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නගමො තස් ස භ වගතො අ හගතො සම් මාසම් බුද් ධස ්ස 

විනයපිටකෙ 

පාචිත්තියපාළි 

5. පාචිත්තියෙණ්ඩං 

1. මුසාවාදවග්ක ො 

1. මුසාවාදසික් ඛාපදං 

ඉගම ගඛො පනායස් මන් ගතො ද් ගවනවුති පාචිත් තියා 

ධම් මා උද් ගදසං ආ ච් ඡන් ති. 

1. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන හත් ථගකො සකයපුත් ගතො 
වාදක් ඛිත් ගතො ගහොති. ගසො තිත් ථිගයහි සද් ධිං සල් ලපන් ගතො අවජානිත් වා 
පටිජානාති, පටිජානිත් වා අවජානාති, අඤ් ගඤනඤ් ඤං පටිච ති, සම් පජානමුසා 
භාසති, සඞ් ගකතං කත් වා විසංවාගදති. තිත් ථියා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම හත් ථගකො සකයපුත් ගතො අම් ගහහි සද් ධිං 
සල් ලපන් ගතො අවජානිත් වා පටිජානිස් සති, පටිජානිත් වා අවජානිස් සති, 
අඤ ්ගඤනඤ් ඤං පටිචරිස් සති, සම් පජානමුසා භාසිස් සති, සඞ් ගකතං කත් වා 
විසංවාගදස් සතී’’ති! 

අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ ගතසං තිත් ථියානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං 
විපාගචන් තානං. අථ ගඛො ගත භික් ඛූ ගයන හත් ථගකො සකයපුත් ගතො 
ගතනුපසඞ් කමිංසු; උපසඞ් කමිත් වා හත් ථකං සකයපුත් තං එතදගවොචං – ‘‘සච් චං 
කි  ත් වං, ආවුගසො හත් ථක, තිත් ථිගයහි සද් ධිං සල් ලපන් ගතො අවජානිත් වා 
පටිජානාසි, පටිජානිත් වා අවජානාසි, අඤ ්ගඤනඤ් ඤං පටිච සි, සම් පජානමුසා 
භාසසි, සඞ් ගකතං කත් වා විසංවාගදසී’’ති? ‘‘එගත ගඛො, ආවුගසො, තිත් ථියා 
නාම ගයන ගකනචි ගජතබ් බා; ගනව ගතසං ජගයො දාතබ් ගබො’’ති. ගය ගත 
භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි 
නාම හත් ථගකො සකයපුත් ගතො තිත් ථිගයහි සද් ධිං සල් ලපන් ගතො අවජානිත් වා 
පටිජානිස ්සති, පටිජානිත් වා අවජානිස් සති, අඤ ්ගඤනඤ් ඤං පටිචරිස් සති, 
සම් පජානමුසා භාසිස් සති, සඞ් ගකතං කත් වා විසංවාගදස් සතී’’ති! 
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අථ ගඛො ගත භික් ඛූ හත් ථකං සකයපුත් තං අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා 
භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස් මිං 
පක ගණ භික් ඛුසඞ් ඝං සන් නිපාතාගපත් වා හත් ථකං සකයපුත් තං පටිපුච් ඡි – 
‘‘සච් චං කි  ත් වං, හත් ථක, තිත් ථිගයහි සද් ධිං සල් ලපන් ගතො අවජානිත් වා 
පටිජානාසි, පටිජානිත් වා අවජානාසි, අඤ ්ගඤනඤ් ඤං පටිච සි, සම් පජානමුසා 
භාසසි, සඞ් ගකතං කත් වා විසංවාගදසී’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම ත් වං, ගමොඝපුරිස, තිත් ථිගයහි සද් ධිං 
සල් ලපන් ගතො අවජානිත් වා පටිජානිස් සසි, පටිජානිත් වා අවජානිස ්සසි, 
අඤ ්ගඤනඤ් ඤං පටිචරිස් සසි, සම් පජානමුසා භාසිස් සසි, සඞ් ගකතං කත් වා 
විසංවාගදස් සසි! ගනතං, ගමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

2. ‘‘සම් පජානමුසාවාගද පාචිත් තිය ’’න් ති . 

3. සම්පජානමුසාවාකදො නාම විසංවාදනපුග ක් ඛා ස ්ස වාචා, ගි ා, 
බයප් පගථො, වචීගභගදො, වාචසිකා විඤ ්ඤත් ති, අට් ඨ අනරියගවොහා ා – අදිට් ඨං 
දිට් ඨං ගමති, අස් සුතං සුතං ගමති, අමුතං මුතං ගමති, අවිඤ් ඤාතං විඤ් ඤාතං 
ගමති, දිට් ඨං අදිට් ඨං ගමති, සුතං අස් සුතං ගමති, මුතං අමුතං ගමති, විඤ ්ඤාතං 
අවිඤ් ඤාතං ගමති. 

අදිට්ඨං නාම න චක් ඛුනා දිට් ඨං. අස්සුතං නාම න ගසොගතන සුතං. අමුතං 

නාම න ඝාගනන ඝායිතං, න ජිව් හාය සායිතං, න කාගයන ඵුට් ඨං. අවිඤ්ඤාතං 

නාම න මනසා විඤ් ඤාතං. දිට්ඨං නාම චක් ඛුනා දිට් ඨං. සුතං නාම ගසොගතන 

සුතං. මුතං නාම ඝාගනන ඝායිතං, ජිව් හාය සායිතං, කාගයන ඵුට් ඨං. විඤ්ඤාතං 
නාම මනසා විඤ් ඤාතං. 

4. තීහාකාග හි ‘‘අදිට් ඨං දිට් ඨං ගම’’ති සම් පජානමුසා භණන් තස් ස 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස – පුබ් ගබවස් ස ගහොති ‘‘මුසා භණිස් ස’’න් ති, භණන් තස ්ස 
ගහොති ‘‘මුසා භණාමී’’ති, භණිතස ්ස ගහොති ‘‘මුසා මයා භණිත’’න් ති. 

චතූහාකාග හි ‘‘අදිට් ඨං දිට් ඨං ගම’’ති සම් පජානමුසා භණන් තස් ස ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස – පුබ් ගබවස් ස ගහොති ‘‘මුසා භණිස ්ස’’න් ති, භණන් තස් ස ගහොති 
‘‘මුසා භණාමී’’ති, භණිතස් ස ගහොති ‘‘මුසා මයා භණිත’’න් ති, විනිධාය දිට් ඨං. 

පඤ ්චහාකාග හි ‘‘අදිට් ඨං දිට් ඨං ගම’’ති සම් පජානමුසා භණන් තස ්ස 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස – පුබ් ගබවස් ස ගහොති ‘‘මුසා භණිස් ස’’න් ති, භණන් තස ්ස 
ගහොති ‘‘මුසා භණාමී’’ති, භණිතස ්ස ගහොති ‘‘මුසා මයා භණිත’’න් ති, විනිධාය 
දිට් ඨං, විනිධාය ඛන් තිං. 
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ඡහාකාග හි ‘‘අදිට් ඨං දිට් ඨං ගම’’ති සම් පජානමුසා භණන් තස් ස ආපත් ති 

පාචිත් තියස ්ස – පුබ් ගබවස් ස ගහොති ‘‘මුසා භණිස ්ස’’න් ති, භණන් තස් ස ගහොති 

‘‘මුසා භණාමී’’ති, භණිතස් ස ගහොති ‘‘මුසා මයා භණිත’’න් ති, විනිධාය දිට් ඨං, 

විනිධාය ඛන් තිං, විනිධාය රුචිං. 

සත් තහාකාග හි ‘‘අදිට් ඨං දිට් ඨං ගම’’ති සම් පජානමුසා භණන් තස් ස 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස’’ – පුබ් ගබවස ්ස ගහොති ‘‘මුසා භණිස් ස’’න් ති, 
භණන් තස් ස ගහොති ‘‘මුසා භණාමී’’ති, භණිතස ්ස ගහොති ‘‘මුසා මයා 
භණිත’’න් ති, විනිධාය දිට් ඨං, විනිධාය ඛන් තිං, විනිධාය රුචිං, විනිධාය භාවං. 

5. තීහාකාග හි ‘‘අස් සුතං සුතං ගම’’ති…ගප.… අමුතං මුතං 
ගමති…ගප.… අවිඤ් ඤාතං විඤ ්ඤාතං ගමති සම් පජානමුසා භණන් තස් ස 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස – පුබ් ගබවස් ස ගහොති ‘‘මුසා භණිස් ස’’න් ති, භණන් තස ්ස 
ගහොති ‘‘මුසා භණාමී’’ති, භණිතස ්ස ගහොති ‘‘මුසා මයා භණිත’’න් ති. 

චතූහාකාග හි…ගප.… පඤ ්චහාකාග හි…ගප.… ඡහාකාග හි…ගප.… 
සත් තහාකාග හි ‘‘අවිඤ් ඤාතං විඤ් ඤාතං ගම’’ති සම් පජානමුසා භණන් තස් ස 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස – පුබ් ගබවස් ස ගහොති ‘‘මුසා භණිස් ස’’න් ති, භණන් තස ්ස 
ගහොති ‘‘මුසා භණාමී’’ති, භණිතස ්ස ගහොති ‘‘මුසා මයා භණිතන් ති, විනිධාය 
දිට් ඨං, විනිධාය ඛන් තිං, විනිධාය රුචිං, විනිධාය භාවං. 

6. තීහාකාග හි ‘‘අදිට් ඨං දිට් ඨඤ ්ච ගම සුතඤ් චා’’ති සම් පජානමුසා 
භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස…ගප.… තීහාකාග හි ‘‘අදිට් ඨං දිට් ඨඤ ්ච 
ගම මුතඤ් චා’’ති සම් පජානමුසා භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස…ගප.… 
තීහාකාග හි ‘‘අදිට් ඨං දිට් ඨඤ ්ච ගම විඤ් ඤාතඤ ්චා’’ති සම් පජානමුසා 
භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස …ගප.… තීහාකාග හි අදිට් ඨං ‘‘දිට් ඨඤ ්ච 
ගම සුතඤ් ච මුතඤ් චා’’ති…ගප.… තීහාකාග හි අදිට් ඨං ‘‘දිට් ඨඤ ්ච ගම 
සුතඤ් ච විඤ ්ඤාතඤ් චා’’ති…ගප.… තීහාකාග හි අදිට් ඨං ‘‘දිට් ඨඤ ්ච ගම 
සුතඤ් ච මුතඤ් ච විඤ් ඤාතඤ් චා’’ති සම් පජානමුසා භණන් තස් ස ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස…ගප.…. 

තීහාකාග හි අස් සුතං ‘‘සුතඤ් ච ගම මුතඤ් චා’’ති…ගප.… තීහාකාග හි 
අස් සුතං ‘‘සුතඤ් ච ගම විඤ් ඤාතඤ් චා’’ති…ගප.… තීහාකාග හි අස් සුතං 
‘‘සුතඤ් ච ගම දිට් ඨඤ ්චා’’ති සම් පජානමුසා භණන් තස් ස ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස…ගප.… තීහාකාග හි අස් සුතං ‘‘සුතඤ් ච ගම මුතඤ් ච 
විඤ ්ඤාතඤ් චා’’ති…ගප.… තීහාකාග හි අස් සුතං ‘‘සුතඤ් ච ගම මුතඤ් ච 
දිට් ඨඤ ්චා’’ති…ගප.… තීහාකාග හි අස් සුතං ‘‘සුතඤ් ච ගම මුතඤ් ච 
විඤ ්ඤාතඤ් ච දිට් ඨඤ ්චා’’ති සම් පජානමුසා භණන් තස් ස ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස…ගප.…. 
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තීහාකාග හි අමුතං ‘‘මුතඤ් ච ගම විඤ් ඤාතඤ් චා’’ති…ගප.… 
තීහාකාග හි අමුතං ‘‘මුතඤ් ච ගම දිට් ඨඤ් චා’’ති…ගප.… තීහාකාග හි අමුතං 
‘‘මුතඤ් ච ගම සුතඤ් චා’’ති සම් පජානමුසා භණන් තස් ස ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස…ගප.… තීහාකාග හි අමුතං ‘‘මුතඤ් ච ගම විඤ් ඤාතඤ් ච 
දිට් ඨඤ ්චා’’ති…ගප.… තීහාකාග හි අමුතං ‘‘මුතඤ් ච ගම විඤ් ඤාතඤ ්ච 
සුතඤ් චා’’ති…ගප.… තීහාකාග හි අමුතං ‘‘මුතඤ් ච ගම විඤ් ඤාතඤ් ච 
දිට් ඨඤ ්ච සුතඤ් චා’’ති සම් පජානමුසා භණන් තස් ස ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස…ගප.…. 

තීහාකාග හි අවිඤ් ඤාතං ‘‘විඤ ්ඤාතඤ් ච ගම දිට් ඨඤ ්චා’’ති…ගප.… 
තීහාකාග හි අවිඤ් ඤාතං ‘‘විඤ ්ඤාතඤ් ච ගම සුතඤ් චා’’ති…ගප.… 
තීහාකාග හි අවිඤ් ඤාතං ‘‘විඤ ්ඤාතඤ් ච ගම මුතඤ් චා’’ති සම් පජානමුසා 
භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස…ගප.… තීහාකාග හි අවිඤ් ඤාතං 
‘‘විඤ් ඤාතඤ් ච ගම දිට් ඨඤ ්ච සුතඤ් චා’’ති…ගප.… තීහාකාග හි අවිඤ් ඤාතං 
‘‘විඤ් ඤාතඤ් ච ගම දිට් ඨඤ ්ච මුතඤ් චා’’ති…ගප.… තීහාකාග හි අවිඤ් ඤාතං 
‘‘විඤ් ඤාතඤ් ච ගම දිට් ඨඤ ්ච සුතඤ් ච මුතඤ් චා’’ති සම් පජානමුසා 
භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස…ගප.…. 

7. තීහාකාග හි දිට් ඨං ‘‘අදිට් ඨං ගම’’ති…ගප.… සුතං ‘‘අස් සුතං 
ගම’’ති…ගප.… මුතං ‘‘අමුතං ගම’’ති…ගප.… විඤ් ඤාතං ‘‘අවිඤ් ඤාතං 
ගම’’ති සම් පජානමුසා භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස…ගප.…. 

8. තීහාකාග හි දිට් ඨං ‘‘සුතං ගම’’ති…ගප.… තීහාකාග හි දිට් ඨං ‘‘මුතං 
ගම’’ති…ගප.… තීහාකාග හි දිට් ඨං ‘‘විඤ් ඤාතං ගම’’ති සම් පජානමුසා 
භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස…ගප.… තීහාකාග හි දිට් ඨං ‘‘සුතඤ් ච ගම 
මුතඤ් චා’’ති…ගප.… තීහාකාග හි දිට් ඨං ‘‘සුතඤ් ච ගම 
විඤ ්ඤාතඤ් චා’’ති…ගප.… තීහාකාග හි දිට් ඨං ‘‘සුතඤ් ච ගම මුතඤ් ච 
විඤ ්ඤාතඤ් චා’’ති සම් පජානමුසා භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස් ස…ගප.…. 

තීහාකාග හි සුතං ‘‘මුතං ගම’’ති…ගප.… තීහාකාග හි සුතං ‘‘විඤ ්ඤාතං 
ගම’’ති…ගප.… තීහාකාග හි සුතං ‘‘දිට් ඨං ගම’’ති සම් පජානමුසා භණන් තස් ස 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස…ගප.… තීහාකාග හි සුතං ‘‘මුතඤ් ච ගම 
විඤ ්ඤාතඤ් චා’’ති…ගප.… තීහාකාග හි සුතං ‘‘මුතඤ් ච ගම 
දිට් ඨඤ ්චා’’ති…ගප.… තීහාකාග හි සුතං ‘‘මුතඤ් ච ගම විඤ ්ඤාතඤ් ච 
දිට් ඨඤ ්චා’’ති සම් පජානමුසා භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස් ස…ගප.…. 

තීහාකාග හි මුතං ‘‘විඤ ්ඤාතං ගම’’ති…ගප.… තීහාකාග හි මුතං ‘‘දිට් ඨං 
ගම’’ති…ගප.… තීහාකාග හි මුතං ‘‘සුතං ගම’’ති සම් පජානමුසා භණන් තස් ස 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස…ගප.… තීහාකාග හි මුතං ‘‘විඤ ්ඤාතඤ් ච ගම 
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දිට් ඨඤ ්චා’’ති…ගප.… තීහාකාග හි මුතං ‘‘විඤ ්ඤාතඤ් ච ගම 
සුතඤ් චා’’ති…ගප.… තීහාකාග හි මුතං ‘‘විඤ ්ඤාතඤ් ච ගම දිට් ඨඤ ්ච 
සුතඤ් චා’’ති සම් පජානමුසා භණන් තස ්ස ආපත් ති පාචිත් තියස් ස…ගප.…. 

තීහාකාග හි විඤ් ඤාතං ‘‘දිට් ඨං ගම’’ති…ගප.… තීහාකාග හි විඤ ්ඤාතං 
‘‘සුතං ගම’’ති …ගප.… තීහාකාග හි විඤ් ඤාතං ‘‘මුතං ගම’’ති සම් පජානමුසා 
භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස් ස…ගප.… තීහාකාග හි විඤ් ඤාතං 
‘‘දිට් ඨඤ ්ච ගම සුතඤ් චා’’ති…ගප.… තීහාකාග හි විඤ් ඤාතං ‘‘දිට් ඨඤ ්ච ගම 
මුතඤ් චා’’ති…ගප.… තීහාකාග හි විඤ් ඤාතං ‘‘දිට් ඨඤ් ච ගම සුතඤ් ච 
මුතඤ් චා’’ති සම් පජානමුසා භණන් තස ්ස ආපත් ති පාචිත් තියස් ස…ගප.…. 

9. තීහාකාග හි දිට් ගඨ ගවමතිගකො දිට් ඨං ගනොකප් ගපති, දිට් ඨං නස ්ස ති, 
දිට් ඨං පමුට් ගඨො ගහොති…ගප.… සුගත ගවමතිගකො සුතං ගනොකප් ගපති, සුතං 
නස ්ස ති, සුතං පමුට් ගඨො ගහොති…ගප.… මුගත ගවමතිගකො මුතං 
ගනොකප් ගපති, මුතං නස් ස ති, මුතං පමුට් ගඨො ගහොති…ගප.… විඤ ්ඤාගත 
ගවමතිගකො විඤ් ඤාතං ගනොකප් ගපති, විඤ ්ඤාතං නස ්ස ති, විඤ ්ඤාතං 
පමුට් ගඨො ගහොති… විඤ ්ඤාතඤ් ච ගම දිට් ඨඤ ්චාති…ගප.… විඤ ්ඤාතං 
පමුට් ගඨො ගහොති විඤ් ඤාතඤ් ච ගම සුතඤ් චාති…ගප.… විඤ ්ඤාතං පමුට් ගඨො 
ගහොති; විඤ ්ඤාතඤ් ච ගම මුතඤ් චාති…ගප.… විඤ් ඤාතං පමුට් ගඨො ගහොති; 
විඤ ්ඤාතඤ් ච ගම දිට් ඨඤ ්ච සුතඤ් චාති…ගප.… විඤ ්ඤාතං පමුට් ගඨො ගහොති; 
විඤ ්ඤාතඤ් ච ගම දිට් ඨඤ ්ච මුතඤ් චාති…ගප.… විඤ ්ඤාතං පමුට් ගඨො ගහොති; 
විඤ ්ඤාතඤ් ච ගම දිට් ඨඤ ්ච සුතඤ් ච මුතඤ් චාති සම් පජානමුසා භණන් තස ්ස 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

10. චතූහාකාග හි…ගප.… පඤ ්චහාකාග හි…ගප.… 
ඡහාකාග හි…ගප.… සත් තහාකාග හි…ගප.… විඤ ්ඤාතං පමුට් ගඨො ගහොති, 
විඤ ්ඤාතඤ් ච ගම දිට් ඨඤ ්ච සුතඤ් ච මුතඤ් චාති සම් පජානමුසා භණන් තස ්ස 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස – පුබ් ගබවස් ස ගහොති ‘‘මුසා භණිස් ස’’න් ති, භණන් තස ්ස 
ගහොති ‘‘මුසා භණාමී’’ති, භණිතස ්ස ගහොති ‘‘මුසා මයා භණිත’’න් ති, විනිධාය 
දිට් ඨං, විනිධාය ඛන් තිං, විනිධාය රුචිං, විනිධාය භාවං. 

11. අනාපත් ති දවා භණති,  වා භණති [දවාය භණති,  වාය භණති )සයා.(]. 

‘‘දවා භණති නාම සහසා භණති. රවා භණති නාම ‘අඤ් ඤං භණිස් සාමී’ති 
අඤ ්ඤං භණති’’. උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස් සාති. 

මුසාවාදසික් ඛාපදං නිට් ඨතං පඨමං. 
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2. ඔමසවාදසික් ඛාපදං 

12. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
ගපසගලහි භික් ඛූහි සද් ධිං භණ් ඩන් තා [භණ් ගඩන් තා )ඉතිපි(] ගපසගල භික් ඛූ 
ඔමසන් ති – ජාතියාපි, නාගමනපි, ග ොත් ගතනපි, කම් ගමනපි, සිප් ගපනපි, 
ආබාගධනපි, ලිඞ් ග නපි, කිගලගසනපි, ආපත් තියාපි; හීගනනපි අක් ගකොගසන 
ඛුංගසන් ති වම් ගභන් ති. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ගපසගලහි භික් ඛූහි 
සද් ධිං භණ් ඩන් තා ගපසගල භික් ඛූ ඔමසිස් සන් ති – ජාතියාපි, නාගමනපි, 
ග ොත් ගතනපි, කම් ගමනපි, සිප් ගපනපි, ආබාගධනපි, ලිඞ් ග නපි, කිගලගසනපි, 
ආපත් තියාපි; හීගනනපි අක් ගකොගසන ඛුංගසස් සන් ති වම් ගභස් සන් තී’’ති! 

අථ ගඛො ගත භික් ඛූ ඡබ් බග් ගිගය භික් ඛූ අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා 
භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, 
ගපසගලහි භික් ඛූහි සද් ධිං භණ් ඩන් තා ගපසගල භික් ඛූ ඔමසථ – 
ජාතියාපි…ගප.… හීගනනපි අක් ගකොගසන ඛුංගසථ වම් ගභථාති? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, 
ගපසගලහි භික් ඛූහි සද් ධිං භණ් ඩන් තා ගපසගල භික් ඛූ ඔමසිස් සථ – 
ජාතියාපි…ගප.… හීගනනපි අක් ගකොගසන ඛුංගසස් සථ වම් ගභස් සථ! ගනතං, 
ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… වි  හිත් වා…ගප.… ධම් මිං 
කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – 

13. ‘‘භූතපුබ් බං, භික් ඛගව, තක් කසිලායං [තක් කසීලායං )ක.(] 
අඤ ්ඤත ස ්ස බ්රාහ් මණස් ස නන් දිවිසාගලො නාම බලීබද් ගදො [බලිවද් ගදො )සී.(, 
බලිබද් ගදො )සයා.(] අගහොසි. අථ ගඛො, භික් ඛගව, නන් දිවිසාගලො බලීබද් ගදො තං 
බ්රාහ් මණං එතදගවොච – ‘‘ ච් ඡ ත් වං, බ්රාහ් මණ, ගසට් ඨනා සද් ධිං සහස් ගසන 
අබ් භුතං කග ොහි – මය් හං බලීබද් ගදො සකටසතං අතිබද් ධං පවට් ගටස ්සතී’’ති. 
අථ ගඛො, භික් ඛගව, ගසො බ්රාහ් මගණො ගසට් ඨනා සද් ධිං සහස් ගසන අබ් භුතං 
අකාසි – මය් හං බලීබද් ගදො සකටසතං අතිබද් ධං පවට් ගටස ්සතීති. අථ ගඛො, 
භික් ඛගව, ගසො බ්රාහ් මගණො සකටසතං අතිබන් ධිත් වා නන් දිවිසාලං බලීබද් දං 
යුඤ ්ජිත් වා එතදගවොච – ‘‘ ච් ඡ, කූට [අඤ් ඡ කූට )සී. සයා.(], වහස් සු, කූටා’ති. 
අථ ගඛො, භික් ඛගව, නන් දිවිසාගලො බලීබද් ගදො තත් ගථව අට් ඨාසි. අථ ගඛො, 
භික් ඛගව, ගසො බ්රාහ් මගණො සහස් ගසන ප ාජිගතො පජ් ඣායි. අථ ගඛො, භික් ඛගව, 
නන් දිවිසාගලො බලීබද් ගදො තං බ්රාහ් මණං එතදගවොච – ‘‘කිස ්ස ත් වං, බ්රාහ් මණ, 
පජ් ඣායසී’’ති? ‘තථා හි පනාහං, ගභො, තයා සහස් ගසන ප ාජිගතො’’ති. ‘කිස ්ස 
පන මං ත් වං, බ්රාහ් මණ, අකූටං කූටවාගදන පාගපසි?  ච් ඡ ත් වං, බ්රාහ් මණ, 
ගසට් ඨනා සද් ධිං ද් වීහි සහස් ගසහි අබ් භුතං කග ොහි – ‘‘මය් හං බලීබද් ගදො 
සකටසතං අතිබද් ධං පවට් ගටස ්සතී’’ති. ‘‘මා ච මං අකූටං කූටවාගදන 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 

පටුන 7 

පාගපසී’’ති. අථ ගඛො, භික් ඛගව, ගසො බ්රාහ් මගණො ගසට් ඨනා සද් ධිං ද් වීහි 
සහස් ගසහි අබ් භුතං අකාසි – ‘‘මය් හං බලීබද් ගදො සකටසතං අතිබද් ධං 
පවට් ගටස ්සතී’’ති. අථ ගඛො, භික් ඛගව, ගසො බ්රාහ් මගණො සකටසතං 
අතිබන් ධිත් වා නන් දිවිසාලං බලීබද් දං යුඤ් ජිත් වා එතදගවොච – ‘‘අච් ඡ, භද්ර, 
වහස ්සු, භද්රා’’ති. අථ ගඛො, භික් ඛගව, නන් දිවිසාගලො බලීබද් ගදො සකටසතං 
අතිබද් ධං පවට් ගටසි. 

[ජා. 1.1.28 නන් දිවිසාලජාතගකපි, තත් ථ පන මනුඤ ්ඤසද් ගදො දිස ්සති] 
‘‘මනාපගමව භාගසයය, නා, මනාපං කුදාචනං; 
මනාපං භාසමානස් ස,  රුං භා ං උදබ් බහි; 
ධනඤ ්ච නං අලාගභසි, ගතන ච, ත් තමගනො අහූති. 

‘‘තදාපි ගම, භික් ඛගව, අමනාපා ඛුංසනා වම් භනා. කිමඞ්  ං පන එත හි 
මනාපා භවිස් සති ඛුංසනා වම් භනා? ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.…. ‘‘එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

14. ‘‘ඔමසවාගද පාචිත් තිය’’න් ති. 

15. ඔමසවාකදො නාම දසහි ආකාග හි ඔමසති – ජාතියාපි, නාගමනපි, 
ග ොත් ගතනපි, කම් ගමනපි, සිප් ගපනපි, ආබාගධනපි, ලිඞ් ග නපි, කිගලගසනපි, 
ආපත් තියාපි, අක් ගකොගසනපි. 

ජාති නාම ද් ගව ජාතිගයො – හීනා ච ජාති උක් කට් ඨා ච ජාති. හීනා නාම ජාති 
– චණ් ඩාලජාති, ගවනජාති, ගනසාදජාති,  ථකා ජාති, පුක් කුසජාති. එසා හීනා 

නාම ජාති. උක්ෙට්ඨා නාම ජාති – ඛත් තියජාති, බ්රාහ් මණජාති. එසා උක් කට් ඨා 
නාම ජාති. 

නාමං නාම ද් ගව නාමානි – හීනඤ් ච නාමං උක් කට් ඨඤ ්ච නාමං. හීනං 
නාම නාමං – අවකණ් ණකං, ජවකණ් ණකං, ධනිට් ඨකං, සවිට් ඨකං, 
කුලවඩ් ඪකං, ගතසු ගතසු වා පන ජනපගදසු ඔඤ ්ඤාතං අවඤ් ඤාතං හීළිතං 

පරිභූතං අචිත් තීකතං, එතං හීනං නාම නාමං. උක්ෙට්ඨං නාම නාමං – 
බුද් ධප් පටිසංයුත් තං, ධම් මප් පටිසංයුත් තං, සඞ් ඝප් පටිසංයුත් තං, ගතසු ගතසු වා 
පන ජනපගදසු අගනොඤ් ඤාතං අනවඤ් ඤාතං අහීළිතං අපරිභූතං චිත් තීකතං, 
එතං උක් කට් ඨං නාම නාමං. 

ක ොත්තං නාම ද් ගව ග ොත් තානි – හීනඤ ්ච ග ොත් තං උක් කට් ඨඤ ්ච 

ග ොත් තං. හීනං නාම ග ොත් තං – ගකොසියග ොත් තං, භා ද් වාජග ොත් තං, ගතසු 
ගතසු වා පන ජනපගදසු ඔඤ් ඤාතං අවඤ් ඤාතං හීළිතං පරිභූතං අචිත් තීකතං, 

එතං හීනං නාම ග ොත් තං. උක්ෙට්ඨං නාම ග ොත් තං – ග ොතමග ොත් තං, 
ගමොග්  ල් ලානග ොත් තං, කච් චානග ොත් තං, වාසිට් ඨග ොත් තං, ගතසු ගතසු වා 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 
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පන ජනපගදසු අගනොඤ් ඤාතං අනවඤ් ඤාතං අහීළිතං අපරිභූතං චිත් තීකතං, 
එතං උක් කට් ඨං නාම ග ොත් තං. 

ෙම්මං නාම ද් ගව කම් මානි – හීනඤ් ච කම් මං උක් කට් ඨඤ ්ච කම් මං. හීනං 
නාම කම් මං – ගකොට් ඨකකම් මං, පුප් ඵඡඩ් ඩකකම් මං, ගතසු ගතසු වා පන 
ජනපගදසු ඔඤ් ඤාතං අවඤ් ඤාතං හීළිතං පරිභූතං අචිත් තීකතං, එතං හීනං 

නාම කම් මං. උක්ෙට්ඨං නාම කම් මං – කසි, වණිජ් ජා, ග ො ක් ඛා, ගතසු ගතසු 
වා පන ජනපගදසු අගනොඤ් ඤාතං අනවඤ් ඤාතං අහීළිතං අපරිභූතං චිත් තීකතං. 
එතං උක් කට් ඨං නාම කම් මං. 

සිප්පං නාම ද් ගව සිප් පානි – හීනඤ ්ච සිප් පං උක් කට් ඨඤ ්ච සිප් පං. හීනං 
නාම සිප් පං – නළකා සිප් පං, කුම් භකා සිප් පං, ගපසකා සිප් පං, 
චම් මකා සිප් පං, නහාපිතසිප් පං, ගතසු ගතසු වා පන ජනපගදසු ඔඤ් ඤාතං 

අවඤ් ඤාතං හීළිතං පරිභූතං අචිත් තීකතං. එතං හීනං නාම සිප් පං. උක්ෙට්ඨං 
නාම සිප් පං – මුද් දා,  ණනා, ගලඛා, ගතසු ගතසු වා පන ජනපගදසු 
අගනොඤ් ඤාතං අනවඤ් ඤාතං අහීළිතං අපරිභූතං චිත් තීකතං, එතං උක් කට් ඨං 
නාම සිප් පං. 

සබ් ගබපි ආබාධා හීනා, අපිච මධුගමගහො ආබාගධො උක් කට් ගඨො. 

ලිඞ් ං නාම ද් ගව ලිඞ්  ානි – හීනඤ ්ච ලිඞ්  ං උක් කට් ඨඤ ්ච ලිඞ්  ං. හීනං 
නාම ලිඞ්  ං – අතිදීඝං, අති ස ්සං, අතිකණ් හං, අච් ගචොදාතං, එතං හීනං නාම 

ලිඞ්  ං. උක්ෙට්ඨං නාම ලිඞ්  ං – නාතිදීඝං, නාති ස් සං, නාතිකණ් හං, 
නාච් ගචොදාතං. එතං උක් කට් ඨං නාම ලිඞ්  ං. 

සබ් ගබපි කිකෙසා හීනා. 

සබ් බාපි ආපත්තිකයො හීනා. අපිච, ගසොතාපත් තිසමාපත් ති උක් කට් ඨා. 

අක්කෙොකසො නාම ද් ගව අක් ගකොසා – හීගනො ච අක් ගකොගසො උක් කට් ගඨො 

ච අක් ගකොගසො. හීකනො නාම අක් ගකොගසො – ඔට් ගඨොසි, ගමණ් ගඩොසි, 
ග ොගණොසි,  ද්රගභොසි, ති ච් ඡාන ගතොසි, ගන යිගකොසි; නත් ථි තුය් හං සු ති, 
දුග්  ති ගයව තුය් හං පාටිකඞ් ඛාති, යකාග න වා භකාග න වා, 

කාටගකොටචිකාය වා, එගසො හීගනො නාම අක් ගකොගසො. උක්ෙට්කඨො නාම 
අක් ගකොගසො – පණ් ඩිගතොසි, බයත් ගතොසි, ගමධාවීසි, බහුස් සුගතොසි, 
ධම් මකථිගකොසි, නත් ථි තුය් හං දුග්  ති, සු තිගයව තුය් හං පාටිකඞ් ඛාති, එගසො 
උක් කට් ගඨො නාම අක් ගකොගසො. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 
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16. උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො හීගනන හීනං වගදති, චණ් ඩාලං ගවනං ගනසාදං  ථකා ං 
පුක් කුසං – ‘‘චණ් ඩාගලොසි, ගවගනොසි, ගනසාගදොසි,  ථකාග ොසි, 
පුක් කුගසොසී’’ති භණති [වගදතීති උද් ගදගසො. භණතීති විත් ථාග ො )වජි බුද් ධි(], 
ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො හීගනන උක් කට් ඨං වගදති, ඛත් තියං බ්රාහ් මණං – 
‘‘චණ් ඩාගලොසි, ගවගනොසි, ගනසාගදොසි,  ථකාග ොසි, පුක් කුගසොසී’’ති භණති, 
ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො උක් කට් ගඨන හීනං වගදති, චණ් ඩාලං ගවනං ගනසාදං 
 ථකා ං පුක් කුසං – ‘‘ඛත් තිගයොසි, බ්රාහ් මගණොසී’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, 
වාචාය පාචිත් තියස් ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො උක් කට් ගඨන උක් කට් ඨං වගදති, ඛත් තියං බ්රාහ් මණං – 
‘‘ඛත් තිගයොසි, බ්රාහ් මගණොසී’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස් ස. 

17. උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො හීගනන හීනං වගදති, අවකණ් ණකං ජවකණ් ණකං 
ධනිට් ඨකං සවිට් ඨකං කුලවඩ් ඪකං – ‘‘අවකණ් ණගකොසි, ජවකණ් ණගකොසි, 
ධනිට් ඨගකොසි, සවිට් ඨගකොසි, කුලවඩ් ඪගකොසී’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, 
වාචාය පාචිත් තියස් ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො හීගනන උක් කට් ඨං වගදති, බුද් ධ ක් ඛිතං ධම් ම ක් ඛිතං 
සඞ් ඝ ක් ඛිතං – ‘‘අවකණ් ණගකොසි, ජවකණ් ණගකොසි, ධනිට් ඨගකොසි, 
සවිට් ඨගකොසි, කුලවඩ් ඪගකොසී’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය 
පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො උක් කට් ගඨන හීනං වගදති, අවකණ් ණකං ජවකණ් ණකං 
ධනිට් ඨකං සවිට් ඨකං කුලවඩ් ඪකං – ‘‘බුද් ධ ක් ඛිගතොසි, ධම් ම ක් ඛිගතොසි, 
සඞ් ඝ ක් ඛිගතොසී’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො උක් කට් ගඨන උකට් ඨං වගදති, බුද් ධ ක් ඛිතං ධම් ම ක් ඛිතං 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 

පටුන 10 

සඞ් ඝ ක් ඛිතං – ‘‘බුද් ධ ක් ඛිගතොසි, ධම් ම ක් ඛිගතොසි, සඞ් ඝ ක් ඛිගතොසී’’ති 
භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස් ස. 

18. උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො හීගනන හීනං වගදති, ගකොසියං භා ද් වාජං – 
‘‘ගකොසිගයොසි, භා ද් වාගජොසී’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය 
පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො හීගනන උක් කට් ඨං වගදති, ග ොතමං ගමොග්  ල් ලානං 
කච් චානං වාසිට් ඨං – ‘‘ගකොසිගයොසි, භා ද් වාගජොසී’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, 
වාචාය පාචිත් තියස් ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො උක් කට් ගඨන හීනං වගදති, ගකොසියං භා ද් වාජං – 
‘‘ග ොතගමොසි, ගමොග්  ල් ලාගනොසි, කච් චාගනොසි, වාසිට් ගඨොසී’’ති භණති, 
ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො උක් කට් ගඨන උක් කට් ඨං වගදති, ග ොතමං ගමොග්  ල් ලානං 
කච් චානං වාසිට් ඨං – ‘‘ග ොතගමොසි, ගමොග්  ල් ලාගනොසි, කච් චාගනොසි, 
වාසිට් ගඨොසී’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස් ස. 

19. උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො හීගනන හීනං වගදති, ගකොට් ඨකං පුප් ඵඡඩ් ඩකං – 
‘‘ගකොට් ඨගකොසි, පුප් ඵඡඩ් ඩගකොසී’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය 
පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො හීගනන උක් කට් ඨං වගදති, කස ්සකං වාණිජං ග ො ක් ඛං – 
‘‘ගකොට් ඨගකොසි, පුප් ඵඡඩ් ඩගකොසී’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය 
පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො උක් කට් ගඨන හීනං වගදති, ගකොට් ඨකං පුප් ඵඡඩ් ඩකං – 
‘‘කස ්සගකොසි, වාණිගජොසි, ග ො ක් ගඛොසී’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය 
පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො උක් කට් ගඨන උක් කට් ඨං වගදති, කස ්සකං වාණිජං 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 
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ග ො ක් ඛං – ‘‘කස ්සගකොසි, වාණිගජොසි, ග ො ක් ගඛොසී’’ති භණති, ආපත් ති 
වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

20. උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො හීගනන හීනං වගදති, නළකා ං කුම් භකා ං ගපසකා ං 
චම් මකා ං නහාපිතං – ‘‘නළකාග ොසි, කුම් භකාග ොසි, ගපසකාග ොසි, 
චම් මකාග ොසි, නහාපිගතොසී’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො හීගනන උක් කට් ඨං වගදති, මුද් දිකං  ණකං ගලඛකං – 
‘‘නළකාග ොසි, කුම් භකාග ොසි, ගපසකාග ොසි, චම් මකාග ොසි, නහාපිගතොසී’’ති 
භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස් ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො උක් කට් ගඨන හීනං වගදති, නළකා ං කුම් භකා ං 
ගපසකා ං චම් මකා ං නහාපිතං – ‘‘මුද් දිගකොසි,  ණගකොසි, ගලඛගකොසී’’ති 
භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස් ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො උක් කට් ගඨන උක් කට් ඨං වගදති, මුද් දිකං  ණකං ගලඛකං 
– ‘‘මුද් දිගකොසි,  ණගකොසි, ගලඛගකොසී’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය 
පාචිත් තියස ්ස. 

21. උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො හීගනන හීනං වගදති, කුට් ඨකං  ණ් ඩිකං කිලාසිකං 
ගසොසිකං අපමාරිකං – ‘‘කුට් ඨගකොසි,  ණ් ඩිගකොසි, කිලාසිගකොසි, 
ගසොසිගකොසි, අපමාරිගකොසී’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො හීගනන උක් කට් ඨං වගදති, මධුගමහිකං – ‘‘කුට් ඨගකොසි, 
 ණ් ඩිගකොසි, කිලාසිගකොසි, ගසොසිගකොසි, අපමාරිගකොසී’’ති භණති, ආපත් ති 
වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො උක් කට් ගඨන හීනං වගදති, කුට් ඨකං  ණ් ඩිකං කිලාසිකං 
ගසොසිකං අපමාරිකං – ‘‘මධුගමහිගකොසී’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය 
පාචිත් තියස ්ස. 
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උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො උක් කට් ගඨන උක් කට් ඨං වගදති, මධුගමහිකං – 
‘‘මධුගමහිගකොසී’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

22. උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො හීගනන හීනං වගදති, අතිදීඝං අති ස ්සං අතිකණ් හං 
අච් ගචොදාතං – ‘‘අතිදීගඝොසි, අති ස ්ගසොසි, අතිකණ් ගහොසි, අච් ගචොදාගතොසී’’ති 
භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස් ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො හීගනන උක් කට් ඨං වගදති, නාතිදීඝං නාති ස් සං 
නාතිකණ් හං නාච් ගචොදාතං – ‘‘අතිදීගඝොසි, අති ස ්ගසොසි, අතිකණ් ගහොසි, 
අච් ගචොදාගතොසී’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස් ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො උක් කට් ගඨන හීනං වගදති, අතිදීඝං අති ස් සං අතිකණ් හං 
අච් ගචොදාතං – ‘‘නාතිදීගඝොසි, නාති ස් ගසොසි, නාතිකණ් ගහොසි, 
නාච් ගචොදාගතොසී’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො උක් කට් ගඨන උක් කට් ඨං වගදති, නාතිදීඝං නාති ස් සං 
නාතිකණ් හං නාච් ගචොදාතං – ‘‘නාතිදීගඝොසි, නාති ස ්ගසොසි, නාතිකණ් ගහොසි, 
නාච් ගචොදාගතොසී’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

23. උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො හීගනන හීනං වගදති,  ා පරියුට් ඨතං ගදොසපරියුට් ඨතං 
ගමොහපරියුට් ඨතං – ‘‘ ා පරියුට් ඨගතොසි, ගදොසපරියුට් ඨගතොසි, 
ගමොහපරියුට් ඨගතොසී’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො හීගනන උක් කට් ඨං වගදති, වීත ා ං වීතගදොසං වීතගමොහං 
– ‘‘ ා පරියුට් ඨගතොසි, ගදොසපරියුට් ඨගතොසි, ගමොහපරියුට් ඨගතොසී’’ති භණති, 
ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො උක් කට් ගඨන හීනං වගදති,  ා පරියුට් ඨතං 
ගදොසපරියුට් ඨතං ගමොහපරියුට් ඨතං – ‘‘වීත ාග ොසි, වීතගදොගසොසි, 
වීතගමොගහොසී’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස් ස. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 

පටුන 13 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො උක් කට් ගඨන උක් කට් ඨං වගදති, වීත ා ං වීතගදොසං 
වීතගමොහං – ‘‘වීත ාග ොසි, වීතගදොගසොසි, වීතගමොගහොසී’’ති භණති, ආපත් ති 
වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

24. උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො හීගනන හීනං වගදති, පා ාජිකං අජ් ඣාපන් නං 
සඞ් ඝාදිගසසං අජ් ඣාපන් නං ථුල් ලච් චයං අජ් ඣාපන් නං පාචිත් තියං 
අජ් ඣාපන් නං පාටිගදසනීයං අජ් ඣාපන් නං දුක් කටං අජ් ඣාපන් නං දුබ් භාසිතං 
අජ් ඣාපන් නං – ‘‘පා ාජිකං අජ් ඣාපන් ගනොසි, සඞ් ඝාදිගසසං 
අජ් ඣාපන් ගනොසි, ථුල් ලච් චයං අජ් ඣාපන් ගනොසි, පාචිත් තියං 
අජ් ඣාපන් ගනොසි, පාටිගදසනීයං අජ් ඣාපන් ගනොසි, දුක් කටං අජ් ඣාපන් ගනොසි, 
දුබ් භාසිතං අජ් ඣාපන් ගනොසී’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස් ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො හීගනන උක් කට් ඨං වගදති, ගසොතාපන් නං – ‘‘පා ාජිකං 
අජ් ඣාපන් ගනොසි…ගප.… දුබ් භාසිතං අජ් ඣාපන් ගනොසී’’ති භණති, ආපත් ති 
වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො උක් කට් ගඨන හීනං වගදති, පා ාජිකං 
අජ් ඣාපන් නං…ගප.… දුබ් භාසිතං අජ් ඣාපන් නං – ‘‘ගසොතාපන් ගනොසී’’ති 
භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස් ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො උක් කට් ගඨන උක් කට් ඨං වගදති, ගසොතාපන් නං – 
‘‘ගසොතාපන් ගනොසී’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

25. උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො හීගනන හීනං වගදති, ඔට් ඨං ගමණ් ඩං ග ොණං  ද්රභං 
ති ච් ඡාන තං ගන යිකං – ‘‘ඔට් ගඨොසි, ගමණ් ගඩොසි, ග ොගණොසි,  ද්රගභොසි, 
ති ච් ඡාන ගතොසි, ගන යිගකොසි, නත් ථි තුය් හං සු ති, දුග්  ති ගයව තුය් හං 
පාටිකඞ් ඛා’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස් ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො හීගනන උක් කට් ඨං වගදති, පණ් ඩිතං බයත් තං ගමධාවි 
බහුස් සුතං ධම් මකථිකං – ‘‘ඔට් ගඨොසි, ගමණ් ගඩොසි, ග ොගණොසි,  ද්රගභොසි, 
ති ච් ඡාන ගතොසි, ගන යිගකොසි; නත් ථි තුය් හං සු ති, දුග්  ති ගයව තුය් හං 
පාටිකඞ් ඛා’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස් ස. 
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උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො උක් කට් ගඨන හීනං වගදති, ඔට් ඨං ගමණ් ඩං ග ොණං  ද්රභං 
ති ච් ඡාන තං ගන යිකං – ‘‘පණ් ඩිගතොසි, බයත් ගතොසි, ගමධාවීසි, 
බහුස් සුගතොසි, ධම් මකථිගකොසි, නත් ථි තුය් හං දුග්  ති, සු ති ගයව තුය් හං 
පාටිකඞ් ඛා’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස් ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො උක් කට් ගඨන උක් කට් ඨං වගදති, පණ් ඩිතං බයත් තං 
ගමධාවිං බහුස් සුතං ධම් මකථිකං – ‘‘පණ් ඩිගතොසි, බයත් ගතොසි, ගමධාවීසි, 
බහුස් සුගතොසි, ධම් මකථිගකොසි, නත් ථි තුය් හං දුග්  ති, සු ති ගයව තුය් හං 
පාටිකඞ් ඛා’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස් ස. 

26. උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො එවං වගදති, ‘‘සන් ති ඉගධකච් ගච චණ් ඩාලා ගවනා 
ගනසාදා  ථකා ා පුක් කුසා’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය දුක් කටස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො එවං වගදති, ‘‘සන් ති ඉගධකච් ගච ඛත් තියා, බ්රාහ් මණා’’ති 
භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය දුක් කටස ්ස. 

27. උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො එවං වගදති, ‘‘සන් ති ඉගධකච් ගච අවකණ් ණකා 
ජවකණ් ණකා ධනිට් ඨකා සවිට් ඨකා කුලවඩ් ඪකා’’ති භණති…ගප.…. ‘‘සන් ති 
ඉගධකච් ගච බුද් ධ ක් ඛිතා ධම් ම ක් ඛිතා සඞ් ඝ ක් ඛිතා’’ති භණති …ගප.…. 
‘‘සන් ති ඉගධකච් ගච ගකොසියා භා ද් වාජා’’ති භණති…ගප.…. ‘‘සන් ති 
ඉගධකච් ගච ග ොතමා ගමොග්  ල් ලානා කච් චානා වාසිට් ඨා’’ති භණති…ගප.…. 
‘‘සන් ති ඉගධකච් ගච ගකොට් ඨකා පුප් ඵඡඩ් ඩකා’’ති භණති…ගප.…. ‘‘සන් ති 
ඉගධකච් ගච කස ්සකා වාණිජා ග ො ක් ඛා’’ති භණති…ගප.…. ‘‘සන් ති 
ඉගධකච් ගච නළකා ා කුම් භකා ා ගපසකා ා චම් මකා ා නහාපිතා’’ති 
භණති…ගප.…. ‘‘සන් ති ඉගධකච් ගච මුද් දිකා  ණකා ගලඛකා’’ති 
භණති…ගප.…. ‘‘සන් ති ඉගධකච් ගච කුට් ඨකා  ණ් ඩිකා කිලාසිකා ගසොසිකා 
අපමාරිකා’’ති භණති…ගප.…. ‘‘සන් ති ඉගධකච් ගච මධුගමහිකා’’ති 
භණති…ගප.…. ‘‘සන් ති ඉගධකච් ගච අතිදීඝා අති ස් සා අතිකණ් හා 
අච් ගචොදාතා’’ති භණති…ගප.…. ‘‘සන් ති ඉගධකච් ගච නාතිදීඝා නාති ස් සා 
නාතිකණ් හා නාච් ගචොදාතා’’ති භණති…ගප.…. ‘‘සන් ති ඉගධකච් ගච 
 ා පරියුට් ඨතා ගදොසපරියුට් ඨතා ගමොහපරියුට් ඨතා’’ති භණති…ගප.…. 
‘‘සන් ති ඉගධකච් ගච වීත ා ා වීතගදොසා වීතගමොහා’’ති භණති…ගප.…. 
‘‘සන් ති ඉගධකච් ගච පා ාජිකං අජ් ඣාපන් නා…ගප.… දුබ් භාසිතං 
අජ් ඣාපන් නා’’ති භණති…ගප.…. ‘‘සන් ති ඉගධකච් ගච ගසොතාපන් නා’’ති 
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භණති…ගප.…. ‘‘සන් ති ඉගධකච් ගච ඔට් ඨා ගමණ් ඩා ග ොණා  ද්රභා 
ති ච් ඡාන තා ගන යිකා, නත් ථි ගතසං සු ති, දුග්  තිගයව ගතසං 
පාටිකඞ් ඛා’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය දුක් කටස ්ස. 

28. උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො එවං වගදති, ‘‘සන් ති ඉගධකච් ගච පණ් ඩිතා බයත් තා, 
ගමධාවී බහුස් සුතා ධම් මකථිකා, නත් ථි ගතසං දුග්  ති, සු තිගයව ගතසං 
පාටිකඞ් ඛා’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය දුක් කටස ්ස. 

29. උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො එවං වගදති, ‘‘ගය නූන චණ් ඩාලා ගවනා ගනසාදා  ථකා ා 
පුක් කුසා’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය දුක් කටස ්ස…ගප.…. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො එවං වගදති, ‘‘ගය නූන පණ් ඩිතා බයත් තා ගමධාවී 
බහුස් සුතා ධම් මකථිකා’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය දුක් කටස් ස. 

30. උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො එවං වගදති, ‘‘න මයං චණ් ඩාලා ගවනා ගනසාදා  ථකා ා 
පුක් කුසා’’ති භණති…ගප.…. ‘‘න මයං පණ් ඩිතා බයත් තා ගමධාවී බහුස් සුතා 
ධම් මකථිකා, නත් ථම් හාකං දුග්  ති, සු තිගයව අම් හාකං පාටිකඞ් ඛා’’ති භණති. 
ආපත් ති වාචාය, වාචාය දුක් කටස ්ස. 

31. උපසම් පන් ගනො අනුපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො හීගනන හීනං වගදති,…ගප.… හීගනන උක් කට් ඨං 
වගදති…ගප.… උක් කට් ගඨන හීනං වගදති…ගප.… උක් කට් ගඨන උක් කට් ඨං 
වගදති, පණ් ඩිතං බයත් තං ගමධාවිං බහුස් සුතං ධම් මකථිකං – ‘‘පණ් ඩිගතොසි, 
බයත් ගතොසි, ගමධාවීසි, බහුස් සුගතොසි, ධම් මකථිගකොසි, නත් ථි තුය් හං දුග්  ති, 
සු තිගයව තුය් හං පාටිකඞ් ඛා’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය දුක් කටස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො අනුපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො එවං වගදති, ‘‘සන් ති ඉගධකච් ගච චණ් ඩාලා ගවනා 
ගනසාදා  ථකා ා පුක් කුසා’’ති භණති…ගප.…. ‘‘සන් ති ඉගධකච් ගච පණ් ඩිතා 
බයත් තා ගමධාවී බහුස් සුතා ධම් මකථිකා, නත් ථි ගතසං දුග්  ති, සු තිගයව 
ගතසං පාටිකඞ් ඛා’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය දුක් කටස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො අනුපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො එවං වගදති, ‘‘ගය නූන චණ් ඩාලා ගවනා ගනසාදා  ථකා ා 
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පුක් කුසා’’ති භණති…ගප.…. ‘‘ගය නූන පණ් ඩිතා බයත් තා ගමධාවී බහුස් සුතා 
ධම් මකථිකා’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය දුක් කටස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො අනුපසම් පන් නං ඛුංගසතුකාගමො වම් ගභතුකාගමො 
මඞ් කුකත් තුකාගමො එවං වගදති, ‘‘න මයං චණ් ඩාලා ගවනා ගනසාදා  ථකා ා 
පුක් කුසා’’ති භණති…ගප.…. ‘‘න මයං පණ් ඩිතා බයත් තා ගමධාවී බහුස ්සුතා 
ධම් මකථිකා, නත් ථම් හාකං දුග්  ති, සු තිගයව අම් හාකං පාටිකඞ් ඛා’’ති භණති. 
ආපත් ති වාචාය, වාචාය දුක් කටස ්ස. 

32. උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං න ඛුංගසතුකාගමො න වම් ගභතුකාගමො 
න මඞ් කුකත් තුකාගමො, දවකමයතා හීගනන හීනං වගදති, චණ් ඩාලං ගවනං 
ගනසාදං  ථකා ං පුක් කුසං – ‘‘චණ් ඩාගලොසි, ගවගනොසි, ගනසාගදොසි, 
 ථකාග ොසි, පුක් කුගසොසී’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය දුබ් භාසිතස් ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං න ඛුංගසතුකාගමො න වම් ගභතුකාගමො න 
මඞ් කුකත් තුකාගමො, දවකමයතා හීගනන උක් කට් ඨං වගදති, ඛත් තියං බ්රාහ් මණං 
– ‘‘චණ් ඩාගලොසි, ගවගනොසි, ගනසාගදොසි,  ථකාග ොසි, පුක් කුගසොසී’’ති 
භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය දුබ් භාසිතස් ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං න ඛුංගසතුකාගමො න වම් ගභතුකාගමො න 
මඞ් කුකත් තුකාගමො, දවකමයතා උක් කට් ගඨන හීනං වගදති, චණ් ඩාලං ගවනං 
ගනසාදං  ථකා ං පුක් කුසං – ‘‘ඛත් තිගයොසි, බ්  ාහ් මගණොසී’’ති භණති, 
ආපත් ති වාචාය, වාචාය දුබ් භාසිතස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං න ඛුංගසතුකාගමො න වම් ගභතුකාගමො න 
මඞ් කුකත් තුකාගමො, දවකමයතා උක් කට් ගඨන උක් කට් ඨං වගදති, ඛත් තියං 
බ්රාහ් මණං – ‘‘ඛත් තිගයොසි, බ්රාහ් මගණොසී’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය 
දුබ් භාසිතස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං න ඛුංගසතුකාගමො න වම් ගභතුකාගමො න 
මඞ් කුකත් තුකාගමො, දවකමයතා හීගනන හීනං වගදති…ගප.… හීගනන 
උක් කට් ඨං වගදති…ගප.… උක් කට් ගඨන හීනං වගදති…ගප.… උක් කට් ගඨන 
උක් කට් ඨං වගදති, පණ් ඩිතං බයත් තං ගමධාවිං බහුස් සුතං ධම් මකථිකං – 
‘‘පණ් ඩිගතොසි, බයත් ගතොසි, ගමධාවීසි, බහුස් සුගතොසි, ධම් මකථිගකොසි, නත් ථි 
තුය් හං දුග්  ති, සු ති ගයව තුය් හං පාටිකඞ් ඛා’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, 
වාචාය දුබ් භාසිතස් ස. 

33. උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං න ඛුංගසතුකාගමො න වම් ගභතුකාගමො 
න මඞ් කුකත් තුකාගමො, දවකමයතා එවං වගදති, ‘‘සන් ති ඉගධකච් ගච චණ් ඩාලා 
ගවනා ගනසාදා  ථකා ා පුක් කුසා’’ති භණති…ගප.…. ‘‘සන් ති ඉගධකච් ගච 
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පණ් ඩිතා බයත් තා ගමධාවී බහුස් සුතා ධම් මකථිකා, නත් ථි ගතසං දුග්  ති, සු ති 
ගයව ගතසං පාටිකඞ් ඛා’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය දුබ් භාසිතස් ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං න ඛුංගසතුකාගමො න වම් ගභතුකාගමො න 
මඞ් කුකත් තුකාගමො, දවකමයතා එවං වගදති, ‘‘ගය නූන චණ් ඩාලා ගවනා 
ගනසාදා  ථකා ා පුක් කුසා’’ති භණති…ගප.…. ‘‘ගය නූන පණ් ඩිතා බයත් තා 
ගමධාවී බහුස් සුතා ධම් මකථිකා’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය 
දුබ් භාසිතස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං න ඛුංගසතුකාගමො න වම් ගභතුකාගමො න 
මඞ් කුකත් තුකාගමො, දවකමයතා එවං වගදති, ‘‘න මයං චණ් ඩාලා ගවනා 
ගනසාදා  ථකා ා පුක් කුසා’’ති භණති…ගප.…. ‘‘න මයං පණ් ඩිතා බයත් තා 
ගමධාවී බහුස ්සුතා ධම් මකථිකා, නත් ථම් හාකං දුග්  ති, සු තිගයව අම් හාකං 
පාටිකඞ් ඛා’’ති භණති. ආපත් ති වාචාය, වාචාය දුබ් භාසිතස් ස. 

34. උපසම් පන් ගනො අනුපසම් පන් නං න ඛුංගසතුකාගමො න වම් ගභතුකාගමො 
න මඞ් කුකත් තුකාගමො, දවකමයතා හීගනන හීනං වගදති…ගප.… හීගනන 
උක් කට් ඨං වගදති…ගප.… උක් කට් ගඨන හීනං වගදති…ගප.… උක් කට් ගඨන 
උක් කට් ඨං වගදති, පණ් ඩිතං බයත් තං ගමධාවිං බහුස් සුතං ධම් මකථිකං – 
‘‘පණ් ඩිගතොසි, බයත් ගතොසි, ගමධාවීසි, බහුස් සුගතොසි ධම් මකථිගකොසි, නත් ථි 
තුය් හං දුග්  ති; සු ති ගයව තුය් හං පාටිකඞ් ඛා’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, 
වාචාය දුබ් භාසිතස් ස. 

උපසම් පන් ගනො අනුපසම් පන් නං න ඛුංගසතුකාගමො න වම් ගභතුකාගමො න 
මඞ් කුකත් තුකාගමො, දවකමයතා එවං වගදති, ‘‘සන් ති ඉගධකච් ගච චණ් ඩාලා 
ගවනා ගනසාදා  ථකා ා පුක් කුසා’’ති භණති…ගප.…. ‘‘සන් ති ඉගධකච් ගච 
පණ් ඩිතා බයත් තා ගමධාවී බහුස් සුතා ධම් මකථිකා, නත් ථි ගතසං දුග්  ති, සු ති 
ගයව ගතසං පාටිකඞ් ඛා’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය දුබ් භාසිතස් ස. 

උපසම් පන් ගනො අනුපසම් පන් නං න ඛුංගසතුකාගමො න වම් ගභතුකාගමො න 
මඞ් කුකත් තුකාගමො, දවකමයතා එවං වගදති, ‘‘ගය නූන චණ් ඩාලා ගවනා 
ගනසාදා  ථකා ා පුක් කුසා’’ති භණති…ගප.…. ‘‘ගය නූන පණ් ඩිතා බයත් තා 
ගමධාවී බහුස් සුතා ධම් මකථිකා’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය 
දුබ් භාසිතස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො අනුපසම් පන් නං න ඛුංගසතුකාගමො න වම් ගභතුකාගමො න 
මඞ් කුකත් තුකාගමො, දවකමයතා එවං වගදති, ‘‘න මයං චණ් ඩාලා ගවනා 
ගනසාදා  ථකා ා පුක් කුසා’’ති භණති…ගප.…. ‘‘න මයං පණ් ඩිතා බයත් තා 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 
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ගමධාවී බහුස් සුතා ධම් මකථිකා, නත් ථම් හාකං දුග්  ති, සු ති ගයව අම් හාකං 
පාටිකඞ් ඛා’’ති භණති, ආපත් ති වාචාය, වාචාය දුබ් භාසිතස් ස. 

35. අනාපත් ති අත් ථපුග ක් ඛා ස ්ස, ධම් මපුග ක් ඛා ස ්ස, 
අනුසාසනිපුග ක් ඛා ස් ස, උම් මත් තකස ්ස, ඛිත් තචිත් තස් ස, ගවදනාට් ටස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

ඔමසවාදසික් ඛාපදං නිට් ඨතං දුතියං. 

3. ගපසුඤ ්ඤසික් ඛාපදං 

36. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
භික් ඛූනං භණ් ඩනජාතානං කලහජාතානං විවාදාපන් නානං ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ න් ති; ඉමස් ස සුත් වා අමුස් ස අක් ඛායන් ති, ඉමස ්ස ගභදාය; අමුස් ස 
සුත් වා ඉමස් ස අක් ඛායන් ති, අමුස් ස ගභදාය. ගතන අනුප් පන් නානි ගචව 
භණ් ඩනානි උප් පජ් ජන් ති, උප් පන් නානි ච භණ් ඩනානි භිගයයොභාවාය 
ගවපුල් ලාය සංවත් තන් ති. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ භික් ඛූනං 
භණ් ඩනජාතානං කලහජාතානං විවාදාපන් නානං ගපසුඤ් ඤං උපසංහරිස් සන් ති, 
ඉමස ්ස සුත් වා අමුස් ස අක් ඛායිස ්සන් ති, ඉමස ්ස ගභදාය; අමුස ්ස සුත් වා ඉමස් ස 
අක් ඛායිස ්සන් ති, අමුස් ස ගභදාය! ගතන අනුප් පන් නානි ගචව භණ් ඩනානි 
උප් පජ් ජන් ති, උප් පන් නානි ච භණ් ඩනානි භිගයයොභාවාය ගවපුල් ලාය 
සංවත් තන් තී’’ති. අථ ගඛො ගත භික් ඛූ ඡබ් බග් ගිගය භික් ඛූ අගනකපරියාගයන 
වි  හිත් වා භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… ‘‘සච් චං කි  තුම් ගහ, 
භික් ඛගව, භික් ඛූනං භණ් ඩනජාතානං කලහජාතානං විවාදාපන් නානං 
ගපසුඤ ්ඤං උපසංහ ථ, ඉමස ්ස සුත් වා අමුස් ස අක් ඛායථ, ඉමස ්ස ගභදාය, 
අමුස් ස සුත් වා ඉමස් ස අක් ඛායථ, අමුස් ස ගභදාය? ගතන අනුප් පන් නානි ගචව 
භණ් ඩනානි උප් පජ් ජන් ති, උප් පන් නානි ච භණ් ඩනානි භිගයයොභාවාය 
ගවපුල් ලාය සංවත් තන් තී’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, භික් ඛූනං භණ් ඩනජාතානං 
කලහජාතානං විවාදාපන් නානං ගපසුඤ් ඤං උපසංහරිස් සථ! ඉමස් ස සුත් වා 
අමුස් ස අක් ඛායිස් සථ, ඉමස ්ස ගභදාය! අමුස් ස සුත් වා ඉමස් ස අක් ඛායිස් සථ, 
අමුස් ස ගභදාය! ගතන අනුප් පන් නානි ගචව භණ් ඩනානි උප් පජ් ජන් ති, 
උප් පන් නානි ච භණ් ඩනානි භිගයයොභාවාය ගවපුල් ලාය සංවත් තන් ති. ගනතං, 
ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා පසාදාය. පසන් නානං වා 
භිගයයොභාවාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ 
– 
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37. ‘‘භික් ඛුගපසුඤ් ගඤ පාචිත් තිය’’න් ති. 

38. කපසුඤ්ඤං නාම ද් වීහාකාග හි ගපසුඤ් ඤං ගහොති – පියකමයස් ස වා 
ගභදාධිප් පායස් ස වා. දසහාකාග හි ගපසුඤ් ඤං උපසංහ ති – ජාතිගතොපි, 
නාමගතොපි, ග ොත් තගතොපි, කම් මගතොපි, සිප් පගතොපි, ආබාධගතොපි, 
ලිඞ්  ගතොපි, කිගලසගතොපි, ආපත් තිගතොපි, අක් ගකොසගතොපි. 

ජාති නාම ද් ගව ජාතිගයො – හීනා ච ජාති උක් කට් ඨා ච ජාති. හීනා නාම ජාති 
– චණ් ඩාලජාති ගවනජාති ගනසාදජාති  ථකා ජාති පුක් කුසජාති. එසා හීනා 

නාම ජාති. උක්ෙට්ඨා නාම ජාති – ඛත් තියජාති බ්රාහ් මණජාති. එසා උක් කට් ඨා 
නාම ජාති…ගප.…. 

අක්කෙොකසො නාම ද් ගව අක් ගකොසා – හීගනො ච අක් ගකොගසො උක් කට් ගඨො 

ච අක් ගකොගසො. හීකනො නාම අක් ගකොගසො – ඔට් ගඨොසි, ගමණ් ගඩොසි, 
ග ොගණොසි,  ද්රගභොසි, ති ච් ඡාන ගතොසි, ගන යිගකොසි; නත් ථි තුය් හං සු ති; 
දුග්  ති ගයව තුය් හං පාටිකඞ් ඛාති, යකාග න වා භකාග න වා 

කාටගකොටචිකාය වා. එගසො හීගනො නාම අක් ගකොගසො. උක්ෙට්කඨො නාම 
අක් ගකොගසො – පණ් ඩිගතොසි, බයත් ගතොසි, ගමධාවීසි, බහුස් සුගතොසි, 
ධම් මකථිගකොසි; නත් ථි තුය් හං දුග්  ති; සු ති ගයව තුය් හං පාටිකඞ් ඛාති. එගසො 
උක් කට් ගඨො නාම අක් ගකොගසො. 

39. උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති – ‘‘ඉත් ථන් නාගමො තං ‘චණ් ඩාගලො ගවගනො ගනසාගදො  ථකාග ො 
පුක් කුගසො’ති භණතී’’ති. ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති – ‘‘ඉත් ථන් නාගමො තං ‘ඛත් තිගයො බ්රාහ් මගණො’ති භණතී’’ති. 
ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති – ‘‘ඉත් ථන් නාගමො තං ‘අවකණ් ණගකො ජවකණ් ණගකො 
ධනිට් ඨගකො සවිට් ඨගකො කුලවඩ් ඪගකො’ති භණතී’’ති. ආපත් ති වාචාය, වාචාය 
පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති – ‘‘ඉත් ථන් නාගමො තං ‘බුද් ධ ක් ඛිගතො ධම් ම ක් ඛිගතො 
සඞ් ඝ ක් ඛිගතො’ති භණතී’’ති. ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 
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උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති – ‘‘ඉත් ථන් නාගමො තං ‘ගකොසිගයො භා ද් වාගජො’ති භණතී’’ති. 
ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති – ‘‘ඉත් ථන් නාගමො තං ‘ග ොතගමො ගමොග්  ල් ලාගනො කච් චාගනො 
වාසිට් ගඨො’ති භණතී’’ති. ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති – ‘‘ඉත් ථන් නාගමො තං ‘ගකොට් ඨගකො පුප් ඵඡඩ් ඩගකො’ති භණතී’’ති. 
ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති – ‘‘ඉත් ථන් නාගමො තං ‘කස ්සගකො වාණිගජො ග ො ක් ගඛො’ති 
භණතී’’ති. ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති – ‘‘ඉත් ථන් නාගමො තං ‘නළකාග ො කුම් භකාග ො ගපසකාග ො 
චම් මකාග ො නහාපිගතො’ති භණතී’’ති. ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති – ‘‘ඉත් ථන් නාගමො තං ‘මුද් දිගකො  ණගකො ගලඛගකො’ති 
භණතී’’ති. ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

40. උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති – ‘‘ඉත් ථන් නාගමො තං ‘කුට් ඨගකො  ණ් ඩිගකො කිලාසිගකො 
ගසොසිගකො අපමාරිගකො’ති භණතී’’ති. ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති – ‘‘ඉත් ථන් නාගමො තං ‘මධුගමහිගකො’ති භණතී’’ති. ආපත් ති 
වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති – ‘‘ඉත් ථන් නාගමො තං ‘අතිදීගඝො අති ස් ගසො අතිකණ් ගහො 
අච් ගචොදාගතො’ති භණතී’’ති. ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති – ‘‘ඉත් ථන් නාගමො තං ‘නාතිදීගඝො නාති ස ්ගසො නාතිකණ් ගහො 
නාච් ගචොදාගතො’ති භණතී’’ති. ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 
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උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති – ‘‘ඉත් ථන් නාගමො තං ‘ ා පරියුට් ඨගතො ගදොසපරියුට් ඨගතො 
ගමොහපරියුට් ඨගතො’ති භණතී’’ති. ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස් ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති – ‘‘ඉත් ථන් නාගමො තං ‘වීත ාග ො වීතගදොගසො වීතගමොගහො’ති 
භණතී’’ති. ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති – ‘‘ඉත් ථන් නාගමො තං ‘පා ාජිකං අජ් ඣාපන් ගනො, සඞ් ඝාදිගසසං 
අජ් ඣාපන් ගනො, ථුල් ලච් චයං අජ් ඣාපන් ගනො, පාචිත් තියං අජ් ඣාපන් ගනො, 
පාටිගදසනීයං අජ් ඣාපන් ගනො, දුක් කටං අජ් ඣාපන් ගනො, දුබ් භාසිතං 
අජ් ඣාපන් ගනො’ති භණතී’’ති. ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති – ‘‘ඉත් ථන් නාගමො තං ‘ගසොතාපන් ගනො’ති භණතී’’ති. ආපත් ති 
වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති – ‘‘ඉත් ථන් නාගමො තං ‘ඔට් ගඨො ගමණ් ගඩො ග ොගණො  ද්රගභො 
ති ච් ඡාන ගතො ගන යිගකො, නත් ථි තස් ස සු ති, දුග්  තිගයව තස් ස 
පාටිකඞ් ඛා’ති භණතී’’ති. ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති – ‘‘ඉත් ථන් නාගමො තං ‘පණ් ඩිගතො බයත් ගතො ගමධාවී බහුස් සුගතො 
ධම් මකථිගකො, නත් ථි තස් ස දුග්  ති, සු ති ගයව තස් ස පාටිකඞ් ඛා’ති 
භණතී’’ති. ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස ්ස. 

41. උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති – ‘‘ඉත් ථන් නාගමො ‘සන් ති ඉගධකච් ගච චණ් ඩාලා ගවනා ගනසාදා 
 ථකා ා, පුක් කුසා’ති භණති, න ගසො අඤ් ඤං භණති, තඤ් ගඤව භණතී’’ති. 
ආපත් ති වාචාය, වාචාය දුක් කටස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති – ‘‘ඉත් ථන් නාගමො ‘සන් ති ඉගධකච් ගච ඛත් තියා බ්රාහ් මණා’ති 
භණති, න ගසො අඤ් ඤං භණති, තඤ් ගඤව භණතී’ති. ආපත් ති වාචාය, වාචාය 
දුක් කටස ්ස…ගප.…. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති – ‘‘ඉත් ථන් නාගමො ‘සන් ති ඉගධකච් ගච පණ් ඩිතා බයත් තා ගමධාවී 
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බහුස් සුතා ධම් මකථිකා, නත් ථි ගතසං දුග්  ති, සු ති ගයව ගතසං පාටිකඞ් ඛා’ති 
භණති, න ගසො අඤ් ඤං භණති, තඤ් ගඤව භණතී’’ති. ආපත් ති වාචාය, වාචාය 
දුක් කටස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති – ‘‘ඉත් ථන් නාගමො ‘ගය නූන චණ් ඩාලා ගවනා ගනසාදා  ථකා ා 
පුක් කුසා’ති භණති, න ගසො අඤ් ඤං භණති, තඤ් ගඤව භණතී’’ති. ආපත් ති 
වාචාය, වාචාය දුක් කටස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති – ‘‘ඉත් ථන් නාගමො ‘ගය නූන පණ් ඩිතා බයත් තා ගමධාවී බහුස් සුතා 
ධම් මකථිකා’ති භණති, න ගසො අඤ් ඤං භණති, තඤ් ගඤව භණතී’’ති. ආපත් ති 
වාචාය, වාචාය දුක් කටස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති – ‘‘ඉත් ථන් නාගමො ‘න මයං චණ් ඩාලා ගවනා ගනසාදා  ථකා ා 
පුක් කුසා’ති භණති, න ගසො අඤ් ඤං භණති, තඤ් ගඤව භණතී’’ති. ආපත් ති 
වාචාය, වාචාය දුක් කටස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති – ‘‘ඉත් ථන් නාගමො ‘න මයං පණ් ඩිතා බයත් තා ගමධාවී බහුස ්සුතා 
ධම් මකථිකා, නත් ථම් හාකං දුග්  ති, සු ති ගයව අම් හාකං පාටිකඞ් ඛා’ති භණති, 
න ගසො අඤ් ඤං භණති, තඤ් ගඤව භණතී’’ති. ආපත් ති වාචාය, වාචාය 
දුක් කටස ්ස. 

42. උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති; ආපත් ති වාචාය, වාචාය පාචිත් තියස් ස. 

උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නස ්ස සුත් වා අනුපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ් ඤං 
උපසංහ ති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො අනුපසම් පන් නස ්ස සුත් වා උපසම් පන් නස ්ස ගපසුඤ ්ඤං 
උපසංහ ති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

උපසම් පන් ගනො අනුපසම් පන් නස ්ස සුත් වා අනුපසම් පන් නස් ස ගපසුඤ ්ඤං 
උපසංහ ති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

43. අනාපත් ති නපියකමයස් ස, නගභදාධිප් පායස් ස, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 
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ගපසුඤ ්ඤසික් ඛාපදං නිට් ඨතං තතියං. 

4. පදගසොධම් මසික් ඛාපදං 

44. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
උපාසගක පදගසො ධම් මං වාගචන් ති. උපාසකා භික් ඛූසු අ ා වා අප් පතිස ්සා 
අසභා වුත් තිකා විහ න් ති. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ උපාසගක පදගසො 
ධම් මං වාගචස් සන් ති! උපාසකා භික් ඛූසු අ ා වා අප් පතිස් සා අසභා වුත් තිකා 
විහ න් තී’’ති. අථ ගඛො ගත භික් ඛූ ඡබ් බග් ගිගය භික් ඛූ අගනකපරියාගයන 
වි  හිත් වා භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… ‘‘සච් චං කි  තුම් ගහ, 
භික් ඛගව, උපාසගක පදගසො ධම් මං වාගචථ; උපාසකා භික් ඛූසු අ ා වා 
අප් පතිස ්සා අසභා වුත් තිකා විහ න් තී’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, උපාසගක පදගසො ධම් මං 
වාගචස් සථ! උපාසකා භික් ඛූසු අ ා වා අප් පතිස ්සා අසභා වුත් තිකා විහ න් ති! 
ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා පසාදාය පසන් නානං වා 
භිගයයොභාවාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ 
– 

45. ‘‘ගයො පන භික් ඛු අනුපසම් පන් නං පදගසො ධම් මං වාගචයය 

පාචිත් තිය’’න් ති. 

46. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස ්මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

අනුපසම්පන්කනො නාම භික් ඛුඤ ්ච භික් ඛුනිඤ ්ච ඨගපත් වා අවගසගසො 
අනුපසම් පන් ගනො නාම. 

පදකසො නාම පදං, අනුපදං, අන් වක් ඛ ං, අනුබයඤ් ජනං. 

පදං නාම එකගතො පට් ඨගපත් වා එකගතො ඔසාගපන් ති. අනුපදං නාම 

පාගටක් කං පට් ඨගපත් වා එකගතො ඔසාගපන් ති. අන්වක්ඛරං නාම ‘‘රූපං 

අනිච් ච’’න් ති වුච් චමාගනො, ‘‘රු’’න් ති ඔපාගතති. අනුබයඤ්ජනං නාම ‘‘රූපං 
අනිච් ච’’න් ති වුච් චමාගනො, ‘‘ගවදනා අනිච් චා’’ති සද් දං නිච් ඡාග ති. 

යඤ ්ච පදං, යඤ් ච අනුපදං, යඤ ්ච අන් වක් ඛ ං, යඤ ්ච අනුබයඤ් ජනං – 
සබ් බගමතං පදගසො [පදගසො ධම් ගමො (ඉතිපි(] නාම. 
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ධම්කමො නාම බුද් ධභාසිගතො, සාවකභාසිගතො, ඉසිභාසිගතො, 
ගදවතාභාසිගතො, අත් ථූපසඤ් හිගතො, ධම් මූපසඤ් හිගතො. 

වාකචයයාති පගදන වාගචති, පගද පගද ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අක් ඛ ාය 
වාගචති, අක් ඛ ක් ඛ ාය ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

47. අනුපසම් පන් ගන අනුපසම් පන් නසඤ් ඤී පදගසො ධම් මං වාගචති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අනුපසම් පන් ගන ගවමතිගකො පදගසො ධම් මං වාගචති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අනුපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ් ඤී පදගසො ධම් මං 
වාගචති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

උපසම් පන් ගන අනුපසම් පන් නසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. උපසම් පන් ගන 
ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. උපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ් ඤී, 
අනාපත් ති. 

48. අනාපත් ති එකගතො උද් දිසාගපන් ගතො, එකගතො සජ් ඣායං 
කග ොන් ගතො, ගයභුගයයන පගුණං  න් ථං භණන් තං ඔපාගතති, ඔසාග න් තං 
ඔපාගතති, උම් මත් තකස් ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

පදගසොධම් මසික් ඛාපදං නිට් ඨතං චතුත් ථං. 

5. සහගසයයසික් ඛාපදං 

49. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා ආළවියං විහ ති අග්  ාළගව ගචතිගය. 
ගතන ගඛො පන සමගයන උපාසකා ආ ාමං ආ ච් ඡන් ති ධම් මස් සවනාය. 
ධම් ගම භාසිගත ගථ ා භික් ඛූ යථාවිහා ං  ච් ඡන් ති. නවකා භික් ඛූ තත් ගථව 
උපට් ඨානසාලායං උපාසගකහි සද් ධිං මුට් ඨස් සතී, අසම් පජානා, නග්  ා, 
විකූජමානා, කාකච් ඡමානා ගසයයං කප් ගපන් ති. උපාසකා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භදන් තා මුට් ඨස ්සතී අසම් පජානා 
නග්  ා විකූජමානා කාකච් ඡමානා ගසයයං කප් ගපස ්සන් තී’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො 
භික් ඛූ ගතසං උපාසකානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. ගය 
ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛූ අනුපසම් පන් ගනන සහගසයයං කප් ගපස ්සන් තී’’ති! අථ 
ගඛො ගත භික් ඛූ ගත නවගක භික් ඛූ අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා භ වගතො 
එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… ‘‘සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛූ 
අනුපසම් පන් ගනන සහගසයයං කප් ගපන් තී’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම ගත, භික් ඛගව, ගමොඝපුරිසා 
අනුපසම් පන් ගනන සහගසයයං කප් ගපස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිගසයයාථ – 
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‘‘ගයො පන භික් ඛු අනුපසම් පන් ගනන සහගසයයං කප් ගපයය පාචිත් තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

50. අථ ගඛො භ වා ආළවියං යථාභි න් තං විහරිත් වා ගයන ගකොසම් බී 
ගතන චාරිකං පක් කාමි. අනුපුබ් ගබන චාරිකං ච මාගනො ගයන ගකොසම් බී 
තදවසරි. තත්ර සුදං භ වා ගකොසම් බියං විහ ති බදරිකා ාගම. භික් ඛූ 
ආයස ්මන් තං  ාහුලං එතදගවොචං – ‘‘භ වතා, ආවුගසො  ාහුල, සික් ඛාපදං 
පඤ ්ඤත් තං – ‘න අනුපසම් පන් ගනන සහගසයයා කප් ගපතබ් බා’ති. ගසයයං, 
ආවුගසො  ාහුල, ජානාහී’’ති. අථ ගඛො ආයස් මා  ාහුගලො ගසයයං අලභමාගනො 
වච් චකුටියා ගසයයං කප් ගපසි. අථ ගඛො භ වා  ත් තියා පච් චූසසමයං 
පච් චට් ඨාය ගයන වච් චකුටි ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා උක් කාසි. 
ආයස ්මාපි  ාහුගලො උක් කාසි. ‘‘ගකො එත් ථා’’ති? ‘‘අහං, භ වා,  ාහුගලො’’ති. 
‘‘කිස ්ස ත් වං,  ාහුල, ඉධ නිසින් ගනොසී’’ති? අථ ගඛො ආයස් මා  ාහුගලො 
භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසි. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස් මිං 
පක ගණ ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, 
අනුපසම් පන් ගනන දි ත් තති ත් තං සහගසයයං කප් ගපතුං. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

51. ‘‘ගයො පන භික් ඛු අනුපසම් පන් ගනන උත් තරිදි ත් තති ත් තං සහගසයයං 

කප් ගපයය, පාචිත් තිය’’න් ති. 

52. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

අනුපසම්පන්කනො නාම භික් ඛුං ඨගපත් වා අවගසගසො අනුපසම් පන් ගනො 
නාම. 

උත්තරිදිරත්තතිරත්තන් ති අතිග කදි ත් තති ත් තං. 

සහාති එකගතො. 

කසයයා නාම සබ් බච් ඡන් නා, සබ් බපරිච් ඡන් නා, ගයභුගයයනච් ඡන් නා, 
ගයභුගයයන පරිච් ඡන් නා. 

කසයයං ෙප්කපයයාති චතුත් ගථ දිවගස අත් ථඞ්  ගත සූරිගය, 
අනුපසම් පන් ගන නිපන් ගන, භික් ඛු නිපජ් ජති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. භික් ඛු 
නිපන් ගන, අනුපසම් පන් ගනො නිපජ් ජති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. උගභො වා 
නිපජ් ජන් ති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. උට් ඨහිත් වා පුනප් පුනං නිපජ් ජන් ති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 

පටුන 26 

53. අනුපසම් පන් ගන අනුපසම් පන් නසඤ ්ඤී උත් තරිදි ත් තති ත් තං 
සහගසයයං කප් ගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. අනුපසම් පන් ගන ගවමතිගකො 
උත් තරිදි ත් තති ත් තං සහගසයයං කප් ගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
අනුපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ ්ඤී උත් තරිදි ත් තති ත් තං සහගසයයං 
කප් ගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

උපඩ් ඪච් ඡන් ගන උපඩ් ඪපරිච් ඡන් ගන, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. උපසම් පන් ගන 
අනුපසම් පන් නසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. උපසම් පන් ගන ගවමතිගකො, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. උපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ ්ඤී, අනාපත් ති. 

54. අනාපත් ති ද් ගවතිස ්ගසො  ත් තිගයො වසති, ඌනකද් ගවතිස ්ගසො 
 ත් තිගයො වසති, ද් ගව  ත් තිගයො වසිත් වා තතියාය  ත් තියා පු ාරුණා 
නික් ඛමිත් වා පුන වසති, සබ් බච් ඡන් ගන, සබ් බඅපරිච් ඡන් ගන, 
සබ් බපරිච් ඡන් ගන සබ් බඅච් ඡන් ගන [වසති, සබ් බඅච් ඡන් ගන 
සබ් බඅපරිච් ඡන් ගන, (සී.(], ගයභුගයයන අච් ඡන් ගන, ගයභුගයයන 
අපරිච් ඡන් ගන, අනුපසම් පන් ගන නිපන් ගන භික් ඛු නිසීදති, භික් ඛු නිපන් ගන 
අනුපසම් පන් ගනො නිසීදති, උගභො වා නිසීදන් ති, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

සහගසයයසික් ඛාපදං නිට් ඨතං පඤ් චමං. 

6. දුතියසහගසයයසික් ඛාපදං 

55. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස් මා අනුරුද් ගධො 
ගකොසගලසු ජනපගද [එත් ථ අම් බට් ඨසුත් තාදිටීකා ඔගලොගකතබ් බා] සාවත් ථිං 
 ච් ඡන් ගතො සායං අඤ් ඤත ං  ාමං උප ච් ඡි. ගතන ගඛො පන සමගයන තස් මිං 
 ාගම අඤ් ඤතරිස් සා ඉත් ථියා ආවසථා ා ං පඤ් ඤත් තං ගහොති. අථ ගඛො 
ආයස ්මා අනුරුද් ගධො ගයන සා ඉත් ථී ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා තං 
ඉත් ථිං එතදගවොච – ‘‘සගච ගත, භගිනි, අ රු, වගසයයාම එක ත් තං 
ආවසථා ාග ’’ති. ‘‘වගසයයාථ, භන් ගත’’ති. අඤ් ගඤපි අද් ධිකා ගයන සා 
ඉත් ථී ගතනුපසඞ් කමිංසු; උපසඞ් කමිත් වා තං ඉත් ථිං එතදගවොචං – ‘‘සගච ගත, 
අගයය, අ රු වගසයයාම එක ත් තං ආවසථා ාග ’’ති. ‘‘එගසො ගඛො අගයයො 
සමගණො පඨමං උප ගතො; සගච ගසො අනුජානාති, වගසයයාථා’’ති. අථ ගඛො 
ගත අද් ධිකා ගයනායස් මා අනුරුද් ගධො ගතනුපසඞ් කමිංසු; උපසඞ් කමිත් වා 
ආයස ්මන් තං අනුරුද් ධං එතදගවොචං – ‘‘සගච ගත, භන් ගත, අ රු, වගසයයාම 
එක ත් තං ආවසථා ාග ’’ති. ‘‘වගසයයාථ, ආවුගසො’’ති. අථ ගඛො සා ඉත් ථී 
ආයස ්මන් ගත අනුරුද් ගධ සහ දස් සගනන පටිබද් ධචිත් තා අගහොසි. අථ ගඛො සා 
ඉත් ථී ගයනායස ්මා අනුරුද් ගධො ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා ආයස් මන් තං 
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අනුරුද් ධං එතදගවොච – ‘‘අගයයො, භන් ගත, ඉගමහි මනුස් ගසහි ආකිණ් ගණො න 
ඵාසු විහරිස් සති. සාධාහං, භන් ගත, අයයස් ස මඤ් චකං අබ් භන් ත ං 
පඤ ්ඤගපයය’’න් ති. අධිවාගසසි ගඛො ආයස් මා අනුරුද් ගධො තුණ් හීභාගවන. අථ 
ගඛො සා ඉත් ථී ආයස් මගතො අනුරුද් ධස ්ස මඤ් චකං අබ් භන් ත ං පඤ් ඤගපත් වා 
අලඞ් කතප් පටියත් තා  න් ධ න් ධිනී ගයනායස් මා අනුරුද් ගධො ගතනුපසඞ් කමි; 
උපසඞ් කමිත් වා ආයස් මන් තං අනුරුද් ධං එතදගවොච – ‘‘අගයයො, භන් ගත, 
අභිරූගපො දස් සනීගයො පාසාදිගකො, අහං චම් හි අභිරූපා දස් සනීයා පාසාදිකා. 
සාධාහං, භන් ගත, අයයස් ස පජාපති භගවයය’’න් ති. එවං වුත් ගත ආයස් මා 
අනුරුද් ගධො තුණ් හී අගහොසි. දුතියම් පි ගඛො…ගප.… තතියම් පි ගඛො සා ඉත් ථී 
ආයස ්මන් තං අනුරුද් ධං එතදගවොච – ‘‘අගයයො, භන් ගත, අභිරූගපො දස් සනීගයො 
පාසාදිගකො, අහඤ ්චම් හි අභිරූපා දස ්සනීයා පාසාදිකා. සාධු, භන් ගත, අගයයො 
මඤ ්ගචව පටිච් ඡතු [සම් පටිච් ඡතු )සයා.(] සබ් බඤ ්ච සාපගතයය’’න් ති. තතියම් පි 
ගඛො ආයස ්මා අනුරුද් ගධො තුණ් හී අගහොසි. අථ ගඛො සා ඉත් ථී සාටකං 
නික් ඛිපිත් වා ආයස් මගතො අනුරුද් ධස ්ස පු ගතො චඞ් කමතිපි තිට් ඨතිපි නිසීදතිපි 
ගසයයම් පි කප් ගපති. අථ ගඛො ආයස් මා අනුරුද් ගධො ඉන් ද්රියානි ඔක් ඛිපිත් වා තං 
ඉත් ථිං ගනව ඔගලොගකසි නපි ආලපි. අථ ගඛො සා ඉත් ථී – ‘‘අච් ඡරියං වත ගභො, 
අබ් භුතං වත ගභො! බහූ ගම මනුස් සා සගතනපි සහස් ගසනපි පහිණන් ති. අයං 
පන සමගණො – මයා සාමං යාචියමාගනො – න ඉච් ඡති මඤ් ගචව පටිච් ඡිතුං 
සබ් බඤ ්ච සාපගතයය’’න් ති සාටකං නිවාගසත් වා ආයස් මගතො අනුරුද් ධස් ස 
පාගදසු සි සා නිපතිත් වා ආයස ්මන් තං අනුරුද් ධං එතදගවොච – ‘‘අච් චගයො මං, 
භන් ගත, අච් ච මා යථාබාලං යථාමූළ් හං යථාඅකුසලං යාහං එවමකාසිං. තස් සා 
ගම, භන් ගත, අගයයො අච් චයං අච් චයගතො පටිග්  ණ් හාතු ආයතිං සංව ායා’’ති. 
‘‘තග් ඝ ත් වං, භගිනි, අච් චගයො අච් ච මා යථාබාලං යථාමූළ් හං යථාඅකුසලං යා 
ත් වං එවමකාසි. යගතො ච ගඛො ත් වං, භගිනි, අච් චයං අච් චයගතො දිස් වා 
යථාධම් මං පටිකග ොසි, තං ගත මයං පටිග්  ණ් හාම. වුද් ධි ගහසා, භගිනි, 
අරියස ්ස විනගය ගයො අච් චයං අච් චයගතො දිස ්වා යථාධම් මං පටිකග ොති 
ආයතිඤ් ච සංව ං ආපජ් ජතී’’ති. 

අථ ගඛො සා ඉත් ථී තස් සා  ත් තියා අච් චගයන ආයස් මන් තං අනුරුද් ධං 
පණීගතන ඛාදනීගයන ගභොජනීගයන සහත් ථා සන් තප් ගපත් වා සම් පවාග ත් වා, 
ආයස ්මන් තං අනුරුද් ධං භුත් තාවිං ඔනීතපත් තපාණිං අභිවාගදත් වා එකමන් තං 
නිසීදි. එකමන් තං නිසින් නං ගඛො තං ඉත් ථිං ආයස් මා අනුරුද් ගධො ධම් මියා 
කථාය සන් දස ්ගසසි සමාදගපසි සමුත් ගතගජසි සම් පහංගසසි. අථ ගඛො සා ඉත් ථී 
– ආයස් මතා අනුරුද් ගධන ධම් මියා කථාය සන් දස ්සිතා සමාදපිතා සමුත් ගතජිතා 
සම් පහංසිතා – ආයස් මන් තං අනුරුද් ධං එතදගවොච – ‘‘අභික් කන් තං, භන් ගත, 
අභික් කන් තං, භන් ගත! ගසයයථාපි, භන් ගත, නික් කුජ් ජිතං වා උක් කුජ් ගජයය, 
පටිච් ඡන් නං වා විවග යය, මූළ් හස ්ස වා මග්  ං ආචික් ගඛයය, අන් ධකාග  වා 
ගතලපජ් ගජොතං ධාග යය – චක් ඛුමන් ගතො රූපානි දක් ඛන් තීති, එවගමවං 
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අගයයන අනුරුද් ගධන අගනකපරියාගයන ධම් ගමො පකාසිගතො. එසාහං, 
භන් ගත, තං භ වන් තං ස ණං  ච් ඡාමි ධම් මඤ ්ච භික් ඛුසඞ් ඝඤ ්ච. උපාසිකං මං 
අගයයො ධාග තු අජ් ජතග් ග  පාණුගපතං ස ණං  ත’’න් ති. 

අථ ගඛො ආයස් මා අනුරුද් ගධො සාවත් ථියං  න් ත් වා භික් ඛූනං එතමත් ථං 
ආග ොගචසි. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ආයස් මා අනුරුද් ගධො මාතු ාගමන සහගසයයං 
කප් ගපස් සතී’’ති! අථ ගඛො ගත භික් ඛූ ආයස් මන් තං අනුරුද් ධං 
අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… 
‘‘සච් චං කි  ත් වං, අනුරුද් ධ, මාතු ාගමන සහගසයයං කප් ගපසී’’ති? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම ත් වං, අනුරුද් ධ, 
මාතු ාගමන සහගසයයං කප් ගපස් සසි! ගනතං, අනුරුද් ධ, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

56. ‘‘ගයො පන භික් ඛු මාතු ාගමන සහගසයයං කප් ගපයය පාචිත් තිය’’න් ති. 

57. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

මාතු ාකමො නාම මනුස් සිත් ථී, න යක් ඛී [යක් ඛිනී )ක.(], න ගපතී, න 
ති ච් ඡාන තා; අන් තමගසො තදහුජාතාපි දාරිකා, පග ව මහත් තරී. 

සහාති එකගතො. 

කසයයා නාම සබ් බච් ඡන් නා, සබ් බපරිච් ඡන් නා, ගයභුගයයනච් ඡන් නා, 
ගයභුගයයන පරිච් ඡන් නා. 

කසයයං ෙප්කපයයාති අත් ථඞ්  ගත සූරිගය, මාතු ාගම නිපන් ගන භික් ඛු 
නිපජ් ජති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. භික් ඛු නිපන් ගන මාතු ාගමො නිපජ් ජති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. උගභො වා නිපජ් ජන් ති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 
උට් ඨහිත් වා පුනප් පුනං නිපජ් ජන් ති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

58. මාතු ාගම මාතු ාමසඤ් ඤී සහගසයයං කප් ගපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. මාතු ාගම ගවමතිගකො සහගසයයං කප් ගපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. මාතු ාගම අමාතු ාමසඤ් ඤී සහගසයයං කප් ගපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

උපඩ් ඪච් ඡන් ගන උපඩ් ඪපරිච් ඡන් ගන, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. යක් ඛියා වා 
ගපතියා වා පණ් ඩගකන වා ති ච් ඡාන තිත් ථියා වා සහගසයයං කප් ගපති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අමාතු ාගම මාතු ාමසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
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අමාතු ාගම ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අමාතු ාගම අමාතු ාමසඤ් ඤී, 
අනාපත් ති. 

59. අනාපත් ති සබ් බච් ඡන් ගන සබ් බඅපරිච් ඡන් ගන, සබ් බපරිච් ඡන් ගන 
සබ් බඅච් ඡන් ගන [අනාපත් ති සබ් බඅච් ඡන් ගන සබ් බඅපරිච් ඡන් ගන, (සී.(], 
ගයභුගයයන අච් ඡන් ගන, ගයභුගයයන අපරිච් ඡන් ගන, මාතු ාගම නිපන් ගන 
භික් ඛු නිසීදති, භික් ඛු නිපන් ගන මාතු ාගමො නිසීදති, උගභො වා නිසීදන් ති, 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

දුතියසහගසයයසික් ඛාපදං නිට් ඨතං ඡට් ඨං. 

7. ධම් මගදසනාසික් ඛාපදං 

60. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස් මා උදායී 
සාවත් ථියං කුලූපගකො ගහොති, බහුකානි කුලානි උපසඞ් කමති. අථ ගඛො ආයස් මා 
උදායී පුබ් බණ් හසමයං නිවාගසත් වා පත් තචීව මාදාය ගයන අඤ් ඤත ං කුලං 
ගතනුපසඞ් කමි. ගතන ගඛො පන සමගයන ඝ ණී නිගවසනද් වාග  නිසින් නා 
ගහොති, ඝ සුණ් හා ආවසථද් වාග  නිසින් නා ගහොති. අථ ගඛො ආයස් මා උදායී 
ගයන ඝ ණී ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා ඝ ණියා උපකණ් ණගක ධම් මං 
ගදගසසි. අථ ගඛො ඝ සුණ් හාය එතදගහොසි – ‘‘කි නු ගඛො ගසො සමගණො 
සස් සුයා ජාග ො උදාහු ඔභාසතී’’ති? 

අථ ගඛො ආයස් මා උදායී ඝ ණියා උපකණ් ණගක ධම් මං ගදගසත් වා ගයන 
ඝ සුණ් හා ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා ඝ සුණ් හාය උපකණ් ණගක ධම් මං 
ගදගසසි. අථ ගඛො ඝ ණියා එතදගහොසි – ‘‘කිං නු ගඛො ගසො සමගණො 
ඝ සුණ් හාය ජාග ො උදාහු ඔභාසතී’’ති? අථ ගඛො ආයස් මා උදායී ඝ සුණ් හාය 
උපකණ් ණගක ධම් මං ගදගසත් වා පක් කාමි. අථ ගඛො ඝ ණී ඝ සුණ් හං 
එතදගවොච – ‘‘ගහ ගජ, කිං ගත එගසො සමගණො අගවොචා’’ති? ‘‘ධම් මං ගම, 
අගයය, ගදගසසි’’. ‘‘අයයාය පන කිං අගවොචා’’ති? ‘‘මය් හම් පි ධම් මං 
ගදගසසී’’ති. තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම අගයයො 
උදායී මාතු ාමස් ස උපකණ් ණගක ධම් මං ගදගසස් සති! නනු නාම විස් සට් ගඨන 
විවගටන ධම් ගමො ගදගසතබ් ගබො’’ති? 

අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ තාසං ඉත් ථීනං උජ් ඣායන් තීනං ඛියයන් තීනං 
විපාගචන් තීනං. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ආයස් මා උදායී මාතු ාමස් ස ධම් මං 
ගදගසස් සතී’’ති! අථ ගඛො ගත භික් ඛූ ආයස් මන් තං උදායිං අගනකපරියාගයන 
වි  හිත් වා භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… ‘‘සච් චං කි  ත් වං, 
උදායි, මාතු ාමස ්ස ධම් මං ගදගසසී’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
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භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම ත් වං, ගමොඝපුරිස, මාතු ාමස් ස ධම් මං 
ගදගසස් සසි. ගනතං ගමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච 
පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘ගයො පන භික් ඛු මාතු ාමස් ස ධම් මං ගදගසයය පාචිත් තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

61. ගතන ගඛො පන සමගයන උපාසිකා භික් ඛූ පස් සිත් වා එතදගවොචං – 
‘‘ඉඞ් ඝායයා ධම් මං ගදගසථා’’ති. ‘‘න, භගිනී, කප් පති මාතු ාමස් ස ධම් මං 
ගදගසතු’’න් ති. ‘‘ඉඞ් ඝායයා ඡප් පඤ ්චවාචාහි ධම් මං ගදගසථ, සක් කා 
එත් තගකනපි ධම් ගමො අඤ් ඤාතු’’න් ති. ‘‘න, භගිනී, කප් පති මාතු ාමස් ස 
ධම් මං ගදගසතු’’න් ති. කුක් කුච් චායන් තා න ගදගසසුං. උපාසිකා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම අයයා අම් ගහහි යාචියමානා ධම් මං න 
ගදගසස් සන් තී’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ තාසං උපාසිකානං උජ් ඣායන් තීනං 
ඛියයන් තීනං විපාගචන් තීනං. අථ ගඛො ගත භික් ඛූ භ වගතො එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස් මිං පක ගණ ධම් මිං කථං 
කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, මාතු ාමස ්ස 
ඡප් පඤ ්චවාචාහි ධම් මං ගදගසතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිගසයයාථ – 

‘‘ගයො පන භික් ඛූ මාතු ාමස් ස උත් තරිඡප් පඤ් චවාචාහි ධම් මං ගදගසයය, 

පාචිත් තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ ්ඤත් තං ගහොති. 

62. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ – ‘‘භ වතා අනුඤ් ඤාතං 
මාතු ාමස ්ස ඡප් පඤ ්චවාචාහි ධම් මං ගදගසතු’’න් ති ගත අවිඤ් ඤං පුරිසවිග්  හං 
උපනිසීදාගපත් වා මාතු ාමස් ස උත් තරිඡප් පඤ් චවාචාහි ධම් මං ගදගසන් ති. ගය 
ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ අවිඤ් ඤං පුරිසවිග්  හං උපනිසීදාගපත් වා 
මාතු ාමස ්ස උත් තරිඡප් පඤ ්චවාචාහි ධම් මං ගදගසස් සන් තී’’ති! 

අථ ගඛො ගත භික් ඛූ ඡබ් බග් ගිගය භික් ඛූ අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා 
භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… ‘‘සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, 
අවිඤ් ඤං පුරිසවිග්  හං උපනිසීදාගපත් වා මාතු ාමස් ස උත් තරිඡප් පඤ ්චවාචාහි 
ධම් මං ගදගසථා’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… 
කථඤ ්හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, අවිඤ් ඤං පුරිසවිග්  හං උපනිසීදාගපත් වා 
මාතු ාමස ්ස උත් තරිඡප් පඤ ්චවාචාහි ධම් මං ගදගසස ්සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, 
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අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිගසයයාථ – 

63. ‘‘ගයො පන භික් ඛු මාතු ාමස් ස උත් තරිඡප් පඤ ්චවාචාහි ධම් මං ගදගසයය, 

අඤ ්ඤත්ර විඤ් ඤනා පුරිසවිග්  ගහන, පාචිත් තිය’’න් ති. 

64. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

මාතු ාකමො නාම මනුස් සිත් ථී; න යක් ඛී න ගපතී න ති ච් ඡාන තා; විඤ ්ඤූ, 
පටිබලා සුභාසිතදුබ් භාසිතං දුට් ඨුල් ලාදුට් ඨුල් ලං ආජානිතුං. 

උත්තරිඡප්පඤ්චවාචාහීති අතිග කඡප් පඤ් චවාචාහි. 

ධම්කමො නාම බුද් ධභාසිගතො, සාවකභාසිගතො, ඉසිභාසිගතො, 
ගදවතාභාසිගතො, අත් ථූපසඤ් හිගතො, ධම් මූපසඤ් හිගතො. 

කදකසයයාති පගදන ගදගසති, පගද පගද ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අක් ඛ ාය 
ගදගසති, අක් ඛ ක් ඛ ාය ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

අඤ්ඤත්ර විඤ්ඤුනා පුරිසවිග් කහනාති ඨගපත් වා විඤ් ඤං පුරිසවිග්  හං. 
විඤ ්ඤූ නාම පුරිසවිග්  ගහො, පටිබගලො ගහොති සුභාසිතදුබ් භාසිතං 
දුට් ඨුල් ලාදුට් ඨුල් ලං ආජානිතුං. 

65. මාතු ාගම මාතු ාමසඤ් ඤී උත් තරිඡප් පඤ ්චවාචාහි ධම් මං ගදගසති, 
අඤ ්ඤත්ර විඤ් ඤනා පුරිසවිග්  ගහන, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. මාතු ාගම 
ගවමතිගකො උත් තරිඡප් පඤ ්චවාචාහි ධම් මං ගදගසති, අඤ ්ඤත්ර විඤ් ඤනා 
පුරිසවිග්  ගහන, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. මාතු ාගම අමාතු ාමසඤ් ඤී 
උත් තරිඡප් පඤ් චවාචාහි ධම් මං ගදගසති, අඤ් ඤත්ර විඤ ්ඤනා පුරිසවිග්  ගහන, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

යක් ඛියා වා ගපතියා වා පණ් ඩකස ්ස වා ති ච් ඡාන තමනුස් සවිග්  හිත් ථියා 
වා උත් තරිඡප් පඤ් චවාචාහි ධම් මං ගදගසති, අඤ ්ඤත්ර විඤ් ඤනා 
පුරිසවිග්  ගහන, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අමාතු ාගම මාතු ාමසඤ් ඤී, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අමාතු ාගම ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අමාතු ාගම 
අමාතු ාමසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

66. අනාපත් ති විඤ් ඤනා පුරිසවිග්  ගහන, ඡප් පඤ ්චවාචාහි ධම් මං 
ගදගසති, ඌනකඡප් පඤ් චවාචාහි ධම් මං ගදගසති, උට් ඨහිත් වා පුන නිසීදිත් වා 
ගදගසති, මාතු ාගමො උට් ඨහිත් වා පුන නිසීදති තස් මිං ගදගසති, අඤ ්ඤස ්ස 
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මාතු ාමස ්ස ගදගසති, පඤ ්හං පුච් ඡති, පඤ ්හං පුට් ගඨො කගථති, 
අඤ ්ඤස ්සත් ථාය භණන් තං මාතු ාගමො සුණාති, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

ධම් මගදසනාසික් ඛාපදං නිට් ඨතං සත් තමං. 

8. භූතාග ොචනසික් ඛාපදං 

67. [පා ා. 193] ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා ගවසාලියං විහ ති 
මහාවගන කූටා ා සාලායං. ගතන ගඛො පන සමගයන සම් බහුලා සන් දිට් ඨා 
සම් භත් තා භික් ඛූ වග් ගුමුදාය නදියා තීග  වස් සං උප ච් ඡිංසු. ගතන ගඛො පන 
සමගයන වජ් ජී දුබ් භික් ඛා ගහොති – ද් වීහිතිකා ගසතට් ඨකා සලාකාවුත් තා, න 
සුක ා උඤ ්ගඡන පග්  ගහන යාගපතුං. අථ ගඛො ගතසං භික් ඛූනං එතදගහොසි – 
‘‘එත හි ගඛො වජ් ජී දුබ් භික් ඛා – ද් වීහිතිකා ගසතට් ඨකා සලාකාවුත් තා, න 
සුක ා උඤ ්ගඡන පග්  ගහන යාගපතුං. ගකන නු ගඛො මයං උපාගයන සමග්  ා 
සම් ගමොදමානා අවිවදමානා ඵාසුකං වස් සං වගසයයාම, න ච පිණ් ඩගකන 
කිලගමයයාමා’’ති? එකච් ගච එවමාහංසු – ‘‘හන් ද මයං, ආවුගසො, ගිහීනං 
කම් මන් තං අධිට් ගඨම. එවං ගත අම් හාකං දාතුං මඤ ්ඤිස ්සන් ති. එවං මයං 
සමග්  ා සම් ගමොදමානා අවිවදමානා ඵාසුකං වස් සං වසිස් සාම, න ච 
පිණ් ඩගකන කිලමිස් සාමා’’ති. එකච් ගච එවමාහංසු – ‘‘අලං, ආවුගසො, කිං 
ගිහීනං කම් මන් තං අධිට් ඨගතන? හන් ද මයං, ආවුගසො, ගිහීනං දූගතයයං හ ාම. 
එවං ගත අම් හාකං දාතුං මඤ් ඤිස ්සන් ති. එවං මයං සමග්  ා සම් ගමොදමානා 
අවිවදමානා ඵාසුකං වස් සං වසිස ්සාම, න ච පිණ් ඩගකන කිලමිස් සාමා’’ති. 
එකච් ගච එවමාහංසු – ‘‘අලං, ආවුගසො; කිං ගිහීනං කම් මන් තං අධිට් ඨගතන! 
කිං ගිහීනං දූගතයයං හගටන! හන් ද මයං, ආවුගසො, ගිහීනං අඤ් ඤමඤ් ඤස ්ස 
උත් තරිමනුස ්සධම් මස් ස වණ් ණං භාසිස ්සාම – ‘අසුගකො භික් ඛු පඨමස් ස 
ඣානස් ස ලාභී, අසුගකො භික් ඛු දුතියස් ස ඣානස් ස ලාභී, අසුගකො භික් ඛු 
තතියස ්ස ඣානස් ස ලාභී, අසුගකො භික් ඛු චතුත් ථස් ස ඣානස් ස ලාභී, අසුගකො 
භික් ඛු ගසොතාපන් ගනො, අසුගකො භික් ඛු සකදා ාමී, අසුගකො භික් ඛු අනා ාමී, 
අසුගකො භික් ඛු අ හා, අසුගකො භික් ඛු ගතවිජ් ගජො, අසුගකො භික් ඛු 
ඡළභිඤ් ගඤොති. එවං ගත අම් හාකං දාතුං මඤ් ඤිස ්සන් ති. එවං මයං සමග්  ා 
සම් ගමොදමානා අවිවදමානා ඵාසුකං වස් සං වසිස් සාම, න ච පිණ් ඩගකන 
කිලමිස ්සාමා’’ති. එගසො ගයව ගඛො, ආවුගසො, ගසගයයො, ගයො අම් හාකං ගිහීනං 
අඤ ්ඤමඤ් ඤස ්ස උත් තරිමනුස් සධම් මස ්ස වණ් ගණො භාසිගතො’’ති. 

අථ ගඛො ගත භික් ඛූ ගිහීනං අඤ් ඤමඤ් ඤස ්ස උත් තරිමනුස් සධම් මස් ස 
වණ් ණං භාසිංසු – ‘‘අසුගකො භික් ඛු පඨමස් ස ඣානස් ස ලාභී…ගප.… අසුගකො 
භික් ඛු ඡළභිඤ ්ගඤො’’ති. අථ ගඛො ගත මනුස් සා – ‘‘ලාභා වත ගනො, සුලද් ධං වත 
ගනො, ගයසං ගනො එවරූපා භික් ඛූ වස් සං උප තා, න වත ගනො ඉගතො පුබ් ගබ 
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එවරූපා භික් ඛූ වස් සං උප තා, යථයිගම භික් ඛූ සීලවන් ගතො 
කලයාණධම් මා’’ති. ගත න තාදිසානි ගභොජනානි අත් තනා භුඤ් ජන් ති, 
මාතාපිතූනං ගදන් ති පුත් තදා ස් ස ගදන් ති දාසකම් මක ගපොරිසස් ස ගදන් ති 
මිත් තාමච් චානං ගදන් ති ඤාතිසාගලොහිතානං ගදන් ති යාදිසානි භික් ඛූනං ගදන් ති. 
න තාදිසානි ඛාදනීයානි සායනීයානි පානානි අත් තනා ඛාදන් ති සායන් ති පිවන් ති 
[අත් තනා පිවන් ති )සයා. ක.(] මාතාපිතූනං ගදන් ති පුත් තදා ස් ස ගදන් ති 
දාසකම් මක ගපොරිසස් ස ගදන් ති මිත් තාමච් චානං ගදන් ති ඤාතිසාගලොහිතානං 
ගදන් ති, යාදිසානි භික් ඛූනං ගදන් ති. අථ ගඛො ගත භික් ඛූ වණ් ණවා අගහසුං 
පීණින් ද්රියා පසන් නමුඛවණ් ණා විප් පසන් නඡවිවණ් ණා. 

68. ආචිණ් ණං ගඛො පගනතං වස් සංවුට් ඨානං භික් ඛූනං භ වන් තං දස් සනාය 
උපසඞ් කමිතුං. අථ ගඛො ගත භික් ඛූ වස් සංවුට් ඨා ගතමාසච් චගයන ගසනාසනං 
සංසාගමත් වා පත් තචීව මාදාය ගයන ගවසාලී ගතන පක් කමිංසු. අනුපුබ් ගබන 
ගයන ගවසාලී මහාවනං කූටා ා සාලා ගයන භ වා ගතනුපසඞ් කමිංසු; 
උපසඞ් කමිත් වා භ වන් තං අභිවාගදත් වා එකමන් තං නිසීදිංසු. ගතන ගඛො පන 
සමගයන දිසාසු වස් සංවුට් ඨා භික් ඛූ කිසා ගහොන් ති ලූඛා දුබ් බණ් ණා 
උප් පණ් ඩුප් පණ් ඩුකජාතා ධමනිසන් ථත ත් තා. වග් ගුමුදාතීරියා පන භික් ඛූ 
වණ් ණවා ගහොන් ති පීණින් ද්රියා පසන් නමුඛවණ් ණා විප් පසන් නඡවිවණ් ණා. 
ආචිණ් ණං ගඛො පගනතං බුද් ධානං භ වන් තානං ආ න් තුගකහි භික් ඛූහි සද් ධිං 
පටිසම් ගමොදිතුං. අථ ගඛො භ වා වග් ගුමුදාතීරිගය භික් ඛූ එතදගවොච – ‘‘කච් චි, 
භික් ඛගව, ඛමනීයං, කච් චි යාපනීයං, කච් චි සමග්  ා සම් ගමොදමානා අවිවදමානා 
ඵාසුකං වස් සං වසිත් ථ, න ච පිණ් ඩගකන කිලමිත් ථා’’ති? ‘‘ඛමනීයං භ වා, 
යාපනීයං භ වා. සමග්  ා ච මයං, භන් ගත, සම් ගමොදමානා අවිවදමානා ඵාසුකං 
වස් සං වසිම් හා, න ච පිණ් ඩගකන කිලමිම් හා’’ති. ජානන් තාපි තථා තා 
පුච් ඡන් ති, ජානන් තාපි න පුච් ඡන් ති. කාලං විදිත් වා පුච් ඡන් ති, කාලං විදිත් වා න 
පුච් ඡන් ති. අත් ථසඤ් හිතං තථා තා පුච් ඡන් ති, ගනො අනත් ථසඤ් හිතං. 
අනත් ථසඤ් හිගත ගසතුඝාගතො තථා තානං. ද් වීහාකාග හි බුද් ධා භ වන් ගතො 
භික් ඛූ පටිපුච් ඡන් ති – ධම් මං වා ගදගසස් සාම, සාවකානං වා සික් ඛාපදං 
පඤ ්ඤගපස් සාමාති. 

අථ ගඛො භ වා වග් ගුමුදාතීරිගය භික් ඛූ එතදගවොච – ‘‘යථා කථං පන 
තුම් ගහ, භික් ඛගව, සමග්  ා සම් ගමොදමානා අවිවදමානා ඵාසුකං වස් සං වසිත් ථ, 
න ච පිණ් ඩගකන කිලමිත් ථා’’ති? අථ ගඛො ගත භික් ඛූ භ වගතො එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං. ‘‘කච් චි පන ගවො, භික් ඛගව, භූත’’න් ති? ‘‘භූතං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම තුම් ගහ, භික් ඛගව, උද ස ්ස කා ණා 
ගිහීනං අඤ් ඤමඤ් ඤස් ස උත් තරිමනුස ්සධම් මස් ස වණ් ණං භාසිස් සථ! ගනතං, 
භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං 
සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 
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69. ‘‘ගයො පන භික් ඛු අනුපසම් පන් නස ්ස උත් තරිමනුස ්සධම් මං ආග ොගචයය 

භූතස ්මිං, පාචිත් තිය’’න් ති. 

70. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

අනුපසම්පන්කනො නාම භික් ඛුඤ ්ච භික් ඛුනිඤ ්ච ඨගපත් වා, අවගසගසො 
අනුපසම් පන් ගනො නාම. 

[පා ා. 198] උත්තරිමනුස්සධම්කමො නාම ඣානං, විගමොක් ගඛො, සමාධි, 
සමාපත් ති, ඤාණදස් සනං, මග්  භාවනා, ඵලසච් ඡිකිරියා, කිගලසප් පහානං, 
විනීව ණතා චිත් තස ්ස, සුඤ ්ඤා ාග  අභි ති. 

[පා ා. 199] ඣානන් ති පඨමං ඣානං, දුතියං ඣානං, තතියං ඣානං, 
චතුත් ථං ඣානං. 

[පා ා. 199] විකමොක්කඛොති සුඤ් ඤගතො විගමොක් ගඛො, අනිමිත් ගතො 
විගමොක් ගඛො, අප් පණිහිගතො විගමොක් ගඛො. 

[පා ා. 199] සමාධීති සුඤ් ඤගතො සමාධි, අනිමිත් ගතො සමාධි, අප් පණිහිගතො 
සමාධි. 

[පා ා. 199] සමාපත්තීති සුඤ් ඤතා සමාපත් ති, අනිමිත් තා සමාපත් ති, 
අප් පණිහිතා සමාපත් ති. 

[පා ා. 199] ඤාණදස්සනන් ති තිස් ගසො විජ් ජා. 

[පා ා. 199] මග් භාවනාති චත් තාග ො සතිපට් ඨානා, චත් තාග ො 
සම් මප් පධානා, චත් තාග ො ඉද් ධිපාදා, පඤ් චින් ද්රියානි, පඤ් ච බලානි, සත් ත 
ගබොජ් ඣඞ්  ා, අරිගයො අට් ඨඞ් ගිගකො මග් ග ො. 

[පා ා. 199] ඵෙසච්ඡිකිරියාති ගසොතාපත් තිඵලස් ස සච් ඡිකිරියා, 
සකදා ාමිඵලස් ස සච් ඡිකිරියා, අනා ාමිඵලස් ස සච් ඡිකිරියා, අ හත් තස් ස 
[අ හත් තඵලස ්ස )සයා.(] සච් ඡිකිරියා. 

[පා ා. 199] කිකෙසප්පහානන් ති  ා ස් ස පහානං, ගදොසස් ස පහානං, 
ගමොහස ්ස පහානං. 

[පා ා. 199] විනීවරණතා චිත්තස්සාති  ා ා චිත් තං විනීව ණතා, ගදොසා 
චිත් තං විනීව ණතා, ගමොහා චිත් තං විනීව ණතා. 
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[පා ා. 199] සුඤ්ඤා ාකර අභිරතීති පඨගමන ඣාගනන සුඤ් ඤා ාග  
අභි ති, දුතිගයන ඣාගනන සුඤ් ඤා ාග  අභි ති, තතිගයන ඣාගනන 
සුඤ ්ඤා ාග  අභි ති, චතුත් ගථන ඣාගනන සුඤ ්ඤා ාග  අභි ති. 

71. ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘පඨමං ඣානං සමාපජ් ජි’’න් ති 
භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘පඨමං ඣානං සමාපජ් ජාමී’’ති 
භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘පඨමං ඣානං සමාපන් ගනො’’ති 
භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘පඨමස ්ස ඣානස් ස ලාභිම් හී’’ති 
භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘පඨමස් ස ඣානස් ස වසිම් හී’’ති 
භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘පඨමං ඣානං සච් ඡිකතං මයා’’ති 
භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘දුතියං ඣානං… තතියං ඣානං… 
චතුත් ථං ඣානං සමාපජ් ජිං, සමාපජ් ජාමි, සමාපන් ගනො; චතුත් ථස් ස ඣානස ්ස 
ලාභිම් හි, වසිම් හි; චතුත් ථං ඣානං සච් ඡිකතං මයා’’ති භණන් තස් ස ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘සුඤ ්ඤතං විගමොක් ඛං… අනිමිත් තං 
විගමොක් ඛං… අප් පණිහිතං විගමොක් ඛං… සුඤ ්ඤතං සමාධිං… අනිමිත් තං 
සමාධිං… අප් පණිහිතං සමාධිං සමාපජ් ජිං, සමාපජ් ජාමි, සමාපන් ගනො; 
අප් පණිහිතස් ස සමාධිස් ස ලාභිම් හි, වසිම් හි; අප් පණිහිගතො සමාධි සච් ඡිකගතො 
මයා’’ති භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘සුඤ ්ඤතං සමාපත් තිං… අනිමිත් තං 
සමාපත් තිං… අප් පණිහිතං සමාපත් තිං සමාපජ් ජිං, සමාපජ් ජාමි, සමාපන් ගනො; 
අප් පණිහිතාය සමාපත් තියා ලාභිම් හි, වසිම් හි; අප් පණිහිතා සමාපත් ති සච් ඡිකතා 
මයා’’ති භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 
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ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘තිස් ගසො විජ් ජා සමාපජ් ජිං, 
සමාපජ් ජාමි, සමාපන් ගනො; තිස් සන් නං විජ් ජානං ලාභිම් හි, වසිම් හි; තිස් ගසො 
විජ් ජා සච් ඡිකතා මයා’’ති භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘චත් තාග ො සතිපට් ඨාගන… 
චත් තාග ො සම් මප් පධාගන… චත් තාග ො ඉද් ධිපාගද සමාපජ් ජිං, සමාපජ් ජාමි, 
සමාපන් ගනො; චතුන් නං ඉද් ධිපාදානං ලාභිම් හි, වසිම් හි; චත් තාග ො ඉද් ධිපාදා 
සච් ඡිකතා මයා’’ති භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘පඤ ්චින් ද්රියානි… පඤ ්ච බලානි 
සමාපජ් ජිං, සමාපජ් ජාමි, සමාපන් ගනො; පඤ් චන් නං බලානං ලාභිම් හි, වසිම් හි; 
පඤ ්ච බලානි සච් ඡිකතානි මයා’’ති භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘සත් ත ගබොජ් ඣඞ් ග  සමාපජ් ජිං, 
සමාපජ් ජාමි, සමාපන් ගනො; සත් තන් නං ගබොජ් ඣඞ්  ානං ලාභිම් හි, වසිම් හි; 
සත් ත ගබොජ් ඣඞ්  ා සච් ඡිකතා මයා’’ති භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘අරියං අට් ඨඞ් ගිකං මග්  ං 
සමාපජ් ජිං, සමාපජ් ජාමි, සමාපන් ගනො; අරියස ්ස අට් ඨඞ් ගිකස් ස මග්  ස් ස 
ලාභිම් හි, වසිම් හි; අරිගයො අට් ඨඞ් ගිගකො මග් ග ො සච් ඡිකගතො මයා’’ති 
භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘ගසොතාපත් තිඵලං… 
සකදා ාමිඵලං… අනා ාමිඵලං… අ හත් තං සමාපජ් ජිං, සමාපජ් ජාමි, 
සමාපන් ගනො; අ හත් තස් ස ලාභිම් හි, වසිම් හි; අ හත් තං [අ හත් තඵලං )සයා.(] 
සච් ඡිකතං මයා’’ති භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘ ාග ො ගම චත් ගතො… ගදොගසො ගම 
චත් ගතො… ගමොගහො ගම චත් ගතො, වන් ගතො, මුත් ගතො, පහීගනො, පටිනිස් සට් ගඨො, 
උක් ගඛටිගතො, සමුක් ගඛටිගතො’’ති භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘ ා ා ගම චිත් තං විනීව ණං… 
ගදොසා ගම චිත් ත විනීව ණං… ගමොහා ගම චිත් තං විනීව ණ’’න් ති භණන් තස ්ස 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘සුඤ ්ඤා ාග  පඨමං ඣානං… 
දුතියං ඣානං… තතියං ඣානං… චතුත් ථං ඣානං සමාපජ් ජිං, සමාපජ් ජාමි, 
සමාපන් ගනො; සුඤ් ඤා ාග  චතුත් ථස් ස ඣානස් ස ලාභිම් හි, වසිම් හි; 
සුඤ ්ඤා ාග  චතුත් ථං ඣානං සච් ඡිකතං මයා’’ති භණන් තස් ස ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 
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72. ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘පඨමඤ ්ච ඣානං දුතියඤ් ච 
ඣානං සමාපජ් ජිං, සමාපජ් ජාමි, සමාපන් ගනො; පඨමස ්ස ච ඣානස් ස දුතියස ්ස 
ච ඣානස් ස ලාභිම් හි, වසිම් හි; පඨමඤ් ච ඣානං දුතියඤ් ච ඣානං සච් ඡිකතං 
මයා’’ති භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘පඨමඤ් ච ඣානං තතියඤ් ච 
ඣානං… පඨමඤ් ච ඣානං චතුත් ථඤ් ච ඣානං සමාපජ් ජිං, සමාපජ් ජාමි, 
සමාපන් ගනො; පඨමස් ස ච ඣානස් ස චතුත් ථස් ස ච ඣානස් ස ලාභිම් හි, වසිම් හි; 
පඨමඤ් ච ඣානං චතුත් ථඤ ්ච ඣානං සච් ඡිකතං මයා’’ති භණන් තස් ස ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘පඨමඤ් ච ඣානං සුඤ් ඤතඤ් ච 
විගමොක් ඛං… අනිමිත් තඤ් ච විගමොක් ඛං… අප් පණිහිතඤ් ච විගමොක් ඛං… 
සුඤ ්ඤතඤ් ච සමාධිං… අනිමිත් තඤ් ච සමාධිං… අප් පණිහිතඤ් ච සමාධිං 
සමාපජ් ජිං, සමාපජ් ජාමි, සමාපන් ගනො; පඨමස ්ස ච ඣානස් ස අප් පණිහිතස් ස ච 
සමාධිස් ස ලාභිම් හි, වසිම් හි; පඨමඤ් ච ඣානං අප් පණිහිගතො ච සමාධි 
සච් ඡිකගතො මයා’’ති භණන් තස ්ස ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘පඨමඤ් ච ඣානං සුඤ් ඤතඤ් ච 
සමාපත් තිං… අනිමිත් තඤ් ච සමාපත් තිං… අප් පණිහිතඤ් ච සමාපත් තිං 
සමාපජ් ජිං, සමාපජ් ජාමි, සමාපන් ගනො; පඨමස ්ස ච ඣානස් ස අප් පණිහිතාය ච 
සමාපත් තියා ලාභිම් හි, වසිම් හි; පඨමඤ් ච ඣානං අප් පණිහිතා ච සමාපත් ති 
සච් ඡිකතා මයා’’ති භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘පඨමඤ් ච ඣානං තිස් ගසො ච විජ් ජා 
සමාපජ් ජිං, සමාපජ් ජාමි, සමාපන් ගනො; පඨමස ්ස ච ඣානස ්ස තිස් සන් නඤ් ච 
විජ් ජානං ලාභිම් හි, වසිම් හි; පඨමඤ් ච ඣානං තිස් ගසො ච විජ් ජා සච් ඡිකතා 
මයා’’ති භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘පඨමඤ ්ච ඣානං චත් තාග ො ච 
සතිපට් ඨාගන…ගප.… චත් තාග ො ච සම් මප් පධාගන… චත් තාග ො ච ඉද් ධිපාගද 
සමාපජ් ජිං, සමාපජ් ජාමි, සමාපන් ගනො; පඨමස් ස ච ඣානස ්ස චතුන් නඤ් ච 
ඉද් ධිපාදානං ලාභිම් හි, වසිම් හි; පඨමඤ් ච ඣානං චත් තාග ො ච ඉද් ධිපාදා 
සච් ඡිකතා මයා’’ති භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘පඨමඤ් ච ඣානං, පඤ ්ච ච 
ඉන් ද්රියානි… පඤ ්ච ච බලානි සමාපජ් ජිං, සමාපජ් ජාමි, සමාපන් ගනො; පඨමස ්ස 
ච ඣානස් ස පඤ ්චන් නඤ් ච බලානං ලාභිම් හි, වසිම් හි; පඨමඤ් ච ඣානං පඤ් ච 
ච බලානි සච් ඡිකතානි මයා’’ති භණන් තස ්ස ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 
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ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘පඨමඤ් ච ඣානං සත් ත ච 
ගබොජ් ඣඞ් ග  සමාපජ් ජිං, සමාපජ් ජාමි, සමාපන් ගනො; පඨමස් ස ච ඣානස් ස 
සත් තන් නඤ් ච ගබොජ් ඣඞ්  ානං ලාභිම් හි, වසිම් හි; පඨමඤ් ච ඣානං සත් ත ච 
ගබොජ් ඣඞ්  ා සච් ඡිකතා මයා’’ති භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘පඨමඤ ්ච ඣානං අරියඤ් ච 
අට් ඨඞ් ගිකං මග්  ං සමාපජ් ජිං, සමාපජ් ජාමි, සමාපන් ගනො; පඨමස ්ස ච 
ඣානස් ස අරියස් ස ච අට් ඨඞ් ගිකස ්ස මග්  ස් ස ලාභිම් හි, වසිම් හි; පඨමඤ ්ච 
ඣානං අරිගයො ච අට් ඨඞ් ගිගකො මග් ග ො සච් ඡිකගතො මයා’’ති භණන් තස් ස 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘පඨමඤ් ච ඣානං 
ගසොතාපත් තිඵලඤ් ච… සකදා ාමිඵලඤ් ච… අනා ාමිඵලඤ් ච… අ හත් තඤ් ච 
[අ හත් තඵලඤ් ච )සයා.(] සමාපජ් ජිං, සමාපජ් ජාමි, සමාපන් ගනො; පඨමස ්ස ච 
ඣානස් ස අ හත් තස් ස [අ හත් තඵලස් ස (සයා.(] ච ලාභිම් හි, වසිම් හි; පඨමඤ ්ච 
ඣානං අ හත් තඤ් ච සච් ඡිකතං මයා’’ති භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘පඨමඤ් ච ඣානං සමාපජ් ජිං, 
සමාපජ් ජාමි, සමාපන් ගනො…  ාග ො ච ගම චත් ගතො… ගදොගසො ච ගම 
චත් ගතො… ගමොගහො ච ගම චත් ගතො, වන් ගතො, මුත් ගතො, පහීගනො, 
පටිනිස ්සට් ගඨො, උක් ගඛටිගතො, සමුක් ගඛටිගතො’’ති භණන් තස් ස ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘පඨමඤ ්ච ඣානං සමාපජ් ජිං, 
සමාපජ් ජාමි, සමාපන් ගනො…  ා ා ච ගම චිත් තං විනීව ණං… ගදොසා ච ගම 
චිත් තං විනීව ණං… ගමොහා ච ගම චිත් තං විනීව ණ’’න් ති භණන් තස් ස 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

73. ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘දුතියඤ ්ච ඣානං තතියඤ් ච 
ඣානං… දුතියඤ් ච ඣානං චතුත් ථඤ් ච ඣානං සමාපජ් ජිං, සමාපජ් ජාමි, 
සමාපන් ගනො; දුතියස් ස ච ඣානස් ස චතුත් ථස් ස ච ඣානස් ස ලාභිම් හි, වසිම් හි; 
දුතියඤ ්ච ඣානං චතුත් ථඤ ්ච ඣානං සච් ඡිකතං මයා’’ති භණන් තස් ස ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘දුතියඤ් ච ඣානං සුඤ් ඤතඤ් ච 
විගමොක් ඛං…ගප.… ගමොහා ච ගම චිත් තං විනීව ණ’’න් ති භණන් තස ්ස 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
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ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘දුතියඤ ්ච ඣානං පඨමඤ් ච ඣානං 
සමාපජ් ජිං, සමාපජ් ජාමි, සමාපන් ගනො; දුතියස් ස ච ඣානස් ස පඨමස් ස ච 
ඣානස් ස ලාභිම් හි, වසිම් හි; දුතියඤ් ච ඣානං පඨමඤ් ච ඣානං සච් ඡිකතං 
මයා’’ති භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස් ස…ගප.…. 

මූලං සංඛිත් තං. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘ගමොහා ච ගම චිත් තං විනීව ණං, 
පඨමඤ් ච ඣානං සමාපජ් ජිං, සමාපජ් ජාමි, සමාපන් ගනො; ගමොහා ච ගම චිත් තං 
විනීව ණං, පඨමස් ස ච ඣානස ්ස ලාභිම් හි, වසිම් හි; ගමොහා ච ගම චිත් තං 
විනීව ණං, පඨමඤ් ච ඣානං සච් ඡිකතං මයා’’ති භණන් තස් ස ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස…ගප.…. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘ගමොහා ච ගම චිත් තං විනීව ණං, 
ගදොසා ච ගම චිත් තං විනීව ණ’’න් ති භණන් තස් ස ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස…ගප.…. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘පඨමඤ් ච ඣානං දුතියඤ් ච ඣානං 
තතියඤ් ච ඣානං චතුත් ථඤ ්ච ඣානං සුඤ් ඤතඤ් ච විගමොක් ඛං අනිමිත් තඤ් ච 
විගමොක් ඛං අප් පණිහිතඤ් ච විගමොක් ඛං සුඤ් ඤතඤ් ච සමාධිං අනිමිත් තඤ් ච 
සමාධිං අප් පණිහිතඤ් ච සමාධිං සුඤ් ඤතඤ් ච සමාපත් තිං අනිමිත් තඤ් ච 
සමාපත් තිං අප් පණිහිතඤ් ච සමාපත් තිං තිස් ගසො ච විජ් ජා චත් තාග ො ච 
සතිපට් ඨාගන චත් තාග ො ච සම් මප් පධාගන චත් තාග ො ච ඉද් ධිපාගද පඤ් ච ච 
ඉන් ද්රියානි පඤ් ච ච බලානි සත් ත ච ගබොජ් ඣඞ් ග  අරියඤ් ච අට් ඨඞ් ගිකං මග්  ං 
ගසොතාපත් තිඵලඤ් ච සකදා ාමිඵලඤ් ච අනා ාමිඵලඤ් ච අ හත් තඤ් ච 
[අ හත් තඵලඤ් ච )සයා.(] සමාපජ් ජිං…ගප.…  ාග ො ච ගම චත් ගතො, ගදොගසො 
ච ගම චත් ගතො, ගමොගහො ච ගම චත් ගතො, වන් ගතො, මුත් ගතො, පහීගනො, 
පටිනිස ්සට් ගඨො, උක් ගඛටිගතො සමුක් ගඛටිගතො,  ා ා ච ගම චිත් තං විනීව ණං, 
ගදොසා ච ගම චිත් තං විනීව ණං, ගමොහා ච ගම චිත් තං විනීව ණ’’න් ති 
භණන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

74. ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘පඨමං ඣානං සමාපජ් ජි’’න් ති 
වත් තුකාගමො ‘‘දුතියං ඣානං සමාපජ් ජි’’න් ති භණන් තස ්ස පටිවිජානන් තස් ස 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස, න පටිවිජානන් තස ්ස ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘පඨමං ඣානං සමාපජ් ජි’’න් ති 
වත් තුකාගමො ‘‘තතියං ඣානං…ගප.… චතුත් ථං ඣානං, සුඤ් ඤතං විගමොක් ඛං, 
අනිමිත් තං විගමොක් ඛං, අප් පණිහිතං විගමොක් ඛං, සුඤ ්ඤතං සමාධිං, අනිමිත් තං 
සමාධිං, අප් පණිහිතං සමාධිං, සුඤ ්ඤතං සමාපත් තිං, අනිමිත් තං සමාපත් තිං, 
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අප් පණිහිතං සමාපත් තිං, තිස් ගසො විජ් ජා, චත් තාග ො සතිපට් ඨාගන, චත් තාග ො 
සම් මප් පධාගන, චත් තාග ො ඉද් ධිපාගද, පඤ් චින් ද්රියානි, පඤ ්ච බලානි, සත් ත 
ගබොජ් ඣඞ් ග , අරියං අට් ඨඞ් ගිකං මග්  ං, ගසොතාපත් තිඵලං, සකදා ාමිඵලං, 
අනා ාමිඵලං, අ හත් තං [අ හත් තඵලං (සයා.(] සමාපජ් ජිං…ගප.…  ාග ො ගම 
චත් ගතො, ගදොගසො ගම චත් ගතො, ගමොගහො ගම චත් ගතො, වන් ගතො, මුත් ගතො, 
පහීගනො; පටිනිස ්සට් ගඨො, උක් ගඛටිගතො, සමුක් ගඛටිගතො;  ා ා ගම චිත් තං 
විනීව ණං, ගදොසා ගම චිත් තං විනීව ණං, ගමොහා ගම චිත් තං විනීව ණ’’න් ති 
භණන් තස් ස පටිවිජානන් තස ්ස ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස, න පටිවිජානන් තස් ස 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘දුතියං ඣානං සමාපජ් ජි’’න් ති 
වත් තුකාගමො…ගප.… ‘‘ගමොහා ගම චිත් තං විනීව ණ’’න් ති භණන් තස් ස 
පටිවිජානන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස් ස, න පටිවිජානන් තස් ස ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස…ගප.…. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘දුතියං ඣානං සමාපජ් ජි’’න් ති 
වත් තුකාගමො – ‘‘පඨමං ඣානං සමාපජ් ජි’’න් ති භණන් තස ්ස පටිවිජානන් තස් ස 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස, න පටිවිජානන් තස ්ස ආපත් ති දුක් කටස ්ස…ගප.…. 

මූලං සංඛිත් තං. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘ගමොහා ගම චිත් තං විනීව ණ’’න් ති 
වත් තුකාගමො – ‘‘පඨමං ඣානං සමාපජ් ජි’’න් ති භණන් තස ්ස පටිවිජානන් තස් ස 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස, න පටිවිජානන් තස ්ස ආපත් ති දුක් කටස ්ස…ගප.…. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘ගමොහා ගම චිත් තං විනීව ණ’’න් ති 
වත් තුකාගමො – ‘‘ගදොසා ගම චිත් තං විනීව ණ’’න් ති භණන් තස ්ස 
පටිවිජානන් තස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස් ස, න පටිවිජානන් තස් ස ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස…ගප.…. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘පඨමඤ් ච ඣානං දුතියඤ් ච ඣානං 
තතියඤ් ච ඣානං චතුත් ථඤ ්ච ඣානං …ගප.… ගදොසා ච ගම චිත් තං 
විනීව ණ’’න් ති වත් තුකාගමො – ‘‘ගමොහා ගම චිත් තං විනීව ණ’’න් ති 
භණන් තස් ස පටිවිජානන් තස ්ස ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස, න පටිවිජානන් තස් ස 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘දුතියඤ ්ච ඣානං තතියඤ් ච ඣානං 
චතුත් ථඤ ්ච ඣානං…ගප.… ගමොහා ච ගම චිත් තං විනීව ණ’’න් ති 
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වත් තුකාගමො – ‘‘පඨමං ඣානං සමාපජ් ජි’’න් ති භණන් තස ්ස පටිවිජානන් තස් ස 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස, න පටිවිජානන් තස ්ස ආපත් ති දුක් කටස ්ස…ගප.…. 

75. ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘ගයො ගත විහාග  වසි ගසො 
භික් ඛු පඨමං ඣානං සමාපජ් ජි, සමාපජ් ජති, සමාපන් ගනො; ගසො භික් ඛු පඨමස ්ස 
ඣානස් ස ලාභී, වසී; ගතන භික් ඛුනා පඨමං ඣානං සච් ඡිකත’’න් ති 
භණන් තස් ස ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘ගයො ගත විහාග  වසි ගසො භික් ඛු 
දුතියං ඣානං…ගප.… තතියං ඣානං චතුත් ථං ඣානං සමාපජ් ජි, සමාපජ් ජති, 
සමාපන් ගනො; ගසො භික් ඛු චතුත් ථස ්ස ඣානස් ස ලාභී, වසී; ගතන භික් ඛුනා 
චතුත් ථං ඣානං සච් ඡිකත’’න් ති භණන් තස් ස ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘ගයො ගත විහාග  වසි ගසො භික් ඛු 
සුඤ ්ඤතං විගමොක් ඛං…ගප.… අනිමිත් තං විගමොක් ඛං අප් පණිහිතං විගමොක් ඛං 
සුඤ ්ඤතං සමාධිං අනිමිත් තං සමාධිං අප් පණිහිතං සමාධිං සමාපජ් ජි, 
සමාපජ් ජති, සමාපන් ගනො; ගසො භික් ඛු අප් පණිහිතස් ස සමාධිස් ස ලාභී, වසී; 
ගතන භික් ඛුනා අප් පණිහිගතො සමාධි සච් ඡිකගතො’’ති භණන් තස් ස ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘ගයො ගත විහාග  වසි ගසො භික් ඛු 
සුඤ ්ඤතං සමාපත් තිං…ගප.… අනිමිත් තං සමාපත් තිං අප් පණිහිතං සමාපත් තිං 
සමාපජ් ජි, සමාපජ් ජති, සමාපන් ගනො; අප් පණිහිතාය සමාපත් තියා ලාභී, වසී; 
ගතන භික් ඛුනා අප් පණිහිතා සමාපත් ති සච් ඡිකතා’’ති භණන් තස් ස ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘ගයො ගත විහාග  වසි ගසො භික් ඛු 
තිස් ගසො විජ් ජා …ගප.… චත් තාග ො සතිපට් ඨාගන, චත් තාග ො සම් මප් පධාගන, 
චත් තාග ො ඉද් ධිපාගද, පඤ ්චින් ද්රියානි, පඤ් ච බලානි, සත් ත ගබොඣඞ් ග , අරියං 
අට් ඨඞ් ගිකං මග්  ං, ගසොතාපත් තිඵලං, සකදා ාමිඵලං, අනා ාමිඵලං, අ හත් තං 
[අ හත් තඵලං )සයා.(] සමාපජ් ජි…ගප.… සමාපජ් ජති, සමාපන් ගනො…ගප.… 
තස් ස භික් ඛුගනො  ාග ො චත් ගතො, ගදොගසො චත් ගතො, ගමොගහො චත් ගතො, 
වන් ගතො, මුත් ගතො, පහීගනො, පටිනිස ්සට් ගඨො, උක් ගඛටිගතො, සමුක් ගඛටිගතො; 
තස් ස භික් ඛුගනො  ා ා චිත් තං විනීව ණං, ගදොසා චිත් තං විනීව ණං, ගමොහා 
චිත් තං විනීව ණ’’න් ති භණන් තස් ස ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘ගයො ගත විහාග  වසි ගසො භික් ඛු 
සුඤ ්ඤා ාග  පඨමං ඣානං…ගප.… දුතියං ඣානං තතියං ඣානං චතුත් ථං 
ඣානං සමාපජ් ජි, සමාපජ් ජති, සමාපන් ගනො; ගසො භික් ඛු සුඤ් ඤා ාග  
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චතුත් ථස් ස ඣානස් ස ලාභී, වසී; ගතන භික් ඛුනා සුඤ ්ඤා ාග  චතුත් ථං ඣානං 
සච් ඡිකත’’න් ති භණන් තස් ස ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘ගයො ගත චීව ං පරිභුඤ් ජි, ගයො ගත 
පිණ් ඩපාතං පරිභුඤ් ජි, ගයො ගත ගසනාසනං පරිභුඤ් ජි, ගයො ගත 
ගිලානප් පච් චයගභසජ් ජපරික් ඛා ං පරිභුඤ් ජි ගසො භික් ඛු සුඤ් ඤා ාග  චතුත් ථං 
ඣානං සමාපජ් ජි, සමාපජ් ජති, සමාපන් ගනො; ගසො භික් ඛු සුඤ් ඤා ාග  
චතුත් ථස් ස ඣානස ්ස ලාභී, වසී; ගතන භික් ඛුනා සුඤ් ඤා ාග  චතුත් ථං ඣානං 
සච් ඡිකත’’න් ති භණන් තස් ස ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

76. ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘ගයන ගත විහාග ො 
පරිභුත් ගතො…ගප.… ගයන ගත චීව ං පරිභුත් තං, ගයන ගත පිණ් ඩපාගතො 
පරිභුත් ගතො, ගයන ගත ගසනාසනං පරිභුත් තං, ගයන ගත 
ගිලානප් පච් චයගභසජ් ජපරික් ඛාග ො පරිභුත් ගතො ගසො භික් ඛු සුඤ් ඤා ාග  
චතුත් ථං ඣානං සමාපජ් ජි, සමාපජ් ජති, සමාපන් ගනො; ගසො භික් ඛු සුඤ් ඤා ාග  
චතුත් ථස් ස ඣානස ්ස ලාභී, වසී; ගතන භික් ඛුනා සුඤ් ඤා ාග  චතුත් ථං ඣානං 
සච් ඡිකත’’න් ති භණන් තස් ස ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

ආකරොකචයයාති අනුපසම් පන් නස ්ස – ‘‘යං ත් වං ආ ම් ම විහා ං 
අදාසි…ගප.… චීව ං අදාසි, පිණ් ඩපාතං අදාසි, ගසනාසනං අදාසි, 
ගිලානප් පච් චයගභසජ් ජපරික් ඛා ං අදාසි ගසො භික් ඛු සුඤ් ඤා ාග  චතුත් ථං 
ඣානං සමාපජ් ජි, සමාපජ් ජති, සමාපන් ගනො; ගසො භික් ඛු සුඤ් ඤා ාග  
චතුත් ථස් ස ඣානස් ස ලාභී, වසී; ගතන භික් ඛුනා සුඤ් ඤා ාග  චතුත් ථං ඣානං 
සච් ඡිකත’’න් ති භණන් තස් ස ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

77. අනාපත් ති උපසම් පන් නස ්ස, භූතං ආග ොගචති, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

භූතාග ොචනසික් ඛාපදං නිට් ඨතං අට් ඨමං. 

9. දුට් ඨුල් ලාග ොචනසික් ඛාපදං 

78. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස් මා උපනන් ගදො 
සකයපුත් ගතො ඡබ් බග් ගිගයහි භික් ඛූහි සද් ධිං භණ් ඩනකගතො ගහොති. ගසො 
සඤ ්ගචතනිකං සුක් කවිස ්සට් ඨං ආපත් තිං ආපජ් ජිත් වා සඞ් ඝං තස් සා ආපත් තියා 
පරිවාසං යාචි. තස් ස සඞ් ගඝො තස් සා ආපත් තියා පරිවාසං අදාසි. ගතන ගඛො පන 
සමගයන සාවත් ථියං අඤ ්ඤත ස් ස පූ ස ්ස සඞ් ඝභත් තං ගහොති. ගසො 
පරිවසන් ගතො භත් තග් ග  ආසනපරියන් ගත නිසීදි. ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ගත 
උපාසගක එතදගවොචං – ‘‘එගසො, ආවුගසො, ආයස් මා උපනන් ගදො සකයපුත් ගතො 
තුම් හාකං සම් භාවිගතො කුලූපගකො; ගයගනව හත් ගථන සද් ධාගදයයං භුඤ් ජති 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 

පටුන 43 

ගතගනව හත් ගථන උපක් කමිත් වා අසුචිං ගමොගචසි. ගසො සඤ් ගචතනිකං 
සුක් කවිස් සට් ඨං ආපත් තිං ආපජ් ජිත් වා සඞ් ඝං තස් සා ආපත් තියා පරිවාසං යාචි. 
තස් ස සඞ් ගඝො තස් සා ආපත් තියා පරිවාසං අදාසි. ගසො පරිවසන් ගතො 
ආසනපරියන් ගත නිසින් ගනො’’ති. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
භික් ඛුස ්ස දුට් ඨුල් ලං ආපත් තිං අනුපසම් පන් නස ්ස 
ආග ොගචස් සන් තී’’ති…ගප.… ‘‘සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, භික් ඛුස ්ස 
දුට් ඨුල් ලං ආපත් තිං අනුපසම් පන් නස ්ස ආග ොගචථා’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, භික් ඛුස් ස 
දුට් ඨුල් ලං ආපත් තිං අනුපසම් පන් නස ්ස ආග ොගචස් සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිගසයයාථ – 

79. ‘‘ගයො පන භික් ඛු භික් ඛුස ්ස දුට් ඨුල් ලං ආපත් තිං අනුපසම් පන් නස් ස 

ආග ොගචයය, අඤ ්ඤත්ර භික් ඛුසම් මුතියා [භික් ඛුසම් මතියා )සයා.(], 

පාචිත් තිය’’න් ති. 

80. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

භික්ඛුස්සාති අඤ් ඤස ්ස භික් ඛුස් ස. 

දුට්ඨුල්ො නාම ආපත් ති – චත් තාරි ච පා ාජිකානි, ගත ස ච සඞ් ඝාදිගසසා. 

අනුපසම්පන්කනො නාම භික් ඛුඤ ්ච භික් ඛුනිඤ ්ච ඨගපත් වා අවගසගසො 
අනුපසම් පන් ගනො නාම. 

ආකරොකචයයාති ආග ොගචයය ඉත් ථියා වා පුරිසස ්ස වා  හට් ඨස් ස වා 
පබ් බජිතස ්ස වා. 

අඤ්ඤත්රභික්ඛුසම්මුතියාති ඨගපත් වා භික් ඛුසම් මුතිං. 

අත් ථි භික් ඛුසම් මුති ආපත් තිපරියන් තා, න කුලපරියන් තා. අත් ථි 
භික් ඛුසම් මුති කුලපරියන් තා, න ආපත් තිපරියන් තා, අත් ථි භික් ඛුසම් මුති 
ආපත් තිපරියන් තා ච කුලපරියන් තා ච, අත් ථි භික් ඛුසම් මුති ගනව 
ආපත් තිපරියන් තා න කුලපරියන් තා. 

ආපත්තිපරියන්තා නාම ආපත් තිගයො පරිග්  හිතාගයො ගහොන් ති – 
‘‘එත් තකාහි ආපත් තීහි ආග ොගචතබ් ගබො’’ති. 
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කුෙපරියන්තා නාම කුලානි පරිග්  හිතානි ගහොන් ති – ‘‘එත් තගකසු කුගලසු 

ආග ොගචතබ් ගබො’’ති. ආපත්තිපරියන්තාචකුෙපරියන්තාච නාම ආපත් තිගයො 
ච පරිග්  හිතාගයො ගහොන් ති, කුලානි ච පරිග්  හිතානි ගහොන් ති – ‘‘එත් තකාහි 

ආපත් තීහි එත් තගකසු කුගලසු ආග ොගචතබ් ගබො’’ති. කනව ආපත්තිපරියන්තා

නකුෙපරියන්තා නාම ආපත් තිගයො ච අපරිග්  හිතාගයො ගහොන් ති, කුලානි ච 
අපරිග්  හිතානි ගහොන් ති – ‘‘එත් තකාහි ආපත් තීහි එත් තගකසු කුගලසු 
ආග ොගචතබ් ගබො’’ති. 

81. ආපත් තිපරියන් ගත යා ආපත් තිගයො පරිග්  හිතාගයො ගහොන් ති, තා 
ආපත් තිගයො ඨගපත් වා අඤ් ඤාහි ආපත් තීහි ආග ොගචති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

කුලපරියන් ගත යානි කුලානි පරිග්  හිතානි ගහොන් ති, තානි කුලානි 
ඨගපත් වා අඤ් ගඤසු කුගලසු ආග ොගචති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

ආපත් තිපරියන් ගත ච කුලපරියන් ගත ච යා ආපත් තිගයො පරිග්  හිතාගයො 
ගහොන් ති, තා ආපත් තිගයො ඨගපත් වා යානි කුලානි පරිග්  හිතානි ගහොන් ති, තානි 
කුලානි ඨගපත් වා අඤ් ඤාහි ආපත් තීහි අඤ් ගඤසු කුගලසු ආග ොගචති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

ගනව ආපත් තිපරියන් ගත න කුලපරියන් ගත, අනාපත් ති. 

82. දුට් ඨුල් ලාය ආපත් තියා දුට් ඨුල් ලාපත් තිසඤ් ඤී අනුපසම් පන් නස ්ස 
ආග ොගචති, අඤ ්ඤත්ර භික් ඛුසම් මුතියා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

දුට් ඨුල් ලාය ආපත් තියා ගවමතිගකො අනුපසම් පන් නස ්ස ආග ොගචති, 
අඤ ්ඤත්ර භික් ඛුසම් මුතියා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

දුට් ඨුල් ලාය ආපත් තියා අදුට් ඨුල් ලාපත් තිසඤ් ඤී අනුපසම් පන් නස ්ස 
ආග ොගචති, අඤ ්ඤත්ර භික් ඛුසම් මුතියා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

අදුට් ඨුල් ලං ආපත් තිං ආග ොගචති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනුපසම් පන් නස් ස දුට් ඨුල් ලං වා අදුට් ඨුල් ලං වා අජ් ඣාචා ං ආග ොගචති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අදුට් ඨුල් ලාය ආපත් තියා දුට් ඨුල් ලාපත් තිසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අදුට් ඨුල් ලාය ආපත් තියා ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
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අදුට් ඨුල් ලාය ආපත් තියා අදුට් ඨුල් ලාපත් තිසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

83. අනාපත් ති වත් ථුං ආග ොගචති ගනො ආපත් තිං, ආපත් තිං ආග ොගචති 
ගනො වත් ථුං, භික් ඛුසම් මුතියා, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

දුට් ඨුල් ලාග ොචනසික් ඛාපදං නිට් ඨතං නවමං. 

10. පථවීඛණනසික් ඛාපදං 

84. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා ආළවියං විහ ති අග්  ාළගව ගචතිගය. 
ගතන ගඛො පන සමගයන ආළවකා [ආළවිකා )සයා.(] භික් ඛූ නවකම් මං 
කග ොන් තා පථවිං ඛණන් තිපි ඛණාගපන් තිපි. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම සමණා සකයපුත් තියා පථවිං ඛණිස් සන් තිපි 
ඛණාගපස් සන් තිපි! එකින් ද්රියං සමණා සකයපුත් තියා ජීවං විගහගඨන් තී’’ති! 
අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ ගතසං මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං 
විපාගචන් තානං. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ආළවකා භික් ඛූ පථවිං ඛණිස ්සන් තිපි 
ඛණාගපස් සන් තිපී’’ති…ගප.… ‘‘සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, පථවිං ඛණථපි 
ඛණාගපථපී’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි 
නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, පථවිං ඛණිස් සථපි ඛණාගපස් සථපි! ජීවසඤ් ඤිගනො 
හි, ගමොඝපුරිසා, මනුස් සා පථවියා. ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

85. ‘‘ගයො පන භික් ඛු පථවිං ඛගණයය වා ඛණාගපයය වා, පාචිත් තිය’’න් ති. 

86. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

පථවී නාම ද් ගව පථවිගයො – ජාතා ච පථවී අජාතා ච පථවී. 

ජාතා නාම පථවී – සුද් ධපංසු සුද් ධමත් තිකා අප් පපාසාණා අප් පසක් ඛ ා 
අප් පකඨලා අප් පමරුම් බා අප් පවාලිකා, ගයභුගයයනපංසුකා, 
ගයභුගයයනමත් තිකා. අදඩ් ඪාපි වුච් චති ජාතා පථවී. ගයොපි පංසුපුඤ් ගජො වා 
මත් තිකාපුඤ් ගජො වා අතිග කචාතුමාසං ඔවට් ගඨො, අයම් පි වුච් චති ජාතා පථවී. 

අජාතා නාම පථවී – සුද් ධපාසාණා සුද් ධසක් ඛ ා සුද් ධකඨලා සුද් ධමරුම් බා 
සුද් ධවාලිකා අප් පපංසුකා අප් පමත් තිකා, ගයභුගයයනපාසාණා, 
ගයභුගයයනසක් ඛ ා, ගයභුගයයනකඨලා, ගයභුගයයනමරුම් බා, 
ගයභුගයයනවාලිකා. දඩ් ඪාපි වුච් චති අජාතා පථවී. ගයොපි පංසුපුඤ් ගජො වා 
මත් තිකාපුඤ් ගජො වා ඔමකචාතුමාසං ඔවට් ගඨො, අයම් පි වුච් චති අජාතා පථවී. 
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ඛකණයයාති සයං ඛණති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

ඛණාකපයයාති අඤ් ඤං ආණාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. සකිං 
ආණත් ගතො බහුකම් පි ඛණති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

87. පථවියා පථවිසඤ් ඤී ඛණති වා ඛණාගපති වා, භින් දති වා ගභදාගපති 
වා, දහති වා දහාගපති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

පථවියා ගවමතිගකො ඛණති වා ඛණාගපති වා, භින් දති වා ගභදාගපති වා, 
දහති වා දහාගපති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

පථවියා අපථවිසඤ් ඤී ඛණති වා ඛණාගපති වා, භින් දති වා ගභදාගපති වා, 
දහති වා දහාගපති වා, අනාපත් ති. 

අපථවියා පථවිසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අපථවියා ගවමතිගකො, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අපථවියා අපථවිසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

88. අනාපත් ති – ‘‘ඉමං ජාන, ඉමං ගදහි, ඉමං ආහ , ඉමිනා අත් ගථො, ඉමං 
කප් පියං කග ොහී’’ති භණති, අසඤ් චිච් ච, අසතියා, අජානන් තස් ස, 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

පථවීඛණනසික් ඛාපදං නිට් ඨතං දසමං. 

මුසාවාදවග් ග ො පඨගමො. 

තස් සුද් දානං – 

මුසා ඔමසගපසුඤ් ඤං, පදගසයයාය ගව දුගව; 
අඤ ්ඤත්ර විඤ් ඤනා භූතා, දුට් ඨුල් ලාපත් ති ඛණනාති. 

2. භූත ාමවග්ක ො 

1. භූත ාමසික් ඛාපදං 

89. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා ආළවියං විහ ති අග්  ාළගව ගචතිගය. 
ගතන ගඛො පන සමගයන ආළවකා භික් ඛූ නවකම් මං කග ොන් තා රුක් ඛං 
ඡින් දන් තිපි ගඡදාගපන් තිපි. අඤ ්ඤතග ොපි ආළවගකො භික් ඛු රුක් ඛං ඡින් දති. 
තස් මිං රුක් ගඛ අධිවත් ථා ගදවතා තං භික් ඛුං එතදගවොච – ‘‘මා, භන් ගත, 
අත් තගනො භවනං කත් තුකාගමො මය් හං භවනං ඡින් දී’’ති. ගසො භික් ඛු 
අනාදියන් ගතො ඡින් දි ගයව, තස් සා ච ගදවතාය දා කස් ස බාහුං ආගකොගටසි. අථ 
ගඛො තස් සා ගදවතාය එතදගහොසි – ‘‘යංන් නූනාහං ඉමං භික් ඛුං ඉගධව ජීවිතා 
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ගවොග ොගපයය’’න් ති. අථ ගඛො තස් සා ගදවතාය එතදගහොසි – ‘‘න ගඛො ගමතං 
පතිරූපං යාහං ඉමං භික් ඛුං ඉගධව ජීවිතා ගවොග ොගපයයං. යන් නූනාහං 
භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචයය’’න් ති. අථ ගඛො සා ගදවතා ගයන භ වා 
ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසි. ‘‘සාධු සාධු 
ගදවගත! සාධු ගඛො ත් වං, ගදවගත, තං භික් ඛුං ජීවිතා න ගවොග ොගපසි. සචජ් ජ 
ත් වං, ගදවගත, තං භික් ඛුං ජීවිතා ගවොග ොගපයයාසි, බහුඤ් ච ත් වං, ගදවගත, 
අපුඤ් ඤං පසගවයයාසි.  ච් ඡ ත් වං, ගදවගත, අමුකස ්මිං ඔකාගස රුක් ගඛො 
විවිත් ගතො තස් මිං උප ච් ඡා’’ති. මනුස ්සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම සමණා සකයපුත් තියා රුක් ඛං ඡින් දිස ්සන් තිපි 
ගඡදාගපස් සන් තිපි එකින් ද්රියං සමණා සකයපුත් තියා ජීවං විගහගඨස් සන් තී’’ති! 

අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ ගතසං මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං 
විපාගචන් තානං. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ආළවකා භික් ඛූ රුක් ඛං ඡින් දිස ්සන් තිපි 
ගඡදාගපස් සන් තිපී’’ති…ගප.… ‘‘සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, රුක් ඛං 
ඡින් දථාපි ගඡදාගපථාපී’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, රුක් ඛං ඡින් දිස ්සථාපි, 
ගඡදාගපස් සථාපි! ජීවසඤ් ඤිගනො හි, ගමොඝපුරිසා, මනුස ්සා රුක් ඛස් මිං, ගනතං 
ගමොඝපුරිසා අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, ඉමං 
සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

90. ‘‘භූත ාමපාතබයතාය පාචිත් තිය’’න් ති. 

91. භූත ාකමො නාම පඤ ්ච බීජජාතානි – මූලබීජං, ඛන් ධබීජං, ඵළුබීජං, 
අග්  බීජං, බීජබීජගමව [බීජබීජඤ ්ගචව )ඉතිපි(] පඤ ්චමං. 

මූෙබීජං නාම – හලිද් දි, සිඞ් ගිගව ං, වචා, වචත් තං, අතිවිසා, 
කටුකග ොහිණී, උසී ං, භද් දමූත් තකං, යානි වා පනඤ් ඤානිපි අත් ථි මූගල 
ජායන් ති, මූගල සඤ් ජායන් ති, එතං මූලබීජං නාම. 

ඛන්ධබීජං නාම – අස් සත් ගථො, නිගරොගධො, පිලක් ගඛො, උදුම් බග ො, 
කච් ඡගකො, කපිත් ථගනො, යානි වා පනඤ් ඤානිපි අත් ථි ඛන් ගධ ජායන් ති, 
ඛන් ගධ සඤ් ජායන් ති, එතං ඛන් ධබීජං නාම. 

ඵළුබීජං නාම – උච් ඡු, ගවළු, නගළො, යානි වා පනඤ් ඤානිපි අත් ථි පබ් ගබ 
ජායන් ති, පබ් ගබ සඤ් ජායන් ති, එතං ඵළුබීජං නාම. 

අග් බීජං නාම – අජ් ජුකං, ඵණිජ් ජකං, හිරිගව ං, යානි වා පනඤ් ඤානිපි 
අත් ථි අග් ග  ජායන් ති, අග් ග  සඤ් ජායන් ති, එතං අග්  බීජං නාම. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 

පටුන 48 

බීජබීජං නාම – පුබ් බණ් ණං, අප ණ් ණං, යානි වා පනඤ් ඤානිපි අත් ථි 
බීගජ ජායන් ති, බීගජ සඤ් ජායන් ති, එතං බීජබීජං නාම. 

92. බීගජ බීජසඤ් ඤී ඡින් දති වා ගඡදාගපති වා, භින් දති වා ගභදාගපති වා, 
පචති වා පචාගපති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. බීගජ ගවමතිගකො ඡින් දති වා 
ගඡදාගපති වා, භින් දති වා ගභදාගපති වා, පචති වා පචාගපති වා, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. බීගජ අබීජසඤ් ඤී ඡින් දති වා ගඡදාගපති වා, භින් දති වා ගභදාගපති 
වා, පචති වා පචාගපති වා, අනාපත් ති. අබීගජ බීජසඤ් ඤී ආපත් ති දුක් කටස් ස. 
අබීගජ ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අබීගජ අබීජසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

93. අනාපත් ති – ‘‘ඉමං ජාන, ඉමං ගදහි, ඉමං ආහ , ඉමිනා අත් ගථො, ඉමං 
කප් පියං කග ොහී’’ති භණති, අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

භූත ාමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං පඨමං. 

2. අඤ ්ඤවාදකසික් ඛාපදං 

94. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා ගකොසම් බියං විහ ති ගඝොසිතා ාගම. 
ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස් මා ඡන් ගනො අනාචා ං ආචරිත් වා සඞ් ඝමජ් ගඣ 
ආපත් තියා අනුයුඤ් ජීයමාගනො අඤ ්ගඤනඤ් ඤං පටිච ති – ‘‘ගකො ආපන් ගනො, 
කිං ආපන් ගනො, කිස ්මිං ආපන් ගනො, කථං ආපන් ගනො, කං භණථ, කිං 
භණථා’’ති? ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ආයස් මා ඡන් ගනො සඞ් ඝමජ් ගඣ ආපත් තියා 
අනුයුඤ් ජීයමාගනො අඤ් ගඤනඤ් ඤං පටිචරිස් සති – ගකො ආපන් ගනො, කිං 
ආපන් ගනො, කිස ්මිං ආපන් ගනො, කථං ආපන් ගනො, කං භණථ, කිං 
භණථා’’ති…ගප.… සච් චං කි  ත් වං, ඡන් න, සඞ් ඝමජ් ගඣ ආපත් තියා 
අනුයුඤ් ජීයමාගනො අඤ් ගඤනඤ් ඤං පටිච සි – ගකො ආපන් ගනො, කිං 
ආපන් ගනො, කිස ්මිං ආපන් ගනො, කථං ආපන් ගනො, කං භණථ, කිං භණථාති? 
‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම ත් වං, 
ගමොඝපුරිස, සඞ් ඝමජ් ගඣ ආපත් තියා අනුයුඤ් ජීයමාගනො අඤ් ගඤනඤ් ඤං 
පටිචරිස ්සසි – ගකො ආපන් ගනො, කිං ආපන් ගනො, කිස ්මිං ආපන් ගනො, කථං 
ආපන් ගනො, කං භණථ, කිං භණථාති! ගනතං, ගමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… වි  හිත් වා…ගප.… ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි 
– ‘‘ගතන හි, භික් ඛගව, සඞ් ගඝො ඡන් නස ්ස භික් ඛුගනො අඤ් ඤවාදකං ග ොගපතු. 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ග ොගපතබ් බං. බයත් ගතන භික් ඛුනා පටිබගලන 
සඞ් ගඝො ඤාගපතබ් ගබො – 
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95. ‘‘සුණාතු ගම, භන් ගත, සඞ් ගඝො. අයං ඡන් ගනො භික් ඛු සඞ් ඝමජ් ගඣ 
ආපත් තියා අනුයුඤ් ජීයමාගනො අඤ් ගඤනඤ් ඤං පටිච ති. යදි සඞ් ඝස ්ස 
පත් තකල් ලං, සඞ් ගඝො ඡන් නස ්ස භික් ඛුගනො අඤ් ඤවාදකං ග ොගපයය. එසා 
ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු ගම, භන් ගත, සඞ් ගඝො. අයං ඡන් ගනො භික් ඛු සඞ් ඝමජ් ගඣ 
ආපත් තියා අනුයුඤ් ජීයමාගනො අඤ් ගඤනඤ් ඤං පටිච ති. සඞ් ගඝො ඡන් නස ්ස 
භික් ඛුගනො අඤ ්ඤවාදකං ග ොගපති. යස් සායස ්මගතො ඛමති ඡන් නස ්ස 
භික් ඛුගනො අඤ් ඤවාදකස් ස ග ොපනා, ගසො තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, ගසො 
භාගසයය. 

‘‘ග ොපිතං සඞ් ගඝන ඡන් නස ්ස භික් ඛුගනො අඤ් ඤවාදකං. ඛමති සඞ් ඝස් ස, 
තස් මා තුණ් හී, එවගමතං ධා යාමී’’ති. 

අථ ගඛො භ වා ආයස් මන් තං ඡන් නං අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා 
දුබ් භ තාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘අඤ ්ඤවාදගක පාචිත් තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

96. ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස් මා ඡන් ගනො සඞ් ඝමජ් ගඣ ආපත් තියා 
අනුයුඤ් ජීයමාගනො ‘‘අඤ ්ගඤනඤ් ඤං පටිච න් ගතො – ‘‘ආපත් තිං 
ආපජ් ජිස ්සාමී’’ති තුණ් හීභූගතො සඞ් ඝං විගහගසති. ගය ගත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
ආයස ්මා ඡන් ගනො සඞ් ඝමජ් ගඣ ආපත් තියා අනුයුඤ් ජීයමාගනො තුණ් හීභූගතො 
සඞ් ඝං විගහගසස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි  ත් වං, ඡන් න, සඞ් ඝමජ් ගඣ 
ආපත් තියා අනුයුඤ් ජීයමාගනො තුණ් හීභූගතො සඞ් ඝං විගහගසසීති? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම ත් වං, ගමොඝපුරිස, 
සඞ් ඝමජ් ගඣ ආපත් තියා අනුයුඤ් ජීයමාගනො තුණ් හීභූගතො සඞ් ඝං 
විගහගසස ්සසි! ගනතං, ගමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
වි  හිත් වා…ගප.… ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘ගතන හි, 
භික් ඛගව, සඞ් ගඝො ඡන් නස ්ස භික් ඛුගනො විගහසකං ග ොගපතු. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, ග ොගපතබ් බං. බයත් ගතන භික් ඛුනා පටිබගලන සඞ් ගඝො 
ඤාගපතබ් ගබො – 

97. ‘‘සුණාතු ගම, භන් ගත, සඞ් ගඝො. අයං ඡන් ගනො භික් ඛු සඞ් ඝමජ් ගඣ 
ආපත් තියා අනුයුඤ් ජීයමාගනො තුණ් හීභූගතො සඞ් ඝං විගහගසති. යදි සඞ් ඝස් ස 
පත් තකල් ලං, සඞ් ගඝො ඡන් නස ්ස භික් ඛුගනො විගහසකං ග ොගපයය. එසා ඤත් ති. 
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‘‘සුණාතු ගම, භන් ගත, සඞ් ගඝො. අයං ඡන් ගනො භික් ඛු සඞ් ඝමජ් ගඣ 
ආපත් තියා අනුයුඤ් ජීයමාගනො තුණ් හීභූගතො සඞ් ඝං විගහගසති. සඞ් ගඝො 
ඡන් නස ්ස භික් ඛුගනො විගහසකං ග ොගපති. යස් සායස් මාගතො ඛමති ඡන් නස ්ස 
භික් ඛුගනො විගහසකස් ස ග ොපනා, ගසො තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, ගසො 
භාගසයය. 

‘‘ග ොපිතං සඞ් ගඝන ඡන් නස ්ස භික් ඛුගනො විගහසකං. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, 
තස් මා තුණ් හී, එවගමතං ධා යාමී’’ති. 

අථ ගඛො භ වා ආයස් මන් තං ඡන් නං අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා 
දුබ් භ තාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

98. ‘‘අඤ ්ඤවාදගක විගහසගක පාචිත් තිය’’න් ති. 

99. අඤ්ඤවාදකෙො නාම සඞ් ඝමජ් ගඣ වත් ථුස ්මිං වා ආපත් තියා වා 
අනුයුඤ් ජීයමාගනො තං න කගථතුකාගමො තං න උග් ඝාගටතුකාගමො 
අඤ ්ගඤනඤ් ඤං පටිච ති – ‘‘ගකො ආපන් ගනො, කිං ආපන් ගනො, කිස ්මිං 
ආපන් ගනො, කථං ආපන් ගනො, කං භණථ, කිං භණථා’’ති. එගසො 
අඤ ්ඤවාදගකො නාම. 

විකහසකෙො නාම සඞ් ඝමජ් ගඣ වත් ථුස ්මිං වා ආපත් තියා වා 
අනුයුඤ් ජීයමාගනො තං න කගථතුකාගමො තං න උග් ඝාගටතුකාගමො 
තුණ් හීභූගතො සඞ් ඝං විගහගසති. එගසො විගහසගකො නාම. 

100. ආග ොපිගත අඤ් ඤවාදගක සඞ් ඝමජ් ගඣ වත් ථුස ්මිං වා ආපත් තියා වා 
අනුයුඤ් ජීයමාගනො තං න කගථතුකාගමො තං න උග් ඝාගටතුකාගමො 
අඤ ්ගඤනඤ් ඤං පටිච ති – ‘‘ගකො ආපන් ගනො, කිං ආපන් ගනො, කිස ්මිං 
ආපන් ගනො, කථං ආපන් ගනො, කං භණථ, කිං භණථා’’ති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
ආග ොපිගත විගහසගක සඞ් ඝමජ් ගඣ වත් ථුස ්මිං වා ආපත් තියා වා 
අනුයුඤ් ජීයමාගනො තං න කගථතුකාගමො තං න උග් ඝාගටතුකාගමො 
තුණ් හීභූගතො සඞ් ඝං විගහගසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ග ොපිගත අඤ් ඤවාදගක 
සඞ් ඝමජ් ගඣ වත් ථුස් මිං වා ආපත් තියා වා අනුයුඤ් ජීයමාගනො තං න 
කගථතුකාගමො තං න උග් ඝාගටතුකාගමො අඤ් ගඤනඤ් ඤං පටිච ති – ‘‘ගකො 
ආපන් ගනො, කිං ආපන් ගනො, කිස ්මිං ආපන් ගනො, කථං ආපන් ගනො, කං භණථ, 
කිං භණථා’’ති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. ග ොපිගත විගහසගක සඞ් ඝමජ් ගඣ 
වත් ථුස ්මිං වා ආපත් තියා වා අනුයුඤ් ජීයමාගනො තං න කගථතුකාගමො තං න 
උග් ඝාගටතුකාගමො තුණ් හීභූගතො සඞ් ඝං විගහගසති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

101. ධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤී අඤ් ඤවාදගක විගහසගක, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. ධම් මකම් ගම ගවමතිගකො අඤ් ඤවාදගක විගහසගක, ආපත් ති 
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පාචිත් තියස ්ස. ධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤී අඤ ්ඤවාදගක විගහසගක, 
ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. අධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අධම් මකම් ගම ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම 
අධම් මකම් මසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

102. අනාපත් ති අජානන් ගතො පුච් ඡති, ගිලාගනො වා න කගථති; ‘‘සඞ් ඝස් ස 
භණ් ඩනං වා කලගහො වා විග්  ගහො වා විවාගදො වා භවිස් සතී’’ති න කගථති; 
‘‘සඞ් ඝගභගදො වා සඞ් ඝ ාජි වා භවිස් සතී’’ති න කගථති; ‘‘අධම් ගමන වා 
වග් ග න වා නකම් මා හස් ස වා කම් මං කරිස් සතී’’ති න කගථති; 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

අඤ ්ඤවාදකසික් ඛාපදං නිට් ඨතං දුතියං. 

3. උජ් ඣාපනකසික් ඛාපදං 

103. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා  ාජ ගහ විහ ති ගවළුවගන 
කලන් දකනිවාගප. ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස් මා දබ් ගබො මල් ලපුත් ගතො 
සඞ් ඝස ්ස ගසනාසනඤ් ච පඤ් ඤගපති භත් තානි ච උද් දිසති. ගතන ගඛො පන 
සමගයන ගමත් තියභූමජකා [ගමත් තියභූම් මජකා )සී. සයා.(] භික් ඛූ නවකා ගචව 
ගහොන් ති අප් පපුඤ ්ඤා ච. යානි සඞ් ඝස ්ස ලාමකානි ගසනාසනානි තානි ගතසං 
පාපුණන් ති ලාමකානි ච භත් තානි. ගත ආයස් මන් තං දබ් බං මල් ලපුත් තං භික් ඛූ 
උජ් ඣාගපන් ති – ‘‘ඡන් දාය දබ් ගබො මල් ලපුත් ගතො ගසනාසනං පඤ ්ඤගපති, 
ඡන් දාය ච භත් තානි උද් දිසතී’’ති. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම ගමත් තියභූමජකා භික් ඛූ 
ආයස ්මන් තං දබ් බං මල් ලපුත් තං භික් ඛූ උජ් ඣාගපස් සන් තී’’ති…ගප.… 
‘‘සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, දබ් බං මල් ලපුත් තං භික් ඛූ උජ් ඣාගපථා’’ති? 
‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම තුම් ගහ, 
ගමොඝපුරිසා, දබ් බං මල් ලපුත් තං භික් ඛූ උජ් ඣාගපස් සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිගසයයාථ – 

‘‘උජ් ඣාපනගක පාචිත් තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

104. ගතන ගඛො පන සමගයන ගමත් තියභූමජකා භික් ඛූ – ‘‘භ වතා 
උජ් ඣාපනකං පටික් ඛිත් ත’’න් ති, ‘‘එත් තාවතා භික් ඛූ ගසොස් සන් තී’’ති 
[විගහසිස ්සන් තීති )ඉතිපි(] භික් ඛූනං සාමන් තා ආයස් මන් තං දබ් බං මල් ලපුත් තං 
ඛියයන් ති – ‘‘ඡන් දාය දබ් ගබො මල් ලපුත් ගතො ගසනාසනං පඤ ්ඤගපති, ඡන් දාය 
ච භත් තානි උද් දිසතී’’ති. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති 
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ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ගමත් තියභූමජකා භික් ඛූ ආයස් මන් තං 
දබ් බං මල් ලපුත් තං ඛියයිස් සන් තී’’ති…ගප.… ‘‘සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, 
දබ් බං මල් ලපුත් තං ඛියයථා’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, දබ් බං මල් ලපුත් තං 
ඛියයිස් සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච 
පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

105. ‘‘උජ් ඣාපනගක ඛියයනගක පාචිත් තිය’’න් ති. 

106. උජ්ඣාපනෙං නාම උපසම් පන් නං සඞ් ගඝන සම් මතං 
ගසනාසනපඤ් ඤාපකං වා භත් තුද් ගදසකං වා යාගුභාජකං වා ඵලභාජකං වා 
ඛජ් ජභාජකං වා අප් පමත් තකවිස් සජ් ජකං වා අවණ් ණං කත් තුකාගමො, අයසං 
කත් තුකාගමො, මඞ් කුකත් තුකාගමො, උපසම් පන් නං උජ් ඣාගපති වා ඛියයති වා, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. ධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤී උජ් ඣාපනගක 
ඛියයනගක ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. ධම් මකම් ගම ගවමතිගකො උජ් ඣාපනගක 
ඛියයනගක ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. ධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤී 
උජ් ඣාපනගක ඛියයනගක ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

අනුපසම් පන් නං උජ් ඣාගපති වා ඛියයති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
උපසම් පන් නං සඞ් ගඝන අසම් මතං ගසනාසනපඤ් ඤාපකං වා භත් තුද් ගදසකං 
වා යාගුභාජකං වා ඵලභාජකං වා ඛජ් ජභාජකං වා අප් පමත් තකවිස් සජ් ජකං වා 
අවණ් ණං කත් තුකාගමො, අයසං කත් තුකාගමො, මඞ් කුකත් තුකාගමො, 
උපසම් පන් නං වා අනුපසම් පන් නං වා උජ් ඣාගපති වා ඛියයති වා, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නං සඞ් ගඝන සම් මතං වා අසම් මතං වා 
ගසනාසනපඤ් ඤාපකං වා භත් තුද් ගදසකං වා යාගුභාජකං වා ඵලභාජකං වා 
ඛජ් ජභාජකං වා අප් පමත් තකවිස් සජ් ජකං වා අවණ් ණං කත් තුකාගමො, අයසං 
කත් තුකාගමො, මඞ් කුකත් තුකාගමො, උපසම් පන් නං වා අනුපසම් පන් නං වා 
උජ් ඣාගපති වා ඛියයති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම 
ධම් මකම් මසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම ගවමතිගකො, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤී ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

107. අනාපත් ති පකතියා ඡන් දා ගදොසා ගමොහා භයා කග ොන් තං 
උජ් ඣාගපති වා ඛියයති වා, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

උජ් ඣාපනකසික් ඛාපදං නිට් ඨතං තතියං. 

4. පඨමගසනාසනසික් ඛාපදං 

108. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛූ ගහමන් තිගක 
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කාගල අජ් ගඣොකාගස ගසනාසනං පඤ් ඤගපත් වා කායං ඔතාගපන් තා කාගල 
ආග ොචිගත තං පක් කමන් තා ගනව උද් ධරිංසු න උද් ධ ාගපසුං, අනාපුච් ඡා 
පක් කමිංසු. ගසනාසනං ඔවට් ඨං ගහොති. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථං හි නාම භික් ඛූ අජ් ගඣොකාගස 
ගසනාසනං පඤ ්ඤගපත් වා තං පක් කමන් තා ගනව උද් ධරිස් සන් ති න 
උද් ධ ාගපස ්සන් ති, අනාපුච් ඡා පක් කමිස ්සන් ති, ගසනාසනං ඔවට් ඨ’’න් ති! අථ 
ගඛො ගත භික් ඛූ ගත අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා භ වගතො එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛූ අජ් ගඣොකාගස…ගප.… 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

109. ‘‘ගයො පන භික් ඛු සඞ් ඝිකං මඤ් චං වා පීඨං වා භිසිං වා ගකොච් ඡං වා 

අජ් ගඣොකාගස සන් ථරිත් වා වා සන් ථ ාගපත් වා වා තං පක් කමන් ගතො ගනව 

උද් ධග යය න උද් ධ ාගපයය, අනාපුච් ඡං වා  ච් ගඡයය, පාචිත් තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

110. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛූ අජ් ගඣොකාගස වසිත් වා කාලස් ගසව 
ගසනාසනං අභිහ න් ති. අද් දසා ගඛො භ වා ගත භික් ඛූ කාලස් ගසව ගසනාසනං 
අභිහ න් ගත. දිස ්වාන එතස් මිං නිදාගන එතස් මිං පක ගණ ධම් මිං කථං කත් වා 
භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, අට් ඨ මාගස අවස් සිකසඞ් ගකගත 
[වසිතුං අවස් සිකසංගකගත )ඉතිපි(] මණ් ඩගප වා රුක් ඛමූගල වා යත් ථ කාකා 
වා කුලලා වා න ඌහදන් ති තත් ථ ගසනාසනං නික් ඛිපිතු’’න් ති. 

111. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

සඞ්ඝිෙං නාම සඞ් ඝස ්ස දින් නං ගහොති පරිච් චත් තං. 

මඤ්කචො නාම චත් තාග ො මඤ ්චා – මසා ගකො, බුන් දිකාබද් ගධො, 
කුළී පාදගකො, ආහච් චපාදගකො. 

පීඨං නාම චත් තාරි පීඨානි – මසා කං, බුන් දිකාබද් ධං, කුළී පාදකං, 
ආහච් චපාදකං. 

භිසි නාම පඤ් ච භිසිගයො – උණ් ණභිසි, ගචොළභිති, වාකභිසි, තිණභිසි, 
පණ් ණභිසි. 

කෙොච්ඡං නාම – වාකමයං වා උසී මයං වා මුඤ ්ජමයං වා පබ් බජමයං 
[බබ් බජමයං )සී.(] වා අන් ගතො සංගවගඨත් වා බද් ධං ගහොති. 
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සන්ථරිත්වාති සයං සන් ථරිත් වා. 

සන්ථරාකපත්වාති අඤ් ඤං සන් ථ ාගපත් වා. අනුපසම් පන් නං සන් ථ ාගපති, 
තස් ස පලිගබොගධො. උපසම් පන් නං සන් ථ ාගපති, සන් ථා කස ්ස [සන් ථතස ්ස 
)ඉතිපි(] පලිගබොගධො. 

තංපක්ෙමන්කතොකනවඋද්ධකරයයාති න සයං උද් ධග යය. 

නඋද්ධරාකපයයාති න අඤ් ඤං උද් ධ ාගපයය. 

අනාපුච්ඡං වා  ච්කඡයයාති භික් ඛුං වා සාමගණ ං වා ආ ාමිකං වා 
අනාපුච් ඡා මජ් ඣිමස් ස පුරිසස ්ස ගලඩ් ඩුපාතං අතික් කමන් තස් ස ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

112. සඞ් ඝිගක සඞ් ඝිකසඤ ්ඤී අජ් ගඣොකාගස සන් ථරිත් වා වා 
සන් ථ ාගපත් වා වා තං පක් කමන් ගතො ගනව උද් ධග ය් ය න උද් ධ ාගපයය 
අනාපුච් ඡං වා  ච් ගඡයය, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. සඞ් ඝිගක 
ගවමතිගකො…ගප.… සඞ් ඝිගක පුග්  ලිකසඤ් ඤී අජ් ගඣොකාගස සන් ථරිත් වා 
වා සන් ථ ාගපත් වා වා තං පක් කමන් ගතො ගනව උද් ධග යය න උද් ධ ාගපයය, 
අනාපුච් ඡං වා  ච් ගඡයය, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

චිමිලිකං වා උත් ත ත් ථ ණං වා භූමත් ථ ණං වා තට් ටිකං වා චම් මඛණ් ඩං 
වා පාදපුඤ් ඡනිං වා ඵලකපීඨං වා අජ් ගඣොකාගස සන් ථරිත් වා වා 
සන් ථ ාගපත් වා වා තං පක් කමන් ගතො ගනව උද් ධග යය න උද් ධ ාගපයය, 
අනාපුච් ඡං වා  ච් ගඡයය, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පුග්  ලිගක සඞ් ඝිකසඤ් ඤී, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පුග්  ලිගක ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පුග්  ලිගක 
පුග්  ලිකසඤ ්ඤී අඤ් ඤස ්ස පුග්  ලිගක, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අත් තගනො 
පුග්  ලිගක අනාපත් ති. 

113. අනාපත් ති උද් ධරිත් වා  ච් ඡති, උද් ධ ාගපත් වා  ච් ඡති, ආපුච් ඡං 
 ච් ඡති, ඔතාගපන් ගතො  ච් ඡති, ගකනචි පලිබුද් ධං ගහොති, ආපදාසු, 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

පඨමගසනාසනසික් ඛාපදං නිට් ඨතං චතුත් ථං. 

5. දුතියගසනාසනසික් ඛාපදං 

114. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන සත් ත සවග් ගියා භික් ඛූ 
සහායකා ගහොන් ති. ගත වසන් තාපි එකගතොව වසන් ති, පක් කමන් තාපි 
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එකගතොව පක් කමන් ති. ගත අඤ් ඤත ස ්මිං සඞ් ඝිගක විහාග  ගසයයං 
සන් ථරිත් වා තං පක් කමන් තා ගනව උද් ධරිංසු න උද් ධ ාගපසුං, අනාපුච් ඡා 
පක් කමිංසු. ගසනාසනං උපචිකාහි ඛායිතං ගහොති. ගය ගත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
සත් ත සවග් ගියා භික් ඛූ සඞ් ඝිගක විහාග  ගසයයං සන් ථරිත් වා තං පක් කමන් තා 
ගනව උද් ධරිස ්සන් ති න උද් ධ ාගපස ්සන් ති, අනාපුච් ඡා පක් කමිස ්සන් ති, 
ගසනාසනං උපචිකාහි ඛායිත’’න් ති! අථ ගඛො ගත භික් ඛූ සත් ත සවග් ගිගය 
භික් ඛූ අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා භ වගතො එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං…ගප.… ‘‘සච් චං කි , භික් ඛගව, සත් ත සවග් ගියා භික් ඛූ 
සඞ් ඝිගක විහාග  ගසයයං සන් ථරිත් වා තං පක් කමන් තා ගනව උද් ධරිංසු න 
උද් ධ ාගපසුං, අනාපුච් ඡා පක් කමිංසු, ගසනාසනං උපචිකාහි ඛායිත’’න් ති? 
‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම ගත, 
භික් ඛගව, ගමොඝපුරිසා සඞ් ඝිගක විහාග  ගසයයං සන් ථරිත් වා තං පක් කමන් තා 
ගනව උද් ධරිස ්සන් ති න උද් ධ ාගපස ්සන් ති, අනාපුච් ඡා පක් කමිස ්සන් ති, 
ගසනාසනං උපචිකාහි ඛායිතං! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

115. ‘‘ගයො පන භික් ඛු සඞ් ඝිගක විහාග  ගසයයං සන් ථරිත් වා වා 

සන් ථ ාගපත් වා වා තං පක් කමන් ගතො ගනව උද් ධග යය න උද් ධ ාගපයය, 

අනාපුච් ඡං වා  ච් ගඡයය, පාචිත් තිය’’න් ති. 

116. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

සඞ්ඝිකෙො නාම විහාග ො සඞ් ඝස් ස දින් ගනො ගහොති පරිච් චත් ගතො. 

කසයයං නාම භිසි, චිමිලිකා උත් ත ත් ථ ණං, භූමත් ථ ණං, තට් ටිකා, 
චම් මඛණ් ගඩො, නිසීදනං, පච් චත් ථ ණං, තිණසන් ථාග ො, පණ් ණසන් ථාග ො. 

සන්ථරිත්වාති සයං සන් ථරිත් වා. 

සන්ථරාකපත්වාති අඤ් ඤං සන් ථ ාගපත් වා. 

තංපක්ෙමන්කතොකනවඋද්ධකරයයාති න සයං උද් ධග යය. 

නඋද්ධරාකපයයාති න අඤ් ඤං උද් ධ ාගපයය. 

අනාපුච්ඡං වා  ච්කඡයයාති භික් ඛුං වා සාමගණ ං වා ආ ාමිකං වා 
අනාපුච් ඡා පරික් ඛිත් තස් ස ආ ාමස් ස පරික් ගඛපං අතික් කමන් තස් ස ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. අපරික් ඛිත් තස ්ස ආ ාමස් ස උපචා ං අතික් කමන් තස් ස ආපත් ති 
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පාචිත් තියස ්ස. සඞ් ඝිගක සඞ් ඝිකසඤ් ඤී ගසයයං සන් ථරිත් වා වා 
සන් ථ ාගපත් වා වා තං පක් කමන් ගතො ගනව උද් ධග යය න උද් ධ ාගපයය, 
අනාපුච් ඡං වා  ච් ගඡයය, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. සඞ් ඝිගක ගවමතිගකො ගසයයං 
සන් ථරිත් වා වා සන් ථ ාගපත් වා වා තං පක් කමන් ගතො ගනව උද් ධග යය න 
උද් ධ ාගපයය, අනාපුච් ඡං වා  ච් ගඡයය, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. සඞ් ඝිගක 
පුග්  ලිකසඤ ්ඤී ගසයයං සන් ථරිත් වා වා සන් ථ ාගපත් වා වා තං පක් කමන් ගතො 
ගනව උද් ධග යය න උද් ධ ාගපයය, අනාපුච් ඡං වා  ච් ගඡයය, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

117. විහා ස ්ස උපචාග  වා උපට් ඨානසාලායං වා මණ් ඩගප වා 
රුක් ඛමූගල වා ගසයයං සන් ථරිත් වා වා සන් ථ ාගපත් වා වා තං පක් කමන් ගතො 
ගනව උද් ධග යය න උද් ධ ාගපයය, අනාපුච් ඡං වා  ච් ගඡයය, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. මඤ ්චං වා පීඨං වා විහාග  වා විහා ස් සූපචාග  වා 
උපට් ඨානසාලායං වා මණ් ඩගප වා රුක් ඛමූගල වා සන් ථරිත් වා වා 
සන් ථ ාගපත් වා වා තං පක් කමන් ගතො ගනව උද් ධග යය න උද් ධ ාගපයය, 
අනාපුච් ඡං වා  ච් ගඡයය, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

පුග්  ලිගක සඞ් ඝිකසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පුග්  ලිගක ගවමතිගකො, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පුග්  ලිගක පුග්  ලිකසඤ් ඤී අඤ් ඤස ්ස පුග්  ලිගක 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අත් තගනො පුග්  ලිගක අනාපත් ති. 

118. අනාපත් ති උද් ධරිත් වා  ච් ඡති, උද් ධ ාගපත් වා  ච් ඡති, ආපුච් ඡං 
 ච් ඡති, ගකනචි පලිබුද් ධං ගහොති, සාගපක් ගඛො  න් ත් වා තත් ථ ඨගතො 
ආපුච් ඡති, ගකනචි පලිබුද් ගධො ගහොති, ආපදාසු, උම් මත් තකස් ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

දුතියගසනාසනසික් ඛාපදං නිට් ඨතං පඤ් චමං. 

6. අනුපඛජ් ජසික් ඛාපදං 

119. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
ව ගසයයාගයො පලිබුන් ගධන් ති, ගථ ා භික් ඛූ වුට් ඨාගපන් ති [එත් ථ ගත ඉති 
කම් මපදං ඌනං විය දිස් සති]. අථ ගඛො ඡබ් බග් ගියානං භික් ඛූනං එතදගහොසි – 
‘‘ගකන නු ගඛො මයං උපාගයන ඉගධව වස් සං වගසයයාමා’’ති? අථ ගඛො 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ගථග  භික් ඛූ අනුපඛජ් ජ ගසයයං කප් ගපන් ති – යස ්ස 
සම් බාගධො භවිස් සති ගසො පක් කමිස් සතීති. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… 
ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
ගථග  භික් ඛූ අනුපඛජ් ජ ගසයයං කප් ගපස් සන් තී’’ති! අථ ගඛො ගත භික් ඛූ 
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ඡබ් බග් ගිගය භික් ඛූ අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා භ වගතො එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං …ගප.… ‘‘සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, ගථග  භික් ඛූ අනුපඛජ් ජ 
ගසයයං කප් ගපථා’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… 
කථඤ ්හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, ගථග  භික් ඛූ අනුපඛජ් ජ ගසයයං 
කප් ගපස් සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

120. ‘‘ගයො පන භික් ඛු සඞ් ඝිගක විහාග  ජානං පුබ් බුප තං භික් ඛුං අනුපඛජ් ජ 

ගසයයං කප් ගපයය – යස් ස සම් බාගධො භවිස් සති ගසො පක් කමිස ්සතී’ති, එතගදව 

පච් චයං කරිත් වා අනඤ් ඤං, පාචිත් තිය’’න් ති. 

121. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
2.0251 අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

සඞ්ඝිකෙො නාම විහාග ො සඞ් ඝස් ස දින් ගනො ගහොති පරිච් චත් ගතො. 

ජානාති නාම වුඩ් ගඪොති ජානාති, ගිලාගනොති ජානාති, සඞ් ගඝන දින් ගනොති 
ජානාති. 

අනුපඛජ්ජාති අනුපවිසිත් වා. 

කසයයං ෙප්කපයයාති මඤ් චස් ස වා පීඨස ්ස වා පවිසන් තස් ස වා 
නික් ඛමන් තස ්ස වා උපචාග  ගසයයං සන් ථ ති වා සන් ථ ාගපති වා, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අභිනිසීදති වා අභිනිපජ් ජති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

එතකදව පච්චයං ෙරිත්වා අනඤ්ඤන් ති න අඤ ්ගඤො ගකොචි පච් චගයො 
ගහොති අනුපඛජ් ජ ගසයයං කප් ගපතුං. 

122. සඞ් ඝිගක සඞ් ඝිකසඤ් ඤී අනුපඛජ් ජ ගසයයං කප් ගපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. සඞ් ඝිගක ගවමතිගකො අනුපඛජ් ජ ගසයයං කප් ගපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. සඞ් ඝිගක පුග්  ලිකසඤ් ඤී අනුපඛජ් ජ ගසයයං කප් ගපති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

මඤ ්චස ්ස වා පීඨස් ස වා පවිසන් තස ්ස වා නික් ඛමන් තස් ස වා උපචා ං 
ඨගපත් වා ගසයයං සන් ථ ති වා සන් ථ ාගපති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අභිනිසීදති වා අභිනිපජ් ජති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. විහා ස් ස උපචාග  වා 
උපට් ඨානසාලායං වා මණ් ඩගප වා රුක් ඛමූගල වා අජ් ගඣොකාගස වා ගසයයං 
සන් ථ ති වා සන් ථ ාගපති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අභිනිසීදති වා 
අභිනිප් පජ් ජති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පුග්  ලිගක සඞ් ඝිකසඤ් ඤී, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. පුග්  ලිගක ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පුග්  ලිගක 
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පුග්  ලිකසඤ ්ඤී අඤ් ඤස ්ස පුග්  ලිගක ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අත් තගනො 
පුග්  ලිගක අනාපත් ති. 

123. අනාපත් ති ගිලාගනො පවිසති, සීගතන වා උණ් ගහන වා පීළිගතො 
පවිසති, ආපදාසු, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස් සාති. 

අනුපඛජ් ජසික් ඛාපදං නිට් ඨතං ඡට් ඨං. 

7. නික් කඩ් ඪනසික් ඛාපදං 

124. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන සත් ත සවග් ගියා භික් ඛූ 
අඤ ්ඤත ං පච් චන් තිමං මහාවිහා ං පටිසඞ් ඛග ොන් ති – ‘‘ඉධ මයං වස් සං 
වසිස ්සාමා’’ති. අද් දසංසු ගඛො ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ සත් ත සවග් ගිගය භික් ඛූ 
විහා ං පටිසඞ් ඛග ොන් ගත. දිස ්වාන එවමාහංසු – ‘‘ඉගම, ආවුගසො, 
සත් ත සවග් ගියා භික් ඛූ විහා ං පටිසඞ් ඛග ොන් ති. හන් ද ගන 
වුට් ඨාගපස් සාමා’’ති! එකච් ගච එවමාහංසු – ‘‘ආ ගමථාවුගසො, යාව 
පටිසඞ් ඛග ොන් ති; පටිසඞ් ඛගත වුට් ඨාගපස ්සාමා’’ති. 

අථ ගඛො ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ සත් ත සවග් ගිගය භික් ඛූ එතදගවොචං – 
‘‘උට් ගඨථාවුගසො, අම් හාකං විහාග ො පාපුණාතී’’ති. ‘‘නනු, ආවුගසො, 
පටිකච් ගචව [පටි ච් ගචව )සී.(] ආචික් ඛිතබ් බං, මයඤ් චඤ ්ඤං 
පටිසඞ් ඛග යයාමා’’ති. ‘‘නනු, ආවුගසො, සඞ් ඝිගකො විහාග ො’’ති? ‘‘ආමාවුගසො, 
සඞ් ඝිගකො විහාග ො’’ති. ‘‘උට් ගඨථාවුගසො, අම් හාකං විහාග ො පාපුණාතී’’ති. 
‘‘මහල් ලගකො, ආවුගසො, විහාග ො. තුම් ගහපි වසථ, මයම් පි වසිස් සාමා’’ති. 
‘‘උට් ගඨථාවුගසො, අම් හාකං විහාග ො පාපුණාතී’’ති කුපිතා අනත් තමනා ගීවායං 
 ගහත් වා නික් කඩ් ඪන් ති. ගත නික් කඩ් ඪීයමානා ග ොදන් ති. භික් ඛූ එවමාහංසු – 
‘‘කිස ්ස තුම් ගහ, ආවුගසො, ග ොදථා’’ති? ‘‘ඉගම, ආවුගසො, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
කුපිතා අනත් තමනා අම් ගහ සඞ් ඝිකා විහා ා නික් කඩ් ඪන් තී’’ති. ගය ගත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ කුපිතා අනත් තමනා භික් ඛූ සඞ් ඝිකා විහා ා 
නික් කඩ් ඪිස ්සන් තී’’ති! අථ ගඛො ගත භික් ඛූ ඡබ් බග් ගිගය භික් ඛූ 
අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… 
‘‘සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, කුපිතා අනත් තමනා භික් ඛූ සඞ් ඝිකා විහා ා 
නික් කඩ් ඪථා’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි 
නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, කුපිතා අනත් තමනා භික් ඛූ සඞ් ඝිකා විහා ා 
නික් කඩ් ඪිස ්සථ? ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 
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125. ‘‘ගයො පන භික් ඛු භික් ඛුං කුපිගතො අනත් තමගනො සඞ් ඝිකා විහා ා 

නික් කඩ් ගඪයය වා නික් කඩ් ඪාගපයය වා, පාචිත් තිය’’න් ති. 

126. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

භික්ඛුන් ති අඤ ්ඤං භික් ඛුං. 

කුපිකතො අනත්තමකනොති අනභි ද් ගධො ආහතචිත් ගතො ඛිලජාගතො. 

සඞ්ඝිකෙො නාම විහාග ො සඞ් ඝස් ස දින් ගනො ගහොති පරිච් චත් ගතො. 

නික්ෙඩ්කෙයයාති  බ් ගභ  ගහත් වා පමුඛං නික් කඩ් ඪති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. පමුගඛ  ගහත් වා බහි නික් කඩ් ඪති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
එගකන පගයොග න බහුගකපි ද් වාග  අතික් කාගමති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

නික්ෙඩ්ොකපයයාති අඤ් ඤං ආණාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස 
[දුක් කටස ්ස )කත් ථචි(]. සකිං ආණත් ගතො බහුගකපි ද් වාග  අතික් කාගමති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

127. සඞ් ඝිගක සඞ් ඝිකසඤ් ඤී කුපිගතො අනත් තමගනො නික් කඩ් ඪති වා 
නික් කඩ් ඪාගපති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. සඞ් ඝිගක ගවමතිගකො කුපිගතො 
අනත් තමගනො නික් කඩ් ඪති වා නික් කඩ් ඪාගපති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
සඞ් ඝිගක පුග්  ලිකසඤ් ඤී කුපිගතො අනත් තමගනො නික් කඩ් ඪති වා 
නික් කඩ් ඪාගපති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

තස් ස පරික් ඛා ං නික් කඩ් ඪති වා නික් කඩ් ඪාගපති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
විහා ස ්ස උපචා ා වා උපට් ඨානසාලාය වා මණ් ඩපා වා රුක් ඛමූලා වා 
අජ් ගඣොකාසා වා නික් කඩ් ඪති වා නික් කඩ් ඪාගපති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
තස් ස පරික් ඛා ං නික් කඩ් ඪති වා නික් කඩ් ඪාගපති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනුපසම් පන් නං විහා ා වා විහා ස් ස උපචා ා වා උපට් ඨානසාලාය වා මණ් ඩපා 
වා රුක් ඛමූලා වා අජ් ගඣොකාසා වා නික් කඩ් ඪති වා නික් කඩ් ඪාගපති වා, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. තස් ස පරික් ඛා ං නික් කඩ් ඪති වා නික් කඩ් ඪාගපති වා, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

පුග්  ලිගක සඞ් ඝිකසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පුග්  ලිගක ගවමතිගකො, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පුග්  ලිගක පුග්  ලිකසඤ් ඤී අඤ් ඤස ්ස පුග්  ලිගක 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අත් තගනො පුග්  ලිගක අනාපත් ති. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 

පටුන 60 

128. අනාපත් ති අලජ් ජිං නික් කඩ් ඪති වා නික් කඩ් ඪාගපති වා, තස් ස 
පරික් ඛා ං නික් කඩ් ඪති වා නික් කඩ් ඪාගපති වා, උම් මත් තකං නික් කඩ් ඪති වා 
නික් කඩ් ඪාගපති වා, තස් ස පරික් ඛා ං නික් කඩ් ඪති වා නික් කඩ් ඪාගපති වා, 
භණ් ඩනකා කං කලහකා කං විවාදකා කං භස් සකා කං සඞ් ගඝ 
අධික ණකා කං නික් කඩ් ඪති වා නික් කඩ් ඪාගපති වා, තස් ස පරික් ඛා ං 
නික් කඩ් ඪති වා නික් කඩ් ඪාගපති වා, අන් ගතවාසිකං වා සද් ධිවිහාරිකං වා න 
සම් මා වත් තන් තං නික් කඩ් ඪති වා නික් කඩ් ඪාගපති වා, තස් ස පරික් ඛා ං 
නික් කඩ් ඪති වා නික් කඩ් ඪාගපති වා, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස් සාති. 

නික් කඩ් ඪනසික් ඛාපදං නිට් ඨතං සත් තමං. 

8. ගවහාසකුටිසික් ඛාපදං 

129. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ද් ගව භික් ඛූ සඞ් ඝිගක 
විහාග  උපරිගවහාසකුටියා විහ න් ති?. එගකො ගහට් ඨා විහ ති [විහ න් ති, 
එගකො ගහට් ඨා )?)], එගකො උපරි. උපරිගමො භික් ඛු ආහච් චපාදකං මඤ් චං සහසා 
අභිනිසීදි. මඤ් චපාගදො නිප් පතිත් වා [පතිත් වා )සයා.(] ගහට් ඨමස් ස භික් ඛුගනො 
මත් ථගක අවත් ථාසි. ගසො භික් ඛු විස් ස මකාසි. භික් ඛූ උපධාවිත් වා තං භික් ඛුං 
එතදගවොචං – ‘‘කිස ්ස ත් වං, ආවුගසො, විස් ස මකාසී’’ති? අථ ගඛො ගසො භික් ඛු 
භික් ඛූනං එතමත් ථං ආග ොගචසි. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛු සඞ් ඝිගක විහාග  
උපරිගවහාසකුටියා ආහච් චපාදකං මඤ් චං සහසා අභිනිසීදිස ්සතී’’ති! අථ ගඛො 
ගත භික් ඛූ තං භික් ඛුං අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා භ වගතො එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං…ගප.… ‘‘සච් චං කි  ත් වං, භික් ඛු, සඞ් ඝිගක විහාග  
උපරිගවහාසකුටියා ආහච් චපාදකං මඤ් චං සහසා අභිනිසීදසී’’ති? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම ත් වං, ගමොඝපුරිස, 
සඞ් ඝිගක විහාග  උපරිගවහාසකුටියා ආහච් චපාදකං මඤ් චං සහසා 
අභිනිසීදිස් සසි! ගනතං, ගමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

130. ‘‘ගයො පන භික් ඛු සඞ් ඝිගක විහාග  උපරිගවහාසකුටියා ආහච් චපාදකං 

මඤ ්චං වා පීඨං වා අභිනිසීගදයය වා අභිනිපජ් ගජයය වා, පාචිත් තිය’’න් ති. 

131. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

සඞ්ඝිකෙො නාම විහාග ො සඞ් ඝස් ස දින් ගනො ගහොති පරිච් චත් ගතො. 

කවහාසකුටි නාම මජ් ඣිමස ්ස පුරිසස් ස අසීසඝට් ටා. 
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ආහච්චපාදකෙො නාම මඤ්කචො අඞ් ග  විජ් ඣිත් වා ඨගතො ගහොති. 

ආහච්චපාදෙං නාම පීඨං අඞ් ග  විජ් ඣිත් වා ඨතං ගහොති. 

අභිනිසීකදයයාති තස් මිං අභිනිසීදති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

අභිනිපජ්කජයයාති තස් මිං අභිනිපජ් ජති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

132. සඞ් ඝිගක සඞ් ඝිකසඤ් ඤී උපරිගවහාසකුටියා ආහච් චපාදකං මඤ ්චං 
වා පීඨං වා අභිනිසීදති වා අභිනිපජ් ජති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. සඞ් ඝිගක 
ගවමතිගකො…ගප.… සඞ් ඝිගක පුග්  ලිකසඤ් ඤී උපරිගවහාසකුටියා 
ආහච් චපාදකං මඤ ්චං වා පීඨං වා අභිනිසීදති වා අභිනිපජ් ජති වා, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

පුග්  ලිගක සඞ් ඝිකසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පුග්  ලිගක ගවමතිගකො, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පුග්  ලිගක පුග්  ලිකසඤ් ඤී අඤ් ඤස ්ස පුග්  ලිගක, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අත් තගනො පුග්  ලිගක, අනාපත් ති. 

133. අනාපත් ති – අගවහාසකුටියා සීසඝට් ටාය ගහට් ඨා අපරිගභො ං ගහොති, 
පද සඤ ්චිතං ගහොති, පටාණි දින් නා ගහොති, තස් මිං ඨගතො  ණ් හති වා ලග් ග ති 
වා, උම් මත් තකස් ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

ගවහාසකුටිසික් ඛාපදං නිට් ඨතං අට් ඨමං. 

9. මහල් ලකවිහා සික් ඛාපදං 

134. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා ගකොසම් බියං විහ ති ගඝොසිතා ාගම. 
ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස ්මගතො ඡන් නස ්ස උපට් ඨාගකො මහාමත් ගතො 
ආයස ්මගතො ඡන් නස් ස විහා ං කා ාගපති. අථ ගඛො ආයස් මා ඡන් ගනො 
කතපරිගයොසිතං විහා ං පුනප් පුනං ඡාදාගපති, පුනප් පුනං ගලපාගපති. 
අතිභාරිගතො විහාග ො පරිපති. අථ ගඛො ආයස් මා ඡන් ගනො තිණඤ් ච කට් ඨඤ ්ච 
සංකඩ් ඪන් ගතො අඤ් ඤත ස් ස බ්රාහ් මණස් ස යවගඛත් තං දූගසසි. අථ ගඛො ගසො 
බ්රාහ් මගණො උජ් ඣායති ඛියයති විපාගචති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භදන් තා අම් හාකං 
යවගඛත් තං දූගසස් සන් තී’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ තස් ස බ්රාහ් මණස ්ස 
උජ් ඣායන් තස් ස ඛියයන් තස ්ස විපාගචන් තස ්ස. ගය ගත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
ආයස ්මා ඡන් ගනො කතපරිගයොසිතං විහා ං පුනප් පුනං ඡාදාගපස් සති, පුනප් පුනං 
ගලපාගපස ්සති, අතිභාරිගතො විහාග ො පරිපතී’’ති! අථ ගඛො ගත භික් ඛූ 
ආයස ්මන් තං ඡන් නං අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා භ වගතො එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං…ගප.… ‘‘සච් චං කි  ත් වං, ඡන් න, කතපරිගයොසිතං විහා ං 
පුනප් පුනං ඡාදාගපසි, පුනප් පුනං ගලපාගපසි, අතිභාරිගතො විහාග ො පරිපතී’’ති? 
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‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම ත් වං, 
ගමොඝපුරිස, කතපරිගයොසිතං විහා ං පුනප් පුනං ඡාදාගපස් සසි, පුනප් පුනං 
ගලපාගපස ්සසි, අතිභාරිගතො විහාග ො පරිපති! ගනතං, ගමොඝපුරිස, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිගසයයාථ – 

135. ‘‘මහල් ලකං පන භික් ඛුනා විහා ං කා යමාගනන යාවද් වා ගකොසා 

අග්  ළට් ඨපනාය ආගලොකසන් ධිපරිකම් මාය ද් වත් තිච් ඡදනස් ස පරියාය 

අප් පහරිගත ඨගතන අධිට් ඨාතබ් බං. තගතො ගච උත් තරිං අප් පහරිගතපි ඨගතො 

අධිට් ඨගහයය පාචිත් තිය’’න් ති. 

136. මහල්ෙකෙො නාම විහාග ො සස් සාමිගකො වුච් චති. 

විහාකරො නාම උල් ලිත් ගතො වා ගහොති අවලිත් ගතො වා උල් ලිත් තාවලිත් ගතො 
වා. 

ොරයමාකනනාති කග ොන් ගතො වා කා ාගපන් ගතො වා. 

යාව ද්වාරකෙොසාති පිට් ඨසඞ් ඝාටස ්ස [පීඨසංඝාටස් ස )ඉතිපි(, 
පිට් ඨසඞ් ඝාටස ්ස )සයා.(] සමන් තා හත් ථපාසා. 

අග් ළට්ඨපනායාති ද් වා ට් ඨපනාය. 

ආකෙොෙසන්ධිපරිෙම්මායාති වාතපානපරිකම් මාය ගසතවණ් ණං 
කාළවණ් ණං ග රුකපරිකම් මං මාලාකම් මං ලතාකම් මං මක දන් තකං 
පඤ ්චපටිකං. 

ද්වත්තිච්ඡදනස්ස පරියායංඅප්පහරිකතඨිකතන අධිට්ඨාතබ්බන් ති – හරිතං 
නාම පුබ් බණ් ණං අප ණ් ණං. සගච හරිගත ඨගතො අධිට් ඨාති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. මග් ග න ඡාගදන් තස් ස ද් ගව මග් ග  අධිට් ඨහිත් වා තතියං මග්  ං 
ආණාගපත් වා පක් කමිතබ් බං. පරියාගයන ඡාගදන් තස ්ස ද් ගව පරියාගය 
අධිට් ඨහිත් වා තතියං පරියායං ආණාගපත් වා පක් කමිතබ් බං. 

137. තකතො කචඋත්තරි අප්පහරිකතපිඨිකතො අධිට්ඨකහයයාති ඉට් ඨකාය 
2.0262 ඡාගදන් තස් ස ඉට් ඨකිට් ඨකාය ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. සිලාය 
ඡාගදන් තස් ස සිලාය සිලාය ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. සුධාය ඡාගදන් තස් ස 
පිණ් ගඩ පිණ් ගඩ ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. තිගණන ඡාගදන් තස ්ස ක ගළ ක ගළ 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. පණ් ගණන ඡාගදන් තස ්ස පණ් ගණ පණ් ගණ ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 
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අතිග කද් වත් තිපරියාගය අතිග කසඤ් ඤී අධිට් ඨාති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. අතිග කද් වත් තිපරියාගය ගවමතිගකො අධිට් ඨාති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. අතිග කද් වත් තිපරියාගය ඌනකසඤ් ඤී අධිට් ඨාති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

ඌනකද් වත් තිපරියාගය අතිග කසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
ඌනකද් වත් තිපරියාගය ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
ඌනකද් වත් තිපරියාගය ඌනකසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

138. අනාපත් ති ද් වත් තිපරියාගය, ඌනකද් වත් තිපරියාගය, ගලගණ, ගුහාය, 
තිණකුටිකාය, අඤ ්ඤස් සත් ථාය, අත් තගනො ධගනන, වාසා ා ං ඨගපත් වා 
සබ් බත් ථ අනාපත් ති, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

මහල් ලකවිහා සික් ඛාපදං නිට් ඨතං නවමං. 

10. සප් පාණකසික් ඛාපදං 

139. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා ආළවියං විහ ති අග්  ාළගව ගචතිගය. 
ගතන ගඛො පන සමගයන ආළවකා භික් ඛූ නවකම් මං කග ොන් තා ජානං 
සප් පාණකං උදකං තිණම් පි මත් තිකම් පි සිඤ් චන් තිපි සිඤ ්චාගපන් තිපි. ගය ගත 
භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි 
නාම ආළවකා භික් ඛූ ජානං සප් පාණකං උදකං තිණම් පි මත් තිකම් පි 
සිඤ ්චිස ්සන් තිපි සිඤ් චාගපස් සන් තිපී’’ති! අථ ගඛො ගත භික් ඛූ ආළවගක භික් ඛූ 
අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… 
‘‘සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, ජානං සප් පාණකං උදකං තිණම් පි මත් තිකම් පි 
සිඤ ්චථපි සිඤ් චාගපථපී’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, ජානං සප් පාණකං උදකං 
තිණම් පි මත් තිකම් පි සිඤ් චිස ්සථපි සිඤ ්චාගපස් සථපි! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිගසයයාථ – 

140. ‘‘ගයො පන භික් ඛු ජානං සප් පාණකං උදකං තිණං වා මත් තිකං වා 

සිඤ ්ගචයය වා සිඤ් චාගපයය වා, පාචිත් තිය’’න් ති. 

141. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

ජානාති නාම [ජානං නාම (සයා.(] සාමං වා ජානාති අඤ් ගඤ වා තස් ස 
ආග ොගචන් ති. 
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සිඤ්කචයයාති සයං සිඤ් චති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

සිඤ්චාකපයයාති අඤ ්ඤං ආණාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස [ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස )කත් ථචි(]. සකිං ආණත් ගතො බහුකම් පි සිඤ ්චති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

142. සප් පාණගක සප් පාණකසඤ් ඤී තිණං වා මත් තිකං වා සිඤ් චති වා 
සිඤ ්චාගපති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. සප් පාණගක ගවමතිගකො තිණං වා 
මත් තිකං වා සිඤ ්චති වා සිඤ් චාගපති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. සප් පාණගක 
අප් පාණකසඤ් ඤී තිණං වා මත් තිකං වා සිඤ් චති වා සිඤ් චාගපති වා, 
අනාපත් ති. අප් පාණගක සප් පාණකසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අප් පාණගක 
ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අප් පාණගක අප් පාණකසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

143. අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

සප් පාණකසික් ඛාපදං නිට් ඨතං දසමං. 

භූත ාමවග් ග ො දුතිගයො. 

තස් සුද් දානං – 

භූතං අඤ ්ඤාය උජ් ඣායං, පක් කමන් ගතන ගත දුගව; 
පුබ් ගබ නික් කඩ් ඪනාහච් ච, ද් වා ං සප් පාණගකන චාති. 

3. ඔවාදවග්ක ො 

1. ඔවාදසික් ඛාපදං 

144. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ගථ ා භික් ඛූ භික් ඛුනිගයො 
ඔවදන් තා ලාභිගනො ගහොන් ති 
චීව පිණ් ඩපාතගසනාසනගිලානප් පච් චයගභසජ් ජපරික් ඛා ානං. අථ ගඛො 
ඡබ් බග් ගියානං භික් ඛූනං එතදගහොසි – ‘‘එත හි ගඛො, ආවුගසො, ගථ ා භික් ඛූ 
භික් ඛුනිගයො ඔවදන් තා ලාභිගනො ගහොන් ති 
චීව පිණ් ඩපාතගසනාසනගිලානප් පච් චයගභසජ් ජපරික් ඛා ානං. හන් දාවුගසො, 
මයම් පි භික් ඛුනිගයො ඔවදාමා’’ති. අථ ගඛො ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ භික් ඛුනිගයො 
උපසඞ් කමිත් වා එතදගවොචං – ‘‘අම් ගහපි, භගිනිගයො, උපසඞ් කමථ; මයම් පි 
ඔවදිස ්සාමා’’ති. 
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අථ ගඛො තා භික් ඛුනිගයො ගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ගතනුපසඞ් කමිංසු; 
උපසඞ් කමිත් වා ඡබ් බග් ගිගය භික් ඛූ අභිවාගදත් වා එකමන් තං නිසීදිංසු. අථ ගඛො 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ භික් ඛුනීනං පරිත් තඤ් ගඤව ධම් මිං කථං කත් වා දිවසං 
ති ච් ඡානකථාය වීතිනාගමත් වා උගයයොගජසුං – ‘‘ ච් ඡථ, භගිනිගයො’’ති. අථ 
ගඛො තා භික් ඛුනිගයො ගයන භ වා ගතනුපසඞ් කමිංසු; උපසඞ් කමිත් වා 
භ වන් තං අභිවාගදත් වා එකමන් තං අට් ඨංසු. එකමන් තං ඨතා ගඛො තා 
භික් ඛුනිගයො භ වා එතදගවොච – ‘‘කච් චි, භික් ඛුනිගයො, ඔවාගදො ඉද් ගධො 
අගහොසී’’ති? ‘‘කුගතො, භන් ගත, ඔවාගදො ඉද් ගධො භවිස් සති! අයයා ඡබ් බග් ගියා 
පරිත් තඤ් ගඤව ධම් මිං කථං කත් වා දිවසං ති ච් ඡානකථාය වීතිනාගමත් වා 
උගයයොගජසු’’න් ති. අථ ගඛො භ වා තා භික් ඛුනිගයො ධම් මියා කථාය 
සන් දස් ගසසි සමාදගපසි සමුත් ගතගජසි සම් පහංගසසි. අථ ගඛො තා භික් ඛුනිගයො 
භ වතා ධම් මියා කථාය සන් දස් සිතා සමාදපිතා සමුත් ගතජිතා සම් පහංසිතා 
භ වන් තං අභිවාගදත් වා පදක් ඛිණං කත් වා පක් කමිංසු. 

අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස් මිං පක ගණ භික් ඛුසඞ් ඝං 
සන් නිපාතාගපත් වා ඡබ් බග් ගිගය භික් ඛූ පටිපුච් ඡි – ‘‘සච් චං කි  තුම් ගහ, 
භික් ඛගව, භික් ඛුනීනං පරිත් තඤ් ගඤව ධම් මිං කථං කත් වා දිවසං 
ති ච් ඡානකථාය වීතිනාගමත් වා උගයයොගජථා’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, භික් ඛුනීනං 
පරිත් තඤ් ගඤව ධම් මිං කථං කත් වා දිවසං ති ච් ඡානකථාය වීතිනාගමත් වා 
උගයයොගජස ්සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
වි  හිත් වා…ගප.… ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛගව, භික් ඛුගනොවාදකං සම් මන් නිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
සම් මන් නිතබ් ගබො. පඨමං භික් ඛු යාචිතබ් ගබො. යාචිත් වා බයත් ගතන භික් ඛුනා 
පටිබගලන සඞ් ගඝො ඤාගපතබ් ගබො – 

145. ‘‘සුණාතු ගම, භන් ගත, සඞ් ගඝො. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තකල් ලං, සඞ් ගඝො 
ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුං භික් ඛුගනොවාදකං සම් මන් ගනයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු ගම, භන් ගත, සඞ් ගඝො. සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුං 
භික් ඛුගනොවාදකං සම් මන් නති. යස් සායස ්මගතො ඛමති ඉත් ථන් නාමස් ස 
භික් ඛුගනො භික් ඛුගනොවාදකස් ස සම් මුති, ගසො තුණ් හස් ස; යස ්ස නක් ඛමති, ගසො 
භාගසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…ගප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි – සුණාතු 
ගම, භන් ගත, සඞ් ගඝො. සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුං භික් ඛුගනොවාදකං 
සම් මන් නති. යස් සායස් මගතො ඛමති ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුගනො 
භික් ඛුගනොවාදකස් ස සම් මුති, ගසො තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, ගසො භාගසයය. 
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‘‘සම් මගතො සඞ් ගඝන ඉත් ථන් නාගමො භික් ඛු භික් ඛුගනොවාදගකො. ඛමති 
සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවගමතං ධා යාමී’’ති. 

අථ ගඛො භ වා ඡබ් බග් ගිගය භික් ඛූ අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා 
දුබ් භ තාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

146. ‘‘ගයො පන භික් ඛු අසම් මගතො භික් ඛුනිගයො ඔවගදයය පාචිත් තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

147. ගතන ගඛො පන සමගයන ගථ ා භික් ඛූ සම් මතා භික් ඛුනිගයො 
ඔවදන් තා තගථව ලාභිගනො ගහොන් ති 
චීව පිණ් ඩපාතගසනාසනගිලානප් පච් චයගභසජ් ජපරික් ඛා ානං. අථ ගඛො 
ඡබ් බග් ගියානං භික් ඛූනං එතදගහොසි – ‘‘එත හි ගඛො, ආවුගසො, ගථ ා භික් ඛූ 
සම් මතා භික් ඛුනිගයො ඔවදන් තා තගථව ලාභිගනො ගහොන් ති 
චීව පිණ් ඩපාතගසනාසනගිලානප් පච් චයගභසජ් ජපරික් ඛා ානං. හන් දාවුගසො, 
මයම් පි නිස ්සීමං  න් ත් වා අඤ් ඤමඤ් ඤං භික් ඛුගනොවාදකං සම් මන් නිත් වා 
භික් ඛුනිගයො ඔවදාමා’’ති. අථ ගඛො ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ නිස ්සීමං  න් ත් වා 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං භික් ඛුගනොවාදකං සම් මන් නිත් වා භික් ඛුනිගයො උපසඞ් කමිත් වා 
එතදගවොචං – ‘‘මයම් පි, භගිනිගයො, සම් මතා. අම් ගහපි උපසඞ් කමථ. මයම් පි 
ඔවදිස ්සාමා’’ති. 

අථ ගඛො තා භික් ඛුනිගයො ගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ගතනුපසඞ් කමිංසු; 
උපසඞ් කමිත් වා ඡබ් බග් ගිගය භික් ඛූ අභිවාගදත් වා එකමන් තං නිසීදිංසු. අථ ගඛො 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ භික් ඛුනීනං පරිත් තඤ් ගඤව ධම් මිං කථං කත් වා දිවසං 
ති ච් ඡානකථාය වීතිනාගමත් වා උගයයොගජසුං – ‘‘ ච් ඡථ භගිනිගයො’’ති. අථ 
ගඛො තා භික් ඛුනිගයො ගයන භ වා ගතනුපසඞ් කමිංසු; උපසඞ් කමිත් වා 
භ වන් තං අභිවාගදත් වා එකමන් තං අට් ඨංසු. එකමන් තං ඨතා ගඛො තා 
භික් ඛුනිගයො භ වා එතදගවොච – ‘‘කච් චි, භික් ඛුනිගයො, ඔවාගදො ඉද් ගධො 
අගහොසී’’ති? ‘‘කුගතො, භන් ගත, ඔවාගදො ඉද් ගධො භවිස් සති! අයයා ඡබ් බග් ගියා 
පරිත් තඤ් ගඤව ධම් මිං කථං කත් වා දිවසං ති ච් ඡානකථාය වීතිනාගමත් වා 
උගයයොගජසු’’න් ති. 

අථ ගඛො භ වා තා භික් ඛුනිගයො ධම් මියා කථාය සන් දස් ගසසි…ගප.… අථ 
ගඛො තා භික් ඛුනිගයො භ වතා ධම් මියා කථාය සන් දස් සිතා සමාදපිතා 
සමුත් ගතජිතා සම් පහංසිතා භ වන් තං අභිවාගදත් වා පදක් ඛිණං කත් වා 
පක් කමිංසු. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස් මිං පක ගණ භික් ඛුසඞ් ඝං 
සන් නිපාතාගපත් වා ඡබ් බග් ගිගය භික් ඛූ පටිපුච් ඡි – ‘‘සච් චං කි  තුම් ගහ, 
භික් ඛගව, භික් ඛුනීනං පරිත් තඤ් ගඤව ධම් මිං කථං කත් වා දිවසං 
ති ච් ඡානකථාය වීතිනාගමත් වා උගයයොගජථා’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
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බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, භික් ඛුනීනං 
පරිත් තඤ් ගඤව ධම් මිං කථං කත් වා දිවසං ති ච් ඡානකථාය වීතිනාගමත් වා 
උගයයොගජස ්සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
වි  හිත් වා…ගප.… ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛගව, අට් ඨහඞ් ග හි සමන් නා තං භික් ඛුං භික් ඛුගනොවාදකං සම් මන් නිතුං. 
සීලවා ගහොති, පාතිගමොක් ඛසංව සංවුගතො විහ ති ආචා ග ොච සම් පන් ගනො 
අණුමත් ගතසු වජ් ගජසු භයදස් සාවී, සමාදාය සික් ඛති සික් ඛාපගදසු; බහුස් සුගතො 
ගහොති සුතධග ො සුතසන් නිචගයො, ගය ගත ධම් මා ආදිකලයාණා 
මජ් ගඣකලයාණා පරිගයොසානකලයාණා සාත් ථං සබයඤ් ජනං 
ගකවලපරිපුණ් ණං පරිසුද් ධං බ්රහ් මචරියං අභිවදන් ති තථාරූපාස් ස ධම් මා 
බහුස් සුතා ගහොන් ති ධාතා වචසා පරිචිතා මනසා අනුගපක් ඛිතා දිට් ඨයා 
සුප් පටිවිද් ධා; උභයානි ගඛො පනස ්ස පාතිගමොක් ඛානි විත් ථාග න ස් වා තානි 
ගහොන් ති සුවිභත් තානි සුප් පවත් තීනි සුවිනිච් ඡිතානි සුත් තගසො 
අනුබයඤ් ජනගසො; කලයාණවාගචො ගහොති කලයාණවාක් ක ගණො; ගයභුගයයන 
භික් ඛුනීනං පිගයො ගහොති මනාගපො; පටිබගලො ගහොති භික් ඛුනිගයො ඔවදිතුං; න 
ගඛො පගනතං [පන තං )?)] භ වන් තං උද් දිස ්ස පබ් බජිතාය 
කාසායවත් ථවසනාය  රුධම් මං අජ් ඣාපන් නපුබ් ගබො ගහොති; වීසතිවස් ගසො වා 
ගහොති අතිග කවීසතිවස් ගසො වා – අනුජානාමි, භික් ඛගව, ඉගමහි අට් ඨහඞ් ග හි 
සමන් නා තං භික් ඛුං භික් ඛුගනොවාදකං සම් මන් නිතු’’න් ති. 

148. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස ්මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

අසම්මකතො නාම ඤත් තිචතුත් ගථන කම් ගමන අසම් මගතො. 

භික්ඛුනිකයො නාම උභගතොසඞ් ගඝ උපසම් පන් නා. 

ඔවකදයයාති අට් ඨහි  රුධම් ගමහි ඔවදති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 
අඤ ්ගඤන ධම් ගමන ඔවදති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. එකගතොඋපසම් පන් නං 
ඔවදති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

149. ගතන සම් මගතන භික් ඛුනා පරිගවණං සම් මජ් ජිත් වා පානීයං 
පරිගභොජනීයං උපට් ඨාගපත් වා ආසනං පඤ ්ඤගපත් වා දුතියං  ගහත් වා 
නිසීදිතබ් බං. භික් ඛුනීහි තත් ථ  න් ත් වා තං භික් ඛුං අභිවාගදත් වා එකමන් තං 
නිසීදිතබ් බං. ගතන භික් ඛුනා පුච් ඡිතබ් බා – ‘‘සමග්  ාත් ථ, භගිනිගයො’’ති? සගච 
‘‘සමග්  ාම් හායයා’’ති භණන් ති, ‘‘වත් තන් ති, භගිනිගයො, අට් ඨ  රුධම් මා’’ති? 
සගච ‘‘වත් තන් තායයා’’ති භණන් ති, ‘‘එගසො, භගිනිගයො, ඔවාගදො’’ති 
නියයාගදතබ් ගබො [නියයාගතතබ් ගබො )ඉතිපි(]. සගච ‘‘න වත් තන් තායයා’’ති 
භණන් ති, ඔසාග තබ් බා. ‘‘වස ්සසතූපසම් පන් නාය භික් ඛුනියා 
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තදහුපසම් පන් නස ්ස භික් ඛුගනො අභිවාදනං පච් චට් ඨානං අඤ් ජලිකම් මං 
සාමීචිකම් මං කාතබ් බං; අයම් පි ධම් ගමො සක් කත් වා  රුකත් වා මාගනත් වා 
පූගජත් වා යාවජීවං අනතික් කමනීගයො. න භික් ඛුනියා අභික් ඛුගක ආවාගස 
වස් සං වසිතබ් බං; අයම් පි ධම් ගමො සක් කත් වා  රුකත් වා මාගනත් වා පූගජත් වා 
යාවජීවං අනතික් කමනීගයො. අන් වද් ධමාසං භික් ඛුනියා භික් ඛුසඞ් ඝගතො ද් ගව 
ධම් මා පච් චාසීසිතබ් බා [පච් චාසිංසිතබ් බා )ඉතිපි(] උගපොසථපුච් ඡකඤ් ච 
ඔවාදුපසඞ් කමනඤ් ච, අයම් පි ධම් ගමො…ගප.… වස් සං වුට් ඨාය භික් ඛුනියා 
උභගතොසඞ් ගඝ තීහි ඨාගනහි පවාග තබ් බං දිට් ගඨන වා සුගතන වා පරිසඞ් කාය 
වා; අයම් පි ධම් ගමො…ගප.…  රුධම් මං අජ් ඣාපන් නාය භික් ඛුනියා 
උභගතොසඞ් ගඝ පක් ඛමානත් තං චරිතබ් බං; අයම් පි ධම් ගමො…ගප.… ද් ගව 
වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛාය සික් ඛමානාය උභගතොසඞ් ගඝ 
උපසම් පදා පරිගයසිතබ් බා; අයම් පි ධම් ගමො…ගප.… න භික් ඛුනියා ගකන චි 
පරියාගයන භික් ඛු අක් ගකොසිතබ් ගබො පරිභාසිතබ් ගබො; අයම් පි ධම් ගමො…ගප.… 
අජ් ජතග් ග  ඔවගටො භික් ඛුනීනං භික් ඛූසු වචනපගථො, අගනොවගටො භික් ඛූනං 
භික් ඛුනීසු වචනපගථො; අයම් පි ධම් ගමො සක් කත් වා  රුකත් වා මාගනත් වා 
පූගජත් වා යාවජීවං අනතික් කමනීගයො’’ති. 

සගච ‘‘සමග්  ාම් හායයා’’ති භණන් තං අඤ් ඤං ධම් මං භණති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. සගච ‘‘වග්  ාම් හායයා’’ති භණන් තං අට් ඨ  රුධම් ගම භණති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ඔවාදං අනියයාගදත් වා අඤ් ඤං ධම් මං භණති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 

150. අධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤී වග්  ං භික් ඛුනිසඞ් ඝං වග්  සඤ් ඤී 
ඔවදති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤී වග්  ං 
භික් ඛුනීසඞ් ඝං ගවමතිගකො ඔවදති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. අධම් මකම් ගම 
අධම් මකම් මසඤ් ඤී වග්  ං භික් ඛුනිසඞ් ඝං සමග්  සඤ් ඤී ඔවදති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

අධම් මකම් ගම ගවමතිගකො වග්  ං භික් ඛුනිසඞ් ඝං වග්  සඤ් ඤී ඔවදති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අධම් මකම් ගම ගවමතිගකො වග්  ං භික් ඛුනිසඞ් ඝං 
ගවමතිගකො ඔවදති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අධම් මකම් ගම ගවමතිගකො වග්  ං 
භික් ඛුනිසඞ් ඝං සමග්  සඤ් ඤී ඔවදති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

අධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤී වග්  ං භික් ඛුනිසඞ් ඝං වග්  සඤ් ඤී 
ඔවදති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. අධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤී වග්  ං 
භික් ඛුනිසඞ් ඝං ගවමතිගකො ඔවදති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. අධම් මකම් ගම 
ධම් මකම් මසඤ් ඤී වග්  ං භික් ඛුනිසඞ් ඝං සමග්  සඤ් ඤී ඔවදති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 
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අධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤී සමග්  ං භික් ඛුනිසඞ් ඝං වග්  සඤ් ඤී 
ඔවදති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤී සමග්  ං 
භික් ඛුනිසඞ් ඝං ගවමතිගකො ඔවදති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. අධම් මකම් ගම 
අධම් මකම් මසඤ් ඤී සමග්  ං භික් ඛුනිසඞ් ඝං සමග්  සඤ් ඤී ඔවදති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

අධම් මකම් ගම ගවමතිගකො සමග්  ං භික් ඛුනිසඞ් ඝං වග්  සඤ් ඤී 
ඔවදති…ගප.… ගවමතිගකො ඔවදති…ගප.… සමග්  සඤ් ඤී ඔවදති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

අධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤී සමග්  ං භික් ඛුනිසඞ් ඝං වග්  සඤ් ඤී 
ඔවදති…ගප.… ගවමතිගකො ඔවදති…ගප.… සමග්  සඤ් ඤී ඔවදති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

151. ධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤී වග්  ං භික් ඛුනිසඞ් ඝං වග්  සඤ් ඤී 
ඔවදති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤී වග්  ං 
භික් ඛුනිසඞ් ඝං ගවමතිගකො ඔවදති…ගප.… සමග්  සඤ් ඤී ඔවදති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 

ධම් මකම් ගම ගවමතිගකො වග්  ං භික් ඛුනිසඞ් ඝං වග්  සඤ් ඤී 
ඔවදති…ගප.… ගවමතිගකො ඔවදති…ගප.… සමග්  සඤ් ඤී ඔවදති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 

ධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤී වග්  ං භික් ඛුනිසඞ් ඝං වග්  සඤ් ඤී 
ඔවදති…ගප.… ගවමතිගකො ඔවදති…ගප.… සමග්  සඤ් ඤී ඔවදති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 

ධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤී සමග්  ං භික් ඛුනිසඞ් ඝං වග්  සඤ් ඤී 
ඔවදති…ගප.… ගවමතිගකො ඔවදති…ගප.… සමග්  සඤ් ඤී ඔවදති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 

ධම් මකම් ගම ගවමතිගකො සමග්  ං භික් ඛුනිසඞ් ඝං වග්  සඤ් ඤී 
ඔවදති…ගප.… ගවමතිගකො ඔවදති…ගප.… සමග්  සඤ් ඤී ඔවදති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 

ධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤී සමග්  ං භික් ඛුනිසඞ් ඝං වග්  සඤ් ඤී 
ඔවදති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤී සමග්  ං 
භික් ඛුනිසඞ් ඝං ගවමතිගකො ඔවදති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ධම් මකම් ගම 
ධම් මකම් මසඤ් ඤී සමග්  ං භික් ඛුනිසඞ් ඝං සමග්  සඤ් ඤී ඔවදති, අනාපත් ති. 
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152. අනාපත් ති උද් ගදසං ගදන් ගතො, පරිපුච් ඡං ගදන් ගතො, ‘‘ඔසාග හි 
අයයා’’ති වුච් චමාගනො, ඔසාග ති, පඤ් හං පුච් ඡති, පඤ ්හං පුට් ගඨො කගථති, 
අඤ ්ඤස ්සත් ථාය භණන් තං භික් ඛුනිගයො සුණන් ති, සික් ඛමානාය, සාමගණරියා, 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

ඔවාදසික් ඛාපදං නිට් ඨතං පඨමං. 

2. අත් ථඞ්  තසික් ඛාපදං 

153. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ගථ ා භික් ඛූ භික් ඛුනිගයො 
ඔවදන් ති පරියාගයන. ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස් මගතො චූළපන් ථකස් ස 
පරියාගයො ගහොති භික් ඛුනිගයො ඔවදිතුං. භික් ඛුනිගයො එවමාහංසු – ‘‘න දානි 
අජ් ජ ඔවාගදො ඉද් ගධො භවිස් සති, තඤ් ගඤව දානි උදානං අගයයො චූළපන් ථගකො 
පුනප් පුනං භණිස් සතී’’ති. අථ ගඛො තා භික් ඛුනිගයො ගයනායස් මා චූළපන් ථගකො 
ගතනුපසඞ් කමිංසු; උපසඞ් කමිත් වා ආයස් මන් තං චූළපන් ථකං අභිවාගදත් වා 
එකමන් තං නිසීදිංසු. එකමන් තං නිසින් නා ගඛො තා භික් ඛුනිගයො ආයස් මා 
චූළපන් ථගකො එතදගවොච – ‘‘සමග්  ාත් ථ, භගිනිගයො’’ති? 
‘‘සමග්  ාම් හායයා’’ති. ‘‘වත් තන් ති, භගිනිගයො, අට් ඨ  රුධම් මා’’ති? 
‘‘වත් තන් තායයා’’ති. ‘‘එගසො, භගිනිගයො, ඔවාගදො’’ති නියයාගදත් වා ඉමං 
උදානං පුනප් පුනං අභාසි – 

[උදා. 37] ‘‘අධිගචතගසො අප් පමජ් ජගතො, මුනිගනො ගමොනපගථසු 
සික් ඛගතො; 
ගසොකා න භවන් ති තාදිගනො, උපසන් තස ්ස සදා සතීමගතො’’ති. 

භික් ඛුනිගයො එවමාහංසු – ‘‘නනු අගවොචම් හා – න දානි අජ් ජ ඔවාගදො 
ඉද් ගධො භවිස් සති, තඤ් ගඤව දානි උදානං අගයයො චූළපන් ථගකො පුනප් පුනං 
භණිස ්සතී’’ති! අස් ගසොසි ගඛො ආයස් මා චූළපන් ථගකො තාසං භික් ඛුනීනං ඉමං 
කථාසල් ලාපං. අථ ගඛො ආයස් මා චූළපන් ථගකො ගවහාසං අබ් භුග්  න් ත් වා 
ආකාගස අන් තලික් ගඛ චඞ් කමතිපි තිට් ඨතිපි නිසීදතිපි ගසයයම් පි කප් ගපති 
ධූමායතිපි පජ් ජලතිපි අන් ත ධායතිපි, තඤ් ගචව [තඤ් ගඤව )ඉතිපි(] උදානං 
භණති අඤ් ඤඤ් ච බහුං බුද් ධවචනං. භික් ඛුනිගයො එවමාහංසු – ‘‘අච් ඡරියං වත 
ගභො, අබ් භුතං වත ගභො, න වත ගනො ඉගතො පුබ් ගබ ඔවාගදො එවං ඉද් ගධො 
භූතපුබ් ගබො යථා අයයස් ස චූළපන් ථකස් සා’’ති. අථ ගඛො ආයස් මා චූළපන් ථගකො 
තා භික් ඛුනිගයො යාව සමන් ධකා ා ඔවදිත් වා උගයයොගජසි –  ච් ඡථ 
භගිනිගයොති. 

අථ ගඛො තා භික් ඛුනිගයො න  ද් වාග  ථකිගත බහින ග  වසිත් වා 
කාලස ්ගසව න  ං පවිසන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
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‘‘අබ්රහ් මචාරිනිගයො ඉමා භික් ඛුනිගයො; ආ ාගම භික් ඛූහි සද් ධිං වසිත් වා ඉදානි 
න  ං පවිසන් තී’’ති. අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ ගතසං මනුස් සානං 
උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. ගය ගත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
ආයස ්මා චූළපන් ථගකො අත් ථඞ්  ගත සූරිගය භික් ඛුනිගයො 
ඔවදිස ්සතී’’ති…ගප.… ‘‘සච් චං කි  ත් වං, චූළපන් ථක, අත් ථඞ්  ගත සූරිගය 
භික් ඛුනිගයො ඔවදසී’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… 
කථඤ ්හි නාම ත් වං, චූළපන් ථක, අත් ථඞ්  ගත සූරිගය භික් ඛුනිගයො ඔවදිස් සසි! 
ගනතං, චූළපන් ථක, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, 
භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

154. ‘‘සම් මගතොපි ගච භික් ඛු අත් ථඞ්  ගත සූරිගය භික් ඛුනිගයො ඔවගදයය, 

පාචිත් තිය’’න් ති. 

155. සම්මකතො නාම ඤත් තිචතුත් ගථන කම් ගමන සම් මගතො. 

අත්ථඞ් කතසූරිකයති ඔග්  ගත සූරිගය. 

භික්ඛුනී නාම උභගතොසඞ් ගඝ උපසම් පන් නා. 

ඔවකදයයාති අට් ඨහි වා  රුධම් ගමහි අඤ ්ගඤන වා ධම් ගමන ඔවදති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

156. අත් ථඞ්  ගත අත් ථඞ්  තසඤ් ඤී ඔවදති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 
අත් ථඞ්  ගත ගවමතිගකො ඔවදති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. අත් ථඞ්  ගත 
අනත් ථඞ්  තසඤ් ඤී ඔවදති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

එකගතොඋපසම් පන් නාය ඔවදති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනත් ථඞ්  ගත 
අත් ථඞ්  තසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනත් ථඞ්  ගත ගවමතිගකො, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අනත් ථඞ්  ගත අනත් ථඞ්  තසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

157. අනාපත් ති උද් ගදසං ගදන් ගතො, පරිපුච් ඡං ගදන් ගතො, ‘‘ඔසාග හි 
අයයා’’ති වුච් චමාගනො, ඔසාග ති, පඤ් හං පුච් ඡති, පඤ ්හං පුට් ගඨො කගථති, 
අඤ ්ඤස ්සත් ථාය භණන් තං භික් ඛුනිගයො සුණන් ති, සික් ඛමානාය සාමගණරියා, 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

අත් ථඞ්  තසික් ඛාපදං නිට් ඨතං දුතියං. 
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3. භික් ඛුනුපස ්සයසික් ඛාපදං 

158. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සක් ගකසු විහ ති කපිලවත් ථුස ්මිං 
නිගරොධා ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ භික් ඛුනුපස් සයං 
උපසඞ් කමිත් වා ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො ඔවදන් ති. භික් ඛුනිගයො ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛුනිගයො එතදගවොචං – ‘‘එථාගයය, ඔවාදං  මිස් සාමා’’ති. ‘‘යම් පි [යං හි 
)ක.(] මයං, අගයය,  ච් ගඡයයාම ඔවාදස් ස කා ණා, අයයා ඡබ් බග් ගියා ඉගධව 
ආ න් ත් වා අම් ගහ ඔවදන් තී’’ති. භික් ඛුනිගයො උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ භික් ඛුනුපස් සයං 
උපසඞ් කමිත් වා භික් ඛුනිගයො ඔවදිස ්සන් තී’’ති [ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො ඔවාදං 
න  ච් ඡිස් සන් තීති )සී.(]! අථ ගඛො තා භික් ඛුනිගයො භික් ඛූනං එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ භික් ඛුනුපස් සයං 
උපසඞ් කමිත් වා භික් ඛුනිගයො ඔවදිස ්සන් තී’’ති…ගප.… ‘‘සච් චං කි  තුම් ගහ, 
භික් ඛගව, භික් ඛුනුපස් සයං උපසඞ් කමිත් වා භික් ඛුනිගයො ඔවදථා’’ති? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, 
භික් ඛුනුපස ්සයං උපසඞ් කමිත් වා භික් ඛුනිගයො ඔවදිස් සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිගසයයාථ – 

‘‘ගයො පන භික් ඛු භික් ඛුනුපස් සයං උපසඞ් කමිත් වා භික් ඛුනිගයො ඔවගදයය, 

පාචිත් තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ ්ඤත් තං ගහොති. 

159. ගතන ගඛො පන සමගයන මහාපජාපති ග ොතමී ගිලානා ගහොති. ගථ ා 
භික් ඛූ ගයන මහාපජාපති ග ොතමී ගතනුපසඞ් කමිංසු; උපසඞ් කමිත් වා 
මහාපජාපතිං ග ොතමිං එතදගවොචං – ‘‘කච් චි ගත, ග ොතමි, ඛමනීයං කච් චි 
යාපනීය’’න් ති? ‘‘න ගම, අයයා, ඛමනීයං න යාපනීයං’’. ‘‘ඉඞ් ඝයයා, ධම් මං 
ගදගසථා’’ති. ‘‘න, භගිනි, කප් පති භික් ඛුනුපස් සයං උපසඞ් කමිත් වා 
භික් ඛුනිගයො ධම් මං ගදගසතු’’න් ති කුක් කුච් චායන් තා න ගදගසසුං. අථ ගඛො 
භ වා පුබ් බණ් හසමයං නිවාගසත් වා පත් තචීව මාදාය ගයන මහාපජාපති 
ග ොතමී ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා පඤ් ඤත් ගත ආසගන නිසීදි. නිසජ් ජ 
ගඛො භ වා මහාපජාපතිං ග ොතමිං එතදගවොච – ‘‘කච් චි ගත, ග ොතමි, ඛමනීයං 
කච් චි යාපනීය’’න් ති? ‘‘පුබ් ගබ ගම, භන් ගත, ගථ ා භික් ඛූ ආ න් ත් වා ධම් මං 
ගදගසන් ති. ගතන ගම ඵාසු ගහොති. ඉදානි පන – ‘‘භ වතා පටික් ඛිත් ත’’න් ති, 
කුක් කුච් චායන් තා න ගදගසන් ති. ගතන ගම න ඵාසු ගහොතී’’ති. අථ ගඛො භ වා 
මහාපජාපතිං ග ොතමිං ධම් මියා කථාය සන් දස් ගසත් වා සමාදගපත් වා 
සමුත් ගතගජත් වා සම් පහංගසත් වා උට් ඨායාසනා පක් කාමි. අථ ගඛො භ වා 
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එතස ්මිං නිදාගන එතස් මිං පක ගණ ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, භික් ඛුනුපස ්සයං උපසඞ් කමිත් වා ගිලානං භික් ඛුනිං 
ඔවදිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

160. ‘‘ගයො පන භික් ඛු භික් ඛුනුපස් සයං උපසඞ් කමිත් වා භික් ඛුනිගයො ඔවගදයය, 

අඤ ්ඤත්ර සමයා, පාචිත් තියං. තත් ථායං සමගයො. ගිලානා ගහොති භික් ඛුනී – අයං 

තත් ථ සමගයො’’ති. 

161. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

භික්ඛුනුපස්සකයො නාම යත් ථ භික් ඛුනිගයො එක ත් තම් පි වසන් ති. 

උපසඞ්ෙමිත්වාති තත් ථ  න් ත් වා. 

භික්ඛුනී නාම උභගතොසඞ් ගඝ උපසම් පන් නා. 

ඔවකදයයාති අට් ඨහි  රුධම් ගමහි ඔවදති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

අඤ්ඤත්රසමයාති ඨගපත් වා සමයං. 

ගිොනා නාම භික් ඛුනී න සක් ගකොති ඔවාදාය වා සංවාසාය වා  න් තුං. 

162. උපසම් පන් නාය උපසම් පන් නසඤ් ඤී භික් ඛුනුපස ්සයං 
උපසඞ් කමිත් වා අඤ් ඤත්ර සමයා ඔවදති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
උපසම් පන් නාය ගවමතිගකො භික් ඛුනුපස ්සයං උපසඞ් කමිත් වා අඤ් ඤත්ර සමයා 
ඔවදති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. උපසම් පන් නාය අනුපසම් පන් නසඤ ්ඤී 
භික් ඛුනුපස ්සයං උපසඞ් කමිත් වා අඤ් ඤත්ර සමයා ඔවදති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

අඤ ්ගඤන ධම් ගමන ඔවදති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. එකගතොඋපසම් පන් නාය 
ඔවදති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නාය උපසම් පන් නසඤ් ඤී, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නාය ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනුපසම් පන් නාය අනුපසම් පන් නසඤ ්ඤී, අනාපත් ති. 

163. අනාපත් ති සමගය, උද් ගදසං ගදන් ගතො, පරිපුච් ඡං ගදන් ගතො, 
‘‘ඔසාග හි අයයා’’ති වුච් චමාගනො ඔසාග ති, පඤ ්හං පුච් ඡති, පඤ් හං පුට් ගඨො 
කගථති, අඤ ්ඤස ්සත් ථාය භණන් තං භික් ඛුනිගයො සුණන් ති, සික් ඛමානාය 
සාමගණරියා, උම් මත් තකස් ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 
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භික් ඛුනුපස ්සයසික් ඛාපදං නිට් ඨතං තතියං. 

4. ආමිසසික් ඛාපදං 

164. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ගථ ා භික් ඛූ භික් ඛුනිගයො 
ඔවදන් තා ලාභිගනො ගහොන් ති 
චීව පිණ් ඩපාතගසනාසනගිලානප් පච් චයගභසජ් ජපරික් ඛා ානං. ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛූ එවං වදන් ති – ‘‘න බහුකතා ගථ ා භික් ඛූ භික් ඛුනිගයො ඔවදිතුං; 
ආමිසගහතු ගථ ා භික් ඛූ භික් ඛුනිගයො ඔවදන් තී’’ති. ගය ගත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ එවං වක් ඛන් ති – ‘න බහුකතා ගථ ා භික් ඛූ භික් ඛුනිගයො 
ඔවදිතුං; ආමිසගහතු ගථ ා භික් ඛූ භික් ඛුනිගයො ඔවදන් තී’’’ති…ගප.… ‘‘සච් චං 
කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, එවං වගදථ – ‘න බහුකතා ගථ ා භික් ඛූ භික් ඛුනිගයො 
ඔවදිතුං; ආමිසගහතු ගථ ා භික් ඛූ භික් ඛුනිගයො ඔවදන් තී’’’ති? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, 
එවං වක් ඛථ – න බහුකතා ගථ ා භික් ඛූ භික් ඛුනිගයො ඔවදිතුං; ආමිසගහතු 
ගථ ා භික් ඛූ භික් ඛුනිගයො ඔවදන් තීති! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

165. ‘‘ගයො පන භික් ඛු එවං වගදයය – ‘ආමිසගහතු ගථ ා භික් ඛූ භික් ඛුනිගයො 

ඔවන් දතී’ති, පාචිත් තිය’’න් ති. 

166. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

ආමිසකහතූති චීව ගහතු පිණ් ඩපාතගහතු ගසනාසනගහතු 
ගිලානප් පච් චයගභසජ් ජපරික් ඛා ගහතු සක් කා ගහතු  රුකා ගහතු 
මානනගහතු වන් දනගහතු පූජනගහතු. 

එවං වකදයයාති උපසම් පන් නං සඞ් ගඝන සම් මතං භික් ඛුගනොවාදකං 
අවණ් ණං කත් තුකාගමො අයසං කත් තුකාගමො මඞ් කුකත් තුකාගමො එවං වගදති – 
‘‘චීව ගහතු පිණ් ඩපාතගහතු ගසනාසනගහතු 
ගිලානප් පච් චයගභසජ් ජපරික් ඛා ගහතු සක් කා ගහතු  රුකා ගහතු 
මානනගහතු වන් දනගහතු පූජනගහතු ඔවදතී’’ති භණති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

167. ධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤී එවං වගදති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
ධම් මකම් ගම ගවමතිගකො එවං වගදති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. ධම් මකම් ගම 
අධම් මකම් මසඤ් ඤී එවං වගදති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
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උපසම් පන් නං සඞ් ගඝන අසම් මතං භික් ඛුගනොවාදකං අවණ් ණං 
කත් තුකාගමො අයසං කත් තුකාගමො මඞ් කුකත් තුකාගමො එවං වගදති – 
‘‘චීව ගහතු…ගප.… පූජනගහතු ඔවදතී’’ති භණති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනුපසම් පන් නං සඞ් ගඝන සම් මතං වා අසම් මතං වා භික් ඛුගනොවාදකං 
අවණ් ණං කත් තුකාගමො අයසං කත් තුකාගමො මඞ් කුකත් තුකාගමො එවං වගදති – 
‘‘චීව ගහතු පිණ් ඩපාතගහතු ගසනාසනගහතු 
ගිලානප් පච් චයගභසජ් ජපරික් ඛා ගහතු සක් කා ගහතු  රුකා ගහතු 
මානනගහතු වන් දනගහතු පූජනගහතු ඔවදතී’’ති භණති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම 
ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤී, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 

168. අනාපත් ති පකතියා චීව ගහතු පිණ් ඩපාතගහතු ගසනාසනගහතු 
ගිලානප් පච් චයගභසජ් ජපරික් ඛා ගහතු සක් කා ගහතු  රුකා ගහතු 
මානනගහතු වන් දනගහතු පූජනගහතු ඔවදන් තං භණති, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

ආමිසසික් ඛාපදං නිට් ඨතං චතුත් ථං. 

5. චීව දානසික් ඛාපදං 

169. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤතග ො භික් ඛු 
සාවත් ථියං අඤ් ඤතරිස් සා විසිඛාය පිණ් ඩාය ච ති. අඤ් ඤත ාපි භික් ඛුනී 
තස් සා විසිඛාය පිණ් ඩාය ච ති. අථ ගඛො ගසො භික් ඛු තං භික් ඛුනිං එතදගවොච – 
‘‘ ච් ඡ, භගිනි, අමුකස ්මිං ඔකාගස භික් ඛා දියයතී’’ති. සාපි ගඛො එවමාහ – 
‘‘ ච් ඡායය, අමුකස ්මිං ඔකාගස භික් ඛා දියයතී’’ති. ගත අභිණ් හදස ්සගනන 
සන් දිට් ඨා අගහසුං. ගතන ගඛො පන සමගයන සඞ් ඝස ්ස චීව ං භාජීයති. අථ ගඛො 
සා භික් ඛුනී ඔවාදං  න් ත් වා ගයන ගසො භික් ඛු ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා 
තං භික් ඛුං අභිවාගදත් වා එකමන් තං අට් ඨාසි. එකමන් තං ඨතං ගඛො තං භික් ඛුනිං 
ගසො භික් ඛු එතදගවොච – ‘‘අයං ගම, භගිනි, චීව පටිවීගසො [පටිවිංගසො )සී.(, 
පටිවිගසො )ඉතිපි(]; සාදියිස් සසී’’ති? ‘‘ආමායය, දුබ් බලචීව ාම් හී’’ති. 

අථ ගඛො ගසො භික් ඛු තස් සා භික් ඛුනියා චීව ං අදාසි. ගසොපි ගඛො භික් ඛු 
දුබ් බලචීවග ො ගහොති. භික් ඛූ තං භික් ඛුං එතදගවොචං – ‘‘කග ොහි දානි ගත, 
ආවුගසො, චීව ’’න් ති. අථ ගඛො ගසො භික් ඛු භික් ඛූනං එතමත් ථං ආග ොගචසි. ගය 
ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛු භික් ඛුනියා චීව ං දස් සතී’’ති…ගප.… ‘‘සච් චං කි  ත් වං, 
භික් ඛු, භික් ඛුනියා චීව ං අදාසී’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. ‘‘ඤාතිකා ගත, භික් ඛු, 
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අඤ ්ඤාතිකා’’ති? ‘‘අඤ ්ඤාතිකා, භ වා’’ති. ‘‘අඤ ්ඤාතගකො, ගමොඝපුරිස, 
අඤ ්ඤාතිකාය න ජානාති පතිරූපං වා අප් පතිරූපං වා සන් තං වා අසන් තං වා. 
කථඤ ්හි නාම ත් වං, ගමොඝපුරිස, අඤ ්ඤාතිකාය භික් ඛුනියා චීව ං දස් සසි! 
ගනතං, ගමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, 
භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘ගයො පන භික් ඛු අඤ් ඤාතිකාය භික් ඛුනියා චීව ං දගදයය, පාචිත් තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

170. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛූ කුක් කුච් චායන් තා භික් ඛුනීනං 
පාරිවත් තකං [පාරිවට් ටකං )ඉතිපි(] චීව ං න ගදන් ති. භික් ඛුනිගයො 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම අයයා අම් හාකං 
පාරිවත් තකං චීව ං න දස් සන් තී’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ තාසං භික් ඛුනීනං 
උජ් ඣායන් තීනං ඛියයන් තීනං විපාගචන් තීනං. අථ ගඛො ගත භික් ඛූ භ වගතො 
එතමත් ථං ආග ොගචසුං. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස් මිං පක ගණ 
ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, පඤ ්චන් නං 
පාරිවත් තකං දාතුං. භික් ඛුස ්ස, භික් ඛුනියා, සික් ඛමානාය, සාමගණ ස් ස, 
සාමගණරියා – අනුජානාමි, භික් ඛගව, ඉගමසං පඤ් චන් නං පාරිවත් තකං දාතුං. 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

171. ‘‘ගයො පන භික් ඛු අඤ් ඤාතිකාය භික් ඛුනියා චීව ං දගදයය, අඤ් ඤත්ර 

පාරිවත් තකා, පාචිත් තිය’’න් ති. 

172. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

අඤ්ඤාතිො නාම මාතිගතො වා පිතිගතො වා යාව සත් තමා පිතාමහයු ා 
අසම් බද් ධා. 

භික්ඛුනී නාම උභගතොසඞ් ගඝ උපසම් පන් නා. 

චීවරං නාම ඡන් නං චීව ානං අඤ් ඤත ං චීව ං විකප් පනුප ං පච් ඡිමං 
[විකප් පනුප පච් ඡිමං )සී.(]. 

අඤ්ඤත්ර පාරිවත්තොති ඨගපත් වා පාරිවත් තකං ගදති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

173. අඤ ්ඤාතිකාය අඤ් ඤාතිකසඤ් ඤී චීව ං ගදති, අඤ ්ඤත්ර 
පාරිවත් තකා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අඤ් ඤාතිකාය ගවමතිගකො චීව ං ගදති, 
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අඤ ්ඤත්ර පාරිවත් තකා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. අඤ් ඤාතිකාය ඤාතිකසඤ් ඤී 
චීව ං ගදති, අඤ ්ඤත්ර පාරිවත් තකා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

එකගතො උපසම් පන් නාය චීව ං ගදති, අඤ ්ඤත්ර පාරිවත් තකා, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. ඤාතිකාය අඤ් ඤාතිකසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස් ස. ඤාතිකාය 
ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ඤාතිකාය ඤාතිකසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

174. අනාපත් ති ඤාතිකාය, පාරිවත් තකං පරිත් ගතන වා විපුලං, විපුගලන 
වා පරිත් තං, භික් ඛුනී විස් සාසං  ණ් හාති, තාවකාලිකං  ණ් හාති, චීව ං 
ඨගපත් වා අඤ් ඤං පරික් ඛා ං ගදති, සික් ඛමානාය, සාමගණරියා, 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

චීව දානසික් ඛාපදං නිට් ඨතං පඤ් චමං. 

6. චීව සිබ් බනසික් ඛාපදං 

175. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස ්මා උදායී පට් ගටො 
[පට් ගඨො )සී. සයා.(] ගහොති චීව කම් මං කාතුං. අඤ් ඤත ා භික් ඛුනී 
ගයනායස් මා උදායී ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා ආයස් මන් තං උදායිං 
එතදගවොච – ‘‘සාධු ගම, භන් ගත, අගයයො චීව ං සිබ් බතූ’’ති. අථ ගඛො ආයස් මා 
උදායී තස් සා භික් ඛුනියා චීව ං සිබ් බිත් වා සු ත් තං සුපරිකම් මකතං කත් වා 
මජ් ගඣ පටිභානචිත් තං වුට් ඨාගපත් වා සංහරිත් වා නික් ඛිපි. අථ ගඛො සා භික් ඛුනී 
ගයනායස් මා උදායී ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා ආයස් මන් තං උදායිං 
එතදගවොච – ‘‘කහං තං, භන් ගත, චීව ’’න් ති? ‘‘හන් ද, භගිනි, ඉමං චීව ං 
යථාසංහටං හරිත් වා නික් ඛිපිත් වා යදා භික් ඛුනිසඞ් ගඝො ඔවාදං ආ ච් ඡති තදා 
ඉමං චීව ං පාරුපිත් වා භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස පිට් ඨගතො පිට් ඨගතො ආ ච් ඡා’’ති. අථ 
ගඛො සා භික් ඛුනී තං චීව ං යථාසංහටං හරිත් වා නික් ඛිපිත් වා යදා 
භික් ඛුනිසඞ් ගඝො ඔවාදං ආ ච් ඡති තදා තං චීව ං පාරුපිත් වා භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස 
පිට් ඨගතො පිට් ඨගතො ආ ච් ඡති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘යාව ඡින් නිකා ඉමා භික් ඛුනිගයො ධුත් තිකා අහිරිකාගයො, යත්ර හි නාම චීවග  
පටිභානචිත් තං වුට් ඨාගපස් සන් තී’’ති! 

භික් ඛුනිගයො එවමාහංසු – ‘‘කස ්සිදං කම් ම’’න් ති? ‘‘අයයස් ස 
උදායිස් සා’’ති. ‘‘ගයපි ගත ඡින් නකා ධුත් තකා අහිරිකා ගතසම් පි එවරූපං න 
ගසොගභයය, කිං පන අයයස් ස උදායිස් සා’’ති! අථ ගඛො තා භික් ඛුනිගයො භික් ඛූනං 
එතමත් ථං ආග ොගචසුං. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම ආයස් මා උදායී භික් ඛුනියා චීව ං 
සිබ් බිස ්සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි  ත් වං, උදායි, භික් ඛුනියා චීව ං සිබ් බසී’’ති? 
‘‘සච් චං, භ වා’’ති. ‘‘ඤාතිකා ගත, උදායි, අඤ ්ඤාතිකා’’ති? ‘‘අඤ ්ඤාතිකා, 
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භ වා’’ති. ‘‘අඤ ්ඤාතගකො, ගමොඝපුරිස, අඤ් ඤාතිකාය න ජානාති පතිරූපං වා 
අප් පතිරූපං වා පාසාදිකං වා අපාසාදිකං වා. කථඤ් හි නාම ත් වං, ගමොඝපුරිස, 
අඤ ්ඤාතිකාය භික් ඛුනියා චීව ං සිබ් බිස් සසි! ගනතං, ගමොඝපුරිස, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිගසයයාථ – 

176. ‘‘ගයො පන භික් ඛු අඤ් ඤාතිකාය භික් ඛුනියා චීව ං සිබ් ගබයය වා 

සිබ් බාගපයය වා, පාචිත් තිය’’න් ති. 

177. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

අඤ්ඤාතිො නාම මාතිගතො වා පිතිගතො වා යාව සත් තමා පිතාමහයු ා 
අසම් බද් ධා. 

භික්ඛුනී නාම උභගතොසඞ් ගඝ උපසම් පන් නා. 

චීවරං නාම ඡන් නං චීව ානං අඤ් ඤත ං චීව ං. 

සිබ්කබයයාති සයං සිබ් බති ආ ාපගථ ආ ාපගථ ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

සිබ්බාකපයයාති අඤ් ඤං ආණාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. සකිං 
ආණත් ගතො බහුකම් පි සිබ් බති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

178. අඤ ්ඤාතිකාය අඤ ්ඤාතිකසඤ් ඤී චීව ං සිබ් බති වා සිබ් බාගපති වා, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අඤ් ඤාතිකාය ගවමතිගකො චීව ං සිබ් බති වා 
සිබ් බාගපති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. අඤ් ඤාතිකාය ඤාතිකසඤ් ඤී චීව ං 
සිබ් බති වා සිබ් බාගපති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

එකගතොඋපසම් පන් නාය චීව ං සිබ් බති වා සිබ් බාගපති වා, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. ඤාතිකාය අඤ් ඤාතිකසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස් ස. ඤාතිකාය 
ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ඤාතිකාය ඤාතිකසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

179. අනාපත් ති ඤාතිකාය, චීව ං ඨගපත් වා අඤ් ඤං පරික් ඛා ං සිබ් බති වා 
සිබ් බාගපති වා, සික් ඛමානාය, සාමගණරියා, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

චීව සිබ් බනසික් ඛාපදං නිට් ඨතං ඡට් ඨං. 
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7. සංවිධානසික් ඛාපදං 

180. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
භික් ඛුනීහි සද් ධිං සංවිධාය එකද් ධානමග්  ං පටිපජ් ජන් ති. මනුස් සා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘යගථව මයං සපජාපතිකා ආහිණ් ඩාම, 
එවගමවිගම සමණා සකයපුත් තියා භික් ඛුනීහි සද් ධිං සංවිධාය ආහිණ් ඩන් තී’’ති! 
අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ ගතසං මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං 
විපාගචන් තානං. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ භික් ඛුනීහි සද් ධිං සංවිධාය 
එකද් ධානමග්  ං පටිපජ් ජිස් සන් තී’’ති…ගප.… ‘‘සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, 
භික් ඛුනීහි සද් ධිං සංවිධාය එකද් ධානමග්  ං පටිපජ් ජථා’’ති? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, 
භික් ඛුනීහි සද් ධිං සංවිධාය එකද් ධානමග්  ං පටිපජ් ජිස් සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිගසයයාථ. 

‘‘ගයො පන භික් ඛු භික් ඛුනියා සද් ධිං සංවිධාය එකද් ධානමග්  ං පටිපජ් ගජයය, 

අන් තමගසො  ාමන් ත ම් පි, පාචිත් තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

181. ගතන ගඛො පන සමගයන සම් බහුලා භික් ඛූ ච භික් ඛුනිගයො ච සාගකතා 
සාවත් ථිං අද් ධානමග්  ප් පටිපන් නා ගහොන් ති. අථ ගඛො තා භික් ඛුනිගයො ගත 
භික් ඛූ එතදගවොචං – ‘‘මයම් පි අගයයහි සද් ධිං  මිස් සාමා’’ති. ‘‘න, භගිනී, 
කප් පති භික් ඛුනියා සද් ධිං සංවිධාය එකද් ධානමග්  ං පටිපජ් ජිතුං. තුම් ගහ වා 
පඨමං  ච් ඡථ මයං වා  මිස් සාමා’’ති. ‘‘අයයා, භන් ගත, අග්  පුරිසා. අයයාව 
පඨමං  ච් ඡන් තූ’’ති. අථ ගඛො තාසං භික් ඛුනීනං පච් ඡා  ච් ඡන් තීනං 
අන් ත ාමග් ග  ගචො ා අච් ඡින් දිංසු ච දූගසසුඤ ්ච. අථ ගඛො තා භික් ඛුනිගයො 
සාවත් ථිං  න් ත් වා භික් ඛුනීනං එතමත් ථං ආග ොගචසුං. භික් ඛුනිගයො භික් ඛූනං 
එතමත් ථං ආග ොගචසුං. භික් ඛූ භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං. අථ ගඛො 
භ වා එතස ්මිං නිදාගන එතස් මිං පක ගණ ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ 
ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, සත් ථ මනීගය මග් ග  
සාසඞ් කසම් මගත සප් පටිභගය භික් ඛුනියා සද් ධිං සංවිධාය එකද් ධානමග්  ං 
පටිපජ් ජිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

182. ‘‘ගයො පන භික් ඛු භික් ඛුනියා සද් ධිං සංවිධාය එකද් ධානමග්  ං 

පටිපජ් ගජයය, අන් තමගසො  ාමන් ත ම් පි, අඤ් ඤත්ර සමයා, පාචිත් තියං. 
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තත් ථායං සමගයො . සත් ථ මනීගයො ගහොති මග් ග ො සාසඞ් කසම් මගතො 

සප් පටිභගයො – අයං තත් ථ සමගයො’’ති. 

183. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

භික්ඛුනී නාම උභගතොසඞ් ගඝ උපසම් පන් නා. 

සද්ධින් ති එකගතො. 

සංවිධායාති – ‘‘ ච් ඡාම, භගිනි,  ච් ඡාමායය;  ච් ඡාමායය,  ච් ඡාම, භගිනි; 
අජ් ජ වා හිගයයො වා පග  වා  ච් ඡාමා’’ති සංවිදහති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. 

අන්තමකසො  ාමන්තරම්පීති කුක් කුටසම් පාගත  ාගම,  ාමන් තග  
 ාමන් තග  ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. අ ාමගක අ ඤ් ගඤ, අද් ධගයොජගන 
අද් ධගයොජගන ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

අඤ්ඤත්රසමයාති ඨගපත් වා සමයං. 

සත්ථ මනීකයො නාම මග් ග ො න සක් කා ගහොති විනා සත් ගථන  න් තුං. 

සාසඞ්ෙං නාම තස් මිං මග් ග  [යස් මිං මග් ග  )?)] ගචො ානං 
නිවිට් ගඨොකාගසො දිස් සති, භුත් ගතොකාගසො දිස් සති, ඨගතොකාගසො දිස් සති, 
නිසින් ගනොකාගසො දිස් සති, නිපන් ගනොකාගසො දිස ්සති. 

සප්පටිභයං නාම තස් මිං මග් ග  ගචොග හි මනුස ්සා හතා දිස් සන් ති, විලුත් තා 
දිස ්සන් ති, ආගකොටිතා දිස් සන් ති, සප් පටිභයං  න් ත් වා අප් පටිභයං දස් ගසත් වා 
උගයයොගජතබ් බා – ‘‘ ච් ඡථ භගිනිගයො’’ති. 

184. සංවිදහිගත සංවිදහිතසඤ් ඤී එකද් ධානමග්  ං පටිපජ් ජති, අන් තමගසො 
 ාමන් ත ම් පි, අඤ ්ඤත්ර සමයා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. සංවිදහිගත ගවමතිගකො 
එකද් ධානමග්  ං පටිපජ් ජති, අන් තමගසො  ාමන් ත ම් පි, අඤ් ඤත්ර සමයා, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. සංවිදහිගත, අසංවිදහිතසඤ් ඤී එකද් ධානමග්  ං 
පටිපජ් ජති, අන් තමගසො  ාමන් ත ම් පි, අඤ් ඤත්ර සමයා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

භික් ඛු සංවිදහති භික් ඛුනී න සංවිදහති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අසංවිදහිගත 
සංවිදහිතසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අසංවිදහිගත ගවමතිගකො, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අසංවිදහිගත අසංවිදහිතසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 
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185. අනාපත් ති සමගය, අසංවිදහිත් වා  ච් ඡති, භික් ඛුනී සංවිදහති, භික් ඛු න 
සංවිදහති, විසඞ් ගකගතන  ච් ඡන් ති, ආපදාසු, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

සංවිධානසික් ඛාපදං නිට් ඨතං සත් තමං. 

8. නාවාභිරුහනසික් ඛාපදං 

186. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
භික් ඛුනීහි සද් ධිං සංවිධාය එකං නාවං [එකනාවං )සයා.(] අභිරුහන් ති. මනුස් සා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘යගථව මයං සපජාපතිකා නාවාය 
[එකනාවාය )සයා.(] කීළාම, එවගමවිගම සමණා සකයපුත් තියා භික් ඛුනීහි 
සද් ධිං සංවිධාය නාවාය කීළන් තී’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ ගතසං මනුස් සානං 
උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. ගය ගත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ භික් ඛුනීහි සද් ධිං සංවිධාය එකං නාවං 
අභිරුහිස් සන් තී’’ති…ගප.… ‘‘සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, භික් ඛුනීහි සද් ධිං 
සංවිධාය එකං නාවං අභිරුහථා’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, භික් ඛුනීහි සද් ධිං සංවිධාය 
එකං නාවං අභිරුහිස් සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘ගයො පන භික් ඛු භික් ඛුනියා සද් ධිං සංවිධාය එකං නාවං [එකනාවං )සයා.(] 

අභිරුගහයය, උද් ධං ාමිනිං වා අගධො ාමිනිං වා, පාචිත් තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

187. ගතන ගඛො පන සමගයන සම් බහුලා භික් ඛූ ච භික් ඛුනිගයො ච සාගකතා 
සාවත් ථිං අද් ධානමග්  ප් පටිපන් නා ගහොන් ති. අන් ත ාමග් ග  නදී තරිතබ් බා 
[උත් තරිතබ් බා )සයා.(] ගහොති. අථ ගඛො තා භික් ඛුනිගයො ගත භික් ඛූ එතදගවොචං 
– ‘‘මයම් පි අගයයහි සද් ධිං උත් තරිස ්සාමා’’ති. ‘‘න, භගිනී, කප් පති භික් ඛුනියා 
සද් ධිං සංවිධාය එකං නාවං අභිරුහිතුං; තුම් ගහ වා පඨමං උත් ත ථ මයං වා 
උත් තරිස ්සාමා’’ති. ‘‘අයයා, භන් ගත, අග්  පුරිසා. අයයාව පඨමං 
උත් ත න් තූ’’ති. අථ ගඛො තාසං භික් ඛුනීනං පච් ඡා උත් ත න් තීනං ගචො ා 
අච් ඡින් දිංසු ච දූගසසුඤ් ච. අථ ගඛො තා භික් ඛුනිගයො සාවත් ථිං  න් ත් වා 
භික් ඛුනීනං එතමත් ථං ආග ොගචසුං. භික් ඛුනිගයො භික් ඛූනං එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං. භික් ඛූ භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං. අථ ගඛො භ වා එතස ්මිං 
නිදාගන එතස් මිං පක ගණ ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – 
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‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, තිරියං ත ණාය භික් ඛුනියා සද් ධිං සංවිධාය එකං නාවං 
අභිරුහිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

188. ‘‘ගයො පන භික් ඛු භික් ඛුනියා සද් ධිං සංවිධාය එකං නාවං අභිරුගහයය 

උද් ධං ාමිනිං වා අගධො ාමිනිං වා, අඤ ්ඤත්ර තිරියං ත ණාය, පාචිත් තිය’’න් ති. 

189. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

භික්ඛුනී නාම උභගතොසඞ් ගඝ උපසම් පන් නා. 

සද්ධින් ති එකගතො. 

සංවිධායාති ‘‘අභිරුහාම, භගිනි, අභිරුහාමායය; අභිරුහාමායය, අභිරුහාම, 
භගිනි; අජ් ජ වා හිගයයො වා පග  වා අභිරුහාමා’’ති සංවිදහති ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 

භික් ඛුනියා අභිරුළ් ගහ භික් ඛු අභිරුහති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. භික් ඛුම් හි 
අභිරුළ ්ගහ භික් ඛුනී අභිරුහති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. උගභො වා අභිරුහන් ති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

උද්ධං ාමිනින් ති උජ් ජවනිකාය. 

අකධො ාමිනින් ති ඔජවනිකාය. 

අඤ්ඤත්රතිරියංතරණායාති ඨගපත් වා තිරියං ත ණං. 

කුක් කුටසම් පාගත  ාගම,  ාමන් තග   ාමන් තග  ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 
අ ාමගක අ ඤ් ගඤ, අඩ් ඪගයොජගන අඩ් ඪගයොජගන ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

190. සංවිදහිගත සංවිදහිතසඤ් ඤී එකං නාවං අභිරුහති උද් ධං ාමිනිං වා 
අගධො ාමිනිං වා, අඤ් ඤත්ර තිරියං ත ණාය, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. සංවිදහිගත 
ගවමතිගකො එකං නාවං අභිරුහති උද් ධං ාමිනිං වා අගධො ාමිනිං වා, අඤ ්ඤත්ර 
තිරියං ත ණාය, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. සංවිදහිගත අසංවිදහිතසඤ් ඤී එකං 
නාවං අභිරුහති උද් ධං ාමිනිං වා අගධො ාමිනිං වා, අඤ ්ඤත්ර තිරියං ත ණාය, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

භික් ඛු සංවිදහති, භික් ඛුනී න සංවිදහති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අසංවිදහිගත 
සංවිදහිතසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අසංවිදහිගත ගවමතිගකො, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අසංවිදහිගත, අසංවිදහිතසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 
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191. අනාපත් ති තිරියං ත ණාය, අසංවිදහිත් වා අභිරුහන් ති, භික් ඛුනී 
සංවිදහති, භික් ඛු න සංවිදහති, විසඞ් ගකගතන අභිරුහන් ති, ආපදාසු 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිස ්සාති. 

නාවාභිරුහනසික් ඛාපදං නිට් ඨතං අට් ඨමං. 

9. පරිපාචිතසික් ඛාපදං 

192. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා  ාජ ගහ විහ ති ගවළුවගන 
කලන් දකනිවාගප. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
අඤ ්ඤත ස ්ස කුලස් ස කුලූපිකා ගහොති නිච් චභත් තිකා. ගතන ච  හපතිනා 
ගථ ා භික් ඛූ නිමන් තිතා ගහොන් ති. අථ ගඛො ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
පුබ් බණ් හසමයං නිවාගසත් වා පත් තචීව මාදාය ගයන තං කුලං ගතනුපසඞ් කමි; 
උපසඞ් කමිත් වා තං  හපතිං එතදගවොච – ‘‘කිමිදං,  හපති, පහූතං ඛාදනීයං 
ගභොජනීයං පටියත් ත’’න් ති? ‘‘ගථ ා මයා, අගයය, නිමන් තිතා’’ති. ‘‘ගක පන 
ගත,  හපති, ගථ ා’’ති? ‘‘අගයයො සාරිපුත් ගතො අගයයො මහාගමොග්  ල් ලාගනො 
අගයයො මහාකච් චාගනො අගයයො මහාගකොට් ඨගකො අගයයො මහාකප් පිගනො 
අගයයො මහාචන් ගදො අගයයො අනුරුද් ගධො අගයයො ග වගතො අගයයො උපාලි 
අගයයො ආනන් ගදො අගයයො  ාහුගලො’’ති. ‘‘කිං පන ත් වං,  හපති, මහානාග  
තිට් ඨමාගන ගචටගක නිමන් ගතසී’’ති? 

‘‘ගක පන ගත, අගයය, මහානා ා’’ති? ‘‘අගයයො ගදවදත් ගතො අගයයො 
ගකොකාලිගකො අගයයො කටගමොදකතිස් සගකො [කටගමො කතිස් සගකො )සී.( 
කතගමො කතිස ්සගකො )සයා.(] අගයයො ඛණ් ඩගදවියා පුත් ගතො අගයයො 
සමුද් දදත් ගතො’’ති. අයං ච හි ථුල් ලනන් දාය භික් ඛුනියා අන් ත ා කථා 
විප් පකතා, අථ ගත ගථ ා භික් ඛූ පවිසිංසු. ‘‘සච් චං මහානා ා ගඛො තයා,  හපති, 
නිමන් තිතා’’ති. ‘‘ඉදාගනව ගඛො ත් වං, අගයය, ගචටගක අකාසි; ඉදානි 
මහානාග ’’ති. ඝ ගතො ච නික් කඩ් ඪි, නිච් චභත් තඤ් ච පච් ඡින් දි. ගය ගත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
ගදවදත් ගතො ජානං භික් ඛුනිපරිපාචිතං පිණ් ඩපාතං භුඤ් ජිස් සතී’’ති…ගප.… 
‘‘සච් චං කි  ත් වං, ගදවදත් ත, ජානං භික් ඛුනිපරිපාචිතං පිණ් ඩපාතං 
භුඤ ්ජසී’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම 
ත් වං, ගමොඝපුරිස, ජානං භික් ඛුනිපරිපාචිතං පිණ් ඩපාතං භුඤ ්ජිස් සසි. ගනතං, 
ගමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං 
සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘ගයො පන භික් ඛු ජානං භික් ඛුනිපරිපාචිතං පිණ් ඩපාතං භුඤ් ගජයය, 

පාචිත් තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 
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193. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤතග ො භික් ඛු  ාජ හා පබ් බජිගතො 
ඤාතිකුලං අ මාසි. මනුස් සා – ‘‘චි ස ්සම් පි භදන් ගතො ආ ගතො’’ති සක් කච් චං 
භත් තං අකංසු. තස් ස කුලස් ස කුලූපිකා භික් ඛුනී ගත මනුස් ගස එතදගවොච – 
‘‘ගදථයයස් ස, ආවුගසො, භත් ත’’න් ති. අථ ගඛො ගසො භික් ඛු – ‘‘භ වතා 
පටික් ඛිත් තං ජානං භික් ඛුනිපරිපාචිතං පිණ් ඩපාතං භුඤ් ජිතු’’න් ති 
කුක් කුච් චායන් ගතො න පටිග්  ගහසි. නාසක් ඛි පිණ් ඩාය චරිතුං, ඡින් නභත් ගතො 
අගහොසි. අථ ගඛො ගසො භික් ඛු ආ ාමං  න් ත් වා භික් ඛූනං එතමත් ථං ආග ොගචසි. 
භික් ඛූ භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන 
එතස ්මිං පක ගණ ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛගව, පුබ් ගබ ගිහිසමා ම් ගභ ජානං භික් ඛුනිපරිපාචිතං පිණ් ඩපාතං 
භුඤ ්ජිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

194. ‘‘ගයො පන භික් ඛු ජානං භික් ඛුනිපරිපාචිතං පිණ් ඩපාතං භුඤ් ගජයය, 

අඤ ්ඤත්ර පුබ් ගබ ගිහිසමා ම් භා, පාචිත් තිය’’න් ති. 

195. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

ජානාති නාම සාමං වා ජානාති අඤ් ගඤ වා තස් ස ආග ොගචන් ති සා වා 
ආග ොගචති. 

භික්ඛුනී නාම උභගතොසඞ් ගඝ උපසම් පන් නා. 

පරිපාකචති නාම පුබ් ගබ අදාතුකාමානං අකත් තුකාමානං – ‘‘අගයයො 
භාණගකො, අගයයො බහුස් සුගතො, අගයයො සුත් තන් තිගකො, අගයයො විනයධග ො, 
අගයයො ධම් මකථිගකො, ගදථ අයයස් ස, කග ොථ අයයස් සා’’ති එසා පරිපාගචති 
නාම. 

පිණ්ඩපාකතො නාම පඤ් චන් නං ගභොජනානං අඤ ්ඤත ං ගභොජනං. 

අඤ්ඤත්රපුබ්කබගිහිසමාරම්භාති ඨගපත් වා ගිහිසමා ම් භං. 

ගිහිසමාරම්කභො නාම ඤාතකා වා ගහොන් ති පවාරිතා වා පකතිපටියත් තං වා. 

අඤ ්ඤත්ර පුබ් ගබ ගිහිසමා ම් භා භුඤ් ජිස් සාමීති පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග , ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

196. පරිපාචිගත පරිපාචිතසඤ් ඤී භුඤ් ජති, අඤ ්ඤත්ර පුබ් ගබ ගිහිසමා ම් භා, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. පරිපාචිගත ගවමතිගකො භුඤ ්ජති, අඤ් ඤත්ර පුබ් ගබ 
ගිහිසමා ම් භා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පරිපාචිගත අපරිපාචිතසඤ් ඤී භුඤ් ජති, 
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අඤ ්ඤත්ර පුබ් ගබ ගිහිසමා ම් භා, අනාපත් ති. එකගතොඋපසම් පන් නාය පරිපාචිතං 
භුඤ ්ජති, අඤ ්ඤත්ර පුබ් ගබ ගිහිසමා ම් භා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අපරිපාචිගත 
පරිපාචිතසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අපරිපාචිත් ගත ගවමතිගකො, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අපරිපාචිගත අපරිපාචිතසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

197. අනාපත් ති පුබ් ගබ ගිහිසමා ම් ගභ, සික් ඛමානා පරිපාගචති, සාමගණරී 
පරිපාගචති, පඤ ්ච ගභොජනානි ඨගපත් වා සබ් බත් ථ අනාපත් ති, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

පරිපාචිතසික් ඛාපදං නිට් ඨතං නවමං. 

10.  ගහොනිසජ් ජසික් ඛාපදං 

198. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස් මගතො උදායිස් ස 
පු ාණදුතියිකා භික් ඛුනීසු පබ් බජිතා ගහොති. සා ආයස ්මගතො උදායිස් ස සන් තිගක 
අභික් ඛණං ආ ච් ඡති, ආයස් මාපි උදායී තස් සා භික් ඛුනියා සන් තිගක අභික් ඛණං 
 ච් ඡති. ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස් මා උදායී තස් සා භික් ඛුනියා සද් ධිං 
එගකො එකාය  ගහො නිසජ් ජං කප් ගපසි. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම ආයස් මා උදායී 
භික් ඛුනියා සද් ධිං එගකො එකාය  ගහො නිසජ් ජං කප් ගපස් සතී’’ති…ගප.… 
සච් චං කි  ත් වං, උදායි, භික් ඛුනියා සද් ධිං එගකො එකාය  ගහො නිසජ් ජං 
කප් ගපසීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම 
ත් වං, ගමොඝපුරිස, භික් ඛුනියා සද් ධිං එගකො එකාය  ගහො නිසජ් ජං කප් ගපස ්සසි! 
ගනතං, ගමොඝපුරිස අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

199. ‘‘ගයො පන භික් ඛු භික් ඛුනියා සද් ධිං එගකො එකාය  ගහො නිසජ් ජං 

කප් ගපයය, පාචිත් තිය’’න් ති. 

200. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

භික්ඛුනී නාම උභගතොසඞ් ගඝ උපසම් පන් නා. 

සද්ධින් ති එකගතො. 

එකෙොඑොයාති භික් ඛු ගචව ගහොති භික් ඛුනී ච. 
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[පාචි. 286, 291; පා ා. 445,454] රකහො නාම චක් ඛුස ්ස  ගහො ගසොතස් ස 
 ගහො. චක් ඛුස ්ස  ගහො නාම න සක් කා ගහොති අක් ඛිං වා නිඛණීයමාගන භමුකං 
වා උක් ඛිපීයමාගන සීසං වා උක් ඛිපීයමාගන පස් සිතුං. ගසොතස් ස  ගහො නාම න 
සක් කා ගහොති පකතිකථා ගසොතුං. 

නිසජ්ජං ෙප්කපයයාති භික් ඛුනියා නිසින් නාය භික් ඛු උපනිසින් ගනො වා 
ගහොති උපනිපන් ගනො වා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

භික් ඛු නිසින් ගන භික් ඛුනී උපනිසින් නා වා ගහොති උපනිපන් නා වා, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. උගභො වා නිසින් නා ගහොන් ති උගභො වා නිපන් නා, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

201.  ගහො  ගහොසඤ් ඤී එගකො එකාය නිසජ් ජං කප් ගපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස.  ගහො ගවමතිගකො එගකො එකාය නිසජ් ජං කප් ගපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස.  ගහො අ ගහොසඤ් ඤී එගකො එකාය නිසජ් ජං කප් ගපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

අ ගහො  ගහොසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අ ගහො ගවමතිගකො, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අ ගහො අ ගහොසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

202. අනාපත් ති ගයො ගකොචි විඤ් ඤූ දුතිගයො ගහොති, තිට් ඨති න නිසීදති, 
අ ගහොගපක් ගඛො, අඤ් ඤවිහිගතො නිසීදති, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

 ගහොනිසජ් ජසික් ඛාපදං නිට් ඨතං දසමං. 

ඔවාදවග් ග ො තතිගයො. 

තස් සුද් දානං – 

අසම් මතඅත් ථඞ්  තූ, පස් සයාමිසදාගනන; 
සිබ් බති අද් ධානං නාවං භුඤ් ගජයය, එගකො එකාය ගත දසාති. 

4. කභොජනවග්ක ො 

1. ආවසථපිණ් ඩසික් ඛාපදං 

203. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන සාවත් ථියා අවිදූග  
අඤ ්ඤත ස ්ස පූ ස ්ස ආවසථපිණ් ගඩො පඤ් ඤත් ගතො ගහොති. ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
පුබ් බණ් හසමයං නිවාගසත් වා පත් තචීව මාදාය සාවත් ථිං පිණ් ඩාය පවිසිත් වා 
පිණ් ඩං අලභමානා ආවසථං අ මංසු. මනුස් සා – ‘‘චි ස ්සම් පි භදන් තා 
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ආ තා’’ති ගත සක් කච් චං පරිවිසිංසු. අථ ගඛො ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ දුතියම් පි 
දිවසං…ගප.… තතියම් පි දිවසං පුබ් බණ් හසමයං නිවාගසත් වා පත් තචීව මාදාය 
සාවත් ථිං පිණ් ඩාය පවිසිත් වා පිණ් ඩං අලභමානා ආවසථං  න් ත් වා භුඤ් ජිංසු. 
අථ ගඛො ඡබ් බග් ගියානං භික් ඛූනං එතදගහොසි – ‘‘කිං මයං කරිස් සාම ආ ාමං 
 න් ත් වා! හිගයයොපි ඉගධව ආ න් තබ් බං භවිස් සතී’’ති, තත් ගථව අනුවසිත් වා 
අනුවසිත් වා ආවසථපිණ් ඩං භුඤ් ජන් ති. තිත් ථියා අපසක් කන් ති. මනුස් සා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම සමණා සකයපුත් තියා 
අනුවසිත් වා අනුවසිත් වා ආවසථපිණ් ඩං භුඤ් ජිස් සන් ති! නයිගමසඤ් ගඤව 
ආවසථපිණ් ගඩො පඤ් ඤත් ගතො; සබ් ගබසඤ් ගඤව ආවසථපිණ් ගඩො 
පඤ ්ඤත් ගතො’’ති. 

අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ ගතසං මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං 
විපාගචන් තානං. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – කථඤ් හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ අනුවසිත් වා අනුවසිත් වා 
ආවසථපිණ් ඩං භුඤ් ජිස් සන් තීති…ගප.… සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, 
අනුවසිත් වා අනුවසිත් වා ආවසථපිණ් ඩං භුඤ් ජථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, 
අනුවසිත් වා අනුවසිත් වා ආවසථපිණ් ඩං භුඤ් ජිස් සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිගසයයාථ – 

‘‘එගකො ආවසථපිණ් ගඩො භුඤ් ජිතබ් ගබො. තගතො ගච උත් තරිං භුඤ් ගජයය, 

පාචිත් තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

204. ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස් මා සාරිපුත් ගතො ගකොසගලසු ජනපගද 
සාවත් ථිං  ච් ඡන් ගතො ගයන අඤ් ඤතග ො ආවසගථො ගතනුපසඞ් කමි. මනුස් සා – 
‘‘චි ස ්සම් පි ගථග ො ආ ගතො’’ති සක් කච් චං පරිවිසිංසු. අථ ගඛො ආයස් මගතො 
සාරිපුත් තස ්ස භුත් තාවිස් ස ඛග ො ආබාගධො උප් පජ් ජි, නාසක් ඛි තම් හා ආවසථා 
පක් කමිතුං. අථ ගඛො ගත මනුස් සා දුතියම් පි දිවසං ආයස් මන් තං සාරිපුත් තං 
එතදගවොචං – ‘‘භුඤ් ජථ, භන් ගත’’ති. අථ ගඛො ආයස් මා සාරිපුත් ගතො – 
‘‘භ වතා පටික් ඛිත් තං අනුවසිත් වා අනුවසිත් වා ආවසථපිණ් ඩං භුඤ් ජිතු’’න් ති 
කුක් කුච් චායන් ගතො න පටිග්  ගහසි; ඡින් නභත් ගතො අගහොසි. අථ ගඛො ආයස් මා 
සාරිපුත් ගතො සාවත් ථිං  න් ත් වා භික් ඛූනං එතමත් ථං ආග ොගචසි. භික් ඛූ 
භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස් මිං 
පක ගණ ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, 
ගිලාගනන භික් ඛුනා අනුවසිත් වා අනුවසිත් වා ආවසථපිණ් ඩං භුඤ් ජිතුං. එවඤ් ච 
පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 
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205. ‘‘අගිලාගනන භික් ඛුනා එගකො ආවසථපිණ් ගඩො භුඤ ්ජිතබ් ගබො. තගතො ගච 

උත් තරි භුඤ් ගජයය, පාචිත් තිය’’න් ති. 

206. අගිොකනො නාම සක් ගකොති තම් හා ආවසථා පක් කමිතුං. 

ගිොකනො නාම න සක් ගකොති තම් හා ආවසථා පක් කමිතුං. 

ආවසථපිණ්කඩො නාම පඤ ්චන් නං ගභොජනානං අඤ් ඤත ං ගභොජනං – 
සාලාය වා මණ් ඩගප වා රුක් ඛමූගල වා අජ් ගඣොකාගස වා අගනොදිස් ස 
යාවදත් ගථො පඤ ්ඤත් ගතො ගහොති. අගිලාගනන භික් ඛුනා සකිං භුඤ් ජිතබ් ගබො. 
තගතො ගච උත් තරි ‘භුඤ ්ජිස ්සාමී’ති පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

207. අගිලාගනො අගිලානසඤ් ඤී තතුත් තරි ආවසථපිණ් ඩං භුඤ් ජති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අගිලාගනො ගවමතිගකො තතුත් තරි ආවසථපිණ් ඩං 
භුඤ ්ජති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. අගිලාගනො ගිලානසඤ් ඤී තතුත් තරිං 
ආවසථපිණ් ඩං භුඤ් ජති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

ගිලාගනො අගිලානසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ගිලාගනො ගවමතිගකො 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ගිලාගනො ගිලානසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

208. අනාපත් ති ගිලානස් ස, අගිලාගනො සකිං භුඤ් ජති,  ච් ඡන් ගතො, වා 
ආ ච් ඡන් ගතො වා භුඤ් ජති, සාමිකා නිමන් ගතත් වා ගභොගජන් ති, ඔදිස් ස 
පඤ ්ඤත් ගතො ගහොති, න යාවදත් ගථො පඤ් ඤත් ගතො ගහොති, පඤ් ච ගභොජනානි 
ඨගපත් වා සබ් බත් ථ අනාපත් ති, උම් මත් තකස් ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

ආවසථපිණ් ඩසික් ඛාපදං නිට් ඨතං පඨමං. 

2.  ණගභොජනසික් ඛාපදං 

209. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා  ාජ ගහ විහ ති ගවළුවගන 
කලන් දකනිවාගප. ගතන ගඛො පන සමගයන ගදවදත් ගතො 
පරිහීනලාභසක් කාග ො සපරිගසො කුගලසු විඤ් ඤාගපත් වා විඤ් ඤාගපත් වා 
භුඤ ්ජති. මනුස ්සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
සමණා සකයපුත් තියා කුගලසු විඤ් ඤාගපත් වා විඤ ්ඤාගපත් වා භුඤ් ජිස් සන් ති! 
කස ්ස සම් පන් නං න මනාපං, කස ්ස සාදුං න රුච් චතී’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ 
ගතසං මනුස ්සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. ගය ගත 
භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි 
නාම ගදවදත් ගතො සපරිගසො කුගලසු විඤ ්ඤාගපත් වා විඤ් ඤාගපත් වා 
භුඤ ්ජිස ්සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි  ත් වං, ගදවදත් ත, සපරිගසො කුගලසු 
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විඤ ්ඤාගපත් වා විඤ් ඤාගපත් වා භුඤ් ජසීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම ත් වං, ගමොඝපුරිස, සපරිගසො කුගලසු 
විඤ ්ඤාගපත් වා විඤ් ඤාගපත් වා භුඤ් ජිස ්සසි! ගනතං, ගමොඝපුරිස, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිගසයයාථ – 

‘‘ ණගභොජගන පාචිත් තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

210. ගතන ගඛො පන සමගයන මනුස් සා ගිලාගන භික් ඛූ භත් ගතන 
නිමන් ගතන් ති. භික් ඛූ කුක් කුච් චායන් තා නාධිවාගසන් ති – ‘‘පටික් ඛිත් තං 
භ වතා  ණගභොජන’’න් ති. භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං. අථ ගඛො භ වා 
එතස ්මිං නිදාගන එතස් මිං පක ගණ ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, ගිලාගනන භික් ඛුනා  ණගභොජනං භුඤ් ජිතුං. එවඤ් ච 
පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘ ණගභොජගන, අඤ් ඤත්ර සමයා, පාචිත් තියං. තත් ථායං සමගයො. 

ගිලානසමගයො – අයං තත් ථ සමගයො’’ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

211. ගතන ගඛො පන සමගයන මනුස් සා චීව දානසමගය සචීව භත් තං 
පටියාගදත් වා භික් ඛූ නිමන් ගතන් ති – ‘‘ගභොගජත් වා චීවග න 
අච් ඡාගදස් සාමා’’ති. භික් ඛූ කුක් කුච් චායන් තා නාධිවාගසන් ති – ‘‘පටික් ඛිත් තං 
භ වතා  ණගභොජන’’න් ති. චීව ං පරිත් තං උප් පජ් ජති. භික් ඛූ භ වගතො 
එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… අනුජානාමි, භික් ඛගව, චීව දානසමගය 
 ණගභොජනං භුඤ් ජිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ 
– 

‘‘ ණගභොජගන, අඤ් ඤත්ර සමයා, පාචිත් තියං. තත් ථායං සමගයො. 

ගිලානසමගයො, චීව දානසමගයො – අයං තත් ථ සමගයො’’ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

212. ගතන ගඛො පන සමගයන මනුස් සා චීව කා ගක භික් ඛූ භත් ගතන 
නිමන් ගතන් ති. භික් ඛූ කුක් කුච් චායන් තා නාධිවාගසන් ති – ‘‘පටික් ඛිත් තං 
භ වතා  ණගභොජන’’න් ති. භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… 
අනුජානාමි, භික් ඛගව, චීව කා සමගය  ණගභොජනං භුඤ් ජිතුං. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 
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‘‘ ණගභොජගන, අඤ් ඤත්ර සමයා, පාචිත් තියං. තත් ථායං සමගයො. 

ගිලානසමගයො, චීව දානසමගයො, චීව කා සමගයො – අයං තත් ථ සමගයො’’ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

213. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛූ මනුස ්ගසහි සද් ධිං අද් ධානං 
 ච් ඡන් ති. අථ ගඛො ගත භික් ඛූ ගත මනුස් ගස එතදගවොචං – ‘‘මුහුත් තං, ආවුගසො, 
ආ ගමථ; පිණ් ඩාය චරිස් සාමා’’ති. ගත එවමාහංසු – ‘‘ඉගධව, භන් ගත, 
භුඤ ්ජථා’’ති. භික් ඛූ කුක් කුච් චායන් තා න පටිග්  ණ් හන් ති – ‘‘පටික් ඛිත් තං 
භ වතා  ණගභොජන’’න් ති. භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… 
අනුජානාමි, භික් ඛගව, අද් ධාන මනසමගය  ණගභොජනං භුඤ් ජිතුං. එවඤ් ච 
පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘ ණගභොජගන, අඤ් ඤත්ර සමයා, පාචිත් තියං. තත් ථායං සමගයො. 

ගිලානසමගයො, චීව දානසමගයො, චීව කා සමගයො, අද් ධාන මනසමගයො – 

අයං තත් ථ සමගයො’’ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

214. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛූ මනුස් ගසහි සද් ධිං නාවාය  ච් ඡන් ති. 
අථ ගඛො ගත භික් ඛූ ගත මනුස් ගස එතදගවොචං – ‘‘මුහුත් තං, ආවුගසො, තී ං 
උපගනථ; පිණ් ඩාය චරිස් සාමා’’ති. ගත එවමාහංසු – ‘‘ඉගධව, භන් ගත, 
භුඤ ්ජථා’’ති. භික් ඛූ කුක් කුච් චායන් තා න පටිග්  ණ් හන් ති – ‘‘පටික් ඛිත් තං 
භ වතා  ණගභොජන’’න් ති. භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… 
අනුජානාමි, භික් ඛගව, නාවාභිරුහනසමගය  ණගභොජනං භුඤ් ජිතුං. එවඤ් ච 
පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘ ණගභොජගන, අඤ් ඤත්ර සමයා, පාචිත් තියං. තත් ථායං සමගයො. 

ගිලානසමගයො, චීව දානසමගයො, චීව කා සමගයො, අද් ධාන මනසමගයො, 

නාවාභිරුහනසමගයො – අයං තත් ථ සමගයො’’ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

215. ගතන 0 ගඛො පන සමගයන දිසාසු වස් සංවුට් ඨා භික් ඛූ  ාජ හං 
ආ ච් ඡන් ති භ වන් තං දස් සනාය. මනුස් සා නානාගව ජ් ජගක භික් ඛූ පස් සිත් වා 
භත් ගතන නිමන් ගතන් ති. භික් ඛූ කුක් කුච් චායන් තා නාධිවාගසන් ති – 
‘‘පටික් ඛිත් තං භ වතා  ණගභොජන’’න් ති. භ වගතො එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං…ගප.… අනුජානාමි, භික් ඛගව, මහාසමගය  ණගභොජනං 
භුඤ ්ජිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 
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‘‘ ණගභොජගන, අඤ් ඤත්ර සමයා, පාචිත් තියං. තත් ථායං සමගයො. 

ගිලානසමගයො, චීව දානසමගයො, චීව කා සමගයො, අද් ධාන මනසමගයො, 

නාවාභිරුහනසමගයො, මහාසමගයො – අයං තත් ථ සමගයො’’ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

216. ගතන ගඛො පන සමගයන  ඤ් ගඤො මා ධස් ස ගසනියස් ස 
බිම් බිසා ස ්ස ඤාතිසාගලොහිගතො ආජීවගකසු පබ් බජිගතො ගහොති. අථ ගඛො ගසො 
ආජීවගකො ගයන  ාජා මා ගධො ගසනිගයො බිම් බිසාග ො ගතනුපසඞ් කමි; 
උපසඞ් කමිත් වා  ාජානං මා ධං ගසනියං බිම් බිසා ං එතදගවොච – ‘‘ඉච් ඡාමහං, 
මහා ාජ, සබ් බපාසණ් ඩිකභත් තං කාතු’’න් ති. ‘‘සගච ත් වං, භන් ගත, 
බුද් ධප් පමුඛං භික් ඛුසඞ් ඝං පඨමං ගභොගජයයාසි’’. ‘‘එවං කග යයාමී’’ති. අථ 
ගඛො ගසො ආජීවගකො භික් ඛූනං සන් තිගක දූතං පාගහසි – ‘‘අධිවාගසන් තු ගම 
භික් ඛූ ස ්වාතනාය භත් ත’’න් ති. භික් ඛූ කුක් කුච් චායන් තා නාධිවාගසන් ති – 
‘‘පටික් ඛිත් තං භ වතා  ණගභොජන’’න් ති. අථ ගඛො ගසො ආජීවගකො ගයන 
භ වා ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා භ වතා සද් ධිං සම් ගමොදි, සම් ගමොදනීයං 
කථං සා ණීයං වීතිසාග ත් වා එකමන් තං අට් ඨාසි. එකමන් තං ඨගතො ගඛො ගසො 
ආජීවගකො භ වන් තං එතදගවොච – ‘‘භවම් පි ග ොතගමො පබ් බජිගතො, අහම් පි 
පබ් බජිගතො; අ හති පබ් බජිගතො පබ් බජිතස් ස පිණ් ඩං පටිග්  ගහතුං. අධිවාගසතු 
ගම භවං ග ොතගමො ස් වාතනාය භත් තං සද් ධිං භික් ඛුසඞ් ගඝනා’’ති. අධිවාගසසි 
භ වා තුණ් හීභාගවන. අථ ගඛො ගසො ආජීවගකො භ වගතො අධිවාසනං විදිත් වා 
පක් කාමි. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස ්මිං පක ගණ ධම් මිං කථං 
කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, සමණභත් තසමගය 
 ණගභොජනං භුඤ් ජිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ 
– 

217.  ණගභොජගන , අඤ ්ඤත්ර සමයා, පාචිත් තියං. තත් ථායං සමගයො. 

ගිලානසමගයො, චීව දානසමගයො, චීව කා සමගයො, අද් ධාන මනසමගයො, 

නාවාභිරුහනසමගයො, මහාසමගයො, සමණභත් තසමගයො – අයං තත් ථ 

සමගයො’’ති. 

218.  ණකභොජනං නාම යත් ථ චත් තාග ො භික් ඛූ පඤ ්චන් නං ගභොජනානං 
අඤ ්ඤතග න ගභොජගනන නිමන් තිතා භුඤ් ජන් ති. එතං  ණගභොජනං නාම. 

අඤ්ඤත්රසමයාති ඨගපත් වා සමයං. 

ගිොනසමකයො නාම අන් තමගසො පාදාපි ඵලිතා [ඵාලිතා )සයා. ක.(] 
ගහොන් ති. ‘‘ගිලානසමගයො’’ති භුඤ් ජිතබ් බං. 
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චීවරදානසමකයො නාම අනත් ථගත කථිගන වස් සානස ්ස පච් ඡිගමො මාගසො, 
අත් ථගත කථිගන පඤ් චමාසා. ‘‘චීව දානසමගයො’’ති භුඤ ්ජිතබ් බං. 

චීවරොරසමකයො නාම චීවග  කයි මාගන. ‘‘චීව කා සමගයො’’ති 
භුඤ ්ජිතබ් බං. 

අද්ධාන මනසමකයො නාම ‘‘අද් ධගයොජනං  ච් ඡිස ්සාමී’’ති භුඤ් ජිතබ් බං, 
 ච් ඡන් ගතන භුඤ් ජිතබ් බං,  ගතන භුඤ ්ජිතබ් බං. 

නාවාභිරුහනසමකයො නාම ‘‘නාවං අභිරුහිස් සාමී’’ති භුඤ් ජිතබ් බං, 
ආරුළ ්ගහන භුඤ් ජිතබ් බං, ඔරුළ් ගහන භුඤ් ජිතබ් බං. 

මහාසමකයො නාම යත් ථ ද් ගව තගයො භික් ඛූ පිණ් ඩාය චරිත් වා යාගපන් ති, 
චතුත් ගථ ආ ගත න යාගපන් ති. ‘‘මහාසමගයො’’ති භුඤ ්ජිතබ් බං. 

සමණභත්තසමකයො නාම ගයො ගකොචි පරිබ් බාජකසමාපන් ගනො භත් තං 
කග ොති. ‘‘සමණභත් තසමගයො’’ති භුඤ් ජිතබ් බං. 

‘‘අඤ ්ඤත්ර සමයා භුඤ් ජිස ්සාමී’’ති පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

219.  ණගභොජගන  ණගභොජනසඤ් ඤී, අඤ ්ඤත්ර සමයා, භුඤ ්ජති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස.  ණගභොජගන ගවමතිගකො, අඤ ්ඤත්ර සමයා, භුඤ ්ජති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස.  ණගභොජගන න ණගභොජනසඤ් ඤී, අඤ් ඤත්ර සමයා, 
භුඤ ්ජති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

න ණගභොජගන  ණගභොජනසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
න ණගභොජගන ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. න ණගභොජගන 
න ණගභොජනසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

220. අනාපත් ති සමගය, ද් ගව තගයො එකගතො භුඤ ්ජන් ති, පිණ් ඩාය චරිත් වා 
එකගතො සන් නිපතිත් වා භුඤ් ජන් ති, නිච් චභත් තං, සලාකභත් තං, පක් ඛිකං, 
උගපොසථිකං, පාටිපදිකං, පඤ ්ච ගභොජනානි ඨගපත් වා සබ් බත් ථ අනාපත් ති, 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

 ණගභොජනසික් ඛාපදං නිට් ඨතං දුතියං. 

3. ප ම් ප ගභොජනසික් ඛාපදං 

221. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා ගවසාලියං විහ ති මහාවගන 
කූටා ා සාලායං. ගතන ගඛො පන සමගයන ගවසාලියං පණීතානං භත් තානං 
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භත් තපටිපාටි අධිට් ඨතා ගහොති. අථ ගඛො අඤ් ඤත ස ්ස දලිද් දස ්ස කම් මකා ස ්ස 
[කම් මක ස ්ස )සී.(] එතදගහොසි – ‘‘න ගඛො ඉදං ඔ කං භවිස් සති යථයිගම 
මනුස් සා සක් කච් චං භත් තං කග ොන් ති; යංනූනාහම් පි භත් තං කග යය’’න් ති. 
අථ ගඛො ගසො දලිද් ගදො කම් මකාග ො ගයන කි පතිගකො ගතනුපසඞ් කමි; 
උපසඞ් කමිත් වා තං කි පතිකං එතදගවොච – ‘‘ඉච් ඡාමහං, අයයපුත් ත, 
බුද් ධප් පමුඛස් ස භික් ඛුසඞ් ඝස් ස භත් තං කාතුං. ගදහි ගම ගවතන’’න් ති. ගසොපි 
ගඛො කි පතිගකො සද් ගධො ගහොති පසන් ගනො. අථ ගඛො ගසො කි පතිගකො තස් ස 
දලිද් දස ්ස කම් මකා ස් ස අබ් භාතිග කං [අතිග කං )සයා.(] ගවතනං අදාසි. අථ 
ගඛො ගසො දලිද් ගදො කම් මකාග ො ගයන භ වා ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා 
භ වන් තං අභිවාගදත් වා එකමන් තං නිසීදි. එකමන් තං නිසින් ගනො ගඛො ගසො 
දලිද් ගදො කම් මකාග ො භ වන් තං එතදගවොච – ‘‘අධිවාගසතු ගම, භන් ගත, 
භ වා ස ්වාතනාය භත් තං සද් ධිං භික් ඛුසඞ් ගඝනා’’ති. ‘‘මහා ගඛො, ආවුගසො, 
භික් ඛුසඞ් ගඝො. ජානාහී’’ති. ‘‘ගහොතු [ගහොතු ගම (ක.(] භන් ගත, මහා 
භික් ඛුසඞ් ගඝො. බහූ ගම බද ා පටියත් තා බද මිස ්ගසන ගපයයා 
පරිපූරිස ්සන් තී’’ති. අධිවාගසසි භ වා තුණ් හීභාගවන. 

අථ ගඛො ගසො දලිද් ගදො කම් මකාග ො භ වගතො අධිවාසනං විදිත් වා 
උට් ඨායාසනා භ වන් තං අභිවාගදත් වා පදක් ඛිණං කත් වා පක් කාමි. අස් ගසොසුං 
ගඛො භික් ඛූ – ‘‘දලිද් ගදන කි  කම් මකාග න ස් වාතනාය බුද් ධප් පමුගඛො 
භික් ඛුසඞ් ගඝො නිමන් තිගතො, බද මිස් ගසන ගපයයා පරිපූරිස ්සන් තී’’ති. ගත 
කාලස ්ගසව පිණ් ඩාය චරිත් වා භුඤ් ජිංසු. අස් ගසොසුං ගඛො මනුස ්සා – ‘‘දලිද් ගදන 
කි  කම් මකාග න බුද් ධප් පමුගඛො භික් ඛුසඞ් ගඝො නිමන් තිගතො’’ති. ගත 
දලිද් දස් ස කම් මකා ස් ස පහූතං ඛාදනීයං ගභොජනීයං අභිහරිංසු. අථ ගඛො ගසො 
දලිද් ගදො කම් මකාග ො තස් සා  ත් තියා අච් චගයන පණීතං ඛාදනීයං ගභොජනීයං 
පටියාදාගපත් වා භ වගතො කාලං ආග ොචාගපසි – ‘‘කාගලො, භන් ගත, නිට් ඨතං 
භත් ත’’න් ති. 

අථ ගඛො භ වා පුබ් බණ් හසමයං නිවාගසත් වා පත් තචීව මාදාය ගයන තස් ස 
දලිද් දස ්ස කම් මකා ස් ස නිගවසනං ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා 
පඤ ්ඤත් ගත ආසගන නිසීදි සද් ධිං භික් ඛුසඞ් ගඝන. අථ ගඛො ගසො දලිද් ගදො 
කම් මකාග ො භත් තග් ග  භික් ඛූ පරිවිසති. භික් ඛූ එවමාහංසු – ‘‘ගථොකං, 
ආවුගසො, ගදහි. ගථොකං, ආවුගසො, ගදහී’’ති. ‘‘මා ගඛො තුම් ගහ, භන් ගත, ‘අයං 
දලිද් ගදො කම් මකාග ො’ති ගථොකං ගථොකං පටිග්  ණ් හිත් ථ. පහූතං ගම ඛාදනීයං 
ගභොජනීයං පටියත් තං. 

පටිග්  ණ් හථ, භන් ගත, යාවදත් ථ’’න් ති. ‘‘න ගඛො මයං, ආවුගසො, 
එතංකා ණා ගථොකං ගථොකං පටිග්  ණ් හාම. අපිච, මයං කාලස් ගසව පිණ් ඩාය 
චරිත් වා භුඤ ්ජිම් හා; ගතන මයං ගථොකං ගථොකං පටිග්  ණ් හාමා’’ති. 
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අථ ගඛො ගසො දලිද් ගදො කම් මකාග ො උජ් ඣායති ඛියයති විපාගචති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම භදන් තා මයා නිමන් තිතා අඤ් ඤත්ර භුඤ ්ජිස ්සන් ති! න චාහං 
පටිබගලො යාවදත් ථං දාතු’’න් ති? අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ තස් ස දලිද් දස් ස 
කම් මකා ස ්ස උජ් ඣායන් තස ්ස ඛියයන් තස් ස විපාගචන් තස ්ස. ගය ගත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
භික් ඛූ අඤ් ඤත්ර නිමන් තිතා අඤ් ඤත්ර භුඤ් ජිස ්සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , 
භික් ඛගව, භික් ඛූ අඤ් ඤත්ර නිමන් තිතා අඤ ්ඤත්ර භුඤ් ජන් තීති? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම ගත, භික් ඛගව, 
ගමොඝපුරිසා අඤ් ඤත්ර නිමන් තිතා අඤ් ඤත්ර භුඤ් ජිස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිගසයයාථ – 

‘‘ප ම් ප ගභොජගන පාචිත් තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

222. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤතග ො භික් ඛු ගිලාගනො ගහොති. 
අඤ ්ඤතග ො භික් ඛු පිණ් ඩපාතං ආදාය ගයන ගසො භික් ඛු ගතනුපසඞ් කමි; 
උපසඞ් කමිත් වා තං භික් ඛුං එතදගවොච – ‘‘භුඤ ්ජාහි, ආවුගසො’’ති. ‘‘අලං, 
ආවුගසො, අත් ථි ගම භත් තපච් චාසා’’ති. තස් ස භික් ඛුගනො පිණ් ඩපාගතො උස් සූග  
[උස් සූග න )ක.(] ආහරීයිත් ථ. ගසො භික් ඛු න චිත් තරූපං භුඤ් ජි. භ වගතො 
එතමත් ථං ආග ොගචසුං. අථ ගඛො භ වා එතස ්මිං නිදාගන එතස් මිං පක ගණ 
ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, ගිලාගනන 
භික් ඛුනා ප ම් ප ගභොජනං භුඤ් ජිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිගසයයාථ – 

‘‘ප ම් ප ගභොජගන, අඤ ්ඤත්ර සමයා, පාචිත් තියං. තත් ථායං සමගයො. 

ගිලානසමගයො – අයං තත් ථ සමගයො’’ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

223. ගතන ගඛො පන සමගයන මනුස් සා චීව දානසමගය සචීව භත් තං 
පටියාගදත් වා [පටියාදාගපත් වා )ඉතිපි(] භික් ඛූ නිමන් ගතන් ති – ‘‘ගභොගජත් වා 
චීවග න අච් ඡාගදස් සාමා’’ති. භික් ඛූ කුක් කුච් චායන් තා නාධිවාගසන් ති – 
‘‘පටික් ඛිත් තං භ වතා ප ම් ප ගභොජන’’න් ති. චීව ං පරිත් තං උප් පජ් ජති. 
භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… අනුජානාමි, භික් ඛගව, 
චීව දානසමගය ප ම් ප ගභොජනං භුඤ් ජිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං 
සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 
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‘‘ප ම් ප ගභොජගන, අඤ ්ඤත්ර සමයා, පාචිත් තියං. තත් ථායං සමගයො. 

ගිලානසමගයො, චීව දානසමගයො – අයං තත් ථ සමගයො’’ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

224. ගතන ගඛො පන සමගයන මනුස් සා චීව කා ගක භික් ඛූ භත් ගතන 
නිමන් ගතන් ති. භික් ඛූ කුක් කුච් චායන් තා නාධිවාගසන් ති – ‘‘පටික් ඛිත් තං 
භ වතා ප ම් ප ගභොජන’’න් ති. භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… 
අනුජානාමි, භික් ඛගව, චීව කා සමගය ප ම් ප ගභොජනං භුඤ් ජිතුං. එවඤ් ච 
පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

225. ‘‘ප ම් ප ගභොජගන, අඤ ්ඤත්ර සමයා, පාචිත් තියං. තත් ථායං සමගයො. 

ගිලානසමගයො, චීව දානසමගයො, චීව කා සමගයො – අයං තත් ථ සමගයො’’ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

226. අථ ගඛො භ වා පුබ් බණ් හසමයං නිවාගසත් වා පත් තචීව මාදාය 
ආයස ්මතා ආනන් ගදන පච් ඡාසමගණන ගයන අඤ ්ඤත ං කුලං 
ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා පඤ් ඤත් ගත ආසගන නිසීදි. අථ ගඛො ගත 
මනුස් සා භ වගතො ච ආයස් මගතො ච ආනන් දස් ස ගභොජනං අදංසු. ආයස් මා 
ආනන් ගදො කුක් කුච් චායන් ගතො න පටිග්  ණ් හාති. ‘‘ ණ් හාහි [පති ණ් හාහි 
(සී.(], ආනන් දා’’ති. ‘‘අලං, භ වා, අත් ථි ගම භත් තපච් චාසා’’ති. 
‘‘ගතනහානන් ද, විකප් ගපත් වා  ණ් හාහී’’ති. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන 
එතස ්මිං පක ගණ ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛගව, විකප් ගපත් වා [භත් තපච් චාසං විකප් ගපත් වා (සයා.(] 
ප ම් ප ගභොජනං භුඤ් ජිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, විකප් ගපතබ් බං – ‘මය් හං 
භත් තපච් චාසං ඉත් ථන් නාමස ්ස දම් මී’’’ති. 

227. පරම්පරකභොජනං නාම පඤ් චන් නං ගභොජනානං අඤ් ඤතග න 
ගභොජගනන නිමන් තිගතො, තං ඨගපත් වා අඤ් ඤං පඤ් චන් නං ගභොජනානං 
අඤ ්ඤත ං ගභොජනං භුඤ් ජති, එතං ප ම් ප ගභොජනං නාම. 

අඤ්ඤත්රසමයාති ඨගපත් වා සමයං. 

ගිොනසමකයො නාම න සක් ගකොති එකාසගන නිසින් ගනො යාවදත් ථං 
භුඤ ්ජිතුං. ‘‘ගිලානසමගයො’’ති භුඤ් ජිතබ් බං. 

චීවරදානසමකයො නාම අනත් ථගත කථිගන වස් සානස ්ස පච් ඡිගමො මාගසො, 
අත් ථගත කථිගන පඤ් ච මාසා. ‘‘චීව දානසමගයො’’ති භුඤ ්ජිතබ් බං. 
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චීවරොරසමකයො නාම චීවග  කයි මාගන. ‘‘චීව කා සමගයො’’ති 
භුඤ ්ජිතබ් බං. 

‘‘අඤ ්ඤත්ර සමයා භුඤ් ජිස ්සාමී’’ති පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

228. ප ම් ප ගභොජගන ප ම් ප ගභොජනසඤ් ඤී, අඤ ්ඤත්ර සමයා, භුඤ ්ජති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. ප ම් ප ගභොජගන ගවමතිගකො, අඤ් ඤත්ර සමයා, 
භුඤ ්ජති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. ප ම් ප ගභොජගන නප ම් ප ගභොජනසඤ් ඤී, 
අඤ ්ඤත්ර සමයා, භුඤ් ජති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

නප ම් ප ගභොජගන ප ම් ප ගභොජනසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
නප ම් ප ගභොජගන ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නප ම් ප ගභොජගන 
නප ම් ප ගභොජනසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

229. අනාපත් ති සමගය, විකප් ගපත් වා භුඤ් ජති, ද් ගව තගයො නිමන් තගන 
එකගතො භුඤ් ජති, නිමන් තනපටිපාටියා භුඤ් ජති, සකගලන  ාගමන 
නිමන් තිගතො තස් මිං  ාගම යත් ථ කත් ථචි භුඤ් ජති, සකගලන පූග න 
නිමන් තිගතො තස් මිං පූග  යත් ථ කත් ථචි භුඤ් ජති, නිමන් තියමාගනො භික් ඛං 
 ගහස් සාමීති භණති, නිච් චභත් ගත, සලාකභත් ගත, පක් ඛිගක, උගපොසථිගක, 
පාටිපදිගක, පඤ ්ච ගභොජනානි ඨගපත් වා සබ් බත් ථ අනාපත් ති, උම් මත් තකස් ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

ප ම් ප ගභොජනසික් ඛාපදං නිට් ඨතං තතියං. 

4. කාණමාතුසික් ඛාපදං 

230. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන කාණමාතා උපාසිකා 
සද් ධා ගහොති පසන් නා. කාණා  ාමගක අඤ් ඤත ස් ස පුරිසස ්ස දින් නා ගහොති. 
අථ ගඛො කාණා මාතුඝ ං අ මාසි ගකනචිගදව ක ණීගයන. අථ ගඛො කාණාය 
සාමිගකො කාණාය සන් තිගක දූතං පාගහසි – ‘‘ආ ච් ඡතු කාණා, ඉච් ඡාමි 
කාණාය ආ ත’’න් ති. අථ ගඛො කාණමාතා උපාසිකා ‘‘කිස ්මිං විය රිත් තහත් ථං 
 න් තු’’න් ති පූවං [පූපං )ණ් වාදිගමොග්  ල් ලාගන(] පචි. පක් ගක පූගව 
අඤ ්ඤතග ො පිණ් ඩචාරිගකො භික් ඛු කාණමාතාය උපාසිකාය නිගවසනං පාවිසි. 
අථ ගඛො කාණමාතා උපාසිකා තස් ස භික් ඛුගනො පූවං දාගපසි. ගසො නික් ඛමිත් වා 
අඤ ්ඤස ්ස ආචික් ඛි. තස් සපි පූවං දාගපසි. ගසොපි නික් ඛමිත් වා අඤ් ඤස ්ස 
ආචික් ඛි. තස් සපි පූවං දාගපසි. යථාපටියත් තං පූවං පරික් ඛයං අ මාසි. දුතියම් පි 
ගඛො කාණාය සාමිගකො කාණාය සන් තිගක දූතං පාගහසි – ‘‘ආ ච් ඡතු කාණා, 
ඉච් ඡාමි කාණාය ආ ත’’න් ති. දුතියම් පි ගඛො කාණමාතා උපාසිකා ‘‘කිස ්මිං විය 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 

පටුන 97 

රිත් තහත් තං  න් තු’’න් ති පූවං පචි. පක් ගක පූගව අඤ් ඤතග ො පිණ් ඩචාරිගකො 
භික් ඛු කාණමාතාය උපාසිකාය නිගවසනං පාවිසි. අථ ගඛො කාණමාතා 
උපාසිකා තස් ස භික් ඛුගනො පූවං දාගපසි. ගසො නික් ඛමිත් වා අඤ් ඤස් ස ආචික් ඛි. 
තස් සපි පූවං දාගපසි. ගසොපි නික් ඛමිත් වා අඤ් ඤස ්ස ආචික් ඛි. තස් සපි පූවං 
දාගපසි. යථාපටියත් තං පූවං පරික් ඛයං අ මාසි. තතියම් පි ගඛො කාණාය 
සාමිගකො කාණාය සන් තිගක දූතං පාගහසි – ‘‘ආ ච් ඡතු කාණා, ඉච් ඡාමි 
කාණාය ආ තං. සගච කාණා නා ච් ඡිස ්සති, අහං අඤ් ඤං පජාපතිං 
ආගනස ්සාමී’’ති. තතියම් පි ගඛො කාණමාතා උපාසිකා කිස් මිං විය රිත් තහත් ථං 
 න් තුන් ති පූවං පචි. පක් ගක පූගව අඤ් ඤතග ො පිණ් ඩචාරිගකො භික් ඛු 
කාණමාතාය උපාසිකාය නිගවසනං පාවිසි. අථ ගඛො කාණමාතා උපාසිකා 
තස් ස භික් ඛුගනො පූවං දාගපසි. ගසො නික් ඛමිත් වා අඤ් ඤස ්ස ආචික් ඛි. තස් සපි 
පූවං දාගපසි. ගසොපි නික් ඛමිත් වා අඤ් ඤස් ස ආචික් ඛි. තස් සපි පූවං දාගපසි. 
යථාපටියත් තං පූවං පරික් ඛයං අ මාසි. අථ ගඛො කාණාය සාමිගකො අඤ් ඤං 
පජාපතිං ආගනසි. 

අස් ගසොසි ගඛො කාණා – ‘‘ගතන කි  පුරිගසන අඤ් ඤා පජාපති ආනීතා’’ති. 
සා ග ොදන් තී අට් ඨාසි. අථ ගඛො භ වා පුබ් බණ් හසමයං නිවාගසත් වා 
පත් තචීව මාදාය ගයන කාණමාතාය උපාසිකාය නිගවසනං ගතනුපසඞ් කමි; 
උපසඞ් කමිත් වා පඤ් ඤත් ගත ආසගන නිසීදි. අථ ගඛො කාණමාතා උපාසිකා 
ගයන භ වා ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා භ වන් තං අභිවාගදත් වා 
එකමන් තං නිසීදි. එකමන් තං නිසින් නං ගඛො කාණමාත ං උපාසිකං භ වා 
එතදගවොච – ‘‘කිස ්සායං කාණා ග ොදතී’’ති? අථ ගඛො කාණමාතා උපාසිකා 
භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසි. අථ ගඛො භ වා කාණමාත ං උපාසිකං 
ධම් මියා කථාය සන් දස් ගසත් වා සමාදගපත් වා සමුත් ගතගජත් වා සම් පහංගසත් වා 
උට් ඨායාසනා පක් කාමි. 

231. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤතග ො සත් ගථො  ාජ හා 
පටියාගලොකං  න් තුකාගමො ගහොති. අඤ් ඤතග ො පිණ් ඩචාරිගකො භික් ඛු තං 
සත් ථං පිණ් ඩාය පාවිසි. අඤ ්ඤතග ො උපාසගකො තස් ස භික් ඛුගනො සත් තුං 
දාගපසි. ගසො නික් ඛමිත් වා අඤ් ඤස ්ස ආචික් ඛි. තස් සපි සත් තුං දාගපසි. ගසො 
නික් ඛමිත් වා අඤ ්ඤස් ස ආචික් ඛි. තස් සපි සත් තුං දාගපසි. යථාපටියත් තං 
පාගථයයං පරික් ඛයං අ මාසි. අථ ගඛො ගසො උපාසගකො ගත මනුස් ගස 
එතදගවොච – ‘‘අජ් ජණ් ගහො, අයයා, ආ ගමථ, යථාපටියත් තං පාගථයයං 
අයයානං දින් නං. පාගථයයං පටියාගදස් සාමී’’ති. ‘‘නාගයයො [නායය )සයා.(] 
සක් කා ආ ගමතුං, පයාගතො සත් ගථො’’ති අ මංසු. අථ ගඛො තස් ස උපාසකස් ස 
පාගථයයං පටියාගදත් වා පච් ඡා  ච් ඡන් තස් ස ගචො ා අච් ඡින් දිංසු. මනුස් සා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම සමණා සකයපුත් තියා න 
මත් තං ජානිත් වා පටිග්  ගහස් සන් ති! අයං ඉගමසං දත් වා පච් ඡා  ච් ඡන් ගතො 
ගචොග හි අච් ඡින් ගනො’’ති. අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ ගතසං මනුස් සානං 
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උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. අථ ගඛො ගත භික් ඛූ භ වගතො 
එතමත් ථං ආග ොගචසුං. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස් මිං පක ගණ 
ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘ගතන හි, භික් ඛගව, භික් ඛූනං 
සික් ඛාපදං පඤ් ඤගපස් සාමි දස අත් ථවගස පටිච් ච – සඞ් ඝසුට් ඨුතාය, 
සඞ් ඝඵාසුතාය…ගප.… විනයානුග්  හාය. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං 
සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

232. ‘‘භික් ඛුං පගනව කුලං උප තං පූගවහි වා මන් ගථහි වා අභිහට් ඨුං 

පවාග යය, ආකඞ් ඛමාගනන භික් ඛුනා ද් වත් තිපත් තපූ ා පටිග්  ගහතබ් බා 

තගතො ගච උත් තරි පටිග්  ණ් ගහයය පාචිත් තියං. ද් වත් තිපත් තපූග  

පටිග්  ගහත් වා තගතො නීහරිත් වා භික් ඛූහි සද් ධිං සංවිභජිතබ් බං. අයං තත් ථ 

සාමීචී’’ති. 

233. භික්ඛුං පකනව කුෙං උප තන් ති කුලං නාම චත් තාරි කුලානි – 
ඛත් තියකුලං, බ්රාහ් මණකුලං, ගවස ්සකුලං, සුද් දකුලං. 

උප තන් ති තත් ථ  තං. 

පූවං නාම යංකිඤ් චි පගහණකත් ථාය පටියත් තං. 

මන්ථං නාම යංකිඤ් චි පාගථයයත් ථාය පටියත් තං. 

අභිහට්ඨුංපවාකරයයාති යාවතකං ඉච් ඡසි තාවතකං  ණ් හාහීති. 

ආෙඞ්ඛමාකනනාති ඉච් ඡමාගනන. 

ද්වත්තිපත්තපූරා පටිග් කහතබ්බාති ද් ගවතගයො පත් තපූ ා 
පටිග්  ගහතබ් බා. 

තකතො කච උත්තරි පටි ණ්කහයයාති තතුත් තරි පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

ද්වත්තිපත්තපූකරපටිග් කහත්වා තගතො නික් ඛමන් ගතන භික් ඛුං පස් සිත් වා 
ආචික් ඛිතබ් බං – ‘‘අමුත්ර මයා ද් වත් තිපත් තපූ ා පටිග්  හිතා, මා ගඛො තත් ථ 
පටිග්  ණ් හී’’ති. සගච පස් සිත් වා න ආචික් ඛති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. සගච 
ආචික් ඛිගත පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

තකතො නීහරිත්වාභික්ඛූහිසද්ධිං සංවිභජිතබ්බන් ති පටික් කමනං නීහරිත් වා 
සංවිභජිතබ් බං. 
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අයංතත්ථසාමීචීති අයං තත් ථ අනුධම් මතා. 

234. අතිග කද් වත් තිපත් තපූග  අතිග කසඤ් ඤී පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. අතිග කද් වත් තිපත් තපූග  ගවමතිගකො පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. අතිග කද් වත් තිපත් තපූග  ඌනකසඤ් ඤී පටිග්  ණ් හාති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

ඌනකද් වත් තිපත් තපූග  අතිග කසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
ඌනකද් වත් තිපත් තපූග  ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
ඌනකද් වත් තිපත් තපූග  ඌනකසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

235. අනාපත් ති ද් වත් තිපත් තපූග  පටිග්  ණ් හාති, ඌනකද් වත් තිපත් තපූග  
පටිග්  ණ් හාති, න පගහණකත් ථාය න පාගථයයත් ථාය පටියත් තං ගදන් ති, 
පගහණකත් ථාය වා පාගථයයත් ථාය වා පටියත් තගසසකං ගදන් ති,  මගන 
පටිප් පස් සද් ගධ ගදන් ති, ඤාතකානං පවාරිතානං, අඤ ්ඤස ්සත් ථාය, අත් තගනො 
ධගනන, උම් මත් තකස් ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

කාණමාතුසික් ඛාපදං නිට් ඨතං චතුත් ථං. 

5. පඨමපවා ණාසික් ඛාපදං 

236. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤතග ො බ්රාහ් මගණො 
භික් ඛූ නිමන් ගතත් වා ගභොගජසි. භික් ඛූ භුත් තාවී පවාරිතා ඤාතිකුලානි  න් ත් වා 
එකච් ගච භුඤ් ජිංසු එකච් ගච පිණ් ඩපාතං ආදාය අ මංසු. අථ ගඛො ගසො 
බ්රාහ් මගණො පටිවිස් සගක [පටිවිසගක )ගයොජනා(] එතදගවොච – ‘‘භික් ඛූ මයා 
අයයා සන් තප් පිතා. එථ, තුම් ගහපි සන් තප් ගපස් සාමී’’ති. ගත එවමාහංසු – ‘‘කිං 
ත් වං, අගයයො [අයය )සයා.(], අම් ගහ සන් තප් ගපස් සසි? ගයපි තයා නිමන් තිතා 
ගතපි අම් හාකං ඝ ානි ආ න් ත් වා එකච් ගච භුඤ ්ජිංසු එකච් ගච පිණ් ඩපාතං 
ආදාය අ මංසූ’’ති! 

අථ ගඛො ගසො බ්රාහ් මගණො උජ් ඣායති ඛියයති විපාගචති – ‘‘කථඤ ්හි නාම 
භදන් තා අම් හාකං ඝග  භුඤ් ජිත් වා අඤ ්ඤත්ර භුඤ් ජිස් සන් ති! න චාහං පටිබගලො 
යාවදත් ථං දාතු’’න් ති! අස ්ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ තස් ස බ්රාහ් මණස් ස 
උජ් ඣායන් තස් ස ඛියයන් තස ්ස විපාගචන් තස ්ස. ගය ගත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
භික් ඛූ භුත් තාවී පවාරිතා අඤ් ඤත්ර භුඤ ්ජිස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , 
භික් ඛගව, භික් ඛූ භුත් තාවී පවාරිතා අඤ ්ඤත්ර භුඤ් ජන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම ගත, භික් ඛගව, ගමොඝපුරිසා 
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භුත් තාවී පවාරිතා අඤ් ඤත්ර භුඤ ්ජිස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං 
වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘ගයො පන භික් ඛු භුත් තාවී පවාරිගතො ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා ඛාගදයය වා 

භුඤ ්ගජයය වා, පාචිත් තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

237. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛූ ගිලානානං භික් ඛූනං පණීගත 
පිණ් ඩපාගත නීහ න් ති. ගිලානා න චිත් තරූපං භුඤ් ජන් ති. තානි භික් ඛූ 
ඡට් ගටන් ති. අස් ගසොසි ගඛො භ වා උච් චාසද් දං මහාසද් දං කාගකො වසද් දං. 
සුත් වාන ආයස් මන් තං ආනන් දං ආමන් ගතසි – ‘‘කිං නු ගඛො ගසො, ආනන් ද, 
උච් චාසද් ගදො මහාසද් ගදො කාගකො වසද් ගදො’’ති? අථ ගඛො ආයස් මා ආනන් ගදො 
භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසි. ‘‘භුඤ ්ගජයුං පනානන් ද, භික් ඛූ 
ගිලානාතිරිත් ත’’න් ති. ‘‘න භුඤ් ගජයුං, භ වා’’ති. අථ ගඛො භ වා එතස ්මිං 
නිදාගන එතස් මිං පක ගණ ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – 
‘‘අනුජානාමි භික් ඛගව, ගිලානස ්ස ච අගිලානස් ස ච අතිරිත් තං භුඤ් ජිතුං. 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, අතිරිත් තං කාතබ් බං – ‘‘අලගමතං සබ් බ’’න් ති. එවඤ් ච 
පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

238. ‘‘ගයො පන භික් ඛු භුත් තාවී පවාරිගතො අනතිරිත් තං ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං 

වා ඛාගදය් ය වා භුඤ් ගජයය වා, පාචිත් තිය’’න් ති. 

239. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

භුත්තාවී නාම පඤ් චන් නං ගභොජනානං අඤ ්ඤත ං ගභොජනං අන් තමගසො 
කුසග් ග නපි භුත් තං ගහොති. 

පවාරිකතො නාම අසනං පඤ් ඤායති, ගභොජනං පඤ ්ඤායති, හත් ථපාගස 
ඨගතො අභිහ ති, පටික් ගඛගපො පඤ් ඤායති. 

අනතිරිත්තං නාම අකප් පියකතං ගහොති, අප් පටිග්  හිතකතං ගහොති, 
අනුච් චාරිතකතං ගහොති, අහත් ථපාගස කතං ගහොති, අභුත් තාවිනා කතං ගහොති, 
භුත් තාවිනා පවාරිගතන ආසනා වුට් ඨගතන කතං ගහොති, ‘‘අලගමතං සබ් බන් ති 
අවුත් තං ගහොති, න ගිලානාතිරිත් තං ගහොති’’ – එතං අනතිරිත් තං නාම. 

අතිරිත්තං නාම කප් පියකතං ගහොති, පටිග්  හිතකතං ගහොති, උච් චාරිතකතං 
ගහොති, හත් ථපාගස කතං ගහොති, භුත් තාවිනා කතං ගහොති, භුත් තාවිනා 
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පවාරිගතන ආසනා අවුට් ඨගතන කතං ගහොති, ‘‘අලගමතං සබ් බ’’න් ති වුත් තං 
ගහොති, ගිලානාතිරිත් තං ගහොති – එතං අතිරිත් තං නාම. 

ඛාදනීයං නාම පඤ් ච ගභොජනානි – යාමකාලිකං සත් තාහකාලිකං 
යාවජීවිකං ඨගපත් වා අවගසසං ඛාදනීයං නාම. 

කභොජනීයං නාම පඤ් ච ගභොජනානි – ඔදගනො, කුම් මාගසො, සත් තු, මච් ගඡො, 
මංසං. 

‘‘ඛාදිස ්සාමි භුඤ් ජිස් සාමී’’ති පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස 
අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

240. අනතිරිත් ගත අනතිරිත් තසඤ් ඤී ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා ඛාදති වා 
භුඤ ්ජති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අනතිරිත් ගත ගවමතිගකො ඛාදනීයං වා 
ගභොජනීයං වා ඛාදති වා භුඤ් ජති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අනතිරිත් ගත 
අතිරිත් තසඤ් ඤී ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා ඛාදති වා භුඤ් ජති වා, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

යාමකාලිකං සත් තාහකාලිකං යාවජීවිකං ආහා ත් ථාය පටිග්  ණ් හාති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අතිරිත් ගත අනතිරිත් තසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අතිරිත් ගත ගවමතිගකො, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අතිරිත් ගත අතිරිත් තසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

241. අනාපත් ති අතිරිත් තං කා ාගපත් වා භුඤ් ජති, ‘‘අතිරිත් තං 
කා ාගපත් වා භුඤ් ජිස් සාමී’’ති පටිග්  ණ් හාති, අඤ ්ඤස ්සත් ථාය හ න් ගතො 
 ච් ඡති, ගිලානස ්ස ගසසකං භුඤ් ජති, යාමකාලිකං සත් තාහකාලිකං යාවජීවිකං 
සති පච් චගය පරිභුඤ් ජති, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

පඨමපවා ණාසික් ඛාපදං නිට් ඨතං පඤ් චමං. 

6. දුතියපවා ණාසික් ඛාපදං 

242. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ද් ගව භික් ඛූ ගකොසගලසු 
ජනපගද සාවත් ථිං අද් ධානමග්  ප් පටිපන් නා ගහොන් ති. එගකො භික් ඛු අනාචා ං 
ආච ති. දුතිගයො භික් ඛු තං භික් ඛුං එතදගවොච – ‘‘මාවුගසො, එවරූපමකාසි, 
ගනතං කප් පතී’’ති. ගසො තස් මිං උපනන් ධි. අථ ගඛො ගත භික් ඛූ සාවත් ථිං 
අ මංසු. ගතන ගඛො පන සමගයන සාවත් ථියං අඤ් ඤත ස් ස පූ ස ්ස 
සඞ් ඝභත් තං ගහොති. දුතිගයො භික් ඛු භුත් තාවී පවාරිගතො ගහොති. උපනද් ගධො 
[උපනන් ගධො )ක.(] භික් ඛු ඤාතිකුලං  න් ත් වා පිණ් ඩපාතං ආදාය ගයන ගසො 
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භික් ඛු ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා තං භික් ඛුං එතදගවොච – ‘‘භුඤ ්ජාහි, 
ආවුගසො’’ති. ‘‘අලං, ආවුගසො, පරිපුණ් ගණොම් හී’’ති. ‘‘සුන් දග ො, ආවුගසො, 
පිණ් ඩපාගතො, භුඤ් ජාහී’’ති. අථ ගඛො ගසො භික් ඛු ගතන භික් ඛුනා 
නිප් පීළියමාගනො තං පිණ් ඩපාතං භුඤ් ජි. උපනද් ගධො භික් ඛු තං භික් ඛුං 
එතදගවොච – ‘‘ත් වම් පි [ත් වං හි )සයා.(] නාම, ආවුගසො, මං වත් තබ් බං මඤ් ඤසි 
යං ත් වං භුත් තාවී පවාරිගතො අනතිරිත් තං ගභොජනං භුඤ ්ජසී’’ති. ‘‘නනු, 
ආවුගසො, ආචික් ඛිතබ් බ’’න් ති. ‘‘නනු, ආවුගසො, පුච් ඡිතබ් බ’’න් ති. 

අථ ගඛො ගසො භික් ඛු භික් ඛූනං එතමත් ථං ආග ොගචසි. ගය ගත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
භික් ඛු භික් ඛුං භුත් තාවිං පවාරිතං අනතිරිත් ගතන ගභොජගනන අභිහට් ඨුං 
පවාග ස් සතී’’ ති…ගප.… සච් චං කි  ත් වං, භික් ඛු, භික් ඛුං භුත් තාවිං පවාරිතං 
අනතිරිත් ගතන ගභොජගනන අභිහට් ඨුං පවාග සීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම ත් වං, ගමොඝපුරිස, භික් ඛුං භුත් තාවිං 
පවාරිතං අනතිරිත් ගතන ගභොජගනන අභිහට් ඨුං පවාග ස් සසි! ගනතං, 
ගමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන භික් ඛගව ඉමං 
සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

243. ‘‘ගයො පන භික් ඛු භික් ඛුං භුත් තාවිං පවාරිතං අනතිරිත් ගතන ඛාදනීගයන 

වා ගභොජනීගයන වා අභිහට් ඨුං පවාග යය – ‘හන් ද, භික් ඛු, ඛාද වා භුඤ් ජ වා’ති, 

ජානං ආසාදනාගපක් ගඛො, භුත් තස ්මිං, පාචිත් තිය’’න් ති. 

244. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

භික්ඛුන් ති අඤ ්ඤං භික් ඛුං. 

භුත්තාවී නාම පඤ් චන් නං ගභොජනානං අඤ ්ඤත ං ගභොජනං, අන් තමගසො 
කුසග් ග නපි භුත් තං ගහොති. 

පවාරිකතො නාම අසනං පඤ් ඤායති, ගභොජනං පඤ ්ඤායති, හත් ථපාගස 
ඨගතො අභිහ ති, පටික් ගඛගපො පඤ් ඤායති. 

අනතිරිත්තං නාම අකප් පියකතං ගහොති, අප් පටිග්  හිතකතං ගහොති, 
අනුච් චාරිතකතං ගහොති, අහත් ථපාගස කතං ගහොති, අභුත් තාවිනා කතං ගහොති, 
භුත් තාවිනා පවාරිගතන ආසනා වුට් ඨගතන කතං ගහොති, ‘‘අලගමතං 
සබ් බ’’න් ති අවුත් තං ගහොති, න ගිලානාතිරිත් තං ගහොති – එතං අනතිරිත් තං 
නාම. 
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ඛාදනීයං නාම පඤ් ච ගභොජනානි – යාමකාලිකං සත් තාහකාලිකං 
යාවජීවිකං ඨගපත් වා අවගසසං ඛාදනීයං නාම. 

කභොජනීයං නාම පඤ් ච ගභොජනානි – ඔදගනො, කුම් මාගසො, සත් තු, මච් ගඡො, 
මංසං. 

අභිහට්ඨුංපවාකරයයාති යාවතකං ඉච් ඡසි තාවතකං  ණ් හාහීති. 

ජානාති නාම සාමං වා ජානාති, අඤ ්ගඤ වා තස් ස ආග ොගචන් ති, ගසො වා 
ආග ොගචති. 

ආසාදනාකපක්කඛොති ‘‘ඉමිනා ඉමං ගචොගදස් සාමි සාග ස ්සාමි 
පටිගචොගදස් සාමි පටිසාග ස් සාමි මඞ් කු කරිස ්සාමී’’ති අභිහ ති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. තස් ස වචගනන ‘‘ඛාදිස ්සාමි භුඤ් ජිස් සාමී’’ති පටිග්  ණ් හාති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
ගභොජනපරිගයොසාගන ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

245. පවාරිගත පවාරිතසඤ් ඤී අනතිරිත් ගතන ඛාදනීගයන වා 
ගභොජනීගයන වා අභිහට් ඨුං පවාග ති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. පවාරිගත 
ගවමතිගකො අනතිරිත් ගතන ඛාදනීගයන වා ගභොජනීගයන වා අභිහට් ඨුං 
පවාග ති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පවාරිගත අප් පවාරිතසඤ් ඤී අනතිරිත් ගතන 
ඛාදනීගයන වා ගභොජනීගයන වා අභිහට් ඨුං පවාග ති, අනාපත් ති. යාමකාලිකං 
සත් තාහකාලිකං යාවජීවිකං ආහා ත් ථාය අභිහ ති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. තස් ස 
වචගනන ‘‘ඛාදිස ්සාමි භුඤ් ජිස ්සාමී’’ති පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අප් පවාරිගත 
පවාරිතසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අප් පවාරිගත ගවමතිගකො, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අප් පවාරිගත අප් පවාරිතසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

246. අනාපත් ති අතිරිත් තං කා ාගපත් වා ගදති, ‘‘අතිරිත් තං කා ාගපත් වා 
භුඤ ්ජාහී’’ති ගදති, අඤ ්ඤස ්සත් ථාය හ න් ගතො  ච් ඡාහීති ගදති, ගිලානස ්ස 
ගසසකං ගදති, ‘‘යාමකාලිකං සත් තාහකාලිකං යාවජීවිකං සති පච් චගය 
පරිභුඤ් ජා’’ති ගදති, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

දුතියපවා ණාසික් ඛාපදං නිට් ඨතං ඡට් ඨං. 

7. විකාලගභොජනසික් ඛාපදං 

247. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා  ාජ ගහ විහ ති ගවළුවගන 
කලන් දකනිවාගප. ගතන ගඛො පන සමගයන  ාජ ගහ ගි ග්  සමජ් ගජො ගහොති. 
සත් ත සවග් ගියා භික් ඛූ ගි ග්  සමජ් ජං දස් සනාය අ මංසු. මනුස් සා 
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සත් ත සවග් ගිගය භික් ඛූ පස් සිත් වා නහාගපත් වා විලිම් ගපත් වා ගභොගජත් වා 
ඛාදනීයං අදංසු. සත් ත සවග් ගියා භික් ඛූ ඛාදනීයං ආදාය ආ ාමං  න් ත් වා 
ඡබ් බග් ගිගය භික් ඛූ එතදගවොචං – ‘‘ ණ් හාථාවුගසො, ඛාදනීයං ඛාදථා’’ති. 
‘‘කුගතො තුම් ගහහි, ආවුගසො, ඛාදනීයං ලද් ධ’’න් ති? සත් ත සවග් ගියා භික් ඛූ 
ඡබ් බග් ගියානං භික් ඛූනං එතමත් ථං ආග ොගචසුං. ‘‘කිං පන තුම් ගහ, ආවුගසො, 
විකාගල ගභොජනං භුඤ් ජථා’’ති? ‘‘එවමාවුගසො’’ති. ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම සත් ත සවග් ගියා භික් ඛූ 
විකාගල ගභොජනං භුඤ් ජිස ්සන් තී’’ති! අථ ගඛො ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ භික් ඛූනං 
එතමත් ථං ආග ොගචසුං. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම සත් ත සවග් ගියා භික් ඛූ විකාගල 
ගභොජනං භුඤ් ජිස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, විකාගල 
ගභොජනං භුඤ් ජථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… 
කථඤ ්හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, විකාගල ගභොජනං භුඤ් ජිස් සථ! ගනතං, 
ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං 
සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

248. ගයො පන භික් ඛු විකාගල ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා ඛාගදයය වා 

භුඤ ්ගජයය වා, පාචිත් තිය’’න් ති. 

249. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස ්මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

විොකෙො නාම මජ් ඣන් හිගක වීතිවත් ගත යාව අරුණුග්  මනා. 

ඛාදනීයං නාම පඤ් ච ගභොජනානි – යාමකාලිකං සත් තාහකාලිකං 
යාවජීවිකං ඨගපත් වා අවගසසං ඛාදනීයං නාම. 

කභොජනීයං නාම පඤ් ච ගභොජනානි – ඔදගනො, කුම් මාගසො, සත් තු, මච් ගඡො, 
මංසං. 

‘‘ඛාදිස ්සාමි භුඤ් ජිස් සාමී’’ති පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

250. විකාගල විකාලසඤ් ඤී ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා ඛාදති වා භුඤ ්ජති 
වා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. විකාගල ගවමතිගකො ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා 
ඛාදති වා භුඤ් ජති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. විකාගල කාලසඤ් ඤී ඛාදනීයං වා 
ගභොජනීයං වා ඛාදති වා භුඤ් ජති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

යාමකාලිකං සත් තාහකාලිකං යාවජීවිකං ආහා ත් ථාය පටිග්  ණ් හාති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති දුක් කටස් ස. කාගල 
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විකාලසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. කාගල ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
කාගල කාලසඤ ්ඤී, අනාපත් ති. 

251. අනාපත් ති යාමකාලිකං සත් තාහකාලිකං යාවජීවිකං සති පච් චගය 
පරිභුඤ් ජති, උම් මත් තකස් ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

විකාලගභොජනසික් ඛාපදං නිට් ඨතං සත් තමං. 

8. සන් නිධිකා කසික් ඛාපදං 

252. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස ්මගතො ආනන් දස් ස 
උපජ් ඣාගයො ආයස් මා ගබලට් ඨසීගසො [ගබලට් ඨසීගසො (සී.( ගවළට් ඨසීගසො 
)සයා.(] අ ඤ් ගඤ විහ ති. ගසො පිණ් ඩාය චරිත් වා සුක් ඛකු ං ආ ාමං හරිත් වා 
සුක් ඛාගපත් වා නික් ඛිපති. යදා ආහාග න අත් ගථො ගහොති, තදා උදගකන 
ගතගමත් වා ගතගමත් වා භුඤ් ජති, චිග න  ාමං පිණ් ඩාය පවිසති. භික් ඛූ 
ආයස ්මන් තං ගබලට් ඨසීසං එතදගවොචං – ‘‘කිස ්ස ත් වං, ආවුගසො, චිග න  ාමං 
පිණ් ඩාය පවිසසී’’ති? අථ ගඛො ආයස් මා ගබලට් ඨසීගසො භික් ඛූනං එතමත් ථං 
ආග ොගචසි. ‘‘කිං පන ත් වං, ආවුගසො, සන් නිධිකා කං ගභොජනං භුඤ් ජසී’’ති? 
‘‘එවමාවුගසො’’ති. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම ආයස් මා ගබලට් ඨසීගසො 
සන් නිධිකා කං ගභොජනං භුඤ් ජිස ්සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි  ත් වං, 
ගබලට් ඨසීස, සන් නිධිකා කං ගභොජනං භුඤ් ජසීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම ත් වං, ගබලට් ඨසීස, සන් නිධිකා කං 
ගභොජනං භුඤ් ජිස් සසි! ගනතං, ගබලට් ඨසීස, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

253. ‘‘ගයො පන භික් ඛු සන් නිධිකා කං ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා ඛාගදයය වා 

භුඤ ්ගජයය වා, පාචිත් තිය’’න් ති. 

254. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස ්මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

සන්නිධිොරෙං නාම අජ් ජ පටිග්  හිතං අප ජ් ජු ඛාදිතං ගහොති. 

ඛාදනීයං නාම පඤ් ච ගභොජනානි – යාමකාලිකං සත් තාහකාලිකං 
යාවජීවිකං ඨගපත් වා අවගසසං ඛාදනීයං නාම. 

කභොජනීයං නාම පඤ් ච ගභොජනානි – ඔදගනො, කුම් මාගසො, සත් තු, මච් ගඡො, 
මංසං. 
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‘‘ඛාදිස ්සාමි භුඤ් ජිස් සාමී’’ති පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

255. සන් නිධිකා ගක සන් නිධිකා කසඤ් ඤී ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා 
ඛාදති වා භුඤ් ජති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. සන් නිධිකා ගක ගවමතිගකො 
ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා ඛාදති වා භුඤ් ජති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 
සන් නිධිකා ගක අසන් නිධිකා කසඤ් ඤී ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා ඛාදති වා 
භුඤ ්ජති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

යාමකාලිකං සත් තාහකාලිකං යාවජීවිකං ආහා ත් ථාය පටිග්  ණ් හාති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අසන් නිධිකා ගක සන් නිධිකා කසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අසන් නිධිකා ගක ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අසන් නිධිකා ගක 
අසන් නිධිකා කසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

256. අනාපත් ති යාවකාලිකං යාවකාගල නිදහිත් වා භුඤ් ජති, යාමකාලිකං 
යාගම නිදහිත් වා භුඤ් ජති, සත් තාහකාලිකං සත් තාහං නිදහිත් වා භුඤ ්ජති, 
යාවජීවිකං සති පච් චගය පරිභුඤ් ජති, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස් සාති. 

සන් නිධිකා කසික් ඛාපදං නිට් ඨතං අට් ඨමං. 

9. පණීතගභොජනසික් ඛාපදං 

257. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
පණීතගභොජනානි අත් තගනො අත් ථාය විඤ් ඤාගපත් වා භුඤ් ජන් ති. මනුස් සා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම සමණා සකයපුත් තියා 
පණීතගභොජනානි අත් තගනො අත් ථාය විඤ් ඤාගපත් වා භුඤ් ජිස් සන් ති! කස ්ස 
සම් පන් නං න මනාපං, කස ්ස සාදුං න රුච් චතී’’ති!! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ 
ගතසං මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. ගය ගත 
භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි 
නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ පණීතගභොජනානි අත් තගනො අත් ථාය විඤ් ඤාගපත් වා 
භුඤ ්ජිස ්සන් තී’’ති …ගප.… සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, පණීතගභොජනානි 
අත් තගනො අත් ථාය විඤ් ඤාගපත් වා භුඤ් ජථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා …ගප.… කථඤ් හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, පණීතගභොජනානි 
අත් තගනො අත් ථාය විඤ් ඤාගපත් වා භුඤ් ජිස ්සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිගසයයාථ – 
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‘‘යානි ගඛො පන තානි පණීතගභොජනානි, ගසයයථිදං – සප් පි නවනීතං ගතලං 

මධු ඵාණිතං මච් ගඡො මංසං ඛී ං දධි. ගයො පන භික් ඛු එවරූපානි 

පණීතගභොජනානි අත් තගනො අත් ථාය විඤ් ඤාගපත් වා භුඤ ්ගජයය, 

පාචිත් තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

258. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛූ ගිලානා ගහොන් ති. ගිලානපුච් ඡකා 
භික් ඛූ ගිලාගන භික් ඛූ එතදගවොචං – ‘‘කච් චාවුගසො ඛමනීයං, කච් චි 
යාපනීය’’න් ති? ‘‘පුබ් ගබ මයං, ආවුගසො, පණීතගභොජනානි අත් තගනො අත් ථාය 
විඤ ්ඤාගපත් වා භුඤ් ජාම, ගතන ගනො ඵාසු ගහොති; ඉදානි පන ‘‘භ වතා 
පටික් ඛිත් ත’’න් ති කුක් කුච් චායන් තා න විඤ් ඤාගපම, ගතන ගනො න ඵාසු 
ගහොතී’’ති. භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන 
එතස ්මිං පක ගණ ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛගව, ගිලාගනන භික් ඛුනා පණීතගභොජනානි අත් තගනො අත් ථාය 
විඤ ්ඤාගපත් වා භුඤ් ජිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිගසයයාථ – 

259. ‘‘යානි ගඛො පන තානි පණීතගභොජනානි, ගසයයථිදං – සප් පි නවනීතං 

ගතලං මධු ඵාණිතං මච් ගඡො මංසං ඛී ං දධි. ගයො පන භික් ඛු එවරූපානි 

පණීතගභොජනානි අගිලාගනො අත් තගනො අත් ථාය විඤ් ඤාගපත් වා භුඤ් ගජයය, 

පාචිත් තිය’’න් ති. 

260. යානි කඛො පන තානි පණීතකභොජනානීති සප්පි නාම ග ොසප් පි වා 
අජිකාසප් පි වා මහිංසසප් පි වා, ගයසං මංසං කප් පති ගතසං සප් පි. 

නවනීතං නාම ගතසඤ් ගඤව නවනීතං. 

කතෙං නාම තිලගතලං සාසපගතලං මධුකගතලං එ ණ් ඩගතලං 
වසාගතලං. 

මධු නාම මක් ඛිකාමධු. 

ඵාණිතං නාම උච් ඡුම් හා නිබ් බත් තං. 

මච්කඡො නාම උදගකො [උදකචග ො )සයා. ක.(] වුච් චති. 

මංසං නාම ගයසං මංසං කප් පති, ගතසං මංසං. 
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ඛීරං නාම ග ොඛී ං වා අජිකාඛී ං වා මහිංසඛී ං වා, ගයසං මංසං කප් පති, 
ගතසං ඛී ං. 

දධි නාම ගතසඤ් ගඤව දධි. 

කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං අත් ගථ 
අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

එවරූපානිපණීතකභොජනානීති තථාරූපානි පණීතගභොජනානි. 

අගිොකනො නාම යස් ස විනා පණීතගභොජනානි ඵාසු ගහොති. 

ගිොකනො නාම යස් ස විනා පණීතගභොජනානි න ඵාසු ගහොති. 

අගිලාගනො අත් තගනො අත් ථාය විඤ් ඤාගපති, පගයොග  [පගයොග  
පගයොග  )ක.(] දුක් කටං. පටිලාගභන ‘‘භුඤ ්ජිස් සාමී’’ති පටිග්  ණ් හාති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

261. අගිලාගනො අගිලානසඤ් ඤී පණීතගභොජනානි අත් තගනො අත් ථාය 
විඤ ්ඤාගපත් වා භුඤ් ජති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අගිලාගනො ගවමතිගකො 
පණීතගභොජනානි අත් තගනො අත් ථාය විඤ් ඤාගපත් වා භුඤ් ජති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. අගිලාගනො ගිලානසඤ් ඤී පණීතගභොජනානි අත් තගනො අත් ථාය 
විඤ ්ඤාගපත් වා භුඤ ්ජති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

ගිලාගනො අගිලානසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ගිලාගනො ගවමතිගකො, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ගිලාගනො ගිලානසඤ් ඤී අනාපත් ති. 

262. අනාපත් ති ගිලානස් ස, ගිලාගනො හුත් වා විඤ ්ඤාගපත් වා අගිලාගනො 
භුඤ ්ජති, ගිලානස් ස ගසසකං භුඤ් ජති, ඤාතකානං පවාරිතානං 
අඤ ්ඤස ්සත් ථාය අත් තගනො ධගනන, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස් සාති. 

පණීතගභොජනසික් ඛාපදං නිට් ඨතං නවමං. 

10. දන් තගපොනසික් ඛාපදං 

263. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා ගවසාලියං විහ ති මහාවගන 
කූටා ා සාලායං. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤතග ො භික් ඛු 
සබ් බපංසුකූලිගකො සුසාගන විහ ති. ගසො මනුස් ගසහි දියයමානං න ඉච් ඡති 
පටිග්  ගහතුං, සුසාගනපි රුක් ඛමූගලපි උම් මාග පි අයයගවොසාටිතකානි සාමං 
 ගහත් වා පරිභුඤ් ජති [භුඤ ්ජති )සයා.(]. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම අයං භික් ඛු අම් හාකං අයයගවොසාටිතකානි සාමං 
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 ගහත් වා පරිභුඤ් ජිස් සති! ගථග ොයං භික් ඛු වඨග ො මනුස් සමංසං මඤ් ගඤ 
ඛාදතී’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ ගතසං මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං 
ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛු අදින් නං 
මුඛද් වා ං ආහා ං ආහරිස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි  ත් වං, භික් ඛු, අදින් නං 
මුඛද් වා ං ආහා ං ආහ සීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම ත් වං, ගමොඝපුරිස, අදින් නං මුඛද් වා ං ආහා ං 
ආහරිස ්සසි! ගනතං, ගමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච 
පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘ගයො පන භික් ඛු අදින් නං මුඛද් වා ං ආහා ං ආහග යය, පාචිත් තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

264. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛූ උදකදන් තගපොගන 
[උදකදන් තගපොගණ )සයා. ක.(] කුක් කුච් චායන් ති. භ වගතො එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං…ගප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, උදකදන් තගපොනං සාමං 
 ගහත් වා පරිභුඤ් ජිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ 
– 

265. ‘‘ගයො පන භික් ඛු අදින් නං මුඛද් වා ං ආහා ං ආහග යය, අඤ් ඤත්ර 

උදකදන් තගපොනා, පාචිත් තිය’’න් ති. 

266. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

අදින්නං නාම අප් පටිග්  හිතකං වුච් චති. 

දින්නං නාම කාගයන වා කායපටිබද් ගධන වා නිස ්සග් ගිගයන වා ගදන් ගත 
හත් ථපාගස ඨගතො කාගයන වා කායපටිබද් ගධන වා පටිග්  ණ් හාති, එතං 
දින් නං නාම. 

ආහාකරො නාම උදකදන් තගපොනං ඨගපත් වා යංකිඤ් චි අජ් ගඣොහ ණීයං, 
එගසො ආහාග ො නාම. 

අඤ්ඤත්රඋදෙදන්තකපොනාති ඨගපත් වා උදකදන් තගපොනං. 

‘‘ඛාදිස ්සාමි භුඤ් ජිස ්සාමී’’ති  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අජ් ගඣොහාග  
අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 
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267. අප් පටිග්  හිතගක අප් පටිග්  හිතකසඤ් ඤී අදින් නං මුඛද් වා ං ආහා ං 
ආහාග ති, අඤ ්ඤත්ර උදකදන් තගපොනා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 
අප් පටිග්  හිතගක ගවමතිගකො අදින් නං මුඛද් වා ං ආහා ං ආහාග ති, අඤ ්ඤත්ර 
උදකදන් තගපොනා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අප් පටිග්  හිතගක 
පටිග්  හිතකසඤ් ඤී අදින් නං මුඛද් වා ං ආහා ං ආහාග ති, අඤ ්ඤත්ර 
උදකදන් තගපොනා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

පටිග්  හිතගක අප් පටිග්  හිතකසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පටිග්  හිතගක 
ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පටිග්  හිතගක පටිග්  හිතකසඤ් ඤී, 
අනාපත් ති. 

268. අනාපත් ති උදකදන් තගපොගන, චත් තාරි මහාවිකතානි සති පච් චගය 
අසති කප් පියකා ගක සාමං  ගහත් වා පරිභුඤ් ජති, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

දන් තගපොනසික් ඛාපදං නිට් ඨතං දසමං. 

ගභොජනවග් ග ො චතුත් ගථො. 

තස් සුද් දානං – 

පිණ් ගඩො  ණං ප ං පූවං, ද් ගව ච වුත් තා පවා ණා; 
විකාගල සන් නිධී ඛී ං, දන් තගපොගනන ගත දසාති. 

5. අකචෙෙවග්ක ො 

1. අගචලකසික් ඛාපදං 

269. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා ගවසාලියං විහ ති මහාවගන 
කූටා ා සාලායං. ගතන ගඛො පන සමගයන සඞ් ඝස් ස ඛාදනීයං උස් සන් නං 
ගහොති. අථ ගඛො ආයස් මා ආනන් ගදො භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසි. 
‘‘ගතනහානන් ද, විඝාසාදානං පූවං ගදහී’’ති. ‘‘එවං භන් ගත’’ති ගඛො ආයස් මා 
ආනන් ගදො භ වගතො පටිස් සුණිත් වා විඝාසාගද පටිපාටියා නිසීදාගපත් වා 
එගකකං පූවං ගදන් ගතො අඤ ්ඤතරිස ්සා පරිබ් බාජිකාය එකං මඤ් ඤමාගනො 
ද් ගව පූගව අදාසි. සාමන් තා පරිබ් බාජිකාගයො තං පරිබ් බාජිකං එතදගවොචං – 
‘‘ජාග ො ගත එගසො සමගණො’’ති. ‘‘න ගම ගසො සමගණො ජාග ො, එකං 
මඤ ්ඤමාගනො ද් ගව පූගව අදාසී’’ති. දුතියම් පි ගඛො…ගප.… තතියම් පි ගඛො 
ආයස ්මා ආනන් ගදො එගකකං පූවං ගදන් ගතො තස් සාගයව පරිබ් බාජිකාය එකං 
මඤ ්ඤමාගනො ද් ගව පූගව අදාසි. සාමන් තා පරිබ් බාජිකාගයො තං පරිබ් බාජිකං 
එතදගවොචං – ‘‘ජාග ො ගත එගසො සමගණො’’ති. ‘‘න ගම ගසො සමගණො ජාග ො, 
එකං මඤ් ඤමාගනො ද් ගව පූගව අදාසී’’ති. ‘‘ජාග ො න ජාග ො’’ති භණ් ඩිංසු. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 
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අඤ ්ඤතග ොපි ආජීවගකො පරිගවසනං අ මාසි. අඤ් ඤතග ො භික් ඛු පහූගතන 
සප් පිනා ඔදනං මද් දිත් වා තස් ස ආජීවකස් ස මහන් තං පිණ් ඩං අදාසි. අථ ගඛො 
ගසො ආජීවගකො තං පිණ් ඩං ආදාය අ මාසි. අඤ් ඤතග ො ආජීවගකො තං 
ආජීවකං එතදගවොච – ‘‘කුගතො තයා, ආවුගසො, පිණ් ගඩො ලද් ගධො’’ති? 
‘‘තස් සාවුගසො, සමණස් ස ග ොතමස් ස මුණ් ඩ හපතිකස් ස පරිගවසනාය 
ලද් ගධො’’ති. 

අස් ගසොසුං ගඛො උපාසකා ගතසං ආජීවකානං ඉමං කථාසල් ලාපං. අථ ගඛො 
ගත උපාසකා ගයන භ වා ගතනුපසඞ් කමිංසු; උපසඞ් කමිත් වා භ වන් තං 
අභිවාගදත් වා එකමන් තං නිසීදිංසු. එකමන් තං නිසින් නා ගඛො ගත උපාසකා 
භ වන් තං එතදගවොචං – ‘‘ඉගම, භන් ගත, තිත් ථියා අවණ් ණකාමා බුද් ධස් ස 
අවණ් ණකාමා ධම් මස ්ස අවණ් ණකාමා සඞ් ඝස ්ස. සාධු, භන් ගත, අයයා 
තිත් ථියානං සහත් ථා න දගදයු’’න් ති. අථ ගඛො භ වා ගත උපාසගක ධම් මියා 
කථාය සන් දස ්ගසසි සමාදගපසි සමුත් ගතගජසි සම් පහංගසසි. අථ ගඛො ගත 
උපාසකා භ වතා ධම් මියා කථාය සන් දස ්සිතා සමාදපිතා සමුත් ගතජිතා 
සම් පහංසිතා උට් ඨායාසනා භ වන් තං අභිවාගදත් වා පදක් ඛිණං කත් වා 
පක් කමිංසු. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස ්මිං පක ගණ ධම් මිං කථං 
කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘ගතන හි, භික් ඛගව, භික් ඛූනං සික් ඛාපදං 
පඤ ්ඤගපස් සාමි දස අත් ථවගස පටිච් ච – සඞ් ඝසුට් ඨුතාය, සඞ් ඝඵාසුතාය 
…ගප.… සද් ධම් මට් ඨතියා, විනයානුග්  හාය. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං 
සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

270. ‘‘ගයො පන භික් ඛු අගචලකස් ස වා පරිබ් බාජකස ්ස වා පරිබ් බාජිකාය වා 

සහත් ථා ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා දගදයය, පාචිත් තිය’’න් ති. 

271. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

අකචෙකෙො නාම ගයො ගකොචි පරිබ් බාජකසමාපන් ගනො නග් ග ො. 

පරිබ්බාජකෙො නාම භික් ඛුඤ ්ච සාමගණ ඤ් ච ඨගපත් වා ගයො ගකොචි 
පරිබ් බාජකසමාපන් ගනො. 

පරිබ්බාජිො නාම භික් ඛුනිඤ ්ච සික් ඛමානඤ් ච සාමගණරිඤ් ච ඨගපත් වා යා 
කාචි පරිබ් බාජිකසමාපන් නා. 

ඛාදනීයං නාම පඤ් ච ගභොජනානි – උදකදන් තගපොනං ඨගපත් වා අවගසසං 
ඛාදනීයං නාම. 
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කභොජනීයං නාම පඤ් ච ගභොජනානි – ඔදගනො, කුම් මාගසො, සත් තු, මච් ගඡො, 
මංසං. 

දකදයයාති කාගයන වා කායපටිබද් ගධන වා නිස ්සග් ගිගයන වා ගදති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

272. තිත් ථිගය තිත් ථියසඤ ්ඤී සහත් ථා ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා ගදති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. තිත් ථිගය ගවමතිගකො සහත් ථා ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං 
වා ගදති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. තිත් ථිගය අතිත් ථියසඤ් ඤී සහත් ථා ඛාදනීයං 
වා ගභොජනීයං වා ගදති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

උදකදන් තගපොනං ගදති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අතිත් ථිගය තිත් ථියසඤ් ඤී, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අතිත් ථිගය ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අතිත් ථිගය 
අතිත් ථියසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

273. අනාපත් ති දාගපති න ගදති, උපනික් ඛිපිත් වා ගදති, බාහි ාගලපං ගදති, 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

අගචලකසික් ඛාපදං නිට් ඨතං පඨමං. 

2. උගයයොජනසික් ඛාපදං 

274. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස් මා උපනන් ගදො 
සකයපුත් ගතො භාතුගනො සද් ධිවිහාරිකං භික් ඛුං එතදගවොච – ‘‘එහාවුගසො,  ාමං 
පිණ් ඩාය පවිසිස ්සාමා’’ති. තස් ස අදාගපත් වා උගයයොගජසි – ‘‘ ච් ඡාවුගසො, න 
ගම තයා සද් ධිං කථා වා නිසජ් ජා වා ඵාසු ගහොති, එකකස ්ස ගම කථා වා 
නිසජ් ජා වා ඵාසු ගහොතී’’ති. අථ ගඛො ගසො භික් ඛු උපකට් ගඨ කාගල නාසක් ඛි 
පිණ් ඩාය චරිතුං, පටික් කමගනපි භත් තවිස ්සග්  ං න සම් භාගවසි, ඡින් නභත් ගතො 
අගහොසි. අථ ගඛො ගසො භික් ඛු ආ ාමං  න් ත් වා භික් ඛූනං එතමත් ථං ආග ොගචසි. 
ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම ආයස් මා උපනන් ගදො සකයපුත් ගතො භික් ඛුං – ‘එහාවුගසො,  ාමං 
පිණ් ඩාය පවිසිස ්සාමා’ති තස් ස අදාගපත් වා උගයයොගජස් සතී’’ති …ගප.… 
සච් චං කි  ත් වං, උපනන් ද, භික් ඛුං – ‘‘එහාවුගසො,  ාමං පිණ් ඩාය 
පවිසිස ්සාමා’’ති තස් ස අදාගපත් වා උගයයොගජසීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම ත් වං, ගමොඝපුරිස, භික් ඛුං – ‘‘එහාවුගසො, 
 ාමං පිණ් ඩාය පවිසිස් සාමා’’ති තස් ස අදාගපත් වා උගයයොගජස ්සසි! ගනතං, 
ගමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං 
සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 
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275. ‘‘ගයො පන භික් ඛු භික් ඛුං – ‘‘එහාවුගසො,  ාමං වා නි මං වා පිණ් ඩාය 

පවිසිස ්සාමා’ති තස් ස දාගපත් වා වා අදාගපත් වා වා උගයයොගජයය – 

‘ ච් ඡාවුගසො, න ගම තයා සද් ධිං කථා වා නිසජ් ජා වා ඵාසු ගහොති, එකකස ්ස 

ගම කථා වා නිසජ් ජා වා ඵාසු ගහොතී’ති, එතගදව පච් චයං කරිත් වා අනඤ් ඤං, 

පාචිත් තිය’’න් ති. 

276. කයො පනාති ගයො, යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

භික්ඛුන් ති අඤ් ඤං භික් ඛුං. 

එහාවුකසො,  ාමං වා නි මං වාති  ාගමොපි නි ගමොපි න  ම් පි,  ාගමො 
ගචව නි ගමො ච. 

තස්ස දාකපත්වාති යාගුං වා භත් තං වා ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා 
දාගපත් වා. 

අදාකපත්වාති න කිඤ් චි දාගපත් වා. 

උකයයොකජයයාති මාතු ාගමන සද් ධිං හසිතුකාගමො කීළිතුකාගමො  ගහො 
නිසීදිතුකාගමො අනාචා ං ආචරිතුකාගමො එවං වගදති – ‘‘ ච් ඡාවුගසො, න ගම 
තයා සද් ධිං කථා වා නිසජ් ජා වා ඵාසු ගහොති, එකකස ්ස ගම කථා වා නිසජ් ජා වා 
ඵාසු ගහොතී’’ති උගයයොගජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. දස් සනූපචා ං වා 
සවනූපචා ං වා විජහන් තස් ස ආපත් ති දුක් කටස ්ස. විජහිගත, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

එතකදව පච්චයං ෙරිත්වා අනඤ්ඤන් ති න අඤ ්ගඤො ගකොචි පච් චගයො 
ගහොති උගයයොගජතුං. 

277. උපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ් ඤී උගයයොගජති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් ගන ගවමතිගකො උගයයොගජති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් ගන අනුපසම් පන් නසඤ් ඤී උගයයොගජති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

කලිසාසනං ආග ොගපති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නං 
උගයයොගජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. කලිසාසනං ආග ොගපති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනුපසම් පන් ගන ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් ගන 
අනුපසම් පන් නසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
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278. අනාපත් ති ‘‘උගභො එකගතො න යාගපස් සාමා’’ති උගයයොගජති, 
‘‘මහග් ඝං භණ් ඩං පස් සිත් වා ගලොභධම් මං උප් පාගදස් සතී’’ති උගයයොගජති, 
‘‘මාතු ාමං පස් සිත් වා අනභි තිං උප් පාගදස ්සතී’’ති උගයයොගජති, ‘‘ගිලානස ්ස 
වා ඔහියයකස ්ස වා විහා පාලස් ස වා යාගුං වා භත් තං වා ඛාදනීයං වා 
ගභොජනීයං වා නීහ ා’’ති උගයයොගජති, න අනාචා ං ආචරිතුකාගමො, සති 
ක ණීගය උගයයොගජති, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස් සාති. 

උගයයොජනසික් ඛාපදං නිට් ඨතං දුතියං. 

3. සගභොජනසික් ඛාපදං 

279. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස් මා උපනන් ගදො 
සකයපුත් ගතො සහායකස් ස ඝ ං  න් ත් වා තස් ස පජාපතියා සද් ධිං සයනිඝග  
[සයනීඝග  )සයා.(] නිසජ් ජං කප් ගපසි. අථ ගඛො ගසො පුරිගසො ගයනායස් මා 
උපනන් ගදො සකයපුත් ගතො ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා ආයස් මන් තං 
උපනන් දං සකයපුත් තං අභිවාගදත් වා එකමන් තං නිසීදි. එකමන් තං නිසින් ගනො 
ගඛො ගසො පුරිගසො පජාපතිං එතදගවොච – ‘‘දගදහායයස් ස භික් ඛ’’න් ති. අථ ගඛො 
සා ඉත් ථී ආයස් මගතො උපනන් දස ්ස සකයපුත් තස ්ස භික් ඛං අදාසි. අථ ගඛො ගසො 
පුරිගසො ආයස් මන් තං උපනන් දං සකයපුත් තං එතදගවොච – ‘‘ ච් ඡථ, භන් ගත, 
යගතො අයයස් ස භික් ඛා දින් නා’’ති. අථ ගඛො සා ඉත් ථී සල් ලක් ගඛත් වා – 
‘‘පරියුට් ඨගතො අයං පුරිගසො’’ති, ආයස් මන් තං උපනන් දං සකයපුත් තං 
එතදගවොච – ‘‘නිසීදථ, භන් ගත, මා අ මිත් ථා’’ති. දුතියම් පි ගඛො ගසො 
පුරිගසො…ගප.… තතියම් පි ගඛො ගසො පුරිගසො ආයස් මන් තං උපනන් දං 
සකයපුත් තං එතදගවොච – ‘‘ ච් ඡථ, භන් ගත, යගතො අයයස් ස භික් ඛා දින් නා’’ති. 
තතියම් පි ගඛො සා ඉත් ථී ආයස් මන් තං උපනන් දං සකයපුත් තං එතදගවොච – 
‘‘නිසීදථ, භන් ගත, මා අ මිත් ථා’’ති. 

අථ ගඛො ගසො පුරිගසො නික් ඛමිත් වා භික් ඛූ උජ් ඣාගපසි – ‘‘අයං, භන් ගත, 
අගයයො උපනන් ගදො මය් හං පජාපතියා සද් ධිං සයනිඝග  නිසින් ගනො. ගසො මයා 
උගයයොජීයමාගනො න ඉච් ඡති  න් තුං. බහුකිච් චා මයං බහුක ණීයා’’ති. ගය ගත 
භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි 
නාම ආයස් මා උපනන් ගදො සකයපුත් ගතො සගභොජගන කුගල අනුපඛජ් ජ නිසජ් ජං 
කප් ගපස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි  ත් වං, උපනන් ද, සගභොජගන කුගල 
අනුපඛජ් ජ නිසජ් ජං කප් ගපසීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම ත් වං, ගමොඝපුරිස, සගභොජගන කුගල අනුපඛජ් ජ 
නිසජ් ජං කප් ගපස් සසි! ගනතං, ගමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 
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280. ‘‘ගයො පන භික් ඛු සගභොජගන කුගල අනුපඛජ් ජ නිසජ් ජං කප් ගපයය, 

පාචිත් තිය’’න් ති. 

281. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

සකභොජනං නාම කුලං ඉත් ථී ගචව ගහොති පුරිගසො ච, ඉත් ථී ච පුරිගසො ච 
උගභො අනික් ඛන් තා ගහොන් ති, උගභො අවීත ා ා. 

අනුපඛජ්ජාති අනුපවිසිත් වා. 

නිසජ්ජංෙප්කපයයාති මහල් ලගක ඝග  පිට් ඨසඞ් ඝාටස ්ස [පිට් ඨසඞ් ඝාටස ්ස 
)සයා.(] හත් ථපාසං විජහිත් වා නිසීදති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. ඛුද් දගක ඝග  
පිට් ඨවංසං අතික් කමිත් වා නිසීදති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

282. සයනිඝග  සයනිඝ සඤ් ඤී සගභොජගන කුගල අනුපඛජ් ජ නිසජ් ජං 
කප් ගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. සයනිඝග  ගවමතිගකො සගභොජගන කුගල 
අනුපඛජ් ජ නිසජ් ජං කප් ගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. සයනිඝග  
නසයනිඝ සඤ ්ඤී සගභොජගන කුගල අනුපඛජ් ජ නිසජ් ජං කප් ගපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

නසයනිඝග  සයනිඝ සඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නසයනිඝග  
ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නසයනිඝග  නසයනිඝ සඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

283. අනාපත් ති මහල් ලගක ඝග  පිට් ඨසඞ් ඝාටස් ස හත් ථපාසං අවිජහිත් වා 
නිසීදති, ඛුද් දගක ඝග  පිට් ඨවංසං අනතික් කමිත් වා නිසීදති, භික් ඛු දුතිගයො 
ගහොති, උගභො නික් ඛන් තා ගහොන් ති, උගභො වීත ා ා, නසයනිඝග , 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

සගභොජනසික් ඛාපදං නිට් ඨතං තතියං. 

4.  ගහොපටිච් ඡන් නසික් ඛාපදං 

284. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස් මා උපනන් ගදො 
සකයපුත් ගතො සහායකස් ස ඝ ං  න් ත් වා තස් ස පජාපතියා සද් ධිං  ගහො 
පටිච් ඡන් ගන ආසගන නිසජ් ජං කප් ගපසි. අථ ගඛො ගසො පුරිගසො උජ් ඣායති 
ඛියයති විපාගචති – ‘‘කථඤ ්හි නාම අගයයො උපනන් ගදො මය් හං පජාපතියා 
සද් ධිං  ගහො පටිච් ඡන් ගන ආසගන නිසජ් ජං කප් ගපස් සතී’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො 
භික් ඛූ තස් ස පුරිසස ්ස උජ් ඣායන් තස ්ස ඛියයන් තස් ස විපාගචන් තස් ස. ගය ගත 
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භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – කථඤ ්හි 
නාම ආයස ්මා උපනන් ගදො සකයපුත් ගතො මාතු ාගමන සද් ධිං  ගහො 
පටිච් ඡන් ගන ආසගන නිසජ් ජං කප් ගපස් සතීති…ගප.… සච් චං කි  ත් වං, 
උපනන් ද, මාතු ාගමන සද් ධිං  ගහො පටිච් ඡන් ගන ආසගන නිසජ් ජං 
කප් ගපසීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම 
ත් වං, ගමොඝපුරිස, මාතු ාගමන සද් ධිං  ගහො පටිච් ඡන් ගන ආසගන නිසජ් ජං 
කප් ගපස් සසි! ගනතං, ගමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච 
පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

285. ‘‘ගයො පන භික් ඛු මාතු ාගමන සද් ධිං  ගහො පටිච් ඡන් ගන ආසගන 

නිසජ් ජං කප් ගපයය, පාචිත් තිය’’න් ති. 

286. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

මාතු ාකමො නාම මනුස් සිත් ථී, න යක් ඛී න ගපතී න ති ච් ඡාන තා, 
අන් තමගසො තදහුජාතාපි දාරිකා, පග ව මහත් තරී. 

සද්ධින් ති එකගතො. 

[පාචි. 200,291; පා ා. 445,454] රකහො නාම චක් ඛුස ්ස  ගහො ගසොතස් ස 
 ගහො. චක් ඛුස ්ස  ගහො නාම න සක් කා ගහොති අක් ඛිං වා නිඛණීයමාගන භමුකං 
වා උක් ඛිපීයමාගන සීසං වා උක් ඛිපීයමාගන පස් සිතුං. ගසොතස් ස  ගහො නාම න 
සක් කා ගහොති පකතිකථා ගසොතුං. 

[පා ා. 445] පටිච්ඡන්නං නාම ආසනං කුට් ගටන [කුඩ් ගඩන )සී. සයා.(] වා 
කවාගටන වා කිලඤ් ගජන වා සාණිපාකාග න වා රුක් ගඛන වා ථම් ගභන වා 
ගකොත් ථළියා [ගකොට් ඨළියා )සී. සයා.( ගකොත් ථළිකාය )ක.(] වා, ගයන ගකනචි 
පටිච් ඡන් නං ගහොති. 

නිසජ්ජං ෙප්කපයයාති මාතු ාගම නිසින් ගන භික් ඛු උපනිසින් ගනො වා 
ගහොති උපනිපන් ගනො වා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. භික් ඛු නිසින් ගන මාතු ාගමො 
උපනිසින් ගනො වා ගහොති උපනිපන් ගනො වා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. උගභො වා 
නිසින් නා ගහොන් ති උගභො වා නිපන් නා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

287. මාතු ාගම මාතු ාමසඤ් ඤී  ගහො පටිච් ඡන් ගන ආසගන නිසජ් ජං 
කප් ගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. මාතු ාගම ගවමතිගකො  ගහො පටිච් ඡන් ගන 
ආසගන නිසජ් ජං කප් ගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. මාතු ාගම 
අමාතු ාමසඤ් ඤී  ගහො පටිච් ඡන් ගන ආසගන නිසජ් ජං කප් ගපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 
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යක් ඛියා වා ගපතියා වා පණ් ඩගකන වා ති ච් ඡාන තාය වා 
මනුස් සවිග්  හිත් ථියා වා සද් ධිං  ගහො පටිච් ඡන් ගන ආසගන නිසජ් ජං කප් ගපති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අමාතු ාගම මාතු ාමසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අමාතු ාගම ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අමාතු ාගම අමාතු ාමසඤ් ඤී, 
අනාපත් ති. 

288. අනාපත් ති ගයො ගකොචි විඤ ්ඤූ පුරිගසො දුතිගයො ගහොති, තිට් ඨති න 
නිසීදති, අ ගහොගපක් ගඛො, අඤ ්ඤවිහිගතො නිසීදති, උම් මත් තකස් ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

 ගහොපටිච් ඡන් නසික් ඛාපදං නිට් ඨතං චතුත් ථං. 

5.  ගහොනිසජ් ජසික් ඛාපදං 

289. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස් මා උපනන් ගදො 
සකයපුත් ගතො සහායකස් ස ඝ ං  න් ත් වා තස් ස පජාපතියා සද් ධිං එගකො එකාය 
 ගහො නිසජ් ජං කප් ගපසි. අථ ගඛො ගසො පුරිගසො උජ් ඣායති ඛියයති විපාගචති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම අගයයො උපනන් ගදො මය් හං පජාපතියා සද් ධිං එගකො එකාය 
 ගහො නිසජ් ජං කප් ගපස ්සතී’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ තස් ස පුරිසස ්ස 
උජ් ඣායන් තස් ස ඛියයන් තස ්ස විපාගචන් තස ්ස. ගය ගත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
ආයස ්මා උපනන් ගදො සකයපුත් ගතො මාතු ාගමන සද් ධිං එගකො එකාය  ගහො 
නිසජ් ජං කප් ගපස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි  ත් වං, උපනන් ද, මාතු ාගමන 
සද් ධිං එගකො එකාය  ගහො නිසජ් ජං කප් ගපසීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම ත් වං, ගමොඝපුරිස, මාතු ාගමන සද් ධිං 
එගකො එකාය  ගහො නිසජ් ජං කප් ගපස් සසි! ගනතං, ගමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං 
වා පාසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

290. ‘‘ගයො පන භික් ඛු මාතු ාගමන සද් ධිං එගකො එකාය  ගහො නිසජ් ජං 

කප් ගපයය, පාචිත් තිය’’න් ති. 

291. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස ්මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

මාතු ාකමො නාම මනුස් සිත් ථී, න යක් ඛී න ගපතී න ති ච් ඡාන තා, විඤ ්ඤූ 
පටිබලා සුභාසිතදුබ් භාසිතං දුට් ඨුල් ලාදුට් ඨුල් ලං ආජානිතුං. 

සද්ධින් ති එකගතො. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 
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එකෙො එොයාති භික් ඛු ගචව ගහොති මාතු ාගමො ච. 

[පාචි. 200,286; පා ා. 445,454] රකහො නාම චක් ඛුස් ස  ගහො, ගසොතස් ස 

 ගහො. චක්ඛුස්සරකහො නාම න සක් කා ගහොති අක් ඛිං වා නිඛණීයමාගන භමුකං 

වා උක් ඛිපීයමාගන සීසං වා උක් ඛිපීයමාගන පස් සිතුං. කසොතස්ස රකහො නාම න 
සක් කා ගහොති පකතිකථා ගසොතුං. 

නිසජ්ජං ෙප්කපයයාති මාතු ාගම නිසින් ගන භික් ඛු උපනිසින් ගනො වා 
ගහොති උපනිපන් ගනො වා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. භික් ඛු නිසින් ගන මාතු ාගමො 
උපනිසින් ගනො වා ගහොති උපනිපන් ගනො වා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. උගභො වා 
නිසින් නා ගහොන් ති උගභො වා නිපන් නා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

292. මාතු ාගම මාතු ාමසඤ් ඤී එගකො එකාය  ගහො නිසජ් ජං කප් ගපති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. මාතු ාගම ගවමතිගකො එගකො එකාය  ගහො නිසජ් ජං 
කප් ගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. මාතු ාගම අමාතු ාමසඤ් ඤී එගකො එකාය 
 ගහො නිසජ් ජං කප් ගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

යක් ඛියා වා ගපතියා වා පණ් ඩගකන වා ති ච් ඡාන තමනුස් සවිග්  හිත් ථියා 
වා [ති ච් ඡාන තාය වා මනුස් සවිග්  හිත් ථියා වා )ක.(] සද් ධිං එගකො එකාය 
 ගහො නිසජ් ජං කප් ගපති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අමාතු ාගම මාතු ාමසඤ් ඤී, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අමාතු ාගම ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අමාතු ාගම අමාතු ාමසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

293. අනාපත් ති ගයො ගකොචි විඤ් ඤූ පුරිගසො දුතිගයො ගහොති, තිට් ඨති න 
නිසීදති, අ ගහොගපක් ගඛො අඤ් ඤවිහිගතො නිසීදති, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

 ගහොනිසජ් ජසික් ඛාපදං නිට් ඨතං පඤ් චමං. 

6. චාරිත් තසික් ඛාපදං 

294. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා  ාජ ගහ විහ ති ගවළුවගන 
කලන් දකනිවාගප. ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස් මගතො උපනන් දස ්ස 
සකයපුත් තස් ස උපට් ඨාකකුලං ආයස් මන් තං උපනන් දං සකයපුත් තං භත් ගතන 
නිමන් ගතසි. අඤ් ගඤපි භික් ඛූ භත් ගතන නිමන් ගතසි. ගතන ගඛො පන සමගයන 
ආයස ්මා උපනන් ගදො සකයපුත් ගතො පුග භත් තං, කුලානි පයිරුපාසති. අථ ගඛො 
ගත භික් ඛූ ගත මනුස් ගස එතදගවොචං – ‘‘ගදථාවුගසො භත් ත’’න් ති. ‘‘ආ ගමථ, 
භන් ගත, යාවාගයයො උපනන් ගදො ආ ච් ඡතී’’ති. දුතියම් පි ගඛො ගත 
භික් ඛූ…ගප.… තතියම් පි ගඛො ගත භික් ඛූ ගත මනුස් ගස එතදගවොචං – 
‘‘ගදථාවුගසො, භත් තං; පුග  කාගලො අතික් කමතී’’ති. ‘‘යම් පි මයං, භන් ගත, 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 

පටුන 119 

භත් තං කරිම් හා අයයස් ස උපනන් දස ්ස කා ණා. ආ ගමථ, භන් ගත, යාවාගයයො 
උපනන් ගදො ආ ච් ඡතී’’ති. 

අථ ගඛො ආයස් මා උපනන් ගදො සකයපුත් ගතො පුග භත් තං කුලානි 
පයිරුපාසිත් වා දිවා ආ ච් ඡති. භික් ඛූ න චිත් තරූපං භුඤ් ජිංසු. ගය ගත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
ආයස ්මා උපනන් ගදො සකයපුත් ගතො නිමන් තිගතො සභත් ගතො සමාගනො 
පුග භත් තං කුගලසු චාරිත් තං ආපජ් ජිස ්සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි  ත් වං, 
උපනන් ද, නිමන් තිගතො සභත් ගතො සමාගනො පුග භත් තං කුගලසු චාරිත් තං 
ආපජ් ජසීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම 
ත් වං, ගමොඝපුරිස, නිමන් තිගතො සභත් ගතො සමාගනො පුග භත් තං කුගලසු 
චාරිත් තං ආපජ් ජිස් සසි! ගනතං, ගමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘ගයො පන භික් ඛු නිමන් තිගතො සභත් ගතො සමාගනො පුග භත් තං කුගලසු 

චාරිත් තං ආපජ් ගජයය, පාචිත් තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

295. [මහාව. 277] ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස ්මගතො උපනන් දස ්ස 
සකයපුත් තස් ස උපට් ඨාකකුලං සඞ් ඝස ්සත් ථාය ඛාදනීයං පාගහසි – ‘‘අයයස් ස 
උපනන් දස ්ස දස් ගසත් වා සඞ් ඝස් ස දාතබ් බ’’න් ති. ගතන ගඛො පන සමගයන 
ආයස ්මා උපනන් ගදො සකයපුත් ගතො  ාමං පිණ් ඩාය පවිට් ගඨො ගහොති. අථ ගඛො 
ගත මනුස ්සා ආ ාමං  න් ත් වා භික් ඛූ පුච් ඡිංසු – ‘‘කහං, භන් ගත, අගයයො 
උපනන් ගදො’’ති? ‘‘එසාවුගසො, ආයස ්මා උපනන් ගදො සකයපුත් ගතො  ාමං 
පිණ් ඩාය පවිට් ගඨො’’ති. ‘‘ඉදං, භන් ගත, ඛාදනීයං අයයස් ස උපනන් දස ්ස 
දස් ගසත් වා සඞ් ඝස් ස දාතබ් බ’’න් ති. භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං. අථ ගඛො 
භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස් මිං පක ගණ ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ 
ආමන් ගතසි – ‘‘ගතන හි, භික් ඛගව, පටිග්  ගහත් වා නික් ඛිපථ යාව උපනන් ගදො 
ආ ච් ඡතී’’ති. 

අථ ගඛො ආයස් මා උපනන් ගදො සකයපුත් ගතො – ‘‘භ වතා පටික් ඛිත් තං 
පුග භත් තං කුගලසු චාරිත් තං ආපජ් ජිතු’’න් ති පච් ඡාභත් තං කුලානි 
පයිරුපාසිත් වා දිවා පටික් කමි, ඛාදනීයං උස් සාරියිත් ථ. ගය ගත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
ආයස ්මා උපනන් ගදො සකයපුත් ගතො පච් ඡාභත් තං කුගලසු චාරිත් තං 
ආපජ් ජිස ්සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි  ත් වං, උපනන් ද, පච් ඡාභත් තං කුගලසු 
චාරිත් තං ආපජ් ජසීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… 
කථඤ ්හි නාම ත් වං, ගමොඝපුරිස, පච් ඡාභත් තං කුගලසු චාරිත් තං ආපජ් ජිස ්සසි! 
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ගනතං, ගමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන භික් ඛගව 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘ගයො පන භික් ඛු නිමන් තිගතො සභත් ගතො සමාගනො පුග භත් තං වා පච් ඡාභත් තං 

වා කුගලසු චාරිත් තං ආපජ් ගජයය, පාචිත් තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

296. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛූ චීව දානසමගය කුක් කුච් චායන් තා 
කුලානි න පයිරුපාසන් ති. චීව ං පරිත් තං උප් පජ් ජති. භ වගතො එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං…ගප.… අනුජානාමි, භික් ඛගව, චීව දානසමගය කුලානි 
පයිරුපාසිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘ගයො පන භික් ඛු නිමන් තිගතො සභත් ගතො සමාගනො පුග භත් තං වා පච් ඡාභත් තං 

වා කුගලසු චාරිත් තං ආපජ් ගජයය, අඤ ්ඤත්ර සමයා, පාචිත් තියං  .තත් ථායං 

සමගයො .චීව දානසමගයො – අයං තත් ථ සමගයො’’ති . 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

297. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛූ චීව කම් මං කග ොන් ති, අත් ගථො ච 
ගහොති සූචියාපි සුත් ගතනපි සත් ථගකනපි. භික් ඛූ කුක් කුච් චායන් තා කුලානි න 
පයිරුපාසන් ති. භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… අනුජානාමි, 
භික් ඛගව, චීව කා සමගය කුලානි පයිරුපාසිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං 
සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘ගයො පන භික් ඛු නිමන් තිගතො සභත් ගතො සමාගනො පුග භත් තං වා පච් ඡාභත් තං 

වා කුගලසු චාරිත් තං ආපජ් ගජයය, අඤ ්ඤත්ර සමයා, පාචිත් තියං. තත් ථායං 

සමගයො. චීව දානසමගයො, චීව කා සමගයො – අයං තත් ථ සමගයො’’ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

298. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛූ ගිලානා ගහොන් ති, අත් ගථො ච ගහොති 
ගභසජ් ගජහි. භික් ඛූ කුක් කුච් චායන් තා කුලානි න පයිරුපාසන් ති. භ වගතො 
එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… අනුජානාමි, භික් ඛගව, සන් තං භික් ඛුං ආපුච් ඡා 
කුලානි පයිරුපාසිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

299. ‘‘ගයො පන භික් ඛු නිමන් තිගතො සභත් ගතො සමාගනො සන් තං භික් ඛුං 

අනාපුච් ඡා පුග භත් තං වා පච් ඡාභත් තං වා කුගලසු චාරිත් තං ආපජ් ගජයය, 

අඤ ්ඤත්ර සමයා, පාචිත් තියං  .තත් ථායං සමගයො .චීව දානසමගයො , 

චීව කා සමගයො – අයං තත් ථ සමගයො’’ති . 
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300. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

නිමන්තිකතො නාම පඤ් චන් නං ගභොජනානං අඤ ්ඤතග න ගභොජගනන 
නිමන් තිගතො. 

සභත්කතො නාම ගයන නිමන් තිගතො ගතන සභත් ගතො. 

සන්තං නාම භික් ඛුං සක් කා ගහොති ආපුච් ඡා පවිසිතුං. 

අසන්තං නාම භික් ඛුං න සක් කා ගහොති ආපුච් ඡා පවිසිතුං. 

පුකරභත්තං නාම ගයන නිමන් තිගතො තං අභුත් තාවී. 

පච්ඡාභත්තං නාම ගයන නිමන් තිගතො තං අන් තමගසො කුසග් ග නපි 
[අරුණුග්  මගනපි )සී.(] භුත් තං ගහොති. 

කුෙං නාම චත් තාරි කුලානි – ඛත් තියකුලං, බ්රාහ් මණකුලං, ගවස ්සකුලං, 
සුද් දකුලං. 

කුකෙසු චාරිත්තං ආපජ්කජයයාති අඤ් ඤස ්ස ඝරූපචා ං ඔක් කමන් තස ්ස 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පඨමං පාදං උම් මා ං අතික් කාගමති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
දුතියං පාදං අතික් කාගමති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

අඤ්ඤත්ර සමයාති ඨගපත් වා සමයං. 

චීවරදානසමකයො නාම අනත් ථගත කථිගන වස් සානස ්ස පච් ඡිගමො මාගසො, 
අත් ථගත කථිගන පඤ් ච මාසා. 

චීවරොරසමකයො නාම චීවග  කයි මාගන. 

301. නිමන් තිගත නිමන් තිතසඤ් ඤී සන් තං භික් ඛුං අනාපුච් ඡා පුග භත් තං 
වා පච් ඡාභත් තං වා කුගලසු චාරිත් තං ආපජ් ජති, අඤ ්ඤත්ර සමයා, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. නිමන් තිගත ගවමතිගකො සන් තං භික් ඛුං අනාපුච් ඡා පුග භත් තං 
වා පච් ඡාභත් තං වා කුගලසු චාරිත් තං ආපජ් ජති, අඤ ්ඤත්ර සමයා, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. නිමන් තිගත අනිමන් තිතසඤ් ඤී සන් තං භික් ඛුං අනාපුච් ඡා 
පුග භත් තං වා පච් ඡාභත් තං වා කුගලසු චාරිත් තං ආපජ් ජති, අඤ් ඤත්ර සමයා, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
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අනිමන් තිගත නිමන් තිතසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස් ස. අනිමන් තිගත 
ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනිමන් තිගත අනිමන් තිතසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

302. අනාපත් ති සමගය, සන් තං භික් ඛුං ආපුච් ඡා පවිසති, අසන් තං භික් ඛුං 
අනාපුච් ඡා පවිසති, අඤ් ඤස ්ස ඝග න මග් ග ො ගහොති, ඝරූපචාග න මග් ග ො 
ගහොති, අන් ත ා ාමං  ච් ඡති, භික් ඛුනුපස් සයං  ච් ඡති, තිත් ථියගසයයං  ච් ඡති, 
පටික් කමනං  ච් ඡති, භත් තියඝ ං  ච් ඡති, ආපදාසු, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

චාරිත් තසික් ඛාපදං නිට් ඨතං ඡට් ඨං. 

7. මහානාමසික් ඛාපදං 

303. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සක් ගකසු විහ ති කපිලවත් ථුස ්මිං 
නිගරොධා ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන මහානාමස් ස සක් කස් ස ගභසජ් ජං 
උස් සන් නං ගහොති. අථ ගඛො මහානාගමො සක් ගකො ගයන භ වා ගතනුපසඞ් කමි; 
උපසඞ් කමිත් වා භ වන් තං අභිවාගදත් වා එකමන් තං නිසීදි. එකමන් තං 
නිසින් ගනො ගඛො මහානාගමො සක් ගකො භ වන් තං එතදගවොච – ‘‘ඉච් ඡාමහං, 
භන් ගත, සඞ් ඝං චතුමාසං [චතුම් මාසං )සී.( චාතුමාසං )සයා.(] ගභසජ් ගජන 
පවාග තු’’න් ති. ‘‘සාධු සාධු, මහානාම! ගතන හි ත් වං, මහානාම, සඞ් ඝං 
චතුමාසං ගභසජ් ගජන පවාග හී’’ති. භික් ඛූ කුක් කුච් චායන් තා නාධිවාගසන් ති. 
භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… අනුජානාමි, භික් ඛගව, චතුමාසං 
ගභසජ් ජප් පච් චයපවා ණං සාදිතුන් ති. 

304. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛූ මහානාමං සක් කං පරිත් තං ගභසජ් ජං 
විඤ ්ඤාගපන් ති. තගථව මහානාමස් ස සක් කස ්ස ගභසජ් ජං උස් සන් නං ගහොති. 
දුතියම් පි ගඛො මහානාගමො සක් ගකො ගයන භ වා ගතනුපසඞ් කමි; 
උපසඞ් කමිත් වා භ වන් තං අභිවාගදත් වා එකමන් තං නිසීදි. එකමන් තං 
නිසින් ගනො ගඛො මහානාගමො සක් ගකො භ වන් තං එතදගවොච – ‘‘ඉච් ඡාමහං, 
භන් ගත, සඞ් ඝං අප ම් පි චතුමාසං ගභසජ් ගජන පවාග තු’’න් ති. ‘‘සාධු සාධු, 
මහානාම! ගතන හි ත් වං, මහානාම, සඞ් ඝං අප ම් පි චතුමාසං ගභසජ් ගජන 
පවාග හී’’ති. භික් ඛූ කුක් කුච් චායන් තා නාධිවාගසන් ති. භ වගතො එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං…ගප.… අනුජානාමි, භික් ඛගව, පුන පවා ණම් පි සාදිතුන් ති. 

305. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛූ මහානාමං සක් කං පරිත් තංගයව 
ගභසජ් ජං විඤ් ඤාගපන් ති. තගථව මහානාමස් ස සක් කස ්ස ගභසජ් ජං උස් සන් නං 
ගහොති. තතියම් පි ගඛො මහානාගමො සක් ගකො ගයන භ වා ගතනුපසඞ් කමි; 
උපසඞ් කමිත් වා භ වන් තං අභිවාගදත් වා එකමන් තං නිසීදි. එකමන් තං 
නිසින් ගනො ගඛො මහානාගමො සක් ගකො භ වන් තං එතදගවොච – ‘‘ඉච් ඡාමහං, 
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භන් ගත, සඞ් ඝං යාවජීවං ගභසජ් ගජන පවාග තු’’න් ති. ‘‘සාධු සාධු, මහානාම! 
ගතන හි ත් වං, මහානාම, සඞ් ඝං යාවජීවං ගභසජ් ගජන පවාග හී’’ති. භික් ඛූ 
කුක් කුච් චායන් තා නාධිවාගසන් ති. භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… 
අනුජානාමි, භික් ඛගව, නිච් චපවා ණම් පි සාදිතුන් ති. 

ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ දුන් නිවත් ථා ගහොන් ති 
දුප් පාරුතා අනාකප් පසම් පන් නා. මහානාගමො සක් ගකො වත් තා ගහොති – ‘‘කිස ්ස 
තුම් ගහ, භන් ගත, දුන් නිවත් ථා දුප් පාරුතා අනාකප් පසම් පන් නා? නනු නාම 
පබ් බජිගතන සුනිවත් ගථන භවිතබ් බං සුපාරුගතන ආකප් පසම් පන් ගනනා’’ති? 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ මහානාගම සක් ගක උපනන් ධිංසු. අථ ගඛො ඡබ් බග් ගියානං 
භික් ඛූනං එතදගහොසි – ‘‘ගකන නු ගඛො මයං උපාගයන මහානාමං සක් කං 
මඞ් කු කග යයාමා’’ති? අථ ගඛො ඡබ් බග් ගියානං භික් ඛූනං එතදගහොසි – 
‘‘මහානාගමන ගඛො, ආවුගසො, සක් ගකන සඞ් ගඝො ගභසජ් ගජන පවාරිගතො. 
හන් ද මයං, ආවුගසො, මහානාමං සක් කං සප් පිං විඤ ්ඤාගපමා’’ති. අථ ගඛො 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ගයන මහානාගමො සක් ගකො ගතනුපසඞ් කමිංසු; 
උපසඞ් කමිත් වා මහානාමං සක් කං එතදගවොචං – ‘‘ගදොගණන, ආවුගසො, 
සප් පිනා අත් ගථො’’ති. ‘‘අජ් ජණ් ගහො, භන් ගත, ආ ගමථ. මනුස් සා වජං  තා 
සප් පිං ආහරිතුං. කාලං ආහරිස් සථා’’ති [කාගල හරිස් සථාති (සයා.(]. 

දුතියම් පි ගඛො…ගප.… තතියම් පි ගඛො ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ මහානාමං සක් කං 
එතදගවොචං – ‘‘ගදොගණන, ආවුගසො, සප් පිනා අත් ගථො’’ති. ‘‘අජ් ජණ් ගහො, 
භන් ගත, ආ ගමථ. මනුස් සා වජං  තා සප් පිං ආහරිතුං. කාලං ආහරිස් සථා’’ති. 
‘‘කිං පන තයා, ආවුගසො, අදාතුකාගමන පවාරිගතන, යං ත් වං පවාග ත් වා න 
ගදසී’’ති! අථ ගඛො මහානාගමො සක් ගකො උජ් ඣායති ඛියයති විපාගචති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම භදන් තා – ‘අජ් ජණ් ගහො, භන් ගත, ආ ගමථා’ති වුච් චමානා 
නා ගමස් සන් තී’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ මහානාමස් ස සක් කස ්ස 
උජ් ඣායන් තස් ස ඛියයන් තස ්ස විපාගචන් තස ්ස. ගය ගත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ මහානාගමන සක් ගකන – ‘අජ් ජණ් ගහො, භන් ගත, 
ආ ගමථා’ති වුච් චමානා නා ගමස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි  තුම් ගහ, 
භික් ඛගව, මහානාගමන සක් ගකන – ‘‘අජ් ජණ් ගහො, භන් ගත, ආ ගමථා’’ති 
වුච් චමානා නා ගමථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… 
කථඤ ්හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, මහානාගමන සක් ගකන – ‘‘අජ් ජණ් ගහො, 
භන් ගත ආ ගමථා’’ති වුච් චමානා නා ගමස් සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිගසයයාථ – 
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306. ‘‘අගිලාගනන භික් ඛුනා චතුමාසප් පච් චයපවා ණා සාදිතබ් බා, අඤ ්ඤත්ර 

පුනපවා ණාය, අඤ ්ඤත්ර නිච් චපවා ණාය; තගතො ගච උත් තරි සාදිගයයය, 

පාචිත් තිය’’න් ති. 

307. අගිොකනන භික්ඛුනා චතුමාසප්පච්චයපවාරණා සාදිතබ්බාති 
ගිලානප් පච් චයපවා ණා සාදිතබ් බා. 

පුනපවාරණාපි සාදිතබ්බාති යදා ගිලාගනො භවිස් සාමි තදා 
විඤ ්ඤාගපස් සාමීති. 

නිච්චපවාරණාපි සාදිතබ්බාති යදා ගිලාගනො භවිස් සාමි තදා 
විඤ ්ඤාගපස් සාමීති. 

තකතො කච උත්තරි සාදිකයයයාති අත් ථි පවා ණා ගභසජ් ජපරියන් තා න 
 ත් තිපරියන් තා, අත් ථි පවා ණා  ත් තිපරියන් තා න ගභසජ් ජපරියන් තා, අත් ථි 
පවා ණා ගභසජ් ජපරියන් තා ච  ත් තිපරියන් තා ච, අත් ථි පවා ණා ගනව 
ගභසජ් ජපරියන් තා න  ත් තිපරියන් තා. 

කභසජ්ජපරියන්තා නාම ගභසජ් ජානි පරිග්  හිතානි ගහොන් ති – 

‘‘එත් තගකහි ගභසජ් ගජහි පවාග මී’’ති. රත්තිපරියන්තා නාම  ත් තිගයො 
පරිග්  හිතාගයො ගහොන් ති – ‘‘එත් තකාසු  ත් තීසු පවාග මී’’ති. 

කභසජ්ජපරියන්තා ච රත්තිපරියන්තා ච නාම ගභසජ් ජානි ච පරිග්  හිතානි 
ගහොන් ති  ත් තිගයො ච පරිග්  හිතාගයො ගහොන් ති – ‘‘එත් තගකහි ගභසජ් ගජහි 

එත් තකාසු  ත් තීසු පවාග මී’’ති. කනවකභසජ්ජපරියන්තානරත්තිපරියන්තා 
නාම ගභසජ් ජානි ච අපරිග්  හිතානි ගහොන් ති  ත් තිගයො ච අපරිග්  හිතාගයො 
ගහොන් ති. 

308. ගභසජ් ජපරියන් ගත – ගයහි ගභසජ් ගජහි පවාරිගතො ගහොති තානි 
ගභසජ් ජානි ඨගපත් වා අඤ් ඤානි ගභසජ් ජානි විඤ් ඤාගපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස.  ත් තිපරියන් ගත – යාසු  ත් තීසු පවාරිගතො ගහොති, තා  ත් තිගයො 
ඨගපත් වා අඤ් ඤාසු  ත් තීසු විඤ ්ඤාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 
ගභසජ් ජපරියන් ගත ච  ත් තිපරියන් ගත ච – ගයහි ගභසජ් ගජහි පවාරිගතො 
ගහොති, තානි ගභසජ් ජානි ඨගපත් වා යාසු  ත් තීසු පවාරිගතො ගහොති, තා 
 ත් තිගයො ඨගපත් වා අඤ් ඤානි ගභසජ් ජානි අඤ් ඤාසු  ත් තීසු විඤ් ඤාගපති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. ගනව ගභසජ් ජපරියන් ගත න  ත් තිපරියන් ගත, 
අනාපත් ති. 

309. න ගභසජ් ගජන ක ණීගයන [ක ණීගය )සී. සයා.(] ගභසජ් ජං 
විඤ ්ඤාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අඤ් ගඤන ගභසජ් ගජන ක ණීගයන 
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අඤ ්ඤං ගභසජ් ජං විඤ් ඤාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. තතුත් තරි 
තතුත් තරිසඤ් ඤී ගභසජ් ජං විඤ ්ඤාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. තතුත් තරි 
ගවමතිගකො ගභසජ් ජං විඤ් ඤාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. තතුත් තරි 
නතතුත් තරිසඤ් ඤී ගභසජ් ජං විඤ් ඤාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

නතතුත් තරි තතුත් තරිසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නතතුත් තරි 
ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නතතුත් තරි නතතුත් තරිසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

310. අනාපත් ති ගයහි ගභසජ් ගජහි පවාරිගතො ගහොති තානි ගභසජ් ජානි 
විඤ ්ඤාගපති, යාසු  ත් තීසු පවාරිගතො ගහොති තාසු  ත් තීසු විඤ ්ඤාගපති, 
‘‘ඉගමහි තයා ගභසජ් ගජහි පවාරිතාම් හ, අම් හාකඤ් ච ඉමිනා ච ඉමිනා ච 
ගභසජ් ගජන අත් ගථො’’ති ආචික් ඛිත් වා විඤ් ඤාගපති, ‘‘යාසු තයා  ත් තීසු 
පවාරිතාම් හ තාගයො ච  ත් තිගයො වීතිවත් තා අම් හාකඤ් ච ගභසජ් ගජන 
අත් ගථො’’ති ආචික් ඛිත් වා විඤ් ඤාගපති, ඤාතකානං පවාරිතානං, 
අඤ ්ඤස ්සත් ථාය, අත් තගනො ධගනන, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස් සාති. 

මහානාමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං සත් තමං. 

8. උයුත් තගසනාසික් ඛාපදං 

311. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන  ාජා පගසනදි 
ගකොසගලො ගසනාය අබ් භුයයාගතො ගහොති. ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ උයුත් තං ගසනං 
දස් සනාය අ මංසු. අද් දසා ගඛො  ාජා පගසනදි ගකොසගලො ඡබ් බග් ගිගය භික් ඛූ 
දූ ගතොව ආ ච් ඡන් ගත. දිස් වාන පක් ගකොසාගපත් වා එතදගවොච – ‘‘කිස ්ස 
තුම් ගහ, භන් ගත, ආ තත් ථා’’ති? ‘‘මහා ාජානං මයං දට් ඨුකාමා’’ [මහා ාජ 
මහා ාජානං මයං දට් ඨුකාමා )ක.(] ති. ‘‘කිං, භන් ගත, මං දිට් ගඨන 
යුද් ධාභිනන් දිනං [යුද් ධාභිනන් දිනා (ක.(]; නනු භ වා පස් සිතබ් ගබො’’ති? 
මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම සමණා 
සකයපුත් තියා උයුත් තං ගසනං දස් සනාය ආ ච් ඡිස් සන් ති! අම් හාකම් පි අලාභා, 
අම් හාකම් පි දුල් ලද් ධං, ගය මයං ආජීවස් ස ගහතු පුත් තදා ස් ස කා ණා ගසනාය 
ආ ච් ඡාමා’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ ගතසං මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං 
ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
උයුත් තං ගසනං දස් සනාය  ච් ඡිස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි  තුම් ගහ, 
භික් ඛගව, උයුත් තං ගසනං දස් සනාය  ච් ඡථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, උයුත් තං ගසනං 
දස් සනාය  ච් ඡිස ්සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 

පටුන 126 

‘‘ගයො පන භික් ඛු උයුත් තං ගසනං දස් සනාය  ච් ගඡයය, පාචිත් තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

312. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤත ස ්ස භික් ඛුගනො මාතුගලො ගසනාය 
ගිලාගනො ගහොති. ගසො තස් ස භික් ඛුගනො සන් තිගක දූතං පාගහසි – ‘‘අහඤ් හි 
ගසනාය ගිලාගනො. ආ ච් ඡතු භදන් ගතො. ඉච් ඡාමි භදන් තස ්ස ආ ත’’න් ති. අථ 
ගඛො තස් ස භික් ඛුගනො එතදගහොසි – ‘‘භ වතා සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං – ‘න 
උයුත් තං ගසනං දස් සනාය  න් තබ් බ’න් ති. අයඤ් ච ගම මාතුගලො ගසනාය 
ගිලාගනො. කථං නු ගඛො මයා පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? භ වගතො එතමත් ථං 
ආග ොගචසි. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස් මිං පක ගණ ධම් මිං කථං 
කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, තථාරූපප් පච් චයා 
ගසනාය  න් තුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

313. ‘‘ගයො පන භික් ඛු උයුත් තං ගසනං දස් සනාය  ච් ගඡයය, අඤ් ඤත්ර 

තථාරූපප් පච් චයා, පාචිත් තිය’’න් ති. 

314. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

උයුත්තා නාම ගසනා  ාමගතො නික් ඛමිත් වා නිවිට් ඨා වා ගහොති පයාතා 
වා. 

කසනා නාම හත් ථී අස් සා  ථා පත් තී. ද් වාදසපුරිගසො හත් ථී, තිපුරිගසො 
අස් ගසො, චතුපුරිගසො  ගථො, චත් තාග ො පුරිසා ස හත් ථා පත් ති. දස් සනාය 
 ච් ඡති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. යත් ථ ඨගතො පස් සති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
දස් සනූපචා ං විජහිත් වා පුනප් පුනං පස් සති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

අඤ්ඤත්රතථාරූපප්පච්චයාති ඨගපත් වා තථාරූපප් පච් චයං. 

315. උයුත් ගත උයුත් තසඤ් ඤී දස් සනාය  ච් ඡති, අඤ ්ඤත්ර 
තථාරූපප් පච් චයා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. උයුත් ගත ගවමතිගකො දස් සනාය 
 ච් ඡති, අඤ ්ඤත්ර තථාරූපප් පච් චයා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. උයුත් ගත 
අනුයුත් තසඤ් ඤී දස් සනාය  ච් ඡති, අඤ් ඤත්ර තථාරූපප් පච් චයා, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

එකගමකං දස් සනාය  ච් ඡති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. යත් ථ ඨගතො පස් සති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. දස් සනූපචා ං විජහිත් වා පුනප් පුනං පස් සති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අනුයුත් ගත උයුත් තසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුයුත් ගත 
ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුයුත් ගත අනුයුත් තසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 
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316. අනාපත් ති ආ ාගම ඨගතො පස් සති, භික් ඛුස ්ස ඨගතොකාසං වා 
නිසින් ගනොකාසං වා නිපන් ගනොකාසං වා ආ ච් ඡති, පටිපථං  ච් ඡන් ගතො 
පස් සති, තථාරූපප් පච් චයා, ආපදාසු, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස් සාති. 

උයුත් තගසනාසික් ඛාපදං නිට් ඨතං අට් ඨමං. 

9. ගසනාවාසසික් ඛාපදං 

317. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ සති 
ක ණීගය ගසනං  න් ත් වා අතිග කති ත් තං ගසනාය වසන් ති. මනුස් සා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම සමණා සකයපුත් තියා 
ගසනාය වසිස් සන් ති! අම් හාකම් පි අලාභා, අම් හාකම් පි දුල් ලද් ධං, ගය මයං 
ආජීවස් ස ගහතු පුත් තදා ස් ස කා ණා ගසනාය පටිවසාමා’’ති. අස් ගසොසුං ගඛො 
භික් ඛූ ගතසං මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. ගය 
ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ අතිග කති ත් තං ගසනාය 
වසිස ්සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, අතිග කති ත් තං 
ගසනාය වසථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි 
නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, අතිග කති ත් තං ගසනාය වසිස් සථ! ගනතං, 
ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං 
සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

318. ‘‘සියා ච තස් ස භික් ඛුගනො ගකොචිගදව පච් චගයො ගසනං  මනාය, 

දි ත් තති ත් තං ගතන භික් ඛුනා ගසනාය වසිතබ් බං. තගතො ගච උත් තරිං 

වගසයය, පාචිත් තිය’’න් ති. 

319. සියාචතස්සභික්ඛුකනොකෙොචිකදවපච්චකයො කසනං මනායාති සියා 
පච් චගයො සියා ක ණීයං. 

දිරත්තතිරත්තං කතන භික්ඛුනා කසනාය වසිතබ්බන් ති ද් ගවතිස ්ගසො 
 ත් තිගයො වසිතබ් බං. 

තකතො කච උත්තරි වකසයයාති චතුත් ගථ දිවගස අත් ථඞ්  ගත සූරිගය 
ගසනාය වසති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

320. අතිග කති ත් ගත අතිග කසඤ් ඤී ගසනාය වසති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. අතිග කති ත් ගත ගවමතිගකො ගසනාය වසති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. අතිග කති ත් ගත ඌනකසඤ් ඤී ගසනාය වසති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 
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ඌනකති ත් ගත අතිග කසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ඌනකති ත් ගත 
ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ඌනකති ත් ගත ඌනකසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

321. අනාපත් ති ද් ගවතිස ්ගසො  ත් තිගයො වසති, ඌනකද් ගවතිස ්ගසො 
 ත් තිගයො වසති, ද් ගව  ත් තිගයො වසිත් වා තතියාය  ත් තියා පු ාරුණා 
නික් ඛමිත් වා පුන වසති, ගිලාගනො වසති, ගිලානස ්ස ක ණීගයන වසති, ගසනා 
වා පටිගසනාය රුද් ධා ගහොති, ගකනචි පලිබුද් ගධො ගහොති, ආපදාසු, 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

ගසනාවාසසික් ඛාපදං නිට් ඨතං නවමං. 

10. උගයයොධිකසික් ඛාපදං 

322. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
දි ත් තති ත් තං ගසනාය වසමානා උගයයොධිකම් පි බලග්  ම් පි ගසනාබූහම් පි 
අනීකදස් සනම් පි  ච් ඡන් ති. අඤ ්ඤතග ොපි ඡබ් බග් ගිගයො භික් ඛු උගයයොධිකං 
 න් ත් වා කණ් ගඩන පටිවිද් ගධො ගහොති. මනුස් සා තං භික් ඛුං උප් පණ් ගඩසුං – 
‘‘කච් චි, භන් ගත, සුයුද් ධං අගහොසි, කති ගත ලක් ඛානි ලද් ධානී’’ති? ගසො භික් ඛු 
ගතහි මනුස් ගසහි උප් පණ් ඩීයමාගනො මඞ් කු අගහොසි. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම සමණා සකයපුත් තියා උගයයොධිකං 
දස් සනාය ආ ච් ඡිස ්සන් ති! අම් හාකම් පි අලාභා, අම් හාකම් පි දුල් ලද් ධං, ගය මයං 
ආජීවස් ස ගහතු පුත් තදා ස් ස කා ණා උගයයොධිකං ආ ච් ඡාමා’’ති. අස් ගසොසුං 
ගඛො භික් ඛූ ගතසං මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. 
ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ උගයයොධිකං දස් සනාය 
 ච් ඡිස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, උගයයොධිකං දස් සනාය 
 ච් ඡථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම 
තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, උගයයොධිකං දස් සනාය  ච් ඡිස ්සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිගසයයාථ – 

323. ‘‘දි ත් තති ත් තං ගච භික් ඛු ගසනාය වසමාගනො උගයයොධිකං වා බලග්  ං 

වා ගසනාබූහං වා අනීකදස් සනං වා  ච් ගඡයය, පාචිත් තිය’’න් ති. 

324. දිරත්තතිරත්තං කච භික්ඛු කසනාය වසමාකනොති ද් ගවතිස ්ගසො 
 ත් තිගයො වසමාගනො. 

උකයයොධිෙං නාම යත් ථ සම් පහාග ො දිස ්සති. 
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බෙග් ං නාම එත් තකා හත් ථී, එත් තකා අස් සා, එත් තකා  ථා, එත් තකා 
පත් තී. 

කසනාබූහං නාම ඉගතො හත් ථී ගහොන් තු, ඉගතො අස් සා ගහොන් තු, ඉගතො 
 ථා ගහොන් තු, ඉගතො පත් තිකා ගහොන් තු. 

අනීෙං නාම හත් ථානීකං, අස් සානීකං,  ථානීකං, පත් තානීකං. තගයො හත් ථී 
පච් ඡිමං හත් ථානීකං, තගයො අස් සා පච් ඡිමං අස් සානීකං, තගයො  ථා පච් ඡිමං 
 ථානීකං, චත් තාග ො පුරිසා ස හත් ථා පත් තී පච් ඡිමං පත් තානීකං. දස් සනාය 
 ච් ඡති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. යත් ථ ඨගතො පස් සති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
දස් සනූපචා ං විජහිත් වා පුනප් පුනං පස් සති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

එකගමකං දස් සනාය  ච් ඡති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. යත් ථ ඨගතො පස් සති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. දස් සනූපචා ං විජහිත් වා පුනප් පුනං පස් සති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 

325. අනාපත් ති ආ ාගම ඨගතො පස් සති, භික් ඛුස ්ස ඨගතොකාසං වා 
නිසින් ගනොකාසං වා නිපන් ගනොකාසං වා ආ න් ත් වා සම් පහාග ො දිස් සති, 
පටිපථං  ච් ඡන් ගතො පස් සති, සති ක ණීගය  න් ත් වා පස් සති, ආපදාසු, 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

උගයයොධිකසික් ඛාපදං නිට් ඨතං දසමං. 

අගචලකවග් ග ො පඤ් චගමො. 

තස් සුද් දානං – 

පූවං කගථොපනන් දස ්ස, තයංපට් ඨාකගමව ච; 
මහානාගමො පගසනදි, ගසනාවිද් ගධො ඉගම දසාති [අගචලකං 
උගයයොජඤ ්ච, සගභොජනං දුගව  ගහො; සභත් තකඤ් ච ගභසජ් ජං, 
උයුත් තං ගසනුගයයොධිකං]. 

6. සුරාපානවග්ක ො 

1. සු ාපානසික් ඛාපදං 

326. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා ගචතිගයසු චාරිකං ච මාගනො ගයන 
භද් දවතිකා ගතන පායාසි. අද් දසංසු ගඛො ග ොපාලකා පසුපාලකා කස් සකා 
පථාවිගනො භ වන් තං දූ ගතොව ආ ච් ඡන් තං. දිස් වාන භ වන් තං එතදගවොචං – 
‘‘මා ගඛො, භන් ගත, භ වා අම් බතිත් ථං අ මාසි. අම් බතිත් ගථ, භන් ගත, 
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ජටිලස ්ස අස් සගම නාග ො පටිවසති ඉද් ධිමා ආසිවිගසො [ආසීවිගසො )සී. සයා.(] 
ගඝො විගසො. ගසො භ වන් තං මා විගහගඨසී’’ති. එවං වුත් ගත භ වා තුණ් හී 
අගහොසි. දුතියම් පි ගඛො…ගප.… තතියම් පි ගඛො ග ොපාලකා පසුපාලකා 
කස ්සකා පථාවිගනො භ වන් තං එතදගවොචං – ‘‘මා ගඛො, භන් ගත, භ වා 
අම් බතිත් ථං අ මාසි. අම් බතිත් ගථ, භන් ගත, ජටිලස ්ස අස් සගම නාග ො 
පටිවසති ඉද් ධිමා ආසිවිගසො ගඝො විගසො. ගසො භ වන් තං මා විගහගඨසී’’ති. 
තතියම් පි ගඛො භ වා තුණ් හී අගහොසි. 

අථ ගඛො භ වා අනුපුබ් ගබන චාරිකං ච මාගනො ගයන භද් දවතිකා තදවසරි. 
තත්ර සුදං භ වා භද් දවතිකායං විහ ති. අථ ගඛො ආයස් මා සා ගතො ගයන 
අම් බතිත් ථස ්ස [අම් බතිත් ථකස ්ස )සී.(, අම් බතිත් ථං (සයා.(] ජටිලස් ස අස් සගමො 
ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා අ යා ා ං පවිසිත් වා තිණසන් ථා කං 
පඤ් ඤගපත් වා නිසීදි පල් ලඞ් කං ආභුජිත් වා උජුං කායං පණිධාය පරිමුඛං සතිං 
උපට් ඨගපත් වා. අද් දසා ගඛො ගසො නාග ො ආයස ්මන් තං සා තං පවිට් ඨං. 
දිස ්වාන දුම් මගනො [දුක් ඛී දුම් මගනො )සී. සයා.(] පධූපායි [පධූපාසි )සයා. ක.(]. 
ආයස ්මාපි සා ගතො පධූපායි [පධූපාසි )සයා. ක.(]. අථ ගඛො ගසො නාග ො මක් ඛං 
අසහමාගනො පජ් ජලි. ආයස් මාපි සා ගතො ගතගජොධාතුං සමාපජ් ජිත් වා පජ් ජලි. 
අථ ගඛො ආයස් මා සා ගතො තස් ස නා ස ්ස ගතජසා ගතජං පරියාදියිත් වා ගයන 
භද් දවතිකා ගතනුපසඞ් කමි. අථ ගඛො භ වා භද් දවතිකායං යථාභි න් තං 
විහරිත් වා ගයන ගකොසම් බී ගතන චාරිකං පක් කාමි. අස් ගසොසුං ගඛො 
ගකොසම් බිකා උපාසකා – ‘‘අගයයො කි  සා ගතො අම් බතිත් ථිගකන නාග න 
සද් ධිං සඞ්  ාගමසී’’ති. 

අථ ගඛො භ වා අනුපුබ් ගබන චාරිකං ච මාගනො ගයන ගකොසම් බී තදවසරි. 
අථ ගඛො ගකොසම් බිකා උපාසකා භ වගතො පච් චග්  මනං කරිත් වා ගයනායස් මා 
සා ගතො ගතනුපසඞ් කමිංසු; උපසඞ් කමිත් වා ආයස ්මන් තං සා තං 
අභිවාගදත් වා එකමන් තං අට් ඨංසු. එකමන් තං ඨතා ගඛො ගකොසම් බිකා උපාසකා 
ආයස ්මන් තං සා තං එතදගවොචං – ‘‘කිං, භන් ගත, අයයානං දුල් ලභඤ් ච 
මනාපඤ් ච, කිං පටියාගදමා’’ති? එවං වුත් ගත ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ගකොසම් බිගක 
උපාසගක එතදගවොචං – ‘‘අත් ථාවුගසො, කාගපොතිකා නාම පසන් නා භික් ඛූනං 
දුල් ලභා ච මනාපා ච, තං පටියාගදථා’’ති. අථ ගඛො ගකොසම් බිකා උපාසකා ඝග  
ඝග  කාගපොතිකං පසන් නං පටියාගදත් වා ආයස් මන් තං සා තං පිණ් ඩාය 
පවිට් ඨං දිස ්වාන ආයස ්මන් තං සා තං එතදගවොචං – ‘‘පිවතු, භන් ගත, අගයයො 
සා ගතො කාගපොතිකං පසන් නං, පිවතු, භන් ගත, අගයයො සා ගතො කාගපොතිකං 
පසන් න’’න් ති. අථ ගඛො ආයස් මා සා ගතො ඝග  ඝග  කාගපොතිකං පසන් නං 
පිවිත් වා න  ම් හා නික් ඛමන් ගතො න  ද් වාග  පරිපති. 

අථ ගඛො භ වා සම් බහුගලහි භික් ඛූහි සද් ධිං න  ම් හා නික් ඛමන් ගතො 
අද් දස ආයස ්මන් තං සා තං න  ද් වාග  පරිපතන් තං. දිස් වාන භික් ඛූ 
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ආමන් ගතසි – ‘‘ ණ් හථ, භික් ඛගව, සා ත’’න් ති. ‘‘එවං, භන් ගත’’ති ගඛො ගත 
භික් ඛූ භ වගතො පටිස් සුණිත් වා ආයස් මන් තං සා තං ආ ාමං ගනත් වා ගයන 
භ වා ගතන සීසං කත් වා නිපාගතසුං. අථ ගඛො ආයස් මා සා ගතො පරිවත් තිත් වා 
ගයන භ වා ගතන පාගද කරිත් වා ගසයයං කප් ගපසි. අථ ගඛො භ වා භික් ඛූ 
ආමන් ගතසි – ‘‘නනු, භික් ඛගව, පුබ් ගබ සා ගතො තථා ගත ස ා ගවො අගහොසි 
සප් පතිස ්ගසො’’ති? ‘‘එවං, භන් ගත’’. ‘‘අපි නු ගඛො, භික් ඛගව, සා ගතො එත හි 
තථා ගත ස ා ගවො සප් පතිස ්ගසො’’ති? ‘‘ගනො ගහතං, භන් ගත’’. ‘‘නනු, 
භික් ඛගව, සා ගතො අම් බතිත් ථිගකන නාග න [ගඩඩ් ඩුගභනාපි )සී. සයා.(] 
සද් ධිං සඞ්  ාගමසී’’ති? ‘‘එවං, භන් ගත’’. ‘‘අපි නු ගඛො, භික් ඛගව, සා ගතො 
එත හි පගහොති නාග න සද් ධිං සඞ්  ාගමතු’’න් ති? ‘‘ගනො ගහතං, භන් ගත’’. 
‘‘අපි නු ගඛො, භික් ඛගව, තං පාතබ් බං යං පිවිත් වා විසඤ් ඤී අස් සා’’ති? ‘‘ගනො 
ගහතං, භන් ගත’’. ‘‘අනනුච් ඡවිකං, භික් ඛගව, සා තස ්ස අනනුගලොමිකං 
අප් පතිරූපං අස් සාමණකං අකප් පියං අක ණීයං. කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, 
සා ගතො මජ් ජං පිවිස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

327. ‘‘සු ාගම යපාගන පාචිත් තිය ’’න් ති . 

328. සුරා නාම පිට් ඨසු ා පූවසු ා ඔදනසු ා කිණ් ණපක් ඛිත් තා 
සම් භා සංයුත් තා. 

කමරකයො නාම පුප් ඵාසගවො ඵලාසගවො මධ් වාසගවො ගුළාසගවො 
සම් භා සංයුත් ගතො. 

පිකවයයාති අන් තමගසො කුසග් ග නපි පිවති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

මජ් ගජ මජ් ජසඤ් ඤී පිවති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. මජ් ගජ ගවමතිගකො 
පිවති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. මජ් ගජ අමජ් ජසඤ් ඤී පිවති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

අමජ් ගජ මජ් ජසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අමජ් ගජ ගවමතිගකො, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අමජ් ගජ අමජ් ජසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

329. අනාපත් ති අමජ් ජඤ ්ච ගහොති මජ් ජවණ් ණං මජ් ජ න් ධං මජ් ජ සං තං 
පිවති, සූපසම් පාගක, මංසසම් පාගක, ගතලසම් පාගක, ආමලකඵාණිගත, 
අමජ් ජං අරිට් ඨං පිවති, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

සු ාපානසික් ඛාපදං නිට් ඨතං පඨමං. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 

පටුන 132 

2. අඞ් ගුලිපගතොදකසික් ඛාපදං 

330. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
සත් ත සවග් ගියං භික් ඛුං අඞ් ගුලිපගතොදගකන හාගසසුං. ගසො භික් ඛු 
උත් තන් ගතො අනස ්සාසගකො කාලමකාසි. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
භික් ඛුං අඞ් ගුලිපගතොදගකන හාගසස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි  තුම් ගහ, 
භික් ඛගව, භික් ඛුං අඞ් ගුලිපගතොදගකන හාගසථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, භික් ඛුං 
අඞ් ගුලිපගතොදගකන හාගසස් සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

331. ‘‘අඞ් ගුලිපගතොදගක පාචිත් තිය’’න් ති. 

332. අඞ්ගුලිපකතොදකෙො නාම [අඞ් ගුලිපගතොදගකො නාම අඞ් ගුලියාපි 
තුදන් ති )සයා.(] උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං හසාධිප් පාගයො 
[හස් සාධිප් පාගයො )සී. සයා.(] කාගයන කායං ආමසති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
උපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ ්ඤී අඞ් ගුලිපගතොදගකන හාගසති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් ගන ගවමතිගකො අඞ් ගුලිපගතොදගකන හාගසති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් ගන අනුපසම් පන් නසඤ ්ඤී 
අඞ් ගුලිපගතොදගකන හාගසති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

කාගයන කායපටිබද් ධං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. කායපටිබද් ගධන 
කායං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. කායපටිබද් ගධන කායපටිබද් ධං ආමසති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නිස් සග් ගිගයන කායං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
නිස ්සග් ගිගයන කායපටිබද් ධං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නිස් සග් ගිගයන 
නිස ්සග් ගියං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

333. අනුපසම් පන් නං කාගයන කායං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
කාගයන කායපටිබද් ධං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. කායපටිබද් ගධන කායං 
ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. කායපටිබද් ගධන කායපටිබද් ධං ආමසති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නිස ්සග් ගිගයන කායං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
නිස ්සග් ගිගයන කායපටිබද් ධං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නිස් සග් ගිගයන 
නිස ්සග් ගියං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් ගන 
උපසම් පන් නසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස් ස. අනුපසම් පන් ගන ගවමතිගකො, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් ගන අනුපසම් පන් නසඤ් ඤී, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 
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334. අනාපත් ති න හසාධිප් පාගයො, සති ක ණීගය ආමසති, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

අඞ් ගුලිපගතොදකසික් ඛාපදං නිට් ඨතං දුතියං. 

3. හසධම් මසික් ඛාපදං 

335. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන සත් ත සවග් ගියා භික් ඛූ 
අචි වතියා නදියා උදගක කීළන් ති. ගතන ගඛො පන සමගයන  ාජා පගසනදි 
ගකොසගලො මල් ලිකාය ගදවියා සද් ධිං උපරිපාසාදව  ගතො ගහොති. අද් දසා ගඛො 
 ාජා පගසනදි ගකොසගලො සත් ත සවග් ගිගය භික් ඛූ අචි වතියා නදියා උදගක 
කීළන් ගත. දිස් වාන මල් ලිකං ගදවිං එතදගවොච – ‘‘එගත ගත, මල් ලිගක, 
අ හන් ගතො උදගක කීළන් තී’’ති. ‘‘නිස ්සංසයං ගඛො, මහා ාජ, භ වතා 
සික් ඛාපදං අපඤ් ඤත් තං. ගත වා භික් ඛූ අප් පකතඤ් ඤගනො’’ති. අථ ගඛො 
 ඤ් ගඤො පගසනදිස් ස ගකොසලස් ස එතදගහොසි – ‘‘ගකන නු ගඛො අහං 
උපාගයන භ වගතො ච න ආග ොගචයයං, භ වා ච ජාගනයය ඉගම භික් ඛූ 
උදගක කීළිතා’’ති? අථ ගඛො  ාජා පගසනදි ගකොසගලො සත් ත සවග් ගිගය 
භික් ඛූ පක් ගකොසාගපත් වා මහන් තං ගුළපිණ් ඩං අදාසි – ‘‘ඉමං, භන් ගත, 
ගුළපිණ් ඩං භ වගතො ගදථා’’ති. සත් ත සවග් ගියා භික් ඛූ තං ගුළපිණ් ඩං ආදාය 
ගයන භ වා ගතනුපසඞ් කමිංසු; උපසඞ් කමිත් වා භ වන් තං එතදගවොචං – 
‘‘ඉමං, භන් ගත, ගුළපිණ් ඩං  ාජා පගසනදි ගකොසගලො භ වගතො ගදතී’’ති. 
‘‘කහං පන තුම් ගහ, භික් ඛගව,  ාජා අද් දසා’’ති. ‘‘අචි වතියා නදියා, භ වා, 
උදගක කීළන් ගත’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම තුම් ගහ, 
ගමොඝපුරිසා, උදගක කීළිස් සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

336. ‘‘උදගක හසධම් ගම [හස් සධම් ගම (සී. සයා.(] පාචිත් තිය’’න් ති. 

337. උදකෙ හසධම්කමො නාම උපරිග ොප් ඵගක උදගක හසාධිප් පාගයො 
නිමුජ් ජති වා උම් මුජ් ජති වා පලවති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

338. උදගක හසධම් ගම හසධම් මසඤ් ඤී, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. උදගක 
හසධම් ගම ගවමතිගකො, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. උදගක හසධම් ගම 
අහසධම් මසඤ් ඤී, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

ගහට් ඨාග ොප් ඵගක උදගක කීළති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. උදගක නාවාය 
කීළති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. හත් ගථන වා පාගදන වා කට් ගඨන වා කඨලාය වා 
උදකං පහ ති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. භාජන තං උදකං වා කඤ් ජිකං වා ඛී ං වා 
තක් කං වා  ජනං වා පස් සාවං වා චික් ඛල් ලං වා කීළති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
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උදගක අහසධම් ගම හසධම් මසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස් ස. උදගක 
අහසධම් ගම ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. උදගක අහසධම් ගම 
අහසධම් මසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

339. අනාපත් ති න හසාධිප් පාගයො, සති ක ණීගය උදකං ඔතරිත් වා 
නිමුජ් ජති වා උම් මුජ් ජති වා පලවති වා, පා ං  ච් ඡන් ගතො නිමුජ් ජති වා 
උම් මුජ් ජති වා පලවති වා, ආපදාසු, උම් මත් තකස් ස, ආදිකම් මිකස් සාති. 

හසධම් මසික් ඛාපදං නිට් ඨතං තතියං. 

4. අනාදරියසික් ඛාපදං 

340. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා ගකොසම් බියං විහ ති ගඝොසිතා ාගම. 
ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස් මා ඡන් ගනො අනාචා ං ආච ති. භික් ඛූ 
එවමාහංසු – ‘‘මාවුගසො ඡන් න, එවරූපං අකාසි. ගනතං කප් පතී’’ති. ගසො 
අනාදරියං පටිච් ච කග ොතිගයව. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ආයස් මා ඡන් ගනො 
අනාදරියං කරිස ්සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි  ත් වං, ඡන් න, අනාදරියං 
කග ොසීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම 
ත් වං, ගමොඝපුරිස, අනාදරියං කරිස් සසි! ගනතං, ගමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

341. ‘‘අනාදරිගය පාචිත් තිය ’’න් ති . 

342. අනාදරියං නාම ද් ගව අනාදරියානි – පුග්  ලානාදරියඤ් ච 
ධම් මානාදරියඤ් ච. 

පුග් ොනාදරියං නාම උපසම් පන් ගනන පඤ ්ඤත් ගතන වුච් චමාගනො – 
‘‘අයං උක් ඛිත් තගකො වා වම් භිගතො වා   හිගතො වා, ඉමස ්ස වචනං අකතං 
භවිස ්සතී’’ති අනාදරියං කග ොති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

ධම්මානාදරියං නාම උපසම් පන් ගනන පඤ ්ඤත් ගතන වුච් චමාගනො 
‘‘කථායං නස් ගසයය වා විනස් ගසයය වා අන් ත ධාගයයය වා’’, තං වා න 
සික් ඛිතුකාගමො අනාදරියං කග ොති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

343. උපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ් ඤී අනාදරියං කග ොති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් ගන ගවමතිගකො අනාදරියං කග ොති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් ගන අනුපසම් පන් නසඤ ්ඤී අනාදරියං කග ොති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
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අපඤ් ඤත් ගතන වුච් චමාගනො – ‘‘ඉදං න සල් ගලඛාය න ධුතත් ථාය න 
පාසාදිකතාය න අපචයාය න වීරියා ම් භාය සංවත් තතී’’ති අනාදරියං කග ොති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් ගනන පඤ් ඤත් ගතන වා අපඤ් ඤත් ගතන වා 
වුච් චමාගනො – ‘‘ඉදං න සල් ගලඛාය න ධුතත් ථාය න පාසාදිකතාය න අපචයාය 
න වීරියා ම් භාය සංවත් තතී’’ති අනාදරියං කග ොති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනුපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ් ඤී ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනුපසම් පන් ගන ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් ගන 
අනුපසම් පන් නසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

344. අනාපත් ති – ‘‘එවං අම් හාකං ආචරියානං උග්  ගහො පරිපුච් ඡා’’ති 
භණති, උම් මත් තකස් ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

අනාදරියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං චතුත් ථං. 

5. භිංසාපනසික් ඛාපදං 

345. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
සත් ත සවග් ගිගය භික් ඛූ භිංසාගපන් ති. ගත භිංසාපීයමානා ග ොදන් ති. භික් ඛූ 
එවමාහංසු – ‘‘කිස් ස තුම් ගහ, ආවුගසො, ග ොදථා’’ති? ‘‘ඉගම, ආවුගසො, 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ අම් ගහ භිංසාගපන් තී’’ති. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… 
ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
භික් ඛුං භිංසාගපස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, භික් ඛුං 
භිංසාගපථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි 
නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, භික් ඛුං භිංසාගපස් සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිගසයයාථ – 

346. ‘‘ගයො පන භික් ඛු භික් ඛුං භිංසාගපයය, පාචිත් තිය’’න් ති. 

347. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

භික්ඛුන් ති අඤ් ඤං භික් ඛුං. 

භිංසාකපයයාති උපසම් පන් ගනො උපසම් පන් නං භිංසාගපතුකාගමො රූපං වා 
සද් දං වා  න් ධං වා  සං වා ගඵොට් ඨබ් බං වා උපසංහ ති. භාගයයය වා ගසො න 
වා භාගයයය, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. ගචො කන් තා ං වා වාළකන් තා ං වා 
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පිසාචකන් තා ං වා ආචික් ඛති. භාගයයය වා ගසො න වා භාගයයය, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

348. උපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ ්ඤී භිංසාගපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් ගන ගවමතිගකො භිංසාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
‘උපසම් පන් ගන අනුපසම් පන් නසඤ් ඤී භිංසාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

අනුපසම් පන් නං භිංසාගපතුකාගමො රූපං වා සද් දං වා  න් ධං වා  සං වා 
ගඵොට් ඨබ් බං වා උපසංහ ති. භාගයයය වා ගසො න වා භාගයයය, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. ගචො කන් තා ං වා වාළකන් තා ං වා පිසාචකන් තා ං වා ආචික් ඛති. 
භාගයයය වා ගසො න වා භාගයයය, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් ගන 
උපසම් පන් නසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස් ස. අනුපසම් පන් ගන ගවමතිගකො, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් ගන අනුපසම් පන් නසඤ් ඤී, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 

349. අනාපත් ති න භිංසාගපතුකාගමො රූපං වා සද් දං වා  න් ධං වා  සං වා 
ගඵොට් ඨබ් බං වා උපසංහ ති, ගචො කන් තා ං වා වාළකන් තා ං වා 
පිසාචකන් තා ං වා ආචික් ඛති, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

භිංසාපනසික් ඛාපදං නිට් ඨතං පඤ් චමං. 

6. ගජොතිකසික් ඛාපදං 

350. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා භග් ග සු විහ ති සුංසුමා ගිග  
[සුංසුමා ගිග  )සී. සයා.( සංසුමා ගිග  (ක.(] ගභසකළාවගන මි දාගය. ගතන 
ගඛො පන සමගයන භික් ඛූ ගහමන් තිගක කාගල අඤ් ඤත ං මහන් තං 
සුසි කට් ඨං ගජොතිං සමාදහිත් වා විසිබ් ගබසුං. තස් මිඤ ්ච සුසිග  කණ් හසප් ගපො 
අග් ගිනා සන් තත් ගතො නික් ඛමිත් වා භික් ඛූ පරිපාගතසි. භික් ඛූ තහං තහං 
උපධාවිංසු. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛූ ගජොතිං සමාදහිත් වා 
විසිබ් ගබස ්සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛූ ගජොතිං සමාදහිත් වා 
විසිබ් ගබන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි 
නාම ගත, භික් ඛගව, ගමොඝපුරිසා ගජොතිං සමාදහිත් වා විසිබ් ගබස් සන් ති! ගනතං, 
භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං 
සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘ගයො පන භික් ඛු විසිබ් බනාගපක් ගඛො ගජොතිං සමාදගහය් ය වා සමාදහාගපයය 

වා, පාචිත් තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 
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351. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛූ ගිලානා ගහොන් ති. ගිලානපුච් ඡකා 
භික් ඛූ ගිලාගන භික් ඛූ එතදගවොචං – ‘‘කච් චාවුගසො, ඛමනීයං, කච් චි 
යාපනීය’’න් ති? ‘‘පුබ් ගබ මයං, ආවුගසො, ගජොතිං සමාදහිත් වා විසිබ් ගබම; ගතන 
ගනො ඵාසු ගහොති. ඉදානි පන ‘‘භ වතා පටික් ඛිත් ත’’න් ති කුක් කුච් චායන් තා න 
විසිබ් ගබම, ගතන ගනො න ඵාසු ගහොතී’’ති. භ වගතො එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං…ගප.… අනුජානාමි, භික් ඛගව, ගිලාගනන භික් ඛුනා ගජොතිං 
සමාදහිත් වා වා සමාදහාගපත් වා වා විසිබ් ගබතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං 
සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘ගයො පන භික් ඛු අගිලාගනො විසිබ් බනාගපක් ගඛො ගජොතිං සමාදගහයය වා 

සමාදහාගපයය වා, පාචිත් තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

352. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛූ පදීගපපි ගජොතිගකපි ජන් තාඝග පි 
කුක් කුච් චායන් ති. භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… අනුජානාමි, 
භික් ඛගව, තථාරූපප් පච් චයා ගජොතිං සමාදහිතුං සමාදහාගපතුං. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

353. ‘‘ගයො පන භික් ඛු අගිලාගනො විසිබ් බනාගපක් ගඛො ගජොතිං සමාදගහයය වා 

සමාදහාගපයය වා, අඤ් ඤත්ර තථාරූපප් පච් චයා, පාචිත් තිය’’න් ති. 

354. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

අගිොකනො නාම යස් ස විනා අග් ගිනා ඵාසු ගහොති. 

ගිොකනො නාම යස් ස විනා අග් ගිනා න ඵාසු ගහොති. 

විසිබ්බනාකපක්කඛොති තප් පිතුකාගමො. 

කජොති නාම අග් ගි වුච් චති. 

සමාදකහයයාති සයං සමාදහති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

සමාදහාකපයයාති අඤ ්ඤං ආණාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. සකිං 
ආණත් ගතො බහුකම් පි සමාදහති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

අඤ්ඤත්රතථාරූපප්පච්චයාති ඨගපත් වා තථාරූපප් පච් චයං. 
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355. අගිලාගනො අගිලානසඤ් ඤී විසිබ් බනාගපක් ගඛො ගජොතිං සමාදහති වා 
සමාදහාගපති වා, අඤ ්ඤත්ර තථාරූපප් පච් චයා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 
අගිලාගනො ගවමතිගකො විසිබ් බනාගපක් ගඛො ගජොතිං සමාදහති වා සමාදහාගපති 
වා, අඤ ්ඤත්ර තථාරූපප් පච් චයා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අගිලාගනො 
ගිලානසඤ් ඤී විසිබ් බනාගපක් ගඛො ගජොතිං සමාදහති වා සමාදහාගපති වා, 
අඤ ්ඤත්ර තථාරූපප් පච් චයා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

පටිලාතං උක් ඛිපති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ගිලාගනො අගිලානසඤ් ඤී, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ගිලාගනො ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ගිලාගනො 
ගිලානසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

356. අනාපත් ති ගිලානස් ස, අඤ ්ගඤන කතං විසිබ් ගබති, වීතච් චිතඞ්  ා ං 
විසිබ් ගබති, පදීගප ගජොතිගක ජන් තාඝග  තථාරූපප් පච් චයා, ආපදාසු, 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

ගජොතිකසික් ඛාපදං නිට් ඨතං ඡට් ඨං. 

7. නහානසික් ඛාපදං 

357. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා  ාජ ගහ විහ ති ගවළුවගන 
කලන් දකනිවාගප. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛූ තගපොගද නහායන් ති. ගතන 
ගඛො පන සමගයන [අථ ගඛො )සී. සයා.(]  ාජා මා ගධො ගසනිගයො බිම් බිසාග ො 
‘‘සීසං නහායිස් සාමී’’ති තගපොදං  න් ත් වා – ‘‘යාවායයා නහායන් තී’’ති 
එකමන් තං පටිමාගනසි. භික් ඛූ යාව සමන් ධකා ා නහායිංසු. අථ ගඛො  ාජා 
මා ගධො ගසනිගයො බිම් බිසාග ො විකාගල සීසං නහායිත් වා, න  ද් වාග  
ථකිගත බහින ග  වසිත් වා, කාලස ්ගසව අසම් භින් ගනන විගලපගනන ගයන 
භ වා ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා භ වන් තං අභිවාගදත් වා එකමන් තං 
නිසීදි. එකමන් තං නිසින් නං ගඛො  ාජානං මා ධං ගසනියං බිම් බිසා ං භ වා 
එතදගවොච – ‘‘කිස ්ස ත් වං, මහා ාජ, කාලස ්ගසව ආ ගතො අසම් භින් ගනන 
විගලපගනනා’’ති? අථ ගඛො  ාජා මා ගධො ගසනිගයො බිම් බිසාග ො භ වගතො 
එතමත් ථං ආග ොගචසි. අථ ගඛො භ වා  ාජානං මා ධං ගසනියං බිම් බිසා ං 
ධම් මියා කථාය සන් දස් ගසසි සමාදගපසි සමුත් ගතගජසි සම් පහංගසසි. අථ ගඛො 
 ාජා මා ගධො ගසනිගයො බිම් බිසාග ො භ වතා ධම් මියා කථාය සන් දස් සිගතො 
සමාදපිගතො සමුත් ගතජිගතො සම් පහංසිගතො උට් ඨායාසනා භ වන් තං 
අභිවාගදත් වා පදක් ඛිණං කත් වා පක් කාමි. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන 
එතස ්මිං පක ගණ භික් ඛුසඞ් ඝං සන් නිපාතාගපත් වා භික් ඛූ පටිපුච් ඡි – ‘‘සච් චං 
කි , භික් ඛගව, භික් ඛූ  ාජානම් පි පස් සිත් වා න මත් තං ජානිත් වා නහායන් තී’’ති? 
‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම ගත, 
භික් ඛගව, ගමොඝපුරිසා  ාජානම් පි පස් සිත් වා න මත් තං ජානිත් වා 
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නහායිස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච 
පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘කයොපනභික්ඛුඔකරනද්ධමාසංනහාකයයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

358. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛූ උණ් හසමගය පරිළාහසමගය 
කුක් කුච් චායන් තා න නහායන් ති, ගසද ගතන  ත් ගතන සයන් ති. චීව ම් පි 
ගසනාසනම් පි දුස් සති. භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… අනුජානාමි, 
භික් ඛගව, උණ් හසමගය පරිළාහසමගය ඔග නද් ධමාසං නහායිතුං. එවඤ් ච 
පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘කයො පන භික්ඛු ඔකරනද්ධමාසං නහාකයයය, අඤ්ඤත්ර සමයා, 

පාචිත්තියං. තත්ථායං සමකයො. දියඩ්කෙො මාකසො කසකසො ගිම්හානන්ති 

[ගිම් හානං )ඉතිපි(] වස්සානස්ස පඨකමො මාකසො ඉච්කචකත අඩ්ෙකතයයමාසා

උණ්හසමකයොපරිළාහසමකයො–අයංතත්ථසමකයො’’ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ ්ඤත් තං ගහොති. 

359. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛූ ගිලානා ගහොන් ති. ගිලානපුච් ඡකා 
භික් ඛූ ගිලාගන භික් ඛූ එතදගවොචං – ‘‘කච් චාවුගසො, ඛමනීයං, කච් චි 
යාපනීය’’න් ති? ‘‘පුබ් ගබ මයං, ආවුගසො, ඔග නද් ධමාසං නහායාම, ගතන ගනො 
ඵාසු ගහොති; ඉදානි පන ‘‘භ වතා පටික් ඛිත් ත’’න් ති කුක් කුච් චායන් තා න 
නහායාම, ගතන ගනො න ඵාසු ගහොතී’’ති. භ වගතො එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං…ගප.… අනුජානාමි, භික් ඛගව, ගිලාගනන භික් ඛුනා 
ඔග නද් ධමාසං නහායිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිගසයයාථ – 

‘‘කයො පන භික්ඛු ඔකරනද්ධමාසං නහාකයයය, අඤ්ඤත්ර සමයා, 

පාචිත්තියං. තත්ථායං සමකයො. දියඩ්කෙො මාකසො කසකසො ගිම්හානන්ති 

[ගිම් හානං )ඉතිපි(] වස්සානස්ස පඨකමො මාකසො ඉච්කචකත අඩ්ෙකතයයමාසා

උණ්හසමකයො, පරිළාහසමකයො, ගිොනසමකයො–අයංතත්ථ සමකයො’’ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

360. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛූ නවකම් මං කත් වා කුක් කුච් චායන් තා 
න නහායන් ති. ගත ගසද ගතන  ත් ගතන සයන් ති. චීව ම් පි ගසනාසනම් පි 
දුස් සති. භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… අනුජානාමි, භික් ඛගව, 
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කම් මසමගය ඔග නද් ධමාසං නහායිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං 
සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘කයො පන භික්ඛු ඔකරනද්ධමාසං නහාකයයය, අඤ්ඤත්ර සමයා, 

පාචිත්තියං. තත්ථායං සමකයො. දියඩ්කෙො මාකසො කසකසො ගිම්හානන්ති 

වස්සානස්ස පඨකමො මාකසො ඉච්කචකත අඩ්ෙකතයයමාසා උණ්හසමකයො, 

පරිළාහසමකයො, ගිොනසමකයො, ෙම්මසමකයො–අයංතත්ථසමකයො’’ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

361. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛූ අද් ධානං  න් ත් වා කුක් කුච් චායන් තා 
න නහායන් ති. ගත ගසද ගතන  ත් ගතන සයන් ති. චීව ම් පි ගසනාසනම් පි 
දුස් සති. භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… අනුජානාමි, භික් ඛගව, 
අද් ධාන මනසමගය ඔග නද් ධමාසං නහායිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං 
සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘කයො පන භික්ඛු ඔකරනද්ධමාසං නහාකයයය, අඤ්ඤත්ර සමයා, 

පාචිත්තියං. තත්ථායං සමකයො. දියඩ්කෙො මාකසො කසකසො ගිම්හානන්ති 

වස්සානස්ස පඨකමො මාකසො ඉච්කචකත අඩ්ෙකතයයමාසා උණ්හසමකයො, 

පරිළාහසමකයො, ගිොනසමකයො, ෙම්මසමකයො, අද්ධාන මනසමකයො – අයං

තත්ථසමකයො’’ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

362. ගතන ගඛො පන සමගයන සම් බහුලා භික් ඛූ අජ් ගඣොකාගස 
චීව කම් මං කග ොන් තා ස ගජන වාගතන ඔකිණ් ණා ගහොන් ති. ගදගවො ච 
ගථොකං ගථොකං ඵුසායති. භික් ඛූ කුක් කුච් චායන් තා න නහායන් ති, කිලින් ගනන 
 ත් ගතන සයන් ති. චීව ම් පි ගසනාසනම් පි දුස් සති. භ වගතො එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං…ගප.… අනුජානාමි, භික් ඛගව, වාතවුට් ඨසමගය ඔග නද් ධමාසං 
නහායිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

363. ‘‘කයො පන භික්ඛු ඔකරනද්ධමාසං නහාකයයය, අඤ්ඤත්ර සමයා, 

පාචිත්තියං. තත්ථායං සමකයො. දියඩ්කෙො මාකසො කසකසො ගිම්හානන්ති

වස්සානස්ස පඨකමො මාකසො ඉච්කචකත අඩ්ෙකතයයමාසා උණ්හසමකයො, 

පරිළාහසමකයො, ගිොනසමකයො, ෙම්මසමකයො, අද්ධාන මනසමකයො, 

වාතවුට්ඨිසමකයො – අයංතත්ථසමකයො’’ති. 

364. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 
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ඔකරනද්ධමාසන් ති ඌනකද් ධමාසං. 

නහාකයයයාති චණ් ගණන වා මත් තිකාය වා නහායති, පගයොග  පගයොග  
දුක් කටං. නහානපරිගයොසාගන, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

අඤ්ඤත්ර සමයාති ඨගපත් වා සමයං. 

උණ්හසමකයො නාම දියඩ් ගඪො මාගසො ගසගසො ගිම් හානං. පරිළාහසමකයො 
නාම වස් සානස් ස පඨගමො මාගසො ‘‘ඉච් ගචගත අඩ් ඪගතයයමාසා උණ් හසමගයො 
පරිළාහසමගයො’’ති නහායිතබ් බං. 

ගිොනසමකයො නාම යස් ස විනා නහාගනන න ඵාසු ගහොති. 
ගිලානසමගයොති නහායිතබ් බං. 

ෙම්මසමකයො නාම අන් තමගසො පරිගවණම් පි සම් මට් ඨං ගහොති. 
‘‘කම් මසමගයො’’ති නහායිතබ් බං. 

අද්ධාන මනසමකයො නාම ‘‘අද් ධගයොජනං  ච් ඡිස ්සාමී’’ති නහායිතබ් බං, 
 ච් ඡන් ගතන නහායිතබ් බං,  ගතන නහායිතබ් බං. 

වාතවුට්ඨිසමකයො නාම භික් ඛූ ස ගජන වාගතන ඔකිණ් ණා ගහොන් ති, ද් ගව 
වා තීණි වා උදකඵුසිතානි කාගය පතිතානි ගහොන් ති. ‘‘වාතවුට් ඨසමගයො’’ති 
නහායිතබ් බං. 

365. ඌනකද් ධමාගස ඌනකසඤ් ඤී, අඤ ්ඤත්ර සමයා, නහායති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. ඌනකද් ධමාගස ගවමතිගකො, අඤ ්ඤත්ර සමයා, නහායති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. ඌනකද් ධමාගස අතිග කසඤ් ඤී, අඤ් ඤත්ර සමයා, 
නහායති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

අතිග කද් ධමාගස ඌනකසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අතිග කද් ධමාගස 
ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අතිග කද් ධමාගස අතිග කසඤ් ඤී, 
අනාපත් ති. 

366. අනාපත් ති සමගය, අද් ධමාසං නහායති, අතිග කද් ධමාසං නහායති, 
පා ං  ච් ඡන් ගතො නහායති, සබ් බපච් චන් තිගමසු ජනපගදසු, ආපදාසු, 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

නහානසික් ඛාපදං නිට් ඨතං සත් තමං. 
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8. දුබ් බණ් ණක ණසික් ඛාපදං 

367. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන සම් බහුලා භික් ඛූ ච 
පරිබ් බාජකා ච සාගකතා සාවත් ථිං අද් ධානමග්  ප් පටිපන් නා ගහොන් ති. 
අන් ත ාමග් ග  ගචො ා නික් ඛමිත් වා ගත අච් ඡින් දිංසු. සාවත් ථියා  ාජභටා 
නික් ඛමිත් වා ගත ගචොග  සභණ් ගඩ  ගහත් වා භික් ඛූනං සන් තිගක දූතං 
පාගහසුං – ‘‘ආ ච් ඡන් තු, භදන් තා, සකං සකං චීව ං සඤ ්ජානිත් වා 
 ණ් හන් තූ’’ති. භික් ඛූ න සඤ් ජානන් ති. ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භදන් තා අත් තගනො අත් තගනො චීව ං න 
සඤ ්ජානිස ්සන් තී’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ ගතසං මනුස් සානං 
උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. අථ ගඛො ගත භික් ඛූ භ වගතො 
එතමත් ථං ආග ොගචසුං. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස් මිං පක ගණ 
භික් ඛුසඞ් ඝං සන් නිපාතාගපත් වා භික් ඛූනං තදනුච් ඡවිකං තදනුගලොමිකං ධම් මිං 
කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘ගතන හි, භික් ඛගව, භික් ඛූනං සික් ඛාපදං 
පඤ ්ඤගපස් සාමි දස අත් ථවගස පටිච් ච – සඞ් ඝසුට් ඨුතාය, 
සඞ් ඝඵාසුතාය…ගප.… සද් ධම් මට් ඨතියා, විනයානුග්  හාය. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

368. ‘‘නවං පන භික්ඛුනා චීවරොකභන තිණ්ණං දුබ්බණ්ණෙරණානං

අඤ්ඤතරංදුබ්බණ්ණෙරණංආදාතබ්බං–නීෙංවාෙද්දමංවාොළසාමං වා.

අනාදා කචභික්ඛුතිණ්ණං දුබ්බණ්ණෙරණානංඅඤ්ඤතරං දුබ්බණ්ණෙරණං 

නවංචීවරංපරිභුඤ්කජයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

369. නවං නාම අකතකප් පං වුච් චති. 

චීවරං නාම ඡන් නං චීව ානං අඤ් ඤත ං චීව ං. 

තිණ්ණංදුබ්බණ්ණෙරණානංඅඤ්ඤතරං දුබ්බණ්ණෙරණංආදාතබ්බන් ති 
අන් තමගසො කුසග් ග නපි ආදාතබ් බං. 

නීෙං නාම ද් ගව නීලානි – කංසනීලං, පලාසනීලං. 

ෙද්දකමො නාම ඔදගකො වුච් චති. 

ොළසාමං නාම යංකිඤ් චි කාළසාමකං [කාළකං )සී. සයා.(]. 

අනාදා කච භික්ඛු තිණ්ණං දුබ්බණ්ණෙරණානං අඤ්ඤතරං

දුබ්බණ්ණෙරණන් ති අන් තමගසො කුසග් ග නපි අනාදියිත් වා තිණ් ණං 
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දුබ් බණ් ණක ණානං අඤ් ඤත ං දුබ් බණ් ණක ණං නවං චීව ං පරිභුඤ් ජති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

370. අනාදින් ගන අනාදින් නසඤ ්ඤී පරිභුඤ් ජති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 
අනාදින් ගන ගවමතිගකො පරිභුඤ් ජති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අනාදින් ගන 
ආදින් නසඤ් ඤී පරිභුඤ් ජති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

ආදින් ගන අනාදින් නසඤ ්ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ආදින් ගන ගවමතිගකො, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ආදින් ගන ආදින් නසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

371. අනාපත් තිආදියිත් වා පරිභුඤ් ජති, කප් ගපො නට් ගඨො ගහොති, 
කප් පකගතොකාගසො ජිණ් ගණො ගහොති, කප් පකගතන අකප් පකතං සංසිබ් බිතං 
ගහොති, අග්  ගළ අනුවාගත පරිභණ් ගඩ, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

දුබ් බණ් ණක ණසික් ඛාපදං නිට් ඨතං අට් ඨමං. 

9. විකප් පනසික් ඛාපදං 

372. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස් මා උපනන් ගදො 
සකයපුත් ගතො භාතුගනො සද් ධිවිහාරිකස ්ස භික් ඛුගනො සාමං චීව ං විකප් ගපත් වා 
අප් පච් චද් ධා ණං [අපච් චද් ධා කං )සී. සයා.(] පරිභුඤ ්ජති. අථ ගඛො ගසො භික් ඛු 
භික් ඛූනං එතමත් ථං ආග ොගචසි – ‘‘අයං, ආවුගසො, ආයස් මා උපනන් ගදො 
සකයපුත් ගතො මය් හං චීව ං සාමං විකප් ගපත් වා අප් පච් චද් ධා ණං 
පරිභුඤ් ජතී’’ති. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ආයස් මා උපනන් ගදො සකයපුත් ගතො භික් ඛුස් ස 
සාමං චීව ං විකප් ගපත් වා අප් පච් චද් ධා ණං පරිභුඤ ්ජිස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං 
කි  ත් වං, උපනන් ද, භික් ඛුස් ස සාමං චීව ං විකප් ගපත් වා අප් පච් චද් ධා ණං 
පරිභුඤ් ජසීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි 
නාම ත් වං, ගමොඝපුරිස, භික් ඛුස් ස සාමං චීව ං විකප් ගපත් වා අප් පච් චද් ධා ණං 
පරිභුඤ් ජිස ්සසි! ගනතං, ගමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

373. ‘‘කයො පන භික්ඛු භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුනියා වා සික්ඛමානාය වා

සාමකණරස්සවාසාමකණරියාවාසාමංචීවරං විෙප්කපත්වාඅප්පච්චුද්ධාරණං 

[අපච් චද් ධා කං )සී. සයා.(] පරිභුඤ්කජයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

374. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 

පටුන 144 

භික්ඛුස්සාති අඤ් ඤස ්ස භික් ඛුස් ස. 

භික්ඛුනී නාම උභගතොසඞ් ගඝ උපසම් පන් නා. 

සික්ඛමානා නාම ද් ගව වස ්සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛා. 

සාමකණකරො නාම දසසික් ඛාපදිගකො. 

සාමකණරී නාම දසසික් ඛාපදිකා. 

සාමන් ති සයං විකප් ගපත් වා. 

චීවරං නාම ඡන් නං චීව ානං අඤ් ඤත ං චීව ං විකප් පනුප ං පච් ඡිමං. 

විෙප්පනා නාම ද් ගව විකප් පනා – සම් මුඛාවිකප් පනා ච ප ම් මුඛාවිකප් පනා 
ච. 

සම්මුඛාවිෙප්පනා නාම ‘‘ඉමං චීව ං තුය් හං විකප් ගපමි ඉත් ථන් නාමස ්ස 
වා’’ති. 

පරම්මුඛාවිෙප්පනා නාම ‘‘ඉමං චීව ං විකප් පනත් ථාය තුය් හං දම් මී’’ති. 
ගතන වත් තබ් ගබො – ‘‘ගකො ගත මිත් ගතො වා සන් දිට් ගඨො වා’’ති? 
‘‘ඉත් ථන් නාගමො ච ඉත් ථන් නාගමො චා’’ති. ගතන වත් තබ් ගබො – ‘‘අහං ගතසං 
දම් මි, ගතසං සන් තකං පරිභුඤ් ජ වා විස් සජ් ගජහි වා යථාපච් චයං වා 
කග ොහී’’ති. 

අප්පච්චුද්ධාරණං නාම තස් ස වා අදින් නං, තස් ස වා අවිස් සසන් ගතො 
පරිභුඤ් ජති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

375. අප් පච් චද් ධා ගණ අප් පච් චද් ධා ණසඤ් ඤී පරිභුඤ් ජති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. අප් පච් චද් ධා ගණ ගවමතිගකො පරිභුඤ් ජති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. අප් පච් චද් ධා ගණ අප් පච් චද් ධා ණසඤ් ඤී පරිභුඤ් ජති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

අධිට් ගඨති වා විස් සජ් ගජති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පච් චද් ධා ගණ 
අප් පච් චද් ධා ණසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පච් චද් ධා ගණ ගවමතිගකො, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පච් චද් ධා ගණ පච් චද් ධා ණසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

376. අනාපත් ති ගසො වා ගදති, තස් ස වා විස් සසන් ගතො පරිභුඤ් ජති, 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 
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විකප් පනසික් ඛාපදං නිට් ඨතං නවමං. 

10. චීව අපනිධානසික් ඛාපදං 

377. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන සත් ත සවග් ගියා භික් ඛූ 
අසන් නිහිතපරික් ඛා ා ගහොන් ති. ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ සත් ත සවග් ගියානං 
භික් ඛූනං පත් තම් පි චීව ම් පි අපනිගධන් ති. සත් ත සවග් ගියා භික් ඛූ ඡබ් බග් ගිගය 
භික් ඛූ එතදගවොචං – ‘‘ගදථාවුගසො, අම් හාකං පත් තම් පි චීව ම් පී’’ති. ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛූ හසන් ති, ගත ග ොදන් ති. භික් ඛූ එවමාහංසු – ‘‘කිස ්ස තුම් ගහ, ආවුගසො, 
ග ොදථා’’ති? ‘‘ඉගම, ආවුගසො, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ අම් හාකං පත් තම් පි චීව ම් පි 
අපනිගධන් තී’’ති. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ භික් ඛූනං පත් තම් පි 
චීව ම් පි අපනිගධස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, භික් ඛූනං 
පත් තම් පි චීව ම් පි අපනිගධථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, භික් ඛූනං පත් තම් පි 
චීව ම් පි අපනිගධස් සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

378. ‘‘කයො පනභික්ඛුභික්ඛුස්සපත්තංවාචීවරංවානිසීදනංවාසූචිඝරං

වා ොයබන්ධනං වා අපනිකධයය වා අපනිධාකපයය වා, අන්තමකසො

හසාකපක්කඛොපි, පාචිත්තිය’’න් ති. 

379. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස ්මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

භික්ඛුස්සාති අඤ් ඤස ්ස භික් ඛුස් ස. 

පත්කතො නාම ද් ගව පත් තා – අගයොපත් ගතො, මත් තිකාපත් ගතො. 

චීවරං නාම ඡන් නං චීව ානං අඤ් ඤත ං චීව ං, විකප් පනුප ං පච් ඡිමං. 

නිසීදනං නාම සදසං වුච් චති. 

සූචිඝරං නාම සසූචිකං වා අසූචිකං වා. 

ොයබන්ධනං නාම ද් ගව කායබන් ධනානි – පට් ටිකා, සූක න් තකං. 

අපනිකධයයවාති සයං අපනිගධති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 
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අපනිධාකපයය වාති අඤ ්ඤං ආණාගපසි, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

අපනිධාකපයය වා ති අයයං ආණාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. සකිං 
ආණත් ගතො බහුකම් පි අපනිගධති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

අන්තමකසොහසාකපක්කඛොපීති කීළාධිප් පාගයො. 

380. උපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ් ඤී පත් තං වා චීව ං වා නිසීදනං වා 
සූචිඝ ං වා කායබන් ධනං වා අපනිගධති වා අපනිධාගපති වා, අන් තමගසො 
හසාගපක් ගඛොපි, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් ගන ගවමතිගකො…ගප.… 
උපසම් පන් ගන අනුපසම් පන් නසඤ් ඤී පත් තං වා චීව ං වා නිසීදනං වා සූචිඝ ං 
වා කායබන් ධනං වා අපනිගධති වා අපනිධාගපති වා, අන් තමගසො 
හසාගපක් ගඛොපි, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

අඤ ්ඤං පරික් ඛා ං අපනිගධති වා අපනිධාගපති වා, අන් තමගසො 
හසාගපක් ගඛොපි, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නස ්ස පත් තං වා චීව ං වා 
අඤ ්ඤං වා පරික් ඛා ං අපනිගධති වා අපනිධාගපති වා, අන් තමගසො 
හසාගපක් ගඛොපි, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ් ඤී, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් ගන ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනුපසම් පන් ගන අනුපසම් පන් නසඤ ්ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

381. අනාපත් ති නහසාධිප් පාගයො, දුන් නික් ඛිත් තං පටිසාගමති, ‘‘ධම් මිං 
කථං කත් වා දස් සාමී’’ති පටිසාගමති, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස් සාති. 

චීව අපනිධානසික් ඛාපදං නිට් ඨතං දසමං. 

සු ාපානවග් ග ො ඡට් ගඨො. 

තස් සුද් දානං – 

සු ා අඞ් ගුලි හාගසො ච [ගතොයඤ් ච )ඉතිපි(], අනාදරියඤ් ච භිංසනං; 
ගජොතිනහානදුබ් බණ් ණං, සාමං අපනිගධන චාති. 

7. සප්පාණෙවග්ක ො 

1. සඤ් චිච් චසික් ඛාපදං 

382. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස් මා උදායී 
ඉස් සාගසො ගහොති, කාකා චස් ස අමනාපා ගහොන් ති. ගසො කාගක විජ් ඣිත් වා 
විජ් ඣිත් වා සීසං ඡින් දිත් වා සූගල පටිපාටියා ඨගපසි. භික් ඛූ එවමාහංසු – 
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‘‘ගකනිගම, ආවුගසො, කාකා ජීවිතා ගවොග ොපිතා’’ති? ‘‘මයා, ආවුගසො. 
අමනාපා ගම කාකා’’ති. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ආයස් මා උදායී සඤ් චිච් ච පාණං ජීවිතා 
ගවොග ොගපස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි  ත් වං, උදායි, සඤ ්චිච් ච පාණං ජීවිතා 
ගවොග ොගපසීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි 
නාම ත් වං, ගමොඝපුරිස, සඤ ්චිච් ච පාණං ජීවිතා ගවොග ොගපස් සසි! ගනතං, 
ගමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං 
සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

383. ‘‘කයො පන භික්ඛු සඤ්චිච්ච පාණං ජීවිතා කවොකරොකපයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

384. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

සඤ්චිච්චාති ජානන් ගතො සඤ ්ජානන් ගතො ගචච් ච අභිවිතරිත් වා වීතික් කගමො. 

පාකණො නාම ති ච් ඡාන තපාගණො වුච් චති. 

ජීවිතා කවොකරොකපයයාති ජීවිතින් ද්රියං උපච් ඡින් දති උපග ොගධති සන් තතිං 
විගකොගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

385. පාගණ පාණසඤ් ඤී ජීවිතා ගවොග ොගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
පාගණ ගවමතිගකො ජීවිතා ගවොග ොගපති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පාගණ 
අප් පාණසඤ් ඤී ජීවිතා ගවොග ොගපති, අනාපත් ති. අප් පාගණ පාණසඤ් ඤී, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අප් පාගණ ගවමිතගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අප් පාගණ 
අප් පාණසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

386. අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස ්ස, 
නම ණාධිප් පායස ්ස, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

සඤ ්චිච් චසික් ඛාපදං නිට් ඨතං පඨමං. 

2. සප් පාණකසික් ඛාපදං 

387. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ජානං 
සප් පාණකං උදකං පරිභුඤ් ජන් ති. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ජානං 
සප් පාණකං උදකං පරිභුඤ් ජිස ්සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, 
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ජානං සප් පාණකං උදකං පරිභුඤ් ජථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, ජානං සප් පාණකං උදකං 
පරිභුඤ් ජිස ්සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

388. ‘‘කයො පන භික්ඛු ජානං සප්පාණෙං උදෙං පරිභුඤ්කජයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

389. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

ජානාති නාම සාමං වා ජානාති, අඤ් ගඤ වා තස් ස ආග ොගචන් ති. 
‘‘සප් පාණක’’න් ති ජානන් ගතො, ‘‘පරිගභොග න මරිස් සන් තී’’ති ජානන් ගතො 
පරිභුඤ් ජති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

390. සප් පාණගක සප් පාණකසඤ් ඤී පරිභුඤ් ජති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 
සප් පාණගක ගවමතිගකො පරිභුඤ් ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. සප් පාණගක 
අප් පාණකසඤ් ඤී පරිභුඤ් ජති, අනාපත් ති. අප් පාණගක සප් පාණකසඤ් ඤී, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අප් පාණගක ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අප් පාණගක අප් පාණකසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

391. අනාපත් ති ‘‘සප් පාණක’’න් ති අජානන් ගතො, ‘‘අප් පාණක’’න් ති 
ජානන් ගතො, ‘‘පරිගභොග න න මරිස් සන් තී’’ති ජානන් ගතො පරිභුඤ් ජති, 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

සප් පාණකසික් ඛාපදං නිට් ඨතං දුතියං. 

3. උක් ගකොටනසික් ඛාපදං 

392. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ජානං 
යථාධම් මං නිහතාධික ණං පුනකම් මාය උක් ගකොගටන් ති – ‘‘අකතං කම් මං 
දුක් කටං කම් මං පුන කාතබ් බං කම් මං අනිහතං දුන් නිහතං පුන 
නිහනිතබ් බ’’න් ති. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ජානං යථාධම් මං 
නිහතාධික ණං පුනකම් මාය උක් ගකොගටස් සන් තී’’ති …ගප.… සච් චං කි  
තුම් ගහ, භික් ඛගව, ජානං යථාධම් මං නිහතාධික ණං පුනකම් මාය 
උක් ගකොගටථා’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… 
කථඤ ්හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, ජානං යථාධම් මං නිහතාධික ණං 
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පුනකම් මාය උක් ගකොගටස් සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

393. ‘‘කයො පන භික්ඛු ජානං යථාධම්මං නිහතාධිෙරණං පුනෙම්මාය

උක්කෙොකටයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

394. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

ජානාති නාම සාමං වා ජානාති, අඤ ්ගඤ වා තස් ස ආග ොගචන් ති, ගසො වා 
ආග ොගචති. 

යථාධම්මං නාම ධම් ගමන විනගයන සත් ථුසාසගනන කතං, එතං 
යථාධම් මං නාම. 

අධිෙරණං නාම චත් තාරි අධික ණානි – විවාදාධික ණං, 
අනුවාදාධික ණං, ආපත් තාධික ණං, කිච් චාධික ණං. 

පුනෙම්මාය උක්කෙොකටයයාති ‘‘අකතං කම් මං දුක් කටං කම් මං 
පුනකාතබ් බං කම් මං අනිහතං දුන් නිහතං පුන නිහනිතබ් බං’’ති උක් ගකොගටති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

395. ධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤී උක් ගකොගටති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. ධම් මකම් ගම ගවමතිගකො උක් ගකොගටති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
ධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤී උක් ගකොගටති, අනාපත් ති. අධම් මකම් ගම 
ධම් මකම් මසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම ගවමතිගකො, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

396. අනාපත් ති ‘‘අධම් ගමන වා වග් ග න වා න කම් මා හස් ස වා කම් මං 
කත’’න් ති ජානන් ගතො උක් ගකොගටති, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස් සාති. 

උක් ගකොටනසික් ඛාපදං නිට් ඨතං තතියං. 

4. දුට් ඨුල් ලසික් ඛාපදං 

397. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස් මා උපනන් ගදො 
සකයපුත් ගතො සඤ් ගචතනිකං සුක් කවිස ්සට් ඨං ආපත් තිං ආපජ් ජිත් වා භාතුගනො 
සද් ධිවිහාරිකස ්ස භික් ඛුගනො ආග ොගචසි – ‘‘අහං, ආවුගසො, සඤ් ගචතනිකං 
සුක් කවිස් සට් ඨං ආපත් තිං ආපන් ගනො. මා කස ්සචි ආග ොගචහී’’ති. ගතන ගඛො 
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පන සමගයන අඤ් ඤතග ො භික් ඛු සඤ් ගචතනිකං සුක් කවිස් සට් ඨං ආපත් තිං 
ආපජ් ජිත් වා සඞ් ඝං තස් සා ආපත් තියා පරිවාසං යාචි. තස් ස සඞ් ගඝො තස් සා 
ආපත් තියා පරිවාසං අදාසි. ගසො පරිවසන් ගතො තං භික් ඛුං පස ්සිත් වා එතදගවොච 
– ‘‘අහං, ආවුගසො, සඤ ්ගචතනිකං සුක් කවිස ්සට් ඨං ආපත් තිං ආපජ් ජිත් වා 
සඞ් ඝං තස් සා ආපත් තියා පරිවාසං යාචිං, තස් ස ගම සඞ් ගඝො තස් සා ආපත් තියා 
පරිවාසං අදාසි, ගසොහං පරිවසාමි, ගවදියාමහං [ගවදයාමහං (සයා.(], ආවුගසො, 
ගවදියතී’’ති මං ආයස් මා ධාග තූ’’ති. 

‘‘කිං නු ගඛො, ආවුගසො, ගයො අඤ් ගඤොපි ඉමං ආපත් තිං ආපජ් ජති ගසොපි 
එවං කග ොතී’’ති? ‘‘එවමාවුගසො’’ති. ‘‘අයං, ආවුගසො, ආයස් මා උපනන් ගදො 
සකයපුත් ගතො සඤ ්ගචතනිකං සුක් කවිස ්සට් ඨං ආපත් තිං ආපජ් ජිත් වා [ආපජ් ජි 
(?)] ගසො ගම ආග ොගචති මා කස් සචි ආග ොගචහී’’ති. ‘‘කිං පන ත් වං, ආවුගසො, 
පටිච් ඡාගදසී’’ති? ‘‘එවමාවුගසො’’ති. අථ ගඛො ගසො භික් ඛු භික් ඛූනං එතමත් ථං 
ආග ොගචසි. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛු භික් ඛුස ්ස ජානං දුට් ඨුල් ලං ආපත් තිං 
පටිච් ඡාගදස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි  ත් වං, භික් ඛු, භික් ඛුස් ස ජානං 
දුට් ඨුල් ලං ආපත් තිං පටිච් ඡාගදසීති. ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම ත් වං, ගමොඝපුරිස, භික් ඛුස් ස ජානං දුට් ඨුල් ලං 
ආපත් තිං පටිච් ඡාගදස් සසි! ගනතං, ගමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

398. ‘‘කයො පනභික්ඛුභික්ඛුස්සජානංදුට්ඨුල්ෙංආපත්තිංපටිච්ඡාකදයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

399. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස ්මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

භික්ඛුස්සාති අඤ් ඤස ්ස භික් ඛුස් ස. 

ජානාති නාම සාමං වා ජානාති අඤ් ගඤ වා තස් ස ආග ොගචන් ති, ගසො වා 
ආග ොගචති. 

දුට්ඨුල්ො නාම ආපත් ති චත් තාරි ච පා ාජිකානි ගත ස ච සඞ් ඝාදිගසසා. 

පටිච්ඡාකදයයාති ‘‘ඉමං ජානිත් වා ගචොගදස් සන් ති, සාග ස ්සන් ති 
ඛුංගසස ්සන් ති, වම් ගභස් සන් ති, මඞ් කුං කරිස ්සන් ති නාග ොගචස් සාමී’’ති ධු ං 
නික් ඛිත් තමත් ගත, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

400. දුට් ඨුල් ලාය ආපත් තියා දුට් ඨුල් ලාපත් තිසඤ් ඤී පටිච් ඡාගදති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. දුට් ඨුල් ලාය ආපත් තියා ගවමතිගකො පටිච් ඡාගදති, ආපත් ති 
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දුක් කටස ්ස. දුට් ඨුල් ලාය ආපත් තියා අදුට් ඨුල් ලාපත් තිසඤ් ඤී පටිච් ඡාගදති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අදුට් ඨුල් ලං ආපත් තිං පටිච් ඡාගදති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනුපසම් පන් නස ්ස දුට් ඨුල් ලං වා අදුට් ඨුල් ලං වා අජ් ඣාචා ං පටිච් ඡාගදති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අදුට් ඨුල් ලාය ආපත් තියා දුට් ඨුල් ලාපත් තිසඤ් ඤී, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අදුට් ඨුල් ලාය ආපත් තියා ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අදුට් ඨුල් ලාය ආපත් තියා අදුට් ඨුල් ලාපත් තිසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

401. අනාපත් ති – ‘‘සඞ් ඝස් ස භණ් ඩනං වා කලගහො වා විග්  ගහො වා 
විවාගදො වා භවිස් සතී’’ති නාග ොගචති, ‘‘සඞ් ඝගභගදො වා සඞ් ඝ ාජි වා 
භවිස ්සතී’’ති නාග ොගචති, ‘‘අයං කක් ඛගළො ඵරුගසො ජීවිතන් ත ායං වා 
බ්රහ් මචරියන් ත ායං වා කරිස ්සතී’’ති නාග ොගචති, අඤ ්ගඤ පතිරූගප භික් ඛූ 
අපස් සන් ගතො නාග ොගචති, නඡාගදතුකාගමො නාග ොගචති, ‘‘පඤ් ඤායිස ්සති 
සගකන කම් ගමනා’’ති නාග ොගචති, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස් සාති. 

දුට් ඨුල් ලසික් ඛාපදං නිට් ඨතං චතුත් ථං. 

5. ඌනවීසතිවස ්සසික් ඛාපදං 

402. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා  ාජ ගහ විහ ති ගවළුවගන 
කලන් දකනිවාගප. [ඉදං වත් ථු මහාව. 99] ගතන ගඛො පන සමගයන  ාජ ගහ 
සත් ත සවග් ගියා දා කා සහායකා ගහොන් ති. උපාලිදා ගකො ගතසං 
පාගමොක් ගඛො ගහොති. අථ ගඛො උපාලිස් ස මාතාපිතූනං එතදගහොසි – ‘‘ගකන නු 
ගඛො උපාගයන උපාලි අම් හාකං අච් චගයන සුඛඤ් ච ජීගවයය න ච 
කිලගමයයා’’ති? අථ ගඛො උපාලිස් ස මාතාපිතූනං එතදගහොසි – ‘‘සගච ගඛො 
උපාලි ගලඛං සික් ගඛයය, එවං ගඛො උපාලි අම් හාකං අච් චගයන සුඛඤ් ච 
ජීගවයය, න ච කිලගමයයා’’ති. අථ ගඛො උපාලිස් ස මාතාපිතූනං එතදගහොසි – 
‘‘සගච ගඛො උපාලි ගලඛං සික් ඛිස් සති, අඞ් ගුලිගයො දුක් ඛා භවිස් සන් ති. සගච 
ගඛො උපාලි  ණනං සික් ගඛයය, එවං ගඛො උපාලි අම් හාකං අච් චගයන සුඛඤ් ච 
ජීගවයය න ච කිලගමයයා’’ති. අථ ගඛො උපාලිස් ස මාතාපිතූනං එතදගහොසි – 
‘‘සගච ගඛො උපාලි  ණනං සික් ඛිස ්සති, උ ස ්ස දුක් ගඛො භවිස් සති. සගච ගඛො 
උපාලි රූපං සික් ගඛයය, එවං ගඛො උපාලි අම් හාකං අච් චගයන සුඛඤ් ච ජීගවයය 
න ච කිලගමයයා’’ති. අථ ගඛො උපාලිස් ස මාතාපිතූනං එතදගහොසි – ‘‘සගච ගඛො 
උපාලි රූපං සික් ඛිස් සති, අක් ඛීනි දුක් ඛා භවිස ්සන් ති. ඉගම ගඛො සමණා 
සකයපුත් තියා සුඛසීලා සුඛසමාචා ා සුගභොජනානි භුඤ ්ජිත් වා නිවාගතසු 
සයගනසු සයන් ති. සගච ගඛො උපාලි සමගණසු සකයපුත් තිගයසු පබ් බගජයය, 
එවං ගඛො උපාලි අම් හාකං අච් චගයන සුඛඤ් ච ජීගවයය, න ච කිලගමයයා’’ති. 

අස් ගසොසි ගඛො උපාලිදා ගකො මාතාපිතූනං ඉමං කථාසල් ලාපං. අථ ගඛො 
උපාලිදා ගකො ගයන ගත දා කා ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා ගත දා ගක 
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එතදගවොච – ‘‘එථ මයං, අයයා, සමගණසු සකයපුත් තිගයසු පබ් බජිස් සාමා’’ති. 
‘‘සගච ගඛො ත් වං, අයය, පබ් බජිස ්සසි, එවං මයම් පි පබ් බජිස ්සාමා’’ති. අථ ගඛො 
ගත දා කා එකගමකස් ස මාතාපිතග ො උපසඞ් කමිත් වා එතදගවොචං – 
‘‘අනුජානාථ මං අ ා ස් මා අන ාරියං පබ් බජ් ජායා’’ති. අථ ගඛො ගතසං 
දා කානං මාතාපිතග ො – ‘‘සබ් ගබපිගම දා කා සමානච් ඡන් දා 
කලයාණාධිප් පායා’’ති අනුජානිංසු. ගත භික් ඛූ උපසඞ් කමිත් වා පබ් බජ් ජං 
යාචිංසු. ගත භික් ඛූ පබ් බාගජසුං උපසම් පාගදසුං. ගත  ත් තියා පච් චූසසමයං 
පච් චට් ඨාය ග ොදන් ති – ‘‘යාගුං ගදථ, භත් තං ගදථ, ඛාදනීයං ගදථා’’ති. භික් ඛූ 
එවමාහංසු – ‘‘ආ ගමථ, ආවුගසො, යාව  ත් ති විභායති. සගච යාගු භවිස් සති, 
පිවිස් සථ. සගච භත් තං භවිස් සති, භුඤ ්ජිස් සථ. සගච ඛාදනීයං භවිස ්සති, 
ඛාදිස ්සථ. ගනො ගච භවිස් සති යාගු වා භත් තං වා ඛාදනීයං වා, පිණ් ඩාය චරිත් වා 
භුඤ ්ජිස ්සථා’’ති. එවම් පි ගඛො ගත භික් ඛූ භික් ඛූහි වුච් චමානා ග ොදන් තිගයව – 
‘‘යාගුං ගදථ, භත් තං ගදථ, ඛාදනීයං ගදථා’’ති. ගසනාසනං ඌහදන් තිපි 
උම් මිහන් තිපි. 

අස් ගසොසි ගඛො භ වා  ත් තියා පච් චූසසමයං පච් චට් ඨාය දා කසද් දං. 
සුත් වාන ආයස් මන් තං ආනන් දං ආමන් ගතසි – ‘‘කිං නු ගඛො ගසො, ආනන් ද, 
දා කසද් ගදො’’ති? අථ ගඛො ආයස් මා ආනන් ගදො භ වගතො එතමත් ථං 
ආග ොගචසි. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස් මිං පක ගණ භික් ඛුසඞ් ඝං 
සන් නිපාතාගපත් වා භික් ඛූ පටිපුච් ඡි – ‘‘සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛූ ජානං 
ඌනවීසතිවස් සං පුග්  ලං උපසම් පාගදන් තී’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම ගත, භික් ඛගව, ගමොඝපුරිසා ජානං 
ඌනවීසතිවස් සං පුග්  ලං උපසම් පාගදස් සන් ති! ඌනකවීසතිවස් ගසො, භික් ඛගව, 
පුග්  ගලො අක් ඛගමො ගහොති සීතස් ස උණ් හස ්ස ජිඝච් ඡාය පිපාසාය 
ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ඵස් සානං දුරුත් තානං දු ා තානං වචනපථානං 
උප් පන් නානං සාරීරිකානං ගවදනානං දුක් ඛානං තිබ් බානං ඛ ානං කටුකානං 
අසාතානං අමනාපානං පාණහ ානං අනධිවාසකජාතිගකො ගහොති. 
වීසතිවස් ගසොව ගඛො, භික් ඛගව, පුග්  ගලො ඛගමො ගහොති සීතස් ස 
උණ් හස ්ස…ගප.… පාණහ ානං අධිවාසකජාතිගකො ගහොති. ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිගසයයාථ – 

403. ‘‘කයො පන භික්ඛු ජානංඌනවීසතිවස්සං පුග් ෙං උපසම්පාකදයය, 

කසො ච පුග් කෙො අනුපසම්පන්කනො, කත ච භික්ඛූ  ාරය්හා, ඉදං තස්මිං 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

404. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 
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ජානාති නාම සාමං වා ජානාති, අඤ ්ගඤ වා තස් ස ආග ොගචන් ති, ගසො වා 
ආග ොගචති. 

ඌනවීසතිවස්කසො නාම අප් පත් තවීසතිවස් ගසො. 

‘‘උපසම් පාගදස් සාමී’’ති  ණං වා ආචරියං වා පත් තං වා චීව ං වා 
පරිගයසති, සීමං වා සම් මන් නති [සම් මනති )ක.(], ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
ඤත් තියා දුක් කටං. ද් වීහි කම් මවාචාහි දුක් කටා. කම් මවාචාපරිගයොසාගන 
උපජ් ඣායස් ස ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස.  ණස් ස ච ආචරියස් ස ච ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 

405. ඌනවීසතිවස් ගස ඌනවීසතිවස් සසඤ් ඤී උපසම් පාගදති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. ඌනවීසතිවස් ගස ගවමතිගකො උපසම් පාගදති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. ඌනවීසතිවස් ගස පරිපුණ් ණවීසතිවස් සසඤ් ඤී උපසම් පාගදති, 
අනාපත් ති. පරිපුණ් ණවීසතිවස් ගස ඌනවීසතිවස් සසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
පරිපුණ් ණවීසතිවස් ගස ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
පරිපුණ් ණවීසතිවස් ගස පරිපුණ් ණවීසතිවස් සසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

406. අනාපත් ති ඌනවීසතිවස් සං පරිපුණ් ණවීසතිවස් සසඤ් ඤී 
උපසම් පාගදති, පරිපුණ් ණවීසතිවස් සං පරිපුණ් ණවීසතිවස් සසඤ් ඤී 
උපසම් පාගදති, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස් සාති. 

ඌනවීසතිවස් සසික් ඛාපදං නිට් ඨතං පඤ් චමං. 

6. ගථයයසත් ථසික් ඛාපදං 

407. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤතග ො සත් ගථො 
 ාජ හා පටියාගලොකං  න් තුකාගමො ගහොති. අඤ් ඤතග ො භික් ඛු ගත මනුස් ගස 
එතදගවොච – ‘‘අහම් පායස් මන් ගතහි සද් ධිං  මිස් සාමී’’ති. ‘‘මයං ගඛො, භන් ගත, 
සුඞ් කං පරිහරිස ්සාමා’’ති. ‘‘පජානාථාවුගසො’’ති. අස් ගසොසුං ගඛො කම් මියා 
[කම් මිකා )සී. සයා.(] – ‘‘සත් ගථො කි  සුඞ් කං පරිහරිස ්සතී’’ති. ගත මග් ග  
පරියුට් ඨංසු. අථ ගඛො ගත කම් මිකා තං සත් ථං  ගහත් වා අච් ඡින් දිත් වා තං 
භික් ඛුං එතදගවොචං – ‘‘කිස ්ස ත් වං, භන් ගත, ජානං ගථයයසත් ගථන සද් ධිං 
 ච් ඡසී’’ති? පලිබුන් ගධත් වා මුඤ ්චිංසු. අථ ගඛො ගසො භික් ඛු සාවත් ථිං  න් ත් වා 
භික් ඛූනං එතමත් ථං ආග ොගචසි. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛු ජානං 
ගථයයසත් ගථන සද් ධිං සංවිධාය එකද් ධානමග්  ං පටිපජ් ජිස ්සතී’’ති…ගප.… 
සච් චං කි  ත් වං, භික් ඛු, ජානං ගථයයසත් ගථන සද් ධිං සංවිධාය 
එකද් ධානමග්  ං පටිපජ් ජසීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
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භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම ත් වං, ගමොඝපුරිස, ජානං ගථයයසත් ගථන සද් ධිං 
සංවිධාය එකද් ධානමග්  ං පටිපජ් ජිස ්සසි! ගනතං, ගමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං 
වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

408. ‘‘කයො පන භික්ඛු ජානං කථයයසත්කථන සද්ධිං සංවිධාය

එෙද්ධානමග් ංපටිපජ්කජයය, අන්තමකසො ාමන්තරම්පි, පාචිත්තිය’’න් ති. 

409. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

ජානාති නාම සාමං වා ජානාති, අඤ ්ගඤ වා තස් ස ආග ොගචන් ති, ගසො වා 
ආග ොගචති. 

කථයයසත්කථො නාම ගචො ා කතකම් මා වා ගහොන් ති අකතකම් මා වා, 
 ාජානං වා ගථයයං  ච් ඡන් ති සුඞ් කං වා පරිහ න් ති. 

සද්ධින් ති එකගතො. 

සංවිධායාති – ‘‘ ච් ඡාමාවුගසො,  ච් ඡාම භන් ගත;  ච් ඡාම භන් ගත, 
 ච් ඡාමාවුගසො, අජ් ජ වා හිගයයො වා පග  වා  ච් ඡාමා’’ති සංවිදහති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 

අන්තමකසො  ාමන්තරම්පීති කුක් කුටසම් පාගත  ාගම  ාමන් තග  
 ාමන් තග  ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. අ ාමගක අ ඤ් ගඤ අද් ධගයොජගන 
අද් ධගයොජගන ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

410. ගථයයසත් ගථ ගථයයසත් ථසඤ් ඤී සංවිධාය එකද් ධානමග්  ං 
පටිපජ් ජති, අන් තමගසො  ාමන් ත ම් පි, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. ගථයයසත් ගථ 
ගවමතිගකො සංවිධාය එකද් ධානමග්  ං පටිපජ් ජති, අන් තමගසො  ාමන් ත ම් පි, 
ආපත් ති දුක් කටස් ස. ගථයයසත් ගථ අගථයයසත් ථසඤ් ඤී සංවිධාය 
එකද් ධානමග්  ං පටිපජ් ජති, අන් තමගසො  ාමන් ත ම් පි, අනාපත් ති. භික් ඛු 
සංවිදහති, මනුස ්සා න සංවිදහන් ති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අගථයයසත් ගථ 
ගථයයසත් ථසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අගථයයසත් ගථ ගවමතිගකො, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අගථයයසත් ගථ අගථයයසත් ථසඤ් ඤී අනාපත් ති. 

411. අනාපත් ති අසංවිදහිත් වා  ච් ඡති, මනුස් සා සංවිදහන් ති භික් ඛු න 
සංවිදහති, විසඞ් ගකගතන  ච් ඡති, ආපදාසු, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

ගථයයසත් ථසික් ඛාපදං නිට් ඨතං ඡට් ඨං. 
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7. සංවිධානසික් ඛාපදං 

412. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ ්ඤතග ො භික් ඛු 
ගකොසගලසු ජනපගද සාවත් ථිං  ච් ඡන් ගතො අඤ් ඤතග න  ාමද් වාග න 
අතික් කමති. අඤ් ඤත ා ඉත් ථී සාමිගකන සහ භණ් ඩිත් වා  ාමගතො 
නික් ඛමිත් වා තං භික් ඛුං පස ්සිත් වා එතදගවොච – ‘‘කහං, භන් ගත, අගයයො 
 මිස් සතී’’ති? ‘‘සාවත් ථිං ගඛො අහං, භගිනි,  මිස් සාමී’’ති. ‘‘අහං අගයයන 
සද් ධිං  මිස ්සාමී’’ති. ‘‘එයයාසි, භගිනී’’ති. අථ ගඛො තස් සා ඉත් ථියා සාමිගකො 
 ාමගතො නික් ඛමිත් වා මනුස් ගස පුච් ඡි – ‘‘අපාගයයො [අපයයා )සී. සයා.(] 
එවරූපිං ඉත් ථිං පස් ගසයයාථා’’ති? ‘‘එසාගයයො, පබ් බජිගතන සහ  ච් ඡතී’’ති. 
අථ ගඛො ගසො පුරිගසො අනුබන් ධිත් වා තං භික් ඛුං  ගහත් වා ආගකොගටත් වා 
මුඤ ්චි. අථ ගඛො ගසො භික් ඛු අඤ ්ඤත ස ්මිං රුක් ඛමූගල පධූගපන් ගතො නිසීදි. 
අථ ගඛො සා ඉත් ථී තං පුරිසං එතදගවොච – ‘‘නාගයයො ගසො භික් ඛු මං 
නිප් පාගතසි; අපිච, අහගමව ගතන භික් ඛුනා සද් ධිං  ච් ඡාමි; අකා ගකො ගසො 
භික් ඛු;  ච් ඡ, නං ඛමාගපහී’’ති. අථ ගඛො ගසො පුරිගසො තං භික් ඛුං ඛමාගපසි. අථ 
ගඛො ගසො භික් ඛු සාවත් ථිං  න් ත් වා භික් ඛූනං එතමත් ථං ආග ොගචසි. ගය ගත 
භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි 
නාම භික් ඛු මාතු ාගමන සද් ධිං සංවිධාය එකද් ධානමග්  ං 
පටිපජ් ජිස ්සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි  ත් වං, භික් ඛු, මාතු ාගමන සද් ධිං 
සංවිධාය එකද් ධානමග්  ං පටිපජ් ජසීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම ත් වං, ගමොඝපුරිස, මාතු ාගමන සද් ධිං සංවිධාය 
එකද් ධානමග්  ං පටිපජ් ජිස් සසි! ගනතං, ගමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං, උද් දිගසයයාථ – 

413. ‘‘කයො පන භික්ඛු මාතු ාකමන සද්ධිං සංවිධාය එෙද්ධානමග් ං

පටිපජ්කජයය, අන්තමකසො ාමන්තරම්පි, පාචිත්තිය’’න් ති. 

414. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

මාතු ාකමො නාම මනුස් සිත් ථී, න යක් ඛී න ගපතී න ති ච් ඡාන තා විඤ් ඤූ 
පටිබලා සුභාසිතදුබ් භාසිතං දුට් ඨුල් ලාදුට් ඨුල් ලං ආජානිතුං. 

සද්ධින් ති එකගතො. 

සංවිධායාති – ‘‘ ච් ඡාම භගිනි,  ච් ඡාමායය,  ච් ඡාමායය,  ච් ඡාම භගිනි, 
අජ් ජ වා හිගයයො වා පග  වා  ච් ඡාමා’’ති සංවිදහති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. 
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අන්තමකසො  ාමන්තරම්පීති කුක් කුටසම් පාගත  ාගම  ාමන් තග  
 ාමන් තග  ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. අ ාමගක අ ඤ් ගඤ අද් ධගයොජගන 
අද් ධගයොජගන ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

415. මාතු ාගම මාතු ාමසඤ් ඤී සංවිධාය එකද් ධානමග්  ං පටිපජ් ජති, 
අන් තමගසො  ාමන් ත ම් පි, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. මාතු ාගම ගවමතිගකො 
සංවිධාය එකද් ධානමග්  ං පටිපජ් ජති, අන් තමගසො  ාමන් ත ම් පි, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. මාතු ාගම අමාතු ාමසඤ් ඤී සංවිධාය එකද් ධානමග්  ං 
පටිපජ් ජති, අන් තමගසො  ාමන් ත ම් පි, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

භික් ඛු සංවිදහති මාතු ාගමො න සංවිදහති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. යක් ඛියා වා 
ගපතියා පණ් ඩගකන වා ති ච් ඡාන තමනුස් සවිග්  හිත් ථියා වා සද් ධිං සංවිධාය 
එකද් ධානමග්  ං පටිපජ් ජති, අන් තමගසො  ාමන් ත ම් පි, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අමාතු ාගම මාතු ාමසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අමාතු ාගම ගවමතිගකො, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අමාතු ාගම අමාතු ාමසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

416. අනාපත් ති අසංවිදහිත් වා  ච් ඡති, මාතු ාගමො සංවිදහති භික් ඛු න 
සංවිදහති, විසඞ් ගකගතන  ච් ඡති, ආපදාසු, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

සංවිධානසික් ඛාපදං නිට් ඨතං සත් තමං. 

8. අරිට් ඨසික් ඛාපදං 

417. [ඉදං වත් ථු චූළව. 65; ම. නි. 1.234] ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා 
සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන 
සමගයන අරිට් ඨස් ස නාම භික් ඛුගනො  ද් ධබාධිපුබ් බස ්ස [ න් ධබාධිපුබ් බස ්ස 
(සයා. ක.(] එවරූපං පාපකං දිට් ඨ තං උප් පන් නං ගහොති – ‘‘තථාහං භ වතා 
ධම් මං ගදසිතං ආජානාමි යථා ගයගම අන් ත ායිකා ධම් මා වුත් තා භ වතා ගත 
පටිගසවගතො නාලං අන් ත ායායා’’ති. අස් ගසොසුං ගඛො සම් බහුලා භික් ඛූ – 
‘‘අරිට් ඨස් ස කි  නාම භික් ඛුගනො  ද් ධබාධිපුබ් බස ්ස එවරූපං පාපකං දිට් ඨ තං 
උප් පන් නං – ‘තථාහං භ වතා ධම් මං ගදසිතං ආජානාමි, යථා ගයගම 
අන් ත ායිකා ධම් මා වුත් තා භ වතා, ගත පටිගසවගතො නාලං 
අන් ත ායායා’’’ති. අථ ගඛො ගත භික් ඛූ ගයන අරිට් ගඨො භික් ඛු  ද් ධබාධිපුබ් ගබො 
ගතනුපසඞ් කමිංසු; උපසඞ් කමිත් වා අරිට් ඨං භික් ඛුං  ද් ධබාධිපුබ් බං එතදගවොචං 
– ‘‘සච් චං කි  ගත, ආවුගසො අරිට් ඨ, එවරූපං පාපකං දිට් ඨ තං උප් පන් නං – 
‘තථාහං භ වතා ධම් මං ගදසිතං ආජානාමි, යථා ගයගම අන් ත ායිකා ධම් මා 
වුත් තා භ වතා, ගත පටිගසවගතො නාලං අන් ත ායායා’’ති? ‘‘එවංබයාගඛො 
අහං, ආවුගසො, භ වතා ධම් මං ගදසිතං ආජානාමි – ‘යථා ගයගම අන් ත ායිකා 
ධම් මා වුත් තා භ වතා ගත පටිගසවගතො නාලං අන් ත ායායා’’’ති. 
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‘‘මා, ආවුගසො අරිට් ඨ, එවං අවච. මා භ වන් තං අබ් භාචික් ඛි. න හි සාධු 
භ වගතො අබ් භක් ඛානං [අබ් භාචික් ඛනං )ඉතිපි(]. න හි භ වා එවං වගදයය. 
අගනකපරියාගයනාවුගසො අරිට් ඨ, අන් ත ායිකා ධම් මා අන් ත ායිකා වුත් තා 
භ වතා. අලඤ් ච පන ගත පටිගසවගතො අන් ත ායාය. අප් පස ්සාදා කාමා වුත් තා 
භ වතා බහුදුක් ඛා බහුපායාසා, ආදීනගවො එත් ථ භිගයයො. අට් ඨකඞ් කලූපමා 
කාමා වුත් තා භ වතා බහුදුක් ඛා බහුපායාසා, ආදීනගවො එත් ථ භිගයයො. 
මංසගපසූපමා කාමා වුත් තා භ වතා…ගප.… තිණුක් කූපමා කාමා වුත් තා 
භ වතා… අඞ්  ා කාසූපමා කාමා වුත් තා භ වතා… සුපිනකූපමා කාමා වුත් තා 
භ වතා… යාචිතකූපමා කාමා වුත් තා භ වතා… රුක් ඛඵලූපමා කාමා වුත් තා 
භ වතා… අසිසූනූපමා කාමා වුත් තා භ වතා… සත් තිසූලූපමා කාමා වුත් තා 
භ වතා… සප් පසිරූපමා කාමා වුත් තා භ වතා බහුදුක් ඛා බහුපායාසා, 
ආදීනගවො එත් ථ භිගයයො’’ති. 

එවම් පි ගඛො අරිට් ගඨො භික් ඛු  ද් ධබාධිපුබ් ගබො ගතහි භික් ඛූහි වුච් චමාගනො 
තගථව තං පාපකං දිට් ඨ තං ථාමසා ප ාමාසා අභිනිවිස් ස ගවොහ ති – 
‘‘එවංබයාගඛො අහං, ආවුගසො, භ වතා ධම් මං ගදසිතං ආජානාමි, – ‘යථා 
ගයගම අන් ත ායිකා ධම් මා වුත් තා භ වතා, ගත පටිගසවගතො නාලං 
අන් ත ායායා’’’ති. යගතො ච ගඛො ගත භික් ඛූ නාසක් ඛිංසු අරිට් ඨං භික් ඛුං 
 ද් ධබාධිපුබ් බං එතස් මා පාපකා දිට් ඨ තා විගවගචතුං, අථ ගඛො ගත භික් ඛූ 
ගයන භ වා ගතනුපසඞ් කමිංසු; උපසඞ් කමිත් වා භ වගතො එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස ්මිං පක ගණ භික් ඛුසඞ් ඝං 
සන් නිපාතාගපත් වා අරිට් ඨං භික් ඛුං  ද් ධබාධිපුබ් බං පටිපුච් ඡි – ‘‘සච් චං කි  
ගත, අරිට් ඨ, එවරූපං පාපකං දිට් ඨ තං උප් පන් නං – ‘තථාහං භ වතා ධම් මං 
ගදසිතං ආජානාමි යථා ගයගම අන් ත ායිකා ධම් මා වුත් තා භ වතා ගත 
පටිගසවගතො නාලං අන් ත ායායා’’’ති? ‘‘එවංබයාගඛො අහං, භන් ගත, භ වතා 
ධම් මං ගදසිතං ආජානාමි – ‘යථා ගයගම අන් ත ායිකා ධම් මා වුත් තා භ වතා 
ගත පටිගසවගතො නාලං අන් ත ායායා’’’ති. 

කස ්ස නු ගඛො නාම ත් වං, ගමොඝපුරිස, මයා එවං ධම් මං ගදසිතං ආජානාසි? 
නනු මයා, ගමොඝපුරිස, අගනකපරියාගයන අන් ත ායිකා ධම් මා අන් ත ායිකා 
වුත් තා. අලඤ් ච පන ගත පටිගසවගතො අන් ත ායාය. අප් පස් සාදා කාමා වුත් තා 
මයා බහුදුක් ඛා බහුපායාසා, ආදීනගවො එත් ථ භිගයයො. අට් ඨකඞ් කලූපමා කාමා 
වුත් තා මයා…ගප.… මංසගපසූපමා කාමා වුත් තා මයා… තිණුක් කූපමා කාමා 
වුත් තා මයා… අඞ්  ා කාසූපමා කාමා වුත් තා මයා… සුපිනකූපමා කාමා වුත් තා 
මයා… යාචිතකූපමා කාමා වුත් තා මයා… රුක් ඛඵලූපමා කාමා වුත් තා මයා… 
අසිසූනූපමා කාමා වුත් තා මයා… සත් තිසූලූපමා කාමා වුත් තා මයා… 
සප් පසිරූපමා කාමා වුත් තා මයා බහුදුක් ඛා බහුපායාසා, ආදීනගවො එත් ථ 
භිගයයො. අථ ච පන ත් වං, ගමොඝපුරිස, අත් තනා දුග්  හිගතන අම් ගහ ගචව 
අබ් භාචික් ඛසි, අත් තානඤ් ච ඛණසි, බහුඤ් ච අපුඤ් ඤං පසවසි. තඤ් හි ගත, 
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ගමොඝපුරිස, භවිස ්සති දීඝ ත් තං අහිතාය දුක් ඛාය. ගනතං, ගමොඝපුරිස, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.…. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිගසයයාථ – 

418. ‘‘කයො පන භික්ඛු එවං වකදයය – ‘තථාහං භ වතා ධම්මං කදසිතං

ආජානාමි, යථාකයකමඅන්තරායිොධම්මාවුත්තාභ වතා, කත පටිකසවකතො

නාෙංඅන්තරායායා’තිකසොභික්ඛුභික්ඛූහිඑවමස්සවචනීකයො–‘මායස්මාඑවං 

අවච, මා භ වන්තං අබ්භාචික්ඛි, න හි සාධු භ වකතො අබ්භක්ඛානං, න හි

භ වා එවං වකදයය, අකනෙපරියාකයනාවුකසො, අන්තරායිො ධම්මා

අන්තරායිොවුත්තාභ වතා, අෙඤ්ච පනකතපටිකසවකතොඅන්තරායායා’ති.

එවඤ්ච [එවඤ්ච පන (ෙ.)] කසො භික්ඛු භික්ඛූහි වුච්චමාකනො තකථව

පග් ණ්කහයය, කසො භික්ඛු භික්ඛූහි යාවතතියං සමනුභාසිතබ්කබො තස්ස

පටිනිස්සග් ාය. යාවතතියඤ්කච සමනුභාසියමාකනො තං පටිනිස්සජ්කජයය, 

ඉච්කචතංකුසෙං, කනොකචපටිනිස්සජ්කජයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

419. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

එවංවකදයයාති – ‘‘තථාහං භ වතා ධම් මං ගදසිතං ආජානාමි, යථා ගයගම 
අන් ත ායිකා ධම් මා වුත් තා භ වතා ගත පටිගසවගතො නාලං අන් ත ායායා’’ති. 

කසො භික්ඛූති ගයො ගසො එවංවාදී භික් ඛු. 

භික්ඛූහීති අඤ් ගඤහි භික් ඛූහි. ගය පස් සන් ති ගය සුණන් ති ගතහි 
වත් තබ් ගබො – ‘‘මායස් මා එවං අවච, මා භ වන් තං අබ් භාචික් ඛි, න හි සාධු 
භ වගතො අබ් භක් ඛානං, න හි භ වා එවං වගදයය, අගනකපරියාගයනාවුගසො 
අන් ත ායිකා ධම් මා අන් ත ායිකා වුත් තා භ වතා. අලඤ් ච පන ගත 
පටිගසවගතො අන් ත ායායා’’ති. දුතියම් පි වත් තබ් ගබො. තතියම් පි වත් තබ් ගබො. 
සගච පටිනිස ්සජ් ජති, ඉච් ගචතං කුසලං; ගනො ගච පටිනිස ්සජ් ජති, ආපත් ති 

දුක් කටස ්ස. සුත් වා න වදන් ති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ගසො භික් ඛු සඞ්ඝමජ්ඣම්පි 
ආකඩ් ඪිත් වා වත් තබ් ගබො – ‘‘මායස් මා එවං අවච, මා භ වන් තං අබ් භාචික් ඛි, 
න හි සාධු භ වගතො අබ් භක් ඛානං, න හි භ වා එවං වගදයය, 
අගනකපරියාගයනාවුගසො අන් ත ායිකා ධම් මා අන් ත ායිකා වුත් තා භ වතා. 
අලඤ් ච පන ගත පටිගසවගතො අන් ත ායායා’’ති. දුතියම් පි වත් තබ් ගබො. 
තතියම් පි වත් තබ් ගබො. සගච පටිනිස් සජ් ජති, ඉච් ගචතං කුසලං. ගනො ගච 
පටිනිස ්සජ් ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ගසො භික් ඛු සමනුභාසිතබ් ගබො. එවඤ් ච 
පන, භික් ඛගව, සමනුභාසිතබ් ගබො. බයත් ගතන භික් ඛුනා පටිබගලන සඞ් ගඝො 
ඤාගපතබ් ගබො – 
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420. ‘‘සුණාතු ගම, භන් ගත, සඞ් ගඝො. ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුගනො එවරූපං 
පාපකං දිට් ඨ තං උප් පන් නං – ‘තථාහං භ වතා ධම් මං ගදසිතං ආජානාමි, යථා 
ගයගම අන් ත ායිකා ධම් මා වුත් තා භ වතා, ගත පටිගසවගතො නාලං 
අන් ත ායායා’ති. ගසො තං දිට් ඨං න පටිනිස් සජ් ජති. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තකල් ලං, 
සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුං සමනුභාගසයය – තස් සා දිට් ඨයා පටිනිස් සග්  ාය. 
එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු ගම, භන් ගත, සඞ් ගඝො. ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුගනො එවරූපං 
පාපකං දිට් ඨ තං උප් පන් නං – ‘තථාහං භ වතා ධම් මං ගදසිතං ආජානාමි, යථා 
ගයගම අන් ත ායිකා ධම් මා වුත් තා භ වතා, ගත පටිගසවගතො නාලං 
අන් ත ායායා’ති. ගසො තං දිට් ඨං න පටිනිස් සජ් ජති. සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමං 
භික් ඛුං සමනුභාසති තස් සා දිට් ඨයා පටිනිස් සග්  ාය. යස් සායස් මගතො ඛමති 
ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුගනො සමනුභාසනා, තස් සා දිට් ඨයා පටිනිස් සග්  ාය, ගසො 
තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, ගසො භාගසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…ගප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි – ‘‘සුණාතු 
ගම, භන් ගත, සඞ් ගඝො. ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුගනො එවරූපං පාපකං දිට් ඨ තං 
උප් පන් නං – ‘තථාහං භ වතා ධම් මං ගදසිතං ආජානාමි යථා ගයගම 
අන් ත ායිකා ධම් මා වුත් තා භ වතා ගත පටිගසවගතො නාලං අන් ත ායායා’ති. 
ගසො තං දිට් ඨං න පටිනිස් සජ් ජති. සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුං සමනුභාසති 
තස් සා දිට් ඨයා පටිනිස් සග්  ාය. යස් සායස ්මගතො ඛමති ඉත් ථන් නාමස් ස 
භික් ඛුගනො සමනුභාසනා, තස් සා දිට් ඨයා පටිනිස් සග්  ාය, ගසො තුණ් හස් ස; යස් ස 
නක් ඛමති, ගසො භාගසයය. 

‘‘සමනුභට් ගඨො සඞ් ගඝන ඉත් ථන් නාගමො භික් ඛු, තස් සා දිට් ඨයා 
පටිනිස ්සග්  ාය. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවගමතං ධා යාමී’’ති. 

ඤත් තියා දුක් කටං. ද් වීහි කම් මවාචාහි දුක් කටා. කම් මවාචාපරිගයොසාගන 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

421. ධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤී න පටිනිස් සජ් ජති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. ධම් මකම් ගම ගවමතිගකො න පටිනිස් සජ් ජති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස ධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤී න පටිනිස් සජ් ජති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

අධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම 
ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤී, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 
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422. අනාපත් ති අසමනුභාසන් තස් ස, පටිනිස් සජ් ජන් තස ්ස, 
උම් මත් තකස ්සාති. 

අරිට් ඨසික් ඛාපදං නිට් ඨතං අට් ඨමං. 

9. උක් ඛිත් තසම් ගභො සික් ඛාපදං 

423. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ජානං 
තථාවාදිනා අරිට් ගඨන භික් ඛුනා [භික් ඛුනා  ද් ධබාධිපුබ් ගබන )?)] 
අකටානුධම් ගමන තං දිට් ඨං අප් පටිනිස ්සට් ගඨන සද් ධිං සම් භුඤ් ජන් තිපි 
සංවසන් තිපි සහාපි ගසයයං කප් ගපන් ති. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ජානං 
තථාවාදිනා අරිට් ගඨන භික් ඛුනා [භික් ඛුනා  ද් ධබාධිපුබ් ගබන )?)] 
අකටානුධම් ගමන තං දිට් ඨං අප් පටිනිස ්සට් ගඨන සද් ධිං සම් භුඤ් ජිස් සන් තිපි 
සංවසිස ්සන් තිපි සහාපි ගසයයං කප් ගපස ්සන් තීති…ගප.… සච් චං කි  තුම් ගහ, 
භික් ඛගව, ජානං තථාවාදිනා අරිට් ගඨන භික් ඛුනා [භික් ඛුනා  ද් ධබාධිපුබ් ගබන 
)?)] අකටානුධම් ගමන තං දිට් ඨං අප් පටිනිස් සට් ගඨන සද් ධිං සම් භුඤ ්ජථාපි 
සංවසථාපි සහාපි ගසයයං කප් ගපථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, ජානං තථාවාදිනා 
අරිට් ගඨන භික් ඛුනා [භික් ඛුනා  ද් ධබාධිපුබ් බගන (?)] අකටානුධම් ගමන තං 
දිට් ඨං අප් පටිනිස ්සට් ගඨන සද් ධිං සම් භුඤ් ජිස් සථාපි සංවසිස් සථාපි සහාපි 
ගසයයං කප් ගපස් සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

424. ‘‘කයො පනභික්ඛුජානංතථාවාදිනාභික්ඛුනා අෙටානුධම්කමනතං

දිට්ඨිං අප්පටිනිස්සට්කඨන සද්ධිං සම්භුඤ්කජයය වා සංවකසයය වා සහ වා

කසයයං ෙප්කපයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

425. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

ජානාති නාම සාමං වා ජානාති, අඤ ්ගඤ වා තස් ස ආග ොගචන් ති, ගසො වා 
ආග ොගචති. 

තථාවාදිනාති – ‘‘තථාහං භ වතා ධම් මං ගදසිතං ආජානාමි, යථා ගයගම 
අන් ත ායිකා ධම් මා වුත් තා භ වතා, ගත පටිගසවගතො නාලං අන් ත ායායා’’ති 
එවං වාදිනා. 

අෙටානුධම්කමො නාම උක් ඛිත් ගතො අගනොසාරිගතො. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 
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තං දිට්ඨිං අප්පටිනිස්සට්කඨන සද්ධින් ති එතං දිට් ඨං අප් පටිනිස් සට් ගඨන 
සද් ධිං. 

සම්භුඤ්කජයයවාති සම් ගභොග ො නාම ද් ගව සම් ගභො ා – ආමිසසම් ගභොග ො 

ච ධම් මසම් ගභොග ො ච. ආමිසසම්කභොක ො නාම ආමිසං ගදති වා පටිග්  ණ් හාති 

වා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. ධම්මසම්කභොක ො නාම උද් දිසති වා උද් දිසාගපති 
වා, පගදන උද් දිසති වා උද් දිසාගපති වා, පගද පගද ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
අක් ඛ ාය උද් දිසති වා උද් දිසාගපති වා, අක් ඛ ක් ඛ ාය ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

සංවකසයය වාති උක් ඛිත් තගකන සද් ධිං උගපොසථං වා පවා ණං වා 
සඞ් ඝකම් මං වා කග ොති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

සහ වාකසයයංෙප්කපයයාති එකච් ඡන් ගන උක් ඛිත් තගක නිපන් ගන භික් ඛු 
නිපජ් ජති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. භික් ඛු නිපන් ගන උක් ඛිත් තගකො නිපජ් ජති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. උගභො වා නිපජ් ජන් ති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 
උට් ඨහිත් වා පුනප් පුනං නිපජ් ජන් ති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

426. උක් ඛිත් තගක උක් ඛිත් තකසඤ් ඤී සම් භුඤ ්ජති වා සංවසති වා සහ වා 
ගසයයං කප් ගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. උක් ඛිත් තගක ගවමතිගකො 
සම් භුඤ ්ජති වා සංවසති වා සහ වා ගසයයං කප් ගපති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
උක් ඛිත් තගක අනුක් ඛිත් තකසඤ ්ඤී සම් භුඤ ්ජති වා සංවසති වා සහ වා ගසයයං 
කප් ගපති, අනාපත් ති. අනුක් ඛිත් තගක උක් ඛිත් තකසඤ ්ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනුක් ඛිත් තගක ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුක් ඛිත් තගක 
අනුක් ඛිත් තකසඤ ්ඤී, අනාපත් ති. 

427. අනාපත් ති අනුක් ඛිත් ගතොති ජානාති, උක් ඛිත් ගතො ඔසාරිගතොති 
ජානාති, උක් ඛිත් ගතො තං දිට් ඨං පටිනිස් සට් ගඨොති ජානාති, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

උක් ඛිත් තසම් ගභො සික් ඛාපදං නිට් ඨතං නවමං. 

10. කණ් ටකසික් ඛාපදං 

428. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන කණ් ටකස ්ස 
[කණ් ඩකස් ස )සයා. ක.(] නාම සමණුද් ගදසස් ස එවරූපං පාපකං දිට් ඨ තං 
උප් පන් නං ගහොති – ‘‘තථාහං භ වතා ධම් මං ගදසිතං ආජානාමි, යථා ගයගම 
අන් ත ායිකා ධම් මා වුත් තා භ වතා ගත පටිගසවගතො නාලං අන් ත ායායා’’ති. 
අස් ගසොසුං ගඛො සම් බහුලා භික් ඛූ කණ් ටකස ්ස නාම කි  සමණුද් ගදසස ්ස 
එවරූපං පාපකං දිට් ඨ තං උප් පන් නං – ‘‘තථාහං භ වතා ධම් මං ගදසිතං 
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ආජානාමි, යථා ගයගම අන් ත ායිකා ධම් මා වුත් තා භ වතා, ගත පටිගසවගතො 
නාලං අන් ත ායායා’’ති. අථ ගඛො ගත භික් ඛූ ගයන කණ් ටගකො සමණුද් ගදගසො 
ගතනුපසඞ් කමිංසු; උපසඞ් කමිත් වා කණ් ටකං සමණුද් ගදසං එතදගවොචං – 
‘‘සච් චං කි  ගත, ආවුගසො කණ් ටක, එවරූපං පාපකං දිට් ඨ තං උප් පන් නං – 
‘තථාහං භ වතා ධම් මං ගදසිතං ආජානාමි, යථා ගය’ගම අන් ත ායිකා ධම් මා 
වුත් තා භ වතා ගත පටිගසවගතො නාලං අන් ත ායායා’’’ති? ‘‘එවංබයාගඛො 
අහං, භන් ගත, භ වතා ධම් මං ගදසිතං ආජානාමි – ‘යථා ගයගම අන් ත ායිකා 
ධම් මා වුත් තා භ වතා ගත පටිගසවගතො නාලං අන් ත ායායා’’’ති. 

මා, ආවුගසො කණ් ටක, එවං අවච. මා භ වන් තං අබ් භාචික් ඛි. න හි සාධු 
භ වගතො අබ් භක් ඛානං. න හි භ වා එවං වගදයය. අගනකපරියාගයන, ආවුගසො 
කණ් ටක, අන් ත ායිකා ධම් මා අන් ත ායිකා වුත් තා භ වතා. අලඤ් ච පන ගත 
පටිගසවගතො අන් ත ායාය. අප් පස් සාදා කාමා වුත් තා භ වතා බහුදුක් ඛා 
බහුපායාසා, ආදීනගවො එත් ථ භිගයයො…ගප.… එවම් පි ගඛො කණ් ටගකො 
සමණුද් ගදගසො ගතහි භික් ඛූහි වුච් චමාගනො තගථව තං පාපකං දිට් ඨ තං ථාමසා 
ප ාමාසා අභිනිවිස් ස ගවොහ ති – ‘‘එවංබයාගඛො අහං, භන් ගත, භ වතා ධම් මං 
ගදසිතං ආජානාමි – ‘යථා ගයගම අන් ත ායිකා ධම් මා වුත් තා භ වතා ගත 
පටිගසවගතො නාලං අන් ත ායායා’’’ති. 

යගතො ච ගඛො ගත භික් ඛූ නාසක් ඛිංසු කණ් ටකං සමණුද් ගදසං එතස් මා 
පාපකා දිට් ඨ තා විගවගචතුං, අථ ගඛො ගත භික් ඛූ ගයන භ වා 
ගතනුපසඞ් කමිංසු; උපසඞ් කමිත් වා භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං. අථ ගඛො 
භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස් මිං පක ගණ භික් ඛුසඞ් ඝං සන් නිපාතාගපත් වා 
කණ් ටකං සමණුද් ගදසං පටිපුච් ඡි – ‘‘සච් චං කි  ගත, කණ් ටක, එවරූපං පාපකං 
දිට් ඨ තං උප් පන් නං – ‘තථාහං භ වතා ධම් මං ගදසිතං ආජානාමි, යථා ගයගම 
අන් ත ායිකා ධම් මා වුත් තා භ වතා ගත පටිගසවගතො නාලං 
අන් ත ායායා’’’ති? ‘‘එවංබයාගඛො අහං, භන් ගත, භ වතා ධම් මං ගදසිතං 
ආජානාමි – ‘යථා ගයගම අන් ත ායිකා ධම් මා වුත් තා භ වතා ගත පටිගසවගතො 
නාලං අන් ත ායායා’’’ති. 

‘‘කස ්ස නු ගඛො නාම ත් වං, ගමොඝපුරිස, මයා එවං ධම් මං ගදසිතං 
ආජානාසි? නනු මයා, ගමොඝපුරිස, අගනකපරියාගයන අන් ත ායිකා ධම් මා 
අන් ත ායිකා වුත් තා, අලඤ් ච පන ගත පටිගසවගතො අන් ත ායාය? අප් පස ්සාදා 
කාමා වුත් තා මයා බහුදුක් ඛා බහුපායාසා, ආදීනගවො එත් ථ භිගයයො. 
අට් ඨකඞ් කලූපමා කාමා වුත් තා මයා…ගප.… සප් පසිරූපමා කාමා වුත් තා මයා 
බහුදුක් ඛා බහුපායාසා, ආදීනගවො එත් ථ භිගයයො. අථ ච පන ත් වං, ගමොඝපුරිස, 
අත් තනා දුග්  හිගතන අම් ගහ ගචව අබ් භාචික් ඛසි අත් තානඤ් ච ඛණසි බහුඤ් ච 
අපුඤ ්ඤං පසවසි. තඤ් හි ගත, ගමොඝපුරිස, භවිස් සති දීඝ ත් තං අහිතාය දුක් ඛාය. 
ගනතං, ගමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… පසන් නානඤ් ච 
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එකච් චානං අඤ් ඤථත් තායා’’ති. වි  හිත් වා…ගප.… ධම් මිං කථං කත් වා 
භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘ගතන හි, භික් ඛගව, සඞ් ගඝො කණ් ටකං සමණුද් ගදසං 
නාගසතු. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, නාගසතබ් ගබො – අජ් ජතග් ග  ගත, ආවුගසො 
කණ් ටක, න ගචව ගසො භ වා සත් ථා අපදිසිතබ් ගබො. යම් පි චඤ් ගඤ 
සමණුද් ගදසා ලභන් ති භික් ඛූහි සද් ධිං දි ත් තති ත් තං සහගසයයං සාපි ගත 
නත් ථි. ච  පිග  විනස් සා’’ති. අථ ගඛො සඞ් ගඝො කණ් ටකං සමණුද් ගදසං 
නාගසසි. 

ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ජානං තථානාසිතං කණ් ටකං 
සමණුද් ගදසං උපලාගපන් තිපි උපට් ඨාගපන් තිපි සම් භුඤ ්ජන් තිපි සහාපි ගසයයං 
කප් ගපන් ති. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ජානං තථානාසිතං කණ් ටකං 
සමණුද් ගදසං උපලාගපස් සන් තිපි උපට් ඨාගපස් සන් තිපි සම් භුඤ් ජිස් සන් තිපි 
සහාපි ගසයයං කප් ගපස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, ජානං 
තථානාසිතං කණ් ටකං සමණුද් ගදසං උපලාගපථාපි උපට් ඨාගපථාපි 
සම් භුඤ ්ජථාපි සහාපි ගසයයං කප් ගපථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, ජානං තථානාසිතං 
කණ් ටකං සමණුද් ගදසං උපලාගපස් සථාපි උපට් ඨාගපස් සථාපි 
සම් භුඤ ්ජිස් සථාපි සහාපි ගසයයං කප් ගපස් සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිගසයයාථ – 

429. ‘‘සමණුද්කදකසොපි කච එවං වකදයය – ‘තථාහං භ වතා ධම්මං

කදසිතං ආජානාමි, යථා කයකම අන්තරායිො ධම්මා වුත්තා භ වතා කත 

පටිකසවකතො නාෙං අන්තරායායා’ති, කසො සමණුද්කදකසො භික්ඛූහි එවමස්ස

වචනීකයො–‘මාවුකසො සමණුද්කදස, එවංඅවච, මාභ වන්තංඅබ්භාචික්ඛි, න

හි සාධු භ වකතො අබ්භක්ඛානං, න හි භ වා එවං වකදයය.

අකනෙපරියාකයනාවුකසො සමණුද්කදස, අන්තරායිො ධම්මා අන්තරායිො

වුත්තා භ වතා. අෙඤ්ච පන කත පටිකසවකතො අන්තරායායා’ති. එවඤ්ච 

[එවඤ්ච පන (ෙ.)] කසො සමණුද්කදකසො භික්ඛූහි වුච්චමාකනො තකථව 

පග් ණ්කහයය, කසො සමණුද්කදකසො භික්ඛූහි එවමස්ස වචනීකයො –

‘අජ්ජතග්ක  කත, ආවුකසො සමණුද්කදස, න කචව කසො භ වා සත්ථා

අපදිසිතබ්කබො. යම්පි චඤ්කඤ සමණුද්කදසා ෙභන්ති භික්ඛූහි සද්ධිං

දිරත්තතිරත්තං සහකසයයං සාපි කතනත්ථි. චර පිකර විනස්සා’ති. කයො පන

භික්ඛු ජානං තථානාසිතං සමණුද්කදසං උපොකපයය වා උපට්ඨාකපයය වා 

සම්භුඤ්කජයයවාසහවාකසයයංෙප්කපයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

430. සමණුද්කදකසො නාම සාමගණග ො වුච් චති. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 
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එවං වකදයයාති – ‘‘තථාහං භ වතා ධම් මං ගදසිතං ආජානාමි, යථා ගයගම 
අන් ත ායිකා ධම් මා වුත් තා භ වතා, ගත පටිගසවගතො නාලං අන් ත ායායා’’ති. 

කසො සමණුද්කදකසොති ගයො ගසො එවංවාදී සමණුද් ගදගසො. 

භික්ඛූහීති අඤ ්ගඤහි භික් ඛූහි, ගය පස් සන් ති ගය සුණන් ති ගතහි 
වත් තබ් ගබො – ‘‘මා, ආවුගසො සමණුද් ගදස, එවං අවච. මා භ වන් තං 
අබ් භාචික් ඛි. න හි සාධු භ වගතො අබ් භක් ඛානං. න හි භ වා එවං වගදයය. 
අගනකපරියාගයනාවුගසො සමණුද් ගදස, අන් ත ායිකා ධම් මා අන් ත ායිකා 
වුත් තා භ වතා. අලඤ් ච පන ගත පටිගසවගතො අන් ත ායායා’’ති. දුතියම් පි 
වත් තබ් ගබො… තතියම් පි වත් තබ් ගබො…ගප.… සගච පටිනිස් සජ් ජති ඉච් ගචතං 
කුසලං, ගනො ගච පටිනිස ්සජ් ජති ගසො සමණුද් ගදගසො භික් ඛූහි එවමස් ස 
වචනීගයො – ‘‘අජ් ජතග් ග  ගත, ආවුගසො සමණුද් ගදස, න ගචව ගසො භ වා 
සත් ථා අපදිසිතබ් ගබො. යම් පි චඤ ්ගඤ සමණුද් ගදසා ලභන් ති භික් ඛූහි සද් ධිං 
දි ත් තති ත් තං සහගසයයං සාපි ගත නත් ථි. ච  පිග  විනස් සා’’ති. 

කයොපනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං අත් ගථ 
අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

ජානාති නාම සාමං වා ජානාති, අඤ ්ගඤ වා තස් ස ආග ොගචන් ති, ගසො වා 
ආග ොගචති. 

තථානාසිතන් ති එවං නාසිතං. 

සමණුද්කදකසො නාම සාමගණග ො වුච් චති. 

උපොකපයය වාති තස් ස පත් තං වා චීව ං වා උද් ගදසං වා පරිපුච් ඡං වා 
දස් සාමීති උපලාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

උපට්ඨාකපයය වාති තස් ස චණ් ණං වා මත් තිකං වා දන් තකට් ඨං වා 
මුගඛොදකං වා සාදියති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

සම්භුඤ්කජයයවාති සම් ගභොග ො නාම ද් ගව සම් ගභො ා – ආමිසසම් ගභොග ො 

ච ධම් මසම් ගභොග ො ච. ආමිසසම්කභොක ො නාම ආමිසං ගදති වා පටිග්  ණ් හාති 

වා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. ධම්මසම්කභොක ො නාම උද් දිසති වා උද් දිසාගපති 
වා, පගදන උද් දිසති වා උද් දිසාගපති වා, පගද පගද ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
අක් ඛ ාය උද් දිසති වා උද් දිසාගපති වා, අක් ඛ ක් ඛ ාය ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

සහ වා කසයයං ෙප්කපයයාති එකච් ඡන් ගන නාසිතගක සමණුද් ගදගස 
නිපන් ගන භික් ඛු නිපජ් ජති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. භික් ඛු නිපන් ගන 
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නාසිතගකො සමණුද් ගදගසො නිපජ් ජති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. උගභො වා 
නිපජ් ජන් ති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. උට් ඨහිත් වා පුනප් පුනං නිපජ් ජන් ති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

431. නාසිතගක නාසිතකසඤ් ඤී උපලාගපති වා උපට් ඨාගපති වා 
සම් භුඤ ්ජති වා සහ වා ගසයයං කප් ගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. නාසිතගක 
ගවමතිගකො උපලාගපති වා උපට් ඨාගපති වා සම් භුඤ ්ජති වා සහ වා ගසයයං 
කප් ගපති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නාසිතගක අනාසිතකසඤ් ඤී උපලාගපති වා 
උපට් ඨාගපති වා සම් භුඤ ්ජති වා සහ වා ගසයයං කප් ගපති, අනාපත් ති. 
අනාසිතගක නාසිතකසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනාසිතගක ගවමතිගකො, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනාසිතගක අනාසිතකසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

432. අනාපත් ති අනාසිතගකොති ජානාති, තං දිට් ඨං පටිනිස් සට් ගඨොති 
ජානාති, උම් මත් තකස් ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

කණ් ටකසික් ඛාපදං නිට් ඨතං දසමං. 

සප් පාණකවග් ග ො සත් තගමො. 

තස් සුද් දානං – 

සඤ ්චිච් චවධසප් පාණං, උක් ගකොටං දුට් ඨුල් ලඡාදනං; 
ඌනවීසති සත් ථඤ ්ච, සංවිධානං අරිට් ඨකං; 
උක් ඛිත් තං කණ් ටකඤ් ගචව, දස සික් ඛාපදා ඉගමති. 

8. සහධම්මිෙවග්ක ො 

1. සහධම් මිකසික් ඛාපදං 

433. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා ගකොසම් බියං විහ ති ගඝොසිතා ාගම. 
ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස් මා ඡන් ගනො අනාචා ං ආච ති. භික් ඛූ 
එවමාහංසු – ‘‘මාවුගසො ඡන් න, එවරූපං අකාසි. ගනතං කප් පතී’’ති. ගසො එවං 
වගදති – ‘‘න තාවාහං, ආවුගසො, එතස ්මිං සික් ඛාපගද සික් ඛිස් සාමි යාව න 
අඤ ්ඤං භික් ඛුං බයත් තං විනයධ ං පරිපුච් ඡාමී’’ති. ගය ගත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
ආයස ්මා ඡන් ගනො භික් ඛූහි සහධම් මිකං වුච් චමාගනො එවං වක් ඛති – න තාවාහං, 
ආවුගසො, එතස ්මිං සික් ඛාපගද සික් ඛිස ්සාමි යාව න අඤ් ඤං භික් ඛුං බයත් තං 
විනයධ ං පරිපුච් ඡාමී’’ති…ගප.… සච් චං කි  ත් වං, ඡන් න, භික් ඛූහි 
සහධම් මිකං වුච් චමාගනො එවං වගදසි – ‘‘න තාවාහං, ආවුගසො, එතස ්මිං 
සික් ඛාපගද සික් ඛිස් සාමි යාව න අඤ් ඤං භික් ඛුං බයත් තං විනයධ ං 
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පරිපුච් ඡාමී’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි 
නාම ත් වං, ගමොඝපුරිස, භික් ඛූහි සහධම් මිකං වුච් චමාගනො එවං වක් ඛසි – ‘‘න 
තාවාහං, ආවුගසො, එතස් මිං සික් ඛාපගද සික් ඛිස ්සාමි යාව න අඤ් ඤං භික් ඛුං 
බයත් තං විනයධ ං පරිපුච් ඡාමී’’ති. ගනතං, ගමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

434. ‘‘කයො පනභික්ඛුභික්ඛූහිසහධම්මිෙං වුච්චමාකනො එවං වකදයය – 

‘නතාවාහං, ආවුකසො, එතස්මිං සික්ඛාපකදසික්ඛිස්සාමියාවනඅඤ්ඤංභික්ඛුං

බයත්තං විනයධරං පරිපුච්ඡාමී’ති, පාචිත්තියං. සික්ඛමාකනන, භික්ඛකව, 

භික්ඛුනාඅඤ්ඤාතබ්බං පරිපුච්ඡිතබ්බංපරිපඤ්හිතබ්බං.අයංතත්ථසාමීචී’’ති. 

435. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

භික්ඛූහීති අඤ් ගඤහි භික් ඛූහි. 

සහධම්මිෙං නාම යං භ වතා පඤ් ඤත් තං සික් ඛාපදං එතං සහධම් මිකං 
නාම. ගතන වුච් චමාගනො එවං වගදති [වගදයය )ක.(] – ‘‘න තාවාහං, ආවුගසො, 
එතස ්මිං සික් ඛාපගද සික් ඛිස ්සාමි යාව න අඤ් ඤං භික් ඛුං බයත් තං විනයධ ං 
පරිපුච් ඡාමී’’ති [ඉමානි පදානි සයා. ගපොත් ථගක න දිස් සන් ති]. පණ් ඩිතං 
බයත් තං [ඉමානි පදානි සයා. ගපොත් ථගක න දිස් සන් ති] ගමධාවිං බහුස් සුතං 
ධම් මකථිකං පරිපුච් ඡාමීති භණති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

436. උපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ් ඤී එවං වගදති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් ගන ගවමතිගකො එවං වගදති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
උපසම් පන් ගන අනුපසම් පන් නසඤ් ඤී එවං වගදති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

අපඤ් ඤත් ගතන වුච් චමාගනො – ‘‘ඉදං න සල් ගලඛාය න ධුතත් ථාය න 
පාසාදිකතාය න අපචයාය න වීරියා ම් භාය සංවත් තතී’’ති එවං වගදති, ‘‘න 
තාවාහං, ආවුගසො, එතස් මිං සික් ඛාපගද සික් ඛිස ්සාමි යාව න අඤ් ඤං භික් ඛුං 
බයත් තං විනයධ ං පණ් ඩිතං ගමධාවිං බහුස් සුතං ධම් මකථිකං පරිපුච් ඡාමී’’ති 
භණති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනුපසම් පන් ගනන පඤ් ඤත් ගතන වා අපඤ් ඤත් ගතන වා වුච් චමාගනො – 
‘‘ඉදං න සල් ගලඛාය න ධුතත් ථාය න පාසාදිකතාය න අපචයාය න 
වීරියා ම් භාය සංවත් තතී’’ති එවං වගදති, ‘‘න තාවාහං, ආවුගසො, එතස ්මිං 
සික් ඛාපගද සික් ඛිස් සාමි යාව න අඤ් ඤං භික් ඛුං බයත් තං විනයධ ං පණ් ඩිතං 
ගමධාවිං බහුස ්සුතං ධම් මකථිකං පරිපුච් ඡාමී’’ති භණති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනුපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් ගන 
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ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් ගන අනුපසම් පන් නසඤ ්ඤී, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

සික්ඛමාකනනාති සික් ඛිතුකාගමන. 

අඤ්ඤාතබ්බන් ති ජානිතබ් බං. 

පරිපුච්ඡිතබ්බන් ති ‘‘ඉදං, භන් ගත, කථං; ඉමස ්ස වා ක් වත් ගථො’’ති? 

පරිපඤ්හිතබ්බන් ති චින් ගතතබ් බං තුලයිතබ් බං. 

අයංතත්ථසාමීචීති අයං තත් ථ අනුධම් මතා. 

437. අනාපත් ති ‘‘ජානිස ්සාමි සික් ඛිස් සාමී’’ති භණති, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

සහධම් මිකසික් ඛාපදං නිට් ඨතං පඨමං. 

2. විගලඛනසික් ඛාපදං 

438. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. [ඉදං වත් ථු චූළව. 320] ගතන ගඛො පන සමගයන 
භ වා භික් ඛූනං අගනකපරියාගයන විනයකථං කගථති, විනයස් ස වණ් ණං 
භාසති, විනයපරියත් තියා වණ් ණං භාසති, ආදිස ්ස ආදිස ්ස ආයස ්මගතො 
උපාලිස් ස වණ් ණං භාසති. භික් ඛූනං එතදගහොසි [භික් ඛූ භ වා )සයා. ක.(] – 
‘‘භ වා ගඛො අගනකපරියාගයන විනයකථං කගථති, විනයස ්ස වණ් ණං භාසති, 
විනයපරියත් තියා වණ් ණං භාසති, ආදිස ්ස ආදිස් ස ආයස් මගතො උපාලිස් ස 
වණ් ණං භාසති. හන් ද මයං, ආවුගසො, ආයස් මගතො උපාලිස් ස සන් තිගක විනයං 
පරියාපුණාමා’’ති, ගත ච බහූ භික් ඛූ ගථ ා ච නවා ච මජ් ඣිමා ච ආයස් මගතො 
උපාලිස් ස සන් තිගක විනයං පරියාපුණන් ති. 

අථ ගඛො ඡබ් බග් ගියානං භික් ඛූනං එතදගහොසි – ‘‘එත හි ගඛො, ආවුගසො, 
බහූ භික් ඛූ ගථ ා ච නවා ච මජ් ඣිමා ච ආයස් මගතො උපාලිස් ස සන් තිගක 
විනයං පරියාපුණන් ති. සගච ඉගම විනගය පකතඤ් ඤගනො භවිස් සන් ති අම් ගහ 
ගයනිච් ඡකං යදිච් ඡකං යාවදිච් ඡකං ආකඩ් ඪිස ්සන් ති පරිකඩ් ඪිස් සන් ති. හන් ද 
මයං, ආවුගසො, විනයං විවණ් ගණමා’’ති. අථ ගඛො ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ භික් ඛූ 
උපසඞ් කමිත් වා එවං වදන් ති – ‘‘කිං පනිගමහි ඛුද් දානුඛුද් දගකහි සික් ඛාපගදහි 
උද් දිට් ගඨහි, යාවගදව කුක් කුච් චාය විගහසාය විගලඛාය සංවත් තන් තී’’ති! ගය 
ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ විනයං විවණ් ගණස ්සන් තීති…ගප.… සච් චං 
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කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, විනයං විවණ් ගණථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, විනයං 
විවණ් ගණස ්සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

439. ‘‘කයොපනභික්ඛුපාතිකමොක්කඛ උද්දිස්සමාකනඑවංවකදයය– ‘කිං

පනිකමහි ඛුද්දානුඛුද්දකෙහි සික්ඛාපකදහි උද්දිට්කඨහි, යාවකදව කුක්කුච්චාය

විකහසාය විකෙඛායසංවත්තන්තී’ති, සික්ඛාපදවිවණ්ණකෙපාචිත්තිය’’න් ති. 

440. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

පාතිකමොක්කඛ උද්දිස්සමාකනති උද් දිසන් ගත වා උද් දිසාගපන් ගත වා 
සජ් ඣායං වා කග ොන් ගත. 

එවං වකදයයාති – ‘‘කිං පනිගමහි ඛුද් දානුඛුද් දගකහි සික් ඛාපගදහි 
උද් දිට් ගඨහි, යාවගදව කුක් කුච් චාය විගහසාය විගලඛාය සංවත් තන් තීති. ‘‘ගය 
ඉමං පරියාපුණන් ති ගතසං කුක් කුච් චං ගහොති, විගහසා ගහොති, විගලඛා ගහොති, 
ගය ඉමං න පරියාපුණන් ති ගතසං කුක් කුච් චං න ගහොති විගහසා න ගහොති 
විගලඛා න ගහොති. අනුද් දිට් ඨං ඉදං ව ං, අනුග්  හිතං ඉදං ව ං, අපරියාපුටං ඉදං 
ව ං, අධාරිතං ඉදං ව ං, විනගයො වා අන් ත ධායතු, ඉගම වා භික් ඛූ 
අපකතඤ් ඤගනො ගහොන් තූ’’ති උපසම් පන් නස ්ස විනයං විවණ් ගණති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

441. උපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ් ඤී විනයං විවණ් ගණති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් ගන ගවමතිගකො විනයං විවණ් ගණති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් ගන අනුපසම් පන් නසඤ් ඤී විනයං විවණ් ගණති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

අඤ ්ඤං ධම් මං විවණ් ගණති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නස ්ස 
විනයං වා අඤ් ඤං වා ධම් මං විවණ් ගණති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනුපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් ගන 
ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් ගන අනුපසම් පන් නසඤ ්ඤී, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

442. අනාපත් ති න විවණ් ගණතුකාගමො, ‘‘ඉඞ් ඝ ත් වං සුත් තන් ගත වා 
 ාථාගයො වා අභිධම් මං වා පරියාපුණස් සු, පච් ඡා විනයං පරියාපුණිස් සසී’’ති 
භණති, උම් මත් තකස් ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

විගලඛනසික් ඛාපදං නිට් ඨතං දුතියං. 
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3. ගමොහනසික් ඛාපදං 

443. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
අනාචා ං ආචරිත් වා ‘‘අඤ ්ඤාණගකන ආපන් නාති ජානන් තූ’’ති පාතිගමොක් ගඛ 
උද් දිස ්සමාගන එවං වදන් ති – ‘‘ඉදාගනව ගඛො මයං ජානාම, අයම් පි කි  
ධම් ගමො සුත් තා ගතො සුත් තපරියාපන් ගනො අන් වද් ධමාසං උද් ගදසං 
ආ ච් ඡතී’’ති. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ පාතිගමොක් ගඛ උද් දිස ්සමාගන 
එවං වක් ඛන් ති – ඉදාගනව ගඛො මයං ජානාම, අයම් පි කි  ධම් ගමො සුත් තා ගතො 
සුත් තපරියාපන් ගනො අන් වද් ධමාසං උද් ගදසං ආ ච් ඡතී’’ති…ගප.… සච් චං කි  
තුම් ගහ, භික් ඛගව, පාතිගමොක් ගඛ උද් දිස ්සමාගන එවං වගදථ – ‘‘ඉදාගනව ගඛො 
මයං ජානාම, අයම් පි කි  ධම් ගමො සුත් තා ගතො සුත් තපරියාපන් ගනො 
අන් වද් ධමාසං උද් ගදසං ආ ච් ඡතී’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, පාතිගමොක් ගඛ 
උද් දිස ්සමාගන එවං වක් ඛථ – ‘‘ඉදාගනව ගඛො මයං ජානාම, අයම් පි කි  
ධම් ගමො සුත් තා ගතො සුත් තපරියාපන් ගනො අන් වද් ධමාසං උද් ගදසං 
ආ ච් ඡතී’’ති! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

444. ‘‘කයොපනභික්ඛු අන්වද්ධමාසං පාතිකමොක්කඛඋද්දිස්සමාකනඑවං

වකදයය – ‘ඉදාකනව කඛො අහං ජානාමි, අයම්පි කිර ධම්කමො සුත්තා කතො

සුත්තපරියාපන්කනො අන්වද්ධමාසං උද්කදසං ආ ච්ඡතී’ති. තඤ්කච භික්ඛුං

අඤ්කඤ භික්ඛූ ජාකනයුං නිසින්නපුබ්බං ඉමිනා භික්ඛුනා ද්වත්තික්ඛත්තුං

පාතිකමොක්කඛඋද්දිස්සමාකන, කෙොපනවාකදොභිකයයො [භිකයයොති(සයා.)], න

ච තස්ස භික්ඛුකනො අඤ්ඤාණකෙන මුත්ති අත්ථි, යඤ්ච තත්ථ ආපත්තිං

ආපන්කනො තඤ්ච යථාධම්කමො ොකරතබ්කබො, උත්තරි චස්ස කමොකහො

ආකරොකපතබ්කබො – ‘තස්ස කත, ආවුකසො, අොභා, තස්ස කත දුල්ෙද්ධං, යං

ත්වං පාතිකමොක්කඛ උද්දිස්සමාකන න සාධුෙං අට්ඨිං ෙත්වා [අට්ඨිෙත්වා

(සයා.ෙ.)] මනසිෙකරොසී’ති.ඉදං තස්මිංකමොහනකෙපාචිත්තිය’’න් ති. 

445. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස ්මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

අන්වද්ධමාසන් ති අනුගපොසථිකං. 

පාතිකමොක්කඛඋද්දිස්සමාකනති උද් දිසන් ගත. 
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එවං වකදයයාති අනාචා ං ආචරිත් වා – ‘‘අඤ ්ඤාණගකන ආපන් ගනොති 
ජානන් තූ’’ති පාතිගමොක් ගඛ උද් දිස ්සමාගන එවං වගදති – ‘‘ඉදාගනව ගඛො අහං 
ජානාමි, අයම් පි කි  ධම් ගමො සුත් තා ගතො සුත් තපරියාපන් ගනො අන් වද් ධමාසං 
උද් ගදසං ආ ච් ඡතී’’ති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

තඤ ්ගච ගමොගහතුකාමං භික් ඛුං අඤ් ගඤ භික් ඛූ ජාගනයුං නිසින් නපුබ් බං 
ඉමිනා භික් ඛුනා ද් වත් තික් ඛත් තුං පාතිගමොක් ගඛ උද් දිස ්සමාගන, ගකො පන 
වාගදො භිගයයො, න ච තස් ස භික් ඛුගනො අඤ් ඤාණගකන මුත් ති අත් ථි, යඤ ්ච 
තත් ථ ආපත් තිං ආපන් ගනො, තඤ් ච යථාධම් ගමො කාග තබ් ගබො, උත් තරි චස් ස 
ගමොගහො ආග ොගපතබ් ගබො. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ආග ොගපතබ් ගබො. 
බයත් ගතන භික් ඛුනා පටිබගලන සඞ් ගඝො ඤාගපතබ් ගබො – 

446. ‘‘සුණාතු ගම, භන් ගත, සඞ් ගඝො. අයං ඉත් ථන් නාගමො භික් ඛු 
පාතිගමොක් ගඛ උද් දිස් සමාගන න සාධුකං අට් ඨං කත් වා මනසි කග ොති. යදි 
සඞ් ඝස ්ස පත් තකල් ලං, සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුගනො ගමොහං 
ආග ොගපයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු ගම, භන් ගත, සඞ් ගඝො. අයං ඉත් ථන් නාගමො භික් ඛු පාතිගමොක් ගඛ 
උද් දිස ්සමාගන න සාධුකං අට් ඨං කත් වා මනසි කග ොති. සඞ් ගඝො 
ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුගනො ගමොහං ආග ොගපති. යස් සායස් මගතො ඛමති 
ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුගනො ගමොහස් ස ආග ොපනා, ගසො තුණ් හස් ස; යස් ස 
නක් ඛමති, ගසො භාගසයය. 

‘‘ආග ොපිගතො සඞ් ගඝන ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුගනො ගමොගහො. ඛමති 
සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවගමතං ධා යාමී’’ති. 

අනාග ොපිගත ගමොගහ ගමොගහති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ආග ොපිගත ගමොගහ 
ගමොගහති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

447. ධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤී, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. ධම් මකම් ගම 
ගවමතිගකො, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. ධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤී 
ගමොගහති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

අධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම 
ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤී, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 

448. අනාපත් ති න විත් ථාග න සුතං ගහොති, ඌනකද් වත් තික් ඛත් තුං 
විත් ථාග න සුතං ගහොති, න ගමොගහතුකාමස් ස, උම් මත් තකස් ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 
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ගමොහනසික් ඛාපදං නිට් ඨතං තතියං. 

4. පහා සික් ඛාපදං 

449. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
කුපිතා අනත් තමනා සත් ත සවග් ගියානං භික් ඛූනං පහා ං ගදන් ති. ගත 
ග ොදන් ති. භික් ඛූ එවමාහංසු – ‘‘කිස ්ස තුම් ගහ, ආවුගසො, ග ොදථා’’ති? ‘‘ඉගම, 
ආවුගසො, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ කුපිතා අනත් තමනා අම් හාකං පහා ං ගදන් තී’’ති. 
ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ කුපිතා අනත් තමනා භික් ඛූනං පහා ං 
දස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, කුපිතා අනත් තමනා 
භික් ඛූනං පහා ං ගදථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… 
කථඤ ්හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, කුපිතා අනත් තමනා භික් ඛූනං පහා ං 
දස් සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

450. ‘‘කයොපනභික්ඛුභික්ඛුස්සකුපිකතො අනත්තමකනොපහාරං දකදයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

451. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

භික්ඛුස්සාති අඤ් ඤස ්ස භික් ඛුස් ස. 

කුපිකතොඅනත්තමකනොති අනභි ද් ගධො ආහතචිත් ගතො ඛිලජාගතො. 

පහාරං දකදයයාති කාගයන වා කායපටිබද් ගධන වා නිස ්සග් ගිගයන වා 
අන් තමගසො උප් පලපත් ගතනපි පහා ං ගදති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

452. උපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ් ඤී කුපිගතො අනත් තමගනො පහා ං 
ගදති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් ගන ගවමතිගකො කුපිගතො 
අනත් තමගනො පහා ං ගදති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් ගන 
අනුපසම් පන් නසඤ් ඤී කුපිගතො අනත් තමගනො පහා ං ගදති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

අනුපසම් පන් නස් ස කුපිගතො අනත් තමගනො පහා ං ගදති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනුපසම් පන් ගන ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් ගන 
අනුපසම් පන් නසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
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453. අනාපත් ති ගකනචි විගහඨීයමාගනො ගමොක් ඛාධිප් පාගයො පහා ං ගදති, 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

පහා සික් ඛාපදං නිට් ඨතං චතුත් ථං. 

5. තලසත් තිකසික් ඛාපදං 

454. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
කුපිතා අනත් තමනා සත් ත සවග් ගියානං භික් ඛූනං තලසත් තිකං උග් ගි න් ති. 
ගත පහා සමුච් චිතා ග ොදන් ති. භික් ඛූ එවමාහංසු – ‘‘කිස ්ස තුම් ගහ, ආවුගසො, 
ග ොදථා’’ති? ‘‘ඉගම, ආවුගසො, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ කුපිතා අනත් තමනා අම් හාකං 
තලසත් තිකං උග් ගි න් තී’’ති. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
කුපිතා අනත් තමනා සත් ත සවග් ගියානං භික් ඛූනං තලසත් තිකං 
උග් ගිරිස ්සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, කුපිතා අනත් තමනා 
සත් ත සවග් ගියානං භික් ඛූනං තලසත් තිකං උග් ගි ථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, කුපිතා 
අනත් තමනා සත් ත සවග් ගියානං භික් ඛූනං තලසත් තිකං උග් ගිරිස් සථ! ගනතං, 
ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං 
සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

455. ‘‘කයො පන භික්ඛු භික්ඛුස්ස කුපිකතො අනත්තමකනො තෙසත්තිෙං

උග්ගිකරයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

456. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස ්මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

භික්ඛුස්සාති අඤ් ඤස ්ස භික් ඛුස් ස. 

කුපිකතොඅනත්තමකනොති අනභි ද් ගධො ආහතචිත් ගතො ඛිලජාගතො. 

තෙසත්තිෙං උග්ගිකරයයාති කායං වා කායපටිබද් ධං වා අන් තමගසො 
උප් පලපත් තම් පි උච් චාග ති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

457. උපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ් ඤී කුපිගතො අනත් තමගනො 
තලසත් තිකං උග් ගි ති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් ගන ගවමතිගකො 
කුපිගතො අනත් තමගනො තලසත් තිකං උග් ගි ති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
උපසම් පන් ගන අනුපසම් පන් නසඤ් ඤී කුපිගතො අනත් තමගනො තලසත් තිකං 
උග් ගි ති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
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අනුපසම් පන් නස් ස කුපිගතො අනත් තමගනො තලසත් තිකං උග් ගි ති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනුපසම් පන් ගන ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් ගන 
අනුපසම් පන් නසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

458. අනාපත් ති ගකනචි විගහඨීයමාගනො ගමොක් ඛාධිප් පාගයො තලසත් තිකං 
උග් ගි ති, උම් මත් තකස් ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

තලසත් තිකසික් ඛාපදං නිට් ඨතං පඤ් චමං. 

6. අමූලකසික් ඛාපදං 

459. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
භික් ඛුං අමූලගකන සඞ් ඝාදිගසගසන අනුද් ධංගසන් ති. ගය ගත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ භික් ඛුං අමූලගකන සඞ් ඝාදිගසගසන 
අනුද් ධංගසස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, භික් ඛුං 
අමූලගකන සඞ් ඝාදිගසගසන අනුද් ධංගසථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, භික් ඛුං අමූලගකන 
සඞ් ඝාදිගසගසන අනුද් ධංගසස ්සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

460. ‘‘කයොපනභික්ඛුභික්ඛුංඅමූෙකෙන සඞ්ඝාදිකසකසනඅනුද්ධංකසයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

461. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස ්මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

භික්ඛුන් ති අඤ් ඤං භික් ඛුං. 

අමූෙෙං නාම අදිට් ඨං අස ්සුතං අපරිසඞ් කිතං. 

සඞ්ඝාදිකසකසනාති ගත සන් නං අඤ ්ඤතග න. 

අනුද්ධංකසයයාති ගචොගදති වා ගචොදාගපති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

462. උපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ් ඤී අමූලගකන සඞ් ඝාදිගසගසන 
අනුද් ධංගසති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. උපසම් පන් ගන ගවමතිගකො අමූලගකන 
සඞ් ඝාදිගසගසන අනුද් ධංගසති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් ගන 
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අනුපසම් පන් නසඤ් ඤී අමූලගකන සඞ් ඝාදිගසගසන අනුද් ධංගසති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

ආචා විපත් තියා වා දිට් ඨවිපත් තියා වා අනුද් ධංගසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනුපසම් පන් නං අනුද් ධංගසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් ගන 
උපසම් පන් නසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස් ස. අනුපසම් පන් ගන ගවමතිගකො, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් ගන අනුපසම් පන් නසඤ් ඤී, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 

463. අනාපත් ති තථාසඤ් ඤී ගචොගදති, වා ගචොදාගපති වා, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

අමූලකසික් ඛාපදං නිට් ඨතං ඡට් ඨං. 

7. සඤ් චිච් චසික් ඛාපදං 

464. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
සත් ත සවග් ගියානං භික් ඛූනං සඤ් චිච් ච කුක් කුච් චං උපදහන් ති – ‘‘භ වතා, 
ආවුගසො, සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං – ‘න ඌනවීසතිවස් ගසො පුග්  ගලො 
උපසම් පාගදතබ් ගබො’ති. තුම් ගහ ච ඌනවීසතිවස් සා උපසම් පන් නා. කච් චි ගනො 
තුම් ගහ අනුපසම් පන් නා’’ති? ගත ග ොදන් ති. භික් ඛූ එවමාහංසු – ‘‘කිස ්ස 
තුම් ගහ, ආවුගසො, ග ොදථා’’ති? ‘‘ඉගම, ආවුගසො, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ අම් හාකං 
සඤ ්චිච් ච කුක් කුච් චං උපදහන් තී’’ති. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
භික් ඛූනං සඤ් චිච් ච කුක් කුච් චං උපදහිස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි  තුම් ගහ, 
භික් ඛගව, භික් ඛූනං සඤ් චිච් ච කුක් කුච් චං උපදහථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, භික් ඛූනං 
සඤ ්චිච් ච කුක් කුච් චං උපදහිස් සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

465. ‘‘කයො පන භික්ඛු භික්ඛුස්ස සඤ්චිච්ච කුක්කුච්චං උපදකහයය 

[උප්පාකදයය (ඉතිපි)] – ‘ඉතිස්ස මුහුත්තම්පි අඵාසු භවිස්සතී’ති එතකදව

පච්චයංෙරිත්වාඅනඤ්ඤං, පාචිත්තිය’’න් ති. 

466. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

භික්ඛුස්සාති අඤ් ඤස ්ස භික් ඛුස් ස. 
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සඤ්චිච්චාති ජානන් ගතො සඤ ්ජානන් ගතො ගචච් ච අභිවිතරිත් වා වීතික් කගමො. 

කුක්කුච්චං උපදකහයයාති ‘‘ඌනවීසතිවස් ගසො මඤ් ගඤ ත් වං 
උපසම් පන් ගනො, විකාගල මඤ් ගඤ තයා භුත් තං, මජ් ජං මඤ ්ගඤ තයා පීතං, 
මාතු ාගමන සද් ධිං  ගහො මඤ් ගඤ තයා නිසින් න’’න් ති කුක් කුච් චං උපදහති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

එතකදව පච්චයං ෙරිත්වා, අනඤ්ඤන් ති න අඤ් ගඤො ගකොචි පච් චගයො 
ගහොති කුක් කුච් චං උපදහිතුං. 

467. උපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ් ඤී සඤ් චිච් ච කුක් කුච් චං උපදහති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. උපසම් පන් ගන ගවමතිගකො සඤ් චිච් ච කුක් කුච් චං 
උපදහති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. උපසම් පන් ගන අනුපසම් පන් නසඤ ්ඤී 
සඤ ්චිච් ච කුක් කුච් චං උපදහති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

අනුපසම් පන් නස් ස සඤ් චිච් ච කුක් කුච් චං උපදහති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනුපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් ගන 
ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් ගන අනුපසම් පන් නසඤ ්ඤී, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

468. අනාපත් ති න කුක් කුච් චං උපදහිතුකාගමො ‘‘ඌනවීසතිවස් ගසො 
මඤ ්ගඤ ත් වං උපසම් පන් ගනො, විකාගල මඤ් ගඤ තයා භුත් තං, මජ් ජං මඤ් ගඤ 
තයා පීතං, මාතු ාගමන සද් ධිං  ගහො මඤ් ගඤ තයා නිසින් නං, ඉඞ් ඝ ජානාහි, 
මා ගත පච් ඡා කුක් කුච් චං අගහොසී’’ති භණති, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

සඤ ්චිච් චසික් ඛාපදං නිට් ඨතං සත් තමං. 

8. උපස ්සුතිසික් ඛාපදං 

469. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
ගපසගලහි භික් ඛූහි සද් ධිං භණ් ඩන් ති. ගපසලා භික් ඛූ එවං වදන් ති – 
‘‘අලජ් ජිගනො ඉගම, ආවුගසො, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ. න සක් කා ඉගමහි සහ 
භණ් ඩිතු’’න් ති. ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ එවං වදන් ති – ‘‘කිස ්ස තුම් ගහ, ආවුගසො, 
අම් ගහ අලජ් ජිවාගදන පාගපථා’’ති? ‘‘කහං පන තුම් ගහ, ආවුගසො, 
අස් සුත් ථා’’ති? ‘‘මයං ආයස ්මන් තානං උපස් සුතිං [උපස් සුති )?)] තිට් ඨම් හා’’ති. 
ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ භික් ඛූනං භණ් ඩනජාතානං කලහජාතානං 
විවාදාපන් නානං උපස් සුතිං [උපස් සුති )?)] තිට් ඨස ්සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං 
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කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, භික් ඛූනං භණ් ඩනජාතානං කලහජාතානං 
විවාදාපන් නානං උපස් සුතිං [උපස් සුති )?)] තිට් ඨථාති? ‘‘සච් ච, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, භික් ඛූනං 
භණ් ඩනජාතානං කලහජාතානං විවාදාපන් නානං උපස ්සුතිං [උපස ්සුති )?)] 
තිට් ඨස ්සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච 
පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

470. ‘‘කයො පන භික්ඛු භික්ඛූනං භණ්ඩනජාතානං ෙෙහජාතානං

විවාදාපන්නානං උපස්සුතිං තිට්කඨයය – ‘යං ඉකම භණිස්සන්ති තං 

කසොස්සාමී’තිඑතකදවපච්චයංෙරිත්වාඅනඤ්ඤං, පාචිත්තිය’’න් ති. 

471. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස ්මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

භික්ඛූනන් ති අඤ් ගඤසං භික් ඛූනං. 

භණ්ඩනජාතානංෙෙහජාතානං විවාදාපන්නානන් ති අධික ණජාතානං. 

උපස්සුතිං තිට්කඨයයාති ‘‘ඉගමසං සුත් වා ගචොගදස් සාමි සාග ස් සාමි 
පටිගචොගදස් සාමි පටිසාග ස් සාමි මඞ් කූ කරිස ්සාමී’’ති  ච් ඡති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. යත් ථ ඨගතො සුණාති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. පච් ඡගතො  ච් ඡන් ගතො 
තුරිගතො  ච් ඡති ගසොස් සාමීති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. යත් ථ ඨගතො සුණාති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. පු ගතො  ච් ඡන් ගතො ඔහියයති ගසොස ්සාමීති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. යත් ථ ඨගතො සුණාති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. භික් ඛුස් ස ඨගතොකාසං 
වා නිසින් ගනොකාසං වා නිපන් ගනොකාසං වා ආ න් ත් වා මන් ගතන් තං 
උක් කාසිතබ් බං, විජානාගපතබ් බං, ගනො ගච උක් කාගසයය වා විජානාගපයය වා, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

එතකදව පච්චයං ෙරිත්වා අනඤ්ඤන් ති න අඤ ්ගඤො ගකොචි පච් චගයො 
ගහොති උපස ්සුතිං තිට් ඨතුං. 

472. උපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ් ඤී උපස් සුතිං තිට් ඨති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් ගන ගවමතිගකො උපස් සුතිං තිට් ඨති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් ගන අනුපසම් පන් නසඤ ්ඤී උපස් සුතිං තිට් ඨති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

අනුපසම් පන් නස් ස උපස් සුතිං තිට් ඨති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනුපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් ගන 
ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් ගන අනුපසම් පන් නසඤ ්ඤී, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
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473. අනාපත් ති – ‘‘ඉගමසං සුත් වා ඔ මිස් සාමි වි මිස් සාමි වූපසමිස් සාමි 
[වූපසගමස් සාමි )සී.(] අත් තානං පරිගමොගචස් සාමී’’ති  ච් ඡති, උම් මත් තකස් ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

උපස් සුතිසික් ඛාපදං නිට් ඨතං අට් ඨමං. 

9. කම් මපටිබාහනසික් ඛාපදං 

474. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
අනාචා ං ආචරිත් වා එකගමකස් ස කම් ගම කයි මාගන පටික් ගකොසන් ති. ගතන 
ගඛො පන සමගයන සඞ් ගඝො සන් නිපතිගතො ගහොති ගකනචිගදව ක ණීගයන. 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ චීව කම් මං කග ොන් තා එකස් ස ඡන් දං අදංසු. අථ ගඛො 
සඞ් ගඝො – ‘‘අයං, ආවුගසො, ඡබ් බග් ගිගයො භික් ඛු එකගකො ආ ගතො, හන් දස ්ස 
මයං කම් මං කග ොමා’’ති තස් ස කම් මං අකාසි. අථ ගඛො ගසො භික් ඛු ගයන 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ගතනුපසඞ් කමි. ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ තං භික් ඛුං එතදගවොචං – 
‘‘කිං, ආවුගසො, සඞ් ගඝො අකාසී’’ති? ‘‘සඞ් ගඝො ගම, ආවුගසො, කම් මං අකාසී’’ති. 
‘‘න මයං, ආවුගසො, එතදත් ථාය ඡන් දං අදම් හා – ‘‘තුය් හං කම් මං කරිස් සතී’’ති. 
සගච ච මයං ජාගනයයාම ‘‘තුය් හං කම් මං කරිස් සතී’’ති, න මයං ඡන් දං 
දගදයයාමා’’ති. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ධම් මිකානං කම් මානං ඡන් දං 
දත් වා පච් ඡා ඛීයනධම් මං [ඛියයධම් මං )ඉතිපි(] ආපජ් ජිස ්සන් තී’’ති…ගප.… 
සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, ධම් මිකානං කම් මානං ඡන් දං දත් වා පච් ඡා 
ඛීයනධම් මං [ඛියයධම් මං (ඉතිපි(] ආපජ් ජථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, ධම් මිකානං 
කම් මානං ඡන් දං දත් වා පච් ඡා ඛීයනධම් මං [ඛියයධම් මං )ඉතිපි(] ආපජ් ජිස් සථ! 
ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

475. ‘‘කයො පන භික්ඛු ධම්මිොනං ෙම්මානං ඡන්දං දත්වා පච්ඡා

ඛීයනධම්මංආපජ්කජයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

476. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස ්මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

ධම්මිෙං නාම ෙම්මං අපගලොකනකම් මං ඤත් තිකම් මං ඤත් තිදුතියකම් මං 
ඤත් තිචතුත් ථකම් මං ධම් ගමන විනගයන සත් ථුසාසගනන කතං, එතං ධම් මිකං 
නාම කම් මං. ඡන් දං දත් වා ඛියයති ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 
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477. ධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤී ඡන් දං දත් වා ඛියයති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. ධම් මකම් ගම ගවමතිගකො ඡන් දං දත් වා ඛියයති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. ධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤී ඡන් දං දත් වා ඛියයති, අනාපත් ති. 
අධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම 
ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤී, 
අනාපත් ති. 

478. අනාපත් ති – ‘‘අධම් ගමන වා වග් ග න වා න කම් මා හස් ස වා කම් මං 
කත’’න් ති ජානන් ගතො ඛියයති, උම් මත් තකස් ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

කම් මපටිබාහනසික් ඛාපදං නිට් ඨතං නවමං. 

10. ඡන් දංඅදත් වා මනසික් ඛාපදං 

479. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන සඞ් ගඝො සන් නිපතිගතො 
ගහොති ගකනචිගදව ක ණීගයන. ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ චීව කම් මං කග ොන් තා 
එකස ්ස ඡන් දං අදංසු. අථ ගඛො සඞ් ගඝො ‘‘යස් සත් ථාය සන් නිපතිගතො තං කම් මං 
කරිස ්සාමී’’ති ඤත් තිං ඨගපසි. අථ ගඛො ගසො භික් ඛු – ‘‘එවගමවිගම 
එකගමකස ්ස කම් මං කග ොන් ති, කස ්ස තුම් ගහ කම් මං කරිස ්සථා’’ති ඡන් දං 
අදත් වා උට් ඨායාසනා පක් කාමි. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛු සඞ් ගඝ 
විනිච් ඡයකථාය වත් තමානාය ඡන් දං අදත් වා උට් ඨායාසනා 
පක් කමිස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි  ත් වං, භික් ඛු, සඞ් ගඝ විනිච් ඡයකථාය 
වත් තමානාය ඡන් දං අදත් වා උට් ඨායාසනා පක් කමසීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම ත් වං, ගමොඝපුරිස, සඞ් ගඝ 
විනිච් ඡයකථාය වත් තමානාය ඡන් දං අදත් වා උට් ඨායාසනා පක් කමිස් සසි! 
ගනතං, ගමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, 
භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

480. ‘‘කයොපනභික්ඛුසඞ්කඝවිනිච්ඡයෙථාය වත්තමානායඡන්දංඅදත්වා

උට්ඨායාසනාපක්ෙකමයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

481. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

සඞ්කඝවිනිච්ඡයෙථා නාම වත් ථු වා ආග ොචිතං ගහොති අවිනිච් ඡිතං, ඤත් ති 
වා ඨපිතා ගහොති, කම් මවාචා වා විප් පකතා ගහොති. 
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ඡන්දංඅදත්වාඋට්ඨායාසනා පක්ෙකමයයාති – ‘‘කථං ඉදං කම් මං කුප් පං 
අස් ස වග්  ං අස් ස න කග යයා’’ති  ච් ඡති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පරිසාය 
හත් ථපාසං විජහන් තස් ස ආපත් ති දුක් කටස ්ස. විජහිගත ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

482. ධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤී ඡන් දං අදත් වා උට් ඨායාසනා 
පක් කමති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. ධම් මකම් ගම ගවමතිගකො ඡන් දං අදත් වා 
උට් ඨායාසනා පක් කමති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ධම් මකම් ගම 
අධම් මකම් මසඤ් ඤී ඡන් දං අදත් වා උට් ඨායාසනා පක් කමති, අනාපත් ති. 
අධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම 
ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤී, 
අනාපත් ති. 

483. අනාපත් ති – ‘‘සඞ් ඝස් ස භණ් ඩනං වා කලගහො වා විග්  ගහො වා 
විවාගදො වා භවිස් සතී’’ති  ච් ඡති, ‘‘සඞ් ඝගභගදො වා සඞ් ඝ ාජි වා භවිස් සතී’’ති 
 ච් ඡති, ‘‘අධම් ගමන වා වග් ග න වා න කම් මා හස් ස වා කම් මං කරිස් සතී’’ති 
 ච් ඡති, ගිලාගනො  ච් ඡති, ගිලානස ්ස ක ණීගයන  ච් ඡති, උච් චාග න වා 
පස් සාගවන වා පීළිගතො  ච් ඡති, ‘‘න කම් මං ගකොගපතුකාගමො පුන 
පච් චා මිස් සාමී’’ති  ච් ඡති, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

ඡන් දං අදත් වා  මනසික් ඛාපදං නිට් ඨතං දසමං. 

11. දුබ් බලසික් ඛාපදං 

484. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා  ාජ ගහ විහ ති ගවළුවගන 
කලන් දකනිවාගප. ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස් මා දබ් ගබො මල් ලපුත් ගතො 
සඞ් ඝස ්ස ගසනාසනඤ් ච පඤ් ඤගපති භත් තානි ච උද් දිසති. ගසො චායස් මා 
දුබ් බලචීවග ො ගහොති. ගතන ගඛො පන සමගයන සඞ් ඝස ්ස එකං චීව ං 
උප් පන් නං ගහොති. අථ ගඛො සඞ් ගඝො තං චීව ං ආයස් මගතො දබ් බස් ස 
මල් ලපුත් තස් ස අදාසි. ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘යථාසන් ථුතං භික් ඛූ සඞ් ඝිකං ලාභං පරිණාගමන් තී’’ති. ගය ගත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ සමග් ග න සඞ් ගඝන චීව ං දත් වා පච් ඡා ඛීයනධම් මං 
ආපජ් ජිස ්සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, සමග් ග න 
සඞ් ගඝන චීව ං දත් වා පච් ඡා ඛීයනධම් මං ආපජ් ජථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, සමග් ග න 
සඞ් ගඝන චීව ං දත් වා පච් ඡා ඛීයනධම් මං ආපජ් ජිස ්සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, 
අප් පසන් නානං, වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිගසයයාථ – 
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485. ‘‘කයො පන භික්ඛු සමග්ක න සඞ්කඝන චීවරං දත්වා පච්ඡා

ඛීයනධම්මං ආපජ්කජයය ‘යථාසන්ථුතං භික්ඛූ සඞ්ඝිෙං ොභං 

පරිණාකමන්තී’ති, පාචිත්තිය’’න් ති. 

486. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස ්මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

සමග්ක ො නාම සඞ් ගඝො සමානසංවාසගකො සමානසීමායං ඨගතො. 

චීවරං නාම ඡන් නං චීව ානං අඤ් ඤත ං චීව ං විකප් පනුප ං පච් ඡිමං. 

දත්වාති සයං දත් වා. 

යථාසන්ථුතං නාම යථාමිත් තතා යථාසන් දිට් ඨතා යථාසම් භත් තතා 
යථාසමානුපජ් ඣායකතා යථාසමානාචරියකතා. 

සඞ්ඝිෙං නාම සඞ් ඝස ්ස දින් නං ගහොති පරිච් චත් තං. 

ොකභො නාම චීව පිණ් ඩපාතගසනාසනගිලානප් පච් චයගභසජ් ජපරික් ඛා ා, 
අන් තමගසො චණ් ණපිණ් ගඩොපි, දන් තකට් ඨම් පි, දසිකසුත් තම් පි. 

පච්ඡා ඛීයනධම්මංආපජ්කජයයාති උපසම් පන් නස ්ස සඞ් ගඝන සම් මතස් ස 
ගසනාසනපඤ් ඤාපකස් ස වා භත් තුද් ගදසකස් ස වා යාගුභාජකස් ස වා 
ඵලභාජකස ්ස වා ඛජ් ජභාජකස් ස වා අප් පමත් තකවිස් සජ් ජකස් ස වා චීව ං 
දින් ගන ඛියයති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

487. ධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤී චීව ං දින් ගන ඛියයති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. ධම් මකම් ගම ගවමතිගකො චීව ං දින් ගන ඛියයති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. ධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤී චීව ං දින් ගන ඛියයති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

අඤ ්ඤං පරික් ඛා ං දින් ගන ඛියයති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. උපසම් පන් නස් ස 
සඞ් ගඝන අසම් මතස් ස ගසනාසනපඤ් ඤාපකස් ස වා භත් තුද් ගදසකස ්ස වා 
යාගුභාජකස ්ස වා ඵලභාජකස් ස වා ඛජ් ජභාජකස් ස වා 
අප් පමත් තකවිස් සජ් ජකස ්ස වා චීව ං වා අඤ් ඤං වා පරික් ඛා ං දින් ගන ඛියයති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නස ්ස සඞ් ගඝන සම් මතස් ස වා අසම් මතස ්ස 
වා ගසනාසනපඤ් ඤාපකස් ස වා භත් තුද් ගදසකස ්ස වා යාගුභාජකස් ස වා 
ඵලභාජකස ්ස වා ඛජ් ජභාජකස ්ස වා අප් පමත් තකවිස් සජ් ජකස ්ස වා චීව ං වා 
අඤ ්ඤං වා පරික් ඛා ං දින් ගන ඛියයති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම 
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ධම් මකම් මසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම ගවමතිගකො, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

488. අනාපත් ති – පකතියා ඡන් දා ගදොසා ගමොහා භයා කග ොන් තං 
‘‘ක් වත් ගථො තස් ස දින් ගනන ලද් ධාපි විනිපාගතස් සති න සම් මා 
උපගනස ්සතී’’ති ඛියයති, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

දුබ් බලසික් ඛාපදං නිට් ඨතං එකාදසමං. 

12. පරිණාමනසික් ඛාපදං 

489. [ඉදං වත් ථු පා ා. 657] ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං 
විහ ති ගජතවගන අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන 
සාවත් ථියං අඤ් ඤත ස් ස පූ ස් ස සඞ් ඝස ්ස සචීව භත් තං පටියත් තං ගහොති – 
‘‘ගභොගජත් වා චීවග න අච් ඡාගදස් සාමා’’ති. අථ ගඛො ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ගයන 
ගසො පූග ො ගතනුපසඞ් කමිංසු; උපසඞ් කමිත් වා තං පූ ං එතදගවොචං – 
‘‘ගදථාවුගසො, ඉමානි චීව ානි ඉගමසං භික් ඛූන’’න් ති. ‘‘න මයං, භන් ගත, 
දස් සාම. අම් හාකං සඞ් ඝස ්ස අනුවස් සං සචීව භික් ඛා පඤ් ඤත් තා’’ති. ‘‘බහූ, 
ආවුගසො, සඞ් ඝස ්ස දායකා, බහූ සඞ් ඝස ්ස භත් තා [භද් දා )ක.(]. ඉගම තුම් ගහ 
නිස ්සාය තුම් ගහ සම් පස් සන් තා ඉධ විහ න් ති. තුම් ගහ ගච ඉගමසං න දස් සථ, 
අථ ගකො ච හි ඉගමසං දස් සති? ගදථාවුගසො, ඉමානි චීව ානි ඉගමසං 
භික් ඛූන’’න් ති. අථ ගඛො ගසො පූග ො ඡබ් බග් ගිගයහි භික් ඛූහි නිප් පීළියමාගනො 
යථාපටියත් තං චීව ං ඡබ් බග් ගියානං භික් ඛූනං දත් වා සඞ් ඝං භත් ගතන පරිවිසි. 
ගය ගත භික් ඛූ ජානන් ති සඞ් ඝස් ස සචීව භත් තං පටියත් තං ‘‘න ච ජානන් ති 
ඡබ් බග් ගියානං භික් ඛූනං දින් න’’න් ති ගත එවමාහංසු – ‘‘ඔගණොගජථාවුගසො, 
සඞ් ඝස ්ස චීව ’’න් ති. ‘‘නත් ථි, භන් ගත. යථාපටියත් තං චීව ං අයයා ඡබ් බග් ගියා 
අයයානං ඡබ් බග් ගියානං පරිණාගමසු’’න් ති. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… 
ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
ජානං සඞ් ඝිකං ලාභං පරිණතං පුග්  ලස් ස පරිණාගමස් සන් තී’’ති…ගප.… 
සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, ජානං සඞ් ඝිකං ලාභං පරිණතං පුග්  ලස් ස 
පරිණාගමථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි 
නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, ජානං සඞ් ඝිකං ලාභං පරිණතං පුග්  ලස ්ස 
පරිණාගමස් සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

490. ‘‘කයො පන භික්ඛු ජානං සඞ්ඝිෙං ොභං පරිණතං පුග් ෙස්ස

පරිණාකමයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 
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491. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

ජානාති නාම සාමං වා ජානාති, අඤ ්ගඤ වා තස් ස ආග ොගචන් ති, ගසො වා 
ආග ොගචති. 

සඞ්ඝිෙං නාම සඞ් ඝස ්ස දින් නං ගහොති පරිච් චත් තං. 

ොකභො නාම චීව පිණ් ඩපාතගසනාසනගිලානප් පච් චයගභසජ් ජපරික් ඛා ා, 
අන් තමගසො චණ් ණපිණ් ගඩොපි, දන් තකට් ඨම් පි, දසිකසුත් තම් පි. 

පරිණතං නාම ‘‘දස් සාම කරිස් සාමා’’ති වාචා භින් නා ගහොති, තං පුග්  ලස් ස 
පරිණාගමති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

492. පරිණගත පරිණතසඤ් ඤී පුග්  ලස ්ස පරිණාගමති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. පරිණගත ගවමතිගකො පුග්  ලස් ස පරිණාගමති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. පරිණගත අපරිණතසඤ් ඤී පුග්  ලස් ස පරිණාගමති, අනාපත් ති. 
සඞ් ඝස ්ස පරිණතං අඤ් ඤසඞ් ඝස ්ස වා ගචතියස් ස වා පරිණාගමති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. ගචතියස් ස පරිණතං අඤ ්ඤගචතියස් ස වා සඞ් ඝස් ස වා පුග්  ලස ්ස 
වා පරිණාගමති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පුග්  ලස ්ස පරිණතං අඤ් ඤපුග්  ලස් ස වා 
සඞ් ඝස ්ස වා ගචතියස් ස වා පරිණාගමති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අපරිණගත 
පරිණතසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අපරිණගත ගවමතිගකො, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අපරිණගත අපරිණතසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

493. අනාපත් ති – ‘‘කත් ථ ගදමා’’ති පුච් ඡීයමාගනො – ‘‘යත් ථ තුම් හාකං 
ගදයයධම් ගමො පරිගභො ං වා ලගභයය පටිසඞ් ඛා ං වා ලගභයය චි ට් ඨතිගකො වා 
අස් ස යත් ථ වා පන තුම් හාකං චිත් තං පසීදති තත් ථ ගදථා’’ති භණති, 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

පරිණාමනසික් ඛාපදං නිට් ඨතං ද් වාදසමං. 

සහධම් මිකවග් ග ො අට් ඨගමො. 

තස් සුද් දානං – 

සහධම් ම-විවණ් ණඤ් ච, ගමොහාපනං පහා කං; 
තලසත් ති අමූලඤ් ච, සඤ ්චිච් ච ච උපස් සුති; 
පටිබාහනඡන් දඤ් ච, දබ් බඤ් ච පරිණාමනන් ති. 
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9. රතනවග්ක ො 

1. අන් ගතපු සික් ඛාපදං 

494. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන  ාජා පගසනදි 
ගකොසගලො උයයානපාලං ආණාගපසි – ‘‘ ච් ඡ, භගණ, උයයානං ගසොගධහි. 
උයයානං  මිස ්සාමා’’ති. ‘‘එවං, ගදවා’’ති ගඛො ගසො උයයානපාගලො  ඤ් ගඤො 
පගසනදිස ්ස ගකොසලස් ස පටිස් සුත් වා උයයානං ගසොගධන් ගතො අද් දස 
භ වන් තං අඤ් ඤත ස් මිං රුක් ඛමූගල නිසින් නං. දිස ්වාන ගයන  ාජා පගසනදි 
ගකොසගලො ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා  ාජානං පගසනදිං ගකොසලං 
එතදගවොච – ‘‘සුද් ධං, ගදව, උයයානං. අපිච, භ වා තත් ථ නිසින් ගනො’’ති. 
‘‘ගහොතු, භගණ! මයං භ වන් තං පයිරුපාසිස් සාමා’’ති. අථ ගඛො  ාජා පගසනදි 
ගකොසගලො උයයානං  න් ත් වා ගයන භ වා ගතනුපසඞ් කමි. ගතන ගඛො පන 
සමගයන අඤ් ඤතග ො උපාසගකො භ වන් තං පයිරුපාසන් ගතො නිසින් ගනො 
ගහොති. අද් දසා ගඛො  ාජා පගසනදි ගකොසගලො තං උපාසකං භ වන් තං 
පයිරුපාසන් තං නිසින් නං. දිස් වාන භීගතො අට් ඨාසි. අථ ගඛො  ඤ් ගඤො 
පගසනදිස ්ස ගකොසලස් ස එතදගහොසි – ‘‘නා හතායං පුරිගසො පාගපො ගහොතුං, 
යථා භ වන් තං පයිරුපාසතී’’ති. ගයන භ වා ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා 
භ වන් තං අභිවාගදත් වා එකමන් තං නිසීදි. අථ ගඛො ගසො උපාසගකො භ වගතො 
 ා ගවන  ාජානං පගසනදිං ගකොසලං ගනව අභිවාගදසි න පච් චට් ඨාසි. අථ 
ගඛො  ාජා පගසනදි ගකොසගලො අනත් තමගනො අගහොසි – ‘‘කථඤ් හි නාමායං 
පුරිගසො මයි ආ ගත ගනව අභිවාගදස් සති න පච් චට් ගඨස ්සතී’’ති! අථ ගඛො 
භ වා  ාජානං පගසනදිං ගකොසලං අනත් තමනං විදිත් වා  ාජානං පගසනදිං 
ගකොසලං එතදගවොච – ‘‘එගසො ගඛො, මහා ාජ, උපාසගකො බහුස් සුගතො 
ආ තා ගමො කාගමසු වීත ාග ො’’ති. අථ ගඛො  ඤ් ගඤො පගසනදිස් ස 
ගකොසලස් ස එතදගහොසි – ‘‘නා හතායං උපාසගකො ඔ ගකො ගහොතුං, භ වාපි 
ඉමස ්ස වණ් ණං භාසතී’’ති. තං උපාසකං එතදගවොච – ‘‘වගදයයාසි, උපාසක, 
ගයන අත් ගථො’’ති. ‘‘සුට් ඨු, ගදවා’’ති. අථ ගඛො භ වා  ාජානං පගසනදිං 
ගකොසලං ධම් මියා කථාය සන් දස ්ගසසි සමාදගපසි සමුත් ගතගජසි සම් පහංගසසි. 
අථ ගඛො  ාජා පගසනදි ගකොසගලො භ වතා ධම් මියා කථාය සන් දස් සිගතො 
සමාදපිගතො සමුත් ගතජිගතො සම් පහංසිගතො උට් ඨායාසනා භ වන් තං 
අභිවාගදත් වා පදක් ඛිණං කත් වා පක් කාමි. 

495. ගතන ගඛො පන සමගයන  ාජා පගසනදි ගකොසගලො 
උපරිපාසාදව  ගතො ගහොති. අද් දසා ගඛො  ාජා පගසනදි ගකොසගලො තං 
උපාසකං  ථිකාය [ ථියාය )ඉතිපි(] ඡත් තපාණිං  ච් ඡන් තං. දිස් වාන 
පක් ගකොසාගපත් වා එතදගවොච – ‘‘ත් වං කි , උපාසක, බහුස් සුගතො 
ආ තා ගමො. සාධු, උපාසක, අම් හාකං ඉත් ථා ා ං ධම් මං වාගචහී’’ති. ‘‘යමහං 
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[යම් පාහං (සී.(], ගදව, ජානාමි අයයානං වාහසා, අයයාව ගදවස් ස ඉත් ථා ා ං 
ධම් මං වාගචස් සන් තී’’ති. අථ ගඛො  ාජා පගසනදි ගකොසගලො – ‘‘සච් චං ගඛො 
උපාසගකො ආහා’’ති ගයන භ වා ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා භ වන් තං 
අභිවාගදත් වා එකමන් තං නිසීදි. එකමන් තං නිසින් ගනො ගඛො  ාජා පගසනදි 
ගකොසගලො භ වන් තං එතදගවොච – ‘‘සාධු, භන් ගත, භ වා එකං භික් ඛුං 
ආණාගපතු ගයො අම් හාකං ඉත් ථා ා ං ධම් මං වාගචස් සතී’’ති. අථ ගඛො භ වා 
 ාජානං පගසනදිං ගකොසලං ධම් මියා කථාය සන් දස් ගසසි…ගප.… පදක් ඛිණං 
කත් වා පක් කාමි. අථ ගඛො භ වා ආයස් මන් තං ආනන් දං ආමන් ගතසි – 
‘‘ගතනහානන් ද,  ඤ් ගඤො ඉත් ථා ා ං ධම් මං වාගචහී’’ති. ‘‘එවං, භන් ගත’’ති 
ගඛො ආයස් මා ආනන් ගදො භ වගතො පටිස් සුත් වා කාගලන කාලං පවිසිත් වා 
 ඤ් ගඤො ඉත් ථා ා ං ධම් මං වාගචති. අථ ගඛො ආයස් මා ආනන් ගදො 
පුබ් බණ් හසමයං නිවාගසත් වා පත් තචීව මාදාය ගයන  ඤ් ගඤො පගසනදිස් ස 
ගකොසලස් ස නිගවසනං ගතනුපසඞ් කමි. 

496. ගතන ගඛො පන සමගයන  ාජා පගසනදි ගකොසගලො මල් ලිකාය 
ගදවියා සද් ධිං සයන ගතො ගහොති. අද් දසා ගඛො මල් ලිකා ගදවී ආයස් මන් තං 
ආනන් දං දූ ගතොව ආ ච් ඡන් තං. දිස ්වාන සහසා වුට් ඨාසි; පීතකමට් ඨං දුස් සං 
පභස ්සිත් ථ. අථ ගඛො ආයස් මා ආනන් ගදො තගතොව පටිනිවත් තිත් වා ආ ාමං 
 න් ත් වා භික් ඛූනං එතමත් ථං ආග ොගචසි. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… 
ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ආයස් මා ආනන් ගදො 
පුබ් ගබ අප් පටිසංවිදිගතො  ඤ් ගඤො අන් ගතපු ං පවිසිස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං 
කි  ත් වං, ආනන් ද, පුබ් ගබ අප් පටිසංවිදිගතො  ඤ් ගඤො අන් ගතපු ං පවිසසීති? 
‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම ත් වං, 
ආනන් ද, පුබ් ගබ අප් පටිසංවිදිගතො  ඤ් ගඤො අන් ගතපු ං පවිසිස් සසි! ගනතං, 
ආනන් ද, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… වි  හිත් වා…ගප.… ධම් මිං 
කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – 

497. [අ. නි. 10.45] ‘‘දසයිගම, භික් ඛගව, ආදීනවා 
 ාජන් ගතපු ප් පගවසගන. කතගම දස? ඉධ, භික් ඛගව,  ාජා මගහසියා සද් ධිං 
නිසින් ගනො ගහොති, තත් ථ භික් ඛු පවිසති. මගහසී වා භික් ඛුං දිස් වා සිතං 
පාතුකග ොති. භික් ඛු වා මගහසිං දිස් වා සිතං පාතුකග ොති. තත් ථ  ඤ් ගඤො එවං 
ගහොති – ‘‘අද් ධා ඉගමසං කතං වා කරිස් සන් ති වා’’ති. අයං, භික් ඛගව, පඨගමො 
ආදීනගවො  ාජන් ගතපු ප් පගවසගන. 

‘‘පුන චප ං, භික් ඛගව,  ාජා බහුකිච් ගචො බහුක ණීගයො. අඤ් ඤත ං ඉත් ථිං 
 න් ත් වා නස ්ස ති. සා ගතන  බ් භං  ණ් හි. තත් ථ  ඤ් ගඤො එවං ගහොති – ‘‘න 
ගඛො ඉධ අඤ් ගඤො ගකොචි පවිසති අඤ් ඤත්ර පබ් බජිගතන. සියා නු ගඛො 
පබ් බජිතස ්ස කම් ම’’න් ති. අයං, භික් ඛගව, දුතිගයො ආදීනගවො 
 ාජන් ගතපු ප් පගවසගන. 
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‘‘පුන චප ං, භික් ඛගව,  ඤ් ගඤො අන් ගතපුග  අඤ් ඤත ං  තනං නස් සති. 
තත් ථ  ඤ් ගඤො එවං ගහොති – ‘‘න ගඛො ඉධ අඤ් ගඤො ගකොචි පවිසති අඤ් ඤත්ර 
පබ් බජිගතන. සියා නු ගඛො පබ් බජිතස ්ස කම් ම’’න් ති. අයං, භික් ඛගව, තතිගයො 
ආදීනගවො  ාජන් ගතපු ප් පගවසගන. 

‘‘පුන චප ං, භික් ඛගව,  ඤ් ගඤො අන් ගතපුග  අබ් භන් ත ා ගුය් හමන් තා 
බහිද් ධා සම් ගභදං  ච් ඡන් ති. තත් ථ  ඤ් ගඤො එවං ගහොති – ‘‘න ගඛො ඉධ 
අඤ ්ගඤො ගකොචි පවිසති අඤ් ඤත්ර පබ් බජිගතන. සියා නු ගඛො පබ් බජිතස ්ස 
කම් ම’’න් ති. අයං, භික් ඛගව, චතුත් ගථො ආදීනගවො  ාජන් ගතපු ප් පගවසගන. 

‘‘පුන චප ං, භික් ඛගව,  ඤ් ගඤො අන් ගතපුග  පුත් ගතො වා පිත ං පත් ගථති 
පිතා වා පුත් තං පත් ගථති. ගතසං එවං ගහොති – ‘‘න ගඛො ඉධ අඤ් ගඤො ගකොචි 
පවිසති අඤ ්ඤත්ර පබ් බජිගතන. සියා නු ගඛො පබ් බජිතස් ස කම් ම’’න් ති. අයං, 
භික් ඛගව, පඤ ්චගමො ආදීනගවො  ාජන් ගතපු ප් පගවසගන. 

‘‘පුන චප ං, භික් ඛගව,  ාජා නීචට් ඨානියං උච් ගච ඨාගන ඨගපති. ගයසං 
තං අමනාපං ගතසං එවං ගහොති – ‘‘ ාජා ගඛො පබ් බජිගතන සංසට් ගඨො. සියා නු 
ගඛො පබ් බජිතස ්ස කම් ම’’න් ති. අයං, භික් ඛගව, ඡට් ගඨො ආදීනගවො, 
 ාජන් ගතපු ප් පගවසගන. 

‘‘පුන චප ං, භික් ඛගව,  ාජා උච් චට් ඨානියං නීගච ඨාගන ඨගපති. ගයසං 
තං අමනාපං ගතසං එවං ගහොති – ‘‘ ාජා ගඛො පබ් බජිගතන සංසට් ගඨො. සියා නු 
ගඛො පබ් බජිතස් ස කම් ම’’න් ති. අයං, භික් ඛගව, සත් තගමො ආදීනගවො 
 ාජන් ගතපු ප් පගවසගන. 

‘‘පුන චප ං, භික් ඛගව,  ාජා අකාගල ගසනං උගයයොගජති. ගයසං තං 
අමනාපං ගතසං එවං ගහොති – ‘‘ ාජා ගඛො පබ් බජිගතන සංසට් ගඨො. සියා නු 
ගඛො පබ් බජිතස් ස කම් ම’’න් ති. අයං, භික් ඛගව, අට් ඨගමො ආදීනගවො 
 ාජන් ගතපු ප් පගවසගන. 

‘‘පුන චප ං, භික් ඛගව,  ාජා කාගල ගසනං උගයයොගජත් වා 
අන් ත ාමග්  ගතො නිවත් තාගපති. ගයසං තං අමනාපං ගතසං එවං ගහොති – 
‘‘‘ ාජා ගඛො පබ් බජිගතන සංසට් ගඨො. සියා නු ගඛො පබ් බජිතස් ස කම් ම’’න් ති. 
අයං, භික් ඛගව, නවගමො ආදීනගවො  ාජන් ගතපු ප් පගවසගන. 

‘‘පුන චප ං, භික් ඛගව,  ඤ් ගඤො  ාජන් ගතපු ං හත් ථිසම් මද් දං 
අස් සසම් මද් දං  ථසම් මද් දං  ජ් ජනීයානි [ ජ් ජනීයානි (ක.(] 
රූපසද් ද න් ධ සගඵොට් ඨබ් බානි, යානි න පබ් බජිතස ්ස සාරුප් පානි. අයං, 
භික් ඛගව, දසගමො ආදීනගවො  ාජන් ගතපු ප් පගවසගන. ඉගම ගඛො, භික් ඛගව, 
දස ආදීනවා  ාජන් ගතපු ප් පගවසගන’’ති. අථ ගඛො භ වා ආයස් මන් තං 
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ආනන් දං අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා දුබ් භ තාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, 
භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

498. ‘‘කයො පන භික්ඛු රඤ්කඤො ඛත්තියස්ස මුද්ධාවසිත්තස්ස 

[මුද්ධාභිසිත්තස්ස (සයා.)] අනික්ඛන්තරාජකෙ අනිග් තරතනකෙ පුබ්කබ

අප්පටිසංවිදිකතොඉන්දඛීෙංඅතික්ොකමයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

499. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

ඛත්තිකයො නාම උභගතො සුජාගතො ගහොති, මාතිගතො ච පිතිගතො ච 
සංසුද් ධ හණිගකො, යාව සත් තමා පිතාමහයු ා අක් ඛිත් ගතො අනුපකුට් ගඨො 
ජාතිවාගදන. 

මුද්ධාවසිත්කතො නාම ඛත් තියාභිගසගකන අභිසිත් ගතො ගහොති. 

අනික්ඛන්තරාජකෙති  ාජා සයනිඝ ා අනික් ඛන් ගතො ගහොති. 

අනිග් තරතනකෙති මගහසී සයනිඝ ා අනික් ඛන් තා ගහොති, උගභො වා 
අනික් ඛන් තා ගහොන් ති. 

පුබ්කබඅප්පටිසංවිදිකතොති පුබ් ගබ අනාමන් ගතත් වා. 

ඉන්දඛීකෙො නාම සයනිඝ ස් ස උම් මාග ො වුච් චති. 

සයනිඝරං නාම යත් ථ කත් ථචි  ඤ් ගඤො සයනං පඤ් ඤත් තං ගහොති, 
අන් තමගසො සාණිපාකා පරික් ඛිත් තම් පි. 

ඉන්දඛීෙංඅතික්ොකමයයාති පඨමං පාදං උම් මා ං අතික් කාගමති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. දුතියං පාදං අතික් කාගමති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

500. අප් පටිසංවිදිගත අප් පටිසංවිදිතසඤ් ඤී ඉන් දඛීලං අතික් කාගමති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. අප් පටිසංවිදිගත ගවමතිගකො ඉන් දඛීලං අතික් කාගමති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අප් පටිසංවිදිගත පටිසංවිදිතසඤ් ඤී ඉන් දඛීලං 
අතික් කාගමති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

පටිසංවිදිගත අප් පටිසංවිදිතසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පටිසංවිදිගත 
ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පටිසංවිදිගත පටිසංවිදිතසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 
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501. අනාපත් ති පටිසංවිදිගත, න ඛත් තිගයො ගහොති, න ඛත් තියාභිගසගකන 
අභිසිත් ගතො ගහොති,  ාජා සයනිඝ ා නික් ඛන් ගතො ගහොති, මගහසී සයනිඝ ා 
නික් ඛන් තා ගහොති, උගභො වා නික් ඛන් තා ගහොන් ති, න සයනිඝග , 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

අන් ගතපු සික් ඛාපදං නිට් ඨතං පඨමං. 

2.  තනසික් ඛාපදං 

502. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤතග ො භික් ඛු 
අචි වතියා නදියා නහායති. අඤ් ඤතග ොපි බ්රාහ් මගණො පඤ් චසතානං ථවිකං 
ථගල නික් ඛිපිත් වා අචි වතියා නදියා නහායන් ගතො විස් සරිත් වා අ මාසි. අථ 
ගඛො ගසො භික් ඛු – ‘‘තස් සායං බ්රාහ් මණස ්ස ථවිකා, මා ඉධ නස් සී’’ති 
අග්  ගහසි. අථ ගඛො ගසො බ්රාහ් මගණො සරිත් වා තුරිගතො ආධාවිත් වා තං භික් ඛුං 
එතදගවොච – ‘‘අපි ගම, ගභො, ථවිකං පස් ගසයයාසී’’ති? ‘‘හන් ද, බ්රාහ් මණා’’ති 
අදාසි. අථ ගඛො තස් ස බ්රාහ් මණස ්ස එතදගහොසි – ‘‘ගකන නු ගඛො අහං 
උපාගයන ඉමස් ස භික් ඛුගනො පුණ් ණපත් තං න දගදයය’’න් ති! ‘‘න ගම, ගභො, 
පඤ ්චසතානි, සහස් සං ගම’’ති පලිබුන් ගධත් වා මුඤ් චි. අථ ගඛො ගසො භික් ඛු 
ආ ාමං  න් ත් වා භික් ඛූනං එතමත් ථං ආග ොගචසි. ගය ගත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
භික් ඛු  තනං උග්  ගහස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි  ත් වං, භික් ඛු,  තනං 
උග්  ගහසීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි 
නාම ත් වං, ගමොඝපුරිස,  තනං උග්  ගහස් සසි! ගනතං, ගමොඝපුරිස, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිගසයයාථ – 

‘‘කයො පන භික්ඛු රතනං වා රතනසම්මතං වා උග් ණ්කහයය වා

උග් ණ්හාකපයයවා, පාචිත්තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

503. ගතන ගඛො පන සමගයන සාවත් ථියා උස් සගවො ගහොති. මනුස් සා 
අලඞ් කතප් පටියත් තා උයයානං  ච් ඡන් ති. විසාඛාපි මි ා මාතා 
අලඞ් කතප් පටියත් තා ‘‘උයයානං  මිස් සාමී’’ති  ාමගතො නික් ඛමිත් වා – 
‘‘කයාහං කරිස් සාමි උයයානං  න් ත් වා, යංනූනාහං භ වන් තං 
පයිරුපාගසයය’’න් ති ආභ ණං ඔමුඤ් චිත් වා උත් ත ාසඞ් ග න භණ් ඩිකං 
බන් ධිත් වා දාසියා අදාසි – ‘‘හන් ද, ගජ, ඉමං භණ් ඩිකං  ණ් හාහී’’ති. අථ ගඛො 
විසාඛා මි ා මාතා ගයන භ වා ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා භ වන් තං 
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අභිවාගදත් වා එකමන් තං නිසීදි. එකමන් තං නිසින් නං ගඛො විසාඛං මි ා මාත ං 
භ වා ධම් මියා කථාය සන් දස ්ගසසි සමාදගපසි සමුත් ගතගජසි සම් පහංගසසි. 
අථ ගඛො විසාඛා මි ා මාතා භ වතා ධම් මියා කථාය සන් දස් සිතා සමාදපිතා 
සමුත් ගතජිතා සම් පහංසිතා උට් ඨායාසනා භ වන් තං අභිවාගදත් වා පදක් ඛිණං 
කත් වා පක් කාමි. අථ ගඛො සා දාසී තං භණ් ඩිකං විස් සරිත් වා අ මාසි. භික් ඛූ 
පස් සිත් වා භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං. ‘‘ගතන හි, භික් ඛගව, 
උග්  ගහත් වා නික් ඛිපථා’’ති. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස් මිං 
පක ගණ ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, 
 තනං වා  තනසම් මතං වා අජ් ඣා ාගම උග්  ගහත් වා වා උග්  හාගපත් වා වා 
නික් ඛිපිතුං – ‘‘යස් ස භවිස් සති ගසො හරිස් සතී’’ති. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං 
සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘කයො පන භික්ඛු රතනං වා රතනසම්මතං වා, අඤ්ඤත්ර අජ්ඣාරාමා, 

උග් ණ්කහයයවාඋග් ණ්හාකපයයවා, පාචිත්තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

504. ගතන ගඛො පන සමගයන කාසීසු ජනපගද අනාථපිණ් ඩිකස ්ස 
 හපතිස් ස කම් මන් ත ාගමො ගහොති. ගතන ච  හපතිනා අන් ගතවාසී 
ආණත් ගතො ගහොති – ‘‘සගච භදන් තා ආ ච් ඡන් ති භත් තං කග යයාසී’’ති. ගතන 
ගඛො පන සමගයන සම් බහුලා භික් ඛූ කාසීසු ජනපගද චාරිකං ච මානා ගයන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස  හපතිස් ස කම් මන් ත ාගමො ගතනුපසඞ් කමිංසු. අද් දසා ගඛො 
ගසො පුරිගසො ගත භික් ඛූ දූ ගතොව ආ ච් ඡන් ගත. දිස් වාන ගයන ගත භික් ඛූ 
ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා ගත භික් ඛූ අභිවාගදත් වා එතදගවොච – 
‘‘අධිවාගසන් තු, භන් ගත, අයයා ස ්වාතනාය  හපතිගනො භත් ත’’න් ති. 
අධිවාගසසුං ගඛො ගත භික් ඛූ තුණ් හීභාගවන. අථ ගඛො ගසො පුරිගසො තස් සා 
 ත් තියා අච් චගයන පණීතං ඛාදනීයං ගභොජනීයං පටියාදාගපත් වා කාලං 
ආග ොචාගපත් වා අඞ් ගුලිමුද් දිකං ඔමුඤ් චිත් වා ගත භික් ඛූ භත් ගතන පරිවිසිත් වා 
– ‘‘අයයා භුඤ ්ජිත් වා  ච් ඡන් තු, අහම් පි කම් මන් තං  මිස් සාමී’’ති 
අඞ් ගුලිමුද් දිකං විස් සරිත් වා අ මාසි. භික් ඛූ පස් සිත් වා – ‘‘සගච මයං  මිස් සාම 
නස ්සිස ්සතායං අඞ් ගුලිමුද් දිකා’’ති තත් ගථව අච් ඡිංසු. අථ ගඛො ගසො පුරිගසො 
කම් මන් තා ආ ච් ඡන් ගතො ගත භික් ඛූ පස් සිත් වා එතදගවොච – ‘‘කිස ්ස, භන් ගත, 
අයයා ඉගධව අච් ඡන් තී’’ති? අථ ගඛො ගත භික් ඛූ තස් ස පුරිසස් ස එතමත් ථං 
ආග ොගචත් වා සාවත් ථිං  න් ත් වා භික් ඛූනං එතමත් ථං ආග ොගචසුං. භික් ඛූ 
භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස් මිං 
පක ගණ ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, 
 තනං වා  තනසම් මතං වා අජ් ඣා ාගම වා අජ් ඣාවසගථ වා උග්  ගහත් වා වා 
උග්  හාගපත් වා වා නික් ඛිපිතුං – යස් ස භවිස් සති ගසො හරිස් සතී’’ති. එවඤ් ච 
පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 

පටුන 189 

505. ‘‘කයොපනභික්ඛුරතනංවාරතනසම්මතංවා, අඤ්ඤත්රඅජ්ඣාරාමා

වා අජ්ඣාවසථා වා, උග් ණ්කහයය වා උග් ණ්හාකපයය වා, පාචිත්තියං.

රතනංවා පනභික්ඛුනා රතනසම්මතං වා අජ්ඣාරාකමවා අජ්ඣාවසකථවා 

උග් කහත්වා වා උග් හාකපත්වා වා නික්ඛිපිතබ්බං – ‘යස්ස භවිස්සති කසො 

හරිස්සතී’ති.අයංතත්ථසාමීචී’’ති. 

506. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

රතනං නාම මුත් තා මණි ගවළුරිගයො සඞ් ගඛො සිලා පවාලං  ජතං ජාතරූපං 
ගලොහිතඞ් ගකො [ගලොහිතගකො )?)] මසා  ල් ලං. 

රතනසම්මතං නාම යං මනුස් සානං උපගභො පරිගභො ං, එතං 
 තනසම් මතං නාම. 

අඤ්ඤත්ර අජ්ඣාරාමා වා අජ්ඣාවසථා වාති ඨගපත් වා අජ් ඣා ාමං 
අජ් ඣාවසථං. 

අජ්ඣාරාකමො නාම පරික් ඛිත් තස් ස ආ ාමස් ස අන් ගතො ආ ාගමො, 
අපරික් ඛිත් තස් ස උපචාග ො. 

අජ්ඣාවසකථො නාම පරික් ඛිත් තස ්ස ආවසථස ්ස අන් ගතො ආවසගථො, 
අපරික් ඛිත් තස් ස උපචාග ො. 

උග් ණ්කහයයාති සයං  ණ් හාති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

උග් ණ්හාකපයයාති අඤ් ඤං  ාහාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

රතනංවාපනභික්ඛුනාරතනසම්මතංවාඅජ්ඣාරාකම වාඅජ්ඣාවසකථ

වා උග් කහත්වා වා උග් හාකපත්වා වා නික්ඛිපිතබ්බන් ති රූගපන වා 
නිමිත් ගතන වා සඤ් ඤාණං කත් වා නික් ඛිපිත් වා ආචික් ඛිතබ් බං – ‘‘යස් ස 
භණ් ඩං නට් ඨං ගසො ආ ච් ඡතූ’’ති. සගච තත් ථ ආ ච් ඡති ගසො වත් තබ් ගබො – 
‘‘ආවුගසො, කීදිසං ගත භණ් ඩ’’න් ති? සගච රූගපන වා නිමිත් ගතන වා 
සම් පාගදති දාතබ් බං, ගනො ගච සම් පාගදති ‘‘විචිනාහි ආවුගසො’’ති වත් තබ් ගබො. 
තම් හා ආවාසා පක් කමන් ගතන ගය තත් ථ ගහොන් ති භික් ඛූ පතිරූපා, ගතසං 
හත් ගථ නික් ඛිපිත් වා පක් කමිතබ් බං. ගනො ගච ගහොන් ති භික් ඛූ පතිරූපා, ගය 
තත් ථ ගහොන් ති  හපතිකා පතිරූපා, ගතසං හත් ගථ නික් ඛිපිත් වා පක් කමිතබ් බං. 

අයංතත්ථසාමීචීති අයං තත් ථ අනුධම් මතා. 
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507. අනාපත් ති  තනං වා  තනසම් මතං වා අජ් ඣා ාගම වා අජ් ඣාවසගථ 

වා උග්  ගහත් වා වා උග්  හාගපත් වා වා නික් ඛිපති – ‘‘යස ්ස භවිස්සති කසො

හරිස්සතී’’ති, රතනසම්මතං විස්සාසං  ණ්හාති, තාවකාලිකං  ණ් හාති, 
පංසුකූලසඤ් ඤිස ්ස, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

 තනසික් ඛාපදං නිට් ඨතං දුතියං. 

3. විකාල ාමප් පවිසනසික් ඛාපදං 

508. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
විකාගල  ාමං පවිසිත් වා සභායං නිසීදිත් වා අගනකවිහිතං ති ච් ඡානකථං 
කගථන් ති, ගසයයථිදං – [ඉමා ති ච් ඡානකථාගයො දී. 1.17; ම. නි. 2.223; සං. 
නි.; අ. නි. 10.69]  ාජකථං ගචො කථං මහාමත් තකථං ගසනාකථං භයකථං 
යුද් ධකථං අන් නකථං පානකථං වත් ථකථං සයනකථං මාලාකථං  න් ධකථං 
ඤාතිකථං යානකථං  ාමකථං නි මකථං න  කථං ජනපදකථං ඉත් ථිකථං 
[ඉත් ථිකථං පුරිසකථං )ක.( මජ් ඣිමපණ් ණාසට් ඨකථා 156 පිට් ගඨ 
ඔගලොගකතබ් බා] සූ කථං විසිඛාකථං කුම් භට් ඨානකථං පුබ් බගපතකථං 
නානත් තකථං ගලොකක් ඛායිකං සමුද් දක් ඛායිකං ඉතිභවාභවකථං ඉති වා. 
මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම සමණා 
සකයපුත් තියා විකාගල  ාමං පවිසිත් වා සභායං නිසීදිත් වා අගනකවිහිතං 
ති ච් ඡානකථං කගථස් සන් ති, ගසයයථිදං –  ාජකථං ගචො කථං…ගප.… 
ඉතිභවාභවකථං ඉති වා, ගසයයථාපි ගිහී කාමගභොගිගනො’’ති! 

අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ ගතසං මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං 
විපාගචන් තානං. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ විකාගල  ාමං පවිසිත් වා 
සභායං නිසීදිත් වා අගනකවිහිතං ති ච් ඡානකථං කගථස ්සන් ති, ගසයයථිදං – 
 ාජකථං ගචො කථං…ගප.… ඉතිභවාභවකථං ඉති වා’’ති…ගප.… සච් චං කි  
තුම් ගහ, භික් ඛගව, විකාගල  ාමං පවිසිත් වා සභායං නිසීදිත් වා අගනකවිහිතං 
ති ච් ඡානකථං කගථථ, ගසයයථිදං –  ාජකථං ගචො කථං…ගප.… 
ඉතිභවාභවකථං ඉති වාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… 
කථඤ ්හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, විකාගල  ාමං පවිසිත් වා සභායං නිසීදිත් වා 
අගනකවිහිතං ති ච් ඡානකථං කගථස් සථ, ගසයයථිදං –  ාජකථං 
ගචො කථං…ගප.… ඉතිභවාභවකථං ඉති වා! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිගසයයාථ – 

‘‘කයො පනභික්ඛුවිොකෙ ාමංපවිකසයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 
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එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

509. ගතන ගඛො පන සමගයන සම් බහුලා භික් ඛූ ගකොසගලසු ජනපගද 
සාවත් ථිං  ච් ඡන් තා සායං අඤ් ඤත ං  ාමං උප ච් ඡිංසු. මනුස් සා ගත භික් ඛූ 
පස් සිත් වා එතදගවොචං – ‘‘පවිසථ, භන් ගත’’ති. අථ ගඛො ගත භික් ඛූ – ‘‘භ වතා 
පටික් ඛිත් තං විකාගල  ාමං පවිසිතු’’න් ති කුක් කුච් චායන් තා න පවිසිංසු. ගචො ා 
ගත භික් ඛූ අච් ඡින් දිංසු. අථ ගඛො ගත භික් ඛූ සාවත් ථිං  න් ත් වා භික් ඛූනං 
එතමත් ථං ආග ොගචසුං. භික් ඛූ භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං. අථ ගඛො 
භ වා එතස ්මිං නිදාගන එතස් මිං පක ගණ ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ 
ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, ආපුච් ඡා විකාගල  ාමං පවිසිතුං. 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘කයො පනභික්ඛුඅනාපුච්ඡාවිොකෙ ාමංපවිකසයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

510. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤතග ො භික් ඛු ගකොසගලසු ජනපගද 
සාවත් ථිං  ච් ඡන් ගතො සායං අඤ් ඤත ං  ාමං උප ච් ඡි. මනුස් සා තං භික් ඛුං 
පස් සිත් වා එතදගවොචං – ‘‘පවිසථ, භන් ගත’’ති. අථ ගඛො ගසො භික් ඛු – ‘‘භ වතා 
පටික් ඛිත් තං අනාපුච් ඡා විකාගල  ාමං පවිසිතු’’න් ති කුක් කුච් චායන් ගතො න 
පාවිසි. ගචො ා තං භික් ඛුං අච් ඡින් දිංසු. අථ ගඛො ගසො භික් ඛු සාවත් ථිං  න් ත් වා 
භික් ඛූනං එතමත් ථං ආග ොගචසි. භික් ඛූ භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං. අථ 
ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස ්මිං පක ගණ ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ 
ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, සන් තං භික් ඛුං ආපුච් ඡා විකාගල  ාමං 
පවිසිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘කයො පන භික්ඛු සන්තං භික්ඛුං අනාපුච්ඡා විොකෙ  ාමං පවිකසයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

511. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤතග ො භික් ඛු අහිනා දට් ගඨො ගහොති. 
අඤ ්ඤතග ො භික් ඛු ‘‘අග් ගිං ආහරිස් සාමී’’ති  ාමං  ච් ඡති. අථ ගඛො ගසො භික් ඛු 
– ‘‘භ වතා පටික් ඛිත් තං සන් තං භික් ඛුං අනාපුච් ඡා විකාගල  ාමං පවිසිතු’’න් ති 
කුක් කුච් චායන් ගතො න පාවිසි…ගප.… භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං. අථ 
ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස් මිං පක ගණ ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ 
ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, තථාරූගප අච් චායිගක ක ණීගය සන් තං 
භික් ඛුං අනාපුච් ඡා විකාගල  ාමං පවිසිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං 
සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 
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512. ‘‘කයොපනභික්ඛුසන්තංභික්ඛුං අනාපුච්ඡාවිොකෙ ාමංපවිකසයය, 

අඤ්ඤත්රතථාරූපාඅච්චායිොෙරණීයා, පාචිත්තිය’’න් ති. 

513. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

සන්කතො නාම භික් ඛු සක් කා ගහොති ආපුච් ඡා පවිසිතුං. 

අසන්කතො නාම භික් ඛු න සක් කා ගහොති ආපුච් ඡා පවිසිතුං. 

විොකෙො නාම මජ් ඣන් හිගක වීතිවත් ගත යාව අරුණුග්  මනා. 

 ාමං පවිකසයයාති පරික් ඛිත් තස් ස  ාමස ්ස පරික් ගඛපං අතික් කමන් තස් ස 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අපරික් ඛිත් තස් ස  ාමස ්ස උපචා ං ඔක් කමන් තස් ස 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

අඤ්ඤත්රතථාරූපා අච්චායිොෙරණීයාති ඨගපත් වා තථාරූපං අච් චායිකං 
ක ණීයං. 

514. විකාගල විකාලසඤ් ඤී සන් තං භික් ඛුං අනාපුච් ඡා  ාමං පවිසති, 
අඤ ්ඤත්ර තථාරූපා අච් චායිකා ක ණීයා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. විකාගල 
ගවමතිගකො සන් තං භික් ඛුං අනාපුච් ඡා  ාමං පවිසති, අඤ ්ඤත්ර තථාරූපා 
අච් චායිකා ක ණීයා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. විකාගල කාලසඤ් ඤී සන් තං 
භික් ඛුං අනාපුච් ඡා  ාමං පවිසති, අඤ ්ඤත්ර තථාරූපා අච් චායිකා ක ණීයා, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

කාගල විකාලසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. කාගල ගවමතිගකො, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. කාගල කාලසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

515. අනාපත් ති තථාරූගප අච් චායිගක ක ණීගය, සන් තං භික් ඛුං ආපුච් ඡා 
පවිසති, අසන් තං භික් ඛුං අනාපුච් ඡා පවිසති, අන් ත ා ාමං  ච් ඡති, 
භික් ඛුනුපස ්සයං  ච් ඡති, තිත් ථියගසයයං  ච් ඡති, පටික් කමනං  ච් ඡති,  ාගමන 
මග් ග ො ගහොති, ආපදාසු, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

විකාල ාමප් පවිසනසික් ඛාපදං නිට් ඨතං තතියං. 

4. සූචිඝ සික් ඛාපදං 

516. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සක් ගකසු විහ ති කපිලවත් ථුස ්මිං 
නිගරොධා ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ ්ඤතග න දන් තකාග න භික් ඛූ 
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පවාරිතා ගහොන් ති – ‘‘ගයසං අයයානං සූචිඝග න අත් ගථො අහං සූචිඝග නා’’ති. 
ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛූ බහූ සූචිඝග  විඤ ්ඤාගපන් ති. ගයසං ඛුද් දකා 
සූචිඝ ා ගත මහන් ගත සූචිඝග  විඤ් ඤාගපන් ති. ගයසං මහන් තා සූචිඝ ා ගත 
ඛුද් දගක සූචිඝග  විඤ් ඤාගපන් ති. අථ ගඛො ගසො දන් තකාග ො භික් ඛූනං බහූ 
සූචිඝග  කග ොන් ගතො න සක් ගකොති අඤ් ඤං වික් කායිකං භණ් ඩං කාතුං, 
අත් තනාපි න යාගපති, පුත් තදාග ොපිස් ස කිලමති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම සමණා සකයපුත් තියා න මත් තං 
ජානිත් වා බහූ සූචිඝග  විඤ ්ඤාගපස් සන් ති! අයං ඉගමසං බහූ සූචිඝග  
කග ොන් ගතො න සක් ගකොති අඤ් ඤං වික් කායිකං භණ් ඩං කාතුං, අත් තනාපි න 
යාගපති, පුත් තදාග ොපිස් ස කිලමතී’’ති. අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ ගතසං 
මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. ගය ගත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
භික් ඛූ න මත් තං ජානිත් වා බහූ සූචිඝග  විඤ් ඤාගපස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං 
කි , භික් ඛගව, භික් ඛූ න මත් තං ජානිත් වා බහූ සූචිඝග  විඤ් ඤාගපන් තීති? 
‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම ගත, 
භික් ඛගව, ගමොඝපුරිසා න මත් තං ජානිත් වා බහූ සූචිඝග  විඤ් ඤාගපස් සන් ති! 
ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

517. ‘‘කයොපනභික්ඛුඅට්ඨිමයංවාදන්තමයං වාවිසාණමයංවාසූචිඝරං

ොරාකපයයකභදනෙං, පාචිත්තිය’’න් ති. 

518. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

අට්ඨි නාම යං කිඤ් චි අට් ඨ. 

දන්කතො නාම හත් ථිදන් ගතො වුච් චති. 

විසාණං නාම යං කිඤ් චි විසාණං. 

ොරාකපයයාති කග ොති වා කා ාගපති වා, පගයොග  දුක් කටං. පටිලාගභන 
භින් දිත් වා පාචිත් තියං ගදගසතබ් බං. 

519. අත් තනා විප් පකතං අත් තනා පරිගයොසාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
අත් තනා විප් පකතං පග හි පරිගයොසාගපති [පරිගයොසාවාගපති )ක.(], ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. පග හි විප් පකතං අත් තනා පරිගයොසාගපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. පග හි විප් පකතං පග හි පරිගයොසාගපති [පරිගයොසාවාගපති 
)ක.(], ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 
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අඤ ්ඤස ්සත් ථාය කග ොති වා කා ාගපති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අඤ ්ගඤන කතං පටිලභිත් වා පරිභුඤ් ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

520. අනාපත් ති  ණ් ඨකාය [ ණ් ඩිකාය (සයා.(], අ ණිගක, විගධ [වීගඨ 
)සී.(, වීගථ (සයා.(], අඤ් ජනියා, අඤ ්ජනිසලාකාය, වාසිජගට, උදකපුඤ් ඡනියා, 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

සූචිඝ සික් ඛාපදං නිට් ඨතං චතුත් ථං. 

5. මඤ් චපීඨසික් ඛාපදං 

521. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස් මා උපනන් ගදො 
සකයපුත් ගතො උච් ගච මඤ් ගච සයති. අථ ගඛො භ වා සම් බහුගලහි භික් ඛූහි 
සද් ධිං ගසනාසනචාරිකං ආහිණ් ඩන් ගතො ගයනායස් මගතො උපනන් දස් ස 
සකයපුත් තස් ස විහාග ො ගතනුපසඞ් කමි. අද් දසා ගඛො ආයස් මා උපනන් ගදො 
සකයපුත් ගතො භ වන් තං දූ ගතොව ආ ච් ඡන් තං. දිස ්වාන භ වන් තං එතදගවොච 
– ‘‘ආ ච් ඡතු ගම, භන් ගත, භ වා සයනං පස් සතූ’’ති. අථ ගඛො භ වා තගතොව 
පටිනිවත් තිත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘ආසයගතො, භික් ඛගව, ගමොඝපුරිගසො 
ගවදිතබ් ගබො’’ති. අථ ගඛො භ වා ආයස් මන් තං උපනන් දං සකයපුත් තං 
අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා දුබ් භ තාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

522. ‘‘නවං පන භික්ඛුනා මඤ්චං වා පීඨං වා ොරයමාකනන

අට්ඨඞ්ගුෙපාදෙංොකරතබ්බංසු තඞ්ගුකෙන, අඤ්ඤත්රකහට්ඨිමායඅටනියා; 

තංඅතික්ොමයකතොකඡදනෙංපාචිත්තිය’’න් ති. 

523. නවං නාම ක ණං උපාදාය වුච් චති. 

මඤ්කචො නාම චත් තාග ො මඤ ්චා – මසා ගකො, බුන් දිකාබද් ගධො, 
කුළී පාදගකො, ආහච් චපාදගකො. 

පීඨං නාම චත් තාරි පීඨානි – මසා කං, බුන් දිකාබද් ධං, කුළී පාදකං, 
ආහච් චපාදකං. 

ොරයමාකනනාති කග ොන් ගතො වා කා ාගපන් ගතො වා. 

අට්ඨඞ්ගුෙපාදෙං ොකරතබ්බං සු තඞ්ගුකෙන, අඤ්ඤත්ර කහට්ඨිමාය 

අටනියාති ඨගපත් වා ගහට් ඨමං අටනිං; තං අතික් කාගමත් වා කග ොති වා 
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කා ාගපති වා, පගයොග  දුක් කටං, පටිලාගභන ඡින් දිත් වා පාචිත් තියං 
ගදගසතබ් බං. 

524. අත් තනා විප් පකතං අත් තනා පරිගයොසාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
අත් තනා විප් පකතං පග හි පරිගයොසාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. පග හි 
විප් පකතං අත් තනා පරිගයොසාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. පග හි විප් පකතං 
පග හි පරිගයොසාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

අඤ ්ඤස ්සත් ථාය කග ොති වා කා ාගපති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අඤ ්ගඤන කතං පටිලභිත් වා පරිභුඤ් ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

525. අනාපත් ති පමාණිකං කග ොති, ඌනකං කග ොති, අඤ් ගඤන කතං 
පමාණාතික් කන් තං පටිලභිත් වා ඡින් දිත් වා පරිභුඤ් ජති, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

මඤ ්චපීඨසික් ඛාපදං නිට් ඨතං පඤ් චමං. 

6. තූගලොනද් ධසික් ඛාපදං 

526. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
මඤ ්චම් පි පීඨම් පි තූගලොනද් ධං කා ාගපන් ති. මනුස ්සා විහා චාරිකං 
ආහිණ් ඩන් තා පස් සිත් වා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම 
සමණා සකයපුත් තියා මඤ් චම් පි පීඨම් පි තූගලොනද් ධං කා ාගපස් සන් ති, 
ගසයයථාපි ගිහී කාමගභොගිගනො’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ ගතසං මනුස් සානං 
උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. ගය ගත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ මඤ් චම් පි පීඨම් පි තූගලොනද් ධං කා ාගපස් සන් තී’’ති…ගප.… 
සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, මඤ ්චම් පි පීඨම් පි තූගලොනද් ධං කා ාගපථාති? 
‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම තුම් ගහ, 
ගමොඝපුරිසා, මඤ ්චම් පි පීඨම් පි තූගලොනද් ධං කා ාගපස් සථ! ගනතං, 
ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං 
සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

527. ‘‘කයො පන භික්ඛු මඤ්චං වා පීඨං වා තූකෙොනද්ධං ොරාකපයය, 

උද්දාෙනෙංපාචිත්තිය’’න් ති. 

528. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 
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මඤ්කචො නාම චත් තාග ො මඤ් චා – මසා ගකො, බුන් දිකාබද් ගධො, 
කුළී පාදගකො, ආහච් චපාදගකො. 

පීඨං නාම චත් තාරි පීඨානි – මසා කං, බුන් දිකාබද් ධං, කුළී පාදකං, 
ආහච් චපාදකං. 

තූෙං නාම තීණි තූලානි – රුක් ඛතූලං, ලතාතූලං, ගපොටකිතූලං. 

ොරාකපයයාති කග ොති වා කා ාගපති වා, පගයොග  දුක් කටං. පටිලාගභන 
උද් දාගලත් වා පාචිත් තියං ගදගසතබ් බං. 

529. අත් තනා විප් පකතං අත් තනා පරිගයොසාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
අත් තනා විප් පකතං පග හි පරිගයොසාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. පග හි 
විප් පකතං අත් තනා පරිගයොසාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. පග හි විප් පකතං 
පග හි පරිගයොසාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

අඤ ්ඤස ්සත් ථාය කග ොති වා කා ාගපති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අඤ ්ගඤන කතං පටිලභිත් වා පරිභුඤ් ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

530. අනාපත් ති ආගයොග , කායබන් ධගන, අංසබද් ධගක, පත් තථවිකාය, 
පරිස ්සාවගන, බිබ් ගබොහනං කග ොති, අඤ ්ගඤන කතං පටිලභිත් වා 
උද් දාගලත් වා පරිභුඤ් ජති, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

තූගලොනද් ධසික් ඛාපදං නිට් ඨතං ඡට් ඨං. 

7. නිසීදනසික් ඛාපදං 

531. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භ වතා භික් ඛූනං 
නිසීදනං අනුඤ් ඤාතං ගහොති. ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ – ‘‘භ වතා නිසීදනං 
අනුඤ් ඤාත’’න් ති අප් පමාණිකානි නිසීදනානි ධාග න් ති. මඤ් චස් සපි පීඨස ්සපි 
පු ගතොපි පච් ඡගතොපි ඔලම් ගබන් ති. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
අප් පමාණිකානි නිසීදනානි ධාග ස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි  තුම් ගහ, 
භික් ඛගව, අප් පමාණිකානි නිසීදනානි ධාග ථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, අප් පමාණිකානි 
නිසීදනානි ධාග ස් සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 

පටුන 197 

‘‘නිසීදනං පන භික්ඛුනා ොරයමාකනන පමාණිෙං ොකරතබ්බං. තත්රිදං

පමාණං – දීඝකසො ද්කව විදත්ථිකයො, සු තවිදත්ථියා; තිරියං දියඩ්ෙං. තං

අතික්ොමයකතොකඡදනෙංපාචිත්තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

532. ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස් මා උදායී මහාකාගයො ගහොති. ගසො 
භ වගතො පු ගතො නිසීදනං පඤ් ඤගපත් වා සමන් තගතො සමඤ් ඡමාගනො නිසීදති. 
අථ ගඛො භ වා ආයස් මන් තං උදායිං එතදගවොච – ‘‘කිස ්ස ත් වං, උදායි, නිසීදනං 
සමන් තගතො සමඤ් ඡසි; ගසයයථාපි පු ාණාසිගකොට් ගඨො’’ති? ‘‘තථා හි පන, 
භන් ගත, භ වතා භික් ඛූනං අතිඛුද් දකං නිසීදනං අනුඤ් ඤාත’’න් ති. අථ ගඛො 
භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස් මිං පක ගණ ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ 
ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, නිසීදනස් ස දසං විදත් ථිං. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

533. ‘‘නිසීදනං පන භික්ඛුනා ොරයමාකනන පමාණිෙං ොකරතබ්බං.

තත්රිදංපමාණං–දීඝකසොද්කවවිදත්ථිකයො, සු තවිදත්ථියා; තිරියංදියඩ්ෙං.දසා

විදත්ථි.තංඅතික්ොමයකතොකඡදනෙං පාචිත්තිය’’න් ති. 

534. නිසීදනං නාම සදසං වුච් චති. 

ොරයමාකනනාති කග ොන් ගතො වා කා ාගපන් ගතො වා පමාණිකං 
කාග තබ් බං. තත්රිදං පමාණං – දීඝගසො ද් ගව විදත් ථිගයො, සු තවිදත් ථියා; තිරියං 
දියඩ් ඪං. දසා විදත් ථි. තං අතික් කාගමත් වා කග ොති වා කා ාගපති වා, පගයොග  
දුක් කටං. පටිලාගභන ඡින් දිත් වා පාචිත් තියං ගදගසතබ් බං. 

535. අත් තනා විප් පකතං අත් තනා පරිගයොසාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
අත් තනා විප් පකතං පග හි පරිගයොසාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. පග හි 
විප් පකතං අත් තනා පරිගයොසාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. පග හි විප් පකතං 
පග හි පරිගයොසාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

අඤ ්ඤස ්සත් ථාය කග ොති වා කා ාගපති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අඤ ්ගඤන කතං පටිලභිත් වා පරිභුඤ් ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

536. අනාපත් ති පමාණිකං කග ොති, ඌනකං කග ොති, අඤ් ගඤන කතං 
පමාණාතික් කන් තං පටිලභිත් වා ඡින් දිත් වා පරිභුඤ් ජති, විතානං වා භූමත් ථ ණං 
වා සාණිපාකා ං වා භිසිං වා බිබ් ගබොහනං වා කග ොති, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

නිසීදනසික් ඛාපදං නිට් ඨතං සත් තමං. 
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8. කණ් ඩුප් පටිච් ඡාදිසික් ඛාපදං 

537. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භ වතා භික් ඛූනං 
කණ් ඩුප් පටිච් ඡාදි අනුඤ් ඤාතා ගහොති. ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ – ‘‘භ වතා 
කණ් ඩුප් පටිච් ඡාදි අනුඤ් ඤාතා’’ති අප් පමාණිකාගයො කණ් ඩුප් පටිච් ඡාදිගයො 
ධාග න් ති; පු ගතොපි පච් ඡගතොපි ආකඩ් ඪන් තා ආහිණ් ඩන් ති. ගය ගත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ අප් පමාණිකාගයො කණ් ඩුප් පටිච් ඡාදිගයො 
ධාග ස ්සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, අප් පමාණිකාගයො 
කණ් ඩුප් පටිච් ඡාදිගයො ධාග ථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, අප් පමාණිකාගයො 
කණ් ඩුප් පටිච් ඡාදිගයො ධාග ස් සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

538. ‘‘ෙණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිං පන භික්ඛුනා ොරයමාකනන පමාණිො

ොකරතබ්බා.තත්රිදංපමාණං–දීඝකසොචතස්කසොවිදත්ථිකයො, සු තවිදත්ථියා; 

තිරියංද්කවවිදත්ථිකයො.තංඅතික්ොමයකතොකඡදනෙං පාචිත්තිය’’න් ති. 

539. ෙණ්ඩුප්පටිච්ඡාදි නාම යස් ස අගධොනාභි උබ් භජාණුමණ් ඩලං කණ් ඩු 
වා පීළකා වා අස් සාගවො වා ථුල් ලකච් ඡු වා ආබාගධො, තස් ස පටිච් ඡාදනත් ථාය. 

ොරයමාකනනාති කග ොන් ගතො වා කා ාගපන් ගතො වා. පමාණිකා 
කාග තබ් බා. තත්රිදං පමාණං – දීඝගසො චතස් ගසො විදත් ථිගයො, සු තවිදත් ථියා; 
තිරියං ද් ගව විදත් ථිගයො. තං අතික් කාගමත් වා කග ොති වා කා ාගපති වා, 
පගයොග  දුක් කටං. පටිලාගභන ඡින් දිත් වා පාචිත් තියං ගදගසතබ් බං. 

540. අත් තනා විප් පකතං අත් තනා පරිගයොසාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
අත් තනා විප් පකතං පග හි පරිගයොසාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. පග හි 
විප් පකතං අත් තනා පරිගයොසාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. පග හි විප් පකතං 
පග හි පරිගයොසාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

අඤ ්ඤස ්සත් ථාය කග ොති වා කා ාගපති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අඤ ්ගඤන කතං පටිලභිත් වා පරිභුඤ් ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

541. අනාපත් ති පමාණිකං කග ොති, ඌනකං කග ොති, අඤ් ගඤන කතං 
පමාණාතික් කන් තං පටිලභිත් වා ඡින් දිත් වා පරිභුඤ් ජති, විතානං වා භූමත් ථ ණං 
වා සාණිපාකා ං වා භිසිං වා බිබ් ගබොහනං වා කග ොති, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 
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කණ් ඩුප් පටිච් ඡාදිසික් ඛාපදං නිට් ඨතං අට් ඨමං. 

9. වස් සිකසාටිකාසික් ඛාපදං 

542. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භ වතා භික් ඛූනං 
වස් සිකසාටිකා අනුඤ් ඤාතා ගහොති. ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ – ‘‘භ වතා 
වස් සිකසාටිකා අනුඤ් ඤාතා’’ති අප් පමාණිකාගයො වස් සිකසාටිකාගයො 
ධාග න් ති. පු ගතොපි පච් ඡගතොපි ආකඩ් ඪන් තා ආහිණ් ඩන් ති. ගය ගත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ අප් පමාණිකාගයො වස් සිකසාටිකාගයො 
ධාග ස ්සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, අප් පමාණිකාගයො 
වස් සිකසාටිකාගයො ධාග ථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, අප් පමාණිකාගයො 
වස් සිකසාටිකාගයො ධාග ස ්සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

543. ‘‘වස්සිෙසාටිෙං පන භික්ඛුනා ොරයමාකනන පමාණිො

ොකරතබ්බා.තත්රිදං පමාණං – දීඝකසොඡවිදත්ථිකයො, සු තවිදත්ථියා; තිරියං 

අඩ්ෙකතයයා.තංඅතික්ොමයකතොකඡදනෙංපාචිත්තිය’’න් ති. 

544. වස්සිෙසාටිො නාම වස් සානස ්ස චතුමාසත් ථාය. 

ොරයමාකනනාති කග ොන් ගතො වා කා ාගපන් ගතො වා. පමාණිකා 
කාග තබ් බා. තත්රිදං පමාණං – දීඝගසො ඡ විදත් ථිගයො, සු තවිදත් ථියා; තිරියං 
අඩ් ඪගතයයා. තං අතික් කාගමත් වා කග ොති වා කා ාගපති වා, පගයොග  
දුක් කටං. පටිලාගභන ඡින් දිත් වා පාචිත් තියං ගදගසතබ් බං. 

545. අත් තනා විප් පකතං අත් තනා පරිගයොසාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
අත් තනා විප් පකතං පග හි පරිගයොසාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. පග හි 
විප් පකතං අත් තනා පරිගයොසාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. පග හි විප් පකතං 
පග හි පරිගයොසාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

අඤ ්ඤස ්සත් ථාය කග ොති වා කා ාගපති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අඤ ්ගඤන කතං පටිලභිත් වා පරිභුඤ් ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

546. අනාපත් ති පමාණිකං කග ොති, ඌනකං කග ොති, අඤ් ගඤන කතං 
පමාණාතික් කන් තං පටිලභිත් වා ඡින් දිත් වා පරිභුඤ් ජති, විතානං වා භූමත් ථ ණං 
වා සාණිපාකා ං වා භිසිං වා බිබ් ගබොහනං වා කග ොති, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 

පටුන 200 

වස් සිකසාටිකාසික් ඛාපදං නිට් ඨතං නවමං. 

10. නන් දසික් ඛාපදං 

547. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස් මා නන් ගදො 
භ වගතො මාතුච් ඡාපුත් ගතො අභිරූගපො ගහොති දස් සනීගයො පාසාදිගකො 
චතු ඞ් ගුගලොමගකො භ වතා [භ වගතො )ක.(]. ගසො සු තචීව ප් පමාණං චීව ං 
ධාග ති. අද් දසංසු ගඛො ගථ ා භික් ඛූ ආයස් මන් තං නන් දං දූ ගතොව 
ආ ච් ඡන් තං. දිස ්වාන – ‘‘භ වා ආ ච් ඡතී’’ති ආසනා වුට් ඨහන් ති. ගත 
උප ගත ජානිත් වා [උප තං සඤ ්ජානිත් වා )සයා.(, උප ගත සඤ් ජානිත් වා 
)සී.(] උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ආයස් මා නන් ගදො 
සු තචීව ප් පමාණං චීව ං ධාග ස ්සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි  ත් වං, නන් ද, 
සු තචීව ප් පමාණං චීව ං ධාග සීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම ත් වං, නන් ද, සු තචීව ප් පමාණං චීව ං 
ධාග ස ්සසි! ගනතං, නන් ද, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

548. ‘‘කයො පනභික්ඛුසු තචීවරප්පමාණං චීවරං ොරාකපයය අතිකරෙං

වා, කඡදනෙංපාචිත්තියං. තත්රිදංසු තස්ස සු තචීවරප්පමාණං–දීඝකසොනව

විදත්ථිකයො, සු තවිදත්ථියා; තිරියං ඡ විදත්ථිකයො. ඉදං සු තස්ස

සු තචීවරප්පමාණ’’න් ති. 

549. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

සු තචීවරප්පමාණං [සු තචීව ං )ක.(] නාම දීඝගසො නව විදත් ථිගයො, 
සු තවිදත් ථියා; තිරියං ඡ විදත් ථිගයො. 

ොරාකපයයාති කග ොති වා කා ාගපති වා, පගයොග  දුක් කටං. පටිලාගභන 
ඡින් දිත් වා පාචිත් තියං ගදගසතබ් බං. 

550. අත් තනා විප් පකතං අත් තනා පරිගයොසාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
අත් තනා විප් පකතං පග හි පරිගයොසාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. පග හි 
විප් පකතං අත් තනා පරිගයොසාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. පග හි විප් පකතං 
පග හි පරිගයොසාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

අඤ ්ඤස ්සත් ථාය කග ොති වා කා ාගපති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අඤ ්ගඤන කතං පටිලභිත් වා පරිභුඤ් ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
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551. අනාපත් ති ඌනකං කග ොති, අඤ් ගඤන කතං පටිලභිත් වා ඡින් දිත් වා 
පරිභුඤ් ජති, විතානං වා භූමත් ථ ණං වා සාණිපාකා ං වා භිසිං වා බිබ් ගබොහනං 
වා කග ොති, උම් මත් තකස් ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

නන් දසික් ඛාපදං නිට් ඨතං දසමං. 

 තනවග් ග ො [ ාජවග් ග ො )සී.(] නවගමො. 

තස් සුද් දානං – 

 ඤ් ගඤො ච  තනං සන් තං, සූචි මඤ් චඤ් ච තූලිකං; 
නිසීදනඤ් ච කණ් ඩුඤ් ච, වස් සිකා සු ගතන චාති. 

උද් දිට් ඨා ගඛො, ආයස ්මන් ගතො, ද් ගවනවුති පාචිත් තියා ධම් මා. 
තත් ථායස් මන් ගත පුච් ඡාමි – ‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? දුතියම් පි පුච් ඡාමි – 
‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? තතියම් පි පුච් ඡාමි – ‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? 
පරිසුද් ගධත් ථායස ්මන් ගතො, තස් මා තුණ් හී, එවගමතං ධා යාමීති. 

ඛුද් දකං සමත් තං. 

පාචිත් තියකණ් ඩං නිට් ඨතං. 

6. පාටිකදසනීයෙණ්ඩං 

1. පඨමපාටිගදසනීයසික් ඛාපදං 

ඉගම ගඛො පනායස් මන් ගතො චත් තාග ො පාටිගදසනීයා 

ධම් මා උද් ගදසං ආ ච් ඡන් ති. 

552. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤත ා භික් ඛුනී 
සාවත් ථියං පිණ් ඩාය චරිත් වා පටික් කමනකාගල අඤ් ඤත ං භික් ඛුං පස් සිත් වා 
එතදගවොච – ‘‘හන් දායය, භික් ඛං පටිග්  ණ් හා’’ති. ‘‘සුට් ඨු, භගිනී’’ති සබ් ගබව 
අග්  ගහසි. සා උපකට් ගඨ කාගල නාසක් ඛි පිණ් ඩාය චරිතුං, ඡින් නභත් තා 
අගහොසි. අථ ගඛො සා භික් ඛුනී දුතියම් පි දිවසං…ගප.… තතියම් පි දිවසං 
සාවත් ථියං පිණ් ඩාය චරිත් වා පටික් කමනකාගල තං භික් ඛුං පස් සිත් වා 
එතදගවොච – ‘‘හන් දායය, භික් ඛං පටිග්  ණ් හා’’ති. ‘‘සුට් ඨු, භගිනී’’ති සබ් ගබව 
අග්  ගහසි. සා උපකට් ගඨ කාගල නාසක් ඛි පිණ් ඩාය චරිතුං, ඡින් නභත් තා 
අගහොසි. අථ ගඛො සා භික් ඛුනී චතුත් ගථ දිවගස  ථිකාය පගවගධන් තී  ච් ඡති. 
ගසට් ඨ  හපති  ගථන පටිපථං ආ ච් ඡන් ගතො තං භික් ඛුනිං එතදගවොච – 
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‘‘අගපහාගයය’’ති. සා ගවොක් කමන් තී තත් ගථව පරිපති. ගසට් ඨ  හපති තං 
භික් ඛුනිං ඛමාගපසි – ‘‘ඛමාහාගයය, මයාසි පාතිතා’’ති. ‘‘නාහං,  හපති, තයා 
පාතිතා. අපිච, අහගමව දුබ් බලා’’ති. ‘‘කිස ්ස පන ත් වං, අගයය, දුබ් බලා’’ති? අථ 
ගඛො සා භික් ඛුනී ගසට් ඨස ්ස  හපතිස් ස එතමත් ථං ආග ොගචසි. ගසට් ඨ  හපති 
තං භික් ඛුනිං ඝ ං ගනත් වා ගභොගජත් වා උජ් ඣායති ඛියයති විපාගචති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම භදන් තා භික් ඛුනියා හත් ථගතො ආමිසං පටිග්  ගහස් සන් ති! 
කිච් ඡලාගභො මාතු ාගමො’’ති! 

අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ තස් ස ගසට් ඨස් ස  හපතිස ්ස උජ් ඣායන් තස් ස 
ඛියයන් තස් ස විපාගචන් තස ්ස. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛු භික් ඛුනියා 
හත් ථගතො ආමිසං පටිග්  ගහස් සතී’’ති …ගප.… සච් චං කි  ත් වං, භික් ඛු, 
භික් ඛුනියා හත් ථගතො ආමිසං පටිග්  ගහසීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. ‘‘ඤාතිකා 
ගත, භික් ඛු, අඤ ්ඤාතිකා’’ති? ‘‘අඤ් ඤාතිකා, භ වා’’ති. ‘‘අඤ් ඤාතගකො, 
ගමොඝපුරිස, අඤ ්ඤාතිකාය න ජානාති පතිරූපං වා අප් පතිරූපං වා සන් තං වා 
අසන් තං වා. කථඤ් හි නාම ත් වං, ගමොඝපුරිස, අඤ ්ඤාතිකාය භික් ඛුනියා 
හත් ථගතො ආමිසං පටිග්  ගහස් සසි! ගනතං, ගමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

553. ‘‘කයො පන භික්ඛු අඤ්ඤාතිොය භික්ඛුනියා අන්තරඝරං පවිට්ඨාය

හත්ථකතො ඛාදනීයං වා කභොජනීයං වා සහත්ථා පටිග් කහත්වා ඛාකදයය වා

භුඤ්කජයයවා, පටිකදකසතබ්බංකතනභික්ඛුනා– ‘ ාරය්හං, ආවුකසො, ධම්මං

ආපජ්ජිංඅසප්පායංපාටිකදසනීයං, තං පටිකදකසමී’’’ති. 

554. කයො පනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

අඤ්ඤාතිො නාම මාතිගතො වා. පිතිගතො වා යාව සත් තමා පිතාමහයු ා 
අසම් බද් ධා. 

භික්ඛුනී නාම උභගතොසඞ් ගඝ උපසම් පන් නා. 

අන්තරඝරං නාම  ථිකා බූහං සිඞ් ඝාටකං ඝ ං. 

ඛාදනීයං නාම පඤ් ච ගභොජනානි – යාමකාලිකං සත් තාහකාලිකං 
යාවජීවිකං ඨගපත් වා අවගසසං ඛාදනීයං නාම. 
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කභොජනීයං නාම පඤ් ච ගභොජනානි – ඔදගනො, කුම් මාගසො, සත් තු, මච් ගඡො, 
මංසං. ‘‘ඛාදිස ්සාමි භුඤ් ජිස ්සාමී’’ති පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති පාටිගදසනීයස් ස. 

555. අඤ ්ඤාතිකාය අඤ් ඤාතිකසඤ් ඤී අන් ත ඝ ං පවිට් ඨාය හත් ථගතො 
ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා සහත් ථා පටිග්  ගහත් වා ඛාදති වා භුඤ් ජති වා, 
ආපත් ති පාටිගදසනීයස් ස. අඤ් ඤාතිකාය ගවමතිගකො අන් ත ඝ ං පවිට් ඨාය 
හත් ථගතො ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා සහත් ථා පටිග්  ගහත් වා ඛාදති වා 
භුඤ ්ජති වා, ආපත් ති පාටිගදසනීයස් ස. අඤ් ඤාතිකාය ඤාතිකසඤ් ඤී 
අන් ත ඝ ං පවිට් ඨාය හත් ථගතො ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා සහත් ථා 
පටිග්  ගහත් වා ඛාදති වා භුඤ් ජති වා, ආපත් ති පාටිගදසනීයස් ස. 

යාමකාලිකං සත් තාහකාලිකං යාවජීවිකං ආහා ත් ථාය පටිග්  ණ් හාති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
එකගතොඋපසම් පන් නාය හත් ථගතො ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා – ‘‘ඛාදිස ්සාමි 
භුඤ ්ජිස ්සාමී’’ති පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අජ් ගඣොහාග  
අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ඤාතිකාය අඤ් ඤාතිකසඤ් ඤී, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. ඤාතිකාය ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ඤාතිකාය 
ඤාතිකසඤ ්ඤී, අනාපත් ති. 

556. අනාපත් ති ඤාතිකාය, දාගපති න ගදති, උපනික් ඛිපිත් වා ගදති 
අන් ත ා ාගම, භික් ඛුනුපස් සගය, තිත් ථියගසයයාය, පටික් කමගන,  ාමගතො 
නීහරිත් වා ගදති, යාමකාලිකං සත් තාහකාලිකං යාවජීවිකං ‘‘සති පච් චගය 
පරිභුඤ් ජා’’ති ගදති, සික් ඛමානාය, සාමගණරියා, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

පඨමපාටිගදසනීයසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

2. දුතියපාටිගදසනීයසික් ඛාපදං 

557. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා  ාජ ගහ විහ ති ගවළුවගන 
කලන් දකනිවාගප. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛූ කුගලසු නිමන් තිතා 
භුඤ ්ජන් ති. ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො ඡබ් බග් ගියානං භික් ඛූනං ගවොසාසන් තිගයො 
ඨතා ගහොන් ති – ‘‘ඉධ සූපං ගදථ, ඉධ ඔදනං ගදථා’’ති. ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
යාවදත් ථං භුඤ ්ජන් ති. අඤ් ගඤ භික් ඛූ න චිත් තරූපං භුඤ් ජන් ති. ගය ගත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ භික් ඛුනිගයො ගවොසාසන් තිගයො න 
නිවාග ස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ගවොසාසන් තිගයො න නිවාග ථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා 
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…ගප.… කථඤ ්හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, භික් ඛුනිගයො ගවොසාසන් තිගයො න 
නිවාග ස් සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

558. ‘‘භික්ඛූ පකනවකුකෙසුනිමන්තිතාභුඤ්ජන්ති, තත්රකචසා [තත්රකච

(සයා.)] භික්ඛුනීකවොසාසමානරූපාඨිතාකහොති– ‘ඉධසූපංකදථ, ඉධඔදනං

කදථා’ති, කතහිභික්ඛූහිසාභික්ඛුනීඅපසාකදතබ්බා– ‘අපසක්ෙතාව, භගිනි, 

යාවභික්ඛූභුඤ්ජන්තී’ති.එෙස්සකචපි [එෙස්සපිකච(සී.සයා.)] භික්ඛුකනොන

පටිභාකසයය තං භික්ඛුනිං අපසාකදතුං – ‘අපසක්ෙතාව, භගිනි, යාව භික්ඛූ

භුඤ්ජන්තී’ති පටිකදකසතබ්බං කතහි භික්ඛූහි – ‘ ාරය්හං, ආවුකසො, ධම්මං 

ආපජ්ජිම්හාඅසප්පායංපාටිකදසනීයං, තංපටිකදකසමා’’’ති. 

559. භික්ඛූ පකනවකුකෙසුනිමන්තිතා භුඤ්ජන්තීති කුලං නාම චත් තාරි 
කුලානි – ඛත් තියකුලං, බ්රාහ් මණකුලං, ගවස ්සකුලං, සුද් දකුලං. 

නිමන්තිතා භුඤ්ජන්තීති පඤ ්චන් නං ගභොජනානං අඤ් ඤතග න 
ගභොජගනන නිමන් තිතා භුඤ් ජන් ති. 

භික්ඛුනී නාම උභගතොසඞ් ගඝ උපසම් පන් නා. 

කවොසාසන්තී නාම යථාමිත් තතා යථාසන් දිට් ඨතා යථාසම් භත් තතා 
යථාසමානුපජ් ඣායකතා යථාසමානාචරියකතා – ‘‘ඉධ සූපං ගදථ, ඉධ ඔදනං 
ගදථා’’ති. එසා ගවොසාසන් තී නාම. 

කතහිභික්ඛූහීති භුඤ් ජමාගනහි භික් ඛූහි. 

සාභික්ඛුනීති යා සා ගවොසාසන් තී භික් ඛුනී. 

ගතහි භික් ඛූහි සා භික් ඛුනී අපසාගදතබ් බා – ‘‘අපසක් ක තාව, භගිනි, යාව 
භික් ඛූ භුඤ් ජන් තී’’ති. එකස ්ස ගචපි [එකස ්සපි ගච (සී. සයා.(] භික් ඛුගනො 
අනපසාදිගතො [අනපසාදිගත )සී. සයා.(] – ‘‘ඛාදිස ්සාමි භුඤ් ජිස් සාමී’’ති 
පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති 
පාටිගදසනීයස් ස. 

560. උපසම් පන් නාය උපසම් පන් නසඤ් ඤී ගවොසාසන් තියා න නිවාග ති, 
ආපත් ති පාටිගදසනීයස් ස. උපසම් පන් නාය ගවමතිගකො ගවොසාසන් තියා න 
නිවාග ති, ආපත් ති පාටිගදසනීයස් ස. උපසම් පන් නාය අනුපසම් පන් නසඤ ්ඤී 
ගවොසාසන් තියා න නිවාග ති, ආපත් ති පාටිගදසනීයස් ස. 
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එකගතොඋපසම් පන් නාය ගවොසාසන් තියා න නිවාග ති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනුපසම් පන් නාය උපසම් පන් නසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නාය 
ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නාය අනුපසම් පන් නසඤ් ඤී, 
අනාපත් ති. 

561. අනාපත් ති අත් තගනො භත් තං දාගපති න ගදති, අඤ ්ගඤසං භත් තං 
ගදති න දාගපති, යං න දින් නං තං දාගපති, යත් ථ න දින් නං තත් ථ දාගපති, 
සබ් ගබසං සමකං දාගපති, සික් ඛමානා ගවොසාසති, සාමගණරී ගවොසාසති, පඤ ්ච 
ගභොජනානි ඨගපත් වා සබ් බත් ථ, අනාපත් ති, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

දුතියපාටිගදසනීයසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

3. තතියපාටිගදසනීයසික් ඛාපදං 

562. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන සාවත් ථියං අඤ් ඤත ං 
කුලං උභගතොපසන් නං ගහොති. සද් ධාය වඩ් ඪති, ගභොග න හායති, යං තස් මිං 
කුගල උප් පජ් ජති පුග භත් තං ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා තං සබ් බං භික් ඛූනං 
විස් සජ් ගජත් වා අප් ගපකදා අනසිතා අච් ඡන් ති. මනුස ්සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම සමණා සකයපුත් තියා න මත් තං ජානිත් වා 
පටිග්  ගහස් සන් ති! ඉගම ඉගමසං දත් වා අප් ගපකදා අනසිතා අච් ඡන් තී’’ති!! 
අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ ගතසං මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං 
විපාගචන් තානං. අථ ගඛො ගත භික් ඛූ භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං. අථ 
ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස ්මිං පක ගණ ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ 
ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, යං කුලං සද් ධාය වඩ් ඪති, ගභොග න 
හායති එවරූපස් ස කුලස් ස ඤත් තිදුතිගයන කම් ගමන ගසක් ඛසම් මුතිං දාතුං. 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, දාතබ් බා. බයත් ගතන භික් ඛුනා පටිබගලන සඞ් ගඝො 
ඤාගපතබ් ගබො – 

563. ‘‘සුණාතු ගම, භන් ගත, සඞ් ගඝො. ඉත් ථන් නාමං කුලං සද් ධාය වඩ් ඪති, 
ගභොග න හායති. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තකල් ලං, සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමස් ස කුලස් ස 
ගසක් ඛසම් මුතිං දගදයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු ගම, භන් ගත, සඞ් ගඝො. ඉත් ථන් නාමං කුලං සද් ධාය වඩ් ඪති, 
ගභොග න හායති. සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමස් ස කුලස් ස ගසක් ඛසම් මුතිං ගදති. 
යස් සායස ්මගතො ඛමති ඉත් ථන් නාමස ්ස කුලස් ස ගසක් ඛසම් මුතියා දානං, ගසො 
තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, ගසො භාගසයය. 
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‘‘දින් නා සඞ් ගඝන ඉත් ථන් නාමස ්ස කුලස් ස ගසක් ඛසම් මුති. ඛමති 
සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවගමතං ධා යාමී’’ති. 

එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘යානි කඛො පන තානි කසක්ඛසම්මතානි කුොනි, කයො පන භික්ඛු

තථාරූකපසු කසක්ඛසම්මකතසු කුකෙසු ඛාදනීයං වා කභොජනීයං වා සහත්ථා 

පටිග් කහත්වාඛාකදයයවාභුඤ්කජයයවා, පටිකදකසතබ්බංකතනභික්ඛුනා– 

‘ ාරය්හං, ආවුකසො, ධම්මං ආපජ්ජිං අසප්පායං පාටිකදසනීයං තං 

පටිකදකසමී’’’ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

564. ගතන ගඛො පන සමගයන සාවත් ථියං උස් සගවො ගහොති. මනුස් සා 
භික් ඛූ නිමන් ගතත් වා ගභොගජන් ති. තම් පි ගඛො කුලං භික් ඛූ නිමන් ගතසි. භික් ඛූ 
කුක් කුච් චායන් තා නාධිවාගසන් ති – ‘‘පටික් ඛිත් තං භ වතා ගසක් ඛසම් මගතසු 
කුගලසු ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා සහත් ථා පටිග්  ගහත් වා ඛාදිතුං 
භුඤ ්ජිතු’’න් ති. ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කිං නු ගඛො නාම 
අම් හාකං ජීවිගතන යං අයයා අම් හාකං න පටිග්  ණ් හන් තී’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො 
භික් ඛූ ගතසං මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. අථ 
ගඛො ගත භික් ඛූ භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං 
නිදාගන එතස් මිං පක ගණ ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, නිමන් තිගතන ගසක් ඛසම් මගතසු කුගලසු ඛාදනීයං වා 
ගභොජනීයං වා සහත් ථා පටිග්  ගහත් වා ඛාදිතුං භුඤ් ජිතුං. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘යානි කඛො පන තානි කසක්ඛසම්මතානි කුොනි, කයො පන භික්ඛු

තථාරූකපසු කසක්ඛසම්මකතසු කුකෙසු පුබ්කබ අනිමන්තිකතො ඛාදනීයං වා

කභොජනීයං වා සහත්ථා පටිග් කහත්වා ඛාකදයය වා භුඤ්කජයය වා, 

පටිකදකසතබ්බං කතන භික්ඛුනා – ‘ ාරය්හං, ආවුකසො, ධම්මං ආපජ්ජිං

අසප්පායංපාටිකදසනීයං, තංපටිකදකසමී’’’ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

565. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤතග ො භික් ඛු තස් ස කුලස් ස 
කුලූපගකො ගහොති. අථ ගඛො ගසො භික් ඛු පුබ් බණ් හසමයං නිවාගසත් වා 
පත් තචීව මාදාය ගයන තං කුලං ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා පඤ් ඤත් ගත 
ආසගන නිසීදි. ගතන ගඛො පන සමගයන ගසො භික් ඛු ගිලාගනො ගහොති. අථ ගඛො 
ගත මනුස් සා තං භික් ඛුං එතදගවොචං – ‘‘භුඤ් ජථ, භන් ගත’’ති. අථ ගඛො ගසො 
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භික් ඛු – ‘‘භ වතා පටික් ඛිත් තං අනිමන් තිගතන ගසක් ඛසම් මගතසු කුගලසු 
ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා සහත් ථා පටිග්  ගහත් වා ඛාදිතුං භුඤ් ජිතු’’න් ති 
කුක් කුච් චායන් ගතො න පටිග්  ගහසි; නාසක් ඛි පිණ් ඩාය චරිතුං; ඡින් නභත් ගතො 
අගහොසි. අථ ගඛො ගසො භික් ඛු ආ ාමං  න් ත් වා භික් ඛූනං එතමත් ථං ආග ොගචසි. 
භික් ඛූ භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන 
එතස ්මිං පක ගණ ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛගව, ගිලාගනන භික් ඛුනා ගසක් ඛසම් මගතසු කුගලසු ඛාදනීයං වා 
ගභොජනීයං වා සහත් ථා පටිග්  ගහත් වා ඛාදිතුං භුඤ ්ජිතුං. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

566. ‘‘යානි කඛො පන තානි කසක්ඛසම්මතානි කුොනි, කයො පන භික්ඛු

තථාරූකපසු කසක්ඛසම්මකතසු කුකෙසු පුබ්කබ අනිමන්තිකතො අගිොකනො

ඛාදනීයංවාකභොජනීයංවාසහත්ථාපටිග් කහත්වාඛාකදයයවාභුඤ්කජයයවා, 

පටිකදකසතබ්බං කතන භික්ඛුනා – ‘ ාරය්හං, ආවුකසො, ධම්මං ආපජ්ජිං

අසප්පායං පාටිකදසනීයං, තංපටිකදකසමී’’ති. 

567. යානි කඛො පන තානි කසක්ඛසම්මතානි කුොනීති ගසක් ඛසම් මතං 
නාම කුලං යං කුලං සද් ධාය වඩ් ඪති, ගභොග න හායති. එවරූපස් ස කුලස් ස 
ඤත් තිදුතිගයන කම් ගමන ගසක් ඛසම් මුති දින් නා ගහොති. 

කයොපනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං අත් ගථ 
අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

තථාරූකපසු කසක්ඛසම්මකතසු කුකෙසූති එවරූගපසු ගසක් ඛසම් මගතසු 
කුගලසු. 

අනිමන්තිකතො නාම අජ් ජතනාය වා ස් වාතනාය වා අනිමන් තිගතො, 
ඝරූපචා ං ඔක් කමන් ගත නිමන් ගතති, එගසො අනිමන් තිගතො නාම. 

නිමන්තිකතො නාම අජ් ජතනාය වා ස් වාතනාය වා නිමන් තිගතො, ඝරූපචා ං 
අගනොක් කමන් ගත නිමන් ගතති, එගසො නිමන් තිගතො නාම. 

අගිොකනො නාම සක් ගකොති පිණ් ඩාය චරිතුං. 

ගිොකනො නාම න සක් ගකොති පිණ් ඩාය චරිතුං. 

ඛාදනීයං නාම පඤ් ච ගභොජනානි – යාමකාලිකං සත් තාහකාලිකං 
යාවජීවිකං ඨගපත් වා අවගසසං ඛාදනීයං නාම. 
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කභොජනීයං නාම පඤ් ච ගභොජනානි – ඔදගනො, කුම් මාගසො, සත් තු, මච් ගඡො, 
මංසං. 

අනිමන් තිගතො අගිලාගනො ‘‘ඛාදිස ්සාමි භුඤ් ජිස ්සාමී’’ති පටිග්  ණ් හාති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති පාටිගදසනීයස් ස. 

568. ගසක් ඛසම් මගත ගසක් ඛසම් මතසඤ් ඤී අනිමන් තිගතො අගිලාගනො 
ඛාදනීයං වා ගභොජනීයංව සහත් ථා පටිග්  ගහත් වා ඛාදති වා භුඤ් ජති වා, 
ආපත් ති පාටිගදසනීයස් ස. ගසක් ඛසම් මගත ගවමතිගකො…ගප.… 
ගසක් ඛසම් මගත අගසක් ඛසම් මතසඤ් ඤී අනිමන් තිගතො අගිලාගනො ඛාදනීයං වා 
ගභොජනීයං වා සහත් ථා පටිග්  ගහත් වා ඛාදති වා භුඤ ්ජති වා, ආපත් ති 
පාටිගදසනීයස් ස. 

යාමකාලිකං සත් තාහකාලිකං යාවජීවිකං ආහා ත් ථාය පටිග්  ණ් හාති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අගසක් ඛසම් මගත ගසක් ඛසම් මතසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අගසක් ඛසම් මගත ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අගසක් ඛසම් මගත 
අගසක් ඛසම් මතසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

569. අනාපත් ති නිමන් තිතස් ස, ගිලානස ්ස, නිමන් තිතස් ස වා ගිලානස ්ස වා 
ගසසකං භුඤ් ජති, අඤ් ගඤසං භික් ඛා තත් ථ පඤ ්ඤත් තා ගහොති, ඝ ගතො 
නීහරිත් වා ගදන් ති, නිච් චභත් ගත, සලාකභත් ගත, පක් ඛිගක, උගපොසථිගක, 
පාටිපදිගක, යාමකාලිකං සත් තාහකාලිකං යාවජීවිකං – ‘‘සති පච් චගය 
පරිභුඤ් ජා’’ති ගදති, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

තතියපාටිගදසනීයසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

4. චතුත් ථපාටිගදසනීයසික් ඛාපදං 

570. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සක් ගකසු විහ ති කපිලවත් ථුස ්මිං 
නිගරොධා ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන සාකියදාසකා අවරුද් ධා ගහොන් ති. 
සාකියානිගයො ඉච් ඡන් ති ආ ඤ් ඤගකසු ගසනාසගනසු භත් තං කාතුං. අස් ගසොසුං 
ගඛො සාකියදාසකා – ‘‘සාකියානිගයො කි  ආ ඤ් ඤගකසු ගසනාසගනසු භත් තං 
කත් තුකාමා’’ති. ගත මග් ග  පරියුට් ඨංසු. සාකියානිගයො පණීතං ඛාදනීයං 
ගභොජනීයං ආදාය ආ ඤ් ඤකං ගසනාසනං අ මංසු. සාකියදාසකා නික් ඛමිත් වා 
සාකියානිගයො අච් ඡින් දිංසු ච දූගසසුඤ් ච. සාකියා නික් ඛමිත් වා ගත ගචොග  
සභණ් ගඩ [සහ භණ් ගඩන )ක.(]  ගහත් වා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති 
– ‘‘කථඤ් හි නාම භදන් තා ආ ාගම ගචොග  පටිවසන් ගත 
නාග ොගචස් සන් තී’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ සාකියානං උජ් ඣායන් තානං 
ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. අථ ගඛො ගත භික් ඛූ භ වගතො එතමත් ථං 
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ආග ොගචසුං. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස් මිං පක ගණ ධම් මිං කථං 
කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘ගතන හි, භික් ඛගව, භික් ඛූනං සික් ඛාපදං 
පඤ ්ඤගපස් සාමි දස අත් ථවගස පටිච් ච – සඞ් ඝසුට් ඨුතාය…ගප.… එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘යානි කඛො පන තානි ආරඤ්ඤොනි කසනාසනානි සාසඞ්ෙසම්මතානි

සප්පටිභයානි, කයො පන භික්ඛු තථාරූකපසු කසනාසකනසු [ගසනාසගනසු 

විහ න් ගතො )සී. සයා.(] පුබ්කබ අප්පටිසංවිදිතං ඛාදනීයං වා කභොජනීයං වා 

අජ්ඣාරාකම සහත්ථා පටිග් කහත්වා ඛාකදයය වා භුඤ්කජයය වා, 

පටිකදකසතබ්බං කතන භික්ඛුනා – ‘ ාරය්හං, ආවුකසො, ධම්මං ආපජ්ජිං

අසප්පායංපාටිකදසනීයංතං පටිකදකසමී’’’ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

571. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤතග ො භික් ඛු ආ ඤ් ඤගකසු 
ගසනාසගනසු ගිලාගනො ගහොති. මනුස් සා ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා ආදාය 
ආ ඤ් ඤකං ගසනාසනං අ මංසු. අථ ගඛො ගත මනුස් සා තං භික් ඛුං එතදගවොචං 
– ‘‘භුඤ ්ජථ, භන් ගත’’ති. අථ ගඛො ගසො භික් ඛු – ‘‘භ වතා පටික් ඛිත් තං 
ආ ඤ් ඤගකසු ගසනාසගනසු ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා සහත් ථා 
පටිග්  ගහත් වා ඛාදිතුං භුඤ් ජිතු’’න් ති කුක් කුච් චායන් ගතො න පටිග්  ගහසි, 
නාසක් ඛි පිණ් ඩාය චරිතුං [පවිසිතුං )ක.(], ඡින් නභත් ගතො අගහොසි. අථ ගඛො ගසො 
භික් ඛු භික් ඛූනං එතමත් ථං ආග ොගචසි. භික් ඛූ භ වගතො එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස් මිං පක ගණ ධම් මිං කථං 
කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, ගිලාගනන භික් ඛුනා 
ආ ඤ් ඤගකසු ගසනාසගනසු පුබ් ගබ අප් පටිසංවිදිතං ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං 
වා සහත් ථා පටිග්  ගහත් වා ඛාදිතුං භුඤ් ජිතුං. එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, ඉමං 
සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

572. ‘‘යානි කඛො පන තානි ආරඤ්ඤොනි කසනාසනානි 

සාසඞ්ෙසම්මතානි සප්පටිභයානි, කයො පන භික්ඛු තථාරූකපසු කසනාසකනසු 

පුබ්කබ අප්පටිසංවිදිතං ඛාදනීයං වා කභොජනීයං වා අජ්ඣාරාකම සහත්ථා

පටිග් කහත්වාඅගිොකනොඛාකදය්යවාභුඤ්කජයයවා, පටිකදකසතබ්බංකතන

භික්ඛුනා– ‘ ාරය්හං, ආවුකසො, ධම්මං ආපජ්ජිංඅසප්පායංපාටිකදසනීයං, තං 

පටිකදකසමී’’’ති. 

573. යානිකඛොපනතානිආරඤ්ඤොනි කසනාසනානීති ආරඤ්ඤෙං නාම 

කසනාසනං පඤ ්චධනුසතිකං පච් ඡිමං. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 

පටුන 210 

සාසඞ්ෙං නාම ආ ාගම ආ ාමූපචාග  ගචො ානං නිවිට් ගඨොකාගසො දිස් සති, 
භුත් ගතොකාගසො දිස් සති, ඨගතොකාගසො දිස් සති, නිසින් ගනොකාගසො දිස ්සති, 
නිපන් ගනොකාගසො දිස් සති. 

සප්පටිභයං නාම ආ ාගම ආ ාමූපචාග  ගචොග හි මනුස් සා හතා දිස් සන් ති, 
විලුත් තා දිස ්සන් ති, ආගකොටිතා දිස් සන් ති. 

කයොපනාති ගයො යාදිගසො…ගප.… භික්ඛූති…ගප.… අයං ඉමස් මිං අත් ගථ 
අධිප් ගපගතො භික් ඛූති. 

තථාරූකපසුකසනාසකනසූති එවරූගපසු ගසනාසගනසු. 

අප්පටිසංවිදිතං නාම පඤ ්චන් නං පටිසංවිදිතං, එතං අප් පටිසංවිදිතං නාම. 
ආ ාමං ආ ාමූපචා ං ඨගපත් වා පටිසංවිදිතං, එතං [එතම් පි )සී.(] 
අප් පටිසංවිදිතං නාම. 

පටිසංවිදිතං නාම ගයො ගකොචි ඉත් ථී වා පුරිගසො වා ආ ාමං ආ ාමූපචා ං 
ආ න් ත් වා ආග ොගචති – ‘‘ඉත් ථන් නාමස් ස, භන් ගත, ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං 
වා ආහරිස ්සන් තී’’ති. සගච සාසඞ් කං ගහොති, සාසඞ් කන් ති ආචික් ඛිතබ් බං; සගච 
සප් පටිභයං ගහොති, සප් පටිභයන් ති ආචික් ඛිතබ් බං; සගච – ‘‘ගහොතු, භන් ගත, 
ආහරියිස ්සතී’’ති භණති, ගචො ා වත් තබ් බා – ‘‘මනුස ්සා ඉධූපච න් ති 
අපසක් කථා’’ති. යාගුයා පටිසංවිදිගත තස් සා පරිවාග ො ආහරියයති, එතං 
පටිසංවිදිතං නාම. භත් ගතන පටිසංවිදිගත තස් ස පරිවාග ො ආහරියයති, එතං 
පටිසංවිදිතං නාම. ඛාදනීගයන පටිසංවිදිගත තස් ස පරිවාග ො ආහරියයති, එතං 
පටිසංවිදිතං නාම. කුගලන පටිසංවිදිගත ගයො තස් මිං කුගල මනුස් ගසො ඛාදනීයං 
වා ගභොජනීයං වා ආහ ති, එතං පටිසංවිදිතං නාම.  ාගමන පටිසංවිදිගත ගයො 
තස් මිං  ාගම මනුස් ගසො ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා ආහ ති, එතං පටිසංවිදිතං 
නාම. පූග න පටිසංවිදිගත ගයො තස් මිං පූග  මනුස් ගසො ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං 
වා ආහ ති, එතං පටිසංවිදිතං නාම. 

ඛාදනීයං නාම පඤ් ච ගභොජනානි – යාමකාලිකං සත් තාහකාලිකං 
යාවජීවිකං ඨගපත් වා අවගසසං ඛාදනීයං නාම. 

කභොජනීයං නාම පඤ් ච ගභොජනානි – ඔදගනො, කුම් මාගසො, සත් තු, මච් ගඡො, 
මංසං. 

අජ්ඣාරාකමො නාම පරික් ඛිත් තස් ස ආ ාමස් ස අන් ගතොආ ාගමො. 
අපරික් ඛිත් තස් ස උපචාග ො. 

අගිොකනො නාම සක් ගකොති පිණ් ඩාය චරිතුං [ න් තුං )ක.(]. 
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ගිොකනො නාම න සක් ගකොති පිණ් ඩාය චරිතුං [ න් තුං )ක.(]. 

අප් පටිසංවිදිතං අගිලාගනො ‘‘ඛාදිස ්සාමි භුඤ ්ජිස් සාමී’’ති පටිග්  ණ් හාති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති පාටිගදසනීයස් ස. 

574. අප් පටිසංවිදිගත අප් පටිසංවිදිතසඤ් ඤී ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා 
අජ් ඣා ාගම සහත් ථා පටිග්  ගහත් වා අගිලාගනො ඛාදති වා භුඤ් ජති වා, 
ආපත් ති පාටිගදසනීයස් ස. අප් පටිසංවිදිගත ගවමතිගකො ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං 
වා අජ් ඣා ාගම සහත් ථා පටිග්  ගහත් වා අගිලාගනො ඛාදති වා භුඤ් ජති වා, 
ආපත් ති පාටිගදසනීයස් ස. අප් පටිසංවිදිගත පටිසංවිදිතසඤ් ඤී ඛාදනීයං වා 
ගභොජනීයං වා අජ් ඣා ාගම සහත් ථා පටිග්  ගහත් වා අගිලාගනො ඛාදති වා 
භුඤ ්ජති වා, ආපත් ති පාටිගදසනීයස් ස. 

යාමකාලිකං සත් තාහකාලිකං යාවජීවිකං ආහා ත් ථාය පටිග්  ණ් හාති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
පටිසංවිදිගත අප් පටිසංවිදිතසඤ් ඤී, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පටිසංවිදිගත 
ගවමතිගකො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පටිසංවිදිගත පටිසංවිදිතසඤ් ඤී, අනාපත් ති. 

575. අනාපත් ති පටිසංවිදිගත, ගිලානස ්ස, පටිසංවිදිගත වා ගිලානස ්ස වා 
ගසසකං භුඤ් ජති, බහා ාගම පටිග්  ගහත් වා අන් ගතොආ ාගම භුඤ් ජති, තත් ථ 
ජාතකං මූලං වා තචං වා පත් තං වා පුප් ඵං වා ඵලං වා භුඤ් ජති, යාමකාලිකං 
සත් තාහකාලිකං යාවජීවිකං සති පච් චගය පරිභුඤ් ජති, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

චතුත් ථපාටිගදසනීයසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

උද් දිට් ඨා ගඛො, ආයස ්මන් ගතො, චත් තාග ො පාටිගදසනීයා ධම් මා. 
තත් ථායස් මන් ගත පුච් ඡාමි – ‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? දුතියම් පි පුච් ඡාමි – 
‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? තතියම් පි පුච් ඡාමි – ‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? 
පරිසුද් ගධත් ථායස ්මන් ගතො, තස් මා තුණ් හී, එවගමතං ධා යාමීති. 

පාටිගදසනීයකණ් ඩං නිට් ඨතං. 

7. කසඛියෙණ්ඩං 

1. පරිමණ්ඩෙවග්ක ො 
ඉගම ගඛො පනායස් මන් ගතො ගසඛියා 

ධම් මා උද් ගදසං ආ ච් ඡන් ති. 
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576. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
පු ගතොපි පච් ඡගතොපි ඔලම් ගබන් තා නිවාගසන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම සමණා සකයපුත් තියා පු ගතොපි 
පච් ඡගතොපි ඔලම් ගබන් තා නිවාගසස් සන් ති, ගසයයථාපි ගිහී කාමගභොගිගනො’’ති. 
අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ ගතසං මනුස ්සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං 
විපාගචන් තානං. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ පු ගතොපි පච් ඡගතොපි 
ඔලම් ගබන් තා නිවාගසස් සන් තී’’ති! අථ ගඛො ගත භික් ඛූ ඡබ් බග් ගිගය භික් ඛූ 
අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං. අථ ගඛො 
භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස් මිං පක ගණ භික් ඛුසඞ් ඝං සන් නිපාතාගපත් වා 
ඡබ් බග් ගිගය භික් ඛූ පටිපුච් ඡි – ‘‘සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, පු ගතොපි 
පච් ඡගතොපි ඔලම් ගබන් තා නිවාගසථා’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, පු ගතොපි පච් ඡගතොපි 
ඔලම් ගබන් තා නිවාගසස් සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘පරිමණ්ඩෙංනිවාකසස්සාමීතිසික්ඛා ෙරණීයා’’ති. 

පරිමණ් ඩලං නිවාගසතබ් බං නාභිමණ් ඩලං ජාණුමණ් ඩලං 
පටිච් ඡාගදන් ගතන. ගයො අනාදරියං පටිච් ච පු ගතො වා පච් ඡගතො වා 
ඔලම් ගබන් ගතො නිවාගසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස ්ස, ගිලානස් ස, ආපදාසු, 
උම් මත් තකස ්ස, 

ආදිකම් මිකස ්සාති. 

පඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

577. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
පු ගතොපි පච් ඡගතොපි ඔලම් ගබන් තා පාරුපන් ති…ගප.…. 

‘‘පරිමණ්ඩෙංපාරුපිස්සාමීතිසික්ඛා ෙරණීයා’’ති. 

පරිමණ් ඩලං පාරුපිතබ් බං උගභො කණ් ගණ සමං කත් වා. ගයො අනාදරියං 
පටිච් ච පු ගතො වා පච් ඡගතො වා ඔලම් ගබන් ගතො පාරුපති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
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අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස ්ස, ගිලානස් ස, ආපදාසු, 
උම් මත් තකස ්ස, 

ආදිකම් මිකස ්සාති. 

දුතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

578. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ කායං 
විවරිත් වා අන් ත ඝග   ච් ඡන් ති…ගප.…. 

‘‘සුප්පටිච්ඡන්කනොඅන්තරඝකර  මිස්සාමීතිසික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

සුප් පටිච් ඡන් ගනන අන් ත ඝග   න් තබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච කායං 
විවරිත් වා අන් ත ඝග   ච් ඡති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස ්ස, ගිලානස් ස, ආපදාසු, 
උම් මත් තකස ්ස, 

ආදිකම් මිකස ්සාති. 

තතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

579. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ කායං 
විවරිත් වා අන් ත ඝග  නිසීදන් ති…ගප.…. 

‘‘සුප්පටිච්ඡන්කනොඅන්තරඝකරනිසීදිස්සාමීති සික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

සුප් පටිච් ඡන් ගනන අන් ත ඝග  නිසීදිතබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච කායං 
විවරිත් වා අන් ත ඝග  නිසීදති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, ගිලානස ්ස, වාසූප තස් ස, 
ආපදාසු, උම් මත් තකස් ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

චතුත් ථසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

580. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
හත් ථම් පි පාදම් පි කීළාගපන් තා අන් ත ඝග   ච් ඡන් ති…ගප.…. 
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‘‘සුසංවුකතොඅන්තරඝකර මිස්සාමීතිසික්ඛා ෙරණීයා’’ති. 

සුසංවුගතන අන් ත ඝග   න් තබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච හත් ථං වා පාදං 
වා කීළාගපන් ගතො අන් ත ඝග   ච් ඡති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, ගිලානස් ස, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

පඤ ්චමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

581. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
හත් ථම් පි පාදම් පි කීළාගපන් තා අන් ත ඝග  නිසීදන් ති…ගප.…. 

‘‘සුසංවුකතොඅන්තරඝකරනිසීදිස්සාමීතිසික්ඛා ෙරණීයා’’ති. 

සුසංවුගතන අන් ත ඝග  නිසීදිතබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච හත් ථං වා 
පාදං වා කීළාගපන් ගතො අන් ත ඝග  නිසීදති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, ගිලානස් ස, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

ඡට් ඨසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

582. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ තහං 
තහං ඔගලොගකන් තා අන් ත ඝග   ච් ඡන් ති…ගප.…. 

‘‘ඔක්ඛිත්තචක්ඛුඅන්තරඝකර මිස්සාමීති සික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

ඔක් ඛිත් තචක් ඛුනා අන් ත ඝග   න් තබ් බං යු මත් තං ගපක් ඛන් ගතන. ගයො 
අනාදරියං පටිච් ච තහං තහං ඔගලොගකන් ගතො අන් ත ඝග   ච් ඡති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස ්ස, ගිලානස් ස, ආපදාසු, 
උම් මත් තකස ්ස, 

ආදිකම් මිකස ්සාති. 

සත් තමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 
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583. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ තහං 
තහං ඔගලොගකන් තා අන් ත ඝග  නිසීදන් ති…ගප.…. 

‘‘ඔක්ඛිත්තචක්ඛු අන්තරඝකරනිසීදිස්සාමීතිසික්ඛා ෙරණීයා’’ති. 

ඔක් ඛිත් තචක් ඛුනා අන් ත ඝග  නිසීදිතබ් බං යු මත් තං ගපක් ඛන් ගතන. 
ගයො අනාදරියං පටිච් ච තහං තහං ඔගලොගකන් ගතො අන් ත ඝග  නිසීදති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස ්ස, ගිලානස් ස, ආපදාසු, 
උම් මත් තකස ්ස, 

ආදිකම් මිකස ්සාති. 

අට් ඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

584. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
උක් ඛිත් තකාය අන් ත ඝග   ච් ඡන් ති…ගප.…. 

‘‘නඋක්ඛිත්තොයඅන්තරඝකර මිස්සාමීති සික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න උක් ඛිත් තකාය අන් ත ඝග   න් තබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච එකගතො 
වා උභගතො වා උක් ඛිපිත් වා අන් ත ඝග   ච් ඡති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස ්ස, ගිලානස් ස, ආපදාසු, 
උම් මත් තකස ්ස, 

ආදිකම් මිකස ්සාති. 

නවමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

585. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
උක් ඛිත් තකාය අන් ත ඝග  නිසීදන් ති…ගප.…. 

‘‘නඋක්ඛිත්තොයඅන්තරඝකරනිසීදිස්සාමීති සික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න උක් ඛිත් තකාය අන් ත ඝග  නිසීදිතබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච එකගතො 
වා උභගතො වා උක් ඛිපිත් වා අන් ත ඝග  නිසීදති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 
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අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, ගිලානස ්ස, වාසූප තස් ස, 
ආපදාසු, උම් මත් තකස් ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

දසමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

පරිමණ් ඩලවග් ග ො පඨගමො. 

2. උජ්ජග්ඝිෙවග්ක ො 
586. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 

අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
මහාහසිතං හසන් තා අන් ත ඝග   ච් ඡන් ති…ගප.…. 

‘‘නඋජ්ජග්ඝිොයඅන්තරඝකර මිස්සාමීති සික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න උජ් ජග් ඝිකාය අන් ත ඝග   න් තබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච 
මහාහසිතං හසන් ගතො අන් ත ඝග   ච් ඡති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, ගිලානස ්ස, හසනීයස ්මිං 
වත් ථුස ්මිං මිහිතමත් තං කග ොති, ආපදාසු, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

පඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

587. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
මහාහසිතං හසන් තා අන් ත ඝග  නිසීදන් ති…ගප.…. 

‘‘නඋජ්ජග්ඝිොයඅන්තරඝකරනිසීදිස්සාමීති සික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න උජ් ජග් ඝිකාය අන් ත ඝග  නිසීදිතබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච 
මහාහසිතං හසන් ගතො අන් ත ඝග  නිසීදති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, ගිලානස ්ස, හසනීයස ්මිං 
වත් ථුස ්මිං මිහිතමත් තං කග ොති, ආපදාසු, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

දුතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

588. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
උච් චාසද් දං මහාසද් දං කග ොන් තා අන් ත ඝග   ච් ඡන් ති…ගප.…. 

‘‘අප්පසද්කදොඅන්තරඝකර මිස්සාමීතිසික්ඛා ෙරණීයා’’ති. 
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අප් පසද් ගදන අන් ත ඝග   න් තබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච උච් චාසද් දං 
මහාසද් දං කග ොන් ගතො අන් ත ඝග   ච් ඡති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, ගිලානස් ස, ආපදාසු, 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

තතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

589. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
උච් චාසද් දං මහාසද් දං කග ොන් තා අන් ත ඝග  නිසීදන් ති…ගප.…. 

‘‘අප්පසද්කදොඅන්තරඝකරනිසීදිස්සාමීති සික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

අප් පසද් ගදන අන් ත ඝග  නිසීදිතබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච උච් චාසද් දං 
මහාසද් දං කග ොන් ගතො අන් ත ඝග  නිසීදති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

චතුත් ථසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

590. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
කායප් පචාලකං අන් ත ඝග   ච් ඡන් ති කායං ඔලම් ගබන් තා…ගප.…. 

‘‘නොයප්පචාෙෙංඅන්තරඝකර මිස්සාමීති සික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න කායප් පචාලකං අන් ත ඝග   න් තබ් බං. කායං පග්  ගහත් වා 
 න් තබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච කායප් පචාලකං අන් ත ඝග   ච් ඡති කායං 
ඔලම් ගබන් ගතො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

පඤ ්චමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

591. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
කායප් පචාලකං අන් ත ඝග  නිසීදන් ති, කායං ඔලම් ගබන් තා…ගප.…. 

‘‘නොයප්පචාෙෙංඅන්තරඝකරනිසීදිස්සාමීති සික්ඛාෙරණීයා’’ති. 
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න කායප් පචාලකං අන් ත ඝග  නිසීදිතබ් බං. කායං පග්  ගහත් වා 
නිසීදිතබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච කායප් පචාලකං අන් ත ඝග  නිසීදති කායං 
ඔලම් ගබන් ගතො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, ගිලානස ්ස, වාසූප තස් ස, 
ආපදාසු, උම් මත් තකස් ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

ඡට් ඨසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

592. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
බාහුප් පචාලකං අන් ත ඝග   ච් ඡන් ති බාහුං ඔලම් ගබන් තා…ගප.…. 

‘‘නබාහුප්පචාෙෙංඅන්තරඝකර මිස්සාමීති සික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න බාහුප් පචාලකං අන් ත ඝග   න් තබ් බං. බාහුං පග්  ගහත් වා  න් තබ් බං. 
ගයො අනාදරියං පටිච් ච බාහුප් පචාලකං අන් ත ඝග   ච් ඡති බාහුං 
ඔලම් ගබන් ගතො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

සත් තමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

593. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
බාහුප් පචාලකං අන් ත ඝග  නිසීදන් ති බාහුං ඔලම් ගබන් තා…ගප.…. 

‘‘නබාහුප්පචාෙෙංඅන්තරඝකරනිසීදිස්සාමීති සික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න බාහුප් පචාලකං අන් ත ඝග  නිසීදිතබ් බං. බාහුං පග්  ගහත් වා 
නිසීදිතබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච බාහුප් පචාලකං අන් ත ඝග  නිසීදති බාහුං 
ඔලම් ගබන් ගතො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, ගිලානස ්ස, වාසූප තස් ස, 
ආපදාසු, උම් මත් තකස් ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

අට් ඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

594. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
සීසප් පචාලකං අන් ත ඝග   ච් ඡන් ති සීසං ඔලම් ගබන් තා…ගප.…. 
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‘‘නසීසප්පචාෙෙංඅන්තරඝකර මිස්සාමීති සික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න සීසප් පචාලකං අන් ත ඝග   න් තබ් බං. සීසං පග්  ගහත් වා  න් තබ් බං. 
ගයො අනාදරියං පටිච් ච සීසප් පචාලකං අන් ත ඝග   ච් ඡති සීසං 
ඔලම් ගබන් ගතො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

නවමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

595. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
සීසප් පචාලකං අන් ත ඝග  නිසීදන් ති සීසං ඔලම් ගබන් තා…ගප.…. 

‘‘නසීසප්පචාෙෙංඅන්තරඝකරනිසීදිස්සාමීති සික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න සීසප් පචාලකං අන් ත ඝග  නිසීදිතබ් බං. සීසං පග්  ගහත් වා නිසීදිතබ් බං. 
ගයො අනාදරියං පටිච් ච සීසප් පචාලකං අන් ත ඝග  නිසීදති සීසං 
ඔලම් ගබන් ගතො, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, ගිලානස ්ස, වාසූප තස් ස, 
ආපදාසු, උම් මත් තකස් ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

දසමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

උජ් ජග් ඝිකවග් ග ො දුතිගයො. 

3. ඛම්භෙතවග්ක ො 
596. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 

අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
ඛම් භකතා අන් ත ඝග   ච් ඡන් ති…ගප.…. 

‘‘නඛම්භෙකතොඅන්තරඝකර මිස්සාමීතිසික්ඛා ෙරණීයා’’ති. 

න ඛම් භකගතන අන් ත ඝග   න් තබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච එකගතො 
වා උභගතො වා ඛම් භං කත් වා අන් ත ඝග   ච් ඡති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

පඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 
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597. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
ඛම් භකතා අන් ත ඝග  නිසීදන් ති…ගප.…. 

‘‘නඛම්භෙකතොඅන්තරඝකරනිසීදිස්සාමීතිසික්ඛා ෙරණීයා’’ති. 

න ඛම් භකගතන අන් ත ඝග  නිසීදිතබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච එකගතො 
වා උභගතො වා ඛම් භං කත් වා අන් ත ඝග  නිසීදති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, ගිලානස ්ස, වාසූප තස් ස, 
ආපදාසු, උම් මත් තකස් ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

දුතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

598. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ සසීසං 
පාරුපිත් වා අන් ත ඝග   ච් ඡන් ති…ගප.…. 

‘‘නඔගුණ්ඨිකතොඅන්තරඝකර මිස්සාමීතිසික්ඛා ෙරණීයා’’ති. 

න ඔගුණ් ඨගතන අන් ත ඝග   න් තබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච සසීසං 
පාරුපිත් වා අන් ත ඝග   ච් ඡති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

තතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

599. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ සසීසං 
පාරුපිත් වා අන් ත ඝග  නිසීදන් ති…ගප.…. 

‘‘නඔගුණ්ඨිකතොඅන්තරඝකරනිසීදිස්සාමීති සික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න ඔගුණ් ඨගතන අන් ත ඝග  නිසීදිතබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච සසීසං 
පාරුපිත් වා අන් ත ඝග  නිසීදති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, ගිලානස ්ස, වාසූප තස් ස, 
ආපදාසු, උම් මත් තකස් ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

චතුත් ථසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 
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600. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
උක් කුටිකාය අන් ත ඝග   ච් ඡන් ති…ගප.…. 

‘‘න උක්කුටිොයඅන්තරඝකර මිස්සාමීතිසික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න උක් කුටිකාය අන් ත ඝග   න් තබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච 
උක් කුටිකාය අන් ත ඝග   ච් ඡති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

පඤ ්චමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

601. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
පල් ලත් ථිකාය [පල් ලත් තිකාය )ක.(] අන් ත ඝග  නිසීදන් ති…ගප.…. 

‘‘නපල්ෙත්ථිොයඅන්තරඝකරනිසීදිස්සාමීති සික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න පල් ලත් ථිකාය අන් ත ඝග  නිසීදිතබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච 
හත් ථපල් ලත් ථිකාය වා දුස් සපල් ලත් ථිකාය වා අන් ත ඝග  නිසීදති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස ්ස, ගිලානස ්ස, වාසූප තස් ස, 
ආපදාසු, 

උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

ඡට් ඨසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

602. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
අසක් කච් චං පිණ් ඩපාතං පටිග්  ණ් හන් ති ඡඩ් ගඩතුකාමා විය…ගප.…. 

‘‘සක්ෙච්චංපිණ්ඩපාතංපටිග් කහස්සාමීති සික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

සක් කච් චං පිණ් ඩපාගතො පටිග්  ගහතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං පටිච් ච 
අසක් කච් චං පිණ් ඩපාතං පටිග්  ණ් හාති ඡඩ් ගඩතුකාගමො විය, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 
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සත් තමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

603. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ තහං 
තහං ඔගලොගකන් තා පිණ් ඩපාතං පටිග්  ණ් හන් ති, ආකි න් ගතපි 
අතික් කන් ගතපි [අතික් කමන් ගතපි )සී.(] න ජානන් ති…ගප.…. 

‘‘පත්තසඤ්ඤීපිණ්ඩපාතංපටිග් කහස්සාමීති සික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

පත් තසඤ් ඤිනා පිණ් ඩපාගතො පටිග්  ගහතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං පටිච් ච 
තහං තහං ඔගලොගකන් ගතො පිණ් ඩපාතං පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

අට් ඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

604. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
පිණ් ඩපාතං පටිග්  ණ් හන් තා සූපඤ් ගඤව බහුං පටිග්  ණ් හන් ති…ගප.…. 

‘‘සමසූපෙංපිණ්ඩපාතංපටිග් කහස්සාමීති සික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

සූකපො නාම ද් ගව සූපා – මුග්  සූගපො, මාසසූගපො. හත් ථහාරිගයො සමසූපගකො 
පිණ් ඩපාගතො පටිග්  ගහතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං පටිච් ච සූපඤ් ගඤව බහුං 
පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, ගිලානස් ස,  ස ගස, 
ඤාතකානං පවාරිතානං, අඤ ්ඤස ්සත් ථාය, අත් තගනො ධගනන, ආපදාසු, 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

නවමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

605. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
ථූපීකතං පිණ් ඩපාතං පටිග්  ණ් හන් ති…ගප.…. 

‘‘සමතිත්තිෙං [සමතිත් ථිකං )ක.(] පිණ්ඩපාතං පටිග් කහස්සාමීති සික්ඛා

ෙරණීයා’’ති. 

සමතිත් තිගකො [සමතිත් ථිකං (ක.(] පිණ් ඩපාගතො පටිග්  ගහතබ් ගබො. ගයො 
අනාදරියං පටිච් ච ථූපීකතං පිණ් ඩපාතං පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
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අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස ්ස, ආපදාසු, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

දසමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

ඛම් භකතවග් ග ො තතිගයො. 

4. සක්ෙච්චවග්ක ො 
606. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 

අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
අසක් කච් චං පිණ් ඩපාතං භුඤ් ජන් ති අභුඤ් ජිතුකාමා විය…ගප.…. 

‘‘සක්ෙච්චංපිණ්ඩපාතංභුඤ්ජිස්සාමීති සික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

සක් කච් චං පිණ් ඩපාගතො භුඤ් ජිතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං පටිච් ච අසක් කච් චං 
පිණ් ඩපාතං භුඤ් ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස ්ස, ගිලානස් ස, ආපදාසු, 
උම් මත් තකස ්ස, 

ආදිකම් මිකස ්සාති. 

පඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

607. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ තහං 
තහං ඔගලොගකන් තා පිණ් ඩපාතං භුඤ් ජන් ති, ආකි න් ගතපි අතික් කන් ගතපි න 
ජානන් ති…ගප.…. 

‘‘පත්තසඤ්ඤී පිණ්ඩපාතංභුඤ්ජිස්සාමීතිසික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

පත් තසඤ් ඤිනා පිණ් ඩපාගතො භුඤ් ජිතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං පටිච් ච තහං 
තහං ඔගලොගකන් ගතො පිණ් ඩපාතං භුඤ් ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

දුතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

608. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ තහං 
තහං ඔමසිත් වා [ඔමද් දිත් වා )ක.(] පිණ් ඩපාතං භුඤ් ජන් ති…ගප.…. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛු විභංග ො 

පටුන 224 

‘‘සපදානංපිණ්ඩපාතංභුඤ්ජිස්සාමීතිසික්ඛා ෙරණීයා’’ති. 

සපදානං පිණ් ඩපාගතො භුඤ් ජිතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං පටිච් ච තහං තහං 
ඔමසිත් වා [ඔමද් දිත් වා )ක.(] පිණ් ඩපාතං භුඤ් ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, ගිලානස ්ස, අඤ ්ගඤසං 
ගදන් ගතො ඔමසති, අඤ් ඤස ්ස භාජගන ආකි න් ගතො ඔමසති, උත් තරිභඞ් ග , 
ආපදාසු, උම් මත් තකස් ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

තතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

609. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
පිණ් ඩපාතං භුඤ් ජන් තා සූපඤ් ගඤව බහුං භුඤ් ජන් ති…ගප.…. 

‘‘සමසූපෙංපිණ්ඩපාතංභුඤ්ජිස්සාමීතිසික්ඛා ෙරණීයා’’ති. 

සූකපො නාම ද් ගව සූපා – මුග්  සූගපො, මාසසූගපො හත් ථහාරිගයො. සමසූපගකො 
පිණ් ඩපාගතො භුඤ් ජිතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං පටිච් ච සූපඤ් ගඤව බහුං භුඤ් ජති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, ගිලානස් ස,  ස ගස, 
ඤාතකානං පවාරිතානං, අත් තගනො ධගනන, ආපදාසු, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

චතුත් ථසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

610. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
ථූපකගතො ඔමද් දිත් වා පිණ් ඩපාතං භුඤ් ජන් ති…ගප.…. 

‘‘නථූපෙකතොඔමද්දිත්වාපිණ්ඩපාතං භුඤ්ජිස්සාමීතිසික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න ථූපකගතො ඔමද් දිත් වා පිණ් ඩපාගතො භුඤ් ජිතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං 
පටිච් ච ථූපකගතො ඔමද් දිත් වා පිණ් ඩපාතං භුඤ් ජති ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, ගිලානස ්ස, පරිත් තගක 
ගසගස එකගතො සංකඩ් ඪිත් වා ඔමද් දිත් වා භුඤ් ජති, ආපදාසු, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

පඤ ්චමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 
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611. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
සූපම් පි බයඤ් ජනම් පි ඔදගනන පටිච් ඡාගදන් ති භිගයයොකමයතං 
උපාදාය…ගප.…. 

‘‘න සූපං වා බයඤ්ජනං වා ඔදකනන පටිච්ඡාකදස්සාමි භිකයයොෙමයතං

උපාදායාති සික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න සූපං වා බයඤ් ජනං වා ඔදගනන පටිච් ඡාගදතබ් බං භිගයයොකමයතං 
උපාදාය. ගයො අනාදරියං පටිච් ච සූපං වා බයඤ් ජනං වා ඔදගනන පටිච් ඡාගදති 
භිගයයොකමයතං උපාදාය, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, සාමිකා පටිච් ඡාගදත් වා 
ගදන් ති, න භිගයයොකම් යතං උපාදාය, ආපදාසු, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

ඡට් ඨසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

612. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
සූපම් පි ඔදනම් පි අත් තගනො අත් ථාය විඤ් ඤාගපත් වා භුඤ් ජන් ති. මනුස ්සා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම සමණා සකයපුත් තියා 
සූපම් පි ඔදනම් පි අත් තගනො අත් ථාය විඤ් ඤාගපත් වා භුඤ් ජිස් සන් ති! කස ්ස 
සම් පන් නං න මනාපං! කස ්ස සාදුං න රුච් චතී’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ ගතසං 
මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. ගය ගත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ සූපම් පි ඔදනම් පි අත් තගනො අත් ථාය විඤ් ඤාගපත් වා 
භුඤ ්ජිස ්සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, සූපම් පි ඔදනම් පි 
අත් තගනො අත් ථාය විඤ් ඤාගපත් වා භුඤ් ජථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, සූපම් පි ඔදනම් පි 
අත් තගනො අත් ථාය විඤ ්ඤාගපත් වා භුඤ් ජිස ්සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිගසයයාථ – 

‘‘නසූපංවාඔදනංවාඅත්තකනොඅත්ථාය විඤ්ඤාකපත්වාභුඤ්ජිස්සාමීති

සික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 
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613. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛූ ගිලානා ගහොන් ති. ගිලානපුච් ඡකා 
භික් ඛූ ගිලාගන භික් ඛූ එතදගවොචං – ‘‘කච් චාවුගසො, ඛමනීයං, කච් චි 
යාපනීය’’න් ති? ‘‘පුබ් ගබ මයං, ආවුගසො, සූපම් පි ඔදනම් පි අත් තගනො අත් ථාය 
විඤ ්ඤාගපත් වා භුඤ් ජාම, ගතන ගනො ඵාසු ගහොති. ඉදානි පන – ‘‘භ වතා 
පටික් ඛිත් ත’’න් ති කුක් කුච් චායන් තා න විඤ් ඤාගපම, ගතන ගනො න ඵාසු 
ගහොතී’’ති. භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… අනුජානාමි, භික් ඛගව, 
ගිලාගනන භික් ඛුනා සූපම් පි ඔදනම් පි අත් තගනො අත් ථාය විඤ් ඤාගපත් වා 
භුඤ ්ජිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘න සූපං වා ඔදනං වා අගිොකනො අත්තකනො අත්ථාය විඤ්ඤාකපත්වා

භුඤ්ජිස්සාමීතිසික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න සූපං වා ඔදනං වා අගිලාගනන අත් තගනො අත් ථාය විඤ් ඤාගපත් වා 
භුඤ ්ජිතබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච සූපං වා ඔදනං වා අගිලාගනො අත් තගනො 
අත් ථාය විඤ ්ඤාගපත් වා භුඤ් ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, ගිලානස ්ස, ඤාතකානං 
පවාරිතානං, අඤ ්ඤස් සත් ථාය, අත් තගනො ධගනන, ආපදාසු, උම් මත් තකස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

සත් තමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

614. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
උජ් ඣානසඤ් ඤී පග සං පත් තං ඔගලොගකන් ති…ගප.…. 

‘‘න උජ්ඣානසඤ්ඤී පකරසං පත්තං ඔකෙොකෙස්සාමීති සික්ඛා

ෙරණීයා’’ති. 

න උජ් ඣානසඤ් ඤිනා පග සං පත් ගතො ඔගලොගකතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං 
පටිච් ච උජ් ඣානසඤ් ඤී පග සං පත් තං ඔගලොගකති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස ්ස, ‘‘දස් සාමී’’ති වා 
‘‘දාගපස ්සාමී’’ති වා ඔගලොගකති, න උජ් ඣානසඤ් ඤිස් ස, ආපදාසු, 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

අට් ඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 
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615. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
මහන් තං කබළං කග ොන් ති…ගප.…. 

‘‘නාතිමහන්තංෙබළංෙරිස්සාමීතිසික්ඛා ෙරණීයා’’ති. 

නාතිමහන් ගතො කබගළො කාතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං පටිච් ච මහන් තං 
කබළං කග ොති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස ්ස, ගිලානස් ස, ඛජ් ජගක, 
ඵලාඵගල, උත් තරිභඞ් ග , ආපදාසු, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස් සාති. 

නවමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

616. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ දීඝං 
ආගලොපං කග ොන් ති…ගප.…. 

‘‘පරිමණ්ඩෙංආකෙොපංෙරිස්සාමීතිසික්ඛා ෙරණීයා’’ති. 

පරිමණ් ඩගලො ආගලොගපො කාතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං පටිච් ච දීඝං ආගලොපං 
කග ොති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස ්ස, ගිලානස් ස, ඛජ් ජගක, 
ඵලාඵගල, උත් තරිභඞ් ග , ආපදාසු, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස් සාති. 

දසමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

සක් කච් චවග් ග ො චතුත් ගථො. 

5. ෙබළවග්ක ො 
617. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 

අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
අනාහගට කබගළ මුඛද් වා ං විව න් ති…ගප.…. 

‘‘න අනාහකටෙබකළමුඛද්වාරංවිවරිස්සාමීතිසික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න අනාහගට කබගළ මුඛද් වා ං විවරිතබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච 
අනාහගට කබගළ මුඛද් වා ං විව ති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 
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පඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

618. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
භුඤ ්ජමානා සබ් බං හත් ථං මුගඛ පක් ඛිපන් ති…ගප.…. 

‘‘නභුඤ්ජමාකනොසබ්බංහත්ථංමුකඛ පක්ඛිපිස්සාමීතිසික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න භුඤ් ජමාගනන සබ් ගබො හත් ගථො මුගඛ පක් ඛිපිතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං 
පටිච් ච භුඤ් ජමාගනො සබ් බං හත් ථං මුගඛ පක් ඛිපති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

දුතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

619. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
සකබගළන මුගඛන බයාහ න් ති…ගප.…. 

‘‘න සෙබකළනමුකඛනබයාහරිස්සාමීතිසික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න සකබගළන මුගඛන බයාහරිතබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච සකබගළන 
මුගඛන බයාහ ති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

තතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

620. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
පිණ් ඩුක් ගඛපකං භුඤ් ජන් ති…ගප.…. 

‘‘නපිණ්ඩුක්කඛපෙංභුඤ්ජිස්සාමීතිසික්ඛා ෙරණීයා’’ති. 

න පිණ් ඩුක් ගඛපකං භුඤ් ජිතබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච පිණ් ඩුක් ගඛපකං 
භුඤ ්ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස ්ස, ගිලානස් ස, ඛජ් ජගක, 
ඵලාඵගල, ආපදාසු, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

චතුත් ථසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 
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621. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
කබළාවච් ගඡදකං භුඤ් ජන් ති…ගප.…. 

‘‘න ෙබළාවච්කඡදෙංභුඤ්ජිස්සාමීතිසික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න කබළාවච් ගඡදකං භුඤ් ජිතබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච 
කබළාවච් ගඡදකං භුඤ් ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, ගිලානස් ස, ඛජ් ජගක 
ඵලාඵගල, උත් තරිභඞ් ග , ආපදාසු, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස් සාති. 

පඤ ්චමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

622. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
අව ණ් ඩකා කං භුඤ් ජන් ති…ගප.…. 

‘‘න අව ණ්ඩොරෙංභුඤ්ජිස්සාමීතිසික්ඛා ෙරණීයා’’ති. 

න අව ණ් ඩකා කං භුඤ් ජිතබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච එකගතො වා 
උභගතො වා  ණ් ඩං කත් වා භුඤ් ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස ්ස, ගිලානස් ස, ඵලාඵගල, 
ආපදාසු, උම් මත් තකස් ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

ඡට් ඨසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

623. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
හත් ථනිද් ධුනකං භුඤ් ජන් ති…ගප.…. 

‘‘නහත්ථනිද්ධුනෙංභුඤ්ජිස්සාමීතිසික්ඛා ෙරණීයා’’ති. 

න හත් ථනිද් ධුනකං භුඤ් ජිතබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච හත් ථනිද් ධුනකං 
භුඤ ්ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, ගිලානස් ස, කචව ං 
ඡඩ් ගඩන් ගතො හත් ථං නිද් ධුනාති, ආපදාසු, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

සත් තමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 
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624. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
සිත් ථාවකා කං භුඤ ්ජන් ති…ගප.…. 

‘‘නසිත්ථාවොරෙංභුඤ්ජිස්සාමීතිසික්ඛා ෙරණීයා’’ති. 

න සිත් ථාවකා කං භුඤ ්ජිතබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච සිත් ථාවකා කං 
භුඤ ්ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, ගිලානස් ස, කචව ං 
ඡඩ් ගඩන් ගතො සිත් ථං ඡඩ් ඩයති, ආපදාසු, උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

අට් ඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

625. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
ජිව් හානිච් ඡා කං භුඤ් ජන් ති…ගප.…. 

‘‘න ජිව්හානිච්ඡාරෙංභුඤ්ජිස්සාමීතිසික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න ජිව් හානිච් ඡා කං භුඤ් ජිතබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච ජිව් හානිච් ඡා කං 
භුඤ ්ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

නවමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

626. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
චපුචපුකා කං භුඤ් ජන් ති…ගප.…. 

‘‘නචපුචපුොරෙංභුඤ්ජිස්සාමීතිසික්ඛා ෙරණීයා’’ති. 

න චපුචපුකා කං භුඤ් ජිතබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච චපුචපුකා කං 
භුඤ ්ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

දසමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

කබළවග් ග ො පඤ් චගමො. 
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6. සුරුසුරුවග්ක ො 
627. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා ගකොසම් බියං විහ ති ගඝොසිතා ාගම. 

ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤතග න බ්රාහ් මගණන සඞ් ඝස් ස පගයොපානං 
පටියත් තං ගහොති. භික් ඛූ සුරුසුරුකා කං ඛී ං පිවන් ති. අඤ් ඤතග ො 
නටපුබ් බගකො භික් ඛු එවමාහ – ‘‘සබ් ගබොයං මඤ් ගඤ සඞ් ගඝො සීතීකගතො’’ති. 
ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛු සඞ් ඝං ආ බ් භ දවං කරිස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි  
ත් වං, භික් ඛු, සඞ් ඝං ආ බ් භ දවං අකාසීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම ත් වං, ගමොඝපුරිස, සඞ් ඝං ආ බ් භ දවං කරිස් සසි! 
ගනතං, ගමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… වි  හිත් වා…ගප.… 
ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘න, භික් ඛගව, බුද් ධං වා ධම් මං වා 
සඞ් ඝං වා ආ බ් භ දගවො කාතබ් ගබො. ගයො කග යය, ආපත් ති දුක් කටස ්සා’’ති. 
අථ ගඛො භ වා තං භික් ඛුං අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා දුබ් භ තාය…ගප.… 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘න සුරුසුරුොරෙංභුඤ්ජිස්සාමීතිසික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න සුරුසුරුකා කං භුඤ ්ජිතබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච සුරුසුරුකා කං 
භුඤ ්ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

පඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

628. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
හත් ථනිල් ගලහකං භුඤ් ජන් ති…ගප.…. 

‘‘නහත්ථනිල්කෙහෙංභුඤ්ජිස්සාමීතිසික්ඛා ෙරණීයා’’ති. 

න හත් ථනිල් ගලහකං භුඤ් ජිතබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච 
හත් ථනිල් ගලහකං භුඤ් ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

දුතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

629. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
පත් තනිල් ගලහකං භුඤ් ජන් ති…ගප.…. 
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‘‘නපත්තනිල්කෙහෙංභුඤ්ජිස්සාමීතිසික්ඛා ෙරණීයා’’ති. 

න පත් තනිල් ගලහකං භුඤ් ජිතබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච 
පත් තනිල් ගලහකං භුඤ් ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, ගිලානස ්ස, පරිත් තගක 
ගසගස එකගතො සඞ් කඩ් ඪිත් වා නිල් ගලහිත් වා භුඤ ්ජති, ආපදාසු, 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

තතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

630. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
ඔට් ඨනිල් ගලහකං භුඤ් ජන් ති…ගප.…. 

‘‘නඔට්ඨනිල්කෙහෙංභුඤ්ජිස්සාමීතිසික්ඛා ෙරණීයා’’ති. 

න ඔට් ඨනිල් ගලහකං භුඤ් ජිතබ් බං. ගයො අනාදරියං පටිච් ච 
ඔට් ඨනිල් ගලහකං භුඤ් ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

චතුත් ථසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

631. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා භග් ග සු විහ ති සුසුමා ගිග  
[සුංසුමා ගිග  )සී. සයා.(, සංසුමා ගිග  )ක.(] ගභසකළාවගන මි දාගය. ගතන 
ගඛො පන සමගයන භික් ඛූ ගකොකනගද [ගකොකනුගද )ක.(] පාසාගද සාමිගසන 
හත් ගථන පානීයථාලකං පටිග්  ණ් හන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම සමණා සකයපුත් තියා සාමිගසන හත් ගථන 
පානීයථාලකං පටිග්  ගහස් සන් ති, ගසයයථාපි ගිහී කාමගභොගිගනො’’ති! 
අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ ගතසං මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං 
විපාගචන් තානං. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛූ සාමිගසන හත් ගථන පානීයථාලකං 
පටිග්  ගහස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛූ සාමිගසන 
හත් ගථන පානීයථාලකං පටිග්  ණ් හන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම ගත, භික් ඛගව, ගමොඝපුරිසා සාමිගසන 
හත් ගථන පානීයථාලකං පටිග්  ගහස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං 
වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 
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‘‘න සාමිකසන හත්කථන පානීයථාෙෙං පටිග් කහස්සාමීති සික්ඛා

ෙරණීයා’’ති. 

න සාමිගසන හත් ගථන පානීයථාලගකො පටිග්  ගහතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං 
පටිච් ච සාමිගසන හත් ගථන පානීයථාලකං පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස ්ස, ගිලානස ්ස, 
‘‘ගධොවිස ්සාමී’’ති වා ‘‘ගධොවාගපස් සාමී’’ති වා පටිග්  ණ් හාති, ආපදාසු, 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

පඤ ්චමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

632. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා භග් ග සු විහ ති සුසුමා ගිග  
ගභසකළාවගන මි දාගය. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛූ ගකොකනගද 
පාසාගද සසිත් ථකං පත් තගධොවනං අන් ත ඝග  ඡඩ් ගඩන් ති. මනුස් සා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම සමණා සකයපුත් තියා 
සසිත් ථකං පත් තගධොවනං අන් ත ඝග  ඡඩ් ගඩස ්සන් ති, ගසයයථාපි ගිහී 
කාමගභොගිගනො’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ ගතසං මනුස ්සානං 
උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. ගය ගත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
භික් ඛූ සසිත් ථකං පත් තගධොවනං අන් ත ඝග  ඡඩ් ගඩස ්සන් තී’’ති…ගප.… 
සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛූ සසිත් ථකං පත් තගධොවනං අන් ත ඝග  
ඡඩ් ගඩන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි 
නාම ගත, භික් ඛගව, ගමොඝපුරිසා සසිත් ථකං පත් තගධොවනං අන් ත ඝග  
ඡඩ් ගඩස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච 
පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘න සසිත්ථෙං පත්තකධොවනං අන්තරඝකර ඡඩ්කඩස්සාමීති සික්ඛා

ෙරණීයා’’ති. 

න සසිත් ථකං පත් තගධොවනං අන් ත ඝග  ඡඩ් ගඩතබ් බං. ගයො අනාදරියං 
පටිච් ච සසිත් ථකං පත් තගධොවනං අන් ත ඝග  ඡඩ් ගඩති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, ගිලානස් ස, උද් ධරිත් වා 
වා භින් දිත් වා වා පටිග්  ගහ වා නීහරිත් වා වා ඡඩ් ගඩති, ආපදාසු, 
උම් මත් තකස ්ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

ඡට් ඨසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 
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633. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
ඡත් තපාණිස් ස ධම් මං ගදගසන් ති. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
ඡත් තපාණිස් ස ධම් මං ගදගසස ්සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, 
ඡත් තපාණිස් ස ධම් මං ගදගසථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, ඡත් තපාණිස් ස ධම් මං 
ගදගසස් සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච 
පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘නඡත්තපාණිස්සධම්මංකදකසස්සාමීතිසික්ඛා ෙරණීයා’’ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

634. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛූ ඡත් තපාණිස ්ස ගිලානස් ස ධම් මං 
ගදගසතුං කුක් කුච් චායන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම සමණා සකයපුත් තියා ඡත් තපාණිස් ස ගිලානස් ස ධම් මං න 
ගදගසස් සන් තී’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ ගතසං මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං 
ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. අථ ගඛො ගත භික් ඛූ භ වගතො එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස් මිං පක ගණ ධම් මිං කථං 
කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, ඡත් තපාණිස් ස ගිලානස් ස 
ධම් මං ගදගසතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘නඡත්තපාණිස්සඅගිොනස්සධම්මං කදකසස්සාමීතිසික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

ඡත්තං නාම තීණි ඡත් තානි – ගසතච් ඡත් තං, කිලඤ් ජච් ඡත් තං, 
පණ් ණච් ඡත් තං මණ් ඩලබද් ධං සලාකබද් ධං. 

ධම්කමො නාම බුද් ධභාසිගතො සාවකභාසිගතො ඉසිභාසිගතො ගදවතාභාසිගතො 
අත් ථූපසඤ් හිගතො ධම් මූපසඤ් හිගතො. 

කදකසයයාති පගදන ගදගසති, පගද පගද ආපත් ති දුක් කටස් ස. අක් ඛ ාය 
ගදගසති, අක් ඛ ක් ඛ ාය ආපත් ති දුක් කටස ්ස. න ඡත් තපාණිස් ස අගිලානස් ස 
ධම් ගමො ගදගසතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං පටිච් ච ඡත් තපාණිස් ස අගිලානස් ස 
ධම් මං ගදගසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

සත් තමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 
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635. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
දණ් ඩපාණිස ්ස ධම් මං ගදගසන් ති…ගප.…. 

‘‘නදණ්ඩපාණිස්සඅගිොනස්සධම්මං කදකසස්සාමීතිසික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

දණ්කඩො නාම මජ් ඣිමස ්ස පුරිසස් ස චතුහත් ගථො දණ් ගඩො. තගතො 
උක් කට් ගඨො අදණ් ගඩො, ඔමගකො අදණ් ගඩො. 

න දණ් ඩපාණිස් ස අගිලානස් ස ධම් ගමො ගදගසතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං 
පටිච් ච දණ් ඩපාණිස ්ස අගිලානස් ස ධම් මං ගදගසති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

අට් ඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

636. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
සත් ථපාණිස් ස ධම් මං ගදගසන් ති…ගප.…. 

‘‘නසත්ථපාණිස්සඅගිොනස්සධම්මං කදකසස්සාමීතිසික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

සත්ථං නාම එකගතොධා ං උභගතොධා ං පහ ණං. 

න සත් ථපාණිස් ස අගිලානස් ස ධම් ගමො ගදගසතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං 
පටිච් ච සත් ථපාණිස ්ස අගිලානස් ස ධම් මං ගදගසති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

නවමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

637. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
ආවුධපාණිස් ස ධම් මං ගදගසන් ති…ගප.…. 

‘‘නආවුධපාණිස්සඅගිොනස්සධම්මං කදකසස්සාමීතිසික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

ආවුධං නාම චාගපො ගකොදණ් ගඩො. 

න ආවුධපාණිස ්ස අගිලානස් ස ධම් ගමො ගදගසතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං 
පටිච් ච ආවුධපාණිස් ස අගිලානස් ස ධම් මං ගදගසති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. 
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අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

දසමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

සුරුසුරුවග් ග ො ඡට් ගඨො. 

7. පාදුෙවග්ක ො 
638. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 

අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
පාදුකාරුළ් හස ්ස ධම් මං ගදගසන් ති…ගප.…. 

‘‘න පාදුොරුළ්හස්ස අගිොනස්ස ධම්මං කදකසස්සාමීති සික්ඛා 

ෙරණීයා’’ති. 

න පාදුකාරුළ් හස් ස අගිලානස් ස ධම් ගමො ගදගසතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං 
පටිච් ච අක් කන් තස් ස වා පටිමුක් කස ්ස වා ඔමුක් කස ්ස වා අගිලානස් ස ධම් මං 
ගදගසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

පඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

639. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
උපාහනාරුළ් හස් ස ධම් මං ගදගසන් ති…ගප.…. 

‘‘න උපාහනාරුළ්හස්ස අගිොනස්ස ධම්මං කදකසස්සාමීති

සික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න උපාහනාරුළ් හස් ස අගිලානස් ස ධම් ගමො ගදගසතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං 
පටිච් ච අක් කන් තස් ස වා පටිමුක් කස ්ස වා ඔමුක් කස ්ස වා අගිලානස් ස ධම් මං 
ගදගසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

දුතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

640. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
යාන තස ්ස ධම් මං ගදගසන් ති…ගප.…. 
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‘‘නයාන තස්සඅගිොනස්සධම්මංකදකසස්සාමීති සික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

යානං නාම වය් හං  ගථො සකටං සන් දමානිකා සිවිකා පාටඞ් කී. 

න යාන තස් ස අගිලානස් ස ධම් ගමො ගදගසතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං පටිච් ච 
යාන තස ්ස අගිලානස් ස ධම් මං ගදගසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

තතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

641. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
සයන තස් ස ධම් මං ගදගසන් ති…ගප.…. 

‘‘නසයන තස්සඅගිොනස්සධම්මංකදකසස්සාමීති සික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න සයන තස් ස අගිලානස් ස ධම් ගමො ගදගසතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං පටිච් ච 
අන් තමගසො ඡමායම් පි නිපන් නස ්ස සයන තස් ස අගිලානස් ස ධම් මං ගදගසති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

චතුත් ථසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

642. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
පල් ලත් ථිකාය නිසින් නස ්ස ධම් මං ගදගසන් ති…ගප.…. 

‘‘නපල්ෙත්ථිොයනිසින්නස්සඅගිොනස්ස ධම්මංකදකසස්සාමීතිසික්ඛා

ෙරණීයා’’ති. 

න පල් ලත් ථිකාය නිසින් නස ්ස අගිලානස් ස ධම් ගමො ගදගසතබ් ගබො. ගයො 
අනාදරියං පටිච් ච හත් ථපල් ලත් ථිකාය වා දුස් සපල් ලත් ථිකාය වා නිසින් නස ්ස 
අගිලානස් ස ධම් මං ගදගසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

පඤ ්චමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 
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643. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
ගවඨතසීසස් ස ධම් මං ගදගසන් ති…ගප.…. 

‘‘නකවඨිතසීසස්සඅගිොනස්සධම්මං කදකසස්සාමීතිසික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

කවඨිතසීකසො නාම ගකසන් තං න දස් සාගපත් වා ගවඨගතො ගහොති. 

න ගවඨතසීසස් ස අගිලානස් ස ධම් ගමො ගදගසතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං 
පටිච් ච ගවඨතසීසස් ස අගිලානස් ස ධම් මං ගදගසති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, ගිලානස ්ස, ගකසන් තං 
විව ාගපත් වා ගදගසති, ආපදාසු, උම් මත් තකස් ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

ඡට් ඨසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

644. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
ඔගුණ් ඨතසීසස් ස ධම් මං ගදගසන් ති…ගප.…. 

‘‘න ඔගුණ්ඨිතසීසස්ස අගිොනස්ස ධම්මං කදකසස්සාමීති සික්ඛා

ෙරණීයා’’ති. 

ඔගුණ්ඨිතසීකසො නාම සසීසං පාරුගතො වුච් චති. 

න ඔගුණ් ඨතසීසස් ස අගිලානස් ස ධම් ගමො ගදගසතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං 
පටිච් ච ඔගුණ් ඨතසීසස් ස අගිලානස ්ස ධම් මං ගදගසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස ්ස, ගිලානස් ස, සීසං 
විව ාගපත් වා ගදගසති, ආපදාසු, උම් මත් තකස් ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

සත් තමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

645. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ඡමාය 
නිසීදිත් වා ආසගන නිසින් නස ්ස ධම් මං ගදගසන් ති…ගප.…. 

‘‘න ඡමායං නිසීදිත්වා ආසකන නිසින්නස්ස අගිොනස්ස ධම්මං

කදකසස්සාමීතිසික්ඛාෙරණීයා’’ති. 
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න ඡමායං නිසීදිත් වා [නිසින් ගනන (අට් ඨකථා(] ආසගන නිසින් නස ්ස 
අගිලානස් ස ධම් ගමො ගදගසතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං පටිච් ච ඡමායං නිසීදිත් වා 
ආසගන නිසින් නස ්ස අගිලානස් ස ධම් මං ගදගසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

අට් ඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

646. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ නීගච 
ආසගන නිසීදිත් වා උච් ගච ආසගන නිසින් නස ්ස ධම් මං ගදගසන් ති. ගය ගත 
භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි 
නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ නීගච ආසගන නිසීදිත් වා උච් ගච ආසගන නිසින් නස ්ස 
ධම් මං ගදගසස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, නීගච ආසගන 
නිසීදිත් වා උච් ගච ආසගන නිසින් නස ්ස ධම් මං ගදගසථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, නීගච 
ආසගන නිසීදිත් වා උච් ගච ආසගන නිසින් නස ්ස ධම් මං ගදගසස් සථ! ගනතං, 
ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… වි  හිත් වා…ගප.… ධම් මිං 
කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – 

647. ‘‘භූතපුබ් බං, භික් ඛගව, බා ාණසියං අඤ ්ඤත ස් ස ඡපකස් ස 
[ඡවකස ්ස )සයා.(] පජාපති  බ් භිනී අගහොසි. අථ ගඛො, භික් ඛගව, සා ඡපකී තං 
ඡපකං එතදගවොච – ‘ බ් භිනීම් හි, අයයපුත් ත! ඉච් ඡාමි අම් බං ඛාදිතු’න් ති. 
‘නත් ථි අම් බං [අම් ගබො (සයා.(], අකාගලො අම් බස් සා’ති. ‘සගච න ලභිස් සාමි 
මරිස ්සාමී’ති. ගතන ගඛො පන සමගයන,  ඤ් ගඤො අම් ගබො ධුවඵගලො ගහොති. අථ 
ගඛො, භික් ඛගව, ගසො ඡපගකො ගයන ගසො අම් ගබො ගතනුපසඞ් කමි; 
උපසඞ් කමිත් වා තං අම් බං අභිරුහිත් වා නිලීගනො අච් ඡි. අථ ගඛො, භික් ඛගව, 
 ාජා පුග ොහිගතන බ්රාහ් මගණන සද් ධිං ගයන ගසො අම් ගබො ගතනුපසඞ් කමි; 
උපසඞ් කමිත් වා උච් ගච ආසගන නිසීදිත් වා මන් තං පරියාපුණාති. අථ ගඛො, 
භික් ඛගව, තස් ස ඡපකස් ස එතදගහොසි – ‘යාව අධම් මිගකො අයං  ාජා, යත්ර හි 
නාම උච් ගච ආසගන නිසීදිත් වා මන් තං පරියාපුණිස් සති. අයඤ් ච බ්රාහ් මගණො 
අධම් මිගකො, යත්ර හි නාම නීගච ආසගන නිසීදිත් වා උච් ගච ආසගන නිසින් නස ්ස 
මන් තං වාගචස් සති. අහඤ් චම් හි අධම් මිගකො, ගයොහං ඉත් ථියා කා ණා  ඤ් ගඤො 
අම් බං අවහ ාමි. සබ් බමිදං චරිමං කත’න් ති තත් ගථව පරිපති. 

[ඉමා  ාථාගයො ජා. 1.4.33-35 ජාතගක අඤ් ඤථා දිස ්සන් ති] ‘‘උගභො 
අත් ථං න ජානන් ති, උගභො ධම් මං න පස් සග ; 
ගයො චායං මන් තං වාගචති, ගයො චාධම් ගමනධීයති. 
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‘‘සාලීනං ඔදගනො භුත් ගතො, සුචිමංසූපගසචගනො; 
තස් මා ධම් ගම න වත් තාමි, ධම් ගමො අරිගයභි වණ් ණිගතො. 

‘‘ධි ත් ථු තං ධනලාභං, යසලාභඤ ්ච බ්රාහ් මණ; 
යා වුත් ති විනිපාගතන, අධම් මච ගණන වා. 

‘‘පරිබ් බජ මහාබ්රහ් ගම, පචන් තඤ් ගඤපි පාණිගනො; 
මා ත් වං අධම් ගමො ආචරිගතො, අස් මා කුම් භමිවාභිදා’’ති. 

‘‘තදාපි ගම, භික් ඛගව, අමනාපා නීගච ආසගන නිසීදිත් වා උච් ගච ආසගන 
නිසින් නස ්ස මන් තං වාගචතුං, කිමඞ්   පන එත හි න අමනාපා භවිස් සති නීගච 
ආසගන නිසීදිත් වා උච් ගච ආසගන නිසින් නස ්ස ධම් මං ගදගසතුං. ගනතං, 
භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං 
සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘න නීකච ආසකන නිසීදිත්වා උච්කච ආසකන නිසින්නස්ස අගිොනස්ස

ධම්මංකදකසස්සාමීතිසික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න නීගච ආසගන නිසීදිත් වා උච් ගච ආසගන නිසින් නස ්ස අගිලානස් ස 
ධම් ගමො ගදගසතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං පටිච් ච නීගච ආසගන නිසීදිත් වා උච් ගච 
ආසගන නිසින් නස ්ස අගිලානස් ස ධම් මං ගදගසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

නවමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

648. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ඨතා 
නිසින් නස ්ස ධම් මං ගදගසන් ති…ගප.…. 

‘‘න ඨිකතො නිසින්නස්ස අගිොනස්ස ධම්මං කදකසස්සාමීති සික්ඛා 

ෙරණීයා’’ති. 

න ඨගතන නිසින් නස ්ස අගිලානස් ස ධම් ගමො ගදගසතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං 
පටිච් ච ඨගතො නිසින් නස ්ස අගිලානස ්ස ධම් මං ගදගසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

දසමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 
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649. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
පච් ඡගතො  ච් ඡන් තා පු ගතො  ච් ඡන් තස ්ස ධම් මං ගදගසන් ති…ගප.…. 

‘‘න පච්ඡකතො  ච්ඡන්කතො පුරකතො  ච්ඡන්තස්ස අගිොනස්ස ධම්මං

කදකසස්සාමීතිසික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න පච් ඡගතො  ච් ඡන් ගතන පු ගතො  ච් ඡන් තස් ස අගිලානස් ස ධම් ගමො 
ගදගසතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං පටිච් ච පච් ඡගතො  ච් ඡන් ගතො පු ගතො 
 ච් ඡන් තස් ස අගිලානස් ස ධම් මං ගදගසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

එකාදසමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

650. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
උප් පගථන  ච් ඡන් තා පගථන  ච් ඡන් තස් ස ධම් මං ගදගසන් ති…ගප.…. 

‘‘න උප්පකථන  ච්ඡන්කතො පකථන  ච්ඡන්තස්ස අගිොනස්ස ධම්මං

කදකසස්සාමීතිසික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න උප් පගථන  ච් ඡන් ගතන පගථන  ච් ඡන් තස් ස අගිලානස් ස ධම් ගමො 
ගදගසතබ් ගබො. ගයො අනාදරියං පටිච් ච උප් පගථන  ච් ඡන් ගතො පගථන 
 ච් ඡන් තස් ස අගිලානස් ස ධම් මං ගදගසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

ද් වාදසමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

651. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ඨතා 
උච් චා ම් පි පස ්සාවම් පි කග ොන් ති…ගප.…. 

‘‘න ඨිකතො අගිොකනො උච්චාරං වා පස්සාවං වා ෙරිස්සාමීති සික්ඛා

ෙරණීයා’’ති. 

න ඨගතන අගිලාගනන උච් චාග ො වා පස් සාගවො වා කාතබ් ගබො. ගයො 
අනාදරියං පටිච් ච ඨගතො අගිලාගනො උච් චා ං වා පස් සාවං වා කග ොති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 
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අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච…ගප.… ආදිකම් මිකස් සාති. 

ගත සමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

652. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
හරිගත උච් චා ම් පි පස් සාවම් පි ගඛළම් පි කග ොන් ති…ගප.…. 

‘‘න හරිකත අගිොකනො උච්චාරං වා පස්සාවං වා කඛළං වා ෙරිස්සාමීති

සික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න හරිගත අගිලාගනන උච් චාග ො වා පස් සාගවො වා ගඛගළො වා කාතබ් ගබො. 
ගයො අනාදරියං පටිච් ච හරිගත අගිලාගනො උච් චා ං වා පස් සාවං වා ගඛළං වා 
කග ොති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, ගිලානස ්ස, අප් පහරිගත 
කගතො හරිතං ඔත් ථ ති, ආපදාසු, උම් මත් තකස් ස, ආදිකම් මිකස ්සාති. 

චද් දසමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

653. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
උදගක උච් චා ම් පි පස් සාවම් පි ගඛළම් පි කග ොන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම සමණා සකයපුත් තියා උදගක 
උච් චා ම් පි පස් සාවම් පි ගඛළම් පි කරිස් සන් ති, ගසයයථාපි ගිහී 
කාමගභොගිගනො’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛූ ගතසං මනුස් සානං 
උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. ගය ගත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…ගප.… ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ උදගක උච් චා ම් පි පස් සාවම් පි ගඛළම් පි 
කරිස ්සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි  තුම් ගහ, භික් ඛගව, උදගක උච් චා ම් පි 
පස් සාවම් පි ගඛළම් පි කග ොථාති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම තුම් ගහ, ගමොඝපුරිසා, උදගක උච් චා ම් පි 
පස් සාවම් පි ගඛළම් පි කරිස ්සථ! ගනතං, ගමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘න උදකෙ උච්චාරං වා පස්සාවං වා කඛළං වා ෙරිස්සාමීති සික්ඛා

ෙරණීයා’’ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 
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654. ගතන ගඛො පන සමගයන ගිලානා භික් ඛූ උදගක උච් චා ම් පි 
පස් සාවම් පි ගඛළම් පි කාතුං කුක් කුච් චායන් ති. භ වගතො එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස් මිං පක ගණ ධම් මිං කථං 
කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, ගිලාගනන භික් ඛුනා 
උදගක උච් චා ම් පි පස් සාවම් පි ගඛළම් පි කාතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, ඉමං 
සික් ඛාපදං උද් දිගසයයාථ – 

‘‘න උදකෙ අගිොකනො උච්චාරං වා පස්සාවං වා කඛළං වා ෙරිස්සාමීති

සික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න උදගක අගිලාගනන උච් චාග ො වා පස් සාගවො වා ගඛගළො වා කාතබ් ගබො. 
ගයො අනාදරියං පටිච් ච උදගක අගිලාගනො උච් චා ං වා පස් සාවං වා ගඛළං වා 
කග ොති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස් ස, ගිලානස ්ස, ථගල කගතො 
උදකං ඔත් ථ ති, ආපදාසු, උම් මත් තකස ්ස, ඛිත් තචිත් තස ්ස, ගවදනාට් ටස ්ස, 
ආදිකම් මිකස ්සාති. 

පන් න සමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

පාදුකවග් ග ො සත් තගමො. 

උද් දිට් ඨා ගඛො, ආයස් මන් ගතො, ගසඛියා ධම් මා. තත් ථායස් මන් ගත පුච් ඡාමි – 
‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? දුතියම් පි පුච් ඡාමි – ‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? තතියම් පි 
පුච් ඡාමි – ‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? පරිසුද් ගධත් ථායස් මන් ගතො, තස් මා තුණ් හී, 
එවගමතං ධා යාමීති. 

ගසඛියා නිට් ඨතා. 

ගසඛියකණ් ඩං නිට් ඨතං. 

8. අධිෙරණසමථා 
ඉගම ගඛො පනායස් මන් ගතො සත් ත අධික ණසමථා 

ධම් මා උද් ගදසං ආ ච් ඡන් ති. 

655. උප් පන් නුප් පන් නානං අධික ණානං සමථාය වූපසමාය 
සම් මුඛාවිනගයො දාතබ් ගබො, සතිවිනගයො දාතබ් ගබො, අමූළ ්හවිනගයො දාතබ් ගබො, 
පටිඤ ්ඤාය කාග තබ් බං, ගයභුයයසිකා, තස් සපාපියසිකා, තිණවත් ථා ගකොති. 
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උද් දිට් ඨා ගඛො, ආයස් මන් ගතො, සත් ත අධික ණසමථා ධම් මා. 
තත් ථායස් මන් ගත පුච් ඡාමි – ‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? දුතියම් පි පුච් ඡාමි – 
‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? තතියම් පි පුච් ඡාමි – ‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? 
පරිසුද් ගධත් ථායස ්මන් ගතො, තස් මා තුණ් හී, එවගමතං ධා යාමීති. 

අධික ණසමථා නිට් ඨතා. 

උද් දිට් ඨං ගඛො, ආයස් මන් ගතො, නිදානං; උද් දිට් ඨා චත් තාග ො පා ාජිකා 
ධම් මා; උද් දිට් ඨා ගත ස සඞ් ඝාදිගසසා ධම් මා; උද් දිට් ඨා ද් ගව අනියතා ධම් මා; 
උද් දිට් ඨා තිංස නිස් සග් ගියා පාචිත් තියා ධම් මා; උද් දිට් ඨා ද් ගවනවුති පාචිත් තියා 
ධම් මා; උද් දිට් ඨා චත් තාග ො පාටිගදසනීයා ධම් මා; උද් දිට් ඨා ගසඛියා ධම් මා; 
උද් දිට් ඨා සත් ත අධික ණසමථා ධම් මා. එත් තකං තස් ස භ වගතො සුත් තා තං 
සුත් තපරියාපන් නං අන් වද් ධමාසං උද් ගදසං ආ ච් ඡති. තත් ථ සබ් ගබගහව 
සමග් ග හි සම් ගමොදමාගනහි අවිවදමාගනහි සික් ඛිතබ් බන් ති. 

මහාවිභඞ් ග ො නිට් ඨගතො.
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නගමො තස් ස භ වගතො අ හගතො සම් මාසම් බුද් ධස ්ස 

භික්ඛුනීවිභඞ්ක ො 

1. පාරාජිෙෙණ්ඩං(භික්ඛුනීවිභඞ්ක ො) 

1. පඨමපා ාජිකං 

656. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන සාළ් ගහො 
මි ා නත් තා භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස විහා ං කත් තුකාගමො ගහොති. අථ ගඛො 
සාළ ්ගහො මි ා නත් තා භික් ඛුනිගයො උපසඞ් කමිත් වා එතදගවොච – 
‘‘ඉච් ඡාමහං, අගයය, භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස විහා ං කාතුං. ගදථ ගම නවකම් මිකං 
භික් ඛුනි’’න් ති. ගතන ගඛො පන සමගයන චතස් ගසො භගිනිගයො භික් ඛුනීසු 
පබ් බජිතා ගහොන් ති – නන් දා, නන් දවතී, සුන් දරීනන් දා, ථුල් ලනන් දාති. තාසු 
සුන් දරීනන් දා භික් ඛුනී තරුණපබ් බජිතා අභිරූපා ගහොති දස් සනීයා පාසාදිකා 
පණ් ඩිතා බයත් තා ගමධාවිනී දක් ඛා අනලසා, තතු්රපායාය වීමංසාය 
සමන් නා තා, අලං කාතුං අලං සංවිධාතුං. අථ ගඛො භික් ඛුනිසඞ් ගඝො 
සුන් දරීනන් දං භික් ඛුනිං සම් මන් නිත් වා සාළ ්හස් ස මි ා නත් තුගනො 
නවකම් මිකං අදාසි. ගතන ගඛො පන සමගයන සුන් දරීනන් දා භික් ඛුනී 
සාළ ්හස් ස මි ා නත් තුගනො නිගවසනං අභික් ඛණං  ච් ඡති – ‘‘වාසිං ගදථ, 
ප සුං [ඵ සුං )සයා. ක.(] ගදථ, කුඨාරිං [කුධාරිං )ක.(] ගදථ, කුද් දාලං ගදථ, 
නිඛාදනං ගදථා’’ති. සාළ් ගහොපි මි ා නත් තා භික් ඛුනුපස් සයං අභික් ඛණං 
 ච් ඡති කතාකතං ජානිතුං. ගත අභිණ් හදස ්සගනන පටිබද් ධචිත් තා අගහසුං. 

අථ ගඛො සාළ් ගහො මි ා නත් තා සුන් දරීනන් දං භික් ඛුනිං දූගසතුං ඔකාසං 
අලභමාගනො එතගදවත් ථාය භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස භත් තං අකාසි. අථ ගඛො 
සාළ ්ගහො මි ා නත් තා භත් තග් ග  ආසනං පඤ ්ඤගපන් ගතො – ‘‘එත් තකා 
භික් ඛුනිගයො අයයාය සුන් දරීනන් දාය වුඩ් ඪත ා’’ති එකමන් තං ආසනං 
පඤ ්ඤගපසි ‘‘එත් තකා නවකත ා’’ති – එකමන් තං ආසනං පඤ් ඤගපසි. 
පටිච් ඡන් ගන ඔකාගස නිකූගට සුන් දරීනන් දාය භික් ඛුනියා ආසනං 
පඤ ්ඤගපසි, යථා ගථ ා භික් ඛුනිගයො ජාගනයුං – ‘‘නවකානං භික් ඛුනීනං 
සන් තිගක නිසින් නා’’ති; නවකාපි භික් ඛුනිගයො ජාගනයුං – ‘‘ගථ ානං 
භික් ඛුනීනං සන් තිගක නිසින් නා’’ති. අථ ගඛො සාළ් ගහො මි ා නත් තා 
භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස කාලං ආග ොචාගපසි – ‘‘කාගලො, අගයය, නිට් ඨතං 
භත් ත’’න් ති. සුන් දරීනන් දා භික් ඛුනී සල් ලක් ගඛත් වා – ‘‘න බහුකගතො 
සාළ ්ගහො මි ා නත් තා භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස භත් තං අකාසි; මං ගසො 
දූගසතුකාගමො. සචාහං  මිස ්සාමි විස් සග ො ගම භවිස් සතී’’ති, අන් ගතවාසිනිං 
භික් ඛුනිං ආණාගපසි – ‘‘ ච් ඡ ගම පිණ් ඩපාතං නීහ . ගයො ගච මං පුච් ඡති, 
‘ගිලානා’ති පටිගවගදහී’’ති. ‘‘එවං, අගයය’’ති ගඛො සා භික් ඛුනී 
සුන් දරීනන් දාය භික් ඛුනියා පච් චස ්ගසොසි. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛුනීවිභඞ්ක ො 

පටුන 246 

ගතන ගඛො පන සමගයන සාළ් ගහො මි ා නත් තා බහිද් වා ගකොට් ඨගක 
ඨගතො ගහොති සුන් දරීනන් දං භික් ඛුනිං පටිපුච් ඡන් ගතො – ‘‘කහං, අගයය, අයයා 
සුන් දරීනන් දා? කහං, අගයය, අයයා සුන් දරීනන් දා’’ති? එවං වුත් ගත 
සුන් දරීනන් දාය භික් ඛුනියා අන් ගතවාසිනී භික් ඛුනී සාළ් හං මි ා නත් තා ං 
එතදගවොච – ‘‘ගිලානාවුගසො; පිණ් ඩපාතං නීහරිස් සාමී’’ති. අථ ගඛො සාළ ්ගහො 
මි ා නත් තා – ‘‘යම් පාහං අත් ථාය [යංපාහං (සයා.(] භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස 
භත් තං අකාසිං අයයාය සුන් දරීනන් දාය කා ණා’’ති මනුස් ගස ආණාගපත් වා 
– ‘‘භික් ඛුනිසඞ් ඝං භත් ගතන පරිවිසථා’’ති වත් වා ගයන භික් ඛුනුපස ්සගයො 
ගතනුපසඞ් කමි. ගතන ගඛො පන සමගයන සුන් දරීනන් දා භික් ඛුනී 
බහා ාමගකොට් ඨගක ඨතා ගහොති සාළ් හං මි ා නත් තා ං පතිමාගනන් තී. 
අද් දසා ගඛො සුන් දරීනන් දා භික් ඛුනී සාළ ්හං මි ා නත් තා ං දූ ගතොව 
ආ ච් ඡන් තං. දිස් වාන උපස් සයං පවිසිත් වා සසීසං පාරුපිත් වා මඤ් චගක 
නිපජ් ජි. අථ ගඛො සාළ් ගහො මි ා නත් තා ගයන සුන් දරීනන් දා භික් ඛුනී 
ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා සුන් දරීනන් දං භික් ඛුනිං එතදගවොච – ‘‘කිං 
ගත, අගයය, අඵාසු, කිස ්ස නිපන් නාසී’’ති? ‘‘එවඤ් ගහතං, ආවුගසො, ගහොති 
යා අනිච් ඡන් තං ඉච් ඡතී’’ති. ‘‘කයාහං තං, අගයය, න ඉච් ඡිස් සාමි? අපි චාහං 
ඔකාසං න ලභාමි තං දූගසතු’’න් ති. අවස් සුගතො අවස් සුතාය සුන් දරීනන් දාය 
භික් ඛුනියා කායසංසග්  ං සමාපජ් ජි. 

ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤත ා භික් ඛුනී ජ ාදුබ් බලා ච ණගිලානා 
සුන් දරීනන් දාය භික් ඛුනියා අවිදූග  නිපන් නා ගහොති. අද් දසා ගඛො සා භික් ඛුනී 
සාළ ්හං මි ා නත් තා ං අවස් සුතං අවස් සුතාය සුන් දරීනන් දාය භික් ඛුනියා 
කායසංසග්  ං සමාපජ් ජන් තං. දිස් වාන උජ් ඣායති ඛියයති විපාගචති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම අයයා සුන් දරීනන් දා අවස් සුතා අවස් සුතස ්ස පුරිසපුග්  ලස ්ස 
කායසංසග්  ං සාදියිස් සතී’’ති! අථ ගඛො සා භික් ඛුනී භික් ඛුනීනං එතමත් ථං 
ආග ොගචසි. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා සන් තුට් ඨා ලජ් ජිනිගයො 
කුක් කුච් චිකා සික් ඛාකාමා තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම අයයා සුන් දරීනන් දා අවස් සුතා අවස් සුතස ්ස පුරිසපුග්  ලස ්ස 
කායසංසග්  ං සාදියිස් සතී’’ති! අථ ගඛො තා භික් ඛුනිගයො භික් ඛූනං එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං. ගය ගත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා සන් තුට් ඨා ලජ් ජිගනො කුක් කුච් චකා 
සික් ඛාකාමා ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම 
සුන් දරීනන් දා භික් ඛුනී අවස් සුතා අවස් සුතස් ස පුරිසපුග්  ලස ්ස කායසංසග්  ං 
සාදියිස ්සතී’’ති! 

අථ ගඛො ගත භික් ඛූ සුන් දරීනන් දං භික් ඛුනිං අගනකපරියාගයන 
වි  හිත් වා භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං 
නිදාගන එතස් මිං පක ගණ භික් ඛුසඞ් ඝං සන් නිපාතාගපත් වා භික් ඛූ පටිපුච් ඡි 
– ‘‘සච් චං කි , භික් ඛගව, සුන් දරීනන් දා භික් ඛුනී අවස් සුතා අවස් සුතස් ස 
පුරිසපුග්  ලස ්ස කායසංසග්  ං සාදියතී’’ති [සාදියීති )ක.(]? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා – ‘‘අනනුච් ඡවිකං, භික් ඛගව, 
සුන් දරීනන් දාය භික් ඛුනියා අනනුගලොමිකං අප් පතිරූපං අස් සාමණකං 
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අකප් පියං අක ණීයං. කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, සුන් දරීනන් දා භික් ඛුනී 
අවස් සුතා අවස් සුතස් ස පුරිසපුග්  ලස් ස කායසංසග්  ං සාදියිස් සති! ගනතං, 
භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය පසන් නානං වා භිගයයොභාවාය. අථ 
ඛ් ගවතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානඤ් ගචව අප් පසාදාය පසන් නානඤ් ච 
එකච් චානං අඤ් ඤථත් තායා’’ති. අථ ගඛො භ වා සුන් දරීනන් දං භික් ඛුනිං 
අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා දුබ් භ තාය දුප් ගපොසතාය මහිච් ඡතාය 
අසන් තුට් ඨතාය [අසන් තුට් ඨතාය )සයා.(, අසන් තුට් ඨයා )ක.(] සඞ්  ණිකාය 
ගකොසජ් ජස ්ස අවණ් ණං භාසිත් වා, අගනකපරියාගයන සුභ තාය 
සුගපොසතාය අප් පිච් ඡස් ස සන් තුට් ඨස් ස [සන් තුට් ඨයා )ක.(] සල් ගලඛස් ස 
ධුතස ්ස පාසාදිකස් ස අපචයස් ස වීරියා ම් භස් ස වණ් ණං භාසිත් වා, භික් ඛූනං 
තදනුච් ඡවිකං තදනුගලොමිකං ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – 
‘‘ගතන හි, භික් ඛගව, භික් ඛුනීනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤගපස් සාමි දස අත් ථවගස 
පටිච් ච – සඞ් ඝසුට් ඨුතාය, සඞ් ඝඵාසුතාය, දුම් මඞ් කූනං භික් ඛුනීනං නිග්  හාය, 
ගපසලානං භික් ඛුනීනං ඵාසුවිහා ාය, දිට් ඨධම් මිකානං ආසවානං සංව ාය, 
සම් ප ායිකානං ආසවානං පටිඝාතාය, අප් පසන් නානං පසාදාය, පසන් නානං 
භිගයයොභාවාය, සද් ධම් මට් ඨතියා විනයානුග්  හාය. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

657. ‘‘යා පන භික්ඛුනී අවස්සුතා අවස්සුතස්ස පුරිසපුග් ෙස්ස

අධක්ඛෙංඋබ්භජාණුමණ්ඩෙංආමසනංවාපරාමසනංවා හණං වාඡුපනං

වා පටිපීළනං වා සාදිකයයය, අයම්පි පාරාජිො කහොති අසංවාසා 

උබ්භජාණුමණ්ඩලිො’’ති. 

658. යා පනාති යා යාදිසා යථායුත් තා යථාජච් චා යථානාමා 
යථාග ොත් තා යථාසීලා යථාවිහාරිනී යථාග ොච ා ගථ ා වා නවා වා 
මජ් ඣිමා වා, එසා වුච් චති යා පනාති. 

භික්ඛුනීති භික් ඛිකාති භික් ඛුනී; භික් ඛාචරියං අජ් ඣුප තාති භික් ඛුනී; 
භින් නපටධ ාති භික් ඛුනී; සමඤ් ඤාය භික් ඛුනී; පටිඤ් ඤාය භික් ඛුනී; එහි 
භික් ඛුනීති භික් ඛුනී; තීහි ස ණ මගනහි උපසම් පන් නාති භික් ඛුනී; භද්රා 
භික් ඛුනී; සා ා භික් ඛුනී; ගසඛා භික් ඛුනී; අගසඛා භික් ඛුනී; සමග් ග න 
උභගතොසඞ් ගඝන ඤත් තිචතුත් ගථන කම් ගමන අකුප් ගපන ඨානා ගහන 
උපසම් පන් නාති භික් ඛුනී. තත්ර යායං භික් ඛුනී සමග් ග න උභගතොසඞ් ගඝන 
ඤත් තිචතුත් ගථන කම් ගමන අකුප් ගපන ඨානා ගහන උපසම් පන් නා, අයං 
ඉමස ්මිං අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

අවස්සුතා නාම සා ත් තා අගපක් ඛවතී පටිබද් ධචිත් තා. 

අවස්සුකතො නාම සා ත් ගතො අගපක් ඛවා පටිබද් ධචිත් ගතො. 
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පුරිසපුග් කෙො නාම මනුස ්සපුරිගසො න යක් ගඛො න ගපගතො න 
ති ච් ඡාන ගතො විඤ් ඤූ පටිබගලො කායසංසග්  ං සමාපජ් ජිතුං. 

අධක්ඛෙන් ති ගහට් ඨක් ඛකං. 

උබ්භජාණුමණ්ඩෙන් ති උපරිජාණුමණ් ඩලං. 

ආමසනං නාම ආමට් ඨමත් තං. 

පරාමසනං නාම ඉගතොචිගතො ච සඤ් ගචොපනං. 

 හණං නාම  හිතමත් තං. 

ඡුපනං නාම ඵුට් ඨමත් තං. 

පටිපීළනං වාසාදිකයයයාති අඞ්  ං  ගහත් වා නිප් පීළනං සාදියති. 

අයම්පීති පුරිමාගයො උපාදාය වුච් චති. 

පාරාජිො කහොතීති ගසයයථාපි නාම පුරිගසො සීසච් ඡින් ගනො අභබ් ගබො 
ගතන සරී බන් ධගනන ජීවිතුං, එවගමව භික් ඛුනී අවස් සුතා අවස් සුතස් ස 
පුරිසපුග්  ලස ්ස අධක් ඛකං උබ් භජාණුමණ් ඩලං ආමසනං වා ප ාමසනං වා 
 හණං වා ඡුපනං වා පටිපීළනං වා සාදියන් තී අස් සමණී ගහොති අසකයධීතා. 
ගතන වුච් චති පා ාජිකා ගහොතීති. 

අසංවාසාති සංවාකසො නාම එකකම් මං එකුද් ගදගසො සමසික් ඛතා, එගසො 
සංවාගසො නාම. ගසො තාය සද් ධිං නත් ථි, ගතන වුච් චති අසංවාසාති. 

659. උභගතොඅවස් සුගත අධක් ඛකං උබ් භජාණුමණ් ඩලං කාගයන කායං 
ආමසති, ආපත් ති පා ාජිකස් ස. කාගයන කායපටිබද් ධං ආමසති, ආපත් ති 
ථුල් ලච් චයස් ස. කායපටිබද් ගධන කායං ආමසති, ආපත් ති ථුල් ලච් චයස් ස. 
කායපටිබද් ගධන කායපටිබද් ධං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

නිස ්සග් ගිගයන කායං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නිස් සග් ගිගයන 
කායපටිබද් ධං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නිස ්සග් ගිගයන නිස ්සග් ගියං 
ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

උබ් භක් ඛකං අගධොජාණුමණ් ඩලං කාගයන කායං ආමසති, ආපත් ති 
ථුල් ලච් චයස් ස. කාගයන කායපටිබද් ධං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
කායපටිබද් ගධන කායං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. කායපටිබද් ගධන 
කායපටිබද් ධං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
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නිස ්සග් ගිගයන කායං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නිස් සග් ගිගයන 
කායපටිබද් ධං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නිස් සග් ගිගයන නිස ්සග් ගියං 
ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

660. එකගතොඅවස් සුගත අධක් ඛකං උබ් භජාණුමණ් ඩලං කාගයන කායං 
ආමසති, ආපත් ති ථුල් ලච් චයස ්ස. කාගයන කායපටිබද් ධං ආමසති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. කායපටිබද් ගධන කායං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
කායපටිබද් ගධන කායපටිබද් ධං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

නිස ්සග් ගිගයන කායං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නිස් සග් ගිගයන 
කායපටිබද් ධං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නිස් සග් ගිගයන නිස ්සග් ගියං 
ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

උබ් භක් ඛකං අගධොජාණුමණ් ඩලං කාගයන කායං ආමසති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. කාගයන කායපටිබද් ධං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
කායපටිබද් ගධන කායං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. කායපටිබද් ගධන 
කායපටිබද් ධං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

නිස ්සග් ගිගයන කායං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නිස් සග් ගිගයන 
කායපටිබද් ධං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නිස් සග් ගිගයන නිස ්සග් ගියං 
ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

661. උභගතොඅවස් සුගත යක් ඛස් ස වා ගපතස් ස වා පණ් ඩකස් ස වා 
ති ච් ඡාන තමනුස් සවිග්  හස් ස වා අධක් ඛකං උබ් භජාණුමණ් ඩලං කාගයන 
කායං ආමසති, ආපත් ති ථුල් ලච් චයස් ස. කාගයන කායපටිබද් ධං ආමසති, 
ආපත් ති දුක් කටස් ස. කායපටිබද් ගධන කායං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
කායපටිබද් ගධන කායපටිබද් ධං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

නිස ්සග් ගිගයන කායං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නිස් සග් ගිගයන 
කායපටිබද් ධං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නිස් සග් ගිගයන නිස ්සග් ගියං 
ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

උබ් භක් ඛකං අගධොජාණුමණ් ඩලං කාගයන කායං ආමසති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. කාගයන කායපටිබද් ධං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
කායපටිබද් ගධන කායං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. කායපටිබද් ගධන 
කායපටිබද් ධං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

නිස ්සග් ගිගයන කායං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නිස් සග් ගිගයන 
කායපටිබද් ධං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නිස් සග් ගිගයන නිස ්සග් ගියං 
ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
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662. එකගතොඅවස් සුගත අධක් ඛකං උබ් භජාණුමණ් ඩලං කාගයන කායං 
ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. කාගයන කායපටිබද් ධං ආමසති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. කායපටිබද් ගධන කායං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
කායපටිබද් ගධන කායපටිබද් ධං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

නිස ්සග් ගිගයන කායං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නිස් සග් ගිගයන 
කායපටිබද් ධං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නිස් සග් ගිගයන නිස ්සග් ගියං 
ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

උබ් භක් ඛකං අගධොජාණුමණ් ඩලං කාගයන කායං ආමසති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. කාගයන කායපටිබද් ධං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
කායපටිබද් ගධන කායං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. කායපටිබද් ගධන 
කායපටිබද් ධං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

නිස ්සග් ගිගයන කායං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නිස් සග් ගිගයන 
කායපටිබද් ධං ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නිස් සග් ගිගයන නිස ්සග් ගියං 
ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

663. අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තියා, අසාදියන් තියා, 
උම් මත් තිකාය, ඛිත් තචිත් තාය, ගවදනාට් ටාය, ආදිකම් මිකායාති. 

පඨමපා ාජිකං සමත් තං [භික් ඛුනිවිභඞ් ග  සික් ඛාපද ණනා 
භික් ඛූහි§අසාධා ණවගසන පකාසිතාති ගවදිතබ් බා]. 

2. දුතියපා ාජිකං 

664. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන සුන් දරීනන් දා භික් ඛුනී 
සාළ ්ගහන මි ා නත් තුනා  බ් භිනී ගහොති. යාව  බ් ගභො තරුගණො අගහොසි 
තාව ඡාගදසි. පරිපක් ගක  බ් ගභ විබ් භමිත් වා විජායි. භික් ඛුනිගයො 
ථුල් ලනන් දං භික් ඛුනිං එතදගවොචං – ‘‘සුන් දරීනන් දා ගඛො, අගයය, 
අචි විබ් භන් තා විජාතා. කච් චි ගනො සා භික් ඛුනීගයව සමානා  බ් භිනී’’ති? 
‘‘එවං, අගයය’’ති. ‘‘කිස ්ස පන ත් වං, අගයය, ජානං පා ාජිකං ධම් මං 
අජ් ඣාපන් නං භික් ඛුනිං ගනවත් තනා පටිගචොගදසි න  ණස් ස 
ආග ොගචසී’’ති? ‘‘ගයො එතිස ්සා අවණ් ගණො මය් ගහගසො අවණ් ගණො, යා 
එතිස ්සා අකිත් ති මය් ගහසා අකිත් ති, ගයො එතිස ්සා අයගසො මය් ගහගසො 
අයගසො, ගයො එතිස් සා අලාගභො මය් ගහගසො අලාගභො. කයාහං, අගයය, 
අත් තගනො අවණ් ණං අත් තගනො අකිත් තිං අත් තගනො අයසං අත් තගනො 
අලාභං පග සං ආග ොගචස් සාමී’’ති? යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… 
තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම අයයා 
ථුල් ලනන් දා ජානං පා ාජිකං ධම් මං අජ් ඣාපන් නං භික් ඛුනිං ගනවත් තනා 
පටිගචොගදස් සති න  ණස් ස ආග ොගචස් සතී’’ති! අථ ගඛො තා භික් ඛුනිගයො 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛුනීවිභඞ්ක ො 
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භික් ඛූනං එතමත් ථං ආග ොගචසුං. භික් ඛූ [ගය ගත භික් ඛූ…ගප.… )?)] 
භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස් මිං 
පක ගණ භික් ඛුසඞ් ඝං සන් නිපාතාගපත් වා භික් ඛූ පටිපුච් ඡි – ‘‘සච් චං කි , 
භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී ජානං පා ාජිකං ධම් මං අජ් ඣාපන් නං 
භික් ඛුනිං ගනවත් තනා පටිගචොගදති [පටිගචොගදසි… ආග ොගචසීති )ක.(] න 
 ණස ්ස ආග ොගචතී’’ති [පටිගචොගදසි… ආග ොගචසීති )ක.(]? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, 
ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී ජානං පා ාජිකං ධම් මං අජ් ඣාපන් නං භික් ඛුනිං 
ගනවත් තනා පටිගචොගදස් සති න  ණස් ස ආග ොගචස ්සති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

665. ‘‘යාපනභික්ඛුනීජානංපාරාජිෙංධම්මං අජ්ඣාපන්නංභික්ඛුනිං

කනවත්තනා පටිකචොකදයය න  ණස්ස ආකරොකචයය, යදා ච සා ඨිතා වා

අස්ස චුතා වා නාසිතා වා අවස්සටා වා, සා පච්ඡා එවං වකදයය –

‘පුබ්කබවාහං, අකයය, අඤ්ඤාසිං එතං භික්ඛුනිං එවරූපා ච එවරූපා ච සා

භගිනීති, කනො ච කඛො අත්තනා පටිකචොකදස්සං න  ණස්ස 

ආකරොකචස්ස’න්ති, අයම්පි පාරාජිො කහොති අසංවාසා 

වජ්ජප්පටිච්ඡාදිො’’ති. 

666. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

ජානාති නාම සාමං වා ජානාති, අඤ ්ගඤ වා තස් සා ආග ොගචන් ති, සා වා 
ආග ොගචති. 

පාරාජිෙංධම්මංඅජ්ඣාපන්නන් ති අට් ඨන් නං පා ාජිකානං අඤ් ඤත ං 
පා ාජිකං අජ් ඣාපන් නං. 

කනවත්තනා පටිකචොකදයයාති න සයං ගචොගදයය. 

න ණස්සආකරොකචයයාති න අඤ් ඤාසං භික් ඛුනීනං ආග ොගචයය. 

යදා චසා ඨිතා වා අස්ස චුතා වාති ඨිතා නාම සලිඞ් ග  ඨතා වුච් චති. 

චුතා නාම කාලඞ් කතා වුච් චති. නාසිතා නාම සයං වා විබ් භන් තා ගහොති 

අඤ ්ගඤහි වා නාසිතා. අවස්සටා නාම තිත් ථායතනං සඞ් කන් තා වුච් චති. සා 
පච් ඡා එවං වගදයය – ‘‘පුබ් ගබවාහං, අගයය, අඤ් ඤාසිං එතං භික් ඛුනිං 
එවරූපා ච එවරූපා ච සා භගිනී’’ති. 

කනොචකඛොඅත්තනාපටිකචොකදස්සන් ති සයං වා න ගචොගදස් සං. 

න ණස්සආකරොකචස්සන් ති න අඤ් ඤාසං භික් ඛුනීනං ආග ොගචස් සං. 
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අයම්පීති පුරිමාගයො උපාදාය වුච් චති. 

පාරාජිොකහොතීති ගසයයථාපි නාම පණ් ඩුපලාගසො බන් ධනා පමුත් ගතො 
අභබ් ගබො හරිතත් ථාය, එවගමව භික් ඛුනී ජානං පා ාජිකං ධම් මං 
අජ් ඣාපන් නං භික් ඛුනිං ගනවත් තනා පටිගචොගදස් සාමි න  ණස් ස 
ආග ොගචස් සාමීති ධු ං නික් ඛිත් තමත් ගත අස් සමණී ගහොති අසකයධීතා. 
ගතන වුච් චති පා ාජිකා ගහොතීති. 

අසංවාසාති සංවාකසො නාම එකකම් මං එකුද් ගදගසො සමසික් ඛතා. එගසො 
සංවාගසො නාම. ගසො තාය සද් ධිං නත් ථි. ගතන වුච් චති අසංවාසාති. 

667. අනාපත් ති ‘‘සඞ් ඝස ්ස භණ් ඩනං වා කලගහො වා විග්  ගහො වා 
විවාගදො වා භවිස් සතී’’ති නාග ොගචති, ‘‘සඞ් ඝගභගදො වා සඞ් ඝ ාජි වා 
භවිස ්සතී’’ති නාග ොගචති, ‘‘අයං කක් ඛළා ඵරුසා ජීවිතන් ත ායං වා 
බ්රහ් මචරියන් ත ායං වා කරිස ්සතී’’ති නාග ොගචති, අඤ් ඤා පතිරූපා 
භික් ඛුනිගයො අපස් සන් තී නාග ොගචති, නච් ඡාගදතුකාමා නාග ොගචති, 
පඤ ්ඤායිස් සති සගකන කම් ගමනාති නාග ොගචති, උම් මත් තිකාය…ගප.… 
ආදිකම් මිකායාති. 

දුතියපා ාජිකං සමත් තං. 

3. තතියපා ාජිකං 

668. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
සමග් ග න සඞ් ගඝන උක් ඛිත් තං අරිට් ඨං භික් ඛුං  ද් ධබාධිපුබ් බං 
අනුවත් තති. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
සමග් ග න සඞ් ගඝන උක් ඛිත් තං අරිට් ඨං භික් ඛුං  ද් ධබාධිපුබ් බං 
අනුවත් තිස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
සමග් ග න සඞ් ගඝන උක් ඛිත් තං අරිට් ඨං භික් ඛුං  ද් ධබාධිපුබ් බං 
අනුවත් තතීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි 
නාම, භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී සමග් ග න සඞ් ගඝන උක් ඛිත් තං 
අරිට් ඨං භික් ඛුං  ද් ධබාධිපුබ් බං අනුවත් තිස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

669. ‘‘යා පන භික්ඛුනී සමග්ක න සඞ්කඝන උක්ඛිත්තං භික්ඛුං

ධම්කමන විනකයන සත්ථුසාසකනන අනාදරං අප්පටිොරං අෙතසහායං 

තමනුවත්කතයය, සා භික්ඛුනීභික්ඛුනීහි එවමස්ස වචනීයා – ‘එකසො කඛො, 

අකයය, භික්ඛු සමග්ක න සඞ්කඝන උක්ඛිත්කතො ධම්කමන විනකයන

සත්ථුසාසකනන අනාදකරො අප්පටිොකරො අෙතසහාකයො, මාකයය, එතං
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භික්ඛුං අනුවත්තී’ති. එවඤ්ච සා භික්ඛුනී භික්ඛුනීහි වුච්චමානා තකථව

පග් ණ්කහයය, සා භික්ඛුනී භික්ඛුනීහි යාවතතියං සමනුභාසිතබ්බා තස්ස

පටිනිස්සග් ාය. යාවතතියං කච සමනුභාසියමානා තං පටිනිස්සජ්කජයය, 

ඉච්කචතං කුසෙං. කනො කච පටිනිස්සජ්කජයය, අයම්පි පාරාජිො කහොති

අසංවාසාඋක්ඛිත්තානුවත්තිො’’ති. 

670. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

සමග්ක ො නාම සඞ් ගඝො සමානසංවාසගකො සමානසීමායං ඨගතො. 

උක්ඛිත්කතො නාම ආපත් තියා අදස් සගන වා අප් පටිකම් ගම වා 
අප් පටිනිස ්සග් ග  වා [අදස ්සගනන වා අප් පටිකම් ගමන වා 
අප් පටිනිස ්සග් ග න වා )ක.(, අදස් සගන වා අප් පටිකම් ගම වා පාපිකාය 
දිට් ඨයා අප් පටිනිස් සග් ග  වා )?)] උක් ඛිත් ගතො. 

ධම්කමනවිනකයනාති ගයන ධම් ගමන ගයන විනගයන. 

සත්ථුසාසකනනාති ජිනසාසගනන බුද් ධසාසගනන. 

අනාදකරො නාම සඞ් ඝං වා  ණං වා පුග්  ලං වා කම් මං වා නාදියති. 

අප්පටිොකරො නාම උක් ඛිත් ගතො අගනොසාරිගතො. 

අෙතසහාකයො නාම සමානසංවාසකා භික් ඛූ වුච් චන් ති සහායා. ගසො 
ගතහි සද් ධිං නත් ථි, ගතන වුච් චති අකතසහාගයොති. 

තමනුවත්කතයයාති යංදිට් ඨගකො ගසො ගහොති යංඛන් තිගකො යංරුචිගකො, 
සාපි තංදිට් ඨකා ගහොති තංඛන් තිකා තංරුචිකා. 

සාභික්ඛුනීති යා සා උක් ඛිත් තානුවත් තිකා භික් ඛුනී. 

භික්ඛුනීහීති අඤ් ඤාහි භික් ඛුනීහි. යා පස් සන් ති යා සුණන් ති තාහි 
වත් තබ් බා – ‘‘එගසො ගඛො, අගයය, භික් ඛු සමග් ග න සඞ් ගඝන උක් ඛිත් ගතො 
ධම් ගමන විනගයන සත් ථුසාසගනන අනාදග ො අප් පටිකාග ො අකතසහාගයො. 
මාගයය, එතං භික් ඛුං අනුවත් තී’’ති. දුතියම් පි වත් තබ් බා. තතියම් පි 
වත් තබ් බා. සගච පටිනිස් සජ් ජති, ඉච් ගචතං කුසලං; ගනො ගච පටිනිස ්සජ් ජති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. සුත් වා න වදන් ති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. සා භික් ඛුනී 
සඞ් ඝමජ් ඣම් පි ආකඩ් ඪිත් වා වත් තබ් බා – ‘‘එගසො ගඛො, අගයය, භික් ඛු 
සමග් ග න සඞ් ගඝන උක් ඛිත් ගතො ධම් ගමන විනගයන සත් ථුසාසගනන 
අනාදග ො අප් පටිකාග ො අකතසහාගයො. මාගයය, එතං භික් ඛුං අනුවත් තී’’ති. 
දුතියම් පි වත් තබ් බා. තතියම් පි වත් තබ් බා. සගච පටිනිස් සජ් ජති, ඉච් ගචතං 
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කුසලං. ගනො ගච පටිනිස් සජ් ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. සා භික් ඛුනී 
සමනුභාසිතබ් බා. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, සමනුභාසිතබ් බා. බයත් තාය 
භික් ඛුනියා පටිබලාය සඞ් ගඝො ඤාගපතබ් ගබො – 

671. ‘‘සුණාතු ගම, අය් ගය, සඞ් ගඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා භික් ඛුනී 
සමග් ග න සඞ් ගඝන උක් ඛිත් තං භික් ඛුං ධම් ගමන විනගයන 
සත් ථුසාසගනන අනාද ං අප් පටිකා ං අකතසහායං තමනුවත් තති, සා තං 
වත් ථුං න පටිනිස් සජ් ජති. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තකල් ලං, සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමං 
භික් ඛුනිං සමනුභාගසයය තස ්ස වත් ථුස් ස පටිනිස ්සග්  ාය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු ගම, අගයය, සඞ් ගඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා භික් ඛුනී සමග් ග න 
සඞ් ගඝන උක් ඛිත් තං භික් ඛුං ධම් ගමන විනගයන සත් ථුසාසගනන අනාද ං 
අප් පටිකා ං අකතසහායං තමනුවත් තති. සා තං වත් ථුං න පටිනිස ්සජ් ජති. 
සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුනිං සමනුභාසති තස් ස වත් ථුස් ස 
පටිනිස ්සග්  ාය. යස් සා අයයාය ඛමති ඉත් ථන් නාමාය භික් ඛුනියා 
සමනුභාසනා තස් ස වත් ථුස් ස පටිනිස් සග්  ාය, සා තුණ් හස් ස; යස් සා 
නක් ඛමති, සා භාගසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…ගප.… තතියම් පි එතමත් ථං 
වදාමි…ගප.…. 

‘‘සමනුභට් ඨා සඞ් ගඝන ඉත් ථන් නාමා භික් ඛුනී තස් ස වත් ථුස් ස 
පටිනිස ්සග්  ාය. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවගමතං ධා යාමී’’ති. 

ඤත් තියා දුක් කටං, ද් වීහි කම් මවාචාහි ථුල් ලච් චයා, කම් මවාචා 
පරිගයොසාගන ආපත් ති පා ාජිකස් ස. 

අයම්පීති පුරිමාගයො උපාදාය වුච් චති. 

පාරාජිො කහොතීති ගසයයථාපි නාම පුථුසිලා ද් ගවධා භින් නා 
අප් පටිසන් ධිකා ගහොති, එවගමව භික් ඛුනී යාවතතියං සමනුභාසනාය න 
පටිනිස ්සජ් ජන් තී අස් සමණී ගහොති අසකයධීතා. ගතන වුච් චති පා ාජිකා 
ගහොතීති. 

අසංවාසාති සංවාකසො නාම එකකම් මං එකුද් ගදගසො සමසික් ඛතා. එගසො 
සංවාගසො නාම. ගසො තාය සද් ධිං නත් ථි. ගතන වුච් චති අසංවාසාති. 

672. ධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා න පටිනිස් සජ් ජති, ආපත් ති 
පා ාජිකස ්ස. ධම් මකම් ගම ගවමතිකා න පටිනිස් සජ් ජති, ආපත් ති 
පා ාජිකස ්ස. ධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤා න පටිනිස් සජ් ජති, ආපත් ති 
පා ාජිකස ්ස. 
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අධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම 
ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤා, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

673. අනාපත් ති අසමනුභාසන් තියා, පටිනිස ්සජ් ජන් තියා, 
උම් මත් තිකාය…ගප.… ආදිකම් මිකායාති. 

තතියපා ාජිකං සමත් තං. 

4. චතුත් ථපා ාජිකං 

674. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛුනිගයො අවස් සුතා අවස් සුතස් ස පුරිසපුග්  ලස් ස හත් ථග්  හණම් පි 
සාදියන් ති, සඞ් ඝාටිකණ් ණග්  හණම් පි සාදියන් ති, සන් තිට් ඨන් තිපි, 
සල් ලපන් තිපි, සඞ් ගකතම් පි  ච් ඡන් ති, පුරිසස ්සපි අබ් භා මනං සාදියන් ති, 
ඡන් නම් පි අනුපවිසන් ති, කායම් පි තදත් ථාය උපසංහ න් ති එතස් ස 
අසද් ධම් මස් ස පටිගසවනත් ථාය. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛුනිගයො අවස් සුතා අවස් සුතස් ස පුරිසපුග්  ලස් ස හත් ථග්  හණම් පි 
සාදියිස ්සන් ති, සඞ් ඝාටිකණ් ණග්  හණම් පි සාදියිස් සන් ති, 
සන් තිට් ඨස් සන් තිපි, සල් ලපිස් සන් තිපි, සඞ් ගකතම් පි  ච් ඡිස ්සන් ති, පුරිසස් සපි 
අබ් භා මනං සාදියිස ්සන් ති, ඡන් නම් පි අනුපවිසිස් සන් ති, කායම් පි තදත් ථාය 
උපසංහරිස ්සන් ති එතස් ස අසද් ධම් මස ්ස පටිගසවනත් ථායා’’ති…ගප.… 
සච් චං කි , භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො අවස් සුතා අවස් සුතස් ස 
පුරිසපුග්  ලස ්ස හත් ථග්  හණම් පි සාදියන් ති, සඞ් ඝාටිකණ් ණග්  හණම් පි 
සාදියන් ති, සන් තිට් ඨන් තිපි, සල් ලපන් තිපි, සඞ් ගකතම් පි  ච් ඡන් ති, 
පුරිසස ්සපි අබ් භා මනං සාදියන් ති, ඡන් නම් පි අනුපවිසන් ති, කායම් පි 
තදත් ථාය උපසංහ න් ති එතස ්ස අසද් ධම් මස ්ස පටිගසවනත් ථායාති? 
‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, 
භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො අවස් සුතා අවස් සුතස් ස පුරිසපුග්  ලස ්ස 
හත් ථග්  හණම් පි සාදියිස් සන් ති, සඞ් ඝාටිකණ් ණග්  හණම් පි සාදියිස් සන් ති, 
සන් තිට් ඨස් සන් තිපි, සල් ලපිස් සන් තිපි, සඞ් ගකතම් පි  ච් ඡිස ්සන් ති, පුරිසස් සපි 
අබ් භා මනං සාදියිස් සන් ති, ඡන් නම් පි අනුපවිසිස් සන් ති, කායම් පි තදත් ථාය 
උපසංහරිස ්සන් ති එතස් ස අසද් ධම් මස ්ස පටිගසවනත් ථාය! ගනතං, 
භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

675. ‘‘යා පන භික්ඛුනී අවස්සුතා අවස්සුතස්ස පුරිසපුග් ෙස්ස

හත්ථග් හණං වා සාදිකයයය, සඞ්ඝාටිෙණ්ණග් හණං වා සාදිකයයය, 

සන්තිට්කඨයය වා, සල්ෙකපයයවා, සඞ්කෙතං වා  ච්කඡයය, පුරිසස්ස වා
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අබ්භා මනං සාදිකයයය, ඡන්නං වා අනුපවිකසයය, ොයං වා තදත්ථාය

උපසංහකරයය එතස්ස අසද්ධම්මස්ස පටිකසවනත්ථාය, අයම්පි පාරාජිො

කහොති අසංවාසාඅට්ඨවත්ථුො’’ති. 

676. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

අවස්සුතා නාම සා ත් තා අගපක් ඛවතී පටිබද් ධචිත් තා. 

අවස්සුකතො නාම සා ත් ගතො අගපක් ඛවා පටිබද් ධචිත් ගතො. 

පුරිසපුග් කෙො නාම මනුස් සපුරිගසො, න යක් ගඛො න ගපගතො න 
ති ච් ඡාන ගතො විඤ් ඤූ පටිබගලො කායසංසග්  ං සමාපජ් ජිතුං. 

හත්ථග් හණං වා සාදිකයයයාති හත් ගථො නාම කප් ප ං උපාදාය යාව 
අග්  නඛා. එතස් ස අසද් ධම් මස් ස පටිගසවනත් ථාය උබ් භක් ඛකං 
අගධොජාණුමණ් ඩලං  හණං සාදියති, ආපත් ති ථුල් ලච් චයස් ස. 

සඞ්ඝාටිෙණ්ණග් හණං වා සාදිකයයයාති එතස් ස අසද් ධම් මස් ස 
පටිගසවනත් ථාය නිවත් ථං වා පාරුතං වා  හණං සාදියති, ආපත් ති 
ථුල් ලච් චයස් ස. 

සන්තිට්කඨයය වාති එතස් ස අසද් ධම් මස ්ස පටිගසවනත් ථාය පුරිසස් ස 
හත් ථපාගස තිට් ඨති, ආපත් ති ථුල් ලච් චයස ්ස. 

සල්ෙකපයය වාති එතස ්ස අසද් ධම් මස ්ස පටිගසවනත් ථාය පුරිසස් ස 
හත් ථපාගස ඨතා සල් ලපති, ආපත් ති ථුල් ලච් චයස ්ස. 

සඞ්කෙතං වා  ච්කඡයයාති එතස් ස අසද් ධම් මස් ස පටිගසවනත් ථාය 
පුරිගසන – ‘‘ඉත් ථන් නාමං ඔකාසං [ඉදං පදං අට් ඨකථායං න දිස් සති] 
ආ ච් ඡා’’ති – වුත් තා  ච් ඡති. පගද පගද ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පුරිසස් ස 
හත් ථපාසං ඔක් කන් තමත් ගත ආපත් ති ථුල් ලච් චයස ්ස. 

පුරිසස්ස වා අබ්භා මනං සාදිකයයයාති එතස් ස අසද් ධම් මස් ස 
පටිගසවනත් ථාය පුරිසස ්ස අබ් භා මනං සාදියති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
හත් ථපාසං ඔක් කන් තමත් ගත ආපත් ති ථුල් ලච් චයස ්ස. 

ඡන්නං වා අනුපවිකසයයාති එතස් ස අසද් ධම් මස් ස පටිගසවනත් ථාය 
ගයන ගකනචි පටිච් ඡන් නං ඔකාසං පවිට් ඨමත් ගත ආපත් ති ථුල් ලච් චයස් ස. 
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ොයං වා තදත්ථාය උපසංහකරයයාති එතස් ස අසද් ධම් මස් ස 
පටිගසවනත් ථාය පුරිසස් ස හත් ථපාගස ඨතා කායං උපසංහ ති, ආපත් ති 
ථුල් ලච් චයස් ස. 

අයම්පීති පුරිමාගයො උපාදාය වුච් චති. 

පාරාජිොකහොතීති ගසයයථාපි නාම තාගලො මත් ථකච් ඡින් ගනො අභබ් ගබො 
පුන විරුළ් හියා එවගමව භික් ඛුනී අට් ඨමං වත් ථුං පරිපූග න් තී අස් සමණී 
ගහොති අසකයධීතා. ගතන වුච් චති පා ාජිකා ගහොතීති. 

අසංවාසාති සංවාකසො නාම එකකම් මං එකුද් ගදගසො සමසික් ඛතා. එගසො 
සංවාගසො නාම. ගසො තාය සද් ධිං නත් ථි. ගතන වුච් චති අසංවාසාති. 

677. අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තියා, අසාදියන් තියා, 
උම් මත් තිකාය, ඛිත් තචිත් තාය, ගවදනාට් ටාය, ආදිකම් මිකායාති. 

චතුත් ථපා ාජිකං සමත් තං. 

උද් දිට් ඨා ගඛො, අයයාගයො, අට් ඨ පා ාජිකා ධම් මා. ගයසං භික් ඛුනී 
අඤ ්ඤත ං වා අඤ් ඤත ං වා ආපජ් ජිත් වා න ලභති භික් ඛුනීහි සද් ධිං 
සංවාසං, යථා පුග  තථා පච් ඡා, පා ාජිකා ගහොති අසංවාසා. තත් ථායයාගයො 
පුච් ඡාමි – ‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? දුතියම් පි පුච් ඡාමි – ‘‘කච් චිත් ථ 
පරිසුද් ධා’’? තතියම් පි පුච් ඡාමි – ‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? 
පරිසුද් ගධත් ථායයාගයො, තස් මා තුණ් හී, එවගමතං ධා යාමීති. 

භික් ඛුනිවිභඞ් ග  පා ාජිකකණ් ඩං නිට් ඨතං. 

2. සඞ්ඝාදිකසසෙණ්ඩං(භික්ඛුනීවිභඞ්ක ො) 

1. පඨමසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදං 

ඉගම ගඛො පනායයාගයො සත් ත ස සඞ් ඝාදිගසසා 

ධම් මා උද් ගදසං ආ ච් ඡන් ති. 

678. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤතග ො 
උපාසගකො භික් ඛුනිසඞ් ඝස ්ස උගදොසිතං [උද් ගදොසිතං )සී. සයා.(] දත් වා 
කාලඞ් කගතො ගහොති. තස් ස ද් ගව පුත් තා ගහොන් ති – එගකො අස් සද් ගධො 
අප් පසන් ගනො, එගකො සද් ගධො පසන් ගනො. ගත ගපත් තිකං සාපගතයයං 
විභජිංසු. අථ ගඛො ගසො අස් සද් ගධො අප් පසන් ගනො තං සද් ධං පසන් නං 
එතදගවොච – ‘‘අම් හාකං උගදොසිගතො, තං භාගජමා’’ති. එවං වුත් ගත ගසො 
සද් ගධො පසන් ගනො තං අස් සද් ධං අප් පසන් නං එතදගවොච – ‘‘මාගයයො, එවං 
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අවච. අම් හාකං පිතුනා භික් ඛුනිසඞ් ඝස ්ස දින් ගනො’’ති. දුතියම් පි ගඛො ගසො 
අස් සද් ගධො අප් පසන් ගනො තං සද් ධං පසන් නං එතදගවොච – ‘‘අම් හාකං 
උගදොසිගතො, තං භාගජමා’’ති. අථ ගඛො ගසො සද් ගධො පසන් ගනො තං අස් සද් ධං 
අප් පසන් නං එතදගවොච – ‘‘මාගයයො, එවං අවච. අම් හාකං පිතුනා 
භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස දින් ගනො’’ති. තතියම් පි ගඛො ගසො අස් සද් ගධො අප් පසන් ගනො 
තං සද් ධං පසන් නං එතදගවොච – ‘‘අම් හාකං උගදොසිගතො, තං භාගජමා’’ති. 
අථ ගඛො ගසො සද් ගධො පසන් ගනො – ‘‘සගච මය් හං භවිස් සති, අහම් පි 
භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස දස ්සාමී’’ති – තං අස් සද් ධං අප් පසන් නං එතදගවොච – 
‘‘භාගජමා’’ති. අථ ගඛො ගසො උගදොසිගතො ගතහි භාජීයමාගනො තස් ස 
අස් සද් ධස් ස අප් පසන් නස ්ස පාපුණාති [පාපුණි )සයා.(]. අථ ගඛො ගසො 
අස් සද් ගධො අප් පසන් ගනො භික් ඛුනිගයො උපසඞ් කමිත් වා එතදගවොච – 
‘‘නික් ඛමථාගයය, අම් හාකං උගදොසිගතො’’ති. 

එවං වුත් ගත ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී තං පුරිසං එතදගවොච – ‘‘මාගයයො, 
එවං අවච, තුම් හාකං පිතුනා භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස දින් ගනො’’ති. ‘‘දින් ගනො න 
දින් ගනො’’ති ගවොහාරිගක මහාමත් ගත පුච් ඡිංසු. මහාමත් තා එවමාහංසු – 
‘‘ගකො, අගයය, ජානාති භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස දින් ගනො’’ති? එවං වුත් ගත 
ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී ගත මහාමත් ගත එතදගවොච – ‘‘අපි නාගයයො [අපි 
න් වයයා )සයා.(, අපි නාගයයො )ක.(] තුම් ගහහි දිට් ඨං වා සුතං වා සක් ඛිං 
ඨපයිත් වා දානං දියයමාන’’න් ති? අථ ගඛො ගත මහාමත් තා – ‘‘සච් චං ගඛො 
අයයා ආහා’’ති තං උගදොසිතං භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස අකංසු. අථ ගඛො ගසො 
පුරිගසො ප ාජිගතො උජ් ඣායති ඛියයති විපාගචති – ‘‘අස ්සමණිගයො ඉමා 
මුණ් ඩා බන් ධකිනිගයො. කථඤ් හි නාම අම් හාකං උගදොසිතං 
අච් ඡින් දාගපස් සන් තී’’ති! ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී මහාමත් තානං එතමත් ථං 
ආග ොගචසි. මහාමත් තා තං පුරිසං දණ් ඩාගපසුං. අථ ගඛො ගසො පුරිගසො 
දණ් ඩිගතො භික් ඛුනූපස ්සයස ්ස අවිදූග  ආජීවකගසයයං කා ාගපත් වා 
ආජීවගක උගයයොගජසි – ‘‘එතා භික් ඛුනිගයො අච් චාවදථා’’ති. 

ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී මහාමත් තානං එතමත් ථං ආග ොගචසි. මහාමත් තා 
තං පුරිසං බන් ධාගපසුං. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘පඨමං භික් ඛුනිගයො උගදොසිතං අච් ඡින් දාගපසුං, දුතියං දණ් ඩාගපසුං, තතියං 
බන් ධාගපසුං. ඉදානි ඝාතාගපස් සන් තී’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො 
ගතසං මනුස ්සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා 
භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා උස් සයවාදිකා විහරිස් සතී’’ති! අථ ගඛො 
තා භික් ඛුනිගයො භික් ඛූනං එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… සච් චං කි , 
භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී උස් සයවාදිකා විහ තීති. ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා 
භික් ඛුනී උස් සයවාදිකා විහරිස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 
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679. ‘‘යා පන භික්ඛුනී උස්සයවාදිො විහකරයය  හපතිනා වා

 හපතිපුත්කතනවාදාකසනවාෙම්මොකරන [ෙම්මෙකරන(සී.සයා.)] වා

අන්තමකසො සමණපරිබ්බාජකෙනාපි, අයං භික්ඛුනී පඨමාපත්තිෙං ධම්මං

ආපන්නානිස්සාරණීයං සඞ්ඝාදිකසස’’න් ති. 

680. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

උස්සයවාදිො නාම අඩ් ඩකාරිකා වුච් චති. 

 හපති නාම ගයො ගකොචි අ ා ං අජ් ඣාවසති. 

 හපතිපුත්කතො නාම ගය ගකචි පුත් තභාතග ො. 

දාකසො නාම අන් ගතොජාගතො ධනක් කීගතො ක ම ානීගතො. 

ෙම්මොකරො නාම භටගකො ආහතගකො. 

සමණපරිබ්බාජකෙො නාම භික් ඛුඤ ්ච භික් ඛුනිඤ් ච සික් ඛමානඤ් ච 
සාමගණ ඤ් ච සාමගණරිඤ් ච ඨගපත් වා ගයො ගකොචි 
පරිබ් බාජකසමාපන් ගනො. 

අඩ් ඩං කරිස ්සාමීති දුතියං වා පරිගයසති  ච් ඡති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
එකස ්ස ආග ොගචති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. දුතියස් ස ආග ොගචති, ආපත් ති 
ථුල් ලච් චයස් ස. අඩ් ඩපරිගයොසාගන ආපත් ති සඞ් ඝාදිගසසස් ස. 

පඨමාපත්තිෙන් ති සහ වත් ථුජ් ඣාචා ා ආපජ් ජති අසමනුභාසනාය. 

නිස්සාරණීයන් ති සඞ් ඝම් හා නිස ්සාරීයති. 

සඞ්ඝාදිකසසන් ති සඞ් ගඝොව තස් සා ආපත් තියා මානත් තං ගදති මූලාය 
පටිකස ්සති අබ් ගභති, න සම් බහුලා න එකා භික් ඛුනී. ගතන වුච් චති 
‘‘සඞ් ඝාදිගසගසො’’ති. තස් ගසව ආපත් තිනිකායස ්ස නාමකම් මං අධිවචනං. 
ගතනපි වුච් චති ‘‘සඞ් ඝාදිගසගසො’’ති. 

681. අනාපත් ති මනුස ්ගසහි ආකඩ් ඪීයමානා  ච් ඡති, ආ ක් ඛං යාචති, 
අගනොදිස ්ස ආචික් ඛති, උම් මත් තිකාය…ගප.… ආදිකම් මිකායාති. 

පඨමසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 
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2. දුතියසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදං 

682. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ගවසාලියං 
අඤ ්ඤත ස ්ස ලිච් ඡවිස් ස පජාපති අතිචාරිනී ගහොති. අථ ගඛො ගසො ලිච් ඡවි තං 
ඉත් ථිං එතදගවොච – ‘‘සාධු වි මාහි, අනත් ථං ගඛො ගත කරිස් සාමී’’ති. එවම් පි 
සා වුච් චමානා නාදියි. ගතන ගඛො පන සමගයන ගවසාලියං ලිච් ඡවි ගණො 
සන් නිපතිගතො ගහොති ගකනචිගදව ක ණීගයන. අථ ගඛො ගසො ලිච් ඡවි ගත 
ලිච් ඡවගයො එතදගවොච – ‘‘එකං ගම, අගයයො, ඉත් ථිං අනුජානාථා’’ති. ‘‘කා 
නාම සා’’ති? ‘‘මය් හං පජාපති අතිච ති, තං ඝාගතස් සාමී’’ති. ‘‘ජානාහී’’ති. 
අස් ගසොසි ගඛො සා ඉත් ථී – ‘‘සාමිගකො කි  මං ඝාගතතුකාගමො’’ති. 
ව භණ් ඩං ආදාය සාවත් ථිං  න් ත් වා තිත් ථිගය උපසඞ් කමිත් වා පබ් බජ් ජං 
යාචි. තිත් ථියා න ඉච් ඡිංසු පබ් බාගජතුං. භික් ඛුනිගයො උපසඞ් කමිත් වා 
පබ් බජ් ජං යාචි. භික් ඛුනිගයොපි න ඉච් ඡිංසු පබ් බාගජතුං. ථුල් ලනන් දං 
භික් ඛුනිං උපසඞ් කමිත් වා භණ් ඩකං දස් ගසත් වා පබ් බජ් ජං යාචි. ථුල් ලනන් දා 
භික් ඛුනී භණ් ඩකං  ගහත් වා පබ් බාගජසි. 

අථ ගඛො ගසො ලිච් ඡවි තං ඉත් ථිං  ගවසන් ගතො සාවත් ථිං  න් ත් වා 
භික් ඛුනීසු පබ් බජිතං දිස් වාන ගයන  ාජා පගසනදි ගකොසගලො 
ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා  ාජානං පගසනදිං ගකොසලං එතදගවොච – 
‘‘පජාපති ගම, ගදව, ව භණ් ඩං ආදාය සාවත් ථිං අනුප් පත් තා. තං ගදගවො 
අනුජානාතූ’’ති. ‘‘ගතන හි, භගණ, විචිනිත් වා ආචික් ඛා’’ති. ‘‘දිට් ඨා, ගදව, 
භික් ඛුනීසු පබ් බජිතා’’ති. ‘‘සගච, භගණ, භික් ඛුනීසු පබ් බජිතා, න සා ලබ් භා 
කිඤ් චි කාතුං. ස් වාක් ඛාගතො භ වතා ධම් ගමො, ච තු බ්රහ් මචරියං සම් මා 
දුක් ඛස ්ස අන් තකිරියායා’’ති. අථ ගඛො ගසො ලිච් ඡවි උජ් ඣායති ඛියයති 
විපාගචති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනිගයො ගචොරිං පබ් බාගජස ්සන් තී’’ති! 
අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො තස් ස ලිච් ඡවිස් ස උජ් ඣායන් තස් ස 
ඛියයන් තස් ස විපාගචන් තස් ස. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා 
ගචොරිං පබ් බාගජස් සතී’’ති! අථ ගඛො තා භික් ඛුනිගයො භික් ඛූනං එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී ගචොරිං 
පබ් බාගජතීති [පබ් බාගජසීති )ක.(]? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී ගචොරිං 
පබ් බාගජස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

683. ‘‘යා පනභික්ඛුනීජානංකචොරිංවජ්ඣංවිදිතංඅනපකෙොකෙත්වා

රාජානං වා සඞ්ඝං වා  ණං වා පූ ං වා කසණිං වා අඤ්ඤත්ර ෙප්පා

වුට්ඨාකපයය, අයම්පිභික්ඛුනී පඨමාපත්තිෙංධම්මංආපන්නානිස්සාරණීයං

සඞ්ඝාදිකසස’’න් ති. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛුනීවිභඞ්ක ො 
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684. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

ජානාති නාම සාමං වා ජානාති අඤ් ගඤ වා තස් සා ආග ොගචන් ති, සා වා 
ආග ොගචති. 

කචොරී නාම යා පඤ් චමාසකං වා අතිග කපඤ් චමාසකං වා අග් ඝනකං 
අදින් නං ගථයයසඞ් ඛාතං ආදියති, එසා ගචොරී නාම. 

වජ්ඣා නාම යං කත් වා වජ් ඣප් පත් තා ගහොති. 

විදිතා නාම අඤ් ගඤහි මනුස ්ගසහි ඤාතා ගහොති ‘‘වජ් ඣා එසා’’ති. 

අනපකෙොකෙත්වාති අනාපුච් ඡා. 

රාජා නාම යත් ථ  ාජා අනුසාසති,  ාජා අපගලොගකතබ් ගබො. 

සඞ්කඝො නාම භික් ඛුනිසඞ් ගඝො වුච් චති, භික් ඛුනිසඞ් ගඝො 
අපගලොගකතබ් ගබො. 

 කණො නාම යත් ථ  ගණො අනුසාසති,  ගණො අපගලොගකතබ් ගබො. 

පූක ො නාම යත් ථ පූග ො අනුසාසති, පූග ො අපගලොගකතබ් ගබො. 

කසණි නාම යත් ථ ගසණි අනුසාසති, ගසණි අපගලොගකතබ් ගබො. 

අඤ්ඤත්ර ෙප්පාති ඨගපත් වා කප් පං. ෙප්පං නාම ද් ගව කප් පානි – 
තිත් ථිගයසු වා පබ් බජිතා ගහොති අඤ් ඤාසු වා භික් ඛුනීසු පබ් බජිතා. අඤ් ඤත්ර 
කප් පා ‘‘වුට් ඨාගපස් සාමී’’ති  ණං වා ආචරිනිං වා පත් තං වා චීව ං වා 
පරිගයසති, සීමං වා සම් මන් නති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. ඤත් තියා දුක් කටං. 
ද් වීහි කම් මවාචාහි ථුල් ලච් චයා. කම් මවාචාපරිගයොසාගන උපජ් ඣායාය 
ආපත් ති සඞ් ඝාදිගසසස් ස.  ණස් ස ච ආචරිනියා ච ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අයම්පීති පුරිමං උපාදාය වුච් චති. 

පඨමාපත්තිෙන් ති සහ වත් ථුජ් ඣාචා ා ආපජ් ජති අසමනුභාසනාය. 

නිස්සාරණීයන් ති සඞ් ඝම් හා නිස ්සාරීයති. 

සඞ්ඝාදිකසසන් ති…ගප.… ගතනපි වුච් චති සඞ් ඝාදිගසගසොති. 

685. ගචොරියා ගචොරිසඤ් ඤා අඤ් ඤත්ර කප් පා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති 
සඞ් ඝාදිගසසස් ස. ගචොරියා ගවමතිකා අඤ් ඤත්ර කප් පා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති 
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දුක් කටස ්ස. ගචොරියා අගචොරිසඤ් ඤා අඤ් ඤත්ර කප් පා වුට් ඨාගපති, 
අනාපත් ති. අගචොරියා ගචොරිසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අගචොරියා 
ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අගචොරියා අගචොරිසඤ් ඤා, අනාපත් ති. 

686. අනාපත් ති අජානන් තී වුට් ඨාගපති, අපගලොගකත් වා වුට් ඨාගපති, 
කප් පකතං වුට් ඨාගපති, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

දුතියසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

3. තතියසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදං 

687. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භද් දාය කාපිලානියා 
අන් ගතවාසිනී භික් ඛුනී භික් ඛුනීහි සද් ධිං භණ් ඩිත් වා  ාමකං [ ාමගක 
(සයා.(] ඤාතිකුලං අ මාසි. භද් දා කාපිලානී තං භික් ඛුනිං අපස් සන් තී 
භික් ඛුනිගයො පුච් ඡි – ‘‘කහං ඉත් ථන් නාමා, න දිස් සතී’’ති! ‘‘භික් ඛුනීහි 
සද් ධිං, අගයය, භණ් ඩිත් වා න දිස් සතී’’ති. ‘‘අම් මා, අමුකස ්මිං  ාමගක 
එතිස ්සා ඤාතිකුලං. තත් ථ  න් ත් වා විචිනථා’’ති. භික් ඛුනිගයො තත් ථ 
 න් ත් වා තං භික් ඛුනිං පස් සිත් වා එතදගවොචං – ‘‘කිස ්ස ත් වං, අගයය, එකිකා 
ආ තා, කච් චිසි අප් පධංසිතා’’ති? ‘‘අප් පධංසිතාම් හි, අගයය’’ති. යා තා 
භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනී එකා  ාමන් ත ං  ච් ඡිස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං 
කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනී එකා  ාමන් ත ං  ච් ඡතීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනී එකා 
 ාමන් ත ං  ච් ඡිස ්සති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

‘‘යා පන භික්ඛුනී එො  ාමන්තරං  ච්කඡයය, අයම්පි භික්ඛුනී

පඨමාපත්තිෙංධම්මංආපන්නානිස්සාරණීයං සඞ්ඝාදිකසස’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛුනීනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

688. ගතන ගඛො පන සමගයන ද් ගව භික් ඛුනිගයො සාගකතා සාවත් ථිං 
අද් ධානමග්  ප් පටිපන් නා ගහොන් ති. අන් ත ාමග් ග  නදී තරිතබ් බා ගහොති. 
අථ ගඛො තා භික් ඛුනිගයො නාවිගක උපසඞ් කමිත් වා එතදගවොචං – ‘‘සාධු 
ගනො, ආවුගසො, තාග ථා’’ති. ‘‘නාගයය, සක් කා උගභො සකිං තාග තු’’න් ති. 
එගකො එකං උත් තාග සි. උත් තිණ් ගණො උත් තිණ් ණං දූගසසි. අනුත් තිණ් ගණො 
අනුත් තිණ් ණං දූගසසි. තා පච් ඡා සමා න් ත් වා පුච් ඡිංසු – ‘‘කච් චිසි, අගයය, 
අප් පධංසිතා’’ති? ‘‘පධංසිතාම් හි, අගයය! ත් වං පන, අගයය, අප් පධංසිතා’’ති? 
‘‘පධංසිතාම් හි, අගයය’’ති. අථ ගඛො තා භික් ඛුනිගයො සාවත් ථිං  න් ත් වා 
භික් ඛුනීනං එතමත් ථං ආග ොගචසුං. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… 
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තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනී එකා 
නදීපා ං  ච් ඡිස් සතී’’ති! අථ ගඛො තා භික් ඛුනිගයො භික් ඛූනං එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං. භික් ඛූ භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… සච් චං කි , 
භික් ඛගව, භික් ඛුනී එකා නදීපා ං  ච් ඡතී’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනී එකා නදීපා ං 
 ච් ඡිස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච 
පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

‘‘යා පන භික්ඛුනී එො වා  ාමන්තරං  ච්කඡයය, එො වා නදීපාරං

 ච්කඡයය, අයම්පි භික්ඛුනී පඨමාපත්තිෙං ධම්මං ආපන්නා නිස්සාරණීයං

සඞ්ඝාදිකසස’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛුනීනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

689. ගතන ගඛො පන සමගයන සම් බහුලා භික් ඛුනිගයො ගකොසගලසු 
ජනපගද සාවත් ථිං  ච් ඡන් තා [ න් ත් වා (ක.(] සායං අඤ් ඤත ං  ාමං 
උප ච් ඡිංසු. තත් ථ අඤ් ඤත ා භික් ඛුනී අභිරූපා ගහොති දස් සනීයා පාසාදිකා. 
අඤ ්ඤතග ො පුරිගසො තස් සා භික් ඛුනියා සහ දස් සගනන පටිබද් ධචිත් ගතො 
ගහොති. අථ ගඛො ගසො පුරිගසො තාසං භික් ඛුනීනං ගසයයං පඤ් ඤගපන් ගතො 
තස් සා භික් ඛුනියා ගසයයං එකමන් තං පඤ ්ඤාගපසි. අථ ගඛො සා භික් ඛුනී 
සල් ලක් ගඛත් වා – ‘‘පරියුට් ඨගතො අයං පුරිගසො; සගච  ත් තිං ආ ච් ඡිස් සති, 
විස් සග ො ගම භවිස් සතී’’ති, භික් ඛුනිගයො අනාපුච් ඡා අඤ් ඤත ං කුලං 
 න් ත් වා ගසයයං කප් ගපසි. අථ ගඛො ගසො පුරිගසො  ත් තිං ආ න් ත් වා තං 
භික් ඛුනිං  ගවසන් ගතො භික් ඛුනිගයො ඝට් ගටසි. භික් ඛුනිගයො තං භික් ඛුනිං 
අපස් සන් තිගයො එවමාහංසු – ‘‘නිස ්සංසයං ගඛො සා භික් ඛුනී පුරිගසන සද් ධිං 
නික් ඛන් තා’’ති. 

අථ ගඛො සා භික් ඛුනී තස් සා  ත් තියා අච් චගයන ගයන තා භික් ඛුනිගයො 
ගතනුපසඞ් කමි. භික් ඛුනිගයො තං භික් ඛුනිං එතදගවොචං – ‘‘කිස ්ස ත් වං, 
අගයය, පුරිගසන සද් ධිං නික් ඛන් තා’’ති? ‘‘නාහං, අගයය, පුරිගසන සද් ධිං 
නික් ඛන් තා’’ති. භික් ඛුනීනං එතමත් ථං ආග ොගචසි. යා තා භික් ඛුනිගයො 
අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි 
නාම භික් ඛුනී එකා  ත් තිං විප් පවසිස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, 
භික් ඛුනී එකා  ත් තිං විප් පවසීති [විප් පවසීති )ක.(]? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනී එකා 
 ත් තිං විප් පවසිස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 
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‘‘යා පන භික්ඛුනී එො වා  ාමන්තරං  ච්කඡයය, එො වා නදීපාරං

 ච්කඡයය, එො වා රත්තිං විප්පවකසයය, අයම්පි භික්ඛුනී පඨමාපත්තිෙං

ධම්මංආපන්නානිස්සාරණීයංසඞ්ඝාදිකසස’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛුනීනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

690. ගතන ගඛො පන සමගයන සම් බහුලා භික් ඛුනිගයො ගකොසගලසු 
ජනපගද සාවත් ථිං අද් ධානමග්  ප් පටිපන් නා ගහොන් ති. තත් ථ අඤ ්ඤත ා 
භික් ඛුනී වච් ගචන පීළිතා එකිකා ඔහීයිත් වා [ඔහියිත් වා )ක.(] පච් ඡා අ මාසි. 
මනුස් සා තං භික් ඛුනිං පස් සිත් වා දූගසසුං. අථ ගඛො සා භික් ඛුනී ගයන තා 
භික් ඛුනිගයො ගතනුපසඞ් කමි. භික් ඛුනිගයො තං භික් ඛුනිං එතදගවොචං – 
‘‘කිස ්ස ත් වං, අගයය, එකිකා ඔහීනා, කච් චිසි අප් පධංසිතා’’ති? 
‘‘පධංසිතාම් හි, අගයය’’ති. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනී එකා  ණම් හා 
ඔහීයිස ්සතීති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනී එකා  ණම් හා 
ඔහීයතීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි 
නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනී එකා  ණම් හා ඔහීයිස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

691. ‘‘යා පනභික්ඛුනීඑොවා ාමන්තරං ච්කඡයය, එොවානදීපාරං

 ච්කඡයය, එො වා රත්තිං විප්පවකසයය, එො වා  ණම්හා ඔහීකයයය, 

අයම්පි භික්ඛුනී පඨමාපත්තිෙං ධම්මං ආපන්නා නිස්සාරණීයං

සඞ්ඝාදිකසස’’න් ති. 

692. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

එො වා  ාමන්තරං  ච්කඡයයාති පරික් ඛිත් තස් ස  ාමස් ස පරික් ගඛපං 
පඨමං පාදං අතික් කාගමන් තියා ආපත් ති ථුල් ලච් චයස ්ස, දුතියං පාදං 
අතික් කාගමන් තියා ආපත් ති සඞ් ඝාදිගසසස් ස. 

අපරික් ඛිත් තස් ස  ාමස ්ස උපචා ං පඨමං පාදං අතික් කාගමන් තියා 
ආපත් ති ථුල් ලච් චයස් ස. දුතියං පාදං අතික් කාගමන් තියා ආපත් ති 
සඞ් ඝාදිගසසස් ස. 

එො වා නදීපාරං  ච්කඡයයාති නදී නාම තිමණ් ඩලං පටිච් ඡාගදත් වා 
යත් ථ කත් ථචි උත් ත න් තියා භික් ඛුනියා අන් ත වාසගකො ගතමියති. පඨමං 
පාදං උත් ත න් තියා ආපත් ති ථුල් ලච් චයස් ස. දුතියං පාදං උත් ත න් තියා 
ආපත් ති සඞ් ඝාදිගසසස් ස. 
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එො වා රත්තිං විප්පවකසයයාති සහ අරුණුග්  මනා දුතියිකාය 
භික් ඛුනියා හත් ථපාසං විජහන් තියා ආපත් ති ථුල් ලච් චයස් ස. විජහිගත 
ආපත් ති සඞ් ඝාදිගසසස් ස. 

එො වා  ණම්හා ඔහීකයයයාති අ ාමගක අ ඤ් ගඤ දුතියිකාය 
භික් ඛුනියා දස් සනූපචා ං වා සවනූපචා ං වා විජහන් තියා ආපත් ති 
ථුල් ලච් චයස් ස. විජහිගත ආපත් ති සඞ් ඝාදිගසසස් ස. 

අයම්පීති පුරිමාගයො උපාදාය වුච් චති. 

පඨමාපත්තිෙන් ති සහ වත් ථුජ් ඣාචා ා ආපජ් ජති අසමනුභාසනාය. 

නිස්සාරණීයන් ති සඞ් ඝම් හා නිස ්සාරීයති. 

සඞ්ඝාදිකසකසොති…ගප.… ගතනපි වුච් චති සඞ් ඝාදිගසගසොති. 

693. අනාපත් ති දුතියිකා භික් ඛුනී පක් කන් තා වා ගහොති විබ් භන් තා වා 
කාලඞ් කතා වා පක් ඛසඞ් කන් තා වා, ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

තතියසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

4. චතුත් ථසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදං 

694. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන චණ් ඩකාළී භික් ඛුනී 
භණ් ඩනකාරිකා ගහොති කලහකාරිකා විවාදකාරිකා භස් සකාරිකා සඞ් ගඝ 
අධික ණකාරිකා. ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී තස් සා කම් ගම කරීයමාගන 
පටික් ගකොසති. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී  ාමකං 
අ මාසි ගකනචිගදව ක ණීගයන. අථ ගඛො භික් ඛුනිසඞ් ගඝො – ‘‘ථුල් ලනන් දා 
භික් ඛුනී පක් කන් තා’’ති, චණ් ඩකාළිං භික් ඛුනිං ආපත් තියා අදස ්සගන 
[අදස ්සගනන )ක.(] උක් ඛිපි. ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී  ාමගක තං ක ණීයං 
තීග ත් වා පුනගදව සාවත් ථිං පච් චා ච් ඡි. චණ් ඩකාළී භික් ඛුනී ථුල් ලනන් දාය 
භික් ඛුනියා ආ ච් ඡන් තියා ගනව ආසනං පඤ් ඤගපසි න පාගදොදකං පාදපීඨං 
පාදකඨලිකං උපනික් ඛිපි න පච් චග්  න් ත් වා පත් තචීව ං පටිග්  ගහසි න 
පානීගයන ආපුච් ඡි. ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී චණ් ඩකාළිං භික් ඛුනිං එතදගවොච – 
‘‘කිස ්ස ත් වං, අගයය, මයි ආ ච් ඡන් තියා ගනව ආසනං පඤ් ඤගපසි න 
පාගදොදකං පාදපීඨං පාදකඨලිකං උපනික් ඛිපි න පච් චග්  න් ත් වා පත් තචීව ං 
පටිග්  ගහසි න පානීගයන ආපුච් ඡී’’ති? ‘‘එවඤ් ගහතං, අගයය, ගහොති යථා 
තං අනාථායා’’ති. ‘‘කිස ්ස පන ත් වං, අගයය, අනාථා’’ති? ‘‘ඉමා මං, අගයය, 
භික් ඛුනිගයො – ‘‘අයං අනාථා අප් පඤ ්ඤාතා, නත් ථි ඉමිස් සා කාචි 
පටිවත් තා’’ති, ආපත් තියා අදස් සගන [අදස් සගනන )ක.(] උක් ඛිපිංසූ’’ති. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛුනීවිභඞ්ක ො 
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ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී – ‘‘බාලා එතා අබයත් තා එතා, ගනව ජානන් ති 
කම් මං වා කම් මගදොසං වා කම් මවිපත් තිං වා කම් මසම් පත් තිං වා. මයං ගඛො 
ජානාම කම් මම් පි කම් මගදොසම් පි කම් මවිපත් තිම් පි කම් මසම් පත් තිම් පි. මයං 
ගඛො අකතං වා කම් මං කාග යයාම කතං වා කම් මං ගකොගපයයාමා’’ති, ලහුං 
ලහුං භික් ඛුනිසඞ් ඝං සන් නිපාගතත් වා චණ් ඩකාළිං භික් ඛුනිං ඔසාග සි. යා 
තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති 
– ‘‘කථඤ ්හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා සමග් ග න සඞ් ගඝන උක් ඛිත් තං 
භික් ඛුනිං ධම් ගමන විනගයන සත් ථුසාසගනන අනපගලොගකත් වා 
කා කසඞ් ඝං අනඤ් ඤාය  ණස ්ස ඡන් දං ඔසාග ස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං 
කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී සමග් ග න සඞ් ගඝන උක් ඛිත් තං 
භික් ඛුනිං ධම් ගමන විනගයන සත් ථුසාසගනන අනපගලොගකත් වා 
කා කසඞ් ඝං අනඤ් ඤාය  ණස් ස ඡන් දං ඔසාග තීති [ඔසාග සීති )ක.(]? 
‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, 
භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී සමග් ග න සඞ් ගඝන උක් ඛිත් තං භික් ඛුනිං 
ධම් ගමන විනගයන සත් ථුසාසගනන අනපගලොගකත් වා කා කසඞ් ඝං 
අනඤ් ඤාය  ණස් ස ඡන් දං ඔසාග ස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං 
වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

695. ‘‘යා පන භික්ඛුනී සමග්ක න සඞ්කඝන උක්ඛිත්තං භික්ඛුනිං

ධම්කමන විනකයන සත්ථුසාසකනන අනපකෙොකෙත්වා ොරෙසඞ්ඝං 

අනඤ්ඤාය  ණස්ස ඡන්දං ඔසාකරයය, අයම්පි භික්ඛුනී පඨමාපත්තිෙං

ධම්මංආපන්නා නිස්සාරණීයංසඞ්ඝාදිකසස’’න් ති. 

696. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

සමග්ක ො නාම සඞ්කඝො සමානසංවාසගකො සමානසීමායං ඨගතො. 

උක්ඛිත්තා නාම ආපත් තියා අදස් සගන වා අප් පටිකම් ගම වා 
අප් පටිනිස ්සග් ග  වා [අදස ්සගනන වා අප් පටිකම් ගමන වා 
අප් පටිනිස ්සග් ග න වා )ක.(, අදස් සගන වා අප් පටිකම් ගම වා පාපිකාය 
දිට් ඨයා අප් පටිනිස් සග් ග  වා )?)] උක් ඛිත් තා. 

ධම්කමනවිනකයනාති ගයන ධම් ගමන ගයන විනගයන. 

සත්ථුසාසකනනාති ජිනසාසගනන බුද් ධසාසගනන. 

අනපකෙොකෙත්වා ොරෙසඞ්ඝන් ති කම් මකා කසඞ් ඝං අනාපුච් ඡා. 

අනඤ්ඤාය ණස්සඡන්දන් ති  ණස් ස ඡන් දං අජානිත් වා. 
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‘‘ඔසාග ස ්සාමී’’ති  ණං වා පරිගයසති, සීමං වා සම් මන් නති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. ඤත් තියා දුක් කටං, ද් වීහි කම් මවාචාහි ථුල් ලච් චයා, 
කම් මවාචාපරිගයොසාගන ආපත් ති සඞ් ඝාදිගසසස් ස. 

අයම්පීති පුරිමාගයො උපාදාය වුච් චති. 

පඨමාපත්තිෙන් ති සහ වත් ථුජ් ඣාචා ා ආපජ් ජති අසමනුභාසනාය. 

නිස්සාරණීයන් ති සඞ් ඝම් හා නිස ්සාරීයති. 

සඞ්ඝාදිකසකසොති…ගප.… ගතනපි වුච් චති සඞ් ඝාදිගසගසොති. 

697. ධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා ඔසාග ති, ආපත් ති 
සඞ් ඝාදිගසසස් ස. ධම් මකම් ගම ගවමතිකා ඔසාග ති ආපත් ති 
සඞ් ඝාදිගසසස් ස. ධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤා ඔසාග ති, ආපත් ති 
සඞ් ඝාදිගසසස් ස. 

අධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම 
ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤා, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

698. අනාපත් ති කම් මකා කසඞ් ඝං අපගලොගකත් වා ඔසාග ති,  ණස ්ස 
ඡන් දං ජානිත් වා ඔසාග ති, වත් ගත වත් තන් තිං ඔසාග ති, අසන් ගත 
කම් මකා කසඞ් ගඝ ඔසාග ති, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

චතුත් ථසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

5. පඤ් චමසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදං 

699. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන සුන් දරීනන් දා භික් ඛුනී 
අභිරූපා ගහොති දස් සනීයා පාසාදිකා. මනුස් සා භත් තග් ග  සුන් දරීනන් දං 
භික් ඛුනිං පස් සිත් වා අවස් සුතා අවස් සුතාය සුන් දරීනන් දාය භික් ඛුනියා 
අග්  මග්  ානි ගභොජනානි ගදන් ති. සුන් දරීනන් දා භික් ඛුනී යාවදත් ථං 
භුඤ ්ජති; අඤ ්ඤා භික් ඛුනිගයො න චිත් තරූපං ලභන් ති. යා තා භික් ඛුනිගයො 
අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි 
නාම අයයා සුන් දරීනන් දා අවස් සුතා අවස් සුතස් ස පුරිසපුග්  ලස ්ස හත් ථගතො 
ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා සහත් ථා පටිග්  ගහත් වා ඛාදිස් සති 
භුඤ ්ජිස ්සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, සුන් දරීනන් දා භික් ඛුනී 
අවස් සුතා අවස් සුතස් ස පුරිසපුග්  ලස් ස හත් ථගතො ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා 
සහත් ථා පටිග්  ගහත් වා ඛාදති භුඤ් ජතීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, භික් ඛගව, සුන් දරීනන් දා භික් ඛුනී 
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අවස් සුතා අවස් සුතස් ස පුරිසපුග්  ලස් ස හත් ථගතො ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා 
සහත් ථා පටිග්  ගහත් වා ඛාදිස් සති භුඤ ්ජිස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

700. ‘‘යා පන භික්ඛුනී අවස්සුතා අවස්සුතස්ස පුරිසපුග් ෙස්ස

හත්ථකතොඛාදනීයං වාකභොජනීයංවාසහත්ථාපටිග් කහත්වාඛාකදයයවා

භුඤ්කජයය වා, අයම්පි භික්ඛුනී පඨමාපත්තිෙං ධම්මං ආපන්නා

නිස්සාරණීයං සඞ්ඝාදිකසස’’න් ති. 

701. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

අවස්සුතා නාම සා ත් තා අගපක් ඛවතී පටිබද් ධචිත් තා. 

අවස්සුකතො නාම සා ත් ගතො අගපක් ඛවා පටිබද් ධචිත් ගතො. 

පුරිසපුග් කෙො නාම මනුස් සපුරිගසො, න යක් ගඛො න ගපගතො න 
ති ච් ඡාන ගතො, විඤ ්ඤූ පටිබගලො සා ජ් ජිතුං. 

ඛාදනීයං නාම පඤ් ච ගභොජනානි – උදකදන් තගපොනං ඨගපත් වා 
අවගසසං ඛාදනීයං නාම. 

කභොජනීයං නාම පඤ් ච ගභොජනානි – ඔදගනො, කුම් මාගසො, සත් තු, 
මච් ගඡො, මංසං. 

‘‘ඛාදිස ්සාමි භුඤ් ජිස ්සාමී’’ති පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති ථුල් ලච් චයස් ස. 
අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති සඞ් ඝාදිගසසස් ස. 

අයම්පීති පුරිමාගයො උපාදාය වුච් චති. 

පඨමාපත්තිෙන් ති සහ වත් ථුජ් ඣාචා ා ආපජ් ජති අසමනුභාසනාය. 

නිස්සාරණීයන් ති සඞ් ඝම් හා නිස ්සාරීයති. 

සඞ්ඝාදිකසකසොති…ගප.… ගතනපි වුච් චති සඞ් ඝාදිගසගසොති. 

උදකදන් තගපොනං පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
එකගතොඅවස ්සුගත ‘‘ඛාදිස ්සාමි භුඤ් ජිස ්සාමී’’ති පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 

702. අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති ථුල් ලච් චයස් ස. 
උදකදන් තගපොනං පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. උභගතොඅවස් සුගත 
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යක් ඛස ්ස වා ගපතස් ස වා පණ් ඩකස් ස වා ති ච් ඡාන තමනුස් සවිග්  හස් ස වා 
හත් ථගතො ‘‘ඛාදිස් සාමි භුඤ ්ජිස් සාමී’’ති පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති ථුල් ලච් චයස් ස. උදකදන් තගපොනං 
පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. එකගතොඅවස් සුගත ‘‘ඛාදිස් සාමි 
භුඤ ්ජිස ්සාමී’’ති පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අජ් ගඣොහාග  
අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති දුක් කටස ්ස. උදකදන් තගපොනං පටිග්  ණ් හාති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

703. අනාපත් ති උභගතොඅනවස් සුතා ගහොන් ති, ‘‘අනවස් සුගතො’’ති 
ජානන් තී පටිග්  ණ් හාති, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

පඤ ්චමසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

6. ඡට් ඨසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදං 

704. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන සුන් දරීනන් දා භික් ඛුනී 
අභිරූපා ගහොති දස් සනීයා පාසාදිකා. මනුස් සා භත් තග් ග  සුන් දරීනන් දං 
භික් ඛුනිං පස් සිත් වා අවස් සුතා සුන් දරීනන් දාය භික් ඛුනියා අග්  මග්  ානි 
ගභොජනානි ගදන් ති. සුන් දරීනන් දා භික් ඛුනී කුක් කුච් චායන් තී න 
පටිග්  ණ් හාති. අනන් තරිකා භික් ඛුනී සුන් දරීනන් දං භික් ඛුනිං එතදගවොච – 
‘‘කිස ්ස ත් වං, අගයය, න පටිග්  ණ් හාසී’’ති? ‘‘අවස් සුතා, අගයය’’ති. ‘‘ත් වං 
පන, අගයය, අවස් සුතා’’ති? ‘‘නාහං, අගයය, අවස් සුතා’’ති. ‘‘කිං ගත, 
අගයය, එගසො පුරිසපුග්  ගලො කරිස් සති අවස් සුගතො වා අනවස් සුගතො වා, 
යගතො ත් වං අනවස් සුතා. ඉඞ් ඝං, අගයය, යං ගත එගසො පුරිසපුග්  ගලො ගදති 
ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා තං ත් වං සහත් ථා පටිග්  ගහත් වා ඛාද වා, භුඤ් ජ 
වා’’ති. 

යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනී එවං වක් ඛති – ‘කිං ගත, අගයය, 
එගසො පුරිසපුග්  ගලො කරිස් සති අවස් සුගතො වා අනවස් සුගතො වා, යගතො ත් වං 
අනවස ්සුතා. ඉඞ් ඝ, අගයය, යං ගත එගසො පුරිසපුග්  ගලො ගදති ඛාදනීයං වා 
ගභොජනීයං වා තං ත් වං සහත් ථා පටිග්  ගහත් වා ඛාද වා භුඤ් ජ 
වා’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනී එවං වගදති – ‘‘කිං ගත, 
අගයය, එගසො පුරිසපුග්  ගලො කරිස් සති අවස් සුගතො වා අනවස් සුගතො වා 
යගතො ත් වං අනවස් සුතා! ඉඞ් ඝ, අගයය, යං ගත එගසො පුරිසපුග්  ගලො ගදති 
ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා තං ත් වං සහත් ථා පටිග්  ගහත් වා ඛාද වා භුඤ් ජ 
වා’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, 
භික් ඛගව, භික් ඛුනී එවං වක් ඛති – ‘‘කිං ගත, අගයය, එගසො පුරිසපුග්  ගලො 
කරිස ්සති අවස් සුගතො වා අනවස් සුගතො වා යගතො ත් වං අනවස් සුතා; ඉඞ් ඝ, 
අගයය, යං ගත එගසො පුරිසපුග්  ගලො ගදති ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා තං 
ත් වං සහත් ථා පටිග්  ගහත් වා ඛාද වා භුඤ් ජ වා’’. ගනතං, භික් ඛගව, 
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අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

705. ‘‘යා පන භික්ඛුනී එවං වකදයය – ‘කිං කත, අකයය, එකසො

පුරිසපුග් කෙො ෙරිස්සති අවස්සුකතො වා අනවස්සුකතො වා, යකතො ත්වං 

අනවස්සුතා.ඉඞ්ඝ, අකයය, යංකතඑකසොපුරිසපුග් කෙොකදතිඛාදනීයංවා

කභොජනීයංවාතං ත්වංසහත්ථාපටිග් කහත්වාඛාදවාභුඤ්ජවා’ති, අයම්පි

භික්ඛුනීපඨමාපත්තිෙං ධම්මංආපන්නානිස්සාරණීයංසඞ්ඝාදිකසස’’න් ති. 

706. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

එවං වකදයයාති – ‘‘කිං ගත, අගයය, එගසො පුරිසපුග්  ගලො කරිස් සති 
අවස් සුගතො වා අනවස් සුගතො වා, යගතො ත් වං අනවස් සුතා. ඉඞ් ඝ, අගයය, යං 
ගත එගසො පුරිසපුග්  ගලො ගදති ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා තං ත් වං සහත් ථා 
පටිග්  ගහත් වා ඛාද වා භුඤ් ජ වා’’ති උගයයොගජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
තස් සා වචගනන ‘‘ඛාදිස ්සාමි භුඤ් ජිස් සාමී’’ති පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති ථුල් ලච් චයස් ස. 
ගභොජනපරිගයොසාගන ආපත් ති සඞ් ඝාදිගසසස් ස. 

අයම්පීති පුරිමාගයො උපාදාය වුච් චති. 

පඨමාපත්තිෙන් ති සහ වත් ථුජ් ඣාචා ා ආපජ් ජති අසමනුභාසනාය. 

නිස්සාරණීයන් ති සඞ් ඝම් හා නිස ්සාරීයති. 

සඞ්ඝාදිකසකසොති…ගප.… ගතනපි වුච් චති සඞ් ඝාදිගසගසොති. 

උදකදන් තගපොනං ‘‘පටිග්  ණ් හා’’ති උගයයොගජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
තස් සා වචගනන ඛාදිස් සාමි භුඤ් ජිස ්සාමී’’ති පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 

707. එකගතොඅවස් සුගත යක් ඛස් ස වා ගපතස් ස වා පණ් ඩකස් ස වා 
ති ච් ඡාන තමනුස් සවිග්  හස් ස වා හත් ථගතො ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා 
‘‘ඛාද වා භුඤ් ජ වා’’ති උගයයොගජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. තස් සා වචගනන 
‘‘ඛාදිස ්සාමි භුඤ් ජිස් සාමී’’ති පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ගභොජනපරිගයොසාගන 
ආපත් ති ථුල් ලච් චයස ්ස. උදකදන් තගපොනං පටිග්  ණ් හාති උගයයොගජති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. තස් සා වචගනන ‘‘ඛාදිස් සාමි භුඤ් ජිස් සාමී’’ති 
පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛුනීවිභඞ්ක ො 
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708. අනාපත් ති ‘‘අනවස ්සුගතො’’ති ජානන් තී උගයයොගජති, ‘‘කුපිතා න 
පටිග්  ණ් හාතී’’ති උගයයොගජති, ‘‘කුලානුද් දයතාය න පටිග්  ණ් හාතී’’ති 
උගයයොගජති, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

ඡට් ඨසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

7. සත් තමසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදං 

709. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන චණ් ඩකාළී භික් ඛුනී 
භික් ඛුනීහි සද් ධිං භණ් ඩිත් වා කුපිතා අනත් තමනා එවං වගදති – ‘‘බුද් ධං 
පච් චාචික් ඛාමි, ධම් මං පච් චාචික් ඛාමි, සඞ් ඝං පච් චාචික් ඛාමි, සික් ඛං 
පච් චාචික් ඛාමි. කින් නුමාව සමණිගයො යා සමණිගයො සකයධීතග ො, 
සන් තඤ ්ඤාපි සමණිගයො ලජ් ජිනිගයො කුක් කුච් චිකා සික් ඛාකාමා තාසාහං 
සන් තිගක බ්රහ් මචරියං චරිස් සාමී’’ති. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… 
තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම අයයා චණ් ඩකාළී 
[චණ් ඩකාළී භික් ඛුනී )ක.(] කුපිතා අනත් තමනා එවං වක් ඛති – බුද් ධං 
පච් චාචික් ඛාමි…ගප.… සික් ඛං පච් චාචික් ඛාමි. කින් නුමාව සමණිගයො යා 
සමණිගයො සකයධීතග ො, සන් තඤ් ඤාපි සමණිගයො ලජ් ජිනිගයො 
කුක් කුච් චිකා සික් ඛාකාමා තාසාහං සන් තිගක බ්රහ් මචරියං 
චරිස ්සාමී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, චණ් ඩකාළී භික් ඛුනී කුපිතා 
අනත් තමනා එවං වගදති – ‘‘බුද් ධං පච් චාචික් ඛාමි…ගප.… සික් ඛං 
පච් චාචික් ඛාමි. කින් නුමාව සමණිගයො යා සමණිගයො සකයධීතග ො, 
සන් තඤ ්ඤාපි සමණිගයො ලජ් ජිනිගයො කුක් කුච් චිකා සික් ඛාකාමා, තාසාහං 
සන් තිගක බ්රහ් මචරියං චරිස් සාමී’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, චණ් ඩකාළී භික් ඛුනී කුපිතා 
අනත් තමනා එවං වක් ඛති – ‘‘බුද් ධං පච් චාචික් ඛාමි…ගප.… සික් ඛං 
පච් චාචික් ඛාමි. කින් නුමාව සමණිගයො යා සමණිගයො සකයධීතග ො, 
සන් තඤ ්ඤාපි සමණිගයො ලජ් ජිනිගයො කුක් කුච් චිකා සික් ඛාකාමා, තාසාහං 
සන් තිගක බ්රහ් මචරියං චරිස් සාමී’’ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

710. ‘‘යා පන භික්ඛුනී කුපිතා අනත්තමනා එවං වකදයය – ‘බුද්ධං

පච්චාචික්ඛාමි, ධම්මං පච්චාචික්ඛාමි, සඞ්ඝං පච්චාචික්ඛාමි, සික්ඛං

පච්චාචික්ඛාමි. කින්නුමාව සමණිකයො යා සමණිකයො සෙයධීතකරො 

සන්තඤ්ඤාපි සමණිකයො ෙජ්ජිනිකයො කුක්කුච්චිො සික්ඛාොමා, තාසාහං 

සන්තිකෙ බ්රහ්මචරියංචරිස්සාමී’ති, සාභික්ඛුනී භික්ඛුනීහිඑවමස්සවචනීයා

– ‘මාකයය, කුපිතාඅනත්තමනාඑවංඅවච –බුද්ධං පච්චාචික්ඛාමි, ධම්මං

පච්චාචික්ඛාමි, සඞ්ඝං පච්චාචික්ඛාමි, සික්ඛං පච්චාචික්ඛාමි. කින්නුමාව

සමණිකයො යා සමණිකයො සෙයධීතකරො  සන්තඤ්ඤාපි සමණිකයො 
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ෙජ්ජිනිකයො කුක්කුච්චිො සික්ඛාොමා, තාසාහං සන්තිකෙ බ්රහ්මචරියං 

චරිස්සාමීති, අභිරමාකයය, ස්වාක්ඛාකතො ධම්කමො; චර බ්රහ්මචරියං සම්මා 

දුක්ඛස්ස අන්තකිරියායා’ති. එවඤ්ච සා භික්ඛුනී භික්ඛුනීහි වුච්චමානා

තකථව පග් ණ්කහයය, සාභික්ඛුනීභික්ඛුනීහියාවතතියංසමනුභාසිතබ්බා

තස්ස පටිනිස්සග් ාය. යාවතතියඤ්කච සමනුභාසීයමානා තං

පටිනිස්සජ්කජයය ඉච්කචතං කුසෙං; කනො කච පටිනිස්සජ්කජයය, අයම්පි

භික්ඛුනීයාවතතියෙං ධම්මංආපන්නානිස්සාරණීයංසඞ්ඝාදිකසස’’න් ති. 

711. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

කුපිතාඅනත්තමනාති අනභි ද් ධා ආහතචිත් තා ඛිලජාතා. 

එවං වකදයයාති – ‘‘බුද් ධං පච් චාචික් ඛාමි…ගප.… සික් ඛං 
පච් චාචික් ඛාමි. කින් නුමාව සමණිගයො යා සමණිගයො සකයධීතග ො! 
සන් තඤ ්ඤාපි සමණිගයො ලජ් ජිනිගයො කුක් කුච් චිකා සික් ඛාකාමා, තාසාහං 
සන් තිගක බ්රහ් මචරියං චරිස් සාමී’’ති. 

සා භික්ඛුනීති යා සා එවංවාදිනී භික් ඛුනී. භික්ඛුනීහීති අඤ් ඤාහි 
භික් ඛුනීහි. 

යා පස් සන් ති යා සුණන් ති තාහි වත් තබ් බා – ‘‘මාගයය, කුපිතා 
අනත් තමනා එවං අවච – ‘බුද් ධං පච් චාචික් ඛාමි…ගප.… සික් ඛං 
පච් චාචික් ඛාමි. කින් නුමාව සමණිගයො යා සමණිගයො සකයධීතග ො! 
සන් තඤ ්ඤාපි සමණිගයො ලජ් ජිනිගයො කුක් කුච් චිකා සික් ඛාකාමා, තාසාහං 
සන් තිගක බ්රහ් මචරියං චරිස් සාමී’ති. අභි මාගයය, ස් වාක් ඛාගතො ධම් ගමො; ච  
බ්රහ් මචරියං සම් මා දුක් ඛස් ස අන් තකිරියායා’’ති. දුතියම් පි වත් තබ් බා. 
තතියම් පි වත් තබ් බා. සගච පටිනිස ්සජ් ජති ඉච් ගචතං කුසලං, ගනො ගච 
පටිනිස ්සජ් ජති ආපත් ති දුක් කටස ්ස. සුත් වා න වදන් ති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
සා භික් ඛුනී සඞ් ඝමජ් ඣම් පි ආකඩ් ඪිත් වා වත් තබ් බා – ‘‘මාගයය, කුපිතා 
අනත් තමනා එවං අවච – ‘බුද් ධං පච් චාචික් ඛාමි…ගප.… සික් ඛං 
පච් චාචික් ඛාමි. කින් නුමාව සමණිගයො යා සමණිගයො සකයධීතග ො! 
සන් තඤ ්ඤාපි සමණිගයො ලජ් ජිනිගයො කුක් කුච් චිකා සික් ඛාකාමා, තාසාහං 
සන් තිගක බ්රහ් මචරියං චරිස් සාමී’ති. අභි මාගයය, ස් වාක් ඛාගතො ධම් ගමො; ච  
බ්රහ් මචරියං සම් මා දුක් ඛස් ස අන් තකිරියායා’’ති. දුතියම් පි වත් තබ් බා. 
තතියම් පි වත් තබ් බා. සගච පටිනිස ්සජ් ජති ඉච් ගචතං කුසලං, ගනො ගච 
පටිනිස ්සජ් ජති ආපත් ති දුක් කටස ්ස. සා භික් ඛුනී සමනුභාසිතබ් බා. එවඤ් ච 
පන, භික් ඛගව, සමනුභාසිතබ් බා. බයත් තාය භික් ඛුනියා පටිබලාය සඞ් ගඝො 
ඤාගපතබ් ගබො – 
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712. ‘‘සුණාතු ගම, අගයය, සඞ් ගඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා භික් ඛුනී කුපිතා 
අනත් තමනා එවං වගදති – ‘බුද් ධං පච් චාචික් ඛාමි, ධම් මං පච් චාචික් ඛාමි, 
සඞ් ඝං පච් චාචික් ඛාමි, සික් ඛං පච් චාචික් ඛාමි. කින් නුමාව සමණිගයො යා 
සමණිගයො සකයධීතග ො! සන් තඤ් ඤාපි සමණිගයො ලජ් ජිනිගයො 
කුක් කුච් චිකා සික් ඛාකාමා තාසාහං සන් තිගක බ්රහ් මචරියං චරිස් සාමී’ති. සා 
තං වත් ථුං න පටිනිස ්සජ් ජති. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තකල් ලං, සඞ් ගඝො 
ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුනිං සමනුභාගසයය තස් ස වත් ථුස් ස පටිනිස් සග්  ාය. එසා 
ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු ගම, අගයය, සඞ් ගඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා භික් ඛුනී කුපිතා 
අනත් තමනා එවං වගදති – ‘බුද් ධං පච් චාචික් ඛාමි…ගප.… සික් ඛං 
පච් චාචික් ඛාමි. කින් නුමාව සමණිගයො යා සමණිගයො සකයධීතග ො! 
සන් තඤ ්ඤාපි සමණිගයො ලජ් ජිනිගයො කුක් කුච් චිකා සික් ඛාකාමා, තාසාහං 
සන් තිගක බ්රහ් මචරියං චරිස ්සාමී’ති. සා තං වත් ථුං න පටිනිස් සජ් ජති. සඞ් ගඝො 
ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුනිං සමනුභාසති තස් ස වත් ථුස ්ස පටිනිස් සග්  ාය. යස් සා 
අයයාය ඛමති ඉත් ථන් නාමාය භික් ඛුනියා සමනුභාසනා තස් ස වත් ථුස් ස 
පටිනිස ්සග්  ාය, සා තුණ් හස ්ස; යස් සා නක් ඛමති සා, භාගසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…ගප.… තතියම් පි එතමත් ථං 
වදාමි…ගප.…. 

‘‘සමනුභට් ඨා සඞ් ගඝන ඉත් ථන් නාමා භික් ඛුනී තස් ස වත් ථුස් ස 
පටිනිස ්සග්  ාය. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවගමතං ධා යාමී’’ති. 

ඤත් තියා දුක් කටං. ද් වීහි කම් මවාචාහි ථුල් ලච් චයා. 
කම් මවාචාපරිගයොසාගන ආපත් ති සඞ් ඝාදිගසසස් ස. සඞ් ඝාදිගසසං 
අජ් ඣාපජ් ජන් තියා ඤත් තියා දුක් කටං, ද් වීහි කම් මවාචාහි ථුල් ලච් චයා 
පටිප් පස් සම් භන් ති. 

අයම්පීති පුරිමාගයො උපාදාය වුච් චති. 

යාවතතියෙන් ති යාවතතියං සමනුභාසනාය ආපජ් ජති, න සහ 
වත් ථුජ් ඣාචා ා. 

නිස්සාරණීයන් ති සඞ් ඝම් හා නිස ්සාරීයති. 

සඞ්ඝාදිකසකසොති…ගප.… ගතනපි වුච් චති සඞ් ඝාදිගසගසොති. 

713. ධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා න පටිනිස් සජ් ජති, ආපත් ති 
සඞ් ඝාදිගසසස් ස. ධම් මකම් ගම ගවමතිකා න පටිනිස් සජ් ජති, ආපත් ති 
සඞ් ඝාදිගසසස් ස. ධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤා න පටිනිස් සජ් ජති, 
ආපත් ති සඞ් ඝාදිගසසස් ස. 
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අධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම 
ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤා, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

714. අනාපත් ති අසමනුභාසන් තියා, පටිනිස ්සජ් ජන් තියා, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

සත් තමසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

8. අට් ඨමසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදං 

715. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන චණ් ඩකාළී භික් ඛුනී 
කිස ්මිඤ ්චිගදව අධික ගණ පච් චාකතා කුපිතා අනත් තමනා එවං වගදති – 
‘‘ඡන් ද ාමිනිගයො ච භික් ඛුනිගයො, ගදොස ාමිනිගයො ච භික් ඛුනිගයො, 
ගමොහ ාමිනිගයො ච භික් ඛුනිගයො, භය ාමිනිගයො ච භික් ඛුනිගයො’’ති. යා තා 
භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම අයයා චණ් ඩකාළී කිස ්මිඤ ්චිගදව අධික ගණ පච් චාකතා 
කුපිතා අනත් තමනා එවං වක් ඛති – ඡන් ද ාමිනිගයො ච භික් ඛුනිගයො…ගප.… 
භය ාමිනිගයො ච භික් ඛුනිගයො’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, 
චණ් ඩකාළී භික් ඛුනී කිස ්මිඤ ්චිගදව අධික ගණ පච් චාකතා කුපිතා 
අනත් තමනා එවං වගදති – ‘‘ඡන් ද ාමිනිගයො ච භික් ඛුනිගයො…ගප.… 
භය ාමිනිගයො ච භික් ඛුනිගයො’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, භික් ඛගව, චණ් ඩකාළී භික් ඛුනී 
කිස ්මිඤ ්චිගදව අධික ගණ පච් චාකතා කුපිතා අනත් තමනා එවං වක් ඛති – 
‘‘ඡන් ද ාමිනිගයො ච භික් ඛුනිගයො…ගප.… භය ාමිනිගයො ච 
භික් ඛුනිගයො’’ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

716. ‘‘යා පන භික්ඛුනීකිස්මිඤ්චිකදව අධිෙරකණ පච්චාෙතා කුපිතා

අනත්තමනා එවං වකදයය – ‘ඡන්ද ාමිනිකයො ච භික්ඛුනිකයො, 

කදොස ාමිනිකයො ච භික්ඛුනිකයො, කමොහ ාමිනිකයො ච භික්ඛුනිකයො, 

භය ාමිනිකයොච භික්ඛුනිකයො’ති, සාභික්ඛුනීභික්ඛුනීහිඑවමස්සවචනීයා–

‘මාකයය, කිස්මිඤ්චිකදව අධිෙරකණ පච්චාෙතා කුපිතා අනත්තමනා එවං

අවච – ඡන්ද ාමිනිකයො ච භික්ඛුනිකයො කදොස ාමිනිකයො ච භික්ඛුනිකයො

කමොහ ාමිනිකයොචභික්ඛුනිකයොභය ාමිනිකයොච භික්ඛුනිකයොති.අයයාකඛො

ඡන්දාපි  ච්කඡයය, කදොසාපි  ච්කඡයය, කමොහාපි  ච්කඡයය, භයාපි

 ච්කඡයයා’ති. එවඤ්ච සා භික්ඛුනී භික්ඛුනීහි වුච්චමානා තකථව

පග් ණ්කහයය, සා භික්ඛුනී භික්ඛුනීහි යාවතතියං සමනුභාසිතබ්බා තස්ස 

පටිනිස්සග් ාය. යාවතතියඤ්කච සමනුභාසීයමානා තං පටිනිස්සජ්කජයය, 
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ඉච්කචතං කුසෙං; කනොකචපටිනිස්සජ්කජයය, අයම්පිභික්ඛුනීයාවතතියෙං

ධම්මංආපන්නා නිස්සාරණීයංසඞ්ඝාදිකසස’’න් ති. 

717. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

කිස්මිඤ්චිකදව අධිෙරකණති අධික ණං නාම චත් තාරි අධික ණානි – 
විවාදාධික ණං, අනුවාදාධික ණං, ආපත් තාධික ණං, කිච් චාධික ණං. 

පච්චාෙතා නාම ප ාජිතා වුච් චති. 

කුපිතාඅනත්තමනාති අනභි ද් ධා ආහතචිත් තා ඛිලජාතා. 

එවං වකදයයාති – ‘‘ඡන් ද ාමිනිගයො ච භික් ඛුනිගයො…ගප.… 
භය ාමිනිගයො ච භික් ඛුනිගයො’’ති. 

සා භික්ඛුනීති යා සා එවංවාදිනී භික් ඛුනී. 

භික්ඛුනීහීති අඤ් ඤාහි භික් ඛුනීහි. 

යා පස් සන් ති යා සුණන් ති තාහි වත් තබ් බා – ‘‘මාගයය, කිස ්මිඤ ්චිගදව 
අධික ගණ පච් චාකතා කුපිතා අනත් තමනා එවං අවච – ‘ඡන් ද ාමිනිගයො ච 
භික් ඛුනිගයො…ගප.… භය ාමිනිගයො ච භික් ඛුනිගයො’ති. අයයා ගඛො ඡන් දාපි 
 ච් ගඡයය…ගප.… භයාපි  ච් ගඡයයා’’ති. දුතියම් පි වත් තබ් බා. තතියම් පි 
වත් තබ් බා. සගච පටිනිස ්සජ් ජති, ඉච් ගචතං කුසලං; ගනො ගච පටිනිස් සජ් ජති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. සුත් වා න වදන් ති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. සා භික් ඛුනී 
සඞ් ඝමජ් ඣම් පි ආකඩ් ඪිත් වා වත් තබ් බා – ‘‘මාගයය, කිස ්මිඤ ්චිගදව 
අධික ගණ පච් චාකතා කුපිතා අනත් තමනා එවං අවච – ‘ඡන් ද ාමිනිගයො ච 
භික් ඛුනිගයො…ගප.… භය ාමිනිගයො ච භික් ඛුනිගයො’ති. අයයා ගඛො ඡන් දාපි 
 ච් ගඡයය…ගප.… භයාපි  ච් ගඡයයා’’ති. දුතියම් පි වත් තබ් බා. තතියම් පි 
වත් තබ් බා. සගච පටිනිස් සජ් ජති, ඉච් ගචතං කුසලං; ගනො ගච පටිනිස් සජ් ජති, 
ආපත් ති දුක් කටස් ස. සා භික් ඛුනී සමනුභාසිතබ් බා. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
සමනුභාසිතබ් බා. බයත් තාය භික් ඛුනියා පටිබලාය සඞ් ගඝො ඤාගපතබ් ගබො – 

718. ‘‘සුණාතු ගම, අගයය, සඞ් ගඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා භික් ඛුනී 
කිස ්මිඤ ්චිගදව අධික ගණ පච් චාකතා කුපිතා අනත් තමනා එවං වගදති – 
‘ඡන් ද ාමිනිගයො ච භික් ඛුනිගයො…ගප.… භය ාමිනිගයො ච භික් ඛුනිගයො’ති. 
සා තං වත් ථුං න පටිනිස් සජ් ජති. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තකල් ලං, සඞ් ගඝො 
ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුනිං සමනුභාගසයය තස් ස වත් ථුස් ස පටිනිස් සග්  ාය. එසා 
ඤත් ති. 
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‘‘සුණාතු ගම, අගයය, සඞ් ගඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා භික් ඛුනී 
කිස ්මිඤ ්චිගදව අධික ගණ පච් චාකතා කුපිතා අනත් තමනා එවං වගදති – 
‘ඡන් ද ාමිනිගයො ච භික් ඛුනිගයො…ගප.… භය ාමිනිගයො ච භික් ඛුනිගයො’ති. 
සා තං වත් ථුං න පටිනිස් සජ් ජති. සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුනිං 
සමනුභාසති තස් ස වත් ථුස් ස පටිනිස් සග්  ාය. යස් සා අයයාය ඛමති 
ඉත් ථන් නාමාය භික් ඛුනියා සමනුභාසනා තස් ස වත් ථුස් ස පටිනිස් සග්  ාය, සා 
තුණ් හස ්ස; යස් සා නක් ඛමති, සා භාගසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…ගප.… තතියම් පි එතමත් ථං 
වදාමි…ගප.…. 

‘‘සමනුභට් ඨා සඞ් ගඝන ඉත් ථන් නාමා භික් ඛුනී තස් ස වත් ථුස් ස 
පටිනිස ්සග්  ාය. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවගමතං ධා යාමී’’ති. 

ඤත් තියා දුක් කටං. ද් වීහි කම් මවාචාහි ථුල් ලච් චයා. 
කම් මවාචාපරිගයොසාගන ආපත් ති සඞ් ඝාදිගසසස් ස. සඞ් ඝාදිගසසං 
අජ් ඣාපජ් ජන් තියා ඤත් තියා දුක් කටං. ද් වීහි කම් මවාචාහි ථුල් ලච් චයා 
පටිප් පස් සම් භන් ති. 

අයම්පීති පුරිමාගයො උපාදාය වුච් චති. 

යාවතතියෙන් ති යාවතතියං සමනුභාසනාය ආපජ් ජති, න සහ 
වත් ථුජ් ඣාචා ා. 

නිස්සාරණීයන් ති සඞ් ඝම් හා නිස ්සාරීයති. 

සඞ්ඝාදිකසකසොති…ගප.… ගතනපි වුච් චති සඞ් ඝාදිගසගසොති. 

719. ධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා න පටිනිස් සජ් ජති, ආපත් ති 
සඞ් ඝාදිගසස ්ස. ධම් මකම් ගම ගවමතිකා න පටිනිස් සජ් ජති, ආපත් ති 
සඞ් ඝාදිගසසස් ස. ධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤා න පටිනිස් සජ් ජති, 
ආපත් ති සඞ් ඝාදිගසසස් ස. 

අධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම 
ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤා ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 

720. අනාපත් ති අසමනුභාසන් තියා, පටිනිස ්සජ් ජන් තියා, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

අට් ඨමසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 
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9. නවමසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදං 

721. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දාය 
භික් ඛුනියා අන් ගතවාසිකා භික් ඛුනිගයො සංසට් ඨා විහ න් ති පාපාචා ා 
පාපසද් දා පාපසිගලොකා, භික් ඛුනිසඞ් ඝස ්ස විගහසිකා, අඤ් ඤමඤ් ඤිස් සා 
වජ් ජප් පටිච් ඡාදිකා. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනිගයො සංසට් ඨා විහරිස් සන් ති 
පාපාචා ා පාපසද් දා පාපසිගලොකා භික් ඛුනිසඞ් ඝස ්ස විගහසිකා 
අඤ ්ඤමඤ් ඤිස ්සා වජ් ජප් පටිච් ඡාදිකා’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො සංසට් ඨා විහ න් ති පාපාචා ා පාපසද් දා පාපසිගලොකා 
භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස විගහසිකා අඤ් ඤමඤ් ඤිස ්සා වජ් ජප් පටිච් ඡාදිකාති? 
‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො සංසට් ඨා විහරිස ්සන් ති පාපාචා ා පාපසද් දා 
පාපසිගලොකා, භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස විගහසිකා, අඤ ්ඤමඤ් ඤිස් සා 
වජ් ජප් පටිච් ඡාදිකා! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

722. ‘‘භික්ඛුනිකයො පකනව සංසට්ඨා විහරන්ති පාපාචාරා පාපසද්දා

පාපසිකෙොො, භික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස විකහසිො, අඤ්ඤමඤ්ඤිස්සා 

වජ්ජප්පටිච්ඡාදිො. තා භික්ඛුනිකයො භික්ඛුනීහි එවමස්සු වචනීයා –

‘භගිනිකයො කඛො සංසට්ඨා විහරන්ති පාපාචාරා පාපසද්දා පාපසිකෙොො, 

භික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස විකහසිො අඤ්ඤමඤ්ඤිස්සා වජ්ජප්පටිච්ඡාදිො.

විවිච්චථාකයය.විකවෙඤ්කඤවභගිනීනං සඞ්කඝොවණ්කණතී’ති.එවඤ්චතා

භික්ඛුනිකයොභික්ඛුනීහිවුච්චමානාතකථව පග් ණ්කහයුං, තාභික්ඛුනිකයො

භික්ඛුනීහි යාවතතියං සමනුභාසිතබ්බා තස්ස පටිනිස්සග් ාය.

යාවතතියඤ්කචසමනුභාසීයමානාතංපටිනිස්සජ්කජයුං, ඉච්කචතං කුසෙං; 

කනො කච පටිනිස්සජ්කජයුං, ඉමාපි භික්ඛුනිකයො යාවතතියෙං ධම්මං

ආපන්නා නිස්සාරණීයංසඞ්ඝාදිකසස’’න් ති. 

723. භික්ඛුනිකයොපකනවාති උපසම් පන් නාගයො වුච් චන් ති. 

සංසට්ඨා විහරන්තීති සංසට් ඨා නාම අනනුගලොමිගකන 
කායිකවාචසිගකන සංසට් ඨා විහ න් ති. 

පාපාචාරාති පාපගකන ආචාග න සමන් නා තා. 

පාපසද්දාති පාපගකන කිත් තිසද් ගදන අබ් භුග්  තා. 

පාපසිකෙොොති පාපගකන මිච් ඡාජීගවන ජීවිතං කප් ගපන් ති. 
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භික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස විකහසිොති අඤ ්ඤමඤ් ඤිස ්සා කම් ගම කරීයමාගන 
පටික් ගකොසන් ති. 

අඤ්ඤමඤ්ඤිස්සා වජ්ජප්පටිච්ඡාදිොති අඤ් ඤමඤ් ඤං වජ් ජං 
පටිච් ඡාගදන් ති. 

තාභික්ඛුනිකයොති යා තා සංසට් ඨා භික් ඛුනිගයො. 

භික්ඛුනීහීති අඤ් ඤාහි භික් ඛුනීහි. 

යා පස් සන් ති යා සුණන් ති තාහි වත් තබ් බා – ‘‘භගිනිගයො ගඛො සංසට් ඨා 
විහ න් ති පාපාචා ා පාපසද් දා පාපසිගලොකා, භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස විගහසිකා, 
අඤ ්ඤමඤ් ඤිස ්සා වජ් ජප් පටිච් ඡාදිකා. විවිච් චථාගයය. විගවකඤ් ගඤව 
භගිනීනං සඞ් ගඝො වණ් ගණතී’’ති. දුතියම් පි වත් තබ් බා. තතියම් පි වත් තබ් බා. 
සගච පටිනිස ්සජ් ජන් ති, ඉච් ගචතං කුසලං; ගනො ගච පටිනිස් සජ් ජන් ති, 
ආපත් ති දුක් කටස් ස. සුත් වා න වදන් ති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. තා භික් ඛුනිගයො 
සඞ් ඝමජ් ඣම් පි ආකඩ් ඪිත් වා වත් තබ් බා – ‘‘භගිනිගයො ගඛො සංසට් ඨා 
විහ න් ති පාපාචා ා පාපසද් දා පාපසිගලොකා, භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස විගහසිකා, 
අඤ ්ඤමඤ් ඤිස ්සා වජ් ජප් පටිච් ඡාදිකා. විවිච් චථාගයය. විගවකඤ් ගඤව 
භගිනීනං සඞ් ගඝො වණ් ගණතී’’ති. දුතියම් පි වත් තබ් බා. තතියම් පි වත් තබ් බා. 
සගච පටිනිස් සජ් ජන් ති, ඉච් ගචතං කුසලං; ගනො ගච පටිනිස් සජ් ජන් ති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. තා භික් ඛුනිගයො සමනුභාසිතබ් බා. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, සමනුභාසිතබ් බා. බයත් තාය භික් ඛුනියා පටිබලාය සඞ් ගඝො 
ඤාගපතබ් ගබො – 

724. ‘‘සුණාතු ගම, අගයය, සඞ් ගඝො. ඉත් ථන් නාමා ච ඉත් ථන් නාමා ච 
භික් ඛුනිගයො සංසට් ඨා විහ න් ති පාපාචා ා පාපසද් දා පාපසිගලොකා, 
භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස විගහසිකා, අඤ ්ඤමඤ් ඤිස ්සා වජ් ජප් පටිච් ඡාදිකා. තා තං 
වත් ථුං න පටිනිස් සජ් ජන් ති. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තකල් ලං, සඞ් ගඝො 
ඉත් ථන් නාමඤ් ච ඉත් ථන් නාමඤ් ච භික් ඛුනිගයො සමනුභාගසයය තස් ස 
වත් ථුස් ස පටිනිස් සග්  ාය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු ගම, අගයය, සඞ් ගඝො. ඉත් ථන් නාමා ච ඉත් ථන් නාමා ච 
භික් ඛුනිගයො සංසට් ඨා විහ න් ති පාපාචා ා පාපසද් දා පාපසිගලොකා, 
භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස විගහසිකා, අඤ ්ඤමඤ් ඤිස ්සා වජ් ජප් පටිච් ඡාදිකා. තා තං 
වත් ථුං න පටිනිස් සජ් ජන් ති. සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමඤ් ච ඉත් ථන් නාමඤ් ච 
භික් ඛුනිගයො සමනුභාසති තස් ස වත් ථුස ්ස පටිනිස් සග්  ාය. යස් සා අයයාය 
ඛමති ඉත් ථන් නාමාය ච ඉත් ථන් නාමාය ච භික් ඛුනීනං සමනුභාසනා තස් ස 
වත් ථුස ්ස පටිනිස් සග්  ාය, සා තුණ් හස් ස; යස් සා නක් ඛමති, සා භාගසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…ගප.… තතියම් පි එතමත් ථං 
වදාමි…ගප.…. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛුනීවිභඞ්ක ො 
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‘‘සමනුභට් ඨා සඞ් ගඝන, ඉත් ථන් නාමා ච ඉත් ථන් නාමා ච භික් ඛුනිගයො 
තස් ස වත් ථුස් ස පටිනිස් සග්  ාය. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවගමතං 
ධා යාමී’’ති. 

ඤත් තියා දුක් කටං, ද් වීහි කම් මවාචාහි ථුල් ලච් චයා, 
කම් මවාචාපරිගයොසාගන ආපත් ති සඞ් ඝාදිගසසස් ස. සඞ් ඝාදිගසසං 
අජ් ඣාපජ් ජන් තීනං ඤත් තියා දුක් කටං ද් වීහි කම් මවාචාහි ථුල් ලච් චයා 
පටිප් පස් සම් භන් ති. ද් ගව තිස් ගසො එකගතො සමනුභාසිතබ් බා. තතුත් තරි න 
සමනුභාසිතබ් බා. 

ඉමාපිභික්ඛුනිකයොති පුරිමාගයො උපාදාය වුච් චන් ති. 

යාවතතියෙන් ති යාවතතියං සමනුභාසනාය ආපජ් ජන් ති, න සහ 
වත් ථුජ් ඣාචා ා. 

නිස්සාරණීයන් ති සඞ් ඝම් හා නිස ්සාරීයති. 

සඞ්ඝාදිකසකසොති…ගප.… ගතනපි වුච් චති සඞ් ඝාදිගසගසොති. 

725. ධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා න පටිනිස් සජ් ජන් ති, ආපත් ති 
සඞ් ඝාදිගසසස් ස. ධම් මකම් ගම ගවමතිකා න පටිනිස් සජ් ජන් ති, ආපත් ති 
සඞ් ඝාදිගසසස් ස. ධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤා න පටිනිස් සජ් ජන් ති, 
ආපත් ති සඞ් ඝාදිගසසස් ස. 

අධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම 
ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤා, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

726. අනාපත් ති අසමනුභාසන් තීනං, පටිනිස ්සජ් ජන් තීනං, 
උම් මත් තිකානං, ආදිකම් මිකානන් ති. 

නවමසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

10. දසමසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදං 

727. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දා 
භික් ඛුනීසඞ් ගඝන සමනුභට් ඨා භික් ඛුනිගයො එවං වගදති – ‘‘සංසට් ඨාව 
අගයය, තුම් ගහ විහ ථ. මා තුම් ගහ නානා විහරිත් ථ. සන් ති සඞ් ගඝ අඤ් ඤාපි 
භික් ඛුනිගයො එවාචා ා එවංසද් දා එවංසිගලොකා, භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස විගහසිකා, 
අඤ ්ඤමඤ් ඤිස ්සා වජ් ජප් පටිච් ඡාදිකා. තා සඞ් ගඝො න කිඤ් චි ආහ. 
තුම් හඤ ්ගඤව [තුම් ගහගයව )සයා.(] සඞ් ගඝො උඤ ්ඤාය පරිභගවන 
අක් ඛන් තියා ගවභස් සියා [ගවභස ්සා )සී. සයා.(] දුබ් බලයා එවමාහ – 
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‘භගිනිගයො ගඛො සංසට් ඨා විහ න් ති පාපාචා ා පාපසද් දා පාපසිගලොකා, 
භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස විගහසිකා, අඤ ්ඤමඤ් ඤිස ්සා වජ් ජප් පටිච් ඡාදිකා. 
විවිච් චථාගයය. විගවකඤ් ගඤව භගිනීනං සඞ් ගඝො වණ් ගණතී’’’ති. යා තා 
භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
කථඤ ්හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී සඞ් ගඝන සමනුභට් ඨා 
භික් ඛුනිගයො එවං වක් ඛති – සංසට් ඨාව අගයය, තුම් ගහ විහ ථ. මා තුම් ගහ 
නානා විහරිත් ථ. සන් ති සඞ් ගඝ අඤ් ඤාපි භික් ඛුනිගයො…ගප.… 
විවිච් චථාගයය. විගවකඤ් ගඤව භගිනීනං සඞ් ගඝො වණ් ගණතීති…ගප.… 
සච් චං කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී සඞ් ගඝන සමනුභට් ඨා 
භික් ඛුනිගයො එවං වගදති – සංසට් ඨාව අගයය තුම් ගහ විහ ථ. මා තුම් ගහ 
නානා විහරිත් ථ. සන් ති සඞ් ගඝ අඤ් ඤාපි භික් ඛුනිගයො එවාචා ා එවංසද් දා 
එවංසිගලොකා, භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස විගහසිකා, අඤ ්ඤමඤ් ඤිස් සා 
වජ් ජප් පටිච් ඡාදිකා. තා සඞ් ගඝො න කිඤ් චි ආහ. තුම් හඤ් ගඤව සඞ් ගඝො 
උඤ ්ඤාය පරිභගවන අක් ඛන් තියා ගවභස් සියා දුබ් බලයා එවමාහ – 
භගිනිගයො ගඛො සංසට් ඨා විහ න් ති පාපාචා ා පාපසද් දා පාපසිගලොකා, 
භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස විගහසිකා, අඤ ්ඤමඤ් ඤිස ්සා වජ් ජප් පටිච් ඡාදිකා. 
විවිච් චථාගයය. විගවකඤ් ගඤව භගිනීනං සඞ් ගඝො වණ් ගණතීති? ‘‘සච් චං 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, 
ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී සඞ් ගඝන සමනුභට් ඨා භික් ඛුනිගයො එවං වක් ඛති – 
සංසට් ඨාව අගයය, තුම් ගහ විහ ථ. මා තුම් ගහ නානා විහරිත් ථ. සන් ති සඞ් ගඝ 
අඤ ්ඤාපි භික් ඛුනිගයො…ගප.… විවිච් චථාගයය. විගවකඤ් ගඤව භගිනීනං 
සඞ් ගඝො වණ් ගණතීති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

728. ‘‘යා පන භික්ඛුනී එවං වකදයය – ‘සංසට්ඨාව අකයය, තුම්කහ

විහරථ. මා තුම්කහනානා විහරිත්ථ. සන්ති සඞ්කඝ අඤ්ඤාපි භික්ඛුනිකයො

එවාචාරා එවංසද්දා එවංසිකෙොො, භික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස විකහසිො, 

අඤ්ඤමඤ්ඤිස්සා වජ්ජප්පටිච්ඡාදිො. තා සඞ්කඝො න කිඤ්චි ආහ.

තුම්හඤ්කඤව සඞ්කඝො උඤ්ඤාය පරිභකවන අක්ඛන්තියා කවභස්සියා

දුබ්බෙයාඑවමාහ–භගිනිකයොකඛො සංසට්ඨාවිහරන්තිපාපාචාරාපාපසද්දා

පාපසිකෙොො, භික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස විකහසිො, අඤ්ඤමඤ්ඤිස්සා

වජ්ජප්පටිච්ඡාදිො. විවිච්චථාකයය. විකවෙඤ්කඤව භගිනීනං සඞ්කඝො

වණ්කණතී’ති.සාභික්ඛුනීභික්ඛුනීහිඑවමස්සවචනීයා–‘මා, අකයය, එවං 

අවච – සංසට්ඨාව අකයය, තුම්කහ විහරථ. මා තුම්කහ නානා විහරිත්ථ.

සන්ති සඞ්කඝ අඤ්ඤාපි භික්ඛුනිකයො එවාචාරා එවංසද්දා එවංසිකෙොො, 

භික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස විකහසිො, අඤ්ඤමඤ්ඤිස්සා වජ්ජප්පටිච්ඡාදිො. තා

සඞ්කඝො න කිඤ්චි ආහ. තුම්හඤ්කඤව සඞ්කඝො උඤ්ඤාය පරිභකවන

අක්ඛන්තියා කවභස්සියා දුබ්බෙයා එවමාහ – භගිනිකයො කඛො සංසට්ඨා

විහරන්ති පාපාචාරා පාපසද්දා පාපසිකෙොො, භික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස විකහසිො, 
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අඤ්ඤමඤ්ඤිස්සා වජ්ජප්පටිච්ඡාදිො. විවිච්චථාකයය. විකවෙඤ්කඤව

භගිනීනං සඞ්කඝොවණ්කණතී’ති.එවඤ්චසාභික්ඛුනීභික්ඛුනීහිවුච්චමානා

තකථව පග් ණ්කහයය, සාභික්ඛුනීභික්ඛුනීහියාවතතියංසමනුභාසිතබ්බා

තස්ස පටිනිස්සග් ාය. යාවතතියඤ්කච සමනුභාසීයමානා තං

පටිනිස්සජ්කජයය, ඉච්කචතං කුසෙං; කනො කච පටිනිස්සජ්කජයය, අයම්පි

භික්ඛුනීයාවතතියෙංධම්මංආපන්නා නිස්සාරණීයංසඞ්ඝාදිකසස’’න් ති. 

729. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

එවංවකදයයාති – ‘‘සංසට් ඨාව අගයය, තුම් ගහ විහ ථ. මා තුම් ගහ නානා 
විහරිත් ථ. සන් ති සඞ් ගඝ අඤ් ඤාපි භික් ඛුනිගයො එවාචා ා එවංසද් දා 
එවංසිගලොකා, භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස විගහසිකා, අඤ ්ඤමඤ් ඤිස් සා 
වජ් ජප් පටිච් ඡාදිකා. තා සඞ් ගඝො න කිඤ් චි ආහ’’. 

තුම්හඤ්කඤවසඞ්කඝොඋඤ්ඤායාති අවඤ් ඤාය. 

පරිභකවනාති පාරිභබයතා. 

අක්ඛන්තියාති ගකොගපන. 

කවභස්සියාති විභස ්සීකතා [විභස ්සිකතාය )සී.(]. 

දුබ්බෙයාති අපක් ඛතා. 

එවමාහ – ‘‘භගිනිගයො ගඛො සංසට් ඨා විහ න් ති පාපාචා ා පාපසද් දා 
පාපසිගලොකා, භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස විගහසිකා, අඤ ්ඤමඤ් ඤිස් සා 
වජ් ජප් පටිච් ඡාදිකා. විචිච් චථාගයය. විගවකඤ් ගඤව භගිනීනං සඞ් ගඝො 
වණ් ගණතී’’ති. 

සාභික්ඛුනීති යා සා එවංවාදිනී භික් ඛුනී. 

භික්ඛුනීහීති අඤ් ඤාහි භික් ඛුනීහි. 

යා පස ්සන් ති යා සුණන් ති තාහි වත් තබ් බා – ‘‘මාගයය, එවං අවච – 
‘සංසට් ඨාව අගයය, තුම් ගහ විහ ථ. මා තුම් ගහ නානා විහරිත් ථ. සන් ති 
සඞ් ගඝ අඤ ්ඤාපි භික් ඛුනිගයො…ගප.… විවිච් චථාගයය. විගවකඤ් ගඤව 
භගිනීනං සඞ් ගඝො වණ් ගණතී’’ති. දුතියම් පි වත් තබ් බා. තතියම් පි වත් තබ් බා. 
සගච පටිනිස ්සජ් ජති, ඉච් ගචතං කුසලං; ගනො ගච පටිනිස් සජ් ජති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. සුත් වා න වදන් ති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. සා භික් ඛුනී 
සඞ් ඝමජ් ඣම් පි ආකඩ් ඪිත් වා වත් තබ් බා – ‘‘මාගයය, එවං අවච – ‘සංසට් ඨාව 
අගයය, තුම් ගහ විහ ථ. මා තුම් ගහ නානා විහරිත් ථ. සන් ති සඞ් ගඝ අඤ් ඤාපි 
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භික් ඛුනිගයො…ගප.… විවිච් චථාගයය. විගවකඤ් ගඤව භගිනීනං සඞ් ගඝො 
වණ් ගණතී’’’ති. දුතියම් පි වත් තබ් බා. තතියම් පි වත් තබ් බා. සගච 
පටිනිස ්සජ් ජති, ඉච් ගචතං කුසලං; ගනො ගච පටිනිස ්සජ් ජති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. සා භික් ඛුනී සමනුභාසිතබ් බා. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
සමනුභාසිතබ් බා. බයත් තාය භික් ඛුනියා පටිබලාය සඞ් ගඝො ඤාගපතබ් ගබො – 

730. ‘‘සුණාතු ගම, අගයය, සඞ් ගඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා භික් ඛුනී 
සඞ් ගඝන සමනුභට් ඨා භික් ඛුනිගයො එවං වගදති – ‘සංසට් ඨාව අගයය, තුම් ගහ 
විහ ථ. මා තුම් ගහ නානා විහරිත් ථ. සන් ති සඞ් ගඝ අඤ් ඤාපි භික් ඛුනිගයො 
එවාචා ා එවංසද් දා එවංසිගලොකා, භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස විගහසිකා, 
අඤ ්ඤමඤ් ඤිස ්සා වජ් ජප් පටිච් ඡාදිකා. තා සඞ් ගඝො න කිඤ් චි ආහ. 
තුම් හඤ ්ගඤව සඞ් ගඝො උඤ ්ඤාය පරිභගවන අක් ඛන් තියා ගවභස් සියා 
දුබ් බලයා එවමාහ – භගිනිගයො ගඛො සංසට් ඨා විහ න් ති පාපාචා ා පාපසද් දා 
පාපසිගලොකා, භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස විගහසිකා අඤ් ඤමඤ් ඤිස් සා 
වජ් ජප් පටිච් ඡාදිකා. විවිච් චථාගයය. විගවකඤ් ගඤව භගිනීනං සඞ් ගඝො 
වණ් ගණතී’ති. සා තං වත් ථුං න පටිනිස් සජ් ජති. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තකල් ලං, 
සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුනිං සමනුභාගසයය තස් ස වත් ථුස් ස 
පටිනිස ්සග්  ාය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු ගම, අගයය, සඞ් ගඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා භික් ඛුනී සඞ් ගඝන 
සමනුභට් ඨා භික් ඛුනිගයො එවං වගදති – ‘සංසට් ඨාව අගයය, තුම් ගහ විහ ථ. 
මා තුම් ගහ නානා විහරිත් ථ. සන් ති සඞ් ගඝ අඤ ්ඤාපි භික් ඛුනිගයො එවාචා ා 
එවංසද් දා එවංසිගලොකා, භික් ඛුනිසඞ් ඝස ්ස විගහසිකා, අඤ් ඤමඤ් ඤිස් සා 
වජ් ජප් පටිච් ඡාදිකා. තා සඞ් ගඝො න කිඤ් චි ආහ. තුම් හඤ් ගඤව සඞ් ගඝො 
උඤ ්ඤාය පරිභගවන අක් ඛන් තියා ගවභස් සියා දුබ් බලයා එවමාහ – 
භගිනිගයො ගඛො සංසට් ඨා විහ න් ති පාපාචා ා පාපසද් දා පාපසිගලොකා, 
භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස විගහසිකා, අඤ ්ඤමඤ් ඤිස ්සා වජ් ජප් පටිච් ඡාදිකා. 
විවිච් චථාගයය. විගවකඤ් ගඤව භගිනීනං සඞ් ගඝො වණ් ගණතී’ති. සා තං 
වත් ථුං න පටිනිස් සජ් ජති. සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුනිං සමනුභාසති තස් ස 
වත් ථුස ්ස පටිනිස් සග්  ාය. යස් සා අයයාය ඛමති ඉත් ථන් නාමාය භික් ඛුනියා 
සමනුභාසනා තස් ස වත් ථුස් ස පටිනිස් සග්  ාය, සා තුණ් හස් ස; යස් සා 
නක් ඛමති, සා භාගසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…ගප.… තතියම් පි එතමත් ථං 
වදාමි…ගප.…. 

‘‘සමනුභට් ඨා සඞ් ගඝන ඉත් ථන් නාමා භික් ඛුනී තස් ස වත් ථුස් ස 
පටිනිස ්සග්  ාය. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවගමතං ධා යාමී’’ති. 

ඤත් තියා දුක් කටං, ද් වීහි කම් මවාචාහි ථුල් ලච් චයා, 
කම් මවාචාපරිගයොසාගන ආපත් ති සඞ් ඝාදිගසසස් ස. සඞ් ඝාදිගසසං 
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අජ් ඣාපජ් ජන් තියා ඤත් තියා දුක් කටං, ද් වීහි කම් මවාචාහි ථුල් ලච් චයා 
පටිප් පස් සම් භන් ති. 

අයම්පීති පුරිමාගයො උපාදාය වුච් චති. 

යාවතතියෙන් ති යාවතතියං සමනුභාසනාය ආපජ් ජති, න 
සහවත් ථුජ් ඣාචා ා. 

නිස්සාරණීයන් ති සඞ් ඝම් හා නිස ්සාරීයති. 

සඞ්ඝාදිකසකසොති සඞ් ගඝොව තස් සා ආපත් තියා මානත් තං ගදති, මූලාය 
පටිකස ්සති, අබ් ගභති, න සම් බහුලා න එකා භික් ඛුනී. ගතන වුච් චති 
‘‘සඞ් ඝාදිගසගසො’’ති. තස් ගසව ආපත් තිනිකායස ්ස නාමකම් මං අධිවචනං, 
ගතනපි වුච් චති ‘‘සඞ් ඝාදිගසගසො’’ති. 

731. ධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා න පටිනිස් සජ් ජති, ආපත් ති 
සඞ් ඝාදිගසසස් ස. ධම් මකම් ගම ගවමතිකා න පටිනිස් සජ් ජති, ආපත් ති 
සඞ් ඝාදිගසසස් ස. ධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤා න පටිනිස ්සජ් ජති, 
ආපත් ති සඞ් ඝාදිගසසස් ස. 

අධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම 
ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤා, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

732. අනාපත් ති අසමනුභාසන් තියා, පටිනිස ්සජ් ජන් තියා, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

දසමසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

උද් දිට් ඨා ගඛො, අයයාගයො, සත් ත ස සඞ් ඝාදිගසසා ධම් මා – නව 
පඨමාපත් තිකා, අට් ඨ යාවතතියකා. ගයසං භික් ඛුනී අඤ් ඤත ං වා 
අඤ ්ඤත ං වා ආපජ් ජති, තාය භික් ඛුනියා උභගතොසඞ් ගඝ පක් ඛමානත් තං 
චරිතබ් බං. චිණ් ණමානත් තා භික් ඛුනී යත් ථ සියා වීසති ගණො 
භික් ඛුනිසඞ් ගඝො තත් ථ )සා භික් ඛුනී( [( ) (කත් ථපි නත් ථි(] අබ් ගභතබ් බා. 
එකායපි ගච ඌගනො වීසති ගණො භික් ඛුනිසඞ් ගඝො තං භික් ඛුනිං අබ් ගභයය. 
සා ච භික් ඛුනී අනබ් භිතා, තා ච භික් ඛුනිගයො  ා ය් හා, අයං තත් ථ සාමීචි. 

තත් ථායයාගයො පුච් ඡාමි – ‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? දුතියම් පි පුච් ඡාමි – 
‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? තතියම් පි පුච් ඡාමි – ‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? 
පරිසුද් ගධත් ථායයාගයො, තස් මා තුණ් හී, එවගමතං ධා යාමීති. 

සත් ත සකං නිට් ඨතං. 
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භික් ඛුනිවිභඞ් ග  සඞ් ඝාදිගසසකණ් ඩං නිට් ඨතං. 

3. නිස්සග්ගියෙණ්ඩං(භික්ඛුනීවිභඞ්ක ො) 

1. පත්තවග්ක ො 

1. පඨමසික් ඛාපදං 

ඉගම ගඛො පනායයාගයො තිංස නිස් සග් ගියා පාචිත් තියා 

ධම් මා උද් ගදසං ආ ච් ඡන් ති. 

733. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛුනිගයො බහූ පත් ගත සන් නිචයං කග ොන් ති. මනුස් සා විහා චාරිකං 
ආහිණ් ඩන් තා පස් සිත් වා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි 
නාම භික් ඛුනිගයො බහූ පත් ගත සන් නිචයං කරිස ්සන් ති, පත් තවාණිජ් ජං වා 
භික් ඛුනිගයො කරිස් සන් ති, ආමත් තිකාපණං වා පසාග ස ්සන් තී’’ති! 
අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො ගතසං මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං 
ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛුනිගයො පත් තසන් නිචයං කරිස ්සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , 
භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො පත් තසන් නිචයං කග ොන් තීති? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො පත් තසන් නිචයං කරිස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

734. ‘‘යා පන භික්ඛුනී පත්තසන්නිචයං ෙකරයය, නිස්සග්ගියං 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

735. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

පත්කතො නාම ද් ගව පත් තා – අගයොපත් ගතො, මත් තිකාපත් ගතො. තගයො 
පත් තස ්ස වණ් ණා – උක් කට් ගඨො පත් ගතො, මජ් ඣිගමො පත් ගතො, ඔමගකො 

පත් ගතො. උක්ෙට්කඨො නාම පත්කතො අඩ් ඪාළ් හගකොදනං  ණ් හාති චතුභා ං 

ඛාදනං තදුපියං බයඤ් ජනං. මජ්ඣිකමො නාම පත්කතො නාළිගකොදනං 

 ණ් හාති චතුභා ං ඛාදනං තදුපියං බයඤ් ජනං. ඔමකෙො නාම පත්කතො 
පත් ගථොදනං  ණ් හාති චතුභා ං ඛාදනං තදුපියං බයඤ් ජනං. තගතො 
උක් කට් ගඨො අපත් ගතො ඔමගකො අපත් ගතො. 
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සන්නිචයංෙකරයයාති අනධිට් ඨගතො අවිකප් පිගතො. 

නිස්සග්ගිකයො කහොතීති සහ අරුණුග්  මනා නිස් සග් ගිගයො ගහොති. 
නිස ්සජ් ජිතබ් ගබො සඞ් ඝස් ස වා  ණස් ස වා එකභික් ඛුනියා වා. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, නිස ්සජ් ජිතබ් ගබො. තාය භික් ඛුනියා සඞ් ඝං උපසඞ් කමිත් වා එකංසං 
උත් ත ාසඞ්  ං කරිත් වා වුඩ් ඪානං භික් ඛුනීනං පාගද වන් දිත් වා උක් කුටිකං 
නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං පග්  ගහත් වා එවමස් ස වචනීගයො – ‘‘අයං ගම, අගයය, 
පත් ගතො  ත් තාතික් කන් ගතො නිස් සග් ගිගයො, ඉමාහං සඞ් ඝස් ස 
නිස ්සජ් ජාමී’’ති. නිස් සජ් ජිත් වා ආපත් ති ගදගසතබ් බා. බයත් තාය භික් ඛුනියා 
පටිබලාය ආපත් ති පටිග්  ගහතබ් බා. නිස ්සට් ඨපත් ගතො දාතබ් ගබො – 

‘‘සුණාතු ගම, අගයය, සඞ් ගඝො. අයං පත් ගතො ඉත් ථන් නාමාය භික් ඛුනියා 
නිස ්සග් ගිගයො සඞ් ඝස ්ස නිස් සට් ගඨො. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තකල් ලං, සඞ් ගඝො 
ඉමං පත් තං ඉත් ථන් නාමාය භික් ඛුනියා දගදයයා’’ති. 

තාය භික් ඛුනියා සම් බහුලා භික් ඛුනිගයො උපසඞ් කමිත් වා එකංසං 
උත් ත ාසඞ්  ං කරිත් වා වුඩ් ඪානං භික් ඛුනීනං පාගද වන් දිත් වා උක් කුටිකං 
නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං පග්  ගහත් වා එවමස් සු වචනීයා – ‘‘අයං ගම, අයයාගයො, 
පත් ගතො  ත් තාතික් කන් ගතො නිස් සග් ගිගයො, ඉමාහං අයයානං 
නිස ්සජ් ජාමී’’ති. නිස ්සජ් ජිත් වා ආපත් ති ගදගසතබ් බා. බයත් තාය භික් ඛුනියා 
පටිබලාය ආපත් ති පටිග්  ගහතබ් බා. නිස් සට් ඨපත් ගතො දාතබ් ගබො – 

‘‘සුණන් තු ගම අයයාගයො. අයං පත් ගතො ඉත් ථන් නාමාය භික් ඛුනියා 
නිස ්සග් ගිගයො අයයානං නිස් සට් ගඨො. යදි අයයානං පත් තකල් ලං, අයයාගයො 
ඉමං පත් තං ඉත් ථන් නාමාය භික් ඛුනියා දගදයු’’න් ති. 

තාය භික් ඛුනියා එකං භික් ඛුනිං උපසඞ් කමිත් වා එකංසං උත් ත ාසඞ්  ං 
කරිත් වා උක් කුටිකං නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං පග්  ගහත් වා එවමස් ස වචනීයා – 
‘‘අයං ගම, අගයය, පත් ගතො  ත් තාතික් කන් ගතො නිස ්සග් ගිගයො. ඉමාහං 
අයයාය නිස ්සජ් ජාමී’’ති. නිස ්සජ් ජිත් වා ආපත් ති ගදගසතබ් බා. තාය 
භික් ඛුනියා ආපත් ති පටිග්  ගහතබ් බා. නිස් සට් ඨපත් ගතො දාතබ් ගබො – ‘‘ඉමං 
පත් තං අයයාය දම් මී’’ති. 

736.  ත් තාතික් කන් ගත අතික් කන් තසඤ් ඤා, නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. 
 ත් තාතික් කන් ගත ගවමතිකා, නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං.  ත් තාතික් කන් ගත 
අනතික් කන් තසඤ් ඤා, නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. අනධිට් ඨගත 
අධිට් ඨතසඤ් ඤා, නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. අවිකප් පිගත විකප් පිතසඤ් ඤා, 
නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. අවිස් සජ් ජිගත විස් සජ් ජිතසඤ් ඤා, නිස ්සග් ගියං 
පාචිත් තියං. අනට් ගඨ නට් ඨසඤ් ඤා… අවිනට් ගඨ විනට් ඨසඤ් ඤා… 
අභින් ගන භින් නසඤ් ඤා… අවිලුත් ගත විලුත් තසඤ් ඤා, නිස ්සග් ගියං 
පාචිත් තියං. 
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නිස ්සග් ගියං පත් තං අනිස් සජ් ජිත් වා පරිභුඤ් ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
 ත් තානතික් කන් ගත අතික් කන් තසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
 ත් තානතික් කන් ගත ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස.  ත් තානතික් කන් ගත 
අනතික් කන් තසඤ් ඤා අනාපත් ති. 

737. අනාපත් ති අන් ගතොඅරුගණ අධිට් ගඨති, විකප් ගපති, විස් සජ් ගජති, 
නස ්සති, විනස ්සති, භිජ් ජති, අච් ඡින් දිත් වා  ණ් හන් ති, විස් සාසං  ණ් හන් ති, 
උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො නිස් සට් ඨපත් තං න 
ගදන් ති. භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං. න, භික් ඛගව, නිස ්සට් ඨපත් ගතො 
න දාතබ් ගබො. යා න දගදයය, ආපත් ති දුක් කටස ්සාති. 

පඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

2. දුතියසික් ඛාපදං 

738. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන සම් බහුලා 
භික් ඛුනිගයො  ාමකාවාගස වස් සංවුට් ඨා [වස් සංවුත් ථා (සී. සයා.(] සාවත් ථිං 
අ මංසු වත් තසම් පන් නා ඉරියාපථසම් පන් නා දුච් ගචොළා ලූඛචීව ා. උපාසකා 
තා භික් ඛුනිගයො පස් සිත් වා – ‘‘ඉමා භික් ඛුනිගයො වත් තසම් පන් නා 
ඉරියාපථසම් පන් නා දුච් ගචොළා ලූඛචීව ා, ඉමා භික් ඛුනිගයො අච් ඡින් නා 
භවිස ්සන් තී’’ති භික් ඛුනිසඞ් ඝස ්ස අකාලචීව ං අදංසු. ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී – 
‘‘අම් හාකං කථිනං අත් ථතං කාලචීව ’’න් ති අධිට් ඨහිත් වා භාජාගපසි. 
උපාසකා තා භික් ඛුනිගයො පස් සිත් වා එතදගවොචං – ‘‘අපයයාහි චීව ං 
ලද් ධ’’න් ති? ‘‘න මයං, ආවුගසො, චීව ං ලභාම. අයයා ථුල් ලනන් දා – 
‘අම් හාකං කථිනං අත් ථතං කාලචීව ’න් ති අධිට් ඨහිත් වා භාජාගපසී’’ති. 
උපාසකා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම අයයා 
ථුල් ලනන් දා අකාලචීව ං ‘කාලචීව ’න් ති අධිට් ඨහිත් වා භාජාගපස් සතී’’ති! 
අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො ගතසං උපාසකානං උජ් ඣායන් තානං 
ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා 
අකාලචීව ං ‘කාලචීව ’න් ති අධිට් ඨහිත් වා භාජාගපස් සතී’’ති! අථ ගඛො තා 
භික් ඛුනිගයො භික් ඛූනං එතමත් ථං ආග ොගචසුං. භික් ඛූ භ වගතො එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං …ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
අකාලචීව ං ‘‘කාලචීව ’’න් ති අධිට් ඨහිත් වා භාජාගපතීති [භාජාගපසීති 
)ක.(]? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, 
භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී අකාලචීව ං ‘‘කාලචීව ’’න් ති අධිට් ඨහිත් වා 
භාජාගපස ්සති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 
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739. ‘‘යා පන භික්ඛුනී අොෙචීවරං ‘ොෙචීවර’න්ති අධිට්ඨහිත්වා

භාජාකපයය, නිස්සග්ගියං පාචිත්තිය’’න් ති. 

740. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

අොෙචීවරං නාම අනත් ථගත කථිගන එකාදසමාගස උප් පන් නං, 
අත් ථගත කථිගන සත් තමාගස උප් පන් නං, කාගලපි ආදිස් ස දින් නං, එතං 
අකාලචීව ං නාම. 

අකාලචීව ං ‘‘කාලචීව ’’න් ති අධිට් ඨහිත් වා භාජාගපති, පගයොග  
දුක් කටං. පටිලාගභන නිස් සග් ගියං ගහොති. නිස් සජ් ජිතබ් බං සඞ් ඝස් ස වා 
 ණස ්ස වා එකභික් ඛුනියා වා. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
නිස ්සජ් ජිතබ් බං…ගප.… ඉදං ගම, අගයය, අකාලචීව ං ‘‘කාලචීව ’න් ති 
අධිට් ඨහිත් වා භාජාපිතං නිස් සග් ගියං, ඉමාහං සඞ් ඝස් ස 
නිස ්සජ් ජාමී’’ති…ගප.… දගදයයාති…ගප.… දගදයුන් ති…ගප.… අයයාය 
දම් මීති. 

741. අකාලචීවග  අකාලචීව සඤ් ඤා ‘‘කාලචීව ’’න් ති අධිට් ඨහිත් වා 
භාජාගපති, නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. අකාලචීවග  ගවමතිකා 
‘‘කාලචීව ’’න් ති අධිට් ඨහිත් වා භාජාගපති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අකාලචීවග  කාලචීව සඤ් ඤා ‘‘කාලචීව ’’න් ති අධිට් ඨහිත් වා භාජාගපති, 
අනාපත් ති. කාලචීවග  අකාලචීව සඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. කාලචීවග  
ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. කාලචීවග  කාලචීව සඤ් ඤා, අනාපත් ති. 

742. අනාපත් ති අකාලචීව ං කාලචීව සඤ් ඤා භාජාගපති, කාලචීව ං 
කාලචීව සඤ ්ඤා භාජාගපති, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

දුතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

3. තතියසික් ඛාපදං 

743. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
අඤ ්ඤත ාය භික් ඛුනියා සද් ධිං චීව ං පරිවත් ගතත් වා පරිභුඤ් ජි. අථ ගඛො සා 
භික් ඛුනී තං චීව ං සඞ් ඝරිත් වා [සංහරිත් වා )ක.(] නික් ඛිපි. ථුල් ලනන් දා 
භික් ඛුනී තං භික් ඛුනිං එතදගවොච – ‘‘යං ගත, අගයය, මයා සද් ධිං චීව ං 
පරිවත් තිතං, කහං තං චීව ’’න් ති? අථ ගඛො සා භික් ඛුනී තං චීව ං නීහරිත් වා 
ථුල් ලනන් දාය භික් ඛුනියා දස් ගසසි. ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී තං භික් ඛුනිං 
එතදගවොච – ‘‘හන් දාගයය, තුය් හං චීව ං, ආහ  ගම’තං චීව ං, යං තුය් හං 
තුය් හගමගවතං, යං මය් හං මය් හගමගවතං, ආහ  ගම’තං, සකං 
පච් චාහ ා’’ති අච් ඡින් දි. අථ ගඛො සා භික් ඛුනී භික් ඛුනීනං එතමත් ථං 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛුනීවිභඞ්ක ො 

පටුන 288 

ආග ොගචසි. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනියා 
සද් ධිං චීව ං පරිවත් ගතත් වා අච් ඡින් දිස ්සතී’’ති! අථ ගඛො තා භික් ඛුනිගයො 
භික් ඛූනං එතමත් ථං ආග ොගචසුං. භික් ඛූ භ වගතො එතමත් ථං 
ආ ාගචසුං…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී භික් ඛුනියා 
සද් ධිං චීව ං පරිවත් ගතත් වා අච් ඡින් දතීති [අච් ඡින් දීති )ක.(]? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, 
ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී භික් ඛුනියා සද් ධිං චීව ං පරිවත් ගතත් වා අච් ඡින් දිස ්සති! 
ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

744. ‘‘යා පන භික්ඛුනී භික්ඛුනියා සද්ධිං චීවරං පරිවත්කතත්වා සා

පච්ඡා එවං වකදයය – ‘හන්දාකයය, තුය්හං චීවරංආහර, කමතං චීවරං, යං

තුය්හං තුය්හකමකවතං, යං මය්හං මය්හකමකවතං, ආහර කමතං, සෙං

පච්චාහරා’ති අච්ඡින්කදයය වා අච්ඡින්දාකපයය වා, නිස්සග්ගියං

පාචිත්තිය’’න් ති. 

745. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

භික්ඛුනියාසද්ධින් ති අඤ් ඤාය භික් ඛුනියා සද් ධිං. 

චීවරං නාම ඡන් නං චීව ානං අඤ් ඤත ං චීව ං විකප් පනුප ං පච් ඡිමං. 

පරිවත්කතත්වාති පරිත් ගතන වා විපුලං, විපුගලන වා පරිත් තං. 

අච්ඡින්කදයයාති සයං අච් ඡින් දති නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. 

අච්ඡින්දාකපයයාති අඤ ්ඤං ආණාගපති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. සකිං 
ආණත් තා බහුකම් පි අච් ඡින් දති, නිස ්සග් ගියං ගහොති. නිස ්සජ් ජිතබ් බං 
සඞ් ඝස ්ස වා  ණස් ස වා එකභික් ඛුනියා වා. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
නිස ්සජ් ජිතබ් බං…ගප.… ‘‘ඉදං ගම අගයය චීව ං භික් ඛුනියා සද් ධිං 
පරිවත් ගතත් වා අච් ඡින් නං නිස් සග් ගියං, ඉමාහං සඞ් ඝස් ස 
නිස ්සජ් ජාමී’’ති…ගප.… දගදයයාති…ගප.… දගදයුන් ති…ගප.… අයයාය 
දම් මීති. 

746. උපසම් පන් නාය උපසම් පන් නසඤ් ඤා චීව ං පරිවත් ගතත් වා 
අච් ඡින් දති වා අච් ඡින් දාගපති වා, නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. උපසම් පන් නාය 
ගවමතිකා චීව ං පරිවත් ගතත් වා අච් ඡින් දති වා අච් ඡින් දාගපති වා, 
නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. උපසම් පන් නාය අනුපසම් පන් නසඤ් ඤා චීව ං 
පරිවත් ගතත් වා අච් ඡින් දති වා අච් ඡින් දාගපති වා, නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. 
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අඤ ්ඤං පරික් ඛා ං පරිවත් ගතත් වා අච් ඡින් දති වා අච් ඡින් දාගපති වා, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නාය සද් ධිං චීව ං වා අඤ් ඤං වා 
පරික් ඛා ං පරිවත් ගතත් වා අච් ඡින් දති වා අච් ඡින් දාගපති වා, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නාය උපසම් පන් නසඤ ්ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනුපසම් පන් නාය ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නාය 
අනුපසම් පන් නසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

747. අනාපත් ති සා වා ගදති, තස් සා වා විස් සසන් තී  ණ් හාති, 
උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

තතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

4. චතුත් ථසික් ඛාපදං 

748. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
ගිලානා ගහොති. අථ ගඛො අඤ් ඤතග ො උපාසගකො ගයන ථුල් ලනන් දා 
භික් ඛුනී ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා ථුල් ලනන් දං භික් ඛුනිං එතදගවොච – 
‘‘කිං ගත, අගයය, අඵාසු, කිං ආහරීයතූ’’ති? ‘‘සප් පිනා ගම, ආවුගසො, 
අත් ගථො’’ති. අථ ගඛො ගසො උපාසගකො අඤ් ඤත ස් ස ආපණිකස් ස ඝ ා 
කහාපණස ්ස සප් පිං ආහරිත් වා ථුල් ලනන් දාය භික් ඛුනියා අදාසි. ථුල් ලනන් දා 
භික් ඛුනී එවමාහ – ‘‘න ගම, ආවුගසො, සප් පිනා අත් ගථො; ගතගලන ගම 
අත් ගථො’’ති. අථ ගඛො ගසො උපාසගකො ගයන ගසො ආපණිගකො 
ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා තං ආපණිකං එතදගවොච – ‘‘න කි ාගයයො 
අයයාය සප් පිනා අත් ගථො, ගතගලන අත් ගථො. හන් ද ගත සප් පිං, ගතලං ගම 
ගදහී’’ති. ‘‘සගච මයං අගයයො වික් කීතං භණ් ඩං පුන ආදියිස් සාම 
[ආහරිස් සාම )ක.(], කදා අම් හාකං භණ් ඩං වික් කායිස් සති [වික් කීයිස් සති 
)?)]; සප් පිස් ස කගයන සප් පි හටං, ගතලස ්ස කයං ආහ , ගතලං 
හරිස ්සසී’’ති. අථ ගඛො ගසො උපාසගකො උජ් ඣායති ඛියයති විපාගචති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා අඤ් ඤං විඤ් ඤාගපත් වා අඤ් ඤං 
විඤ ්ඤාගපස් සතී’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො තස් ස උපාසකස් ස 
උජ් ඣායන් තස් ස ඛියයන් තස් ස විපාගචන් තස ්ස. යා තා භික් ඛුනිගයො 
අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති…ගප.… අථ ගඛො 
තා භික් ඛුනිගයො භික් ඛූනං එතමත් ථං ආග ොගචසුං. භික් ඛූ භ වගතො 
එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
අඤ ්ඤං විඤ ්ඤාගපත් වා අඤ් ඤං විඤ ්ඤාගපතීති [විඤ ්ඤාගපසීති )ක.(]? 
‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා …ගප.… කථඤ ්හි නාම, 
භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී අඤ් ඤං විඤ් ඤාගපත් වා අඤ් ඤං 
විඤ ්ඤාගපස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛුනීවිභඞ්ක ො 

පටුන 290 

749. ‘‘යාපනභික්ඛුනීඅඤ්ඤං විඤ්ඤාකපත්වාඅඤ්ඤංවිඤ්ඤාකපයය, 

නිස්සග්ගියංපාචිත්තිය’’න් ති. 

750. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

අඤ්ඤං විඤ්ඤාකපත්වාති යං කිඤ් චි විඤ් ඤාගපත් වා. 

අඤ්ඤංවිඤ්ඤාකපයයාති තං ඨගපත් වා අඤ ්ඤං විඤ් ඤාගපති, පගයොග  
දුක් කටං. පටිලාගභන නිස් සග් ගියං ගහොති. නිස ්සජ් ජිතබ් බං සඞ් ඝස් ස වා 
 ණස ්ස වා එකභික් ඛුනියා වා. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
නිස ්සජ් ජිතබ් බං…ගප.… ‘‘ඉදං ගම අගයය අඤ් ඤං විඤ් ඤාගපත් වා අඤ් ඤං 
විඤ ්ඤාපිතං නිස් සග් ගියං, ඉමාහං සඞ් ඝස් ස නිස ්සජ් ජාමීති…ගප.… 
දගදයයාති…ගප.… දගදයුන් ති…ගප.… අයයාය දම් මී’’ති. 

751. අඤ ්ගඤ අඤ් ඤසඤ් ඤා අඤ් ඤං විඤ් ඤාගපති, නිස ්සග් ගියං 
පාචිත් තියං. අඤ් ගඤ ගවමතිකා අඤ් ඤං විඤ් ඤාගපති, නිස ්සග් ගියං 
පාචිත් තියං. අඤ් ගඤ අනඤ් ඤසඤ් ඤා අඤ් ඤං විඤ් ඤාගපති, නිස ්සග් ගියං 
පාචිත් තියං. 

අනඤ් ගඤ අඤ් ඤසඤ් ඤා අනඤ් ඤං විඤ් ඤාගපති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනඤ් ගඤ ගවමතිකා අනඤ් ඤං විඤ් ඤාගපති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනඤ් ගඤ අනඤ් ඤසඤ් ඤා, අනාපත් ති. 

752. අනාපත් ති තඤ් ගඤව [තඤ් ගචව (සයා.(] විඤ් ඤාගපති, අඤ ්ඤඤ් ච 
විඤ ්ඤාගපති, ආනිසංසං දස් ගසත් වා විඤ ්ඤාගපති, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

චතුත් ථසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

5. පඤ් චමසික් ඛාපදං 

753. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
ගිලානා ගහොති. අථ ගඛො අඤ් ඤතග ො උපාසගකො ගයන ථුල් ලනන් දා 
භික් ඛුනී ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා ථුල් ලනන් දං භික් ඛුනිං එතදගවොච – 
‘‘කච් චි, අගයය, ඛමනීයං කච් චි යාපනීය’’න් ති? ‘‘න ගම, ආවුගසො, ඛමනීයං, 
න යාපනීය’’න් ති. ‘‘අමුකස ්ස, අගයය, ආපණිකස් ස ඝග  කහාපණං 
නික් ඛිපිස් සාමි, තගතො යං ඉච් ගඡයයාසි තං ආහ ාගපයයාසී’’ති. ථුල් ලනන් දා 
භික් ඛුනී අඤ් ඤත ං සික් ඛමානං ආණාගපසි – ‘‘ ච් ඡ, සික් ඛමාගන, 
අමුකස ්ස ආපණිකස් ස ඝ ා කහාපණස් ස ගතලං ආහ ා’’ති. අථ ගඛො සා 
සික් ඛමානා තස් ස ආපණිකස් ස ඝ ා කහාපණස් ස ගතලං ආහරිත් වා 
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ථුල් ලනන් දාය භික් ඛුනියා අදාසි. ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී එවමාහ – ‘‘න ගම, 
සික් ඛමාගන, ගතගලන අත් ගථො, සප් පිනා ගම අත් ගථො’’ති. අථ ගඛො සා 
සික් ඛමානා ගයන ගසො ආපණිගකො ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා තං 
ආපණිකං එතදගවොච – ‘‘න කි , ආවුගසො, අයයාය ගතගලන අත් ගථො, 
සප් පිනා අත් ගථො, හන් ද ගත ගතලං, සප් පිං ගම ගදහී’’ති. ‘‘සගච මයං, 
අගයය, වික් කීතං භණ් ඩං පුන ආදියිස් සාම, කදා අම් හාකං භණ් ඩං 
වික් කායිස ්සති! ගතලස් ස කගයන ගතලං හටං, සප් පිස් ස කයං ආහ , සප් පිං 
හරිස ්සසී’’ති. අථ ගඛො සා සික් ඛමානා ග ොදන් තී අට් ඨාසි. භික් ඛුනිගයො තං 
සික් ඛමානං එතදගවොචං – ‘‘කිස ්ස ත් වං, සික් ඛමාගන, ග ොදසී’’ති? අථ ගඛො 
සා සික් ඛමානා භික් ඛුනීනං එතමත් ථං ආග ොගචසි. යා තා භික් ඛුනිගයො 
අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි 
නාම අයයා ථුල් ලනන් දා අඤ් ඤං ගචතාගපත් වා අඤ් ඤං 
ගචතාගපස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
අඤ ්ඤං ගචතාගපත් වා අඤ් ඤං ගචතාගපතීති [ගචතාගපසීති )ක.(]? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, 
ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී අඤ් ඤං ගචතාගපත් වා අඤ් ඤං ගචතාගපස් සති! 
ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

754. ‘‘යා පන භික්ඛුනී අඤ්ඤං කචතාකපත්වා අඤ්ඤං කචතාකපයය, 

නිස්සග්ගියංපාචිත්තිය’’න් ති. 

755. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

අඤ්ඤං කචතාකපත්වාති යං කිඤ් චි ගචතාගපත් වා. 

අඤ්ඤං කචතාකපයයාති තං ඨගපත් වා අඤ් ඤං ගචතාගපති, පගයොග  
දුක් කටං. පටිලාගභන නිස් සග් ගියං ගහොති. නිස ්සජ් ජිතබ් බං සඞ් ඝස් ස වා 
 ණස ්ස වා එකභික් ඛුනියා වා. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
නිස ්සජ් ජිතබ් බං…ගප.… ‘‘ඉදං ගම, අගයය, අඤ ්ඤං ගචතාගපත් වා අඤ් ඤං 
ගචතාපිතං නිස ්සග් ගියං, ඉමාහං සඞ් ඝස ්ස නිස් සජ් ජාමී’’ති…ගප.… 
දගදයයාති…ගප.… දගදයුන් ති…ගප.… අය් යාය දම් මීති. 

756. අඤ ්ගඤ අඤ ්ඤසඤ් ඤා අඤ් ඤං ගචතාගපති, නිස ්සග් ගියං 
පාචිත් තියං. අඤ් ගඤ ගවමතිකා අඤ් ඤං ගචතාගපති, නිස ්සග් ගියං 
පාචිත් තියං. අඤ් ගඤ අනඤ් ඤසඤ් ඤා අඤ් ඤං ගචතාගපති, නිස ්සග් ගියං 
පාචිත් තියං. 
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අනඤ් ගඤ අඤ් ඤසඤ් ඤා අනඤ් ඤං ගචතාගපති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනඤ් ගඤ ගවමතිකා අනඤ් ඤං ගචතාගපති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනඤ් ගඤ අනඤ් ඤසඤ් ඤා අනාපත් ති. 

757. අනාපත් ති තඤ් ගඤව [තඤ් ගචව (සයා.(] ගචතාගපති, අඤ ්ඤඤ් ච 
ගචතාගපති, ආනිසංසං දස් ගසත් වා ගචතාගපති, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

පඤ ්චමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

6. ඡට් ඨසික් ඛාපදං 

758. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන උපාසකා 
භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස චීව ත් ථාය ඡන් දකං සඞ් ඝරිත් වා අඤ් ඤත ස් ස 
පාවාරිකස ්ස ඝග  පරික් ඛා ං නික් ඛිපිත් වා භික් ඛුනිගයො උපසඞ් කමිත් වා 
එතදගවොචං – ‘‘අමුකස ්ස, අගයය, පාවාරිකස ්ස ඝග  චීව ත් ථාය පරික් ඛාග ො 
නික් ඛිත් ගතො, තගතො චීව ං ආහ ාගපත් වා භාගජථා’’ති. භික් ඛුනිගයො ගතන 
පරික් ඛාග න ගභසජ් ජං ගචතාගපත් වා පරිභුඤ් ජිංසු. උපාසකා ජානිත් වා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො 
අඤ ්ඤදත් ථිගකන පරික් ඛාග න අඤ් ඤද් දිසිගකන සඞ් ඝිගකන අඤ් ඤං 
ගචතාගපස් සන් තී’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො ගතසං උපාසකානං 
උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා භික් ඛුනිගයො 
අප් පිච් ඡා …ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි 
නාම භික් ඛුනිගයො අඤ් ඤදත් ථිගකන පරික් ඛාග න අඤ් ඤද් දිසිගකන 
සඞ් ඝිගකන අඤ් ඤං ගචතාගපස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො අඤ් ඤදත් ථිගකන පරික් ඛාග න අඤ් ඤද් දිසිගකන සඞ් ඝිගකන 
අඤ ්ඤං ගචතාගපන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො අඤ් ඤදත් ථිගකන 
පරික් ඛාග න අඤ් ඤද් දිසිගකන සඞ් ඝිගකන අඤ් ඤං ගචතාගපස් සන් ති! 
ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

759. ‘‘යා පන භික්ඛුනී අඤ්ඤදත්ථිකෙන පරික්ඛාකරන

අඤ්ඤුද්දිසිකෙන සඞ්ඝිකෙන අඤ්ඤං කචතාකපයය, නිස්සග්ගියං 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

760. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

අඤ්ඤදත්ථිකෙන පරික්ඛාකරන අඤ්ඤුද්දිසිකෙනාති අඤ් ඤස ්සත් ථාය 
දින් ගනන. 
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සඞ්ඝිකෙනාති සඞ් ඝස ්ස, න  ණස් ස, න එකභික් ඛුනියා. 

අඤ්ඤං කචතාකපයයාති යංඅත් ථාය දින් නං, තං ඨගපත් වා අඤ් ඤං 
ගචතාගපති, පගයොග  දුක් කටං. පටිලාගභන නිස් සග් ගියං ගහොති. 
නිස ්සජ් ජිතබ් බං සඞ් ඝස් ස වා  ණස් ස වා එකභික් ඛුනියා වා. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, නිස ්සජ් ජිතබ් බං…ගප.… ‘‘ඉදං ගම, අගයය, අඤ ්ඤදත් ථිගකන 
පරික් ඛාග න අඤ් ඤද් දිසිගකන සඞ් ඝිගකන අඤ් ඤං ගචතාපිතං 
නිස ්සග් ගියං, ඉමාහං සඞ් ඝස් ස නිස ්සජ් ජාමී’’ති.…ගප.… දගදයයාති…ගප.… 
දගදයුන් ති…ගප.… අයයාය දම් මීති. 

761. අඤ ්ඤදත් ථිගක අඤ් ඤදත් ථිකසඤ් ඤා අඤ ්ඤං ගචතාගපති, 
නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. අඤ් ඤදත් ථිගක ගවමතිකා අඤ් ඤං ගචතාගපති, 
නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. අඤ් ඤදත් ථිගක අනඤ් ඤදත් ථිකසඤ් ඤා අඤ් ඤං 
ගචතාගපති, නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. නිස් සට් ඨං පටිලභිත් වා යථාදාගන 
උපගනතබ් බං. 

අනඤ් ඤදත් ථිගක අඤ ්ඤදත් ථිකසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනඤ් ඤදත් ථිගක ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස් ස. අනඤ් ඤදත් ථිගක 
අනඤ් ඤදත් ථිකසඤ් ඤා, අනාපත් ති. 

762. අනාපත් ති ගසසකං උපගනති, සාමිගක අපගලොගකත් වා උපගනති, 
ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

ඡට් ඨසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

7. සත් තමසික් ඛාපදං 

763. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන උපාසකා 
භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස චීව ත් ථාය ඡන් දකං සඞ් ඝරිත් වා අඤ් ඤත ස් ස 
පාවාරිකස ්ස ඝග  පරික් ඛා ං නික් ඛිපිත් වා භික් ඛුනිගයො උපසඞ් කමිත් වා 
එතදගවොචං – ‘‘අමුකස ්ස, අගයය, පාවාරිකස ්ස ඝග  චීව ත් ථාය පරික් ඛාග ො 
නික් ඛිත් ගතො, තගතො චීව ං ආහ ාගපත් වා භාගජථා’’ති. භික් ඛුනිගයො ගතන 
ච පරික් ඛාග න සයම් පි යාචිත් වා ගභසජ් ජං ගචතාගපත් වා පරිභුඤ් ජිංසු. 
උපාසකා ජානිත් වා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
භික් ඛුනිගයො අඤ් ඤදත් ථිගකන පරික් ඛාග න අඤ ්ඤද් දිසිගකන සඞ් ඝිගකන 
සඤ ්ඤාචිගකන අඤ් ඤං ගචතාගපස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො අඤ් ඤදත් ථිගකන පරික් ඛාග න අඤ් ඤද් දිසිගකන 
සඞ් ඝිගකන සඤ් ඤාචිගකන අඤ් ඤං ගචතාගපන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
අඤ ්ඤදත් ථිගකන පරික් ඛාග න අඤ් ඤද් දිසිගකන සඞ් ඝිගකන 
සඤ ්ඤාචිගකන අඤ් ඤං ගචතාගපස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, 
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අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

764. ‘‘යා පන භික්ඛුනී අඤ්ඤදත්ථිකෙන පරික්ඛාකරන

අඤ්ඤුද්දිසිකෙන සඞ්ඝිකෙන සඤ්ඤාචිකෙන අඤ්ඤං කචතාකපයය, 

නිස්සග්ගියංපාචිත්තිය’’න් ති. 

765. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

අඤ්ඤදත්ථිකෙන පරික්ඛාකරන අඤ්ඤුද්දිසිකෙනාති අඤ ්ඤස ්සත් ථාය 
දින් ගනන. 

සඞ්ඝිකෙනාති සඞ් ඝස ්ස, න  ණස් ස, න එකභික් ඛුනියා. 

සඤ්ඤාචිකෙනාති සයං යාචිත් වා. 

අඤ්ඤං කචතාකපයයාති යංඅත් ථාය දින් නං තං ඨගපත් වා අඤ් ඤං 
ගචතාගපති, පගයොග  දුක් කටං. පටිලාගභන නිස් සග් ගියං ගහොති. 
නිස ්සජ් ජිතබ් බං සඞ් ඝස් ස වා  ණස් ස වා එකභික් ඛුනියා වා. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, නිස ්සජ් ජිතබ් බං…ගප.… ‘‘ඉදං ගම, අගයය, අඤ ්ඤදත් ථිගකන 
පරික් ඛාග න අඤ ්ඤද් දිසිගකන සඞ් ඝිගකන සඤ් ඤාචිගකන අඤ් ඤං 
ගචතාපිතං නිස ්සග් ගියං, ඉමාහං සඞ් ඝස ්ස නිස් සජ් ජාමී’’ති…ගප.… 
දගදයයාති…ගප.… දගදයුන් ති…ගප.… අයයාය දම් මීති. 

766. අඤ ්ඤදත් ථිගක අඤ් ඤදත් ථිකසඤ් ඤා අඤ් ඤං ගචතාගපති, 
නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. අඤ් ඤදත් ථිගක ගවමතිකා අඤ් ඤං ගචතාගපති, 
නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. අඤ් ඤදත් ථිගක අනඤ් ඤදත් ථිකසඤ් ඤා අඤ් ඤං 
ගචතාගපති, නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. නිස් සට් ඨං පටිලභිත් වා යථාදාගන 
උපගනතබ් බං. 

අනඤ් ඤදත් ථිගක අඤ් ඤදත් ථිකසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනඤ් ඤදත් ථිගක ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස් ස. අනඤ් ඤදත් ථිගක 
අනඤ් ඤදත් ථිකසඤ් ඤා, අනාපත් ති. 

767. අනාපත් ති ගසසකං උපගනති, සාමිගක අපගලොගකත් වා උපගනති, 
ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

සත් තමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 
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8. අට් ඨමසික් ඛාපදං 

768. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤත ස ්ස පූ ස් ස 
පරිගවණවාසිකා භික් ඛුනිගයො යාගුයා කිලමන් ති. අථ ගඛො ගසො පූග ො 
භික් ඛුනීනං යාගුඅත් ථාය ඡන් දකං සඞ් ඝරිත් වා අඤ් ඤත ස් ස ආපණිකස් ස 
ඝග  පරික් ඛා ං නික් ඛිපිත් වා භික් ඛුනිගයො උපසඞ් කමිත් වා එතදගවොච – 
‘‘අමුකස ්ස, අගයය, ආපණිකස් ස ඝග  යාගුඅත් ථාය පරික් ඛාග ො 
නික් ඛිත් ගතො, තගතො තණ් ඩුලං ආහ ාගපත් වා යාගුං පචාගපත් වා 
පරිභුඤ් ජථා’’ති. භික් ඛුනිගයො ගතන පරික් ඛාග න ගභසජ් ජං ගචතාගපත් වා 
පරිභුඤ් ජිංසු. ගසො පූග ො ජානිත් වා උජ් ඣායති ඛියයති විපාගචති – ‘‘කථඤ ්හි 
නාම භික් ඛුනිගයො අඤ් ඤදත් ථිගකන පරික් ඛාග න අඤ් ඤද් දිසිගකන 
මහාජනිගකන අඤ් ඤං ගචතාගපස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො අඤ් ඤදත් ථිගකන පරික් ඛාග න අඤ් ඤද් දිසිගකන 
මහාජනිගකන අඤ් ඤං ගචතාගපන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො අඤ් ඤදත් ථිගකන 
පරික් ඛාග න අඤ් ඤද් දිසිගකන මහාජනිගකන අඤ් ඤං ගචතාගපස් සන් ති! 
ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

769. ‘‘යා පන භික්ඛුනී අඤ්ඤදත්ථිකෙන පරික්ඛාකරන

අඤ්ඤුද්දිසිකෙන මහාජනිකෙන අඤ්ඤං කචතාකපයය, නිස්සග්ගියං 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

770. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

අඤ්ඤදත්ථිකෙන පරික්ඛාකරන අඤ්ඤුද්දිසිකෙනාති අඤ් ඤස ්සත් ථාය 
දින් ගනන. 

මහාජනිකෙනාති  ණස් ස, න සඞ් ඝස් ස, න එකභික් ඛුනියා. 

අඤ්ඤං කචතාකපයයාති යංඅත් ථාය දින් නං තං ඨගපත් වා අඤ් ඤං 
ගචතාගපති, පගයොග  දුක් කටං. පටිලාගභන නිස් සග් ගියං ගහොති. 
නිස ්සජ් ජිතබ් බං සඞ් ඝස් ස වා  ණස් ස වා එකභික් ඛුනියා වා. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, නිස ්සජ් ජිතබ් බං…ගප.… ‘‘ඉදං ගම, අගයය, අඤ ්ඤදත් ථිගකන 
පරික් ඛාග න අඤ ්ඤද් දිසිගකන මහාජනිගකන අඤ් ඤං ගචතාපිතං 
නිස ්සග් ගියං ඉමාහං සඞ් ඝස් ස නිස ්සජ් ජාමී’’ති…ගප.… දගදයයාති…ගප.… 
දගදයුන් ති…ගප.… අයයාය දම් මීති. 

771. අඤ ්ඤදත් ථිගක අඤ ්ඤදත් ථිකසඤ් ඤා අඤ ්ඤං ගචතාගපති, 
නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. අඤ් ඤදත් ථිගක ගවමතිකා අඤ් ඤං ගචතාගපති, 
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නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. අඤ් ඤදත් ථිගක අනඤ් ඤදත් ථිකසඤ් ඤා අඤ් ඤං 
ගචතාගපති, නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. නිස් සට් ඨං පටිලභිත් වා යථාදාගන 
උපගනතබ් බං. 

අනඤ් ඤදත් ථිගක අඤ් ඤදත් ථිකසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනඤ් ඤදත් ථිගක ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස් ස. අනඤ් ඤදත් ථිගක 
අනඤ් ඤදත් ථිකසඤ් ඤා, අනාපත් ති. 

772. අනාපත් ති ගසසකං උපගනති, සාමිගක අපගලොගකත් වා උපගනති, 
ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

අට් ඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

9. නවමසික් ඛාපදං 

773. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤත ස ්ස පූ ස් ස 
පරිගවණවාසිකා භික් ඛුනිගයො යාගුයා කිලමන් ති. අථ ගඛො ගසො පූග ො 
භික් ඛුනීනං යාගුඅත් ථාය ඡන් දකං සඞ් ඝරිත් වා අඤ් ඤත ස් ස ආපණිකස් ස 
ඝග  පරික් ඛා ං නික් ඛිපිත් වා භික් ඛුනිගයො උපසඞ් කමිත් වා එතදගවොච – 
‘‘අමුකස ්ස, අගයය, ආපණිකස් ස ඝග  යාගුඅත් ථාය පරික් ඛාග ො 
නික් ඛිත් ගතො. තගතො තණ් ඩුගල ආහ ාගපත් වා යාගුං පචාගපත් වා 
පරිභුඤ් ජථා’’ති. භික් ඛුනිගයො ගතන ච පරික් ඛාග න සයම් පි යාචිත් වා 
ගභසජ් ජං ගචතාගපත් වා පරිභුඤ් ජිංසු. ගසො පූග ො ජානිත් වා උජ් ඣායති 
ඛියයති විපාගචති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො අඤ් ඤදත් ථිගකන 
පරික් ඛාග න අඤ් ඤද් දිසිගකන මහාජනිගකන සඤ් ඤාචිගකන අඤ් ඤං 
ගචතාගපස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
අඤ ්ඤදත් ථිගකන පරික් ඛාග න අඤ් ඤද් දිසිගකන මහාජනිගකන 
සඤ ්ඤාචිගකන අඤ් ඤං ගචතාගපන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
අඤ ්ඤදත් ථිගකන පරික් ඛාග න අඤ් ඤද් දිසිගකන මහාජනිගකන 
සඤ ්ඤාචිගකන අඤ් ඤං ගචතාගපස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

774. ‘‘යා පන භික්ඛුනී අඤ්ඤදත්ථිකෙන පරික්ඛාකරන

අඤ්ඤුද්දිසිකෙන මහාජනිකෙන සඤ්ඤාචිකෙන අඤ්ඤං කචතාකපයය, 

නිස්සග්ගියංපාචිත්තිය’’න් ති. 

775. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 
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අඤ්ඤදත්ථිකෙන පරික්ඛාකරන අඤ්ඤුද්දිසිකෙනාති අඤ් ඤස ්සත් ථාය 
දින් ගනන. 

මහාජනිකෙනාති  ණස් ස, න සඞ් ඝස් ස, න එකභික් ඛුනියා. 

සඤ්ඤාචිකෙනාති සයං යාචිත් වා. 

අඤ්ඤං කචතාකපයයාති යංඅත් ථාය දින් නං තං ඨගපත් වා අඤ් ඤං 
ගචතාගපති, පගයොග  දුක් කටං. පටිලාගභන නිස් සග් ගියං ගහොති. 
නිස ්සජ් ජිතබ් බං සඞ් ඝස් ස වා  ණස ්ස වා එකභික් ඛුනියා වා. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, නිස ්සජ් ජිතබ් බං…ගප.… ‘‘ඉදං ගම, අගයය, අඤ ්ඤදත් ථිගකන 
පරික් ඛාග න අඤ් ඤද් දිසිගකන මහාජනිගකන සඤ් ඤාචිගකන අඤ් ඤං 
ගචතාපිතං නිස් සග් ගියං. ඉමාහං සඞ් ඝස ්ස නිස් සජ් ජාමී’’ති…ගප.… 
දගදයයාති…ගප.… දගදයුන් ති…ගප.… අයයාය දම් මීති. 

776. අඤ ්ඤදත් ථිගක අඤ් ඤදත් ථිකසඤ් ඤා අඤ් ඤං ගචතාගපති, 
නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. අඤ් ඤදත් ථිගක ගවමතිකා අඤ් ඤං ගචතාගපති, 
නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. අඤ් ඤදත් ථිගක අනඤ් ඤදත් ථිකසඤ් ඤා අඤ් ඤං 
ගචතාගපති, නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. නිස් සට් ඨං පටිලභිත් වා යථාදාගන 
උපගනතබ් බං. 

අනඤ් ඤදත් ථිගක අඤ් ඤදත් ථිකසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනඤ් ඤදත් ථිගක ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස් ස. අනඤ් ඤදත් ථිගක 
අනඤ් ඤදත් ථිකසඤ් ඤා අනාපත් ති. 

777. අනාපත් ති ගසසකං උපගනති, සාමිගක අපගලොගකත් වා උපගනති, 
ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

නවමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

10. දසමසික් ඛාපදං 

778. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
බහුස් සුතා ගහොති භාණිකා විසා දා පට් ටා ධම් මිං කථං කාතුං. බහූ මනුස් සා 
ථුල් ලනන් දං භික් ඛුනිං පයිරුපාසන් ති. ගතන ගඛො පන සමගයන 
ථුල් ලනන් දාය භික් ඛුනියා පරිගවණං උන් ද්රියති [උද්රීයති )සයා.(]. මනුස් සා 
ථුල් ලනන් දං භික් ඛුනිං එතදගවොචං – ‘‘කිස ්සිදං ගත, අගයය, පරිගවණං 
උන් ද්රියතී’’ති? ‘‘නත් ථාවුගසො, දායකා, නත් ථි කා කා’’ති. අථ ගඛො ගත 
මනුස් සා ථුල් ලනන් දාය භික් ඛුනියා පරිගවණත් ථාය ඡන් දකං සඞ් ඝරිත් වා 
ථුල් ලනන් දාය භික් ඛුනියා පරික් ඛා ං අදංසු. ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී ගතන ච 
පරික් ඛාග න සයම් පි යාචිත් වා ගභසජ් ජං ගචතාගපත් වා පරිභුඤ් ජි. මනුස් සා 
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ජානිත් වා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම අයයා 
ථුල් ලනන් දා අඤ් ඤදත් ථිගකන පරික් ඛාග න අඤ් ඤද් දිසිගකන 
පුග්  ලිගකන සඤ් ඤාචිගකන අඤ් ඤං ගචතාගපස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං 
කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී අඤ් ඤදත් ථිගකන පරික් ඛාග න 
අඤ ්ඤද් දිසිගකන පුග්  ලිගකන සඤ් ඤාචිගකන අඤ් ඤං ගචතාගපතීති? 
‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, 
භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී අඤ් ඤදත් ථිගකන පරික් ඛාග න 
අඤ ්ඤද් දිසිගකන පුග්  ලිගකන සඤ් ඤාචිගකන අඤ් ඤං ගචතාගපස් සති! 
ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

779. ‘‘යා පන භික්ඛුනී අඤ්ඤදත්ථිකෙන පරික්ඛාකරන

අඤ්ඤුද්දිසිකෙන පුග් ලිකෙන සඤ්ඤාචිකෙන අඤ්ඤං කචතාකපයය, 

නිස්සග්ගියංපාචිත්තිය’’න් ති. 

780. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික් ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස ්මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

අඤ්ඤදත්ථිකෙන පරික්ඛාකරන අඤ්ඤුද්දිසිකෙනාති අඤ් ඤස ්සත් ථාය 
දින් ගනන. 

පුග් ලිකෙනාති එකාය භික් ඛුනියා, න සඞ් ඝස් ස, න  ණස් ස. 

සඤ්ඤාචිකෙනාති සයං යාචිත් වා. 

අඤ්ඤං කචතාකපයයාති යංඅත් ථාය දින් නං තං ඨගපත් වා අඤ් ඤං 
ගචතාගපති, පගයොග  දුක් කටං. පටිලාගභන නිස් සග් ගියං ගහොති. 
නිස ්සජ් ජිතබ් බං සඞ් ඝස් ස වා  ණස ්ස වා එකභික් ඛුනියා වා. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, නිස ්සජ් ජිතබ් බං…ගප.… ‘‘ඉදං ගම, අගයය, අඤ ්ඤදත් ථිගකන 
පරික් ඛාග න අඤ් ඤද් දිසිගකන පුග්  ලිගකන සඤ් ඤාචිගකන අඤ් ඤං 
ගචතාපිතං නිස් සග් ගියං, ඉමාහං සඞ් ඝස ්ස නිස් සජ් ජාමී’’ති…ගප.… 
දගදයයාති…ගප.… දගදයුන් ති…ගප.… අයයාය දම් මීති. 

781. අඤ ්ඤදත් ථිගක අඤ් ඤදත් ථිකසඤ් ඤා අඤ් ඤං ගචතාගපති, 
නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. අඤ් ඤදත් ථිගක ගවමතිකා අඤ් ඤං ගචතාගපති, 
නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. අඤ් ඤදත් ථිගක අනඤ් ඤදත් ථිකසඤ් ඤා අඤ් ඤං 
ගචතාගපති, නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. නිස් සට් ඨං පටිලභිත් වා යථාදාගන 
උපගනතබ් බං. 

අනඤ් ඤදත් ථිගක අඤ් ඤදත් ථිකසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනඤ් ඤදත් ථිගක ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස් ස. අනඤ් ඤදත් ථිගක 
අනඤ් ඤදත් ථිකසඤ් ඤා, අනාපත් ති. 
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782. අනාපත් ති ගසසකං උපගනති, සාමිගක අපගලොගකත් වා උපගනති, 
ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

දසමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

11. එකාදසමසික් ඛාපදං 

783. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
බහුස් සුතා ගහොති භාණිකා විසා දා පට් ටා ධම් මිං කථං කාතුං. අථ ගඛො  ාජා 
පගසනදි ගකොසගලො සීතකාගල මහග් ඝං කම් බලං පාරුපිත් වා ගයන 
ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා ථුල් ලනන් දං භික් ඛුනිං 
අභිවාගදත් වා එකමන් තං නිසීදි. එකමන් තං නිසින් නං ගඛො  ාජානං පගසනදිං 
ගකොසලං ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී ධම් මියා කථාය සන් දස් ගසසි සමාදගපසි 
සමුත් ගතගජසි සම් පහංගසසි. අථ ගඛො  ාජා පගසනදි ගකොසගලො 
ථුල් ලනන් දාය භික් ඛුනියා ධම් මියා කථාය සන් දස ්සිගතො සමාදපිගතො 
සමුත් ගතජිගතො සම් පහංසිගතො ථුල් ලනන් දං භික් ඛුනිං එතදගවොච – 
‘‘වගදයයාසි, අගයය, ගයන අත් ගථො’’ති? ‘‘සගච ගම ත් වං, මහා ාජ, 
දාතුකාගමොසි, ඉමං කම් බලං ගදහී’’ති. අථ ගඛො  ාජා පගසනදි ගකොසගලො 
ථුල් ලනන් දාය භික් ඛුනියා කම් බලං දත් වා උට් ඨායාසනා ථුල් ලනන් දං 
භික් ඛුනිං අභිවාගදත් වා පදක් ඛිණං කත් වා පක් කාමි. මනුස ්සා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘මහිච් ඡා ඉමා භික් ඛුනිගයො අසන් තුට් ඨා. කථඤ් හි 
නාම  ාජානං කම් බලං විඤ ්ඤාගපස් සන් තී’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො 
ගතසං මනුස ්සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා 
භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා  ාජානං කම් බලං 
විඤ ්ඤාගපස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
 ාජානං කම් බලං විඤ් ඤාගපතීති [විඤ ්ඤාගපසීති )ක.(]? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, 
ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී  ාජානං කම් බලං විඤ ්ඤාගපස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

784. ‘‘ රුපාවුරණං [පාපුරණං (සී. සයා.)] පන භික්ඛුනියා

කචතාකපන්තියා චතුක්ෙංසපරමං කචතාකපතබ්බං. තකතො කච උත්තරි

කචතාකපයය, නිස්සග්ගියංපාචිත්තිය’’න් ති. 

785.  රුපාවුරණං නාම යං කිඤ් චි සීතකාගල පාවු ණං. 

කචතාකපන්තියාති විඤ් ඤාගපන් තියා. 
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චතුක්ෙංසපරමං කචතාකපතබ්බන් ති ගසොළසකහාපණග් ඝනකං 
ගචතාගපතබ් බං. 

තකතො කච උත්තරි කචතාකපයයාති තතුත් තරි විඤ් ඤාගපති, පගයොග  
දුක් කටං. පටිලාගභන නිස් සග් ගියං ගහොති. නිස් සජ් ජිතබ් බං සඞ් ඝස් ස වා 
 ණස ්ස වා එකභික් ඛුනියා වා. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
නිස ්සජ් ජිතබ් බං…ගප.… ‘‘ඉදං ගම, අගයය,  රුපාවු ණං 
අතිග කචතුක් කංසප මං ගචතාපිතං නිස ්සග් ගියං, ඉමාහං සඞ් ඝස් ස 
නිස ්සජ් ජාමී’’ති…ගප.… දගදයයාති…ගප.… දගදයුන් ති…ගප.… අයයාය 
දම් මීති. 

786. අතිග කචතුක් කංගස අතිග කසඤ් ඤා ගචතාගපති, නිස ්සග් ගියං 
පාචිත් තියං. අතිග කචතුක් කංගස ගවමතිකා ගචතාගපති, නිස ්සග් ගියං 
පාචිත් තියං. අතිග කචතුක් කංගස ඌනකසඤ ්ඤා ගචතාගපති, නිස ්සග් ගියං 
පාචිත් තියං. 

ඌනකචතුක් කංගස අතිග කසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
ඌනකචතුක් කංගස ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ඌනකචතුක් කංගස 
ඌනකසඤ ්ඤා, අනාපත් ති. 

787. අනාපත් ති චතුක් කංසප මං ගචතාගපති, ඌනකචතුක් කංසප මං 
ගචතාගපති, ඤාතකානං, පවාරිතානං, අඤ ්ඤස ්සත් ථාය, අත් තගනො ධගනන, 
මහග් ඝං ගචතාගපතුකාමස් ස අප් පග් ඝං ගචතාගපති, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

එකාදසමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

12. ද් වාදසමසික් ඛාපදං 

788. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
බහුස් සුතා ගහොති භාණිකා විසා දා පට් ටා ධම් මිං කථං කාතුං. අථ ගඛො  ාජා 
පගසනදි ගකොසගලො උණ් හකාගල මහග් ඝං ගඛොමං පාරුපිත් වා ගයන 
ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා ථුල් ලනන් දං භික් ඛුනිං 
අභිවාගදත් වා එකමන් තං නිසීදි. එකමන් තං නිසින් නං ගඛො  ාජානං පගසනදිං 
ගකොසලං ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී ධම් මියා කථාය සන් දස් ගසසි සමාදගපසි 
සමුත් ගතගජසි සම් පහංගසසි. අථ ගඛො  ාජා පගසනදි ගකොසගලො 
ථුල් ලනන් දාය භික් ඛුනියා ධම් මියා කථාය සන් දස ්සිගතො සමාදපිගතො 
සමුත් ගතජිගතො සම් පහංසිගතො ථුල් ලනන් දං භික් ඛුනිං එතදගවොච – 
‘‘වගදයයාසි, අගයය, ගයන අත් ගථො’’ති. ‘‘සගච ගම ත් වං, මහා ාජ, 
දාතුකාගමොසි, ඉමං ගඛොමං ගදහී’’ති. අථ ගඛො  ාජා පගසනදි ගකොසගලො 
ථුල් ලනන් දාය භික් ඛුනියා ගඛොමං දත් වා උට් ඨායාසනා ථුල් ලනන් දං භික් ඛුනිං 
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අභිවාගදත් වා පදක් ඛිණං කත් වා පක් කාමි. මනුස ්සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘මහිච් ඡා ඉමා භික් ඛුනිගයො අසන් තුට් ඨා. කථඤ් හි නාම 
 ාජානං ගඛොමං විඤ් ඤාගපස ්සන් තී’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො ගතසං 
මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා 
භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා  ාජානං ගඛොමං 
විඤ ්ඤාගපස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
 ාජානං ගඛොමං විඤ් ඤාගපතීති [විඤ් ඤාගපසීති )ක.(]? ‘‘සච් චං, භ වාති’’. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා 
භික් ඛුනී  ාජානං ගඛොමං විඤ ්ඤාගපස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං 
වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

789. ‘‘ෙහුපාවුරණං පන භික්ඛුනියා කචතාකපන්තියා

අඩ්ෙකතයයෙංසපරමං කචතාකපතබ්බං. තකතො කච උත්තරි කචතාකපයය, 

නිස්සග්ගියං පාචිත්තිය’’න් ති. 

790. ෙහුපාවුරණං නාම යං කිඤ් චි උණ් හකාගල පාවු ණං. 

කචතාකපන්තියාති විඤ් ඤාගපන් තියා. 

අඩ්ෙකතයයෙංසපරමං කචතාකපතබ්බන් ති දසකහාපණග් ඝනකං 
ගචතාගපතබ් බං. 

තකතො කච උත්තරි කචතාකපයයාති තතුත් තරි විඤ් ඤාගපති, පගයොග  
දුක් කටං. පටිලාගභන නිස් සග් ගියං ගහොති. නිස් සජ් ජිතබ් බං සඞ් ඝස් ස වා 
 ණස ්ස වා එකභික් ඛුනියා වා. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
නිස ්සජ් ජිතබ් බං…ගප.… ඉදං ගම, අගයය, ලහුපාවු ණං 
අතිග කඅඩ් ඪගතයයකංසප මං ගචතාපිතං නිස් සග් ගියං, ඉමාහං සඞ් ඝස් ස 
නිස ්සජ් ජාමීති…ගප.… දගදයයාති…ගප.… දගදයුන් ති…ගප.… අයයාය 
දම් මීති. 

791. අතිග කඅඩ් ඪගතයයකංගස අතිග කසඤ් ඤා ගචතාගපති, 
නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. අතිග කඅඩ් ඪගතයයකංගස ගවමතිකා ගචතාගපති, 
නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. අතිග කඅඩ් ඪගතයයකංගස ඌනකසඤ් ඤා 
ගචතාගපති, නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. 

ඌනකඅඩ් ඪගතයයකංගස අතිග කසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
ඌනකඅඩ් ඪගතයයකංගස ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
ඌනකඅඩ් ඪගතයයකංගස ඌනකසඤ් ඤා, අනාපත් ති. 
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792. අනාපත් ති අඩ් ඪගතයයකංසප මං ගචතාගපති, 
ඌනකඅඩ් ඪගතයයකංසප මං ගචතාගපති, ඤාතකානං, පවාරිතානං, 
අඤ ්ඤස ්සත් ථාය, අත් තගනො ධගනන, මහග් ඝං ගචතාගපතුකාමස් ස 
අප් පග් ඝං ගචතාගපති, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

ද් වාදසමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

උද් දිට් ඨා ගඛො, අයයාගයො, තිංස නිස් සග් ගියා පාචිත් තියා ධම් මා. 
තත් ථායයාගයො පුච් ඡාමි – ‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? දුතියම් පි පුච් ඡාමි – 
‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? තතියම් පි පුච් ඡාමි – ‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? 
පරිසුද් ගධත් ථායයාගයො, තස් මා තුණ් හී, එවගමතං ධා යාමීති. 

භික් ඛුනිවිභඞ් ග  නිස් සග් ගියකණ් ඩං නිට් ඨතං. 

4. පාචිත්තියෙණ්ඩං(භික්ඛුනීවිභඞ්ක ො) 

1. ෙසුණවග්ක ො 

1. පඨමසික් ඛාපදං 

ඉගම ගඛො පනායයාගයො ඡසට් ඨසතා පාචිත් තියා 

ධම් මා උද් ගදසං ආ ච් ඡන් ති. 

793. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤතග න 
උපාසගකන භික් ඛුනිසඞ් ගඝො ලසුගණන පවාරිගතො ගහොති – ‘‘යාසං අයයානං 
ලසුගණන අත් ගථො, අහං ලසුගණනා’’ති. ගඛත් තපාගලො ච ආණත් ගතො 
ගහොති – ‘‘සගච භික් ඛුනිගයො ආ ච් ඡන් ති, එකගමකාය භික් ඛුනියා 
ද් ගවතගයො භණ් ඩිගක ගදහී’’ති. ගතන ගඛො පන සමගයන සාවත් ථියං 
උස් සගවො ගහොති. යථාභතං ලසුණං පරික් ඛයං අ මාසි. භික් ඛුනිගයො තං 
උපාසකං උපසඞ් කමිත් වා එතදගවොචං – ‘‘ලසුගණන, ආවුගසො, අත් ගථො’’ති. 
‘‘නත් ථාගයය. යථාභතං ලසුණං පරික් ඛීණං. ගඛත් තං  ච් ඡථා’’ති. 
ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී ගඛත් තං  න් ත් වා න මත් තං ජානිත් වා බහුං ලසුණං 
හ ාගපසි. ගඛත් තපාගලො උජ් ඣායති ඛියයති විපාගචති – ‘‘කථඤ ්හි නාම 
භික් ඛුනිගයො න මත් තං ජානිත් වා බහුං ලසුණං හ ාගපස් සන් තී’’ති! 
අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො තස් ස ගඛත් තපාලස් ස උජ් ඣායන් තස් ස 
ඛියයන් තස් ස විපාගචන් තස් ස. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා න 
මත් තං ජානිත් වා බහුං ලසුණං හ ාගපස ්සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , 
භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී න මත් තං ජානිත් වා බහුං ලසුණං 
හ ාගපතීති [හ ාගපසීති )ක.(]? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී න මත් තං 
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ජානිත් වා බහුං ලසුණං හ ාගපස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – 

‘‘භූතපුබ් බං, භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී අඤ් ඤත ස ්ස බ්රාහ් මණස ්ස 
පජාපති අගහොසි. තිස් ගසො ච ධීතග ො – නන් දා, නන් දවතී, සුන් දරීනන් දා. අථ 
ගඛො, භික් ඛගව, ගසො බ්රාහ් මගණො කාලඞ් කත් වා අඤ් ඤත ං හංසගයොනිං 
උපපජ් ජි. තස් ස සබ් බගසොවණ් ණමයා පත් තා අගහසුං. ගසො තාසං එගකකං 
පත් තං ගදති. අථ ගඛො, භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී ‘‘අයං හංගසො 
අම් හාකං එගකකං පත් තං ගදතී’’ති තං හංස ාජං  ගහත් වා නිප් පත් තං 
අකාසි. තස් ස පුන ජායමානා පත් තා ගසතා සම් පජ් ජිංසු. තදාපි, භික් ඛගව, 
ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී අතිගලොගභන සුවණ් ණා පරිහීනා. ඉදානි ලසුණා 
පරිහායිස ්සතී’’ති. 

[ජා. 1.1.136 සුවණ් ණහංසජාතගකපි] ‘‘යං ලද් ධං ගතන තුට් ඨබ් බං, 
අතිගලොගභො හි පාපගකො; 
හංස ාජං  ගහත් වාන, සුවණ් ණා පරිහායථා’’ති. 

අථ ගඛො භ වා ථුල් ලනන් දං භික් ඛුනිං අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා 
දුබ් භ තාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

794. ‘‘යාපනභික්ඛුනීෙසුණංඛාකදයය පාචිත්තිය’’න් ති. 

795. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

ෙසුණං නාම මා ධකං වුච් චති. 

‘‘ඛාදිස ්සාමීති පටිග්  ණ් හා’’ති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. අජ් ගඣොහාග  
අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

796. ලසුගණ ලසුණසඤ් ඤා ඛාදති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. ලසුගණ 
ගවමතිකා ඛාදති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. ලසුගණ අලසුණසඤ් ඤා ඛාදති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

අලසුගණ ලසුණසඤ් ඤා ඛාදති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අලසුගණ 
ගවමතිකා ඛාදති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අලසුගණ අලසුණසඤ් ඤා ඛාදති, 
අනාපත් ති. 

797. අනාපත් ති පලණ් ඩුගක, භඤ ්ජනගක, හරීතගක, චාපලසුගණ, 
සූපසම් පාගක, මංසසම් පාගක, ගතලසම් පාගක, සාළගව, උත් තරිභඞ් ග , 
උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 
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පඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

2. දුතියසික් ඛාපදං 

798. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛුනිගයො සම් බාගධ ගලොමං සංහ ාගපත් වා අචි වතියා නදියා ගවසියාහි 
සද් ධිං නග්  ා එකතිත් ගථ නහායන් ති. ගවසියා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො සම් බාගධ ගලොමං 
සංහ ාගපස් සන් ති, ගසයයථාපි ගිහිනිගයො කාමගභොගිනිගයො’’ති! අස් ගසොසුං 
ගඛො භික් ඛුනිගයො තාසං ගවසියානං උජ් ඣායන් තීනං ඛියයන් තීනං 
විපාගචන් තීනං. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො සම් බාගධ 
ගලොමං සංහ ාගපස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛුනිගයො සම් බාගධ ගලොමං සංහ ාගපන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො 
සම් බාගධ ගලොමං සංහ ාගපස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

799. ‘‘යා පන භික්ඛුනී සම්බාකධ කෙොමං සංහරාකපයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

800. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

සම්බාකධො නාම උගභො උපකච් ඡකා, මුත් තක ණං. 

සංහරාකපයයාති එකම් පි ගලොමං සංහ ාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
බහුගකපි ගලොගම සංහ ාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

801. අනාපත් ති ආබාධපච් චයා, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

දුතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

3. තතියසික් ඛාපදං 

802. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ද් ගව භික් ඛුනිගයො 
අනභි තියා පීළිතා ඔව කං පවිසිත් වා තලඝාතකං කග ොන් ති. භික් ඛුනිගයො 
ගතන සද් ගදන උපධාවිත් වා තා භික් ඛුනිගයො එතදගවොචං – ‘‘කිස ්ස තුම් ගහ, 
අගයය, පුරිගසන සද් ධිං සම් පදුස් සථා’’ති? ‘‘න මයං, අගයය, පුරිගසන සද් ධිං 
සම් පදුස් සාමා’’ති. භික් ඛුනීනං එතමත් ථං ආග ොගචසුං. යා තා භික් ඛුනිගයො 
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අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි 
නාම භික් ඛුනිගයො තලඝාතකං කරිස ්සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො තලඝාතකං කග ොන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
තලඝාතකං කරිස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

803. ‘‘තෙඝාතකෙ පාචිත්තිය’’න් ති. 

804. තෙඝාතෙං නාම සම් ඵස් සං සාදියන් තී අන් තමගසො 
උප් පලපත් ගතනපි මුත් තක ගණ පහා ං ගදති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

805. අනාපත් ති ආබාධපච් චයා, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

තතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

4. චතුත් ථසික් ඛාපදං 

806. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤත ා 
පු ාණ ාගජොග ොධා භික් ඛුනීසු පබ් බජිතා [අඤ ්ඤතග ො 
පු ාණ ාගජොග ොගධො භික් ඛුනීසු පබ් බජිගතො )සයා.(] ගහොති. අඤ් ඤත ා 
භික් ඛුනී අනභි තියා පීළිතා ගයන සා භික් ඛුනී ගතනුපසඞ් කමි; 
උපසඞ් කමිත් වා තං භික් ඛුනිං එතදගවොච – ‘‘ ාජා ගඛො, අගයය, තුම් ගහ 
චි ාචි ං  ච් ඡති. කථං තුම් ගහ ධාග ථා’’ති? ‘‘ජතුමට් ඨගකන, අගයය’’ති. 
‘‘කිං එතං, අගයය, ජතුමට් ඨක’’න් ති? අථ ගඛො සා භික් ඛුනී තස් සා 
භික් ඛුනියා ජතුමට් ඨකං ආචික් ඛි. අථ ගඛො සා භික් ඛුනී ජතුමට් ඨකං 
ආදියිත් වා ගධොවිතුං විස් සරිත් වා එකමන් තං ඡඩ් ගඩසි. භික් ඛුනිගයො 
මක් ඛිකාහි සම් පරිකිණ් ණං පස් සිත් වා එවමාහංසු – ‘‘කස ්සිදං කම් ම’’න් ති? 
සා එවමාහ – ‘‘මය් හිදං කම් ම’’න් ති. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… 
තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනී 
ජතුමට් ඨකං ආදියිස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනී 
ජතුමට් ඨකං ආදියතීති [ආදියීති )ක.(]? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනී ජතුමට් ඨකං ආදියිස් සති! 
ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

807. ‘‘ජතුමට්ඨකෙ [ජතුමට් ටගක )සී.(] පාචිත්තිය’’න් ති. 

808. ජතුමට්ඨෙං නාම ජතුමයං කට් ඨමයං පිට් ඨමයං මත් තිකාමයං. 
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ආදිකයයයාති සම් ඵස් සං සාදියන් තී අන් තමගසො උප් පලපත් තම් පි 
මුත් තක ණං පගවගසති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

809. අනාපත් ති ආබාධපච් චයා, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

චතුත් ථසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

5. පඤ් චමසික් ඛාපදං 

810. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සක් ගකසු විහ ති කපිලවත් ථුස් මිං 
නිගරොධා ාගම. අථ ගඛො මහාපජාපති ග ොතමී ගයන භ වා ගතනුපසඞ් කමි; 
උපසඞ් කමිත් වා භ වන් තං අභිවාගදත් වා අගධොවාගත අට් ඨාසි – 
‘‘දුග්  න් ගධො, භ වා, මාතු ාගමො’’ති. අථ ගඛො භ වා – ‘‘ආදියන් තු ගඛො 
භික් ඛුනිගයො උදකසුද් ධික’’න් ති, මහාපජාපතිං ග ොතමිං ධම් මියා කථාය 
සන් දස් ගසසි සමාදගපසි සමුත් ගතගජසි සම් පහංගසසි. අථ ගඛො මහාපජාපති 
ග ොතමී භ වතා ධම් මියා කථාය සන් දස් සිතා සමාදපිතා සමුත් ගතජිතා 
සම් පහංසිතා භ වන් තං අභිවාගදත් වා පදක් ඛිණං කත් වා පක් කාමි. අථ ගඛො 
භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස් මිං පක ගණ ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ 
ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, භික් ඛුනීනං උදකසුද් ධික’’න් ති. 
ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤත ා භික් ඛුනී – ‘‘භ වතා උදකසුද් ධිකා 
අනුඤ් ඤාතා’’ති අති ම් භී ං උදකසුද් ධිකං ආදියන් තී මුත් තක ගණ වණං 
අකාසි. අථ ගඛො සා භික් ඛුනී භික් ඛුනීනං එතමත් ථං ආග ොගචති. යා තා 
භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනී අති ම් භී ං උදකසුද් ධිකං ආදියිස් සතීති…ගප.… 
සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනී අති ම් භී ං උදකසුද් ධිකං ආදියතී’’ති 
[ආදියීති (ක.(]? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… 
කථඤ ්හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනී අති ම් භී ං උදකසුද් ධිකං ආදියිස් සති! 
ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

811. ‘‘උදෙසුද්ධිෙං පනභික්ඛුනියා ආදියමානාය ද්වඞ්ගුෙපබ්බපරමං

ආදාතබ්බං.තංඅතික්ොකමන්තියා පාචිත්තිය’’න් ති. 

812. උදෙසුද්ධිෙං නාම මුත් තක ණස් ස ගධොවනා වුච් චති. 

ආදියමානායාති ගධොවන් තියා. 

ද්වඞ්ගුෙපබ්බපරමං ආදාතබ්බන් ති ද් වීසු අඞ් ගුගලසු ද් ගව පබ් බප මා 
ආදාතබ් බා. 

තං අතික්ොකමන්තියාති සම් ඵස ්සං සාදියන් තී අන් තමගසො 
ගකසග්  මත් තම් පි අතික් කාගමති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
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813. අතිග කද් වඞ් ගුලපබ් ගබ අතිග කසඤ් ඤා ආදියති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. අතිග කද් වඞ් ගුලපබ් ගබ ගවමතිකා ආදියති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. අතිග කද් වඞ් ගුලපබ් ගබ ඌනකසඤ් ඤා ආදියති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

ඌනකද් වඞ් ගුලපබ් ගබ අතිග කසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
ඌනකද් වඞ් ගුලපබ් ගබ ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
ඌනකද් වඞ් ගුලපබ් ගබ ඌනකසඤ් ඤා, අනාපත් ති. 

814. අනාපත් ති ද් වඞ් ගුලපබ් බප මං ආදියති, ඌනකද් වඞ් ගුලපබ් බප මං 
ආදියති, ආබාධපච් චයා, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

පඤ ්චමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

6. ඡට් ඨසික් ඛාපදං 

815. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ආග ොහන් ගතො නාම 
මහාමත් ගතො භික් ඛූසු පබ් බජිගතො ගහොති. තස් ස පු ාණදුතියිකා භික් ඛුනීසු 
පබ් බජිතා ගහොති. ගතන ගඛො පන සමගයන ගසො භික් ඛු තස් සා භික් ඛුනියා 
සන් තිගක භත් තවිස් සග්  ං කග ොති. අථ ගඛො සා භික් ඛුනී තස් ස භික් ඛුගනො 
භුඤ ්ජන් තස් ස පානීගයන ච විධූපගනන ච උපතිට් ඨත් වා අච් චාවදති. අථ ගඛො 
ගසො භික් ඛු තං භික් ඛුනිං අපසාගදති – ‘‘මා, භගිනි, එවරූපං අකාසි. ගනතං 
කප් පතී’’ති. ‘‘පුබ් ගබ මං ත් වං එවඤ් ච එවඤ් ච කග ොසි, ඉදානි එත් තකං න 
සහසී’’ති – පානීයථාලකං මත් ථගක ආසුම් භිත් වා විධූපගනන පහා ං අදාසි. 
යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනී භික් ඛුස ්ස පහා ං දස් සතී’’ති…ගප.… 
සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනී භික් ඛුස් ස පහා ං අදාසීති? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනී 
භික් ඛුස ්ස පහා ං දස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

816. ‘‘යා පන භික්ඛුනී භික්ඛුස්ස භුඤ්ජන්තස්ස පානීකයන වා

විධූපකනනවාඋපතිට්කඨයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

817. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

භික්ඛුස්සාති උපසම් පන් නස ්ස. 
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භුඤ්ජන්තස්සාති පඤ ්චන් නං ගභොජනානං අඤ ්ඤත ං ගභොජනං 
භුඤ ්ජන් තස් ස. 

පානීයං නාම යං කිඤ් චි පානීයං. 

විධූපනං නාම යා කාචි බීජනී. 

උපතිට්කඨයයාති හත් ථපාගස තිට් ඨති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

818. උපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ ්ඤා පානීගයන වා විධූපගනන වා 
උපතිට් ඨති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. උපසම් පන් ගන ගවමතිකා පානීගයන වා 
විධූපගනන වා උපතිට් ඨති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් ගන 
අනුපසම් පන් නසඤ් ඤා පානීගයන වා විධූපගනන වා උපතිට් ඨති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

හත් ථපාසං විජහිත් වා උපතිට් ඨති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ඛාදනීයං 
ඛාදන් තස් ස උපතිට් ඨති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නස ්ස උපතිට් ඨති, 
ආපත් ති දුක් කටස් ස. අනුපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ් ඤා, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් ගන ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනුපසම් පන් ගන අනුපසම් පන් නසඤ ්ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

819. අනාපත් ති ගදති, දාගපති, අනුපසම් පන් නං ආණාගපති, 
උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

ඡට් ඨසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

7. සත් තමසික් ඛාපදං 

820. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො 
සස් සකාගල ආමකධඤ් ඤං විඤ් ඤාගපත් වා න  ං අතිහ න් ති ද් වා ට් ඨාගන 
– ‘‘ගදථාගයය, භා ’’න් ති. පලිබුන් ගධත් වා මුඤ් චිංසු. අථ ගඛො තා 
භික් ඛුනිගයො උපස් සයං  න් ත් වා භික් ඛුනීනං එතමත් ථං ආග ොගචසුං. යා තා 
භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො ආමකධඤ් ඤං විඤ ්ඤාගපස් සන් තී’’ති…ගප.… 
සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ආමකධඤ් ඤං විඤ් ඤාගපන් තීති? 
‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ආමකධඤ් ඤං විඤ් ඤාගපස ්සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 
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821. ‘‘යා පනභික්ඛුනීආමෙධඤ්ඤං විඤ්ඤත්වා වා විඤ්ඤාකපත්වා 

වා භජ්ජිත්වා වා භජ්ජාකපත්වා වා කෙොට්කටත්වා වා කෙොට්ටාකපත්වා වා

පචිත්වාවාපචාකපත්වාවා භුඤ්කජයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

822. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

ආමෙධඤ්ඤං නාම සාලි වීහි යගවො ග ොධුගමො කඞ් ගු ව ගකො 
කුද්රසුගකො. 

විඤ්ඤත්වාති සයං විඤ් ඤත් වා. විඤ්ඤාකපත්වාති අඤ් ඤං 
විඤ ්ඤාගපත් වා. 

භජ්ජිත්වාති සයං භජ් ජිත් වා. භජ්ජාකපත්වාති අඤ් ඤං භජ් ජාගපත් වා. 

කෙොට්කටත්වාති සයං ගකොට් ගටත් වා. කෙොට්ටාකපත්වාති අඤ් ඤං 
ගකොට් ටාගපත් වා. 

පචිත්වාති සයං පචිත් වා. පචාකපත්වාති අඤ් ඤං පචාගපත් වා. 

‘‘භුඤ ්ජිස් සාමී’’ති පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. අජ් ගඣොහාග  
අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

823. අනාපත් ති ආබාධපච් චයා, අප ණ් ණං විඤ ්ඤාගපති, 
උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

සත් තමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

8. අට් ඨමසික් ඛාපදං 

824. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤතග ො 
බ්රාහ් මගණො නිබ් බිට් ඨ ාජභගටො ‘‘තඤ් ගඤව භටපථං යාචිස් සාමී’’ති සීසං 
නහායිත් වා භික් ඛුනුපස් සයං නිස ්සාය  ාජකුලං  ච් ඡති. අඤ් ඤත ා භික් ඛුනී 
කටාගහ වච් චං කත් වා තිග ොකුට් ගට ඡඩ් ගඩන් තී තස් ස බ්රාහ් මණස් ස 
මත් ථගක ආසුම් භි. අථ ගඛො ගසො බ්රාහ් මගණො උජ් ඣායති ඛියයති විපාගචති – 
‘‘අස ්සමණිගයො ඉමා මුණ් ඩා බන් ධකිනිගයො. කථඤ් හි නාම ගූථකටාහං 
මත් ථගක ආසුම් භිස් සන් ති! ඉමාසං උපස් සයං ඣාගපස් සාමී’’ති! උම් මුකං 
 ගහත් වා උපස් සයං පවිසති. අඤ් ඤතග ො උපාසගකො උපස් සයා 
නික් ඛමන් ගතො අද් දස තං බ්රාහ් මණං උම් මුකං  ගහත් වා උපස් සයං 
පවිසන් තං. දිස ්වාන තං බ්රාහ් මණං එතදගවොච – ‘‘කිස ්ස ත් වං, ගභො, උම් මුකං 
 ගහත් වා උපස් සයං පවිසසී’’ති? ‘‘ඉමා මං, ගභො, මුණ් ඩා බන් ධකිනිගයො 
ගූථකටාහං මත් ථගක ආසුම් භිංසු. ඉමාසං උපස් සයං ඣාගපස් සාමී’’ති. 
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‘‘ ච් ඡ, ගභො බ්රාහ් මණ, මඞ්  ලං එතං. සහස් සං ලච් ඡසි තඤ් ච භටපථ’’න් ති. 
අථ ගඛො ගසො බ්රාහ් මගණො සීසං නහායිත් වා  ාජකුලං  න් ත් වා සහස් සං 
අලත් ථ තඤ් ච භටපථං. අථ ගඛො ගසො උපාසගකො උපස් සයං පවිසිත් වා 
භික් ඛුනීනං එතමත් ථං ආග ොගචත් වා පරිභාසි. යා තා භික් ඛුනිගයො 
අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි 
නාම භික් ඛුනිගයො උච් චා ං තිග ොකුට් ගට ඡඩ් ගඩස ්සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං 
කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො උච් චා ං තිග ොකුට් ගට ඡඩ් ගඩන් තීති? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො උච් චා ං තිග ොකුට් ගට ඡඩ් ගඩස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

825. ‘‘යා පනභික්ඛුනීඋච්චාරංවාපස්සාවංවා සඞ්ොරංවාවිඝාසංවා

තිකරොකුට්කට වා තිකරොපාොකර වා ඡඩ්කඩයය වා ඡඩ්ඩාකපයය වා, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

826. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

උච්චාකරො නාම ගූගථො වුච් චති. පස්සාකවො නාම මුත් තං වුච් චති. 

සඞ්ොරං නාම කචව ං වුච් චති. 

විඝාසං නාම චලකානි වා අට් ඨකානි වා උච් ඡිට් ගඨොදකං වා. 

කුට්කටො නාම තගයො කුට් ටා – ඉට් ඨකාකුට් ගටො, සිලාකුට් ගටො, 
දාරුකුට් ගටො. 

පාොකරො නාම තගයො පාකා ා – ඉට් ඨකාපාකාග ො, සිලාපාකාග ො, 
දාරුපාකාග ො. 

තිකරොකුට්කටති කුට් ටස ්ස ප ගතො. තිකරොපාොකරති පාකා ස් ස ප ගතො. 

ඡඩ්කඩයයාති සයං ඡඩ් ගඩති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

ඡඩ්ඩාකපයයාති අඤ් ඤං ආණාගපති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. සකිං 
ආණත් තා බහුකම් පි ඡඩ් ගඩති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

827. අනාපත් ති ඔගලොගකත් වා ඡඩ් ගඩති, අවළඤ් ගජ ඡඩ් ගඩති, 
උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

අට් ඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 
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9. නවමසික් ඛාපදං 

828. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤත ස ්ස 
බ්රාහ් මණස ්ස භික් ඛුනූපස ්සයං නිස් සාය යවගඛත් තං ගහොති. භික් ඛුනිගයො 
උච් චා ම් පි පස් සාවම් පි සඞ් කා ම් පි විඝාසම් පි ගඛත් ගත ඡඩ් ගඩන් ති. අථ ගඛො 
ගසො බ්රාහ් මගණො උජ් ඣායති ඛියයති විපාගචති – ‘‘කථඤ ්හි නාම 
භික් ඛුනිගයො අම් හාකං යවගඛත් තං දූගසස් සන් තී’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො 
භික් ඛුනිගයො තස් ස බ්රාහ් මණස ්ස උජ් ඣායන් තස් ස ඛියයන් තස් ස 
විපාගචන් තස් ස. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනිගයො උච් චා ම් පි පස් සාවම් පි 
සඞ් කා ම් පි විඝාසම් පි හරිගත ඡඩ් ගඩස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො උච් චා ම් පි පස් සාවම් පි සඞ් කා ම් පි විඝාසම් පි හරිගත 
ඡඩ් ගඩන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි 
නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො උච් චා ම් පි පස් සාවම් පි සඞ් කා ම් පි විඝාසම් පි 
හරිගත ඡඩ් ගඩස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

829. ‘‘යාපනභික්ඛුනීඋච්චාරංවාපස්සාවං වාසඞ්ොරංවාවිඝාසංවා

හරිකතඡඩ්කඩයයවාඡඩ්ඩාකපයයවා, පාචිත්තිය’’න් ති. 

830. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

උච්චාකරො නාම ගූගථො වුච් චති. පස්සාකවො නාම මුත් තං වුච් චති. 

සඞ්ොරං නාම කචව ං වුච් චති. 

විඝාසං නාම චලකානි වා අට් ඨකානි වා උච් ඡිට් ගඨොදකං වා. 

හරිතං නාම පුබ් බණ් ණං අප ණ් ණං යං මනුස් සානං උපගභො පරිගභො ං 
ග ොපිමං. 

ඡඩ්කඩයයාති සයං ඡඩ් ගඩති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

ඡඩ්ඩාකපයයාති අඤ් ඤං ආණාගපති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. සකිං 
ආණත් තා බහුකම් පි ඡඩ් ගඩති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

831. හරිගත හරිතසඤ් ඤා ඡඩ් ගඩති වා ඡඩ් ඩාගපති වා, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. හරිගත ගවමතිකා ඡඩ් ගඩති වා ඡඩ් ඩාගපති වා, ආපත් ති 
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පාචිත් තියස ්ස. හරිගත අහරිතසඤ් ඤා ඡඩ් ගඩති වා ඡඩ් ඩාගපති වා, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

අහරිගත හරිතසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අහරිගත ගවමතිකා, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අහරිගත අහරිතසඤ් ඤා, අනාපත් ති. 

832. අනාපත් ති ඔගලොගකත් වා ඡඩ් ගඩති, ගඛත් තමරියාගද 
[ඡඩ් ඩිතගඛත් ගත )?) අට් ඨකථා ඔගලොගකතබ් බා] ඡඩ් ගඩති සාමිගක 
ආපුච් ඡිත් වා අපගලොගකත් වා ඡඩ් ගඩති, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

නවමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

10. දසමසික් ඛාපදං 

833. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා  ාජ ගහ විහ ති ගවළුවගන 
කලන් දකනිවාගප. ගතන ගඛො පන සමගයන  ාජ ගහ ගි ග්  සමජ් ගජො 
ගහොති. ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො ගි ග්  සමජ් ජං දස් සනාය අ මංසු. මනුස් සා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො 
නච් චම් පි ගීතම් පි වාදිතම් පි දස් සනාය  ච් ඡිස් සන් ති, ගසයයථාපි ගිහිනිගයො 
කාමගභොගිනිගයො’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො ගතසං මනුස් සානං 
උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා භික් ඛුනිගයො 
අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි 
නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො නච් චම් පි ගීතම් පි වාදිතම් පි දස් සනාය 
 ච් ඡිස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො 
නච් චම් පි ගීතම් පි වාදිතම් පි දස් සනාය  ච් ඡන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛුනිගයො නච් චම් පි ගීතම් පි වාදිතම් පි දස් සනාය  ච් ඡිස් සන් ති! ගනතං, 
භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

834. ‘‘යා පන භික්ඛුනී නච්චං වා ගීතං වා වාදිතං වා දස්සනාය

 ච්කඡයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

835. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

නච්චං නාම යං කිඤ් චි නච් චං. ගීතං නාම යං කිඤ් චි ගීතං. වාදිතං නාම 
යං කිඤ් චි වාදිතං. 

836. දස් සනාය  ච් ඡති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. යත් ථ ඨතා පස් සති වා 
සුණාති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. දස ්සනූපචා ං විජහිත් වා පුනප් පුනං 
පස් සති වා සුණාති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. එකගමකං දස් සනාය  ච් ඡති, 
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ආපත් ති දුක් කටස ්ස. යත් ථ ඨතා පස් සති වා සුණාති වා, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. දස් සනූපචා ං විජහිත් වා පුනප් පුනං පස් සති වා සුණාති වා, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

837. අනාපත් ති ආ ාගම ඨතා පස් සති වා සුණාති වා, භික් ඛුනියා 
ඨගතොකාසං වා නිසින් ගනොකාසං වා නිපන් ගනොකාසං වා ආ න් ත් වා 
නච් චන් ති වා  ායන් ති වා වාගදන් ති වා, පටිපථං  ච් ඡන් තී පස් සති වා සුණාති 
වා, සති ක ණීගය  න් ත් වා පස් සති වා සුණාති වා, ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

දසමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

ලසුණවග් ග ො පඨගමො. 

2. අන්ධොරවග්ක ො 

1. පඨමසික් ඛාපදං 

838. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භද් දාය කාපිලානියා 
අන් ගතවාසිනියා භික් ඛුනියා ඤාතගකො පුරිගසො  ාමකා සාවත් ථිං අ මාසි 
ගකනචිගදව ක ණීගයන. අථ ගඛො සා භික් ඛුනී ගතන පුරිගසන සද් ධිං 
 ත් තන් ධකාග  අප් පදීගප එගකගනකා සන් තිට් ඨතිපි සල් ලපතිපි. යා තා 
භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනී  ත් තන් ධකාග  අප් පදීගප පුරිගසන සද් ධිං 
එගකගනකා සන් තිට් ඨස් සතිපි සල් ලපිස් සතිපී’’ති…ගප.… සච් චං කි , 
භික් ඛගව, භික් ඛුනී  ත් තන් ධකාග  අප් පදීගප පුරිගසන සද් ධිං එගකගනකා 
සන් තිට් ඨතිපි සල් ලපතිපීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනී  ත් තන් ධකාග  අප් පදීගප 
පුරිගසන සද් ධිං එගකගනකා සන් තිට් ඨස් සතිපි සල් ලපිස් සතිපි! ගනතං, 
භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

839. ‘‘යා පන භික්ඛුනී රත්තන්ධොකර අප්පදීකප පුරිකසන සද්ධිං

එකෙකනොසන්තිට්කඨයයවාසල්ෙකපයයවා, පාචිත්තිය’’න් ති. 

840. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

රත්තන්ධොකරති ඔග්  ගත සූරිගය. අප් පදීගපති අනාගලොගක. 
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පුරිකසො නාම මනුස් සපුරිගසො න යක් ගඛො න ගපගතො න ති ච් ඡාන ගතො 
විඤ ්ඤූ පටිබගලො සන් තිට් ඨතුං සල් ලපිතුං. 

සද්ධින් ති එකගතො. එකෙකනොති පුරිගසො ගචව ගහොති භික් ඛුනී ච. 

සන්තිට්කඨයය වාති පුරිසස් ස හත් ථපාගස තිට් ඨති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

සල්ෙකපයය වාති පුරිසස් ස හත් ථපාගස ඨතා සල් ලපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

හත් ථපාසං විජහිත් වා සන් තිට් ඨති වා සල් ලපති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
යක් ගඛන වා ගපගතන වා පණ් ඩගකන වා ති ච් ඡාන තමනුස් සවිග්  ගහන 
වා සද් ධිං සන් තිට් ඨති වා සල් ලපති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

841. අනාපත් ති ගයො ගකොචි විඤ් ඤූ දුතිගයො [යා කාචි විඤ ්ඤූ දුතියා 
)සයා.(] ගහොති, අ ගහොගපක් ඛා, අඤ් ඤවිහිතා සන් තිට් ඨති වා සල් ලපති වා, 
උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

පඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

2. දුතියසික් ඛාපදං 

842. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භද් දාය කාපිලානියා 
අන් ගතවාසිනියා භික් ඛුනියා ඤාතගකො පුරිගසො  ාමකා සාවත් ථිං අ මාසි 
ගකනචිගදව ක ණීගයන. අථ ගඛො සා භික් ඛුනී – ‘‘භ වතා පටික් ඛිත් තං 
 ත් තන් ධකාග  අප් පදීගප පුරිගසන සද් ධිං එගකගනකා සන් තිට් ඨතුං 
සල් ලපිතු’’න් ති ගතගනව පුරිගසන සද් ධිං පටිච් ඡන් ගන ඔකාගස 

එකෙකනො සන්තිට්ඨතිපි සල්ෙපතිපි. යා තා භික්ඛුනිකයො

අප්පිච්ඡා…කප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි 
නාම භික් ඛුනී පටිච් ඡන් ගන ඔකාගස පුරිගසන සද් ධිං එගකගනකා 
සන් තිට් ඨස් සතිපි සල් ලපිස් සතිපී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනී 
පටිච් ඡන් ගන ඔකාගස පුරිගසන සද් ධිං එගකගනකා සන් තිට් ඨතිපි 
සල් ලපතිපීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි 
නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනී පටිච් ඡන් ගන ඔකාගස පුරිගසන සද් ධිං එගකගනකා 
සන් තිට් ඨස් සතිපි සල් ලපිස් සතිපි! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

843. ‘‘යා පන භික්ඛුනී පටිච්ඡන්කන ඔොකස පුරිකසන සද්ධිං

එකෙකනොසන්තිට්කඨයයවාසල්ෙකපයයවා, පාචිත්තිය’’න් ති. 
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844. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

පටිච්ඡන්කනො නාම ඔකාගසො කුට් ගටන වා කවාගටන වා කිලඤ් ගජන වා 

සාණිපාකාග න වා රුක් ගඛන වා ථම්කභන වා කෙොත්ථළියා වා ගයන 
ගකනචි පටිච් ඡන් ගනො ගහොති. 

පුරිකසො නාම මනුස් සපුරිගසො න යක් ගඛො න ගපගතො න ති ච් ඡාන ගතො 
විඤ ්ඤූ පටිබගලො සන් තිට් ඨතුං සල් ලපිතුං. 

සද්ධින් ති එකගතො. එකෙකනොති පුරිගසො ගචව ගහොති භික් ඛුනී ච. 

සන්තිට්කඨයය වාති පුරිසස් ස හත් ථපාගස තිට් ඨති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

සල්ෙකපයය වාති පුරිසස ්ස හත් ථපාගස ඨතා සල් ලපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

හත් ථපාසං විජහිත් වා සන් තිට් ඨති වා සල් ලපති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
යක් ගඛන වා ගපගතන වා පණ් ඩගකන වා ති ච් ඡාන තමනුස් සවිග්  ගහන 
වා සද් ධිං සන් තිට් ඨති වා සල් ලපති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

845. අනාපත් ති ගයො ගකොචි විඤ් ඤූ දුතිගයො ගහොති, අ ගහොගපක් ඛා, 
අඤ ්ඤවිහිතා සන් තිට් ඨති වා සල් ලපති වා, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

දුතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

3. තතියසික් ඛාපදං 

846. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භද් දාය කාපිලානියා 
අන් ගතවාසිනියා භික් ඛුනියා ඤාතගකො පුරිගසො  ාමකා සාවත් ථිං අ මාසි 
ගකනචිගදව ක ණීගයන. අථ ගඛො සා භික් ඛුනී – ‘‘භ වතා පටික් ඛිත් තං 
පටිච් ඡන් ගන ඔකාගස පුරිගසන සද් ධිං එගකගනකා සන් තිට් ඨතුං 
සල් ලපිතු’’න් ති ගතගනව පුරිගසන සද් ධිං අජ් ගඣොකාගස එගකගනකා 
සන් තිට් ඨතිපි සල් ලපතිපි. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනී 
අජ් ගඣොකාගස පුරිගසන සද් ධිං එගකගනකා සන් තිට් ඨස් සතිපි 
සල් ලපිස් සතිපී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනී අජ් ගඣොකාගස 
පුරිගසන සද් ධිං එගකගනකා සන් තිට් ඨතිපි සල් ලපතිපීති? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනී 
අජ් ගඣොකාගස පුරිගසන සද් ධිං එගකගනකා සන් තිට් ඨස් සතිපි 
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සල් ලපිස් සතිපි! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

847. ‘‘යා පන භික්ඛුනී අජ්කඣොොකස පුරිකසන සද්ධිං එකෙකනො

සන්තිට්කඨයයවාසල්ෙකපයයවා, පාචිත්තිය’’න් ති. 

848. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

අජ්කඣොොකසො නාම අප් පටිච් ඡන් ගනො ගහොති කුට් ගටන වා කවාගටන 
වා කිලඤ ්ගජන වා සාණිපාකාග න වා රුක් ගඛන වා ථම් ගභන වා 
ගකොත් ථළියා වා, ගයන ගකනචි අප් පටිච් ඡන් ගනො ගහොති. 

පුරිකසො නාම මනුස ්සපුරිගසො, න යක් ගඛො න ගපගතො න ති ච් ඡාන ගතො, 
විඤ ්ඤූ පටිබගලො සන් තිට් ඨතුං සල් ලපිතුං. 

සද්ධින් ති එකගතො. එකෙකනොති පුරිගසො ගචව ගහොති භික් ඛුනී ච. 

සන්තිට්කඨයය වාති පුරිසස් ස හත් ථපාගස තිට් ඨති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

සල්ෙකපයය වාති පුරිසස ්ස හත් ථපාගස ඨතා සල් ලපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

හත් ථපාසං විජහිත් වා සන් තිට් ඨති වා සල් ලපති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
යක් ගඛන වා ගපගතන වා පණ් ඩගකන වා ති ච් ඡා තමනුස් සවිග්  ගහන වා 
සද් ධිං සන් තිට් ඨති වා සල් ලපති වා, ආපත් ති දුක් කටස් ස. 

849. අනාපත් ති ගයො ගකොචි විඤ් ඤූ දුතිගයො ගහොති, අ ගහොගපක් ඛා, 
අඤ ්ඤවිහිතා සන් තිට් ඨති වා සල් ලපති වා, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

තතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

4. චතුත් ථසික් ඛාපදං 

850. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
 ථිකායපි බූගහපි සිඞ් ඝාටගකපි පුරිගසන සද් ධිං එගකගනකා සන් තිට් ඨතිපි 
සල් ලපතිපි නිකණ් ණිකම් පි ජප් ගපති දුතියිකම් පි භික් ඛුනිං උගයයොගජති. යා 
තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති 
– ‘‘කථඤ ්හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා  ථිකායපි බූගහපි සිඞ් ඝාටගකපි 
පුරිගසන සද් ධිං එගකගනකා සන් තිට් ඨස් සතිපි සල් ලපිස් සතිපි 
නිකණ් ණිකම් පි ජප් පිස ්සති දුතියිකම් පි භික් ඛුනිං 
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උගයයොගජස ්සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
 ථිකායපි බූගහපි සිඞ් ඝාටගකපි පුරිගසන සද් ධිං එගකගනකා සන් තිට් ඨතිපි 
සල් ලපතිපි නිකණ් ණිකම් පි ජප් ගපති දුතියිකම් පි භික් ඛුනිං උගයයොගජතීති? 
‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, 
භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී  ථිකායපි බූගහපි සිඞ් ඝාටගකපි පුරිගසන 
සද් ධිං එගකගනකා සන් තිට් ඨස් සතිපි සල් ලපිස ්සතිපි නිකණ් ණිකම් පි 
ජප් පිස් සති දුතියිකම් පි භික් ඛුනිං උගයයොගජස ්සති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

851. ‘‘යා පනභික්ඛුනීරථිොයවාබූකහවාසිඞ්ඝාටකෙවාපුරිකසන

සද්ධිං එකෙකනො සන්තිට්කඨයය වා සල්ෙකපයය වා නිෙණ්ණිෙං වා

ජප්කපයයදුතියිෙංවා භික්ඛුනිංඋකයයොකජයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

852. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

රථිො නාම  ච් ඡා වුච් චති. බූහං නාම ගයගනව පවිසන් ති ගතගනව 

නික් ඛමන් ති. සිඞ්ඝාටකෙො නාම චච් ච ං වුච් චති. 

පුරිකසො නාම මනුස් සපුරිගසො න යක් ගඛො න ගපගතො න ති ච් ඡාන ගතො 
විඤ ්ඤූ පටිබගලො සන් තිට් ඨතුං සල් ලපිතුං. 

සද්ධින් ති එකගතො. එකෙකනොති පුරිගසො ගචව ගහොති භික් ඛුනී ච. 

සන්තිට්කඨයය වාති පුරිසස් ස හත් ථපාගස තිට් ඨති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

සල්ෙකපයය වාති පුරිසස ්ස හත් ථපාගස ඨතා සල් ලපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

නිෙණ්ණිෙං වා ජප්කපයයාති පුරිසස් ස උපකණ් ණගක ආග ොගචති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

දුතියිෙං වා භික්ඛුනිං උකයයොකජයයාති අනාචා ං ආචරිතුකාමා 
දුතියිකම් පි භික් ඛුනිං උගයයොගජති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. දස ්සනූපචා ං වා 
සවනූපචා ං වා විජහන් තියා ආපත් ති දුක් කටස ්ස. විජහිගත ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

හත් ථපාසං විජහිත් වා සන් තිට් ඨති වා සල් ලපති වා ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
යක් ගඛන වා ගපගතන වා පණ් ඩගකන වා ති ච් ඡාන තමනුස් සවිග්  ගහන 
වා සද් ධිං සන් තිට් ඨති වා සල් ලපති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛුනීවිභඞ්ක ො 
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853. අනාපත් ති ගයො ගකොචි විඤ් ඤූ දුතිගයො ගහොති, අ ගහොගපක් ඛා, 
අඤ ්ඤවිහිතා සන් තිට් ඨති වා සල් ලපති වා, න අනාචා ං ආචරිතුකාමා, සති 
ක ණීගය දුතියිකං භික් ඛුනිං උගයයොගජති, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

චතුත් ථසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

5. පඤ් චමසික් ඛාපදං 

854. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤත ා භික් ඛුනී 
අඤ ්ඤත ස ්ස කුලස් ස කුලූපිකා ගහොති නිච් චභත් තිකා. අථ ගඛො සා භික් ඛුනී 
පුබ් බණ් හසමයං නිවාගසත් වා පත් තචීව මාදාය ගයන තං කුලං 
ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා ආසගන නිසීදිත් වා සාමිගක අනාපුච් ඡා 
පක් කාමි. තස් ස කුලස් ස දාසී ඝ ං සම් මජ් ජන් තී තං ආසනං භාජනන් තරිකාය 
පක් ඛිපි. මනුස් සා තං ආසනං අපස් සන් තා තං භික් ඛුනිං එතදගවොචං – ‘‘කහං 
තං, අගයය, ආසන’’න් ති? ‘‘නාහං තං, ආවුගසො, ආසනං පස් සාමී’’ති. 
‘‘ගදථාගයය, තං ආසන’’න් ති පරිභාසිත් වා නිච් චභත් තං පච් ඡින් දිංසු. අථ ගඛො 
ගත මනුස් සා ඝ ං ගසොගධන් තා තං ආසනං භාජනන් තරිකාය පස් සිත් වා තං 
භික් ඛුනිං ඛමාගපත් වා නිච් චභත් තං පට් ඨගපසුං. අථ ගඛො සා භික් ඛුනී 
භික් ඛුනීනං එතමත් ථං ආග ොගචසි. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… 
තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනී 
පුග භත් තං කුලානි උපසඞ් කමිත් වා ආසගන නිසීදිත් වා සාමිගක අනාපුච් ඡා 
පක් කමිස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනී පුග භත් තං 
කුලානි උපසඞ් කමිත් වා ආසගන නිසීදිත් වා සාමිගක අනාපුච් ඡා පක් කමතීති 
[පක් කමීති )ක.(]? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… 
කථඤ ්හි නාම, භික් ඛගව භික් ඛුනී පුග භත් තං කුලානි උපසඞ් කමිත් වා 
ආසගන නිසීදිත් වා සාමිගක අනාපුච් ඡා පක් කමිස ්සති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

855. ‘‘යා පන භික්ඛුනී පුකරභත්තං කුොනි උපසඞ්ෙමිත්වා ආසකන

නිසීදිත්වාසාමිකෙඅනාපුච්ඡාපක්ෙකමයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

856. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

පුකරභත්තං නාම අරුණුග්  මනං උපාදාය යාව මජ් ඣන් හිකා. 

කුෙං නාම චත් තාරි කුලානි – ඛත් තියකුලං, බ්රාහ් මණකුලං, ගවස ්සකුලං, 

සුද් දකුලං. උපසඞ්ෙමිත්වාති තත් ථ  න් ත් වා. 
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ආසනං නාම පල් ලඞ් කස ්ස ඔකාගසො වුච් චති. නිසීදිත්වාති තස් මිං 
නිසීදිත් වා. 

සාමිකෙඅනාපුච්ඡාපක්ෙකමයයාති ගයො තස් මිං කුගල මනුස් ගසො විඤ් ඤූ 
තං අනාපුච් ඡා අගනොවස් සකං අතික් කාගමන් තියා ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
අජ් ගඣොකාගස උපචා ං අතික් කාගමන් තියා ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

857. අනාපුච් ඡිගත අනාපුච් ඡිතසඤ් ඤා පක් කමති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. අනාපුච් ඡිගත ගවමතිකා පක් කමති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
අනාපුච් ඡිගත ආපුච් ඡිතසඤ් ඤා පක් කමති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

පල් ලඞ් කස ්ස අගනොකාගස ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ආපුච් ඡිගත 
අනාපුච් ඡිතසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ආපුච් ඡිගත ගවමතිකා, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. ආපුච් ඡිගත ආපුච් ඡිතසඤ් ඤා, අනාපත් ති. 

858. අනාපත් ති ආපුච් ඡා  ච් ඡති, අසංහාරිගම, ගිලානාය, ආපදාසු, 
උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

පඤ ්චමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

6. ඡට් ඨසික් ඛාපදං 

859. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
පච් ඡාභත් තං කුලානි උපසඞ් කමිත් වා සාමිගක අනාපුච් ඡා ආසගන 
අභිනිසීදතිපි අභිනිපජ් ජතිපි. මනුස් සා ථුල් ලනන් දං භික් ඛුනිං හිරීයමානා 
ආසගන ගනව අභිනිසීදන් ති න අභිනිපජ් ජන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා පච් ඡාභත් තං 
කුලානි උපසඞ් කමිත් වා සාමිගක අනාපුච් ඡා ආසගන අභිනිසීදිස් සතිපි 
අභිනිපජ් ජිස් සතිපී’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො ගතසං මනුස් සානං 
උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා භික් ඛුනිගයො 
අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි 
නාම අයයා ථුල් ලනන් දා පච් ඡාභත් තං කුලානි උපසඞ් කමිත් වා සාමිගක 
අනාපුච් ඡා ආසගන අභිනිසීදිස් සතිපි අභිනිපජ් ජිස ්සතිපී’’ති…ගප.… සච් චං 
කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී පච් ඡාභත් තං කුලානි උපසඞ් කමිත් වා 
සාමිගක අනාපුච් ඡා ආසගන අභිනිසීදතිපි අභිනිපජ් ජතිපීති? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, 
ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී පච් ඡාභත් තං කුලානි උපසඞ් කමිත් වා සාමිගක 
අනාපුච් ඡා ආසගන අභිනිසීදිස් සතිපි අභිනිපජ් ජිස ්සතිපි! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 
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860. ‘‘යා පන භික්ඛුනී පච්ඡාභත්තං කුොනි උපසඞ්ෙමිත්වා සාමිකෙ

අනාපුච්ඡාආසකනඅභිනිසීකදයයවාඅභිනිපජ්කජයයවා, පාචිත්තිය’’න් ති. 

861. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

පච්ඡාභත්තං නාම මජ් ඣන් හිගක වීතිවත් ගත යාව අත් ථඞ්  ගත සූරිගය. 

කුෙං නාම චත් තාරි කුලානි – ඛත් තියකුලං, බ්රාහ් මණකුලං, ගවස ්සකුලං, 

සුද් දකුලං. උපසඞ්ෙමිත්වාති තත් ථ  න් ත් වා. 

සාමිකෙඅනාපුච්ඡාති ගයො තස් මිං කුගල මනුස් ගසො සාමිගකො දාතුං, තං 
අනාපුච් ඡා. 

ආසනං නාම පල් ලඞ් කස ්ස ඔකාගසො වුච් චති. 

අභිනිසීකදයයාති තස ්මිං අභිනිසීදති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

අභිනිපජ්කජයයාති තස් මිං අභිනිපජ් ජති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

862. අනාපුච් ඡිගත අනාපුච් ඡිතසඤ් ඤා ආසගන අභිනිසීදති වා 
අභිනිපජ් ජති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අනාපුච් ඡිගත ගවමතිකා ආසගන 
අභිනිසීදති වා අභිනිපජ් ජති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අනාපුච් ඡිගත 
ආපුච් ඡිතසඤ් ඤා ආසගන අභිනිසීදති වා අභිනිපජ් ජති වා, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

පල් ලඞ් කස ්ස අගනොකාගස ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ආපුච් ඡිගත 
අනාපුච් ඡිතසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ආපුච් ඡිගත ගවමතිකා, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. ආපුච් ඡිගත ආපුච් ඡිතසඤ් ඤා, අනාපත් ති. 

863. අනාපත් ති ආපුච් ඡා ආසගන අභිනිසීදති වා අභිනිපජ් ජති වා, 
ධුවපඤ ්ඤත් ගත, ගිලානාය, ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

ඡට් ඨසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

7. සත් තමසික් ඛාපදං 

864. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන සම් බහුලා 
භික් ඛුනිගයො ගකොසගලසු ජනපගද සාවත් ථිං  ච් ඡන් තිගයො සායං අඤ් ඤත ං 
 ාමං උප න් ත් වා අඤ ්ඤත ං බ්රාහ් මණකුලං උපසඞ් කමිත් වා ඔකාසං 
යාචිංසු. අථ ගඛො සා බ්රාහ් මණී තා භික් ඛුනිගයො එතදගවොච – ‘‘ආ ගමථ, 
අගයය, යාව බ්රාහ් මගණො ආ ච් ඡතී’’ති. භික් ඛුනිගයො – ‘‘යාව බ්රාහ් මගණො 
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ආ ච් ඡතී’’ති ගසයයං සන් ථරිත් වා එකච් චා නිසීදිංසු එකච් චා නිපජ් ජිංසු. අථ 
ගඛො ගසො බ්රාහ් මගණො  ත් තිං ආ න් ත් වා තං බ්රාහ් මණිං එතදගවොච – ‘‘කා 
ඉමා’’ති? ‘‘භික් ඛුනිගයො, අයයා’’ති. ‘‘නික් කඩ් ඪථ ඉමා මුණ් ඩා 
බන් ධකිනිගයො’’ති, ඝ ගතො නික් කඩ් ඪාගපසි. අථ ගඛො තා භික් ඛුනිගයො 
සාවත් ථිං  න් ත් වා භික් ඛුනීනං එතමත් ථං ආග ොගචසුං. යා තා භික් ඛුනිගයො 
අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි 
නාම භික් ඛුනිගයො විකාගල කුලානි උපසඞ් කමිත් වා සාමිගක අනාපුච් ඡා 
ගසයයං සන් ථරිත් වා අභිනිසීදිස් සන් තිපි අභිනිපජ් ජිස් සන් තිපී’’ති…ගප.… 
සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො විකාගල කුලානි උපසඞ් කමිත් වා සාමිගක 
අනාපුච් ඡා ගසයයං සන් ථරිත් වා අභිනිසීදන් තිපි අභිනිපජ් ජන් තිපීති? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො විකාගල කුලානි උපසඞ් කමිත් වා සාමිගක අනාපුච් ඡා ගසයයං 
සන් ථරිත් වා අභිනිසීදිස් සන් තිපි අභිනිපජ් ජිස් සන් තිපි! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

865. ‘‘යා පන භික්ඛුනී විොකෙ කුොනි උපසඞ්ෙමිත්වා සාමිකෙ

අනාපුච්ඡා කසයයං සන්ථරිත්වා වා සන්ථරාකපත්වා වා අභිනිසීකදයය වා

අභිනිපජ්කජයයවා, පාචිත්තිය’’න් ති. 

866. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

විොකෙො නාම අත් ථඞ්  ගත සූරිගය යාව අරුණුග්  මනා. 

කුෙං නාම චත් තාරි කුලානි – ඛත් තියකුලං, බ්රාහ් මණකුලං, ගවස ්සකුලං 

සුද් දකුලං. උපසඞ්ෙමිත්වාති තත් ථ  න් ත් වා. 

සාමිකෙඅනාපුච්ඡාති ගයො තස් මිං කුගල මනුස් ගසො සාමිගකො දාතුං, තං 
අනාපුච් ඡා. 

කසයයං නාම අන් තමගසො පණ් ණසන් ථාග ොපි. සන්ථරිත්වාති සයං 

සන් ථරිත් වා. සන්ථරාකපත්වාති අඤ් ඤං සන් ථ ාගපත් වා. අභිනිසීකදයයාති 

තස් මිං අභිනිසීදති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. අභිනිපජ්කජයයාති තස් මිං 
අභිනිපජ් ජති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

867. අනාපුච් ඡිගත අනාපුච් ඡිතසඤ් ඤා ගසයයං සන් ථරිත් වා වා 
සන් ථ ාගපත් වා වා අභිනිසීදති වා අභිනිපජ් ජති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
අනාපුච් ඡිගත ගවමතිකා ගසයයං සන් ථරිත් වා වා සන් ථ ාගපත් වා වා 
අභිනිසීදති වා අභිනිපජ් ජති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අනාපුච් ඡිගත 
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ආපුච් ඡිතසඤ් ඤා ගසයයං සන් ථරිත් වා වා සන් ථ ාගපත් වා වා අභිනිසීදති වා 
අභිනිපජ් ජති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

ආපුච් ඡිගත අනාපුච් ඡිතසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ආපුච් ඡිගත 
ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ආපුච් ඡිගත ආපුච් ඡිතසඤ් ඤා, අනාපත් ති. 

868. අනාපත් ති ආපුච් ඡා ගසයයං සන් ථරිත් වා වා සන් ථ ාගපත් වා වා 
අභිනිසීදති වා අභිනිපජ් ජති වා, ගිලානාය, ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

සත් තමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

8. අට් ඨමසික් ඛාපදං 

869. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භද් දාය කාපිලානියා 
අන් ගතවාසිනී භික් ඛුනී භද් දං කාපිලානිං සක් කච් චං උපට් ගඨති. භද් දා 
කාපිලානී භික් ඛුනිගයො එතදගවොච – ‘‘අයං මං, අගයය, භික් ඛුනී සක් කචං 
උපට් ගඨති, ඉමිස ්සාහං චීව ං දස් සාමී’’ති. අථ ගඛො සා භික් ඛුනී දුග්  හිගතන 
දූපධාරිගතන ප ං උජ් ඣාගපසි – ‘‘අහං කි ාගයය, අයයං න සක් කච් චං 
උපට් ගඨමි, න කි  ගම අයයා චීව ං දස් සතී’’ති. යා තා භික් ඛුනිගයො 
අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි 
නාම භික් ඛුනී දුග්  හිගතන දූපධාරිගතන ප ං උජ් ඣාගපස් සතී’’ති…ගප.… 
සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනී දුග්  හිගතන දූපධාරිගතන ප ං උජ් ඣාගපතීති 
[උජ් ඣාගපසීති (ක.(]? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… 
කථඤ ්හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනී දුග්  හිගතන දූපධාරිගතන ප ං 
උජ් ඣාගපස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

870. ‘‘යාපනභික්ඛුනී දුග් හිකතන දූපධාරිකතනපරංඋජ්ඣාකපයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

871. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

දුග් හිකතනාති අඤ් ඤථා  හිගතන [උග්  හිගතන )ක.(]. 

දූපධාරිකතනාති අඤ් ඤථා උපධාරිගතන. 

පරන් ති උපසම් පන් නං උජ් ඣාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

872. උපසම් පන් නාය උපසම් පන් නසඤ් ඤා උජ් ඣාගපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් නාය ගවමතිකා උජ් ඣාගපති, ආපත් ති 
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පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් නාය අනුපසම් පන් නසඤ් ඤා උජ් ඣාගපති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

අනුපසම් පන් නං උජ් ඣාගපති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. අනුපසම් පන් නාය 
උපසම් පන් නසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නාය ගවමතිකා, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නාය අනුපසම් පන් නසඤ් ඤා, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 

873. අනාපත් ති උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

අට් ඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

9. නවමසික් ඛාපදං 

874. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො 
අත් තගනො භණ් ඩකං අපස් සන් තිගයො චණ් ඩකාළිං භික් ඛුනිං එතදගවොචං – 
‘‘අපාගයය, අම් හාකං, භණ් ඩකං පස් ගසයයාසී’’ති? චණ් ඩකාළී භික් ඛුනී 
උජ් ඣායති ඛියයති විපාගචති – ‘‘අහගමව නූන ගචොරී, අහගමව නූන 
අලජ් ජිනී, යා අයයාගයො අත් තගනො භණ් ඩකං අපස් සන් තිගයො තා මං 
එවමාහංසු – ‘අපාගයය, අම් හාකං භණ් ඩකං පස් ගසයයාසී’ති? සචාහං, 
අගයය, තුම් හාකං භණ් ඩකං  ණ් හාමි, අස් සමණී ගහොමි, බ්රහ් මචරියා චවාමි, 
නි යං උපපජ් ජාමි; යා පන මං අභූගතන එවමාහ සාපි අස් සමණී ගහොතු, 
බ්රහ් මචරියා චවතු, නි යං උපපජ් ජතූ’’ති. යා තා භික් ඛුනිගයො 
අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි 
නාම අයයා චණ් ඩකාළී අත් තානම් පි ප ම් පි නි ගයනපි බ්රහ් මචරිගයනපි 
අභිසපිස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, චණ් ඩකාළී භික් ඛුනී 
අත් තානම් පි ප ම් පි නි ගයනපි බ්රහ් මචරිගයනපි අභිසපතීති? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, 
චණ් ඩකාළී භික් ඛුනී අත් තානම් පි ප ම් පි නි ගයනපි බ්රහ් මචරිගයනපි 
අභිසපිස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

875. ‘‘යාපනභික්ඛුනීඅත්තානංවාපරංවා නිරකයනවාබ්රහ්මචරිකයන

වාඅභිසකපයය, පාචිත්තියය’’න් ති. 

876. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

අත්තානන් ති පච් චත් තං. පරන් ති උපසම් පන් නං. නි ගයන වා 
බ්රහ් මචරිගයන වා අභිසපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
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877. උපසම් පන් නාය උපසම් පන් නසඤ් ඤා නි ගයන වා බ්රහ් මචරිගයන 
වා අභිසපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් නාය ගවමතිකා නි ගයන වා 
බ්රහ් මචරිගයන වා අභිසපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් නාය 
අනුපසම් පන් නසඤ් ඤා නි ගයන වා බ්රහ් මචරිගයන වා අභිසපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

ති ච් ඡානගයොනියා වා ගපත් තිවිසගයන වා මනුස් සගදොභග් ග න වා 
අභිසපති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නං අභිසපති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නාය උපසම් පන් නසඤ ්ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනුපසම් පන් නාය ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නාය 
අනුපසම් පන් නසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

878. අනාපත් ති අත් ථපුග ක් ඛා ාය, ධම් මපුග ක් ඛා ාය, 
අනුසාසනිපුග ක් ඛා ාය, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

නවමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

10. දසමසික් ඛාපදං 

879. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 

අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන චණ් ඩකාළී භික් ඛුනී 

භික් ඛුනීහි සද් ධිං භණ් ඩිත් වා අත් තානං වධිත් වා වධිත් වා ග ොදති. යා තා 

භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 

‘‘කථඤ ්හි නාම අයයා චණ් ඩකාළී අත් තානං වධිත් වා වධිත් වා 

ග ොදිස ්සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, චණ් ඩකාළී භික් ඛුනී 

අත් තානං වධිත් වා වධිත් වා ග ොදතීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 

භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, චණ් ඩකාළී භික් ඛුනී අත් තානං 

වධිත් වා වධිත් වා ග ොදිස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 

පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

880. ‘‘යා පනභික්ඛුනීඅත්තානංවධිත්වාවධිත්වා කරොකදයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

881. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං අත් ගථ 

අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

අත්තානන් ති පච් චත් තං. වධිත් වා වධිත් වා ග ොදති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. වධති න ග ොදති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ග ොදති න වධති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
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882. අනාපත් ති ඤාතිබයසගනන වා ගභො බයසගනන වා 
ග ො බයසගනන වා ඵුට් ඨා ග ොදති න වධති, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

දසමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

අන් ධකා වග් ග ො දුතිගයො. 

3. නග් වග්ක ො 

1. පඨමසික් ඛාපදං 

883. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන සම් බහුලා [මහාව. 
350] භික් ඛුනිගයො අචි වතියා නදියා ගවසියාහි සද් ධිං නග්  ා එකතිත් ගථ 
නහායන් ති. ගවසියා තා භික් ඛුනිගයො උප් පණ් ගඩසුං – ‘‘කිං නු ගඛො නාම 
තුම් හාකං, අගයය, දහ ානං [දහ ානං දහ ානං )සී.(] බ්රහ් මචරියං චිණ් ගණන, 
නනු නාම කාමා පරිභුඤ් ජිතබ් බා! යදා ජිණ් ණා භවිස් සථ තදා බ්රහ් මචරියං 
චරිස ්සථ. එවං තුම් හාකං උගභො අත් ථා පරිග්  හිතා භවිස් සන් තී’’ති. 
භික් ඛුනිගයො ගවසියාහි උප් පණ් ඩියමානා මඞ් කූ අගහසුං. අථ ගඛො තා 
භික් ඛුනිගයො උපස් සයං  න් ත් වා භික් ඛුනීනං එතමත් ථං ආග ොගචසුං. 
භික් ඛුනිගයො භික් ඛූනං එතමත් ථං ආග ොගචසුං. භික් ඛූ භ වගතො එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස් මිං පක ගණ ධම් මිං 
කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘ගතන හි, භික් ඛගව, භික් ඛුනීනං 
සික් ඛාපදං පඤ ්ඤගපස් සාමි දස අත් ථවගස පටිච් ච – 
සඞ් ඝසුට් ඨුතාය…ගප.… විනයානුග්  හාය. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

884. ‘‘යා පනභික්ඛුනීනග් ානහාකයයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

885. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

නග් ා නහාකයයයාති අනිවත් ථා වා අපාරුතා වා නහායති, පගයොග  
දුක් කටං. නහානපරිගයොසාගන ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

886. අනාපත් ති අච් ඡින් නචීවරිකාය වා නට් ඨචීවරිකාය වා, ආපදාසු, 
උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

පඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 
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2. දුතියසික් ඛාපදං 

887. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භ වතා භික් ඛුනීනං 
[මහාව. 351] උදකසාටිකා අනුඤ් ඤාතා ගහොති. ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො – 
‘‘භ වතා උදකසාටිකා අනුඤ් ඤාතා’’ති අප් පමාණිකාගයො උදකසාටිකාගයො 
ධාග සුං [ධාග න් ති )පාචි. 531-545)]. පු ගතොපි පච් ඡගතොපි ආකඩ් ඪන් තා 
ආහිණ් ඩන් ති. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො 
අප් පමාණිකාගයො උදකසාටිකාගයො ධාග ස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , 
භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො අප් පමාණිකාගයො උදකසාටිකාගයො 
ධාග න් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි 
නාම, භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො අප් පමාණිකාගයො 
උදකසාටිකාගයො ධාග ස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

888. ‘‘උදෙසාටිෙං පන භික්ඛුනියා ොරයමානාය පමාණිො

ොකරතබ්බා. තත්රිදං පමාණං – දීඝකසො චතස්කසො විදත්ථිකයො, 

සු තවිදත්ථියා; තිරියං ද්කව විදත්ථිකයො. තං අතික්ොකමන්තියා කඡදනෙං 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

889. උදෙසාටිො නාම යාය නිවත් ථා [නිවත් ථාය )සයා.(] නහායති. 

ොරයමානායාති කග ොන් තියා වා කා ාගපන් තියා වා. 

පමාණිකා කාග තබ් බා. තත්රිදං පමාණං – දීඝගසො චතස් ගසො විදත් ථිගයො, 
සු තවිදත් ථියා; තිරියං ද් ගව විදත් ථිගයො. තං අතික් කාගමත් වා කග ොති වා 
කා ාගපති වා, පගයොග  දුක් කටං. පටිලාගභන ඡින් දිත් වා පාචිත් තියං 
ගදගසතබ් බං. 

890. අත් තනා විප් පකතං අත් තනා පරිගයොසාගපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. අත් තනා විප් පකතං පග හි පරිගයොසාගපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. පග හි විප් පකතං අත් තනා පරිගයොසාගපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. පග හි විප් පකතං පග හි පරිගයොසාගපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

අඤ ්ඤස ්සත් ථාය කග ොති වා කා ාගපති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අඤ ්ගඤන කතං පටිලභිත් වා පරිභුඤ් ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

891. අනාපත් ති පමාණිකං කග ොති, ඌනකං කග ොති, අඤ ්ගඤන කතං 
පමාණාතික් කන් තං පටිලභිත් වා ඡින් දිත් වා පරිභුඤ් ජති, විතානං වා 
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භූමත් ථ ණං වා සාණිපාකා ං වා භිසිං වා බිබ් ගබොහනං වා කග ොති, 
උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

දුතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

3. තතියසික් ඛාපදං 

892. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤතරිස ්සා 
භික් ඛුනියා මහග් ගඝ චීව දුස ්ගස චීව ං දුක් කටං ගහොති දුස් සිබ් බිතං. 
ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී තං භික් ඛුනිං එතදගවොච – ‘‘සුන් ද ං ගඛො ඉදං ගත, 
අගයය, චීව දුස් සං; චීව ඤ් ච ගඛො දුක් කටං දුස් සිබ් බිත’’න් ති. ‘‘විසිබ් ගබමි, 
අගයය, සිබ් බිස ්සසී’’ති? ‘‘ආමාගයය, සිබ් බිස් සාමී’’ති. අථ ගඛො සා භික් ඛුනී 
තං චීව ං විසිබ් ගබත් වා ථුල් ලනන් දාය භික් ඛුනියා අදාසි. ථුල් ලනන් දා 
භික් ඛුනී – ‘‘සිබ් බිස ්සාමි සිබ් බිස් සාමී’’ති ගනව සිබ් බති න සිබ් බාපනාය 
උස් සුක් කං කග ොති. අථ ගඛො සා භික් ඛුනී භික් ඛුනීනං එතමත් ථං ආග ොගචසි. 
යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනියා චීව ං 
විසිබ් බාගපත් වා ගනව සිබ් බිස් සති න සිබ් බාපනාය උස් සුක් කං 
කරිස ්සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
භික් ඛුනියා චීව ං විසිබ් බාගපත් වා ගනව සිබ් බති න සිබ් බාපනාය උස් සුක් කං 
කග ොතීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි 
නාම, භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී භික් ඛුනියා චීව ං විසිබ් බාගපත් වා 
ගනව සිබ් බිස් සති න සිබ් බාපනාය උස් සුක් කං කරිස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

893. ‘‘යා පන භික්ඛුනී භික්ඛුනියා චීවරං විසිබ්කබත්වා වා

විසිබ්බාකපත්වා වා සා පච්ඡා අනන්තරායිකිනී කනව සිබ්කබයය න 

සිබ්බාපනාය උස්සුක්ෙං ෙකරයය, අඤ්ඤත්ර චතූහපඤ්චාහා, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

894. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

භික්ඛුනියාති අඤ් ඤාය භික් ඛුනියා. 

චීවරං නාම ඡන් නං චීව ානං අඤ් ඤත ං චීව ං. 

විසිබ්කබත්වාති සයං විසිබ් ගබත් වා. විසිබ්බාකපත්වාති අඤ් ඤං 
විසිබ් බාගපත් වා. 
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සාපච්ඡාඅනන්තරායිකිනීති අසති අන් ත ාගය. 

කනව සිබ්කබයයාති න සයං සිබ් ගබයය. න සිබ්බාපනාය උස්සුක්ෙං

ෙකරයයාති න අඤ් ඤං ආණාගපයය. 

අඤ්ඤත්ර චතූහපඤ්චාහාති ඨගපත් වා චතූහපඤ ්චාහං. ‘‘ගනව 
සිබ් බිස ්සාමි න සිබ් බාපනාය උස් සුක් කං කරිස ්සාමී’’ති ධු ං නික් ඛිත් තමත් ගත 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

895. උපසම් පන් නාය උපසම් පන් නසඤ් ඤා චීව ං විසිබ් ගබත් වා වා 
විසිබ් බාගපත් වා වා සා පච් ඡා අනන් ත ායිකිනී ගනව සිබ් බති න සිබ් බාපනාය 
උස් සුක් කං කග ොති, අඤ ්ඤත්ර චතූහපඤ් චාහා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
උපසම් පන් නාය ගවමතිකා චීව ං විසිබ් ගබත් වා වා විසිබ් බාගපත් වා වා සා 
පච් ඡා අනන් ත ායිකිනී ගනව සිබ් බති න සිබ් බාපනාය උස් සුක් කං කග ොති, 
අඤ ්ඤත්ර චතූහපඤ් චාහා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. උපසම් පන් නාය 
අනුපසම් පන් නසඤ් ඤා චීව ං විසිබ් ගබත් වා වා විසිබ් බාගපත් වා වා සා පච් ඡා 
අනන් ත ායිකිනී ගනව සිබ් බති න සිබ් බාපනාය උස් සුක් කං කග ොති, 
අඤ ්ඤත්ර චතූහපඤ් චාහා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

අඤ ්ඤං පරික් ඛා ං විසිබ් ගබත් වා වා විසිබ් බාගපත් වා වා සා පච් ඡා 
අනන් ත ායිකිනී ගනව සිබ් බති න සිබ් බාපනාය උස් සුක් කං කග ොති, 
අඤ ්ඤත්ර චතූහපඤ් චාහා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නාය චීව ං වා 
අඤ ්ඤං වා පරික් ඛා ං විසිබ් ගබත් වා වා විසිබ් බාගපත් වා වා සා පච් ඡා 
අනන් ත ායිකිනී ගනව සිබ් බති න සිබ් බාපනාය උස් සුක් කං කග ොති, 
අඤ ්ඤත්ර චතූහපඤ් චාහා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නාය 
උපසම් පන් නසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නාය ගවමතිකා, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නාය අනුපසම් පන් නසඤ් ඤා, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 

896. අනාපත් ති සති අන් ත ාගය, පරිගයසිත් වා න ලභති, කග ොන් තී 
චතූහපඤ ්චාහං අතික් කාගමති, ගිලානාය, ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

තතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

4. චතුත් ථසික් ඛාපදං 

897. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො 
භික් ඛුනීනං හත් ගථ චීව ං නික් ඛිපිත් වා සන් තරුත් තග න ජනපදචාරිකං 
පක් කමන් ති. තානි චීව ානි චි ං නික් ඛිත් තානි කණ් ණකිතානි ගහොන් ති. තානි 
භික් ඛුනිගයො ඔතාගපන් ති. භික් ඛුනිගයො තා භික් ඛුනිගයො එතදගවොචං – 
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‘‘කස ්සිමානි, අගයය, චීව ානි කණ් ණකිතානී’’ති? අථ ගඛො තා භික් ඛුනිගයො 
භික් ඛුනීනං එතමත් ථං ආග ොගචසුං. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… 
තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනිගයො 
භික් ඛුනීනං හත් ගථ චීව ං නික් ඛිපිත් වා සන් තරුත් තග න ජනපදචාරිකං 
පක් කමිස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො භික් ඛුනීනං 
හත් ගථ චීව ං නික් ඛිපිත් වා සන් තරුත් තග න ජනපදචාරිකං පක් කමන් තීති? 
‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො භික් ඛුනීනං හත් ගථ චීව ං නික් ඛිපිත් වා 
සන් තරුත් තග න ජනපදචාරිකං පක් කමිස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

898. ‘‘යාපන භික්ඛුනීපඤ්චාහිෙංසඞ්ඝාටිචාරං [සඞ් ඝාටිවා ං )සයා.(] 

අතික්ොකමයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

899. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

පඤ්චාහිෙං සඞ්ඝාටිචාරං අතික්ොකමයයාති පඤ් චමං දිවසං පඤ් ච 
චීව ානි ගනව නිවාගසති න පාරුපති න ඔතාගපති, පඤ ්චමං දිවසං 
අතික් කාගමති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

900. පඤ ්චාහාතික් කන් ගත අතික් කන් තසඤ් ඤා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
පඤ ්චාහාතික් කන් ගත ගවමතිකා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
පඤ ්චාහාතික් කන් ගත අනතික් කන් තසඤ් ඤා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

පඤ ්චාහානතික් කන් ගත අතික් කන් තසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
පඤ ්චාහානතික් කන් ගත ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
පඤ ්චාහානතික් කන් ගත අනතික් කන් තසඤ් ඤා, අනාපත් ති. 

901. අනාපත් ති පඤ් චමං දිවසං පඤ් ච චීව ානි නිවාගසති වා පාරුපති වා 
ඔතාගපති වා, ගිලානාය, ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

චතුත් ථසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

5. පඤ් චමසික් ඛාපදං 

902. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤත ා භික් ඛුනී 
පිණ් ඩාය චරිත් වා අල් ලචීව ං පත් ථරිත් වා විහා ං පාවිසි. අඤ් ඤත ා භික් ඛුනී 
තං චීව ං පාරුපිත් වා  ාමං පිණ් ඩාය පාවිසි. සා නික් ඛමිත් වා භික් ඛුනිගයො 
පුච් ඡි – ‘‘අපාගයය, මය් හං චීව ං පස් ගසයයාථා’’ති? භික් ඛුනිගයො තස් සා 
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භික් ඛුනියා එතමත් ථං ආග ොගචසුං. අථ ගඛො සා භික් ඛුනී උජ් ඣායති ඛියයති 
විපාගචති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනී මය් හං චීව ං අනාපුච් ඡා 
පාරුපිස් සතී’’ති! අථ ගඛො සා භික් ඛුනී භික් ඛුනීනං එතමත් ථං ආග ොගචසි. යා 
තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති 
– ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනී භික් ඛුනියා චීව ං අනාපුච් ඡා 
පාරුපිස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනී භික් ඛුනියා චීව ං 
අනාපුච් ඡා පාරුපතීති [පාරුපීති )ක.(]? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනී භික් ඛුනියා චීව ං 
අනාපුච් ඡා පාරුපිස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

903. ‘‘යාපනභික්ඛුනීචීවරසඞ්ෙමනීයං ධාකරයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

904. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

චීවරසඞ්ෙමනීයං නාම උපසම් පන් නාය පඤ් චන් නං චීව ානං 
අඤ ්ඤත ං චීව ං තස් සා වා අදින් නං තං වා අනාපුච් ඡා නිවාගසති වා 
පාරුපති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

905. උපසම් පන් නාය උපසම් පන් නසඤ් ඤා චීව සඞ් කමනීයං ධාග ති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් නාය ගවමතිකා චීව සඞ් කමනීයං 
ධාග ති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් නාය අනුපසම් පන් නසඤ ්ඤා 
චීව සඞ් කමනීයං ධාග ති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

අනුපසම් පන් නාය චීව සඞ් කමනීයං ධාග ති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනුපසම් පන් නාය උපසම් පන් නසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනුපසම් පන් නාය ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නාය 
අනුපසම් පන් නසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

906. අනාපත් ති සා වා ගදති, තං වා ආපුච් ඡා නිවාගසති වා පාරුපති වා, 
අච් ඡින් නචීවරිකාය, නට් ඨචීවරිකාය, ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

පඤ ්චමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

6. ඡට් ඨසික් ඛාපදං 

907. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දාය 
භික් ඛුනියා උපට් ඨාකකුලං ථුල් ලනන් දං භික් ඛුනිං එතදගවොච – 
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‘‘භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස, අගයය, චීව ං දස් සාමා’’ති. ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී – 
‘‘තුම් ගහ බහුකිච් චා බහුක ණීයා’’ති අන් ත ායං අකාසි. ගතන ගඛො පන 
සමගයන තස් ස කුලස් ස ඝ ං ඩය් හති. ගත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා අම් හාකං ගදයයධම් මං 
අන් ත ායං කරිස් සති! උභගයනාම් හ පරිබාහි ා [පරිහීනා (සී.(], ගභොග හි ච 
පුඤ ්ගඤන චා’’ති. අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො ගතසං මනුස් සානං 
උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා භික් ඛුනිගයො 
අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි 
නාම අයයා ථුල් ලනන් දා  ණස් ස චීව ලාභං අන් ත ායං 
කරිස ්සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී  ණස් ස 
චීව ලාභං අන් ත ායං අකාසීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී  ණස ්ස 
චීව ලාභං අන් ත ායං කරිස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

908. ‘‘යා පන භික්ඛුනී  ණස්ස චීවරොභං අන්තරායං ෙකරයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

909. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

 කණො නාම භික් ඛුනිසඞ් ගඝො වුච් චති. 

චීවරං නාම ඡන් නං චීව ානං අඤ් ඤත ං චීව ං විකප් පනුප ං පච් ඡිමං. 

අන්තරායං ෙකරයයාති ‘‘කථං ඉගම චීව ං න [ඉමං චීව ං (ක.(] 
දගදයු’’න් ති අන් ත ායං කග ොති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. අඤ් ඤං 
පරික් ඛා ං අන් ත ායං කග ොති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. සම් බහුලානං 
භික් ඛුනීනං වා එකභික් ඛුනියා වා අනුපසම් පන් නාය වා චීව ං වා අඤ් ඤං වා 
පරික් ඛා ං අන් ත ායං කග ොති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

910. අනාපත් ති ආනිසංසං දස් ගසත් වා නිවාග ති, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

ඡට් ඨසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

7. සත් තමසික් ඛාපදං 

911. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස 
අකාලචීව ං උප් පන් නං ගහොති. අථ ගඛො භික් ඛුනිසඞ් ගඝො තං චීව ං 
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භාගජතුකාගමො සන් නිපති. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දාය 
භික් ඛුනියා අන් ගතවාසිනිගයො භික් ඛුනිගයො පක් කන් තා ගහොන් ති. 
ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී තා භික් ඛුනිගයො එතදගවොච – ‘‘අගයය, භික් ඛුනිගයො 
පක් කන් තා, න තාව චීව ං භාජීයිස් සතී’’ති. චීව විභඞ්  ං පටිබාහි. 
භික් ඛුනිගයො න තාව චීව ං භාජීයිස් සතීති පක් කමිංසු [විපක් කමිංසු (සයා.(]. 
ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී අන් ගතවාසිනීසු භික් ඛුනීසු ආ තාසු තං චීව ං 
භාජාගපසි. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා ධම් මිකං 
චීව විභඞ්  ං පටිබාහිස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා 
භික් ඛුනී ධම් මිකං චීව විභඞ්  ං පටිබාහතීති [පටිබාහීති )ක.(]? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, 
ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී ධම් මිකං චීව විභඞ්  ං පටිබාහිස් සති! ගනතං, 
භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

912. ‘‘යා පන භික්ඛුනී ධම්මිෙං චීවරවිභඞ් ං පටිබාකහයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

913. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

ධම්මිකෙොනාම චීව විභඞ් ග ො සමග් ග ො භික් ඛුනිසඞ් ගඝො සන් නිපතිත් වා 
භාගජති. 

පටිබාකහයයාති කථං ඉමං චීව ං න භාගජයයාති [චීව ං භාගජයයාති 
)ක.(] පටිබාහති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

914. ධම් මිගක ධම් මිකසඤ් ඤා පටිබාහති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
ධම් මිගක ගවමතිකා පටිබාහති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ධම් මිගක 
අධම් මිකසඤ් ඤා පටිබාහති, අනාපත් ති. අධම් මිගක ධම් මිකසඤ් ඤා, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අධම් මිගක ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මිගක 
අධම් මිකසඤ් ඤා, අනාපත් ති. 

915. අනාපත් ති ආනිසංසං දස් ගසත් වා පටිබාහති, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

සත් තමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

8. අට් ඨමසික් ඛාපදං 

916. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
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නටානම් පි නටකානම් පි ලඞ් ඝකානම් පි ගසොකජ් ඣායිකානම් පි 
[ගසොකසායිකානම් පි (සී.(] කුම් භථූණිකානම් පි [කුම් භථුණිකානම් පි (ක.(] 
සමණචීව ං ගදති – ‘‘මය් හං පරිසති [පරිසතිං (සී.(] වණ් ණං භාසථා’’ති. 
නටාපි නටකාපි ලඞ් ඝකාපි ගසොකජ් ඣායිකාපි කුම් භථූණිකාපි ථුල් ලනන් දාය 
භික් ඛුනියා පරිසති වණ් ණං භාසන් ති – ‘‘අයයා ථුල් ලනන් දා බහුස් සුතා 
භාණිකා විසා දා පට් ටා ධම් මිං කථං කාතුං; ගදථ අයයාය, කග ොථ 
අයයායා’’ති. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා, තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා අ ාරිකස් ස සමණචීව ං 
දස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී අ ාරිකස් ස 
සමණචීව ං ගදතීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… 
කථඤ ්හි නාම, භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී අ ාරිකස් ස සමණචීව ං 
දස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

917. ‘‘යා පනභික්ඛුනීඅ ාරිෙස්සවාපරිබ්බාජෙස්සවාපරිබ්බාජිොය

වාසමණචීවරං දකදයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

918. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

අ ාරිකෙො නාම ගයො ගකොචි අ ා ං අජ් ඣාවසති. 

පරිබ්බාජකෙො නාම භික් ඛුඤ ්ච සාමගණ ඤ් ච ඨගපත් වා ගයො ගකොචි 
පරිබ් බාජකසමාපන් ගනො. 

පරිබ්බාජිො නාම භික් ඛුනිඤ ්ච සික් ඛමානඤ් ච සාමගණරිඤ් ච ඨගපත් වා 
යා කාචි පරිබ් බාජිකසමාපන් නා. 

සමණචීවරං නාම කප් පකතං වුච් චති. ගදති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

919. අනාපත් ති මාතාපිතූනං ගදති, තාවකාලිකං ගදති, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

අට් ඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

9. නවමසික් ඛාපදං 

920. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දාය 
භික් ඛුනියා උපට් ඨාකකුලං ථුල් ලනන් දං භික් ඛුනිං එතදගවොච – ‘‘සගච මයං, 
අගයය, සක් ගකොම, භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස චීව ං දස් සාමා’’ති. ගතන ගඛො පන 
සමගයන වස් සංවුට් ඨා භික් ඛුනිගයො චීව ං භාගජතුකාමා සන් නිපතිංසු. 
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ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී තා භික් ඛුනිගයො එතදගවොච – ‘‘ආ ගමථ, අගයය, 
අත් ථි භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස චීව පච් චාසා’’ති. භික් ඛුනිගයො ථුල් ලනන් දං 
භික් ඛුනිං එතදගවොචං – ‘‘ ච් ඡාගයය, තං චීව ං ජානාහී’’ති. ථුල් ලනන් දා 
භික් ඛුනී ගයන තං කුලං ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා ගත මනුස් ගස 
එතදගවොච – ‘‘ගදථාවුගසො, භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස චීව ’’න් ති. ‘‘න මයං, අගයය, 
සක් ගකොම භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස චීව ං දාතු’’න් ති. ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
භික් ඛුනීනං එතමත් ථං ආග ොගචසි. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… 
තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම අයයා 
ථුල් ලනන් දා දුබ් බලචීව පච් චාසාය චීව කාලසමයං 
අතික් කාගමස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
දුබ් බලචීව පච් චාසාය චීව කාලසමයං අතික් කාගමතීති [අතික් කාගමසීති 
)ක.(]? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, 
භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී දුබ් බලචීව පච් චාසාය චීව කාලසමයං 
අතික් කාගමස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

921. ‘‘යා පන භික්ඛුනී දුබ්බෙචීවරපච්චාසාය චීවරොෙසමයං

අතික්ොකමයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

922. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

දුබ්බෙචීවරපච්චාසා නාම ‘‘සගච මයං සක් ගකොම, දස් සාම 
කරිස ්සාමා’’ති වාචා භින් නා ගහොති. 

චීවරොෙසමකයො නාම අනත් ථගත කථිගන වස් සානස ්ස පච් ඡිගමො 
මාගසො, අත් ථගත කථිගන පඤ් ච මාසා. 

චීවරොෙසමයං අතික්ොකමයයාති අනත් ථගත කථිගන වස් සානස ්ස 
පච් ඡිමං දිවසං අතික් කාගමති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. අත් ථගත කථිගන 
කථිනුද් ධා දිවසං අතික් කාගමති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

923. දුබ් බලචීවග  දුබ් බලචීව සඤ් ඤා චීව කාලසමයං අතික් කාගමති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. දුබ් බලචීවග  ගවමතිකා චීව කාලසමයං 
අතික් කාගමති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. දුබ් බලචීවග  අදුබ් බලචීව සඤ් ඤා 
චීව කාලසමයං අතික් කාගමති, අනාපත් ති. 

අදුබ් බලචීවග  දුබ් බලචීව සඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අදුබ් බලචීවග  
ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අදුබ් බලචීවග  අදුබ් බලචීව සඤ් ඤා, 
අනාපත් ති. 
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924. අනාපත් ති ආනිසංසං දස් ගසත් වා නිවාග ති, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

නවමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

10. දසමසික් ඛාපදං 

925. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ ්ඤතග න 
උපාසගකන සඞ් ඝං උද් දිස ්ස විහාග ො කා ාපිගතො ගහොති. ගසො තස් ස 
විහා ස ්ස මගහ උභගතොසඞ් ඝස ්ස අකාලචීව ං දාතුකාගමො ගහොති. ගතන ගඛො 
පන සමගයන උභගතොසඞ් ඝස ්ස කථිනං අත් ථතං ගහොති. අථ ගඛො ගසො 
උපාසගකො සඞ් ඝං උපසඞ් කමිත් වා කථිනුද් ධා ං යාචි. භ වගතො එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස් මිං පක ගණ ධම් මිං 
කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, කථිනං උද් ධරිතුං. 
එවඤ් ච පන භික් ඛගව කථිනං උද් ධරිතබ් බං. බයත් ගතන භික් ඛුනා 
පටිබගලන සඞ් ගඝො ඤාගපතබ් ගබො – 

926. ‘‘සුණාතු ගම, භන් ගත, සඞ් ගඝො. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තකල් ලං, 
සඞ් ගඝො කථිනං උද් ධග යය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු ගම, භන් ගත, සඞ් ගඝො. සඞ් ගඝො කථිනං උද් ධ ති. 
යස් සායස ්මගතො ඛමති කථිනස් ස උද් ධාග ො, ගසො තුණ් හස් ස; යස් ස 
නක් ඛමති, ගසො භාගසයය. 

‘‘උබ් භතං සඞ් ගඝන කථිනං, ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, එවගමතං 
ධා යාමී’’ති. 

927. අථ ගඛො ගසො උපාසගකො භික් ඛුනිසඞ් ඝං උපසඞ් කමිත් වා 
කථිනුද් ධා ං යාචි. ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී – ‘‘චීව ං අම් හාකං භවිස ්සතී’’ති 
කථිනුද් ධා ං පටිබාහි. අථ ගඛො ගසො උපාසගකො උජ් ඣායති ඛියයති 
විපාගචති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනිගයො අම් හාකං කථිනුද් ධා ං න 
දස් සන් තී’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො තස් ස උපාසකස් ස 
උජ් ඣායන් තස් ස ඛියයන් තස් ස විපාගචන් තස ්ස. යා තා භික් ඛුනිගයො 
අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි 
නාම අයයා ථුල් ලනන් දා ධම් මිකං කථිනුද් ධා ං පටිබාහිස් සතී’’ති…ගප.… 
සච් චං කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී ධම් මිකං කථිනුද් ධා ං 
පටිබාහතීති [පටිබාහීති )ක.(]? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී ධම් මිකං 
කථිනුද් ධා ං පටිබාහිස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 
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928. ‘‘යා පන භික්ඛුනී ධම්මිෙං ෙථිනුද්ධාරං පටිබාකහයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

929. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

ධම්මිකෙො නාම කථිනුද් ධාග ො සමග් ග ො භික් ඛුනිසඞ් ගඝො සන් නිපතිත් වා 
උද් ධ ති. 

පටිබාකහයයාති ‘‘කථං ඉදං කථිනං න උද් ධග යයා’’ති [කථිනං 
උද් ධග යයාති )ක.(] පටිබාහති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

930. ධම් මිගක ධම් මිකසඤ් ඤා පටිබාහති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
ධම් මිගක ගවමතිකා පටිබාහති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ධම් මිගක 
අධම් මිකසඤ් ඤා පටිබාහති, අනාපත් ති. අධම් මිගක ධම් මිකසඤ් ඤා, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අධම් මිගක ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මිගක 
අධම් මිකසඤ් ඤා, අනාපත් ති. 

931. අනාපත් ති අනිසංසං දස් ගසත් වා පටිබාහති, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

දසමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

නග්  වග් ග ො තතිගයො. 

4. තුවට්ටවග්ක ො 

1. පඨමසික් ඛාපදං 

932. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො ද් ගව 
එකමඤ් ගච තුවට් ගටන් ති. මනුස ්සා විහා චාරිකං ආහිණ් ඩන් තා පස් සිත් වා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනිගයො ද් ගව 
එකමඤ් ගච තුවට් ගටස ්සන් ති, ගසයයථාපි ගිහිනිගයො කාමගභොගිනිගයො’’ති! 
අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො ගතසං මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං 
ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනිගයො ද් ගව 
එකමඤ් ගච තුවට් ගටස ්සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො ද් ගව එකමඤ් ගච තුවට් ගටන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ද් ගව 
එකමඤ් ගච තුවට් ගටස ්සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
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පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

933. ‘‘යා පන භික්ඛුනිකයො ද්කව එෙමඤ්කච තුවට්කටයුං, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

934. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනිකයොති උපසම් පන් නාගයො 
වුච් චන් ති. 

ද්කව එෙමඤ්කච තුවට්කටයුන් ති එකාය නිපන් නාය අප ා නිපජ් ජති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. උගභො වා නිපජ් ජන් ති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
උට් ඨහිත් වා පුනප් පුනං නිපජ් ජන් ති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

935. අනාපත් ති එකාය නිපන් නාය අප ා නිසීදති, උගභො වා නිසීදන් ති, 
උම් මත් තිකානං, ආදිකම් මිකානන් ති. 

පඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

2. දුතියසික් ඛාපදං 

936. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො ද් ගව 
එකත් ථ ණපාවු ණා තුවට් ගටන් ති. මනුස් සා විහා චාරිකං ආහිණ් ඩන් තා 
පස් සිත් වා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම 
භික් ඛුනිගයො ද් ගව එකත් ථ ණපාවු ණා තුවට් ගටස් සන් ති, ගසයයථාපි 
ගිහිනිගයො කාමගභොගිනිගයො’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො ගතසං 
මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා 
භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො ද් ගව එකත් ථ ණපාවු ණා 
තුවට් ගටස ්සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ද් ගව 
එකත් ථ ණපාවු ණා තුවට් ගටන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ද් ගව 
එකත් ථ ණපාවු ණා තුවට් ගටස ්සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

937. ‘‘යා පන භික්ඛුනිකයො ද්කව එෙත්ථරණපාවුරණා තුවට්කටයුං, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

938. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනිකයොති උපසම් පන් නාගයො 
වුච් චන් ති. 
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ද්කව එෙත්ථරණපාවුරණා තුවට්කටයුන් ති තඤ් ගඤව අත් ථරිත් වා 
තඤ් ගඤව පාරුපන් ති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

939. එකත් ථ ණපාවු ගණ එකත් ථ ණපාවු ණසඤ් ඤා තුවට් ගටන් ති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. එකත් ථ ණපාවු ගණ ගවමතිකා තුවට් ගටන් ති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. එකත් ථ ණපාවු ගණ නානත් ථ ණපාවු ණසඤ් ඤා 
තුවට් ගටන් ති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

එකත් ථ ගණ නානාපාවු ගණ [නානාපාවු ණසඤ් ඤා (ක.(], ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. නානත් ථ ගණ එකපාවු ගණ [එකපාවු ණසඤ් ඤා )ක.(], 
ආපත් ති දුක් කටස් ස. නානත් ථ ණපාවු ගණ එකත් ථ ණපාවු ණසඤ් ඤා, 
ආපත් ති දුක් කටස් ස. නානත් ථ ණපාවු ගණ ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
නානත් ථ ණපාවු ගණ නානත් ථ ණපාවු ණසඤ් ඤා, අනාපත් ති. 

940. අනාපත් ති වවත් ථානං දස් ගසත් වා නිපජ් ජන් ති, උම් මත් තිකානං, 
ආදිකම් මිකානන් ති. 

දුතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

3. තතියසික් ඛාපදං 

941. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
බහුස් සුතා ගහොති භාණිකා විසා දා පට් ටා ධම් මිං කථං කාතුං. භද් දාපි 
කාපිලානී බහුස් සුතා ගහොති භාණිකා විසා දා පට් ටා ධම් මිං කථං කාතුං 
උළා සම් භාවිතා. මනුස් සා – ‘‘අයයා භද් දා කාපිලානී බහුස් සුතා භාණිකා 
විසා දා පට් ටා ධම් මිං කථං කාතුං උළා සම් භාවිතා’’ති භද් දං කාපිලානිං 
පඨමං පයිරුපාසිත් වා, පච් ඡා ථුල් ලනන් දං භික් ඛුනිං පයිරුපාසන් ති. 
ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී ඉස් සාපකතා – ‘‘ඉමා කි  අප් පිච් ඡා සන් තුට් ඨා 
පවිවිත් තා අසංසට් ඨා යා ඉමා සඤ් ඤත් තිබහුලා විඤ ්ඤත් තිබහුලා 
විහ න් තී’’ති භද් දාය කාපිලානියා පු ගතො චඞ් කමතිපි තිට් ඨතිපි නිසීදතිපි 
ගසයයම් පි කප් ගපති උද් දිසතිපි උද් දිසාගපතිපි සජ් ඣායම් පි කග ොති. යා තා 
භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා අයයාය භද් දාය කාපිලානියා සඤ් චිච් ච 
අඵාසුං කරිස ්සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
භද් දාය කාපිලානියා සඤ් චිච් ච අඵාසුං කග ොතීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා 
භික් ඛුනී භද් දාය කාපිලානියා සඤ ්චිච් ච අඵාසුං කරිස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 
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942. ‘‘යා පන භික්ඛුනී භික්ඛුනියා සඤ්චිච්ච අඵාසුං ෙකරයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

943. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

භික්ඛුනියාති අඤ් ඤාය භික් ඛුනියා. 

සඤ්චිච්චාති ජානන් තී සඤ ්ජානන් තී ගචච් ච අභිවිතරිත් වා වීතික් කගමො. 

අඵාසුං ෙකරයයාති – ‘‘ඉමිනා ඉමිස් සා අඵාසු භවිස් සතී’’ති අනාපුච් ඡා 
පු ගතො චඞ් කමති වා තිට් ඨති වා නිසීදති වා ගසයයං වා කප් ගපති උද් දිසති වා 
උද් දිසාගපති වා සජ් ඣායං වා කග ොති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

944. උපසම් පන් නාය උපසම් පන් නසඤ් ඤා සඤ් චිච් ච අඵාසුං කග ොති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් නාය ගවමතිකා සඤ් චිච් ච අඵාසුං 
කග ොති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් නාය අනුපසම් පන් නසඤ ්ඤා 
සඤ ්චිච් ච අඵාසුං කග ොති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

අනුපසම් පන් නාය සඤ ්චිච් ච අඵාසුං කග ොති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනුපසම් පන් නාය උපසම් පන් නසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනුපසම් පන් නාය ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නාය 
අනුපසම් පන් නසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

945. අනාපත් ති න අඵාසුං කත් තුකාමා ආපුච් ඡා පු ගතො චඞ් කමති වා 
තිට් ඨති වා නිසීදති වා ගසයයං වා කප් ගපති උද් දිසති වා උද් දිසාගපති වා 
සජ් ඣායං වා කග ොති, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

තතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

4. චතුත් ථසික් ඛාපදං 

946. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
දුක් ඛිතං සහජීවිනිං ගනව උපට් ගඨති න උපට් ඨාපනාය උස් සුක් කං කග ොති. 
යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා දුක් ඛිතං සහජීවිනිං ගනව 
උපට් ගඨස ්සති න උපට් ඨාපනාය උස් සුක් කං කරිස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං 
කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී දුක් ඛිතං සහජීවිනිං ගනව උපට් ගඨති න 
උපට් ඨාපනාය උස් සුක් කං කග ොතීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී දුක් ඛිතං 
සහජීවිනිං ගනව උපට් ගඨස් සති න උපට් ඨාපනාය උස් සුක් කං කරිස් සති! 
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ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

947. ‘‘යා පන භික්ඛුනී දුක්ඛිතං සහජීවිනිං කනව උපට්කඨයය න

උපට්ඨාපනායඋස්සුක්ෙංෙකරයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

948. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

දුක්ඛිතා නාම ගිලානා වුච් චති. 

සහජීවිනී නාම සද් ධිවිහාරිනී වුච් චති. 

කනවඋපට්කඨයයාති න සයං උපට් ගඨයය. 

නඋපට්ඨාපනායඋස්සුක්ෙංෙකරයයාති න අඤ ්ඤං ආණාගපයය. 

‘‘ගනව උපට් ගඨස ්සාමි, න උපට් ඨාපනාය උස් සුක් කං කරිස ්සාමී’’ති ධු ං 
නික් ඛිත් තමත් ගත ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අන් ගතවාසිනිං වා අනුපසම් පන් නං 
වා ගනව උපට් ගඨති, න උපට් ඨාපනාය උස් සුක් කං කග ොති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 

949. අනාපත් ති සති අන් ත ාගය, පරිගයසිත් වා න ලභති, ගිලානාය, 
ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

චතුත් ථසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

5. පඤ් චමසික් ඛාපදං 

950. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භද් දා කාපිලානී 
සාගකගත වස් සං උප තා ගහොති. සා ගකනචිගදව ක ණීගයන උබ් බාළ ්හා 
ථුල් ලනන් දාය භික් ඛුනියා සන් තිගක දූතං පාගහසි – ‘‘සගච ගම අයයා 
ථුල් ලනන් දා උපස් සයං දගදයය ආ ච් ගඡයයාමහං සාවත් ථි’’න් ති. 
ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී එවමාහ – ‘‘ආ ච් ඡතු, දස් සාමී’’ති. අථ ගඛො භද් දා 
කාපිලානී සාගකතා සාවත් ථිං අ මාසි. ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී භද් දාය 
කාපිලානියා උපස් සයං අදාසි. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දා 
භික් ඛුනී බහුස ්සුතා ගහොති භාණිකා විසා දා පට් ටා ධම් මිං කථං කාතුං. 
භද් දාපි කාපිලානී බහුස් සුතා [බහුස් සුතාගයව )ක.(] ගහොති භාණිකා විසා දා 
පට් ටා ධම් මිං කථං කාතුං උළා සම් භාවිතා. මනුස් සා – ‘‘අයයා භද් දා 
කාපිලානී බහුස් සුතා භාණිකා විසා දා පට් ටා ධම් මිං කථං කාතුං 
උළා සම් භාවිතා’’ති භද් දං කාපිලානිං පඨමං පයිරුපාසිත් වා පච් ඡා 
ථුල් ලනන් දං භික් ඛුනිං පයිරුපාසන් ති. ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී ඉස් සාපකතා – 
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‘‘ඉමා කි  අප් පිච් ඡා සන් තුට් ඨා පවිවිත් තා අසංසට් ඨා යා ඉමා 
සඤ ්ඤත් තිබහුලා විඤ් ඤත් තිබහුලා විහ න් තී’’ති කුපිතා අනත් තමනා භද් දං 
කාපිලානිං උපස ්සයා නික් කඩ් ඪි. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා 
අයයාය භද් දාය කාපිලානියා උපස් සයං දත් වා කුපිතා අනත් තමනා 
නික් කඩ් ඪිස ්සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
භද් දාය කාපිලානියා උපස් සයං දත් වා කුපිතා අනත් තමනා නික් කඩ් ඪතීති 
[නික් කඩ් ඪීති )ක.(]? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… 
කථඤ ්හි නාම, භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී භද් දාය කාපිලානියා 
උපස් සයං දත් වා කුපිතා අනත් තමනා නික් කඩ් ඪිස ්සති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

951. ‘‘යාපනභික්ඛුනීභික්ඛුනියාඋපස්සයං දත්වාකුපිතාඅනත්තමනා

නික්ෙඩ්කෙයයවානික්ෙඩ්ොකපයයවා, පාචිත්තිය’’න් ති. 

952. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස ්මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

භික්ඛුනියාති අඤ් ඤාය භික් ඛුනියා. උපස්සකයො නාම කවාටබද් ගධො 

වුච් චති. දත්වාති සයං දත් වා. කුපිතාඅනත්තමනාති අනභි ද් ධා ආහතචිත් තා 
ඛිලජාතා. 

නික්ෙඩ්කෙයයාති  බ් ගභ  ගහත් වා පමුඛං නික් කඩ් ඪති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. පමුගඛ  ගහත් වා බහි නික් කඩ් ඪති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
එගකන පගයොග න බහුගකපි ද් වාග  අතික් කාගමති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

නික්ෙඩ්ොකපයයාති අඤ් ඤං ආණාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස [එත් ථ 
‘‘ආපත් ති දුක් කටස් සා’’ති සබ් බත් ථ දිස් සති, භික් ඛුවිභඞ් ග  පන ඉදිගසසු 
ආණත් තිසහ තසික් ඛාපගදසු ‘‘අඤ් ඤං ආණාගපති ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්සා’’ති ආ තත් තා තමනුවත් තිත් වා විගසොධිතමිදං]. සකිං 
ආණත් තා බහුගකපි ද් වාග  අතික් කාගමති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

953. උපසම් පන් නාය උපසම් පන් නසඤ් ඤා උපස් සයං දත් වා කුපිතා 
අනත් තමනා නික් කඩ් ඪති වා නික් කඩ් ඪාගපති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
උපසම් පන් නාය ගවමතිකා උපස් සයං දත් වා කුපිතා අනත් තමනා 
නික් කඩ් ඪති වා නික් කඩ් ඪාගපති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් නාය 
අනුපසම් පන් නසඤ් ඤා උපස් සයං දත් වා කුපිතා අනත් තමනා නික් කඩ් ඪති වා 
නික් කඩ් ඪාගපති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

තස් සා පරික් ඛා ං නික් කඩ් ඪති වා නික් කඩ් ඪාගපති වා, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අකවාටබද් ධා නික් කඩ් ඪති වා නික් කඩ් ඪාගපති වා, ආපත් ති 
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දුක් කටස ්ස. තස් සා පරික් ඛා ං නික් කඩ් ඪති වා නික් කඩ් ඪාගපති වා, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නං කවාටබද් ධා වා අකවාටබද් ධා වා නික් කඩ් ඪති 
වා නික් කඩ් ඪාගපති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. තස් සා පරික් ඛා ං නික් කඩ් ඪති 
වා නික් කඩ් ඪාගපති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නාය 
උපසම් පන් නසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නාය ගවමතිකා, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නාය අනුපසම් පන් නසඤ් ඤා, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. 

954. අනාපත් ති අලජ් ජිනිං නික් කඩ් ඪති වා නික් කඩ් ඪාගපති වා, තස් සා 
පරික් ඛා ං නික් කඩ් ඪති වා නික් කඩ් ඪාගපති වා, උම් මත් තිකං නික් කඩ් ඪති වා 
නික් කඩ් ඪාගපති වා, තස් සා පරික් ඛා ං නික් කඩ් ඪති වා නික් කඩ් ඪාගපති වා, 
භණ් ඩනකාරිකං කලහකාරිකං විවාදකාරිකං භස් සකාරිකං සඞ් ගඝ 
අධික ණකාරිකං නික් කඩ් ඪති වා නික් කඩ් ඪාගපති වා, තස් සා පරික් ඛා ං 
නික් කඩ් ඪති වා නික් කඩ් ඪාගපති වා, අන් ගතවාසිනිං වා සද් ධිවිහාරිනිං වා න 
සම් මා වත් තන් තිං නික් කඩ් ඪති වා නික් කඩ් ඪාගපති වා, තස් සා පරික් ඛා ං 
නික් කඩ් ඪති වා නික් කඩ් ඪාගපති වා, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

පඤ ්චමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

6. ඡට් ඨසික් ඛාපදං 

955. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන චණ් ඩකාළී භික් ඛුනී 
සංසට් ඨා විහ ති  හපතිනාපි  හපතිපුත් ගතනපි. යා තා භික් ඛුනිගයො 
අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි 
නාම අයයා චණ් ඩකාළී සංසට් ඨා විහරිස් සති  හපතිනාපි 
 හපතිපුත් ගතනපී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, චණ් ඩකාළී භික් ඛුනී 
සංසට් ඨා විහ ති  හපතිනාපි  හපතිපුත් ගතනපීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, චණ් ඩකාළී 
භික් ඛුනී සංසට් ඨා විහරිස් සති  හපතිනාපි  හපතිපුත් ගතනපි! ගනතං, 
භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

956. ‘‘යා පන භික්ඛුනී සංසට්ඨා විහකරයය  හපතිනා වා

 හපතිපුත්කතන වා සා භික්ඛුනී භික්ඛුනීහි එවමස්ස වචනීයා – ‘මාකයය, 

සංසට්ඨා විහරි  හපතිනාපි  හපතිපුත්කතනපි. විවිච්චාකයය; 

විකවෙඤ්කඤවභගිනියාසඞ්කඝොවණ්කණතී’ති.එවඤ්ච [එවඤ ්ච පන )ක.(] 

සා භික්ඛුනී භික්ඛුනීහි වුච්චමානා තකථව පග් ණ්කහයය, සා භික්ඛුනී

භික්ඛුනීහි යාවතතියං සමනුභාසිතබ්බා තස්ස පටිනිස්සග් ාය.

යාවතතියඤ්කචසමනුභාසීයමානාතං පටිනිස්සජ්කජයය, ඉච්කචතංකුසෙං; 

කනොකචපටිනිස්සජ්කජයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 
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957. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

සංසට්ඨා නාම අනනුගලොමිගකන කායිකවාචසිගකන සංසට් ඨා. 

 හපති නාම ගයො ගකොචි අ ා ං අජ් ඣාවසති. 

 හපතිපුත්කතො නාම ගය ගකචි [ගයො ගකොචි )ක.(] පුත් තභාතග ො. 

සාභික්ඛුනීති යා සා සංසට් ඨා භික් ඛුනී. 

භික්ඛුනීහීති අඤ් ඤාහි භික් ඛුනීහි. යා පස් සන් ති යා සුණන් ති තාහි 
වත් තබ් බා – ‘‘මාගයය, සංසට් ඨා විහරි  හපතිනාපි  හපතිපුත් ගතනපි. 
විවිච් චාගයය; විගවකඤ් ගඤව භගිනියා සඞ් ගඝො වණ් ගණතී’’ති. දුතියම් පි 
වත් තබ් බා. තතියම් පි වත් තබ් බා. සගච පටිනිස් සජ් ජති, ඉච් ගචතං කුසලං; 
ගනො ගච පටිනිස් සජ් ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. සුත් වා න වදන් ති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. සා භික් ඛුනී සඞ් ඝමජ් ඣම් පි ආකඩ් ඪිත් වා වත් තබ් බා – ‘‘මාගයය, 
සංසට් ඨා විහරි  හපතිනාපි  හපතිපුත් ගතනපි. විවිච් චාගයය; 
විගවකඤ් ගඤවභගිනියා සඞ් ගඝො වණ් ගණතී’’ති. දුතියම් පි වත් තබ් බා. 
තතියම් පි වත් තබ් බා. සගච පටිනිස් සජ් ජති, ඉච් ගචතං කුසලං; ගනො ගච 
පටිනිස ්සජ් ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. සා භික් ඛුනී සමනුභාසිතබ් බා. එවඤ් ච 
පන, භික් ඛගව, සමනුභාසිතබ් බා. බයත් තාය භික් ඛුනියා පටිබලාය සඞ් ගඝො 
ඤාගපතබ් ගබො – 

958. ‘‘සුණාතු ගම, අගයය, සඞ් ගඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා භික් ඛුනී 
සංසට් ඨා විහ ති  හපතිනාපි  හපතිපුත් ගතනපි. සා තං වත් ථුං න 
පටිනිස ්සජ් ජති. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තකල් ලං, සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුනිං 
සමනුභාගසයය තස් ස වත් ථුස් ස පටිනිස් සග්  ාය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු ගම, අගයය, සඞ් ගඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා භික් ඛුනී සංසට් ඨා 
විහ ති  හපතිනාපි  හපතිපුත් ගතනපි. සා තං වත් ථුං න පටිනිස් සජ් ජති. 
සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුනිං සමනුභාසති තස් ස වත් ථුස් ස 
පටිනිස ්සග්  ාය. යස් සා අයයාය ඛමති ඉත් ථන් නාමාය භික් ඛුනියා 
සමනුභාසනා තස් ස වත් ථුස් ස පටිනිස් සග්  ාය, සා තුණ් හස් ස; යස් සා 
නක් ඛමති, සා භාගසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…ගප.… තතියම් පි එතමත් ථං 
වදාමි…ගප.…. 

‘‘සමනුභට් ඨා සඞ් ගඝන ඉත් ථන් නාමා භික් ඛුනී තස ්ස වත් ථුස් ස 
පටිනිස ්සග්  ාය; ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවගමතං ධා යාමී’’ති. 
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ඤත් තියා දුක් කටං. ද් වීහි කම් මවාචාහි දුක් කටා. කම් මවාචාපරිගයොසාගන 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

959. ධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා න පටිනිස් සජ් ජති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. ධම් මකම් ගම ගවමතිකා න පටිනිස් සජ් ජති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. ධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤා න පටිනිස් සජ් ජති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

අධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම 
ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤා, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

960. අනාපත් ති අසමනුභාසන් තියා, පටිනිස ්සජ් ජන් තියා, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

ඡට් ඨසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

7. සත් තමසික් ඛාපදං 

961. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො 
අන් ගතො ට් ගඨ සාසඞ් කසම් මගත සප් පටිභගය අසත් ථිකා චාරිකං ච න් ති. 
ධුත් තා දූගසන් ති. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනිගයො අන් ගතො ට් ගඨ 
සාසඞ් කසම් මගත සප් පටිභගය අසත් ථිකා චාරිකං චරිස ්සන් තී’’ති…ගප.… 
සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො අන් ගතො ට් ගඨ සාසඞ් කසම් මගත 
සප් පටිභගය අසත් ථිකා චාරිකං ච න් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
අන් ගතො ට් ගඨ සාසඞ් කසම් මගත සප් පටිභගය අසත් ථිකා චාරිකං 
චරිස ්සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච 
පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

962. ‘‘යා පන භික්ඛුනී අන්කතොරට්කඨ සාසඞ්ෙසම්මකත සප්පටිභකය

අසත්ථිොචාරිෙංචකරයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

963. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

අන්කතොරට්කඨති යස් ස විජිගත විහ ති, තස් ස  ට් ගඨ. 
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සාසඞ්ෙං නාම තස් මිං මග් ග  ගචො ානං නිවිට් ගඨොකාගසො දිස් සති, 
භුත් ගතොකාගසො දිස් සති, ඨගතොකාගසො දිස් සති, නිසින් ගනොකාගසො දිස ්සති, 
නිපන් ගනොකාගසො දිස ්සති. 

සප්පටිභයං නාම තස් මිං මග් ග  ගචොග හි මනුස් සා හතා දිස් සන් ති, 
විලුත් තා දිස ්සන් ති, ආගකොටිතා දිස් සන් ති. 

අසත්ථිො නාම විනා සත් ගථන. 

චාරිෙං චකරයයාති කුක් කුටසම් පාගත  ාගම  ාමන් තග   ාමන් තග  
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අ ාමගක අ ඤ් ගඤ අද් ධගයොජගන අද් ධගයොජගන 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

964. අනාපත් ති සත් ගථන සහ  ච් ඡති, ගඛගම අප් පටිභගය  ච් ඡති, 
ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

සත් තමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

8. අට් ඨමසික් ඛාපදං 

965. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො 
තිග ො ට් ගඨ සාසඞ් කසම් මගත සප් පටිභගය අසත් ථිකා චාරිකං ච න් ති. 
ධුත් තා දූගසන් ති. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනිගයො තිග ො ට් ගඨ 
සාසඞ් කසම් මගත සප් පටිභගය අසත් ථිකා චාරිකං චරිස් සන් තී’’ති…ගප.… 
සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො තිග ො ට් ගඨ සාසඞ් කසම් මගත 
සප් පටිභගය අසත් ථිකා චාරිකං ච න් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො තිග ො ට් ගඨ 
සාසඞ් කසම් මගත සප් පටිභගය අසත් ථිකා චාරිකං චරිස් සන් ති! ගනතං, 
භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

966. ‘‘යා පන භික්ඛුනී තිකරොරට්කඨ සාසඞ්ෙසම්මකත සප්පටිභකය

අසත්ථිොචාරිෙංචකරයය, පාචත්තිය’’න් ති. 

967. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

තිකරොරට්කඨති යස් ස විජිගත විහ ති, තං ඨගපත් වා අඤ් ඤස ්ස  ට් ගඨ. 
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සාසඞ්ෙං නාම තස් මිං මග් ග  ගචො ානං නිවිට් ගඨොකාගසො දිස් සති, 
භුත් ගතොකාගසො දිස් සති, ඨගතොකාගසො දිස් සති, නිසින් ගනොකාගසො දිස ්සති, 
නිපන් ගනොකාගසො දිස් සති. 

සප්පටිභයං නාම තස් මිං මග් ග  ගචොග හි මනුස් සා හතා දිස් සන් ති, 
විලුත් තා දිස ්සන් ති, ආගකොටිතා දිස් සන් ති. 

අසත්ථිො නාම විනා සත් ගථන. 

චාරිෙං චකරයයාති කුක් කුටසම් පාගත  ාගම  ාමන් තග   ාමන් තග , 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අ ාමගක අ ඤ් ගඤ අද් ධගයොජගන අද් ධගයොජගන 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

968. අනාපත් ති සත් ගථන සහ  ච් ඡති, ගඛගම අප් පටිභගය  ච් ඡති, 
ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

අට් ඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

9. නවමසික් ඛාපදං 

969. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා  ාජ ගහ විහ ති ගවළුවගන 
කලන් දකනිවාගප. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො අන් ගතොවස් සං 
චාරිකං ච න් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි 
නාම භික් ඛුනිගයො අන් ගතොවස් සං චාරිකං චරිස් සන් ති හරිතානි තිණානි ච 
සම් මද් දන් තා, එකින් ද්රියං ජීවං විගහගඨන් තා, බහූ ඛුද් දගක පාගණ සඞ් ඝාතං 
ආපාගදන් තා’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො ගතසං මනුස් සානං 
උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා භික් ඛුනිගයො 
අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි 
නාම භික් ඛුනිගයො අන් ගතොවස් සං චාරිකං චරිස ්සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං 
කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො අන් ගතොවස් සං චාරිකං ච න් තීති? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො අන් ගතොවස් සං චාරිකං චරිස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

970. ‘‘යාපනභික්ඛුනීඅන්කතොවස්සංචාරිෙං චකරයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

971. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

අන්කතොවස්සන් ති පුරිමං වා ගතමාසං පච් ඡිමං වා ගතමාසං අවසිත් වා. 
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චාරිෙං චකරයයාති කුක් කුටසම් පාගත  ාගම  ාමන් තග   ාමන් තග  
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අ ාමගක අ ඤ් ගඤ අද් ධගයොජගන අද් ධගයොජගන 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

972. අනාපත් ති සත් තාහක ණීගයන  ච් ඡති, ගකනචි උබ් බාළ් හා 
 ච් ඡති, ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

නවමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

10. දසමසික් ඛාපදං 

973. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා  ාජ ගහ විහ ති ගවළුවගන 
කලන් දකනිවාගප. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො තත් ගථව 
 ාජ ගහ වස් සං වසන් ති, තත් ථ ගහමන් තං, තත් ථ ගිම් හං. මනුස් සා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘ආහුන් දරිකා භික් ඛුනීනං දිසා 
අන් ධකා ා, න ඉමාසං දිසා පක් ඛායන් තී’’ති. අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො 
ගතසං මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. අථ ගඛො 
තා භික් ඛුනිගයො භික් ඛූනං එතමත් ථං ආග ොගචසුං. භික් ඛූ භ වගතො 
එතමත් ථං ආග ොගචසුං. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස ්මිං පක ගණ 
ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘ගතන හි, භික් ඛගව, භික් ඛුනීනං 
සික් ඛාපදං පඤ් ඤගපස් සාමි දස අත් ථවගස පටිච් ච – 
සඞ් ඝසුට් ඨුතාය…ගප.… සද් ධම් මට් ඨතියා විනයානුග්  හාය. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

974. ‘‘යාපනභික්ඛුනීවස්සංවුට්ඨාචාරිෙං නපක්ෙකමයයඅන්තමකසො

ඡප්පඤ්චකයොජනානිපි, පාචිත්තිය’’න් ති. 

975. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

වස්සංවුට්ඨා නාම පුරිමං වා ගතමාසං පච් ඡිමං වා ගතමාසං වුට් ඨා. 

‘‘චාරිකං න පක් කමිස් සාමි අන් තමගසො ඡප් පඤ ්චගයොජනානිපී’’ති ධු ං 
නික් ඛිත් තමත් ගත ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

976. අනාපත් ති සති අන් ත ාගය, පරිගයසිත් වා දුතියිකං භික් ඛුනිං න 
ලභති, ගිලානාය, ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

දසමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

තුවට් ටවග් ග ො චතුත් ගථො. 
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5. චිත්තා ාරවග්ක ො 

1. පඨමසික් ඛාපදං 

977. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන  ඤ් ගඤො පගසනදිස් ස 
ගකොසලස් ස උයයාගන චිත් තා ාග  පටිභානචිත් තං කතං ගහොති. බහූ 
මනුස් සා චිත් තා ා ං දස් සනාය  ච් ඡන් ති. ඡබ් බග් ගියාපි භික් ඛුනිගයො 
චිත් තා ා ං දස් සනාය අ මංසු. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති 
– ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො චිත් තා ා ං දස් සනාය  ච් ඡිස් සන් ති, 
ගසයයථාපි ගිහිනිගයො කාමගභොගිනිගයො’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො 
ගතසං මනුස ්සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා 
භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො චිත් තා ා ං දස් සනාය 
 ච් ඡිස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො 
චිත් තා ා ං දස් සනාය  ච් ඡන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො 
චිත් තා ා ං දස් සනාය  ච් ඡිස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

978. ‘‘යා පන භික්ඛුනී රාජා ාරං වා චිත්තා ාරං වා ආරාමං වා

උයයානංවාකපොක්ඛරණිංවාදස්සනාය ච්කඡයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

979. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

රාජා ාරං නාම යත් ථ කත් ථචි  ඤ් ගඤො කීළිතුං  මිතුං කතං ගහොති. 

චිත්තා ාරං නාම යත් ථ කත් ථචි මනුස් සානං කීළිතුං  මිතුං කතං ගහොති. 

ආරාකමො නාම යත් ථ කත් ථචි මනුස් සානං කීළිතුං  මිතුං කගතො ගහොති. 

උයයානං නාම යත් ථ කත් ථචි මනුස් සානං කීළිතුං  මිතුං කතං ගහොති. 

කපොක්ඛරණී නාම යත් ථ කත් ථචි මනුස් සානං කීළිතුං  මිතුං කතා ගහොති. 

980. දස් සනාය  ච් ඡති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. යත් ථ ඨතා පස් සති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. දස් සනූපචා ං විජහිත් වා පුනප් පුනං පස් සති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. එකගමකං දස් සනාය  ච් ඡති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. යත් ථ ඨතා 
පස් සති, ආපත් ති පචිත් තියස් ස. දස් සනූපචා ං විජහිත් වා පුනප් පුනං පස් සති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
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981. අනාපත් ති ආ ාගම ඨතා පස් සති,  ච් ඡන් තී වා ආ ච් ඡන් තී වා 
පස් සති, සති ක ණීගය  න් ත් වා පස් සති, ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

පඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

2. දුතියසික් ඛාපදං 

982. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො 
ආසන් දිම් පි පල් ලඞ් කම් පි පරිභුඤ් ජන් ති. මනුස් සා විහා චාරිකං 
ආහිණ් ඩන් තා පස් සිත් වා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි 
නාම භික් ඛුනිගයො ආසන් දිම් පි පල් ලඞ් කම් පි පරිභුඤ් ජිස ්සන් ති, ගසයයථාපි 
ගිහිනිගයො කාමගභොගිනිගයො’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො ගතසං 
මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා 
භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො ආසන් දිම් පි පල් ලඞ් කම් පි 
පරිභුඤ් ජිස ්සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ආසන් දිම් පි පල් ලඞ් කම් පි පරිභුඤ් ජන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ආසන් දිම් පි 
පල් ලඞ් කම් පි පරිභුඤ් ජිස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

983. ‘‘යා පන භික්ඛුනී ආසන්දිං වා පල්ෙඞ්ෙං වා පරිභුඤ්කජයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

984. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

ආසන්දී නාම අතික් කන් තප් පමාණා වුච් චති. 

පල්ෙඞ්කෙො නාම ආහරිගමහි [‘‘අසංහාරිගමහි’’ ඉති කඞ් ඛාවිත ණියා 
සගමති] වාගළහි කගතො ගහොති. 

පරිභුඤ්කජයයාති තස් මිං අභිනිසීදති වා අභිනිපජ් ජති වා, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

985. අනාපත් ති ආසන් දියා පාගද ඡින් දිත් වා පරිභුඤ් ජති, පල් ලඞ් කස ්ස 
වාගළ භින් දිත් වා පරිභුඤ් ජති, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

දුතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 
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3. තතියසික් ඛාපදං 

986. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛුනිගයො සුත් තං කන් තන් ති. මනුස් සා විහා චාරිකං ආහිණ් ඩන් තා 
පස් සිත් වා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම 
භික් ඛුනිගයො සුත් තං කන් තිස් සන් ති, ගසයයථාපි ගිහිනිගයො 
කාමගභොගිනිගයො’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො ගතසං මනුස් සානං 
උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා භික් ඛුනිගයො 
අප් පිච් ඡා …ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි 
නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො සුත් තං කන් තිස ්සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං 
කි , භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො සුත් තං කන් තන් තීති? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො සුත් තං කන් තිස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

987. ‘‘යාපනභික්ඛුනීසුත්තංෙන්කතයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

988. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

සුත්තං නාම ඡ සුත් තානි – ගඛොමං, කප් පාසිකං, ගකොගසයයං, කම් බලං, 
සාණං, භඞ්  ං. 

ෙන්කතයයාති සයං කන් තති, පගයොග  දුක් කටං. උජ් ජවුජ් ජගව ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

989. අනාපත් ති කන් තිතසුත් තං කන් තති, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

තතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

4. චතුත් ථසික් ඛාපදං 

990. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො 
ගිහිගවයයාවච් චං කග ොන් ති. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො 
ගිහිගවයයාවච් චං කරිස ්සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො ගිහිගවයයාවච් චං කග ොන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛුනීවිභඞ්ක ො 

පටුන 351 

ගිහිගවයයාවච් චං කරිස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

991. ‘‘යාපනභික්ඛුනීගිහිකවයයාවච්චං ෙකරයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

992. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

ගිහිකවයයාවච්චං නාම අ ාරිකස් ස යාගුං වා භත් තං වා ඛාදනීයං වා 
පචති, සාටකං වා ගවඨනං වා ගධොවති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

993. අනාපත් ති යාගුපාගන, සඞ් ඝභත් ගත, ගචතියපූජාය, අත් තගනො 
ගවයයාවච් චක ස් ස යාගුං වා භත් තං වා ඛාදනීයං වා පචති, සාටකං වා 
ගවඨනං වා ගධොවති, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

චතුත් ථසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

5. පඤ් චමසික් ඛාපදං 

994. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤත ා භික් ඛුනී 
ථුල් ලනන් දං භික් ඛුනිං උපසඞ් කමිත් වා එතදගවොච – ‘‘එහාගයය, ඉමං 
අධික ණං වූපසගමහී’’ති. ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී ‘සාධූ’ති පටිස් සුණිත් වා 
ගනව වූපසගමති න වූපසමාය උස් සුක් කං කග ොති. අථ ගඛො සා භික් ඛුනී 
භික් ඛුනීනං එතමත් ථං ආග ොගචසි. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… 
තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම අයයා 
ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනියා – ‘එහාගයය’, ඉමං අධික ණං වූපසගමහී’ති 
වුච් චමානා – ‘සාධූ’ති පටිස ්සුණිත් වා, ගනව වූපසගමස් සති න වූපසමාය 
උස් සුක් කං කරිස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා 
භික් ඛුනී භික් ඛුනියා – ‘‘එහාගයය, ඉමං අධික ණං වූපසගමහී’’ති වුච් චමානා 
– ‘‘සාධූ’’ති පටිස් සුණිත් වා, ගනව වූපසගමති න වූපසමාය උස් සුක් කං 
කග ොතීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි 
නාම, භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී භික් ඛුනියා – ‘‘එහාගයය, ඉමං 
අධික ණං වූපසගමහී’’ති වුච් චමානා – ‘‘සාධූ’’ති පටිස් සුණිත් වා, ගනව 
වූපසගමස ්සති න වූපසමාය උස් සුක් කං කරිස ්සති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

995. ‘‘යා පන භික්ඛුනී භික්ඛුනියා – ‘එහාකයය, ඉමං අධිෙරණං

වූපසකමහී’ති වුච්චමානා – ‘සාධූ’ති පටිස්සුණිත්වා සා පච්ඡා
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අනන්තරායිකිනී කනව වූපසකමයය න වූපසමාය උස්සුක්ෙං ෙකරයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

996. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

භික්ඛුනියාති අඤ් ඤාය භික් ඛුනියා. 

අධිෙරණං නාම චත් තාරි අධික ණානි – විවාදාධික ණං, 
අනුවාදාධික ණං, ආපත් තාධික ණං, කිච් චාධික ණං. 

එහාකයය ඉමං අධිෙරණං වූපසකමහීති එහාගයය ඉමං අධික ණං 
විනිච් ගඡහි. 

සා පච්ඡාඅනන්තරායිකිනීති අසති අන් ත ාගය. 

කනවවූපසකමයයාති න සයං වූපසගමයය. 

න වූපසමාය උස්සුක්ෙං ෙකරයයාති න අඤ ්ඤං ආණාගපයය. ‘‘ගනව 
වූපසගමස ්සාමි න වූපසමාය උස් සුක් කං කරිස් සාමී’’ති ධු ං 
නික් ඛිත් තමත් ගත, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

997. උපසම් පන් නාය උපසම් පන් නසඤ් ඤා අධික ණං ගනව වූපසගමති 
න වූපසමාය උස් සුක් කං කග ොති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. උපසම් පන් නාය 
ගවමතිකා අධික ණං ගනව වූපසගමති, න වූපසමාය උස් සුක් කං කග ොති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. උපසම් පන් නාය අනුපසම් පන් නසඤ් ඤා අධික ණං 
ගනව වූපසගමති, න වූපසමාය උස් සුක් කං කග ොති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

අනුපසම් පන් නාය අධික ණං ගනව වූපසගමති, න වූපසමාය උස් සුක් කං 
කග ොති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නාය උපසම් පන් නසඤ ්ඤා, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් නාය ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනුපසම් පන් නාය අනුපසම් පන් නසඤ ්ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

998. අනාපත් ති සති අන් ත ාගය, පරිගයසිත් වා න ලභති, ගිලානාය, 
ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

පඤ ්චමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

6. ඡට් ඨසික් ඛාපදං 

999. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
නටානම් පි නටකානම් පි ලඞ් ඝකානම් පි ගසොකජ් ඣායිකානම් පි 
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කුම් භථූණිකානම් පි සහත් ථා ඛාදනීයං ගභොජනීයං ගදති – ‘‘මය් හං පරිසති 
වණ් ණං භාසථා’’ති. නටාපි නටකාපි ලඞ් ඝකාපි ගසොකජ් ඣායිකාපි 
කුම් භථූණිකාපි ථුල් ලනන් දාය භික් ඛුනියා පරිසති වණ් ණං භාසන් ති – 
‘‘අයයා ථුල් ලනන් දා බහුස් සුතා භාණිකා විසා දා පට් ටා ධම් මිං කථං කාතුං; 
ගදථ අයයාය, කග ොථ අයයායා’’ති. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… 
තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – කථඤ ්හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා 
අ ාරිකස ්ස සහත් ථා ඛාදනීයං ගභොජනීයං දස් සතීති…ගප.… සච් චං කි , 
භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී අ ාරිකස් ස සහත් ථා ඛාදනීයං ගභොජනීයං 
ගදතීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, 
භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී අ ාරිකස් ස සහත් ථා ඛාදනීයං ගභොජනීයං 
දස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1000. ‘‘යා පන භික්ඛුනී අ ාරිෙස්ස වා පරිබ්බාජෙස්ස වා

පරිබ්බාජිොය වා සහත්ථා ඛාදනීයං වා කභොජනීයං වා දකදයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

1001. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

අ ාරිකෙො නාම ගයො ගකොචි අ ා ං අජ් ඣාවසති. 

පරිබ්බාජකෙො නාම භික් ඛුඤ ්ච සාමගණ ඤ් ච ඨගපත් වා ගයො ගකොචි 
පරිබ් බාජකසමාපන් ගනො. 

පරිබ්බාජිො නාම භික් ඛුනිඤ ්ච සික් ඛමානඤ් ච සාමගණරිඤ් ච ඨගපත් වා 
යා කාචි පරිබ් බාජිකසමාපන් නා. 

ඛාදනීයං නාම පඤ් ච ගභොජනානි – උදකදන් තගපොනං ඨගපත් වා 
අවගසසං ඛාදනීයං නාම. 

කභොජනීයං නාම පඤ් ච ගභොජනානි – ඔදගනො, කුම් මාගසො, සත් තු, 
මච් ගඡො, මංසං. 

දකදයයාති කාගයන වා කායපටිබද් ගධන වා නිස ්සග් ගිගයන වා ගදති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. උදකදන් තගපොනං ගදති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

1002. අනාපත් ති දාගපති න ගදති, උපනික් ඛිපිත් වා ගදති, බාහි ාගලපං 
ගදති, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

ඡට් ඨසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 
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7. සත් තමසික් ඛාපදං 

1003. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
ආවසථචීව ං අනිස් සජ් ජිත් වා පරිභුඤ් ජති. අඤ් ඤා උතුනිගයො භික් ඛුනිගයො 
න ලභන් ති. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා ආවසථචීව ං 
අනිස ්සජ් ජිත් වා පරිභුඤ් ජිස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, 
ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී ආවසථචීව ං අනිස් සජ් ජිත් වා පරිභුඤ් ජතීති? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, 
ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී ආවසථචීව ං අනිස ්සජ් ජිත් වා පරිභුඤ් ජිස් සති! ගනතං, 
භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1004. ‘‘යා පනභික්ඛුනීආවසථචීවරං අනිස්සජ්ජිත්වා පරිභුඤ්කජයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

1005. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

ආවසථචීවරං නාම ‘‘උතුනිගයො භික් ඛුනිගයො පරිභුඤ් ජන් තූ’’ති දින් නං 
ගහොති. 

අනිස්සජ්ජිත්වාපරිභුඤ්කජයයාති ද් ගවතිස් ගසො  ත් තිගයො පරිභුඤ් ජිත් වා 
චතුත් ථදිවගස ගධොවිත් වා භික් ඛුනියා වා සික් ඛමානාය වා සාමගණරියා වා 
අනිස ්සජ් ජිත් වා පරිභුඤ් ජති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

1006. අනිස් සජ් ජිගත අනිස් සජ් ජිතසඤ් ඤා පරිභුඤ් ජති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. අනිස් සජ් ජිගත ගවමතිකා පරිභුඤ් ජති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 
අනිස ්සජ් ජිගත නිස් සජ් ජිතසඤ් ඤා පරිභුඤ් ජති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

නිස ්සජ් ජිගත අනිස් සජ් ජිතසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නිස ්සජ් ජිගත 
ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නිස් සජ් ජිගත නිස් සජ් ජිතසඤ් ඤා අනාපත් ති. 

1007. අනාපත් ති නිස් සජ් ජිත් වා පරිභුඤ් ජති, පුන පරියාගයන 
පරිභුඤ් ජති, අඤ ්ඤා උතුනිගයො භික් ඛුනිගයො න ගහොන් ති, 
අච් ඡින් නචීවරිකාය, නට් ඨචීවරිකාය, ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

සත් තමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 
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8. අට් ඨමසික් ඛාපදං 

1008. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
ආවසථං අනිස් සජ් ජිත් වා චාරිකං පක් කාමි. ගතන ගඛො පන සමගයන 
ථුල් ලනන් දාය භික් ඛුනියා ආවසගථො ඩය් හති. භික් ඛුනිගයො එවමාහංසු – 
‘‘හන් දාගයය, භණ් ඩකං නීහ ාමා’’ති. එකච් චා එවමාහංසු – ‘‘න මයං, 
අගයය, නීහරිස ්සාම. යං කිඤ් චි නට් ඨං සබ් බං අම් ගහ අභියුඤ් ජිස ්සතී’’ති. 
ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී පුනගදව තං ආවසථං පච් චා න් ත් වා භික් ඛුනිගයො පුච් ඡි 
– ‘‘අපාගයය, භණ් ඩකං නීහරිත් ථා’’ති? ‘‘න මයං, අගයය, නීහරිම් හා’’ති. 
ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී උජ් ඣායති ඛියයති විපාගචති – ‘‘කථඤ ්හි නාම 
භික් ඛුනිගයො ආවසගථ ඩය් හමාගන භණ් ඩකං න නීහරිස් සන් තී’’ති! යා තා 
භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා ආවසථං අනිස් සජ් ජිත් වා චාරිකං 
පක් කමිස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
ආවසථං අනිස් සජ් ජිත් වා චාරිකං පක් කමතීති [පක් කමීති )ක.(]? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, 
ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී ආවසථං අනිස ්සජ් ජිත් වා චාරිකං පක් කමිස් සති! 
ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1009. ‘‘යාපනභික්ඛුනීආවසථං අනිස්සජ්ජිත්වාචාරිෙංපක්ෙකමයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

1010. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

ආවසකථො නාම කවාටබද් ගධො වුච් චති. 

අනිස්සජ්ජිත්වාචාරිෙංපක්ෙකමයයාති භික් ඛුනියා වා සික් ඛමානාය වා 
සාමගණරියා වා අනිස් සජ් ජිත් වා පරික් ඛිත් තස් ස ආවසථස් ස පරික් ගඛපං 
අතික් කාගමන් තියා ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අපරික් ඛිත් තස ්ස ආවසථස් ස 
උපචා ං අතික් කාගමන් තියා ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

1011. අනිස් සජ් ජිගත අනිස් සජ් ජිතසඤ් ඤා පක් කමති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. අනිස් සජ් ජිගත ගවමතිකා පක් කමති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
අනිස ්සජ් ජිගත නිස ්සජ් ජිතසඤ් ඤා පක් කමති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

අකවාටබද් ධං අනිස ්සජ් ජිත් වා පක් කමති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
නිස ්සජ් ජිගත අනිස් සජ් ජිතසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස් ස. නිස ්සජ් ජිගත 
ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. නිස ්සජ් ජිගත නිස් සජ් ජිතසඤ් ඤා, 
අනාපත් ති. 
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1012. අනාපත් ති නිස ්සජ් ජිත් වා පක් කමති, සති අන් ත ාගය, 
පරිගයසිත් වා න ලභති, ගිලානාය, ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

අට් ඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

9. නවමසික් ඛාපදං 

1013. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛුනිගයො ති ච් ඡානවිජ් ජං පරියාපුණන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො ති ච් ඡානවිජ් ජං 
පරියාපුණිස ්සන් ති, ගසයයථාපි ගිහිනිගයො කාමගභොගිනිගයො’’ති! අස් ගසොසුං 
ගඛො භික් ඛුනිගයො ගතසං මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං 
විපාගචන් තානං. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො 
ති ච් ඡානවිජ් ජං පරියාපුණිස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො ති ච් ඡානවිජ් ජං පරියාපුණන් තීති? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො ති ච් ඡානවිජ් ජං පරියාපුණිස් සන් ති! ගනතං, 
භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1014. ‘‘යා පන භික්ඛුනී තිරච්ඡානවිජ්ජං පරියාපුකණයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

1015. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

තිරච්ඡානවිජ්ජා [ති ච් ඡානවිජ් ජං )ක.(] නාම යං කිඤ් චි බාහි කං 
අනත් ථසංහිතං. 

පරියාපුකණයයාති පගදන පරියාපුණාති, පගද පගද ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. අක් ඛ ාය පරියාපුණාති, අක් ඛ ක් ඛ ාය ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

1016. අනාපත් ති ගලඛං පරියාපුණාති, ධා ණං පරියාපුණාති, 
ගුත් තත් ථාය පරිත් තං පරියාපුණාති, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

නවමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛුනීවිභඞ්ක ො 

පටුන 357 

10. දසමසික් ඛාපදං 

1017. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛුනිගයො ති ච් ඡානවිජ් ජං වාගචන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනිගයො ති ච් ඡානවිජ් ජං වාගචස් සන් ති, 
ගසයයථාපි ගිහිනිගයො කාමගභොගිනිගයො’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො 
ගතසං මනුස ්සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා 
භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො ති ච් ඡානවිජ් ජං 
වාගචස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො 
ති ච් ඡානවිජ් ජං වාගචන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො 
ති ච් ඡානවිජ් ජං වාගචස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

1018. ‘‘යාපනභික්ඛුනීතිරච්ඡානවිජ්ජං වාකචයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

1019. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

තිරච්ඡානවිජ්ජා [ති ච් ඡානවිජ් ජං )ක.(] නාම යං කිඤ් චි බාහි කං 
අනත් ථසංහිතං. 

වාකචයයාති පගදන වාගචති, පගද පගද ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අක් ඛ ාය 
වාගචති, අක් ඛ ක් ඛ ාය ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

1020. අනාපත් ති ගලඛං වාගචති, ධා ණං වාගචති, ගුත් තත් ථාය පරිත් තං 
වාගචති, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

දසමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

චිත් තා ා වග් ග ො පඤ් චගමො. 

6. ආරාමවග්ක ො 

1. පඨමසික් ඛාපදං 

1021. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන සම් බහුලා භික් ඛූ 
 ාමකාවාගස එකචීව ා චීව කම් මං කග ොන් ති. භික් ඛුනිගයො අනාපුච් ඡා 
ආ ාමං පවිසිත් වා ගයන ගත භික් ඛූ ගතනුපසඞ් කමිංසු. භික් ඛූ උජ් ඣායන් ති 
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ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනිගයො අනාපුච් ඡා ආ ාමං 
පවිසිස ්සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො අනාපුච් ඡා 
ආ ාමං පවිසන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… 
කථඤ ්හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො අනාපුච් ඡා ආ ාමං පවිසිස් සන් ති! 
ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

‘‘යාපනභික්ඛුනීඅනාපුච්ඡාආරාමංපවිකසයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛුනීනං සික් ඛාපදං පඤ ්ඤත් තං ගහොති. 

1022. ගතන ගඛො පන සමගයන ගත භික් ඛූ තම් හා ආවාසා පක් කමිංසු. 
භික් ඛුනිගයො – ‘‘අයයා පක් කන් තා’’ති, ආ ාමං නා මංසු. අථ ගඛො ගත 
භික් ඛූ පුනගදව තං ආවාසං පච් චා ච් ඡිංසු. භික් ඛුනිගයො – ‘‘අයයා ආ තා’’ති, 
ආපුච් ඡා ආ ාමං පවිසිත් වා ගයන ගත භික් ඛූ ගතනුපසඞ් කමිංසු; 
උපසඞ් කමිත් වා ගත භික් ඛූ අභිවාගදත් වා එකමන් තං අට් ඨංසු. එකමන් තං 
ඨතා ගඛො තා භික් ඛුනිගයො ගත භික් ඛූ එතදගවොචං – ‘‘කිස ්ස තුම් ගහ, 
භගිනිගයො, ආ ාමං ගනව සම් මජ් ජිත් ථ න පානීයං පරිගභොජනීයං 
උපට් ඨාපිත් ථාති? භ වතා, අයයා, සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං [පඤ ්ඤත් තං 
ගහොති )ක.(] ගහොති – ‘‘න අනාපුච් ඡා ආ ාගමො පවිසිතබ් ගබො’’ති. ගතන මයං 
න ආ මිම් හා’’ති. භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… අනුජානාමි, 
භික් ඛගව, සන් තං භික් ඛුං ආපුච් ඡා ආ ාමං පවිසිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

‘‘යා පන භික්ඛුනී සන්තං භික්ඛුං අනාපුච්ඡා ආරාමං පවිකසයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛුනීනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

1023. ගතන ගඛො පන සමගයන ගත භික් ඛූ තම් හා ආවාසා පක් කමිත් වා 
පුනගදව තං ආවාසං පච් චා ච් ඡිංසු. භික් ඛුනිගයො – ‘‘අයයා පක් කන් තා’’ති 
අනාපුච් ඡා ආ ාමං පවිසිංසු. තාසං කුක් කුච් චං අගහොසි – ‘‘භ වතා 
සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං – ‘න සන් තං භික් ඛුං අනාපුච් ඡා ආ ාගමො 
පවිසිතබ් ගබො’ති. මයඤ් චම් හා සන් තං භික් ඛුං අනාපුච් ඡා ආ ාමං පවිසිම් හා. 
කච් චි නු ගඛො මයං පාචිත් තියං ආපත් තිං ආපන් නා’’ති…ගප.… භ වගතො 
එතමත් ථං ආග ොගචසුං. අථ ගඛො භ වා එතස් මිං නිදාගන එතස ්මිං පක ගණ 
ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1024. ‘‘යා පන භික්ඛුනී ජානං සභික්ඛුෙං ආරාමං අනාපුච්ඡා

පවිකසයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 
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1025. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

ජානාති නාම සාමං වා ජානාති, අඤ ්ගඤ වා තස් සා ආග ොගචන් ති, ගත 
වා ආග ොගචන් ති. 

සභික්ඛුකෙො නාම ආ ාගමො යත් ථ භික් ඛූ රුක් ඛමූගලපි වසන් ති. 

අනාපුච්ඡාආරාමංපවිකසයයාති භික් ඛුං වා සාමගණ ං වා ආ ාමිකං වා 
අනාපුච් ඡා පරික් ඛිත් තස් ස ආ ාමස් ස පරික් ගඛපං අතික් කාගමන් තියා 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. අපරික් ඛිත් තස් ස ආ ාමස් ස උපචා ං ඔක් කමන් තියා 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

1026. සභික් ඛුගක සභික් ඛුකසඤ් ඤා සන් තං භික් ඛුං අනාපුච් ඡා ආ ාමං 
පවිසති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. සභික් ඛුගක ගවමතිකා සන් තං භික් ඛුං 
අනාපුච් ඡා ආ ාමං පවිසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. සභික් ඛුගක 
අභික් ඛුකසඤ් ඤා සන් තං භික් ඛුං අනාපුච් ඡා ආ ාමං පවිසති, අනාපත් ති. 

අභික් ඛුගක සභික් ඛුකසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අභික් ඛුගක 
ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අභික් ඛුගක අභික් ඛුකසඤ් ඤා, අනාපත් ති. 

1027. අනාපත් ති සන් තං භික් ඛුං ආපුච් ඡා පවිසති, අසන් තං භික් ඛුං 
අනාපුච් ඡා පවිසති, සීසානුගලොකිකා  ච් ඡති, යත් ථ භික් ඛුනිගයො සන් නිපතිතා 
ගහොන් ති තත් ථ  ච් ඡති, ආ ාගමන මග් ග ො ගහොති, ගිලානාය, ආපදාසු, 
උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

පඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

2. දුතියසික් ඛාපදං 

1028. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා ගවසාලියං විහ ති මහාවගන 
කූටා ා සාලායං. ගතන ගඛො පන සමගයන ආයස් මගතො උපාලිස් ස 
උපජ් ඣාගයො ආයස් මා කප් පිතගකො සුසාගන විහ ති. ගතන ගඛො පන 
සමගයන ඡබ් බග් ගියානං භික් ඛුනීනං මහත් ත ා [මහන් තත ා )සී.(] භික් ඛුනී 
කාලඞ් කතා ගහොති. ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො තං භික් ඛුනිං නීහරිත් වා 
ආයස ්මගතො කප් පිතකස් ස විහා ස් ස අවිදූග  ඣාගපත් වා ථූපං කත් වා 
 න් ත් වා තස් මිං ථූගප ග ොදන් ති. අථ ගඛො ආයස් මා කප් පිතගකො ගතන 
සද් ගදන උබ් බාළ් ගහො තං ථූපං භින් දිත් වා පකිග සි. ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො 
– ‘‘ඉමිනා කප් පිතගකන අම් හාකං අයයාය ථූගපො භින් ගනො, හන් ද නං 
ඝාගතමා’’ති, මන් ගතසුං. අඤ ්ඤත ා භික් ඛුනී ආයස් මගතො උපාලිස් ස 
එතමත් ථං ආග ොගචසි. ආයස් මා උපාලි ආයස් මගතො කප් පිතකස ්ස එතමත් ථං 
ආග ොගචසි. අථ ගඛො ආයස් මා කප් පිතගකො විහා ා නික් ඛමිත් වා නිලීගනො 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛුනීවිභඞ්ක ො 

පටුන 360 

අච් ඡි. අථ ගඛො ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො ගයනායස් මගතො කප් පිතකස් ස 
විහාග ො ගතනුපසඞ් කමිංසු; උපසඞ් කමිත් වා ආයස් මගතො කප් පිතකස ්ස 
විහා ං පාසාගණහි ච ගලඩ් ඩූහි ච ඔත් ථ ාගපත් වා, ‘‘මගතො කප් පිතගකො’’ති 
පක් කමිංසු. 

අථ ගඛො ආයස් මා කප් පිතගකො තස් සා  ත් තියා අච් චගයන 
පුබ් බණ් හසමයං නිවාගසත් වා පත් තචීව මාදාය ගවසාලිං පිණ් ඩාය පාවිසි. 
අද් දසංසු ගඛො ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො ආයස ්මන් තං කප් පිතකං පිණ් ඩාය 
ච න් තං. දිස ්වාන එවමාහංසු – ‘‘අයං කප් පිතගකො ජීවති, ගකො නු ගඛො 
අම් හාකං මන් තං සංහරී’’ති? අස් ගසොසුං ගඛො ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො – 
‘‘අගයයන කි  උපාලිනා අම් හාකං මන් ගතො සංහගටො’’ති. තා ආයස් මන් තං 
උපාලිං අක් ගකොසිංසු – ‘‘කථඤ් හි නාම අයං කාසාවගටො මලමජ් ජගනො 
නිහීනජච් ගචො අම් හාකං මන් තං සංහරිස් සතී’’ති! යා තා භික් ඛුනිගයො 
අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි 
නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො අයයං උපාලිං අක් ගකොසිස් සන් තී’’ති…ගප.… 
සච් චං කි , භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො උපාලිං අක් ගකොසන් තීති? 
‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, 
භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො උපාලිං අක් ගකොසිස් සන් ති! ගනතං, 
භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1029. ‘‘යා පන භික්ඛුනී භික්ඛුං අක්කෙොකසයය වා පරිභාකසයය වා, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

1030. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

භික්ඛුන් ති උපසම් පන් නං. අක්කෙොකසයය වාති දසහි වා 
අක් ගකොසවත් ථූහි අක් ගකොසති එගතසං වා අඤ් ඤතග න, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

පරිභාකසයයවාති භයං උපදංගසති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

1031. උපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ් ඤා අක් ගකොසති වා පරිභාසති 
වා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. උපසම් පන් ගන ගවමතිකා අක් ගකොසති වා 
පරිභාසති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. උපසම් පන් ගන අනුපසම් පන් නසඤ ්ඤා 
අක් ගකොසති වා පරිභාසති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

අනුපසම් පන් නං අක් ගකොසති වා පරිභාසති වා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනුපසම් පන් ගන උපසම් පන් නසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අනුපසම් පන් ගන ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුපසම් පන් ගන 
අනුපසම් පන් නසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
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1032. අනාපත් ති අත් ථපුග ක් ඛා ාය, ධම් මපුග ක් ඛා ාය, 
අනුසාසනිපුග ක් ඛා ාය, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

දුතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

3. තතියසික් ඛාපදං 

1033. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන චණ් ඩකාළී භික් ඛුනී 
භණ් ඩනකාරිකා ගහොති කලහකාරිකා විවාදකාරිකා භස් සකාරිකා සඞ් ගඝ 
අධික ණකාරිකා. ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී තස් සා කම් ගම කරීයමාගන 
පටික් ගකොසති. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී  ාමකං 
අ මාසි ගකනචිගදව ක ණීගයන. අථ ගඛො භික් ඛුනිසඞ් ගඝො – ‘‘ථුල් ලනන් දා 
භික් ඛුනී පක් කන් තා’’ති චණ් ඩකාළිං භික් ඛුනිං ආපත් තියා අදස් සගන 
උක් ඛිපි. ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී  ාමගක තං ක ණීයං තීග ත් වා පුනගදව 
සාවත් ථිං පච් චා ච් ඡි. චණ් ඩකාළී භික් ඛුනී ථුල් ලනන් දාය භික් ඛුනියා 
ආ ච් ඡන් තියා ගනව ආසනං පඤ් ඤගපසි න පාගදොදකං පාදපීඨං 
පාදකඨලිකං උපනික් ඛිපි; න පච් චග්  න් ත් වා පත් තචීව ං පටිග්  ගහසි න 
පානීගයන ආපුච් ඡි. ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී චණ් ඩකාළිං භික් ඛුනිං එතදගවොච – 
‘‘කිස ්ස ත් වං, අගයය, මයි ආ ච් ඡන් තියා ගනව ආසනං පඤ් ඤගපසි න 
පාගදොදකං පාදපීඨං පාදකඨලිකං උපනික් ඛිපි; න පච් චග්  න් ත් වා පත් තචීව ං 
පටිග්  ගහසි න පානීගයන ආපුච් ඡී’’ති? ‘‘එවඤ් ගහතං, අගයය, ගහොති යථා 
තං අනාථායා’’ති. ‘‘කිස ්ස පන ත් වං, අගයය, අනාථා’’ති? ‘‘ඉමා මං, අගයය, 
භික් ඛුනිගයො – ‘‘අයං අනාථා අප් පඤ ්ඤාතා, නත් ථි ඉමිස් සා කාචි 
පතිවත් තා’’ති, ආපත් තියා අදස් සගන උක් ඛිපිංසූ’’ති. ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී – 
‘‘බාලා එතා අබයත් තා එතා ගනතා ජානන් ති කම් මං වා කම් මගදොසං වා 
කම් මවිපත් තිං වා කම් මසම් පත් තිං වා’’ති, චණ් ඩීකතා  ණං පරිභාසි. යා තා 
භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා චණ් ඩීකතා  ණං 
පරිභාසිස ්සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
චණ් ඩීකතා  ණං පරිභාසතීති [පරිභාසීති )ක.(]? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා …ගප.…කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
චණ් ඩීකතා  ණං පරිභාසිස ්සති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

1034. ‘‘යා පන භික්ඛුනී චණ්ඩීෙතා  ණං පරිභාකසයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

1035. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 
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චණ්ඩීෙතා නාම ගකොධනා වුච් චති. 

 කණො නාම භික් ඛුනිසඞ් ගඝො වුච් චති. 

පරිභාකසයයාති ‘‘බාලා එතා අබයත් තා එතා ගනතා ජානන් ති කම් මං වා 
කම් මගදොසං වා කම් මවිපත් තිං වා කම් මසම් පත් තිං වා’’ති පරිභාසති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. සම් බහුලා භික් ඛුනිගයො වා එකං භික් ඛුනිං වා අනුපසම් පන් නං 
වා පරිභාසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

1036. අනාපත් ති අත් ථපුග ක් ඛා ාය, ධම් මපුග ක් ඛා ාය, 
අනුසාසනිපුග ක් ඛා ාය, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

තතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

4. චතුත් ථසික් ඛාපදං 

1037. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤතග ො 
බ්රාහ් මගණො භික් ඛුනිගයො නිමන් ගතත් වා ගභොගජසි. භික් ඛුනිගයො භුත් තාවී 
[භුත් තාවිනී )ක.(] පවාරිතා ඤාතිකුලානි  න් ත් වා එකච් චා භුඤ් ජිංසු එකච් චා 
පිණ් ඩපාතං ආදාය අ මංසු. අථ ගඛො ගසො බ්රාහ් මගණො පටිවිස් සගක 
එතදගවොච – ‘‘භික් ඛුනිගයො මයා අයයා සන් තප් පිතා, එථ තුම් ගහපි 
සන් තප් ගපස ්සාමී’’ති. ගත එවමාහංසු – ‘‘කිං ත් වං, අගයයො, අම් ගහ 
සන් තප් ගපස ්සසි! යාපි තයා නිමන් තිතා තාපි අම් හාකං ඝ ානි ආ න් ත් වා 
එකච් චා භුඤ ්ජිංසු එකච් චා පිණ් ඩපාතං ආදාය අ මංසූ’’ති. අථ ගඛො ගසො 
බ්රාහ් මගණො උජ් ඣායති ඛියයති විපාගචති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනිගයො 
අම් හාකං ඝග  භුඤ් ජිත් වා අඤ් ඤත්ර භුඤ් ජිස ්සන් ති, න චාහං පටිබගලො 
යාවදත් ථං දාතු’’න් ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො තස් ස බ්රාහ් මණස් ස 
උජ් ඣායන් තස් ස ඛියයන් තස් ස විපාගචන් තස ්ස. යා තා භික් ඛුනිගයො 
අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි 
නාම භික් ඛුනිගයො භුත් තාවී [භුත් තාවිනී )ක.(] පවාරිතා අඤ ්ඤත්ර 
භුඤ ්ජිස ්සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො භුත් තාවී 
පවාරිතා අඤ් ඤත්ර භුඤ් ජන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො භුත් තාවී පවාරිතා 
අඤ ්ඤත්ර භුඤ් ජිස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

1038. ‘‘යා පන භික්ඛුනී නිමන්තිතා වා පවාරිතා වා ඛාදනීයං වා

කභොජනීයංවාඛාකදයයවාභුඤ්කජයයවා, පාචිත්තිය’’න් ති. 
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1039. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

නිමන්තිතා නාම පඤ් චන් නං ගභොජනානං අඤ ්ඤතග න ගභොජගනන 
නිමන් තිතා. 

පවාරිතා නාම අසනං පඤ් ඤායති, ගභොජනං පඤ් ඤායති, හත් ථපාගස 
ඨතා අභිහ ති, පටික් ගඛගපො පඤ් ඤායති. 

ඛාදනීයං නාම පඤ් ච ගභොජනානි – යාගුං යාමකාලිකං සත් තාහකාලිකං 
යාවජීවිකං ඨගපත් වා අවගසසං ඛාදනීයං නාම. 

කභොජනීයං නාම පඤ් ච ගභොජනානි – ඔදගනො, කුම් මාගසො, සත් තු, 
මච් ගඡො, මංසං. 

‘‘ඛාදිස ්සාමි භුඤ් ජිස ්සාමී’’ති පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

1040. නිමන් තිගත නිමන් තිතසඤ් ඤා ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා ඛාදති 
වා භුඤ ්ජති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. නිමන් තිගත ගවමතිකා ඛාදනීයං වා 
ගභොජනීයං වා ඛාදති වා භුඤ් ජති වා, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. නිමන් තිගත 
අනිමන් තිතසඤ් ඤා ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා ඛාදති වා භුඤ ්ජති වා, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

යාමකාලිකං සත් තාහකාලිකං යාවජීවිකං ආහා ත් ථාය පටිග්  ණ් හාති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස…ගප.…. 

1041. අනාපත් ති නිමන් තිතා අප් පවාරිතා, යාගුං පිවති, සාමිගක 
අපගලොගකත් වා භුඤ් ජති, යාමකාලිකං සත් තාහකාලිකං යාවජීවිකං සති 
පච් චගය පරිභුඤ් ජති, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

චතුත් ථසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

5. පඤ් චමසික් ඛාපදං 

1042. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤත ා භික් ඛුනී 
සාවත් ථියං අඤ් ඤතරිස ්සා විසිඛාය පිණ් ඩාය ච මානා ගයන අඤ් ඤත ං 
කුලං ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා පඤ් ඤත් ගත ආසගන නිසීදි. අථ ගඛො 
ගත මනුස් සා තං භික් ඛුනිං ගභොගජත් වා එතදගවොචං – ‘‘අඤ් ඤාපි, අගයය, 
භික් ඛුනිගයො ආ ච් ඡන් තූ’’ති. අථ ගඛො සා භික් ඛුනී, ‘‘කථඤ් හි නාම [කථං 
අඤ ්ඤා )සයා.(] භික් ඛුනිගයො නා ච් ගඡයු’’න් ති, භික් ඛුනිගයො 
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උපසඞ් කමිත් වා එතදගවොච – ‘‘අමුකස ්මිං, අගයය, ඔකාගස වාළා සුනඛා 
චණ් ගඩො බලිබද් ගදො චික් ඛල් ගලො ඔකාගසො. මා ගඛො තත් ථ අ මිත් ථා’’ති. 
අඤ ්ඤත ාපි භික් ඛුනී තස් සා විසිඛාය පිණ් ඩාය ච මානා ගයන තං කුලං 
ගතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා පඤ් ඤත් ගත ආසගන නිසීදි. අථ ගඛො ගත 
මනුස් සා තං භික් ඛුනිං ගභොගජත් වා එතදගවොචං – ‘‘කිස ්ස, අගයය, 
භික් ඛුනිගයො න ආ ච් ඡන් තී’’ති? අථ ගඛො සා භික් ඛුනී ගතසං මනුස ්සානං 
එතමත් ථං ආග ොගචසි. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනී කුලං මච් ඡ ායිස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , 
භික් ඛගව, භික් ඛුනී කුලං මච් ඡ ායතීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනී කුලං මච් ඡ ායිස් සති! 
ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1043. ‘‘යාපනභික්ඛුනීකුෙමච්ඡරිනීඅස්ස, පාචිත්තිය’’න් ති. 

1044. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

කුෙං නාම චත් තාරි කුලානි – ඛත් තියකුලං, බ්රාහ් මණකුලං, ගවස ්සකුලං, 
සුද් දකුලං. 

මච්ඡරිනී අස්සාති ‘‘කථං භික් ඛුනිගයො නා ච් ගඡයු’’න් ති භික් ඛුනීනං 
සන් තිගක කුලස් ස අවණ් ණං භාසති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. කුලස් ස වා 
සන් තිගක භික් ඛුනීනං අවණ් ණං භාසති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

1045. අනාපත් ති කුලං න මච් ඡ ායන් තී සන් තංගයව ආදීනවං 
ආචික් ඛති, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

පඤ ්චමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

6. ඡට් ඨසික් ඛාපදං 

1046. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන සම් බහුලා 
භික් ඛුනිගයො  ාමකාවාගස වස් සංවුට් ඨා සාවත් ථිං අ මංසු. භික් ඛුනිගයො තා 
භික් ඛුනිගයො එතදගවොචං – ‘‘කත් ථායයාගයො වස් සංවුට් ඨා? කච් චි ඔවාගදො 
ඉද් ගධො අගහොසී’’ති? ‘‘නත් ථගයය, තත් ථ භික් ඛූ; කුගතො ඔවාගදො ඉද් ගධො 
භවිස ්සතී’’ති! යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනිගයො අභික් ඛුගක ආවාගස 
වස් සං වසිස ්සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
අභික් ඛුගක ආවාගස වස් සං වසන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො අභික් ඛුගක ආවාගස 
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වස් සං වසිස ්සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1047. ‘‘යා පන භික්ඛුනී අභික්ඛුකෙ ආවාකස වස්සං වකසයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

1048. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

අභික්ඛුකෙො නාම ආවාගසො න සක් කා ගහොති ඔවාදාය වා සංවාසාය වා 
 න් තුං. ‘‘වස් සං වසිස් සාමී’’ති ගසනාසනං පඤ් ඤගපති පානීයං 
පරිගභොජනීයං උපට් ඨගපති පරිගවණං සම් මජ් ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. සහ 
අරුණුග්  මනා ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

1049. අනාපත් ති වස ්සුප තා භික් ඛූ පක් කන් තා වා ගහොන් ති විබ් භන් තා 
වා කාලඞ් කතා වා පක් ඛසඞ් කන් තා වා, ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

ඡට් ඨසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

7. සත් තමසික් ඛාපදං 

1050. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන සම් බහුලා 
භික් ඛුනිගයො  ාමකාවාගස වස් සංවුට් ඨා සාවත් ථිං අ මංසු. භික් ඛුනිගයො තා 
භික් ඛුනිගයො එතදගවොචං – ‘‘කත් ථායයාගයො වස් සංවුට් ඨා; කත් ථ [කච් චි 
)සයා.(] භික් ඛුසඞ් ගඝො පවාරිගතො’’ති? ‘‘න මයං, අගයය, භික් ඛුසඞ් ඝං 
පවාග මා’’ති. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනිගයො වස් සංවුට් ඨා 
භික් ඛුසඞ් ඝං න පවාග ස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො වස් සංවුට් ඨා භික් ඛුසඞ් ඝං න පවාග න් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
වස් සංවුට් ඨා භික් ඛුසඞ් ඝං න පවාග ස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1051. ‘‘යා පනභික්ඛුනීවස්සංවුට්ඨා උභකතොසඞ්කඝතීහිඨාකනහින

පවාකරයයදිට්කඨන වාසුකතනවාපරිසඞ්ොයවා, පාචිත්තිය’’න් ති. 

1052. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 
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වස්සංවුට්ඨා නාම පුරිමං වා ගතමාසං පච් ඡිමං වා ගතමාසං වුට් ඨා. 
උභගතොසඞ් ගඝ තීහි ඨාගනහි න පවාග ස් සාමි දිට් ගඨන වා සුගතන වා 
පරිසඞ් කාය වා’’ති ධු ං නික් ඛිත් තමත් ගත ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

1053. අනාපත් ති සති අන් ත ාගය, පරිගයසිත් වා න ලභති, ගිලානාය, 
ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

සත් තමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

8. අට් ඨමසික් ඛාපදං 

1054. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සක් ගකසු විහ ති කපිලවත් ථුස් මිං 
නිගරොධා ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ භික් ඛුනුපස් සයං 
උපසඞ් කමිත් වා ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො ඔවදන් ති. භික් ඛුනිගයො ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛුනිගයො එතදගවොචං – ‘‘එථාගයය ඔවාදං  මිස් සාමා’’ති. ‘‘යම් පි මයං, 
අගයය,  ච් ගඡයයාම ඔවාදස් ස කා ණා, අයයා ඡබ් බග් ගියා ඉගධව 
ආ න් ත් වා අම් ගහ ඔවදන් තී’’ති. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛුනිගයො ඔවාදං න  ච් ඡිස ්සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො ඔවාදං න  ච් ඡන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො 
ඔවාදං න  ච් ඡිස ්සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

1055. ‘‘යා පන භික්ඛුනී ඔවාදාය වා සංවාසාය වා න  ච්කඡයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

1056. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

ඔවාකදො නාම අට් ඨ  රුධම් මා. 

සංවාකසො නාම එකකම් මං එකුද් ගදගසො සමසික් ඛතා. ඔවාදාය වා 
සංවාසාය වා න  ච් ඡිස් සාමීති ධු ං නික් ඛිත් තමත් ගත ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

1057. අනාපත් ති සති අන් ත ාගය, පරිගයසිත් වා දුතියිකං භික් ඛුනිං න 
ලභති, ගිලානාය, ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

අට් ඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 
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9. නවමසික් ඛාපදං 

1058. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො 
උගපොසථම් පි න පුච් ඡන් ති ඔවාදම් පි න යාචන් ති. භික් ඛූ උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො උගපොසථම් පි න 
පුච් ඡිස් සන් ති ඔවාදම් පි න යාචිස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො ‘‘උගපොසථම් පි න පුච් ඡන් ති ඔවාදම් පි න යාචන් තී’’ති? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො උගපොසථම් පි න පුච් ඡිස් සන් ති ඔවාදම් පි න යාචිස් සන් ති! ගනතං, 
භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1059. ‘‘අන්වද්ධමාසං භික්ඛුනියා භික්ඛුසඞ්ඝකතො ද්කව ධම්මා

පච්චාසීසිතබ්බා – උකපොසථපුච්ඡෙඤ්ච ඔවාදූපසඞ්ෙමනඤ්ච. තං

අතික්ොකමන්තියා පාචිත්තිය’’න් ති. 

1060. අන්වද්ධමාසන් ති අනුගපොසථිකං. උකපොසකථො නාම ද් ගව 
උගපොසථා – චාතුද් දසිගකො ච පන් න සිගකො ච. 

ඔවාකදො නාම අට් ඨ  රුධම් මා. ‘‘උගපොසථම් පි න පුච් ඡිස ්සාමි ඔවාදම් පි 
න යාචිස් සාමී’’ති ධු ං නික් ඛිත් තමත් ගත ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

1061. අනාපත් ති සති අන් ත ාගය, පරිගයසිත් වා දුතියිකං භික් ඛුනිං න 
ලභති, ගිලානාය, ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

නවමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

10. දසමසික් ඛාපදං 

1062. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤත ා භික් ඛුනී 
පසාගඛ ජාතං  ණ් ඩං පුරිගසන සද් ධිං එගකගනකා ගභදාගපසි. අථ ගඛො ගසො 
පුරිගසො තං භික් ඛුනිං දූගසතුං උපක් කමි. සා විස් ස මකාසි. භික් ඛුනිගයො 
උපධාවිත් වා තං භික් ඛුනිං එතදගවොචං – ‘‘කිස් ස ත් වං, අගයය, 
විස් ස මකාසී’’ති? අථ ගඛො සා භික් ඛුනී භික් ඛුනීනං එතමත් ථං ආග ොගචසි. 
යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනී පසාගඛ ජාතං  ණ් ඩං පුරිගසන 
සද් ධිං එගකගනකා ගභදාගපස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, 
භික් ඛුනී පසාගඛ ජාතං  ණ් ඩං පුරිගසන සද් ධිං එගකගනකා ගභදාගපතීති 
[ගභදාගපසීති )ක.(]? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… 
කථඤ ්හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනී පසාගඛ ජාතං  ණ් ඩං පුරිගසන සද් ධිං 
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එගකගනකා ගභදාගපස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

1063. ‘‘යා පන භික්ඛුනී පසාකඛ ජාතං  ණ්ඩං වා රුධිතං වා

අනපකෙොකෙත්වා සඞ්ඝං වා  ණං වා පුරිකසන සද්ධිං එකෙකනො

කභදාකපයය වා ඵාොකපයය වා කධොවාකපයය වා ආලිම්පාකපයය වා

බන්ධාකපයයවාකමොචාකපයයවා, පාචිත්තිය’’න් ති. 

1064. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

පසාඛං නාම අගධොනාභි උබ් භජාණුමණ් ඩලං. ජාතන් ති තත් ථ ජාතං. 

 ණ්කඩො නාම ගයො ගකොචි  ණ් ගඩො. රුධිතං නාම යං කිඤ් චි වණං. 

අනපකෙොකෙත්වාති අනාපුච් ඡා. සඞ්කඝො නාම භික් ඛුනිසඞ් ගඝො වුච් චති. 

 කණො නාම සම් බහුලා භික් ඛුනිගයො වුච් චන් ති. පුරිකසො නාම මනුස ්සපුරිගසො, 
න යක් ගඛො, න ගපගතො, න ති ච් ඡාන ගතො, විඤ් ඤූ පටිබගලො දූගසතුං. 

සද්ධින් ති එකගතො. එකෙකනොති පුරිගසො ගචව ගහොති භික් ඛුනී ච. 

1065. ‘‘භින් දා’’ති ආණාගපති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. භින් ගන ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. ‘‘ඵාගලහී’’ති ආණාගපති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ඵාලිගත 
ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. ‘‘ගධොවා’’ති ආණාගපති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
ගධොවිගත [ගධොගත (සයා.(] ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. ‘‘ආලිම් පා’’ති 
ආණාගපති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ලිත් ගත [ආලිත් ගත )සයා.(] ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. ‘‘බන් ධාහී’’ති ආණාගපති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. බද් ගධ 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. ‘‘ගමොගචහී’’ති ආණාගපති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
මුත් ගත ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

1066. අනාපත් ති අපගලොගකත් වා ගභදාගපති වා ඵාලාගපති වා 
ගධොවාගපති වා ආලිම් පාගපති වා බන් ධාගපති වා ගමොචාගපති වා, යා කාචි 
විඤ ්ඤූ දුතියිකා [යා කාචි විඤ් ඤූ දුතියා )සයා.(, ගයො ගකොචි විඤ් ඤූ දුතිගයො 
(ක.(] ගහොති, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

දසමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

ආ ාමවග් ග ො ඡට් ගඨො. 
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7.  බ්භිනීවග්ක ො 

1. පඨමසික් ඛාපදං 

1067. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො  බ් භිනිං 
වුට් ඨාගපන් ති. සා පිණ් ඩාය ච ති. මනුස් සා එවමාහංසු – ‘‘ගදථායයාය 
භික් ඛං,  රුභා ා [ රු බ් භා )සයා.(] අයයා’’ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො  බ් භිනිං 
වුට් ඨාගපස් සන් තී’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො ගතසං මනුස් සානං 
උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා භික් ඛුනිගයො 
අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි 
නාම භික් ඛුනිගයො  බ් භිනිං වුට් ඨාගපස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො  බ් භිනිං වුට් ඨාගපන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
 බ් භිනිං වුට් ඨාගපස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

1068. ‘‘යාපනභික්ඛුනී බ්භිනිං වුට්ඨාකපයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

1069. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

 බ්භිනී නාම ආපන් නසත් තා වුච් චති. වුට්ඨාකපයයාති උපසම් පාගදයය. 

‘‘වුට් ඨාගපස් සාමී’’ති  ණං වා ආචරිනිං වා පත් තං වා චීව ං වා 
පරිගයසති, සීමං වා සම් මන් නති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. ඤත් තියා දුක් කටං. 
ද් වීහි කම් මවාචාහි දුක් කටා. කම් මවාචාපරිගයොසාගන උපජ් ඣායාය ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස.  ණස් ස ච ආචරිනියා ච ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

1070.  බ් භිනියා  බ් භිනිසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
 බ් භිනියා ගවමතිකා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස.  බ් භිනියා 
අ බ් භිනිසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, අනාපත් ති. අ බ් භිනියා  බ් භිනිසඤ් ඤා, 
ආපත් ති දුක් කටස් ස. අ බ් භිනියා ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අ බ් භිනියා අ බ් භිනිසඤ ්ඤා, අනාපත් ති. 

1071. අනාපත් ති  බ් භිනිං අ බ් භිනිසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, අ බ් භිනිං 
අ බ් භිනිසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

පඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 
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2. දුතියසික් ඛාපදං 

1072. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො 
පායන් තිං වුට් ඨාගපන් ති. සා පිණ් ඩාය ච ති. මනුස් සා එවමාහංසු – 
‘‘ගදථායයාය භික් ඛං, සදුතියිකා අයයා’’ති. මනුස ්සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනිගයො පායන් තිං වුට් ඨාගපස ්සන් තී’’ති! 
අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො ගතසං මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං 
ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො 
පායන් තිං වුට් ඨාගපස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
පායන් තිං වුට් ඨාගපන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො පායන් තිං 
වුට් ඨාගපස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1073. ‘‘යාපනභික්ඛුනීපායන්තිං වුට්ඨාකපයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

1074. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

පායන්තී නාම මාතා වා ගහොති [ගහොතු )ක.(] ධාති [ධාතී )සී. සයා.(] වා. 

වුට්ඨාකපයයාති උපසම් පාගදයය. 

‘‘වුට් ඨාගපස් සාමී’’ති  ණං වා ආචරිනිං වා පත් තං වා චීව ං වා 
පරිගයසති, සීමං වා සම් මන් නති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. ඤත් තියා දුක් කටං. 
ද් වීහි කම් මවාචාහි දුක් කටා. කම් මවාචාපරිගයොසාගන උපජ් ඣායාය ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස.  ණස් ස ච ආචරිනියා ච ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

1075. පායන් තියා පායන් තිසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
පායන් තියා ගවමතිකා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පායන් තියා 
අපායන් තිසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, අනාපත් ති. අපායන් තියා පායන් තිසඤ් ඤා, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අපායන් තියා ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අපායන් තියා අපායන් තිසඤ් ඤා, අනාපත් ති. 

1076. අනාපත් ති පායන් තිං අපායන් තිසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, අපායන් තිං 
අපායන් තිසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

දුතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 
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3. තතියසික් ඛාපදං 

1077. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො ද් ගව 
වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු අසික් ඛිතසික් ඛං සික් ඛමානං වුට් ඨාගපන් ති. තා බාලා 
ගහොන් ති අබයත් තා න ජානන් ති කප් පියං වා අකප් පියං වා. යා තා 
භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු අසික් ඛිතසික් ඛං 
සික් ඛමානං වුට් ඨාගපස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු අසික් ඛිතසික් ඛං සික් ඛමානං 
වුට් ඨාගපන් තී’’ති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… 
කථඤ ්හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු 
අසික් ඛිතසික් ඛං සික් ඛමානං වුට් ඨාගපස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… වි  හිත් වා…ගප.… ධම් මිං කථං 
කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, සික් ඛමානාය ද් ගව 
වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛාසම් මුතිං දාතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
දාතබ් බා. තාය සික් ඛමානාය සඞ් ඝං උපසඞ් කමිත් වා එකංසං උත් ත ාසඞ්  ං 
කරිත් වා භික් ඛුනීනං පාගද වන් දිත් වා උක් කුටිකං නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං 
පග්  ගහත් වා එවමස් ස වචනීගයො – අහං, අගයය, ඉත් ථන් නාමා 
ඉත් ථන් නාමාය අයයාය සික් ඛමානා. සඞ් ඝං ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු 
සික් ඛාසම් මුතිං යාචාමී’’ති. දුතියම් පි යාචිතබ් බා. තතියම් පි යාචිතබ් බා. 
බයත් තාය භික් ඛුනියා පටිබලාය සඞ් ගඝො ඤාගපතබ් ගබො – 

1078. ‘‘සුණාතු ගම, අගයය, සඞ් ගඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා 
ඉත් ථන් නාමාය අයයාය සික් ඛමානා සඞ් ඝං ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු 
සික් ඛාසම් මුතිං යාචති. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තකල් ලං සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමාය 
සික් ඛමානාය ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛාසම් මුතිං දගදයය. එසා 
ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු ගම, අගයය, සඞ් ගඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා ඉත් ථන් නාමාය 
අයයාය සික් ඛමානා සඞ් ඝං ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛාසම් මුතිං 
යාචති. සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමාය සික් ඛමානාය ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු 
සික් ඛාසම් මුතිං ගදති. යස් සා අයයාය ඛමති ඉත් ථන් නාමාය සික් ඛමානාය 
ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛාසම් මුතියා දානං, සා තුණ් හස් ස; යස් සා 
නක් ඛමති, සා භාගසයය. 

‘‘දින් නා සඞ් ගඝන ඉත් ථන් නාමාය සික් ඛමානාය ද් ගව වස් සානි ඡසු 
ධම් ගමසු සික් ඛාසම් මුති. ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, එවගමතං 
ධා යාමී’’ති. 

1079. සා සික් ඛමානා ‘‘එවං වගදහී’’ති වත් තබ් බා – ‘‘පාණාතිපාතා 
ගව මණිං ද් ගව වස් සානි අවීතික් කම් ම සමාදානං සමාදියාමි. අදින් නාදානා 
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ගව මණිං ද් ගව වස් සානි අවීතික් කම් ම සමාදානං සමාදියාමි. අබ්රහ් මචරියා 
ගව මණිං ද් ගව වස් සානි අවීතික් කම් ම සමාදානං සමාදියාමි. මුසාවාදා 
ගව මණිං ද් ගව වස් සානි අවීතික් කම් ම සමාදානං සමාදියාමි. 
සු ාගම යමජ් ජප් පමාදට් ඨානා ගව මණිං ද් ගව වස් සානි අවීතික් කම් ම 
සමාදානං සමාදියාමි. විකාලගභොජනා ගව මණිං ද් ගව වස් සානි අවීතික් කම් ම 
සමාදානං සමාදියාමී’’ති. 

අථ ගඛො භ වා තා භික් ඛුනිගයො අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා 
දුබ් භ තාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

1080. ‘‘යා පනභික්ඛුනී ද්කව වස්සානි ඡසු ධම්කමසු අසික්ඛිතසික්ඛං

සික්ඛමානංවුට්ඨාකපයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

1081. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

ද්කව වස්සානීති ද් ගව සංවච් ඡ ානි. අසික්ඛිතසික්ඛා නාම සික් ඛා වා න 

දින් නා ගහොති, දින් නා වා සික් ඛා කුපිතා. වුට්ඨාකපයයාති උපසම් පාගදයය. 

‘‘වුට් ඨාගපස් සාමී’’ති  ණං වා ආචරිනිං වා පත් තං වා චීව ං වා 
පරිගයසති, සීමං වා සම් මන් නති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. ඤත් තියා දුක් කටං. 
ද් වීහි කම් මවාචාහි දුක් කටා. කම් මවාචාපරිගයොසාගන උපජ් ඣායාය ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස.  ණස් ස ච ආචරිනියා ච ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

1082. ධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. ධම් මකම් ගම ගවමතිකා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 
ධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

අධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම 
ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤා, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

1083. අනාපත් ති ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛං සික් ඛමානං 
වුට් ඨාගපති, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

තතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

4. චතුත් ථසික් ඛාපදං 

1084. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො ද් ගව 
වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛං සික් ඛමානං සඞ් ගඝන අසම් මතං 
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වුට් ඨාගපන් ති. භික් ඛුනිගයො එවමාහංසු – ‘‘එථ, සික් ඛමානා, ඉමං ජානාථ, 
ඉමං ගදථ, ඉමං ආහ ථ, ඉමිනා අත් ගථො, ඉමං කප් පියං කග ොථා’’ති. තා 
එවමාහංසු – ‘‘න මයං, අගයය, සික් ඛමානා. භික් ඛුනිගයො මය’’න් ති. යා තා 
භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛං 
සික් ඛමානං සඞ් ගඝන අසම් මතං වුට් ඨාගපස ්සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛං 
සික් ඛමානං සඞ් ගඝන අසම් මතං වුට් ඨාගපන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ද් ගව 
වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛං සික් ඛමානං සඞ් ගඝන අසම් මතං 
වුට් ඨාගපස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
වි  හිත් වා…ගප.… ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛගව, ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛාය සික් ඛමානාය 
වුට් ඨානසම් මුතිං දාතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, දාතබ් බා. තාය ද් ගව වස් සානි 
ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛාය සික් ඛමානාය සඞ් ඝං උපසඞ් කමිත් වා එකංසං 
උත් ත ාසඞ්  ං කරිත් වා භික් ඛුනීනං පාගද වන් දිත් වා උක් කුටිකං නිසීදිත් වා 
අඤ ්ජලිං පග්  ගහත් වා එවමස් ස වචනීගයො – ‘‘අහං, අගයය, ඉත් ථන් නාමා 
ඉත් ථන් නාමාය අයයාය ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛා 
සික් ඛමානා සඞ් ඝං වුට් ඨානසම් මුතිං යාචාමී’’ති. දුතියම් පි යාචිතබ් බා. 
තතියම් පි යාචිතබ් බා. බයත් තාය භික් ඛුනියා පටිබලාය සඞ් ගඝො 
ඤාගපතබ් ගබො – 

1085. ‘‘සුණාතු ගම, අගයය, සඞ් ගඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා 
ඉත් ථන් නාමාය අයයාය ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛා 
සික් ඛමානා සඞ් ඝං වුට් ඨානසම් මුතිං යාචති. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තකල් ලං, 
සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමාය ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛාය 
සික් ඛමානාය වුට් ඨානසම් මුතිං දගදයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු ගම, අගයය, සඞ් ගඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා ඉත් ථන් නාමාය 
අයයාය ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛා සික් ඛමානා සඞ් ඝං 
වුට් ඨානසම් මුතිං යාචති. සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමාය ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු 
සික් ඛිතසික් ඛාය සික් ඛමානාය වුට් ඨානසම් මුතිං ගදති. යස් සා අයයාය ඛමති 
ඉත් ථන් නාමාය ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛාය සික් ඛමානාය 
වුට් ඨානසම් මුතියා දානං, සා තුණ් හස් ස; යස් සා නක් ඛමති, සා භාගසයය. 

‘‘දින් නා සඞ් ගඝන ඉත් ථන් නාමාය ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු 
සික් ඛිතසික් ඛාය සික් ඛමානාය වුට් ඨානසම් මුති; ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා 
තුණ් හී, එවගමතං ධා යාමී’’ති. 
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අථ ගඛො භ වා තා භික් ඛුනිගයො අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා 
දුබ් භ තාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

1086. ‘‘යා පන භික්ඛුනී ද්කව වස්සානි ඡසු ධම්කමසු සික්ඛිතසික්ඛං

සික්ඛමානං සඞ්කඝනඅසම්මතංවුට්ඨාකපයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

1087. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

ද්කව වස්සානීති ද් ගව සංවච් ඡ ානි. සික්ඛිතසික්ඛා නාම ඡසු ධම් ගමසු 

සික් ඛිතසික් ඛා. අසම්මතා නාම ඤත් තිදුතිගයන කම් ගමන වුට් ඨානසම් මුති න 

දින් නාගහොති. වුට්ඨාකපයයාති උපසම් පාගදයය. 

‘‘වුට් ඨාගපස් සාමී’’ති  ණං වා ආචරිනිං වා පත් තං වා චීව ං වා 
පරිගයසති, සීමං වා සම් මන් නති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. ඤත් තියා දුක් කටං. 
ද් වීහි කම් මවාචාහි දුක් කටා. කම් මවාචාපරිගයොසාගන උපජ් ඣායාය ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස.  ණස් ස ච ආචරිනියා ච ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

1088. ධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. ධම් මකම් ගම ගවමතිකා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 
ධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

අධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම 
ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤා, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

1089. අනාපත් ති ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛං සික් ඛමානං 
සඞ් ගඝන සම් මතං වුට් ඨාගපති, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

චතුත් ථසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

5. පඤ් චමසික් ඛාපදං 

1090. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො 
ඌනද් වාදසවස් සං ගිහි තං වුට් ඨාගපන් ති. තා අක් ඛමා ගහොන් ති සීතස් ස 
උණ් හස ්ස ජිඝච් ඡාය පිපාසාය ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ඵස ්සානං 
දුරුත් තානං දු ා තානං වචනපථානං. උප් පන් නානං සාරීරිකානං ගවදනානං 
දුක් ඛානං තිබ් බානං ඛ ානං කටුකානං අසාතානං අමනාපානං පාණහ ානං 
අනධිවාසකජාතිකා ගහොන් ති. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛුනීවිභඞ්ක ො 
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ඌනද් වාදසවස් සං ගිහි තං වුට් ඨාගපස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඌනද් වාදසවස් සං ගිහි තං වුට් ඨාගපන් තීති? 
‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඌනද් වාදසවස් සං ගිහි තං වුට් ඨාගපස් සන් ති! 
ඌනද් වාදසවස් සා [ඌනද් වාදසවස් සාහි )ක.(], භික් ඛගව, ගිහි තා අක් ඛමා 
ගහොති සීතස ්ස උණ් හස් ස ජිඝච් ඡාය පිපාසාය 
ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ඵස් සානං දුරුත් තානං දු ා තානං වචනපථානං. 
උප් පන් නානං සාරීරිකානං ගවදනානං දුක් ඛානං තිබ් බානං ඛ ානං කටුකානං 
අසාතානං අමනාපානං පාණහ ානං අනධිවාසකජාතිකා ගහොති. 
ද් වාදසවස් සාව [ද් වාදසවස් සා ච )සයා. ක.(] ගඛො, භික් ඛගව, ගිහි තා ඛමා 
ගහොති සීතස ්ස උණ් හස් ස ජිඝච් ඡාය පිපාසාය 
ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ඵස් සානං දුරුත් තානං දු ා තානං වචනපථානං. 
උප් පන් නානං සාරීරිකානං ගවදනානං දුක් ඛානං තිබ් බානං ඛ ානං කටුකානං 
අසාතානං අමනාපානං පාණහ ානං අධිවාසකජාතිකා ගහොති. ගනතං, 
භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1091. ‘‘යා පන භික්ඛුනී ඌනද්වාදසවස්සං ගිහි තං වුට්ඨාකපයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

1092. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

ඌනද්වාදසවස්සා නාම අප් පත් තද් වාදසවස් සා. ගිහි තා නාම 

පුරිසන් ත  තා වුච් චති. වුට්ඨාකපයයාති උපසම් පාගදයය. 

‘‘වුට් ඨාගපස් සාමී’’ති  ණං වා ආචරිනිං වා පත් තං වා චීව ං වා 
පරිගයසති, සීමං වා සම් මන් නති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. ඤත් තියා දුක් කටං. 
ද් වීහි කම් මවාචාහි දුක් කටා. කම් මවාචාපරිගයොසාගන උපජ් ඣායාය ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස.  ණස් ස ච ආචරිනියා ච ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

1093. ඌනද් වාදසවස ්සාය ඌනද් වාදසවස් සසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. ඌනද් වාදසවස් සාය ගවමතිකා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. ඌනද් වාදසවස් සාය පරිපුණ් ණසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, අනාපත් ති. 

පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සාය ඌනද් වාදසවස් සසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සාය ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සාය පරිපුණ් ණසඤ් ඤා, අනාපත් ති. 

1094. අනාපත් ති ඌනද් වාදසවස් සං පරිපුණ් ණසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, 
පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සං පරිපුණ් ණසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 
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පඤ ්චමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

6. ඡට් ඨසික් ඛාපදං 

1095. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො 
පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සං ගිහි තං ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු 
අසික් ඛිතසික් ඛං වුට් ඨාගපන් ති. තා බාලා ගහොන් ති අබයත් තා න ජානන් ති 
කප් පියං වා අකප් පියං වා. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො 
පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සං ගිහි තං ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු 
අසික් ඛිතසික් ඛං වුට් ඨාගපස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සං ගිහි තං ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු 
අසික් ඛිතසික් ඛං වුට් ඨාගපන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සං ගිහි තං ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු 
අසික් ඛිතසික් ඛං වුට් ඨාගපස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… වි  හිත් වා ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, පරිපුණ් ණද් වාදසවස ්සාය ගිහි තාය ද් ගව වස් සානි 
ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛාසම් මුතිං දාතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, දාතබ් බා. තාය 
පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සාය ගිහි තාය සඞ් ඝං උපසඞ් කමිත් වා එකංසං 
උත් ත ාසඞ්  ං කරිත් වා භික් ඛුනීනං පාගද වන් දිත් වා උක් කුටිකං නිසීදිත් වා 
අඤ ්ජලිං පග්  ගහත් වා එවමස ්ස වචනීගයො – අහං, අගයය, ඉත් ථන් නාමා 
ඉත් ථන් නාමාය අයයාය පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සා ගිහි තා සඞ් ඝං ද් ගව 
වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛාසම් මුතිං යාචාමී’’ති. දුතියම් පි යාචිතබ් බා. 
තතියම් පි යාචිතබ් බා. බයත් තාය භික් ඛුනියා පටිබලාය සඞ් ගඝො 
ඤාගපතබ් ගබො – 

1096. ‘‘සුණාතු ගම, අගයය, සඞ් ගඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා 
ඉත් ථන් නාමාය අයයාය පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සා ගිහි තා සඞ් ඝං ද් ගව 
වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛාසම් මුතිං යාචති. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තකල් ලං 
සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමාය පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සාය ගිහි තාය ද් ගව වස් සානි 
ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛාසම් මුතිං දගදයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු ගම, අගයය, සඞ් ගඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා ඉත් ථන් නාමාය 
අයයාය පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සා ගිහි තා සඞ් ඝං ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු 
සික් ඛාසම් මුතිං යාචති. සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමාය පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සාය 
ගිහි තාය ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛාසම් මුතිං ගදති. යස් සා අයයාය 
ඛමති ඉත් ථන් නාමාය පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සාය ගිහි තාය ද් ගව වස ්සානි ඡසු 
ධම් ගමසු සික් ඛාසම් මුතියා දානං, සා තුණ් හස ්ස; යස් සා නක් ඛමති, සා 
භාගසයය. 
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‘‘දින් නා සඞ් ගඝන ඉත් ථන් නාමාය පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සාය ගිහි තාය 
ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛාසම් මුති. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, 
එවගමතං ධා යාමී’’ති. 

සා පරිපුණ් ණද් වාදසවස ්සා ගිහි තා එවං වගදහීති වත් තබ් බා – 
‘‘පාණාතිපාතා ගව මණිං ද් ගව වස් සානි අවීතික් කම් ම සමාදානං 
සමාදියාමි…ගප.… විකාලගභොජනා ගව මණිං ද් ගව වස් සානි අවීතික් කම් ම 
සමාදානං සමාදියාමී’’ති. 

අථ ගඛො භ වා තා භික් ඛුනිගයො අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා 
දුබ් භ තාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

1097. ‘‘යාපනභික්ඛුනී පරිපුණ්ණද්වාදසවස්සංගිහි තංද්කවවස්සානි

ඡසුධම්කමසුඅසික්ඛිතසික්ඛං වුට්ඨාකපයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

1098. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

පරිපුණ්ණද්වාදසවස්සා නාම පත් තද් වාදසවස් සා. ගිහි තා නාම 

පුරිසන් ත  තා වුච් චති. ද්කවවස්සානීති ද් ගව සංවච් ඡ ානි. අසික්ඛිතසික්ඛා 

නාම සික් ඛා වා න දින් නා ගහොති, දින් නා වා සික් ඛා කුපිතා. වුට්ඨාකපයයාති 
උපසම් පාගදයය. 

‘‘වුට් ඨාගපස් සාමී’’ති  ණං වා ආචරිනිං වා පත් තං වා චීව ං වා 
පරිගයසති, සීමං වා සම් මන් නති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. ඤත් තියා දුක් කටං. 
ද් වීහි කම් මවාචාහි දුක් කටා. කම් මවාචාපරිගයොසාගන උපජ් ඣායාය ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස.  ණස් ස ච ආචරිනියා ච ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

1099. ධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. ධම් මකම් ගම ගවමතිකා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 
ධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

අධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අධම් මකම් ගම ගවමතිකා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. අධම් මකම් ගම 
අධම් මකම් මසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

1100. අනාපත් ති පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සං ගිහි තං ද් ගව වස් සානි ඡසු 
ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛං වුට් ඨාගපති, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

ඡට් ඨසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 
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7. සත් තමසික් ඛාපදං 

1101. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො 
පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සං ගිහි තං ද් ගව වස ්සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛං 
සඞ් ගඝන අසම් මතං වුට් ඨාගපන් ති. භික් ඛුනිගයො එවමාහංසු – ‘‘එථ 
සික් ඛමානා, ඉමං ජානාථ, ඉමං ගදථ, ඉමං ආහ ථ, ඉමිනා අත් ගථො, ඉමං 
කප් පියං කග ොථා’’ති. තා එවමාහංසු – ‘‘න මයං, අගයය, සික් ඛමානා, 
භික් ඛුනිගයො මය’’න් ති. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො 
පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සං ගිහි තං ද් ගව වස ්සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛං 
සඞ් ගඝන අසම් මතං වුට් ඨාගපස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සං ගිහි තං ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු 
සික් ඛිතසික් ඛං සඞ් ගඝන අසම් මත් තං වුට් ඨාගපන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම භික් ඛගව භික් ඛුනිගයො 
පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සං ගිහි තං ද් ගව වස ්සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛං 
සඞ් ගඝන අසම් මතං වුට් ඨාගපස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… වි  හිත් වා…ගප.… ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ 
ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සාය ගිහි තාය 
ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛාය වුට් ඨානසම් මුතිං දාතුං. එවඤ් ච 
පන, භික් ඛගව, දාතබ් බා. තාය පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සාය ගිහි තාය ද් ගව 
වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛාය සඞ් ඝං උපසඞ් කමිත් වා එකංසං 
උත් ත ාසඞ්  ං කරිත් වා භික් ඛුනීනං පාගද වන් දිත් වා උක් කුටිකං නිසීදිත් වා 
අඤ ්ජලිං පග්  ගහත් වා එවමස් ස වචනීගයො – අහං, අගයය, ඉත් ථන් නාමා 
ඉත් ථන් නාමාය අයයාය පරිපුණ් ණද් වාදසවස ්සා ගිහි තා ද් ගව වස් සානි ඡසු 
ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛා, සඞ් ඝං වුට් ඨානසම් මුතිං යාචාමී’’ති. දුතියම් පි 
යාචිතබ් බා. තතියම් පි යාචිතබ් බා. බයත් තාය භික් ඛුනියා පටිබලාය සඞ් ගඝො 
ඤාගපතබ් ගබො. 

1102. ‘‘සුණාතු ගම, අගයය, සඞ් ගඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා 
ඉත් ථන් නාමාය අයයාය පරිපුණ් ණද් වාදසවස ්සා ගිහි තා ද් ගව වස් සානි ඡසු 
ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛා සඞ් ඝං වුට් ඨානසම් මුතිං යාචති. යදි සඞ් ඝස් ස 
පත් තකල් ලං, සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමාය පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සාය ගිහි තාය 
ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛාය වුට් ඨානසම් මුතිං දගදයය. එසා 
ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු ගම, අගයය, සඞ් ගඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා ඉත් ථන් නාමාය 
අයයාය පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සා ගිහි තා ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු 
සික් ඛිතසික් ඛා සඞ් ඝං වුට් ඨානසම් මුතිං යාචති. සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමාය 
පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සාය ගිහි තාය ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු 
සික් ඛිතසික් ඛාය වුට් ඨානසම් මුතිං ගදති. යස් සා අයයාය ඛමති ඉත් ථන් නාමාය 
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පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සාය ගිහි තාය ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු 
සික් ඛිතසික් ඛාය වුට් ඨානසම් මුතියා දානං, සා තුණ් හස් ස; යස ්සා නක් ඛමති, 
සා භාගසයය. 

‘‘දින් නා සඞ් ගඝන ඉත් ථන් නාමාය පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සාය ගිහි තාය 
ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛාය වුට් ඨානසම් මුති. ඛමති 
සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවගමතං ධා යාමී’’ති. 

අථ ගඛො භ වා තා භික් ඛුනිගයො අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා 
දුබ් භ තාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

1103. ‘‘යා පනභික්ඛුනීපරිපුණ්ණද්වාදසවස්සංගිහි තංද්කවවස්සානි

ඡසු ධම්කමසු සික්ඛිතසික්ඛං සඞ්කඝන අසම්මතං වුට්ඨාකපයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

1104. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

පරිපුණ්ණද්වාදසවස්සා නාම පත් තද් වාදසවස් සා. ගිහි තා නාම 

පුරිසන් ත  තා වුච් චති. ද්කව වස්සානීති ද් ගව සංවච් ඡ ානි. සික්ඛිතසික්ඛා 

නාම ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛා. අසම්මතා නාම ඤත් තිදුතිගයන කම් ගමන 

වුට් ඨානසම් මුති න දින් නා ගහොති. වුට්ඨාකපයයාති උපසම් පාගදයය. 

‘‘වුට් ඨාගපස් සාමී’’ති  ණං වා ආචරිනිං වා පත් තං වා චීව ං වා 
පරිගයසති, සීමං වා සම් මන් නති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. ඤත් තියා දුක් කටං. 
ද් වීහි කම් මවාචාහි දුක් කටා. කම් මවාචාපරිගයොසාගන උපජ් ඣායාය ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස.  ණස් ස ච ආචරිනියා ච ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

1105. ධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. ධම් මකම් ගම ගවමතිකා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 
ධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

අධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම 
ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤා, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

1106. අනාපත් ති පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සං ගිහි තං ද් ගව වස් සානි ඡසු 
ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛං සඞ් ගඝන සම් මතං වුට් ඨාගපති, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

සත් තමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 
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8. අට් ඨමසික් ඛාපදං 

1107. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
සහජීවිනිං වුට් ඨාගපත් වා ද් ගව වස් සානි ගනව අනුග්  ණ් හාති න 
අනුග්  ණ් හාගපති. තා බාලා ගහොන් ති අබයත් තා; න ජානන් ති කප් පියං වා 
අකප් පියං වා. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා සහජීවිනිං 
වුට් ඨාගපත් වා ද් ගව වස් සානි ගනව අනුග්  ණ් හිස ්සති න 
අනුග්  ණ් හාගපස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා 
භික් ඛුනී සහජීවිනිං වුට් ඨාගපත් වා ද් ගව වස් සානි ගනව අනුග්  ණ් හාති න 
අනුග්  ණ් හාගපතීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… 
කථඤ ්හි නාම, භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී සහජීවිනිං වුට් ඨාගපත් වා 
ද් ගව වස් සානි ගනව අනුග්  ණ් හිස් සති න අනුග්  ණ් හාගපස් සති! ගනතං, 
භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1108. ‘‘යාපනභික්ඛුනීසහජීවිනිං වුට්ඨාකපත්වාද්කවවස්සානිකනව

අනුග් ණ්කහයයනඅනුග් ණ්හාකපයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

1109. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

සහජීවිනී නාම සද් ධිවිහාරිනී වුච් චති. වුට්ඨාකපත්වාති උපසම් පාගදත් වා. 

ද්කව වස්සානීති ද් ගව සංවච් ඡ ානි. 

කනව අනුග් ණ්කහයයාති න සයං අනුග්  ණ් ගහයය උද් ගදගසන 
පරිපුච් ඡාය ඔවාගදන අනුසාසනියා. 

නඅනුග් ණ්හාකපයයාති න අඤ් ඤං ආණාගපයය ‘‘ද් ගව වස් සානි ගනව 
අනුග්  ණ් හිස ්සාමි න අනුග්  ණ් හාගපස් සාමී’’ති ධු ං නික් ඛිත් තමත් ගත 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

1110. අනාපත් ති සති අන් ත ාගය, පරිගයසිත් වා න ලභති, ගිලානාය, 
ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

අට් ඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

9. නවමසික් ඛාපදං 

1111. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො 
වුට් ඨාපිතං පවත් තිනිං ද් ගව වස් සානි නානුබන් ධන් ති. තා බාලා ගහොන් ති 
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අබයත් තා; න ජානන් ති කප් පියං වා අකප් පියං වා. යා තා භික් ඛුනිගයො 
අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි 
නාම භික් ඛුනිගයො වුට් ඨාපිතං පවත් තිනිං ද් ගව වස් සානි 
නානුබන් ධිස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
වුට් ඨාපිතං පවත් තිනිං ද් ගව වස් සානි නානුබන් ධන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
වුට් ඨාපිතං පවත් තිනිං ද් ගව වස් සානි නානුබන් ධිස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1112. ‘‘යා පන භික්ඛුනී වුට්ඨාපිතං පවත්තිනිං ද්කව වස්සානි

නානුබන්කධයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

1113. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

වුට්ඨාපිතන් ති උපසම් පාදිතං. පවත්තිනී නාම උපජ් ඣායා වුච් චති. ද්කව 

වස්සානීති ද් ගව සංවච් ඡ ානි. නානුබන්කධයයාති න සයං උපට් ඨගහයය. 
ද් ගව වස් සානි නානුබන් ධිස් සාමීති ධු ං නික් ඛිත් තමත් ගත ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

1114. අනාපත් ති උපජ් ඣායා බාලා වා ගහොති අලජ් ජිනී වා, ගිලානාය, 
ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

නවමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

10. දසමසික් ඛාපදං 

1115. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
සහජීවිනිං වුට් ඨාගපත් වා ගනව වූපකාගසති න වූපකාසාගපති. සාමිගකො 
අග්  ගහසි. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා සහජීවිනිං 
වුට් ඨාගපත් වා ගනව වූපකාගසස් සති න වූපකාසාගපස් සති, සාමිගකො 
අග්  ගහසි! සචායං භික් ඛුනී පක් කන් තා අස් ස, න ච සාමිගකො 
 ණ් ගහයයා’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
සහජීවිනිං වුට් ඨාගපත් වා ගනව වූපකාගසති න වූපකාසාගපති […සි )ක.(], 
සාමිගකො අග්  ගහසීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… 
කථඤ ්හි නාම, භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී සහජීවිනිං වුට් ඨාගපත් වා 
ගනව වූපකාගසස් සති න වූපකාසාගපස් සති, සාමිගකො අග්  ගහසි! ගනතං, 
භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 
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1116. ‘‘යාපනභික්ඛුනීසහජීවිනිං වුට්ඨාකපත්වාකනවවූපොකසයයන

වූපොසාකපයයඅන්තමකසොඡප්පඤ්චකයොජනානිපි, පාචිත්තිය’’න් ති. 

1117. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

සහජීවිනී නාම සද් ධිවිහාරිනී වුච් චති. වුට්ඨාකපත්වාති උපසම් පාගදත් වා. 

කනව වූපොකසයයාති න සයං වූපකාගසයය. න වූපොසාකපයයාති න 
අඤ ්ඤං ආණාගපයය. ‘‘ගනව වූපකාගසස් සාමි න වූපකාසාගපස් සාමි 
අන් තමගසො ඡප් පඤ් චගයොජනානිපී’’ති ධු ං නික් ඛිත් තමත් ගත ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

1118. අනාපත් ති සති අන් ත ාගය, පරිගයසිත් වා දුතියිකං භික් ඛුනිං න 
ලභති, ගිලානාය, ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

දසමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

 බ් භිනිවග් ග ො සත් තගමො. 

8. කුමාරීභූතවග්ක ො 

1. පඨමසික් ඛාපදං 

1119. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො 
ඌනවීසතිවස් සං කුමාරිභූතං වුට් ඨාගපන් ති. තා අක් ඛමා ගහොන් ති සීතස් ස 
උණ් හස ්ස ජිඝච් ඡාය පිපාසාය ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ඵස ්සානං 
දුරුත් තානං දු ා තානං වචනපථානං. උප් පන් නානං සාරීරිකානං ගවදනානං 
දුක් ඛානං තිබ් බානං ඛ ානං කටුකානං අසාතානං අමනාපානං පාණහ ානං 
අනධිවාසකජාතිකා ගහොන් ති. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො 
ඌනවීසතිවස් සං කුමාරිභූතං වුට් ඨාගපස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඌනවීසතිවස් සං කුමාරිභූතං වුට් ඨාගපන් තීති? 
‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඌනවීසතිවස් සං කුමාරිභූතං වුට් ඨාගපස් සන් ති! 
ඌනවීසතිවස් සා, භික් ඛගව, කුමාරිභූතා අක් ඛමා ගහොති සීතස් ස 
උණ් හස ්ස…ගප.… පාණහ ානං අනධිවාසකජාතිකා ගහොති. වීසතිවස් සාව 
ගඛො, භික් ඛගව, කුමාරිභූතා ඛමා ගහොති සීතස් ස උණ් හස් ස…ගප.… 
පාණහ ානං අධිවාසකජාතිකා ගහොති. ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 
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1120. ‘‘යා පන භික්ඛුනී ඌනවීසතිවස්සං කුමාරිභූතං වුට්ඨාකපයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

1121. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

ඌනවීසතිවස්සා නාම අප් පත් තවීසතිවස් සා. කුමාරිභූතා නාම සාමගණරී 

වුච් චති. වුට්ඨාකපයයාති උපසම් පාගදයය. 

‘‘වුට් ඨාගපස් සාමී’’ති  ණං වා ආචරිනිං වා පත් තං වා චීව ං වා 
පරිගයසති, සීමං වා සම් මන් නති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. ඤත් තියා දුක් කටං. 
ද් වීහි කම් මවාචාහි දුක් කටා. කම් මවාචාපරිගයොසාගන උපජ් ඣායාය ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස.  ණස් ස ච ආචරිනියා ච ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

1122. ඌනවීසතිවස් සාය ඌනවීසතිවස් සසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. ඌනවීසතිවස ්සාය ගවමතිකා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්ස. ඌනවීසතිවස් සාය පරිපුණ් ණසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, අනාපත් ති. 
පරිපුණ් ණවීසතිවස් සාය ඌනවීසතිවස් සසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
පරිපුණ් ණවීසතිවස් සාය ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
පරිපුණ් ණවීසතිවස් සාය පරිපුණ් ණසඤ් ඤා, අනාපත් ති. 

1123. අනාපත් ති ඌනවීසතිවස් සං පරිපුණ් ණසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, 
පරිපුණ් ණවීසතිවස් සං පරිපුණ් ණසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

පඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

2. දුතියසික් ඛාපදං 

1124. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො 
පරිපුණ් ණවීසතිවස් සං කුමාරිභූතං ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු 
අසික් ඛිතසික් ඛං වුට් ඨාගපන් ති. තා බාලා ගහොන් ති අබයත් තා; න ජානන් ති 
කප් පියං වා අකප් පියං වා. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො 
පරිපුණ් ණවීසතිවස් සං කුමාරිභූතං ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු 
අසික් ඛිතසික් ඛං වුට් ඨාගපස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො පරිපුණ් ණවීසතිවස් සං කුමාරිභූතං ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු 
අසික් ඛිතසික් ඛං වුට් ඨාගපන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො පරිපුණ් ණවීසතිවස් සං 
කුමාරිභූතං ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු අසික් ඛිතසික් ඛං වුට් ඨාගපස් සන් ති! 
ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… වි  හිත් වා…ගප.… 
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ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, 
අට් ඨා සවස් සාය කුමාරිභූතාය ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛාසම් මුතිං 
දාතුං. එවඤ් ච පන භික් ඛගව දාතබ් බා. තාය අට් ඨා සවස් සාය කුමාරිභූතාය 
සඞ් ඝං උපසඞ් කමිත් වා එකංසං උත් ත ාසඞ්  ං කරිත් වා භික් ඛුනීනං පාගද 
වන් දිත් වා උක් කුටිකං නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං පග්  ගහත් වා එවමස ්ස වචනීගයො 
– අහං, අගයය, ඉත් ථන් නාමා ඉත් ථන් නාමාය අයයාය අට් ඨා සවස් සා 
කුමාරිභූතා සඞ් ඝං ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛාසම් මුතිං යාචාමී’’ති. 
දුතියම් පි යාචිතබ් බා. තතියම් පි යාචිතබ් බා. බයත් තාය භික් ඛුනියා පටිබලාය 
සඞ් ගඝො ඤාගපතබ් ගබො – 

1125. ‘‘සුණාතු ගම, අගයය, සඞ් ගඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා 
ඉත් ථන් නාමාය අයයාය අට් ඨා සවස් සා කුමාරිභූතා සඞ් ඝං ද් ගව වස් සානි ඡසු 
ධම් ගමසු සික් ඛාසම් මුතිං යාචති. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තකල් ලං, සඞ් ගඝො 
ඉත් ථන් නාමාය අට් ඨා සවස් සාය කුමාරිභූතාය ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු 
සික් ඛාසම් මුතිං දගදයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු ගම, අගයය, සඞ් ගඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා ඉත් ථන් නාමාය 
අයයාය අට් ඨා සවස් සා කුමාරිභූතා සඞ් ඝං ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු 
සික් ඛාසම් මුතිං යාචති. සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමාය අට් ඨා සවස් සාය 
කුමාරිභූතාය ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛාසම් මුතිං ගදති. යස් සා 
අයයාය ඛමති ඉත් ථන් නාමාය අට් ඨා සවස් සාය කුමාරිභූතාය ද් ගව වස් සානි 
ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛාසම් මුතියා දානං, සා තුණ් හස ්ස; යස් සා නක් ඛමති, සා 
භාගසයය. 

‘‘දින් නා සඞ් ගඝන ඉත් ථන් නාමාය අට් ඨා සවස් සාය කුමාරිභූතාය ද් ගව 
වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛාසම් මුති. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, 
එවගමතං ධා යාමී’’ති. 

සා අට් ඨා සවස් සා කුමාරිභූතා එවං වගදහීති වත් තබ් බා – ‘‘පාණාතිපාතා 
ගව මණිං ද් ගව වස් සානි අවීතික් කම් ම සමාදානං සමාදියාමි…ගප.… 
විකාලගභොජනා ගව මණිං ද් ගව වස් සානි අවීතික් කම් ම සමාදානං 
සමාදියාමී’’ති. 

අථ ගඛො භ වා තා භික් ඛුනිගයො අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා 
දුබ් භ තාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

1126. ‘‘යා පන භික්ඛුනී පරිපුණ්ණවීසතිවස්සං කුමාරිභූතං ද්කව

වස්සානිඡසුධම්කමසුඅසික්ඛිතසික්ඛං වුට්ඨාකපයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

1127. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛුනීවිභඞ්ක ො 

පටුන 385 

පරිපුණ්ණවීසතිවස්සා නාම පත් තවීසතිවස් සා. කුමාරිභූතා නාම 

සාමගණරී වුච් චති. ද්කවවස්සානීති ද් ගව සංවච් ඡ ානි. අසික්ඛිතසික්ඛා නාම 

සික් ඛා වා න දින් නා ගහොති, දින් නා වා සික් ඛා කුපිතා. වුට්ඨාකපයයාති 
උපසම් පාගදයය. 

‘‘වුට් ඨාගපස් සාමී’’ති  ණං වා ආචරිනිං වා පත් තං වා චීව ං වා 
පරිගයසති, සීමං වා සම් මන් නති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. ඤත් තියා දුක් කටං. 
ද් වීහි කම් මවාචාහි දුක් කටා. කම් මවාචාපරිගයොසාගන උපජ් ඣායාය ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස.  ණස් ස ච ආචරිනියා ච ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

1128. ධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. ධම් මකම් ගම ගවමතිකා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 
ධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

අධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම 
ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤා, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

1129. අනාපත් ති පරිපුණ් ණවීසතිවස් සං කුමාරිභූතං ද් ගව වස් සානි ඡසු 
ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛං වුට් ඨාගපති, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

දුතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

3. තතියසික් ඛාපදං 

1130. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො 
පරිපුණ් ණවීසතිවස් සං කුමාරිභූතං ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛං 
සඞ් ගඝන අසම් මතං වුට් ඨාගපන් ති. භික් ඛුනිගයො එවමාහංසු – ‘‘එථ 
සික් ඛමානා, ඉමං ජානාථ, ඉමං ගදථ, ඉමං ආහ ථ, ඉමිනා අත් ගථො, ඉමං 
කප් පියං කග ොථා’’ති. තා එවමාහංසු – ‘‘න මයං, අගයය, සික් ඛමානා; 
භික් ඛුනිගයො මය’’න් ති. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො 
පරිපුණ් ණවීසතිවස් සං කුමාරිභූතං ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛං 
සඞ් ගඝන අසම් මතං වුට් ඨාගපස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො පරිපුණ් ණවීසතිවස් සං කුමාරිභූතං ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු 
සික් ඛිතසික් ඛං සඞ් ගඝන අසම් මතං වුට් ඨාගපන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
පරිපුණ් ණවීසතිවස් සං කුමාරිභූතං ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛං 
සඞ් ගඝන අසම් මතං වුට් ඨාගපස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… වි  හිත් වා…ගප.… ධම් මිං කථං කත් වා භික් ඛූ 
ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, පරිපුණ් ණවීසතිවස් සාය කුමාරිභූතාය 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛුනීවිභඞ්ක ො 

පටුන 386 

ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛාය වුට් ඨානසම් මුතිං දාතුං. එවඤ් ච 
පන, භික් ඛගව, දාතබ් බා. තාය පරිපුණ් ණවීසතිවස් සාය කුමාරිභූතාය ද් ගව 
වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛාය සඞ් ඝං උපසඞ් කමිත් වා එකංසං 
උත් ත ාසඞ්  ං කරිත් වා භික් ඛුනීනං පාගද වන් දිත් වා උක් කුටිකං නිසීදිත් වා 
අඤ ්ජලිං පග්  ගහත් වා එවමස ්ස වචනීගයො – අහං, අගයය, ඉත් ථන් නාමා 
ඉත් ථන් නාමාය අයයාය පරිපුණ් ණවීසතිවස් සා කුමාරිභූතා ද් ගව වස් සානි ඡසු 
ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛා සඞ් ඝං වුට් ඨානසම් මුතිං යාචාමී’’ති. දුතියම් පි 
යාචිතබ් බා. තතියම් පි යාචිතබ් බා. බයත් තාය භික් ඛුනියා පටිබලාය සඞ් ගඝො 
ඤාගපතබ් ගබො – 

1131. ‘‘සුණාතු ගම, අගයය, සඞ් ගඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා 
ඉත් ථන් නාමාය අයයාය පරිපුණ් ණවීසතිවස් සා කුමාරිභූතා ද් ගව වස් සානි ඡසු 
ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛා සඞ් ඝං වුට් ඨානසම් මුතිං යාචති. යදි සඞ් ඝස් ස 
පත් තකල් ලං සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමාය පරිපුණ් ණවීසතිවස් සාය කුමාරිභූතාය 
ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛාය වුට් ඨානසම් මුතිං දගදයය. එසා 
ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු ගම, අගයය, සඞ් ගඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා ඉත් ථන් නාමාය 
අයයාය පරිපුණ් ණවීසතිවස් සා කුමාරිභූතා ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු 
සික් ඛිතසික් ඛා සඞ් ඝං වුට් ඨානසම් මුතිං යාචති. සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමාය 
පරිපුණ් ණවීසතිවස් සාය කුමාරිභූතාය ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු 
සික් ඛිතසික් ඛාය වුට් ඨානසම් මුතිං ගදති. යස් සා අයයාය ඛමති ඉත් ථන් නාමාය 
පරිපුණ් ණවීසතිවස් සාය කුමාරිභූතාය ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු 
සික් ඛිතසික් ඛාය වුට් ඨානසම් මුතියා දානං, සා තුණ් හස් ස; යස ්සා නක් ඛමති, 
සා භාගසයය. 

‘‘දින් නා සඞ් ගඝන ඉත් ථන් නාමාය පරිපුණ් ණවීසතිවස් සාය කුමාරිභූතාය 
ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛාය වුට් ඨානසම් මුති. ඛමති 
සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවගමතං ධා යාමී’’ති. 

අථ ගඛො භ වා තා භික් ඛුනිගයො අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා 
දුබ් භ තාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

1132. ‘‘යා පන භික්ඛුනී පරිපුණ්ණවීසතිවස්සං කුමාරිභූතං ද්කව

වස්සානි ඡසු ධම්කමසු සික්ඛිතසික්ඛං සඞ්කඝන අසම්මතං වුට්ඨාකපයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

1133. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 
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පරිපුණ්ණවීසතිවස්සා නාම පත් තවීසතිවස් සා. කුමාරිභූතා නාම 

සාමගණරී වුච් චති. ද්කවවස්සානීති ද් ගව සංවච් ඡ ානි. සික්ඛිතසික්ඛා නාම 

ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛා. අසම්මතා නාම ඤත් තිදුතිගයන කම් ගමන 

වුට් ඨානසම් මුති න දින් නා ගහොති. වුට්ඨාකපයයාති උපසම් පාගදයය. 

‘‘වුට් ඨාගපස් සාමී’’ති  ණං වා ආචරිනිං වා පත් තං වා චීව ං වා 
පරිගයසති, සීමං වා සම් මන් නති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. ඤත් තියා දුක් කටං. 
ද් වීහි කම් මවාචාහි දුක් කටා. කම් මවාචාපරිගයොසාගන උපජ් ඣායාය ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස.  ණස් ස ච ආචරිනියා ච ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

1134. ධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. ධම් මකම් ගම ගවමතිකා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 
ධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

අධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම 
ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤා, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

1135. අනාපත් ති පරිපුණ් ණවීසතිවස් සං කුමාරිභූතං ද් ගව වස් සානි ඡසු 
ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛං සඞ් ගඝන සම් මතං වුට් ඨාගපති, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

තතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

4. චතුත් ථසික් ඛාපදං 

1136. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො 
ඌනද් වාදසවස් සා වුට් ඨාගපන් ති. තා බාලා ගහොන් ති අබයත් තා න ජානන් ති 
කප් පියං වා අකප් පියං වා. සද් ධිවිහාරිනිගයොපි බාලා ගහොන් ති අබයත් තා; න 
ජානන් ති කප් පියං වා අකප් පියං වා. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… 
තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනිගයො 
ඌනද් වාදසවස් සා වුට් ඨාගපස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො ඌනද් වාදසවස් සා වුට් ඨාගපන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඌනද් වාදසවස් සා වුට් ඨාගපස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

1137. ‘‘යා පන භික්ඛුනී ඌනද්වාදසවස්සා වුට්ඨාකපයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 
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1138. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

ඌනද්වාදසවස්සා නාම අප් පත් තද් වාදසවස ්සා. 

වුට්ඨාකපයයාති උපසම් පාගදයය. 

‘‘වුට් ඨාගපස් සාමී’’ති  ණං වා ආචරිනිං වා පත් තං වා චීව ං වා 
පරිගයසති, සීමං වා සම් මන් නති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. ඤත් තියා දුක් කටං. 
ද් වීහි කම් මවාචාහි දුක් කටා. කම් මවාචාපරිගයොසාගන උපජ් ඣායාය ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස.  ණස් ස ච ආචරිනියා ච ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

1139. අනාපත් ති පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සා වුට් ඨාගපති, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

චතුත් ථසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

5. පඤ් චමසික් ඛාපදං 

1140. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො 
පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සා සඞ් ගඝන අසම් මතා වුට් ඨාගපන් ති. තා බාලා 
ගහොන් ති අබයත් තා; න ජානන් ති කප් පියං වා අකප් පියං වා. 
සද් ධිවිහාරිනිගයොපි බාලා ගහොන් ති අබයත් තා; න ජානන් ති කප් පියං වා 
අකප් පියං වා. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො 
පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සා සඞ් ගඝන අසම් මතා වුට් ඨාගපස් සන් තී’’ති…ගප.… 
සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සා සඞ් ගඝන 
අසම් මතා වුට් ඨාගපන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සා සඞ් ගඝන අසම් මතා වුට් ඨාගපස් සන් ති! ගනතං, 
භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… වි  හිත් වා…ගප.… ධම් මිං 
කථං කත් වා භික් ඛූ ආමන් ගතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, 
පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සාය භික් ඛුනියා වුට් ඨාපනසම් මුතිං දාතුං. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, දාතබ් බා. තාය පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සාය භික් ඛුනියා සඞ් ඝං 
උපසඞ් කමිත් වා එකංසං උත් ත ාසඞ්  ං කරිත් වා වුඩ් ඪානං භික් ඛුනීනං පාගද 
වන් දිත් වා උක් කුටිකං නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං පග්  ගහත් වා එවමස ්ස වචනීගයො 
– අහං, අගයය, ඉත් ථන් නාමා පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සා භික් ඛුනී සඞ් ඝං 
වුට් ඨාපනසම් මුතිං යාචාමී’’ති. දුතියම් පි යාචිතබ් බා. තතියම් පි යාචිතබ් බා. සා 
භික් ඛුනී සඞ් ගඝන පරිච් ඡින් දිතබ් බා – ‘‘බයත් තායං භික් ඛුනී ලජ් ජිනී’’ති. 
සගච බාලා ච ගහොති අලජ් ජිනී ච, න දාතබ් බා. සගච බාලා ගහොති ලජ් ජිනී, න 
දාතබ් බා. සගච බයත් තා ගහොති අලජ් ජිනී, න දාතබ් බා. සගච බයත් තා ච 
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ගහොති ලජ් ජිනී ච, දාතබ් බා. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, දාතබ් බා. බයත් තාය 
භික් ඛුනියා පටිබලාය සඞ් ගඝො ඤාගපතබ් ගබො – 

1141. ‘‘සුණාතු ගම, අගයය, සඞ් ගඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා 
පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සා භික් ඛුනී සඞ් ඝං වුට් ඨාපනසම් මුතිං යාචති. යදි 
සඞ් ඝස ්ස පත් තකල් ලං, සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමාය පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සාය 
භික් ඛුනියා වුට් ඨාපනසම් මුතිං දගදයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු ගම, අගයය, සඞ් ගඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා 
පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සා භික් ඛුනී සඞ් ඝං වුට් ඨාපනසම් මුතිං යාචති. සඞ් ගඝො 
ඉත් ථන් නාමාය පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සාය භික් ඛුනියා වුට් ඨාපනසම් මුතිං 
ගදති. යස් සා අයයාය ඛමති ඉත් ථන් නාමාය පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සාය 
භික් ඛුනියා වුට් ඨාපනසම් මුතියා දානං, සා තුණ් හස් ස; යස් සා නක් ඛමති, සා 
භාගසයය. 

‘‘දින් නා සඞ් ගඝන ඉත් ථන් නාමාය පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සාය භික් ඛුනියා 
වුට් ඨාපනසම් මුති. ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, එවගමතං ධා යාමී’’ති. 

අථ ගඛො භ වා තා භික් ඛුනිගයො අගනකපරියාගයන වි  හිත් වා 
දුබ් භ තාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

1142. ‘‘යා පන භික්ඛුනී පරිපුණ්ණද්වාදසවස්සා සඞ්කඝන අසම්මතා

වුට්ඨාකපයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

1143. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

පරිපුණ්ණද්වාදසවස්සා නාම පත් තද් වාදසවස ්සා. 

අසම්මතා නාම ඤත් තිදුතිගයන කම් ගමන වුට් ඨාපනසම් මුති න දින් නා 

ගහොති. වුට්ඨාකපයයාති උපසම් පාගදයය. 

‘‘වුට් ඨාගපස් සාමී’’ති  ණං වා ආචරිනිං වා පත් තං වා චීව ං වා 
පරිගයසති, සීමං වා සම් මන් නති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. ඤත් තියා දුක් කටං. 
ද් වීහි කම් මවාචාහි දුක් කටා. කම් මවාචාපරිගයොසාගන උපජ් ඣායාය ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස.  ණස් ස ච ආචරිනියා ච ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

1144. ධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. ධම් මකම් ගම ගවමතිකා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 
ධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤා වුට් ඨාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 
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අධම් මකම් ගම ධම් මකම් මසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම 
ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අධම් මකම් ගම අධම් මකම් මසඤ් ඤා, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

1145. අනාපත් ති පරිපුණ් ණද් වාදසවස් සා සඞ් ගඝන සම් මතා වුට් ඨාගපති, 
උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

පඤ ්චමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

6. ඡට් ඨසික් ඛාපදං 

1146. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන චණ් ඩකාළී භික් ඛුනී 
භික් ඛුනිසඞ් ඝං උපසඞ් කමිත් වා වුට් ඨාපනසම් මුතිං යාචති. අථ ගඛො 
භික් ඛුනිසඞ් ගඝො චණ් ඩකාළිං භික් ඛුනිං පරිච් ඡින් දිත් වා – ‘‘අලං තාව ගත, 
අගයය, වුට් ඨාපිගතනා’’ති, වුට් ඨාපනසම් මුතිං න අදාසි. චණ් ඩකාළී භික් ඛුනී 
‘සාධූ’ති පටිස් සුණි. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිසඞ් ගඝො අඤ් ඤාසං 
භික් ඛුනීනං වුට් ඨාපනසම් මුතිං ගදති. චණ් ඩකාළී භික් ඛුනී උජ් ඣායති ඛියයති 
විපාගචති – ‘‘අහගමව නූන බාලා, අහගමව නූන අලජ් ජිනී; යං සඞ් ගඝො 
අඤ ්ඤාසං භික් ඛුනීනං වුට් ඨාපනසම් මුතිං ගදති, මය් හගමව න ගදතී’’ති. යා 
තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති 
– ‘‘කථඤ් හි නාම අයයා චණ් ඩකාළී – ‘අලං තාව ගත, අගයය, 
වුට් ඨාපිගතනා’ති වුච් චමානා ‘සාධූ’ති පටිස් සුණිත් වා පච් ඡා ඛීයනධම් මං 
ආපජ් ජිස ්සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ‘චණ් ඩකාළී භික් ඛුනී අලං 
තාව ගත අගයය වුට් ඨාපිගතනා’ති වුච් චමානා ‘‘සාධූ’’ති පටිස් සුණිත් වා පච් ඡා 
ඛීයනධම් මං ආපජ් ජතීති [ආපජ් ජීති )ක.(]? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, චණ් ඩකාළී භික් ඛුනී – 
‘‘අලං තාව ගත, අගයය, වුට් ඨාපිගතනා’’ති වුච් චමානා ‘සාධූ’ති 
පටිස් සුණිත් වා පච් ඡා ඛීයනධම් මං ආපජ් ජිස ්සති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1147. ‘‘යා පන භික්ඛුනී – ‘අෙං තාව කත, අකයය, වුට්ඨාපිකතනා’ති

වුච්චමානා ‘සාධූ’ති පටිස්සුණිත්වා පච්ඡා ඛීයනධම්මං ආපජ්කජයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

1148. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

අෙං තාව කත අකයය වුට්ඨාපිකතනාති අලං තාව ගත, අගයය, 
උපසම් පාදිගතන. ‘සාධූ’ති පටිස් සුණිත් වා පච් ඡා ඛීයනධම් මං ආපජ් ජති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
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1149. අනාපත් ති පකතියා ඡන් දා ගදොසා ගමොහා භයා කග ොන් තං 
ඛියයති, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

ඡට් ඨසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

7. සත් තමසික් ඛාපදං 

1150. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ ්ඤත ා 
සික් ඛමානා ථුල් ලනන් දං භික් ඛුනිං උපසඞ් කමිත් වා උපසම් පදං යාචි. 
ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී තං සික් ඛමානං – ‘‘සගච ගම ත් වං, අගයය, චීව ං 
දස් සසි එවාහං තං වුට් ඨාගපස් සාමී’’ති වත් වා, ගනව වුට් ඨාගපති න 
වුට් ඨාපනාය උස් සුක් කං කග ොති. අථ ගඛො සා සික් ඛමානා භික් ඛුනීනං 
එතමත් ථං ආග ොගචසි. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා 
සික් ඛමානං – ‘සගච ගම ත් වං, අගයය, චීව ං දස් සසි එවාහං තං 
වුට් ඨාගපස් සාමී’ති වත් වා, ගනව වුට් ඨාගපස ්සති න වුට් ඨාපනාය උස් සුක් කං 
කරිස ්සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
සික් ඛමානං – ‘‘සගච ගම ත් වං, අගයය, චීව ං දස් සසි එවාහං තං 
වුට් ඨාගපස් සාමී’’ති වත් වා, ගනව වුට් ඨාගපති න වුට් ඨාපනාය උස් සුක් කං 
කග ොතීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි 
නාම, භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී සික් ඛමානං – ‘‘සගච ගම ත් වං, 
අගයය, චීව ං දස් සසි එවාහං තං වුට් ඨාගපස් සාමී’’ති වත් වා, ගනව 
වුට් ඨාගපස් සති න වුට් ඨාපනාය උස් සුක් කං කරිස ්සති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1151. ‘‘යාපනභික්ඛුනීසික්ඛමානං– ‘සකච කමත්වං, අකයය, චීවරං

දස්සසි, එවාහං තං වුට්ඨාකපස්සාමී’ති වත්වා, සා පච්ඡා අනන්තරායිකිනී

කනවවුට්ඨාකපයයන වුට්ඨාපනායඋස්සුක්ෙංෙකරයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

1152. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

සික්ඛමානා නාම ද් ගව වස ්සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛා. 

සකචකමත්වංඅකයයචීවරංදස්සසිඑවාහංතං වුට්ඨාකපස්සාමීති එවාහං 
තං උපසම් පාගදස් සාමි. 

සාපච්ඡාඅනන්තරායිකිනීති අසති අන් ත ාගය. 

කනවවුට්ඨාකපයයාති න සයං වුට් ඨාගපයය. 
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න වුට්ඨාපනායඋස්සුක්ෙංෙකරයයාති න අඤ් ඤං ආණාගපයය. ‘‘ගනව 
වුට් ඨාගපස් සාමි න වුට් ඨාපනාය උස් සුක් කං කරිස් සාමී’’ති ධු ං 
නික් ඛිත් තමත් ගත ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

1153. අනාපත් ති සති අන් ත ාගය, පරිගයසිත් වා න ලභති, ගිලානාය, 
ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

සත් තමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

8. අට් ඨමසික් ඛාපදං 

1154. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ ්ඤත ා 
සික් ඛමානා ථුල් ලනන් දං භික් ඛුනිං උපසඞ් කමිත් වා උපසම් පදං යාචි. 
ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී තං සික් ඛමානං ‘‘සගච මං ත් වං, අගයය, ද් ගව වස් සානි 
අනුබන් ධිස් සසි එවාහං තං වුට් ඨාගපස් සාමී’’ති වත් වා, ගනව වුට් ඨාගපති න 
වුට් ඨාපනාය උස් සුක් කං කග ොති. අථ ගඛො සා සික් ඛමානා භික් ඛුනීනං 
එතමත් ථං ආග ොගචසි. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා 
සික් ඛමානං – සගච මං ත් වං, අගයය, ද් ගව වස් සානි අනුබන් ධිස් සසි එවාහං 
තං වුට් ඨාගපස් සාමීති වත් වා, ගනව වුට් ඨාගපස් සති න වුට් ඨාපනාය 
උස් සුක් කං කරිස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා 
භික් ඛුනී සික් ඛමානං – ‘‘සගච මං ත් වං අගයය ද් ගව වස් සානි අනුබන් ධිස් සසි 
එවාහං තං වුට් ඨාගපස් සාමී’’ති වත් වා, ගනව වුට් ඨාගපති න වුට් ඨාපනාය 
උස් සුක් කං කග ොතීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… 
කථඤ ්හි නාම, භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී සික් ඛමානං – ‘‘සගච මං 
ත් වං, අගයය, ද් ගව වස් සානි අනුබන් ධිස් සසි එවාහං තං වුට් ඨාගපස් සාමී’’ති 
වත් වා, ගනව වුට් ඨාගපස ්සති න වුට් ඨාපනාය උස් සුක් කං කරිස් සති! ගනතං, 
භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1155. ‘‘යා පන භික්ඛුනී සික්ඛමානං – ‘සකච මං ත්වං අකයය ද්කව

වස්සානි අනුබන්ධිස්සසි එවාහං තං වුට්ඨාකපස්සාමී’ති වත්වා, සා පච්ඡා

අනන්තරායිකිනී කනව වුට්ඨාකපයය න වුට්ඨාපනාය උස්සුක්ෙං ෙකරයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

1156. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

සික්ඛමානා නාම ද් ගව වස ්සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛා. 
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සකචමංත්වංඅකයයද්කවවස්සානි අනුබන්ධිස්සසීති ද් ගව සංවච් ඡ ානි 
උපට් ඨහිස ්සසි. 

එවාහංතංවුට්ඨාකපස්සාමීති එවාහං තං උපසම් පාගදස් සාමි. 

සාපච්ඡාඅනන්තරායිකිනීති අසති අන් ත ාගය. 

කනවවුට්ඨාකපයයාති න සයං වුට් ඨාගපයය. 

නවුට්ඨාපනායඋස්සුක්ෙංෙකරයයාති න අඤ ්ඤං ආණාගපයය. ‘‘ගනව 
වුට් ඨාගපස් සාමි න වුට් ඨාපනාය උස් සුක් කං කරිස ්සාමී’’ති ධු ං 
නික් ඛිත් තමත් ගත ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

1157. අනාපත් ති සති අන් ත ාගය, පරිගයසිත් වා න ලභති, ගිලානාය, 
ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

අට් ඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

9. නවමසික් ඛාපදං 

1158. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
පුරිසසංසට් ඨං කුමා කසංසට් ඨං චණ් ඩිං ගසොකාවාසං [ගසොකවස් සං )සී.( 
ගසොකාවස ්සං (සයා.(] චණ් ඩකාළිං සික් ඛමානං වුට් ඨාගපති. යා තා 
භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා පුරිසසංසට් ඨං කුමා කසංසට් ඨං චණ් ඩිං 
ගසොකාවාසං [ගසොකවස ්සං )සී.( ගසොකාවස් සං )සයා.(] චණ් ඩකාළිං 
සික් ඛමානං වුට් ඨාගපස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා 
භික් ඛුනී පුරිසසංසට් ඨං කුමා කසංසට් ඨං චණ් ඩිං ගසොකාවාසං [ගසොකවස් සං 
)සී.( ගසොකාවස් සං )සයා.(] චණ් ඩකාළිං සික් ඛමානං වුට් ඨාගපතීති 
[වුට් ඨාගපසීති )ක.(]? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… 
කථඤ ්හි නාම, භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී පුරිසසංසට් ඨං 
කුමා කසංසට් ඨං චණ් ඩිං ගසොකාවාසං චණ් ඩකාළිං සික් ඛමානං 
වුට් ඨාගපස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1159. ‘‘යා පන භික්ඛුනී පුරිසසංසට්ඨං කුමාරෙසංසට්ඨං චණ්ඩං

කසොොවාසංසික්ඛමානංවුට්ඨාකපයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

1160. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 
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පුරිකසො නාම පත් තවීසතිවස් ගසො. කුමාරකෙො නාම 

අප් පත් තවීසතිවස් ගසො. සංසට්ඨා නාම අනනුගලොමිගකන කායිකවාචසිගකන 

සංසට් ඨා. චණ්ඩී නාම ගකොධනා වුච් චති. 

කසොොවාසා නාම පග සං දුක් ඛං උප් පාගදති, ගසොකං ආවිසති. 

සික්ඛමානා නාම ද් ගව වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛා. වුට්ඨාකපයයාති 
උපසම් පාගදයය. 

‘‘වුට් ඨාගපස් සාමී’’ති  ණං වා ආචරිනිං වා පත් තං වා චීව ං වා 
පරිගයසති, සීමං වා සම් මන් නති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. ඤත් තියා දුක් කටං. 
ද් වීහි කම් මවාචාහි දුක් කටා. කම් මවාචාපරිගයොසාගන උපජ් ඣායාය ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස;  ණස් ස ච ආචරිනියා ච ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

1161. අනාපත් ති අජානන් තී වුට් ඨාගපති, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

නවමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

10. දසමසික් ඛාපදං 

1162. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
මාතාපිතූහිපි සාමිගකනපි අනනුඤ් ඤාතං සික් ඛමානං වුට් ඨාගපති. 
මාතාපිතග ොපි සාමිගකොපි උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි 
නාම අයයා ථුල් ලනන් දා අම් ගහහි අනනුඤ් ඤාතං සික් ඛමානං 
වුට් ඨාගපස් සතී’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො මාතාපිතූනම් පි සාමිකස් සපි 
උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා භික් ඛුනිගයො 
අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි 
නාම අයයා ථුල් ලනන් දා මාතාපිතූහිපි සාමිගකනපි අනනුඤ් ඤාතං 
සික් ඛමානං වුට් ඨාගපස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා 
භික් ඛුනී, මාතාපිතූහිපි සාමිගකනපි අනනුඤ් ඤාතං සික් ඛමානං 
වුට් ඨාගපතීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි 
නාම, භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී මාතාපිතූහිපි සාමිගකනපි 
අනනුඤ් ඤාතං සික් ඛමානං වුට් ඨාගපස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1163. ‘‘යා පන භික්ඛුනී මාතාපිතූහි වා සාමිකෙන වා අනනුඤ්ඤාතං

සික්ඛමානං වුට්ඨාකපයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

1164. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 
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මාතාපිතකරො නාම ජනකා වුච් චන් ති. සාමිකෙො නාම ගයන පරිග්  හිතා 

ගහොති. අනනුඤ්ඤාතාති අනාපුච් ඡා. සික්ඛමානා නාම ද් ගව වස් සානි ඡසු 

ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛා. වුට්ඨාකපයයාති උපසම් පාගදයය. 

වුට් ඨාගපස් සාමීති  ණං වා ආචරිනිං වා පත් තං වා චීව ං වා පරිගයසති, 
සීමං වා සම් මන් නති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ඤත් තියා දුක් කටං. ද් වීහි 
කම් මවාචාහි දුක් කටා. කම් මවාචාපරිගයොසාගන උපජ් ඣායාය ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස.  ණස් ස ච ආචරිනියා ච ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

1165. අනාපත් ති අජානන් තී වුට් ඨාගපති, අපගලොගකත් වා වුට් ඨාගපති, 
උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

දසමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

11. එකාදසමසික් ඛාපදං 

1166. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා  ාජ ගහ විහ ති ගවළුවගන 
කලන් දකනිවාගප. ගතන ගඛො පන සමගයන ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී – 
‘‘සික් ඛමානං වුට් ඨාගපස් සාමී’’ති ගථග  භික් ඛූ සන් නිපාගතත් වා පහූතං 
ඛාදනීයං ගභොජනීයං පස් සිත් වා – ‘‘න තාවාහං, අයයා, සික් ඛමානං 
වුට් ඨාගපස් සාමී’’ති ගථග  භික් ඛූ උගයයොගජත් වා ගදවදත් තං ගකොකාලිකං 
කටගමොදකතිස් සකං ඛණ් ඩගදවියා පුත් තං සමුද් දදත් තං සන් නිපාගතත් වා 
සික් ඛමානං වුට් ඨාගපසි. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම අයයා ථුල් ලනන් දා 
පාරිවාසිකඡන් දදාගනන සික් ඛමානං වුට් ඨාගපස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , 
භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී පාරිවාසිකඡන් දදාගනන සික් ඛමානං 
වුට් ඨාගපතීති [වුට් ඨාගපසීති (ක.(]? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, භික් ඛගව, ථුල් ලනන් දා භික් ඛුනී 
පාරිවාසිකඡන් දදාගනන සික් ඛමානං වුට් ඨාගපස් සති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1167. ‘‘යා පන භික්ඛුනී පාරිවාසිෙඡන්දදාකනන සික්ඛමානං

වුට්ඨාකපයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

1168. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

පාරිවාසිෙඡන්දදාකනනාති වුට් ඨතාය පරිසාය. සික්ඛමානා නාම ද් ගව 

වස් සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛා. වුට්ඨාකපයයාති උපසම් පාගදයය. 
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‘‘වුට් ඨාගපස් සාමී’’ති  ණං වා ආචරිනිං වා පත් තං වා චීව ං වා 
පරිගයසති, සීමං වා සම් මන් නති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. ඤත් තියා දුක් කටං. 
ද් වීහි කම් මවාචාහි දුක් කටා. කම් මවාචාපරිගයොසාගන උපජ් ඣායාය ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස.  ණස් ස ච ආචරිනියා ච ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

1169. අනාපත් ති අවුට් ඨතාය පරිසාය වුට් ඨාගපති, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

එකාදසමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

12. ද් වාදසමසික් ඛාපදං 

1170. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො 
අනුවස ්සං වුට් ඨාගපන් ති, උපස් සගයො න සම් මති. මනුස් සා [මනුස් සා 
විහා චාරිකං ආහිණ් ඩන් තා පස් සිත් වා )සී.(] උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනිගයො අනුවස් සං වුට් ඨාගපස් සන් ති, 
උපස් සගයො න සම් මතී’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො ගතසං මනුස ්සානං 
උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා භික් ඛුනිගයො 
අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි 
නාම භික් ඛුනිගයො අනුවස් සං වුට් ඨාගපස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො අනුවස් සං වුට් ඨාගපන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
අනුවස ්සං වුට් ඨාගපස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

1171. ‘‘යාපනභික්ඛුනීඅනුවස්සං වුට්ඨාකපයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

1172. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

අනුවස්සන් ති අනුසංවච් ඡ ං. වුට්ඨාකපයයාති උපසම් පාගදයය. 

‘‘වුට් ඨාගපස් සාමී’’ති  ණං වා ආචරිනිං වා පත් තං වා චීව ං වා 
පරිගයසති, සීමං වා සම් මන් නති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. ඤත් තියා දුක් කටං. 
ද් වීහි කම් මවාචාහි දුක් කටා. කම් මවාචාපරිගයොසාගන උපජ් ඣායාය ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස.  ණස් ස ච ආචරිනියා ච ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

1173. අනාපත් ති එකන් තරිකං වුට් ඨාගපති, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

ද් වාදසමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 
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13. ගත සමසික් ඛාපදං 

1174. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො එකං 
වස් සං ද් ගව වුට් ඨාගපන් ති. උපස් සගයො තගථව න සම් මති. මනුස් සා 
[මනුස ්සා විහා චාරිකං ආහිණ් ඩන් තා පස් සිත් වා )සී.(] තගථව උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො එකං වස් සං ද් ගව 
වුට් ඨාගපස් සන් ති! උපස් සගයො තගථව න සම් මතී’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො 
භික් ඛුනිගයො ගතසං මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං 
විපාගචන් තානං. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනිගයො එකං වස් සං ද් ගව 
වුට් ඨාගපස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො එකං 
වස් සං ද් ගව වුට් ඨාගපන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො එකං වස් සං ද් ගව 
වුට් ඨාගපස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1175. ‘‘යා පන භික්ඛුනී එෙං වස්සං ද්කව වුට්ඨාකපයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

1176. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

එෙං වස්සන් ති එකං සංවච් ඡ ං. ද්කව වුට්ඨාකපයයාති ද් ගව 
උපසම් පාගදයය. 

‘‘ද් ගව වුට් ඨාගපස් සාමී’’ති  ණං වා ආචරිනිං වා පත් තං වා චීව ං වා 
පරිගයසති, සීමං වා සම් මන් නති, ආපත් ති දුක් කටස් ස. ඤත් තියා දුක් කටං. 
ද් වීහි කම් මවාචාහි දුක් කටා. කම් මවාචාපරිගයොසාගන උපජ් ඣායාය ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස.  ණස් ස ච ආචරිනියා ච ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

1177. අනාපත් ති එකන් තරිකං එකං වුට් ඨාගපති, උම් මත් තිකාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

ගත සමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

කුමාරීභූතවග් ග ො අට් ඨගමො. 
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9. ඡත්තුපාහනවග්ක ො 

1. පඨමසික් ඛාපදං 

1178. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛුනිගයො ඡත් තුපාහනං ධාග න් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනිගයො ඡත් තුපාහනං ධාග ස් සන් ති, 
ගසයයථාපි ගිහිනිගයො කාමගභොගිනිගයො’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො 
ගතසං මනුස ්සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා 
භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො ඡත් තුපාහනං 
ධාග ස ්සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො 
ඡත් තුපාහනං ධාග න් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො 
ඡත් තුපාහනං ධාග ස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

‘‘යාපනභික්ඛුනීඡත්තුපාහනංධාකරයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛුනීනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

1179. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤත ා භික් ඛුනී ගිලානා ගහොති. 
තස් සා විනා ඡත් තුපාහනං න ඵාසු ගහොති…ගප.… භ වගතො එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං…ගප.… අනුජානාමි, භික් ඛගව, ගිලානාය භික් ඛුනියා 
ඡත් තුපාහනං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං 
උද් දිසන් තු – 

1180. ‘‘යා පන භික්ඛුනී අගිොනා ඡත්තුපාහනං ධාකරයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

1181. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

අගිොනා නාම යස් සා විනා ඡත් තුපාහනං ඵාසු ගහොති. 

ගිොනා නාම යස් සා විනා ඡත් තුපාහනං න ඵාසු ගහොති. 

ඡත්තං නාම තීණි ඡත් තානි – ගසතච් ඡත් තං, කිලඤ් ජච් ඡත් තං, 

පණ් ණච් ඡත් තං මණ් ඩලබද් ධං සලාකබද් ධං. ධාකරයයාති සකිම් පි ධාග ති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
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1182. අගිලානා අගිලානසඤ් ඤා ඡත් තුපාහනං ධාග ති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. අගිලානා ගවමතිකා ඡත් තුපාහනං ධාග ති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. අගිලානා ගිලානසඤ් ඤා ඡත් තුපාහනං ධාග ති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

ඡත් තං ධාග ති න උපාහනං, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. උපාහනං ධාග ති න 
ඡත් තං, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ගිලානා අගිලානසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
ගිලානා ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ගිලානා ගිලානසඤ් ඤා, අනාපත් ති. 

1183. අනාපත් ති ගිලානාය, ආ ාගම ආ ාමූපචාග  ධාග ති, ආපදාසු, 
උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

පඨමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

2. දුතියසික් ඛාපදං 

1184. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛුනිගයො යාගනන යායන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො යාගනන යායිස ්සන් ති, 
ගසයයථාපි ගිහිනිගයො කාමගභොගිනිගයො’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො 
ගතසං මනුස ්සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා 
භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප. … තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො යාගනන යායිස් සන් තී’’ති…ගප.… 
සච් චං කි , භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො යාගනන යායන් තීති? 
‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, 
භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො යාගනන යායිස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

‘‘යා පනභික්ඛුනීයාකනනයාකයයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛුනීනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

1185. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤත ා භික් ඛුනී ගිලානා ගහොති, න 
සක් ගකොති පදසා  න් තුං…ගප.… භ වගතො එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං…ගප.… අනුජානාමි, භික් ඛගව, ගිලානාය භික් ඛුනියා යානං. 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1186. ‘‘යා පනභික්ඛුනීඅගිොනායාකනනයාකයයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 
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1187. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

අගිොනා නාම සක් ගකොති පදසා  න් තුං. 

ගිොනා නාම න සක් ගකොති පදසා  න් තුං. 

යානං නාම වය් හං  ගථො සකටං සන් දමානිකා සිවිකා පාටඞ් කී. 

යාකයයයාති සකිම් පි යාගනන යායති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

1188. අගිලානා අගිලානසඤ් ඤා යාගනන යායති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. අගිලානා ගවමතිකා යාගනන යායති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 
අගිලානා ගිලානසඤ් ඤා යාගනන යායති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

ගිලානා අගිලානසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ගිලානා ගවමතිකා, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ගිලානා ගිලානසඤ් ඤා, අනාපත් ති. 

1189. අනාපත් ති ගිලානාය, ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

දුතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

3. තතියසික් ඛාපදං 

1190. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤත ා භික් ඛුනී 
අඤ ්ඤතරිස ්සා ඉත් ථියා කුලූපිකා ගහොති. අථ ගඛො සා ඉත් ථී තං භික් ඛුනිං 
එතදගවොච – ‘‘හන් දාගයය, ඉමං සඞ් ඝාණිං අමුකාය නාම ඉත් ථියා ගදහී’’ති. 
අථ ගඛො සා භික් ඛුනී – ‘‘සචාහං පත් ගතන ආදාය  ච් ඡාමි විස් සග ො ගම 
භවිස ්සතී’’ති පටිමුඤ් චිත් වා අ මාසි. තස් සා  ථිකාය සුත් තගක ඡින් ගන 
විප් පකිරියිංසු. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි 
නාම භික් ඛුනිගයො සඞ් ඝාණිං ධාග ස ්සන් ති, ගසයයථාපි ගිහිනිගයො 
කාමගභොගිනිගයො’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො ගතසං මනුස් සානං 
උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා භික් ඛුනිගයො 
අප් පිච් ඡා…ගප. … තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි 
නාම භික් ඛුනී සඞ් ඝාණිං ධාග ස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, 
භික් ඛුනී සඞ් ඝාණිං ධාග තී’’ති [ධාග සීති )ක.(]? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනී සඞ් ඝාණිං 
ධාග ස ්සති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච 
පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1191. ‘‘යාපනභික්ඛුනීසඞ්ඝාණිංධාකරයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 
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1192. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

සඞ්ඝාණි නාම යා කාචි කටූප ා. 

ධාකරයයාති සකිම් පි ධාග ති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

1193. අනාපත් ති ආබාධප් පච් චයා, කටිසුත් තකං ධාග ති, 
උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

තතියසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

4. චතුත් ථසික් ඛාපදං 

1194. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛුනිගයො ඉත් ථාලඞ් කා ං ධාග න් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනිගයො ඉත් ථාලඞ් කා ං ධාග ස් සන් ති, 
ගසයයථාපි ගිහිනිගයො කාමගභොගිනිගයො’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො 
ගතසං මනුස ්සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා 
භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො ඉත් ථාලඞ් කා ං ධාග ස ්සන් තී’’ති 
…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො ඉත් ථාලඞ් කා ං 
ධාග න් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි 
නාම, භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො ඉත් ථාලඞ් කා ං ධාග ස ්සන් ති! 
ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1195. ‘‘යාපනභික්ඛුනීඉත්ථාෙඞ්ොරං ධාකරයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

1196. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

ඉත්ථාෙඞ්ොකරො නාම සීසූපග ො ගීවූපග ො හත් ථූපග ො පාදූපග ො 

කටූපග ො. ධාකරයයාති සකිම් පි ධාග ති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

1197. අනාපත් ති ආබාධපච් චයා, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

චතුත් ථසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 
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5. පඤ් චමසික් ඛාපදං 

1198. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛුනිගයො  න් ධවණ් ණගකන නහායන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො  න් ධවණ් ණගකන 
නහායිස් සන් ති, ගසයයථාපි ගිහිනිගයො කාමගභොගිනිගයො’’ති! අස ්ගසොසුං ගඛො 
භික් ඛුනිගයො ගතසං මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං 
විපාගචන් තානං. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො 
 න් ධවණ් ණගකන නහායිස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො  න් ධවණ් ණගකන නහායන් තීති? ‘‘සච් චං, 
භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො  න් ධවණ් ණගකන නහායිස් සන් ති! ගනතං, 
භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1199. ‘‘යා පන භික්ඛුනී  න්ධවණ්ණකෙන නහාකයයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

1200. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

 න්කධො නාම ගයො ගකොචි  න් ගධො. වණ්ණෙං නාම යං කිඤ් චි 

වණ් ණකං. නහාකයයයාති නහායති. පගයොග  දුක් කටං, 
නහානපරිගයොසාගන ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

1201. අනාපත් ති ආබාධප් පච් චයා, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

පඤ ්චමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

6. ඡට් ඨසික් ඛාපදං 

1202. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛුනිගයො වාසිතගකන පිඤ ්ඤාගකන නහායන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො වාසිතගකන 
පිඤ ්ඤාගකන නහායිස් සන් ති, ගසයයථාපි ගිහිනිගයො කාමගභොගිනිගයො’’ති! 
අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො ගතසං මනුස ්සානං උජ් ඣායන් තානං 
ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛුනිගයො වාසිතගකන පිඤ් ඤාගකන නහායිස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං 
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කි , භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො වාසිතගකන පිඤ් ඤාගකන 
නහායන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි 
නාම, භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො වාසිතගකන පිඤ් ඤාගකන 
නහායිස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… 
එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1203. ‘‘යා පන භික්ඛුනී වාසිතකෙන පිඤ්ඤාකෙන නහාකයයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

1204. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

වාසිතෙං නාම යං කිඤ් චි  න් ධවාසිතකං. පිඤ්ඤාෙං නාම තිලපිට් ඨං 

වුච් චති. නහාකයයයාති නහායති. පගයොග  දුක් කටං, නහානපරිගයොසාගන 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

1205. අනාපත් ති ආබාධප් පච් චයා, පකතිපිඤ් ඤාගකන නහායති, 
උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

ඡට් ඨසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

7. සත් තමසික් ඛාපදං 

1206. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො 
භික් ඛුනියා උම් මද් දාගපන් තිපි පරිමද් දාගපන් තිපි. මනුස් සා විහා චාරිකං 
ආහිණ් ඩන් තා පස් සිත් වා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි 
නාම භික් ඛුනිගයො භික් ඛුනියා උම් මද් දාගපස් සන් තිපි පරිමද් දාගපස් සන් තිපි 
ගසයයථාපි ගිහිනිගයො කාමගභොගිනිගයො’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො 
ගතසං මනුස ්සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා 
භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – 
‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො භික් ඛුනියා උම් මද් දාගපස් සන් තිපි 
පරිමද් දාගපස් සන් තිපී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
භික් ඛුනියා උම් මද් දාගපන් තිපි පරිමද් දාගපන් තිපීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
භික් ඛුනියා උම් මද් දාගපස් සන් තිපි පරිමද් දාගපස් සන් තිපි! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1207. ‘‘යාපනභික්ඛුනීභික්ඛුනියා උම්මද්දාකපයයවාපරිමද්දාකපයය

වා, පාචිත්තිය’’න් ති. 
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1208. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

භික්ඛුනියාති අඤ ්ඤාය භික් ඛුනියා. උම්මද්දාකපයය වාති උම් මද් දාගපති 

[උබ් බට් ටාගපති )සී.(], ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. පරිමද්දාකපයය වාති 
සම් බාහාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

1209. අනාපත් ති ගිලානාය, ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

සත් තමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

8-9-10. අට් ඨම-නවම-දසමසික් ඛාපදං 

1210. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො 
සික් ඛමානාය උම් මද් දාගපන් තිපි පරිමද් දාගපන් තිපි…ගප.… සාමගණරියා 
උම් මද් දාගපන් තිපි පරිමද් දාගපන් තිපි…ගප.… ගිහිනියා උම් මද් දාගපන් තිපි 
පරිමද් දාගපන් තිපි. මනුස් සා විහා චාරිකං ආහිණ් ඩන් තා පස් සිත් වා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො ගිහිනියා 
උම් මද් දාගපස් සන් තිපි පරිමද් දාගපස් සන් තිපි, ගසයයථාපි ගිහිනිගයො 
කාමගභොගිනිගයො’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො ගතසං මනුස් සානං 
උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා භික් ඛුනිගයො 
අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – කථඤ් හි නාම 
භික් ඛුනිගයො ගිහිනියා උම් මද් දාගපස් සන් තිපි 
පරිමද් දාගපස් සන් තිපීති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ගිහිනියා උම් මද් දාගපන් තිපි පරිමද් දාගපන් තිපීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ගිහිනියා 
උම් මද් දාගපස් සන් තිපි පරිමද් දාගපස් සන් තිපි! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1211. ‘‘යා පන භික්ඛුනී (සික්ඛමානාය…කප.… 

සාමකණරියා…කප.…) ගිහිනියා උම්මද්දාකපයය වා පරිමද්දාකපයය වා, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

1212. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

සික්ඛමානා නාම ද් ගව වස ්සානි ඡසු ධම් ගමසු සික් ඛිතසික් ඛා. 

සාමකණරී නාම දසසික් ඛාපදිකා. 
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ගිහිනී නාම අ ාරිනී වුච් චති. 

උම්මද්දාකපයය වාති උම් මද් දාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

පරිමද්දාකපයයවාති සම් බාහාගපති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

1213. අනාපත් ති ගිලානාය [ආබාධප් පච් චයා (ක.(], ආපදාසු, 
උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

අට් ඨම නවම දසමසික් ඛාපදානි නිට් ඨතානි. 

11. එකාදසමසික් ඛාපදං 

1214. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො භික් ඛුස් ස 
පු ගතො අනාපුච් ඡා ආසගන නිසීදන් ති. භික් ඛූ උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනිගයො භික් ඛුස් ස පු ගතො අනාපුච් ඡා 
ආසගන නිසීදිස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
භික් ඛුස ්ස පු ගතො අනාපුච් ඡා ආසගන නිසීදන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
භික් ඛුස ්ස පු ගතො අනාපුච් ඡා ආසගන නිසීදිස ්සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1215. ‘‘යා පන භික්ඛුනී භික්ඛුස්ස පුරකතො අනාපුච්ඡා ආසකන

නිසීකදයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

1216. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

භික්ඛුස්ස පුරකතොති උපසම් පන් නස ්ස පු ගතො. අනාපුච්ඡාති 

අනපගලොගකත් වා. ආසකන නිසීකදයයාති අන් තමගසො ඡමායපි නිසීදති, 
ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

1217. අනාපුච් ඡිගත අනාපුච් ඡිතසඤ් ඤා ආසගන නිසීදති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. අනාපුච් ඡිගත ගවමතිකා ආසගන නිසීදති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. අනාපුච් ඡිගත ආපුච් ඡිතසඤ් ඤා ආසගන නිසීදති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

ආපුච් ඡිගත අනාපුච් ඡිතසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ආපුච් ඡිගත 
ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ආපුච් ඡිගත ආපුච් ඡිතසඤ් ඤා, අනාපත් ති. 
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1218. අනාපත් ති ආපුච් ඡා ආසගන නිසීදති, ගිලානාය, ආපදාසු, 
උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

එකාදසමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

12. ද් වාදසමසික් ඛාපදං 

1219. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො 
අගනොකාසකතං භික් ඛුං පඤ් හං පුච් ඡන් ති. භික් ඛූ උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනිගයො අගනොකාසකතං භික් ඛුං පඤ් හං 
පුච් ඡිස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
අගනොකාසකතං භික් ඛුං පඤ් හං පුච් ඡන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි 
බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
අගනොකාසකතං භික් ඛුං පඤ් හං පුච් ඡිස් සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1220. ‘‘යා පන භික්ඛුනී අකනොොසෙතං භික්ඛුං පඤ්හං පුච්කඡයය, 

පාචිත්තිය’’න් ති. 

1221. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

අකනොොසෙතන් ති අනාපුච් ඡා. භික්ඛුන් ති උපසම් පන් නං. පඤ්හං

පුච්කඡයයාති සුත් තන් ගත ඔකාසං කා ාගපත් වා විනයං වා අභිධම් මං වා 
පුච් ඡති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. විනගය ඔකාසං කා ාගපත් වා සුත් තන් තං වා 
අභිධම් මං වා පුච් ඡති, ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. අභිධම් ගම ඔකාසං 
කා ාගපත් වා සුත් තන් තං වා විනයං වා පුච් ඡති, ආපත් ති පාචිත් තියස් ස. 

1222. අනාපුච් ඡිගත අනාපුච් ඡිතසඤ් ඤා පඤ් හං පුච් ඡති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. අනාපුච් ඡිගත ගවමතිකා පඤ් හං පුච් ඡති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. අනාපුච් ඡිගත ආපුච් ඡිතසඤ් ඤා පඤ් හං පුච් ඡති, ආපත් ති 
පාචිත් තියස ්ස. 

ආපුච් ඡිගත අනාපුච් ඡිතසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ආපුච් ඡිගත 
ගවමතිකා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ආපුච් ඡිගත ආපුච් ඡිතසඤ් ඤා, අනාපත් ති. 

1223. අනාපත් ති ඔකාසං කා ාගපත් වා පුච් ඡති, අගනොදිස් ස ඔකාසං 
කා ාගපත් වා යත් ථ කත් ථචි පුච් ඡති, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

ද් වාදසමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 
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13. ගත සමසික් ඛාපදං 

1224. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන අඤ් ඤත ා භික් ඛුනී 
අසඞ් කච් චිකා [අසඞ් කච් ඡිකා )සයා.(]  ාමං පිණ් ඩාය පාවිසි. තස් සා  ථිකාය 
වාතමණ් ඩලිකා සඞ් ඝාටිගයො උක් ඛිපිංසු. මනුස් සා උක් කුට් ඨං අකංසු – 
‘‘සුන් ද ා අයයාය ථනුද ා’’ති. සා භික් ඛුනී ගතහි මනුස් ගසහි 
උප් පණ් ඩියමානා මඞ් කු අගහොසි. අථ ගඛො සා භික් ඛුනී උපස් සයං  න් ත් වා 
භික් ඛුනීනං එතමත් ථං ආග ොගචසි. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… 
තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනී 
අසඞ් කච් චිකා  ාමං පවිසිස් සතී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, භික් ඛුනී 
අසඞ් කච් චිකා  ාමං පාවිසීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො 
භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, භික් ඛුනී අසඞ් කච් චිකා  ාමං 
පවිසිස ්සති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච 
පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1225. ‘‘යා පන භික්ඛුනී අසඞ්ෙච්චිො [අසඞ් කච් ඡිකා (සයා.(]  ාමං

පවිකසයය, පාචිත්තිය’’න් ති. 

1226. යා පනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

අසඞ්ෙච්චිොති විනා සඞ් කච් චිකං. 

සඞ්ෙච්චිෙං නාම අධක් ඛකං උබ් භනාභි, තස් ස පටිච් ඡාදනත් ථාය. 

 ාමං පවිකසයයාති පරික් ඛිත් තස ්ස  ාමස් ස පරික් ගඛපං 
අතික් කාගමන් තියා ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. අපරික් ඛිත් තස් ස  ාමස ්ස 
උපචා ං ඔක් කමන් තියා ආපත් ති පාචිත් තියස ්ස. 

1227. අනාපත් ති අච් ඡින් නචීවරිකාය, නට් ඨචීවරිකාය, ගිලානාය, 
අස් සතියා, අජානන් තියා, ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

ගත සමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

ඡත් තුපාහනවග් ග ො නවගමො. 

උද් දිට් ඨා ගඛො, අයයාගයො, ඡසට් ඨසතා පාචිත් තියා ධම් මා. තත් ථායයාගයො 
පුච් ඡාමි – ‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? දුතියම් පි පුච් ඡාමි – ‘‘කච් චිත් ථ 
පරිසුද් ධා’’? තතියම් පි පුච් ඡාමි – ‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? 
පරිසුද් ගධත් ථායයාගයො, තස් මා තුණ් හී, එවගමතං ධා යාමීති. 

ඛුද් දකං සමත් තං. 
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භික් ඛුනිවිභඞ් ග  පාචිත් තියකණ් ඩං නිට් ඨතං. 

5. පාටිකදසනීයෙණ්ඩං(භික්ඛුනීවිභඞ්ක ො) 

1. පඨමපාටිගදසනීයසික් ඛාපදං 

ඉගම ගඛො පනායයාගයො අට් ඨ පාටිගදසනීයා 

ධම් මා උද් ගදසං ආ ච් ඡන් ති. 

1228. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛුනිගයො සප් පිං විඤ ්ඤාගපත් වා භුඤ් ජන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො සප් පිං විඤ් ඤාගපත් වා 
භුඤ ්ජිස ්සන් ති! කස් ස සම් පන් නං න මනාපං, කස ්ස සාදුං න රුච් චතී’’ති! 
අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො ගතසං මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං 
ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛුනිගයො සප් පිං විඤ් ඤාගපත් වා භුඤ් ජිස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , 
භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා, භික් ඛුනිගයො සප් පිං විඤ ්ඤාගපත් වා භුඤ් ජන් තීති? 
‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, 
භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො සප් පිං විඤ් ඤාගපත් වා භුඤ් ජිස් සන් ති! 
ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

‘‘යා පන භික්ඛුනී සප්පිං විඤ්ඤාකපත්වා භුඤ්කජයය, පටිකදකසතබ්බං

තාය භික්ඛුනියා – ‘ ාරය්හං, අකයය, ධම්මං ආපජ්ජිං අසප්පායං

පාටිකදසනීයං, තංපටිකදකසමී’’’ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛුනීනං සික් ඛාපදං පඤ ්ඤත් තං ගහොති. 

1229. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො ගිලානා ගහොන් ති. 
ගිලානපුච් ඡිකා භික් ඛුනිගයො ගිලානා භික් ඛුනිගයො එතදගවොචං – ‘‘කච් චි, 
අගයය, ඛමනීයං, කච් චි යාපනීය’’න් ති? ‘‘පුබ් ගබ මයං, අගයය, සප් පිං 
විඤ ්ඤාගපත් වා භුඤ් ජාම, ගතන ගනො ඵාසු ගහොති; ඉදානි පන ‘‘භ වතා 
පටික් ඛිත් ත’’න් ති කුක් කුච් චායන් තා න විඤ් ඤාගපම, ගතන ගනො න ඵාසු 
ගහොතී’’ති…ගප.… භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… අනුජානාමි, 
භික් ඛගව, ගිලානාය භික් ඛුනියා සප් පිං විඤ ්ඤාගපත් වා භුඤ් ජිතුං. එවඤ් ච 
පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 
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1230. ‘‘යා පනභික්ඛුනීඅගිොනාසප්පිං විඤ්ඤාකපත්වා භුඤ්කජයය, 

පටිකදකසතබ්බං තාය භික්ඛුනියා – ‘ ාරය්හං, අකයය, ධම්මං ආපජ්ජිං

අසප්පායංපාටිකදසනීයංතංපටිකදකසමී’’’ති. 

1231. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

අගිොනා නාම යස් සා විනා සප් පිනා ඵාසු ගහොති. 

ගිොනා නාම යස් සා විනා සප් පිනා න ඵාසු ගහොති. 

සප්පි නාම ග ොසප් පි වා අජිකාසප් පි වා මහිංසසප් පි වා. ගයසං මංසං 
කප් පති ගතසං සප් පි. 

අගිලානා අත් තගනො අත් ථාය විඤ් ඤාගපති, පගයොග  දුක් කටං. 
පටිලාගභන ‘‘භුඤ ්ජිස් සාමී’’ති පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති පාටිගදසනීයස් ස. 

1232. අගිලානා අගිලානසඤ් ඤා සප් පිං විඤ් ඤාගපත් වා භුඤ් ජති, 
ආපත් ති පාටිගදසනීයස් ස. අගිලානා ගවමතිකා සප් පිං විඤ් ඤාගපත් වා 
භුඤ ්ජති, ආපත් ති පාටිගදසනීයස් ස. අගිලානා ගිලානසඤ් ඤා සප් පිං 
විඤ ්ඤාගපත් වා භුඤ් ජති, ආපත් ති පාටිගදසනීයස් ස. 

ගිලානා අගිලානසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ගිලානා ගවමතිකා, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ගිලානා ගිලානසඤ් ඤා, අනාපත් ති. 

1233. අනාපත් ති ගිලානාය, ගිලානා හුත් වා විඤ් ඤාගපත් වා අගිලානා 
භුඤ ්ජති, ගිලානාය ගසසකං භුඤ් ජති, ඤාතකානං පවාරිතානං, 
අඤ ්ඤස ්සත් ථාය, අත් තගනො ධගනන, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

පඨමපාටිගදසනීයසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

2. දුතියාදිපාටිගදසනීයසික් ඛාපදානි 

1234. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛුනිගයො ගතලං විඤ ්ඤාගපත් වා භුඤ් ජන් ති…ගප.… මධුං 
විඤ ්ඤාගපත් වා භුඤ් ජන් ති…ගප.… ඵාණිතං විඤ ්ඤාගපත් වා 
භුඤ ්ජන් ති…ගප.… මච් ඡං විඤ් ඤාගපත් වා භුඤ් ජන් ති…ගප.… මංසං 
විඤ ්ඤාගපත් වා භුඤ් ජන් ති…ගප.… ඛී ං විඤ් ඤාගපත් වා 
භුඤ ්ජන් ති…ගප.… දධිං විඤ ්ඤාගපත් වා භුඤ් ජන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො දධිං විඤ් ඤාගපත් වා 
භුඤ ්ජිස ්සන් ති! කස් ස සම් පන් නං න මනාපං, කස ්ස සාදුං න රුච් චතී’’ති! 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛුනීවිභඞ්ක ො 
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අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො ගතසං මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං 
ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා භික් ඛුනිගයො අප් පිච් ඡා…ගප.… තා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛුනිගයො දධිං විඤ් ඤාගපත් වා භුඤ් ජිස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , 
භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො දධිං විඤ් ඤාගපත් වා භුඤ ්ජන් තීති? 
‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, 
භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො දධිං විඤ් ඤාගපත් වා භුඤ් ජිස ්සන් ති! 
ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ ්ච පන 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

‘‘යා පන භික්ඛුනී දධිං විඤ්ඤාකපත්වා භුඤ්කජයය, පටිකදකසතබ්බං

තාය භික්ඛුනියා – ‘ ාරය්හං, අකයය, ධම්මං ආපජ්ජිං අසප්පායං

පාටිකදසනීයං, තංපටිකදකසමී’’’ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛුනීනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 

1235. ගතන ගඛො පන සමගයන භික් ඛුනිගයො ගිලානා ගහොන් ති. 
ගිලානපුච් ඡිකා භික් ඛුනිගයො ගිලානා භික් ඛුනිගයො එතදගවොචං – ‘‘කච් චි, 
අගයය, ඛමනීයං, කච් චි යාපනීය’’න් ති? ‘‘පුබ් ගබ මයං, අගයය, දධිං 
විඤ ්ඤාගපත් වා භුඤ් ජිම් හා, ගතන ගනො ඵාසු ගහොති, ඉදානි පන ‘‘භ වතා 
පටික් ඛිත් ත’’න් ති කුක් කුච් චායන් තා න විඤ් ඤාගපම, ගතන ගනො න ඵාසු 
ගහොතී’’ති…ගප.… භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං…ගප.… අනුජානාමි, 
භික් ඛගව, ගිලානාය භික් ඛුනියා දධිං විඤ් ඤාගපත් වා භුඤ් ජිතුං. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

1236. ‘‘යා පන භික්ඛුනී අගිොනා (කතෙං…කප.… මධුං…කප.…

ඵාණිතං…කප.… මච්ඡං…කප.… මංසං…කප.… ඛීරං…කප.…) දධිං 

විඤ්ඤාකපත්වාභුඤ්කජයය , පටිකදකසතබ්බංතායභික්ඛුනියා–‘ ාරය්හං, 

අකයය, ධම්මංආපජ්ජිං අසප්පායංපාටිකදසනීයං, තංපටිකදකසමී’’’ති. 

1237. යාපනාති යා යාදිසා…ගප.… භික්ඛුනීති…ගප.… අයං ඉමස් මිං 
අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනීති. 

අගිොනා නාම යස් සා විනා දධිනා ඵාසු ගහොති. 

ගිොනා නාම යස් සා විනා දධිනා න ඵාසු ගහොති. 

කතෙං නාම තිලගතලං සාසපගතලං මධුකගතලං එ ණ් ඩගතලං 
වසාගතලං. 

මධු නාම මක් ඛිකාමධු. ඵාණිතං නාම උච් ඡුම් හා නිබ් බත් තං. මච්කඡො 

නාම ඔදගකො වුච් චති. මංසං නාම ගයසං මංසං කප් පති ගතසං මංසං. ඛීරං 



විනයපිටකෙ පාචිත්තියපාළි භික්ඛුනීවිභඞ්ක ො 
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නාම ග ොඛී ං වා අජිකාඛී ං වා මහිංසඛී ං වා ගයසං මංසං කප් පති ගතසං 

ඛී ං. දධි නාම ගතසඤ් ගඤව දධි. 

අගිලානා අත් තගනො අත් ථාය විඤ් ඤාගපති, පගයොග  දුක් කටං. 
පටිලාගභන භුඤ් ජිස් සාමීති පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 
අජ් ගඣොහාග  අජ් ගඣොහාග  ආපත් ති පාටිගදසනීයස් ස. 

1238. අගිලානා අගිලානසඤ් ඤා දධිං විඤ් ඤාගපත් වා භුඤ් ජති, ආපත් ති 
පාටිගදසනීයස් ස. අගිලානා ගවමතිකා දධිං විඤ් ඤාගපත් වා භුඤ ්ජති, ආපත් ති 
පාටිගදසනීයස් ස. අගිලානා ගිලානසඤ් ඤා දධිං විඤ් ඤාගපත් වා භුඤ් ජති, 
ආපත් ති පාටිගදසනීයස් ස. 

ගිලානා අගිලානසඤ් ඤා, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ගිලානා ගවමතිකා, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. ගිලානා ගිලානසඤ් ඤා අනාපත් ති. 

1239. අනාපත් ති ගිලානාය, ගිලානා හුත් වා විඤ් ඤාගපත් වා අගිලානා 
භුඤ ්ජති, ගිලානාය ගසසකං භුඤ් ජති, ඤාතකානං පවාරිතානං, 
අඤ ්ඤස ්සත් ථාය, අත් තගනො ධගනන, උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති. 

අට් ඨමපාටිගදසනීයසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

උද් දිට් ඨා ගඛො, අයයාගයො, අට් ඨ පාටිගදසනීයා ධම් මා. තත් ථායයාගයො 
පුච් ඡාමි – ‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? දුතියම් පි පුච් ඡාමි – ‘‘කච් චිත් ථ 
පරිසුද් ධා’’? තතියම් පි පුච් ඡාමි – ‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? 
පරිසුද් ගධත් ථායයාගයො, තස් මා තුණ් හී, එවගමතං ධා යාමීති. 

භික් ඛුනිවිභඞ් ග  පාටිගදසනීයකණ් ඩං නිට් ඨතං. 

6. කසඛියෙණ්ඩං(භික්ඛුනීවිභඞ්ක ො) 

1. පරිමණ්ඩෙවග්ක ො 
ඉගම ගඛො පනායයාගයො ගසඛියා 

ධම් මා උද් ගදසං ආ ච් ඡන් ති. 

1240. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛුනිගයො පු ගතොපි පච් ඡගතොපි ඔලම් ගබන් තී නිවාගසන් ති. මනුස් සා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි නාම භික් ඛුනිගයො 
පු ගතොපි පච් ඡගතොපි ඔලම් ගබන් තී නිවාගසස් සන් ති, ගසයයථාපි ගිහිනිගයො 
කාමගභොගිනිගයො’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො ගතසං මනුස් සානං 
උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා භික් ඛුනිගයො 
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අප් පිච් ඡා…ගප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ ්හි 
නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො පු ගතොපි පච් ඡගතොපි ඔලම් ගබන් තී 
නිවාගසස් සන් තී’’ති…ගප.… සච් චං කි , භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො 
පු ගතොපි පච් ඡගතොපි ඔලම් ගබන් තී නිවාගසන් තීති? ‘‘සච් චං, භ වා’’ති. 
වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ් හි නාම, භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛුනිගයො පු ගතොපි පච් ඡගතොපි ඔලම් ගබන් තී නිවාගසස් සන් ති! ගනතං, 
භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, 
භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

‘‘පරිමණ්ඩෙංනිවාකසස්සාමීතිසික්ඛා ෙරණීයා’’ති. 

පරිමණ් ඩලං නිවාගසතබ් බං නාභිමණ් ඩලං ජාණුමණ් ඩලං 
පටිච් ඡාගදන් තියා. යා අනාදරියං පටිච් ච පු ගතො වා පච් ඡගතො වා 
ඔලම් ගබන් තී නිවාගසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තියා, ගිලානාය, ආපදාසු, 
උම් මත් තිකාය, ආදිකම් මිකායාති…ගප.… (සංඛිත් තං(. 

7. පාදුෙවග්ක ො 
1241. ගතන සමගයන බුද් ගධො භ වා සාවත් ථියං විහ ති ගජතවගන 

අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආ ාගම. ගතන ගඛො පන සමගයන ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛුනිගයො උදගක උච් චා ම් පි පස් සාවම් පි ගඛළම් පි කග ොන් ති. මනුස් සා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම භික් ඛුනිගයො උදගක 
උච් චා ම් පි පස් සාවම් පි ගඛළම් පි කරිස් සන් ති, ගසයයථාපි ගිහිනිගයො 
කාමගභොගිනිගයො’’ති! අස් ගසොසුං ගඛො භික් ඛුනිගයො ගතසං මනුස් සානං 
උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාගචන් තානං. යා තා භික් ඛුනිගයො 
අප් පිච් ඡා, තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාගචන් ති – ‘‘කථඤ් හි නාම 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො උදගක උච් චා ම් පි පස් සාවම් පි ගඛළම් පි 
කරිස ්සන් තී’’ති! අථ ගඛො භික් ඛුනිගයො භික් ඛූනං එතමත් ථං ආග ොගචසුං. 
භික් ඛූ [ගය ගත භික් ඛූ…ගප.… )?)] භ වගතො එතමත් ථං ආග ොගචසුං. අථ 
ගඛො භ වා…ගප.… භික් ඛූ පටිපුච් ඡි – ‘‘සච් චං කි , භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛුනිගයො උදගක උච් චා ම් පි පස ්සාවම් පි ගඛළම් පි කග ොන් තී’’ති? 
‘‘සච් චං, භ වා’’ති. වි  හි බුද් ගධො භ වා…ගප.… කථඤ ්හි නාම, 
භික් ඛගව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිගයො උදගක උච් චා ම් පි පස් සාවම් පි ගඛළම් පි 
කරිස ්සන් ති! ගනතං, භික් ඛගව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…ගප.… එවඤ් ච 
පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

‘‘න උදකෙ උච්චාරං වා පස්සාවං වා කඛළං වා ෙරිස්සාමීති සික්ඛා

ෙරණීයා’’ති. 

එවඤ් චිදං භ වතා භික් ඛුනීනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං ගහොති. 
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ගතන ගඛො පන සමගයන ගිලානා භික් ඛුනිගයො උදගක උච් චා ම් පි 
පස් සාවම් පි ගඛළම් පි කාතුං කුක් කුච් චායන් ති. භ වගතො එතමත් ථං 
ආග ොගචසුං…ගප.… අනුජානාමි, භික් ඛගව, ගිලානාය භික් ඛුනියා උදගක 
උච් චා ම් පි පස් සාවම් පි ගඛළම් පි කාතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛගව, භික් ඛුනිගයො 
ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිසන් තු – 

‘‘නඋදකෙ අගිොනා උච්චාරං වා පස්සාවං වා කඛළං වාෙරිස්සාමීති

සික්ඛාෙරණීයා’’ති. 

න උදගක අගිලානාය උච් චාග ො වා පස් සාගවො වා ගඛගළො වා 
කාතබ් ගබො. යා අනාදරියං පටිච් ච උදගක අගිලානා උච් චා ං වා පස් සාවං වා 
ගඛළං වා කග ොති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. 

අනාපත් ති අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තියා, ගිලානාය, ථගල කගතො 
උදකං ඔත් ථ ති, ආපදාසු, උම් මත් තිකාය, ඛිත් තචිත් තාය, ගවදනාට් ටාය, 
ආදිකම් මිකායාති. 

පන් න සමසික් ඛාපදං නිට් ඨතං. 

පාදුකවග් ග ො සත් තගමො. 

උද් දිට් ඨා ගඛො, අයයාගයො, ගසඛියා ධම් මා. තත් ථායයාගයො පුච් ඡාමි – 
‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? දුතියම් පි පුච් ඡාමි – ‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? 
තතියම් පි පුච් ඡාමි – ‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? පරිසුද් ගධත් ථායයාගයො, තස් මා 
තුණ් හී, එවගමතං ධා යාමීති. 

ගසඛියකණ් ඩං නිට් ඨතං. 

7. අධිෙරණසමථා(භික්ඛුනීවිභඞ්ක ො) 
ඉගම ගඛො පනායයාගයො සත් ත අධික ණසමථා 

ධම් මා උද් ගදසං ආ ච් ඡන් ති. 

1242. උප් පන් නුප් පන් නානං අධික ණානං සමථාය වූපසමාය 
සම් මුඛාවිනගයො දාතබ් ගබො, සතිවිනගයො දාතබ් ගබො, අමූළ ්හවිනගයො 
දාතබ් ගබො, පටිඤ් ඤාය කාග තබ් බං, ගයභුයයසිකා, තස් සපාපියසිකා, 
තිණවත් ථා ගකොති. 

උද් දිට් ඨා ගඛො, අයයාගයො, සත් ත අධික ණසමථා ධම් මා. තත් ථායයාගයො 
පුච් ඡාමි – ‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? දුතියම් පි පුච් ඡාමි – ‘‘කච් චිත් ථ 
පරිසුද් ධා’’? තතියම් පි පුච් ඡාමි – ‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’? 
පරිසුද් ගධත් ථායයාගයො, තස් මා තුණ් හී, එවගමතං ධා යාමීති. 
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අධික ණසමථා නිට් ඨතා. 

උද් දිට් ඨං ගඛො, අයයාගයො, නිදානං. උද් දිට් ඨා අට් ඨ පා ාජිකා ධම් මා. 
උද් දිට් ඨා සත් ත ස සඞ් ඝාදිගසසා ධම් මා. උද් දිට් ඨා තිංස නිස් සග් ගියා 
පාචිත් තියා ධම් මා. උද් දිට් ඨා ඡසට් ඨසතා පාචිත් තියා ධම් මා. උද් දිට් ඨා අට් ඨ 
පාටිගදසනීයා ධම් මා. උද් දිට් ඨා ගසඛියා ධම් මා. උද් දිට් ඨා සත් ත 
අධික ණසමථා ධම් මා. එත් තකං තස් ස භ වගතො සුත් තා තං 
සුත් තපරියාපන් නං අන් වද් ධමාසං උද් ගදසං ආ ච් ඡති. තත් ථ සබ් බාගහව 
සමග්  ාහි සම් ගමොදමානාහි අවිවදමානාහි සික් ඛිතබ් බන් ති. 

භික් ඛුනිවිභඞ් ග ො නිට් ඨගතො. 

පාචිත් තියපාළි නිට් ඨතා. 
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