්ඤානං පරිඤ්ඤා අක්ඛාතා, 

කාමපිපාසානං පටිවිනවයො අක්ඛාවතො, කාමවිතක්කානං සමුග්ඝාවතො

අක්ඛාවතො, කාමපරිළාහානං වූපසවමො අක්ඛාවතො? වනතං, වමොඝපුරිස, 

අප්පසන්නානං ො පසාදාය, පසන්නානං ො භිවයයොභාොය. අථ ඛ්වෙතං, 

වමොඝපුරිස, අප්පසන්නානඤ්වචෙ අප්පසාදාය, පසන්නානඤ්ච එකච්චානං
අඤ්ඤථත්තායා’’ති. අථ වඛො භගො ආයස්මන්තං වසයයසකං 

අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො දුබ්භරතාය…වප.… ‘‘එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, 
ඉමං සික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

‘‘ෙඤ ්කචතනිො සුක් ෙවිෙ ්ෙට් ඨි [විසට්ඨි(සී.සයා.)] ේ ඝාදිකෙකෙො’’ති. 

එෙඤ්චිදංභගෙතාභික්ඛූනංසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තංවහොති. 

235. වතන වඛො පන සමවයන භික්ඛූ පණීතවභොජනානි භුඤ්ජිත්ො
මුට්ඨස්සතී අසම්පජානා නිද්දං ඔක්කමන්ති. වතසං මුට්ඨස්සතීනං
අසම්පජානානං නිද්දං ඔක්කමන්තානං සුපිනන්වතන අසුචි මුච්චති. වතසං
කුක්කුච්චං අවහොසි – ‘‘භගෙතා සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං – ‘සඤ්වචතනිකා 
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සුක්කවිස්සට්ඨි සඞ්ඝාදිවසවසො’ති. අම්හාකඤ්ච සුපිනන්වතන අසුචි මුච්චති. 
අත්ථි වචත්ථ වචතනා ලබ්භති. කච්චි නු වඛො මයං සඞ්ඝාදිවසසං ආපත්තිං

ආපන්නා’’ති? භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං. ‘‘අත්වථසා, භික්ඛවෙ, 

වචතනා; සාචවඛොඅබ්වබොහාරිකාති. එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදං
උද්දිවසයයාථ– 

236. ‘‘ෙඤ ්කචතනිො සුක් ෙවිේ ෙට් ඨි අඤ ්ඤත්ර සුපින් තා 

ේ ඝාදිකෙකෙො’’ති. 

237. ෙඤ ්කචතනිොති ජානන්වතො සඤ්ජානන්වතො වචච්ච අභිවිතරිත්ො
වීතික්කවමො. 

සුක් ෙන්තිදසසුක්කානි–නීලංපීතකං වලොහිතකංඔදාතංතක්කෙණ්ණං
දකෙණ්ණංවතලෙණ්ණංඛීරෙණ්ණංදධෙණ්ණං සප්පිෙණ්ණං. 

විේ ෙට් ඨීතිඨානවතොචාෙනාවුච්චති විස්සට්ඨීති. 

අඤ ්ඤත්ර සුපින් තාතිඨවපත්ො සුපිනන්තං. 

ේ ඝාදිකෙකෙොති සඞ්වඝොෙ තස්සා ආපත්තියා පරිොසං වදති, මූලාය

පටිකස්සති, මානත්තංවදති, අබ්වභති; න සම්බහුලා, නඑකපුග්ගවලො.වතන
වුච්චති – ‘‘සඞ්ඝාදිවසවසො’’ති. තස්වසෙ ආපත්තිනිකායස්ස නාමකම්මං
අධෙචනං.වතනපිවුච්චති–‘‘සඞ්ඝාදිවසවසො’’ති. 

අජ්ෙත්තරූවප වමොවචති, බහිද්ධාරූවප වමොවචති, 

අජ්ෙත්තබහිද්ධාරූවප වමොවචති, ආකාවස කටිං කම්වපන්වතො වමොවචති; 

රාගූපත්ථම්වභ වමොවචති, ෙච්චූපත්ථම්වභ වමොවචති, පස්සාවූපත්ථම්වභ

වමොවචති, ොතූපත්ථම්වභ වමොවචති, උච්චාලිඞ්ගපාණකදට්ඨූපත්ථම්වභ

වමොවචති; ආවරොගයත්ථාය වමොවචති, සුඛත්ථාය වමොවචති, වභසජ්ජත්ථාය

වමොවචති, දානත්ථාය වමොවචති, පුඤ්ඤත්ථාය වමොවචති, යඤ්ඤත්ථාය

වමොවචති, සග්ගත්ථායවමොවචති, බීජත්ථායවමොවචති, වීමංසත්ථායවමොවචති, 

දෙත්ථායවමොවචති; නීලංවමොවචති, පීතකං වමොවචති, වලොහිතකංවමොවචති, 

ඔදාතං වමොවචති, තක්කෙණ්ණං වමොවචති, දකෙණ්ණං වමොවචති, 

වතලෙණ්ණං වමොවචති, ඛීරෙණ්ණං වමොවචති, දධෙණ්ණං වමොවචති, 
සප්පිෙණ්ණංවමොවචති. 

238. අජ් ඣ  තරූකපති අජ්ෙත්තං උපාදින්වන [උපාදිණ්වණ (සී. ක.)] 
රූවප. 
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බහිද් ධාරූකපතිබහිද්ධාඋපාදින්වනො අනුපාදින්වනො. 

අජ් ඣ  තබහිද් ධාරූකපතිතදුභවය. 

ආොකෙ ෙටිං ෙම් කප් කතොති ආකාවස ොයමන්තස්ස අඞ්ගජාතං
කම්මනියංවහොති. 

රාගූප  ථම් කභතිරාවගනපීළිතස්ස අඞ්ගජාතංකම්මනියංවහොති. 

ෙච් චූප  ථම් කභතිෙච්වචනපීළිතස්ස අඞ්ගජාතංකම්මනියංවහොති. 

පේ ොවූප  ථම් කභතිපස්සාවෙන පීළිතස්සඅඞ්ගජාතංකම්මනියංවහොති. 

ොතූප  ථම් කභතිොවතනපීළිතස්ස අඞ්ගජාතංකම්මනියංවහොති. 

උච් චාලි් ගපාණෙදට් ඨූප  ථම් කභති උච්චාලිඞ්ගපාණකදට්වඨනඅඞ්ගජාතං
කම්මනියංවහොති. 

239. ආකරොගය  ථායාති අවරොවගොභවිස්සාමි. 

සුඛ  ථායාතිසුඛංවෙදනං උප්පාවදස්සාමි. 

කභෙජ් ජ  ථායාතිවභසජ්ජං භවිස්සති. 

දාන  ථායාති දානං දස්සාමි. 

පුඤ ්ඤ  ථායාතිපුඤ්ඤංභවිස්සති. 

යඤ ්ඤ  ථායාතියඤ්ඤංයජිස්සාමි. 

ෙග් ග  ථායාතිසග්ගංගමිස්සාමි. 

බීජ  ථායාතිබීජංභවිස්සති. 

වීමංෙ  ථායාති නීලං භවිස්සති, පීතකං භවිස්සති, වලොහිතකං භවිස්සති, 

ඔදාතංභවිස්සති, තක්කෙණ්ණං භවිස්සති, දකෙණ්ණංභවිස්සති, වතලෙණ්ණං

භවිස්සති, ඛීරෙණ්ණං භවිස්සති, දධෙණ්ණං භවිස්සති, සප්පිෙණ්ණං
භවිස්සතීති. 

දෙ  ථායාතිඛිඩ්ඩාධප්පාවයො. 
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240. අජ්ෙත්තරූවප වචවතති උපක්කමති මුච්චති, ආපත්ති 
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

බහිද්ධාරූවපවචවතතිඋපක්කමතිමුච්චති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

අජ්ෙත්තබහිද්ධාරූවප වචවතති උපක්කමති මුච්චති, ආපත්ති 
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ආකාවස කටිං කම්වපන්වතො වචවතති උපක්කමති මුච්චති, ආපත්ති 
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

රාගූපත්ථම්වභ වචවතතිඋපක්කමතිමුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ෙච්චූපත්ථම්වභවචවතතිඋපක්කමතිමුච්චති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පස්සාවූපත්ථම්වභවචවතතිඋපක්කමතිමුච්චති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ොතූපත්ථම්වභවචවතතිඋපක්කමතිමුච්චති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

උච්චාලිඞ්ගපාණකදට්ඨූපත්ථම්වභ වචවතති උපක්කමති මුච්චති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ආවරොගයත්ථායවචවතතිඋපක්කමතිමුච්චති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

සුඛත්ථාය…වප.… වභසජ්ජත්ථාය… දානත්ථාය… පුඤ්ඤත්ථාය… 
යඤ්ඤත්ථාය… සග්ගත්ථාය… බීජත්ථාය… වීමංසත්ථාය… දෙත්ථාය

වචවතතිඋපක්කමති මුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

නීලංවචවතතිඋපක්කමතිමුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පීතකං… වලොහිතකං… ඔදාතං… තක්කෙණ්ණං… දකෙණ්ණං…
වතලෙණ්ණං… ඛීරෙණ්ණං… දධෙණ්ණං… සප්පිෙණ්ණං වචවතති

උපක්කමතිමුච්චති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

සුද්ධකංනිට්ඨිතං. 

ආවරොගයත්ථඤ්ච සුඛත්ථඤ්ච වචවතති උපක්කමති මුච්චති, ආපත්ති 
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ආවරොගයත්ථඤ්ච වභසජ්ජත්ථඤ්ච…වප.… ආවරොගයත්ථඤ්ච 
දානත්ථඤ්ච… ආවරොගයත්ථඤ්ච පුඤ්ඤත්ථඤ්ච… ආවරොගයත්ථඤ්ච
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යඤ්ඤත්ථඤ්ච… ආවරොගයත්ථඤ්ච සග්ගත්ථඤ්ච… ආවරොගයත්ථඤ්ච
බීජත්ථඤ්ච… ආවරොගයත්ථඤ්ච වීමංසත්ථඤ්ච… ආවරොගයත්ථඤ්ච

දෙත්ථඤ්චවචවතතිඋපක්කමතිමුච්චති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

එකමූලකස්සඛණ්ඩචක්කංනිට්ඨිතං. 

241. සුඛත්ථඤ්ච වභසජ්ජත්ථඤ්චවචවතති උපක්කමතිමුච්චති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

සුඛත්ථඤ්ච දානත්ථඤ්ච…වප.… සුඛත්ථඤ්ච පුඤ්ඤත්ථඤ්ච… 

සුඛත්ථඤ්ච යඤ්ඤත්ථඤ්ච… සුඛත්ථඤ්ච සග්ගත්ථඤ්ච… සුඛත්ථඤ්ච
බීජත්ථඤ්ච… සුඛත්ථඤ්චවීමංසත්ථඤ්ච…සුඛත්ථඤ්ච දෙත්ථඤ්චවචවතති

උපක්කමතිමුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

සුඛත්ථඤ්ච ආවරොගයත්ථඤ්ච වචවතති උපක්කමති මුච්චති, ආපත්ති 
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

242. වභසජ්ජත්ථඤ්ච දානත්ථඤ්ච…වප.… වභසජ්ජත්ථඤ්ච
පුඤ්ඤත්ථඤ්ච… වභසජ්ජත්ථඤ්ච යඤ්ඤත්ථඤ්ච… වභසජ්ජත්ථඤ්ච 

සග්ගත්ථඤ්ච… වභසජ්ජත්ථඤ්ච බීජත්ථඤ්ච… වභසජ්ජත්ථඤ්ච

වීමංසත්ථඤ්ච… වභසජ්ජත්ථඤ්ච දෙත්ථඤ්ච වචවතති උපක්කමති මුච්චති, 

ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

වභසජ්ජත්ථඤ්චආවරොගයත්ථඤ්ච…වප.…වභසජ්ජත්ථඤ්ච සුඛත්ථඤ්ච

වචවතතිඋපක්කමතිමුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

දානත්ථඤ්ච පුඤ්ඤත්ථඤ්ච…වප.… දානත්ථඤ්ච යඤ්ඤත්ථඤ්ච… 
දානත්ථඤ්ච සග්ගත්ථඤ්ච… දානත්ථඤ්ච බීජත්ථඤ්ච… දානත්ථඤ්ච

වීමංසත්ථඤ්ච… දානත්ථඤ්ච දෙත්ථඤ්ච වචවතති උපක්කමති මුච්චති, 
ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

දානත්ථඤ්ච ආවරොගයත්ථඤ්ච…වප.… දානත්ථඤ්ච සුඛත්ථඤ්ච… 

දානත්ථඤ්ච වභසජ්ජත්ථඤ්ච වචවතති උපක්කමති මුච්චති, ආපත්ති 

සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පුඤ්ඤත්ථඤ්ච යඤ්ඤත්ථඤ්ච…වප.… පුඤ්ඤත්ථඤ්ච සග්ගත්ථඤ්ච…
පුඤ්ඤත්ථඤ්චබීජත්ථඤ්ච…පුඤ්ඤත්ථඤ්චවීමංසත්ථඤ්ච… පුඤ්ඤත්ථඤ්ච

දෙත්ථඤ්චවචවතතිඋපක්කමතිමුච්චති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 
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පුඤ්ඤත්ථඤ්ච ආවරොගයත්ථඤ්ච…වප.… පුඤ්ඤත්ථඤ්ච සුඛත්ථඤ්ච…
පුඤ්ඤත්ථඤ්ච වභසජ්ජත්ථඤ්ච… පුඤ්ඤත්ථඤ්ච දානත්ථඤ්ච වචවතති

උපක්කමතිමුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

යඤ්ඤත්ථඤ්ච සග්ගත්ථඤ්ච…වප.… යඤ්ඤත්ථඤ්ච බීජත්ථඤ්ච…

යඤ්ඤත්ථඤ්ච වීමංසත්ථඤ්ච … යඤ්ඤත්ථඤ්ච දෙත්ථඤ්ච වචවතති

උපක්කමතිමුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

යඤ්ඤත්ථඤ්චආවරොගයත්ථඤ්ච…වප.…යඤ්ඤත්ථඤ්ච සුඛත්ථඤ්ච… 
යඤ්ඤත්ථඤ්ච වභසජ්ජත්ථඤ්ච… යඤ්ඤත්ථඤ්ච දානත්ථඤ්ච…

යඤ්ඤත්ථඤ්ච පුඤ්ඤත්ථඤ්ච වචවතති උපක්කමති මුච්චති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

සග්ගත්ථඤ්ච බීජත්ථඤ්ච…වප.… සග්ගත්ථඤ්ච වීමංසත්ථඤ්ච… 

සග්ගත්ථඤ්ච දෙත්ථඤ්ච වචවතති උපක්කමති මුච්චති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

සග්ගත්ථඤ්ච ආවරොගයත්ථඤ්ච…වප.… සග්ගත්ථඤ්ච සුඛත්ථඤ්ච… 
සග්ගත්ථඤ්චවභසජ්ජත්ථඤ්ච…සග්ගත්ථඤ්ච දානත්ථඤ්ච…සග්ගත්ථඤ්ච 

පුඤ්ඤත්ථඤ්ච…සග්ගත්ථඤ්චයඤ්ඤත්ථඤ්චවචවතතිඋපක්කමතිමුච්චති, 
ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

බීජත්ථඤ්ච වීමංසත්ථඤ්ච…වප.… බීජත්ථඤ්ච දෙත්ථඤ්ච වචවතති 

උපක්කමතිමුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

බීජත්ථඤ්ච ආවරොගයත්ථඤ්ච…වප.… බීජත්ථඤ්ච සුඛත්ථඤ්ච… 

බීජත්ථඤ්ච වභසජ්ජත්ථඤ්ච… බීජත්ථඤ්ච දානත්ථඤ්ච… බීජත්ථඤ්ච 
පුඤ්ඤත්ථඤ්ච… බීජත්ථඤ්ච යඤ්ඤත්ථඤ්ච… බීජත්ථඤ්ච සග්ගත්ථඤ්ච

වචවතති උපක්කමතිමුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

වීමංසත්ථඤ්ච දෙත්ථඤ්ච වචවතති උපක්කමති මුච්චති, ආපත්ති 

සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

වීමංසත්ථඤ්ච ආවරොගයත්ථඤ්ච…වප.… වීමංසත්ථඤ්ච සුඛත්ථඤ්ච… 
වීමංසත්ථඤ්ච වභසජ්ජත්ථඤ්ච… වීමංසත්ථඤ්ච දානත්ථඤ්ච…
වීමංසත්ථඤ්ච පුඤ්ඤත්ථඤ්ච… වීමංසත්ථඤ්ච යඤ්ඤත්ථඤ්ච…
වීමංසත්ථඤ්ච සග්ගත්ථඤ්ච… වීමංසත්ථඤ්ච බීජත්ථඤ්ච වචවතති

උපක්කමතිමුච්චති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 
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දෙත්ථඤ්ච ආවරොගයත්ථඤ්ච…වප.… දෙත්ථඤ්ච සුඛත්ථඤ්ච…
දෙත්ථඤ්ච වභසජ්ජත්ථඤ්ච… දෙත්ථඤ්ච දානත්ථඤ්ච… දෙත්ථඤ්ච 

පුඤ්ඤත්ථඤ්ච… දෙත්ථඤ්ච යඤ්ඤත්ථඤ්ච… දෙත්ථඤ්ච සග්ගත්ථඤ්ච…
දෙත්ථඤ්ච බීජත්ථඤ්ච… දෙත්ථඤ්ච වීමංසත්ථඤ්ච වචවතති උපක්කමති

මුච්චති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

එකමූලකස්සබද්ධචක්කංනිට්ඨිතං. 

ආවරොගයත්ථඤ්ච සුඛත්ථඤ්ච වභසජ්ජත්ථඤ්ච වචවතති උපක්කමති

මුච්චති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස…වප.… ආවරොගයත්ථඤ්ච සුඛත්ථඤ්ච

දෙත්ථඤ්චවචවතතිඋපක්කමති මුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

දුමූලකස්සඛණ්ඩචක්කං. 

සුඛත්ථඤ්ච වභසජ්ජත්ථඤ්ච දානත්ථඤ්ච වචවතති උපක්කමති මුච්චති, 
ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස…වප.… සුඛත්ථඤ්ච වභසජ්ජත්ථඤ්ච 
දෙත්ථඤ්ච…වප.…සුඛත්ථඤ්චවභසජ්ජත්ථඤ්චආවරොගයත්ථඤ්චවචවතති

උපක්කමති මුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

දුමූලකස්සබද්ධචක්කංසංඛිත්තං. 

වීමංසත්ථඤ්චදෙත්ථඤ්චආවරොගයත්ථඤ්චවචවතතිඋපක්කමති මුච්චති, 

ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. වීමංසත්ථඤ්ච දෙත්ථඤ්ච බීජත්ථඤ්ච වචවතති 

උපක්කමතිමුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

දුමූලකංනිට්ඨිතං. 

තිමූලකම්පි චතුමූලකම්පි පඤ්චමූලකම්පි ඡමූලකම්පි සත්තමූලකම්පි
අට්ඨමූලකම්පිනෙමූලකම්පිඑෙවමෙවිත්ථාවරතබ්බං. 

ඉදංසබ්බමූලකං. 

243. ආවරොගයත්ථඤ්ච සුඛත්ථඤ්ච වභසජ්ජත්ථඤ්ච දානත්ථඤ්ච
පුඤ්ඤත්ථඤ්ච යඤ්ඤත්ථඤ්ච සග්ගත්ථඤ්ච බීජත්ථඤ්ච වීමංසත්ථඤ්ච 

දෙත්ථඤ්චවචවතතිඋපක්කමතිමුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

සබ්බමූලකංනිට්ඨිතං. 

244. නීලඤ්ච පීතකඤ්ච වචවතති උපක්කමති මුච්චති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 
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නීලඤ්ච වලොහිතකඤ්ච…වප.… නීලඤ්ච ඔදාතඤ්ච… නීලඤ්ච 
තක්කෙණ්ණඤ්ච… නීලඤ්ච දකෙණ්ණඤ්ච… නීලඤ්ච වතලෙණ්ණඤ්ච…
නීලඤ්ච ඛීරෙණ්ණඤ්ච… නීලඤ්ච දධෙණ්ණඤ්ච… නීලඤ්ච

සප්පිෙණ්ණඤ්චවචවතතිඋපක්කමතිමුච්චත්ති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

එකමූලකස්සඛණ්ඩචක්කංනිට්ඨිතං. 

245. පීතකඤ්ච වලොහිතකඤ්ච වචවතති උපක්කමති මුච්චති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පීතකඤ්ච ඔදාතඤ්ච…වප.… පීතකඤ්ච තක්කෙණ්ණඤ්ච… පීතකඤ්ච 
දකෙණ්ණඤ්ච… පීතකඤ්ච වතලෙණ්ණඤ්ච… පීතකඤ්ච ඛීරෙණ්ණඤ්ච…
පීතකඤ්ච දධෙණ්ණඤ්ච…පීතකඤ්චසප්පිෙණ්ණඤ්චවචවතතිඋපක්කමති

මුච්චති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පීතකඤ්ච නීලඤ්ච වචවතති උපක්කමති මුච්චති, ආපත්ති 
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

එකමූලකස්සබද්ධචක්කං. 

246. වලොහිතකඤ්ච ඔදාතඤ්ච වචවතති උපක්කමති මුච්චති, ආපත්ති 

සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

වලොහිතකඤ්ච තක්කෙණ්ණඤ්ච…වප.… වලොහිතකඤ්ච
දකෙණ්ණඤ්ච… වලොහිතකඤ්ච වතලෙණ්ණඤ්ච… වලොහිතකඤ්ච
ඛීරෙණ්ණඤ්ච… වලොහිතකඤ්ච දධෙණ්ණඤ්ච… වලොහිතකඤ්ච

සප්පිෙණ්ණඤ්චවචවතතිඋපක්කමතිමුච්චති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

වලොහිතකඤ්ච නීලඤ්ච…වප.… වලොහිතකඤ්ච පීතකඤ්ච වචවතති

උපක්කමති මුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ඔදාතඤ්ච තක්කෙණ්ණඤ්ච…වප.… ඔදාතඤ්ච දකෙණ්ණඤ්ච…
ඔදාතඤ්ච වතලෙණ්ණඤ්ච… ඔදාතඤ්ච ඛීරෙණ්ණඤ්ච… ඔදාතඤ්ච 

දධෙණ්ණඤ්ච… ඔදාතඤ්ච සප්පිෙණ්ණඤ්ච වචවතති උපක්කමති මුච්චති, 
ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ඔදාතඤ්ච නීලඤ්ච…වප.… ඔදාතඤ්ච පීතකඤ්ච… ඔදාතඤ්ච

වලොහිතකඤ්ච වචවතතිඋපක්කමතිමුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 
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තක්කෙණ්ණඤ්ච දකෙණ්ණඤ්ච…වප.… තක්කෙණ්ණඤ්ච
වතලෙණ්ණඤ්ච… තක්කෙණ්ණඤ්ච ඛීරෙණ්ණඤ්ච… තක්කෙණ්ණඤ්ච
දධෙණ්ණඤ්ච… තක්කෙණ්ණඤ්ච සප්පිෙණ්ණඤ්ච වචවතති උපක්කමති

මුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

තක්කෙණ්ණඤ්ච නීලඤ්ච…වප.… තක්කෙණ්ණඤ්ච පීතකඤ්ච… 

තක්කෙණ්ණඤ්ච වලොහිතකඤ්ච… තක්කෙණ්ණඤ්ච ඔදාතඤ්ච වචවතති

උපක්කමතිමුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

දකෙණ්ණඤ්ච වතලෙණ්ණඤ්ච…වප.… දකෙණ්ණඤ්ච 

ඛීරෙණ්ණඤ්ච… දකෙණ්ණඤ්ච දධෙණ්ණඤ්ච… දකෙණ්ණඤ්ච

සප්පිෙණ්ණඤ්චවචවතති උපක්කමතිමුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

දකෙණ්ණඤ්ච නීලඤ්ච…වප.… දකෙණ්ණඤ්ච පීතකඤ්ච…
දකෙණ්ණඤ්ච වලොහිතකඤ්ච… දකෙණ්ණඤ්ච ඔදාතඤ්ච… දකෙණ්ණඤ්ච

තක්කෙණ්ණඤ්චවචවතතිඋපක්කමති මුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

වතලෙණ්ණඤ්ච ඛීරෙණ්ණඤ්ච…වප.… වතලෙණ්ණඤ්ච
දධෙණ්ණඤ්ච… වතලෙණ්ණඤ්ච සප්පිෙණ්ණඤ්ච වචවතති උපක්කමති

මුච්චති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

වතලෙණ්ණඤ්ච නීලඤ්ච…වප.… වතලෙණ්ණඤ්ච පීතකඤ්ච…
වතලෙණ්ණඤ්ච වලොහිතකඤ්ච… වතලෙණ්ණඤ්ච ඔදාතඤ්ච…
වතලෙණ්ණඤ්ච තක්කෙණ්ණඤ්ච… වතලෙණ්ණඤ්ච දකෙණ්ණඤ්ච

වචවතතිඋපක්කමතිමුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ඛීරෙණ්ණඤ්ච දධෙණ්ණඤ්ච…වප.… ඛීරෙණ්ණඤ්ච සප්පිෙණ්ණඤ්ච

වචවතතිඋපක්කමතිමුච්චති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ඛීරෙණ්ණඤ්ච නීලඤ්ච…වප.… ඛීරෙණ්ණඤ්ච පීතකඤ්ච…
ඛීරෙණ්ණඤ්ච වලොහිතකඤ්ච… ඛීරෙණ්ණඤ්ච ඔදාතඤ්ච… ඛීරෙණ්ණඤ්ච
තක්කෙණ්ණඤ්ච… ඛීරෙණ්ණඤ්ච දකෙණ්ණඤ්ච… ඛීරෙණ්ණඤ්ච

වතලෙණ්ණඤ්චවචවතතිඋපක්කමතිමුච්චති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

දධෙණ්ණඤ්ච සප්පිෙණ්ණඤ්ච වචවතති උපක්කමති මුච්චති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

දධෙණ්ණඤ්ච නීලඤ්ච…වප.… දධෙණ්ණඤ්ච පීතකඤ්ච…
දධෙණ්ණඤ්ච වලොහිතකඤ්ච… දධෙණ්ණඤ්ච ඔදාතඤ්ච… දධෙණ්ණඤ්ච
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තක්කෙණ්ණඤ්ච… දධෙණ්ණඤ්ච දකෙණ්ණඤ්ච… දධෙණ්ණඤ්ච
වතලෙණ්ණඤ්ච… දධෙණ්ණඤ්ච ඛීරෙණ්ණඤ්ච වචවතති උපක්කමති

මුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

සප්පිෙණ්ණඤ්ච නීලඤ්ච වචවතති උපක්කමති මුච්චති, ආපත්ති 
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

සප්පිෙණ්ණඤ්ච පීතකඤ්ච…වප.… සප්පිෙණ්ණඤ්ච වලොහිතකඤ්ච… 
සප්පිෙණ්ණඤ්ච ඔදාතඤ්ච… සප්පිෙණ්ණඤ්ච තක්කෙණ්ණඤ්ච…
සප්පිෙණ්ණඤ්ච දකෙණ්ණඤ්ච… සප්පිෙණ්ණඤ්ච වතලෙණ්ණඤ්ච…

සප්පිෙණ්ණඤ්ච ඛීරෙණ්ණඤ්ච … සප්පිෙණ්ණඤ්ච දධෙණ්ණඤ්ච වචවතති

උපක්කමතිමුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

එකමූලකස්සබද්ධචක්කංනිට්ඨිතං. 

නීලඤ්ච පීතකඤ්චවලොහිතකඤ්චවචවතති උපක්කමතිමුච්චති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසසස්ස…වප.… නීලඤ්ච පීතකඤ්ච සප්පිෙණ්ණඤ්ච වචවතති

උපක්කමතිමුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

දුමූලකස්සඛණ්ඩචක්කං. 

පීතකඤ්ච වලොහිතකඤ්චඔදාතඤ්චවචවතති උපක්කමතිමුච්චති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසසස්ස…වප.…පීතකඤ්චවලොහිතකඤ්ච සප්පිෙණ්ණඤ්ච…වප.…

පීතකඤ්ච වලොහිතකඤ්ච නීලඤ්ච වචවතති උපක්කමති මුච්චති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

දුමූලකස්සබද්ධචක්කංසංඛිත්තං. 

දධෙණ්ණඤ්ච සප්පිෙණ්ණඤ්ච නීලඤ්ච වචවතති උපක්කමති මුච්චති, 
ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස…වප.… දධෙණ්ණඤ්ච සප්පිෙණ්ණඤ්ච

ඛීරෙණ්ණඤ්ච වචවතතිඋපක්කමතිමුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

දුමූලකංනිට්ඨිතං. 

තිමූලකම්පි චතුමූලකම්පි පඤ්චමූලකම්පි ඡමූලකම්පි සත්තමූලකම්පි
අට්ඨමූලකම්පිනෙමූලකම්පිඑෙවමෙවිත්ථාවරතබ්බං. 

ඉදංසබ්බමූලකං. 



විනයපිටකෙ  පාරාජිෙපාළි   ේ ඝාදිකෙෙෙණ් ඩං 
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247. නීලඤ්ච පීතකඤ්ච වලොහිතකඤ්ච ඔදාතඤ්ච තක්කෙණ්ණඤ්ච
දකෙණ්ණඤ්ච වතලෙණ්ණඤ්ච ඛීරෙණ්ණඤ්ච දධෙණ්ණඤ්ච 

සප්පිෙණ්ණඤ්චවචවතතිඋපක්කමතිමුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

සබ්බමූලකංනිට්ඨිතං. 

248. ආවරොගයත්ථඤ්ච නීලඤ්ච [ආවරොගයත්ථං නීලං (?)] වචවතති

උපක්කමතිමුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ආවරොගයත්ථඤ්ච සුඛත්ථඤ්ච නීලඤ්ච පීතකඤ්ච වචවතති උපක්කමති 

මුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ආවරොගයත්ථඤ්ච සුඛත්ථඤ්ච වභසජ්ජත්ථඤ්ච නීලඤ්ච පීතකඤ්ච

වලොහිතකඤ්චවචවතතිඋපක්කමතිමුච්චති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

උභවතො ෙඩ්ෙකංඑෙවමෙෙඩ්වෙතබ්බං. 

ආවරොගයත්ථඤ්ච සුඛත්ථඤ්ච වභසජ්ජත්ථඤ්ච දානත්ථඤ්ච
පුඤ්ඤත්ථඤ්ච යඤ්ඤත්ථඤ්ච සග්ගත්ථඤ්ච බීජත්ථඤ්ච වීමංසත්ථඤ්ච
දෙත්ථඤ්ච නීලඤ්ච පීතකඤ්ච වලොහිතකඤ්ච ඔදාතඤ්ච තක්කෙණ්ණඤ්ච
දකෙණ්ණඤ්ච වතලෙණ්ණඤ්ච ඛීරෙණ්ණඤ්ච දධෙණ්ණඤ්ච

සප්පිෙණ්ණඤ්චවචවතතිඋපක්කමතිමුච්චති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

මිස්සකචක්කංනිට්ඨිතං. 

249. නීලංවමොවචස්සාමීතිවචවතතිඋපක්කමතිපීතකංමුච්චති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

නීලංවමොවචස්සාමීතිවචවතතිඋපක්කමතිවලොහිතකං…වප.…ඔදාතං … 
තක්කෙණ්ණං…දකෙණ්ණං…වතලෙණ්ණං…ඛීරෙණ්ණං…දධෙණ්ණං… 

සප්පිෙණ්ණංමුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ඛණ්ඩචක්කංනිට්ඨිතං. 

250. පීතකං වමොවචස්සාමීති වචවතති උපක්කමති වලොහිතකං මුච්චති, 
ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පීතකං වමොවචස්සාමීති වචවතති උපක්කමති ඔදාතං…වප.…
තක්කෙණ්ණං… දකෙණ්ණං…වතලෙණ්ණං…ඛීරෙණ්ණං…දධෙණ්ණං…

සප්පිෙණ්ණං…නීලංමුච්චති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 
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බද්ධචක්කමූලංසංඛිත්තං. 

251. සප්පිෙණ්ණං වමොවචස්සාමීති වචවතති උපක්කමති නීලං මුච්චති, 
ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

සප්පිෙණ්ණං වමොවචස්සාමීති වචවතති උපක්කමති පීතකං…වප.…

වලොහිතකං… ඔදාතං … තක්කෙණ්ණං… දකෙණ්ණං… වතලෙණ්ණං…

ඛීරෙණ්ණං…දධෙණ්ණංමුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

කුච්ඡිචක්කංනිට්ඨිතං. 

252. පීතකං වමොවචස්සාමීතිවචවතති උපක්කමතිනීලංමුච්චති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

වලොහිතකං…වප.… ඔදාතං… තක්කෙණ්ණං… දකෙණ්ණං…
වතලෙණ්ණං… ඛීරෙණ්ණං… දධෙණ්ණං… සප්පිෙණ්ණං වමොවචස්සාමීති

වචවතතිඋපක්කමතිනීලංමුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පිට්ඨිචක්කස්සපඨමංගමනංනිට්ඨිතං. 

253. වලොහිතකං වමොවචස්සාමීති වචවතති උපක්කමති පීතකං මුච්චති, 
ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ඔදාතං…වප.…තක්කෙණ්ණං…දකෙණ්ණං…වතලෙණ්ණං…ඛීරෙණ්ණං 

… දධෙණ්ණං… සප්පිෙණ්ණං… නීලං වමොවචස්සාමීති වචවතති

උපක්කමතිපීතකංමුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පිට්ඨිචක්කස්සදුතියංගමනංනිට්ඨිතං. 

254. ඔදාතං වමොවචස්සාමීති වචවතති උපක්කමති වලොහිතකං මුච්චති, 
ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

තක්කෙණ්ණං…වප.… දකෙණ්ණං… වතලෙණ්ණං… ඛීරෙණ්ණං… 

දධෙණ්ණං… 

සප්පිෙණ්ණං… නීලං … පීතකං වමොවචස්සාමීති වචවතති උපක්කමති

වලොහිතකංමුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පිට්ඨිචක්කස්සතතියංගමනංනිට්ඨිතං. 
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255. තක්කෙණ්ණංවමොවචස්සාමීතිවචවතතිඋපක්කමතිඔදාතං මුච්චති, 
ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

දකෙණ්ණං…වප.… වතලෙණ්ණං… ඛීරෙණ්ණං… දධෙණ්ණං…
සප්පිෙණ්ණං… නීලං… පීතකං… වලොහිතකං වමොවචස්සාමීති වචවතති

උපක්කමතිඔදාතංමුච්චති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පිට්ඨිචක්කස්සචතුත්ථංගමනංනිට්ඨිතං. 

256. දකෙණ්ණං වමොවචස්සාමීති වචවතති උපක්කමති තක්කෙණ්ණං 

මුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

වතලෙණ්ණං …වප.…ඛීරෙණ්ණං…දධෙණ්ණං… සප්පිෙණ්ණං…නීල… 

පීතකං… වලොහිතකං… ඔදාතං වමොවචස්සාමීති වචවතති උපක්කමති 

තක්කෙණ්ණංමුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පිට්ඨිචක්කස්සපඤ්චමංගමනංනිට්ඨිතං. 

257. වතලෙණ්ණං වමොවචස්සාමීති වචවතති උපක්කමති දකෙණ්ණං 

මුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ඛීරෙණ්ණං…වප.… දධෙණ්ණං… සප්පිෙණ්ණං… නීලං … පීතකං…
වලොහිතකං… 

ඔදාතං…තක්කෙණ්ණංවමොවචස්සාමීතිවචවතතිඋපක්කමතිදකෙණ්ණං 

මුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පිට්ඨිචක්කස්සඡට්ඨංගමනංනිට්ඨිතං. 

258. ඛීරෙණ්ණං වමොවචස්සාමීති වචවතති උපක්කමති වතලෙණ්ණං

මුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

දධෙණ්ණං…වප.… සප්පිෙණ්ණං… නීලං… පීතකං… වලොහිතකං…
ඔදාතං… තක්කෙණ්ණං… දකෙණ්ණං වමොවචස්සාමීතිවචවතතිඋපක්කමති

වතලෙණ්ණංමුච්චති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පිට්ඨිචක්කස්සසත්තමංගමනංනිට්ඨිතං. 
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259. දධෙණ්ණංවමොවචස්සාමීතිවචවතතිඋපක්කමතිඛීරෙණ්ණං මුච්චති, 
ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

සප්පිෙණ්ණං…වප.… නීලං… පීතකං… වලොහිතකං… ඔදාතං…
තක්කෙණ්ණං… දකෙණ්ණං… වතලෙණ්ණං වමොවචස්සාමීති වචවතති

උපක්කමතිඛීරෙණ්ණංමුච්චති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පිට්ඨිචක්කස්සඅට්ඨමංගමනංනිට්ඨිතං. 

260. සප්පිෙණ්ණං වමොවචස්සාමීති වචවතති උපක්කමති දධෙණ්ණං 

මුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

නීලං…වප.… පීතකං… වලොහිතකං… ඔදාතං… තක්කෙණ්ණං…
දකෙණ්ණං… වතලෙණ්ණං… ඛීරෙණ්ණං වමොවචස්සාමීති වචවතති

උපක්කමතිදධෙණ්ණංමුච්චති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පිට්ඨිචක්කස්සනෙමංගමනංනිට්ඨිතං. 

261. නීලං වමොවචස්සාමීති වචවතති උපක්කමති සප්පිෙණ්ණං මුච්චති, 
ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පීතකං …වප.…වලොහිතකං…ඔදාතං…තක්කෙණ්ණං… දකෙණ්ණං … 

වතලෙණ්ණං… ඛීරෙණ්ණං… දධෙණ්ණං වමොවචස්සාමීති වචවතති

උපක්කමතිසප්පිෙණ්ණංමුච්චති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පිට්ඨිචක්කස්සදසමංගමනංනිට්ඨිතං. 

පිට්ඨිචක්කංනිට්ඨිතං. 

262. වචවතති උපක්කමතිමුච්චති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

වචවතතිඋපක්කමතිනමුච්චති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

වචවතතිනඋපක්කමතිමුච්චති, අනාපත්ති. 

වචවතතිනඋපක්කමතිනමුච්චති, අනාපත්ති. 

නවචවතතිඋපක්කමතිමුච්චති, අනාපත්ති. 

නවචවතතිඋපක්කමතිනමුච්චති, අනාපත්ති. 
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නවචවතතිනඋපක්කමතිමුච්චති, අනාපත්ති. 

නවචවතතිනඋපක්කමතිනමුච්චති, අනාපත්ති. 

අනාපත්ති සුපිනන්වතන, නවමොචනාධප්පායස්ස, උම්මත්තකස්ස, 

ඛිත්තචිත්තස්ස, වෙදනාට්ටස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

විනීතෙ  ථුඋද් දානගාථා 

සුපිවනොච්චාරපස්සාවෙො, විතක්කුණ්වහොදවකන ච; 

වභසජ්ජං කණ්ඩුෙං මග්වගො, ෙත්ථි ජන්තාඝරුපක්කවමො 

[ජන්තග්ගුපක්කවමො(සී.), ජන්තාඝරංඌරු(සයා.)]. 

සාමවණවරොචසුත්වතොච, ඌරුමුට්ඨිනාපීළයි; 

ආකාවසථම්භංනිජ්ොයි, ඡිද්දංකට්වඨනඝට්ටයි. 

වසොවතො උදඤ්ජලංධාෙං, පුප් ාෙලියං වපොක්ඛරං; 

ොලිකා කද්දමුස්වසවකො [කද්දවමොවසවකො (?)], සයනඞ්ගුට්ඨවකන
චාති. 

විනීතෙත්ථු 

263. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො සුපිනන්වතන

අසුචි මුච්චි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි – ‘‘භගෙතා සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං, 

කච්චි නු වඛො අහං සඞ්ඝාදිවසසං ආපත්තිං ආපන්වනො’’ති? භගෙවතො 

එතමත්ථංආවරොවචසි.‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සුපිනන්වතනා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතරස්සභික්ඛුවනොඋච්චාරංකවරොන්තස්ස 

අසුචිමුච්චි.තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.…‘‘තංචිත්වතොත්ෙං, භික්ඛූ’’ති? 

‘‘නාහං, භගො, වමොචනාධප්පාවයො’’ති. ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 
නවමොචනාධප්පායස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතරස්සභික්ඛුවනොපස්සාෙංකවරොන්තස්ස 

අසුචි මුච්චි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 
නවමොචනාධප්පායස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො කාමවිතක්කං 

විතක්වකන්තස්සඅසුචිමුච්චි.තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.…‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, විතක්වකන්තස්සා’’ති. 
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වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො උණ්වහොදවකන 

න්හායන්තස්ස අසුචි මුච්චි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘තංචිත්වතො 

ත්ෙං, භික්ඛූ’’ති? ‘‘නාහං, භගො, වමොචනාධප්පාවයො’’ති. ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 
නවමොචනාධප්පායස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො වමොචනාධප්පායස්ස 
උණ්වහොදවකනන්හායන්තස්සඅසුචිමුච්චි.තස්සකුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…

‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො සඞ්ඝාදිවසස’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො වමොචනාධප්පායස්ස 
උණ්වහොදවකන න්හායන්තස්ස අසුචි න මුච්චි. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො අඞ්ගජාවත ෙවණො

වහොති. වභසජ්වජන [තස්ස වභසජ්වජන (?)] ආලිම්වපන්තස්ස අසුචි මුච්චි.

තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 
නවමොචනාධප්පායස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො අඞ්ගජාවත ෙවණො

වහොති. වමොචනාධප්පායස්ස [තස්ස වමොචනාමිප්පායස්ස (සයා.)] වභසජ්වජන
ආලිම්වපන්තස්ස අසුචි මුච්චි…වප.… අසුචි න මුච්චි. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති 
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො අණ්ඩං

කණ්ඩුෙන්තස්ස අසුචිමුච්චි.තස්සකුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, නවමොචනාධප්පායස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො වමොචනාධප්පායස්ස

අණ්ඩං කණ්ඩුෙන්තස්ස [කණ්ඩූෙන්තස්ස (සී.)] අසුචි මුච්චි…වප.…අසුචින

මුච්චි.තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.…‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; 
ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

264. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො මග්ගං 

ගච්ඡන්තස්ස අසුචි මුච්චි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, නවමොචනාධප්පායස්සා’’ති. 
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වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො වමොචනාධප්පායස්ස
මග්ගං ගච්ඡන්තස්ස අසුචි මුච්චි…වප.… අසුචි න මුච්චි. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති 
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො ෙත්ථිං ගවහත්ො 
පස්සාෙං කවරොන්තස්ස අසුචි මුච්චි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, නවමොචනාධප්පායස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො වමොචනාධප්පායස්ස 

ෙත්ථිංගවහත්ොපස්සාෙංකවරොන්තස්සඅසුචිමුච්චි…වප.…අසුචිනමුච්චි.

තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; 

ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතරස්සභික්ඛුවනොජන්තාඝවරඋදරෙට්ටිං 

තාවපන්තස්ස අසුචි මුච්චි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, නවමොචනාධප්පායස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො වමොචනාධප්පායස්ස
ජන්තාඝවරඋදරෙට්ටිංතාවපන්තස්සඅසුචි මුච්චි…වප.…අසුචිනමුච්චි.තස්ස

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො ජන්තාඝවර
උපජ්ොයස්ස පිට්ඨිපරිකම්මං කවරොන්තස්ස අසුචි මුච්චි. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, නවමොචනාධප්පායස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො වමොචනාධප්පායස්ස 
ජන්තාඝවරඋපජ්ොයස්සපිට්ඨිපරිකම්මංකවරොන්තස්සඅසුචිමුච්චි…වප.…

අසුචි න මුච්චි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 

සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

265. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො ඌරුං 

ඝට්ටාවපන්තස්සඅසුචිමුච්චි.තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.…‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, නවමොචනාධප්පායස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො වමොචනාධප්පායස්ස
ඌරුංඝට්ටාවපන්තස්සඅසුචිමුච්චි…වප.…අසුචිනමුච්චි. තස්සකුක්කුච්චං
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අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති 
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු වමොචනාධප්පාවයො

අඤ්ඤතරං සාමවණරං එතදවෙොච – ‘‘එහි වම ත්ෙං, ආවුවසො සාමවණර, 
අඞ්ගජාතං ගණ්හාහී’’ති. වසො තස්ස අඞ්ගජාතං අග්ගවහසි. තස්වසෙ අසුචි 

මුච්චි.තස්ස කුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.…‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො 
සඞ්ඝාදිවසස’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු සුත්තස්ස සාමවණරස්ස 
අඞ්ගජාතං අග්ගවහසි. තස්වසෙ අසුචි මුච්චි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි 

…වප.…‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති. 

266. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො 
වමොචනාධප්පායස්සඌරූහිඅඞ්ගජාතංපීවළන්තස්සඅසුචිමුච්චි…වප.…අසුචි

න මුච්චි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 

සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො වමොචනාධප්පායස්ස
මුට්ඨිනා අඞ්ගජාතං පීවළන්තස්ස අසුචි මුච්චි…වප.… අසුචි න මුච්චි. තස්ස

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො වමොචනාධප්පායස්ස
ආකාවස කටිං කම්වපන්තස්ස අසුචි මුච්චි…වප.… අසුචි න මුච්චි. තස්ස

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති 
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතරස්සභික්ඛුවනොකායංථම්වභන්තස්ස 

අසුචි මුච්චි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 
නවමොචනාධප්පායස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො වමොචනාධප්පායස්ස
කායං ථම්වභන්තස්ස අසුචි මුච්චි…වප.… අසුචි න මුච්චි. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති 
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු සාරත්වතො මාතුගාමස්ස 

අඞ්ගජාතංඋපනිජ්ොයි.තස්සඅසුචිමුච්චි.තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.… 
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‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස. න ච, භික්ඛවෙ, සාරත්වතන

මාතුගාමස්ස අඞ්ගජාතං උපනිජ්ොයිතබ්බං. වයො උපනිජ්ොවයයය, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති. 

267. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො 
වමොචනාධප්පායස්ස තාළච්ඡිද්දං අඞ්ගජාතං පවෙවසන්තස්ස අසුචි

මුච්චි…වප.…අසුචි නමුච්චි.තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.…‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො වමොචනාධප්පායස්ස 

කට්වඨනඅඞ්ගජාතංඝට්වටන්තස්සඅසුචිමුච්චි…වප.…අසුචිනමුච්චි.තස්ස 

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො පටිවසොවත

න්හායන්තස්ස අසුචි මුච්චි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, නවමොචනාධප්පායස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො වමොචනාධප්පායස්ස 

පටිවසොවත න්හායන්තස්ස අසුචි මුච්චි…වප.… අසුචි න මුච්චි. තස්ස

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති 

ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතරස්සභික්ඛුවනොඋදඤ්ජලංකීළන්තස්ස 

අසුචි මුච්චි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 
නවමොචනාධප්පායස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො වමොචනාධප්පායස්ස 
උදඤ්ජලංකීළන්තස්ස අසුචිමුච්චි…වප.…අසුචිනමුච්චි.තස්සකුක්කුච්චං 

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති 
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො උදවක ධාෙන්තස්ස

අසුචි මුච්චි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 
නවමොචනාධප්පායස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො වමොචනාධප්පායස්ස
උදවක ධාෙන්තස්ස අසුචි මුච්චි…වප.… අසුචි න මුච්චි. තස්ස කුක්කුච්චං
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අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො පුප් ාෙලියං 

[පුප් ාෙළියං (සයා. ක.)] කීළන්තස්ස අසුචි මුච්චි. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.…‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, නවමොචනාධප්පායස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො වමොචනාධප්පායස්ස 

පුප් ාෙලියංකීළන්තස්සඅසුචිමුච්චි…වප.…අසුචිනමුච්චි.තස්සකුක්කුච්චං 

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති 
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

268. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො වපොක්ඛරෙවන

ධාෙන්තස්ස අසුචි මුච්චි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, නවමොචනාධප්පායස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො වමොචනාධප්පායස්ස 
වපොක්ඛරෙවන ධාෙන්තස්ස අසුචි මුච්චි…වප.… අසුචි න මුච්චි. තස්ස

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති 
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො වමොචනාධප්පායස්ස
ොලිකං අඞ්ගජාතංපවෙවසන්තස්සඅසුචිමුච්චි…වප.…අසුචිනමුච්චි.තස්ස

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති 
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො වමොචනාධප්පායස්ස 

කද්දමංඅඞ්ගජාතංපවෙවසන්තස්සඅසුචිමුච්චි…වප.…අසුචිනමුච්චි. තස්ස

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො උදවකන අඞ්ගජාතං 

ඔසිඤ්චන්තස්ස අසුචි මුච්චි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, නවමොචනාධප්පායස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො වමොචනාධප්පායස්ස
උදවකන අඞ්ගජාතංඔසිඤ්චන්තස්සඅසුචිමුච්චි…වප.…අසුචිනමුච්චි.තස්ස

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති 
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 
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වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො වමොචනාධප්පායස්ස
සයවන අඞ්ගජාතං ඝට්වටන්තස්ස අසුචි මුච්චි…වප.… අසුචින මුච්චි. තස්ස

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති 
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුවනො වමොචනාධප්පායස්ස 

අඞ්ගුට්වඨන අඞ්ගජාතං ඝට්වටන්තස්ස අසුචි මුච්චි…වප.… අසුචි න මුච්චි.

තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි – ‘‘භගෙතා සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං, කච්චි නුවඛො

අහංසඞ්ඝාදිවසසංආපත්තිංආපන්වනො’’ති? භගෙවතොඑතමත්ථංආවරොවචසි. 

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

සුක්කවිස්සට්ඨිසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංපඨමං. 

2. ොයෙංෙග් ගසික් ඛාපදං 

269. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවම. වතන වඛො පන සමවයන ආයස්මා උදායී
අරඤ්වඤ විහරති. තස්සායස්මවතො විහාවරො අභිරූවපො වහොති දස්සනීවයො

පාසාදිවකො, මජ්වෙගබ්වභො, සමන්තාපරියාගාවරො, සුපඤ්ඤත්තං මඤ්චපීඨං

භිසිබිම්වබොහනං, පානීයංපරිවභොජනීයං සුපට්ඨිතං, පරිවෙණංසුසම්මට්ඨං.බහූ
මනුස්සා ආයස්මවතො උදායිස්ස විහාරවපක්ඛකා ආගච්ඡන්ති. අඤ්ඤතවරොපි

බ්රාහ්මවණොසපජාපතිවකොවයනායස්මාඋදායීවතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො
ආයස්මන්තං උදායිං එතදවෙොච – ‘‘ඉච්ඡාම මයං වභොවතො උදායිස්ස විහාරං

වපක්ඛිතු’’න්ති. ‘‘වතනහි, බ්රාහ්මණ, වපක්ඛස්සූ’’ති, අොපුරණං [අපාපුරණං
(සයා.)] ආදාය ඝටිකං උග්ඝාවටත්ො කොටං පණාවමත්ො විහාරං පාවිසි.
වසොපි වඛො බ්රාහ්මවණො ආයස්මවතො උදායිස්ස පිට්ඨිවතො පාවිසි. සාපි වඛො
බ්රාහ්මණී තස්ස බ්රාහ්මණස්ස පිට්ඨිවතො පාවිසි. අථ වඛො ආයස්මා උදායී
එකච්වච ොතපාවන විෙරන්වතො එකච්වච ොතපාවන ථවකන්වතො ගබ්භං
අනුපරිගන්ත්ො පිට්ඨිවතො ආගන්ත්ො තස්සා බ්රාහ්මණයා අඞ්ගමඞ්ගානි
පරාමසි.අථවඛොවසො බ්රාහ්මවණොආයස්මතාඋදායිනාසද්ධංපටිසම්වමොදිත්ො
අගමාසි. අථවඛො වසො බ්රාහ්මවණො අත්තමවනො අත්තමනොචංනිච්ඡාවරසි –
‘‘උළාරාඉවමසමණාසකයපුත්තියා වයඉවම එෙරූවපඅරඤ්වඤවිහරන්ති.
භෙම්පිඋදායීඋළාවරොවයො එෙරූවපඅරඤ්වඤවිහරතී’’ති. 

එෙං වුත්වත සා බ්රාහ්මණී තං බ්රාහ්මණං එතදවෙොච – ‘‘කුවතො තස්ස
උළාරත්තතා! යවථෙ වමත්ෙං අඞ්ගමඞ්ගානි පරාමසි එෙවමෙ වම සමවණො
උදායීඅඞ්ගමඞ්ගානිපරාමසී’’ති.අථවඛොවසොබ්රාහ්මවණොඋජ්ොයති ඛියයති
විපාවචති – ‘‘අලජ්ජිවනො ඉවම සමණා සකයපුත්තියා දුස්සීලා මුසාොදිවනො. 
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පටුන 

ඉවම හි නාම ධම්මචාරිවනො සමචාරිවනො බ්රහ්මචාරිවනො සච්චොදිවනො 
සීලෙන්වතොකලයාණධම්මාපටිජානිස්සන්ති!නත්ථිඉවමසංසාමඤ්ඤං නත්ථි

ඉවමසං බ්රහ්මඤ්ඤං, නට්ඨං ඉවමසං සාමඤ්ඤංනට්ඨං ඉවමසං බ්රහ්මඤ්ඤං, 

කුවතො ඉවමසං සාමඤ්ඤං කුවතො ඉවමසං බ්රහ්මඤ්ඤං, අපගතා ඉවම
සාමඤ්ඤා අපගතා ඉවම බ්රහ්මඤ්ඤා. කථඤ්හි නාම සමවණො උදායී මම
භරියාය අඞ්ගමඞ්ගානි පරාමසිස්සති! න හි සක්කා කුලිත්ථීහි කුලධීතාහි

කුලකුමාරීහිකුලසුණ්හාහිකුලදාසීහිආරාමංොවිහාරං ොගන්තුං.සවච [සවච

හි (සයා.)] කුලිත්ථිවයොකුලධීතවරො [කුලධීතාවයො (සී. සයා.)] කුලකුමාරිවයො

කුලසුණ්හාවයො කුලදාසිවයො ආරාමං ො විහාරං ො ගච්වඡයුං, තාපි සමණා
සකයපුත්තියා දූවසයු’’න්ති! 

අස්වසොසුං වඛො භික්ඛු තස්ස බ්රාහ්මණස්ස උජ්ොයන්තස්ස ඛියයන්තස්ස
විපාවචන්තස්ස.වයවතභික්ඛූඅප්පිච්ඡා…වප.…වතඋජ්ොයන්ති ඛියයන්ති
විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම ආයස්මා උදායී මාතුගාවමන සද්ධං 
කායසංසග්ගං සමාපජ්ජිස්සතී’’ති! අථ වඛො වත භික්ඛූ ආයස්මන්තං උදායිං 
අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං. අථ වඛො
භගො එතස්මිං නිදාවන එතස්මිං පකරවණ භික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපාතාවපත්ො

ආයස්මන්තං උදායිංපටිපුච්ඡි–‘‘සච්චංතරත්ෙං, උදායි, මාතුගාවමනසද්ධං

කායසංසග්ගං සමාපජ්ජසී’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහි බුද්වධො භගො –

‘‘අනනුච්ඡවිකං, වමොඝපුරිස, අනනුවලොමිකං අප්පතිරූපං අස්සාමණකං

අකප්පියං අකරණීයං. කථඤ්හි නාම ත්ෙං, වමොඝපුරිස, මාතුගාවමන සද්ධං 

කායසංසග්ගං සමාපජ්ජිස්සසි! නනු මයා, වමොඝපුරිස, අවනකපරියාවයන
විරාගායධම්වමොවදසිවතොවනො සරාගාය…වප.…කාමපරිළාහානංවූපසවමො

අක්ඛාවතො. වනතං, වමොඝපුරිස, අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.…එෙඤ්ච

පන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

270. ‘‘කයො පන භික් ඛු ඔතිණ් කණො විපරිණකතන චි  කතන මාතුගාකමන 

ෙද් ධිං ොයෙංෙග් ගං ෙමාපජ් කජයය    ථග් ගා ං ො කෙණිග් ගා ං ො 

අඤ ්ඤතරෙ ්ෙ ො අඤ් ඤතරෙ ්ෙ ො අ් ගේ ෙ පරාමෙනං, ේ ඝාදිකෙකෙො’’ති. 

271. කයො පනාති වයො යාදිවසො…වප.… භික් ඛූති…වප.… අයං ඉමස්මිං
අත්වථඅධප්වපවතොභික්ඛූති. 

ඔතිණ් කණො නාමසාරත්වතොඅවපක්ඛොපටිබද්ධචිත්වතො. 

විපරිණතන්ති රත්තම්පි චිත්තං විපරිණතං. දුට්ඨම්පි චිත්තං විපරිණතං.

මූළ්හම්පිචිත්තං විපරිණතං. අපිච, රත්තං චිත්තංඉමස්මිං අත්වථඅධප්වපතං
විපරිණතන්ති. 
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මාතුගාකමො නාම මනුස්සිත්ථී, න යක්ඛී න වපතී, න තිරච්ඡානගතා.

අන්තමවසොතදහුජාතාපිදාරිකා, පවගෙමහත්තරී. 

ෙද් ධින්තිඑකවතො. 

ොයෙංෙග් ගං ෙමාපජ් කජයයාතිඅජ්ොචාවරොවුච්චති. 

   කථො නාමකප්පරංඋපාදායංයාෙ අග්ගනඛා. 

කෙණී නාම සුද්ධවකසා ො, සුත්තමිස්සා ො, මාලාමිස්සා ො, 

හිරඤ්ඤමිස්සාො, සුෙණ්ණමිස්සාො, මුත්තාමිස්සාො, මණමිස්සාො. 

අ් ගං නාමහත්ථඤ්චවෙණඤ්චඨවපත්ො අෙවසසංඅඞ්ගංනාම. 

272. ආමසනා, පරාමසනා, ඔමසනා, උම්මසනා, ඔලඞ්ඝනා, උල්ලඞ්ඝනා, 

ආකඩ්ෙනා, පතිකඩ්ෙනා, අභිනිග්ගණ්හනා, අභිනිප්පීළනා, ගහණං, ඡුපනං. 

ආමෙනා නාමආමට්ඨමත්තා. 

පරාමෙනා නාමඉවතොචිවතොචසංවචොපනා. 

ඔමෙනා නාමවහට්ඨාඔවරොපනා. 

උම් මෙනා නාමඋද්ධංඋච්චාරණා. 

ඔල්් ඝනා නාමවහට්ඨාඔනමනා. 

උල් ල්් ඝනා නාමඋද්ධංඋච්චාරණා. 

ආෙඩ් ඪනා නාමආවිඤ්ඡනා [ආවිඤ්ජනා(සී.සයා.)]. 

පතිෙඩ් ඪනා නාමපතිප්පණාමනා. 

අභිනිග් ගණ්  නා නාමඅඞ්ගංගවහත්ො නිප්පීළනා. 

අභිනිප් පීළනා නාමවකනචිසහ නිප්පීළනා. 

ග ණං නාමගහිතමත්තං. 

ඡුපනං නාමුටට්ඨමත්තං. 
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ේ ඝාදිකෙකෙොති…වප.…වතනපිවුච්චති සඞ්ඝාදිවසවසොති. 

273. ඉත්ථී ච වහොති ඉත්ථිසඤ්ඤී සාරත්වතො ච භික්ඛු ච. නං ඉත්ථියා
කාවයනකායංආමසතිපරාමසතිඔමසති උම්මසතිඔලඞ්වඝතිඋල්ලඞ්වඝති 

ආකඩ්ෙතිපතිකඩ්ෙති අභිනිග්ගණ්හාතිඅභිනිප්පීවළතිගණ්හාතිඡුපති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ඉත්ථීචවහොතිවෙමතිවකොසාරත්වතොච.භික්ඛුචනංඉත්ථියාකාවයන 

කායංආමසතිපරාමසති…වප.…ගණ්හාතිඡුපති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉත්ථී ච වහොති පණ්ඩකසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. භික්ඛු ච නං ඉත්ථියා 

කාවයන කායං ආමසති පරාමසති…වප.… ගණ්හාති ඡුපති, ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉත්ථීචවහොතිපුරිසසඤ්ඤීසාරත්වතොච.භික්ඛුචනංඉත්ථියා කාවයන

කායංආමසතිපරාමසති…වප.…ගණ්හාතිඡුපති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉත්ථී ච වහොතිතිරච්ඡානගතසඤ්ඤීසාරත්වතො ච. භික්ඛු චනං ඉත්ථියා

කාවයන කායං ආමසති පරාමසති…වප.… ගණ්හාති ඡුපති, ආපත්ති 
ථුල්ලච්චයස්ස. 

පණ්ඩවකො ච වහොති පණ්ඩකසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. භික්ඛු ච නං 

පණ්ඩකස්ස කාවයන කායං ආමසති පරාමසති…වප.… ගණ්හාති ඡුපති, 
ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

පණ්ඩවකොචවහොතිවෙමතිවකොසාරත්වතො ච. භික්ඛුචනංපණ්ඩකස්ස 

කාවයන කායං ආමසති පරාමසති…වප.… ගණ්හාති ඡුපති, ආපත්ති
දුක්කටස්ස. 

පණ්ඩවකොචවහොතිපුරිසසඤ්ඤීසාරත්වතොච.භික්ඛුචනංපණ්ඩකස්ස 

කාවයන කායං ආමසති පරාමසති…වප.… ගණ්හාති ඡුපති, ආපත්ති
දුක්කටස්ස. 

පණ්ඩවකො ච වහොති තිරච්ඡානගතසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. භික්ඛු ච නං 

පණ්ඩකස්ස කාවයන කායං ආමසති පරාමසති…වප.… ගණ්හාති ඡුපති, 
ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

පණ්ඩවකො චවහොති ඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච.භික්ඛුචනංපණ්ඩකස්ස

කාවයන කායං ආමසති පරාමසති…වප.… ගණ්හාති ඡුපති, ආපත්ති
දුක්කටස්ස. 
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පුරිවසොචවහොතිපුරිසසඤ්ඤීසාරත්වතොච.භික්ඛුචනංපුරිසස්ස කාවයන

කායංආමසතිපරාමසති…වප.…ගණ්හාතිඡුපති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

පුරිවසො ච වහොති වෙමතිවකො…වප.… පුරිවසො ච වහොති
තිරච්ඡානගතසඤ්ඤී… පුරිවසො ච වහොති ඉත්ථිසඤ්ඤී… පුරිවසො ච වහොති
පණ්ඩකසඤ්ඤීසාරත්වතො ච. භික්ඛුචනං පුරිසස්සකාවයනකායංආමසති

පරාමසති…වප.…ගණ්හාතිඡුපති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

තිරච්ඡානගවතොචවහොතිතිරච්ඡානගතසඤ්ඤීසාරත්වතො ච.භික්ඛුචනං

තිරච්ඡානගතස්සකාවයනකායංආමසතිපරාමසති…වප.… ගණ්හාතිඡුපති, 
ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

තිරච්ඡානගවතො ච වහොති වෙමතිවකො…වප.…තිරච්ඡානගවතො ච වහොති 
ඉත්ථිසඤ්ඤී…තිරච්ඡානගවතොචවහොතිපණ්ඩකසඤ්ඤී…තිරච්ඡානගවතොච
වහොති. පුරිසසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. භික්ඛු ච නං තිරච්ඡානගතස්ස කාවයන

කායංආමසතිපරාමසති…වප.… ගණ්හාති ඡුපති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

එකමූලකංනිට්ඨිතං. 

274. ද්වෙඉත්ථිවයොද්වින්නංඉත්ථීනංඉත්ථිසඤ්ඤී සාරත්වතොච.භික්ඛු
චනංද්වින්නංඉත්ථීනංකාවයනකායංආමසතිපරාමසති…වප.… ගණ්හාති

ඡුපති, ආපත්තිද්වින්නංසඞ්ඝාදිවසසානං. 

ද්වෙඉත්ථිවයොද්වින්නංඉත්ථීනංවෙමතිවකොසාරත්වතොච.භික්ඛු චනං

ද්වින්නංඉත්ථීනංකාවයනකායංආමසතිපරාමසති…වප.…ගණ්හාතිඡුපති, 
ආපත්ති ද්වින්නංථුල්ලච්චයානං. 

ද්වෙඉත්ථිවයොද්වින්නංඉත්ථීනංපණ්ඩකසඤ්ඤී…වප.… පුරිසසඤ්ඤී…
තිරච්ඡානගතසඤ්ඤීසාරත්වතො ච.භික්ඛුච ද්වින්නංඉත්ථීනංකාවයනකායං

ආමසතිපරාමසති…වප.…ගණ්හාති ඡුපති, ආපත්තිද්වින්නංථුල්ලච්චයානං. 

ද්වෙ පණ්ඩකාද්වින්නංපණ්ඩකානං පණ්ඩකසඤ්ඤීසාරත්වතොචභික්ඛු
ච නං ද්වින්නං පණ්ඩකානං කාවයන කායං ආමසති පරාමසති…වප.…

ගණ්හාතිඡුපති, ආපත්තිද්වින්නංථුල්ලච්චයානං. 

ද්වෙපණ්ඩකාද්වින්නංපණ්ඩකානංවෙමතිවකො…වප.…පුරිසසඤ්ඤී… 

තිරච්ඡානගතසඤ්ඤී… ඉත්ථිසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. භික්ඛු ච නං ද්වින්නං

පණ්ඩකානං කාවයන කායං ආමසති පරාමසති…වප.… ගණ්හාති ඡුපති, 
ආපත්තිද්වින්නංදුක්කටානං. 
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ද්වෙ පුරිසා ද්වින්නං පුරිසානං පුරිසසඤ්ඤී සාරත්වතො ච භික්ඛු ච නං

ද්වින්නංපුරිසානංකාවයනකායංආමසතිපරාමසති…වප.…ගණ්හාතිඡුපති, 

ආපත්තිද්වින්නංදුක්කටානං. 

ද්වෙ පුරිසා ද්වින්නං පුරිසානං වෙමතිවකො…වප.… 
තිරච්ඡානගතසඤ්ඤී…ඉත්ථිසඤ්ඤී…පණ්ඩකසඤ්ඤීසාරත්වතොච.භික්ඛුච
නං ද්වින්නං පුරිසානං කාවයන කායං ආමසති පරාමසති…වප.… ගණ්හාති

ඡුපති, ආපත්ති ද්වින්නංදුක්කටානං. 

ද්වෙ තිරච්ඡානගතා ද්වින්නං තිරච්ඡානගතානං තිරච්ඡානගතසඤ්ඤී 

සාරත්වතොච.භික්ඛුචනංද්වින්නංතිරච්ඡානගතානංකාවයනකායංආමසති

පරාමසති…වප.… ගණ්හාතිඡුපති, ආපත්තිද්වින්නංදුක්කටානං. 

ද්වෙ තිරච්ඡානගතා ද්වින්නං තිරච්ඡානගතානං වෙමතිවකො…වප.… 

ඉත්ථිසඤ්ඤී… පණ්ඩකසඤ්ඤී … පුරිසසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. භික්ඛු ච නං
ද්වින්නං තිරච්ඡානගතානං කාවයන කායං ආමසති පරාමසති…වප.…

ගණ්හාතිඡුපති, ආපත්තිද්වින්නංදුක්කටානං. 

275. ඉත්ථීචපණ්ඩවකොචඋභින්නංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච. භික්ඛු ච

නං උභින්නං කාවයන කායං ආමසති පරාමසති…වප.… ගණ්හාති ඡුපති, 
ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසවසනදුක්කටස්ස. 

ඉත්ථී ච පණ්ඩවකො ච උභින්නං වෙමතිවකො සාරත්වතො ච. භික්ඛු චනං

උභින්නංකාවයනකායංආමසතිපරාමසති…වප.…ගණ්හාතිඡුපති, ආපත්ති
ථුල්ලච්චවයනදුක්කටස්ස. 

ඉත්ථීචපණ්ඩවකොචඋභින්නංපණ්ඩකසඤ්ඤීසාරත්වතොච.භික්ඛුච නං

උභින්නංකාවයනකායංආමසතිපරාමසති…වප.…ගණ්හාතිඡුපති, ආපත්ති
ද්වින්නං ථුල්ලච්චයානං. 

ඉත්ථී චපණ්ඩවකො චඋභින්නං පුරිසසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. භික්ඛු චනං

උභින්නංකාවයනකායංආමසතිපරාමසති…වප.…ගණ්හාතිඡුපති, ආපත්ති
ථුල්ලච්චවයනදුක්කටස්ස. 

ඉත්ථීචපණ්ඩවකොචඋභින්නංතිරච්ඡානගතසඤ්ඤීසාරත්වතොච. භික්ඛු

ච නං උභින්නං කාවයනකායං ආමසති පරාමසති…වප.… ගණ්හාති ඡුපති, 
ආපත්ති ථුල්ලච්චවයනදුක්කටස්ස. 
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ඉත්ථී ච පුරිවසො ච උභින්නං ඉත්ථිසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. භික්ඛු ච නං

උභින්නංකාවයනකායංආමසතිපරාමසති…වප.…ගණ්හාතිඡුපති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසවසන දුක්කටස්ස. 

ඉත්ථී ච පුරිවසො ච උභින්නං වෙමතිවකො…වප.… පණ්ඩකසඤ්ඤී…
පුරිසසඤ්ඤී… තිරච්ඡානගතසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. භික්ඛු ච නං උභින්නං 

කාවයන කායං ආමසති පරාමසති…වප.… ගණ්හාති ඡුපති, ආපත්ති
ථුල්ලච්චවයන දුක්කටස්ස. 

ඉත්ථීචතිරච්ඡානගවතොචඋභින්නංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච. භික්ඛුච

නං උභින්නං කාවයන කායං ආමසති පරාමසති…වප.… ගණ්හාති ඡුපති, 
ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසනදුක්කටස්ස. 

ඉත්ථී ච තිරච්ඡානගවතො ච උභින්නං වෙමතිවකො…වප.…

පණ්ඩකසඤ්ඤී… පුරිසසඤ්ඤී … තිරච්ඡානගතසඤ්ඤීසාරත්වතොච.භික්ඛුච

නං උභින්නං කාවයන කායං ආමසති පරාමසති…වප.… ගණ්හාති ඡුපති, 
ආපත්තිථුල්ලච්චවයන දුක්කටස්ස. 

පණ්ඩවකො චපුරිවසොචඋභින්නංපණ්ඩකසඤ්ඤී සාරත්වතොච.භික්ඛුච

නං උභින්නං කාවයන කායං ආමසති පරාමසති…වප.… ගණ්හාති ඡුපති, 
ආපත්තිථුල්ලච්චවයනදුක්කටස්ස. 

පණ්ඩවකො ච පුරිවසො ච උභින්නං වෙමතිවකො…වප.… පුරිසසඤ්ඤී… 
තිරච්ඡානගතසඤ්ඤී… ඉත්ථිසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. භික්ඛු ච නං උභින්නං

කාවයනකායං ආමසතිපරාමසති…වප.…ගණ්හාතිඡුපති, ආපත්තිද්වින්නං
දුක්කටානං. 

පණ්ඩවකො චතිරච්ඡානගවතො චඋභින්නං පණ්ඩකසඤ්ඤීසාරත්වතො ච. 
භික්ඛු ච නං උභින්නං කාවයන කායං ආමසති පරාමසති…වප.… ගණ්හාති

ඡුපති, ආපත්ති ථුල්ලච්චවයනදුක්කටස්ස. 

පණ්ඩවකො ච තිරච්ඡානගවතො ච උභින්නං වෙමතිවකො…වප.…
පුරිසසඤ්ඤී…තිරච්ඡානගතසඤ්ඤී…ඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච.භික්ඛුච නං

උභින්නංකාවයනකායංආමසතිපරාමසති…වප.…ගණ්හාති ඡුපති, ආපත්ති
ද්වින්නංදුක්කටානං. 

පුරිවසොචතිරච්ඡානගවතොචඋභින්නංපුරිසසඤ්ඤීසාරත්වතොච. භික්ඛුච

නං උභින්නං කාවයන කායං ආමසති පරාමසති…වප.… ගණ්හාති ඡුපති, 
ආපත්ති ද්වින්නංදුක්කටානං. 
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පුරිවසො ච තිරච්ඡානගවතො ච උභින්නං වෙමතිවකො…වප.… 
තිරච්ඡානගතසඤ්ඤී…ඉත්ථිසඤ්ඤී…පණ්ඩකසඤ්ඤීසාරත්වතොච.භික්ඛුච

නං උභින්නං කාවයන කායං ආමසති පරාමසති…වප.… ගණ්හාති ඡුපති, 
ආපත්තිද්වින්නංදුක්කටානං. 

දුමූලකංනිට්ඨිතං. 

276. ඉත්ථී ච වහොති ඉත්ථිසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. භික්ඛු ච නං ඉත්ථියා

කාවයනකායපටිබද්ධං ආමසති පරාමසති…වප.… ගණ්හාති ඡුපති, ආපත්ති 
ථුල්ලච්චයස්ස…වප.…. 

ද්වෙඉත්ථිවයොද්වින්නංඉත්ථීනංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච. භික්ඛුචනං
ද්වින්නං ඉත්ථීනං කාවයන කායපටිබද්ධං ආමසති පරාමසති…වප.…

ගණ්හාතිඡුපති, ආපත්තිද්වින්නංථුල්ලච්චයානං …වප.…. 

ඉත්ථීචපණ්ඩවකොචඋභින්නංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච.භික්ඛුච නං

උභින්නංකාවයනකායපටිබද්ධංආමසතිපරාමසති…වප.…ගණ්හාතිඡුපති, 
ආපත්ති ථුල්ලච්චවයනදුක්කටස්ස…වප.…. 

ඉත්ථී ච වහොති ඉත්ථිසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. භික්ඛු ච නං ඉත්ථියා 

කායපටිබද්වධනකායං ආමසති පරාමසති…වප.… ගණ්හාති ඡුපති, ආපත්ති 

ථුල්ලච්චයස්ස…වප.…. 

ද්වෙඉත්ථිවයොද්වින්නංඉත්ථීනංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච. භික්ඛුචනං
ද්වින්නං ඉත්ථීනං කායපටිබද්වධන කායං ආමසති පරාමසති…වප.…

ගණ්හාති ඡුපති, ආපත්තිද්වින්නංථුල්ලච්චයානං…වප.…. 

ඉත්ථීචපණ්ඩවකොචඋභින්නංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච.භික්ඛුච නං

උභින්නංකායපටිබද්වධනකායංආමසතිපරාමසති…වප.…ගණ්හාතිඡුපති, 
ආපත්ති ථුල්ලච්චවයනදුක්කටස්ස…වප.…. 

ඉත්ථී ච වහොති ඉත්ථිසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. භික්ඛු ච නං ඉත්ථියා

කායපටිබද්වධන කායපටිබද්ධං ආමසති පරාමසති…වප.… ගණ්හාති ඡුපති, 

ආපත්තිදුක්කටස්ස…වප.…. 

ද්වෙඉත්ථිවයොද්වින්නංඉත්ථීනංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච. භික්ඛුචනං
ද්වින්නංඉත්ථීනංකායපටිබද්වධනකායපටිබද්ධංආමසතිපරාමසති…වප.… 

ගණ්හාතිඡුපති, ආපත්තිද්වින්නංදුක්කටානං…වප.…. 
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ඉත්ථීචපණ්ඩවකොචඋභින්නංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච.භික්ඛුච නං
උභින්නං කායපටිබද්වධන කායපටිබද්ධං ආමසති පරාමසති…වප.…

ගණ්හාතිඡුපති, ආපත්තිද්වින්නංදුක්කටානං…වප.…. 

ඉත්ථී ච වහොති ඉත්ථිසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. භික්ඛු ච නං ඉත්ථියා
නිස්සග්ගිවයනකායංආමසතිආපත්තිදුක්කටස්ස…වප.…. 

ද්වෙඉත්ථිවයොද්වින්නංඉත්ථීනංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච. භික්ඛුචනං

ද්වින්නං ඉත්ථීනං නිස්සග්ගිවයන කායං ආමසති, ආපත්ති ද්වින්නං 
දුක්කටානං…වප.…. 

ඉත්ථීචපණ්ඩවකොචඋභින්නංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච.භික්ඛුච නං

උභින්නං නිස්සග්ගිවයන කායං ආමසති, ආපත්ති ද්වින්නං
දුක්කටානං…වප.…. 

ඉත්ථී ච වහොති ඉත්ථිසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. භික්ඛු ච නං ඉත්ථියා 

නිස්සග්ගිවයනකායපටිබද්ධංආමසති, ආපත්තිදුක්කටස්ස…වප.…. 

ද්වෙඉත්ථිවයොද්වින්නංඉත්ථීනංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච. භික්ඛුචනං

ද්වින්නං ඉත්ථීනං නිස්සග්ගිවයන කායපටිබද්ධං ආමසති, ආපත්ති ද්වින්නං
දුක්කටානං…වප.…. 

ඉත්ථීචපණ්ඩවකොචඋභින්නංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච.භික්ඛුච නං

උභින්නං නිස්සග්ගිවයන කායපටිබද්ධං ආමසති, ආපත්ති ද්වින්නං 
දුක්කටානං…වප.…. 

ඉත්ථී ච වහොති ඉත්ථිසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. භික්ඛු ච නං ඉත්ථියා 

නිස්සග්ගිවයනනිස්සග්ගියංආමසති, ආපත්තිදුක්කටස්ස…වප.…. 

ද්වෙඉත්ථිවයොද්වින්නංඉත්ථීනංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච. භික්ඛුචනං

ද්වින්නං ඉත්ථීනං නිස්සග්ගිවයන නිස්සග්ගියං ආමසති, ආපත්ති ද්වින්නං
දුක්කටානං…වප.…. 

ඉත්ථීචපණ්ඩවකොචඋභින්නංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච.භික්ඛුච නං

උභින්නං නිස්සග්ගිවයන නිස්සග්ගියං ආමසති, ආපත්ති ද්වින්නං 
දුක්කටානං…වප.…. 

භික්ඛුවපයයාවලොනිට්ඨිවතො. 
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277. ඉත්ථී ච වහොති ඉත්ථිසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. ඉත්ථී ච නං භික්ඛුස්ස
කාවයනකායංආමසතිපරාමසතිඔමසති උම්මසතිඔලඞ්වඝතිඋල්ලඞ්වඝති

ආකඩ්ෙති පතිකඩ්ෙති අභිනිග්ගණ්හාති අභිනිප්පීවළති ගණ්හාති ඡුපති, 

වසෙනාධප්පාවයො කාවයන ොයමති  ස්සං පටිවිජානාති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසසස්ස…වප.…. 

ද්වෙඉත්ථිවයොද්වින්නංඉත්ථීනංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච. ඉත්ථිවයොච
නං භික්ඛුස්ස කාවයන කායං ආමසන්ති පරාමසන්ති ඔමසන්ති උම්මසන්ති 

ඔලඞ්වඝන්ති උල්ලඞ්වඝන්ති ආකඩ්ෙන්ති පතිකඩ්ෙන්ති අභිනිග්ගණ්හන්ති 

අභිනිප්පීවළන්ති ගණ්හන්ති ඡුපන්ති, වසෙනාධප්පාවයො කාවයන ොයමති

 ස්සං පටිවිජානාති, ආපත්තිද්වින්නංසඞ්ඝාදිවසසානං…වප.…. 

ඉත්ථී චපණ්ඩවකොචඋභින්නංඉත්ථිසඤ්ඤී සාරත්වතොච.උවභොචනං

භික්ඛුස්සකාවයනකායංආමසන්තිපරාමසන්ති…වප.…ගණ්හන්ති ඡුපන්ති, 

වසෙනාධප්පාවයො කාවයන ොයමති  ස්සං පටිවිජානාති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසවසන දුක්කටස්ස…වප.…. 

ඉත්ථීචවහොතිඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච.ඉත්ථීචනංභික්ඛුස්ස කාවයන

කායපටිබද්ධංආමසතිපරාමසති…වප.…ගණ්හාති ඡුපති, වසෙනාධප්පාවයො

කාවයන ොයමති ස්සංපටිවිජානාති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස…වප.…. 

ද්වෙඉත්ථිවයොද්වින්නංඉත්ථීනංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච. ඉත්ථිවයොච
නං භික්ඛුස්ස කාවයන කායපටිබද්ධං ආමසන්ති පරාමසන්ති…වප.…

ගණ්හන්ති ඡුපන්ති, වසෙනාධප්පාවයොකාවයනොයමති ස්සං පටිවිජානාති, 
ආපත්තිද්වින්නං ථුල්ලච්චයානං…වප.…. 

ඉත්ථීචපණ්ඩවකොචඋභින්නංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච.උවභොචනං 
භික්ඛුස්සකාවයනකායපටිබද්ධංආමසන්තිපරාමසන්ති…වප.…ගණ්හන්ති

ඡුපන්ති, වසෙනාධප්පාවයො කාවයන ොයමති  ස්සං පටිවිජානාති, ආපත්ති
ථුල්ලච්චවයන දුක්කටස්ස…වප.…. 

ඉත්ථී ච වහොති ඉත්ථිසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. ඉත්ථී ච නං භික්ඛුස්ස
කායපටිබද්වධන කායං ආමසති පරාමසති…වප.… ගණ්හාති ඡුපති 

වසෙනාධප්පාවයො කාවයන ොයමති  ස්සං පටිවිජානාති, ආපත්ති 
ථුල්ලච්චයස්ස…වප.…. 

ද්වෙ ඉත්ථිවයො ද්වින්නංඉත්ථීනංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච.ඉත්ථිවයොච
නං භික්ඛුස්ස කායපටිබද්වධන කායං ආමසන්ති පරාමසන්ති…වප.…
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ගණ්හන්තිඡුපන්ති, වසෙනාධප්පාවයො කාවයනොයමති ස්සං පටිවිජානාති, 
ආපත්තිද්වින්නංථුල්ලච්චයානං…වප.…. 

ඉත්ථීචපණ්ඩවකොචඋභින්නංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච.උවභොචනං 
භික්ඛුස්සකායපටිබද්වධනකායංආමසන්තිපරාමසන්ති…වප.…ගණ්හන්ති

ඡුපන්ති, වසෙනාධප්පාවයො කාවයන ොයමති  ස්සං පටිවිජානාති, ආපත්ති
ථුල්ලච්චවයන දුක්කටස්ස…වප.…. 

278. ඉත්ථී ච වහොති ඉත්ථිසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. ඉත්ථී ච නං භික්ඛුස්ස

කායපටිබද්වධන කායපටිබද්ධං ආමසති පරාමසති…වප.… ගණ්හාති ඡුපති, 

වසෙනාධප්පාවයො කාවයන ොයමති  ස්සං පටිවිජානාති, ආපත්ති
දුක්කටස්ස…වප.…. 

ද්වෙඉත්ථිවයොද්වින්නංඉත්ථීනංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච. ඉත්ථිවයොච
නංභික්ඛුස්සකායපටිබද්වධනකායපටිබද්ධංආමසන්තිපරාමසන්ති…වප.… 

ගණ්හන්තිඡුපන්ති, වසෙනාධප්පාවයොකාවයනොයමති ස්සං පටිවිජානාති, 
ආපත්ති ද්වින්නංදුක්කටානං…වප.…. 

ඉත්ථීචපණ්ඩවකොචඋභින්නංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච.උවභොචනං 
භික්ඛුස්ස කායපටිබද්වධන කායපටිබද්ධං ආමසන්ති පරාමසන්ති…වප.…

ගණ්හන්ති ඡුපන්ති, වසෙනාධප්පාවයොකාවයනොයමති ස්සං පටිවිජානාති, 

ආපත්ති ද්වින්නංදුක්කටානං…වප.…. 

ඉත්ථී ච වහොති ඉත්ථිසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. ඉත්ථී ච නං භික්ඛුස්ස 
නිස්සග්ගිවයන කායං ආමසති. වසෙනාධප්පාවයො කාවයන ොයමති  ස්සං

පටිවිජානාති, ආපත්තිදුක්කටස්ස…වප.…. 

ද්වෙඉත්ථිවයොද්වින්නංඉත්ථීනංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච. ඉත්ථිවයොච
නං භික්ඛුස්ස නිස්සග්ගිවයන කායං ආමසන්ති. වසෙනාධප්පාවයො කාවයන 

ොයමති ස්සංපටිවිජානාති, ආපත්තිද්වින්නංදුක්කටානං…වප.…. 

ඉත්ථීචපණ්ඩවකොචඋභින්නංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච.උවභොචනං 
භික්ඛුස්ස නිස්සග්ගිවයන කායං ආමසන්ති. වසෙනාධප්පාවයො කාවයන

ොයමති ස්සංපටිවිජානාති, ආපත්තිද්වින්නංදුක්කටානං…වප.…. 

ඉත්ථී ච වහොති ඉත්ථිසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. ඉත්ථී ච නං භික්ඛුස්ස
නිස්සග්ගිවයන කායපටිබද්ධං ආමසති. වසෙනාධප්පාවයො කාවයන ොයමති

 ස්සංපටිවිජානාති, ආපත්තිදුක්කටස්ස…වප.…. 
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ද්වෙඉත්ථිවයොද්වින්නංඉත්ථීනංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච. ඉත්ථිවයොච
නං භික්ඛුස්ස නිස්සග්ගිවයන කායපටිබද්ධං ආමසන්ති. වසෙනාධප්පාවයො 

කාවයනොයමති ස්සංපටිවිජානාති, ආපත්තිද්වින්නංදුක්කටානං…වප.…. 

ඉත්ථීචපණ්ඩවකොචඋභින්නංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච.උවභොචනං 
භික්ඛුස්ස නිස්සග්ගිවයන කායපටිබද්ධං ආමසන්ති. වසෙනාධප්පාවයො

කාවයනොයමති  ස්සංපටිවිජානාති, ආපත්තිද්වින්නංදුක්කටානං…වප.…. 

ඉත්ථී ච වහොති ඉත්ථිසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. ඉත්ථී ච නං භික්ඛුස්ස 

නිස්සග්ගිවයනනිස්සග්ගියංආමසති.වසෙනාධප්පාවයො කාවයන ොයමති, න

ච ස්සංපටිවිජානාති, ආපත්තිදුක්කටස්ස…වප.…. 

ද්වෙඉත්ථිවයොද්වින්නංඉත්ථීනංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච. ඉත්ථිවයොච
නං භික්ඛුස්ස නිස්සග්ගිවයන නිස්සග්ගියං ආමසන්ති. වසෙනාධප්පාවයො 

කාවයන ොයමති, න ච  ස්සං පටිවිජානාති, ආපත්ති ද්වින්නං
දුක්කටානං…වප.…. 

ඉත්ථීචපණ්ඩවකොචඋභින්නංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච.උවභොචනං 
භික්ඛුස්සනිස්සග්ගිවයනනිස්සග්ගියංආමසන්ති.වසෙනාධප්පාවයොකාවයන

ොයමති, නච ස්සංපටිවිජානාති, ආපත්තිද්වින්නංදුක්කටානං…වප.…. 

279. වසෙනාධප්පාවයො කාවයන ොයමති  ස්සං පටිවිජානාති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

වසෙනාධප්පාවයො කාවයන ොයමති, න ච  ස්සං පටිවිජානාති, ආපත්ති
දුක්කටස්ස. 

වසෙනාධප්පාවයොනචකාවයනොයමති,  ස්සංපටිවිජානාති, අනාපත්ති. 

වසෙනාධප්පාවයො න ච කාවයන ොයමති, න ච  ස්සං පටිවිජානාති, 
අනාපත්ති. 

වමොක්ඛාධප්පාවයොකාවයනොයමති,  ස්සංපටිවිජානාති, අනාපත්ති. 

වමොක්ඛාධප්පාවයො කාවයනොයමති, නච ස්සං පටිවිජානාති, අනාපත්ති. 

වමොක්ඛාධප්පාවයොනචකාවයනොයමති,  ස්සංපටිවිජානාති, අනාපත්ති. 

වමොක්ඛාධප්පාවයො න ච කාවයන ොයමති, න ච  ස්සං පටිවිජානාති, 
අනාපත්ති. 
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280. අනාපත්ති අසඤ්චිච්ච, අසතියා, අජානන්තස්ස, අසාදියන්තස්ස, 

උම්මත්තකස්ස, ඛිත්තචිත්තස්ස, වෙදනාට්ටස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

විනීතෙ  ථුඋද් දානගාථා 

මාතා ධීතාභගිනීච, ජායායක්ඛීච පණ්ඩවකො; 

සුත්තාමතාතිරච්ඡානා, දාරුධතලිකායච. 

සම්පීවළසඞ්කවමොමග්වගො, රුක්වඛොනාොචරජ්ජුච; 

දණ්වඩොපත්තංපණාවමසි, ෙන්වදොයමිනච්ඡුවපති. 

විනීතෙත්ථු 

281. වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුමාතුයාමාතුවපවමන 

ආමසි.තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි–‘‘භගෙතාසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තං, කච්චිනු

වඛො අහං සඞ්ඝාදිවසසං ආපත්තිං ආපන්වනො’’ති? භගෙවතො එතමත්ථං

ආවරොවචසි. ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු ධීතුයා ධීතුවපවමන
ආමසි…වප.… භගිනියා භගිනිවපවමන ආමසි. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු පුරාණදුතියිකාය

කායසංසග්ගං සමාපජ්ජි.තස්සකුක්කුච්චංඅවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිංත්ෙං, 

භික්ඛු, ආපන්වනො සඞ්ඝාදිවසස’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු යක්ඛිනියා කායසංසග්ගං 

සමාපජ්ජි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 

සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු පණ්ඩකස්සකායසංසග්ගං

සමාපජ්ජි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 

සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතනවඛො පනසමවයනඅඤ්ඤතවරො භික්ඛුසුත්තිත්ථියාකායසංසග්ගං 

සමාපජ්ජි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, 
ආපන්වනො සඞ්ඝාදිවසස’’න්ති. 
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වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු මතිත්ථියා කායසංසග්ගං 

සමාපජ්ජි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 

සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු තිරච්ඡානගතිත්ථියා 

කායසංසග්ගං සමාපජ්ජි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුදාරුධීතලිකායකායසංසග්ගං 

සමාපජ්ජි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 

සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති. 

282. වතන වඛො පන සමවයන සම්බහුලා ඉත්ථිවයො අඤ්ඤතරං භික්ඛුං
සම්පීවළත්ො බාහාපරම්පරාය ආවනසුං. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…

‘‘සාදියි ත්ෙං, භික්ඛූ’’ති? ‘‘නාහං, භගො, සාදියි’’න්ති. ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛූ, 
අසාදියන්තස්සා’’ති. 

වතන වඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුඉත්ථියා අභිරූළ්හංසඞ්කමං

සාරත්වතො සඤ්චාවලසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු ඉත්ථිං පටිපවථ පස්සිත්ො 
සාරත්වතො අංසකූවටන පහාරං අදාසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… 

‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොසඞ්ඝාදිවසස’’න්ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුඉත්ථියාඅභිරූළ්හංරුක්ඛං 

සාරත්වතො සඤ්චාවලසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු ඉත්ථියා අභිරූළ්හං නාෙං

සාරත්වතො සඤ්චාවලසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු ඉත්ථියා ගහිතං රජ්ජුං 

සාරත්වතොආවිඤ්ඡි [ආවිඤ්ජි (සී.සයා.)]. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 
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වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු ඉත්ථියා ගහිතං දණ්ඩං 

සාරත්වතො ආවිඤ්ඡි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 

සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුසාරත්වතො ඉත්ථිංපත්වතන

පණාවමසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 

සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු ඉත්ථියා ෙන්දන්තියා 
සාරත්වතො පාදං උච්චාවරසි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං

ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොසඞ්ඝාදිවසස’’න්ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛු ඉත්ථිං ගවහස්සාමීතිොයමිත්ො
නඡුපි. 

තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; 
ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති. 

කායසංසග්ගසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංදුතියං. 

3. දුට් ඨුල් ල්ොචාසික් ඛාපදං 

283. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවම. වතන වඛො පන සමවයන ආයස්මා උදායී
අරඤ්වඤ විහරති. තස්සායස්මවතො විහාවරො අභිරූවපො වහොති දස්සනීවයො
පාසාදිවකො. වතන වඛො පනසමවයන සම්බහුලා ඉත්ථිවයොආරාමංආගමංසු
විහාරවපක්ඛිකාවයො. අථ වඛො තා ඉත්ථිවයො වයනායස්මා උදායී

වතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්ො ආයස්මන්තං උදායිං එතදවෙොචුං –

‘‘ඉච්ඡාම මයං, භන්වත, අයයස්ස විහාරං වපක්ඛිතු’’න්ති. අථ වඛො ආයස්මා
උදායී තා ඉත්ථිවයො විහාරං වපක්ඛාවපත්ො තාසං ඉත්ථීනං ෙච්චමග්ගං 
පස්සාෙමග්ගං ආදිස්ස ෙණ්ණම්පි භණති අෙණ්ණම්පි භණති යාචතිපි
ආයාචතිපි පුච්ඡතිපිපටිපුච්ඡතිපිආචික්ඛතිපිඅනුසාසතිපිඅක්වකොසතිපි.යාතා
ඉත්ථිවයො ඡින්නිකා ධුත්තිකා අහිරිකාවයො තා ආයස්මතා උදායිනා සද්ධං 
උහසන්තිපි උල්ලපන්තිපි උජ්ජග්ඝන්තිපි උප්පණ්වඩන්තිපි. යා පන තා

ඉත්ථිවයො හිරිමනා තා නික්ඛමිත්ො භික්ඛූ උජ්ොවපන්ති – ‘‘ඉදං, භන්වත, 

නච්ඡන්නං නප්පතිරූපං. සාමිවකනපි මයං එෙං වුත්තා න ඉච්වඡයයාම, තං
පනාවයයන උදායිනා’’ති.වයවතභික්ඛූඅප්පිච්ඡා…වප.… වතඋජ්ොයන්ති 
ඛියයන්තිවිපාවචන්ති–‘‘කථඤ්හිනාමආයස්මාඋදායීමාතුගාමංදුට්ඨුල්ලාහි 
ොචාහි ඔභාසිස්සතී’’ති! අථ වඛො වත භික්ඛූ ආයස්මන්තං උදායිං
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අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං. අථ වඛො
භගො එතස්මිං නිදාවන එතස්මිං පකරවණ භික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපාතාවපත්ො 

ආයස්මන්තංඋදායිං පටිපුච්ඡි–‘‘සච්චංතරත්ෙං, උදායි, මාතුගාමංදුට්ඨුල්ලාහි

ොචාහි ඔභාසසී’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහි බුද්වධො භගො –

‘‘අනනුච්ඡවිකං, වමොඝපුරිස, අනනුවලොමිකං අප්පතිරූපං අස්සාමණකං

අකප්පියංඅකරණීයං.කථඤ්හිනාමත්ෙං, වමොඝපුරිස, මාතුගාමං දුට්ඨුල්ලාහි

ොචාහි ඔභාසිස්සසි! නනු මයා, වමොඝපුරිස, අවනකපරියාවයන විරාගාය
ධම්වමො වදසිවතො වනො සරාගාය…වප.… කාමපරිළාහානං වූපසවමො

අක්ඛාවතො. වනතං, වමොඝපුරිස, අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.…එෙඤ්ච

පන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදං උද්දිවසයයාථ– 

284. ‘‘කයො පන භික් ඛු ඔතිණ් කණො විපරිණකතන චි  කතන මාතුගාමං 

දුට් ඨුල් ල්ාහි ොචාහි ඔභාකෙයය යථා තං ුවො ුවෙතිං කමථුනුපෙංහිතාහි, 

ේ ඝාදිකෙකෙො’’ති. 

285. කයො පනාති වයො යාදිවසො…වප.… භික් ඛූති…වප.… අයං ඉමස්මිං
අත්වථඅධප්වපවතොභික්ඛූති. 

ඔතිණ් කණො නාමසාරත්වතොඅවපක්ඛො පටිබද්ධචිත්වතො. 

විපරිණතන්ති රත්තම්පි චිත්තං විපරිණතං, දුට්ඨම්පි චිත්තං විපරිණතං 

මූළ්හම්පිචිත්තං විපරිණතං. අපිච, රත්තං චිත්තංඉමස්මිං අත්වථඅධප්වපතං 
විපරිණතන්ති. 

මාතුගාකමො නාමමනුස්සිත්ථී, නයක්ඛී, න වපතී, නතිරච්ඡානගතා.විඤ්ඤූ
පටිබලාසුභාසිතදුබ්භාසිතංදුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං ආජානිතුං. 

දුට් ඨුල් ල්ා නාම ොචා ෙච්චමග්ගපස්සාෙමග්ගවමථුනධම්මප්පටිසංයුත්තා
ොචා. 

ඔභාකෙයයාතිඅජ්ොචාවරොවුච්චති. 

යථා තං ුවො ුවෙතින්ති දහවරො දහරිං, තරුවණො තරුණං, කාමවභොගී
කාමවභොගිනිං. 

කමථුනුපෙංහිතාහීති වමථුනධම්මප්පටිසංයුත්තාහි. 

ේ ඝාදිකෙකෙොති …වප.…වතනපිවුච්චතිසඞ්ඝාදිවසවසොති. 
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ද්වෙ මග්වග ආදිස්ස ෙණ්ණම්පි භණති, අෙණ්ණම්පි භණති, යාචතිපි, 

ආයාචතිපි, පුච්ඡතිපි, පටිපුච්ඡතිපි, ආචික්ඛතිපි, අනුසාසතිපි, අක්වකොසතිපි. 

ෙණ් ණං භණති නාමද්වෙමග්වගවථොවමති ෙණ්වණතිපසංසති. 

අෙණ් ණං භණති නාමද්වෙමග්වගඛුංවසති ෙම්වභතිගරහති. 

යාචති නාමවදහිවම, අරහසිවම දාතුන්ති. 

ආයාචති නාමකදා වතමාතා පසීදිස්සති, කදා වතපිතා පසීදිස්සති, කදා

වත වදෙතාවයො පසීදිස්සන්ති, කදා [කදා වත (සයා.)] සුඛවණො සුලවයො

සුමුහුත්වතොභවිස්සති, කදාවතවමථුනංධම්මං ලභිස්සාමීති. 

පුච් ඡති නාමකථංත්ෙංසාමිකස්සවදසි, කථංජාරස්සවදසීති? 

පටිපුච් ඡති නාමඑෙංතරත්ෙංසාමිකස්ස වදසි, එෙංජාරස්සවදසීති. 

ආචික් ඛති නාමපුට්වඨොභණති–‘‘එෙං වදහි.එෙංවදන්තාසාමිකස්සපියා
භවිස්සසිමනාපාචා’’ති. 

අනුොෙති නාම අපුට්වඨො භණති – ‘‘එෙං වදහි. එෙං වදන්තා සාමිකස්ස
පියාභවිස්සතිමනාපාචා’’ති. 

අක් කෙොෙති නාම අනිමිත්තාසි, නිමිත්තමත්තාසි, අවලොහිතාසි, 

ධුෙවලොහිතාසි, ධුෙවචොළාසි, පග්ඝරන්තීසි, සිඛරණීසි, ඉත්ථිපණ්ඩකාසි, 

වෙපුරිසිකාසි, සම්භින්නාසි, උභවතොබයඤ්ජනාසීති. 

286. ඉත්ථී ච වහොති ඉත්ථිසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. භික්ඛු ච නං ඉත්ථියා
ෙච්චමග්ගං පස්සාෙමග්ගං ආදිස්ස ෙණ්ණම්පි භණති අෙණ්ණම්පි භණති
යාචතිපි ආයාචතිපි පුච්ඡතිපි පටිපුච්ඡතිපි ආචික්ඛතිපි අනුසාසතිපි

අක්වකොසතිපි, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස…වප.…. 

ද්වෙඉත්ථිවයොද්වින්නංඉත්ථීනංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච. භික්ඛුචනං
ද්වින්නං ඉත්ථීනං ෙච්චමග්ගං පස්සාෙමග්ගං ආදිස්ස ෙණ්ණම්පි භණති

අෙණ්ණංපි භණති…වප.… අක්වකොසතිපි, ආපත්ති ද්වින්නං

සඞ්ඝාදිවසසානං…වප.…. 

ඉත්ථීචපණ්ඩවකොචඋභින්නංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච.භික්ඛුච නං
උභින්නං ෙච්චමග්ගං පස්සාෙමග්ගං ආදිස්ස ෙණ්ණම්පි භණති අෙණ්ණම්පි 

භණති…වප.…අක්වකොසතිපි, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසවසනදුක්කටස්ස…වප.…. 
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ඉත්ථී ච වහොති ඉත්ථිසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. භික්ඛු ච නං ඉත්ථියා 
ෙච්චමග්ගං පස්සාෙමග්ගං ඨවපත්ො අධක්ඛකං උබ්භජාණුමණ්ඩලං ආදිස්ස

ෙණ්ණම්පි භණති අෙණ්ණම්පි භණති…වප.… අක්වකොසතිපි, ආපත්ති 
ථුල්ලච්චයස්ස…වප.…. 

ද්වෙඉත්ථිවයොද්වින්නංඉත්ථීනංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච. භික්ඛුචනං
ද්වින්නං ඉත්ථීනං ෙච්චමග්ගං පස්සාෙමග්ගං ඨවපත්ො අධක්ඛකං 
උබ්භජාණුමණ්ඩලං ආදිස්ස ෙණ්ණම්පි භණති අෙණ්ණම්පි භණති…වප.…

අක්වකොසතිපි, ආපත්තිද්වින්නංථුල්ලච්චයානං…වප.…. 

ඉත්ථීචපණ්ඩවකොචඋභින්නංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච.භික්ඛුච නං
උභින්නංෙච්චමග්ගංපස්සාෙමග්ගංඨවපත්ොඅධක්ඛකංඋබ්භජාණුමණ්ඩලං

ආදිස්ස ෙණ්ණම්පිභණතිඅෙණ්ණම්පිභණති…වප.…අක්වකොසතිපි, ආපත්ති
ථුල්ලච්චවයන දුක්කටස්ස…වප.…. 

ඉත්ථී ච වහොති ඉත්ථිසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. භික්ඛු ච නං ඉත්ථියා
උබ්භක්ඛකං අවධොජාණුමණ්ඩලං ආදිස්ස ෙණ්ණම්පි භණති අෙණ්ණම්පි

භණති…වප.…අක්වකොසතිපි, ආපත්තිදුක්කටස්ස…වප.…. 

ද්වෙ ඉත්ථිවයොද්වින්නංඉත්ථීනං ඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච.භික්ඛුචනං
ද්වින්නංඉත්ථීනංඋබ්භක්ඛකං අවධොජාණුමණ්ඩලංආදිස්සෙණ්ණම්පිභණති

අෙණ්ණම්පි භණති…වප.… අක්වකොසතිපි, ආපත්ති ද්වින්නං
දුක්කටානං…වප.…. 

ඉත්ථී චපණ්ඩවකොචඋභින්නංඉත්ථිසඤ්ඤී සාරත්වතොච.භික්ඛුචනං
උභින්නං උබ්භක්ඛකං අවධොජාණුමණ්ඩලං ආදිස්ස ෙණ්ණම්පි භණති

අෙණ්ණම්පි භණති…වප.… අක්වකොසතිපි, ආපත්ති ද්වින්නං
දුක්කටානං…වප.…. 

ඉත්ථී ච වහොති ඉත්ථිසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. භික්ඛු ච නං ඉත්ථියා 
කායපටිබද්ධං ආදිස්ස ෙණ්ණම්පි භණති අෙණ්ණම්පි භණති…වප.…

අක්වකොසතිපි, ආපත්ති දුක්කටස්ස…වප.…. 

ද්වෙඉත්ථිවයොද්වින්නංඉත්ථීනංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච. භික්ඛුචනං
ද්වින්නං ඉත්ථීනං කායපටිබද්ධං ආදිස්ස ෙණ්ණම්පි භණති අෙණ්ණම්පි

භණති…වප.…අක්වකොසතිපි, ආපත්තිද්වින්නංදුක්කටානං…වප.…. 
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ඉත්ථීචපණ්ඩවකොචඋභින්නංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච.භික්ඛුච නං
උභින්නං කායපටිබද්ධං ආදිස්ස ෙණ්ණම්පි භණති අෙණ්ණම්පි

භණති…වප.… අක්වකොසතිපි, ආපත්ති ද්වින්නංදුක්කටානං…වප.…. 

287. අනාපත්ති අත්ථපුවරක්ඛාරස්ස, ධම්මපුවරක්ඛාරස්ස, 

අනුසාසනිපුවරක්ඛාරස්ස, උම්මත්තකස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

විනීතෙ  ථුඋද් දානගාථා 

වලොහිතංකක්කසාතණ්ණං, ඛරංදීඝඤ්චොපිතං; 

කච්චිසංසීදතිමග්වගො, සද්ධාදාවනනකම්මුනාති. 

විනීතෙත්ථු 

288. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරා ඉත්ථී නෙරත්තං කම්බලං
පාරුතා වහොති. අඤ්ඤතවරො භික්ඛු සාරත්වතො තං ඉත්ථිං එතදවෙොච – 

‘‘වලොහිතං වඛො වත, භගිනී’’ති. සා න පටිවිජානි. ‘‘ආමායය, නෙරත්වතො

කම්බවලො’’ති. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි ‘‘භගෙතා සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං, 

කච්චි නු වඛො අහං සඞ්ඝාදිවසසං ආපත්තිං ආපන්වනො’’ති? භගෙවතො

එතමත්ථං ආවරොවචසි. ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරා ඉත්ථී ඛරකම්බලං පාරුතා වහොති. 
අඤ්ඤතවරොභික්ඛුසාරත්වතොතංඉත්ථිංඑතදවෙොච– ‘‘කක්කසවලොමංවඛො

වත, භගිනී’’ති. සා න පටිවිජානි. ‘‘ආමායය, ඛරකම්බලවකො’’ති. තස්ස

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති 
දුක්කටස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරා ඉත්ථී නොවුතං කම්බලං පාරුතා
වහොති. අඤ්ඤතවරො භික්ඛු සාරත්වතො තං ඉත්ථිං එතදවෙොච –

‘‘ආතණ්ණවලොමං වඛො වත, භගිනී’’ති. සා න පටිවිජානි. ‘‘ආමායය, 

නොවුවතො කම්බවලො’’ති. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරා ඉත්ථී ඛරකම්බලං පාරුතා වහොති. 

අඤ්ඤතවරොභික්ඛුසාරත්වතොතංඉත්ථිංඑතදවෙොච– ‘‘ඛරවලොමංවඛොවත, 

භගිනී’’ති.සාන පටිවිජානි. ‘‘ආමායය, ඛරකම්බලවකො’’ති.තස්සකුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති. 
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වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරා ඉත්ථී පාොරං [දීඝපාොරං (සයා.)] 
පාරුතා වහොති. අඤ්ඤතවරො භික්ඛු සාරත්වතො තං ඉත්ථිං එතදවෙොච –

‘‘දීඝවලොමං වඛො වත, භගිනී’’ති. සා න පටිවිජානි. ‘‘ආමායය, පාොවරො’’ 

[දීඝපාොවරො (සයා.)] ති. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, 

භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති. 

289. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරා ඉත්ථී වඛත්තං ෙපාවපත්ො
ආගච්ඡති.අඤ්ඤතවරො භික්ඛුසාරත්වතොතං ඉත්ථිංඑතදවෙොච–‘‘ොපිතංවඛො

වත, භගිනී’’ති? සානපටිවිජානි.‘‘ආමායය, වනොචවඛො පටිවුත්ත’’න්ති.තස්ස

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු පරිබ්බාජිකං පටිපවථ 

පස්සිත්ො සාරත්වතො තං පරිබ්බාජිකං එතදවෙොච – ‘‘කච්චි, භගිනි, මග්වගො 

සංසීදතී’’ති? සා න පටිවිජානි. ‘‘ආම භික්ඛු, පටිපජ්ජිස්සසී’’ති. තස්ස

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුසාරත්වතොඅඤ්ඤතරංඉත්ථිං 

එතදවෙොච– ‘‘සද්ධාසිත්ෙං, භගිනි.අපිච, යංසාමිකස්සවදසිතංනාම්හාකං 

වදසී’’ති. ‘‘තං, භන්වත’’ති? ‘‘වමථුනධම්ම’’න්ති. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.…‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො සඞ්ඝාදිවසස’’න්ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුසාරත්වතොඅඤ්ඤතරංඉත්ථිං 

එතදවෙොච – ‘‘සද්ධාසි ත්ෙං, භගිනි. අපිච, යං අග්ගදානං තං නාම්හාකං

වදසී’’ති. ‘‘තං, භන්වත, අග්ගදාන’’න්ති? ‘‘වමථුනධම්ම’’න්ති. තස්ස

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො
සඞ්ඝාදිවසස’’න්ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතරාඉත්ථීකම්මංකවරොති.අඤ්ඤතවරො

භික්ඛු සාරත්වතො තං ඉත්ථිං එතදවෙොච – ‘‘තිට්ඨ, භගිනි, අහං 

කරිස්සාමීති…වප.…නිසීද, භගිනි, අහංකරිස්සාමීති…වප.…නිපජ්ජ, භගිනි, 
අහං කරිස්සාමී’’ති. සා න පටිවිජානි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.…

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති. 

දුට්ඨුල්ලොචාසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංතතියං. 



විනයපිටකෙ  පාරාජිෙපාළි   ේ ඝාදිකෙෙෙණ් ඩං 
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4. අ  තොමපාරිචරියසික් ඛාපදං 

290. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවම. වතන වඛො පන සමවයන ආයස්මා උදායී

සාෙත්ථියංකුලූපවකොවහොති, බහුකානිකුලානිඋපසඞ්කමති.වතනවඛොපන 
සමවයනඅඤ්ඤතරාඉත්ථීමතපතිකාඅභිරූපාවහොතිදස්සනීයාපාසාදිකා.අථ
වඛො ආයස්මා උදායී පුබ්බණ්හසමයං නිොවසත්ො පත්තචීෙරමාදාය වයන

තස්සා ඉත්ථියා නිවෙසනං වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො පඤ්ඤත්වත

ආසවන නිසීදි. අථ වඛො සා ඉත්ථී වයනායස්මා උදායී වතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්ො ආයස්මන්තං උදායිං අභිොවදත්ො එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්නං වඛො තං ඉත්ථිං ආයස්මා උදායී ධම්මියා කථාය
සන්දස්වසසි සමාදවපසි සමුත්වතවජසි සම්පහංවසසි. අථ වඛො සා ඉත්ථී 

ආයස්මතා උදායිනා ධම්මියා කථාය සන්දස්සිතා සමාදපිතා සමුත්වතජිතා

සම්පහංසිතා ආයස්මන්තං උදායිං එතදවෙොච – ‘‘ෙවදයයාථ, භන්වත, වයන
අත්වථො. පටිබලා මයං අයයස්ස දාතුං යදිදං 
චීෙරපිණ්ඩපාතවසනාසනගිලානප්පච්චයවභසජ්ජපරික්ඛාර’’න්ති. 

‘‘න වඛො වත, භගිනි, අම්හාකං දුල්ලභා යදිදං 

චීෙරපිණ්ඩපාතවසනාසනගිලානප්පච්චයවභසජ්ජපරික්ඛාරා. අපිච, වයො

අම්හාකං දුල්ලවභො තං වදහී’’ති. ‘‘තං, භන්වත’’ති? ‘‘වමථුනධම්ම’’න්ති.

‘‘අත්වථො, භන්වත’’ති? ‘‘අත්වථො, භගිනී’’ති. ‘‘එහි, භන්වත’’ති, ඔෙරකං 
පවිසිත්ොසාටකංනික්ඛිපිත්ොමඤ්චවකඋත්තානානිපජ්ජි.අථවඛොආයස්මා

උදායී වයනසා ඉත්ථී වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො – ‘‘වකො ඉමං ෙසලං

දුග්ගන්ධං ආමසිස්සතී’’ති, නිට්ඨුහිත්ොපක්කාමි.අථවඛොසාඉත්ථීඋජ්ොයති
ඛියයති විපාවචති – ‘‘අලජ්ජිවනො ඉවම සමණා සකයපුත්තියා දුස්සීලා
මුසාොදිවනො. ඉවම හි නාම ධම්මචාරිවනො සමචාරිවනො බ්රහ්මචාරිවනො
සච්චොදිවනො සීලෙන්වතො කලයාණධම්මා පටිජානිස්සන්ති! නත්ථි ඉවමසං

සාමඤ්ඤං නත්ථි ඉවමසං බ්රහ්මඤ්ඤං, නට්ඨං ඉවමසං සාමඤ්ඤං නට්ඨං

ඉවමසං බ්රහ්මඤ්ඤං, කුවතො ඉවමසං සාමඤ්ඤංකුවතො ඉවමසං බ්රහ්මඤ්ඤං, 
අපගතා ඉවම සාමඤ්ඤා අපගතා ඉවම බ්රහ්මඤ්ඤා. කථඤ්හිනාම සමවණො 

උදායී මං සාමං වමථුනධම්මං යාචිත්ො, ‘වකො ඉමං ෙසලං දුග්ගන්ධං

ආමසිස්සතී’’ති නිට්ඨුහිත්ොපක්කමිස්සති!තංවමපාපකංතංවමදුග්ගන්ධං, 

කස්සාහං වකන හායාමී’’ති? අඤ්ඤාපි ඉත්ථිවයො උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති
විපාවචන්ති – ‘‘අලජ්ජිවනො ඉවම සමණා සකයපුත්තියා දුස්සීලා
මුසාොදිවනො…වප.… කථඤ්හි නාම සමවණො උදායී ඉමිස්සා සාමං

වමථුනධම්මං යාචිත්ො, ‘වකො ඉමං ෙසලං දුග්ගන්ධං ආමසිස්සතී’ති

නිට්ඨුහිත්ො පක්කමිස්සති! තං ඉමිස්සා පාපකං තං ඉමිස්සා දුග්ගන්ධං, 
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කස්සායං වකන හායතී’’ති? අස්වසොසුං වඛො භික්ඛූ තාසං ඉත්ථීනං
උජ්ොයන්තීනං ඛියයන්තීනං විපාවචන්තීනං. වය වත භික්ඛූ 

අප්පිච්ඡා…වප.…වතඋජ්ොයන්තිඛියයන්තිවිපාවචන්ති– ‘‘කථඤ්හිනාම
ආයස්මා උදායී මාතුගාමස්ස සන්තිවක අත්තකාමපාරිචරියාය ෙණ්ණං
භාසිස්සතී’’ති! 

අථ වඛො වත භික්ඛූ ආයස්මන්තං උදායිං අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො 
භගෙවතො එතමත්ථංආවරොවචසුං. අථ වඛො භගො එතස්මිංනිදාවන එතස්මිං
පකරවණ භික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපාතාවපත්ො ආයස්මන්තං උදායිං පටිපුච්ඡි –

‘‘සච්චං තර ත්ෙං, උදායි, මාතුගාමස්ස සන්තිවක අත්තකාමපාරිචරියාය

ෙණ්ණං භාසසී’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහි බුද්වධො භගො –

‘‘අනනුච්ඡවිකං, වමොඝපුරිස, අනනුවලොමිකං අප්පතිරූපං අස්සාමණකං

අකප්පියංඅකරණීයං.කථඤ්හිනාමත්ෙං, වමොඝපුරිස, මාතුගාමස්සසන්තිවක

අත්තකාමපාරිචරියාය ෙණ්ණං භාසිස්සසි! නනු මයා, වමොඝපුරිස, 
අවනකපරියාවයන විරාගාය ධම්වමො වදසිවතො වනො සරාගාය…වප.… 

කාමපරිළාහානංවූපසවමොඅක්ඛාවතො? වනතං, වමොඝපුරිස, අප්පසන්නානංො

පසාදාය…වප.… එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

291. ‘‘කයො පන භික් ඛු ඔතිණ් කණො විපරිණකතන චි  කතන මාතුගාමේ ෙ 

ේ තිකෙ අ  තොමපාරිචරියාය ෙණ් ණං භාකෙයය – ‘එතදග් ගං, භගිනි, 

පාරිචරියානං යා මාදිෙං සීල්ේ තං ෙල්යාණධම් මං බ්ර ් මචාරිං එකතන 

ධම් කමන පරිචකරයයාති කමථුනුපෙංහිකතන’, ේ ඝාදිකෙකෙො’’ති. 

292. කයො පනාති වයො යාදිවසො…වප.… භික් ඛූති…වප.… අයං ඉමස්මිං
අත්වථඅධප්වපවතොභික්ඛූති. 

ඔතිණ් කණො නාමසාරත්වතොඅවපක්ඛො පටිබද්ධචිත්වතො. 

විපරිණතන්ති රත්තම්පි චිත්තං විපරිණත්තං, දුට්ඨම්පි චිත්තං විපරිණතං, 

මූළ්හම්පිචිත්තං විපරිණතං. අපිච, රත්තං චිත්තංඉමස්මිං අත්වථඅධප්වපතං
විපරිණතන්ති. 

මාතුගාකමො නාම මනුස්සිත්ථී, නයක්ඛී, නවපතී, නතිරච්ඡානගතා.විඤ්ඤූ
පටිබලා සුභාසිතදුබ්භාසිතංදුට්ඨල්ලාදුට්ඨුල්ලංආජානිතුං. 

මාතුගාමෙ ්ෙ ේ තිකෙතිමාතුගාමස්ස සාමන්තා, මාතුගාමස්සඅවිදූවර. 

අ  තොමන්ති අත්තවනො කාමං අත්තවනො වහතුං අත්තවනො අධප්පායං
අත්තවනොපාරිචරියං. 
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එතදග් ගන්තිඑතංඅග්ගංඑතංවසට්ඨංඑතං වමොක්ඛංඑතංඋත්තමංඑතං
පෙරං. 

යාතිඛත්තියී [ඛත්තියා(සයා.)] ොබ්රාහ්මණීොවෙස්සීොසුද්දී ො. 

මාදිෙන්තිඛත්තියංොබ්රාහ්මණංො වෙස්සංොසුද්දංො. 

සීල්ේ තන්ති පාණාතිපාතා පටිවිරතං, අදින්නාදානා පටිවිරතං, මුසාොදා
පටිවිරතං. 

බ්ර ් මචාරින්තිවමථුනධම්මා පටිවිරතං. 

ෙල්යාණධම් කමො නාම වතන ච සීවලන වතන ච බ්රහ්මචරිවයන
කලයාණධම්වමොවහොති. 

එකතන ධම් කමනාතිවමථුනධම්වමන. 

පරිචකරයයාතිඅභිරවමයය. 

කමථුනුපෙංහිකතනාති වමථුනධම්මප්පටිසංයුත්වතන. 

ේ ඝාදිකෙකෙොති…වප.…වතනපිවුච්චති සඞ්ඝාදිවසවසොති. 

293. ඉත්ථී ච වහොති ඉත්ථිසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. භික්ඛු ච නං ඉත්ථියා

සන්තිවකඅත්තකාමපාරිචරියායෙණ්ණංභාසති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ඉත්ථී ච වහොති වෙමතිවකො…වප.… පණ්ඩකසඤ්ඤී… පුරිසසඤ්ඤී…
තිරච්ඡානගතසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. භික්ඛු ච නං ඉත්ථියා සන්තිවක 

අත්තකාමපාරිචරියායෙණ්ණංභාසති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

පණ්ඩවකො ච වහොති පණ්ඩකසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. භික්ඛු ච නං 

පණ්ඩකස්ස සන්තිවක අත්තකාමපාරිචරියාය ෙණ්ණං භාසති, ආපත්ති 

ථුල්ලච්චයස්ස. 

පණ්ඩවකො ච වහොති වෙමතිවකො…වප.… පුරිසසඤ්ඤී…
තිරච්ඡානගතසඤ්ඤී… ඉත්ථිසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. භික්ඛු ච නං පණ්ඩකස්ස

සන්තිවකඅත්තකාමපාරිචරියාය ෙණ්ණංභාසති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

පුරිවසො ච වහොති…වප.… තිරච්ඡානගවතො ච වහොති
තිරච්ඡානගතසඤ්ඤී…වප.… වෙමතිවකො ඉත්ථිසඤ්ඤී… පණ්ඩකසඤ්ඤී…
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පුරිසසඤ්ඤී සාරත්වතො ච. භික්ඛු ච නං තිරච්ඡානගතස්ස සන්තිවක

අත්තකාමපාරිචරියායෙණ්ණංභාසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. 

ද්වෙඉත්ථිවයොද්වින්නංඉත්ථීනංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච. භික්ඛුචනං

ද්වින්නං ඉත්ථීනං සන්තිවක අත්තකාමපාරිචරියාය ෙණ්ණං භාසති, ආපත්ති

ද්වින්නංසඞ්ඝාදිවසසානං…වප.…. 

ඉත්ථීචපණ්ඩවකොචඋභින්නංඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්වතොච.භික්ඛුච නං

උභින්නං සන්තිවක අත්තකාමපාරිචරියාය ෙණ්ණං භාසති, ආපත්ති

සඞ්ඝාදිවසවසන දුක්කටස්ස…වප.…. 

294. අනාපත්ති 

‘‘චීෙරපිණ්ඩපාතවසනාසනගිලානප්පච්චයවභසජ්ජපරික්ඛාවරන උපට්ඨහා’’ති

භණති, උම්මත්තකස්සආදිකම්මිකස්සාති. 

විනීතෙ  ථුඋද් දානගාථා 

කථං ෙඤ්ොලවභපුත්තං, පියාචසුභගා සියං; 

තංදජ්ජංවකනුපට්වඨයයං, කථංගච්වඡයයං සුග්ගතින්ති. 

විනීතෙත්ථු 

295. වතන වඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතරාෙඤ්ො ඉත්ථීකුලූපකංභික්ඛුං

එතදවෙොච – ‘‘කථාහං, භන්වත, විජාවයයය’’න්ති? ‘‘වතන හි, භගිනි, 

අග්ගදානං වදහී’’ති. ‘‘තං, භන්වත, අග්ගදාන’’න්ති? ‘‘වමථුනධම්ම’’න්ති. 

තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො 
සඞ්ඝාදිවසස’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරා විජායිනී ඉත්ථී කුලූපකං භික්ඛුං 

එතදවෙොච – ‘‘කථාහං, භන්වත, පුත්තං ලවභයය’’න්ති? ‘‘වතන හි, භගිනි, 

අග්ගදානං වදහී’’ති. ‘‘තං, භන්වත, අග්ගදාන’’න්ති? ‘‘වමථුනධම්ම’’න්ති.

තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො 
සඞ්ඝාදිවසස’’න්ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතරාඉත්ථීකුලූපකංභික්ඛුංඑතදවෙොච– 

‘‘කථාහං, භන්වත, සාමිකස්සපියාඅස්ස’’න්ති? ‘‘වතනහි, භගිනි, අග්ගදානං 

වදහී’’ති. ‘‘තං, භන්වත, අග්ගදාන’’න්ති? ‘‘වමථුනධම්ම’’න්ති. තස්ස 

කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො 
සඞ්ඝාදිවසස’’න්ති. 
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වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතරාඉත්ථීකුලූපකංභික්ඛුංඑතදවෙොච– 

‘‘කථාහං, භන්වත, සුභගාඅස්ස’’න්ති? ‘‘වතනහි, භගිනි, අග්ගදානංවදහී’’ති.

‘‘තං, භන්වත, අග්ගදාන’’න්ති? ‘‘වමථුනධම්ම’’න්ති. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.…‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො සඞ්ඝාදිවසස’’න්ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතරාඉත්ථීකුලූපකංභික්ඛුංඑතදවෙොච– 

‘‘කයාහං, භන්වත, අයයස්ස දජ්ජාමී’’ති? ‘‘අග්ගදානං, භගිනී’’ති. ‘‘තං, 

භන්වත, අග්ගදාන’’න්ති? ‘‘වමථුනධම්ම’’න්ති. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොසඞ්ඝාදිවසස’’න්ති. 

වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතරාඉත්ථීකුලූපකංභික්ඛුංඑතදවෙොච– 

‘‘වකනාහං, භන්වත, අයයංඋපට්වඨමී’’ති? ‘‘අග්ගදාවනන, භගිනී’’ති. ‘‘තං, 

භන්වත, අග්ගදාන’’න්ති? ‘‘වමථුනධම්ම’’න්ති. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.…‘‘ආපත්තිං ත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනොසඞ්ඝාදිවසස’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරා ඉත්ථී කුලූපකං භික්ඛුං එතදවෙොච –

‘‘කථාහං, 

භන්වත, සුගතිංගච්වඡයය’’න්ති? ‘‘වතනහි, භගිනි, අග්ගදානං වදහී’’ති.

‘‘තං, භන්වත, අග්ගදාන’’න්ති? ‘‘වමථුනධම්ම’’න්ති. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.…‘‘ආපත්තිංත්ෙං, භික්ඛු, ආපන්වනො සඞ්ඝාදිවසස’’න්ති. 

අත්තකාමපාරිචරියසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංචතුත්ථං. 

5. ෙඤ් චරි  තසික් ඛාපදං 

296. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවම. වතන වඛො පන සමවයන ආයස්මා උදායී
සාෙත්ථියං කුලූපවකො වහොති. බහුකානි කුලානි උපසඞ්කමති. යත්ථ පස්සති 

කුමාරකං ො අපජාපතිකං, කුමාරිකං ො අපතිකං, කුමාරකස්ස මාතාපිතූනං
සන්තිවක කුමාරිකායෙණ්ණංභණති–‘‘අමුකස්සකුලස්සකුමාරිකාඅභිරූපා
දස්සනීයා පාසාදිකා පණ්ඩිතා බයත්තා වමධාවිනී දක්ඛා අනලසා. ඡන්නා සා

කුමාරිකාඉමස්ස කුමාරකස්සා’’ති.වතඑෙංෙදන්ති– ‘‘එවතවඛො, භන්වත, 

අම්වහ න ජානන්ති – ‘වක ො ඉවම කස්ස ො’ති. සවච, භන්වත, අවයයො
දාවපයයආවනයයාමමයංතංකුමාරිකංඉමස්ස කුමාරකස්සා’’ති.කුමාරිකාය

මාතාපිතූනං සන්තිවක කුමාරකස්ස ෙණ්ණං භණති – ‘‘අමුකස්ස කුලස්ස
කුමාරවකො අභිරූවපො දස්සනීවයො පාසාදිවකො පණ්ඩිවතො බයත්වතො වමධාවී 

දක්වඛොඅනලවසො.ඡන්නායංකුමාරිකාතස්සකුමාරකස්සා’’ති [ඡන්වනො වසො
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කුමාරවකො ඉමිස්සා කුමාරිකායාති (සයා.)]. වත එෙං ෙදන්ති – ‘‘එවත වඛො, 

භන්වත, අම්වහ න ජානන්ති – ‘වක ො ඉවම කස්ස ො’ති, තස්මිං විය

කුමාරිකාය ෙත්තුං.සවච, භන්වත, අවයයොයාචාවපයයදජ්වජයයාමමයංඉමං
කුමාරිකං තස්ස කුමාරකස්සා’’ති. එවතවනෙ උපාවයන ආොහානිපි

කාරාවපති, විොහානිපිකාරාවපති, ොවරයයානිපිකාරාවපති. 

297. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරිස්සා පුරාණගණතයා ධීතා
අභිරූපා වහොතිදස්සනීයාපාසාදිකා.තිවරොගාමකාආජීෙකසාෙකාආගන්ත්ො

තං ගණතං එතදවෙොචුං – ‘‘වදහාවයය, ඉමං කුමාරිකං අම්හාකං

කුමාරකස්සා’’ති. සා එෙමාහ – ‘‘අහං ඛ්ෙවයයො [ඛ්ෙයයා (සයා.), ඛ්ොවයයො

(ක.)] තුම්වහ නජානාමි–‘වකොඉවමකස්සො’ති.අයඤ්චවමඑකධීතිකා, 

තිවරොගාවමො චගන්තබ්වබො, නාහංදස්සාමී’’ති.මනුස්සාවතආජීෙකසාෙවක

එතදවෙොචුං – ‘‘තස්ස තුම්වහ, අවයයො, ආගතත්ථා’’ති? ‘‘ඉධ මයං, අවයයො, 
අමුකං නාම ගණතං ධීතරං යාචිම්හා අම්හාකං කුමාරකස්ස. සා එෙමාහ –

‘අහං, ඛ්ෙවයයොතුම්වහන ජානාමි–වකොඉවමකස්සො’ති.අයඤ්චවම

එකධීතිකා, තිවරොගාවමො ච ගන්තබ්වබො, නාහං දස්සාමී’’ති. ‘‘තස්ස තුම්වහ, 

අවයයො, තංගණතංධීතරංයාචිත්ථ? නනුඅවයයො උදායීෙත්තබ්වබො.අවයයො
උදායීදාවපස්සතී’’ති. 

අථ වඛො වත ආජීෙකසාෙකා වයනායස්මා උදායී වතනුපසඞ්කමිංසු; 

උපසඞ්කමිත්ොආයස්මන්තංඋදායිංඑතදවෙොචුං–‘‘ඉධමයං, භන්වත, අමුකං
නාම ගණතං ධීතරං යාචිම්හා අම්හාකං කුමාරකස්ස. සා එෙමාහ – ‘අහං
ඛ්ෙවයයො තුම්වහ න ජානාමි – වක ො ඉවම කස්ස ොති. අයඤ්ච වම

එකධීතිකා, තිවරොගාවමො ච ගන්තබ්වබො, නාහං දස්සාමී’ති. සාධු, භන්වත, 
අවයයො තං ගණතං ධීතරං දාවපතු අම්හාකං කුමාරකස්සා’’ති. අථ වඛො

ආයස්මාඋදායීවයනසාගණකීවතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ොතංගණතං

එතදවෙොච–‘‘තස්සිවමසංධීතරංන වදසී’’ති? ‘‘අහංඛ්ෙයය, ඉවමනජානාමි

– ‘වක ො ඉවම කස්ස ො’ති. අයඤ්ච වම එකධීතිකා, තිවරොගාවමො ච

ගන්තබ්වබො, නාහං දස්සාමී’’ති. ‘‘වදහිවමසං. අහංඉවමජානාමී’’ති. ‘‘සවච, 

භන්වත, අවයයො ජානාති, දස්සාමී’’ති. අථ වඛො සා ගණකී වතසං
ආජීෙකසාෙකානං ධීතරං අදාසි. අථ වඛො වත ආජීෙකසාෙකා තං කුමාරිකං
වනත්ො මාසංවයෙ සුණසවභොවගනභුඤ්ජිංසු.තවතො අපවරන දාසිවභොවගන
භුඤ්ජන්ති. 

අථවඛොසාකුමාරිකාමාතුයාසන්තිවකදූතංපාවහසි–‘‘අහම්හි දුග්ගතා

දුක්ඛිතා, න සුඛං ලභාමි. මාසංවයෙ මං සුණසවභොවගන භුඤ්ජිංසු. තවතො

අපවරන දාසිවභොවගනභුඤ්ජන්ති.ආගච්ඡතුවමමාතා, මංවනස්සතූ’’ති.අථ

වඛොසාගණකීවයනවත ආජීෙකසාෙකාවතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ොවත
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ආජීෙකසාෙවක එතදවෙොච – ‘‘මාවයයො, ඉමං කුමාරිකං දාසිවභොවගන
භුඤ්ජිත්ථ. සුණසවභොවගන ඉමං කුමාරිකං භුඤ්ජථා’’ති. වත එෙමාහංසු –

‘‘නත්ථම්හාකං තයා සද්ධං ආහාරූපහාවරො, සමවණන සද්ධං අම්හාකං 

ආහාරූපහාවරො. ගච්ඡත්ෙං.නමයංතංජානාමා’’ති.අථවඛොසාගණකී වතහි
ආජීෙකසාෙවකහිඅපසාදිතාපුනවදෙසාෙත්ථිංපච්චාගඤ්ඡි.දුතියම්පිවඛොසා 

කුමාරිකාමාතුයාසන්තිවකදූතංපාවහසි–‘‘අහම්හිදුග්ගතාදුක්ඛිතා, නසුඛං 
ලභාමි.මාසංවයෙමංසුණසවභොවගනභුඤ්ජිංසු.තවතොඅපවරනදාසිවභොවගන

භුඤ්ජන්ති. ආගච්ඡතු වම මාතා, මං වනස්සතූ’’ති. අථ වඛො සා ගණකී

වයනායස්මා උදායී වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො ආයස්මන්තං උදායිං 

එතදවෙොච – ‘‘සා තර, භන්වත, කුමාරිකා දුග්ගතා දුක්ඛිතා, න සුඛං ලභති.
මාසංවයෙ නං සුණසවභොවගන භුඤ්ජිංසු. තවතො අපවරන දාසිවභොවගන

භුඤ්ජන්ති. ෙවදයයාථ, භන්වත – ‘මාවයයො, ඉමං කුමාරිකං දාසිවභොවගන
භුඤ්ජිත්ථ.සුණසවභොවගනඉමං කුමාරිකංභුඤ්ජිථා’’’ති. 

අථ වඛො ආයස්මා උදායී වයන වත ආජීෙකසාෙකා වතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්ො වතආජීෙකසාෙවක එතදවෙොච – ‘‘මාවයයො, ඉමංකුමාරිකං
දාසිවභොවගන භුජ්ජිත්ථ. සුණසවභොවගන ඉමං කුමාරිකං භුඤ්ජථා’’ති. වත

එෙමාහංසු – ‘‘නත්ථම්හාකං තයා සද්ධං ආහාරූපහාවරො, ගණතයා සද්ධං
අම්හාකංආහාරූපහාවරො. සමවණන භවිතබ්බං අබයාෙවටන. සමවණො අස්ස

සුසමවණො, ගච්ඡත්ෙං, නමයංතං ජානාමා’’ති.අථවඛොආයස්මාඋදායීවතහි
ආජීෙකසාෙවකහි අපසාදිවතො පුනවදෙ සාෙත්ථිං පච්චාගඤ්ඡි. තතියම්පි වඛො

සාකුමාරිකාමාතුයාසන්තිවකදූතංපාවහසි – ‘‘අහම්හි දුග්ගතා දුක්ඛිතා, න
සුඛං ලභාමි. මාසංවයෙ මං සුණසවභොවගන භුඤ්ජිංසු. තවතො අපවරන 

දාසිවභොවගනභුඤ්ජන්ති.ආගච්ඡතුවමමාතා, මංවනස්සතූ’’ති.දුතියම්පිවඛො

සා ගණකී වයනායස්මා උදායී වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො ආයස්මන්තං

උදායිං එතදවෙොච – ‘‘සා තර, භන්වත, කුමාරිකා දුග්ගතා දුක්ඛිතා, නසුඛං
ලභති.මාසංවයෙනංසුණසවභොවගන භුඤ්ජිංසු.තවතොඅපවරනදාසිවභොවගන

භුඤ්ජන්ති. ෙවදයයාථ, භන්වත – ‘මාවයයො, ඉමං කුමාරිකං දාසිවභොවගන

භුඤ්ජිත්ථ, සුණසවභොවගනඉමං කුමාරිකං භුඤ්ජථා’’’ති. ‘‘පඨමංපාහං වතහි
ආජීෙකසාෙවකහිඅපසාදිවතො.ගච්ඡත්ෙං.නාහං ගමිස්සාමී’’ති. 

298. අථවඛොසාගණකීඋජ්ොයතිඛියයතිවිපාවචති–‘‘එෙං දුග්ගවතො

වහොතුඅවයයොඋදායී, එෙංදුක්ඛිවතොවහොතුඅවයයොඋදායී, එෙං මාසුඛංලභතු

අවයයො උදායී, යථා වම කුමාරිකා දුග්ගතා දුක්ඛිතා න සුඛං ලභති පාපිකාය
සස්සුයා පාපවකන සසුවරන පාපවකන සාමිවකනා’’ති. සාපි වඛො කුමාරිකා 

උජ්ොයති ඛියයති විපාවචති – ‘‘එෙං දුග්ගවතො වහොතු අවයයො උදායී, එෙං

දුක්ඛිවතො වහොතු අවයයො උදායී, එෙං මා සුඛං ලභතු අවයයො උදායී, යථාහං
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දුග්ගතා දුක්ඛිතා න සුඛං ලභාමි පාපිකාය සස්සුයා පාපවකන සසුවරන
පාපවකන සාමිවකනා’’ති. අඤ්ඤාපි ඉත්ථිවයො අසන්තුට්ඨා සස්සූහි ො

සසුවරහිොසාමිවකහිො, තාඑෙංඔයාචන්ති–‘‘එෙං දුග්ගවතොවහොතුඅවයයො

උදායී, එෙංදුක්ඛිවතොවහොතුඅවයයොඋදායී, එෙංමාසුඛංලභතු අවයයොඋදායී, 
යථාමයංදුග්ගතාදුක්ඛිතාන සුඛංලභාම පාපිකාහිසස්සූහිපාපවකහිසසුවරහි
පාපවකහිසාමිවකහී’’ති.යාපනතාඉත්ථිවයො සන්තුට්ඨාසස්සූහිොසසුවරහි

ොසාමිවකහිොතාඑෙංආයාචන්ති – ‘‘එෙංසුඛිවතො වහොතුඅවයයොඋදායී, 

එෙංසජ්ජිවතොවහොතුඅවයයොඋදායී, එෙංසුඛවමවධො [සුඛවමධවතො(සී.ක.)] 

වහොතු අවයයො උදායී, යථා මයං සුඛිතා සජ්ජිතා සුඛවමධා භද්දිකාහි සස්සූහි
භද්දවකහිසසුවරහිභද්දවකහි සාමිවකහී’’ති. 

අස්වසොසුං වඛො භික්ඛූ එකච්චානං ඉත්ථීනං ඔයාචන්තීනං එකච්චානං
ඉත්ථීනංආයාචන්තීනං. වය වත භික්ඛූ අප්පිච්ඡා…වප.… වත උජ්ොයන්ති
ඛියයන්ති විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම ආයස්මා උදායී සඤ්චරිත්තං 
සමාපජ්ජිස්සතී’’ති! අථ වඛො වත භික්ඛූ ආයස්මන්තං උදායිං
අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං. අථ වඛො
භගො එතස්මිං නිදාවන එතස්මිං පකරවණ භික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපාතාවපත්ො

ආයස්මන්තං උදායිං පටිපුච්ඡි – ‘‘සච්චං තර ත්ෙං, උදායි, සඤ්චරිත්තං

සමාපජ්ජසී’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහිබුද්වධො භගො…වප.…කථඤ්හි

නාම ත්ෙං, වමොඝපුරිස, සඤ්චරිත්තං සමාපජ්ජසි! වනතං, වමොඝපුරිස, 

අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.… එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, ඉමං සික්ඛාපදං

උද්දිවසයයාථ – 

299. ‘‘කයො පන භික් ඛු ෙඤ් චරි  තං ෙමාපජ් කජයය, ඉ  ථියා ො පුරිෙමතිං 

පුරිෙෙ ්ෙ ො ඉ  ථිමතිං, ජාය  තකන ො ජාර  තකන ො, ේ ඝාදිකෙකෙො’’ති. 

එෙඤ්චිදං භගෙතාභික්ඛූනංසික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තංවහොති. 

300. වතනවඛොපනසමවයනසම්බහුලාධුත්තාඋයයාවන පරිචාවරන්තා

අඤ්ඤතරිස්සා වෙසියා සන්තිවක දූතං පාවහසුං – ‘‘ආගච්ඡතු උයයාවන, 

පරිචාවරස්සාමා’’ති.සාඑෙමාහ– ‘‘අහංඛ්ෙවයයොතුම්වහනජානාමි– ‘වක

ො ඉවම කස්ස ො’ති. අහඤ්චම්හි බහුභණ්ඩා බහුපරික්ඛාරා, බහිනගරඤ්ච
ගන්තබ්බං. නාහං ගමිස්සාමී’’ති. අථ වඛො වසො දූවතො වතසං ධුත්තානං

එතමත්ථං ආවරොවචසි. එෙං වුත්වත, අඤ්ඤතවරො පුරිවසො වත ධුත්වත

එතදවෙොච–‘‘තස්සතුම්වහඅවයයො එතංවෙසිංයාචිත්ථ? නනුඅවයයොඋදායී

ෙත්තබ්වබො! අවයයො උදායී උවයයොවජස්සතී’’ති. එෙං වුත්වත, අඤ්ඤතවරො
උපාසවකොතංපුරිසංඑතදවෙොච–‘‘මාවයයො එෙංඅෙච.නකප්පතිසමණානං
සකයපුත්තියානං එෙරූපං කාතුං. නාවයයො උදායී එෙං කරිස්සතී’’ති. එෙං
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වුත්වත, ‘‘කරිස්සති න කරිස්සතී’’ති අබ්භුතමකංසු. අථ වඛො වත ධුත්තා

වයනායස්මා උදායී වතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්ො ආයස්මන්තං උදායිං

එතදවෙොචුං – ‘‘ඉධ මයං, භන්වත, උයයාවන පරිචාවරන්තා අසුකාය නාම 

වෙසියාසන්තිවකදූතංපහිණම්හා–‘ආගච්ඡතුඋයයාවන, පරිචාවරස්සාමා’ති.

සා එෙමාහ– ‘අහංඛ්ෙවයයොතුම්වහනජානාමි –වකොඉවමකස්සොති, 

අහඤ්චම්හි බහුභණ්ඩා බහුපරික්ඛාරා, බහිනගරඤ්ච ගන්තබ්බං. නාහං

ගමිස්සාමී’ති.සාධු, භන්වත, අවයයොතංෙසිංඋවයයොවජතූ’’ති. 

අථවඛොආයස්මා උදායී වයනසා වෙසීවතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො 

තං වෙසිං එතදවෙොච – ‘‘තස්සිවමසංනගච්ඡසී’’ති? ‘‘අහං ඛ්ෙයය ඉවමන

ජානාමි – ‘වක ො ඉවමකස්ස ො’ති. අහඤ්චම්හි බහුභණ්ඩා බහුපරික්ඛාරා, 
බහිනගරඤ්ච ගන්තබ්බං. නාහං ගමිස්සාමී’’ති. ‘‘ගච්ඡිවමසං. අහං ඉවම

ජානාමී’’ති.‘‘සවච, භන්වත, අවයයො ජානාතිඅහංගමිස්සාමී’’ති.අථවඛොවත
ධුත්තා තං වෙසිං ආදාය උයයානං අගමංසු. අථ වඛො වසො උපාසවකො
උජ්ොයති ඛියයති විපාවචති – ‘‘කථඤ්හි නාම අවයයො උදායී තඞ්ඛණකං 
සඤ්චරිත්තං සමාපජ්ජිස්සතී’’ති. අස්වසොසුං වඛො භික්ඛූ තස්ස උපාසකස්ස 

උජ්ොයන්තස්ස ඛියයන්තස්ස විපාවචන්තස්ස. වය වත භික්ඛූ 
අප්පිච්ඡා…වප.…වතඋජ්ොයන්තිඛියයන්තිවිපාවචන්ති– ‘‘කථඤ්හිනාම
ආයස්මා උදායී තඞ්ඛණකං සඤ්චරිත්තං සමාපජ්ජිස්සතී’’ති! අථ වඛො වත
භික්ඛූආයස්මන්තං උදායිංඅවනකපරියාවයනවිගරහිත්ොභගෙවතො එතමත්ථං

ආවරොවචසුං…වප.… ‘‘සච්චං තර ත්ෙං, උදායි, තඞ්ඛණකං සඤ්චරිත්තං

සමාපජ්ජසී’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති.විගරහිබුද්වධොභගො…වප.… ‘‘කථඤ්හි

නාම ත්ෙං, වමොඝපුරිස, තඞ්ඛණකං සඤ්චරිත්තං සමාපජ්ජිස්සසි? වනතං, 

වමොඝපුරිස, අප්පසන්නානංොපසාදාය…වප.…එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, ඉමං
සික්ඛාපදං උද්දිවසයයාථ– 

301. ‘‘කයො පන භික් ඛු ෙඤ් චරි  තං ෙමාපජ් කජයය, ඉ  ථියා ො පුරිෙමතිං 

පුරිෙෙ ්ෙ ො ඉ  ථිමතිං, ජාය  තකන ො ජාර  තකන ො, අ් තමකෙො 

ත් ඛණිොයපි, ේ ඝාදිකෙකෙො’’ති. 

302. කයො පනාති වයො යාදිවසො…වප.… භික් ඛූති…වප.… අයං ඉමස්මිං
අත්වථඅධප්වපවතොභික්ඛූති. 

ෙඤ ්චරි  තං ෙමාපජ් කජයයාති ඉත්ථියා ො පහිවතො පුරිසස්ස සන්තිවක

ගච්ඡති, පුරිවසනොපහිවතොඉත්ථියාසන්තිවක ගච්ඡති. 

ඉ  ථියා ො පුරිෙමතින්තිපුරිසස්සමතිංඉත්ථියාආවරොවචති. 
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පුරිෙෙ ්ෙ ො ඉ  ථිමතින්තිඉත්ථියා මතිංපුරිසස්සආවරොවචති. 

ජාය  තකන ොතිජායාභවිස්සසි. 

ජාර  තකන ොතිජාරීභවිස්සසි. 

අ් තමකෙො ත් ඛණිොයපීතිමුහුත්තිකා භවිස්සසි. 

ේ ඝාදිකෙකෙොති…වප.…වතනපිවුච්චති සඞ්ඝාදිවසවසොති. 

303. දස ඉත්ථිවයො – මාතුරක්ඛිතා පිතුරක්ඛිතා මාතාපිතුරක්ඛිතා
භාතුරක්ඛිතා භගිනිරක්ඛිතා ඤාතිරක්ඛිතා වගොත්තරක්ඛිතා ධම්මරක්ඛිතා
සාරක්ඛාසපරිදණ්ඩා. 

දස භරියාවයො – ධනක්කීතා ඡන්දොසිනී වභොගොසිනී පටොසිනී 

ඔදපත්තතනී ඔභටචුම්බටා දාසී ච භරියා ච කම්මකාරී ච භරියා ච ධජාහටා 
මුහුත්තිකා. 

304. මාතුරක් ඛිතා නාම මාතා රක්ඛති වගොවපති ඉස්සරියංකාවරති ෙසං
ෙත්වතති. 

පිතුරක් ඛිතා නාම පිතාරක්ඛතිවගොවපතිඉස්සරියංකාවරතිෙසංෙත්වතති. 

මාතාපිතුරක් ඛිතා නාම මාතාපිතවරො රක්ඛන්ති වගොවපන්ති ඉස්සරියං
කාවරන්තිෙසංෙත්වතන්ති. 

භාතුරක් ඛිතා නාම භාතා රක්ඛති වගොවපති ඉස්සරියං කාවරති ෙසං
ෙත්වතති. 

භගිනිරක් ඛිතා නාම භගිනී රක්ඛති වගොවපති ඉස්සරියං කාවරති ෙසං
ෙත්වතති. 

ඤාතිරක් ඛිතා නාම ඤාතකා රක්ඛන්ති වගොවපන්ති ඉස්සරියං කාවරන්ති
ෙසංෙත්වතන්ති. 

කගො  තරක් ඛිතා නාම සවගොත්තා රක්ඛන්ති වගොවපන්ති ඉස්සරියං
කාවරන්තිෙසංෙත්වතන්ති. 

ධම් මරක් ඛිතා නාම සහධම්මිකා රක්ඛන්ති වගොවපන්ති ඉස්සරියං
කාවරන්තිෙසංෙත්වතන්ති. 
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ොරක් ඛා නාම ගබ්වභපි පරිග්ගහිතා වහොති – මය්හං එසාති. අන්තමවසො
මාලාගුළපරික්ඛිත්තාපි. 

ෙපරිදණ් ඩා නාම වකහිචි දණ්වඩො ඨපිවතො වහොති – වයො ඉත්ථන්නාමං
ඉත්ථිංගච්ඡතිඑත්තවකොදණ්වඩොති. 

ධනක් කීතා නාමධවනනතණත්ොොවසති. 

ඡ් දොසිනී නාමපිවයොපියංොවසති. 

කභොගොසිනී නාමවභොගංදත්ොොවසති. 

පටොසිනී නාමපටංදත්ොොවසති. 

ඔදප  තකනී නාමඋදකපත්තංආමසිත්ො ොවසති. 

ඔභටචුම් බටා නාමචුම්බටංඔවරොවපත්ො ොවසති. 

දාසී නාමදාසීවචෙවහොතිභරියාච. 

ෙම් මොරී නාමකම්මකාරීවචෙවහොතිභරියා ච. 

ධජා ටා නාමකරමරානීතාවුච්චති. 

මුහු  තිො නාම තඞ්ඛණකාවුච්චති. 

305. පුරිවසො භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං
මාතුරක්ඛිතං බ්රූහි – ‘වහොහි තර ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා ධනක්කීතා’’’ති.

පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පුරිවසො භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං පිතුරක්ඛිතං
බූ්රහි…වප.… මාතාපිතුරක්ඛිතං බ්රූහි… භාතුරක්ඛිතං බ්රහූි… භගිනිරක්ඛිතං
බූ්රහි… ඤාතිරක්ඛිතං බ්රූහි… වගොත්තරක්ඛිතං බ්රූහි… ධම්මරක්ඛිතං බ්රූහි…
සාරක්ඛං බ්රූහි… සපරිදණ්ඩං බ්රහූි – ‘වහොහි තර ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා

ධනක්කීතා’’’ති.පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

නික්වඛපපදානි. 
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306. පුරිවසො භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං 
මාතුරක්ඛිතඤ්චපිතුරක්ඛිතඤ්චබ්රූහි–‘වහොථතරඉත්ථන්නාමස්සභරියාවයො 

ධනක්කීතා’’’ති.පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පුරිවසො භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං මාතුරක්ඛිතඤ්ච
මාතාපිතුරඅඛතඤ්ච…වප.… 

මාතුරක්ඛිතඤ්ච භාතුරක්ඛිතඤ්ච… මාතුරක්ඛිතඤ්ච භගිනිරක්ඛිතඤ්ච…
මාතුරක්ඛිතඤ්ච ඤාතිරක්ඛිතඤ්ච… මාතුරක්ඛිතඤ්ච වගොත්තරක්ඛිතඤ්ච…
මාතුරක්ඛිතඤ්ච ධම්මරක්ඛිතඤ්ච… මාතුරක්ඛිතඤ්ච සාරක්ඛඤ්ච…
මාතුරක්ඛිතඤ්චසපරිදණ්ඩඤ්චබ්රූහි–‘වහොථතරඉත්ථන්නාමස්ස භරියාවයො

ධනක්කීතා’’’ති.පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ඛණ්ඩචක්කං. 

307. පුරිවසො භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං 
පිතුරක්ඛිතඤ්ච මාතාපිතුරක්ඛිතඤ්ච බ්රූහි – ‘වහොථ තර ඉත්ථන්නාමස්ස

භරියාවයො ධනක්කීතා’’’ති. පටිග්ගණ්හාති වීමංසති පච්චාහරති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පුරිවසො භික්ඛුංපහිණති– ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමංපිතුරක්ඛිතඤ්ච
භාතුරක්ඛිතඤ්ච…වප.…පිතුරක්ඛිතඤ්ච භගිනිරක්ඛිතඤ්ච…පිතුරක්ඛිතඤ්ච
ඤාතිරක්ඛිතඤ්ච… පිතුරක්ඛිතඤ්ච වගොත්තරක්ඛිතඤ්ච… පිතුරක්ඛිතඤ්ච
ධම්මරක්ඛිතඤ්ච… පිතුරක්ඛිතඤ්ච සාරක්ඛඤ්ච… පිතුරක්ඛිතඤ්ච
සපරිදණ්ඩඤ්චබූ්රහි–‘වහොථතරඉත්ථන්නාමස්ස භරියාවයොධනක්කීතා’’’ති.

පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පුරිවසො භික්ඛුංපහිණති– ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමංපිතුරක්ඛිතඤ්ච
මාතුරක්ඛිතඤ්චබ්රහූි–‘වහොථතරඉත්ථන්නාමස්ස භරියාවයො ධනක්කීතා’’’ති.

පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

බද්ධචක්කංමූලංසංඛිත්තං. 

308. පුරිවසො භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං 
සපරිදණ්ඩඤ්චමාතුරක්ඛිතඤ්චබ්රූහි–‘වහොථතරඉත්ථන්නාමස්සභරියාවයො 

ධනක්කීතා’’’ති.පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පුරිවසො භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං සපරිදණ්ඩඤ්ච
පිතුරඅඛතඤ්ච…වප.… 
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පටුන 

සපරිදණ්ඩඤ්චමාතාපිතුරක්ඛිතඤ්ච…සපරිදණ්ඩඤ්ච භාතුරක්ඛිතඤ්ච…
සපරිදණ්ඩඤ්ච භගිනිරක්ඛිතඤ්ච… සපරිදණ්ඩඤ්ච ඤාතිරක්ඛිතඤ්ච… 

සපරිදණ්ඩඤ්ච වගොත්තරක්ඛිතඤ්ච… සපරිදණ්ඩඤ්ච ධම්මරක්ඛිතඤ්ච…
සපරිදණ්ඩඤ්ච සාරක්ඛඤ්ච බ්රූහි – ‘වහොථ තර ඉත්ථන්නාමස්ස භරියාවයො

ධනක්කීතා’’’ති. පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

එකමූලකංනිට්ඨිතං. 

එෙංදුමූලකම්පි තිමූලකම්පි යාෙනෙමූලකංකාතබ්බං. 

ඉදංදසමූලකං 

309. පුරිවසො භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං
මාතුරක්ඛිතඤ්ච පිතුරක්ඛිතඤ්ච මාතාපිතුරක්ඛිතඤ්ච භාතුරක්ඛිතඤ්ච
භගිනිරක්ඛිතඤ්ච ඤාතිරක්ඛිතඤ්ච වගොත්තරක්ඛිතඤ්ච ධම්මරක්ඛිතඤ්ච
සාරක්ඛඤ්ච සපරිදණ්ඩඤ්ච බූ්රහි – ‘වහොථ තර ඉත්ථන්නාමස්ස භරියාවයො

ධනක්කීතා’’’ති.පටිග්ගණ්හාති වීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ධනක්කීතාචක්කංනිට්ඨිතං. 

310. පුරිවසො භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං 
මාතුරක්ඛිතං බ්රූහි – ‘වහොහිතර ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා ඡන්දොසිනී…වප.… 

වභොගොසිනී… පටොසිනී… ඔදපත්තතනී… ඔභටචුම්බටා… දාසී ච භරියා
ච… කම්මකාරී ච භරියා ච… ධජාහටා… මුහුත්තිකා’’’ති. පටිග්ගණ්හාති

වීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පුරිවසො භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං පිතුරක්ඛිතං
බූ්රහි…වප.… මාතාපිතුරක්ඛිතං බ්රූහි… භාතුරක්ඛිතං බූ්රහි… භගිනිරක්ඛිතං
බූ්රහි… ඤාතිරක්ඛිතං බ්රූහි… වගොත්තරක්ඛිතං බ්රූහි… ධම්මරක්ඛිතං බ්රූහි…
සාරක්ඛං බ්රූහි… සපරිදණ්ඩං බ්රහූි – ‘වහොහි තර ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා

මුහුත්තිකා’’’ති.පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

නික්වඛපපදානි. 

311. පුරිවසො භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං 
මාතුරක්ඛිතඤ්චපිතුරක්ඛිතඤ්චබ්රූහි–‘වහොථතරඉත්ථන්නාමස්සභරියාවයො 

මුහුත්තිකා’’’ති.පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පුරිවසොභික්ඛුං පහිණති–‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමංමාතුරක්ඛිතඤ්ච
මාතාපිතුරක්ඛිතඤ්ච…වප.… මාතුරක්ඛිතඤ්ච සපරිදණ්ඩඤ්ච බ්රූහි – ‘වහොථ
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තර ඉත්ථන්නාමස්ස භරියාවයො මුහුත්තිකා’’’ති. පටිග්ගණ්හාති වීමංසති

පච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ඛණ්ඩචක්කං. 

312. පුරිවසො භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං
පිතුරක්ඛිතඤ්ච මාතාපිතුරක්ඛිතඤ්ච බ්රූහි – ‘වහොථ තර ඉත්ථන්නාමස්ස

භරියාවයො මුහුත්තිකා’’’ති. පටිග්ගණ්හාති වීමංසති පච්චාහරති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පුරිවසොභික්ඛුංපහිණති– ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං පිතුරක්ඛිතඤ්ච

භාතුරක්ඛිතඤ්ච…වප.… පිතුරක්ඛිතඤ්ච සපරිදණ්ඩඤ්ච බ්රහූි – ‘වහොථ තර
ඉත්ථන්නාමස්ස භරියාවයො මුහුත්තිකා’’’ති. පටිග්ගණ්හාති වීමංසති 

පච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පුරිවසොභික්ඛුංපහිණති– ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං පිතුරක්ඛිතඤ්ච
මාතුරක්ඛිතඤ්චබ්රහූි–‘වහොථතරඉත්ථන්නාමස්සභරියාවයො මුහුත්තිකා’’’ති.

පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

බද්ධචක්කංමූලංසංඛිත්තං. 

313. පුරිවසො භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං
සපරිදණ්ඩඤ්චමාතුරක්ඛිතඤ්චබ්රූහි–‘වහොථතර ඉත්ථන්නාමස්සභරියාවයො

මුහුත්තිකා’’’ති. පටිග්ගණ්හාති වීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පුරිවසොභික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං සපරිදණ්ඩඤ්ච
පිතුරක්ඛිතඤ්ච…වප.… සපරිදණ්ඩඤ්ච සාරක්ඛඤ්ච බ්රූහි – ‘වහොථ තර 

ඉත්ථන්නාමස්ස භරියාවයො මුහුත්තිකා’’’ති. පටිග්ගණ්හාති වීමංසති

පච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

එකමූලකංනිට්ඨිතං. 

දුමූලකාදීනිපිඑෙවමෙකාතබ්බානි. 

ඉදංදසමූලකං 

314. පුරිවසො භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං 
මාතුරක්ඛිතඤ්ච පිතුරක්ඛිතඤ්ච මාතාපිතුරක්ඛිතඤ්ච භාතුරක්ඛිතඤ්ච
භගිනිරක්ඛිතඤ්ච ඤාතිරක්ඛිතඤ්ච වගොත්තරක්ඛිතඤ්ච ධම්මරක්ඛිතඤ්ච
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සාරක්ඛඤ්ච සපරිදණ්ඩඤ්ච බ්රූහි – ‘වහොථ තර ඉත්ථන්නාමස්ස භරියාවයො

මුහුත්තිකා’’’ති.පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

මුහුත්තිකාචක්කංනිට්ඨිතං. 

315. පුරිවසො භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං
මාතුරක්ඛිතං බ්රූහි – ‘වහොහි තර ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා ධනක්කීතා’’’ති.

පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පුරිවසොභික්ඛුංපහිණති–‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං මාතුරක්ඛිතංබ්රූහි
– ‘වහොහි තර ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා ඡන්දොසිනී…වප.… වභොගොසිනී…
පටොසිනී…ඔදපත්තතනී…ඔභටචුම්බටා…දාසීචභරියාච…කම්මකාරීච

භරියා ච… ධජාහටා… මුහුත්තිකා’’’ති. පටිග්ගණ්හාති වීමංසති පච්චාහරති, 
ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

නික්වඛපපදානි. 

316. පුරිවසො භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං 
මාතුරක්ඛිතං බ්රහූි – ‘වහොහි තර ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා ධනක්කීතා ච

ඡන්දොසිනී චා’’’ති. පටිග්ගණ්හාති වීමංසති පච්චාහරති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පුරිවසො භික්ඛුංපහිණති–‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමංමාතුරක්ඛිතංබ්රූහි
– ‘වහොහිතර ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා ධනක්කීතා ච වභොගොසිනී ච…වප.…
ධනක්කීතාචපටොසිනීච…ධනක්කීතාචඔදපත්තතනීච…ධනක්කීතාච 
ඔභටචුම්බටාච…ධනක්කීතාචදාසීචභරියාච…ධනක්කීතාචකම්මකාරීච
භරියා ච… ධනක්කීතා ච ධජාහටා ච… ධනක්කීතා ච මුහුත්තිකා චා’’’ති.

පටිග්ගණ්හාතිවීමංසති පච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ඛණ්ඩචක්කං. 

317. පුරිවසො භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං
මාතුරක්ඛිතං බ්රහූි – ‘වහොහි තර ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා ඡන්දොසිනී ච
වභොගොසිනී ච…වප.… ඡන්දොසිනී ච මුහුත්තිකා ච… ඡන්දොසිනී ච

ධනක්කීතා චා’’’ති. පටිග්ගණ්හාති වීමංසති පච්චාහරති, ආපත්ති 
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

බද්ධචක්කංමූලංසංඛිත්තං. 
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318. පුරිවසො භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං 
මාතුරක්ඛිතං බ්රූහි – ‘වහොහි තර ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා මුහුත්තිකා ච
ධනක්කීතා ච…වප.… මුහුත්තිකා ච ඡන්දොසිනී ච…වප.… මුහුත්තිකා ච

ධජාහටාචා’’’ති. පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

එකමූලකංනිට්ඨිතං. 

දුමූලකාදීනිපිඑෙවමෙකාතබ්බානි. 

ඉදංදසමූලකං 

319. පුරිවසො භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං 
මාතුරක්ඛිතං බ්රහූි – ‘වහොහි තර ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා ධනක්කීතා ච
ඡන්දොසිනීච වභොගොසිනීචපටොසිනීචඔදපත්තතනීචඔභටචුම්බටාචදාසී
චභරියාචකම්මකාරීච භරියාචධජාහටාචමුහුත්තිකාචා’’’ති.පටිග්ගණ්හාති

වීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

මාතුරක්ඛිතාචක්කංනිට්ඨිතං. 

පුරිවසො භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං 

පිතුරක්ඛිතං…වප.… මාතාපිතුරක්ඛිතං… භාතුරක්ඛිතං… භගිනිරක්ඛිතං … 

ඤාතිරක්ඛිතං…වගොත්තරක්ඛිතං…ධම්මරක්ඛිතං … සාරක්ඛං…සපරිදණ්ඩං
බූ්රහි – ‘වහොහි තර ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා ධනක්කීතා’’’ති. පටිග්ගණ්හාති

වීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පුරිවසොභික්ඛුංපහිණති–‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං සපරිදණ්ඩංබ්රූහි

– ‘වහොහි තර ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා ඡන්දොසිනී…වප.… වභොගොසිනී, 

පටොසිනී, ඔදපත්තතනී, ඔභටචුම්බටා, දාසීචභරියාච, කම්මකාරීචභරියාච, 

ධජාහටා, මුහුත්තිකා’’’ති. පටිග්ගණ්හාති වීමංසති පච්චාහරති, ආපත්ති 
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

නික්වඛපපදානි. 

320. පුරිවසොභික්ඛුංපහිණති–‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං සපරිදණ්ඩං
බූ්රහි – ‘වහොහිතරඉත්ථන්නාමස්සභරියාධනක්කීතාචඡන්දොසිනී චා’’’ති.

පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පුරිවසොභික්ඛුංපහිණති–‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං සපරිදණ්ඩංබූ්රහි
– ‘වහොහිතර ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා ධනක්කීතා ච වභොගොසිනී ච…වප.…
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ධනක්කීතාචමුහුත්තිකාචා’’’ති.පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ඛණ්ඩචක්කං. 

පුරිවසො භික්ඛුංපහිණති–‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමංසපරිදණ්ඩංබ්රූහි
– ‘වහොහිතරඉත්ථන්නාමස්සභරියාඡන්දොසිනීච වභොගොසිනීච…වප.…

ඡන්දොසිනීචමුහුත්තිකාච, ඡන්දොසිනීචධනක්කීතාචා’’’ති. පටිග්ගණ්හාති

වීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

බද්ධචක්කංමූලංසංඛිත්තං. 

පුරිවසොභික්ඛුංපහිණති–‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං සපරිදණ්ඩංබ්රූහි
– ‘වහොහි තර ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා මුහුත්තිකා ච ධනක්කීතා ච…වප.…

මුහුත්තිකා ච ඡන්දොසිනී ච, මුහුත්තිකා ච ධජාහටා චා’’’ති. පටිග්ගණ්හාති

වීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

එකමූලකංනිට්ඨිතං. 

දුමූලකම්පිතිමූලකම්පියාෙනෙමූලකංඑෙවමෙකාතබ්බං. 

ඉදංදසමූලකං. 

321. පුරිවසො භික්ඛුංපහිණති–‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමංසපරිදණ්ඩං
බූ්රහි – ‘වහොහි තර ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා ධනක්කීතා ච ඡන්දොසිනී ච
වභොගොසිනීචපටොසිනීචඔදපත්තතනීචඔභටචුම්බටාච දාසීචභරියා ච
කම්මකාරීචභරියාචධජාහටාචමුහුත්තිකාචා’’’ති.පටිග්ගණ්හාති වීමංසති

පච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

සපරිදණ්ඩාචක්කංනිට්ඨිතං. 

පුරිවසො භික්ඛුංපහිණති–‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමංමාතුරක්ඛිතංබ්රූහි
–‘වහොහිතරඉත්ථන්නාමස්සභරියා ධනක්කීතා’’’ති.පටිග්ගණ්හාතිවීමංසති

පච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පුරිවසොභික්ඛුංපහිණති–‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං මාතුරක්ඛිතඤ්ච
පිතුරක්ඛිතඤ්ච බ්රූහි – ‘වහොථ තර ඉත්ථන්නාමස්ස භරියාවයො ධනක්කීතා ච

ඡන්දොසිනී චා’’’ති. පටිග්ගණ්හාති වීමංසති පච්චාහරති, ආපත්ති 
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 
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පුරිවසොභික්ඛුංපහිණති–‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං මාතුරක්ඛිතඤ්ච
පිතුරක්ඛිතඤ්ච මාතාපිතුරක්ඛිතඤ්ච බ්රූහි – ‘වහොථ තර ඉත්ථන්නාමස්ස
භරියාවයො ධනක්කීතා ච ඡන්දොසිනී ච වභොගොසිනී චා’’’ති. පටිග්ගණ්හාති

වීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

එෙංඋභවතොෙඩ්ෙකංකාතබ්බං. 

පුරිවසො භික්ඛුංපහිණති–‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමංමාතුරක්ඛිතඤ්ච
පිතුරක්ඛිතඤ්ච මාතාපිතුරක්ඛිතඤ්ච භාතුරක්ඛිතඤ්ච භගිනිරක්ඛිතඤ්ච
ඤාතිරක්ඛිතඤ්ච වගොත්තරක්ඛිතඤ්ච ධම්මරක්ඛිතඤ්ච සාරක්ඛඤ්ච 
සපරිදණ්ඩඤ්ච බ්රහූි – ‘වහොථ තර ඉත්ථන්නාමස්ස භරියාවයො ධනක්කීතා ච
ඡන්දොසිනී චවභොගොසිනීචපටොසිනීචඔදපත්තතනීචඔභටචුම්බටාචදාසී
චභරියාචකම්මකාරීච භරියාචධජාහටාචමුහුත්තිකාචා’’’ති.පටිග්ගණ්හාති

වීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

උභවතොෙඩ්ෙකංනිට්ඨිතං. 

පුරිසස්ස මාතා භික්ඛුං පහිණති…වප.… පුරිසස්ස පිතා භික්ඛුං
පහිණති…වප.…පුරිසස්ස මාතාපිතවරො භික්ඛුං පහිණන්ති…වප.… පුරිසස්ස
භාතා භික්ඛුං පහිණති…වප.… පුරිසස්ස භගිනී භික්ඛුං පහිණති…වප.… 

පුරිසස්ස ඤාතකා භික්ඛුං පහිණන්ති…වප.… පුරිසස්ස වගොත්තා භික්ඛුං 
පහිණන්ති…වප.…පුරිසස්සසහධම්මිකාභික්ඛුං පහිණන්ති…වප.…. 

පුරිසස්සවපයයාවලොවිත්ථාවරතබ්වබො. 

උභවතොෙඩ්ෙකංයථාපුරිමනවයොතවථෙවිත්ථාවරතබ්බං. 

322. මාතුරක්ඛිතාය මාතා භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, 
ඉත්ථන්නාමං බ්රූහි – ‘වහොතු ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා ධනක්කීතා’’’ති. 

පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

මාතුරක්ඛිතායමාතාභික්ඛුංපහිණති–‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමංබ්රූහි

–‘වහොතුඉත්ථන්නාමස්සභරියාඡන්දොසිනී…වප.…වභොගොසිනී, පටොසිනී, 

ඔදපත්තතනී, ඔභටචුම්බටා, දාසීචභරියාච, කම්මකාරීචභරියාච, ධජාහටා, 

මුහුත්තිකා’’’ති.පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

නික්වඛපපදානි. 

323. මාතුරක්ඛිතාය මාතා භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, 

ඉත්ථන්නාමංබ්රූහි – ‘වහොතුඉත්ථන්නාමස්සභරියාධනක්කීතා චඡන්දොසිනී
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ච…වප.… ධනක්කීතා ච වභොගොසිනී ච, ධනක්කීතා ච මුහුත්තිකා චා’’’ති.

පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ඛණ්ඩචක්කං. 

324. මාතුරක්ඛිතාය මාතා භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, 
ඉත්ථන්නාමංබූ්රහි–‘වහොතුඉත්ථන්නාමස්සභරියාඡන්දොසිනීචවභොගොසිනී 

ච…වප.… ඡන්දොසිනී ච මුහුත්තිකා ච, ඡන්දොසිනී ච ධනක්කීතා චා’’’ති. 

පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

බද්ධචක්කංමූලංසංඛිත්තං. 

325. මාතුරක්ඛිතාය මාතා භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, 
ඉත්ථන්නාමංබ්රූහි – ‘වහොතුඉත්ථන්නාමස්සභරියාමුහුත්තිකාචධනක්කීතා 
ච…වප.… මුහුත්තිකා ච ඡන්දොසිනී ච…වප.… මුහුත්තිකා ච ධජාහටා

චා’’’ති. පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

එකමූලකංනිට්ඨිතං. 

දුමූලකම්පිතිමූලකම්පියාෙනෙමූලකංඑෙවමෙකාතබ්බං. 

ඉදංදසමූලකං 

326. මාතුරක්ඛිතාය මාතා භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, 

ඉත්ථන්නාමංබ්රූහි– ‘වහොතුඉත්ථන්නාමස්සභරියාධනක්කීතාචඡන්දොසිනී
චවභොගොසිනීචපටොසිනීච ඔදපත්තතනීචඔභටචුම්බටාචදාසීචභරියාච
කම්මකාරීචභරියාචධජාහටාච මුහුත්තිකාචා’’’ති.පටිග්ගණ්හාතිවීමංසති

පච්චාහරති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

මාතුචක්කංනිට්ඨිතං. 

පිතුරක්ඛිතාය පිතා භික්ඛුං පහිණති…වප.… මාතාපිතුරක්ඛිතාය
මාතාපිතවරො භික්ඛුං පහිණන්ති… භාතුරක්ඛිතාය භාතා භික්ඛුං පහිණති…
භගිනිරක්ඛිතාය භගිනී භික්ඛුං පහිණති… ඤාතිරක්ඛිතාය ඤාතකා භික්ඛුං 

පහිණන්ති… වගොත්තරක්ඛිතාය වගොත්තා [සවගොත්තා (?)] භික්ඛුං
පහිණන්ති… ධම්මරක්ඛිතාය සහධම්මිකා භික්ඛුං පහිණන්ති… සාරක්ඛාය
වයන පරිග්ගහිතාවහොතිවසොභික්ඛුංපහිණති…සපරිදණ්ඩායවයනදණ්වඩො

ඨපිවතොවහොතිවසො භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමංබ්රූහි –
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‘වහොතු ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා ධනක්කීතා’’’ති. පටිග්ගණ්හාති වීමංසති

පච්චාහරති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

සපරිදණ්ඩායවයනදණ්වඩොඨපිවතොවහොතිවසොභික්ඛුංපහිණති– ‘‘ගච්ඡ, 

භන්වත, ඉත්ථන්නාමං බ්රූහි – ‘වහොතු ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා 
ඡන්දොසිනී…වප.… වභොගොසිනී… පටොසිනී… ඔදපත්තතනී…
ඔභටචුම්බටා… දාසී ච භරියා ච… කම්මකාරී ච භරියා ච… ධජාහටා…

මුහුත්තිකා’’’ති.පටිග්ගණ්හාතිවීමංසති පච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

නික්වඛපපදානි. 

327. සපරිදණ්ඩාය වයනදණ්වඩොඨපිවතොවහොති වසොභික්ඛුංපහිණති–

‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං බ්රූහි – ‘වහොතු ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා
ධනක්කීතා ච ඡන්දොසිනී ච…වප.… ධනක්කීතා ච වභොගොසිනී ච… 

ධනක්කීතාචමුහුත්තිකාචා’’’ති.පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්ති 
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ඛණ්ඩචක්කං. 

328. සපරිදණ්ඩාය වයනදණ්වඩොඨපිවතොවහොති වසොභික්ඛුංපහිණති–

‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං බ්රූහි – ‘වහොතු ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා
ඡන්දොසිනී ච වභොගොසිනී ච…වප.… ඡන්දොසිනී ච මුහුත්තිකා ච…
ඡන්දොසිනීචධනක්කීතාචා’’’ති.පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරතිආපත්ති 
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

බද්ධචක්කංමූලංසංඛිත්තං. 

329. සපරිදණ්ඩාය වයනදණ්වඩො, ඨපිවතොවහොති වසොභික්ඛුංපහිණති–

‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං බ්රූහි – ‘වහොතු ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා
මුහුත්තිකා ච ධනක්කීතා ච…වප.… මුහුත්තිකා ච ඡන්දොසිනී ච…වප.…

මුහුත්තිකා ච ධජාහටා චා’’’ති. පටිග්ගණ්හාති වීමංසති පච්චාහරති, ආපත්ති 

සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

එකමූලකංනිට්ඨිතං. 

දුමූලකම්පිතිමූලකම්පියාෙනෙමූලකංඑෙවමෙකාතබ්බං. 

ඉදංදසමූලකං 



විනයපිටකෙ  පාරාජිෙපාළි   ේ ඝාදිකෙෙෙණ් ඩං 
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330. සපරිදණ්ඩාය වයනදණ්වඩොඨපිවතොවහොති වසොභික්ඛුංපහිණති–

‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං බ්රූහි – ‘වහොතු ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා
ධනක්කීතා ච ඡන්දොසිනී ච වභොගොසිනී ච පටොසිනී ච ඔදපත්තතනී ච
ඔභටචුම්බටාචදාසීචභරියාචකම්මකාරීචභරියාචධජාහටාච මුහුත්තිකා

චා’’’ති.පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

දණ්ඩඨපිතචක්කංනිට්ඨිතං. 

මාතුරක්ඛිතා භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං බූ්රහි –
‘වහොමි ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා ධනක්කීතා’’’ති. පටිග්ගණ්හාති වීමංසති 

පච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

මාතුරක්ඛිතා භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං බූ්රහි –
‘වහොමි ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා ඡන්දොසිනී…වප.… වභොගොසිනී…
පටොසිනී… ඔදපත්තතනී…ඔභටචුම්බටා…දාසීචභරියාච…කම්මකාරීච

භරියා ච… ධජාහටා… මුහුත්තිකා’’’ති. පටිග්ගණ්හාති වීමංසති පච්චාහරති, 
ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

නික්වඛපපදානි. 

331. මාතුරක්ඛිතා භික්ඛුංපහිණති– ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමංබ්රූහි–
‘වහොමි ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා ධනක්කීතා ච ඡන්දොසිනී චා’’’ති.

පටිග්ගණ්හාතිවීමංසති පච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

මාතුරක්ඛිතා භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං බ්රූහි –
‘වහොමි ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා ධනක්කීතා ච වභොගොසිනී ච…වප.…
ධනක්කීතා ච පටොසිනී ච…වප.… ධනක්කීතා ච මුහුත්තිකා චා’’’ති. 

පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ඛණ්ඩචක්කං. 

332. මාතුරක්ඛිතාභික්ඛුංපහිණති–‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමංබ්රූහි–
‘වහොමි ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා ඡන්දොසිනී ච වභොගොසිනී ච…වප.…
ඡන්දොසිනී ච මුහුත්තිකා ච… ඡන්දොසිනී ච ධනක්කීතා චා’’’ති. 

පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

බද්ධචක්කංමූලංසංඛිත්තං. 
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මාතුරක්ඛිතා භික්ඛුං පහිණති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං බූ්රහි –
‘වහොමිඉත්ථන්නාමස්සභරියාමුහුත්තිකාචධනක්කීතාච…වප.…මුහුත්තිකා 
ච ඡන්දොසිනී ච…වප.… මුහුත්තිකා ච ධජාහටා චා’’’ති. පටිග්ගණ්හාති

වීමංසති පච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

එකමූලකංනිට්ඨිතං. 

දුමූලකාදීනිපිඑෙවමෙකාතබ්බානි. 

ඉදංදසමූලකං 

333. මාතුරක්ඛිතාභික්ඛුංපහිණති–‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමංබ්රූහි–
‘වහොමි ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා ධනක්කීතා ච ඡන්දොසිනී ච වභොගොසිනී ච
පටොසිනී ච ඔදපත්තතනී ච ඔභටචුම්බටා ච දාසී ච භරියා ච කම්මකාරී ච 

භරියා ච ධජාහටා ච මුහුත්තිකා චා’’’ති. පටිග්ගණ්හාති වීමංසති පච්චාහරති, 
ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

අපරංමාතුරක්ඛිතාචක්කංනිට්ඨිතං. 

පිතුරක්ඛිතා භික්ඛුංපහිණති…වප.… මාතාපිතුරක්ඛිතාභික්ඛුංපහිණති…
භාතුරක්ඛිතාභික්ඛුංපහිණති…භගිනිරක්ඛිතා භික්ඛුංපහිණති…ඤාතිරක්ඛිතා 
භික්ඛුං පහිණති… වගොත්තරක්ඛිතා භික්ඛුං පහිණති… ධම්මරක්ඛිතා භික්ඛුං

පහිණති…සාරක්ඛා භික්ඛුංපහිණති…සපරිදණ්ඩාභික්ඛුංපහිණති–‘‘ගච්ඡ, 

භන්වත, ඉත්ථන්නාමං බූ්රහි– ‘වහොමිඉත්ථන්නාමස්සභරියාධනක්කීතා’’’ති.

පටිග්ගණ්හාතිවීමංසති පච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

සපරිදණ්ඩාභික්ඛුංපහිණති–‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං බූ්රහි–‘වහොමි
ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා ඡන්දොසිනී…වප.… වභොගොසිනී… පටොසිනී… 
ඔදපත්තතනී…ඔභටචුම්බටා… දාසී ච භරියා ච…කම්මකාරී ච භරියා ච…

ධජාහටා… මුහුත්තිකා’’’ති. පටිග්ගණ්හාති වීමංසති පච්චාහරති, ආපත්ති 
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

නික්වඛපපදානි. 

334. සපරිදණ්ඩාභික්ඛුංපහිණති–‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමංබ්රහූි–
‘වහොමි ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා ධනක්කීතා ච ඡන්දොසිනී ච…වප.…

ධනක්කීතාචමුහුත්තිකාචා’’’ති.පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ඛණ්ඩචක්කං. 
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335. සපරිදණ්ඩාභික්ඛුංපහිණති–‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමංබ්රහූි–
‘වහොමි ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා ඡන්දොසිනී ච වභොගොසිනී ච…වප.…
ඡන්දොසිනී ච මුහුත්තිකා ච… ඡන්දොසිනී ච ධනක්කීතා චා’’’ති. 

පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

බද්ධචක්කංමූලංසංඛිත්තං. 

336. සපරිදණ්ඩා භික්ඛුංපහිණති– ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමංබ්රහූි–
‘වහොමිඉත්ථන්නාමස්සභරියාමුහුත්තිකා චධනක්කීතා ච…වප.…මුහුත්තිකා
ච ඡන්දොසිනී ච…වප.… මුහුත්තිකා ච ධජාහටා චා’’’ති. පටිග්ගණ්හාති

වීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

එකමූලකංනිට්ඨිතං. 

දුමූලකාදීනිපිඑෙවමෙකාතබ්බානි. 

ඉදංදසමූලකං 

337. සපරිදණ්ඩා භික්ඛුංපහිණති– ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමංබ්රහූි–
‘වහොමි ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා ධනක්කීතා ච ඡන්දොසිනී ච වභොගොසිනී ච
පටොසිනී ච ඔදපත්තතනී ච ඔභටචුම්බටා ච දාසී ච භරියා ච කම්මකාරී ච

භරියා ච ධජාහටා ච මුහුත්තිකා චා’’’ති. පටිග්ගණ්හාති වීමංසති පච්චාහරති, 

ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

අපරංසපරිදණ්ඩාචක්කංනිට්ඨිතං. 

සබ්බංචක්කවපයයාලංනිට්ඨිතං. 

338. පටිග්ගණ්හාති වීමංසති පච්චාහරති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස.

පටිග්ගණ්හාති වීමංසතිනපච්චාහරති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස.පටිග්ගණ්හාති

නවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස.පටිග්ගණ්හාතිනවීමංසතින

පච්චාහරති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. න පටිග්ගණ්හාති වීමංසති පච්චාහරති, 

ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. න පටිග්ගණ්හාති වීමංසති න පච්චාහරති, ආපත්ති

දුක්කටස්ස.න පටිග්ගණ්හාතිනවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්තිදුක්කටස්ස.න

පටිග්ගණ්හාතින වීමංසතිනපච්චාහරති, අනාපත්ති. 

පුරිවසො සම්බහුවලභික්ඛූආණාවපති – ‘‘ගච්ඡථ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං
ඉත්ථිං වීමංසථා’’ති. සබ්වබ පටිග්ගණ්හන්ති සබ්වබ වීමංසන්ති සබ්වබ

පච්චාහරන්ති, ආපත්තිසබ්වබසංසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 
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පුරිවසො සම්බහුවලභික්ඛූආණාවපති – ‘‘ගච්ඡථ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං
ඉත්ථිං වීමංසථා’’ති. සබ්වබ පටිග්ගණ්හන්ති සබ්වබ වීමංසන්ති එකං 

පච්චාහරාවපන්ති, ආපත්තිසබ්වබසංසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පුරිවසො සම්බහුවලභික්ඛූආණාවපති – ‘‘ගච්ඡථ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං

ඉත්ථිං වීමංසථා’’ති. සබ්වබ පටිග්ගණ්හන්ති, එකං වීමංසාවපත්ො සබ්වබ

පච්චාහරන්ති, ආපත්තිසබ්වබසංසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පුරිවසො සම්බහුවලභික්ඛූආණාවපති – ‘‘ගච්ඡථ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං

ඉත්ථිං වීමංසථා’’ති. සබ්වබ පටිග්ගණ්හන්ති, එකං වීමංසාවපත්ො එකං 

පච්චාහරාවපන්ති, ආපත්තිසබ්වබසංසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පුරිවසො භික්ඛුං ආණාවපති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං ඉත්ථිං

වීමංසා’’ති.පටිග්ගණ්හාතිවීමංසතිපච්චාහරති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පුරිවසො භික්ඛුං ආණාවපති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං ඉත්ථිං

වීමංසා’’ති. පටිග්ගණ්හාති වීමංසති අන්වතොසිං පච්චාහරාවපති, ආපත්ති 
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පුරිවසො භික්ඛුං ආණාවපති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං ඉත්ථිං
වීමංසා’’ති. පටිග්ගණ්හාති අන්වතොසිං වීමංසාවපත්ො අත්තනා පච්චාහරති 

ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පුරිවසො භික්ඛුං ආණාවපති – ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං ඉත්ථි
විමංසා’’ති. පටිග්ගණ්හාති අන්වතොසිං වීමංසාවපති අන්වතොසී වීමංසිත්ො

බහිද්ධාපච්චාහරති, ආපත්තිඋභින්නංථුල්ලච්චයස්ස. 

339. ගච්ඡන්වතො සම්පාවදති, ආගච්ඡන්වතො විසංොවදති, ආපත්ති 
ථුල්ලච්චයස්ස. 

ගච්ඡන්වතො විසංොවදති, ආගච්ඡන්වතො සම්පාවදති, ආපත්ති 

ථුල්ලච්චයස්ස. 

ගච්ඡන්වතො සම්පාවදති, ආගච්ඡන්වතො සම්පාවදති, ආපත්ති 
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ගච්ඡන්වතොවිසංොවදති, ආගච්ඡන්වතොවිසංොවදති, අනාපත්ති. 
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340. අනාපත්ති සඞ්ඝස්ස ො වචතියස්ස ො ගිලානස්ස ො කරණීවයන

ගච්ඡති, උම්මත්තකස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

විනීතෙ  ථුඋද් දානගාථා 

සුත්තා මතාචනික්ඛන්තා, අනිත්ථී ඉත්ථිපණ්ඩකා; 

කලහංකත්ොනසම්වමොදි, සඤ්චරිත්තඤ්චපණ්ඩවකති. 

විනීතෙත්ථු 

341. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො පුරිවසො අඤ්ඤතරං භික්ඛුං 

ආණාවපසි – [ආණාවපති (සයා.ක.)] ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමං ඉත්ථිං

වීමංසා’’ති.වසොගන්ත්ොමනුස්වසපුච්ඡි – ‘‘කහංඉත්ථන්නාමා’’ති? ‘‘සුත්තා, 

භන්වත’’ති. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි – ‘‘භගෙතා සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං, 

කච්චි නු වඛො අහං සඞ්ඝාදිවසසං ආපත්තිං ආපන්වනො’’ති? භගෙවතො

එතමත්ථං ආවරොවචසි. ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො පුරිවසො අඤ්ඤතරං භික්ඛුං

ආණාවපසි– ‘‘ගච්ඡ, භන්වත, ඉත්ථන්නාමංඉත්ථිංවීමංසා’’ති.වසොගන්ත්ො

මනුස්වස පුච්ඡි – ‘‘කහං ඉත්ථන්නාමා’’ති? ‘‘මතා, භන්වත’’ති…වප.…

‘‘නික්ඛන්තා, භන්වත’’ති… ‘‘අනිත්ථී, භන්වත’’ති… ‘‘ඉත්ථිපණ්ඩකා, 

භන්වත’’ති. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 

සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතරා ඉත්ථී සාමිවකන සහ භණ්ඩිත්ො
මාතුඝරං අගමාසි. කුලූපවකො භික්ඛු සම්වමොදනීයං අකාසි. තස්ස කුක්කුච්චං

අවහොසි…වප.… ‘‘අලංෙචනීයා, භික්ඛූ’’ති? ‘‘නාලංෙචනීයා, භගො’’ති.

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, නාලංෙචනීයායා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො භික්ඛු පණ්ඩවක සඤ්චරිත්තං 

සමාපජ්ජි. තස්ස කුක්කුච්චං අවහොසි…වප.… ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛු, 

සඞ්ඝාදිවසසස්ස; ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

සඤ්චරිත්තසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංපඤ්චමං. 
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6. කුටිොරසික් ඛාපදං 

342. වතන සමවයන බුද්වධො භගො රාජගවහ විහරති වෙළුෙවන
කලන්දකනිොවප.වතනවඛොපනසමවයනආළෙකාභික්ඛූ සඤ්ඤාචිකාවයො
කුටිවයො කාරාවපන්ති අස්සාමිකාවයො අත්තුද්වදසිකාවයො අප්පමාණකාවයො. 
තාවයොනනිට්ඨානංගච්ඡන්ති.වතයාචනබහුලාවිඤ්ඤත්තිබහුලාවිහරන්ති–

‘‘පුරිසං වදථ, පුරිසත්ථකරං වදථ, වගොණං වදථ, සකටං වදථ, ොසිං වදථ, 

පරසුං වදථ, කුඨාරිං වදථ, කුදාලං වදථ, නිඛාදනං වදථ, ෙල්ලිං වදථ, වෙළුං

වදථ, මුඤ්ජං වදථ, පබ්බජං වදථ, තිණං වදථ, මත්තිකං වදථා’’ති. මනුස්සා
උපද්දුතා යාචනාය උපද්දුතා විඤ්ඤත්තියා භික්ඛූ දිස්ො උබ්බිජ්ජන්තිපි
උත්තසන්තිපිපලායන්තිපිඅඤ්වඤනපිගච්ඡන්ති අඤ්වඤනපිමුඛංකවරොන්ති

ද්ොරම්පිථවකන්ති, ගාවිම්පිදිස්ොපලායන්ති භික්ඛූති මඤ්ඤමානා. 

අථ වඛො ආයස්මා මහාකස්සවපො රාජගවහ ෙස්සංවුට්වඨො වයන ආළවී
වතන පක්කාමි. අනුපුබ්වබන වයන ආළවී තදෙසරි. තත්ර සුදං ආයස්මා
මහාකස්සවපො ආළවියං විහරති අග්ගාළවෙ වචතිවය. අථ වඛො ආයස්මා
මහාකස්සවපො පුබ්බණ්හසමයංනිොවසත්ොපත්තචීෙරමාදායආළවිංපිණ්ඩාය
පාවිසි. මනුස්සා ආයස්මන්තං මහාකස්සපං පස්සිත්ො උබ්බිජ්ජන්තිපි 
උත්තසන්තිපිපලායන්තිපිඅඤ්වඤනපිගච්ඡන්තිඅඤ්වඤනපිමුඛංකවරොන්ති 

ද්ොරම්පි ථවකන්ති. අථ වඛො ආයස්මා මහාකස්සවපො ආළවියං පිණ්ඩාය
චරිත්ො පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතප්පටික්කන්වතො භික්ඛූ ආමන්වතසි –

‘‘පුබ්බායං, ආවුවසො, ආළවී සුභික්ඛා අවහොසි සුලභපිණ්ඩා සුකරා උඤ්වඡන

පග්ගවහනයාවපතුං; එතරහිපනායං ආළවීදුබ්භික්ඛාදුල්ලභපිණ්ඩා, නසුකරා

උඤ්වඡනපග්ගවහනයාවපතුං.වකොනුවඛො, ආවුවසො, වහතුවකොපච්චවයො, 

වයනායං ආළවී දුබ්භික්ඛා දුල්ලභපිණ්ඩා, න සුකරා උඤ්වඡන පග්ගවහන

යාවපතු’’න්ති? අථ වඛො වත භික්ඛූ ආයස්මවතො මහාකස්සපස්ස එතමත්ථං 
ආවරොවචසුං. 

343. අථවඛොභගොරාජගවහයථාභිරන්තංවිහරිත්ොවයනආළවීවතන 
චාරිකංපක්කාමි.අනුපුබ්වබනචාරිකංචරමාවනොවයනආළවීතදෙසරි.තත්ර
සුදං භගො ආළවියං විහරති අග්ගාළවෙ වචතිවය. අථ වඛො ආයස්මා

මහාකස්සවපො වයන භගො වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො භගෙන්තං
අභිොවදත්ො එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්වනො වඛො ආයස්මා
මහාකස්සවපො භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසි. අථ වඛො භගො එතස්මිං
නිදාවනඑතස්මිං පකරවණභික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපාතාවපත්ොආළෙවකභික්ඛූ 

පටිපුච්ඡි – ‘‘සච්චං තර තුම්වහ, භික්ඛවෙ, සඤ්ඤාචිකාවයො කුටිවයො

කාරාවපථ අස්සාමිකාවයො අත්තුද්වදසිකාවයො අප්පමාණකාවයො. තාවයො න 
නිට්ඨානං ගච්ඡන්ති. වත තුම්වහ යාචනබහුලා විඤ්ඤත්තිබහුලා විහරථ –
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පටුන 

‘පුරිසං වදථ පුරිසත්ථකරං වදථ…වප.… තිණං වදථ මත්තිකං වදථා’ති.
මනුස්සා උපද්දුතා යාචනාය උපද්දුතා විඤ්ඤත්තියා භික්ඛූ දිස්ො
උබ්බිජ්ජන්තිපිඋත්තසන්තිපි පලායන්තිපිඅඤ්වඤනපිගච්ඡන්තිඅඤ්වඤනපි

මුඛං කවරොන්ති ද්ොරම්පි ථවකන්ති, ගාවිම්පි දිස්ො පලායන්ති භික්ඛූති

මඤ්ඤමානා’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහි බුද්වධො භගො…වප.…

‘‘කථඤ්හි නාම තුම්වහ, වමොඝපුරිසා, සංයාචිකාවයො කුටිවයො කාරාවපස්සථ
අස්සාමිකාවයො අත්තුද්වදසිකාවයො අප්පමාණකාවයො! තාවයො න නිට්ඨානං
ගච්ඡන්ති.වතතුම්වහයාචනබහුලාවිඤ්ඤත්තිබහුලා විහරිස්සථ–‘පුරිසංවදථ
පුරිසත්ථකරං වදථ…වප.… තිණං වදථ මත්තිකං වදථා’ති! වනතං 

වමොඝපුරිසා, අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.…’’ විගරහිත්ො ධම්මිං කථං
කත්ොභික්ඛූ ආමන්වතසි– 

344. ‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛවෙ, ද්වෙ භාතවරො ඉසවයො ගඞ්ගං නදිං

උපනිස්සායවිහරිංසු.අථවඛො, භික්ඛවෙ, මණකණ්වඨො නාගරාජාගඞ්ගංනදිං

උත්තරිත්ො වයන කනිට්වඨො ඉසි වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො කනිට්ඨං
ඉසිං සත්තක්ඛත්තුං වභොවගහි පරික්ඛිපිත්ො උපරිමුද්ධනි මහන්තං  ණං

කරිත්ො අට්ඨාසි. අථ වඛො, භික්ඛවෙ, කනිට්වඨො ඉසි තස්ස නාගස්ස භයා 
තවසො අවහොසි ලූවඛො දුබ්බණ්වණො උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජාවතො

ධමනිසන්ථතගත්වතො.අද්දස වඛො, භික්ඛවෙ, වජට්වඨොඉසිකනිට්ඨංඉසිංතසං
ලූඛං දුබ්බණ්ණං උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජාතං ධමනිසන්ථතගත්තං. දිස්ොන

කනිට්ඨං ඉසිං එතදවෙොච – ‘‘තස්ස ත්ෙං, වභො, තවසො ලූවඛො දුබ්බණ්වණො

උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජාවතො ධමනිසන්ථතගත්වතො’’ති? ‘‘ඉධ, වභො, 

මණකණ්වඨො නාගරාජා ගඞ්ගං නදිං උත්තරිත්ො වයනාහං වතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්ො මං සත්තක්ඛත්තුං වභොවගහි පරික්ඛිපිත්ො උපරිමුද්ධනි

මහන්තං ණංකරිත්ොඅට්ඨාසි.තස්සාහං, වභො, නාගස්සභයා [භයාම්හි(සී.)] 
තවසො ලූවඛො දුබ්බණ්වණො උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජාවතො

ධමනිසන්ථතගත්වතො’’ති. ‘‘ඉච්ඡසි පන ත්ෙං, වභො, තස්ස නාගස්ස

අනාගමන’’න්ති? ‘‘ඉච්ඡාමහං, වභො, තස්ස නාගස්ස අනාගමන’’න්ති. ‘‘අපි

පන ත්ෙං, වභො, තස්ස නාගස්ස තඤ්චි පස්සසී’’ති? ‘‘පස්සාමහං, වභො, 

මණමස්ස [මණස්ස(සී.ක.)] කණ්වඨපිලන්ධන’’න්ති.‘‘වතනහිත්ෙං, වභො, 

තංනාගංමණංයාච–‘මණංවම, වභො, වදහි; මණනාවමඅත්වථො’’’ති. 

අථවඛො, භික්ඛවෙ, මණකණ්වඨොනාගරාජාගඞ්ගංනදිංඋත්තරිත්ො වයන

කනිට්වඨොඉසිවතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ොඑකමන්තං අට්ඨාසි.එකමන්තං

ඨිතං වඛො, භික්ඛවෙ, මණකණ්ඨං නාගරාජානං කනිට්වඨො ඉසි එතදවෙොච –

‘‘මණං වම, වභො, වදහි; මණනා වම අත්වථො’’ති. අථ වඛො, භික්ඛවෙ, 

මණකණ්වඨොනාගරාජා – ‘භික්ඛුමණංයාචති, භික්ඛුස්සමණනාඅත්වථො’ති 
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ඛිප්පඤ්වඤෙඅගමාසි.දුතියම්පිවඛො, භික්ඛවෙ, මණකණ්වඨොනාගරාජාගඞ්ගං

නදිං උත්තරිත්ොවයනකනිට්වඨොඉසිවතනුපසඞ්කමි.අද්දස වඛො, භික්ඛවෙ, 

කනිට්වඨො ඉසි මණකණ්ඨං නාගරාජානං දූරවතොෙ ආගච්ඡන්තං. දිස්ොන 

මණකණ්ඨංනාගරාජානං එතදවෙොච – ‘‘මණං වම, වභො, වදහි; මණනා වම

අත්වථො’’ති. අථ වඛො, භික්ඛවෙ, මණකණ්වඨො නාගරාජා – ‘‘භික්ඛු මණං

යාචති, භික්ඛුස්ස මණනා අත්වථො’’ති තවතොෙ පටිනිෙත්ති. තතියම්පි වඛො, 

භික්ඛවෙ, මණකණ්වඨො නාගරාජා ගඞ්ගං නදිං උත්තරති. අද්දස වඛො, 

භික්ඛවෙ, කනිට්වඨොඉසිමණකණ්ඨංනාගරාජානංගඞ්ගංනදිං උත්තරන්තං.

දිස්ොන මණකණ්ඨං නාගරාජානං එතදවෙොච – ‘‘මණං වම, වභො, වදහි; 

මණනාවම අත්වථො’’ති.අථවඛො, භික්ඛවෙ, මණකණ්වඨොනාගරාජාකනිට්ඨං

ඉසිංගාථාහිඅජ්ෙභාසි – 

[ජා.1.3.7මණකණ්ඨජාතවකපි] ‘‘මමන්නපානං විපුලංඋළාරං, 

උප්පජ්ජතීමස්සමණස්සවහතු; 

තංවතනදස්සංඅතියාචවකොසි; 
නචාපිවතඅස්සමමාගමිස්සං. 

[ජා.1.3.8මණකණ්ඨජාතවකපි] ‘‘සුසූයථා සක්ඛරවධොතපාණී; 

තාවසසි මංවසලමායාචමාවනො; 

තංවතනදස්සංඅතියාචවකොසි; 

නචාපිවතඅස්සමමාගමිස්ස’’න්ති. 

අථ වඛො, භික්ඛවෙ, මණකණ්වඨො නාගරාජා – ‘‘භික්ඛු මණං යාචති, 
භික්ඛුස්ස මණනා අත්වථො’’ති පක්කාමි. තථා පක්කන්වතොෙ 

[තදාපක්කන්වතොෙ (ක.)] අවහොසි, න පුන පච්චාගඤ්ඡි. අථ වඛො, භික්ඛවෙ, 
කනිට්වඨො ඉසි තස්සනාගස්ස දස්සනීයස්ස අදස්සවනන භිවයයොවසොමත්තාය 

තවසො අවහොසි ලූවඛො දුබ්බණ්වණො, උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජාවතො

ධමනිසන්ථතගත්වතො. අද්දස වඛො, භික්ඛවෙ, වජට්වඨො ඉසි කනිට්ඨං ඉසිං
භිවයයොවසොමත්තාය තසං ලූඛං දුබ්බණ්ණං උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජාතං

ධමනිසන්ථතගත්තං.දිස්ොනකනිට්ඨංඉසිංඑතදවෙොච– ‘‘තස්සත්ෙං, වභො, 
භිවයයොවසොමත්තාය තවසො ලූවඛො දුබ්බණ්වණො උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජාවතො

ධමනිසන්ථතගත්වතො’’ති? ‘‘තස්සාහං, වභො, නාගස්ස දස්සනීයස්ස
අදස්සවනන භිවයයොවසොමත්තාය තවසො ලූවඛො දුබ්බණ්වණො 

උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජාවතො ධමනිසන්ථතගත්වතො’’ති. අථ වඛො, භික්ඛවෙ, 
වජට්වඨොඉසි කනිට්ඨංඉසිංගාථායඅජ්ෙභාසි– 

[ජා.1.3.9මණකණ්ඨජාතවකපි] ‘‘න තංයාවචයස්සපියංජිගීවස, 

විවදස්වසො [වදස්වසො(සී.), වදස්වසොච (සයා.)] වහොතිඅතියාචනාය; 
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නාවගො මණංයාචිවතොබ්රාහ්මවණන; 
අදස්සනඤ්වඤෙතදජ්ෙගමා’’ති. 

වතසඤ්හිනාම, භික්ඛවෙ, තිරච්ඡානගතානංපාණානංඅමනාපාභවිස්සති 

යාචනාඅමනාපාවිඤ්ඤත්ති.තමඞ්ගං [තමඞ්ග(සී.)] පන මනුස්සභූතානං! 

345. ‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛවෙ, අඤ්ඤතවරො භික්ඛු හිමෙන්තපස්වස විහරති

අඤ්ඤතරස්මිං ෙනසණ්වඩ. තස්ස වඛො, භික්ඛවෙ, ෙනසණ්ඩස්ස අවිදූවර

මහන්තංනින්නංපල්ලලං.අථවඛො, 

ොසායඋපගච්ඡති.අථවඛො, භික්ඛවෙ, වසොභික්ඛුතස්ස සකුණසඞ්ඝස්ස

සද්වදන උබ්බාළ්වහො වයනාහං වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො මං 

අභිොවදත්ොඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්නංවඛොඅහං, භික්ඛවෙ, තං

භික්ඛුං එතදවෙොච – ‘කච්චි, භික්ඛු, ඛමනීයං කච්චි යාපනීයං කච්චිසි 

අප්පතලමවථන අද්ධානං ආගවතො? කුවතො ච ත්ෙං, භික්ඛු, ආගච්ඡසී’ති? 

‘ඛමනීයං, භගො, යාපනීයං, භගො.අප්පතලමවථනචාහං, භන්වත, අද්ධානං

ආගවතො. අත්ථි, භන්වත, හිමෙන්තපස්වසමහාෙනසණ්වඩො.තස්සවඛො පන, 

භන්වත, ෙනසණ්ඩස්සඅවිදූවරමහන්තං නින්නංපල්ලලං.අථවඛො, භන්වත, 
මහාසකුණසඞ්වඝො තස්මිං පල්ලවල දිෙසං වගොචරං චරිත්ො සායං තං

ෙනසණ්ඩං ොසාය උපගච්ඡති. තවතො අහං, භගො, ආගච්ඡාමි – තස්ස 

සකුණසඞ්ඝස්ස සද්වදන උබ්බාළ්වහො’ති. ‘ඉච්ඡසි පන ත්ෙං, භික්ඛු, තස්ස 

සකුණසඞ්ඝස්ස අනාගමන’න්ති? ‘ඉච්ඡාමහං, භගො, තස්ස සකුණසඞ්ඝස්ස

අනාගමන’න්ති. ‘වතන හි ත්ෙං, භික්ඛු, තත්ථ ගන්ත්ො තං ෙනසණ්ඩං 
අජ්වෙොගාවහත්ො රත්තියා පඨමං යාමං තික්ඛත්තුං සද්දමනුස්සාවෙහි –

සුණන්තු වම, වභොන්වතො සකුණා, යාෙතිකා ඉමස්මිං ෙනසණ්වඩ ොසං

උපගතා, පත්වතනවමඅත්වථො.එවකකං වම, වභොන්වතො, පත්තං දදන්තූ’ති.
රත්තියා මජ්ඣිමං යාමං… රත්තියා පච්ඡිමං යාමං තික්ඛත්තුං

සද්දමනුස්සාවෙහි – ‘සුණන්තු වම, වභොන්වතො සකුණා, යාෙතිකා ඉමස්මිං

ෙනසණ්වඩොසංඋපගතා, පත්වතනවමඅත්වථො.එවකකංවම, වභොන්වතො, 
පත්තංදදන්තූ’ති. 

‘‘අථ වඛො, භික්ඛවෙ, වසො භික්ඛු තත්ථ ගන්ත්ො තං ෙනසණ්ඩං
අජ්වෙොගාවහත්ො රත්තියා පඨමං යාමං තික්ඛත්තුං සද්දමනුස්සාවෙසි –

‘සුණන්තු වම, වභොන්වතො සකුණා, යාෙතිකා ඉමස්මිං ෙනසණ්වඩ ොසං 

උපගතා, පත්වතනවමඅත්වථො.එවකකංවම, වභොන්වතො, පත්තං දදන්තූ’ති.
රත්තියාමජ්ඣිම යාමං…රත්තියාපච්ඡිමංයාමංතික්ඛත්තුංසද්දමනුස්සාවෙසි

– ‘සුණන්තු වම, වභොන්වතො සකුණා, යාෙතිකා ඉමස්මිං ෙනසණ්වඩ ොසං

උපගතා, පත්වතනවමඅත්වථො.එවකකං වම, වභොන්වතො, පත්තං දදන්තූ’ති.
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අථ වඛො, භික්ඛවෙ, වසො සකුණසඞ්වඝො – ‘භික්ඛු පත්තං යාචති භික්ඛුස්ස
පත්වතනඅත්වථො’තිතම්හාෙනසණ්ඩාපක්කාමි.තථාපක්කන්වතොෙ අවහොසි

න පුන පච්චාගඤ්ඡි. වතසඤ්හි නාම, භික්ඛවෙ, තිරච්ඡානගතානං පාණානං
අමනාපා භවිස්සති යාචනා අමනාපා විඤ්ඤත්ති. තමඞ්ගං පන
මනුස්සභූතානං’’! 

346. ‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛවෙ, රට්ඨපාලස්ස කුලපුත්තස්ස පිතා රට්ඨපාලං
කුලපුත්තං ගාථායඅජ්ෙභාසි– 

‘අපාහංවතනජානාමි, රට්ඨපාලබහූජනා; 

[ජා.1.7.54] වතමංසඞ්ගම්ම යාචන්ති, කස්මාමංත්ෙංනයාචසී’ති. 

[ජා.1.7.55] ‘යාචවකොඅප්පිවයොවහොති, යාචං අදදමප්පිවයො; 

තස්මාහංතංනයාචාමි, මාවමවිවදස්සනාඅහූ’ති. 

‘‘වසො හි නාම, භික්ඛවෙ, රට්ඨපාවලො කුලපුත්වතො සකං පිතරං එෙං 
ෙක්ඛති.තමඞ්ගංපනජවනොජනං! 

347. ‘‘ගිහීනං, භික්ඛවෙ, දුස්සංහරානි වභොගානිසම්භතානිපි දුරක්ඛියානි. 

තත්ථ නාම තුම්වහ, වමොඝපුරිසා, එෙං දුස්සංහවරසු වභොවගසු සම්භවතසුපි

දුරක්ඛිවයසු යාචනබහුලා විඤ්ඤත්තිබහුලා විහරිස්සථ – ‘පුරිසං වදථ, 

පුරිසත්ථකරංවදථ, වගොණංවදථ, සකටංවදථ, ොසිංවදථ, පරසුංවදථ, කුඨාරිං

වදථ, කුදාලං වදථ, නිඛාදනං වදථ, ෙල්ලිං වදථ, වෙළුං වදථ, මුඤ්ජං වදථ, 

පබ්බජං වදථ, තිණං වදථ, මත්තිකං වදථා’’ති! වනතං, වමොඝපුරිසා, 

අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.… එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, ඉමං සික්ඛාපදං

උද්දිවසයයාථ – 

348. ‘‘ෙඤ ්ඤාචිොය පන භික් ඛුනා කුටිං ොරයමාකනන අේ ොමිෙං 

අ  තුද් කදෙං පමාණිො ොකරතබ් බා. තත්රිදං පමාණං – දීඝකෙො ද් ොදෙ 

විද  ථිකයො, සුගතවිද  ථියා; තිරියං ෙ  ත් තරා. භික් ඛූ අභිකනතබ් බා 

ෙ  ථුකදෙනාය. කතහි භික් ඛූහි ෙ  ථු කදකෙතබ් බං – අනාරම් භං [අනාරබ් භං 

(ෙ.)] ෙපරික් ෙමනං. ොරම් කභ [ොරබ් කභ (ෙ.)] කච භික් ඛු ෙ  ථුෙ ්මිං 

අපරික් ෙමකන ෙඤ් ඤාචිොය කුටිං ොකරයය, භික් ඛූ ො අනභිකනයය 

ෙ  ථුකදෙනාය, පමාණං ො අතික් ොකමයය, ේ ඝාදිකෙකෙො’’ති. 

349. ෙඤ ්ඤාචිො නාමසයංයාචිත්ො පුරිසම්පිපුරිසත්ථකරම්පිවගොණම්පි
සකටම්පිොසිම්පිපරසුම්පිකුඨාරිම්පි කුදාලම්පිනිඛාදනම්පිෙල්ලිම්පිවෙළුම්පි
මුඤ්ජම්පිපබ්බජම්පිතිණම්පි මත්තිකම්පි. 
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කුටි නාමඋල්ලිත්තාොවහොතිඅෙලිත්තා ොඋල්ලිත්තාෙලිත්තාො. 

ොරයමාකනනාතිකවරොන්වතොොකාරාවපන්වතො ො. 

අේ ොමිෙන්තිනඅඤ්වඤොවකොචිසාමිවකො වහොති, ඉත්ථීො පුරිවසොො
ගහට්වඨොොපබ්බජිවතොො. 

අ  තුද් කදෙන්තිඅත්තවනොඅත්ථාය. 

පමාණිො ොකරතබ් බා. තත්රිදං පමාණං – දීඝකෙො ද් ොදෙ විද  ථිකයො, 

සුගතවිද  ථියාතිබාහිරිවමනමාවනන. 

තිරියං ෙ  ත් තරාතිඅබ්භන්තරිවමන මාවනන. 

භික් ඛූ අභිකනතබ් බා ෙ  ථුකදෙනායාති වතන කුටිකාරවකන භික්ඛුනා
කුටිෙත්ථුංවසොවධත්ොසඞ්ඝංඋපසඞ්කමිත්ොඑකංසං උත්තරාසඞ්ගංකරිත්ො
වුඩ්ොනං භික්ඛූනං පාවද ෙන්දිත්ො උක්කුටිකං නිසීදිත්ො අඤ්ජලිං

පග්ගවහත්ො එෙමස්ස ෙචනීවයො – ‘‘අහං, භන්වත, සඤ්ඤාචිකාය කුටිං

කත්තුකාවමො අස්සාමිකං අත්තුද්වදසං. වසොහං, භන්වත, සඞ්ඝං
කුටිෙත්ථුඔවලොකනං යාචාමී’’ති. දුතියම්පි යාචිතබ්බා. තතියම්පි යාචිතබ්බා.

සවච සබ්වබොසඞ්වඝොඋස්සහති කුටිෙත්ථුංඔවලොවකතුං, සබ්වබනසඞ්වඝන

ඔවලොවකතබ්බං.වනොවචසබ්වබොසඞ්වඝොඋස්සහති කුටිෙත්ථුංඔවලොවකතුං, 
වයතත්ථවහොන්තිභික්ඛූබයත්තාපටිබලාසාරම්භං අනාරම්භංසපරික්කමනං

අපරික්කමනංජානිතුංවතයාචිත්ොසම්මන්නිතබ්බා.එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, 

සම්මන්නිතබ්බා.බයත්වතනභික්ඛුනාපටිබවලනසඞ්වඝොඤාවපතබ්වබො – 

350. ‘‘සුණාතු වම, භන්වත, සඞ්වඝො. අයං ඉත්ථන්නාවමො භික්ඛු
සඤ්ඤාචිකාය කුටිං කත්තුකාවමො අස්සාමිකං අත්තුද්වදසං. වසො සඞ්ඝං

කුටිෙත්ථුඔවලොකනං යාචති. යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්වඝො
ඉත්ථන්නාමඤ්ච ඉත්ථන්නාමඤ්ච භික්ඛූ සම්මන්වනයය ඉත්ථන්නාමස්ස
භික්ඛුවනොකුටිෙත්ථුං ඔවලොවකතුං.එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතුවම, භන්වත, සඞ්වඝො.අයංඉත්ථන්නාවමොභික්ඛු සඤ්ඤාචිකාය
කුටිංකත්තුකාවමොඅස්සාමිකංඅත්තුද්වදසං.වසොසඞ්ඝං කුටිෙත්ථුඔවලොකනං
යාචති. සඞ්වඝො ඉත්ථන්නාමඤ්ච ඉත්ථන්නාමඤ්ච භික්ඛූ සම්මන්නති
ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුවනො කුටිෙත්ථුං ඔවලොවකතුං. යස්සායස්මවතො ඛමති 

ඉත්ථන්නාමස්ස ච ඉත්ථන්නාමස්ස ච භික්ඛූනං සම්මුති [සම්මති (සයා.)] 

ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුවනො කුටිෙත්ථුං ඔවලොවකතුං, වසො තුණ්හස්ස; යස්ස

නක්ඛමති, වසොභාවසයය. 



විනයපිටකෙ  පාරාජිෙපාළි   ේ ඝාදිකෙෙෙණ් ඩං 

212 

පටුන 

‘‘සම්මතා සඞ්වඝන ඉත්ථන්නාවමො ච ඉත්ථන්නාවමො ච භික්ඛූ 

ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුවනො කුටිෙත්ථුං ඔවලොවකතුං. ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මා

තුණ්හී, එෙවමතංධාරයාමී’’ති. 

351. වතහිසම්මවතහිභික්ඛූහිතත්ථගන්ත්ොකුටිෙත්ථු ඔවලොවකතබ්බං, 
සාරම්භං අනාරම්භං සපරික්කමනං අපරික්කමනං ජානිතබ්බං. සවච සාරම්භං 

වහොති අපරික්කමනං, ‘මා ඉධ කරී’ති ෙත්තබ්වබො. සවච අනාරම්භං වහොති

සපරික්කමනං, සඞ්ඝස්ස ආවරොවචතබ්බං – ‘අනාරම්භං සපරික්කමන’න්ති.
වතන කුටිකාරවකනභික්ඛුනාසඞ්ඝංඋපසඞ්කමිත්ො එකංසංඋත්තරාසඞ්ගං
කරිත්ො වුඩ්ොනං භික්ඛූනං පාවද ෙන්දිත්ො උක්කුටිකං නිසීදිත්ො අඤ්ජලිං 

පග්ගවහත්ො එෙමස්ස ෙචනීවයො – ‘‘අහං, භන්වත, සඤ්ඤාචිකාය කුටිං

කත්තුකාවමො අස්සාමිකං අත්තුද්වදසං. වසොහං, භන්වත, සඞ්ඝං 
කුටිෙත්ථුවදසනං යාචාමී’’ති. දුතියම්පි යාචිතබ්බා. තතියම්පි යාචිතබ්බා. 
බයත්වතනභික්ඛුනාපටිබවලනසඞ්වඝොඤාවපතබ්වබො– 

352. ‘‘සුණාතු වම, භන්වත, සඞ්වඝො. අයං ඉත්ථන්නාවමො භික්ඛු 
සඤ්ඤාචිකාය කුටිං කත්තුකාවමො අස්සාමිකං අත්තුද්වදසං. වසො සඞ්ඝං

කුටිෙත්ථුවදසනං යාචති.යදිසඞ්ඝස්සපත්තකල්ලං, සඞ්වඝොඉත්ථන්නාමස්ස
භික්ඛුවනොකුටිෙත්ථුං වදවසය්ය.එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු වම, භන්වත, සඞ්වඝො.අයං ඉත්ථන්නාවමොභික්ඛුසඤ්ඤාචිකාය
කුටිං කත්තුකාවමො අස්සාමිකං අත්තුද්වදසං. වසො සඞ්ඝං කුටිෙත්ථුවදසනං
යාචති. සඞ්වඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුවනො කුටිෙත්ථුං වදවසති.

යස්සායස්මවතොඛමතිඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුවනො කුටිෙත්ථුස්සවදසනා, වසො

තුණ්හස්ස; යස්සනක්ඛමති, වසොභාවසයය. 

‘‘වදසිතංසඞ්වඝනඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුවනොකුටිෙත්ථු.ඛමති සඞ්ඝස්ස, 

තස්මාතුණ්හී, එෙවමතංධාරයාමී’’ති. 

353. ොරම් භං නාම තපිල්ලිකානං ො ආසවයො වහොති, උපචිකානං ො

ආසවයො වහොති, උන්දුරානං ො ආසවයො වහොති, අහීනං ො ආසවයො වහොති, 

විච්ඡිකානං ො ආසවයො වහොති, සතපදීනං ො ආසවයො වහොති, හත්ථීනං ො 

ආසවයො වහොති, අස්සානං ො ආසවයො වහොති, සීහානං ො ආසවයො වහොති, 

බයග්ඝානංොආසවයොවහොති, දීපීනංොආසවයොවහොති, අච්ඡානංොආසවයො

වහොති, තරච්ඡානං ො ආසවයො වහොති, වයසං වකසඤ්චි තිරච්ඡානගතානං

පාණානංආසවයොවහොති, පුබ්බණ්ණනිස්සිතංොවහොති, අපරණ්ණනිස්සිතංො

වහොති, අබ්භාඝාතනිස්සිතං ො වහොති, ආඝාතනනිස්සිතං ො වහොති, 

සුසානනිස්සිතං ො වහොති, උයයානනිස්සිතං ො වහොති, රාජෙත්ථුනිස්සිතං ො
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වහොති, හත්ථිසාලානිස්සිතං ො වහොති, අස්සසාලානිස්සිතං ො වහොති, 

බන්ධනාගාරනිස්සිතංො වහොති, පානාගාරනිස්සිතංොවහොති, සූනනිස්සිතංො

වහොති, රච්ඡානිස්සිතං ො වහොති, චච්චරනිස්සිතං ො වහොති, සභානිස්සිතං ො

වහොති, සංසරණනිස්සිතං ො [සඤ්චරණනිස්සිතං ො (ක.)] වහොති. එතං
සාරම්භංනාම. 

අපරික් ෙමනං නාම න සක්කා වහොති යථායුත්වතන සකවටන
අනුපරිගන්තුංසමන්තානිස්වසණයාඅනුපරිගන්තුං.එතං අපරික්කමනංනාම. 

අනාරම් භං නාමන තපිල්ලිකානං ොආසවයො වහොති, නඋපචිකානං ො

ආසවයො වහොති, න උන්දුරානං ො ආසවයො වහොති, න අහීනං ො ආසවයො

වහොති, න විච්ඡිකානං ො ආසවයො වහොති, න සතපදීනං ො ආසවයො
වහොති…වප.…න සංසරණනිස්සිතංොවහොති.එතංඅනාරම්භංනාම. 

ෙපරික් ෙමනං නාම සක්කාවහොතියථායුත්වතනසකවටනඅනුපරිගන්තුං, 
සමන්තානිස්වසණයාඅනුපරිගන්තුං. එතංසපරික්කමනංනාම. 

ෙඤ ්ඤාචිො නාම සයං යාචිත්ො පුරිසම්පි පුරිසත්ථකරම්පි…වප.…

මත්තිකම්පි. 

කුටි නාමඋල්ලිත්තාොවහොතිො අෙලිත්තාොඋල්ලිත්තාෙලිත්තාො. 

ොකරයයාතිකවරොතිොකාරාවපතිො. 

භික් ඛූ ො අනභිකනයය, ෙ  ථුකදෙනාය පමාණං ො අතික් ොකමයයාති

ඤත්තිදුතිවයන කම්වමන කුටිෙත්ථුං න වදසාවපත්ො, ආයාමවතො ො
විත්ථාරවතො ො අන්තමවසො වකසග්ගමත්තම්පි අතික්කාවමත්ො කවරොති ො

කාරාවපති ො, පවයොවගපවයොවග දුක්කටං. එකංපිණ්ඩංඅනාගවතආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්ස.තස්මිං පිණ්වඩආගවතආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ේ ඝාදිකෙකෙොති…වප.…වතනපිවුච්චති සඞ්ඝාදිවසවසොති. 

354. භික්ඛු කුටිං කවරොති අවදසිතෙත්ථුකං සාරම්භං අපරික්කමනං, 
ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසන ද්වින්නං දුක්කටානං. භික්ඛු කුටිං කවරොති

අවදසිතෙත්ථුකං සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසන

දුක්කටස්ස. භික්ඛු කුටිං කවරොති අවදසිතෙත්ථුකං අනාරම්භං අපරික්කමනං, 
ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසන දුක්කටස්ස. භික්ඛු කුටිං කවරොති අවදසිතෙත්ථුකං

අනාරම්භංසපරික්කමනං, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 
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355. භික්ඛුකුටිංකවරොතිවදසිතෙත්ථුකංසාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති
ද්වින්නං දුක්කටානං. භික්ඛු කුටිං කවරොති වදසිතෙත්ථුකං සාරම්භං

සපරික්කමනං, ආපත්ති දුක්කටස්ස. භික්ඛු කුටිං කවරොති වදසිතෙත්ථුකං

අනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති දුක්කටස්ස. භික්ඛු කුටිං කවරොති

වදසිතෙත්ථුකංඅනාරම්භංසපරික්කමනං, අනාපත්ති. 

භික්ඛු කුටිංකවරොතිපමාණාතික්කන්තං සාරම්භංඅපරික්කමනං, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසවසනද්වින්නංදුක්කටානං.භික්ඛුකුටිං කවරොතිපමාණාතික්කන්තං

සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසන දුක්කටස්ස. භික්ඛු කුටිං

කවරොති පමාණාතික්කන්තං අනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති 
සඞ්ඝාදිවසවසන දුක්කටස්ස. භික්ඛු කුටිං කවරොති පමාණාතික්කන්තං

අනාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

භික්ඛු කුටිංකවරොතිපමාණකංසාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්තිද්වින්නං

දුක්කටානං.භික්ඛුකුටිංකවරොතිපමාණකංසාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති

දුක්කටස්ස.භික්ඛුකුටිංකවරොතිපමාණකංඅනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති

දුක්කටස්ස. භික්ඛු කුටිං කවරොති පමාණකං අනාරම්භං සපරික්කමනං, 
අනාපත්ති. 

භික්ඛු කුටිං කවරොති අවදසිතෙත්ථුකං පමාණාතික්කන්තං සාරම්භං 

අපරික්කමනං, ආපත්තිද්වින්නංසඞ්ඝාදිවසවසනද්වින්නංදුක්කටානං.භික්ඛු 

කුටිං කවරොති අවදසිතෙත්ථුකං පමාණාතික්කන්තං සාරම්භං සපරික්කමනං, 
ආපත්ති ද්වින්නං සඞ්ඝාදිවසවසන දුක්කටස්ස. භික්ඛු කුටිං කවරොති

අවදසිතෙත්ථුකං පමාණාතික්කන්තං අනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති
ද්වින්නං සඞ්ඝාදිවසවසන දුක්කටස්ස. භික්ඛු කුටිං කවරොති අවදසිතෙත්ථුකං

පමාණාතික්කන්තං අනාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති ද්වින්නං
සඞ්ඝාදිවසසානං. 

භික්ඛු කුටිං කවරොති වදසිතෙත්ථුකං පමාණකං සාරම්භං අපරික්කමනං, 
ආපත්තිද්වින්නංදුක්කටානං. භික්ඛුකුටිංකවරොතිවදසිතෙත්ථුකංපමාණකං

සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති දුක්කටස්ස. භික්ඛු කුටිං කවරොති

වදසිතෙත්ථුකං පමාණකං අනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති දුක්කටස්ස.

භික්ඛු කුටිං කවරොති වදසිතෙත්ථුකං පමාණකං අනාරම්භං සපරික්කමනං, 
අනාපත්ති. 

356. භික්ඛු සමාදිසති – ‘‘කුටිං වමකවරොථා’’ති. තස්සකුටිං කවරොන්ති

අවදසිතෙත්ථුකං සාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසන ද්වින්නං 

දුක්කටානං…වප.… සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසන 
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දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසන

දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භංසපරික්කමනං, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

භික්ඛු සමාදිසති – ‘‘කුටිං වම කවරොථා’’ති. තස්ස කුටිං කවරොන්ති 

වදසිතෙත්ථුකංසාරම්භංඅපරික්කමනං, ආපත්තිද්වින්නංදුක්කටානං…වප.…

සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං

අපරික්කමනං, ආපත්ති දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං සපරික්කමනං, 
අනාපත්ති. 

භික්ඛු සමාදිසති – ‘‘කුටිං වම කවරොථා’’ති. තස්ස කුටිං කවරොන්ති 

පමාණාතික්කන්තංසාරම්භංඅපරික්කමනං, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසවසනද්වින්නං 

දුක්කටානං…වප.… සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසන

දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසන 

දුක්කටස්ස…වප.…අනාරම්භංසපරික්කමනං, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

භික්ඛු සමාදිසති – ‘‘කුටිං වම කවරොථා’’ති. තස්ස කුටිං කවරොන්ති

පමාණකං සාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති ද්වින්නං දුක්කටානං…වප.…

සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං 

අපරික්කමනං, ආපත්ති දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං සපරික්කමනං, 
අනාපත්ති. 

භික්ඛු සමාදිසති – ‘‘කුටිං වම කවරොථා’’ති. තස්ස කුටිං කවරොන්ති 

අවදසිතෙත්ථුකංපමාණාතික්කන්තංසාරම්භංඅපරික්කමනං, ආපත්තිද්වින්නං 

සඞ්ඝාදිවසවසන ද්වින්නං දුක්කටානං…වප.… සාරම්භං සපරික්කමනං, 
ආපත්ති ද්වින්නං සඞ්ඝාදිවසවසන දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං

අපරික්කමනං, ආපත්ති ද්වින්නං සඞ්ඝාදිවසවසන දුක්කටස්ස…වප.…

අනාරම්භංසපරික්කමනං, ආපත්ති ද්වින්නංසඞ්ඝාදිවසසානං. 

භික්ඛු සමාදිසති – ‘‘කුටිං වම කවරොථා’’ති. තස්ස කුටිං කවරොන්ති 

වදසිතෙත්ථුකං පමාණකං සාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති ද්වින්නං

දුක්කටානං…වප.… සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති දුක්කටස්ස…වප.…

අනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං

සපරික්කමනං, අනාපත්ති. 

357. භික්ඛු සමාදිසිත්ො පක්කමති – ‘‘කුටිං වම කවරොථා’’ති. න ච
සමාදිසති – ‘‘වදසිතෙත්ථුකා ච වහොතු අනාරම්භා ච සපරික්කමනා චා’’ති.

තස්ස කුටිං කවරොන්ති අවදසිතෙත්ථුකං සාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති

සඞ්ඝාදිවසවසන ද්වින්නං දුක්කටානං…වප.… සාරම්භං සපරික්කමනං, 
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ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසන දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං අපරික්කමනං, 

ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසන දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං සපරික්කමනං, 
ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

භික්ඛුසමාදිසිත්ොපක්කමති–‘‘කුටිංවමකවරොථා’’ති.නච සමාදිසති–
‘‘වදසිතෙත්ථුකා ච වහොතු අනාරම්භා ච සපරික්කමනා චා’’ති. තස්ස කුටිං 

කවරොන්ති වදසිතෙත්ථුකං සාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති ද්වින්නං

දුක්කටානං…වප.… සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති දුක්කටස්ස…වප.…

අනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං

සපරික්කමනං, අනාපත්ති. 

භික්ඛු සමාදිසිත්ොපක්කමති–‘‘කුටිංවම කවරොථා’’ති.නචසමාදිසති–
‘‘පමාණකා ච වහොතු අනාරම්භා ච සපරික්කමනා චා’’ති. තස්ස කුටිං

කවරොන්ති පමාණාතික්කන්තං සාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති

සඞ්ඝාදිවසවසන ද්වින්නං දුක්කටානං…වප.… සාරම්භං සපරික්කමනං, 

ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසන දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං අපරික්කමනං, 

ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසන දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං සපරික්කමනං, 
ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

භික්ඛුසමාදිසිත්ොපක්කමති–‘‘කුටිංවමකවරොථා’’ති.නච සමාදිසති–
‘‘පමාණකා ච වහොතු අනාරම්භා ච සපරික්කමනා චා’’ති. තස්ස කුටිං

කවරොන්ති පමාණකං සාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති ද්වින්නං

දුක්කටානං…වප.… සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති දුක්කටස්ස…වප.…

අනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං

සපරික්කමනං, අනාපත්ති. 

භික්ඛුසමාදිසිත්ොපක්කමති–‘‘කුටිංවමකවරොථා’’ති.නච සමාදිසති–
‘‘වදසිතෙත්ථුකා ච වහොතු පමාණකා ච අනාරම්භා ච සපරික්කමනා චා’’ති. 
තස්ස කුටිං කවරොන්ති අවදසිතෙත්ථුකං පමාණාතික්කන්තං සාරම්භං

අපරික්කමනං, ආපත්ති ද්වින්නං සඞ්ඝාදිවසවසන ද්වින්නං

දුක්කටානං…වප.… සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති ද්වින්නං

සඞ්ඝාදිවසවසන දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති

ද්වින්නං සඞ්ඝාදිවසවසන දුක්කටස්ස …වප.… අනාරම්භං සපරික්කමනං, 
ආපත්තිද්වින්නං සඞ්ඝාදිවසසානං. 

භික්ඛුසමාදිසිත්ොපක්කමති–‘‘කුටිංවමකවරොථා’’ති.නච සමාදිසති–
‘‘වදසිතෙත්ථුකා ච වහොතු පමාණකා ච අනාරම්භා ච සපරික්කමනා චා’’ති. 

තස්ස කුටිං කවරොන්ති වදසිතෙත්ථුකං පමාණකං සාරම්භං අපරික්කමනං, 
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ආපත්ති ද්වින්නං දුක්කටානං…වප.… සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති

දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති දුක්කටස්ස…වප.…

අනාරම්භංසපරික්කමනං, අනාපත්ති. 

358. භික්ඛුසමාදිසිත්ොපක්කමති–‘‘කුටිංවමකවරොථා’’ති. සමාදිසතිච
– ‘‘වදසිතෙත්ථුකා ච වහොතු අනාරම්භා ච සපරික්කමනා චා’’ති. තස්සකුටිං 
කවරොන්තිඅවදසිතෙත්ථුකංසාරම්භංඅපරික්කමනං.වසොසුණාති–‘‘කුටිතර
වමකයිරති අවදසිතෙත්ථුකාසාරම්භාඅපරික්කමනා’’ති.වතනභික්ඛුනාසාමං
ොගන්තබ්බංදූවතො ොපාවහතබ්වබො–‘‘වදසිතෙත්ථුකාචවහොතු අනාරම්භා

ච සපරික්කමනා චා’’ති. වනො වච සාමං ො ගච්වඡයය දූතං ො පහිවණයය, 
ආපත්ති දුක්කටස්ස. 

භික්ඛු සමාදිසිත්ො පක්කමති – ‘‘කුටිං වම කවරොථා’’ති. සමාදිසති ච –
‘‘වදසිතෙත්ථුකා ච වහොතු අනාරම්භා ච සපරික්කමනා චා’’ති. තස්ස කුටිං
කවරොන්තිඅවදසිතෙත්ථුකංසාරම්භංසපරික්කමනං.වසොසුණාති–‘‘කුටි තර
වමකයිරතිඅවදසිතෙත්ථුකාසාරම්භාසපරික්කමනා’’ති.වතන භික්ඛුනාසාමං
ොගන්තබ්බංදූවතොොපාවහතබ්වබො–‘‘වදසිතෙත්ථුකාචවහොතු අනාරම්භා

චා’’ති.වනොවචසාමංොගච්වඡයයදූතංොපහිවණයය, ආපත්ති දුක්කටස්ස. 

භික්ඛු සමාදිසිත්ො පක්කමති – ‘‘කුටිං වම කවරොථා’’ති. සමාදිසති ච –
‘‘වදසිතෙත්ථුකා ච වහොතු අනාරම්භා ච සපරික්කමනා චා’’ති. තස්ස කුටිං
කවරොන්ති අවදසිතෙත්ථුකං අනාරම්භං අපරික්කමනං. වසො සුණාති – ‘‘කුටි
තරවමකයිරති අවදසිතෙත්ථුකාඅනාරම්භාඅපරික්කමනා’’ති.වතනභික්ඛුනා
සාමං ො ගන්තබ්බං දූවතො ො පාවහතබ්වබො – ‘‘වදසිතෙත්ථුකා ච වහොතු

සපරික්කමනා චා’’ති. වනො වච සාමං ො ගච්වඡයය දූතං ො පහිවණයය, 
ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

භික්ඛු සමාදිසිත්ො පක්කමති – ‘‘කුටිං වම කවරොථා’’ති. සමාදිසති ච –
‘‘වදසිතෙත්ථුකා ච වහොතු අනාරම්භා ච සපරික්කමනා චා’’ති. තස්ස කුටිං
කවරොන්ති අවදසිතෙත්ථුකං අනාරම්භං සපරික්කමනං. වසො සුණාති – ‘‘කුටි 

තර වම කයිරති අවදසිතෙත්ථුකා අනාරම්භා සපරික්කමනා’’ති. වතන
භික්ඛුනා සාමං ො ගන්තබ්බං දූවතො ො පාවහතබ්වබො – ‘‘වදසිතෙත්ථුකා

වහොතූ’’ති. වනො වච සාමං ො ගච්වඡයය දූතං ො පහිවණයය, ආපත්ති
දුක්කටස්ස. 

භික්ඛු සමාදිසිත්ො පක්කමති – ‘‘කුටිං වම කවරොථා’’ති. සමාදිසති ච –
‘‘වදසිතෙත්ථුකා ච වහොතු අනාරම්භා ච සපරික්කමනා චා’’ති. තස්ස කුටිං
කවරොන්ති වදසිතෙත්ථුකංසාරම්භං අපරික්කමනං.වසොසුණාති – ‘‘කුටිතර
වමකයිරති වදසිතෙත්ථුකා සාරම්භාඅපරික්කමනා’’ති.වතනභික්ඛුනාසාමං 
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ොගන්තබ්බංදූවතොොපාවහතබ්වබො – ‘‘අනාරම්භාචවහොතුසපරික්කමනා

චා’’ති.වනොවච සාමංොගච්වඡයයදූතංොපහිවණයය, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

භික්ඛු සමාදිසිත්ො පක්කමති – ‘‘කුටිං වම කවරොථා’’ති. සමාදිසති ච –
‘‘වදසිතෙත්ථුකා ච වහොතු අනාරම්භා ච සපරික්කමනා චා’’ති. තස්ස කුටිං
කවරොන්ති වදසිතෙත්ථුකංසාරම්භංසපරික්කමනං.වසොසුණාති– ‘‘කුටි තර 

වමකයිරතිවදසිතෙත්ථුකාසාරම්භාසපරික්කමනා’’ති.වතනභික්ඛුනාසාමං
ො ගන්තබ්බංදූවතොොපාවහතබ්වබො–‘‘අනාරම්භාවහොතූ’’ති.වනොවචසාමං

ොගච්වඡයය දූතංොපහිවණයය, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

භික්ඛු සමාදිසිත්ො පක්කමති – ‘‘කුටිං වම කවරොථා’’ති. සමාදිසති ච –
‘‘වදසිතෙත්ථුකා ච වහොතු අනාරම්භා ච සපරික්කමනා චා’’ති. තස්ස කුටිං
කවරොන්ති වදසිතෙත්ථුකංඅනාරම්භංඅපරික්කමනං.වසොසුණාති–‘‘කුටිතර
වමකයිරති වදසිතෙත්ථුකාඅනාරම්භාඅපරික්කමනා’’ති.වතනභික්ඛුනාසාමං
ොගන්තබ්බංදූවතො ොපාවහතබ්වබො– ‘‘සපරික්කමනාවහොතූ’’ති.වනොවච

සාමංොගච්වඡයයදූතංො පහිවණයය, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

භික්ඛු සමාදිසිත්ො පක්කමති – ‘‘කුටිං වම කවරොථා’’ති. සමාදිසති ච –
‘‘වදසිතෙත්ථුකා ච වහොතු අනාරම්භා ච සපරික්කමනා චා’’ති. තස්ස කුටිං

කවරොන්තිවදසිතෙත්ථුකංඅනාරම්භංසපරික්කමනං, අනාපත්ති. 

359. භික්ඛුසමාදිසිත්ොපක්කමති–‘‘කුටිංවමකවරොථා’’ති. සමාදිසතිච 

– ‘‘පමාණකා ච වහොතු අනාරම්භා ච සපරික්කමනා චා’’ති. තස්ස කුටිං

කවරොන්ති පමාණාතික්කන්තං සාරම්භං අපරික්කමනං. වසො සුණාති – ‘‘කුටි
තර වම කයිරති පමාණාතික්කන්තා සාරම්භා අපරික්කමනා’’ති. වතන
භික්ඛුනා සාමංොගන්තබ්බංදූවතොොපාවහතබ්වබො– ‘‘පමාණකාචවහොතු
අනාරම්භා ච සපරික්කමනා චා’’ති…වප.… ‘‘පමාණකා චවහොතුඅනාරම්භා
චා’’ති…වප.… ‘‘පමාණකා ච වහොතු සපරික්කමනා චා’’ති…වප.…

‘‘පමාණකා වහොතූ’’ති. වනො වච සාමං ො ගච්වඡයය දූතං ො පහිවණයය, 

ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

භික්ඛු සමාදිසිත්ො පක්කමති – ‘‘කුටිං වම කවරොථා’’ති. සමාදිසති ච –
‘‘පමාණකා ච වහොතු අනාරම්භා ච සපරික්කමනා චා’’ති. තස්ස කුටිං
කවරොන්ති පමාණකංසාරම්භං අපරික්කමනං. වසො සුණාති – ‘‘කුටිතර වම
කයිරති පමාණකා සාරම්භා අපරික්කමනා’’ති. වතන භික්ඛුනා සාමං ො

ගන්තබ්බං දූවතො ො පාවහතබ්වබො – ‘‘අනාරම්භා ච වහොතු සපරික්කමනා

චා’’ති…වප.… ‘‘අනාරම්භා වහොතූ’’ති…වප.… ‘‘සපරික්කමනා
වහොතූ’’ති…වප.…අනාපත්ති. 
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360. භික්ඛු සමාදිසිත්ොපක්කමති– ‘‘කුටිංවමකවරොථා’’ති.සමාදිසතිච
– ‘‘වදසිතෙත්ථුකාචවහොතුපමාණකාචඅනාරම්භාච සපරික්කමනාචා’’ති.
තස්ස කුටිං කවරොන්ති අවදසිතෙත්ථුකං පමාණාතික්කන්තං සාරම්භං
අපරික්කමනං. වසො සුණාති – ‘‘කුටි තර වම කයිරති අවදසිතෙත්ථුකා 
පමාණාතික්කන්තා සාරම්භා අපරික්කමනා’’ති. වතන භික්ඛුනා සාමං ො
ගන්තබ්බං දූවතො ොපාවහතබ්වබො – ‘‘වදසිතෙත්ථුකාචවහොතුපමාණකාච
අනාරම්භා ච සපරික්කමනා චා’’ති…වප.… ‘‘වදසිතෙත්ථුකා ච වහොතු
පමාණකාච අනාරම්භාචා’’ති…වප.…‘‘වදසිතෙත්ථුකාචවහොතුපමාණකාච

සපරික්කමනා චා’’ති…වප.… ‘‘වදසිතෙත්ථුකා ච වහොතු පමාණකා චා’’ති.

වනොවචසාමංොගච්වඡයයදූතංො පහිවණයය, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

භික්ඛු සමාදිසිත්ො පක්කමති – ‘‘කුටිං වම කවරොථා’’ති. සමාදිසති ච –
‘‘වදසිතෙත්ථුකා ච වහොතු පමාණකා ච අනාරම්භා ච සපරික්කමනා චා’’ති.
තස්සකුටිංකවරොන්තිවදසිතෙත්ථුකංපමාණකංසාරම්භංඅපරික්කමනං.වසො 
සුණාති – ‘‘කුටි තර වම කයිරති වදසිතෙත්ථුකා පමාණකා සාරම්භා
අපරික්කමනා’’ති. වතනභික්ඛුනාසාමංොගන්තබ්බංදූවතොොපාවහතබ්වබො
– ‘‘අනාරම්භා ච වහොතු සපරික්කමනා චා’’ති…වප.… ‘‘අනාරම්භා
වහොතූ’’ති…වප.…‘‘සපරික්කමනාවහොතූ’’ති…වප.… අනාපත්ති. 

භික්ඛු සමාදිසිත්ො පක්කමති – ‘‘කුටිං වම කවරොථා’’ති. සමාදිසති ච –
‘‘වදසිතෙත්ථුකා ච වහොතු අනාරම්භා ච සපරික්කමනා චා’’ති. තස්ස කුටිං

කවරොන්ති අවදසිතෙත්ථුකං සාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති කාරුකානං

තිණ්ණං දුක්කටානං…වප.… සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති කාරුකානං

ද්වින්නං දුක්කටානං…වප.… අනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්තිකාරුකානං

ද්වින්නං දුක්කටානං…වප.…අනාරම්භංසපරික්කමනං, ආපත්තිකාරුකානං
දුක්කටස්ස. 

භික්ඛු සමාදිසිත්ො පක්කමති – ‘‘කුටිං වම කවරොථා’’ති. සමාදිසති ච –
‘‘වදසිතෙත්ථුකා ච වහොතු අනාරම්භා ච සපරික්කමනා චා’’ති. තස්ස කුටිං

කවරොන්ති වදසිතෙත්ථුකං සාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති කාරුකානං 

ද්වින්නං දුක්කාටනං…වප.… සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති කාරුකානං 

දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති කාරුකානං

දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භංසපරික්කමනං, අනාපත්ති. 

භික්ඛු සමාදිසිත්ො පක්කමති – ‘‘කුටිං වම කවරොථා’’ති. සමාදිසති ච –
‘‘පමාණකා ච වහොතු අනාරම්භා ච සපරික්කමනා චා’’ති. තස්ස කුටිං

කවරොන්ති පමාණාතික්කන්තං සාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති කාරුකානං

තිණ්ණං දුක්කටානං…වප.… සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති කාරුකානං



විනයපිටකෙ  පාරාජිෙපාළි   ේ ඝාදිකෙෙෙණ් ඩං 

220 

පටුන 

ද්වින්නං දුක්කටානං…වප.… අනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්තිකාරුකානං
ද්වින්නං දුක්කටානං…වප.… අනාරම්භං සපරික්කමනං ආපත්ති කාරුකානං
දුක්කටස්ස. 

භික්ඛු සමාදිසිත්ො පක්කමති – ‘‘කුටිං වම කවරොථා’’ති. සමාදිසති ච –
‘‘පමාණකා ච වහොතු අනාරම්භා ච සපරික්කමනා චා’’ති. තස්ස කුටිං

කවරොන්ති පමාණකං සාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති කාරුකානං ද්වින්නං

දුක්කටානං…වප.… සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති කාරුකානං

දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති කාරුකානං

දුක්කටස්ස…වප.…අනාරම්භංසපරික්කමනං, අනාපත්ති. 

භික්ඛු සමාදිසිත්ො පක්කමති – ‘‘කුටිං වම කවරොථා’’ති. සමාදිසති ච –
‘‘වදසිතෙත්ථුකා ච වහොතු පමාණකා ච අනාරම්භා ච සපරික්කමනා චා’’ති.
තස්ස කුටිං කවරොන්ති අවදසිතෙත්ථුකං පමාණාතික්කන්තං සාරම්භං

අපරික්කමනං, ආපත්ති කාරුකානං චතුන්නං දුක්කටානං…වප.… සාරම්භං

සපරික්කමනං, ආපත්ති කාරුකානං තිණ්ණං දුක්කටානං…වප.… අනාරම්භං

අපරික්කමනං, ආපත්තිකාරුකානං තිණ්ණං දුක්කටානං…වප.… අනාරම්භං

සපරික්කමනං, ආපත්තිකාරුකානංද්වින්නං දුක්කටානං. 

භික්ඛු සමාදිසිත්ො පක්කමති – ‘‘කුටිං වම කවරොථා’’ති. සමාදිසති ච –
‘‘වදසිතෙත්ථුකා ච වහොතු පමාණකා ච අනාරම්භා ච සපරික්කමනා චා’’ති.

තස්ස කුටිං කවරොන්ති වදසිතෙත්ථුකං පමාණකං සාරම්භං අපරික්කමනං, 

ආපත්ති කාරුකානං ද්වින්නං දුක්කටානං…වප.… සාරම්භං සපරික්කමනං, 

ආපත්ති කාරුකානං දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති

කාරුකානංදුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භංසපරික්කමනං, අනාපත්ති. 

361. භික්ඛුසමාදිසිත්ොපක්කමති–‘‘කුටිංවමකවරොථා’’ති. තස්සකුටිං
කවරොන්ති අවදසිතෙත්ථුකං සාරම්භං අපරික්කමනං. වසො වච විප්පකවත 

ආගච්ඡති, වතනභික්ඛුනාසාකුටි අඤ්ඤස්ස ො දාතබ්බා භින්දිත්ො ො පුන 

කාතබ්බා.වනොවචඅඤ්ඤස්සොදවදයයභින්දිත්ොොපුනකාවරයය, ආපත්ති 

සඞ්ඝාදිවසවසනද්වින්නංදුක්කටානං. 

භික්ඛු සමාදිසිත්ො පක්කමති – ‘‘කුටිං වම කවරොථා’’ති. තස්ස කුටිං
කවරොන්ති අවදසිතෙත්ථුකං සාරම්භං සපරික්කමනං. වසො වච විප්පකවත

ආගච්ඡති, වතනභික්ඛුනාසාකුටි අඤ්ඤස්ස ො දාතබ්බා භින්දිත්ො ො පුන

කාතබ්බා.වනොවචඅඤ්ඤස්සොදවදයයභින්දිත්ොොපුනකාවරයය, ආපත්ති 
සඞ්ඝාදිවසවසන දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං අපරික්කමනං…වප.… 
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ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසන දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං
සපරික්කමනං…වප.…ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

භික්ඛු සමාදිසිත්ො පක්කමති – ‘‘කුටිං වම කවරොථා’’ති. තස්ස කුටිං
කවරොන්ති වදසිතෙත්ථුකං සාරම්භං අපරික්කමනං. වසො වච විප්පකවත

ආගච්ඡති, වතනභික්ඛුනාසාකුටි අඤ්ඤස්ස ො දාතබ්බා භින්දිත්ො ො පුන

කාතබ්බා.වනොවචඅඤ්ඤස්සොදවදයයභින්දිත්ොොපුනකාවරයය, ආපත්ති 

ද්වින්නං දුක්කටානං…වප.… සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති

දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති දුක්කටස්ස…වප.…

අනාරම්භංසපරික්කමනං, අනාපත්ති. 

362. භික්ඛුසමාදිසිත්ොපක්කමති–‘‘කුටිංවමකවරොථා’’ති. තස්සකුටිං
කවරොන්ති පමාණාතික්කන්තං සාරම්භං අපරික්කමනං. වසො වච විප්පකවත 

ආගච්ඡති, වතනභික්ඛුනාසාකුටි අඤ්ඤස්ස ො දාතබ්බා භින්දිත්ො ො පුන 

කාතබ්බා.වනොවචඅඤ්ඤස්සොදවදයයභින්දිත්ොොපුනකාවරයය, ආපත්ති 

සඞ්ඝාදිවසවසන ද්වින්නං දුක්කටානං…වප.… සාරම්භං සපරික්කමනං, 

ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසන දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං අපරික්කමනං, 

ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසන දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං සපරික්කමනං, 
ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

භික්ඛු සමාදිසිත්ො පක්කමති – ‘‘කුටිං වම කවරොථා’’ති. තස්ස කුටිං

කවරොන්තිපමාණකංසාරම්භං අපරික්කමනං. වසොවචවිප්පකවතආගච්ඡති, 

වතන භික්ඛුනාසාකුටි අඤ්ඤස්ස ො දාතබ්බාභින්දිත්ො ො පුනකාතබ්බා. 

වනොවචඅඤ්ඤස්සොදවදයයභින්දිත්ොොපුනකාවරයය, ආපත්තිද්වින්නං

දුක්කටානං…වප.… සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති දුක්කටස්ස…වප.…

අනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං 

සපරික්කමනං, අනාපත්ති. 

භික්ඛු සමාදිසිත්ො පක්කමති – ‘‘කුටිං වම කවරොථා’’ති. තස්ස කුටිං
කවරොන්ති අවදසිතෙත්ථුකං පමාණාතික්කන්තං සාරම්භං අපරික්කමනං. වසො

වච විප්පකවත ආගච්ඡති, වතන භික්ඛුනා සා කුටි අඤ්ඤස්ස ො දාතබ්බා 
භින්දිත්ොොපුනකාතබ්බා.වනොවචඅඤ්ඤස්සොදවදයයභින්දිත්ොොපුන 

කාවරයය, ආපත්ති ද්වින්නං සඞ්ඝාදිවසවසන ද්වින්නං දුක්කටානං…වප.…

සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති ද්වින්නං සඞ්ඝාදිවසවසන

දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති ද්වින්නං

සඞ්ඝාදිවසවසන දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති
ද්වින්නංසඞ්ඝාදිවසසානං. 
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භික්ඛු සමාදිසිත්ො පක්කමති – ‘‘කුටිං වම කවරොථා’’ති. තස්ස කුටිං
කවරොන්ති වදසිතෙත්ථුකං පමාණකං සාරම්භං අපරික්කමනං. වසො වච

විප්පකවතආගච්ඡති, වතනභික්ඛුනාසාකුටිඅඤ්ඤස්සොදාතබ්බා භින්දිත්ො

ොපුනකාතබ්බා.වනොවචඅඤ්ඤස්සොදවදයයභින්දිත්ොොපුන කාවරයය, 

ආපත්ති ද්වින්නං දුක්කාටානං…වප.… සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති 

දුක්කටස්ස…වප.…අනාරම්භංඅපරික්කමනං, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

භික්ඛු සමාදිසිත්ො පක්කමති – ‘‘කුටිං වම කවරොථා’’ති. තස්ස කුටිං

කවරොන්තිවදසිතෙත්ථුකංපමාණකංඅනාරම්භංසපරික්කමනං, අනාපත්ති. 

363. අත්තනා විප්පකතං අත්තනා පරිවයොසාවපති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

අත්තනා විප්පකතං පවරහි පරිවයොසාවපති [පරිවයොසාොවපති (ක.)], 
ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පවරහිවිප්පකතංඅත්තනාපරිවයොසාවපති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පවරහිවිප්පකතංපවරහිපරිවයොසාවපති [පරිවයොසාොවපති(ක.)], ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

364. අනාපත්තිවලවණගුහායතිණකුටිකායඅඤ්ඤස්සත්ථාය ොසාගාරං

ඨවපත්ොසබ්බත්ථ, අනාපත්තිඋම්මත්තකස්සආදිකම්මිකස්සාති. 

කුටිකාරසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංඡට්ඨං. 

7. වි ාරොරසික් ඛාපදං 

365. වතන සමවයන බුද්වධොභගොවකොසම්බියංවිහරතිවඝොසිතාරාවම.
වතන වඛො පන සමවයන ආයස්මවතො ඡන්නස්ස උපට්ඨාවකො ගහපති

ආයස්මන්තං ඡන්නං එතදවෙොච – ‘‘විහාරෙත්ථුං, භන්වත, ජානාහි අයයස්ස
විහාරං කාරාවපස්සාමී’’ති. අථ වඛො ආයස්මා ඡන්වනො විහාරෙත්ථුං
වසොවධන්වතො අඤ්ඤතරං වචතියරුක්ඛං වඡදාවපසි ගාමපූජිතං නිගමපූජිතං
නගරපූජිතං ජනපදපූජිතං රට්ඨපූජිතං. මනුස්සා උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති
විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම සමණා සකයපුත්තියා වචතියරුක්ඛං 
වඡදාවපස්සන්තිගාමපූජිතං නිගමපූජිතංනගරපූජිතංජනපදපූජිතංරට්ඨපූජිතං!

එතන්ද්රියං සමණා සකයපුත්තියා ජීෙං විවහවඨන්තී’’ [විවහවඨස්සන්ති 

(කත්ථචි)] ති. අස්වසොසුං වඛො භික්ඛූ වතසං මනුස්සානං උජ්ොයන්තානං 
ඛියයන්තානං විපාවචන්තානං. වය වත භික්ඛූ අප්පිච්ඡා…වප.… වත
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උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම ආයස්මා ඡන්වනො
වචතියරුක්ඛං වඡදාවපස්සති ගාමපූජිතං…වප.… රට්ඨපූජිත’’න්ති! අථ වඛො
වත භික්ඛූ ආයස්මන්තං ඡන්නං අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො

එතමත්ථං ආවරොවචසුං…වප.… ‘‘සච්චං තර ත්ෙං, ඡන්න, වචතියරුක්ඛං

වඡදාවපසි ගාමපූජිතං…වප.… රට්ඨපූජිත’’න්ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහි

බුද්වධො භගො…වප.… ‘‘කථඤ්හි නාම ත්ෙං, වමොඝපුරිස, වචතියරුක්ඛං 
වඡදාවපස්සසි ගාමපූජිතං නිගමපූජිතං නගරපූජිතං ජනපදපූජිතං රට්ඨපූජිතං!

ජීෙසඤ්ඤිවනො හි, වමොඝපුරිස, මනුස්සා රුක්ඛස්මිං. වනතං, වමොඝපුරිස, 

අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.… එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, ඉමං සික්ඛාපදං

උද්දිවසයයාථ – 

366. ‘‘ම ල් ල්ෙං පන භික් ඛුනා වි ාරං ොරයමාකනන ෙේ ොමිෙං 

අ  තුද් කදෙං භික් ඛූ අභිකනතබ් බා ෙ  ථුකදෙනාය. කතහි භික් ඛූහි ෙ  ථු 

කදකෙතබ් බං අනාරම් භං ෙපරික් ෙමනං. ොරම් කභ කච භික් ඛු ෙ  ථුේ මිං 

අපරික් ෙමකන ම ල් ල්ෙං වි ාරං ොකරයය භික් ඛූ ො අනභිකනයය 

ෙ  ථුකදෙනාය, ේ ඝාදිකෙකෙො’’ති. 

367. ම ල් ල්කෙො නාමවිහාවරොසස්සාමිවකො වුච්චති. 

වි ාකරො නාමඋල්ලිත්වතොොවහොති අෙලිත්වතොොඋල්ලිත්තාෙලිත්වතො
ො. 

ොරයමාකනනාති කවරොන්වතොොකාරාවපන්වතොො. 

ෙේ ොමිෙන්ති අඤ්වඤො වකොචි සාමිවකො වහොති ඉත්ථී ො පුරිවසො ො
ගහට්වඨොොපබ්බජිවතොො. 

අ  තුද් කදෙන්තිඅත්තවනොඅත්ථාය. 

භික් ඛූ අභිකනතබ් බා ෙ  ථුකදෙනායාති වතන විහාරකාරවකන භික්ඛුනා
විහාරෙත්ථුං වසොවධත්ො සඞ්ඝං උපසඞ්කමිත්ො එකංසං උත්තරාසඞ්ගං
කරිත්ො වුඩ්ොනං භික්ඛූනං පාවද ෙන්දිත්ො උක්කුටිකං නිසීදිත්ො අඤ්ජලිං

පග්ගවහත්ො එෙමස්ස ෙචනීවයො – ‘‘අහං, භන්වත, මහල්ලකං විහාරං

කත්තුකාවමො සස්සාමිකං අත්තුද්වදසං. වසොහං, භන්වත, සඞ්ඝං
විහාරෙත්ථුඔවලොකනං යාචාමී’’ති. දුතියම්පි යාචිතබ්බා. තතියම්පි යාචිතබ්බා.
සවචසබ්වබොසඞ්වඝොඋස්සහතිවිහාරෙත්ථුංඔවලොවකතුංසබ්වබනසඞ්වඝන 

ඔවලොවකතබ්බං. වනො වච සබ්වබො සඞ්වඝො උස්සහති විහාරෙත්ථුං

ඔවලොවකතුං, වයතත්ථ වහොන්තිභික්ඛූබයත්තාපටිබලාසාරම්භංඅනාරම්භං
සපරික්කමනං අපරික්කමනං ජානිතුං වත යාචිත්ො සම්මන්නිතබ්බා. එෙඤ්ච
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පන, භික්ඛවෙ, සම්මන්නිතබ්බා. බයත්වතන භික්ඛුනා පටිබවලන සඞ්වඝො
ඤාවපතබ්වබො– 

368. ‘‘සුණාතු වම, භන්වත, සඞ්වඝො. අයං ඉත්ථන්නාවමො භික්ඛු 
මහල්ලකං විහාරං කත්තුකාවමො සස්සාමිකං අත්තුද්වදසං. වසො සඞ්ඝං

විහාරෙත්ථුඔවලොකනං යාචති. යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්වඝො
ඉත්ථන්නාමඤ්ච ඉත්ථන්නාමඤ්ච භික්ඛු සම්මන්වනයය ඉත්ථන්නාමස්ස
භික්ඛුවනොවිහාරෙත්ථුංඔවලොවකතුං.එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු වම, භන්වත, සඞ්වඝො. අයං ඉත්ථන්නාවමො භික්ඛු මහල්ලකං 
විහාරං කත්තුකාවමො සස්සාමිකං අත්තුද්වදසං. වසො සඞ්ඝං
විහාරෙත්ථුඔවලොකනං යාචති. සඞ්වඝො ඉත්ථන්නාමඤ්ච ඉත්ථන්නාමඤ්ච
භික්ඛූ සම්මන්නති ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුවනො විහාරෙත්ථුං ඔවලොවකතුං.
යස්සායස්මවතොඛමතිඉත්ථන්නාමස්සච ඉත්ථන්නාමස්සචභික්ඛූනංසම්මුති

ඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුවනො විහාරෙත්ථුං ඔවලොවකතුං, වසො තුණ්හස්ස; යස්ස

නක්ඛමති, වසොභාවසයය. 

‘‘සම්මතා සඞ්වඝන ඉත්ථන්නාවමො ච ඉත්ථන්නාවමො ච භික්ඛූ 

ඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුවනොවිහාරෙත්ථුංඔවලොවකතුං.ඛමතිසඞ්ඝස්ස, තස්මා

තුණ්හී, එෙවමතංධාරයාමී’’ති. 

369. වතහි සම්මවතහි භික්ඛූහි තත්ථ ගන්ත්ො විහාරෙත්ථු

ඔවලොවකතබ්බං; සාරම්භං අනාරම්භං සපරික්කමනං අපරික්කමනං 

ජානිතබ්බං.සවචසාරම්භංවහොතිඅපරික්කමනං, ‘මායිධකරී’තිෙත්තබ්වබො.

සවච අනාරම්භංවහොතිසපරික්කමනං, සඞ්ඝස්සආවරොවචතබ්බං–‘අනාරම්භං 

සපරික්කමන’න්ති. වතන විහාරකාරවකන භික්ඛුනා සඞ්ඝං උපසඞ්කමිත්ො
එකංසංඋත්තරාසඞ්ගංකරිත්ොවුඩ්ොනංභික්ඛූනංපාවදෙන්දිත්ො උක්කුටිකං

නිසීදිත්ො අඤ්ජලිං පග්ගවහත්ො එෙමස්ස ෙචනීවයො – ‘‘අහං, භන්වත, 

මහල්ලකං විහාරං කත්තුකාවමො සස්සාමිකං අත්තුද්වදසං. වසොහං, භන්වත, 
සඞ්ඝං විහාරෙත්ථුවදසනං යාචාමී’’ති. දුතියම්පි යාචිතබ්බා. තතියම්පි 

යාචිතබ්බා.බයත්වතනභික්ඛුනාපටිබවලනසඞ්වඝොඤාවපතබ්වබො– 

370. ‘‘සුණාතු වම, භන්වත, සඞ්වඝො. අයං ඉත්ථන්නාවමො භික්ඛු 
මහල්ලකං විහාරං කත්තුකාවමො සස්සාමිකං අත්තුද්වදසං. වසො සඞ්ඝං

විහාරෙත්ථුවදසනං යාචති.යදිසඞ්ඝස්සපත්තකල්ලං, සඞ්වඝොඉත්ථන්නාමස්ස
භික්ඛුවනොවිහාරෙත්ථුං වදවසයය.එසාඤත්ති. 
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‘‘සුණාතු වම, භන්වත, සඞ්වඝො. අයං ඉත්ථන්නාවමො භික්ඛු මහල්ලකං 
විහාරංකත්තුකාවමොසස්සාමිකංඅත්තුද්වදසං.වසොසඞ්ඝංවිහාරෙත්ථුවදසනං
යාචති. සඞ්වඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුවනො විහාරෙත්ථුං වදවසති.

යස්සායස්මවතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුවනො විහාරෙත්ථුස්ස වදසනා, 

වසොතුණ්හස්ස; යස්සනක්ඛමති, වසොභාවසයය. 

‘‘වදසිතං සඞ්වඝන ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුවනො විහාරෙත්ථුං. ඛමති 

සඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එෙවමතංධාරයාමී’’ති. 

371. ොරම් භං නාම තපිල්ලිකානං ො ආසවයො වහොති, උපචිකානං ො

ආසවයොවහොති, උන්දූරානංො…වප.…අහීනංොවිච්ඡිකානංො සතපදීනංො
හත්ථීනං ො අස්සානං ො සීහානං ො බයග්ඝානං ො දීපීනං ො අච්ඡානං ො

තරච්ඡානං ො ආසවයො වහොති, වයසං වකසඤ්චි තිරච්ඡානගතානං පාණානං

ආසවයොවහොති, පුබ්බණ්ණනිස්සිතං ො වහොති, අපරණ්ණනිස්සිතං ොවහොති, 

අබ්භාඝාතනිස්සිතංොවහොති, ආඝාතනනිස්සිතංොවහොති, සුසානනිස්සිතංො 

වහොති, උයයානනිස්සිතං ො වහොති, රාජෙත්ථුනිස්සිතං ො වහොති, 

හත්ථිසාලානිස්සිතං ො වහොති, අස්සසාලානිස්සිතං ො වහොති, 

බන්ධනාගාරනිස්සිතංොවහොති, පානාගාරනිස්සිතං ොවහොති, සූනනිස්සිතංො

වහොති, රච්ඡානිස්සිතං ො වහොති, චච්චරනිස්සිතං ො වහොති, සභානිස්සිතං ො

වහොති, සංසරණනිස්සිතංොවහොති.එතංසාරම්භංනාම. 

අපරික් ෙමනං නාම න සක්කා වහොති යථායුත්වතන සකවටන

අනුපරිගන්තුං, සමන්තානිස්වසණයාඅනුපරිගන්තුං.එතං අපරික්කමනංනාම. 

අනාරම් භං නාම න තපිල්ලිකානං ො ආසවයො වහොති…වප.… න
සංසරණනිස්සිතංොවහොති.එතංඅනාරම්භංනාම. 

ෙපරික් ෙමනං නාමසක්කාවහොතියථායුත්වතන සකවටනඅනුපරිගන්තුං, 
සමන්තානිස්වසණයාඅනුපරිගන්තුං.එතංසපරික්කමනංනාම. 

ම ල් ල්කෙො නාමවිහාවරොසස්සාමිවකො වුච්චති. 

වි ාකරො නාමඋල්ලිත්වතොොවහොති අෙලිත්වතොොඋල්ලිත්තාෙලිත්වතො
ො. 

ොකරයයාතිකවරොතිොකාරාවපතිො. 

භික් ඛූ ො අනභිකනයය ෙ  ථුකදෙනායාති ඤත්තිදුතිවයන කම්වමන

විහාරෙත්ථුං න වදසාවපත්ො කවරොති ො කාරාවපති ො, පවයොවග දුක්කටං.
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එකං පිණ්ඩං අනාගවත, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. තස්මිං පිණ්වඩ ආගවත, 
ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ේ ඝාදිකෙකෙොති…වප.…වතනපිවුච්චති– ‘සඞ්ඝාදිවසවසො’ති. 

372. භික්ඛු විහාරං කවරොති අවදසිතෙත්ථුකං සාරම්භං අපරික්කමනං, 
ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසන ද්වින්නං දුක්කටානං. භික්ඛු විහාරං කවරොති 

අවදසිතෙත්ථුකං සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසන

දුක්කටස්ස.භික්ඛු විහාරංකවරොතිඅවදසිතෙත්ථුකංඅනාරම්භංඅපරික්කමනං, 
ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසවසන දුක්කටස්ස.භික්ඛුවිහාරංකවරොතිඅවදසිතෙත්ථුකං

අනාරම්භංසපරික්කමනං, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

භික්ඛු විහාරං කවරොති වදසිතෙත්ථුකං සාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති
ද්වින්නං දුක්කටානං. භික්ඛු විහාරං කවරොති වදසිතෙත්ථුකං සාරම්භං 

සපරික්කමනං, ආපත්ති දුක්කටස්ස. භික්ඛු විහාරං කවරොති වදසිතෙත්ථුකං

අනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති දුක්කටස්ස. භික්ඛු විහාරං කවරොති

වදසිතෙත්ථුකංඅනාරම්භං සපරික්කමනං, අනාපත්ති. 

373. භික්ඛු සමාදිසති–‘‘විහාරංවමකවරොථා’’ති.තස්සවිහාරංකවරොන්ති 

අවදසිතෙත්ථුකං සාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසන ද්වින්නං 

දුක්කටානං…වප.… සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසන

දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසන

දුක්කටස්ස…වප.…අනාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

භික්ඛු සමාදිසති – ‘‘විහාරං වම කවරොථා’’ති. තස්ස විහාරං කවරොන්ති

වදසිතෙත්ථුකංසාරම්භංඅපරික්කමනං, ආපත්තිද්වින්නංදුක්කටානං…වප.… 

සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං 

අපරික්කමනං, ආපත්ති දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං සපරික්කමනං, 
අනාපත්ති. 

374. භික්ඛු සමාදිසිත්ො පක්කමති – ‘‘විහාරං වම කවරොථා’’ති. න ච
සමාදිසති–‘‘වදසිතෙත්ථුවකොචවහොතුඅනාරම්වභොචසපරික්කමවනොචා’’ති.

තස්ස විහාරං කවරොන්ති අවදසිතෙත්ථුකං සාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති

සඞ්ඝාදිවසවසන ද්වින්නං දුක්කටානං…වප.… සාරම්භං සපරික්කමනං, 

ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසන දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං අපරික්කමනං, 

ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසන දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං සපරික්කමනං, 
ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 
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භික්ඛුසමාදිසිත්ොපක්කමති–‘‘විහාරංවමකවරොථා’’ති.නච සමාදිසති–
‘‘වදසිතෙත්ථුවකො ච වහොතු අනාරම්වභො ච සපරික්කමවනො චා’’ති. තස්ස

විහාරං කවරොන්ති වදසිතෙත්ථුකං සාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති ද්වින්නං

දුක්කටානං…වප.… සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති දුක්කටස්ස…වප.…

අනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං

සපරික්කමනං, අනාපත්ති. 

375. භික්ඛුසමාදිසිත්ොපක්කමති–‘‘විහාරංවමකවරොථා’’ති. සමාදිසති
ච–‘‘වදසිතෙත්ථුවකොචවහොතුඅනාරම්වභොචසපරික්කමවනොචා’’ති.තස්ස
විහාරං කවරොන්ති අවදසිතෙත්ථුකං සාරම්භං අපරික්කමනං. වසො සුණාති –
‘‘විහාවරොතරවමකයිරති අවදසිතෙත්ථුවකොසාරම්වභො අපරික්කමවනො’’ති.
වතන භික්ඛුනා සාමං ො ගන්තබ්බං දූවතො ො පාවහතබ්වබො –

‘‘වදසිතෙත්ථුවකො ච වහොතු අනාරම්වභො ච සපරික්කමවනො චා’’ති …වප.…

‘‘වදසිතෙත්ථුවකොචවහොතුඅනාරම්වභොචා’’ති…වප.… ‘‘වදසිතෙත්ථුවකොච

වහොතුසපරික්කමවනොචා’’ති …වප.…‘‘වදසිතෙත්ථුවකොවහොතූ’’ති.වනොවච

සාමංොගච්වඡයයදූතං ොපහිවණයය, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

භික්ඛුසමාදිසිත්ොපක්කමති– ‘‘විහාරංවමකවරොථා’’ති. සමාදිසතිච–
‘‘වදසිතෙත්ථුවකො ච වහොතු අනාරම්වභො ච සපරික්කමවනො චා’’ති. තස්ස
විහාරං කවරොන්ති වදසිතෙත්ථුකං සාරම්භං අපරික්කමනං. වසො සුණාති –
‘‘විහාවරො තර වම කයිරති වදසිතෙත්ථුවකො සාරම්වභො අපරික්කමවනො’’ති.
වතනභික්ඛුනාසාමංොගන්තබ්බංදූවතොො පාවහතබ්වබො–‘‘අනාරම්වභොච
වහොතු සපරික්කමවනො චා’’ති…වප.… ‘‘අනාරම්වභො වහොතූ’’ති 

‘‘සපරික්කමවනොවහොතූ’’ති, අනාපත්ති. 

376. භික්ඛුසමාදිසිත්ොපක්කමති–‘‘විහාරංවමකවරොථා’’ති. සමාදිසති
ච–‘‘වදසිතෙත්ථුවකොචවහොතුඅනාරම්වභොචසපරික්කමවනොචා’’ති.තස්ස

විහාරං කවරොන්ති අවදසිතෙත්ථුකං සාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති

කාරුකානං තිණ්ණං දුක්කටානං…වප.… සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති

කාරුකානං ද්වින්නං දුක්කටානං…වප.… අනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති

කාරුකානං ද්වින්නං දුක්කටානං…වප.…අනාරම්භංසපරික්කමනං, ආපත්ති
කාරුකානංදුක්කටස්ස. 

භික්ඛුසමාදිසිත්ොපක්කමති– ‘‘විහාරංවමකවරොථා’’ති. සමාදිසතිච–
‘‘වදසිතෙත්ථුවකො ච වහොතු අනාරම්වභො ච සපරික්කමවනො චා’’ති. තස්ස

විහාරං කවරොන්තිවදසිතෙත්ථුකංසාරම්භංඅපරික්කමනං, ආපත්ති කාරුකානං

ද්වින්නං දුක්කටානං…වප.… සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති කාරුකානං 
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දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති කාරුකානං

දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භංසපරික්කමනං, අනාපත්ති. 

377. භික්ඛු සමාදිසිත්ො පක්කමති – ‘‘විහාරං වම කවරොථා’’ති. තස්ස
විහාරං කවරොන්ති අවදසිතෙත්ථුකං සාරම්භං අපරික්කමනං. වසො වච

විප්පකවත ආගච්ඡති, වතනභික්ඛුනා වසො විහාවරො අඤ්ඤස්ස ො දාතබ්වබො
භින්දිත්ො ො පුන කාතබ්වබො. වනො වච අඤ්ඤස්සො දවදයයභින්දිත්ො ො

පුන කාවරයය, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසන ද්වින්නං දුක්කටානං…වප.…

සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසන දුක්කටස්ස…වප.…

අනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසන දුක්කටස්ස…වප.…

අනාරම්භංසපරික්කමනං, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

භික්ඛු සමාදිසිත්ො පක්කමති – ‘‘විහාරං වමකවරොථා’’ති. තස්ස විහාරං
කවරොන්ති වදසිතෙත්ථුකං සාරම්භං අපරික්කමනං. වසො වච විප්පකවත

ආගච්ඡති, වතනභික්ඛුනාවසොවිහාවරොඅඤ්ඤස්සො දාතබ්වබොභින්දිත්ොො

පුනකාතබ්වබො.වනොවචඅඤ්ඤස්සොදවදයයභින්දිත්ො ොපුනකාවරයය, 

ආපත්ති ද්වින්නං දුක්කටානං…වප.… සාරම්භං සපරික්කමනං, ආපත්ති

දුක්කටස්ස…වප.… අනාරම්භං අපරික්කමනං, ආපත්ති දුක්කටස්ස…වප.… 

අනාරම්භංසපරික්කමනං, අනාපත්ති. 

378. අත්තනා විප්පකතං අත්තනා පරිවයොසාවපති, ආපත්ති 

සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

අත්තනාවිප්පකතංපවරහිපරිවයොසාවපති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පවරහිවිප්පකතංඅත්තනාපරිවයොසාවපති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පවරහිවිප්පකතංපවරහිපරිවයොසාවපති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

379. අනාපත්තිවලවණගුහායතිණකුටිකායඅඤ්ඤස්සත්ථාය ොසාගාරං

ඨවපත්ොසබ්බත්ථ.අනාපත්තිඋම්මත්තකස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

විහාරකාරසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංසත්තමං. 

8. දුට් ඨකදොෙසික් ඛාපදං 

380. [ඉදං ෙත්ථු චූළෙ. 189] වතන සමවයන බුද්වධො භගො රාජගවහ
විහරති වෙළුෙවන කලන්දකනිොවප. වතන වඛො පන සමවයන ආයස්මතා
දබ්වබන මල්ලපුත්වතන ජාතියා සත්තෙස්වසන අරහත්තං සච්ඡිකතං වහොති.
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යං තඤ්චි [යඤ්ච තඤ්චි (සී. ක.)] සාෙවකන පත්තබ්බං සබ්බං වතන

අනුප්පත්තං වහොති. නත්ථි චස්ස තඤ්චි උත්තරි කරණීයං, කතස්ස ො
පතිචවයො. අථ වඛො ආයස්මවතො දබ්බස්ස මල්ලපුත්තස්ස රවහොගතස්ස
පටිසල්ලීනස්ස එෙං වචතවසො පරිවිතක්වකො උදපාදි – ‘‘මයා වඛො ජාතියා
සත්තෙස්වසන අරහත්තං සච්ඡිකතං. යං තඤ්චි සාෙවකන පත්තබ්බං සබ්බං

මයා අනුප්පත්තං.නත්ථිචවමතඤ්චි උත්තරිකරණීයං, කතස්සො පතිචවයො.

තන්නුවඛොඅහංසඞ්ඝස්සවෙයයාෙච්චංකවරයය’’න්ති? 

අථ වඛොආයස්මවතො දබ්බස්ස මල්ලපුත්තස්ස එතදවහොසි – ‘‘යංනූනාහං 
සඞ්ඝස්සවසනාසනඤ්චපඤ්ඤවපයයංභත්තානිචඋද්දිවසයය’’න්ති.අථවඛො
ආයස්මා දබ්වබො මල්ලපුත්වතො සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨිවතො වයන 

භගො වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො භගෙන්තං අභිොවදත්ො එකමන්තං
නිසීදි. එකමන්තංනිසින්වනොවඛොආයස්මා දබ්වබොමල්ලපුත්වතොභගෙන්තං

එතදවෙොච – ‘‘ඉධ මය්හං, භන්වත, රවහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එෙං
වචතවසො පරිවිතක්වකො උදපාදි මයා වඛො ජාතියා සත්තෙස්වසන අරහත්තං

සච්ඡිකතං, යංතඤ්චිසාෙවකනපත්තබ්බං, සබ්බංමයා අනුපත්තං, නත්ථි ච

වමතඤ්චිඋත්තරිකරණීයං, කතස්සො පතිචවයො, තංනුවඛොඅහංසඞ්ඝස්ස

වෙයයාෙච්චං කවරයය’’න්ති. තස්ස මය්හං භන්වත, එතදවහොසි යංනූනාහං
‘‘සඞ්ඝස්ස වසනාසනඤ්ච පඤ්ඤවපයයං භත්තානි ච උද්දිවසයයන්ති.

ඉච්ඡාමහං, භන්වත, සඞ්ඝස්ස වසනාසනඤ්ච පඤ්ඤවපතුං භත්තානි ච 

උද්දිසිතු’’න්ති. ‘‘සාධු සාධු, දබ්බ. වතන හි ත්ෙං, දබ්බ, සඞ්ඝස්ස

වසනාසනඤ්ච පඤ්ඤවපහි භත්තානි ච උද්දිසා’’ති. ‘‘එෙං, භන්වත’’ති වඛො
ආයස්මා දබ්වබො මල්ලපුත්වතො භගෙවතො පච්චස්වසොසි. අථ වඛො භගො
එතස්මිංනිදාවනඑතස්මිංපකරවණ ධම්මිංකථංකත්ොභික්ඛූආමන්වතසි–

‘‘වතන හි, භික්ඛවෙ, සඞ්වඝො දබ්බං මල්ලපුත්තං වසනාසනපඤ්ඤාපකඤ්ච

භත්තුද්වදසකඤ්ච සම්මන්නතු. එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, සම්මන්නිතබ්වබො.
පඨමං දබ්වබො මල්ලපුත්වතො යාචිතබ්වබො. යාචිත්ො බයත්වතන භික්ඛුනා
පටිබවලනසඞ්වඝොඤාවපතබ්වබො– 

381. ‘‘සුණාතුවම, භන්වත, සඞ්වඝො.යදිසඞ්ඝස්සපත්තකල්ලං සඞ්වඝො
ආයස්මන්තංදබ්බංමල්ලපුත්තංවසනාසනපඤ්ඤාපකඤ්චභත්තුද්වදසකඤ්ච 
සම්මන්වනයය.එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතුවම, භන්වත, සඞ්වඝො.සඞ්වඝොආයස්මන්තංදබ්බං මල්ලපුත්තං
වසනාසනපඤ්ඤාපකඤ්ච භත්තුද්වදසකඤ්ච සම්මන්නති. යස්සායස්මවතො 
ඛමති ආයස්මවතො දබ්බස්ස මල්ලපුත්තස්ස වසනාසනපඤ්ඤාපකස්ස ච

භත්තුද්වදසකස්සච සම්මුති, වසොතුණ්හස්ස; යස්සනක්ඛමති, වසොභාවසයය. 
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230 

පටුන 

‘‘සම්මවතො සඞ්වඝන ආයස්මා දබ්වබො මල්ලපුත්වතො

වසනාසනපඤ්ඤාපවකො චභත්තුද්වදසවකොච.ඛමතිසඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, 

එෙවමතං ධාරයාමී’’ති. 

382. සම්මවතො ච පනායස්මා දබ්වබො මල්ලපුත්වතො සභාගානං භික්ඛූනං
එකජ්ෙං වසනාසනං පඤ්ඤවපති. වය වත භික්ඛූ සුත්තන්තිකා වතසං
එකජ්ෙං වසනාසනං පඤ්ඤවපති – ‘‘වත අඤ්ඤමඤ්ඤං සුත්තන්තං
සඞ්ගායිස්සන්තී’’ති. වය වත භික්ඛූ විනයධරා වතසං එකජ්ෙං වසනාසනං
පඤ්ඤවපති – ‘‘වත අඤ්ඤමඤ්ඤං විනයං විනිච්ඡිනිස්සන්තී’’ති 

[විනිච්ඡිස්සන්තීති (ක.)]. වය වත භික්ඛූ ධම්මකථිකා වතසං එකජ්ෙං
වසනාසනං පඤ්ඤවපති – ‘‘වත අඤ්ඤමඤ්ඤං ධම්මං සාකච්ඡිස්සන්තී’’ති. 
වය වත භික්ඛූොයිවනො වතසං එකජ්ෙං වසනාසනං පඤ්ඤවපති – ‘‘වත

අඤ්ඤමඤ්ඤංන බයාබාධස්සන්තී’’ති [නබයාබාහිස්සන්තීති (ක.)]. වය වත

භික්ඛූ තිරච්ඡානකථිකා කායදළ්හිබහුලා [කායදඩ්ඪිබහුලා (සී.)] විහරන්ති
වතසම්පි එකජ්ෙං වසනාසනං පඤ්ඤවපති – ‘‘ඉමායපිවම ආයස්මන්වතො
රතියා අච්ඡිස්සන්තී’’ති. වයපි වත භික්ඛූ විකාවල ආගච්ඡන්ති වතසම්පි
වතවජොධාතුං සමාපජ්ජිත්ො වතවනෙ ආවලොවකන වසනාසනං පඤ්ඤවපති.
අපිසු භික්ඛූ සඤ්චිච්ච විකාවල ආගච්ඡන්ති – ‘‘මයං ආයස්මවතො දබ්බස්ස
මල්ලපුත්තස්ස ඉද්ධපාටිහාරියංපස්සිස්සාමා’’ති. 

වත ආයස්මන්තං දබ්බං මල්ලපුත්තං උපසඞ්කමිත්ො එෙං ෙදන්ති – 

‘‘අම්හාකං, ආවුවසො දබ්බ, වසනාසනංපඤ්ඤවපහී’’ති.වතආයස්මා දබ්වබො

මල්ලපුත්වතො එෙං ෙවදති – ‘‘කත්ථායස්මන්තා ඉච්ඡන්ති, කත්ථ 

පඤ්ඤවපමී’’ති? වතසඤ්චිච්ච දූවරඅපදිසන්ති– ‘‘අම්හාකං, ආවුවසො දබ්බ, 

ගිජ්ෙකූවට පබ්බවත වසනාසනං පඤ්ඤවපහි. අම්හාකං, ආවුවසො, 

වචොරපපාවත වසනාසනං පඤ්ඤවපහි. අම්හාකං, ආවුවසො, ඉසිගිලිපස්වස

කාළසිලායං වසනාසනං පඤ්ඤවපහි. අම්හාකං, ආවුවසො, වෙභාරපස්වස

සත්තපණ්ණගුහායං වසනාසනං පඤ්ඤවපහි. අම්හාකං, ආවුවසො, සීතෙවන 

සප්පවසොණ්ඩිකපබ්භාවර වසනාසනං පඤ්ඤවපහි. අම්හාකං, ආවුවසො, 

වගොතමකකන්දරායං වසනාසනං පඤ්ඤවපහි. අම්හාකං, ආවුවසො, 

තින්දුකකන්දරායං වසනාසනං පඤ්ඤවපහි. අම්හාකං, ආවුවසො, 

තවපොදකන්දරායංවසනාසනංපඤ්ඤවපහි.අම්හාකං, ආවුවසො, තවපොදාරාවම

වසනාසනං පඤ්ඤවපහි. අම්හාකං, ආවුවසො, ජීෙකම්බෙවන වසනාසනං

පඤ්ඤවපහි. අම්හාකං, ආවුවසො, මද්දකුච්ඡිස්මිං මිගදාවය වසනාසනං
පඤ්ඤවපහී’’ති. 

වතසං ආයස්මා දබ්වබො මල්ලපුත්වතො වතවජොධාතුං සමාපජ්ජිත්ො 
අඞ්ගුලියා ජලමානාය පුරවතො පුරවතො ගච්ඡති. වතපි වතවනෙ ආවලොවකන
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ආයස්මවතො දබ්බස්ස මල්ලපුත්තස්ස පිට්ඨිවතො පිට්ඨිවතො ගච්ඡන්ති. වතසං

ආයස්මාදබ්වබොමල්ලපුත්වතො එෙංවසනාසනංපඤ්ඤවපති–‘‘අයංමඤ්වචො, 

ඉදංපීඨං, අයංභිසි, ඉදංබිම්වබොහනං, ඉදං ෙච්චට්ඨානං, ඉදංපස්සාෙට්ඨානං, 

ඉදං පානීයං, ඉදං පරිවභොජනීයං, අයං කත්තරදණ්වඩො, ඉදං සඞ්ඝස්ස

කතිකසණ්ඨානං, ඉමං කාලං පවිසිතබ්බං, ඉමං කාලං නික්ඛමිතබ්බ’’න්ති.
වතසං ආයස්මාදබ්වබොමල්ලපුත්වතොඑෙංවසනාසනංපඤ්ඤවපත්ොපුනවදෙ
වෙළුෙනං පච්චාගච්ඡති. 

383. වතන වඛො පන සමවයන වමත්තියභූමජකා [භුම්මජකා (සී. සයා.)] 
භික්ඛූ නෙකා වචෙ වහොන්ති අප්පපුඤ්ඤා ච. යානි සඞ්ඝස්ස ලාමකානි
වසනාසනානිතානිවතසංපාපුණන්තිලාමකානිචභත්තානි.වතන වඛොපන
සමවයන රාජගවහ මනුස්සා ඉච්ඡන්ති වථරානං භික්ඛූනං අභිසඞ්ඛාරිකං
පිණ්ඩපාතං දාතුංසප්පිම්පිවතලම්පිඋත්තරිභඞ්ගම්පි.වමත්තියභූමජකානංපන
භික්ඛූනං පාකතිකං වදන්ති යථාරන්ධං කණාජකං බිලඞ්ගදුතියං. වත

පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතප්පටික්කන්තා වථවර භික්ඛූ පුච්ඡන්ති – ‘‘තුම්හාකං, 

ආවුවසො, භත්තග්වග තං අවහොසි? තුම්හාකං, ආවුවසො, භත්තග්වග තං

අවහොසී’’ති? එකච්වචවථරා එෙංෙදන්ති–‘‘අම්හාකං, ආවුවසො, සප්පිඅවහොසි
වතලං අවහොසි උත්තරිභඞ්ගං අවහොසී’’ති. වමත්තියභූමජකා පන භික්ඛූ එෙං

ෙදන්ති – ‘‘අම්හාකං, ආවුවසො, න තඤ්චි අවහොසි, පාකතිකං යථාරන්ධං
කණාජකංබිලඞ්ගදුතිය’’න්ති. 

වතන වඛො පන සමවයන කලයාණභත්තිවකො ගහපති සඞ්ඝස්ස
චතුක්කභත්තං වදතිනිච්චභත්තං.වසොභත්තග්වගසපුත්තදාවරොඋපතිට්ඨිත්ො

පරිවිසති. අඤ්වඤ ඔදවනන පුච්ඡන්ති, අඤ්වඤ සූවපන පුච්ඡන්ති, අඤ්වඤ 

වතවලන පුච්ඡන්ති, අඤ්වඤ උත්තරිභඞ්වගන පුච්ඡන්ති. වතන වඛො පන
සමවයන කලයාණභත්තිකස්ස ගහපතිවනො භත්තං ස්ොතනාය
වමත්තියභූමජකානං භික්ඛූනං උද්දිට්ඨං වහොති. අථ වඛො කලයාණභත්තිවකො
ගහපතිආරාමං අගමාසි වකනචිවදෙ කරණීවයන. වසො වයනායස්මා දබ්වබො

මල්ලපුත්වතො වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො ආයස්මන්තං දබ්බං 
මල්ලපුත්තං අභිොවදත්ො එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං වඛො
කලයාණභත්තිකං ගහපතිං ආයස්මා දබ්වබො මල්ලපුත්වතො ධම්මියා කථාය 
සන්දස්වසසි සමාදවපසි සමුත්වතවජසි සම්පහංවසසි. අථ වඛො
කලයාණභත්තිවකො ගහපති ආයස්මතා දබ්වබන මල්ලපුත්වතන ධම්මියා
කථාය සන්දස්සිවතො සමාදපිවතො සමුත්වතජිවතො සම්පහංසිවතො ආයස්මන්තං

දබ්බංමල්ලපුත්තංඑතදවෙොච– ‘‘කස්ස, භන්වත, අම්හාකං ඝවරස්ොතනාය

භත්තං උද්දිට්ඨ’’න්ති? ‘‘වමත්තියභූමජකානං වඛො, ගහපති, භික්ඛූනං 
තුම්හාකං ඝවරස්ොතනායභත්තංඋද්දිට්ඨ’’න්ති.අථවඛො කලයාණභත්තිවකො
ගහපති අනත්තමවනො අවහොසි – ‘‘කථඤ්හි නාම පාපභික්ඛූ අම්හාකං ඝවර 
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232 

පටුන 

භුඤ්ජිස්සන්තී’’ති!ඝරංගන්ත්ොදාසිංආණාවපසි–‘‘වය, වජ, ස්වෙභත්තිකා 
ආගච්ඡන්ති වත වකොට්ඨවක ආසනං පඤ්ඤවපත්ො කණාජවකන

බිලඞ්ගදුතිවයනපරිවිසා’’ති. ‘‘එෙංඅයයා’’තිවඛොසාදාසීකලයාණභත්තිකස්ස
ගහපතිවනොපච්චස්වසොසි. 

අථ වඛො වමත්තියභූමජකා භික්ඛූ – ‘‘හිවයයො වඛො, ආවුවසො, අම්හාකං

කලයාණභත්තිකස්ස ගහපතිවනො ඝවර භත්තං උද්දිට්ඨං, ස්වෙ අම්වහ

කලයාණභත්තිවකොගහපතිසපුත්තදාවරොඋපතිට්ඨිත්ො පරිවිසිස්සති; අඤ්වඤ

ඔදවනන පුච්ඡිස්සන්ති, අඤ්වඤ සූවපන පුච්ඡිස්සන්ති, අඤ්වඤ වතවලන

පුච්ඡිස්සන්ති, අඤ්වඤ උත්තරිභඞ්වගන පුච්ඡිස්සන්තී’’ති. වත වතවනෙ
වසොමනස්වසනනචිත්තරූපංරත්තියාසුපිංසු.අථවඛොවමත්තියභූමජකාභික්ඛූ 

පුබ්බණ්හසමයං නිොවසත්ො පත්තචීෙරං ආදාය වයන කලයාණභත්තිකස්ස
ගහපතිවනො නිවෙසනං වතනුපසඞ්කමිංසු. අද්දසා වඛො සා දාසී
වමත්තියභූමජවකභික්ඛූදූරවතොෙ ආගච්ඡන්වත.දිස්ොනවකොට්ඨවකආසනං

පඤ්ඤවපත්ො වමත්තියභූමජවක භික්ඛූ එතදවෙොච – ‘‘නිසීදථ, භන්වත’’ති.
අථවඛොවමත්තියභූමජකානංභික්ඛූනංඑතදවහොසි–‘‘නිස්සංසයංවඛො නතාෙ

භත්තංසිද්ධංභවිස්සති!යථා [යාෙ (සී.)] මයං වකොට්ඨවකනිසීවදයයාමා’’ති 

[නිසීදාපීවයයයාමාති (සී.), නිසීදාපීයාමාති (සයා.)]. අථ වඛො සා දාසී

කණාජවකනබිලඞ්ගදුතිවයනඋපගච්ඡි– ‘‘භුඤ්ජථ, භන්වත’’ති.‘‘මයංවඛො, 

භගිනි, නිච්චභත්තිකා’’ති. ‘‘ජානාමි අයයා නිච්චභත්තිකාත්ථ. අපිචාහං

හිවයයොෙ ගහපතිනාආණත්තා – ‘වය, වජ, ස්වෙ භත්තිකා ආගච්ඡන්ති වත
වකොට්ඨවකආසනංපඤ්ඤවපත්ොකණාජවකනබිලඞ්ගදුතිවයනපරිවිසා’ති. 

භුඤ්ජථ, භන්වත’’ති. අථ වඛො වමත්තියභූමජකා භික්ඛූ – ‘‘හිවයයො වඛො, 

ආවුවසො, කලයාණභත්තිවකොගහපතිආරාමංඅගමාසිදබ්බස්සමල්ලපුත්තස්ස
සන්තිවක. නිස්සංසයං වඛො මයං දබ්වබන මල්ලපුත්වතන ගහපතිවනො

අන්තවර [සන්තිවක (සයා. කං. ක.)] පරිභින්නා’’ති. වත වතවනෙ
වදොමනස්වසන න චිත්තරූපං භුඤ්ජිංසු. අථ වඛො වමත්තියභූමජකා භික්ඛූ 
පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතප්පටික්කන්තා ආරාමං ගන්ත්ො පත්තචීෙරං
පටිසාවමත්ොබහාරාමවකොට්ඨවකසඞ්ඝාටිපල්ලත්ථිකායනිසීදිංසු තුණ්හීභූතා
මඞ්කුභූතාපත්තක්ඛන්ධාඅවධොමුඛාපජ්ොයන්තාඅප්පටිභානා. 

අථ වඛොවමත්තියාභික්ඛුනීවයන වමත්තියභූමජකාභික්ඛූවතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්ො වමත්තියභූමජවක භික්ඛූ එතදවෙොච – ‘‘ෙන්දාමි, අයයා’’ති.
එෙං වුත්වත වමත්තියභූමජකා භික්ඛූ නාලපිංසු. දුතියම්පි වඛො…වප.…
තතියම්පි වඛො වමත්තියා භික්ඛුනී වමත්තියභූමජවක භික්ඛූ එතදවෙොච –

‘‘ෙන්දාමි, අයයා’’ති. තතියම්පි වඛො වමත්තියභූමජකා භික්ඛූ නාලපිංසු. 

‘‘කයාහංඅයයානංඅපරජ්ොමි? තස්සමංඅයයානාලපන්තී’’ති? ‘‘තථාහිපන 
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පටුන 

ත්ෙං, භගිනි, අම්වහ දබ්වබන මල්ලපුත්වතන විවහඨීයමාවන

අජ්ඣුවපක්ඛසී’’ති? ‘‘කයාහං, අයයා, කවරොමී’’ති? ‘‘සවචවඛොත්ෙං, භගිනි, 

ඉච්වඡයයාසි අජ්වජෙ භගො දබ්බං මල්ලපුත්තං නාසාවපයයා’’ති. ‘‘කයාහං, 

අයයා, කවරොමි, තංමයාසක්කා කාතු’’න්ති? ‘‘එහිත්ෙං, භගිනි, වයනභගො

වතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමිත්ො භගෙන්තං එෙං ෙවදහි – ‘ඉදං, භන්වත, 

නච්ඡන්නංනප්පතිරූපං. යායං, භන්වත, දිසාඅභයාඅනීතිකාඅනුපද්දොසායං

දිසා සභයා සඊතිකා සඋපද්දො. යවතො නිොතං තවතො සොතං [පොතං (සී.

සයා.)]. උදකං මඤ්වඤ ආදිත්තං. අවයයනම්හි දබ්වබන මල්ලපුත්වතන

දූසිතා’’’ති. ‘‘එෙං, අයයා’’ති වඛො වමත්තියා භික්ඛුනී වමත්තියභූමජකානං

භික්ඛූනංපටිස්සුත්ොවයනභගොවතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ොභගෙන්තං
අභිොවදත්ො එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨිතා වඛො වමත්තියා භික්ඛුනී

භගෙන්තං එතදවෙොච – ‘‘ඉදං, භන්වත, නච්ඡන්නං නප්පතිරූපං. යායං, 

භන්වත, දිසාඅභයාඅනීතිකාඅනුපද්දොසායංදිසාසභයාසඊතිකා සඋපද්දො.
යවතොනිොතංතවතොසොතං.උදකංමඤ්වඤආදිත්තං!අවයයනම්හිදබ්වබන 

මල්ලපුත්වතනදූසිතා’’ති. 

384. අථ වඛො භගො එතස්මිං නිදාවන එතස්මිං පකරවණ භික්ඛුසඞ්ඝං

සන්නිපාතාවපත්ොආයස්මන්තං දබ්බංමල්ලපුත්තංපටිපුච්ඡි– ‘‘සරසිත්ෙං, 

දබ්බ, එෙරූපංකත්තා යථායං භික්ඛුනීආහා’’ති? ‘‘යථා මං, භන්වත, භගො
ජානාතී’’ති. දුතියම්පිවඛොභගො…වප.…තතියම්පිවඛොභගොආයස්මන්තං

දබ්බං මල්ලපුත්තං එතදවෙොච – ‘‘සරසිත්ෙං, දබ්බ, එෙරූපංකත්තායථායං

භික්ඛුනී ආහා’’ති? ‘‘යථා මං, භන්වත, භගො ජානාතී’’ති. ‘‘න වඛො, දබ්බ, 

දබ්බාඑෙං නිබ්වබවඨන්ති.සවචතයාකතංකතන්තිෙවදහි, සවචතයාඅකතං

අකතන්ති ෙවදහී’’ති. ‘‘යවතො අහං, භන්වත, ජාවතො නාභිජානාමි

සුපිනන්වතනපි වමථුනං ධම්මං පටිවසවිතා, පවගෙ ජාගවරො’’ති! අථ වඛො

භගොභික්ඛූආමන්වතසි–‘‘වතනහි, භික්ඛවෙ, වමත්තියංභික්ඛුනිංනාවසථ. 
ඉවමචභික්ඛූ අනුයුඤ්ජථා’’ති.ඉදංෙත්ොභගොඋට්ඨායාසනාවිහාරංපාවිසි. 

අථ වඛො වත භික්ඛූ වමත්තියං භික්ඛුනිං නාවසසුං. අථ වඛො 

වමත්තියභූමජකා භික්ඛූ වත භික්ඛූ එතදවෙොචුං – ‘‘මාවුවසො, වමත්තියං
භික්ඛුනිං නාවසථ.නසාතඤ්චිඅපරජ්ෙති.අම්වහහිසාඋස්සාහිතාකුපිවතහි

අනත්තමවනහි චාෙනාධප්පාවයහී’’ති. ‘‘තං පන තුම්වහ, ආවුවසො, 
ආයස්මන්තං දබ්බං මල්ලපුත්තං අමූලවකන පාරාජිවකන ධම්වමන

අනුද්ධංවසථා’’ති? ‘‘එෙමාවුවසො’’ති. වය වත භික්ඛූ අප්පිච්ඡා…වප.… වත

උජ්ොයන්තිඛියයන්තිවිපාවචන්ති– ‘‘කථඤ්හිනාමවමත්තියභූමජකාභික්ඛූ
ආයස්මන්තං දබ්බං මල්ලපුත්තං අමූලවකන පාරාජිවකන ධම්වමන
අනුද්ධංවසස්සන්තී’’ති! අථ වඛො වත භික්ඛූ වමත්තියභූමජවක භික්ඛූ
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අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං…වප.…

‘‘සච්චං තර තුම්වහ, භික්ඛවෙ, දබ්බං මල්ලපුත්තං අමූලවකන පාරාජිවකන

ධම්වමන අනුද්ධංවසථා’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහි බුද්වධො 

භගො…වප.… ‘‘කථඤ්හි නාම තුම්වහ, වමොඝපුරිසා, දබ්බං මල්ලපුත්තං 

අමූලවකන පාරාජිවකන ධම්වමන අනුද්ධංවසස්සථ! වනතං, වමොඝපුරිසා, 

අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.… එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, ඉමං සික්ඛාපදං
උද්දිවසයයාථ– 

385. කයො පන භික් ඛු භික් ඛුං දුට් කඨො කදොකෙො අප් පතීකතො අමූල්කෙන 

පාරාජිකෙන ධම් කමන අනුද් ධංකෙයය – ‘අප් කපෙ නාම නං ඉමම්  ා බ්ර ් මචරියා 

චාකෙයය’් ති, තකතො අපකරන ෙමකයන ෙමනුග් ගාහීයමාකනො ො 

අෙමනුග් ගාහීයමාකනො ො අමූල්ෙඤ් කචෙ තං අධිෙරණං ක ොති භික් ඛු ච කදොෙං 

පතිට් ඨාති, ේ ඝාදිකෙකෙො’’ති. 

386. කයො පනාති වයො යාදිවසො…වප.… භික් ඛූති…වප.… අයං ඉමස්මිං
අත්වථඅධප්වපවතොභික්ඛූති. 

භික් ඛුන්තිඅඤ්ඤංභික්ඛුං. 

දුට් කඨො කදොකෙොති කුපිවතො අනත්තමවනො අනභිරද්වධො ආහතචිත්වතො
ඛිලජාවතො. 

අප් පතීකතොති වතන ච වකොවපන වතන ච වදොවසන තාය ච
අනත්තමනතායතායචඅනභිරද්ධයාඅප්පතීවතොවහොති. 

අමූල්ෙං නාමඅදිට්ඨං අසුතංඅපරිසඞ්තතං. 

පාරාජිකෙන ධම් කමනාතිචතුන්නං අඤ්ඤතවරන. 

අනුද් ධංකෙයයාතිවචොවදතිොවචොදාවපති ො. 

අප් කපෙ නාම නං ඉමම්  ා බ්ර ් මචරියා චාකෙයයන්තිභික්ඛුභාො චාවෙයයං, 

සමණධම්මා චාවෙයයං, සීලක්ඛන්ධාචාවෙයයං, තවපොගුණාචාවෙයයං. 

තකතො අපකරන ෙමකයනාතියස්මිංඛවණඅනුද්ධංසිවතොවහොතිතංඛණං
තංලයංතං මුහුත්තංවීතිෙත්වත. 

ෙමනුග් ගාහීයමාකනොති වයන ෙත්ථුනා අනුද්ධංසිවතො වහොති තස්මිං
ෙත්ථුස්මිංසමනුග්ගාහීයමාවනො. 
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අෙමනුග් ගාහීයමාකනොතිනවකනචි වුච්චමාවනො. 

අධිෙරණං නාම චත්තාරි අධකරණානි – විොදාධකරණං, 

අනුොදාධකරණං, ආපත්තාධකරණං, තච්චාධකරණං. 

භික් ඛු ච කදොෙං පතිට් ඨාතීති තුච්ඡකං මයා භණතං, මුසා මයා භණතං, 

අභූතංමයාභණතං, අජානන්වතනමයාභණතං. 

ේ ඝාදිකෙකෙොති…වප.…වතනපිවුච්චති සඞ්ඝාදිවසවසොති. 

387. අදිට්ඨස්ස වහොති පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපජ්ජන්වතො. තඤ්වච

වචොවදති–‘‘දිට්වඨොමයා, පාරාජිකංධම්මංඅජ්ොපන්වනොසි, අස්සමවණොසි, 

අසකයපුත්තිවයොසි, නත්ථි තයා සද්ධං උවපොසවථො ො පොරණා ො

සඞ්ඝකම්මංො’’ති, ආපත්තිොචාය, ොචායසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

අසුතස්ස වහොති – ‘‘පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනො’’ති. තඤ්වච 

වචොවදති – ‘‘සුවතො මයා, පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනොසි, අස්සමවණොසි, 

අසකයපුත්තිවයොසි, නත්ථි තයා සද්ධං උවපොසවථො ො පොරණා ො 

සඞ්ඝකම්මංො’’ති, ආපත්තිොචාය, ොචායසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

අපරිසඞ්තතස්සවහොති – ‘‘පාරාජිකංධම්මංඅජ්ොපන්වනො’’ති. තඤ්වච

වචොවදති – ‘‘පරිසඞ්තවතො මයා, පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනොසි, 

අස්සමවණොසි, අසකයපුත්තිවයොසි, නත්ථිතයාසද්ධංඋවපොසවථොොපොරණා

ොසඞ්ඝකම්මංො’’ති, ආපත්තිොචාය, ොචායසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

අදිට්ඨස්ස වහොති පාරාජිකංධම්මංඅජ්ොපජ්ජන්වතො.තඤ්වචවචොවදති–

‘‘දිට්වඨො මයා සුවතො ච, පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනොසි, 

අස්සමවණොසි’’…වප.…ආපත්තිොචාය, ොචාය සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

අදිට්ඨස්සවහොතිපාරාජිකංධම්මංඅජ්ොපජ්ජන්වතො.තඤ්වච වචොවදති–

‘‘දිට්වඨො මයා පරිසඞ්තවතො ච, පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනොසි, 

අස්සමවණොසි’’…වප.…ආපත්තිොචාය, ොචායසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

අදිට්ඨස්සවහොතිපාරාජිකංධම්මංඅජ්ොපජ්ජන්වතො.තඤ්වච වචොවදති–

‘‘දිට්වඨොමයාසුවතො චපරිසඞ්තවතොච, පාරාජිකංධම්මං අජ්ොපන්වනොසි, 

අස්සමවණොසි’’…වප.…ආපත්තිොචාය, ොචායසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

අසුතස්ස වහොති – ‘‘පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනො’’ති. තඤ්වච 
වචොවදති – ‘‘සුවතො මයා පරිසඞ්තවතො ච…වප.… සුවතො මයා දිට්වඨො
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ච…වප.… සුවතො මයා පරිසඞ්තවතො ච දිට්වඨො ච, පාරාජිකං ධම්මං 

අජ්ොපන්වනොසි, අස්සමවණොසි’’…වප.… ආපත්ති ොචාය, ොචාය
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

අපරිසඞ්තතස්සවහොති – ‘‘පාරාජිකංධම්මංඅජ්ොපන්වනො’’ති. තඤ්වච
වචොවදති–‘‘පරිසඞ්තවතොමයාදිට්වඨොච…වප.…පරිසඞ්තවතොමයාසුවතො

ච…වප.… පරිසඞ්තවතො මයා දිට්වඨො ච සුවතො ච, පාරාජිකං ධම්මං

අජ්ොපන්වනොසි, අස්සමවණොසි’’…වප.… ආපත්ති ොචාය, ොචාය
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

දිට්ඨස්ස වහොති පාරාජිකංධම්මං අජ්ොපජ්ජන්වතො. තඤ්වචවචොවදති –

‘‘සුවතො මයා පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනොසි, අස්සමවණොසි’’…වප.…

ආපත්තිොචාය, ොචායසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

දිට්ඨස්සවහොති පාරාජිකංධම්මං අජ්ොපජ්ජන්වතො. තඤ්වච වචොවදති –

‘‘පරිසඞ්තවතො මයා, පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනොසි’’…වප.… ‘‘සුවතො

මයා පරිසඞ්තවතො ච, පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනොසි, 

අස්සමවණොසි’’…වප.…ආපත්තිොචාය, ොචායසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

සුතස්ස වහොති–‘‘පාරාජිකංධම්මං අජ්ොපන්වනො’’ති.තඤ්වචවචොවදති

– ‘‘පරිසඞ්තවතො මයා, පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනොසි…වප.… දිට්වඨො

මයා, පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනොසි…වප.…පරිසඞ්තවතො මයා දිට්වඨො

ච, පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනොසි, අස්සමවණොසි’’…වප.… ආපත්ති

ොචාය, ොචායසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

පරිසඞ්තතස්ස වහොති – ‘‘පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනො’’ති. තඤ්වච

වචොවදති–‘‘දිට්වඨොමයා, පාරාජිකංධම්මං අජ්ොපන්වනොසි…වප.…සුවතො

මයා, පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනොසි…වප.… දිට්වඨො මයා සුවතො ච, 

පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනොසි, අස්සමවණොසි, 

අසකයපුත්තිවයොසි’’…වප.… ආපත්තිොචාය, ොචායසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

දිට්ඨස්ස වහොති පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපජ්ජන්වතො. දිට්වඨ වෙමතිවකො
දිට්ඨං වනොකප්වපති දිට්ඨං නස්සරති දිට්ඨං පමුට්වඨො වහොති…වප.…සුවත 
වෙමතිවකොසුතංවනොකප්වපතිසුතංනස්සරතිසුතංපමුට්වඨොවහොති…වප.…
පරිසඞ්තවත වෙමතිවකො පරිසඞ්තතං වනො කප්වපති පරිසඞ්තතං නස්සරති 

පරිසඞ්තතංපමුට්වඨොවහොති.තඤ්වචවචොවදති–‘‘පරිසඞ්තවතොමයාදිට්වඨො
ච…වප.… පරිසඞ්තවතොමයාසුවතොච…වප.…පරිසඞ්තවතොමයාදිට්වඨොච

සුවතො ච, පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනොසි, අස්සමවණොසි, 
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අසකයපුත්තිවයොසි, නත්ථි තයා සද්ධං උවපොසවථො ො පොරණා ො

සඞ්ඝකම්මංො’’ති, ආපත්තිොචාය, ොචායසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

388. අදිට්ඨස්ස වහොති පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපජ්ජන්වතො. තඤ්වච

වචොදාවපති – ‘‘දිට්වඨොසි, පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනොසි, අස්සමවණොසි, 

අසකයපුත්තිවයොසි, නත්ථි තයා සද්ධං උවපොසවථො ො පොරණා ො

සඞ්ඝකම්මංො’’ති, ආපත්තිොචාය, ොචායසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

අසුතස්ස වහොති – ‘‘පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනො’’ති…වප.… 
අපරිසඞ්තතස්ස වහොති – ‘‘පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනො’’ති. තඤ්වච

වචොදාවපති– ‘‘පරිසඞ්තවතොසි, පාරාජිකංධම්මංඅජ්ොපන්වනොසි’’…වප.…

ආපත්තිොචාය, ොචාය සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

අදිට්ඨස්සවහොතිපාරාජිකංධම්මංඅජ්ොපජ්ජන්වතො.තඤ්වච වචොදාවපති
– ‘‘දිට්වඨොසි සුවතොසි…වප.… දිට්වඨොසි පරිසඞ්තවතොසි…වප.… දිට්වඨොසි

සුවතොසි පරිසඞ්තවතොසි, පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනොසි’’…වප.…
අසුතස්ස වහොති – ‘‘පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනො’’ති…වප.…
අපරිසඞ්තතස්ස වහොති – ‘‘පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනො’’ති. තඤ්වච

වචොදාවපති – ‘‘පරිසඞ්තවතොසි, දිට්වඨොසි…වප.… පරිසඞ්තවතොසි, 

සුවතොසි…වප.… පරිසඞ්තවතොසි, දිට්වඨොසි, සුවතොසි, පාරාජිකං ධම්මං

අජ්ොපන්වනොසි, අස්සමවණොසි’’…වප.… ආපත්ති ොචාය, ොචාය
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

දිට්ඨස්ස වහොතිපාරාජිකංධම්මං අජ්ොපජ්ජන්වතො.තඤ්වචවචොදාවපති–

‘‘සුවතොසි’’…වප.… තඤ්වච වචොදාවපති – ‘‘පරිසඞ්තවතොසි’’…වප.…

තඤ්වච වචොදාවපති – ‘‘සුවතොසි, පරිසඞ්තවතොසි, පාරාජිකං ධම්මං

අජ්ොපන්වනොසි, අස්සමවණොසි’’…වප.… ආපත්ති ොචාය, ොචාය 
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

සුතස්ස වහොති – ‘‘පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනො’’ති…වප.… 

පරිසඞ්තතස්ස වහොති – ‘‘පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනො’’ති. තඤ්වච 

‘‘දිට්වඨොසි’’…වප.… තඤ්වච වචොදාවපති – ‘‘සුවතොසි’’…වප.… තඤ්වච

වචොදාවපති – ‘‘දිට්වඨොසි, සුවතොසි, පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනොසි, 

අස්සමවණොසි’’…වප.…ආපත්ති ොචාය, ොචායසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

දිට්ඨස්ස වහොති පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපජ්ජන්වතො. දිට්වඨ වෙමතිවකො
දිට්ඨං වනොකප්වපති දිට්ඨං නස්සරති දිට්ඨං පමුට්වඨො වහොති…වප.…සුවත 
වෙමතිවකොසුතංවනොකප්වපතිසුතංනස්සරතිසුතංපමුට්වඨොවහොති…වප.… 
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පරිසඞ්තවත වෙමතිවකො පරිසඞ්තතං වනො කප්වපති පරිසඞ්තතං නස්සරති

පරිසඞ්තතං පමුට්වඨො වහොති. තඤ්වච වචොදාවපති – ‘‘පරිසඞ්තවතොසි, 

දිට්වඨොසි’’…වප.… පරිසඞ්තතං පමුට්වඨො වහොති, තඤ්වච වචොදාවපති –

‘‘පරිසඞ්තවතොසි සුවතොසි’’…වප.… පරිසඞ්තතං පමුට්වඨො වහොති, තඤ්වච

වචොදාවපති – ‘‘පරිසඞ්තවතොසි, දිට්වඨොසි, සුවතොසි, පාරාජිකං ධම්මං

අජ්ොපන්වනොසි, අස්සමවණොසි, අසකයපුත්තිවයොසි, නත්ථි තයා සද්ධං

උවපොසවථො ො පොරණා ො සඞ්ඝකම්මං ො’’ති, ආපත්ති ොචාය, ොචාය
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

389. අසුද්වධ සුද්ධදිට්ඨි, සුද්වධ අසුද්ධදිට්ඨි, අසුද්වධඅසුද්ධදිට්ඨි, සුද්වධ
සුද්ධදිට්ඨි. 

අසුද්වධො වහොති පුග්ගවලො අඤ්ඤතරං පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනො. 
තඤ්වච සුද්ධදිට්ඨි සමාවනො අවනොකාසං කාරාවපත්ො චාෙනාධප්පාවයො

ෙවදති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසවසනදුක්කටස්ස. 

අසුද්වධො වහොති පුග්ගවලො අඤ්ඤතරං පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනො.

තඤ්වච සුද්ධදිට්ඨි සමාවනො ඔකාසං කාරාවපත්ො චාෙනාධප්පාවයො ෙවදති, 
ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

අසුද්වධො වහොති පුග්ගවලො අඤ්ඤතරං පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනො.
තඤ්වච සුද්ධදිට්ඨි සමාවනො අවනොකාසං කාරාවපත්ො අක්වකොසාධප්පාවයො

ෙවදති, ආපත්තිඔමසොවදනදුක්කටස්ස. 

අසුද්වධො වහොති පුග්ගවලො අඤ්ඤතරං පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනො. 
තඤ්වච සුද්ධදිට්ඨි සමාවනො ඔකාසං කාරාවපත්ො අක්වකොසාධප්පාවයො

ෙවදති, ආපත්ති ඔමසොදස්ස. 

සුද්වධො වහොතිපුග්ගවලො අඤ්ඤතරං පාරාජිකං ධම්මං අනජ්ොපන්වනො.
තඤ්වච අසුද්ධදිට්ඨි සමාවනො අවනොකාසං කාරාවපත්ො චාෙනාධප්පාවයො

ෙවදති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

සුද්වධොවහොතිපුග්ගවලො අඤ්ඤතරං පාරාජිකංධම්මං අනජ්ොපන්වනො. 

තඤ්වචඅසුද්ධදිට්ඨිසමාවනොඔකාසංකාරාවපත්ොචාෙනාධප්පාවයොෙවදති, 
අනාපත්ති. 

සුද්වධොවහොතිපුග්ගවලො අඤ්ඤතරං පාරාජිකංධම්මං අනජ්ොපන්වනො. 
තඤ්වචඅසුද්ධදිට්ඨිසමාවනොඅවනොකාසංකාරාවපත්ොඅක්වකොසාධප්පාවයො

ෙවදති, ආපත්ති ඔමසොවදනදුක්කටස්ස. 
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සුද්වධොවහොතිපුග්ගවලො අඤ්ඤතරං පාරාජිකංධම්මං අනජ්ොපන්වනො. 
තඤ්වච අසුද්ධදිට්ඨි සමාවනො ඔකාසං කාරාවපත්ො අක්වකොසාධප්පාවයො

ෙවදති, ආපත්ති ඔමසොදස්ස. 

අසුද්වධො වහොති පුග්ගවලො අඤ්ඤතරං පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනො. 
තඤ්වච අසුද්ධදිට්ඨි සමාවනො අවනොකාසං කාරාවපත්ො චාෙනාධප්පාවයො

ෙවදති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. 

අසුද්වධො වහොති පුග්ගවලො අඤ්ඤතරං පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනො. 

තඤ්වචඅසුද්ධදිට්ඨිසමාවනොඔකාසංකාරාවපත්ොචාෙනාධප්පාවයොෙවදති, 
අනාපත්ති. 

අසුද්වධො වහොති පුග්ගවලො අඤ්ඤතරං පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනො. 
තඤ්වචඅසුද්ධදිට්ඨිසමාවනොඅවනොකාසංකාරාවපත්ොඅක්වකොසාධප්පාවයො

ෙවදති, ආපත්ති ඔමසොවදනදුක්කටස්ස. 

අසුද්වධො වහොති පුග්ගවලො අඤ්ඤතරං පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනො.
තඤ්වච අසුද්ධදිට්ඨි සමාවනො ඔකාසං කාරාවපත්ො අක්වකොසාධප්පාවයො

ෙවදති, ආපත්තිඔමසොදස්ස. 

සුද්වධො වහොතිපුග්ගවලො අඤ්ඤතරං පාරාජිකං ධම්මං අනජ්ොපන්වනො.
තඤ්වච සුද්ධදිට්ඨි සමාවනො අවනොකාසං කාරාවපත්ො චාෙනාධප්පාවයො

ෙවදති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිවසවසනදුක්කටස්ස. 

සුද්වධොවහොතිපුග්ගවලො අඤ්ඤතරං පාරාජිකංධම්මං අනජ්ොපන්වනො. 

තඤ්වච සුද්ධදිට්ඨි සමාවනො ඔකාසං කාරාවපත්ො චාෙනාධප්පාවයො ෙවදති, 
ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

සුද්වධොවහොතිපුග්ගවලො අඤ්ඤතරං පාරාජිකංධම්මං අනජ්ොපන්වනො. 
තඤ්වච සුද්ධදිට්ඨි සමාවනො අවනොකාසං කාරාවපත්ො අක්වකොසාධප්පාවයො

ෙවදති, ආපත්ති ඔමසොවදනදුක්කටස්ස. 

සුද්වධො වහොති පුග්ගවලො අඤ්ඤතරං පාරාජිකං ධම්මං අනජ්ොපන්වනො 
තඤ්වච සුද්ධදිට්ඨි සමාවනො ඔකාසං කාරාවපත්ො අක්වකොසාධප්පාවයො

ෙවදති, ආපත්ති ඔමසොදස්ස. 

390. අනාපත්ති සුද්වධ අසුද්ධදිට්ඨිස්ස, අසුද්වධ අසුද්ධදිට්ඨිස්ස, 

උම්මත්තකස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

දුට්ඨවදොසසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංඅට්ඨමං. 
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9. දුතියදුට් ඨකදොෙසික් ඛාපදං 

391. වතන සමවයන බුද්වධො භගො රාජගවහ විහරති වෙළුෙවන
කලන්දකනිොවප. වතන වඛො පන සමවයන වමත්තියභූමජකා භික්ඛූ

ගිජ්ෙකූටා පබ්බතාඔවරොහන්තාඅද්දසංසුඡගලකං [ඡකලකං(සයා.)] අජිකාය

විප්පටිපජ්ජන්තං. දිස්ොන එෙමාහංසු – ‘‘හන්දමයං, ආවුවසො, ඉමං ඡගලකං
දබ්බං මල්ලපුත්තං නාම කවරොම. ඉමං අජිකං වමත්තියං නාම භික්ඛුනිං

කවරොම. එෙං මයං වෙොහරිස්සාම. පුබ්වබ මයං, ආවුවසො, දබ්බං මල්ලපුත්තං 
සුවතනඅවෙොචුම්හා.ඉදානිපනඅම්වහහිසාමංදිට්වඨොවමත්තියායභික්ඛුනියා 
විප්පටිපජ්ජන්වතො’’ති. වත තං ඡගලකං දබ්බං මල්ලපුත්තංනාම අකංසු. තං
අජිකංවමත්තියංනාමභික්ඛුනිංඅකංසු.වතභික්ඛූනං ආවරොවචසුං–‘‘පුබ්වබ

මයං, ආවුවසො, දබ්බං මල්ලපුත්තං සුවතන අවෙොචුම්හා. ඉදානි පන අම්වහහි
සාමංදිට්වඨොවමත්තියායභික්ඛුනියාවිප්පටිපජ්ජන්වතො’’ති.භික්ඛූ එෙමාහංසු

– ‘‘මාවුවසො, එෙං අෙචුත්ථ. නායස්මා දබ්වබො මල්ලපුත්වතො එෙං 
කරිස්සතී’’ති. 

අථ වඛො වත භික්ඛූ භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං. අථ වඛො භගො
එතස්මිං නිදාවන එතස්මිං පකරවණ භික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපාතාවපත්ො 

ආයස්මන්තංදබ්බංමල්ලපුත්තංපටිපුච්ඡි–‘‘සරසිත්ෙං, දබ්බ, එෙරූපංකත්තා 

යථයිවමභික්ඛූආහංසූ’’ති? ‘‘යථා මං, භන්වත, භගො ජානාතී’’ති. දුතියම්පි
වඛො භගො…වප.… තතියම්පි වඛො භගො ආයස්මන්තං දබ්බං මල්ලපුත්තං 

එතදවෙොච– ‘‘සරසිත්ෙං, දබ්බ, එෙරූපංකත්තායථයිවමභික්ඛූ ආහංසූ’’ති? 

‘‘යථා මං, භන්වත, භගො ජානාතී’’ති. ‘‘න වඛො, දබ්බ, දබ්බා එෙං 

නිබ්වබවඨන්ති.සවචතයාකතංකතන්තිෙවදහි, සවචතයාඅකතංඅකතන්ති

ෙවදහී’’ති. ‘‘යවතො අහං, භන්වත, ජාවතො නාභිජානාමි සුපිනන්වතනපි

වමථුනධම්මං පටිවසවිතා, පවගෙ ජාගවරො’’ති! අථ වඛො භගො භික්ඛූ

ආමන්වතසි– ‘‘වතනහි, භික්ඛුවෙ, ඉවමභික්ඛූ අනුයුඤ්ජථා’’ති.ඉදංෙත්ො
භගොඋට්ඨායාසනාවිහාරංපාවිසි. 

අථ වඛො වත භික්ඛූ වමත්තියභූමජවක භික්ඛූ අනුයුඤ්ජිංසු. වත භික්ඛූහි

අනුයුඤ්ජීයමානා භික්ඛූනං එතමත්ථං ආවරොවචසුං – ‘‘තං පන තුම්වහ, 

ආවුවසො, ආයස්මන්තං දබ්බං මල්ලපුත්තං අඤ්ඤභාගියස්ස අධකරණස්ස

තඤ්චිවදසං වලසමත්තං උපාදාය පාරාජිවකන ධම්වමන අනුද්ධංවසථා’’ති? 

‘‘එෙමාවුවසො’’ති. වය වත භික්ඛූ අප්පිච්ඡා…වප.… වත උජ්ොයන්ති
ඛියයන්තිවිපාවචන්ති–‘‘කථඤ්හිනාම වමත්තියභූමජකාභික්ඛූආයස්මන්තං
දබ්බං මල්ලපුත්තං අඤ්ඤභාගියස්ස අධකරණස්ස තඤ්චි වදසං වලසමත්තං
උපාදාය පාරාජිවකන ධම්වමන අනුද්ධංවසස්සන්තී’’ති! අථ වඛො වත භික්ඛූ
වමත්තියභූමජවකභික්ඛූ අවනකපරියාවයනවිගරහිත්ොභගෙවතො එතමත්ථං 
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ආවරොවචසුං…වප.… ‘‘සච්චං තර තුම්වහ, භික්ඛවෙ, දබ්බං මල්ලපුත්තං
අඤ්ඤභාගියස්ස අධකරණස්සතඤ්චිවදසංවලසමත්තංඋපාදායපාරාජිවකන

ධම්වමන අනුද්ධංවසථා’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහි බුද්වධො

භගො…වප.… ‘‘කථඤ්හි නාම තුම්වහ, වමොඝපුරිසා, දබ්බං මල්ලපුත්තං
අඤ්ඤභාගියස්සඅධකරණස්සතඤ්චිවදසං වලසමත්තංඋපාදායපාරාජිවකන

ධම්වමන අනුද්ධංවසස්සථ! වනතං, වමොඝපුරිසා, අප්පසන්නානං ො

පසාදාය…වප.…එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදං උද්දිවසයයාථ– 

392. ‘‘කයො පන භික් ඛු භික් ඛුං දුට් කඨො කදොකෙො අප් පතීකතො 

අඤ ්ඤභාගියෙ ්ෙ අධිෙරණේ ෙ කඤ් චිකදෙං කල්ෙම  තං උපාදාය පාරාජිකෙන 

ධම් කමන අනුද් ධංකෙයය – ‘අප් කපෙ නාම නං ඉමම්  ා බ්ර ් මචරියා 

චාකෙයය’් ති. තකතො අපකරන ෙමකයන ෙමනුග් ගාහීයමාකනො ො 

අෙමනුග් ගාහීයමාකනො ො අඤ් ඤභාගියඤ් කචෙ තං අධිෙරණං ක ොති 

කෙොචිකදකෙො කල්ෙම  කතො උපාදි් කනො, භික් ඛු ච කදොෙං පතිට් ඨාති, 

ේ ඝාදිකෙකෙො’’ති. 

393. කයො පනාති වයො යාදිවසො…වප.… භික් ඛූති…වප.… අයං ඉමස්මිං
අත්වථඅධප්වපවතොභික්ඛූති. 

භික් ඛුන්තිඅඤ්ඤංභික්ඛුං. 

දුට් කඨො කදොකෙොති කුපිවතො අනත්තමවනො අනභිරද්වධො ආහතචිත්වතො
ඛිලජාවතො. 

අප් පතීකතොති වතන ච වකොවපන, වතන ච වදොවසන, තාය ච

අනත්තමනතාය, තායචඅනභිරද්ධයාඅප්පතීවතොවහොති. 

අඤ ්ඤභාගියෙ ්ෙ අධිෙරණේ ොති ආපත්තඤ්ඤභාගියං ො වහොති

අධකරණඤ්ඤභාගියං ො. කථං අධකරණං අධකරණස්ස අඤ්ඤභාගියං? 
විොදාධකරණං අනුොදාධකරණස්ස ආපත්තාධකරණස්ස තච්චාධකරණස්ස 

අඤ්ඤභාගියං. අනුොදාධකරණං ආපත්තාධකරණස්ස තච්චාධකරණස්ස
විොදාධකරණස්ස අඤ්ඤභාගියං. ආපත්තාධකරණං තච්චාධකරණස්ස
විොදාධකරණස්ස අනුොදාධකරණස්ස අඤ්ඤභාගියං. තච්චාධකරණං
විොදාධකරණස්ස අනුොදාධකරණස්ස ආපත්තාධකරණස්ස අඤ්ඤභාගියං.
එෙංඅධකරණංඅධකරණස්ස අඤ්ඤභාගියං. 

කථං අධකරණං අධකරණස්ස තබ්භාගියං? විොදාධකරණං 
විොදාධකරණස්ස තබ්භාගියං. අනුොදාධකරණං අනුොදාධකරණස්ස
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තබ්භාගියං. ආපත්තාධකරණං ආපත්තාධකරණස්ස සියා තබ්භාගියං සියා
අඤ්ඤභාගියං. 

කථං ආපත්තාධකරණං ආපත්තාධකරණස්ස අඤ්ඤභාගියං? 
වමථුනධම්මපාරාජිකාපත්ති අදින්නාදානපාරාජිකාපත්තියා 
මනුස්සවිග්ගහපාරාජිකාපත්තියා උත්තරිමනුස්සධම්මපාරාජිකාපත්තියා
අඤ්ඤභාගියා. අදින්නාදානපාරාජිකාපත්ති මනුස්සවිග්ගහපාරාජිකාපත්තියා
උත්තරිමනුස්සධම්මපාරාජිකාපත්තියා වමථුනධම්මපාරාජිකාපත්තියා
අඤ්ඤභාගියා. මනුස්සවිග්ගහපාරාජිකාපත්ති 

උත්තරිමනුස්සධම්මපාරාජිකාපත්තියා වමථුනධම්මපාරාජිකාපත්තියා 
අදින්නාදානපාරාජිකාපත්තියා අඤ්ඤභාගියා. 
උත්තරිමනුස්සධම්මපාරාජිකාපත්ති වමථුනධම්මපාරාජිකාපත්තියා 
අදින්නාදානපාරාජිකාපත්තියා මනුස්සවිග්ගහපාරාජිකාපත්තියා අඤ්ඤභාගියා.
එෙං ආපත්තාධකරණංආපත්තාධකරණස්සඅඤ්ඤභාගියං. 

කථං ආපත්තාධකරණං ආපත්තාධකරණස්ස තබ්භාගියං? 
වමථුනධම්මපාරාජිකාපත්ති වමථුනධම්මපාරාජිකාපත්තියා තබ්භාගියා. 
අදින්නාදානපාරාජිකාපත්ති අදින්නාදානපාරාජිකාපත්තියා තබ්භාගියා. 
මනුස්සවිග්ගහපාරාජිකාපත්ති මනුස්සවිග්ගහපාරාජිකාපත්තියා තබ්භාගියා. 
උත්තරිමනුස්සධම්මපාරාජිකාපත්ති උත්තරිමනුස්සධම්මපාරාජිකාපත්තියා 
තබ්භාගියා.එෙංආපත්තාධකරණංආපත්තාධකරණස්සතබ්භාගියං. 

තච්චාධකරණං තච්චාධකරණස්ස තබ්භාගියං. එෙං අධකරණං 
අධකරණස්සතබ්භාගියං. 

394. කඤ් චි කදෙං කල්ෙම  තං උපාදායාති වලවසො නාම දස වලසා –

ජාතිවලවසො, නාමවලවසො, වගොත්තවලවසො, ලිඞ්ගවලවසො, ආපත්තිවලවසො, 

පත්තවලවසො, චීෙරවලවසො, උපජ්ොයවලවසො, ආචරියවලවසො, 
වසනාසනවලවසො. 

395. ජාතිකල්කෙො නාම ඛත්තිවයො දිට්වඨො වහොති පාරාජිකං ධම්මං

අජ්ොපජ්ජන්වතො. අඤ්ඤංඛත්තියං පස්සිත්ො වචොවදති – ‘‘ඛත්තිවයොමයා

දිට්වඨො [එත්ථ ‘‘පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපජ්ජන්වතො’’ති පාවඨො ඌවනො

මඤ්වඤ, අට්ඨකථායං හි ‘‘ඛත්තිවයො මයා දිට්වඨො පාරාජිකං ධම්මං

අජ්ොපජ්ජන්වතො’’ති දිස්සති]. පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනොසි, 

අස්සමවණොසි, අසකයපුත්තිවයොසි, නත්ථිතයාසද්ධංඋවපොසවථොො පොරණා

ොසඞ්ඝකම්මංො’’ති, ආපත්තිොචාය, ොචායසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 
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බ්රාහ්මවණො දිට්වඨො වහොති…වප.… වෙස්වසො දිට්වඨො වහොති…වප.… 
සුද්වදො දිට්වඨො වහොති පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපජ්ජන්වතො. අඤ්ඤං සුද්දං 
පස්සිත්ො වචොවදති – ‘‘සුද්වදො මයා දිට්වඨො. පාරාජිකං ධම්මං

අජ්ොපන්වනොසි, අස්සමවණොසි, අසකයපුත්තිවයොසි’’…වප.… ආපත්ති

ොචාය, ොචාය සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

396. නාමකල්කෙො නාම බුද්ධරක්ඛිවතො දිට්වඨො වහොති…වප.…
ධම්මරක්ඛිවතො දිට්වඨො වහොති…වප.… සඞ්ඝරක්ඛිවතො දිට්වඨො වහොති 

පාරාජිකංධම්මංඅජ්ොපජ්ජන්වතො. අඤ්ඤංසඞ්ඝරක්ඛිතං පස්සිත්ොවචොවදති

– ‘‘සඞ්ඝරක්ඛිවතො මයා දිට්වඨො. පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනොසි, 

අස්සමවණොසි, අසකයපුත්තිවයොසි’’…වප.… ආපත්ති ොචාය, ොචාය 

සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

397. කගො  තකල්කෙො නාම වගොතවමො දිට්වඨො වහොති…වප.…
වමොග්ගල්ලාවනොදිට්වඨොවහොති…වප.…කච්චායවනොදිට්වඨොවහොති…වප.…
ොසිට්වඨො දිට්වඨො වහොති පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපජ්ජන්වතො. අඤ්ඤං
ොසිට්ඨං පස්සිත්ො වචොවදති – ‘‘ොසිට්වඨො මයා දිට්වඨො. පාරාජිකං ධම්මං

අජ්ොපන්වනොසි, අස්සමවණොසි, අසකයපුත්තිවයොසි’’…වප.… ආපත්ති 

ොචාය, ොචාය සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

398. ලි් ගකල්කෙො නාම දීවඝො දිට්වඨො වහොති…වප.… රස්වසො දිට්වඨො
වහොති…වප.… කණ්වහො දිට්වඨො වහොති…වප.… ඔදාවතො දිට්වඨො වහොති 
පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපජ්ජන්වතො. අඤ්ඤං ඔදාතං පස්සිත්ො වචොවදති –

‘‘ඔදාවතො මයා දිට්වඨො. පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනොසි, අස්සමවණොසි, 

අසකයපුත්තිවයොසි’’…වප.… ආපත්තිොචාය, ොචායසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

399. ආප  තිකල්කෙො නාමලහුකංආපත්තිං ආපජ්ජන්වතොදිට්වඨොවහොති.

තඤ්වචපාරාජිවකනවචොවදති–‘‘අස්සමවණොසි, අසකයපුත්තිවයොසි…වප.…

ආපත්තිොචාය, ොචායසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

400. ප  තකල්කෙො නාම වලොහපත්තධවරො දිට්වඨො වහොති…වප.…
සාටකපත්තධවරො දිට්වඨො වහොති…වප.… සුම්භකපත්තධවරො දිට්වඨො වහොති
පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපජ්ජන්වතො. අඤ්ඤං සුම්භකපත්තධරං පස්සිත්ො
වචොවදති – ‘‘සුම්භකපත්තධවරො මයා දිට්වඨො. පාරාජිකං ධම්මං

අජ්ොපන්වනොසි, අස්සමවණොසි, අසකයපුත්තිවයොසි’’…වප.… ආපත්ති

ොචාය, ොචාය සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 



විනයපිටකෙ  පාරාජිෙපාළි   ේ ඝාදිකෙෙෙණ් ඩං 
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පටුන 

401. චීෙරකල්කෙො නාම පංසුකූලිවකො දිට්වඨො වහොති…වප.…
ගහපතිචීෙරධවරොදිට්වඨොවහොති පාරාජිකංධම්මං අජ්ොපජ්ජන්වතො.අඤ්ඤං
ගහපතිචීෙරධරං පස්සිත්ො වචොවදති – ‘‘ගහපතිචීෙරධවරො මයා දිට්වඨො.

පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනොසි, අස්සමවණොසි, 

අසකයපුත්තිවයොසි’’…වප.… ආපත්තිොචාය, ොචායසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

402. උපජ් ඣායකල්කෙො නාම ඉත්ථන්නාමස්ස සද්ධවිහාරිවකො දිට්වඨො
වහොති පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපජ්ජන්වතො. අඤ්ඤං ඉත්ථන්නාමස්ස

සද්ධවිහාරිකං පස්සිත්ො වචොවදති – ‘‘ඉත්ථන්නාමස්ස සද්ධවිහාරිවකො මයා

දිට්වඨො. පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනොසි, අස්සමවණොසි, 

අසකයපුත්තිවයොසි’’…වප.…ආපත්තිොචාය, ොචායසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

403. ආචරියකල්කෙො නාමඉත්ථන්නාමස්ස අන්වතොසිවකොදිට්වඨොවහොති
පාරාජිකංධම්මං අජ්ොපජ්ජන්වතො. අඤ්ඤං ඉත්ථන්නාමස්ස අන්වතොසිකං
පස්සිත්ො වචොවදති – ‘‘ඉත්ථන්නාමස්ස අන්වතොසිවකො මයා දිට්වඨො.

පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපන්වනොසි, අස්සමවණොසි, 

අසකයපුත්තිවයොසි’’…වප.…ආපත්තිොචාය, ොචායසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

404. කෙනාෙනකල්කෙො නාම ඉත්ථන්නාමවසනාසනොසිවකො දිට්වඨො
වහොති පාරාජිකං ධම්මං අජ්ොපජ්ජන්වතො. අඤ්ඤං
ඉත්ථන්නාමවසනාසනොසිකං පස්සිත්ො වචොවදති –
‘‘ඉත්ථන්නාමවසනාසනොසිවකො මයා දිට්වඨො. පාරාජිකං ධම්මං 

අජ්ොපන්වනොසි, අස්සමවණොසි, අසකයපුත්තිවයොසි, නත්ථි තයා සද්ධං

උවපොසවථො ො පොරණා ො සඞ්ඝකම්මං ො’’ති, ආපත්ති ොචාය, ොචාය
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

405. පාරාජිකෙන ධම් කමනාතිචතුන්නං අඤ්ඤතවරන. 

අනුද් ධංකෙයයාතිවචොවදතිොවචොදාවපති ො. 

අප් කපෙ නාම නං ඉමම්  ා බ්ර ් මචරියාචාකෙයයන්තිභික්ඛුභාොචාවෙයයං, 

සමණධම්මාචාවෙයයං, සීලක්ඛන්ධාචාවෙයයං, තවපොගුණාචාවෙයයං. 

තකතො අපකරන ෙමකයනාතියස්මිංඛවණ අනුද්ධංසිවතොවහොති, තංඛණං
තංලයංතංමුහුත්තංවීතිෙත්වත. 

ෙමනුග් ගාහීයමාකනොති වයන ෙත්ථුනා අනුද්ධංසිවතො වහොති තස්මිං
ෙත්ථුස්මිං සමනුග්ගාහීයමාවනො. 



විනයපිටකෙ  පාරාජිෙපාළි   ේ ඝාදිකෙෙෙණ් ඩං 
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අෙමනුග් ගාහීයමාකනොතිනවකනචි වුච්චමාවනො. 

අධිෙරණං නාම චත්තාරි අධකරණානි – විොදාධකරණං, 

අනුොදාධකරණං, ආපත්තාධකරණං, තච්චාධකරණං. 

කෙොචි කදකෙො කල්ෙම  කතො උපාදි් කනොති වතසං දසන්නං වලසානං
අඤ්ඤතවරොවලවසො උපාදින්වනොවහොති. 

භික් ඛු ච කදොෙං පතිට් ඨාතීති තුච්ඡකං මයා භණතං, මුසා මයා භණතං, 

අභූතංමයාභණතං, අජානන්වතනමයාභණතං. 

ේ ඝාදිකෙකෙොති …වප.…වතනපිවුච්චතිසඞ්ඝාදිවසවසොති. 

406. භික්ඛුසඞ්ඝාදිවසසංඅජ්ොපජ්ජන්වතොදිට්වඨොවහොති, සඞ්ඝාදිවසවස

සඞ්ඝාදිවසසදිට්ඨි වහොති. තඤ්වච පාරාජිවකන වචොවදති – ‘‘අස්සමවණොසි, 

අසකයපුත්තිවයොසි, නත්ථි තයා සද්ධං උවපොසවථො ො පොරණා ො

සඞ්ඝකම්මං ො’’ති, එෙම්පි ආපත්තඤ්ඤභාගියං වහොති වලවසො ච

උපාදින්වනො, ආපත්තිොචාය, ොචාය සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

භික්ඛු සඞ්ඝාදිවසසං අජ්ොපජ්ජන්වතො දිට්වඨො වහොති, සඞ්ඝාදිවසවස
ථුල්ලච්චයදිට්ඨි වහොති…වප.… පාචිත්තියදිට්ඨි වහොති… පාටිවදසනීයදිට්ඨි
වහොති… දුක්කටදිට්ඨි වහොති… දුබ්භාසිතදිට්ඨි වහොති. තඤ්වච පාරාජිවකන
වචොවදති – ‘‘අස්සමවණොසි’’…වප.… එෙම්පි ආපත්තඤ්ඤභාගියං වහොති

වලවසොච උපාදින්වනො, ආපත්තිොචාය, ොචායසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

භික්ඛු ථුල්ලච්චයං අජ්ොපජ්ජන්වතො දිට්වඨො වහොති ථුල්ලච්චවය
ථුල්ලච්චයදිට්ඨි වහොති…වප.… ථුල්ලච්චවය පාචිත්තියදිට්ඨි වහොති… 
පාටිවදසනීයදිට්ඨි වහොති… දුක්කටදිට්ඨි වහොති… දුබ්භාසිතදිට්ඨි වහොති…

සඞ්ඝාදිවසසදිට්ඨි වහොති. තඤ්වච පාරාජිවකන වචොවදති – ‘‘අස්සමවණොසි’’ 

…වප.…එෙම්පිආපත්තඤ්ඤභාගියංවහොතිවලවසොච උපාදින්වනො, ආපත්ති

ොචාය, ොචායසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

භික්ඛු පාචිත්තියං…වප.… පාටිවදසනීයං… දුක්කටං… දුබ්භාසිතං 

අජ්ොපජ්ජන්වතො දිට්වඨො වහොති, දුබ්භාසිවත දුබ්භාසිතදිට්ඨි වහොති…වප.… 
දුබ්භාසිවත සඞ්ඝාදිවසසදිට්ඨි වහොති… ථුල්ලච්චයදිට්ඨි වහොති…
පාචිත්තියදිට්ඨි වහොති… පාටිවදසනීයදිට්ඨි වහොති… දුක්කටදිට්ඨි වහොති.

තඤ්වච පාරාජිවකන වචොවදති – ‘‘අස්සමවණොසි, අසකයපුත්තිවයොසි, නත්ථි

තයා සද්ධං උවපොසවථො ො පොරණා ො සඞ්ඝකම්මං ො’’ති, එෙම්පි
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ආපත්තඤ්ඤභාගියං වහොති වලවසො ච උපාදින්වනො, ආපත්ති ොචාය, ොචාය
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

එවකකංමූලංකාතුනචක්කංබන්ධතබ්බං. 

407. භික්ඛු සඞ්ඝාදිවසසං අජ්ොපජ්ජන්වතොදිට්වඨොවහොතිසඞ්ඝාදිවසවස
සඞ්ඝාදිවසසදිට්ඨි වහොති. තඤ්වච පාරාජිවකන වචොදාවපති –
‘‘අස්සමවණොසි’’…වප.… එෙම්පි ආපත්තඤ්ඤභාගියං වහොති වලවසො ච 

උපාදින්වනො, ආපත්තිොචාය, ොචායසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

භික්ඛු සඞ්ඝාදිවසසං අජ්ොපජ්ජන්වතො දිට්වඨො වහොති, සඞ්ඝාදිවසවස
ථුල්ලච්චයදිට්ඨි වහොති…වප.… පාචිත්තියදිට්ඨි වහොති… පාටිවදසනීයදිට්ඨි
වහොති… දුක්කටදිට්ඨි වහොති… දුබ්භාසිතදිට්ඨි වහොති. තඤ්වච පාරාජිවකන
වචොදාවපති – ‘‘අස්සමවණොසි’’…වප.… එෙම්පි ආපත්තඤ්ඤභාගියං වහොති 

වලවසොචඋපාදින්වනො, ආපත්තිොචාය, ොචායසඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

භික්ඛු ථුල්ලච්චයං අජ්ොපජ්ජන්වතො දිට්වඨො වහොති ථුල්ලච්චවය
ථුල්ලච්චයදිට්ඨි වහොති…වප.… ථුල්ලච්චවය පාචිත්තියදිට්ඨි වහොති… 
පාටිවදසනීයදිට්ඨි වහොති… දුක්කටදිට්ඨි වහොති… දුබ්භාසිතදිට්ඨි වහොති… 

සඞ්ඝාදිවසසදිට්ඨි වහොති. තඤ්වච පාරාජිවකන වචොදාවපති –
‘‘අස්සමවණොසි’’…වප.… එෙම්පි ආපත්තඤ්ඤභාගියං වහොති වලවසො ච

උපාදින්වනො, ආපත්තිොචාය, ොචාය සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

භික්ඛු පාචිත්තියං…වප.… පාටිවදසනීයං… දුක්කටං… දුබ්භාසිතං 
අජ්ොපජ්ජන්වතො දිට්වඨො වහොති දුබ්භාසිවත දුබ්භාසිතදිට්ඨි වහොති…වප.… 

දුබ්භාසිවත සඞ්ඝාදිවසසදිට්ඨි වහොති… ථුල්ලච්චයදිට්ඨි වහොති…
පාචිත්තියදිට්ඨි වහොති… පාටිවදසනීයදිට්ඨි වහොති… දුක්කටදිට්ඨි වහොති.

තඤ්වචපාරාජිවකනවචොදාවපති–‘‘අස්සමවණොසි, අසකයපුත්තිවයොසි, නත්ථි

තයා සද්ධං උවපොසවථො ො පොරණා ො සඞ්ඝකම්මං ො’’ති, එෙම්පි

ආපත්තඤ්ඤභාගියං වහොති වලවසො ච උපාදින්වනො, ආපත්ති ොචාය, ොචාය
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

408. අනාපත්තිතථාසඤ්ඤීවචොවදතිොවචොදාවපතිො, උම්මත්තකස්ස, 
ආදිකම්මිකස්සාති. 

දුතියදුට්ඨවදොසසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංනෙමං. 
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10. ේ ඝකභදසික් ඛාපදං 

409. [ඉදං ෙත්ථු චූළෙ. 343] වතන සමවයන බුද්වධො භගො රාජගවහ
විහරති වෙළුෙවන කලන්දකනිොවප. අථ වඛො වදෙදත්වතො වයන

වකොකාලිවකො කටවමොදකතිස්සවකො [කටවමොරකතිස්සවකො (සී. සයා.)] 

ඛණ්ඩවදවියා පුත්වතො සමුද්දදත්වතො වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො
වකොකාලිකංකටවමොදකතිස්සකංඛණ්ඩවදවියා පුත්තංසමුද්දදත්තංඑතදවෙොච

– ‘‘එථ මයං, ආවුවසො, සමණස්ස වගොතමස්ස සඞ්ඝවභදං කරිස්සාම
චක්කවභද’’න්ති. එෙං වුත්වත වකොකාලිවකො වදෙදත්තං එතදවෙොච –

‘‘සමවණො වඛො, ආවුවසො, වගොතවමො මහිද්ධවකො මහානුභාවෙො. කථං මයං

සමණස්ස වගොතමස්ස සඞ්ඝවභදං කරිස්සාම චක්කවභද’’න්ති? ‘‘එථ මයං, 

ආවුවසො, සමණංවගොතමංඋපසඞ්කමිත්ොපඤ්චෙත්ථූනි යාචිස්සාම–‘භගො, 

භන්වත, අවනකපරියාවයන අප්පිච්ඡස්ස සන්තුට්ඨස්ස සල්වලඛස්ස ධුතස්ස

පාසාදිකස්ස අපචයස්ස වීරියාරම්භස්ස [වීරියාරබ්භස්ස (ක.)] ෙණ්ණොදී.

ඉමානි, භන්වත, පඤ්ච ෙත්ථූනි අවනකපරියාවයනඅප්පිච්ඡතායසන්තුට්ඨියා

සල්වලඛායධුතතායපාසාදිකතාය අපචයායවීරියාරම්භායසංෙත්තන්ති.සාධු, 

භන්වත, භික්ඛූයාෙජීෙංආරඤ්ඤිකා අස්සු; වයොගාමන්තංඔසවරයය, ෙජ්ජං

නංුටවසයය.යාෙජීෙංපිණ්ඩපාතිකාඅස්සු; වයොනිමන්තනංසාදිවයයය, ෙජ්ජං

නංුටවසයය.යාෙජීෙංපංසුකූලිකාඅස්සු; වයො ගහපතිචීෙරංසාදිවයයය, ෙජ්ජං

නං ුටවසයය.යාෙජීෙංරුක්ඛමූලිකා අස්සු; වයො ඡන්නංඋපගච්වඡයය, ෙජ්ජං

නං ුටවසයය. යාෙජීෙං මච්ඡමංසං න ඛාවදයුං; වයො මච්ඡමංසං ඛාවදයය, 
ෙජ්ජංනංුටවසයයා’ති.ඉමානිසමවණොවගොතවමො නානුජානිස්සති.වතමයං

ඉවමහි පඤ්චහි ෙත්ථූහි ජනං සඤ්ඤාවපස්සාමාති. සක්කා වඛො, ආවුවසො, 
ඉවමහි පඤ්චහි ෙත්ථූහි සමණස්ස වගොතමස්ස සඞ්ඝවභවදො කාතුං

චක්කවභවදො.ලූඛපසන්නාහි, ආවුවසො, මනුස්සා’’ති. 

අථ වඛො වදෙදත්වතො සපරිවසො වයන භගො වතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්ො භගෙන්තං අභිොවදත්ො එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං

නිසින්වනො වඛො වදෙදත්වතො භගෙන්තං එතදවෙොච – ‘‘භගො, භන්වත, 

අවනකපරියාවයන අප්පිච්ඡස්ස…වප.… වීරියාරම්භස්ස ෙණ්ණොදී. ඉමානි, 

භන්වත, පඤ්ච ෙත්ථූනි අවනකපරියාවයන අප්පිච්ඡතාය…වප.… 

වීරියාරම්භායසංෙත්තන්ති.සාධු, භන්වත, භික්ඛූ යාෙජීෙං ආරඤ්ඤිකාඅස්සු; 

වයොගාමන්තංඔසවරයයෙජ්ජංනංුටවසයය…වප.…යාෙජීෙංමච්ඡමංසං න

ඛාවදයුං, වයොමච්ඡමංසංඛාවදයයෙජ්ජංනංුටවසයයා’’ති.‘‘අලං, වදෙදත්ත, 

වයො ඉච්ඡතිආරඤ්ඤිවකොවහොතු, වයොඉච්ඡතිගාමන්වතවිහරතු; වයොඉච්ඡති

පිණ්ඩපාතිවකො වහොතු, වයො ඉච්ඡති නිමන්තනං සාදියතු; වයො ඉච්ඡති

පංසුකූලිවකොවහොතු, වයොඉච්ඡතිගහපතිචීෙරංසාදියතු.අට්ඨමාවසවඛොමයා, 
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වදෙදත්ත, රුක්ඛමූලවසනාසනංඅනුඤ්ඤාතං, තිවකොටිපරිසුද්ධංමච්ඡමංසං –
අදිට්ඨං අසුතංඅපරිසඞ්තත’’න්ති.අථවඛොවදෙදත්වතො – ‘‘නභගොඉමානි
පඤ්ච ෙත්ථූනි අනුජානාතී’’ති හට්වඨො උදග්වගො සපරිවසො උට්ඨායාසනා
භගෙන්තංඅභිොවදත්ොපදක්ඛිණං කත්ොපක්කාමි. 

410. අථවඛො වදෙදත්වතො සපරිවසො රාජගහං පවිසිත්ො පඤ්චහි ෙත්ථූහි

ජනංසඤ්ඤාවපසි–‘‘මයං, ආවුවසො, සමණංවගොතමංඋපසඞ්කමිත්ොපඤ්ච

ෙත්ථූනි යාචිම්හා – ‘භගො, භන්වත, අවනකපරියාවයන අප්පිච්ඡස්ස
සන්තුට්ඨස්ස සල්වලඛස්ස ධුතස්ස පාසාදිකස්ස අපචයස්ස වීරියාරම්භස්ස

ෙණ්ණොදී. ඉමානි, භන්වත, පඤ්ච ෙත්ථූනි අවනකපරියාවයන අප්පිච්ඡතාය
සන්තුට්ඨියා සල්වලඛාය ධුතතාය පාසාදිකතාය අපචයාය වීරියාරම්භාය

සංෙත්තන්ති.සාධු, භන්වත, භික්ඛූයාෙජීෙං ආරඤ්ඤිකාඅස්සු; වයොගාමන්තං

ඔසවරයය, ෙජ්ජංනංුටවසයය.යාෙජීෙංපිණ්ඩපාතිකා අස්සු; වයොනිමන්තනං

සාදිවයයය, ෙජ්ජංනංුටවසයය.යාෙජීෙංපංසුකූලිකාඅස්සු; වයොගහපතිචීෙරං

සාදිවයයය, ෙජ්ජං නං ුටවසයය. යාෙජීෙං රුක්ඛමූලිකා අස්සු; වයො ඡන්නං

උපගච්වඡයය, ෙජ්ජං නං ුටවසයය. යාෙජීෙං මච්ඡමංසං න ඛාවදයුං; වයො 

මච්ඡමංසං ඛාවදයය, ෙජ්ජං නං ුටවසයයා’ති. ඉමානි සමවණො වගොතවමො

නානුජානාති. වතමයං ඉවමහිපඤ්චහි ෙත්ථූහි සමාදාය ෙත්තාමා’’ති.තත්ථ
වය වතමනුස්සාඅස්සද්ධාඅප්පසන්නාදුබ්බුද්ධවනොවතඑෙමාහංසු–‘‘ඉවම

වඛොසමණා සකයපුත්තියාධුතාසල්වලඛවුත්තිවනො, සමවණොපනවගොතවමො
බාහුල්ලිවකොබාහුල්ලාය වචවතතී’’ති.වය පනවතමනුස්සාසද්ධාපසන්නා
පණ්ඩිතා බයත්තා බුද්ධමන්වතො වත උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති විපාවචන්ති –
‘‘කථඤ්හි නාම වදෙදත්වතො භගෙවතො සඞ්ඝවභදාය පරක්කමිස්සති
චක්කවභදායා’’ති!අස්වසොසුංවඛොභික්ඛූ වතසංමනුස්සානංඋජ්ොයන්තානං
ඛියයන්තානං විපාවචන්තානං. වය වත භික්ඛූ අප්පිච්ඡා…වප.… වත

උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම වදෙදත්වතො
සඞ්ඝවභදායපරක්කමිස්සතිචක්කවභදායා’’ති!අථවඛොවත භික්ඛූවදෙදත්තං
අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං…වප.…

‘‘සච්චං තර ත්ෙං, වදෙදත්ත, සඞ්ඝවභදාය පරක්කමසි චක්කවභදායා’’ති? 

‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහි බුද්වධො භගො…වප.… ‘‘කථඤ්හි නාම ත්ෙං, 

වමොඝපුරිස, සඞ්ඝවභදාය පරක්කමිස්සසි චක්කවභදාය! වනතං, වමොඝපුරිස, 

අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.… එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, ඉමං සික්ඛාපදං
උද්දිවසයයාථ– 

411. ‘‘කයො පන භික් ඛු ෙමග් ගේ ෙ ේ ඝෙ ්ෙ කභදාය පරක් ෙකමයය, 

කභදනෙංෙ  තනිෙං ො අධිෙරණං ෙමාදාය පග් ගය්   තිට් කඨයය, කෙො භික් ඛු 

භික් ඛූහි එෙමේ ෙ ෙචනීකයො – ‘මායෙ ්මා ෙමග් ගෙ ්ෙ ේ ඝේ ෙ කභදාය පරක් ෙමි, 



විනයපිටකෙ  පාරාජිෙපාළි   ේ ඝාදිකෙෙෙණ් ඩං 
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පටුන 

කභදනෙංෙ  තනිෙං ො අධිෙරණං ෙමාදාය පග් ගය්   අට් ඨාසි. ෙකමතායේ මා 

ේ කඝන. ෙමග් කගො හි ේ කඝො ෙම් කමොදමාකනො අවිෙදමාකනො එකුද් කදකෙො 

 ාසු වි රතී’ති. එෙඤ් ච කෙො භික් ඛු භික් ඛූහි වුච් චමාකනො තකථෙ පග් ගණ් ක යය 

, කෙො භික් ඛු භික් ඛූහි යාෙතතියං ෙමනුභාසිතබ් කබො තේ ෙ පටිනිේ ෙග් ගාය. 

යාෙතතියඤ් කච ෙමනුභාසියමාකනො තං පටිනිෙ ්ෙජ් කජයය, ඉච් කචතං කුෙල්ං; 

කනො කච පටිනිෙ ්ෙජ් කජයය, ේ ඝාදිකෙකෙො’’ති. 

412. කයො පනාති වයො යාදිවසො…වප.… භික් ඛූති…වප.… අයං ඉමස්මිං
අත්වථඅධප්වපවතොභික්ඛූති. 

ෙමග් කගො නාම ේ කඝො සමානසංොසවකොසමානසීමායංඨිවතො. 

කභදාය පරක් ෙකමයයාති – ‘‘කථං ඉවමනානා අස්සු, විනාඅස්සු, ෙග්ගා

අස්සූ’’තිපක්ඛංපරිවයසති, ගණංබන්ධති. 

කභදනෙංෙ  තනිෙං ො අධිෙරණන්ති අට්ඨාරසවභදකරෙත්ථූනි. 

ෙමාදායාති ආදාය. 

පග් ගය්  ාතිදීවපයය. 

තිට් කඨයයාතින පටිනිස්සජ්වජයය. 

කෙො භික් ඛූතිවයොවසොසඞ්ඝවභදවකො භික්ඛු. 

භික් ඛූහීතිඅඤ්වඤහිභික්ඛූහි. 

වය පස්සන්ති, වය සුණන්ති, වතහි ෙත්තබ්වබො – ‘‘මායස්මා සමග්ගස්ස

සඞ්ඝස්ස වභදාය පරක්කමි, වභදනසංෙත්තනිකං ො අධකරණං සමාදාය
පග්ගය්හ අට්ඨාසි. සවමතායස්මා සඞ්වඝන. සමග්වගො හි සඞ්වඝො 
සම්වමොදමාවනො අවිෙදමාවනො එකුද්වදවසො  ාසු විහරතී’’ති. දුතියම්පි

ෙත්තබ්වබො. තතියම්පි ෙත්තබ්වබො. සවච පටිනිස්සජ්ජති, ඉච්වචතං කුසලං; 

වනො වච පටිනිස්සජ්ජති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. සුත්ො න ෙදන්ති, ආපත්ති

දුක්කටස්ස.වසොභික්ඛුසඞ්ඝමජ්ෙම්පිආකඩ්ඪිත්ොෙත්තබ්වබො– ‘‘මායස්මා

සමග්ගස්ස සඞ්ඝස්ස වභදාය පරක්කමි, වභදනසංෙත්තනිකං ො අධකරණං 
සමාදාය පග්ගය්හ අට්ඨාසි. සවමතායස්මා සඞ්වඝන. සමග්වගො හි සඞ්වඝො
සම්වමොදමාවනො අවිෙදමාවනො එකුද්වදවසො  ාසු විහරතී’’ති. දුතියම්පි

ෙත්තබ්වබො. තතියම්පි ෙත්තබ්වබො. සවච පටිනිස්සජ්ජති, ඉච්වචතං කුසලං; 

වනොවචපටිනිස්සජ්ජති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.වසොභික්ඛුසමනුභාසිතබ්වබො–
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‘‘එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, සමනුභාසිතබ්වබො. බයත්වතනභික්ඛුනාපටිබවලන
සඞ්වඝොඤාවපතබ්වබො– 

413. ‘‘සුණාතු වම, භන්වත, සඞ්වඝො. අයං ඉත්ථන්නාවමො භික්ඛු 
සමග්ගස්සසඞ්ඝස්සවභදායපරක්කමති.වසොතංෙත්ථුංනපටිනිස්සජ්ජති.යදි 

සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්වඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං සමනුභාවසයය තස්ස 
ෙත්ථුස්සපටිනිස්සග්ගාය.එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු වම, භන්වත, සඞ්වඝො. අයං ඉත්ථන්නාවමො භික්ඛු සමග්ගස්ස
සඞ්ඝස්ස වභදාය පරක්කමති. වසො තං ෙත්ථුං න පටිනිස්සජ්ජති. සඞ්වඝො 
ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං සමනුභාසති තස්ස ෙත්ථුස්ස පටිනිස්සග්ගාය.
යස්සායස්මවතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුවනො සමනුභාසනා තස්ස

ෙත්ථුස්සපටිනිස්සග්ගාය, වසොතුණ්හස්ස; යස්සනක්ඛමති, වසො භාවසයය. 

‘‘දුතියම්පිඑතමත්ථංෙදාමි…වප.…තතියම්පිඑතමත්ථංෙදාමි– සුණාතු

වම, භන්වත, සඞ්වඝො.අයංඉත්ථන්නාවමොභික්ඛුසමග්ගස්සසඞ්ඝස්සවභදාය 
පරක්කමති. වසොතං ෙත්ථුංන පටිනිස්සජ්ජති. සඞ්වඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං 
සමනුභාසති තස්ස ෙත්ථුස්ස පටිනිස්සග්ගාය. යස්සායස්මවතො ඛමති

ඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුවනොසමනුභාසනාතස්සෙත්ථුස්ස පටිනිස්සග්ගාය, වසො

තුණ්හස්ස; යස්සනක්ඛමති, වසොභාවසයය. 

‘‘සමනුභට්වඨො සඞ්වඝන ඉත්ථන්නාවමො භික්ඛු තස්ස ෙත්ථුස්ස 

පටිනිස්සග්ගාය.ඛමතිසඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එෙවමතංධාරයාමී’’ති. 

414. ඤත්තියා දුක්කටං, ද්වීහි කම්මොචාහි ථුල්ලච්චයා, 
කම්මොචාපරිවයොසාවන ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. සඞ්ඝාදිවසසං

අජ්ොපජ්ජන්තස්ස ඤත්තියා දුක්කටං, ද්වීහි කම්මොචාහි ථුල්ලච්චයා
පටිප්පස්සම්භන්ති. 

ේ ඝාදිකෙකෙොති…වප.…වතනපිවුච්චති සඞ්ඝාදිවසවසොති. 

415. ධම්මකම්වම ධම්මකම්මසඤ්ඤී න පටිනිස්සජ්ජති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ධම්මකම්වමවෙමතිවකොනපටිනිස්සජ්ජති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ධම්මකම්වම අධම්මකම්මසඤ්ඤී න පටිනිස්සජ්ජති, ආපත්ති 
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 
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අධම්මකම්වමධම්මකම්මසඤ්ඤී, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

අධම්මකම්වමවෙමතිවකො, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

අධම්මකම්වමඅධම්මකම්මසඤ්ඤී, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

416. අනාපත්ති අසමනුභාසන්තස්ස, පටිනිස්සජ්ජන්තස්ස, උම්මත්තකස්ස, 

ඛිත්තචිත්තස්ස, වෙදනාට්ටස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

සඞ්ඝවභදසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංදසමං. 

11. කභදානුෙ  තෙසික් ඛාපදං 

417. වතන සමවයන බුද්වධො භගො රාජගවහ විහරති වෙළුෙවන
කලන්දකනිොවප. වතන වඛො පන සමවයන වදෙදත්වතො සඞ්ඝවභදාය

පරක්කමති චක්කවභදාය. භික්ඛූ එෙමාහංසු – ‘‘අධම්මොදී වදෙදත්වතො, 
අවිනයොදී වදෙදත්වතො. කථඤ්හි නාම වදෙදත්වතො සඞ්ඝවභදාය
පරක්කමිස්සති චක්කවභදායා’’ති! එෙං වුත්වත වකොකාලිවකො
කටවමොදකතිස්සවකො ඛණ්ඩවදවියා පුත්වතො සමුද්දදත්වතො වත භික්ඛූ

එතදවෙොචුං– ‘‘මායස්මන්වතොඑෙංඅෙචුත්ථ.ධම්මොදී වදෙදත්වතො, විනයොදී 
වදෙදත්වතො. අම්හාකඤ්ච වදෙදත්වතො ඡන්දඤ්ච රුචිඤ්ච ආදාය වෙොහරති
ජානාති වනො භාසති අම්හාකංවපතං ඛමතී’’ති. වය වත භික්ඛූ
අප්පිච්ඡා…වප.…වතඋජ්ොයන්ති ඛියයන්තිවිපාවචන්ති– ‘‘කථඤ්හිනාම
භික්ඛූ වදෙදත්තස්ස සඞ්ඝවභදාය පරක්කමන්තස්ස අනුෙත්තකා භවිස්සන්ති 
ෙග්ගොදකා’’ති! අථ වඛො වත භික්ඛූ වත අනුෙත්තවක භික්ඛූ
අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං…වප.…

‘‘සච්චං තර, භික්ඛවෙ, භික්ඛූ වදෙදත්තස්ස සඞ්ඝවභදාය පරක්කමන්තස්ස

අනුෙත්තකා වහොන්ති ෙග්ගොදකා’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහි බුද්වධො

භගො…වප.… ‘‘කථඤ්හි නාම වත, භික්ඛවෙ, වමොඝපුරිසා වදෙදත්තස්ස

සඞ්ඝවභදාය පරක්කමන්තස්ස අනුෙත්තකා භවිස්සන්ති ෙග්ගොදකා! වනතං, 

භික්ඛවෙ, අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.… එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, ඉමං
සික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

418. ‘‘තේ කෙෙ කඛො පන භික් ඛුේ ෙ භික් ඛූ ක ෝ ති අනුෙ  තො 

ෙග් ගොදො එකෙො ො ද් කෙ ො තකයො ො. කත එෙං ෙකදයයං – ‘මායේ ම් කතො 

එතං භික් ඛුං කඤ් චි අෙචු  ථ. ධම් මොදී කචකෙො භික් ඛු, විනයොදී කචකෙො 

භික් ඛු. අම්  ාෙඤ් කචකෙො භික් ඛු ඡ් දඤ් ච රුචිඤ් ච ආදාය කෙො රති ජානාති 

කනො භාෙති අම්  ාෙම් කපතං ඛමතී’ති, කත භික් ඛූ භික් ඛූහි එෙමේ සු ෙචනීයා – 
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‘මායේ ම් කතො එෙං අෙචු  ථ, න කචකෙො භික් ඛු ධම් මොදී, න කචකෙො භික් ඛු 

විනයොදී, මායෙ ්ම් තානම් පි ේ ඝකභකදො රුච් චි  ථ, ෙකමතායේ ම් තානං 

ේ කඝන, ෙමග් කගො හි ේ කඝො ෙම් කමොදමාකනො අවිෙදමාකනො එකුද් කදකෙො 

 ාසු වි රතී’ති. එෙඤ් ච කත භික් ඛූ භික් ඛූහි වුච් චමානා තකථෙ පග් ගණ් ක යයං, 

කත භික් ඛූ භික් ඛූහි යාෙතතියං ෙමනුභාසිතබ් බා තේ ෙ පටිනිේ ෙග් ගාය. 

යාෙතතියඤ් කච ෙමනුභාසියමානා තං පටිනිේ ෙජ් කජයයං, ඉච් කචතං කුෙල්ං, 

කනො කච පටිනිෙ ්ෙජ් කජයයං, ේ ඝාදිකෙකෙො’’ති. 

419. තේ කෙෙ කඛො පනාතිතස්ස සඞ්ඝවභදකස්සභික්ඛුවනො. 

භික් ඛූ ක ෝ තීතිඅඤ්වඤභික්ඛූ වහොන්ති. 

අනුෙ  තොති යංදිට්ඨිවකො වසො වහොති යංඛන්තිවකො යංරුචිවකො වතපි
තංදිට්ඨිකාවහොන්තිතංඛන්තිකාතංරුචිකා. 

ෙග් ගොදොතිතස්සෙණ්ණායපක්ඛායඨිතා වහොන්ති. 

එකෙො ො ද් කෙ ො තකයො ොතිඑවකොොවහොති ද්වෙොතවයොො.වත

එෙං ෙවදයුං – ‘‘මායස්මන්වතො එතං භික්ඛුං තඤ්චි අෙචුත්ථ, ධම්මොදී

වචවසො භික්ඛු, විනයොදී වචවසො භික්ඛු, අම්හාකඤ්වචවසො භික්ඛු ඡන්දඤ්ච
රුචිඤ්චආදායවෙොහරති ජානාතිවනොභාසතිඅම්හාකංවපතංඛමතී’ති. 

කත භික් ඛූතිවයවතඅනුෙත්තකා භික්ඛූ. 

භික් ඛූහීතිඅඤ්වඤහිභික්ඛූහි. 

වය පස්සන්ති වය සුණන්ති වතහි ෙත්තබ්බා – ‘‘මායස්මන්වතො එෙං 

අෙචුත්ථ. න වචවසො භික්ඛු ධම්මොදී, න වචවසො භික්ඛු විනයොදී.
මායස්මන්තානම්පි සඞ්ඝවභවදො රුච්චිත්ථ. සවමතායස්මන්තානං සඞ්වඝන.
සමග්වගො හි සඞ්වඝො සම්වමොදමාවනො අවිෙදමාවනො එකුද්වදවසො  ාසු

විහරතී’’ති. දුතියම්පි ෙත්තබ්බා. තතියම්පි ෙත්තබ්බා. සවච පටිනිස්සජ්ජන්ති, 

ඉච්වචතං කුසලං; වනො වච පටිනිස්සජ්ජන්ති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. සුත්ොන

ෙදන්ති, ආපත්තිදුක්කටස්ස.වතභික්ඛූ සඞ්ඝමජ්ෙම්පිආකඩ්ඪිත්ොෙත්තබ්බා

–‘‘මායස්මන්වතොඑෙංඅෙචුත්ථ.නවචවසො භික්ඛුධම්මොදී, නවචවසොභික්ඛු
විනයොදී. මායස්මන්තානම්පි සඞ්ඝවභවදො රුච්චිත්ථ. සවමතායස්මන්තානං
සඞ්වඝන. සමග්වගො හි සඞ්වඝො සම්වමොදමාවනො අවිෙදමාවනො එකුද්වදවසො
 ාසු විහරතී’’ති. දුතියම්පි ෙත්තබ්බා. තතියම්පි ෙත්තබ්බා. සවච

පටිනිස්සජ්ජන්ති, ඉච්වචතං කුසලං; වනො වච පටිනිස්සජ්ජන්ති, ආපත්ති
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දුක්කටස්ස. වත භික්ඛූ සමනුභාසිතබ්බා. එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, 
සමනුභාසිතබ්බා.බයත්වතනභික්ඛුනාපටිබවලනසඞ්වඝොඤාවපතබ්වබො– 

420. ‘‘සුණාතු වම, භන්වත, සඞ්වඝො. ඉත්ථන්නාවමො ච ඉත්ථනාවමො ච
භික්ඛූඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුවනොසඞ්ඝවභදායපරක්කමන්තස්සඅනුෙත්තකා 

ෙග්ගොදකා. වතතං ෙත්ථුංන පටිනිස්සජ්ජන්ති. යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, 
සඞ්වඝො ඉත්ථන්නාමඤ්ච ඉත්ථන්නාමඤ්ච භික්ඛූ සමනුභාවසයය තස්ස
ෙත්ථුස්සපටිනිස්සග්ගාය.එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතුවම, භන්වත, සඞ්වඝො.ඉත්ථන්නාවමොචඉත්ථන්නාවමොච භික්ඛූ
ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුවනො සඞ්ඝවභදාය පරක්කමන්තස්ස අනුෙත්තකා 
ෙග්ගොදකා. වත තං ෙත්ථුං න පටිනිස්සජ්ජන්ති. සඞ්වඝො ඉත්ථන්නාමඤ්ච 

ඉත්ථන්නාමඤ්ච භික්ඛූ සමනුභාසති තස්ස ෙත්ථුස්ස පටිනිස්සග්ගාය. 
යස්සායස්මවතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස ච ඉත්ථන්නාමස්ස ච භික්ඛූනං

සමනුභාසනා තස්ස ෙත්ථුස්ස පටිනිස්සග්ගාය, වසො තුණ්හස්ස; යස්ස

නක්ඛමති, වසොභාවසයය. 

‘‘දුතියම්පිඑතමත්ථංෙදාමි…වප.…තතියම්පිඑතමත්ථංෙදාමි– සුණාතු

වම, භන්වත, සඞ්වඝො. ඉත්ථන්නාවමො ච ඉත්ථන්නාවමො ච භික්ඛූ
ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුවනො සඞ්ඝවභදාය පරක්කමන්තස්ස අනුෙත්තකා
ෙග්ගොදකා. වත තං ෙත්ථුං න පටිනිස්සජ්ජන්ති. සඞ්වඝො ඉත්ථන්නාමඤ්ච
ඉත්ථන්නාමඤ්ච භික්ඛූ සමනුභාසති තස්ස ෙත්ථුස්ස පටිනිස්සග්ගාය.
යස්සායස්මවතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස ච ඉත්ථන්නාමස්ස ච භික්ඛූනං

සමනුභාසනා තස්ස ෙත්ථුස්ස පටිනිස්සග්ගාය, වසො තුණ්හස්ස; යස්ස

නක්ඛමති, වසොභාවසයය. 

‘‘සමනුභට්ඨා සඞ්වඝනඉත්ථන්නාවමො ච ඉත්ථන්නාවමො ච භික්ඛූ තස්ස

ෙත්ථුස්ස පටිනිස්සග්ගාය. ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මා තුණ්හී, එෙවමතං 
ධාරයාමී’’ති. 

421. ඤත්තියා දුක්කටං, ද්වීහි කම්මොචාහි ථුල්ලච්චයා, 
කම්මොචාපරිවයොසාවන ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. සඞ්ඝාදිවසසං 

අජ්ොපජ්ජන්තානං ඤත්තියා දුක්කටං, ද්වීහි කම්මොචාහි ථුල්ලච්චයා 

පටිප්පස්සම්භන්ති. ද්වෙ තවයො එකවතො සමනුභාසිතබ්බා, තදුත්තරි න
සමනුභාසිතබ්බා. 

ේ ඝාදිකෙකෙොති…වප.…වතනපිවුච්චති ‘‘සඞ්ඝාදිවසවසො’’ති. 



විනයපිටකෙ  පාරාජිෙපාළි   ේ ඝාදිකෙෙෙණ් ඩං 
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422. ධම්මකම්වම ධම්මකම්මසඤ්ඤී න පටිනිස්සජ්ජන්ති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ධම්මකම්වමවෙමතිකානපටිනිස්සජ්ජන්ති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ධම්මකම්වම අධම්මකම්මසඤ්ඤී න පටිනිස්සජ්ජන්ති, ආපත්ති 
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

අධම්මකම්වමධම්මකම්මසඤ්ඤී, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

අධම්මකම්වමවෙමතිකා, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

අධම්මකම්වමඅධම්මකම්මසඤ්ඤී, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

423. අනාපත්ති අසමනුභාසන්තානං, පටිනිස්සජ්ජන්තානං, 

උම්මත්තකානං, ඛිත්තචිත්තානං, වෙදනාට්ටානං, ආදිකම්මිකානන්ති. 

වභදානුෙත්තකසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංඑකාදසමං. 

12. දුබ් බචසික් ඛාපදං 

424. වතන සමවයන බුද්වධොභගො වකොසම්බියංවිහරතිවඝොසිතාරාවම.
වතනවඛොපනසමවයනආයස්මාඡන්වනොඅනාචරං ආචරති.භික්ඛූඑෙමාහංසු

– ‘‘මාවුවසො, ඡන්න, එෙරූපංඅකාසි.වනතංකප්පතී’’ති.වසො එෙංෙවදති –

‘‘තංනුවඛොනාමතුම්වහ, ආවුවසො, මංෙත්තබ්බංමඤ්ඤථ? අහංවඛොනාම 
තුම්වහෙවදයයං.අම්හාකංබුද්වධොඅම්හාකංධම්වමොඅම්හාකංඅයයපුත්වතන 

ධම්වමො අභිසමිවතො. වසයයථාපි නාම මහාොවතො ොයන්වතො 

තිණකට්ඨපණ්ණසටං [තිණකට්ඨපණ්ණකසටං (ක.)] එකවතො උස්සාවරයය, 

වසයයථාොපනනදීපබ්බවතයයාසඞ්ඛවසොලපණකංඑකවතොඋස්සාවරයය, 
එෙවමෙතුම්වහනානානාමානානාවගොත්තානානාජච්චානානාකුලාපබ්බජිතා

එකවතොඋස්සරිතා. තංනුවඛොනාමතුම්වහ, ආවුවසො, මංෙත්තබ්බංමඤ්ඤථ? 

අහංවඛොනාමතුම්වහෙවදයයං! අම්හාකංබුද්වධොඅම්හාකංධම්වමොඅම්හාකං
අයයපුත්වතනධම්වමොඅභිසමිවතො’’ති.වය වතභික්ඛූඅප්පිච්ඡා…වප.…වත
උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම ආයස්මා ඡන්වනො
භික්ඛූහිසහධම්මිකංවුච්චමාවනොඅත්තානංඅෙචනීයං කරිස්සතී’’ති!අථවඛො
වත භික්ඛූ ආයස්මන්තං ඡන්නං අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො

එතමත්ථං ආවරොවචසුං…වප.… ‘‘සච්චං තර ත්ෙං, ඡන්න, භික්ඛූහි

සහධම්මිකංවුච්චමාවනොඅත්තානංඅෙචනීයංකවරොසී’’ති? ‘‘සච්චංභගො’’ති. 

විගරහි බුද්වධො භගො…වප.… ‘‘කථඤ්හි නාම ත්ෙං, වමොඝපුරිස, භික්ඛූහි
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සහධම්මිකං වුච්චමාවනො අත්තානං අෙචනීයං කරිස්සසි! වනතං, වමොඝපුරිස, 

අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.… එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, ඉමං සික්ඛාපදං

උද්දිවසයයාථ – 

425. ‘‘භික් ඛු පකනෙ දුබ් බචජාතිකෙො ක ොති උද් කදෙපරියාප් කනසු 

සික් ඛාපකදසු භික් ඛූහි ෙ ධම් මිෙං වුච් චමාකනො අ  තානං අෙචනීයං ෙකරොති – 

‘මා මං ආයෙ ්ම් කතො කඤ් චි අෙචු  ථ ෙල්යාණං ො පාපෙං ො, 

අ ංපායේ ම් කත න කඤ් චි ෙක් ඛාමි ෙල්යාණං ො පාපෙං ො, 

විරමථායේ ම් කතො මම ෙචනායා’ති, කෙො භික් ඛු භික් ඛූහි එෙමේ ෙ ෙචනීකයො – 

‘මායෙ ්මා අ  තානං අෙචනීයං අොසි, ෙචනීයකමොයේ මා අ  තානං ෙකරොතු, 

ආයෙ ්මාපි භික් ඛූ ෙකදතු ෙ ධම් කමන, භික් ඛූපි ආයේ ම් තං ෙක් ඛ් ති 

ෙ ධම් කමන. එෙං ෙංෙද් ධා හි තේ ෙ භගෙකතො පරිො යදිදං 

අඤ ්ඤමඤ් ඤෙචකනන අඤ ්ඤමඤ් ඤවුට් ඨාපකනනාති. එෙඤ් ච කෙො භික් ඛුං 

භික් ඛූහි වුච් චමාකනො තකථෙ පග් ගණ් ක යය, කෙො භික් ඛු භික් ඛූහි යාෙතතියං 

ෙමනුභාසිතබ් කබො තේ ෙ පටිනිෙ ්ෙග් ගාය. යාෙතතියඤ් කච ෙමනුභාසීයමාකනො 

තං පටිනිෙ ්ෙජ් කජයය, ඉච් කචතං කුෙල්ං; කනො කච පටිනිෙ ්ෙජ් කජයය, 

ේ ඝාදිකෙකෙො’’ති. 

426. භික් ඛූ පකනෙ දුබ් බචජාතිකෙො ක ොතීති දුබ්බවචො වහොති
වදොෙචස්සකරවණහි ධම්වමහි සමන්නාගවතො අක්ඛවමො අප්පදක්ඛිණග්ගාහී
අනුසාසනිං. 

උද් කදෙපරියාප් කනසු සික් ඛාපකදසූති පාතිවමොක්ඛපරියාපන්වනසු
සික්ඛාපවදසු. 

භික් ඛූහීති අඤ්වඤහිභික්ඛූහි. 

ෙ ධම් මිෙං නාම යං භගෙතා පඤ්ඤත්තං සික්ඛාපදං, එතං සහධම්මිකං
නාම. 

වතනවුච්චමාවනොඅත්තානංඅෙචනීයංකවරොති–‘‘මාමංආයස්මන්වතො 

තඤ්චිඅෙචුත්ථකලයාණංොපාපකංො, අහංපායස්මන්වතනතඤ්චිෙක්ඛාමි 
කලයාණංොපාපකංො.විරමථායස්මන්වතොමමෙචනායා’’ති. 

කෙො භික් ඛූතිවයොවසොදුබ්බචජාතිවකො භික්ඛු. 

භික් ඛූහීති අඤ්වඤහි භික්ඛූහි. වය පස්සන්ති වය සුණන්ති වතහි
ෙත්තබ්වබො – ‘‘මායස්මා අත්තානං අෙචනීයං අකාසි. ෙචනීයවමෙ ආයස්මා

අත්තානංකවරොතු.ආයස්මාපිභික්ඛූෙවදතුසහධම්වමන, භික්ඛූපි ආයස්මන්තං
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ෙක්ඛන්ති සහධම්වමන. එෙං සංෙද්ධා හි තස්ස භගෙවතො පරිසා යදිදං 
අඤ්ඤමඤ්ඤෙචවනනඅඤ්ඤමඤ්ඤවුට්ඨාපවනනා’’ති.දුතියම්පිෙත්තබ්වබො.

තතියම්පි ෙත්තබ්වබො. සවච පටිනිස්සජ්ජති, ඉච්වචතං කුසලං; වනො වච 

පටිනිස්සජ්ජති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. සුත්ො න ෙදන්ති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.
වසො භික්ඛු සඞ්ඝමජ්ෙම්පි ආකඩ්ඪිත්ො ෙත්තබ්වබො – ‘‘මායස්මා අත්තානං
අෙචනීයං අකාසි…වප.… අඤ්ඤමඤ්ඤවුට්ඨාපවනනා’’ති. දුතියම්පි 

ෙත්තබ්වබො. තතියම්පි ෙත්තබ්වබො. සවච පටිනිස්සජ්ජති, ඉච්වචතං කුසලං; 

වනො වච පටිනිස්සජ්ජති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. වසො භික්ඛු සමනුභාසිතබ්වබො.

එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, සමනුභාසිතබ්වබො. බයත්වතන භික්ඛුනා පටිබවලන
සඞ්වඝොඤාවපතබ්වබො– 

427. ‘‘සුණාතු වම, භන්වත, සඞ්වඝො.අයං ඉත්ථන්නාවමොභික්ඛුභික්ඛූහි
සහධම්මිකං වුච්චමාවනො අත්තානං අෙචනීයං කවරොති. වසො තං ෙත්ථුං න

පටිනිස්සජ්ජති. යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්වඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං
සමනුභාවසයයතස්සෙත්ථුස්සපටිනිස්සග්ගාය.එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු වම, භන්වත, සඞ්වඝො. අයං ඉත්ථන්නාවමො භික්ඛු භික්ඛූහි
සහධම්මිකං වුච්චමාවනො අත්තානං අෙචනීයං කවරොති. වසො තං ෙත්ථුං න 

පටිනිස්සජ්ජති. සඞ්වඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං සමනුභාසති තස්ස ෙත්ථුස්ස
පටිනිස්සග්ගාය. යස්සායස්මවතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුවනො

සමනුභාසනා තස්ස ෙත්ථුස්ස පටිනිස්සග්ගාය, වසො තුණ්හස්ස; යස්ස

නක්ඛමති, වසොභාවසයය. 

‘‘දුතියම්පිඑතමත්ථංෙදාමි…වප.…තතියම්පිඑතමත්ථංෙදාමි– ‘‘සුණාතු

වම, භන්වත, සඞ්වඝො. අයං ඉත්ථන්නාවමො භික්ඛු භික්ඛූහි සහධම්මිකං 
වුච්චමාවනො අත්තානං අෙචනීයංකවරොති.වසොතංෙත්ථුංනපටිනිස්සජ්ජති.
සඞ්වඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං සමනුභාසති තස්ස ෙත්ථුස්ස පටිනිස්සග්ගාය.
යස්සායස්මවතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුවනො සමනුභාසනා තස්ස

ෙත්ථුස්සපටිනිස්සග්ගාය, වසො තුණ්හස්ස; යස්සනක්ඛමති, වසොභාවසයය. 

‘‘සමනුභට්වඨො සඞ්වඝන ඉත්ථන්නාවමො භික්ඛු තස්ස ෙත්ථුස්ස 

පටිනිස්සග්ගාය.ඛමතිසඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එෙවමතංධාරයාමී’’ති. 

428. ඤත්තියා දුක්කටං, ද්වීහි කම්මොචාහි ථුල්ලච්චයා, 
කම්මොචාපරිවයොසාවන ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. සඞ්ඝාදිවසසං

අජ්ොපජ්ජන්තස්ස ඤත්තියා දුක්කටං, ද්වීහි කම්මොචාහි ථුල්ලච්චයා
පටිප්පස්සම්භන්ති. 
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ේ ඝාදිකෙකෙොති…වප.…වතනපිවුච්චති සඞ්ඝාදිවසවසොති. 

429. ධම්මකම්වම ධම්මකම්මසඤ්ඤී න පටිනිස්සජ්ජති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ධම්මකම්වමවෙමතිවකොනපටිනිස්සජ්ජති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ධම්මකම්වම අධම්මකම්මසඤ්ඤී න පටිනිස්සජ්ජති, ආපත්ති 

සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

අධම්මකම්වමධම්මකම්මසඤ්ඤී, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

අධම්මකම්වමවෙමතිවකො, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

අධම්මකම්වමඅධම්මකම්මසඤ්ඤී, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

430. අනාපත්ති අසමනුභාසන්තස්ස, පටිනිස්සජ්ජන්තස්ස, උම්මත්තකස්ස, 
ආදිකම්මිකස්සාති. 

දුබ්බචසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංද්ොදසමං. 

13. කුල්දූෙෙසික් ඛාපදං 

431. [ඉදං ෙත්ථු චූළෙ. 21] වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං
විහරති වජතෙවන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවම. වතන වඛො පන සමවයන

අස්සජිපුනබ්බසුකානාම [නාම භික්ඛූ (ක.)] කීටාගිරිස්මිංආොසිකා වහොන්ති

අලජ්ජිවනො පාපභික්ඛූ. වත [චූළෙ. 293] එෙරූපං අනාචාරං ආචරන්ති –

මාලාෙච්ඡං වරොවපන්තිපි වරොපාවපන්තිපි, සිඤ්චන්තිපි සිඤ්චාවපන්තිපි, 

ඔචිනන්තිපි ඔචිනාවපන්තිපි, ගන්වථන්තිපි ගන්ථාවපන්තිපි, 

එකවතොෙණ්ටිකමාලං කවරොන්තිපි කාරාවපන්තිපි, උභවතොෙණ්ටිකමාලං

කවරොන්තිපිකාරාවපන්තිපි, මඤ්ජරිකංකවරොන්තිපි කාරාවපන්තිපි, විධූතිකං

කවරොන්තිපි කාරාවපන්තිපි, ෙටංසකං කවරොන්තිපි කාරාවපන්තිපි, ආවෙළං

කවරොන්තිපි කාරාවපන්තිපි, උරච්ඡදං කවරොන්තිපි කාරාවපන්තිපි. වත
කුලිත්ථීනං කුලධීතානං කුලකුමාරීනං කුලසුණ්හානං කුලදාසීනං 

එකවතොෙණ්ටිකමාලංහරන්තිපිහරාවපන්තිපි, උභවතොෙණ්ටිකමාලංහරන්තිපි

හරාවපන්තිපි, මඤ්ජරිකං හරන්තිපි හරාවපන්තිපි, විධූතිකං හරන්තිපි

හරාවපන්තිපි, ෙටංසකං හරන්තිපි හරාවපන්තිපි, ආවෙළං හරන්තිපි

හරාවපන්තිපි, උරච්ඡදං හරන්තිපි හරාවපන්තිපි. වත කුලිත්ථීහි කුලධීතාහි

කුලකුමාරීහි කුලසුණ්හාහි කුලදාසීහි සද්ධං එකභාජවනපි භුඤ්ජන්ති, 
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පටුන 

එකථාලවකපි පිෙන්ති, එකාසවනපි නිසීදන්ති, එකමඤ්වචපි තුෙට්වටන්ති, 

එකත්ථරණාපි තුෙට්වටන්ති, එකපාවුරණාපි තුෙට්වටන්ති, 

එකත්ථරණපාවුරණාපිතුෙට්වටන්ති, විකාවලපිභුඤ්ජන්ති, මජ්ජම්පි පිෙන්ති, 

මාලාගන්ධවිවලපනම්පි ධාවරන්ති, නච්චන්තිපි ගායන්තිපි ොවදන්තිපි 

ලාවසන්තිපි, නච්චන්තියාපිනච්චන්ති, නච්චන්තියාපි ගායන්ති, නච්චන්තියාපි

ොවදන්ති, නච්චන්තියාපි ලාවසන්ති, ගායන්තියාපි නච්චන්ති, ගායන්තියාපි

ගායන්ති, ගායන්තියාපි ොවදන්ති, ගායන්තියාපි ලාවසන්ති, ොවදන්තියාපි

නච්චන්ති, ොවදන්තියාපි ගායන්ති, ොවදන්තියාපි ොවදන්ති, ොවදන්තියාපි

ලාවසන්ති, ලාවසන්තියාපිනච්චන්ති, ලාවසන්තියාපි ගායන්ති, ලාවසන්තියාපි

ොවදන්ති, ලාවසන්තියාපි ලාවසන්ති. අට්ඨපවදපිකීළන්ති, දසපවදපිකීළන්ති, 

ආකාවසපිකීළන්ති, පරිහාරපවථපිකීළන්ති, සන්තිකායපිකීළන්ති, ඛලිකායපි

කීළන්ති, ඝටිකායපි කීළන්ති, සලාකහත්වථනපිකීළන්ති, අක්වඛනපිකීළන්ති, 

පඞ්ගචීවරනපි කීළන්ති, ෙඞ්කවකනපි කීළන්ති, වමොක්ඛචිකායපි කීළන්ති, 

චිඞ්ගුලවකනපි කීළන්ති, පත්තාළ්හවකනපි කීළන්ති, රථවකනපි කීළන්ති, 

ධනුවකනපි කීළන්ති, අක්ඛරිකායපි කීළන්ති, මවනසිකායපි කීළන්ති, 

යථාෙජ්වජනපි කීළන්ති. හත්ථිස්මිම්පි සික්ඛන්ති, අස්සස්මිම්පි සික්ඛන්ති, 

රථස්මිම්පිසික්ඛන්ති, ධනුස්මිම්පිසික්ඛන්ති, ථරුස්මිම්පි සික්ඛන්ති, හත්ථිස්සපි

පුරවතො ධාෙන්ති, අස්සස්සපි පුරවතො ධාෙන්ති, රථස්සපි පුරවතො [පුරවතො

ධාෙන්ති (සයා.)] ධාෙන්තිපිආධාෙන්තිපි, උස්වසවළන්තිපි, අප්ව ොවටන්තිපි, 

නිබ්බුජ්ෙන්තිපි, මුට්ඨීහිපි යුජ්ෙන්ති, රඞ්ගමජ්වෙපි සඞ්ඝාටිං පත්ථරිත්ො

නච්චතං [නච්චන්තිං (සී. සයා.)] එෙං ෙදන්ති – ඉධ, භගිනි, නච්චස්සූති, 

නලාටිකම්පිවදන්ති, විවිධම්පිඅනාචාරංආචරන්ති. 

432. වතනවඛො පනසමවයනඅඤ්ඤතවරො භික්ඛුකාසීසුෙස්සංවුට්වඨො 

සාෙත්ථිං ගච්ඡන්වතොභගෙන්තං දස්සනාය, වයනකීටාගිරි තදෙසරි.අථවඛො
වසොභික්ඛුපුබ්බණ්හසමයංනිොවසත්ො පත්තචීෙරමාදායකීටාගිරිංපිණ්ඩාය
පාවිසි පාසාදිවකන අභික්කන්වතන පටික්කන්වතන ආවලොතවතන
විවලොතවතනසමිඤ්ජිවතනපසාරිවතනඔක්ඛිත්තචක්ඛුඉරියාපථසම්පන්වනො. 
මනුස්සා තං භික්ඛුං පස්සිත්ො එෙමාහංසු – ‘‘ක්ොයං අබලබවලො විය

මන්දමන්වදොවිය භාකුටිකභාකුටිවකොවිය? වකොඉමස්සඋපගතස්සපිණ්ඩකං

දස්සති? අම්හාකං පන අයයා අස්සජිපුනබ්බසුකා සණ්හා සඛිලා සුඛසම්භාසා
මිහිතපුබ්බඞ්ගමා එහිස්ොගතොදිවනො අබ්භාකුටිකා උත්තානමුඛා
පුබ්බභාසිවනො.වතසංවඛොනාමපිණ්වඩොදාතබ්වබො’’ති. 

අද්දසා වඛො අඤ්ඤතවරො උපාසවකො තං භික්ඛුං කීටාගිරිස්මිං පිණ්ඩාය 

චරන්තං.දිස්ොනවයනවසොභික්ඛුවතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ොතංභික්ඛුං 

අභිොවදත්ො එතදවෙොච – ‘‘අපි, භන්වත, පිණ්වඩො ලබ්භතී’’ති? ‘‘න වඛො, 
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ආවුවසො, පිණ්වඩො ලබ්භතී’’ති. ‘‘එහි, භන්වත, ඝරං ගමිස්සාමා’’ති. අථ වඛො

වසො උපාසවකො තං භික්ඛුං ඝරං වනත්ො වභොවජත්ො එතදවෙොච – ‘‘කහං, 

භන්වත, අවයයො ගමිස්සතී’’ති? ‘‘සාෙත්ථිං වඛො අහං, ආවුවසො, ගමිස්සාමි

භගෙන්තං දස්සනායා’’ති. ‘‘වතනහි, භන්වත, මමෙචවනනභගෙවතො පාවද

සිරසා ෙන්ද, එෙඤ්ච ෙවදහි – ‘දුට්වඨො, භන්වත, කීටාගිරිස්මිං ආොවසො.
අස්සජිපුනබ්බසුකා නාම කීටාගිරිස්මිං ආොසිකා අලජ්ජිවනො පාපභික්ඛූ. වත

එෙරූපං අනාචාරං ආචරන්ති – මාලාෙච්ඡං වරොවපන්තිපි වරොපාවපන්තිපි, 

සිඤ්චන්තිපිසිඤ්චාවපන්තිපි…වප.… විවිධම්පිඅනාචාරං ආචරන්ති.වයපි වත, 

භන්වත, මනුස්සා පුබ්වබ සද්ධා අවහසුං පසන්නා වතපි එතරහි අස්සද්ධා
අප්පසන්නා. යානිපි තානි සඞ්ඝස්ස පුබ්වබ දානපථානි තානිපි එතරහි

උපච්ඡින්නානි.රිඤ්චන්තිවපසලාභික්ඛූ, නිෙසන්ති පාපභික්ඛූ.සාධු, භන්වත, 

භගො කීටාගිරිං භික්ඛූ පහිවණයය යථායං කීටාගිරිස්මිං ආොවසො
සණ්ඨවහයයා’’’ති. 

එෙමාවුවසොති වඛො වසො භික්ඛු තස්ස උපාසකස්ස පටිස්සුත්ො වයන 
සාෙත්ථි වතන පක්කාමි. අනුපුබ්වබන වයන සාෙත්ථි වජතෙනං

අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවමො වයන භගො වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො
භගෙන්තංඅභිොවදත්ොඑකමන්තංනිසීදි. ආචිණ්ණංවඛොපවනතංබුද්ධානං
භගෙන්තානංආගන්තුවකහිභික්ඛූහිසද්ධං පටිසම්වමොදිතුං.අථවඛොභගොතං

භික්ඛුං එතදවෙොච – ‘‘කච්චි, භික්ඛු, ඛමනීයං කච්චි යාපනීයං, කච්චිසි

අප්පතලමවථන අද්ධානං ආගවතො, කුවතො ච ත්ෙං භික්ඛු ආගච්ඡසී’’ති? 

‘‘ඛමනීයං, භගො, යාපනීයං, භගො.අප්පතලමවථනචාහං, භන්වත, අද්ධානං 

ආගවතො. ඉධාහං, භන්වත, කාසීසු ෙස්සංවුට්වඨො සාෙත්ථිං ආගච්ඡන්වතො 

භගෙන්තං දස්සනාය වයන කීටාගිරි තදෙසරිං. අථ ඛ්ොහං, භන්වත, 
පුබ්බණ්හසමයං නිොවසත්ො පත්තචීෙරමාදාය කීටාගිරිං පිණ්ඩාය පාවිසිං.

අද්දසා වඛො මං, භන්වත, අඤ්ඤතවරො උපාසවකො කීටාගිරිස්මිං පිණ්ඩාය

චරන්තං. දිස්ොන වයනාහංවතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ොමං අභිොවදත්ො

එතදවෙොච– ‘අපි, භන්වත, පිණ්වඩොලබ්භතී’ති? ‘නවඛො, ආවුවසො, පිණ්වඩො

ලබ්භතී’ති. ‘එහි, භන්වත, ඝරං ගමිස්සාමා’ති. අථ වඛො, භන්වත, වසො

උපාසවකොමංඝරංවනත්ොවභොවජත්ොඑතදවෙොච–‘කහං, භන්වත, අවයයො

ගමිස්සසී’ති? ‘සාෙත්ථිං වඛො අහං, ආවුවසො, ගමිස්සාමි භගෙන්තං 

දස්සනායා’ති.වතනහි, භන්වත, මමෙචවනනභගෙවතොපාවදසිරසාෙන්ද, 

එෙඤ්චෙවදහි– ‘දුට්වඨො, භන්වත, කීටාගිරිස්මිංආොවසො, අස්සජිපුනබ්බසුකා
නාම කීටාගිරිස්මිං ආොසිකා අලජ්ජිවනො පාපභික්ඛූ. වත එෙරූපං අනාචාරං

ආචරන්ති – මාලාෙච්ඡං වරොවපන්තිපි වරොපාවපන්තිපි, සිඤ්චන්තිපි

සිඤ්චාවපන්තිපි…වප.… විවිධම්පි අනාචාරං ආචරන්ති. වයපි වත, භන්වත, 

මනුස්සාපුබ්වබසද්ධාඅවහසුං පසන්නාවතපිඑතරහිඅස්සද්ධාඅප්පසන්නා, 
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යානිපි තානි සඞ්ඝස්ස පුබ්වබ දානපථානි තානිපි එතරහි උපච්ඡින්නානි, 

රිඤ්චන්තිවපසලා භික්ඛූනිෙසන්තිපාපභික්ඛූ.සාධු, භන්වත, භගොකීටාගිරිං

භික්ඛූපහිවණයය යථායංකීටාගිරිස්මිංආොවසොසණ්ඨවහයයා’ති.තවතොඅහං, 

භගො, ආගච්ඡාමී’’ති. 

433. අථ වඛො භගො එතස්මිං නිදාවන එතස්මිං පකරවණ භික්ඛුසඞ්ඝං

සන්නිපාතාවපත්ො භික්ඛූ පටිපුච්ඡි – ‘‘සච්චං තර, භික්ඛවෙ, 
අස්සජිපුනබ්බසුකා නාම කීටාගිරිස්මිං ආොසිකා අලජ්ජිවනො පාපභික්ඛූ වත

එෙරූපං අනාචාරං ආචරන්ති – මාලාෙච්ඡං වරොවපන්තිපි වරොපාවපන්තිපි, 

සිඤ්චන්තිපි සිඤ්චාවපන්තිපි …වප.… විවිධම්පි අනාචාරං ආචරන්ති, වයපි

වත, භික්ඛවෙ, මනුස්සාපුබ්වබසද්ධාඅවහසුංපසන්නාවතපිඑතරහි අස්සද්ධා

අප්පසන්නා; යානිපි තානි සඞ්ඝස්ස පුබ්වබ දානපථානි තානිපි එතරහි 

උපච්ඡින්නානි; රිඤ්චන්ති වපසලා භික්ඛූ නිෙසන්ති පාපභික්ඛූ’’ති? ‘‘සච්චං, 

භගො’’ති. විගරහි බුද්වධො භගො…වප.… ‘‘කථඤ්හි නාම වත, භික්ඛවෙ, 
වමොඝපුරිසා එෙරූපං අනාචාරං ආචරිස්සන්ති – මාලාෙච්ඡං වරොවපස්සන්තිපි

වරොපාවපස්සන්තිපි, සඤ්චිස්සන්තිපි සිඤ්චාවපස්සන්තිපි, ඔචිනිස්සන්තිපි

ඔචිනාවපස්සන්තිපි, ගන්ථිස්සන්තිපි ගන්ථාවපස්සන්තිපි, 

එකවතොෙණ්ටිකමාලං කරිස්සන්තිපි කාරාවපස්සන්තිපි, උභවතොෙණ්ටිකමාලං

කරිස්සන්තිපි කාරාවපස්සන්තිපි, මඤ්ජරිකං කරිස්සන්තිපි කාරාවපස්සන්තිපි, 

විධූතිකං කරිස්සන්තිපි කාරාවපස්සන්තිපි, ෙටංසකං කරිස්සන්තිපි

කාරාවපස්සන්තිපි, ආවෙළං කරිස්සන්තිපි කාරාවපස්සන්තිපි, උරච්ඡදං
කරිස්සන්තිපි කාරාවපස්සන්තිපි. වත කුලිත්ථීනං කුලධීතානං කුලකුමාරීනං 
කුලසුණ්හානං කුලදාසීනං එකවතොෙණ්ටිකමාලං හරිස්සන්තිපි

හාරාවපස්සන්තිපි, උභවතොෙණ්ටිකමාලං හරිස්සන්තිපි හාරාවපස්සන්තිපි, 

මඤ්ජරිකං හරිස්සන්තිපි හාරාවපස්සන්තිපි, විධූතිකං හරිස්සන්තිපි 

හාරාවපස්සන්තිපි, ෙටංසකං හරිස්සන්තිපි හාරාවපස්සන්තිපි, ආවෙළං

හරිස්සන්තිපි හාරාවපස්සන්තිපි, උරච්ඡදංහරිස්සන්තිපිහාරාවපස්සන්තිපි.වත
කුලිත්ථීහි කුලධීතාහිකුලකුමාරීහිකුලසුණ්හාහිකුලදාසීහිසද්ධංඑකභාජවනපි

භුඤ්ජිස්සන්ති, එකථාලවකපි පිවිස්සන්ති, එකාසවනපි නිසීදිස්සන්ති, 

එකමඤ්වචපි තුෙට්ටිස්සන්ති, එකත්ථරණාපි තුෙට්ටිස්සන්ති, එකපාවුරණාපි

තුෙට්ටිස්සන්ති, එකත්ථරණපාවුරණාපි තුෙට්ටිස්සන්ති, විකාවලපි

භුඤ්ජිස්සන්ති, මජ්ජම්පි පිවිස්සන්ති, මාලාගන්ධවිවලපනම්පි ධාරිස්සන්ති, 

නච්චිස්සන්තිපි ගායිස්සන්තිපි ොවදස්සන්තිපි ලාවසස්සන්තිපි, නච්චන්තියාපි
නච්චිස්සන්ති නච්චන්තියාපි ගායිස්සන්ති නච්චන්තියාපි ොවදස්සන්ති

නච්චන්තියාපි ලාවසස්සන්ති, ගායන්තියාපි නච්චිස්සන්ති ගායන්තියාපි

ගායිස්සන්ති ගායන්තියාපි ොවදස්සන්ති ගායන්තියාපි ලාවසස්සන්ති, 
ොවදන්තියාපි නච්චිස්සන්ති ොවදන්තියාපි ගායිස්සන්ති ොවදන්තියාපි
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පටුන 

ොවදස්සන්ති ොවදන්තියාපි ලාවසස්සන්ති, ලාවසන්තියාපි නච්චිස්සන්ති
ලාවසන්තියාපි ගායිස්සන්ති ලාවසන්තියාපි ොවදස්සන්ති ලාවසන්තියාපි

ලාවසස්සන්ති, අට්ඨපවදපි කීළිස්සන්ති දසපවදපි කීළිස්සන්ති, අකාවසපි

කීළිස්සන්ති, පරිහාරපවථපිකීළිස්සන්ති, සන්තිකායපිකීළිස්සන්ති, ඛලිකායපි

කීළිස්සන්ති, ඝටිකායපි කීළිස්සන්ති, සලාකහත්වථනපි කීළිස්සන්ති, 

අක්වඛනපි කීළිස්සන්ති, පඞ්ගචීවරනපි කීළිස්සන්ති, ෙඞ්කවකනපි

කීළිස්සන්ති, වමොක්ඛචිකායපි කීළිස්සන්ති, චිඞ්ගුලවකනපි කීළිස්සන්ති, 

පත්තාළ්හවකනපි කීළිස්සන්ති, රථවකනපි කීළිස්සන්ති, ධනුවකනපි

කීළිස්සන්ති, අක්ඛරිකායපි කීළිස්සන්ති, මවනසිකායපි කීළිස්සන්ති, 

යථාෙජ්වජනපි කීළිස්සන්ති, හත්ථිස්මිම්පි සික්ඛිස්සන්ති, අස්සස්මිම්පි 

සික්ඛිස්සන්ති, රථස්මිම්පිසික්ඛිස්සන්ති, ධනුස්මිම්පිසික්ඛිස්සන්ති, ථරුස්මිම්පි

සික්ඛිස්සන්ති, හත්ථිස්සපි පුරවතො ධාවිස්සන්ති, අස්සස්සපි පුරවතො

ධාවිස්සන්ති, රථස්සපි පුරවතො [පුරවතො ධාවිස්සන්ති (සයා.)] ධාවිස්සන්තිපි

ආධාවිස්සන්තිපි, උස්වසවළස්සන්තිපි, අප්ව ොවටස්සන්තිපි, 

නිබ්බුජ්ඣිස්සන්තිපි, මුට්ඨීහිපි යුජ්ඣිස්සන්ති, රඞ්ගමජ්වෙපි සඞ්ඝාටිං
පත්ථරිත්ො නච්චතං එෙං ෙක්ඛන්ති ‘‘ඉධ භගිනි නච්චස්සූ’’ති නලාටිකම්පි

දස්සන්ති, විවිධම්පිඅනාචාරංආචරිස්සන්ති!වනතං, භික්ඛවෙ, අප්පසන්නානං
ො පසාදාය…වප.… විගරහිත්ො ධම්මිං කථං කත්ො 

සාරිපුත්තවමොග්ගල්ලාවන ආමන්වතසි – ‘‘ගච්ඡථ තුම්වහ, සාරිපුත්තා, 
කීටාගිරිං ගන්ත්ො අස්සජිපුනබ්බසුකානං භික්ඛූනං කීටාගිරිස්මා
පබ්බාජනීයකම්මංකවරොථ. තුම්හාකංඑවතසද්ධවිහාරිකා’’ති. 

‘‘කථං මයං, භන්වත, අස්සජිපුනබ්බසුකානං භික්ඛූනං කීටාගිරිස්මා

පබ්බාජනීයකම්මංකවරොම? චණ්ඩාවතභික්ඛූ  රුසා’’ති.‘‘වතනහිතුම්වහ, 

සාරිපුත්තා, බහුවකහි භික්ඛූහි සද්ධං ගච්ඡථා’’ති. ‘‘එෙං, භන්වත’’ති වඛො

සාරිපුත්තවමොග්ගල්ලානා භගෙවතො පච්චස්වසොසුං. ‘‘එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, 
කාතබ්බං. පඨමං අස්සජිපුනබ්බසුකා භික්ඛූ වචොවදතබ්බා. වචොවදත්ො 

සාවරතබ්බා. සාවරත්ො ආපත්තිං වරොවපතබ්බා. ආපත්තිං වරොවපත්ො
බයත්වතනභික්ඛුනාපටිබවලනසඞ්වඝොඤාවපතබ්වබො– 

434. ‘‘සුණාතු වම, භන්වත, සඞ්වඝො. ඉවම අස්සජිපුනබ්බසුකා භික්ඛූ
කුලදූසකාපාපසමාචාරා.ඉවමසංපාපකාසමාචාරාදිස්සන්ති වචෙසුයයන්තිච.
කුලානි ච ඉවමහි දුට්ඨානි දිස්සන්ති වචෙ සුයයන්ති ච. යදි සඞ්ඝස්ස

පත්තකල්ලං, සඞ්වඝො අස්සජිපුනබ්බසුකානං භික්ඛූනං කීටාගිරිස්මා 
පබ්බාජනීයකම්මංකවරයය – ‘නඅස්සජිපුනබ්බසුවකහිභික්ඛූහිකීටාගිරිස්මිං 
ෙත්ථබ්බ’න්ති.එසාඤත්ති. 
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පටුන 

‘‘සුණාතුවම, භන්වත, සඞ්වඝො.ඉවමඅස්සජිපුනබ්බසුකාභික්ඛූ කුලදූසකා
පාපසමාචාරා.ඉවමසංපාපකාසමාචාරාදිස්සන්තිවචෙසුයයන්තිච.කුලානිච 

ඉවමහි දුට්ඨානි දිස්සන්ති වචෙ සුයයන්ති ච. සඞ්වඝො අස්සජිපුනබ්බසුකානං 
භික්ඛූනංකීටාගිරිස්මාපබ්බාජනීයකම්මංකවරොති–‘නඅස්සජිපුනබ්බසුවකහි 

භික්ඛූහි කීටාගිරිස්මිං ෙත්ථබ්බ’න්ති. යස්සායස්මවතො ඛමති 
අස්සජිපුනබ්බසුකානං භික්ඛූනං කීටාගිරිස්මා පබ්බාජනීයකම්මස්ස කරණං –

‘න අස්සජිපුනබ්බසුවකහිභික්ඛූහිකීටාගිරිස්මිංෙත්ථබ්බ’න්ති, වසොතුණ්හස්ස; 

යස්සනක්ඛමති, වසොභාවසයය. 

‘‘දුතියම්පිඑතමත්ථංෙදාමි…වප.…තතියම්පිඑතමත්ථංෙදාමි– සුණාතු

වම, භන්වත, සඞ්වඝො…වප.…වසොභාවසයය. 

‘‘කතං සඞ්වඝන අස්සජිපුනබ්බසුකානං භික්ඛූනං කීටාගිරිස්මා 
පබ්බාජනීයකම්මං – ‘න අස්සජිපුනබ්බසුවකහි භික්ඛූහි කීටාගිරිස්මිං 

ෙත්ථබ්බ’න්ති.ඛමතිසඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එෙවමතංධාරයාමී’’ති. 

435. අථ වඛො සාරිපුත්තවමොග්ගල්ලානප්පමුවඛො භික්ඛුසඞ්වඝො කීටාගිරිං
ගන්ත්ො අස්සජිපුනබ්බසුකානං භික්ඛූනං කීටාගිරිස්මා පබ්බාජනීයකම්මං
අකාසි – ‘න අස්සජිපුනබ්බසුවකහි භික්ඛූහි කීටාගිරිස්මිං ෙත්ථබ්බ’න්ති. වත

සඞ්වඝන පබ්බාජනීයකම්මකතානසම්මාෙත්තන්ති, නවලොමංපාවතන්ති, න

වනත්ථාරං ෙත්තන්ති, න භික්ඛූ ඛමාවපන්ති, අක්වකොසන්ති පරිභාසන්ති

ඡන්දගාමිතා වදොසගාමිතා වමොහගාමිතා භයගාමිතා පාවපන්ති, පක්කමන්තිපි, 
විබ්භමන්තිපි. වය වත භික්ඛූ අප්පිච්ඡා…වප.… වත උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති
විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම අස්සජිපුනබ්බසුකා භික්ඛූ සඞ්වඝන

පබ්බාජනීයකම්මකතා න සම්මා ෙත්තිස්සන්ති, න වලොමං පාවතස්සන්ති, න

වනත්ථාරං ෙත්තිස්සන්ති, න භික්ඛූ ඛමාවපස්සන්ති, අක්වකොසිස්සන්ති

පරිභාසිස්සන්ති, ඡන්දගාමිතා වදොසගාමිතා වමොහගාමිතා භයගාමිතා

පාවපස්සන්ති පක්කමිස්සන්තිපි විබ්භමිස්සන්තිපී’’ති! අථ වඛො වත භික්ඛූ
අස්සජිපුනබ්බසුවකභික්ඛූඅවනකපරියාවයන විගරහිත්ොභගෙවතොඑතමත්ථං

ආවරොවචසුං…වප.… ‘‘සච්චං තර, භික්ඛවෙ, අස්සජිපුනබ්බසුකා භික්ඛූ
සඞ්වඝන පබ්බාජනීයකම්මකතා න සම්මා ෙත්තන්ති…වප.… 

විබ්භමන්තිපී’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති.විගරහිබුද්වධොභගො…වප.…එෙඤ්ච 

පන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

436. ‘‘භික් ඛු පකනෙ අඤ් ඤතරං ගාමං ො නිගමං ො උපනිේ ොය වි රති 

කුල්දූෙකෙො පාපෙමාචාකරො. තේ ෙ කඛො පාපො ෙමාචාරා දිේ ේ ති කචෙ 

සුයය් ති ච, කුල්ානි ච කතන දුට් ඨානි දිේ ේ ති කචෙ සුයය් ති ච. කෙො භික් ඛු 

භික් ඛූහි එෙමේ ෙ ෙචනීකයො – ‘ආයෙ ්මා කඛො කුල්දූෙකෙො පාපෙමාචාකරො, 
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ආයෙ ්මකතො කඛො පාපො ෙමාචාරා දිේ ේ ති කචෙ සුයය් ති ච, කුල්ානි 

චායෙ ්මතා දුට් ඨානි දිේ ේ ති කචෙ සුයය් ති ච. පක් ෙමතායේ මා ඉමම්  ා 

ආොො. අල්ං කත ඉධ ොකෙනා’ති. එෙඤ් ච කෙො භික් ඛු භික් ඛූහි වුච් චමාකනො 

කත භික් ඛූ එෙං ෙකදයය – ‘ඡ් දගාමිකනො ච භික් ඛූ කදොෙගාමිකනො ච භික් ඛූ 

කමො ගාමිකනො ච භික් ඛූ භයගාමිකනො ච භික් ඛූ තාදිසිොය ආප  තියා එෙච් චං 

පබ් බාකජ් ති එෙච් චං න පබ් බාකජ් තී’ති, කෙො භික් ඛු භික් ඛූහි එෙමේ ෙ 

ෙචනීකයො – ‘මායේ මා එෙං අෙච. න ච භික් ඛූ ඡ් දගාමිකනො. න ච භික් ඛූ 

කදොෙගාමිකනො. න ච භික් ඛූ කමො ගාමිකනො. න ච භික් ඛූ භයගාමිකනො. ආයේ මා 

කඛො කුල්දූෙකෙො පාපෙමාචාකරො. ආයේ මකතො කඛො පාපො ෙමාචාරා දිේ ේ ති 

කචෙ සුයය් ති ච. කුල්ානි චායේ මතා දුට් ඨානි දිේ ේ ති කචෙ සුයය් ති ච. 

පක් ෙමතායේ මා ඉමම්  ා ආොො. අල්ං කත ඉධ ොකෙනා’ති. එෙඤ් ච කෙො 

භික් ඛු භික් ඛූහි වුච් චමාකනො තකථෙ පග් ගණ් ක යය, කෙො භික් ඛු භික් ඛූහි 

යාෙතතියං ෙමනුභාසිතබ් කබො තේ ෙ පටිනිෙ ්ෙග් ගාය. යාෙතතියඤ් කච 

ෙමනුභාසීයමාකනො තං පටිනිේ ෙජ් කජයය, ඉච් කචතං කුෙල්ං; කනො කච 

පටිනිෙ ්ෙජ් කජයය, ේ ඝාදිකෙකෙො’’ති. 

437. භික් ඛු පකනෙ අඤ් ඤතරං ගාමං ො නිගමං ොතිගාවමොපිනිගවමොපි
නගරම්පිගාවමොවචෙනිගවමොච. 

උපනිෙ ්ොය වි රතීති තත්ථ පටිබද්ධා වහොන්ති
චීෙරපිණ්ඩපාතවසනාසනගිලානප්පච්චයවභසජ්ජපරික්ඛාරා. 

කුල්ං නාම චත්තාරි කුලානි – ඛත්තියකුලං, බ්රාහ්මණකුලං, වෙස්සකුලං, 
සුද්දකුලං. 

කුල්දූෙකෙොති කුලානි දූවසති පුප්ව න ො  වලන ො චුණ්වණන ො

මත්තිකායොදන්තකට්වඨනොවෙළුයාො [වෙළුනාො(සයා.)] වෙජ්ජිකාය
ොජඞ්ඝවපසනිවකනො. 

පාපෙමාචාකරොති මාලාෙච්ඡං වරොවපතිපි වරොපාවපතිපි, සිඤ්චතිපි

සිඤ්චාවපතිපි, ඔචිනාතිපිඔචිනාවපතිපි, ගන්වථතිපි ගන්ථාවපතිපි. 

දිෙ ්ේ ති කචෙ සුයය් ති චාතිවය සංමුඛාවතපස්සන්ති, වයතිවරොක්ඛා
වතසුණන්ති. 

කුල්ානි ච කතන දුට් ඨානීති පුබ්වබ සද්ධා හුත්ො තං ආගම්ම අස්සද්ධා 

වහොන්ති, පසන්නාහුත්ොඅප්පසන්නාවහොන්ති. 
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දිෙ ්ේ ති කචෙ සුයය් ති චාතිවය සංමුඛාවතපස්සන්ති, වයතිවරොක්ඛා
වතසුණන්ති. 

කෙො භික් ඛූතිවයොවසොකුලදූසවකො භික්ඛු. 

භික් ඛූහීති අඤ්වඤහි භික්ඛූහි. වය පස්සන්ති වය සුණන්ති. වතහි
ෙත්තබ්වබො – ‘‘ආයස්මා වඛො කුලදූසවකො පාපසමාචාවරො. ආයස්මවතො වඛො
පාපකා සමාචාරා දිස්සන්ති වචෙ සුයයන්ති ච. කුලානි චායස්මතා දුට්ඨානි
දිස්සන්ති වචෙසුයයන්තිච. පක්කමතායස්මා ඉමම්හාආොසා. අලං වතඉධ
ොවසනා’’ති. 

එෙඤ්ච වසො භික්ඛු භික්ඛූහි වුච්චමාවනො වත භික්ඛූ එෙං ෙවදයය – 

‘‘ඡන්දගාමිවනො ච භික්ඛූ, වදොසගාමිවනො ච භික්ඛූ, වමොහගාමිවනො ච භික්ඛූ, 
භයගාමිවනොච භික්ඛූ.තාදිසිකායආපත්තියාඑකච්චංපබ්බාවජන්තිඑකච්චංන 
පබ්බාවජන්තී’’ති. 

කෙො භික් ඛූතිවයොවසොකම්මකවතො භික්ඛු. 

භික් ඛූහීති අඤ්වඤහි භික්ඛූහි. වය පස්සන්ති වය සුණන්ති වතහි

ෙත්තබ්වබො – ‘‘මායස්මා එෙං අෙච.න චභික්ඛූ ඡන්දගාමිවනො, නචභික්ඛූ

වදොසගාමිවනො, නචභික්ඛූවමොහගාමිවනො, නචභික්ඛූභයගාමිවනො. ආයස්මා 
වඛොකුලදූසවකොපාපසමාචාවරො.ආයස්මවතොවඛොපාපකාසමාචාරා දිස්සන්ති
වචෙ සුයයන්ති ච. කුලානි චායස්මතා දුට්ඨානි දිස්සන්ති වචෙ සුයයන්ති ච.
පක්කමතායස්මා ඉමම්හා ආොසා. අලං වත ඉධ ොවසනා’’ති. දුතියම්පි 
ෙත්තබ්වබො.තතියම්පිෙත්තබ්වබො. 

සවචපටිනිස්සජ්ජති, ඉච්වචතංකුසලං. වනොවචපටිනිස්සජ්ජති, ආපත්ති

දුක්කටස්ස.සුත්ොනෙදන්ති, ආපත්තිදුක්කටස්ස.වසොභික්ඛු සඞ්ඝමජ්ෙම්පි

ආකඩ්ඪිත්ොෙත්තබ්වබො– ‘‘මායස්මාඑෙංඅෙච.නචභික්ඛූ ඡන්දගාමිවනො, 

න ච භික්ඛූ වදොසගාමිවනො, න ච භික්ඛූ වමොහගාමිවනො, න ච භික්ඛූ
භයගාමිවනො. ආයස්මා වඛො කුලදූසවකො පාපසමාචාවරො. ආයස්මවතො වඛො
පාපකා සමාචාරා දිස්සන්ති වචෙ සුයයන්ති ච. කුලානි චායස්මතා දුට්ඨානි
දිස්සන්තිවචෙ සුයයන්තිච. පක්කමතායස්මා ඉමම්හාආොසා. අලං වතඉධ 

ොවසනා’’ති. දුතියම්පි ෙත්තබ්වබො. තතියම්පි ෙත්තබ්වබො. සවච

පටිනිස්සජ්ජති, ඉච්වචතංකුසලං.වනොවචපටිනිස්සජ්ජති, ආපත්තිදුක්කටස්ස.

වසො භික්ඛු සමනුභාසිතබ්වබො. එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, සමනුභාසිතබ්වබො.
බයත්වතනභික්ඛුනා පටිබවලනසඞ්වඝොඤාවපතබ්වබො– 
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438. ‘‘සුණාතුවම, භන්වත, සඞ්වඝො.අයංඉත්ථන්නාවමොභික්ඛු සඞ්වඝන
පබ්බාජනීයකම්මකවතො භික්ඛූ ඡන්දගාමිතා වදොසගාමිතා වමොහගාමිතා
භයගාමිතා පාවපති. වසො තං ෙත්ථුං න පටිනිස්සජ්ජති. යදි සඞ්ඝස්ස

පත්තකල්ලං, සඞ්වඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං සමනුභාවසයය තස්ස ෙත්ථුස්ස
පටිනිස්සග්ගාය.එසා ඤත්ති. 

‘‘සුණාතු වම, භන්වත, සඞ්වඝො. අයං ඉත්ථන්නාවමො භික්ඛු සඞ්වඝන 
පබ්බාජනීයකම්මකවතො භික්ඛූ ඡන්දගාමිතා වදොසගාමිතා වමොහගාමිතා
භයගාමිතාපාවපති.වසො තංෙත්ථුංනපටිනිස්සජ්ජති.සඞ්වඝොඉත්ථන්නාමං
භික්ඛුං සමනුභාසති තස්ස ෙත්ථුස්ස පටිනිස්සග්ගාය. යස්සායස්මවතො ඛමති

ඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුවනො සමනුභාසනාතස්සෙත්ථුස්සපටිනිස්සග්ගාය, වසො

තුණ්හස්ස; යස්සනක්ඛමති, වසො භාවසයය. 

‘‘දුතියම්පිඑතමත්ථංෙදාමි…වප.…තතියම්පිඑතමත්ථං ෙදාමි…වප.…. 

‘‘සමනුභට්වඨො සඞ්වඝන ඉත්ථන්නාවමො භික්ඛු තස්ස ෙත්ථුස්ස 

පටිනිස්සග්ගාය.ඛමතිසඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එෙවමතංධාරයාමී’’ති. 

439. ඤත්තියා දුක්කටං, ද්වීහි කම්මොචාහි ථුල්ලච්චයා, 
කම්මොචාපරිවයොසාවන ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. සඞ්ඝාදිවසසං

අජ්ොපජ්ජන්තස්ස ඤත්තියා දුක්කටං, ද්වීහි කම්මොචාහි ථුල්ලච්චයා
පටිප්පස්සම්භන්ති. 

ේ ඝාදිකෙකෙොති සඞ්වඝොෙ තස්සා ආපත්තියා පරිොසං වදති, මූලාය

පටිකස්සති, මානත්තංවදති, අබ්වභති; නසම්බහුලා, න එකපුග්ගවලො. වතන

වුච්චති – ‘සඞ්ඝාදිවසවසො’ති, තස්වසෙ ආපත්තිනිකායස්ස නාමකම්මං
අධෙචනං.වතනපිවුච්චතිසඞ්ඝාදිවසවසොති. 

440. ධම්මකම්වම ධම්මකම්මසඤ්ඤී න පටිනිස්සජ්ජති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ධම්මකම්වමවෙමතිවකොනපටිනිස්සජ්ජති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

ධම්මකම්වම අධම්මකම්මසඤ්ඤී න පටිනිස්සජ්ජති, ආපත්ති 
සඞ්ඝාදිවසසස්ස. 

අධම්මකම්වමධම්මකම්මසඤ්ඤී, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

අධම්මකම්වමවෙමතිවකො, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 
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අධම්මකම්වමඅධම්මකම්මසඤ්ඤී, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

441. අනාපත්තිඅසමනුභාසන්තස්ස, පටිනිස්සජ්ජන්තස්ස, උම්මත්තකස්ස, 
ආදිකම්මිකස්සාති. 

කුලදූසකසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංවතරසමං. 

442. උද්දිට්ඨා වඛො, ආයස්මන්වතො, වතරස සඞ්ඝාදිවසසා ධම්මා, නෙ

පඨමාපත්තිකා, චත්තාවරො යාෙතතියකා. වයසං භික්ඛු අඤ්ඤතරං ො
අඤ්ඤතරං ො ආපජ්ජිත්ො යාෙතීහං ජානං පටිච්ඡාවදති තාෙතීහං වතන
භික්ඛුනා අකාමාපරිෙත්ථබ්බං.පරිවුත්ථපරිොවසනභික්ඛුනාඋත්තරි ඡාරත්තං
භික්ඛුමානත්තාය පටිපජ්ජිතබ්බං. චිණ්ණමානත්වතො භික්ඛු යත්ථ සියා 
වීසතිගවණො භික්ඛුසඞ්වඝො තත්ථ වසො භික්ඛු අබ්වභතබ්වබො. එවකනපි වච

ඌවනො වීසතිගවණො භික්ඛුසඞ්වඝො තං භික්ඛුං අබ්වභයය, වසො ච භික්ඛු

අනබ්භිවතො, වත ච භික්ඛූ ගාරය්හා, අයං තත්ථ සාමීචි. තත්ථායස්මන්වත

පුච්ඡාමි – ‘කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා’? දුතියම්පි පුච්ඡාමි – ‘කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා’? 

තතියම්පි පුච්ඡාමි – ‘කච්චිත්ථපරිසුද්ධා’? පරිසුද්වධත්ථායස්මන්වතො. තස්මා

තුණ්හී, එෙවමතං ධාරයාමීති. 

වතරසකංනිට්ඨිතං. 

තස්සුද්දානං – 

විස්සට්ඨි කායසංසග්ගං, දුට්ඨුල්ලං අත්තකාමඤ්ච; 

සඤ්චරිත්තංකුටීවචෙ, විහාවරොචඅමූලකං. 

තඤ්චිවලසඤ්චවභවදොච, තස්වසෙඅනුෙත්තකා; 

දුබ්බචංකුලදූසඤ්ච, සඞ්ඝාදිවසසාවතරසාති. 

සඞ්ඝාදිවසසකණ්ඩංනිට්ඨිතං. 
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3. අනියතෙණ් ඩං 

1. පඨමඅනියතසික් ඛාපදං 

ඉවම වඛොපනායස්මන්වතො ද්වෙඅනියතාධම්මා 

උද්වදසංආගච්ඡන්ති. 

443. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවම. වතන වඛො පන සමවයන ආයස්මා උදායී

සාෙත්ථියංකුලූපවකොවහොති, බහුකානිකුලානිඋපසඞ්කමති.වතනවඛොපන 

සමවයන ආයස්මවතො උදායිස්ස උපට්ඨාකකුලස්ස කුමාරිකා අඤ්ඤතරස්ස
කුලස්සකුමාරකස්ස දින්නාවහොති. අථවඛොආයස්මාඋදායීපුබ්බණ්හසමයං

නිොවසත්ොපත්තචීෙරමාදායවයන තංකුලංවතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො

මනුස්වස පුච්ඡි – ‘‘කහං ඉත්ථන්නාමා’’ති? වත එෙමාහංසු – ‘‘දින්නා, 

භන්වත, අමුකස්ස කුලස්ස කුමාරකස්සා’’ති. තම්පි වඛො කුලං ආයස්මවතො
උදායිස්ස උපට්ඨාකං වහොති. අථ වඛො ආයස්මා උදායී වයන තං කුලං 

වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො මනුස්වස පුච්ඡි – ‘‘කහං ඉත්ථන්නාමා’’ති? 

වත එෙමාහංසු – ‘‘එසායය, ඔෙරවකනිසින්නා’’ති. අථ වඛොආයස්මා උදායී

වයනසාකුමාරිකා වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ොතස්සාකුමාරිකායසද්ධං
එවකොඑකායරවහොපටිච්ඡන්වන ආසවනඅලංකම්මනිවයනිසජ්ජංකප්වපසි
කාලයුත්තංසමුල්ලපන්වතොකාලයුත්තංධම්මං භණන්වතො. 

වතනවඛොපනසමවයනවිසාඛාමිගාරමාතාබහුපුත්තාවහොතිබහුනත්තා 
අවරොගපුත්තා අවරොගනත්තා අභිමඞ්ගලසම්මතා.මනුස්සා යඤ්වඤසු ඡවණසු
උස්සවෙසු විසාඛං මිගාරමාතරං පඨමං වභොවජන්ති. අථ වඛො විසාඛා
මිගාරමාතා නිමන්තිතා තං කුලං අගමාසි. අද්දසා වඛො විසාඛා මිගාරමාතා 
ආයස්මන්තංඋදායිංතස්සාකුමාරිකායසද්ධංඑකංඑකායරවහොපටිච්ඡන්වන
ආසවන අලංකම්මනිවයනිසින්නං.දිස්ොනආයස්මන්තංඋදායිංඑතදවෙොච–

‘‘ඉදං, භන්වත, නච්ඡන්නංනප්පතිරූපංයංඅවයයොමාතුගාවමනසද්ධංඑවකො
එකාය රවහො පටිච්ඡන්වන ආසවන අලංකම්මනිවය නිසජ්ජං කප්වපති. 

තඤ්චාපි, භන්වත, අවයයො අනත්ථිවකො වතන ධම්වමන, අපිච දුස්සද්ධාපයා
අප්පසන්නා මනුස්සා’’ති. එෙම්පි වඛොආයස්මා උදායී විසාඛාය මිගාරමාතුයා
වුච්චමාවනො නාදියි. අථ වඛො විසාඛා මිගාරමාතා නික්ඛමිත්ො භික්ඛූනං
එතමත්ථං ආවරොවචසි. වය වත භික්ඛූ අප්පිච්ඡා…වප.… වත උජ්ොයන්ති
ඛියයන්ති විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හිනාමආයස්මා උදායී මාතුගාවමනසද්ධං
එවකො එකාය රවහො පටිච්ඡන්වන ආසවන අලංකම්මනිවය නිසජ්ජං 



විනයපිටකෙ  පාරාජිෙපාළි  අනියතෙණ් ඩං 

276 

පටුන 

කප්වපස්සතී’’ති!අථවඛොවතභික්ඛූආයස්මන්තංඋදායිංඅවනකපරියාවයන

විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං…වප.… ‘‘සච්චං තර ත්ෙං, 

උදායි, මාතුගාවමන සද්ධං එවකො එකාය රවහො පටිච්ඡන්වන ආසවන

අලංකම්මනිවය නිසජ්ජං කප්වපසී’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහි බුද්වධො

භගො…වප.… කථඤ්හි නාම ත්ෙං, වමොඝපුරිස, මාතුගාවමන සද්ධං එවකො
එකාය රවහො පටිච්ඡන්වන ආසවන අලංකම්මනිවය නිසජ්ජං කප්වපස්සසි!

වනතං, වමොඝපුරිස, අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.… එෙඤ්ච පන, 

භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

444. ‘‘කයො පන භික් ඛු මාතුගාකමන ෙද් ධිං එකෙො එොය රක ො 

පටිච් ඡ් කන ආෙකන අල්ංෙම් මනිකය නිෙජ් ජං ෙප් කපයය, තකමනං 

ෙද් කධයයෙචො උපාසිො දිේ ො තිණ් ණං ධම් මානං අඤ් ඤතකරන ෙකදයය – 

පාරාජිකෙන ො ේ ඝාදිකෙකෙන ො පාචි  තිකයන ො, නිෙජ් ජං භික් ඛු 

පටිජානමාකනො තිණ් ණං ධම් මානං අඤ ්ඤතකරන ොකරතබ් කබො – පාරාජිකෙන 

ො ේ ඝාදිකෙකෙන ො පාචි  තිකයන ො කයන ො ො ෙද් කධයයෙචො 

උපාසිො ෙකදයය, කතන කෙො භික් ඛු ොකරතබ් කබො. අයං ධම් කමො 

අනියකතො’’ති. 

445. කයො පනාති වයො යාදිවසො…වප.… භික් ඛූති…වප.… අයං ඉමස්මිං
අත්වථඅධප්වපවතොභික්ඛූති. 

මාතුගාකමො නාම මනුස්සිත්ථී, න යක්ඛී න වපතී න තිරච්ඡානගතා.

අන්තමවසොතදහුජාතාපිදාරිකා, පවගෙමහත්තරී. 

ෙද් ධින්ති එකවතො. 

එකෙො එොයාතිභික්ඛුවචෙවහොතිමාතුගාවමො ච. 

රක ො නාම චක්ඛුස්ස රවහො, වසොතස්ස රවහො. චක් ඛුෙ ්ෙ රක ොනාම න
සක්කා වහොති අක්ඛිං ො නිඛණීයමාවන භමුකං ො උක්ඛිපීයමාවන සීසං ො

උක්ඛිපීයමාවන පස්සිතුං. කෙොතෙ ්ෙ රක ොනාම න සක්කා වහොති පකතිකථා
වසොතුං. 

පටිච් ඡ් නං නාමආසනංකුට්වටනො [කුඩ්වඩනො(සී.සයා.)] කොවටන
ොතලඤ්වජන ොසාණපාකාවරනොරුක්වඛනොථම්වභනොවකොත්ථළියා
ොවයන වකනචිපටිච්ඡන්නංවහොති. 

අල්ංෙම් මනිකයතිසක්කාවහොතිවමථුනං ධම්මංපටිවසවිතුං. 
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නිෙජ් ජං ෙප් කපයයාති මාතුගාවම නිසින්වන භික්ඛු උපනිසින්වනො ො
වහොති උපනිපන්වනො ො. භික්ඛු නිසින්වන මාතුගාවමො උපනිසින්වනො ො
වහොතිඋපනිපන්වනොො.උවභො ොනිසින්නාවහොන්තිඋවභොොනිපන්නා. 

ෙද් කධයයෙචො නාමආගත ලාඅභිසවමතාවිනී විඤ්ඤාතසාසනා. 

උපාසිො නාම බුද්ධං සරණං ගතා, ධම්මං සරණං ගතා, සඞ්ඝං සරණං
ගතා. 

දිෙ ්ොතිපස්සිත්ො. 

තිණ්ණං ධම්මානං අඤ්ඤතවරන ෙවදයය – පාරාජිවකන ො 
සඞ්ඝාදිවසවසනොපාචිත්තිවයනො.නිසජ්ජංභික්ඛුපටිජානමාවනොතිණ්ණං
ධම්මානං අඤ්ඤතවරනකාවරතබ්වබො–පාරාජිවකනොසඞ්ඝාදිවසවසනො
පාචිත්තිවයනො.වයනොසා සද්වධයයෙචසාඋපාසිකාෙවදයයවතනවසො
භික්ඛුකාවරතබ්වබො. 

446. සා වචඑෙංෙවදයය–‘‘අවයයොමයා දිට්වඨොනිසින්වනොමාතුගාමස්ස

වමථුනං ධම්මං පටිවසෙන්වතො’’ති, වසො ච තං පටිජානාති, ආපත්තියා
කාවරතබ්වබො. සා වච එෙං ෙවදයය – ‘‘අවයයො මයා දිට්වඨො නිසින්වනො 

මාතුගාමස්ස වමථුනං ධම්මං පටිවසෙන්වතො’’ති, වසො වච එෙං ෙවදයය –

‘‘සච්චාහං නිසින්වනො, වනොචවඛොවමථුනංධම්මංපටිවසවි’’න්ති, නිසජ්ජාය
කාවරතබ්වබො. සා වච එෙං ෙවදයය – ‘‘අවයයො මයා දිට්වඨො නිසින්වනො 

මාතුගාමස්ස වමථුනං ධම්මං පටිවසෙන්වතො’’ති, වසො වච එෙං ෙවදයය –

‘‘නාහං නිසින්වනො, අපිච වඛො නිපන්වනො’’ති, නිපජ්ජාය කාවරතබ්වබො. සා

වච එෙං ෙවදයය – ‘‘අවයයො මයා දිට්වඨො නිසින්වනො මාතුගාමස්ස වමථුනං

ධම්මංපටිවසෙන්වතො’’ති, වසොවච එෙංෙවදයය – ‘‘නාහංනිසින්වනොඅපිච

වඛොඨිවතො’’ති, නකාවරතබ්වබො. 

447. සාවචඑෙංෙවදයය–‘‘අවයයොමයාදිට්වඨොනිපන්වනො මාතුගාමස්ස

වමථුනං ධම්මං පටිවසෙන්වතො’’ති, වසො ච තං පටිජානාති, ආපත්තියා 
කාවරතබ්වබො. සා වච එෙං ෙවදයය – ‘‘අවයයො මයා දිට්වඨො නිපන්වනො

මාතුගාමස්ස වමථුනං ධම්මං පටිවසෙන්වතො’’ති, වසො වච එෙං ෙවදයය –

‘‘සච්චාහංනිපන්වනො, වනොචවඛොවමථුනං ධම්මංපටිවසවි’’න්ති, නිපජ්ජාය
කාවරතබ්වබො. සා වච එෙං ෙවදයය – ‘‘අවයයො මයා දිට්වඨො නිපන්වනො

මාතුගාමස්ස වමථුනං ධම්මං පටිවසෙන්වතො’’ති, වසො වච එෙං ෙවදයය – 

‘‘නාහං නිපන්වනො, අපිච වඛො නිසින්වනො’’ති, නිසජ්ජාය කාවරතබ්වබො. සා

වච එෙං ෙවදයය – ‘‘අවයයො මයා දිට්වඨො නිපන්වනො මාතුගාමස්ස වමථුනං
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ධම්මංපටිවසෙන්වතො’’ති, වසොවචඑෙංෙවදයය – ‘‘නාහංනිපන්වනො අපිච

වඛොඨිවතො’’ති, න කාවරතබ්වබො. 

448. සාවචඑෙංෙවදයය–‘‘අවයයොමයාදිට්වඨොනිසින්වනො මාතුගාවමන

සද්ධං කායසංසග්ගං සමාපජ්ජන්වතො’’ති, වසො ච තං පටිජානාති, ආපත්තියා 
කාවරතබ්වබො…වප.… සච්චාහං නිසින්වනො වනො ච වඛො කායසංසග්ගං

සමාපජ්ජින්ති, නිසජ්ජාය කාවරතබ්වබො…වප.…නාහංනිසින්වනොඅපිචවඛො

නිපන්වනොති, නිපජ්ජාය කාවරතබ්වබො…වප.…නාහංනිසින්වනො අපිච වඛො

ඨිවතොති, න කාවරතබ්වබො. 

සා වච එෙං ෙවදයය – ‘‘අවයයො මයා දිට්වඨො නිපන්වනො මාතුගාවමන 

සද්ධං කායසංසග්ගං සමාපජ්ජන්වතො’’ති, වසො ච තං පටිජානාති, ආපත්තියා 

කාවරතබ්වබො…වප.… සච්චාහං නිපන්වනො, වනො ච වඛො කායසංසග්ගං

සමාපජ්ජින්ති, නිපජ්ජාය කාවරතබ්වබො…වප.…නාහංනිපන්වනො, අපිචවඛො 

නිසින්වනොති, නිසජ්ජායකාවරතබ්වබො…වප.…නාහංනිපන්වනො, අපිචවඛො

ඨිවතොති, නකාවරතබ්වබො. 

449. සා වච එෙං ෙවදයය – ‘‘අවයයො මයා දිට්වඨො මාතුගාවමන සද්ධං

එවකො එකාය රවහො පටිච්ඡන්වන ආසවන අලංකම්මනිවය නිසින්වනො’’ති, 

වසො ච තං පටිජානාති, නිසජ්ජාය කාවරතබ්වබො…වප.… නාහං නිසින්වනො 

අපිචවඛොනිපන්වනොති, නිපජ්ජායකාවරතබ්වබො…වප.…නාහංනිසින්වනො, 

අපිචවඛොඨිවතොති, න කාවරතබ්වබො. 

450. සා වච එෙං ෙවදයය – ‘‘අවයයො මයා දිට්වඨො මාතුගාවමන සද්ධං

එවකොඑකායරවහොපටිච්ඡන්වනආසවනඅලංකම්මනිවයනිපන්වනො’’ති, වසො

ච තං පටිජානාති, නිපජ්ජාය කාවරතබ්වබො…වප.…නාහං නිපන්වනො, අපිච

වඛොනිසින්වනොති, නිසජ්ජායකාවරතබ්වබො…වප.…නාහංනිපන්වනො, අපිච

වඛොඨිවතොති, නකාවරතබ්වබො. 

අනියකතොති නනියවතො, පාරාජිකංොසඞ්ඝාදිවසවසොොපාචිත්තියංො. 

451. ගමනං පටිජානාති, නිසජ්ජං පටිජානාති, ආපත්තිං පටිජානාති, 

ආපත්තියාකාවරතබ්වබො.ගමනංපටිජානාති, නිසජ්ජංනපටිජානාති, ආපත්තිං 

පටිජානාති, ආපත්තියාකාවරතබ්වබො.ගමනංපටිජානාති, නිසජ්ජංපටිජානාති, 

ආපත්තිංන පටිජානාති, නිසජ්ජායකාවරතබ්වබො.ගමනංපටිජානාති, නිසජ්ජං

නපටිජානාති, ආපත්තිං නපටිජානාති, නකාවරතබ්වබො. 

ගමනංනපටිජානාති, නිසජ්ජංපටිජානාති, ආපත්තිංපටිජානාති, ආපත්තියා 
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කාවරතබ්වබො. ගමනං න පටිජානාති, නිසජ්ජං න පටිජානාති, ආපත්තිං 

පටිජානාති, ආපත්තියා කාවරතබ්වබො. ගමනං න පටිජානාති, නිසජ්ජං 

පටිජානාති, ආපත්තිං න පටිජානාති, නිසජ්ජාය කාවරතබ්වබො. ගමනං න

පටිජානාති, නිසජ්ජං න පටිජානාති, ආපත්තිං න පටිජානාති, න
කාවරතබ්වබොති. 

පඨවමොඅනියවතොනිට්ඨිවතො. 

2. දුතියඅනියතසික් ඛාපදං 

452. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවම. වතන වඛො පන සමවයන ආයස්මා උදායී –
‘‘භගෙතාපටික්ඛිත්තංමාතුගාවමනසද්ධංඑවකොඑකායරවහො පටිච්ඡන්වන
ආසවන අලංකම්මනිවය නිසජ්ජං කප්වපතු’’න්ති තස්සාවයෙ කුමාරිකාය 

සද්ධං එවකො එකාය රවහො නිසජ්ජං කප්වපසි කාලයුත්තං සමුල්ලපන්වතො 
කාලයුත්තං ධම්මං භණන්වතො. දුතියම්පි වඛො විසාඛා මිගාරමාතා නිමන්තිතා
තං කුලං අගමාසි. අද්දසා වඛො විසාඛා මිගාරමාතා ආයස්මන්තං උදායිං
තස්සාවයෙ කුමාරිකාය සද්ධං එකං එකාය රවහො නිසින්නං. දිස්ොන

ආයස්මන්තංඋදායිංඑතදවෙොච– ‘‘ඉදං, භන්වත, නච්ඡන්නංනප්පතිරූපංයං

අවයයොමාතුගාවමනසද්ධංඑවකොඑකායරවහොනිසජ්ජං කප්වපති.තඤ්චාපි, 

භන්වත, අවයයොඅනත්ථිවකොවතනධම්වමන, අපිචදුස්සද්ධාපයා අප්පසන්නා
මනුස්සා’’ති. එෙම්පිවඛොආයස්මාඋදායී විසාඛායමිගාරමාතුයා වුච්චමාවනො
නාදියි. අථ වඛො විසාඛා මිගාරමාතා නික්ඛමිත්ො භික්ඛූනං එතමත්ථං 
ආවරොවචසි. වය වත භික්ඛූ අප්පිච්ඡා…වප.… වත උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති

විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම ආයස්මා උදායී මාතුගාවමන සද්ධං එවකො
එකාය රවහො නිසජ්ජං කප්වපස්සතී’’ති! අථ වඛො වත භික්ඛූ ආයස්මන්තං
උදායිං අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං 

…වප.… ‘‘සච්චංතරත්ෙං, උදායි, මාතුගාවමනසද්ධං එවකො එකායරවහො

නිසජ්ජං කප්වපසී’’ති? ‘‘සච්චං භගො’’ති. විගරහි බුද්වධො භගො…වප.…

කථඤ්හි නාම ත්ෙං, වමොඝපුරිස, මාතුගාවමන සද්ධං එවකො එකාය රවහො 

නිසජ්ජං කප්වපස්සසි! වනතං, වමොඝපුරිස, අප්පසන්නානං ො

පසාදාය…වප.…එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

453. ‘‘න ක ෙ කඛො පන පටිච් ඡ් නං ආෙනං ක ොති නාල්ං ෙම් මනියං, 

අල්ඤ් ච කඛො ක ොති මාතුගාමං දුට් ඨුල් ල්ාහි ොචාහි ඔභාසිතුං. කයො පන භික් ඛු 

තථාරූකප ආෙකන මාතුගාකමන ෙද් ධිං එකෙො එොය රක ො නිෙජ් ජං 

ෙප් කපයය, තකමනං ෙද් කධයයෙචො උපාසිො දිේ ො ද් වි් නං ධම් මානං 

අඤ ්ඤතකරන ෙකදයය – ේ ඝාදිකෙකෙන ො පාචි  තිකයන ො. නිෙජ් ජං භික් ඛු 
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පටිජානමාකනො ද් වි් නං ධම් මානං අඤ් ඤතකරන ොකරතබ් කබො – 

ේ ඝාදිකෙකෙන ො පාචි  තිකයන ො. කයන ො ො ෙද් කධයයෙචො උපාසිො 

ෙකදයය කතන කෙො භික් ඛු ොකරතබ් කබො. අයම් පි ධම් කමො අනියකතො’’ති. 

454. න ක ෙ කඛො පන පටිච් ඡ් නං ආෙනං ක ොතීතිඅප්පටිච්ඡන්නංවහොති
කුට්වටන ොකොවටනොතලඤ්වජනොසාණපාකාවරනොරුක්වඛනො
ථම්වභනොවකොත්ථළියාො වයනවකනචිඅප්පටිච්ඡන්නංවහොති. 

නාල්ං ෙම් මනියන්තිනසක්කාවහොතිවමථුනංධම්මංපටිවසවිතුං. 

අල්ඤ් ච කඛො ක ොති මාතුගාමං දුට් ඨුල් ල්ාහි ොචාහි ඔභාසිතුන්ති සක්කා
වහොතිමාතුගාමංදුට්ඨුල්ලාහිොචාහිඔභාසිතුං. 

කයො පනාතිවයොයාදිවසො…වප.… භික් ඛූති…වප.…අයං ඉමස්මිංඅත්වථ
අධප්වපවතොභික්ඛූති. 

තථාරූකප ආෙකනතිඑෙරූවපආසවන. 

මාතුගාකමො නාමමනුස්සිත්ථී, නයක්ඛීන වපතීනතිරච්ඡානගතා, විඤ්ඤූ
පටිබලාසුභාසිතදුබ්භාසිතංදුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං ආජානිතුං. 

ෙද් ධින්තිඑකවතො. 

එකෙො එොයාතිභික්ඛුවචෙවහොතිමාතුගාවමො ච. 

රක ො නාම චක්ඛුස්ස රවහො, වසොතස්ස රවහො. චක් ඛුෙ ්ෙ රක ො නාම න
සක්කා වහොති අක්ඛිං ො නිඛණීයමාවන භමුකං ො උක්ඛිපීයමාවන සීසං ො

උක්ඛිපීයමාවනපස්සිතුං. කෙොතේ ෙ රක ො නාමනසක්කා වහොතිපකතිකථා
වසොතුං. 

නිෙජ් ජං ෙප් කපයයාති මාතුගාවම නිසින්වන භික්ඛු උපනිසින්වනො ො
වහොති උපනිපන්වනො ො. භික්ඛු නිසින්වන මාතුගාවමො උපනිසින්වනො ො
වහොතිඋපනිපන්වනොො.උවභොොනිසින්නාවහොන්තිඋවභොොනිපන්නා. 

ෙද් කධයයෙචො නාම ආගත ලාඅභිසවමතාවිනීවිඤ්ඤාතසාසනා. 

උපාසිො නාම බුද්ධං සරණං ගතා, ධම්මං සරණං ගතා, සඞ්ඝං සරණං
ගතා. 

දිෙ ්ොතිපස්සිත්ො. 
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ද්වින්නං ධම්මානං අඤ්ඤතවරන ෙවදයය සඞ්ඝාදිවසවසන ො 
පාචිත්තිවයන ො. නිසජ්ජං භික්ඛු පටිජානමාවනො ද්වින්නං ධම්මානං
අඤ්ඤතවරන කාවරතබ්වබො–සඞ්ඝාදිවසවසනොපාචිත්තිවයනො.වයනො

සාසද්වධයයෙචසාඋපාසිකා ෙවදයය, වතනවසොභික්ඛුකාවරතබ්වබො. 

455. සා වචඑෙංෙවදයය–‘‘අවයයොමයා දිට්වඨොනිසින්වනොමාතුගාවමන

සද්ධං කායසංසග්ගං සමාපජ්ජන්වතො’’ති, වසො ච තං පටිජානාති, ආපත්තියා
කාවරතබ්වබො. සා වච එෙං ෙවදයය – ‘‘අවයයො මයා දිට්වඨො නිසින්වනො

මාතුගාවමනසද්ධංකායසංසග්ගං සමාපජ්ජන්වතො’’ති, වසොවචඑෙංෙවදයය–

‘‘සච්චාහංනිසින්වනො, වනොචවඛොකායසංසග්ගං සමාපජ්ජි’’න්ති, නිසජ්ජාය

කාවරතබ්වබො…වප.…නාහංනිසින්වනො, අපිචවඛොනිපන්වනොති, නිපජ්ජාය

කාවරතබ්වබො…වප.… නාහං නිසින්වනො, අපිච වඛො ඨිවතොති, න
කාවරතබ්වබො. 

සා වච එෙං ෙවදයය – ‘‘අවයයො මයා දිට්වඨො නිපන්වනො මාතුගාවමන 

සද්ධං කායසංසග්ගං සමාපජ්ජන්වතො’’ති, වසො ච තං පටිජානාති, ආපත්තියා 

කාවරතබ්වබො…වප.… සච්චාහං නිපන්වනො, වනො ච වඛො කායසංසග්ගං

සමාපජ්ජින්ති, නිපජ්ජාය කාවරතබ්වබො…වප.…නාහංනිපන්වනො, අපිචවඛො

නිසින්වනොති, නිසජ්ජායකාවරතබ්වබො …වප.…නාහංනිපන්වනො, අපිචවඛො

ඨිවතොති, නකාවරතබ්වබො. 

සා වච එෙං ෙවදයය – ‘‘අයයස්ස මයා සුතං නිසින්නස්ස මාතුගාමං

දුට්ඨුල්ලාහි ොචාහි ඔභාසන්තස්සා’’ති, වසො ච තං පටිජානාති, ආපත්තියා 

කාවරතබ්වබො. සා වච එෙං ෙවදයය – ‘‘අයයස්ස මයා සුතං නිසින්නස්ස

මාතුගාමං දුට්ඨුල්ලාහි ොචාහි ඔභාසන්තස්සා’’ති, වසො වච එෙං ෙවදයය –

‘‘සච්චාහංනිසින්වනො, වනොචවඛො දුට්ඨුල්ලාහිොචාහිඔභාසි’’න්ති, නිසජ්ජාය

කාවරතබ්වබො…වප.…නාහංනිසින්වනො, අපිචවඛොනිපන්වනොති, නිපජ්ජාය

කාවරතබ්වබො…වප.… නාහං නිසින්වනො, අපිච වඛො ඨිවතොති, න 
කාවරතබ්වබො. 

සා වච එෙං ෙවදයය – ‘‘අයයස්ස මයා සුතං නිපන්නස්ස මාතුගාමං 

දුට්ඨුල්ලාහි ොචාහි ඔභාසන්තස්සා’’ති, වසො ච තං පටිජානාති, ආපත්තියා 
කාවරතබ්වබො…වප.…සච්චාහංනිපන්වනො වනො ච වඛො දුට්ඨුල්ලාහි ොචාහි

ඔභාසින්ති, නිපජ්ජාය කාවරතබ්වබො…වප.… නාහං නිපන්වනො, අපිච වඛො

නිසින්වනොති, නිසජ්ජාය කාවරතබ්වබො…වප.…නාහංනිපන්වනො, අපිචවඛො

ඨිවතොති, නකාවරතබ්වබො. 
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456. සා වච එෙං ෙවදයය – ‘‘අවයයො මයා දිට්වඨො මාතුගාවමන සද්ධං

එවකො එකාය රවහො නිසින්වනො’’ති, වසො ච තං පටිජානාති, නිසජ්ජාය

කාවරතබ්වබො…වප.… නාහංනිසින්වනො, අපිචවඛොනිපන්වනොති, නිපජ්ජාය

කාවරතබ්වබො…වප.… නාහං නිසින්වනො, අපිච වඛො ඨිවතොති, න
කාවරතබ්වබො. 

සා වචඑෙංෙවදයය– ‘‘අවයයොමයා දිට්වඨො මාතුගාවමනසද්ධංඑවකො

එකාය රවහො නිපන්වනො’’ති, වසො ච තං පටිජානාති, නිපජ්ජාය 

කාවරතබ්වබො…වප.…නාහංනිපන්වනො, අපිචවඛොනිසින්වනොති, නිසජ්ජාය 

කාවරතබ්වබො…වප.… නාහං නිපන්වනො, අපිච වඛො ඨිවතොති, න 
කාවරතබ්වබො. 

අයම් පීතිපුරිමංඋපාදායවුච්චති. 

අනියකතොතිනනියවතො, සඞ්ඝාදිවසවසොො පාචිත්තියංො. 

457. ගමනං පටිජානාති නිසජ්ජං පටිජානාති ආපත්තිං පටිජානාති, 
ආපත්තියාකාවරතබ්වබො.ගමනංපටිජානාතිනිසජ්ජංනපටිජානාතිආපත්තිං

පටිජානාති, ආපත්තියාකාවරතබ්වබො.ගමනංපටිජානාතිනිසජ්ජංපටිජානාති

ආපත්තිංනපටිජානාති, නිසජ්ජායකාවරතබ්වබො.ගමනංපටිජානාතිනිසජ්ජං

නපටිජානාතිආපත්තිංනපටිජානාති, නකාවරතබ්වබො. 

ගමනංනපටිජානාතිනිසජ්ජංපටිජානාතිආපත්තිංපටිජානාති, ආපත්තියා
කාවරතබ්වබො. ගමනං න පටිජානාති නිසජ්ජං න පටිජානාති ආපත්තිං

පටිජානාති, ආපත්තියා කාවරතබ්වබො. ගමනං න පටිජානාති නිසජ්ජං

පටිජානාති ආපත්තිං න පටිජානාති, නිසජ්ජාය කාවරතබ්වබො. ගමනං න

පටිජානාතිනිසජ්ජංනපටිජානාති ආපත්තිංනපටිජානාති, නකාවරතබ්වබොති. 

දුතිවයොඅනියවතොනිට්ඨිවතො. 

458. උද්දිට්ඨා වඛො ආයස්මන්වතොද්වෙඅනියතාධම්මා.තත්ථායස්මන්වත

පුච්ඡාමි–‘‘කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා’’? දුතියම්පිපුච්ඡාමි–‘‘කච්චිත්ථපරිසුද්ධා’’? 

තතියම්පි පුච්ඡාමි–‘‘කච්චිත්ථපරිසුද්ධා’’? පරිසුද්වධත්ථායස්මන්වතො; තස්මා 

තුණ්හී, එෙවමතංධාරයාමීති. 

තස්සුද්දානං– 

අලංකම්මනියඤ්වචෙ, තවථෙචනවහෙවඛො; 

අනියතාසුපඤ්ඤත්තා, බුද්ධවසට්වඨනතාදිනාති. 
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අනියතකණ්ඩංනිට්ඨිතං. 
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4. නිෙ ්ෙග් ගියෙණ් ඩං 

1. චීෙරෙග් කගො 

1. පඨමකථිනසික්ඛාපදං 

ඉවම වඛොපනායස්මන්වතො තිංසනිස්සග්ගියාපාචිත්තියා 

ධම්මාඋද්වදසංආගච්ඡන්ති. 

459. වතවන සමවයන බුද්වධො භගො වෙසාලියං විහරති වගොතමවක
වචතිවය. වතන වඛො පන සමවයන භගෙතා භික්ඛූනං තිචීෙරං අනුඤ්ඤාතං
වහොති. ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ – ‘‘භගෙතා තිචීෙරං අනුඤ්ඤාත’’න්ති 

අඤ්වඤවනෙ තිචීෙවරන ගාමං පවිසන්ති, අඤ්වඤන තිචීෙවරන ආරාවම

අච්ඡන්ති, අඤ්වඤන තිචීෙවරන නහානං ඔතරන්ති. වය වත භික්ඛූ
අප්පිච්ඡා…වප.…වතඋජ්ොයන්ති ඛියයන්තිවිපාවචන්ති– ‘‘කථඤ්හිනාම
ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ අතිවරකචීෙරං ධාවරස්සන්තී’’ති! අථ වඛො වත භික්ඛූ
ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං

ආවරොවචසුං…වප.… ‘‘සච්චං තර තුම්වහ, භික්ඛවෙ, අතිවරකචීෙරං

ධාවරථා’’ති? ‘‘සච්චංභගො’’ති.විගරහිබුද්වධො භගො…වප.…කථඤ්හිනාම

තුම්වහ, වමොඝපුරිසා, අතිවරකචීෙරං ධාවරස්සථ! වනතං, වමොඝපුරිසා, 

අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.… එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, ඉමං සික්ඛාපදං 
උද්දිවසයයාථ– 

460. ‘‘කයො පන භික් ඛු අතිකරෙචීෙරං ධාකරයය, නිෙ ්ෙග් ගියං 

පාචි  තිය’’න්ති. 

එෙඤ්චිදං භගෙතාභික්ඛූනංසික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තංවහොති. 

461. [මහාෙ. 347] වතන වඛො පන සමවයන ආයස්මවතො ආනන්දස්ස
අතිවරකචීෙරංඋප්පන්නංවහොති.ආයස්මාචආනන්වදොතංචීෙරං ආයස්මවතො
සාරිපුත්තස්ස දාතුකාවමො වහොති. ආයස්මා ච සාරිපුත්වතො සාවකවත විහරති.
අථ වඛො ආයස්මවතො ආනන්දස්ස එතදවහොසි – ‘‘භගෙතා සික්ඛාපදං
පඤ්ඤත්තං–‘නඅතිවරකචීෙරං ධාවරතබ්බ’න්ති.ඉදඤ්චවමඅතිවරකචීෙරං
උප්පන්නං. අහඤ්චිමංචීෙරංආයස්මවතො සාරිපුත්තස්ස දාතුකාවමො.ආයස්මා

ච සාරිපුත්වතොසාවකවත විහරති.කථංනුවඛොමයාපටිපජ්ජිතබ්බ’’න්ති? අථ
වඛො ආයස්මා ආනන්වදො භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසි. ‘‘කීෙචිරං

පනානන්ද, සාරිපුත්වතො ආගච්ඡිස්සතී’’ති? ‘‘නෙමං ො, භගො, දිෙසං දසමං
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ො’’ති.අථවඛොභගොඑතස්මිං නිදාවනඑතස්මිංපකරවණධම්මිංකථංකත්ො

භික්ඛූ ආමන්වතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛවෙ, දසාහපරමං අතිවරකචීෙරං

ධාවරතුං.එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදං උද්දිවසයයාථ– 

462. ‘‘නිට් ඨිතචීෙරේ මිං භික් ඛුනා උබ් භතෙ ්මිං ෙථිකන දො පරමං 

අතිකරෙචීෙරං ධාකරතබ් බං. තං අතික් ොමයකතො නිේ ෙග් ගියං පාචි  තිය’’න්ති. 

463. නිට් ඨිතචීෙරේ මින්ති භික්ඛුවනො චීෙරං කතං ො වහොති නට්ඨං ො
විනට්ඨංොදඩ්ෙංොචීෙරාසාො උපච්ඡින්නා. 

උබ් භතෙ ්මිං ෙථිකනති අට්ඨන්නං මාතිකානං අඤ්ඤතරාය මාතිකාය

උබ්භතංවහොති, සඞ්වඝනොඅන්තරාඋබ්භතංවහොති. 

දො පරමන්තිදසාහපරමතාධාවරතබ්බං. 

අතිකරෙචීෙරං නාමඅනධට්ඨිතං අවිකප්පිතං. 

චීෙරං නාමඡන්නංචීෙරානංඅඤ්ඤතරං චීෙරං, විකප්පනුපගංපච්ඡිමං. 

තං අතික් ොමයකතො නිේ ෙග් ගියං ක ොතී [වහොතීති ඉදං පදං

සබ්බවපොත්ථවකසු අත්ථි, සික්ඛාපවද පන නත්ථි, එෙමුපරිපි] ති එකාදවස
අරුණුග්ගමවනනිස්සග්ගියංවහොති.නිස්සජ්ජිතබ්බං සඞ්ඝස්සොගණස්සො

පුග්ගලස්සො.එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, නිස්සජ්ජිතබ්බං.වතනභික්ඛුනාසඞ්ඝං
උපසඞ්කමිත්ො එකංසං උත්තරාසඞ්ගං කරිත්ො වුඩ්ොනං භික්ඛූනං පාවද
ෙන්දිත්ොඋක්කුටිකංනිසීදිත්ොඅඤ්ජලිං පග්ගවහත්ොඑෙමස්සෙචනීවයො–

‘‘ඉදං වම, භන්වත, චීෙරං දසාහාතික්කන්තං නිස්සග්ගියං, ඉමාහං සඞ්ඝස්ස
නිස්සජ්ජාමී’’ති. නිස්සජ්ජිත්ො ආපත්ති වදවසතබ්බා. බයත්වතන භික්ඛුනා
පටිබවලනආපත්ති පටිග්ගවහතබ්බා.නිස්සට්ඨචීෙරංදාතබ්බං. 

464. ‘‘සුණාතු වම, භන්වත, සඞ්වඝො. ඉදං චීෙරං ඉත්ථන්නාමස්ස 

භික්ඛුවනො නිස්සග්ගියං සඞ්ඝස්ස නිස්සට්ඨං. යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, 
සඞ්වඝො ඉමංචීෙරංඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුවනොදවදයයා’’ති. 

465. වතන භික්ඛුනා සම්බහුවල භික්ඛූ උපසඞ්කමිත්ො එකංසං
උත්තරාසඞ්ගං කරිත්ො වුඩ්ොනං භික්ඛූනං පාවද ෙන්දිත්ො උක්කුටිකං

නිසීදිත්ො අඤ්ජලිං පග්ගවහත්ො එෙමස්සු ෙචනීයා – ‘‘ඉදං වම, භන්වත, 
චීෙරංදසාහාතික්කන්තං නිස්සග්ගියං.ඉමාහංආයස්මන්තානං නිස්සජ්ජාමී’’ති.
නිස්සජ්ජිත්ොආපත්තිවදවසතබ්බා.බයත්වතනභික්ඛුනා පටිබවලනආපත්ති
පටිග්ගවහතබ්බා.නිස්සට්ඨචීෙරංදාතබ්බං. 
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286 

පටුන 

466. ‘‘සුණන්තුවමආයස්මන්තා.ඉදංචීෙරංඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුවනො

නිස්සග්ගියං ආයස්මන්තානං නිස්සට්ඨං. යදායස්මන්තානං පත්තකල්ලං, 
ආයස්මන්තාඉමංචීෙරංඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුවනොදවදයු’’න්ති. 

467. වතනභික්ඛුනාඑකංභික්ඛුංඋපසඞ්කමිත්ොඑකංසං උත්තරාසඞ්ගං
කරිත්ො උක්කුටිකං නිසීදිත්ො අඤ්ජලිං පග්ගවහත්ො එෙමස්ස ෙචනීවයො –

‘‘ඉදංවම, ආවුවසො, චීෙරංදසාහාතික්කන්තංනිස්සග්ගියං.ඉමාහංආයස්මවතො 
නිස්සජ්ජාමී’’ති.නිස්සජ්ජිත්ොආපත්තිවදවසතබ්බා.වතනභික්ඛුනාආපත්ති 
පටිග්ගවහතබ්බා. නිස්සට්ඨචීෙරං දාතබ්බං – ‘‘ඉමං චීෙරං ආයස්මවතො
දම්මී’’ති. 

468. දසාහාතික්කන්වත අතික්කන්තසඤ්ඤී, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං.

දසාහාතික්කන්වත වෙමතිවකො, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. දසාහාතික්කන්වත

අනතික්කන්තසඤ්ඤී, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අනධට්ඨිවත අධට්ඨිතසඤ්ඤී, 

නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අවිකප්පිවත විකප්පිතසඤ්ඤී, නිස්සග්ගියං

පාචිත්තියං.අවිස්සජ්ජිවත විස්සජ්ජිතසඤ්ඤී, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං.අනට්වඨ

නට්ඨසඤ්ඤී, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං.අවිනට්වඨවිනට්ඨසඤ්ඤී, නිස්සග්ගියං

පාචිත්තියං. අදඩ්වෙ දඩ්ෙසඤ්ඤී, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අවිලුත්වත

විලුත්තසඤ්ඤී, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

නිස්සග්ගියං චීෙරං අනිස්සජ්ජිත්ො පරිභුඤ්ජති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.

දසාහානතික්කන්වත අතික්කන්තසඤ්ඤී, ආපත්ති දුක්කටස්ස. 

දසාහානතික්කන්වත වෙමතිවකො, ආපත්ති දුක්කටස්ස. දසාහානතික්කන්වත 

අනතික්කන්තසඤ්ඤී, අනාපත්ති. 

469. අනාපත්ති අන්වතොදසාහං අධට්වඨති, විකප්වපති, විස්සජ්වජති, 

නස්සති, විනස්සති, ඩය්හති, අච්ඡින්දිත්ො ගණ්හන්ති, විස්සාසං ගණ්හන්ති, 

උම්මත්තකස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

470. වතන වඛො පන සමවයන ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ නිස්සට්ඨචීෙරං න

වදන්ති.භගෙවතොඑතමත්ථංආවරොවචසුං. ‘‘න, භික්ඛවෙ, නිස්සට්ඨචීෙරංන

දාතබ්බං.වයොනදවදයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති. 

කථිනසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංපඨමං. 

2. උවදොසිතසික්ඛාපදං 

471. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරාවම.වතනවඛොපනසමවයන භික්ඛූභික්ඛූනංහත්වථ
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චීෙරංනික්ඛිපිත්ොසන්තරුත්තවරනජනපදචාරිකං පක්කමන්ති.තානිචීෙරානි
චිරංනික්ඛිත්තානිකණ්ණතතානිවහොන්ති. තානිභික්ඛූ ඔතාවපන්ති. අද්දසා
වඛො ආයස්මා ආනන්වදො වසනාසනචාරිකං ආහිණ්ඩන්වතො වත භික්ඛූ තානි 

චීෙරානි ඔතාවපන්වත. දිස්ොන වයන වත භික්ඛූ වතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්ො වත භික්ඛූ එතදවෙොච – ‘‘කස්සිමානි, ආවුවසො, චීෙරානි

කණ්ණතතානී’’ති? අථ වඛො වත භික්ඛූ ආයස්මවතො ආනන්දස්ස එතමත්ථං
ආවරොවචසුං. ආයස්මා ආනන්වදො උජ්ොයති ඛියයති විපාවචති – ‘‘කථඤ්හි
නාම භික්ඛූ භික්ඛූනං හත්වථ චීෙරං නික්ඛිපිත්ො සන්තරුත්තවරන
ජනපදචාරිකං පක්කමිස්සන්තී’’ති! අථ වඛො ආයස්මා ආනන්වදො වත භික්ඛූ
අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසි…වප.…

‘‘සච්චං තර, භික්ඛවෙ, භික්ඛූ භික්ඛූනං හත්වථ චීෙරං නික්ඛිපිත්ො

සන්තරුත්තවරන ජනපදචාරිකං පක්කමන්තී’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහි

බුද්වධො භගො…වප.… කථඤ්හි නාම වත, භික්ඛවෙ, වමොඝපුරිසා භික්ඛූනං

හත්වථ චීෙරං නික්ඛිපිත්ො සන්තරුත්තවරන ජනපදචාරිකං පක්කමිස්සන්ති! 

වනතං, භික්ඛවෙ, අප්පසන්නානං ොපසාදාය…වප.…එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, 

ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

472. ‘‘නිට් ඨිතචීෙරේ මිං භික් ඛුනා උබ් භතෙ ්මිං ෙථිකන එෙර  තම් පි කච 

භික් ඛු තිචීෙකරන විප් පෙකෙයය, නිෙ ්ෙග් ගියං පාචි  තිය’’න්ති. 

එෙඤ්චිදංභගෙතාභික්ඛූනංසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තංවහොති. 

473. වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුවකොසම්බියංගිලාවනො 
වහොති. ඤාතකා තස්ස භික්ඛුවනො සන්තිවක දූතං පාවහසුං – ‘‘ආගච්ඡතු

භදන්වතො, මයං, උපට්ඨහිස්සාමා’’ති. භික්ඛූපි එෙමාහංසු – ‘‘ගච්ඡාවුවසො, 

ඤාතකාතංඋපට්ඨහිස්සන්තී’’ති.වසොඑෙමාහ – ‘‘භගෙතාවුවසො, සික්ඛාපදං

පඤ්ඤත්තං – ‘න තිචීෙවරන විප්පෙසිතබ්බ’න්ති. අහඤ්චම්හි ගිලාවනො. න

සක්වකොමි තිචීෙරං ආදාය පක්කමිතුං. නාහං ගමිස්සාමී’’ති. භගෙවතො
එතමත්ථංආවරොවචසුං. අථ වඛො භගො එතස්මිංනිදාවනඑතස්මිං පකරවණ

ධම්මිංකථංකත්ො භික්ඛූආමන්වතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛවෙ, ගිලානස්ස

භික්ඛුවනො තිචීෙවරන අවිප්පොසසම්මුතිං දාතුං. එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, 
දාතබ්බා. වතන ගිලාවනන භික්ඛුනා සඞ්ඝං උපසඞ්කමිත්ො එකංසං 
උත්තරාසඞ්ගං කරිත්ො වුඩ්ොනං භික්ඛූනං පාවද ෙන්දිත්ො උක්කුටිකං 

නිසීදිත්ො අඤ්ජලිං පග්ගවහත්ො එෙමස්ස ෙචනීවයො – ‘අහං, භන්වත, 

ගිලාවනො. න සක්වකොමි තිචීෙරං ආදාය පක්කමිතුං. වසොහං, භන්වත, සඞ්ඝං
තිචීෙවරන අවිප්පොසසම්මුතිං යාචාමී’ති. දුතියම්පි යාචිතබ්බා. තතියම්පි
යාචිතබ්බා. බයත්වතනභික්ඛුනාපටිබවලනසඞ්වඝො ඤාවපතබ්වබො– 
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474. ‘‘සුණාතුවම, භන්වත, සඞ්වඝො.අයංඉත්ථන්නාවමොභික්ඛු ගිලාවනො.
න සක්වකොති තිචීෙරං ආදාය පක්කමිතුං. වසො සඞ්ඝං තිචීෙවරන

අවිප්පොසසම්මුතිංයාචති.යදිසඞ්ඝස්සපත්තකල්ලං, සඞ්වඝො ඉත්ථන්නාමස්ස
භික්ඛුවනොතිචීෙවරනඅවිප්පොසසම්මුතිංදවදයය.එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතුවම, භන්වත, සඞ්වඝො.අයංඉත්ථන්නාවමොභික්ඛුගිලාවනො. න
සක්වකොති තිචීෙරං ආදාය පක්කමිතුං. වසො සඞ්ඝං තිචීෙවරන
අවිප්පොසසම්මුතිං යාචති. සඞ්වඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුවනො තිචීෙවරන
අවිප්පොසසම්මුතිං වදති. යස්සායස්මවතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුවනො

තිචීෙවරනඅවිප්පොසසම්මුතියා දානං, වසොතුණ්හස්ස; යස්සනක්ඛමති, වසො
භාවසයය. 

‘‘දින්නා සඞ්වඝන ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුවනො තිචීෙවරන 

අවිප්පොසසම්මුති.ඛමතිසඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එෙවමතංධාරයාමී’’ති. 

එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

475. ‘‘නිට් ඨිතචීෙරේ මිං භික් ඛුනා උබ් භතෙ ්මිං ෙථිකන එෙර  තම් පි කච 

භික් ඛු තිචීෙකරන විප් පෙකෙයය, අඤ ්ඤත්ර භික් ඛුෙම් මුතියා, නිෙ ්ෙග් ගියං 

පාචි  තිය’’න්ති. 

476. ‘‘නිට් ඨිතචීෙරේ මින්ති භික්ඛුවනො චීෙරං කතං ො වහොති නට්ඨං ො
විනට්ඨංොදඩ්ෙංොචීෙරාසාො උපච්ඡින්නා. 

උබ් භතෙ ්මිං ෙථිකනති අට්ඨන්නං මාතිකානං අඤ්ඤතරාය මාතිකාය

උබ්භතංවහොති, සඞ්වඝනොඅන්තරාඋබ්භතංවහොති. 

එෙර  තම් පි කච භික් ඛු තිචීෙකරන විප් පෙකෙයයාති සඞ්ඝාටියා ො
උත්තරාසඞ්වගනොඅන්තරොසවකන ො. 

අඤ ්ඤත්ර භික් ඛුෙම් මුතියාතිඨවපත්ො භික්ඛුසම්මුතිං. 

නිෙ ්ෙග් ගියං ක ොතීති සහ අරුණුග්ගමනා [අරුණුග්ගමවනන (සී. සයා.)] 
නිස්සග්ගියං වහොති. නිස්සජ්ජිතබ්බං සඞ්ඝස්ස ො ගණස්ස ො පුග්ගලස්ස ො. 

එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, නිස්සජ්ජිතබ්බං…වප.… ඉදං වම, භන්වත, චීෙරං

රත්තිවිප්පවුත්ථං [රත්තිං විප්පවුත්ථං (සී.)] අඤ්ඤත්ර භික්ඛුසම්මුතියා

නිස්සග්ගියං, ඉමාහං සඞ්ඝස්ස නිස්සජ්ජාමීති…වප.… දවදයයාති…වප.…
දවදයුන්ති…වප.…ආයස්මවතොදම්මීති. 
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477. ගාවමොඑකූපචාවරොනානූපචාවරො.නිවෙසනංඑකූපචාරංනානූපචාරං. 
උවදොසිවතො එකූපචාවරො නානූපචාවරො. අට්වටො එකූපචාවරො නානූපචාවරො.
මාවළො එකූපචාවරො නානූපචාවරො. පාසාවදො එකූපචාවරො නානූපචාවරො.
හම්මියං එකූපචාරං නානූපචාරං. නාො එකූපචාරා නානූපචාරා. සත්වථො
එකූපචාවරො නානූපචාවරො. වඛත්තං එකූපචාරං නානූපචාරං. ධඤ්ඤකරණං
එකූපචාරං නානූපචාරං. ආරාවමො එකූපචාවරො නානූපචාවරො. විහාවරො
එකූපචාවරොනානූපචාවරො.රුක්ඛමූලං එකූපචාරංනානූපචාරං.අජ්වෙොකාවසො
එකූපචාවරොනානූපචාවරො. 

478. ගාකමො එකූපචාකරො නාමඑකකුලස්ස ගාවමොවහොතිපරික්ඛිත්වතොච. 
අන්වතොගාවම චීෙරං නික්ඛිපිත්ො අන්වතොගාවම ෙත්ථබ්බං. අපරික්ඛිත්වතො

වහොති, යස්මිං ඝවර චීෙරං නික්ඛිත්තං වහොති තස්මිං ඝවර ෙත්ථබ්බං, 
හත්ථපාසාොනවිජහිතබ්බං. 

479. නානාකුලස්ස ගාවමො වහොති පරික්ඛිත්වතො ච. යස්මිං ඝවර චීෙරං

නික්ඛිත්තං වහොති තස්මිං ඝවර ෙත්ථබ්බං සභාවය ො ද්ොරමූවල ො, 
හත්ථපාසා ො න විජහිතබ්බං. සභායං ගච්ඡන්වතන හත්ථපාවස චීෙරං

නික්ඛිපිත්ො සභාවය ො ෙත්ථබ්බං ද්ොරමූවල ො, හත්ථපාසා ො න

විජහිතබ්බං.සභාවයචීෙරංනික්ඛිපිත්ො සභාවයොෙත්ථබ්බංද්ොරමූවලො, 

හත්ථපාසා ො න විජහිතබ්බං. අපරික්ඛිත්වතො වහොති, යස්මිං ඝවර චීෙරං

නික්ඛිත්තංවහොතිතස්මිංඝවරෙත්ථබ්බං, හත්ථපාසාොන විජහිතබ්බං. 

480. එකකුලස්ස නිවෙසනං වහොති පරික්ඛිත්තඤ්ච, නානාගබ්භා
නානාඔෙරකා. අන්වතොනිවෙසවන චීෙරං නික්ඛිපිත්ො අන්වතොනිවෙසවන

ෙත්ථබ්බං.අපරික්ඛිත්තංවහොති, යස්මිංගබ්වභචීෙරංනික්ඛිත්තං වහොතිතස්මිං

ගබ්වභෙත්ථබ්බං, හත්ථපාසාොනවිජහිතබ්බං. 

481. නානාකුලස්ස නිවෙසනං වහොති පරික්ඛිත්තඤ්ච, නානාගබ්භා 
නානාඔෙරකා. යස්මිං ගබ්වභ චීෙරං නික්ඛිත්තං වහොති තස්මිං ගබ්වභ

ෙත්ථබ්බං ද්ොරමූවලො, හත්ථපාසාොනවිජහිතබ්බං. අපරික්ඛිත්තං වහොති, 

යස්මිංගබ්වභචීෙරංනික්ඛිත්තංවහොතිතස්මිංගබ්වභෙත්ථබ්බං, හත්ථපාසා
ො නවිජහිතබ්බං. 

482. එකකුලස්ස උවදොසිවතො වහොති පරික්ඛිත්වතො ච, නානාගබ්භා 

නානාඔෙරකා. අන්වතොඋවදොසිවත චීෙරං නික්ඛිපිත්ො අන්වතොඋවදොසිවත 

ෙත්ථබ්බං. අපරික්ඛිත්වතො වහොති, යස්මිං ගබ්වභ චීෙරං නික්ඛිත්තං වහොති

තස්මිං ගබ්වභෙත්ථබ්බං, හත්ථපාසාොනවිජහිතබ්බං. 
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483. නානාකුලස්ස උවදොසිවතො වහොති පරික්ඛිත්වතො ච, නානාගබ්භා 
නානාඔෙරකා. යස්මිං ගබ්වභ චීෙරං නික්ඛිත්තං වහොති තස්මිං ගබ්වභ

ෙත්ථබ්බං ද්ොරමූවලො, හත්ථපාසාොනවිජහිතබ්බං.අපරික්ඛිත්වතොවහොති, 

යස්මිංගබ්වභ චීෙරංනික්ඛිත්තංවහොතිතස්මිංගබ්වභෙත්ථබ්බං, හත්ථපාසා
ොන විජහිතබ්බං. 

484. එකකුලස්ස අට්වටො වහොති, අන්වතොඅට්වට චීෙරං නික්ඛිපිත්ො

අන්වතොඅට්වට ෙත්ථබ්බං. නානාකුලස්ස අට්වටො වහොති, නානාගබ්භා 
නානාඔෙරකා. යස්මිං ගබ්වභ චීෙරං නික්ඛිත්තං වහොති තස්මිං ගබ්වභ

ෙත්ථබ්බං ද්ොරමූවලො, හත්ථපාසාොනවිජහිතබ්බං. 

485. එකකුලස්ස මාවළො වහොති, අන්වතොමාවළ චීෙරං නික්ඛිපිත්ො 
අන්වතොමාවළ ෙත්ථබ්බං. නානාකුලස්ස මාවළො වහොති නානාගබ්භා

නානාඔෙරකා, යස්මිං ගබ්වභ චීෙරං නික්ඛිත්තං වහොති තස්මිං ගබ්වභ

ෙත්ථබ්බංද්ොරමූවලො, හත්ථපාසාොනවිජහිතබ්බං. 

486. එකකුලස්ස පාසාවදො වහොති, අන්වතොපාසාවද චීෙරං නික්ඛිපිත්ො

අන්වතොපාසාවද ෙත්ථබ්බං. නානාකුලස්ස පාසාවදො වහොති, නානාගබ්භා 
නානාඔෙරකා. යස්මිං ගබ්වභ චීෙරං නික්ඛිත්තං වහොති තස්මිං ගබ්වභ

ෙත්ථබ්බංද්ොරමූවලො, හත්ථපාසාොන විජහිතබ්බං. 

487. එකකුලස්ස හම්මියං වහොති. අන්වතොහම්මිවය චීෙරං නික්ඛිපිත්ො

අන්වතොහම්මිවය ෙත්ථබ්බං. නානාකුලස්ස හම්මියං වහොති, නානාගබ්භා 
නානාඔෙරකා. යස්මිං ගබ්වභ චීෙරං නික්ඛිත්තං වහොති තස්මිං ගබ්වභ

ෙත්ථබ්බං ද්ොරමූවලො, හත්ථපාසාොනවිජහිතබ්බං. 

488. එකකුලස්ස නාො වහොති. අන්වතොනාොය චීෙරං නික්ඛිපිත්ො 

අන්වතොනාොය ෙත්ථබ්බං. නානාකුලස්ස නාො වහොති නානාගබ්භා 
නානාඔෙරකා. යස්මිං ඔෙරවක චීෙරං නික්ඛිත්තං වහොති තස්මිං ඔෙරවක

ෙත්ථබ්බං, හත්ථපාසාොනවිජහිතබ්බං. 

489. එකකුලස්සසත්වථො වහොති. සත්වථචීෙරංනික්ඛිපිත්ො පුරවතො ො

පච්ඡවතො ො සත්තබ්භන්තරා න විජහිතබ්බා, පස්සවතො අබ්භන්තරං න 

විජහිතබ්බං. නානාකුලස්ස සත්වථො වහොති, සත්වථ චීෙරං නික්ඛිපිත්ො
හත්ථපාසාන විජහිතබ්බං. 

490. එකකුලස්සවඛත්තංවහොතිපරික්ඛිත්තඤ්ච.අන්වතොවඛත්වත චීෙරං

නික්ඛිපිත්ොඅන්වතොවඛත්වතෙත්ථබ්බං.අපරික්ඛිත්තංවහොති, හත්ථපාසාන 
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විජහිතබ්බං.නානාකුලස්ස වඛත්තං වහොති පරික්ඛිත්තඤ්ච. අන්වතොවඛත්වත

චීෙරං නික්ඛිපිත්ො ද්ොරමූවල ො ෙත්ථබ්බං, හත්ථපාසා ො න විජහිතබ්බං.

අපරික්ඛිත්තංවහොති, හත්ථපාසානවිජහිතබ්බං. 

491. එකකුලස්ස ධඤ්ඤකරණං වහොති පරික්ඛිත්තඤ්ච. 
අන්වතොධඤ්ඤකරවණචීෙරංනික්ඛිපිත්ොඅන්වතොධඤ්ඤකරවණෙත්ථබ්බං.

අපරික්ඛිත්තං වහොති, හත්ථපාසානවිජහිතබ්බං.නානාකුලස්සධඤ්ඤකරණං
වහොතිපරික්ඛිත්තඤ්ච. අන්වතොධඤ්ඤකරවණචීෙරංනික්ඛිපිත්ොද්ොරමූවල

ොෙත්ථබ්බං, හත්ථපාසාොන විජහිතබ්බං.අපරික්ඛිත්තංවහොති, හත්ථපාසා
නවිජහිතබ්බං. 

492. එකකුලස්සආරාවමොවහොතිපරික්ඛිත්වතොච.අන්වතොආරාවම චීෙරං

නික්ඛිපිත්ොඅන්වතොආරාවමෙත්ථබ්බං.අපරික්ඛිත්වතොවහොති, හත්ථපාසාන 
විජහිතබ්බං.නානාකුලස්සආරාවමොවහොතිපරික්ඛිත්වතොච. අන්වතොආරාවම

චීෙරං නික්ඛිපිත්ො ද්ොරමූවල ො ෙත්ථබ්බං, හත්ථපාසා ො න විජහිතබ්බං. 

අපරික්ඛිත්වතොවහොති, හත්ථපාසානවිජහිතබ්බං. 

493. එකකුලස්ස විහාවරොවහොතිපරික්ඛිත්වතොච. අන්වතොවිහාවරචීෙරං

නික්ඛිපිත්ො අන්වතොවිහාවරෙත්ථබ්බං.අපරික්ඛිත්වතොවහොති, යස්මිංවිහාවර

චීෙරං නික්ඛිත්තං වහොති තස්මිං විහාවර ෙත්ථබ්බං, හත්ථපාසා ො න
විජහිතබ්බං. නානාකුලස්ස විහාවරො වහොති පරික්ඛිත්වතො ච. යස්මිං විහාවර

චීෙරංනික්ඛිත්තංවහොතිතස්මිංවිහාවර ෙත්ථබ්බංද්ොරමූවලො, හත්ථපාසා

ො න විජහිතබ්බං. අපරික්ඛිත්වතො වහොති, යස්මිං විහාවර චීෙරං නික්ඛිත්තං

වහොතිතස්මිංවිහාවර ෙත්ථබ්බං, හත්ථපාසාොනවිජහිතබ්බං. 

494. එකකුලස්ස රුක්ඛමූලං වහොති, යං මජ්ෙන්හිවක කාවල සමන්තා

ඡායා  රති, අන්වතොඡායාය චීෙරං නික්ඛිපිත්ො අන්වතොඡායාය ෙත්ථබ්බං.

නානාකුලස්සරුක්ඛමූලංවහොති, හත්ථපාසාන විජහිතබ්බං. 

අජ්වෙොකාවසො එකූපචාවරො නාම අගාමවක අරඤ්වඤ සමන්තා

සත්තබ්භන්තරා එකූපචාවරො, තවතොපරංනානූපචාවරො. 

495. විප්පවුත්වථවිප්පවුත්ථසඤ්ඤීඅඤ්ඤත්ර භික්ඛුසම්මුතියා, නිස්සග්ගියං

පාචිත්තියං. විප්පවුත්වථ වෙමතිවකො, අඤ්ඤත්ර භික්ඛුසම්මුතියා, නිස්සග්ගියං

පාචිත්තියං. විප්පවුත්වථ අවිප්පවුත්ථසඤ්ඤී, අඤ්ඤත්ර භික්ඛුසම්මුතියා, 
නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අප්පච්චුද්ධවට පච්චුද්ධටසඤ්ඤී…වප.…
අවිස්සජ්ජිවත විස්සජ්ජිතසඤ්ඤී… අනට්වඨ නට්ඨසඤ්ඤී… අවිනට්වඨ
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විනට්ඨසඤ්ඤී… අදඩ්වෙ දඩ්ෙසඤ්ඤී…වප.… අවිලුත්වත විලුත්තසඤ්ඤී, 

අඤ්ඤත්රභික්ඛුසම්මුතියා, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

නිස්සග්ගියං චීෙරං අනිස්සජ්ජිත්ො පරිභුඤ්ජති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. 

අවිප්පවුත්වථ විප්පවුත්ථසඤ්ඤී, ආපත්ති දුක්කටස්ස. අවිප්පවුත්වථ

වෙමතිවකො, ආපත්ති දුක්කටස්ස. අවිප්පවුත්වථ අවිප්පවුත්ථසඤ්ඤී, 
අනාපත්ති. 

496. අනාපත්ති අන්වතොඅරුවණ පච්චුද්ධරති, විස්සජ්වජති, නස්සති, 

විනස්සති, ඩය්හති, අච්ඡින්දිත්ො ගණ්හන්ති, විස්සාසං ගණ්හන්ති, 

භික්ඛුසම්මුතියා, උම්මත්තකස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

උවදොසිතසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංදුතියං. 

3. තතියකථිනසික්ඛාපදං 

497. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරාවම.වතනවඛොපනසමවයන අඤ්ඤතරස්සභික්ඛුවනො
අකාලචීෙරං උප්පන්නං වහොති.තස්සතං චීෙරංකයිරමානංනප්පවහොති. අථ
වඛො වසො භික්ඛු තං චීෙරං උස්සාවපත්ො පුනප්පුනං විමජ්ජති. අද්දසා වඛො
භගො වසනාසනචාරිකං ආහිණ්ඩන්වතො තං භික්ඛුං තං චීෙරං උස්සාවපත්ො

පුනප්පුනං විමජ්ජන්තං. දිස්ොන වයන වසො භික්ඛු වතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්ො තං භික්ඛුං එතදවෙොච – ‘‘තස්ස ත්ෙං, භික්ඛු, ඉමං චීෙරං

උස්සාවපත්ො පුනප්පුනං විමජ්ජසී’’ති? ‘‘ඉදං වම, භන්වත, අකාලචීෙරං
උප්පන්නං. කයිරමානං නප්පවහොති. වතනාහං ඉමං චීෙරං උස්සාවපත්ො

පුනප්පුනං විමජ්ජාමී’’ති. ‘‘අත්ථි පනවත, භික්ඛු, චීෙරපච්චාසා’’ති? ‘‘අත්ථි, 
භගො’’ති. අථ වඛො භගො එතස්මිං නිදාවන එතස්මිං පකරවණ ධම්මිං කථං

කත්ො, භික්ඛූ ආමන්වතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛවෙ, අකාලචීෙරං 
පටිග්ගවහත්ොචීෙරපච්චාසානික්ඛිපිතු’’න්ති. 

498. වතන වඛො පන සමවයන භික්ඛූ – ‘‘භගෙතා අනුඤ්ඤාතං
අකාලචීෙරං පටිග්ගවහත්ො චීෙරපච්චාසා නික්ඛිපිතු’’න්ති අකාලචීෙරානි
පටිග්ගවහත්ො අතිවරකමාසං නික්ඛිපන්ති. තානි චීෙරානි චීෙරෙංවස 
භණ්ඩිකාබද්ධානි තිට්ඨන්ති. අද්දසා වඛො ආයස්මා ආනන්වදො
වසනාසනචාරිකං ආහිණ්ඩන්වතොතානිචීෙරානිචීෙරෙංවසභණ්ඩිකාබද්ධානි

තිට්ඨන්වත. දිස්ොන භික්ඛූ ආමන්වතසි – ‘‘කස්සිමානි, ආවුවසො, චීෙරානි

චීෙරෙංවස භණ්ඩිකාබද්ධානි තිට්ඨන්තී’’ති? ‘‘අම්හාකං, ආවුවසො, 

අකාලචීෙරානි චීෙරපච්චාසා නික්ඛිත්තානී’’ති. ‘‘කීෙචිරං පනාවුවසො, ඉමානි

චීෙරානිනික්ඛිත්තානී’’ති? ‘‘අතිවරකමාසං, ආවුවසො’’ති. ආයස්මාආනන්වදො
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උජ්ොයති ඛියයති විපාවචති – ‘‘කථඤ්හි නාම භික්ඛූ අකාලචීෙරං 
පටිග්ගවහත්ො අතිවරකමාසං නික්ඛිපිස්සන්තී’’ති! අථ වඛො ආයස්මා
ආනන්වදො වත භික්ඛූ අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං

ආවරොවචසි…වප.… ‘‘සච්චං තර, භික්ඛවෙ, භික්ඛූ අකාලචීෙරං

පටිග්ගවහත්ො අතිවරකමාසං නික්ඛිපන්තී’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහි

බුද්වධොභගො…වප.…කථඤ්හිනාමවත, භික්ඛවෙ, වමොඝපුරිසා අකාලචීෙරං

පටිග්ගවහත්ො අතිවරකමාසං නික්ඛිපිස්සන්ති! වනතං, භික්ඛවෙ, 

අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.… එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, ඉමං සික්ඛාපදං

උද්දිවසයයාථ – 

499. ‘‘නිට් ඨිතචීෙරේ මිං භික් ඛුනා උබ් භතේ මිං ෙථිකන භික් ඛුකනො පකනෙ 

අොල්චීෙරං උප් පජ් කජයය, ආේ ඛමාකනන භික් ඛුනා පටිග් ගක තබ් බං. 

පටිග් ගක   ො ඛිප් පකමෙ ොකරතබ් බං. කනොචේ ෙ පාරිපූරි, මාෙපරමං කතන 

භික් ඛුනා තං චීෙරං නික් ඛිපිතබ් බං ඌනෙ ්ෙ පාරිපූරියා ෙතියා පච් චාොය. තකතො 

කච උ  තරි [උ  තරිං (සී. ෙයා.)] නික් ඛිකපයය, ෙතියාපි පච් චාොය, 

නිෙ ්ෙග් ගියං පාචි  තිය’’න්ති. 

500. නිට් ඨිතචීෙරේ මින්ති භික්ඛුවනො චීෙරං කතං ො වහොති නට්ඨං ො 
විනට්ඨංොදඩ්ෙංොචීෙරාසාොඋපච්ඡින්නා. 

උබ් භතෙ ්මිං ෙථිකනති අට්ඨන්නං මාතිකානං අඤ්ඤතරාය මාතිකාය

උබ්භතංවහොති, සඞ්වඝනොඅන්තරාඋබ්භතංවහොති. 

අොල්චීෙරං නාමඅනත්ථවතකථිවනඑකාදසමාවස උප්පන්නං, අත්ථවත

කථිවන සත්තමාවස උප්පන්නං, කාවලපි ආදිස්ස දින්නං, එතං අකාලචීෙරං
නාම. 

උප් පජ් කජයයාති උප්පජ්වජයය සඞ්ඝවතො ො ගණවතො ො ඤාතිවතො ො
මිත්තවතොොපංසුකූලංොඅත්තවනොොධවනන. 

ආේ ඛමාකනනාතිඉච්ඡමාවනන පටිග්ගවහතබ්බං. 

පටිග් ගක   ො ඛිප් පකමෙ ොකරතබ් බන්ති දසාහාකාවරතබ්බං. 

කනො චෙ ්ෙ පාරිපූරීතිකයිරමානං නප්පවහොති. 

මාෙපරමං කතන භික් ඛුනා තං චීෙරං නික් ඛිපිතබ් බන්ති මාසපරමතා
නික්ඛිපිතබ්බං. 
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ඌනෙ ්ෙ පාරිපූරියාතිඌනස්ස පාරිපූරත්ථාය. 

ෙතියා පච් චාොයාතිපච්චාසාවහොති සඞ්ඝවතොොගණවතොොඤාතිවතො
ොමිත්තවතොොපංසුකූලංොඅත්තවනොොධවනන. 

තකතො කච උ  තරි නික් ඛිකපයය ෙතියාපි පච් චාොයාති තදහුප්පන්වන 

මූලචීෙවර පච්චාසාචීෙරං උප්පජ්ජති, දසාහා කාවරතබ්බං. ද්වීහුප්පන්වන

මූලචීෙවර පච්චාසාචීෙරං උප්පජ්ජති, දසාහා කාවරතබ්බං. තීහුප්පන්වන
මූලචීෙවර…වප.… චතූහුප්පන්වන… පඤ්චාහුප්පන්වන… ඡාහුප්පන්වන…

සත්තාහුප්පන්වන… අට්ඨාහුප්පන්වන … නොහුප්පන්වන… දසාහුප්පන්වන

මූලචීෙවර පච්චාසාචීෙරං උප්පජ්ජති, දසාහා කාවරතබ්බං. එකාදවස
උප්පන්වන…වප.… ද්ොදවසඋප්පන්වන…වතරවසඋප්පන්වන…චුද්දවස
උප්පන්වන…පන්නරවසඋප්පන්වන… වසොළවසඋප්පන්වන…සත්තරවස
උප්පන්වන… අට්ඨාරවස උප්පන්වන… එකූනවීවස උප්පන්වන… වීවස

උප්පන්වනමූලචීෙවරපච්චාසාචීෙරංඋප්පජ්ජති, දසාහා කාවරතබ්බං.එකවීවස

උප්පන්වන මූලචීෙවර පච්චාසාචීෙරං උප්පජ්ජති, නොහා කාවරතබ්බං.

ද්ොවීවසඋප්පන්වන…වප.…වතවීවසඋප්පන්වන…චතුවීවසඋප්පන්වන… 
පඤ්චවීවස උප්පන්වන… ඡබ්බීවස උප්පන්වන… සත්තවීවස උප්පන්වන…
අට්ඨවීවස උප්පන්වන… එකූනතිංවස උප්පන්වන මූලචීෙවර පච්චාසාචීෙරං

උප්පජ්ජති, එකාහං කාවරතබ්බං… තිංවස උප්පන්වන මූලචීෙවර

පච්චාසාචීෙරං උප්පජ්ජති, තදවහෙ අධට්ඨාතබ්බං විකප්වපතබ්බං

විස්සජ්වජතබ්බං. වනො වච අධට්වඨයය ො විකප්වපයය ො විස්සජ්වජයය ො, 
එකතිංවස අරුණුග්ගමවන නිස්සග්ගියං වහොති. නිස්සජ්ජිතබ්බං සඞ්ඝස්ස ො

ගණස්ස ො පුග්ගලස්ස ො. එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, නිස්සජ්ජිතබ්බං…වප.…

ඉදංවම, භන්වත, අකාලචීෙරංමාසාතික්කන්තංනිස්සග්ගියං, ඉමාහංසඞ්ඝස්ස
නිස්සජ්ජාමීති…වප.… දවදයයාති…වප.… දවදයුන්ති…වප.… ආයස්මවතො
දම්මීති. 

විසභාවග උප්පන්වන මූලචීෙවර පච්චාසාචීෙරං උප්පජ්ජති, රත්තිවයො ච

වසසාවහොන්ති, නඅකාමාකාවරතබ්බං. 

501. මාසාතික්කන්වත අතික්කන්තසඤ්ඤී, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං.
මාසාතික්කන්වත වෙමතිවකො නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. මාසාතික්කන්වත 

අනතික්කන්තසඤ්ඤී නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අනධට්ඨිවත
අධට්ඨිතසඤ්ඤී…වප.… අවිකප්පිවත විකප්පිතසඤ්ඤී… අවිස්සජ්ජිවත
විස්සජ්ජිතසඤ්ඤී… අනට්වඨ නට්ඨසඤ්ඤී… අවිනට්වඨ විනට්ඨසඤ්ඤී…

අදඩ්වෙදඩ්ෙසඤ්ඤී…අවිලුත්වත විලුත්තසඤ්ඤී, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 
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නිස්සග්ගියං චීෙරං අනිස්සජ්ජිත්ො පරිභුඤ්ජති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.

මාසානතික්කන්වත අතික්කන්තසඤ්ඤී, ආපත්ති දුක්කටස්ස. 

මාසානතික්කන්වත වෙමතිවකො, ආපත්ති දුක්කටස්ස. මාසානතික්කන්වත 

අනතික්කන්තසඤ්ඤී, අනාපත්ති. 

502. අනාපත්ති අන්වතොමාවස අධට්වඨති, විකප්වපති, විස්සජ්වජති, 

නස්සති, විනස්සති, ඩය්හති, අච්ඡින්දිත්ො ගණ්හන්ති, විස්සාසං ගණ්හන්ති, 

උම්මත්තකස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

තතියකථිනසික්ඛාපදංනිට්ඨිතං. 

4. පුරාණචීෙරසික්ඛාපදං 

503. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවම. වතන වඛො පනසමවයනආයස්මවතො උදායිස්ස
පුරාණදුතියිකාභික්ඛුනීසුපබ්බජිතා වහොති.සාආයස්මවතොඋදායිස්සසන්තිවක
අභික්ඛණංආගච්ඡති.ආයස්මාපිඋදායීතස්සා භික්ඛුනියාසන්තිවකඅභික්ඛණං
ගච්ඡති.වතනවඛොපනසමවයනආයස්මාඋදායීතස්සා භික්ඛුනියාසන්තිවක
භත්තවිස්සග්ගං කවරොති. අථ වඛො ආයස්මා උදායී පුබ්බණ්හසමයං 

නිොවසත්ො පත්තචීෙරමාදාය වයන සා භික්ඛුනී වතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්ොතස්සා භික්ඛුනියාපුරවතොඅඞ්ගජාතංවිෙරිත්ොආසවනනිසීදි.
සාපිවඛොභික්ඛුනීආයස්මවතො උදායිස්සපුරවතොඅඞ්ගජාතංවිෙරිත්ොආසවන
නිසීදි. අථ වඛො ආයස්මා උදායී සාරත්වතො තස්සා භික්ඛුනියා අඞ්ගජාතං
උපනිජ්ොයි. තස්ස අසුචි මුච්චි. අථ වඛො ආයස්මා උදායී තං භික්ඛුනිං

එතදවෙොච – ‘‘ගච්ඡ, භගිනි, උදකං ආහර, අන්තරොසකං වධොවිස්සාමී’’ති.

‘‘ආහරයය, අහවමෙ වධොවිස්සාමී’’ති තං අසුචිං එකවදසං මුවඛන අග්ගවහසි
එකවදසංඅඞ්ගජාවතපක්ඛිපි.සාවතනගබ්භංගණ්හි. භික්ඛුනිවයො එෙමාහංසු

–‘‘අබ්රහ්මචාරිනීඅයංභික්ඛුනී, ගබ්භිනී’’ති.‘‘නාහං, අවයය, අබ්රහ්මචාරිනී’’ති
භික්ඛුනීනං එතමත්ථං ආවරොවචසි. භික්ඛුනිවයො උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති
විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම අවයයො උදායී භික්ඛුනියා පුරාණචීෙරං
වධොොවපස්සතී’’ති!අථවඛොතාභික්ඛුනිවයොභික්ඛූනංඑතමත්ථං ආවරොවචසුං.

වය වතභික්ඛූ අප්පිච්ඡා…වප.…වතඋජ්ොයන්ති ඛියයන්ති විපාවචන්ති – 

‘‘කථඤ්හි නාම ආයස්මා උදායී භික්ඛුනියා පුරාණචීෙරං වධොොවපස්සතී’’ති!
අථ වඛො වත භික්ඛූ ආයස්මන්තං උදායිං අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො

භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං…වප.… ‘‘සච්චං තර ත්ෙං, උදායි, 

භික්ඛුනියාපුරාණචීෙරංවධොොවපසී’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. ‘‘ඤාතිකාවත, 

උදායි, අඤ්ඤාතිකා’’ති? ‘‘අඤ්ඤාතිකා, භගො’’ති. ‘‘අඤ්ඤාතවකො, 

වමොඝපුරිස, අඤ්ඤාතිකායනජානාතිපතිරූපංොඅප්පතිරූපංොපාසාදිකං ො
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296 

පටුන 

අපාසාදිකං ො. තත්ථ නාම ත්ෙං, වමොඝපුරිස, අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා

පුරාණචීෙරං වධොොවපස්සසි! වනතං, වමොඝපුරිස, අප්පසන්නානං ො

පසාදාය…වප.…එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

504. ‘‘කයො පන භික් ඛු අඤ් ඤාතිොය භික් ඛුනියා පුරාණචීෙරං 

කධොොකපයය ො රජාකපයය ො ආකෙොටාකපයය ො, නිෙ ්ෙග් ගියං 

පාචි  තිය’’න්ති. 

505. කයො පනාති වයො යාදිවසො…වප.… භික් ඛූති…වප.… අයං ඉමස්මිං
අත්වථඅධප්වපවතොභික්ඛූති. 

අඤ ්ඤාතිො නාම මාතිවතො ො පිතිවතො ො යාෙ සත්තමා පිතාමහයුගා
අසම්බද්ධා. 

භික් ඛුනී නාමඋභවතොසඞ්වඝ උපසම්පන්නා. 

පුරාණචීෙරං නාමසතංනිෙත්ථම්පිසතං පාරුතම්පි. 

වධොොති ආණාවපති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. වධොතං නිස්සග්ගියං වහොති. 

රජාති ආණාවපති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. රත්තං නිස්සග්ගියං වහොති.

ආවකොවටහීති ආණාවපති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. සතං පාණප්පහාරං ො
මුග්ගරප්පහාරං ො දින්වන නිස්සග්ගියං වහොති. නිස්සජ්ජිතබ්බං සඞ්ඝස්ස ො

ගණස්ස ො පුග්ගලස්ස ො. එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, නිස්සජ්ජිතබ්බං…වප.…

ඉදං වම, භන්වත, පුරාණචීෙරං අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා වධොොපිතං
නිස්සග්ගියං. ඉමාහං සඞ්ඝස්ස නිස්සජ්ජාමීති…වප.… දවදයයාති…වප.…
දවදයුන්ති…වප.…ආයස්මවතොදම්මීති. 

506. අඤ්ඤාතිකාය අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී පුරාණචීෙරං වධොොවපති, 
නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අඤ්ඤාතිකාය අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී පුරාණචීෙරං

වධොොවපති රජාවපති, නිස්සග්ගිවයන ආපත්ති දුක්කටස්ස. අඤ්ඤාතිකාය 

අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී පුරාණචීෙරං වධොොවපති ආවකොටාවපති, නිස්සග්ගිවයන 

ආපත්ති දුක්කටස්ස. අඤ්ඤාතිකාය අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී පුරාණචීෙරං

වධොොවපති රජාවපති ආවකොටාවපති, නිස්සග්ගිවයන ආපත්ති ද්වින්නං
දුක්කටානං. 

අඤ්ඤාතිකාය අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී පුරාණචීෙරං රජාවපති, නිස්සග්ගියං 
පාචිත්තියං. අඤ්ඤාතිකාය අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී පුරාණචීෙරං රජාවපති

ආවකොටාවපති, නිස්සග්ගිවයන ආපත්ති දුක්කටස්ස. අඤ්ඤාතිකාය

අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී පුරාණචීෙරං රජාවපති වධොොවපති, නිස්සග්ගිවයන
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ආපත්ති දුක්කටස්ස. අඤ්ඤාතිකායඅඤ්ඤාතිකසඤ්ඤීපුරාණචීෙරංරජාවපති

ආවකොටාවපතිවධොොවපති, නිස්සග්ගිවයනආපත්තිද්වින්නංදුක්කටානං. 

අඤ්ඤාතිකාය අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී පුරාණචීෙරං ආවකොටාවපති, 
නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අඤ්ඤාතිකාය අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී පුරාණචීෙරං 

ආවකොටාවපති වධොොවපති, නිස්සග්ගිවයන ආපත්ති දුක්කටස්ස.

අඤ්ඤාතිකාය අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී පුරාණචීෙරං ආවකොටාවපති රජාවපති, 
නිස්සග්ගිවයන ආපත්ති දුක්කටස්ස. අඤ්ඤාතිකාය අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී

පුරාණචීෙරං ආවකොටාවපති වධොොවපති රජාවපති, නිස්සග්ගිවයන ආපත්ති
ද්වින්නංදුක්කටානං. 

අඤ්ඤාතිකාය වෙමතිවකො…වප.… අඤ්ඤාතිකාය

ඤාතිකසඤ්ඤී…වප.… අඤ්ඤස්ස පුරාණචීෙරං වධොොවපති, ආපත්ති

දුක්කටස්ස. නිසීදනපච්චත්ථරණං වධොොවපති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.

එකවතොඋපසම්පන්නාය වධොොවපති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. ඤාතිකාය 

අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී, ආපත්ති දුක්කටස්ස. ඤාතිකාය වෙමතිවකො, ආපත්ති

දුක්කටස්ස.ඤාතිකායඤාතිකසඤ්ඤී, අනාපත්ති. 

507. අනාපත්ති ඤාතිකාය වධොෙන්තියා අඤ්ඤාතිකා දුතියා වහොති, 

අවුත්තාවධොෙති, අපරිභුත්තංවධොොවපති, චීෙරංඨවපත්ොඅඤ්ඤංපරික්ඛාරං

වධොොවපති, සික්ඛමානාය, සාමවණරියා, උම්මත්තකස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

පුරාණචීෙරසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංචතුත්ථං. 

5. චීෙරපටිග්ගහණසික්ඛාපදං 

508. වතන සමවයන බුද්වධො භගො රාජගවහ විහරති වෙළුෙවන
කලන්දකනිොවප. වතන වඛො පන සමවයන උප්පලෙණ්ණා භික්ඛුනී
සාෙත්ථියං විහරති. අථ වඛො උප්පලෙණ්ණා භික්ඛුනී පුබ්බණ්හසමයං
නිොවසත්ොපත්තචීෙරමාදාය සාෙත්ථිංපිණ්ඩායපාවිසි.සාෙත්ථියංපිණ්ඩාය
චරිත්ො පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතප්පටික්කන්තා වයන අන්ධෙනං
වතනුපසඞ්කමි දිොවිහාරාය. අන්ධෙනං අජ්වෙොගාවහත්ො අඤ්ඤතරස්මිං
රුක්ඛමූවල දිොවිහාරං නිසීදි. වතන වඛො පන සමවයන වචොරා කතකම්මා
ගාවිං ෙධත්ො මංසං ගවහත්ො අන්ධෙනං පවිසිංසු. අද්දසා වඛො
වචොරගාමණවකො උප්පලෙණ්ණං භික්ඛුනිං අඤ්ඤතරස්මිං රුක්ඛමූවල 
දිොවිහාරං නිසින්නං. දිස්ොනස්ස එතදවහොසි – ‘‘සවච වම පුත්තභාතුකා
පස්සිස්සන්තිවිවහඨිස්සන්තිඉමංභික්ඛුනි’’න්තිඅඤ්වඤන මග්වගනඅගමාසි.
අථ වඛො වසො වචොරගාමණවකො මංවස පක්වක ෙරමංසානි ගවහත්ො

පණ්ණපුටං [පණ්වණනපුටං (සයා.)] බන්ධත්ොඋප්පලෙණ්ණාය භික්ඛුනියා
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අවිදූවරරුක්වඛආලග්වගත්ො – ‘‘වයො පස්සති සමවණො ො බ්රාහ්මවණො ො 

දින්නංවයෙහරතූ’’ති, ෙත්ොපක්කාමි.අස්වසොසිවඛොඋප්පලෙණ්ණාභික්ඛුනී 

සමාධම්හාවුට්ඨහිත්ොතස්ස වචොරගාමණකස්ස ඉමංොචංභාසමානස්ස. අථ
වඛො උප්පලෙණ්ණා භික්ඛුනීතංමංසංගවහත්ොඋපස්සයංඅගමාසි.අථ වඛො
උප්පලෙණ්ණා භික්ඛුනී තස්සා රත්තියා අච්චවයන තං මංසං සම්පාවදත්ො 
උත්තරාසඞ්වගන භණ්ඩිකං බන්ධත්ො වෙහාසං අබ්භුග්ගන්ත්ො වෙළුෙවන 

පච්චුට්ඨාසි [පච්චුපට්ඨාසි(?)]. 

වතනවඛොපනසමවයනභගොගාමංපිණ්ඩායපවිට්වඨොවහොති.ආයස්මා 
උදායී ඔහියයවකො වහොති විහාරපාවලො. අථ වඛො උප්පලෙණ්ණා භික්ඛුනී

වයනායස්මා උදායී වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො ආයස්මන්තං උදායිං

එතදවෙොච – ‘‘කහං, භන්වත, භගො’’ති? ‘‘පවිට්වඨො, භගිනි, භගො ගාමං

පිණ්ඩායා’’ති.‘‘ඉමං, භන්වත, මංසංභගෙවතො වදහී’’ති.‘‘සන්තප්පිවතොතයා, 

භගිනි, භගොමංවසන.සවචවමත්ෙංඅන්තරොසකං දවදයයාසි, එෙංඅහම්පි

සන්තප්පිවතොභවෙයයංඅන්තරොසවකනා’’ති.‘‘මයංවඛො, භන්වත, මාතුගාමා
නාම තච්ඡලාභා. ඉදඤ්ච වම අන්තිමං පඤ්චමං චීෙරං. නාහං දස්සාමී’’ති.

‘‘වසයයථාපි, භගිනි, පුරිවසො හත්ථිං දත්ොකච්වඡ සජ්වජයය [විස්සජ්වජයය
(සයා.)] එෙවමෙවඛොත්ෙංභගිනිභගෙවතොමංසං දත්ොමයිඅන්තරොසවක

සජ්ජසී’’ති [අන්තරොසකං න සජ්ජසීති (ක.), මය්හං අන්තරොසකං

විස්සජ්වජහීති (සයා.)]. අථවඛොඋප්පලෙණ්ණා භික්ඛුනීආයස්මතාඋදායිනා
නිප්පීළියමානා අන්තරොසකං දත්ො උපස්සයං අගමාසි. භික්ඛුනිවයො
උප්පලෙණ්ණාය භික්ඛුනියා පත්තචීෙරං පටිග්ගණ්හන්තිවයො උප්පලෙණ්ණං

භික්ඛුනිං එතදවෙොචුං – ‘‘කහං වත, අවයය, අන්තරොසවකො’’ති? 
උප්පලෙණ්ණා භික්ඛුනී භික්ඛුනීනං එතමත්ථං ආවරොවචසි. භික්ඛුනිවයො
උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම අවයයො උදායී
භික්ඛුනියා චීෙරං පටිග්ගවහස්සති තච්ඡලාවභො මාතුගාවමො’’ති. අථ වඛො තා
භික්ඛුනිවයො භික්ඛූනං එතමත්ථං ආවරොවචසුං. වය වත භික්ඛූ
අප්පිච්ඡා…වප.…වත උජ්ොයන්තිඛියයන්තිවිපාවචන්ති– ‘‘කථඤ්හිනාම
ආයස්මා උදායී භික්ඛුනියා චීෙරං පටිග්ගවහස්සතී’’ති! අථ වඛො වත භික්ඛූ
ආයස්මන්තං උදායිං අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං

ආවරොවචසුං…වප.… ‘‘සච්චං තර ත්ෙං, උදායි, භික්ඛුනියා චීෙරං

පටිග්ගවහසී’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති.‘‘ඤාතිකාවත, උදායි, අඤ්ඤාතිකා’’ති? 

‘‘අඤ්ඤාතිකා, භගො’’ති. ‘‘අඤ්ඤාතවකො, වමොඝපුරිස, අඤ්ඤාතිකාය න

ජානාතිපතිරූපංොඅප්පතිරූපංොසන්තංො අසන්තංො.තත්ථනාමත්ෙං, 

වමොඝපුරිස, අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා හත්ථවතො චීෙරං පටිග්ගවහස්සසි!

වනතං වමොඝපුරිස, අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.… එෙඤ්ච පන, 

භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 
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509. ‘‘කයො පන භික් ඛු අඤ ්ඤාතිොය භික් ඛුනියා    ථකතො චීෙරං 

පටිග් ගණ් ක යය, නිෙ ්ෙග් ගියං පාචි  තිය’’න්ති. 

එෙඤ්චිදංභගෙතාභික්ඛූනංසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තංවහොති. 

510. වතන වඛො පන සමවයන භික්ඛූ කුක්කුච්චායන්තා භික්ඛුනීනං 
පාරිෙත්තකචීෙරං න පටිග්ගණ්හන්ති. භික්ඛුනිවයො උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති
විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම අයයා අම්හාකං පාරිෙත්තකචීෙරං න 
පටිග්ගවහස්සන්තී’’ති! අස්වසොසුං වඛො භික්ඛූ තාසං භික්ඛුනීනං
උජ්ොයන්තීනං ඛියයන්තීනං විපාවචන්තීනං. අථ වඛො වත භික්ඛූ භගෙවතො
එතමත්ථං ආවරොවචසු. අථ වඛො භගො එතස්මිං නිදාවන එතස්මිං පකරවණ

ධම්මිංකථංකත්ොභික්ඛූආමන්වතසි– ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛවෙ, පඤ්චන්නං

පාරිෙත්තකං පටිග්ගවහතුං – භික්ඛුස්ස, භික්ඛුනියා, සික්ඛමානාය, 

සාමවණරස්ස, සාමවණරියා. අනුජානාමි, භික්ඛවෙ, ඉවමසං පඤ්චන්නං

පාරිෙත්තකං පටිග්ගවහතුං. එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, ඉමං සික්ඛාපදං 
උද්දිවසයයාථ. 

511. ‘‘කයො පන භික් ඛු අඤ ්ඤාතිොය භික් ඛුනියා    ථකතො චීෙරං 

පටිග් ගණ් ක යය, අඤ් ඤත්ර පාරිෙ  තො, නිෙ ්ෙග් ගියං පාචි  තිය’’න්ති. 

512. කයො පනාති වයො යාදිවසො…වප.… භික් ඛූති…වප.… අයං ඉමස්මිං
අත්වථඅධප්වපවතොභික්ඛූති. 

අඤ ්ඤාතිො නාම මාතිවතො ො පිතිවතො ො යාෙ සත්තමා පිතාමහයුගා
අසම්බද්ධා. 

භික් ඛුනී නාමඋභවතොසඞ්වඝ උපසම්පන්නා. 

චීෙරං නාමඡන්නංචීෙරානංඅඤ්ඤතරං චීෙරංවිකප්පනුපගංපච්ඡිමං. 

අඤ ්ඤත්ර පාරිෙ  තොතිඨවපත්ො පාරිෙත්තකං. 

පටිග්ගණ්හාති, පවයොවග දුක්කටං. පටිලාවභන නිස්සග්ගියං වහොති. 

නිස්සජ්ජිතබ්බංසඞ්ඝස්සොගණස්සොපුග්ගලස්සො.එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, 

නිස්සජ්ජිතබ්බං…වප.… ඉදං වම, භන්වත, චීෙරං අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා

හත්ථවතො පටිග්ගහිතං, අඤ්ඤත්රපාරිෙත්තකා, නිස්සග්ගියං. ඉමාහංසඞ්ඝස්ස 
නිස්සජ්ජාමීති…වප.… දවදයයාති…වප.… දවදයුන්ති…වප.… ආයස්මවතො
දම්මීති. 
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513. අඤ්ඤාතිකාය අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී චීෙරං පටිග්ගණ්හාති, අඤ්ඤත්ර

පාරිෙත්තකා, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අඤ්ඤාතිකාය වෙමතිවකො චීෙරං 

පටිග්ගණ්හාති, අඤ්ඤත්රපාරිෙත්තකා, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං.අඤ්ඤාතිකාය 

ඤාතිකසඤ්ඤී චීෙරං පටිග්ගණ්හාති, අඤ්ඤත්ර පාරිෙත්තකා, නිස්සග්ගියං 
පාචිත්තියං. 

එකවතොඋපසම්පන්නාය හත්ථවතො චීෙරං පටිග්ගණ්හාති, අඤ්ඤත්ර 

පාරිෙත්තකා, ආපත්ති දුක්කටස්ස. ඤාතිකාය අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී, ආපත්ති

දුක්කටස්ස. ඤාතිකාය වෙමතිවකො, ආපත්ති දුක්කටස්ස. ඤාතිකාය

ඤාතිකසඤ්ඤී, අනාපත්ති. 

514. අනාපත්තිඤාතිකාය, පාරිෙත්තකංපරිත්වතනො විපුලං, විපුවලන

ොපරිත්තං, භික්ඛුවිස්සාසංගණ්හාති, තාෙකාලිකංගණ්හාති, චීෙරංඨවපත්ො

අඤ්ඤං පරික්ඛාරං ගණ්හාති, සික්ඛමානාය, සාමවණරියා, උම්මත්තකස්ස, 
ආදිකම්මිකස්සාති. 

චීෙරපටිග්ගහණසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංපඤ්චමං. 

6. අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදං 

515. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන

අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවම. වතන වඛො පන සමවයන ආයස්මා උපනන්වදො

සකයපුත්වතොපට්වටො [පට්වඨො(සයා. ක.)] වහොතිධම්මිංකථංකාතුං.අථවඛො
අඤ්ඤතවරො වසට්ඨිපුත්වතො වයනායස්මා උපනන්වදො සකයපුත්වතො

වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො ආයස්මන්තං උපනන්දං සකයපුත්තං
අභිොවදත්ො එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං වඛො තං වසට්ඨිපුත්තං
ආයස්මා උපනන්වදො සකයපුත්වතො ධම්මියා කථාය සන්දස්වසසි සමාදවපසි
සමුත්වතවජසි සම්පහංවසසි. අථ වඛො වසො වසට්ඨිපුත්වතො ආයස්මතා 
උපනන්වදන සකයපුත්වතන ධම්මියා කථාය සන්දස්සිවතො සමාදපිවතො
සමුත්වතජිවතො සම්පහංසිවතොආයස්මන්තංඋපනන්දංසකයපුත්තංඑතදවෙොච

– ‘‘ෙවදයයාථ, භන්වත, වයන අත්වථො. පටිබලා මයං අයයස්ස දාතුං යදිදං 
චීෙරපිණ්ඩපාතවසනාසනගිලානප්පච්චයවභසජ්ජපරික්ඛාර’’න්ති. ‘‘සවච වම

ත්ෙං, ආවුවසො, දාතුකාවමොසි, ඉවතො එකංසාටකංවදහී’’ති. ‘‘අම්හාකංවඛො, 

භන්වත, කුලපුත්තානංතස්මිං වියඑකසාටකංගන්තුං.ආගවමහි, භන්වත, යාෙ
ඝරං ගච්ඡාමි. ඝරං ගවතො ඉවතො ො එකං සාටකං පහිණස්සාමි ඉවතො ො
සුන්දරතර’’න්ති. දුතියම්පි වඛො ආයස්මා උපනන්වදො සකයපුත්වතො තං
වසට්ඨිපුත්තං එතදවෙොච ‘‘සවචවමත්ෙංආවුවසො දාතුකාවමොසි ඉවතොඑකං
සාටකංවදහී’’ති.අම්හාකංවඛොභන්වතකුලපුත්තානංතස්මිංවියඑකසාටකං 

ගන්තුං, ආගවමහි භන්වත යාෙ ඝරං ගච්ඡාමි, ඝරං ගවතො ඉවතො ො එකං
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301 

පටුන 

සාටකං පහිණස්සාමි ඉවතො ො සුන්දරතරන්ති. තතියම්පි වඛො ආයස්මා
උපනන්වදො සකයපුත්වතො තං වසට්ඨිපුත්තං එතදවෙොච ‘‘සවච වම ත්ෙං

ආවුවසො දාතුකාවමොසි, ඉවතො එකං සාටකං වදහී’’ති. අම්හාකං වඛො භන්වත

කුලපුත්තානං තස්මිං විය එකසාටකං ගන්තුං, ආගවමහි භන්වත යාෙ ඝරං

ගච්ඡාමි, ඝරං ගවතො ඉවතො ො එකං සාටකං පහිණස්සාමි ඉවතො ො

සුන්දරතරන්ති. ‘‘තං පනතයා, ආවුවසො, අදාතුකාවමනපොරිවතනයංත්ෙං
පොවරත්ොනවදසී’’ති. 

අථ වඛො වසො වසට්ඨිපුත්වතො ආයස්මතා උපනන්වදන සකයපුත්වතන 

නිප්පීළියමාවනො එකං සාටකං දත්ො අගමාසි. මනුස්සා තං වසට්ඨිපුත්තං

එතදවෙොචුං– ‘‘තස්සත්ෙංඅවයයොඑකසාටවකොආගච්ඡසී’’ති? අථවඛොවසො
වසට්ඨිපුත්වතො වතසං මනුස්සානං එතමත්ථං ආවරොවචසි. මනුස්සා

උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති විපාවචන්ති – ‘‘මහිච්ඡා ඉවම සමණා සකයපුත්තියා

අසන්තුට්ඨා. නයිවමසං සුකරා ධම්මනිමන්තනාපි කාතුං [නයිවම සුකරා

ධම්මනිමන්තනායපි කාතුං (සයා.)]. කථඤ්හි නාම වසට්ඨිපුත්වතන
ධම්මනිමන්තනාය කයිරමානාය සාටකං ගවහස්සන්තී’’ති! අස්වසොසුං වඛො
භික්ඛූවතසංමනුස්සානං උජ්ොයන්තානංඛියයන්තානංවිපාවචන්තානං.වය
වත භික්ඛූ අප්පිච්ඡා…වප.… වත උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති විපාවචන්ති –
‘‘කථඤ්හි නාම ආයස්මා උපනන්වදො සකයපුත්වතො වසට්ඨිපුත්තං චීෙරං
විඤ්ඤාවපස්සතී’’ති!අථවඛොවතභික්ඛූ ආයස්මන්තංඋපනන්දංසකයපුත්තං
අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං…වප.…

‘‘සච්චංතරත්ෙං, උපනන්ද, වසට්ඨිපුත්තංචීෙරංවිඤ්ඤාවපසී’’ති? ‘‘සච්චං, 

භගො’’ති. ‘‘ඤාතවකො වත, උපනන්ද, අඤ්ඤාතවකො’’ති? ‘‘අඤ්ඤාතවකො, 

භගො’’ති.‘‘අඤ්ඤාතවකො, වමොඝපුරිස, අඤ්ඤාතකස්සන ජානාතිපතිරූපංො

අප්පතිරූපං ො සන්තං ො අසන්තං ො. තත්ථ නාම ත්ෙං, වමොඝපුරිස, 

අඤ්ඤාතකං වසට්ඨිපුත්තං චීෙරං විඤ්ඤාවපස්සසි! වනතං, වමොඝපුරිස, 

අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.… එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, ඉමං සික්ඛාපදං

උද්දිවසයයාථ – 

516. ‘‘කයො පන භික් ඛු අඤ් ඤාතෙං ග පතිං ො ග පතානිං ො චීෙරං 

විඤ ්ඤාකපයය, නිෙ ්ෙග් ගියං පාචි  තිය’’න්ති. 

එෙඤ්චිදංභගෙතාභික්ඛූනංසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තංවහොති. 

517. වතන වඛො පන සමවයන සම්බහුලා භික්ඛූ සාවකතා සාෙත්ථිං 2
අද්ධානමග්ගප්පටිපන්නා වහොන්ති. අන්තරාමග්වග වචොරා නික්ඛමිත්ො වත
භික්ඛූඅච්ඡින්දිංසු.අථවඛොවතභික්ඛූ– ‘‘භගෙතා පටික්ඛිත්තංඅඤ්ඤාතකං

ගහපතිං ො ගහපතානිං ො චීෙරං විඤ්ඤාවපතු’’න්ති, කුක්කුච්චායන්තා න
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විඤ්ඤාවපසුං. යථානග්ගාෙ සාෙත්ථිං ගන්ත්ො භික්ඛූ අභිොවදන්ති. භික්ඛූ

එෙමාහංසු – ‘‘සුන්දරා වඛො ඉවම, ආවුවසො, ආජීෙකා වය ඉවම භික්ඛූසු

අභිොවදන්තී’’ති. වත එෙමාහංසු – ‘‘න මයං, ආවුවසො, ආජීෙකා, භික්ඛූ

මය’’න්ති. භික්ඛූ ආයස්මන්තං උපාලිං එතදවෙොචුං – ‘‘ඉඞ්ඝාවුවසො උපාලි, 
ඉවම අනුයුඤ්ජාහී’’ති. අථ වඛො ආයස්මතා උපාලිනා අනුයුඤ්ජියමානා වත
භික්ඛූ එතමත්ථං ආවරොවචසුං. අථ වඛො ආයස්මා උපාලි වත භික්ඛූ

අනුයුඤ්ජිත්ො භික්ඛූ එතදවෙොච – ‘‘භික්ඛූ ඉවම, ආවුවසො. වදථ වනසං
චීෙරානී’’ති. වය වත භික්ඛූ අප්පිච්ඡා…වප.… වත උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති
විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම භික්ඛූ නග්ගා ආගච්ඡිස්සන්ති! නනු නාම
තිවණන ො පණ්වණන ො පටිච්ඡාවදත්ො ආගන්තබ්බ’’න්ති. අථ වඛො වත
භික්ඛූ වත අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං.
අථවඛොභගො එතස්මිංනිදාවනඑතස්මිංපකරවණධම්මිංකථංකත්ොභික්ඛූ 

ආමන්වතසි–‘‘අනුජානාමි, භික්ඛවෙ, අච්ඡින්නචීෙරස්සො නට්ඨචීෙරස්සො
අඤ්ඤාතකංගහපතිංොගහපතානිංොචීෙරංවිඤ්ඤාවපතුං.යංආොසං පඨමං

උපගච්ඡති, සවච තත්ථ වහොති සඞ්ඝස්ස විහාරචීෙරං ො උත්තරත්ථරණං ො 

භූමත්ථරණංොභිසිච්ඡවිො, තංගවහත්ොපාරුපිතුංලභිත්ොඔදහිස්සාමී’’ති. 
වනොවචවහොතිසඞ්ඝස්සවිහාරචීෙරංොඋත්තරත්ථරණංො භුමත්ථරණංො 

භිසිච්ඡවිොතිවණනොපණ්වණනො පටිච්ඡාවදත්ොආගන්තබ්බං; නත්වෙෙ

නග්වගනආගන්තබ්බං.වයොආගච්වඡයය, ආපත්ති දුක්කටස්ස.එෙඤ්චපන, 

භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

518. ‘‘කයො පන භික් ඛු අඤ් ඤාතෙං ග පතිං ො ග පතානිං ො චීෙරං 

විඤ ්ඤාකපයය, අඤ ්ඤත්ර ෙමයා, නිෙ ්ෙග් ගියං පාචි  තියං. ත  ථායං ෙමකයො – 

අච් ඡි් නචීෙකරො ො ක ොති භික් ඛු නට් ඨචීෙකරො ො. අයං ත  ථ ෙමකයො’’ති. 

519. කයො පනාති වයො යාදිවසො…වප.… භික් ඛූති…වප.… අයං ඉමස්මිං
අත්වථඅධප්වපවතොභික්ඛූති. 

අඤ ්ඤාතකෙො නාම මාතිවතො ො පිතිවතො ො යාෙ සත්තමා පිතාමහයුගා
අසම්බද්වධො. 

ග පති නාමවයොවකොචිඅගාරංඅජ්ොෙසති. 

ග පතානී නාමයාකාචිඅගාරං අජ්ොෙසති. 

චීෙරං නාමඡන්නං චීෙරානංඅඤ්ඤතරංචීෙරංවිකප්පනුපගංපච්ඡිමං. 

අඤ ්ඤත්ර ෙමයාතිඨවපත්ොසමයං. 
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අච් ඡි් නචීෙකරො නාම භික්ඛුස්ස චීෙරං අච්ඡින්නං වහොති රාජූහි ො

වචොවරහිොධුත්වතහිො, වයහිවකහිචිොඅච්ඡින්නං වහොති. 

නට් ඨචීෙකරො නාමභික්ඛුස්සචීෙරං අග්ගිනාොදඩ්ෙංවහොති, උදවකනො

වුළ්හංවහොති, උන්දූවරහිොඋපචිකාහිොඛායිතං වහොති, පරිවභොගජිණ්ණංො
වහොති. 

අඤ්ඤත්රසමයාවිඤ්ඤාවපති, පවයොවගදුක්කටං.පටිලාවභන නිස්සග්ගියං

වහොති.නිස්සජ්ජිතබ්බං සඞ්ඝස්සොගණස්සො පුග්ගලස්සො.එෙඤ්චපන, 

භික්ඛවෙ, නිස්සජ්ජිතබ්බං…වප.… ඉදං වම, භන්වත, චීෙරං අඤ්ඤාතකං

ගහපතිකං, අඤ්ඤත්ර සමයා විඤ්ඤාපිතං, නිස්සග්ගියං. ඉමාහං සඞ්ඝස්ස
නිස්සජ්ජාමීති…වප.… දවදයයාති…වප.… දවදයුන්ති…වප.… ආයස්මවතො
දම්මීති. 

520. අඤ්ඤාතවක අඤ්ඤාතකසඤ්ඤී, අඤ්ඤත්ර සමයා, චීෙරං 

විඤ්ඤාවපති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අඤ්ඤාතවක වෙමතිවකො, අඤ්ඤත්ර

සමයා, චීෙරං විඤ්ඤාවපති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අඤ්ඤාතවක

ඤාතකසඤ්ඤී, අඤ්ඤත්රසමයා, චීෙරංවිඤ්ඤාවපති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

ඤාතවකඅඤ්ඤාතකසඤ්ඤී, ආපත්ති දුක්කටස්ස.ඤාතවකවෙමතිවකො, 

ආපත්තිදුක්කටස්ස.ඤාතවකඤාතකසඤ්ඤී, අනාපත්ති. 

521. අනාපත්ති සමවය, ඤාතකානං, පොරිතානං, අඤ්ඤස්සත්ථාය, 

අත්තවනොධවනන, උම්මත්තකස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංඡට්ඨං. 

7. තතුත්තරිසික්ඛාපදං 

522. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවම. වතන වඛො පන සමවයන ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ 

අච්ඡින්නචීෙරවක භික්ඛූ උපසඞ්කමිත්ො එෙං ෙදන්ති – ‘‘භගෙතා, ආවුවසො, 

අනුඤ්ඤාතං – ‘අච්ඡින්නචීෙරස්සොනට්ඨචීෙරස්සොඅඤ්ඤාතකංගහපතිං

ො ගහපතානිං ො චීෙරං විඤ්ඤාවපතුං’; විඤ්ඤාවපථ, ආවුවසො, චීෙර’’න්ති.

‘‘අලං, ආවුවසො, ලද්ධං අම්වහහි චීෙර’’න්ති. ‘‘මයං ආයස්මන්තානං

විඤ්ඤාවපමා’’ති. ‘‘විඤ්ඤාවපථ, ආවුවසො’’ති. අථ වඛො ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ

ගහපතිවකඋපසඞ්කමිත්ොඑතදවෙොචුං–‘‘අච්ඡින්නචීෙරකා, ආවුවසො, භික්ඛූ

ආගතා.වදථවනසංචීෙරානී’’ති, බහුංචීෙරංවිඤ්ඤාවපසුං. 
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වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො පුරිවසො සභායං නිසින්වනො
අඤ්ඤතරං පුරිසං එතදවෙොච – ‘‘අච්ඡින්නචීෙරකා අවයයො භික්ඛූ ආගතා.
වතසංමයාචීෙරංදින්න’’න්ති.වසොපිඑෙමාහ–‘‘මයාපි දින්න’’න්ති.අපවරොපි
එෙමාහ – ‘‘මයාපි දින්න’’න්ති. වත උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති විපාවචන්ති –
‘‘කථඤ්හි නාම සමණා සකයපුත්තියා න මත්තං ජානිත්ො බහුං චීෙරං

විඤ්ඤාවපස්සන්ති, දුස්සොණජ්ජං ො සමණා සකයපුත්තියා කරිස්සන්ති, 

පග්ගාහිකසාලං [පටග්ගාහිකසාලං(?)] ොපසාවරස්සන්තී’’ති!අස්වසොසුංවඛො 
භික්ඛූවතසංමනුස්සානංඋජ්ොයන්තානංඛියයන්තානංවිපාවචන්තානං.වය
වත භික්ඛූ අප්පිච්ඡා…වප.… වත උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති විපාවචන්ති –
‘‘කථඤ්හි නාම ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ න මත්තං ජානිත්ො බහුං චීෙරං
විඤ්ඤාවපස්සන්තී’’ති! අථ වඛො වත භික්ඛූ ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ
අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං…වප.…

‘‘සච්චං තර තුම්වහ, භික්ඛවෙ, න මත්තං ජානිත්ො බහුං චීෙරං 

විඤ්ඤාවපථා’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහි බුද්වධො භගො…වප.…

කථඤ්හි නාම තුම්වහ, වමොඝපුරිසා, න මත්තං ජානිත්ො බහුං චීෙරං

විඤ්ඤාවපස්සථ! වනතං, වමොඝපුරිසා, අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.…

එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදං උද්දිවසයයාථ– 

523. ‘‘තඤ් කච අඤ් ඤාතකෙො ග පති ො ග පතානී ො බහූහි චීෙකරහි 

අභි ට් ඨුං පොකරයය ේ තරු  තරපරමං කතන භික් ඛුනා තකතො චීෙරං 

ොදිතබ් බං. තකතො කච උ  තරි ොදිකයයය, නිෙ ්ෙග් ගියං පාචි  තිය’’න්ති. 

524. තඤ් කචතිඅච්ඡින්නචීෙරකං භික්ඛුං. 

අඤ ්ඤාතකෙො නාම මාතිවතො ො පිතිවතො ො යාෙ සත්තමා පිතාමහයුගා
අසම්බද්වධො. 

ග පති නාමවයොවකොචිඅගාරංඅජ්ොෙසති. 

ග පතානී නාමයාකාචිඅගාරං අජ්ොෙසති. 

බහූහි චීෙකරහීතිබහුවකහිචීෙවරහි. 

අභි ට් ඨුං පොකරයයාති යාෙතකංඉච්ඡසිතාෙතකංගණ්හාහීති. 

ේ තරු  තරපරමං කතන භික් ඛුනා තකතො චීෙරං ොදිතබ් බන්ති සවචතීණ

නට්ඨානි වහොන්ති ද්වෙ සාදිතබ්බානි, ද්වෙ නට්ඨානි එකං සාදිතබ්බං, එකං 
නට්ඨංනතඤ්චිසාදිතබ්බං. 
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තකතො කච උ  තරි ොදිකයයයාති තතුත්තරි විඤ්ඤාවපති, පවයොවග
දුක්කටං.පටිලාවභනනිස්සග්ගියංවහොති.නිස්සජ්ජිතබ්බං සඞ්ඝස්සොගණස්ස

ො පුග්ගලස්සො. එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, නිස්සජ්ජිතබ්බං…වප.…ඉදං වම, 

භන්වත, චීෙරංඅඤ්ඤාතකං ගහපතිකංඋපසඞ්කමිත්ොතතුත්තරිවිඤ්ඤාපිතං 
නිස්සග්ගියං. ඉමාහං සඞ්ඝස්ස නිස්සජ්ජාමීති…වප.… දවදයයාති…වප.…
දවදයුන්ති…වප.…ආයස්මවතොදම්මීති. 

525. අඤ්ඤාතවක අඤ්ඤාතකසඤ්ඤී තතුත්තරි චීෙරං විඤ්ඤාවපති, 
නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අඤ්ඤාතවක වෙමතිවකො තතුත්තරි චීෙරං

විඤ්ඤාවපති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං.අඤ්ඤාතවකඤාතකසඤ්ඤීතතුත්තරි

චීෙරංවිඤ්ඤාවපති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

ඤාතවකඅඤ්ඤාතකසඤ්ඤී, ආපත්ති දුක්කටස්ස.ඤාතවකවෙමතිවකො, 

ආපත්තිදුක්කටස්ස.ඤාතවකඤාතකසඤ්ඤී, අනාපත්ති. 

526. අනාපත්ති–‘‘වසසකංආහරිස්සාමී’’තිහරන්වතොගච්ඡති, ‘‘වසසකං

තුය්වහෙ වහොතූ’’ති වදන්ති, න අච්ඡින්නකාරණා වදන්ති, න නට්ඨකාරණා 

වදන්ති, ඤාතකානං, පොරිතානං, අත්තවනො ධවනන, උම්මත්තකස්ස, 
ආදිකම්මිකස්සාති. 

තතුත්තරිසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංසත්තමං. 

8. උපක්ඛටසික්ඛාපදං 

527. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවම. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො පුරිවසො
පජාපතිං එතදවෙොච – ‘‘අයයං උපනන්දං චීෙවරන අච්ඡාවදස්සාමී’’ති.
අස්වසොසි වඛො අඤ්ඤතවරො පිණ්ඩචාරිවකො භික්ඛු තස්ස පුරිසස්ස ඉමං ොචං
භාසමානස්ස. අථ වඛො වසො භික්ඛු වයනායස්මා උපනන්වදො සකයපුත්වතො

වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො ආයස්මන්තං උපනන්දං සකයපුත්තං

එතදවෙොච – ‘‘මහාපුඤ්වඤොසි ත්ෙං, ආවුවසො උපනන්ද, අමුකස්මිං ඔකාවස
අඤ්ඤතවරො පුරිවසො පජාපතිං එතදවෙොච – ‘‘අයයං උපනන්දං චීෙවරන

අච්ඡාවදස්සාමී’’’ති.‘‘අත්ථාවුවසො, මංවසොඋපට්ඨාවකො’’ති.අථවඛො ආයස්මා

උපනන්වදොසකයපුත්වතොවයනවසොපුරිවසොවතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො

තං පුරිසං එතදවෙොච – ‘‘සච්චං තර මං ත්ෙං, ආවුවසො, චීෙවරන

අච්ඡාවදතුකාවමොසී’’ති? ‘‘අපි වමයය, එෙංවහොති–‘අයයංඋපනන්දංචීෙවරන

අච්ඡාවදස්සාමී’’’ති. ‘‘සවච වඛො මං ත්ෙං, ආවුවසො, චීෙවරන

අච්ඡාවදතුකාවමොසි, එෙරූවපන චීෙවරන අච්ඡාවදහි. කයාහං වතන 

අච්ඡන්වනොපිකරිස්සාමියාහංනපරිභුඤ්ජිස්සාමී’’ති. 



විනයපිටකෙ  පාරාජිෙපාළි   නිේ ෙග් ගියෙණ් ඩං 
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පටුන 

අථ වඛො වසො පුරිවසො උජ්ොයති ඛියයති විපාවචති – ‘‘මහිච්ඡා ඉවම
සමණා සකයපුත්තියා අසන්තුට්ඨා. නයිවම සුකරා චීෙවරන අච්ඡාවදතුං.
කථඤ්හි නාම අවයයො උපනන්වදො මයා පුබ්වබ අප්පොරිවතො මං
උපසඞ්කමිත්ොචීෙවරවිකප්පංආපජ්ජිස්සතී’’ති!අස්වසොසුංවඛො භික්ඛූතස්ස
පුරිසස්ස උජ්ොයන්තස්ස ඛියයන්තස්ස විපාවචන්තස්ස. වය වත භික්ඛූ
අප්පිච්ඡා…වප.…වතඋජ්ොයයන්තිඛියයන්තිවිපාවචන්ති–‘‘කථඤ්හි නාම
ආයස්මා උපනන්වදො සකයපුත්වතො පුබ්වබ අප්පොරිවතො ගහපතිකං
උපසඞ්කමිත්ො චීෙවර විකප්පං ආපජ්ජිස්සතී’’ති! අථ වඛො වත භික්ඛූ
ආයස්මන්තංඋපනන්දං සකයපුත්තංඅවනකපරියාවයනවිගරහිත්ොභගෙවතො

එතමත්ථං ආවරොවචසුං …වප.… ‘‘සච්චං තර ත්ෙං, උපනන්ද, පුබ්වබ

අප්පොරිවතො ගහපතිකං උපසඞ්කමිත්ො චීෙවර විකප්පං ආපජ්ජසී’’ති? 

‘‘සච්චං, භගො’’ති. ‘‘ඤාතවකො වත, උපනන්ද, අඤ්ඤාතවකො’’ති? 

‘‘අඤ්ඤාතවකො, භගො’’ති. ‘‘අඤ්ඤාතවකො, වමොඝපුරිස, අඤ්ඤාතකස්ස න

ජානාතිපතිරූපංොඅප්පතිරූපංොසන්තංොඅසන්තංො.තත්ථනාම ත්ෙං, 

වමොඝපුරිස, පුබ්වබ අප්පොරිවතො අඤ්ඤාතකං ගහපතිකං උපසඞ්කමිත්ො

චීෙවර විකප්පං ආපජ්ජිස්සසි! වනතං, වමොඝපුරිස, අප්පසන්නානං ො

පසාදාය…වප.…එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

528. ‘‘භික් ඛුං පකනෙ උද් දිෙ ්ෙ අඤ ්ඤාතෙේ ෙ ග පතිේ ෙ ො ග පතානියා 

ො චීෙරකචතාප් නං [චීෙරකචතාපනං (ෙයා.)] උපක් ඛටං ක ොති – ‘ඉමිනා 

චීෙරකචතාප් කනන චීෙරං කචතාකප  ො ඉ  ථ් නාමං භික් ඛුං චීෙකරන 

අච් ඡාකදේ ොමී’ති; තත්ර කච කෙො භික් ඛු පුබ් කබ අප් පොරිකතො උපේ ෙමි  ො 

චීෙකර විෙප් පං ආපජ් කජයය – ‘ොධු ෙත මං ආයේ මා ඉමිනා 

චීෙරකචතාප් කනන එෙරූපං ො එෙරූපං ො චීෙරං කචතාකප  ො 

අච් ඡාකදහී’ති, ෙල්යාණෙමයතං උපාදාය, නිෙ ්ෙග් ගියං පාචි  තිය’’න්ති. 

529. භික් ඛුං පකනෙ උද් දිෙ ්ොති භික්ඛුස්සත්ථාය, භික්ඛුං ආරම්මණං

කරිත්ො, භික්ඛුංඅච්ඡාවදතුකාවමො. 

අඤ ්ඤාතකෙො නාම මාතිවතො ො පිතිවතො ො යාෙ සත්තමා පිතාමහයුගා
අසම්බද්වධො. 

ග පති නාමවයොවකොචි අගාරංඅජ්ොෙසති. 

ග පතානී නාමයාකාචිඅගාරං අජ්ොෙසති. 

චීෙරකචතාප් නං නාම හිරඤ්ඤං ො සුෙණ්ණං ො මුත්තා ො මණ ො
පොවළොො ලිවකොොපටවකොොසුත්තංොකප්පාවසොො. 
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ඉමිනා චීෙරකචතාප් කනනාති පච්චුපට්ඨිවතන. 

කචතාකප  ොතිපරිෙත්වතත්ො. 

අච් ඡාකදේ ොමීතිදස්සාමි. 

තත්ර කච කෙො භික් ඛූති යං භික්ඛුං උද්දිස්ස චීෙරවචතාපන්නං උපක්ඛටං
වහොතිවසොභික්ඛු. 

පුබ් කබ අප් පොරිකතොතිපුබ්වබඅවුත්වතො වහොති–‘‘කීදිවසනවත, භන්වත, 

චීෙවරනඅත්වථො, කීදිසංවතචීෙරංවචතාවපමී’’ති? 

උපේ ෙමි  ොතිඝරංගන්ත්ොයත්ථ කත්ථචිඋපසඞ්කමිත්ො . 

චීෙකර විෙප් පං ආපජ් කජයයාතිආයතංො වහොතුවිත්ථතංො අප්පිතංො
සණ්හංො. 

ඉමිනා චීෙරකචතාප් කනනාතිපච්චුපට්ඨිවතන. 

එෙරූපං ො එෙරූපං ොති.ආයතංොවිත්ථතංොඅප්පිතංොසණ්හංො. 

කචතාකප  ොතිපරිෙත්වතත්ො. 

අච් ඡාකදහීතිදජ්වජහි. 

ෙල්යාණෙමයතං උපාදායාති සාධත්ථිවකො [සාධුත්ථිවකො (සයා.)] 
මහග්ඝත්ථිවකො.තස්සෙචවනනආයතං ොවිත්ථතංොඅප්පිතංොසණ්හංො

වචතාවපති, පවයොවග දුක්කටං. පටිලාවභන නිස්සග්ගියං වහොති.

නිස්සජ්ජිතබ්බංසඞ්ඝස්සොගණස්සොපුග්ගලස්සො. එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, 

නිස්සජ්ජිතබ්බං…වප.… ඉදං වම, භන්වත, චීෙරං පුබ්වබ අප්පොරිවතො

අඤ්ඤාතකංගහපතිකංඋපසඞ්කමිත්ොචීෙවරවිකප්පංආපන්නං නිස්සග්ගියං, 
ඉමාහං සඞ්ඝස්ස නිස්සජ්ජාමීති…වප.… දවදයයාති…වප.… 

දවදයුන්ති…වප.…ආයස්මවතොදම්මීති. 

530. අඤ්ඤාතවක අඤ්ඤාතකසඤ්ඤී පුබ්වබ අප්පොරිවතො ගහපතිකං

උපසඞ්කමිත්ො චීෙවර විකප්පං ආපජ්ජති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං.
අඤ්ඤාතවක වෙමතිවකො පුබ්වබ අප්පොරිවතො ගහපතිකං උපසඞ්කමිත්ො

චීෙවර විකප්පං ආපජ්ජති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අඤ්ඤාතවක
ඤාතකසඤ්ඤීපුබ්වබ අප්පොරිවතොගහපතිකංඋපසඞ්කමිත්ොචීෙවරවිකප්පං

ආපජ්ජති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. 
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ඤාතවකඅඤ්ඤාතකසඤ්ඤී, ආපත්ති දුක්කටස්ස.ඤාතවකවෙමතිවකො, 

ආපත්තිදුක්කටස්ස.ඤාතවකඤාතකසඤ්ඤී, අනාපත්ති. 

531. අනාපත්ති ඤාතකානං, පොරිතානං, අඤ්ඤස්සත්ථාය, අත්තවනො

ධවනන, මහග්ඝං වචතාවපතුකාමස්ස අප්පග්ඝං වචතාවපති, උම්මත්තකස්ස, 
ආදිකම්මිකස්සාති. 

උපක්ඛටසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංඅට්ඨමං. 

9. දුතියඋපක්ඛටසික්ඛාපදං 

532. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවම. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො පුරිවසො
අඤ්ඤතරංපුරිසංඑතදවෙොච–‘‘අයයංඋපනන්දංචීෙවරන අච්ඡාවදස්සාමී’’ති.
වසොපි එෙමාහ – ‘‘අහම්පි අයයං උපනන්දං චීෙවරන අච්ඡාවදස්සාමී’’ති.
අස්වසොසි වඛො අඤ්ඤතවරො පිණ්ඩචාරිවකො භික්ඛු වතසං පුරිසානං ඉමං 
කථාසල්ලාපං. අථ වඛො වසො භික්ඛු වයනායස්මා උපනන්වදො සකයපුත්වතො

වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො ආයස්මන්තං උපනන්දං සකයපුත්තං

එතදවෙොච – ‘‘මහාපුඤ්වඤොසි ත්ෙං, ආවුවසො උපනන්ද. අමුකස්මිං ඔකාවස 
අඤ්ඤතවරො පුරිවසො අඤ්ඤතරං පුරිසං එතදවෙොච – ‘අයයං උපනන්දං

චීෙවරනඅච්ඡාවදස්සාමී’ති.වසොපිඑෙමාහ– ‘අහම්පිඅයයංඋපනන්දංචීෙවරන

අච්ඡාවදස්සාමී’’’ති.‘‘අත්ථාවුවසො, මංවත උපට්ඨාකා’’ති. 

අථ වඛො ආයස්මා උපනන්වදො සකයපුත්වතො වයන වත පුරිසා 

වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො වත පුරිවස එතදවෙොච – ‘‘සච්චං තර මං

තුම්වහ, ආවුවසො, චීෙවරහිඅච්ඡාවදතුකාමාත්ථා’’ති? ‘‘අපිනයය, එෙංවහොති–

‘අයයං උපනන්දං චීෙවරහි අච්ඡාවදස්සාමා’’’ති. ‘‘සවච වඛො මං තුම්වහ, 

ආවුවසො, චීෙවරහි අච්ඡාවදතුකාමාත්ථ, එෙරූවපන චීෙවරන අච්ඡාවදථ, 

කයාහං වතහි අච්ඡන්වනොපි කරිස්සාමි, යානාහං න පරිභුඤ්ජිස්සාමී’’ති. අථ
වඛොවතපුරිසා උජ්ොයන්තිඛියයන්තිවිපාවචන්ති–‘‘මහිච්ඡාඉවමසමණා
සකයපුත්තියා අසන්තුට්ඨා.නයිවමසුකරාචීෙවරහිඅච්ඡාවදතුං.කථඤ්හිනාම
අවයයො උපනන්වදො අම්වහහි පුබ්වබ අප්පොරිවතො උපසඞ්කමිත්ො චීෙවර
විකප්පං ආපජ්ජිස්සතී’’ති! 

අස්වසොසුං වඛො භික්ඛූ වතසං පුරිසානං උජ්ොයන්තානං ඛියයන්තානං
විපාවචන්තානං.වයවතභික්ඛූඅප්පිච්ඡා…වප.…වතඋජ්ොයන්ති ඛියයන්ති
විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම ආයස්මා උපනන්වදො සකයපුත්වතො පුබ්වබ 

අප්පොරිවතොගහපතිවකඋපසඞ්කමිත්ොචීෙවරවිකප්පංආපජ්ජිස්සතී’’ති!අථ
වඛො වත භික්ඛූ ආයස්මන්තං උපනන්දං සකයපුත්තං අවනකපරියාවයන
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විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං…වප.… ‘‘සච්චං තර ත්ෙං, 

උපනන්ද, පුබ්වබ අප්පොරිවතො ගහපතිවක උපසඞ්කමිත්ො චීෙවර විකප්පං

ආපජ්ජසී’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති.‘‘ඤාතකා වත, උපනන්ද, අඤ්ඤාතකා’’ති? 

‘‘අඤ්ඤාතකා, භගො’’ති. ‘‘අඤ්ඤාතවකො, වමොඝපුරිස, අඤ්ඤාතකානං න

ජානාතිපතිරූපංොඅප්පතිරූපංොසන්තංොඅසන්තංො. තත්ථනාමත්ෙං, 

වමොඝපුරිස, පුබ්වබ අප්පොරිවතො අඤ්ඤාතවක ගහපතිවක උපසඞ්කමිත්ො 

චීෙවර විකප්පං ආපජ්ජිස්සසි! වනතං, වමොඝපුරිස, අප්පසන්නානං ො

පසාදාය…වප.… එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

533. ‘‘භික් ඛුං පකනෙ උද් දිෙ ්ෙ උභි් නං අඤ ්ඤාතොනං ග පතීනං ො 

ග පතානීනං ො පච් කචෙචීෙරකචතාප් නානි උපක් ඛටානි ක ෝ ති – ‘ඉකමහි 

මයං පච් කචෙචීෙරකචතාප් කනහි පච් කචෙචීෙරානි කචතාකප  ො 

ඉ  ථ් නාමං භික් ඛුං චීෙකරහි අච් ඡාකදේ ොමා’ති; තත්ර කච කෙො භික් ඛු පුබ් කබ 

අප් පොරිකතො උපේ ෙමි  ො චීෙකර විෙප් පං ආපජ් කජයය – ‘ොධු ෙත මං 

ආයෙ ්ම් කතො ඉකමහි පච් කචෙචීෙරකචතාප් කනහි එෙරූපං ො එෙරූපං ො 

චීෙරං කචතාකප  ො අච් ඡාකදථ, උකභොෙ ේ තා එකෙනා’ති, ෙල්යාණෙමයතං 

උපාදාය, නිෙ ්ෙග් ගියං පාචි  තිය’’න්ති. 

534. භික් ඛුං පකනෙ උද් දිෙ ්ොති භික්ඛුස්සත්ථාය, භික්ඛුං ආරම්මණං

කරිත්ො, භික්ඛුංඅච්ඡාවදතුකාමා. 

උභි් නන්ති ද්වින්නං. 

අඤ ්ඤාතො නාම මාතිවතො ො පිතිවතො ො යාෙ සත්තමා පිතාමහයුගා
අසම්බද්ධා. 

ග පතී නාමවයවකචිඅගාර අජ්ොෙසන්ති. 

ග පතානිකයො නාමයාකාචිඅගාරං අජ්ොෙසන්ති. 

චීෙරකචතාප් නානි නාම හිරඤ්ඤා ො සුෙණ්ණා ො මුත්තා ො මණී ො
පොළාො ලිකාොපටකාොසුත්තාොකප්පාසා ො. 

ඉකමහි පච් කචෙචීෙරකචතාප් කනහිති පච්චුපට්ඨිවතහි. 

කචතාකප  ොති පරිෙත්වතත්ො. 

අච් ඡාකදේ ොමාතිදස්සාම. 
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තත්ර කච කෙො භික් ඛූතියංභික්ඛුං උද්දිස්සචීෙරවචතාපන්නානිඋපක්ඛටානි
වහොන්තිවසොභික්ඛු. 

පුබ් කබ අප් පොරිකතොතිපුබ්වබඅවුත්වතො වහොති–‘‘කීදිවසනවත, භන්වත, 

චීෙවරනඅත්වථො, කීදිසංවත චීෙරං වචතාවපමා’’ති. 

උපේ ෙමි  ොතිඝරංගන්ත්ොයත්ථ කත්ථචිඋපසඞ්කමිත්ො. 

චීෙකර විෙප් පං ආපජ් කජයයාතිආයතංො වහොතුවිත්ථතංො අප්පිතංො
සණ්හංො. 

ඉකමහි පච් කචෙචීෙරකචතාප් කනහීති පච්චුපට්ඨිවතහි. 

එෙරූපං ො එෙරූපං ොතිආයතංොවිත්ථතං ොඅප්පිතංොසණ්හංො. 

කචතාකප  ොතිපරිෙත්වතත්ො. 

අච් ඡාකදථාතිදජ්වජථ. 

උකභොෙ ේ තා එකෙනාතිද්වෙපිජනා එවකන. 

ෙල්යාණෙමයතං උපාදායාතිසාධත්ථිවකො මහග්ඝත්ථිවකො. 

තස්ස ෙචවනන ආයතං ො විත්ථතං ො අප්පිතං ො සණ්හං ො 

වචතාවපන්ති, පවයොවග දුක්කටං. පටිලාවභන නිස්සග්ගියං වහොති.

නිස්සජ්ජිතබ්බං සඞ්ඝස්සොගණස්සොපුග්ගලස්සො.එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, 

නිස්සජ්ජිතබ්බං…වප.… ඉදං වම, භන්වත, චීෙරං පුබ්වබ අප්පොරිවතො 
අඤ්ඤාතවක ගහපතිවක උපසඞ්කමිත්ො චීෙවර විකප්පං ආපන්නං 
නිස්සග්ගියං. ඉමාහං සඞ්ඝස්ස නිස්සජ්ජාමීති…වප.… දවදයයාති…වප.…
දවදයුන්ති…වප.…ආයස්මවතොදම්මීති. 

535. අඤ්ඤාතවක අඤ්ඤාතකසඤ්ඤී පුබ්වබ අප්පොරිවතො ගහපතිවක 

උපසඞ්කමිත්ො චීෙවර විකප්පං ආපජ්ජති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං.
අඤ්ඤාතවක වෙමතිවකො පුබ්වබ අප්පොරිවතො ගහපතිවක උපසඞ්කමිත්ො

චීෙවර විකප්පං ආපජ්ජති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අඤ්ඤාතවක
ඤාතකසඤ්ඤී පුබ්වබ අප්පොරිවතො ගහපතිවක උපසඞ්කමිත්ො චීෙවර

විකප්පං ආපජ්ජති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. 

ඤාතවකඅඤ්ඤාතකසඤ්ඤී, ආපත්ති දුක්කටස්ස.ඤාතවකවෙමතිවකො, 

ආපත්තිදුක්කටස්ස.ඤාතවකඤාතකසඤ්ඤී, අනාපත්ති. 
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536. අනාපත්ති –ඤාතකානං, පොරිතානං, අඤ්ඤස්සත්ථාය, අත්තවනො

ධවනන, මහග්ඝං වචතාවපතුකාමානං අප්පග්ඝං වචතාවපති, උම්මත්තකස්ස, 

ආදිකම්මිකස්සාති. 

දුතියඋපක්ඛටසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංනෙමං. 

10. රාජසික්ඛාපදං 

537. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවම. වතන වඛො පන සමවයන ආයස්මවතො
උපනන්දස්ස සකයපුත්තස්ස උපට්ඨාවකො මහාමත්වතො ආයස්මවතො
උපනන්දස්ස සකයපුත්තස්ස දූවතන චීෙරවචතාපන්නං පාවහසි – ‘‘ඉමිනා
චීෙරවචතාපන්වනන චීෙරං වචතාවපත්ො අයයං උපනන්දං චීෙවරන
අච්ඡාවදහී’’ති. අථ වඛො වසො දූවතො වයනායස්මා උපනන්වදො සකයපුත්වතො 

වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො ආයස්මන්තං උපනන්දං සකයපුත්තං

එතදවෙොච – ‘‘ඉදං වඛො, භන්වත, ආයස්මන්තං උද්දිස්ස චීෙරවචතාපන්නං
ආභතං.පටිග්ගණ්හාතුආයස්මා චීෙරවචතාපන්න’’න්ති.එෙංවුත්වත ආයස්මා

උපනන්වදො සකයපුත්වතො තං දූතං එතදවෙොච – ‘‘න වඛො මයං, ආවුවසො, 

චීෙරවචතාපන්නංපටිග්ගණ්හාම, චීෙරඤ්චවඛොමයංපටිග්ගණ්හාමකාවලන
කප්පිය’’න්ති. එෙං වුත්වත වසො දූවතො ආයස්මන්තං උපනන්දං සකයපුත්තං

එතදවෙොච–‘‘අත්ථිපනායස්මවතො වකොචිවෙයයාෙච්චකවරො’’ති? වතනවඛො
පන සමවයන අඤ්ඤතවරො උපාසවකො ආරාමං අගමාසි වකනචිවදෙ
කරණීවයන.අථවඛොආයස්මාඋපනන්වදො සකයපුත්වතොතංදූතංඑතදවෙොච–

‘‘එවසො වඛො, ආවුවසො, උපාසවකොභික්ඛූනං වෙයයාෙච්චකවරො’’ති. අථ වඛො
වසො දූවතො තං උපාසකං සඤ්ඤාවපත්ො වයනායස්මා උපනන්වදො 

සකයපුත්වතො වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො ආයස්මන්තං උපනන්දං

සකයපුත්තංඑතදවෙොච–‘‘යංවඛො, භන්වත, ආයස්මාවෙයයාෙච්චකරං නිද්දිසි

සඤ්ඤත්වතො වසො මයා. උපසඞ්කමතු ආයස්මා කාවලන, චීෙවරන තං 
අච්ඡාවදස්සතී’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන වසො මහාමත්වතො ආයස්මවතො උපනන්දස්ස 

සකයපුත්තස්ස සන්තිවක දූතං පාවහසි – ‘‘පරිභුඤ්ජතු අවයයො තං චීෙරං, 
ඉච්ඡාම මයංඅවයයනතංචීෙරංපරිභුත්ත’’න්ති.අථවඛොආයස්මාඋපනන්වදො
සකයපුත්වතොතං උපාසකංනතඤ්චිඅෙචාසි.දුතියම්පිවඛොවසොමහාමත්වතො
ආයස්මවතො උපනන්දස්ස සකයපුත්තස්ස සන්තිවක දූතං පාවහසි –

‘‘පරිභුඤ්ජතු අවයයො තං චීෙරං, ඉච්ඡාම මයං අවයයන තං චීෙරං
පරිභුත්ත’’න්ති.දුතියම්පිවඛොආයස්මාඋපනන්වදො සකයපුත්වතොතංඋපාසකං
නතඤ්චිඅෙචාසි.තතියම්පිවඛොවසොමහාමත්වතොආයස්මවතො උපනන්දස්ස
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සකයපුත්තස්ස සන්තිවක දූතං පාවහසි – ‘‘පරිභුඤ්ජතු අවයයො තං චීෙරං, 
ඉච්ඡාමමයංඅවයයනතංචීෙරංපරිභුත්ත’’න්ති. 

වතනවඛොපනසමවයනවනගමස්සසමවයොවහොති.වනගවමනචකතිකා

කතාවහොති– ‘‘වයොපච්ඡාආගච්ඡතිපඤ්ඤාසංබද්වධො’’ති.අථවඛොආයස්මා

උපනන්වදො සකයපුත්වතො වයන වසො උපාසවකො වතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්ො තං උපාසකං එතදවෙොච – ‘‘අත්වථො වම, ආවුවසො, 

චීෙවරනා’’ති. ‘‘අජ්ජණ්වහො, භන්වත, ආගවමහි, අජ්ජ වනගමස්ස සමවයො.
වනගවමන ච කතිකා කතා වහොති – ‘වයො පච්ඡා ආගච්ඡති පඤ්ඤාසං 

බද්වධො’’’ති.‘‘අජ්වජෙවම, ආවුවසො, චීෙරංවදහී’’තිඔෙට්ටිකායපරාමසි.අථ
වඛොවසො උපාසවකොආයස්මතාඋපනන්වදනසකයපුත්වතනනිප්පීළියමාවනො
ආයස්මවතොඋපනන්දස්ස සකයපුත්තස්සචීෙරංවචතාවපත්ොපච්ඡාඅගමාසි.

මනුස්සා තං උපාසකං එතදවෙොචුං – ‘‘තස්ස ත්ෙං, අවයයො, පච්ඡා ආගවතො, 
පඤ්ඤාසංජීවනොසී’’ති. 

අථ වඛො වසො උපාසවකො වතසං මනුස්සානං එතමත්ථං ආවරොවචසි.
මනුස්සා උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති විපාවචන්ති – ‘‘මහිච්ඡා ඉවම සමණා

සකයපුත්තියා අසන්තුට්ඨා. නයිවමසං සුකරං වෙයයාෙච්චම්පිකාතුං.කථඤ්හි

නාමආයස්මාඋපනන්වදොඋපාසවකන–‘අජ්ජණ්වහො, භන්වත, ආගවමහී’ති 
වුච්චමාවනො නාගවමස්සතී’’ති! අස්වසොසුං වඛො භික්ඛූ වතසං මනුස්සානං
උජ්ොයන්තානං ඛියයන්තානං විපාවචන්තානං. වය වත භික්ඛූ අප්පිච්ඡා…
වත උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම ආයස්මා

උපනන්වදොසකයපුත්වතොඋපාසවකන – ‘අජ්ජණ්වහො, භන්වත, ආගවමහී’ති 
වුච්චමාවනො නාගවමස්සතී’’ති! අථ වඛො වත භික්ඛූ ආයස්මන්තං උපනන්දං
සකයපුත්තං අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං

ආවරොවචසුං…වප.… ‘‘සච්චං තර ත්ෙං, උපනන්ද, උපාසවකන –

‘අජ්ජණ්වහො, භන්වත, ආගවමහී’ති වුච්චමාවනො නාගවමසී’’ති? ‘‘සච්චං, 

භගො’’ති. විගරහි බුද්වධො භගො…වප.… කථඤ්හි නාම ත්ෙං, වමොඝපුරිස, 

උපාසවකන–‘අජ්ජණ්වහො, භන්වත, ආගවමහී’තිවුච්චමාවනො නාගවමස්සසි!

වනතං, වමොඝපුරිස, අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.… එෙඤ්ච පන, 

භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

538. ‘‘භික් ඛුං පකනෙ උද් දිෙ ්ෙ රාජා ො රාජකභොග් කගො ො බ්රා ් මකණො ො 

ග පතිකෙො ො දූකතන චීෙරකචතාප් නං පහිකණයය – ‘ඉමිනා 

චීෙරකචතාප් කනන චීෙරං කචතාකප  ො ඉ  ථ් නාමං භික් ඛුං චීෙකරන 

අච් ඡාකදහී’ති. කෙො කච දූකතො තං භික් ඛුං උපේ ෙමි  ො එෙං ෙකදයය – ‘ඉදං 

කඛො, භ් කත, ආයේ ම් තං උද් දිෙ ්ෙ චීෙරකචතාප් නං ආභතං, පටිග් ගණ්  ාතු 

ආයෙ ්මා චීෙරකචතාප් න’් ති, කතන භික් ඛුනා කෙො දූකතො එෙමේ ෙ ෙචනීකයො 
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– ‘න කඛො මයං, ආවුකෙො, චීෙරකචතාප් නං පටිග් ගණ්  ාම. චීෙරඤ් ච කඛො 

මයං පටිග් ගණ්  ාම, ොකල්න ෙප් පිය’් ති. කෙො කච දූකතො තං භික් ඛුං එෙං 

ෙකදයය – ‘අ  ථි පනායේ මකතො කෙොචි කෙයයාෙච් චෙකරො’ති, චීෙර  ථිකෙන, 

භික් ඛකෙ, භික් ඛුනා කෙයයාෙච් චෙකරො නිද් දිසිතබ් කබො ආරාමිකෙො ො 

උපාෙකෙො ො – ‘එකෙො කඛො, ආවුකෙො, භික් ඛූනං කෙයයාෙච් චෙකරො’ති. කෙො 

කච දූකතො තං කෙයයාෙච් චෙරං ෙඤ ්ඤාකප  ො තං භික් ඛුං උපේ ෙමි  ො එෙං 

ෙකදයය – ‘යං කඛො, භ් කත, ආයෙ ්මා කෙයයාෙච් චෙරං නිද් දිසි ෙඤ් ඤ  කතො 

කෙො මයා, උපේ ෙමතු ආයේ මා ොකල්න, චීෙකරන තං අච් ඡාකදේ ෙතී’ති, 

චීෙර  ථිකෙන, භික් ඛකෙ, භික් ඛුනා කෙයයාෙච් චෙකරො උපේ ෙමි  ො 

ද් ෙ  තික් ඛ  තුං කචොකදතබ් කබො ොකරතබ් කබො – ‘අ  කථො කම, ආවුකෙො, 

චීෙකරනා’ති. ද් ෙ  තික් ඛ  තුං කචොදයමාකනො ොරයමාකනො තං චීෙරං 

අභිනිප්  ාකදයය, ඉච් කචතං කුෙල්ං; කනො කච අභිනිප්  ාකදයය, චතුක් ඛ  තුං 

පඤ ්චක් ඛ  තුං ඡක් ඛ  තුපරමං තුණ් හීභූකතන උද් දිෙ ්ෙ ඨාතබ් බං. චතුක් ඛ  තුං 

පඤ ්චක් ඛ  තුං ඡක් ඛ  තුපරමං තුණ් හීභූකතො උද් දිෙ ්ෙ තිට් ඨමාකනො තං චීෙරං 

අභිනිප්  ාකදයය, ඉච් කචතං කුෙල්ං; තකතො කච උ  තරි ොයමමාකනො තං චීෙර 

අභිනිප්  ාකදයය, නිෙ ්ෙග් ගියං පාචි  තියං. කනො කච අභිනිප්  ාකදයය, යතෙ ්ෙ 

චීෙරකචතාප් නං ආභතං, ත  ථ ොමං ො ග් තබ් බං දූකතො ො පාක තබ් කබො – 

‘යං කඛො තුම් ක  ආයේ ම් කතො භික් ඛුං උද් දිෙ ්ෙ චීෙරකචතාප් නං පහිණි  ථ, 

න තං තේ ෙ භික් ඛුකනො කඤ් චි අ  ථං අනුකභොති, ුවඤ ්ජ් තායෙ ්ම් කතො ෙෙං, 

මා කෙො ෙෙං විනෙ ්ො’ති, අයං ත  ථ ොමීචී’’ති. 

539. භික් ඛුං පකනෙ උද් දිෙ ්ොති භික්ඛුස්සත්ථාය, භික්ඛුං ආරම්මණං

කරිත්ො, භික්ඛුං අච්ඡාවදතුකාවමො. 

රාජා නාමවයොවකොචිරජ්ජංකාවරති. 

රාජකභොග් කගො නාමවයොවකොචිරඤ්වඤො භත්තවෙතනාහාවරො. 

බ්රා ් මකණො නාමජාතියාබ්රාහ්මවණො. 

ග පතිකෙො නාම ඨවපත්ො රාජං රාජවභොග්ගං බ්රාහ්මණං අෙවසවසො
ගහපතිවකොනාම. 

චීෙරකචතාප් නං නාමහිරඤ්ඤංොසුෙණ්ණං ොමුත්තාොමණො. 

ඉමිනා චීෙරකචතාප් කනනාති පච්චුපට්ඨිවතන. 

කචතාකප  ොතිපරිෙත්වතත්ො. 
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අච් ඡාකදහීතිදජ්වජහි. 

වසො වච දූවතො තං භික්ඛුං උපසඞ්කමිත්ො එෙං ෙවදයය – ‘‘ඉදං වඛො, 

භන්වත, ආයස්මන්තං උද්දිස්ස චීෙරවචතාපන්නං ආභතං. පටිග්ගණ්හාතු

ආයස්මා චීෙරවචතාපන්න’’න්ති, වතන භික්ඛුනා වසො දූවතො එෙමස්ස

ෙචනීවයො – ‘‘න වඛො මයං, ආවුවසො, චීෙරවචතාපන්නං පටිග්ගණ්හාම.

චීෙරඤ්චවඛොමයංපටිග්ගණ්හාම, කාවලන කප්පිය’’න්ති.වසොවචදූවතොතං

භික්ඛුං එෙං ෙවදයය – ‘‘අත්ථි පනායස්මවතො වකොචි වෙයයාෙච්චකවරො’’ති? 

චීෙරත්ථිවකන, භික්ඛවෙ, භික්ඛුනා වෙයයාෙච්චකවරො නිද්දිසිතබ්වබො

ආරාමිවකො ො උපාසවකො ො – ‘‘එවසො වඛො, ආවුවසො, භික්ඛූනං

වෙයයාෙච්චකවරො’’ති. න ෙත්තබ්වබො – ‘‘තස්ස වදහීති ො, වසො ො 

නික්ඛිපිස්සති, වසොොපරිෙත්වතස්සති, වසොොවචතාවපස්සතී’’ති. 

වසො වච දූවතො තං වෙයයාෙච්චකරං සඤ්ඤාවපත්ො තං භික්ඛුං

උපසඞ්කමිත්ොඑෙංෙවදයය–‘‘යංවඛො, භන්වත, ආයස්මාවෙයයාෙච්චකරං

නිද්දිසිසඤ්ඤත්වතොවසොමයා.උපසඞ්කමතුආයස්මා කාවලන, චීෙවරනතං

අච්ඡාවදස්සතී’’ති, චීෙරත්ථිවකන, භික්ඛවෙ, භික්ඛුනා වෙයයාෙච්චකවරො

උපසඞ්කමිත්ො ද්ෙත්තික්ඛත්තුං වචොවදතබ්වබො සාවරතබ්වබො – ‘‘අත්වථො

වම, ආවුවසො, චීෙවරනා’’ති. න ෙත්තබ්වබො – ‘‘වදහි වම චීෙරං, ආහර වම

චීෙරං, පරිෙත්වතහි වම චීෙරං, වචතාවපහි වම චීෙර’’න්ති. දුතියම්පි

ෙත්තබ්වබො. තතියම්පි ෙත්තබ්වබො. සවච අභිනිප් ාවදති, ඉච්වචතං කුසලං; 

වනොවචඅභිනිප් ාවදති, තත්ථ ගන්ත්ොතුණ්හීභූවතනඋද්දිස්සඨාතබ්බං.න
ආසවන නිසීදිතබ්බං. න ආමිසං පටිග්ගවහතබ්බං. න ධම්වමො භාසිතබ්වබො.

‘‘තංකාරණාආගවතොසී’’තිපුච්ඡියමාවනො ‘‘ජානාහි, ආවුවසො’’තිෙත්තබ්වබො.

සවචආසවනොනිසීදති, ආමිසං ොපටිග්ගණ්හාති, ධම්මංොභාසති, ඨානං
භඤ්ජති. දුතියම්පි ඨාතබ්බං. තතියම්පි ඨාතබ්බං. චතුක්ඛත්තුං වචොවදත්ො
චතුක්ඛත්තුං ඨාතබ්බං. පඤ්චක්ඛතුං වචොවදත්ො ද්වික්ඛත්තුං ඨාතබ්බං.
ඡක්ඛත්තුංවචොවදත්ොනඨාතබ්බං.තවතොවචඋත්තරි ොයමමාවනොතංචීෙරං

අභිනිප් ාවදති, පවයොවග දුක්කටං. පටිලාවභන නිස්සග්ගියං වහොති. 

නිස්සජ්ජිතබ්බංසඞ්ඝස්සොගණස්සොපුග්ගලස්සො.එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, 

නිස්සජ්ජිතබ්බං…වප.… ඉදං වම, භන්වත, චීෙරං අතිවරකතික්ඛත්තුං
වචොදනාය අතිවරකඡක්ඛත්තුං ඨාවනන අභිනිප් ාදිතං නිස්සග්ගියං. ඉමාහං
සඞ්ඝස්ස නිස්සජ්ජාමීති…වප.… දවදයයාති…වප.… දවදයුන්ති…වප.…
ආයස්මවතො දම්මීති. 

වනො වච අභිනිප් ාවදයය, යතස්ස චීෙරවචතාපන්නංආභතංතත්ථසාමං 
ො ගන්තබ්බං දූවතො ො පාවහතබ්වබො – ‘‘යං වඛො තුම්වහ ආයස්මන්වතො
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භික්ඛුං උද්දිස්ස චීෙරවචතාපන්නං පහිණත්ථනතං තස්ස භික්ඛුවනොතඤ්චි

අත්ථංඅනුවභොති. යුඤ්ජන්තායස්මන්වතොසකං, මාවෙොසකංවිනස්සා’’ති. 

අයං ත  ථ ොමීචීතිඅයංතත්ථ අනුධම්මතා. 

540. අතිවරකතික්ඛත්තුං වචොදනාය අතිවරකඡක්ඛත්තුං ඨාවනන 

අතිවරකසඤ්ඤී අභිනිප් ාවදති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අතිවරකතික්ඛත්තුං 

වචොදනාය අතිවරකඡක්ඛත්තුං ඨාවනන වෙමතිවකො අභිනිප් ාවදති, 
නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අතිවරකතික්ඛත්තුං වචොදනාය අතිවරකඡක්ඛත්තුං

ඨාවනන ඌනකසඤ්ඤීඅභිනිප් ාවදති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

ඌනකතික්ඛත්තුං වචොදනායඌනකඡක්ඛත්තුං ඨාවනනඅතිවරකසඤ්ඤී, 

ආපත්ති දුක්කටස්ස.ඌනකතික්ඛත්තුංවචොදනායඌනකඡක්ඛත්තුං ඨාවනන

වෙමතිවකො, ආපත්ති දුක්කටස්ස. ඌනකතික්ඛත්තුං වචොදනාය
ඌනකඡක්ඛත්තුංඨාවනන ඌනකසඤ්ඤීඅනාපත්ති. 

541. අනාපත්ති – තික්ඛත්තුං වචොදනාය, ඡක්ඛත්තුං ඨාවනන, 

ඌනකතික්ඛත්තුං වචොදනාය, ඌනකඡක්ඛත්තුං ඨාවනන, අවචොදියමාවනො

වදති, සාමිකා වචොවදත්ොවදන්ති, උම්මත්තකස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

රාජසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංදසමං. 

කථිනෙග්වගොපඨවමො. 

තස්සුද්දානං– 

උබ්භතංකථිනංතීණ, වධොෙනඤ්චපටිග්ගවහො; 

අඤ්ඤාතකානිතීවණෙ, උභින්නංදූතවකනචාති. 

2. කෙොසියෙග් කගො 

1. වකොසියසික්ඛාපදං 

542. වතන සමවයනබුද්වධොභගොආළවියංවිහරතිඅග්ගාළවෙවචතිවය.
වතනවඛොපන සමවයනඡබ්බග්ගියාභික්ඛූවකොසියකාරවකඋපසඞ්කමිත්ො

එෙං ෙදන්ති – ‘‘බහූ, ආවුවසො, වකොසකාරවක පචථ, අම්හාකම්පි දස්සථ, 
මයම්පි ඉච්ඡාම වකොසියමිස්සකං සන්ථතං කාතු’’න්ති. වත උජ්ොයන්ති
ඛියයන්ති විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම සමණා සකයපුත්තියා අම්වහ

උපසඞ්කමිත්ො එෙං ෙක්ඛන්ති – ‘බහූ, ආවුවසො, වකොසකාරවක පචථ, 
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අම්හාකම්පි දස්සථ, මයම්පි ඉච්ඡාම වකොසියමිස්සකං සන්ථතං කාතු’න්ති! 

අම්හාකම්පි අලාභා, අම්හාකම්පි දුල්ලද්ධං, වය මයං ආජීෙස්ස වහතු
පුත්තදාරස්ස කාරණාබහූඛුද්දවකපාවණසඞ්ඝාතංආපාවදමා’’ති.අස්වසොසුං
වඛොභික්ඛූවතසං මනුස්සානංඋජ්ොයන්තානංඛියයන්තානංවිපාවචන්තානං.
වය වතභික්ඛූ අප්පිච්ඡා…වප.…වතඋජ්ොයන්ති ඛියයන්ති විපාවචන්ති –
‘‘කථඤ්හි නාම ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ වකොසියකාරවක උපසඞ්කමිත්ො එෙං

ෙක්ඛන්ති– ‘බහූ, ආවුවසො, වකොසකාරවකපචථ, අම්හාකම්පිදස්සථ, මයම්පි
ඉච්ඡාම වකොසියමිස්සකං සන්ථතං කාතු’’’න්ති! අථ වඛො වත භික්ඛූ
ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං

ආවරොවචසුං…වප.… ‘‘සච්චං තර තුම්වහ, භික්ඛවෙ, වකොසියකාරවක

උපසඞ්කමිත්ොඑෙංෙවදථ–‘බහූ, ආවුවසො, වකොසකාරවකපචථ, අම්හාකම්පි

දස්සථ, මයම්පි ඉච්ඡාම වකොසියමිස්සකං සන්ථතං කාතු’’’න්ති? ‘‘සච්චං, 

භගො’’ති.විගරහිබුද්වධොභගො…වප.… කථඤ්හිනාමතුම්වහ, වමොඝපුරිසා, 

වකොසියකාරවකඋපසඞ්කමිත්ොඑෙංෙක්ඛථ–බහූ, ආවුවසො, වකොසකාරවක

පචථ, අම්හාකම්පිදස්සථ, මයම්පිඉච්ඡාමවකොසියමිස්සකංසන්ථතං කාතුන්ති.

වනතං, වමොඝපුරිසා, අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.… එෙඤ්ච පන, 

භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

543. ‘‘කයො පන භික් ඛු කෙොසියමිේ ෙෙං ේ ථතං ොරාකපයය, 

නිෙ ්ෙග් ගියං පාචි  තිය’’න්ති. 

544. කයො පනාති වයො යාදිවසො…වප.… භික් ඛූති…වප.… අයං ඉමස්මිං
අත්වථඅධප්වපවතොභික්ඛූති. 

ේ ථතං නාමසන්ථරිත්ොකතංවහොති අොයිමං. 

ොරාකපයයාතිඑවකනපිවකොසියංසුනා මිස්සිත්ොකවරොතිොකාරාවපති

ො, පවයොවග දුක්කටං. පටිලාවභන නිස්සග්ගියං වහොති. නිස්සජ්ජිතබ්බං

සඞ්ඝස්ස ො ගණස්ස ො පුග්ගලස්ස ො. එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, 

නිස්සජ්ජිතබ්බ…වප.… ඉදං වම, භන්වත, වකොසියමිස්සකං සන්ථතං
කාරාපිතං නිස්සග්ගියං. ඉමාහං සඞ්ඝස්ස නිස්සජ්ජාමීති…වප.…
දවදයයාති…වප.… දවදයුන්ති…වප.…ආයස්මවතොදම්මීති. 

545. අත්තනා විප්පකතං අත්තනා පරිවයොසාවපති, නිස්සග්ගියං

පාචිත්තියං. අත්තනා විප්පකතං පවරහි පරිවයොසාවපති, නිස්සග්ගියං

පාචිත්තියං. පවරහි විප්පකතං අත්තනා පරිවයොසාවපති, නිස්සග්ගියං 

පාචිත්තියං.පවරහිවිප්පකතංපවරහිපරිවයොසාවපති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 
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අඤ්ඤස්සත්ථාය කවරොති ො කාරාවපති ො, ආපත්ති දුක්කටස්ස. 

අඤ්වඤනකතංපටිලභිත්ොපරිභුඤ්ජති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

546. අනාපත්ති විතානං ො භූමත්ථරණං ො සාණපාකාරං ො භිසිං ො

බිබ්වබොහනංොකවරොති, උම්මත්තකස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

වකොසියසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංපඨමං. 

2. සුද්ධකාළකසික්ඛාපදං 

547. වතන සමවයන බුද්වධො භගො වෙසාලියං විහරති මහාෙවන
කූටාගාරසාලායං.වතනවඛොපනසමවයනඡබ්බග්ගියා භික්ඛූසුද්ධකාළකානං
එළකවලොමානං සන්ථතං කාරාවපන්ති. මනුස්සා විහාරචාරිකං ආහිණ්ඩන්තා
පස්සිත්ො උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම සමණා

සකයපුත්තියා සුද්ධකාළකානං එළකවලොමානං සන්ථතං කාරාවපස්සන්ති, 

වසයයථාපි ගිහීකාමවභොගිවනො’’ති!අස්වසොසුංවඛොභික්ඛූවතසංමනුස්සානං
උජ්ොයන්තානං ඛියයන්තානං විපාවචන්තානං. වය වත භික්ඛූ
අප්පිච්ඡා…වප.…වතඋජ්ොයන්ති ඛියයන්තිවිපාවචන්ති– ‘‘කථඤ්හිනාම
ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ සුද්ධකාළකානං එළකවලොමානං සන්ථතං
කාරාවපස්සන්තී’’ති! අථ වඛො වත භික්ඛූ ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ 
අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං…වප.…

‘‘සච්චං තර තුම්වහ, භික්ඛවෙ, සුද්ධකාළකානං එළකවලොමානං සන්ථතං

කාරාවපථා’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහිබුද්වධොභගො…වප.…කථඤ්හි

නාම තුම්වහ, වමොඝපුරිසා, සුද්ධකාළකානං එළකවලොමානං සන්ථතං

කාරාවපස්සථ! වනතං, වමොඝපුරිසා, අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.…

එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

548. ‘‘කයො පන භික් ඛු සුද් ධොළොනං එළෙකල්ොමානං ේ ථතං 

ොරාකපයය, නිෙ ්ෙග් ගියං පාචි  තිය’’න්ති. 

549. කයො පනාති වයො යාදිවසො…වප.… භික් ඛූති…වප.… අයං ඉමස්මිං 
අත්වථ අධප්වපවතොභික්ඛූති. 

ොළෙං නාමද්වෙකාළකානි–ජාතියාකාළකං ොරජනකාළකංො. 

ේ ථතං නාමසන්ථරිත්ොකතංවහොති අොයිමං. 

ොරාකපයයාති කවරොති ොකාරාවපතිො, පවයොවගදුක්කටං.පටිලාවභන
නිස්සග්ගියං වහොති.නිස්සජ්ජිතබ්බං සඞ්ඝස්ස ො ගණස්ස ො පුග්ගලස්ස ො.
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එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, නිස්සජ්ජිතබ්බං …වප.… ඉදං වම, භන්වත, 
සුද්ධකාළකානං එළකවලොමානං සන්ථතං කාරාපිතං නිස්සග්ගියං. ඉමාහං
සඞ්ඝස්ස නිස්සජ්ජාමීති…වප.… දවදයයාති…වප.… දවදයුන්ති…වප.…
ආයස්මවතොදම්මීති. 

550. අත්තනා විප්පකතං අත්තනා පරිවයොසාවපති, නිස්සග්ගියං 

පාචිත්තියං. අත්තනා විප්පකතං පවරහි පරිවයොසාවපති, නිස්සග්ගියං

පාචිත්තියං. පවරහි විප්පකතං අත්තනා පරිවයොසාවපති, නිස්සග්ගියං

පාචිත්තියං.පවරහිවිප්පකතං පවරහිපරිවයොසාවපති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

අඤ්ඤස්සත්ථාය කවරොති ො කාරාවපති ො, ආපත්ති දුක්කටස්ස. 

අඤ්වඤනකතංපටිලභිත්ොපරිභුඤ්ජති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

551. අනාපත්ති විතානං ො භූමත්ථරණං ො සාණපාකාරං ො භිසිං ො

බිබ්වබොහනංොකවරොති, උම්මත්තකස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

සුද්ධකාළකසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංදුතියං. 

3. ද්වෙභාගසික්ඛාපදං 

552. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවම. වතන වඛො පන සමවයන ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ – 

‘‘භගෙතා පටික්ඛිත්තං සුද්ධකාළකානං එළකවලොමානං සන්ථතං

කාරාවපතු’’න්ති, වත වථොකංවයෙ ඔදාතං අන්වත ආදියිත්ො තවථෙ
සුද්ධකාළකානං එළකවලොමානං සන්ථතං කාරාවපන්ති. වය වත භික්ඛූ

අප්පිච්ඡා… වත උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම
ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ වථොකංවයෙ ඔදාතං අන්වත ආදියිත්ො තවථෙ 

සුද්ධකාළකානංඑළකවලොමානංසන්ථතංකාරාවපස්සන්තී’’ති! අථවඛොවත
භික්ඛූ ඡබ්බග්ගිවයභික්ඛූඅවනකපරියාවයනවිගරහිත්ොභගෙවතොඑතමත්ථං

ආවරොවචසුං…වප.… ‘‘සච්චං තර තුම්වහ, භික්ඛවෙ, වථොකංවයෙ ඔදාතං
අන්වත ආදියිත්ො තවථෙ සුද්ධකාළකානං එළකවලොමානං සන්ථතං

කාරාවපථා’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහිබුද්වධො භගො…වප.…කථඤ්හි 

නාම තුම්වහ, වමොඝපුරිසා, වථොකංවයෙ ඔදාතං අන්වත ආදියිත්ො තවථෙ

සුද්ධකාළකානංඑළකවලොමානංසන්ථතං කාරාවපස්සථ!වනතං, වමොඝපුරිසා, 

අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.… එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, ඉමං සික්ඛාපදං
උද්දිවසයයාථ– 

553. ‘‘නෙං පන භික් ඛුනා ේ ථතං ොරයමාකනන ද් කෙ භාගා 

සුද් ධොළොනං එළෙකල්ොමානං ආදාතබ් බා තතියං ඔදාතානං චතු  ථං 
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කගොචරියානං. අනාදා කච භික් ඛු ද් කෙ භාකග සුද් ධොළොනං එළෙකල්ොමානං 

තතියං ඔදාතානං චතු  ථං කගොචරියානං නෙං ේ ථතං ොරාකපයය, 

නිෙ ්ෙග් ගියං පාචි  තිය’’න්ති. 

554. නෙං නාමකරණංඋපාදාය වුච්චති. 

ේ ථතං නාමසන්ථරිත්ොකතංවහොති අොයිමං. 

ොරයමාකනනාතිකවරොන්වතොොකාරාවපන්වතො ො. 

ද් කෙ භාගා සුද් ධොළොනං එළෙකල්ොමානං ආදාතබ් බාතිධාරයිත්ොද්වෙ
තුලාආදාතබ්බා. 

තතියං ඔදාතානන්තිතුලංඔදාතානං. 

චතු  ථං කගොචරියානන්තිතුලං වගොචරියානං. 

අනාදා කච භික් ඛු ද් කෙ භාකග සුද් ධොළොනං එළෙකල්ොමානං තතියං 

ඔදාතානං චතු  ථං කගොචරියානන්ති.අනාදියිත්ොද්වෙතුවලසුද්ධකාළකානං
එළකවලොමානංතුලං ඔදාතානංතුලංවගොචරියානංනෙංසන්ථතංකවරොතිො

කාරාවපති ො පවයොවග දුක්කටං, පටිලාවභන නිස්සග්ගියං වහොති.

නිස්සජ්ජිතබ්බංසඞ්ඝස්සොගණස්සොපුග්ගලස්සො. එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, 

නිස්සජ්ජිතබ්බං…වප.…ඉදංවම, භන්වත, සන්ථතංඅනාදියිත්ො ද්වෙතුවල
සුද්ධකාළකානංඑළකවලොමානංතුලංඔදාතානංතුලංවගොචරියානංකාරාපිතං 
නිස්සග්ගියං. ඉමාහං සඞ්ඝස්ස නිස්සජ්ජාමීති…වප.… දවදයයාති…වප.… 

දවදයුන්ති…වප.…ආයස්මවතොදම්මීති. 

555. අත්තනා විප්පකතං අත්තනා පරිවයොසාවපති, නිස්සග්ගියං

පාචිත්තියං. අත්තනා විප්පකතං පවරහි පරිවයොසාවපති, නිස්සග්ගියං

පාචිත්තියං. පවරහි විප්පකතං අත්තනා පරිවයොසාවපති, නිස්සග්ගියං 

පාචිත්තියං. පවරහිවිප්පකතංපවරහිපරිවයොසාවපති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

අඤ්ඤස්සත්ථාය කවරොති ො කාරාවපති ො, ආපත්ති දුක්කටස්ස.

අඤ්වඤනකතංපටිලභිත්ොපරිභුඤ්ජති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. 

556. අනාපත්ති තුලං ඔදාතානං තුලං වගොචරියානං ආදියිත්ො කවරොති, 

බහුතරංඔදාතානංබහුතරංවගොචරියානංආදියිත්ොකවරොති, සුද්ධංඔදාතානං

සුද්ධං වගොචරියානං ආදියිත්ො කවරොති, විතානං ො භූමත්ථරණං ො
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සාණපාකාරං ො භිසිං ො බිබ්වබොහනං ො කවරොති, උම්මත්තකස්ස, 
ආදිකම්මිකස්සාති. 

ද්වෙභාගසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංතතියං. 

4. ඡබ්බස්සසික්ඛාපදං 

557. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවම. වතන වඛො පන සමවයන භික්ඛූ අනුෙස්සං
සන්ථතං කාරාවපන්ති. වත යාචනබහුලා විඤ්ඤත්තිබහුලා විහරන්ති –
‘‘එළකවලොමානි වදථ. එළකවලොවමහි අත්වථො’’ති. මනුස්සා උජ්ොයන්ති
ඛියයන්ති විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම සමණා සකයපුත්තියා අනුෙස්සං

සන්ථතං කාරාවපස්සන්ති, යාචනබහුලා විඤ්ඤත්තිබහුලා විහරිස්සන්ති –

‘එළකවලොමානි වදථ, එළකවලොවමහි අත්වථො’’’ති! අම්හාකං පන සතං

කතානි සන්ථතානි පඤ්චපි ඡපි ෙස්සානි වහොන්ති, වයසං වනො දාරකා 
උහදන්තිපි උම්මිහන්තිපි උන්දූවරහිපි ඛජ්ජන්ති. ඉවම පන සමණා

සකයපුත්තියා අනුෙස්සංසන්ථතංකාරාවපන්ති, යාචනබහුලාවිඤ්ඤත්තිබහුලා

විහරන්ති– ‘‘එළකවලොමානිවදථ, එළකවලොවමහිඅත්වථො’’ති! 

අස්වසොසුං වඛො භික්ඛූ වතසං මනුස්සානං උජ්ොයන්තානං ඛියයන්තානං
විපාවචන්තානං.වයවතභික්ඛූ අප්පිච්ඡා…වප.… වතඋජ්ොයන්තිඛියයන්ති

විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම භික්ඛූ අනුෙස්සං සන්ථතං කාරාවපස්සන්ති, 

යාචනබහුලා විඤ්ඤත්තිබහුලා විහරිස්සන්ති – ‘එළකවලොමානි වදථ, 
එළකවලොවමහි අත්වථො’’’ති! අථ වඛො වත භික්ඛූ වත අවනකපරියාවයන

විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථංආවරොවචසුං…වප.…සච්චං තර, භික්ඛවෙ, 

භික්ඛූ අනුෙස්සං සන්ථතං කාරාවපන්ති, යාචනබහුලා විඤ්ඤත්තිබහුලා

විහරන්ති – ‘එළකවලොමානි වදථ, එළකවලොවමහි අත්වථො’ති? ‘‘සච්චං, 

භගො’’ති. විගරහි බුද්වධො භගො…වප.… කථඤ්හි නාම වත, භික්ඛවෙ, 

වමොඝපුරිසා අනුෙස්සං සන්ථතං කාරාවපස්සන්ති, යාචනබහුලා

විඤ්ඤත්තිබහුලා විහරිස්සන්ති – ‘එළකවලොමානි වදථ, එළකවලොවමහි

අත්වථො’ති! වනතං, භික්ඛවෙ, අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.… එෙඤ්ච 

පන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

558. ‘‘නෙං පන භික් ඛුනා ේ ථතං ොරාකප  ො ඡබ් බෙ ්ොනි 

ධාකරතබ් බං. ඔකරන කච ඡ් නං ෙේ ොනං තං ේ ථතං විේ ෙජ් කජ  ො ො 

අවිේ ෙජ් කජ  ො ො අඤ් ඤං නෙං ේ ථතං ොරාකපයය, නිෙ ්ෙග් ගියං 

පාචි  තිය’’න්ති. 

එෙඤ්චිදංභගෙතාභික්ඛූනංසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තංවහොති. 
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559. වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතවරොභික්ඛුවකොසම්බියංගිලාවනො 

වහොති. ඤාතකා තස්ස භික්ඛුවනො සන්තිවක දූතං පාවහසුං – ‘‘ආගච්ඡතු, 

භදන්වතො මයං උපට්ඨහිස්සාමා’’ති. භික්ඛූපි එෙමාහංසු – ‘‘ගච්ඡාවුවසො, 

ඤාතකා තං උපට්ඨහිස්සන්තී’’ති. වසො එෙමාහ – ‘‘භගෙතා, ආවුවසො, 
සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං – ‘නෙං පන භික්ඛුනා සන්ථතං කාරාවපත්ො

ඡබ්බස්සානි ධාවරතබ්බ’න්ති. අහඤ්චම්හි ගිලාවනො, න සක්වකොමි සන්ථතං
ආදාය පක්කමිතුං. මය්හඤ්ච විනා සන්ථතා න  ාසු වහොති. නාහං
ගමිස්සාමී’’ති. භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං. අථ වඛො භගො එතස්මිං
නිදාවන එතස්මිං පකරවණ ධම්මිං කථං කත්ො භික්ඛූ ආමන්වතසි –

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛවෙ, ගිලානස්සභික්ඛුවනොසන්ථතසම්මුතිං දාතුං. එෙඤ්ච

පන, භික්ඛවෙ, දාතබ්බා. වතන ගිලාවනන භික්ඛුනා සඞ්ඝං උපසඞ්කමිත්ො
එකංසං උත්තරාසඞ්ගංකරිත්ොවුඩ්ොනංභික්ඛූනංපාවදෙන්දිත්ොඋක්කුටිකං 

නිසීදිත්ො අඤ්ජලිං පග්ගවහත්ො එෙමස්ස ෙචනීවයො – ‘අහං, භන්වත, 

ගිලාවනො.න සක්වකොමිසන්ථතංආදායපක්කමිතුං. වසොහං, භන්වත, සඞ්ඝං
සන්ථතසම්මුතිං යාචාමී’ති. දුතියම්පි යාචිතබ්බා. තතියම්පි යාචිතබ්බා.
බයත්වතනභික්ඛුනා පටිබවලනසඞ්වඝොඤාවපතබ්වබො– 

560. ‘‘සුණාතු වම, භන්වත, සඞ්වඝො.අයං ඉත්ථන්නාවමොභික්ඛුගිලාවනො.
නසක්වකොතිසන්ථතංආදායපක්කමිතුං.වසොසඞ්ඝං සන්ථතසම්මුතිංයාචති.

යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්වඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුවනො
සන්ථතසම්මුතිංදවදයය.එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු වම, භන්වත, සඞ්වඝො. අයංඉත්ථන්නාවමොභික්ඛුගිලාවනො.න
සක්වකොති සන්ථතං ආදාය පක්කමිතුං. වසො සඞ්ඝං සන්ථතසම්මුතිං යාචති.
සඞ්වඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුවනො සන්ථතසම්මුතිං වදති. යස්සායස්මවතො

ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුවනො සන්ථතසම්මුතියා දානං, වසො තුණ්හස්ස; 

යස්සනක්ඛමති, වසොභාවසයය. 

‘‘දින්නා සඞ්වඝන ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුවනො සන්ථතසම්මුති. ඛමති

සඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එෙවමතංධාරයාමී’’ති. 

එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

561. ‘‘නෙං පන භික් ඛුනා ේ ථතං ොරාකප  ො ඡබ් බෙ ්ොනි 

ධාකරතබ් බං. ඔකරන කච ඡ් නං ෙේ ොනං තං ේ ථතං විේ ෙජ් කජ  ො ො 

අවිේ ෙජ් කජ  ො ො අඤ් ඤං නෙං ේ ථතං ොරාකපයය, අඤ ්ඤත්ර 

භික් ඛුෙම් මුතියා, නිේ ෙග් ගියං පාචි  තිය’’න්ති. 
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562. නෙං නාමකරණංඋපාදාය වුච්චති. 

ේ ථතං නාමසන්ථරිත්ොකතංවහොති අොයිමං. 

ොරාකප  ොතිකරිත්ොොකාරාවපත්ො ො. 

ඡබ් බෙ ්ොනි ධාකරතබ් බන්ති ඡබ්බස්සපරමතාධාවරතබ්බං. 

ඔකරන කච ඡ් නං ෙේ ොනන්ති ඌනකඡබ්බස්සානි. 

තං ේ ථතං විෙ ්ෙජ් කජ  ොතිඅඤ්වඤසං දත්ො. 

අවිේ ෙජ් කජ  ොති නකස්සචිදත්ො. 

අඤ ්ඤත්ර භික් ඛුෙම් මුතියාතිඨවපත්ො භික්ඛුසම්මුතිංඅඤ්ඤංනෙංසන්ථතං

කවරොතිොකාරාවපතිො, පවයොවගදුක්කටං. පටිලාවභනනිස්සග්ගියංවහොති.

නිස්සජ්ජිතබ්බංසඞ්ඝස්සොගණස්සො පුග්ගලස්සො.එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, 

නිස්සජ්ජිතබ්බං…වප.… ඉදං වම, භන්වත, සන්ථතං ඌනකඡබ්බස්සානි

කාරාපිතං, අඤ්ඤත්ර භික්ඛුසම්මුතියා, නිස්සග්ගියං. ඉමාහං සඞ්ඝස්ස
නිස්සජ්ජාමීති…වප.… දවදයයාති…වප.… දවදයුන්ති…වප.… ආයස්මවතො 
දම්මීති. 

563. අත්තනා විප්පකතං අත්තනා පරිවයොසාවපති, නිස්සග්ගියං 

පාචිත්තියං. අත්තනා විප්පකතං පවරහි පරිවයොසාවපති, නිස්සග්ගියං

පාචිත්තියං. පවරහි විප්පකතං අත්තනා පරිවයොසාවපති, නිස්සග්ගියං 

පාචිත්තියං.පවරහිවිප්පකතංපවරහිපරිවයොසාවපති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

564. අනාපත්ති ඡබ්බස්සානි කවරොති, අතිවරකඡබ්බස්සානි කවරොති, 

අඤ්ඤස්සත්ථාය කවරොති ො කාරාවපති ො, අඤ්වඤන කතං පටිලභිත්ො 

පරිභුඤ්ජති, විතානංොභූමත්ථරණංොසාණපාකාරංොභිසිංො බිබ්වබොහනං

ොකවරොති, භික්ඛුසම්මුතියා, උම්මත්තකස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

ඡබ්බස්සසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංචතුත්ථං. 

5. නිසීදනසන්ථතසික්ඛාපදං 

565. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන

අනාථපිණ්ඩිකස්සආරාවම.අථවඛොභගොභික්ඛූ ආමන්වතසි–‘‘ඉච්ඡාමහං, 

භික්ඛවෙ, වතමාසංපටිසල්ලීයිතුං.නම්හිවකනචි උපසඞ්කමිතබ්වබො, අඤ්ඤත්ර

එවකන පිණ්ඩපාතනීහාරවකනා’’ති. ‘‘එෙං, භන්වත,’’ති වඛො වත භික්ඛූ



විනයපිටකෙ  පාරාජිෙපාළි   නිේ ෙග් ගියෙණ් ඩං 
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භගෙවතො පටිස්සුණත්ො නාස්සුධ වකොචි භගෙන්තං උපසඞ්කමති, අඤ්ඤත්ර
එවකන පිණ්ඩපාතනීහාරවකන.වතනවඛොපනසමවයනසාෙත්ථියාසඞ්වඝන

කතිකාකතාවහොති– ‘‘ඉච්ඡතාවුවසො, භගොවතමාසංපටිසල්ලීයිතුං.නභගො

වකනචි උපසඞ්කමිතබ්වබො, අඤ්ඤත්ර එවකන පිණ්ඩපාතනීහාරවකන. වයො
භගෙන්තං උපසඞ්කමති වසො පාචිත්තියං වදසාවපතබ්වබො’’ති. අථ වඛො

ආයස්මාඋපවසවනොෙඞ්ගන්තපුත්වතො, සපරිවසොවයන භගොවතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්ො භගෙන්තං අභිොවදත්ො එකමන්තං නිසීදි. ආචිණ්ණං වඛො
පවනතංබුද්ධානංභගෙන්තානංආගන්තුවකහිභික්ඛූහිසද්ධං පටිසම්වමොදිතුං.
අථවඛොභගොආයස්මන්තංඋපවසනංෙඞ්ගන්තපුත්තංඑතදවෙොච– ‘‘කච්චි 

වෙො, උපවසන, ඛමනීයංකච්චියාපනීයං, කච්චිත්ථඅප්පතලමවථනඅද්ධානං

ආගතා’’ති? ‘‘ඛමනීයං, භගො, යාපනීයං, භගො. අප්පතලමවථන ච මයං, 

භන්වත, අද්ධානංආගතා’’ති. 

වතන වඛො පන සමවයන ආයස්මවතො උපවසනස්ස ෙඞ්ගන්තපුත්තස්ස 
සද්ධවිහාරිවකොභික්ඛුභගෙවතොඅවිදූවරනිසින්වනොවහොති.අථවඛොභගො තං

භික්ඛුං එතදවෙොච – ‘‘මනාපානි වත, භික්ඛු, පංසුකූලානී’’ති? ‘‘න වඛො වම, 

භන්වත, මනාපානි පංසුකූලානී’’ති. ‘‘තස්ස පන ත්ෙං, භික්ඛු, 

පංසුකූලිවකො’’ති? ‘‘උපජ්ොවයො වම, භන්වත, පංසුකූලිවකො. එෙං අහම්පි
පංසුකූලිවකො’’ති. අථ වඛො භගො ආයස්මන්තං උපවසනං ෙඞ්ගන්තපුත්තං

එතදවෙොච–‘‘පාසාදිකාවඛොතයායං, උපවසන, පරිසා.කථංත්ෙං, උපවසන, 

පරිසංවිවනසී’’ති? ‘‘වයොමං, භන්වත, උපසම්පදං යාචතිතමහං [තාහං(ක.)] 

එෙංෙදාමි–‘අහංවඛො, ආවුවසො, ආරඤ්ඤිවකොපිණ්ඩපාතිවකොපංසුකූලිවකො.

සවචත්ෙම්පිආරඤ්ඤිවකොභවිස්සසි පිණ්ඩපාතිවකොපංසුකූලිවකො, එොහංතං

උපසම්පාවදස්සාමී’ති. සවච වම පටිස්සුණාති උපසම්පාවදමි, වනො වච වම

පටිස්සුණාතිනඋපසම්පාවදමි. වයො මං නිස්සයං යාචතිතමහං [තාහං (ක.)] 

එෙංෙදාමි–‘අහංවඛො, ආවුවසො, ආරඤ්ඤිවකොපිණ්ඩපාතිවකොපංසුකූලිවකො.

සවචත්ෙම්පිආරඤ්ඤිවකොභවිස්සසි පිණ්ඩපාතිවකොපංසුකූලිවකො, එොහංවත

නිස්සයං දස්සාමී’ති. සවච වම පටිස්සුණාති නිස්සයං වදමි, වනො වච වම

පටිස්සුණාතිනනිස්සයංවදමි.එෙංවඛොඅහං, භන්වත, පරිසං විවනමී’’ති. 

‘‘සාධුසාධු, උපවසන.සාධුවඛොත්ෙං, උපවසන, පරිසංවිවනසි. ජානාසි

පන ත්ෙං, උපවසන, සාෙත්ථියා සඞ්ඝස්ස කතික’’න්ති? ‘‘න වඛො අහං, 

භන්වත, ජානාමි සාෙත්ථියා සඞ්ඝස්ස කතික’’න්ති. ‘‘සාෙත්ථියා වඛො, 

උපවසන, සඞ්වඝන කතිකා කතා – ‘ඉච්ඡතාවුවසො, භගො වතමාසං

පටිසල්ලීයිතුං. න භගො වකනචි උපසඞ්කමිතබ්වබො, අඤ්ඤත්ර එවකන
පිණ්ඩපාතනීහාරවකන. වයො භගෙන්තං උපසඞ්කමති වසො පාචිත්තියං

වදසාවපතබ්වබො’ති. ‘‘පඤ්ඤායිස්සති, භන්වත, සාෙත්ථියා සඞ්වඝො සකාය 



විනයපිටකෙ  පාරාජිෙපාළි   නිේ ෙග් ගියෙණ් ඩං 
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පටුන 

කතිකාය, න මයං අපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤවපස්සාම පඤ්ඤත්තං ො න

සමුච්ඡින්දිස්සාම, යථාපඤ්ඤත්වතසු සික්ඛාපවදසු සමාදාය ෙත්තිස්සාමා’’ති.

‘‘සාධු සාධු, උපවසන, අපඤ්ඤත්තංන පඤ්ඤවපතබ්බං, පඤ්ඤත්තං ොන 

සමුච්ඡින්දිතබ්බං, යථාපඤ්ඤත්වතසු සික්ඛාපවදසු සමාදාය ෙත්තිතබ්බං. 

අනුජානාමි, උපවසන, වයවතභික්ඛූආරඤ්ඤිකා පිණ්ඩපාතිකා පංසුකූලිකා
යථාසුඛංමං දස්සනායඋපසඞ්කමන්තූ’’ති. 

566. වතනවඛොපනසමවයනසම්බහුලාභික්ඛූබහිද්ොරවකොට්ඨවක ඨිතා
වහොන්ති – ‘‘මයං ආයස්මන්තං උපවසනං ෙඞ්ගන්තපුත්තං පාචිත්තියං 

වදසාවපස්සාමා’’ති. අථවඛොආයස්මාඋපවසවනොෙඞ්ගන්තපුත්වතො සපරිවසො
උට්ඨායාසනා භගෙන්තං අභිොවදත්ො පදක්ඛිණංකත්ො පක්කාමි. අථ වඛො
වත භික්ඛූ ආයස්මන්තං උපවසනං ෙඞ්ගන්තපුත්තං එතදවෙොචුං – ‘‘ජානාසි

ත්ෙං, ආවුවසො උපවසන, සාෙත්ථියා සඞ්ඝස්ස කතික’’න්ති. ‘‘භගොපි මං, 

ආවුවසො, එෙමාහ – ‘ජානාසි පන ත්ෙං, උපවසන, සාෙත්ථියා සඞ්ඝස්ස 

කතික’න්ති? නවඛොඅහං, භන්වත, ජානාමිසාෙත්ථියාසඞ්ඝස්සකතික’’න්ති.

‘‘සාෙත්ථියා වඛො, උපවසන, සඞ්වඝන කතිකාකතා – ඉච්ඡතාවුවසො, භගො

වතමාසං පටිසල්ලීයිතුං. න භගො වකනචි උපසඞ්කමිතබ්වබො, අඤ්ඤත්ර
එවකනපිණ්ඩපාතනීහාරවකන.වයොභගෙන්තංඋපසඞ්කමතිවසො පාචිත්තියං

වදසාවපතබ්වබො’’ති. ‘‘පඤ්ඤායිස්සති, භන්වත, සාෙත්ථියා සඞ්වඝො සකාය 

කතිකාය, න මයං අපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤවපස්සාම පඤ්ඤත්තං ො න

සමුච්ඡින්දිස්සාම, යථාපඤ්ඤත්වතසු සික්ඛාපවදසු සමාදාය ෙත්තිස්සාමාති.

අනුඤ්ඤාතාවුවසො, භගෙතා – ‘වය වත භික්ඛූ ආරඤ්ඤිකා පිණ්ඩපාතිකා
පංසුකූලිකායථාසුඛංමංදස්සනාය උපසඞ්කමන්තූ’’’ති. 

අථ වඛො වත භික්ඛූ – ‘‘සච්චං වඛො ආයස්මා උපවසවනො ආහ – ‘න 

අපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤවපතබ්බං, පඤ්ඤත්තං ො න සමුච්ඡින්දිතබ්බං, 
යථාපඤ්ඤත්වතසු සික්ඛාපවදසු සමාදාය ෙත්තිතබ්බ’’’න්ති. අස්වසොසුං වඛො
භික්ඛූ – ‘‘අනුඤ්ඤාතා තර භගෙතා – ‘වය වත භික්ඛූ ආරඤ්ඤිකා
පිණ්ඩපාතිකා පංසුකූලිකා යථාසුඛං මං දස්සනාය උපසඞ්කමන්තූ’’’ති. වත

භගෙන්තං දස්සනං පිවහන්තා [දස්සනාය පිහයමානා (සයා.)] සන්ථතානි
උජ්ඣිත්ො ආරඤ්ඤිකඞ්ගං පිණ්ඩපාතිකඞ්ගං පංසුකූලිකඞ්ගං සමාදියිංසු. අථ
වඛො භගො සම්බහුවලහි භික්ඛූහි සද්ධං වසනාසනචාරිකං ආහිණ්ඩන්වතො
අද්දස සන්ථතානි තහං තහං උජ්ඣිතානි. පස්සිත්ො භික්ඛූ ආමන්වතසි –

‘‘කස්සිමානි, භික්ඛවෙ, සන්ථතානිතහංතහංඋජ්ඣිතානී’’ති? අථ වඛො වත
භික්ඛූ භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං. අථ වඛො භගො එතස්මිං නිදාවන

එතස්මිං පකරවණ ධම්මිං කථං කත්ො භික්ඛූ ආමන්වතසි – ‘‘වතන හි, 

භික්ඛවෙ, භික්ඛූනං සික්ඛාපදං පඤ්ඤවපස්සාමි දස අත්ථෙවස පටිච්ච – 
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සඞ්ඝසුට්ඨුතාය, සඞ්ඝ ාසුතාය,…වප.… එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, ඉමං 
සික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

567. ‘‘නිසීදනේ ථතං පන භික් ඛුනා ොරයමාකනන පුරාණේ ථතෙ ්ෙ 

ොම් තා සුගතවිද  ථි ආදාතබ් බා දුබ් බණ් ණෙරණාය, අනාදා කච භික් ඛු 

පුරාණේ ථතේ ෙ ොම් තා සුගතවිද  ථිං නෙං නිසීදනේ ථතං ොරාකපයය, 

නිෙ ්ෙග් ගියං පාචි  තිය’’න්ති. 

568. නිසීදනං නාමසදසංවුච්චති. 

ේ ථතං නාමසන්ථරිත්ොකතංවහොති අොයිමං. 

ොරයමාකනනාතිකවරොන්වතොොකාරාවපන්වතො ො. 

පුරාණේ ථතං නාමසතංනිෙත්ථම්පිසතං පාරුතම්පි. 

ොම් තා සුගතවිද  ථි ආදාතබ් බා දුබ් බණ් ණෙරණායාතිථිරභාොයෙට්ටං
ො චතුරස්සං ො ඡින්දිත්ො එකවදවස ො සන්ථරිතබ්බං විජවටත්ො ො
සන්ථරිතබ්බං. 

අනාදා කච භික් ඛු පුරාණේ ථතේ ෙ ොම් තා සුගතවිද  ථින්ති
අනාදියිත්ො පුරාණසන්ථතස්ස සාමන්තා සුගතවිදත්ථිං නෙං නිසීදනසන්ථතං

කවරොතිොකාරාවපතිො, පවයොවගදුක්කටං, පටිලාවභන නිස්සග්ගියංවහොති.

නිස්සජ්ජිතබ්බංසඞ්ඝස්සොගණස්සොපුග්ගලස්සො. එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, 

නිස්සජ්ජිතබ්බං…වප.… ඉදං වම, භන්වත, නිසීදනසන්ථතං අනාදියිත්ො
පුරාණසන්ථතස්ස සාමන්තා සුගතවිදත්ථිං කාරාපිතං නිස්සග්ගියං. ඉමාහං
සඞ්ඝස්සනිස්සජ්ජාමීති…වප.…දවදයයාති…වප.…ආයස්මවතොදම්මීති. 

569. අත්තනා විප්පකතං අත්තනා පරිවයොසාවපති, නිස්සග්ගියං 

පාචිත්තියං. අත්තනා විප්පකතං පවරහි පරිවයොසාවපති, නිස්සග්ගියං

පාචිත්තියං. පවරහි විප්පකතං අත්තනා පරිවයොසාවපති, නිස්සග්ගියං

පාචිත්තියං.පවරහිවිප්පකතං පවරහිපරිවයොසාවපති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

අඤ්ඤස්සත්ථාය කවරොතිොකාරාවපතිො, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

570. අනාපත්ති – පුරාණසන්ථතස්ස සාමන්තා සුගතවිදත්ථිං ආදියිත්ො 

කවරොති, අලභන්වතොවථොකතරංආදියිත්ොකවරොති, අලභන්වතො අනාදියිත්ො

කවරොති, අඤ්වඤනකතංපටිලභිත්ොපරිභුඤ්ජති, විතානංොභූමත්ථරණංො 
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සාණපාකාරං ො භිසිං ො බිබ්වබොහනං ො කවරොති, උම්මත්තකස්ස 
ආදිකම්මිකස්සාති. 

නිසීදනසන්ථතසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංපඤ්චමං. 

6. එළකවලොමසික්ඛාපදං 

571. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරාවම.වතනවඛොපනසමවයන අඤ්ඤතරස්සභික්ඛුවනො
වකොසවලසු ජනපවද සාෙත්ථිං ගච්ඡන්තස්ස අන්තරාමග්වග එළකවලොමානි
උප්පජ්ජිංසු. අථ වඛො වසො භික්ඛු තානි එළකවලොමානි උත්තරාසඞ්වගන
භණ්ඩිකං බන්ධත්ොඅගමාසි.මනුස්සාතංභික්ඛුංපස්සිත්ොඋප්පණ්වඩසුං–

‘‘තත්තවකන වත, භන්වත, කීතානි? තත්තවකො උදවයො භවිස්සතී’’ති? වසො
භික්ඛුවතහිමනුස්වසහි උප්පණ්ඩියමාවනොමඞ්කුඅවහොසි.අථවඛොවසොභික්ඛු
සාෙත්ථිංගන්ත්ොතානි එළකවලොමානිඨිතවකොෙආසුම්භි.භික්ඛූතංභික්ඛුං

එතදවෙොචුං – ‘‘තස්ස ත්ෙං, ආවුවසො, ඉමානි එළකවලොමානි ඨිතවකොෙ

ආසුම්භසී’’ති? ‘‘තථා හි පනාහං, ආවුවසො, ඉවමසං එළකවලොමානං කාරණා

මනුස්වසහි උප්පණ්ඩිවතො’’ති. ‘‘කීෙ දූරවතො පන ත්ෙං, ආවුවසො, ඉමානි

එළකවලොමානි ආහරී’’ති? ‘‘අතිවරකතිවයොජනං, ආවුවසො’’ති.වයවතභික්ඛූ
අප්පිච්ඡා…වප.…වත උජ්ොයන්තිඛියයන්තිවිපාවචන්ති– ‘‘කථඤ්හිනාම
භික්ඛුඅතිවරකතිවයොජනං එළකවලොමානිආහරිස්සතී’’ති!අථවඛොවතභික්ඛූ
තං භික්ඛුං අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං

ආවරොවචසුං…වප.… සච්චං තර ත්ෙං, භික්ඛු, අතිවරකතිවයොජනං

එළකවලොමානි ආහරීති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහි බුද්වධො භගො…වප.…

කථඤ්හි නාම ත්ෙං, වමොඝපුරිස, අතිවරකතිවයොජනං එළකවලොමානි

ආහරිස්සසි! වනතං වමොඝපුරිස, අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.… එෙඤ්ච

පන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදං උද්දිවසයයාථ– 

572. ‘‘භික් ඛුකනො පකනෙ අද් ධානමග් ගප් පටිප් නෙ ්ෙ එළෙකල්ොමානි 

උප් පජ් ජයයං. ආේ ඛමාකනන භික් ඛුනා පටිග් ගක තබ් බානි. පටිග් ගක   ො 

තිකයොජනපරමං ෙ   ථා  රිතබ් බානි [ ාකරතබ් බානි (සී. ෙයා. ෙ.)], අේ කත 

 ාරකෙ. තකතො කච උ  තරි  කරයය, අේ කතපි  ාරකෙ, නිෙ ්ෙග් ගියං 

පාචි  තිය’’න්ති. 

573. භික් ඛුකනො පකනෙ අද් ධානමග් ගප් පටිප් නෙ ්ොති පන්ථං
ගච්ඡන්තස්ස. 

එළෙකල්ොමානි උප් පජ් කජයයන්ති උප්පජ්වජයුංසඞ්ඝවතොොගණවතොො
ඤාතිවතොොමිත්තවතොොපංසුකූලංොඅත්තවනොො ධවනන. 
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ආේ ඛමාකනනාති ඉච්ඡමාවනනපටිග්ගවහතබ්බානි. 

පටිග් ගක   ො තිකයොජනපරමං ෙ   ථා  රිතබ් බානීති තිවයොජනපරමතා
සහත්ථාහරිතබ්බානි. 

අේ කත  ාරකෙතිනාඤ්වඤොවකොචිහාරවකොවහොති ඉත්ථීොපුරිවසොො
ගහට්වඨොොපබ්බජිවතොො. 

තකතො කච උ  තරි  කරයය, අේ කතපි  ාරකෙතිපඨමංපාදංතිවයොජනං

අතික්කාවමති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. දුතියං පාදං අතික්කාවමති, නිස්සග්ගියං

පාචිත්තියං [නිස්සග්ගියානි වහොන්ති (සයා.)]. අන්වතොතිවයොජවන ඨිවතො

බහිතිවයොජනං පාවතති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං [නිස්සග්ගියානි වහොන්ති

(සයා.)]. අඤ්ඤස්ස යාවන ො භණ්වඩ ො අජානන්තස්ස පක්ඛිපිත්ො

තිවයොජනංඅතික්කාවමති, නිස්සග්ගියානිවහොන්ති.නිස්සජ්ජිතබ්බානිසඞ්ඝස්ස

ො ගණස්ස ො පුග්ගලස්ස ො. එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, 

නිස්සජ්ජිතබ්බානි…වප.… ඉමානි වම, භන්වත, එළකවලොමානි තිවයොජනං
අතික්කාමිතානි නිස්සග්ගියානි. ඉමානාහං සඞ්ඝස්ස නිස්සජ්ජාමීති…වප.…
දවදයයාති…වප.… දවදයුන්ති…වප.…ආයස්මවතොදම්මීති. 

574. අතිවරකතිවයොජවන අතිවරකසඤ්ඤී අතික්කාවමති [තිවයොජනං

අතික්කාවමති (සයා.)], නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අතිවරකතිවයොජවන

වෙමතිවකො අතික්කාවමති [තිවයොජනං අතික්කාවමති (සයා.)], නිස්සග්ගියං

පාචිත්තියං. අතිවරකතිවයොජවන ඌනකසඤ්ඤී අතික්කාවමති [තිවයොජනං

අතික්කාවමති(සයා.)], නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

ඌනකතිවයොජවන අතිවරකසඤ්ඤී, ආපත්ති දුක්කටස්ස.

ඌනකතිවයොජවන වෙමතිවකො, ආපත්ති දුක්කටස්ස. ඌනකතිවයොජවන

ඌනකසඤ්ඤී, අනාපත්ති. 

575. අනාපත්ති තිවයොජනං හරති, ඌනකතිවයොජනං හරති, තිවයොජනං 

හරතිපි, පච්චාහරතිපි, තිවයොජනං ොසාධප්පාවයො ගන්ත්ොතවතො පරං හරති, 

අච්ඡින්නං පටිලභිත්ොහරති, නිස්සට්ඨංපටිලභිත්ොහරති, අඤ්ඤංහරාවපති

කතභණ්ඩං, උම්මත්තකස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

එළකවලොමසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංඡට්ඨං. 



විනයපිටකෙ  පාරාජිෙපාළි   නිේ ෙග් ගියෙණ් ඩං 
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7. එළකවලොමවධොොපනසික්ඛාපදං 

576. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සක්වකසු විහරති කපිලෙත්ථුස්මිං
නිවරොධාරාවම. වතන වඛො පන සමවයන ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ භික්ඛුනීහි
එළකවලොමානි වධොොවපන්තිපි රජාවපන්තිපි විජටාවපන්තිපි. භික්ඛුනිවයො
එළකවලොමානිවධොෙන්තිවයො රජන්තිවයොවිජවටන්තිවයොරිඤ්චන්තිඋද්වදසං
පරිපුච්ඡංඅධසීලංඅධචිත්තං අධපඤ්ඤං.අථවඛොමහාපජාපතිවගොතමීවයන

භගො වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො භගෙන්තං අභිොවදත්ො එකමන්තං
අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨිතං වඛො මහාපජාපතිං වගොතමිං භගො එතදවෙොච – 

‘‘කච්චි, වගොතමි, භික්ඛුනිවයො අප්පමත්තා ආතාපිනිවයො පහිතත්තා

විහරන්තී’’ති? ‘‘කුවතො, භන්වත, භික්ඛුනීනං අප්පමාවදො! අයයා ඡබ්බග්ගියා
භික්ඛුනීහි එළකවලොමානි වධොොවපන්තිපි රජාවපන්තිපි විජටාවපන්තිපි.
භික්ඛුනිවයො එළකවලොමානි වධොෙන්තිවයො රජන්තිවයො විජවටන්තිවයො
රිඤ්චන්තිඋද්වදසංපරිපුච්ඡංඅධසීලංඅධචිත්තං අධපඤ්ඤ’’න්ති. 

අථ වඛො භගො මහාපජාපතිං වගොතමිං ධම්මියා කථාය සන්දස්වසසි 

සමාදවපසිසමුත්වතවජසිසම්පහංවසසි.අථවඛොමහාපජාපතිවගොතමීභගෙතා
ධම්මියා කථාය සන්දස්සිතා සමාදපිතා සමුත්වතජිතා සම්පහංසිතා භගෙන්තං
අභිොවදත්ො පදක්ඛිණං කත්ො පක්කාමි. අථ වඛො භගො එතස්මිං නිදාවන
එතස්මිං පකරවණ භික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපාතාවපත්ො ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ

පටිපුච්ඡි – ‘‘සච්චං තර තුම්වහ, භික්ඛවෙ, භික්ඛුනීහි එළකවලොමානි

වධොොවපථපිරජාවපථපිවිජටාවපථපී’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති.‘‘ඤාතිකාවයො

තුම්හාකං, භික්ඛවෙ, අඤ්ඤාතිකාවයො’’ති? ‘‘අඤ්ඤාතිකාවයො, භගො’’ති.

‘‘අඤ්ඤාතකා, වමොඝපුරිසා, අඤ්ඤාතිකානං න ජානන්ති පතිරූපං ො

අප්පතිරූපං ො පාසාදිකං ො අපාසාදිකං. තත්ථ නාම තුම්වහ, වමොඝපුරිසා, 
අඤ්ඤාතිකාහි භික්ඛුනීහි එළකවලොමානි වධොොවපස්සථපි රජාවපස්සථපි 

විජටාවපස්සථපි! වනතං, වමොඝපුරිසා, අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.…

එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

577. ‘‘කයො පන භික් ඛු අඤ් ඤාතිොය භික් ඛුනියා එළෙකල්ොමානි 

කධොොකපයය ො රජාකපයය ො විජටාකපයය ො, නිෙ ්ෙග් ගියං පාචි  තිය’’න්ති. 

578. කයො පනාති වයො යාදිවසො…වප.… භික් ඛූති…වප.… අයං ඉමස්මිං
අත්වථඅධප්වපවතොභික්ඛූති. 

අඤ ්ඤාතිො නාම මාතිවතො ො පිතිවතො ො යාෙ සත්තමා පිතාමහයුගා
අසම්බද්ධා. 

භික් ඛුනී නාමඋභවතොසඞ්වඝ උපසම්පන්නා. 
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පටුන 

වධොොති ආණාවපති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. වධොතානි නිස්සග්ගියානි 

වහොන්ති. රජාති ආණාවපති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. රත්තානි නිස්සග්ගියානි

වහොන්ති. විජවටහීතිආණාවපති, ආපත්තිදුක්කටස්ස.විජටිතානිනිස්සග්ගියානි 
වහොන්ති. නිස්සජ්ජිතබ්බානි සඞ්ඝස්ස ො ගණස්ස ො පුග්ගලස්ස ො. එෙඤ්ච 

පන, භික්ඛවෙ, නිස්සජ්ජිතබ්බානි…වප.…ඉමානිවම, භන්වත, එළකවලොමානි
අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා වධොොපිතානි නිස්සග්ගියානි. ඉමානාහං සඞ්ඝස්ස
නිස්සජ්ජාමීති…වප.… දවදයයාති…වප.… දවදයුන්ති…වප.… ආයස්මවතො 
දම්මීති. 

579. අඤ්ඤාතිකාය අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී එළකවලොමානි වධොොවපති, 
නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අඤ්ඤාතිකාය අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී එළකවලොමානි

වධොොවපති රජාවපති, නිස්සග්ගිවයන ආපත්ති දුක්කටස්ස. අඤ්ඤාතිකාය

අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී එළකවලොමානි වධොොවපති විජටාවපති, නිස්සග්ගිවයන
ආපත්ති දුක්කටස්ස. අඤ්ඤාතිකාය අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී එළකවලොමානි

වධොොවපති රජාවපති විජටාවපති, නිස්සග්ගිවයන ආපත්ති ද්වින්නං
දුක්කටානං. 

අඤ්ඤාතිකාය අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී එළකවලොමානි රජාවපති, නිස්සග්ගියං
පාචිත්තියං. අඤ්ඤාතිකාය අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී එළකවලොමානි රජාවපති

විජටාවපති, නිස්සග්ගිවයන ආපත්ති දුක්කටස්ස. අඤ්ඤාතිකාය 

අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී එළකවලොමානි රජාවපති වධොොවපති, නිස්සග්ගිවයන
ආපත්ති දුක්කටස්ස. අඤ්ඤාතිකාය අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී එළකවලොමානි

රජාවපති විජටාවපති වධොොවපති, නිස්සග්ගිවයන ආපත්ති ද්වින්නං
දුක්කටානං. 

අඤ්ඤාතිකායඅඤ්ඤාතිකසඤ්ඤීඑළකවලොමානිවිජටාවපති, නිස්සග්ගියං 
පාචිත්තියං. අඤ්ඤාතිකාය අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී එළකවලොමානි විජටාවපති

වධොොවපති, නිස්සග්ගිවයන ආපත්ති දුක්කටස්ස. අඤ්ඤාතිකාය

අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී එළකවලොමානි විජටාවපති රජාවපති, නිස්සග්ගිවයන

ආපත්ති දුක්කටස්ස. අඤ්ඤාතිකාය අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී එළකවලොමානි

විජටාවපති වධොොවපති රජාවපති, නිස්සග්ගිවයන ආපත්ති ද්වින්නං
දුක්කටානං. 

580. අඤ්ඤාතිකාය වෙමතිවකො…වප.… අඤ්ඤාතිකාය

ඤාතිකසඤ්ඤී…වප.… අඤ්ඤස්ස එළකවලොමානි වධොොවපති, ආපත්ති

දුක්කටස්ස. එකවතො උපසම්පන්නාය වධොොවපති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.

ඤාතිකාය අඤ්ඤාතිකසඤ්ඤී, ආපත්ති දුක්කටස්ස. ඤාතිකාය වෙමතිවකො, 

ආපත්තිදුක්කටස්ස.ඤාතිකායඤාතිකසඤ්ඤී, අනාපත්ති. 
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581. අනාපත්තිඤාතිකායධාෙන්තියාඅඤ්ඤාතිකාදුතියාවහොති, අවුත්තා

වධොෙති, අපරිභුත්තං කතභණ්ඩං වධොොවපති, සික්ඛමානාය සාමවණරියා 
උම්මත්තකස්සආදිකම්මිකස්සාති. 

එළකවලොමවධොොපනසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංසත්තමං. 

8. රූපියසික්ඛාපදං 

582. වතන සමවයන බුද්වධො භගො රාජගවහ විහරති වෙළුෙවන
කලන්දකනිොවප. වතන වඛො පන සමවයන ආයස්මා උපනන්වදො
සකයපුත්වතො අඤ්ඤතරස්ස කුලස්ස කුලූපවකො වහොති නිච්චභත්තිවකො. යං
තස්මිං කුවල උප්පජ්ජති ඛාදනීයං ො වභොජනීයං ො තවතො ආයස්මවතො 
උපනන්දස්ස සකයපුත්තස්ස පටිවිවසො ඨපියයති. වතන වඛො පන සමවයන
සායංතස්මිංකුවල මංසං උප්පන්නංවහොති.තවතොආයස්මවතොඋපනන්දස්ස 
සකයපුත්තස්ස පටිවිවසො ඨපිවතො වහොති. තස්ස කුලස්ස දාරවකො රත්තියා
පච්චූසසමයං පච්චුට්ඨායවරොදති–‘‘මංසංවමවදථා’’ති.අථවඛොවසොපුරිවසො

පජාපතිං එතදවෙොච – ‘‘අයයස්ස පටිවිසං දාරකස්ස වදහි. අඤ්ඤං
වචතාවපත්ොඅයයස්ස දස්සාමා’’ති. 

අථවඛොආයස්මාඋපනන්වදොසකයපුත්වතොපුබ්බණ්හසමයංනිොවසත්ො 

පත්තචීෙරං ආදාය වයන තං කුලං වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො
පඤ්ඤත්වතආසවනනිසීදි. අථ වඛො වසො පුරිවසො වයනායස්මා උපනන්වදො

සකයපුත්වතො වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො ආයස්මන්තං උපනන්දං
සකයපුත්තංඅභිොවදත්ොඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තං නිසින්වනොවඛොවසො

පුරිවසො ආයස්මන්තං උපනන්දං සකයපුත්තං එතදවෙොච – ‘‘හිවයයො වඛො, 

භන්වත, සායං මංසං උප්පන්නං අවහොසි. තවතො අයයස්ස පටිවිවසො ඨපිවතො.

අයං, භන්වත, දාරවකොරත්තියාපච්චූසසමයංපච්චුට්ඨාය වරොදති–‘මංසංවම

වදථා’ති. අයයස්ස පටිවිවසො දාරකස්ස දින්වනො. කහාපවණන, භන්වත, තං

ආහරියයතූ’’ති? ‘‘පරිච්චත්වතොවම, ආවුවසො, කහාපවණො’’ති? ‘‘ආම, භන්වත, 

පරිච්චත්වතො’’ති.‘‘තඤ්වඤෙවම, ආවුවසො, කහාපණංවදහී’’ති. 

අථවඛොවසොපුරිවසොආයස්මවතොඋපනන්දස්සසකයපුත්තස්සකහාපණං 
දත්ො උජ්ොයති ඛියයති විපාවචති – ‘‘තවථෙ මයං රූපියං පටිග්ගණ්හාම
එෙවමවිවම සමණාසකයපුත්තියාරූපියංපටිග්ගණ්හන්තී’’ති.අස්වසොසුංවඛො
භික්ඛූතස්ස පුරිසස්සඋජ්ොයන්තස්සඛියයන්තස්සවිපාවචන්තස්ස.වයවත
භික්ඛූ අප්පිච්ඡා…වප.…වතඋජ්ොයන්තිඛියයන්තිවිපාවචන්ති–‘‘කථඤ්හි
නාමආයස්මා උපනන්වදොසකයපුත්වතොරූපියංපටිග්ගවහස්සතී’’ති!අථවඛො
වතභික්ඛූආයස්මන්තං උපනන්දංසකයපුත්තංඅවනකපරියාවයනවිගරහිත්ො

භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං…වප.… ‘‘සච්චං තර ත්ෙං, උපනන්ද, 
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රූපියංපටිග්ගවහසී’’ති [පටිග්ගණ්හාසීති(සයා.)]? ‘‘සච්චං, භගො’’ති.විගරහි 

බුද්වධො භගො…වප.… කථඤ්හි නාම ත්ෙං, වමොඝපුරිස, රූපියං

පටිග්ගවහස්සසි! වනතං, වමොඝපුරිස, අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.…

එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදං උද්දිවසයයාථ– 

583. ‘‘කයො පන භික් ඛු ජාතරූපරජතං උග් ගණ් ක යය ො උග් ගණ්  ාකපයය 

ො උපනික් ඛි  තං ො ොදිකයයය, නිෙ ්ෙග් ගියං පාචි  තිය’’න්ති. 

584. කයො පනාති වයො යාදිවසො…වප.… භික් ඛූති…වප.… අයං ඉමස්මිං
අත්වථඅධප්වපවතොභික්ඛූති. 

ජාතරූපං නාමසත්ථුෙණ්වණොවුච්චති. 

රජතං නාම කහාපවණො වලොහමාසවකො දාරුමාසවකො ජතුමාසවකො වය
වෙොහාරංගච්ඡන්ති. 

උග් ගණ් ක යයාති සයං ගණ්හාති නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං [නිස්සග්ගියං

වහොති (සයා.)]. 

උග් ගණ්  ාකපයයාති අඤ්ඤං ගාහාවපති නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං 

[නිස්සග්ගියංවහොති (සයා.)]. 

උපනික් ඛි  තං ො ොදිකයයයාති ඉදං අයයස්ස වහොතූති උපනික්ඛිත්තං

සාදියති, නිස්සග්ගියං වහොති. සඞ්ඝමජ්වෙ නිස්සජ්ජිතබ්බං. එෙඤ්ච පන, 

භික්ඛවෙ, නිස්සජ්ජිතබ්බං – වතන භික්ඛුනා සඞ්ඝං උපසඞ්කමිත්ො එකංසං
උත්තරාසඞ්ගං කරිත්ො වුඩ්ොනං භික්ඛූනං පාවද ෙන්දිත්ො උක්කුටිකං 

නිසීදිත්ොඅඤ්ජලිංපග්ගවහත්ොඑෙමස්සෙචනීවයො–‘‘අහං, භන්වත, රූපියං 
පටිග්ගවහසිං. ඉදං වම නිස්සග්ගියං. ඉමාහං සඞ්ඝස්ස නිස්සජ්ජාමී’’ති. 
නිස්සජ්ජිත්ොආපත්තිවදවසතබ්බා.බයත්වතනභික්ඛුනාපටිබවලනආපත්ති 
පටිග්ගවහතබ්බා. සවච තත්ථ ආගච්ඡති ආරාමිවකො ො උපාසවකො ො වසො

ෙත්තබ්වබො – ‘‘ආවුවසො, ඉමං ජානාහී’’ති. සවච වසො භණති – ‘‘ඉමිනාතං

ආහරියයතූ’’ති, න ෙත්තබ්වබො – ‘‘ඉමං ො ඉමං ො ආහරා’’ති. කප්පියං
ආචික්ඛිතබ්බං – සප්පි ො වතලං ො මධු ො  ාණතං ො. සවච වසො වතන
පරිෙත්වතත්ො කප්පියං ආහරති රූපියප්පටිග්ගාහකං ඨවපත්ො සබ්වබවහෙ

පරිභුඤ්ජිතබ්බං.එෙඤ්වචතංලවභථ, ඉච්වචතංකුසලං; වනොවචලවභථ, වසො 

ෙත්තබ්වබො – ‘‘ආවුවසො, ඉමං ඡඩ්වඩහී’’ති. සවච වසො ඡඩ්වඩති, ඉච්වචතං

කුසලං; වනො වච ඡඩ්වඩති, පඤ්චහඞ්වගහි සමන්නාගවතො භික්ඛු 

රූපියඡඩ්ඩවකො සම්මන්නිතබ්වබො – වයො න ඡන්දාගතිං ගච්වඡයය, න
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වදොසාගතිං ගච්වඡයය, න වමොහාගතිං ගච්වඡයය, න භයාගතිං ගච්වඡයය, 

ඡඩ්ඩිතාඡඩ්ඩිතඤ්ච ජාවනයය. එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, සම්මන්නිතබ්වබො.
පඨමංභික්ඛුයාචිතබ්වබො.යාචිත්ොබයත්වතන භික්ඛුනාපටිබවලනසඞ්වඝො
ඤාවපතබ්වබො– 

585. ‘‘සුණාතුවම, භන්වත, සඞ්වඝො.යදිසඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්වඝො
ඉත්ථන්නාමංභික්ඛුංරූපියඡඩ්ඩකංසම්මන්වනයය.එසා ඤත්ති. 

‘‘සුණාතු වම, භන්වත, සඞ්වඝො. සඞ්වඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං
රූපියඡඩ්ඩකංසම්මන්නති.යස්සායස්මවතොඛමති ඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුවනො

රූපියඡඩ්ඩකස්සසම්මුති, වසොතුණ්හස්ස; යස්ස නක්ඛමති, වසොභාවසයය. 

‘‘සම්මවතො සඞ්වඝන ඉත්ථන්නාවමො භික්ඛු රූපියඡඩ්ඩවකො. ඛමති 

සඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එෙවමතංධාරයාමී’’ති. 

වතනසම්මවතනභික්ඛුනාඅනිමිත්තංකත්ොපාවතතබ්බං.සවච නිමිත්තං

කත්ොපාවතති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

586. රූපිවය රූපියසඤ්ඤීරූපියං පටිග්ගණ්හාති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං.

රූපිවය වෙමතිවකො රූපියං පටිග්ගණ්හාති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. රූපිවය

අරූපියසඤ්ඤීරූපියංපටිග්ගණ්හාති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

අරූපිවය රූපියසඤ්ඤී, ආපත්තිදුක්කටස්ස. අරූපිවයවෙමතිවකො, ආපත්ති

දුක්කටස්ස.අරූපිවයඅරූපියසඤ්ඤී, අනාපත්ති. 

අනාපත්ති අජ්ොරාවම ො අජ්ොෙසවථ ො උග්ගවහත්ො ො 

උග්ගහාවපත්ො ො නික්ඛිපති – යස්ස භවිස්සති වසො හරිස්සතීති, 

උම්මත්තකස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

රූපියසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංඅට්ඨමං. 

9. රූපියසංවෙොහාරසික්ඛාපදං 

587. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවම. වතන වඛො පන සමවයන ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ 
නානප්පකාරකං රූපියසංවෙොහාරං සමාපජ්ජන්ති. මනුස්සා උජ්ොයන්ති
ඛියයන්ති විපාවචන්ති–‘‘කථඤ්හිනාමසමණාසකයපුත්තියානානප්පකාරකං

රූපියසංවෙොහාරං සමාපජ්ජිස්සන්ති, වසයයථාපි ගිහී කාමවභොගිවනො’’ති! 
අස්වසොසුං වඛො භික්ඛූ වතසං මනුස්සානං උජ්ොයන්තානං ඛියයන්තානං
විපාවචන්තානං.වයවත භික්ඛූඅප්පිච්ඡා…වප.…වතඋජ්ොයන්තිඛියයන්ති
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විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ නානප්පකාරකං
රූපියසංවෙොහාරංසමාපජ්ජිස්සන්තී’’ති!අථවඛොවත භික්ඛූඡබ්බග්ගිවයභික්ඛූ
අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං…වප.…

‘‘සච්චං තර තුම්වහ, භික්ඛවෙ, නානප්පකාරකං රූපියසංවෙොහාරං 

සමාපජ්ජථා’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති.විගරහිබුද්වධොභගො…වප.…කථඤ්හි

නාම තුම්වහ, වමොඝපුරිසා, නානප්පකාරකංරූපියසංවෙොහාරංසමාපජ්ජිස්සථ!

වනතං, වමොඝපුරිසා, අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.… එෙඤ්ච පන, 

භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ – 

588. ‘‘කයො පන භික් ඛු නානප් පොරෙං රූපියෙංකෙො ාරං ෙමාපජ් කජයය, 

නිෙ ්ෙග් ගියං පාචි  තිය’’න්ති. 

589. කයො පනාති වයො යාදිවසො…වප.… භික් ඛූති…වප.… අයං ඉමස්මිං
අත්වථඅධප්වපවතොභික්ඛූති. 

නානප් පොරෙං නාම කතම්පි අකතම්පිකතාකතම්පි. ෙතං නාම සීසූපගං

ගීවූපගංහත්ථූපගංපාදූපගංකටූපගං. අෙතං නාමඝනකතං වුච්චති. ෙතාෙතං 
නාමතදුභයං. 

රූපියං නාම සත්ථුෙණ්වණො කහාපවණො, වලොහමාසවකො, දාරුමාසවකො, 
ජතුමාසවකොවයවෙොහාරංගච්ඡන්ති. 

ෙමාපජ් කජයයාති කවතන කතං වචතාවපති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං 

[නිස්සග්ගියං වහොති (සයා.)]. කවතන අකතං වචතාවපති, නිස්සග්ගියං

පාචිත්තියං.කවතනකතාකතංවචතාවපති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං.අකවතන

කතං වචතාවපති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අකවතන අකතං වචතාවපති, 

නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අකවතන කතාකතං වචතාවපති, නිස්සග්ගියං 

පාචිත්තියං. කතාකවතන කතං වචතාවපති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං.

කතාකවතන අකතං වචතාවපති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. කතාකවතන

කතාකතංවචතාවපති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං.සඞ්ඝමජ්වෙනිස්සජ්ජිතබ්බං.

එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, නිස්සජ්ජිතබ්බං.වතනභික්ඛුනාසඞ්ඝංඋපසඞ්කමිත්ො
එකංසංඋත්තරාසඞ්ගං කරිත්ොවුඩ්ොනංභික්ඛූනංපාවදෙන්දිත්ොඋක්කුටිකං

නිසීදිත්ො අඤ්ජලිං පග්ගවහත්ො එෙමස්ස ෙචනීවයො – ‘‘අහං, භන්වත, 
නානප්පකාරකං රූපියසංවෙොහාරං සමාපජ්ජිං. ඉදං වම නිස්සග්ගියං. ඉමාහං
සඞ්ඝස්ස නිස්සජ්ජාමී’’ති. නිස්සජ්ජිත්ො ආපත්ති වදවසතබ්බා. බයත්වතන
භික්ඛුනා පටිබවලන ආපත්ති පටිග්ගවහතබ්බා. සවච තත්ථ ආගච්ඡති

ආරාමිවකොොඋපාසවකොොවසො ෙත්තබ්වබො–‘‘ආවුවසො, ඉමංජානාහී’’ති.

සවච වසො භණති – ‘‘ඉමිනාතංආහරියයතූ’’ති, නෙත්තබ්වබො – ‘‘ඉමං ො
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ඉමං ො ආහරා’’ති. කප්පියං ආචික්ඛිතබ්බං – සප්පි ො වතලං ො මධු ො

 ාණතං ො. සවච වසො වතන පරිෙත්වතත්ො කප්පියං ආහරති, 

රූපියවචතාපකංඨවපත්ො, සබ්වබවහෙපරිභුඤ්ජිතබ්බං.එෙඤ්වචතං ලවභථ, 

ඉච්වචතං කුසලං; වනො වච ලවභථ, වසො ෙත්තබ්වබො – ‘‘ආවුවසො, ඉමං

ඡඩ්වඩහී’’ති. සවච වසො ඡඩ්වඩති, ඉච්වචතං කුසලං; වනො වච ඡඩ්වඩති, 
පඤ්චහඞ්වගහිසමන්නාගවතොභික්ඛු රූපියඡඩ්ඩවකොසම්මන්නිතබ්වබො–වයො

නඡන්දාගතිංගච්වඡයය, නවදොසාගතිං ගච්වඡයය, නවමොහාගතිංගච්වඡයය, 

නභයාගතිංගච්වඡයය, ඡඩ්ඩිතාඡඩ්ඩිතඤ්ච ජාවනයය.එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, 
සම්මන්නිතබ්වබො. පඨමං භික්ඛු යාචිතබ්වබො. යාචිත්ො බයත්වතන භික්ඛුනා
පටිබවලනසඞ්වඝොඤාවපතබ්වබො– 

590. ‘‘සුණාතු වම, භන්වත, සඞ්වඝො.යදි සඞ්ඝස්සපත්තකල්ලං, සඞ්වඝො
ඉත්ථන්නාමංභික්ඛුංරූපියඡඩ්ඩකංසම්මන්වනයය. එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු වම, භන්වත, සඞ්වඝො. සඞ්වඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං 
රූපියඡඩ්ඩකංසම්මන්නති.යස්සායස්මවතොඛමතිඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුවනො 

රූපියඡඩ්ඩකස්සසම්මුති, වසොතුණ්හස්ස; යස්සනක්ඛමති, වසොභාවසයය. 

‘‘සම්මවතො සඞ්වඝන ඉත්ථන්නාවමො භික්ඛු රූපියඡඩ්ඩවකො. ඛමති 

සඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එෙවමතංධාරයාමී’’ති. 

වතනසම්මවතනභික්ඛුනාඅනිමිත්තංකත්ොපාවතතබ්බං.සවච නිමිත්තං

කත්ොපාවතති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

591. රූපිවය රූපියසඤ්ඤී රූපියං වචතාවපති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං.

රූපිවය වෙමතිවකො රූපියං වචතාවපති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. රූපිවය

අරූපියසඤ්ඤී රූපියං වචතාවපති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අරූපිවය

රූපියසඤ්ඤී රූපියං වචතාවපති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අරූපිවය

වෙමතිවකො රූපියං වචතාවපති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අරූපිවය

අරූපියසඤ්ඤීරූපියංවචතාවපති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

අරූපිවයරූපියසඤ්ඤී, ආපත්තිදුක්කටස්ස.අරූපිවයවෙමතිවකො, ආපත්ති

දුක්කටස්ස.අරූපිවයඅරූපියසඤ්ඤී, අනාපත්ති. 

592. අනාපත්තිඋම්මත්තකස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

රූපියසංවෙොහාරසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංනෙමං. 
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10. කයවික්කයසික්ඛාපදං 

593. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවම. වතන වඛො පන සමවයන ආයස්මා උපනන්වදො 
සකයපුත්වතො පට්වටො වහොති චීෙරකම්මං කාතුං. වසො පටපිවලොතිකානං
සඞ්ඝාටිං කරිත්ො සුරත්තං සුපරිකම්මකතං කත්ො පාරුපි. අථ වඛො
අඤ්ඤතවරොපරිබ්බාජවකොමහග්ඝංපටං පාරුපිත්ොවයනායස්මාඋපනන්වදො

සකයපුත්වතො වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො ආයස්මන්තං උපනන්දං

සකයපුත්තං එතදවෙොච– ‘‘සුන්දරා වඛොතයායං, ආවුවසො, සඞ්ඝාටි; වදහිවම

පවටනා’’ති. ‘‘ජානාහි, ආවුවසො’’ති. ‘‘ආමාවුවසො, ජානාමී’’ති.

‘‘හන්දාවුවසො’’ති, අදාසි.අථවඛොවසොපරිබ්බාජවකො තංසඞ්ඝාටිංපාරුපිත්ො
පරිබ්බාජකාරාමං අගමාසි. පරිබ්බාජකා තං පරිබ්බාජකං එතදවෙොචුං –

‘‘සුන්දරාවඛොතයායං, ආවුවසො, සඞ්ඝාටි; කුවතොතයාලද්ධා’’ති? ‘‘වතන වම, 

ආවුවසො, පවටන පරිෙත්තිතා’’ති. ‘‘කතිහිපි තයායං, ආවුවසො, සඞ්ඝාටි

භවිස්සති, වසොවයෙවතපවටොෙවරො’’ති. 

අථවඛොවසොපරිබ්බාජවකො–‘‘සච්චංවඛොපරිබ්බාජකාආහංසු– ‘කතිහිපි
මයායං සඞ්ඝාටි භවිස්සති! වසොවයෙ වම පවටො ෙවරො’’’ති වයනායස්මා

උපනන්වදො සකයපුත්වතො වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො ආයස්මන්තං

උපනන්දංසකයපුත්තං එතදවෙොච–‘‘හන්දවත, ආවුවසො, සඞ්ඝාටි [සඞ්ඝාටිං

(සයා. ක.)]; වදහි වම පට’’න්ති. ‘‘නනු ත්ෙං, ආවුවසො, මයා වුත්වතො –

‘ජානාහි, ආවුවසො’ති! නාහ දස්සාමී’’ති. අථ වඛො වසො පරිබ්බාජවකො

උජ්ොයති ඛියයතිවිපාවචති–‘‘ගිහීපිනංගිහිස්ස විප්පටිසාරිස්ස වදන්ති, තං
පන පබ්බජිවතො පබ්බජිතස්ස න දස්සතී’’ති! අස්වසොසුං වඛො භික්ඛූ තස්ස 
පරිබ්බාජකස්සඋජ්ොයන්තස්සඛියයන්තස්සවිපාවචන්තස්ස.වයවතභික්ඛූ 

අප්පිච්ඡා…වප.…වතඋජ්ොයන්තිඛියයන්තිවිපාවචන්ති– ‘‘කථඤ්හිනාම
ආයස්මා උපනන්වදො සකයපුත්වතො පරිබ්බාජවකන සද්ධං කයවික්කයං
සමාපජ්ජිස්සතී’’ති! අථ වඛො වත භික්ඛූආයස්මන්තං උපනන්දං සකයපුත්තං
අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං…වප.…

‘‘සච්චං තර ත්ෙං, උපනන්ද, පරිබ්බාජවකන සද්ධං කයවික්කයං

සමාපජ්ජසී’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහිබුද්වධොභගො…වප.…කථඤ්හි 

නාම ත්ෙං, වමොඝපුරිස, පරිබ්බාජවකන සද්ධං කයවික්කයං සමාපජ්ජිස්සසි!

වනතං, වමොඝපුරිස, අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.… එෙඤ්ච පන, 

භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදං උද්දිවසයයාථ– 

594. ‘‘කයො පන භික් ඛු නානප් පොරෙං ෙයවික් ෙයං ෙමාපජ් කජයය, 

නිෙ ්ෙග් ගියං පාචි  තිය’’න්ති. 



විනයපිටකෙ  පාරාජිෙපාළි   නිේ ෙග් ගියෙණ් ඩං 
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595. කයො පනාති වයො යාදිවසො…වප.… භික් ඛූති…වප.… අයං ඉමස්මිං
අත්වථඅධප්වපවතොභික්ඛූති. 

නානප් පොරෙං නාම 

චීෙරපිණ්ඩපාතවසනාසනගිලානප්පච්චයවභසජ්ජපරික්ඛාරා, අන්තමවසො
චුණ්ණපිණ්වඩොපි දන්තකට්ඨම්පිදසිකසුත්තම්පි. 

ෙයවික් ෙයං ෙමාපජ් කජයයාතිඉමිනා ඉමංවදහි, ඉමිනාඉමංආහර, ඉමිනා

ඉමංපරිෙත්වතහි, ඉමිනාඉමං වචතාවපහීති.අජ්ොචරති, ආපත්තිදුක්කටස්ස.
යවතො කයිතඤ්ච වහොති වික්කයිතඤ්ච අත්තවනො භණ්ඩං පරහත්ථගතං

පරභණ්ඩංඅත්තවනොහත්ථගතං, නිස්සග්ගියංවහොති. නිස්සජ්ජිතබ්බංසඞ්ඝස්ස

ොගණස්සොපුග්ගලස්ස ො. එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, නිස්සජ්ජිතබ්බං…වප.…

අහං, භන්වත, නානප්පකාරකංකයවික්කයං සමාපජ්ජිං.ඉදංවමනිස්සග්ගියං.
ඉමාහං සඞ්ඝස්ස නිස්සජ්ජාමීති…වප.… දවදයයාති…වප.…
දවදයුන්ති…වප.…ආයස්මවතොදම්මීති. 

596. කයවික්කවය කයවික්කයසඤ්ඤී, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. 

කයවික්කවය වෙමතිවකො, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. කයවික්කවය 

නකයවික්කයසඤ්ඤී, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

නකයවික්කවය කයවික්කයසඤ්ඤී, ආපත්ති දුක්කටස්ස. නකයවික්කවය 

වෙමතිවකො, ආපත්ති දුක්කටස්ස. නකයවික්කවය නකයවික්කයසඤ්ඤී, 
අනාපත්ති. 

597. අනාපත්ති – අග්ඝං පුච්ඡති, කප්පියකාරකස්ස ආචික්ඛති, ‘‘ඉදං

අම්හාකං අත්ථි, අම්හාකඤ්ච ඉමිනා ච ඉමිනා ච අත්වථො’’ති භණති, 

උම්මත්තකස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

කයවික්කයසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංදසමං. 

වකොසියෙග්වගොදුතිවයො. 

තස්සුද්දානං– 

වකොසියා සුද්ධද්වෙභාගා, ඡබ්බස්සානි නිසීදනං; 

ද්වෙචවලොමානිඋග්ගණ්වහ, උවභොනානප්පකාරකාති. 
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337 

පටුන 

3. ප  තෙග් කගො 

1. පත්තසික්ඛාපදං 

598. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවම.වතනවඛොපනසමවයනඡබ්බග්ගියාභික්ඛූබහූ
පත්වතසන්නිචයංකවරොන්ති. මනුස්සාවිහාරචාරිකංආහිණ්ඩන්තාපස්සිත්ො
උජ්ොයන්තිඛියයන්ති විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හිනාම සමණාසකයපුත්තියා

බහූපත්වතසන්නිචයං කරිස්සන්ති, පත්තොණජ්ජංොසමණාසකයපුත්තියා
කරිස්සන්ති ආමත්තිකාපණං ො පසාවරස්සන්තී’’ති! අස්වසොසුං වඛො භික්ඛූ
වතසං මනුස්සානං උජ්ොයන්තානං ඛියයන්තානං විපාවචන්තානං. වය වත
භික්ඛූඅප්පිච්ඡා…වප.…වතඋජ්ොයන්ති ඛියයන්තිවිපාවචන්ති–‘‘කථඤ්හි
නාමඡබ්බග්ගියාභික්ඛූඅතිවරකපත්තං ධාවරස්සන්තී’’ති!අථවඛොවතභික්ඛූ
ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං

ආවරොවචසුං…වප.… ‘‘සච්චං තර තුම්වහ, භික්ඛවෙ, අතිවරකපත්තං

ධාවරථා’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහි බුද්වධො භගො…වප.… කථඤ්හි 

නාම තුම්වහ, වමොඝපුරිසා, අතිවරකපත්තං ධාවරස්සථ! වනතං, වමොඝපුරිසා, 

අප්පසන්නානං ොපසාදාය …වප.…එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදං 
උද්දිවසයයාථ– 

599. ‘‘කයො පන භික් ඛු අතිකරෙප  තං ධාකරයය, නිෙ ්ෙග් ගියං 

පාචි  තිය’’න්ති. 

එෙඤ්චිදංභගෙතාභික්ඛූනංසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තංවහොති. 

600. වතනවඛොපනසමවයනආයස්මවතොආනන්දස්සඅතිවරකපත්වතො 
උප්පන්වනො වහොති. ආයස්මා ච ආනන්වදො තං පත්තං ආයස්මවතො
සාරිපුත්තස්ස දාතුකාවමො වහොති. ආයස්මා ච සාරිපුත්වතො සාවකවත විහරති.
අථ වඛො ආයස්මවතො ආනන්දස්ස එතදවහොසි – ‘‘භගෙතා සික්ඛාපදං
පඤ්ඤත්තං – ‘න අතිවරකපත්වතො ධාවරතබ්වබො’ති. අයඤ්ච වම
අතිවරකපත්වතො උප්පන්වනො. අහඤ්චිමං පත්තං ආයස්මවතො සාරිපුත්තස්ස
දාතුකාවමො. ආයස්මා ච සාරිපුත්වතො සාවකවත විහරති. කථං නු වඛො මයා

පටිපජ්ජිතබ්බ’’න්ති? භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසි. ‘‘කීෙචිරං පනානන්ද, 

සාරිපුත්වතො ආගච්ඡිස්සතී’’ති? ‘‘නෙමං ො, භගො, දිෙසං දසමං ො’’ති. අථ
වඛො භගො එතස්මිං නිදාවන එතස්මිං පකරවණ ධම්මිං කථං කත්ො භික්ඛූ

ආමන්වතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛවෙ, දසාහපරමං අතිවරකපත්තං ධාවරතුං.

එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 
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601. ‘‘දො පරමං අතිකරෙප  කතො ධාකරතබ් කබො. තං අතික් ොමයකතො 

නිෙ ්ෙග් ගියං පාචි  තිය’’න්ති. 

602. දො පරමන්තිදසාහපරමතා ධාවරතබ්වබො. 

අතිකරෙප  කතො නාමඅනධට්ඨිවතො අවිකප්පිවතො. 

ප  කතො නාමද්වෙපත්තාඅවයොපත්වතො මත්තිකාපත්වතොති. 

තවයො පත්තස්ස ෙණ්ණා උක්කට්වඨො පත්වතො මජ්ඣිවමො පත්වතො

ඔමවකො පත්වතො. උක් ෙට් කඨො නාම ප  කතො අඩ්ොළ්හවකොදනං ගණ්හාති

චතුභාගංඛාදනංතදුපියංබයඤ්ජනං. මජ් ඣිකමො නාම ප  කතො නාළිවකොදනං

ගණ්හාති චතුභාගං ඛාදනං තදුපියං බයඤ්ජනං. ඔමකෙො නාම ප  කතො 
පත්වථොදනංගණ්හාති චතුභාගංඛාදනංතදුපියංබයඤ්ජනං.තවතොඋක්කට්වඨො

අපත්වතො, ඔමවකොඅපත්වතො. 

තං අතික් ොමයකතො නිේ ෙග් ගිකයො ක ොතීති එකාදවස අරුණුග්ගමවන
නිස්සග්ගිවයොවහොති.නිස්සජ්ජිතබ්වබොසඞ්ඝස්සොගණස්සො පුග්ගලස්සො.

එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, නිස්සජ්ජිතබ්වබො. වතන භික්ඛුනා සඞ්ඝං 
උපසඞ්කමිත්ො එකංසං උත්තරාසඞ්ගං කරිත්ො වුඩ්ොනං භික්ඛූනං පාවද
ෙන්දිත්ො උක්කුටිකංනිසීදිත්ොඅඤ්ජලිංපග්ගවහත්ොඑෙමස්සෙචනීවයො–

‘‘අයං වම, භන්වත, පත්වතො දසාහාතික්කන්වතො නිස්සග්ගිවයො. ඉමාහං
සඞ්ඝස්ස නිස්සජ්ජාමී’’ති. නිස්සජ්ජිත්ො ආපත්ති වදවසතබ්බා. බයත්වතන

භික්ඛුනාපටිබවලනආපත්තිපටිග්ගවහතබ්බා, නිස්සට්ඨපත්වතො දාතබ්වබො. 

603. ‘‘සුණාතු වම, භන්වත, සඞ්වඝො. අයං පත්වතො ඉත්ථන්නාමස්ස

භික්ඛුවනො නිස්සග්ගිවයො සඞ්ඝස්ස නිස්සට්වඨො. යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, 
සඞ්වඝොඉමංපත්තංඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුවනොදවදයයා’’ති. 

604. වතන භික්ඛුනා සම්බහුවල භික්ඛූ උපසඞ්කමිත්ො එකංසං 
උත්තරාසඞ්ගං කරිත්ො වුඩ්ොනං භික්ඛූනං පාවද ෙන්දිත්ො උක්කුටිකං 

නිසීදිත්ො අඤ්ජලිං පග්ගවහත්ො එෙමස්සු ෙචනීයා – ‘‘අයං වම, භන්වත, 
පත්වතො දසාහාතික්කන්වතො නිස්සග්ගිවයො. ඉමාහං ආයස්මන්තානං 
නිස්සජ්ජාමී’’ති. නිස්සජ්ජිත්ො ආපත්ති වදවසතබ්බා. බයත්වතන භික්ඛුනා

පටිබවලනආපත්තිපටිග්ගවහතබ්බා, නිස්සට්ඨපත්වතො දාතබ්වබො. 

605. ‘‘සුණන්තු වම ආයස්මන්තා. අයං පත්වතො ඉත්ථන්නාමස්ස 
භික්ඛුවනො නිස්සග්ගිවයො ආයස්මන්තානං නිස්සට්වඨො. යදායස්මන්තානං
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පත්තකල්ලං, ආයස්මන්තා ඉමං පත්තං ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුවනො
දවදයු’’න්ති. 

606. වතනභික්ඛුනාඑකංභික්ඛුංඋපසඞ්කමිත්ොඑකංසං උත්තරාසඞ්ගං
කරිත්ො උක්කුටිකං නිසීදිත්ො අඤ්ජලිං පග්ගවහත්ො එෙමස්ස ෙචනීවයො –

‘‘අයං වම, ආවුවසො, පත්වතො දසාහාතික්කන්වතො නිස්සග්ගිවයො. ඉමාහං
ආයස්මවතො නිස්සජ්ජාමී’’ති. නිස්සජ්ජිත්ො ආපත්ති වදවසතබ්බා. වතන

භික්ඛුනා ආපත්ති පටිග්ගවහතබ්බා, නිස්සට්ඨපත්වතො දාතබ්වබො – ‘‘ඉමං
පත්තංආයස්මවතො දම්මී’’ති. 

607. දසාහාතික්කන්වත අතික්කන්තසඤ්ඤී, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං.

දසාහාතික්කන්වත වෙමතිවකො, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. දසාහාතික්කන්වත

අනතික්කන්තසඤ්ඤී, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අනධට්ඨිවත අධට්ඨිතසඤ්ඤී, 

නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අවිකප්පිවත විකප්පිතසඤ්ඤී, නිස්සග්ගියං

පාචිත්තියං.අවිස්සජ්ජිවතවිස්සජ්ජිතසඤ්ඤී, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං.අනට්වඨ

නට්ඨසඤ්ඤීනිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අවිනට්වඨ විනට්ඨසඤ්ඤී, නිස්සග්ගියං 

පාචිත්තියං. අභින්වන භින්නසඤ්ඤී, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අවිලුත්වත 

විලුත්තසඤ්ඤී, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

නිස්සග්ගියං පත්තං අනිස්සජ්ජිත්ො පරිභුඤ්ජති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.

දසාහානතික්කන්වත අතික්කන්තසඤ්ඤී, ආපත්ති දුක්කටස්ස. 

දසාහානතික්කන්වත වෙමතිවකො, ආපත්ති දුක්කටස්ස. දසාහානතික්කන්වත 

අනතික්කන්තසඤ්ඤී, අනාපත්ති. 

608. අනාපත්ති අන්වතොදසාහං අධට්වඨති, විකප්වපති, විස්සජ්වජති, 

නස්සති, විනස්සති, භිජ්ජති, අච්ඡින්දිත්ො ගණ්හන්ති, විස්සාසං ගණ්හන්ති, 

උම්මත්තකස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

වතන වඛො පන සමවයන ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූනිස්සට්ඨපත්තං න වදන්ති.

භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං. ‘‘න, භික්ඛවෙ, නිස්සට්ඨපත්වතො න

දාතබ්වබො.වයො නදවදයය, ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති. 

පත්තසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංපඨමං. 

2. ඌනපඤ්චබන්ධනසික්ඛාපදං 

609. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සක්වකසු විහරති කපිලෙත්ථුස්මිං
නිවරොධාරාවම.වතනවඛොපනසමවයන අඤ්ඤතවරනකුම්භකාවරනභික්ඛූ
පොරිතාවහොන්ති– ‘‘වයසංඅයයානංපත්වතනඅත්වථො අහංපත්වතනා’’ති.
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වතන වඛො පන සමවයන භික්ඛූ න මත්තං ජානිත්ො බහූ පත්වත 
විඤ්ඤාවපන්ති.වයසංඛුද්දකාපත්තාවතමහන්වතපත්වතවිඤ්ඤාවපන්ති.
වයසං මහන්තා පත්තා වත ඛුද්දවක පත්වත විඤ්ඤාවපන්ති. අථ වඛො වසො
කුම්භකාවරො භික්ඛූනං බහූ පත්වත කවරොන්වතො න සක්වකොති අඤ්ඤං

වික්කායිකංභණ්ඩංකාතුං, අත්තනාපින යාවපති, පුත්තදාරාපිස්සතලමන්ති.
මනුස්සා උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම සමණා
සකයපුත්තියා න මත්තං ජානිත්ො බහූ පත්වත විඤ්ඤාවපස්සන්ති! අයං
ඉවමසංබහූපත්වතකවරොන්වතොන සක්වකොති අඤ්ඤංවික්කායිකංභණ්ඩං

කාතුං, අත්තනාපිනයාවපති, පුත්තදාරාපිස්ස තලමන්තී’’ති. 

අස්වසොසුං වඛො භික්ඛූ වතසං මනුස්සානං උජ්ොයන්තානං ඛියයන්තානං
විපාවචන්තානං.වයවතභික්ඛූඅප්පිච්ඡා…වප.…වත උජ්ොයන්තිඛියයන්ති
විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම භික්ඛූ න මත්තං ජානිත්ො බහූ පත්වත
විඤ්ඤාවපස්සන්තී’’ති!අථවඛොවතභික්ඛූවතඅවනකපරියාවයනවිගරහිත්ො 

භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං…වප.… සච්චං තර, භික්ඛවෙ, භික්ඛූ න

මත්තං ජානිත්ො බහූ පත්වත විඤ්ඤාවපන්තීති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහි 

බුද්වධොභගො…වප.…කථඤ්හිනාමවත, භික්ඛවෙ, වමොඝපුරිසානමත්තං

ජානිත්ොබහූ පත්වතවිඤ්ඤාවපස්සන්ති!වනතං, භික්ඛවෙ, අප්පසන්නානංො

පසාදාය…වප.… විගරහිත්ො ධම්මිං කථංකත්ො භික්ඛූආමන්වතසි – ‘‘න, 

භික්ඛවෙ, පත්වතො විඤ්ඤාවපතබ්වබො. වයො විඤ්ඤාවපයය, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති. 

610. වතනවඛොපනසමවයනඅඤ්ඤතරස්සභික්ඛුවනොපත්වතොභින්වනො 
වහොති. අථ වඛො වසො භික්ඛු – ‘‘භගෙතා පටික්ඛිත්තං පත්තං
විඤ්ඤාවපතු’’න්ති කුක්කුච්චායන්වතො න විඤ්ඤාවපති. හත්වථසු පිණ්ඩාය
චරති.මනුස්සාඋජ්ොයන්ති ඛියයන්තිවිපාවචන්ති–‘‘කථඤ්හිනාමසමණා

සකයපුත්තියා හත්වථසු පිණ්ඩාය චරිස්සන්ති, වසයයථාපි තිත්ථියා’’ති!
අස්වසොසුං වඛො භික්ඛූ වතසං මනුස්සානං උජ්ොයන්තානං ඛියයන්තානං
විපාවචන්තානං. අථ වඛො වත භික්ඛූ භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං. අථ
වඛො භගො එතස්මිං නිදාවන එතස්මිං පකරවණ ධම්මිං කථං කත්ො භික්ඛූ

ආමන්වතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛවෙ, නට්ඨපත්තස්සො භින්නපත්තස්ස ො
පත්තංවිඤ්ඤාවපතු’’න්ති. 

611. වතනවඛොපනසමවයනඡබ්බග්ගියාභික්ඛූ–‘‘භගෙතා අනුඤ්ඤාතං
නට්ඨපත්තස්ස ො භින්නපත්තස්ස ො පත්තං විඤ්ඤාවපතු’’න්ති 
අප්පමත්තවකනපිභින්වනනඅප්පමත්තවකනපිඛණ්වඩනවිලිඛිතමත්වතනපි

බහූපත්වත විඤ්ඤාවපන්ති. අථවඛොවසොකුම්භකාවරොභික්ඛූනංතවථෙබහූ 

පත්වත කවරොන්වතො න සක්වකොති අඤ්ඤං වික්කායිකං භණ්ඩං කාතුං, 
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අත්තනාපි න යාවපති, පුත්තදාරාපිස්ස තලමන්ති. මනුස්සා තවථෙ

උජ්ොයන්තිඛියයන්තිවිපාවචන්ති– ‘‘කථඤ්හිනාමසමණාසකයපුත්තියාන
මත්තං ජානිත්ො බහූ පත්වත විඤ්ඤාවපස්සන්ති! අයං ඉවමසං බහූ පත්වත

කවරොන්වතොනසක්වකොතිඅඤ්ඤංවික්කායිකං භණ්ඩංකාතුං, අත්තනාපින

යාවපති, පුත්තදාරාපිස්සතලමන්තී’’ති. 

අස්වසොසුං වඛො භික්ඛූ වතසං මනුස්සානං උජ්ොයන්තානං ඛියයන්තානං
විපාවචන්තානං.වයවතභික්ඛූ අප්පිච්ඡා…වප.… වතඋජ්ොයන්තිඛියයන්ති
විපාවචන්ති–‘‘කථඤ්හිනාමඡබ්බග්ගියාභික්ඛූ අප්පමත්තවකනපිභින්වනන 

අප්පමත්තවකනපි ඛණ්වඩන විලිඛිතමත්වතනපි බහූ පත්වත
විඤ්ඤාවපස්සන්තී’’ති! අථ වඛො වත භික්ඛූ ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ
අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං…වප.… 

‘‘සච්චං තර තුම්වහ, භික්ඛවෙ, අප්පමත්තවකනපි භින්වනන
අප්පමත්තවකනපි ඛණ්වඩන විලිඛිතමත්වතනපි බහූ පත්වත

විඤ්ඤාවපථා’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහි බුද්වධො භගො…වප.…

කථඤ්හි නාම තුම්වහ, වමොඝපුරිසා, අප්පමත්තවකනපි භින්වනන 
අප්පමත්තවකනපිඛණ්වඩනවිලිඛිතමත්වතනපිබහූ පත්වත විඤ්ඤාවපස්සථ!

වනතං, වමොඝපුරිසා, අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.… එෙඤ්ච පන, 

භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

612. ‘‘කයො පන භික් ඛු ඌනපඤ් චබ් ධකනන ප  කතන අඤ් ඤං නෙං 

ප  තං කචතාකපයය, නිෙ ්ෙග් ගියං පාචි  තියං. කතන භික් ඛුනා කෙො ප  කතො 

භික් ඛුපරිොය නිෙ ්ෙජ් ජිතබ් කබො. කයො ච තේ ො භික් ඛුපරිොය ප  තපරිය් කතො 

කෙො තෙ ්ෙ භික් ඛුකනො පදාතබ් කබො – ‘අයං කත, භික් ඛු, ප  කතො යාෙ කභදනාය 

ධාකරතබ් කබො’ති. අයං ත  ථ ොමීචී’’ති. 

613. කයො පනාති වයො යාදිවසො…වප.… භික් ඛූති…වප.… අයං ඉමස්මිං
අත්වථඅධප්වපවතොභික්ඛූති. 

ඌනපඤ ්චබ් ධකනො නාම පත්වතො අබන්ධවනො ො එකබන්ධවනො ො
ද්විබන්ධවනොොතිබන්ධවනොොචතුබන්ධවනොො. අබන්ධවනොකාවසොනාම
පත්වතොයස්සද්ෙඞ්ගුලාරාජිනවහොති.බන්ධවනොකාවසොනාමපත්වතො යස්ස

ද්ෙඞ්ගුලාරාජිවහොති. නකෙො නාමපත්වතොවිඤ්ඤත්තිං උපාදායවුච්චති. 

කචතාකපයයාති විඤ්ඤාවපති, පවයොවග දුක්කටං. පටිලාවභන
නිස්සග්ගිවයො වහොති. සඞ්ඝමජ්වෙ නිස්සජ්ජිතබ්වබො. සබ්වබවහෙ 

අධට්ඨිතපත්තං ගවහත්ො සන්නිපතිතබ්බං. න ලාමවකො පත්වතො

අධට්ඨාතබ්වබො – ‘‘මහග්ඝං පත්තං ගවහස්සාමී’’ති. සවච ලාමකං පත්තං
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අධට්වඨති – ‘‘මහග්ඝං පත්තං ගවහස්සාමී’’ති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. එෙඤ්ච

පන, භික්ඛවෙ, නිස්සජ්ජිතබ්වබො. වතන භික්ඛුනා සඞ්ඝං උපසඞ්කමිත්ො
එකංසංඋත්තරාසඞ්ගංකරිත්ො වුඩ්ොනංභික්ඛූනංපාවදෙන්දිත්ොඋක්කුටිකං

නිසීදිත්ො අඤ්ජලිං පග්ගවහත්ො එෙමස්ස ෙචනීවයො – ‘‘අයං වම, භන්වත, 
පත්වතොඌනපඤ්චබන්ධවනනපත්වතන වචතාපිවතොනිස්සග්ගිවයො. ඉමාහං
සඞ්ඝස්ස නිස්සජ්ජාමී’’ති. නිස්සජ්ජිත්ො ආපත්ති වදවසතබ්බා. බයත්වතන
භික්ඛුනාපටිබවලනආපත්ති පටිග්ගවහතබ්බා.පඤ්චහඞ්වගහිසමන්නාගවතො

භික්ඛුපත්තග්ගාහාපවකො සම්මන්නිතබ්වබො–වයොනඡන්දාගතිංගච්වඡයය, න

වදොසාගතිං ගච්වඡයය, න වමොහාගතිං ගච්වඡයය, න භයාගතිං ගච්වඡයය, 

ගාහිතාගාහිතඤ්චජාවනයය. එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, සම්මන්නිතබ්වබො.පඨමං
භික්ඛු යාචිතබ්වබො. යාචිත්ො බයත්වතන භික්ඛුනා පටිබවලන සඞ්වඝො
ඤාවපතබ්වබො– 

614. ‘‘සුණාතුවම, භන්වත, සඞ්වඝො.යදිසඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්වඝො
ඉත්ථන්නාමංභික්ඛුංපත්තග්ගාහාපකංසම්මන්වනයය.එසා ඤත්ති. 

‘‘සුණාතු වම, භන්වත, සඞ්වඝො. සඞ්වඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං 
පත්තග්ගාහාපකං සම්මන්නති. යස්සායස්මවතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස

භික්ඛුවනො පත්තග්ගාහාපකස්සසම්මුති, වසොතුණ්හස්ස; යස්සනක්ඛමති, වසො
භාවසයය. 

‘‘සම්මවතො සඞ්වඝන ඉත්ථන්නාවමො භික්ඛු පත්තග්ගාහාපවකො. ඛමති 

සඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එෙවමතංධාරයාමී’’ති. 

615. වතන සම්මවතන භික්ඛුනා පත්වතො ගාවහතබ්වබො. වථවරො 

ෙත්තබ්වබො – ‘‘ගණ්හාතු, භන්වත, වථවරො පත්ත’’න්ති. සවච වථවරො

ගණ්හාති, වථරස්ස පත්වතොදුතියස්සගාවහතබ්වබො.නචතස්සඅනුද්දයතාය

න ගවහතබ්වබො. වයො න ගණ්වහයය, ආපත්ති දුක්කටස්ස. අපත්තකස්ස න 
ගාවහතබ්වබො. එවතවනෙ උපාවයන යාෙ සඞ්ඝනෙකා ගාවහතබ්බා. වයො ච

තස්සා භික්ඛුපරිසාය පත්තපරියන්වතො, වසො තස්ස භික්ඛුවනො පදාතබ්වබො –

‘‘අයංවත, භික්ඛු, පත්වතොයාෙ වභදනායධාවරතබ්වබො’’ති. 

වතනභික්ඛුනාවසොපත්වතොනඅවදවසනික්ඛිපිතබ්වබො, නඅවභොවගන 

භුඤ්ජිතබ්වබො, න විස්සජ්වජතබ්වබො – ‘‘කථායං පත්වතො නස්වසයය ො

විනස්වසයය ොභිජ්වජයයො’’ති? සවචඅවදවසොනික්ඛිපතිඅවභොවගනො

භුඤ්ජතිවිස්සජ්වජති ො, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

අයං ත  ථ ොමීචීතිඅයංතත්ථ අනුධම්මතා. 
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343 

පටුන 

616. අබන්ධවනන පත්වතනඅබන්ධනංපත්තං වචතාවපති, නිස්සග්ගියං

පාචිත්තියං. අබන්ධවනන පත්වතන එකබන්ධනං පත්තං වචතාවපති, 

නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අබන්ධවනන පත්වතන ද්විබන්ධනං පත්තං 

වචතාවපති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අබන්ධවනන පත්වතන තිබන්ධනං

පත්තං වචතාවපති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අබන්ධවනන පත්වතන

චතුබන්ධනංපත්තං වචතාවපති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

එකබන්ධවනන පත්වතන අබන්ධනං පත්තං වචතාවපති, නිස්සග්ගියං 

පාචිත්තියං. එකබන්ධවනන පත්වතන එකබන්ධනං පත්තං වචතාවපති, 
නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. එකබන්ධවනන පත්වතන ද්විබන්ධනං පත්තං

වචතාවපති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. එකබන්ධවනන පත්වතන තිබන්ධනං

පත්තං වචතාවපති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. එකබන්ධවනන පත්වතන

චතුබන්ධනංපත්තං වචතාවපති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

ද්විබන්ධවනන පත්වතන අබන්ධනං පත්තං වචතාවපති, නිස්සග්ගියං 
පාචිත්තියං. ද්විබන්ධවනන පත්වතන එකබන්ධනං පත්තං…වප.…

ද්විබන්ධනං පත්තං… තිබන්ධනං පත්තං… චතුබන්ධනං පත්තං වචතාවපති, 
නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

තිබන්ධවනන පත්වතන අබන්ධනං පත්තං…වප.… එකබන්ධනං
පත්තං…වප.… ද්විබන්ධනං පත්තං… තිබන්ධනං පත්තං… චතුබන්ධනං

පත්තංවචතාවපති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. 

චතුබන්ධවනන පත්වතන අබන්ධනං පත්තං…වප.… එකබන්ධනං
පත්තං… ද්විබන්ධනං පත්තං… තිබන්ධනං පත්තං… චතුබන්ධනං පත්තං

වචතාවපති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. 

අබන්ධවනනපත්වතනඅබන්ධවනොකාසංපත්තංවචතාවපති, නිස්සග්ගියං 
පාචිත්තියං. අබන්ධවනන පත්වතන එකබන්ධවනොකාසං පත්තං…වප.…

ද්විබන්ධවනොකාසං පත්තං … තිබන්ධවනොකාසං පත්තං…

චතුබන්ධවනොකාසං පත්තංවචතාවපති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

එකබන්ධවනන පත්වතන අබන්ධවනොකාසං පත්තං…වප.…
එකබන්ධවනොකාසං පත්තං…ද්විබන්ධවනොකාසංපත්තං…තිබන්ධවනොකාසං

පත්තං…චතුබන්ධවනොකාසංපත්තං වචතාවපති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

ද්විබන්ධවනන පත්වතන අබන්ධවනොකාසං පත්තං…වප.…

චතුබන්ධවනොකාසං පත්තංවචතාවපති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 
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තිබන්ධවනන පත්වතන අබන්ධවනොකාසං පත්තං…වප.…

චතුබන්ධවනොකාසංපත්තංවචතාවපති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

චතුබන්ධවනන පත්වතන අබන්ධවනොකාසං පත්තං…වප.…
එකබන්ධවනොකාසං පත්තං…ද්විබන්ධවනොකාසංපත්තං…තිබන්ධවනොකාසං

පත්තං…චතුබන්ධවනොකාසංපත්තං වචතාවපති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

අබන්ධවනොකාවසන පත්වතනඅබන්ධනංපත්තං වචතාවපති, නිස්සග්ගියං
පාචිත්තියං. අබන්ධවනොකාවසන පත්වතන එකබන්ධනං පත්තං…වප.… 

ද්විබන්ධනං පත්තං…තිබන්ධනං පත්තං… චතුබන්ධනං පත්තං වචතාවපති, 
නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. 

චතුබන්ධවනොකාවසන පත්වතන අබන්ධනං පත්තං වචතාවපති, 
නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. චතුබන්ධවනොකාවසන පත්වතන එකබන්ධනං 
පත්තං…වප.… ද්විබන්ධනං පත්තං… තිබන්ධනං පත්තං… චතුබන්ධනං 

පත්තංවචතාවපති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

අබන්ධවනොකාවසන පත්වතන අබන්ධවනොකාසං පත්තං…වප.…
එකබන්ධවනොකාසං පත්තං…ද්විබන්ධවනොකාසංපත්තං…තිබන්ධවනොකාසං

පත්තං…චතුබන්ධවනොකාසංපත්තං වචතාවපති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

චතුබන්ධවනොකාවසන පත්වතන අබන්ධවනොකාසං පත්තං…වප.…
එකබන්ධවනොකාසං පත්තං…ද්විබන්ධවනොකාසංපත්තං…තිබන්ධවනොකාසං

පත්තං…චතුබන්ධවනොකාසංපත්තං වචතාවපති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

617. අනාපත්ති නට්ඨපත්තස්ස, භින්නපත්තස්ස, ඤාතකානංපොරිතානං, 

අඤ්ඤස්සත්ථාය, අත්තවනොධවනන, උම්මත්තකස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

ඌනපඤ්චබන්ධනසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංදුතියං. 

3. වභසජ්ජසික්ඛාපදං 

618. [ඉදං ෙත්ථුමහාෙ.270] වතන සමවයනබුද්වධොභගො සාෙත්ථියං
විහරති වජතෙවන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවම. වතන වඛො පන සමවයන
ආයස්මා පිලින්දෙච්වඡොරාජගවහපබ්භාරංවසොධාවපතිවලණංකත්තුකාවමො.
අථ වඛො රාජා මාගවධො වසනිවයො බිම්බිසාවරො වයනායස්මා පිලින්දෙච්වඡො

වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො ආයස්මන්තං පිලින්දෙච්ඡං අභිොවදත්ො
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්වනො වඛො රාජා මාගවධො වසනිවයො

බිම්බිසාවරො ආයස්මන්තං පිලින්දෙච්ඡං එතදවෙොච – ‘‘තං, භන්වත, වථවරො 

කාරාවපතී’’ති? ‘‘පබ්භාරං මහාරාජ, වසොධාවපමි වලණං කත්තුකාවමො’’ති.
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‘‘අත්වථො, භන්වත, අයයස්සආරාමිවකනා’’ති? ‘‘න වඛො, මහාරාජ, භගෙතා

ආරාමිවකො අනුඤ්ඤාවතො’’ති. ‘‘වතන හි, භන්වත, භගෙන්තං පටිපුච්ඡිත්ො
මම ආවරොවචයයාථා’’ති. ‘‘එෙං මහාරාජා’’ති වඛො ආයස්මා පිලින්දෙච්වඡො
රඤ්වඤොමාගධස්සවසනියස්සබිම්බිසාරස්සපච්චස්වසොසි.අථ වඛොආයස්මා
පිලින්දෙච්වඡො රාජානං මාගධං වසනියං බිම්බිසාරං ධම්මියා කථාය 

සන්දස්වසසිසමාදවපසිසමුත්වතවජසිසම්පහංවසසි. අථවඛො රාජාමාගවධො
වසනිවයො බිම්බිසාවරො ආයස්මතා පිලින්දෙච්වඡන ධම්මියා කථාය
සන්දස්සිවතො සමාදපිවතො සමුත්වතජිවතො සම්පහංසිවතො උට්ඨායාසනා
ආයස්මන්තංපිලින්දෙච්ඡංඅභිොවදත්ො පදක්ඛිණංකත්ොපක්කාමි. 

619. අථවඛොආයස්මාපිලින්දෙච්වඡොභගෙවතොසන්තිවකදූතං පාවහසි–

‘‘රාජා, භන්වත, මාගවධොවසනිවයොබිම්බිසාවරොආරාමිකං දාතුකාවමො.කථං

නුවඛො, භන්වත, මයාපටිපජ්ජිතබ්බ’’න්ති? අථවඛොභගොඑතස්මිං නිදාවන

එතස්මිං පකරවණ ධම්මිං කථං කත්ො භික්ඛූ ආමන්වතසි – ‘‘අනුජානාමි, 

භික්ඛවෙ, ආරාමික’’න්ති.දුතියම්පිවඛොරාජාමාගවධොවසනිවයො බිම්බිසාවරො

වයනායස්මා පිලින්දිෙච්වඡො වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො ආයස්මන්තං
පිලින්දෙච්ඡංඅභිොවදත්ොඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තං නිසින්වනොවඛොරාජා
මාගවධො වසනිවයො බිම්බිසාවරො ආයස්මන්තං පිලින්දෙච්ඡං එතදවෙොච – 

‘‘අනුඤ්ඤාවතො, භන්වත, භගෙතා ආරාමිවකො’’ති? ‘‘එෙං, මහාරාජා’’ති.

‘‘වතන හි, භන්වත, අයයස්ස ආරාමිකං දම්මී’’ති. අථ වඛො රාජා මාගවධො
වසනිවයො බිම්බිසාවරො ආයස්මවතො පිලින්දෙච්ඡස්ස ආරාමිකං පටිස්සුණත්ො
විස්සරිත්ො චිවරන සතිං පටිලභිත්ො අඤ්ඤතරං සබ්බත්ථකං මහාමත්තං

ආමන්වතසි – ‘‘වයොමයා, භවණ, අයයස්සආරාමිවකොපටිස්සුවතො, දින්වනො

වසො ආරාමිවකො’’ති? ‘‘න වඛො, වදෙ, අයයස්ස ආරාමිවකො දින්වනො’’ති.

‘‘කීෙචිරංනුවඛො, භවණ, ඉවතොහිතංවහොතී’’ති? අථවඛොවසොමහාමත්වතො

රත්තිවයොගවණත්ො [විගවණත්ො(ක.)] රාජානංමාගධංවසනියංබිම්බිසාරං

එතදවෙොච– ‘‘පඤ්ච, වදෙ, රත්තිසතානී’’ති.‘‘වතනහි, භවණ, අයයස්සපඤ්ච

ආරාමිකසතානි වදහී’’ති. ‘‘එෙං, වදො’’ති වඛො වසො මහාමත්වතො රඤ්වඤො
මාගධස්සවසනියස්ස බිම්බිසාරස්සපටිස්සුණත්ොආයස්මවතොපිලින්දෙච්ඡස්ස

පඤ්ච ආරාමිකසතානි පාදාසි [අදාසි (සයා.)], පාටිවයක්වකො ගාවමො නිවිසි.

ආරාමිකගාමවකොතිපිනංආහංසු, පිලින්දගාමවකොතිපිනංආහංසු. 

620. වතන වඛො පන සමවයන ආයස්මා පිලින්දෙච්වඡො තස්මිං ගාමවක 
කුලූපවකො වහොති. අථ වඛො ආයස්මා පිලින්දෙච්වඡො පුබ්බණ්හසමයං
නිොවසත්ොපත්තචීෙරං ආදායපිලින්දගාමකංපිණ්ඩායපාවිසි.වතනවඛොපන
සමවයන තස්මිං ගාමවක උස්සවෙො වහොති. දාරකා අලඞ්කතා මාලාතතා
කීළන්ති.අථවඛොආයස්මාපිලින්දෙච්වඡොපිලින්දගාමවක සපදානංපිණ්ඩාය
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පටුන 

චරමාවනො වයන අඤ්ඤතරස්ස ආරාමිකස්ස නිවෙසනං වතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්ොපඤ්ඤත්වතආසවනනිසීදි.වතනවඛොපනසමවයනතස්සා
ආරාමිතනියාධීතා අඤ්වඤදාරවකඅලඞ්කවතමාලාතවතපස්සිත්ොවරොදති

–‘‘මාලංවමවදථ, අලඞ්කාරංවම වදථා’’ති.අථවඛොආයස්මාපිලින්දෙච්වඡො

තංආරාමිතනිංඑතදවෙොච – ‘‘තස්සායං දාරිකා වරොදතී’’ති? ‘‘අයං, භන්වත, 

දාරිකාඅඤ්වඤදාරවකඅලඞ්කවතමාලාතවතපස්සිත්ො වරොදති–‘මාලංවම

වදථ, අලඞ්කාරං වම වදථා’ති. කුවතො අම්හාකං දුග්ගතානං මාලා කුවතො, 

අලඞ්කාවරො’’ති? අථවඛොආයස්මා පිලින්දෙච්වඡො අඤ්ඤතරංතිණණ්ඩුපකං
ගවහත්ො තං ආරාමිතනිං එතදවෙොච – ‘‘හන්දිමං තිණණ්ඩුපකං තස්සා
දාරිකාය සීවස පටිමුඤ්චා’’ති. අථ වඛො සා ආරාමිතනී තං තිණණ්ඩුපකං
ගවහත්ොතස්සාදාරිකාය සීවසපටිමුඤ්චි.සාඅවහොසිසුෙණ්ණමාලාඅභිරූපා
දස්සනීයා පාසාදිකා. නත්ථි තාදිසා රඤ්වඤොපි අන්වතපුවර සුෙණ්ණමාලා. 

මනුස්සා රඤ්වඤො මාගධස්ස වසනියස්ස බිම්බිසාරස්ස ආවරොවචසුං – 

‘‘අමුකස්ස, වදෙ, ආරාමිකස්ස ඝවර සුෙණ්ණමාලා අභිරූපා දස්සනීයා
පාසාදිකා.නත්ථි තාදිසාවදෙස්සාපිඅන්වතපුවරසුෙණ්ණමාලා.කුවතොතස්ස
දුග්ගතස්ස! නිස්සංසයං වචොරිකාය ආභතා’’ති!! අථ වඛො රාජා මාගවධො
වසනිවයො බිම්බිසාවරොතංආරාමිකකුලංබන්ධාවපසි. දුතියම්පිවඛොආයස්මා
පිලින්දෙච්වඡොපුබ්බණ්හසමයංනිොවසත්ොපත්තචීෙරංආදාය පිලින්දගාමකං
පිණ්ඩාය පාවිසි. පිලින්දගාමවක සපදානං පිණ්ඩාය චරමාවනො වයන තස්ස 

ආරාමිකස්ස නිවෙසනං වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො පටිවිස්සවක පුච්ඡි –

‘‘කහං ඉමං ආරාමිකකුලං ගත’’න්ති? ‘‘එතිස්සා, භන්වත, සුෙණ්ණමාලාය
කාරණා රඤ්ඤාබන්ධාපිත’’න්ති. 

621. අථ වඛො ආයස්මා පිලින්දෙච්වඡො වයන රඤ්වඤො මාගධස්ස 

වසනියස්ස බිම්බිසාරස්ස නිවෙසනං වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො
පඤ්ඤත්වත ආසවන නිසීදි. අථ වඛො රාජා මාගවධො වසනිවයො බිම්බිසාවරො

වයනායස්මා පිලින්දෙච්වඡො වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො ආයස්මන්තං
පිලින්දෙච්ඡං අභිොවදත්ො එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං වඛො
රාජානං මාගධං වසනියං බිම්බිසාරං ආයස්මා පිලින්දෙච්වඡො එතදවෙොච –

‘‘තස්ස, මහාරාජ, ආරාමිකකුලං බන්ධාපිත’’න්ති? ‘‘තස්ස, භන්වත, 

ආරාමිකස්සඝවරසුෙණ්ණමාලා අභිරූපා දස්සනීයා පාසාදිකා.නත්ථිතාදිසා
අම්හාකම්පිඅන්වතපුවරසුෙණ්ණමාලා. කුවතොතස්ස දුග්ගතස්ස!නිස්සංසයං
වචොරිකායආභතා’’ති!!අථවඛොආයස්මා පිලින්දෙච්වඡොරඤ්වඤොමාගධස්ස
වසනියස්ස බිම්බිසාරස්ස පාසාදං සුෙණ්ණන්ති අධමුච්චි. වසො අවහොසි

සබ්බවසොෙණ්ණමවයො. ‘‘ඉදං පන වත, මහාරාජ, තාෙ බහුං සුෙණ්ණං 

කුවතො’’ති? ‘‘අඤ්ඤාතං, භන්වත, අයයස්වසවෙවසො ඉද්ධානුභාවෙො’’ති. තං
ආරාමිකකුලං මුඤ්චාවපසි. මනුස්සා – ‘‘අවයයන තර පිලින්දෙච්වඡන
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සරාජිකාය පරිසාය උත්තරිමනුස්සධම්මං ඉද්ධපාටිහාරියං දස්සිත’’න්ති, 
අත්තමනා අභිප්පසන්නා ආයස්මවතො පිලින්දෙච්ඡස්ස පඤ්ච වභසජ්ජානි

අභිහරිංසු, වසයයථිදං – සප්පි නෙනීතං වතලං මධු  ාණතං. පකතියාපි ච
ආයස්මා පිලින්දෙච්වඡො ලාභී වහොති පඤ්චන්නං වභසජ්ජානං. ලද්ධං ලද්ධං
පරිසාය විස්සජ්වජති. පරිසා චස්ස වහොති බාහුල්ලිකා. ලද්ධං ලද්ධං

වකොලම්වබපි ඝවටපි පූවරත්ො පටිසාවමති, පරිස්සාෙනානිපි ථවිකාවයොපි 
පූවරත්ොොතපාවනසුලග්වගති.තානිඔලීනවිලීනානිතිට්ඨන්ති.උන්දූවරහිපි 
විහාරා ඔතණ්ණවිතණ්ණා වහොන්ති. මනුස්සා විහාරචාරිකං ආහිණ්ඩන්තා

පස්සිත්ො උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති විපාවචන්ති – ‘‘අන්වතොවකොට්ඨාගාරිකා

ඉවම සමණා සකයපුත්තියා, වසයයථාපි රාජා මාගවධො වසනිවයො 

බිම්බිසාවරො’’ති! අස්වසොසුං වඛො භික්ඛූ වතසං මනුස්සානං උජ්ොයන්තානං
ඛියයන්තානං විපාවචන්තානං. වය වත භික්ඛූ අප්පිච්ඡා…වප.… වත 
උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම භික්ඛූ එෙරූපාය
බාහුල්ලාය වචවතස්සන්තී’’ති! අථ වඛො වත භික්ඛූ වත අවනකපරියාවයන

විගරහිත්ොභගෙවතොඑතමත්ථං ආවරොවචසුං…වප.…‘‘සච්චංතර, භික්ඛවෙ, 

භික්ඛූ එෙරූපාය බාහුල්ලාය වචවතන්තී’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහි

බුද්වධොභගො…වප.…කථඤ්හිනාම වත, භික්ඛවෙ, වමොඝපුරිසා එෙරූපාය

බාහුල්ලාය වචවතස්සන්ති! වනතං, භික්ඛවෙ, අප්පසන්නානං ො

පසාදාය…වප.… එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

622. ‘‘යානි කඛො පන තානි ගිල්ානානං භික් ඛූනං පටිොයනීයානි 

කභෙජ් ජානි, කෙයයථිදං – ෙප් පි නෙනීතං කතල්ං මධු  ාණිතං, තානි 

පටිග් ගක   ො ෙ  තා පරමං ේ නිධිොරෙං පරිුඤඤ් ජිතබ් බානි. තං 

අතික් ොමයකතො නිේ ෙග් ගියං පාචි  තිය’’න්ති. 

623. යානි කඛො පන තානි ගිල්ානානං භික් ඛූනං පටිොයනීයානි 

කභේ ෙජ් ජානීති ෙප් පි නාමවගොසප්පි ොඅජිකාසප්පිොමහිංසසප්පි [මහිසසප්පි

(සී.සයා.)] ොවයසංමංසංකප්පතිවතසංසප්පි. නෙනීතං නාමවතසංවයෙ 

නෙනීතං. කතල්ං නාම තිලවතලං සාසපවතලං මධුකවතලං එරණ්ඩවතලං 

ෙසාවතලං. මධු නාමමක්ඛිකාමධු.  ාණිතං නාමඋච්ඡුම්හානිබ්බත්තං. 

තානි පටිග් ගක   ො ෙ  තා පරමං ේ නිධිොරෙං පරිුඤඤ් ජිතබ් බානීති
සත්තාහපරමතාපරිභුඤ්ජිතබ්බානි. 

තං අතික් ොමයකතො නිේ ෙග් ගියං ක ොතීති අට්ඨවම අරුණුග්ගමවන 

නිස්සග්ගියං වහොති.නිස්සජ්ජිතබ්බං සඞ්ඝස්ස ො ගණස්ස ො පුග්ගලස්ස ො. 

එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, නිස්සජ්ජිතබ්බං…වප.…ඉදංවම, භන්වත, වභසජ්ජං 
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සත්තාහාතික්කන්තං නිස්සග්ගියං, ඉමාහං සඞ්ඝස්ස නිස්සජ්ජාමීති…වප.… 
දවදයයාති…වප.…දවදයුන්ති…වප.…ආයස්මවතොදම්මීති. 

624. සත්තාහාතික්කන්වත අතික්කන්තසඤ්ඤී, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. 

සත්තාහාතික්කන්වත වෙමතිවකො, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං.

සත්තාහාතික්කන්වත අනතික්කන්තසඤ්ඤී, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං.

අනධට්ඨිවත අධට්ඨිතසඤ්ඤී, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අවිස්සජ්ජිවත

විස්සජ්ජිතසඤ්ඤී, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අනට්වඨ නට්ඨසඤ්ඤී, 

නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අවිනට්වඨ විනට්ඨසඤ්ඤී, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං.

අදඩ්වෙ දඩ්ෙසඤ්ඤී, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අවිලුත්වත විලුත්තසඤ්ඤී, 
නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. 

නිස්සට්ඨං පටිලභිත්ො න කායිවකන පරිවභොවගන පරිභුඤ්ජිතබ්බං, න 

අජ්වෙොහරිතබ්බං, පදීවප ො කාළෙණ්වණ ො උපවනතබ්බං, අඤ්වඤන

භික්ඛුනාකායිවකන පරිවභොවගනපරිභුඤ්ජිතබ්බං, නඅජ්වෙොහරිතබ්බං. 

සත්තාහානතික්කන්වත අතික්කන්තසඤ්ඤී, ආපත්ති දුක්කටස්ස.

සත්තාහානතික්කන්වත වෙමතිවකො, ආපත්ති දුක්කටස්ස. 

සත්තාහානතික්කන්වතඅනතික්කන්තසඤ්ඤී, අනාපත්ති. 

625. අනාපත්ති අන්වතොසත්තාහං අධට්වඨති, විස්සජ්වජති, නස්සති, 

විනස්සති, ඩය්හති, අච්ඡින්දිත්ො ගණ්හන්ති, විස්සාසං ගණ්හන්ති, 
අනුපසම්පන්නස්ස චත්වතන ෙන්වතන මුත්වතන අනවපක්වඛො දත්ො

පටිලභිත්ොපරිභුඤ්ජති, උම්මත්තකස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

වභසජ්ජසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංතතියං. 

4. ෙස්සිකසාටිකසික්ඛාපදං 

626. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවම. වතන වඛො පන සමවයන භගෙතා භික්ඛූනං 
ෙස්සිකසාටිකා අනුඤ්ඤාතා වහොති. ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ – ‘‘භගෙතා

ෙස්සිකසාටිකා අනුඤ්ඤාතා’’ති, පටිකච්වචෙ [පටිගච්වචෙ (සී.)] 

ෙස්සිකසාටිකචීෙරංපරිවයසන්ති, පටිකච්වචෙකත්ොනිොවසන්ති, ජිණ්ණාය 
ෙස්සිකසාටිකායනග්ගාකායංඔෙස්සාවපන්ති.වයවතභික්ඛූඅප්පිච්ඡා…වත 
උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ 

පටිකච්වචෙ ෙස්සිකසාටිකචීෙරං පරිවයසිස්සන්ති, පටිකච්වචෙ කත්ො 

නිොවසස්සන්ති, ජිණ්ණාය ෙස්සිකසාටිකාය නග්ගා කායං 
ඔෙස්සාවපස්සන්තී’’ති! අථ වඛො වත භික්ඛූ ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ



විනයපිටකෙ  පාරාජිෙපාළි   නිේ ෙග් ගියෙණ් ඩං 

349 

පටුන 

අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං…වප.…

‘‘සච්චං තර තුම්වහ, භික්ඛවෙ, පටිකච්වචෙ ෙස්සිකසාටිකචීෙරං පරිවයසථ? 

පටිකච්වචෙ කත්ො නිොවසථ? ජිණ්ණාය ෙස්සිකසාටිකාය නග්ගා කායං

ඔෙස්සාවපථා’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහි බුද්වධො භගො…වප.…

කථඤ්හි නාම තුම්වහ වමොඝපුරිසා, පටිකච්වචෙ ෙස්සිකසාටිකචීෙරං 

පරිවයසිස්සථ, පටිකච්වචෙ කත්ො නිොවසස්සථ, ජිණ්ණාය ෙස්සිකසාටිකාය

නග්ගා කායං ඔෙස්සාවපස්සථ! වනතං, වමොඝපුරිසා, අප්පසන්නානං ො

පසාදාය…වප.…එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

627. ‘‘මාකෙො කෙකෙො ගිම්  ාන’් ති භික් ඛුනා ෙේ සිෙොටිෙචීෙරං 

පරිකයසිතබ් බං; ‘අද් ධමාකෙො කෙකෙො ගිම්  ාන’් ති ෙ  ො නිොකෙතබ් බං. 

‘ඔකරන කච මාකෙො කෙකෙො ගිම්  ාන’් ති ෙේ සිෙොටිෙචීෙරං පරිකයකෙයය, 

‘ඔකරනද් ධමාකෙො කෙකෙො ගිම්  ාන’් ති ෙ  ො නිොකෙයය, නිෙ ්ෙග් ගියං 

පාචි  තිය’’න්ති. 

628. ‘මාකෙො කෙකෙො ගිම්  ාන’් ති භික් ඛුනා ෙේ සිෙොටිෙචීෙරං 

පරිකයසිතබ් බන්ති. වය මනුස්සා පුබ්වබපි ෙස්සිකසාටිකචීෙරං වදන්ති වත

උපසඞ්කමිත්ො එෙමස්සු ෙචනීයා – ‘‘කාවලො ෙස්සිකසාටිකාය, සමවයො

ෙස්සිකසාටිකාය, අඤ්වඤපි මනුස්සා ෙස්සිකසාටිකචීෙරං වදන්තී’’ති. න

ෙත්තබ්බා– ‘‘වදථවමෙස්සිකසාටිකචීෙරං, ආහරථවම ෙස්සිකසාටිකචීෙරං, 

පරිෙත්වතථවමෙස්සිකසාටිකචීෙරං, වචතාවපථවම ෙස්සිකසාටිකචීෙර’’න්ති. 

‘අද් ධමාකෙො කෙකෙො ගිම්  ාන’් ති ෙ  ො නිොකෙතබ් බන්ති. අද්ධමාවස
වසවසගිම්හාවනකත්ොනිොවසතබ්බං. 

‘ඔකරන කච මාකෙො කෙකෙො ගිම්  ාන’න්ති අතිවරකමාවසවසසගිම්හාවන

ෙස්සිකසාටිකචීෙරංපරිවයසති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. 

‘ඔකරනද් ධමාකෙො කෙකෙො ගිම්  ාන’න්ති අතිවරකද්ධමාවස වසවස

ගිම්හාවනකත්ොනිොවසති, නිස්සග්ගියංවහොති. නිස්සජ්ජිතබ්බංසඞ්ඝස්සො

ගණස්ස ො පුග්ගලස්ස ො. එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, නිස්සජ්ජිතබ්බං…වප.…

ඉදං වම, භන්වත, ෙස්සිකසාටිකචීෙරං අතිවරකමාවස වසවස ගිම්හාවන
පරියිට්ඨං අතිවරකද්ධමාවස වසවස ගිම්හාවනකත්ො පරිදහිතංනිස්සග්ගියං.
ඉමාහං සඞ්ඝස්ස නිස්සජ්ජාමීති.…වප.… දවදයයාති…වප.…
දවදයුන්ති…වප.…ආයස්මවතොදම්මීති. 

629. අතිවරකමාවස වසවස ගිම්හාවන අතිවරකසඤ්ඤී 

ෙස්සිකසාටිකචීෙරංපරිවයසති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං.අතිවරකමාවසවසවස
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ගිම්හාවන වෙමතිවකොෙස්සිකසාටිකචීෙරංපරිවයසති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං.
අතිවරකමාවස වසවස ගිම්හාවන ඌනකසඤ්ඤී ෙස්සිකසාටිකචීෙරං

පරිවයසති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

අතිවරකද්ධමාවස වසවස ගිම්හාවන අතිවරකසඤ්ඤී කත්ො නිොවසති, 
නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අතිවරකද්ධමාවස වසවස ගිම්හාවන වෙමතිවකො

කත්ො නිොවසති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අතිවරකද්ධමාවස වසවස 

ගිම්හාවනඌනකසඤ්ඤීකත්ොනිොවසති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

සතියාෙස්සිකසාටිකායනග්වගොකායංඔෙස්සාවපති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.

ඌනකමාවස වසවස ගිම්හාවන අතිවරකසඤ්ඤී, ආපත්ති දුක්කටස්ස.

ඌනකමාවස වසවස ගිම්හාවන වෙමතිවකො, ආපත්ති දුක්කටස්ස.

ඌනකමාවසවසවසගිම්හාවනඌනකසඤ්ඤී, අනාපත්ති. 

ඌනකද්ධමාවස වසවස ගිම්හාවන අතිවරකසඤ්ඤී, ආපත්ති දුක්කටස්ස. 

ඌනකද්ධමාවස වසවස ගිම්හාවන වෙමතිවකො, ආපත්ති දුක්කටස්ස. 

ඌනකද්ධමාවසවසවසගිම්හාවනඌනකසඤ්ඤී, අනාපත්ති. 

630. අනාපත්ති ‘මාවසො වසවසො ගිම්හාන’න්ති ෙස්සිකසාටිකචීෙරං 

පරිවයසති, ‘අද්ධමාවසො වසවසො ගිම්හාන’න්ති කත්ො නිොවසති, 

‘ඌනකමාවසො වසවසො ගිම්හාන’න්ති ෙස්සිකසාටිකචීෙරං පරිවයසති, 

‘ඌනකද්ධමාවසො වසවසො ගිම්හාන’න්ති කත්ො නිොවසති, පරියිට්ඨාය

ෙස්සිකසාටිකාය ෙස්සං උක්කඩ්ඪියයති, නිෙත්ථාය ෙස්සිකසාටිකාය ෙස්සං

උක්කඩ්ඪියයති, වධොවිත්ො නික්ඛිපිතබ්බං; සමවය නිොවසතබ්බං, 

අච්ඡින්නචීෙරස්ස, නට්ඨචීෙරස්ස, ආපදාසු, උම්මත්තකස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

ෙස්සිකසාටිකසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංචතුත්ථං. 

5. චීෙරඅච්ඡින්දනසික්ඛාපදං 

631. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවම. වතන වඛො පන සමවයන ආයස්මා උපනන්වදො

සකයපුත්වතො භාතුවනො සද්ධවිහාරිකං භික්ඛුං එතදවෙොච – ‘‘එහාවුවසො, 

ජනපදචාරිකං පක්කමිස්සාමා’’ති. ‘‘නාහං, භන්වත, ගමිස්සාමි; 

දුබ්බලචීෙවරොම්හී’’ති. ‘‘එහාවුවසො, අහං වත චීෙරං දස්සාමී’’ති තස්ස චීෙරං
අදාසි. අස්වසොසි වඛො වසො භික්ඛු – ‘‘භගො තර ජනපදචාරිකං
පක්කමිස්සතී’’ති. අථ වඛො තස්ස භික්ඛුවනො එතදවහොසි – ‘‘න දානාහං

ආයස්මතා උපනන්වදන සකයපුත්වතන සද්ධං ජනපදචාරිකං පක්කමිස්සාමි, 
භගෙතාසද්ධංජනපදචාරිකං පක්කමිස්සාමී’’ති.අථවඛොආයස්මාඋපනන්වදො
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සකයපුත්වතො තං භික්ඛුං එතදවෙොච – ‘‘එහි දානි, ආවුවසො, ජනපදචාරිකං

පක්කමිස්සාමා’’ති.‘‘නාහං, භන්වත, තයාසද්ධං ජනපදචාරිකංපක්කමිස්සාමි, 

භගෙතා සද්ධං ජනපදචාරිකං පක්කමිස්සාමී’’ති. ‘‘යම්පි තයාහං, ආවුවසො, 

චීෙරං අදාසිං, මයා සද්ධං ජනපදචාරිකං පක්කමිස්සතී’’ති, කුපිවතො 
අනත්තමවනොඅච්ඡින්දි. 

අථ වඛො වසො භික්ඛු භික්ඛූනං එතමත්ථං ආවරොවචසි. වය වත භික්ඛූ 
අප්පිච්ඡා…වප.…වතඋජ්ොයන්තිඛියයන්තිවිපාවචන්ති– ‘‘කථඤ්හිනාම
ආයස්මා උපනන්වදො සකයපුත්වතො භික්ඛුස්ස සාමං චීෙරං දත්ො කුපිවතො
අනත්තමවනො අච්ඡින්දිස්සතී’’ති!අථවඛොවතභික්ඛූආයස්මන්තංඋපනන්දං
සකයපුත්තං අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං

ආවරොවචසුං…වප.… ‘‘සච්චං තර ත්ෙං, උපනන්ද, භික්ඛුස්ස සාමං චීෙරං

දත්ො කුපිවතො අනත්තමවනො අච්ඡින්දී’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහි

බුද්වධො භගො…වප.…කථඤ්හි නාමත්ෙං, වමොඝපුරිස, භික්ඛුස්සසාමංචීෙරං

දත්ො කුපිවතො අනත්තමවනො අච්ඡින්දිස්සසි! වනතං, වමොඝපුරිස, 

අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.… එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, ඉමං සික්ඛාපදං
උද්දිවසයයාථ– 

632. ‘‘කයො පන භික් ඛු භික් ඛුෙ ්ෙ ොමං චීෙරං ද  ො කුපිකතො අන  තමකනො 

අච් ඡි් කදයය ො අච් ඡි් දාකපයය ො, නිෙ ්ෙග් ගියං පාචි  තිය’’න්ති. 

633. කයො පනාති වයො යාදිවසො…වප.… භික් ඛූති…වප.… අයං ඉමස්මිං
අත්වථඅධප්වපවතොභික්ඛූති. 

භික් ඛුෙ ්ොති අඤ්ඤස්සභික්ඛුස්ස. 

ොමන්තිසයංදත්ො. 

චීෙරං නාමඡන්නංචීෙරානංඅඤ්ඤතරං චීෙරං, විකප්පනුපගංපච්ඡිමං. 

කුපිකතො අන  තමකනොතිඅනභිරද්වධොආහතචිත්වතොඛිලජාවතො. 

අච් ඡි් කදයයාති සයං අච්ඡින්දති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං [නිස්සග්ගියං

වහොති (සයා.)]. 

අච් ඡි් දාකපයයාති අඤ්ඤං ආණාවපති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. සතං

ආණත්වතොබහුකම්පිඅච්ඡින්දති, නිස්සග්ගියංවහොති. නිස්සජ්ජිතබ්බංසඞ්ඝස්ස

ොගණස්සොපුග්ගලස්සො.එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, නිස්සජ්ජිතබ්බං…වප.…

ඉදංවම, භන්වත, චීෙරංභික්ඛුස්සසාමංදත්ොඅච්ඡින්නං නිස්සග්ගියංඉමාහං
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සඞ්ඝස්ස නිස්සජ්ජාමීති…වප.… දවදයයාති …වප.… දවදයුන්ති…වප.…
ආයස්මවතොදම්මීති. 

634. උපසම්පන්වන උපසම්පන්නසඤ්ඤී චීෙරං දත්ො කුපිවතො 

අනත්තමවනො අච්ඡින්දති ො අච්ඡින්දාවපති ො, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. 
උපසම්පන්වනවෙමතිවකොචීෙරංදත්ොකුපිවතොඅනත්තමවනොඅච්ඡින්දතිො 

අච්ඡින්දාවපති ො, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. උපසම්පන්වන
අනුපසම්පන්නසඤ්ඤී චීෙරං දත්ො කුපිවතො අනත්තමවනො අච්ඡින්දති ො

අච්ඡින්දාවපතිො, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. 

අඤ්ඤං පරික්ඛාරං දත්ො කුපිවතො අනත්තමවනො අච්ඡින්දති ො 

අච්ඡින්දාවපති ො, ආපත්ති දුක්කටස්ස. අනුපසම්පන්නස්ස චීෙරං ො අඤ්ඤං

ො පරික්ඛාරං දත්ොකුපිවතොඅනත්තමවනොඅච්ඡින්දතිොඅච්ඡින්දාවපතිො, 

ආපත්ති දුක්කටස්ස. අනුපසම්පන්වන උපසම්පන්නසඤ්ඤී, ආපත්ති

දුක්කටස්ස. අනුපසම්පන්වන වෙමතිවකො, ආපත්ති දුක්කටස්ස.

අනුපසම්පන්වනඅනුපසම්පන්නසඤ්ඤී, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

635. අනාපත්ති – වසො ො වදති, තස්ස ො විස්සසන්වතො ගණ්හාති, 
උම්මත්තකස්සආදිකම්මිකස්සාති. 

චීෙරඅච්ඡින්දනසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංපඤ්චමං. 

6. සුත්තවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදං 

636. වතන සමවයන බුද්වධො භගො රාජගවහ විහරති වෙළුෙවන
කලන්දකනිොවප. වතන වඛො පන සමවයන ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ
චීෙරකාරසමවය බහුං සුත්තං විඤ්ඤාවපසුං. කවතපි චීෙවර බහුං සුත්තං

අෙසිට්ඨංවහොති.අථවඛොඡබ්බග්ගියානං භික්ඛූනංඑතදවහොසි–‘‘හන්දමයං, 

ආවුවසො, අඤ්ඤම්පි සුත්තං විඤ්ඤාවපත්ො තන්තොවයහි චීෙරං
ොයාවපමා’’ති.අථවඛොඡබ්බග්ගියාභික්ඛූඅඤ්ඤම්පිසුත්තං විඤ්ඤාවපත්ො
තන්තොවයහිචීෙරංොයාවපසුං.වීවතපිචීෙවරබහුංසුත්තංඅෙසිට්ඨං වහොති.
දුතියම්පි වඛො ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ අඤ්ඤම්පි සුත්තං විඤ්ඤාවපත්ො 
තන්තොවයහිචීෙරංොයාවපසුං.වීවතපිචීෙවරබහුංසුත්තංඅෙසිට්ඨංවහොති.
තතියම්පි වඛො ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ අඤ්ඤම්පි සුත්තං විඤ්ඤාවපත්ො
තන්තොවයහිචීෙරං ොයාවපසුං.මනුස්සාඋජ්ොයන්තිඛියයන්තිවිපාවචන්ති
– ‘‘කථඤ්හි නාම සමණා සකයපුත්තියා සාමං සුත්තං විඤ්ඤාවපත්ො
තන්තොවයහිචීෙරං ොයාවපස්සන්තී’’ති! 
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අස්වසොසුං වඛො භික්ඛූ වතසං මනුස්සානං උජ්ොයන්තානං ඛියයන්තානං
විපාවචන්තානං. වය වත භික්ඛූ අප්පිච්ඡා… වත උජ්ොයන්ති ඛිය්යන්ති
විපාවචන්ති–‘‘කථඤ්හිනාමඡබ්බග්ගියාභික්ඛූසාමංසුත්තං විඤ්ඤාවපත්ො
තන්තොවයහි චීෙරං ොයාවපස්සන්තී’’ති! අථ වඛො වත භික්ඛූ ඡබ්බග්ගිවය
භික්ඛූ අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං

ආවරොවචසුං…වප.… ‘‘සච්චං තර තුම්වහ, භික්ඛවෙ, සාමං සුත්තං

විඤ්ඤාවපත්ො තන්තොවයහි චීෙරං ොයාවපථා’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති.

විගරහි බුද්වධො භගො…වප.… කථඤ්හි නාම තුම්වහ, වමොඝපුරිසා, සාමං

සුත්තං විඤ්ඤාවපත්ො තන්තොවයහි චීෙරං ොයාවපස්සථ! වනතං, 

වමොඝපුරිසා, අප්පසන්නානංොපසාදාය…වප.…එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, ඉමං
සික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

637. ‘‘කයො පන භික් ඛු ොමං සු  තං විඤ් ඤාකප  ො ත් තොකයහි චීෙරං 

ොයාකපයය, නිෙ ්ෙග් ගියං පාචි  තිය’’න්ති. 

638. කයො පනාති වයො යාදිවසො…වප.… භික් ඛූති…වප.… අයං ඉමස්මිං
අත්වථඅධප්වපවතොභික්ඛූති. 

ොමන්ති සයං විඤ්ඤාවපත්ො. 

සු  තං නාමඡසුත්තානි–වඛොමං කප්පාසිකංවකොවසයයංකම්බලංසාණං
භඞ්ගං. 

ත් තොකයහීති වපසකාවරහි ොයාවපති, පවයොවග පවයොවග දුක්කටං 

[ොයාවපති, පවයොවග දුක්කටං (සයා.)]. පටිලාවභන නිස්සග්ගියං වහොති.

නිස්සජ්ජිතබ්බංසඞ්ඝස්සොගණස්සොපුග්ගලස්සො.එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, 

නිස්සජ්ජිතබ්බං…වප.…ඉදංවම, භන්වත, චීෙරංසාමං සුත්තංවිඤ්ඤාවපත්ො
තන්තොවයහිොයාපිතංනිස්සග්ගියං.ඉමාහංසඞ්ඝස්ස නිස්සජ්ජාමීති…වප.…
දවදයයාති…වප.…දවදයුන්ති…වප.…ආයස්මවතොදම්මීති. 

639. ොයාපිවත ොයාපිතසඤ්ඤී, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. ොයාපිවත

වෙමතිවකො, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. ොයාපිවත අොයාපිතසඤ්ඤී, 
නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

අොයාපිවතොයාපිතසඤ්ඤී, ආපත්තිදුක්කටස්ස.අොයාපිවත වෙමතිවකො, 

ආපත්තිදුක්කටස්ස.අොයාපිවත අොයාපිතසඤ්ඤී, අනාපත්ති. 

640. අනාපත්ති – චීෙරං සිබ්වබතුං, ආවයොවග, කායබන්ධවන, 

අංසබන්ධවක [අංසෙට්ටවක (සී.)], පත්තත්ථවිකාය, පරිස්සාෙවන, 
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ඤාතකානං, පොරිතානං, අඤ්ඤස්සත්ථාය, අත්තවනො ධවනන, 

උම්මත්තකස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

සුත්තවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංඡට්ඨං. 

7. මහාවපසකාරසික්ඛාපදං 

641. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවම. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො පුරිවසො
පොසං ගච්ඡන්වතො පජාපතිං එතදවෙොච – ‘‘සුත්තං ධාරයිත්ො අමුකස්ස

තන්තොයස්ස වදහි, චීෙරං ොයාවපත්ො නික්ඛිප, ආගවතො අයයං උපනන්දං
චීෙවරනඅච්ඡාවදස්සාමී’’ති. අස්වසොසිවඛොඅඤ්ඤතවරොපිණ්ඩචාරිවකොභික්ඛු
තස්ස පුරිසස්ස ඉමං ොචං භාසමානස්ස. අථ වඛො වසො භික්ඛු වයනායස්මා

උපනන්වදො සකයපුත්වතො වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො ආයස්මන්තං

උපනන්දං සකයපුත්තං එතදවෙොච – ‘‘මහාපුඤ්වඤොසි ත්ෙං, ආවුවසො

උපනන්ද, අමුකස්මිං ඔකාවස අඤ්ඤතවරො පුරිවසො පොසං ගච්ඡන්වතො 

පජාපතිංඑතදවෙොච–‘‘සුත්තංධාරයිත්ො අමුකස්සතන්තොයස්සවදහි, චීෙරං

ොයාවපත්ොනික්ඛිප, ආගවතොඅයයංඋපනන්දං චීෙවරනඅච්ඡාවදස්සාමී’’ති.

‘‘අත්ථාවුවසො, මංවසොඋපට්ඨාවකො’’ති.වසොපිවඛොතන්තොවයො ආයස්මවතො
උපනන්දස්ස සකයපුත්තස්ස උපට්ඨාවකො වහොති. අථ වඛො ආයස්මා

උපනන්වදො සකයපුත්වතො වයන වසො තන්තොවයො වතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්ො තං තන්තොයං එතදවෙොච – ‘‘ඉදං වඛො, ආවුවසො, චීෙරං මං

උද්දිස්ස වියයති; ආයතඤ්ච කවරොහි විත්ථතඤ්ච. අප්පිතඤ්ච සුවීතඤ්ච

සුප්පොයිතඤ්චසුවිවලඛිතඤ්ච සුවිතච්ඡිතඤ්චකවරොහී’’ති. ‘‘එවතවඛොවම, 

භන්වත, සුත්තං ධාරයිත්ො අදංසු; ඉමිනා සුත්වතන චීෙරං විනාහී’’ති. ‘‘න, 

භන්වත, සක්කා ආයතං ො විත්ථතං ො අප්පිතං ො කාතුං. සක්කා ච වඛො, 

භන්වත, සුවීතඤ්චසුප්පොයිතඤ්චසුවිවලඛිතඤ්චසුවිතච්ඡිතඤ්චකාතු’’න්ති.

‘‘ඉඞ්ඝ ත්ෙං, ආවුවසො, ආයතඤ්චකවරොහිවිත්ථතඤ්ච අප්පිතඤ්ච.නවතන
සුත්වතනපටිබද්ධං භවිස්සතී’’ති. 

අථවඛොවසොතන්තොවයොයථාභතංසුත්තංතන්වතඋපවනත්ොවයනසා 

ඉත්ථී වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො තං ඉත්ථිං එතදවෙොච – ‘‘සුත්වතන, 

අවයය, අත්වථො’’ති.‘‘නනුත්ෙංඅවයයො [අයය(සයා.)] මයා වුත්වතො–‘ඉමිනා

සුත්වතන චීෙරං විනාහී’’’ති. ‘‘සච්චාහං, අවයය, තයා වුත්වතො – ‘ඉමිනා

සුත්වතන චීෙරං විනාහී’ති. අපිච, මං අවයයො උපනන්වදො එෙමාහ – ‘ඉඞ්ඝ

ත්ෙං, ආවුවසො, ආයතඤ්චකවරොහිවිත්ථතඤ්චඅප්පිතඤ්ච, නවතනසුත්වතන
පටිබද්ධං භවිස්සතී’’’ති.අථවඛොසාඉත්ථීයත්තකංවයෙසුත්තංපඨමංඅදාසි
තත්තකං පච්ඡා අදාසි. අස්වසොසි වඛො ආයස්මා උපනන්වදො සකයපුත්වතො –
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‘‘වසො තර පුරිවසො පොසවතො ආගවතො’’ති. අථ වඛො ආයස්මා උපනන්වදො

සකයපුත්වතොවයනතස්සපුරිසස්සනිවෙසනං වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො
පඤ්ඤත්වතආසවනනිසීදි. අථ වඛො වසො පුරිවසො වයනායස්මා උපනන්වදො

සකයපුත්වතො වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ො ආයස්මන්තං උපනන්දං 
සකයපුත්තංඅභිොවදත්ොඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්වනො වඛොවසො

පුරිවසො පජාපතිං එතදවෙොච – ‘‘වීතං තං චීෙර’’න්ති? ‘‘ආමායය, වීතං තං

චීෙර’’න්ති.‘‘ආහර, අයයංඋපනන්දංචීෙවරනඅච්ඡාවදස්සාමී’’ති.අථවඛොසා 
ඉත්ථීතං චීෙරංනීහරිත්ො සාමිකස්ස දත්ො එතමත්ථංආවරොවචසි. අථ වඛො
වසොපුරිවසො ආයස්මවතොඋපනන්දස්සසකයපුත්තස්ස චීෙරංදත්ොඋජ්ොයති 

ඛියයතිවිපාවචති–‘‘මහිච්ඡාඉවමසමණා සකයපුත්තියා අසන්තුට්ඨා.නයිවම
සුකරා චීෙවරන අච්ඡාවදතුං.කථඤ්හිනාම අවයයො උපනන්වදො මයා පුබ්වබ

අප්පොරිවතො තන්තොවය [ගහපතිකස්ස තන්තොවය (ක.)] උපසඞ්කමිත්ො
චීෙවරවිකප්පංආපජ්ජිස්සතී’’ති. 

අස්වසොසුං වඛො භික්ඛූ තස්ස පුරිසස්ස උජ්ොයන්තස්ස ඛියයන්තස්ස
විපාවචන්තස්ස.වයවතභික්ඛූඅප්පිච්ඡා…වප.…වතඋජ්ොයන්ති ඛියයන්ති
විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම ආයස්මා උපනන්වදො සකයපුත්වතො පුබ්වබ 
අප්පොරිවතො ගහපතිකස්ස තන්තොවය උපසඞ්කමිත්ො චීෙවර විකප්පං 
ආපජ්ජිස්සතී’’ති! අථ වඛො වත භික්ඛූ ආයස්මන්තං උපනන්දං සකයපුත්තං 
අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං…වප.…

‘‘සච්චංතරත්ෙං, උපනන්ද, පුබ්වබ අප්පොරිවතො ගහපතිකස්ස තන්තොවය

උපසඞ්කමිත්ොචීෙවරවිකප්පං ආපජ්ජී’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. ‘‘ඤාතවකො

වත, උපනන්ද, අඤ්ඤාතවකො’’ති? ‘‘අඤ්ඤාතවකො, භගො’’ති.

‘‘අඤ්ඤාතවකො, වමොඝපුරිස, අඤ්ඤාතකස්ස න ජානාති පතිරූපං ො 

අප්පතිරූපංොසන්තංොඅසන්තංො.තත්ථනාමත්ෙං, වමොඝපුරිස, පුබ්වබ 
අප්පොරිවතො අඤ්ඤාතකස්සගහපතිකස්ස තන්තොවයඋපසඞ්කමිත්ොචීෙවර

විකප්පං ආපජ්ජිස්සසි! වනතං, වමොඝපුරිස, අප්පසන්නානං ො

පසාදාය…වප.…එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදං උද්දිවසයයාථ– 

642. ‘‘භික් ඛුං පකනෙ උද් දිෙ ්ෙ අඤ් ඤාතකෙො ග පති ො ග පතානී ො 

ත් තොකයහි චීෙරං ොයාකපයය, තත්ර කච කෙො භික් ඛු පුබ් කබ අප් පොරිකතො 

ත් තොකය උපේ ෙමි  ො චීෙකර විෙප් පං ආපජ් කජයය – ‘ඉදං කඛො, 

ආවුකෙො, චීෙරං මං උද් දිෙ ්ෙ වියයති. ආයතඤ් ච ෙකරොථ වි  ථතඤ් ච. 

අප් පිතඤ් ච සුවීතඤ් ච සුප් පොයිතඤ් ච සුවිකල්ඛිතඤ් ච සුවිතච් ඡිතඤ් ච ෙකරොථ. 

අප් කපෙ නාම මයම් පි ආයේ ම් තානං කඤ් චිම  තං අනුපදජ් කජයයාමා’ති. 

එෙඤ් ච කෙො භික් ඛු ෙ  ො කඤ් චිම  තං අනුපදජ් කජයය අ් තමකෙො 

පිණ් ඩපාතම  තම් පි, නිෙ ්ෙග් ගියං පාචි  තිය’’න්ති. 
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643. භික් ඛුං පකනෙ උද් දිෙ ්ොති භික්ඛුස්සත්ථාය භික්ඛුං ආරම්මණං
කරිත්ොභික්ඛුංඅච්ඡාවදතුකාවමො. 

අඤ ්ඤාතකෙො නාම මාතිවතො ො පිතිවතො ො යාෙ සත්තමා පිතාමහයුගා
අසම්බද්වධො. 

ග පති නාමවයොවකොචිඅගාරංඅජ්ොෙසති. 

ග පතානී නාමයාකාචිඅගාරං අජ්ොෙසති. 

ත් තොකයහීතිවපසකාවරහි. 

චීෙරං නාමඡන්නංචීෙරානංඅඤ්ඤතරංචීෙරං විකප්පනුපගංපච්ඡිමං. 

ොයාකපයයාතිවිනාවපති. 

තත්ර කච කෙො භික් ඛූතියංභික්ඛුං උද්දිස්සචීෙරංවියයතිවසො භික්ඛු. 

පුබ් කබ අප් පොරිකතොතිපුබ්වබඅවුත්වතො වහොති–‘‘කීදිවසනවත, භන්වත, 

චීෙවරනඅත්වථො, කීදිසංවතචීෙරංොයාවපමී’’ති? 

ත් තොකය උපේ ෙමි  ොති ඝරං ගන්ත්ො යත්ථ කත්ථචි
උපසඞ්කමිත්ො. 

චීෙකර විෙප් පං ආපජ් කජයයාති–‘‘ඉදං වඛො, ආවුවසො, චීෙරංමංඋද්දිස්ස

වියයති, ආයතඤ්චකවරොථවිත්ථතඤ්ච.අප්පිතඤ්ච සුවීතඤ්චසුප්පොයිතඤ්ච
සුවිවලඛිතඤ්චසුවිතච්ඡිතඤ්චකවරොථ.අප්වපෙනාම මයම්පිආයස්මන්තානං
තඤ්චිමත්තංඅනුපදජ්වජයයාමා’’ති. 

එෙඤ් ච කෙො භික් ඛු ෙ  ො කඤ් චිම  තං අනුපදජ් කජයය අ් තමකෙො 

පිණ් ඩපාතම  තම් පීති. පිණ් ඩපාකතො නාම යාගුපි භත්තම්පි ඛාදනීයම්පි 

චුණ්ණපිණ්වඩොපිදන්තකට්ඨම්පිදසිකසුත්තම්පි, අන්තමවසො ධම්මම්පිභණති. 

තස්ස ෙචවනන ආයතං ො විත්ථතං ො අප්පිතං ො කවරොති, පවයොවග 
දුක්කටං.පටිලාවභනනිස්සග්ගියංවහොති.නිස්සජ්ජිතබ්බංසඞ්ඝස්සොගණස්ස

ො පුග්ගලස්සො. එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, නිස්සජ්ජිතබ්බං…වප.…ඉදං වම, 

භන්වත, චීෙරංපුබ්වබඅප්පොරිවතොඅඤ්ඤාතකස්ස ගහපතිකස්සතන්තොවය 
උපසඞ්කමිත්ො චීෙවර විකප්පං ආපන්නං නිස්සග්ගියං. ඉමාහං සඞ්ඝස්ස 
නිස්සජ්ජාමීති…වප.… දවදයයාති…වප.… දවදයුන්ති…වප.… ආයස්මවතො
දම්මීති. 
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357 

පටුන 

644. අඤ්ඤාතවකඅඤ්ඤාතකසඤ්ඤීපුබ්වබඅප්පොරිවතො ගහපතිකස්ස

තන්තොවය උපසඞ්කමිත්ො චීෙවර විකප්පං ආපජ්ජති, නිස්සග්ගියං 
පාචිත්තියං. අඤ්ඤාතවක වෙමතිවකො පුබ්වබ අප්පොරිවතො ගහපතිකස්ස

තන්තොවය උපසඞ්කමිත්ො චීෙවර විකප්පං ආපජ්ජති, නිස්සග්ගියං 
පාචිත්තියං. අඤ්ඤාතවක ඤාතකසඤ්ඤී පුබ්වබ අප්පොරිවතො ගහපතිකස්ස

තන්තොවය උපසඞ්කමිත්ො චීෙවර විකප්පං ආපජ්ජති, නිස්සග්ගියං
පාචිත්තියං. 

ඤාතවක අඤාතකසඤ්ඤී, ආපත්ති දුක්කටස්ස. ඤාතවක වෙමතිවකො, 

ආපත්තිදුක්කටස්ස.ඤාතවකඤාතකසඤ්ඤී, අනාපත්ති. 

645. අනාපත්ති –ඤාතකානං, පොරිතානං, අඤ්ඤස්සත්ථාය, අත්තවනො

ධවනන, මහග්ඝං ොයාවපතුකාමස්ස අප්පග්ඝං ොයාවපති, උම්මත්තකස්ස, 
ආදිකම්මිකස්සාති. 

මහාවපසකාරසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංසත්තමං. 

8. අච්වචකචීෙරසික්ඛාපදං 

646. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවම. වතන වඛො පන සමවයන අඤ්ඤතවරො
මහාමත්වතො පොසං ගච්ඡන්වතො භික්ඛූනං සන්තිවක දූතං පාවහසි –
‘‘ආගච්ඡන්තු භදන්තා ෙස්සාොසිකං දස්සාමී’’ති. භික්ඛූ – ‘ෙස්සංවුට්ඨානං

භගෙතාෙස්සාොසිකංඅනුඤ්ඤාත’න්ති, කුක්කුච්චායන්තානාගමංසු.අථවඛො

වසොමහාමත්වතොඋජ්ොයතිඛියයතිවිපාවචති– ‘‘කථඤ්හිනාමභදන්තාමයා
දූවත පහිවත නාගච්ඡිස්සන්ති! අහඤ්හි වසනාය ගච්ඡාමි. දුජ්ජානං ජීවිතං
දුජ්ජානං මරණ’’න්ති. අස්වසොසුං වඛො භික්ඛූ තස්ස මහාමත්තස්ස 
උජ්ොයන්තස්සඛියයන්තස්සවිපාවචන්තස්ස.අථවඛොවතභික්ඛූභගෙවතො
එතමත්ථං ආවරොවචසුං. අථ වඛො භගො එතස්මිංනිදාවනඑතස්මිං පකරවණ

ධම්මිං කථං කත්ො භික්ඛූ ආමන්වතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛවෙ, 
අච්වචකචීෙරං පටිග්ගවහත්ොනික්ඛිපිතු’’න්ති. 

647. වතන වඛො පන සමවයන භික්ඛූ – ‘‘භගෙතා අනුඤ්ඤාතං 

අච්වචකචීෙරං පටිග්ගවහත්ො නික්ඛිපිතු’’න්ති, අච්වචකචීෙරානි
පටිග්ගවහත්ො චීෙරකාලසමයං අතික්කාවමන්ති. තානි චීෙරානි චීෙරෙංවස 
භණ්ඩිකාබද්ධානිතිට්ඨන්ති.අද්දසවඛොආයස්මාආනන්වදොවසනාසනචාරිකං 
ආහිණ්ඩන්වතොතානිචීෙරානිචීෙරෙංවසභණ්ඩිකාබද්ධානි.තිට්ඨන්වතදිස්ො

භික්ඛූ එතදවෙොච – ‘‘කස්සිමානි, ආවුවසො, චීෙරානි චීෙරෙංවස 

භණ්ඩිකාබද්ධානි තිට්ඨන්තී’’ති? ‘‘අම්හාකං, ආවුවසො, අච්වචකචීෙරානී’’ති. 
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‘‘කීෙචිරං පනාවුවසො, ඉමානි චීෙරානිනික්ඛිත්තානී’’ති? අථ වඛො වත භික්ඛූ
ආයස්මවතො ආනන්දස්ස යථානික්ඛිත්තං ආවරොවචසුං. ආයස්මා ආනන්වදො 
උජ්ොයති ඛියයති විපාවචති – ‘‘කථඤ්හි නාම භික්ඛූ අච්වචකචීෙරං
පටිග්ගවහත්ො චීෙරකාලසමයං අතික්කාවමස්සන්තී’’ති! අථ වඛො ආයස්මා
ආනන්වදො වත භික්ඛූ අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං

ආවරොවචසි…වප.… – ‘‘සච්චං තර, භික්ඛවෙ, භික්ඛූ අච්වචකචීෙරං

පටිග්ගවහත්ො චීෙරකාලසමයං අතික්කාවමන්තී’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති.

විගරහි බුද්වධො භගො…වප.… කථඤ්හි නාම වත, භික්ඛවෙ, වමොඝපුරිසා 

අච්වචකචීෙරං පටිග්ගවහත්ො චීෙරකාලසමයං අතික්කාවමස්සන්ති! වනතං, 

භික්ඛවෙ, අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.… එෙඤ්ච පන, භික්ඛවෙ, ඉමං

සික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ – 

648. ‘‘දො ානාගතං ෙ  තිෙකතමාසිෙපුණ් ණමං භික් ඛුකනො පකනෙ 

අච් කචෙචීෙරං උප් පජ් කජයය, අච් කචෙං මඤ් ඤමාකනන භික් ඛුනා 

පටිග් ගක තබ් බං, පටිග් ගක   ො යාෙ චීෙරොල්ෙමයං නික් ඛිපිතබ් බං. තකතො 

කච උ  තරි නික් ඛිකපයය, නිෙ ්ෙග් ගියං පාචි  තිය’’න්ති. 

649. දො ානාගතන්තිදසාහානාගතාය පොරණාය. 

ෙ  තිෙකතමාසිෙපුණ් ණමන්තිපොරණා කත්තිකාවුච්චති. 

අච් කචෙචීෙරං නාම වසනාය ො ගන්තුකාවමො වහොති, පොසං ො

ගන්තුකාවමොවහොති, ගිලාවනො ොවහොති, ගබ්භිනීො වහොති, අස්සද්ධස්සො

සද්ධාඋප්පන්නාවහොති, අප්පසන්නස්සො පසාවදොඋප්පන්වනොවහොති, වසො

වචභික්ඛූනංසන්තිවකදූතංපහිවණයය – ‘‘ආගච්ඡන්තුභදන්තාෙස්සාොසිකං

දස්සාමී’’ති, එතංඅච්වචකචීෙරංනාම. 

අච් කචෙං මඤ් ඤමාකනන භික් ඛුනා පටිග් ගක තබ් බං පටිග් ගක   ො යාෙ 

චීෙරොල්ෙමයං නික් ඛිපිතබ් බන්තිසඤ්ඤාණංකත්ො නික්ඛිපිතබ්බං – ‘‘ඉදං
අච්වචකචීෙර’’න්ති. 

චීෙරොල්ෙමකයො නාමඅනත්ථවතකථිවන ෙස්සානස්සපච්ඡිවමොමාවසො, 
අත්ථවතකථිවනපඤ්චමාසා. 

තකතො කච උ  තරි නික් ඛිකපයයාති අනත්ථවත කථිවන ෙස්සානස්ස

පච්ඡිමං දිෙසං අතික්කාවමති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං [නිස්සග්ගියං වහොති

(සයා.)]. අත්ථවත කථිවන කථිනුද්ධාරදිෙසං අතික්කාවමති, නිස්සග්ගියං

වහොති.නිස්සජ්ජිතබ්බංසඞ්ඝස්ස ොගණස්සොපුග්ගලස්සො.එෙඤ්චපන, 
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භික්ඛවෙ, නිස්සජ්ජිතබ්බං…වප.… ඉදං වම, භන්වත, අච්වචකචීෙරං
චීෙරකාලසමයං අතික්කාමිතං නිස්සග්ගියං. ඉමාහං සඞ්ඝස්ස 

නිස්සජ්ජාමීති…වප.… දවදයයාති…වප.… දවදයුන්ති…වප.… ආයස්මවතො
දම්මීති. 

650. අච්වචකචීෙවරඅච්වචකචීෙරසඤ්ඤීචීෙරකාලසමයං අතික්කාවමති, 
නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අච්වචකචීෙවර වෙමතිවකො චීෙරකාලසමයං 

අතික්කාවමති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං.අච්වචකචීෙවරඅනච්වචකචීෙරසඤ්ඤී 

චීෙරකාලසමයං අතික්කාවමති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අනධට්ඨිවත

අධට්ඨිතසඤ්ඤී …වප.… අවිකප්පිවත විකප්පිතසඤ්ඤී… අවිස්සජ්ජිවත 
විස්සජ්ජිතසඤ්ඤී… අනට්වඨ නට්ඨසඤ්ඤී… අවිනට්වඨ විනට්ඨසඤ්ඤී…
අදඩ්වෙ දඩ්ෙසඤ්ඤී… අවිලුත්වත විලුත්තසඤ්ඤී චීෙරකාලසමයං

අතික්කාවමති, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. 

නිස්සග්ගියං චීෙරං අනිස්සජ්ජිත්ො පරිභුඤ්ජති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.

අනච්වචකචීෙවරඅච්වචකචීෙරසඤ්ඤී, ආපත්තිදුක්කටස්ස.අනච්වචකචීෙවර 

වෙමතිවකො, ආපත්ති දුක්කටස්ස. අනච්වචකචීෙවර අනච්වචකචීෙරසඤ්ඤී, 
අනාපත්ති. 

651. අනාපත්ති – අන්වතොසමවය අධට්වඨති, විකප්වපති, විස්සජ්වජති, 

නස්සති, විනස්සති, ඩය්හති, අච්ඡින්දිත්ො ගණ්හන්ති, විස්සාසං ගණ්හන්ති, 

උම්මත්තකස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

අච්වචකචීෙරසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංඅට්ඨමං. 

9. සාසඞ්කසික්ඛාපදං 

652. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවම. වතන වඛො පන සමවයන භික්ඛූ වුත්ථෙස්සා 
ආරඤ්ඤවකසු වසනාසවනසු විහරන්ති. කත්තිකවචොරකා භික්ඛූ –
‘‘ලද්ධලාභා’’ති පරිපාවතන්ති. භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං. අථ වඛො
භගො එතස්මිං නිදාවන එතස්මිං පකරවණ ධම්මිං කථං කත්ො භික්ඛූ

ආමන්වතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛවෙ, ආරඤ්ඤවකසු වසනාසවනසු
විහරන්වතන තිණ්ණං චීෙරානං අඤ්ඤතරං චීෙරං අන්තරඝවර 

නික්ඛිපිතු’’න්ති. 

වතන වඛොපනසමවයනභික්ඛූ– ‘‘භගෙතා අනුඤ්ඤාතංආරඤ්ඤවකසු
වසනාසවනසුවිහරන්වතනතිණ්ණංචීෙරානං අඤ්ඤතරං චීෙරං අන්තරඝවර
නික්ඛිපිතු’’න්තිතිණ්ණංචීෙරානං අඤ්ඤතරංචීෙරංඅන්තරඝවරනික්ඛිපිත්ො
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අතිවරකඡාරත්තං විප්පෙසන්ති. තානි චීෙරානි නස්සන්තිපි විනස්සන්තිපි
ඩය්හන්තිපිඋන්දූවරහිපිඛජ්ජන්ති. භික්ඛූදුච්වචොළාවහොන්තිලූඛචීෙරා.භික්ඛූ

එෙමාහංසු–‘‘තස්සතුම්වහ, ආවුවසො, දුච්වචොළාලූඛචීෙරා’’ති? අථවඛොවත
භික්ඛූ භික්ඛූනං එතමත්ථං ආවරොවචසුං. වය වත භික්ඛූ අප්පිච්ඡා… වත
උජ්ොයන්තිඛියයන්තිවිපාවචන්ති–‘‘කථඤ්හිනාම භික්ඛූතිණ්ණංචීෙරානං
අඤ්ඤතරං චීෙරං අන්තරඝවර නික්ඛිපිත්ො අතිවරකඡාරත්තං 
විප්පෙසිස්සන්තී’’ති! අථ වඛො වත භික්ඛූ වත අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො

භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං…වප.… සච්චං තර, භික්ඛවෙ, භික්ඛූ
තිණ්ණං චීෙරානං අඤ්ඤතරං චීෙරං අන්තරඝවර නික්ඛිපිත්ො

අතිවරකඡාරත්තං විප්පෙසන්තීති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති. විගරහි බුද්වධො

භගො…වප.…කථඤ්හිනාම වත, භික්ඛවෙ, වමොඝපුරිසා තිණ්ණං චීෙරානං
අඤ්ඤතරං චීෙරං අන්තරඝවර නික්ඛිපිත්ො අතිවරකඡාරත්තං 

විප්පෙසිස්සන්ති! වනතං, භික්ඛවෙ, අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.…

එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, ඉමංසික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

653. ‘‘උපෙෙ ්ෙං කඛො පන ෙ  තිෙපුණ් ණමං යානි කඛො පන තානි 

ආරඤ් ඤොනි කෙනාෙනානි ොේ ෙෙම් මතානි ෙප් පටිභයානි තථාරූකපසු 

භික් ඛු කෙනාෙකනසු වි ර් කතො ආේ ඛමාකනො තිණ් ණං චීෙරානං අඤ ්ඤතරං 

චීෙරං අ් තරඝකර නික් ඛිකපයය, සියා ච තේ ෙ භික් ඛුකනො කෙොචිකදෙ පච් චකයො 

කතන චීෙකරන විප් පොොය. ඡාර  තපරමං කතන භික් ඛුනා කතන චීෙකරන 

විප් පෙසිතබ් බං. තකතො කච උ  තරි විප් පෙකෙයය, අඤ ්ඤත්ර භික් ඛුෙම් මුතියා, 

නිෙ ්ෙග් ගියං පාචි  තිය’’න්ති. 

654. උපෙෙ ්ෙං කඛො පනාති වුට්ඨෙස්සානං. 

ෙ  තිෙපුණ් ණමන්තිකත්තිකචාතුමාසිනී වුච්චති. 

[පාචි. 573] යානි කඛො පන තානි ආරඤ් ඤොනි කෙනාෙනානීති 

ආරඤ් ඤෙං නාමවසනාසනං පඤ්චධනුසතිකංපච්ඡිමං. 

[පාචි. 573] ොේ ෙං නාම ආරාවම ආරාමූපචාවර වචොරානං

නිවිට්වඨොකාවසො දිස්සති, භුත්වතොකාවසො දිස්සති, ඨිවතොකාවසො දිස්සති, 

නිසින්වනොකාවසොදිස්සති, නිපන්වනොකාවසො දිස්සති. 

[පාචි. 573] ෙප් පටිභයං නාම ආරාවම ආරාමූපචාවර වචොවරහි මනුස්සා

හතාදිස්සන්ති, විලුත්තාදිස්සන්ති, ආවකොටිතාදිස්සන්ති. 
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[පාචි. 573] තථාරූකපසු භික් ඛු කෙනාෙකනසු වි ර් කතොති එෙරූවපසු
භික්ඛුවසනාසවනසුවිහරන්වතො. 

ආේ ඛමාකනොති ඉච්ඡමාවනො. 

තිණ් ණං චීෙරානං අඤ් ඤතරං චීෙරන්ති සඞ්ඝාටිං ො උත්තරාසඞ්ගං ො
අන්තරොසකංො. 

අ් තරඝකර නික් ඛිකපයයාතිසමන්තා වගොචරගාවමනික්ඛිවපයය. 

සියා ච තේ ෙ භික් ඛුකනො කෙොචිකදෙ පච් චකයො කතන චීෙකරන 

විප් පොොයාතිසියාපච්චවයොසියාකරණීයං. 

ඡාර  තපරමං කතන භික් ඛුනා කතන චීෙකරන විප් පෙසිතබ් බන්ති
ඡාරත්තපරමතා විප්පෙසිතබ්බං. 

අඤ ්ඤත්ර භික් ඛුෙම් මුතියාති ඨවපත්ො භික්ඛුසම්මුතිං. 

තකතො කච උ  තරි විප් පෙකෙයයාතිසත්තවම අරුණුග්ගමවනනිස්සග්ගියං

වහොති.නිස්සජ්ජිතබ්බංසඞ්ඝස්සොගණස්සො පුග්ගලස්සො.එෙඤ්චපන, 

භික්ඛවෙ, නිස්සජ්ජිතබ්බං. ‘‘ඉදං වම, භන්වත, චීෙරං අතිවරකඡාරත්තං

විප්පවුට්ඨං, අඤ්ඤත්ර භික්ඛුසම්මුතියා, නිස්සග්ගියං. ඉමාහං සඞ්ඝස්ස
නිස්සජ්ජාමී’’ති…වප.…දවදයයාති…වප.…දවදයුන්ති…වප.…ආයස්මවතො 
දම්මීති. 

655. අතිවරකඡාරත්වත අතිවරකසඤ්ඤී විප්පෙසති, අඤ්ඤත්ර 

භික්ඛුසම්මුතියා, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අතිවරකඡාරත්වත වෙමතිවකො

විප්පෙසති, අඤ්ඤත්ර භික්ඛුසම්මුතියා, නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං.

අතිවරකඡාරත්වත ඌනකසඤ්ඤී විප්පෙසති, අඤ්ඤත්ර භික්ඛුසම්මුතියා, 
නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. අප්පච්චුද්ධවට පච්චුද්ධටසඤ්ඤී…වප.…
අවිස්සජ්ජිවත විස්සජ්ජිතසඤ්ඤී… අනට්වඨ නට්ඨසඤ්ඤී… අවිනට්වඨ

විනට්ඨසඤ්ඤී… අදඩ්වෙ දඩ්ෙසඤ්ඤී … අවිලුත්වත විලුත්තසඤ්ඤී

විප්පෙසති, අඤ්ඤත්ර භික්ඛුසම්මුතියා, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

නිස්සග්ගියං චීෙරං අනිස්සජ්ජිත්ො පරිභුඤ්ජති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.

ඌනකඡාරත්වත අතිවරකසඤ්ඤී, ආපත්ති දුක්කටස්ස. ඌනකඡාරත්වත

වෙමතිවකො, ආපත්තිදුක්කටස්ස.ඌනකඡාරත්වතඌනකසඤ්ඤී, අනාපත්ති. 
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362 

පටුන 

656. අනාපත්ති – ඡාරත්තං විප්පෙසති, ඌනකඡාරත්තං විප්පෙසති, 

ඡාරත්තංවිප්පෙසිත්ොපුනගාමසීමංඔක්කමිත්ො ෙසිත්ොපක්කමති, අන්වතො

ඡාරත්තංපච්චුද්ධරති, විස්සජ්වජති, නස්සති, විනස්සති, ඩය්හති, අච්ඡින්දිත්ො

ගණ්හන්ති, විස්සාසං ගණ්හන්ති, භික්ඛුසම්මුතියා, උම්මත්තකස්ස, 
ආදිකම්මිකස්සාති. 

සාසඞ්කසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංනෙමං. 

10. පරිණතසික්ඛාපදං 

657. වතන සමවයන බුද්වධො භගො සාෙත්ථියං විහරති වජතෙවන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවම. වතන වඛො පන සමවයන සාෙත්ථියං
අඤ්ඤතරස්සපූගස්සසඞ්ඝස්සසචීෙරභත්තං පටියත්තංවහොති–‘‘වභොවජත්ො
චීෙවරන අච්ඡාවදස්සාමා’’ති. අථ වඛො ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ වයන වසො පූවගො

වතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්ො තං පූගං එතදවෙොචුං – ‘‘වදථාවුවසො, 

අම්හාකංඉමානිචීෙරානී’’ති. ‘‘නමයං, භන්වත, දස්සාම.අම්හාකං සඞ්ඝස්ස

අනුෙස්සංසචීෙරභික්ඛාපඤ්ඤත්තා’’ති.‘‘බහූ, ආවුවසො, සඞ්ඝස්සදායකා, බහූ

සඞ්ඝස්සභත්තා [භද්දා(ක.)]. මයංතුම්වහනිස්සාය තුම්වහසම්පස්සන්තාඉධ

විහරාම. තුම්වහ වච අම්හාකං න දස්සථ, අථ වකො චරහි අම්හාකං දස්සති? 

වදථාවුවසො, අම්හාකංඉමානිචීෙරානී’’ති.අථවඛොවසොපූවගො ඡබ්බග්ගිවයහි
භික්ඛූහිනිප්පීළියමාවනොයථාපටියත්තංචීෙරංඡබ්බග්ගියානං භික්ඛූනං දත්ො
සඞ්ඝං භත්වතන පරිවිසි. වය වත භික්ඛූ ජානන්ති සඞ්ඝස්ස සචීෙරභත්තං

පටියත්තං, නචජානන්තිඡබ්බග්ගියානංභික්ඛූනංදින්නන්ති, වත එෙමාහංසු–

‘‘ඔවණොවජථාවුවසො, සඞ්ඝස්ස චීෙර’’න්ති. ‘‘නත්ථි, භන්වත. යථාපටියත්තං 
චීෙරං අයයා ඡබ්බග්ගියා අත්තවනො පරිණාවමසු’’න්ති. වය වත භික්ඛූ
අප්පිච්ඡා… වත උජ්ොයන්ති ඛියයන්ති විපාවචන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම
ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ ජානං සඞ්ඝිකං ලාභං පරිණතං අත්තවනො

පරිණාවමස්සන්තී’’ති! අථ වඛො වත භික්ඛූ ඡබ්බග්ගිවය භික්ඛූ
අවනකපරියාවයන විගරහිත්ො භගෙවතො එතමත්ථං ආවරොවචසුං…වප.…

‘‘සච්චං තර තුම්වහ, භික්ඛවෙ, ජානං සඞ්ඝිකං ලාභං පරිණතං අත්තවනො 

පරිණාවමථා’’ති? ‘‘සච්චං, භගො’’ති.විගරහිබුද්වධොභගො…වප.…කථඤ්හි

නාම තුම්වහ, වමොඝපුරිසා, ජානං සඞ්ඝිකං ලාභං පරිණතං අත්තවනො 

පරිණාවමස්සථ! වනතං, වමොඝපුරිසා, අප්පසන්නානං ො පසාදාය…වප.…

එෙඤ්චපන, භික්ඛවෙ, ඉමං සික්ඛාපදංඋද්දිවසයයාථ– 

658. ‘‘කයො පන භික් ඛු ජානං ේ ඝිෙං ල්ාභං පරිණතං අ  තකනො 

පරිණාකමයය, නිෙ ්ෙග් ගියං පාචි  තිය’’න්ති. 
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659. කයො පනාති වයො යාදිවසො…වප.… භික් ඛූති…වප.… අය ඉමස්මිං
අත්වථඅධප්වපවතොභික්ඛූති. 

[පාචි.491] ජානාති නාමසාමංොජානාතිඅඤ්වඤොතස්ස ආවරොවචන්ති
වසොොආවරොවචති. 

[පාචි.491] ේ ඝිෙං නාමසඞ්ඝස්සදින්නංවහොති පරිච්චත්තං. 

[පාචි. 491] ල්ාකභො නාම
චීෙරපිණ්ඩපාතවසනාසනගිලානප්පච්චයවභසජ්ජපරික්ඛාරා. අන්තමවසො

චුණ්ණපිණ්වඩොපි, දන්තකට්ඨම්පි, දසිකසුත්තම්පි. 

[පාචි.491] පරිණතං නාමදස්සාමකරිස්සාමාතිොචාභින්නාවහොති. 

අත්තවනො පරිණාවමති, පවයොවග දුක්කටං. පටිලාවභන නිස්සග්ගියං 

වහොති.නිස්සජ්ජිතබ්බංසඞ්ඝස්සොගණස්සොපුග්ගලස්සො.එෙඤ්චපන, 

භික්ඛවෙ, නිස්සජ්ජිතබ්බං…වප.… ඉදං වම, භන්වත, ජානං සඞ්ඝිකං ලාභං
පරිණතං අත්තවනො පරිණාමිතං නිස්සග්ගියං. ඉමාහං සඞ්ඝස්ස
නිස්සජ්ජාමීති…වප.… දවදයයාති…වප.… දවදයුන්ති…වප.… ආයස්මවතො
දම්මීති. 

660. පරිණවත පරිණතසඤ්ඤී අත්තවනො පරිණාවමති, නිස්සග්ගියං
පාචිත්තියං. 

පරිණවත වෙමතිවකො අත්තවනො පරිණාවමති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.

පරිණවත අපරිණතසඤ්ඤී අත්තවනො පරිණාවමති, අනාපත්ති. සඞ්ඝස්ස

පරිණතංඅඤ්ඤසඞ්ඝස්සො වචතියස්සො පරිණාවමති, ආපත්ති දුක්කටස්ස.
වචතියස්ස පරිණතං අඤ්ඤවචතියස්ස ො සඞ්ඝස්ස ො පුග්ගලස්ස ො

පරිණාවමති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. පුග්ගලස්ස පරිණතං අඤ්ඤපුග්ගලස්ස ො

සඞ්ඝස්ස ො වචතියස්ස ො පරිණාවමති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. අපරිණවත

පරිණතසඤ්ඤී, ආපත්ති දුක්කටස්ස. අපරිණවත වෙමතිවකො, ආපත්ති

දුක්කටස්ස. අපරිණවතඅපරිණතසඤ්ඤී, අනාපත්ති. 

661. අනාපත්ති කත්ථ වදමාති පුච්ඡියමාවනො යත්ථ තුම්හාකං
වදයයධම්වමොපරිවභොගංොලවභයයපටිසඞ්ඛාරංො ලවභයයචිරට්ඨිතිවකොො

අස්ස යත්ථ ො පන තුම්හාකං චිත්තං පසීදති තත්ථ වදථාති භණති, 

උම්මත්තකස්ස, ආදිකම්මිකස්සාති. 

පරිණතසික්ඛාපදංනිට්ඨිතංදසමං. 
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පත්තෙග්වගොතතිවයො. 

තස්සුද්දානං – 

ද්වෙචපත්තානිවභසජ්ජං, ෙස්සිකාදානපඤ්චමං; 

සාමංොයාපනච්වචවකො, සාසඞ්කංසඞ්ඝිවකනචාති. 

662. උද්දිට්ඨා වඛො, ආයස්මන්වතො, තිංස නිස්සග්ගියාපාචිත්තියාධම්මා.

තත්ථායස්මන්වත පුච්ඡාමි – ‘කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා’? දුතියම්පි පුච්ඡාමි –

‘කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා’? තතියම්පි පුච්ඡාමි – ‘කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා’? 

පරිසුද්වධත්ථායස්මන්වතො, තස්මාතුණ්හී, එෙවමතං ධාරයාමීති. 

නිස්සග්ගියකණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

පාරාජිකපාළිනිට්ඨිතා. 
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