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නකමොතස්සභගවකතොඅරහකතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

විනයපිටකෙ 

මහාවග්ගපාළි 

1. මහාඛන්ධක ො 
1. ක ොධි ථා 

1. [උදා.1 ආදකයො] කතන සමකයනබුද්කධොභගවාඋරුකවලායං
විහරති නජ්ජා කනරඤ්ජරාය තීකර ක ොධිරුක්ඛමූකල
පඨමාභිසම්බුද්කධො. අථ කඛො භගවා ක ොධිරුක්ඛමූකල සත්තාහං 
එ පල්ලඞ්ක නනිසීදිවිමුත්තිසුඛපටිසංකවදී [විමුත්තිසුඛං පටිසංකවදී
( .)]. අථ කඛො භගවා රත්තියා පඨමං යාමං පටිච්චසමුප්පාදං 
අනුකලොමපටිකලොමං මනසා ාසි – ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා, 
සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං, 
නාමරූපපච්චයාසළායතනං, සළායතනපච්චයාඵස්කසො, ඵස්සපච්චයා
කවදනා, කවදනාපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයා උපාදානං, 
උපාදානපච්චයා භකවො, භවපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං
කසො පරිකදවදුක්ඛකදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති – එවකමතස්ස 
ක වලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදකයො කහොති. ‘‘අවිජ්ජායත්කවව
අකසසවිරාගනිකරොධා සඞ්ඛාරනිකරොකධො, සඞ්ඛාරනිකරොධා 
විඤ්ඤාණනිකරොකධො, විඤ්ඤාණනිකරොධා නාමරූපනිකරොකධො, 
නාමරූපනිකරොධා සළායතනනිකරොකධො, සළායතනනිකරොධා
ඵස්සනිකරොකධො, ඵස්සනිකරොධා කවදනානිකරොකධො, කවදනානිකරොධා
තණ්හානිකරොකධො, තණ්හානිකරොධා උපාදානනිකරොකධො, 
උපාදානනිකරොධා භවනිකරොකධො, භවනිකරොධා ජාතිනිකරොකධො, 
ජාතිනිකරොධා ජරාමරණං කසො පරිකදවදුක්ඛකදොමනස්සුපායාසා
නිරුජ්ඣන්ති– එවකමතස්ස ක වලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සනිකරොකධො 
කහොතී’’ති. 

අථ කඛො භගවා එතමත්ථං විදිත්වා තායං කවලායං ඉමං උදානං
උදාකනසි– 
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‘‘යදාහකවපාතුභවන්තිධම්මා; 
ආතාපිකනොඣායකතොබ්රාහ්මණස්ස; 
අථස්ස ඞ්ඛාවපයන්තිසබ් ා; 
යකතොපජානාතිසකහතුධම්ම’’න්ති. 

2. [උදා. 2] අථ කඛො භගවා රත්තියා මජ්ඣිමං යාමං
පටිච්චසමුප්පාදං අනුකලොමපටිකලොමං මනසා ාසි – ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා 
සඞ්ඛාරා, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා
නාමරූපං…කප.… එවකමතස්ස ක වලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස
සමුදකයොකහොතී…කප.…නිකරොකධො කහොතී’’ති. 

අථ කඛො භගවා එතමත්ථං විදිත්වා තායං කවලායං ඉමං උදානං
උදාකනසි – 

‘‘යදාහකවපාතුභවන්තිධම්මා; 
ආතාපිකනොඣායකතොබ්රාහ්මණස්ස; 
අථස්ස ඞ්ඛාවපයන්තිසබ් ා; 
යකතොඛයංපච්චයානංඅකවදී’’ති. 

3. [උදා.3] අථකඛොභගවාරත්තියා පච්ඡිමංයාමංපටිච්චසමුප්පාදං
අනුකලොමපටිකලොමං මනසා ාසි – ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා, 
සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං…කප.… 
එවකමතස්ස ක වලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදකයො කහොති…කප.…
නිකරොකධො කහොතී’’ති. 

අථ කඛො භගවා එතමත්ථං විදිත්වා තායං කවලායං ඉමං උදානං
උදාකනසි– 

‘‘යදාහකවපාතුභවන්තිධම්මා; 
ආතාපිකනොඣායකතොබ්රාහ්මණස්ස; 
විධූපයංතිට්ඨතිමාරකසනං; 
සූරිකයොව [සුරිකයොව(සී.සයා. ං.)] ඔභාසයමන්තලික්ඛ’’න්ති. 

ක ොධි ථානිට්ඨිතා. 
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2. අජපාල ථා 

4. [උදා. 4] අථ කඛො භගවා සත්තාහස්ස අච්චකයන තම්හා
සමාධිම්හා වුට්ඨහිත්වා ක ොධිරුක්ඛමූලා කයන අජපාලනිකරොකධො
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා අජපාලනිකරොධමූකල සත්තාහං
එ පල්ලඞ්ක නනිසීදිවිමුත්තිසුඛපටිසංකවදී. අථකඛො අඤ්ඤතකරො 
හුංහුඞ් ජාතික ො බ්රාහ්මකණො කයන භගවා කතනුපසඞ් මි.
උපසඞ් මිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්කමොදි. සම්කමොදනීයං  ථං 
සාරණීයං වීතිසාකරත්වා එ මන්තං අට්ඨාසි. එ මන්තං ඨිකතො කඛො
කසොබ්රාහ්මකණොභගවන්තං එතදකවොච– ‘‘කිත්තාවතානුකඛො, කභො
කගොතම, බ්රාහ්මකණො කහොති,  තකම ච පන බ්රාහ්මණ රණා 
[බ්රාහ්මණ ාර ා ( .) බ්රාහ්මණ රාණා (?)] ධම්මා’’ති? අථ කඛො 
භගවාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංකවලායංඉමංඋදානංඋදාකනසි– 

[කනත්ති.103] කයොබ්රාහ්මකණො  ාහිතපාපධම්කමො; 
නිහුංහුඞ්ක ොනික් සාකවොයතත්කතො; 
කවදන්තගූවුසිතබ්රහ්මචරිකයො; 
ධම්කමනකසොබ්රහ්මවාදංවකදයය; 
යස්සුස්සදානත්ථිකුහිඤ්චිකලොක ’’ති. 

අජපාල ථානිට්ඨිතා. 

3. මුචලින්ද ථා 

5. [උදා. 11] අථ කඛො භගවා සත්තාහස්ස අච්චකයන තම්හා
සමාධිම්හා වුට්ඨහිත්වා අජපාලනිකරොධමූලා කයන මුචලින්කදො
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා මුචලින්දමූකල සත්තාහං
එ පල්ලඞ්ක න නිසීදි විමුත්තිසුඛපටිසංකවදී. කතන කඛො පන
සමකයන මහා අ ාලකමකඝො උදපාදි, සත්තාහවද්දලි ා
සීතවාතදුද්දිනී.අථකඛොමුචලින්කදොනාගරාජා ස භවනානික්ඛමිත්වා
භගවකතො ායං සත්තක්ඛත්තුං කභොකගහිපරික්ඛිපිත්වා උපරිමුද්ධනි 
මහන්තංඵණං රිත්වාඅට්ඨාසි–‘‘මාභගවන්තං සීතං, මාභගවන්තං
උණ්හං, මා භගවන්තං ඩංසම සවාතාතපසරීසපසම්ඵස්කසො’’ති 
[…සිරිං සප… (සී. සයා.  ං.)]. අථ කඛො මුචලින්කදො නාගරාජා
සත්තාහස්සඅච්චකයනවිද්ධංවිගතවලාහ ංකදවංවිදිත්වාභගවකතො 
 ායා කභොකග විනිකවකඨත්වා ස වණ්ණං පටිසංහරිත්වා
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මාණව වණ්ණං අභිනිම්මිනිත්වා භගවකතො පුරකතො අට්ඨාසි
පඤ්ජලික ො භගවන්තං නමස්සමාකනො. අථ කඛො භගවා එතමත්ථං 
විදිත්වාතායංකවලායංඉමංඋදානංඋදාකනසි– 

[ ථා. 338  ථාවත්ථුපාළියම්පි]‘‘සුකඛො විකවක ො තුට්ඨස්ස, 
සුතධම්මස්සපස්සකතො; 
අ යාපජ්ජංසුඛංකලොක , පාණභූකතසුසංයකමො. 

[ ථා. 338  ථාවත්ථුපාළියම්පි]‘‘සුඛා විරාගතා කලොක , 
 ාමානංසමතික් කමො; 
අස්මිමානස්සකයොවිනකයො, එතංකවපරමංසුඛ’’න්ති. 

මුචලින්ද ථානිට්ඨිතා. 

4. රාජායතන ථා 

6. අථ කඛො භගවා සත්තාහස්ස අච්චකයන තම්හා සමාධිම්හා 
වුට්ඨහිත්වා මුචලින්දමූලා කයන රාජායතනං කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වා රාජායතනමූකල සත්තාහං එ පල්ලඞ්ක න නිසීදි
විමුත්තිසුඛපටිසංකවදී.කතනකඛොපන සමකයනතපුස්ස [තපස්සු(සී.)] 
භල්ලි ා වාණිජා උක් ලා තං කදසං අද්ධානමග්ගප්පටිපන්නා
කහොන්ති. අථ කඛො තපුස්සභල්ලි ානං වාණිජානං ඤාතිසාකලොහිතා
කදවතාතපුස්සභල්ලික වාණිකජඑතදකවොච– ‘‘අයං, මාරිසා, භගවා
රාජායතනමූකල විහරති පඨමාභිසම්බුද්කධො; ගච්ඡථ තං භගවන්තං 
මන්කථන ච මධුපිණ්ඩි ාය ච පතිමාකනථ; තං කවො භවිස්සති
දීඝරත්තං හිතාය සුඛායා’’ති. අථ කඛො තපුස්සභල්ලි ා වාණිජා
මන්ථඤ්ච මධුපිණ්ඩි ඤ්ච ආදාය කයන භගවා කතනුපසඞ් මිංසු, 
උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං අභිවාකදත්වා එ මන්තං අට්ඨංසු. 
එ මන්තංඨිතාකඛොතපුස්සභල්ලි ාවාණිජාභගවන්තංඑතදකවොචං
– ‘‘පටිග්ගණ්හාතුකනො, භන්කත, භගවාමන්ථඤ්චමධුපිණ්ඩි ඤ්ච, 
යං අම්හා ං අස්ස දීඝරත්තං හිතාය සුඛායා’’ති. අථ කඛො භගවකතො
එතදකහොසි– ‘‘නකඛොතථාගතාහත්කථසු පටිග්ගණ්හන්ති.කිම්හිනු
කඛොඅහංපටිග්ගණ්කහයයංමන්ථඤ්ච මධුපිණ්ඩි ඤ්චා’’ති? අථ කඛො
චත්තාකරො මහාරාජාකනො භගවකතො කචතසා 
කචකතොපරිවිතක් මඤ්ඤාය චතුද්දිසා චත්තාකරො කසලමකය පත්කත
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භගවකතො උපනාකමසුං – ‘‘ඉධ, භන්කත, භගවා පටිග්ගණ්හාතු
මන්ථඤ්ච මධුපිණ්ඩි ඤ්චා’’ති. පටිග්ගකහසි භගවා පච්චග්කඝ
කසලමකය පත්කත මන්ථඤ්ච මධුපිණ්ඩි ඤ්ච, පටිග්ගකහත්වා
පරිභුඤ්ජි. අථ කඛො තපුස්සභල්ලි ා වාණිජා භගවන්තං
ඔනීතපත්තපාණිං විදිත්වා භගවකතො පාකදසු සිරසා නිපතිත්වා
භගවන්තං (ඔනීතපත්තපාණිං විදිත්වා භගවකතො පාකදසු සිරසා 
නිපතිත්වාභගවන්තං) [( ) සී.සයා.කපොත්ථක සුනත්ථි] එතදකවොචං
– ‘‘එකත මයං, භන්කත, භගවන්තං සරණං ගච්ඡාම ධම්මඤ්ච, 
උපාසක  කනො භගවා ධාකරතු අජ්ජතග්කග පාණුකපකත සරණං
ගකත’’ති.කතචකලොක පඨමං උපාස ාඅකහසුංද්කවවාචි ා. 

රාජායතන ථානිට්ඨිතා. 

5. බ්රහ්මයාචන ථා 

7. [අයං බ්රහ්මයාචන ථා දී. නි. 2.64 ආදකයො; ම. නි. 1.281 
ආදකයො; ම. නි. 2.336 ආදකයො; සං. නි. 1.172 ආදකයො] අථ කඛො
භගවා සත්තාහස්ස අච්චකයන තම්හා සමාධිම්හා වුට්ඨහිත්වා
රාජායතනමූලා කයන අජපාලනිකරොකධො කතනුපසඞ් මි. තත්ර සුදං
භගවාඅජපාලනිකරොධමූකලවිහරති.අථකඛො භගවකතොරකහොගතස්ස
පටිසල්ලීනස්ස එවං කචතකසො පරිවිතක්ක ො උදපාදි – ‘‘අධිගකතො
කඛො මයායං ධම්කමො ගම්භීකරො දුද්දකසො දුරනුක ොකධො සන්කතො
පණීකතො අතක් ාවචකරො නිපුකණො පණ්ඩිතකවදනීකයො. ආලයරාමා
කඛො පනායං පජාආලයරතාආලයසම්මුදිතා.ආලයරාමාය කඛො පන
පජාය ආලයරතාය ආලයසම්මුදිතාය දුද්දසං ඉදං ඨානං යදිදං 
ඉදප්පච්චයතාපඅච්චසමුප්පාකදො; ඉදම්පි කඛො ඨානං සුදුද්දසං යදිදං
සබ් සඞ්ඛාරසමකථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්කගො තණ්හාක්ඛකයො
විරාකගොනිකරොකධොනිබ් ානං.අහඤ්කචවකඛොපන ධම්මංකදකසයයං, 
පකර ච කම න ආජාකනයයං, කසො මමස්ස කිලමකථො, සා මමස්ස 
විකහසා’’ති. අපිස්සු භගවන්තං ඉමා අනච්ඡරියා ගාථාකයො පටිභංසු
පුබ්ක  අස්සුතපුබ් ා– 

‘‘කිච්කඡන කමඅධිගතං, හලංදානිප ාසිතුං; 
රාගකදොසපකරකතහි, නායංධම්කමොසුසම්බුකධො. 
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‘‘පටිකසොතගාමිං නිපුණං, ගම්භීරංදුද්දසං අණුං; 
රාගරත්තා න දක්ඛන්ති, තකමොඛන්කධන ආවුටා [ආවටා
(සී.)]’’ති. 

ඉතිහ භගවකතො පටිසඤ්චික්ඛකතො අප්කපොස්සුක් තාය චිත්තං
නමති, කනොධම්මකදසනාය. 

8. අථ කඛො බ්රහ්මුකනො සහම්පතිස්ස භගවකතො කචතසා 
කචකතොපරිවිතක් මඤ්ඤාය එතදකහොසි – ‘‘නස්සති වත කභො
කලොක ො, විනස්සති වත කභො කලොක ො, යත්ර හි නාම තථාගතස්ස
අරහකතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස අප්කපොස්සුක් තාය චිත්තං නමති 
[නමිස්සති(?)], කනොධම්මකදසනායා’’ති.අථකඛො බ්රහ්මාසහම්පති–
කසයයථාපි නාම  ලවා පුරිකසො සමිඤ්ජිතං වා  ාහං පසාකරයය, 
පසාරිතං වා  ාහං සමිඤ්කජයය එවකමව – බ්රහ්මකලොක 
අන්තරහිකතො භගවකතො පුරකතො පාතුරකහොසි. අථ කඛො බ්රහ්මා
සහම්පති එ ංසං උත්තරාසඞ්ගං  රිත්වා දක්ඛිණජාණුමණ්ඩලං
පථවියං නිහන්ත්වා කයන භගවා කතනඤ්ජලිං පණාකමත්වා
භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘කදකසතු, භන්කත, භගවා ධම්මං, කදකසතු
සුගකතො ධම්මං. සන්ති සත්තා අප්පරජක්ඛජාති ා, අස්සවනතා
ධම්මස්ස පරිහායන්ති, භවිස්සන්ති ධම්මස්ස අඤ්ඤාතාකරො’’ති.
ඉදමකවොචබ්රහ්මාසහම්පති, ඉදංවත්වාන අථාපරංඑතදකවොච– 

‘‘පාතුරකහොසිමගකධසුපුබ්ක ; 
ධම්කමොඅසුද්කධොසමකලහිචින්තිකතො; 
අපාපුකරතං [අවාපුකරතං(සී.)] අමතස්ස ද්වාරං; 
සුණන්තුධම්මංවිමකලනානුබුද්ධං. 

‘‘කසකලයථාපබ් තමුද්ධනිට්ඨිකතො; 
යථාපිපස්කසජනතංසමන්තකතො; 
තථූපමංධම්මමයංසුකමධ; 
පාසාදමාරුය්හසමන්තචක්ඛු; 
කසො ාවතිණ්ණං ජනතමකපතකසොක ො; 
අකවක්ඛස්සුජාතිජරාභිභූතං. 
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‘‘උට්කඨහි වීරවිජිතසඞ්ගාම; 
සත්ථවාහඅණණ [අනණ( .)] විචරකලොක ; 
කදසස්සු [කදකසතු( .)] භගවාධම්මං; 
අඤ්ඤාතාකරොභවිස්සන්තී’’ති. 

[[ ] සී. සයා. කපොත්ථක සු නත්ථි, මූලපණ්ණාසක සු
පාසරාසිසුත්කථබ්රහ්මයාචනාසකිංකයවආගතා] [ එවං වුත්කතභගවා
බ්රහ්මානංසහම්පතිංඑතදකවොච–‘‘මය්හම්පිකඛො, බ්රහ්කම, එතදකහොසි
– ‘අධිගකතො කඛො මයායං ධම්කමො ගම්භීකරො දුද්දකසො දුරනුක ොකධො 
සන්කතො පණීකතො අතක් ාවචකරො නිපුකණො පණ්ඩිතකවදනීකයො.
ආලයරාමාකඛොපනායංපජාආලයරතා ආලයසම්මුදිතා.ආලයරාමාය
කඛොපනපජායආලයරතායආලයසම්මුදිතායදුද්දසංඉදංඨානං යදිදං
ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පාකදො; ඉදම්පි කඛො ඨානං සුදුද්දසං යදිදං 
සබ් සඞ්ඛාරසමකථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්කගො තණ්හාක්ඛකයො
විරාකගොනිකරොකධොනිබ් ානං. අහඤ්කචවකඛොපනධම්මංකදකසයයං, 
පකර ච කම න ආජාකනයයං, කසො මමස්ස කිලමකථො, සා මමස්ස
විකහසා’ති. අපිස්සු මං, බ්රහ්කම, ඉමා අනච්ඡරියා ගාථාකයො පටිභංසු
පුබ්ක  අස්සුතපුබ් ා– 

‘කිච්කඡනකමඅධිගතං, හලංදානිප ාසිතුං; 
රාගකදොසපකරකතහි, නායංධම්කමොසුසම්බුකධො. 

‘පටිකසොතගාමිංනිපුණං, ගම්භීරංදුද්දසංඅණුං; 
රාගරත්තානදක්ඛන්ති, තකමොඛන්කධනආවුටා’ති. 

ඉතිහ කම, බ්රහ්කම, පටිසඤ්චික්ඛකතො අප්කපොස්සුක් තාය චිත්තං 
නමතිකනොධම්මකදසනායා’’ති. 

දුතියම්පිකඛොබ්රහ්මාසහම්පතිභගවන්තංඑතදකවොච–‘‘කදකසතු, 
භන්කත, භගවා ධම්මං, කදකසතු සුගකතො ධම්මං; සන්ති සත්තා
අප්පරජක්ඛජාති ා, අස්සවනතා ධම්මස්ස පරිහායන්ති, භවිස්සන්ති
ධම්මස්සඅඤ්ඤාතාකරො’’ති.ඉදමකවොච බ්රහ්මාසහම්පති, ඉදංවත්වාන
අථාපරංඑතදකවොච– 

‘‘පාතුරකහොසි මගකධසුපුබ්ක ; 
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ධම්කමොඅසුද්කධොසමකලහිචින්තිකතො; 
අපාපුකරතංඅමතස්සද්වාරං; 
සුණන්තුධම්මංවිමකලනානුබුද්ධං. 

‘‘කසකලයථාපබ් තමුද්ධනිට්ඨිකතො; 
යථාපිපස්කසජනතංසමන්තකතො; 
තථූපමං ධම්මමයංසුකමධ; 
පාසාදමාරුය්හසමන්තචක්ඛු; 
කසො ාවතිණ්ණංජනතමකපතකසොක ො; 
අකවක්ඛස්සුජාතිජරාභිභූතං. 

‘‘උට්කඨහිවීරවිජිතසඞ්ගාම; 
සත්ථවාහඅණණවිචරකලොක ; 
කදසස්සුභගවාධම්මං; 
අඤ්ඤාතාකරොභවිස්සන්තී’’ති. 

දුතියම්පිකඛොභගවාබ්රහ්මානංසහම්පතිංඑතදකවොච– ‘‘මය්හම්පි 
කඛො, බ්රහ්කම, එතදකහොසි–‘අධිගකතොකඛොමයායංධම්කමොගම්භීකරො
දුද්දකසො දුරනුක ොකධො සන්කතො පණීකතො අතක් ාවචකරො නිපුකණො
පණ්ඩිතකවදනීකයො. ආලයරාමා කඛො පනායං පජා ආලයරතා 
ආලයසම්මුදිතා. ආලයරාමාය කඛො පන පජාය ආලයරතාය
ආලයසම්මුදිතාය දුද්දසං ඉදං ඨානං යදිදං
ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පාකදො; ඉදම්පි කඛො ඨානං සුදුද්දසං යදිදං 
සබ් සඞ්ඛාරසමකථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්කගො තණ්හාක්ඛකයො
විරාකගොනිකරොකධොනිබ් ානං. අහඤ්කචවකඛොපනධම්මංකදකසයයං, 
පකර ච කම න ආජාකනයයං, කසො මමස්ස කිලමකථො, සා මමස්ස
විකහසා’ති. අපිස්සු මං, බ්රහ්කම, ඉමා අනච්ඡරියා ගාථාකයො පටිභංසු
පුබ්ක  අස්සුතපුබ් ා– 

‘කිච්කඡනකමඅධිගතං, හලංදානිප ාසිතුං; 
රාගකදොසපකරකතහි, නායංධම්කමොසුසම්බුකධො. 

‘පටිකසොතගාමිංනිපුණං, ගම්භීරංදුද්දසංඅණුං; 
රාගරත්තානදක්ඛන්ති, තකමොඛන්කධනආවුටා’ති. 
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ඉතිහ කම, බ්රහ්කම, පටිසඤ්චික්ඛකතො අප්කපොස්සුක් තාය චිත්තං
නමති, කනොධම්මකදසනායා’’ති. 

තතියම්පිකඛොබ්රහ්මාසහම්පතිභගවන්තංඑතදකවොච–‘‘කදකසතු, 
භන්කත, භගවා ධම්මං, කදකසතු සුගකතො ධම්මං. සන්ති සත්තා
අප්පරජක්ඛජාති ා, අස්සවනතා ධම්මස්ස පරිහායන්ති, භවිස්සන්ති 
ධම්මස්ස අඤ්ඤාතාකරො’’ති.ඉදමකවොචබ්රහ්මාසහම්පති, ඉදංවත්වාන
අථාපරංඑතදකවොච– 

‘‘පාතුරකහොසිමගකධසුපුබ්ක ; 
ධම්කමොඅසුද්කධොසමකලහිචින්තිකතො; 
අපාපුකරතංඅමතස්සද්වාරං; 
සුණන්තුධම්මංවිමකලනානුබුද්ධං. 

‘‘කසකලයථාපබ් තමුද්ධනිට්ඨිකතො; 
යථාපිපස්කසජනතංසමන්තකතො; 
තථූපමංධම්මමයංසුකමධ; 
පාසාදමාරුය්හසමන්තචක්ඛු; 
කසො ාවතිණ්ණංජනතමකපතකසොක ො; 
අකවක්ඛස්සුජාතිජරාභිභූතං. 

‘‘උට්කඨහිවීරවිජිතසඞ්ගාම; 
සත්ථවාහඅණණවිචරකලොක ; 
කදසස්සුභගවාධම්මං; 
අඤ්ඤාතාකරොභවිස්සන්තී’’ති. 

9. අථ කඛොභගවාබ්රහ්මුකනොචඅජ්කඣසනං විදිත්වාසත්කතසුච
 ාරුඤ්ඤතං පටිච්ච බුද්ධචක්ඛුනා කලො ං කවොකලොක සි. අද්දසා
කඛො භගවා බුද්ධචක්ඛුනා කලො ං කවොකලොක න්කතො සත්කත
අප්පරජක්කඛ මහාරජක්කඛ තික්ඛින්ද්රිකය මුදින්ද්රිකය ස්වා ාකර
ද්වා ාකර සුවිඤ්ඤාපකය දුවිඤ්ඤාපකය, අප්කප ච්කච
පරකලො වජ්ජභයදස්සාවිකන [දස්සාවිකනො (සී. සයා.  ං.)] 
විහරන්කත, අප්කප ච්කච න පරකලො වජ්ජභයදස්සාවිකන
විහරන්කත. කසයයථාපි නාම උප්පලිනියං වා පදුමිනියං වා
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පුණ්ඩරීකිනියං වා අප්කප ච්චානි උප්පලානි වා පදුමානි වා
පුණ්ඩරී ානිවාඋදක ජාතානිඋදක සංවඩ්ඪානි උද ානුග්ගතානි
අන්කතො නිමුග්ගකපොසීනි, අප්කප ච්චානි උප්පලානි වා පදුමානි වා
පුණ්ඩරී ානිවාඋදක ජාතානිඋදක සංවඩ්ඪානිසකමොද ං ඨිතානි, 
අප්කප ච්චානි උප්පලානි වා පදුමානි වා පුණ්ඩරී ානි වා උදක 
ජාතානිඋදක  සංවඩ්ඪානිඋද ංඅච්චග්ගම්මඨිතානි [තිට්ඨන්ති(සී. 
සයා.)] අනුපලිත්තානි උදක න, එවකමවං භගවා බුද්ධචක්ඛුනා
කලො ංකවොකලොක න්කතො අද්දස සත්කතඅප්පරජක්කඛමහාරජක්කඛ
තික්ඛින්ද්රිකය මුදින්ද්රිකය ස්වා ාකර ද්වා ාකර සුවිඤ්ඤාපකය
දුවිඤ්ඤාපකය, අප්කප ච්කච පරකලො වජ්ජභයදස්සාවිකන
විහරන්කත, අප්කප ච්කච න පරකලො වජ්ජභයදස්සාවිකන
විහරන්කත; දිස්වාන බ්රහ්මානං සහම්පතිංගාථායපච්චභාසි– 

‘‘අපාරුතාකතසංඅමතස්සද්වාරා; 
කයකසොතවන්කතොපමුඤ්චන්තුසද්ධං; 
විහිංසසඤ්ඤීපගුණංනභාසිං; 
ධම්මංපණීතංමනුකජසුබ්රහ්කම’’ති. 

අථ කඛො බ්රහ්මා සහම්පති ‘‘ තාව ාකසො කඛොම්හි භගවතා 
ධම්මකදසනායා’’ති භගවන්තං අභිවාකදත්වා පදක්ඛිණං  ත්වා
තත්කථවන්තරධායි. 

බ්රහ්මයාචන ථානිට්ඨිතා. 

6. පඤ්චවග්ගිය ථා 

10. [ම. නි. 1.284 ආදකයො; ම. නි. 2.339 ආදකයො] අථ කඛො
භගවකතොඑතදකහොසි–‘‘ ස්සනුකඛොඅහංපඨමංධම්මංකදකසයයං? 
ක ො ඉමං ධම්මං ඛිප්පකමව ආජානිස්සතී’’ති? අථ කඛො භගවකතො
එතදකහොසි – ‘‘අයං කඛො ආළාකරො  ාලාකමො පණ්ඩිකතො  යත්කතො
කමධාවී දීඝරත්තං අප්පරජක්ඛජාතික ො; යංනූනාහං ආළාරස්ස 
 ාලාමස්ස පඨමං ධම්මං කදකසයයං, කසො ඉමං ධම්මං ඛිප්පකමව
ආජානිස්සතී’’ති.අථකඛො අන්තරහිතාකදවතාභගවකතොආකරොකචසි
– ‘‘සත්තාහ ාලඞ් කතො, භන්කත, ආළාකරො  ාලාකමො’’ති. 
භගවකතොපි කඛොඤාණං උදපාදි – ‘‘සත්තාහ ාලඞ් කතො ආළාකරො 
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 ාලාකමො’’ති. අථකඛොභගවකතො එතදකහොසි– ‘‘මහාජානිකයො කඛො
ආළාකරො ාලාකමො; සකචහි කසො ඉමං ධම්මං සුකණයය, ඛිප්පකමව 
ආජාකනයයා’’ති. අථ කඛො භගවකතො එතදකහොසි – ‘‘ ස්ස නු කඛො
අහං පඨමං ධම්මං කදකසයයං? ක ො ඉමං ධම්මං ඛිප්පකමව
ආජානිස්සතී’’ති? අථකඛොභගවකතොඑතදකහොසි–‘‘අයංකඛොඋදක ො 
[උද්දක ො (සී. සයා.)] රාමපුත්කතො පණ්ඩිකතො  යත්කතො කමධාවී
දීඝරත්තං අප්පරජක්ඛජාතික ො; යංනූනාහං උද ස්ස රාමපුත්තස්ස
පඨමංධම්මං කදකසයයං, කසොඉමංධම්මංඛිප්පකමවආජානිස්සතී’’ති.
අථ කඛො අන්තරහිතා කදවතා භගවකතො ආකරොකචසි –
‘‘අභිකදොස ාලඞ් කතො, භන්කත, උදක ො රාමපුත්කතො’’ති.
භගවකතොපි කඛො ඤාණං උදපාදි – ‘‘අභිකදොස ාලඞ් කතො උදක ො
රාමපුත්කතො’’ති.අථකඛොභගවකතොඑතදකහොසි – ‘‘මහාජානිකයොකඛො
උදක ොරාමපුත්කතො; සකචහිකසොඉමංධම්මංසුකණයය, ඛිප්පකමව 
ආජාකනයයා’’ති 

අථකඛොභගවකතොඑතදකහොසි–‘‘ ස්සනුකඛොඅහංපඨමංධම්මං
කදකසයයං? ක ො ඉමං ධම්මං ඛිප්පකමව ආජානිස්සතී’’ති? අථ කඛො
භගවකතොඑතදකහොසි – ‘‘ හු ාරාකඛොකමපඤ්චවග්ගියාභික්ඛූ, කය
මං පධානපහිතත්තං උපට්ඨහිංසු; යංනූනාහං පඤ්චවග්ගියානං
භික්ඛූනංපඨමංධම්මංකදකසයය’’න්ති.අථකඛොභගවකතො එතදකහොසි
– ‘‘ හංනුකඛො එතරහිපඤ්චවග්ගියාභික්ඛූවිහරන්තී’’ති? අද්දසා
කඛො භගවා දිබ්ක න චක්ඛුනා විසුද්කධන අතික් න්තමානුසක න
පඤ්චවග්ගිකය භික්ඛූ  ාරාණසියං විහරන්කත ඉසිපතකන මිගදාකය.
අථකඛොභගවාඋරුකවලායංයථාභිරන්තං විහරිත්වාකයන ාරාණසී
කතනචාරි ංපක් ාමි. 

11. අද්දසා කඛො උපක ොආජීවක ො භගවන්තං අන්තරා ච ගයං
අන්තරා ච ක ොධිං අද්ධානමග්ගප්පටිපන්නං, දිස්වාන භගවන්තං
එතදකවොච – ‘‘විප්පසන්නානි කඛො කත, ආවුකසො, ඉන්ද්රියානි, 
පරිසුද්කධොඡවිවණ්කණොපරිකයොදාකතො. ංසිත්වං, ආවුකසො, උද්දිස්ස
පබ් ජිකතො? ක ොවාකතසත්ථා?  ස්සවාත්වංධම්මංකරොකචසී’’ති? 
එවං වුත්කතභගවාඋප ංආජීව ංගාථාහිඅජ්ඣභාසි– 

[ධ.ප.353;  ථා.405] ‘‘සබ් ාභිභූ සබ් විදූහමස්මි, 
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සබ්ක සුධම්කමසුඅනූපලිත්කතො; 
සබ් ඤ්ජකහොතණ්හාක්ඛකයවිමුත්කතො, 
සයංඅභිඤ්ඤාය මුද්දිකසයයං. 

[මි.ප.4.5.11මිලින්දපඤ්කහපි;  ථා. 405] ‘‘නකමආචරිකයො
අත්ථි, සදිකසොකමනවිජ්ජති; 
සකදව ස්මිංකලො ස්මිං, නත්ථිකමපටිපුග්ගකලො. 

[ ථා. 405  ථාවත්ථුපාළියම්පි] ‘‘අහඤ්හි අරහා කලොක , 
අහංසත්ථාඅනුත්තකරො; 
එක ොම්හිසම්මාසම්බුද්කධො, සීතිභූකතොස්මිනිබ්බුකතො. 

[ ථා. 405  ථාවත්ථුපාළියම්පි]‘‘ධම්මචක් ං පවත්කතතුං, 
ගච්ඡාමි ාසිනංපුරං; 
අන්ධීභූතස්මිං කලො ස්මිං, ආහඤ්ඡං [ආහඤ්ඤං ( .)] 
අමතදුන්දුභි’’න්ති. 

යථා කඛොත්වං, ආවුකසො, පටිජානාසි, අරහසි අනන්තජිකනොති. 

[ ථා. 405 ථාවත්ථුපාළියම්පි] ‘‘මාදිසා කව ජිනා කහොන්ති, 
කයපත්තාආසවක්ඛයං; 
ජිතා කම පාප ා ධම්මා, තස්මාහමුප  [තස්මාහමුප ා (සී.)] 
ජිකනො’’ති. 

එවං වුත්කත උපක ො ආජීවක ො හුකපයයපාවුකසොති 
[හුකවයයපාවුකසො (සී.) හුකවයයාවුකසො (සයා.)] වත්වා සීසං 
ඔ ම්කපත්වාඋම්මග්ගංගකහත්වාපක් ාමි. 

12. අථ කඛො භගවා අනුපුබ්ක න චාරි ං චරමාකනො කයන
 ාරාණසී ඉසිපතනං මිගදාකයො, කයන පඤ්චවග්ගියා භික්ඛූ
කතනුපසඞ් මි. අද්දසංසු කඛො පඤ්චවග්ගියා භික්ඛූ භගවන්තං
දූරකතොව ආගච්ඡන්තං; දිස්වාන අඤ්ඤමඤ්ඤං  ති ං [ඉදං පදං
ක සුචිනත්ථි] සණ්ඨකපසුං – ‘‘අයං, ආවුකසො, සමකණො කගොතකමො
ආගච්ඡති,  ාහුල්ලික ො පධානවිබ්භන්කතො ආවත්කතො  ාහුල්ලාය.
කසොකනවඅභිවාකදතබ්ක ො, නපච්චට්ඨාතබ්ක ො, නාස්සපත්තචීවරං 
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පටිග්ගකහතබ් ං; අපි ච කඛො ආසනං ඨකපතබ් ං, සකච කසො
ආ ඞ්ඛිස්සති නිසීදිස්සතී’’ති. යථා යථා කඛො භගවා පඤ්චවග්ගිකය
භික්ඛූ උපසඞ් මති, තථා තථා [තථා තථා කත (සී. සයා.)] 
පඤ්චවග්ගියා භික්ඛූ නාසක්ඛිංසු ස ාය  ති ාය සණ්ඨාතුං. 
අසණ්ඨහන්තා භගවන්තං පච්චග්ගන්ත්වා එක ො භගවකතො
පත්තචීවරං පටිග්ගකහසි, එක ො ආසනං පඤ්ඤකපසි, එක ො
පාකදොද ං, එක ො පාදපීඨං, එක ො පාද ඨලි ං උපනික්ඛිපි. නිසීදි
භගවා පඤ්ඤත්කතආසකන; නිසජ්ජ කඛො භගවා පාකද පක්ඛාකලසි.
අපිස්සු [අපි ච කඛො (පාසරාසිසුත්ථ)] භගවන්තං නාකමන ච
ආවුකසොවාකදන ච සමුදාචරන්ති. එවං වුත්කත භගවා පඤ්චවග්ගිකය
භික්ඛූ එතදකවොච – ‘‘මා, භික්ඛකව, තථාගතං නාකමන ච
ආවුකසොවාකදන ච සමුදාචරථ [සමුදාචරිත්ථ (සී. සයා.)]. අරහං, 
භික්ඛකව, තථාගකතො සම්මාසම්බුද්කධො, ඔදහථ, භික්ඛකව, කසොතං, 
අමතමධිගතං, අහමනුසාසාමි, අහංධම්මං කදකසමි.යථානුසිට්ඨංතථා
පටිපජ්ජමානා [යථානුසිට්ඨං පටිපජ්ජමානා (සයා.)] නචිරස්කසව –
යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මකදව අගාරස්මා අනගාරියං පබ් ජන්ති
තදනුත්තරං–බ්රහ්මචරියපරිකයොසානංදිට්කඨව ධම්කමසයංඅභිඤ්ඤා
සච්ඡි ත්වා උපසම්පජ්ජ විහරිස්සථා’’ති. එවං වුත්කත පඤ්චවග්ගියා
භික්ඛූභගවන්තංඑතදකවොචං–‘‘තායපිකඛොත්වං, ආවුකසොකගොතම, 
ඉරියාය [චරියාය (සයා.)], තාය පටිපදාය, තාය දුක් ර ාරි ාය 
කනවජ්ඣගාඋත්තරිමනුස්සධම්මා [උත්තරිමනුස්සධම්මං(සයා.  .)] 
අලමරියඤාණදස්සනවිකසසං, කිං පන ත්වං එතරහි,  ාහුල්ලික ො 
පධානවිබ්භන්කතො ආවත්කතො  ාහුල්ලාය, අධිගමිස්සසි උත්තරි
මනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවිකසස’’න්ති? එවංවුත්කතභගවා
පඤ්චවග්ගිකය භික්ඛූ එතදකවොච – ‘‘න, භික්ඛකව, තථාගකතො
 ාහුල්ලික ො, නපධානවිබ්භන්කතො, නආවත්කතො ාහුල්ලාය; අරහං, 
භික්ඛකව, තථාගකතො සම්මාසම්බුද්කධො. ඔදහථ, භික්ඛකව, කසොතං, 
අමතමධිගතං, අහමනුසාසාමි, අහංධම්මංකදකසමි.යථානුසිට්ඨංතථා 
පටිපජ්ජමානා නචිරස්කසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මකදව
අගාරස්මා අනගාරියං පබ් ජන්ති තදනුත්තරං – 
බ්රහ්මචරියපරිකයොසානං දිට්කඨවධම්කම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡි ත්වා
උපසම්පජ්ජ විහරිස්සථා’’ති. දුතියම්පි කඛො පඤ්චවග්ගියා භික්ඛූ
භගවන්තං එතදකවොචං…කප.…. දුතියම්පි කඛො භගවා පඤ්චවග්ගිකය
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භික්ඛූ එතදකවොච…කප.…. තතියම්පි කඛො පඤ්චවග්ගියා භික්ඛූ
භගවන්තං එතදකවොචං – ‘‘තායපි කඛො ත්වං, ආවුකසො කගොතම, 
ඉරියාය, තාය පටිපදාය, තාය දුක් ර ාරි ාය කනවජ්ඣගා උත්තරි
මනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවිකසසං, කිං පන ත්වං එතරහි, 
 ාහුල්ලික ො පධානවිබ්භන්කතො ආවත්කතො  ාහුල්ලාය, අධිගමිස්සසි
උත්තරි මනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවිකසස’’න්ති? එවං
වුත්කත භගවා පඤ්චවග්ගිකය භික්ඛූ එතදකවොච – ‘‘අභිජානාථ කම
කනො තුම්කහ, භික්ඛකව, ඉකතො පුබ්ක  එවරූපං පභාවිතකමත’’න්ති 
[භාසිතකමතන්ති (සී. සයා.  .) කා ාකයො ඔකලොක තබ් ා]? 
‘‘කනොකහතං, භන්කත’’. අරහං, භික්ඛකව, තථාගකතො
සම්මාසම්බුද්කධො, ඔදහථ, භික්ඛකව, කසොතං, අමතමධිගතං, 
අහමනුසාසාමි, අහංධම්මංකදකසමි.යථානුසිට්ඨංතථාපටිපජ්ජමානා 
නචිරස්කසව–යස්සත්ථායකුලපුත්තාසම්මකදවඅගාරස්මාඅනගාරියං
පබ් ජන්ති තදනුත්තරංබ්රහ්මචරියපරිකයොසානං දිට්කඨවධම්කම සයං
අභිඤ්ඤාසච්ඡි ත්වා උපසම්පජ්ජවිහරිස්සථාති.අසක්ඛිකඛොභගවා
පඤ්චවග්ගිකය භික්ඛූ සඤ්ඤාකපතුං. අථ කඛො පඤ්චවග්ගියා භික්ඛූ
භගවන්තංසුස්සූසිංසු, කසොතංඔදහිංසු, අඤ්ඤාචිත්තං උපට්ඨාකපසුං. 

13. අථකඛොභගවාපඤ්චවග්ගිකයභික්ඛූආමන්කතසි– 

‘‘[සං. නි. 5.1081 ආදකයො] ද්කවකම, භික්ඛකව, අන්තා
පබ් ජිකතන න කසවිතබ් ා.  තකම ද්කව [ඉදං පදද්වයං සී. සයා.
කපොත්ථක සුනත්ථි]? කයොචායං ාකමසු  ාමසුඛල්ලි ානුකයොකගො
හීකනොගම්කමොකපොථුජ්ජනික ොඅනරිකයොඅනත්ථසංහිකතො, කයොචායං 
අත්තකිලමථානුකයොකගො දුක්කඛො අනරිකයො අනත්ථසංහිකතො. එකත
කඛො, භික්ඛකව, උකභො අන්කත අනුපගම්ම, මජ්ඣිමා පටිපදා
තථාගකතන අභිසම්බුද්ධා, චක්ඛු රණී ඤාණ රණී උපසමාය 
අභිඤ්ඤාය සම්ක ොධාය නිබ් ානාය සංවත්තති.  තමා ච සා, 
භික්ඛකව, මජ්ඣිමා පටිපදා තථාගකතන අභිසම්බුද්ධා, චක්ඛු රණී
ඤාණ රණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්ක ොධාය නිබ් ානාය 
සංවත්තති? අයකමව අරිකයො අට්ඨඞ්ගික ො මග්කගො, කසයයථිදං –
සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ් ප්කපො, සම්මාවාචා, සම්මා ම්මන්කතො, 
සම්මාආජීකවො, සම්මාවායාකමො, සම්මාසති, සම්මාසමාධි.අයංකඛොසා, 
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භික්ඛකව, මජ්ඣිමා පටිපදා තථාගකතන අභිසම්බුද්ධා, චක්ඛු රණී
ඤාණ රණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්ක ොධාය නිබ් ානාය 
සංවත්තති. 

14. ‘‘ඉදං කඛො පන, භික්ඛකව, දුක්ඛං අරියසච්චං. ජාතිපි දුක්ඛා, 
ජරාපි දුක්ඛා,  යාධිපි දුක්කඛො, මරණම්පි දුක්ඛං, අප්පිකයහි
සම්පකයොකගො දුක්කඛො, පිකයහි විප්පකයොකගො දුක්කඛො, යම්පිච්ඡං න
ලභති තම්පි දුක්ඛං. සංඛිත්කතන, පඤ්චපාදානක්ඛන්ධා 
[පඤ්චපාදානඛන්ධාපි ( )] දුක්ඛා. ‘‘ඉදං කඛො පන, භික්ඛකව, 
දුක්ඛසමුදයං [එත්ථ ‘‘ඉදං දුක්ඛං අරියසච්චන්තිආදීසු දුක්ඛසමුදකයො
දුක්ඛනිකරොකධොති වත්තබ්ක  දුක්ඛසමුදයං දුක්ඛනිකරොධන්ති
ලිඞ්ගවිපල්ලාකසො තකතො’’ති පටිසම්භිදාමග්ගට්ඨ ථායං වුත්තං. 
විසුද්ධිමග්ගකා ායං පන උප්පාකදො භයන්තිපාඨවණ්ණනායං ‘‘සතිපි
ද්වින්නං පදානං සමානාධි රණභාකව ලිඞ්ගකභකදො ගහිකතො, යථා
දුක්ඛසමුදකයො අරියසච්ච’’න්ති වුත්තං. කතසු දුක්ඛසමුදකයො
අරියසච්ච’’න්ති ස ලිඞ්ගි පාකඨො ‘‘දුක්ඛනිකරොධගාමිනී පටිපදා 
අරියසච්ච’’න්ති පාළියා සකමති.] අරියසච්චං – යායං තණ්හා
කපොකනොබ්භවි ා [කපොකනොභවි ා ( .)] නන්දීරාගසහගතා 
[නන්දිරාගසහගතා (සී. සයා.)] තත්රතත්රාභිනන්දිනී, කසයයථිදං –
 ාමතණ්හා, භවතණ්හා, විභවතණ්හා. 

‘‘ඉදංකඛොපන, භික්ඛකව, දුක්ඛනිකරොධංඅරියසච්චං–කයොතස්සා
කයව තණ්හාය අකසසවිරාගනිකරොකධො, චාකගො, පටිනිස්සග්කගො, 
මුත්ති, අනාලකයො. ‘‘ඉදං කඛො පන, භික්ඛකව, දුක්ඛනිකරොධගාමිනී
පටිපදා අරියසච්චං – අයකමව අරිකයො අට්ඨඞ්ගික ො මග්කගො, 
කසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ් ප්කපො, සම්මාවාචා, 
සම්මා ම්මන්කතො, සම්මාආජීකවො, සම්මාවායාකමො, සම්මාසති, 
සම්මාසමාධි. 

15. ‘‘ඉදං දුක්ඛං අරියසච්චන්ති කම, භික්ඛකව, පුබ්ක 
අනනුස්සුකතසු ධම්කමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා 
උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආකලොක ො උදපාදි. තං කඛො පනිදං දුක්ඛං 
අරියසච්චං පරිඤ්කඤයයන්ති කම, භික්ඛකව, පුබ්ක  අනනුස්සුකතසු
ධම්කමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා
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උදපාදි, ආකලොක ො උදපාදි. තං කඛො පනිදං දුක්ඛං අරියසච්චං
පරිඤ්ඤාතන්තිකම, භික්ඛකව, පුබ්ක අනනුස්සුකතසු ධම්කමසුචක්ඛුං
උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආකලොක ො 
උදපාදි. 

‘‘ඉදං දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චන්ති කම, භික්ඛකව, පුබ්ක  
අනනුස්සුකතසු ධම්කමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා
උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආකලොක ො උදපාදි. තං කඛො පනිදං
දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චං පහාතබ් න්ති කම, භික්ඛකව, පුබ්ක 
අනනුස්සුකතසු ධම්කමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා 
උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආකලොක ො උදපාදි. තං කඛො පනිදං
දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චං පහීනන්ති කම, භික්ඛකව, පුබ්ක 
අනනුස්සුකතසු ධම්කමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා
උදපාදි, විජ්ජාඋදපාදි, ආකලොක ොඋදපාදි. 

‘‘ඉදං දුක්ඛනිකරොධං අරියසච්චන්ති කම, භික්ඛකව, පුබ්ක  
අනනුස්සුකතසු ධම්කමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා
උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආකලොක ො උදපාදි. තං කඛො පනිදං
දුක්ඛනිකරොධං අරියසච්චං සච්ඡි ාතබ් න්ති කම, භික්ඛකව, පුබ්ක 
අනනුස්සුකතසු ධම්කමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා
උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආකලොක ො උදපාදි. තං කඛො පනිදං
දුක්ඛනිකරොධං අරියසච්චං සච්ඡි තන්ති කම, භික්ඛකව, පුබ්ක 
අනනුස්සුකතසු ධම්කමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා
උදපාදි, විජ්ජාඋදපාදි, ආකලොක ොඋදපාදි. 

‘‘ඉදං දුක්ඛනිකරොධගාමිනී පටිපදා අරියසච්චන්ති කම, භික්ඛකව, 
පුබ්ක  අනනුස්සුකතසු ධම්කමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, 
පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආකලොක ො උදපාදි. තං කඛො පනිදං
දුක්ඛනිකරොධගාමිනීපටිපදාඅරියසච්චං භාකවතබ් න්තිකම, භික්ඛකව, 
පුබ්ක  අනනුස්සුකතසු ධම්කමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, 
පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආකලොක ො උදපාදි. තං කඛො පනිදං 
දුක්ඛනිකරොධගාමිනී පටිපදා අරියසච්චං භාවිතන්ති කම, භික්ඛකව, 
පුබ්ක  අනනුස්සුකතසු ධම්කමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, 
පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජාඋදපාදි, ආකලොක ොඋදපාදි. 
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16. ‘‘යාවකීවඤ්චකම, භික්ඛකව, ඉකමසුචතූසුඅරියසච්කචසුඑවං 
තිපරිවට්ටං ද්වාදසා ාරං යථාභූතං ඤාණදස්සනං න සුවිසුද්ධං
අකහොසි, කනව තාවාහං, භික්ඛකව, සකදවක  කලොක  සමාරක 
සබ්රහ්මක  සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සකදවමනුස්සාය අනුත්තරං
සම්මාසම්ක ොධිං අභිසම්බුද්කධොති පච්චඤ්ඤාසිං. යකතො ච කඛො කම, 
භික්ඛකව, ඉකමසු චතූසු අරියසච්කචසු එවං තිපරිවට්ටං ද්වාදසා ාරං
යථාභූතං ඤාණදස්සනං සුවිසුද්ධං අකහොසි, අථාහං, භික්ඛකව, 
සකදවක කලොක සමාරක සබ්රහ්මක  සස්සමණබ්රාහ්මණියාපජාය
සකදවමනුස්සාය අනුත්තරං සම්මාසම්ක ොධිං අභිසම්බුද්කධොති 
[අභිසම්බුද්කධො(සී.සයා.)] පච්චඤ්ඤාසිං.ඤාණඤ්චපනකමදස්සනං
උදපාදි – අකුප්පා කම විමුත්ති, අයමන්තිමා ජාති, නත්ථි දානි
පුනබ්භකවො’’ති. ඉදමකවොච භගවා අත්තමනා පඤ්චවග්ගියා භික්ඛූ 
භගවකතො භාසිතං අභිනන්දුන්ති [ඉදමකවොච…කප.…
අභිනන්දුන්තිවා යං සී.සයා.කපොත්ථක සුනත්ථි]. 

ඉමස්මිඤ්ච පන කවයයා රණස්මිං භඤ්ඤමාකන ආයස්මකතො
ක ොණ්ඩඤ්ඤස්ස විරජං වීතමලංධම්මචක්ඛුංඋදපාදි – ‘‘යංකිඤ්චි 
සමුදයධම්මංසබ් ංතංනිකරොධධම්ම’’න්ති. 

17. පවත්තිකත ච පන භගවතා ධම්මචක්ක , භුම්මා කදවා
සද්දමනුස්සාකවසුං–‘‘එතංභගවතා ාරාණසියංඉසිපතකනමිගදාකය 
අනුත්තරං ධම්මචක් ං පවත්තිතං, අප්පටිවත්තියං සමකණන වා 
බ්රාහ්මකණන වා කදකවන වා මාකරන වා බ්රහ්මුනා වා ක නචි වා
කලො ස්මි’’න්ති. භුම්මානං කදවානං සද්දං සුත්වා චාතුමහාරාජි ා
කදවා සද්දමනුස්සාකවසුං…කප.… චාතුමහාරාජි ානං කදවානං සද්දං
සුත්වා තාවතිංසා කදවා…කප.… යාමා කදවා…කප.… තුසිතා 
කදවා…කප.… නිම්මානරතී කදවා…කප.… පරනිම්මිතවසවත්තී
කදවා…කප.… බ්රහ්ම ායි ා කදවා සද්දමනුස්සාකවසුං – ‘‘එතං
භගවතා  ාරාණසියං ඉසිපතකන මිගදාකය අනුත්තරං ධම්මචක් ං
පවත්තිතංඅප්පටිවත්තියංසමකණනවාබ්රාහ්මකණනවාකදකවන වා
මාකරන වා බ්රහ්මුනා වා ක නචි වා කලො ස්මි’’න්ති. ඉතිහ, කතන
ඛකණන, කතන ලකයන [කතන ලකයනාති පදද්වයං සී. සයා.
කපොත්ථක සු නත්ථි] කතන මුහුත්කතන යාව බ්රහ්මකලො ා සද්කදො
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අබ්භුග්ගච්ඡි. අයඤ්ච දසසහස්සිකලො ධාතු සං ම්පි සම්ප ම්පි
සම්පකවධි; අප්පමාකණො ච උළාකරො ඔභාකසො කලොක  පාතුරකහොසි, 
අතික් ම්ම කදවානං කදවානුභාවං. අථ කඛො භගවා ඉමං උදානං
උදාකනසි – ‘‘අඤ්ඤාසි වත, කභො ක ොණ්ඩඤ්කඤො, අඤ්ඤාසි වත
කභො ක ොණ්ඩඤ්කඤො’’ති. ඉති හිදං ආයස්මකතො ක ොණ්ඩඤ්ඤස්ස
‘අඤ්ඤාසික ොණ්ඩඤ්කඤො’ත්කවවනාමංඅකහොසි. 

18. අථ කඛො ආයස්මා අඤ්ඤාසික ොණ්ඩඤ්කඤො දිට්ඨධම්කමො 
පත්තධම්කමො විදිතධම්කමො පරිකයොගාළ්හධම්කමො තිණ්ණවිචිකිච්කඡො
විගත ථං කථො කවසාරජ්ජප්පත්කතො අපරප්පච්චකයො සත්ථුසාසකන
භගවන්තංඑතදකවොච– ‘‘ලකභයයාහං, භන්කත, භගවකතොසන්තික 
පබ් ජ්ජං, ලකභයයංඋපසම්පද’’න්ති.‘‘එහිභික්ඛූ’’ති භගවාඅකවොච–
‘‘ස්වාක්ඛාකතො ධම්කමො, චර බ්රහ්මචරියං සම්මා දුක්ඛස්ස 
අන්තකිරියායා’’ති.සාවතස්සආයස්මකතොඋපසම්පදාඅකහොසි. 

19. අථ කඛො භගවා තදවකසකස භික්ඛූ ධම්මියා  ථාය ඔවදි
අනුසාසි. අථකඛොආයස්මකතොචවප්පස්සආයස්මකතොචභද්දියස්ස
භගවතා ධම්මියා  ථාය ඔවදියමානානං අනුසාසියමානානං විරජං
වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදි – යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං, සබ් ං තං
නිකරොධධම්මන්ති. 

කත දිට්ඨධම්මා පත්තධම්මා විදිතධම්මා පරිකයොගාළ්හධම්මා
තිණ්ණවිචිකිච්ඡා විගත ථං ථා කවසාරජ්ජප්පත්තා අපරප්පච්චයා 
සත්ථුසාසකන භගවන්තං එතදකවොචං – ‘‘ලකභයයාම මයං, භන්කත, 
භගවකතො සන්තික  පබ් ජ්ජං, ලකභයයාම උපසම්පද’’න්ති. ‘‘එථ
භික්ඛකවො’’ති භගවා අකවොච – ‘‘ස්වාක්ඛාකතො ධම්කමො, චරථ 
බ්රහ්මචරියං සම්මා දුක්ඛස්ස අන්තකිරියායා’’ති. සාව කතසං
ආයස්මන්තානංඋපසම්පදාඅකහොසි. 

අථකඛොභගවාතදවකසකසභික්ඛූනීහාරභත්කතොධම්මියා ථාය
ඔවදි අනුසාසි. යං තකයො භික්ඛූ පිණ්ඩාය චරිත්වා ආහරන්ති, කතන
ඡබ් ග්කගො යාකපති. අථ කඛො ආයස්මකතො ච මහානාමස්ස
ආයස්මකතො ච අස්සජිස්ස භගවතා ධම්මියා  ථාය ඔවදියමානානං 
අනුසාසියමානානං විරජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදි – යං කිඤ්චි
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සමුදයධම්මං, සබ් ං තං නිකරොධධම්මන්ති. කත දිට්ඨධම්මා
පත්තධම්මා විදිතධම්මා පරිකයොගාළ්හධම්මා තිණ්ණවිචිකිච්ඡා
විගත ථං ථා කවසාරජ්ජප්පත්තා අපරප්පච්චයා සත්ථුසාසකන
භගවන්තං එතදකවොචං – ‘‘ලකභයයාම මයං, භන්කත, භගවකතො
සන්තික  පබ් ජ්ජං, ලකභයයාමඋපසම්පද’’න්ති.‘‘එථභික්ඛකවො’’ති
භගවා අකවොච – ‘‘ස්වාක්ඛාකතො ධම්කමො, චරථ බ්රහ්මචරියං සම්මා
දුක්ඛස්ස අන්තකිරියායා’’ති. සාව කතසංආයස්මන්තානං උපසම්පදා
අකහොසි. 

20. අථකඛොභගවාපඤ්චවග්ගිකයභික්ඛූආමන්කතසි– 

[සං.නි.3.59 ආදකයො] ‘‘රූපං, භික්ඛකව, අනත්තා.රූපඤ්චහිදං, 
භික්ඛකව, අත්තා අභවිස්ස, නයිදං රූපං ආ ාධාය සංවත්කතයය, 
ලබ්කභථ ච රූකප – ‘එවං කම රූපං කහොතු, එවං කම රූපං මා
අකහොසී’ති. යස්මා ච කඛො, භික්ඛකව, රූපං අනත්තා, තස්මා රූපං
ආ ාධාය සංවත්තති, නචලබ්භතිරූකප–‘එවංකමරූපංකහොතු, එවං
කමරූපංමාඅකහොසී’ති.කවදනා, අනත්තා.කවදනාචහිදං, භික්ඛකව, 
අත්තා අභවිස්ස, නයිදං කවදනාආ ාධාය සංවත්කතයය, ලබ්කභථච
කවදනාය–‘එවංකමකවදනාකහොතු, එවංකමකවදනාමාඅකහොසී’ති. 
යස්මාචකඛො, භික්ඛකව, කවදනාඅනත්තා, තස්මාකවදනාආ ාධාය
සංවත්තති, නචලබ්භති කවදනාය – ‘එවං කමකවදනා කහොතු, එවං
කම කවදනා මා අකහොසී’ති. සඤ්ඤා, අනත්තා. සඤ්ඤා ච හිදං, 
භික්ඛකව, අත්තා අභවිස්ස, නයිදං සඤ්ඤා ආ ාධාය සංවත්කතයය, 
ලබ්කභථ චසඤ්ඤාය–‘එවංකමසඤ්ඤාකහොතු, එවංකමසඤ්ඤාමා
අකහොසී’ති. යස්මාචකඛො, භික්ඛකව, සඤ්ඤාඅනත්තා, තස්මාසඤ්ඤා
ආ ාධාය සංවත්තති, න ච ලබ්භති සඤ්ඤාය – ‘එවං කම සඤ්ඤා
කහොතු, එවංකමසඤ්ඤාමාඅකහොසී’ති.සඞ්ඛාරා, අනත්තා.සඞ්ඛාරා
චහිදං, භික්ඛකව, අත්තාඅභවිස්සංසු, නයිදං [නයිකම ( .)] සඞ්ඛාරා
ආ ාධායසංවත්කතයයං, ලබ්කභථච සඞ්ඛාකරසු–‘එවංකමසඞ්ඛාරා
කහොන්තු, එවංකමසඞ්ඛාරාමාඅකහසු’න්ති.යස්මාච කඛො, භික්ඛකව, 
සඞ්ඛාරා අනත්තා, තස්මා සඞ්ඛාරා ආ ාධාය සංවත්තන්ති, න ච
ලබ්භති සඞ්ඛාකරසු–‘එවංකමසඞ්ඛාරාකහොන්තු, එවංකමසඞ්ඛාරා
මාඅකහසු’න්ති. විඤ්ඤාණං, අනත්තා.විඤ්ඤාණඤ්චහිදං, භික්ඛකව, 
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අත්තා අභවිස්ස, නයිදංවිඤ්ඤාණංආ ාධායසංවත්කතයය, ලබ්කභථ
ච විඤ්ඤාකණ–‘එවංකමවිඤ්ඤාණංකහොතු, එවංකමවිඤ්ඤාණංමා
අකහොසී’ති. යස්මා ච කඛො, භික්ඛකව, විඤ්ඤාණං අනත්තා, තස්මා
විඤ්ඤාණංආ ාධාය සංවත්තති, න ච ලබ්භති විඤ්ඤාකණ – ‘එවං
කමවිඤ්ඤාණංකහොතු, එවංකමවිඤ්ඤාණංමාඅකහොසී’ති. 

21. ‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛකව, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චං වාති? 
අනිච්චං, භන්කත. යං පනානිච්චං දුක්ඛං වා තං සුඛං වාති? දුක්ඛං, 
භන්කත. යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං,  ල්ලං නු තං 
සමනුපස්සිතුං – එතං මම, එකසොහමස්මි, එකසො කම අත්තාති? කනො
කහතං, භන්කත. කවදනා නිච්චා වා අනිච්චා වාති? අනිච්චා, භන්කත.
යං පනානිච්චං දුක්ඛං වා තං සුඛං වාති? දුක්ඛං, භන්කත. යං
පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං,  ල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං –
එතං මම, එකසොහමස්මි, එකසො කම අත්තාති? කනො කහතං, භන්කත.
සඤ්ඤා නිච්චා වා අනිච්චා වාති? අනිච්චා, භන්කත. යං පනානිච්චං
දුක්ඛං වා තං සුඛං වාති? දුක්ඛං, භන්කත. යං පනානිච්චං දුක්ඛං
විපරිණාමධම්මං,  ල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං – එතං මම, 
එකසොහමස්මි, එකසො කම අත්තාති? කනො කහතං, භන්කත. සඞ්ඛාරා 
නිච්චාවාඅනිච්චාවාති? අනිච්චා, භන්කත.යංපනානිච්චං, දුක්ඛංවා
තංසුඛං වාති? දුක්ඛං, භන්කත.යංපනානිච්චංදුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, 
 ල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං – එතං මම, එකසොහමස්මි, එකසො කම
අත්තාති? කනොකහතං, භන්කත.විඤ්ඤාණංනිච්චංවාඅනිච්චංවාති? 
අනිච්චං, භන්කත. යං පනානිච්චං, දුක්ඛං වා තං සුඛං වාති? දුක්ඛං, 
භන්කත. යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං,  ල්ලං නු තං
සමනුපස්සිතුං – එතං මම, එකසොහමස්මි, එකසො කම අත්තාති? කනො
කහතං, භන්කත. 

22. ‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛකව, යං කිඤ්චි රූපං
අතීතානාගතපච්චප්පන්නං අජ්ඣත්තං වා  හිද්ධා වා ඔළාරි ං වා
සුඛුමංවා හීනංවාපණීතංවායංදූකර [යංදූකරවා(සයා.)] සන්තික  
වා, සබ් ංරූපං–කනතංමම, කනකසොහමස්මි, නකමකසොඅත්තාති–
එවකමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ් ං. යා  ාචි කවදනා
අතීතානාගතපච්චප්පන්නා අජ්ඣත්තං වා  හිද්ධා වා ඔළාරි ා වා



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි මහාඛන්ධක ො 

21 

පටුන 

සුඛුමාවාහීනාවාපණීතාවායාදූකරසන්තික වා, සබ් ා කවදනා–
කනතංමම, කනකසොහමස්මි, නකමකසොඅත්තාති–එවකමතංයථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ් ං. යා  ාචි සඤ්ඤා
අතීතානාගතපච්චප්පන්නා අජ්ඣත්තං වා  හිද්ධා වා ඔළාරි ා වා
සුඛුමාවාහීනාවාපණීතාවායාදූකරසන්තික වා, සබ් ාසඤ්ඤා–
කනතං මම, කනකසොහමස්මි, නකමකසොඅත්තාති–එවකමතංයථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ් ං. කය ක චි සඞ්ඛාරා
අතීතානාගතපච්චප්පන්නා අජ්ඣත්තං වා  හිද්ධා වා ඔළාරි ා වා 
සුඛුමාවාහීනා වාපණීතාවාකයදූකරසන්තික වා, සබ්ක  සඞ්ඛාරා
– කනතං මම, කනකසොහමස්මි, න කමකසො අත්තාති – එවකමතං
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ් ං. යං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං
අතීතානාගතපච්චප්පන්නං අජ්ඣත්තං වා  හිද්ධා වා ඔළාරි ං වා
සුඛුමං වා හීනං වා පණීතං වා යං දූකර සන්තික  වා, සබ් ං
විඤ්ඤාණං – කනතං මම, කනකසොහමස්මි, න කමකසො අත්තාති –
එවකමතංයථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤායදට්ඨබ් ං. 

23. ‘‘එවං පස්සං, භික්ඛකව, සුතවා අරියසාවක ො රූපස්මිම්පි
නිබ්බින්දති, කවදනායපි නිබ්බින්දති, සඤ්ඤායපි නිබ්බින්දති, 
සඞ්ඛාකරසුපි නිබ්බින්දති, විඤ්ඤාණස්මිම්පි නිබ්බින්දති; නිබ්බින්දං
විරජ්ජති; විරාගා විමුච්චති; විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං කහොති, 
‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං,  තං  රණීයං, නාපරං
ඉත්ථත්තායා’ති පජානාතී’’ති. 

24. ඉදමකවොච භගවා. අත්තමනා පඤ්චවග්ගියා භික්ඛූ භගවකතො 
භාසිතං අභිනන්දුන්ති [අභිනන්දුං (සයා.)]. ඉමස්මිඤ්ච පන
කවයයා රණස්මිංභඤ්ඤමාකනපඤ්චවග්ගියානංභික්ඛූනංඅනුපාදාය
ආසකවහි චිත්තානි විමුච්චිංසු. කතන කඛො පන සමකයන ඡ කලොක 
අරහන්කතොකහොන්ති. 

පඤ්චවග්ගිය ථානිට්ඨිතා. 

පඨමභාණවාකරො. 



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි මහාඛන්ධක ො 

22 

පටුන 

7. පබ් ජ්ජා ථා 

25. කතන කඛො පන සමකයන  ාරාණසියං යකසො නාම
කුලපුත්කතො කසට්ඨිපුත්කතො සුඛුමාකලො කහොති. තස්ස තකයො පාසාදා 
කහොන්ති–එක ො කහමන්තික ො, එක ොගිම්හික ො, එක ොවස්සික ො.
කසො වස්සික පාසාකදචත්තාකරොමාකස [වස්සික පාසාකදවස්සික  
චත්තාකරො මාකස (සී.)] නිප්පුරිකසහි තූරිකයහි පරිචාරයමාකනො න
කහට්ඨාපාසාදං ඔකරොහති. අථ කඛො යසස්ස කුලපුත්තස්ස පඤ්චහි
 ාමගුකණහි සමප්පිතස්ස සමඞ්ගීභූතස්ස පරිචාරයමානස්ස
පටි ච්කචව [පටිගච්කචව (සී.)] නිද්දා ඔක් මි, පරිජනස්සපි නිද්දා
ඔක් මි, සබ් රත්තිකයො ච කතලපදීකපො ඣායති. අථ කඛො යකසො 
කුලපුත්කතොපටි ච්කචවපබුජ්ඣිත්වාඅද්දසස ංපරිජනංසුපන්තං–
අඤ්ඤස්සා  ච්කඡ වීණං, අඤ්ඤස්සා  ණ්කඨ මුදිඞ්ගං, අඤ්ඤස්සා
 ච්කඡආළම් රං, අඤ්ඤං වික සි ං, අඤ්ඤංවික්කඛළි ං, අඤ්ඤා
විප්පලපන්තිකයො, හත්ථප්පත්තං සුසානං මඤ්කඤ. දිස්වානස්ස
ආදීනකවො පාතුරකහොසි, නිබ්බිදාය චිත්තං සණ්ඨාසි. අථ කඛො යකසො 
කුලපුත්කතොඋදානංඋදාකනසි–‘‘උපද්දුතංවතකභො, උපස්සට්ඨංවත
කභො’’ති. 

අථ කඛො යකසො කුලපුත්කතො සුවණ්ණපාදු ාකයො ආකරොහිත්වා
කයන නිකවසනද්වාරංකතනුපසඞ් මි.අමනුස්සාද්වාරංවිවරිංසු–මා
යසස්ස කුලපුත්තස්ස ක ොචි අන්තරායම ාසි අගාරස්මා අනගාරියං
පබ් ජ්ජායාති. අථ කඛො යකසො කුලපුත්කතො කයන නගරද්වාරං
කතනුපසඞ් මි.අමනුස්සාද්වාරං විවරිංසු–මායසස්සකුලපුත්තස්ස
ක ොචිඅන්තරායම ාසිඅගාරස්මා අනගාරියංපබ් ජ්ජායාති.අථකඛො
යකසොකුලපුත්කතොකයනඉසිපතනංමිගදාකයො කතනුපසඞ් මි. 

26. කතන කඛො පන සමකයන භගවා රත්තියා පච්චූසසමයං
පච්චට්ඨාය අජ්කඣො ාකස චඞ් මති. අද්දසා කඛො භගවා යසං
කුලපුත්තං දූරකතොව ආගච්ඡන්තං, දිස්වාන චඞ් මා ඔකරොහිත්වා
පඤ්ඤත්කත ආසකන නිසීදි. අථ කඛො යකසො කුලපුත්කතො භගවකතො
අවිදූකර උදානං උදාකනසි – ‘‘උපද්දුතං වත කභො, උපස්සට්ඨං වත
කභො’’ති. අථ කඛො භගවා යසං කුලපුත්තං එතදකවොච – ‘‘ඉදං කඛො, 
යස, අනුපද්දුතං, ඉදං අනුපස්සට්ඨං. එහි යස, නිසීද, ධම්මං කත
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කදකසස්සාමී’’ති.අථකඛොයකසොකුලපුත්කතො–ඉදංකිරඅනුපද්දුතං, 
ඉදංඅනුපස්සට්ඨන්තිහට්කඨොඋදග්කගොසුවණ්ණපාදු ාහි ඔකරොහිත්වා
කයනභගවාකතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වාභගවන්තංඅභිවාකදත්වා
එ මන්තං නිසීදි.එ මන්තංනිසින්නස්සකඛොයසස්සකුලපුත්තස්ස
භගවා අනුපුබ්බිං  ථං  කථසි, කසයයථිදං – දාන ථං සීල ථං
සග්ග ථං,  ාමානං ආදීනවං ඔ ාරං සංකිකලසං, කනක්ඛම්කම
ආනිසංසං ප ාකසසි. යදා භගවා අඤ්ඤාසි යසං කුලපුත්තං
 ල්ලචිත්තං, මුදුචිත්තං, විනීවරණචිත්තං, උදග්ගචිත්තං, 
පසන්නචිත්තං, අථ යා බුද්ධානං සාමුක් ංසි ා ධම්මකදසනා තං
ප ාකසසි–දුක්ඛං, සමුදයං, නිකරොධං, මග්ගං.කසයයථාපි නාමසුද්ධං
වත්ථං අපගත ාළ ං සම්මකදව රජනං පටිග්ගණ්කහයය, එවකමව
යසස්සකුලපුත්තස්සතස්මිංකයව ආසකනවිරජංවීතමලංධම්මචක්ඛුං
උදපාදි–යංකිඤ්චිසමුදයධම්මං, සබ් ංතං නිකරොධධම්මන්ති. 

27. අථකඛොයසස්සකුලපුත්තස්සමාතාපාසාදංඅභිරුහිත්වායසං 
කුලපුත්තං අපස්සන්තී කයන කසට්ඨි ගහපති කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වාකසට්ඨිං ගහපතිංඑතදකවොච–‘‘පුත්කතොකත, ගහපති, 
යකසො න දිස්සතී’’ති. අථ කඛො කසට්ඨි ගහපති චතුද්දිසා අස්සදූකත
උකයයොකජත්වාසාමංකයවකයනඉසිපතනංමිගදාකයොකතනුපසඞ් මි. 
අද්දසා කඛො කසට්ඨි ගහපති සුවණ්ණපාදු ානං නික්කඛපං, දිස්වාන
තංකයවඅනුගමාසි [අනුගමා (සී.සයා.)]. අද්දසාකඛොභගවාකසට්ඨිං
ගහපතිං දූරකතොව ආගච්ඡන්තං, දිස්වාන භගවකතො එතදකහොසි –
‘‘යංනූනාහංතථාරූපං ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛකරයයං යථා කසට්ඨි
ගහපති ඉධ නිසින්කනො ඉධ නිසින්නං යසං කුලපුත්තං න 
පස්කසයයා’’ති. අථ කඛො භගවා තථාරූපං ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරං
අභිසඞ්ඛකරසි. අථකඛොකසට්ඨි ගහපතිකයනභගවාකතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘අපි, භන්කත, භගවා යසං
කුලපුත්තංපස්කසයයා’’ති? කතනහි, ගහපති, නිසීද, අප්කපවනාමඉධ 
නිසින්කනො ඉධ නිසින්නං යසං කුලපුත්තං පස්කසයයාසීති. අථ කඛො
කසට්ඨි ගහපති – ඉකධව කිරාහං නිසින්කනො ඉධ නිසින්නං යසං
කුලපුත්තං පස්සිස්සාමීති හට්කඨො උදග්කගො භගවන්තං අභිවාකදත්වා
එ මන්තං නිසීදි.එ මන්තංනිසින්නස්සකඛොකසට්ඨිස්සගහපතිස්ස
භගවා අනුපුබ්බිං  ථං  කථසි, කසයයථිදං – දාන ථං සීල ථං
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සග්ග ථං,  ාමානං ආදීනවං ඔ ාරං සංකිකලසං, කනක්ඛම්කම
ආනිසංසං ප ාකසසි. යදා භගවා අඤ්ඤාසි කසට්ඨිං ගහපතිං
 ල්ලචිත්තං, මුදුචිත්තං, විනීවරණචිත්තං, උදග්ගචිත්තං, 
පසන්නචිත්තං, අථ යා බුද්ධානං සාමුක් ංසි ා ධම්මකදසනා, තං
ප ාකසසි–දුක්ඛං, සමුදයං, නිකරොධං, මග්ගං.කසයයථාපිනාමසුද්ධං
වත්ථං අපගත ාළ ං සම්මකදව රජනං පටිග්ගණ්කහයය එවකමව
කසට්ඨිස්සගහපතිස්සතස්මිංකයවආසකනවිරජංවීතමලංධම්මචක්ඛුං
උදපාදි – යංකිඤ්චි සමුදයධම්මං, සබ් ං තං නිකරොධධම්මන්ති. අථ
කඛො කසට්ඨි ගහපති දිට්ඨධම්කමො පත්තධම්කමො විදිතධම්කමො
පරිකයොගාළ්හධම්කමො තිණ්ණවිචිකිච්කඡො විගත ථං කථො
කවසාරජ්ජප්පත්කතො අපරප්පච්චකයො සත්ථුසාසකන භගවන්තං
එතදකවොච – ‘‘අභික් න්තං, භන්කත, අභික් න්තං, භන්කත, 
කසයයථාපි, භන්කත, නික්කුජ්ජිතං [නිකුජ්ජිතං ( .)] වා
උක්කුජ්කජයය, පටිච්ඡන්නං වා විවකරයය, මූළ්හස්ස වා මග්ගං
ආචික්කඛයය, අන්ධ ාකර වා කතලපජ්කජොතං ධාකරයය – 
චක්ඛුමන්කතො රූපානි දක්ඛන්තීති – එවකමවං භගවතා
අකන පරියාකයන ධම්කමො ප ාසිකතො. එසාහං, භන්කත, භගවන්තං
සරණං ගච්ඡාමි, ධම්මඤ්ච, භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාස ං මං භගවා
ධාකරතු අජ්ජතග්කග පාණුකපතං සරණං ගත’’න්ති. කසොව කලොක  
පඨමංඋපාසක ොඅකහොසිකතවාචික ො. 

28. අථකඛොයසස්සකුලපුත්තස්සපිතුකනොධම්කමකදසියමාකන 
යථාදිට්ඨං යථාවිදිතං භූමිං පච්චකවක්ඛන්තස්ස අනුපාදාය ආසකවහි
චිත්තං විමුච්චි. අථ කඛො භගවකතො එතදකහොසි – ‘‘යසස්ස කඛො
කුලපුත්තස්සපිතුකනොධම්කම කදසියමාකනයථාදිට්ඨංයථාවිදිතංභූමිං
පච්චකවක්ඛන්තස්ස අනුපාදාය ආසකවහි චිත්තං විමුත්තං. අභබ්ක ො
කඛො යකසො කුලපුත්කතො හීනායාවත්තිත්වා  ාකම පරිභුඤ්ජිතුං, 
කසයයථාපි පුබ්ක  අගාරි භූකතො; යංනූනාහං තං ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරං 
පටිප්පස්සම්කභයය’’න්ති. අථ කඛො භගවා තං ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරං
පටිප්පස්සම්කභසි. අද්දසා කඛො කසට්ඨි ගහපති යසං කුලපුත්තං
නිසින්නං, දිස්වාන යසං කුලපුත්තං එතදකවොච – ‘‘මාතා කත තාත, 
යස, පරිකදව [පරිකදවී ( .)] කසො සමාපන්නා, කදහි මාතුයා
ජීවිත’’න්ති. අථ කඛො යකසො කුලපුත්කතො භගවන්තං උල්කලොක සි.
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අථ කඛො භගවා කසට්ඨිං ගහපතිං එතදකවොච – ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, 
ගහපති, යස්ස කසක්කඛනඤාකණනකසක්කඛනදස්සකනනධම්කමො
දිට්කඨො විදිකතො කසයයථාපි තයා? තස්ස යථාදිට්ඨං යථාවිදිතං භූමිං
පච්චකවක්ඛන්තස්සඅනුපාදාය ආසකවහිචිත්තංවිමුත්තං.භබ්ක ොනු
කඛො කසො, ගහපති, හීනායාවත්තිත්වා ාකමපරිභුඤ්ජිතුං කසයයථාපි
පුබ්ක  අගාරි භූකතො’’ති? ‘‘කනො කහතං, භන්කත’’. ‘‘යසස්ස කඛො, 
ගහපති, කුලපුත්තස්ස කසක්කඛනඤාකණන කසක්කඛන දස්සකනන 
ධම්කමොදිට්කඨොවිදිකතොකසයයථාපිතයා.තස්ස යථාදිට්ඨංයථාවිදිතං
භූමිං පච්චකවක්ඛන්තස්ස අනුපාදාය ආසකවහි චිත්තං විමුත්තං.
අභබ්ක ොකඛො, ගහපති, යකසොකුලපුත්කතො හීනායාවත්තිත්වා ාකම
පරිභුඤ්ජිතුං කසයයථාපි පුබ්ක  අගාරි භූකතො’’ති. ‘‘ලාභා, භන්කත, 
යසස්ස කුලපුත්තස්ස, සුලද්ධං, භන්කත, යසස්ස කුලපුත්තස්ස, යථා
යසස්ස කුලපුත්තස්සඅනුපාදායආසකවහිචිත්තංවිමුත්තං.අධිවාකසතු
කම, භන්කත, භගවා අජ්ජතනාය භත්තං යකසන කුලපුත්කතන
පච්ඡාසමකණනා’’ති. අධිවාකසසි භගවා තුණ්හීභාකවන. අථ කඛො
කසට්ඨිගහපතිභගවකතොඅධිවාසනංවිදිත්වාඋට්ඨායාසනාභගවන්තං
අභිවාකදත්වා පදක්ඛිණං ත්වාපක් ාමි.අථකඛොයකසොකුලපුත්කතො
අචිරපක් න්කත කසට්ඨිම්හි ගහපතිම්හි භගවන්තං එතදකවොච –
‘‘ලකභයයාහං, භන්කත, භගවකතො සන්තික  පබ් ජ්ජං, ලකභයයං
උපසම්පද’’න්ති. ‘‘එහි භික්ඛූ’’ති භගවා අකවොච – ‘‘ස්වාක්ඛාකතො
ධම්කමො, චර බ්රහ්මචරියං සම්මා දුක්ඛස්ස අන්තකිරියායා’’ති. සාව 
තස්ස ආයස්මකතො උපසම්පදා අකහොසි. කතන කඛො පන සමකයන
සත්තකලොක  අරහන්කතොකහොන්ති. 

යසස්සපබ් ජ්ජානිට්ඨිතා. 

29. අථ කඛොභගවාපුබ් ණ්හසමයං නිවාකසත්වාපත්තචීවරමාදාය
ආයස්මතා යකසන පච්ඡාසමකණන කයන කසට්ඨිස්ස ගහපතිස්ස 
නිකවසනං කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා පඤ්ඤත්කත ආසකන
නිසීදි.අථකඛොආයස්මකතො යසස්සමාතාචපුරාණදුතියි ාචකයන
භගවා කතනුපසඞ් මිංසු, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං අභිවාකදත්වා
එ මන්තංනිසීදිංසු.තාසංභගවාඅනුපුබ්බිං ථං කථසි, කසයයථිදං
– දාන ථං සීල ථං සග්ග ථං,  ාමානං ආදීනවං ඔ ාරං
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සංකිකලසං, කනක්ඛම්කම ආනිසංසං ප ාකසසි. යදා තා භගවා
අඤ්ඤාසි  ල්ලචිත්තා, මුදුචිත්තා, විනීවරණචිත්තා, උදග්ගචිත්තා, 
පසන්නචිත්තා, අථ යා බුද්ධානං සාමුක් ංසි ා ධම්මකදසනා තං 
ප ාකසසි–දුක්ඛං, සමුදයං, නිකරොධං, මග්ගං. කසයයථාපිනාම සුද්ධං
වත්ථං අපගත ාළ ං සම්මකදව රජනං පටිග්ගණ්කහයය, එවකමව
තාසං තස්මිංකයව ආසකන විරජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදි – යං
කිඤ්චි සමුදයධම්මං, සබ් ං තං නිකරොධධම්මන්ති. තා දිට්ඨධම්මා
පත්තධම්මා විදිතධම්මා පරිකයොගාළ්හධම්මා තිණ්ණවිචිකිච්ඡා
විගත ථං ථා කවසාරජ්ජප්පත්තා අපරප්පච්චයා සත්ථුසාසකන 
භගවන්තං එතදකවොචං – ‘‘අභික් න්තං, භන්කත, අභික් න්තං, 
භන්කත…කප.… එතා මයං, භන්කත, භගවන්තං සරණං ගච්ඡාම, 
ධම්මඤ්ච, භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසි ාකයො කනො භගවා ධාකරතු
අජ්ජතග්කග පාණුකපතා සරණං ගතා’’ති. තා ච කලොක  පඨමං 
උපාසි ාඅකහසුංකතවාචි ා. 

අථ කඛො ආයස්මකතො යසස්ස මාතා ච පිතා ච පුරාණදුතියි ා ච 
භගවන්තඤ්ච ආයස්මන්තඤ්ච යසං පණීකතන ඛාදනීකයන
කභොජනීකයන සහත්ථා සන්තප්කපත්වා සම්පවාකරත්වා, භගවන්තං 
භුත්තාවිං ඔනීතපත්තපාණිං, එ මන්තං නිසීදිංසු. අථ කඛො භගවා
ආයස්මකතො යසස්ස මාතරඤ්ච පිතරඤ්ච පුරාණදුතියි ඤ්ච ධම්මියා
 ථාය සන්දස්කසත්වා සමාදකපත්වා සමුත්කතකජත්වා
සම්පහංකසත්වා උට්ඨායාසනාපක් ාමි. 

30. අස්කසොසුං කඛොආයස්මකතො යසස්ස චත්තාකරො ගිහිසහාය ා 
 ාරාණසියං කසට්ඨානුකසට්ඨීනං කුලානං පුත්තා – විමකලො, සු ාහු, 
පුණ්ණජි, ගවම්පති–යකසොකිරකුලපුත්කතොක සමස්සුංඔහාකරත්වා
 ාසායානිවත්ථානි අච්ඡාකදත්වාඅගාරස්මාඅනගාරියංපබ් ජිකතොති.
සුත්වානකනසංඑතදකහොසි–‘‘නහිනූන කසොඔරක ොධම්මවිනකයො, 
න සා ඔර ා පබ් ජ්ජා, යත්ථ යකසො කුලපුත්කතො ක සමස්සුං 
ඔහාකරත්වා  ාසායානි වත්ථානි අච්ඡාකදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං
පබ් ජිකතො’’ති. කත [කතචත්තාකරො ජනා ( .)] කයනායස්මායකසො
කතනුපසඞ් මිංසු, උපසඞ් මිත්වා ආයස්මන්තං යසං අභිවාකදත්වා
එ මන්තං අට්ඨංසු. අථ කඛො ආයස්මා යකසො කත චත්තාකරො
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ගිහිසහායක  ආදාය කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා 
භගවන්තංඅභිවාකදත්වාඑ මන්තංනිසීදි.එ මන්තංනිසින්කනොකඛො 
ආයස්මා යකසො භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘ඉකම කම, භන්කත, 
චත්තාකරො ගිහිසහාය ා  ාරාණසියං කසට්ඨානුකසට්ඨීනං කුලානං
පුත්තා–විමකලො, සු ාහු, පුණ්ණජි, ගවම්පති.ඉකම [ඉකමචත්තාකරො
( .)] භගවා ඔවදතු අනුසාසතූ’’ති. කතසං භගවා අනුපුබ්බිං  ථං
 කථසි, කසයයථිදං–දාන ථංසීල ථං සග්ග ථං ාමානංආදීනවං
ඔ ාරංසංකිකලසංකනක්ඛම්කමආනිසංසංප ාකසසි, යදාකතභගවා 
අඤ්ඤාසි  ල්ලචිත්කත මුදුචිත්කත විනීවරණචිත්කත උදග්ගචිත්කත
පසන්නචිත්කත, අථ යා බුද්ධානං සාමුක් ංසි ා ධම්මකදසනා, තං
ප ාකසසි දුක්ඛං සමුදයං නිකරොධං මග්ගං, කසයයථාපි නාම සුද්ධං
වත්ථං අපගත ාළ ං සම්මකදව රජනං පටිග්ගණ්කහයය, එවකමව 
කතසං තස්මිංකයවආසකනවිරජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදි ‘‘යං
කිඤ්චි සමුදයධම්මං, සබ් ං තං නිකරොධධම්ම’’න්ති. කත දිට්ඨධම්මා
පත්තධම්මා විදිතධම්මා පරිකයොගාළ්හධම්මා තිණ්ණවිචිකිච්ඡා
විගත ථං ථා කවසාරජ්ජප්පත්තා අපරප්පච්චයා සත්ථුසාසකන
භගවන්තං එතදකවොචං – ‘‘ලකභයයාම මයං, භන්කත, භගවකතො
සන්තික  පබ් ජ්ජං, ලකභයයාමඋපසම්පද’’න්ති.‘‘එථභික්ඛකවො’’ති
භගවා අකවොච – ‘‘ස්වාක්ඛාකතො ධම්කමො, චරථ බ්රහ්මචරියං සම්මා
දුක්ඛස්ස අන්තකිරියායා’’ති. සාව කතසංආයස්මන්තානං උපසම්පදා
අකහොසි. අථ කඛො භගවා කත භික්ඛූ ධම්මියා  ථාය ඔවදි අනුසාසි.
කතසං භගවතා ධම්මියා  ථාය ඔවදියමානානං අනුසාසියමානානං
අනුපාදාය ආසකවහි චිත්තානි විමුච්චිංසු. කතන කඛො පන සමකයන
එ ාදසකලොක අරහන්කතො කහොන්ති. 

චතුගිහිසහාය පබ් ජ්ජානිට්ඨිතා. 

31. අස්කසොසුං කඛො ආයස්මකතො යසස්ස පඤ්ඤාසමත්තා
ගිහිසහාය ා ජානපදා පුබ් ානුපුබ්  ානං කුලානං පුත්තා – යකසො
කිර කුලපුත්කතො ක සමස්සුං ඔහාකරත්වා  ාසායානි වත්ථානි 
අච්ඡාකදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං පබ් ජිකතොති. සුත්වාන කනසං
එතදකහොසි – ‘‘නහිනූන කසො ඔරක ොධම්මවිනකයො, නසාඔර ා
පබ් ජ්ජා, යත්ථ යකසො කුලපුත්කතො ක සමස්සුං ඔහාකරත්වා
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 ාසායානි වත්ථානි අච්ඡාකදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං
පබ් ජිකතො’’ති. කත කයනායස්මා යකසො කතනුපසඞ් මිංසු, 
උපසඞ් මිත්වාආයස්මන්තංයසං අභිවාකදත්වා එ මන්තං අට්ඨංසු.
අථ කඛොආයස්මා යකසො කත පඤ්ඤාසමත්කත ගිහිසහායක ආදාය
කයනභගවා කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තංඅභිවාකදත්වා
එ මන්තං නිසීදි. එ මන්තං නිසින්කනො කඛො ආයස්මා යකසො
භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘ඉකම කම, භන්කත, පඤ්ඤාසමත්තා
ගිහිසහාය ා ජානපදා පුබ් ානුපුබ්  ානං කුලානං පුත්තා. ඉකම
භගවා ඔවදතු අනුසාසතූ’’ති. කතසං භගවා අනුපුබ්බිං  ථං  කථසි, 
කසයයථිදං–දාන ථංසීල ථං සග්ග ථං ාමානංආදීනවංඔ ාරං
සංකිකලසං කනක්ඛම්කම ආනිසංසං ප ාකසසි. යදා කත භගවා 
අඤ්ඤාසි  ල්ලචිත්කත මුදුචිත්කත විනීවරණචිත්කත උදග්ගචිත්කත
පසන්නචිත්කත, අථ යා බුද්ධානං සාමුක් ංසි ා ධම්මකදසනා, තං
ප ාකසසි දුක්ඛං සමුදයං නිකරොධං මග්ගං, කසයයථාපි නාම සුද්ධං
වත්ථං අපගත ාළ ං සම්මකදව රජනං පටිග්ගණ්කහයය, එවකමව
කතසං තස්මිංකයව ආසකන විරජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදි යං 
කිඤ්චි සමුදයධම්මං, සබ් ං තං නිකරොධධම්මන්ති. කත දිට්ඨධම්මා
පත්තධම්මා විදිතධම්මා පරිකයොගාළ්හධම්මා තිණ්ණවිචිකිච්ඡා
විගත ථං ථා කවසාරජ්ජප්පත්තා අපරප්පච්චයා සත්ථුසාසකන
භගවන්තං එතදකවොචං – ‘‘ලකභයයාම මයං, භන්කත, භගවකතො 
සන්තික පබ් ජ්ජං, ලකභයයාමඋපසම්පද’’න්ති.‘‘එථභික්ඛකවො’’ති
භගවා අකවොච – ‘‘ස්වාක්ඛාකතො ධම්කමො, චරථ බ්රහ්මචරියං සම්මා
දුක්ඛස්ස අන්තකිරියායා’’ති. සාව කතසංආයස්මන්තානං උපසම්පදා
අකහොසි. අථ කඛො භගවා කත භික්ඛූ ධම්මියා  ථාය ඔවදි අනුසාසි.
කතසං භගවතා ධම්මියා  ථාය ඔවදියමානානං අනුසාසියමානානං
අනුපාදාය ආසකවහි චිත්තානි විමුච්චිංසු. කතන කඛො පන සමකයන
එ සට්ඨිකලොක අරහන්කතොකහොන්ති. 

පඤ්ඤාසගිහිසහාය පබ් ජ්ජානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨිතාචපබ් ජ්ජා ථා. 
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8. මාර ථා 

32. අථ කඛො භගවා කත භික්ඛූ ආමන්කතසි [සං. නි. 1.141
මාරසංයුත්කතපි] – ‘‘මුත්තාහං, භික්ඛකව, සබ් පාකසහි, කය දිබ් ා
කය ච මානුසා. තුම්කහපි, භික්ඛකව, මුත්තා සබ් පාකසහි, කය දිබ් ා
කය ච මානුසා. චරථ, භික්ඛකව, චාරි ං  හුජනහිතාය  හුජනසුඛාය
කලො ානු ම්පායඅත්ථායහිතායසුඛායකදවමනුස්සානං.මාඑක න
ද්කව අගමිත්ථ. කදකසථ, භික්ඛකව, ධම්මං ආදි ලයාණං
මජ්කඣ ලයාණං පරිකයොසාන ලයාණං සාත්ථං ස යඤ්ජනං
ක වලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං ප ාකසථ. සන්ති සත්තා
අප්පරජක්ඛජාති ා, අස්සවනතා ධම්මස්ස පරිහායන්ති, භවිස්සන්ති
ධම්මස්ස අඤ්ඤාතාකරො. අහම්පි, භික්ඛකව, කයන උරුකවලා 
කසනානිගකමොකතනුපසඞ් මිස්සාමිධම්මකදසනායා’’ති. 

33. අථ කඛො මාකරො පාපිමා කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වා භගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘ ද්කධොසිසබ් පාකසහි, කයදිබ් ාකයචමානුසා; 
මහා න්ධන ද්කධොසි, නකමසමණකමොක්ඛසී’’ති. 

‘‘මුත්තාහං [මුත්කතොහං (සී. සයා.)] සබ් පාකසහි, කය දිබ් ා
කයචමානුසා; 
මහා න්ධනමුත්කතොම්හි, නිහකතොත්වමසිඅන්ත ාති. 

[සං. නි. 1.151 මාරසංයුත්කතපි] ‘‘අන්තලික්ඛචකරො පාකසො, 
ය්වායංචරතිමානකසො; 
කතනතං ාධයිස්සාමි, නකමසමණකමොක්ඛසීති. 

[සං. නි. 1.1151 මාරසංයුත්කතපි] ‘‘රූපා සද්දා රසා ගන්ධා, 
කඵොට්ඨබ් ාචමකනොරමා; 
එත්ථකමවිගකතොඡන්කදො, නිහකතොත්වමසිඅන්ත ා’’ති. 

අථ කඛො මාකරො පාපිමා – ජානාති මං භගවා, ජානාති මං සුගකතොති
දුක්ඛී දුම්මකනො 

තත්කථවන්තරධායීති. 
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මාර ථානිට්ඨිතා. 

9. පබ් ජ්ජූපසම්පදා ථා 

34. කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ නානාදිසා නානාජනපදා 
පබ් ජ්ජාකපක්කඛ චඋපසම්පදාකපක්කඛ චආකනන්ති – භගවා කන 
පබ් ාකජස්සති උපසම්පාකදස්සතීති. තත්ථ භික්ඛූ කචව කිලමන්ති
පබ් ජ්ජාකපක්ඛා ච උපසම්පදාකපක්ඛා ච. අථ කඛො භගවකතො
රකහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං කචතකසො පරිවිතක්ක ො උදපාදි –
‘‘එතරහි කඛො භික්ඛූ නානාදිසා නානාජනපදා පබ් ජ්ජාකපක්කඛ ච
උපසම්පදාකපක්කඛ ච ආකනන්ති – භගවා කන පබ් ාකජස්සති 
උපසම්පාකදස්සතීති.තත්ථභික්ඛූකචව කිලමන්තිපබ් ජ්ජාකපක්ඛාච
උපසම්පදාකපක්ඛාච.යංනූනාහංභික්ඛූනං අනුජාකනයයං–තුම්කහව
දානි, භික්ඛකව, තාසු තාසු දිසාසු කතසු කතසු ජනපකදසු පබ් ාකජථ
උපසම්පාකදථා’’ති. අථ කඛො භගවා සායන්හසමයං පටිසල්ලානා
වුට්ඨිකතො එතස්මිං නිදාකන එතස්මිං ප රකණ ධම්මිං  ථං  ත්වා
භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘ඉධ මය්හං, භික්ඛකව, රකහොගතස්ස
පටිසල්ලීනස්ස එවං කචතකසො පරිවිතක්ක ො උදපාදි – ‘එතරහි කඛො
භික්ඛූ නානාදිසා නානාජනපදා පබ් ජ්ජාකපක්කඛ ච
උපසම්පදාකපක්කඛ ච ආකනන්ති භගවා කන පබ් ාකජස්සති 
උපසම්පාකදස්සතීති, තත්ථභික්ඛූකචවකිලමන්තිපබ් ජ්ජාකපක්ඛාච 
උපසම්පදාකපක්ඛා ච, යංනූනාහං භික්ඛූනං අනුජාකනයයං තුම්කහව
දානි, භික්ඛකව, තාසු තාසු දිසාසු කතසු කතසු ජනපකදසු පබ් ාකජථ
උපසම්පාකදථා’’’ති, අනුජානාමි, භික්ඛකව, තුම්කහව දානි තාසු තාසු
දිසාසුකතසුකතසුජනපකදසුපබ් ාකජථ උපසම්පාකදථ.එවඤ්චපන, 
භික්ඛකව, පබ් ාකජතබ්ක ොඋපසම්පාකදතබ්ක ො– 

පඨමංක සමස්සුංඔහාරාකපත්වා [ඔහාකරත්වා ( .)],  ාසායානි
වත්ථානි අච්ඡාදාකපත්වා, එ ංසං උත්තරාසඞ්ගං  ාරාකපත්වා, 
භික්ඛූනං පාකද වන්දාකපත්වා, උක්කුටි ං නිසීදාකපත්වා, අඤ්ජලිං
පග්ගණ්හාකපත්වා, එවංවකදහීතිවත්තබ්ක ො–බුද්ධංසරණං ගච්ඡාමි, 
ධම්මංසරණංගච්ඡාමි, සඞ්ඝංසරණංගච්ඡාමි; දුතියම්පිබුද්ධංසරණං 
ගච්ඡාමි, දුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි, දුතියම්පි සඞ්ඝං සරණං
ගච්ඡාමි; තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි, තතියම්පි ධම්මං සරණං
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ගච්ඡාමි, තතියම්පි සඞ්ඝංසරණංගච්ඡාමී’’ති.‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
ඉකමහිතීහිසරණගමකනහිපබ් ජ්ජං උපසම්පද’’න්ති. 

තීහිසරණගමකනහිඋපසම්පදා ථානිට්ඨිතා. 

10. දුතියමාර ථා 

35. අථ කඛො භගවා වස්සංවුට්කඨො [වස්සංවුත්කථො (සී.)] භික්ඛූ
ආමන්කතසි [සං. නි. 1.155] – ‘‘මය්හං කඛො, භික්ඛකව, කයොනිකසො
මනසි ාරාකයොනිකසොසම්මප්පධානා අනුත්තරාවිමුත්තිඅනුප්පත්තා, 
අනුත්තරා විමුත්ති සච්ඡි තා. තුම්කහපි, භික්ඛකව, කයොනිකසො
මනසි ාරා කයොනිකසො සම්මප්පධානා අනුත්තරං විමුත්තිං
අනුපාපුණාථ, අනුත්තරං විමුත්තිංසච්ඡි කරොථා’’ති.අථකඛොමාකරො
පාපිමා කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං
ගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘ ද්කධොසිමාරපාකසහි, කයදිබ් ාකයචමානුසා; 
මහා න්ධන ද්කධොසි [මාර න්ධන ද්කධොසි (සී. සයා.)], න
කමසමණකමොක්ඛසී’’ති. 

‘‘මුත්තාහංමාරපාකසහි, කයදිබ් ාකයචමානුසා; 
මහා න්ධනමුත්කතොම්හි [මාර න්ධනමුත්කතොම්හි (සී. සයා.)], 
නිහකතොත්වමසි අන්ත ා’’ති. 

අථ කඛො මාකරො පාපිමා – ජානාති මං භගවා, ජානාති මං සුගකතොති
දුක්ඛී දුම්මකනො 

තත්කථවන්තරධායි. 

දුතියමාර ථානිට්ඨිතා. 

11. භද්දවග්ගියවත්ථු 

36. අථ කඛො භගවා  ාරාණසියං යථාභිරන්තං විහරිත්වා කයන
උරුකවලා කතනචාරි ං පක් ාමි. අථකඛොභගවාමග්ගා ඔක් ම්ම
කයන අඤ්ඤතකරො වනසණ්කඩො කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වාතං
වනසණ්ඩං අජ්කඣොගාකහත්වා අඤ්ඤතරස්මිං රුක්ඛමූකල නිසීදි.
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කතන කඛො පන සමකයන තිංසමත්තා භද්දවග්ගියා සහාය ා 
සපජාපති ා තස්මිං වනසණ්කඩ පරිචාකරන්ති. එ ස්ස පජාපති
නාකහොසි; තස්ස අත්ථාය කවසී ආනීතා අකහොසි. අථ කඛො සා කවසී
කතසුපමත්කතසුපරිචාකරන්කතසුභණ්ඩංආදාය පලායිත්ථ.අථකඛො
කත සහාය ා සහාය ස්ස කවයයාවච්චං  කරොන්තා, තං ඉත්ථිං 
ගකවසන්තා, තං වනසණ්ඩං ආහිණ්ඩන්තා අද්දසංසු භගවන්තං
අඤ්ඤතරස්මිං රුක්ඛමූකල නිසින්නං. දිස්වාන කයන භගවා
කතනුපසඞ් මිංසු, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං එතදකවොචං – ‘‘අපි, 
භන්කත, භගවාඑ ංඉත්ථිංපස්කසයයා’’ති? ‘‘කිංපනකවො, කුමාරා, 
ඉත්ථියා’’ති? ‘‘ඉධමයං, භන්කත, තිංසමත්තාභද්දවග්ගියාසහාය ා
සපජාපති ා ඉමස්මිං වනසණ්කඩ පරිචාරිම්හා. එ ස්ස පජාපති
නාකහොසි; තස්සඅත්ථායකවසීආනීතා අකහොසි.අථකඛොසා, භන්කත, 
කවසීඅම්කහසුපමත්කතසු පරිචාකරන්කතසුභණ්ඩංආදාය පලායිත්ථ.
කත මයං, භන්කත, සහාය ා සහාය ස්ස කවයයාවච්චං  කරොන්තා, 
තං ඉත්ථිං ගකවසන්තා, ඉමං වනසණ්ඩං ආහිණ්ඩාමා’’ති. ‘‘තං කිං
මඤ්ඤථකවො, කුමාරා,  තමංනුකඛොතුම්හා ංවරං – යංවාතුම්කහ
ඉත්ථිං ගකවකසයයාථ, යං වා අත්තානං ගකවකසයයාථා’’ති? 
‘‘එතකදව, භන්කත, අම්හා ං වරං යං මයං අත්තානං 
ගකවකසයයාමා’’ති. ‘‘කතන හි කවො, කුමාරා, නිසීදථ, ධම්මං කවො
කදකසස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්කත’’තිකඛොකතභද්දවග්ගියාසහාය ා
භගවන්තංඅභිවාකදත්වාඑ මන්තංනිසීදිංසු. කතසංභගවාඅනුපුබ්බිං
 ථං  කථසි, කසයයථිදං – දාන ථං සීල ථං සග්ග ථං  ාමානං 
ආදීනවංඔ ාරං සංකිකලසං කනක්ඛම්කමආනිසංසං ප ාකසසි, යදා
කත භගවා අඤ්ඤාසි  ල්ලචිත්කත මුදුචිත්කත විනීවරණචිත්කත
උදග්ගචිත්කත පසන්නචිත්කත, අථ යා බුද්ධානං සාමුක් ංසි ා
ධම්මකදසනා, තං ප ාකසසි දුක්ඛං සමුදයං නිකරොධං මග්ගං, 
කසයයථාපි නාම සුද්ධං වත්ථං අපගත ාළ ං සම්මකදව රජනං
පටිග්ගණ්කහයය, එවකමව කතසංතස්මිංකයවආසකනවිරජංවීතමලං
ධම්මචක්ඛුං උදපාදි ‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං, සබ් ං තං
නිකරොධධම්ම’’න්ති. කත දිට්ඨධම්මා පත්තධම්මා විදිතධම්මා 
පරිකයොගාළ්හධම්මා තිණ්ණවිචිකිච්ඡා විගත ථං ථා 
කවසාරජ්ජප්පත්තා අපරප්පච්චයා සත්ථුසාසකන භගවන්තං
එතදකවොචං – ‘‘ලකභයයාම මයං, භන්කත, භගවකතො සන්තික 



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි මහාඛන්ධක ො 

33 

පටුන 

පබ් ජ්ජං, ලකභයයාම උපසම්පද’’න්ති. ‘‘එථ භික්ඛකවො’’ති භගවා
අකවොච– ‘‘ස්වාක්ඛාකතොධම්කමො, චරථ බ්රහ්මචරියංසම්මා දුක්ඛස්ස
අන්තකිරියායා’’ති.සාවකතසං ආයස්මන්තානංඋපසම්පදාඅකහොසි. 

භද්දවග්ගියසහාය ානංවත්ථුනිට්ඨිතං. 

දුතියභාණවාකරො. 

12. උරුකවලපාටිහාරිය ථා 

37. අථ කඛො භගවා අනුපුබ්ක න චාරි ං චරමාකනො කයන
උරුකවලා තදවසරි. කතන කඛො පන සමකයන උරුකවලායං තකයො
ජටිලා පටිවසන්ති – උරුකවල ස්සකපො, නදී ස්සකපො, 
ගයා ස්සකපොති. කතසු උරුකවල ස්සකපො ජටිකලො පඤ්චන්නං
ජටිලසතානං නායක ො කහොති, විනායක ො අග්කගො පමුකඛො
පාකමොක්කඛො.නදී ස්සකපො ජටිකලොතිණ්ණංජටිලසතානංනායක ො
කහොති, විනායක ො අග්කගො පමුකඛො පාකමොක්කඛො. ගයා ස්සකපො 
ජටිකලොද්වින්නංජටිලසතානංනායක ොකහොති, විනායක ොඅග්කගො
පමුකඛො පාකමොක්කඛො. අථ කඛො භගවා කයන උරුකවල ස්සපස්ස
ජටිලස්සඅස්සකමොකතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා උරුකවල ස්සපං
ජටිලංඑතදකවොච–‘‘සකචකත,  ස්සප, අගරු, වකසයයාමඑ රත්තං
අගයාගාකර’’ති? ‘‘න කඛො කම, මහාසමණ, ගරු, චණ්කඩත්ථ
නාගරාජා ඉද්ධිමාආසිවිකසො කඝොරවිකසො, කසොතංමාවිකහකඨසී’’ති.
දුතියම්පි කඛො භගවා උරුකවල ස්සපං ජටිලං එතදකවොච – ‘‘සකච
කත,  ස්සප, අගරු, වකසයයාමඑ රත්තං අගයාගාකර’’ති? ‘‘නකඛො
කම, මහාසමණ, ගරු, චණ්කඩත්ථ නාගරාජා ඉද්ධිමා ආසිවිකසො 
කඝොරවිකසො, කසො තං මා විකහකඨසී’’ති. තතියම්පි කඛො භගවා
උරුකවල ස්සපං ජටිලං එතදකවොච – ‘‘සකච කත,  ස්සප, අගරු, 
වකසයයාම එ රත්තං අගයාගාකර’’ති? ‘‘න කඛො කම, මහාසමණ, 
ගරු, චණ්කඩත්ථනාගරාජා ඉද්ධිමාආසිවිකසො කඝොරවිකසො, කසොතං
මාවිකහකඨසී’’ති. ‘‘අප්කපවමංනවිකහකඨයය, ඉඞ්ඝත්වං,  ස්සප, 
අනුජානාහි අගයාගාර’’න්ති. ‘‘විහර, මහාසමණ, යථාසුඛ’’න්ති. අථ
කඛො භගවා අගයාගාරං පවිසිත්වා තිණසන්ථාර ං පඤ්ඤකපත්වා
නිසීදි පල්ලඞ් ං ආභුජිත්වා උජං  ායං පණිධාය පරිමුඛං සතිං 
උපට්ඨකපත්වා. 
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38. අද්දසා කඛො කසො නාකගො භගවන්තං පවිට්ඨං, දිස්වාන
දුම්මකනො [දුක්ඛී දුම්මකනො (සී. සයා.)] පධූපායි [පඛූපාසි ( .)]. අථ
කඛොභගවකතොඑතදකහොසි–‘‘යංනූනාහංඉමස්ස නාගස්සඅනුපහච්ච
ඡවිඤ්ච චම්මඤ්ච මංසඤ්ච න්හාරුඤ්ච අට්ඨිඤ්ච අට්ඨිමිඤ්ජඤ්ච
කතජසා කතජං පරියාදිකයයය’’න්ති. අථ කඛො භගවා තථාරූපං 
ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරංඅභිසඞ්ඛරිත්වාපධූපායි.අථකඛොකසොනාකගොමක්ඛං
අසහමාකනො පජ්ජලි. භගවාපි කතකජොධාතුං සමාපජ්ජිත්වා පජ්ජලි.
උභින්නං සකජොතිභූතානං අගයාගාරං ආදිත්තං විය කහොති
සම්පජ්ජලිතං සකජොතිභූතං. අථ කඛො කත ජටිලා අගයාගාරං 
පරිවාකරත්වා එවමාහංසු – ‘‘අභිරූකපො වත කභො මහාසමකණො
නාකගන විකහඨියතී’’ති. අථ කඛො භගවා තස්සා රත්තියා අච්චකයන
තස්ස නාගස්ස අනුපහච්ච ඡවිඤ්ච චම්මඤ්ච මංසඤ්ච න්හාරුඤ්ච
අට්ඨිඤ්ච අට්ඨිමිඤ්ජඤ්ච කතජසා කතජං පරියාදියිත්වා පත්කත
පක්ඛිපිත්වා උරුකවල ස්සපස්ස ජටිලස්ස දස්කසසි – ‘‘අයං කත, 
 ස්සප, නාකගො පරියාදින්කනො [පරියාදිණ්කණො ( .)] අස්ස කතජසා
කතකජො’’ති. අථ කඛො උරුකවල ස්සපස්ස ජටිලස්ස එතදකහොසි –
‘‘මහිද්ධික ොකඛොමහාසමකණොමහානුභාකවො, යත්රහි නාමචණ්ඩස්ස
නාගරාජස්ස ඉද්ධිමකතො ආසිවිසස්ස කඝොරවිසස්ස කතජසා කතජං 
පරියාදියිස්සති, නත්කවවචකඛොඅරහායථාඅහ’’න්ති. 

39. 
කනරඤ්ජරායංභගවා, උරුකවල ස්සපංජටිලංඅකවොච; 
‘‘සකච කත  ස්සප අගරු, විහකරමු අජ්ජණ්කහො
අග්ගිසාලම්හී’’ති [අග්ගිසරණම්හීති(සී.සයා.)]. 

‘‘නකඛොකමමහාසමණගරු; 
ඵාසු ාකමොවතංනිවාකරමි; 
චණ්කඩත්ථනාගරාජා; 
ඉද්ධිමාආසිවිකසොකඝොරවිකසො; 
කසො තංමාවිකහකඨසී’’ති. 

‘‘අප්කපවමංනවිකහකඨයය; 
ඉඞ්ඝත්වං ස්සපඅනුජානාහිඅගයාගාර’’න්ති; 
දින්නන්තිනංවිදිත්වා; 
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අභීකතො [අසම්භීකතො(සී.)] පාවිසි භයමතීකතො. 

දිස්වාඉසිංපවිට්ඨං, අහිනාකගොදුම්මකනොපධූපායි; 
සුමනමනකසො අධිමකනො [අවිමකනො ( ත්ථචි), නවිමකනො 
(සයා.)], මනුස්සනාකගොපිතත්ථපධූපායි. 

මක්ඛඤ්ච අසහමාකනො, අහිනාකගොපාවක ොව පජ්ජලි; 
කතකජොධාතුසුකුසකලො, මනුස්සනාකගොපිතත්ථපජ්ජලි. 

උභින්නංසකජොතිභූතානං; 
අගයාගාරංආදිත්තංකහොතිසම්පජ්ජලිතංසකජොතිභූතං; 
උදිච්ඡකරජටිලා; 
‘‘අභිරූකපොවතකභොමහාසමකණො; 
නාකගනවිකහඨියතී’’තිභණන්ති. 

අථ තස්සාරත්තියා [අථ රත්තියා(සී.සයා.)] අච්චකයන; 
හතා නාගස්ස අච්චිකයො කහොන්ති [අහිනාගස්ස අච්චිකයො න
කහොන්ති(සී.සයා.)]; 
ඉද්ධිමකතොපනඨිතා [ඉද්ධිමකතොපනුට්ඨිතා (සී.)]; 
අකන වණ්ණාඅච්චිකයොකහොන්ති. 

නීලාඅථකලොහිති ා; 
මඤ්ජිට්ඨාපීත ාඵලි වණ්ණාකයො; 
අඞ්ගීරසස්ස ාකය; 
අකන වණ්ණාඅච්චිකයොකහොන්ති. 

පත්තම්හි ඔදහිත්වා; 
අහිනාගංබ්රාහ්මණස්සදස්කසසි; 
‘‘අයංකත ස්සපනාකගො; 
පරියාදින්කනොඅස්සකතජසාකතකජො’’ති. 

අථ කඛො උරුකවල ස්සකපො ජටිකලො භගවකතො ඉමිනා
ඉද්ධිපාටිහාරිකයන අභිප්පසන්කනොභගවන්තංඑතදකවොච– ‘‘ඉකධව, 
මහාසමණ, විහර, අහංකත [කතඋපට්ඨාමි(ඉතිපි)] ධුවභත්කතනා’’ති. 
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පඨමංපාටිහාරියං. 

40. අථ කඛො භගවා උරුකවල ස්සපස්ස ජටිලස්ස අස්සමස්ස
අවිදූකර අඤ්ඤතරස්මිං වනසණ්කඩ විහාසි. අථ කඛො චත්තාකරො
මහාරාජාකනො අභික් න්තාය රත්තියා අභික් න්තවණ්ණා
ක වල ප්පං වනසණ්ඩං ඔභාකසත්වා කයන භගවා
කතනුපසඞ් මිංසු, උපසඞ් මිත්වාභගවන්තං අභිවාකදත්වාචතුද්දිසා
අට්ඨංසු කසයයථාපි මහන්තා අග්ගික්ඛන්ධා. අථ කඛො 
උරුකවල ස්සකපො ජටිකලො තස්සා රත්තියා අච්චකයන කයන භගවා
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘ ාකලො, 
මහාසමණ, නිට්ඨිතං භත්තං. ක  නු කඛො කත, මහාසමණ, 
අභික් න්තායරත්තියාඅභික් න්තවණ්ණාක වල ප්පංවනසණ්ඩං
ඔභාකසත්වා කයන ත්වං කතනුපසඞ් මිංසු, උපසඞ් මිත්වා තං
අභිවාකදත්වා චතුද්දිසා අට්ඨංසු ‘‘කසයයථාපි මහන්තා
අග්ගික්ඛන්ධා’’ති. ‘‘එකත කඛො,  ස්සප, චත්තාකරො මහාරාජාකනො
කයනාහං කතනුපසඞ් මිංසු ධම්මස්සවනායා’’ති. අථ කඛො 
උරුකවල ස්සපස්ස ජටිලස්ස එතදකහොසි – ‘‘මහිද්ධික ො කඛො
මහාසමකණො මහානුභාකවො, යත්ර හි නාම චත්තාකරොපි මහාරාජාකනො
උපසඞ් මිස්සන්ති ධම්මස්සවනාය, න ත්කවව ච කඛො අරහා යථා
අහ’’න්ති. අථ කඛො භගවා උරුකවල ස්සපස්ස ජටිලස්ස භත්තං
භුඤ්ජිත්වා තස්මිංකයවවනසණ්කඩවිහාසි. 

දුතියංපාටිහාරියං. 

41. අථ කඛො සක්ක ො කදවානමින්කදො අභික් න්තාය රත්තියා 
අභික් න්තවණ්කණො ක වල ප්පං වනසණ්ඩං ඔභාකසත්වා කයන
භගවා කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං අභිවාකදත්වා
එ මන්තං අට්ඨාසි කසයයථාපි මහාඅග්ගික්ඛන්කධො, පුරිමාහි
වණ්ණනිභාහි අභික් න්තතකරො ච පණීතතකරො ච. අථ කඛො
උරුකවල ස්සකපො ජටිකලො තස්සා රත්තියා අච්චකයන කයන භගවා 
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘ ාකලො, 
මහාසමණ, නිට්ඨිතං භත්තං. ක ො නු කඛො කසො, මහාසමණ, 
අභික් න්තාය රත්තියා අභික් න්තවණ්කණො ක වල ප්පං 
වනසණ්ඩං ඔභාකසත්වා කයනත්වං කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා
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තංඅභිවාකදත්වා එ මන්තංඅට්ඨාසිකසයයථාපිමහාඅග්ගික්ඛන්කධො, 
පුරිමාහි වණ්ණනිභාහි අභික් න්තතකරො ච පණීතතකරො චා’’ති? 
‘‘එකසො කඛො,  ස්සප, සක්ක ො කදවානමින්කදො කයනාහං 
කතනුපසඞ් මි ධම්මස්සවනායා’’ති. අථ කඛො උරුකවල ස්සපස්ස
ජටිලස්සඑතදකහොසි– ‘‘මහිද්ධික ොකඛොමහාසමකණොමහානුභාකවො, 
යත්ර හි නාම සක්ක ොපි කදවානමින්කදො උපසඞ් මිස්සති
ධම්මස්සවනාය, න ත්කවව ච කඛො අරහා යථා අහ’’න්ති. අථ කඛො
භගවා උරුකවල ස්සපස්ස ජටිලස්ස භත්තං භුඤ්ජිත්වා තස්මිංකයව
වනසණ්කඩවිහාසි. 

තතියංපාටිහාරියං. 

42. අථ කඛො බ්රහ්මා සහම්පති අභික් න්තාය රත්තියා
අභික් න්තවණ්කණො ක වල ප්පං වනසණ්ඩං ඔභාකසත්වා කයන
භගවා කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං අභිවාකදත්වා
එ මන්තං අට්ඨාසි කසයයථාපි මහාඅග්ගික්ඛන්කධො, පුරිමාහි
වණ්ණනිභාහි අභික් න්තතකරො ච පණීතතකරො ච. අථ කඛො
උරුකවල ස්සකපො ජටිකලො තස්සා රත්තියා අච්චකයන කයන භගවා
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘ ාකලො, 
මහාසමණ, නිට්ඨිතං භත්තං. ක ො නු කඛො කසො, මහාසමණ, 
අභික් න්තාය රත්තියා අභික් න්තවණ්කණො ක වල ප්පං
වනසණ්ඩං ඔභාකසත්වා කයනත්වං කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා
තං අභිවාකදත්වාඑ මන්තංඅට්ඨාසිකසයයථාපිමහාඅග්ගික්ඛන්කධො, 
පුරිමාහි වණ්ණනිභාහි අභික් න්තතකරො ච පණීතතකරො චා’’ති? 
‘‘එකසො කඛො,  ස්සප, බ්රහ්මා සහම්පති කයනාහං කතනුපසඞ් මි
ධම්මස්සවනායා’’ති. අථ කඛො උරුකවල ස්සපස්ස ජටිලස්ස 
එතදකහොසි – ‘‘මහිද්ධික ො කඛො මහාසමකණො මහානුභාකවො, යත්ර හි
නාමබ්රහ්මාපිසහම්පති උපසඞ් මිස්සතිධම්මස්සවනාය, නත්කවවච
කඛො අරහා යථා අහ’’න්ති. අථ කඛො භගවා උරුකවල ස්සපස්ස
ජටිලස්සභත්තංභුඤ්ජිත්වාතස්මිංකයවවනසණ්කඩවිහාසි. 

චතුත්ථංපාටිහාරියං. 

43. කතන කඛො පන සමකයන උරුකවල ස්සපස්ස ජටිලස්ස
මහායඤ්කඤො පච්චපට්ඨිකතො කහොති, ක වල ප්පා ච අඞ්ගමගධා
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පහූතංඛාදනීයංකභොජනීයංආදාය අභික් මිතු ාමාකහොන්ති. අථකඛො
උරුකවල ස්සපස්ස ජටිලස්ස එතදකහොසි – ‘‘එතරහි කඛො කම
මහායඤ්කඤො පච්චපට්ඨිකතො, ක වල ප්පා ච අඞ්ගමගධා පහූතං 
ඛාදනීයං කභොජනීයං ආදාය අභික් මිස්සන්ති. සකච මහාසමකණො
මහාජන ාකය ඉද්ධිපාටිහාරියං  රිස්සති, මහාසමණස්ස
ලාභසක් ාකරො අභිවඩ්ඪිස්සති, මම ලාභසක් ාකරො පරිහායිස්සති.
අකහො නූන මහාසමකණො ස්වාතනාය නාගච්කඡයයා’’ති. අථ කඛො 
භගවා උරුකවල ස්සපස්ස ජටිලස්ස කචතසා
කචකතොපරිවිතක් මඤ්ඤාය උත්තරකුරුංගන්ත්වාතකතොපිණ්ඩපාතං
ආහරිත්වාඅකනොතත්තදකහපරිභුඤ්ජිත්වා තත්කථවදිවාවිහාරංඅ ාසි.
අථකඛොඋරුකවල ස්සකපොජටිකලොතස්සා රත්තියාඅච්චකයනකයන
භගවා කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං එතදකවොච –
‘‘ ාකලො, මහාසමණ, නිට්ඨිතං භත්තං. කිං නු කඛො, මහාසමණ, 
හිකයයො නාගමාසි? අපිචමයංතංසරාම–කිංනුකඛොමහාසමකණො
නාගච්ඡතීති? ඛාදනීයස්සච කභොජනීයස්සචකතපටිවීකසො [පටිවිංකසො
(සී.), පටිවිකසො (සයා.)] ඨපිකතො’’ති.නනුකත,  ස්සප, එතදකහොසි–
‘‘‘එතරහි කඛො කම මහායඤ්කඤො පච්චපට්ඨිකතො, ක වල ප්පා ච
අඞ්ගමගධාපහූතංඛාදනීයංකභොජනීයංආදාය අභික් මිස්සන්ති, සකච
මහාසමකණොමහාජන ාකයඉද්ධිපාටිහාරියං රිස්සති, මහාසමණස්ස 
ලාභසක් ාකරො අභිවඩ්ඪිස්සති, මම ලාභසක් ාකරො පරිහායිස්සති, 
අකහොනූනමහාසමකණො ස්වාතනායනාගච්කඡයයා’ති.කසොකඛොඅහං, 
 ස්සප, තව කචතසා කචකතොපරිවිතක් ං අඤ්ඤාය උත්තරකුරුං
ගන්ත්වාතකතොපිණ්ඩපාතංආහරිත්වාඅකනොතත්තදකහපරිභුඤ්ජිත්වා 
තත්කථව දිවාවිහාරං අ ාසි’’න්ති. අථ කඛො උරුකවල ස්සපස්ස
ජටිලස්සඑතදකහොසි– ‘‘මහිද්ධික ොකඛොමහාසමකණොමහානුභාකවො, 
යත්රහිනාම කචතසාපි චිත්තං පජානිස්සති, නත්කවව ච කඛො අරහා
යථාඅහ’’න්ති.අථකඛොභගවාඋරුකවල ස්සපස්ස ජටිලස්සභත්තං
භුඤ්ජිත්වාතස්මිංකයවවනසණ්කඩවිහාසි. 

පඤ්චමංපාටිහාරියං. 

44. කතන කඛො පන සමකයන භගවකතො පංසුකූලං උප්පන්නං
කහොති. අථ කඛො භගවකතො එතදකහොසි – ‘‘ ත්ථ නු කඛො අහං
පංසුකූලං කධොකවයය’’න්ති? අථ කඛො සක්ක ො කදවානමින්කදො
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භගවකතොකචතසාකචකතොපරිවිතක් මඤ්ඤායපාණිනාකපොක්ඛරණිං
ඛණිත්වා භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘ඉධ, භන්කත, භගවා පංසුකූලං
කධොවතූ’’ති. අථ කඛො භගවකතො එතදකහොසි – ‘‘කිම්හි නු කඛො අහං
පංසුකූලං පරිමද්කදයය’’න්ති? අථ කඛො සක්ක ො කදවානමින්කදො 
භගවකතො කචතසා කචකතොපරිවිතක් මඤ්ඤාය මහතිං සිලං
උපනික්ඛිපි – ඉධ, භන්කත, භගවා පංසුකූලං පරිමද්දතූති. අථ කඛො
භගවකතො එතදකහොසි – ‘‘කිම්හිනු කඛො අහං [අහං පංසුකූලං ( .)] 
ආලම්බිත්වා උත්තකරයය’’න්ති? අථකඛො කුකධඅධිවත්ථාකදවතා
භගවකතො කචතසා කචකතොපරිවිතක් මඤ්ඤාය සාඛං ඔනාකමසි –
ඉධ, භන්කත, භගවා ආලම්බිත්වා උත්තරතූති. අථ කඛො භගවකතො
එතදකහොසි–‘‘කිම්හිනු කඛොඅහංපංසුකූලංවිස්සජ්කජයය’’න්ති? අථ
කඛො සක්ක ො කදවානමින්කදො භගවකතො කචතසා 
කචකතොපරිවිතක් මඤ්ඤායමහතිංසිලංඋපනික්ඛිපි–ඉධ, භන්කත, 
භගවාපංසුකූලං විස්සජ්කජතූති.අථකඛොඋරුකවල ස්සකපොජටිකලො
තස්සා රත්තියා අච්චකයන කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘ ාකලො, මහාසමණ, 
නිට්ඨිතං භත්තං. කිං නු කඛො, මහාසමණ, නායං පුබ්ක  ඉධ
කපොක්ඛරණී, සායං ඉධ කපොක්ඛරණී. නයිමා සිලා පුබ්ක 
උපනික්ඛිත්තා. ක නිමා සිලා උපනික්ඛිත්තා? නයිමස්ස  කුධස්ස
පුබ්ක  සාඛා ඔනතා, සායං සාඛා ඔනතා’’ති. ඉධ කම,  ස්සප, 
පංසුකූලං උප්පන්නං අකහොසි. තස්ස මය්හං,  ස්සප, එතදකහොසි –
‘‘ ත්ථනුකඛොඅහංපංසුකූලං කධොකවයය’’න්ති? අථකඛො,  ස්සප, 
සක්ක ො කදවානමින්කදො මම කචතසා කචකතොපරිවිතක් මඤ්ඤාය
පාණිනා කපොක්ඛරණිං ඛණිත්වා මං එතදකවොච – ‘‘ඉධ, භන්කත, 
භගවා පංසුකූලං කධොවතූ’’ති. සායං  ස්සප අමනුස්කසන පාණිනා
ඛණිතාකපොක්ඛරණී.තස්සමය්හං,  ස්සප, එතදකහොසි– ‘‘කිම්හිනු
කඛො අහං පංසුකූලං පරිමද්කදයය’’න්ති? අථ කඛො,  ස්සප, සක්ක ො
කදවානමින්කදොමමකචතසාකචකතොපරිවිතක් මඤ්ඤායමහතිංසිලං 
උපනික්ඛිපි – ‘‘ඉධ, භන්කත, භගවා පංසුකූලං පරිමද්දතූ’’ති. සායං
 ස්සප අමනුස්කසන උපනික්ඛිත්තා සිලා. තස්ස මය්හං,  ස්සප, 
එතදකහොසි – ‘‘කිම්හිනු කඛො අහං ආලම්බිත්වා උත්තකරයය’’න්ති? 
අථ කඛො,  ස්සප,  කුකධ අධිවත්ථා කදවතා ජ මම කචතසා 
කචකතොපරිවිතක් මඤ්ඤායසාඛංඔනාකමසි–‘‘ඉධ, භන්කත, භගවා
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ආලම්බිත්වා උත්තරජ්තූ’’ති. ස්වායං ආහරහත්කථො  කුකධො. තස්ස
මය්හං,  ස්සප, එතදකහොසි – ‘‘කිම්හි නු කඛො අහං පංසුකූලං
විස්සජ්කජයය’’න්ති? අථකඛො,  ස්සප, සක්ක ො කදවානමින්කදොමම
කචතසාකචකතොපරිවිතක් මඤ්ඤායමහතිංසිලංඋපනික්ඛිපි–‘‘ඉධ, 
භන්කත, භගවාපංසුකූලංවිස්සජ්කජතූ’’ති. සායං ස්සප අමනුස්කසන
උපනික්ඛිත්තා සිලාති. අථ කඛො උරුකවල ස්සපස්ස ජටිලස්ස
එතදකහොසි – ‘‘මහිද්ධික ො කඛො මහාසමකණො මහානුභාකවො, යත්ර හි
නාමසක්ක ොපිකදවානමින්කදො කවයයාවච්චං රිස්සති, නත්කවවච
කඛො අරහා යථා අහ’’න්ති. අථ කඛො භගවා උරුකවල ස්සපස්ස
ජටිලස්සභත්තංභුඤ්ජිත්වාතස්මිංකයවවනසණ්කඩවිහාසි. 

අථ කඛො උරුකවල ස්සකපො ජටිකලො තස්සා රත්තියා අච්චකයන
කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා භගවකතො  ාලං 
ආකරොකචසි – ‘‘ ාකලො, මහාසමණ, නිට්ඨිතං භත්ත’’න්ති. ‘‘ගච්ඡ
ත්වං,  ස්සප, ආයාමහ’’න්ති උරුකවල ස්සපං ජටිලං
උකයයොකජත්වා යාය ජම්බුයා ‘ජම්බුදීකපො’ පඤ්ඤායති, තකතො ඵලං
ගකහත්වා පඨමතරං ආගන්ත්වා අගයාගාකර නිසීදි. අද්දසා කඛො
උරුකවල ස්සකපොජටිකලොභගවන්තංඅගයාගාකරනිසින්නං, දිස්වාන
භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘ තකමන ත්වං, මහාසමණ, මග්කගන
ආගකතො? අහං තයා පඨමතරං පක් න්කතො, කසො ත්වං පඨමතරං
ආගන්ත්වා අගයාගාකර නිසින්කනො’’ති. ‘‘ඉධාහං,  ස්සප, තං
උකයයොකජත්වා යාය ජම්බුයා ‘ජම්බුදීකපො’ පඤ්ඤායති, තකතො ඵලං
ගකහත්වා පඨමතරං ආගන්ත්වා අගයාගාකර නිසින්කනො. ඉදං කඛො, 
 ස්සප, ජම්බුඵලං වණ්ණසම්පන්නංගන්ධසම්පන්නංරසසම්පන්නං.
සකච ආ ඞ්ඛසි පරිභුඤ්ජා’’ති. ‘‘අලං, මහාසමණ, ත්වංකයව තං
අරහසි, ත්වංකයව තං [ත්වංකයකවතං ආහරසි, ත්වංකයකවතං (සී.
සයා.)] පරිභුඤ්ජාහී’’ති. අථ කඛො උරුකවල ස්සපස්ස ජටිලස්ස
එතදකහොසි – ‘‘මහිද්ධික ො කඛො මහාසමකණො මහානුභාකවො, යත්ර හි
නාම මං පඨමතරං උකයයොකජත්වා යාය ජම්බුයා ‘ජම්බුදීකපො’
පඤ්ඤායති, තකතොඵලංගකහත්වාපඨමතරංආගන්ත්වාඅගයාගාකර 
නිසීදිස්සති, නත්කවවචකඛොඅරහායථාඅහ’’න්ති. අථකඛොභගවා
උරුකවල ස්සපස්ස ජටිලස්ස භත්තං භුඤ්ජිත්වා තස්මිංකයව
වනසණ්කඩවිහාසි. 



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි මහාඛන්ධක ො 

41 

පටුන 

45. අථ කඛො උරුකවල ස්සකපො ජටිකලො තස්සා රත්තියා
අච්චකයන කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා භගවකතො
 ාලං ආකරොකචසි – ‘‘ ාකලො, මහාසමණ, නිට්ඨිතං භත්ත’’න්ති.
ගච්ඡ ත්වං,  ස්සප, ආයාමහන්ති උරුකවල ස්සපං ජටිලං
උකයයොකජත්වා යායජම්බුයා‘ජම්බුදීකපො’පඤ්ඤායති, තස්සාඅවිදූකර
අම්ක ො…කප.… තස්සා අවිදූකර ආමලකී…කප.… තස්සා අවිදූකර
හරීතකී…කප.… තාවතිංසං ගන්ත්වා පාරිච්ඡත්ත පුප්ඵං ගකහත්වා
පඨමතරං ආගන්ත්වා අගයාගාකර නිසීදි. අද්දසා කඛො
උරුකවල ස්සකපොජටිකලො භගවන්තංඅගයාගාකරනිසින්නං, දිස්වාන
භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘ තකමන ත්වං, මහාසමණ, මග්කගන
ආගකතො? අහං තයා පඨමතරං පක් න්කතො, කසො ත්වං පඨමතරං
ආගන්ත්වා අගයාගාකර නිසින්කනො’’ති. ‘‘ඉධාහං,  ස්සප, තං
උකයයොකජත්වා තාවතිංසං ගන්ත්වා පාරිච්ඡත්ත පුප්ඵං ගකහත්වා
පඨමතරං ආගන්ත්වා අගයාගාකර නිසින්කනො. ඉදං කඛො,  ස්සප, 
පාරිච්ඡත්ත පුප්ඵං වණ්ණසම්පන්නං ගන්ධසම්පන්නං [සුගන්ධි ං
( .)]. (සකචආ ඞ්ඛසි ගණ්හා’’ති.‘‘අලං, මහාසමණ, ත්වංකයවතං
අරහසි, ත්වංකයවතංගණ්හා’’ති) [( ) සී.සයා.කපොත්ථක සුනත්ථි]. 
අථ කඛො උරුකවල ස්සපස්ස ජටිලස්ස එතදකහොසි – ‘‘මහිද්ධික ො
කඛො මහාසමකණො මහානුභාකවො, යත්ර හි නාම මං පඨමතරං
උකයයොකජත්වා තාවතිංසං ගන්ත්වා පාරිච්ඡත්ත පුප්ඵං ගකහත්වා 
පඨමතරංආගන්ත්වාඅගයාගාකරනිසීදිස්සති, නත්කවවචකඛොඅරහා
යථාඅහ’’න්ති. 

46. කතනකඛොපනසමකයනකතජටිලාඅග්ගිංපරිචරිතු ාමාන 
සක්ක ොන්ති ට්ඨානිඵාකලතුං. අථකඛොකතසංජටිලානංඑතදකහොසි
– ‘‘නිස්සංසයං කඛො මහාසමණස්ස ඉද්ධානුභාකවො, යථා මයං න
සක්ක ොම ට්ඨානි ඵාකලතු’’න්ති.අථකඛොභගවාඋරුකවල ස්සපං
ජටිලංඑතදකවොච–‘‘ඵාලියන්තු,  ස්සප,  ට්ඨානී’’ති.‘‘ඵාලියන්තු, 
මහාසමණා’’ති. සකිකදව පඤ්ච  ට්ඨසතානි ඵාලියිංසු. අථ කඛො
උරුකවල ස්සපස්ස ජටිලස්ස එතදකහොසි – ‘‘මහිද්ධික ො කඛො
මහාසමකණොමහානුභාකවො, යත්ර හිනාම ට්ඨානිපිඵාලියිස්සන්ති, න
ත්කවවචකඛොඅරහායථාඅහ’’න්ති. 
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47. කතනකඛොපනසමකයනකතජටිලාඅග්ගිංපරිචරිතු ාමාන 
සක්ක ොන්තිඅග්ගිංඋජ්ජකලතුං [ජාකලතුං(සී.), උජ්ජලිතුං ( .)]. අථ
කඛොකතසංජටිලානංඑතදකහොසි – ‘‘නිස්සංසයංකඛොමහාසමණස්ස 
ඉද්ධානුභාකවො, යථාමයංනසක්ක ොමඅග්ගිං උජ්ජකලතු’’න්ති.අථ 
කඛො භගවා උරුකවල ස්සපං ජටිලං එතදකවොච – ‘‘උජ්ජලියන්තු, 
 ස්සප, අග්ගී’’ති. ‘‘උජ්ජලියන්තු, මහාසමණා’’ති. සකිකදව පඤ්ච
අග්ගිසතානි උජ්ජලියිංසු. අථ කඛො උරුකවල ස්සපස්ස ජටිලස්ස
එතදකහොසි – ‘‘මහිද්ධික ො කඛො මහාසමකණො මහානුභාකවො, යත්ර හි 
නාමඅග්ගීපිඋජ්ජලියිස්සන්ති, නත්කවවචකඛොඅරහායථාඅහ’’න්ති. 

48. කතන කඛො පන සමකයන කත ජටිලා අග්ගිං පරිචරිත්වා න 
සක්ක ොන්ති අග්ගිං විජ්ඣාකපතුං. අථ කඛො කතසං ජටිලානං
එතදකහොසි – ‘‘නිස්සංසයං කඛො මහාසමණස්ස ඉද්ධානුභාකවො, යථා
මයං න සක්ක ොම අග්ගිං විජ්ඣාකපතු’’න්ති. අථ කඛො භගවා
උරුකවල ස්සපං ජටිලං එතදකවොච – ‘‘විජ්ඣායන්තු,  ස්සප, 
අග්ගී’’ති. ‘‘විජ්ඣායන්තු, මහාසමණා’’ති. සකිකදව පඤ්ච
අග්ගිසතානි විජ්ඣායිංසු. අථ කඛො උරුකවල ස්සපස්ස ජටිලස්ස
එතදකහොසි – ‘‘මහිද්ධික ො කඛො මහාසමකණො මහානුභාකවො, යත්ර හි
නාමඅග්ගීපිවිජ්ඣායිස්සන්ති, නත්කවවචකඛොඅරහායථාඅහ’’න්ති. 

49. කතන කඛො පන සමකයන කත ජටිලා සීතාසු කහමන්ති ාසු
රත්තීසු අන්තරට්ඨ ාසු හිමපාතසමකය නජ්ජා කනරඤ්ජරාය
උම්මුජ්ජන්තිපි, නිමුජ්ජන්තිපි, උම්මුජ්ජනනිමුජ්ජනම්පි කරොන්ති.අථ
කඛො භගවා පඤ්චමත්තානි මන්දාමුඛිසතානි අභිනිම්මිනි, යත්ථ කත
ජටිලාඋත්තරිත්වාවිසිබ්ක සුං. අථ කඛොකතසංජටිලානංඑතදකහොසි–
‘‘නිස්සංසයං කඛො මහාසමණස්ස ඉද්ධානුභාකවො, යථයිමා
මන්දාමුඛිකයො නිම්මිතා’’ති. අථ කඛො උරුකවල ස්සපස්ස ජටිලස්ස 
එතදකහොසි – ‘‘මහිද්ධික ො කඛො මහාසමකණො මහානුභාකවො, යත්ර හි
නාම තාව  හූ මන්දාමුඛිකයොපි අභිනිම්මිනිස්සති, න ත්කවව ච කඛො
අරහායථාඅහ’’න්ති. 

50. කතන කඛො පන සමකයනමහා අ ාලකමකඝො පාවස්සි, මහා
උද වාහක ොසඤ්ජායි.යස්මිංපකදකසභගවාවිහරති, කසොපකදකසො
උදක නන ඔත්ථකටො [උදක න ඔත්ථකටො (සී. සයා.)] කහොති. අථ
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කඛො භගවකතො එතදකහොසි – ‘‘යංනූනාහං සමන්තා උද ං
උස්සාකරත්වා මජ්කඣ කරණුහතාය භූමියා චඞ් කමයය’’න්ති. අථ
කඛොභගවාසමන්තාඋද ංඋස්සාකරත්වාමජ්කඣකරණුහතායභූමියා 
චඞ් මි. අථ කඛො උරුකවල ස්සකපො ජටිකලො – මාකහව කඛො
මහාසමකණො උදක න වූළ්කහො අකහොසීති නාවාය සම් හුකලහි
ජටිකලහි සද්ධිං යස්මිං පකදකස භගවා විහරති තං පකදසං අගමාසි. 
අද්දසා කඛො උරුකවල ස්සකපො ජටිකලො භගවන්තං සමන්තා උද ං
උස්සාකරත්වා මජ්කඣ කරණුහතාය භූමියා චඞ් මන්තං, දිස්වාන
භගවන්තංඑතදකවොච–‘‘ඉදංනුත්වං, මහාසමණා’’ති? ‘‘අයමහමස්මි 
[ආමඅහමස්මි (සයා.)],  ස්සපා’’තිභගවා කවහාසං අබ්භුග්ගන්ත්වා
නාවායපච්චට්ඨාසි.අථකඛො උරුකවල ස්සපස්සජටිලස්සඑතදකහොසි
–‘‘මහිද්ධික ොකඛොමහාසමකණොමහානුභාකවො, යත්රහි නාමඋද ම්පි
න පවාහිස්සති [නප්පසහිස්සති (සී.)], න ත්කවව ච කඛො අරහා යථා
අහ’’න්ති. 

51. අථ කඛො භගවකතො එතදකහොසි – ‘‘චිරම්පි කඛො ඉමස්ස
කමොඝපුරිසස්ස එවං භවිස්සති – ‘මහිද්ධික ො කඛො මහාසමකණො
මහානුභාකවො, නත්කවවච කඛොඅරහායථාඅහ’න්ති; යංනූනාහංඉමං
ජටිලං සංකවකජයය’’න්ති. අථ කඛො භගවා උරුකවල ස්සපං ජටිලං
එතදකවොච – ‘‘කනව ච කඛො ත්වං,  ස්සප, අරහා, නාපි 
අරහත්තමග්ගසමාපන්කනො.සාපිකතපටිපදානත්ථි, යායත්වංඅරහා
වා අස්සසි, අරහත්තමග්ගං වා සමාපන්කනො’’ති. අථ කඛො
උරුකවල ස්සකපො ජටිකලො භගවකතො පාකදසු සිරසා නිපතිත්වා
භගවන්තංඑතදකවොච– ‘‘ලකභයයාහං, භන්කත, භගවකතොසන්තික 
පබ් ජ්ජං, ලකභයයං උපසම්පද’’න්ති. ත්වං කඛොසි,  ස්සප, 
පඤ්චන්නං ජටිලසතානං නායක ො විනායක ො අග්කගො පමුකඛො
පාකමොක්කඛො.කතපිතාවඅපකලොක හි, යථාකතමඤ්ඤස්සන්තිතථා
කත  රිස්සන්තීති. අථ කඛො උරුකවල ස්සකපො ජටිකලො කයන කත
ජටිලා කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා කත ජටිකල එතදකවොච –
‘‘ඉච්ඡාමහං, කභො, මහාසමකණ බ්රහ්මචරියං චරිතුං, යථා භවන්කතො
මඤ්ඤන්තිතථා කරොන්තූ’’ති. ‘‘චිරපටි ාමයං, කභො, මහාසමකණ
අභිප්පසන්නා, සකචභවං, මහාසමකණබ්රහ්මචරියංචරිස්සති, සබ්ක ව
මයං මහාසමකණ බ්රහ්මචරියං චරිස්සාමා’’ති. අථ කඛො කත ජටිලා
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ක සමිස්සං ජටාමිස්සං ඛාරි ාජමිස්සං අග්ගිහුතමිස්සං උදක 
පවාකහත්වා කයන භගවා කතනුපසඞ් මිංසු, උපසඞ් මිත්වා
භගවකතො පාකදසු සිරසා නිපතිත්වා භගවන්තං එතදකවොචං –
‘‘ලකභයයාම මයං, භන්කත, භගවකතො සන්තික  පබ් ජ්ජං, 
ලකභයයාම උපසම්පද’’න්ති. ‘‘එථ භික්ඛකවො’’ති භගවා අකවොච –
‘‘ස්වාක්ඛාකතො ධම්කමො, චරථ බ්රහ්මචරියං සම්මා දුක්ඛස්ස
අන්තකිරියායා’’ති.සාවකතසංආයස්මන්තානං උපසම්පදාඅකහොසි. 

52. අද්දසා කඛො නදී ස්සකපො ජටිකලො ක සමිස්සං ජටාමිස්සං
ඛාරි ාජමිස්සං අග්ගිහුතමිස්සං උදක  වුය්හමාකන, දිස්වානස්ස
එතදකහොසි–‘‘මාකහවකමභාතුකනොඋපසග්කගොඅකහොසී’’ති.ජටිකල
පාකහසි – ගච්ඡථ කමභාතරං ජානාථාති. සාමඤ්ච තීහි ජටිලසකතහි
සද්ධිං කයනායස්මා උරුකවල ස්සකපො කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වාආයස්මන්තංඋරුකවල ස්සපංඑතදකවොච– ‘‘ඉදංනු
කඛො,  ස්සප, කසකයයො’’ති? ‘‘ආමාවුකසො, ඉදංකසකයයො’’ති.අථකඛො
කත ජටිලා ක සමිස්සං ජටාමිස්සං ඛාරි ාජමිස්සං අග්ගිහුතමිස්සං
උදක  පවාකහත්වා කයන භගවා කතනුපසඞ් මිංසු, උපසඞ් මිත්වා
භගවකතො පාකදසු සිරසා නිපතිත්වා භගවන්තං එතදකවොචං –
‘‘ලකභයයාම මයං, භන්කත, භගවකතො සන්තික  පබ් ජ්ජං, 
ලකභයයාම උපසම්පද’’න්ති. ‘‘එථ භික්ඛකවො’’ති භගවා අකවොච – 
‘‘ස්වාක්ඛාකතො ධම්කමො, චරථ බ්රහ්මචරියං සම්මා දුක්ඛස්ස
අන්තකිරියායා’’ති. සාවකතසංආයස්මන්තානංඋපසම්පදාඅකහොසි. 

53. අද්දසා කඛො ගයා ස්සකපො ජටිකලො ක සමිස්සං ජටාමිස්සං 
ඛාරි ාජමිස්සං අග්ගිහුතමිස්සං උදක  වුය්හමාකන, දිස්වානස්ස
එතදකහොසි – ‘‘මාකහව කමභාතූනංඋපසග්කගො අකහොසී’’ති. ජටිකල
පාකහසි – ගච්ඡථකමභාතකරො ජානාථාති.සාමඤ්චද්වීහිජටිලසකතහි
සද්ධිං කයනායස්මා උරුකවල ස්සකපො කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වාආයස්මන්තංඋරුකවල ස්සපංඑතදකවොච–‘‘ඉදංනු
කඛො,  ස්සප, කසකයයො’’ති? ‘‘ආමාවුකසො, ඉදංකසකයයො’’ති.අථකඛො
කත ජටිලා ක සමිස්සං ජටාමිස්සං ඛාරි ාජමිස්සං අග්ගිහුතමිස්සං
උදක  පවාකහත්වා කයන භගවා කතනුපසඞ් මිංසු, උපසඞ් මිත්වා
භගවකතො පාකදසු සිරසා නිපතිත්වා භගවන්තං එතදකවොචං –
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‘‘ලකභයයාම මයං, භන්කත, භගවකතො සන්තික  පබ් ජ්ජං, 
ලකභයයාම උපසම්පද’’න්ති. ‘‘එථ භික්ඛකවො’’ති භගවා අකවොච – 
‘‘ස්වාක්ඛාකතො ධම්කමො, චරථ බ්රහ්මචරියං සම්මා දුක්ඛස්ස
අන්තකිරියායා’’ති. සාවකතසංආයස්මන්තානංඋපසම්පදාඅකහොසි. 

භගවකතො අධිට්ඨාකනන පඤ්ච  ට්ඨසතානි න ඵාලියිංසු, 
ඵාලියිංසු; අග්ගී න උජ්ජලියිංසු, උජ්ජලියිංසු; න විජ්ඣායිංසු, 
විජ්ඣායිංසු; පඤ්චමන්දාමුඛිසතානිඅභිනිම්මිනි.එකතනනකයන
අඩ්ඪුඩ්ඪපාටිහාරියසහස්සානි කහොන්ති. 

54. අථ කඛො භගවා උරුකවලායං යථාභිරන්තං විහරිත්වා කයන
ගයාසීසං කතන පක් ාමි මහතා භික්ඛුසඞ්කඝන සද්ධිං
භික්ඛුසහස්කසනසබ්ක කහවපුරාණජටිකලහි. තත්රසුදංභගවාගයායං
විහරති ගයාසීකස සද්ධිං භික්ඛුසහස්කසන. තත්ර කඛො භගවා භික්ඛූ
ආමන්කතසි– 

[සං. නි. 4.29] ‘‘සබ් ං, භික්ඛකව, ආදිත්තං. කිඤ්ච, භික්ඛකව, 
සබ් ං ආදිත්තං? චක්ඛු ආදිත්තං, රූපා ආදිත්තා, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං
ආදිත්තං, චක්ඛුසම්ඵස්කසො ආදිත්කතො, යමිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජති කවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි
ආදිත්තං. ක න ආදිත්තං? රාගග්ගිනා කදොසග්ගිනා කමොහග්ගිනා
ආදිත්තං, ජාතියා ජරාය මරකණන කසොක හි පරිකදකවහි දුක්කඛහි
කදොමනස්කසහිඋපායාකසහිආදිත්තන්තිවදාමි. කසොතංආදිත්තං, සද්දා
ආදිත්තා, කසොතවිඤ්ඤාණං ආදිත්තං, කසොතසම්ඵස්කසො ආදිත්කතො, 
යමිදං කසොතසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජති කවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා
අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි ආදිත්තං. ක න ආදිත්තං? රාගග්ගිනා
කදොසග්ගිනා කමොහග්ගිනා ආදිත්තං, ජාතියා ජරාය මරකණන
කසොක හි පරිකදකවහි දුක්කඛහි කදොමනස්කසහි උපායාකසහි
ආදිත්තන්තිවදාමි. ඝානංආදිත්තං, ගන්ධාආදිත්තා, ඝානවිඤ්ඤාණං
ආදිත්තං, ඝානසම්ඵස්කසො ආදිත්කතො, යමිදං ඝානසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජති කවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි
ආදිත්තං. ක න ආදිත්තං? රාගග්ගිනා කදොසග්ගිනා කමොහග්ගිනා
ආදිත්තං, ජාතියා ජරාය මරකණන කසොක හි පරිකදකවහි දුක්කඛහි
කදොමනස්කසහිඋපායාකසහිආදිත්තන්තිවදාමි. ජිව්හාආදිත්තා, රසා
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ආදිත්තා, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං ආදිත්තං ජිව්හාසම්ඵස්කසො ආදිත්කතො, 
යමිදං ජිව්හාසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති කවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා 
අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි ආදිත්තං. ක න ආදිත්තං? රාගග්ගිනා
කදොසග්ගිනා කමොහග්ගිනා ආදිත්තං, ජාතියා ජරාය මරකණන
කසොක හි පරිකදකවහි දුක්කඛහි කදොමනස්කසහි උපායාකසහි 
ආදිත්තන්ති වදාමි.  ාකයො ආදිත්කතො, කඵොට්ඨබ් ා ආදිත්තා, 
 ායවිඤ්ඤාණං ආදිත්තං  ායසම්ඵස්කසො ආදිත්කතො, යමිදං
 ායසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති කවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා
අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි ආදිත්තං. ක න ආදිත්තං? රාගග්ගිනා
කදොසග්ගිනා කමොහග්ගිනා ආදිත්තං, ජාතියා ජරාය මරකණන
කසොක හි පරිකදකවහි දුක්කඛහි කදොමනස්කසහි උපායාකසහි
ආදිත්තන්ති වදාමි. මකනො ආදිත්කතො, ධම්මා ආදිත්තා, 
මකනොවිඤ්ඤාණං ආදිත්තං මකනොසම්ඵස්කසො ආදිත්කතො, යමිදං
මකනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති කවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා
අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි ආදිත්තං. ක න ආදිත්තං? රාගග්ගිනා 
කදොසග්ගිනා කමොහග්ගිනා ආදිත්තං, ජාතියා ජරාය මරකණන
කසොක හි පරිකදකවහි දුක්කඛහි කදොමනස්කසහි උපායාකසහි
ආදිත්තන්තිවදාමි. 

‘‘එවං පස්සං, භික්ඛකව, සුතවා අරියසාවක ො චක්ඛුස්මිම්පි
නිබ්බින්දති, රූකපසුපි නිබ්බින්දති, චක්ඛුවිඤ්ඤාකණපි නිබ්බින්දති, 
චක්ඛුසම්ඵස්කසපිනිබ්බින්දති, යමිදංචක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති
කවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා, තස්මිම්පි නිබ්බින්දති.
කසොතස්මිම්පි නිබ්බින්දති, සද්කදසුපි නිබ්බින්දති…කප.…ඝානස්මිම්පි
නිබ්බින්දති, ගන්කධසුපි නිබ්බින්දති…කප.… ජිව්හායපි නිබ්බින්දති, 
රකසසුපි නිබ්බින්දති…කප.…  ායස්මිම්පි නිබ්බින්දති, 
කඵොට්ඨබ්ක සුපි නිබ්බින්දති…කප.… මනස්මිම්පි නිබ්බින්දති, 
ධම්කමසුපි නිබ්බින්දති, මකනොවිඤ්ඤාකණපි නිබ්බින්දති, 
මකනොසම්ඵස්කසපි නිබ්බින්දති, යමිදං මකනොසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජති කවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තස්මිම්පි
නිබ්බින්දති, නිබ්බින්දං විරජ්ජති, විරාගා විමුච්චති, විමුත්තස්මිං
විමුත්තමිති ඤාණං කහොති. ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං,  තං 
 රණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති. 
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ඉමස්මිඤ්ච පන කවයයා රණස්මිං භඤ්ඤමාකන තස්ස 
භික්ඛුසහස්සස්සඅනුපාදායආසකවහිචිත්තානිවිමුච්චිංසු. 

ආදිත්තපරියායසුත්තංනිට්ඨිතං. 

උරුකවලපාටිහාරියංතතියභාණවාකරොනිට්ඨිකතො. 

13. බිම්බිසාරසමාගම ථා 

55. අථ කඛො භගවා ගයාසීකස යථාභිරන්තං විහරිත්වා කයන
රාජගහං කතන චාරි ං පක් ාමි, මහතා භික්ඛුසඞ්කඝන සද්ධිං
භික්ඛුසහස්කසන සබ්ක කහව පුරාණජටිකලහි. අථ කඛො භගවා
අනුපුබ්ක න චාරි ං චරමාකනො කයන රාජගහං තදවසරි. තත්ර සුදං 
භගවා රාජගකහ විහරති ලට්ඨිවකන [ලට්ඨිවනුයයාකන (සයා.)] 
සුප්පතිට්කඨ කචතිකය. අස්කසොසි කඛො රාජා මාගකධො කසනිකයො
බිම්බිසාකරො–සමකණොඛලු කභොකගොතකමොස යපුත්කතොස යකුලා
පබ් ජිකතො රාජගහං අනුප්පත්කතො රාජගකහ විහරති ලට්ඨිවකන
සුප්පතිට්කඨ කචතිකය. තං කඛො පන භගවන්තං [භවන්තං ( .)] 
කගොතමං එවං  ලයාකණො කිත්තිසද්කදො අබ්භුග්ගකතො – ඉතිපි කසො
භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්කධො විජ්ජාචරණසම්පන්කනො සුගකතො
කලො විදූ අනුත්තකරොපුරිසදම්මසාරථිසත්ථාකදවමනුස්සානංබුද්කධො
භගවා [භගවාති ( .)]. කසො ඉමං කලො ං සකදව ං සමාර ං 
සබ්රහ්ම ං සස්සමණබ්රාහ්මණිං පජං සකදවමනුස්සං සයං අභිඤ්ඤා 
සච්ඡි ත්වා පකවකදති. කසො ධම්මං කදකසති ආදි ලයාණං
මජ්කඣ ලයාණං පරිකයොසාන ලයාණං සාත්ථං ස යඤ්ජනං
ක වලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං ප ාකසති. සාධු කඛො පන
තථාරූපානංඅරහතංදස්සනංකහොතීති. 

අථ කඛො රාජා මාගකධො කසනිකයො බිම්බිසාකරො ද්වාදසනහුකතහි 
[ද්වාදසනියුකතහි (කයොජනා)] මාගධික හි බ්රාහ්මණගහපතික හි 
පරිවුකතො කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං 
අභිවාකදත්වා එ මන්තං නිසීදි. කතපි කඛො ද්වාදසනහුතා මාගධි ා
බ්රාහ්මණගහපති ා අප්කප ච්කචභගවන්තංඅභිවාකදත්වාඑ මන්තං
නිසීදිංසු, අප්කප ච්කච භගවතා සද්ධිං සම්කමොදිංසු, සම්කමොදනීයං
 ථං සාරණීයං වීතිසාකරත්වා එ මන්තං නිසීදිංසු, අප්කප ච්කච
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කයන භගවා කතනඤ්ජලිං පණාකමත්වා එ මන්තං නිසීදිංසු, 
අප්කප ච්කච භගවකතො සන්තික  නාමකගොත්තං සාකවත්වා
එ මන්තං නිසීදිංසු, අප්කප ච්කච තුණ්හීභූතා එ මන්තං නිසීදිංසු.
අථ කඛො කතසං ද්වාදසනහුතානං [ද්වාදසනියුතානං (කයොජනා)] 
මාගධි ානං බ්රාහ්මණගහපති ානං එතදකහොසි – ‘‘කිං නු කඛො
මහාසමකණො උරුකවල ස්සකප බ්රහ්මචරියං චරති, උදාහු
උරුකවල ස්සකපොමහාසමකණබ්රහ්මචරියංචරතී’’ති? අථකඛො භගවා
කතසං ද්වාදසනහුතානං මාගධි ානං බ්රාහ්මණගහපති ානං කචතසා 
කචකතොපරිවිතක් මඤ්ඤාය ආයස්මන්තං උරුකවල ස්සපං ගාථාය
අජ්ඣභාසි– 

‘‘කිකමවදිස්වාඋරුකවලවාසි, පහාසිඅග්ගිංකිසක ොවදාකනො; 
පුච්ඡාමි තං  ස්සප, එතමත්ථං  ථං පහීනං තව 
අග්ගිහුත්තන්ති. 

‘‘රූකපචසද්කදචඅකථොරකසච; 
 ාමිත්ථිකයොචාභිවදන්තියඤ්ඤා; 
එතංමලන්තිඋපධීසුඤත්වා; 
තස්මානයිට්කඨනහුකතඅරඤ්ජින්ති. 

‘‘එත්කථවකතමකනොනරමිත්ථ( ස්සපාතිභගවා); 
රූකපසුසද්කදසුඅකථොරකසසු; 
අථක ොචරහිකදවමනුස්සකලොක ; 
රකතොමකනො ස්සප, බූ්රහිකමතන්ති. 

‘‘දිස්වා පදං සන්තමනූපධී ං; 
අකිඤ්චනං ාමභකවඅසත්තං; 
අනඤ්ඤථාභාවිමනඤ්ඤකනයයං; 
තස්මානයිට්කඨනහුකතඅරඤ්ජි’’න්ති. 

56. අථ කඛො ආයස්මා උරුකවල ස්සකපො උට්ඨායාසනා එ ංසං 
උත්තරාසඞ්ගං රිත්වාභගවකතො පාකදසුසිරසානිපතිත්වා භගවන්තං
එතදකවොච – ‘‘සත්ථා කම, භන්කත, භගවා, සාවක ොහමස්මි; සත්ථා
කම, භන්කත, භගවා, සාවක ොහමස්මී’’ති. අථ කඛො කතසං
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ද්වාදසනහුතානං මාගධි ානං බ්රාහ්මණගහපති ානං එතදකහොසි –
‘‘උරුකවල ස්සකපො මහාසමකණ බ්රහ්මචරියං චරතී’’ති. අථ කඛො
භගවා කතසං ද්වාදසනහුතානං මාගධි ානං බ්රාහ්මණගහපති ානං
කචතසා කචකතොපරිවිතක් මඤ්ඤාය අනුපුබ්බිං  ථං  කථසි, 
කසයයථිදං– දාන ථංසීල ථංසග්ග ථං ාමානංආදීනවංඔ ාරං
සංකිකලසං කනක්ඛම්කම ආනිසංසං ප ාකසසි. යදා කත භගවා
අඤ්ඤාසි  ල්ලචිත්කත මුදුචිත්කත විනීවරණචිත්කත උදග්ගචිත්කත 
පසන්නචිත්කත, අථ යා බුද්ධානං සාමුක් ංසි ා ධම්මකදසනා, තං
ප ාකසසි–දුක්ඛං, සමුදයං, නිකරොධං, මග්ගං.කසයයථාපිනාමසුද්ධං
වත්ථං අපගත ාළ ං සම්මකදව රජනං පටිග්ගණ්කහයය, එවකමව
එ ාදසනහුතානං මාගධි ානං බ්රාහ්මණගහපති ානං 
බිම්බිසාරප්පමුඛානංතස්මිංකයවආසකනවිරජංවීතමලංධම්මචක්ඛුං
උදපාදි – යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං, සබ් ං තං නිකරොධධම්මන්ති.
එ නහුතංඋපාස ත්තං පටිකවකදසි. 

57. අථ කඛො රාජා මාගකධො කසනිකයො බිම්බිසාකරො දිට්ඨධම්කමො 
පත්තධම්කමො විදිතධම්කමො පරිකයොගාළ්හධම්කමො තිණ්ණවිචිකිච්කඡො
විගත ථං කථො කවසාරජ්ජප්පත්කතො අපරප්පච්චකයො සත්ථුසාසකන
භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘පුබ්ක  කම, භන්කත, කුමාරස්ස සකතො
පඤ්ච අස්සාස ා අකහසුං, කත කම එතරහි සමිද්ධා. පුබ්ක  කම, 
භන්කත, කුමාරස්ස සකතො එතදකහොසි – ‘අකහො වත මං රජ්කජ
අභිසිඤ්කචයය’න්ති, අයං කඛො කම, භන්කත, පඨකමො අස්සාසක ො
අකහොසි, කසො කම එතරහි සමිද්කධො. ‘තස්ස ච කම විජිතං අරහං 
සම්මාසම්බුද්කධො ඔක් කමයයා’ති, අයං කඛො කම, භන්කත, දුතිකයො
අස්සාසක ො අකහොසි, කසො කම එතරහි සමිද්කධො. ‘තඤ්චාහං
භගවන්තං පයිරුපාකසයය’න්ති, අයං කඛො කම, භන්කත, තතිකයො 
අස්සාසක ොඅකහොසි, කසොකමඑතරහිසමිද්කධො. ‘කසොචකමභගවා 
ධම්මංකදකසයයා’ති, අයංකඛොකම, භන්කත, චතුත්කථොඅස්සාසක ො
අකහොසි, කසො කම එතරහි සමිද්කධො. ‘තස්ස චාහං භගවකතො ධම්මං
ආජාකනයය’න්ති, අයං කඛො කම, භන්කත, පඤ්චකමො අස්සාසක ො
අකහොසි, කසො කමඑතරහිසමිද්කධො. පුබ්ක කම, භන්කත, කුමාරස්ස
සකතො ඉකම පඤ්ච අස්සාස ා අකහසුං, කත කම එතරහි සමිද්ධා. 
අභික් න්තං, භන්කත, අභික් න්තං, භන්කත, කසයයථාපි, භන්කත, 
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නික්කුජ්ජිතංවාඋක්කුජ්කජයය, පටිච්ඡන්නංවාවිවකරයය, මූළ්හස්ස
වා මග්ගං ආචික්කඛයය, අන්ධ ාකර වා කතලපජ්කජොතං ධාකරයය
චක්ඛුමන්කතො රූපානි දක්ඛන්තීති – එවකමවං භගවතා
අකන පරියාකයන ධම්කමො ප ාසිකතො. එසාහං, භන්කත, භගවන්තං
සරණංගච්ඡාමි, ධම්මඤ්ච, භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච.උපාස ංමං [මංභන්කත
( .)], භගවා ධාකරතු අජ්ජතග්කග පාණුකපතං සරණං ගතං, 
අධිවාකසතු ච කම, භන්කත, භගවා, ස්වාතනාය භත්තං සද්ධිං
භික්ඛුසඞ්කඝනා’’ති. අධිවාකසසිභගවාතුණ්හීභාකවන.අථකඛොරාජා
මාගකධො කසනිකයො බිම්බිසාකරො භගවකතො අධිවාසනං විදිත්වා
උට්ඨායාසනා භගවන්තං අභිවාකදත්වා පදක්ඛිණං  ත්වා පක් ාමි.
අථ කඛො රාජා මාගකධො කසනිකයො බිම්බිසාකරො තස්සා රත්තියා
අච්චකයන පණීතං ඛාදනීයං කභොජනීයං පටියාදාකපත්වා භගවකතො
 ාලංආකරොචාකපසි–‘‘ ාකලො, භන්කත, නිට්ඨිතංභත්ත’’න්ති. 

58. අථකඛොභගවාපුබ් ණ්හසමයංනිවාකසත්වාපත්තචීවරමාදාය 
රාජගහං පාවිසි මහතා භික්ඛුසඞ්කඝන සද්ධිං භික්ඛුසහස්කසන
සබ්ක කහව පුරාණජටිකලහි. කතන කඛො පන සමකයන සක්ක ො
කදවානමින්කදො මාණව වණ්ණං අභිනිම්මිනිත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස
භික්ඛුසඞ්ඝස්සපුරකතොපුරකතොගච්ඡතිඉමාගාථාකයොගායමාකනො– 

‘‘දන්කතො දන්කතහි සහ පුරාණජටිකලහි, විප්පමුත්කතො 
විප්පමුත්කතහි; 
සිඞ්ගීනික්ඛසවණ්කණො, රාජගහංපාවිසිභගවා. 

‘‘මුත්කතො මුත්කතහි සහ පුරාණජටිකලහි, විප්පමුත්කතො
විප්පමුත්කතහි; 
සිඞ්ගීනික්ඛසවණ්කණො, රාජගහංපාවිසිභගවා. 

‘‘තිණ්කණො තිණ්කණහිසහපුරාණජටිකලහි; 
විප්පමුත්කතොවිප්පමුත්කතහි; 
සිඞ්ගීනික්ඛසුවණ්කණො; 
රාජගහංපාවිසිභගවා. 

‘‘සන්කතොසන්කතහිසහපුරාණජටිකලහි; 
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විප්පමුත්කතොවිප්පමුත්කතහි; 
සිඞ්ගීනික්ඛසවණ්කණො; 
රාජගහංපාවිසිභගවා. 

‘‘දසවාකසොදස කලො, දසධම්මවිදූදසභිචකපකතො; 
කසො දසසතපරිවාකරො [පරිවාරක ො ( .)] රාජගහං, පාවිසි
භගවා’’ති. 

මනුස්සා සක් ංකදවානමින්දංපස්සිත්වා එවමාහංසු–‘‘අභිරූකපො
වතායං මාණවක ො, දස්සනීකයො වතායං මාණවක ො, පාසාදික ො
වතායං මාණවක ො. ස්සනුකඛොඅයංමාණවක ො’’ති? එවංවුත්කත
සක්ක ොකදවානමින්කදොකතමනුස්කස ගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘කයොධීකරොසබ් ධිදන්කතො, සුද්කධොඅප්පටිපුග්ගකලො; 
අරහංසුගකතොකලොක , තස්සාහංපරිචාරක ො’’ති. 

59. අථ කඛො භගවා කයන රඤ්කඤො මාගධස්ස කසනියස්ස
බිම්බිසාරස්ස නිකවසනංකතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වාපඤ්ඤත්කත
ආසකන නිසීදි සද්ධිං භික්ඛුසඞ්කඝන. අථ කඛො රාජා මාගකධො
කසනිකයො බිම්බිසාකරො බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං පණීකතන
ඛාදනීකයන කභොජනීකයන සහත්ථා සන්තප්කපත්වා සම්පවාකරත්වා 
භගවන්තං භුත්තාවිං ඔනීතපත්තපාණිං එ මන්තං නිසීදි. එ මන්තං
නිසින්නස්ස කඛො රඤ්කඤො මාගධස්ස කසනියස්ස බිම්බිසාරස්ස
එතදකහොසි [චූළව.307] – ‘‘ ත්ථනුකඛොභගවාවිහකරයය? යංඅස්ස
ගාමකතො කනව අවිදූකර න අච්චාසන්කන, ගමනාගමනසම්පන්නං, 
අත්ථි ානං අත්ථි ානං මනුස්සානං අභික් මනීයං, දිවා
අප්පාකිණ්ණං [අප්පකිණ්ණං (සී. සයා.), අබ්කභොකිණ්ණං ( .)], 
රත්තිංඅප්පසද්දංඅප්පනිග්කඝොසංවිජනවාතං, මනුස්සරාහස්කසයය ං, 
පටිසල්ලානසාරුප්ප’’න්ති. අථ කඛො රඤ්කඤො මාගධස්ස කසනියස්ස
බිම්බිසාරස්ස එතදකහොසි – ‘‘ඉදං කඛො අම්හා ං කවළුවනංඋයයානං
ගාමකතො කනව අවිදූකර න අච්චාසන්කන ගමනාගමනසම්පන්නං 
අත්ථි ානං අත්ථි ානංමනුස්සානංඅභික් මනීයංදිවාඅප්පාකිණ්ණං
රත්තිංඅප්පසද්දං අප්පනිග්කඝොසංවිජනවාතංමනුස්සරාහස්කසයය ං
පටිසල්ලානසාරුප්පං.යංනූනාහං කවළුවනංඋයයානංබුද්ධප්පමුඛස්ස
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භික්ඛුසඞ්ඝස්ස දකදයය’’න්ති. අථ කඛො රාජා මාගකධො කසනිකයො
බිම්බිසාකරො කසොවණ්ණමයං භිඞ් ාරං ගකහත්වා භගවකතො
ඔකණොකජසි–‘‘එතාහං, භන්කත, කවළුවනංඋයයානංබුද්ධප්පමුඛස්ස
භික්ඛුසඞ්ඝස්සදම්මී’’ති. පටිග්ගකහසිභගවාආරාමං.අථ කඛොභගවා
රාජානං මාගධං කසනියං බිම්බිසාරං ධම්මියා  ථාය සන්දස්කසත්වා
සමාදකපත්වා සමුත්කතකජත්වා සම්පහංකසත්වා උට්ඨායාසනා
පක් ාමි.අථකඛොභගවාඑතස්මිංනිදාකනඑතස්මිංප රකණ ධම්මිං
 ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
ආරාම’’න්ති. 

බිම්බිසාරසමාගම ථානිට්ඨිතා. 

14. සාරිපුත්තකමොග්ගල්ලානපබ් ජ්ජා ථා 

60. කතන කඛො පනසමකයනසඤ්චකයො [සඤ්ජකයො (සී. සයා.)] 
පරිබ් ාජක ො රාජගකහ පටිවසති මහතියා පරිබ් ාජ පරිසාය සද්ධිං
අඩ්ඪකතකයයහි පරිබ් ාජ සකතහි. කතන කඛො පන සමකයන 
සාරිපුත්තකමොග්ගල්ලානාසඤ්චකයපරිබ් ාජක බ්රහ්මචරියංචරන්ති.
කතහි  ති ා  තා කහොති – කයො පඨමං අමතං අධිගච්ඡති, කසො
ඉතරස්ස ආකරොකචතූති. අථ කඛො ආයස්මා අස්සජි පුබ් ණ්හසමයං
නිවාකසත්වා පත්තචීවරමාදාය රාජගහං පිණ්ඩාය පාවිසි පාසාදික න 
අභික් න්කතන පටික් න්කතන ආකලොකිකතන විකලොකිකතන
සමිඤ්ජිකතන පසාරිකතන, ඔක්ඛිත්තචක්ඛු ඉරියාපථසම්පන්කනො.
අද්දසා කඛො සාරිපුත්කතො පරිබ් ාජක ො ආයස්මන්තං අස්සජිං
රාජගකහ පිණ්ඩාය චරන්තං පාසාදික න අභික් න්කතන 
පටික් න්කතන ආකලොකිකතන විකලොකිකතන සමිඤ්ජිකතන
පසාරිකතන ඔක්ඛිත්තචක්ඛුං ඉරියාපථසම්පන්නං. දිස්වානස්ස
එතදකහොසි – ‘‘කය වත කලොක  අරහන්කතො වා අරහත්තමග්ගං වා
සමාපන්නා, අයංකතසංභික්ඛුඅඤ්ඤතකරො.යංනූනාහං ඉමං භික්ඛුං
උපසඞ් මිත්වා පුච්කඡයයං – ‘ ංසි ත්වං, ආවුකසො, උද්දිස්ස
පබ් ජිකතො, ක ොවාකතසත්ථා,  ස්සවාත්වංධම්මංකරොකචසී’’’ති? 
අථ කඛො සාරිපුත්තස්ස පරිබ් ාජ ස්ස එතදකහොසි – ‘‘අ ාකලො කඛො
ඉමං භික්ඛුංපුච්ඡිතුං, අන්තරඝරංපවිට්කඨොපිණ්ඩායචරති.යංනූනාහං
ඉමං භික්ඛුං පිට්ඨිකතො පිට්ඨිකතො අනු න්කධයයං, අත්ථික හි
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උපඤ්ඤාතංමග්ග’’න්ති.අථකඛො ආයස්මාඅස්සජිරාජගකහපිණ්ඩාය
චරිත්වා පිණ්ඩපාතං ආදාය පටික් මි. අථ කඛො සාරිපුත්කතොපි
පරිබ් ාජක ො කයනායස්මා අස්සජි කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා 
ආයස්මතා අස්සජිනාසද්ධිංසම්කමොදි, සම්කමොදනීයං ථංසාරණීයං
වීතිසාකරත්වා එ මන්තංඅට්ඨාසි.එ මන්තංඨිකතොකඛොසාරිපුත්කතො
පරිබ් ාජක ො ආයස්මන්තං අස්සජිං එතදකවොච – ‘‘විප්පසන්නානි
කඛොකත, ආවුකසො, ඉන්ද්රියානි, පරිසුද්කධොඡවිවණ්කණො පරිකයොදාකතො.
 ංසිත්වං, ආවුකසො, උද්දිස්සපබ් ජිකතො, ක ොවාකතසත්ථා,  ස්ස
වා ත්වං ධම්මං කරොකචසී’’ති? ‘‘අත්ථාවුකසො, මහාසමකණො
ස යපුත්කතො ස යකුලා පබ් ජිකතො, තාහං භගවන්තං උද්දිස්ස
පබ් ජිකතො, කසො ච කමභගවාසත්ථා, තස්සචාහංභගවකතොධම්මං 
කරොකචමී’’ති. ‘‘කිංවාදී පනායස්මකතොසත්ථා, කිමක්ඛායී’’ති? ‘‘අහං
කඛො, ආවුකසො, නකවො අචිරපබ් ජිකතො, අධුනාගකතොඉමංධම්මවිනයං, 
න තාහං සක්ක ොමි විත්ථාකරන ධම්මං කදකසතුං, අපි ච කත
සංඛිත්කතනඅත්ථංවක්ඛාමී’’ති.අථකඛොසාරිපුත්කතොපරිබ් ාජක ො 
ආයස්මන්තංඅස්සජිංඑතදකවොච–‘‘කහොතු, ආවුකසො– 

‘‘අප්පං වා හුංවාභාසස්සු, අත්ථංකයවකම බූ්රහි; 
අත්කථකනවකමඅත්කථො, කිං ාහසි යඤ්ජනං හු’’න්ති. 

අථ කඛො ආයස්මා අස්සජි සාරිපුත්තස්ස පරිබ් ාජ ස්ස ඉමං
ධම්මපරියායංඅභාසි– 

[අප. 1.1.286 කථරාපදාකනපි] ‘‘කය ධම්මා කහතුප්පභවා, 
කතසංකහතුංතථාගකතොආහ; 
කතසඤ්චකයොනිකරොකධො, එවංවාදීමහාසමකණො’’ති. 

අථ කඛො සාරිපුත්තස්ස පරිබ් ාජ ස්ස ඉමං ධම්මපරියායං සුත්වා 
විරජංවීතමලංධම්මචක්ඛුංඋදපාදි–‘‘යංකිඤ්චිසමුදයධම්මං, සබ් ං
තං නිකරොධධම්ම’’න්ති. 

[අප. 1.1.289 කථරාපදාකනපි] එකසව ධම්කමො යදි තාවකදව, 
පච්ච යත්ථපදමකසො ං; 
අදිට්ඨංඅබ්භතීතං,  හුක හි ප්පනහුකතහීති. 
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61. අථ කඛො සාරිපුත්කතො පරිබ් ාජක ො කයනකමොග්ගල්ලාකනො 
පරිබ් ාජක ො කතනුපසඞ් මි. අද්දසා කඛො කමොග්ගල්ලාකනො
පරිබ් ාජක ොසාරිපුත්තං පරිබ් ාජ ංදූරකතොවආගච්ඡන්තං, දිස්වාන
සාරිපුත්තං පරිබ් ාජ ං එතදකවොච – ‘‘විප්පසන්නානි කඛො කත, 
ආවුකසො, ඉන්ද්රියානි, පරිසුද්කධොඡවිවණ්කණොපරිකයොදාකතො. ච්චිනු
ත්වං, ආවුකසො, අමතං අධිගකතො’’ති? ‘‘ආමාවුකසො, අමතං
අධිගකතො’’ති. ‘‘යථා ථං පනත්වං, ආවුකසො, අමතං අධිගකතො’’ති? 
‘‘ඉධාහං, ආවුකසො, අද්දසං අස්සජිං භික්ඛුං රාජගකහ පිණ්ඩාය
චරන්තංපාසාදික නඅභික් න්කතනපටික් න්කතනආකලොකිකතන
විකලොකිකතන සමිඤ්ජිකතන පසාරිකතන ඔක්ඛිත්තචක්ඛුං
ඉරියාපථසම්පන්නං. දිස්වාන කම එතදකහොසි – ‘කය වත කලොක 
අරහන්කතො වා අරහත්තමග්ගං වා සමාපන්නා, අයං කතසං භික්ඛු
අඤ්ඤතකරො. යංනූනාහං ඉමං භික්ඛුං උපසඞ් මිත්වා පුච්කඡයයං –
 ංසිත්වං, ආවුකසොඋද්දිස්ස පබ් ජිකතො, ක ොවාකතසත්ථා,  ස්ස
වා ත්වං ධම්මං කරොකචසී’’’ති. තස්ස මය්හං, ආවුකසො, එතදකහොසි –
‘‘අ ාකලොකඛොඉමංභික්ඛුංපුච්ඡිතුංඅන්තරඝරංපවිට්කඨොපිණ්ඩාය 
චරති, යංනූනාහං ඉමං භික්ඛුං පිට්ඨිකතො පිට්ඨිකතො අනු න්කධයයං
අත්ථික හි උපඤ්ඤාතංමග්ග’’න්ති.අථකඛො, ආවුකසො, අස්සජිභික්ඛු
රාජගකහපිණ්ඩායචරිත්වා පිණ්ඩපාතංආදායපටික් මි.අථඛ්වාහං, 
ආවුකසො, කයන අස්සජි භික්ඛු කතනුපසඞ් මිං, උපසඞ් මිත්වා
අස්සජිනා භික්ඛුනා සද්ධිං සම්කමොදිං, සම්කමොදනීයං  ථං සාරණීයං 
වීතිසාකරත්වා එ මන්තං අට්ඨාසිං. එ මන්තං ඨිකතො කඛො අහං, 
ආවුකසො, අස්සජිං භික්ඛුං එතදකවොචං – ‘‘විප්පසන්නානි කඛො කත, 
ආවුකසො, ඉන්ද්රියානි, පරිසුද්කධො ඡවිවණ්කණො පරිකයොදාකතො. ‘ ංසි
ත්වං, ආවුකසො, උද්දිස්ස පබ් ජිකතො, ක ො වා කතසත්ථා,  ස්ස වා 
ත්වංධම්මංකරොකචසී’’’ති? ‘අත්ථාවුකසො, මහාසමකණොස යපුත්කතො
ස යකුලාපබ් ජිකතො, තාහංභගවන්තංඋද්දිස්ස පබ් ජිකතො, කසොච
කමභගවාසත්ථා, තස්සචාහංභගවකතොධම්මංකරොකචමී’ති.‘කිංවාදී
පනායස්මකතො සත්ථා කිමක්ඛායී’ති. ‘අහං කඛො, ආවුකසො, නකවො
අචිරපබ් ජිකතො අධුනාගකතො ඉමං ධම්මවිනයං, න තාහං සක්ක ොමි
විත්ථාකරන ධම්මං කදකසතුං, අපි ච කත සංඛිත්කතන අත්ථං 
වක්ඛාමී’’’ති. අථ ඛ්වාහං, ආවුකසො, අස්සජිං භික්ඛුං එතදකවොචං – 
‘‘කහොතු, ආවුකසො, 
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අප්පංවා හුංවාභාසස්සු, අත්ථංකයවකමබ්රූහි; 
අත්කථකනවකමඅත්කථො, කිං ාහසි යඤ්ජනං හු’’න්ති. 

අථකඛො, ආවුකසො, අස්සජිභික්ඛුඉමංධම්මපරියායංඅභාසි– 

‘‘කයධම්මාකහතුප්පභවා, කතසංකහතුංතථාගකතොආහ; 
කතසඤ්චකයොනිකරොකධො, එවංවාදීමහාසමකණො’’ති. 

අථ කඛො කමොග්ගල්ලානස්ස පරිබ් ාජ ස්ස ඉමං ධම්මපරියායං 
සුත්වාවිරජංවීතමලංධම්මචක්ඛුංඋදපාදි–යංකිඤ්චි සමුදයධම්මං, 
සබ් ංතංනිකරොධධම්මන්ති. 

එකසවධම්කමොයදිතාවකදව, පච්ච යත්ථපදමකසො ං; 
අදිට්ඨංඅබ්භතීතං,  හුක හි ප්පනහුකතහීති. 

62. අථ කඛො කමොග්ගල්ලාකනො පරිබ් ාජක ො සාරිපුත්තං
පරිබ් ාජ ං එතදකවොච‘‘ගච්ඡාමමයං, ආවුකසො, භගවකතොසන්තික , 
කසො කනො භගවා සත්ථා’’ති. ‘‘ඉමානිකඛො, ආවුකසො, අඩ්ඪකතයයානි
පරිබ් ාජ සතානි අම්කහ නිස්සාය අම්කහ සම්පස්සන්තා ඉධ 
විහරන්ති, කතපි තාව අපකලොක ම [අපකලො ාම ( )]. යථා කත 
මඤ්ඤස්සන්ති, තථා කත  රිස්සන්තී’’ති. අථ කඛො
සාරිපුත්තකමොග්ගල්ලානා කයන කත පරිබ් ාජ ා කතනුපසඞ් මිංසු, 
උපසඞ් මිත්වා කත පරිබ් ාජක  එතදකවොචං – ‘‘ගච්ඡාම මයං, 
ආවුකසො, භගවකතො සන්තික , කසො කනො භගවා සත්ථා’’ති. ‘‘මයං 
ආයස්මන්කතනිස්සායආයස්මන්කතසම්පස්සන්තාඉධවිහරාම, සකච
ආයස්මන්තා මහාසමකණ බ්රහ්මචරියං චරිස්සන්ති, සබ්ක ව මයං
මහාසමකණ බ්රහ්මචරියං චරිස්සාමා’’ති. අථ කඛො
සාරිපුත්තකමොග්ගල්ලානා කයන සඤ්චකයො පරිබ් ාජක ො 
කතනුපසඞ් මිංසු, උපසඞ් මිත්වා සඤ්චයං පරිබ් ාජ ංඑතදකවොචං
– ‘‘ගච්ඡාම මයං, ආවුකසො, භගවකතො සන්තික , කසො කනො භගවා
සත්ථා’’ති.‘‘අලං, ආවුකසො, මා අගමිත්ථ, සබ්ක වතකයොඉමංගණං
පරිහරිස්සාමා’’ති. දුතියම්පි කඛො…කප.… තතියම්පි කඛො
සාරිපුත්තකමොග්ගල්ලානා සඤ්චයං පරිබ් ාජ ං එතදකවොචං –
‘‘ගච්ඡාම මයං, ආවුකසො, භගවකතො සන්තික , කසො කනො භගවා 



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි මහාඛන්ධක ො 

56 

පටුන 

සත්ථා’’ති.‘‘අලං, ආවුකසො, මාඅගමිත්ථ, සබ්ක වතකයොඉමංගණං
පරිහරිස්සාමා’’ති. අථ කඛො සාරිපුත්තකමොග්ගල්ලානා තානි
අඩ්ඪකතයයානි පරිබ් ාජ සතානි ආදාය කයන කවළුවනං 
කතනුපසඞ් මිංසු. සඤ්චයස්ස පන පරිබ් ාජ ස්ස තත්කථව උණ්හං
කලොහිතංමුඛකතො උග්ගඤ්ඡි. 

අද්දසා කඛො භගවා [භගවාකත ( )] සාරිපුත්තකමොග්ගල්ලාකන
දූරකතොව ආගච්ඡන්කත, දිස්වාන භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘එකත, 
භික්ඛකව, ද්කවසහාය ාආගච්ඡන්ති, ක ොලිකතොඋපතිස්කසොච.එතං
කමසාව යුගං භවිස්සතිඅග්ගංභද්දයුග’’න්ති. 

ගම්භීකර ඤාණවිසකය, අනුත්තකර උපධිසඞ්ඛකය; 
විමුත්කතඅප්පත්කතකවළුවනං, අථකනසත්ථා යා ාසි. 

එකතද්කවසහාය ා, ආගච්ඡන්තික ොලිකතොඋපතිස්කසොච; 
එතංකමසාව යුගං, භවිස්සතිඅග්ගංභද්දයුගන්ති. 

අථ කඛො සාරිපුත්තකමොග්ගල්ලානා කයන භගවා කතනුපසඞ් මිංසු, 
උපසඞ් මිත්වා 

භගවකතො පාකදසු සිරසා නිපතිත්වා භගවන්තං එතදකවොචං –
‘‘ලකභයයාම මයං, භන්කත, භගවකතො සන්තික  පබ් ජ්ජං, 
ලකභයයාම උපසම්පද’’න්ති. ‘‘එථ භික්ඛකවො’’ති භගවා අකවොච –
‘‘ස්වාක්ඛාකතො ධම්කමො, චරථ බ්රහ්මචරියං සම්මා දුක්ඛස්ස
අන්තකිරියායා’’ති.සාවකතසංආයස්මන්තානංඋපසම්පදාඅකහොසි. 

අභිඤ්ඤාතානංපබ් ජ්ජා 

63. කතනකඛොපනසමකයනඅභිඤ්ඤාතාඅභිඤ්ඤාතාමාගධි ා 
කුලපුත්තා භගවති බ්රහ්මචරියං චරන්ති. මනුස්සා උජ්ඣායන්ති
ඛියයන්ති විපාකචන්ති – අපුත්ත තාය පටිපන්කනො සමකණො
කගොතකමො, කවධ යාය පටිපන්කනො සමකණො කගොතකමො, 
කුලුපච්කඡදාය පටිපන්කනො සමකණො කගොතකමො, ඉදානි අකනන
ජටිලසහස්සංපබ් ාජිතං, ඉමානිච අඩ්ඪකතයයානිපරිබ් ාජ සතානි
සඤ්චයානි [සඤ්කජයයානි (සී.), සඤ්ජයානි (සයා.)] පබ් ාජිතානි.
ඉකම ච අභිඤ්ඤාතා අභිඤ්ඤාතා මාගධි ා කුලපුත්තා සමකණ
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කගොතකම බ්රහ්මචරියං චරන්තීති. අපිස්සු භික්ඛූ දිස්වා ඉමාය ගාථාය
කචොකදන්ති– 

‘‘ආගකතො කඛොමහාසමකණො, මාගධානංගිරිබ් ජං; 
සබ්ක  සඤ්චකය කනත්වාන [සඤ්කජයයක  කනත්වා (සී.)], 
 ංසුදානිනයිස්සතී’’ති. 

අස්කසොසුං කඛො භික්ඛූ කතසං මනුස්සානං උජ්ඣායන්තානං 
ඛියයන්තානං විපාකචන්තානං. අථ කඛො කත භික්ඛූ භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං…කප.… න, භික්ඛකව, කසො සද්කදො චිරං
භවිස්සති, සත්තාහකමව භවිස්සති, සත්තාහස්ස අච්චකයන 
අන්තරධායිස්සති. කතන හි, භික්ඛකව, කය තුම්කහ ඉමාය ගාථාය
කචොකදන්ති– 

‘‘ආගකතොකඛොමහාසමකණො, මාගධානංගිරිබ් ජං; 
සබ්ක සඤ්චකයකනත්වාන,  ංසුදානිනයිස්සතී’’ති. 

කතතුම්කහඉමායගාථායපටිකචොකදථ– 

‘‘නයන්තිකවමහාවීරා, සද්ධම්කමනතථාගතා; 
ධම්කමන නයමානානං [නීයමානානං ( .)],  ා උසූයා 
[උස්සුයා( .)] විජානත’’න්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන මනුස්සා භික්ඛූ දිස්වා ඉමාය ගාථාය
කචොකදන්ති – 

‘‘ආගකතොකඛොමහාසමකණො, මාගධානංගිරිබ් ජං; 
සබ්ක සඤ්චකයකනත්වාන,  ංසුදානිනයිස්සතී’’ති. 

භික්ඛූකතමනුස්කසඉමායගාථායපටිකචොකදන්ති– 

‘‘නයන්තිකවමහාවීරා, සද්ධම්කමනතථාගතා; 
ධම්කමනනයමානානං,  ාඋසූයාවිජානත’’න්ති. 
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මනුස්සා ධම්කමන කිර සමණා ස යපුත්තියා කනන්ති කනො
අධම්කමනාති සත්තාහකමව කසො සද්කදො අකහොසි, සත්තාහස්ස
අච්චකයනඅන්තරධායි. 

සාරිපුත්තකමොග්ගල්ලානපබ් ජ්ජා ථානිට්ඨිතා. 

චතුත්ථභාණවාකරොනිට්ඨිකතො. 

15. උපජ්ඣායවත්ත ථා 

64. කතන කඛොපනසමකයන භික්ඛූඅනුපජ්ඣාය ාඅනාචරිය ා 
[ඉදං පදං සී. සයා. කපොත්ථක සු නත්ථි] අකනොවදියමානා
අනනුසාසියමානා දුන්නිවත්ථා දුප්පාරුතා අනා ප්පසම්පන්නා
පිණ්ඩායචරන්ති; මනුස්සානං [කතමනුස්සානං ( .)] භුඤ්ජමානානං
උපරිකභොජකනපි උත්තිට්ඨපත්තං උපනාකමන්ති, උපරිඛාදනීකයපි
උත්තිට්ඨපත්තං උපනාකමන්ති, උපරිසායනීකයපි උත්තිට්ඨපත්තං 
උපනාකමන්ති, උපරිපානීකයපි උත්තිට්ඨපත්තං උපනාකමන්ති; සාමං
සූපම්පිඔදනම්පි විඤ්ඤාකපත්වාභුඤ්ජන්ති; භත්තග්කගපිඋච්චාසද්දා
මහාසද්දා විහරන්ති. මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති –
‘‘ ථඤ්හි නාම සමණා ස යපුත්තියා දුන්නිවත්ථා දුප්පාරුතා
අනා ප්පසම්පන්නා පිණ්ඩාය චරිස්සන්ති; මනුස්සානං
භුඤ්ජමානානං, උපරිකභොජකනපි උත්තිට්ඨපත්තං උපනාකමස්සන්ති, 
උපරිඛාදනීකයපිඋත්තිට්ඨපත්තං උපනාකමස්සන්ති, උපරිසායනීකයපි 
උත්තිට්ඨපත්තං උපනාකමස්සන්ති, උපරිපානීකයපි උත්තිට්ඨපත්තං
උපනාකමස්සන්ති; සාමං සූපම්පි ඔදනම්පි විඤ්ඤාකපත්වා
භුඤ්ජිස්සන්ති; භත්තග්කගපි උච්චාසද්දා මහාසද්දා විහරිස්සන්ති
කසයයථාපිබ්රාහ්මණා බ්රාහ්මණකභොජකන’’ති. 

අස්කසොසුං කඛො භික්ඛූ කතසං මනුස්සානං උජ්ඣායන්තානං
ඛියයන්තානං විපාකචන්තානං. කය කත භික්ඛූ අප්පිච්ඡා සන්තුට්ඨා
ලජ්ජිකනො කුක්කුච්ච ා සික්ඛා ාමා, කත උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති 
විපාකචන්ති – ‘‘ ථඤ්හි නාම භික්ඛූ දුන්නිවත්ථා දුප්පාරුතා
අනා ප්පසම්පන්නා පිණ්ඩාය චරිස්සන්ති; මනුස්සානං
භුඤ්ජමානානං, උපරිකභොජකනපි උත්තිට්ඨපත්තං උපනාකමස්සන්ති, 
උපරිඛාදනීකයපිඋත්තිට්ඨපත්තං උපනාකමස්සන්ති, උපරිසායනීකයපි 
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උත්තිට්ඨපත්තං උපනාකමස්සන්ති, උපරිපානීකයපි උත්තිට්ඨපත්තං
උපනාකමස්සන්ති; සාමං සූපම්පි ඔදනම්පි විඤ්ඤාකපත්වා
භුඤ්ජිස්සන්ති; භත්තග්කගපි උච්චාසද්දා මහාසද්දා විහරිස්සන්තී’’ති.
අථකඛොකතභික්ඛූ…කප.…භගවකතොඑතමත්ථං ආකරොකචසුං. 

අථකඛොභගවා එතස්මිංනිදාකනඑතස්මිං ප රකණභික්ඛුසඞ්ඝං 
සන්නිපාතාකපත්වා භික්ඛූ පටිපුච්ඡි – ‘‘සච්චං කිර, භික්ඛකව, භික්ඛූ 
දුන්නිවත්ථා දුප්පාරුතා අනා ප්පසම්පන්නා පිණ්ඩාය චරන්ති, 
මනුස්සානං භුඤ්ජමානානං උපරි කභොජකනපි උත්තිට්ඨපත්තං
උපනාකමන්ති, උපරිඛාදනීකයපි උත්තිට්ඨපත්තං උපනාකමන්ති, 
උපරිසායනීකයපි උත්තිට්ඨපත්තං උපනාකමන්ති, උපරිපානීකයපි
උත්තිට්ඨපත්තං උපනාකමන්ති, සාමං සූපම්පිඔදනම්පිවිඤ්ඤාකපත්වා
භුඤ්ජන්ති, භත්තග්කගපිඋච්චාසද්දා මහාසද්දාවිහරන්තී’’ති? ‘‘සච්චං
භගවා’’ති.විගරහිබුද්කධො භගවා–‘‘අනනුච්ඡවි ං, භික්ඛකව, කතසං
කමොඝපුරිසානං අනනුකලොමි ං අප්පතිරූපං අස්සාමණ ං අ ප්පියං
අ රණීයං.  ථඤ්හි නාම කත, භික්ඛකව, කමොඝපුරිසා දුන්නිවත්ථා
දුප්පාරුතා අනා ප්පසම්පන්නා පිණ්ඩාය චරිස්සන්ති, මනුස්සානං
භුඤ්ජමානානං උපරිකභොජකනපි උත්තිට්ඨපත්තං උපනාකමස්සන්ති, 
උපරිඛාදනීකයපිඋත්තිට්ඨපත්තං උපනාකමස්සන්ති, උපරිසායනීකයපි 
උත්තිට්ඨපත්තං උපනාකමස්සන්ති, උපරිපානීකයපි උත්තිට්ඨපත්තං
උපනාකමස්සන්ති, සාමං සූපම්පි ඔදනම්පි විඤ්ඤාකපත්වා
භුඤ්ජිස්සන්ති, භත්තග්කගපි උච්චාසද්දා මහාසද්දා විහරිස්සන්ති.
කනතං, භික්ඛකව, අප්පසන්නානං වා පසාදාය, පසන්නානං වා
භිකයයොභාවාය. අථ ඛ්කවතං, භික්ඛකව, අප්පසන්නානඤ්කචව
අප්පසාදාය, පසන්නානඤ්චඑ ච්චානංඅඤ්ඤථත්තායා’’ති.අථකඛො
භගවා කත භික්ඛූ අකන පරියාකයන විගරහිත්වා දුබ්භරතාය
දුප්කපොසතාය මහිච්ඡතාය අසන්තුට්ඨිතාය [අසන්තුට්ඨියා (සී.), 
අසන්තුට්ඨතාය(සයා)] සඞ්ගණි ාය ක ොසජ්ජස්සඅවණ්ණංභාසිත්වා
අකන පරියාකයන සුභරතාය සුකපොසතාය අප්පිච්ඡස්ස සන්තුට්ඨස්ස
සල්කලඛස්ස ධුතස්ස පාසාදි ස්ස අපචයස්ස වීරියාරම්භස්ස 
[විරියාරම්භස්ස (සී.සයා.)] වණ්ණංභාසිත්වාභික්ඛූනං තදනුච්ඡවි ං
තදනුකලොමි ංධම්මිං ථං ත්වාභික්ඛූආමන්කතසි– 
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65. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, උපජ්ඣායං.උපජ්ඣාකයො, භික්ඛකව, 
සද්ධිවිහාරි ම්හි පුත්තචිත්තං උපට්ඨකපස්සති, සද්ධිවිහාරික ො
උපජ්ඣායම්හි පිතුචිත්තං උපට්ඨකපස්සති. එවං කත අඤ්ඤමඤ්ඤං 
සගාරවාසප්පතිස්සාසභාගවුත්තිකනොවිහරන්තාඉමස්මිංධම්මවිනකය
වුඩ්ඪිං විරුළ්හිං කවපුල්ලං ආපජ්ජිස්සන්ති. එවඤ්ච පන, භික්ඛකව, 
උපජ්ඣාකයො ගකහතබ්ක ො – එ ංසං උත්තරාසඞ්ගං  රිත්වා පාකද
වන්දිත්වා උක්කුටි ං නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගකහත්වා එවමස්ස
වචනීකයො – ‘උපජ්ඣාකයො කම, භන්කත, කහොහි; උපජ්ඣාකයො කම, 
භන්කත, කහොහි; උපජ්ඣාකයොකම, භන්කත, කහොහී’ති.සාහූතිවාලහූති
වා ඔපායි න්ති වා පතිරූපන්ති වා පාසාදික න සම්පාකදහීති වා
 ාකයන විඤ්ඤාකපති, වාචාය විඤ්ඤාකපති,  ාකයන වාචාය [න
වාචාය( .)] විඤ්ඤාකපති, ගහිකතොකහොති උපජ්ඣාකයො; න ාකයන
විඤ්ඤාකපති, න වාචාය විඤ්ඤාකපති, න  ාකයන වාචාය
විඤ්ඤාකපති, නගහිකතොකහොතිඋපජ්ඣාකයො. 

66. [චූළව. 376 ආදකයො]‘‘සද්ධිවිහාරික න, භික්ඛකව, 
උපජ්ඣායම්හිසම්මාවත්තිතබ් ං. තත්රායංසම්මාවත්තනා– 

‘‘ ාලස්කසව වුට්ඨාය උපාහනා ඔමුඤ්චිත්වා එ ංසං
උත්තරාසඞ්ගං  රිත්වා දන්ත ට්ඨං දාතබ් ං, මුකඛොද ං දාතබ් ං, 
ආසනං පඤ්ඤකපතබ් ං. සකචයාගු කහොති, භාජනං කධොවිත්වා යාගු
උපනාකමතබ් ා. යාගුං පීතස්ස උද ං දත්වා භාජනං පටිග්ගකහත්වා
නීචං ත්වා සාධු ං අප්පටිඝංසන්කතන කධොවිත්වා පටිසාකමතබ් ං.
උපජ්ඣායම්හි වුට්ඨිකත ආසනං උද්ධරිතබ් ං. සකච කසො කදකසො
උක්ලාකපො කහොති, කසොකදකසොසම්මජ්ජිතබ්ක ො. 

‘‘සකච උපජ්ඣාකයො ගාමං පවිසිතු ාකමො කහොති, නිවාසනං
දාතබ් ං, පටිනිවාසනං පටිග්ගකහතබ් ං,  ාය න්ධනං දාතබ් ං, 
සගුණං ත්වා සඞ්ඝාටිකයො දාතබ් ා, කධොවිත්වා පත්කතො කසොදක ො 
[සඋදක ො ( .)] දාතබ්ක ො. සකච උපජ්ඣාකයො පච්ඡාසමණං
ආ ඞ්ඛති, තිමණ්ඩලං පටිච්ඡාකදන්කතන පරිමණ්ඩලං නිවාකසත්වා
 ාය න්ධනං  න්ධිත්වා සගුණං  ත්වා සඞ්ඝාටිකයො පාරුපිත්වා
ගණ්ඨි ං පටිමුඤ්චිත්වා කධොවිත්වා පත්තං ගකහත්වා උපජ්ඣායස්ස 
පච්ඡාසමකණන කහොතබ් ං. නාතිදූකර ගන්තබ් ං, නාච්චාසන්කන
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ගන්තබ් ං, පත්තපරියාපන්නං පටිග්ගකහතබ් ං. න උපජ්ඣායස්ස
භණමානස්ස අන්තරන්තරා  ථා ඔපාකතතබ් ා. උපජ්ඣාකයො
ආපත්තිසාමන්තාභණමාකනොනිවාකරතබ්ක ො. 

‘‘නිවත්තන්කතනපඨමතරංආගන්ත්වාආසනංපඤ්ඤකපතබ් ං, 
පාකදොද ං පාදපීඨං පාද ථලි ං උපනික්ඛිපිතබ් ං, පච්චග්ගන්ත්වා
පත්තචීවරං පටිග්ගකහතබ් ං, පටිනිවාසනං දාතබ් ං, නිවාසනං
පටිග්ගකහතබ් ං. සකච චීවරං සින්නං කහොති, මුහුත්තං උණ්කහ
ඔතාකපතබ් ං, නචඋණ්කහචීවරංනිදහිතබ් ං; චීවරං සඞ්ඝරිතබ් ං, 
චීවරං සඞ්ඝරන්කතන චතුරඞ්ගුලං  ණ්ණං උස්සාකරත්වා චීවරං 
සඞ්ඝරිතබ් ං – මා මජ්කඣ භඞ්කගො අකහොසීති. ඔකභොකග
 ාය න්ධනං ාතබ් ං. 

‘‘සකච පිණ්ඩපාකතො කහොති, උපජ්ඣාකයො ච භුඤ්ජිතු ාකමො
කහොති, උද ං දත්වා පිණ්ඩපාකතො උපනාකමතබ්ක ො. උපජ්ඣාකයො
පානීකයන පුච්ඡිතබ්ක ො. භුත්තාවිස්ස උද ං දත්වා පත්තං
පටිග්ගකහත්වා නීචං  ත්වා සාධු ං අප්පටිඝංසන්කතන කධොවිත්වා
කවොද ං  ත්වා මුහුත්තං උණ්කහ ඔතාකපතබ්ක ො, න ච උණ්කහ
පත්කතො නිදහිතබ්ක ො. පත්තචීවරං නික්ඛිපිතබ් ං. පත්තං
නික්ඛිපන්කතන එක න හත්කථන පත්තං ගකහත්වා එක න
හත්කථන කහට්ඨාමඤ්චං වා කහට්ඨාපීඨං වා පරාමසිත්වා පත්කතො
නික්ඛිපිතබ්ක ො. න ච අනන්තරහිතාය භූමියා පත්කතො
නික්ඛිපිතබ්ක ො. චීවරං නික්ඛිපන්කතන එක න හත්කථන චීවරං
ගකහත්වාඑක නහත්කථනචීවරවංසංවාචීවරරජ්ජංවාපමජ්ජිත්වා
පාරකතො අන්තං ඔරකතො කභොගං  ත්වා චීවරං නික්ඛිපිතබ් ං.
උපජ්ඣායම්හි වුට්ඨිකත ආසනං උද්ධරිතබ් ං, පාකදොද ං පාදපීඨං
පාද ථලි ං පටිසාකමතබ් ං. සකච කසො කදකසො උක්ලාකපො කහොති, 
කසොකදකසොසම්මජ්ජිතබ්ක ො. 

‘‘සකච උපජ්ඣාකයො නහායිතු ාකමො කහොති, නහානං
පටියාකදතබ් ං. සකච සීකතන අත්කථො කහොති, සීතං පටියාකදතබ් ං.
සකචඋණ්කහනඅත්කථොකහොති, උණ්හං පටියාකදතබ් ං. 
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‘‘සකච උපජ්ඣාකයො ජන්තාඝරං පවිසිතු ාකමො කහොති, චණ්ණං
සන්කනතබ් ං, මත්ති ා කතකමතබ් ා, ජන්තාඝරපීඨං ආදාය
උපජ්ඣායස්ස පිට්ඨිකතො පිට්ඨිකතො ගන්ත්වා ජන්තාඝරපීඨං දත්වා
චීවරං පටිග්ගකහත්වා එ මන්තං නික්ඛිපිතබ් ං, චණ්ණං දාතබ් ං, 
මත්ති ා දාතබ් ා. සකච උස්සහති, ජන්තාඝරං පවිසිතබ් ං.
ජන්තාඝරං පවිසන්කතන මත්ති ාය මුඛං මක්කඛත්වා පුරකතො ච
පච්ඡකතොච පටිච්ඡාකදත්වාජන්තාඝරංපවිසිතබ් ං.නකථකරභික්ඛූ
අනුපඛජ්ජ නිසීදිතබ් ං. න නවා භික්ඛූ ආසකනන පටි ාහිතබ් ා.
ජන්තාඝකර උපජ්ඣායස්ස පරි ම්මං  ාතබ් ං. ජන්තාඝරා
නික්ඛමන්කතන ජන්තාඝරපීඨං ආදාය පුරකතො ච පච්ඡකතො ච 
පටිච්ඡාකදත්වාජන්තාඝරානික්ඛමිතබ් ං. 

‘‘උදක පි උපජ්ඣායස්ස පරි ම්මං  ාතබ් ං. නහාකතන
පඨමතරං උත්තරිත්වාඅත්තකනොගත්තංකවොද ං ත්වානිවාකසත්වා
උපජ්ඣායස්ස ගත්තකතො උද ං පමජ්ජිතබ් ං, නිවාසනං දාතබ් ං, 
සඞ්ඝාටිදාතබ් ා, ජන්තාඝරපීඨංආදායපඨමතරං ආගන්ත්වාආසනං
පඤ්ඤකපතබ් ං, පාකදොද ංපාදපීඨංපාද ථලි ංඋපනික්ඛිපිතබ් ං, 
උපජ්ඣාකයො පානීකයන පුච්ඡිතබ්ක ො. සකච උද්දිසාකපතු ාකමො
කහොති, උද්දිසිතබ්ක ො. සකච පරිපුච්ඡිතු ාකමො කහොති, 
පරිපුච්ඡිතබ්ක ො. 

‘‘යස්මිං විහාකර උපජ්ඣාකයො විහරති, සකච කසො විහාකරො
උක්ලාකපො කහොති, සකච උස්සහති, කසොකධතබ්ක ො. විහාරං
කසොකධන්කතන පඨමං පත්තචීවරං නීහරිත්වා එ මන්තං
නික්ඛිපිතබ් ං. නිසීදනපච්චත්ථරණං නීහරිත්වා එ මන්තං
නික්ඛිපිතබ් ං. භිසිබිබ්ක ොහනං [භිසිබිම්ක ොහනං (සී. සයා.)] 
නීහරිත්වා එ මන්තං නික්ඛිපිතබ් ං. මඤ්කචො නීචං  ත්වා සාධු ං
අප්පටිඝංසන්කතන, අසඞ්ඝට්කටන්කතන  වාටපිට්ඨං, නීහරිත්වා
එ මන්තං නික්ඛිපිතබ්ක ො. පීඨං නීචං  ත්වා සාධු ං 
අප්පටිඝංසන්කතන, අසඞ්ඝට්කටන්කතන  වාටපිට්ඨං, නීහරිත්වා 
එ මන්තං නික්ඛිපිතබ් ං. මඤ්චපටිපාද ා නීහරිත්වා එ මන්තං
නික්ඛිපිතබ් ා. කඛළමල්ලක ො නීහරිත්වා එ මන්තං
නික්ඛිපිතබ්ක ො. අපස්කසනඵල ං නීහරිත්වා එ මන්තං 
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නික්ඛිපිතබ් ං. භූමත්ථරණං යථාපඤ්ඤත්තං සල්ලක්කඛත්වා 
නීහරිත්වා එ මන්තං නික්ඛිපිතබ් ං. සකච විහාකර සන්තාන ං
කහොති, උල්කලො ාපඨමංඔහාකරතබ් ං, ආකලො සන්ධි ණ්ණභාගා
පමජ්ජිතබ් ා.සකච කගරු පරි ම්ම තාභිත්ති ණ්ණකිතාකහොති, 
කචොළ ංකතකමත්වාපීකළත්වා පමජ්ජිතබ් ා.සකච ාළවණ්ණ තා
භූමි  ණ්ණකිතා කහොති, කචොළ ං කතකමත්වා පීකළත්වා 
පමජ්ජිතබ් ා. සකච අ තා කහොති භූමි, උදක න පරිප්කඵොසිත්වා
සම්මජ්ජිතබ් ා–මා විහාකරොරකජනඋහඤ්ඤීති.සඞ් ාරංවිචිනිත්වා
එ මන්තංඡඩ්කඩතබ් ං. 

‘‘භූමත්ථරණං ඔතාකපත්වා කසොකධත්වා පප්කඵොකටත්වා
අතිහරිත්වා යථාපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤකපතබ් ං. මඤ්චපටිපාද ා 
ඔතාකපත්වා පමජ්ජිත්වාඅතිහරිත්වායථාඨාකනඨකපතබ් ා.මඤ්කචො
ඔතාකපත්වා කසොකධත්වා පප්කඵොකටත්වා නීචං  ත්වා සාධු ං
අප්පටිඝංසන්කතන, අසඞ්ඝට්කටන්කතන  වාටපිට්ඨං, අතිහරිත්වා
යථාපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤකපතබ්ක ො. පීඨං ඔතාකපත්වා කසොකධත්වා 
පප්කඵොකටත්වා නීචං  ත්වා සාධු ං අප්පටිඝංසන්කතන, 
අසඞ්ඝට්කටන්කතන  වාටපිට්ඨං, අතිහරිත්වා යථාපඤ්ඤත්තං
පඤ්ඤකපතබ් ං. භිසිබිබ්ක ොහනං ඔතාකපත්වා කසොකධත්වා
පප්කඵොකටත්වා අතිහරිත්වා යථාපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤකපතබ් ං. 
නිසීදනපච්චත්ථරණං ඔතාකපත්වා කසොකධත්වා පප්කඵොකටත්වා
අතිහරිත්වා යථාපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤකපතබ් ං. කඛළමල්ලක ො
ඔතාකපත්වා පමජ්ජිත්වා අතිහරිත්වා යථාඨාකන ඨකපතබ්ක ො. 
අපස්කසනඵල ං ඔතාකපත්වා පමජ්ජිත්වා අතිහරිත්වා යථාඨාකන 
ඨකපතබ් ං. පත්තචීවරං නික්ඛිපිතබ් ං. පත්තං නික්ඛිපන්කතන
එක නහත්කථනපත්තං ගකහත්වාඑක නහත්කථනකහට්ඨාමඤ්චං
වා කහට්ඨාපීඨං වා පරාමසිත්වා පත්කතො නික්ඛිපිතබ්ක ො. න ච
අනන්තරහිතාය භූමියා පත්කතො නික්ඛිපිතබ්ක ො. චීවරං 
නික්ඛිපන්කතනඑක නහත්කථනචීවරංගකහත්වා එක නහත්කථන 
චීවරවංසං වා චීවරරජ්ජං වා පමජ්ජිත්වා පාරකතො අන්තං ඔරකතො
කභොගං ත්වාචීවරං නික්ඛිපිතබ් ං. 
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‘‘සකච පුරත්ථිමා සරජා වාතා වායන්ති, පුරත්ථිමා වාතපානා 
ථක තබ් ා. සකච පච්ඡිමා සරජා වාතා වායන්ති, පච්ඡිමා වාතපානා
ථක තබ් ා.සකච උත්තරාසරජාවාතාවායන්ති, උත්තරාවාතපානා
ථක තබ් ා.සකචදක්ඛිණාසරජාවාතා වායන්ති, දක්ඛිණාවාතපානා 
ථක තබ් ා. සකච සීත ාකලො කහොති, දිවා වාතපානා විවරිතබ් ා, 
රත්තිං ථක තබ් ා. සකච උණ්හ ාකලො කහොති, දිවා වාතපානා 
ථක තබ් ා, රත්තිංවිවරිතබ් ා. 

‘‘සකච පරිකවණං උක්ලාපං කහොති, පරිකවණං සම්මජ්ජිතබ් ං.
සකච ක ොට්ඨක ොඋක්ලාකපොකහොති, ක ොට්ඨක ොසම්මජ්ජිතබ්ක ො.
සකච උපට්ඨානසාලා උක්ලාපා කහොති, උපට්ඨානසාලා
සම්මජ්ජිතබ් ා. සකච අග්ගිසාලා උක්ලාපා කහොති, අග්ගිසාලා 
සම්මජ්ජිතබ් ා. සකච වච්චකුටි උක්ලාපා කහොති, වච්චකුටි
සම්මජ්ජිතබ් ා. සකච පානීයං න කහොති, පානීයං උපට්ඨාකපතබ් ං.
සකචපරිකභොජනීයංනකහොති, පරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපතබ් ං.සකච
ආචමනකුම්භියා උද ං න කහොති, ආචමනකුම්භියා උද ං
ආසිඤ්චිතබ් ං. 

‘‘සකච උපජ්ඣායස්ස අනභිරති උප්පන්නා කහොති, 
සද්ධිවිහාරික න වූප ාකසතබ්ක ො, වූප ාසාකපතබ්ක ො, ධම්ම ථා
වාස්ස ාතබ් ා. සකච උපජ්ඣායස්ස කුක්කුච්චං උප්පන්නං කහොති, 
සද්ධිවිහාරික න විකනොකදතබ් ං, විකනොදාකපතබ් ං, ධම්ම ථා
වාස්ස  ාතබ් ා. සකච උපජ්ඣායස්ස දිට්ඨිගතං උප්පන්නං කහොති, 
සද්ධිවිහාරික න විකවකචතබ් ං, විකවචාකපතබ් ං, ධම්ම ථා වාස්ස
 ාතබ් ා. සකච උපජ්ඣාකයො ගරුධම්මං අජ්ඣාපන්කනො කහොති
පරිවාසාරකහො, සද්ධිවිහාරික න උස්සුක් ං  ාතබ් ං – කින්ති නු
කඛො සඞ්කඝො උපජ්ඣායස්ස පරිවාසං දකදයයාති. සකච උපජ්ඣාකයො
මූලාය පටි ස්සනාරකහො කහොති, සද්ධිවිහාරික න උස්සුක් ං 
 ාතබ් ං – කින්ති නු කඛො සඞ්කඝො උපජ්ඣායං මූලාය
පටි ස්කසයයාති. සකච උපජ්ඣාකයො මානත්තාරකහො කහොති, 
සද්ධිවිහාරික න උස්සුක් ං  ාතබ් ං – කින්ති නු කඛො සඞ්කඝො 
උපජ්ඣායස්ස මානත්තං දකදයයාති. සකච උපජ්ඣාකයො
අබ්භානාරකහොකහොති, සද්ධිවිහාරික නඋස්සුක් ං ාතබ් ං–කින්ති
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නු කඛො සඞ්කඝො උපජ්ඣායං අබ්කභයයාති. සකච සඞ්කඝො
උපජ්ඣායස්ස  ම්මං  ත්තු ාකමො කහොති තජ්ජනීයං වා නියස්සං 
[නියසං( .)] වාපබ් ාජනීයං වාපටිසාරණීයංවාඋක්කඛපනීයංවා, 
සද්ධිවිහාරික න උස්සුක් ං  ාතබ් ං – කින්ති නු කඛො සඞ්කඝො
උපජ්ඣායස්ස ම්මංන කරයයලහු ායවාපරිණාකමයයාති. තං
වා පනස්ස කහොති සඞ්කඝන  ම්මං තජ්ජනීයං වා නියස්සං වා
පබ් ාජනීයංවාපටිසාරණීයංවා උක්කඛපනීයං වා, සද්ධිවිහාරික න
උස්සුක් ං  ාතබ් ං – කින්ති නු කඛො උපජ්ඣාකයො සම්මා
වත්කතයය, කලොමං පාකතයය, කනත්ථාරං වත්කතයය, සඞ්කඝො තං
 ම්මංපටිප්පස්සම්කභයයාති. 

‘‘සකචඋපජ්ඣායස්සචීවරංකධොවිතබ් ංකහොති, සද්ධිවිහාරික න 
කධොවිතබ් ං, උස්සුක් ංවා ාතබ් ං – කින්තිනුකඛො උපජ්ඣායස්ස
චීවරං කධොවිකයථාති. සකච උපජ්ඣායස්ස චීවරං  ාතබ් ං කහොති, 
සද්ධිවිහාරික න ාතබ් ං, උස්සුක් ංවා ාතබ් ං–කින්තිනුකඛො
උපජ්ඣායස්ස චීවරං  රිකයථාති. සකච උපජ්ඣායස්ස රජනං
පචිතබ් ංකහොති, සද්ධිවිහාරික න පචිතබ් ං, උස්සුක් ංවා ාතබ් ං
– කින්ති නු කඛො උපජ්ඣායස්ස රජනං පචිකයථාති. සකච
උපජ්ඣායස්ස චීවරං රජිතබ් ං [රකජතබ් ං (සී. සයා.)] කහොති, 
සද්ධිවිහාරික නරජිතබ් ං, උස්සුක් ංවා ාතබ් ං– කින්තිනුකඛො
උපජ්ඣායස්සචීවරංරජිකයථාති.චීවරංරජන්කතන [රකජන්කතන(සී.
සයා.)] සාධු ං සම්පරිවත්ත ං සම්පරිවත්ත ං රජිතබ් ං, න ච
අච්ඡින්කනකථකවපක් මිතබ් ං. 

‘‘න උපජ්ඣායං අනාපුච්ඡා එ ච්චස්ස පත්කතො දාතබ්ක ො, න 
එ ච්චස්සපත්කතොපටිග්ගකහතබ්ක ො; නඑ ච්චස්සචීවරංදාතබ් ං, 
න එ ච්චස්ස චීවරං පටිග්ගකහතබ් ං; න එ ච්චස්ස පරික්ඛාකරො
දාතබ්ක ො, න එ ච්චස්ස පරික්ඛාකරො පටිග්ගකහතබ්ක ො; න
එ ච්චස්සක සාකඡකදතබ් ා [කඡත්තබ් ා (සී.), කඡදිතබ් ා ( .)], 
න එ ච්කචන ක සා කඡදාකපතබ් ා; න එ ච්චස්ස පරි ම්මං
 ාතබ් ං, න එ ච්කචන පරි ම්මං  ාරාකපතබ් ං; න එ ච්චස්ස 
කවයයාවච්කචො [කවයයාවච්චං ( ත්ථචි)]  ාතබ්ක ො, න එ ච්කචන
කවයයාවච්කචො  ාරාකපතබ්ක ො; න එ ච්චස්ස පච්ඡාසමකණන
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කහොතබ් ං, න එ ච්කචො පච්ඡාසමකණොආදාතබ්ක ො; න එ ච්චස්ස
පිණ්ඩපාකතො නීහරිතබ්ක ො, න එ ච්කචන පිණ්ඩපාකතො
නීහරාකපතබ්ක ො; න උපජ්ඣායංඅනාපුච්ඡා ගාකමොපවිසිතබ්ක ො; න 
සුසානං ගන්තබ් ං; න දිසා පක් මිතබ් ා. සකච උපජ්ඣාකයො
ගිලාකනො කහොති, යාවජීවං උපට්ඨාතබ්ක ො; වුට්ඨානමස්ස
ආගකමතබ් ’’න්ති. 

උපජ්ඣායවත්තංනිට්ඨිතං. 

16. සද්ධිවිහාරි වත්ත ථා 

67. [චූළව. 378 ආදකයො] ‘‘උපජ්ඣාකයන, භික්ඛකව, 
සද්ධිවිහාරි ම්හිසම්මාවත්තිතබ් ං.තත්රායංසම්මාවත්තනා– 

‘‘උපජ්ඣාකයන, භික්ඛකව, සද්ධිවිහාරික ො සඞ්ගකහතබ්ක ො 
අනුග්ගකහතබ්ක ො උද්කදකසන පරිපුච්ඡාය ඔවාකදන අනුසාසනියා.
සකච උපජ්ඣායස්ස පත්කතො කහොති, සද්ධිවිහාරි ස්ස පත්කතො න
කහොති, උපජ්ඣාකයන සද්ධිවිහාරි ස්ස පත්කතො දාතබ්ක ො, 
උස්සුක් ං වා ාතබ් ං –කින්තිනු කඛො සද්ධිවිහාරි ස්ස පත්කතො 
උප්පජ්ජිකයථාති.සකචඋපජ්ඣායස්සචීවරංකහොති, සද්ධිවිහාරි ස්ස
චීවරං න කහොති, උපජ්ඣාකයන සද්ධිවිහාරි ස්ස චීවරං දාතබ් ං, 
උස්සුක් ං වා  ාතබ් ං – කින්ති නු කඛො සද්ධිවිහාරි ස්ස චීවරං
උප්පජ්ජිකයථාති. සකච උපජ්ඣායස්ස පරික්ඛාකරො කහොති, 
සද්ධිවිහාරි ස්ස පරික්ඛාකරො න කහොති, උපජ්ඣාකයන
සද්ධිවිහාරි ස්ස පරික්ඛාකරො දාතබ්ක ො, උස්සුක් ං වා  ාතබ් ං –
කින්තිනුකඛො සද්ධිවිහාරි ස්සපරික්ඛාකරොඋප්පජ්ජිකයථාති. 

‘‘සකච සද්ධිවිහාරික ො ගිලාකනො කහොති,  ාලස්කසව උට්ඨාය
දන්ත ට්ඨං දාතබ් ං, මුකඛොද ං දාතබ් ං, ආසනං පඤ්ඤකපතබ් ං. 
සකච යාගු කහොති, භාජනං කධොවිත්වා යාගු උපනාකමතබ් ා. යාගුං
පීතස්ස උද ං දත්වා භාජනං පටිග්ගකහත්වා නීචං  ත්වා සාධු ං
අප්පටිඝංසන්කතන කධොවිත්වා පටිසාකමතබ් ං. සද්ධිවිහාරි ම්හි
වුට්ඨිකතආසනංඋද්ධරිතබ් ං.සකචකසොකදකසො උක්ලාකපොකහොති, 
කසොකදකසොසම්මජ්ජිතබ්ක ො. 
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‘‘සකච සද්ධිවිහාරික ො ගාමං පවිසිතු ාකමො කහොති, නිවාසනං
දාතබ් ං, පටිනිවාසනං පටිග්ගකහතබ් ං,  ාය න්ධනං දාතබ් ං, 
සගුණං ත්වා සඞ්ඝාටිකයො දාතබ් ා, කධොවිත්වා පත්කතො කසොදක ො
දාතබ්ක ො. එත්තාවතා නිවත්තිස්සතීති ආසනං පඤ්ඤකපතබ් ං, 
පාකදොද ං පාදපීඨං පාද ථලි ං උපනික්ඛිපිතබ් ං, පච්චග්ගන්ත්වා
පත්තචීවරං පටිග්ගකහතබ් ං, පටිනිවාසනං දාතබ් ං, නිවාසනං 
පටිග්ගකහතබ් ං. සකච චීවරං සින්නං කහොති, මුහුත්තං උණ්කහ 
ඔතාකපතබ් ං, නචඋණ්කහචීවරංනිදහිතබ් ං; චීවරංසඞ්ඝරිතබ් ං, 
චීවරං සඞ්ඝරන්කතන චතුරඞ්ගුලං  ණ්ණං උස්සාකරත්වා චීවරං
සඞ්ඝරිතබ් ං – මා මජ්කඣ භඞ්කගො අකහොසීති. ඔකභොකග
 ාය න්ධනං ාතබ් ං. 

‘‘සකච පිණ්ඩපාකතො කහොති, සද්ධිවිහාරික ො ච භුඤ්ජිතු ාකමො
කහොති, උද ංදත්වාපිණ්ඩපාකතොඋපනාකමතබ්ක ො.සද්ධිවිහාරික ො
පානීකයන පුච්ඡිතබ්ක ො. භුත්තාවිස්ස උද ං දත්වා පත්තං
පටිග්ගකහත්වා නීචං  ත්වා සාධු ං අප්පටිඝංසන්කතන කධොවිත්වා
කවොද ං  ත්වා මුහුත්තං උණ්කහ ඔතාකපතබ්ක ො, න ච උණ්කහ 
පත්කතො නිදහිතබ්ක ො. පත්තචීවරං නික්ඛිපිතබ් ං. පත්තං 
නික්ඛිපන්කතන එක න හත්කථන පත්තං ගකහත්වා එක න
හත්කථන කහට්ඨාමඤ්චං වා කහට්ඨාපීඨං වා පරාමසිත්වා පත්කතො
නික්ඛිපිතබ්ක ො. න ච අනන්තරහිතාය භූමියා පත්කතො
නික්ඛිපිතබ්ක ො. චීවරං නික්ඛිපන්කතන එක න හත්කථන චීවරං
ගකහත්වාඑක න හත්කථනචීවරවංසංවාචීවරරජ්ජංවාපමජ්ජිත්වා
පාරකතො අන්තං ඔරකතො කභොගං  ත්වා චීවරං නික්ඛිපිතබ් ං.
සද්ධිවිහාරි ම්හි වුට්ඨිකතආසනං උද්ධරිතබ් ං, පාකදොද ං පාදපීඨං
පාද ථලි ං පටිසාකමතබ් ං. සකච කසො කදකසො උක්ලාකපො කහොති, 
කසොකදකසො සම්මජ්ජිතබ්ක ො. 

‘‘සකච සද්ධිවිහාරික ො නහායිතු ාකමො කහොති, නහානං
පටියාකදතබ් ං. සකච සීකතන අත්කථො කහොති, සීතං පටියාකදතබ් ං.
සකචඋණ්කහනඅත්කථොකහොති, උණ්හං පටියාකදතබ් ං. 

‘‘සකචසද්ධිවිහාරික ොජන්තාඝරංපවිසිතු ාකමොකහොති, චණ්ණං 
සන්කනතබ් ං, මත්ති ාකතකමතබ් ා, ජන්තාඝරපීඨංආදායගන්ත්වා
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ජන්තාඝරපීඨං දත්වාචීවරංපටිග්ගකහත්වාඑ මන්තංනික්ඛිපිතබ් ං, 
චණ්ණං දාතබ් ං, මත්ති ා දාතබ් ා. සකච උස්සහති, ජන්තාඝරං
පවිසිතබ් ං. ජන්තාඝරං පවිසන්කතන මත්ති ාය මුඛං මක්කඛත්වා
පුරකතො ච පච්ඡකතො ච පටිච්ඡාකදත්වා ජන්තාඝරං පවිසිතබ් ං. න
කථකර භික්ඛූ අනුපඛජ්ජ නිසීදිතබ් ං. න නවා භික්ඛූ ආසකනන
පටි ාහිතබ් ා. ජන්තාඝකර සද්ධිවිහාරි ස්ස පරි ම්මං  ාතබ් ං.
ජන්තාඝරානික්ඛමන්කතනජන්තාඝරපීඨංආදාය පුරකතොචපච්ඡකතො
චපටිච්ඡාකදත්වාජන්තාඝරානික්ඛමිතබ් ං. 

‘‘උදක පි සද්ධිවිහාරි ස්ස පරි ම්මං  ාතබ් ං. නහාකතන
පඨමතරංඋත්තරිත්වාඅත්තකනොගත්තං කවොද ං ත්වානිවාකසත්වා
සද්ධිවිහාරි ස්සගත්තකතොඋද ංපමජ්ජිතබ් ං, නිවාසනං දාතබ් ං, 
සඞ්ඝාටිදාතබ් ා.ජන්තාඝරපීඨංආදායපඨමතරංආගන්ත්වාආසනං 
පඤ්ඤකපතබ් ං, පාකදොද ංපාදපීඨංපාද ථලි ංඋපනික්ඛිපිතබ් ං.
සද්ධිවිහාරික ො පානීකයනපුච්ඡිතබ්ක ො. 

‘‘යස්මිං විහාකර සද්ධිවිහාරික ො විහරති, සකච කසො විහාකරො
උක්ලාකපො කහොති, සකච උස්සහති, කසොකධතබ්ක ො. විහාරං
කසොකධන්කතන පඨමං පත්තචීවරං නීහරිත්වා එ මන්තං
නික්ඛිපිතබ් ං; නිසීදනපච්චත්ථරණං නීහරිත්වා එ මන්තං
නික්ඛිපිතබ් ං; භිසිබිබ්ක ොහනංනීහරිත්වාඑ මන්තංනික්ඛිපිතබ් ං; 
මඤ්කචො නීචං  ත්වා සාධු ං අප්පටිඝංසන්කතන, 
අසඞ්ඝට්කටන්කතන  වාටපිට්ඨං, නීහරිත්වා එ මන්තං
නික්ඛිපිතබ්ක ො; පීඨං නීචං  ත්වා සාධු ං අප්පටිඝංසන්කතන 
අසඞ්ඝට්කටන්කතන  වාටපිට්ඨං නීහරිත්වා එ මන්තං
නික්ඛිපිතබ් ං; මඤ්චපටිපාද ා නීහරිත්වාඑ මන්තංනික්ඛිපිතබ් ා; 
කඛළමල්ලක ො නීහරිත්වා එ මන්තං නික්ඛිපිතබ්ක ො; 
අපස්කසනඵල ං නීහරිත්වා එ මන්තං නික්ඛිපිතබ් ං; භූමත්ථරණං 
යථාපඤ්ඤත්තං සල්ලක්කඛත්වා නීහරිත්වා එ මන්තං
නික්ඛිපිතබ් ං. සකච විහාකර සන්තාන ං කහොති, උල්කලො ා පඨමං
ඔහාකරතබ් ං, ආකලො සන්ධි ණ්ණභාගා පමජ්ජිතබ් ා. සකච
කගරු පරි ම්ම තා භිත්ති  ණ්ණකිතා කහොති, කචොළ ං
කතකමත්වා පීකළත්වා පමජ්ජිතබ් ා. සකච  ාළවණ්ණ තා භූමි
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 ණ්ණකිතා කහොති, කචොළ ං කතකමත්වා පීකළත්වා පමජ්ජිතබ් ා.
සකච අ තා කහොති භූමි, උදක න පරිප්කඵොසිත්වා සම්මජ්ජිතබ් ා –
මා විහාකරො රකජන උහඤ්ඤීති. සඞ් ාරං විචිනිත්වා එ මන්තං
ඡඩ්කඩතබ් ං. 

‘‘භූමත්ථරණං ඔතාකපත්වා කසොකධත්වා පප්කඵොකටත්වා
අතිහරිත්වා යථාපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤකපතබ් ං. මඤ්චපටිපාද ා
ඔතාකපත්වාපමජ්ජිත්වාඅතිහරිත්වා යථාඨාකනඨකපතබ් ා.මඤ්කචො
ඔතාකපත්වා කසොකධත්වා පප්කඵොකටත්වා නීචං  ත්වා සාධු ං 
අප්පටිඝංසන්කතන, අසඞ්ඝට්කටන්කතන  වාටපිට්ඨං, අතිහරිත්වා
යථාපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤකපතබ්ක ො. පීඨං ඔතාකපත්වා කසොකධත්වා
පප්කඵොකටත්වා නීචං  ත්වා සාධු ං අප්පටිඝංසන්කතන, 
අසඞ්ඝට්කටන්කතන  වාටපිට්ඨං, අතිහරිත්වා යථාපඤ්ඤත්තං 
පඤ්ඤකපතබ් ං. භිසිබිබ්ක ොහනං ඔතාකපත්වා කසොකධත්වා
පප්කඵොකටත්වා අතිහරිත්වා යථාපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤකපතබ් ං.
නිසීදනපච්චත්ථරණං ඔතාකපත්වා කසොකධත්වා පප්කඵොකටත්වා
අතිහරිත්වා යථාපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤකපතබ් ං. කඛළමල්ලක ො 
ඔතාකපත්වා පමජ්ජිත්වා අතිහරිත්වා යථාඨාකන ඨකපතබ්ක ො.
අපස්කසනඵල ං ඔතාකපත්වා පමජ්ජිත්වා අතිහරිත්වා යථාඨාකන
ඨකපතබ් ං. පත්තචීවරං නික්ඛිපිතබ් ං. පත්තං නික්ඛිපන්කතන
එක නහත්කථනපත්තංගකහත්වාඑක නහත්කථනකහට්ඨාමඤ්චං
වා කහට්ඨාපීඨං වා පරාමසිත්වා පත්කතො නික්ඛිපිතබ්ක ො. න ච
අනන්තරහිතාය භූමියා පත්කතො නික්ඛිපිතබ්ක ො. චීවරං
නික්ඛිපන්කතනඑක නහත්කථනචීවරංගකහත්වාඑක න හත්කථන
චීවරවංසං වා චීවරරජ්ජං වා පමජ්ජිත්වා පාරකතො අන්තං ඔරකතො
කභොගං ත්වාචීවරංනික්ඛිපිතබ් ං. 

‘‘සකච පුරත්ථිමා සරජා වාතා වායන්ති, පුරත්ථිමා වාතපානා 
ථක තබ් ා. සකච පච්ඡිමා සරජා වාතා වායන්ති, පච්ඡිමා වාතපානා
ථක තබ් ා.සකච උත්තරාසරජාවාතාවායන්ති, උත්තරා වාතපානා
ථක තබ් ා.සකච දක්ඛිණාසරජාවාතාවායන්ති, දක්ඛිණාවාතපානා
ථක තබ් ා. සකච සීත ාකලො කහොති, දිවා වාතපානා විවරිතබ් ා, 
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රත්තිං ථක තබ් ා. සකච උණ්හ ාකලො කහොති, දිවා වාතපානා 
ථක තබ් ා, රත්තිංවිවරිතබ් ා. 

‘‘සකච පරිකවණං උක්ලාපං කහොති, පරිකවණං සම්මජ්ජිතබ් ං.
සකච ක ොට්ඨක ොඋක්ලාකපොකහොති, ක ොට්ඨක ොසම්මජ්ජිතබ්ක ො.
සකච උපට්ඨානසාලා උක්ලාපා කහොති, උපට්ඨානසාලා
සම්මජ්ජිතබ් ා. සකච අග්ගිසාලා උක්ලාපා කහොති, අග්ගිසාලා 
සම්මජ්ජිතබ් ා. සකච වච්චකුටි උක්ලාපා කහොති, වච්චකුටි
සම්මජ්ජිතබ් ා. සකච පානීයං න කහොති, පානීයං උපට්ඨාකපතබ් ං.
සකචපරිකභොජනීයංනකහොති, පරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපතබ් ං.සකච
ආචමනකුම්භියා උද ං න කහොති, ආචමනකුම්භියා උද ං 
ආසිඤ්චිතබ් ං. 

‘‘සකච සද්ධිවිහාරි ස්ස අනභිරති උප්පන්නා කහොති, 
උපජ්ඣාකයන වූප ාකසතබ්ක ො, වූප ාසාකපතබ්ක ො, ධම්ම ථා
වාස්ස ාතබ් ා.සකචසද්ධිවිහාරි ස්ස කුක්කුච්චංඋප්පන්නංකහොති, 
උපජ්ඣාකයන විකනොකදතබ් ං, විකනොදාකපතබ් ං, ධම්ම ථා වාස්ස
 ාතබ් ා. සකච සද්ධිවිහාරි ස්ස දිට්ඨිගතං උප්පන්නං කහොති, 
උපජ්ඣාකයන විකවකචතබ් ං, විකවචාකපතබ් ං, ධම්ම ථා වාස්ස
 ාතබ් ා. සකච සද්ධිවිහාරික ො ගරුධම්මං අජ්ඣාපන්කනො කහොති
පරිවාසාරකහො, උපජ්ඣාකයනඋස්සුක් ං  ාතබ් ං–කින්තිනුකඛො
සඞ්කඝො සද්ධිවිහාරි ස්ස පරිවාසං දකදයයාති. සකච සද්ධිවිහාරික ො
මූලායපටි ස්සනාරකහොකහොති, උපජ්ඣාකයනඋස්සුක් ං  ාතබ් ං
–කින්තිනුකඛොසඞ්කඝොසද්ධිවිහාරි ංමූලායපටි ස්කසයයාති.සකච 
සද්ධිවිහාරික ො මානත්තාරකහො කහොති, උපජ්ඣාකයන උස්සුක් ං
 ාතබ් ං – කින්ති නු කඛො සඞ්කඝො සද්ධිවිහාරි ස්ස මානත්තං
දකදයයාති. සකච සද්ධිවිහාරික ො අබ්භානාරකහො කහොති, 
උපජ්ඣාකයන උස්සුක් ං  ාතබ් ං – කින්ති නු කඛො සඞ්කඝො
සද්ධිවිහාරි ං අබ්කභයයාති. සකච සඞ්කඝො සද්ධිවිහාරි ස්ස  ම්මං 
 ත්තු ාකමො කහොති, තජ්ජනීයං වා නියස්සං වා පබ් ාජනීයං වා
පටිසාරණීයං වා උක්කඛපනීයං වා, උපජ්ඣාකයන උස්සුක් ං
 ාතබ් ං – කින්ති නු කඛො සඞ්කඝො සද්ධිවිහාරි ස්ස  ම්මං න
 කරයය, ලහු ාය වා පරිණාකමයයාති.  තං වා පනස්ස කහොති 
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සඞ්කඝන  ම්මං, තජ්ජනීයං වා නියස්සං වා පබ් ාජනීයං වා
පටිසාරණීයං වා උක්කඛපනීයං වා, උපජ්ඣාකයන උස්සුක් ං
 ාතබ් ං–කින්තිනුකඛොසද්ධිවිහාරික ො සම්මාවත්කතයය, කලොමං
පාකතයය, කනත්ථාරං වත්කතයය, සඞ්කඝො තං  ම්මං 
පටිප්පස්සම්කභයයාති. 

‘‘සකචසද්ධිවිහාරි ස්සචීවරංකධොවිතබ් ංකහොති, උපජ්ඣාකයන 
ආචික්ඛිතබ් ංඑවංකධොකවයයාසීති, උස්සුක් ංවා ාතබ් ං– කින්ති
නුකඛොසද්ධිවිහාරි ස්සචීවරංකධොවිකයථාති.සකචසද්ධිවිහාරි ස්ස
චීවරං  ාතබ් ං කහොති, උපජ්ඣාකයන ආචික්ඛිතබ් ං එවං
 කරයයාසීති, උස්සුක් ං වා  ාතබ් ං – කින්ති නු කඛො
සද්ධිවිහාරි ස්ස චීවරං  රිකයථාති. සකච සද්ධිවිහාරි ස්ස රජනං
පචිතබ් ං කහොති, උපජ්ඣාකයන ආචික්ඛිතබ් ං එවං පකචයයාසීති, 
උස්සුක් ං වා  ාතබ් ං – කින්ති නු කඛො සද්ධිවිහාරි ස්ස රජනං 
පචිකයථාති. සකච සද්ධිවිහාරි ස්ස චීවරං රජිතබ් ං කහොති, 
උපජ්ඣාකයන ආචික්ඛිතබ් ං, එවං රකජයයාසීති, උස්සුක් ං වා
 ාතබ් ං–කින්තිනුකඛො සද්ධිවිහාරි ස්සචීවරංරජිකයථාති.චීවරං
රජන්කතන සාධු ං සම්පරිවත්ත ං සම්පරිවත්ත ං රජිතබ් ං. න ච
අච්ඡින්කන කථකව පක් මිතබ් ං. සකච සද්ධිවිහාරික ො ගිලාකනො
කහොති, යාවජීවංඋපට්ඨාතබ්ක ො, වුට්ඨානමස්සආගකමතබ් ’’න්ති. 

සද්ධිවිහාරි වත්තංනිට්ඨිතං. 

17. පණාමිත ථා 

68. කතන කඛො පන සමකයන සද්ධිවිහාරි ා උපජ්ඣාකයසු න
සම්මාවත්තන්ති.කයකතභික්ඛූඅප්පිච්ඡා…කප.…කතඋජ්ඣායන්ති 
ඛියයන්තිවිපාකචන්ති–‘‘ ථඤ්හිනාමසද්ධිවිහාරි ාඋපජ්ඣාකයසු
නසම්මා වත්තිස්සන්තී’’ති.අථකඛොකතභික්ඛූභගවකතොඑතමත්ථං
ආකරොකචසුං…කප.… සච්චං කිර, භික්ඛකව, සද්ධිවිහාරි ා
උපජ්ඣාකයසුනසම්මාවත්තන්තීති? සච්චංභගවාති. විගරහිබුද්කධො
භගවා…කප.…  ථඤ්හි නාම, භික්ඛකව, සද්ධිවිහාරි ා
උපජ්ඣාකයසු න සම්මා වත්තිස්සන්තීති…කප.…
විගරහිත්වා…කප.… ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘න, 
භික්ඛකව, සද්ධිවිහාරික න උපජ්ඣායම්හින සම්මාවත්තිතබ් ං.කයො
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න සම්මා වත්කතයය, ආපත්ති දුක් ටස්සා’’ති. කනව සම්මා
වත්තන්ති. භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
අසම්මාවත්තන්තං පණාකමතුං. එවඤ්ච පන, භික්ඛකව, 
පණාකමතබ්ක ො– ‘‘පණාකමමිත’’න්තිවා, ‘‘මායිධපටික් මී’’තිවා, 
‘‘නීහරකතපත්තචීවර’’න්තිවා, ‘‘නාහංතයාඋපට්ඨාතබ්ක ො’’තිවා, 
 ාකයන විඤ්ඤාකපති, වාචාය විඤ්ඤාකපති,  ාකයන වාචාය
විඤ්ඤාකපති, පණාමිකතො කහොති සද්ධිවිහාරික ො; න  ාකයන
විඤ්ඤාකපති, න වාචාය විඤ්ඤාකපති, න  ාකයන වාචාය
විඤ්ඤාකපති, නපණාමිකතොකහොතිසද්ධිවිහාරික ොති. 

කතනකඛොපනසමකයනසද්ධිවිහාරි ාපණාමිතානඛමාකපන්ති.
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
ඛමාකපතුන්ති.කනවඛමාකපන්ති.භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං. 
න, භික්ඛකව, පණාමිකතන න ඛමාකපතබ්ක ො. කයො න ඛමාකපයය, 
ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

කතන කඛො පන සමකයනඋපජ්ඣායා ඛමාපියමානාන ඛමන්ති.
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, ඛමිතුන්ති.
කනවඛමන්ති.සද්ධිවිහාරි ා පක් මන්තිපිවිබ්භමන්තිපිතිත්ථිකයසුපි
සඞ් මන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, 
ඛමාපියමාකනන න ඛමිතබ් ං. කයො න ඛකමයය, ආපත්ති
දුක් ටස්සාති. 

කතන කඛො පන සමකයන උපජ්ඣායා සම්මාවත්තන්තං
පණාකමන්ති, අසම්මාවත්තන්තං න පණාකමන්ති. භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, සම්මාවත්තන්කතො
පණාකමතබ්ක ො. කයො පණාකමයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස. න ච, 
භික්ඛකව, අසම්මාවත්තන්කතො න පණාකමතබ්ක ො. කයො න
පණාකමයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතො සද්ධිවිහාරික ො 
පණාකමතබ්ක ො. උපජ්ඣායම්හි නාධිමත්තං කපමං කහොති, 
නාධිමත්කතො පසාකදො කහොති, නාධිමත්තා හිරී කහොති, නාධිමත්කතො
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ගාරකවොකහොති, නාධිමත්තාභාවනාකහොති–ඉකමහිකඛො, භික්ඛකව, 
පඤ්චහඞ්කගහිසමන්නාගකතොසද්ධිවිහාරික ොපණාකමතබ්ක ො. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතො සද්ධිවිහාරික ොන 
පණාකමතබ්ක ො.උපජ්ඣායම්හිඅධිමත්තංකපමංකහොති, අධිමත්කතො
පසාකදො කහොති, අධිමත්තා හිරී කහොති, අධිමත්කතො ගාරකවො කහොති, 
අධිමත්තා භාවනා කහොති – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි
සමන්නාගකතොසද්ධිවිහාරික ොනපණාකමතබ්ක ො. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහිසමන්නාගකතොසද්ධිවිහාරික ොඅලං 
පණාකමතුං. උපජ්ඣායම්හි නාධිමත්තං කපමං කහොති, නාධිමත්කතො 
පසාකදො කහොති, නාධිමත්තා හිරී කහොති, නාධිමත්තා ගාරකවො කහොති, 
නාධිමත්තා භාවනා කහොති – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි
සමන්නාගකතොසද්ධිවිහාරික ොඅලංපණාකමතුං. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතො සද්ධිවිහාරික ො
නාලං පණාකමතුං. උපජ්ඣායම්හි අධිමත්තං කපමං කහොති, 
අධිමත්කතො පසාකදො කහොති, අධිමත්තා හිරී කහොති, අධිමත්කතො
ගාරකවො කහොති, අධිමත්තා භාවනා කහොති – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, 
පඤ්චහඞ්කගහිසමන්නාගකතොසද්ධිවිහාරික ොනාලංපණාකමතුං. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගතං සද්ධිවිහාරි ං
අප්පණාකමන්කතො උපජ්ඣාකයො සාතිසාකරො කහොති, පණාකමන්කතො
අනතිසාකරො කහොති. උපජ්ඣායම්හි නාධිමත්තං කපමං කහොති, 
නාධිමත්කතො පසාකදො කහොති, නාධිමත්තා හිරී කහොති, නාධිමත්කතො
ගාරකවොකහොති, නාධිමත්තාභාවනාකහොති–ඉකමහිකඛො, භික්ඛකව, 
පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගතං සද්ධිවිහාරි ං අප්පණාකමන්කතො
උපජ්ඣාකයොසාතිසාකරො කහොති, පණාකමන්කතොඅනතිසාකරොකහොති. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගතං සද්ධිවිහාරි ං 
පණාකමන්කතො උපජ්ඣාකයො සාතිසාකරො කහොති, අප්පණාකමන්කතො
අනතිසාකරො කහොති. උපජ්ඣායම්හි අධිමත්තං කපමං කහොති, 
අධිමත්කතො පසාකදො කහොති, අධිමත්තා හිරී කහොති, අධිමත්කතො
ගාරකවො කහොති, අධිමත්තා භාවනා කහොති – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, 
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පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගතං සද්ධිවිහාරි ං පණාකමන්කතො
උපජ්ඣාකයො සාතිසාකරො කහොති, අප්පණාකමන්කතො අනතිසාකරො 
කහොතී’’ති. 

69. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො බ්රාහ්මකණො භික්ඛූ 
උපසඞ් මිත්වා පබ් ජ්ජං යාචි. තං භික්ඛූ න ඉච්ඡිංසු පබ් ාකජතුං.
කසො භික්ඛූසු පබ් ජ්ජං අලභමාකනො කිකසො අකහොසි ලූකඛො
දුබ් ණ්කණො උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩු ජාකතො ධමනිසන්ථතගත්කතො.
අද්දසා කඛො භගවා තං බ්රාහ්මණං කිසං ලූඛං දුබ් ණ්ණං
උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩු ජාතං ධමනිසන්ථතගත්තං, දිස්වාන භික්ඛූ 
ආමන්කතසි–‘‘කිංනුකඛොකසො, භික්ඛකව, බ්රාහ්මකණොකිකසොලූකඛො
දුබ් ණ්කණො උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩු ජාකතො ධමනිසන්ථතගත්කතො’’ති? 
එකසො, භන්කත, බ්රාහ්මකණොභික්ඛූ උපසඞ් මිත්වාපබ් ජ්ජංයාචි.තං
භික්ඛූ න ඉච්ඡිංසු පබ් ාකජතුං. කසො භික්ඛූසු පබ් ජ්ජං අලභමාකනො
කිකසො ලූකඛො දුබ් ණ්කණො උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩු ජාකතො 
ධමනිසන්ථතගත්කතොති.අථකඛොභගවාභික්ඛූආමන්කතසි– ‘‘ක ො
නුකඛො, භික්ඛකව, තස්ස බ්රාහ්මණස්සඅධි ාරංසරසී’’ති? එවංවුත්කත
ආයස්මා සාරිපුත්කතො භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘අහං කඛො, භන්කත, 
තස්ස බ්රාහ්මණස්ස අධි ාරං සරාමී’’ති. ‘‘කිං පන ත්වං, සාරිපුත්ත, 
තස්ස බ්රාහ්මණස්ස අධි ාරං සරසී’’ති? ‘‘ඉධ කම, භන්කත, කසො 
බ්රාහ්මකණොරාජගකහපිණ්ඩායචරන්තස්ස ටච්ඡුභික්ඛංදාකපසි.ඉමං
කඛො අහං, භන්කත, තස්ස බ්රාහ්මණස්ස අධි ාරං සරාමී’’ති. ‘‘සාධු
සාධු, සාරිපුත්ත,  තඤ්ඤුකනොහි, සාරිපුත්ත, සප්පුරිසා තකවදිකනො.
කතනහිත්වං, සාරිපුත්ත, තංබ්රාහ්මණංපබ් ාකජහිඋපසම්පාකදහී’’ති. 
‘‘ ථාහං, භන්කත, තංබ්රාහ්මණංපබ් ාකජමිඋපසම්පාකදමී’’ති? අථ
කඛොභගවා එතස්මිංනිදාකනඑතස්මිං ප රකණධම්මිං ථං ත්වා
භික්ඛූ ආමන්කතසි – යා සා, භික්ඛකව, මයා තීහි සරණගමකනහි
උපසම්පදා අනුඤ්ඤාතා, තං අජ්ජතග්කග පටික්ඛිපාමි. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, ඤත්තිචතුත්කථන  ම්කමන උපසම්පාකදතුං [උපසම්පදං
(සී.සයා.)]. එවඤ්චපන, භික්ඛකව, උපසම්පාකදතබ්ක ො. යත්කතන
භික්ඛුනාපටි කලනසඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො– 
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70. ‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. අයං ඉත්ථන්නාකමො 
ඉත්ථන්නාමස්ස ආයස්මකතො උපසම්පදාකපක්කඛො. යදි සඞ්ඝස්ස
පත්ත ල්ලං, සඞ්කඝො ඉත්ථන්නාමංඋපසම්පාකදයයඉත්ථන්නාකමන
උපජ්ඣාකයන.එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. අයං ඉත්ථන්නාකමො
ඉත්ථන්නාමස්ස ආයස්මකතො උපසම්පදාකපක්කඛො. සඞ්කඝො
ඉත්ථන්නාමං උපසම්පාකදති ඉත්ථන්නාකමන උපජ්ඣාකයන.
යස්සායස්මකතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස උපසම්පදා ඉත්ථන්නාකමන 
උපජ්ඣාකයන, කසොතුණ්හස්ස; යස්සනක්ඛමති, කසොභාකසයය. 

‘‘දුතියම්පිඑතමත්ථංවදාමි–සුණාතුකම, භන්කත, සඞ්කඝො.අයං 
ඉත්ථන්නාකමො ඉත්ථන්නාමස්ස ආයස්මකතො උපසම්පදාකපක්කඛො.
සඞ්කඝොඉත්ථන්නාමං උපසම්පාකදතිඉත්ථන්නාකමනඋපජ්ඣාකයන.
යස්සායස්මකතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස උපසම්පදා ඉත්ථන්නාකමන
උපජ්ඣාකයන, කසොතුණ්හස්ස; යස්සනක්ඛමති, කසොභාකසයය. 

‘‘තතියම්පිඑතමත්ථංවදාමි–සුණාතුකම, භන්කත, සඞ්කඝො.අයං 
ඉත්ථන්නාකමො ඉත්ථන්නාමස්ස ආයස්මකතො උපසම්පදාකපක්කඛො.
සඞ්කඝොඉත්ථන්නාමං උපසම්පාකදතිඉත්ථන්නාකමනඋපජ්ඣාකයන.
යස්සායස්මකතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස උපසම්පදා ඉත්ථන්නාකමන
උපජ්ඣාකයන, කසොතුණ්හස්ස; යස්සනක්ඛමති, කසො භාකසයය. 

‘‘උපසම්පන්කනො සඞ්කඝන ඉත්ථන්නාකමො ඉත්ථන්නාකමන
උපජ්ඣාකයන. ඛමතිසඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවකමතංධාරයාමී’’ති. 

71. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො භික්ඛු
උපසම්පන්නසමනන්තරා අනාචාරං ආචරති. භික්ඛූ එවමාහංසු –
‘‘මාවුකසො, එවරූපං අ ාසි, කනතං  ප්පතී’’ති. කසො එවමාහ –
‘‘කනවාහං ආයස්මන්කත යාචිං උපසම්පාකදථ මන්ති. කිස්ස මං
තුම්කහ අයාචිතා උපසම්පාදිත්ථා’’ති? භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, අයාචිකතන උපසම්පාකදතබ්ක ො. කයො
උපසම්පාකදයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
යාචිකතන උපසම්පාකදතුං.එවඤ්චපන, භික්ඛකව, යාචිතබ්ක ො.කතන
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උපසම්පදාකපක්කඛන සඞ්ඝං උපසඞ් මිත්වා එ ංසං උත්තරාසඞ්ගං
 රිත්වා භික්ඛූනං පාකද වන්දිත්වා උක්කුටි ං නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං
පග්ගකහත්වා එවමස්ස වචනීකයො – ‘‘සඞ්ඝං, භන්කත, උපසම්පදං
යාචාමි, උල්ලුම්පතු මං, භන්කත, සඞ්කඝො අනු ම්පං උපාදායා’’ති. 
දුතියම්පි යාචිතබ්ක ො. තතියම්පි යාචිතබ්ක ො.  යත්කතන භික්ඛුනා
පටි කලනසඞ්කඝො ඤාකපතබ්ක ො– 

72. ‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. අයං ඉත්ථන්නාකමො
ඉත්ථන්නාමස්ස ආයස්මකතො උපසම්පදාකපක්කඛො. ඉත්ථන්නාකමො
සඞ්ඝං උපසම්පදං යාචති ඉත්ථන්නාකමන උපජ්ඣාකයන. යදි
සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, සඞ්කඝො ඉත්ථන්නාමං උපසම්පාකදයය
ඉත්ථන්නාකමනඋපජ්ඣාකයන.එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. අයං ඉත්ථන්නාකමො
ඉත්ථන්නාමස්ස ආයස්මකතො උපසම්පදාකපක්කඛො. ඉත්ථන්නාකමො
සඞ්ඝං උපසම්පදං යාචති ඉත්ථන්නාකමන උපජ්ඣාකයන. සඞ්කඝො
ඉත්ථන්නාමං උපසම්පාකදති ඉත්ථන්නාකමන උපජ්ඣාකයන. 
යස්සායස්මකතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස උපසම්පදා ඉත්ථන්නාකමන
උපජ්ඣාකයන, කසො තුණ්හස්ස; යස්සනක්ඛමති, කසොභාකසයය. 

‘‘දුතියම්පි එතමත්ථං වදාමි…කප.… තතියම්පි එතමත්ථං 
වදාමි…කප.…. 

‘‘උපසම්පන්කනො සඞ්කඝන ඉත්ථන්නාකමො ඉත්ථන්නාකමන
උපජ්ඣාකයන. ඛමතිසඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවකමතංධාරයාමී’’ති. 

73. කතන කඛො පන සමකයන රාජගකහ පණීතානං භත්තානං
භත්තපටිපාටි අට්ඨිතා [අධිට්ඨිතා( .)] කහොති.අථකඛොඅඤ්ඤතරස්ස 
බ්රාහ්මණස්සඑතදකහොසි–‘‘ඉකමකඛොසමණාස යපුත්තියාසුඛසීලා
සුඛසමාචාරා, සුකභොජනානි භුඤ්ජිත්වා නිවාකතසු සයකනසු සයන්ති.
යංනූනාහං සමකණසු ස යපුත්තිකයසු පබ් කජයය’’න්ති. අථ කඛො
කසො බ්රාහ්මකණො භික්ඛූ උපසඞ් මිත්වා පබ් ජ්ජං යාචි. තං භික්ඛූ
පබ් ාකජසුංඋපසම්පාකදසුං.තස්මිං පබ් ජිකත භත්තපටිපාටිඛීයිත්ථ.
භික්ඛූඑවමාහංසු–‘‘එහිදානි, ආවුකසො, පිණ්ඩාය චරිස්සාමා’’ති.කසො
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එවමාහ – ‘‘නාහං, ආවුකසො, එතං ාරණා පබ් ජිකතො පිණ්ඩාය 
චරිස්සාමීති. සකච කම දස්සථ භුඤ්ජිස්සාමි, කනො කච කම දස්සථ 
විබ්භමිස්සාමී’’ති. ‘‘කිං පන ත්වං, ආවුකසො, උදරස්ස  ාරණා
පබ් ජිකතො’’ති? ‘‘එවමාවුකසො’’ති. කයකතභික්ඛූ අප්පිච්ඡා…කප.…
කතඋජ්ඣායන්තිඛියයන්තිවිපාකචන්ති– ථඤ්හිනාමභික්ඛු එවං
ස්වාක්ඛාකතධම්මවිනකයඋදරස්ස ාරණාපබ් ජිස්සතීති.කතභික්ඛූ
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං…කප.… සච්චං කිර ත්වං, භික්ඛු, 
උදරස්ස  ාරණා පබ් ජිකතොති? සච්චං භගවාති. විගරහි බුද්කධො
භගවා…කප.… ‘‘ ථඤ්හිනාමත්වං, කමොඝපුරිස, එවං ස්වාක්ඛාකත
ධම්මවිනකය උදරස්ස  ාරණා පබ් ජිස්සසි. කනතං, කමොඝපුරිස, 
අප්පසන්නානංවාපසාදායපසන්නානංවාභිකයයොභාවාය’’…කප.…
විගරහිත්වා…කප.… ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි –
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, උපසම්පාකදන්කතන චත්තාකරො නිස්සකය
ආචික්ඛිතුං – පිණ්ඩියාකලොපකභොජනංනිස්සාය පබ් ජ්ජා, තත්ථ කත 
යාවජීවං උස්සාකහො  රණීකයො; අතිකර ලාකභො – සඞ්ඝභත්තං, 
උද්කදසභත්තං, නිමන්තනං, සලා භත්තං, පක්ඛි ං, උකපොසථි ං, 
පාටිපදි ං. පංසුකූලචීවරං නිස්සාය පබ් ජ්ජා, තත්ථ කත යාවජීවං
උස්සාකහො  රණීකයො; අතිකර ලාකභො – කඛොමං,  ප්පාසි ං, 
ක ොකසයයං,  ම් ලං, සාණං, භඞ්ගං.රුක්ඛමූලකසනාසනංනිස්සාය
පබ් ජ්ජා, තත්ථකතයාවජීවං උස්සාකහො රණීකයො; අතිකර ලාකභො
–විහාකරො, අඩ්ඪකයොකගො, පාසාකදො, හම්මියං, ගුහා.පූතිමුත්තකභසජ්ජං
නිස්සාය පබ් ජ්ජා, තත්ථ කත යාවජීවං උස්සාකහො  රණීකයො; 
අතිකර ලාකභො–සප්පි, නවනීතං, කතලං, මධු, ඵාණිත’’න්ති. 

පණාමිත ථානිට්ඨිතා. 

උපජ්ඣායවත්තභාණවාකරොනිට්ඨිකතොපඤ්චකමො. 

පඤ්චමභාණවාකරො 

18. ආචරියවත්ත ථා 

74. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො මාණවක ො භික්ඛූ
උපසඞ් මිත්වා පබ් ජ්ජං යාචි. තස්ස භික්ඛූ පටි ච්කචව නිස්සකය
ආචික්ඛිංසු.කසොඑවමාහ–‘‘සකච කම, භන්කත, පබ් ජිකතනිස්සකය
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ආචික්කඛයයාථ, අභිරකමයයාමහං [අභිරකමයයඤ්චාහං (සී.), 
අභිරකමයයං ස්වාහං ( .)]. න දානාහං, භන්කත, පබ් ජිස්සාමි; 
කජගුච්ඡාකමනිස්සයා පටිකූලා’’ති. භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.
න, භික්ඛකව, පටි ච්කචවනිස්සයාආචික්ඛිතබ් ා.කයො ආචික්කඛයය, 
ආපත්තිදුක් ටස්ස.අනුජානාමි, භික්ඛකව, උපසම්පන්නසමනන්තරා 
නිස්සකයආචික්ඛිතුන්ති. 

කතනකඛොපනසමකයනභික්ඛූදුවග්කගනපිතිවග්කගනපිගකණන 
උපසම්පාකදන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, 
ඌනදසවග්කගනගකණනඋපසම්පාකදතබ්ක ො.කයොඋපසම්පාකදයය, 
ආපත්ති දුක් ටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛකව, දසවග්කගන වා
අතිකර දසවග්කගනවාගකණනඋපසම්පාකදතුන්ති. 

75. කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ එ වස්සාපි දුවස්සාපි
සද්ධිවිහාරි ං උපසම්පාකදන්ති. ආයස්මාපි උපකසකනො
වඞ්ගන්තපුත්කතො එ වස්කසො සද්ධිවිහාරි ං උපසම්පාකදසි. කසො
වස්සංවුට්කඨො දුවස්කසො එ වස්සං සද්ධිවිහාරි ංආදායකයනභගවා
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං අභිවාකදත්වා එ මන්තං
නිසීදි.ආචිණ්ණංකඛොපකනතංබුද්ධානංභගවන්තානංආගන්තුක හි
භික්ඛූහි සද්ධිං පටිසම්කමොදිතුං. අථ කඛො භගවා ආයස්මන්තං
උපකසනං වඞ්ගන්තපුත්තං එතදකවොච – ‘‘ ච්චි, භික්ඛු, ඛමනීයං, 
 ච්චි යාපනීයං,  ච්චිත්වං අප්පකිලමකථනඅද්ධානං ආගකතො’’ති? 
‘‘ඛමනීයං, භගවා, යාපනීයං, භගවා. අප්පකිලමකථනමයං, භන්කත, 
අද්ධානං ආගතා’’ති. ජානන්තාපිතථාගතා පුච්ඡන්ති, ජානන්තාපින
පුච්ඡන්ති,  ාලං විදිත්වා පුච්ඡන්ති,  ාලං විදිත්වා න පුච්ඡන්ති; 
අත්ථසංහිතං තථාගතා පුච්ඡන්ති; කනො අනත්ථසංහිතං.
අනත්ථසංහිකත කසතුඝාකතො තථාගතානං. ද්වීහි ආ ාකරහි බුද්ධා
භගවන්කතොභික්ඛූපටිපුච්ඡන්ති–ධම්මංවාකදකසස්සාම, සාව ානං
වා සික්ඛාපදං පඤ්ඤකපස්සාමාති. අථ කඛො භගවා ආයස්මන්තං
උපකසනං වඞ්ගන්තපුත්තං එතදකවොච – ‘‘ තිවස්කසොසි ත්වං, 
භික්ඛූ’’ති? ‘‘දුවස්කසොහං, භගවා’’ති. ‘‘අයං පන භික්ඛු
 තිවස්කසො’’ති? ‘‘එ වස්කසො, භගවා’’ති. ‘‘කිං තායං භික්ඛු
කහොතී’’ති? ‘‘සද්ධිවිහාරික ොකම, භගවා’’ති.විගරහිබුද්කධොභගවා–
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‘‘අනනුච්ඡවි ං, කමොඝපුරිස, අනනුකලොමි ං අප්පතිරූපං
අස්සාමණ ංඅ ප්පියංඅ රණීයං. ථඤ්හි නාමත්වං, කමොඝපුරිස, 
අඤ්කඤහි ඔවදිකයො අනුසාසිකයො අඤ්ඤං ඔවදිතුං අනුසාසිතුං
මඤ්ඤස්සසි.අතිලහුංකඛොත්වං, කමොඝපුරිස,  ාහුල්ලායආවත්කතො, 
යදිදං ගණ න්ධි ං. කනතං, කමොඝපුරිස, අප්පසන්නානං වා පසාදාය
පසන්නානං වාභිකයයොභාවාය’’…කප.…විගරහිත්වා…කප.…ධම්මිං
 ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘න, භික්ඛකව, ඌනදසවස්කසන
උපසම්පාකදතබ්ක ො. කයො උපසම්පාකදයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, දසවස්කසන වා අතිකර දසවස්කසන වා
උපසම්පාකදතු’’න්ති. 

76. කතනකඛොපනසමකයනභික්ඛූ–දසවස්සම්හාදසවස්සම්හාති
–  ාලා අ යත්තා උපසම්පාකදන්ති. දිස්සන්ති උපජ්ඣායා  ාලා, 
සද්ධිවිහාරි ා පණ්ඩිතා. දිස්සන්ති උපජ්ඣායා අ යත්තා, 
සද්ධිවිහාරි ා  යත්තා. දිස්සන්ති උපජ්ඣායා අප්පස්සුතා, 
සද්ධිවිහාරි ා  හුස්සුතා. දිස්සන්ති උපජ්ඣායා දුප්පඤ්ඤා, 
සද්ධිවිහාරි ා පඤ්ඤවන්කතො. අඤ්ඤතකරොපි අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො 
උපජ්ඣාකයන සහධම්මි ං වුච්චමාකනො උපජ්ඣායස්ස වාදං
ආකරොකපත්වා තංකයව තිත්ථායතනං සඞ් මි. කය කත භික්ඛූ 
අප්පිච්ඡා…කප.…කතඋජ්ඣායන්තිඛියයන්තිවිපාකචන්ති– ථඤ්හි
නාම භික්ඛූ – දසවස්සම්හා දසවස්සම්හාති –  ාලා අ යත්තා
උපසම්පාකදස්සන්ති. දිස්සන්ති උපජ්ඣායා  ාලා සද්ධිවිහාරි ා
පණ්ඩිතා, දිස්සන්ති උපජ්ඣායා අ යත්තා සද්ධිවිහාරි ා  යත්තා, 
දිස්සන්තිඋපජ්ඣායාඅප්පස්සුතා සද්ධිවිහාරි ා හුස්සුතා, දිස්සන්ති
උපජ්ඣායාදුප්පඤ්ඤා, සද්ධිවිහාරි ා පඤ්ඤවන්කතොති.අථකඛොකත
භික්ඛූ භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. ‘‘සච්චං කිර, භික්ඛකව, 
භික්ඛූ – දසවස්සම්හා දසවස්සම්හාති –  ාලා අ යත්තා
උපසම්පාකදන්ති. දිස්සන්ති උපජ්ඣායා  ාලා, සද්ධිවිහාරි ා
පණ්ඩිතා, දිස්සන්ති උපජ්ඣායා අ යත්තා සද්ධිවිහාරි ා  යත්තා, 
දිස්සන්තිඋපජ්ඣායාඅප්පස්සුතා, සද්ධිවිහාරි ා හුස්සුතා, දිස්සන්ති
උපජ්ඣායා දුප්පඤ්ඤා, සද්ධිවිහාරි ා පඤ්ඤවන්කතො’’ති? ‘‘සච්චං, 
භගවා’’ති. විගරහි බුද්කධො භගවා…කප.…  ථඤ්හි නාම කත, 
භික්ඛකව, කමොඝපුරිසා – දසවස්සම්හා දසවස්සම්හාති –  ාලා
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අ යත්තා උපසම්පාකදස්සන්ති. දිස්සන්ති උපජ්ඣායා  ාලා, 
සද්ධිවිහාරි ා පණ්ඩිතා, දිස්සන්ති උපජ්ඣායා අ යත්තා
සද්ධිවිහාරි ා  යත්තා, දිස්සන්ති උපජ්ඣායා අප්පස්සුතා, 
සද්ධිවිහාරි ා  හුස්සුතා, දිස්සන්ති උපජ්ඣායා දුප්පඤ්ඤා, 
සද්ධිවිහාරි ා පඤ්ඤවන්කතො. කනතං, භික්ඛකව, අප්පසන්නානං වා
පසාදාය…කප.… විගරහිත්වා…කප.… ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ
ආමන්කතසි – ‘‘න, භික්ඛකව,  ාකලන අ යත්කතන
උපසම්පාකදතබ්ක ො. කයො උපසම්පාකදයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස.
අනුජානාමි, භික්ඛකව,  යත්කතන භික්ඛුනා පටි කලන දසවස්කසන
වාඅතිකර දසවස්කසනවා උපසම්පාකදතු’’න්ති. 

77. කතන කඛොපනසමකයනභික්ඛූඋපජ්ඣාකයසු පක් න්කතසුපි
විබ්භන්කතසුපි  ාලඞ් කතසුපි පක්ඛසඞ් න්කතසුපි අනාචරිය ා
අකනොවදියමානා අනනුසාසියමානා දුන්නිවත්ථා දුප්පාරුතා
අනා ප්පසම්පන්නා පිණ්ඩාය චරන්ති, මනුස්සානං භුඤ්ජමානානං 
උපරිකභොජකනපි උත්තිට්ඨපත්තං උපනාකමන්ති, උපරිඛාදනීකයපි –
උපරිසායනීකයපි – උපරිපානීකයපි උත්තිට්ඨපත්තං උපනාකමන්ති; 
සාමං සූපම්පි ඔදනම්පි විඤ්ඤාකපත්වා භුඤ්ජන්ති; භත්තග්කගපි
උච්චාසද්දා මහාසද්දා විහරන්ති. මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති
විපාකචන්ති – ‘‘ ථඤ්හි නාම සමණා ස යපුත්තියා දුන්නිවත්ථා
දුප්පාරුතා අනා ප්පසම්පන්නා පිණ්ඩාය චරිස්සන්ති; මනුස්සානං 
භුඤ්ජමානානං උපරිකභොජකනපි උත්තිට්ඨපත්තං උපනාකමස්සන්ති, 
උපරිඛාදනීකයපි– උපරිසායනීකයපි–උපරිපානීකයපිඋත්තිට්ඨපත්තං
උපනාකමස්සන්ති; සාමං සූපම්පි ඔදනම්පි විඤ්ඤාකපත්වා
භුඤ්ජිස්සන්ති; භත්තග්කගපි උච්චාසද්දා මහාසද්දා විහරිස්සන්ති, 
කසයයථාපි බ්රාහ්මණා බ්රාහ්මණකභොජකන’’ති. අස්කසොසුං කඛො භික්ඛූ 
කතසං මනුස්සානං උජ්ඣායන්තානං ඛියයන්තානං විපාකචන්තානං 
…කප.…අථකඛොකතභික්ඛූභගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.සච්චං
කිර, භික්ඛකව…කප.… සච්චං, භගවාති…කප.… විගරහිත්වා ධම්මිං
 ථං  ත්වාභික්ඛූආමන්කතසි– 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, ආචරියං. ආචරිකයො, භික්ඛකව, 
අන්කතවාසි ම්හි පුත්තචිත්තං උපට්ඨාකපස්සති, අන්කතවාසික ො
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ආචරියම්හි පිතුචිත්තං උපට්ඨාකපස්සති. එවං කත අඤ්ඤමඤ්ඤං
සගාරවාසප්පතිස්සා සභාගවුත්තිකනොවිහරන්තාඉමස්මිංධම්මවිනකය
වුද්ධිං විරුළ්හිං කවපුල්ලං ආපජ්ජිස්සන්ති. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
දසවස්සං නිස්සාය වත්ථුං, දසවස්කසන නිස්සයං දාතුං. එවඤ්ච පන, 
භික්ඛකව, ආචරිකයො ගකහතබ්ක ො. එ ංසං උත්තරාසඞ්ගං  රිත්වා
පාකද වන්දිත්වා උක්කුටි ං නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගකහත්වා
එවමස්ස වචනීකයො – ‘ආචරිකයො කම, භන්කත, කහොහි, ආයස්මකතො
නිස්සාය වච්ඡාමි; ආචරිකයො කම, භන්කත, කහොහි, ආයස්මකතො
නිස්සාය වච්ඡාමි; ආචරිකයො කම, භන්කත, කහොහි, ආයස්මකතො 
නිස්සාය වච්ඡාමී’ති. ‘සාහූති’ වා ‘ලහූති’ වා ‘ඔපායි ’න්ති වා 
‘පතිරූප’න්ති වා ‘පාසාදික න සම්පාකදහී’ති වා  ාකයන
විඤ්ඤාකපති, වාචාය විඤ්ඤාකපති,  ාකයන වාචාය විඤ්ඤාකපති, 
ගහිකතො කහොති ආචරිකයො; න  ාකයන විඤ්ඤාකපති, න වාචාය
විඤ්ඤාකපති, න  ාකයන වාචාය විඤ්ඤාකපති, න ගහිකතො කහොති
ආචරිකයො. 

78. [චූළව. 380 ආදකයො] ‘‘අන්කතවාසික න, භික්ඛකව, 
ආචරියම්හිසම්මාවත්තිතබ් ං. තත්රායංසම්මාවත්තනා– 

‘‘ ාලස්කසව උට්ඨාය උපාහනං ඔමුඤ්චිත්වා එ ංසං
උත්තරාසඞ්ගං  රිත්වා දන්ත ට්ඨං දාතබ් ං, මුකඛොද ං දාතබ් ං, 
ආසනං පඤ්ඤකපතබ් ං. සකචයාගු කහොති, භාජනං කධොවිත්වා යාගු
උපනාකමතබ් ා. යාගුං පීතස්ස උද ං දත්වා භාජනං පටිග්ගකහත්වා
නීචං ත්වා සාධු ං අප්පටිඝංසන්කතන කධොවිත්වා පටිසාකමතබ් ං.
ආචරියම්හි වුට්ඨිකත ආසනං උද්ධරිතබ් ං. සකච කසො කදකසො
උක්ලාකපො කහොති, කසොකදකසොසම්මජ්ජිතබ්ක ො. 

‘‘සකචආචරිකයොගාමංපවිසිතු ාකමොකහොති, නිවාසනංදාතබ් ං, 
පටිනිවාසනංපටිග්ගකහතබ් ං,  ාය න්ධනංදාතබ් ං, සගුණං ත්වා
සඞ්ඝාටිකයො දාතබ් ා, කධොවිත්වාපත්කතොකසොදක ොදාතබ්ක ො.සකච
ආචරිකයො පච්ඡාසමණං ආ ඞ්ඛති, තිමණ්ඩලං පටිච්ඡාකදන්කතන
පරිමණ්ඩලං නිවාකසත්වා  ාය න්ධනං  න්ධිත්වා සගුණං  ත්වා
සඞ්ඝාටිකයො පාරුපිත්වා ගණ්ඨි ං පටිමුඤ්චිත්වා කධොවිත්වා පත්තං
ගකහත්වා ආචරියස්ස පච්ඡාසමකණන කහොතබ් ං. නාතිදූකර 
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ගන්තබ් ං, නාච්චාසන්කන ගන්තබ් ං, පත්තපරියාපන්නං
පටිග්ගකහතබ් ං. න ආචරියස්ස භණමානස්ස අන්තරන්තරා  ථා
ඔපාකතතබ් ා. ආචරිකයො ආපත්තිසාමන්තා භණමාකනො 
නිවාකරතබ්ක ො. 

‘‘නිවත්තන්කතනපඨමතරංආගන්ත්වාආසනංපඤ්ඤකපතබ් ං, 
පාකදොද ං පාදපීඨං පාද ථලි ං උපනික්ඛිපිතබ් ං, පච්චග්ගන්ත්වා
පත්තචීවරං පටිග්ගකහතබ් ං, පටිනිවාසනං දාතබ් ං, නිවාසනං
පටිග්ගකහතබ් ං. සකච චීවරං සින්නං කහොති, මුහුත්තං උණ්කහ
ඔතාකපතබ් ං, නචඋණ්කහචීවරංනිදහිතබ් ං.චීවරං සඞ්ඝරිතබ් ං.
චීවරං සඞ්ඝරන්කතන චතුරඞ්ගුලං  ණ්ණං උස්සාකරත්වා චීවරං 
සඞ්ඝරිතබ් ං – මා මජ්කඣ භඞ්කගො අකහොසීති. ඔකභොකග
 ාය න්ධනං ාතබ් ං. 

‘‘සකච පිණ්ඩපාකතො කහොති, ආචරිකයො ච භුඤ්ජිතු ාකමො කහොති, 
උද ං දත්වා පිණ්ඩපාකතො උපනාකමතබ්ක ො. ආචරිකයො පානීකයන 
පුච්ඡිතබ්ක ො. භුත්තාවිස්ස උද ං දත්වා පත්තං පටිග්ගකහත්වා නීචං
 ත්වා සාධු ං අප්පටිඝංසන්කතන කධොවිත්වා කවොද ං  ත්වා
මුහුත්තං උණ්කහ ඔතාකපතබ්ක ො, න ච උණ්කහ පත්කතො
නිදහිතබ්ක ො. පත්තචීවරං නික්ඛිපිතබ් ං. පත්තං නික්ඛිපන්කතන 
එක නහත්කථනපත්තංගකහත්වාඑක නහත්කථනකහට්ඨාමඤ්චං
වා කහට්ඨාපීඨං වා පරාමසිත්වා පත්කතො නික්ඛිපිතබ්ක ො. න ච
අනන්තරහිතාය භූමියා පත්කතො නික්ඛිපිතබ්ක ො. චීවරං
නික්ඛිපන්කතනඑක නහත්කථනචීවරං ගකහත්වාඑක නහත්කථන
චීවරවංසං වා චීවරරජ්ජං වා පමජ්ජිත්වා පාරකතො අන්තං ඔරකතො 
කභොගං  ත්වා චීවරං නික්ඛිපිතබ් ං. ආචරියම්හි වුට්ඨිකත ආසනං
උද්ධරිතබ් ං, පාකදොද ංපාදපීඨංපාද ථලි ංපටිසාකමතබ් ං.සකච
කසොකදකසොඋක්ලාකපොකහොති, කසොකදකසො සම්මජ්ජිතබ්ක ො. 

‘‘සකචආචරිකයොනහායිතු ාකමොකහොති, නහානංපටියාකදතබ් ං.
සකචසීකතන අත්කථොකහොති, සීතංපටියාකදතබ් ං.සකචඋණ්කහන
අත්කථොකහොති, උණ්හං පටියාකදතබ් ං. 
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‘‘සකච ආචරිකයො ජන්තාඝරං පවිසිතු ාකමො කහොති, චණ්ණං
සන්කනතබ් ං, මත්ති ා කතකමතබ් ා, ජන්තාඝරපීඨං ආදාය
ආචරියස්සපිට්ඨිකතොපිට්ඨිකතොගන්ත්වා ජන්තාඝරපීඨං දත්වා චීවරං
පටිග්ගකහත්වාඑ මන්තංනික්ඛිපිතබ් ං, චණ්ණං දාතබ් ං, මත්ති ා
දාතබ් ා. සකච උස්සහති, ජන්තාඝරං පවිසිතබ් ං. ජන්තාඝරං 
පවිසන්කතන මත්ති ාය මුඛං මක්කඛත්වා පුරකතො ච පච්ඡකතො ච 
පටිච්ඡාකදත්වා ජන්තාඝරං පවිසිතබ් ං. න කථකර භික්ඛූ අනුපඛජ්ජ
නිසීදිතබ් ං. න නවා භික්ඛූ ආසකනන පටි ාහිතබ් ා. ජන්තාඝකර
ආචරියස්ස පරි ම්මං  ාතබ් ං. ජන්තාඝරා නික්ඛමන්කතන 
ජන්තාඝරපීඨං ආදාය පුරකතො ච පච්ඡකතො ච පටිච්ඡාකදත්වා
ජන්තාඝරානික්ඛමිතබ් ං. 

‘‘උදක පිආචරියස්ස පරි ම්මං  ාතබ් ං. නහාකතන පඨමතරං 
උත්තරිත්වා අත්තකනො ගත්තං කවොද ං  ත්වා නිවාකසත්වා
ආචරියස්ස ගත්තකතො උද ං පමජ්ජිතබ් ං, නිවාසනං දාතබ් ං, 
සඞ්ඝාටිදාතබ් ා, ජන්තාඝරපීඨංආදායපඨමතරං ආගන්ත්වාආසනං
පඤ්ඤකපතබ් ං, පාකදොද ංපාදපීඨංපාද ථලි ංඋපනික්ඛිපිතබ් ං. 
ආචරිකයොපානීකයනපුච්ඡිතබ්ක ො.සකචඋද්දිසාකපතු ාකමොකහොති, 
උද්දිසාකපතබ්ක ො.සකච පරිපුච්ඡිතු ාකමොකහොති, පරිපුච්ඡිතබ්ක ො. 

‘‘යස්මිංවිහාකරආචරිකයොවිහරති, සකචකසොවිහාකරොඋක්ලාකපො
කහොති, සකච උස්සහති, කසොකධතබ්ක ො. විහාරං කසොකධන්කතන
පඨමං පත්තචීවරං නීහරිත්වා එ මන්තං නික්ඛිපිතබ් ං; 
නිසීදනපච්චත්ථරණං නීහරිත්වා එ මන්තං නික්ඛිපිතබ් ං; 
භිසිබිබ්ක ොහනංනීහරිත්වාඑ මන්තංනික්ඛිපිතබ් ං; මඤ්කචොනීචං
 ත්වාසාධු ං අප්පටිඝංසන්කතන, අසඞ්ඝට්කටන්කතන වාටපිට්ඨං, 
නීහරිත්වා එ මන්තං නික්ඛිපිතබ්ක ො; පීඨං නීචං  ත්වා සාධු ං
අප්පටිඝංසන්කතන, අසඞ්ඝට්කටන්කතන  වාටපිට්ඨං, නීහරිත්වා
එ මන්තං නික්ඛිපිතබ් ං; මඤ්චපටිපාද ා නීහරිත්වා එ මන්තං
නික්ඛිපිතබ් ා; කඛළමල්ලක ො නීහරිත්වා එ මන්තං 
නික්ඛිපිතබ්ක ො; අපස්කසනඵල ං නීහරිත්වා එ මන්තං 
නික්ඛිපිතබ් ං; භූමත්ථරණං යථාපඤ්ඤත්තං සල්ලක්කඛත්වා
නීහරිත්වා එ මන්තං නික්ඛිපිතබ් ං. සකච විහාකර සන්තාන ං
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කහොති, උල්කලො ාපඨමංඔහාකරතබ් ං, ආකලො සන්ධි ණ්ණභාගා
පමජ්ජිතබ් ා.සකචකගරු පරි ම්ම තාභිත්ති ණ්ණකිතාකහොති, 
කචොළ ංකතකමත්වාපීකළත්වාපමජ්ජිතබ් ා.සකච ාළවණ්ණ තා
භූමි  ණ්ණකිතා කහොති, කචොළ ං කතකමත්වා පීකළත්වා
පමජ්ජිතබ් ා. සකච අ තා කහොති භූමි, උදක න පරිප්කඵොසිත්වා
සම්මජ්ජිතබ් ා–මාවිහාකරොරකජනඋහඤ්ඤීති.සඞ් ාරං විචිනිත්වා
එ මන්තංඡඩ්කඩතබ් ං. 

‘‘භූමත්ථරණං ඔතාකපත්වා කසොකධත්වා පප්කඵොකටත්වා
අතිහරිත්වා යථාපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤකපතබ් ං. මඤ්චපටිපාද ා
ඔතාකපත්වාපමජ්ජිත්වාඅතිහරිත්වා යථාඨාකනඨකපතබ් ා.මඤ්කචො
ඔතාකපත්වා කසොකධත්වා පප්කඵොකටත්වා නීචං  ත්වා සාධු ං 
අප්පටිඝංසන්කතන, අසඞ්ඝට්කටන්කතන  වාටපිට්ඨං, අතිහරිත්වා
යථාපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤකපතබ්ක ො. පීඨං ඔතාකපත්වා කසොකධත්වා
පප්කඵොකටත්වා නීචං  ත්වා සාධු ං අප්පටිඝංසන්කතන, 
අසඞ්ඝට්කටන්කතන  වාටපිට්ඨං, අතිහරිත්වා යථාපඤ්ඤත්තං 
පඤ්ඤකපතබ් ං. භිසිබිබ්ක ොහනං ඔතාකපත්වා කසොකධත්වා
පප්කඵොකටත්වා අතිහරිත්වා යථාපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤකපතබ් ං.
නිසීදනපච්චත්ථරණං ඔතාකපත්වා කසොකධත්වා පප්කඵොකටත්වා
අතිහරිත්වා යථාපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤකපතබ් ං. කඛළමල්ලක ො 
ඔතාකපත්වා පමජ්ජිත්වා අතිහරිත්වා යථාඨාකන ඨකපතබ්ක ො. 
අපස්කසනඵල ං ඔතාකපත්වා පමජ්ජිත්වා අතිහරිත්වා යථාඨාකන 
ඨකපතබ් ං. පත්තචීවරං නික්ඛිපිතබ් ං. පත්තං නික්ඛිපන්කතන
එක නහත්කථනපත්තං ගකහත්වාඑක නහත්කථනකහට්ඨාමඤ්චං
වා කහට්ඨාපීඨං වා පරාමසිත්වා පත්කතො නික්ඛිපිතබ්ක ො. න ච
අනන්තරහිතාය භූමියා පත්කතො නික්ඛිපිතබ්ක ො. චීවරං 
නික්ඛිපන්කතනඑක නහත්කථනචීවරංගකහත්වාඑක නහත්කථන
චීවරවංසං වා චීවරරජ්ජං වා පමජ්ජිත්වා පාරකතො අන්තං ඔරකතො
කභොගං ත්වාචීවරංනික්ඛිපිතබ් ං. 

‘‘සකච පුරත්ථිමා සරජා වාතා වායන්ති, පුරත්ථිමා වාතපානා 
ථක තබ් ා. සකච පච්ඡිමා සරජා වාතා වායන්ති, පච්ඡිමා වාතපානා
ථක තබ් ා.සකච උත්තරාසරජාවාතාවායන්ති, උත්තරාවාතපානා
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ථක තබ් ා. සකච දක්ඛිණාසරජාවාතාවායන්ති, දක්ඛිණාවාතපානා
ථක තබ් ා. සකච සීත ාකලො කහොති, දිවා වාතපානා විවරිතබ් ා, 
රත්තිං ථක තබ් ා. සකච උණ්හ ාකලො කහොති, දිවා වාතපානා 
ථක තබ් ා, රත්තිංවිවරිතබ් ා. 

‘‘සකච පරිකවණං උක්ලාපං කහොති, පරිකවණං සම්මජ්ජිතබ් ං.
සකච ක ොට්ඨක ොඋක්ලාකපොකහොති, ක ොට්ඨක ොසම්මජ්ජිතබ්ක ො.
සකච උපට්ඨානසාලා උක්ලාපා කහොති, උපට්ඨානසාලා
සම්මජ්ජිතබ් ා. සකච අග්ගිසාලා උක්ලාපා කහොති, අග්ගිසාලා 
සම්මජ්ජිතබ් ා. සකච වච්චකුටි උක්ලාපා කහොති, වච්චකුටි
සම්මජ්ජිතබ් ා. සකච පානීයං න කහොති, පානීයං උපට්ඨාකපතබ් ං.
සකචපරිකභොජනීයංනකහොති, පරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපතබ් ං. සකච
ආචමනකුම්භියං උද ං න කහොති, ආචමනකුම්භියා උද ං
ආසිඤ්චිතබ් ං. 

‘‘සකචආචරියස්සඅනභිරතිඋප්පන්නාකහොති, අන්කතවාසික න 
වූප ාකසතබ්ක ො, වූප ාසාකපතබ්ක ො, ධම්ම ථා වාස්ස  ාතබ් ා.
සකච ආචරියස්ස කුක්කුච්චං උප්පන්නං කහොති, අන්කතවාසික න
විකනොකදතබ් ං, විකනොදාකපතබ් ං, ධම්ම ථාවාස්ස ාතබ් ා.සකච
ආචරියස්ස දිට්ඨිගතං උප්පන්නං කහොති, අන්කතවාසික න
විකවකචතබ් ං, විකවචාකපතබ් ං, ධම්ම ථා වාස්ස  ාතබ් ා. සකච
ආචරිකයො ගරුධම්මං අජ්ඣාපන්කනො කහොති පරිවාසාරකහො, 
අන්කතවාසික න උස්සුක් ං  ාතබ් ං – කින්ති නු කඛො සඞ්කඝො
ආචරියස්ස පරිවාසං දකදයයාති. සකච ආචරිකයො මූලාය 
පටි ස්සනාරකහො කහොති, අන්කතවාසික න උස්සුක් ං  ාතබ් ං –
කින්ති නු කඛො සඞ්කඝො ආචරියං මූලාය පටි ස්කසයයාති. සකච
ආචරිකයො මානත්තාරකහො කහොති, අන්කතවාසික න උස්සුක් ං
 ාතබ් ං–කින්තිනුකඛොසඞ්කඝොආචරියස්සමානත්තංදකදයයාති.
සකච ආචරිකයො අබ්භානාරකහො කහොති, අන්කතවාසික නඋස්සුක් ං
 ාතබ් ං – කින්ති නු කඛො සඞ්කඝො ආචරියං අබ්කභයයාති. සකච
සඞ්කඝො ආචරියස්ස  ම්මං  ත්තු ාකමො කහොති, තජ්ජනීයං වා
නියස්සං වා පබ් ාජනීයං වා පටිසාරණීයං වා උක්කඛපනීයං වා, 
අන්කතවාසික න උස්සුක් ං  ාතබ් ං – කින්ති නු කඛො සඞ්කඝො 



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි මහාඛන්ධක ො 

86 

පටුන 

ආචරියස්ස ම්මංන කරයය, ලහු ායවාපරිණාකමයයාති. තංවා
පනස්ස කහොති සඞ්කඝන  ම්මං, තජ්ජනීයං වා නියස්සං වා
පබ් ාජනීයංවාපටිසාරණීයං වාඋක්කඛපනීයංවා, අන්කතවාසික න 
උස්සුක් ං ාතබ් ං –කින්තිනු කඛොආචරිකයො සම්මා වත්කතයය, 
කලොමං පාකතයය, කනත්ථාරං වත්කතයය, සඞ්කඝො තං  ම්මං
පටිප්පස්සම්කභයයාති. 

‘‘සකච ආචරියස්ස චීවරං කධොවිතබ් ං කහොති, අන්කතවාසික න 
කධොවිතබ් ං, උස්සුක් ං වා  ාතබ් ං – කින්ති නු කඛො ආචරියස්ස
චීවරං කධොවිකයථාති. සකච ආචරියස්ස චීවරං  ාතබ් ං කහොති, 
අන්කතවාසික න ාතබ් ං, උස්සුක් ංවා  ාතබ් ං–කින්තිනුකඛො
ආචරියස්ස චීවරං  රිකයථාති. සකච ආචරියස්ස රජනං පචිතබ් ං 
කහොති, අන්කතවාසික නපචිතබ් ං, උස්සුක් ංවා ාතබ් ං–කින්ති
නු කඛො ආචරියස්ස රජනං පචිකයථාති. සකච ආචරියස්ස චීවරං
රජිතබ් ං කහොති, අන්කතවාසික න රජිතබ් ං, උස්සුක් ං වා
 ාතබ් ං – කින්ති නු කඛො ආචරියස්ස චීවරං රජිකයථාති. චීවරං 
රජන්කතන සාධු ං සම්පරිවත්ත ං සම්පරිවත්ත ං රජිතබ් ං, න ච
අච්ඡින්කනකථකව පක් මිතබ් ං. 

‘‘න ආචරියං අනාපුච්ඡා එ ච්චස්ස පත්කතො දාතබ්ක ො, න
එ ච්චස්ස පත්කතොපටිග්ගකහතබ්ක ො; නඑ ච්චස්සචීවරංදාතබ් ං; 
න එ ච්චස්ස චීවරං පටිග්ගකහතබ් ං; න එ ච්චස්ස පරික්ඛාකරො
දාතබ්ක ො; න එ ච්චස්ස පරික්ඛාකරො පටිග්ගකහතබ්ක ො; න
එ ච්චස්සක සාකඡකදතබ් ා; නඑ ච්කචනක සාකඡදාකපතබ් ා; 
න එ ච්චස්ස පරි ම්මං  ාතබ් ං; න එ ච්කචන පරි ම්මං
 ාරාකපතබ් ං; න එ ච්චස්ස කවයයාවච්කචො  ාතබ්ක ො; න
එ ච්කචන කවයයාවච්කචො  ාරාකපතබ්ක ො; න එ ච්චස්ස 
පච්ඡාසමකණන කහොතබ් ං; නඑ ච්කචොපච්ඡාසමකණොආදාතබ්ක ො; 
න එ ච්චස්සපිණ්ඩපාකතොනීහරිතබ්ක ො; නඑ ච්කචනපිණ්ඩපාකතො
නීහරාකපතබ්ක ො. න ආචරියං අනාපුච්ඡා ගාකමො පවිසිතබ්ක ො, න
සුසානංගන්තබ් ං, නදිසාපක් මිතබ් ා.සකච ආචරිකයොගිලාකනො
කහොති, යාවජීවංඋපට්ඨාතබ්ක ො, වුට්ඨානමස්සආගකමතබ් ’’න්ති. 

ආචරියවත්තංනිට්ඨිතං. 
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19. අන්කතවාසි වත්ත ථා 

79. [චූළව. 381-382] ‘‘ආචරිකයන, භික්ඛකව, අන්කතවාසි ම්හි
සම්මාවත්තිතබ් ං.තත්රායං සම්මාවත්තනා– 

‘‘ආචරිකයන, භික්ඛකව, අන්කතවාසික ො සඞ්ගකහතබ්ක ො
අනුග්ගකහතබ්ක ො උද්කදකසන පරිපුච්ඡාය ඔවාකදන අනුසාසනියා.
සකච ආචරියස්සපත්කතොකහොති, අන්කතවාසි ස්සපත්කතොනකහොති, 
ආචරිකයන අන්කතවාසි ස්ස පත්කතො දාතබ්ක ො, උස්සුක් ං වා
 ාතබ් ං – කින්ති නු කඛො අන්කතවාසි ස්ස පත්කතො 
උප්පජ්ජිකයථාති. සකච ආචරියස්ස චීවරං කහොති, අන්කතවාසි ස්ස
චීවරං න කහොති, ආචරිකයන අන්කතවාසි ස්ස චීවරං දාතබ් ං, 
උස්සුක් ං වා  ාතබ් ං – කින්ති නු කඛො අන්කතවාසි ස්ස චීවරං
උප්පජ්ජිකයථාති. සකච ආචරියස්ස පරික්ඛාකරො කහොති, 
අන්කතවාසි ස්සපරික්ඛාකරොනකහොති, ආචරිකයනඅන්කතවාසි ස්ස
පරික්ඛාකරො දාතබ්ක ො, උස්සුක් ං වා  ාතබ් ං – කින්ති නු කඛො
අන්කතවාසි ස්සපරික්ඛාකරො උප්පජ්ජිකයථාති. 

‘‘සකච අන්කතවාසික ො ගිලාකනො කහොති,  ාලස්කසව උට්ඨාය
දන්ත ට්ඨං දාතබ් ං, මුකඛොද ං දාතබ් ං, ආසනං පඤ්ඤකපතබ් ං.
සකච යාගු කහොති, භාජනං කධොවිත්වා යාගු උපනාකමතබ් ා. යාගුං
පීතස්ස උද ං දත්වා භාජනං පටිග්ගකහත්වා නීචං  ත්වා සාධු ං
අප්පටිඝංසන්කතන කධොවිත්වා පටිසාකමතබ් ං. අන්කතවාසි ම්හි
වුට්ඨිකතආසනංඋද්ධරිතබ් ං.සකචකසොකදකසොඋක්ලාකපොකහොති, 
කසො කදකසොසම්මජ්ජිතබ්ක ො. 

‘‘සකච අන්කතවාසික ො ගාමං පවිසිතු ාකමො කහොති, නිවාසනං
දාතබ් ං, පටිනිවාසනං පටිග්ගකහතබ් ං,  ාය න්ධනං දාතබ් ං, 
සගුණං ත්වා සඞ්ඝාටිකයො දාතබ් ා, කධොවිත්වා පත්කතො කසොදක ො
දාතබ්ක ො. 

‘‘එත්තාවතානිවත්තිස්සතීතිආසනංපඤ්ඤකපතබ් ං, පාකදොද ං 
පාදපීඨං පාද ථලි ං උපනික්ඛිපිතබ් ං, පච්චග්ගන්ත්වා පත්තචීවරං 
පටිග්ගකහතබ් ං, පටිනිවාසනං දාතබ් ං, නිවාසනංපටිග්ගකහතබ් ං.
සකච චීවරං සින්නං කහොති, මුහුත්තං උණ්කහ ඔතාකපතබ් ං, න ච
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උණ්කහචීවරංනිදහිතබ් ං.චීවරං සඞ්ඝරිතබ් ං.චීවරංසඞ්ඝරන්කතන
චතුරඞ්ගුලං ණ්ණංඋස්සාකරත්වාචීවරං සඞ්ඝරිතබ් ං–මාමජ්කඣ
භඞ්කගොඅකහොසීති.ඔකභොකග ාය න්ධනං ාතබ් ං. 

‘‘සකච පිණ්ඩපාකතො කහොති, අන්කතවාසික ො ච භුඤ්ජිතු ාකමො
කහොති, උද ංදත්වාපිණ්ඩපාකතොඋපනාකමතබ්ක ො.අන්කතවාසික ො
පානීකයන පුච්ඡිතබ්ක ො. භුත්තාවිස්ස උද ං දත්වා පත්තං
පටිග්ගකහත්වා නීචං  ත්වා සාධු ං අප්පටිඝංසන්කතන කධොවිත්වා
කවොද ං  ත්වා මුහුත්තං උණ්කහ ඔතාකපතබ්ක ො, න ච උණ්කහ
පත්කතො නිදහිතබ්ක ො. පත්තචීවරං නික්ඛිපිතබ් ං. පත්තං
නික්ඛිපන්කතන එක න හත්කථන පත්තං ගකහත්වා එක න
හත්කථන කහට්ඨාමඤ්චං වා කහට්ඨාපීඨං වා පරාමසිත්වා පත්කතො 
නික්ඛිපිතබ්ක ො. න ච අනන්තරහිතාය භූමියා පත්කතො
නික්ඛිපිතබ්ක ො. චීවරං නික්ඛිපන්කතන එක න හත්කථන චීවරං
ගකහත්වාඑක නහත්කථනචීවරවංසංවාචීවරරජ්ජං වාපමජ්ජිත්වා
පාරකතො අන්තං ඔරකතො කභොගං  ත්වා චීවරං නික්ඛිපිතබ් ං. 
අන්කතවාසි ම්හිවුට්ඨිකතආසනංඋද්ධරිතබ් ං, පාකදොද ංපාදපීඨං
පාද ථලි ං පටිසාකමතබ් ං. සකච කසො කදකසො උක්ලාකපො කහොති, 
කසොකදකසොසම්මජ්ජිතබ්ක ො. 

‘‘සකච අන්කතවාසික ො නහායිතු ාකමො කහොති, නහානං
පටියාකදතබ් ං. සකච සීකතන අත්කථො කහොති, සීතං පටියාකදතබ් ං.
සකචඋණ්කහනඅත්කථොකහොති, උණ්හං පටියාකදතබ් ං. 

‘‘සකචඅන්කතවාසික ොජන්තාඝරංපවිසිතු ාකමොකහොති, චණ්ණං 
සන්කනතබ් ං, මත්ති ාකතකමතබ් ා, ජන්තාඝරපීඨංආදායගන්ත්වා
ජන්තාඝරපීඨං දත්වාචීවරංපටිග්ගකහත්වාඑ මන්තංනික්ඛිපිතබ් ං, 
චණ්ණං දාතබ් ං, මත්ති ා දාතබ් ා. සකච උස්සහති, ජන්තාඝරං
පවිසිතබ් ං. ජන්තාඝරං පවිසන්කතන මත්ති ාය මුඛං මක්කඛත්වා
පුරකතො ච පච්ඡකතො ච පටිච්ඡාකදත්වා ජන්තාඝරං පවිසිතබ් ං.න ච 
කථකර භික්ඛූ අනුපඛජ්ජ නිසීදිතබ් ං, න නවා භික්ඛූ ආසකනන
පටි ාහිතබ් ා. ජන්තාඝකර අන්කතවාසි ස්ස පරි ම්මං  ාතබ් ං.
ජන්තාඝරානික්ඛමන්කතන ජන්තාඝරපීඨංආදායපුරකතොචපච්ඡකතො
චපටිච්ඡාකදත්වාජන්තාඝරා නික්ඛමිතබ් ං. 
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‘‘උදක පි අන්කතවාසි ස්ස පරි ම්මං  ාතබ් ං. නහාකතන
පඨමතරං උත්තරිත්වාඅත්තකනොගත්තංකවොද ං ත්වානිවාකසත්වා
අන්කතවාසි ස්ස ගත්තකතොඋද ංපමජ්ජිතබ් ං, නිවාසනංදාතබ් ං, 
සඞ්ඝාටි දාතබ් ා, ජන්තාඝරපීඨංආදායපඨමතරංආගන්ත්වාආසනං
පඤ්ඤකපතබ් ං, පාකදොද ං පාදපීඨංපාද ථලි ංඋපනික්ඛිපිතබ් ං.
අන්කතවාසික ොපානීකයනපුච්ඡිතබ්ක ො. 

‘‘යස්මිං විහාකර අන්කතවාසික ො විහරති, සකච කසො විහාකරො
උක්ලාකපො කහොති, සකච උස්සහති, කසොකධතබ්ක ො. විහාරං
කසොකධන්කතන පඨමං පත්තචීවරං නීහරිත්වා එ මන්තං
නික්ඛිපිතබ් ං; නිසීදනපච්චත්ථරණං නීහරිත්වා එ මන්තං 
නික්ඛිපිතබ් ං; භිසිබිබ්ක ොහනංනීහරිත්වාඑ මන්තංනික්ඛිපිතබ් ං; 
මඤ්කචො නීචං  ත්වා සාධු ං අප්පටිඝංසන්කතන, 
අසඞ්ඝට්කටන්කතන  වාටපිට්ඨං, නීහරිත්වා එ මන්තං 
නික්ඛිපිතබ්ක ො; පීඨං නීචං  ත්වා සාධු ං අප්පටිඝංසන්කතන, 
අසඞ්ඝට්කටන්කතන  වාටපිට්ඨං, නීහරිත්වා එ මන්තං
නික්ඛිපිතබ් ං; මඤ්චපටිපාද ානීහරිත්වා එ මන්තංනික්ඛිපිතබ් ා; 
කඛළමල්ලක ො නීහරිත්වා එ මන්තං නික්ඛිපිතබ්ක ො; 
අපස්කසනඵල ං නීහරිත්වා එ මන්තං නික්ඛිපිතබ් ං; භූමත්ථරණං
යථාපඤ්ඤත්තං සල්ලක්කඛත්වා නීහරිත්වා එ මන්තං
නික්ඛිපිතබ් ං. සකච විහාකර සන්තාන ං කහොති, උල්කලො ා පඨමං
ඔතාකරතබ් ං, ආකලො සන්ධි ණ්ණභාගා පමජ්ජිතබ් ා. සකච 
කගරු පරි ම්ම තා භිත්ති  ණ්ණකිතා කහොති, කචොළ ං
කතකමත්වා පීකළත්වා පමජ්ජිතබ් ා. සකච  ාළවණ්ණ තා භූමි
 ණ්ණකිතා කහොති, කචොළ ං කතකමත්වා පීකළත්වා පමජ්ජිතබ් ා.
සකච අ තා කහොති භූමි, උදක න පරිප්කඵොසිත්වා සම්මජ්ජිතබ් ා –
මා විහාකරො රකජන උහඤ්ඤීති. සඞ් ාරං විචිනිත්වා එ මන්තං 
ඡඩ්කඩතබ් ං. 

‘‘භූමත්ථරණං ඔතාකපත්වා කසොකධත්වා පප්කඵොකටත්වා
අතිහරිත්වා යථාපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤකපතබ් ං. මඤ්චපටිපාද ා
ඔතාකපත්වාපමජ්ජිත්වාඅතිහරිත්වා යථාඨාකනඨකපතබ් ා.මඤ්කචො
ඔතාකපත්වා කසොකධත්වා පප්කඵොකටත්වා නීචං  ත්වා සාධු ං 
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අප්පටිඝංසන්කතන, අසඞ්ඝට්කටන්කතන  වාටපිට්ඨං, අතිහරිත්වා
යථාපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤකපතබ්ක ො. පීඨං ඔතාකපත්වා කසොකධත්වා
පප්කඵොකටත්වා නීචං  ත්වා සාධු ං අප්පටිඝංසන්කතන, 
අසඞ්ඝට්කටන්කතන  වාටපිට්ඨං, අතිහරිත්වා යථාපඤ්ඤත්තං 
පඤ්ඤකපතබ් ං. භිසිබිබ්ක ොහනං ඔතාකපත්වා කසොකධත්වා
පප්කඵොකටත්වා අතිහරිත්වා යථාපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤකපතබ් ං.
නිසීදනපච්චත්ථරණං ඔතාකපත්වා කසොකධත්වා පප්කඵොකටත්වා
අතිහරිත්වා යථාපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤකපතබ් ං. කඛළමල්ලක ො
ඔතාකපත්වා පමජ්ජිත්වා අතිහරිත්වා යථාඨාකන ඨකපතබ්ක ො.
අපස්කසනඵල ං ඔතාකපත්වා පමජ්ජිත්වා අතිහරිත්වා යථාඨාකන
ඨකපතබ් ං. පත්තචීවරං නික්ඛිපිතබ් ං. පත්තං නික්ඛිපන්කතන 
එක නහත්කථනපත්තංගකහත්වාඑක නහත්කථනකහට්ඨාමඤ්චං
වා කහට්ඨාපීඨං වා පරාමසිත්වා පත්කතො නික්ඛිපිතබ්ක ො. න ච
අනන්තරහිතාය භූමියා පත්කතො නික්ඛිපිතබ්ක ො. චීවරං
නික්ඛිපන්කතනඑක නහත්කථනචීවරංගකහත්වාඑක නහත්කථන 
චීවරවංසං වා චීවරරජ්ජං වා පමජ්ජිත්වා පාරකතො අන්තං ඔරකතො
කභොගං ත්වාචීවරං නික්ඛිපිතබ් ං. 

‘‘සකච පුරත්ථිමා සරජා වාතා වායන්ති, පුරත්ථිමා වාතපානා 
ථක තබ් ා. සකච පච්ඡිමා සරජා වාතා වායන්ති, පච්ඡිමා වාතපානා
ථක තබ් ා.සකචඋත්තරාසරජාවාතාවායන්ති, උත්තරා වාතපානා
ථක තබ් ා.සකචදක්ඛිණාසරජාවාතාවායන්ති, දක්ඛිණාවාතපානා
ථක තබ් ා. සකච සීත ාකලො කහොති, දිවා වාතපානා විවරිතබ් ා, 
රත්තිං ථක තබ් ා. සකච උණ්හ ාකලො කහොති, දිවා වාතපානා
ථක තබ් ා, රත්තිංවිවරිතබ් ා. 

‘‘සකච පරිකවණං උක්ලාපං කහොති, පරිකවණං සම්මජ්ජිතබ් ං.
සකචක ොට්ඨක ොඋක්ලාකපොකහොති, ක ොට්ඨක ොසම්මජ්ජිතබ්ක ො.
සකච උපට්ඨානසාලා උක්ලාපා කහොති, උපට්ඨානසාලා
සම්මජ්ජිතබ් ා. සකච අග්ගිසාලා උක්ලාපා කහොති, අග්ගිසාලා
සම්මජ්ජිතබ් ා. සකච වච්චකුටි උක්ලාපා කහොති, වච්චකුටි
සම්මජ්ජිතබ් ා. සකච පානීයං න කහොති, පානීයං උපට්ඨාකපතබ් ං.
සකච පරිකභොජනීයංනකහොති, පරිකභොජනීයංඋපට්ඨාකපතබ් ං.සකච
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ආචමනකුම්භියා උද ං න කහොති, ආචමනකුම්භියා උද ං
ආසිඤ්චිතබ් ං. 

‘‘සකචඅන්කතවාසි ස්සඅනභිරතිඋප්පන්නාකහොති, ආචරිකයන 
වූප ාකසතබ්ක ො, වූප ාසාකපතබ්ක ො, ධම්ම ථා වාස්ස  ාතබ් ා.
සකච අන්කතවාසි ස්ස කුක්කුච්චං උප්පන්නං කහොති, ආචරිකයන
විකනොකදතබ් ං, විකනොදාකපතබ් ං, ධම්ම ථා වාස්ස ාතබ් ා.සකච
අන්කතවාසි ස්ස දිට්ඨිගතං උප්පන්නං කහොති, ආචරිකයන 
විකවකචතබ් ං, විකවචාකපතබ් ං, ධම්ම ථා වාස්ස  ාතබ් ා. සකච
අන්කතවාසික ො ගරුධම්මං අජ්ඣාපන්කනො කහොති පරිවාසාරකහො, 
ආචරිකයන උස්සුක් ං  ාතබ් ං – කින්ති නු කඛො සඞ්කඝො, 
අන්කතවාසි ස්ස පරිවාසං දකදයයාති. සකච අන්කතවාසික ො මූලාය
පටි ස්සනාරකහො කහොති, ආචරිකයනඋස්සුක් ං  ාතබ් ං –කින්ති
නු කඛො සඞ්කඝො අන්කතවාසි ං මූලාය පටි ස්කසයයාති. සකච 
අන්කතවාසික ො මානත්තාරකහො කහොති, ආචරිකයන උස්සුක් ං
 ාතබ් ං – කින්ති නු කඛො සඞ්කඝො අන්කතවාසි ස්ස මානත්තං
දකදයයාති. සකච අන්කතවාසික ො අබ්භානාරකහො කහොති, ආචරිකයන
උස්සුක් ං  ාතබ් ං – කින්ති නු කඛො සඞ්කඝො අන්කතවාසි ං
අබ්කභයයාති. සකච සඞ්කඝො අන්කතවාසි ස්ස  ම්මං  ත්තු ාකමො
කහොති, තජ්ජනීයං වා නියස්සං වා පබ් ාජනීයං වා පටිසාරණීයං වා
උක්කඛපනීයං වා, ආචරිකයන උස්සුක් ං ාතබ් ං–කින්තිනුකඛො
සඞ්කඝො අන්කතවාසි ස්ස  ම්මං න  කරයය, ලහු ාය වා
පරිණාකමයයාති. තංවාපනස්සකහොතිසඞ්කඝන ම්මං, තජ්ජනීයං
වා නියස්සං වා පබ් ාජනීයං වා පටිසාරණීයං වා උක්කඛපනීයං වා, 
ආචරිකයන උස්සුක් ං  ාතබ් ං – කින්ති නු කඛො අන්කතවාසික ො
සම්මාවත්කතයය, කලොමංපාකතයය, කනත්ථාරංවත්කතයය, සඞ්කඝො
තං ම්මංපටිප්පස්සම්කභයයාති. 

‘‘සකච අන්කතවාසි ස්ස චීවරං කධොවිතබ් ං කහොති, ආචරිකයන 
ආචික්ඛිතබ් ං – ‘එවං කධොකවයයාසී’ති, උස්සුක් ං වා  ාතබ් ං –
කින්ති නු කඛො අන්කතවාසි ස්ස චීවරං කධොවිකයථාති. සකච
අන්කතවාසි ස්සචීවරං ාතබ් ංකහොති, ආචරිකයනආචික්ඛිතබ් ං–
‘එවං  කරයයාසී’ති, උස්සුක් ං වා  ාතබ් ං – කින්ති නු කඛො
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අන්කතවාසි ස්ස චීවරං  රිකයථාති. සකච අන්කතවාසි ස්ස රජනං
පචිතබ් ං කහොති, ආචරිකයන ආචික්ඛිතබ් ං – ‘එවං පකචයයාසී’ති, 
උස්සුක් ං වා  ාතබ් ං – කින්ති නු කඛො අන්කතවාසි ස්ස රජනං
පචිකයථාති. සකච අන්කතවාසි ස්ස චීවරං රජිතබ් ං කහොති, 
ආචරිකයන ආචික්ඛිතබ් ං – ‘එවං රකජයයාසී’ති, උස්සුක් ං වා
 ාතබ් ං–කින්තිනුකඛොඅන්කතවාසි ස්ස චීවරංරජිකයථාති.චීවරං
රජන්කතන සාධු ං සම්පරිවත්ත ං සම්පරිවත්ත ං රජිතබ් ං, න ච
අච්ඡින්කන කථකව පක් මිතබ් ං. සකච අන්කතවාසික ො ගිලාකනො
කහොති, යාවජීවං උපට්ඨාතබ්ක ො, වුට්ඨානමස්සආගකමතබ් ’’න්ති. 

අන්කතවාසි වත්තංනිට්ඨිතං. 

ඡට්ඨභාණවාකරො. 

20. පණාමනාඛමාපනා 

80. කතනකඛොපනසමකයනඅන්කතවාසි ාආචරිකයසුනසම්මා 
වත්තන්ති…කප.… භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං…කප.… න, 
භික්ඛකව, අන්කතවාසික න ආචරියම්හින සම්මා වත්තිතබ් ං. කයො
නසම්මාවත්කතයය, ආපත්ති දුක් ටස්සාති.කනවසම්මාවත්තන්ති.
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං…කප.… අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
අසම්මාවත්තන්තං පණාකමතුං. එවඤ්ච පන, භික්ඛකව, 
පණාකමතබ්ක ො–පණාකමමි තන්තිවා, මායිධපටික් මීති වා, නීහර
කත පත්තචීවරන්ති වා, නාහං තයා උපට්ඨාතබ්ක ොති වා.  ාකයන
විඤ්ඤාකපති, වාචාය විඤ්ඤාකපති,  ාකයන වාචාය විඤ්ඤාකපති, 
පණාමිකතො කහොති අන්කතවාසික ො; න  ාකයන විඤ්ඤාකපති, න
වාචාය විඤ්ඤාකපති, න ාකයනවාචායවිඤ්ඤාකපති, නපණාමිකතො
කහොතිඅන්කතවාසික ොති. 

කතන කඛො පන සමකයන අන්කතවාසි ා පණාමිතා න 
ඛමාකපන්ති.භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
ඛමාකපතුන්ති.කනව ඛමාකපන්ති.භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.
න, භික්ඛකව, පණාමිකතන න ඛමාකපතබ්ක ො. කයො න ඛමාකපයය, 
ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 
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කතන කඛො පන සමකයන ආචරියා ඛමාපියමානා න ඛමන්ති.
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, ඛමිතුන්ති.
කනව ඛමන්ති. අන්කතවාසි ා පක් මන්තිපි විබ්භමන්තිපි
තිත්ථිකයසුපි සඞ් මන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, 
භික්ඛකව, ඛමාපියමාකනනන ඛමිතබ් ං. කයොන ඛකමයය, ආපත්ති
දුක් ටස්සාති. 

කතන කඛොපනසමකයනආචරියාසම්මාවත්තන්තං පණාකමන්ති, 
අසම්මාවත්තන්තංනපණාකමන්ති.භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං.
න, භික්ඛකව, සම්මාවත්තන්කතො පණාකමතබ්ක ො. කයො පණාකමයය, 
ආපත්ති දුක් ටස්ස. න ච, භික්ඛකව, අසම්මාවත්තන්කතො න
පණාකමතබ්ක ො.කයොනපණාකමයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස. 

81. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහිසමන්නාගකතොඅන්කතවාසික ො 
පණාකමතබ්ක ො.ආචරියම්හිනාධිමත්තංකපමංකහොති, නාධිමත්කතො
පසාකදොකහොති, නාධිමත්තා හිරීකහොති, නාධිමත්කතොගාරකවොකහොති, 
නාධිමත්තා භාවනා කහොති – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි
සමන්නාගකතොඅන්කතවාසික ොපණාකමතබ්ක ො. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහිසමන්නාගකතොඅන්කතවාසික ොන 
පණාකමතබ්ක ො. ආචරියම්හි අධිමත්තං කපමං කහොති, අධිමත්කතො
පසාකදො කහොති, අධිමත්තා හිරී කහොති, අධිමත්කතො ගාරකවො කහොති, 
අධිමත්තා භාවනා කහොති – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි
සමන්නාගකතොඅන්කතවාසික ොනපණාකමතබ්ක ො. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතො අන්කතවාසික ො
අලංපණාකමතුං.ආචරියම්හිනාධිමත්තංකපමංකහොති, නාධිමත්කතො
පසාකදො කහොති, නාධිමත්තාහිරීකහොති, නාධිමත්කතොගාරකවොකහොති, 
නාධිමත්තා භාවනා කහොති – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි
සමන්නාගකතොඅන්කතවාසික ොඅලංපණාකමතුං. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතො අන්කතවාසික ො
නාලං පණාකමතුං. ආචරියම්හි අධිමත්තං කපමං කහොති, අධිමත්කතො
පසාකදො කහොති, අධිමත්තා හිරී කහොති, අධිමත්කතො ගාරකවො කහොති, 
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අධිමත්තා භාවනා කහොති – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි
සමන්නාගකතොඅන්කතවාසික ොනාලංපණාකමතුං. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගතං අන්කතවාසි ං 
අප්පණාකමන්කතො ආචරිකයො සාතිසාකරො කහොති, පණාකමන්කතො
අනතිසාකරො කහොති. ආචරියම්හි නාධිමත්තං කපමං කහොති, 
නාධිමත්කතො පසාකදො කහොති, නාධිමත්තා හිරී කහොති, නාධිමත්කතො 
ගාරකවොකහොති, නාධිමත්තාභාවනාකහොති–ඉකමහිකඛො, භික්ඛකව, 
පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගතං අන්කතවාසි ං අප්පණාකමන්කතො
ආචරිකයොසාතිසාකරොකහොති, පණාකමන්කතොඅනතිසාකරොකහොති. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගතං අන්කතවාසි ං
පණාකමන්කතො ආචරිකයො සාතිසාකරො කහොති, අප්පණාකමන්කතො
අනතිසාකරොකහොති. ආචරියම්හිඅධිමත්තංකපමංකහොති, අධිමත්කතො
පසාකදො කහොති, අධිමත්තා හිරී කහොති, අධිමත්කතො ගාරකවො කහොති, 
අධිමත්තා භාවනා කහොති – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි
සමන්නාගතං අන්කතවාසි ං පණාකමන්කතො ආචරිකයො සාතිසාකරො 
කහොති, අප්පණාකමන්කතොඅනතිසාකරොකහොතී’’ති. 

පණාමනාඛමාපනානිට්ඨිතා. 

21.  ාලඅ යත්තවත්ථු 

82. කතනකඛොපනසමකයනභික්ඛූ, දසවස්සම්හාදසවස්සම්හාති, 
 ාලා අ යත්තා නිස්සයං කදන්ති. දිස්සන්ති ආචරියා  ාලා, 
අන්කතවාසි ා පණ්ඩිතා. දිස්සන්තිආචරියාඅ යත්තා, අන්කතවාසි ා 
 යත්තා. දිස්සන්ති ආචරියා අප්පස්සුතා, අන්කතවාසි ා  හුස්සුතා.
දිස්සන්ති ආචරියාදුප්පඤ්ඤා, අන්කතවාසි ාපඤ්ඤවන්කතො.කයකත
භික්ඛූ අප්පිච්ඡා…කප.… කත උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති –
‘‘ ථඤ්හිනාම භික්ඛූ, දසවස්සම්හා දසවස්සම්හාති,  ාලා අ යත්තා
නිස්සයංදස්සන්ති. දිස්සන්තිආචරියා ාලාඅන්කතවාසි ාපණ්ඩිතා, 
දිස්සන්ති ආචරියා අ යත්තා අන්කතවාසි ා  යත්තා, දිස්සන්ති
ආචරියා අප්පස්සුතා අන්කතවාසි ා  හුස්සුතා, දිස්සන්ති ආචරියා
දුප්පඤ්ඤා අන්කතවාසි ා පඤ්ඤවන්කතො’’ති. අථ කඛො කත භික්ඛූ 
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං…කප.… සච්චං කිර, භික්ඛකව, 
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භික්ඛූ, දසවස්සම්හා දසවස්සම්හාති,  ාලා අ යත්තා නිස්සයං
කදන්ති…කප.… සච්චං, භගවාති. විගරහි බුද්කධො භගවා…කප.…
විගරහිත්වා…කප.… ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘න, 
භික්ඛකව,  ාකලන අ යත්කතනනිස්සකයො දාතබ්ක ො. කයො දකදයය, 
ආපත්ති දුක් ටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛකව,  යත්කතන භික්ඛුනා
පටි කලන දසවස්කසන වා අතිකර දසවස්කසන වා නිස්සයං
දාතු’’න්ති. 

 ාලඅ යත්තවත්ථුනිට්ඨිතං. 

22. නිස්සයපටිප්පස්සද්ධි ථා 

83. කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ ආචරියුපජ්ඣාකයසු
පක් න්කතසුපි විබ්භන්කතසුපි  ාලඞ් කතසුපි පක්ඛසඞ් න්කතසුපි 
නිස්සයපටිප්පස්සද්ධිකයො න ජානන්ති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. 

‘‘පඤ්චිමා, භික්ඛකව, නිස්සයපටිප්පස්සද්ධිකයොඋපජ්ඣායම්හා – 
උපජ්ඣාකයො පක් න්කතො වා කහොති, විබ්භන්කතො වා,  ාලඞ් කතො
වා, පක්ඛසඞ් න්කතො වා, ආණත්තිකයව පඤ්චමී. ඉමා කඛො, 
භික්ඛකව, පඤ්චනිස්සයපටිප්පස්සද්ධිකයො උපජ්ඣායම්හා. 

‘‘ඡයිමා, භික්ඛකව, නිස්සයපටිප්පස්සද්ධිකයො ආචරියම්හා – 
ආචරිකයොපක් න්කතොවාකහොති, විබ්භන්කතොවා,  ාලඞ් කතොවා, 
පක්ඛසඞ් න්කතො වා, ආණත්තිකයව පඤ්චමී, උපජ්ඣාකයන වා
සකමොධානගකතො කහොති. ඉමා කඛො, භික්ඛකව, ඡ 
නිස්සයපටිප්පස්සද්ධිකයොආචරියම්හා’’. 

නිස්සපටිප්පස්සද්ධි ථානිට්ඨිතා. 

23. උපසම්පාකදතබ් පඤ්ච ං 

84. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න
උපසම්පාකදතබ් ං, න නිස්සකයො දාතබ්ක ො, න සාමකණකරො 
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. න අකසක්කඛන [න අකසකඛන ( .)] 
සීලක්ඛන්කධන සමන්නාගකතො කහොති, න අකසක්කඛන
සමාධික්ඛන්කධන සමන්නාගකතො කහොති, න අකසක්කඛන
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පඤ්ඤාක්ඛන්කධන සමන්නාගකතො කහොති, න අකසක්කඛන
විමුත්තික්ඛන්කධන සමන්නාගකතො කහොති, න අකසක්කඛන
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්කධනසමන්නාගකතොකහොති– ඉකමහිකඛො, 
භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න 
උපසම්පාකදතබ් ං, න නිස්සකයො දාතබ්ක ො, න සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා 
උපසම්පාකදතබ් ං, නිස්සකයො දාතබ්ක ො, සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. අකසක්කඛන සීලක්ඛන්කධන සමන්නාගකතො
කහොති, අකසක්කඛන සමාධික්ඛන්කධන සමන්නාගකතො කහොති, 
අකසක්කඛනපඤ්ඤාක්ඛන්කධනසමන්නාගකතොකහොති, අකසක්කඛන
විමුත්තික්ඛන්කධන සමන්නාගකතො කහොති, අකසක්කඛන
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්කධනසමන්නාගකතොකහොති–ඉකමහි කඛො, 
භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා 
උපසම්පාකදතබ් ං, නිස්සකයො දාතබ්ක ො, සාමකණකරො 
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. 

‘‘අපකරහිපි, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා
න උපසම්පාකදතබ් ං, න නිස්සකයො දාතබ්ක ො, න සාමකණකරො 
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. අත්තනා න අකසක්කඛන සීලක්ඛන්කධන
සමන්නාගකතොකහොති, නපරං අකසක්කඛසීලක්ඛන්කධසමාදකපතා; 
අත්තනානඅකසක්කඛනසමාධික්ඛන්කධනසමන්නාගකතො කහොති, න
පරං අකසක්කඛ සමාධික්ඛන්කධ සමාදකපතා; අත්තනා න
අකසක්කඛන පඤ්ඤාක්ඛන්කධන සමන්නාගකතො කහොති, න පරං
අකසක්කඛ පඤ්ඤාක්ඛන්කධ සමාදකපතා; අත්තනා න අකසක්කඛන
විමුත්තික්ඛන්කධන සමන්නාගකතො කහොති, න පරං අකසක්කඛ 
විමුත්තික්ඛන්කධ සමාදකපතා; අත්තනා න අකසක්කඛන
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්කධන සමන්නාගකතො කහොති, න පරං
අකසක්කඛවිමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්කධසමාදකපතා–ඉකමහිකඛො, 
භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න
උපසම්පාකදතබ් ං, න නිස්සකයො දාතබ්ක ො, න සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. 
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‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා
උපසම්පාකදතබ් ං, නිස්සකයො දාතබ්ක ො, සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. අත්තනා අකසක්කඛන සීලක්ඛන්කධන
සමන්නාගකතො කහොති, පරං අකසක්කඛ සීලක්ඛන්කධ සමාදකපතා; 
අත්තනාඅකසක්කඛනසමාධික්ඛන්කධනසමන්නාගකතොකහොති, පරං
අකසක්කඛ සමාධික්ඛන්කධ සමාදකපතා; අත්තනා අකසක්කඛන
පඤ්ඤාක්ඛන්කධන සමන්නාගකතො කහොති, පරං අකසක්කඛ 
පඤ්ඤාක්ඛන්කධ සමාදකපතා; අත්තනා අකසක්කඛන
විමුත්තික්ඛන්කධන සමන්නාගකතො කහොති, පරං අකසක්කඛ
විමුත්තික්ඛන්කධ සමාදකපතා; අත්තනා අකසක්කඛන 
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්කධන සමන්නාගකතො කහොති, පරං
අකසක්කඛ විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්කධසමාදකපතා–ඉකමහිකඛො, 
භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා
උපසම්පාකදතබ් ං, නිස්සකයො දාතබ්ක ො, සාමකණකරො 
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. 

‘‘අපකරහිපි, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා
න උපසම්පාකදතබ් ං, න නිස්සකයො දාතබ්ක ො, න සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. අස්සද්කධො කහොති, අහිරික ො කහොති, 
අකනොත්තප්පී කහොති, කුසීකතො කහොති, මුට්ඨස්සති කහොති – ඉකමහි 
කඛො, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න
උපසම්පාකදතබ් ං, න නිස්සකයො දාතබ්ක ො, න සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා 
උපසම්පාකදතබ් ං, නිස්සකයො දාතබ්ක ො, සාමකණකරො 
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. සද්කධො කහොති, හිරිමා කහොති, ඔත්තප්පී කහොති, 
ආරද්ධවීරිකයොකහොති, උපට්ඨිතස්සතිකහොති–ඉකමහිකඛො, භික්ඛකව, 
පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා උපසම්පාකදතබ් ං, 
නිස්සකයොදාතබ්ක ො, සාමකණකරොඋපට්ඨාකපතබ්ක ො. 

‘‘අපකරහිපි, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා
න උපසම්පාකදතබ් ං, න නිස්සකයො දාතබ්ක ො, න සාමකණකරො 
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. අධිසීකල සීලවිපන්කනො කහොති, අජ්ඣාචාකර
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ආචාරවිපන්කනො කහොති, අතිදිට්ඨියා දිට්ඨිවිපන්කනො කහොති, 
අප්පස්සුකතො කහොති, දුප්පඤ්කඤො කහොති – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, 
පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න උපසම්පාකදතබ් ං, න
නිස්සකයො දාතබ්ක ො, නසාමකණකරොඋපට්ඨාකපතබ්ක ො. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා
උපසම්පාකදතබ් ං, නිස්සකයො දාතබ්ක ො, සාමකණකරො 
උපට්ඨාකපතබ්ක ො.නඅධිසීකලසීලවිපන්කනොකහොති, නඅජ්ඣාචාකර
ආචාරවිපන්කනො කහොති, න අතිදිට්ඨියා දිට්ඨිවිපන්කනො කහොති, 
 හුස්සුකතො කහොති, පඤ්ඤවා කහොති – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, 
පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා උපසම්පාකදතබ් ං, 
නිස්සකයො දාතබ්ක ො, සාමකණකරොඋපට්ඨාකපතබ්ක ො. 

‘‘අපකරහිපි, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා
න උපසම්පාකදතබ් ං, න නිස්සකයො දාතබ්ක ො, න සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො.නපටි කලොකහොති අන්කතවාසිංවාසද්ධිවිහාරිං
වා ගිලානං උපට්ඨාතුං වා උපට්ඨාකපතුං වා, අනභිරතං [අනභිරතිං
(සයා.), උප්පන්නං අනභිරතිං ( .)] වූප ාකසතුං වා වූප ාසාකපතුං
වා, උප්පන්නං කුක්කුච්චං ධම්මකතො විකනොකදතුං [විකනොකදතුං වා
විකනොදාකපතුංවා (සබ් ත්ථ, විමතිවිකනොදනීකා ාඔකලොක තබ් ා)] 
ආපත්තිංනජානාති, ආපත්තියාවුට්ඨානංන ජානාති–ඉකමහිකඛො, 
භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න 
උපසම්පාකදතබ් ං, න නිස්සකයො දාතබ්ක ො, න සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා 
උපසම්පාකදතබ් ං, නිස්සකයො දාතබ්ක ො, සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො.පටි කලොකහොති අන්කතවාසිංවාසද්ධිවිහාරිංවා
ගිලානං උපට්ඨාතුං වා උපට්ඨාකපතුං වා, අනභිරතං වූප ාකසතුං වා
වූප ාසාකපතුං වා, උප්පන්නං කුක්කුච්චං ධම්මකතො විකනොකදතුං 
ආපත්තිං ජානාති, ආපත්තියා වුට්ඨානං ජානාති – ඉකමහි කඛො, 
භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා
උපසම්පාකදතබ් ං, නිස්සකයො දාතබ්ක ො, සාමකණකරො 
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. 
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‘‘අපකරහිපි, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා
න උපසම්පාකදතබ් ං, න නිස්සකයො දාතබ්ක ො, න සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො.නපටි කලොකහොති අන්කතවාසිංවාසද්ධිවිහාරිං
වා අභිසමාචාරි ාය සික්ඛාය සික්ඛාකපතුං, ආදිබ්රහ්මචරිය ාය
සික්ඛාය විකනතුං, අභිධම්කම විකනතුං, අභිවිනකය විකනතුං, 
උප්පන්නංදිට්ඨිගතංධම්මකතොවිකවකචතුං–ඉකමහිකඛො, භික්ඛකව, 
පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න උපසම්පාකදතබ් ං, න 
නිස්සකයොදාතබ්ක ො, නසාමකණකරොඋපට්ඨාකපතබ්ක ො. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා
උපසම්පාකදතබ් ං, නිස්සකයො දාතබ්ක ො, සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො.පටි කලො කහොතිඅන්කතවාසිංවාසද්ධිවිහාරිංවා
අභිසමාචාරි ාය සික්ඛාය සික්ඛාකපතුං, ආදිබ්රහ්මචරිය ාය සික්ඛාය
විකනතුං, අභිධම්කම විකනතුං, අභිවිනකය විකනතුං, උප්පන්නං
දිට්ඨිගතං ධම්මකතො විකවකචතුං – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, 
පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා උපසම්පාකදතබ් ං, 
නිස්සකයො දාතබ්ක ො, සාමකණකරොඋපට්ඨාකපතබ්ක ො. 

‘‘අපකරහිපි, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා
න උපසම්පාකදතබ් ං, න නිස්සකයො දාතබ්ක ො, න සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. ආපත්තිං න ජානාති, අනාපත්තිං න ජානාති, 
ලහු ං ආපත්තිං න ජානාති, ගරු ං ආපත්තිං න ජානාති, උභයානි
කඛො පනස්ස පාතිකමොක්ඛානිවිත්ථාකරනනස්වාගතානිකහොන්තින
සුවිභත්තානි න සුප්පවත්තීනි න සුවිනිච්ඡිතානි සුත්තකසො
අනු යඤ්ජනකසො – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි
සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න උපසම්පාකදතබ් ං, න නිස්සකයො
දාතබ්ක ො, න සාමකණකරොඋපට්ඨාකපතබ්ක ො. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා 
උපසම්පාකදතබ් ං, නිස්සකයො දාතබ්ක ො, සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. ආපත්තිං ජානාති, අනාපත්තිං ජානාති, ලහු ං
ආපත්තිං ජානාති, ගරු ං ආපත්තිං ජානාති, උභයානි කඛො පනස්ස
පාතිකමොක්ඛානි විත්ථාකරන ස්වාගතානි කහොන්ති සුවිභත්තානි
සුප්පවත්තීනි සුවිනිච්ඡිතානි සුත්තකසො අනු යඤ්ජනකසො – ඉකමහි
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කඛො, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා
උපසම්පාකදතබ් ං, නිස්සකයො දාතබ්ක ො, සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. 

‘‘අපකරහිපි, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා
න උපසම්පාකදතබ් ං, න නිස්සකයො දාතබ්ක ො, න සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. ආපත්තිං න ජානාති, අනාපත්තිං න ජානාති, 
ලහු ං ආපත්තිං න ජානාති, ගරු ං ආපත්තිං න ජානාති, 
ඌනදසවස්කසො කහොති – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි
සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න උපසම්පාකදතබ් ං, න නිස්සකයො
දාතබ්ක ො, නසාමකණකරොඋපට්ඨාකපතබ්ක ො. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා
උපසම්පාකදතබ් ං, නිස්සකයො දාතබ්ක ො, සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. ආපත්තිං ජානාති, අනාපත්තිං ජානාති, ලහු ං
ආපත්තිං ජානාති, ගරු ං ආපත්තිං ජානාති, දසවස්කසො වා කහොති
අතිකර දසවස්කසො වා – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි
සමන්නාගකතන භික්ඛුනා උපසම්පාකදතබ් ං, නිස්සකයො දාතබ්ක ො, 
සාමකණකරො උපට්ඨාකපතබ්ක ො’’ති. 

උපසම්පාකදතබ් පඤ්ච ංනිට්ඨිතං. 

24. උපසම්පාකදතබ් ඡක් ං 

85. ‘‘ඡහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න 
උපසම්පාකදතබ් ං, න නිස්සකයො දාතබ්ක ො, න සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. න අකසක්කඛන සීලක්ඛන්කධන සමන්නාගකතො
කහොති, නඅකසක්කඛන සමාධික්ඛන්කධනසමන්නාගකතො කහොති, න
අකසක්කඛන පඤ්ඤාක්ඛන්කධන සමන්නාගකතො කහොති, න 
අකසක්කඛන විමුත්තික්ඛන්කධන සමන්නාගකතො කහොති, න
අකසක්කඛන විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්කධන සමන්නාගකතො කහොති, 
ඌනදසවස්කසො කහොති – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහි
සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න උපසම්පාකදතබ් ං, න නිස්සකයො
දාතබ්ක ො, නසාමකණකරොඋපට්ඨාකපතබ්ක ො. 
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‘‘ඡහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා 
උපසම්පාකදතබ් ං, නිස්සකයො දාතබ්ක ො, සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. අකසක්කඛන සීලක්ඛන්කධන සමන්නාගකතො
කහොති, අකසක්කඛන සමාධික්ඛන්කධන සමන්නාගකතො කහොති, 
අකසක්කඛනපඤ්ඤාක්ඛන්කධනසමන්නාගකතොකහොති, අකසක්කඛන
විමුත්තික්ඛන්කධන සමන්නාගකතො කහොති, අකසක්කඛන
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්කධනසමන්නාගකතොකහොති, දසවස්කසොවා
කහොති අතිකර දසවස්කසො වා – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහි
සමන්නාගකතන භික්ඛුනා උපසම්පාකදතබ් ං, නිස්සකයො දාතබ්ක ො, 
සාමකණකරොඋපට්ඨාකපතබ්ක ො. 

‘‘අපකරහිපි, භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න 
උපසම්පාකදතබ් ං, න නිස්සකයො දාතබ්ක ො, න සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. අත්තනා න අකසක්කඛන සීලක්ඛන්කධන
සමන්නාගකතොකහොති, නපරංඅකසක්කඛසීලක්ඛන්කධසමාදකපතා; 
අත්තනානඅකසක්කඛනසමාධික්ඛන්කධනසමන්නාගකතො කහොති, න
පරං අකසක්කඛ සමාධික්ඛන්කධ සමාදකපතා; අත්තනා න
අකසක්කඛන පඤ්ඤාක්ඛන්කධන සමන්නාගකතො කහොති, න පරං
අකසක්කඛ පඤ්ඤාක්ඛන්කධ සමාදකපතා; අත්තනා න අකසක්කඛන
විමුත්තික්ඛන්කධන සමන්නාගකතො කහොති, න පරං අකසක්කඛ 
විමුත්තික්ඛන්කධ සමාදකපතා; අත්තනා න අකසක්කඛන
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්කධන සමන්නාගකතො කහොති, න පරං
අකසක්කඛ විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්කධ සමාදකපතා; 
ඌනදසවස්කසො කහොති – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහි 
සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න උපසම්පාකදතබ් ං, න නිස්සකයො
දාතබ්ක ො, නසාමකණකරො උපට්ඨාකපතබ්ක ො. 

‘‘ඡහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා 
උපසම්පාකදතබ් ං, නිස්සකයො දාතබ්ක ො, සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. අත්තනා අකසක්කඛන සීලක්ඛන්කධන
සමන්නාගකතො කහොති, පරං අකසක්කඛ සීලක්ඛන්කධ සමාදකපතා
අත්තනා අකසක්කඛනසමාධික්ඛන්කධනසමන්නාගකතොකහොති, පරං
අකසක්කඛ සමාධික්ඛන්කධ සමාදකපතා. අත්තනා අකසක්කඛන



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි මහාඛන්ධක ො 

102 

පටුන 

පඤ්ඤාක්ඛන්කධන සමන්නාගකතො කහොති, පරං අකසක්කඛ
පඤ්ඤාක්ඛන්කධ සමාදකපතා. අත්තනා අකසක්කඛන
විමුත්තික්ඛන්කධන සමන්නාගකතො කහොති, පරං අකසක්කඛ 
විමුත්තික්ඛන්කධ සමාදකපතා. අත්තනා අකසක්කඛන
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්කධන සමන්නාගකතො කහොති, පරං
අකසක්කඛවිමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්කධසමාදකපතා; දසවස්කසො වා 
කහොති අතිකර දසවස්කසො වා – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහි
සමන්නාගකතන භික්ඛුනා උපසම්පාකදතබ් ං, නිස්සකයො දාතබ්ක ො, 
සාමකණකරොඋපට්ඨාකපතබ්ක ො. 

‘‘අපකරහිපි, භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න 
උපසම්පාකදතබ් ං, න නිස්සකයො දාතබ්ක ො, න සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. අස්සද්කධො කහොති, අහිරික ො කහොති, 
අකනොත්තප්පී කහොති, කුසීකතො කහොති, මුට්ඨස්සති කහොති, 
ඌනදසවස්කසො කහොති – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහි
සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න උපසම්පාකදතබ් ං, න නිස්සකයො
දාතබ්ක ො, නසාමකණකරො උපට්ඨාකපතබ්ක ො. 

‘‘ඡහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා 
උපසම්පාකදතබ් ං, නිස්සකයො දාතබ්ක ො, සාමකණකරො 
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. සද්කධො කහොති, හිරිමා කහොති, ඔත්තප්පී කහොති, 
ආරද්ධවීරිකයො කහොති, උපට්ඨිතස්සති කහොති, දසවස්කසො වා කහොති
අතිකර දසවස්කසො වා – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහි
සමන්නාගකතන භික්ඛුනා උපසම්පාකදතබ් ං, නිස්සකයො දාතබ්ක ො, 
සාමකණකරොඋපට්ඨාකපතබ්ක ො. 

‘‘අපකරහිපි, භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න 
උපසම්පාකදතබ් ං, න නිස්සකයො දාතබ්ක ො, න සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. අධිසීකල සීලවිපන්කනො කහොති, අජ්ඣාචාකර
ආචාරවිපන්කනො කහොති, අතිදිට්ඨියා දිට්ඨිවිපන්කනො කහොති, 
අප්පස්සුකතො කහොති, දුප්පඤ්කඤො කහොති, ඌනදසවස්කසො කහොති – 
ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න
උපසම්පාකදතබ් ං, න නිස්සකයො දාතබ්ක ො, න සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. 
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‘‘ඡහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා 
උපසම්පාකදතබ් ං, නිස්සකයො දාතබ්ක ො, සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො.නඅධිසීකල සීලවිපන්කනොකහොති, නඅජ්ඣාචාකර
ආචාරවිපන්කනො කහොති, න අතිදිට්ඨියා දිට්ඨිවිපන්කනො කහොති, 
 හුස්සුකතො කහොති, පඤ්ඤවා කහොති, දසවස්කසො වා කහොති
අතිකර දසවස්කසො වා – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහි
සමන්නාගකතන භික්ඛුනා උපසම්පාකදතබ් ං, නිස්සකයො දාතබ්ක ො, 
සාමකණකරොඋපට්ඨාකපතබ්ක ො. 

‘‘අපකරහිපි, භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න
උපසම්පාකදතබ් ං, න නිස්සකයො දාතබ්ක ො, න සාමකණකරො 
උපට්ඨාකපතබ්ක ො.නපටි කලොකහොතිඅන්කතවාසිංවාසද්ධිවිහාරිං
වා ගිලානං උපට්ඨාතුං වා උපට්ඨාකපතුං වා, අනභිරතං වූප ාකසතුං
වාවූප ාසාකපතුංවා, උප්පන්නං කුක්කුච්චංධම්මකතොවිකනොකදතුං, 
ආපත්තිංනජානාති, ආපත්තියාවුට්ඨානංනජානාති, ඌනදසවස්කසො
කහොති–ඉකමහිකඛො, භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහිසමන්නාගකතනභික්ඛුනා
න උපසම්පාකදතබ් ං, න නිස්සකයො දාතබ්ක ො, න සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. 

‘‘ඡහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා 
උපසම්පාකදතබ් ං, නිස්සකයො දාතබ්ක ො, සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො.පටි කලොකහොති අන්කතවාසිංවාසද්ධිවිහාරිංවා
ගිලානං උපට්ඨාතුං වා උපට්ඨාකපතුං වා, අනභිරතං වූප ාකසතුං වා
වූප ාසාකපතුං වා, උප්පන්නං කුක්කුච්චං ධම්මකතො විකනොකදතුං, 
ආපත්තිංජානාති, ආපත්තියාවුට්ඨානංජානාති, දසවස්කසො වා කහොති
අතිකර දසවස්කසො වා – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහි
සමන්නාගකතන භික්ඛුනා උපසම්පාකදතබ් ං, නිස්සකයො දාතබ්ක ො, 
සාමකණකරොඋපට්ඨාකපතබ්ක ො. 

‘‘අපකරහිපි, භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න
උපසම්පාකදතබ් ං, න නිස්සකයො දාතබ්ක ො, න සාමකණකරො 
උපට්ඨාකපතබ්ක ො.නපටි කලොකහොතිඅන්කතවාසිංවාසද්ධිවිහාරිං
වා අභිසමාචාරි ාය සික්ඛාය සික්ඛාකපතුං, ආදිබ්රහ්මචරිය ාය
සික්ඛාය විකනතුං, අභිධම්කම විකනතුං, අභිවිනකය විකනතුං, 
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උප්පන්නංදිට්ඨිගතංධම්මකතොවිකවකචතුං, ඌනදසවස්කසොකහොති–
ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න 
උපසම්පාකදතබ් ං, න නිස්සකයො දාතබ්ක ො, න සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. 

‘‘ඡහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා
උපසම්පාකදතබ් ං, නිස්සකයො දාතබ්ක ො, සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො.පටි කලො කහොතිඅන්කතවාසිංවාසද්ධිවිහාරිංවා
අභිසමාචාරි ාය සික්ඛාය සික්ඛාකපතුං ආදිබ්රහ්මචරිය ාය සික්ඛාය
විකනතුං, අභිධම්කම විකනතුං, අභිවිනකය විකනතුං, උප්පන්නං
දිට්ඨිගතං ධම්මකතො විකවකචතුං, දසවස්කසො වා කහොති
අතිකර දසවස්කසො වා – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහි
සමන්නාගකතන භික්ඛුනා උපසම්පාකදතබ් ං, නිස්සකයො දාතබ්ක ො, 
සාමකණකරොඋපට්ඨාකපතබ්ක ො. 

‘‘අපකරහිපි, භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න 
උපසම්පාකදතබ් ං, න නිස්සකයො දාතබ්ක ො, න සාමකණකරො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. ආපත්තිං න ජානාති, අනාපත්තිං න ජානාති, 
ලහු ං ආපත්තිං න ජානාති, ගරු ං ආපත්තිං න ජානාති, උභයානි
කඛො පනස්ස පාතිකමොක්ඛානිවිත්ථාකරනනස්වාගතානිකහොන්තින
සුවිභත්තානි න සුප්පවත්තීනි න සුවිනිච්ඡිතානි සුත්තකසො
අනු යඤ්ජනකසො, ඌනදසවස්කසො කහොති – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, 
ඡහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න උපසම්පාකදතබ් ං, න 
නිස්සකයොදාතබ්ක ො, නසාමකණකරොඋපට්ඨාකපතබ්ක ො. 

‘‘ඡහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා 
උපසම්පාකදතබ් ං, නිස්සකයො දාතබ්ක ො, සාමකණකරො 
උපට්ඨාකපතබ්ක ො. ආපත්තිං ජානාති, අනාපත්තිං ජානාති, ලහු ං 
ආපත්තිං ජානාති, ගරු ං ආපත්තිං ජානාති, උභයානි කඛො පනස්ස
පාතිකමොක්ඛානි විත්ථාකරන ස්වාගතානි කහොන්ති සුවිභත්තානි
සුප්පවත්තීනි සුවිනිච්ඡිතානි සුත්තකසො අනු යඤ්ජනකසො, දසවස්කසො
වාකහොතිඅතිකර දසවස්කසොවා–ඉකමහිකඛො, භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහි
සමන්නාගකතන භික්ඛුනා උපසම්පාකදතබ් ං, නිස්සකයො දාතබ්ක ො, 
සාමකණකරොඋපට්ඨාකපතබ්ක ො’’ති. 
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උපසම්පාකදතබ් ඡක් ංනිට්ඨිතං. 

25. අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්  ථා 

86. කතන කඛො පන සමකයන කයො කසො අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො 
[කයො කසො පසුරපරිබ් ාජක ො අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො ( .)] 
පජ්ඣාකයන සහධම්මි ං වුච්චමාකනො උපජ්ඣායස්ස වාදං
ආකරොකපත්වාතංකයවතිත්ථායතනංසඞ් මි.කසොපුනපච්චාගන්ත්වා
භික්ඛූ උපසම්පදංයාචි.භික්ඛූභගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.කයො
කසො, භික්ඛකව, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො උපජ්ඣාකයන සහධම්මි ං
වුච්චමාකනොඋපජ්ඣායස්සවාදං ආකරොකපත්වාතංකයවතිත්ථායතනං 
සඞ් න්කතො, කසො ආගකතො න උපසම්පාකදතබ්ක ො. කයො කසො, 
භික්ඛකව, අඤ්කඤොපි අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො ඉමස්මිං ධම්මවිනකය
ආ ඞ්ඛති පබ් ජ්ජං, ආ ඞ්ඛති උපසම්පදං, තස්ස චත්තාකරො මාකස
පරිවාකසො දාතබ්ක ො. එවඤ්ච පන, භික්ඛකව, දාතබ්ක ො – පඨමං
ක සමස්සුං ඔහාරාකපත්වා  ාසායානි වත්ථානි අච්ඡාදාකපත්වා
එ ංසං උත්තරාසඞ්ගං  ාරාකපත්වා භික්ඛූනං පාකද වන්දාකපත්වා 
උක්කුටි ං නිසීදාකපත්වා අඤ්ජලිං පග්ගණ්හාකපත්වා එවං වකදහීති
වත්තබ්ක ො–‘‘බුද්ධංසරණංගච්ඡාමි, ධම්මංසරණං ගච්ඡාමි, සඞ්ඝං
සරණං ගච්ඡාමි; දුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි, දුතියම්පි ධම්මං
සරණං ගච්ඡාමි, දුතියම්පි සඞ්ඝං සරණං ගච්ඡාමි; තතියම්පි බුද්ධං
සරණං ගච්ඡාමි, තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි, තතියම්පි සඞ්ඝං
සරණං ගච්ඡාමී’’ති. 

කතන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක න සඞ්ඝං උපසඞ් මිත්වා 
එ ංසංඋත්තරාසඞ්ගං රිත්වාභික්ඛූනංපාකදවන්දිත්වාඋක්කුටි ං
නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගකහත්වා එවමස්ස වචනීකයො – ‘‘අහං, 
භන්කත, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො ඉමස්මිං ධම්මවිනකය ආ ඞ්ඛාමි
උපසම්පදං. කසොහං, භන්කත, සඞ්ඝං චත්තාකරො මාකස පරිවාසං
යාචාමී’’ති. දුතියම්පියාචිතබ්ක ො.තතියම්පි යාචිතබ්ක ො. යත්කතන
භික්ඛුනාපටි කලනසඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො– 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. අයං ඉත්ථන්නාකමො 
අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො ඉමස්මිං ධම්මවිනකය ආ ඞ්ඛති උපසම්පදං.
කසො සඞ්ඝං චත්තාකරො මාකස පරිවාසං යාචති. යදි සඞ්ඝස්ස
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පත්ත ල්ලං සඞ්කඝො ඉත්ථන්නාමස්ස අඤ්ඤතිත්ථියපුබ් ස්ස
චත්තාකරොමාකසපරිවාසංදකදයය.එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. අයං ඉත්ථන්නාකමො 
අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො ඉමස්මිං ධම්මවිනකය ආ ඞ්ඛති උපසම්පදං.
කසො සඞ්ඝං චත්තාකරො මාකස පරිවාසං යාචති. සඞ්කඝො
ඉත්ථන්නාමස්ස අඤ්ඤතිත්ථියපුබ් ස්ස චත්තාකරො මාකස පරිවාසං
කදති. යස්සායස්මකතො ඛමතිඉත්ථන්නාමස්ස අඤ්ඤතිත්ථියපුබ් ස්ස 
චත්තාකරොමාකසපරිවාසස්සදානං, කසොතුණ්හස්ස; යස්සනක්ඛමති, 
කසොභාකසයය. 

‘‘දින්කනො සඞ්කඝන ඉත්ථන්නාමස්ස අඤ්ඤතිත්ථියපුබ් ස්ස 
චත්තාකරොමාකසපරිවාකසො.ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවකමතං
ධාරයාමී’’ති. 

87. ‘‘එවං කඛො, භික්ඛකව, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො ආරාධක ො
කහොති, එවංඅනාරාධක ො. ථඤ්ච, භික්ඛකව, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො
අනාරාධක ො කහොති? ඉධ, භික්ඛකව, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො
අති ාකලන ගාමං පවිසති, අතිදිවා පටික් මති. එවම්පි, භික්ඛකව, 
අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ොඅනාරාධක ොකහොති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛකව, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො කවසියාකගොචකරො
වා කහොති, විධවාකගොචකරො වා කහොති, ථුල්ලකුමාරි ාකගොචකරො වා
කහොති, පණ්ඩ කගොචකරො වා කහොති, භික්ඛුනිකගොචකරො වා කහොති.
එවම්පි, භික්ඛකව, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ොඅනාරාධක ො කහොති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛකව, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො යානි තානි 
සබ්රහ්මචාරීනංඋච්චාවචානි රණීයානි, තත්ථන දක්කඛො කහොති, න
අනලකසො, න තතු්රපායායවීමංසායසමන්නාගකතො, නඅලං ාතුං, න
අලං සංවිධාතුං. එවම්පි, භික්ඛකව, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො
අනාරාධක ොකහොති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛකව, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො න තිබ් ච්ඡන්කදො
කහොති උද්කදකස, පරිපුච්ඡාය, අධිසීකල, අධිචිත්කත, අධිපඤ්ඤාය. 
එවම්පි, භික්ඛකව, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ොඅනාරාධක ොකහොති. 
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‘‘පුනචපරං, භික්ඛකව, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ොයස්සතිත්ථායතනා 
සඞ් න්කතො කහොති, තස්ස සත්ථුකනො තස්ස දිට්ඨියා තස්ස ඛන්තියා
තස්සරුචියා තස්සආදායස්ස අවණ්කණභඤ්ඤමාකනකුපිකතොකහොති
අනත්තමකනො අනභිරද්කධො, බුද්ධස්ස වා ධම්මස්ස වා සඞ්ඝස්ස වා
අවණ්කණ භඤ්ඤමාකන අත්තමකනො කහොති උදග්කගො අභිරද්කධො.
යස්ස වා පන තිත්ථායතනා සඞ් න්කතො කහොති, තස්ස සත්ථුකනො 
තස්සදිට්ඨියාතස්සඛන්තියාතස්සරුචියාතස්සආදායස්සවණ්කණ
භඤ්ඤමාකන අත්තමකනො කහොති උදග්කගො අභිරද්කධො, බුද්ධස්ස වා
ධම්මස්ස වා සඞ්ඝස්ස වා වණ්කණ භඤ්ඤමාකන කුපිකතො කහොති
අනත්තමකනො අනභිරද්කධො. ඉදං, භික්ඛකව, සඞ්ඝාතනි ං 
අඤ්ඤතිත්ථියපුබ් ස්ස අනාරාධනීයස්මිං. එවම්පි කඛො, භික්ඛකව, 
අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො අනාරාධක ො කහොති. එවං අනාරාධක ො කඛො, 
භික්ඛකව, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ොආගකතොනඋපසම්පාකදතබ්ක ො. 

‘‘ ථඤ්ච, භික්ඛකව, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො ආරාධක ො කහොති? 
ඉධ, භික්ඛකව, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො නාති ාකලන ගාමං පවිසති
නාතිදිවා පටික් මති. එවම්පි, භික්ඛකව, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො
ආරාධක ොකහොති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛකව, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො න
කවසියාකගොචකරො කහොති, න විධවාකගොචකරො කහොති, න
ථුල්ලකුමාරි ාකගොචකරො කහොති, න පණ්ඩ කගොචකරො කහොති, න 
භික්ඛුනිකගොචකරො කහොති. එවම්පි, භික්ඛකව, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො 
ආරාධක ොකහොති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛකව, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො යානි තානි 
සබ්රහ්මචාරීනං උච්චාවචානි  රණීයානි, තත්ථ දක්කඛො කහොති, 
අනලකසො, තතු්රපායාය වීමංසාය සමන්නාගකතො, අලං  ාතුං, අලං
සංවිධාතුං. එවම්පි, භික්ඛකව, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො ආරාධක ො
කහොති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛකව, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො තිබ් ච්ඡන්කදො
කහොති උද්කදකස, පරිපුච්ඡාය, අධිසීකල, අධිචිත්කත, අධිපඤ්ඤාය.
එවම්පි, භික්ඛකව, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ොආරාධක ොකහොති. 
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‘‘පුන චපරං, භික්ඛකව, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො යස්සතිත්ථායතනා
සඞ් න්කතො කහොති, තස්ස සත්ථුකනො තස්ස දිට්ඨියා තස්ස ඛන්තියා 
තස්ස රුචියා තස්ස ආදායස්ස අවණ්කණ භඤ්ඤමාකන අත්තමකනො
කහොති උදග්කගො අභිරද්කධො, බුද්ධස්ස වා ධම්මස්ස වා සඞ්ඝස්ස වා
අවණ්කණභඤ්ඤමාකනකුපිකතොකහොතිඅනත්තමකනො අනභිරද්කධො.
යස්ස වා පන තිත්ථායතනා සඞ් න්කතො කහොති, තස්ස සත්ථුකනො
තස්ස දිට්ඨියාතස්සඛන්තියාතස්සරුචියාතස්සආදායස්සවණ්කණ
භඤ්ඤමාකන කුපිකතො කහොති අනත්තමකනො අනභිරද්කධො, බුද්ධස්ස
වා ධම්මස්ස වා සඞ්ඝස්ස වා වණ්කණ භඤ්ඤමාකන අත්තමකනො
කහොති උදග්කගො අභිරද්කධො. ඉදං, භික්ඛකව, සඞ්ඝාතනි ං 
අඤ්ඤතිත්ථියපුබ් ස්ස ආරාධනීයස්මිං. එවම්පි කඛො, භික්ඛකව, 
අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො ආරාධක ො කහොති. එවං ආරාධක ො කඛො, 
භික්ඛකව, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො ආගකතොඋපසම්පාකදතබ්ක ො. 

‘‘සකච, භික්ඛකව, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො නග්කගො ආගච්ඡති, 
උපජ්ඣායමූල ං චීවරං පරිකයසිතබ් ං. සකච අච්ඡින්නක කසො
ආගච්ඡති, සඞ්කඝො අපකලොක තබ්ක ො භණ්ඩු ම්මාය. කය කත, 
භික්ඛකව, අග්ගි ාජටිල ා, කතආගතා උපසම්පාකදතබ් ා, නකතසං
පරිවාකසොදාතබ්ක ො.තංකිස්සකහතු?  ම්මවාදිකනොඑකත, භික්ඛකව, 
කිරියවාදිකනො. සකච, භික්ඛකව, ජාතියා සාකිකයො
අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො ආගච්ඡති, කසොආගකතො උපසම්පාකදතබ්ක ො, 
නතස්සපරිවාකසො දාතබ්ක ො.ඉමාහං, භික්ඛකව, ඤාතීනංආකවණි ං
පරිහාරංදම්මී’’ති. 

අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්  ථානිට්ඨිතා. 

සත්තමභාණවාකරො. 

26. පඤ්චා ාධවත්ථු 

88. කතන කඛොපනසමකයනමගකධසුපඤ්චආ ාධා උස්සන්නා
කහොන්ති–කුට්ඨං, ගණ්කඩො, කිලාකසො, කසොකසො, අපමාකරො.මනුස්සා
පඤ්චහි ආ ාකධහිඵුට්ඨාජීව ංක ොමාරභච්චංඋපසඞ් මිත්වාඑවං
වදන්ති – ‘‘සාධු කනො, ආචරිය, තිකිච්ඡාහී’’ති. ‘‘අහං ඛ්වකයයො, 
 හුකිච්කචො  හු රණීකයො; රාජා ච කම මාගකධො කසනිකයො 
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බිම්බිසාකරො උපට්ඨාතබ්ක ො ඉත්ථාගාරඤ්ච බුද්ධප්පමුකඛො ච
භික්ඛුසඞ්කඝො; නාහං සක්ක ොමි තිකිච්ඡිතු’’න්ති. ‘‘සබ් ං 
සාපකතයයඤ්ච කත, ආචරිය, කහොතු; මයඤ්ච කත දාසා; සාධු, කනො, 
ආචරිය, තිකිච්ඡාහී’’ති. ‘‘අහං ඛ්වකයයො,  හුකිච්කචො  හු රණීකයො
රාජා ච කම මාගකධො කසනිකයො බිම්බිසාකරො උපට්ඨාතබ්ක ො
ඉත්ථාගාරඤ්ච බුද්ධප්පමුකඛො ච භික්ඛුසඞ්කඝො; නාහං සක්ක ොමි 
තිකිච්ඡිතු’’න්ති.අථකඛොකතසංමනුස්සානංඑතදකහොසි–‘‘ඉකමකඛො
සමණාස යපුත්තියා සුඛසීලාසුඛසමාචාරා, සුකභොජනානිභුඤ්ජිත්වා
නිවාකතසුසයකනසුසයන්ති.යංනූනමයං සමකණසුස යපුත්තිකයසු
පබ් කජයයාම. තත්ථ භික්ඛූ කචව උපට්ඨහිස්සන්ති, ජීවක ො ච
ක ොමාරභච්කචො තිකිච්ඡිස්සතී’’ති. අථ කඛො කත මනුස්සා භික්ඛූ
උපසඞ් මිත්වා පබ් ජ්ජං යාචිංසු. කත භික්ඛූ පබ් ාකජසුං, 
උපසම්පාකදසුං. කත භික්ඛූ කචව උපට්ඨහිංසු ජීවක ො ච
ක ොමාරභච්කචො තිකිච්ඡි. කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ  හූ
ගිලාකන භික්ඛූ උපට්ඨහන්තා යාචන හුලා විඤ්ඤත්ති හුලා 
විහරන්ති – ගිලානභත්තං කදථ, ගිලානුපට්ඨා භත්තං කදථ, 
ගිලානකභසජ්ජං කදථාති. ජීවක ොපි ක ොමාරභච්කචො  හූ ගිලාකන
භික්ඛූතිකිච්ඡන්කතොඅඤ්ඤතරංරාජකිච්චං පරිහාකපසි. 

89. අඤ්ඤතකරොපි පුරිකසො පඤ්චහි ආ ාකධහි ඵුට්කඨො ජීව ං 
ක ොමාරභච්චං උපසඞ් මිත්වා එතදකවොච – ‘‘සාධු මං, ආචරිය, 
තිකිච්ඡාහී’’ති. ‘‘අහං ඛ්වකයයො,  හුකිච්කචො,  හු රණීකයො, රාජා ච
කම මාගකධො කසනිකයො බිම්බිසාකරො උපට්ඨාතබ්ක ො ඉත්ථාගාරඤ්ච
බුද්ධප්පමුකඛො ච භික්ඛුසඞ්කඝො; නාහං සක්ක ොමි තිකිච්ඡිතු’’න්ති.
‘‘සබ් ංසාපකතයයඤ්චකත, ආචරිය, කහොතු, අහඤ්චකතදාකසො; සාධු 
මං, ආචරිය, තිකිච්ඡාහී’’ති. ‘‘අහං ඛ්වකයයො,  හුකිච්කචො
 හු රණීකයො, රාජා ච කම මාගකධො කසනිකයො බිම්බිසාකරො
උපට්ඨාතබ්ක ොඉත්ථාගාරඤ්චබුද්ධප්පමුකඛොච භික්ඛුසඞ්කඝො, නාහං
සක්ක ොමි තිකිච්ඡිතු’’න්ති. අථ කඛො තස්ස පුරිසස්ස එතදකහොසි – 
‘‘ඉකමකඛොසමණාස යපුත්තියාසුඛසීලාසුඛසමාචාරා, සුකභොජනානි
භුඤ්ජිත්වා නිවාකතසු සයකනසු සයන්ති. යංනූනාහං සමකණසු
ස යපුත්තිකයසු පබ් කජයයං. තත්ථ භික්ඛූ කචව උපට්ඨහිස්සන්ති, 
ජීවක ො ච ක ොමාරභච්කචො තිකිච්ඡිස්සති. කසොම්හි [කසොහං ( හූසු, 
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විමතිවිකනොදනීකා ා ඔකලොක තබ් ා)] අකරොකගො විබ්භමිස්සාමී’’ති. 
අථකඛොකසො පුරිකසො භික්ඛුඋපසඞ් මිත්වා පබ් ජ්ජංයාචි.තංභික්ඛූ 
පබ් ාකජසුං, උපසම්පාකදසුං.තංභික්ඛූකචවඋපට්ඨහිංසු, ජීවක ොච
ක ොමාරභච්කචො තිකිච්ඡි.කසොඅකරොකගොවිබ්භමි.අද්දසාකඛොජීවක ො 
ක ොමාරභච්කචො තංපුරිසංවිබ්භන්තං, දිස්වානතංපුරිසංඑතදකවොච–
‘‘නනු ත්වං, අකයයො, භික්ඛූසු පබ් ජිකතො අකහොසී’’ති? ‘‘එවං, 
ආචරියා’’ති. ‘‘කිස්සපනත්වං, අකයයො, එවරූපම ාසී’’ති? අථකඛො
කසො පුරිකසො ජීව ස්ස ක ොමාරභච්චස්ස එතමත්ථං ආකරොකචසි.
ජීවක ො ක ොමාරභච්කචො උජ්ඣායති ඛියයති විපාකචති – ‘‘ ථඤ්හි
නාම භදන්තා [භද්දන්තා ( .)] පඤ්චහි ආ ාකධහි ඵුට්ඨං 
පබ් ාකජස්සන්තී’’ති.අථකඛොජීවක ොක ොමාරභච්කචොකයනභගවා
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං අභිවාකදත්වා එ මන්තං
නිසීදි. එ මන්තං නිසින්කනො කඛො ජීවක ො ක ොමාරභච්කචො
භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘සාධු, භන්කත, අයයා පඤ්චහි ආ ාකධහි 
ඵුට්ඨං න පබ් ාකජයය’’න්ති. අථ කඛො භගවා ජීව ං ක ොමාරභච්චං
ධම්මියා ථාය සන්දස්කසසිසමාදකපසිසමුත්කතකජසිසම්පහංකසසි.
අථ කඛො ජීවක ො ක ොමාරභච්කචො භගවතා ධම්මියා  ථාය
සන්දස්සිකතොසමාදපිකතොසමුත්කතජිකතොසම්පහංසිකතොඋට්ඨායාසනා 
භගවන්තංඅභිවාකදත්වාපදක්ඛිණං ත්වාපක් ාමි.අථකඛොභගවා
එතස්මිං නිදාකන එතස්මිං ප රකණ ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ
ආමන්කතසි – ‘‘න, භික්ඛකව, පඤ්චහි ආ ාකධහි ඵුට්කඨො
පබ් ාකජතබ්ක ො.කයොපබ් ාකජයය, ආපත්ති දුක් ටස්සා’’ති. 

පඤ්චා ාධවත්ථුනිට්ඨිතං. 

27. රාජභටවත්ථු 

90. කතන කඛො පන සමකයන රඤ්කඤො මාගධස්ස කසනියස්ස 
බිම්බිසාරස්ස පච්චන්කතො කුපිකතො කහොති. අථ කඛො රාජා මාගකධො
කසනිකයො බිම්බිසාකරො කසනානායක  මහාමත්කත ආණාකපසි –
‘‘ගච්ඡථ, භකණ, පච්චන්තං උච්චිනථා’’ති. ‘‘එවං, කදවා’’ති කඛො
කසනානාය ා මහාමත්තා රඤ්කඤො මාගධස්ස කසනියස්ස
බිම්බිසාරස්ස පච්චස්කසොසුං.අථකඛොඅභිඤ්ඤාතානංඅභිඤ්ඤාතානං
කයොධානං එතදකහොසි – ‘‘මයං කඛො යුද්ධාභිනන්දිකනො ගච්ඡන්තා
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පාපඤ්ච  කරොම,  හුඤ්ච අපුඤ්ඤං පසවාම. ක න නු කඛො මයං 
උපාකයන පාපා ච විරකමයයාම  ලයාණඤ්ච  කරයයාමා’’ති? අථ
කඛොකතසංකයොධානංඑතදකහොසි – ‘‘ඉකමකඛො සමණාස යපුත්තියා
ධම්මචාරිකනො සමචාරිකනො බ්රහ්මචාරිකනො සච්චවාදිකනො සීලවන්කතො
 ලයාණධම්මා. සකච කඛො මයං සමකණසු ස යපුත්තිකයසු
පබ් කජයයාම, එවං මයං පාපා ච විරකමයයාම  ලයාණඤ්ච 
 කරයයාමා’’ති.අථකඛොකතකයොධාභික්ඛූඋපසඞ් මිත්වාපබ් ජ්ජං
යාචිංසු. කත භික්ඛූ පබ් ාකජසුං, උපසම්පාකදසුං. කසනානාය ා
මහාමත්තාරාජභකට පුච්ඡිංසු– ‘‘කිංනු කඛො, භකණ, ඉත්ථන්නාකමො 
ච ඉත්ථන්නාකමො ච කයොධා න දිස්සන්තී’’ති? ‘‘ඉත්ථන්නාකමො ච
ඉත්ථන්නාකමොච, සාමි, කයොධාභික්ඛූසුපබ් ජිතා’’ති.කසනානාය ා
මහාමත්තා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති – ‘‘ ථඤ්හි නාම
සමණා ස යපුත්තියා රාජභටං පබ් ාකජස්සන්තී’’ති. කසනානාය ා
මහාමත්තා රඤ්කඤො මාගධස්ස කසනියස්ස බිම්බිසාරස්ස එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අථ කඛො රාජා මාගකධො කසනිකයො බිම්බිසාකරො
කවොහාරික මහාමත්කත පුච්ඡි– ‘‘කයො, භකණ, රාජභටංපබ් ාකජති, 
කිං කසො පසවතී’’ති? ‘‘උපජ්ඣායස්ස, කදව, සීසං කඡතබ් ං, 
අනුස්සාව ස්ස [අනුසාව ස්ස ( .)] ජිව්හා උද්ධරිතබ් ා, ගණස්ස
උපඩ්ඪඵාසු ා භඤ්ජිතබ් ා’’ති. අථ කඛො රාජා මාගකධො කසනිකයො 
බිම්බිසාකරො කයනභගවා කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං
අභිවාකදත්වා එ මන්තං නිසීදි. එ මන්තං නිසින්කනො කඛො රාජා
මාගකධො කසනිකයො බිම්බිසාකරො භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘සන්ති, 
භන්කත, රාජාකනො අස්සද්ධා අප්පසන්නා. කත අප්පමත්තක නපි
භික්ඛූ විකහකඨයයං. සාධු, භන්කත, අයයා රාජභටං න
පබ් ාකජයය’’න්ති. අථ කඛො භගවා රාජානං මාගධං කසනියං
බිම්බිසාරං ධම්මියා  ථාය සන්දස්කසසි සමාදකපසි සමුත්කතකජසි 
සම්පහංකසසි.අථකඛොරාජාමාගකධොකසනිකයොබිම්බිසාකරොභගවතා
ධම්මියා  ථාය සන්දස්සිකතො සමාදපිකතො සමුත්කතජිකතො
සම්පහංසිකතො උට්ඨායාසනා භගවන්තං අභිවාකදත්වා පදක්ඛිණං
 ත්වාපක් ාමි.අථකඛොභගවාඑතස්මිංනිදාකනඑතස්මිංප රකණ
ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූආමන්කතසි – ‘‘න, භික්ඛකව, රාජභකටො
පබ් ාකජතබ්ක ො.කයො පබ් ාකජයය, ආපත්තිදුක් ටස්සා’’ති. 
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රාජභටවත්ථුනිට්ඨිතං. 

28. අඞ්ගුලිමාලකචොරවත්ථු 

91. කතන කඛො පන සමකයන කචොකරො අඞ්ගුලිමාකලො භික්ඛූසු
පබ් ජිකතො කහොති.මනුස්සාපස්සිත්වාඋබ්බිජ්ජන්තිපි, උත්තසන්තිපි, 
පලායන්තිපි, අඤ්කඤනපි ගච්ඡන්ති, අඤ්කඤනපි මුඛං  කරොන්ති, 
ද්වාරම්පි ථක න්ති. මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති – 
‘‘ ථඤ්හි නාම සමණා ස යපුත්තියා ධජ න්ධං කචොරං
පබ් ාකජස්සන්තී’’ති. අස්කසොසුං කඛො භික්ඛූ කතසං මනුස්සානං
උජ්ඣායන්තානං ඛියයන්තානං විපාකචන්තානං. අථ කඛො කත භික්ඛූ
භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං…කප.…න, භික්ඛකව, ධජ න්කධො
කචොකරොපබ් ාකජතබ්ක ො. කයොපබ් ාකජයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

අඞ්ගුලිමාලකචොරවත්ථුනිට්ඨිතං. 

29.  ාරකභද කචොරවත්ථු 

92. කතන කඛො පන සමකයන රඤ්ඤා මාගකධන කසනිකයන
බිම්බිසාකරන අනුඤ්ඤාතංකහොති– ‘‘කයසමකණසු ස යපුත්තිකයසු
පබ් ජන්ති, න කත ලබ්භා කිඤ්චි  ාතුං; ස්වාක්ඛාකතො ධම්කමො, 
චරන්තු බ්රහ්මචරියං සම්මා දුක්ඛස්ස අන්තකිරියායා’’ති. කතන කඛො
පනසමකයන අඤ්ඤතකරොපුරිකසොකචොරි ං ත්වා ාරාය ද්කධො
කහොති. කසො ාරං භින්දිත්වා පලායිත්වා භික්ඛූසු පබ් ජිකතො කහොති.
මනුස්සා පස්සිත්වා එවමාහංසු – ‘‘අයං කසො ාරකභදක ො කචොකරො.
හන්ද, නංකනමා’’ති.එ ච්කචඑවමාහංසු–‘‘මාකයයො, එවංඅවචත්ථ.
අනුඤ්ඤාතං රඤ්ඤා මාගකධන කසනිකයන බිම්බිසාකරන – ‘‘කය
සමකණසුස යපුත්තිකයසුපබ් ජන්ති, න කතලබ්භාකිඤ්චි ාතුං; 
ස්වාක්ඛාකතො ධම්කමො, චරන්තු බ්රහ්මචරියං සම්මා දුක්ඛස්ස
අන්තකිරියායා’’ති. මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති – 
‘‘අභයූවරාඉකමසමණාස යපුත්තියා, නයිකම ලබ්භාකිඤ්චි  ාතුං.
 ථඤ්හි නාම සමණා ස යපුත්තියා  ාරකභද ං කචොරං
පබ් ාකජස්සන්තී’’ති. භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.න, භික්ඛකව, 
 ාරකභදක ොකචොකරොපබ් ාකජතබ්ක ො.කයො පබ් ාකජයය, ආපත්ති
දුක් ටස්සාති. 
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 ාරකභද කචොරවත්ථුනිට්ඨිතං. 

30. ලිඛිත කචොරවත්ථු 

93. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො පුරිකසො කචොරි ං
 ත්වා පලායිත්වා භික්ඛූසු පබ් ජිකතො කහොති. කසො ච රඤ්කඤො
අන්කතපුකර ලිඛිකතො කහොති – යත්ථ පස්සති, තත්ථ හන්තබ්ක ොති.
මනුස්සාපස්සිත්වාඑවමාහංසු–‘‘අයංකසොලිඛිතක ො කචොකරො.හන්ද, 
නං හනාමා’’ති. එ ච්කච එවමාහංසු – ‘‘මාකයයො, එවං අවචත්ථ. 
අනුඤ්ඤාතං රඤ්ඤා මාගකධන කසනිකයන බිම්බිසාකරන ‘‘කය
සමකණසුස යපුත්තිකයසු පබ් ජන්ති, නකතලබ්භාකිඤ්චි ාතුං, 
ස්වාක්ඛාකතො ධම්කමො, චරන්තු බ්රහ්මචරියං සම්මා දුක්ඛස්ස
අන්තකිරියායා’’ති. මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති –
‘‘අභයූවරා ඉකමසමණාස යපුත්තියා, නයිකමලබ්භාකිඤ්චි ාතුං.
 ථඤ්හි නාම සමණා ස යපුත්තියා ලිඛිත ං කචොරං 
පබ් ාකජස්සන්තී’’ති.භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.න, භික්ඛකව, 
ලිඛිතක ො කචොකරො පබ් ාකජතබ්ක ො. කයො පබ් ාකජයය, ආපත්ති
දුක් ටස්සාති. 

ලිඛිත කචොරවත්ථුනිට්ඨිතං. 

31.  සාහතවත්ථු 

94. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො පුරිකසො  සාහකතො
 තදණ්ඩ ම්කමොභික්ඛූසුපබ් ජිකතොකහොති.මනුස්සාඋජ්ඣායන්ති
ඛියයන්ති විපාකචන්ති – ‘‘ ථඤ්හි නාම සමණා ස යපුත්තියා
 සාහතං තදණ්ඩ ම්මං පබ් ාකජස්සන්තී’’ති.භගවකතොඑතමත්ථං
ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව,  සාහකතො  තදණ්ඩ ම්කමො
පබ් ාකජතබ්ක ො.කයොපබ් ාකජයය, ආපත්ති දුක් ටස්සාති. 

 සාහතවත්ථුනිට්ඨිතං. 

32. ලක්ඛණාහතවත්ථු 

95. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො පුරිකසො 
ලක්ඛණාහකතො  තදණ්ඩ ම්කමො භික්ඛූසු පබ් ජිකතො කහොති.
මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති – ‘‘ ථඤ්හි නාම
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සමණා ස යපුත්තියා ලක්ඛණාහතං  තදණ්ඩ ම්මං
පබ් ාකජස්සන්තී’’ති.භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.න, භික්ඛකව, 
ලක්ඛණාහකතො  තදණ්ඩ ම්කමො පබ් ාකජතබ්ක ො. කයො
පබ් ාකජයය, ආපත්ති දුක් ටස්සාති. 

ලක්ඛණාහතවත්ථුනිට්ඨිතං. 

33. ඉණායි වත්ථු 

96. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො පුරිකසො ඉණායික ො
පලායිත්වා භික්ඛූසුපබ් ජිකතොකහොති.ධනියාපස්සිත්වාඑවමාහංසු–
‘‘අයං කසො අම්හා ං ඉණායික ො. හන්ද, නං කනමා’’ති. එ ච්කච
එවමාහංසු – ‘‘මාකයයො, එවං අවචත්ථ. අනුඤ්ඤාතං රඤ්ඤා
මාගකධන කසනිකයන බිම්බිසාකරන – ‘‘කය සමකණසු
ස යපුත්තිකයසු පබ් ජන්ති, න කත ලබ්භා කිඤ්චි  ාතුං; 
ස්වාක්ඛාකතො ධම්කමො, චරන්තු බ්රහ්මචරියං සම්මා දුක්ඛස්ස
අන්තකිරියායා’’ති. මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති –
‘‘අභයූවරාඉකමසමණාස යපුත්තියා.නයිකමලබ්භා කිඤ්චි ාතුං.
 ථඤ්හිනාමසමණාස යපුත්තියාඉණායි ංපබ් ාකජස්සන්තී’’ති. 
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, ඉණායික ො
පබ් ාකජතබ්ක ො.කයොපබ් ාකජයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

ඉණායි වත්ථුනිට්ඨිතං. 

34. දාසවත්ථු 

97. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො දාකසො පලායිත්වා
භික්ඛූසු පබ් ජිකතො කහොති. අයය ා [අය්යි ා ( .), අයිර ා (සී.)] 
පස්සිත්වා එවමාහංසු – ‘‘අයං කසො අම්හා ං දාකසො. හන්ද, නං
කනමා’’ති. එ ච්කච එවමාහංසු – ‘‘මාකයයො, එවං අවචත්ථ, 
අනුඤ්ඤාතං රඤ්ඤා මාගකධන කසනිකයන බිම්බිසාකරන ‘‘කය
සමකණසුස යපුත්තිකයසුපබ් ජන්ති, නකතලබ්භාකිඤ්චි  ාතුං, 
ස්වාක්ඛාකතො ධම්කමො, චරන්තු බ්රහ්මචරියං සම්මා දුක්ඛස්ස 
අන්තකිරියායා’’ති. මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති –
‘‘අභයූවරාඉකම සමණාස යපුත්තියා, නයිකමලබ්භාකිඤ්චි ාතුං.
 ථඤ්හි නාම සමණා ස යපුත්තියා දාසං පබ් ාකජස්සන්තී’’ති.
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භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, දාකසො 
පබ් ාකජතබ්ක ො.කයොපබ් ාකජයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

දාසවත්ථුනිට්ඨිතං. 

35.  ම්මාරභණ්ඩුවත්ථු 

98. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො  ම්මාරභණ්ඩු
මාතාපිතූහි සද්ධිං භණ්ඩිත්වා ආරාමං ගන්ත්වා භික්ඛූසු පබ් ජිකතො
කහොති. අථ කඛො තස්ස  ම්මාරභණ්ඩුස්ස මාතාපිතකරො තං
 ම්මාරභණ්ඩුං විචිනන්තා ආරාමං ගන්ත්වා භික්ඛූ පුච්ඡිංසු – ‘‘අපි, 
භන්කත, එවරූපංදාර ංපස්කසයයාථා’’ති? භික්ඛූඅජානංකයව ආහංසු
–‘‘නජානාමා’’ති, අපස්සංකයවආහංසු–‘‘නපස්සාමා’’ති.අථකඛො
තස්ස  ම්මාරභණ්ඩුස්සමාතාපිතකරොතං ම්මාරභණ්ඩුං විචිනන්තා 
භික්ඛූසු පබ් ජිතං දිස්වා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති –
‘‘අලජ්ජිකනො ඉකම සමණා ස යපුත්තියා, දුස්සීලා මුසාවාදිකනො.
ජානංකයව ආහංසු – ‘න ජානාමා’ති, පස්සංකයව ආහංසු – ‘න
පස්සාමා’ති. අයං දාරක ො භික්ඛූසු පබ් ජිකතො’’ති. අස්කසොසුං කඛො
භික්ඛූ තස්ස  ම්මාරභණ්ඩුස්ස මාතාපිතූනං උජ්ඣායන්තානං
ඛියයන්තානං විපාකචන්තානං. අථ කඛො කත භික්ඛූ භගවකතො
එතමත්ථංආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, සඞ්ඝං අපකලොක තුං 
භණ්ඩු ම්මායාති. 

 ම්මාරභණ්ඩුවත්ථුනිට්ඨිතං. 

36. උපාලිදාර වත්ථු 

99. [ඉදං වත්ථු පාචි. 402 ආදකයො] කතන කඛො පන සමකයන
රාජගකහසත්තරසවග්ගියා දාර ාසහාය ාකහොන්ති. උපාලිදාරක ො
කතසං පාකමොක්කඛො කහොති. අථ කඛො උපාලිස්ස මාතාපිතූනං
එතදකහොසි – ‘‘ක නනුකඛො උපාකයනඋපාලිඅම්හා ංඅච්චකයන
සුඛඤ්ච ජීකවයය, න ච කිලකමයයා’’ති? අථ කඛො උපාලිස්ස
මාතාපිතූනංඑතදකහොසි–‘‘සකචකඛොඋපාලිකලඛංසික්කඛයය, එවං
කඛො උපාලි අම්හා ං අච්චකයන සුඛඤ්ච ජීකවයය, න ච
කිලකමයයා’’ති.අථකඛොඋපාලිස්ස මාතාපිතූනංඑතදකහොසි–‘‘සකච
කඛොඋපාලිකලඛං සික්ඛිස්සති, අඞ්ගුලිකයො දුක්ඛා භවිස්සන්ති. සකච



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි මහාඛන්ධක ො 

116 

පටුන 

කඛොඋපාලිගණනංසික්කඛයය, එවංකඛොඋපාලිඅම්හා ංඅච්චකයන 
සුඛඤ්ච ජීකවයය, න ච කිලකමයයා’’ති. අථ කඛො උපාලිස්ස
මාතාපිතූනං එතදකහොසි – ‘‘සකච කඛො උපාලි ගණනං සික්ඛිස්සති, 
උරස්සදුක්කඛොභවිස්සති.සකචකඛොඋපාලිරූපං සික්කඛයය, එවංකඛො
උපාලි අම්හා ං අච්චකයන සුඛඤ්ච ජීකවයය, න ච කිලකමයයා’’ති.
අථකඛොඋපාලිස්සමාතාපිතූනංඑතදකහොසි–‘‘සකචකඛොඋපාලිරූපං 
සික්ඛිස්සති, අක්ඛීනි දුක්ඛා භවිස්සන්ති. ඉකම කඛො සමණා
ස යපුත්තියා සුඛසීලා සුඛසමාචාරා, සුකභොජනානි භුඤ්ජිත්වා
නිවාකතසු සයකනසු සයන්ති. සකච කඛො උපාලි සමකණසු
ස යපුත්තිකයසු පබ් කජයය, එවං කඛො උපාලි අම්හා ං අච්චකයන 
සුඛඤ්චජීකවයය, නචකිලකමයයා’’ති. 

අස්කසොසිකඛොඋපාලිදාරක ොමාතාපිතූනංඉමං ථාසල්ලාපං.අථ
කඛො උපාලිදාරක ොකයනකතදාර ාකතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා
කත දාරක  එතදකවොච – ‘‘එථ මයං, අයයා, සමකණසු
ස යපුත්තිකයසු පබ් ජිස්සාමා’’ති. ‘‘සකච කඛො ත්වං, අයය, 
පබ් ජිස්සසි, එවං මයම්පි පබ් ජිස්සාමා’’ති. අථ කඛො කත දාර ා
එ කම ස්ස මාතාපිතකරොඋපසඞ් මිත්වාඑතදකවොචං–‘‘අනුජානාථ
මංඅගාරස්මාඅනාගාරියං පබ් ජ්ජායා’’ති.අථකඛොකතසංදාර ානං 
මාතාපිතකරො – ‘‘සබ්ක පිකම දාර ා සමානච්ඡන්දා
 ලයාණාධිප්පායා’’ති – අනුජානිංසු. කත භික්ඛූ උපසඞ් මිත්වා
පබ් ජ්ජංයාචිංසු.කතභික්ඛූපබ් ාකජසුංඋපසම්පාකදසුං. කතරත්තියා
පච්චූසසමයං පච්චට්ඨාය කරොදන්ති – ‘‘යාගුං කදථ, භත්තං කදථ, 
ඛාදනීයං කදථා’’ති. භික්ඛූ එවමාහංසු – ‘‘ආගකමථ, ආවුකසො, යාව
රත්ති විභායති.සකචයාගුභවිස්සති පිවිස්සථ, සකචභත්තංභවිස්සති 
භුඤ්ජිස්සථ, සකච ඛාදනීයං භවිස්සති ඛාදිස්සථ; කනො කච භවිස්සති
යාගු වා භත්තං වා ඛාදනීයං වා, පිණ්ඩාය චරිත්වා භුඤ්ජිස්සථා’’ති.
එවම්පි කඛො කත භික්ඛූ භික්ඛූහි වුච්චමානා කරොදන්තිකයව ‘‘යාගුං
කදථ, භත්තං කදථ, ඛාදනීයං කදථා’’ති; කසනාසනං උහදන්තිපි
උම්මිහන්තිපි. 

අස්කසොසි කඛො භගවා රත්තියා පච්චූසසමයං පච්චට්ඨාය
දාර සද්දං. සුත්වානආයස්මන්තංආනන්දං ආමන්කතසි – ‘‘කිං නු
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කඛො කසො, ආනන්ද, දාර සද්කදො’’ති? අථ කඛො ආයස්මා ආනන්කදො
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසි…කප.… ‘‘සච්චං කිර, භික්ඛකව, 
භික්ඛූජානංඌනවීසතිවස්සංපුග්ගලං උපසම්පාකදන්තී’’ති? ‘‘සච්චං, 
භගවා’’ති. විගරහි බුද්කධො භගවා…කප.… ‘‘ ථඤ්හි නාම කත, 
භික්ඛකව, කමොඝපුරිසා ජානං ඌනවීසතිවස්සං පුග්ගලං
උපසම්පාකදස්සන්ති. ඌනවීසතිවස්කසො, භික්ඛකව, පුග්ගකලො
අක්ඛකමො කහොති සීතස්ස උණ්හස්ස ජිඝච්ඡාය පිපාසාය
ඩංසම සවාතාතපසරීසපසම්ඵස්සානං දුරුත්තානං දුරාගතානං
වචනපථානං උප්පන්නානං සාරීරි ානං කවදනානං දුක්ඛානං
තිබ් ානං ඛරානං  ටු ානං අසාතානං අමනාපානං පාණහරානං
අනධිවාස ජාතික ොකහොති.වීසතිවස්කසොවකඛො, භික්ඛකව, පුග්ගකලො
ඛකමො කහොති සීතස්ස උණ්හස්ස ජිඝච්ඡාය පිපාසාය
ඩංසම සවාතාතපසරීසපසම්ඵස්සානං දුරුත්තානං දුරාගතානං
වචනපථානං, උප්පන්නානං සාරීරි ානං කවදනානං දුක්ඛානං 
තිබ් ානං ඛරානං  ටු ානං අසාතානං අමනාපානං පාණහරානං
අධිවාස ජාතික ො කහොති. කනතං, භික්ඛකව, අප්පසන්නානං වා
පසාදාය, පසන්නානංවාභිකයයොභාවාය…කප.… විගරහිත්වා…කප.…
ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘න, භික්ඛකව, ජානං 
ඌනවීසතිවස්කසො පුග්ගකලො උපසම්පාකදතබ්ක ො. කයො
උපසම්පාකදයය, යථාධම්කමො  ාකරතබ්ක ො’’ති. 

උපාලිදාර වත්ථුනිට්ඨිතං. 

37. අහිවාත කරොගවත්ථු 

100. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතරං කුලං
අහිවාත කරොකගන  ාලඞ් තං කහොති. තස්ස පිතාපුත්ත ා කසසා
කහොන්ති. කත භික්ඛූසු පබ් ජිත්වා එ කතොව පිණ්ඩාය චරන්ති. අථ
කඛොකසොදාරක ොපිතුකනොභික්ඛායදින්නාය උපධාවිත්වාඑතදකවොච
– ‘‘මය්හම්පි, තාත, කදහි; මය්හම්පි, තාත, කදහී’’ති. මනුස්සා
උජ්ඣායන්ති ඛියයන්තිවිපාකචන්ති – ‘‘අබ්රහ්මචාරිකනොඉකමසමණා
ස යපුත්තියා.අයම්පිදාරක ොභික්ඛුනියාජාකතො’’ති. අස්කසොසුංකඛො
භික්ඛූ කතසං මනුස්සානං උජ්ඣායන්තානං ඛියයන්තානං
විපාකචන්තානං. අථ කඛො කත භික්ඛූ භගවකතො එතමත්ථං 
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ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, ඌනපන්නරසවස්කසො දාරක ො
පබ් ාකජතබ්ක ො.කයොපබ් ාකජයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

කතනකඛොපනසමකයනආයස්මකතොආනන්දස්සඋපට්ඨා කුලං
සද්ධං පසන්නං අහිවාත කරොකගන  ාලඞ් තං කහොති, ද්කව ච
දාර ාකසසාකහොන්ති.කතකපොරාණක න ආචිණ්ණ ප්කපනභික්ඛූ
පස්සිත්වා උපධාවන්ති. භික්ඛූ අපසාකදන්ති. කත භික්ඛූහි 
අපසාදියමානා කරොදන්ති. අථ කඛො ආයස්මකතො ආනන්දස්ස
එතදකහොසි – ‘‘භගවතා පඤ්ඤත්තං ‘න ඌනපන්නරසවස්කසො
දාරක ො පබ් ාකජතබ්ක ො’ති. ඉකම ච දාර ා ඌනපන්නරසවස්සා.
ක නනුකඛො උපාකයනඉකමදාර ානවිනස්කසයය’’න්ති? අථකඛො
ආයස්මාආනන්කදොභගවකතොඑතමත්ථං ආකරොකචසි.උස්සහන්තිපන
කත, ආනන්ද, දාර ා ාක උඩ්ඩාකපතුන්ති? උස්සහන්ති, භගවාති.
අථ කඛො භගවා එතස්මිං නිදාකන එතස්මිං ප රකණ ධම්මිං  ථං
 ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
ඌනපන්නරසවස්සංදාර ං ාකුඩ්කඩප ං පබ් ාකජතු’’න්ති. 

අහිවාත කරොගවත්ථුනිට්ඨිතං. 

38.  ණ්ට වත්ථු 

101. කතන කඛො පන සමකයන ආයස්මකතො උපනන්දස්ස
ස යපුත්තස්සද්කවසාමකණරාකහොන්ති– ණ්ටක ොචමහක ොච.
කත අඤ්ඤමඤ්ඤං දූකසසුං. භික්ඛූ උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති
විපාකචන්ති – ‘‘ ථඤ්හි නාම සාමකණරා එවරූපං අනාචාරං
ආචරිස්සන්තී’’ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, 
එක න ද්කව සාමකණරා උපට්ඨාකපතබ් ා. කයො උපට්ඨාකපයය, 
ආපත්ති දුක් ටස්සාති. 

 ණ්ට වත්ථුනිට්ඨිතං. 

39. ආහුන්දරි වත්ථු 

102. කතන කඛො පනසමකයනභගවාතත්කථව රාජගකහවස්සං
වසි, තත්ථකහමන්තං, තත්ථගිම්හං.මනුස්සාඋජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති
විපාකචන්ති – ‘‘ආහුන්දරි ා සමණානං ස යපුත්තියානං දිසා
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අන්ධ ාරා, නඉකමසං දිසා පක්ඛායන්තී’’ති. අස්කසොසුං කඛො භික්ඛූ
කතසං මනුස්සානං උජ්ඣායන්තානං ඛියයන්තානං විපාකචන්තානං.
අථකඛොකතභික්ඛූභගවකතොඑතමත්ථං ආකරොකචසුං.අථකඛොභගවා
ආයස්මන්තං ආනන්දං ආමන්කතසි – ‘‘ගච්ඡානන්ද, අවාපුරණං 
[අපාපුරණං ( .)] ආදාය අනුපරිකවණියං භික්ඛූනං ආකරොකචහි –
‘‘ඉච්ඡතාවුකසො භගවා දක්ඛිණාගිරිං චාරි ං පක් මිතුං.
යස්සායස්මකතො අත්කථො, කසො ආගච්ඡතූ’’ති. එවං, භන්කත, ති කඛො
ආයස්මා ආනන්කදො භගවකතො පටිස්සුණිත්වා අවාපුරණං ආදාය
අනුපරිකවණියං භික්ඛූනං ආකරොකචසි – ‘ඉච්ඡතාවුකසො භගවා
දක්ඛිණාගිරිං චාරි ං පක් මිතුං. යස්සායස්මකතො අත්කථො, කසො
ආගච්ඡතූ’’’ති. භික්ඛූ එවමාහංසු – ‘‘භගවතා, ආවුකසො ආනන්ද, 
පඤ්ඤත්තං දසවස්සානිනිස්සායවත්ථුං, දසවස්කසන නිස්සයං දාතුං.
තත්ථ ච කනො ගන්තබ් ං භවිස්සති, නිස්සකයො ච ගකහතබ්ක ො
භවිස්සති, ඉත්තකරො ච වාකසො භවිස්සති, පුන ච පච්චාගන්තබ් ං
භවිස්සති, පුන ච නිස්සකයො ගකහතබ්ක ො භවිස්සති. සකච අම්හා ං
ආචරියුපජ්ඣායා ගමිස්සන්ති, මයම්පි ගමිස්සාම; කනො කච අම්හා ං
ආචරියුපජ්ඣායා ගමිස්සන්ති, මයම්පි න ගමිස්සාම. ලහුචිත්ත තා
කනො, ආවුකසොආනන්ද, පඤ්ඤායිස්සතී’’ති.අථකඛොභගවාඔගකණන 
භික්ඛුසඞ්කඝනදක්ඛිණාගිරිංචාරි ංපක් ාමි. 

ආහුන්දරි වත්ථුනිට්ඨිතං. 

40. නිස්සයමුච්චන  ථා 

103. අථ කඛො භගවා දක්ඛිණාගිරිස්මිං යථාභිරන්තං විහරිත්වා 
පුනකදවරාජගහංපච්චාගච්ඡි.අථකඛොභගවාආයස්මන්තංආනන්දං
ආමන්කතසි – ‘‘කිං නු කඛො, ආනන්ද, තථාගකතො ඔගකණන
භික්ඛුසඞ්කඝන දක්ඛිණාගිරිං චාරි ං පක් න්කතො’’ති? අථ කඛො
ආයස්මාආනන්කදොභගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසි.අථකඛොභගවා
එතස්මිං නිදාකන එතස්මිං ප රකණ ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ
ආමන්කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව,  යත්කතන භික්ඛුනා
පටි කලනපඤ්චවස්සානිනිස්සායවත්ථුං, අ යත්කතනයාවජීවං. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න
අනිස්සිකතන වත්ථබ් ං. න අකසක්කඛන සීලක්ඛන්කධන
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සමන්නාගකතො කහොති න අකසක්කඛන සමාධික්ඛන්කධන, න
අකසක්කඛනපඤ්ඤාක්ඛන්කධනනඅකසක්කඛන විමුත්තික්ඛන්කධන
න අකසක්කඛන විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්කධන සමන්නාගකතො 
කහොති – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන
භික්ඛුනා නඅනිස්සිකතනවත්ථබ් ං. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා
අනිස්සිකතනවත්ථබ් ං.අකසක්කඛනසීලක්ඛන්කධනසමන්නාගකතො
කහොති අකසක්කඛන සමාධික්ඛන්කධන. අකසක්කඛන
පඤ්ඤාක්ඛන්කධන… අකසක්කඛන විමුත්තික්ඛන්කධන…
අකසක්කඛන විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්කධන සමන්නාගකතො කහොති
– ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා
අනිස්සිකතන වත්ථබ් ං. 

‘‘අපකරහිපි, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා
න අනිස්සිකතන වත්ථබ් ං. අස්සද්කධො කහොති, අහිරික ො කහොති, 
අකනොත්තප්පී කහොති, කුසීකතො කහොති, මුට්ඨස්සති කහොති – ඉකමහි
කඛො, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න
අනිස්සිකතනවත්ථබ් ං. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා 
අනිස්සිකතන වත්ථබ් ං. සද්කධො කහොති, හිරිමා කහොති, ඔත්තප්පී 
කහොති, ආරද්ධවීරිකයො කහොති, උපට්ඨිතස්සති කහොති – ඉකමහි කඛො, 
භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා අනිස්සිකතන
වත්ථබ් ං. 

‘‘අපකරහිපි, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා
න අනිස්සිකතන වත්ථබ් ං. අධිසීකල සීලවිපන්කනො කහොති, 
අජ්ඣාචාකර ආචාරවිපන්කනො කහොති, අතිදිට්ඨියා දිට්ඨිවිපන්කනො
කහොති, අප්පස්සුකතො කහොති, දුප්පඤ්කඤො කහොති – ඉකමහි කඛො, 
භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහිසමන්නාගකතනභික්ඛුනාන අනිස්සිකතන
වත්ථබ් ං. 
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‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා 
අනිස්සිකතන වත්ථබ් ං. න අධිසීකල සීලවිපන්කනො කහොති, න 
අජ්ඣාචාකර ආචාරවිපන්කනො කහොති, න අතිදිට්ඨියා දිට්ඨිවිපන්කනො
කහොති,  හුස්සුකතො කහොති, පඤ්ඤවාකහොති–ඉකමහිකඛො, භික්ඛකව, 
පඤ්චහඞ්කගහිසමන්නාගකතනභික්ඛුනා අනිස්සිකතනවත්ථබ් ං. 

‘‘අපකරහිපි, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා
න අනිස්සිකතන වත්ථබ් ං. ආපත්තිං න ජානාති, අනාපත්තිං න 
ජානාති, ලහු ං ආපත්තිං න ජානාති, ගරු ං ආපත්තිං න ජානාති, 
උභයානි කඛො පනස්ස පාතිකමොක්ඛානි විත්ථාකරන න ස්වාගතානි
කහොන්තිනසුවිභත්තානිනසුප්පවත්තීනින සුවිනිච්ඡිතානිසුත්තකසො
අනු යඤ්ජනකසො – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි 
සමන්නාගකතනභික්ඛුනානඅනිස්සිකතනවත්ථබ් ං. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා
අනිස්සිකතන වත්ථබ් ං. ආපත්තිං ජානාති, අනාපත්තිං ජානාති, 
ලහු ං ආපත්තිං ජානාති, ගරු ං ආපත්තිං ජානාති, උභයානි කඛො
පනස්සපාතිකමොක්ඛානි විත්ථාකරනස්වාගතානිකහොන්තිසුවිභත්තානි
සුප්පවත්තීනි සුවිනිච්ඡිතානි සුත්තකසො අනු යඤ්ජනකසො – ඉකමහි
කඛො, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා
අනිස්සිකතනවත්ථබ් ං. 

‘‘අපකරහිපි, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා
න අනිස්සිකතන වත්ථබ් ං. ආපත්තිං න ජානාති, අනාපත්තිං න
ජානාති, ලහු ං ආපත්තිං න ජානාති, ගරු ං ආපත්තිං න ජානාති, 
ඌනපඤ්චවස්කසො කහොති – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි
සමන්නාගකතනභික්ඛුනානඅනිස්සිකතනවත්ථබ් ං. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා
අනිස්සිකතන වත්ථබ් ං. ආපත්තිං ජානාති, අනාපත්තිං ජානාති, 
ලහු ං ආපත්තිංජානාති, ගරු ංආපත්තිංජානාති, පඤ්චවස්කසොවා
කහොති අතිකර  පඤ්චවස්කසො වා – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, 
පඤ්චහඞ්කගහිසමන්නාගකතනභික්ඛුනාඅනිස්සිකතන වත්ථබ් ං. 
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නිස්සයමුච්චන  ථානිට්ඨිතා. 

පඤ්ච දසවාකරොනිට්ඨිකතො. 

104. ‘‘ඡහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න 
අනිස්සිකතන වත්ථබ් ං. න අකසක්කඛන සීලක්ඛන්කධන
සමන්නාගකතො කහොති, න අකසක්කඛන සමාධික්ඛන්කධන, න
අකසක්කඛන පඤ්ඤාක්ඛන්කධන, න අකසක්කඛන
විමුත්තික්ඛන්කධන, නඅකසක්කඛනවිමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්කධන
සමන්නාගකතො කහොති, ඌනපඤ්චවස්කසො කහොති – ඉකමහි කඛො, 
භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න අනිස්සිකතන
වත්ථබ් ං. 

‘‘ඡහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහිසමන්නාගකතනභික්ඛුනාඅනිස්සිකතන 
වත්ථබ් ං. අකසක්කඛන සීලක්ඛන්කධන සමන්නාගකතො කහොති, 
අකසක්කඛන සමාධික්ඛන්කධන, අකසක්කඛන පඤ්ඤාක්ඛන්කධන, 
අකසක්කඛන විමුත්තික්ඛන්කධන, අකසක්කඛන 
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්කධනසමන්නාගකතොකහොති, පඤ්චවස්කසො
වා කහොති අතිකර පඤ්චවස්කසො වා – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, 
ඡහඞ්කගහිසමන්නාගකතනභික්ඛුනා අනිස්සිකතනවත්ථබ් ං. 

‘‘අපකරහිපි, භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න
අනිස්සිකතන වත්ථබ් ං. අස්සද්කධො කහොති, අහිරික ො කහොති, 
අකනොත්තප්පී කහොති, කුසීකතො කහොති, මුට්ඨස්සති කහොති, 
ඌනපඤ්චවස්කසො කහොති – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහි
සමන්නාගකතනභික්ඛුනාන අනිස්සිකතනවත්ථබ් ං. 

‘‘ඡහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහිසමන්නාගකතනභික්ඛුනාඅනිස්සිකතන 
වත්ථබ් ං. සද්කධො කහොති, හිරිමා කහොති, ඔත්තප්පී කහොති, 
ආරද්ධවීරිකයොකහොති, උපට්ඨිතස්සතිකහොති, පඤ්චවස්කසොවාකහොති
අතිකර පඤ්චවස්කසො වා – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහි
සමන්නාගකතනභික්ඛුනාඅනිස්සිකතනවත්ථබ් ං. 

‘‘අපකරහිපි, භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න 
අනිස්සිකතනවත්ථබ් ං.අධිසීකලසීලවිපන්කනොකහොති, අජ්ඣාචාකර
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ආචාරවිපන්කනො කහොති, අතිදිට්ඨියා දිට්ඨිවිපන්කනො කහොති, 
අප්පස්සුකතොකහොති, දුප්පඤ්කඤොකහොති, ඌනපඤ්චවස්කසොකහොති–
ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න 
අනිස්සිකතනවත්ථබ් ං. 

‘‘ඡහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහිසමන්නාගකතනභික්ඛුනාඅනිස්සිකතන 
වත්ථබ් ං. න අධිසීකල සීලවිපන්කනො කහොති, න අජ්ඣාචාකර
ආචාරවිපන්කනො කහොති, න අතිදිට්ඨියා දිට්ඨිවිපන්කනො කහොති, 
 හුස්සුකතො කහොති, පඤ්ඤවා කහොති, පඤ්චවස්කසො වා කහොති
අතිකර පඤ්චවස්කසො වා – ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහි
සමන්නාගකතනභික්ඛුනා අනිස්සිකතනවත්ථබ් ං. 

‘‘අපකරහිපි, භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා න 
අනිස්සිකතනවත්ථබ් ං.ආපත්තිං නජානාති, අනාපත්තිංන ජානාති, 
ලහු ං ආපත්තිං න ජානාති, ගරු ං ආපත්තිං න ජානාති, උභයානි
කඛො පනස්ස පාතිකමොක්ඛානිවිත්ථාකරනනස්වාගතානි කහොන්තින
සුවිභත්තානි න සුප්පවත්තීනි න සුවිනිච්ඡිතානි සුත්තකසො
අනු යඤ්ජනකසො, ඌනපඤ්චවස්කසොකහොති– ඉකමහිකඛො, භික්ඛකව, 
ඡහඞ්කගහිසමන්නාගකතනභික්ඛුනානඅනිස්සිකතන වත්ථබ් ං. 

‘‘ඡහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහිසමන්නාගකතනභික්ඛුනාඅනිස්සිකතන 
වත්ථබ් ං. ආපත්තිං ජානාති, අනාපත්තිං ජානාති, ලහු ං ආපත්තිං
ජානාති, ගරු ං ආපත්තිං ජානාති, උභයානි කඛො පනස්ස
පාතිකමොක්ඛානි විත්ථාකරන ස්වාගතානි කහොන්ති සුවිභත්තානි
සුප්පවත්තීනි සුවිනිච්ඡිතානි සුත්තකසො අනු යඤ්ජනකසො, 
පඤ්චවස්කසො වා කහොති අතිකර පඤ්චවස්කසො වා – ඉකමහි කඛො, 
භික්ඛකව, ඡහඞ්කගහි සමන්නාගකතන භික්ඛුනා අනිස්සිකතන 
වත්ථබ් ’’න්ති. 

අභයූවරභාණවාකරොනිට්ඨිකතොඅට්ඨකමො. 

අට්ඨමභාණවාකරො. 
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41. රාහුලවත්ථු 

105. අථ කඛො භගවා රාජගකහ යථාභිරන්තං විහරිත්වා කයන
 පිලවත්ථු කතන චාරි ං පක් ාමි. අනුපුබ්ක න චාරි ං චරමාකනො
කයන  පිලවත්ථු තදවසරි. තත්ර සුදං භගවා සක්ක සු විහරති
 පිලවත්ථුස්මිං නිකරොධාරාකම. අථ කඛො භගවා පුබ් ණ්හසමයං
නිවාකසත්වා පත්තචීවරමාදාය කයන සුද්කධොදනස්ස සක් ස්ස
නිකවසනං කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා පඤ්ඤත්කත ආසකන 
නිසීදි.අථකඛොරාහුලමාතාකදවීරාහුලංකුමාරංඑතදකවොච–‘‘එකසො
කත, රාහුල, පිතා. ගච්ඡස්සු [ගච්ඡස්ස(සයා.)], දායජ්ජංයාචාහී’’ති.අථ 
කඛොරාහුකලොකුමාකරොකයන භගවාකතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා
භගවකතො පුරකතො, අට්ඨාසි – ‘‘සුඛාකත, සමණ, ඡායා’’ති. අථකඛො
භගවාඋට්ඨායාසනාපක් ාමි.අථ කඛොරාහුකලොකුමාකරොභගවන්තං
පිට්ඨිකතොපිට්ඨිකතොඅනු න්ධි–‘‘දායජ්ජංකම, සමණ, කදහි; දායජ්ජං
කම, සමණ, කදහී’’ති. අථ කඛො භගවා ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං
ආමන්කතසි – ‘‘කතන හි ත්වං, සාරිපුත්ත, රාහුලං කුමාරං
පබ් ාකජහී’’ති. ‘‘ ථාහං, භන්කත, රාහුලං කුමාරං පබ් ාකජමී’’ති? 
අථ කඛො භගවා එතස්මිං නිදාකන එතස්මිං ප රකණ ධම්මිං  ථං
 ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, තීහි
සරණගමකනහි සාමකණරපබ් ජ්ජං. එවඤ්ච පන, භික්ඛකව, 
පබ් ාකජතබ්ක ො – පඨමං ක සමස්සුං ඔහාරාකපත්වා  ාසායානි
වත්ථානි අච්ඡාදාකපත්වා එ ංසං උත්තරාසඞ්ගං  ාරාකපත්වා 
භික්ඛූනං පාකද වන්දාකපත්වා උක්කුටි ං නිසීදාකපත්වා අඤ්ජලිං
පග්ගණ්හාකපත්වාඑවංවකදහීතිවත්තබ්ක ො–බුද්ධංසරණංගච්ඡාමි, 
ධම්මංසරණංගච්ඡාමි, සඞ්ඝංසරණංගච්ඡාමි; දුතියම්පිබුද්ධංසරණං
ගච්ඡාමි, දුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි, දුතියම්පි සඞ්ඝං සරණං
ගච්ඡාමි; තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි, තතියම්පි ධම්මං සරණං
ගච්ඡාමි, තතියම්පි සඞ්ඝං සරණං ගච්ඡාමීති. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
ඉකමහි තීහි සරණගමකනහි සාමකණරපබ් ජ්ජ’’න්ති. අථ කඛො
ආයස්මාසාරිපුත්කතොරාහුලංකුමාරංපබ් ාකජසි. 

අථ කඛො සුද්කධොදකනො සක්ක ො කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං අභිවාකදත්වාඑ මන්තංනිසීදි.එ මන්තං
නිසින්කනො කඛො සුද්කධොදකනො සක්ක ො භගවන්තං එතදකවොච –
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‘‘එ ාහං, භන්කත, භගවන්තං වරං යාචාමී’’ති. ‘‘අතික් න්තවරා
කඛො, කගොතම, තථාගතා’’ති. ‘‘යඤ්ච, භන්කත,  ප්පති, යඤ්ච 
අනවජ්ජ’’න්ති. ‘‘වකදහි, කගොතමා’’ති. ‘‘භගවති කම, භන්කත, 
පබ් ජිකතඅනප්ප ං දුක්ඛංඅකහොසි, තථානන්කද, අධිමත්තංරාහුකල.
පුත්තකපමං, භන්කත, ඡවිංඡින්දති, ඡවිංකඡත්වාචම්මංඡින්දති, චම්මං
කඡත්වා මංසං ඡින්දති, මංසං කඡත්වා න්හාරුං ඡින්දති, න්හාරුං
කඡත්වා අට්ඨිං ඡින්දති, අට්ඨිං කඡත්වා අට්ඨිමිඤ්ජංආහච්ච තිට්ඨති.
සාධු, භන්කත, අයයා අනනුඤ්ඤාතං මාතාපිතූහි පුත්තං න
පබ් ාකජයය’’න්ති. අථ කඛො භගවා සුද්කධොදනං සක් ං ධම්මියා 
 ථායසන්දස්කසසිසමාදකපසිසමුත්කතකජසිසම්පහංකසසි.අථකඛො
සුද්කධොදකනො සක්ක ො භගවතා ධම්මියා  ථාය සන්දස්සිකතො
සමාදපිකතො සමුත්කතජිකතො සම්පහංසිකතො උට්ඨායාසනා භගවන්තං
අභිවාකදත්වා පදක්ඛිණං  ත්වා පක් ාමි. අථ කඛො භගවා එතස්මිං
නිදාකන එතස්මිංප රකණධම්මිං ථං ත්වාභික්ඛූආමන්කතසි–
‘‘න, භික්ඛකව, අනනුඤ්ඤාකතො මාතාපිතූහි පුත්කතො
පබ් ාකජතබ්ක ො.කයොපබ් ාකජයය, ආපත්ති දුක් ටස්සා’’ති. 

අථ කඛො භගවා  පිලවත්ථුස්මිං යථාභිරන්තං විහරිත්වා කයන 
සාවත්ථි කතන චාරි ං පක් ාමි. අනුපුබ්ක න චාරි ං චරමාකනො
කයනසාවත්ථිතදවසරි. තත්රසුදංභගවාසාවත්ථියංවිහරතිකජතවකන
අනාථපිණ්ඩි ස්ස ආරාකම. කතන කඛො පන සමකයන ආයස්මකතො
සාරිපුත්තස්ස උපට්ඨා කුලං ආයස්මකතො සාරිපුත්තස්ස සන්තික 
දාර ං පාකහසි – ‘‘ඉමං දාර ං කථකරො පබ් ාකජතූ’’ති. අථ කඛො 
ආයස්මකතො සාරිපුත්තස්ස එතදකහොසි – ‘‘භගවතා පඤ්ඤත්තං ‘න
එක නද්කවසාමකණරා උපට්ඨාකපතබ් ා’ති. අයඤ්ච කම රාහුකලො
සාමකණකරො.  ථං නු කඛො මයා පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසි. අනුජානාමි, භික්ඛකව,  යත්කතන භික්ඛුනා 
පටි කලන එක න ද්කව සාමකණකර උපට්ඨාකපතුං, යාවතක  වා
පනඋස්සහතිඔවදිතුංඅනුසාසිතුංතාවතක උපට්ඨාකපතුන්ති. 

රාහුලවත්ථුනිට්ඨිතං. 
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42. සික්ඛාපද ථා 

106. අථකඛොසාමකණරානංඑතදකහොසි–‘‘ තිනුකඛොඅම්හා ං 
සික්ඛාපදානි,  ත්ථ ච අම්කහහි සික්ඛිතබ් ’’න්ති? භගවකතො
එතමත්ථංආකරොකචසුං…කප.… අනුජානාමි, භික්ඛකව, සාමකණරානං
දස සික්ඛාපදානි, කතසු ච සාමකණකරහි සික්ඛිතුං – පාණාතිපාතා
කවරමණී [කවරමණි, කවරමණිං ( .)], අදින්නාදානා කවරමණී, 
අබ්රහ්මචරියා කවරමණී, මුසාවාදා කවරමණී, 
සුරාකමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා කවරමණී, වි ාලකභොජනා කවරමණී, 
නච්චගීතවාදිතවිසූ දස්සනා කවරමණී, 
මාලාගන්ධවිකලපනධාරණමණ්ඩනවිභූසනට්ඨානා කවරමණී, 
උච්චාසයනමහාසයනාකවරමණී, ජාතරූපරජතපටිග්ගහණාකවරමණී.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, සාමකණරානංඉමානිදසසික්ඛාපදානි, ඉකමසු
චසාමකණකරහිසික්ඛිතුන්ති. 

සික්ඛාපද ථානිට්ඨිතා. 

43. දණ්ඩ ම්මවත්ථු 

107. කතන කඛො පන සමකයන සාමකණරා භික්ඛූසු අගාරවා
අප්පතිස්සා අසභාගවුත්ති ාවිහරන්ති.භික්ඛූඋජ්ඣායන්තිඛියයන්ති 
විපාකචන්ති – ‘‘ ථඤ්හි නාම සාමකණරා භික්ඛූසු අගාරවා
අප්පතිස්සා අසභාගවුත්ති ා විහරිස්සන්තී’’ති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං…කප.… අනුජානාමි, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි
සමන්නාගතස්සසාමකණරස්සදණ්ඩ ම්මං ාතුං.භික්ඛූනංඅලාභාය 
පරිසක් ති, භික්ඛූනං අනත්ථාය පරිසක් ති, භික්ඛූනං අවාසාය
පරිසක් ති, භික්ඛූ අක්ක ොසති පරිභාසති, භික්ඛූභික්ඛූහි කභකදති –
අනුජානාමි, භික්ඛකව, ඉකමහි පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගතස්ස
සාමකණරස්සදණ්ඩ ම්මං ාතුන්ති. 

අථ කඛො භික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘කිං නු කඛො දණ්ඩ ම්මං
 ාතබ් ’’න්ති? භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, ආවරණං  ාතුන්ති. 

කතනකඛොපනසමකයනභික්ඛූසාමකණරානංසබ් ංසඞ්ඝාරාමං
ආවරණං  කරොන්ති. සාමකණරා ආරාමං පවිසිතුං අලභමානා
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පක් මන්තිපි, විබ්භමන්තිපි, තිත්ථිකයසුපි සඞ් මන්ති. භගවකතො
එතමත්ථංආකරොකචසුං.න, භික්ඛකව, සබ්ක ොසඞ්ඝාරාකමොආවරණං
 ාතබ්ක ො.කයො කරයය, ආපත්තිදුක් ටස්ස.අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
යත්ථවාවසති, යත්ථවාපටික් මති, තත්ථආවරණං ාතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ සාමකණරානං මුඛද්වාරි ං
ආහාරං ආවරණං  කරොන්ති. මනුස්සා යාගුපානම්පි සඞ්ඝභත්තම්පි
 කරොන්තාසාමකණකරඑවංවකදන්ති– ‘‘එථ, භන්කත, යාගුංපිවථ; 
එථ, භන්කත, භත්තං භුඤ්ජථා’’ති. සාමකණරා එවං වකදන්ති –
‘‘නාවුකසො, ලබ්භා. භික්ඛූහි ආවරණං  ත’’න්ති. මනුස්සා
උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති – ‘‘ ථඤ්හි නාම භදන්තා
සාමකණරානං මුඛද්වාරි ං ආහාරං ආවරණං  රිස්සන්තී’’ති.
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, මුඛද්වාරික ො
ආහාකරොආවරණං ාතබ්ක ො.කයො කරයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

දණ්ඩ ම්මවත්ථුනිට්ඨිතං. 

44. අනාපුච්ඡාවරණවත්ථු 

108. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ උපජ්ඣාකය 
අනාපුච්ඡා සාමකණරානං ආවරණං  කරොන්ති. උපජ්ඣායා
ගකවසන්ති –  ථං [ හං ( .)] නු කඛො අම්හා ං සාමකණරා න
දිස්සන්තීති. භික්ඛූ එවමාහංසු – ‘‘ඡබ් ග්ගිකයහි, ආවුකසො, භික්ඛූහි
ආවරණං ත’’න්ති.උපජ්ඣායා උජ්ඣායන්තිඛියයන්තිවිපාකචන්ති
– ‘‘ ථඤ්හි නාම ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ අම්කහ අනාපුච්ඡා අම්හා ං
සාමකණරානං ආවරණං  රිස්සන්තී’’ති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, උපජ්ඣාකය අනාපුච්ඡා ආවරණං
 ාතබ් ං.කයො කරයය, ආපත්ති දුක් ටස්සාති. 

අනාපුච්ඡාවරණවත්ථුනිට්ඨිතං. 

45. අපලාළනවත්ථු 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ කථරානං භික්ඛූනං
සාමකණකර අපලාකළන්ති. කථරා සාමං දන්ත ට්ඨම්පි මුකඛොද ම්පි
ගණ්හන්තා කිලමන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, 
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භික්ඛකව, අඤ්ඤස්ස පරිසා අපලාකළතබ් ා. කයො අපලාකළයය, 
ආපත්තිදුක් ටස්සා ති. 

අපලාළනවත්ථුනිට්ඨිතං. 

46.  ණ්ට සාමකණරවත්ථු 

කතනකඛොපනසමකයනආයස්මකතොඋපනන්දස්සස යපුත්තස්ස
 ණ්ටක ො නාමසාමකණකරො ණ්ටකිංනාමභික්ඛුනිංදූකසසි.භික්ඛූ 
උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති – ‘‘ ථඤ්හිනාම සාමකණකරො
එවරූපංඅනාචාරං ආචරිස්සතී’’ති.භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, දසහඞ්කගහි සමන්නාගතං සාමකණරං
නාකසතුං.පාණාතිපාතීකහොති, අදින්නාදායීකහොති, අබ්රහ්මචාරී කහොති, 
මුසාවාදීකහොති, මජ්ජපායීකහොති, බුද්ධස්සඅවණ්ණංභාසති, ධම්මස්ස
අවණ්ණං භාසති, සඞ්ඝස්සඅවණ්ණංභාසති, මිච්ඡාදිට්ඨික ොකහොති, 
භික්ඛුනිදූසක ො කහොති – අනුජානාමි, භික්ඛකව, ඉකමහි දසහඞ්කගහි
සමන්නාගතංසාමකණරංනාකසතුන්ති. 

47. පණ්ඩ වත්ථු 

109. කතනකඛො පනසමකයන අඤ්ඤතකරො පණ්ඩක ො භික්ඛූසු
පබ් ජිකතො කහොති. කසො දහකර දහකර භික්ඛූ උපසඞ් මිත්වා එවං
වකදති– ‘‘එථ, මංආයස්මන්කතො දූකසථා’’ති.භික්ඛූඅපසාකදන්ති–
‘‘නස්ස, පණ්ඩ , විනස්ස, පණ්ඩ , ක ො තයා අත්කථො’’ති. කසො
භික්ඛූහි අපසාදිකතො මහන්කත මහන්කත කමොළිගල්කල සාමකණකර 
උපසඞ් මිත්වා එවං වකදති – ‘‘එථ, මං ආවුකසො දූකසථා’’ති. 
සාමකණරාඅපසාකදන්ති– ‘‘නස්ස, පණ්ඩ , විනස්ස, පණ්ඩ , ක ො
තයා අත්කථො’’ති. කසො සාමකණකරහි අපසාදිකතො හත්ථිභණ්කඩ
අස්සභණ්කඩ උපසඞ් මිත්වා එවං වකදති – ‘‘එථ, මං, ආවුකසො, 
දූකසථා’’ති. හත්ථිභණ්ඩා අස්සභණ්ඩා දූකසසුං. කත උජ්ඣායන්ති 
ඛියයන්තිවිපාකචන්ති–‘‘පණ්ඩ ා ඉකමසමණාස යපුත්තියා. කයපි
ඉකමසං න පණ්ඩ ා, කතපි ඉකම පණ්ඩක  දූකසන්ති. එවං ඉකම
සබ්ක ව අබ්රහ්මචාරිකනො’’ති. අස්කසොසුං කඛො භික්ඛූ කතසං
හත්ථිභණ්ඩානං අස්සභණ්ඩානං උජ්ඣායන්තානං ඛියයන්තානං
විපාකචන්තානං. අථ කඛො කත භික්ඛූ භගවකතො එතමත්ථං
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ආකරොකචසුං. පණ්ඩක ො, භික්ඛකව, අනුපසම්පන්කනො න 
උපසම්පාකදතබ්ක ො, උපසම්පන්කනොනාකසතබ්ක ොති. 

48. කථයයසංවාස වත්ථු 

110. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො පුරාණකුලපුත්කතො
ඛීණක ොලඤ්කඤො සුඛුමාකලො කහොති. අථ කඛො තස්ස
පුරාණකුලපුත්තස්ස ඛීණක ොලඤ්ඤස්ස එතදකහොසි – ‘‘අහං කඛො
සුඛුමාකලො, නපටි කලොඅනධිගතංවාකභොගංඅධිගන්තුං, අධිගතංවා
කභොගංඵාතිං ාතුං.ක නනුකඛොඅහංඋපාකයනසුඛඤ්චජීකවයයං, 
න ච කිලකමයය’’න්ති? අථ කඛො තස්ස පුරාණකුලපුත්තස්ස
ඛීණක ොලඤ්ඤස්ස එතදකහොසි – ‘‘ඉකම කඛො සමණාස යපුත්තියා
සුඛසීලා සුඛසමාචාරා, සුකභොජනානි භුඤ්ජිත්වා නිවාකතසු සයකනසු
සයන්ති. යංනූනාහං සාමං පත්තචීවරං පටියාකදත්වා ක සමස්සුං
ඔහාකරත්වා  ාසායානි වත්ථානි අච්ඡාකදත්වා ආරාමං ගන්ත්වා
භික්ඛූහි සද්ධිං සංවකසයය’’න්ති. අථ කඛො කසො පුරාණකුලපුත්කතො
ඛීණක ොලඤ්කඤො සාමං පත්තචීවරං පටියාකදත්වා ක සමස්සුං
ඔහාකරත්වා ාසායානිවත්ථානිඅච්ඡාකදත්වාආරාමං ගන්ත්වාභික්ඛූ
අභිවාකදති.භික්ඛූඑවමාහංසු–‘‘ තිවස්කසොසිත්වං, ආවුකසො’’ති? කිං
එතං, ආවුකසො,  තිවස්කසො නාමාති? ක ො පන කත, ආවුකසො, 
උපජ්ඣාකයොති? කිං එතං, ආවුකසො, උපජ්ඣාකයො නාමාති? භික්ඛූ
ආයස්මන්තං උපාලිං එතදකවොචං – ‘‘ඉඞ්ඝාවුකසො උපාලි, ඉමං
පබ් ජිතං අනුයුඤ්ජාහී’’ති. අථ කඛො කසො පුරාණකුලපුත්කතො 
ඛීණක ොලඤ්කඤොආයස්මතාඋපාලිනාඅනුයුඤ්ජියමාකනොඑතමත්ථං
ආකරොකචසි.ආයස්මා උපාලි භික්ඛූනං එතමත්ථංආකරොකචසි. භික්ඛූ
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. කථයයසංවාසක ො, භික්ඛකව, 
අනුපසම්පන්කනො න උපසම්පාකදතබ්ක ො, උපසම්පන්කනො
නාකසතබ්ක ොති. තිත්ථියපක් න්තක ො, භික්ඛකව, අනුපසම්පන්කනො
නඋපසම්පාකදතබ්ක ො, උපසම්පන්කනො නාකසතබ්ක ොති. 

49. තිරච්ඡානගතවත්ථු 

111. කතනකඛොපනසමකයනඅඤ්ඤතකරොනාකගොනාගකයොනියා
අට්කායති හරායති ජිගුච්ඡති. අථ කඛො තස්ස නාගස්ස එතදකහොසි –
‘‘ක න නු කඛො අහං උපාකයන නාගකයොනියා ච පරිමුච්කචයයං



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි මහාඛන්ධක ො 

130 

පටුන 

ඛිප්පඤ්ච මනුස්සත්තං පටිලකභයය’’න්ති. අථ කඛො තස්ස නාගස්ස
එතදකහොසි – ‘‘ඉකම කඛො සමණා ස යපුත්තියා ධම්මචාරිකනො
සමචාරිකනොබ්රහ්මචාරිකනොසච්චවාදිකනො සීලවන්කතො  ලයාණධම්මා.
සකච කඛො අහං සමකණසු ස යපුත්තිකයසු පබ් කජයයං, එවාහං
නාගකයොනියා ච පරිමුච්කචයයං, ඛිප්පඤ්ච මනුස්සත්තං
පටිලකභයය’’න්ති. අථ කඛො කසොනාකගො මාණව වණ්කණනභික්ඛූ
උපසඞ් මිත්වා පබ් ජ්ජං යාචි. තං භික්ඛූ පබ් ාකජසුං, 
උපසම්පාකදසුං.කතනකඛොපනසමකයනකසොනාකගොඅඤ්ඤතකරන
භික්ඛුනා සද්ධිං පච්චන්තිකම විහාකර පටිවසති. අථ කඛො කසො භික්ඛු
රත්තියාපච්චූසසමයංපච්චට්ඨාය අජ්කඣො ාකසචඞ් මති.අථකඛො
කසො නාකගොතස්සභික්ඛුකනො නික්ඛන්කතවිස්සට්කඨොනිද්දංඔක් මි.
සබ්ක ො විහාකරො අහිනා පුණ්කණො, වාතපාකනහි කභොගා නික්ඛන්තා
කහොන්ති. අථ කඛො කසො භික්ඛු විහාරං පවිසිස්සාමීති  වාටං 
පණාකමන්කතො අද්දස සබ් ං විහාරං අහිනා පුණ්ණං, වාතපාකනහි
කභොකගනික්ඛන්කත, දිස්වානභීකතොවිස්සරම ාසි.භික්ඛූඋපධාවිත්වා
තං භික්ඛුං එතදකවොචං – ‘‘කිස්ස ත්වං, ආවුකසො, විස්සරම ාසී’’ති? 
‘‘අයං, ආවුකසො, සබ්ක ො විහාකරො අහිනා පුණ්කණො, වාතපාකනහි
කභොගා නික්ඛන්තා’’ති. අථ කඛො කසො නාකගො කතන සද්කදන
පටිබුජ්ඣිත්වාසක  ආසකනනිසීදි.භික්ඛූඑවමාහංසු–‘‘ක ොසිත්වං, 
ආවුකසො’’ති? ‘‘අහං, භන්කත, නාකගො’’ති.‘‘කිස්සපනත්වං, ආවුකසො, 
එවරූපං අ ාසී’’ති? අථ කඛො කසො නාකගො භික්ඛූනං එතමත්ථං
ආකරොකචසි.භික්ඛූභගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.අථකඛොභගවා
එතස්මිංනිදාකන එතස්මිං ප රකණභික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපාතාකපත්වා
තං නාගං එතදකවොච – ‘‘තුම්කහ කඛොත්ථ නාගා අවිරුළ්හිධම්මා
ඉමස්මිං ධම්මවිනකය. ගච්ඡ ත්වං, නාග, තත්කථව චාතුද්දකස 
පන්නරකස අට්ඨමියා ච පක්ඛස්ස උකපොසථං උපවස, එවං ත්වං
නාගකයොනියා ච පරිමුච්චිස්සසි, ඛිප්පඤ්ච මනුස්සත්තං
පටිලභිස්සසී’’ති. අථ කඛො කසො නාකගො අවිරුළ්හිධම්කමො කිරාහං
ඉමස්මිං ධම්මවිනකයති දුක්ඛී දුම්මකනො අස්සූනි පවත්තයමාකනො
විස්සරං  ත්වා පක් ාමි. අථ කඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්කතසි –
‘‘ද්කවකම, භික්ඛකව, පච්චයා නාගස්ස සභාවපාතු ම්මාය. යදා ච
සජාතියා කමථුනං ධම්මං පටිකසවති, යදා ච විස්සට්කඨො නිද්දං
ඔක් මති – ඉකම කඛො, භික්ඛකව, ද්කව පච්චයා නාගස්ස
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සභාවපාතු ම්මාය. තිරච්ඡානගකතො, භික්ඛකව, අනුපසම්පන්කනො න
උපසම්පාකදතබ්ක ො, උපසම්පන්කනො නාකසතබ්ක ො’’ති. 

50. මාතුඝාත වත්ථු 

112. කතනකඛො පනසමකයනඅඤ්ඤතකරො මාණවක ොමාතරං
ජීවිතා කවොකරොකපසි. කසො කතන පාපක න  ම්කමන අට්කායති
හරායතිජිගුච්ඡති. අථකඛො තස්සමාණව ස්සඑතදකහොසි– ‘‘ක න
නු කඛො අහං උපාකයන ඉමස්ස පාප ස්ස  ම්මස්ස නික්ඛන්තිං
 කරයය’’න්ති? අථකඛොතස්සමාණව ස්සඑතදකහොසි–‘‘ඉකමකඛො
සමණා ස යපුත්තියා ධම්මචාරිකනො සමචාරිකනො බ්රහ්මචාරිකනො 
සච්චවාදිකනොසීලවන්කතො ලයාණධම්මා.සකචකඛොඅහංසමකණසු
ස යපුත්තිකයසු පබ් කජයයං, එවාහං ඉමස්ස පාප ස්ස  ම්මස්ස
නික්ඛන්තිං  කරයය’’න්ති. අථ කඛො කසො මාණවක ො භික්ඛූ
උපසඞ් මිත්වා පබ් ජ්ජං යාචි. භික්ඛූ ආයස්මන්තං උපාලිං 
එතදකවොචං – ‘‘පුබ්ක පි කඛො, ආවුකසො උපාලි, නාකගො
මාණව වණ්කණන භික්ඛූසු පබ් ජිකතො. ඉඞ්ඝාවුකසො උපාලි, ඉමං
මාණව ං අනුයුඤ්ජාහී’’ති. අථ කඛො කසො මාණවක ො ආයස්මතා
උපාලිනා අනුයුඤ්ජීයමාකනො එතමත්ථංආකරොකචසි.ආයස්මාඋපාලි
භික්ඛූනං එතමත්ථං ආකරොකචසි. භික්ඛූ භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං…කප.… මාතුඝාතක ො, භික්ඛකව, අනුපසම්පන්කනො න 
උපසම්පාකදතබ්ක ො, උපසම්පන්කනොනාකසතබ්ක ොති. 

51. පිතුඝාත වත්ථු 

113. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො මාණවක ො පිතරං
ජීවිතා කවොකරොකපසි. කසො කතන පාපක න  ම්කමන අට්කායති
හරායතිජිගුච්ඡති.අථකඛො තස්සමාණව ස්සඑතදකහොසි‘‘ක නනු
කඛො අහං උපාකයන ඉමස්ස පාප ස්ස  ම්මස්ස නික්ඛන්තිං
 කරයය’’න්ති. අථකඛොතස්සමාණව ස්ස එතදකහොසි ‘‘ඉකමකඛො
සමණා ස යපුත්තියා ධම්මචාරිකනො සමචාරිකනො බ්රහ්මචාරිකනො
සච්චවාදිකනොසීලවන්කතො  ලයාණධම්මා, සකචකඛොඅහංසමකණසු
ස යපුත්තිකයසු පබ් කජයයං, එවාහං ඉමස්ස පාප ස්ස  ම්මස්ස
නික්ඛන්තිං  කරයය’’න්ති. අථ කඛො කසො මාණවක ො භික්ඛූ 
උපසඞ් මිත්වා පබ් ජ්ජං යාචි. භික්ඛූ ආයස්මන්තං උපාලිං
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එතදකවොචං – ‘‘පුබ්ක පි කඛො, ආවුකසො උපාලි, නාකගො
මාණව වණ්කණන භික්ඛූසු පබ් ජිකතො, ඉඞ්ඝාවුකසො, උපාලි, ඉමං
මාණව ං අනුයුඤ්ජාහී’’ති. අථ කඛො කසො මාණවක ො ආයස්මතා
උපාලිනා අනුයුඤ්ජීයමාකනො එතමත්ථංආකරොකචසි.ආයස්මාඋපාලි
භික්ඛූනං එතමත්ථං ආකරොකචසි. භික්ඛූ භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. පිතුඝාතක ො, භික්ඛකව, අනුපසම්පන්කනො න 
උපසම්පාකදතබ්ක ො, උපසම්පන්කනොනාකසතබ්ක ොති. 

52. අරහන්තඝාත වත්ථු 

114. කතන කඛො පන සමකයන සම් හුලා භික්ඛූ සාක තා
සාවත්ථිං අද්ධානමග්ගප්පටිපන්නා කහොන්ති. අන්තරාමග්කග කචොරා 
නික්ඛමිත්වා එ ච්කච භික්ඛූ අච්ඡින්දිංසු, එ ච්කච භික්ඛූ හනිංසු.
සාවත්ථියා රාජභටා නික්ඛමිත්වා එ ච්කච කචොකර අග්ගකහසුං, 
එ ච්කච කචොරා පලායිංසු. කයකතපලායිංසුකතභික්ඛූසුපබ් ජිංසු, 
කයකතගහිතාකතවධාය ඔනියයන්ති. අද්දසංසුකඛොකතපලායිත්වා
පබ් ජිතා කත කචොකර වධාය ඔනියයමාකන, දිස්වාන එවමාහංසු –
‘‘සාධු කඛො මයං පලායිම්හා, සචා ච [සකච ච, සචජ්ජ (අට්ඨ ථායං
පාඨන්තරා)] මයංගය්කහයයාම [ගණ්කහයයාම( .)], මයම්පිඑවකමව
හඤ්කඤයයාමා’’ති. භික්ඛූ එවමාහංසු – ‘‘කිං පනතුම්කහ, ආවුකසො, 
අ ත්ථා’’ති? අථ කඛො කත පබ් ජිතා භික්ඛූනං එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. භික්ඛූ භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අරහන්කතො
එකත, භික්ඛකව, භික්ඛූ. අරහන්තඝාතක ො, භික්ඛකව, 
අනුපසම්පන්කනො න උපසම්පාකදතබ්ක ො, උපසම්පන්කනො
නාකසතබ්ක ොති. 

53. භික්ඛුනීදූස වත්ථු 

115. කතනකඛො පනසමකයනසම් හුලා භික්ඛුනිකයො සාක තා
සාවත්ථිං අද්ධානමග්ගප්පටිපන්නා කහොන්ති. අන්තරාමග්කග කචොරා
නික්ඛමිත්වා එ ච්චා භික්ඛුනිකයො අච්ඡින්දිංසු, එ ච්චා භික්ඛුනිකයො
දූකසසුං. සාවත්ථියා රාජභටා නික්ඛමිත්වා එ ච්කච කචොකර
අග්ගකහසුං, එ ච්කචකචොරාපලායිංසු.කයකතපලායිංසු, කත භික්ඛූසු
පබ් ජිංසු.කයකතගහිතා, කතවධායඔනියයන්ති.අද්දසංසුකඛොකත 
පලායිත්වා පබ් ජිතා කත කචොකර වධාය ඔනියයමාකන, දිස්වාන
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එවමාහංසු ‘‘සාධු කඛො මයං පලායිම්හා, සචා ච මයං ගය්කහයයාම, 
මයම්පි එවකමව හඤ්කඤයයාමා’’ති. භික්ඛූ එවමාහංසු ‘‘කිං පන
තුම්කහ, ආවුකසො, අ ත්ථා’’ති. අථ කඛො කත පබ් ජිතා භික්ඛූනං 
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. භික්ඛූ භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
භික්ඛුනිදූසක ො, භික්ඛකව, අනුපසම්පන්කනොනඋපසම්පාකදතබ්ක ො, 
උපසම්පන්කනො නාකසතබ්ක ොති. සඞ්ඝකභදක ො, භික්ඛකව, 
අනුපසම්පන්කනො න උපසම්පාකදතබ්ක ො, උපසම්පන්කනො 
නාකසතබ්ක ොති. කලොහිතුප්පාදක ො, භික්ඛකව, අනුපසම්පන්කනො න
උපසම්පාකදතබ්ක ො, උපසම්පන්කනොනාකසතබ්ක ොති. 

54. උභකතො යඤ්ජන වත්ථු 

116. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො 
උභකතො යඤ්ජනක ො භික්ඛූසු පබ් ජිකතො කහොති. කසො  කරොතිපි
 ාරාකපතිපි. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
උභකතො යඤ්ජනක ො, භික්ඛකව, අනුපසම්පන්කනො න
උපසම්පාකදතබ්ක ො, උපසම්පන්කනොනාකසතබ්ක ොති. 

55. අනුපජ්ඣාය ාදිවත්ථූනි 

117. කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ අනුපජ්ඣාය ං
උපසම්පාකදන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, 
අනුපජ්ඣායක ො උපසම්පාකදතබ්ක ො.කයොඋපසම්පාකදයය, ආපත්ති
දුක් ටස්සාති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ සඞ්කඝන උපජ්ඣාකයන
උපසම්පාකදන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, 
සඞ්කඝන උපජ්ඣාකයන උපසම්පාකදතබ්ක ො. කයො උපසම්පාකදයය, 
ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ ගකණන උපජ්ඣාකයන
උපසම්පාකදන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, 
ගකණන උපජ්ඣාකයන උපසම්පාකදතබ්ක ො. කයො උපසම්පාකදයය, 
ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 
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කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ පණ්ඩකුපජ්ඣාකයන
උපසම්පාකදන්ති…කප.… කථයයසංවාසකුපජ්ඣාකයන
උපසම්පාකදන්ති…කප.… තිත්ථියපක් න්තකුපජ්ඣාකයන 
උපසම්පාකදන්ති …කප.… තිරච්ඡානගතුපජ්ඣාකයන 
උපසම්පාකදන්ති…කප.… මාතුඝාතකුපජ්ඣාකයන
උපසම්පාකදන්ති…කප.… පිතුඝාතකුපජ්ඣාකයන
උපසම්පාකදන්ති…කප.… අරහන්තඝාතකුපජ්ඣාකයන 
උපසම්පාකදන්ති…කප.… භික්ඛුනිදූසකුපජ්ඣාකයන
උපසම්පාකදන්ති…කප.… සඞ්ඝකභදකුපජ්ඣාකයන
උපසම්පාකදන්ති…කප.… කලොහිතුප්පාදකුපජ්ඣාකයන 
උපසම්පාකදන්ති…කප.… උභකතො යඤ්ජනකුපජ්ඣාකයන
උපසම්පාකදන්ති භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, 
පණ්ඩකුපජ්ඣාකයන උපසම්පාකදතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, 
කථයයසංවාසකුපජ්ඣාකයන උපසම්පාකදතබ්ක ො…කප.… න, 
භික්ඛකව, තිත්ථියපක් න්තකුපජ්ඣාකයන
උපසම්පාකදතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, 
තිරච්ඡානගතුපජ්ඣාකයන උපසම්පාකදතබ්ක ො…කප.… න, 
භික්ඛකව, මාතුඝාතකුපජ්ඣාකයන උපසම්පාකදතබ්ක ො…කප.…න, 
භික්ඛකව, පිතුඝාතකුපජ්ඣාකයන උපසම්පාකදතබ්ක ො…කප.… න, 
භික්ඛකව, අරහන්තඝාතකුපජ්ඣාකයන උපසම්පාකදතබ්ක ො…කප.…
න, භික්ඛකව, භික්ඛුනිදූසකුපජ්ඣාකයන උපසම්පාකදතබ්ක ො 
…කප.… න, භික්ඛකව, සඞ්ඝකභදකුපජ්ඣාකයන
උපසම්පාකදතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, 
කලොහිතුප්පාදකුපජ්ඣාකයන උපසම්පාකදතබ්ක ො…කප.… න, 
භික්ඛකව, උභකතො යඤ්ජනකුපජ්ඣාකයනඋපසම්පාකදතබ්ක ො.කයො 
උපසම්පාකදයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

56. අපත්ත ාදිවත්ථු 

118. කතන කඛොපනසමකයනභික්ඛූඅපත්ත ං උපසම්පාකදන්ති.
හත්කථසු පිණ්ඩාය චරන්ති. මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති 
විපාකචන්ති – කසයයථාපි තිත්ථියාති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, අපත්තක ො උපසම්පාකදතබ්ක ො. කයො
උපසම්පාකදයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 
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කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ අචීවර ං උපසම්පාකදන්ති. 
නග්ගාපිණ්ඩායචරන්ති.මනුස්සාඋජ්ඣායන්තිඛියයන්ති විපාකචන්ති
– කසයයථාපි තිත්ථියාති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, 
භික්ඛකව, අචීවරක ො උපසම්පාකදතබ්ක ො. කයො උපසම්පාකදයය, 
ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

කතනකඛොපනසමකයනභික්ඛූඅපත්තචීවර ංඋපසම්පාකදන්ති.
නග්ගා හත්කථසු පිණ්ඩාය චරන්ති. මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති
විපාකචන්ති – කසයයථාපි තිත්ථියාති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, අපත්තචීවරක ො උපසම්පාකදතබ්ක ො.
කයොඋපසම්පාකදයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ යාචිතක න පත්කතන
උපසම්පාකදන්ති. උපසම්පන්කන පත්තං පටිහරන්ති. හත්කථසු
පිණ්ඩාය චරන්ති. මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති –
කසයයථාපි තිත්ථියාති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, 
භික්ඛකව, යාචිතක න පත්කතන උපසම්පාකදතබ්ක ො. කයො
උපසම්පාකදයය, ආපත්ති දුක් ටස්සාති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ යාචිතක න චීවකරන
උපසම්පාකදන්ති. උපසම්පන්කන චීවරං පටිහරන්ති.නග්ගා පිණ්ඩාය
චරන්ති. මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති – කසයයථාපි
තිත්ථියාති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, 
යාචිතක න චීවකරන උපසම්පාකදතබ්ක ො. කයො උපසම්පාකදයය, 
ආපත්ති දුක් ටස්සාති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ යාචිතක න පත්තචීවකරන
උපසම්පාකදන්ති. උපසම්පන්කන පත්තචීවරං පටිහරන්ති. නග්ගා
හත්කථසු පිණ්ඩාය චරන්ති. මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති
විපාකචන්ති – කසයයථාපි තිත්ථියාති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, යාචිතක න පත්තචීවකරන
උපසම්පාකදතබ්ක ො.කයොඋපසම්පාකදයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

නඋපසම්පාකදතබ්ක  වීසතිවාකරොනිට්ඨිකතො. 
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57. නපබ් ාකජතබ් ද්වත්තිංසවාකරො 

119. කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ හත්ථච්ඡින්නං 
පබ් ාකජන්ති…කප.… පාදච්ඡින්නං පබ් ාකජන්ති…කප.…
හත්ථපාදච්ඡින්නං පබ් ාකජන්ති…කප.…  ණ්ණච්ඡින්නං
පබ් ාකජන්ති…කප.… නාසච්ඡින්නං පබ් ාකජන්ති…කප.…
 ණ්ණනාසච්ඡින්නං පබ් ාකජන්ති…කප.… අඞ්ගුලිච්ඡින්නං 
පබ් ාකජන්ති…කප.… අළච්ඡින්නං පබ් ාකජන්ති…කප.…
 ණ්ඩරච්ඡින්නං පබ් ාකජන්ති…කප.… ඵණහත්ථ ං
පබ් ාකජන්ති…කප.… ඛුජ්ජං පබ් ාකජන්ති…කප.… වාමනං 
පබ් ාකජන්ති…කප.… ගලගණ්ඩිං පබ් ාකජන්ති…කප.…
ලක්ඛණාහතං පබ් ාකජන්ති…කප.…  සාහතං
පබ් ාකජන්ති…කප.… ලිඛිත ං පබ් ාකජන්ති…කප.… සීපදිං
පබ් ාකජන්ති…කප.… පාපකරොගිංපබ් ාකජන්ති…කප.…පරිසදූස ං
පබ් ාකජන්ති…කප.…  ාණං පබ් ාකජන්ති…කප.… කුණිං
පබ් ාකජන්ති…කප.… ඛඤ්ජං පබ් ාකජන්ති…කප.… පක්ඛහතං
පබ් ාකජන්ති…කප.… ඡින්නිරියාපථං පබ් ාකජන්ති…කප.…
ජරාදුබ් ලං පබ් ාකජන්ති…කප.… අන්ධං පබ් ාකජන්ති…කප.…
මූගංපබ් ාකජන්ති…කප.… ධිරංපබ් ාකජන්ති…කප.…අන්ධමූගං 
පබ් ාකජන්ති…කප.… අන්ධ ධිරං පබ් ාකජන්ති…කප.… මූග ධිරං
පබ් ාකජන්ති…කප.… අන්ධමූග ධිරං පබ් ාකජන්ති. භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං…කප.… න, භික්ඛකව, හත්ථච්ඡින්කනො 
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, පාදච්ඡින්කනො
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, හත්ථපාදච්ඡින්කනො 
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව,  ණ්ණච්ඡින්කනො
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, නාසච්ඡින්කනො
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව,  ණ්ණනාසච්ඡින්කනො 
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, අඞ්ගුලිච්ඡින්කනො
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, අළච්ඡින්කනො
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව,  ණ්ඩරච්ඡින්කනො 
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, ඵණහත්ථක ො
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, ඛුජ්කජො
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, වාමකනො
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, ගලගණ්ඩී
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පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, ලක්ඛණාහකතො 
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව,  සාහකතො
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, ලිඛිතක ො
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, සීපදී
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, පාපකරොගී
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, පරිසදූසක ො
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව,  ාකණො
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, කුණී 
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, ඛඤ්කජො
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, පක්ඛහකතො
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, ඡින්නිරියාපකථො
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, ජරාදුබ් කලො
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, අන්කධො 
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, මූකගො
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව,  ධිකරො 
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, අන්ධමූකගො
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, අන්ධ ධිකරො
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, මූග ධිකරො
පබ් ාකජතබ්ක ො…කප.… න, භික්ඛකව, අන්ධමූග ධිකරො
පබ් ාකජතබ්ක ො.කයොපබ් ාකජයය, ආපත්ති දුක් ටස්සාති. 

නපබ් ාකජතබ් ද්වත්තිංසවාකරොනිට්ඨිකතො. 

දායජ්ජභාණවාකරොනිට්ඨිකතොනවකමො. 

58. අලජ්ජීනිස්සයවත්ථූනි 

120. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ අලජ්ජීනං 
නිස්සයං කදන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, 
අලජ්ජීනංනිස්සකයොදාතබ්ක ො.කයොදකදයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

කතනකඛොපනසමකයනභික්ඛූඅලජ්ජීනංනිස්සායවසන්ති.කතපි 
නචිරස්කසවඅලජ්ජිකනොකහොන්තිපාප ාභික්ඛූ.භගවකතොඑතමත්ථං
ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, අලජ්ජීනං නිස්සාය වත්ථබ් ං. කයො
වකසයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 
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අථ කඛො භික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘භගවතා පඤ්ඤත්තං ‘න
අලජ්ජීනං නිස්සකයොදාතබ්ක ො, නඅලජ්ජීනංනිස්සායවත්ථබ් ’න්ති.
 ථංනුකඛොමයං ජාකනයයාමලජ්ජිංවා අලජ්ජිංවා’’ති? භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, චතූහපඤ්චාහං
ආගකමතුංයාවභික්ඛුසභාගතංජානාමීති. 

59. ගමි ාදිනිස්සයවත්ථූනි 

121. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො භික්ඛු ක ොසකලසු
ජනපකදඅද්ධානමග්ගප්පටිපන්කනොකහොති.අථකඛොතස්ස භික්ඛුකනො
එතදකහොසි– ‘‘භගවතාපඤ්ඤත්තං ‘නඅනිස්සිකතන වත්ථබ් ’න්ති.
අහඤ්චම්හි නිස්සය රණීකයො අද්ධානමග්ගප්පටිපන්කනො,  ථං නු
කඛො මයා පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, අද්ධානමග්ගප්පටිපන්කනනභික්ඛුනානිස්සයං 
අලභමාකනනඅනිස්සිකතනවත්ථුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ද්කව භික්ඛූ ක ොසකලසු ජනපකද 
අද්ධානමග්ගප්පටිපන්නා කහොන්ති. කත අඤ්ඤතරං ආවාසං
උපගච්ඡිංසු. තත්ථ එක ො භික්ඛු ගිලාකනො කහොති. අථ කඛො තස්ස
ගිලානස්ස භික්ඛුකනො එතදකහොසි – ‘‘භගවතා පඤ්ඤත්තං ‘න
අනිස්සිකතනවත්ථබ් ’න්ති. අහඤ්චම්හිනිස්සය රණීකයොගිලාකනො, 
 ථං නු කඛො මයා පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, ගිලාකනන භික්ඛුනා නිස්සයං
අලභමාකනන අනිස්සිකතනවත්ථුන්ති. 

අථ කඛො තස්ස ගිලානුපට්ඨා ස්ස භික්ඛුකනො එතදකහොසි –
‘‘භගවතා පඤ්ඤත්තං ‘න අනිස්සිකතන වත්ථබ් ’න්ති. අහඤ්චම්හි
නිස්සය රණීකයො, අයඤ්ච භික්ඛු ගිලාකනො,  ථං නු කඛො මයා
පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, ගිලානුපට්ඨාක න භික්ඛුනා නිස්සයං අලභමාකනන
යාචියමාකනන අනිස්සිකතනවත්ථුන්ති. 

කතන කඛො පනසමකයන අඤ්ඤතකරො භික්ඛු අරඤ්කඤ විහරති.
තස්ස ච තස්මිං කසනාසකන ඵාසු කහොති. අථ කඛො තස්ස භික්ඛුකනො
එතදකහොසි– ‘‘භගවතාපඤ්ඤත්තං ‘න අනිස්සිකතනවත්ථබ් ’න්ති.
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අහඤ්චම්හිනිස්සය රණීකයො අරඤ්කඤවිහරාමි, මය්හඤ්ච ඉමස්මිං
කසනාසකන ඵාසු කහොති,  ථං නු කඛො මයා පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? 
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
ආරඤ්ඤක න භික්ඛුනා ඵාසුවිහාරං සල්ලක්කඛන්කතන නිස්සයං
අලභමාකනනඅනිස්සිකතනවත්ථුං–යදාපතිරූකපො නිස්සයදායක ො
ආගච්ඡිස්සති, තදාතස්සනිස්සායවසිස්සාමීති. 

60. කගොත්කතනඅනුස්සාවනානුජානනා 

122. කතන කඛො පන සමකයන ආයස්මකතො මහා ස්සපස්ස
උපසම්පදාකපක්කඛො කහොති. අථ කඛො ආයස්මා මහා ස්සකපො
ආයස්මකතො ආනන්දස්ස සන්තික  දූතං පාකහසි – ආගච්ඡතු
ආනන්කදො ඉමං අනුස්සාකවස්සතූති [අනුස්සාකවස්සතීති (සයා.)]. 
ආයස්මා ආනන්කදො එවමාහ – ‘‘නාහං උස්සහාමි කථරස්ස නාමං 
ගකහතුං, ගරු කම කථකරො’’ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, කගොත්කතනපිඅනුස්සාකවතුන්ති. 

61. ද්කවඋපසම්පදාකපක්ඛාදිවත්ථු 

123. කතනකඛොපනසමකයනආයස්මකතොමහා ස්සපස්සද්කව 
උපසම්පදාකපක්ඛා කහොන්ති. කත විවදන්ති – අහං පඨමං
උපසම්පජ්ජිස්සාමි, අහං පඨමං උපසම්පජ්ජිස්සාමීති. භගවකතො
එතමත්ථංආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, ද්කව එ ානුස්සාවකන
 ාතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන සම් හුලානං කථරානං
උපසම්පදාකපක්ඛා කහොන්ති. කත විවදන්ති – අහං පඨමං
උපසම්පජ්ජිස්සාමි, අහංපඨමංඋපසම්පජ්ජිස්සාමීති. කථරාඑවමාහංසු
– ‘‘හන්ද, මයං, ආවුකසො, සබ්ක ව එ ානුස්සාවකන  කරොමා’’ති.
භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, ද්කවතකයො
එ ානුස්සාවකන  ාතුං, තඤ්ච කඛො එක න උපජ්ඣාකයන, න
ත්කවවනානුපජ්ඣාකයනාති. 

62. ගබ්භවීසූපසම්පදානුජානනා 

124. කතන කඛො පන සමකයන ආයස්මා කුමාර ස්සකපො
ගබ්භවීකසො උපසම්පන්කනො අකහොසි. අථ කඛො ආයස්මකතො
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කුමාර ස්සපස්ස එතදකහොසි – ‘‘භගවතා පඤ්ඤත්තං ‘න
ඌනවීසතිවස්කසො පුග්ගකලො උපසම්පාකදතබ්ක ො’ති. අහඤ්චම්හි
ගබ්භවීකසො උපසම්පන්කනො. උපසම්පන්කනො නු කඛොම්හි, නනු කඛො
උපසම්පන්කනො’’ති? භගවකතොඑතමත්ථං ආකරොකචසුං.යං, භික්ඛකව, 
මාතුකුච්ඡිස්මිංපඨමංචිත්තංඋප්පන්නං, පඨමං විඤ්ඤාණංපාතුභූතං, 
තදුපාදාය සාවස්ස ජාති. අනුජානාමි, භික්ඛකව, ගබ්භවීසං
උපසම්පාකදතුන්ති. 

63. උපසම්පදාවිධි 

125. කතන කඛොපනසමකයනඋපසම්පන්නා දිස්සන්තිකුට්ඨි ාපි
ගණ්ඩි ාපිකිලාසි ාපිකසොසි ාපිඅපමාරි ාපි.භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, උපසම්පාකදන්කතන කතරස 
[තස්ස ( .)] අන්තරායික ධම්කමපුච්ඡිතුං. එවඤ්ච පන, භික්ඛකව, 
පුච්ඡිතබ්ක ො – ‘‘සන්ති කත එවරූපා ආ ාධා – කුට්ඨං, ගණ්කඩො, 
කිලාකසො, කසොකසො, අපමාකරො? මනුස්කසොසි? පුරිකසොසි? භුජිස්කසොසි? 
අණකණොසි? නසි රාජභකටො? අනුඤ්ඤාකතොසි මාතාපිතූහි? 
පරිපුණ්ණවීසතිවස්කසොසි? පරිපුණ්ණංකත පත්තචීවරං? කිංනාකමොසි? 
ක ොනාකමොකතඋපජ්ඣාකයො’’ති? 

කතනකඛොපනසමකයනභික්ඛූඅනනුසිට්කඨඋපසම්පදාකපක්කඛ 
අන්තරායික  ධම්කම පුච්ඡන්ති. උපසම්පදාකපක්ඛා විත්ථායන්ති, 
මඞ්කූ කහොන්ති, න සක්ක ොන්ති විස්සජ්කජතුං. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, පඨමං අනුසාසිත්වා පච්ඡා
අන්තරායික  ධම්කමපුච්ඡිතුන්ති. 

තත්කථව සඞ්ඝමජ්කඣ අනුසාසන්ති. උපසම්පදාකපක්ඛා තකථව 
විත්ථායන්ති, මඞ්කූකහොන්ති, නසක්ක ොන්තිවිස්සජ්කජතුං.භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, එ මන්තං
අනුසාසිත්වා සඞ්ඝමජ්කඣ අන්තරායික  ධම්කම පුච්ඡිතුං. එවඤ්ච
පන, භික්ඛකව, අනුසාසිතබ්ක ො– 

126. පඨමං උපජ්ඣං ගාහාකපතබ්ක ො. උපජ්ඣං ගාහාකපත්වා 
පත්තචීවරං ආචික්ඛිතබ් ං – අයං කත පත්කතො, අයං සඞ්ඝාටි, අයං 
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උත්තරාසඞ්කගො, අයං අන්තරවාසක ො. ගච්ඡ, අමුම්හි ඔ ාකස
තිට්ඨාහීති. 

 ාලා අ යත්තා අනුසාසන්ති. දුරනුසිට්ඨා උපසම්පදාකපක්ඛා 
විත්ථායන්ති, මඞ්කූකහොන්ති, නසක්ක ොන්තිවිස්සජ්කජතුං.භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව,  ාකලන අ යත්කතන
අනුසාසිතබ්ක ො.කයොඅනුසාකසයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස.අනුජානාමි, 
භික්ඛකව,  යත්කතනභික්ඛුනාපටි කලන අනුසාසිතුන්ති. 

අසම්මතා අනුසාසන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, 
භික්ඛකව, අසම්මකතනඅනුසාසිතබ්ක ො. කයො අනුසාකසයය, ආපත්ති
දුක් ටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛකව, සම්මකතන අනුසාසිතුං. එවඤ්ච
පන, භික්ඛකව, සම්මන්නිතබ්ක ො [සම්මනිතබ්ක ො ( .)] – අත්තනා
වා [අත්තනාව (සයා.)] අත්තානං සම්මන්නිතබ් ං, පකරන වා පකරො 
සම්මන්නිතබ්ක ො. 

 ථඤ්ච අත්තනාව අත්තානං සම්මන්නිතබ් ං?  යත්කතන
භික්ඛුනාපටි කලනසඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො–‘‘සුණාතුකම, භන්කත, 
සඞ්කඝො. ඉත්ථන්නාකමො ඉත්ථන්නාමස්ස ආයස්මකතො
උපසම්පදාකපක්කඛො. යදි සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, අහං ඉත්ථන්නාමං
අනුසාකසයය’’න්ති.එවංඅත්තනාවඅත්තානං සම්මන්නිතබ් ං. 

 ථඤ්ච පන පකරන පකරො සම්මන්නිතබ්ක ො?  යත්කතන
භික්ඛුනා පටි කලනසඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො–‘‘සුණාතුකම, භන්කත, 
සඞ්කඝො. ඉත්ථන්නාකමො ඉත්ථන්නාමස්ස ආයස්මකතො
උපසම්පදාකපක්කඛො. යදි සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, ඉත්ථන්නාකමො
ඉත්ථන්නාමංඅනුසාකසයයා’’ති. එවංපකරනපකරො සම්මන්නිතබ්ක ො. 

කතන සම්මකතන භික්ඛුනා උපසම්පදාකපක්කඛො උපසඞ් මිත්වා
එවමස්ස වචනීකයො – ‘‘සුණසි, ඉත්ථන්නාම, අයං කත සච්ච ාකලො
භූත ාකලො. යං ජාතං තං සඞ්ඝමජ්කඣ පුච්ඡන්කත සන්තං අත්ථීති
වත්තබ් ං, අසන්තංනත්ථී’’තිවත්තබ් ං.මාකඛො විත්ථායි, මාකඛො
මඞ්කුඅකහොසි.එවංතංපුච්ඡිස්සන්ති–‘‘සන්තිකතඑවරූපා ආ ාධා–
කුට්ඨං, ගණ්කඩො, කිලාකසො, කසොකසො, අපමාකරො? මනුස්කසොසි? 
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පුරිකසොසි? භුජිස්කසොසි? අණකණොසි? නසිරාජභකටො? අනුඤ්ඤාකතොසි
මාතාපිතූහි? පරිපුණ්ණවීසතිවස්කසොසි? පරිපුණ්ණං කත පත්තචීවරං? 
කිංනාකමොසි? ක ොනාකමොකත උපජ්ඣාකයො’’ති? 

එ කතො ආගච්ඡන්ති. න, භික්ඛකව, එ කතො ආගන්තබ් ං.
අනුසාසක න පඨමතරං ආගන්ත්වා සඞ්කඝො ඤාකපතබ්ක ො –
‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. ඉත්ථන්නාකමො ඉත්ථන්නාමස්ස
ආයස්මකතොඋපසම්පදාකපක්කඛො. අනුසිට්කඨොකසො මයා.යදිසඞ්ඝස්ස
පත්ත ල්ලං, ඉත්ථන්නාකමො ආගච්කඡයයා’’ති. ආගච්ඡාහීති 
වත්තබ්ක ො. 

එ ංසංඋත්තරාසඞ්ගං ාරාකපත්වාභික්ඛූනංපාකදවන්දාකපත්වා 
උක්කුටි ං නිසීදාකපත්වා අඤ්ජලිං පග්ගණ්හාකපත්වා උපසම්පදං
යාචාකපතබ්ක ො– ‘‘සඞ්ඝං, භන්කත, උපසම්පදංයාචාමි.උල්ලුම්පතු
මං, භන්කත, සඞ්කඝො අනු ම්පං උපාදාය. දුතියම්පි, භන්කත, සඞ්ඝං
උපසම්පදං යාචාමි. උල්ලුම්පතු මං, භන්කත, සඞ්කඝො අනු ම්පං 
උපාදාය. තතියම්පි, භන්කත, සඞ්ඝං උපසම්පදං යාචාමි. උල්ලුම්පතු
මං, භන්කත, සඞ්කඝො අනු ම්පං උපාදායා’’ති.  යත්කතන භික්ඛුනා
පටි කලනසඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො– 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. අයං ඉත්ථන්නාකමො
ඉත්ථන්නාමස්ස ආයස්මකතො උපසම්පදාකපක්කඛො. යදි සඞ්ඝස්ස
පත්ත ල්ලං, අහං ඉත්ථන්නාමං අන්තරායික  ධම්කම
පුච්කඡයය’’න්ති? සුණසි, ඉත්ථන්නාම, අයං කත සච්ච ාකලො
භූත ාකලො.යංජාතංතංපුච්ඡාමි.සන්තංඅත්ථීතිවත්තබ් ං, අසන්තං 
නත්ථීති වත්තබ් ං. සන්ති කත එවරූපා ආ ාධා – කුට්ඨං ගණ්කඩො
කිකලකසො කසොකසො අපමාකරො, මනුස්කසොසි, පුරිකසොසි, භුජිස්කසොසි, 
අණකණොසි, නසි රාජභකටො, අනුඤ්ඤාකතොසි මාතාපිතූහි, 
පරිපුණ්ණවීසතිවස්කසොසි, පරිපුණ්ණං කත පත්තචීවරං, කිංනාකමොසි, 
ක ොනාකමො කත උපජ්ඣාකයොති?  යත්කතන භික්ඛුනා පටි කලන
සඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො– 

127. ‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. අයං ඉත්ථන්නාකමො 
ඉත්ථන්නාමස්ස ආයස්මකතො උපසම්පදාකපක්කඛො, පරිසුද්කධො
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අන්තරායික හි ධම්කමහි, පරිපුණ්ණස්ස පත්තචීවරං. ඉත්ථන්නාකමො
සඞ්ඝං උපසම්පදං යාචති ඉත්ථන්නාකමන උපජ්ඣාකයන. යදි
සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, සඞ්කඝො ඉත්ථන්නාමං උපසම්පාකදයය 
ඉත්ථන්නාකමනඋපජ්ඣාකයන.එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. අයං ඉත්ථන්නාකමො
ඉත්ථන්නාමස්ස ආයස්මකතො උපසම්පදාකපක්කඛො, පරිසුද්කධො
අන්තරායික හි ධම්කමහි, පරිපුණ්ණස්ස පත්තචීවරං. ඉත්ථන්නාකමො
සඞ්ඝං උපසම්පදං යාචති ඉත්ථන්නාකමන උපජ්ඣාකයන. සඞ්කඝො 
ඉත්ථන්නාමං උපසම්පාකදති ඉත්ථන්නාකමන උපජ්ඣාකයන. 
යස්සායස්මකතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස උපසම්පදා ඉත්ථන්නාකමන
උපජ්ඣාකයන, කසො තුණ්හස්ස; යස්සනක්ඛමති, කසොභාකසයය. 

‘‘දුතියම්පිඑතමත්ථංවදාමි–සුණාතුකම, භන්කත, සඞ්කඝො.අයං 
ඉත්ථන්නාකමො ඉත්ථන්නාමස්ස ආයස්මකතො උපසම්පදාකපක්කඛො, 
පරිසුද්කධො අන්තරායික හි ධම්කමහි, පරිපුණ්ණස්ස පත්තචීවරං.
ඉත්ථන්නාකමො සඞ්ඝං උපසම්පදං යාචති ඉත්ථන්නාකමන
උපජ්ඣාකයන.සඞ්කඝොඉත්ථන්නාමංඋපසම්පාකදතිඉත්ථන්නාකමන 
උපජ්ඣාකයන. යස්සායස්මකතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස උපසම්පදා
ඉත්ථන්නාකමන උපජ්ඣාකයන, කසො තුණ්හස්ස; යස්ස නක්ඛමති, 
කසොභාකසයය. 

‘‘තතියම්පි එතමත්ථංවදාමි–සුණාතුකම, භන්කත, සඞ්කඝො.අයං
ඉත්ථන්නාකමො ඉත්ථන්නාමස්ස ආයස්මකතො උපසම්පදාකපක්කඛො, 
පරිසුද්කධො අන්තරායික හි ධම්කමහි, පරිපුණ්ණස්ස පත්තචීවරං.
ඉත්ථන්නාකමො සඞ්ඝං උපසම්පදං යාචති ඉත්ථන්නාකමන
උපජ්ඣාකයන.සඞ්කඝොඉත්ථන්නාමංඋපසම්පාකදති ඉත්ථන්නාකමන
උපජ්ඣාකයන. යස්සායස්මකතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස උපසම්පදා 
ඉත්ථන්නාකමන උපජ්ඣාකයන, කසො තුණ්හස්ස; යස්ස නක්ඛමති, 
කසොභාකසයය. 

‘‘උපසම්පන්කනො සඞ්කඝන ඉත්ථන්නාකමො ඉත්ථන්නාකමන
උපජ්ඣාකයන.ඛමතිසඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 
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උපසම්පදා ම්මංනිට්ඨිතං. 

64. චත්තාකරොනිස්සයා 

128. තාවකදව ඡායා කමතබ් ා, උතුප්පමාණං ආචික්ඛිතබ් ං, 
දිවසභාකගො ආචික්ඛිතබ්ක ො, සඞ්ගීති ආචික්ඛිතබ් ා, චත්තාකරො
නිස්සයා ආචික්ඛිතබ් ා [ආචික්ඛිතබ් ා, චත්තාරි අ රණීයානි
ආචික්ඛිතබ් ානි.( .)] – 

‘‘පිණ්ඩියාකලොපකභොජනංනිස්සායපබ් ජ්ජා.තත්ථකතයාවජීවං 
උස්සාකහො රණීකයො.අතිකර ලාකභො–සඞ්ඝභත්තං, උද්කදසභත්තං, 
නිමන්තනං, සලා භත්තං, පක්ඛි ං, උකපොසථි ං, පාටිපදි ං. 

‘‘පංසුකූලචීවරංනිස්සායපබ් ජ්ජා.තත්ථකතයාවජීවංඋස්සාකහො 
 රණීකයො. අතිකර ලාකභො – කඛොමං,  ප්පාසි ං, ක ොකසයයං, 
 ම් ලං, සාණං, භඞ්ගං. 

‘‘රුක්ඛමූලකසනාසනං නිස්සාය පබ් ජ්ජා. තත්ථ කත යාවජීවං 
උස්සාකහො  රණීකයො. අතිකර ලාකභො – විහාකරො, අඩ්ඪකයොකගො, 
පාසාකදො, හම්මියං, ගුහා. 

‘‘පූතිමුත්තකභසජ්ජං නිස්සාය පබ් ජ්ජා. තත්ථ කත යාවජීවං 
උස්සාකහො රණීකයො.අතිකර ලාකභො–සප්පි, නවනීතං, කතලං, මධු, 
ඵාණිත’’න්ති. 

චත්තාකරොනිස්සයානිට්ඨිතා. 

65. චත්තාරිඅ රණීයානි 

129. කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ අඤ්ඤතරං භික්ඛුං
උපසම්පාකදත්වා එ  ං ඔහාය පක් මිංසු. කසො පච්ඡා එ ක ොව
ආගච්ඡන්කතො අන්තරාමග්කගපුරාණදුතියි ායසමාගඤ්ඡි.සාඑවමාහ
– ‘‘කිංදානිපබ් ජිකතොසී’’ති? ‘‘ආම, පබ් ජිකතොම්හී’’ති. ‘‘දුල්ලකභො
කඛො පබ් ජිතානං කමථුකනො ධම්කමො; එහි, කමථුනං ධම්මං
පටිකසවා’’ති. කසො තස්සා කමථුනං ධම්මං පටිකසවිත්වා චිකරන
අගමාසි. භික්ඛූ එවමාහංසු – ‘‘කිස්ස ත්වං, ආවුකසො, එවං චිරං
අ ාසී’’ති? අථ කඛො කසො භික්ඛු භික්ඛූනං එතමත්ථං ආකරොකචසි.
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භික්ඛූ භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
උපසම්පාකදත්වාදුතියංදාතුං, චත්තාරිච අ රණීයානිආචික්ඛිතුං– 

‘‘උපසම්පන්කනන භික්ඛුනා කමථුකනො ධම්කමො න
පටිකසවිතබ්ක ො, අන්තමකසොතිරච්ඡානගතායපි.කයොභික්ඛුකමථුනං
ධම්මං පටිකසවති, අස්සමකණො කහොති අස යපුත්තිකයො. කසයයථාපි
නාමපුරිකසොසීසච්ඡින්කනොඅභබ්ක ොකතනසරීර න්ධකනන ජීවිතුං, 
එවකමව භික්ඛු කමථුනං ධම්මං පටිකසවිත්වා අස්සමකණො කහොති
අස යපුත්තිකයො. තංකතයාවජීවංඅ රණීයං. 

‘‘උපසම්පන්කනන භික්ඛුනා අදින්නං කථයයසඞ්ඛාතං න
ආදාතබ් ං, අන්තමකසො තිණසලා ං උපාදාය. කයො භික්ඛු පාදං වා
පාදාරහං වා අතිකර පාදං වා අදින්නං කථයයසඞ්ඛාතං ආදියති, 
අස්සමකණොකහොතිඅස යපුත්තිකයො.කසයයථාපිනාමපණ්ඩුපලාකසො 
 න්ධනා පමුත්කතො අභබ්ක ො හරිතත්ථාය, එවකමව භික්ඛු පාදං වා
පාදාරහං වා අතිකර පාදං වා අදින්නං කථයයසඞ්ඛාතං ආදියිත්වා
අස්සමකණොකහොතිඅස යපුත්තිකයො.තංකත යාවජීවං අ රණීයං. 

‘‘උපසම්පන්කනන භික්ඛුනා සඤ්චිච්ච පාකණො ජීවිතා න 
කවොකරොකපතබ්ක ො, අන්තමකසො කුන්ථකිපිල්ලි ං උපාදාය. කයො
භික්ඛු සඤ්චිච්ච මනුස්සවිග්ගහං ජීවිතා කවොකරොකපති, අන්තමකසො
ගබ්භපාතනං උපාදාය, අස්සමකණො කහොති අස යපුත්තිකයො.
කසයයථාපි නාම පුථුසිලා ද්කවධා භින්නා අප්පටිසන්ධි ා කහොති, 
එවකමව භික්ඛු සඤ්චිච්ච මනුස්සවිග්ගහං ජීවිතා කවොකරොකපත්වා
අස්සමකණොකහොති අස යපුත්තිකයො. තංකතයාවජීවංඅ රණීයං. 

‘‘උපසම්පන්කනන භික්ඛුනා උත්තරිමනුස්සධම්කමො න
උල්ලපිතබ්ක ො, අන්තමකසො ‘සුඤ්ඤාගාකරඅභිරමාමී’ති.කයො භික්ඛු
පාපිච්කඡො ඉච්ඡාප කතො අසන්තං අභූතං උත්තරිමනුස්සධම්මං
උල්ලපතිඣානංවා විකමොක්ඛංවාසමාධිංවාසමාපත්තිංවාමග්ගං
වා ඵලං වා, අස්සමකණො කහොති අස යපුත්තිකයො. කසයයථාපි නාම
තාකලො මත්ථ ච්ඡින්කනො අභබ්ක ො පුන විරුළ්හියා, එවකමව භික්ඛු
පාපිච්කඡො ඉච්ඡාප කතො අසන්තං අභූතං උත්තරිමනුස්සධම්මං 
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උල්ලපිත්වා අස්සමකණො කහොති අස යපුත්තිකයො. තං කත යාවජීවං
අ රණීය’’න්ති. 

චත්තාරිඅ රණීයානිනිට්ඨිතානි. 

66. ආපත්තියාඅදස්සකනඋක්ඛිත්ත වත්ථූනි 

130. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො භික්ඛු ආපත්තියා
අදස්සකන උක්ඛිත්තක ො විබ්භමි. කසො පුන පච්චාගන්ත්වා භික්ඛූ 
උපසම්පදංයාචි.භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු ආපත්තියා අදස්සකන උක්ඛිත්තක ො 
විබ්භමති. කසො පුන පච්චාගන්ත්වා භික්ඛූ උපසම්පදං යාචති. කසො
එවමස්ස වචනීකයො – ‘‘පස්සිස්සසි තං ආපත්ති’’න්ති? සචාහං
පස්සිස්සාමීති, පබ් ාකජතබ්ක ො. සචාහං න පස්සිස්සාමීති, න
පබ් ාකජතබ්ක ො. පබ් ාකජත්වා වත්තබ්ක ො – ‘‘පස්සිස්සසි තං 
ආපත්ති’’න්ති? සචාහංපස්සිස්සාමීති, උපසම්පාකදතබ්ක ො.සචාහංන 
පස්සිස්සාමීති, නඋපසම්පාකදතබ්ක ො.උපසම්පාකදත්වාවත්තබ්ක ො–
‘‘පස්සිස්සසි තං ආපත්ති’’න්ති? සචාහං පස්සිස්සාමීති, 
ඔසාකරතබ්ක ො. සචාහං න පස්සිස්සාමීති, න ඔසාකරතබ්ක ො.
ඔසාකරත්වා වත්තබ්ක ො – ‘‘පස්සසි [පස්සාහි (සී.)] තං
ආපත්ති’’න්ති? සකච පස්සති, ඉච්කචතං කුසලං. කනො කච පස්සති, 
ලබ්භමානාය සාමග්ගියා පුන උක්ඛිපිතබ්ක ො. අලබ්භමානාය 
සාමග්ගියාඅනාපත්තිසම්කභොකගසංවාකස. 

ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුආපත්තියාඅප්පටි ම්කමඋක්ඛිත්තක ො 
විබ්භමති. කසො පුන පච්චාගන්ත්වා භික්ඛූ උපසම්පදං යාචති. කසො
එවමස්ස වචනීකයො – ‘‘පටි රිස්සසි තං ආපත්ති’’න්ති? සචාහං
පටි රිස්සාමීති, පබ් ාකජතබ්ක ො. සචාහං න පටි රිස්සාමීති, න
පබ් ාකජතබ්ක ො. පබ් ාකජත්වා වත්තබ්ක ො – ‘‘පටි රිස්සසි තං
ආපත්ති’’න්ති? සචාහං පටි රිස්සාමීති, උපසම්පාකදතබ්ක ො. සචාහං
න පටි රිස්සාමීති, න උපසම්පාකදතබ්ක ො. උපසම්පාකදත්වා
වත්තබ්ක ො – ‘‘පටි රිස්සසි තං ආපත්ති’’න්ති? සචාහං 
පටි රිස්සාමීති, ඔසාකරතබ්ක ො. සචාහං න පටි රිස්සාමීති, න
ඔසාකරතබ්ක ො. ඔසාකරත්වා වත්තබ්ක ො – ‘‘පටි කරොහි තං
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ආපත්ති’’න්ති. සකච පටි කරොති, ඉච්කචතං කුසලං. කනො කච 
පටි කරොති ලබ්භමානාය සාමග්ගියා පුන උක්ඛිපිතබ්ක ො.
අලබ්භමානායසාමග්ගියා අනාපත්තිසම්කභොකගසංවාකස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු පාපි ාය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කග 
උක්ඛිත්තක ො විබ්භමති. කසො පුන පච්චාගන්ත්වා භික්ඛූ උපසම්පදං
යාචති. කසො එවමස්ස වචනීකයො – ‘‘පටිනිස්සජ්ජිස්සසි තං පාපි ං
දිට්ඨි’’න්ති? සචාහං පටිනිස්සජ්ජිස්සාමීති, පබ් ාකජතබ්ක ො. සචාහං
න පටිනිස්සජ්ජිස්සාමීති, න පබ් ාකජතබ්ක ො. පබ් ාකජත්වා
වත්තබ්ක ො – ‘‘පටිනිස්සජ්ජිස්සසි තං පාපි ං දිට්ඨි’’න්ති? සචාහං 
පටිනිස්සජ්ජිස්සාමීති, උපසම්පාකදතබ්ක ො. සචාහං න
පටිනිස්සජ්ජිස්සාමීති, න උපසම්පාකදතබ්ක ො. උපසම්පාකදත්වා
වත්තබ්ක ො – ‘‘පටිනිස්සජ්ජිස්සසි තං පාපි ං දිට්ඨි’’න්ති? සචාහං
පටිනිස්සජ්ජිස්සාමීති, ඔසාකරතබ්ක ො.සචාහංන පටිනිස්සජ්ජිස්සාමීති, 
නඔසාකරතබ්ක ො. ඔසාකරත්වා වත්තබ්ක ො – ‘‘පටිනිස්සජ්කජහිතං
පාපි ංදිට්ඨි’’න්ති.සකචපටිනිස්සජ්ජති, ඉච්කචතං කුසලං.කනොකච
පටිනිස්සජ්ජති, ලබ්භමානාය සාමග්ගියා පුන උක්ඛිපිතබ්ක ො. 
අලබ්භමානායසාමග්ගියාඅනාපත්තිසම්කභොකගසංවාකසති. 

මහාඛන්ධක ොපඨකමො. 

67. තස්සුද්දානං 

131. 
විනයම්හිමහත්කථසු, කපසලානංසුඛාවකහ; 
නිග්ගහානඤ්චපාපිච්කඡ, ලජ්ජීනංපග්ගකහසුච. 

සාසනාධාරකණකචව, සබ් ඤ්ඤුජිනකගොචකර; 
අනඤ්ඤවිසකයකඛකම, සුපඤ්ඤත්කතඅසංසකය. 

ඛන්ධක විනකයකචව, පරිවාකරචමාතික ; 
යථාත්ථ ාරීකුසකලො, පටිපජ්ජතිකයොනිකසො. 

කයො ගවංනවිජානාති, නකසොරක්ඛතිකගොගණං; 
එවං සීලංඅජානන්කතො, කිංකසොරක්කඛයය සංවරං. 



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි මහාඛන්ධක ො 

148 

පටුන 

පමුට්ඨම්හිචසුත්තන්කත, අභිධම්කමචතාවකද; 
විනකය අවිනට්ඨම්හි, පුනතිට්ඨති සාසනං. 

තස්මා සඞ්ගාහණාකහතුං [සඞ්ගාහනාකහතුං ( .)], උද්දානං
අනුපුබ් කසො; 
පවක්ඛාමියථාඤායං, සුණාථමමභාසකතො. 

වත්ථු නිදානංආපත්ති, නයාකපයයාලකමව ච; 
දුක් රංතංඅකසකසතුං, නයකතොතංවිජානථාති. 

ක ොධිරාජායතනඤ්ච, අජපාකලොසහම්පති; 
බ්රහ්මාආළාකරොඋදක ො, භික්ඛුචඋපක ොඉසි. 

ක ොණ්ඩඤ්කඤොවප්කපොභද්දිකයො, මහානාකමොචඅස්සජි; 
යකසොචත්තාකරොපඤ්ඤාස, සබ්ක කපකසසිකසොදිසා. 

වත්ථුමාකරහිතිංසාච, උරුකවලංතකයොජකා; 
අගයාගාරංමහාරාජා, සක්ක ොබ්රහ්මාචක වලා. 

පංසුකූලංකපොක්ඛරණී, සිලාච කුකධොසිලා; 
ජම්බු අම්ක ොචආමකලො, පාරිපුප්ඵඤ්ච ආහරි. 

ඵාලියන්තුඋජ්ජලන්තු, විජ්ඣායන්තුච ස්සප; 
නිමුජ්ජන්තිමුඛීකමකඝො, ගයාලට්ඨිචමාගකධො. 

උපතිස්කසොක ොලිකතොච, අභිඤ්ඤාතාචපබ් ජං; 
දුන්නිවත්ථාපණාමනා, කිකසොලූකඛොචබ්රාහ්මකණො. 

අනාචාරංආචරති, උදරංමාණකවොගකණො; 
වස්සං ාකලහිපක් න්කතො, දසවස්සානිනිස්සකයො. 

නවත්තන්තිපණාකමතුං,  ාලාපස්සද්ධිපඤ්චඡ; 
කයොකසොඅඤ්කඤොචනග්කගොච, අච්ඡින්නජටිලසාකිකයො. 

මගකධසුපඤ්චා ාධා, එක ොරාජා [භකටොකචොකරො (සයා.)] ච
අඞ්ගුලි; 



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි මහාඛන්ධක ො 

149 

පටුන 

මාගකධොචඅනුඤ්ඤාසි,  ාරාලිඛි සාහකතො. 

ලක්ඛණා ඉණාදාකසොච, භණ්ඩුක ොඋපාලිඅහි; 
සද්ධංකුලං ණ්ටක ොච, ආහුන්දරි කමවච. 

වත්ථුම්හිදාරක ොසික්ඛා, විහරන්තිචකිංනුකඛො; 
සබ් ංමුඛංඋපජ්ඣාකය, අපලාළන ණ්ටක ො. 

පණ්ඩක ොකථයයපක් න්කතො, අහිචමාතරීපිතා; 
අරහන්තභික්ඛුනීකභදා, රුහිකරනච යඤ්ජනං. 

අනුපජ්ඣායසඞ්කඝන, ගණපණ්ඩ පත්තක ො; 
අචීවරං තදුභයං, යාචිකතනපිකයතකයො. 

හත්ථාපාදාහත්ථපාදා,  ණ්ණානාසාතදූභයං; 
අඞ්ගුලිඅළ ණ්ඩරං, ඵණංඛුජ්ජඤ්චවාමනං. 

ගලගණ්ඩීලක්ඛණාකචව,  සාලිඛිතසීපදී; 
පාපපරිසදූසීච,  ාණංකුණිතකථවච. 

ඛඤ්ජං පක්ඛහතඤ්කචව, සච්ඡින්නඉරියාපථං; 
ජරාන්ධමූග ධිරං, අන්ධමූගඤ්චයංතහිං. 

අන්ධ ධිරංයංවුත්තං, මූග ධිරකමවච; 
අන්ධමූග ධිරඤ්ච, අලජ්ජීනඤ්චනිස්සයං. 

වත්ථබ් ඤ්චතථාද්ධානං, යාචමාකනනලක්ඛණා [කපක්ඛනා
(සබ් ත්ථ)]; 
ආගච්ඡතුවිවදන්ති, එකුපජ්ඣාකයන ස්සකපො. 

දිස්සන්තිඋපසම්පන්නා, ආ ාකධහිචපීළිතා; 
අනනුසිට්ඨාවිත්කථන්ති, තත්කථවඅනුසාසනා. 

සඞ්කඝපි චඅකථො ාලා, අසම්මතාචඑ කතො; 
උල්ලුම්පතුපසම්පදා, නිස්සකයොඑ ක ොතකයොති. 
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ඉමම්හිඛන්ධක වත්ථූනිඑ සතඤ්චද්වාසත්තති. 

මහාඛන්ධක ොනිට්ඨිකතො. 
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2. උකපොසථක්ඛන්ධක ො 
68. සන්නිපාතානුජානනා 

132. කතන සමකයනබුද්කධොභගවාරාජගකහවිහරතිගිජ්ඣකූකට 
පබ් කත. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ් ාජ ා
චාතුද්දකස පන්නරකස අට්ඨමියා ච පක්ඛස්ස සන්නිපතිත්වා ධම්මං
භාසන්ති. කතමනුස්සාඋපසඞ් මන්ති ධම්මස්සවනාය. කතලභන්ති
අඤ්ඤතිත්ථිකයසු පරිබ් ාජක සු කපමං, ලභන්ති පසාදං, ලභන්ති
අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ් ාජ ා පක්ඛං. අථ කඛො රඤ්කඤො මාගධස්ස
කසනියස්ස බිම්බිසාරස්සරකහොගතස්සපටිසල්ලීනස්සඑවංකචතකසො
පරිවිතක්ක ො උදපාදි – ‘‘එතරහි කඛො අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ් ාජ ා
චාතුද්දකස පන්නරකස අට්ඨමියා ච පක්ඛස්ස සන්නිපතිත්වා ධම්මං
භාසන්ති. කතමනුස්සාඋපසඞ් මන්තිධම්මස්සවනාය. කත ලභන්ති
අඤ්ඤතිත්ථිකයසු පරිබ් ාජක සු කපමං, ලභන්ති පසාදං, ලභන්ති 
අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ් ාජ ා පක්ඛං. යංනූන අයයාපි චාතුද්දකස
පන්නරකසඅට්ඨමියා චපක්ඛස්සසන්නිපකතයය’’න්ති.අථකඛොරාජා
මාගකධො කසනිකයො බිම්බිසාකරො කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වාභගවන්තංඅභිවාකදත්වාඑ මන්තංනිසීදි.එ මන්තං 
නිසින්කනො කඛො රාජා මාගකධො කසනිකයො බිම්බිසාකරො භගවන්තං
එතදකවොච–‘‘ඉධමය්හං, භන්කත, රකහොගතස්සපටිසල්ලීනස්සඑවං
කචතකසො පරිවිතක්ක ො උදපාදි ‘එතරහි කඛො අඤ්ඤතිත්ථියා
පරිබ් ාජ ා චාතුද්දකස පන්නරකස අට්ඨමියා ච පක්ඛස්ස 
සන්නිපතිත්වා ධම්මං භාසන්ති. කත මනුස්සා උපසඞ් මන්ති 
ධම්මස්සවනාය.කතලභන්තිඅඤ්ඤතිත්ථිකයසුපරිබ් ාජක සුකපමං, 
ලභන්තිපසාදං, ලභන්තිඅඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ් ාජ ාපක්ඛං.යංනූන
අයයාපි චාතුද්දකස පන්නරකස අට්ඨමියා ච පක්ඛස්ස
සන්නිපකතයය’න්ති. සාධු, භන්කත, අයයාපි චාතුද්දකස පන්නරකස
අට්ඨමියාචපක්ඛස්සසන්නිපකතයය’’න්ති. අථකඛොභගවා රාජානං
මාගධං කසනියං බිම්බිසාරං ධම්මියා  ථාය සන්දස්කසසි සමාදකපසි
සමුත්කතකජසි සම්පහංකසසි. අථ කඛො රාජා මාගකධො කසනිකයො
බිම්බිසාකරො භගවතා ධම්මියා  ථාය සන්දස්සිකතො සමාදපිකතො 
සමුත්කතජිකතොසම්පහංසිකතොඋට්ඨායාසනාභගවන්තං අභිවාකදත්වා 
පදක්ඛිණං ත්වාපක් ාමි.අථකඛොභගවාඑතස්මිංනිදාකන එතස්මිං
ප රකණ ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘අනුජානාමි, 
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භික්ඛකව, චාතුද්දකස පන්නරකස අට්ඨමියා ච පක්ඛස්ස 
සන්නිපතිතු’’න්ති. 

කතනකඛොපනසමකයනභික්ඛූ–භගවතාඅනුඤ්ඤාතාචාතුද්දකස
පන්නරකස අට්ඨමියා ච පක්ඛස්ස සන්නිපතිතුන්ති – චාතුද්දකස
පන්නරකස අට්ඨමියා ච පක්ඛස්ස සන්නිපතිත්වා තුණ්හී නිසීදන්ති.
කත මනුස්සා උපසඞ් මන්ති ධම්මස්සවනාය. කත උජ්ඣායන්ති
ඛියයන්ති විපාකචන්ති – ‘‘ ථඤ්හි නාම සමණා ස යපුත්තියා
චාතුද්දකස පන්නරකස අට්ඨමියා ච පක්ඛස්ස සන්නිපතිත්වා තුණ්හී 
නිසීදිස්සන්ති, කසයයථාපි මූගසූ රා. නනු නාම සන්නිපතිකතහි
ධම්කමො භාසිතබ්ක ො’’ති. අස්කසොසුං කඛො භික්ඛූ කතසං මනුස්සානං
උජ්ඣායන්තානං ඛියයන්තානං විපාකචන්තානං. අථ කඛො කත භික්ඛූ
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං…කප.… අථ කඛො භගවා එතස්මිං
නිදාකනඑතස්මිංප රකණධම්මිං ථං ත්වා භික්ඛූආමන්කතසි–
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, චාතුද්දකසපන්නරකසඅට්ඨමියාච පක්ඛස්ස
සන්නිපතිත්වාධම්මංභාසිතු’’න්ති. 

69. පාතිකමොක්ඛුද්කදසානුජානනා 

133. අථ කඛො භගවකතො රකහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං
කචතකසො පරිවිතක්ක ො උදපාදි – ‘‘යංනූනාහං යානි මයා භික්ඛූනං
පඤ්ඤත්තානි සික්ඛාපදානි, තානි කනසං පාතිකමොක්ඛුද්කදසං
අනුජාකනයයං.කසොකනසංභවිස්සතිඋකපොසථ ම්ම’’න්ති. අථකඛො
භගවා සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨිකතො එතස්මිං නිදාකන
එතස්මිං ප රකණ ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ඉධ
මය්හං, භික්ඛකව, රකහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං කචතකසො
පරිවිතක්ක ො උදපාදි ‘යංනූනාහං යානි මයා භික්ඛූනං පඤ්ඤත්තානි
සික්ඛාපදානි, තානි කනසං පාතිකමොක්ඛුද්කදසං අනුජාකනයයං. කසො
කනසං භවිස්සති උකපොසථ ම්ම’න්ති. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතුං. එවඤ්ච පන, භික්ඛකව, උද්දිසිතබ් ං.
 යත්කතනභික්ඛුනාපටි කලනසඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො – 

134. ‘‘සුණාතුකම, භන්කත, සඞ්කඝො.යදිසඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, 
සඞ්කඝොඋකපොසථං කරයය, පාතිකමොක්ඛංඋද්දිකසයය. කිංසඞ්ඝස්ස
පුබ් කිච්චං? පාරිසුද්ධිං ආයස්මන්කතො ආකරොකචථ. පාතිකමොක්ඛං
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උද්දිසිස්සාමි. තං සබ්ක ව සන්තා සාධු ං සුකණොම මනසි කරොම.
යස්සසියාආපත්ති, කසොආවි කරයය. අසන්තියා ආපත්තියාතුණ්හී
භවිතබ් ං. තුණ්හීභාකවන කඛො පනායස්මන්කත පරිසුද්ධාති
කවදිස්සාමි. යථා කඛො පන පච්කච පුට්ඨස්ස කවයයා රණං කහොති, 
එවකමවං [එවකමව ( )] එවරූපාය පරිසාය යාවතතියං අනුස්සාවිතං
කහොති. කයො පන භික්ඛු යාවතතියං අනුස්සාවියමාකන සරමාකනො 
සන්තිං ආපත්තිං නාවි කරයය, සම්පජානමුසාවාදස්ස කහොති.
සම්පජානමුසාවාකදො කඛො පනායස්මන්කතො අන්තරායික ො ධම්කමො
වුත්කතො භගවතා. තස්මා, සරමාකනන භික්ඛුනා ආපන්කනන
විසුද්ධාකපක්කඛනසන්තීආපත්තිආවි ාතබ් ා; ආවි තාහිස්සඵාසු 
කහොතී’’ති. 

135. පාතිකමොක්ඛන්තිආදිකමතංමුඛකමතං පමුඛකමතංකුසලානං

ධම්මානං. කතන වුච්චති පාතිකමොක්ඛන්ති. ආයස්මන්ක ොති
පියවචනකමතං ගරුවචනකමතං සගාරවසප්පතිස්සාධිවචනකමතං 

ආයස්මන්කතොති. උද්දිසිස්සාමීති ආචික්ඛිස්සාමි කදකසස්සාමි
පඤ්ඤකපස්සාමි පට්ඨකපස්සාමි විවරිස්සාමි විභජිස්සාමි උත්තානිං

 රිස්සාමි [උත්තානී  රිස්සාමි (සී. සයා.)] ප ාකසස්සාමි.  න්ති

පාතිකමොක්ඛං වුච්චති. සබ්කෙව සන් ාති යාවති ා තස්සා පරිසාය
කථරා ච නවා ච මජ්ඣිමා ච, එකත වුච්චන්ති සබ්ක ව සන්තාති. 

සාධුෙං සුක ොමාතිඅට්ඨිං ත්වාමනසි ත්වාසබ් කචතසා [සබ් ං 

කචතසා (සයා. .)] සමන්නාහරාම. මනසිෙක ොමාති එ ග්ගචිත්තා

අවික්ඛිත්තචිත්තා අවිසාහටචිත්තා නිසාකමම. යස්ස සියා ආපත්තීති
කථරස්ස වා නවස්ස වා මජ්ඣිමස්ස වා, පඤ්චන්නං වා 
ආපත්තික්ඛන්ධානං අඤ්ඤතරා ආපත්ති, සත්තන්නං වා

ආපත්තික්ඛන්ධානං අඤ්ඤතරා ආපත්ති. කසො ආවිෙක යයාති කසො
කදකසයය, කසොවිවකරයය, කසො උත්තානිං කරයය, කසොප ාකසයය

සඞ්ඝමජ්කඣ වා ගණමජ්කඣ වා එ පුග්ගකල වා. අසන්තී නාම 

ආපත්ති අනජ්ඣාපන්නා වා කහොති, ආපජ්ජිත්වා වා වුට්ඨිතා. තුණ්හී

භවි බ්ෙන්ති අධිවාකසතබ් ං න  යාහරිතබ් ං. පරිසුද්ධාති 

කවදිස්සාමීතිජානිස්සාමිධාකරස්සාමි. යථාකඛොපන පච්කචෙපුට්ඨස්ස

කවයයාෙ  ං කහොතීති යථා එක න එක ො පුට්කඨො  යා කරයය, 

එවකමවතස්සාපරිසායජානිතබ් ංමංපුච්ඡතීති. එවරූපා නාම පරිසා 
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භික්ඛුපරිසා වුච්චති. යාව තියං අනුස්සාවි ං කහොතීති සකිම්පි
අනුස්සාවිතං කහොති, දුතියම්පි අනුස්සාවිතං කහොති, තතියම්පි

අනුස්සාවිතං කහොති. ස මාකනොතිජානමාකනොසඤ්ජානමාකනො. සන්තී 

නාම ආපත්ති අජ්ඣාපන්නා වා කහොති, ආපජ්ජිත්වා වා අවුට්ඨිතා. 

නාවිෙක යයාතිනකදකසයය, න විවකරයය, නඋත්තානිං කරයය, න
ප ාකසයය සඞ්ඝමජ්කඣ වා ගණමජ්කඣ වා එ පුග්ගකල වා. 

සම්පජානමුසාවාදස්ස කහොතීති. සම්පජානමුසාවාකද කිං කහොති? 

දුක් ටං කහොති. අන්  ායිකෙො ධම්කමො වුත්ක ො භගව ාති. කිස්ස
අන්තරායික ො? පඨමස්ස ඣානස්ස අධිගමාය අන්තරායික ො, 
දුතියස්ස ඣානස්ස අධිගමාය අන්තරායික ො, තතියස්ස ඣානස්ස
අධිගමාය අන්තරායික ො, චතුත්ථස්ස ඣානස්ස අධිගමාය
අන්තරායික ො, ඣානානං විකමොක්ඛානං සමාධීනං සමාපත්තීනං 
කනක්ඛම්මානං නිස්සරණානං පවිකව ානං කුසලානං ධම්මානං

අධිගමාය අන්තරායික ො.  ස්මාති තඞ් ාරණා. ස මාකනනාති

ජානමාකනන සඤ්ජානමාකනන. විසුද්ධාකපක්කඛනාති

වුට්ඨාතු ාකමන විසුජ්ඣිතු ාකමන. සන්තී නාම ආපත්ති 

අජ්ඣාපන්නා වා කහොති, ආපජ්ජිත්වා වා අවුට්ඨිතා. ආවිො බ්ොති
ආවි ාතබ් ා සඞ්ඝමජ්කඣ වා ගණමජ්කඣ වා එ පුග්ගකල වා. 

ආවිෙ ාහිස්සඵාසු කහොතීති.කිස්සඵාසුකහොති? පඨමස්සඣානස්ස
අධිගමාය ඵාසු කහොති, දුතියස්ස ඣානස්ස අධිගමාය ඵාසු කහොති, 
තතියස්ස ඣානස්ස අධිගමාය ඵාසු කහොති, චතුත්ථස්ස ඣානස්ස
අධිගමාය ඵාසු කහොති, ඣානානං විකමොක්ඛානං සමාධීනං 
සමාපත්තීනං කනක්ඛම්මානං නිස්සරණානං පවිකව ානං කුසලානං
ධම්මානංඅධිගමායඵාසු කහොතීති. 

136. කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ – භගවතා
පාතිකමොක්ඛුද්කදකසො අනුඤ්ඤාකතොති – කදවසි ං පාතිකමොක්ඛං
උද්දිසන්ති.භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.න, භික්ඛකව, කදවසි ං
පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතබ් ං. කයො උද්දිකසයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, උකපොසකථපාතිකමොක්ඛංඋද්දිසිතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ – භගවතා උකපොසකථ
පාතිකමොක්ඛුද්කදකසො අනුඤ්ඤාකතොති – පක්ඛස්ස තික්ඛත්තුං
පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති, චාතුද්දකස පන්නරකස අට්ඨමියා ච



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි උකපොසථක්ඛන්ධක ො 

155 

පටුන 

පක්ඛස්ස.භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.න, භික්ඛකව, පක්ඛස්ස 
තික්ඛත්තුං පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතබ් ං. කයො උද්දිකසයය, ආපත්ති
දුක් ටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛකව, සකිං පක්ඛස්ස චාතුද්දකස වා
පන්නරකසවාපාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ යථාපරිසාය
පාතිකමොක්ඛංඋද්දිසන්තිස ායස ායපරිසාය.භගවකතොඑතමත්ථං
ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, යථාපරිසාය පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතබ් ං
ස ාය ස ාය පරිසාය. කයො උද්දිකසයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, සමග්ගානං උකපොසථ ම්මන්ති. 

අථ කඛො භික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘භගවතා පඤ්ඤත්තං
‘සමග්ගානං උකපොසථ ම්ම’න්ති.කිත්තාවතා නුකඛොසාමග්ගීකහොති, 
යාවතා එ ාවාකසො, උදාහු සබ් ා පථවී’’ති? භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, එත්තාවතා සාමග්ගී යාවතා
එ ාවාකසොති. 

70. මහා ප්පිනවත්ථු 

137. කතන කඛොපනසමකයනආයස්මා මහා ප්පිකනොරාජගකහ
විහරතිමද්දකුච්ඡිම්හිමිගදාකය.අථකඛොආයස්මකතො මහා ප්පිනස්ස
රකහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං කචතකසො පරිවිතක්ක ො උදපාදි – 
‘‘ගච්කඡයයං වාහං උකපොසථං න වා ගච්කඡයයං, ගච්කඡයයං වාහං
සඞ්ඝ ම්මං න වා ගච්කඡයයං, අථ ඛ්වාහං විසුද්කධො පරමාය
විසුද්ධියා’’ති? අථ කඛො භගවා ආයස්මකතො මහා ප්පිනස්ස කචතසා
කචකතොපරිවිතක් මඤ්ඤාය – කසයයථාපි නාම  ලවා පුරිකසො 
සමිඤ්ජිතං වා  ාහං පසාකරයය, පසාරිතං වා  ාහං සමිඤ්කජයය, 
එවකමව–ගිජ්ඣකූකට පබ් කතඅන්තරහිකතොමද්දකුච්ඡිම්හිමිගදාකය
ආයස්මකතො මහා ප්පිනස්ස සම්මුකඛ පාතුරකහොසි. නිසීදි භගවා
පඤ්ඤත්කත ආසකන. ආයස්මාපි කඛො මහා ප්පිකනො භගවන්තං 
අභිවාකදත්වා එ මන්තං නිසීදි. එ මන්තං නිසින්නං කඛො
ආයස්මන්තං මහා ප්පිනං භගවා එතදකවොච – ‘‘නනු කත,  ප්පින, 
රකහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං කචතකසො පරිවිතක්ක ො උදපාදි –
ගච්කඡයයං වාහං උකපොසථං න වා ගච්කඡයයං, ගච්කඡයයං වාහං
සඞ්ඝ ම්මං න වා ගච්කඡයයං, අථ ඛ්වාහං විසුද්කධො පරමාය
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විසුද්ධියා’’ති? ‘‘එවං, භන්කත’’. ‘‘තුම්කහකචබ්රාහ්මණාඋකපොසථංන
සක් රිස්සථන ගරු රිස්සථ [නගරුං රිස්සථ( .)] නමාකනස්සථ
න පූකජස්සථ, අථක ො චරහිඋකපොසථං සක් රිස්සතිගරු රිස්සති
මාකනස්සති පූකජස්සති? ගච්ඡ ත්වං, බ්රාහ්මණ, උකපොසථං, මා කනො
අගමාසි. ගච්ඡ ත්වං සඞ්ඝ ම්මං, මා කනො අගමාසී’’ති. ‘‘එවං, 
භන්කත’’තිකඛොආයස්මාමහා ප්පිකනො භගවකතොපච්චස්කසොසි. අථ
කඛොභගවාආයස්මන්තංමහා ප්පිනංධම්මියා ථායසන්දස්කසත්වා
සමාදකපත්වා සමුත්කතකජත්වා සම්පහංකසත්වා – කසයයථාපි නාම
 ලවා පුරිකසො සමිඤ්ජිතං වා  ාහං පසාකරයය, පසාරිතං වා  ාහං
සමිඤ්කජයය, එවකමව – මද්දකුච්ඡිම්හි මිගදාකය ආයස්මකතො
මහා ප්පිනස්ස සම්මුකඛ අන්තරහිකතො ගිජ්ඣකූකට පබ් කත
පාතුරකහොසි. 

71. සීමානුජානනා 

138. අථ කඛො භික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘භගවතා පඤ්ඤත්තං
‘එත්තාවතා සාමග්ගී යාවතා එ ාවාකසො’ති, කිත්තාවතා නු කඛො
එ ාවාකසො කහොතී’’ති? භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, සීමංසම්මන්නිතුං. එවඤ්චපන, භික්ඛකව, සම්මන්නිතබ් ා
–පඨමංනිමිත්තාකිත්කතතබ් ා– පබ් තනිමිත්තං, පාසාණනිමිත්තං, 
වනනිමිත්තං, රුක්ඛනිමිත්තං, මග්ගනිමිත්තං, වම්මි නිමිත්තං, 
නදීනිමිත්තං, උද නිමිත්තං. නිමිත්කත කිත්කතත්වා  යත්කතන 
භික්ඛුනාපටි කලනසඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො– 

139. ‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. යාවතාසමන්තානිමිත්තා
කිත්තිතා.යදිසඞ්ඝස්සපත්ත ල්ලං, සඞ්කඝොඑකතහිනිමිත්කතහිසීමං
සම්මන්කනයයසමානසංවාසංඑකුකපොසථං [එකූකපොසථං ( .)]. එසා
ඤත්ති. 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. යාවතා සමන්තා නිමිත්තා 
කිත්තිතා. සඞ්කඝො එකතහි නිමිත්කතහි සීමං සම්මන්නති
සමානසංවාසං එකුකපොසථං. යස්සායස්මකතො ඛමති එකතහි
නිමිත්කතහි සීමාය සම්මුති [සම්මති (සයා.)] සමානසංවාසාය
එකුකපොසථාය, කසො තුණ්හස්ස; යස්ස නක්ඛමති, කසො භාකසයය.
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සම්මතා සීමා සඞ්කඝන එකතහි නිමිත්කතහි සමානසංවාසා
එකුකපොසථා.ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවකමතංධාරයාමී’’ති. 

140. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ – භගවතා 
සීමාසම්මුති අනුඤ්ඤාතාති – අතිමහතිකයො සීමාකයො සම්මන්නන්ති, 
චතුකයොජනි ාපි පඤ්චකයොජනි ාපිඡකයොජනි ාපි.භික්ඛූඋකපොසථං
ආගච්ඡන්තා උද්දිස්සමාකනපි පාතිකමොක්කඛ ආගච්ඡන්ති, 
උද්දිට්ඨමත්කතපි ආගච්ඡන්ති, අන්තරාපි පරිවසන්ති. භගවකතො
එතමත්ථංආකරොකචසුං.න, භික්ඛකව, අතිමහතීසීමා සම්මන්නිතබ් ා, 
චතුකයොජනි ා වා පඤ්චකයොජනි ා වා ඡකයොජනි ා වා. කයො
සම්මන්කනයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
තිකයොජනපරමංසීමංසම්මන්නිතුන්ති. 

කතනකඛොපනසමකයනඡබ් ග්ගියාභික්ඛූනදීපාරසීමං [නදීපාරං
සීමං (සී. සයා.)] සම්මන්නන්ති. උකපොසථං ආගච්ඡන්තා භික්ඛූපි
වුය්හන්ති, පත්තාපි වුය්හන්ති, චීවරානිපි වුය්හන්ති. භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, නදීපාරසීමා සම්මන්නිතබ් ා. 
කයො සම්මන්කනයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
යත්ථස්ස ධුවනාවා වා ධුවකසතු වා, එවරූපං නදීපාරසීමං
සම්මන්නිතුන්ති. 

72. උකපොසථාගාර ථා 

141. කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ අනුපරිකවණියං
පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති අසඞ්ක කතන. ආගන්තු ා භික්ඛූ න
ජානන්ති – ‘‘ ත්ථ වා අජ්ජකපොසකථො  රීයිස්සතී’’ති. භගවකතො
එතමත්ථංආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, අනුපරිකවණියං පාතිකමොක්ඛං
උද්දිසිතබ් ං අසඞ්ක කතන. කයො උද්දිකසයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, උකපොසථාගාරං සම්මන්නිත්වා උකපොසථං
 ාතුං, යං සඞ්කඝොආ ඞ්ඛති විහාරං වා අඩ්ඪකයොගං වා පාසාදං වා
හම්මියං වා ගුහං වා. එවඤ්ච පන, භික්ඛකව, සම්මන්නිතබ් ං.
 යත්කතන භික්ඛුනාපටි කලනසඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො– 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. යදි සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, 
සඞ්කඝො ඉත්ථන්නාමං විහාරං උකපොසථාගාරං සම්මන්කනයය. එසා
ඤත්ති. 
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‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. සඞ්කඝො ඉත්ථන්නාමං විහාරං 
උකපොසථාගාරං සම්මන්නති. යස්සායස්මකතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස
විහාරස්ස උකපොසථාගාරස්සසම්මුති, කසොතුණ්හස්ස; යස්සනක්ඛමති, 
කසො භාකසයය. සම්මකතො සඞ්කඝන ඉත්ථන්නාකමො විහාකරො
උකපොසථාගාරං. ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මා තුණ්හී, එවකමතං 
ධාරයාමී’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස ද්කව 
උකපොසථාගාරානිසම්මතානිකහොන්ති.භික්ඛූඋභයත්ථසන්නිපතන්ති
– ‘‘ඉධ උකපොසකථො  රීයිස්සති, ඉධ උකපොසකථො  රීයිස්සතී’’ති.
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, එ ස්මිං ආවාකස
ද්කව උකපොසථාගාරානි සම්මන්නිතබ් ානි. කයො සම්මන්කනයය, 
ආපත්ති දුක් ටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛකව, එ ං සමූහනිත්වා 
[සමුහනිත්වා( .)] එ ත්ථඋකපොසථං ාතුං. එවඤ්චපන, භික්ඛකව, 
සමූහන්තබ් ං.  යත්කතන භික්ඛුනා පටි කලන සඞ්කඝො 
ඤාකපතබ්ක ො– 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. යදි සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, 
සඞ්කඝො ඉත්ථන්නාමං උකපොසථාගාරං සමූහකනයය [සමුහකනයය
( .)]. එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. සඞ්කඝො ඉත්ථන්නාමං
උකපොසථාගාරං සමූහනති. යස්සායස්මකතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස
උකපොසථාගාරස්සසමුග්ඝාකතො, කසො තුණ්හස්ස; යස්සනක්ඛමති, කසො
භාකසයය. සමූහතං සඞ්කඝන ඉත්ථන්නාමං උකපොසථාගාරං. ඛමති
සඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවකමතංධාරයාමී’’ති. 

73. උකපොසථප්පමුඛානුජානනා 

142. කතනකඛොපනසමකයනඅඤ්ඤතරස්මිංආවාකසඅතිඛුද්ද ං 
උකපොසථාගාරං සම්මතං කහොති, තදහුකපොසකථ මහාභික්ඛුසඞ්කඝො
සන්නිපතිකතො කහොති. භික්ඛූ අසම්මතාය භූමියා නිසින්නා
පාතිකමොක්ඛං අස්කසොසුං. අථ කඛො කතසං භික්ඛූනං එතදකහොසි
‘‘භගවතා පඤ්ඤත්තං ‘උකපොසථාගාරං සම්මන්නිත්වා උකපොසකථො
 ාතබ්ක ො’ති, මයඤ්චම්හා අසම්මතාය භූමියා නිසින්කනො 
පාතිකමොක්ඛං අස්සුම්හා,  කතො නු කඛො අම්හා ං උකපොසකථො, 
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අ කතො නු කඛො’’ති.භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.සම්මතායවා, 
භික්ඛකව, භූමියා නිසින්නා අසම්මතාය වා යකතො පාතිකමොක්ඛං
සුණාති,  කතොවස්ස උකපොසකථො. කතන හි, භික්ඛකව, සඞ්කඝො යාව
මහන්තං උකපොසථප්පමුඛං [උකපොසථමුඛං (සයා.)] ආ ඞ්ඛති, තාව
මහන්තං උකපොසථප්පමුඛං සම්මන්නතු. එවඤ්ච පන, භික්ඛකව, 
සම්මන්නිතබ් ං. පඨමං නිමිත්තා කිත්කතතබ් ා. නිමිත්කත
කිත්කතත්වා යත්කතනභික්ඛුනා පටි කලනසඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො
– 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. යාවතා සමන්තා නිමිත්තා 
කිත්තිතා. යදි සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, සඞ්කඝො එකතහි නිමිත්කතහි
උකපොසථප්පමුඛං සම්මන්කනයය.එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. යාවතා සමන්තා නිමිත්තා 
කිත්තිතා.සඞ්කඝොඑකතහිනිමිත්කතහිඋකපොසථප්පමුඛංසම්මන්නති.
යස්සායස්මකතො ඛමති එකතහි නිමිත්කතහි උකපොසථප්පමුඛස්ස
සම්මුති, කසො තුණ්හස්ස; යස්ස නක්ඛමති, කසො භාකසයය. සම්මතං
සඞ්කඝන එකතහි නිමිත්කතහි උකපොසථප්පමුඛං. ඛමති සඞ්ඝස්ස, 
තස්මාතුණ්හී, එවකමතංධාරයාමී’’ති. 

කතනකඛො පනසමකයන අඤ්ඤතරස්මිංආවාකසතදහුකපොසකථ
නව ා භික්ඛූ පඨමතරං සන්නිපතිත්වා – ‘‘න තාව කථරා
ආගච්ඡන්තී’’ති–පක් මිංසු.උකපොසකථොවි ාකල අකහොසි.භගවකතො
එතමත්ථංආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, තදහුකපොසකථකථකරහි
භික්ඛූහි පඨමතරංසන්නිපතිතුන්ති. 

කතන කඛොපනසමකයනරාජගකහසම් හුලාආවාසා සමානසීමා
කහොන්ති. තත්ථ භික්ඛූ විවදන්ති – ‘‘අම්හා ං ආවාකස උකපොසකථො
 රීයතු, අම්හා ං ආවාකස උකපොසකථො  රීයතූ’’ති. භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. ඉධ පන, භික්ඛකව, සම් හුලා ආවාසා
සමානසීමා කහොන්ති. තත්ථ භික්ඛූ විවදන්ති – ‘‘අම්හා ං ආවාකස 
උකපොසකථො  රීයතු, අම්හා ං ආවාකස උකපොසකථො  රීයතූ’’ති.
කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි සබ්ක කහව එ ජ්ඣං සන්නිපතිත්වා
උකපොසකථො ාතබ්ක ො.යත්ථවාපනකථකරොභික්ඛු විහරති, තත්ථ
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සන්නිපතිත්වාඋකපොසකථො ාතබ්ක ො, නත්කවවවග්කගනසඞ්කඝන
උකපොසකථො  ාතබ්ක ො.කයො කරයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

74. අවිප්පවාසසීමානුජානනා 

143. කතන කඛො පන සමකයන ආයස්මා මහා ස්සකපො
අන්ධ වින්දාරාජගහංඋකපොසථංආගච්ඡන්කතොඅන්තරාමග්කග නදිං
තරන්කතො මනං වූළ්කහො අකහොසි, චීවරානිස්ස [කතන චීවරානිස්ස 
( .)] අල්ලානි. භික්ඛූ ආයස්මන්තං මහා ස්සපං එතදකවොචං –
‘‘කිස්ස කත, ආවුකසො, චීවරානි අල්ලානී’’ති? ‘‘ඉධාහං, ආවුකසො, 
අන්ධ වින්දාරාජගහංඋකපොසථං ආගච්ඡන්කතොඅන්තරාමග්කගනදිං
තරන්කතො මනම්හි වූළ්කහො. කතන කම චීවරානි අල්ලානී’’ති.
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. යා සා, භික්ඛකව, සඞ්කඝන සීමා
සම්මතා සමානසංවාසා එකුකපොසථා, සඞ්කඝො තං සීමං තිචීවකරන
අවිප්පවාසං සම්මන්නතු. එවඤ්ච පන, භික්ඛකව, සම්මන්නිතබ් ා.
 යත්කතන භික්ඛුනාපටි කලන සඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො– 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. යා සා සඞ්කඝන සීමා සම්මතා
සමානසංවාසා එකුකපොසථා, යදි සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං සඞ්කඝො තං
සීමං තිචීවකරනඅවිප්පවාසංසම්මන්කනයය.එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. යා සා සඞ්කඝන සීමා සම්මතා 
සමානසංවාසාඑකුකපොසථා, සඞ්කඝොතංසීමංතිචීවකරනඅවිප්පවාසං
සම්මන්නති. යස්සායස්මකතො ඛමති එතිස්සා සීමාය තිචීවකරන
අවිප්පවාසාය [අවිප්පවාසස්ස (සයා.)] සම්මුති, කසොතුණ්හස්ස; යස්ස 
නක්ඛමති, කසො භාකසයය. සම්මතා සා සීමා සඞ්කඝන තිචීවකරන
අවිප්පවාසා [අවිප්පවාකසො (සයා.)]. ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මා තුණ්හී, 
එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ භගවතා තිචීවකරන
අවිප්පවාසසම්මුති අනුඤ්ඤාතාති අන්තරඝකර චීවරානි නික්ඛිපන්ති.
තානි චීවරානි නස්සන්තිපි ඩය්හන්තිපි උන්දූකරහිපි ඛජ්ජන්ති. භික්ඛූ
දුච්කචොළා කහොන්ති ලූඛචීවරා. භික්ඛූ එවමාහංසු – ‘‘කිස්ස තුම්කහ, 
ආවුකසො, දුච්කචොළා ලූඛචීවරා’’ති? ‘‘ඉධ මයං, ආවුකසො, භගවතා
තිචීවකරන අවිප්පවාසසම්මුති අනුඤ්ඤාතාති අන්තරඝකර චීවරානි 
නික්ඛිපිම්හා. තානි චීවරානි නට්ඨානිපි දඩ්ඪානිපි, උන්දූකරහිපි
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ඛායිතානි, කතන මයං දුච්කචොළා ලූඛචීවරා’’ති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. යාසා, භික්ඛකව, සඞ්කඝනසීමාසම්මතාසමානසංවාසා
එකුකපොසථා, සඞ්කඝො තං සීමං තිචීවකරන අවිප්පවාසං සම්මන්නතු, 
ඨකපත්වා ගාමඤ්ච ගාමූපචාරඤ්ච. එවඤ්ච පන, භික්ඛකව, 
සම්මන්නිතබ් ා.  යත්කතන භික්ඛුනා පටි කලන සඞ්කඝො
ඤාකපතබ්ක ො– 

144. ‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. යා සා සඞ්කඝන සීමා
සම්මතා සමානසංවාසා එකුකපොසථා යදි සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, 
සඞ්කඝො තං සීමං තිචීවකරන අවිප්පවාසං සම්මන්කනයය, ඨකපත්වා
ගාමඤ්ච ගාමූපචාරඤ්ච.එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. යා සා සඞ්කඝන සීමා සම්මතා 
සමානසංවාසාඑකුකපොසථා, සඞ්කඝොතංසීමංතිචීවකරනඅවිප්පවාසං
සම්මන්නති, ඨකපත්වා ගාමඤ්චගාමූපචාරඤ්ච.යස්සායස්මකතොඛමති
එතිස්සා සීමාය තිචීවකරන අවිප්පවාසාය [අවිප්පවාසස්ස (සයා.)] 
සම්මුති, ඨකපත්වා ගාමඤ්ච ගාමූපචාරඤ්ච, කසො තුණ්හස්ස; යස්ස
නක්ඛමති, කසො භාකසයය. සම්මතා සා සීමා සඞ්කඝන තිචීවකරන
අවිප්පවාසා [අවිප්පවාකසො (සයා.)], ඨකපත්වාගාමඤ්චගාමූපචාරඤ්ච.
ඛමතිසඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවකමතංධාරයාමී’’ති. 

75. සීමාසමූහනන 

‘‘සීමං, භික්ඛකව, සම්මන්නන්කතන පඨමං සමානසංවාසසීමා 
[සමානසංවාසා සීමා (සයා.)] සම්මන්නිතබ් ා, පච්ඡා තිචීවකරන
අවිප්පවාකසො සම්මන්නිතබ්ක ො. සීමං, භික්ඛකව, සමූහනන්කතන
පඨමං තිචීවකරන අවිප්පවාකසො සමූහන්තබ්ක ො, පච්ඡා
සමානසංවාසසීමා සමූහන්තබ් ා. එවඤ්ච පන, භික්ඛකව, තිචීවකරන
අවිප්පවාකසො සමූහන්තබ්ක ො.  යත්කතන භික්ඛුනා පටි කලන
සඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො– 

145. ‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. කයො කසො සඞ්කඝන
තිචීවකරන අවිප්පවාකසො සම්මකතො, යදි සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, 
සඞ්කඝොතංතිචීවකරනඅවිප්පවාසං සමූහකනයය.එසාඤත්ති. 
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‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. කයො කසො සඞ්කඝන තිචීවකරන 
අවිප්පවාකසො සම්මකතො, සඞ්කඝො තං තිචීවකරන අවිප්පවාසං
සමූහනති. යස්සායස්මකතො ඛමති එතස්ස තිචීවකරන අවිප්පවාසස්ස
සමුග්ඝාකතො, කසො තුණ්හස්ස; යස්ස නක්ඛමති, කසො භාකසයය.
සමූහකතො කසො සඞ්කඝන තිචීවකරන අවිප්පවාකසො. ඛමති සඞ්ඝස්ස, 
තස්මා තුණ්හී, එවකමතංධාරයාමී’’ති. 

එවඤ්ච පන, භික්ඛකව, සීමා [සමානසංවාසා සීමා (සයා.)]. 
 යත්කතනභික්ඛුනාපටි කලනසඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො– 

146. ‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. යා සා සඞ්කඝන සීමා 
සම්මතා සමානසංවාසා එකුකපොසථා, යදි සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, 
සඞ්කඝො තං සීමං සමූහකනයය සමානසංවාසං එකුකපොසථං. එසා
ඤත්ති. 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. යා සා සඞ්කඝන සීමා සම්මතා 
සමානසංවාසාඑකුකපොසථා, සඞ්කඝොතං සීමංසමූහනතිසමානසංවාසං 
එකුකපොසථං. යස්සායස්මකතො ඛමති එතිස්සා සීමාය සමානසංවාසාය
එකුකපොසථාය සමුග්ඝාකතො, කසො තුණ්හස්ස; යස්ස නක්ඛමති, කසො
භාකසයය. සමූහතා සා සීමා සඞ්කඝන සමානසංවාසා එකුකපොසථා.
ඛමතිසඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවකමතංධාරයාමී’’ති. 

76. ගාමසීමාදි 

147. අසම්මතාය, භික්ඛකව, සීමාය අට්ඨපිතාය, යං ගාමං වා
නිගමං වා උපනිස්සාය විහරති, යා තස්ස වා ගාමස්ස ගාමසීමා, 
නිගමස්ස වා නිගමසීමා, අයං තත්ථ සමානසංවාසා එකුකපොසථා.
අගාමක  කච, භික්ඛකව, අරඤ්කඤ සමන්තා සත්තබ්භන්තරා, අයං
තත්ථ සමානසංවාසා එකුකපොසථා. සබ් ා, භික්ඛකව, නදී අසීමා; 
සබ්ක ො සමුද්කදො අසීකමො; සබ්ක ො ජාතස්සකරො අසීකමො. නදියා වා, 
භික්ඛකව, සමුද්කද වා ජාතස්සකර වා යං මජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස
සමන්තාඋදකුක්කඛපා, අයංතත්ථසමානසංවාසාඑකුකපොසථාති. 

148. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ සීමාය සීමං 
සම්භින්දන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. කයසං, භික්ඛකව, 
සීමා පඨමං සම්මතා කතසං තං  ම්මං ධම්මි ං අකුප්පං ඨානාරහං.
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කයසං, භික්ඛකව, සීමා පච්ඡා සම්මතා කතසං තං  ම්මං අධම්මි ං
කුප්පංඅට්ඨානාරහං.න, භික්ඛකව, සීමායසීමාසම්භින්දිතබ් ා. කයො
සම්භින්කදයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ සීමාය සීමං 
අජ්කඣොත්ථරන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. කයසං, 
භික්ඛකව, සීමා පඨමං සම්මතා කතසං තං  ම්මං ධම්මි ං අකුප්පං
ඨානාරහං. කයසං, භික්ඛකව, සීමා පච්ඡා සම්මතා කතසං තං  ම්මං
අධම්මි ං කුප්පං අට්ඨානාරහං. න, භික්ඛකව, සීමාය සීමා 
අජ්කඣොත්ථරිතබ් ා.කයොඅජ්කඣොත්ථකරයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, සීමංසම්මන්නන්කතනසීමන්තරි ංඨකපත්වා
සීමංසම්මන්නිතුන්ති. 

77. උකපොසථකභදාදි 

149. අථ කඛො භික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘ ති නු කඛො
උකපොසථා’’ති? භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං.ද්කවකම, භික්ඛකව, 
උකපොසථා–චාතුද්දසික ොචපන්නරසික ොච.ඉකමකඛො, භික්ඛකව, 
ද්කවඋකපොසථාති. 

අථ කඛො භික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘ ති නු කඛො
උකපොසථ ම්මානී’’ති? භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
චත්තාරිමානි, භික්ඛකව, උකපොසථ ම්මානි – අධම්කමන වග්ගං
උකපොසථ ම්මං, අධම්කමන සමග්ගං උකපොසථ ම්මං, ධම්කමන
වග්ගං උකපොසථ ම්මං, ධම්කමනසමග්ගංඋකපොසථ ම්මන්ති.තත්ර, 
භික්ඛකව, යදිදං අධම්කමන වග්ගං උකපොසථ ම්මං, න, භික්ඛකව, 
එවරූපං උකපොසථ ම්මං,  ාතබ් ං. න ච මයා එවරූපං 
උකපොසථ ම්මං අනුඤ්ඤාතං. තත්ර, භික්ඛකව, යදිදං අධම්කමන
සමග්ගං උකපොසථ ම්මං, න, භික්ඛකව, එවරූපං උකපොසථ ම්මං
 ාතබ් ං. න ච මයා එවරූපං උකපොසථ ම්මං අනුඤ්ඤාතං. තත්ර, 
භික්ඛකව, යදිදං ධම්කමන වග්ගං උකපොසථ ම්මං, න, භික්ඛකව, 
එවරූපං උකපොසථ ම්මං  ාතබ් ං. න ච මයා එවරූපං
උකපොසථ ම්මංඅනුඤ්ඤාතං. තත්ර, භික්ඛකව, යදිදංධම්කමනසමග්ගං
උකපොසථ ම්මං, එවරූපං, භික්ඛකව, උකපොසථ ම්මං  ාතබ් ං, 
එවරූපඤ්චමයාඋකපොසථ ම්මංඅනුඤ්ඤාතං.තස්මාතිහ, භික්ඛකව, 
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එවරූපං උකපොසථ ම්මං  රිස්සාම යදිදං ධම්කමන සමග්ගන්ති –
එවඤ්හිකවො, භික්ඛකව, සික්ඛිතබ් න්ති. 

78. සංඛිත්කතනපාතිකමොක්ඛුද්කදසාදි 

150. අථ කඛො භික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘ ති නු කඛො 
පාතිකමොක්ඛුද්කදසා’’ති? භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.පඤ්චිකම, 
භික්ඛකව, පාතිකමොක්ඛුද්කදසා–නිදානංඋද්දිසිත්වාඅවකසසංසුකතන
සාකවතබ් ං. අයං පඨකමො පාතිකමොක්ඛුද්කදකසො.නිදානංඋද්දිසිත්වා
චත්තාරි පාරාජි ානිඋද්දිසිත්වාඅවකසසංසුකතනසාකවතබ් ං.අයං
දුතිකයො පාතිකමොක්ඛුද්කදකසො. නිදානං උද්දිසිත්වා චත්තාරි
පාරාජි ානි උද්දිසිත්වා කතරස සඞ්ඝාදිකසකස උද්දිසිත්වා අවකසසං
සුකතන සාකවතබ් ං. අයං තතිකයො පාතිකමොක්ඛුද්කදකසො. නිදානං 
උද්දිසිත්වා චත්තාරි පාරාජි ානි උද්දිසිත්වා කතරස සඞ්ඝාදිකසකස
උද්දිසිත්වා ද්කවඅනියකතඋද්දිසිත්වාඅවකසසංසුකතනසාකවතබ් ං.
අයංචතුත්කථො පාතිකමොක්ඛුද්කදකසො.විත්ථාකරකනවපඤ්චකමො.ඉකම
කඛො, භික්ඛකව, පඤ්ච පාතිකමොක්ඛුද්කදසාති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ – භගවතා සංඛිත්කතන 
පාතිකමොක්ඛුද්කදකසො අනුඤ්ඤාකතොති – සබ්  ාලං සංඛිත්කතන
පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, 
භික්ඛකව, සංඛිත්කතනපාතිකමොක්ඛංඋද්දිසිතබ් ං.කයො උද්දිකසයය, 
ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

කතන කඛො පන සමකයන ක ොසකලසු ජනපකද අඤ්ඤතරස්මිං
ආවාකසතදහුකපොසකථසවරභයං [සංචරභයං (සයා.)] අකහොසි.භික්ඛූ
නාසක්ඛිංසුවිත්ථාකරනපාතිකමොක්ඛංඋද්දිසිතුං.භගවකතොඑතමත්ථං 
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, සති අන්තරාකය සංඛිත්කතන
පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ අසතිපි අන්තරාකය
සංඛිත්කතන පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, අසති අන්තරාකය සංඛිත්කතන
පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතබ් ං. කයො උද්දිකසයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, සති අන්තරාකය සංඛිත්කතන පාතිකමොක්ඛං
උද්දිසිතුං. තත්රිකම අන්තරායා – රාජන්තරාකයො, කචොරන්තරාකයො, 
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අගයන්තරාකයො, උද න්තරාකයො, මනුස්සන්තරාකයො, 
අමනුස්සන්තරාකයො, වාළන්තරාකයො, සරීසපන්තරාකයො, 
ජීවිතන්තරාකයො, බ්රහ්මචරියන්තරාකයොති. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
එවරූකපසු අන්තරාකයසුසංඛිත්කතන පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතුං, අසති
අන්තරාකයවිත්ථාකරනාති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ සඞ්ඝමජ්කඣ
අනජ්ඣිට්ඨා ධම්මං භාසන්ති. භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං.න, 
භික්ඛකව, සඞ්ඝමජ්කඣ අනජ්ඣිට්කඨන ධම්කමො භාසිතබ්ක ො. කයො
භාකසයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛකව, කථකරන 
භික්ඛුනාසාමංවාධම්මංභාසිතුංපරංවාඅජ්කඣසිතුන්ති. 

79. විනයපුච්ඡන ථා 

151. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ සඞ්ඝමජ්කඣ 
අසම්මතා විනයං පුච්ඡන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, 
භික්ඛකව, සඞ්ඝමජ්කඣ අසම්මකතන විනකයො පුච්ඡිතබ්ක ො. කයො
පුච්කඡයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛකව, සඞ්ඝමජ්කඣ
සම්මකතනවිනයංපුච්ඡිතුං.එවඤ්චපන, භික්ඛකව, සම්මන්නිතබ්ක ො
–අත්තනාවා [අත්තනාව(සයා.)] අත්තානංසම්මන්නිතබ් ං, පකරන
වා පකරො සම්මන්නිතබ්ක ො.  ථඤ්ච අත්තනාව අත්තානං
සම්මන්නිතබ් ං?  යත්කතන භික්ඛුනා පටි කලන සඞ්කඝො
ඤාකපතබ්ක ො– 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො.යදිසඞ්ඝස්සපත්ත ල්ලං, අහං
ඉත්ථන්නාමං විනයං පුච්කඡයය’’න්ති. එවං අත්තනාව අත්තානං
සම්මන්නිතබ් ං. 

 ථඤ්ච පකරන පකරො සම්මන්නිතබ්ක ො?  යත්කතන භික්ඛුනා
පටි කලන සඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො– 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. යදි සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, 
ඉත්ථන්නාකමො ඉත්ථන්නාමං විනයං පුච්කඡයයා’’ති. එවං පකරන
පකරො සම්මන්නිතබ්ක ොති. 
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කතන කඛො පන සමකයන කපසලා භික්ඛූ සඞ්ඝමජ්කඣ සම්මතා
විනයං පුච්ඡන්ති. ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ ලභන්ති ආඝාතං, ලභන්ති
අප්පච්චයං, වකධන තජ්කජන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, සඞ්ඝමජ්කඣ සම්මකතනපි පරිසං
ඔකලොක ත්වාපුග්ගලංතුලයිත්වාවිනයංපුච්ඡිතුන්ති. 

80. විනයවිස්සජ්ජන ථා 

152. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ සඞ්ඝමජ්කඣ 
අසම්මතා විනයං විස්සජ්කජන්ති [විස්සජ්ජන්ති ( .)]. භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, සඞ්ඝමජ්කඣ අසම්මකතන
විනකයො විස්සජ්කජතබ්ක ො. කයො විස්සජ්කජයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, සඞ්ඝමජ්කඣසම්මකතනවිනයංවිස්සජ්කජතුං.
එවඤ්ච පන, භික්ඛකව, සම්මන්නිතබ් ං. අත්තනා වා [අත්තනාව
(සයා.)] අත්තානං සම්මන්නිතබ් ං, පකරන වා පකරො
සම්මන්නිතබ්ක ො.  ථඤ්ච අත්තනාව අත්තානං සම්මන්නිතබ් ං? 
 යත්කතනභික්ඛුනා පටි කලනසඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො– 

‘‘සුණාතුකම, භන්කත, සඞ්කඝො.යදිසඞ්ඝස්සපත්ත ල්ලං, අහං 
ඉත්ථන්නාකමනවිනයං පුට්කඨො විස්සජ්කජයය’’න්ති. එවං අත්තනාව
අත්තානංසම්මන්නිතබ් ං. 

 ථඤ්ච පකරන පකරො සම්මන්නිතබ්ක ො?  යත්කතන භික්ඛුනා
පටි කලන සඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො– 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. යදි සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, 
ඉත්ථන්නාකමො ඉත්ථන්නාකමන විනයං පුට්කඨො විස්සජ්කජයයා’’ති.
එවංපකරනපකරො සම්මන්නිතබ්ක ොති. 

කතන කඛො පන සමකයන කපසලා භික්ඛූ සඞ්ඝමජ්කඣ සම්මතා
විනයං විස්සජ්කජන්ති. ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ ලභන්ති ආඝාතං, ලභන්ති
අප්පච්චයං, වකධන තජ්කජන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. 
අනුජානාමි, භික්ඛකව, සඞ්ඝමජ්කඣ සම්මකතනපි පරිසං
ඔකලොක ත්වාපුග්ගලංතුලයිත්වා විනයංවිස්සජ්කජතුන්ති. 
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81. කචොදනා ථා 

153. කතනකඛොපනසමකයනඡබ් ග්ගියාභික්ඛූඅකනො ාස තං 
භික්ඛුංආපත්තියාකචොකදන්ති.භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.න, 
භික්ඛකව, අකනො ාස කතො භික්ඛු ආපත්තියා කචොකදතබ්ක ො. කයො
කචොකදයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛකව, ඔ ාසං
 ාරාකපත්වාආපත්තියාකචොකදතුං– කරොතුආයස්මාඔ ාසං, අහං
තං වත්තු ාකමොති. 

කතන කඛො පන සමකයන කපසලා භික්ඛූ ඡබ් ග්ගිකය භික්ඛූ
ඔ ාසං  ාරාකපත්වා ආපත්තියා කචොකදන්ති. ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ
ලභන්තිආඝාතං, ලභන්ති අප්පච්චයං, වකධනතජ්කජන්ති.භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව,  කතපි ඔ ාකස
පුග්ගලංතුලයිත්වාආපත්තියාකචොකදතුන්ති. 

කතනකඛොපනසමකයනඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ– පුරම්හා ංකපසලා
භික්ඛූ ඔ ාසං  ාරාකපන්තීති – පටි ච්කචව සුද්ධානං භික්ඛූනං 
අනාපත්ති ානං අවත්ථුස්මිං අ ාරකණ ඔ ාසං  ාරාකපන්ති.
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, සුද්ධානං භික්ඛූනං
අනාපත්ති ානං අවත්ථුස්මිං අ ාරකණ ඔ ාකසො  ාරාකපතබ්ක ො.
කයො ාරාකපයය, ආපත්තිදුක් ටස්ස.අනුජානාමි, භික්ඛකව, පුග්ගලං 
තුලයිත්වාඔ ාසං ාතු [ ාරාකපතුං(සයා.)] න්ති. 

82. අධම්ම ම්මපටික්ක ොසනාදි 

154. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ සඞ්ඝමජ්කඣ 
අධම්ම ම්මං  කරොන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, 
භික්ඛකව, අධම්ම ම්මං  ාතබ් ං. කයො  කරයය, ආපත්ති
දුක් ටස්සාති.  කරොන්තිකයව අධම්ම ම්මං. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, අධම්ම ම්කම  යිරමාකන
පටික්ක ොසිතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන කපසලා භික්ඛූ ඡබ් ග්ගිකයහි භික්ඛූහි
අධම්ම ම්කම  යිරමාකන පටික්ක ොසන්ති. ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ
ලභන්තිආඝාතං, ලභන්තිඅප්පච්චයං, වකධනතජ්කජන්ති.භගවකතො 
එතමත්ථංආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, දිට්ඨිම්පිආවි ාතුන්ති.
කතසංකයව සන්තික  දිට්ඨිං ආවි කරොන්ති. ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ
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ලභන්තිආඝාතං, ලභන්ති අප්පච්චයං, වකධනතජ්කජන්ති.භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, චතූහි පඤ්චහි
පටික්ක ොසිතුං, ද්වීහිතීහිදිට්ඨිංආවි ාතුං, එක නඅධිට්ඨාතුං– ‘න
කමතංඛමතී’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ සඞ්ඝමජ්කඣ
පාතිකමොක්ඛං උද්දිසමානා සඤ්චිච්ච න සාකවන්ති. භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, පාතිකමොක්ඛුද්කදසක න
සඤ්චිච්චනසාකවතබ් ං.කයොනසාකවයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

කතන කඛො පන සමකයන ආයස්මා උදායී සඞ්ඝස්ස
පාතිකමොක්ඛුද්කදසක ො කහොති ා ස්සරක ො. අථ කඛොආයස්මකතො
උදායිස්ස එතදකහොසි – ‘‘භගවතා පඤ්ඤත්තං 
‘පාතිකමොක්ඛුද්කදසක න සාකවතබ් ’න්ති, අහඤ්චම්හි
 ා ස්සරක ො,  ථං නු කඛො මයා පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
පාතිකමොක්ඛුද්කදසක න වායමිතුං – ‘ ථං සාකවයය’න්ති.
වායමන්තස්ස අනාපත්තීති. 

කතන කඛො පන සමකයන කදවදත්කතො සගහට්ඨාය පරිසාය
පාතිකමොක්ඛං උද්දිසති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, 
භික්ඛකව, සගහට්ඨාය පරිසාය පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතබ් ං. කයො
උද්දිකසයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ සඞ්ඝමජ්කඣ
අනජ්ඣිට්ඨා පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, සඞ්ඝමජ්කඣ අනජ්ඣිට්කඨන
පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතබ් ං. කයො උද්දිකසයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස. 
අනුජානාමි, භික්ඛකව, කථරාධි ං [කථරාකධයයං (අට්ඨ ථායං 
පාඨන්තරං)] පාතිකමොක්ඛන්ති. 

අඤ්ඤතිත්ථියභාණවාකරොනිට්ඨිකතොපඨකමො [එ ාදසකමො ( .)]. 
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83. පාතිකමොක්ඛුද්කදස අජ්කඣසනාදි 

155. අථ කඛො භගවා රාජගකහ යථාභිරන්තං විහරිත්වා කයන
කචොදනාවත්ථුකතන චාරි ංපක් ාමි.අනුපුබ්ක නචාරි ංචරමාකනො
කයන කචොදනාවත්ථු තදවසරි. කතන කඛො පන සමකයන
අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස සම් හුලා භික්ඛූ විහරන්ති. තත්ථ කථකරො
භික්ඛු  ාකලො කහොති අ යත්කතො. කසො න ජානාති උකපොසථං වා
උකපොසථ ම්මංවා, පාතිකමොක්ඛංවාපාතිකමොක්ඛුද්කදසංවා.අථකඛො
කතසං භික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘භගවතා පඤ්ඤත්තං ‘කථරාධි ං
පාතිකමොක්ඛ’න්ති, අයඤ්ච අම්හා ං කථකරො  ාකලො අ යත්කතො, න 
ජානාති උකපොසථං වා උකපොසථ ම්මං වා, පාතිකමොක්ඛං වා
පාතිකමොක්ඛුද්කදසං වා.  ථං නු කඛො අම්කහහි පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? 
භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, කයො තත්ථ
භික්ඛු යත්කතොපටි කලොතස්සාකධයයංපාතිකමොක්ඛන්ති. 

කතනකඛො පනසමකයන අඤ්ඤතරස්මිංආවාකසතදහුකපොසකථ
සම් හුලා භික්ඛූ විහරන්ති  ාලා අ යත්තා. කත න ජානන්ති
උකපොසථං වා උකපොසථ ම්මං වා, පාතිකමොක්ඛං වා
පාතිකමොක්ඛුද්කදසංවා.කතකථරංඅජ්කඣසිංසු–‘‘උද්දිසතු, භන්කත, 
කථකරො පාතිකමොක්ඛ’’න්ති. කසො එවමාහ – ‘‘න කම, ආවුකසො, 
වත්තතී’’ති.දුතියංකථරං අජ්කඣසිංසු– ‘‘උද්දිසතු, භන්කත, කථකරො
පාතිකමොක්ඛ’’න්ති.කසොපිඑවමාහ– ‘‘නකම, ආවුකසො, වත්තතී’’ති.
තතියං කථරං අජ්කඣසිංසු – ‘‘උද්දිසතු, භන්කත, කථකරො
පාතිකමොක්ඛ’’න්ති.කසොපිඑවමාහ– ‘‘නකම, ආවුකසො, වත්තතී’’ති.
එකතකනව උපාකයන යාව සඞ්ඝනව ං අජ්කඣසිංසු – ‘‘උද්දිසතු
ආයස්මා පාතිකමොක්ඛ’’න්ති. කසොපි එවමාහ – ‘‘න කම, භන්කත, 
වත්තතී’’ති.භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා භික්ඛූ විහරන්ති  ාලා අ යත්තා. කත න ජානන්ති
උකපොසථං වා උකපොසථ ම්මං වා, පාතිකමොක්ඛං වා
පාතිකමොක්ඛුද්කදසං වා. කත කථරං අජ්කඣසන්ති – ‘‘උද්දිසතු, 
භන්කත, කථකරො පාතිකමොක්ඛ’’න්ති. කසො එවං වකදති – ‘‘න කම, 
ආවුකසො, වත්තතී’’ති. දුතියං කථරං අජ්කඣසන්ති – ‘‘උද්දිසතු, 
භන්කත, කථකරො පාතිකමොක්ඛ’’න්ති. කසොපි එවං වකදති – ‘‘න කම, 
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ආවුකසො, වත්තතී’’ති. තතියං කථරං අජ්කඣසන්ති – ‘‘උද්දිසතු, 
භන්කත, කථකරො පාතිකමොක්ඛ’’න්ති. කසොපි එවං වකදති – ‘‘න කම, 
ආවුකසො, වත්තතී’’ති. එකතකනව උපාකයන යාව සඞ්ඝනව ං
අජ්කඣසන්ති – ‘‘උද්දිසතුආයස්මා පාතිකමොක්ඛ’’න්ති. කසොපි එවං
වකදති – ‘‘න කම, භන්කත, වත්තතී’’ති. කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි 
එක ොභික්ඛුසාමන්තාආවාසාසජ්ජ ංපාකහතබ්ක ො– ගච්ඡාවුකසො, 
සංඛිත්කතන වා විත්ථාකරන වා පාතිකමොක්ඛං පරියාපුණිත්වාන 
ආගච්ඡාහීති. 

අථ කඛො භික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘ක න නු කඛො
පාකහතබ්ක ො’’ති? භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, කථකරන භික්ඛුනා නවං භික්ඛුංආණාකපතුන්ති. කථකරන
ආණත්තානවාභික්ඛූනගච්ඡන්ති.භගවකතොඑතමත්ථං ආකරොකචසුං.
න, භික්ඛකව, කථකරන ආණත්කතනඅගිලාකනනනගන්තබ් ං. කයො
නගච්කඡයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

84. පක්ඛගණනාදිඋග්ගහණානුජානනා 

156. අථ කඛො භගවා කචොදනාවත්ථුස්මිං යථාභිරන්තං විහරිත්වා 
පුනකදවරාජගහංපච්චාගඤ්ඡි. 

කතන කඛො පන සමකයන මනුස්සා භික්ඛූ පිණ්ඩාය චරන්කත
පුච්ඡන්ති – ‘‘ තිමී, භන්කත, පක්ඛස්සා’’ති? භික්ඛූඑවමාහංසු–‘‘න
කඛො මයං, ආවුකසො, ජානාමා’’ති. මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති
විපාකචන්ති – ‘‘පක්ඛගණනමත්තමම්පිකම සමණා ස යපුත්තියා න
ජානන්ති, කිං පනිකම අඤ්ඤං කිඤ්චි  ලයාණං ජානිස්සන්තී’’ති? 
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
පක්ඛගණනංඋග්ගකහතුන්ති.අථකඛොභික්ඛූනංඑතදකහොසි–‘‘ක න
නු කඛො පක්ඛගණනා උග්ගකහතබ් ා’’ති? භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, සබ්ක කහව පක්ඛගණනං
උග්ගකහතුන්ති. 

157. කතනකඛොපනසමකයනමනුස්සාභික්ඛූපිණ්ඩායචරන්කත 
පුච්ඡන්ති– ‘‘කීවති ා, භන්කත, භික්ඛූ’’ති? භික්ඛූඑවමාහංසු– ‘‘න
කඛො මයං, ආවුකසො, ජානාමා’’ති. මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති
විපාකචන්ති – ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤම්පිකම සමණා ස යපුත්තියා න
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ජානන්ති, කිං පනිකම අඤ්ඤං කිඤ්චි  ලයාණං ජානිස්සන්තී’’ති? 
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, භික්ඛූ
ගකණතුන්ති. 

අථ කඛො භික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘ දා නු කඛො භික්ඛූ
ගකණතබ් ා’’ති? භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, තදහුකපොසකථ නාමග්කගන [නාමමත්කතන (සයා.), 
ගණමග්කගන( .)] ගකණතුං, සලා ංවාගාකහතුන්ති. 

158. කතන කඛොපනසමකයනභික්ඛූඅජානන්තා අජ්ජකපොසකථොති
දූරං ගාමං පිණ්ඩාය චරන්ති. කත උද්දිස්සමාකනපි පාතිකමොක්කඛ 
ආගච්ඡන්ති, උද්දිට්ඨමත්කතපි ආගච්ඡන්ති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, ආකරොකචතුං‘අජ්ජකපොසකථො’ති. 

අථ කඛො භික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘ක න නු කඛො
ආකරොකචතබ්ක ො’’ති? භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං.අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, කථකරනභික්ඛුනා ාලවකතොආකරොකචතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො කථකරො  ාලවකතො
නස්සරති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
භත්ත ාකලපිආකරොකචතුන්ති. 

භත්ත ාකලපි නස්සරති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, යං ාලංසරති, තං ාලංආකරොකචතුන්ති. 

85. පුබ්  රණානුජානනා 

159. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස
උකපොසථාගාරං උක්ලාපං කහොති. ආගන්තු ා භික්ඛූ උජ්ඣායන්ති
ඛියයන්ති විපාකචන්ති – ‘‘ ථඤ්හි නාම ආවාසි ා භික්ඛූ
උකපොසථාගාරං න සම්මජ්ජිස්සන්තී’’ති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, උකපොසථාගාරංසම්මජ්ජිතුන්ති. 

අථකඛොභික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘ක නනුකඛොඋකපොසථාගාරං 
සම්මජ්ජිතබ් ’’න්ති? භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, කථකරන භික්ඛුනානවංභික්ඛුංආණාකපතුන්ති. 
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කථකරන ආණත්තා නවා භික්ඛූ න සම්මජ්ජන්ති. භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, කථකරන ආණත්කතන
අගිලාකනන න සම්මජ්ජිතබ් ං. කයො න සම්මජ්කජයය, ආපත්ති
දුක් ටස්සාති. 

160. කතන කඛො පන සමකයන උකපොසථාගාකර ආසනං 
අපඤ්ඤත්තං කහොති. භික්ඛූ ඡමායං නිසීදන්ති, ගත්තානිපි චීවරානිපි
පංසුකිතානි කහොන්ති. භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, උකපොසථාගාකරආසනංපඤ්ඤකපතුන්ති. 

අථකඛොභික්ඛූනංඑතදකහොසි– ‘‘ක නනුකඛොඋකපොසථාගාකර
ආසනං පඤ්ඤකපතබ් ’’න්ති? භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, කථකරන භික්ඛුනානවංභික්ඛුංආණාකපතුන්ති. 

කථකරන ආණත්තා නවා භික්ඛූ න පඤ්ඤකපන්ති. භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, කථකරන ආණත්කතන
අගිලාකනන න පඤ්ඤකපතබ් ං. කයො න පඤ්ඤකපයය, ආපත්ති
දුක් ටස්සාති. 

161. කතනකඛොපනසමකයනඋකපොසථාගාකරපදීකපොනකහොති.
භික්ඛූ අන්ධ ාකර ායම්පිචීවරම්පිඅක් මන්ති.භගවකතොඑතමත්ථං
ආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, උකපොසථාගාකරපදීපං  ාතුන්ති. 

අථකඛොභික්ඛූනංඑතදකහොසි– ‘‘ක නනුකඛොඋකපොසථාගාකර
පදීකපො  ාතබ්ක ො’’ති? භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, කථකරනභික්ඛුනානවං භික්ඛුංආණාකපතුන්ති. 

කථකරනආණත්තානවාභික්ඛූනපදීකපන්ති.භගවකතොඑතමත්ථං 
ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, කථකරන ආණත්කතන අගිලාකනන න
පදීකපතබ්ක ො.කයොනපදීකපයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

162. කතනකඛොපනසමකයනඅඤ්ඤතරස්මිංආවාකසආවාසි ා
භික්ඛූ කනව පානීයං උපට්ඨාකපන්ති, න පරිකභොජනීයං
උපට්ඨාකපන්ති. ආගන්තු ා භික්ඛූ උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති
විපාකචන්ති – ‘‘ ථඤ්හි නාම ආවාසි ා භික්ඛූ කනව පානීයං 
උපට්ඨාකපස්සන්ති, න පරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපස්සන්තී’’ති.
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භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, පානීයං
පරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපතුන්ති. 

අථ කඛො භික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘ක න නු කඛො පානීයං
පරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපතබ් ’’න්ති? භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, කථකරන භික්ඛුනා නවං භික්ඛුං
ආණාකපතුන්ති. 

කථකරන ආණත්තා නවා භික්ඛූ න උපට්ඨාකපන්ති. භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, කථකරන ආණත්කතන
අගිලාකනන න උපට්ඨාකපතබ් ං. කයො න උපට්ඨාකපයය, ආපත්ති
දුක් ටස්සාති. 

86. දිසංගමි ාදිවත්ථු 

163. කතනකඛොපනසමකයනසම් හුලාභික්ඛූ ාලාඅ යත්තා 
දිසංගමි ා ආචරියුපජ්ඣාකය න ආපුච්ඡිංසු [න ආපුච්ඡිංසු ( .)]. 
භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, සම් හුලා භික්ඛූ  ාලා අ යත්තා දිසංගමි ා 
ආචරියුපජ්ඣාකයනආපුච්ඡන්ති [නආපුච්ඡන්ති ( .)]. කත [කතහි
( .)], භික්ඛකව, ආචරියුපජ්ඣාකයහිපුච්ඡිතබ් ා– ‘‘ හංගමිස්සථ, 
ක න සද්ධිං ගමිස්සථා’’ති? කත කච, භික්ඛකව,  ාලා අ යත්තා 
අඤ්කඤ  ාකල අ යත්කත අපදිකසයයං, න, භික්ඛකව, 
ආචරියුපජ්ඣාකයහි අනුජානිතබ් ා. අනුජාකනයයං කච, ආපත්ති
දුක් ටස්ස. කත ච, භික්ඛකව,  ාලා අ යත්තා අනනුඤ්ඤාතා
ආචරියුපජ්ඣාකයහිගච්කඡයයංකච, ආපත්ති දුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස සම් හුලා භික්ඛූ 
විහරන්ති  ාලා අ යත්තා. කත න ජානන්ති උකපොසථං වා
උකපොසථ ම්මං වා, පාතිකමොක්ඛං වා පාතිකමොක්ඛුද්කදසං වා. තත්ථ
අඤ්කඤො භික්ඛු ආගච්ඡති  හුස්සුකතො ආගතාගකමො ධම්මධකරො
විනයධකරො මාති ාධකරො පණ්ඩිකතො  යත්කතො කමධාවී ලජ්ජී
කුක්කුච්චක ො සික්ඛා ාකමො. කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි කසො භික්ඛු
සඞ්ගකහතබ්ක ො අනුග්ගකහතබ්ක ො උපලාකපතබ්ක ො
උපට්ඨාකපතබ්ක ො චණ්කණන මත්ති ාය දන්ත ට්කඨන
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මුකඛොදක න. කනො කච සඞ්ගණ්කහයයං අනුග්ගණ්කහයයං
උපලාකපයයං උපට්ඨාකපයයං චණ්කණන මත්ති ාය දන්ත ට්කඨන
මුකඛොදක න, ආපත්තිදුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා භික්ඛූ විහරන්ති  ාලා අ යත්තා. කත න ජානන්ති
උකපොසථං වා උකපොසථ ම්මං වා, පාතිකමොක්ඛං වා
පාතිකමොක්ඛුද්කදසං වා. කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි එක ො භික්ඛු
සාමන්තා ආවාසා සජ්ජ ං පාකහතබ්ක ො – ‘‘ගච්ඡාවුකසො, 
සංඛිත්කතන වා විත්ථාකරන වා පාතිකමොක්ඛං පරියාපුණිත්වා 
ආගච්ඡා’’ති.එවඤ්කචතංලකභථ, ඉච්කචතංකුසලං.කනොකචලකභථ, 
කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි සබ්ක කහවයත්ථ ජානන්තිඋකපොසථං වා
උකපොසථ ම්මං වා පාතිකමොක්ඛං වා පාතිකමොක්ඛුද්කදසං වා, කසො
ආවාකසොගන්තබ්ක ො. කනොකචගච්කඡයයං, ආපත්තිදුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස සම් හුලා භික්ඛූ
වස්සං වසන්ති  ාලා අ යත්තා. කත න ජානන්ති උකපොසථං වා
උකපොසථ ම්මං වා පාතිකමොක්ඛං වා පාතිකමොක්ඛුද්කදසං වා. කතහි, 
භික්ඛකව, භික්ඛූහි එක ො භික්ඛු සාමන්තා ආවාසා සජ්ජ ං
පාකහතබ්ක ො – ‘‘ගච්ඡාවුකසො, සංඛිත්කතන වා විත්ථාකරන වා
පාතිකමොක්ඛං පරියාපුණිත්වා ආගච්ඡා’’ති. එවඤ්කචතං ලකභථ, 
ඉච්කචතං කුසලං. කනො කච ලකභථ, එක ො භික්ඛු සත්තාහ ාලි ං
පාකහතබ්ක ො – ‘‘ගච්ඡාවුකසො, සංඛිත්කතන වා විත්ථාකරන වා 
පාතිකමොක්ඛං පරියාපුණිත්වා ආගච්ඡා’’ති. එවඤ්කචතං ලකභථ, 
ඉච්කචතං කුසලං. කනො කච ලකභථ, න, භික්ඛකව, කතහි භික්ඛූහි
තස්මිං ආවාකස වස්සං වසිතබ් ං. වකසයයං කච, ආපත්ති
දුක් ටස්සාති. 

87. පාරිසුද්ධිදාන ථා 

164. අථකඛොභගවාභික්ඛූආමන්කතසි–‘‘සන්නිපතථ, භික්ඛකව, 
සඞ්කඝො උකපොසථං  රිස්සතී’’ති. එවං වුත්කත අඤ්ඤතකරො භික්ඛු
භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘අත්ථි, භන්කත, භික්ඛු ගිලාකනො, කසො
අනාගකතො’’ති.අනුජානාමි, භික්ඛකව, ගිලාකනනභික්ඛුනාපාරිසුද්ධිං
දාතුං. එවඤ්චපන, භික්ඛකව, දාතබ් ා – කතනගිලාකනනභික්ඛුනා
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එ ං භික්ඛුං උපසඞ් මිත්වා එ ංසං උත්තරාසඞ්ගං  රිත්වා 
උක්කුටි ං නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගකහත්වා එවමස්ස වචනීකයො –
‘‘පාරිසුද්ධිං දම්මි, පාරිසුද්ධිංකමහර, පාරිසුද්ධිංකමආකරොකචහී’’ති.
 ාකයන විඤ්ඤාකපති, වාචාය විඤ්ඤාකපති,  ාකයන වාචාය
විඤ්ඤාකපති, දින්නා කහොති පාරිසුද්ධි.න ාකයන විඤ්ඤාකපති, න
වාචාය විඤ්ඤාකපති, න  ාකයන වාචාය විඤ්ඤාකපති, න දින්නා
කහොති පාරිසුද්ධි. එවඤ්කචතං ලකභථ, ඉච්කචතං කුසලං. කනො කච
ලකභථ, කසො, භික්ඛකව, ගිලාකනො භික්ඛු මඤ්කචන වා පීකඨන වා
සඞ්ඝමජ්කඣ ආකනත්වා උකපොසකථො  ාතබ්ක ො. සකච, භික්ඛකව, 
ගිලානුපට්ඨා ානංභික්ඛූනංඑවංකහොති– ‘‘සකචකඛොමයංගිලානං
ඨානා චාකවස්සාම, ආ ාකධො වා අභිවඩ්ඪිස්සති  ාලංකිරියා වා
භවිස්සතී’’ති, න, භික්ඛකව, ගිලාකනො භික්ඛු ඨානා චාකවතබ්ක ො.
සඞ්කඝනතත්ථගන්ත්වාඋකපොසකථො  ාතබ්ක ො.න ත්කවවවග්කගන
සඞ්කඝනඋකපොසකථො ාතබ්ක ො. කරයයකච, ආපත්තිදුක් ටස්ස. 

පාරිසුද්ධිහාරක ො කච, භික්ඛකව, දින්නාය පාරිසුද්ධියා තත්කථව
පක් මති, අඤ්ඤස්ස දාතබ් ා පාරිසුද්ධි. පාරිසුද්ධිහාරක ො කච, 
භික්ඛකව, දින්නාය පාරිසුද්ධියා තත්කථව විබ්භමති,…කප.…  ාලං
 කරොති – සාමකණකරො පටිජානාති – සික්ඛං පච්චක්ඛාතක ො
පටිජානාති – අන්තිමවත්ථුං අජ්ඣාපන්නක ො පටිජානාති –
උම්මත්තක ො පටිජානාති–ඛිත්තචිත්කතොපටිජානාති–කවදනාට්කටො
පටිජානාති – ආපත්තියා අදස්සකන උක්ඛිත්තක ො පටිජානාති –
ආපත්තියා අප්පටි ම්කම උක්ඛිත්තක ො පටිජානාති – පාපි ාය
දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කග උක්ඛිත්තක ො පටිජානාති – පණ්ඩක ො
පටිජානාති – කථයයසංවාසක ො පටිජානාති –තිත්ථියපක් න්තක ො
පටිජානාති–තිරච්ඡානගකතො පටිජානාති–මාතුඝාතක ොපටිජානාති
– පිතුඝාතක ො පටිජානාති – අරහන්තඝාතක ො පටිජානාති – 
භික්ඛුනිදූසක ො පටිජානාති – සඞ්ඝකභදක ො පටිජානාති –
කලොහිතුප්පාදක ො පටිජානාති – උභකතො යඤ්ජනක ො පටිජානාති, 
අඤ්ඤස්සදාතබ් ාපාරිසුද්ධි. 

පාරිසුද්ධිහාරක ො කච, භික්ඛකව, දින්නාය පාරිසුද්ධියා 
අන්තරාමග්කග පක් මති, අනාහටා කහොති පාරිසුද්ධි.
පාරිසුද්ධිහාරක ොකච, භික්ඛකව, දින්නායපාරිසුද්ධියාඅන්තරාමග්කග
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විබ්භමති,…කප.… උභකතො යඤ්ජනක ො පටිජානාති, අනාහටා
කහොතිපාරිසුද්ධි. 

පාරිසුද්ධිහාරක ො කච, භික්ඛකව, දින්නාය පාරිසුද්ධියා 
සඞ්ඝප්පත්කතොපක් මති, ආහටාකහොතිපාරිසුද්ධි.පාරිසුද්ධිහාරක ො
කච, භික්ඛකව, දින්නාය පාරිසුද්ධියා සඞ්ඝප්පත්කතො
විබ්භමති,…කප.… උභකතො යඤ්ජනක ො පටිජානාති, ආහටා කහොති
පාරිසුද්ධි. 

පාරිසුද්ධිහාරක ො කච, භික්ඛකව, දින්නාය පාරිසුද්ධියා 
සඞ්ඝප්පත්කතො සුත්කතො න ආකරොකචති, පමත්කතො න ආකරොකචති, 
සමාපන්කනො න ආකරොකචති, ආහටා කහොති පාරිසුද්ධි.
පාරිසුද්ධිහාර ස්සඅනාපත්ති. 

පාරිසුද්ධිහාරක ො කච, භික්ඛකව, දින්නාය පාරිසුද්ධියා
සඞ්ඝප්පත්කතො සඤ්චිච්ච න ආකරොකචති, ආහටා කහොති පාරිසුද්ධි. 
පාරිසුද්ධිහාර ස්සආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

88. ඡන්දදාන ථා 

165. අථ කඛොභගවාභික්ඛූආමන්කතසි– ‘‘සන්නිපතථ, භික්ඛකව, 
සඞ්කඝො  ම්මං  රිස්සතී’’ති. එවං වුත්කත අඤ්ඤතකරො භික්ඛු
භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘අත්ථි, භන්කත, භික්ඛු ගිලාකනො, කසො 
අනාගකතො’’ති. අනුජානාමි, භික්ඛකව, ගිලාකනන භික්ඛුනා ඡන්දං
දාතුං. එවඤ්ච පන, භික්ඛකව, දාතබ්ක ො. කතනගිලාකනනභික්ඛුනා
එ ං භික්ඛුං උපසඞ් මිත්වා එ ංසං උත්තරාසඞ්ගං  රිත්වා
උක්කුටි ං නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගකහත්වා එවමස්ස වචනීකයො –
‘‘ඡන්දං දම්මි, ඡන්දං කම හර, ඡන්දං කම ආකරොකචහී’’ති.  ාකයන 
විඤ්ඤාකපති, වාචාය විඤ්ඤාකපති,  ාකයන වාචාය විඤ්ඤාකපති, 
දින්කනො කහොති ඡන්කදො. න  ාකයන විඤ්ඤාකපති, න වාචාය
විඤ්ඤාකපති, න  ාකයන වාචාය විඤ්ඤාකපති, න දින්කනො කහොති
ඡන්කදො. එවඤ්කචතං ලකභථ, ඉච්කචතං කුසලං. කනො කච ලකභථ, 
කසො, භික්ඛකව, ගිලාකනො භික්ඛු මඤ්කචන වා පීකඨන වා
සඞ්ඝමජ්කඣ ආකනත්වා  ම්මං  ාතබ් ං. සකච, භික්ඛකව, 
ගිලානුපට්ඨා ානංභික්ඛූනංඑවංකහොති– ‘‘සකචකඛො මයංගිලානං
ඨානා චාකවස්සාම, ආ ාකධො වා අභිවඩ්ඪිස්සති  ාලංකිරියා වා 
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භවිස්සතී’’ති, න, භික්ඛකව, ගිලාකනො භික්ඛු ඨානා චාකවතබ්ක ො.
සඞ්කඝන තත්ථ ගන්ත්වා  ම්මං  ාතබ් ං. න ත්කවව වග්කගන
සඞ්කඝන ම්මං ාතබ් ං. කරයයකච, ආපත්තිදුක් ටස්ස. 

ඡන්දහාරක ො කච, භික්ඛකව, දින්කනඡන්කද තත්කථවපක් මති, 
අඤ්ඤස්ස දාතබ්ක ො ඡන්කදො. ඡන්දහාරක ො කච, භික්ඛකව, දින්කන 
ඡන්කද තත්කථව විබ්භමති…කප.…  ාලං කරොති – සාමකණකරො
පටිජානාති – සික්ඛං පච්චක්ඛාතක ො පටිජානාති – අන්තිමවත්ථුං
අජ්ඣාපන්නක ො පටිජානාති – උම්මත්තක ො පටිජානාති –
ඛිත්තචිත්කතො පටිජානාති – කවදනාට්කටො පටිජානාති – ආපත්තියා
අදස්සකන උක්ඛිත්තක ො පටිජානාති – ආපත්තියා අප්පටි ම්කම
උක්ඛිත්තක ො පටිජානාති – පාපි ාය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කග
උක්ඛිත්තක ො පටිජානාති – පණ්ඩක ො පටිජානාති – 
කථයයසංවාසක ො පටිජානාති –තිත්ථියපක් න්තක ො පටිජානාති –
තිරච්ඡානගකතො පටිජානාති – මාතුඝාතක ො පටිජානාති –
පිතුඝාතක ො පටිජානාති – අරහන්තඝාතක ො පටිජානාති – 
භික්ඛුනිදූසක ො පටිජානාති – සඞ්ඝකභදක ො පටිජානාති –
කලොහිතුප්පාදක ො පටිජානාති – උභකතො යඤ්ජනක ො පටිජානාති, 
අඤ්ඤස්සදාතබ්ක ොඡන්කදො. 

ඡන්දහාරක ො කච, භික්ඛකව, දින්කන ඡන්කද අන්තරාමග්කග
පක් මති, අනාහකටො කහොති ඡන්කදො. ඡන්දහාරක ො කච, භික්ඛකව, 
දින්කන ඡන්කද අන්තරාමග්කග විබ්භමති…කප.…
උභකතො යඤ්ජනක ොපටිජානාති, අනාහකටොකහොති ඡන්කදො. 

ඡන්දහාරක ො කච, භික්ඛකව, දින්කන ඡන්කද සඞ්ඝප්පත්කතො 
පක් මති, ආහකටො කහොති ඡන්කදො. ඡන්දහාරක ො කච, භික්ඛකව, 
දින්කන ඡන්කද සඞ්ඝප්පත්කතො විබ්භමති…කප.…
උභකතො යඤ්ජනක ොපටිජානාති, ආහකටොකහොති ඡන්කදො. 

ඡන්දහාරක ො කච, භික්ඛකව, දින්කන ඡන්කද සඞ්ඝප්පත්කතො
සුත්කතො නආකරොකචති, පමත්කතො නආකරොකචති, සමාපන්කනො න
ආකරොකචති, ආහකටො කහොතිඡන්කදො.ඡන්දහාර ස්සඅනාපත්ති. 
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ඡන්දහාරක ො කච, භික්ඛකව, දින්කන ඡන්කද සඞ්ඝප්පත්කතො 
සඤ්චිච්ච න ආකරොකචති, ආහකටො කහොති ඡන්කදො. ඡන්දහාර ස්ස
ආපත්ති දුක් ටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛකව, තදහුකපොසකථපාරිසුද්ධිං
කදන්කතනඡන්දම්පිදාතුං, සන්ති සඞ්ඝස්ස රණීයන්ති. 

89. ඤාත ාදිග්ගහණ ථා 

166. කතනකඛොපනසමකයනඅඤ්ඤතරංභික්ඛුංතදහුකපොසකථ
ඤාත ා ගණ්හිංසුං.භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං. 

ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුංතදහුකපොසකථඤාත ාගණ්හන්ති.කත
ඤාත ා භික්ඛූහිඑවමස්සුවචනීයා – ‘‘ඉඞ්ඝ, තුම්කහආයස්මන්කතො
ඉමංභික්ඛුංමුහුත්තං මුඤ්චථ, යාවායංභික්ඛුඋකපොසථං කරොතී’’ති.
එවඤ්කචතංලකභථ, ඉච්කචතංකුසලං.කනොකච ලකභථ, කතඤාත ා
භික්ඛූහිඑවමස්සුවචනීයා – ‘‘ඉඞ්ඝ, තුම්කහආයස්මන්කතො මුහුත්තං
එ මන්තං කහොථ, යාවායං භික්ඛු පාරිසුද්ධිං කදතී’’ති. එවඤ්කචතං
ලකභථ, ඉච්කචතං කුසලං. කනො කච ලකභථ, කත ඤාත ා භික්ඛූහි
එවමස්සු වචනීයා – ‘‘ඉඞ්ඝ, තුම්කහ ආයස්මන්කතො ඉමං භික්ඛුං
මුහුත්තං නිස්සීමං කනථ, යාව සඞ්කඝො උකපොසථං  කරොතී’’ති.
එවඤ්කචතංලකභථ, ඉච්කචතංකුසලං. කනො කචලකභථ, නත්කවව
වග්කගන සඞ්කඝන උකපොසකථො  ාතබ්ක ො.  කරයය කච, ආපත්ති
දුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුං තදහුකපොසකථ රාජාකනො 
ගණ්හන්ති,…කප.… කචොරා ගණ්හන්ති – ධුත්තා ගණ්හන්ති – 
භික්ඛුපච්චත්ථි ාගණ්හන්ති, කතභික්ඛුපච්චත්ථි ාභික්ඛූහිඑවමස්සු
වචනීයා – ‘‘ඉඞ්ඝ, තුම්කහ ආයස්මන්කතො ඉමං භික්ඛුං මුහුත්තං
මුඤ්චථ, යාවායංභික්ඛු උකපොසථං කරොතී’’ති.එවඤ්කචතංලකභථ, 
ඉච්කචතං කුසලං. කනො කච ලකභථ, කත භික්ඛුපච්චත්ථි ා භික්ඛූහි
එවමස්සු වචනීයා – ‘‘ඉඞ්ඝ, තුම්කහ ආයස්මන්කතො මුහුත්තං
එ මන්තං කහොථ, යාවායං භික්ඛු පාරිසුද්ධිං කදතී’’ති. එවඤ්කචතං
ලකභථ, ඉච්කචතං කුසලං. කනො කච ලකභථ, කත භික්ඛුපච්චත්ථි ා 
භික්ඛූහි එවමස්සු වචනීයා – ‘‘ඉඞ්ඝ, තුම්කහ ආයස්මන්කතො ඉමං
භික්ඛුංමුහුත්තංනිස්සීමං කනථ, යාවසඞ්කඝොඋකපොසථං කරොතී’’ති.
එවඤ්කචතංලකභථ, ඉච්කචතංකුසලං. කනො කචලකභථ, න ත්කවව
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වග්කගන සඞ්කඝන උකපොසකථො  ාතබ්ක ො.  කරයය කච, ආපත්ති
දුක් ටස්සාති. 

90. උම්මත්ත සම්මුති 

167. අථ කඛොභගවාභික්ඛූආමන්කතසි– ‘‘සන්නිපතථ, භික්ඛකව, 
අත්ථි සඞ්ඝස්ස  රණීය’’න්ති. එවං වුත්කත අඤ්ඤතකරො භික්ඛු
භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘අත්ථි, භන්කත, ගග්කගො නාම භික්ඛු
උම්මත්තක ො, කසො අනාගකතො’’ති. 

‘‘ද්කවකම, භික්ඛකව, උම්මත්ත ා – අත්ථි, භික්ඛකව, භික්ඛු 
උම්මත්තක ොසරතිපිඋකපොසථංනපිසරති, සරතිපිසඞ්ඝ ම්මංනපි
සරති, අත්ථි කනව සරති; ආගච්ඡතිපි උකපොසථං නපි ආගච්ඡති, 
ආගච්ඡතිපි සඞ්ඝ ම්මං නපිආගච්ඡති, අත්ථි කනවආගච්ඡති. තත්ර, 
භික්ඛකව, ය්වායංඋම්මත්තක ොසරතිපිඋකපොසථංනපි සරති, සරතිපි
සඞ්ඝ ම්මං නපි සරති, ආගච්ඡතිපි උකපොසථං නපි ආගච්ඡති, 
ආගච්ඡතිපි සඞ්ඝ ම්මං නපි ආගච්ඡති, අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
එවරූපස්ස උම්මත්ත ස්සඋම්මත්ත සම්මුත්තිං දාතුං.එවඤ්චපන, 
භික්ඛකව, දාතබ් ා.  යත්කතන භික්ඛුනා පටි කලන සඞ්කඝො
ඤාකපතබ්ක ො– 

‘‘සුණාතුකම, භන්කත, සඞ්කඝො. ගග්කගො භික්ඛුඋම්මත්තක ො – 
සරතිපි උකපොසථං නපි සරති, සරතිපි සඞ්ඝ ම්මං නපි සරති, 
ආගච්ඡතිපි උකපොසථං නපි ආගච්ඡති, ආගච්ඡතිපි සඞ්ඝ ම්මං නපි
ආගච්ඡති. යදි සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, සඞ්කඝො ගග්ගස්ස භික්ඛුකනො
උම්මත්ත ස්ස උම්මත්ත සම්මුතිං දකදයය. සකරයය වා ගග්කගො
භික්ඛු උකපොසථං න වා සකරයය, සකරයය වා සඞ්ඝ ම්මං න වා
සකරයය, ආගච්කඡයයවාඋකපොසථංනවාආගච්කඡයය, ආගච්කඡයය 
වාසඞ්ඝ ම්මංනවාආගච්කඡයය, සඞ්කඝොසහවාගග්කගනවිනාවා
ගග්කගනඋකපොසථං  කරයය, සඞ්ඝ ම්මං කරයය.එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතුකම, භන්කත, සඞ්කඝො. ගග්කගො භික්ඛුඋම්මත්තක ො – 
සරතිපි උකපොසථං නපි සරති, සරතිපි සඞ්ඝ ම්මං නපි සරති, 
ආගච්ඡතිපි උකපොසථං නපි ආගච්ඡති, ආගච්ඡතිපි සඞ්ඝ ම්මං නපි
ආගච්ඡති. සඞ්කඝො ගග්ගස්ස භික්ඛුකනො උම්මත්ත ස්ස
උම්මත්ත සම්මුතිං කදති.සකරයයවාගග්කගො භික්ඛුඋකපොසථංනවා
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සකරයය, සකරයය වා සඞ්ඝ ම්මං න වා සකරයයං, ආගච්කඡයය වා
උකපොසථං න වා ආගච්කඡයය, ආගච්කඡයය වා සඞ්ඝ ම්මං න වා
ආගච්කඡයය, සඞ්කඝො සහවාගග්කගන, විනාවාගග්කගනඋකපොසථං
 රිස්සති, සඞ්ඝ ම්මං  රිස්සති. යස්සායස්මකතො ඛමති ගග්ගස්ස
භික්ඛුකනො උම්මත්ත ස්ස උම්මත්ත සම්මුතියා දානං –සකරයයවා
ගග්කගොභික්ඛුඋකපොසථංනවාසකරයය, සකරයයවාසඞ්ඝ ම්මංන
වා සකරයය, ආගච්කඡයය වා උකපොසථං න වා ආගච්කඡයය, 
ආගච්කඡයය වා සඞ්ඝ ම්මං න වා ආගච්කඡයය, සඞ්කඝො සහ වා
ගග්කගන, විනා වා ගග්කගන උකපොසථං  රිස්සති, සඞ්ඝ ම්මං
 රිස්සති, කසොතුණ්හස්ස; යස්සනක්ඛමති, කසොභාකසයය. 

‘‘දින්නා සඞ්කඝන ගග්ගස්ස භික්ඛුකනො උම්මත්ත ස්ස 
උම්මත්ත සම්මුති. සකරයය වා ගග්කගො භික්ඛු උකපොසථං න වා
සකරයය, සකරයය වා සඞ්ඝ ම්මං න වා සකරයය, ආගච්කඡයය වා
උකපොසථං න වා ආගච්කඡයය, ආගච්කඡයය වා සඞ්ඝ ම්මං න වා
ආගච්කඡයය, සඞ්කඝොසහවාගග්කගනවිනාවාගග්කගනඋකපොසථං 
 රිස්සති, සඞ්ඝ ම්මං  රිස්සති. ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මා තුණ්හී, 
එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

91. සඞ්ඝුකපොසථාදිප්පකභදං 

168. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස
තදහුකපොසකථචත්තාකරො භික්ඛූ විහරන්ති. අථ කඛො කතසං භික්ඛූනං
එතදකහොසි – ‘‘භගවතා පඤ්ඤත්තං ‘උකපොසකථො  ාතබ්ක ො’ති, 
මයඤ්චම්හා චත්තාකරො ජනා,  ථං නු කඛො අම්කහහි උකපොසකථො
 ාතබ්ක ො’’ති? භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, චතුන්නංපාතිකමොක්ඛංඋද්දිසිතුන්ති. 

කතනකඛො පනසමකයන අඤ්ඤතරස්මිංආවාකසතදහුකපොසකථ
තකයො භික්ඛූ විහරන්ති. අථ කඛො කතසං භික්ඛූනං එතදකහොසි –
‘‘භගවතා අනුඤ්ඤාතං චතුන්නං පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතුං, 
මයඤ්චම්හා තකයො ජනා,  ථං නු කඛො අම්කහහි උකපොසකථො
 ාතබ්ක ො’’ති? භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, තිණ්ණංපාරිසුද්ධිඋකපොසථං ාතුං.එවඤ්චපන, භික්ඛකව, 
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 ාතබ්ක ො. යත්කතන භික්ඛුනාපටි කලනකතභික්ඛූඤාකපතබ් ා
– 

‘‘සුණන්තු කම ආයස්මන්තා. අජ්ජකපොසකථො පන්නරකසො. 
යදායස්මන්තානං පත්ත ල්ලං, මයං අඤ්ඤමඤ්ඤං
පාරිසුද්ධිඋකපොසථං  කරයයාමා’’ති. 

කථකරන භික්ඛුනා එ ංසං උත්තරාසඞ්ගං  රිත්වා උක්කුටි ං
නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගකහත්වා කත භික්ඛූ එවමස්සු වචනීයා – 
‘‘පරිසුද්කධොඅහං, ආවුකසො; පරිසුද්කධොතිමංධාකරථ.පරිසුද්කධොඅහං, 
ආවුකසො; පරිසුද්කධොති මං ධාකරථ. පරිසුද්කධො අහං, ආවුකසො; 
පරිසුද්කධොතිමංධාකරථා’’ති. 

නවක න භික්ඛුනා එ ංසං උත්තරාසඞ්ගං  රිත්වා උක්කුටි ං 
නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගකහත්වා කත භික්ඛූ එවමස්සු වචනීයා –
‘‘පරිසුද්කධොඅහං, භන්කත; පරිසුද්කධොතිමංධාකරථ.පරිසුද්කධොඅහං, 
භන්කත; පරිසුද්කධොති මං ධාකරථ. පරිසුද්කධො අහං, භන්කත; 
පරිසුද්කධොතිමංධාකරථා’’ති. 

කතනකඛො පනසමකයන අඤ්ඤතරස්මිංආවාකසතදහුකපොසකථ
ද්කව භික්ඛූ විහරන්ති. අථ කඛො කතසං භික්ඛූනං එතදකහොසි –
‘‘භගවතා අනුඤ්ඤාතං චතුන්නං පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතුං, 
තිණ්ණන්නංපාරිසුද්ධිඋකපොසථං ාතුං.මයඤ්චම්හාද්කව ජනා. ථං
නු කඛො අම්කහහි උකපොසකථො  ාතබ්ක ො’’ති? භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, ද්වින්නං පාරිසුද්ධිඋකපොසථං
 ාතුං. එවඤ්චපන, භික්ඛකව,  ාතබ්ක ො.කථකරනභික්ඛුනාඑ ංසං
උත්තරාසඞ්ගං රිත්වාඋක්කුටි ං නිසීදිත්වාඅඤ්ජලිංපග්ගකහත්වා
නකවො භික්ඛු එවමස්ස වචනීකයො – ‘‘පරිසුද්කධො අහං, ආවුකසො; 
පරිසුද්කධොතිමංධාකරහි.පරිසුද්කධොඅහං, ආවුකසො; පරිසුද්කධොති මං
ධාකරහි.පරිසුද්කධොඅහං, ආවුකසො; පරිසුද්කධොතිමං ධාකරහී’’ති. 

නවක න භික්ඛුනා එ ංසං උත්තරාසඞ්ගං  රිත්වා උක්කුටි ං
නිසීදිත්වාඅඤ්ජලිංපග්ගකහත්වාකථකරොභික්ඛුඑවමස්ස වචනීකයො–
‘‘පරිසුද්කධොඅහං, භන්කත; පරිසුද්කධොතිමංධාකරථ.පරිසුද්කධොඅහං, 
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භන්කත; පරිසුද්කධොති මං ධාකරථ. පරිසුද්කධො අහං, භන්කත; 
පරිසුද්කධොතිමං ධාකරථා’’ති. 

කතනකඛො පනසමකයන අඤ්ඤතරස්මිංආවාකසතදහුකපොසකථ
එක ො භික්ඛු විහරති. අථ කඛො තස්ස භික්ඛුකනො එතදකහොසි –
‘‘භගවතා අනුඤ්ඤාතං චතුන්නං පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතුං, 
තිණ්ණන්නංපාරිසුද්ධිඋකපොසථං ාතුං, ද්වින්නංපාරිසුද්ධිඋකපොසථං 
 ාතුං. අහඤ්චම්හි එ ක ො.  ථං නු කඛො මයා උකපොසකථො
 ාතබ්ක ො’’ති? භගවකතොඑතමත්ථං ආකරොකචසුං.ඉධපන, භික්ඛකව, 
අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ එක ො භික්ඛු විහරති. කතන, 
භික්ඛකව, භික්ඛුනා යත්ථභික්ඛූපටික් මන්තිඋපට්ඨානසාලාය වා, 
මණ්ඩකප වා, රුක්ඛමූකල වා, කසො කදකසො සම්මජ්ජිත්වා පානීයං
පරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපත්වා ආසනං පඤ්ඤකපත්වා පදීපං  ත්වා
නිසීදිතබ් ං. සකච අඤ්කඤ භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති, කතහි සද්ධිං
උකපොසකථො  ාතබ්ක ො. කනො කච ආගච්ඡන්ති, අජ්ජ කම
උකපොසකථොති අධිට්ඨාතබ්ක ො. කනො කච අධිට්ඨකහයය, ආපත්ති
දුක් ටස්ස. 

තත්ර, භික්ඛකව, යත්ථ චත්තාකරො භික්ඛූ විහරන්ති, න එ ස්ස 
පාරිසුද්ධිං ආහරිත්වා තීහි පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතබ් ං. උද්දිකසයයං
කච, ආපත්ති දුක් ටස්ස. තත්ර, භික්ඛකව, යත්ථ තකයො භික්ඛූ
විහරන්ති, නඑ ස්ස පාරිසුද්ධිංආහරිත්වාද්වීහිපාරිසුද්ධිඋකපොසකථො
 ාතබ්ක ො. කරයයංකච, ආපත්ති දුක් ටස්ස.තත්ර, භික්ඛකව, යත්ථ
ද්කව භික්ඛූ විහරන්ති, න එ ස්ස පාරිසුද්ධිං ආහරිත්වා එක න
අධිට්ඨාතබ්ක ො.අධිට්ඨකහයයකච, ආපත්ති දුක් ටස්සාති. 

92. ආපත්තිපටි ම්මවිධි 

169. කතනකඛොපනසමකයනඅඤ්ඤතකරොභික්ඛුතදහුකපොසකථ
ආපත්තිං ආපන්කනොකහොති.අථකඛොතස්සභික්ඛුකනොඑතදකහොසි–
‘‘භගවතාපඤ්ඤත්තං ‘නසාපත්තික න උකපොසකථො ාතබ්ක ො’ති.
අහඤ්චම්හි ආපත්තිං ආපන්කනො.  ථං නු කඛො මයා 
පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. ඉධ පන, 
භික්ඛකව, භික්ඛු තදහුකපොසකථ ආපත්තිං ආපන්කනො කහොති. කතන, 
භික්ඛකව, භික්ඛුනා එ ං භික්ඛුං උපසඞ් මිත්වා එ ංසං
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උත්තරාසඞ්ගං රිත්වාඋක්කුටි ංනිසීදිත්වා අඤ්ජලිංපග්ගකහත්වා 
එවමස්ස වචනීකයො – ‘‘අහං, ආවුකසො, ඉත්ථන්නාමං ආපත්තිං
ආපන්කනො, තං පටිකදකසමී’’ති. කතන වත්තබ්ක ො – ‘‘පස්සසී’’ති.
‘‘ආම පස්සාමී’’ති.‘‘ආයතිං සංවකරයයාසී’’ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු තදහුකපොසකථආපත්තියා කවමතික ො
කහොති. කතන, භික්ඛකව, භික්ඛුනා එ ං භික්ඛුං උපසඞ් මිත්වා
එ ංසං උත්තරාසඞ්ගං  රිත්වා උක්කුටි ං නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං
පග්ගකහත්වා එවමස්ස වචනීකයො – ‘‘අහං, ආවුකසො, ඉත්ථන්නාමාය
ආපත්තියා කවමතික ො; යදා නිබ්ක මතික ො භවිස්සාමි, තදා තං 
ආපත්තිං පටි රිස්සාමී’’ති වත්වා උකපොසකථො  ාතබ්ක ො, 
පාතිකමොක්ඛං කසොතබ් ං, න ත්කවව තප්පච්චයා උකපොසථස්ස
අන්තරාකයො ාතබ්ක ොති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ සභාගං ආපත්තිං
කදකසන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, සභාගා
ආපත්තිකදකසතබ් ා.කයොකදකසයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ සභාගං ආපත්තිං
පටිග්ගණ්හන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, 
සභාගා ආපත්ති පටිග්ගකහතබ් ා. කයො පටිග්ගණ්කහයය, ආපත්ති
දුක් ටස්සාති. 

93. ආපත්තිආවි රණවිධි 

170. කතනකඛොපනසමකයනඅඤ්ඤතකරොභික්ඛුපාතිකමොක්කඛ 
උද්දිස්සමාකනආපත්තිංසරති.අථකඛොතස්සභික්ඛුකනොඑතදකහොසි
– ‘‘භගවතා පඤ්ඤත්තං ‘න සාපත්තික න උකපොසකථො
 ාතබ්ක ො’ති. අහඤ්චම්හි ආපත්තිං ආපන්කනො.  ථං නු කඛො මයා 
පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං. 

ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුපාතිකමොක්කඛඋද්දිස්සමාකන ආපත්තිං
සරති. කතන, භික්ඛකව, භික්ඛුනා සාමන්කතො භික්ඛු එවමස්ස
වචනීකයො – ‘‘අහං, ආවුකසො, ඉත්ථන්නාමං ආපත්තිං ආපන්කනො.
ඉකතොවුට්ඨහිත්වා තංආපත්තිංපටි රිස්සාමී’’තිවත්වාඋකපොසකථො
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 ාතබ්ක ො, පාතිකමොක්ඛං කසොතබ් ං, න ත්කවව තප්පච්චයා
උකපොසථස්සඅන්තරාකයො ාතබ්ක ො. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු පාතිකමොක්කඛ උද්දිස්සමාකන
ආපත්තියා කවමතික ොකහොති.කතන, භික්ඛකව, භික්ඛුනාසාමන්කතො
භික්ඛු එවමස්ස වචනීකයො – ‘‘අහං, ආවුකසො, ඉත්ථන්නාමාය
ආපත්තියා කවමතික ො. යදා නිබ්ක මතික ො භවිස්සාමි, තදා තං
ආපත්තිං පටි රිස්සාමී’’ති වත්වා උකපොසකථො  ාතබ්ක ො, 
පාතිකමොක්ඛං කසොතබ් ං; න ත්කවව තප්පච්චයා උකපොසථස්ස
අන්තරාකයො  ාතබ්ක ොති. 

94. සභාගාපත්තිපටි ම්මවිධි 

171. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස
තදහුකපොසකථ සබ්ක ො සඞ්කඝො සභාගංආපත්තිංආපන්කනො කහොති.
අථ කඛො කතසං භික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘භගවතා පඤ්ඤත්තං ‘න
සභාගාආපත්තිකදකසතබ් ා, නසභාගාආපත්තිපටිග්ගකහතබ් ා’ති. 
අයඤ්චසබ්ක ොසඞ්කඝොසභාගංආපත්තිංආපන්කනො. ථංනුකඛො 
අම්කහහිපටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිංආවාකස තදහුකපොසකථසබ්ක ො
සඞ්කඝොසභාගංආපත්තිංආපන්කනොකහොති.කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි 
එක ොභික්ඛුසාමන්තාආවාසාසජ්ජ ංපාකහතබ්ක ො–ගච්ඡාවුකසො, 
තං ආපත්තිං පටි රිත්වා ආගච්ඡ; මයං කත සන්තික  ආපත්තිං 
පටි රිස්සාමාති. එවඤ්කචතං ලකභථ, ඉච්කචතං කුසලං. කනො කච
ලකභථ,  යත්කතන භික්ඛුනාපටි කලනසඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො– 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. අයං සබ්ක ො සඞ්කඝො සභාගං
ආපත්තිං ආපන්කනො. යදා අඤ්ඤං භික්ඛුං සුද්ධං අනාපත්ති ං
පස්සිස්සති, තදාතස්ස සන්තික තංආපත්තිංපටි රිස්සතී’’තිවත්වා
උකපොසකථො  ාතබ්ක ො, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතබ් ං, න ත්කවව
තප්පච්චයාඋකපොසථස්සඅන්තරාකයො ාතබ්ක ො. 

ඉධපන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිංආවාකසතදහුකපොසකථසබ්ක ො
සඞ්කඝො සභාගායආපත්තියාකවමතික ොකහොති. යත්කතනභික්ඛුනා
පටි කලනසඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො – 
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‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. අයං සබ්ක ො සඞ්කඝො සභාගාය 
ආපත්තියා කවමතික ො. යදා නිබ්ක මතික ො භවිස්සති, තදා තං
ආපත්තිං පටි රිස්සතී’’ති වත්වා උකපොසකථො  ාතබ්ක ො, 
පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතබ් ං; න ත්කවව තප්පච්චයා උකපොසථස්ස
අන්තරාකයො ාතබ්ක ො. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිංආවාකස වස්සූපගකතොසඞ්කඝො
සභාගංආපත්තිංආපන්කනොකහොති.කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහිඑක ො 
භික්ඛු සාමන්තා ආවාසා සජ්ජ ං පාකහතබ්ක ො – ගච්ඡාවුකසො, තං
ආපත්තිං පටි රිත්වා ආගච්ඡ; මයං කත සන්තික  තං ආපත්තිං
පටි රිස්සාමාති. එවඤ්කචතං ලකභථ, ඉච්කචතං කුසලං. කනො කච
ලකභථ, එක ොභික්ඛුසත්තාහ ාලි ං පාකහතබ්ක ො – ගච්ඡාවුකසො, 
තං ආපත්තිං පටි රිත්වා ආගච්ඡ; මයං කත සන්තික  තං ආපත්තිං 
පටි රිස්සාමාති. 

කතනකඛොපනසමකයනඅඤ්ඤතරස්මිංආවාකසසබ්ක ොසඞ්කඝො
සභාගං ආපත්තිංආපන්කනොකහොති.කසොනජානාතිතස්සාආපත්තියා
නාමකගොත්තං. තත්ථ අඤ්කඤො භික්ඛු ආගච්ඡති  හුස්සුකතො
ආගතාගකමො ධම්මධකරො විනයධකරො මාති ාධකරො පණ්ඩිකතො 
 යත්කතො කමධාවී ලජ්ජී කුක්කුච්චක ො සික්ඛා ාකමො. තකමනං
අඤ්ඤතකරොභික්ඛුකයනකසො භික්ඛුකතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා
තං භික්ඛුං එතදකවොච – ‘‘කයො නු කඛො, ආවුකසො, එවඤ්කචවඤ්ච
 කරොති, කිංනාම කසොආපත්තිංආපජ්ජතී’’ති? කසො එවමාහ–‘‘කයො
කඛො, ආවුකසො, එවඤ්කචවඤ්ච  කරොති, ඉමං නාම කසො ආපත්තිං
ආපජ්ජති.ඉමං නාමත්වං, ආවුකසො, ආපත්තිංආපන්කනො; පටි කරොහි
තංආපත්ති’’න්ති. කසො එවමාහ – ‘‘න කඛො අහං, ආවුකසො, එක ොව
ඉමං ආපත්තිං ආපන්කනො; අයං සබ්ක ො සඞ්කඝො ඉමං ආපත්තිං
ආපන්කනො’’ති. කසො එවමාහ – ‘‘කිං කත, ආවුකසො,  රිස්සති පකරො
ආපන්කනො වා අනාපන්කනො වා. ඉඞ්ඝ, ත්වං, ආවුකසො, ස ාය
ආපත්තියා වුට්ඨාහී’’ති. අථ කඛො කසො භික්ඛු තස්ස භික්ඛුකනො
වචකනනතංආපත්තිංපටි රිත්වාකයනකතභික්ඛූ කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වා කත භික්ඛූ එතදකවොච – ‘‘කයො කිර, ආවුකසො, 
එවඤ්කචවඤ්ච  කරොති, ඉමං නාම කසො ආපත්තිං ආපජ්ජති. ඉමං
නාම තුම්කහ, ආවුකසො, ආපත්තිං ආපන්නා; පටි කරොථ තං
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ආපත්ති’’න්ති. අථ කඛො කත භික්ඛූ න ඉච්ඡිංසු තස්ස භික්ඛුකනො
වචකනන තංආපත්තිංපටි ාතුං.භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස සබ්ක ො සඞ්කඝො
සභාගං ආපත්තිංආපන්කනොකහොති.කසොනජානාතිතස්සාආපත්තියා
නාමකගොත්තං. තත්ථ අඤ්කඤො භික්ඛු ආගච්ඡති  හුස්සුකතො
ආගතාගකමො ධම්මධකරො විනයධකරො මාති ාධකරො පණ්ඩිකතො
 යත්කතො කමධාවී ලජ්ජී කුක්කුච්චක ො සික්ඛා ාකමො. තකමනං 
අඤ්ඤතකරොභික්ඛුකයනකසොභික්ඛුකතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා
තං භික්ඛුං එවං වකදති – ‘‘කයො නු කඛො, ආවුකසො, එවඤ්කචවඤ්ච
 කරොති, කිං නාම කසොආපත්තිංආපජ්ජතී’’ති? කසො එවං වකදති –
‘‘කයො කඛො, ආවුකසො, එවඤ්කචවඤ්ච  කරොති, ඉමං නාම කසො
ආපත්තිංආපජ්ජති. ඉමංනාමත්වං, ආවුකසො, ආපත්තිංආපන්කනො; 
පටි කරොහි තං ආපත්ති’’න්ති. කසො එවං වකදති – ‘‘න කඛො අහං, 
ආවුකසො, එක ොව ඉමං ආපත්තිං ආපන්කනො. අයං සබ්ක ො සඞ්කඝො
ඉමංආපත්තිං ආපන්කනො’’ති.කසොඑවංවකදති–‘‘කිංකත, ආවුකසො, 
 රිස්සතිපකරොආපන්කනොවාඅනාපන්කනො වා.ඉඞ්ඝ, ත්වං, ආවුකසො, 
ස ාය ආපත්තියා වුට්ඨාහී’’ති. කසො කච, භික්ඛකව, භික්ඛු තස්ස
භික්ඛුකනො වචකනන තං ආපත්තිං පටි රිත්වා කයන කත භික්ඛූ
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වාකතභික්ඛූඑවංවකදති–‘‘කයොකිර, 
ආවුකසො, එවඤ්කචවඤ්ච කරොතිඉමං නාමකසොආපත්තිංආපජ්ජති, 
ඉමං නාම තුම්කහ ආවුකසො ආපත්තිං ආපන්නා, පටි කරොථ තං 
ආපත්ති’’න්ති. කතකච, භික්ඛකව, භික්ඛූතස්සභික්ඛුකනො වචකනන
තංආපත්තිං පටි කරයයං, ඉච්කචතංකුසලං.කනොකචපටි කරයයං, 
නකත, භික්ඛකව, භික්ඛූකතනභික්ඛුනාඅ ාමාවචනීයාති. 

කචොදනාවත්ථුභාණවාකරොනිට්ඨිකතොදුතිකයො. 

95. අනාපත්තිපන්නරස ං 

172. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස
තදහුකපොසකථසම් හුලාආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතිංසුචත්තාකරොවා
අතිකර ා වා. කත න ජානිංසු ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ
අනාගතා’’ති. කත ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා
සමග්ගසඤ්ඤකනොඋකපොසථංඅ ංසු, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිංසු.කතහි
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උද්දිස්සමාකනපාතිකමොක්කඛ, අථඤ්කඤආවාසි ාභික්ඛූආගච්ඡිංසු 
 හුතරා.භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත න ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො
උකපොසථං කරොන්ති, පාතිකමොක්ඛංඋද්දිසන්ති.කතහි උද්දිස්සමාකන
පාතිකමොක්කඛ, අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති  හුතරා.
කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි පුන පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතබ් ං.
උද්කදස ානංඅනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත න ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො
උකපොසථං කරොන්ති, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති.කතහිඋද්දිස්සමාකන
පාතිකමොක්කඛ, අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති සමසමා.
උද්දිට්ඨංසුඋද්දිට්ඨං, අවකසසංකසොතබ් ං.උද්කදස ානං අනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත න ජානන්ති අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතාති, කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො 
උකපොසථං කරොන්තිපාතිකමොක්ඛංඋද්දිසන්ති.කතහිඋද්දිස්සමාකන
පාතිකමොක්කඛ, අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති කථො තරා.
උද්දිට්ඨංසුඋද්දිට්ඨං, අවකසසං කසොතබ් ං.උද්කදස ානංඅනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත න ජානන්ති අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතාති, කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො 
උකපොසථං කරොන්තිපාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති.කතහි උද්දිට්ඨමත්කත
පාතිකමොක්කඛ, අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති  හුතරා.
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කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි පුන පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතබ් ං.
උද්කදස ානංඅනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත න ජානන්ති අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතාති, කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො
උකපොසථං කරොන්තිපාතිකමොක්ඛංඋද්දිසන්ති.කතහි උද්දිට්ඨමත්කත
පාතිකමොක්කඛ, අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති සමසමා.
උද්දිට්ඨං සුඋද්දිට්ඨං, කතසං සන්තික  පාරිසුද්ධි ආකරොකචතබ් ා.
උද්කදස ානංඅනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත න ජානන්ති අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතාති, කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො 
උකපොසථං කරොන්තිපාතිකමොක්ඛංඋද්දිසන්ති.කතහිඋද්දිට්ඨමත්කත
පාතිකමොක්කඛ, අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති කථො තරා.
උද්දිට්ඨං සුඋද්දිට්ඨං, කතසං සන්තික  පාරිසුද්ධි ආකරොකචතබ් ා.
උද්කදස ානංඅනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත න ජානන්ති අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතාති, කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො 
උකපොසථං කරොන්තිපාතිකමොක්ඛංඋද්දිසන්ති.කතහිඋද්දිට්ඨමත්කත
පාතිකමොක්කඛ, අවුට්ඨිතාය පරිසාය, අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ
ආගච්ඡන්ති  හුතරා. කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි පුන පාතිකමොක්ඛං
උද්දිසිතබ් ං.උද්කදස ානං අනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා. 
කත න ජානන්ති අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතාති, කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො
උකපොසථං කරොන්තිපාතිකමොක්ඛංඋද්දිසන්ති.කතහි උද්දිට්ඨමත්කත
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පාතිකමොක්කඛ, අවුට්ඨිතාය පරිසාය, අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ
ආගච්ඡන්තිසමසමා.උද්දිට්ඨංසුඋද්දිට්ඨං, කතසං සන්තික පාරිසුද්ධි
ආකරොකචතබ් ා.උද්කදස ානංඅනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත න ජානන්ති අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතාති, කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගාසඤ්ඤකනො 
උකපොසථං කරොන්තිපාතිකමොක්ඛංඋද්දිසන්ති.කතහිඋද්දිට්ඨමත්කත
පාතිකමොක්කඛ, අවුට්ඨිතාය පරිසාය, අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ
ආගච්ඡන්ති කථො තරා. උද්දිට්ඨං සුඋද්දිට්ඨං, කතසං සන්තික 
පාරිසුද්ධිආකරොකචතබ් ා.උද්කදස ානංඅනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත න ජානන්ති අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතාති, කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො 
උකපොසථං කරොන්තිපාතිකමොක්ඛංඋද්දිසන්ති.කතහිඋද්දිට්ඨමත්කත
පාතිකමොක්කඛ, එ ච්චාය වුට්ඨිතාය පරිසාය, අථඤ්කඤ ආවාසි ා 
භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති  හුතරා. කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි පුන
පාතිකමොක්ඛංඋද්දිසිතබ් ං. උද්කදස ානංඅනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලාආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත න ජානන්ති අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතාති, කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො
උකපොසථං කරොන්තිපාතිකමොක්ඛංඋද්දිසන්ති.කතහි උද්දිට්ඨමත්කත
පාතිකමොක්කඛ, එ ච්චාය වුට්ඨිතාය පරිසාය, අථඤ්කඤ ආවාසි ා 
භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති සමසමා. උද්දිට්ඨං සුඋද්දිට්ඨං, කතසං සන්තික 
පාරිසුද්ධි ආකරොකචතබ් ා.උද්කදස ානංඅනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත න ජානන්ති අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතාති, කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො 
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උකපොසථං කරොන්තිපාතිකමොක්ඛංඋද්දිසන්ති.කතහිඋද්දිට්ඨමත්කත
පාතිකමොක්කඛ, එ ච්චාය වුට්ඨිතාය පරිසාය, අථඤ්කඤ ආවාසි ා
භික්ඛූආගච්ඡන්තිකථො තරා. උද්දිට්ඨංසුඋද්දිට්ඨං, කතසංසන්තික 
පාරිසුද්ධිආකරොකචතබ් ා.උද්කදස ානං අනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලාආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත න ජානන්ති අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතාති, කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො
උකපොසථං කරොන්තිපාතිකමොක්ඛංඋද්දිසන්ති.කතහි උද්දිට්ඨමත්කත
පාතිකමොක්කඛ, සබ් ායවුට්ඨිතායපරිසාය, අථඤ්කඤආවාසි ාභික්ඛූ 
ආගච්ඡන්ති  හුතරා. කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි පුන පාතිකමොක්ඛං
උද්දිසිතබ් ං. උද්කදස ානංඅනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලාආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත න ජානන්ති අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතාති, කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො
උකපොසථං කරොන්තිපාතිකමොක්ඛංඋද්දිසන්ති.කතහි උද්දිට්ඨමත්කත
පාතිකමොක්කඛ, සබ් ායවුට්ඨිතායපරිසාය, අථඤ්කඤආවාසි ාභික්ඛූ 
ආගච්ඡන්තිසමසමා.උද්දිට්ඨංසුඋද්දිට්ඨං, කතසංසන්තික පාරිසුද්ධි 
ආකරොකචතබ් ා.උද්කදස ානංඅනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත න ජානන්ති අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතාති, කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො 
උකපොසථං කරොන්තිපාතිකමොක්ඛංඋද්දිසන්ති.කතහිඋද්දිට්ඨමත්කත
පාතිකමොක්කඛ, සබ් ායවුට්ඨිතායපරිසාය, අථඤ්කඤආවාසි ාභික්ඛූ
ආගච්ඡන්ති කථො තරා. උද්දිට්ඨං සුඋද්දිට්ඨං, කතසං සන්තික 
පාරිසුද්ධිආකරොකචතබ් ා.උද්කදස ානං අනාපත්ති. 

අනාපත්තිපන්නරස ංනිට්ඨිතං. 
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96. වග්ගාවග්ගසඤ්ඤීපන්නරස ං 

173. ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ 
සම් හුලාආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා වග්ගසඤ්ඤකනො
උකපොසථං කරොන්ති, පාතිකමොක්ඛංඋද්දිසන්ති. කතහිඋද්දිස්සමාකන
පාතිකමොක්කඛ, අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති  හුතරා.
කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි පුන පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතබ් ං.
උද්කදස ානංආපත්තිදුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත ජානන්ති අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතාති, කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො 
උකපොසථං කරොන්තිපාතිකමොක්ඛංඋද්දිසන්ති.කතහිඋද්දිස්සමාකන
පාතිකමොක්කඛ, අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති සමසමා. 
උද්දිට්ඨං සුඋද්දිට්ඨං, අවකසසං කසොතබ් ං. උද්කදස ානං ආපත්ති
දුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත ජානන්ති අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතාති කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා වග්ගසඤ්ඤකනො 
උකපොසථං කරොන්තිපාතිකමොක්ඛංඋද්දිසන්ති.කතහිඋද්දිස්සමාකන
පාතිකමොක්කඛ, අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති කථො තරා.
උද්දිට්ඨං සුඋද්දිට්ඨං, අවකසසං කසොතබ් ං. උද්කදස ානං ආපත්ති
දුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා වග්ගසඤ්ඤකනො 
උකපොසථං  කරොන්ති, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති. කතහි
උද්දිට්ඨමත්කත පාතිකමොක්කඛ…කප.…අවුට්ඨිතාය පරිසාය…කප.…



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි උකපොසථක්ඛන්ධක ො 

192 

පටුන 

එ ච්චාය වුට්ඨිතාය පරිසාය…කප.… සබ් ාය වුට්ඨිතාය පරිසාය
අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති  හුතරා…කප.…
සමසමා…කප.…කථො තරා.උද්දිට්ඨංසුඋද්දිට්ඨං, කතසංසන්තික 
පාරිසුද්ධිආකරොකචතබ් ා.උද්කදස ානංආපත්තිදුක් ටස්ස. 

වග්ගාවග්ගසඤ්ඤපන්නරස ංනිට්ඨිතං. 

97. කවමති පන්නරස ං 

174. ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ 
සම් හුලාආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත, 
 ප්පති නු කඛො අම්හා ං උකපොසකථො  ාතුං න නු කඛො  ප්පතීති, 
කවමති ා උකපොසථං  කරොන්ති, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති. කතහි
උද්දිස්සමාකනපාතිකමොක්කඛ, අථඤ්කඤආවාසි ාභික්ඛූ ආගච්ඡන්ති
 හුතරා. කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි පුන පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතබ් ං. 
උද්කදස ානංආපත්තිදුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලාආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති, කත
‘‘ ප්පතිනුකඛොඅම්හා ං උකපොසකථො ාතුං, නනුකඛො ප්පතී’’ති, 
කවමති ා උකපොසථං  කරොන්ති, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති. කතහි
උද්දිස්සමාකනපාතිකමොක්කඛ, අථඤ්කඤආවාසි ාභික්ඛූ ආගච්ඡන්ති
සමසමා. උද්දිට්ඨං සුඋද්දිට්ඨං, අවකසසං කසොතබ් ං. උද්කදස ානං 
ආපත්තිදුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කතජානන්තිඅත්ථඤ්කඤ ආවාසි ාභික්ඛූ අනාගතාති, කත ප්පතිනු
කඛො අම්හා ං උකපොසකථො  ාතුං, න නු කඛො  ප්පතීති, කවමති ා
උකපොසථං කරොන්ති, පාතිකමොක්ඛංඋද්දිසන්ති. කතහිඋද්දිස්සමාකන
පාතිකමොක්කඛ අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති කථො තරා. 
උද්දිට්ඨං සුඋද්දිට්ඨං, අවකසසං කසොතබ් ං. උද්කදස ානං ආපත්ති
දුක් ටස්ස. 
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ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත, 
‘‘ ප්පතිනුකඛොඅම්හා ංඋකපොසකථො ාතුංනනුකඛො  ප්පතී’’ති, 
කවමති ා උකපොසථං  කරොන්ති, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති. කතහි 
උද්දිට්ඨමත්කතපාතිකමොක්කඛ,…කප.…අවුට්ඨිතායපරිසාය…කප.…
එ ච්චාය වුට්ඨිතාය පරිසාය…කප.… සබ් ාය වුට්ඨිතාය පරිසාය, 
අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති  හුතරා…කප.…
සමසමා…කප.…කථො තරා.උද්දිට්ඨංසුඋද්දිට්ඨං, කතසංසන්තික  
පාරිසුද්ධිආකරොකචතබ් ා.උද්කදස ානංආපත්තිදුක් ටස්ස. 

කවමති පන්නරස ංනිට්ඨිතං. 

98. කුක්කුච්චප තපන්නරස ං 

175. ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලාආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා. 
කත ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘ ප්පකතව අම්හා ං උකපොසකථො ාතුංනාම්හා ංන ප්පතී’’ති, 
කුක්කුච්චප තා උකපොසථං  කරොන්ති, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති.
කතහි උද්දිස්සමාකන පාතිකමොක්කඛ, අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ
ආගච්ඡන්ති  හුතරා. කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි පුන පාතිකමොක්ඛං 
උද්දිසිතබ් ං.උද්කදස ානංආපත්තිදුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘ ප්පකතව අම්හා ංඋකපොසකථො ාතුංනාම්හා ංන  ප්පතී’’ති, 
කුක්කුච්චප තා උකපොසථං  කරොන්ති, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති.
කතහි උද්දිස්සමාකන පාතිකමොක්කඛ, අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ
ආගච්ඡන්ති සමසමා. උද්දිට්ඨං සුඋද්දිට්ඨං, අවකසසං කසොතබ් ං.
උද්කදස ානංආපත්තිදුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
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‘‘ ප්පකතවඅම්හා ංඋකපොසකථො ාතුං, නාම්හා ංන  ප්පතී’’ති, 
කුක්කුච්චප තා උකපොසථං  කරොන්ති, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති.
කතහි උද්දිස්සමාකන පාතිකමොක්කඛ, අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ
ආගච්ඡන්ති කථො තරා. උද්දිට්ඨං සුඋද්දිට්ඨං, අවකසසං කසොතබ් ං.
උද්කදස ානංආපත්තිදුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලාආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘ ප්පකතව අම්හා ංඋකපොසකථො  ාතුංනාම්හා ංන ප්පතී’’ති, 
කුක්කුච්චප තා උකපොසථං  කරොන්ති, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති.
කතහි උද්දිට්ඨමත්කත පාතිකමොක්කඛ,…කප.… අවුට්ඨිතාය
පරිසාය…කප.… එ ච්චාය වුට්ඨිතාය පරිසාය…කප.… සබ් ාය
වුට්ඨිතාය පරිසාය, අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති
 හුතරා…කප.…සමසමා …කප.…කථො තරා. උද්දිට්ඨංසුඋද්දිට්ඨං, 
කතසං සන්තික  පාරිසුද්ධි ආකරොකචතබ් ා. උද්කදස ානං ආපත්ති
දුක් ටස්ස. 

කුක්කුච්චප තපන්නරස ංනිට්ඨිතං. 

99. කභදපුකරක්ඛාරපන්නරස ං 

176. ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලාආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා. 
කත ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති –
කභදපුකරක්ඛාරා උකපොසථං  කරොන්ති, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති.
කතහි උද්දිස්සමාකන පාතිකමොක්කඛ, අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ 
ආගච්ඡන්ති  හුතරා. කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි පුන පාතිකමොක්ඛං
උද්දිසිතබ් ං.උද්කදස ානංආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති –
කභදපුකරක්ඛාරා උකපොසථං  කරොන්ති, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති.
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කතහි උද්දිස්සමාකන පාතිකමොක්කඛ, අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ
ආගච්ඡන්ති සමසමා. උද්දිට්ඨං සුඋද්දිට්ඨං, අවකසසං කසොතබ් ං.
උද්කදස ානංආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති –
කභදපුකරක්ඛාරා උකපොසථං  කරොන්ති, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති.
කතහි උද්දිස්සමාකන පාතිකමොක්කඛ, අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ
ආගච්ඡන්ති කථො තරා. උද්දිට්ඨං සුඋද්දිට්ඨං, අවකසසං කසොතබ් ං.
උද්කදස ානංආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති –
කභදපුකරක්ඛාරා උකපොසථං  කරොන්ති, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති.
කතහි උද්දිට්ඨමත්කත පාතිකමොක්කඛ අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ 
ආගච්ඡන්ති  හුතරා. කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි පුන පාතිකමොක්ඛං
උද්දිසිතබ් ං. උද්කදස ානංආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලාආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති කත
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති
කභදපුකරක්ඛාරා උකපොසථං  කරොන්ති, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති.
කතහි උද්දිට්ඨමත්කත පාතිකමොක්කඛ අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ 
ආගච්ඡන්තිසමසමා.උද්දිට්ඨංසුඋද්දිට්ඨං, කතසංසන්තික පාරිසුද්ධි 
ආකරොකචතබ් ා.උද්කදස ානංආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති –
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කභදපුකරක්ඛාරා උකපොසථං  කරොන්ති, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති.
කතහි උද්දිට්ඨමත්කත පාතිකමොක්කඛ අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ
ආගච්ඡන්ති කථො තරා. උද්දිට්ඨං සුඋද්දිට්ඨං, කතසං සන්තික 
පාරිසුද්ධිආකරොකචතබ් ා.උද්කදස ානං ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති –
කභදපුකරක්ඛාරා උකපොසථං  කරොන්ති, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති.
කතහි උද්දිට්ඨමත්කතපාතිකමොක්කඛ, අවුට්ඨිතායපරිසාය, අථඤ්කඤ
ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති  හුතරා. කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි පුන
පාතිකමොක්ඛංඋද්දිසිතබ් ං. උද්කදස ානංආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති –
කභදපුකරක්ඛාරා උකපොසථං  කරොන්ති, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති.
කතහි උද්දිට්ඨමත්කතපාතිකමොක්කඛ, අවුට්ඨිතායපරිසාය, අථඤ්කඤ 
ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති සමසමා. උද්දිට්ඨං සුඋද්දිට්ඨං, කතසං
සන්තික  පාරිසුද්ධි ආකරොකචතබ් ා. උද්කදස ානං ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලාආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති –
කභදපුකරක්ඛාරා උකපොසථං  කරොන්ති, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති.
කතහිඋද්දිට්ඨමත්කතපාතිකමොක්කඛ, අවුට්ඨිතායපරිසාය, අථඤ්කඤ 
ආවාසි ාභික්ඛූආගච්ඡන්තිකථො තරා.උද්දිට්ඨංසුඋද්දිට්ඨං, කතසං
සන්තික  පාරිසුද්ධි ආකරොකචතබ් ා. උද්කදස ානං ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්ස. 
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ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති –
කභදපුකරක්ඛාරා උකපොසථං  කරොන්ති, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති.
කතහි උද්දිට්ඨමත්කත පාතිකමොක්කඛ, එ ච්චාය වුට්ඨිතාය පරිසාය, 
අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති  හුතරා. කතහි, භික්ඛකව, 
භික්ඛූහි පුන පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතබ් ං. උද්කදස ානං ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති –
කභදපුකරක්ඛාරා උකපොසථං  කරොන්ති, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති.
කතහි උද්දිට්ඨමත්කත පාතිකමොක්කඛ, එ ච්චාය වුට්ඨිතාය පරිසාය, 
අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති සමසමා. උද්දිට්ඨං
සුඋද්දිට්ඨං, කතසං සන්තික  පාරිසුද්ධි ආකරොකචතබ් ා.
උද්කදස ානංආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති –
කභදපුකරක්ඛාරා උකපොසථං  කරොන්ති, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති.
කතහි උද්දිට්ඨමත්කත පාතිකමොක්කඛ, එ ච්චාය වුට්ඨිතාය පරිසාය, 
අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති කථො තරා. උද්දිට්ඨං 
සුඋද්දිට්ඨං, කතසං සන්තික  පාරිසුද්ධි ආකරොකචතබ් ා.
උද්කදස ානංආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලාආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති –
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කභදපුකරක්ඛාරා උකපොසථං  කරොන්ති, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති.
කතහි උද්දිට්ඨමත්කත පාතිකමොක්කඛ, සබ් ාය වුට්ඨිතාය පරිසාය, 
අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති  හුතරා. කතහි, භික්ඛකව, 
භික්ඛූහි පුන පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතබ් ං. උද්කදස ානං ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති –
කභදපුකරක්ඛාරා උකපොසථං  කරොන්ති, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති.
කතහි උද්දිට්ඨමත්කත පාතිකමොක්කඛ, සබ් ාය වුට්ඨිතාය පරිසාය, 
අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති සමසමා. උද්දිට්ඨං
සුඋද්දිට්ඨං, කතසං සන්තික  පාරිසුද්ධි ආකරොකචතබ් ා.
උද්කදස ානංආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා.
කත ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති –
කභදපුකරක්ඛාරා උකපොසථං  කරොන්ති, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසන්ති.
කතහි උද්දිට්ඨමත්කත පාතිකමොක්කඛ, සබ් ාය වුට්ඨිතාය පරිසාය, 
අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති කථො තරා. උද්දිට්ඨං
සුඋද්දිට්ඨං, කතසං සන්තික  පාරිසුද්ධි ආකරොකචතබ් ා.
උද්කදස ානංආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

කභදපුකරක්ඛාරපන්නරස ංනිට්ඨිතං. 

පඤ්චවීසති ානිට්ඨිතා. 

100. සීකමොක් න්ති කපයයාලං 

177. ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහුකපොසකථ
සම් හුලාආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්තිචත්තාකරොවාඅතිකර ාවා. 
කත න ජානන්ති ‘‘අඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අන්කතොසීමං
ඔක් මන්තී’’ති …කප.…කතනජානන්ති‘‘අඤ්කඤආවාසි ාභික්ඛූ
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අන්කතොසීමං ඔක් න්තා’’ති…කප.… කත න පස්සන්ති අඤ්කඤ
ආවාසික  භික්ඛූ අන්කතොසීමං ඔක් මන්කත …කප.… කත න
පස්සන්ති අඤ්කඤ ආවාසික  භික්ඛූ අන්කතොසීමං
ඔක් න්කත…කප.… කත න සුණන්ති ‘‘අඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ
අන්කතොසීමං ඔක් මන්තී’’ති…කප.… කත න සුණන්ති ‘‘අඤ්කඤ
ආවාසි ාභික්ඛූඅන්කතොසීමං ඔක් න්තා’’ති…කප.…. 

ආවාසික න ආවාසි ා එ සතපඤ්චසත්තති ති නයකතො, 
ආවාසික න ආගන්තු ා, ආගන්තුක න ආවාසි ා, 
ආගන්තුක න ආගන්තු ා කපයයාලමුකඛන සත්ත ති සතානි 
කහොන්ති. 

178. ඉධ පන, භික්ඛකව, ආවාසි ානං භික්ඛූනං චාතුද්දකසො
කහොති, ආගන්තු ානංපන්නරකසො.සකචආවාසි ා හුතරාකහොන්ති, 
ආගන්තුක හිආවාසි ානං අනුවත්තිතබ් ං.සකචසමසමාකහොන්ති, 
ආගන්තුක හි ආවාසි ානං අනුවත්තිතබ් ං. සකච ආගන්තු ා
 හුතරාකහොන්ති, ආවාසික හිආගන්තු ානංඅනුවත්තිතබ් ං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, ආවාසි ානං භික්ඛූනං පන්නරකසො කහොති, 
ආගන්තු ානං චාතුද්දකසො. සකච ආවාසි ා  හුතරා කහොන්ති, 
ආගන්තුක හිආවාසි ානං අනුවත්තිතබ් ං.සකචසමසමාකහොන්ති, 
ආගන්තුක හි ආවාසි ානං අනුවත්තිතබ් ං. සකච ආගන්තු ා
 හුතරාකහොන්ති, ආවාසික හිආගන්තු ානංඅනුවත්තිතබ් ං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, ආවාසි ානං භික්ඛූනං පාටිපකදො කහොති, 
ආගන්තු ානං පන්නරකසො. සකච ආවාසි ා  හුතරා කහොන්ති, 
ආවාසික හි ආගන්තු ානං නා ාමාදාතබ් ාසාමග්ගී.ආගන්තුක හි
නිස්සීමං ගන්ත්වා උකපොසකථො  ාතබ්ක ො. සකච සමසමා කහොන්ති, 
ආවාසික හිආගන්තු ානංනා ාමාදාතබ් ාසාමග්ගී.ආගන්තුක හි 
නිස්සීමං ගන්ත්වාඋකපොසකථො ාතබ්ක ො.සකචආගන්තු ා හුතරා 
කහොන්ති, ආවාසික හිආගන්තු ානංසාමග්ගීවාදාතබ් ානිස්සීමංවා
ගන්තබ් ං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, ආවාසි ානං භික්ඛූනං පන්නරකසො කහොති, 
ආගන්තු ානං  
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පාටිපකදො. සකච ආවාසි ා  හුතරා කහොන්ති, ආගන්තුක හි
ආවාසි ානං සාමග්ගී වා දාතබ් ා නිස්සීමං වා ගන්තබ් ං. සකච
සමසමා කහොන්ති, ආගන්තුක හි ආවාසි ානං සාමග්ගී වා දාතබ් ා
නිස්සීමං වා ගන්තබ් ං. සකච ආගන්තු ා  හුතරා කහොන්ති, 
ආගන්තුක හිආවාසි ානං නා ාමා දාතබ් ා සාමග්ගී. ආවාසික හි
නිස්සීමංගන්ත්වාඋකපොසකථො ාතබ්ක ො. 

සීකමොක් න්ති කපයයාලංනිට්ඨිතං. 

101. ලිඞ්ගාදිදස්සනං 

179. ඉධපන, භික්ඛකව, ආගන්තු ාභික්ඛූපස්සන්ති ආවාසි ානං
භික්ඛූනං ආවාසි ා ාරං, ආවාසි ලිඞ්ගං, ආවාසි නිමිත්තං, 
ආවාසිකුද්කදසං, සුපඤ්ඤත්තං මඤ්චපීඨං, භිසිබිබ්ක ොහනං, පානීයං
පරිකභොජනීයංසූපට්ඨිතං, පරිකවණං සුසම්මට්ඨං; පස්සිත්වාකවමති ා
කහොන්ති – ‘‘අත්ථිනු කඛොආවාසි ා භික්ඛූ නත්ථිනු කඛො’’ති. කත
කවමති ාන විචිනන්ති; අවිචිනිත්වා උකපොසථං කරොන්ති.ආපත්ති 
දුක් ටස්ස. කත කවමති ා විචිනන්ති; විචිනිත්වා න පස්සන්ති; 
අපස්සිත්වා උකපොසථං  කරොන්ති. අනාපත්ති. කත කවමති ා
විචිනන්ති; විචිනිත්වා පස්සන්ති; පස්සිත්වා එ කතො උකපොසථං
 කරොන්ති.අනාපත්ති.කතකවමති ා විචිනන්ති; විචිනිත්වාපස්සන්ති; 
පස්සිත්වාපාකටක් ංඋකපොසථං කරොන්ති. ආපත්තිදුක් ටස්ස.කත
කවමති ා විචිනන්ති; විචිනිත්වා පස්සන්ති; පස්සිත්වා – 
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති –
කභදපුකරක්ඛාරාඋකපොසථං  කරොන්ති.ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, ආගන්තු ා භික්ඛූ සුණන්ති ආවාසි ානං 
භික්ඛූනං ආවාසි ා ාරං, ආවාසි ලිඞ්ගං, ආවාසි නිමිත්තං, 
ආවාසිකුද්කදසං, චඞ් මන්තානං පදසද්දං, සජ්ඣායසද්දං, 
උක් ාසිතසද්දං, ඛිපිතසද්දං; සුත්වා කවමති ාකහොන්ති– ‘‘අත්ථිනු
කඛොආවාසි ාභික්ඛූනත්ථිනුකඛො’’ති.කතකවමති ාන විචිනන්ති; 
අවිචිනිත්වාඋකපොසථං කරොන්ති.ආපත්තිදුක් ටස්ස.කතකවමති ා 
විචිනන්ති; විචිනිත්වානපස්සන්ති; අපස්සිත්වාඋකපොසථං  කරොන්ති.
අනාපත්ති.කතකවමති ාවිචිනන්ති; විචිනිත්වා පස්සන්ති; පස්සිත්වා
එ කතොඋකපොසථං කරොන්ති.අනාපත්ති.කතකවමති ාවිචිනන්ති; 
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විචිනිත්වා පස්සන්ති; පස්සිත්වා පාකටක් ං උකපොසථං  කරොන්ති.
ආපත්ති දුක් ටස්ස. කත කවමති ා විචිනන්ති; විචිනිත්වා පස්සන්ති; 
පස්සිත්වා – ‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි
අත්කථො’’ති – කභදපුකරක්ඛාරා උකපොසථං  කරොන්ති. ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, ආවාසි ා භික්ඛූ පස්සන්ති ආගන්තු ානං 
භික්ඛූනං ආගන්තු ා ාරං, ආගන්තු ලිඞ්ගං, ආගන්තු නිමිත්තං, 
ආගන්තුකුද්කදසං, අඤ්ඤාත ං පත්තං, අඤ්ඤාත ං චීවරං, 
අඤ්ඤාත ං නිසීදනං, පාදානං කධොතං, උද නිස්කස ං; පස්සිත්වා 
කවමති ා කහොන්ති – ‘‘අත්ථි නු කඛො ආගන්තු ා භික්ඛූ නත්ථි නු
කඛො’’ති. කත කවමති ා න විචිනන්ති; අවිචිනිත්වා උකපොසථං
 කරොන්ති.ආපත්තිදුක් ටස්ස.කතකවමති ාවිචිනන්ති; විචිනිත්වා
න පස්සන්ති; අපස්සිත්වා උකපොසථං  කරොන්ති. අනාපත්ති. කත
කවමති ා විචිනන්ති; විචිනිත්වා පස්සන්ති; පස්සිත්වා එ කතො
උකපොසථං  කරොන්ති. අනාපත්ති. කත කවමති ා විචිනන්ති; 
විචිනිත්වා පස්සන්ති; පස්සිත්වා පාකටක් ං උකපොසථං  කරොන්ති. 
ආපත්ති දුක් ටස්ස. කත කවමති ා විචිනන්ති; විචිනිත්වා පස්සන්ති; 
පස්සිත්වා – ‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි
අත්කථො’’ති – කභදපුකරක්ඛාරා උකපොසථං  කරොන්ති. ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, ආවාසි ා භික්ඛූ සුණන්ති ආගන්තු ානං 
භික්ඛූනං ආගන්තු ා ාරං, ආගන්තු ලිඞ්ගං, ආගන්තු නිමිත්තං, 
ආගන්තුකුද්කදසං, ආගච්ඡන්තානංපදසද්දං, උපාහනපප්කඵොටනසද්දං, 
උක් ාසිතසද්දං, ඛිපිතසද්දං; සුත්වාකවමති ාකහොන්ති– ‘‘අත්ථිනු
කඛො ආගන්තු ා භික්ඛූ නත්ථි නු කඛො’’ති. කත කවමති ා න
විචිනන්ති; අවිචිනිත්වා උකපොසථං  කරොන්ති. ආපත්ති දුක් ටස්ස.
කත කවමති ා විචිනන්ති; විචිනිත්වා න පස්සන්ති; අපස්සිත්වා
උකපොසථං  කරොන්ති. අනාපත්ති. කත කවමති ා විචිනන්ති; 
විචිනිත්වා පස්සන්ති; පස්සිත්වා එ කතො උකපොසථං  කරොන්ති.
අනාපත්ති.කතකවමති ාවිචිනන්ති; විචිනිත්වාපස්සන්ති; පස්සිත්වා
පාකටක් ංඋකපොසථං කරොන්ති.ආපත්තිදුක් ටස්ස.කතකවමති ා 
විචිනන්ති; විචිනිත්වා පස්සන්ති; පස්සිත්වා – ‘‘නස්සන්කතකත, 
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විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති – කභදපුකරක්ඛාරා
උකපොසථං  කරොන්ති.ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

ලිඞ්ගාදිදස්සනංනිට්ඨිතං. 

102. නානාසංවාස ාදීහිඋකපොසථ රණං 

180. ඉධ පන, භික්ඛකව, ආගන්තු ාභික්ඛූ පස්සන්තිආවාසික 
භික්ඛූ නානාසංවාසක . කත සමානසංවාස දිට්ඨිං පටිලභන්ති; 
සමානසංවාස දිට්ඨිං පටිලභිත්වා න පුච්ඡන්ති; අපුච්ඡිත්වා එ කතො
උකපොසථං  කරොන්ති. අනාපත්ති. කත පුච්ඡන්ති; පුච්ඡිත්වා
නාභිවිතරන්ති; අනභිවිතරිත්වා එ කතො උකපොසථං  කරොන්ති.
ආපත්ති දුක් ටස්ස. කත පුච්ඡන්ති; පුච්ඡිත්වා නාභිවිතරන්ති; 
අනභිවිතරිත්වාපාකටක් ංඋකපොසථං කරොන්ති.අනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, ආගන්තු ාභික්ඛූ පස්සන්තිආවාසික භික්ඛූ
සමානසංවාසක . කත නානාසංවාස දිට්ඨිං පටිලභන්ති; 
නානාසංවාස දිට්ඨිං පටිලභිත්වා න පුච්ඡන්ති; අපුච්ඡිත්වා එ කතො
උකපොසථං  කරොන්ති.ආපත්ති දුක් ටස්ස. කතපුච්ඡන්ති; පුච්ඡිත්වා
අභිවිතරන්ති; අභිවිතරිත්වාපාකටක් ංඋකපොසථං කරොන්ති.ආපත්ති
දුක් ටස්ස. කත පුච්ඡන්ති; පුච්ඡිත්වා අභිවිතරන්ති; අභිවිතරිත්වා
එ කතොඋකපොසථං කරොන්ති.අනාපත්ති. 

ඉධපන, භික්ඛකව, ආවාසි ාභික්ඛූපස්සන්තිආගන්තුක භික්ඛූ 
නානාසංවාසක . කත සමානසංවාස දිට්ඨිං පටිලභන්ති; 
සමානසංවාස දිට්ඨිං පටිලභිත්වා න පුච්ඡන්ති; අපුච්ඡිත්වා එ කතො
උකපොසථං  කරොන්ති. අනාපත්ති. කත පුච්ඡන්ති; පුච්ඡිත්වා
නාභිවිතරන්ති; අනභිවිතරිත්වා එ කතො උකපොසථං  කරොන්ති.
ආපත්ති දුක් ටස්ස. කත පුච්ඡන්ති; පුච්ඡිත්වා නාභිවිතරන්ති; 
අනභිවිතරිත්වාපාකටක් ංඋකපොසථං කරොන්ති.අනාපත්ති. 

ඉධපන, භික්ඛකව, ආවාසි ාභික්ඛූපස්සන්තිආගන්තුක භික්ඛූ 
සමානසංවාසක . කත නානාසංවාස දිට්ඨිං පටිලභන්ති; 
නානාසංවාස දිට්ඨිං පටිලභිත්වා න පුච්ඡන්ති; අපුච්ඡිත්වා එ කතො
උකපොසථං කරොන්ති.ආපත්ති දුක් ටස්ස. කත පුච්ඡන්ති; පුච්ඡිත්වා
අභිවිතරන්ති; අභිවිතරිත්වාපාකටක් ංඋකපොසථං කරොන්ති. ආපත්ති
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දුක් ටස්ස. කත පුච්ඡන්ති; පුච්ඡිත්වා අභිවිතරන්ති; අභිවිතරිත්වා 
එ කතොඋකපොසථං කරොන්ති.අනාපත්ති. 

නානාසංවාස ාදීහිඋකපොසථ රණංනිට්ඨිතං. 

103. නගන්තබ් වාකරො 

181. න, භික්ඛකව, තදහුකපොසකථසභික්ඛු ාආවාසාඅභික්ඛුක ො 
ආවාකසො ගන්තබ්ක ො, අඤ්ඤත්ර සඞ්කඝන අඤ්ඤත්ර අන්තරායා. න, 
භික්ඛකව, තදහුකපොසකථසභික්ඛු ාආවාසා අභික්ඛුක ො අනාවාකසො
ගන්තබ්ක ො, අඤ්ඤත්ර සඞ්කඝන අඤ්ඤත්ර අන්තරායා. න, භික්ඛකව, 
තදහුකපොසකථ සභික්ඛු ා ආවාසා අභික්ඛුක ො ආවාකසො වා
අනාවාකසොවාගන්තබ්ක ො, අඤ්ඤත්රසඞ්කඝනඅඤ්ඤත්ර අන්තරායා. 

න, භික්ඛකව, තදහුකපොසකථ සභික්ඛු ා අනාවාසා අභික්ඛුක ො
ආවාකසො ගන්තබ්ක ො, අඤ්ඤත්ර සඞ්කඝන අඤ්ඤත්ර අන්තරායා. න, 
භික්ඛකව, තදහුකපොසකථ සභික්ඛු ා අනාවාසා අභික්ඛුක ො
අනාවාකසොගන්තබ්ක ො, අඤ්ඤත්රසඞ්කඝන අඤ්ඤත්රඅන්තරායා.න, 
භික්ඛකව, තදහුකපොසකථසභික්ඛු ා අනාවාසා අභික්ඛුක ොආවාකසො 
වා අනාවාකසො වා ගන්තබ්ක ො, අඤ්ඤත්ර සඞ්කඝන අඤ්ඤත්ර
අන්තරායා. 

න, භික්ඛකව, තදහුකපොසකථසභික්ඛු ාආවාසා වා අනාවාසා වා 
අභික්ඛුක ො ආවාකසො ගන්තබ්ක ො, අඤ්ඤත්ර සඞ්කඝන අඤ්ඤත්ර
අන්තරායා. න, භික්ඛකව, තදහුකපොසකථ සභික්ඛු ා ආවාසා වා
අනාවාසාවා අභික්ඛුක ොඅනාවාකසොගන්තබ්ක ො, අඤ්ඤත්රසඞ්කඝන
අඤ්ඤත්රඅන්තරායා.න, භික්ඛකව, තදහුකපොසකථසභික්ඛු ාආවාසා
වාඅනාවාසාවාඅභික්ඛුක ොආවාකසොවාඅනාවාකසො වාගන්තබ්ක ො, 
අඤ්ඤත්රසඞ්කඝනඅඤ්ඤත්රඅන්තරායා. 

න, භික්ඛකව, තදහුකපොසකථ සභික්ඛු ා ආවාසා සභික්ඛුක ො
ආවාකසො ගන්තබ්ක ො, යත්ථස්සු භික්ඛූ නානාසංවාස ා, අඤ්ඤත්ර
සඞ්කඝන අඤ්ඤත්ර අන්තරායා. න, භික්ඛකව, තදහුකපොසකථ
සභික්ඛු ා ආවාසා සභික්ඛුක ො අනාවාකසො ගන්තබ්ක ො, යත්ථස්සු
භික්ඛූ නානාසංවාස ා, අඤ්ඤත්ර සඞ්කඝන අඤ්ඤත්ර අන්තරායා. න, 
භික්ඛකව, තදහුකපොසකථසභික්ඛු ාආවාසාසභික්ඛුක ොආවාකසොවා



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි උකපොසථක්ඛන්ධක ො 

204 

පටුන 

අනාවාකසො වා ගන්තබ්ක ො, යත්ථස්සු භික්ඛූ නානාසංවාස ා, 
අඤ්ඤත්රසඞ්කඝනඅඤ්ඤත්ර අන්තරායා. 

න, භික්ඛකව, තදහුකපොසකථ සභික්ඛු ා අනාවාසා සභික්ඛුක ො
ආවාකසො ගන්තබ්ක ො, යත්ථස්සු භික්ඛූ නානාසංවාස ා, අඤ්ඤත්ර
සඞ්කඝන අඤ්ඤත්ර අන්තරායා. න, භික්ඛකව, තදහුකපොසකථ
සභික්ඛු ාඅනාවාසාසභික්ඛුක ොඅනාවාකසො ගන්තබ්ක ො, යත්ථස්සු
භික්ඛූ නානාසංවාස ා, අඤ්ඤත්ර සඞ්කඝන අඤ්ඤත්ර අන්තරායා. න, 
භික්ඛකව, තදහුකපොසකථ සභික්ඛු ාඅනාවාසා සභික්ඛුක ොආවාකසො
වා අනාවාකසො වා ගන්තබ්ක ො, යත්ථස්සු භික්ඛූ නානාසංවාස ා, 
අඤ්ඤත්රසඞ්කඝනඅඤ්ඤත්රඅන්තරායා. 

න, භික්ඛකව, තදහුකපොසකථසභික්ඛු ාආවාසා වා අනාවාසා වා 
සභික්ඛුක ොආවාකසොගන්තබ්ක ො, යත්ථස්සුභික්ඛූනානාසංවාස ා, 
අඤ්ඤත්රසඞ්කඝන අඤ්ඤත්රඅන්තරායා.න, භික්ඛකව, තදහුකපොසකථ
සභික්ඛු ා ආවාසා වා අනාවාසා වා සභික්ඛුක ො අනාවාකසො
ගන්තබ්ක ො, යත්ථස්සු භික්ඛූ නානාසංවාස ා, අඤ්ඤත්ර සඞ්කඝන 
අඤ්ඤත්රඅන්තරායා.න, භික්ඛකව, තදහුකපොසකථ සභික්ඛු ාආවාසා 
වාඅනාවාසාවාසභික්ඛුක ොආවාකසොවාඅනාවාකසොවාගන්තබ්ක ො, 
යත්ථස්සු භික්ඛූ නානාසංවාස ා, අඤ්ඤත්ර සඞ්කඝන අඤ්ඤත්ර
අන්තරායා. 

නගන්තබ් වාකරොනිට්ඨිකතො. 

104. ගන්තබ් වාකරො 

182. ගන්තබ්ක ො, භික්ඛකව, තදහුකපොසකථ සභික්ඛු ා ආවාසා 
සභික්ඛුක ොආවාකසො, යත්ථස්සුභික්ඛූසමානසංවාස ා, යංජඤ්ඤා
– ‘‘සක්ක ොමි අජ්කජව ගන්තු’’න්ති. ගන්තබ්ක ො, භික්ඛකව, 
තදහුකපොසකථ සභික්ඛු ා ආවාසා සභික්ඛුක ො අනාවාකසො…කප.…
සභික්ඛුක ො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා, යත්ථස්සු භික්ඛූ
සමානසංවාස ා, යං ජඤ්ඤා–‘‘සක්ක ොමිඅජ්කජවගන්තු’’න්ති. 

ගන්තබ්ක ො, භික්ඛකව, තදහුකපොසකථ සභික්ඛු ා අනාවාසා
සභික්ඛුක ො ආවාකසො…කප.… සභික්ඛුක ො අනාවාකසො…කප.…
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සභික්ඛුක ො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා, යත්ථස්සු භික්ඛූ
සමානසංවාස ා, යංජඤ්ඤා–‘‘සක්ක ොමිඅජ්කජව ගන්තු’’න්ති. 

ගන්තබ්ක ො, භික්ඛකව, තදහුකපොසකථ සභික්ඛු ා ආවාසා වා
අනාවාසා වා සභික්ඛුක ො ආවාකසො…කප.… සභික්ඛුක ො
අනාවාකසො…කප.… සභික්ඛුක ො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා, 
යත්ථස්සුභික්ඛූසමානසංවාස ා, යංජඤ්ඤා–‘‘සක්ක ොමිඅජ්කජව 
ගන්තු’’න්ති. 

ගන්තබ් වාකරොනිට්ඨිකතො. 

105. වජ්ජනීයපුග්ගලසන්දස්සනා 

183. න, භික්ඛකව, භික්ඛුනියා නිසින්නපරිසාය පාතිකමොක්ඛං 
උද්දිසිතබ් ං. කයො උද්දිකසයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස. න
සික්ඛමානාය…කප.… න සාමකණරස්ස …කප.… න
සාමකණරියා…කප.… න සික්ඛාපච්චක්ඛාත ස්ස…කප.… න
අන්තිමවත්ථුං අජ්ඣාපන්න ස්ස නිසින්නපරිසාය පාතිකමොක්ඛං
උද්දිසිතබ් ං.කයොඋද්දිකසයය, ආපත්තිදුක් ටස්ස. 

න ආපත්තියා අදස්සකන උක්ඛිත්ත ස්ස නිසින්නපරිසාය
පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතබ් ං. කයො උද්දිකසයය, යථාධම්කමො 
 ාකරතබ්ක ො. න ආපත්තියා අප්පටි ම්කම උක්ඛිත්ත ස්ස
නිසින්නපරිසාය…කප.… න පාපි ාය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කග
උක්ඛිත්ත ස්ස නිසින්නපරිසාය පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතබ් ං. කයො
උද්දිකසයය, යථාධම්කමො ාකරතබ්ක ො. 

නපණ්ඩ ස්සනිසින්නපරිසායපාතිකමොක්ඛංඋද්දිසිතබ් ං. කයො 
උද්දිකසයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස. න කථයයසංවාස ස්ස…කප.… න 
තිත්ථියපක් න්ත ස්ස…කප.… න තිරච්ඡානගතස්ස…කප.… න 
මාතුඝාත ස්ස…කප.… න පිතුඝාත ස්ස…කප.… න
අරහන්තඝාත ස්ස…කප.… න භික්ඛුනිදූස ස්ස…කප.… න
සඞ්ඝකභද ස්ස…කප.… න කලොහිතුප්පාද ස්ස…කප.… න 
උභකතො යඤ්ජන ස්ස නිසින්නපරිසාය පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිතබ් ං.
කයොඋද්දිකසයය, ආපත්තිදුක් ටස්ස. 
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න, භික්ඛකව, පාරිවාසි පාරිසුද්ධිදාකනනඋකපොසකථො ාතබ්ක ො, 
අඤ්ඤත්ර අවුට්ඨිතාය පරිසාය. න ච, භික්ඛකව, අනුකපොසකථ
උකපොසකථො ාතබ්ක ො, අඤ්ඤත්ර සඞ්ඝසාමග්ගියාති. 

වජ්ජනීයපුග්ගලසන්දස්සනානිට්ඨිතා. 

තතියභාණවාකරොනිට්ඨිකතො. 

උකපොසථක්ඛන්ධක ොදුතිකයො. 

106. තස්සුද්දානං 

තිත්ථියාබිම්බිසාකරොච, සන්නිපතිතුංතුණ්හි ා; 
ධම්මංරකහොපාතිකමොක්ඛං, කදවසි ංතදාසකිං. 

යථාපරිසාසමග්ගං, සාමග්ගීමද්දකුච්ඡිච; 
සීමාමහතීනදියා, අනුද්කවඛුද්ද ානිච. 

නවා රාජගකහකචව, සීමාඅවිප්පවාසනා; 
සම්මන්කන [සම්මකන( .)] පඨමංසීමං, පච්ඡාසීමංසමූහකන. 

අසම්මතා ගාමසීමා, නදියාසමුද්කදසකර; 
උදකුක්කඛකපොභින්දන්ති, තකථවජ්කඣොත්ථරන්තිච. 

 ති  ම්මානිඋද්කදකසො, සවරාඅසතීපිච; 
ධම්මංවිනයංතජ්කජන්ති, පුනවිනයතජ්ජනා. 

කචොදනා කතඔ ාකස, අධම්මප්පටික්ක ොසනා; 
චතුපඤ්චපරාආවි, සඤ්චිච්චකචපිවායකම. 

සගහට්ඨාඅනජ්ඣිට්ඨා, කචොදනම්හිනජානති; 
සම් හුලානජානන්ති, සජ්ජ ංනචගච්ඡකර. 

 තිමීකීවති ාදූකර, ආකරොකචතුඤ්චනස්සරි; 
උක්ලාපංආසනංදීකපො, දිසාඅඤ්කඤො හුස්සුකතො. 

සජ්ජ ං [සජ්ජවස්සරුකපොසකථො ( .)] වස්සුකපොසකථො, 
සුද්ධි ම්මඤ්චඤාත ා; 
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ගග්කගොචතුතකයොද්කවක ො, ආපත්තිසභාගාසරි. 

සබ්ක ොසඞ්කඝොකවමතික ො, නජානන්ති හුස්සුකතො; 
 හූසමසමාකථො ා, පරිසාඅවුට්ඨිතායච. 

එ ච්චාවුට්ඨිතාසබ් ා, ජානන්තිචකවමති ා; 
 ප්පකතවාතිකුක්කුච්චා, ජානංපස්සංසුණන්තිච. 

ආවාසික නආගන්තු, චාතුපන්නරකසොපුන; 
පාටිපකදොපන්නරකසො, ලිඞ්ගසංවාස ාඋකභො. 

පාරිවාසානුකපොසකථො, අඤ්ඤත්ර සඞ්ඝසාමග්ගියා; 
එකතවිභත්තාඋද්දානා, වත්ථුවිභූත ාරණාති. 

ඉමස්මිංඛන්ධක වත්ථූනිඡඅසීති. 

උකපොසථක්ඛන්ධක ොනිට්ඨිකතො. 
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3. වස්සූපනායි ක්ඛන්ධක ො 
107. වස්සූපනායි ානුජානනා 

184. කතන සමකයනබුද්කධොභගවාරාජගකහවිහරතිකවළුවකන 
 ලන්ද නිවාකප. කතන කඛො පන සමකයන භගවතා භික්ඛූනං
වස්සාවාකසො අපඤ්ඤත්කතො කහොති. කතඉධ භික්ඛූ කහමන්තම්පි
ගිම්හම්පි වස්සම්පි චාරි ං චරන්ති. මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති
විපාකචන්ති – ‘‘ ථඤ්හි නාම සමණා ස යපුත්තියා කහමන්තම්පි
ගිම්හම්පිවස්සම්පිචාරි ංචරිස්සන්ති, හරිතානිතිණානි සම්මද්දන්තා, 
එකින්ද්රියං ජීවං විකහකඨන්තා,  හූ ඛුද්දක  පාකණ සඞ්ඝාතං 
ආපාකදන්තා. ඉකම හි නාම අඤ්ඤතිත්ථියා දුරක්ඛාතධම්මා
වස්සාවාසං අල්ලීයිස්සන්ති සඞ් සායිස්සන්ති. ඉකම හි නාම
සකුන්ත ා රුක්ඛග්කගසු කුලාව ානි  රිත්වා වස්සාවාසං
අල්ලීයිස්සන්ති සඞ් සායිස්සන්ති [සඞ් ාසයිස්සන්ති (සී. සයා.)]. 
ඉකම පන සමණා ස යපුත්තියා කහමන්තම්පි ගිම්හම්පි වස්සම්පි
චාරි ං චරන්ති, හරිතානි තිණානි සම්මද්දන්තා, එකින්ද්රියං ජීවං
විකහකඨන්තා,  හූ ඛුද්දක  පාකණ සඞ්ඝාතං ආපාකදන්තා’’ති.
අස්කසොසුං කඛො භික්ඛූ කතසං මනුස්සානං උජ්ඣායන්තානං 
ඛියයන්තානං විපාකචන්තානං. අථ කඛො කත භික්ඛූ භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අථ කඛො භගවා එතස්මිං නිදාකන එතස්මිං
ප රකණ ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, වස්සං උපගන්තු’’න්ති. අථ කඛො භික්ඛූනං එතදකහොසි –
‘‘ දා නු කඛො වස්සං උපගන්තබ් ’’න්ති? භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, වස්සාකනවස්සංඋපගන්තුන්ති. 

අථ කඛො භික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘ ති නු කඛො වස්සූපනායි ා’’ති? 
භගවකතොඑතමත්ථං 

ආකරොකචසුං. ද්කවමා, භික්ඛකව, වස්සූපනායි ා – පුරිමි ා, 
පච්ඡිමි ා. අපරජ්ජගතාය ආසාළ්හියා පුරිමි ා උපගන්තබ් ා, 
මාසගතාය ආසාළ්හියා පච්ඡිමි ා උපගන්තබ් ා – ඉමා කඛො, 
භික්ඛකව, ද්කවවස්සූපනායි ාති. 

වස්සූපනායි ානුජානනානිට්ඨිතා. 
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108. වස්සාකනචාරි ාපටික්කඛපාදි 

185. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ වස්සං
උපගන්ත්වා අන්තරාවස්සං චාරි ං චරන්ති. මනුස්සා තකථව
උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති – ‘‘ ථඤ්හි නාම සමණා
ස යපුත්තියා කහමන්තම්පි ගිම්හම්පි වස්සම්පි චාරි ං චරිස්සන්ති, 
හරිතානි තිණානි සම්මද්දන්තා, එකින්ද්රියං ජීවං විකහකඨන්තා,  හූ
ඛුද්දක පාකණසඞ්ඝාතංආපාකදන්තා.ඉකමහිනාමඅඤ්ඤතිත්ථියා 
දුරක්ඛාතධම්මා වස්සාවාසං අල්ලීයිස්සන්ති සඞ් සායිස්සන්ති. ඉකම
හි නාම සකුන්ත ා රුක්ඛග්කගසු කුලාව ානි  රිත්වා වස්සාවාසං
අල්ලීයිස්සන්ති සඞ් සායිස්සන්ති. ඉකම පන සමණා ස යපුත්තියා
කහමන්තම්පි ගිම්හම්පි වස්සම්පි චාරි ං චරන්ති, හරිතානි තිණානි
සම්මද්දන්තා, එකින්ද්රියං ජීවං විකහකඨන්තා,  හූ ඛුද්දක  පාකණ
සඞ්ඝාතංආපාකදන්තා’’ති. අස්කසොසුං කඛොභික්ඛූ කතසංමනුස්සානං
උජ්ඣායන්තානං ඛියයන්තානං විපාකචන්තානං. කය කත භික්ඛූ 
අප්පිච්ඡා…කප.… කත උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති –
‘‘ ථඤ්හිනාම ඡබ් ග්ගියාභික්ඛූ වස්සංඋපගන්ත්වාඅන්තරාවස්සං
චාරි ං චරිස්සන්තී’’ති? අථ කඛො කත භික්ඛූ භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අථ කඛො භගවා එතස්මිං නිදාකන එතස්මිං ප රකණ
ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘න, භික්ඛකව, වස්සං
උපගන්ත්වාපුරිමංවාකතමාසංපච්ඡිමංවාකතමාසංඅවසිත්වාචාරි ා 
පක් මිතබ් ා.කයොපක් කමයය, ආපත්තිදුක් ටස්සා’’ති. 

186. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ න ඉච්ඡන්ති 
වස්සං උපගන්තුං. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, 
වස්සං න උපගන්තබ් ං. කයො න උපගච්කඡයය, ආපත්ති
දුක් ටස්සාති. 

කතනකඛොපනසමකයනඡබ් ග්ගියාභික්ඛූතදහුවස්සූපනායි ාය 
වස්සං අනුපගන්තු ාමා සඤ්චිච්ච ආවාසං අතික් මන්ති. භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, තදහු වස්සූපනායි ාය වස්සං
අනුපගන්තු ාකමන සඤ්චිච්ච ආවාකසො අතික් මිතබ්ක ො. කයො
අතික් කමයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 
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කතනකඛොපනසමකයනරාජාමාගකධොකසනිකයොබිම්බිසාකරොවස්සං 
උක් ඩ්ඪිතු ාකමො 

භික්ඛූනංසන්තික දූතංපාකහසි–යදිපනායයාආගකමජණ්කහ 
වස්සං උපගච්කඡයයන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, රාජූනං අනුවත්තිතුන්ති. 

වස්සාකනචාරි ාපටික්කඛපාදිනිට්ඨිතා. 

109. සත්තාහ රණීයානුජානනා 

187. අථ කඛො භගවා රාජගකහ යථාභිරන්තං විහරිත්වා කයන
සාවත්ථි කතන චාරි ං පක් ාමි. අනුපුබ්ක න චාරි ං චරමාකනො
කයනසාවත්ථි තදවසරි.තත්ර සුදංභගවාසාවත්ථියංවිහරතිකජතවකන
අනාථපිණ්ඩි ස්ස ආරාකම. කතන කඛො පන සමකයන ක ොසකලසු
ජනපකදඋකදකනනඋපාසක නසඞ්ඝංඋද්දිස්සවිහාකරො ාරාපිකතො
කහොති.කසො භික්ඛූනංසන්තික දූතංපාකහසි–‘‘ආගච්ඡන්තුභදන්තා, 
ඉච්ඡාමි දානඤ්ච දාතුං, ධම්මඤ්ච කසොතුං, භික්ඛූ ච පස්සිතු’’න්ති.
භික්ඛූ එවමාහංසු – ‘‘භගවතා, ආවුකසො, පඤ්ඤත්තං ‘න වස්සං
උපගන්ත්වාපුරිමංවාකතමාසංපච්ඡිමංවාකතමාසංඅවසිත්වා චාරි ා
පක් මිතබ් ා’ති.ආගකමතුඋකදකනොඋපාසක ො, යාවභික්ඛූවස්සං
වසන්ති. වස්සංවුට්ඨා ආගමිස්සන්ති. සකච පනස්ස අච්චායි ං
 රණීයං, තත්කථව ආවාසි ානං භික්ඛූනං සන්තික  විහාරං
පතිට්ඨාකපතූ’’ති.උකදකනොඋපාසක ොඋජ්ඣායතිඛියයති විපාකචති–
‘‘ ථඤ්හි නාම භදන්තා මයා පහිකත න ආගච්ඡිස්සන්ති. අහඤ්හි
දායක ො  ාරක ො සඞ්ඝුපට්ඨාක ො’’ති. අස්කසොසුං කඛො භික්ඛූ
උකදනස්ස උපාස ස්ස උජ්ඣායන්තස්ස ඛියයන්තස්ස
විපාකචන්තස්ස.අථකඛොකතභික්ඛූභගවකතොඑතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අථ කඛො භගවා එතස්මිං නිදාකන එතස්මිං ප රකණ ධම්මිං  ථං
 ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, සත්තන්නං
සත්තාහ රණීකයනපහිකතගන්තුං, න ත්කවවඅප්පහිකත.භික්ඛුස්ස, 
භික්ඛුනියා, සික්ඛමානාය, සාමකණරස්ස, සාමකණරියා, උපාස ස්ස, 
උපාසි ාය – අනුජානාමි, භික්ඛකව, ඉකමසං සත්තන්නං
සත්තාහ රණීකයනපහිකත ගන්තුං, නත්කවවඅප්පහිකත.සත්තාහං
සන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො’’. 
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188. ඉධ පන, භික්ඛකව, උපාසක න සඞ්ඝං උද්දිස්ස විහාකරො
 ාරාපිකතො කහොති. කසො කච භික්ඛූනං සන්තික  දූතං පහිකණයය – 
‘‘ආගච්ඡන්තු භදන්තා, ඉච්ඡාමි දානඤ්ච දාතුං, ධම්මඤ්ච කසොතුං, 
භික්ඛූ ච පස්සිතු’’න්ති, ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, සත්තාහ රණීකයන, 
පහිකත, නත්කවව අප්පහිකත.සත්තාහංසන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, උපාසක න සඞ්ඝං උද්දිස්ස අඩ්ඪකයොකගො
 ාරාපිකතො කහොති…කප.… පාසාකදො  ාරාපිකතො කහොති… හම්මියං
 ාරාපිතං කහොති… ගුහා  ාරාපිතා කහොති… පරිකවණං  ාරාපිතං
කහොති…ක ොට්ඨක ො ාරාපිකතොකහොති…උපට්ඨානසාලා ාරාපිතා
කහොති… අග්ගිසාලා  ාරාපිතා කහොති…  ප්පියකුටි  ාරාපිතා
කහොති… වච්චකුටි ාරාපිතා කහොති… චඞ් කමො  ාරාපිකතො කහොති 
… චඞ් මනසාලා ාරාපිතා කහොති…උදපාකනො  ාරාපිකතො කහොති 
… උදපානසාලා ාරාපිතා කහොති…ජන්තාඝරං ාරාපිතං කහොති…
ජන්තාඝරසාලා  ාරාපිතා කහොති… කපොක්ඛරණී ාරාපිතා කහොති… 
මණ්ඩකපො  ාරාපිකතො කහොති… ආරාකමො  ාරාපිකතො කහොති…
ආරාමවත්ථු  ාරාපිතං කහොති. කසො කච භික්ඛූනං සන්තික  දූතං
පහිකණයය–‘‘ආගච්ඡන්තුභදන්තා, ඉච්ඡාමිදානඤ්ච දාතුං, ධම්මඤ්ච
කසොතුං, භික්ඛූ ච පස්සිතු’’න්ති, ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, 
සත්තාහ රණීකයන, පහිකත, න ත්කවව අප්පහිකත. සත්තාහං
සන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, උපාසක න සම් හුකල භික්ඛූ
උද්දිස්ස…කප.…එ ං භික්ඛුංඋද්දිස්සවිහාකරො ාරාපිකතොකහොති…
අඩ්ඪකයොකගො  ාරාපිකතො කහොති… පාසාකදො  ාරාපිකතො කහොති … 
හම්මියං  ාරාපිතං කහොති… ගුහා  ාරාපිතා කහොති… පරිකවණං
 ාරාපිතං කහොති… ක ොට්ඨක ො  ාරාපිකතො කහොති…
උපට්ඨානසාලා  ාරාපිතා කහොති… අග්ගිසාලා  ාරාපිතා කහොති…
 ප්පියකුටි  ාරාපිතා කහොති… වච්චකුටි  ාරාපිතා කහොති… 
චඞ් කමො  ාරාපිකතො කහොති… චඞ් මනසාලා  ාරාපිතා කහොති…
උදපාකනො  ාරාපිකතො කහොති… උදපානසාලා  ාරාපිතා කහොති…
ජන්තාඝරං  ාරාපිතං කහොති… ජන්තාඝරසාලා  ාරාපිතා කහොති… 
කපොක්ඛරණී  ාරාපිතා කහොති… මණ්ඩකපො  ාරාපිකතො කහොති…
ආරාකමො ාරාපිකතොකහොති…ආරාමවත්ථු  ාරාපිතංකහොති.කසොකච
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භික්ඛූනංසන්තික දූතංපහිකණයය–‘‘ආගච්ඡන්තු භදන්තා, ඉච්ඡාමි
දානඤ්චදාතුං, ධම්මඤ්චකසොතුං, භික්ඛූචපස්සිතු’’න්ති, ගන්තබ් ං, 
භික්ඛකව, සත්තාහ රණීකයන, පහිකත, න ත්කවව අප්පහිකත.
සත්තාහංසන්නිවත්කතො  ාතබ්ක ො. 

ඉධපන, භික්ඛකව, උපාසක නභික්ඛුනිසඞ්ඝංඋද්දිස්ස…කප.… 
සම් හුලා භික්ඛුනිකයො උද්දිස්ස…කප.… එ ං භික්ඛුනිං
උද්දිස්ස…කප.… සම් හුලා සික්ඛමානාකයො උද්දිස්ස…කප.… එ ං
සික්ඛමානං උද්දිස්ස…කප.… සම් හුකල සාමකණකර 
උද්දිස්ස…කප.… එ ං සාමකණරං උද්දිස්ස…කප.… සම් හුලා
සාමකණරිකයො උද්දිස්ස…කප.… එ ං සාමකණරිං උද්දිස්ස විහාකරො
 ාරාපිකතො කහොති…කප.… අඩ්ඪකයොකගො  ාරාපිකතො කහොති… 
පාසාකදො  ාරාපිකතො කහොති… හම්මියං  ාරාපිතං කහොති… ගුහා
 ාරාපිතා කහොති… පරිකවණං  ාරාපිතං කහොති… ක ොට්ඨක ො
 ාරාපිකතො කහොති…උපට්ඨානසාලා  ාරාපිතා කහොති… අග්ගිසාලා
 ාරාපිතා කහොති …  ප්පියකුටි  ාරාපිතා කහොති… චඞ් කමො
 ාරාපිකතො කහොති… චඞ් මනසාලා  ාරාපිතා කහොති… උදපාකනො
 ාරාපිකතො කහොති… උදපානසාලා  ාරාපිතා කහොති… කපොක්ඛරණී
 ාරාපිතා කහොති… මණ්ඩකපො  ාරාපිකතො කහොති… ආරාකමො 
 ාරාපිකතොකහොති…ආරාමවත්ථු ාරාපිතංකහොති.කසොකචභික්ඛූනං
සන්තික දූතංපහිකණයය – ‘‘ආගච්ඡන්තුභදන්තා, ඉච්ඡාමිදානඤ්ච
දාතුං, ධම්මඤ්ච කසොතුං, භික්ඛූචපස්සිතු’’න්ති, ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, 
සත්තාහ රණීකයන, පහිකත, න ත්කවව අප්පහිකත. සත්තාහං
සන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

189. ඉධ පන, භික්ඛකව, උපාසක න අත්තකනො අත්ථාය
නිකවසනං  ාරාපිතං කහොති…කප.… සයනිඝරං  ාරාපිතං කහොති…
උකදොසිකතො  ාරාපිකතො කහොති… අට්කටො  ාරාපිකතො කහොති…
මාකළො  ාරාපිකතො කහොති… ආපකණො  ාරාපිකතො කහොති…
ආපණසාලා  ාරාපිතා කහොති… පාසාකදො  ාරාපිකතො කහොති…
හම්මියං  ාරාපිතං කහොති… ගුහා  ාරාපිතා කහොති… පරිකවණං
 ාරාපිතං කහොති… ක ොට්ඨක ො  ාරාපිකතො කහොති…
උපට්ඨානසාලා  ාරාපිතා කහොති… අග්ගිසාලා  ාරාපිතා කහොති…
රසවතී  ාරාපිතා කහොති… චඞ් කමො  ාරාපිකතො කහොති…
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චඞ් මනසාලා  ාරාපිතා කහොති… උදපාකනො  ාරාපිකතො කහොති…
උදපානසාලා  ාරාපිතා කහොති… කපොක්ඛරණී  ාරාපිතා කහොති…
මණ්ඩකපො  ාරාපිකතො කහොති… ආරාකමො  ාරාපිකතො කහොති … 
ආරාමවත්ථු  ාරාපිතං කහොති… පුත්තස්ස වා වාකරයයං කහොති…
ධීතුයාවාවාකරයයංකහොති…ගිලාකනොවාකහොති… අභිඤ්ඤාතංවා
සුත්තන්තං භණති. කසො කච භික්ඛූනං සන්තික  දූතං පහිකණයය – 
‘ආගච්ඡන්තු භදන්තා, ඉමං සුත්තන්තං පරියාපුණිස්සන්ති, පුරායං
සුත්තන්කතො නපලුජ්ජතී’ති. අඤ්ඤතරං වා පනස්සකිච්චං කහොති –
 රණීයං වා, කසො කච භික්ඛූනං සන්තික  දූතං පහිකණයය –
‘‘ආගච්ඡන්තු භදන්තා, ඉච්ඡාමි දානඤ්ච දාතුං, ධම්මඤ්ච කසොතුං, 
භික්ඛූ ච පස්සිතු’’න්ති, ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, සත්තාහ රණීකයන, 
පහිකත, නත්කවවඅප්පහිකත.සත්තාහංසන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

190. ඉධ පන, භික්ඛකව, උපාසි ාය සඞ්ඝං උද්දිස්ස විහාකරො
 ාරාපිකතො කහොති. සා කච භික්ඛූනං සන්තික  දූතං පහිකණයය – 
‘‘ආගච්ඡන්තුඅයයා, ඉච්ඡාමිදානඤ්චදාතුං, ධම්මඤ්චකසොතුං, භික්ඛූ
ච පස්සිතු’’න්ති, ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, සත්තාහ රණීකයන, පහිකත, 
නත්කවව අප්පහිකත.සත්තාහංසන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, උපාසි ාය සඞ්ඝං උද්දිස්ස අඩ්ඪකයොකගො
 ාරාපිකතො කහොති…කප.… පාසාකදො  ාරාපිකතො කහොති… හම්මියං
 ාරාපිතං කහොති… ගුහා  ාරාපිතා කහොති… පරිකවණං  ාරාපිතං
කහොති…ක ොට්ඨක ො ාරාපිකතොකහොති…උපට්ඨානසාලා ාරාපිතා
කහොති… අග්ගිසාලා  ාරාපිතා කහොති…  ප්පියකුටි  ාරාපිතා
කහොති…වච්චකුටි ාරාපිතාකහොති… චඞ් කමො ාරාපිකතොකහොති…
චඞ් මනසාලා  ාරාපිතා කහොති… උදපාකනො  ාරාපිකතො කහොති… 
උදපානසාලා  ාරාපිතා කහොති… ජන්තාඝරං  ාරාපිතං කහොති… 
ජන්තාඝරසාලා  ාරාපිතා කහොති… කපොක්ඛරණී ාරාපිතා කහොති…
මණ්ඩකපො  ාරාපිකතො කහොති… ආරාකමො  ාරාපිකතො කහොති…
ආරාමවත්ථු  ාරාපිතං කහොති. සා කච භික්ඛූනං සන්තික  දූතං
පහිකණයය– ‘‘ආගච්ඡන්තුඅයයා, ඉච්ඡාමි දානඤ්ච දාතුං, ධම්මඤ්ච
කසොතුං, භික්ඛූ ච පස්සිතු’’න්ති, ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, 
සත්තාහ රණීකයන, පහිකත, න ත්කවව අප්පහිකත. සත්තාහං
සන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 
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ඉධපන, භික්ඛකව, උපාසි ායසම් හුකලභික්ඛූඋද්දිස්ස…කප.… 
එ ං භික්ඛුං උද්දිස්ස…කප.… භික්ඛුනිසඞ්ඝං උද්දිස්ස…කප.…
සම් හුලා භික්ඛුනිකයො උද්දිස්ස…කප.… එ ං භික්ඛුනිං
උද්දිස්ස…කප.… සම් හුලා සික්ඛමානාකයො උද්දිස්ස…කප.… එ ං
සික්ඛමානං උද්දිස්ස…කප.… සම් හුකල සාමකණකර 
උද්දිස්ස…කප.… එ ං සාමකණරං උද්දිස්ස…කප.… සම් හුලා
සාමකණරිකයොඋද්දිස්ස…කප.… එ ංසාමකණරිංඋද්දිස්ස…කප.…. 

191. ඉධපන, භික්ඛකව, උපාසි ායඅත්තකනොඅත්ථායනිකවසනං 
 ාරාපිතංකහොති…කප.…සයනිඝරං ාරාපිතංකහොති…උකදොසිකතො
 ාරාපිකතොකහොති…අට්කටො ාරාපිකතො කහොති…මාකළො ාරාපිකතො
කහොති… ආපකණො  ාරාපිකතො කහොති… ආපණසාලා  ාරාපිතා
කහොති…පාසාකදො  ාරාපිකතොකහොති…හම්මියං  ාරාපිතංකහොති…
ගුහා ාරාපිතාකහොති… පරිකවණං ාරාපිතංකහොති…ක ොට්ඨක ො
 ාරාපිකතො කහොති…උපට්ඨානසාලා  ාරාපිතා කහොති… අග්ගිසාලා
 ාරාපිතාකහොති…රසවතී ාරාපිතාකහොති…චඞ් කමො ාරාපිකතො
කහොති… චඞ් මනසාලා  ාරාපිතා කහොති… උදපාකනො  ාරාපිකතො
කහොති … උදපානසාලා  ාරාපිතා කහොති… කපොක්ඛරණී  ාරාපිතා
කහොති… මණ්ඩකපො  ාරාපිකතො කහොති… ආරාකමො  ාරාපිකතො 
කහොති… ආරාමවත්ථු  ාරාපිතං කහොති… පුත්තස්ස වා වාකරයයං
කහොති… ධීතුයා වා වාකරයයං කහොති… ගිලානා වා කහොති…
අභිඤ්ඤාතං වා සුත්තන්තං භණති. සා කච භික්ඛූනං සන්තික  දූතං
පහිකණයය–‘‘ආගච්ඡන්තුඅයයා, ඉමංසුත්තන්තං පරියාපුණිස්සන්ති, 
පුරායං සුත්තන්කතො පලුජ්ජතී’’ති. අඤ්ඤතරං වා පනස්සා කිච්චං
කහොති  රණීයං වා, සා කච භික්ඛූනං සන්තික  දූතං පහිකණයය –
‘‘ආගච්ඡන්තු අයයා, ඉච්ඡාමිදානඤ්චදාතුං, ධම්මඤ්චකසොතුං, භික්ඛූ
චපස්සිතු’’න්ති, ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, සත්තාහ රණීකයන, පහිකත, 
නත්කවවඅප්පහිකත.සත්තාහං සන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

192. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුනා සඞ්ඝං උද්දිස්ස…කප.… 
භික්ඛුනියා සඞ්ඝං උද්දිස්ස… සික්ඛමානාය සඞ්ඝං උද්දිස්ස…
සාමකණකරන සඞ්ඝං උද්දිස්ස… සාමකණරියා සඞ්ඝං උද්දිස්ස … 
සම් හුකලභික්ඛූ උද්දිස්ස…එ ංභික්ඛුංඋද්දිස්ස…භික්ඛුනිසඞ්ඝං
උද්දිස්ස… සම් හුලා භික්ඛුනිකයො උද්දිස්ස… එ ං භික්ඛුනිං
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උද්දිස්ස… සම් හුලා සික්ඛමානාකයො උද්දිස්ස… එ ං සික්ඛමානං
උද්දිස්ස… සම් හුකල සාමකණකර උද්දිස්ස… එ ං සාමකණරං 
උද්දිස්ස… සම් හුලා සාමකණරිකයො උද්දිස්ස… එ ං සාමකණරිං 
උද්දිස්ස… අත්තකනො අත්ථාය විහාකරො  ාරාපිකතො කහොති…කප.…
අඩ්ඪකයොකගො  ාරාපිකතො කහොති… පාසාකදො  ාරාපිකතො කහොති…
හම්මියං  ාරාපිතං කහොති… ගුහා  ාරාපිතා කහොති… පරිකවණං 
 ාරාපිතං කහොති … ක ොට්ඨක ො  ාරාපිකතො කහොති…
උපට්ඨානසාලා  ාරාපිතා කහොති… අග්ගිසාලා  ාරාපිතා කහොති…
 ප්පියකුටි  ාරාපිතා කහොති… චඞ් කමො  ාරාපිකතො කහොති…
චඞ් මනසාලා  ාරාපිතා කහොති… උදපාකනො  ාරාපිකතො කහොති…
උදපානසාලා  ාරාපිතා කහොති… කපොක්ඛරණී  ාරාපිතා කහොති…
මණ්ඩකපො  ාරාපිකතො කහොති… ආරාකමො  ාරාපිකතො කහොති…
ආරාමවත්ථු  ාරාපිතං කහොති. සා කච භික්ඛූනං සන්තික  දූතං
පහිකණයය…‘‘ආගච්ඡන්තුඅයයා, ඉච්ඡාමිදානඤ්චදාතුං, ධම්මඤ්ච
කසොතුං, භික්ඛූ ච පස්සිතු’’න්ති, ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, 
සත්තාහ රණීකයන, පහිකත, න ත්කවව අප්පහිකත. සත්තාහං
සන්නිවත්කතො ාතබ්ක ොති. 

සත්තාහ රණීයානුජානතානිට්ඨිතා. 

110. පඤ්චන්නංඅප්පහිකතපිඅනුජානනා 

193. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො භික්ඛු ගිලාකනො
කහොති.කසො භික්ඛූනංසන්තික දූතංපාකහසි– ‘‘අහඤ්හිගිලාකනො, 
ආගච්ඡන්තු භික්ඛූ, ඉච්ඡාමි භික්ඛූනං ආගත’’න්ති. භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, පඤ්චන්නං 
සත්තාහ රණීකයන අප්පහිකතපි ගන්තුං, පකගව පහිකත. භික්ඛුස්ස, 
භික්ඛුනියා, සික්ඛමානාය, සාමකණරස්ස, සාමකණරියා –අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, ඉකමසං පඤ්චන්නං සත්තාහ රණීකයන අප්පහිකතපි
ගන්තුං, පකගවපහිකත.සත්තාහංසන්නිවත්කතො  ාතබ්ක ො. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු ගිලාකනො කහොති. කසො කච භික්ඛූනං
සන්තික  දූතංපහිකණයය–‘‘අහඤ්හිගිලාකනො, ආගච්ඡන්තුභික්ඛූ, 
ඉච්ඡාමි භික්ඛූනං ආගත’’න්ති, ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, 
සත්තාහ රණීකයන, අප්පහිකතපි, පකගව පහිකත–‘‘ගිලානභත්තංවා
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පරිකයසිස්සාමි, ගිලානුපට්ඨා භත්තං වා පරිකයසිස්සාමි, 
ගිලානකභසජ්ජං වා පරිකයසිස්සාමි, පුච්ඡිස්සාමි වා, උපට්ඨහිස්සාමි
වා’’ති.සත්තාහංසන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුස්සඅනභිරති උප්පන්නාකහොති.කසොකච
භික්ඛූනං සන්තික  දූතං පහිකණයය – ‘‘අනභිරති කම උප්පන්නා, 
ආගච්ඡන්තු භික්ඛූ, ඉච්ඡාමි භික්ඛූනං ආගත’’න්ති, ගන්තබ් ං, 
භික්ඛකව, සත්තාහ රණීකයන, අප්පහිකතපි, පකගව පහිකත –
‘‘අනභිරතං වූප ාකසස්සාමි වා, වූප ාසාකපස්සාමි වා, ධම්ම ථං
වාස්ස රිස්සාමී’’ති.සත්තාහංසන්නිවත්කතො  ාතබ්ක ො. 

ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුස්සකුක්කුච්චංඋප්පන්නංකහොති. කසො 
කච භික්ඛූනං සන්තික  දූතං පහිකණයය – ‘‘කුක්කුච්චං කම
උප්පන්නං, ආගච්ඡන්තු භික්ඛූ, ඉච්ඡාමි භික්ඛූනං ආගත’’න්ති, 
ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, සත්තාහ රණීකයන, අප්පහිකතපි, පකගව
පහිකත – ‘‘කුක්කුච්චං විකනොකදස්සාමි වා, විකනොදාකපස්සාමි වා, 
ධම්ම ථංවාස්ස රිස්සාමී’’ති.සත්තාහංසන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුස්සදිට්ඨිගතං උප්පන්නංකහොති.කසොකච
භික්ඛූනං සන්තික  දූතං පහිකණයය – ‘‘දිට්ඨිගතං කම උප්පන්නං, 
ආගච්ඡන්තු භික්ඛූ, ඉච්ඡාමි භික්ඛූනං ආගත’’න්ති, ගන්තබ් ං, 
භික්ඛකව, සත්තාහ රණීකයන, අප්පහිකතපි, පකගව පහිකත –
‘‘දිට්ඨිගතං විකවකචස්සාමිවා, විකවචාකපස්සාමිවා, ධම්ම ථංවාස්ස
 රිස්සාමී’’ති.සත්තාහං සන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු ගරුධම්මං අජ්ඣාපන්කනො කහොති 
පරිවාසාරකහො. කසො කච භික්ඛූනං සන්තික  දූතං පහිකණයය – 
‘‘අහඤ්හි ගරුධම්මං අජ්ඣාපන්කනො පරිවාසාරකහො, ආගච්ඡන්තු
භික්ඛූ, ඉච්ඡාමි භික්ඛූනං ආගත’’න්ති, ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, 
සත්තාහ රණීකයන, අප්පහිකතපි, පකගව පහිකත – ‘‘පරිවාසදානං
උස්සුක් ං  රිස්සාමි වා, අනුස්සාකවස්සාමි වා, ගණපූරක ො වා 
භවිස්සාමී’’ති.සත්තාහංසන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු මූලාය පටි ස්සනාරකහො කහොති. කසො
කච භික්ඛූනං සන්තික  දූතං පහිකණයය – ‘‘අහඤ්හි මූලාය
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පටි ස්සනාරකහො, ආගච්ඡන්තු භික්ඛූ, ඉච්ඡාමිභික්ඛූනංආගත’’න්ති, 
ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, සත්තාහ රණීකයන, අප්පහිකතපි, පකගව
පහිකත – ‘‘මූලාය පටි ස්සනං උස්සුක් ං  රිස්සාමි වා, 
අනුස්සාකවස්සාමි වා, ගණපූරක ො වා භවිස්සාමී’’ති. සත්තාහං
සන්නිවත්කතො  ාතබ්ක ො. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු මානත්තාරකහො කහොති. කසො කච
භික්ඛූනං සන්තික  දූතං පහිකණයය – ‘‘අහඤ්හි මානත්තාරකහො, 
ආගච්ඡන්තු භික්ඛූ, ඉච්ඡාමි භික්ඛූනං ආගත’’න්ති, ගන්තබ් ං, 
භික්ඛකව, සත්තාහ රණීකයන, අප්පහිකතපි, පකගව පහිකත –
‘‘මානත්තදානං උස්සුක් ං  රිස්සාමි වා, අනුස්සාකවස්සාමි වා, 
ගණපූරක ො වාභවිස්සාමී’’ති.සත්තාහංසන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුඅබ්භානාරකහොකහොති.කසොකචභික්ඛූනං 
සන්තික  දූතං පහිකණයය – ‘‘අහඤ්හි අබ්භානාරකහො, ආගච්ඡන්තු 
භික්ඛූ, ඉච්ඡාමි භික්ඛූනං ආගත’’න්ති, ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, 
සත්තාහ රණීකයන, අප්පහිකතපි, පකගව පහිකත – ‘‘අබ්භානං
උස්සුක් ං  රිස්සාමි වා, අනුස්සාකවස්සාමි වා, ගණපූරක ො වා
භවිස්සාමී’’ති.සත්තාහං සන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුස්සසඞ්කඝො ම්මං  ත්තු ාකමොකහොති
තජ්ජනීයං වා, නියස්සං වා, පබ් ාජනීයං වා, පටිසාරණීයං වා, 
උක්කඛපනීයං වා. කසො කච භික්ඛූනං සන්තික  දූතං පහිකණයය –
‘‘සඞ්කඝො කම  ම්මං  ත්තු ාකමො, ආගච්ඡන්තු භික්ඛූ, ඉච්ඡාමි
භික්ඛූනං ආගත’’න්ති, ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, සත්තාහ රණීකයන, 
අප්පහිකතපි, පකගව පහිකත – ‘‘කින්ති නු කඛො සඞ්කඝො  ම්මං න
 කරයය, ලහු ාය වා පරිණාකමයයා’’ති. සත්තාහං සන්නිවත්කතො
 ාතබ්ක ො. 

 තංවාපනස්සකහොතිසඞ්කඝන ම්මංතජ්ජනීයංවානියස්සංවා 
පබ් ාජනීයංවාපටිසාරණීයංවාඋක්කඛපනීයංවා.කසොකචභික්ඛූනං
සන්තික දූතං පහිකණයය ‘‘සඞ්කඝොකම ම්මංඅ ාසි, ආගච්ඡන්තු
භික්ඛූ, ඉච්ඡාමි භික්ඛූනං ආගත’’න්ති, ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, 
සත්තාහ රණීකයන, අප්පහිකතපි, පකගවපහිකත– ‘‘කින්තිනුකඛො
සම්මාවත්කතයය, කලොමංපාකතයය, කනත්ථාරංවත්කතයය, සඞ්කඝො 
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තං  ම්මං පටිප්පස්සම්කභයයා’’ති. සත්තාහං සන්නිවත්කතො
 ාතබ්ක ො. 

194. ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුනීගිලානාකහොති.සාකච භික්ඛූනං
සන්තික  දූතං පහිකණයය – ‘‘අහඤ්හි ගිලානා, ආගච්ඡන්තු අයයා, 
ඉච්ඡාමි අයයානං ආගත’’න්ති, ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, 
සත්තාහ රණීකයන, අප්පහිකතපි, පකගවපහිකත–‘‘ගිලානභත්තංවා
පරිකයසිස්සාමි, ගිලානුපට්ඨා භත්තං වා පරිකයසිස්සාමි, 
ගිලානකභසජ්ජං වා පරිකයසිස්සාමි, පුච්ඡිස්සාමි වා, උපට්ඨහිස්සාමි
වා’’ති.සත්තාහංසන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුනියාඅනභිරති උප්පන්නාකහොති.සාකච
භික්ඛූනං සන්තික  දූතං පහිකණයය – ‘‘අනභිරති කම උප්පන්නා, 
ආගච්ඡන්තු අයයා, ඉච්ඡාමි අයයානං ආගත’’න්ති, ගන්තබ් ං, 
භික්ඛකව, සත්තාහ රණීකයන, අප්පහිකතපි, පකගව පහිකත –
‘‘අනභිරතං වූප ාකසස්සාමි වා, වූප ාසාකපස්සාමි වා, ධම්ම ථං
වාස්සා රිස්සාමී’’ති.සත්තාහංසන්නිවත්කතො  ාතබ්ක ො. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුනියාකුක්කුච්චං උප්පන්නං කහොති. සා 
කච භික්ඛූනං සන්තික  දූතං පහිකණයය – ‘‘කුක්කුච්චං කම
උප්පන්නං, ආගච්ඡන්තු අයයා, ඉච්ඡාමි අයයානං ආගත’’න්ති, 
ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, සත්තාහ රණීකයන, අප්පහිකතපි, පකගව 
පහිකත – ‘‘කුක්කුච්චං විකනොකදස්සාමි වා, විකනොදාකපස්සාමි වා, 
ධම්ම ථංවාස්සා රිස්සාමී’’ති.සත්තාහංසන්නිවත්කතො  ාතබ්ක ො. 

ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුනියාදිට්ඨිගතංඋප්පන්නංකහොති.සාකච 
භික්ඛූනං සන්තික  දූතං පහිකණයය – ‘‘දිට්ඨිගතං කම උප්පන්නං, 
ආගච්ඡන්තු අයයා, ඉච්ඡාමි අයයානං ආගත’’න්ති, ගන්තබ් ං, 
භික්ඛකව, සත්තාහ රණීකයන, අප්පහිකතපි, පකගව පහිකත –
‘‘දිට්ඨිගතංවිකවකචස්සාමිවා, විකවචාකපස්සාමිවා, ධම්ම ථංවාස්සා
 රිස්සාමී’’ති.සත්තාහංසන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුනී ගරුධම්මං අජ්ඣාපන්නා කහොති 
මානත්තාරහා.සාකචභික්ඛූනංසන්තික දූතංපහිකණයය–‘‘අහඤ්හි
ගරුධම්මං අජ්ඣාපන්නා මානත්තාරහා, ආගච්ඡන්තු අයයා, ඉච්ඡාමි
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අයයානං ආගත’’න්ති, ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, සත්තාහ රණීකයන, 
අප්පහිකතපි, පකගව පහිකත – ‘‘මානත්තදානං උස්සුක් ං
 රිස්සාමී’’ති.සත්තාහං සන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුනීමූලායපටි ස්සනාරහාකහොති.සාකච 
භික්ඛූනං සන්තික  දූතං පහිකණයය – ‘‘අහඤ්හි මූලාය
පටි ස්සනාරහා, ආගච්ඡන්තු අයයා, ඉච්ඡාමි අයයානං ආගත’’න්ති, 
ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, සත්තාහ රණීකයන, අප්පහිකතපි, පකගව
පහිකත – ‘‘මූලාය පටි ස්සනං උස්සුක් ං  රිස්සාමී’’ති. සත්තාහං
සන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුනීඅබ්භානාරහාකහොති.සාකචභික්ඛූනං 
සන්තික  දූතං පහිකණයය – ‘‘අහඤ්හි අබ්භානාරහා, ආගච්ඡන්තු
අයයා, ඉච්ඡාමි අයයානං ආගත’’න්ති, ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, 
සත්තාහ රණීකයන, අප්පහිකතපි, පකගව පහිකත – ‘‘අබ්භානං
උස්සුක් ං රිස්සාමී’’ති.සත්තාහං සන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුනියා සඞ්කඝො  ම්මං  ත්තු ාකමො
කහොති– තජ්ජනීයංවා, නියස්සංවා, පබ් ාජනීයංවා, පටිසාරණීයංවා, 
උක්කඛපනීයං වා. සා කච භික්ඛූනං සන්තික  දූතං පහිකණයය –
‘‘සඞ්කඝො කම  ම්මං  ත්තු ාකමො, ආගච්ඡන්තු අයයා, ඉච්ඡාමි
අයයානං ආගත’’න්ති, ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, සත්තාහ රණීකයන, 
අප්පහිකතපි, පකගව පහිකත – ‘‘කින්ති නු කඛො සඞ්කඝො  ම්මං න
 කරයය, ලහු ාය වා පරිණාකමයයා’’ති. සත්තාහං සන්නිවත්කතො
 ාතබ්ක ො. 

 තං වාපනස්සාකහොතිසඞ්කඝන ම්මං– තජ්ජනීයංවා, නියස්සං
වා, පබ් ාජනීයං වා, පටිසාරණීයං වා, උක්කඛපනීයං වා. සා කච
භික්ඛූනංසන්තික  දූතං පහිකණයය – ‘‘සඞ්කඝො කම ම්මං අ ාසි, 
ආගච්ඡන්තු අයයා, ඉච්ඡාමි අයයානං ආගත’’න්ති, ගන්තබ් ං, 
භික්ඛකව, සත්තාහ රණීකයන, අප්පහිකතපි, පකගව පහිකත –
‘‘කින්ති නු කඛො සම්මා වත්කතයය, කලොමං පාකතයය, කනත්ථාරං
වත්කතයය, සඞ්කඝො තං  ම්මං පටිප්පස්සම්කභයයා’’ති. සත්තාහං
සන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 
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195. ඉධ පන, භික්ඛකව, සික්ඛමානා ගිලානා කහොති. සා කච 
භික්ඛූනංසන්තික දූතංපහිකණයය–‘‘අහඤ්හිගිලානා, ආගච්ඡන්තු
අයයා, ඉච්ඡාමි අයයානං ආගත’’න්ති – ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, 
සත්තාහ රණීකයන, අප්පහිකතපි, පකගවපහිකත–‘‘ගිලානභත්තංවා
පරිකයසිස්සාමි, ගිලානුපට්ඨා භත්තං වා පරිකයසිස්සාමි, 
ගිලානකභසජ්ජං වා පරිකයසිස්සාමි, පුච්ඡිස්සාමි වා, උපට්ඨහිස්සාමි
වා’’ති.සත්තාහංසන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, සික්ඛමානාය අනභිරති උප්පන්නා
කහොති…කප.… සික්ඛමානාය කුක්කුච්චං උප්පන්නං කහොති…
සික්ඛමානාය දිට්ඨිගතං උප්පන්නං කහොති… සික්ඛමානාය සික්ඛා
කුපිතාකහොති.සාකචභික්ඛූනං සන්තික දූතංපහිකණයය–‘‘සික්ඛා
කම කුපිතා, ආගච්ඡන්තු අයයා, ඉච්ඡාමි අයයානං ආගත’’න්ති, 
ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, සත්තාහ රණීකයන, අප්පහිකතපි, පකගව 
පහිකත – ‘‘සික්ඛාසමාදානං උස්සුක් ං  රිස්සාමී’’ති. සත්තාහං
සන්නිවත්කතො  ාතබ්ක ො. 

ඉධපන, භික්ඛකව, සික්ඛමානාඋපසම්පජ්ජිතු ාමාකහොති.සාකච 
භික්ඛූනංසන්තික දූතංපහිකණයය–‘‘අහඤ්හිඋපසම්පජ්ජිතු ාමා, 
ආගච්ඡන්තු අයයා, ඉච්ඡාමි අයයානං ආගත’’න්ති ගන්තබ් ං, 
භික්ඛකව, සත්තාහ රණීකයන, අප්පහිකතපි, පකගව පහිකත –
උපසම්පදං උස්සුක් ං  රිස්සාමි වා, අනුස්සාකවස්සාමි වා, 
ගණපූරක ොවාභවිස්සාමීති. සත්තාහංසන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

196. ඉධපන, භික්ඛකව, සාමකණකරොගිලාකනොකහොති.කසොකච
භික්ඛූනං සන්තික  දූතං පහිකණයය – ‘‘අහඤ්හි ගිලාකනො, 
ආගච්ඡන්තු භික්ඛූ, ඉච්ඡාමි භික්ඛූනං ආගත’’න්ති, ගන්තබ් ං, 
භික්ඛකව, සත්තාහ රණීකයන, අප්පහිකතපි, පකගව පහිකත –
‘‘ගිලානභත්තං වා පරිකයසිස්සාමි, ගිලානුපට්ඨා භත්තං වා
පරිකයසිස්සාමි, ගිලානකභසජ්ජං වා පරිකයසිස්සාමි, පුච්ඡිස්සාමි වා, 
උපට්ඨහිස්සාමිවා’’ති.සත්තාහංසන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, සාමකණරස්ස අනභිරති උප්පන්නා
කහොති…කප.… සාමකණරස්ස කුක්කුච්චං උප්පන්නං කහොති…
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සාමකණරස්ස දිට්ඨිගතං උප්පන්නං කහොති… සාමකණකරො වස්සං
පුච්ඡිතු ාකමොකහොති.කසොකචභික්ඛූනංසන්තික දූතංපහිකණයය– 
‘‘අහඤ්හිවස්සංපුච්ඡිතු ාකමො, ආගච්ඡන්තුභික්ඛූ, ඉච්ඡාමිභික්ඛූනං 
ආගත’’න්ති, ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, සත්තාහ රණීකයන, අප්පහිකතපි, 
පකගව පහිකත – ‘‘පුච්ඡිස්සාමි වා, ආචික්ඛිස්සාමි වා’’ති. සත්තාහං
සන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

ඉධපන, භික්ඛකව, සාමකණකරොඋපසම්පජ්ජිතු ාකමොකහොති.කසො
කච භික්ඛූනං සන්තික  දූතං පහිකණයය – ‘‘අහඤ්හි
උපසම්පජ්ජිතු ාකමො, ආගච්ඡන්තු භික්ඛූ, ඉච්ඡාමි භික්ඛූනං
ආගත’’න්ති, ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, සත්තාහ රණීකයන, අප්පහිකතපි, 
පකගව පහිකත – ‘‘උපසම්පදං උස්සුක් ං  රිස්සාමි වා, 
අනුස්සාකවස්සාමි වා, ගණපූරක ො වා භවිස්සාමී’’ති. සත්තාහං 
සන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

197. ඉධ පන, භික්ඛකව, සාමකණරී ගිලානා කහොති. සා කච
භික්ඛූනං සන්තික දූතංපහිකණයය–‘‘අහඤ්හිගිලානා, ආගච්ඡන්තු
අයයා, ඉච්ඡාමි අයයානං ආගත’’න්ති, ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, 
සත්තාහ රණීකයන, අප්පහිකතපි, පකගවපහිකත–‘‘ගිලානභත්තංවා
පරිකයසිස්සාමි, ගිලානුපට්ඨා භත්තං වා පරිකයසිස්සාමි, 
ගිලානකභසජ්ජං වා පරිකයසිස්සාමි, පුච්ඡිස්සාමි වා, උපට්ඨහිස්සාමි
වා’’ති.සත්තාහංසන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, සාමකණරියා අනභිරති උප්පන්නා
කහොති…කප.… සාමකණරියා කුක්කුච්චං උප්පන්නං කහොති…
සාමකණරියා දිට්ඨිගතං උප්පන්නං කහොති… සාමකණරී වස්සං
පුච්ඡිතු ාමා කහොති. සා කච භික්ඛූනං සන්තික  දූතං පහිකණයය –
‘‘අහඤ්හි වස්සං පුච්ඡිතු ාමා, ආගච්ඡන්තු අයයා, ඉච්ඡාමි අයයානං
ආගත’’න්ති, ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, සත්තාහ රණීකයන, අප්පහිකතපි, 
පකගව පහිකත – ‘‘පුච්ඡිස්සාමි වා, ආචික්ඛිස්සාමි වා’’ති. සත්තාහං
සන්නිවත්කතො  ාතබ්ක ො. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, සාමකණරී සික්ඛං සමාදියිතු ාමා කහොති. සා
කච භික්ඛූනං සන්තික  දූතං පහිකණයය – ‘‘අහඤ්හි සික්ඛං 
සමාදියිතු ාමා, ආගච්ඡන්තු අයයා, ඉච්ඡාමි අයයානං ආගත’’න්ති, 
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ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, සත්තාහ රණීකයන, අප්පහිකතපි, පකගව
පහිකත – ‘‘සික්ඛාසමාදානං උස්සුක් ං  රිස්සාමී’’ති. සත්තාහං
සන්නිවත්කතො ාතබ්ක ොති. 

පඤ්චන්නංඅප්පහිකතපිඅනුජානනානිට්ඨිතා. 

111. සත්තන්නංඅප්පහිකතපිඅනුජානනා 

198. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුකනො මාතා
ගිලානා කහොති. සා පුත්තස්ස සන්තික  දූතං පාකහසි – ‘‘අහඤ්හි
ගිලානා, ආගච්ඡතු කම පුත්කතො, ඉච්ඡාමි පුත්තස්සආගත’’න්ති. අථ
කඛොතස්සභික්ඛුකනොඑතදකහොසි–‘‘භගවතා පඤ්ඤත්තංසත්තන්නං
සත්තාහ රණීකයන පහිකත ගන්තුං, න ත්කවව අප්පහිකත; 
පඤ්චන්නං සත්තාහ රණීකයන අප්පහිකතපි ගන්තුං, පකගව
පහිකතති.අයඤ්චකමමාතා ගිලානා, සාචඅනුපාසි ා,  ථං නුකඛො
මයා පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, සත්තන්නං සත්තාහ රණීකයන අප්පහිකතපි
ගන්තුං, පකගව පහිකත. භික්ඛුස්ස, භික්ඛුනියා, සික්ඛමානාය, 
සාමකණරස්ස, සාමකණරියා, මාතුයා ච පිතුස්ස ච – අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, ඉකමසං සත්තන්නං සත්තාහ රණීකයන අප්පහිකතපි
ගන්තුං, පකගවපහිකත.සත්තාහංසන්නිවත්කතො  ාතබ්ක ො. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුස්ස මාතා ගිලානා කහොති. සා කච 
පුත්තස්ස සන්තික  දූතං පහිකණයය – ‘‘අහඤ්හි ගිලානා, ආගච්ඡතු
කම පුත්කතො, ඉච්ඡාමි පුත්තස්ස ආගත’’න්ති, ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, 
සත්තාහ රණීකයන, අප්පහිකතපි, පකගවපහිකත–‘‘ගිලානභත්තංවා
පරිකයසිස්සාමි, ගිලානුපට්ඨා භත්තං වා පරිකයසිස්සාමි, 
ගිලානකභසජ්ජං වා පරිකයසිස්සාමි, පුච්ඡිස්සාමි වා, උපට්ඨහිස්සාමි
වා’’ති.සත්තාහංසන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුස්ස පිතා ගිලාකනො කහොති. කසො කච
පුත්තස්සසන්තික දූතංපහිකණයය– ‘‘අහඤ්හිගිලාකනො, ආගච්ඡතු
කම පුත්කතො, ඉච්ඡාමි පුත්තස්ස ආගත’’න්ති, ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, 
සත්තාහ රණීකයන, අප්පහිකතපි, පකගවපහිකත–‘‘ගිලානභත්තංවා 
පරිකයසිස්සාමි, ගිලානුපට්ඨා භත්තං වා පරිකයසිස්සාමි, 
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ගිලානකභසජ්ජං වා පරිකයසිස්සාමි, පුච්ඡිස්සාමි වා, උපට්ඨහිස්සාමි
වා’’ති.සත්තාහංසන්නිවත්කතො  ාතබ්ක ො. 

සත්තන්නංඅප්පහිකතපිඅනුජානනානිට්ඨිතා. 

112. පහිකතකයවඅනුජානනා 

199 . ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුස්සභාතා ගිලාකනොකහොති.කසො
කච භාතුකනො සන්තික  දූතං පහිකණයය – ‘‘අහඤ්හි ගිලාකනො, 
ආගච්ඡතු කම භාතා, ඉච්ඡාමි භාතුකනො ආගත’’න්ති, ගන්තබ් ං, 
භික්ඛකව, සත්තාහ රණීකයන, පහිකත, න ත්කවව අප්පහිකත.
සත්තාහංසන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුස්ස භගිනී ගිලානා කහොති. සා කච
භාතුකනො සන්තික  දූතං පහිකණයය – ‘‘අහඤ්හි ගිලානා, ආගච්ඡතු
කම භාතා, ඉච්ඡාමි භාතුකනො ආගත’’න්ති, ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, 
සත්තාහ රණීකයන, පහිකත, න ත්කවව අප්පහිකත. සත්තාහං
සන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුස්සඤාතක ොගිලාකනොකහොති.කසොකච 
භික්ඛුස්සසන්තික දූතංපහිකණයය–‘‘අහඤ්හිගිලාකනො, ආගච්ඡතු
භදන්කතො, ඉච්ඡාමි භදන්තස්ස ආගත’’න්ති, ගන්තබ් ං, භික්ඛකව, 
සත්තාහ රණීකයන, පහිකත, න ත්කවව අප්පහිකත. සත්තාහං
සන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුගතික ො ගිලාකනො කහොති. කසො කච
භික්ඛූනං සන්තික  දූතං පහිකණයය – ‘‘අහඤ්හි ගිලාකනො, 
ආගච්ඡන්තු භදන්තා, ඉච්ඡාමි භදන්තානං ආගත’’න්ති, ගන්තබ් ං, 
භික්ඛකව, සත්තාහ රණීකයන, පහිකත, න ත්කවව අප්පහිකත.
සත්තාහංසන්නිවත්කතො ාතබ්ක ො. 

කතන කඛො පන සමකයන සඞ්ඝස්ස විහාකරො උන්ද්රියති.
අඤ්ඤතකරනඋපාසක නඅරඤ්කඤභණ්ඩංකඡදාපිතංකහොති.කසො
භික්ඛූනං සන්තික  දූතං පාකහසි – ‘‘සකච භදන්තා තං භණ්ඩං
ආවහාකපයයං, දජ්ජාහං තං භණ්ඩ’’න්ති. භගවකතො එතමත්ථං
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ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, සඞ්ඝ රණීකයන ගන්තුං.
සත්තාහංසන්නිවත්කතො ාතබ්ක ොති. 

පහිකතකයවඅනුජානනානිට්ඨිතා. 

වස්සාවාසභාණවාකරොනිට්ඨිකතො. 

113. අන්තරාකයඅනාපත්තිවස්සච්කඡදවාකරො 

200. කතන කඛො පන සමකයන ක ොසකලසු ජනපකද 
අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස වස්සූපගතා භික්ඛූ වාකළහි උබ් ාළ්හා
කහොන්ති.ගණ්හිංසුපි පරිපාතිංසුපි.භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, වස්සූපගතා භික්ඛූ වාකළහි උබ් ාළ්හා
කහොන්ති. ගණ්හන්තිපි පරිපාකතන්තිපි. එකසව අන්තරාකයොති 
පක් මිතබ් ං.අනාපත්තිවස්සච්කඡදස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, වස්සූපගතා භික්ඛූ සරීසකපහි උබ් ාළ්හා 
කහොන්ති. ඩංසන්තිපි පරිපාකතන්තිපි. එකසව අන්තරාකයොති
පක් මිතබ් ං.අනාපත්ති වස්සච්කඡදස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, වස්සූපගතා භික්ඛූ කචොකරහි උබ් ාළ්හා 
කහොන්ති. විලුම්පන්තිපි ආක ොකටන්තිපි. එකසව අන්තරාකයොති
පක් මිතබ් ං.අනාපත්ති වස්සච්කඡදස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, වස්සූපගතා භික්ඛූ පිසාකචහි උබ් ාළ්හා 
කහොන්ති. ආවිසන්තිපි හනන්තිපි [ඔජම්පි හරන්ති (සී.), හරන්තිපි
(සයා.)]. එකසව අන්තරාකයොති පක් මිතබ් ං. අනාපත්ති 
වස්සච්කඡදස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, වස්සූපගතානං භික්ඛූනං ගාකමො අග්ගිනා
දඩ්කඪො කහොති. භික්ඛූ පිණ්ඩක නකිලමන්ති. එකසව අන්තරාකයොති
පක් මිතබ් ං.අනාපත්ති වස්සච්කඡදස්ස. 

ඉධපන, භික්ඛකව, වස්සූපගතානංභික්ඛූනංකසනාසනංඅග්ගිනා 
දඩ්ඪංකහොති.භික්ඛූකසනාසකනනකිලමන්ති.එකසවඅන්තරාකයොති
පක් මිතබ් ං. අනාපත්තිවස්සච්කඡදස්ස. 
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ඉධ පන, භික්ඛකව, වස්සූපගතානං භික්ඛූනං ගාකමො උදක න 
වූළ්කහොකහොති.භික්ඛූපිණ්ඩක නකිලමන්ති.එකසව අන්තරාකයොති
පක් මිතබ් ං.අනාපත්තිවස්සච්කඡදස්ස. 

ඉධපන, භික්ඛකව, වස්සූපගතානංභික්ඛූනංකසනාසනංඋදක න
වූළ්හං කහොති.භික්ඛූකසනාසකනනකිලමන්ති.එකසවඅන්තරාකයොති
පක් මිතබ් ං.අනාපත්ති වස්සච්කඡදස්සාති. 

201. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස
වස්සූපගතානං භික්ඛූනං ගාකමො කචොකරහි වුට්ඨාසි. භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, කයන ගාකමො කතන
ගන්තුන්ති. 

ගාකමො ද්කවධා භිජ්ජිත්ථ. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, කයන හුතරාකතනගන්තුන්ති. 

 හුතරා අස්සද්ධා කහොන්ති අප්පසන්නා. භගවකතො එතමත්ථං 
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, කයන සද්ධා පසන්නා කතන
ගන්තුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ක ොසකලසු ජනපකද අඤ්ඤතරස්මිං
ආවාකස වස්සූපගතා භික්ඛූ න ලභිංසු ලූඛස්ස වා පණීතස්ස වා
කභොජනස්සයාවදත්ථංපාරිපූරිං.භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, වස්සූපගතා භික්ඛූ න ලභන්ති ලූඛස්ස වා 
පණීතස්ස වා කභොජනස්ස යාවදත්ථං පාරිපූරිං. එකසව අන්තරාකයොති
පක් මිතබ් ං. අනාපත්තිවස්සච්කඡදස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, වස්සූපගතා භික්ඛූ ලභන්ති ලූඛස්ස වා 
පණීතස්සවාකභොජනස්සයාවදත්ථංපාරිපූරිං, නලභන්තිසප්පායානි
කභොජනානි. එකසව අන්තරාකයොති පක් මිතබ් ං. අනාපත්ති 
වස්සච්කඡදස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, වස්සූපගතා භික්ඛූ ලභන්ති ලූඛස්ස වා 
පණීතස්ස වා කභොජනස්ස යාවදත්ථං පාරිපූරිං, ලභන්ති සප්පායානි
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කභොජනානි, නලභන්තිසප්පායානිකභසජ්ජානි.එකසවඅන්තරාකයොති 
පක් මිතබ් ං.අනාපත්තිවස්සච්කඡදස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, වස්සූපගතා භික්ඛූ ලභන්ති ලූඛස්ස වා
පණීතස්ස වා කභොජනස්ස යාවදත්ථං පාරිපූරිං, ලභන්ති සප්පායානි 
කභොජනානි, ලභන්ති සප්පායානි කභසජ්ජානි, න ලභන්ති පතිරූපං
උපට්ඨා ං. එකසව අන්තරාකයොති පක් මිතබ් ං. අනාපත්ති
වස්සච්කඡදස්ස. 

ඉධපන, භික්ඛකව, වස්සූපගතංභික්ඛුංඉත්ථීනිමන්කතති– ‘‘එහි, 
භන්කත, හිරඤ්ඤංවාකතකදමි, සුවණ්ණංවාකතකදමි, කඛත්තංවා
කතකදමි, වත්ථුංවාකතකදමි, ගාවුංවාකතකදමි, ගාවිංවාකතකදමි, 
දාසංවාකතකදමි, දාසිං වාකතකදමි, ධීතරංවාකතකදමිභරියත්ථාය, 
අහංවාකතභරියාකහොමි, අඤ්ඤංවාකත භරියංආකනමී’’ති.තත්රකච
භික්ඛුකනො එවං කහොති, ‘ලහුපරිවත්තං කඛො චිත්තං වුත්තං භගවතා, 
සියාපි කම බ්රහ්මචරියස්ස අන්තරාකයො’ති, පක් මිතබ් ං. අනාපත්ති 
වස්සච්කඡදස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, වස්සූපගතංභික්ඛුංකවසී නිමන්කතති…කප.…
ථුල්ලකුමාරී නිමන්කතති… පණ්ඩක ො නිමන්කතති… ඤාත ා 
නිමන්කතන්ති…රාජාකනොනිමන්කතන්ති…කචොරානිමන්කතන්ති…
ධුත්තා නිමන්කතන්ති – ‘‘එහි, භන්කත, හිරඤ්ඤං වා කත කදම, 
සුවණ්ණං වා කතකදම, කඛත්තං වා කතකදම, වත්ථුං වා කතකදම, 
ගාවුංවාකතකදම, ගාවිංවාකතකදම, දාසංවා කතකදම, දාසිංවාකත
කදම, ධීතරං වා කත කදම භරියත්ථාය, අඤ්ඤං වා කත භරියං 
ආකනමා’’ති. තත්ර කච භික්ඛුකනො එවං කහොති, ‘ලහුපරිවත්තං කඛො
චිත්තං වුත්තං භගවතා, සියාපි කම බ්රහ්මචරියස්ස අන්තරාකයො’ති, 
පක් මිතබ් ං.අනාපත්ති වස්සච්කඡදස්ස. 

ඉධපන, භික්ඛකව, වස්සූපගකතොභික්ඛුඅස්සාමි ංනිධිංපස්සති. 
තත්ර කච භික්ඛුකනො එවං කහොති, ‘ලහුපරිවත්තං කඛො චිත්තං වුත්තං
භගවතා, සියාපි කම බ්රහ්මචරියස්ස අන්තරාකයො’ති, පක් මිතබ් ං.
අනාපත්තිවස්සච්කඡදස්ස. 

අන්තරාකයඅනාපත්තිවස්සච්කඡදවාකරොනිට්ඨිකතො. 
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114. සඞ්ඝකභකදඅනාපත්තිවස්සච්කඡදවාකරො 

202. ඉධ පන, භික්ඛකව, වස්සූපගකතො භික්ඛු පස්සති සම් හුකල 
භික්ඛූසඞ්ඝකභදාය පරක් මන්කත.තත්රකචභික්ඛුකනො එවං කහොති, 
‘ගරුක ො කඛො සඞ්ඝකභකදො වුත්කතො භගවතා; මා මයි සම්මුඛීභූකත
සඞ්කඝොභිජ්ජී’ති, පක් මිතබ් ං. අනාපත්තිවස්සච්කඡදස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, වස්සූපගකතොභික්ඛුසුණාති – ‘‘අසු ස්මිංකිර
ආවාකස සම් හුලා භික්ඛූ සඞ්ඝකභදාය පරක් මන්තී’’ති. තත්ර කච 
භික්ඛුකනොඑවංකහොති, ‘ගරුක ොකඛොසඞ්ඝකභකදොවුත්කතොභගවතා; 
මා මයි සම්මුඛීභූකත සඞ්කඝො භිජ්ජී’ති, පක් මිතබ් ං. අනාපත්ති
වස්සච්කඡදස්ස. 

ඉධපන, භික්ඛකව, වස්සූපගකතොභික්ඛුසුණාති–‘‘අසු ස්මිංකිර 
ආවාකස සම් හුලා භික්ඛූ සඞ්ඝකභදාය පරක් මන්තී’’ති. තත්ර කච
භික්ඛුකනොඑවංකහොති – ‘‘කතකඛොකමභික්ඛූමිත්තා.තයාහංවක්ඛාමි
‘ගරුක ො කඛො, ආවුකසො, සඞ්ඝකභකදො වුත්කතො භගවතා; 
මායස්මන්තානං සඞ්ඝකභකදො රුච්චිත්ථා’ති.  රිස්සන්ති කම වචනං, 
සුස්සූසිස්සන්ති, කසොතං ඔදහිස්සන්තී’’ති, පක් මිතබ් ං. අනාපත්ති
වස්සච්කඡදස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, වස්සූපගකතොභික්ඛුසුණාති – ‘‘අසු ස්මිංකිර
ආවාකස සම් හුලා භික්ඛූ සඞ්ඝකභදාය පරක් මන්තී’’ති. තත්ර කච
භික්ඛුකනොඑවංකහොති– ‘‘කතකඛොකම භික්ඛූනමිත්තා; අපිචකය
කතසං මිත්තා, කත කම මිත්තා. තයාහං වක්ඛාමි. කත වුත්තා කත
වක්ඛන්ති ‘ගරුක ො කඛො, ආවුකසො, සඞ්ඝකභකදො වුත්කතො භගවතා; 
මායස්මන්තානං සඞ්ඝකභකදොරුච්චිත්ථා’ති. රිස්සන්තිකතසංවචනං, 
සුස්සූසිස්සන්ති, කසොතං ඔදහිස්සන්තී’’ති, පක් මිතබ් ං. අනාපත්ති
වස්සච්කඡදස්ස. 

ඉධපන, භික්ඛකව, වස්සූපගකතොභික්ඛුසුණාති–‘‘අසු ස්මිංකිර 
ආවාකස සම් හුකලහි භික්ඛූහි සඞ්කඝො භින්කනො’’ති. තත්ර කච
භික්ඛුකනොඑවංකහොති– ‘‘කතකඛොකමභික්ඛූමිත්තා.තයාහංවක්ඛාමි
‘ගරුක ො කඛො, ආවුකසො, සඞ්ඝකභකදො වුත්කතො භගවතා; 
මායස්මන්තානං සඞ්ඝකභකදො රුච්චිත්ථා’ති.  රිස්සන්ති කම වචනං, 
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සුස්සූසිස්සන්ති, කසොතං ඔදහිස්සන්තී’’ති, පක් මිතබ් ං. අනාපත්ති 
වස්සච්කඡදස්ස. 

ඉධපන, භික්ඛකව, වස්සූපගකතොභික්ඛුසුණාති–‘‘අසු ස්මිංකිර 
ආවාකස සම් හුකලහි භික්ඛූහි සඞ්කඝො භින්කනො’’ති. තත්ර කච
භික්ඛුකනොඑවංකහොති– ‘‘කතකඛොකමභික්ඛූනමිත්තා; අපිච, කය
කතසං මිත්තා කත කම මිත්තා. තයාහං වක්ඛාමි. කත වුත්තා කත
වක්ඛන්ති ‘ගරුක ො කඛො, ආවුකසො, සඞ්ඝකභකදො වුත්කතො භගවතා; 
මායස්මන්තානංසඞ්ඝකභකදොරුච්චිත්ථා’ති. රිස්සන්තිකතසංවචනං, 
සුස්සූසිස්සන්ති, කසොතං ඔදහිස්සන්තී’’ති, පක් මිතබ් ං. අනාපත්ති
වස්සච්කඡදස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, වස්සූපගකතොභික්ඛු සුණාති–‘‘අමු ස්මිංකිර
ආවාකසසම් හුලා භික්ඛුනිකයො සඞ්ඝකභදාය පරක් මන්තී’’ති. තත්ර
කචභික්ඛුකනොඑවංකහොති–‘‘තාකඛොකම භික්ඛුනිකයොමිත්තා.තාහං
වක්ඛාමි‘ගරුක ොකඛො, භගිනිකයො, සඞ්ඝකභකදොවුත්කතොභගවතා; මා
භගිනීනං සඞ්ඝකභකදො රුච්චිත්ථා’ති.  රිස්සන්ති කම වචනං, 
සුස්සූසිස්සන්ති, කසොතං ඔදහිස්සන්තී’’ති, පක් මිතබ් ං. අනාපත්ති
වස්සච්කඡදස්ස. 

ඉධපන, භික්ඛකව, වස්සූපගකතොභික්ඛුසුණාති–‘‘අමු ස්මිංකිර 
ආවාකසසම් හුලා භික්ඛුනිකයො සඞ්ඝකභදාය පරක් මන්තී’’ති. තත්ර
කචභික්ඛුකනොඑවං කහොති–‘‘තාකඛොකමභික්ඛුනිකයොනමිත්තා.අපි
ච, යා තාසං මිත්තා, තා කම මිත්තා. තාහං වක්ඛාමි. තා වුත්තා තා
වක්ඛන්ති ‘ගරුක ො කඛො, භගිනිකයො, සඞ්ඝකභකදොවුත්කතොභගවතා.
මා භගිනීනං සඞ්ඝකභකදො රුච්චිත්ථා’ති.  රිස්සන්ති තාසං වචනං, 
සුස්සූසිස්සන්ති, කසොතං ඔදහිස්සන්තී’’ති, පක් මිතබ් ං. අනාපත්ති 
වස්සච්කඡදස්සති. 

ඉධපන, භික්ඛකව, වස්සූපගකතොභික්ඛුසුණාති–‘‘අමු ස්මිංකිර 
ආවාකස සම් හුලාහි භික්ඛුනීහි සඞ්කඝො භින්කනො’’ති. තත්ර කච
භික්ඛුකනො එවං කහොති – ‘‘තා කඛො කම භික්ඛුනිකයො මිත්තා. තාහං
වක්ඛාමි‘ගරුක ොකඛො, භගිනිකයො, සඞ්ඝකභකදො වුත්කතොභගවතා.මා
භගිනීනං සඞ්ඝකභකදො රුච්චිත්ථා’ති.  රිස්සන්ති කම වචනං, 
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සුස්සූසිස්සන්ති, කසොතං ඔදහිස්සන්තී’’ති, පක් මිතබ් ං. අනාපත්ති 
වස්සච්කඡදස්සති. 

ඉධපන, භික්ඛකව, වස්සූපගකතොභික්ඛුසුණාති–‘‘අමු ස්මිංකිර 
ආවාකස සම් හුලාහි භික්ඛුනීහි සඞ්කඝො භින්කනො’’ති. තත්ර කච
භික්ඛුකනොඑවංකහොති– ‘‘තාකඛොකමභික්ඛුනිකයොනමිත්තා.අපිච, 
යා තාසං මිත්තා තා කම මිත්තා. තාහං වක්ඛාමි. තා වුත්තා තා
වක්ඛන්ති ‘ගරුක ො කඛො, භගිනිකයො [අයයාකයො (සී.)], සඞ්ඝකභකදො
වුත්කතො භගවතා; මා භගිනීනං [අයයානං (සී.)] සඞ්ඝකභකදො
රුච්චිත්ථා’ති.  රිස්සන්ති තාසං වචනං, සුස්සූසිස්සන්ති, කසොතං
ඔදහිස්සන්තී’’ති, පක් මිතබ් ං.අනාපත්ති වස්සච්කඡදස්සාති. 

සඞ්ඝකභකදඅනාපත්තිවස්සච්කඡදවාකරොනිට්ඨිකතො. 

115. වජාදීසුවස්සූපගමනං 

203. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො භික්ඛු වකජ වස්සං
උපගන්තු ාකමො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. 
අනුජානාමි, භික්ඛකව, වකජ වස්සං උපගන්තුන්ති. වකජො වුට්ඨාසි.
භගවකතොඑතමත්ථං ආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, කයනවකජො
කතනගන්තුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො භික්ඛු උප ට්ඨාය
වස්සූපනායි ාය සත්කථනගන්තු ාකමොකහොති.භගවකතොඑතමත්ථං
ආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, සත්කථ වස්සංඋපගන්තුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො භික්ඛු උප ට්ඨාය
වස්සූපනායි ාය නාවාය ගන්තු ාකමො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, නාවාය වස්සංඋපගන්තුන්ති. 

වජාදීසුවස්සූපගමනංනිට්ඨිතං. 

116. වස්සංඅනුපගන්තබ් ට්ඨානානි 

204. කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ රුක්ඛසුසිකර වස්සං
උපගච්ඡන්ති. මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති – 
‘‘කසයයථාපිපිසාචිල්ලි ා’’ති.භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.න, 
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භික්ඛකව, රුක්ඛසුසිකර වස්සං උපගන්තබ් ං. කයො උපගච්කඡයය, 
ආපත්ති දුක් ටස්සාති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ රුක්ඛවිටභියා වස්සං
උපගච්ඡන්ති. මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති –
‘‘කසයයථාපි මිගලුද්ද ා’’ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, 
භික්ඛකව, රුක්ඛවිටභියා වස්සං උපගන්තබ් ං. කයො උපගච්කඡයය, 
ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ අජ්කඣො ාකස වස්සං
උපගච්ඡන්ති. කදකව වස්සන්කත රුක්ඛමූලම්පි නිබ් ක ොසම්පි
උපධාවන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, 
අජ්කඣො ාකස වස්සං උපගන්තබ් ං. කයො උපගච්කඡයය, ආපත්ති
දුක් ටස්සාති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ අකසනාසනි ා වස්සං
උපගච්ඡන්ති. සීකතනපිකිලමන්ති, උණ්කහනපිකිලමන්ති.භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, අකසනාසනික න වස්සං
උපගන්තබ් ං.කයොඋපගච්කඡයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

කතනකඛොපනසමකයනභික්ඛූඡවකුටි ායවස්සංඋපගච්ඡන්ති. 
මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති – ‘‘කසයයථාපි
ඡවඩාහ ා’’ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, 
ඡවකුටි ාය වස්සං උපගන්තබ් ං. කයො උපගච්කඡයය, ආපත්ති
දුක් ටස්සාති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ ඡත්කත වස්සං උපගච්ඡන්ති.
මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති – ‘‘කසයයථාපි
කගොපාල ා’’ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, 
ඡත්කත වස්සං උපගන්තබ් ං. කයො උපගච්කඡයය, ආපත්ති 
දුක් ටස්සාති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ චාටියා වස්සං උපගච්ඡන්ති.
මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති – ‘‘කසයයථාපි
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තිත්ථියා’’ති.භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.න, භික්ඛකව, චාටියා
වස්සංඋපගන්තබ් ං.කයොඋපගච්කඡයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

වස්සංඅනුපගන්තබ් ට්ඨානානිනිට්ඨිතා. 

117. අධම්මි  ති ා 

205. කතන කඛො පන සමකයන සාවත්ථියා සඞ්කඝන එවරූපා
 ති ා තාකහොති–අන්තරාවස්සංනපබ් ාකජතබ් න්ති.විසාඛාය
මිගාරමාතුයා නත්තා භික්ඛූ උපසඞ් මිත්වා පබ් ජ්ජං යාචි. භික්ඛූ
එවමාහංසු – ‘‘සඞ්කඝන කඛො, ආවුකසො, එවරූපා  ති ා  තා
‘අන්තරාවස්සං න පබ් ාකජතබ් ’න්ති. ආගකමහි, ආවුකසො, යාව 
භික්ඛූවස්සංවසන්ති.වස්සංවුට්ඨාපබ් ාකජස්සන්තී’’ති.අථකඛොකත
භික්ඛූ වස්සංවුට්ඨා විසාඛාය මිගාරමාතුයා නත්තාරං එතදකවොචං –
‘‘එහි, දානි, ආවුකසො, පබ් ජාහී’’ති.කසොඑවමාහ–‘‘සචාහං, භන්කත, 
පබ් ජිකතො අස්සං, අභිරකමයයාමහං [අභිරකමයයං චාහං (සී.)]. න
දානාහං, භන්කත, පබ් ජිස්සාමී’’ති. විසාඛා මිගාරමාතා උජ්ඣායති
ඛියයති විපාකචති–‘‘ ථඤ්හිනාමඅයයාඑවරූපං ති ං රිස්සන්ති
‘න අන්තරාවස්සං පබ් ාකජතබ් ’න්ති.  ං  ාලං ධම්කමො න
චරිතබ්ක ො’’ති? අස්කසොසුං කඛො භික්ඛූ විසාඛාය මිගාරමාතුයා
උජ්ඣායන්තියා ඛියයන්තියා විපාකචන්තියා. අථ කඛො කත භික්ඛූ 
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, එවරූපා  ති ා
 ාතබ් ා – ‘න අන්තරාවස්සං පබ් ාකජතබ් ’න්ති. කයො  කරයය, 
ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

අධම්මි  ති ානිට්ඨිතා. 

118. පටිස්සවදුක් ටාපත්ති 

206. කතන කඛො පන සමකයන ආයස්මතා උපනන්කදන
ස යපුත්කතන රඤ්කඤො පකසනදිස්ස ක ොසලස්ස වස්සාවාකසො
පටිස්සුකතො කහොති පුරිමි ාය. කසො තං ආවාසං ගච්ඡන්කතො අද්දස
අන්තරාමග්කග ද්කව ආවාකස  හුචීවරක . තස්ස එතදකහොසි –
‘‘යංනූනාහංඉකමසුද්වීසුආවාකසසුවස්සංවකසයයං. එවංකම හුං 
චීවරං [ හුචීවරං( .)] උප්පජ්ජිස්සතී’’ති.කසොකතසු ද්වීසුආවාකසසු
වස්සංවසි.රාජාපකසනදික ොසකලොඋජ්ඣායතිඛියයතිවිපාකචති– 
‘‘ ථඤ්හි නාම අකයයො උපනන්කදො ස යපුත්කතො අම්හා ං
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වස්සාවාසං පටිස්සුණිත්වා විසංවාකදස්සති. නනු භගවතා
අකන පරියාකයන මුසාවාකදො ගරහිකතො, මුසාවාදා කවරමණී 
පසත්ථා’’ති.අස්කසොසුංකඛොභික්ඛූරඤ්කඤොපකසනදිස්සක ොසලස්ස
උජ්ඣායන්තස්ස ඛියයන්තස්ස විපාකචන්තස්ස. කය කත භික්ඛූ
අප්පිච්ඡා…කප.… කත උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති –
‘‘ ථඤ්හි නාම ආයස්මා උපනන්කදො ස යපුත්කතො රඤ්කඤො
පකසනදිස්ස ක ොසලස්ස වස්සාවාසං පටිස්සුණිත්වා විසංවාකදස්සති.
නනු භගවතා අකන පරියාකයන මුසාවාකදො ගරහිකතො, මුසාවාදා 
කවරමණී පසත්ථා’’ති. අථ කඛො කත භික්ඛූ භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං…කප.… අථ කඛො භගවා එතස්මිං නිදාකන එතස්මිං
ප රකණ භික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපාතාකපත්වා ආයස්මන්තං උපනන්දං
ස යපුත්තං පටිපුච්ඡි – ‘‘සච්චං කිර ත්වං, උපනන්ද, රඤ්කඤො 
පකසනදිස්ස ක ොසලස්ස වස්සාවාසං පටිස්සුණිත්වා විසංවාකදසී’’ති? 
‘‘සච්චං, භගවා’’ති. විගරහි බුද්කධො භගවා…කප.…  ථඤ්හි නාම
ත්වං, කමොඝපුරිස, රඤ්කඤො පකසනදිස්ස ක ොසලස්ස වස්සාවාසං
පටිස්සුණිත්වා විසංවාකදස්සසි. නනු මයා, කමොඝපුරිස, 
අකන පරියාකයන මුසාවාකදොගරහිකතො, මුසාවාදාකවරමණී පසත්ථා.
කනතං, කමොඝපුරිස, අප්පසන්නානං වා පසාදාය…කප.…
විගරහිත්වා…කප.…ධම්මිං  ථං ත්වාභික්ඛූආමන්කතසි– 

207. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුනා වස්සාවාකසොපටිස්සුකතොකහොති
පුරිමි ාය.කසොතංආවාසංගච්ඡන්කතොපස්සති අන්තරාමග්කගද්කව
ආවාකස හුචීවරක .තස්සඑවංකහොති– ‘‘යංනූනාහංඉකමසුද්වීසු 
ආවාකසසු වස්සං වකසයයං. එවං කම  හුං චීවරං උප්පජ්ජිස්සතී’’ති.
කසොකතසුද්වීසු ආවාකසසුවස්සංවසති.තස්ස, භික්ඛකව, භික්ඛුකනො
පුරිමි ාචනපඤ්ඤායති, පටිස්සකවචආපත්තිදුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුනා වස්සාවාකසො පටිස්සුකතො කහොති 
පුරිමි ාය.කසොතංආවාසංගච්ඡන්කතො හිද්ධාඋකපොසථං කරොති, 
පාටිපකද [පාටිපකදන ( .)] විහාරංඋකපති, කසනාසනංපඤ්ඤකපති, 
පානීයං පරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපති, පරිකවණං සම්මජ්ජති. කසො
තදකහවඅ රණීකයොපක් මති.තස්ස, භික්ඛකව, භික්ඛුකනොපුරිමි ා
චනපඤ්ඤායති, පටිස්සකවචආපත්තිදුක් ටස්ස. 
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ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුනා වස්සාවාකසො පටිස්සුකතො කහොති 
පුරිමි ාය.කසොතංආවාසංගච්ඡන්කතො හිද්ධාඋකපොසථං කරොති, 
පාටිපකද විහාරං උකපති, කසනාසනං පඤ්ඤකපති, පානීයං
පරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපති, පරිකවණං සම්මජ්ජති. කසො තදකහව 
ස රණීකයො පක් මති. තස්ස, භික්ඛකව, භික්ඛුකනො පුරිමි ා ච න 
පඤ්ඤායති, පටිස්සකවචආපත්තිදුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුනා වස්සාවාකසො පටිස්සුකතො කහොති 
පුරිමි ාය.කසොතංආවාසංගච්ඡන්කතො  හිද්ධාඋකපොසථං කරොති, 
පාටිපකද විහාරං උකපති, කසනාසනං පඤ්ඤකපති, පානීයං
පරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපති, පරිකවණං සම්මජ්ජති. කසො ද්වීහතීහං
වසිත්වාඅ රණීකයොපක් මති.තස්ස, භික්ඛකව, භික්ඛුකනො පුරිමි ා
චනපඤ්ඤායති, පටිස්සකවචආපත්තිදුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුනා වස්සාවාකසො පටිස්සුකතො කහොති 
පුරිමි ාය.කසොතංආවාසංගච්ඡන්කතො හිද්ධාඋකපොසථං කරොති, 
පාටිපකද විහාරං උකපති, කසනාසනං පඤ්ඤකපති, පානීයං
පරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපති, පරිකවණං සම්මජ්ජති. කසො ද්වීහතීහං
වසිත්වාස රණීකයොපක් මති.තස්ස, භික්ඛකව, භික්ඛුකනොපුරිමි ා
චන පඤ්ඤායති, පටිස්සකවචආපත්තිදුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුනා වස්සාවාකසො පටිස්සුකතො කහොති 
පුරිමි ාය.කසොතංආවාසං ගච්ඡන්කතො හිද්ධාඋකපොසථං කරොති, 
පාටිපකද විහාරං උකපති, කසනාසනං පඤ්ඤකපති, පානීයං
පරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපති, පරිකවණං සම්මජ්ජති. කසො ද්වීහතීහං
වසිත්වා සත්තාහ රණීකයන පක් මති. කසො තං සත්තාහං  හිද්ධා
වීතිනාකමති.තස්ස, භික්ඛකව, භික්ඛුකනො පුරිමි ා චන පඤ්ඤායති, 
පටිස්සකවචආපත්තිදුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුනා වස්සාවාකසො පටිස්සුකතො කහොති 
පුරිමි ාය.කසොතංආවාසංගච්ඡන්කතො හිද්ධාඋකපොසථං කරොති, 
පාටිපකද විහාරං උකපති, කසනාසනං පඤ්ඤකපති, පානීයං
පරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපති, පරිකවණං සම්මජ්ජති. කසො ද්වීහතීහං
වසිත්වා සත්තාහ රණීකයන පක් මති. කසො තං සත්තාහං අන්කතො
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සන්නිවත්තං  කරොති. තස්ස, භික්ඛකව, භික්ඛුකනො පුරිමි ා ච
පඤ්ඤායති, පටිස්සකවචඅනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුනා වස්සාවාකසො පටිස්සුකතො කහොති
පුරිමි ාය.කසොතංආවාසංගච්ඡන්කතො හිද්ධාඋකපොසථං කරොති, 
පාටිපකද විහාරං උකපති, කසනාසනං පඤ්ඤකපති, පානීයං
පරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපති, පරිකවණං සම්මජ්ජති. කසො සත්තාහං
අනාගතායපවාරණායස රණීකයො පක් මති.ආගච්කඡයයවාකසො, 
භික්ඛකව, භික්ඛු තං ආවාසං න වා ආගච්කඡයය, තස්ස, භික්ඛකව, 
භික්ඛුකනොපුරිමි ාචපඤ්ඤායති, පටිස්සකවචඅනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුනා වස්සාවාකසො පටිස්සුකතො කහොති 
පුරිමි ාය. කසො තං ආවාසං ගන්ත්වා උකපොසථං  කරොති, පාටිපකද
විහාරං උකපති, කසනාසනං පඤ්ඤකපති, පානීයං පරිකභොජනීයං
උපට්ඨාකපති, පරිකවණං සම්මජ්ජති. කසො තදකහව අ රණීකයො 
පක් මති. තස්ස, භික්ඛකව, භික්ඛුකනො පුරිමි ා ච න පඤ්ඤායති, 
පටිස්සකවචආපත්ති දුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුනා වස්සාවාකසො පටිස්සුකතො කහොති 
පුරිමි ාය. කසො තං ආවාසං ගන්ත්වා උකපොසථං  කරොති, පාටිපකද
විහාරං උකපති, කසනාසනං පඤ්ඤකපති, පානීයං පරිකභොජනීයං
උපට්ඨාකපති, පරිකවණං සම්මජ්ජති. කසො තදකහව ස රණීකයො 
පක් මති…කප.… කසො ද්වීහතීහං වසිත්වා අ රණීකයො
පක් මති…කප.… කසො ද්වීහතීහං වසිත්වා ස රණීකයො
පක් මති…කප.… කසො ද්වීහතීහං වසිත්වා සත්තාහ රණීකයන
පක් මති. කසොතං සත්තාහං හිද්ධා වීතිනාකමති.තස්ස, භික්ඛකව, 
භික්ඛුකනො පුරිමි ා ච න පඤ්ඤායති, පටිස්සකව ච ආපත්ති
දුක් ටස්ස…කප.… කසො ද්වීහතීහං වසිත්වා සත්තාහ රණීකයන
පක් මති. කසොතං සත්තාහං අන්කතො සන්නිවත්තං  කරොති. තස්ස, 
භික්ඛකව, භික්ඛුකනො පුරිමි ා ච පඤ්ඤායති, පටිස්සකව ච
අනාපත්ති…කප.… කසො සත්තාහං අනාගතාය පවාරණාය
ස රණීකයො පක් මති. ආගච්කඡයය වා කසො, භික්ඛකව, භික්ඛු තං
ආවාසං න වා ආගච්කඡයය, තස්ස, භික්ඛකව, භික්ඛුකනො පුරිමි ා ච
පඤ්ඤායති, පටිස්සකවචඅනාපත්ති. 
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208. ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුනාවස්සාවාකසොපටිස්සුකතොකහොති 
පච්ඡිමි ාය.කසොතංආවාසංගච්ඡන්කතො හිද්ධාඋකපොසථං කරොති, 
පාටිපකද විහාරං උකපති, කසනාසනං පඤ්ඤකපති, පානීයං
පරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපති, පරිකවණං සම්මජ්ජති. කසො තදකහව 
අ රණීකයො පක් මති. තස්ස, භික්ඛකව, භික්ඛුකනො පච්ඡිමි ා චන
පඤ්ඤායති, පටිස්සකව චආපත්තිදුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුනා වස්සාවාකසො පටිස්සුකතො කහොති
පච්ඡිමි ාය.කසොතංආවාසංගච්ඡන්කතො හිද්ධාඋකපොසථං කරොති, 
පාටිපකද විහාරං උකපති, කසනාසනං පඤ්ඤකපති, පානීයං
පරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපති, පරිකවණං සම්මජ්ජති. කසො තදකහව
ස රණීකයො පක් මති. තස්ස, භික්ඛකව, භික්ඛුකනො පච්ඡිමි ා ච න
පඤ්ඤායති, පටිස්සකවචආපත්තිදුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුනා වස්සාවාකසො පටිස්සුකතො කහොති 
පච්ඡිමි ාය.කසොතංආවාසංගච්ඡන්කතො හිද්ධාඋකපොසථං කරොති, 
පාටිපකද විහාරං උකපති, කසනාසනං පඤ්ඤකපති, පානීයං
පරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපති, පරිකවණං සම්මජ්ජති. කසො ද්වීහතීහං
වසිත්වා අ රණීකයො පක් මති. තස්ස, භික්ඛකව, භික්ඛුකනො
පච්ඡිමි ාචනපඤ්ඤායති, පටිස්සකවචආපත්තිදුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුනා වස්සාවාකසො පටිස්සුකතො කහොති 
පච්ඡිමි ාය.කසොතංආවාසංගච්ඡන්කතො හිද්ධාඋකපොසථං කරොති, 
පාටිපකද විහාරං උකපති, කසනාසනං පඤ්ඤකපති, පානීයං
පරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපති, පරිකවණං සම්මජ්ජති. කසො ද්වීහතීහං
වසිත්වා ස රණීකයො පක් මති. තස්ස, භික්ඛකව, භික්ඛුකනො
පච්ඡිමි ාචන පඤ්ඤායති, පටිස්සකවචආපත්තිදුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුනා වස්සාවාකසො පටිස්සුකතො කහොති 
පච්ඡිමි ාය.කසොතංආවාසංගච්ඡන්කතො හිද්ධාඋකපොසථං කරොති, 
පාටිපකද විහාරං උකපති, කසනාසනං පඤ්ඤකපති, පානීයං 
පරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපති, පරිකවණං සම්මජ්ජති. කසො ද්වීහතීහං
වසිත්වා සත්තාහ රණීකයන පක් මති. කසො තං සත්තාහං  හිද්ධා
වීතිනාකමති.තස්ස, භික්ඛකව, භික්ඛුකනොපච්ඡිමි ාචනපඤ්ඤායති, 
පටිස්සකවචආපත්තිදුක් ටස්ස. 
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ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුනා වස්සාවාකසො පටිස්සුකතො කහොති 
පච්ඡිමි ාය.කසොතංආවාසංගච්ඡන්කතො හිද්ධාඋකපොසථං කරොති, 
පාටිපකද විහාරං උකපති, කසනාසනං පඤ්ඤකපති, පානීයං
පරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපති, පරිකවණං සම්මජ්ජති. කසො ද්වීහතීහං
වසිත්වා සත්තාහ රණීකයන පක් මති. කසො තං සත්තාහං අන්කතො
සන්නිවත්තං  කරොති. තස්ස, භික්ඛකව, භික්ඛුකනො පච්ඡිමි ා ච
පඤ්ඤායති, පටිස්සකවච අනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුනා වස්සාවාකසො පටිස්සුකතො කහොති
පච්ඡිමි ාය.කසොතංආවාසංගච්ඡන්කතො හිද්ධාඋකපොසථං කරොති, 
පාටිපකද විහාරං උකපති, කසනාසනං පඤ්ඤකපති, පානීයං
පරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපති, පරිකවණං සම්මජ්ජති. කසො සත්තාහං
අනාගතාය ක ොමුදියා චාතුමාසිනියා ස රණීකයො පක් මති. 
ආගච්කඡයයවාකසො, භික්ඛකව, භික්ඛුතංආවාසංනවාආගච්කඡයය, 
තස්ස, භික්ඛකව, භික්ඛුකනො පච්ඡිමි ා ච පඤ්ඤායති, පටිස්සකව ච
අනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුනා වස්සාවාකසො පටිස්සුකතො කහොති 
පච්ඡිමි ාය.කසොතංආවාසංගන්ත්වාඋකපොසථං කරොති, පාටිපකද
විහාරං උකපති, කසනාසනං පඤ්ඤකපති, පානීයං පරිකභොජනීයං
උපට්ඨාකපති, පරිකවණං සම්මජ්ජති. කසො තදකහව අ රණීකයො 
පක් මති. තස්ස, භික්ඛකව, භික්ඛුකනො පච්ඡිමි ා චන පඤ්ඤායති, 
පටිස්සකවච ආපත්තිදුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුනා වස්සාවාකසො පටිස්සුකතො කහොති 
පච්ඡිමි ාය.කසොතංආවාසංගන්ත්වාඋකපොසථං කරොති, පාටිපකද
විහාරං උකපති, කසනාසනං පඤ්ඤකපති, පානීයං පරිකභොජනීයං
උපට්ඨාකපති, පරිකවණං සම්මජ්ජති. කසො තදකහව ස රණීකයො 
පක් මති…කප.… කසො ද්වීහතීහං වසිත්වා අ රණීකයො පක් මති 
…කප.… කසො ද්වීහතීහං වසිත්වා ස රණීකයො පක් මති…කප.…
කසො ද්වීහතීහං වසිත්වා සත්තාහ රණීකයන පක් මති. කසො තං
සත්තාහං හිද්ධාවීතිනාකමති.තස්ස, භික්ඛකව, භික්ඛුකනොපච්ඡිමි ා
ච න පඤ්ඤායති, පටිස්සකව ච ආපත්ති දුක් ටස්ස…කප.… කසො 
ද්වීහතීහංවසිත්වාසත්තාහ රණීකයනපක් මති.කසොතංසත්තාහං 



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි වස්සූපනායි ක්ඛන්ධක ො 

237 

පටුන 

අන්කතොසන්නිවත්තං කරොති.තස්සභික්ඛකව, භික්ඛුකනොපච්ඡිමි ා 
චපඤ්ඤායති, පටිස්සකවචඅනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුනා වස්සාවාකසො පටිස්සුකතො කහොති 
පච්ඡිමි ාය.කසොතංආවාසංගන්ත්වාඋකපොසථං කරොති, පාටිපකද
විහාරං උකපති, කසනාසනං පඤ්ඤකපති, පානීයං පරිකභොජනීයං
උපට්ඨාකපති, පරිකවණං සම්මජ්ජති. කසො සත්තාහං අනාගතාය
ක ොමුදියා චාතුමාසිනියා ස රණීකයො පක් මති. ආගච්කඡයය වා
කසො, භික්ඛකව, භික්ඛුතංආවාසංනවාආගච්කඡයය, තස්ස, භික්ඛකව, 
භික්ඛුකනොපච්ඡිමි ාච පඤ්ඤායති, පටිස්සකවචඅනාපත්තීති. 

පටිස්සවදුක් ටාපත්තිනිට්ඨිතා. 

වස්සූපනායි ක්ඛන්ධක ොතතිකයො. 

119. තස්සුද්දානං 

උපගන්තුං  දාකචව,  තිඅන්තරාවස්සච; 
නඉච්ඡන්තිචසඤ්චිච්ච, උක් ඩ්ඪිතුංඋපාසක ො. 

ගිලාකනො මාතාචපිතා, භාතාචඅථඤාතක ො; 
භික්ඛුගතික ොවිහාකරො, වාළාචාපිසරීසපා. 

කචොකරොකචවපිසාචාච, දඩ්ඪාතදුභකයනච; 
වූළ්කහොදක නවුට්ඨාසි,  හුතරාචදාය ා. 

ලූඛප්පණීතසප්පාය, කභසජ්ජපට්ඨක න ච; 
ඉත්ථීකවසීකුමාරීච, පණ්ඩක ොඤාතක නච. 

රාජාකචොරාධුත්තානිධි, කභදඅට්ඨවිකධන [කභදා අට්ඨවිකධන
(සී.සයා.)] ච; 
වජසත්ථාචනාවාච, සුසිකරවිටභියාච. 

අජ්කඣො ාකස වස්සාවාකසො, අකසනාසනික නච; 
ඡවකුටි ාඡත්කතච, චාටියාචඋකපන්තිකත. 

 ති ාපටිස්සුණිත්වා,  හිද්ධාචඋකපොසථා; 
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පුරිමි ාපච්ඡිමි ා, යථාඤාකයනකයොජකය. 

අ රණීපක් මති, ස රණීතකථවච; 
ද්වීහතීහා ච පුන ච [ද්වීහතීහං වසිත්වාන (සී.)], 
සත්තාහ රණීකයනච. 

සත්තාහනාගතාකචව, ආගච්කඡයයනඑයයවා; 
වත්ථුද්දාකනඅන්තරි ා, තන්තිමග්ගංනිසාමකයති. 

ඉමම්හිඛන්ධක වත්ථූනිද්කවපණ්ණාස. 

වස්සූපනායි ක්ඛන්ධක ොනිට්ඨිකතො. 
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4. පවාරණාක්ඛන්ධක ො 
120. අඵාසු විහාකරො 

209. කතන සමකයනබුද්කධොභගවාසාවත්ථියංවිහරතිකජතවකන 
අනාථපිණ්ඩි ස්ස ආරාකම. කතන කඛො පන සමකයන සම් හුලා
සන්දිට්ඨා සම්භත්තා භික්ඛූ ක ොසකලසු ජනපකද අඤ්ඤතරස්මිං
ආවාකස වස්සං උපගච්ඡිංසු. අථ කඛො කතසං භික්ඛූනං එතදකහොසි –
‘‘ක නනුකඛොමයංඋපාකයනසමග්ගාසම්කමොදමානා අවිවදමානා
ඵාසු ංවස්සං වකසයයාම, නචපිණ්ඩක නකිලකමයයාමා’’ති. අථ
කඛො කතසංභික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘සකච කඛො මයං අඤ්ඤමඤ්ඤං
කනව ආලකපයයාම න සල්ලකපයයාම – කයො පඨමං ගාමකතො
පිණ්ඩාය පටික් කමයය කසො ආසනං පඤ්ඤකපයය, පාකදොද ං
පාදපීඨං පාද ථලි ං උපනික්ඛිකපයය, අවක් ාරපාතිං කධොවිත්වා
උපට්ඨාකපයය, පානීයං පරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපයය; කයො පච්ඡා
ගාමකතො පිණ්ඩාය පටික් කමයය, සචස්ස භුත්තාවකසකසො, සකච
ආ ඞ්කඛයය භුඤ්කජයය, කනො කච ආ ඞ්කඛයය අප්පහරිකත වා
ඡඩ්කඩයය, අප්පාණක  වා උදක  ඔපිලාකපයය; කසො ආසනං
උද්ධකරයය, පාකදොද ං පාදපීඨං පාද ථලි ං පටිසාකමයය, 
අවක් ාරපාතිං කධොවිත්වා පටිසාකමයය, පානීයං පරිකභොජනීයං
පටිසාකමයය, භත්තග්ගං සම්මජ්කජයය; කයොපස්කසයයපානීයඝටංවා
පරිකභොජනීයඝටංවාවච්චඝටංවාරිත්තං තුච්ඡංකසොඋපට්ඨාකපයය; 
සචස්ස කහොති අවිසය්හං, හත්ථවි ාකරන දුතියං ආමන්කතත්වා
හත්ථවිලඞ්ඝක න උපට්ඨාකපයය; න ත්කවව තප්පච්චයා වාචං 
භින්කදයය – එවං කඛො මයං සමග්ගා සම්කමොදමානා අවිවදමානා 
ඵාසු ංවස්සං වකසයයාම, නචපිණ්ඩක නකිලකමයයාමා’’ති. අථ
කඛො කත භික්ඛූ අඤ්ඤමඤ්ඤං කනව ආලපිංසු, න සල්ලපිංසු. කයො
පඨමං ගාමකතො පිණ්ඩාය පටික් මති, කසො ආසනං පඤ්ඤකපති, 
පාකදොද ං පාදපීඨං පාද ථලි ං උපනික්ඛිපති, අවක් ාරපාතිං
කධොවිත්වා උපට්ඨාකපති, පානීයං පරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපති. කයො
පච්ඡා ගාමකතො පිණ්ඩාය පටික් මති, සකච කහොති භුත්තාවකසකසො, 
සකච ආ ඞ්ඛති භුඤ්ජති, කනො කච ආ ඞ්ඛති අප්පහරිකත වා
ඡඩ්කඩති, අප්පාණක වාඋදක ඔපිලාකපති; කසොආසනංඋද්ධරති, 
පාකදොද ං පාදපීඨං පාද ථලි ං පටිසාකමති, අවක් ාරපාතිං
කධොවිත්වා පටිසාකමති, පානීයංපරිකභොජනීයංපටිසාකමති, භත්තග්ගං 
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සම්මජ්ජති.කයොපස්සතිපානීයඝටංවාපරිකභොජනීයඝටංවාවච්චඝටං
වා රිත්තං තුච්ඡං කසො උපට්ඨාකපති. සචස්ස කහොති අවිසය්හං, 
හත්ථවි ාකරන දුතියං ආමන්කතත්වා හත්ථවිලඞ්ඝක න
උපට්ඨාකපති, නත්කවවතප්පච්චයාවාචං භින්දති. 

ආචිණ්ණං කඛො පකනතං වස්සංවුට්ඨානං භික්ඛූනං භගවන්තං
දස්සනාය උපසඞ් මිතුං. අථ කඛො කත භික්ඛූ වස්සංවුට්ඨා
කතමාසච්චකයන කසනාසනං සංසාකමත්වා පත්තචීවරමාදාය කයන
සාවත්ථි කතන පක් මිංසු. අනුපුබ්ක න කයන සාවත්ථි කජතවනං 
අනාථපිණ්ඩි ස්ස ආරාකමො කයන භගවා කතනුපසඞ් මිංසු, 
උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං අභිවාකදත්වා එ මන්තං නිසීදිංසු.
ආචිණ්ණං කඛො පකනතං බුද්ධානං භගවන්තානං ආගන්තුක හි
භික්ඛූහිසද්ධිංපටිසම්කමොදිතුං.අථකඛො භගවාකතභික්ඛූඑතදකවොච–
‘‘ ච්චි, භික්ඛකව, ඛමනීයං,  ච්චි යාපනීයං,  ච්චි සමග්ගා
සම්කමොදමානාඅවිවදමානාඵාසු ංවස්සංවසිත්ථ, නචපිණ්ඩක න 
කිලමිත්ථා’’ති? ‘‘ඛමනීයංභගවා, යාපනීයංභගවා.සමග්ගා චමයං, 
භන්කත, සම්කමොදමානා අවිවදමානා ඵාසු ං වස්සං වසිම්හා, න ච
පිණ්ඩක න කිලමිම්හා’’ති. ජානන්තාපි තථාගතා පුච්ඡන්ති, 
ජානන්තාපිනපුච්ඡන්ති. ාලංවිදිත්වාපුච්ඡන්ති,  ාලං විදිත්වාන
පුච්ඡන්ති. අත්ථසංහිතං තථාගතා පුච්ඡන්ති, කනො අනත්ථසංහිතං. 
අනත්ථසංහිකත කසතුඝාකතො තථාගතානං. ද්වීහා ාකරහි බුද්ධා
භගවන්කතොභික්ඛූ පටිපුච්ඡන්ති–ධම්මංවාකදකසස්සාම, සාව ානං
වා සික්ඛාපදං පඤ්ඤකපස්සාමාති. අථ කඛො භගවා කත භික්ඛූ
එතදකවොච – ‘‘යථා ථං පන තුම්කහ, භික්ඛකව, සමග්ගා 
සම්කමොදමානාඅවිවදමානාඵාසු ංවස්සංවසිත්ථ, නචපිණ්ඩක න
කිලමිත්ථා’’ති. 

ඉධ මයං, භන්කත, සම් හුලා සන්දිට්ඨා සම්භත්තා භික්ඛූ 
ක ොසකලසු ජනපකද අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස වස්සං උපගච්ඡිම්හා.
කතසං කනො, භන්කත, අම්හා ං එතදකහොසි – ‘‘ක නනු කඛො මයං
උපාකයන සමග්ගා සම්කමොදමානා අවිවදමානා ඵාසු ං වස්සං
වකසයයාම, න ච පිණ්ඩක න කිලකමයයාමා’’ති. කතසං කනො, 
භන්කත, අම්හා ං එතදකහොසි – ‘‘සකච කඛො මයං අඤ්ඤමඤ්ඤං
කනව ආලකපයයාම න සල්ලකපයයාම – කයො පඨමං ගාමකතො
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පිණ්ඩාය පටික් කමයය කසො ආසනං පඤ්ඤකපයය, පාකදොද ං
පාදපීඨං පාද ථලි ං උපනික්ඛිකපයය, අවක් ාරපාතිං කධොවිත්වා
උපට්ඨාකපයය, පානීයං පරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපයය; කයො පච්ඡා
ගාමකතො පිණ්ඩාය පටික් කමයය, සචස්ස භුත්තාවකසකසො, සකච
ආ ඞ්කඛයය භුඤ්කජයය, කනො කච ආ ඞ්කඛයය අප්පහරිකත වා
ඡඩ්කඩයය, අප්පාණක  වා උදක  ඔපිලාකපයය; කසො ආසනං
උද්ධකරයය, පාකදොද ං පාදපීඨං පාද ථලි ං පටිසාකමයය, 
අවක් ාරපාතිං කධොවිත්වා පටිසාකමයය, පානීයං පරිකභොජනීයං 
පටිසාකමයය, භත්තග්ගංසම්මජ්කජයය; කයොපස්කසයයපානීයඝටංවා
පරිකභොජනීයඝටං වාවච්චඝටංවාරිත්තංතුච්ඡංකසොඋපට්ඨාකපයය; 
සචස්ස කහොති අවිසය්හං, හත්ථවි ාකරන දුතියං ආමන්කතත්වා
හත්ථවිලඞ්ඝක න උපට්ඨාකපයය; න ත්කවව තප්පච්චයා වාචං
භින්කදයය – එවං කඛො මයං සමග්ගා සම්කමොදමානා අවිවදමානා
ඵාසු ං වස්සං වකසයයාම, නචපිණ්ඩක නකිලකමයයාමා’’ති. අථ
කඛොමයං, භන්කත, අඤ්ඤමඤ්ඤං කනවආලපිම්හානසල්ලවිම්හා.
කයොපඨමංගාමකතොපිණ්ඩායපටික් මතිකසොආසනං පඤ්ඤකපති, 
පාකදොද ං පාදපීඨං පාද ථලි ං උපනික්ඛිපති, අවක් ාරපාතිං
කධොවිත්වා උපට්ඨාකපති, පානීයං පරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපති. කයො
පච්ඡා ගාමකතො පිණ්ඩාය පටික් මති, සකච කහොති භුත්තාවකසකසො, 
සකච ආ ඞ්ඛති භුඤ්ජති, කනො කච ආ ඞ්ඛති අප්පහරිකත වා 
ඡඩ්කඩති, අප්පාණක වාඋදක ඔපිලාකපති, කසොආසනංඋද්ධරති, 
පාකදොද ං පාදපීඨං පාද ථලි ං පටිසාකමති, අවක් ාරපාතිං
කධොවිත්වාපටිසාකමති, පානීයංපරිකභොජනීයං පටිසාකමති, භත්තග්ගං
සම්මජ්ජති.කයොපස්සතිපානීයඝටංවා පරිකභොජනීයඝටංවාවච්චඝටං
වා රිත්තං තුච්ඡං කසො උපට්ඨාකපති. සචස්ස කහොති අවිසය්හං, 
හත්ථවි ාකරන දුතියං ආමන්කතත්වා හත්ථවිලඞ්ඝක න
උපට්ඨාකපති, න ත්කවව තප්පච්චයා වාචං භින්දති. එවං කඛො මයං, 
භන්කත, සමග්ගාසම්කමොදමානා අවිවදමානාඵාසු ංවස්සංවසිම්හා, 
නචපිණ්ඩක නකිලමිම්හාති. 

අථ කඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘අඵාසුඤ්කඤව 
[අඵාසු ඤ්කඤව(සී.)] කිරකම [කිරිකම ( .)], භික්ඛකව, කමොඝපුරිසා
වුට්ඨා [වුත්ථා ( .)] සමානා ඵාසුම්හා [ඵාසු ම්හා (සී.)] වුට්ඨාති 
පටිජානන්ති.පසුසංවාසඤ්කඤවකිරකම, භික්ඛකව, කමොඝපුරිසාවුට්ඨා
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සමානාඵාසුම්හා වුට්ඨාතිපටිජානන්ති.එළ සංවාසඤ්කඤවකිරකම, 
භික්ඛකව, කමොඝපුරිසාවුට්ඨාසමානා ඵාසුම්හාවුට්ඨාතිපටිජානන්ති.
සපත්තසංවාසඤ්කඤවකිරකම, භික්ඛකව, කමොඝපුරිසා වුට්ඨාසමානා
ඵාසුම්හා වුට්ඨාති පටිජානන්ති.  ථඤ්හි නාමිකම, භික්ඛකව, 
කමොඝපුරිසා මූගබ් තං තිත්ථියසමාදානං සමාදියිස්ස’’න්ති. කනතං, 
භික්ඛකව, අප්පසන්නානං වා පසාදාය…කප.… විගරහිත්වා ධම්මිං 
 ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – න, භික්ඛකව, මූගබ් තං
තිත්ථියසමාදානං සමාදියිතබ් ං. කයො සමාදිකයයය, ආපත්ති
දුක් ටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛකව, වස්සංවුට්ඨානං භික්ඛූනං තීහි
ඨාකනහිපවාකරතුං–දිට්කඨනවාසුකතනවාපරිසඞ් ායවා.සාකවො
භවිස්සති අඤ්ඤමඤ්ඤානුකලොමතා ආපත්තිවුට්ඨානතා
විනයපුකරක්ඛාරතා. එවඤ්ච පන, භික්ඛකව, පවාකරතබ් ං.
 යත්කතනභික්ඛුනාපටි කලනසඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො – 

210. ‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. අජ්ජ පවාරණා. යදි
සඞ්ඝස්සපත්ත ල්ලං, සඞ්කඝොපවාකරයයා’’ති. 

කථකරන භික්ඛුනා එ ංසං උත්තරාසඞ්ගං  රිත්වා උක්කුටි ං 
නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගකහත්වා එවමස්ස වචනීකයො – ‘‘සඞ්ඝං, 
ආවුකසො, පවාකරමි දිට්කඨනවාසුකතනවාපරිසඞ් ායවා.වදන්තුමං
ආයස්මන්කතො අනු ම්පං උපාදාය. පස්සන්කතො පටි රිස්සාමි.
දුතියම්පි, ආවුකසො, සඞ්ඝං පවාකරමි දිට්කඨන වා සුකතන වා 
පරිසඞ් ාය වා. වදන්තු මං ආයස්මන්කතො අනු ම්පං උපාදාය.
පස්සන්කතො පටි රිස්සාමි. තතියම්පි, ආවුකසො, සඞ්ඝං පවාකරමි
දිට්කඨන වා සුකතන වා පරිසඞ් ාය වා. වදන්තු මං ආයස්මන්කතො
අනු ම්පංඋපාදාය.පස්සන්කතොපටි රිස්සාමී’’ති. 

නවක න භික්ඛුනා එ ංසං උත්තරාසඞ්ගං  රිත්වා උක්කුටි ං 
නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගකහත්වා එවමස්ස වචනීකයො – ‘‘සඞ්ඝං, 
භන්කත, පවාකරමි දිට්කඨන වාසුකතනවාපරිසඞ් ායවා.වදන්තුමං
ආයස්මන්කතො අනු ම්පං උපාදාය. පස්සන්කතො පටි රිස්සාමි.
දුතියම්පි, භන්කත, සඞ්ඝං…කප.… තතියම්පි, භන්කත, සඞ්ඝංපවාකරමි
දිට්කඨන වා සුකතන වා පරිසඞ් ාය වා. වදන්තු මං ආයස්මන්කතො
අනු ම්පංඋපාදාය.පස්සන්කතොපටි රිස්සාමී’’ති. 
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211. කතනකඛොපනසමකයනඡබ් ග්ගියාභික්ඛූකථකරසුභික්ඛූසු 
උක්කුටි ංනිසින්කනසුපවාරයමාකනසුආසකනසුඅච්ඡන්ති.කයකත
භික්ඛූ අප්පිච්ඡා…කප.… කත උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති – 
‘‘ ථඤ්හි නාම ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ කථකරසු භික්ඛූසු උක්කුටි ං
නිසින්කනසු පවාරයමාකනසුආසකනසුඅච්ඡිස්සන්තී’’ති.අථකඛොකත
භික්ඛූ භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච්චං කිර, 
භික්ඛකව, ඡබ් ග්ගියාභික්ඛූකථකරසුභික්ඛූසු උක්කුටි ංනිසින්කනසු
පවාරයමාකනසුආසකනසු අච්ඡන්තී’’ති? ‘‘සච්චං, භගවා’’ති. විගරහි 
බුද්කධො භගවා…කප.… ‘‘ ථඤ්හිනාම කත, භික්ඛකව, කමොඝපුරිසා
කථකරසු භික්ඛූසු උක්කුටි ං නිසින්කනසු පවාරයමාකනසු ආසකනසු 
අච්ඡිස්ස’’න්ති. කනතං, භික්ඛකව, අප්පසන්නානං වා පසාදාය, 
පසන්නානං වා භිකයයොභාවාය…කප.… විගරහිත්වා ධම්මිං  ථං
 ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘න, භික්ඛකව, කථකරසු භික්ඛූසු
උක්කුටි ං නිසින්කනසු පවාරයමාකනසුආසකනසු අච්ඡිතබ් ං. කයො
අච්කඡයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛකව, සබ්ක කහව 
උක්කුටි ංනිසින්කනහිපවාකරතු’’න්ති. 

කතන කඛොපනසමකයනඅඤ්ඤතකරොකථකරොජරාදුබ් කලො යාව
සබ්ක  පවාකරන්තීති [යාව සබ්ක  පවාකරන්ති (සයා.)] උක්කුටි ං
නිසින්කනො ආගමයමාකනො මුච්ඡිකතො පපති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, තදමන්තරාඋක්කුටි ංනිසීදිතුං
යාවපවාකරති, පවාකරත්වාආසකන නිසීදිතුන්ති. 

අඵාසු විහාකරොනිට්ඨිකතො. 

121. පවාරණාකභදා 

212. අථකඛොභික්ඛූනංඑතදකහොසි–‘‘ තිනුකඛොපවාරණා’’ති? 
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. ද්කවමා, භික්ඛකව, පවාරණා –
චාතුද්දසි ාචපන්නරසි ා ච.ඉමාකඛො, භික්ඛකව, ද්කවපවාරණාති. 

අථ කඛො භික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘ ති නු කඛො 
පවාරණ ම්මානී’’ති? [පවාරණා ම්මානීති (සයා.)] භගවකතො 
එතමත්ථංආකරොකචසුං. චත්තාරිමානි, භික්ඛකව, පවාරණ ම්මානි –
අධම්කමනවග්ගං පවාරණ ම්මං, අධම්කමනසමග්ගංපවාරණ ම්මං, 
ධම්කමන වග්ගං පවාරණ ම්මං, ධම්කමන සමග්ගං පවාරණ ම්මං.
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තත්ර, භික්ඛකව, යදිදංඅධම්කමනවග්ගංපවාරණ ම්මං, න, භික්ඛකව, 
එවරූපංපවාරණ ම්මං ාතබ් ං; නචමයාඑවරූපංපවාරණ ම්මං
අනුඤ්ඤාතං. තත්ර, භික්ඛකව, යදිදං අධම්කමන සමග්ගං
පවාරණ ම්මං, න, භික්ඛකව, එවරූපං පවාරණ ම්මං ාතබ් ං; නච
මයා එවරූපං පවාරණ ම්මං අනුඤ්ඤාතං. තත්ර, භික්ඛකව, යදිදං
ධම්කමන වග්ගං පවාරණ ම්මං, න, භික්ඛකව, එවරූපං
පවාරණ ම්මං  ාතබ් ං; න ච මයා එවරූපං පවාරණ ම්මං
අනුඤ්ඤාතං.තත්ර, භික්ඛකව, යදිදංධම්කමනසමග්ගං පවාරණ ම්මං, 
එවරූපං, භික්ඛකව, පවාරණ ම්මං  ාතබ් ං; එවරූපඤ්ච මයා
පවාරණ ම්මං අනුඤ්ඤාතං. තස්මාතිහ, භික්ඛකව, එවරූපං
පවාරණ ම්මං රිස්සාම යදිදං ධම්කමන සමග්ගන්ති, එවඤ්හි කවො, 
භික්ඛකව, සික්ඛිතබ් න්ති. 

පවාරණාකභදානිට්ඨිතා. 

122. පවාරණාදානානුජානනා 

213. අථ කඛොභගවාභික්ඛූආමන්කතසි– ‘‘සන්නිපතථ, භික්ඛකව.
සඞ්කඝොපවාකරස්සතී’’ති.එවංවුත්කතඅඤ්ඤතකරොභික්ඛු භගවන්තං
එතදකවොච – ‘‘අත්ථි, භන්කත, භික්ඛුගිලාකනො, කසො අනාගකතො’’ති.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, ගිලාකනන භික්ඛුනා පවාරණං දාතුං. එවඤ්ච
පන, භික්ඛකව, දාතබ් ා – කතන ගිලාකනන භික්ඛුනා එ ං භික්ඛුං 
උපසඞ් මිත්වා එ ංසංඋත්තරාසඞ්ගං රිත්වා උක්කුටි ංනිසීදිත්වා
අඤ්ජලිං පග්ගකහත්වා එවමස්ස වචනීකයො – ‘‘පවාරණං දම්මි, 
පවාරණංකමහර, පවාරණංකමආකරොකචහි, මමත්ථායපවාකරහී’’ති
 ාකයන විඤ්ඤාකපති, වාචාය විඤ්ඤාකපති,  ාකයන වාචාය
විඤ්ඤාකපති, දින්නාකහොතිපවාරණා; න ාකයනවිඤ්ඤාකපති, න
වාචාය විඤ්ඤාකපති, න  ාකයන වාචාය විඤ්ඤාකපති, න දින්නා
කහොති පවාරණා. එවඤ්කචතං ලකභථ, ඉච්කචතං කුසලං. කනො කච
ලකභථ, කසො, භික්ඛකව, ගිලාකනො භික්ඛු මඤ්කචන වා පීකඨන වා
සඞ්ඝමජ්කඣ ආකනත්වා පවාකරතබ් ං. සකච, භික්ඛකව, 
ගිලානුපට්ඨා ානංභික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘සකචකඛොමයංගිලානං
ඨානා චාකවස්සාම, ආ ාකධො වා අභිවඩ්ඪිස්සති,  ාලංකිරියා වා
භවිස්සතී’’ති න, භික්ඛකව, ගිලාකනො භික්ඛු ඨානා චාකවතබ්ක ො.
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සඞ්කඝන තත්ථගන්ත්වාපවාකරතබ් ං; නත්කවවවග්කගනසඞ්කඝන
පවාකරතබ් ං.පවාකරයයකච, ආපත්තිදුක් ටස්ස. 

පවාරණහාරක ො [පවාරණාහාරක ො (සයා.)] කච, භික්ඛකව, 
දින්නාය පවාරණාය තත්කථව පක් මති, අඤ්ඤස්ස දාතබ් ා
පවාරණා. පවාරණහාරක ො කච, භික්ඛකව, දින්නාය පවාරණාය
තත්කථව විබ්භමති…කප.…  ාලං කරොති… සාමකණකරො
පටිජානාති… සික්ඛං පච්චක්ඛාතක ො පටිජානාති… අන්තිමවත්ථුං
අජ්ඣාපන්නක ො පටිජානාති… උම්මත්තක ො පටිජානාති…
ඛිත්තචිත්කතො පටිජානාති… කවදනාට්කටො පටිජානාති… ආපත්තියා
අදස්සකන උක්ඛිත්තක ො පටිජානාති… ආපත්තියා අප්පටි ම්කම
උක්ඛිත්තක ො පටිජානාති… පාපි ාය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කග
උක්ඛිත්තක ො පටිජානාති… පණ්ඩක ො පටිජානාති…
කථයයසංවාසක ොපටිජානාති…තිත්ථියපක් න්තක ො පටිජානාති…
තිරච්ඡානගකතො පටිජානාති… මාතුඝාතක ො පටිජානාති…
පිතුඝාතක ො පටිජානාති… අරහන්තඝාතක ො පටිජානාති…
භික්ඛුනිදූසක ො පටිජානාති… සඞ්ඝකභදක ො පටිජානාති … 
කලොහිතුප්පාදක ො පටිජානාති… උභකතො යඤ්ජනක ො පටිජානාති, 
අඤ්ඤස්සදාතබ් ාපවාරණා. 

පවාරණහාරක ො කච, භික්ඛකව, දින්නාය පවාරණාය
අන්තරාමග්කග පක් මති, අනාහටා කහොති පවාරණා.
පවාරණහාරක ොකච, භික්ඛකව, දින්නායපවාරණාය අන්තරාමග්කග
විබ්භමති…කප.… ාලං කරොති…සාමකණකරොපටිජානාති…සික්ඛං
පච්චක්ඛාතක ො පටිජානාති… අන්තිමවත්ථුං අජ්ඣාපන්නක ො
පටිජානාති… උම්මත්තක ො පටිජානාති… ඛිත්තචිත්කතො
පටිජානාති… කවදනාට්කටො පටිජානාති… ආපත්තියා අදස්සකන
උක්ඛිත්තක ො පටිජානාති…ආපත්තියාඅප්පටි ම්කමඋක්ඛිත්තක ො
පටිජානාති… පාපි ාය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කග උක්ඛිත්තක ො
පටිජානාති… පණ්ඩක ො පටිජානාති… කථයයසංවාසක ො
පටිජානාති… තිත්ථියපක් න්තක ො පටිජානාති… තිරච්ඡානගකතො 
පටිජානාති…මාතුඝාතක ොපටිජානාති…පිතුඝාතක ොපටිජානාති…
අරහන්තඝාතක ො පටිජානාති… භික්ඛුනිදූසක ො පටිජානාති…
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සඞ්ඝකභදක ො පටිජානාති… කලොහිතුප්පාදක ො පටිජානාති… 
උභකතො යඤ්ජනක ොපටිජානාති, අනාහටාකහොතිපවාරණා. 

පවාරණහාරක ො කච, භික්ඛකව, දින්නාය පවාරණාය
සඞ්ඝප්පත්කතො පක් මති, ආහටාකහොතිපවාරණා. පවාරණහාරක ො
කච, භික්ඛකව, දින්නායපවාරණාය සඞ්ඝප්පත්කතොවිබ්භමති…කප.…
 ාලං කරොති… සාමකණකරො පටිජානාති… සික්ඛං පච්චක්ඛාතක ො
පටිජානාති… අන්තිමවත්ථුං අජ්ඣාපන්නක ො පටිජානාති…
උම්මත්තක ො පටිජානාති… ඛිත්තචිත්කතො පටිජානාති…
කවදනාට්කටො පටිජානාති… ආපත්තියා අදස්සකන උක්ඛිත්තක ො
පටිජානාති…ආපත්තියා අප්පටි ම්කම උක්ඛිත්තක ො පටිජානාති…
පාපි ාය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කග උක්ඛිත්තක ො පටිජානාති…
පණ්ඩක ො පටිජානාති… කථයයසංවාසක ො පටිජානාති…
තිත්ථියපක් න්තක ො පටිජානාති… තිරච්ඡානගකතො පටිජානාති… 
මාතුඝාතක ො පටිජානාති… පිතුඝාතක ො පටිජානාති…
අරහන්තඝාතක ො පටිජානාති… භික්ඛුනිදූසක ො පටිජානාති…
සඞ්ඝකභදක ො පටිජානාති… කලොහිතුප්පාදක ො පටිජානාති…
උභකතො යඤ්ජනක ො පටිජානාති, ආහටාකහොතිපවාරණා. 

පවාරණහාරක ො කච, භික්ඛකව, දින්නාය පවාරණාය
සඞ්ඝප්පත්කතො සුත්කතො නාකරොකචති, ආහටා කහොති පවාරණා.
පවාරණහාර ස්ස අනාපත්ති. පවාරණහාරක ො කච, භික්ඛකව, 
දින්නාය පවාරණාය සඞ්ඝප්පත්කතො පමත්කතො නාකරොකචති…කප.… 
සමාපන්කනොනාකරොකචති, ආහටාකහොතිපවාරණා.පවාරණහාර ස්ස
අනාපත්ති. 

පවාරණහාරක ො කච, භික්ඛකව, දින්නාය පවාරණාය 
සඞ්ඝප්පත්කතො සඤ්චිච්ච නාකරොකචති, ආහටා කහොති පවාරණා.
පවාරණහාර ස්ස ආපත්ති දුක් ටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛකව, තදහු
පවාරණාය පවාරණං කදන්කතන ඡන්දම්පි දාතුං, සන්ති සඞ්ඝස්ස
 රණීයන්ති. 

පවාරණාදානානුජානනානිට්ඨිතා. 
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123. ඤාත ාදිග්ගහණ ථා 

214. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතරං භික්ඛුං තදහු
පවාරණායඤාත ාගණ්හිංසු.භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.ඉධ
පන, භික්ඛකව, භික්ඛුං තදහු පවාරණාය ඤාත ා ගණ්හන්ති. කත
ඤාත ාභික්ඛූහිඑවමස්සුවචනීයා – ‘‘ඉඞ්ඝ, තුම්කහආයස්මන්කතො
ඉමං භික්ඛුං මුහුත්තං මුඤ්චථ, යාවායං භික්ඛු පවාකරතී’’ති. 
එවඤ්කචතංලකභථ, ඉච්කචතංකුසලං.කනොකචලකභථ, කතඤාත ා
භික්ඛූහිඑවමස්සුවචනීයා– ‘‘ඉඞ්ඝ, තුම්කහආයස්මන්කතොමුහුත්තං
එ මන්තං කහොථ, යාවායං භික්ඛු පවාරණං කදතී’’ති. එවඤ්කචතං
ලකභථ, ඉච්කචතං කුසලං. කනො කච ලකභථ, කත ඤාත ා භික්ඛූහි 
එවමස්සු වචනීයා – ‘‘ඉඞ්ඝ, තුම්කහ ආයස්මන්කතො ඉමං භික්ඛුං
මුහුත්තං නිස්සීමං කනථ, යාව සඞ්කඝො පවාකරතී’’ති. එවඤ්කචතං
ලකභථ, ඉච්කචතං කුසලං. කනො කච ලකභථ, න ත්කවව වග්කගන
සඞ්කඝනපවාකරතබ් ං.පවාකරයයකච, ආපත්තිදුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුං තදහු පවාරණාය රාජාකනො
ගණ්හන්ති…කප.… කචොරා ගණ්හන්ති … ධුත්තා ගණ්හන්ති…
භික්ඛුපච්චත්ථි ා ගණ්හන්ති.කතභික්ඛුපච්චත්ථි ාභික්ඛූහිඑවමස්සු
වචනීයා – ‘‘ඉඞ්ඝ, තුම්කහ ආයස්මන්කතො ඉමං භික්ඛුං මුහුත්තං
මුඤ්චථ, යාවායංභික්ඛුපවාකරතී’’ති. එවඤ්කචතංලකභථ, ඉච්කචතං
කුසලං. කනො කච ලකභථ, කත භික්ඛුපච්චත්ථි ා භික්ඛූහි එවමස්සු
වචනීයා–‘‘ඉඞ්ඝ, තුම්කහආයස්මන්කතො මුහුත්තංඑ මන්තංකහොථ, 
යාවායං භික්ඛු පවාරණං කදතී’’ති. එවඤ්කචතං ලකභථ, ඉච්කචතං 
කුසලං. කනො කච ලකභථ, කත භික්ඛුපච්චත්ථි ා භික්ඛූහි එවමස්සු
වචනීයා – ‘‘ඉඞ්ඝ, තුම්කහ ආයස්මන්කතො ඉමං භික්ඛුං මුහුත්තං
නිස්සීමං කනථ, යාව සඞ්කඝො පවාකරතී’’ති. එවඤ්කචතං ලකභථ, 
ඉච්කචතං කුසලං. කනො කච ලකභථ, න ත්කවව වග්කගන සඞ්කඝන
පවාකරතබ් ං.පවාකරයයකච, ආපත්ති දුක් ටස්සාති. 

ඤාත ාදිග්ගහණ ථානිට්ඨිතා. 

124. සඞ්ඝපවාරණාදිප්පකභදා 

215. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු
පවාරණාය පඤ්ච භික්ඛූ විහරන්ති. අථ කඛො කතසං භික්ඛූනං
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එතදකහොසි – ‘‘භගවතා පඤ්ඤත්තං ‘සඞ්කඝන පවාකරතබ් ’න්ති.
මයඤ්චම්හාපඤ්චජනා. ථංනුකඛොඅම්කහහිපවාකරතබ් ’’න්ති? 
භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, පඤ්චන්නං
සඞ්කඝ පවාකරතුන්ති. 

216. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු
පවාරණාය චත්තාකරො භික්ඛූ විහරන්ති. අථ කඛො කතසං භික්ඛූනං
එතදකහොසි – ‘‘භගවතා අනුඤ්ඤාතං පඤ්චන්නං සඞ්කඝ
පවාකරතුන්ති. මයඤ්චම්හා චත්තාකරො ජනා.  ථං නු කඛො අම්කහහි
පවාකරතබ් ’’න්ති? භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, චතුන්නංඅඤ්ඤමඤ්ඤංපවාකරතුං.එවඤ්චපන, භික්ඛකව, 
පවාකරතබ් ං.  යත්කතන භික්ඛුනා පටි කලන කත භික්ඛූ
ඤාකපතබ් ා– 

‘‘සුණන්තු කමආයස්මන්කතො. අජ්ජ පවාරණා. යදායස්මන්තානං 
පත්ත ල්ලං, මයංඅඤ්ඤමඤ්ඤංපවාකරයයාමා’’ති. 

කථකරන භික්ඛුනා එ ංසං උත්තරාසඞ්ගං  රිත්වා උක්කුටි ං 
නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගකහත්වා කත භික්ඛූ එවමස්සු වචනීයා –
‘‘අහං, ආවුකසො, ආයස්මන්කත පවාකරමි දිට්කඨන වා සුකතන වා
පරිසඞ් ාය වා. වදන්තු මං ආයස්මන්කතො අනු ම්පං උපාදාය.
පස්සන්කතොපටි රිස්සාමි.දුතියම්පි…කප.…තතියම්පිඅහං, ආවුකසො, 
ආයස්මන්කත පවාකරමි දිට්කඨන වා සුකතන වා පරිසඞ් ාය වා.
වදන්තු මං ආයස්මන්කතො අනු ම්පං උපාදාය. පස්සන්කතො
පටි රිස්සාමී’’ති. 

නවක න භික්ඛුනා එ ංසං උත්තරාසඞ්ගං  රිත්වා උක්කුටි ං 
නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගකහත්වා කත භික්ඛූ එවමස්සු වචනීයා –
‘‘අහං, භන්කත, ආයස්මන්කත පවාකරමි දිට්කඨන වා සුකතන වා
පරිසඞ් ාය වා. වදන්තු මං ආයස්මන්කතො අනු ම්පං උපාදාය.
පස්සන්කතොපටි රිස්සාමි.දුතියම්පි…කප.…තතියම්පිඅහං, භන්කත, 
ආයස්මන්කත පවාකරමි දිට්කඨන වා සුකතන වා පරිසඞ් ාය වා.
වදන්තු මං ආයස්මන්කතො අනු ම්පං උපාදාය. පස්සන්කතො 
පටි රිස්සාමී’’ති. 
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කතනකඛොපනසමකයනඅඤ්ඤතරස්මිංආවාකසතදහුපවාරණාය
තකයො භික්ඛූ විහරන්ති. අථ කඛො කතසං භික්ඛූනං එතදකහොසි –
‘‘භගවතා අනුඤ්ඤාතං පඤ්චන්නං සඞ්කඝ පවාකරතුං, චතුන්නං
අඤ්ඤමඤ්ඤං පවාකරතුං. මයඤ්චම්හා තකයො ජනා.  ථං නු කඛො
අම්කහහි පවාකරතබ් ’’න්ති? භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, තිණ්ණං අඤ්ඤමඤ්ඤං පවාකරතුං. එවඤ්ච
පන, භික්ඛකව, පවාකරතබ් ං.  යත්කතන භික්ඛුනා පටි කලන කත
භික්ඛූඤාකපතබ් ා– 

‘‘සුණන්තු කම ආයස්මන්තා. අජ්ජ පවාරණා. යදායස්මන්තානං
පත්ත ල්ලං, මයංඅඤ්ඤමඤ්ඤංපවාකරයයාමා’’ති. 

කථකරන භික්ඛුනා එ ංසං උත්තරාසඞ්ගං  රිත්වා උක්කුටි ං 
නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගකහත්වා කත භික්ඛූ එවමස්සු වචනීයා –
‘‘අහං, ආවුකසො, ආයස්මන්කත පවාකරමි දිට්කඨන වා සුකතන වා
පරිසඞ් ාය වා. වදන්තු මං ආයස්මන්තා අනු ම්පං උපාදාය.
පස්සන්කතොපටි රිස්සාමි.දුතියම්පි…කප.…තතියම්පිඅහං, ආවුකසො, 
ආයස්මන්කත පවාකරමි දිට්කඨන වා සුකතන වා පරිසඞ් ාය වා.
වදන්තු මං ආයස්මන්තා අනු ම්පං උපාදාය. පස්සන්කතො
පටි රිස්සාමී’’ති. 

නවක න භික්ඛුනා එ ංසං උත්තරාසඞ්ගං  රිත්වා උක්කුටි ං 
නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගකහත්වා කත භික්ඛූ එවමස්සු වචනීයා –
‘‘අහං, භන්කත, ආයස්මන්කත පවාකරමි දිට්කඨන වා සුකතන වා
පරිසඞ් ාය වා. වදන්තු මං ආයස්මන්තා අනු ම්පං උපාදාය.
පස්සන්කතොපටි රිස්සාමි.දුතියම්පි…කප.… තතියම්පිඅහං, භන්කත, 
ආයස්මන්කත පවාකරමි දිට්කඨන වා සුකතන වා පරිසඞ් ාය වා.
වදන්තු මං ආයස්මන්තා අනු ම්පං උපාදාය. පස්සන්කතො 
පටි රිස්සාමී’’ති. 

217. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු
පවාරණායද්කව භික්ඛූවිහරන්ති.අථකඛොකතසංභික්ඛූනංඑතදකහොසි
– ‘‘භගවතා අනුඤ්ඤාතං පඤ්චන්නං සඞ්කඝ පවාකරතුං, චතුන්නං
අඤ්ඤමඤ්ඤං පවාකරතුං, තිණ්ණං අඤ්ඤමඤ්ඤං පවාකරතුං.
මයඤ්චම්හා ද්කව ජනා.  ථං නු කඛො අම්කහහි පවාකරතබ් ’’න්ති.
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භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, ද්වින්නං 
අඤ්ඤමඤ්ඤං පවාකරතුං. එවඤ්ච පන, භික්ඛකව, පවාකරතබ් ං.
කථකරන භික්ඛුනා එ ංසං උත්තරාසඞ්ගං  රිත්වා උක්කුටි ං
නිසීදිත්වාඅඤ්ජලිංපග්ගකහත්වානකවොභික්ඛු එවමස්සවචනීකයො–
‘‘අහං, ආවුකසො, ආයස්මන්තං පවාකරමි දිට්කඨන වා සුකතන වා 
පරිසඞ් ාය වා. වදතු මං ආයස්මා අනු ම්පං උපාදාය. පස්සන්කතො
පටි රිස්සාමි. දුතියම්පි…කප.… තතියම්පි අහං, ආවුකසො, 
ආයස්මන්තංපවාකරමිදිට්කඨනවාසුකතනවා පරිසඞ් ායවා.වදතු
මංආයස්මාඅනු ම්පංඋපාදාය.පස්සන්කතො පටි රිස්සාමී’’ති. 

නවක න භික්ඛුනා එ ංසං උත්තරාසඞ්ගං  රිත්වා උක්කුටි ං 
නිසීදිත්වා අඤ්ජලිංපග්ගකහත්වාකථකරොභික්ඛුඑවමස්ස වචනීකයො–
‘‘අහං, භන්කත, ආයස්මන්තං පවාකරමි දිට්කඨන වා සුකතන වා
පරිසඞ් ාය වා. වදතු මං ආයස්මා අනු ම්පං උපාදාය. පස්සන්කතො
පටි රිස්සාමි.දුතියම්පි…කප.… තතියම්පිඅහං, භන්කත, ආයස්මන්තං
පවාකරමි දිට්කඨනවා සුකතන වා පරිසඞ් ාය වා. වදතුමංආයස්මා
අනු ම්පංඋපාදාය.පස්සන්කතො පටි රිස්සාමී’’ති. 

218. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු
පවාරණායඑක ො භික්ඛුවිහරති.අථකඛොතස්සභික්ඛුකනොඑතදකහොසි
– ‘‘භගවතා අනුඤ්ඤාතං පඤ්චන්නං සඞ්කඝ පවාකරතුං, චතුන්නං
අඤ්ඤමඤ්ඤං පවාකරතුං, තිණ්ණං අඤ්ඤමඤ්ඤං පවාකරතුං, 
ද්වින්නං අඤ්ඤමඤ්ඤං පවාකරතුං. අහඤ්චම්හි එ ක ො.  ථං නු
කඛොමයා පවාකරතබ් ’’න්ති? භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
එක ො භික්ඛු විහරති. කතන, භික්ඛකව, භික්ඛුනා යත්ථ භික්ඛූ
පටික් මන්තිඋපට්ඨානසාලායවා මණ්ඩකපවාරුක්ඛමූකලවා, කසො
කදකසො සම්මජ්ජිත්වා පානීයං පරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපත්වා ආසනං
පඤ්ඤකපත්වා පදීපං  ත්වා නිසීදිතබ් ං. සකච අඤ්කඤ භික්ඛූ 
ආගච්ඡන්ති, කතහිසද්ධිංපවාකරතබ් ං; කනොකචආගච්ඡන්ති, ‘අජ්ජ
කම පවාරණා’ති අධිට්ඨාතබ් ං. කනො කච අධිට්කඨයය, ආපත්ති
දුක් ටස්ස. 
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තත්ර, භික්ඛකව, යත්ථ පඤ්ච භික්ඛූ විහරන්ති, න එ ස්ස පවාරණං
ආහරිත්වා 

චතූහිසඞ්කඝපවාකරතබ් ං.පවාකරයයංකච, ආපත්තිදුක් ටස්ස. 
තත්ර, භික්ඛකව, යත්ථචත්තාකරොභික්ඛූවිහරන්ති, නඑ ස්සපවාරණං
ආහරිත්වා තීහිඅඤ්ඤමඤ්ඤංපවාකරතබ් ං.පවාකරයයංකච, ආපත්ති
දුක් ටස්ස.තත්ර, භික්ඛකව, යත්ථතකයොභික්ඛූවිහරන්ති, න එ ස්ස
පවාරණං ආහරිත්වාද්වීහිඅඤ්ඤමඤ්ඤංපවාකරතබ් ං.පවාකරයයං
කච, ආපත්තිදුක් ටස්ස. තත්ර, භික්ඛකව, යත්ථද්කවභික්ඛූවිහරන්ති, 
න එ ස්ස පවාරණංආහරිත්වා එක න අධිට්ඨාතබ් ං. අධිට්කඨයය
කච, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

සඞ්ඝපවාරණාදිප්පකභදානිට්ඨිතා. 

125. ආපත්තිපටි ම්මවිධි 

219. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො භික්ඛු තදහු
පවාරණාය ආපත්තිං ආපන්කනො කහොති. අථ කඛො තස්ස භික්ඛුකනො
එතදකහොසි – ‘‘භගවතා පඤ්ඤත්තං ‘න සාපත්තික න 
පවාකරතබ් ’න්ති. අහඤ්චම්හි ආපත්තිං ආපන්කනො.  ථං නු කඛො
මයා පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං 
[ආකරොකචසි ( .)]. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුතදහු පවාරණාය ආපත්තිංආපන්කනො
කහොති. කතන, භික්ඛකව, භික්ඛුනා එ ං භික්ඛුං උපසඞ් මිත්වා 
එ ංසං උත්තරාසඞ්ගං  රිත්වා උක්කුටි ං නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං
පග්ගකහත්වා එවමස්ස වචනීකයො – ‘‘අහං, ආවුකසො, ඉත්ථන්නාමං
ආපත්තිං ආපන්කනො, තං පටිකදකසමී’’ති. කතන වත්තබ්ක ො –
‘‘පස්සසී’’ති.ආමපස්සාමීති.ආයතිංසංවකරයයාසීති. 

ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුතදහුපවාරණායආපත්තියාකවමතික ො
කහොති. කතන, භික්ඛකව, භික්ඛුනා එ ං භික්ඛුං උපසඞ් මිත්වා 
එ ංසං උත්තරාසඞ්ගං  රිත්වා උක්කුටි ං නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං
පග්ගකහත්වා එවමස්ස වචනීකයො – ‘‘අහං, ආවුකසො, ඉත්ථන්නාමාය
ආපත්තියා කවමතික ො; යදා නිබ්ක මතික ො භවිස්සාමි තදා තං
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ආපත්තිං පටි රිස්සාමී’’ති වත්වා පවාකරතබ් ං; න ත්කවව 
තප්පච්චයාපවාරණායඅන්තරාකයො ාතබ්ක ොති. 

ආපත්තිපටි ම්මවිධිනිට්ඨිතා. 

126. ආපත්තිආවි රණවිධි 
220. කතන කඛොපනසමකයනඅඤ්ඤතකරොභික්ඛු පවාරයමාකනො

ආපත්තිං සරති. අථ කඛො තස්ස භික්ඛුකනො එතදකහොසි – ‘‘භගවතා
පඤ්ඤත්තං ‘න සාපත්තික න පවාකරතබ් ’න්ති. අහඤ්චම්හි
ආපත්තිං ආපන්කනො.  ථං නු කඛො මයා පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? 
භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං. 

ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛු පවාරයමාකනොආපත්තිංසරති. කතන, 
භික්ඛකව, භික්ඛුනා සාමන්කතො භික්ඛු එවමස්ස වචනීකයො – ‘‘අහං, 
ආවුකසො, ඉත්ථන්නාමං ආපත්තිං ආපන්කනො. ඉකතො වුට්ඨහිත්වා තං
ආපත්තිං පටි රිස්සාමී’’ති වත්වා පවාකරතබ් ං; න ත්කවව
තප්පච්චයාපවාරණායඅන්තරාකයො ාතබ්ක ො. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු පවාරයමාකනො ආපත්තියා කවමතික ො
කහොති. කතන, භික්ඛකව, 

භික්ඛුනාසාමන්කතොභික්ඛුඑවමස්සවචනීකයො–‘‘අහං, ආවුකසො, 
ඉත්ථන්නාමාය ආපත්තියා කවමතික ො; යදා නිබ්ක මතික ො
භවිස්සාමිතදාතංආපත්තිං පටි රිස්සාමී’’තිවත්වාපවාකරතබ් ං; න
ත්කවවතප්පච්චයාපවාරණායඅන්තරාකයො  ාතබ්ක ොති. 

ආපත්තිආවි රණවිධිනිට්ඨිතා. 

127. සභාගාපත්තිපටි ම්මවිධි 

221. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු
පවාරණායසබ්ක ොසඞ්කඝොසභාගංආපත්තිංආපන්කනොකහොති.අථ
කඛොකතසං භික්ඛූනං එතදකහොසි–‘‘භගවතාපඤ්ඤත්තං‘නසභාගා
ආපත්ති කදකසතබ් ා, නසභාගාආපත්තිපටිග්ගකහතබ් ා’ති.අයඤ්ච
සබ්ක ොසඞ්කඝොසභාගං ආපත්තිංආපන්කනො. ථංනුකඛොඅම්කහහි
පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? භගවකතොඑතමත්ථං ආකරොකචසුං. 
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ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සබ්ක ො සඞ්කඝොසභාගංආපත්තිංආපන්කනොකහොති.කතහි, භික්ඛකව, 
භික්ඛූහි එක ො භික්ඛු සාමන්තා ආවාසා සජ්ජ ං පාකහතබ්ක ො –
ගච්ඡාවුකසො, තංආපත්තිංපටි රිත්වාආගච්ඡ, මයංකතසන්තික තං
ආපත්තිං පටි රිස්සාමාති. එවඤ්කචතං ලකභථ, ඉච්කචතං කුසලං.
කනො කච ලකභථ,  යත්කතන භික්ඛුනා පටි කලන සඞ්කඝො
ඤාකපතබ්ක ො– 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. අයං සබ්ක ො සඞ්කඝො සභාගං
ආපත්තිං ආපන්කනො. යදා අඤ්ඤං භික්ඛුං සුද්ධං අනාපත්ති ං 
පස්සිස්සතිතදාතස්සසන්තික තංආපත්තිංපටි රිස්සතී’’තිවත්වා
පවාකරතබ් ං; න ත්කවව තප්පච්චයා පවාරණාය අන්තරාකයො
 ාතබ්ක ො. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සබ්ක ො සඞ්කඝොසභාගායආපත්තියාකවමතික ොකහොති. යත්කතන
භික්ඛුනාපටි කලනසඞ්කඝො ඤාකපතබ්ක ො– 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. අයං සබ්ක ො සඞ්කඝො සභාගාය 
ආපත්තියා කවමතික ො. යදා නිබ්ක මතික ො භවිස්සති තදා තං
ආපත්තිං පටි රිස්සතී’’ති වත්වා, පවාකරතබ් ං, න ත්කවව
තප්පච්චයාපවාරණායඅන්තරාකයො ාතබ්ක ොති. 

සභාගාපත්තිපටි ම්මවිධිනිට්ඨිතා. 

පඨමභාණවාකරොනිට්ඨිකතො. 

128. අනාපත්තිපන්නරස ං 

222. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු
පවාරණාය සම් හුලා ආවාසි ා භික්ඛූ සන්නිපතිංසු, පඤ්ච වා
අතිකර ා වා. කත න ජානිංසු ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ
අනාගතා’’ති. කත ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා
සමග්ගසඤ්ඤකනො පවාකරසුං. කතහි පවාරියමාකන අථඤ්කඤ
ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡිංසු  හුතරා. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. 
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ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්ච වාඅතිකර ාවා.කත
න ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො
පවාකරන්ති. කතහි පවාරියමාකන අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ 
ආගච්ඡන්ති  හුතරා. කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි පුන පවාකරතබ් ං.
පවාරිතානං අනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
න ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො
පවාකරන්ති. කතහි පවාරියමාකන අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ
ආගච්ඡන්ති සමසමා. පවාරිතා සුප්පවාරිතා, අවකසකසහි
පවාකරතබ් ං. පවාරිතානංඅනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ා වා.කත
න ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො
පවාකරන්ති. කතහි පවාරියමාකන අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ 
ආගච්ඡන්ති කථො තරා. පවාරිතා සුප්පවාරිතා, අවකසකසහි
පවාකරතබ් ං.පවාරිතානං අනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
න ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො 
පවාකරන්ති. කතහි පවාරිතමත්කත අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ 
ආගච්ඡන්ති  හුතරා. කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි පුන පවාකරතබ් ං.
පවාරිතානං අනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
න ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
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ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො 
පවාකරන්ති. කතහි පවාරිතමත්කත අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ
ආගච්ඡන්ති සමසමා. පවාරිතා සුප්පවාරිතා, කතසං සන්තික 
පවාකරතබ් ං.පවාරිතානංඅනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
න ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො 
පවාකරන්ති. කතහි පවාරිතමත්කත අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ
ආගච්ඡන්ති කථො තරා. පවාරිතා සුප්පවාරිතා, කතසං සන්තික 
පවාකරතබ් ං.පවාරිතානංඅනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
න ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො
පවාකරන්ති. කතහි පවාරිතමත්කත, අවුට්ඨිතාය පරිසාය, අථඤ්කඤ
ආවාසි ා භික්ඛූආගච්ඡන්ති  හුතරා. කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි පුන
පවාකරතබ් ං.පවාරිතානං අනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
න ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො 
පවාකරන්ති. කතහි පවාරිතමත්කත, අවුට්ඨිතාය පරිසාය, අථඤ්කඤ
ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති සමසමා. පවාරිතා සුප්පවාරිතා, කතසං
සන්තික පවාකරතබ් ං.පවාරිතානං අනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
න ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො 
පවාකරන්ති. කතහි පවාරිතමත්කත, අවුට්ඨිතාය පරිසාය, අථඤ්කඤ 



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි පවාරණාක්ඛන්ධක ො 

256 

පටුන 

ආවාසි ාභික්ඛූආගච්ඡන්තිකථො තරා.පවාරිතාසුප්පවාරිතා, කතසං
සන්තික  පවාකරතබ් ං.පවාරිතානංඅනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
න ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො 
පවාකරන්ති. කතහි පවාරිතමත්කත, එ ච්චාය වුට්ඨිතාය පරිසාය, 
අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති  හුතරා. කතහි, භික්ඛකව, 
භික්ඛූහිපුනපවාකරතබ් ං.පවාරිතානං අනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
න ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො 
පවාකරන්ති. කතහි පවාරිතමත්කත, එ ච්චාය වුට්ඨිතාය පරිසාය, 
අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති සමසමා. පවාරිතා
සුප්පවාරිතා, කතසංසන්තික පවාකරතබ් ං. පවාරිතානංඅනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලාආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
න ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො
පවාකරන්ති. කතහි පවාරිතමත්කත, එ ච්චාය වුට්ඨිතාය පරිසාය, 
අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති කථො තරා. පවාරිතා
සුප්පවාරිතා, කතසංසන්තික  පවාකරතබ් ං.පවාරිතානංඅනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලාආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
න ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො
පවාකරන්ති. කතහි පවාරිතමත්කත, සබ් ාය වුට්ඨිතාය පරිසාය, 
අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති  හුතරා. කතහි, භික්ඛකව, 
භික්ඛූහිපුන පවාකරතබ් ං.පවාරිතානංඅනාපත්ති. 
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ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
න ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො 
පවාකරන්ති. කතහි පවාරිතමත්කත, සබ් ාය වුට්ඨිතාය පරිසාය, 
අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති සමසමා. පවාරිතා
සුප්පවාරිතා, කතසංසන්තික  පවාකරතබ් ං.පවාරිතානංඅනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
න ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤකනො 
පවාකරන්ති. කතහි පවාරිතමත්කත, සබ් ාය වුට්ඨිතාය පරිසාය, 
අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති කථො තරා. පවාරිතා
සුප්පවාරිතා, කතසංසන්තික පවාකරතබ් ං. පවාරිතානංඅනාපත්ති. 

අනාපත්තිපන්නරස ංනිට්ඨිතං. 

129. වග්ගාවග්ගසඤ්ඤීපන්නරස ං 

223. ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකසතදහුපවාරණාය
සම් හුලාආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා. කත
ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා වග්ගසඤ්ඤකනො
පවාකරන්ති. කතහි පවාරියමාකන අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ
ආගච්ඡන්ති  හුතරා. කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි පුන පවාකරතබ් ං.
පවාරිතානං ආපත්තිදුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා වග්ගසඤ්ඤකනො 
පවාකරන්ති. කතහි පවාරියමාකන අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ 
ආගච්ඡන්ති සමසමා. පවාරිතා සුප්පවාරිතා, අවකසකසහි
පවාකරතබ් ං. පවාරිතානංආපත්තිදුක් ටස්ස. 
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258 

පටුන 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා වග්ගසඤ්ඤකනො 
පවාකරන්ති. කතහි පවාරියමාකන අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ
ආගච්ඡන්ති කථො තරා. පවාරිතා සුප්පවාරිතා, අවකසකසහි
පවාකරතබ් ං.පවාරිතානංආපත්තිදුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලාආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත 
ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
ධම්මසඤ්ඤකනො විනයසඤ්ඤකනො වග්ගා වග්ගසඤ්ඤකනො
පවාකරන්ති. කතහි පවාරිතමත්කත,…කප.… අවුට්ඨිතාය
පරිසාය…කප.… එ ච්චාය වුට්ඨිතාය පරිසාය…කප.… සබ් ාය
වුට්ඨිතාය පරිසාය, අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති
 හුතරා…කප.…සමසමා…කප.…කථො තරා.පවාරිතාසුප්පවාරිතා, 
කතසං සන්තික පවාකරතබ් ං.පවාරිතානංආපත්තිදුක් ටස්ස. 

වග්ගාවග්ගසඤ්ඤීපන්නරස ංනිට්ඨිතං. 

130. කවමති පන්නරස ං 

224. ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකසතදහුපවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
ජානන්ති‘‘අත්ථඤ්කඤආවාසි ාභික්ඛූඅනාගතා’’ති.කත ‘‘ ප්පති
නු කඛො අම්හා ං පවාකරතුං, න නු කඛො  ප්පතී’’ති කවමති ා
පවාකරන්ති. කතහි පවාරියමාකන අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ
ආගච්ඡන්ති  හුතරා. කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි පුන පවාකරතබ් ං.
පවාරිතානංආපත්තිදුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
ජානන්ති‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ාභික්ඛූඅනාගතා’’ති.කත‘‘ ප්පති
නු කඛො අම්හා ං පවාකරතුං, න නු කඛො  ප්පතී’’ති කවමති ා
පවාකරන්ති. කතහි පවාරියමාකන අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ 
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ආගච්ඡන්ති සමසමා. පවාරිතා සුප්පවාරිතා, අවකසකසහි
පවාකරතබ් ං.පවාරිතානංආපත්ති දුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
ජානන්ති‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ාභික්ඛූඅනාගතා’’ති.කත‘‘ ප්පති
නු කඛො අම්හා ං පවාකරතුං, න නු කඛො  ප්පතී’’ති කවමති ා
පවාකරන්ති. කතහි පවාරියමාකන අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ 
ආගච්ඡන්ති කථො තරා. පවාරිතා සුප්පවාරිතා, අවකසකසහි
පවාකරතබ් ං.පවාරිතානං ආපත්තිදුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලාආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත 
ජානන්ති‘‘අත්ථඤ්කඤආවාසි ාභික්ඛූඅනාගතා’’ති.කත‘‘ ප්පති
නු කඛො අම්හා ං පවාකරතුං, න නු කඛො  ප්පතී’’ති කවමති ා
පවාකරන්ති. කතහි පවාරිතමත්කත…කප.… අවුට්ඨිතාය
පරිසාය…කප.… එ ච්චාය වුට්ඨිතාය පරිසාය…කප.… සබ් ාය
වුට්ඨිතාය පරිසාය, අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති
 හුතරා…කප.… සමසමා…කප.…කථො තරා.පවාරිතාසුප්පවාරිතා, 
කතසංසන්තික පවාකරතබ් ං.පවාරිතානං ආපත්තිදුක් ටස්ස. 

කවමති පන්නරස ංනිට්ඨිතං. 

131. කුක්කුච්චප තපන්නරස ං 

225. ඉධපන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිංආවාකසතදහුපවාරණාය 
සම් හුලාආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘ ප්පකතව අම්හා ං පවාකරතුං, නාම්හා ං න  ප්පතී’’ති
කුක්කුච්චප තා පවාකරන්ති. කතහි පවාරියමාකන අථඤ්කඤ
ආවාසි ා භික්ඛූආගච්ඡන්ති  හුතරා. කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි පුන
පවාකරතබ් ං.පවාරිතානංආපත්තිදුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
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‘‘ ප්පකතව අම්හා ං පවාකරතුං, නාම්හා ං න  ප්පතී’’ති
කුක්කුච්චප තා පවාකරන්ති. කතහි පවාරියමාකන අථඤ්කඤ
ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති සමසමා. පවාරිතා සුප්පවාරිතා, 
අවකසකසහිපවාකරතබ් ං.පවාරිතානංආපත්ති දුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘ ප්පකතව අම්හා ං පවාකරතුං, නාම්හා ං න  ප්පතී’’ති
කුක්කුච්චප තා පවාකරන්ති. කතහි පවාරියමාකන අථඤ්කඤ
ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති කථො තරා. පවාරිතා සුප්පවාරිතා, 
අවකසකසහි [අවකසකසහි කතසං සන්තික  ( .)] පවාකරතබ් ං.
පවාරිතානංආපත්තිදුක් ටස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලාආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්ච වාඅතිකර ාවා.කත
ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත 
‘‘ ප්පකතව අම්හා ං පවාකරතුං, නාම්හා ං න  ප්පතී’’ති
කුක්කුච්චප තා පවාකරන්ති. කතහි පවාරිතමත්කත,…කප.…
අවුට්ඨිතාය පරිසාය…කප.… එ ච්චාය වුට්ඨිතාය පරිසාය…කප.…
සබ් ාය වුට්ඨිතාය පරිසාය, අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති 
 හුතරා…කප.…සමසමා…කප.…කථො තරා.පවාරිතාසුප්පවාරිතා, 
කතසංසන්තික පවාකරතබ් ං. පවාරිතානංආපත්තිදුක් ටස්ස. 

කුක්කුච්චප තපන්නරස ංනිට්ඨිතං. 

132. කභදපුකරක්ඛාරපන්නරස ං 

226. ඉධපන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිංආවාකසතදහුපවාරණාය 
සම් හුලාආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා. කත
ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති
කභදපුකරක්ඛාරා පවාකරන්ති. කතහි පවාරියමාකන අථඤ්කඤ
ආවාසි ා භික්ඛූආගච්ඡන්ති  හුතරා. කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි පුන
පවාකරතබ් ං.පවාරිතානංආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 
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ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති
කභදපුකරක්ඛාරා පවාකරන්ති. කතහි පවාරියමාකන අථඤ්කඤ
ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති සමසමා. පවාරිතා සුප්පවාරිතා, 
අවකසකසහිපවාකරතබ් ං.පවාරිතානංආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති –
කභදපුකරක්ඛාරා පවාකරන්ති. කතහි පවාරියමාකන අථඤ්කඤ
ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති කථො තරා. පවාරිතා සුප්පවාරිතා, 
අවකසකසහිපවාකරතබ් ං.පවාරිතානංආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලාආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත 
ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති –
කභදපුකරක්ඛාරා පවාකරන්ති. කතහි පවාරිතමත්කත අථඤ්කඤ
ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති  හුතරා, කතහි භික්ඛකව භික්ඛූහි පුන
පවාකරතබ් ං, පවාරිතානංආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති
කභදපුකරක්ඛාරා පවාකරන්ති. කතහි පවාරිතමත්කත අථඤ්කඤ
ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති සමසමා. පවාරිතා සුප්පවාරිතා, කතසං
සන්තික පවාකරතබ් ං.පවාරිතානං ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
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‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති
කභදපුකරක්ඛාරා පවාකරන්ති. කතහි පවාරිතමත්කත අථඤ්කඤ
ආවාසි ාභික්ඛූ ආගච්ඡන්තිකථො තරා.පවාරිතාසුප්පවාරිතා, කතසං
සන්තික පවාකරතබ් ං.පවාරිතානං ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති
කභදපුකරක්ඛාරා පවාකරන්ති. කතහි පවාරිතමත්කත, අවුට්ඨිතාය
පරිසාය, අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති  හුතරා. කතහි, 
භික්ඛකව, භික්ඛූහි පුන පවාකරතබ් ං. පවාරිතානං ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති
කභදපුකරක්ඛාරා පවාකරන්ති. කතහි පවාරිතමත්කත, අවුට්ඨිතාය
පරිසාය, අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති සමසමා. පවාරිතා
සුප්පවාරිතා, කතසං සන්තික  පවාකරතබ් ං. පවාරිතානං ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලාආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත 
ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති
කභදපුකරක්ඛාරා පවාකරන්ති. කතහි පවාරිතමත්කත, අවුට්ඨිතාය
පරිසාය, අථඤ්කඤආවාසි ාභික්ඛූආගච්ඡන්තිකථො තරා.පවාරිතා 
සුප්පවාරිතා, කතසං සන්තික  පවාකරතබ් ං. පවාරිතානං ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
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‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති
කභදපුකරක්ඛාරා පවාකරන්ති. කතහි පවාරිතමත්කත, එ ච්චාය
වුට්ඨිතාය පරිසාය, අථඤ්කඤආවාසි ා භික්ඛූආගච්ඡන්ති  හුතරා.
කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි පුන පවාකරතබ් ං. පවාරිතානං ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති
කභදපුකරක්ඛාරා පවාකරන්ති. කතහි පවාරිතමත්කත, එ ච්චාය
වුට්ඨිතාය පරිසාය, අථඤ්කඤආවාසි ා භික්ඛූආගච්ඡන්ති සමසමා.
පවාරිතා සුප්පවාරිතා, කතසං සන්තික  පවාකරතබ් ං. පවාරිතානං
ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලාආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත 
ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති
කභදපුකරක්ඛාරා පවාකරන්ති. කතහි පවාරිතමත්කත, එ ච්චාය
වුට්ඨිතාය පරිසාය, අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති
කථො තරා. පවාරිතා සුප්පවාරිතා, කතසං සන්තික  පවාකරතබ් ං.
පවාරිතානංආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති
කභදපුකරක්ඛාරා පවාකරන්ති. කතහි පවාරිතමත්කත, සබ් ාය
වුට්ඨිතාය පරිසාය, අථඤ්කඤආවාසි ා භික්ඛූආගච්ඡන්ති  හුතරා.
කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි පුන පවාකරතබ් ං. පවාරිතානං ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා.කත
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ජානන්ති ‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති
කභදපුකරක්ඛාරා පවාකරන්ති. කතහි පවාරිතමත්කත, සබ් ාය
වුට්ඨිතාය පරිසාය, අථඤ්කඤආවාසි ා භික්ඛූආගච්ඡන්ති සමසමා.
පවාරිතා සුප්පවාරිතා, කතසං සන්තික  පවාකරතබ් ං. පවාරිතානං
ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
සම් හුලා ආවාසි ා 

භික්ඛූ සන්නිපතන්ති, පඤ්ච වා අතිකර ා වා. කත ජානන්ති 
‘‘අත්ථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අනාගතා’’ති. කත ‘‘නස්සන්කතකත, 
විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති කභදපුකරක්ඛාරා
පවාකරන්ති. කතහි පවාරිතමත්කත, සබ් ාය වුට්ඨිතාය පරිසාය, 
අථඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති කථො තරා. පවාරිතා
සුප්පවාරිතා, කතසං සන්තික  පවාකරතබ් ං. පවාරිතානං ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්ස. 

කභදපුකරක්ඛාරපන්නරස ංනිට්ඨිතං. 

පඤ්චවීසත්ති ානිට්ඨිතා. 

133. සීකමොත්තන්ති කපයයාලං 

227. ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකසතදහුපවාරණාය
සම් හුලාආවාසි ාභික්ඛූසන්නිපතන්ති, පඤ්චවාඅතිකර ාවා. කත
න ජානන්ති ‘‘අඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ අන්කතොසීමං
ඔක් මන්තී’’ති…කප.…කතන ජානන්ති‘‘අඤ්කඤආවාසි ාභික්ඛූ
අන්කතොසීමං ඔක් න්තා’’ති…කප.… කත න පස්සන්ති අඤ්කඤ
ආවාසික  භික්ඛූ අන්කතොසීමං ඔක් මන්කත…කප.… කත න 
පස්සන්ති අඤ්කඤ ආවාසික  භික්ඛූ අන්කතොසීමං
ඔක් න්කත…කප.… කත න සුණන්ති ‘‘අඤ්කඤ ආවාසි ා භික්ඛූ
අන්කතොසීමං ඔක් මන්තී’’ති…කප.… කත න සුණන්ති ‘‘අඤ්කඤ 
ආවාසි ාභික්ඛූඅන්කතොසීමංඔක් න්තා’’ති…කප.…. 
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ආවාසික න ආවාසි ා එ සතපඤ්චසත්තති ති නයකතො, 
ආවාසික න ආගන්තු ා, ආගන්තුක න ආවාසි ා, ආගන්තුක න
ආගන්තු ා, කපයයාලමුකඛන සත්තති සතානිකහොන්ති. 

සීකමොක් න්ති කපයයාලංනිට්ඨිතං. 

134. දිවසනානත්තං 

228. ඉධ පන, භික්ඛකව, ආවාසි ානං භික්ඛූනං චාතුද්දකසො
කහොති, ආගන්තු ානංපන්නරකසො.සකචආවාසි ා හුතරාකහොන්ති, 
ආගන්තුක හිආවාසි ානං අනුවත්තිතබ් ං.සකචසමසමාකහොන්ති, 
ආගන්තුක හි ආවාසි ානං අනුවත්තිතබ් ං. සකච ආගන්තු ා
 හුතරාකහොන්ති, ආවාසික හිආගන්තු ානංඅනුවත්තිතබ් ං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, ආවාසි ානං භික්ඛූනං පන්නරකසො කහොති, 
ආගන්තු ානං චාතුද්දකසො. සකච ආවාසි ා  හුතරා කහොන්ති, 
ආගන්තුක හිආවාසි ානං අනුවත්තිතබ් ං.සකචසමසමාකහොන්ති, 
ආගන්තුක හි ආවාසි ානං අනුවත්තිතබ් ං. සකච ආගන්තු ා
 හුතරාකහොන්ති, ආවාසික හිආගන්තු ානංඅනුවත්තිතබ් ං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, ආවාසි ානං භික්ඛූනං පාටිපකදො කහොති, 
ආගන්තු ානං පන්නරකසො. සකච ආවාසි ා  හුතරා කහොන්ති, 
ආවාසික හිආගන්තු ානංනා ාමාදාතබ් ා සාමග්ගී; ආගන්තුක හි
නිස්සීමංගන්ත්වාපවාකරතබ් ං.සකචසමසමාකහොන්ති, ආවාසික හි
ආගන්තු ානං නා ාමා දාතබ් ා සාමග්ගී; ආගන්තුක හි නිස්සීමං
ගන්ත්වා පවාකරතබ් ං. සකච ආගන්තු ා  හුතරා කහොන්ති, 
ආවාසික හි ආගන්තු ානං සාමග්ගී වා දාතබ් ා, නිස්සීමං වා 
ගන්තබ් ං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, ආවාසි ානං භික්ඛූනං පන්නරකසො කහොති, 
ආගන්තු ානං පාටිපකදො. සකච ආවාසි ා  හුතරා කහොන්ති, 
ආගන්තුක හි ආවාසි ානං සාමග්ගී වා දාතබ් ා, නිස්සීමං වා
ගන්තබ් ං. සකච සමසමා කහොන්ති, ආගන්තුක හි ආවාසි ානං 
සාමග්ගී වා දාතබ් ා, නිස්සීමං වා ගන්තබ් ං. සකච ආගන්තු ා
 හුතරා කහොන්ති, ආගන්තුක හි ආවාසි ානං නා ාමා දාතබ් ා
සාමග්ගී; ආවාසික හිනිස්සීමංගන්ත්වා පවාකරතබ් ං. 
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දිවසනානත්තංනිට්ඨිතං. 

135. ලිඞ්ගාදිදස්සනං 

229. ඉධ පන, භික්ඛකව, ආගන්තු ාභික්ඛූ පස්සන්තිආවාසි ානං
භික්ඛූනං ආවාසි ා ාරං, ආවාසි ලිඞ්ගං, ආවාසි නිමිත්තං, 
ආවාසිකුද්කදසං, සුප්පඤ්ඤත්තංමඤ්චපීඨංභිසිබිබ්ක ොහනං, පානීයං
පරිකභොජනීයං සපට්ඨිතං, පරිකවණංසුසම්මට්ඨං; පස්සිත්වාකවමති ා
කහොන්ති – ‘‘අත්ථිනුකඛො ආවාසි ාභික්ඛූ, නත්ථිනුකඛො’’ති.කත
කවමති ා න විචිනන්ති, අවිචිනිත්වා පවාකරන්ති. ආපත්ති
දුක් ටස්ස…කප.… කත කවමති ා විචිනන්ති, විචිනිත්වා න 
පස්සන්ති, අපස්සිත්වා පවාකරන්ති. අනාපත්ති. කත කවමති ා
විචිනන්ති, විචිනිත්වා පස්සන්ති, පස්සිත්වා එ කතො පවාකරන්ති.
අනාපත්ති.කතකවමති ා විචිනන්ති, විචිනිත්වාපස්සන්ති, පස්සිත්වා
පාකටක් ං පවාකරන්ති. ආපත්ති දුක් ටස්ස. කත කවමති ා
විචිනන්ති, විචිනිත්වා පස්සන්ති, පස්සිත්වා – ‘‘නස්සන්කතකත, 
විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති – කභදපුකරක්ඛාරා
පවාකරන්ති. ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, ආගන්තු ා භික්ඛූ සුණන්ති ආවාසි ානං 
භික්ඛූනං ආවාසි ා ාරං, ආවාසි ලිඞ්ගං, ආවාසි නිමිත්තං, 
ආවාසිකුද්කදසං, චඞ් මන්තානං පදසද්දං, සජ්ඣායසද්දං, 
උක් ාසිතසද්දං, ඛිපිතසද්දං; සුත්වා කවමති ාකහොන්ති– ‘‘අත්ථිනු
කඛොආවාසි ාභික්ඛූ, නත්ථිනුකඛො’’ති.කතකවමති ාන විචිනන්ති, 
අවිචිනිත්වා පවාකරන්ති. ආපත්ති දුක් ටස්ස. කත කවමති ා
විචිනන්ති, විචිනිත්වා න පස්සන්ති, අපස්සිත්වා පවාකරන්ති.
අනාපත්ති.කතකවමති ා විචිනන්ති, විචිනිත්වාපස්සන්ති, පස්සිත්වා
එ කතොපවාකරන්ති.අනාපත්ති.කත කවමති ාවිචිනන්ති, විචිනිත්වා
පස්සන්ති, පස්සිත්වා පාකටක් ංපවාකරන්ති.ආපත්තිදුක් ටස්ස.කත 
කවමති ා විචිනන්ති, විචිනිත්වා පස්සන්ති, පස්සිත්වා 
‘‘නස්සන්කතකත, විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථො’’ති
කභදපුකරක්ඛාරාපවාකරන්ති. ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, ආවාසි ා භික්ඛූ පස්සන්ති ආගන්තු ානං 
භික්ඛූනං ආගන්තු ා ාරං, ආගන්තු ලිඞ්ගං, ආගන්තු නිමිත්තං, 
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ආගන්තුකුද්කදසං, අඤ්ඤාත ං පත්තං, අඤ්ඤාත ං චීවරං, 
අඤ්ඤාත ං නිසීදනං, පාදානං කධොතං, උද නිස්කස ං; පස්සිත්වා
කවමති ා කහොන්ති – ‘‘අත්ථි නු කඛො ආගන්තු ා භික්ඛූ, නත්ථි නු 
කඛො’’ති. කත කවමති ා න විචිනන්ති, අවිචිනිත්වා පවාකරන්ති.
ආපත්ති දුක් ටස්ස. කත කවමති ා විචිනන්ති, විචිනිත්වා න
පස්සන්ති, අපස්සිත්වා පවාකරන්ති. අනාපත්ති. කත කවමති ා
විචිනන්ති, විචිනිත්වා පස්සන්ති, පස්සිත්වා එ කතො පවාකරන්ති.
අනාපත්ති.කතකවමති ා විචිනන්ති, විචිනිත්වාපස්සන්ති, පස්සිත්වා
පාකටක් ං පවාකරන්ති. ආපත්ති දුක් ටස්ස. කත කවමති ා
විචිනන්ති, විචිනිත්වා පස්සන්ති, පස්සිත්වා – නස්සන්කතකත, 
විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථොති – කභදපුකරක්ඛාරා
පවාකරන්ති. ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

ඉධපන, භික්ඛකව, ආවාසි ාභික්ඛූසුණන්තිආගන්තු ානං භික්ඛූනං
ආගන්තු ා ාරං, 

ආගන්තු ලිඞ්ගං, ආගන්තු නිමිත්තං, ආගන්තුකුද්කදසං, 
ආගච්ඡන්තානං පදසද්දං, උපාහනපප්කඵොටනසද්දං, උක් ාසිතසද්දං, 
ඛිපිතසද්දං; සුත්වාකවමති ාකහොන්ති– ‘‘අත්ථිනුකඛොආගන්තු ා
භික්ඛූ, නත්ථිනු කඛො’’ති. කත කවමති ා න විචිනන්ති, අවිචිනිත්වා
පවාකරන්ති.ආපත්තිදුක් ටස්ස.කතකවමති ා විචිනන්ති, විචිනිත්වා
න පස්සන්ති, අපස්සිත්වා පවාකරන්ති. අනාපත්ති. කත කවමති ා
විචිනන්ති, විචිනිත්වා පස්සන්ති, පස්සිත්වා එ කතො පවාකරන්ති. 
අනාපත්ති.කතකවමති ාවිචිනන්ති, විචිනිත්වාපස්සන්ති, පස්සිත්වා
පාකටක් ං පවාකරන්ති. ආපත්ති දුක් ටස්ස. කත කවමති ා
විචිනන්ති, විචිනිත්වා පස්සන්ති, පස්සිත්වා – නස්සන්කතකත, 
විනස්සන්කතකත, ක ො කතහි අත්කථොති – කභදපුකරක්ඛාරා 
පවාකරන්ති.ආපත්තිථුල්ලච්චයස්ස. 

ලිඞ්ගාදිදස්සනංනිට්ඨිතං. 

136. නානාසංවාස ාදීහිපවාරණා 

230. ඉධපන, භික්ඛකව, ආගන්තු ාභික්ඛූපස්සන්තිආවාසික  
භික්ඛූ නානාසංවාසක . කත සමානසංවාස දිට්ඨිං පටිලභන්ති, 
සමානසංවාස දිට්ඨිං පටිලභිත්වා න පුච්ඡන්ති, අපුච්ඡිත්වා එ කතො
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පවාකරන්ති. අනාපත්ති. කත පුච්ඡන්ති, පුච්ඡිත්වා නාභිවිතරන්ති, 
අනභිවිතරිත්වා එ කතො පවාකරන්ති. ආපත්ති දුක් ටස්ස. කත
පුච්ඡන්ති, පුච්ඡිත්වා නාභිවිතරන්ති, අනභිවිතරිත්වා පාකටක් ං
පවාකරන්ති.අනාපත්ති. 

ඉධපන, භික්ඛකව, ආගන්තු ාභික්ඛූපස්සන්තිආවාසික භික්ඛූ 
සමානසංවාසක . කත නානාසංවාස දිට්ඨිං පටිලභන්ති, 
නානාසංවාස දිට්ඨිං පටිලභිත්වා න පුච්ඡන්ති, අපුච්ඡිත්වා එ කතො
පවාකරන්ති. ආපත්ති දුක් ටස්ස. කත පුච්ඡන්ති, පුච්ඡිත්වා
අභිවිතරන්ති, අභිවිතරිත්වා පාකටක් ං පවාකරන්ති. ආපත්ති 
දුක් ටස්ස. කත පුච්ඡන්ති, පුච්ඡිත්වා අභිවිතරන්ති, අභිවිතරිත්වා
එ කතො පවාකරන්ති.අනාපත්ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, ආවාසි ාභික්ඛූ පස්සන්තිආගන්තුක භික්ඛූ
නානාසංවාසක . කත සමානසංවාස දිට්ඨිං පටිලභන්ති, 
සමානසංවාස දිට්ඨිං පටිලභිත්වා න පුච්ඡන්ති, අපුච්ඡිත්වා එ කතො
පවාකරන්ති. අනාපත්ති. කත පුච්ඡන්ති, පුච්ඡිත්වා නාභිවිතරන්ති, 
අනභිවිතරිත්වා එ කතො පවාකරන්ති. ආපත්ති දුක් ටස්ස. කත
පුච්ඡන්ති, පුච්ඡිත්වා නාභිවිතරන්ති, අනභිවිතරිත්වා පාකටක් ං
පවාකරන්ති.අනාපත්ති. 

ඉධපන, භික්ඛකව, ආවාසි ාභික්ඛූපස්සන්තිආගන්තුක භික්ඛූ 
සමානසංවාසක . කත නානාසංවාස දිට්ඨිං පටිලභන්ති, 
නානාසංවාස දිට්ඨිං පටිලභිත්වා න පුච්ඡන්ති, අපුච්ඡිත්වා එ කතො
පවාකරන්ති. ආපත්ති දුක් ටස්ස. කත පුච්ඡන්ති, පුච්ඡිත්වා
අභිවිතරන්ති, අභිවිතරිත්වා පාකටක් ං පවාකරන්ති. ආපත්ති
දුක් ටස්ස. කත පුච්ඡන්ති, පුච්ඡිත්වා අභිවිතරන්ති, අභිවිතරිත්වා
එ කතොපවාකරන්ති.අනාපත්ති. 

නානාසංවාස ාදීහිපවාරණානිට්ඨිතා. 

137. නගන්තබ් වාකරො 

231. න, භික්ඛකව, තදහු පවාරණාය සභික්ඛු ා ආවාසා
අභික්ඛුක ො ආවාකසො ගන්තබ්ක ො, අඤ්ඤත්ර සඞ්කඝන, අඤ්ඤත්ර
අන්තරායා. න, භික්ඛකව, තදහු පවාරණාය සභික්ඛු ා ආවාසා
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අභික්ඛුක ො අනාවාකසො ගන්තබ්ක ො, අඤ්ඤත්ර සඞ්කඝන, අඤ්ඤත්ර
අන්තරායා. න, භික්ඛකව, තදහු පවාරණාය සභික්ඛු ා ආවාසා
අභික්ඛුක ො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා ගන්තබ්ක ො, අඤ්ඤත්ර
සඞ්කඝන, අඤ්ඤත්රඅන්තරායා. 

න, භික්ඛකව, තදහුපවාරණායසභික්ඛු ා අනාවාසා අභික්ඛුක ො
ආවාකසො ගන්තබ්ක ො, අඤ්ඤත්ර සඞ්කඝන, අඤ්ඤත්ර අන්තරායා. න, 
භික්ඛකව, තදහු පවාරණාය සභික්ඛු ා අනාවාසා අභික්ඛුක ො
අනාවාකසොගන්තබ්ක ො, අඤ්ඤත්රසඞ්කඝන, අඤ්ඤත්රඅන්තරායා.න, 
භික්ඛකව, තදහු පවාරණාය සභික්ඛු ා අනාවාසා අභික්ඛුක ො
ආවාකසොවාඅනාවාකසොවාගන්තබ්ක ො, අඤ්ඤත්රසඞ්කඝන, අඤ්ඤත්ර 
අන්තරායා. 

න, භික්ඛකව, තදහුපවාරණායසභික්ඛු ාආවාසාවාඅනාවාසාවා 
අභික්ඛුක ො ආවාකසො ගන්තබ්ක ො, අඤ්ඤත්ර සඞ්කඝන, අඤ්ඤත්ර
අන්තරායා. න, භික්ඛකව, තදහු පවාරණාය සභික්ඛු ා ආවාසා වා
අනාවාසා වා අභික්ඛුක ො අනාවාකසො ගන්තබ්ක ො, අඤ්ඤත්ර
සඞ්කඝන, අඤ්ඤත්ර අන්තරායා. න, භික්ඛකව, තදහු පවාරණාය
සභික්ඛු ා ආවාසා වා අනාවාසා වා අභික්ඛුක ො ආවාකසො වා
අනාවාකසොවාගන්තබ්ක ො, අඤ්ඤත්රසඞ්කඝන, අඤ්ඤත්ර අන්තරායා. 

න, භික්ඛකව, තදහු පවාරණාය සභික්ඛු ා ආවාසා සභික්ඛුක ො
ආවාකසො ගන්තබ්ක ො, යත්ථස්සු භික්ඛූ නානාසංවාස ා, අඤ්ඤත්ර
සඞ්කඝන, අඤ්ඤත්ර අන්තරායා. න, භික්ඛකව, තදහු පවාරණාය
සභික්ඛු ා ආවාසා සභික්ඛුක ො අනාවාකසො ගන්තබ්ක ො, යත්ථස්සු
භික්ඛූනානාසංවාස ා, අඤ්ඤත්රසඞ්කඝන, අඤ්ඤත්ර අන්තරායා.න, 
භික්ඛකව, තදහුපවාරණායසභික්ඛු ාආවාසාසභික්ඛුක ොආවාකසො
වා අනාවාකසො වා ගන්තබ්ක ො, යත්ථස්සු භික්ඛූ නානාසංවාස ා, 
අඤ්ඤත්රසඞ්කඝන, අඤ්ඤත්රඅන්තරායා. 

න, භික්ඛකව, තදහුපවාරණායසභික්ඛු ාඅනාවාසාසභික්ඛුක ො
ආවාකසො ගන්තබ්ක ො, යත්ථස්සු භික්ඛූ නානාසංවාස ා, අඤ්ඤත්ර
සඞ්කඝන, අඤ්ඤත්ර අන්තරායා. න, භික්ඛකව, තදහු පවාරණාය
සභික්ඛු ාඅනාවාසාසභික්ඛුක ොඅනාවාකසො ගන්තබ්ක ො, යත්ථස්සු
භික්ඛූනානාසංවාස ා, අඤ්ඤත්රසඞ්කඝන, අඤ්ඤත්ර අන්තරායා.න, 
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භික්ඛකව, තදහු පවාරණාය සභික්ඛු ා අනාවාසා සභික්ඛුක ො
ආවාකසො වා අනාවාකසො වා ගන්තබ්ක ො, යත්ථස්සු භික්ඛූ
නානාසංවාස ා, අඤ්ඤත්රසඞ්කඝන, අඤ්ඤත්රඅන්තරායා. 

න, භික්ඛකව, තදහුපවාරණායසභික්ඛු ාආවාසා වාඅනාවාසා 

වා සභික්ඛුක ො ආවාකසො ගන්තබ්ක ො, යත්ථස්සු භික්ඛූ 
නානාසංවාස ා, අඤ්ඤත්ර සඞ්කඝන, අඤ්ඤත්ර අන්තරායා. න, 
භික්ඛකව, තදහු පවාරණාය සභික්ඛු ා ආවාසා වා අනාවාසා වා
සභික්ඛුක ො අනාවාකසො ගන්තබ්ක ො, යත්ථස්සු භික්ඛූ 
නානාසංවාස ා, අඤ්ඤත්ර සඞ්කඝන, අඤ්ඤත්ර අන්තරායා. න, 
භික්ඛකව, තදහු පවාරණාය සභික්ඛු ා ආවාසා වා අනාවාසා වා
සභික්ඛුක ොආවාකසොවාඅනාවාකසොවාගන්තබ්ක ො, යත්ථස්සුභික්ඛූ
නානාසංවාස ා, අඤ්ඤත්රසඞ්කඝන, අඤ්ඤත්රඅන්තරායා. 

නගන්තබ් වාකරොනිට්ඨිකතො. 

138. ගන්තබ් වාකරො 

232. ගන්තබ්ක ො, භික්ඛකව, තදහුපවාරණායසභික්ඛු ාආවාසා 
සභික්ඛුක ොආවාකසො, යත්ථස්සුභික්ඛූසමානසංවාස ා, යංජඤ්ඤා 
‘‘සක්ක ොමි අජ්කජව ගන්තු’’න්ති. ගන්තබ්ක ො, භික්ඛකව, තදහු
පවාරණාය සභික්ඛු ා ආවාසා සභික්ඛුක ො අනාවාකසො…කප.…
සභික්ඛුක ො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා, යත්ථස්සු භික්ඛූ 
සමානසංවාස ා, යංජඤ්ඤා‘‘සක්ක ොමිඅජ්කජවගන්තු’’න්ති. 

ගන්තබ්ක ො, භික්ඛකව, තදහු පවාරණාය සභික්ඛු ා අනාවාසා
සභික්ඛුක ො ආවාකසො…කප.… සභික්ඛුක ො අනාවාකසො…කප.…
සභික්ඛුක ො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා, යත්ථස්සු භික්ඛූ
සමානසංවාස ා, යංජඤ්ඤා‘‘සක්ක ොමි අජ්කජවගන්තු’’න්ති. 

ගන්තබ්ක ො, භික්ඛකව, තදහු පවාරණාය සභික්ඛු ා ආවාසා වා
අනාවාසා වාසභික්ඛුක ො 
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ආවාකසො…කප.…සභික්ඛුක ො අනාවාකසො…කප.…සභික්ඛුක ො
ආවාකසො වා අනාවාකසො වා, යත්ථස්සු භික්ඛූ සමානසංවාස ා, යං
ජඤ්ඤා‘‘සක්ක ොමිඅජ්කජව ගන්තු’’න්ති. 

ගන්තබ් වාකරොනිට්ඨිකතො. 

139. වජ්ජනීයපුග්ගලසන්දස්සනා 

233. න, භික්ඛකව, භික්ඛුනියානිසින්නපරිසායපවාකරතබ් ං. කයො
පවාකරයය, ආපත්තිදුක් ටස්ස.න, භික්ඛකව, සික්ඛමානාය…කප.…
න සාමකණරස්ස…කප.… න සාමකණරියා…කප.… න සික්ඛං
පච්චක්ඛාත ස්ස…කප.… න අන්තිමවත්ථුං අජ්ඣාපන්න ස්ස
නිසින්නපරිසායපවාකරතබ් ං.කයොපවාකරයය, ආපත්තිදුක් ටස්ස. 

න ආපත්තියා අදස්සකන උක්ඛිත්ත ස්ස නිසින්නපරිසාය
පවාකරතබ් ං. කයො පවාකරයය, යථාධම්කමො  ාකරතබ්ක ො. න
ආපත්තියා අප්පටි ම්කම උක්ඛිත්ත ස්ස…කප.… න පාපි ාය
දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කග උක්ඛිත්ත ස්ස නිසින්නපරිසාය
පවාකරතබ් ං.කයොපවාකරයය, යථාධම්කමො  ාකරතබ්ක ො. 

න පණ්ඩ ස්ස නිසින්නපරිසාය පවාකරතබ් ං. කයො පවාකරයය, 
ආපත්ති දුක් ටස්ස. න කථයයසංවාස ස්ස…කප.… න
තිත්ථියපක් න්ත ස්ස…කප.… න තිරච්ඡානගතස්ස…කප.… න
මාතුඝාත ස්ස…කප.… න පිතුඝාත ස්ස…කප.… න 
අරහන්තඝාත ස්ස…කප.… න භික්ඛුනිදූස ස්ස …කප.… න 
සඞ්ඝකභද ස්ස…කප.… න කලොහිතුප්පාද ස්ස …කප.… න 
උභකතො යඤ්ජන ස්ස නිසින්නපරිසාය පවාකරතබ් ං. කයො
පවාකරයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස. 

න, භික්ඛකව, පාරිවාසි පවාරණාදාකනනපවාකරතබ් ං, අඤ්ඤත්ර 
අවුට්ඨිතාය පරිසාය. න ච, භික්ඛකව, අප්පවාරණාය පවාකරතබ් ං, 
අඤ්ඤත්ර සඞ්ඝසාමග්ගියාති. 

වජ්ජනීයපුග්ගලසන්දස්සනානිට්ඨිතා. 

දුතියභාණවාකරොනිට්ඨිකතො. 
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140. ද්කවවාචි ාදිපවාරණා 

234. කතන කඛො පන සමකයන ක ොසකලසු ජනපකද
අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය සවරභයං අකහොසි. භික්ඛූ
නාසක්ඛිංසුකතවාචි ංපවාකරතුං.භගවකතොඑතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, ද්කවවාචි ංපවාකරතුන්ති. 

 ාළ්හතරං සවරභයං අකහොසි. භික්ඛූ නාසක්ඛිංසු ද්කවවාචි ං 
පවාකරතුං. භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
එ වාචි ං පවාකරතුන්ති. 

 ාළ්හතරං සවරභයං අකහොසි. භික්ඛූ නාසක්ඛිංසු එ වාචි ං
පවාකරතුං. භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
සමානවස්සි ංපවාකරතුන්ති. 

කතනකඛොපනසමකයනඅඤ්ඤතරස්මිංආවාකසතදහුපවාරණාය
මනුස්කසහි දානං කදන්කතහි කයභුකයයන රත්ති කඛපිතා කහොති. අථ
කඛො කතසං භික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘මනුස්කසහි දානං කදන්කතහි
කයභුකයයන රත්ති කඛපිතා. සකච සඞ්කඝො කතවාචි ං පවාකරස්සති, 
අප්පවාරිකතොවසඞ්කඝොභවිස්සති, අථායංරත්තිවිභායිස්සති. ථංනු
කඛොඅම්කහහිපටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං.
ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
මනුස්කසහි දානංකදන්කතහිකයභුකයයනරත්තිකඛපිතාකහොති.තත්ර
කච, භික්ඛකව, භික්ඛූනංඑවං කහොති– ‘‘මනුස්කසහිදානං කදන්කතහි
කයභුකයයන රත්ති කඛපිතා. සකච සඞ්කඝො කතවාචි ං පවාකරස්සති, 
අප්පවාරිකතොව සඞ්කඝො භවිස්සති, අථායං රත්ති විභායිස්සතී’’ති, 
 යත්කතනභික්ඛුනාපටි කලනසඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො– 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. මනුස්කසහි දානං කදන්කතහි
කයභුකයයන රත්ති කඛපිතා. සකච සඞ්කඝො කතවාචි ං පවාකරස්සති, 
අප්පවාරිකතොව සඞ්කඝො භවිස්සති, අථායං රත්ති විභායිස්සති. යදි 
සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, සඞ්කඝො ද්කවවාචි ං, එ වාචි ං, 
සමානවස්සි ං පවාකරයයා’’ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
භික්ඛූහි ධම්මං භණන්කතහි…කප.… සුත්තන්තික හි සුත්තන්තං
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සඞ්ගායන්කතහි… විනයධකරහි විනයං විනිච්ඡිනන්කතහි…
ධම්ම ථික හි ධම්මං සා ච්ඡන්කතහි… භික්ඛූහි  ලහං 
 කරොන්කතහි කයභුකයයන රත්ති කඛපිතා කහොති. තත්ර කච භික්ඛූනං
එවං කහොති – ‘‘භික්ඛූහි  ලහං  කරොන්කතහි කයභුකයයන රත්ති
කඛපිතා. සකච සඞ්කඝො කතවාචි ං පවාකරස්සති, අප්පවාරිකතොව
සඞ්කඝොභවිස්සති, අථායංරත්තිවිභායිස්සතී’’ති,  යත්කතනභික්ඛුනා
පටි කලනසඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො– 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. භික්ඛූහි  ලහං  කරොන්කතහි 
කයභුකයයන රත්ති කඛපිතා. සකච සඞ්කඝො කතවාචි ං පවාකරස්සති, 
අප්පවාරිකතොව සඞ්කඝො භවිස්සති, අථායං රත්ති විභායිස්සති. යදි
සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, සඞ්කඝො ද්කවවාචි ං, එ වාචි ං, 
සමානවස්සි ංපවාකරයයා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ක ොසකලසු ජනපකද අඤ්ඤතරස්මිං
ආවාකස තදහු පවාරණාය මහාභික්ඛුසඞ්කඝො සන්නිපතිකතො කහොති, 
පරිත්තඤ්ච අකනොවස්සි ං [අකනොවස්ස ං ( .)] කහොති, මහා ච
කමකඝො උග්ගකතො කහොති. අථ කඛො කතසං භික්ඛූනං එතදකහොසි –
‘‘අයං කඛො මහාභික්ඛුසඞ්කඝො සන්නිපතිකතො, පරිත්තඤ්ච
අකනොවස්සි ං, මහාචකමකඝොඋග්ගකතො. සකචසඞ්කඝොකතවාචි ං
පවාකරස්සති, අප්පවාරිකතොව සඞ්කඝො භවිස්සති, අථායං කමකඝො 
පවස්සිස්සති.  ථං නු කඛො අම්කහහි පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිංආවාකස
තදහුපවාරණායමහාභික්ඛුසඞ්කඝො සන්නිපතිකතොකහොති, පරිත්තඤ්ච
අකනොවස්සි ං කහොති, මහා ච කමකඝො උග්ගකතො කහොති. තත්ර කච
භික්ඛූනංඑවංකහොති– ‘‘අයංකඛොමහාභික්ඛුසඞ්කඝොසන්නිපතිකතො, 
පරිත්තඤ්ච අකනොවස්සි ං, මහාචකමකඝොඋග්ගකතො.සකචසඞ්කඝො
කතවාචි ං පවාකරස්සති, අප්පවාරිකතොව සඞ්කඝො භවිස්සති, අථායං
කමකඝො පවස්සිස්සතී’’ති.  යත්කතන භික්ඛුනා පටි කලන සඞ්කඝො
ඤාකපතබ්ක ො– 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. අයං මහාභික්ඛුසඞ්කඝො
සන්නිපතිකතො, පරිත්තඤ්චඅකනොවස්සි ං, මහාචකමකඝොඋග්ගකතො.
සකච සඞ්කඝො කතවාචි ං පවාකරස්සති, අප්පවාරිකතොව සඞ්කඝො 
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භවිස්සති, අථායං කමකඝො පවස්සිස්සති. යදි සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, 
සඞ්කඝොද්කවවාචි ං, එ වාචි ං, සමානවස්සි ං පවාකරයයා’’ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස තදහු පවාරණාය
රාජන්තරාකයො කහොති…කප.… කචොරන්තරාකයො කහොති…
අගයන්තරාකයො කහොති… උද න්තරාකයො කහොති…
මනුස්සන්තරාකයො කහොති… අමනුස්සන්තරාකයො කහොති…
වාළන්තරාකයො කහොති…සරීසපන්තරාකයොකහොති…ජීවිතන්තරාකයො
කහොති…බ්රහ්මචරියන්තරාකයොකහොති.තත්ර කචභික්ඛූනංඑවංකහොති–
‘‘අයං කඛො, බ්රහ්මචරියන්තරාකයො. සකච සඞ්කඝො කතවාචි ං
පවාකරස්සති, අප්පවාරිකතොව සඞ්කඝො භවිස්සති, අථායං 
බ්රහ්මචරියන්තරාකයො භවිස්සතී’’ති,  යත්කතන භික්ඛුනා පටි කලන
සඞ්කඝො ඤාකපතබ්ක ො– 

‘‘සුණාතුකම, භන්කත, සඞ්කඝො.අයංබ්රහ්මචරියන්තරාකයො.සකච 
සඞ්කඝො කතවාචි ං පවාකරස්සති, අප්පවාරිකතොව සඞ්කඝො භවිස්සති, 
අථායං බ්රහ්මචරියන්තරාකයො භවිස්සති. යදි සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, 
සඞ්කඝොද්කවවාචි ං, එ වාචි ං, සමානවස්සි ංපවාකරයයා’’ති. 

ද්කවවාචි ාදිපවාරණානිට්ඨිතා. 

141. පවාරණාඨපනං 

235. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ සාපත්ති ා 
පවාකරන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, 
සාපත්තික න පවාකරතබ් ං. කයො පවාකරයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, කයො සාපත්තික ො පවාකරති, තස්ස ඔ ාසං
 ාරාකපත්වාආපත්තියාකචොකදතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ ඔ ාසං
 ාරාපියමානා න ඉච්ඡන්ති ඔ ාසං  ාතුං. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, ඔ ාසං අ කරොන්තස්සපවාරණං
ඨකපතුං. එවඤ්ච පන, භික්ඛකව, ඨකපතබ් ා. තදහු පවාරණාය 
චාතුද්දකස වා පන්නරකස වා තස්මිං පුග්ගකල සම්මුඛීභූකත
සඞ්ඝමජ්කඣ උදාහරිතබ් ං – ‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො.
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ඉත්ථන්නාකමො පුග්ගකලො සාපත්තික ො. තස්ස පවාරණං ඨකපමි. න
තස්මිංසම්මුඛීභූකතපවාකරතබ් ’’න්ති. ඨපිතාකහොතිපවාරණාති. 

කතන කඛොපනසමකයනඡබ් ග්ගියාභික්ඛූ– පුරම්හා ංකපසලා
භික්ඛූ පවාරණං ඨකපන්තීති – පටි ච්කචව සුද්ධානං භික්ඛූනං 
අනාපත්ති ානං අවත්ථුස්මිං අ ාරකණ පවාරණං ඨකපන්ති, 
පවාරිතානම්පිපවාරණං ඨකපන්ති.භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.
න, භික්ඛකව, සුද්ධානං භික්ඛූනං අනාපත්ති ානං අවත්ථුස්මිං
අ ාරකණපවාරණාඨකපතබ් ා.කයොඨකපයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස.
න, භික්ඛකව, පවාරිතානම්පි පවාරණා ඨකපතබ් ා. කයො ඨකපයය, 
ආපත්ති දුක් ටස්ස. 

236. එවංකඛො, භික්ඛකව, ඨපිතාකහොතිපවාරණා, එවංඅට්ඨපිතා. 
 ථඤ්ච, භික්ඛකව, අට්ඨපිතා කහොති පවාරණා? කතවාචි ාය කච, 
භික්ඛකව, පවාරණාය භාසිතාය ලපිතාය පරිකයොසිතාය පවාරණං
ඨකපති, අට්ඨපිතා කහොති පවාරණා. ද්කවවාචි ාය කච, භික්ඛකව,… 
එ වාචි ාය කච, භික්ඛකව,… සමානවස්සි ාය කච, භික්ඛකව, 
පවාරණාය භාසිතාය ලපිතාය පරිකයොසිතාය පවාරණං ඨකපති, 
අට්ඨපිතා කහොති පවාරණා. එවං කඛො, භික්ඛකව, අට්ඨපිතා කහොති
පවාරණා. 

 ථඤ්ච, භික්ඛකව, ඨපිතා කහොති පවාරණා? කතවාචි ාය, කච, 
භික්ඛකව, පවාරණාය භාසිතාය ලපිතාය අපරිකයොසිතාය පවාරණං
ඨකපති, ඨපිතා කහොති පවාරණා. ද්කවවාචි ාය කච, භික්ඛකව,… 
එ වාචි ාය කච, භික්ඛකව,… සමානවස්සි ාය කච, භික්ඛකව, 
පවාරණාය භාසිතායලපිතායඅපරිකයොසිතාය පවාරණංඨකපති, ඨපිතා
කහොතිපවාරණා. එවංකඛො, භික්ඛකව, ඨපිතාකහොතිපවාරණා. 

237. ඉධ පන, භික්ඛකව, තදහු පවාරණාය භික්ඛු භික්ඛුස්ස 
පවාරණංඨකපති.තංකචභික්ඛුංඅඤ්කඤභික්ඛූජානන්ති, ‘‘අයංකඛො
ආයස්මා අපරිසුද්ධ ායසමාචාකරො, අපරිසුද්ධවචීසමාචාකරො, 
අපරිසුද්ධාජීකවො,  ාකලො, අ යත්කතො, න පටි කලො
අනුයුඤ්ජීයමාකනොඅනුකයොගංදාතු’’න්ති, ‘අලං, භික්ඛු, මාභණ්ඩනං, 
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මා  ලහං, මා විග්ගහං, මා විවාද’න්ති ඔමද්දිත්වා සඞ්කඝන
පවාකරතබ් ං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, තදහු පවාරණාය භික්ඛු භික්ඛුස්ස පවාරණං 
ඨකපති.තංකචභික්ඛුංඅඤ්කඤභික්ඛූජානන්ති, ‘‘අයංකඛොආයස්මා 
පරිසුද්ධ ායසමාචාකරො, අපරිසුද්ධවචීසමාචාකරො, අපරිසුද්ධාජීකවො, 
 ාකලො, අ යත්කතො, න පටි කලො අනුයුඤ්ජීයමාකනො අනුකයොගං 
දාතු’’න්ති, ‘අලං, භික්ඛු, මා භණ්ඩනං, මා  ලහං, මා විග්ගහං, මා
විවාද’න්තිඔමද්දිත්වාසඞ්කඝන පවාකරතබ් ං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, තදහු පවාරණාය භික්ඛු භික්ඛුස්ස පවාරණං 
ඨකපති.තංකචභික්ඛුංඅඤ්කඤභික්ඛූජානන්ති, ‘‘අයංකඛොආයස්මා 
පරිසුද්ධ ායසමාචාකරො, පරිසුද්ධවචීසමාචාකරො, අපරිසුද්ධාජීකවො, 
 ාකලො, අ යත්කතො, න පටි කලො අනුයුඤ්ජීයමාකනො අනුකයොගං
දාතු’’න්ති, ‘අලං, භික්ඛු, මා භණ්ඩනං, මා  ලහං, මා විග්ගහං, මා
විවාද’න්තිඔමද්දිත්වාසඞ්කඝනපවාකරතබ් ං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, තදහු පවාරණාය භික්ඛු භික්ඛුස්ස පවාරණං 
ඨකපති.තංකචභික්ඛුංඅඤ්කඤභික්ඛූජානන්ති, ‘‘අයංකඛොආයස්මා 
පරිසුද්ධ ායසමාචාකරො, පරිසුද්ධවචීසමාචාකරො, පරිසුද්ධාජීකවො, 
 ාකලො, අ යත්කතො, න පටි කලො අනුයුඤ්ජීයමාකනො අනුකයොගං 
දාතු’’න්ති, ‘අලං, භික්ඛු, මා භණ්ඩනං, මා  ලහං, මා විග්ගහං, මා
විවාද’න්ති ඔමද්දිත්වාසඞ්කඝනපවාකරතබ් ං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, තදහු පවාරණාය භික්ඛු භික්ඛුස්ස පවාරණං 
ඨකපති.තංකචභික්ඛුංඅඤ්කඤභික්ඛූජානන්ති, ‘‘අයංකඛොආයස්මා 
පරිසුද්ධ ායසමාචාකරො, පරිසුද්ධවචීසමාචාකරො, පරිසුද්ධාජීකවො, 
පණ්ඩිකතො,  යත්කතො, පටි කලො අනුයුඤ්ජීයමාකනො අනුකයොගං
දාතු’’න්ති, කසොඑවමස්සවචනීකයො, ‘‘යංකඛොත්වං, ආවුකසො, ඉමස්ස
භික්ඛුකනො පවාරණං ඨකපසි, කිම්හි නං ඨකපසි, සීලවිපත්තියා වා
ඨකපසි, ආචාරවිපත්තියා වා ඨකපසි, දිට්ඨිවිපත්තියා වා ඨකපසී’’ති? 
කසො කචඑවංවකදයය– ‘‘සීලවිපත්තියාවාඨකපමි, ආචාරවිපත්තියා
වාඨකපමි, දිට්ඨිවිපත්තියාවාඨකපමී’’ති, කසොඑවමස්සවචනීකයො –
‘‘ජානාසි පනායස්මා සීලවිපත්තිං, ජානාසි ආචාරවිපත්තිං, ජානාසි
දිට්ඨිවිපත්ති’’න්ති? කසො කච එවං වකදයය – ‘‘ජානාමි කඛො අහං, 
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ආවුකසො, සීලවිපත්තිං, ජානාමි ආචාරවිපත්තිං, ජානාමි 
දිට්ඨිවිපත්ති’’න්ති, කසො එවමස්ස වචනීකයො – ‘‘ තමා පනාවුකසො, 
සීලවිපත්ති,  තමා ආචාරවිපත්ති,  තමා දිට්ඨිවිපත්තී’’ති? කසො කච
එවං වකදයය – ‘‘චත්තාරි පාරාජි ානි, කතරස සඞ්ඝාදිකසසා, අයං
සීලවිපත්ති; ථුල්ලච්චයං, පාචිත්තියං, පාටිකදසනීයං, දුක් ටං, 
දුබ්භාසිතං, අයංආචාරවිපත්ති; මිච්ඡාදිට්ඨි, අන්තග්ගාහි ාදිට්ඨි, අයං
දිට්ඨිවිපත්තී’’ති, කසොඑවමස්සවචනීකයො–‘‘යංකඛො ත්වං, ආවුකසො, 
ඉමස්සභික්ඛුකනොපවාරණංඨකපසි, දිට්කඨනවා ඨකපසි, සුකතනවා
ඨකපසි, පරිසඞ් ාය වා ඨකපසී’’ති? කසො කච එවං වකදයය –
‘‘දිට්කඨනවාඨකපමි, සුකතනවාඨකපමි, පරිසඞ් ායවාඨකපමී’’ති, 
කසො එවමස්සවචනීකයො–‘‘යංකඛොත්වං, ආවුකසො, ඉමස්සභික්ඛුකනො
දිට්කඨනපවාරණංඨකපසි, කිංකතදිට්ඨං, කින්තිකතදිට්ඨං,  දාකත
දිට්ඨං,  ත්ථ කත දිට්ඨං, පාරාජි ං අජ්ඣාපජ්ජන්කතො දිට්කඨො, 
සඞ්ඝාදිකසසං අජ්ඣාපජ්ජන්කතො දිට්කඨො, ථුල්ලච්චයං… 
පාචිත්තියං… පාටිකදසනීයං… දුක් ටං… දුබ්භාසිතං
අජ්ඣාපජ්ජන්කතොදිට්කඨො,  ත්ථ චත්වංඅකහොසි,  ත්ථචායංභික්ඛු
අකහොසි, කිඤ්චත්වං කරොසි, කිඤ්චායංභික්ඛු  කරොතී’’ති? කසොකච
එවංවකදයය– ‘‘නකඛොඅහං, ආවුකසො, ඉමස්සභික්ඛුකනොදිට්කඨන 
පවාරණං ඨකපමි, අපිච සුකතන පවාරණං ඨකපමී’’ති, කසො එවමස්ස
වචනීකයො – ‘‘යං කඛො ත්වං, ආවුකසො, ඉමස්ස භික්ඛුකනො සුකතන
පවාරණං ඨකපසි, කිං කත සුතං, කින්ති කත සුතං,  දා කත සුතං, 
 ත්ථ කත සුතං, පාරාජි ං අජ්ඣාපන්කනොති සුතං, සඞ්ඝාදිකසසං
අජ්ඣාපන්කනොතිසුතං, ථුල්ලච්චයං…පාචිත්තියං…පාටිකදසනීයං… 
දුක් ටං… දුබ්භාසිතං අජ්ඣාපන්කනොති සුතං, භික්ඛුස්ස සුතං, 
භික්ඛුනියාසුතං, සික්ඛමානායසුතං, සාමකණරස්සසුතං, සාමකණරියා
සුතං, උපාස ස්ස සුතං, උපාසි ාය සුතං, රාජූනං සුතං, 
රාජමහාමත්තානං සුතං, තිත්ථියානං සුතං, තිත්ථියසාව ානං 
සුත’’න්ති? කසොකචඑවංවකදයය– ‘‘නකඛොඅහං, ආවුකසො, ඉමස්ස
භික්ඛුකනො සුකතන පවාරණං ඨකපමි, අපිච පරිසඞ් ාය පවාරණං
ඨකපමී’’ති, කසො එවමස්ස වචනීකයො – ‘‘යං කඛො ත්වං, ආවුකසො, 
ඉමස්ස භික්ඛුකනො පරිසඞ් ාය පවාරණං ඨකපසි, කිං පරිසඞ් සි, 
කින්ති පරිසඞ් සි,  දා පරිසඞ් සි,  ත්ථ පරිසඞ් සි, පාරාජි ං 
අජ්ඣාපන්කනොති පරිසඞ් සි, සඞ්ඝාදිකසසං අජ්ඣාපන්කනොති 
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පරිසඞ් සි, ථුල්ලච්චයං…පාචිත්තියං…පාටිකදසනීයං…දුක් ටං…
දුබ්භාසිතං අජ්ඣාපන්කනොතිපරිසඞ් සි, භික්ඛුස්සසුත්වාපරිසඞ් සි, 
භික්ඛුනියා සුත්වා පරිසඞ් සි, සික්ඛමානාය සුත්වා පරිසඞ් සි, 
සාමකණරස්ස සුත්වා පරිසඞ් සි, සාමකණරියා සුත්වා පරිසඞ් සි, 
උපාස ස්සසුත්වාපරිසඞ් සි, උපාසි ායසුත්වා පරිසඞ් සි, රාජූනං
සුත්වා පරිසඞ් සි, රාජමහාමත්තානං සුත්වා පරිසඞ් සි, තිත්ථියානං
සුත්වාපරිසඞ් සි, තිත්ථියසාව ානංසුත්වාපරිසඞ් සී’’ති? කසොකච 
එවංවකදයය–‘‘නකඛොඅහං, ආවුකසො, ඉමස්සභික්ඛුකනොපරිසඞ් ාය
පවාරණං ඨකපමි, අපි ච අහම්පි න ජානාමි ක න පනාහං ඉමස්ස
භික්ඛුකනොපවාරණංඨකපමී’’ති.කසොකච, භික්ඛකව, කචොදක ොභික්ඛු
අනුකයොකගන විඤ්ඤූනං සබ්රහ්මචාරීනං චිත්තං න ආරාකධති, 
අනනුවාකදො චදිකතො භික්ඛූති අලං වචනාය. කසො කච, භික්ඛකව, 
කචොදක ො භික්ඛු අනුකයොකගන විඤ්ඤූනං සබ්රහ්මචාරීනං චිත්තං
ආරාකධති, සානුවාකදො චදිකතො භික්ඛූති අලං වචනාය. කසො කච, 
භික්ඛකව, කචොදක ො භික්ඛු අමූලක න පාරාජික න අනුද්ධංසිතං
පටිජානාති, සඞ්ඝාදිකසසං ආකරොකපත්වාසඞ්කඝනපවාකරතබ් ං.කසො 
කච, භික්ඛකව, කචොදක ො භික්ඛු අමූලක න සඞ්ඝාදිකසකසන
අනුද්ධංසිතං පටිජානාති, යථාධම්මං  ාරාකපත්වා සඞ්කඝන
පවාකරතබ් ං. කසො කච, භික්ඛකව, කචොදක ො, භික්ඛු අමූලක න
ථුල්ලච්චකයන… පාචිත්තිකයන… පාටිකදසනීකයන… දුක් කටන…
දුබ්භාසිකතන අනුද්ධංසිතං පටිජානාති, යථාධම්මං  ාරාකපත්වා 
සඞ්කඝනපවාකරතබ් ං.කසො කච, භික්ඛකව, චදිකතොභික්ඛුපාරාජි ං
අජ්ඣාපන්කනොති පටිජානාති, නාකසත්වා සඞ්කඝන පවාකරතබ් ං.
කසො කච, භික්ඛකව, චදිකතො භික්ඛු සඞ්ඝාදිකසසං අජ්ඣාපන්කනොති
පටිජානාති, සඞ්ඝාදිකසසංආකරොකපත්වාසඞ්කඝනපවාකරතබ් ං.කසො
කච, භික්ඛකව, චදිකතො භික්ඛු ථුල්ලච්චයං… පාචිත්තියං…
පාටිකදසනීයං…දුක් ටං… දුබ්භාසිතංඅජ්ඣාපන්කනොතිපටිජානාති, 
යථාධම්මං ාරාකපත්වාසඞ්කඝන පවාකරතබ් ං. 

පවාරණාඨපනංනිට්ඨිතං. 

142. ථුල්ලච්චයවත්ථු ාදි 

238. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු තදහු පවාරණාය ථුල්ලච්චයං 
අජ්ඣාපන්කනොකහොති.එ ච්කචභික්ඛූථුල්ලච්චයදිට්ඨිකනොකහොන්ති, 
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එ ච්කච භික්ඛූ සඞ්ඝාදිකසසදිට්ඨිකනො කහොන්ති. කය කත, භික්ඛකව, 
භික්ඛූ ථුල්ලච්චයදිට්ඨිකනො, කතහි කසො, භික්ඛකව, භික්ඛු එ මන්තං
අපකනත්වායථාධම්මං ාරාකපත්වාසඞ්ඝං උපසඞ් මිත්වාඑවමස්ස
වචනීකයො – ‘‘යං කඛො කසො, ආවුකසො, භික්ඛු ආපත්තිං ආපන්කනො, 
සාස්ස යථාධම්මං පටි තා. යදි සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, සඞ්කඝො
පවාකරයයා’’ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු තදහු පවාරණාය ථුල්ලච්චයං 
අජ්ඣාපන්කනොකහොති.එ ච්කචභික්ඛූථුල්ලච්චයදිට්ඨිකනොකහොන්ති, 
එ ච්කචභික්ඛූ පාචිත්තියදිට්ඨිකනො කහොන්ති…කප.…එ ච්කචභික්ඛූ 
ථුල්ලච්චයදිට්ඨිකනොකහොන්ති, එ ච්කචභික්ඛූ පාටිකදසනීයදිට්ඨිකනො
කහොන්ති… එ ච්කච භික්ඛූ ථුල්ලච්චයදිට්ඨිකනො කහොන්ති, එ ච්කච
භික්ඛූ දුක් ටදිට්ඨිකනො කහොන්ති… එ ච්කච භික්ඛූ
ථුල්ලච්චයදිට්ඨිකනො කහොන්ති, එ ච්කච භික්ඛූ දුබ්භාසිතදිට්ඨිකනො
කහොන්ති.කයකත, භික්ඛකව, භික්ඛූ ථුල්ලච්චයදිට්ඨිකනො, කතහිකසො, 
භික්ඛකව, භික්ඛු එ මන්තං අපකනත්වා යථාධම්මං  ාරාකපත්වා
සඞ්ඝංඋපසඞ් මිත්වාඑවමස්සවචනීකයො–‘‘යංකඛොකසො, ආවුකසො, 
භික්ඛු ආපත්තිංආපන්කනො, සාස්සයථාධම්මංපටි තා.යදිසඞ්ඝස්ස
පත්ත ල්ලං, සඞ්කඝො පවාකරයයා’’ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු තදහු පවාරණාය පාචිත්තියං
අජ්ඣාපන්කනො කහොති…කප.… පාටිකදසනීයං අජ්ඣාපන්කනො
කහොති… දුක් ටං අජ්ඣාපන්කනො කහොති… දුබ්භාසිතං 
අජ්ඣාපන්කනො කහොති. එ ච්කච භික්ඛූ දුබ්භාසිතදිට්ඨිකනො කහොන්ති, 
එ ච්කච භික්ඛූ සඞ්ඝාදිකසසදිට්ඨිකනො කහොන්ති. කය කත, භික්ඛකව, 
භික්ඛූ දුබ්භාසිතදිට්ඨිකනො, කතහි කසො, භික්ඛකව, භික්ඛු එ මන්තං 
අපකනත්වායථාධම්මං ාරාකපත්වාසඞ්ඝංඋපසඞ් මිත්වාඑවමස්ස 
වචනීකයො – ‘‘යං කඛො කසො, ආවුකසො, භික්ඛු ආපත්තිං ආපන්කනො, 
සාස්ස යථාධම්මං පටි තා. යදි සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, සඞ්කඝො
පවාකරයයා’’ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු තදහු පවාරණාය දුබ්භාසිතං
අජ්ඣාපන්කනො කහොති. එ ච්කච භික්ඛූ දුබ්භාසිතදිට්ඨිකනො කහොන්ති, 
එ ච්කච භික්ඛූ ථුල්ලච්චයදිට්ඨිකනො කහොන්ති…කප.… එ ච්කච
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භික්ඛූ දුබ්භාසිතදිට්ඨිකනො කහොන්ති, එ ච්කච භික්ඛූ
පාචිත්තියදිට්ඨිකනො කහොන්ති… එ ච්කච භික්ඛූ දුබ්භාසිතදිට්ඨිකනො
කහොන්ති, එ ච්කචභික්ඛූපාටිකදසනීයදිට්ඨිකනොකහොන්ති… එ ච්කච
භික්ඛූ දුබ්භාසිතදිට්ඨිකනො කහොන්ති, එ ච්කච භික්ඛූ දුක් ටදිට්ඨිකනො 
කහොන්ති. කය කත, භික්ඛකව, භික්ඛූ දුබ්භාසිතදිට්ඨිකනො, කතහි කසො, 
භික්ඛකව, භික්ඛු එ මන්තං අපකනත්වා යථාධම්මං  ාරාකපත්වා
සඞ්ඝංඋපසඞ් මිත්වාඑවමස්ස වචනීකයො–‘‘යංකඛොකසො, ආවුකසො, 
භික්ඛුආපත්තිංආපන්කනො, සාස්සයථාධම්මංපටි තා. යදිසඞ්ඝස්ස
පත්ත ල්ලං, සඞ්කඝොපවාකරයයා’’ති. 

ථුල්ලච්චයවත්ථු ාදිනිට්ඨිතා. 

143. වත්ථුඨපනාදි 

239. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු තදහු පවාරණාය සඞ්ඝමජ්කඣ 
උදාහකරයය–‘‘සුණාතුකම, භන්කත, සඞ්කඝො.ඉදංවත්ථුපඤ්ඤායති, 
න පුග්ගකලො. යදි සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, වත්ථුං ඨකපත්වා සඞ්කඝො
පවාකරයයා’’ති.කසොඑවමස්සවචනීකයො – ‘‘භගවතාකඛො, ආවුකසො, 
විසුද්ධානං පවාරණා පඤ්ඤත්තා. සකච වත්ථු පඤ්ඤායති, න 
පුග්ගකලො, ඉදාකනවනංවකදහී’’ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු තදහු පවාරණාය සඞ්ඝමජ්කඣ
උදාහකරයය – ‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. අයං පුග්ගකලො
පඤ්ඤායති, නවත්ථු.යදිසඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, පුග්ගලංඨකපත්වා
සඞ්කඝො පවාකරයයා’’ති. කසො එවමස්ස වචනීකයො – ‘‘භගවතා කඛො, 
ආවුකසො, සමග්ගානං පවාරණා පඤ්ඤත්තා. සකච පුග්ගකලො
පඤ්ඤායති, න වත්ථු, ඉදාකනවනංවකදහී’’ති. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු තදහු පවාරණාය සඞ්ඝමජ්කඣ
උදාහකරයය– ‘‘සුණාතුකම, භන්කත, සඞ්කඝො.ඉදංවත්ථුචපුග්ගකලො
ච පඤ්ඤායති. යදි සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, වත්ථුඤ්ච පුග්ගලඤ්ච 
ඨකපත්වා සඞ්කඝො පවාකරයයා’’ති. කසො එවමස්ස වචනීකයො –
‘‘භගවතා කඛො, ආවුකසො, විසුද්ධානඤ්ච සමග්ගානඤ්ච පවාරණා 
පඤ්ඤත්තා. සකච වත්ථු ච පුග්ගකලො ච පඤ්ඤායති, ඉදාකනව නං
වකදහී’’ති. 
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පුබ්ක  කච, භික්ඛකව, පවාරණාය වත්ථු පඤ්ඤායති, පච්ඡා 
පුග්ගකලො,  ල්ලං වචනාය. පුබ්ක  කච, භික්ඛකව, පවාරණාය 
පුග්ගකලො පඤ්ඤායති, පච්ඡා වත්ථු,  ල්ලං වචනාය. පුබ්ක  කච, 
භික්ඛකව, පවාරණායවත්ථුචපුග්ගකලොචපඤ්ඤායති, තංකච තාය
පවාරණායඋක්ක ොකටති, උක්ක ොටන ංපාචිත්තියන්ති. 

වත්ථුඨපනාදිනිට්ඨිතා. 

144. භණ්ඩන ාර වත්ථු 

240. කතන කඛො පන සමකයන සම් හුලා සන්දිට්ඨා සම්භත්තා 
භික්ඛූ ක ොසකලසු ජනපකද අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස වස්සං
උපගච්ඡිංසු. කතසං සාමන්තා අඤ්කඤ භික්ඛූ භණ්ඩන ාර ා
 ලහ ාර ා විවාද ාර ා භස්ස ාර ා සඞ්කඝ අධි රණ ාර ා 
වස්සංඋපගච්ඡිංසු–මයංකතසංභික්ඛූනංවස්සංවුට්ඨානංපවාරණාය
පවාරණං ඨකපස්සාමාති.අස්කසොසුංකඛොකතභික්ඛූ–‘‘අම්හා ංකිර
සාමන්තාඅඤ්කඤභික්ඛූ භණ්ඩන ාර ා ලහ ාර ාවිවාද ාර ා
භස්ස ාර ාසඞ්කඝඅධි රණ ාර ාවස්සංඋපගතා–මයං කතසං
භික්ඛූනංවස්සංවුට්ඨානංපවාරණායපවාරණංඨකපස්සාමා’’ති. ථං
නු කඛො අම්කහහි පටිපජ්ජිතබ් න්ති? භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, සම් හුලා සන්දිට්ඨා සම්භත්තා භික්ඛූ 
අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස වස්සං උපගච්ඡන්ති. කතසං සාමන්තා
අඤ්කඤ භික්ඛූ භණ්ඩන ාර ා  ලහ ාර ා විවාද ාර ා
භස්ස ාර ා සඞ්කඝ අධි රණ ාර ා වස්සං උපගච්ඡන්ති – මයං
කතසං භික්ඛූනං වස්සංවුට්ඨානං පවාරණාය පවාරණං ඨකපස්සාමාති.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, කතහි භික්ඛූහි ද්කව තකයො උකපොසකථ 
චාතුද්දසික   ාතුං –  ථං මයං කතහි භික්ඛූහි පඨමතරං
පවාකරයයාමාති. කත කච, භික්ඛකව, භික්ඛූ භණ්ඩන ාර ා
 ලහ ාර ාවිවාද ාර ාභස්ස ාර ාසඞ්කඝඅධි රණ ාර ා තං
ආවාසංආගච්ඡන්ති, කතහි, භික්ඛකව, ආවාසික හිභික්ඛූහිලහුංලහුං 
සන්නිපතිත්වාපවාකරතබ් ං, පවාකරත්වාවත්තබ් ා–‘‘පවාරිතා කඛො
මයං, ආවුකසො; යථායස්මන්තා මඤ්ඤන්ති තථා  කරොන්තූ’’ති. කත
කච, භික්ඛකව, භික්ඛූ භණ්ඩන ාර ා  ලහ ාර ා විවාද ාර ා
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භස්ස ාර ා සඞ්කඝ අධි රණ ාර ා අසංවිහිතා තං ආවාසං
ආගච්ඡන්ති, කතහි, භික්ඛකව, ආවාසික හි භික්ඛූහි ආසනං
පඤ්ඤකපතබ් ං, පාකදොද ංපාදපීඨංපාද ථලි ං උපනික්ඛිපිතබ් ං, 
පච්චග්ගන්ත්වා පත්තචීවරං පටිග්ගකහතබ් ං, පානීකයන 
පරිපුච්ඡිතබ් ා; කතසංවික්ඛිත්වා [වික්ඛිපාකපත්වා (පටිවිකසොධ ානං
මති), ආචික්ඛිත්වා ( .)] නිස්සීමං ගන්ත්වා පවාකරතබ් ං, 
පවාකරත්වා වත්තබ් ා – ‘‘පවාරිතා කඛො මයං, ආවුකසො; 
යථායස්මන්තාමඤ්ඤන්තිතථා  කරොන්තූ’’ති.එවඤ්කචතංලකභථ, 
ඉච්කචතංකුසලං.කනොකචලකභථ, ආවාසික නභික්ඛුනා  යත්කතන
පටි කලනආවාසි ාභික්ඛූඤාකපතබ් ා– 

‘‘සුණන්තු කම, ආයස්මන්කතො [ආයස්මන්තා ( .)], ආවාසි ා.
යදායස්මන්තානං පත්ත ල්ලං, ඉදානි උකපොසථං  කරයයාම, 
පාතිකමොක්ඛං උද්දිකසයයාම, ආගකම  ාකළ පවාකරයයාමා’’ති. කත 
කච, භික්ඛකව, භික්ඛූ භණ්ඩන ාර ා  ලහ ාර ා විවාද ාර ා 
භස්ස ාර ා සඞ්කඝ අධි රණ ාර ා කත භික්ඛූ එවං වකදයයං –
‘‘සාධාවුකසො, ඉදාකනවකනො පවාකරථා’’ති, කතඑවමස්සුවචනීයා –
‘‘අනිස්සරාකඛොතුම්කහ, ආවුකසො, අම්හා ං පවාරණාය; නතාවමයං
පවාකරයයාමා’’ති. කත කච, භික්ඛකව, භික්ඛූ භණ්ඩන ාර ා 
 ලහ ාර ාවිවාද ාර ාභස්ස ාර ාසඞ්කඝඅධි රණ ාර ාතං
 ාළං අනුවකසයයං, ආවාසික න, භික්ඛකව, භික්ඛුනා  යත්කතන
පටි කලනආවාසි ාභික්ඛූඤාකපතබ් ා – 

‘‘සුණන්තු කම, ආයස්මන්කතො, ආවාසි ා. යදායස්මන්තානං 
පත්ත ල්ලං, ඉදානි උකපොසථං  කරයයාම, පාතිකමොක්ඛං
උද්දිකසයයාම, ආගකමජණ්කහ පවාකරයයාමා’’ති.කතකච, භික්ඛකව, 
භික්ඛූ භණ්ඩන ාර ා  ලහ ාර ා විවාද ාර ා භස්ස ාර ා
සඞ්කඝ අධි රණ ාර ා කත භික්ඛූ එවං වකදයයං – ‘‘සාධාවුකසො, 
ඉදාකනවකනො පවාකරයයාථා’’ති, කතඑවමස්සුවචනීයා–‘‘අනිස්සරා
කඛො තුම්කහ, ආවුකසො, අම්හා ං පවාරණාය, න තාව මයං
පවාකරයයාමා’’ති. කත කච, භික්ඛකව, භික්ඛූ භණ්ඩන ාර ා 
 ලහ ාර ා විවාද ාර ා භස්ස ාර ා සඞ්කඝ අධි රණ ාර ා 
තම්පි ජණ්හං අනුවකසයයං, කතහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි සබ්ක කහව
ආගකමජණ්කහක ොමුදියා චාතුමාසිනියාඅ ාමාපවාකරතබ් ං. 
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කතහිකච, භික්ඛකව, භික්ඛූහිපවාරියමාකනගිලාකනොඅගිලානස්ස 
පවාරණං ඨකපති, කසො එවමස්ස වචනීකයො – ‘‘ආයස්මා කඛො
ගිලාකනො. ගිලාකනො ච අනනුකයොගක්ඛකමො වුත්කතො භගවතා.
ආගකමහි, ආවුකසො, යාවඅකරොකගොකහොසි.අකරොකගොආ ඞ්ඛමාකනො 
කචොකදස්සසී’’ති. එවඤ්කච වුච්චමාකනො කචොකදති, අනාදරිකය 
පාචිත්තියං. කතහි කච, භික්ඛකව, භික්ඛූහි පවාරියමාකන අගිලාකනො 
ගිලානස්සපවාරණංඨකපති, කසොඑවමස්සවචනීකයො – ‘‘අයංකඛො, 
ආවුකසො, භික්ඛු ගිලාකනො. ගිලාකනො ච අනනුකයොගක්ඛකමො වුත්කතො
භගවතා. ආගකමහි, ආවුකසො, යාවායං භික්ඛු අකරොකගො කහොති. 
අකරොගං ආ ඞ්ඛමාකනො කචොකදස්සසී’’ති. එවඤ්කච වුච්චමාකනො
කචොකදති, අනාදරිකය පාචිත්තියං. කතහි කච, භික්ඛකව, භික්ඛූහි
පවාරියමාකන ගිලාකනො ගිලානස්ස පවාරණං ඨකපති, කසො එවමස්ස
වචනීකයො – ‘‘ආයස්මන්තා කඛො ගිලානා. ගිලාකනො ච
අනනුකයොගක්ඛකමො වුත්කතො භගවතා. ආගකමහි, ආවුකසො, යාව
අකරොගා කහොථ. අකරොකගො අකරොගං ආ ඞ්ඛමාකනො කචොකදස්සසී’’ති 
[යාවඅකරොකගොකහොති, අකරොගංආ ඞ්ඛමාකනොකචොකදස්සසීති ( .)]. 
එවඤ්කච වුච්චමාකනො කචොකදති, අනාදරිකය පාචිත්තියං. කතහි කච, 
භික්ඛකව, භික්ඛූහි පවාරියමාකන අගිලාකනො අගිලානස්ස පවාරණං
ඨකපති, උකභො සඞ්කඝන සමනුයුඤ්ජිත්වා සමනුගාහිත්වා 
[සමනුභාසිත්වා (සී.)] යථාධම්මං  ාරාකපත්වා සඞ්කඝන
පවාකරතබ් න්ති. 

භණ්ඩන ාර වත්ථුනිට්ඨිතං. 

145. පවාරණාසඞ්ගකහො 

241. කතන කඛො පන සමකයන සම් හුලා සන්දිට්ඨා සම්භත්තා 
භික්ඛූ ක ොසකලසු ජනපකද අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස වස්සං 
උපගච්ඡිංසු. කතසං සමග්ගානං සම්කමොදමානානං අවිවදමානානං
විහරතං අඤ්ඤතකරො ඵාසුවිහාකරො අධිගකතො කහොති. අථකඛො කතසං
භික්ඛූනංඑතදකහොසි–‘‘අම්හා ංකඛොසමග්ගානං සම්කමොදමානානං
අවිවදමානානං විහරතං අඤ්ඤතකරො ඵාසුවිහාකරො අධිගකතො. සකච
මයං ඉදානි පවාකරස්සාම, සියාපි භික්ඛූ පවාකරත්වා චාරි ං
පක් කමයයං. එවං මයං ඉමම්හා ඵාසුවිහාරා පරි ාහිරා භවිස්සාම.
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 ථං නු කඛො අම්කහහි පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, සම් හුලා සන්දිට්ඨා සම්භත්තා භික්ඛූ 
අඤ්ඤතරස්මිං ආවාකස වස්සං උපගච්ඡන්ති. කතසං සමග්ගානං
සම්කමොදමානානං අවිවදමානානං විහරතං අඤ්ඤතකරො ඵාසුවිහාකරො
අධිගකතො කහොති. තත්ර කච භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘අම්හා ං කඛො
සමග්ගානං සම්කමොදමානානං අවිවදමානානං විහරතං අඤ්ඤතකරො
ඵාසුවිහාකරො අධිගකතො.සකචමයංඉදානිපවාකරස්සාම, සියාපිභික්ඛූ
පවාකරත්වා චාරි ං පක් කමයයං. එවං මයං ඉමම්හා ඵාසුවිහාරා
පරි ාහිරා භවිස්සාමා’’ති, අනුජානාමි, භික්ඛකව, කතහි භික්ඛූහි
පවාරණාසඞ්ගහං  ාතුං. එවඤ්ච පන, භික්ඛකව,  ාතබ්ක ො. 
සබ්ක කහව එ ජ්ඣං සන්නිපතිතබ් ං – සන්නිපතිත්වා  යත්කතන
භික්ඛුනාපටි කලන සඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො– 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. අම්හා ං සමග්ගානං
සම්කමොදමානානං අවිවදමානානං විහරතං අඤ්ඤතකරො ඵාසුවිහාකරො
අධිගකතො.සකචමයං ඉදානිපවාකරස්සාම, සියාපිභික්ඛූපවාකරත්වා
චාරි ං පක් කමයයං. එවං මයං ඉමම්හා ඵාසුවිහාරා පරි ාහිරා
භවිස්සාම. යදි සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, සඞ්කඝො පවාරණාසඞ්ගහං
 කරයය, ඉදානි උකපොසථං  කරයය, පාතිකමොක්ඛං උද්දිකසයය, 
ආගකම ජණ්කහක ොමුදියාචාතුමාසිනියාපවාකරයය.එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. අම්හා ං සමග්ගානං
සම්කමොදමානානං අවිවදමානානං විහරතං අඤ්ඤතකරො ඵාසුවිහාකරො
අධිගකතො.සකචමයං ඉදානි පවාකරස්සාම, සියාපිභික්ඛූපවාකරත්වා
චාරි ං පක් කමයයං. එවං මයං ඉමම්හා ඵාසුවිහාරා පරි ාහිරා
භවිස්සාම. සඞ්කඝො පවාරණාසඞ්ගහං  කරොති, ඉදානි උකපොසථං 
 රිස්සති, පාතිකමොක්ඛං උද්දිසිස්සති, ආගකම ජණ්කහ ක ොමුදියා
චාතුමාසිනියා පවාකරස්සති. යස්සායස්මකතො ඛමති
පවාරණාසඞ්ගහස්ස  රණං, ඉදානි උකපොසථං  රිස්සති, 
පාතිකමොක්ඛංඋද්දිසිස්සති, ආගකමජණ්කහක ොමුදියාචාතුමාසිනියා
පවාකරස්සති, කසො තුණ්හස්ස; යස්සනක්ඛමති, කසොභාකසයය. 
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‘‘ කතො සඞ්කඝනපවාරණාසඞ්ගකහො, ඉදානිඋකපොසථං  රිස්සති, 
පාතිකමොක්ඛංඋද්දිසිස්සති, ආගකමජණ්කහක ොමුදියාචාතුමාසිනියා 
පවාකරස්සති.ඛමතිසඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවකමතංධාරයාමී’’ති. 

කතහි කච, භික්ඛකව, භික්ඛූහි  කත පවාරණාසඞ්ගකහ
අඤ්ඤතකරො භික්ඛු එවං වකදයය – ‘‘ඉච්ඡාමහං, ආවුකසො, 
ජනපදචාරි ං පක් මිතුං; අත්ථි කම ජනපකද  රණීය’’න්ති, කසො
එවමස්සවචනීකයො–‘‘සාධාවුකසො, පවාකරත්වාගච්ඡාහී’’ති.කසොකච, 
භික්ඛකව, භික්ඛු පවාරයමාකනො අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුකනො පවාරණං 
ඨකපති, කසො එවමස්ස වචනීකයො – ‘‘අනිස්සකරො කඛො කම ත්වං, 
ආවුකසො, පවාරණාය, න තාවාහං පවාකරස්සාමී’’ති. තස්ස කච, 
භික්ඛකව, භික්ඛුකනො පවාරයමානස්ස අඤ්ඤතකරො භික්ඛු තස්ස
භික්ඛුකනො පවාරණං ඨකපති, උකභො සඞ්කඝන සමනුයුඤ්ජිත්වා
සමනුගාහිත්වා යථාධම්මං ාරාකපතබ් ා.කසොකච, භික්ඛකව, භික්ඛු
ජනපකද තං  රණීයං තීකරත්වා පුනකදව අන්කතො ක ොමුදියා
චාතුමාසිනියා තං ආවාසං ආගච්ඡති, කතහි කච, භික්ඛකව, භික්ඛූහි
පවාරියමාකනඅඤ්ඤතකරොභික්ඛුතස්සභික්ඛුකනොපවාරණංඨකපති, 
කසො එවමස්ස වචනීකයො – ‘‘අනිස්සකරො කඛො කම ත්වං, ආවුකසො, 
පවාරණාය; පවාරිකතො අහ’’න්ති. කතහි කච, භික්ඛකව, භික්ඛූහි
පවාරියමාකනකසොභික්ඛුඅඤ්ඤතරස්සභික්ඛුකනොපවාරණං ඨකපති, 
උකභො සඞ්කඝන සමනුයුඤ්ජිත්වා සමනුගාහිත්වා යථාධම්මං 
 ාරාකපත්වාසඞ්කඝනපවාකරතබ් න්ති. 

පවාරණාසඞ්ගකහොනිට්ඨිකතො. 

පවාරණාක්ඛන්ධක ොචතුත්කථො. 

146. තස්සුද්දානං 

වස්සංවුට්ඨාක ොසකලසු, අගමුංසත්ථුදස්සනං; 
අඵාසුංපසුසංවාසං, අඤ්ඤමඤ්ඤානුකලොමතා. 

පවාකරන්තා පණාමඤ්ච [පවාකරන්තාසකන ද්කව ච (සී. 
සයා.)],  ම්මංගිලානඤාත ා; 
රාජාකචොරාචධුත්තාච, භික්ඛුපච්චත්ථි ාතථා. 
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පඤ්චචතුතකයොද්කවක ො, ආපන්කනොකවමතීසරි; 
සබ්ක ොසඞ්කඝොකවමතික ො,  හූසමාචකථොකි ා. 

ආවාසි ා චාතුද්දස, ලිඞ්ගසංවාස ාඋකභො; 
ගන්තබ් ං න නිසින්නාය, ඡන්දදාකන පවාරණා 
[ඡන්දදානපවාරණා( .)]. 

සවකරහිකඛපිතාකමකඝො, අන්තරාචපවාරණා; 
නඉච්ඡන්තිපුරම්හා ං, අට්ඨපිතාචභික්ඛුකනො. 

කිම්හිවාති තමඤ්ච, දිට්කඨනසුතසඞ් ාය; 
කචොදක ොචදිතක ොච, ථුල්ලච්චයංවත්ථුභණ්ඩනං; 
පවාරණාසඞ්ගකහොච, අනිස්සකරොපවාරකයති. 

ඉමම්හිඛන්ධක වත්ථූනිඡචත්තාරීසාති. 

පවාරණාක්ඛන්ධක ොනිට්ඨිකතො. 
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5. චම්මක්ඛන්ධක ො 
147. කසොණක ොළිවිසවත්ථු 

242. කතන සමකයනබුද්කධොභගවාරාජගකහවිහරතිගිජ්ඣකූකට 
පබ් කත. කතන කඛො පන සමකයන රාජා මාගකධො කසනිකයො
බිම්බිසාකරොඅසීතියාගාමසහස්කසසු ඉස්සරියාධිපච්චංරජ්ජං ාකරති.
කතන කඛො පන සමකයන චම්පායං කසොකණො නාම ක ොළිවිකසො 
[ක ොළිවීකසො (සී.)] කසට්ඨිපුත්කතො සුඛුමාකලො කහොති. තස්ස 
පාදතකලසු කලොමානි ජාතානි කහොන්ති. අථ කඛො රාජා මාගකධො
කසනිකයො බිම්බිසාකරො තානි අසීති ගාමි සහස්සානි
සන්නිපාතාකපත්වාක නචිකදව රණීකයනකසොණස්සක ොළිවිසස්ස
සන්තික  දූතං පාකහසි – ආගච්ඡතු කසොකණො, ඉච්ඡාමි කසොණස්ස
ආගතන්ති. අථ කඛො කසොණස්ස ක ොළිවිසස්ස මාතාපිතකරො කසොණං
ක ොළිවිසං එතදකවොචං – ‘‘රාජා කත, තාත කසොණ, පාකද 
දක්ඛිතු ාකමො. මා කඛොත්වං, තාතකසොණ, කයනරාජා කතනපාකද
අභිප්පසාකරයයාසි.රඤ්කඤො පුරකතොපල්ලඞ්ක නනිසීද.නිසින්නස්ස
කතරාජාපාකදදක්ඛිස්සතී’’ති.අථකඛොකසොණං ක ොළිවිසංසිවි ාය
ආකනසුං. අථ කඛො කසොකණො ක ොළිවිකසො කයන රාජා මාගකධො
කසනිකයො බිම්බිසාකරො කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා රාජානං
මාගධං කසනියං බිම්බිසාරං අභිවාකදත්වා රඤ්කඤො පුරකතො
පල්ලඞ්ක නනිසීදි.අද්දසා කඛොරාජාමාගකධොකසනිකයො බිම්බිසාකරො
කසොණස්සක ොළිවිසස්සපාදතකලසුකලොමානිජාතානි.අථකඛොරාජා
මාගකධො කසනිකයො බිම්බිසාකරො තානි අසීති ගාමි සහස්සානි
දිට්ඨධම්මික අත්කථඅනුසාසිත්වා උකයයොකජසි– ‘‘තුම්කහඛ්වත්ථ, 
භකණ, මයාදිට්ඨධම්මික අත්කථඅනුසාසිතා; ගච්ඡථ, තංභගවන්තං
පයිරුපාසථ; කසොකනොභගවාසම්පරායික අත්කථ අනුසාසිස්සතී’’ති. 

අථ කඛො තානි අසීති ගාමි සහස්සානි කයන ගිජ්ඣකූකටො
පබ් කතො කතනුපසඞ් මිංසු. කතන කඛො පන සමකයන ආයස්මා
සාගකතො භගවකතො උපට්ඨාක ො කහොති. අථ කඛො තානි අසීති
ගාමි සහස්සානි කයනායස්මා සාගකතො කතනුපසඞ් මිංසු, 
උපසඞ් මිත්වා ආයස්මන්තං සාගතංඑතදකවොචං – ‘‘ඉමානි, භන්කත, 
අසීතිගාමි සහස්සානි ඉධූපසඞ් න්තානි භගවන්තං දස්සනාය; සාධු
මයං, භන්කත, ලකභයයාම භගවන්තං දස්සනායා’’ති. ‘‘කතන හි 
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තුම්කහ ආයස්මන්කතො මුහුත්තං ඉකධව තාව කහොථ, යාවාහං
භගවන්තංපටිකවකදමී’’ති.අථකඛො ආයස්මාසාගකතොකතසංඅසීතියා
ගාමි සහස්සානං පුරකතො කපක්ඛමානානං පාටි ාය නිමුජ්ජිත්වා
භගවකතො පුරකතො උම්මුජ්ජිත්වා භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘ඉමානි, 
භන්කත, අසීති ගාමි සහස්සානි ඉධූපසඞ් න්තානි භගවන්තං
දස්සනාය; යස්සදානි, භන්කත, භගවා ාලංමඤ්ඤතී’’ති.‘‘කතනහි
ත්වං, සාගත, විහාරපච්ඡායායං ආසනං පඤ්ඤකපහී’’ති. ‘‘එවං, 
භන්කත’’ති කඛො ආයස්මා සාගකතො භගවකතො පටිස්සුණිත්වා පීඨං
ගකහත්වා භගවකතො පුරකතො නිමුජ්ජිත්වා කතසං අසීතියා
ගාමි සහස්සානං පුරකතො කපක්ඛමානානං පාටි ාය උම්මුජ්ජිත්වා
විහාරපච්ඡායායං ආසනං පඤ්ඤකපති. අථ කඛො භගවා විහාරා
නික්ඛමිත්වා විහාරපච්ඡායායං පඤ්ඤත්කතආසකන නිසීදි. අථ කඛො
තානි අසීති ගාමි සහස්සානි කයන භගවා කතනුපසඞ් මිංසු, 
උපසඞ් මිත්වාභගවන්තංඅභිවාකදත්වා එ මන්තංනිසීදිංසු.අථකඛො
තානි අසීති ගාමි සහස්සානි ආයස්මන්තංකයව සාගතං 
සමන්නාහරන්ති, කනොතථාභගවන්තං.අථකඛොභගවාකතසංඅසීතියා
ගාමි සහස්සානං කචතසා කචකතොපරිවිතක් මඤ්ඤාය ආයස්මන්තං
සාගතං ආමන්කතසි – ‘‘කතන හි ත්වං, සාගත, භිකයයොකසොමත්තාය
උත්තරිමනුස්සධම්මංඉද්ධිපාටිහාරියංදස්කසහී’’ති.‘‘එවං, භන්කත’’ති
කඛො ආයස්මා සාගකතො භගවකතො පටිස්සුණිත්වා කවහාසං
අබ්භුග්ගන්ත්වා ආ ාකස අන්තලික්කඛ චඞ් මතිපි, තිට්ඨතිපි, 
නිසීදතිපි, කසයයම්පි ප්කපති, ධූමායතිපි [ධූපායතිපි(සී.), පධූපායතිපි
(සයා.)] පජ්ජලතිපි, අන්තරධායතිපි. අථ කඛො ආයස්මා සාගකතො
ආ ාකස අන්තලික්කඛ අකන විහිතං උත්තරිමනුස්සධම්මං
ඉද්ධිපාටිහාරියං දස්කසත්වා භගවකතො පාකදසු සිරසා නිපතිත්වා 
භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘සත්ථා කම, භන්කත, භගවා; 
සාවක ොහමස්මි.සත්ථාකම, භන්කත, භගවා; සාවක ොහමස්මී’’ති.අථ
කඛොතානිඅසීතිගාමි සහස්සානි ‘‘අච්ඡරියංවතකභො! අබ්භුතංවත
කභො!සාවක ොපිනාමඑවංමහිද්ධික ොභවිස්සති, එවංමහානුභාකවො, 
අකහො නූන සත්ථා’’ති භගවන්තංකයව සමන්නාහරන්ති, කනො තථා
ආයස්මන්තං සාගතං. 

අථ කඛො භගවා කතසං අසීතියා ගාමි සහස්සානං කචතසා
කචකතොපරිවිතක් මඤ්ඤාය අනුපුබ්බිං  ථං  කථසි, කසයයථිදං –
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දාන ථංසීල ථං සග්ග ථං,  ාමානංආදීනවංඔ ාරංසංකිකලසං, 
කනක්ඛම්කම ආනිසංසං ප ාකසසි. යදා කත භගවා අඤ්ඤාසි
 ල්ලචිත්කත, මුදුචිත්කත, විනීවරණචිත්කත, උදග්ගචිත්කත, 
පසන්නචිත්කත, අථ යා බුද්ධානං සාමුක් ංසි ා ධම්මකදසනා, තං 
ප ාකසසි–දුක්ඛං, සමුදයං, නිකරොධං, මග්ගං.කසයයථාපිනාමසුද්ධං
වත්ථං අපගත ාළ ං සම්මකදව රජනං පටිග්ගණ්කහයය, එවකමවං
කතසංඅසීතියාගාමි සහස්සානං තස්මිංකයවආසකනවිරජං වීතමලං
ධම්මචක්ඛුං උදපාදි – ‘‘යංකිඤ්චි සමුදයධම්මං, සබ් ං තං
නිකරොධධම්ම’’න්ති. කත දිට්ඨධම්මා පත්තධම්මා විදිතධම්මා
පරිකයොගාළ්හධම්මා තිණ්ණවිචිකිච්ඡා විගත ථං ථා 
කවසාරජ්ජප්පත්තා අපරප්පච්චයා සත්ථුසාසකන භගවන්තං
එතදකවොචං – ‘‘අභික් න්තං, භන්කත, අභික් න්තං, භන්කත.
කසයයථාපි, භන්කත, නික්කුජ්ජිතංවා උක්කුජ්කජයය, පටිච්ඡන්නංවා
විවකරයය, මූළ්හස්ස වා මග්ගං ආචික්කඛයය, අන්ධ ාකර වා
කතලපජ්කජොතං ධාකරයය – ‘‘චක්ඛුමන්කතො රූපානි දක්ඛන්තී’’ති, 
එවකමවං භගවතාඅකන පරියාකයනධම්කමොප ාසිකතො.එකතමයං, 
භන්කත, භගවන්තං සරණං ගච්ඡාම. ධම්මඤ්ච, භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච.
උපාසක  කනො භගවා ධාකරතු අජ්ජතග්කග පාණුකපකත සරණං 
ගකත’’ති. 

කසො ස්සපබ්ෙජ්ජා 

243. අථ කඛො කසොණස්ස ක ොළිවිසස්ස එතදකහොසි ‘‘යථා යථා
කඛො අහං භගවතා ධම්මං කදසිතං ආජානාමි, නයිදං සු රං අගාරං
අජ්ඣාවසතා එ න්තපරිපුණ්ණං එ න්තපරිසුද්ධං සඞ්ඛලිඛිතං
බ්රහ්මචරියං චරිතුං; යංනූනාහං ක සමස්සුං ඔහාකරත්වා  ාසායානි
වත්ථානි අච්ඡාකදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං පබ් කජයය’’න්ති. අථ
කඛො තානි අසීති ගාමි සහස්සානි භගවකතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා 
අනුකමොදිත්වා උට්ඨායාසනා භගවන්තං අභිවාකදත්වා පදක්ඛිණං
 ත්වාපක් මිසුං.අථ කඛොකසොකණොක ොළිවිකසොඅචිරපක් න්කතසු
කතසු අසීතියා ගාමි සහස්කසසු කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වාභගවන්තංඅභිවාකදත්වාඑ මන්තංනිසීදි.එ මන්තං 
නිසින්කනොකඛොකසොකණොක ොළිවිකසොභගවන්තංඑතදකවොච–‘‘යථා
යථාහං, භන්කත, භගවතා ධම්මං කදසිතං ආජානාමි, නයිදං සු රං
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අගාරං අජ්ඣාවසතා එ න්තපරිපුණ්ණං එ න්තපරිසුද්ධං 
සඞ්ඛලිඛිතං බ්රහ්මචරියං චරිතුං. ඉච්ඡාමහං, භන්කත, ක සමස්සුං
ඔහාකරත්වා  ාසායානි වත්ථානි අච්ඡාකදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං
පබ් ජිතුං. පබ් ාකජතුමං, භන්කත, භගවා’’ති.අලත්ථකඛොකසොකණො
ක ොළිවිකසො භගවකතො සන්තික  පබ් ජ්ජං, අලත්ථ උපසම්පදං.
අචිරුපසම්පන්කනො ච පනායස්මා කසොකණො සීතවකන විහරති. තස්ස
අච්චාරද්ධවීරියස්සචඞ් මකතොපාදාභිජ්ජිංසු.චඞ් කමො කලොහිකතන
ඵුකටො කහොති, කසයයථාපි ගවාඝාතනං. [ඉකතො පරං යාව ඉමස්ස 
වත්ථුස්ස අවසානං තාව පාකඨො අ. නි. 6.55 ආදකයො] අථ කඛො
ආයස්මකතො කසොණස්ස රකහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං කචතකසො
පරිවිතක්ක ො උදපාදි – ‘‘කය කඛො ක චි භගවකතො සාව ා
ආරද්ධවීරියා විහරන්ති, අහං කතසං අඤ්ඤතකරො. අථ ච පන කම
නානුපාදාය ආසකවහි චිත්තං විමුච්චති. සංවිජ්ජන්ති කඛො පන කම
කුකල කභොගා; සක් ා කභොකග ච භුඤ්ජිතුං, පුඤ්ඤානි ච  ාතුං.
යංනූනාහං හීනායාවත්තිත්වා කභොකග ච භුඤ්කජයයං, පුඤ්ඤානි ච
 කරයය’’න්ති. අථ කඛො භගවා ආයස්මකතො කසොණස්ස කචතසා
කචකතොපරිවිතක් මඤ්ඤාය – කසයයථාපි නාම  ලවා පුරිකසො 
සමිඤ්ජිතං වා  ාහං පසාකරයය, පසාරිතං වා  ාහං සමිඤ්කජයය
එවකමව–ගිජ්ඣකූකට පබ් කතඅන්තරහිකතොසීතවකනපාතුරකහොසි.
අථ කඛො භගවා සම් හුකලහි භික්ඛූහි සද්ධිං කසනාසනචාරි ං
ආහිණ්ඩන්කතොකයනායස්මකතොකසොණස්සචඞ් කමොකතනුපසඞ් මි.
අද්දසාකඛො භගවාආයස්මකතොකසොණස්සචඞ් මංකලොහිකතනඵුටං, 
දිස්වාන භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘ ස්ස න්වායං, භික්ඛකව, චඞ් කමො
කලොහිකතන ඵුකටො, කසයයථාපි ගවාඝාතන’’න්ති? ‘‘ආයස්මකතො, 
භන්කත, කසොණස්ස අච්චාරද්ධවීරියස්ස චඞ් මකතො පාදා භිජ්ජිංසු.
තස්සායංචඞ් කමො කලොහිකතනඵුකටො, කසයයථාපිගවාඝාතන’’න්ති. 

අථ කඛො භගවා කයනායස්මකතො කසොණස්ස විහාකරො
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා පඤ්ඤත්කත ආසකන නිසීදි.
ආයස්මාපි කඛො කසොකණොභගවන්තං අභිවාකදත්වා එ මන්තංනිසීදි.
එ මන්තංනිසින්නං කඛොආයස්මන්තං කසොණංභගවා එතදකවොච –
‘‘නනු කත, කසොණ, රකහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං කචතකසො
පරිවිතක්ක ො උදපාදි – ‘කය කඛො ක චි භගවකතො සාව ා
ආරද්ධවීරියා විහරන්ති, අහං කතසං අඤ්ඤතකරො. අථ ච පන කම 
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නානුපාදාය ආසකවහි චිත්තං විමුච්චති. සංවිජ්ජන්ති කඛො පන කම
කුකල කභොගා; සක් ා කභොකග ච භුඤ්ජිතුං, පුඤ්ඤානි ච  ාතුං.
යංනූනාහං හීනායාවත්තිත්වා කභොකග ච භුඤ්කජයයං, පුඤ්ඤානි ච
 කරයය’’’න්ති? ‘‘එවං, භන්කත’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, කසොණ, 
කුසකලොත්වංපුබ්ක අගාරි භූකතොවීණාය තන්තිස්සකර’’ති? ‘‘එවං, 
භන්කත’’ති. ‘‘තංකිං මඤ්ඤසි, කසොණ, යදා කත වීණාය තන්තිකයො
අච්චායතාකහොන්ති, අපිනුකතවීණාතස්මිංසමකයසරවතීවාකහොති, 
 ම්මඤ්ඤා වා’’ති? ‘‘කනො කහතං, භන්කත’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, 
කසොණ, යදා කත වීණාය තන්තිකයො අතිසිථිලා කහොන්ති, අපිනු කත
වීණා තස්මිං සමකය සරවතී වා කහොති,  ම්මඤ්ඤා වා’’ති? ‘‘කනො
කහතං, භන්කත’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, කසොණ, යදා කත වීණාය 
තන්තිකයො කනව අච්චායතා කහොන්ති නාතිසිථිලා, සකම ගුකණ
පතිට්ඨිතා, අපි නු කත වීණා තස්මිං සමකය සරවතී වා කහොති, 
 ම්මඤ්ඤා වා’’ති? ‘‘එවං, භන්කත’’ති. ‘‘එවකමව කඛො, කසොණ, 
අච්චාරද්ධවීරියං උද්ධච්චාය සංවත්තති, අතිලීනවීරියං ක ොසජ්ජාය
සංවත්තති. තස්මාතිහ ත්වං, කසොණ, වීරියසමතං අධිට්ඨහ, 
ඉන්ද්රියානඤ්ච සමතං පටිවිජ්ඣ, තත්ථ ච නිමිත්තං ගණ්හාහී’’ති.
‘‘එවං, භන්කත’’ති කඛො ආයස්මා කසොකණො භගවකතො පච්චස්කසොසි.
අථ කඛො භගවා ආයස්මන්තං කසොණං ඉමිනා ඔවාකදන ඔවදිත්වා – 
කසයයථාපි නාම  ලවා පුරිකසො සම්මිඤ්ජිතං වා  ාහං පසාකරයය, 
පසාරිතං වා  ාහං සමිඤ්කජයය එවකමව – සීතවකන ආයස්මකතො
කසොණස්සසම්මුකඛඅන්තරහිකතො ගිජ්ඣකූකටපබ් කතපාතුරකහොසි.
අථකඛොආයස්මාකසොකණොඅපකරනසමකයනවීරියසමතං අධිට්ඨාසි, 
ඉන්ද්රියානඤ්ච සමතං පටිවිජ්ඣි, තත්ථ ච නිමිත්තං අග්ගකහසි. අථ
කඛො ආයස්මා කසොකණො, එක ො වූප ට්කඨො අප්පමත්කතො ආතාපී 
පහිතත්කතො විහරන්කතො, න චිරස්කසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා
සම්මකදව අගාරස්මා අනගාරියං පබ් ජන්ති – තදනුත්තරං
බ්රහ්මචරියපරිකයොසානං දිට්කඨව ධම්කම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡි ත්වා
උපසම්පජ්ජ විහාසි. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං,  තං  රණීයං, 
නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති අභිඤ්ඤාසි. අඤ්ඤතකරො ච පනායස්මා
කසොකණොඅරහතං අකහොසි. 

244. අථ කඛො ආයස්මකතො කසොණස්ස අරහත්තප්පත්තස්ස
එතදකහොසි – ‘‘යංනූනාහං භගවකතො සන්තික  අඤ්ඤං
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 යා කරයය’’න්ති. අථ කඛො ආයස්මා කසොකණො කයන භගවා
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං අභිවාකදත්වා එ මන්තං
නිසීදි. එ මන්තං නිසින්කනො කඛො ආයස්මා කසොකණො භගවන්තං
එතදකවොච – කයො කසො, භන්කත, භික්ඛු අරහං ඛීණාසකවො වුසිතවා
 ත රණීකයො ඔහිතභාකරො අනුප්පත්තසදත්කථො
පරික්ඛීණභවසඤ්කඤොජකනො සම්මදඤ්ඤාවිමුත්කතො, කසොඡට්ඨානානි
අධිමුත්කතො කහොති – කනක්ඛම්මාධිමුත්කතො කහොති, 
පවිකව ාධිමුත්කතො කහොති, අ යාපජ්ජාධිමුත්කතො කහොති, 
උපාදානක්ඛයාධිමුත්කතො කහොති, තණ්හක්ඛයාධිමුත්කතො කහොති, 
අසම්කමොහාධිමුත්කතොකහොති. 

‘‘සියාකඛොපන, භන්කත, ඉකධ ච්චස්සආයස්මකතොඑවමස්ස –
‘ක වලං සද්ධාමත්ත ං නූන අයමායස්මා නිස්සාය
කනක්ඛම්මාධිමුත්කතො’ති, න කඛො පකනතං, භන්කත, එවං දට්ඨබ් ං.
ඛීණාසකවො, භන්කත, භික්ඛු, වුසිතවා,  ත රණීකයො, 
 රණීයමත්තානං අසමනුපස්සන්කතො  තස්ස වා පටිචයං ඛයා
රාගස්ස වීතරාගත්තා කනක්ඛම්මාධිමුත්කතො කහොති, ඛයා කදොසස්ස
වීතකදොසත්තා කනක්ඛම්මාධිමුත්කතො කහොති, ඛයා කමොහස්ස
වීතකමොහත්තාකනක්ඛම්මාධිමුත්කතොකහොති. 

‘‘සියාකඛොපන, භන්කත, ඉකධ ච්චස්සආයස්මකතොඑවමස්ස– 
‘ලාභසක් ාරසිකලො ං නූන අයමායස්මා නි ාමයමාකනො 
පවිකව ාධිමුත්කතො’ති. න කඛො පකනතං, භන්කත, එවං දට්ඨබ් ං. 
ඛීණාසකවො, භන්කත, භික්ඛු, වුසිතවා,  ත රණීකයො, 
 රණීයමත්තානං [ රණීයං අත්තකනො (අඞ්ගුත්තරපාළියං)] 
අසමනුපස්සන්කතො  තස්ස වා පටිචයං, ඛයා රාගස්ස වීතරාගත්තා
පවිකව ාධිමුත්කතො කහොති, ඛයා කදොසස්ස වීතකදොසත්තා 
පවිකව ාධිමුත්කතො කහොති, ඛයා කමොහස්ස වීතකමොහත්තා
පවිකව ාධිමුත්කතොකහොති. 

‘‘සියාකඛොපන, භන්කත, ඉකධ ච්චස්සආයස්මකතොඑවමස්ස– 
‘සීලබ් තපරාමාසං නූන අයමායස්මා සාරකතො පච්චාගච්ඡන්කතො
අ යාපජ්ජාධිමුත්කතො’ති. න කඛො පකනතං, භන්කත, එවං දට්ඨබ් ං.
ඛීණාසකවො, භන්කත, භික්ඛු, වුසිතවා,  ත රණීකයො, 
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 රණීයමත්තානං අසමනුපස්සන්කතො  තස්ස වා පටිචයං, ඛයා
රාගස්ස වීතරාගත්තා අ යාපජ්ජාධිමුත්කතො කහොති, ඛයා කදොසස්ස
වීතකදොසත්තා අ යාපජ්ජාධිමුත්කතො කහොති, ඛයා කමොහස්ස
වීතකමොහත්තාඅ යාපජ්ජාධිමුත්කතො කහොති. 

‘‘ඛයාරාගස්සවීතරාගත්තාඋපාදානක්ඛයාධිමුත්කතොකහොති, ඛයා 
කදොසස්ස වීතකදොසත්තා උපාදානක්ඛයාධිමුත්කතො කහොති, ඛයා
කමොහස්සවීතකමොහත්තා උපාදානක්ඛයාධිමුත්කතොකහොති. 

‘‘ඛයා රාගස්ස වීතරාගත්තා තණ්හක්ඛයාධිමුත්කතො කහොති, ඛයා
කදොසස්සවීතකදොසත්තාතණ්හක්ඛයාධිමුත්කතොකහොති, ඛයාකමොහස්ස
වීතකමොහත්තාතණ්හක්ඛයාධිමුත්කතොකහොති. 

‘‘ඛයා රාගස්ස වීතරාගත්තා අසම්කමොහාධිමුත්කතො කහොති, ඛයා
කදොසස්ස වීතකදොසත්තාඅසම්කමොහාධිමුත්කතොකහොති, ඛයාකමොහස්ස
වීතකමොහත්තාඅසම්කමොහාධිමුත්කතො කහොති. 

‘‘එවං සම්මා විමුත්තචිත්තස්ස, භන්කත, භික්ඛුකනො භුසා කචපි 
චක්ඛුවිඤ්කඤයයා රූපා චක්ඛුස්ස ආපාථං ආගච්ඡන්ති, කනවස්ස
චිත්තං පරියාදියන්ති. අමිස්සී තකමවස්ස චිත්තං කහොති, ඨිතං, 
ආකනඤ්ජප්පත්තං, වයඤ්චස්සානුපස්සති. භුසා කචපි
කසොතවිඤ්කඤයයා සද්දා…කප.… ඝානවිඤ්කඤයයා ගන්ධා…
ජිව්හාවිඤ්කඤයයා රසා…  ායවිඤ්කඤයයා කඵොට්ඨබ් ා…
මකනොවිඤ්කඤයයා ධම්මා මනස්ස ආපාථං ආගච්ඡන්ති, කනවස්ස
චිත්තං පරියාදියන්ති; අමිස්සී තකමවස්ස චිත්තං කහොති, ඨිතං, 
ආකනඤ්ජප්පත්තං, වයඤ්චස්සානුපස්සති. කසයයථාපි, භන්කත, 
කසකලොපබ් කතොඅච්ඡිද්කදොඅසුසිකරොඑ ග්ඝකනො, පුරත්ථිමායකචපි 
දිසාය ආගච්කඡයය භුසා වාතවුට්ඨි, කනව නං සඞ් ම්කපයය න
සම්ප ම්කපයයන සම්පකවකධයය; පච්ඡිමායකචපිදිසායආගච්කඡයය
භුසා වාතවුට්ඨි…කප.… උත්තරාය කචපි දිසාය…කප.… දක්ඛිණාය
කචපිදිසාය ආගච්කඡයයභුසාවාතවුට්ඨි, කනවනංසඞ් ම්කපයයන
සම්ප ම්කපයය න සම්පකවකධයය, එවකමව කඛො, භන්කත, එවං
සම්මාවිමුත්තචිත්තස්සභික්ඛුකනොභුසා කචපිචක්ඛුවිඤ්කඤයයාරූපා
චක්ඛුස්ස ආපාථං ආගච්ඡන්ති, කනවස්ස චිත්තං පරියාදියන්ති; 
අමිස්සී තකමවස්ස චිත්තං කහොති, ඨිතං, ආකනඤ්ජප්පත්තං, 
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වයඤ්චස්සානුපස්සති. භුසා කචපි කසොතවිඤ්කඤයයා සද්දා…කප.…
ඝානවිඤ්කඤයයා ගන්ධා… ජිව්හාවිඤ්කඤයයා රසා…
 ායවිඤ්කඤයයා කඵොට්ඨබ් ා… මකනොවිඤ්කඤයයා ධම්මා මනස්ස
ආපාථං ආගච්ඡන්ති, කනවස්ස චිත්තං පරියාදියන්ති; 
අමිස්සී තකමවස්ස චිත්තං කහොති, ඨිතං, ආකනඤ්ජප්පත්තං, 
වයඤ්චස්සානුපස්සතී’’ති. 

කනක්ඛම්මං අධිමුත්තස්ස, පවිකව ඤ්ච කචතකසො; 
අ යාපජ්ජාධිමුත්තස්ස, උපාදානක්ඛයස්සච. 

තණ්හක්ඛයාධිමුත්තස්ස, අසම්කමොහඤ්ච කචතකසො; 
දිස්වාආයතනුප්පාදං, සම්මාචිත්තංවිමුච්චති. 

තස්ස සම්මාවිමුත්තස්ස, සන්තචිත්තස්ස භික්ඛුකනො; 
 තස්සපටිචකයොනත්ථි,  රණීයංනවිජ්ජති. 

කසකලොයථාඑ ග්ඝකනො, වාකතනනසමීරති; 
එවංරූපාරසාසද්දා, ගන්ධාඵස්සාචක වලා. 

ඉට්ඨාධම්මාඅනිට්ඨාච, නපකවකධන්තිතාදිකනො; 
ඨිතං චිත්තංවිප්පමුත්තං, වයඤ්චස්සානුපස්සතීති. 

කසොණක ොළිවිසවත්ථුනිට්ඨිතං. 

148. දිගුණාදිඋපාහනපටික්කඛකපො 

245. අථකඛොභගවාභික්ඛූආමන්කතසි– ‘‘එවංකඛො, භික්ඛකව, 
කුලපුත්තා අඤ්ඤං  යා කරොන්ති, අත්කථො ච වුත්කතො, අත්තා ච
අනුපනීකතො.අථච, පනිකධ ච්කචකමොඝපුරිසාහසමාන ං, මඤ්කඤ, 
අඤ්ඤං  යා කරොන්ති, කත පච්ඡා විඝාතං ආපජ්ජන්තී’’ති. අථ කඛො
භගවා ආයස්මන්තං කසොණං ආමන්කතසි – ‘‘ත්වං කඛොසි, කසොණ, 
සුඛුමාකලො. අනුජානාමි කත, කසොණ, එ පලාසි ං උපාහන’’න්ති.
‘‘අහං කඛො, භන්කත, අසීතිස ටවාකහ හිරඤ්ඤං ඔහාය අගාරස්මා
අනගාරියං පබ් ජිකතො, සත්තහත්ථි ඤ්ච අනී ං. අථාහං භන්කත
එ පලාසි ං කච උපාහනං පරිහරිස්සාමි, තස්ස කම භවිස්සන්ති
වත්තාකරො ‘කසොකණොක ොළිවිකසොඅසීතිස ටවාකහහිරඤ්ඤංඔහාය
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අගාරස්මා අනගාරියං පබ් ජිකතො, සත්තහත්ථි ඤ්ච අනී ං. කසො
දානායං එ පලාසි ාසු උපාහනාසු සත්කතො’ති. සකච භගවා 
භික්ඛුසඞ්ඝස්සඅනුජානිස්සතිඅහම්පිපරිභුඤ්ජිස්සාමි; කනොකචභගවා 
භික්ඛුසඞ්ඝස්සඅනුජානිස්සති, අහම්පිනපරිභුඤ්ජිස්සාමී’’ති.අථකඛො
භගවා එතස්මිංනිදාකනඑතස්මිංප රකණධම්මිං ථං ත්වාභික්ඛූ 
ආමන්කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, එ පලාසි ං උපාහනං. න, 
භික්ඛකව, දිගුණා උපාහනා ධාකරතබ් ා. න තිගුණා උපාහනා
ධාකරතබ් ා. න ගුණඞ්ගුණූපාහනා [ගණඞ්ගණූපාහනා ( හූසු)] 
ධාකරතබ් ා.කයො ධාකරයය, ආපත්තිදුක් ටස්සා’’ති. 

දිගුණාදිඋපාහනපටික්කඛකපොනිට්ඨිකතො. 

149. සබ් නීලි ාදිපටික්කඛකපො 

246. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ සබ් නීලි ා 
උපාහනාකයො ධාකරන්ති…කප.… සබ් පීති ා උපාහනාකයො
ධාකරන්ති… සබ් කලොහිති ා උපාහනාකයො ධාකරන්ති…
සබ් මඤ්ජිට්ඨි ා [සබ් මඤ්කජට්ඨි ා( .)] උපාහනාකයොධාකරන්ති 
… සබ්  ණ්හා උපාහනාකයො ධාකරන්ති… සබ් මහාරඞ්ගරත්තා
උපාහනාකයො ධාකරන්ති… සබ් මහානාමරත්තා උපාහනාකයො
ධාකරන්ති.මනුස්සාඋජ්ඣායන්ති ඛියයන්තිවිපාකචන්ති, ‘‘කසයයථාපි
ගිහී  ාමකභොගිකනො’’ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, 
භික්ඛකව, සබ් නීලි ාඋපාහනාධාකරතබ් ා…කප.…නසබ් පීති ා
උපාහනා ධාකරතබ් ා, නසබ් කලොහිති ාඋපාහනාධාකරතබ් ා, න
සබ් මඤ්ජිට්ඨි ා උපාහනා ධාකරතබ් ා, න සබ්  ණ්හා උපාහනා
ධාකරතබ් ා, න සබ් මහාරඞ්ගරත්තා උපාහනා ධාකරතබ් ා, න
සබ් මහානාමරත්තා උපාහනා ධාකරතබ් ා. කයො ධාකරයය, ආපත්ති 
දුක් ටස්සාති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ නීල වද්ධි ා 
[වට්ටි ා (සී.)] උපාහනාකයොධාකරන්ති, පීත වද්ධි ාඋපාහනාකයො
ධාකරන්ති, කලොහිත වද්ධි ා උපාහනාකයො ධාකරන්ති, 
මඤ්ජිට්ඨි වද්ධි ා උපාහනාකයො ධාකරන්ති,  ණ්හවද්ධි ා
උපාහනාකයො ධාකරන්ති, මහාරඞ්ගරත්තවද්ධි ා උපාහනාකයො
ධාකරන්ති, මහානාමරත්තවද්ධි ා උපාහනාකයො ධාකරන්ති. මනුස්සා
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උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති, ‘‘කසයයථාපි ගිහී 
 ාමකභොගිකනො’’ති. භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං.න, භික්ඛකව, 
නීල වද්ධි ා උපාහනා ධාකරතබ් ා…කප.… න පීත වද්ධි ා
උපාහනාධාකරතබ් ා, නකලොහිත වද්ධි ාඋපාහනා ධාකරතබ් ා, න
මඤ්ජිට්ඨි වද්ධි ා උපාහනා ධාකරතබ් ා, න  ණ්හවද්ධි ා
උපාහනා ධාකරතබ් ා, න මහාරඞ්ගරත්තවද්ධි ා උපාහනා 
ධාකරතබ් ා, න මහානාමරත්තවද්ධි ා උපාහනා ධාකරතබ් ා. කයො
ධාකරයය, ආපත්ති දුක් ටස්සාති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ ඛල්ල  ද්ධා 
[… න්ධා ( .)] උපාහනාකයො ධාකරන්ති…කප.… පුට ද්ධා
උපාහනාකයො ධාකරන්ති, පාලිගුණ්ඨිමා උපාහනාකයො ධාකරන්ති, 
තූලපුණ්ණි ාඋපාහනාකයොධාකරන්ති, තිත්තිරපත්ති ාඋපාහනාකයො
ධාකරන්ති, කමණ්ඩවිසාණවද්ධි ා උපාහනාකයො ධාකරන්ති, 
අජවිසාණවද්ධි ා උපාහනාකයො ධාකරන්ති, විච්ඡි ාළි ා
උපාහනාකයො ධාකරන්ති, කමොරපිඤ්ඡ [කමොරපිඤ්ජ (සී. සයා.)] 
පරිසිබ්බිතා උපාහනාකයො ධාකරන්ති, චිත්රා උපාහනාකයො ධාකරන්ති.
මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති, ‘‘කසයයථාපි ගිහී
 ාමකභොගිකනො’’ති. භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං.න, භික්ඛකව, 
ඛල්ල  ද්ධාඋපාහනා ධාකරතබ් ා…කප.…නපුට ද්ධාඋපාහනා
ධාකරතබ් ා, නපාලිගුණ්ඨිමාඋපාහනා ධාකරතබ් ා, නතූලපුණ්ණි ා
උපාහනාධාකරතබ් ා, නතිත්තිරපත්ති ාඋපාහනා ධාකරතබ් ා, න
කමණ්ඩවිසාණවද්ධි ා උපාහනා ධාකරතබ් ා, න අජවිසාණවද්ධි ා
උපාහනා ධාකරතබ් ා, න විච්ඡි ාළි ා උපාහනා ධාකරතබ් ා, න
කමොරපිඤ්ඡපරිසිබ්බිතා උපාහනා ධාකරතබ් ා, න චිත්රා උපාහනා
ධාකරතබ් ා.කයොධාකරයය, ආපත්ති දුක් ටස්සාති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ සීහචම්මපරික්ඛටා 
උපාහනාකයොධාකරන්ති…කප.… යග්ඝචම්මපරික්ඛටාඋපාහනාකයො 
ධාකරන්ති, දීපිචම්මපරික්ඛටා උපාහනාකයො ධාකරන්ති, 
අජිනචම්මපරික්ඛටා උපාහනාකයො ධාකරන්ති, උද්දචම්මපරික්ඛටා
උපාහනාකයො ධාකරන්ති, මජ්ජාරචම්මපරික්ඛටා උපාහනාකයො
ධාකරන්ති,  ාළ චම්මපරික්ඛටා උපාහනාකයො ධාකරන්ති, 
ලුව චම්මපරික්ඛටා [උලූ චම්මපරික්ඛටා (කයොජනා)] උපාහනාකයො 



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි චම්මක්ඛන්ධක ො 

297 

පටුන 

ධාකරන්ති.මනුස්සාඋජ්ඣායන්තිඛියයන්තිවිපාකචන්ති, ‘‘කසයයථාපි
ගිහී  ාමකභොගිකනො’’ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, 
භික්ඛකව, සීහචම්මපරික්ඛටා උපාහනා ධාකරතබ් ා…කප.… න
 යග්ඝචම්මපරික්ඛටා උපාහනා ධාකරතබ් ා, න දීපිචම්මපරික්ඛටා 
උපාහනාධාකරතබ් ා, නඅජිනචම්මපරික්ඛටාඋපාහනාධාකරතබ් ා, 
න උද්දචම්මපරික්ඛටා උපාහනා ධාකරතබ් ා, න
මජ්ජාරචම්මපරික්ඛටා උපාහනා ධාකරතබ් ා, න 
 ාළ චම්මපරික්ඛටාඋපාහනාධාකරතබ් ා, නලුව චම්මපරික්ඛටා
උපාහනාධාකරතබ් ා.කයො ධාකරයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

සබ් නීලි ාදිපටික්කඛකපොනිට්ඨිකතො. 

150. ඔමුක් ගුණඞ්ගුණූපාහනානුජානනා 

247. අථ කඛො භගවා පුබ් ණ්හසමයං නිවාකසත්වා
පත්තචීවරමාදාය රාජගහං පිණ්ඩාය පාවිසි, අඤ්ඤතකරන භික්ඛුනා
පච්ඡාසමකණන. අථ කඛො කසො භික්ඛු ඛඤ්ජමාකනො භගවන්තං
පිට්ඨිකතො පිට්ඨිකතො අනු න්ධි. අද්දසා කඛො අඤ්ඤතකරොඋපාසක ො 
ගුණඞ්ගුණූපාහනා ආකරොහිත්වා භගවන්තං දූරකතොව ආගච්ඡන්තං; 
දිස්වා උපාහනා ආකරොහිත්වා කයන භගවා කතනුපසඞ් මි; 
උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං අභිවාකදත්වා කයන කසො භික්ඛු
කතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වාතං භික්ඛුංඅභිවාකදත්වා එතදකවොච–
‘‘කිස්ස, භන්කත, අකයයො ඛඤ්ජතී’’ති? ‘‘පාදා කම, ආවුකසො, 
ඵලිතා’’ති [ඵාලිතාති ( .)]. ‘‘හන්ද, භන්කත, උපාහනාකයො’’ති.
‘‘අලං, ආවුකසො, පටික්ඛිත්තා භගවතා ගුණඞ්ගුණූපාහනා’’ති.
‘‘ගණ්හාකහතා, භික්ඛු, උපාහනාකයො’’ති. අථ කඛො භගවා එතස්මිං
නිදාකනඑතස්මිංප රකණධම්මිං ථං  ත්වාභික්ඛූආමන්කතසි–
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, ඔමුක් ං ගුණඞ්ගුණූපාහනං. න, භික්ඛකව, 
නවා ගුණඞ්ගුණූපාහනා ධාකරතබ් ා. කයො ධාකරයය, ආපත්ති 
දුක් ටස්සා’’ති. 

ඔමුක් ගුණඞ්ගුණූපාහනානුජානනානිට්ඨිතා. 

151. අජ්ඣාරාකමඋපාහනපටික්කඛකපො 

248. කතනකඛොපනසමකයනභගවාඅජ්කඣො ාකසඅනුපාහකනො
චඞ් මති. සත්ථාඅනුපාහකනොචඞ් මතීති, කථරාපිභික්ඛූඅනුපාහනා
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චඞ් මන්ති. ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ, සත්ථරි අනුපාහකන චඞ් මමාකන, 
කථකරසුපි භික්ඛූසු අනුපාහකනසු චඞ් මමාකනසු, සඋපාහනා
චඞ් මන්ති. කය කත භික්ඛූ අප්පිච්ඡා…කප.… කත උජ්ඣායන්ති
ඛියයන්ති විපාකචන්ති – ‘‘ ථඤ්හිනාම ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ, සත්ථරි
අනුපාහකන චඞ් මමාකන, කථකරසුපි භික්ඛූසු අනුපාහකනසු
චඞ් මමාකනසු, සඋපාහනා චඞ් මිස්සන්තී’’ති. අථ කඛො කත භික්ඛූ
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච්චං කිර, භික්ඛකව, 
ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ, සත්ථරි අනුපාහකන චඞ් මමාකන, කථකරසුපි 
භික්ඛූසු අනුපාහකනසු චඞ් මමාකනසු, සඋපාහනා චඞ් මන්තී’’ති? 
‘‘සච්චං, භගවා’’ති. විගරහි බුද්කධො භගවා…කප.… ‘‘ ථඤ්හිනාම
කත, භික්ඛකව, කමොඝපුරිසා, සත්ථරි අනුපාහකන චඞ් මමාකන, 
කථකරසුපි භික්ඛූසු අනුපාහකනසු චඞ් මමාකනසු, සඋපාහනා 
චඞ් මිස්සන්ති. ඉකම හි නාම, භික්ඛකව, ගිහී ඔදාතවත්ථවසන ා 
අභිජීවනි ස්ස සිප්පස්ස  ාරණා ආචරිකයසු සගාරවා සප්පතිස්සා
සභාගවුත්ති ා විහරිස්සන්ති. ඉධ කඛො තං, භික්ඛකව, කසොකභථ, යං
තුම්කහඑවංස්වාක්ඛාකත ධම්මවිනකයපබ් ජිතාසමානාආචරිකයසු
ආචරියමත්කතසු උපජ්ඣාකයසු උපජ්ඣායමත්කතසු අගාරවා
අප්පතිස්සා අසභාගවුත්ති ා [සගාරවා සග්ගතිස්සා සභාගවුත්ති ා
( .)] විහකරයයාථ. කනතං, භික්ඛකව, අප්පසන්නානං වා 
පසාදාය…කප.… විගරහිත්වා…කප.… ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ
ආමන්කතසි – ‘‘න, භික්ඛකව, ආචරිකයසු ආචරියමත්කතසු
උපජ්ඣාකයසු උපජ්ඣායමත්කතසු අනුපාහකනසු චඞ් මමාකනසු
සඋපාහකනනචඞ් මිතබ් ං. කයො චඞ් කමයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස. 
නච, භික්ඛකව, අජ්ඣාරාකමඋපාහනාධාකරතබ් ා. කයො ධාකරයය, 
ආපත්තිදුක් ටස්සා’’ති. 

249. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුකනො
පාදඛිලා ාකධො කහොති. තං භික්ඛූ පරිග්ගකහත්වා උච්චාරම්පි
පස්සාවම්පි නික්ඛාකමන්ති. අද්දසා කඛො භගවා කසනාසනචාරි ං
ආහිණ්ඩන්කතො කත භික්ඛූ තං භික්ඛුං පරිග්ගකහත්වා උච්චාරම්පි 
පස්සාවම්පි නික්ඛාකමන්කත, දිස්වාන කයන කත භික්ඛූ
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වාකතභික්ඛූඑතදකවොච–‘‘කිං ඉමස්ස, 
භික්ඛකව, භික්ඛුකනො ආ ාකධො’’ති? ‘‘ඉමස්ස, භන්කත, ආයස්මකතො
පාදඛිලා ාකධො; ඉමං මයං පරිග්ගකහත්වා උච්චාරම්පි පස්සාවම්පි
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නික්ඛාකමමා’’ති.අථකඛොභගවා එතස්මිංනිදාකනඑතස්මිංප රකණ
ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
යස්ස පාදා වා දුක්ඛා, පාදා වා ඵලිතා, පාදඛිකලො වා ආ ාකධො 
[පාදඛිලා ාකධොවා(සයා.)] උපාහනං ධාකරතු’’න්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ අකධොකතහි පාකදහි මඤ්චම්පි
පීඨම්පි අභිරුහන්ති; චීවරම්පි කසනාසනම්පි දුස්සති. භගවකතො
එතමත්ථංආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, ‘ඉදානිමඤ්චංවාපීඨං
වාඅභිරුහිස්සාමී’’තිඋපාහනංධාකරතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ රත්තියා උකපොසථග්ගම්පි 
සන්නිසජ්ජම්පි ගච්ඡන්තා අන්ධ ාකර ඛාණුම්පි  ණ්ට ම්පි
අක් මන්ති; පාදා දුක්ඛාකහොන්ති.භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, අජ්ඣාරාකම උපාහනං ධාකරතුං, උක් ං, 
පදීපං,  ත්තරදණ්ඩන්ති. 

අජ්ඣාරාකමඋපාහනපටික්කඛකපොනිට්ඨිකතො. 

152.  ට්ඨපාදු ාදිපටික්කඛකපො 

250. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ රත්තියා 
පච්චූසසමයංපච්චට්ඨාය ට්ඨපාදු ාකයොඅභිරුහිත්වාඅජ්කඣො ාකස
චඞ් මන්ති, උච්චාසද්දා මහාසද්දා ඛටඛටසද්දා, අකන විහිතං
තිරච්ඡාන ථං කථන්තා, කසයයථිදං [ඉමාතිරච්ඡාන ථාකයොපාචි.
508; දී.නි.1.7; ම.නි.2.223; සං. නි.5.1080; අ.නි.10.69 ආදකයො] 
– රාජ ථං, කචොර ථං, මහාමත්ත ථං, කසනා ථං, භය ථං, 
යුද්ධ ථං, අන්න ථං, පාන ථං, වත්ථ ථං, සයන ථං, මාලා ථං, 
ගන්ධ ථං, ඤාති ථං, යාන ථං, ගාම ථං, නිගම ථං, නගර ථං, 
ජනපද ථං, ඉත්ථි ථං [ඉත්ථි ථං පුරිස ථං ( .)], සූර ථං, 
විසිඛා ථං, කුම්භට්ඨාන ථං, පුබ් කපත ථං, නානත්ත ථං, 
කලො ක්ඛායි ං, සමුද්දක්ඛායි ං, ඉතිභවාභව ථංඉතිවා; කීට ම්පි
අක් මිත්වාමාකරන්ති, භික්ඛූපිසමාධිම්හාචාකවන්ති.කය කතභික්ඛූ 
අප්පිච්ඡා…කප.… කත උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති –
‘‘ ථඤ්හිනාම ඡබ් ග්ගියාභික්ඛූරත්තියා පච්චූසසමයංපච්චට්ඨාය 
 ට්ඨපාදු ාකයො අභිරුහිත්වා අජ්කඣො ාකස චඞ් මිස්සන්ති, 
උච්චාසද්දා මහාසද්දා ඛටඛටසද්දා අකන විහිතං තිරච්ඡාන ථං
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 කථන්තා, කසයයථිදං – රාජ ථං, කචොර ථං…කප.… 
ඉතිභවාභව ථංඉතිවා, කීට ම්පිඅක් මිත්වාමාකරස්සන්ති, භික්ඛූපි
සමාධිම්හා චාකවස්සන්තී’’ති.අථකඛොකතභික්ඛූභගවකතොඑතමත්ථං
ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච්චං කිර, භික්ඛකව, ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ
රත්තියා පච්චූසසමයං පච්චට්ඨාය  ට්ඨපාදු ාකයො අභිරුහිත්වා
අජ්කඣො ාකස චඞ් මන්ති, උච්චාසද්දා මහාසද්දා ඛටඛටසද්දා, 
අකන විහිතං තිරච්ඡාන ථං  කථන්තා, කසයයථිදං, – රාජ ථං, 
කචොර ථං…කප.… ඉතිභවාභව ථං ඉති වා, කීට ම්පි අක් මිත්වා
මාකරන්ති, භික්ඛූපි සමාධිම්හා චාකවන්තී’’ති? ‘‘සච්චං, 
භගවා’’ති…කප.…විගරහිත්වාධම්මිං ථං  ත්වාභික්ඛූආමන්කතසි
– ‘‘න, භික්ඛකව,  ට්ඨපාදු ා ධාකරතබ් ා. කයො ධාකරයය, ආපත්ති
දුක් ටස්සා’’ති. 

අථකඛොභගවාරාජගකහයථාභිරන්තංවිහරිත්වාකයන ාරාණසී
කතන චාරි ං පක් ාමි. අනුපුබ්ක න චාරි ං චරමාකනො කයන
 ාරාණසී තදවසරි. තත්ර සුදං භගවා  ාරාණසියං විහරති ඉසිපතකන
මිගදාකය. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ – භගවතා 
 ට්ඨපාදු ා පටික්ඛිත්තාති – තාලතරුකණ කඡදාකපත්වා
තාලපත්තපාදු ාකයො ධාකරන්ති; තානි තාලතරුණානි ඡින්නානි
මිලායන්ති.මනුස්සාඋජ්ඣායන්තිඛියයන්ති විපාකචන්ති–‘‘ ථඤ්හි
නාම සමණා ස යපුත්තියා තාලතරුකණ කඡදාකපත්වා
තාලපත්තපාදු ාකයො ධාකරස්සන්ති; තානි තාලතරුණානි ඡින්නානි 
මිලායන්ති; එකින්ද්රියං සමණා ස යපුත්තියා ජීවං විකහකඨන්තී’’ති.
අස්කසොසුං කඛො භික්ඛූ කතසං මනුස්සානං උජ්ඣායන්තානං
ඛියයන්තානං විපාකචන්තානං. අථ කඛො කත භික්ඛූ භගවකතො
එතමත්ථංආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච්චංකිර, භික්ඛකව, ඡබ් ග්ගියා 
භික්ඛූ තාලතරුකණ කඡදාකපත්වා තාලපත්තපාදු ාකයො ධාකරන්ති; 
තානිතාලතරුණානි ඡින්නානිමිලායන්තී’’ති? සච්චංභගවාති.විගරහි
බුද්කධො භගවා…කප.…  ථඤ්හි නාම කත, භික්ඛකව, කමොඝපුරිසා
තාලතරුකණකඡදාකපත්වාතාලපත්තපාදු ාකයොධාකරස්සන්ති; තානි
තාලතරුණානි ඡින්නානි මිලායන්ති. ජීවසඤ්ඤකනො හි, භික්ඛකව, 
මනුස්සා රුක්ඛස්මිං. කනතං, භික්ඛකව, අප්පසන්නානං වා
පසාදාය…කප.… විගරහිත්වාධම්මිං ථං ත්වාභික්ඛූආමන්කතසි–
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‘‘න, භික්ඛකව, තාලපත්තපාදු ා ධාකරතබ් ා.කයොධාකරයය, ආපත්ති
දුක් ටස්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ ‘භගවතා
තාලපත්තපාදු ා පටික්ඛිත්තා’ති කවළුතරුකණ කඡදාකපත්වා
කවළුපත්තපාදු ාකයො ධාකරන්ති. තානි කවළුතරුණානි ඡින්නානි
මිලායන්ති.මනුස්සාඋජ්ඣායන්ති ඛියයන්තිවිපාකචන්ති–‘‘ ථඤ්හි
නාම සමණා ස යපුත්තියා කවළුතරුකණ කඡදාකපත්වා
කවළුපත්තපාදු ාකයො ධාකරස්සන්ති. තානි කවළුතරුණානි ඡින්නානි 
මිලායන්ති. එකින්ද්රියං සමණා ස යපුත්තියා ජීවං විකහකඨන්තී’’ති.
අස්කසොසුං කඛො භික්ඛූ කතසං මනුස්සානං උජ්ඣායන්තානං
ඛියයන්තානං විපාකචන්තානං. අථ කඛො කත භික්ඛූ භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං…කප.… ජීවසඤ්ඤකනො හි, භික්ඛකව, 
මනුස්සා රුක්ඛස්මිං…කප.… න, භික්ඛකව, කවළුපත්තපාදු ා
ධාකරතබ් ා.කයොධාකරයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

251. අථ කඛො භගවා  ාරාණසියං යථාභිරන්තං විහරිත්වා කයන 
භද්දියංකතනචාරි ංපක් ාමි.අනුපුබ්ක නචාරි ංචරමාකනොකයන
භද්දියංතදවසරි. තත්රසුදංභගවාභද්දිකයවිහරතිජාතියාවකන.කතන
කඛො පන සමකයන භද්දියා භික්ඛූ අකන විහිතං
පාදු මණ්ඩනානුකයොගමනුයුත්තා විහරන්ති, තිණපාදු ං  කරොන්තිපි
 ාරාකපන්තිපි, මුඤ්ජපාදු ං  කරොන්තිපි  ාරාකපන්තිපි, 
පබ් ජපාදු ං  කරොන්තිපි  ාරාකපන්තිපි, හින්තාලපාදු ං
 කරොන්තිපි ාරාකපන්තිපි,  මලපාදු ං  කරොන්තිපි ාරාකපන්තිපි, 
 ම් ලපාදු ං  කරොන්තිපි  ාරාකපන්තිපි, රිඤ්චන්ති උද්කදසං
පරිපුච්ඡං අධිසීලං අධිචිත්තං අධිපඤ්ඤං. කය කත භික්ඛූ
අප්පිච්ඡා…කප.… කත උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති –
‘‘ ථඤ්හි නාම භද්දියා භික්ඛූ අකන විහිතං
පාදු මණ්ඩනානුකයොගමනුයුත්තා විහරිස්සන්ති, තිණපාදු ං
 රිස්සන්තිපි  ාරාකපස්සන්තිපි, මුඤ්ජපාදු ං  රිස්සන්තිපි
 ාරාකපස්සන්තිපි, පබ් ජපාදු ං  රිස්සන්තිපි  ාරාකපස්සන්තිපි, 
හින්තාලපාදු ං  රිස්සන්තිපි  ාරාකපස්සන්තිපි,  මලපාදු ං
 රිස්සන්තිපි  ාරාකපස්සන්තිපි,  ම් ලපාදු ං  රිස්සන්තිපි
 ාරාකපස්සන්තිපි, රිඤ්චිස්සන්ති උද්කදසං පරිපුච්ඡං අධිසීලං 
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අධිචිත්තංඅධිපඤ්ඤ’’න්ති.අථකඛොකතභික්ඛූභගවකතො එතමත්ථං 
ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච්චං කිර, භික්ඛකව, භද්දියා භික්ඛූ
අකන විහිතං පාදු මණ්ඩනානුකයොගමනුයුත්තා විහරන්ති, 
තිණපාදු ං කරොන්තිපි ාරාකපන්තිපි…කප.… රිඤ්චන්තිඋද්කදසං
පරිපුච්ඡං අධිසීලං අධිචිත්තං අධිපඤ්ඤ’’න්ති? ‘‘සච්චං, භගවා’’ති.
විගරහි බුද්කධො භගවා…කප.… ‘‘ ථඤ්හි නාම කත, භික්ඛකව, 
කමොඝපුරිසා අකන විහිතං පාදු මණ්ඩනානුකයොගමනුයුත්තා 
විහරිස්සන්ති, තිණපාදු ං  රිස්සන්තිපි  ාරාකපස්සන්තිපි…කප.…
රිඤ්චිස්සන්ති උද්කදසං පරිපුච්ඡං අධිසීලං අධිචිත්තං අධිපඤ්ඤං.
කනතං, භික්ඛකව, අප්පසන්නානං වා පසාදාය…කප.…
විගරහිත්වා…කප.… ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘න, 
භික්ඛකව, තිණපාදු ා ධාකරතබ් ා, නමුඤ්ජපාදු ා ධාකරතබ් ා, න
පබ් ජපාදු ා ධාකරතබ් ා, න හින්තාලපාදු ා ධාකරතබ් ා, න
 මලපාදු ා ධාකරතබ් ා, න  ම් ලපාදු ා ධාකරතබ් ා, න
කසොවණ්ණමයා පාදු ා ධාකරතබ් ා, න රූපියමයා පාදු ා
ධාකරතබ් ා, නමණිමයාපාදු ාධාකරතබ් ා, නකවළුරියමයාපාදු ා 
ධාකරතබ් ා, න ඵලි මයා පාදු ා ධාකරතබ් ා, න ංසමයා පාදු ා 
ධාකරතබ් ා, න  ාචමයා පාදු ා ධාකරතබ් ා, න තිපුමයා පාදු ා
ධාකරතබ් ා, න සීසමයා පාදු ා ධාකරතබ් ා, න තම් කලොහමයා
පාදු ා ධාකරතබ් ා. කයො ධාකරයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස. න ච, 
භික්ඛකව,  ාචි සඞ් මනියා පාදු ා ධාකරතබ් ා. කයො ධාකරයය, 
ආපත්ති දුක් ටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛකව, තිස්කසො පාදු ා
ධුවට්ඨානියා අසඞ් මනියාකයො – වච්චපාදු ං, පස්සාවපාදු ං, 
ආචමනපාදු ’’න්ති. 

252. අථ කඛො භගවා භද්දිකය යථාභිරන්තං විහරිත්වා කයන 
සාවත්ථි කතන චාරි ං පක් ාමි. අනුපුබ්ක න චාරි ං චරමාකනො
කයනසාවත්ථිතදවසරි. තත්රසුදංභගවාසාවත්ථියංවිහරතිකජතවකන
අනාථපිණ්ඩි ස්ස ආරාකම. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා
භික්ඛූ අචිරවතියානදියාගාවීනංතරන්තීනං විසාකණසුපිගණ්හන්ති, 
 ණ්කණසුපි ගණ්හන්ති, ගීවායපි ගණ්හන්ති, කඡප්පාපි ගණ්හන්ති, 
පිට්ඨිම්පි අභිරුහන්ති, රත්තචිත්තාපි අඞ්ගජාතං ඡුපන්ති, වච්ඡතරිම්පි
ඔගාකහත්වාමාකරන්ති.මනුස්සාඋජ්ඣායන්තිඛියයන්ති විපාකචන්ති
– ‘‘ ථඤ්හි නාම සමණා ස යපුත්තියා ගාවීනං තරන්තීනං
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විසාකණසුපි ගකහස්සන්ති…කප.… කසයයථාපි ගිහී
 ාමකභොගිකනො’’ති. අස්කසොසුං කඛො භික්ඛූ කතසං මනුස්සානං
උජ්ඣායන්තානං ඛියයන්තානං විපාකචන්තානං. අථ කඛො කත භික්ඛූ
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං…කප.… සච්චං කිර, 
භික්ඛකව,…කප.… සච්චං භගවාති…කප.… විගරහිත්වා…කප.…
ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘න, භික්ඛකව, ගාවීනං
විසාකණසු ගකහතබ් ං, න  ණ්කණසු ගකහතබ් ං, න ගීවාය
ගකහතබ් ං, න කඡප්පාය ගකහතබ් ං, න පිට්ඨි අභිරුහිතබ් ා. කයො
අභිරුකහයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස. න ච, භික්ඛකව, රත්තචිත්කතන
අඞ්ගජාතං ඡුපිතබ් ං. කයො ඡුකපයය, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස. න
වච්ඡතරීමාකරතබ් ා.කයොමාකරයය, යථාධම්කමො  ාකරතබ්ක ො’’ති. 
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153. යානාදිපටික්කඛකපො 

253. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ යාකනන
යායන්ති, ඉත්ථියුත්කතනපි පුරිසන්තකරන, පුරිසයුත්කතනපි
ඉත්ථන්තකරන. මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති –
‘‘කසයයථාපි ගඞ්ගාමහියායා’’ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
න, භික්ඛකව, යාකනන යායිතබ් ං. කයො යාකයයය, ආපත්ති
දුක් ටස්සාති. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො භික්ඛු
ක ොසකලසු ජනපකද සාවත්ථිං ගච්ඡන්කතො භගවන්තං දස්සනාය
අන්තරාමග්කගගිලාකනොකහොති.අථකඛොකසො භික්ඛුමග්ගාඔක් ම්ම
අඤ්ඤතරස්මිං රුක්ඛමූකල නිසීදි. මනුස්සා තං භික්ඛුං දිස්වා
එතදකවොචං–‘‘ හං, භන්කත, අකයයොගමිස්සතී’’ති? ‘‘සාවත්ථිංකඛො
අහං, ආවුකසො, ගමිස්සාමි භගවන්තං දස්සනායා’’ති. ‘‘එහි, භන්කත, 
ගමිස්සාමා’’ති.‘‘නාහං, ආවුකසො, සක්ක ොමි, ගිලාකනොම්හී’’ති.‘‘එහි, 
භන්කත, යානං අභිරුහා’’ති. ‘‘අලං, ආවුකසො, පටික්ඛිත්තං භගවතා
යාන’’න්තිකුක්කුච්චායන්කතො යානංනාභිරුහි. අථ කඛො කසො භික්ඛු
සාවත්ථිංගන්ත්වා භික්ඛූනං එතමත්ථංආකරොකචසි. භික්ඛූභගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, ගිලානස්ස යානන්ති.
අථකඛො භික්ඛූනංඑතදකහොසි–‘‘ඉත්ථියුත්තංනුකඛොපුරිසයුත්තංනු
කඛො’’ති? භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
පුරිසයුත්තං හත්ථවට්ට න්ති. 
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කතනකඛොපනසමකයනඅඤ්ඤතරස්සභික්ඛුකනොයානුග්ඝාකතන
 ාළ්හතරං අඵාසු අකහොසි. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, සිවි ං පාටඞ්කින්ති. 

යානාදිපටික්කඛකපොනිට්ඨිකතො. 

154. උච්චාසයනමහාසයනපටික්කඛකපො 

254. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ 
උච්චාසයනමහාසයනානි ධාකරන්ති, කසයයථිදං – ආසන්දිං, 
පල්ලඞ් ං, කගොන ං, චිත්ත ං, පටි ං, පටලි ං, තූලි ං, වි ති ං, 
උද්ධකලොමිං [උන්දකලොමිං ( .), උද්දකලොමිං ( .)], එ න්තකලොමිං, 
 ට්ටිස්සං, ක ොකසයයං, කුත්ත ං, හත්ථත්ථරං, අස්සත්ථරං, 
රථත්ථරං, අජිනපකවණිං,  දලිමිගපවරපච්චත්ථරණං, සඋත්තරච්ඡදං, 
උභකතොකලොහිතකූපධානන්ති. මනුස්සා විහාරචාරි ං ආහිණ්ඩන්තා
පස්සිත්වා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති – ‘‘කසයයථාපි ගිහී
 ාමකභොගිකනො’’ති. භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං.න, භික්ඛකව, 
උච්චාසයනමහාසයනානි ධාකරතබ් ානි, කසයයථිදං – ආසන්දි, 
පල්ලඞ්ක ො, කගොනක ො, චිත්තක ො, පටි ා, පටලි ා, තූලි ා, 
වි ති ා, උද්ධකලොමි, එ න්තකලොමි,  ට්ටිස්සං, ක ොකසයයං, 
කුත්ත ං, හත්ථත්ථරං, අස්සත්ථරං, රථත්ථරං, අජිනපකවණි, 
 දලිමිගපවරපච්චත්ථරණං, සඋත්තරච්ඡදං, 
උභකතොකලොහිතකූපධානං.කයොධාකරයය, ආපත්ති දුක් ටස්සාති. 

උච්චාසයනමහාසයනපටික්කඛකපොනිට්ඨිකතො. 

155. සබ් චම්මපටික්කඛකපො 

255. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ – භගවතා
උච්චාසයනමහාසයනානි පටික්ඛිත්තානීති – මහාචම්මානි ධාකරන්ති, 
සීහචම්මං යග්ඝචම්මංදීපිචම්මං.තානි මඤ්චප්පමාකණනපිඡින්නානි
කහොන්ති, පීඨප්පමාකණනපි ඡින්නානි කහොන්ති, අන්කතොපි මඤ්කච
පඤ්ඤත්තානි කහොන්ති,  හිපි මඤ්කච පඤ්ඤත්තානි කහොන්ති, 
අන්කතොපි පීකඨ පඤ්ඤත්තානි කහොන්ති,  හිපි පීකඨ පඤ්ඤත්තානි
කහොන්ති. මනුස්සා විහාරචාරි ං ආහිණ්ඩන්තා පස්සිත්වා
උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති – ‘‘කසයයථාපි ගිහී
 ාමකභොගිකනො’’ති. භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං.න, භික්ඛකව, 
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මහාචම්මානි ධාකරතබ් ානි, සීහචම්මං  යග්ඝචම්මං දීපිචම්මං. කයො
ධාකරයය, ආපත්ති දුක් ටස්සාති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ – භගවතා
මහාචම්මානි පටික්ඛිත්තානීති – කගොචම්මානි ධාකරන්ති. තානි
මඤ්චප්පමාකණනපි ඡින්නානි කහොන්ති, පීඨප්පමාකණනපි ඡින්නානි
කහොන්ති, අන්කතොපි මඤ්කච පඤ්ඤත්තානි කහොන්ති,  හිපි මඤ්කච
පඤ්ඤත්තානි කහොන්ති, අන්කතොපි පීකඨ පඤ්ඤත්තානි කහොන්ති, 
 හිපි පීකඨ පඤ්ඤත්තානි කහොන්ති. අඤ්ඤතකරොපි පාපභික්ඛු
අඤ්ඤතරස්ස පාපුපාස ස්ස කුලූපක ො කහොති. අථ කඛො කසො
පාපභික්ඛුපුබ් ණ්හසමයංනිවාකසත්වාපත්තචීවරමාදායකයන තස්ස
පාපුපාස ස්ස නිකවසනං කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා
පඤ්ඤත්කතආසකනනිසීදි. අථ කඛො කසො පාපුපාසක ො කයන කසො
පාපභික්ඛු කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා තං පාපභික්ඛුං
අභිවාකදත්වා එ මන්තං නිසීදි. කතන කඛො පන සමකයන තස්ස
පාපුපාස ස්ස වච්ඡක ො කහොති තරුණක ො අභිරූකපො දස්සනීකයො 
පාසාදික ොචිකත්රො, කසයයථාපිදීපිච්ඡාකපො.අථකඛොකසොපාපභික්ඛු තං
වච්ඡ ං සක් ච්චං උපනිජ්ඣායති. අථ කඛො කසො පාපුපාසක ො තං
පාපභික්ඛුං එතදකවොච – ‘‘කිස්ස, භන්කත, අකයයො ඉමං වච්ඡ ං
සක් ච්චං උපනිජ්ඣායතී’’ති? ‘‘අත්කථො කම, ආවුකසො, ඉමස්ස
වච්ඡ ස්ස චම්කමනා’’ති. අථ කඛො කසො පාපුපාසක ො තං වච්ඡ ං
වධිත්වා චම්මංවිධුනිත්වාතස්සපාපභික්ඛුකනොපාදාසි.අථකඛොකසො
පාපභික්ඛුතංචම්මං සඞ්ඝාටියාපටිච්ඡාකදත්වාඅගමාසි.අථකඛොසා
ගාවීවච්ඡගිද්ධිනීතංපාපභික්ඛුං පිට්ඨිකතොපිට්ඨිකතොඅනු න්ධි.භික්ඛූ
එවමාහංසු – ‘‘කිස්ස තයායං, ආවුකසො, ගාවී පිට්ඨිකතො පිට්ඨිකතො
අනු න්ධී’’ති? ‘‘අහම්පි කඛො, ආවුකසො, න ජානාමි ක න [ක නචි
( .)] මයායංගාවීපිට්ඨිකතොපිට්ඨිකතොඅනු න්ධී’’ති. කතනකඛොපන
සමකයනතස්සපාපභික්ඛුකනොසඞ්ඝාටිකලොහිකතනමක්ඛිතාකහොති.
භික්ඛූ එවමාහංසු– ‘‘අයංපනකත, ආවුකසො, සඞ්ඝාටිකිං තා’’ති? 
අථ කඛො කසො පාපභික්ඛු භික්ඛූනං එතමත්ථංආකරොකචසි. ‘‘කිං පන
ත්වං, ආවුකසො, පාණාතිපාකතසමාදකපසී’’ති? ‘‘එවමාවුකසො’’ති. කය
කත භික්ඛූ අප්පිච්ඡා කත උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති –
‘‘ ථඤ්හි නාම භික්ඛු පාණාතිපාකත සමාදකපස්සති, නනු භගවතා
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අකන පරියාකයනපාණාතිපාකතොගරහිකතො, පාණාතිපාතා කවරමණී 
පසත්ථා’’ති.අථකඛොකතභික්ඛූභගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං. 

අථ කඛොභගවා එතස්මිංනිදාකනඑතස්මිං ප රකණ භික්ඛුසඞ්ඝං
සන්නිපාතාකපත්වා තං පාපභික්ඛුං පටිපුච්ඡි – ‘‘සච්චං කිර ත්වං, 
භික්ඛු, පාණාතිපාකත සමාදකපසී’’ති? සච්චං භගවාති…කප.…
 ථඤ්හි නාම ත්වං, කමොඝපුරිස, පාණාතිපාකත සමාදකපස්සසි, නනු
මයා, කමොඝපුරිස, අකන පරියාකයන පාණාතිපාකතො ගරහිකතො, 
පාණාතිපාතා කවරමණීපසත්ථා. කනතං, කමොඝපුරිස, අප්පසන්නානං
වා පසාදාය…කප.… විගරහිත්වා ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ
ආමන්කතසි – ‘‘න, භික්ඛකව, පාණාතිපාකත සමාදකපතබ් ං. කයො
සමාදකපයය, යථාධම්කමො  ාකරතබ්ක ො. න, භික්ඛකව, කගොචම්මං 
ධාකරතබ් ං. කයො ධාකරයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස. න ච, භික්ඛකව, 
කිඤ්චිචම්මං ධාකරතබ් ං.කයොධාකරයය, ආපත්තිදුක් ටස්සා’’ති. 

සබ් චම්මපටික්කඛකපොනිට්ඨිකතො. 

156. ගිහිවි තානුඤ්ඤාතාදි 

256. කතන කඛො පන සමකයන මනුස්සානං මඤ්චම්පි පීඨම්පි
චම්කමොනද්ධානි කහොන්ති, චම්මවිනද්ධානි. භික්ඛූ කුක්කුච්චායන්තා
නාභිනිසීදන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, ගිහිවි තංඅභිනිසීදිතුං, නත්කවවඅභිනිපජ්ජිතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන විහාරා චම්මවද්කධහි ඔගුම්ඵියන්ති 
[ඔගුම්භියන්ති ( .)]. භික්ඛූ කුක්කුච්චායන්තා නාභිනිසීදන්ති.
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
 න්ධනමත්තං අභිනිසීදිතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ සඋපාහනා ගාමං
පවිසන්ති. මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති –
‘‘කසයයථාපි ගිහී  ාමකභොගිකනො’’ති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, සඋපාහකනන ගාකමොපවිසිතබ්ක ො.කයො
පවිකසයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 
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කතනකඛොපනසමකයනඅඤ්ඤතකරොභික්ඛුගිලාකනොකහොති, න
සක්ක ොති විනා උපාහකනන ගාමං පවිසිතුං. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, ගිලාකනන භික්ඛුනා
සඋපාහකනනගාමංපවිසිතුන්ති. 

ගිහිවි තානුඤ්ඤාතාදිනිට්ඨිතා. 

157. කසොණකුටි ණ්ණවත්ථු 

257. [උදා. 46 කසො සුත්කතනසංසන්දිත්වා පස්සිතබ් ං] කතන
කඛො පන සමකයන ආයස්මා මහා ච්චාකනො අවන්තීසු විහරති 
කුරරඝකර [කුරුරඝකර ( .)] පපතක  [පපාකත (සී.සයා.) පවත්කථ
(උදා.46)] පබ් කත.කතනකඛොපනසමකයනකසොකණොඋපාසක ො 
කුටි ණ්කණොආයස්මකතොමහා ච්චානස්සඋපට්ඨාක ොකහොති. අථ
කඛොකසොකණොඋපාසක ොකුටි ණ්කණො කයනායස්මාමහා ච්චාකනො
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා ආයස්මන්තං මහා ච්චානං 
අභිවාකදත්වාඑ මන්තංනිසීදි.එ මන්තංනිසින්කනොකඛොකසොකණො
උපාසක ො කුටි ණ්කණො ආයස්මන්තං මහා ච්චානං එතදකවොච –
‘‘යථා යථාහං, භන්කත, අකයයන මහා ච්චාකනන ධම්මං කදසිතං
ආජානාමි, නයිදං සු රං අගාරං අජ්ඣාවසතා එ න්තපරිපුණ්ණං 
එ න්තපරිසුද්ධංසඞ්ඛලිඛිතංබ්රහ්මචරියංචරිතුං.ඉච්ඡාමහං, භන්කත, 
ක සමස්සුං ඔහාකරත්වා ාසායානිවත්ථානිඅච්ඡාකදත්වාඅගාරස්මා
අනගාරියං පබ් ජිතුං. පබ් ාකජතු මං, භන්කත, අකයයො
මහා ච්චාකනො’’ති. ( ) [(එවං වුත්කත ආයස්මා මහා ච්චායකනො
කසොණංඋපාස ංකුටි ණ්ණංඑතදකවොච) (සයා.උදා.46)] ‘‘දුක් රං
කඛො, කසොණ, යාවජීවං එ කසයයං එ භත්තං බ්රහ්මචරියං චරිතුං.
ඉඞ්ඝ, ත්වං, කසොණ, තත්කථව අගාරි භූකතො බුද්ධානං සාසනං
අනුයුඤ්ජ,  ාලයුත්තං එ කසයයං එ භත්තං බ්රහ්මචරිය’’න්ති. අථ 
කඛො කසොණස්ස උපාස ස්ස කුටි ණ්ණස්ස කයො අකහොසි
පබ් ජ්ජාභිසඞ්ඛාකරො කසො පටිප්පස්සම්භි. දුතියම්පි කඛො කසොකණො
උපාසක ො කුටි ණ්කණො …කප.… තතියම්පි කඛො කසොකණො
උපාසක ො කුටි ණ්කණො කයනායස්මා මහා ච්චාකනො
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා ආයස්මන්තං මහා ච්චානං
අභිවාකදත්වාඑ මන්තංනිසීදි.එ මන්තං නිසින්කනොකඛොකසොකණො
උපාසක ො කුටි ණ්කණො ආයස්මන්තං මහා ච්චානං එතදකවොච –
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‘‘යථා යථාහං, භන්කත, අකයයන මහා ච්චාකනන ධම්මං කදසිතං
ආජානාමි, නයිදං සු රං අගාරං අජ්ඣාවසතා එ න්තපරිපුණ්ණං
එ න්තපරිසුද්ධංසඞ්ඛලිඛිතංබ්රහ්මචරියංචරිතුං. ඉච්ඡාමහං, භන්කත, 
ක සමස්සුංඔහාකරත්වා ාසායානිවත්ථානිඅච්ඡාකදත්වා අගාරස්මා
අනගාරියං පබ් ජිතුං. පබ් ාකජතු මං, භන්කත, අකයයො
මහා ච්චාකනො’’ති. අථ කඛො ආයස්මා මහා ච්චාකනො කසොණං
උපාස ං කුටි ණ්ණං පබ් ාකජසි. කතන කඛො පන සමකයන
අවන්තිදක්ඛිණාපකථො අප්පභික්ඛුක ො කහොති. අථ කඛො ආයස්මා 
මහා ච්චාකනො තිණ්ණං වස්සානං අච්චකයන කිච්කඡන  සිකරන
තකතොතකතොදසවග්ගං භික්ඛුසඞ්ඝංසන්නිපාතාකපත්වාආයස්මන්තං
කසොණංඋපසම්පාකදසි. 

කසොණකුටි ණ්ණවත්ථුනිට්ඨිතං. 

158. මහා ච්චානස්සපඤ්චවරපරිදස්සනා 

අථ කඛො ආයස්මකතො කසොණස්ස වස්සංවුට්ඨස්ස රකහොගතස්ස 
පටිසල්ලීනස්ස එවං කචතකසො පරිවිතක්ක ො උදපාදි – ‘‘සුකතොකයව
කඛො කම කසො භගවා එදිකසො ච එදිකසො චාති, න ච මයා සම්මුඛා 
දිට්කඨො, ගච්කඡයයාහං තං භගවන්තං දස්සනාය අරහන්තං
සම්මාසම්බුද්ධං, සකච මං උපජ්ඣාකයො අනුජාකනයයා’’ති. අථ කඛො
ආයස්මා කසොකණො සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨිකතො
කයනායස්මා මහා ච්චාකනො කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා
ආයස්මන්තං මහා ච්චානං අභිවාකදත්වා එ මන්තං නිසීදි.
එ මන්තං නිසින්කනො කඛො ආයස්මා කසොකණො ආයස්මන්තං
මහා ච්චානං එතදකවොච – ‘‘ඉධ මය්හං, භන්කත, රකහොගතස්ස 
පටිසල්ලීනස්ස එවං කචතකසො පරිවිතක්ක ො උදපාදි – ‘සුකතො කයව
කඛො කම කසො භගවා එදිකසො ච එදිකසො චාති, න ච මයා සම්මුඛා
දිට්කඨො, ගච්කඡයයාහං තං භගවන්තං දස්සනාය අරහන්තං
සම්මාසම්බුද්ධං, සකච මං උපජ්ඣාකයො අනුජාකනයයා’ති; 
ගච්කඡයයාහං, භන්කත, තං භගවන්තං දස්සනාය අරහන්තං
සම්මාසම්බුද්ධං, සකචමංඋපජ්ඣාකයො අනුජානාතී’’ති. ‘‘සාධුසාධු, 
කසොණ. ගච්ඡ ත්වං, කසොණ, තං භගවන්තං දස්සනාය අරහන්තං
සම්මාසම්බුද්ධං. දක්ඛිස්සසි ත්වං, කසොණ, තං භගවන්තං පාසාදි ං
පසාදනීයං සන්තින්ද්රියං සන්තමානසං උත්තමදමථසමථං
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අමනුප්පත්තංදන්තංගුත්තංයතින්ද්රියංනාගං.කතනහිත්වං, කසොණ, 
මම වචකනන භගවකතො පාකද සිරසා වන්ද – ‘උපජ්ඣාකයො කම, 
භන්කත, ආයස්මා මහා ච්චාකනොභගවකතොපාකදසිරසාවන්දතී’’’ති.
එවඤ්ච වකදහි – ‘‘අවන්තිදක්ඛිණාපකථො, භන්කත, අප්පභික්ඛුක ො, 
තිණ්ණං කම වස්සානං අච්චකයනකිච්කඡන සිකරනතකතො තකතො 
දසවග්ගං භික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපාතාකපත්වා උපසම්පදං අලත්ථං; 
අප්කපව නාම භගවා අවන්තිදක්ඛිණාපකථ අප්පතකරන ගකණන
උපසම්පදං අනුජාකනයය. අවන්තිදක්ඛිණාපකථ, භන්කත, 
 ණ්හුත්තරා භූමි ඛරා කගො ණ්ට හතා; අප්කපව නාම භගවා 
අවන්තිදක්ඛිණාපකථ ගුණඞ්ගුණූපාහනං අනුජාකනයය. 
අවන්තිදක්ඛිණාපකථ, භන්කත, නහානගරු ාමනුස්සාඋද සුද්ධි ා; 
අප්කපවනාමභගවා අවන්තිදක්ඛිණාපකථධුවනහානංඅනුජාකනයය.
අවන්තිදක්ඛිණාපකථ, භන්කත, චම්මානි අත්ථරණානි, එළ චම්මං 
අජචම්මංමිගචම්මං.කසයයථාපි, භන්කත, මජ්ඣිකමසුජනපකදසුඑරගූ
කමොරගූ මජ්ජාරූ [මජ්ඣාරූ ( .)] ජන්තූ, එවකමව කඛො, භන්කත, 
අවන්තිදක්ඛිණාපකථ චම්මානි අත්ථරණානි, එළ චම්මං අජචම්මං
මිගචම්මං; අප්කපව නාම භගවා අවන්තිදක්ඛිණාපකථ චම්මානි 
අත්ථරණානිඅනුජාකනයය, එළ චම්මංඅජචම්මංමිගචම්මං.එතරහි, 
භන්කත, මනුස්සා නිස්සීමගතානං භික්ඛූනං චීවරං කදන්ති – ‘ඉමං
චීවරං ඉත්ථන්නාමස්ස කදමා’’’ති. කත ආගන්ත්වා ආකරොකචන්ති –
‘ඉත්ථන්නාකමහි කත, ආවුකසො, මනුස්කසහි චීවරං දින්න’න්ති කත
කුක්කුච්චායන්තා න සාදියන්ති – ‘මා කනොනිස්සග්ගියං අකහොසී’ති; 
අප්කපව නාම භගවා චීවකර පරියායං ආචික්කඛයයා’’ති. ‘‘එවං, 
භන්කත’’ති කඛො ආයස්මා කසොකණො ආයස්මකතො මහා ච්චානස්ස
පටිස්සුත්වා උට්ඨායාසනා ආයස්මන්තං මහා ච්චානං අභිවාකදත්වා 
පදක්ඛිණං  ත්වා කසනාසනං සංසාකමත්වා පත්තචීවරමාදාය කයන 
සාවත්ථි කතන පක් ාමි. අනුපුබ්ක න කයන සාවත්ථි කජතවනං
අනාථපිණ්ඩි ස්ස ආරාකමො කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං අභිවාකදත්වා එ මන්තං නිසීදි. අථ කඛො
භගවා ආයස්මන්තං ආනන්දං ආමන්කතසි – ‘‘ඉමස්ස, ආනන්ද, 
ආගන්තු ස්ස භික්ඛුකනො කසනාසනං පඤ්ඤාකපහී’’ති. අථ කඛො
ආයස්මා ආනන්කදො – ‘‘යස්ස කඛො මං භගවා ආණාකපති, ‘ඉමස්ස, 
ආනන්ද, ආගන්තු ස්ස භික්ඛුකනො කසනාසනං පඤ්ඤාකපහී’ති, 
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ඉච්ඡතිභගවාකතනභික්ඛුනාසද්ධිංඑ විහාකරවත්ථුං, ඉච්ඡතිභගවා
ආයස්මතාකසොකණනසද්ධිංඑ විහාකරවත්ථු’’න්ති–යස්මිංවිහාකර
භගවා විහරති තස්මිං විහාකර ආයස්මකතො කසොණස්ස කසනාසනං
පඤ්ඤාකපසි. 

258. අථ කඛො භගවා  හුකදව රත්තිං අජ්කඣො ාකස
වීතිනාකමත්වා විහාරං පාවිසි. ආයස්මාපි කඛො කසොකණො  හුකදව
රත්තිං අජ්කඣො ාකසවීතිනාකමත්වා විහාරං පාවිසි. අථ කඛො භගවා
රත්තියා පච්චූසසමයං පච්චට්ඨායආයස්මන්තං කසොණං අජ්කඣසි – 
‘‘පටිභාතුතං, භික්ඛු, ධම්කමො භාසිතු’’න්ති. ‘‘එවං, භන්කත’’ති කඛො
ආයස්මා කසොකණො භගවකතො පටිස්සුණිත්වා සබ් ාකනව
අට්ඨ වග්ගි ානි සකරන අභාසි. අථ කඛො භගවා ආයස්මකතො 
කසොණස්ස සරභඤ්ඤපරිකයොසාකන අබ්භානුකමොදි – ‘‘සාධු, සාධු, 
භික්ඛු. සුග්ගහිතානි කඛො කත, භික්ඛු, අට්ඨ වග්ගි ානි, 
සුමනසි තානි සූපධාරිතානි.  ලයාණියාපි වාචාය සමන්නාගකතො, 
විස්සට්ඨාය, අකනලගලාය [අකනළගලාය ( .)], අත්ථස්ස
විඤ්ඤාපනියා.  තිවස්කසොසි ත්වං, භික්ඛූ’’ති? ‘‘එ වස්කසොහං, 
භගවා’’ති. ‘‘කිස්ස පන ත්වං, භික්ඛු, එවං චිරං අ ාසී’’ති? ‘‘චිරං 
දිට්කඨො කම, භන්කත,  ාකමසුආදීනකවො, අපි ච සම් ාධා ඝරාවාසා 
 හුකිච්චා හු රණීයා’’ති.අථකඛොභගවාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායං
කවලායංඉමංඋදානං උදාකනසි– 

[උදා.46 උදාකනපි] ‘‘දිස්වා ආදීනවංකලොක , ඤත්වාධම්මං
නිරූපධිං; 
අරිකයොනරමතීපාකප, පාකපනරමතීසුචී’’ති. 

අථකඛොආයස්මාකසොකණො–පටිසම්කමොදතිකඛොමංභගවා, අයං
ඛ්වස්ස  ාකලො යං කම උපජ්ඣාකයො පරිදස්සීති – උට්ඨායාසනා
එ ංසං උත්තරාසඞ්ගං  රිත්වා භගවකතො පාකදසු සිරසා නිපතිත්වා
භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘උපජ්ඣාකයො කම, භන්කත, ආයස්මා
මහා ච්චාකනො භගවකතො පාකද සිරසා වන්දති, එවඤ්ච වකදති 
අවන්තිදක්ඛිණාපකථො, භන්කත, අප්පභික්ඛුක ො. තිණ්ණං කම
වස්සානං අච්චකයන කිච්කඡන  සිකරන තකතො තකතො දසවග්ගං
භික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපාතාකපත්වා උපසම්පදං අලත්ථං, අප්කපව නාම
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භගවා අවන්තිදක්ඛිණාපකථ අප්පතකරන ගකණන උපසම්පදං 
අනුජාකනයය. අවන්තිදක්ඛිණාපකථ, භන්කත,  ණ්හුත්තරා භූමි ඛරා
කගො ණ්ට හතා; අප්කපව නාම භගවා අවන්තිදක්ඛිණාපකථ
ගුණඞ්ගුණූපාහනං අනුජාකනයය. අවන්තිදක්ඛිණාපකථ, භන්කත, 
නහානගරු ා මනුස්සා උද සුද්ධි ා, අප්කපව නාම භගවා 
අවන්තිදක්ඛිණාපකථධුවනහානංඅනුජාකනයය.අවන්තිදක්ඛිණාපකථ, 
භන්කත, චම්මානි අත්ථරණානි, එළ චම්මං අජචම්මං මිගචම්මං.
කසයයථාපි, භන්කත, මජ්ඣිකමසු ජනපකදසු එරගූ කමොරගූ මජ්ජාරූ
ජන්තූ, එවකමව කඛො, භන්කත, අවන්තිදක්ඛිණාපකථ චම්මානි
අත්ථරණානි, එළ චම්මං අජචම්මං මිගචම්මං; අප්කපව නාම භගවා
අවන්තිදක්ඛිණාපකථ චම්මානි අත්ථරණානි අනුජාකනයය, 
එළ චම්මං අජචම්මං මිගචම්මං. එතරහි, භන්කත, මනුස්සා
නිස්සීමගතානංභික්ඛූනංචීවරංකදන්ති–‘ඉමං චීවරංඉත්ථන්නාමස්ස
කදමා’ති. කත ආගන්ත්වා ආකරොකචන්ති – ‘ඉත්ථන්නාකමහි කත, 
ආවුකසො, මනුස්කසහි චීවරං දින්න’න්ති. කත කුක්කුච්චායන්තා න
සාදියන්ති – ‘මා කනොනිස්සග්ගියං අකහොසී’ති; අප්කපවනාම භගවා
චීවකරපරියායංආචික්කඛයයා’’ති. 

259. අථකඛොභගවාඑතස්මිංනිදාකනඑතස්මිංප රකණධම්මිං
 ථං  ත්වාභික්ඛූආමන්කතසි–‘‘අවන්තිදක්ඛිණාපකථො, භික්ඛකව, 
අප්පභික්ඛුක ො. අනුජානාමි, භික්ඛකව, සබ් පච්චන්තිකමසුජනපකදසු
විනයධරපඤ්චකමනගකණනඋපසම්පදං. තත්රිකමපච්චන්තිමාජනපදා
–පුරත්ථිමායදිසායගජඞ්ගලං [ ජඞ්ගලං (සී.සයා.)] නාමනිගකමො, 
තස්ස පකරන මහාසාලා, තකතො පරා පච්චන්තිමා ජනපදා, ඔරකතො
මජ්කඣ; පුරත්ථිමදක්ඛිණාය දිසාය සල්ලවතී [සලලවතී (සී.)] නාම
නදී, තකතො පරා පච්චන්තිමා ජනපදා, ඔරකතො මජ්කඣ; දක්ඛිණාය
දිසායකසත ණ්ණි ංනාමනිගකමො, තකතොපරාපච්චන්තිමාජනපදා, 
ඔරකතො මජ්කඣ; පච්ඡිමායදිසායථූණංනාමබ්රාහ්මණගාකමො, තකතො
පරා පච්චන්තිමා ජනපදා, ඔරකතො මජ්කඣ; උත්තරාය දිසාය
උසීරද්ධකජොනාමපබ් කතො, තකතොපරා පච්චන්තිමාජනපදා, ඔරකතො
මජ්කඣ. අනුජානාමි, භික්ඛකව, එවරූකපසුපච්චන්තිකමසු ජනපකදසු
විනයධරපඤ්චකමන ගකණන උපසම්පදං. අවන්තිදක්ඛිණාපකථ, 
භික්ඛකව,  ණ්හුත්තරා භූමි ඛරා කගො ණ්ට හතා. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, සබ් පච්චන්තිකමසු ජනපකදසු ගුණඞ්ගුණූපාහනං. 
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අවන්තිදක්ඛිණාපකථ, භික්ඛකව, නහානගරු ා මනුස්සා
උද සුද්ධි ා. අනුජානාමි, භික්ඛකව, සබ් පච්චන්තිකමසු ජනපකදසු
ධුවනහානං. අවන්තිදක්ඛිණාපකථ, භික්ඛකව, චම්මානි අත්ථරණානි, 
එළ චම්මං අජචම්මං මිගචම්මං. කසයයථාපි, භික්ඛකව, මජ්ඣිකමසු
ජනපකදසු එරගූ කමොරගූ මජ්ජාරූ ජන්තූ, එවකමව කඛො, භික්ඛකව, 
අවන්තිදක්ඛිණාපකථ චම්මානි අත්ථරණානි, එළ චම්මං අජචම්මං
මිගචම්මං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, සබ් පච්චන්තිකමසු ජනපකදසු
චම්මානි අත්ථරණානි, එළ චම්මං අජචම්මං මිගචම්මං. ඉධ පන, 
භික්ඛකව, මනුස්සා නිස්සීමගතානං භික්ඛූනං චීවරං කදන්ති – ‘ඉමං
චීවරං ඉත්ථන්නාමස්ස කදමා’ති. අනුජානාමි, භික්ඛකව, සාදිතුං, න 
තාවතංගණනූපගංයාවනහත්ථංගච්ඡතී’’ති. 

මහා ච්චානස්සපඤ්චවරපරිදස්සනානිට්ඨිතා. 

චම්මක්ඛන්ධක ොපඤ්චකමො. 

159. තස්සුද්දානං 

රාජාචමාගකධොකසොකණො, අසීතිසහස්සිස්සකරො; 
සාගකතොගිජ්ඣකූටස්මිං,  හුංදස්කසතිඋත්තරිං. 

පබ් ජ්ජාරද්ධභිජ්ජිංසු, වීණං එ පලාසි ං; 
නීලාපීතාකලොහිති ා, මඤ්ජිට්ඨා ණ්හකමවච. 

මහාරඞ්ගමහානාමා, වද්ධි ාචපටික්ඛිපි; 
ඛල්ල ාපුටපාලිච, තූලතිත්තිරකමණ්ඩජා. 

විච්ඡි ාකමොරචිත්රාච, සීහ යග්ඝාචදීපි ා; 
අජිනුද්දාමජ්ජාරීච,  ාළලුව පරික්ඛටා. 

ඵලිතුපාහනා ඛිලා, කධොතඛාණුඛටඛටා; 
තාලකවළුතිණංකචව, මුඤ්ජපබ් ජහින්තාලා. 

 මල ම් ලකසොවණ්ණා, රූපි ාමණිකවළුරියා; 
ඵලි ා ංස ාචාච, තිපුසීසඤ්චතම්  ා. 

ගාවීයානංගිලාකනොච, පුරිසායුත්තසිවි ා; 
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සයනානිමහාචම්මා, කගොචම්කමහිචපාපක ො. 

ගිහීනංචම්මවද්කධහි, පවිසන්තිගිලායකනො; 
මහා ච්චායකනොකසොකණො, සකරනඅට්ඨ වග්ගි ං. 

උපසම්පදංපඤ්චහි, ගුණඞ්ගුණාධුවසිනා; 
චම්මත්ථරණානුඤ්ඤාසි, නතාවගණනූපගං; 
අදාසිකමවකරපඤ්ච, කසොණත්කථරස්සනායක ොති. 

ඉමම්හිඛන්ධක වත්ථූනිකතසට්ඨි. 

චම්මක්ඛන්ධක ොනිට්ඨිකතො. 
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6. කභසජ්ජක්ඛන්ධක ො 
160. පඤ්චකභසජ්ජ ථා 

260. කතන සමකයනබුද්කධොභගවාසාවත්ථියංවිහරතිකජතවකන 
අනාථපිණ්ඩි ස්ස ආරාකම. කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූනං
සාරදික න ආ ාකධන ඵුට්ඨානං යාගුපි පීතා උග්ගච්ඡති, භත්තම්පි
භුත්තං උග්ගච්ඡති. කත කතන කිසා කහොන්ති, ලූඛා, දුබ් ණ්ණා, 
උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩු ජාතා, ධමනිසන්ථතගත්තා. අද්දසා කඛො භගවා 
කත භික්ඛූ කිකස ලූකඛ දුබ් ණ්කණ උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩු ජාකත
ධමනිසන්ථතගත්කත, දිස්වාන ආයස්මන්තං ආනන්දං ආමන්කතසි –
‘‘කිං නු කඛො, ආනන්ද, එතරහි භික්ඛූ කිසා, ලූඛා, දුබ් ණ්ණා, 
උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩු ජාතා, ධමනිසන්ථතගත්තා’’ති? ‘‘එතරහි, භන්කත, 
භික්ඛූනං සාරදික න ආ ාකධන ඵුට්ඨානං යාගුපි පීතා උග්ගච්ඡති, 
භත්තම්පි භුත්තං උග්ගච්ඡති. කත කතන කිසා කහොන්ති, ලූඛා, 
දුබ් ණ්ණා, උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩු ජාතා, ධමනිසන්ථතගත්තා’’ති. අථ
කඛො භගවකතො රකහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං කචතකසො
පරිවිතක්ක ොඋදපාදි–‘‘එතරහිකඛොභික්ඛූනංසාරදික න ආ ාකධන
ඵුට්ඨානං යාගුපි පීතා උග්ගච්ඡති, භත්තම්පි භුත්තං උග්ගච්ඡති. කත
කතන කිසා කහොන්ති, ලූඛා, දුබ් ණ්ණා, උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩු ජාතා, 
ධමනිසන්ථතගත්තා. කිං නු කඛො අහං භික්ඛූනං කභසජ්ජං
අනුජාකනයයං, යං කභසජ්ජඤ්කචව අස්ස කභසජ්ජසම්මතඤ්ච
කලො ස්ස, ආහාරත්ථඤ්ච ඵකරයය, න ච ඔළාරික ො ආහාකරො 
පඤ්ඤාකයයයා’’ති? අථ කඛො භගවකතො එතදකහොසි – ‘‘ඉමානි කඛො
පඤ්ච කභසජ්ජානි, කසයයථිදං – සප්පි, නවනීතං, කතලං, මධු, 
ඵාණිතං; කභසජ්ජානි කචව කභසජ්ජසම්මතානි ච කලො ස්ස, 
ආහාරත්ථඤ්ච ඵරන්ති, න ච ඔළාරික ො ආහාකරො පඤ්ඤායති. 
යංනූනාහංභික්ඛූනංඉමානිපඤ්චකභසජ්ජානිඅනුජාකනයයං,  ාකල
පටිග්ගකහත්වා  ාකල පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති. අථ කඛො භගවා
සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨිකතො එතස්මිං නිදාකන එතස්මිං
ප රකණ ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘ඉධ මය්හං, 
භික්ඛකව, රකහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං කචතකසො පරිවිතක්ක ො
උදපාදි – ‘එතරහි කඛො භික්ඛූනං සාරදික න ආ ාකධන ඵුට්ඨානං
යාගුපිපීතාඋග්ගච්ඡති, භත්තම්පිභුත්තංඋග්ගච්ඡති.කතකතනකිසා
කහොන්ති, ලූඛා, දුබ් ණ්ණා, උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩු ජාතා, 
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ධමනිසන්ථතගත්තා. කිං නු කඛො අහං භික්ඛූනං කභසජ්ජං 
අනුජාකනයයං, යං කභසජ්ජඤ්කචව අස්ස කභසජ්ජසම්මතඤ්ච
කලො ස්ස, ආහාරත්ථඤ්ච ඵකරයය, න ච ඔළාරික ො ආහාකරො
පඤ්ඤාකයයයා’ති. තස්ස මය්හං, භික්ඛකව, එතදකහොසි ‘ඉමානි කඛො
පඤ්ච කභසජ්ජානි, කසයයථිදං – සප්පි, නවනීතං, කතලං, මධු, 
ඵාණිතං; කභසජ්ජානි කචව කභසජ්ජසම්මතානි ච කලො ස්ස, 
ආහාරත්ථඤ්ච ඵරන්ති, න ච ඔළාරික ො ආහාකරො පඤ්ඤායති.
යංනූනාහංභික්ඛූනංඉමානි පඤ්චකභසජ්ජානිඅනුජාකනයයං,  ාකල
පටිග්ගකහත්වා ාකල පරිභුඤ්ජිතු’න්ති. අනුජානාමි, භික්ඛකව, තානි
පඤ්චකභසජ්ජානි ාකලපටිග්ගකහත්වා ාකල පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති. 

261. කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ තානි පඤ්ච කභසජ්ජානි
 ාකල පටිග්ගකහත්වා  ාකල පරිභුඤ්ජන්ති. කතසං යානිපි තානි
පා ති ානි ලූඛානි කභොජනානි තානිපි නච්ඡාකදන්ති, පකගව
කසකනසිතානි [කසකනසි ානි (සී.සයා.), කසකනහි ානි (කයොජනා)]. 
කත කතන කචව සාරදික න ආ ාකධන ඵුට්ඨා, ඉමිනා ච
භත්තාච්ඡාදක න [භත්තාච්ඡන්නක න ( .)], තදුභකයන
භිකයයොකසොමත්තාය කිසා කහොන්ති, ලූඛා, දුබ් ණ්ණා, 
උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩු ජාතා, ධමනිසන්ථතගත්තා. අද්දසා කඛො භගවා
කත භික්ඛූ භිකයයොකසොමත්තාය කිකස ලූකඛ දුබ් ණ්කණ 
උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩු ජාකතධමනිසන්ථතගත්කත, දිස්වානආයස්මන්තං
ආනන්දං ආමන්කතසි – ‘‘කිං නු කඛො, ආනන්ද, එතරහි භික්ඛූ
භිකයයොකසොමත්තාය කිසා, ලූඛා, දුබ් ණ්ණා, 
උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩු ජාතා, ධමනිසන්ථතගත්තා’’ති? ‘‘එතරහි, භන්කත, 
භික්ඛූ තානි ච පඤ්ච කභසජ්ජානි  ාකල පටිග්ගකහත්වා  ාකල
පරිභුඤ්ජන්ති. කතසං යානිපි තානි පා ති ානි ලූඛානි කභොජනානි
තානිපි නච්ඡාකදන්ති, පකගව කසකනසි ානි. කත කතන කචව
සාරදික නආ ාකධනඵුට්ඨා, ඉමිනාචභත්තාච්ඡාදක න, තදුභකයන 
භිකයයොකසොමත්තාය කිසා, ලූඛා, දුබ් ණ්ණා, 
උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩු ජාතා, ධමනිසන්ථතගත්තා’’ති. අථ කඛො භගවා
එතස්මිං නිදාකන එතස්මිං ප රකණ ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ
ආමන්කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, තානි පඤ්ච කභසජ්ජානි 
පටිග්ගකහත්වා ාකලපිවි ාකලපිපරිභුඤ්ජිතු’’න්ති. 



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි කභසජ්ජක්ඛන්ධක ො 

316 

පටුන 

262. කතන කඛො පන සමකයන ගිලානානං භික්ඛූනං වකසහි
කභසජ්කජහි අත්කථො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, වසානි කභසජ්ජානි – අච්ඡවසං, මච්ඡවසං, 
සුසු ාවසං, සූ රවසං, ගද්රභවසං –  ාකල පටිග්ගහිතං  ාකල
නිප්පක් ං [නිපක් ං ( .)]  ාකල සංසට්ඨං කතලපරිකභොකගන
පරිභුඤ්ජිතුං.වි ාකලකච, භික්ඛකව, පටිග්ගහිතංවි ාකලනිප්පක් ං
වි ාකල සංසට්ඨං, තං කච පරිභුඤ්කජයය, ආපත්ති තිණ්ණං
දුක් ටානං.  ාකල කච, භික්ඛකව, පටිග්ගහිතං වි ාකල නිප්පක් ං
වි ාකල සංසට්ඨං, තං කච පරිභුඤ්කජයය, ආපත්ති ද්වින්නං
දුක් ටානං.  ාකල කච, භික්ඛකව, පටිග්ගහිතං  ාකල නිප්පක් ං
වි ාකලසංසට්ඨං, තං කචපරිභුඤ්කජයය, ආපත්තිදුක් ටස්ස. ාකල
කච, භික්ඛකව, පටිග්ගහිතං ාකල නිප්පක් ං ාකලසංසට්ඨං, තංකච
පරිභුඤ්කජයය, අනාපත්තීති. 

පඤ්චකභසජ්ජ ථානිට්ඨිතා. 

161. මූලාදිකභසජ්ජ ථා 

263. කතන කඛො පන සමකයන ගිලානානං භික්ඛූනං මූකලහි
කභසජ්කජහි අත්කථො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, මූලානිකභසජ්ජානි–හලිද්දිං, සිඞ්ගිකවරං, වචං, 
වචත්ථං [වචත්ථං (සී. සයා.)], අතිවිසං,  ටු කරොහිණිං, උසීරං, 
භද්දමුත්ත ං, යානිවාපනඤ්ඤානිපිඅත්ථිමූලානිකභසජ්ජානි, කනව
ඛාදනීකය ඛාදනීයත්ථංඵරන්ති, නකභොජනීකයකභොජනීයත්ථංඵරන්ති, 
තානි–පටිග්ගකහත්වා යාවජීවංපරිහරිතුං; සතිපච්චකයපරිභුඤ්ජිතුං.
අසතිපච්චකයපරිභුඤ්ජන්තස්ස ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

කතනකඛොපන සමකයනගිලානානංභික්ඛූනංමූකලහි කභසජ්කජහි
පිට්කඨහි අත්කථො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, නිසදංනිසදකපොත න්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ගිලානානං භික්ඛූනං  සාකවහි
කභසජ්කජහි අත්කථො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව,  සාවානි [ සාවකභසජ්ජානි( .)] කභසජ්ජානි
– නිම්  සාවං, කුටජ සාවං, පකටොල සාවං, ඵග්ගව සාවං, 



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි කභසජ්ජක්ඛන්ධක ො 

317 

පටුන 

නත්තමාල සාවං, යානිවාපනඤ්ඤානිපිඅත්ථි සාවානි කභසජ්ජානි
කනව ඛාදනීකයඛාදනීයත්ථං ඵරන්ති, නකභොජනීකය කභොජනීයත්ථං
ඵරන්ති, තානි – පටිග්ගකහත්වා යාවජීවං පරිහරිතුං; සති පච්චකය
පරිභුඤ්ජිතුං.අසතිපච්චකය පරිභුඤ්ජන්තස්සආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

කතන කඛො පන සමකයන ගිලානානං භික්ඛූනං පණ්කණහි
කභසජ්කජහි අත්කථො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, පණ්ණානි කභසජ්ජානි – නිම් පණ්ණං, 
කුටජපණ්ණං, පකටොලපණ්ණං, සුලසිපණ්ණං,  ප්පාසපණ්ණං, යානි
වා පනඤ්ඤානිපි අත්ථි පණ්ණානි කභසජ්ජානි, කනව ඛාදනීකය
ඛාදනීයත්ථංඵරන්ති, නකභොජනීකයකභොජනීයත්ථංඵරන්ති…කප.…. 

කතන කඛොපනසමකයනගිලානානංභික්ඛූනංඵකලහි කභසජ්කජහි
අත්කථො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, ඵලානි කභසජ්ජානි – බිලඞ්ගං, පිප්පලිං, මරිචං, හරීත ං, 
විභීත ං, ආමල ං, කගොට්ඨඵලං [කගොඨඵලං (සයා.), ක ොට්ඨඵලං
( .)], යානි වා පනඤ්ඤානිපි අත්ථි ඵලානි කභසජ්ජානි, කනව
ඛාදනීකය ඛාදනීයත්ථං ඵරන්ති, න කභොජනීකය කභොජනීයත්ථං
ඵරන්ති…කප.…. 

කතනකඛොපනසමකයනගිලානානංභික්ඛූනංජතූහිකභසජ්කජහි
අත්කථො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, ජතූනි කභසජ්ජානි – හිඞ්ගුං, හිඞ්ගුජතුං, හිඞ්ගුසිපාටි ං, 
ත ං, ත පත්තිං, ත පණ්ණිං, සජ්ජලසං, යානි වා පනඤ්ඤානිපි
අත්ථි ජතූනි කභසජ්ජානි, කනව ඛාදනීකය ඛාදනීයත්ථං 
ඵරන්ති…කප.…. 

කතන කඛො පන සමකයන ගිලානානං භික්ඛූනං කලොකණහි
කභසජ්කජහි අත්කථො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, කලොණානි කභසජ්ජානි – සාමුද්දං, 
 ාළකලොණං, සින්ධවං, උබ්භිදං [උබ්භිරං( .)], බිලං [බිළාලං(සී.)], 
යානිවාපනඤ්ඤානිපිඅත්ථිකලොණානි කභසජ්ජානි, කනවඛාදනීකය
ඛාදනීයත්ථංඵරන්ති, නකභොජනීකයකභොජනීයත්ථංඵරන්ති, තානි – 
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පටිග්ගකහත්වා යාවජීවං පරිහරිතුං; සති පච්චකය පරිභුඤ්ජිතුං. අසති
පච්චකය පරිභුඤ්ජන්තස්සආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

264. කතන කඛො පන සමකයන ආයස්මකතො ආනන්දස්ස
උපජ්ඣායස්ස ආයස්මකතො ක ලට්ඨසීසස්ස ථුල්ල ච්ඡා ාකධො
කහොති. තස්ස ලසි ාය චීවරානි  ාකය ලග්ගන්ති, තානි භික්ඛූ
උදක න කතකමත්වා කතකමත්වා අප ඩ්ඪන්ති. අද්දසා කඛො භගවා
කසනාසනචාරි ංආහිණ්ඩන්කතොකතභික්ඛූතානිචීවරානිඋදක න 
කතකමත්වා කතකමත්වා අප ඩ්ඪන්කත, දිස්වාන කයන කත භික්ඛූ
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වාකතභික්ඛූඑතදකවොච–‘‘කිංඉමස්ස, 
භික්ඛකව, භික්ඛුකනො ආ ාකධො’’ති? ‘‘ඉමස්ස, භන්කත, ආයස්මකතො
ථුල්ල ච්ඡා ාකධො, ලසි ාය චීවරානි  ාකය ලග්ගන්ති, තානි මයං
උදක න කතකමත්වා කතකමත්වා අප ඩ්ඪාමා’’ති. අථ කඛො භගවා
එතස්මිං නිදාකන එතස්මිං ප රකණ ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ
ආමන්කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, යස්ස ණ්ඩු වා, පිළ ා වා, 
අස්සාකවො වා, ථුල්ල ච්ඡු වා ආ ාකධො,  ාකයො වා දුග්ගන්කධො, 
චණ්ණානි කභසජ්ජානි; අගිලානස්ස ඡ ණං මත්ති ං 
රජනනිප්පක් ං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, උදුක්ඛලංමුසල’’න්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ගිලානානං භික්ඛූනං චණ්කණහි
කභසජ්කජහි චාලිකතහි අත්කථො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, චණ්ණචාලිනින්ති. සණ්කහහි
අත්කථො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, දුස්සචාලිනින්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුකනො
අමනුස්සි ා ාකධො කහොති. තං ආචරියුපජ්ඣායා උපට්ඨහන්තා
නාසක්ඛිංසුඅකරොගං ාතුං.කසොසූ රසූනංගන්ත්වා ආම මංසංඛාදි, 
ආම කලොහිතං පිවි. තස්ස කසො අමනුස්සි ා ාකධො පටිප්පස්සම්භි.
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
අමනුස්සි ා ාකධආම මංසංආම කලොහිතන්ති. 

265. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුකනො
චක්ඛුකරොගා ාකධො කහොති. තං භික්ඛූ පරිග්ගකහත්වා උච්චාරම්පි
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පස්සාවම්පි නික්ඛාකමන්ති. අද්දසා කඛො භගවා කසනාසනචාරි ං
ආහිණ්ඩන්කතො කත භික්ඛූ තං භික්ඛුං පරිග්ගකහත්වා උච්චාරම්පි
පස්සාවම්පි නික්ඛාකමන්කත, දිස්වාන කයන කත භික්ඛූ
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වාකතභික්ඛූඑතදකවොච–‘‘කිංඉමස්ස, 
භික්ඛකව, භික්ඛුකනො ආ ාකධො’’ති? ‘‘ඉමස්ස, භන්කත, ආයස්මකතො
චක්ඛුකරොගා ාකධො. ඉමංමයංපරිග්ගකහත්වාඋච්චාරම්පි පස්සාවම්පි
නික්ඛාකමමා’’ති.අථකඛොභගවාඑතස්මිංනිදාකනඑතස්මිංප රකණ
ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
අඤ්ජනං –  ාළඤ්ජනං, රසඤ්ජනං, කසොතඤ්ජනං, කගරු ං, 
 පල්ල’’න්ති. අඤ්ජනූපපිසකනහි අත්කථො කහොති. භගවකතො 
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, චන්දනං, තගරං, 
 ාළානුසාරියං, තාලීසං, භද්දමුත්ත න්ති. කතනකඛො පනසමකයන
භික්ඛූ පිට්ඨානි අඤ්ජනානි චරුක සුපි [ථාලක සුපි (සී. සයා.)] 
සරාවක සුපිනික්ඛිපන්ති; තිණචණ්කණහිපිපංසුක හිපිඔකිරියන්ති.
භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, අඤ්ජනින්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ උච්චාවචා
අඤ්ජනිකයො ධාකරන්ති – කසොවණ්ණමයං, රූපියමයං. මනුස්සා
උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති – ‘‘කසයයථාපි ගිහී
 ාමකභොගිකනො’’ති. භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං.න, භික්ඛකව, 
උච්චාවචා අඤ්ජනීධාකරතබ් ා. කයොධාකරයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, අට්ඨිමයං, දන්තමයං, විසාණමයං, නළමයං, 
කවළුමයං,  ට්ඨමයං, ජතුමයං, ඵලමයං, කලොහමයං, 
සඞ්ඛනාභිමයන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ජනිකයො අපාරුතා කහොන්ති, 
තිණචණ්කණහිපි පංසුක හිපි ඔකිරියන්ති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, අපිධානන්ති. අපිධානං නිපතති. 
භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, සුත්තක න
 න්ධිත්වා අඤ්ජනියා  න්ධිතුන්ති. අඤ්ජනී ඵලති [නිපතති ( .)]. 
භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, සුත්තක න
සිබ්ක තුන්ති. 
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කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ අඞ්ගුලියා අඤ්ජන්ති, අක්ඛීනි 
දුක්ඛානි කහොන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, අඤ්ජනිසලා න්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ උච්චාවචා
අඤ්ජනිසලා ාකයො ධාකරන්ති–කසොවණ්ණමයංරූපියමයං.මනුස්සා 
උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති, ‘‘කසයයථාපි ගිහී
 ාමකභොගිකනො’’ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.න, භික්ඛකව, 
උච්චාවචා අඤ්ජනිසලා ා ධාකරතබ් ා. කයො ධාකරයය, ආපත්ති 
දුක් ටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛකව, අට්ඨිමයං…කප.…
සඞ්ඛනාභිමයන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ජනිසලා ා භූමියං පතිතා ඵරුසා
කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
සලා ඨානියන්ති [සලාක ොධානියන්ති(සී.සයා.)]. 

කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ අඤ්ජනිම්පි අඤ්ජනිසලා ම්පි
හත්කථන පරිහරන්ති. භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, අඤ්ජනිත්ථවි න්ති. අංස ද්ධක ො න කහොති. භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, අංස ද්ධ ං 
 න්ධනසුත්ත න්ති. 

266. කතන කඛො පන සමකයන ආයස්මකතො පිලින්දවච්ඡස්ස
සීසාභිතාකපො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, මුද්ධනි කතල න්ති. නක්ඛමනිකයො කහොති. භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, නත්ථු ම්මන්ති.
නත්ථුගලති.භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
නත්ථු රණින්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ උච්චාවචා
නත්ථු රණිකයො ධාකරන්ති – කසොවණ්ණමයං රූපියමයං. මනුස්සා
උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති, ‘‘කසයයථාපි ගිහී
 ාමකභොගිකනො’’ති. භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං.න, භික්ඛකව, 
උච්චාවචා නත්ථු රණී ධාකරතබ් ා. කයො ධාකරයය, ආපත්ති
දුක් ටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛකව, අට්ඨිමයං…කප.…
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සඞ්ඛනාභිමයන්ති. නත්ථුං විසමං ආසිඤ්චන්ති [නත්ථු විසමං
ආසිඤ්චියති (සී. සයා.)]. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, යම නත්ථු රණින්ති. නක්ඛමනිකයො කහොති.
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, ධූමං
පාතුන්ති. තඤ්කඤව වට්ටිං ආලිම්කපත්වා පිවන්ති,  ණ්කඨො දහති.
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
ධූමකනත්තන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ උච්චාවචානි
ධූමකනත්තානි ධාකරන්ති – කසොවණ්ණමයං රූපියමයං. මනුස්සා
උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති – කසයයථාපි ගිහී
 ාමකභොගිකනොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, 
උච්චාවචානි ධූමකනත්තානි ධාකරතබ් ානි. කයො ධාකරයය, ආපත්ති
දුක් ටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛකව, අට්ඨිමයං…කප.…
සඞ්ඛනාභිමයන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ධූමකනත්තානි අපාරුතානි කහොන්ති, 
පාණ ා පවිසන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, අපිධානන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ ධූමකනත්තානි හත්කථන
පරිහරන්ති.භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
ධූමකනත්තථවි න්ති. එ කතො ඝංසියන්ති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, යම ථවි න්ති.අංස ද්ධක ොන
කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
අංස ද්ධ ං න්ධනසුත්ත න්ති. 

267. කතන කඛො පන සමකයන ආයස්මකතො පිලින්දවච්ඡස්ස
වාතා ාකධො කහොති. කවජ්ජා එවමාහංසු – ‘‘කතලං පචිතබ් ’’න්ති.
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
කතලපා න්ති. තස්මිං කඛො පන කතලපාක  මජ්ජං පක්ඛිපිතබ් ං
කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
කතලපාක මජ්ජංපක්ඛිපිතුන්ති. 
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කතන කඛොපනසමකයනඡබ් ග්ගියාභික්ඛූ අතිපක්ඛිත්තමජ්ජානි 
[අතිඛිත්තමජ්ජානි ( .)] කතලානි පචන්ති, තානි පිවිත්වා මජ්ජන්ති.
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, අතිපක්ඛිත්තමජ්ජං
කතලං පාතබ් ං. කයො පිකවයය, යථාධම්කමො  ාකරතබ්ක ො.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, යස්මිං කතලපාක  මජ්ජස්ස න වණ්කණො න
ගන්කධො න රකසො පඤ්ඤායති, එවරූපං මජ්ජපක්ඛිත්තං කතලං
පාතුන්ති. 

කතනකඛොපනසමකයනභික්ඛූනං හුංඅතිපක්ඛිත්තමජ්ජංකතලං
පක් ං කහොති. අථ කඛො භික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘ ථං නු කඛො 
අතිපක්ඛිත්තමජ්කජකතකලපටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? භගවකතොඑතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, අබ්භඤ්ජනංඅධිට්ඨාතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ආයස්මකතො පිලින්දවච්ඡස්ස  හුතරං
කතලං පක් ං කහොති, කතලභාජනංන විජ්ජති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, තීණි තුම් ානි – කලොහතුම් ං, 
 ට්ඨතුම් ං, ඵලතුම් න්ති. 

කතනකඛොපනසමකයනආයස්මකතොපිලින්දවච්ඡස්සඅඞ්ගවාකතො
කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
කසද ම්මන්ති. නක්ඛමනිකයො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, සම්භාරකසදන්ති.නක්ඛමනිකයො
කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
මහාකසදන්ති. නක්ඛමනිකයො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, භඞ්කගොද න්ති. නක්ඛමනිකයො
කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
උද ක ොට්ඨ න්ති. 

කතන කඛොපනසමකයනආයස්මකතොපිලින්දවච්ඡස්ස පබ් වාකතො
කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
කලොහිතං කමොකචතුන්ති. නක්ඛමනිකයො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, කලොහිතංකමොකචත්වාවිසාකණන
ගාකහතුන්ති [ගකහතුන්ති(සී.සයා.)]. 
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කතනකඛොපනසමකයනආයස්මකතොපිලින්දවච්ඡස්සපාදාඵලිතා 
[ඵාලිතා ( .)] කහොන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, පාදබ්භඤ්ජනන්ති. නක්ඛමනිකයො කහොති.
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, පජ්ජං
අභිසඞ්ඛරිතුන්ති. 

කතනකඛොපනසමකයනඅඤ්ඤතරස්සභික්ඛුකනොගණ්ඩා ාකධො
කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
සත්ථ ම්මන්ති. සාකවොදක නඅත්කථොකහොති. භගවකතොඑතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව,  සාකවොද න්ති. තිල ක්ක න
අත්කථො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, තිල ක් න්ති.   ළි ාය අත්කථො කහොති. භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව,   ළි න්ති. 
වණ න්ධනකචොකළන අත්කථො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, වණ න්ධනකචොළන්ති. වකණො
 ණ්ඩුවති. භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
සාසපකුට්කටන [සාසපකුඩ්කඩන (සී. සයා.)] කඵොසිතුන්ති. වකණො
කිලිජ්ජිත්ථ.භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
ධූමං  ාතුන්ති.වඩ්ඪමංසංවුට්ඨාති.භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, කලොණසක්ඛරි ාය ඡින්දිතුන්ති. වකණො න 
රුහති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
වණකතලන්ති. කතලං ගලති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, වි ාසි ං සබ් ංවණපටි ම්මන්ති. 

268. කතනකඛොපනසමකයනඅඤ්ඤතකරොභික්ඛුඅහිනාදට්කඨො
කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
චත්තාරිමහාවි ටානිදාතුං–ගූථං, මුත්තං, ඡාරි ං, මත්ති න්ති.අථ
කඛො භික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘අප්පටිග්ගහිතානි නු කඛො උදාහු
පටිග්ගකහතබ් ානී’’ති.භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, සති ප්පිය ාරක පටිග්ගහාකපතුං, අසති ප්පිය ාරක 
සාමංගකහත්වා පරිභුඤ්ජිතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරන භික්ඛුනා විසං පීතං
කහොති. භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං. අනුජානාමිභික්ඛකවගූථං
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පාකයතුන්ති.අථකඛො භික්ඛූනංඑතදකහොසි–‘‘අප්පටිග්ගහිතංනුකඛො
උදාහු පටිග්ගකහතබ්ක ො’’ති? භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, යං  කරොන්කතො පටිග්ගණ්හාති, ස්කවව 
පටිග්ගකහො කතො, නපුන [ කතොපන(?)] පටිග්ගකහතබ්ක ොති. 

269. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුකනො
ඝරදින්න ා ාකධො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, සීතාකලොළිංපාකයතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො භික්ඛු දුට්ඨගහණික ො
කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
ආමිසඛාරංපාකයතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුකනො
පණ්ඩුකරොගා ාකධො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. 
අනුජානාමි, භික්ඛකව, මුත්තහරීත ං පාකයතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුකනො
ඡවිකදොසා ාකධො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, ගන්ධාකලපං ාතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො භික්ඛු අභිසන්න ාකයො
කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
විකරචනං පාතුන්ති. අච්ඡ ඤ්ජියා අත්කථො කහොති. භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, අච්ඡ ඤ්ජින්ති.
අ ටයූකසන අත්කථො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, අ ටයූසන්ති.  ටා කටන අත්කථො කහොති.
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
 ටා ටන්ති. පටිච්ඡාදනීකයන අත්කථො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, පටිච්ඡාදනීයන්ති. 

මූලාදිකභසජ්ජ ථානිට්ඨිතා. 
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162. පිලින්දවච්ඡවත්ථු 

270. [ඉදං වත්ථු පාරා. 618 ආදකයො] කතන කඛො පන සමකයන
ආයස්මා පිලින්දවච්කඡො රාජගකහ පබ්භාරං කසොධාකපති කලණං
 ත්තු ාකමො. අථ කඛො රාජා මාගකධො කසනිකයො බිම්බිසාකරො
කයනායස්මා පිලින්දවච්කඡො කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා
ආයස්මන්තංපිලින්දවච්ඡං අභිවාකදත්වාඑ මන්තංනිසීදි.එ මන්තං
නිසින්කනො කඛො රාජා මාගකධො කසනිකයො බිම්බිසාකරො ආයස්මන්තං
පිලින්දවච්ඡං එතදකවොච – ‘‘කිං, භන්කත, කථකරො  ාරාකපතී’’ති? 
‘‘පබ්භාරං, මහාරාජ, කසොධාකපමි, කලණං  ත්තු ාකමො’’ති.
‘‘අත්කථො, භන්කත, අයයස්ස ආරාමික නා’’ති? ‘‘න කඛො, මහාරාජ, 
භගවතා ආරාමික ො අනුඤ්ඤාකතො’’ති. ‘‘කතන හි, භන්කත, 
භගවන්තං පටිපුච්ඡිත්වා මම ආකරොකචයයාථා’’ති. ‘එවං, මහාරාජා’ති
කඛො ආයස්මා පිලින්දවච්කඡො රඤ්කඤො මාගධස්ස කසනියස්ස
බිම්බිසාරස්සපච්චස්කසොසි.අථකඛොආයස්මාපිලින්දවච්කඡොරාජානං
මාගධං කසනියංබිම්බිසාරංධම්මියා ථායසන්දස්කසසි, සමාදකපසි, 
සමුත්කතකජසි, සම්පහංකසසි. අථ කඛො රාජා මාගකධො කසනිකයො
බිම්බිසාකරොආයස්මතාපිලින්දවච්කඡන ධම්මියා ථායසන්දස්සිකතො
සමාදපිකතොසමුත්කතජිකතොසම්පහංසිකතොඋට්ඨායාසනා ආයස්මන්තං
පිලින්දවච්ඡංඅභිවාකදත්වාපදක්ඛිණං ත්වාපක් ාමි. 

අථකඛොආයස්මාපිලින්දවච්කඡොභගවකතොසන්තික දූතංපාකහසි
– ‘‘රාජා, භන්කත, මාගකධො කසනිකයො බිම්බිසාකරො ආරාමි ං
දාතු ාකමො.  ථං නු කඛො, භන්කත, මයා පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? අථ
කඛොභගවා එතස්මිංනිදාකනඑතස්මිං ප රකණධම්මිං ථං  ත්වා
භික්ඛූආමන්කතසි–‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, ආරාමි ’’න්ති.දුතියම්පි
කඛො රාජා මාගකධො කසනිකයො බිම්බිසාකරො කයනායස්මා
පිලින්දවච්කඡො කතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වා ආයස්මන්තං
පිලින්දවච්ඡං අභිවාකදත්වා එ මන්තං නිසීදි. එ මන්තං නිසින්කනො
කඛොරාජාමාගකධොකසනිකයොබිම්බිසාකරොආයස්මන්තං පිලින්දවච්ඡං
එතදකවොච – ‘‘අනුඤ්ඤාකතො, භන්කත, භගවතා ආරාමික ො’’ති? 
‘‘එවං, මහාරාජා’’ති.‘‘කතනහි, භන්කත, අයයස්සආරාමි ංදම්මී’’ති.
අථ කඛො රාජා මාගකධො කසනිකයො බිම්බිසාකරො ආයස්මකතො
පිලින්දවච්ඡස්ස ආරාමි ං පටිස්සුත්වා, විස්සරිත්වා, චිකරන සතිං
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පටිලභිත්වා, අඤ්ඤතරංසබ් ත්ථ ං මහාමත්තංආමන්කතසි–‘‘කයො
මයා, භකණ, අයයස්ස ආරාමික ො පටිස්සුකතො, දින්කනො කසො 
ආරාමික ො’’ති? ‘‘න කඛො, කදව, අයයස්ස ආරාමික ො දින්කනො’’ති.
‘‘කීව චිරං නු කඛො, භකණ, ඉකතො [ඉකතො රත්ති (සයා.)] හි තං
කහොතී’’ති? අථ කඛො කසො මහාමත්කතො රත්තිකයො ගකණත්වා 
[විගකණත්වා (සී.)] රාජානංමාගධංකසනියංබිම්බිසාරංඑතදකවොච–
‘‘පඤ්ච, කදව, රත්තිසතානී’’ති. කතන හි, භකණ, අයයස්ස පඤ්ච
ආරාමි සතානි කදහීති. ‘‘එවං, කදවා’’ති කඛො කසො මහාමත්කතො
රඤ්කඤොමාගධස්සකසනියස්සබිම්බිසාරස්සපටිස්සුත්වා ආයස්මකතො
පිලින්දවච්ඡස්ස පඤ්චආරාමි සතානිපාදාසි, පාටිකයක්ක ො ගාකමො
නිවිසි. ‘ආරාමි ගාමක ොති’පි නං ආහංසු, ‘පිලින්දගාමක ො’තිපි නං 
ආහංසු. 

271. කතන කඛො පන සමකයන ආයස්මා පිලින්දවච්කඡො තස්මිං
ගාමක  කුලූපක ො කහොති. අථ කඛො ආයස්මා පිලින්දවච්කඡො
පුබ් ණ්හසමයංනිවාකසත්වා පත්තචීවරමාදායපිලින්දගාමංපිණ්ඩාය
පාවිසි. කතන කඛො පන සමකයන තස්මිං ගාමක  උස්සකවො කහොති.
දාර ා අලඞ් තා මාලාකිතා කීළන්ති. අථ කඛො ආයස්මා
පිලින්දවච්කඡො පිලින්දගාමක  සපදානං පිණ්ඩාය චරමාකනො කයන
අඤ්ඤතරස්ස ආරාමි ස්සනිකවසනංකතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා
පඤ්ඤත්කත ආසකන නිසීදි. කතන කඛො පන සමකයන තස්සා
ආරාමිකිනියාධීතාඅඤ්කඤදාරක අලඞ් කතමාලාකිකතපස්සිත්වා 
කරොදති–‘මාලංකමකදථ, අලඞ් ාරංකමකදථා’ති.අථකඛොආයස්මා
පිලින්දවච්කඡො තං ආරාමිකිනිං එතදකවොච – ‘‘කිස්සායං දාරි ා
කරොදතී’’ති? ‘‘අයං, භන්කත, දාරි ා අඤ්කඤ දාරක  අලඞ් කත
මාලාකිකත පස්සිත්වා කරොදති – ‘මාලං කම කදථ, අලඞ් ාරං කම
කදථා’ති. කුකතොඅම්හා ංදුග්ගතානංමාලා, කුකතොඅලඞ් ාකරො’’ති? 
අථකඛොආයස්මාපිලින්දවච්කඡො අඤ්ඤතරංතිණණ්ඩුප ංගකහත්වා
තංආරාමිකිනිංඑතදකවොච–‘‘හන්දිමංතිණණ්ඩුප ං තස්සාදාරි ාය
සීකස පටිමුඤ්චා’’ති. අථ කඛො සා ආරාමිකිනී තං තිණණ්ඩුප ං
ගකහත්වා තස්සාදාරි ායසීකසපටිමුඤ්චි.සාඅකහොසිසුවණ්ණමාලා
අභිරූපා, දස්සනීයා, පාසාදි ා; නත්ථිතාදිසාරඤ්කඤොපිඅන්කතපුකර
සුවණ්ණමාලා.මනුස්සාරඤ්කඤො මාගධස්සකසනියස්සබිම්බිසාරස්ස
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ආකරොකචසුං – ‘‘අමු ස්ස, කදව, ආරාමි ස්ස ඝකර සුවණ්ණමාලා
අභිරූපා, දස්සනීයා, පාසාදි ා; නත්ථි තාදිසා කදවස්සපි අන්කතපුකර
සුවණ්ණමාලා; කුකතො තස්ස දුග්ගතස්ස? නිස්සංසයං කචොරි ාය
ආභතා’’ති. 

අථ කඛො රාජා මාගකධො කසනිකයො බිම්බිසාකරොතං ආරාමි කුලං
 න්ධාකපසි. දුතියම්පි කඛො ආයස්මා පිලින්දවච්කඡො පුබ් ණ්හසමයං
නිවාකසත්වා පත්තචීවරමාදාය පිලින්දගාමං පිණ්ඩාය පාවිසි. 
පිලින්දගාමක සපදානංපිණ්ඩායචරමාකනොකයනතස්සආරාමි ස්ස
නිකවසනං කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා පටිවිස්සක  පුච්ඡි –
‘‘ හං ඉමං ආරාමි කුලං ගත’’න්ති? ‘‘එතිස්සා, භන්කත, 
සුවණ්ණමාලාය ාරණාරඤ්ඤා න්ධාපිත’’න්ති.අථකඛොආයස්මා
පිලින්දවච්කඡො කයන රඤ්කඤො මාගධස්ස කසනියස්ස බිම්බිසාරස්ස
නිකවසනං කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා පඤ්ඤත්කත ආසකන
නිසීදි. අථ කඛො රාජා මාගකධො කසනිකයො බිම්බිසාකරො කයනායස්මා
පිලින්දවච්කඡො කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා ආයස්මන්තං 
පිලින්දවච්ඡං අභිවාකදත්වා එ මන්තං නිසීදි. එ මන්තං නිසින්නං
කඛො රාජානං මාගධං කසනියං බිම්බිසාරං ආයස්මා පිලින්දවච්කඡො
එතදකවොච – ‘‘කිස්ස, මහාරාජ, ආරාමි කුලං  න්ධාපිත’’න්ති? 
‘‘තස්ස, භන්කත, ආරාමි ස්ස ඝකර සුවණ්ණමාලා අභිරූපා, 
දස්සනීයා, පාසාදි ා; නත්ථි තාදිසා අම්හා ම්පි අන්කතපුකර 
සුවණ්ණමාලා; කුකතො තස්ස දුග්ගතස්ස? නිස්සංසයං කචොරි ාය
ආභතා’’ති. අථ කඛො ආයස්මා පිලින්දවච්කඡො රඤ්කඤො මාගධස්ස
කසනියස්සබිම්බිසාරස්සපාසාදංසුවණ්ණන්ති අධිමුච්චි; කසොඅකහොසි
සබ් කසොවණ්ණමකයො.‘‘ඉදංපනකත, මහාරාජ, තාව හුංසුවණ්ණං 
කුකතො’’ති? ‘අඤ්ඤාතං, භන්කත, අයයස්කසකවකසො ඉද්ධානුභාකවො’ති 
තංආරාමි කුලංමුඤ්චාකපසි. 

මනුස්සා ‘‘අකයයන කිර පිලින්දවච්කඡන සරාජි ාය පරිසාය 
උත්තරිමනුස්සධම්මං ඉද්ධිපාටිහාරියං දස්සිත’’න්ති අත්තමනා
අභිප්පසන්නා ආයස්මකතො පිලින්දවච්ඡස්ස පඤ්ච කභසජ්ජානි
අභිහරිංසු, කසයයථිදං–සප්පිං, නවනීතං, කතලං, මධුං [සප්පිනවනීතං
කතලංමධු( .)], ඵාණිතං.ප තියාපිචආයස්මාපිලින්දවච්කඡොලාභී
කහොති පඤ්චන්නං කභසජ්ජානං; ලද්ධං ලද්ධං පරිසාය විස්සජ්කජති.
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පරිසා චස්ස කහොති  ාහුල්ලි ා; ලද්ධං ලද්ධං ක ොලම්ක පි 
[ක ොළුම්ක පි( .)], ඝකටපි, පූකරත්වා පටිසාකමති; පරිස්සාවනානිපි, 
ථවි ාකයොපි, පූකරත්වා වාතපාකනසු ලග්කගති. තානි ඔලීනවිලීනානි
තිට්ඨන්ති.උන්දූකරහිපිවිහාරාඔකිණ්ණවිකිණ්ණාකහොන්ති.මනුස්සා 
විහාරචාරි ං ආහිණ්ඩන්තා පස්සිත්වා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති
විපාකචන්ති– ‘‘අන්කතොක ොට්ඨාගාරි ාඉකමසමණාස යපුත්තියා, 
කසයයථාපි රාජාමාගකධොකසනිකයොබිම්බිසාකරො’’ති.අස්කසොසුංකඛො
භික්ඛූ කතසං මනුස්සානං උජ්ඣායන්තානං ඛියයන්තානං
විපාකචන්තානං.කයකතභික්ඛූඅප්පිච්ඡා, කත උජ්ඣායන්තිඛියයන්ති 
විපාකචන්ති – ‘‘ ථඤ්හි නාම භික්ඛූ එවරූපාය  ාහුල්ලාය
කචකතස්සන්තී’’ති. අථ කඛො කත භික්ඛූ කත අකන පරියාකයන 
විගරහිත්වා භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච්චං කිර, 
භික්ඛකව, භික්ඛූ එවරූපාය  ාහුල්ලාය කචකතන්තී’’ති? ‘‘සච්චං
භගවාති…කප.…විගරහිත්වාධම්මිං ථං ත්වා භික්ඛූආමන්කතසි–
‘‘යානි කඛො පන තානි ගිලානානං භික්ඛූනං පටිසායනීයානි
කභසජ්ජානි, කසයයථිදං–සප්පි, නවනීතං, කතලං, මධු, ඵාණිතං, තානි
පටිග්ගකහත්වා සත්තාහපරමං සන්නිධි ාර ං පරිභුඤ්ජිතබ් ානි. තං
අතික් ාමයකතොයථාධම්කමො ාකරතබ්ක ො’’ති. 

පිලින්දවච්ඡවත්ථුනිට්ඨිතං. 

කභසජ්ජානුඤ්ඤාතභාණවාකරොනිට්ඨිකතොපඨකමො. 

163. ගුළාදිඅනුජානනා 

272. අථ කඛො භගවා සාවත්ථියං යථාභිරන්තං විහරිත්වා කයන
රාජගහං කතන චාරි ං පක් ාමි. අද්දසා කඛො ආයස්මා
 ඞ්ඛාකරවකතො අන්තරාමග්කග ගුළ රණං, ඔක් මිත්වා ගුකළ
පිට්ඨම්පි ඡාරි ම්පි පක්ඛිපන්කත, දිස්වාන ‘‘අ ප්පිකයො ගුකළො
සාමිකසො, න  ප්පති ගුකළො වි ාකල පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති 
කුක්කුච්චායන්කතොසපරිකසොගුළංනපරිභුඤ්ජති.කයපිස්සකසොතබ් ං
මඤ්ඤන්ති, කතපි ගුළං න පරිභුඤ්ජන්ති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං.කිමත්ථාය [කිමත්ථියා ( .)], භික්ඛකව, ගුකළපිට්ඨම්පි
ඡාරි ම්පි පක්ඛිපන්තීති? ථද්ධත්ථාය [ න්ධනත්ථාය (සී. සයා.)] 
භගවාති. සකච, භික්ඛකව, ථද්ධත්ථාය ගුකළ පිට්ඨම්පි ඡාරි ම්පි



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි කභසජ්ජක්ඛන්ධක ො 

329 

පටුන 

පක්ඛිපන්ති, කසො ච ගුකළොත්කවව සඞ්ඛං ගච්ඡති. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, යථාසුඛංගුළං පරිභුඤ්ජිතුන්ති. 

අද්දසා කඛො ආයස්මා  ඞ්ඛාකරවකතො අන්තරාමග්කග වච්කච
මුග්ගං ජාතං, පස්සිත්වා ‘‘අ ප්පියා මුග්ගා; පක් ාපි මුග්ගා
ජායන්තීති’’ කුක්කුච්චායන්කතො සපරිකසො මුග්ගං න පරිභුඤ්ජති.
කයපිස්ස කසොතබ් ං මඤ්ඤන්ති, කතපි මුග්ගං න පරිභුඤ්ජන්ති.
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. සකච [සකචපි (?)], භික්ඛකව, 
පක් ාපි මුග්ගා ජායන්ති, අනුජානාමි, භික්ඛකව, යථාසුඛං මුග්ගං
පරිභුඤ්ජිතුන්ති. 

273. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුකනො
උදරවාතා ාකධො කහොති. කසො කලොණකසොවීර ං අපායි. තස්ස කසො
උදරවාතා ාකධො පටිප්පස්සම්භි. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. 
අනුජානාමි, භික්ඛකව, ගිලානස්ස කලොණකසොවීර ං; අගිලානස්ස
උද සම්භින්නංපානපරිකභොකගන පරිභුඤ්ජිතුන්ති. 

ගුළාදිඅනුජානනානිට්ඨිතා. 

164. අන්කතොවුට්ඨාදිපටික්කඛප ථා 

274. අථ කඛො භගවා අනුපුබ්ක න චාරි ං චරමාකනො කයන
රාජගහං තදවසරි. තත්ර සුදං භගවා රාජගකහ විහරති කවළුවකන
 ලන්ද නිවාකප. කතන කඛො පන සමකයන භගවකතො
උදරවාතා ාකධො කහොති. අථ කඛො ආයස්මා ආනන්කදො – ‘පුබ්ක පි
භගවකතො උදරවාතා ාකධො කත ටුලයාගුයා ඵාසු කහොතී’ති – සාමං
තිලම්පි, තණ්ඩුලම්පි, මුග්ගම්පි විඤ්ඤාකපත්වා, අන්කතො වාකසත්වා, 
අන්කතො සාමං පචිත්වා භගවකතො උපනාකමසි – ‘‘පිවතු භගවා
කත ටුලයාගු’’න්ති. ජානන්තාපි තථාගතා පුච්ඡන්ති, ජානන්තාපි න
පුච්ඡන්ති;  ාලං විදිත්වා පුච්ඡන්ති,  ාලං විදිත්වා න පුච්ඡන්ති; 
අත්ථසංහිතං තථාගතා පුච්ඡන්ති, කනො අනත්ථසංහිතං.
අනත්ථසංහිකත කසතුඝාකතො තථාගතානං. ද්වීහි ආ ාකරහි බුද්ධා
භගවන්කතොභික්ඛූපටිපුච්ඡන්ති–ධම්මංවාකදකසස්සාම, සාව ානං
වා සික්ඛාපදං පඤ්ඤකපස්සාමාති. අථ කඛො භගවා ආයස්මන්තං 
ආනන්දං ආමන්කතසි – ‘‘කුතායං, ආනන්ද, යාගූ’’ති? අථ කඛො



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි කභසජ්ජක්ඛන්ධක ො 

330 

පටුන 

ආයස්මා ආනන්කදොභගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසි.විගරහිබුද්කධො
භගවා – ‘අනනුච්ඡවි ං, ආනන්ද, අනනුකලොමි ං, අප්පතිරූපං, 
අස්සාමණ ං, අ ප්පියං, අ රණීයං.  ථඤ්හි නාම ත්වං, ආනන්ද, 
එවරූපාය  ාහුල්ලාය කචකතස්සසි. යදපි, ආනන්ද, අන්කතො වුට්ඨං 
[වුත්ථං (සී. සයා.  .)] තදපි අ ප්පියං; යදපි අන්කතො පක් ං තදපි
අ ප්පියං; යදපි සාමං පක් ං, තදපි අ ප්පියං. කනතං, ආනන්ද, 
අප්පසන්නානං වා පසාදාය…කප.…විගරහිත්වා ධම්මිං ථං ත්වා
භික්ඛූආමන්කතසි–‘‘න, භික්ඛකව, අන්කතොවුට්ඨං, අන්කතොපක් ං, 
සාමංපක් ංපරිභුඤ්ජිතබ් ං.කයොපරිභුඤ්කජය, ආපත්තිදුක් ටස්ස.
අන්කතොකච, භික්ඛකව, වුට්ඨං, අන්කතොපක් ං, සාමංපක් ං තඤ්කච
පරිභුඤ්කජයය, ආපත්තිතිණ්ණංදුක් ටානං.අන්කතොකච, භික්ඛකව, 
වුට්ඨං, අන්කතො පක් ං, අඤ්කඤහි පක් ං, තඤ්කච පරිභුඤ්කජයය, 
ආපත්ති ද්වින්නං දුක් ටානං. අන්කතො කච, භික්ඛකව, වුට්ඨං,  හි
පක් ං, සාමං පක් ං, තඤ්කච පරිභුඤ්කජයය, ආපත්ති ද්වින්නං
දුක් ටානං. හිකච, භික්ඛකව, වුට්ඨං, අන්කතොපක් ං, සාමංපක් ං, 
තඤ්කච පරිභුඤ්කජයය, ආපත්ති ද්වින්නං දුක් ටානං. අන්කතො කච, 
භික්ඛකව, වුට්ඨං,  හි පක් ං, අඤ්කඤහි පක් ං, තඤ්කච 
පරිභුඤ්කජයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස.  හි කච, භික්ඛකව, වුට්ඨං, 
අන්කතොපක් ං, අඤ්කඤහිපක් ං, තඤ්කචපරිභුඤ්කජයය, ආපත්ති
දුක් ටස්ස.  හි කච, භික්ඛකව, වුට්ඨං,  හි පක් ං, සාමං පක් ං, 
තඤ්කච පරිභුඤ්කජයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස.  හි කච, භික්ඛකව, 
වුට්ඨං,  හි පක් ං, අඤ්කඤහි පක් ං, තඤ්කච පරිභුඤ්කජයය, 
අනාපත්තී’’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ ‘‘භගවතා සාමංපාක ො
පටික්ඛිත්කතො’’ති පුන පාක කුක්කුච්චායන්ති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, පුනපා ං පචිතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන රාජගහං දුබ්භික්ඛං කහොති. මනුස්සා
කලොණම්පි, කතලම්පි, තණ්ඩුලම්පි, ඛාදනීයම්පි ආරාමං ආහරන්ති.
තානි භික්ඛූ  හි වාකසන්ති; උක් පිණ්ඩ ාපි ඛාදන්ති, කචොරාපි
හරන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
අන්කතො වාකසතුන්ති. අන්කතො වාකසත්වා  හි පාකචන්ති. දම ා
පරිවාකරන්ති. භික්ඛූ අවිස්සට්ඨා පරිභුඤ්ජන්ති. භගවකතො එතමත්ථං
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ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, අන්කතො පචිතුන්ති. දුබ්භික්කඛ
 ප්පිය ාර ා හුතරංහරන්ති, අප්පතරං භික්ඛූනංකදන්ති.භගවකතො 
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, සාමං පචිතුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, අන්කතො වුට්ඨං, අන්කතො පක් ං, සාමං 
පක් න්ති. 

අන්කතොවුට්ඨාදිපටික්කඛප ථානිට්ඨිතා. 

165. උග්ගහිතපටිග්ගහණා 

275. කතන කඛො පන සමකයන සම් හුලා භික්ඛූ  ාසීසු
වස්සංවුට්ඨා රාජගහංගච්ඡන්තාභගවන්තංදස්සනායඅන්තරාමග්කග
න ලභිංසු ලූඛස්ස වා පණීතස්ස වා කභොජනස්ස යාවදත්ථං පාරිපූරිං; 
 හුඤ්චඵලඛාදනීයං අකහොසි;  ප්පිය ාරක ොචනඅකහොසි.අථකඛො
කතභික්ඛූකිලන්තරූපාකයනරාජගහංකවළුවනං  ලන්ද නිවාකපො, 
කයන භගවා කතනුපසඞ් මිංසු, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං
අභිවාකදත්වා එ මන්තංනිසීදිංසු.ආචිණ්ණංකඛොපකනතංබුද්ධානං
භගවන්තානංආගන්තුක හිභික්ඛූහි සද්ධිංපටිසම්කමොදිතුං.අථකඛො
භගවා කත භික්ඛූ එතදකවොච – ‘‘ ච්චි, භික්ඛකව, ඛමනීයං,  ච්චි
යාපනීයං,  ච්චිත්ථ අප්පකිලමකථන අද්ධානං ආගතා; කුකතො ච
තුම්කහ, භික්ඛකව, ආගච්ඡථා’’ති? ‘‘ඛමනීයංභගවා, යාපනීයං භගවා.
ඉධ මයං, භන්කත,  ාසීසු වස්සංවුට්ඨා රාජගහං ආගච්ඡන්තා
භගවන්තංදස්සනාය අන්තරාමග්කගනලභිම්හාලූඛස්සවාපණීතස්ස
වා කභොජනස්ස යාවදත්ථං පාරිපූරිං;  හුඤ්ච ඵලඛාදනීයං අකහොසි; 
 ප්පිය ාරක ො ච න අකහොසි; කතන මයං කිලන්තරූපා අද්ධානං
ආගතා’’ති.අථකඛොභගවාඑතස්මිංනිදාකනඑතස්මිංප රකණධම්මිං 
 ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, යත්ථ
ඵලඛාදනීයං පස්සති,  ප්පිය ාරක ො චන කහොති, සාමං ගකහත්වා, 
හරිත්වා,  ප්පිය ාරක  පස්සිත්වා, භූමියං නික්ඛිපිත්වා, 
පටිග්ගහාකපත්වා පරිභුඤ්ජිතුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, උග්ගහිතං 
පටිග්ගහිතු’’න්ති. 

276. කතනකඛොපනසමකයනඅඤ්ඤතරස්සබ්රාහ්මණස්සනවාච
තිලා නවඤ්ච මධු උප්පන්නා කහොන්ති. අථ කඛො තස්ස බ්රාහ්මණස්ස
එතදකහොසි – ‘‘යංනූනාහං නකව ච තිකල නවඤ්ච මධුං
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බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස දකදයය’’න්ති. අථ කඛො කසො
බ්රාහ්මකණො කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා භගවතා
සද්ධිං පටිසම්කමොදි, සම්කමොදනීයං  ථං සාරණීයං වීතිසාකරත්වා 
එ මන්තං අට්ඨාසි. එ මන්තං ඨිකතො කඛො කසො බ්රාහ්මකණො
භගවන්තංඑතදකවොච–‘‘අධිවාකසතු කමභවංකගොතකමොස්වාතනාය
භත්තං, සද්ධිංභික්ඛුසඞ්කඝනා’’ති.අධිවාකසසිභගවා තුණ්හීභාකවන. 
අථකඛොකසොබ්රාහ්මකණොභගවකතොඅධිවාසනංවිදිත්වා පක් ාමි.අථ
කඛො කසො බ්රාහ්මකණො තස්සා රත්තියා අච්චකයන පණීතං ඛාදනීයං
කභොජනීයං පටියාදාකපත්වා භගවකතො  ාලං ආකරොචාකපසි –
‘‘ ාකලො, කභො කගොතම, නිට්ඨිතං භත්ත’’න්ති. අථ කඛො භගවා
පුබ් ණ්හසමයං නිවාකසත්වා පත්තචීවරමාදාය කයන තස්ස
බ්රාහ්මණස්ස නිකවසනංකතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වාපඤ්ඤත්කත
ආසකන නිසීදි, සද්ධිං භික්ඛුසඞ්කඝන. අථ කඛො කසො බ්රාහ්මකණො
බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං පණීකතන ඛාදනීකයන කභොජනීකයන
සහත්ථා සන්තප්කපත්වා සම්පවාකරත්වා භගවන්තං භුත්තාවිං 
ඔනීතපත්තපාණිං එ මන්තං නිසීදි. එ මන්තං නිසින්නං කඛො තං
බ්රාහ්මණං භගවා ධම්මියා  ථාය සන්දස්කසත්වා, සමාදකපත්වා, 
සමුත්කතකජත්වා, සම්පහංකසත්වා උට්ඨායාසනාපක් ාමි. 

අථ කඛො තස්ස බ්රාහ්මණස්ස අචිරපක් න්තස්ස භගවකතො
එතදකහොසි–‘‘කයසංකඛොමයාඅත්ථායබුද්ධප්පමුකඛො භික්ඛුසඞ්කඝො
නිමන්තිකතො, ‘නකව ච තිකල නවඤ්ච මධුං දස්සාමී’ති, කත මයා
පමුට්ඨාදාතුං.යංනූනාහංනකවචතිකලනවඤ්චමධුං ක ොලම්ක හිච
ඝකටහිචආරාමංහරාකපයය’’න්ති.අථකඛොකසොබ්රාහ්මකණොනකවච
තිකල නවඤ්ච මධුං ක ොලම්ක හි ච ඝකටහි ච ආරාමං හරාකපත්වා
කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා එ මන්තං අට්ඨාසි.
එ මන්තං ඨිකතො කඛො කසො බ්රාහ්මකණො භගවන්තං එතදකවොච –
‘‘කයසං කඛො මයා, කභො කගොතම, අත්ථාය බුද්ධප්පමුකඛො
භික්ඛුසඞ්කඝො නිමන්තිකතො, ‘නකවචතිකලනවඤ්චමධුංදස්සාමී’ති, 
කතමයා පමුට්ඨා දාතුං. පටිග්ගණ්හාතුකමභවං කගොතකමොනකවච
තිකලනවඤ්චමධු’’න්ති.කතනහි, බ්රාහ්මණ, භික්ඛූනංකදහීති. කතන
කඛො පන සමකයන භික්ඛූ දුබ්භික්කඛ අප්පමත්තක පි පවාකරන්ති, 
පටිසඞ්ඛාපිපටික්ඛිපන්ති, සබ්ක ොචසඞ්කඝොපවාරිකතො කහොති.භික්ඛූ
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කුක්කුච්චායන්තා න පටිග්ගණ්හන්ති. පටිග්ගණ්හථ, භික්ඛකව, 
පරිභුඤ්ජථ. අනුජානාමි, භික්ඛකව, තකතො නීහටං භුත්තාවිනා
පවාරිකතනඅනතිරිත්තං පරිභුඤ්ජිතුන්ති. 

උග්ගහිතපටිග්ගහණානිට්ඨිතා. 

166. පටිග්ගහිතාදිඅනුජානනා 

277. [පාචි. 295] කතන කඛො පන සමකයන ආයස්මකතො
උපනන්දස්සස යපුත්තස්සඋපට්ඨා කුලංසඞ්ඝස්සත්ථායඛාදනීයං
පාකහසි – අයයස්ස උපනන්දස්ස දස්කසත්වා සඞ්ඝස්ස දාතබ් න්ති.
කතන කඛො පන සමකයන ආයස්මා උපනන්කදො ස යපුත්කතො ගාමං
පිණ්ඩාය පවිට්කඨො කහොති. අථ කඛො කත මනුස්සා ආරාමං ගන්ත්වා
භික්ඛූ පුච්ඡිංසු – ‘‘ හං, භන්කත, අකයයො උපනන්කදො’’ති? 
‘‘එසාවුකසො, ආයස්මා උපනන්කදො ස යපුත්කතො ගාමං පිණ්ඩාය
පවිට්කඨො’’ති. ‘‘ඉදං, භන්කත, ඛාදනීයං අයයස්ස උපනන්දස්ස
දස්කසත්වා සඞ්ඝස්සදාතබ් ’’න්ති.භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.
කතන හි, භික්ඛකව, පටිග්ගකහත්වා නික්ඛිපථ යාව උපනන්කදො
ආගච්ඡතීති.අථකඛොආයස්මාඋපනන්කදො ස යපුත්කතොපුකරභත්තං
කුලානිපයිරුපාසිත්වාදිවාආගච්ඡති.කතනකඛොපනසමකයන භික්ඛූ
දුබ්භික්කඛ අප්පමත්තක පි පවාකරන්ති, පටිසඞ්ඛාපි පටික්ඛිපන්ති, 
සබ්ක ො ච සඞ්කඝො පවාරිකතො කහොති, භික්ඛූ කුක්කුච්චායන්තා න
පටිග්ගණ්හන්ති. පටිග්ගණ්හථ, භික්ඛකව, පරිභුඤ්ජථ. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, පුකරභත්තං පටිග්ගහිතං භුත්තාවිනා පවාරිකතන
අනතිරිත්තංපරිභුඤ්ජිතුන්ති. 

278. අථ කඛො භගවා රාජගකහ යථාභිරන්තං විහරිත්වා කයන
සාවත්ථි කතන චාරි ං පක් ාමි. අනුපුබ්ක න චාරි ං චරමාකනො
කයන සාවත්ථිතදවසරි.තත්රසුදංභගවාසාවත්ථියංවිහරතිකජතවකන
අනාථපිණ්ඩි ස්ස ආරාකම. කතන කඛො පන සමකයන ආයස්මකතො
සාරිපුත්තස්ස  ායඩාහා ාකධො කහොති. අථ කඛො ආයස්මා 
මහාකමොග්ගල්ලාකනො කයනායස්මා සාරිපුත්කතො කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වාආයස්මන්තං සාරිපුත්තං එතදකවොච – ‘‘පුබ්ක  කත, 
ආවුකසොසාරිපුත්ත,  ායඩාහා ාකධොක නඵාසු කහොතී’’ති? ‘‘භිකසහි
ච කම, ආවුකසො, මුළාලි ාහි චා’’ති. අථ කඛො ආයස්මා
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මහාකමොග්ගල්ලාකනොකසයයථාපිනාම ලවාපුරිකසොසම්මිඤ්ජිතංවා
 ාහං පසාකරයය, පසාරිතංවා ාහංසමිඤ්කජයය, එවකමවකජතවකන
අන්තරහිකතොමන්දාකිනියා කපොක්ඛරණියාතීකරපාතුරකහොසි.අද්දසා
කඛොඅඤ්ඤතකරොනාකගොආයස්මන්තං මහාකමොග්ගල්ලානංදූරකතොව 
ආගච්ඡන්තං, දිස්වානආයස්මන්තං මහාකමොග්ගල්ලානංඑතදකවොච–
‘‘එතුකඛො, භන්කත, අකයයොමහාකමොග්ගල්ලාකනො.ස්වාගතං, භන්කත, 
අයයස්ස මහාකමොග්ගල්ලානස්ස. ක න, භන්කත, අයයස්ස අත්කථො; 
කිං දම්මී’’ති? ‘‘භිකසහිචකම, ආවුකසො, අත්කථො, මුළාලි ාහිචා’’ති.
අථ කඛො කසො නාකගො අඤ්ඤතරං නාගං ආණාකපසි – ‘‘කතන හි, 
භකණ, අයයස්සභිකසචමුළාලි ාකයොචයාවදත්ථං කදහී’’ති.අථකඛො
කසො නාකගො මන්දාකිනිං කපොක්ඛරණිං ඔගාකහත්වා, කසොණ්ඩාය
භිසඤ්ච මුළාලි ඤ්ච අබ් ාහිත්වා, සුවික්ඛාලිතං වික්ඛාකලත්වා, 
භණ්ඩි ං  න්ධිත්වා කයනායස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො
කතනුපසඞ් මි.අථකඛොආයස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො–කසයයථාපි
නාම ලවාපුරිකසොසමිඤ්ජිතංවා ාහංපසාකරයය, පසාරිතංවා ාහං
සමිඤ්කජයය, එවකමව – මන්දාකිනියා කපොක්ඛරණියා තීකර
අන්තරහිකතො කජතවකන පාතුරකහොසි. කසොපි කඛො නාකගො
මන්දාකිනියා කපොක්ඛරණියා තීකර අන්තරහිකතො කජතවකන 
පාතුරකහොසි. අථ කඛො කසො නාකගො ආයස්මකතො
මහාකමොග්ගල්ලානස්ස භිකස ච මුළාලි ාකයො ච පටිග්ගහාකපත්වා
කජතවකන අන්තරහිකතො මන්දාකිනියා කපොක්ඛරණියා තීකර
පාතුරකහොසි. අථ කඛො ආයස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො ආයස්මකතො
සාරිපුත්තස්ස භිකස ච මුළාලි ාකයො ච උපනාකමසි. අථ කඛො
ආයස්මකතො සාරිපුත්තස්ස භිකස ච මුළාලි ාකයො ච භුත්තස්ස
 ායඩාහා ාකධොපටිප්පස්සම්භි. හූභිසාච මුළාලි ාකයොචඅවසිට්ඨා
කහොන්ති.කතනකඛොපනසමකයනභික්ඛූ දුබ්භික්කඛඅප්පමත්තක පි
පවාකරන්ති, පටිසඞ්ඛාපිපටික්ඛිපන්ති, සබ්ක ොච සඞ්කඝොපවාරිකතො
කහොති. භික්ඛූ කුක්කුච්චායන්තා න පටිග්ගණ්හන්ති. පටිග්ගණ්හථ, 
භික්ඛකව, පරිභුඤ්ජථ. අනුජානාමි, භික්ඛකව, වනට්ඨං කපොක්ඛරට්ඨං 
භුත්තාවිනාපවාරිකතනඅනතිරිත්තංපරිභුඤ්ජිතුන්ති. 

කතනකඛොපනසමකයනසාවත්ථියං හුංඵලඛාදනීයංඋප්පන්නං
කහොති,  ප්පිය ාරක ොචනකහොති.භික්ඛූකුක්කුච්චායන්තාඵලංන
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පරිභුඤ්ජන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, අබීජං නිබ් ත්තබීජං [නිබ් ට්ටබීජං (සී.), නිබ් ටබීජං
(සයා.), නිප්පට්ටබීජං ( .)] අ ත ප්පංඵලංපරිභුඤ්ජිතුන්ති. 

පටිග්ගහිතාදිඅනුජානනානිට්ඨිතා. 

167. සත්ථ ම්මපටික්කඛප ථා 

279. අථ කඛො භගවා සාවත්ථියං යථාභිරන්තං විහරිත්වා කයන 
රාජගහං කතන චාරි ං පක් ාමි. අනුපුබ්ක න චාරි ං චරමාකනො
කයනරාජගහංතදවසරි.තත්ර සුදංභගවාරාජගකහවිහරතිකවළුවකන
 ලන්ද නිවාකප.කතනකඛොපනසමකයනඅඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුකනො
භගන්දලා ාකධො කහොති. ආ ාසකගොත්කතො කවජ්කජො සත්ථ ම්මං 
 කරොති. අථ කඛො භගවා කසනාසනචාරි ං ආහිණ්ඩන්කතො කයන
තස්ස භික්ඛුකනො විහාකරො කතනුපසඞ් මි. අද්දසා කඛො
ආ ාසකගොත්කතොකවජ්කජොභගවන්තංදූරකතොව ආගච්ඡන්තං, දිස්වාන
භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘ආගච්ඡතු භවං කගොතකමො, ඉමස්ස
භික්ඛුකනො වච්චමග්ගංපස්සතු, කසයයථාපිකගොධාමුඛ’’න්ති. අථකඛො
භගවා– ‘‘කසොමංඛ්වායංකමොඝපුරිකසොඋප්පණ්කඩතී’’ති–තකතොව
පටිනිවත්තිත්වා, එතස්මිං නිදාකන එතස්මිං ප රකණ භික්ඛුසඞ්ඝං
සන්නිපාතාකපත්වා, භික්ඛූ පටිපුච්ඡි – ‘‘අත්ථි කිර, භික්ඛකව, 
අමු ස්මිං විහාකර භික්ඛු ගිලාකනො’’ති? ‘‘අත්ථි භගවා’’ති. ‘‘කිං
තස්ස, භික්ඛකව, භික්ඛුකනො ආ ාකධො’’ති? ‘‘තස්ස, භන්කත, 
ආයස්මකතො භගන්දලා ාකධො, ආ ාසකගොත්කතො කවජ්කජො
සත්ථ ම්මං  කරොතී’’ති. විගරහි බුද්කධො භගවා – ‘‘අනනුච්ඡවි ං, 
භික්ඛකව, තස්ස කමොඝපුරිසස්ස, අනනුකලොමි ං, අප්පතිරූපං, 
අස්සාමණ ං, අ ප්පියං, අ රණීයං. ථඤ්හිනාම කසො, භික්ඛකව, 
කමොඝපුරිකසො සම් ාකධ සත්ථ ම්මං  ාරාකපස්සති. සම් ාකධ, 
භික්ඛකව, සුඛුමාඡවි, දුකරොපකයොවකණො, දුප්පරිහාරංසත්ථං.කනතං, 
භික්ඛකව, අප්පසන්නානං වා පසාදාය…කප.… විගරහිත්වා…කප.…
ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘න, භික්ඛකව, සම් ාකධ
සත්ථ ම්මං  ාරාකපතබ් ං. කයො  ාරාකපයය, ආපත්ති 
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 
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කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ – භගවතා
සත්ථ ම්මං පටික්ඛිත්තන්ති – වත්ථි ම්මං  ාරාකපන්ති. කය කත
භික්ඛූඅප්පිච්ඡා, කත උජ්ඣායන්තිඛියයන්තිවිපාකචන්ති–‘‘ ථඤ්හි
නාම ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ වත්ථි ම්මං  ාරාකපස්සන්තී’’ති. අථ කඛො
කත භික්ඛූභගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං. ‘‘සච්චංකිර, භික්ඛකව, 
ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ වත්ථි ම්මං  ාරාකපන්තී’’ති? ‘‘සච්චං
භගවා’’ති…කප.…විගරහිත්වාධම්මිං ථං  ත්වාභික්ඛූආමන්කතසි
– ‘‘න, භික්ඛකව, සම් ාධස්ස සාමන්තා ද්වඞ්ගුලා සත්ථ ම්මං වා
වත්ථි ම්මං වා  ාරාකපතබ් ං. කයො  ාරාකපයය, ආපත්ති 
ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

සත්ථ ම්මපටික්කඛප ථානිට්ඨිතා. 

168. මනුස්සමංසපටික්කඛප ථා 

280. අථ කඛො භගවා රාජගකහ යථාභිරන්තං විහරිත්වා කයන
 ාරාණසී කතන චාරි ං පක් ාමි. අනුපුබ්ක න චාරි ං චරමාකනො
කයන  ාරාණසී තදවසරි. තත්ර සුදං භගවා  ාරාණසියං විහරති
ඉසිපතකනමිගදාකය.කතනකඛොපනසමකයන ාරාණසියංසුප්පිකයො
ච උපාසක ොසුප්පියා චඋපාසි ාඋභකතොපසන්නාකහොන්ති, දාය ා, 
 ාර ා, සඞ්ඝුපට්ඨා ා.අථකඛොසුප්පියාඋපාසි ාආරාමංගන්ත්වා
විහාකරන විහාරං පරිකවකණන පරිකවණං උපසඞ් මිත්වා භික්ඛූ
පුච්ඡති– ‘‘ක ො, භන්කත, ගිලාකනො,  ස්ස කිංආහරියතූ’’ති? කතන
කඛොපනසමකයනඅඤ්ඤතකරනභික්ඛුනාවිකරචනං පීතංකහොති.අථ
කඛො කසො භික්ඛුසුප්පියංඋපාසි ං එතදකවොච – ‘‘මයා කඛො, භගිනි, 
විකරචනං පීතං. අත්කථො කම පටිච්ඡාදනීකයනා’’ති. ‘‘සුට්ඨු, අයය, 
ආහරියිස්සතී’’ති ඝරං ගන්ත්වා අන්කතවාසිං ආණාකපසි – ‘‘ගච්ඡ, 
භකණ, පවත්තමංසං ජානාහී’’ති. එවං, අකයයති කඛො කසො පුරිකසො
සුප්පියාය උපාසි ාය පටිස්සුණිත්වා ක වල ප්පං  ාරාණසිං
ආහිණ්ඩන්කතොන අද්දස පවත්තමංසං. අථ කඛො කසො පුරිකසො කයන
සුප්පියාඋපාසි ා කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා සුප්පියංඋපාසි ං 
එතදකවොච–‘‘නත්ථකයයපවත්තමංසං.මාඝාකතොඅජ්ජා’’ති.අථකඛො
සුප්පියායඋපාසි ාය එතදකහොසි–‘‘තස්සකඛොගිලානස්සභික්ඛුකනො
පටිච්ඡාදනීයංඅලභන්තස්සආ ාකධොවා අභිවඩ්ඪිස්සති,  ාලඞ්කිරියා 
වා භවිස්සති. න කඛො කමතං පතිරූපං යාහං පටිස්සුණිත්වා න
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හරාකපයය’’න්ති. කපොත්ථනි ං ගකහත්වාඌරුමංසං උක් න්තිත්වා
දාසියා අදාසි – ‘‘හන්ද, කජ, ඉමං මංසං සම්පාකදත්වා අමු ස්මිං 
විහාකරභික්ඛුගිලාකනො, තස්සදජ්ජාහි.කයොචමංපුච්ඡති, ‘ගිලානා’ති 
පටිකවකදහී’’ති. උත්තරාසඞ්කගන ඌරුං කවකඨත්වා ඔවර ං
පවිසිත්වා මඤ්චක  නිපජ්ජි. අථ කඛො සුප්පිකයො උපාසක ො ඝරං
ගන්ත්වා දාසිං පුච්ඡි – ‘‘ හං සුප්පියා’’ති? ‘‘එසායය ඔවරක 
නිපන්නා’’ති.අථකඛොසුප්පිකයොඋපාසක ොකයනසුප්පියාඋපාසි ා 
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා සුප්පියං උපාසි ං එතදකවොච –
‘‘කිස්ස නිපන්නාසී’’ති? ‘‘ගිලානාම්හී’’ති. ‘‘කිං කත ආ ාකධො’’ති? 
අථ කඛො සුප්පියා උපාසි ා සුප්පියස්ස උපාස ස්ස එතමත්ථං
ආකරොකචසි. අථ කඛො සුප්පිකයො උපාසක ො – අච්ඡරියං වත කභො!
අබ්භුතං වත කභො! යාව සද්ධායං සුප්පියා පසන්නා, යත්ර හි නාම
අත්තකනොපි මංසානි පරිච්චත්තානි! කිම්පිමාය [කිං පනිමාය (සී.
සයා.)] අඤ්ඤංකිඤ්චි අකදයයංභවිස්සතීති–හට්කඨොඋදග්කගොකයන 
භගවා කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං අභිවාකදත්වා
එ මන්තං නිසීදි. එ මන්තං නිසින්කනො කඛො සුප්පිකයො උපාසක ො
භගවන්තංඑතදකවොච–‘‘අධිවාකසතුකම, භන්කත, භගවාස්වාතනාය
භත්තං, සද්ධිංභික්ඛුසඞ්කඝනා’’ති.අධිවාකසසිභගවාතුණ්හීභාකවන. 
අථ කඛො සුප්පිකයො උපාසක ො භගවකතො අධිවාසනං විදිත්වා
උට්ඨායාසනා භගවන්තං අභිවාකදත්වා පදක්ඛිණං  ත්වා පක් ාමි.
අථ කඛො සුප්පිකයො උපාසක ො තස්සා රත්තියා අච්චකයන පණීතං
ඛාදනීයංකභොජනීයංපටියාදාකපත්වාභගවකතො ාලංආකරොචාකපසි–
‘‘ ාකලො, භන්කත, නිට්ඨිතං භත්ත’’න්ති. අථ කඛො භගවා
පුබ් ණ්හසමයං නිවාකසත්වා පත්තචීවරමාදාය කයන සුප්පියස්ස 
උපාස ස්සනිකවසනං කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා පඤ්ඤත්කත
ආසකනනිසීදි, සද්ධිංභික්ඛුසඞ්කඝන. අථකඛොසුප්පිකයොඋපාසක ො
කයනභගවාකතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තංඅභිවාකදත්වා
එ මන්තං අට්ඨාසි. එ මන්තං ඨිතං කඛො සුප්පියං උපාස ං භගවා 
එතදකවොච – ‘‘ හං සුප්පියා’’ති? ‘‘ගිලානා භගවා’’ති. ‘‘කතන හි
ආගච්ඡතූ’’ති. ‘‘න භගවා උස්සහතී’’ති. ‘‘කතන හි පරිග්ගකහත්වාපි
ආකනථා’’ති. අථ කඛො සුප්පිකයො උපාසක ො සුප්පියං උපාසි ං
පරිග්ගකහත්වා ආකනසි. තස්සා, සහ දස්සකනන භගවකතො, තාව
මහාවකණොරුළකහොඅකහොසි, සුච්ඡවිකලොමජාකතො.අථකඛොසුප්පිකයො
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චඋපාසක ො සුප්පියාචඋපාසි ා–‘‘අච්ඡරියංවතකභො!අබ්භුතංවත
කභො! තථාගතස්ස මහිද්ධි තා මහානුභාවතා, යත්ර හි නාම සහ
දස්සකනන භගවකතො තාව මහාවකණො රුළකහො භවිස්සති, 
සුච්ඡවිකලොමජාකතො’’ති – හට්ඨා උදග්ගා බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං 
පණීකතන ඛාදනීකයන කභොජනීකයන සහත්ථා සන්තප්කපත්වා
සම්පවාකරත්වා භගවන්තං භුත්තාවිං ඔනීතපත්තපාණිං එ මන්තං
නිසීදිංසු. අථකඛො භගවාසුප්පියඤ්චඋපාස ං සුප්පියඤ්චඋපාසි ං
ධම්මියා  ථාය සන්දස්කසත්වා සමාදකපත්වා සමුත්කතකජත්වා 
සම්පහංකසත්වාඋට්ඨායාසනාපක් ාමි. 

අථ කඛො භගවා එතස්මිං නිදාකන එතස්මිං ප රකණ භික්ඛුසඞ්ඝං 
සන්නිපාතාකපත්වාභික්ඛූ 

පටිපුච්ඡි – ‘‘ක ො, භික්ඛකව, සුප්පියං උපාසි ං මංසං 
විඤ්ඤාකපසී’’ති? එවං වුත්කත කසො භික්ඛු භගවන්තං එතදකවොච –
‘‘අහං කඛො, භන්කත, සුප්පියං උපාසි ං මංසං විඤ්ඤාකපසි’’න්ති.
‘‘ආහරියිත්ථ භික්ඛූ’’ති? ‘‘ආහරියිත්ථ භගවා’’ති. ‘‘පරිභුඤ්ජි ත්වං
භික්ඛූ’’ති? ‘‘පරිභුඤ්ජාමහංභගවා’’ති. ‘‘පටිකවක්ඛිත්වං භික්ඛූ’’ති? 
‘‘නාහං භගවා පටිකවක්ඛි’’න්ති. විගරහි බුද්කධො භගවා…කප.…
 ථඤ්හි නාම ත්වං, කමොඝපුරිස, අප්පටිකවක්ඛිත්වා මංසං 
පරිභුඤ්ජිස්සසි. මනුස්සමංසං කඛො තයා, කමොඝපුරිස, පරිභුත්තං.
කනතං, කමොඝපුරිස, අප්පසන්නානං වා පසාදාය…කප.…විගරහිත්වා
ධම්මිං ථං ත්වාභික්ඛූආමන්කතසි– ‘‘සන්ති, භික්ඛකව, මනුස්සා
සද්ධා පසන්නා, කතහි අත්තකනොපි මංසානි පරිච්චත්තානි. න, 
භික්ඛකව, මනුස්සමංසංපරිභුඤ්ජිතබ් ං.කයොපරිභුඤ්කජයය, ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්ස. න ච, භික්ඛකව, අප්පටිකවක්ඛිත්වා මංසං 
පරිභුඤ්ජිතබ් ං.කයො පරිභුඤ්කජයය, ආපත්ති දුක් ටස්සා’’ති. 

මනුස්සමංසපටික්කඛප ථානිට්ඨිතා. 

169. හත්ථිමංසාදිපටික්කඛප ථා 

281. කතනකඛොපනසමකයනරඤ්කඤොහත්ථීමරන්ති. මනුස්සා
දුබ්භික්කඛ හත්ථිමංසං පරිභුඤ්ජන්ති, භික්ඛූනං පිණ්ඩාය චරන්තානං
හත්ථිමංසං කදන්ති. භික්ඛූ හත්ථිමංසං පරිභුඤ්ජන්ති. මනුස්සා
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උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති – ‘‘ ථඤ්හි නාම සමණා
ස යපුත්තියා හත්ථිමංසං පරිභුඤ්ජිස්සන්ති. රාජඞ්ගං හත්ථී, සකච
රාජාජාකනයය, නකනසංඅත්තමකනොඅස්සා’’ති.භගවකතොඑතමත්ථං 
ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, හත්ථිමංසං පරිභුඤ්ජිතබ් ං. කයො 
පරිභුඤ්කජයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

කතන කඛො පන සමකයන රඤ්කඤො අස්සා මරන්ති. මනුස්සා
දුබ්භික්කඛ අස්සමංසං පරිභුඤ්ජන්ති, භික්ඛූනං පිණ්ඩාය චරන්තානං
අස්සමංසං කදන්ති. භික්ඛූ අස්සමංසං පරිභුඤ්ජන්ති. මනුස්සා
උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති – ‘‘ ථඤ්හි නාම සමණා
ස යපුත්තියා අස්සමංසං පරිභුඤ්ජිස්සන්ති. රාජඞ්ගං අස්සා, සකච
රාජාජාකනයය, නකනසංඅත්තමකනොඅස්සා’’ති.භගවකතොඑතමත්ථං
ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, අස්සමංසං පරිභුඤ්ජිතබ් ං. කයො
පරිභුඤ්කජයය, ආපත්ති දුක් ටස්සාති. 

කතන කඛො පන සමකයන මනුස්සා දුබ්භික්කඛ සුනඛමංසං
පරිභුඤ්ජන්ති, භික්ඛූනං පිණ්ඩාය චරන්තානං සුනඛමංසං කදන්ති.
භික්ඛූ සුනඛමංසං පරිභුඤ්ජන්ති. මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති
විපාකචන්ති – ‘‘ ථඤ්හි නාම සමණා ස යපුත්තියා සුනඛමංසං
පරිභුඤ්ජිස්සන්ති, කජගුච්කඡො සුනකඛො පටිකූකලො’’ති. භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, සුනඛමංසං පරිභුඤ්ජිතබ් ං.
කයො පරිභුඤ්කජයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

කතන කඛො පන සමකයන මනුස්සා දුබ්භික්කඛ අහිමංසං
පරිභුඤ්ජන්ති, භික්ඛූනංපිණ්ඩායචරන්තානංඅහිමංසංකදන්ති.භික්ඛූ
අහිමංසංපරිභුඤ්ජන්ති. මනුස්සාඋජ්ඣායන්තිඛියයන්තිවිපාකචන්ති
– ‘‘ ථඤ්හිනාම සමණා ස යපුත්තියා අහිමංසං පරිභුඤ්ජිස්සන්ති, 
කජගුච්කඡොඅහිපටිකූකලො’’ති. සුපස්කසොපි [සුඵස්කසො (සී.)] නාගරාජා
කයනභගවා කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වාභගවන්තංඅභිවාකදත්වා
එ මන්තං අට්ඨාසි. එ මන්තං ඨිකතො කඛො සුපස්කසො නාගරාජා
භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘සන්ති, භන්කත, නාගා අස්සද්ධා 
අප්පසන්නා. කත අප්පමත්තක හිපි භික්ඛූ විකහකඨයයං. සාධු, 
භන්කත, අයයා අහිමංසං න පරිභුඤ්කජයය’’න්ති. අථ කඛො භගවා
සුපස්සං නාගරාජානං ධම්මියා  ථාය සන්දස්කසසි…කප.…
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පදක්ඛිණං ත්වාපක් ාමි.අථකඛොභගවාඑතස්මිංනිදාකනඑතස්මිං 
ප රකණ ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘න, භික්ඛකව, 
අහිමංසං පරිභුඤ්ජිතබ් ං. කයො පරිභුඤ්කජයය, ආපත්ති
දුක් ටස්සා’’ති. 

කතන කඛොපනසමකයන ලුද්ද ාසීහංහන්ත්වාසීහමංසං [මංසං
( .)] පරිභුඤ්ජන්ති, භික්ඛූනංපිණ්ඩාය චරන්තානංසීහමංසං කදන්ති.
භික්ඛූ සීහමංසං පරිභුඤ්ජිත්වා අරඤ්කඤ විහරන්ති. සීහා
සීහමංසගන්කධන භික්ඛූ පරිපාකතන්ති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, සීහමංසං පරිභුඤ්ජිතබ් ං. කයො
පරිභුඤ්කජයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

කතනකඛොපනසමකයනලුද්ද ා යග්ඝංහන්ත්වා…කප.…දීපිං 
හන්ත්වා…කප.… අච්ඡං හන්ත්වා…කප.… තරච්ඡං හන්ත්වා
තරච්ඡමංසං පරිභුඤ්ජන්ති, භික්ඛූනං පිණ්ඩාය චරන්තානං 
තරච්ඡමංසං කදන්ති. භික්ඛූ තරච්ඡමංසං පරිභුඤ්ජිත්වා අරඤ්කඤ
විහරන්ති. තරච්ඡා තරච්ඡමංසගන්කධන භික්ඛූ පරිපාකතන්ති.
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, තරච්ඡමංසං
පරිභුඤ්ජිතබ් ං.කයොපරිභුඤ්කජයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

හත්ථිමංසාදිපටික්කඛප ථානිට්ඨිතා. 

සුප්පියභාණවාකරොනිට්ඨිකතොදුතිකයො. 

170. යාගුමධුකගොළ ානුජානනා 

282. අථ කඛො භගවා  ාරාණසියං යථාභිරන්තං විහරිත්වා කයන 
අන්ධ වින්දං කතනචාරි ං පක් ාමි, මහතාභික්ඛුසඞ්කඝනසද්ධිං, 
අඩ්ඪකතලකසහි භික්ඛුසකතහි. කතන කඛො පන සමකයන ජානපදා
මනුස්සා හුංකලොණම්පි, කතලම්පි, තණ්ඩුලම්පි, ඛාදනීයම්පිස කටසු
ආකරොකපත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස පිට්ඨිකතො පිට්ඨිකතො
අනු න්ධා කහොන්ති – යදා පටිපාටිං ලභිස්සාම තදා භත්තං 
 රිස්සාමාති, පඤ්චමත්තානි ච විඝාසාදසතානි. අථ කඛො භගවා
අනුපුබ්ක න චාරි ං චරමාකනො කයන අන්ධ වින්දං තදවසරි. අථ
කඛො අඤ්ඤතරස්සබ්රාහ්මණස්සපටිපාටිං අලභන්තස්ස එතදකහොසි –
‘‘අතීතානි [අධි ානි (සී.සයා.)] කඛොකමද්කව මාසානිබුද්ධප්පමුඛං
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භික්ඛුසඞ්ඝං අනු න්ධන්තස්ස ‘යදා පටිපාටිං ලභිස්සාමි තදා භත්තං
 රිස්සාමී’ති, න ච කම පටිපාටි ලබ්භති, අහඤ්චම්හි එ ත්තක ො 
[එ කතො (සී. සයා.)],  හු ච කම ඝරාවාසත්කථො හායති. යංනූනාහං 
භත්තග්ගං ඔකලොක යයං; යං භත්තග්කග නාස්ස, තං
පටියාකදයය’’න්ති. අථ කඛො කසො බ්රාහ්මකණො භත්තග්ගං
ඔකලොක න්කතොද්කවනාද්දස–යාගුඤ්ච මධුකගොළ ඤ්ච. අථකඛො
කසො බ්රාහ්මකණො කයනායස්මා ආනන්කදො කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වාආයස්මන්තංආනන්දං එතදකවොච – ‘‘ඉධකම, කභො
ආනන්ද, පටිපාටිං අලභන්තස්ස එතදකහොසි ‘අතීතානි කඛො කම ද්කව
මාසානි බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං අනු න්ධන්තස්ස, යදා පටිපාටිං
ලභිස්සාමි තදා භත්තං  රිස්සාමීති. න ච කම පටිපාටි ලබ්භති, 
අහඤ්චම්හිඑ ත්තක ො,  හුචකමඝරාවාසත්කථොහායති.යංනූනාහං 
භත්තග්ගං ඔකලොක යයං; යං භත්තග්කග නාස්ස, තං
පටියාකදයය’න්ති. කසො කඛො අහං, කභො ආනන්ද, භත්තග්ගං
ඔකලොක න්කතොද්කවනාද්දසං–යාගුඤ්චමධුකගොළ ඤ්ච.සචාහං, 
කභො ආනන්ද, පටියාකදයයං යාගුඤ්ච මධුකගොළ ඤ්ච, 
පටිග්ගණ්කහයය කම භවං කගොතකමො’’ති? ‘‘කතන හි, බ්රාහ්මණ, 
භගවන්තංපටිපුච්ඡිස්සාමී’’ති.අථකඛොආයස්මාආනන්කදො භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසි. කතන හානන්ද, පටියාකදතූති. කතන හි, 
බ්රාහ්මණ, පටියාකදහීති. අථ කඛො කසො බ්රාහ්මකණො තස්සා රත්තියා
අච්චකයනපහූතංයාගුඤ්ච මධුකගොළ ඤ්චපටියාදාකපත්වාභගවකතො
උපනාකමසි – පටිග්ගණ්හාතු කම භවං කගොතකමො යාගුඤ්ච 
මධුකගොළ ඤ්චාති. කතන හි, බ්රාහ්මණ, භික්ඛූනං කදහීති. භික්ඛූ
කුක්කුච්චායන්තා න පටිග්ගණ්හන්ති. පටිග්ගණ්හථ, භික්ඛකව, 
පරිභුඤ්ජථාති. අථ කඛො කසො බ්රාහ්මකණො බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං
පහූතාය යාගුයා ච මධුකගොළක න ච සහත්ථා සන්තප්කපත්වා 
සම්පවාකරත්වාභගවන්තංකධොතහත්ථංඔනීතපත්තපාණිංඑ මන්තං
නිසීදි.එ මන්තං නිසින්නංකඛොතංබ්රාහ්මණං භගවාඑතදකවොච– 

‘‘දසයිකම, බ්රාහ්මණ, ආනිසංසා යාගුයා.  තකම දස? යාගුං
කදන්කතො ආයුංකදති, වණ්ණංකදති, සුඛංකදති,  ලංකදති, පටිභානං 
කදති, යාගු පීතා ඛුද්දං [ඛුදං (සී. සයා.)] පටිහනති, පිපාසං විකනති, 
වාතං අනුකලොකමති, වත්ථිං කසොකධති, ආමාවකසසං පාකචති – ඉකම
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කඛො, බ්රාහ්මණ, දසානිසංසා යාගුයා’’ති [පච්ඡිමා පඤ්චආනිසංසා අ.
නි.5.207]. 

[අ. නි. 4.58-59 කථො ං විසදිසං] කයො සඤ්ඤතානං
පරදත්තකභොජිනං; 
 ාකලනසක් ච්චදදාතියාගුං; 
දසස්සඨානානිඅනුප්පකවච්ඡති; 
ආයුඤ්චවණ්ණඤ්චසුඛං ලඤ්ච. 

පටිභානමස්ස උපජායකතතකතො; 
ඛුද්දංපිපාසඤ්ච යපකනතිවාතං; 
කසොකධතිවත්ථිංපරිණාකමතිභුත්තං; 
කභසජ්ජකමතංසුගකතනවණ්ණිතං. 

තස්මාහියාගුංඅලකමවදාතුං; 
නිච්චංමනුස්කසනසුඛත්ථික න; 
දිබ් ානි වාපත්ථයතාසුඛානි; 
මනුස්සකසොභගයතමිච්ඡතාවාති. 

අථ කඛො භගවා තං බ්රාහ්මණං ඉමාහි ගාථාහි අනුකමොදිත්වා
උට්ඨායාසනා පක් ාමි. අථ කඛො භගවා එතස්මිං නිදාකන එතස්මිං
ප රකණ ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, යාගුඤ්චමධුකගොළ ඤ්චා’’ති. 

යාගුමධුකගොළ ානුජානනානිට්ඨිතා. 

171. තරුණපසන්නමහාමත්තවත්ථු 

283. අස්කසොසුං කඛො මනුස්සා භගවතා කිර යාගු අනුඤ්ඤාතා 
මධුකගොළ ඤ්චාති. කත  ාලස්කසව, කභොජ්ජයාගුං පටියාකදන්ති
මධුකගොළ ඤ්ච. භික්ඛූ  ාලස්කසව කභොජ්ජයාගුයා ධාතා
මධුකගොළක නචභත්තග්කගනචිත්තරූපංපරිභුඤ්ජන්ති. කතනකඛො
පන සමකයන අඤ්ඤතකරන තරුණපසන්කනන මහාමත්කතන
ස්වාතනායබුද්ධප්පමුකඛො භික්ඛුසඞ්කඝොනිමන්තිකතොකහොති.අථකඛො
තස්ස තරුණපසන්නස්ස මහාමත්තස්ස එතදකහොසි – ‘‘යංනූනාහං
අඩ්ඪකතලසන්නං භික්ඛුසතානං අඩ්ඪකතලසානි මංසපාතිසතානි
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පටියාකදයයං, එ කම ස්ස භික්ඛුකනො එ කම ං මංසපාතිං
උපනාකමයය’’න්ති. අථ කඛො කසො තරුණපසන්කනො මහාමත්කතො
තස්සා රත්තියා අච්චකයන පණීතං ඛාදනීයං කභොජනීයං
පටියාදාකපත්වා අඩ්ඪකතලසානි ච මංසපාතිසතානි, භගවකතො  ාලං
ආකරොචාකපසි – ‘‘ ාකලො, භන්කත, නිට්ඨිතං භත්ත’’න්ති. අථ කඛො
භගවා පුබ් ණ්හසමයං නිවාකසත්වා පත්තචීවරමාදාය කයන තස්ස 
තරුණපසන්නස්ස මහාමත්තස්ස නිකවසනං කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වා පඤ්ඤත්කත ආසකන නිසීදි, සද්ධිං භික්ඛුසඞ්කඝන.
අථ කඛො කසො තරුණපසන්කනො මහාමත්කතො භත්තග්කග භික්ඛූ
පරිවිසති. භික්ඛූ එවමාහංසු – ‘‘කථො ං, ආවුකසො, කදහි; කථො ං, 
ආවුකසො, කදහී’’ති. ‘‘මා කඛො තුම්කහ, භන්කත, – ‘අයං
තරුණපසන්කනො මහාමත්කතො’ති – කථො ං කථො ං පටිග්ගණ්හථ.
 හුං කම ඛාදනීයං කභොජනීයං පටියත්තං, අඩ්ඪකතලසානි ච
මංසපාතිසතානි. එ කම ස්ස භික්ඛුකනො එ කම ං මංසපාතිං 
උපනාකමස්සාමීති.පටිග්ගණ්හථ, භන්කත, යාවදත්ථ’’න්ති. ‘‘නකඛො
මයං, ආවුකසො, එතං ාරණා කථො ං කථො ං පටිග්ගණ්හාම, අපි ච
මයං ාලස්කසවකභොජ්ජයාගුයාධාතා මධුකගොළක නච.කතනමයං
කථො ං කථො ං පටිග්ගණ්හාමා’’ති. අථ කඛො කසො තරුණපසන්කනො 
මහාමත්කතොඋජ්ඣායතිඛියයතිවිපාකචති–‘‘ ථඤ්හිනාමභදන්තා
මයා නිමන්තිතා අඤ්ඤස්ස කභොජ්ජයාගුං පරිභුඤ්ජිස්සන්ති, න චාහං
පටි කලො යාවදත්ථං දාතු’’න්ති කුපිකතො අනත්තමකනො
ආසාදනාකපක්කඛො භික්ඛූනං පත්කත පූකරන්කතො අගමාසි – භුඤ්ජථ
වා හරථ වාති. අථ කඛො කසො තරුණපසන්කනො මහාමත්කතො
බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං පණීකතන ඛාදනීකයන කභොජනීකයන
සහත්ථා සන්තප්කපත්වා සම්පවාකරත්වා භගවන්තං භුත්තාවිං
ඔනීතපත්තපාණිං එ මන්තං නිසීදි. එ මන්තං නිසින්නං කඛො තං
තරුණපසන්නං මහාමත්තං භගවා ධම්මියා  ථාය සන්දස්කසත්වා
සමාදකපත්වා සමුත්කතකජත්වා සම්පහංකසත්වා උට්ඨායාසනා 
පක් ාමි. 

අථ කඛො තස්ස තරුණපසන්නස්ස මහාමත්තස්ස
අචිරපක් න්තස්ස භගවකතොඅහුකදවකුක්කුච්චං, අහුවිප්පටිසාකරො–
‘‘අලාභාවතකම, නවතකමලාභා; දුල්ලද්ධං වතකම, නවතකම
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සුලද්ධං; කයොහංකුපිකතොඅනත්තමකනොආසාදනාකපක්කඛො භික්ඛූනං 
පත්කතපූකරන්කතොඅගමාසිං – ‘භුඤ්ජථවාහරථවා’ති. කිංනුකඛො
මයා  හුං පසුතං පුඤ්ඤං වා අපුඤ්ඤං වා’’ති? අථ කඛො කසො
තරුණපසන්කනො මහාමත්කතො කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වාභගවන්තංඅභිවාකදත්වාඑ මන්තං නිසීදි.එ මන්තං
නිසින්කනො කඛො කසො තරුණපසන්කනො මහාමත්කතො භගවන්තං
එතදකවොච – ‘‘ඉධ මය්හං, භන්කත, අචිරපක් න්තස්ස භගවකතො
අහුකදවකුක්කුච්චං, අහු විප්පටිසාකරො ‘අලාභා වත කම, නවත කම
ලාභා; දුල්ලද්ධං වත කම, න වත කම සුලද්ධං; කයොහං කුපිකතො 
අනත්තමකනො ආසාදනාකපක්කඛො භික්ඛූනං පත්කත පූකරන්කතො
අගමාසිං – භුඤ්ජථ වා හරථ වාති. කිං නු කඛො මයා  හුං පසුතං, 
පුඤ්ඤංවා අපුඤ්ඤංවා’ති.කිංනුකඛොමයා, භන්කත,  හුංපසුතං, 
පුඤ්ඤංවාඅපුඤ්ඤංවා’’ති? ‘‘යදග්කගනතයා, ආවුකසො, ස්වාතනාය 
බුද්ධප්පමුකඛො භික්ඛුසඞ්කඝො නිමන්තිකතො තදග්කගන කත  හුං
පුඤ්ඤං පසුතං. යදග්කගන කත එ කමක න භික්ඛුනා එ කම ං
සිත්ථං පටිග්ගහිතං තදග්කගන කත  හුං පුඤ්ඤං පසුතං, සග්ගා කත
ආරද්ධා’’ති. අථ කඛො කසො තරුණපසන්කනො මහාමත්කතො – ‘‘ලාභා
කිරකම, සුලද්ධංකිරකම,  හුංකිරමයාපුඤ්ඤංපසුතං, සග්ගාකිර
කම ආරද්ධා’’ති – හට්කඨො උදග්කගො උට්ඨායාසනා භගවන්තං
අභිවාකදත්වා පදක්ඛිණං  ත්වා පක් ාමි. අථ කඛො භගවා එතස්මිං
නිදාකන එතස්මිං ප රකණ භික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපාතාකපත්වා භික්ඛූ 
පටිපුච්ඡි – ‘‘සච්චං කිර, භික්ඛකව, භික්ඛූ අඤ්ඤත්ර නිමන්තිතා
අඤ්ඤස්සකභොජ්ජයාගුංපරිභුඤ්ජන්තී’’ති? ‘‘සච්චං, භගවා’’ති.විගරහි
බුද්කධො භගවා…කප.…  ථඤ්හි නාම කත, භික්ඛකව, කමොඝපුරිසා 
අඤ්ඤත්ර නිමන්තිතා අඤ්ඤස්ස කභොජ්ජයාගුං පරිභුඤ්ජිස්සන්ති.
කනතං, භික්ඛකව, අප්පසන්නානං වා පසාදාය…කප.… විගරහිත්වා
ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘න, භික්ඛකව, අඤ්ඤත්ර
නිමන්තිකතන අඤ්ඤස්ස කභොජ්ජයාගු පරිභුඤ්ජිතබ් ා. කයො
පරිභුඤ්කජයය, යථාධම්කමො ාකරතබ්ක ො’’ති. 

තරුණපසන්නමහාමත්තවත්ථුනිට්ඨිතං. 
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172. ක ලට්ඨ ච්චානවත්ථු 

284. අථ කඛොභගවාඅන්ධ වින්කද යථාභිරන්තංවිහරිත්වාකයන
රාජගහං කතන චාරි ං පක් ාමි, මහතා භික්ඛුසඞ්කඝන සද්ධිං, 
අඩ්ඪකතලකසහිභික්ඛුසකතහි. කතන කඛො පන සමකයන ක ලට්කඨො
 ච්චාකනොරාජගහා අන්ධ වින්දංඅද්ධානමග්ගප්පටිපන්කනොකහොති, 
පඤ්චමත්කතහි ස ටසකතහි, සබ්ක කහව ගුළකුම්භපූකරහි. අද්දසා
කඛොභගවාක ලට්ඨං ච්චානංදූරකතොවආගච්ඡන්තං, දිස්වාන මග්ගා
ඔක් ම්ම අඤ්ඤතරස්මිං රුක්ඛමූකල නිසීදි. අථ කඛො ක ලට්කඨො
 ච්චාකනො කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං
අභිවාකදත්වාඑ මන්තංඅට්ඨාසි. එ මන්තංඨිකතොකඛොක ලට්කඨො
 ච්චාකනො භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘ඉච්ඡාමහං, භන්කත, 
එ කම ස්සභික්ඛුකනොඑ කම ංගුළකුම්භං දාතු’’න්ති. ‘‘කතනහි
ත්වං,  ච්චාන, එ ංකයව ගුළකුම්භං ආහරා’’ති. ‘‘එවං, භන්කත’’ති
කඛො ක ලට්කඨො  ච්චාකනො භගවකතො පටිස්සුණිත්වා එ ංකයව
ගුළකුම්භං ආදාය කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා
භගවන්තංඑතදකවොච–‘‘ආභකතො [ආහකටො(සී.සයා.  .)], භන්කත, 
ගුළකුම්කභො;  ථාහං, භන්කත, පටිපජ්ජාමී’’ති? ‘‘කතන හි ත්වං, 
 ච්චාන, භික්ඛූනංගුළංකදහී’’ති.‘‘එවං, භන්කත’’තිකඛොක ලට්කඨො
 ච්චාකනොභගවකතො පටිස්සුණිත්වා භික්ඛූනංගුළං දත්වාභගවන්තං
එතදකවොච – ‘‘දින්කනො, භන්කත, භික්ඛූනං ගුකළො,  හු චායං ගුකළො
අවසිට්කඨො.  ථාහං, භන්කත, පටිපජ්ජාමී’’ති? ‘‘කතන හි ත්වං, 
 ච්චාන, භික්ඛූනංගුළංයාවදත්ථංකදහී’’ති. ‘‘එවං, භන්කත’’තිකඛො
ක ලට්කඨො  ච්චාකනො භගවකතො පටිස්සුණිත්වා භික්ඛූනං ගුළං 
යාවදත්ථං දත්වා භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘දින්කනො, භන්කත, 
භික්ඛූනං ගුකළො යාවදත්කථො,  හු චායං ගුකළො අවසිට්කඨො.  ථාහං, 
භන්කත, පටිපජ්ජාමී’’ති? ‘‘කතන හි ත්වං,  ච්චාන, භික්ඛූ ගුකළහි
සන්තප්කපහී’’ති. ‘‘එවං, භන්කත’’ති කඛො ක ලට්කඨො  ච්චාකනො 
භගවකතොපටිස්සුණිත්වාභික්ඛූගුකළහිසන්තප්කපසි.එ ච්කචභික්ඛූ
පත්කතපි පූකරසුං පරිස්සාවනානිපි ථවි ාකයොපි පූකරසුං. අථ කඛො
ක ලට්කඨො  ච්චාකනො භික්ඛූ ගුකළහි සන්තප්කපත්වා භගවන්තං
එතදකවොච–‘‘සන්තප්පිතා, භන්කත, භික්ඛූගුකළහි,  හුචායංගුකළො
අවසිට්කඨො.  ථාහං, භන්කත, පටිපජ්ජාමී’’ති? ‘‘කතන හි ත්වං, 
 ච්චාන, විඝාසාදානං ගුළං කදහී’’ති. ‘‘එවං, භන්කත’’ති කඛො 



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි කභසජ්ජක්ඛන්ධක ො 

346 

පටුන 

ක ලට්කඨො  ච්චාකනො භගවකතො පටිස්සුණිත්වා විඝාසාදානං ගුළං
දත්වා භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘දින්කනො, භන්කත, විඝාසාදානං
ගුකළො,  හුචායංගුකළොඅවසිට්කඨො.  ථාහං, භන්කත, පටිපජ්ජාමී’’ති? 
‘‘කතන හි ත්වං,  ච්චාන, විඝාසාදානං ගුළං යාවදත්ථං කදහී’’ති.
‘‘එවං, භන්කත’’ති කඛො ක ලට්කඨො  ච්චාකනො භගවකතො
පටිස්සුණිත්වා විඝාසාදානං ගුළං යාවදත්ථං දත්වා භගවන්තං
එතදකවොච–‘‘දින්කනො, භන්කත, විඝාසාදානං ගුකළොයාවදත්කථො,  හු
චායංගුකළොඅවසිට්කඨො. ථාහං, භන්කත, පටිපජ්ජාමී’’ති? ‘‘කතන හි
ත්වං,  ච්චාන, විඝාසාකද ගුකළහි සන්තප්කපහී’’ති. ‘‘එවං, 
භන්කත’’ති කඛො ක ලට්කඨො  ච්චාකනො භගවකතො පටිස්සුණිත්වා
විඝාසාකද ගුකළහි සන්තප්කපසි. එ ච්කච විඝාසාදා ක ොලම්ක පි
ඝකටපිපූකරසුං, පිට ානිපිඋච්ඡඞ්කගපි පූකරසුං.අථකඛොක ලට්කඨො
 ච්චාකනොවිඝාසාකදගුකළහිසන්තප්කපත්වාභගවන්තංඑතදකවොච – 
‘‘සන්තප්පිතා, භන්කත, විඝාසාදා ගුකළහි,  හු චායං ගුකළො
අවසිට්කඨො. ථාහං, භන්කත, පටිපජ්ජාමී’’ති? ‘‘නාහංතං,  ච්චාන, 
පස්සාමි සකදවක  කලොක  සමාරක  සබ්රහ්මක 
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සකදවමනුස්සාය යස්ස කසො ගුකළො
පරිභුත්කතො සම්මා පරිණාමං ගච්කඡයය, අඤ්ඤත්ර තථාගතස්ස වා
තථාගතසාව ස්සවා.කතනහි ත්වං,  ච්චාන, තංගුළංඅප්පහරිකත
වා ඡඩ්කඩහි, අප්පාණක  වා උදක  ඔපිලාකපහී’’ති. ‘‘එවං, 
භන්කත’’තිකඛොක ලට්කඨො ච්චාකනොභගවකතොපටිස්සුණිත්වාතං
ගුළං අප්පාණක  උදක  ඔපිලාකපති. අථ කඛො කසො ගුකළො උදක 
පක්ඛිත්කතො චිච්චිටායති චිටිචිටායති පධූපායති [සන්ධූපායති (සී. 
සයා.)] සම්පධූපායති. කසයයථාපි නාම ඵාකලො දිවසංසන්තත්කතො
උදක  පක්ඛිත්කතො චිච්චිටායති චිටිචිටායති පධූපායති සම්පධූපායති, 
එවකමව කසො ගුකළො උදක  පක්ඛිත්කතො චිච්චිටායති චිටිචිටායති
පධූපායතිසම්පධූපායති. 

අථ කඛො ක ලට්කඨො  ච්චාකනො සංවිග්කගො කලොමහට්ඨජාකතො
කයනභගවා කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වාභගවන්තංඅභිවාකදත්වා
එ මන්තං නිසීදි. එ මන්තං නිසින්නස්ස කඛො ක ලට්ඨස්ස
 ච්චානස්සභගවාඅනුපුබ්බිං ථං කථසි, කසයයථිදං– ‘‘දාන ථං
සීල ථං සග්ග ථං,  ාමානං ආදීනවං ඔ ාරං සංකිකලසං, 
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කනක්ඛම්කම ආනිසංසං ප ාකසසි. යදා භගවා අඤ්ඤාසි ක ලට්ඨං
 ච්චානං  ල්ලචිත්තං, මුදුචිත්තං, විනීවරණචිත්තං, උදග්ගචිත්තං, 
පසන්නචිත්තං, අථ යා බුද්ධානං සාමුක් ංසි ා ධම්මකදසනා, තං
ප ාකසසි…කප.… එවකමව ක ලට්ඨස්ස  ච්චානස්ස තස්මිංකයව
ආසකනවිරජංවීතමලංධම්මචක්ඛුංඋදපාදි–යංකිඤ්චිසමුදයධම්මං
සබ් ං තං නිකරොධධම්මන්ති. අථ කඛො ක ලට්කඨො  ච්චාකනො
දිට්ඨධම්කමො පත්තධම්කමො විදිතධම්කමො පරිකයොගාළ්හධම්කමො
තිණ්ණවිචිකිච්කඡො විගත ථං කථො කවසාරජ්ජප්පත්කතො
අපරප්පච්චකයො සත්ථුසාසකනභගවන්තංඑතදකවොච–‘‘අභික් න්තං, 
භන්කත.අභික් න්තං, භන්කත. කසයයථාපි, භන්කත, නික්කුජ්ජිතංවා
උක්කුජ්කජයය…කප.… එවකමවං කඛො භගවතා අකන පරියාකයන
ධම්කමො ප ාසිකතො. එසාහං, භන්කත, භගවන්තං සරණං ගච්ඡාමි, 
ධම්මඤ්ච, භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච.උපාස ංමං භගවාධාකරතු අජ්ජතග්කග
පාණුකපතංසරණගත’’න්ති. 

අථ කඛො භගවා අනුපුබ්ක න චාරි ං චරමාකනො කයන රාජගහං
තදවසරි. තත්ර සුදං භගවා රාජගකහ විහරති කවළුවකන
 ලන්ද නිවාකප. කතන කඛො පන සමකයන රාජගකහ ගුකළො 
උස්සන්කනො කහොති. භික්ඛූ – ගිලානස්කසව භගවතා ගුකළො
අනුඤ්ඤාකතො, කනො අගිලානස්සාති – කුක්කුච්චායන්තා ගුළං න
භුඤ්ජන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
ගිලානස්සගුළං, අගිලානස්සගුකළොද න්ති. 

ක ලට්ඨ ච්චානවත්ථුනිට්ඨිතං. 

173. පාටලිගාමවත්ථු 

285. [ඉකතොපරංමහාව.286-287 ‘තිණ්ණා කමධාවිකනොජනා’ති
පාකඨො දී. නි. 2.148; උදා. 76 ආදකයො] අථ කඛො භගවා රාජගකහ
යථාභිරන්තං විහරිත්වා කයන පාටලිගාකමො කතන චාරි ං පක් ාමි, 
මහතාභික්ඛුසඞ්කඝනසද්ධිං, අඩ්ඪකතලකසහිභික්ඛුසකතහි.අථකඛො
භගවා අනුපුබ්ක න චාරි ං චරමාකනො කයන පාටලිගාකමො තදවසරි.
අස්කසොසුං කඛො පාටලිගාමි ා උපාස ා – ‘‘භගවා කිර පාටලිගාමං
අනුප්පත්කතො’’ති. අථ කඛො පාටලිගාමි ා උපාස ා කයන භගවා 
කතනුපසඞ් මිංසු, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං අභිවාකදත්වා
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එ මන්තං නිසීදිංසු. එ මන්තං නිසින්කන කඛො පාටලිගාමික 
උපාසක  භගවා ධම්මියා  ථාය සන්දස්කසසි, සමාදකපසි, 
සමුත්කතකජසි, සම්පහංකසසි. අථ කඛො පාටලිගාමි ා උපාස ා
භගවතා ධම්මියා  ථාය සන්දස්සිතා සමාදපිතා සමුත්කතජිතා
සම්පහංසිතා භගවන්තං එතදකවොචං – ‘‘අධිවාකසතු කනො, භන්කත, 
භගවා ආවසථාගාරං සද්ධිං භික්ඛුසඞ්කඝනා’’ති. අධිවාකසසි භගවා
තුණ්හීභාකවන.අථකඛොපාටලිගාමි ාඋපාස ාභගවකතොඅධිවාසනං
විදිත්වා උට්ඨායාසනා භගවන්තං අභිවාකදත්වා පදක්ඛිණං  ත්වා
කයන ආවසථාගාරංකතනුපසඞ් මිංසු, උපසඞ් මිත්වාසබ් සන්ථරිං
ආවසථාගාරං සන්ථරිත්වා, ආසනානි පඤ්ඤකපත්වා, උද මණි ං
පතිට්ඨාකපත්වා, කතලපදීපං ආකරොකපත්වා කයන භගවා 
කතනුපසඞ් මිංසු, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං අභිවාකදත්වා
එ මන්තං අට්ඨංසු. එ මන්තං ඨිතා කඛො පාටලිගාමි ා උපාස ා
භගවන්තං එතදකවොචං – ‘‘සබ් සන්ථරිසන්ථතං, භන්කත, 
ආවසථාගාරං.ආසනානිපඤ්ඤත්තානි.උද මණික ොපතිට්ඨාපිකතො.
කතලපදීකපො ආකරොපිකතො. යස්සදානි, භන්කත, භගවා  ාලං
මඤ්ඤතී’’ති. 

අථ කඛො භගවා නිවාකසත්වා පත්තචීවරමාදාය සද්ධිං
භික්ඛුසඞ්කඝන කයන ආවසථාගාරං කතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වා
පාකද පක්ඛාකලත්වා ආවසථාගාරං පවිසිත්වා මජ්ඣිමං ථම්භං
නිස්සාය පුරත්ථාභිමුකඛො නිසීදි. භික්ඛුසඞ්කඝොපි කඛො පාකද
පක්ඛාකලත්වා ආවසථාගාරං පවිසිත්වා පච්ඡිමං භිත්තිං නිස්සාය 
පුරත්ථාභිමුකඛො නිසීදි, භගවන්තංකයව පුරක්ඛත්වා. පාටලිගාමි ාපි
කඛොඋපාස ාපාකද පක්ඛාකලත්වාආවසථාගාරංපවිසිත්වාපුරත්ථිමං
භිත්තිංනිස්සාය පච්ඡිමාභිමුඛා නිසීදිංසු, භගවන්තංකයවපුරක්ඛත්වා.
අථ කඛොභගවාපාටලිගාමික උපාසක ආමන්කතසි– 

[දී. නි. 3.316; අ. නි. 5.213 ආදකයො], ගහපතකයො, ආදීනවා
දුස්සීලස්සසීලවිපත්තියා. තකමපඤ්ච? ඉධ, ගහපතකයො, දුස්සීකලො
සීලවිපන්කනො පමාදාධි රණං මහතිං කභොගජානිං නිගච්ඡති. අයං
පඨකමො ආදීනකවො දුස්සීලස්සසීලවිපත්තියා. පුනචපරං, ගහපතකයො, 
දුස්සීලස්සසීලවිපන්නස්ස පාපක ොකිත්තිසද්කදොඅබ්භුග්ගච්ඡති.අයං
දුතිකයොආදීනකවො දුස්සීලස්ස සීලවිපත්තියා. පුනචපරං, ගහපතකයො, 
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දුස්සීකලො සීලවිපන්කනො යඤ්ඤකදව පරිසං උපසඞ් මති, යදි
ඛත්තියපරිසං, යදිබ්රාහ්මණපරිසං, යදිගහපතිපරිසං, යදිසමණපරිසං, 
අවිසාරකදො උපසඞ් මති මඞ්කුභූකතො. අයං තතිකයො ආදීනකවො
දුස්සීලස්ස සීලවිපත්තියා. පුන චපරං, ගහපතකයො, දුස්සීකලො
සීලවිපන්කනො සම්මූළ්කහො  ාලං කරොති. අයං චතුත්කථො ආදීනකවො 
දුස්සීලස්ස සීලවිපත්තියා. පුන චපරං, ගහපතකයො, දුස්සීකලො
සීලවිපන්කනො  ායස්ස කභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං
නිරයංඋපපජ්ජති.අයංපඤ්චකමොආදීනකවො දුස්සීලස්සසීලවිපත්තියා.
ඉකමකඛො, ගහපතකයො, පඤ්චආදීනවාදුස්සීලස්ස සීලවිපත්තියා. 

[දී. නි. 3.316; අ. නි. 5.213 ආදකයො] ‘‘පඤ්චිකම, ගහපතකයො, 
ආනිසංසා සීලවකතො සීලසම්පදාය. තකම පඤ්ච? ඉධ, ගහපතකයො, 
සීලවා සීලසම්පන්කනො අප්පමාදාධි රණං මහන්තං කභොගක්ඛන්ධං
අධිගච්ඡති. අයං පඨකමො ආනිසංකසො සීලවකතො සීලසම්පදාය. පුන
චපරං, ගහපතකයො, සීලවකතො සීලසම්පන්නස්ස  ලයාකණො
කිත්තිසද්කදො අබ්භුග්ගච්ඡති. අයං දුතිකයො ආනිසංකසො සීලවකතො
සීලසම්පදාය. පුන චපරං, ගහපතකයො, සීලවා සීලසම්පන්කනො
යඤ්ඤකදව පරිසං උපසඞ් මති, යදි ඛත්තියපරිසං, යදි
බ්රාහ්මණපරිසං, යදි ගහපතිපරිසං, යදි සමණපරිසං, විසාරකදො
උපසඞ් මති අමඞ්කුභූකතො. අයං තතිකයො ආනිසංකසො සීලවකතො
සීලසම්පදාය. පුන චපරං, ගහපතකයො, සීලවා සීලසම්පන්කනො
අසම්මූළ්කහො  ාලං කරොති. අයං චතුත්කථො ආනිසංකසො සීලවකතො 
සීලසම්පදාය.පුනචපරං, ගහපතකයො, සීලවාසීලසම්පන්කනො ායස්ස
කභදා පරං මරණාසුගතිං සග්ගං කලො ංඋපපජ්ජති. අයං පඤ්චකමො
ආනිසංකසො සීලවකතො සීලසම්පදාය. ඉකම කඛො, ගහපතකයො, පඤ්ච
ආනිසංසාසීලවකතොසීලසම්පදායාති. 

අථකඛොභගවාපාටලිගාමික උපාසක  හුකදවරත්තිංධම්මියා
 ථාය සන්දස්කසත්වා සමාදකපත්වා සමුත්කතකජත්වා
සම්පහංකසත්වා උකයයොකජසි – ‘‘අභික් න්තා කඛො, ගහපතකයො, 
රත්ති.යස්සදානිතුම්කහ ාලං මඤ්ඤථා’’ති.‘‘එවං, භන්කත’’ති, කඛො
පාටලිගාමි ා උපාස ා භගවකතො පටිස්සුණිත්වා උට්ඨායාසනා
භගවන්තංඅභිවාකදත්වාපදක්ඛිණං  ත්වාපක් මිංසු.අථකඛොභගවා
අචිරපක් න්කතසුපාටලිගාමික සුඋපාසක සු සුඤ්ඤාගාරංපාවිසි. 
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පාටලිගාමවත්ථුනිට්ඨිතං. 

174. සුනිධවස්ස ාරවත්ථු 

286. කතන කඛොපනසමකයනසුනිධවස්ස ාරා මගධමහාමත්තා
පාටලිගාකමනගරංමාකපන්තිවජ්ජීනංපටි ාහාය.අද්දසාකඛොභගවා 
රත්තියා පච්චූසසමයං පච්චට්ඨාය දිබ්ක න චක්ඛුනා විසුද්කධන 
අතික් න්තමානුසක න සම් හුලා කදවතාකයො පාටලිගාකම වත්ථූනි
පරිග්ගණ්හන්තිකයො. යස්මිං පකදකස මකහසක්ඛා කදවතා වත්ථූනි
පරිග්ගණ්හන්ති, මකහසක්ඛානං තත්ථ රාජූනං රාජමහාමත්තානං
චිත්තානි නමන්ති නිකවසනානි මාකපතුං. යස්මිං පකදකස මජ්ඣිමා
කදවතා වත්ථූනි පරිග්ගණ්හන්ති, මජ්ඣිමානං තත්ථ රාජූනං
රාජමහාමත්තානං චිත්තානි නමන්ති නිකවසනානි මාකපතුං. යස්මිං
පකදකසනීචාකදවතාවත්ථූනි පරිග්ගණ්හන්ති, නීචානංතත්ථරාජූනං
රාජමහාමත්තානංචිත්තානිනමන්තිනිකවසනානි මාකපතුං.අථකඛො
භගවා ආයස්මන්තං ආනන්දං ආමන්කතසි – ‘‘ක  නු කඛො කත, 
ආනන්ද, පාටලිගාකම නගරං මාකපන්තී’’ති? ‘‘සුනිධවස්ස ාරා, 
භන්කත, මගධමහාමත්තා පාටලිගාකම නගරං මාකපන්ති වජ්ජීනං
පටි ාහායා’’ති. කසයයථාපි, ආනන්ද, කදකවහි තාවතිංකසහි සද්ධිං
මන්කතත්වා, එවකමව කඛො, ආනන්ද, සුනිධවස්ස ාරා 
මගධමහාමත්තා පාටලිගාකම නගරං මාකපන්ති වජ්ජීනං පටි ාහාය.
ඉධාහං, ආනන්ද, රත්තියා පච්චූසසමයං පච්චට්ඨාය අද්දසං දිබ්ක න
චක්ඛුනා විසුද්කධන අතික් න්තමානුසක න සම් හුලා කදවතාකයො
පාටලිගාකමවත්ථූනිපරිග්ගණ්හන්තිකයො. යස්මිංපකදකසමකහසක්ඛා
කදවතා වත්ථූනි පරිග්ගණ්හන්ති, මකහසක්ඛානං තත්ථ රාජූනං
රාජමහාමත්තානං චිත්තානි නමන්ති නිකවසනානි මාකපතුං. යස්මිං 
පකදකසමජ්ඣිමාකදවතාවත්ථූනිපරිග්ගණ්හන්ති, මජ්ඣිමානං තත්ථ
රාජූනං රාජමහාමත්තානං චිත්තානි නමන්ති නිකවසනානි මාකපතුං.
යස්මිංපකදකස නීචාකදවතාවත්ථූනිපරිග්ගණ්හන්ති, නීචානංතත්ථ
රාජූනං රාජමහාමත්තානං චිත්තානි නමන්ති නිකවසනානි මාකපතුං.
යාවතා, ආනන්ද, අරියං ආයතනං, යාවතා වණිප්පකථො, ඉදං
අග්ගනගරං භවිස්සති පාටලිපුත්තං පුටකභදනං. පාටලිපුත්තස්ස කඛො, 
ආනන්ද, තකයොඅන්තරායා භවිස්සන්ති–අග්ගිකතොවාඋද කතොවා 
අබ්භන්තරකතොවාමිථුකභදාති. 
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අථ කඛො සුනිධවස්ස ාරා මගධමහාමත්තා කයන භගවා
කතනුපසඞ් මිංසු, උපසඞ් මිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්කමොදිංසු, 
සම්කමොදනීයං  ථං සාරණීයං වීතිසාකරත්වා එ මන්තං අට්ඨංසු.
එ මන්තං ඨිතා කඛො සුනිධවස්ස ාරා මගධමහාමත්තා භගවන්තං
එතදකවොචං – ‘‘අධිවාකසතුකනොභවංකගොතකමොඅජ්ජතනායභත්තං 
සද්ධිංභික්ඛුසඞ්කඝනා’’ති.අධිවාකසසිභගවාතුණ්හීභාකවන.අථකඛො
සුනිධවස්ස ාරා මගධමහාමත්තා භගවකතො අධිවාසනං විදිත්වා
පක් මිංසු. අථ කඛො සුනිධවස්ස ාරා මගධමහාමත්තා පණීතං
ඛාදනීයංකභොජනීයංපටියාදාකපත්වාභගවකතො ාලංආකරොචාකපසුං
– ‘‘ ාකලො, කභො කගොතම, නිට්ඨිතං භත්ත’’න්ති. අථ කඛො භගවා
පුබ් ණ්හසමයං නිවාකසත්වා පත්තචීවරමාදාය කයන
සුනිධවස්ස ාරානං මගධමහාමත්තානං පරිකවසනා කතනුපසඞ් මි; 
උපසඞ් මිත්වාපඤ්ඤත්කතආසකනනිසීදිසද්ධිංභික්ඛුසඞ්කඝන. අථ
කඛො සුනිධවස්ස ාරා මගධමහාමත්තා බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං
පණීකතන ඛාදනීකයන කභොජනීකයන සහත්ථා සන්තප්කපත්වා
සම්පවාකරත්වා භගවන්තං භුත්තාවිං ඔනීතපත්තපාණිං එ මන්තං
නිසීදිංසු. එ මන්තං නිසින්කන කඛො සුනිධවස්ස ාකර
මගධමහාමත්කතභගවාඉමාහිගාථාහිඅනුකමොදි– 

‘‘යස්මිංපකදකස ප්කපති, වාසංපණ්ඩිතජාතිකයො; 
සීලවන්කතත්ථ කභොකජත්වා, සඤ්ඤකත බ්රහ්මචාරකයො 
[බ්රහ්මචාරිකනො(සයා.)]. 

‘‘යාතත්ථකදවතාආසුං, තාසංදක්ඛිණමාදිකස; 
තාපූජිතාපූජයන්ති, මානිතාමානයන්තිනං. 

‘‘තකතො නංඅනු ම්පන්ති, මාතාපුත්තංව ඔරසං; 
කදවතානු ම්පිකතොකපොකසො, සදාභද්රානිපස්සතී’’ති. 

අථකඛොභගවාසුනිධවස්ස ාකරමගධමහාමත්කතඉමාහිගාථාහි 
අනුකමොදිත්වා උට්ඨායාසනා පක් ාමි. කතන කඛො පන සමකයන
සුනිධවස්ස ාරා මගධමහාමත්තා භගවන්තං පිට්ඨිකතො පිට්ඨිකතො
අනු න්ධා කහොන්ති, ‘‘කයනජ්ජ සමකණො කගොතකමො ද්වාකරන 
නික්ඛමිස්සති, තං කගොතමද්වාරං නාම භවිස්සති; කයන තිත්කථන 
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ගඞ්ගංනදිංඋත්තරිස්සති, තංකගොතමතිත්ථංනාමභවිස්සතී’’ති. අථ
කඛොභගවාකයන ද්වාකරනනික්ඛමි, තංකගොතමද්වාරංනාමඅකහොසි.
අථ කඛො භගවා කයන ගඞ්ගා නදී කතනුපසඞ් මි. කතන කඛො පන
සමකයනගඞ්ගානදීපූරා කහොතිසමතිත්ති ා ා කපයයා. මනුස්සා
අඤ්කඤනාවංපරිකයසන්ති, අඤ්කඤඋළුම්පං පරිකයසන්ති, අඤ්කඤ
කුල්ලං  න්ධන්ති ඔරා පාරං ගන්තු ාමා. අද්දසා කඛො භගවා කත 
මනුස්කස අඤ්කඤ නාවං පරිකයසන්කත, අඤ්කඤ උළුම්පං
පරිකයසන්කත, අඤ්කඤකුල්ලං  න්ධන්කතඔරාපාරංගන්තු ාකම, 
දිස්වාන කසයයථාපි නාම  ලවා පුරිකසො සමිඤ්ජිතං වා  ාහං
පසාකරයය, පසාරිතං වා  ාහං සමිඤ්කජයය, එවකමව කඛො ගඞ්ගාය
නදියා ඔරිමතීකර අන්තරහිකතො පාරිමතීකර පච්චට්ඨාසි සද්ධිං 
භික්ඛුසඞ්කඝන. අථ කඛො භගවා එතමත්ථං විදිත්වා තායං කවලායං
ඉමංඋදානංඋදාකනසි – 

‘‘කයතරන්තිඅණ්ණවංසරං; 
කසතුං ත්වානවිසජ්ජපල්ලලානි; 
කුල්ලඤ්හිජකනො න්ධති; 
තිණ්ණාකමධාවිකනොජනා’’ති. 

සුනිධවස්ස ාරවත්ථුනිට්ඨිතං. 

175. ක ොටිගාකමසච්ච ථා 

287. අථකඛොභගවාකයනක ොටිගාකමොකතනුපසඞ් මි.තත්රසුදං
භගවා ක ොටිගාකමවිහරති.තත්රකඛොභගවාභික්ඛූආමන්කතසි– [දී.
නි. 2.155] ‘‘චතුන්නං, භික්ඛකව, අරියසච්චානං අනනුක ොධා
අප්පටිකවධා එවමිදං දීඝමද්ධානං සන්ධාවිතං සංසරිතං මමඤ්කචව
තුම්හා ඤ්ච. තකමසංචතුන්නං? දුක්ඛස්ස, භික්ඛකව, අරියසච්චස්ස
අනනුක ොධා අප්පටිකවධා එවමිදං දීඝමද්ධානං සන්ධාවිතං සංසරිතං
මමඤ්කචව තුම්හා ඤ්ච. දුක්ඛසමුදයස්ස අරියසච්චස්ස…කප.… 
දුක්ඛනිකරොධස්ස අරියසච්චස්ස…කප.… දුක්ඛනිකරොධගාමිනියා
පටිපදායඅරියසච්චස්ස අනනුක ොධාඅප්පටිකවධාඑවමිදංදීඝමද්ධානං
සන්ධාවිතං සංසරිතං මමඤ්කචව තුම්හා ඤ්ච. තයිදං, භික්ඛකව, 
දුක්ඛං අරියසච්චං අනුබුද්ධං පටිවිද්ධං, දුක්ඛසමුදයං [දුක්ඛසමුදකයො
(සයා.)] අරියසච්චං අනුබුද්ධං පටිවිද්ධං, දුක්ඛනිකරොධං 
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[දුක්ඛනිකරොකධො (සයා.)] අරියසච්චං අනුබුද්ධං පටිවිද්ධං, 
දුක්ඛනිකරොධගාමිනී පටිපදා අරියසච්චං අනුබුද්ධං පටිවිද්ධං, 
උච්ඡින්නාභවතණ්හා, ඛීණාභවකනත්ති, නත්ථිදානිපුනබ්භකවො’’ති. 

චතුන්නං අරියසච්චානං, යථාභූතංඅදස්සනා; 
සංසිතංදීඝමද්ධානං, තාසුතාස්කවවජාතිසු. 

තානි එතානිදිට්ඨානි, භවකනත්තිසමූහතා; 
උච්ඡින්නංමූලංදුක්ඛස්ස, නත්ථිදානිපුනබ්භකවොති. 

ක ොටිගාකමසච්ච ථානිට්ඨිතා. 

176. අම් පාලීවත්ථු 

288. [දී.නි.2.161 ආදකයො] අස්කසොසි කඛො අම් පාලීගණි ා –
භගවා කිර ක ොටිගාමං අනුප්පත්කතොති. අථ කඛො අම් පාලී ගණි ා 
භද්රානි භද්රානි යානානි කයොජාකපත්වා භද්රං භද්රං යානං අභිරුහිත්වා
භකද්රහි භකද්රහි යාකනහි කවසාලියා නියයාසි භගවන්තං දස්සනාය.
යාවති ා යානස්ස භූමි, යාකනනගන්ත්වා, යානා පච්කචොකරොහිත්වා, 
පත්ති ාව කයන භගවා කතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං
අභිවාකදත්වාඑ මන්තංනිසීදි.එ මන්තංනිසින්නංකඛො අම් පාලිං
ගණි ංභගවාධම්මියා ථාය සන්දස්කසසිසමාදකපසි සමුත්කතකජසි
සම්පහංකසසි. අථ කඛො අම් පාලී ගණි ා භගවතා ධම්මියා  ථාය
සන්දස්සිතා සමාදපිතා සමුත්කතජිතා සම්පහංසිතා භගවන්තං
එතදකවොච – ‘‘අධිවාකසතු කම, භන්කත, භගවා ස්වාතනාය භත්තං
සද්ධිංභික්ඛුසඞ්කඝනා’’ති.අධිවාකසසිභගවාතුණ්හීභාකවන.අථකඛො 
අම් පාලී ගණි ා භගවකතො අධිවාසනං විදිත්වා උට්ඨායාසනා
භගවන්තංඅභිවාකදත්වා පදක්ඛිණං ත්වාපක් ාමි. 

අම් පාලීවත්ථුනිට්ඨිතං. 

177. ලිච්ඡවීවත්ථු 

289. [දී.නි.2.161 ආදකයො] අස්කසොසුං කඛොකවසාලි ාලිච්ඡවී–
භගවාකිර ක ොටිගාමං අනුප්පත්කතොති. අථ කඛො කවසාලි ාලිච්ඡවී 
භද්රානි භද්රානි යානානි කයොජාකපත්වා භද්රං භද්රං යානං අභිරුහිත්වා
භකද්රහි භකද්රහි යාකනහි කවසාලියා නියයාසුං භගවන්තං දස්සනාය.
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අප්කප ච්කච ලිච්ඡවී නීලා කහොන්ති නීලවණ්ණා නීලවත්ථා
නීලාලඞ් ාරා, අප්කප ච්කච ලිච්ඡවී පීතා කහොන්ති පීතවණ්ණා
පීතවත්ථා පීතාලඞ් ාරා, අප්කප ච්කච ලිච්ඡවී කලොහිතා කහොන්ති 
කලොහිතවණ්ණා කලොහිතවත්ථා කලොහිතාලඞ් ාරා, අප්කප ච්කච
ලිච්ඡවී ඔදාතා කහොන්ති ඔදාතවණ්ණා ඔදාතවත්ථා ඔදාතාලඞ් ාරා.
අථ කඛො අම් පාලී ගණි ා දහරානං දහරානං ලිච්ඡවීනං ඊසාය ඊසං
යුකගන යුගං චක්ක න චක් ං අක්කඛන අක්ඛං පටිවට්කටසි 
[පටිවත්කතසි ( .)]. අථ කඛො කත ලිච්ඡවී අම් පාලිං ගණි ං 
එතදකවොචං – ‘‘කිස්ස, කජ අම් පාලි, දහරානං දහරානං [අම්හා ං
දහරානං දහරානං (සී. සයා.)] ලිච්ඡවීනං ඊසාය ඊසං යුකගන යුගං
චක්ක න චක් ං අක්කඛන අක්ඛං පටිවට්කටසී’’ති? ‘‘තථා හි පන 
මයා, අයයපුත්තා, ස්වාතනාය බුද්ධප්පමුකඛො භික්ඛුසඞ්කඝො
නිමන්තිකතො’’ති. ‘‘කදහි, කජ අම් පාලි, අම්හා ං එතං භත්තං
සතසහස්කසනා’’ති. ‘‘සකචපි කම, අයයපුත්තා, කවසාලිං සාහාරං 
දජ්කජයයාථ, කනව දජ්ජාහං තං භත්ත’’න්ති. අථ කඛො කත ලිච්ඡවී
අඞ්ගුලිංකඵොකටසුං – ‘‘ජිතම්හාවත, කභො, අම්  ාය, පරාජිතම්හවත, 
කභො, අම්  ායා’’ති. අථ කඛො කත ලිච්ඡවී කයන භගවා 
කතනුපසඞ් මිංසු. අද්දසා කඛො භගවා කත ලිච්ඡවී දූරකතොව 
ආගච්ඡන්කත, දිස්වානභික්ඛූආමන්කතසි–‘‘කයහි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි
කදවා තාවතිංසා අදිට්ඨපුබ් ා, ඔකලොක ථ, භික්ඛකව, ලිච්ඡවීපරිසං; 
අපකලොක ථ, භික්ඛකව, ලිච්ඡවීපරිසං; උපසංහරථ, භික්ඛකව, 
ලිච්ඡවීපරිසං තාවතිංසපරිස’’න්ති. අථ කඛො කත ලිච්ඡවී යාවති ා
යානස්ස භූමි, යාකනන ගන්ත්වා යානා පච්කචොකරොහිත්වා පත්ති ාව 
කයන භගවා කතනුපසඞ් මිංසු; උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං
අභිවාකදත්වා එ මන්තං නිසීදිංසු. එ මන්තං නිසින්කන කඛො කත
ලිච්ඡවීභගවාධම්මියා ථායසන්දස්කසසි සමාදකපසිසමුත්කතකජසි
සම්පහංකසසි. අථ කඛො කත ලිච්ඡවී, භගවතා ධම්මියා  ථාය 
සන්දස්සිතා සමාදපිතා සමුත්කතජිතා සම්පහංසිතා භගවන්තං
එතදකවොචං – ‘‘අධිවාකසතු කනො, භන්කත, භගවාස්වාතනායභත්තං
සද්ධිං භික්ඛුසඞ්කඝනා’’ති. ‘‘අධිවුට්කඨොම්හි, ලිච්ඡවී, ස්වාතනාය
අම් පාලියා ගණි ාය භත්ත’’න්ති. අථ කඛො කත ලිච්ඡවී අඞ්ගුලිං
කඵොකටසුං – ‘‘ජිතම්හ වත, කභො, අම්  ාය, පරාජිතම්හ වත, කභො, 
අම්  ායා’’ති.අථකඛොකතලිච්ඡවීභගවකතොභාසිතං අභිනන්දිත්වා
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අනුකමොදිත්වා උට්ඨායාසනා භගවන්තං අභිවාකදත්වා පදක්ඛිණං
 ත්වා පක් මිංසු. 

අථ කඛො භගවා ක ොටිගාකම යථාභිරන්තං විහරිත්වා 
[මහාපරිනිබ් ානසුත්කතඅනුසන්ධිඅඤ්ඤථාආගකතො] කයනනාති ා 
[නාදි ා(සී.සයා.)] කතනුපසඞ් මි.තත්රසුදංභගවා නාතික විහරති
ගිඤ්ජ ාවසකථ. අථ කඛො අම් පාලී ගණි ා තස්සා රත්තියා
අච්චකයන සක  ආරාකම පණීතං ඛාදනීයං කභොජනීයං
පටියාදාකපත්වාභගවකතො ාලංආකරොචාකපසි– ‘‘ ාකලො, භන්කත, 
නිට්ඨිතං භත්ත’’න්ති. අථ කඛො භගවා පුබ් ණ්හසමයං නිවාකසත්වා
පත්තචීවරමාදාය කයන අම් පාලියා ගණි ාය පරිකවසනා 
කතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වා පඤ්ඤත්කත ආසකන නිසීදි සද්ධිං
භික්ඛුසඞ්කඝන. අථකඛොඅම් පාලීගණි ාබුද්ධප්පමුඛංභික්ඛුසඞ්ඝං
පණීකතන ඛාදනීකයන කභොජනීකයන සහත්ථා සන්තප්කපත්වා
සම්පවාකරත්වා භගවන්තං භුත්තාවිං ඔනීතපත්තපාණිං එ මන්තං
නිසීදි. එ මන්තං නිසින්නා කඛො අම් පාලී ගණි ා භගවන්තං 
එතදකවොච – ‘‘ඉමාහං, භන්කත, අම් වනං බුද්ධප්පමුඛස්ස
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස දම්මී’’ති.පටිග්ගකහසිභගවාආරාමං.අථකඛොභගවා
අම් පාලිං ගණි ං ධම්මියා  ථාය සන්දස්කසත්වා සමාදකපත්වා
සමුත්කතකජත්වා සම්පහංකසත්වා උට්ඨායාසනා කයන මහාවනං
කතනුපසඞ් මි. තත්ර සුදං භගවා කවසාලියං විහරති මහාවකන 
කූටාගාරසාලායං. 

ලිච්ඡවීවත්ථුනිට්ඨිතං. 

ලිච්ඡවිභාණවාකරොනිට්ඨිකතොතතිකයො. 

178. සීහකසනාපතිවත්ථු 

290. [අ.නි.8.12 ආදකයො] කතන කඛොපනසමකයනඅභිඤ්ඤාතා
අභිඤ්ඤාතා ලිච්ඡවී සන්ධාගාකර [සන්ථාගාකර (සී. සයා.)] 
සන්නිසින්නා සන්නිපතිතා අකන පරියාකයන බුද්ධස්ස වණ්ණං
භාසන්ති, ධම්මස්ස වණ්ණං භාසන්ති, සඞ්ඝස්ස වණ්ණං භාසන්ති.
කතනකඛො පනසමකයනසීකහො කසනාපතිනිගණ්ඨසාවක ොතස්සං
පරිසායං නිසින්කනොකහොති.අථකඛොසීහස්සකසනාපතිස්සඑතදකහොසි
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– ‘‘නිස්සංසයං කඛො කසො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්කධො භවිස්සති, 
තථා හිකම අභිඤ්ඤාතා අභිඤ්ඤාතා ලිච්ඡවී සන්ථාගාකර 
සන්නිසින්නා සන්නිපතිතා අකන පරියාකයන බුද්ධස්ස වණ්ණං
භාසන්ති, ධම්මස්ස වණ්ණං භාසන්ති, සඞ්ඝස්ස වණ්ණං භාසන්ති.
යංනූනාහං තං භගවන්තං දස්සනාය උපසඞ් කමයයං අරහන්තං
සම්මාසම්බුද්ධ’’න්ති. අථ කඛො සීකහො කසනාපති කයන නිගණ්කඨො 
නාටපුත්කතො කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා නිගණ්ඨං නාටපුත්තං
එතදකවොච – ‘‘ඉච්ඡාමහං, භන්කත, සමණං කගොතමං දස්සනාය
උපසඞ් මිතු’’න්ති. ‘‘කිං පන ත්වං, සීහ, කිරියවාකදො සමාකනො
අකිරියවාදංසමණංකගොතමංදස්සනායඋපසඞ් මිස්සසි? සමකණොහි, 
සීහ, කගොතකමො අකිරියවාකදො අකිරියාය ධම්මං කදකසති, කතන ච
සාවක  විකනතී’’ති. අථ කඛො සීහස්ස කසනාපතිස්ස කයො අකහොසි
ගමි ාභිසඞ්ඛාකරොභගවන්තංදස්සනාය, කසො පටිප්පස්සම්භි.දුතියම්පි
කඛො අභිඤ්ඤාතා අභිඤ්ඤාතා ලිච්ඡවී සන්ධාගාකර සන්නිසින්නා
සන්නිපතිතාඅකන පරියාකනනබුද්ධස්සවණ්ණංභාසන්ති, ධම්මස්ස
වණ්ණංභාසන්ති, සඞ්ඝස්සවණ්ණංභාසන්ති. දුතියම්පිකඛොසීහස්ස 
කසනාපතිස්ස එතදකහොසි – ‘‘නිස්සංසයං කඛො කසො භගවා අරහං
සම්මාසම්බුද්කධො භවිස්සති, තථා හිකම අභිඤ්ඤාතා අභිඤ්ඤාතා
ලිච්ඡවී සන්ධාගාකර සන්නිසින්නා සන්නිපතිතා අකන පරියාකයන
බුද්ධස්ස වණ්ණං භාසන්ති, ධම්මස්ස වණ්ණං භාසන්ති, සඞ්ඝස්ස 
වණ්ණං භාසන්ති. යංනූනාහං තං භගවන්තං දස්සනාය
උපසඞ් කමයයංඅරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධ’’න්ති.දුතියම්පිකඛොසීකහො
කසනාපති කයන නිගණ්කඨො නාටපුත්කතො කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වා නිගණ්ඨං නාටපුත්තං එතදකවොච – ‘‘ඉච්ඡාමහං, 
භන්කත, සමණං කගොතමං දස්සනාය උපසඞ් මිතු’’න්ති. ‘‘කිං පන
ත්වං, සීහ, කිරියවාකදො සමාකනො අකිරියවාදං සමණං කගොතමං
දස්සනාය උපසඞ් මිස්සසි? සමකණොහි, සීහ, කගොතකමොඅකිරියවාකදො
අකිරියායධම්මංකදකසති, කතනචසාවක විකනතී’’ති.දුතියම්පිකඛො
සීහස්ස කසනාපතිස්ස කයො අකහොසි ගමි ාභිසඞ්ඛාකරො භගවන්තං
දස්සනාය, කසො පටිප්පස්සම්භි. තතියම්පි කඛො අභිඤ්ඤාතා
අභිඤ්ඤාතා ලිච්ඡවී සන්ධාගාකර සන්නිසින්නා සන්නිපතිතා
අකන පරියාකයන බුද්ධස්ස වණ්ණං භාසන්ති, ධම්මස්ස වණ්ණං
භාසන්ති, සඞ්ඝස්ස වණ්ණං භාසන්ති. තතියම්පි කඛො සීහස්ස
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කසනාපතිස්ස එතදකහොසි – ‘‘නිස්සංසයං කඛො කසො භගවා අරහං
සම්මාසම්බුද්කධො භවිස්සති, තථා හිකම අභිඤ්ඤාතා අභිඤ්ඤාතා
ලිච්ඡවී සන්ධාගාකර සන්නිසින්නා සන්නිපතිතා අකන පරියාකයන
බුද්ධස්ස වණ්ණං භාසන්ති, ධම්මස්ස වණ්ණං භාසන්ති, සඞ්ඝස්ස
වණ්ණංභාසන්ති.කිඤ්හි කම රිස්සන්තිනිගණ්ඨා අපකලොකිතාවා
අනපකලොකිතා වා? යංනූනාහං අනපකලොක ත්වාව නිගණ්කඨ තං
භගවන්තං දස්සනාය උපසඞ් කමයයං අරහන්තං 
සම්මාසම්බුද්ධ’’න්ති. 

අථ කඛො සීකහො කසනාපති පඤ්චහි රථසකතහි දිවා දිවස්ස
කවසාලියා නියයාසි භගවන්තං දස්සනාය. යාවති ා යානස්ස භූමි, 
යාකනනගන්ත්වායානා පච්කචොකරොහිත්වා පත්තික ොවකයනභගවා
කතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං අභිවාකදත්වා එ මන්තං
නිසීදි. එ මන්තං නිසින්කනො කඛො සීකහො කසනාපති භගවන්තං
එතදකවොච – ‘‘සුතං කම තං, භන්කත, ‘අකිරියවාකදො සමකණො
කගොතකමොඅකිරියායධම්මංකදකසති, කතනච සාවක විකනතී’ති.කය
කත, භන්කත, එවමාහංසු‘අකිරියවාකදොසමකණො කගොතකමො, අකිරියාය
ධම්මං කදකසති, කතන ච සාවක  විකනතී’ති.  ච්චි කත, භන්කත, 
භගවකතො වුත්තවාදිකනො, නචභගවන්තං අභූකතනඅබ්භාචික්ඛන්ති, 
ධම්මස්ස චානුධම්මං  යා කරොන්ති, න ච ක ොචි සහධම්මික ො
වාදානුවාකදො ගාරය්හංඨානංආගච්ඡති? අනබ්භක්ඛාතු ාමාහිමයං, 
භන්කත, භගවන්ත’’න්ති. 

291. ‘‘අත්ථි, සීහ, පරියාකයො, කයන මං පරියාකයන සම්මා
වදමාකනො වකදයය – අකිරියවාකදො සමකණො කගොතකමො, අකිරියාය
ධම්මං කදකසති, කතනච සාවක  විකනතීති. අත්ථි, සීහ, පරියාකයො, 
කයන මං පරියාකයන සම්මා වදමාකනො වකදයය – කිරියවාකදො
සමකණො කගොතකමො කිරියාය ධම්මං කදකසති, කතන ච සාවක 
විකනතීති. අත්ථි, සීහ, පරියාකයො කයන මං පරියාකයන සම්මා
වදමාකනො වකදයය – උච්කඡදවාකදො සමකණො කගොතකමො උච්කඡදාය
ධම්මං කදකසති, කතනච සාවක  විකනතීති. අත්ථි, සීහ, පරියාකයො, 
කයනමංපරියාකයනසම්මා වදමාකනො වකදයය –කජගුච්ඡීසමකණො
කගොතකමො, කජගුච්ඡිතායධම්මංකදකසති, කතනචසාවක  විකනතීති.
අත්ථි, සීහ, පරියාකයො, කයනමංපරියාකයනසම්මාවදමාකනොවකදයය
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–කවනයික ො සමකණොකගොතකමො, විනයායධම්මංකදකසති, කතනච
සාවක විකනතීති.අත්ථි, සීහ, පරියාකයො, කයනමංපරියාකයනසම්මා
වදමාකනොවකදයය–තපස්සීසමකණොකගොතකමො, තපස්සිතායධම්මං 
කදකසති, කතන චසාවක විකනතීති.අත්ථි, සීහ, පරියාකයො, කයනමං 
පරියාකයන සම්මා වදමාකනො වකදයය – අපගබ්කභො සමකණො
කගොතකමො, අපගබ්භතායධම්මංකදකසති, කතනචසාවක විකනතීති.
අත්ථි, සීහ, පරියාකයො, කයනමංපරියාකයන සම්මාවදමාකනොවකදයය
–අස්සත්කථොසමකණොකගොතකමො, අස්සාසායධම්මංකදකසති, කතන
ච සාවක විකනතීති. 

292. ‘‘ තකමො ච, සීහ, පරියාකයො, කයනමං පරියාකයනසම්මා
වදමාකනො වකදයය – අකිරියවාකදො සමකණො කගොතකමො, අකිරියාය
ධම්මං කදකසති, කතන චසාවක විකනතීති? අහඤ්හි, සීහ, අකිරියං
වදාමි  ායදුච්චරිතස්ස වචීදුච්චරිතස්ස මකනොදුච්චරිතස්ස; 
අකන විහිතානංපාප ානංඅකුසලානංධම්මානංඅකිරියංවදාමි.අයං
කඛො, සීහ, පරියාකයො, කයනමංපරියාකයනසම්මාවදමාකනොවකදයය
– අකිරියවාකදොසමකණොකගොතකමො, අකිරියායධම්මංකදකසති, කතන
චසාවක විකනතීති. 

‘‘ තකමො ච, සීහ, පරියාකයො, කයන මං පරියාකයන සම්මා
වදමාකනොවකදයය – කිරියවාකදොසමකණොකගොතකමො, කිරියායධම්මං
කදකසති, කතන ච සාවක  විකනතීති? අහඤ්හි, සීහ, කිරියං වදාමි
 ායසුචරිතස්ස වචීසුචරිතස්ස මකනොසුචරිතස්ස, අකන විහිතානං 
කුසලානංධම්මානංකිරියංවදාමි.අයංකඛො, සීහ, පරියාකයො, කයනමං
පරියාකයන සම්මා වදමාකනො වකදයය – කිරියවාකදො සමකණො
කගොතකමො, කිරියායධම්මංකදකසති, කතනචසාවක  විකනතීති. 

‘‘ තකමො ච, සීහ, පරියාකයො, කයන මං පරියාකයන සම්මා
වදමාකනො වකදයය – උච්කඡදවාකදො සමකණො කගොතකමො, උච්කඡදාය
ධම්මංකදකසති, කතනචසාවක විකනතීති? අහඤ්හි, සීහ, උච්කඡදං
වදාමි රාගස්ස කදොසස්ස කමොහස්ස; අකන විහිතානං පාප ානං 
අකුසලානං ධම්මානං උච්කඡදං වදාමි. අයං කඛො, සීහ, පරියාකයො, 
කයන මං පරියාකයන සම්මා වදමාකනො වකදයය – උච්කඡදවාකදො
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සමකණො කගොතකමො උච්කඡදාය ධම්මං කදකසති, කතන ච සාවක 
විකනතීති. 

‘‘ තකමො ච, සීහ, පරියාකයො කයන මං පරියාකයන සම්මා
වදමාකනො වකදයය – කජගුච්ඡී සමකණො කගොතකමො, කජගුච්ඡිතාය
ධම්මංකදකසති, කතනචසාවක විකනතීති? අහඤ්හි, සීහ, ජිගුච්ඡාමි
 ායදුච්චරිකතනවචීදුච්චරිකතනමකනොදුච්චරිකතන; අකන විහිතානං 
පාප ානං අකුසලානං ධම්මානං සමාපත්තියා ජිගුච්ඡාමි. අයං කඛො, 
සීහ, පරියාකයො, කයන මං පරියාකයන සම්මා වදමාකනො වකදයය –
කජගුච්ඡීසමකණොකගොතකමො, කජගුච්ඡිතායධම්මංකදකසති, කතනච
සාවක විකනතීති. 

‘‘ තකමො ච, සීහ, පරියාකයො, කයන මං පරියාකයන සම්මා
වදමාකනොවකදයය – කවනයික ොසමකණොකගොතකමො, විනයායධම්මං
කදකසති, කතනචසාවක විකනතීති? අහඤ්හි, සීහ, විනයායධම්මං
කදකසමි රාගස්ස කදොසස්ස කමොහස්ස; අකන විහිතානං පාප ානං
අකුසලානං ධම්මානං විනයාය ධම්මං කදකසමි. අයං කඛො, සීහ, 
පරියාකයො, කයන මං පරියාකයන සම්මා වදමාකනො වකදයය –
කවනයික ො සමකණො කගොතකමො, විනයාය ධම්මං කදකසති, කතන ච 
සාවක විකනතීති. 

‘‘ තකමො ච, සීහ, පරියාකයො, කයන මං පරියාකයන සම්මා
වදමාකනොවකදයය – තපස්සීසමකණොකගොතකමො, තපස්සිතායධම්මං
කදකසති, කතන ච සාවක  විකනතීති? තපනීයාහං, සීහ, පාපක 
අකුසකලධම්කමවදාමි – ායදුච්චරිතංවචීදුච්චරිතංමකනොදුච්චරිතං. 
යස්සකඛො, සීහ, තපනීයාපාප ාඅකුසලාධම්මා පහීනා උච්ඡින්නමූලා
තාලාවත්ථු තා අනභාවඞ් තා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා, තමහං
තපස්සීති වදාමි. තථාගතස්ස කඛො, සීහ, තපනීයා පාප ා අකුසලා
ධම්මා පහීනා උච්ඡීන්නමූලා තාලාවත්ථු තා අනභාවං තා ආයතිං
අනුප්පාදධම්මා. අයං කඛො, සීහ, පරියාකයො, කයන මං පරියාකයන
සම්මා වදමාකනො වකදයය ‘‘තපස්සී සමකණො කගොතකමො තපස්සිතාය
ධම්මංකදකසති, කතනචසාවක විකනතී’’ති. 
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‘‘ තකමො ච, සීහ, පරියාකයො, කයන මං පරියාකයන සම්මා
වදමාකනො වකදයය – අපගබ්කභො සමකණො කගොතකමො අපගබ්භතාය
ධම්මංකදකසති, කතනචසාවක විකනතීති? යස්සකඛො, සීහ, ආයතිං
ගබ්භකසයයා පුනබ්භවාභිනිබ් ත්ති පහීනා උච්ඡින්නමූලා 
තාලාවත්ථු තා අනභාවං තා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා, තමහං
අපගබ්කභොති වදාමි. තථාගතස්ස කඛො, සීහ, ආයතිං ගබ්භකසයයා
පුනබ්භවාභිනිබ් ත්ති පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථු තා
අනභාවං තා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා. අයං කඛො, සීහ, පරියාකයො, 
කයනමං පරියාකයනසම්මාවදමාකනොවකදයය–අපගබ්කභොසමකණො
කගොතකමො, අපගබ්භතායධම්මංකදකසති, කතනචසාවක විකනතීති. 

‘‘ තකමො ච, සීහ, පරියාකයො, කයන මං පරියාකයන සම්මා
වදමාකනො වකදයය – අස්සත්කථො සමකණො කගොතකමො අස්සාසාය
ධම්මං කදකසති, කතන ච සාවක  විකනතීති? අහඤ්හි, සීහ, 
අස්සත්කථො පරකමනඅස්සාකසන, අස්සාසායධම්මංකදකසමි, කතනච
සාවක  විකනමි. අයං කඛො, සීහ, පරියාකයො, කයන මං පරියාකයන
සම්මා වදමාකනො වකදයය – අස්සත්කථො සමකණො කගොතකමො
අස්සාසායධම්මංකදකසති, කතනචසාවක විකනතී’’ති. 

293. එවං වුත්කත සීකහො කසනාපති භගවන්තං එතදකවොච –
‘‘අභික් න්තං, භන්කත…කප.… උපාස ං මං භගවා ධාකරතු
අජ්ජතග්කග පාණුකපතං සරණං ගත’’න්ති. ‘‘අනුවිච්ච ාරං 
[අනුවිජ්ජ ාරං ( .)] කඛො, සීහ,  කරොහි; අනුවිච්ච ාකරො
තුම්හාදිසානං ඤාතමනුස්සානං සාධු කහොතී’’ති. ‘‘ඉමිනාපාහං, 
භන්කත, භගවකතො භිකයයොකසොමත්තාය අත්තමකනො අභිරද්කධො, යං
මං භගවා එවමාහ – ‘අනුවිච්ච ාරං කඛො, සීහ,  කරොහි; 
අනුවිච්ච ාකරො තුම්හාදිසානං ඤාතමනුස්සානං සාධු කහොතී’ති.
මමඤ්හි, භන්කත, අඤ්ඤතිත්ථියා සාව ං ලභිත්වා ක වල ප්පං
කවසාලිං පටා ං පරිහකරයයං – ‘සීකහො කඛො අම්හා ං කසනාපති
සාව ත්තං උපගකතො’ති. අථ ච පන මං භගවා එවමාහ –
‘අනුවිච්ච ාරං කඛො, සීහ,  කරොහි; අනුවිච්ච ාකරො තුම්හාදිසානං
ඤාතමනුස්සානං සාධුකහොතී’ති.එසාහං, භන්කත, දුතියම්පිභගවන්තං
සරණං ගච්ඡාමි ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාස ං මං භගවා 
ධාකරතු අජ්ජතග්කග පාණුකපතං සරණං ගත’’න්ති. ‘‘දීඝරත්තං කඛො
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කත, සීහ, නිගණ්ඨානං ඔපානභූතං කුලං, කයන කනසං උපගතානං
පිණ්ඩ ං දාතබ් ං මඤ්කඤයයාසී’’ති. ‘‘ඉමිනාපාහං, භන්කත, 
භගවකතො භිකයයොකසොමත්තායඅත්තමකනොඅභිරද්කධො, යංමංභගවා
එවමාහ – ‘දීඝරත්තං කඛො කත, සීහ, නිගණ්ඨානං ඔපානභූතංකුලං, 
කයන කනසං උපගතානං පිණ්ඩ ං දාතබ් ං මඤ්කඤයයාසී’ති. සුතං
කම තං, භන්කත, සමකණො කගොතකමො එවමාහ – ‘මය්හකමව දානං
දාතබ් ං, න අඤ්කඤසං දානං දාතබ් ං; මය්හකමව සාව ානං දානං
දාතබ් ං, නඅඤ්කඤසංසාව ානංදානංදාතබ් ං; මය්හකමවදින්නං
මහප්ඵලං, න අඤ්කඤසං දින්නං මහප්ඵලං; මය්හකමව සාව ානං
දින්නංමහප්ඵලං, නඅඤ්කඤසංසාව ානංදින්නංමහප්ඵල’න්ති.අථ 
ච පන මං භගවා නිගණ්කඨසුපි දාකන සමාදකපති. අපි ච, භන්කත, 
මයකමත්ථ ාලං ජානිස්සාම. එසාහං, භන්කත, තතියම්පි භගවන්තං
සරණං ගච්ඡාමි ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාස ං මං භගවා
ධාකරතුඅජ්ජතග්කගපාණුකපතංසරණංගත’’න්ති. 

අථ කඛො භගවා සීහස්ස කසනාපතිස්ස අනුපුබ්බිං  ථං  කථසි, 
කසයයථිදං – දාන ථං…කප.… අපරප්පච්චකයො සත්ථුසාසකන
භගවන්තං එතදකවොච–‘‘අධිවාකසතුකම, භන්කත, භගවාස්වාතනාය
භත්තං සද්ධිං භික්ඛුසඞ්කඝනා’’ති. අධිවාකසසිභගවාතුණ්හීභාකවන.
අථ කඛොසීකහො කසනාපතිභගවකතොඅධිවාසනංවිදිත්වාඋට්ඨායාසනා
භගවන්තංඅභිවාකදත්වාපදක්ඛිණං  ත්වාපක් ාමි. 

294. අථ කඛො සීකහො කසනාපති අඤ්ඤතරං පුරිසං ආණාකපසි –
‘‘ගච්ඡ, භකණ, පවත්තමංසං ජානාහී’’ති. අථ කඛො සීකහො කසනාපති
තස්සා රත්තියා අච්චකයන පණීතං ඛාදනීයං කභොජනීයං
පටියාදාකපත්වාභගවකතො ාලංආකරොචාකපසි– ‘‘ ාකලො, භන්කත, 
නිට්ඨිතං භත්ත’’න්ති. අථ කඛො භගවා පුබ් ණ්හසමයං නිවාකසත්වා 
පත්තචීවරමාදාය කයන සීහස්ස කසනාපතිස්ස නිකවසනං
කතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වා පඤ්ඤත්කත ආසකන නිසීදි සද්ධිං
භික්ඛුසඞ්කඝන. 

කතනකඛොපනසමකයනසම් හුලානිගණ්ඨාකවසාලියංරථි ාය
රථි ං සිඞ්ඝාටක නසිඞ්ඝාට ං ාහාපග්ගය්හ න්දන්ති– ‘‘අජ්ජ
සීකහනකසනාපතිනාථූලං පසුංවධිත්වාසමණස්සකගොතමස්සභත්තං
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 තං, තංසමකණොකගොතකමො ජානං උද්දිස්ස තංමංසං පරිභුඤ්ජති
පටිච්ච ම්ම’’න්ති. අථ කඛො අඤ්ඤතකරො පුරිකසො කයන සීකහො
කසනාපති කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා සීහස්ස කසනාපතිස්ස
උප ණ්ණක  ආකරොකචසි ‘‘යග්කඝ, භන්කත, ජාකනයයාසි, එකත
සම් හුලා නිගණ්ඨා කවසාලියං රථි ාය රථි ං සිඞ්ඝාටක න
සිඞ්ඝාට ං  ාහා පග්ගය්හ න්දන්ති – ‘අජ්ජ සීකහන කසනාපතිනා
ථූලං පසුංවධිත්වාසමණස්සකගොතමස්සභත්තං තං, තංසමකණො 
කගොතකමොජානංඋද්දිස්ස තංමංසංපරිභුඤ්ජතිපටිච්ච ම්ම’’’න්ති.
‘‘අලංඅකයයො, දීඝරත්තම්පිකතආයස්මන්තාඅවණ්ණ ාමාබුද්ධස්ස, 
අවණ්ණ ාමා ධම්මස්ස, අවණ්ණ ාමා සඞ්ඝස්ස; න ච පන කත
ආයස්මන්තා ජිරිදන්ති තං භගවන්තං අසතා තුච්ඡා මුසා අභූකතන
අබ්භාචික්ඛන්තා; න ච මයං ජීවිතකහතුපි සඤ්චිච්ච පාණං ජීවිතා 
කවොකරොකපයයාමා’’ති. අථ කඛො සීකහො කසනාපති බුද්ධප්පමුඛං
භික්ඛුසඞ්ඝං පණීකතන ඛාදනීකයන කභොජනීකයන සහත්ථා
සන්තප්කපත්වා සම්පවාකරත්වා භගවන්තං භුත්තාවිං
ඔනීතපත්තපාණිං එ මන්තං නිසීදි. එ මන්තං නිසින්නං කඛො සීහං 
කසනාපතිං භගවා ධම්මියා  ථාය සන්දස්කසත්වා සමාදකපත්වා
සමුත්කතකජත්වා සම්පහංකසත්වා උට්ඨායාසනා පක් ාමි. අථ කඛො
භගවාඑතස්මිංනිදාකනඑතස්මිංප රකණ ධම්මිං ථං ත්වාභික්ඛූ
ආමන්කතසි – ‘‘න, භික්ඛකව, ජා නං උද්දිස්ස තං මංසං
පරිභුඤ්ජිතබ් ං.කයො පරිභුඤ්කජයය ආපත්තිදුක් ටස්ස.අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, තික ොටිපරිසුද්ධං මච්ඡමංසං – අදිට්ඨං අස්සුතං
අපරිසඞ්කිත’’න්ති. 

සීහකසනාපතිවත්ථුනිට්ඨිතං. 

179.  ප්පියභූමිඅනුජානනා 

295. කතන කඛො පනසමකයනකවසාලීසුභික්ඛා කහොතිසුසස්සා
සුලභපිණ්ඩා, සු රා උඤ්කඡන පග්ගකහන යාකපතුං. අථ කඛො
භගවකතො රකහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං කචතකසො පරිවිතක්ක ො
උදපාදි – ‘‘යානි තානි මයා භික්ඛූනං අනුඤ්ඤාතානි දුබ්භික්කඛ
දුස්සස්කස දුල්ලභපිණ්කඩ අන්කතො වුට්ඨං අන්කතො පක් ං සාමං
පක් ංඋග්ගහිතපටිග්ගහිත ංතකතොනීහටංපුකරභත්තංපටිග්ගහිතං
වනට්ඨං කපොක්ඛරට්ඨං, අජ්ජාපිනුකඛොතානිභික්ඛූපරිභුඤ්ජන්තී’’ති.



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි කභසජ්ජක්ඛන්ධක ො 

363 

පටුන 

අථ කඛො භගවා සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨිකතොආයස්මන්තං
ආනන්දං ආමන්කතසි – ‘‘යානි තානි, ආනන්ද, මයා භික්ඛූනං
අනුඤ්ඤාතානි දුබ්භික්කඛ දුස්සස්කස දුල්ලභපිණ්කඩ අන්කතො වුට්ඨං
අන්කතො පක් ං සාමං පක් ං උග්ගහිතපටිග්ගහිත ං තකතො නීහටං 
පුකරභත්තංපටිග්ගහිතංවනට්ඨංකපොක්ඛරට්ඨං, අජ්ජාපිනුකඛොතානි
භික්ඛූ පරිභුඤ්ජන්තී’’ති? ‘‘පරිභුඤ්ජන්ති භගවා’’ති. අථ කඛො භගවා
එතස්මිං නිදාකන එතස්මිං ප රකණ ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ
ආමන්කතසි – ‘‘යානිතානි, භික්ඛකව, මයා භික්ඛූනංඅනුඤ්ඤාතානි
දුබ්භික්කඛදුස්සස්කසදුල්ලභපිණ්කඩඅන්කතොවුට්ඨං අන්කතොපක් ං
සාමං පක් ං උග්ගහිතපටිග්ගහිත ං තකතො නීහටං පුකරභත්තං
පටිග්ගහිතං වනට්ඨං කපොක්ඛරට්ඨං, තානාහං අජ්ජතග්කග
පටික්ඛිපාමි. න, භික්ඛකව, අන්කතො වුට්ඨං අන්කතො පක් ං සාමං
පක් ං උග්ගහිතපටිග්ගහිත ං පරිභුඤ්ජිතබ් ං. කයො පරිභුඤ්කජයය, 
ආපත්ති දුක් ටස්ස. න ච, භික්ඛකව, තකතො නීහටං පුකරභත්තං
පටිග්ගහිතං වනට්ඨං කපොක්ඛරට්ඨං භුත්තාවිනා පවාරිකතන 
අනතිරිත්තං පරිභුඤ්ජිතබ් ං. කයො පරිභුඤ්කජයය, යථාධම්කමො
 ාකරතබ්ක ො’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ජානපදා මනුස්සා  හුං කලොණම්පි, 
කතලම්පි, තණ්ඩුලම්පි, ඛාදනීයම්පි ස කටසු ආකරොකපත්වා
 හාරාමක ොට්ඨක ස ටපරිවට්ටං රිත්වා අච්ඡන්ති–යදාපටිපාටිං
ලභිස්සාම, තදාභත්තං රිස්සාමාති.මහාචකමකඝො උග්ගකතොකහොති.
අථ කඛො කත මනුස්සා කයනායස්මා ආනන්කදො කතනුපසඞ් මිංසු, 
උපසඞ් මිත්වාආයස්මන්තංආනන්දං එතදකවොචං – ‘‘ඉධ, භන්කත 
ආනන්ද,  හුං කලොණම්පි, කතලම්පි, තණ්ඩුලම්පි, ඛාදනීයම්පි
ස කටසුආකරොපිතා තිට්ඨන්ති, මහා ච කමකඝො උග්ගකතො;  ථංනු
කඛො, භන්කත ආනන්ද, පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? අථ කඛො ආයස්මා
ආනන්කදො භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසි. ‘‘කතන හානන්ද, 
සඞ්කඝො පච්චන්තිමං විහාරං  ප්පියභූමිං සම්මන්නිත්වා තත්ථ
වාකසතු, යංසඞ්කඝොආ ඞ්ඛතිවිහාරංවාඅඩ්ඪකයොගංවාපාසාදංවා
හම්මියං වා ගුහං වා. එවඤ්ච පන, භික්ඛකව, සම්මන්නිතබ් ා.
 යත්කතනභික්ඛුනාපටි කලනසඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො – 
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‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. යදි සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, 
සඞ්කඝො ඉත්ථන්නාමං විහාරං  ප්පියභූමිං සම්මන්කනයය, එසා 
ඤත්ති. 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. සඞ්කඝො ඉත්ථන්නාමං විහාරං 
 ප්පියභූමිං සම්මන්නති. යස්සායස්මකතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස 
විහාරස්ස  ප්පියභූමියා සම්මුති, කසො තුණ්හස්ස; යස්ස නක්ඛමති, 
කසො භාකසයය. 

‘‘සම්මකතො සඞ්කඝන ඉත්ථන්නාකමො විහාකරො  ප්පියභූමි. ඛමති 
සඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවකමතංධාරයාමී’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන මනුස්සා තත්කථව සම්මුතියා 
[සම්මති ාය (සයා.)]  ප්පියභූමියා යාගුකයො පචන්ති, භත්තානි 
පචන්ති, සූපානි සම්පාකදන්ති, මංසානි ක ොට්කටන්ති,  ට්ඨානි
ඵාකලන්ති. අස්කසොසි කඛො භගවා රත්තියා පච්චූසසමයං පච්චට්ඨාය
උච්චාසද්දං මහාසද්දං  ාක ොරවසද්දං, සුත්වාන ආයස්මන්තං
ආනන්දං ආමන්කතසි – ‘‘කිං නු කඛො කසො, ආනන්ද, උච්චාසද්කදො 
මහාසද්කදො  ාක ොරවසද්කදො’’ති? ‘‘එතරහි, භන්කත, මනුස්සා
තත්කථවසම්මුතියා  ප්පියභූමියායාගුකයොපචන්ති, භත්තානිපචන්ති, 
සූපානිසම්පාකදන්ති, මංසානි ක ොට්කටන්ති,  ට්ඨානිඵාකලන්ති.කසො
එකසො, භගවා, උච්චාසද්කදො මහාසද්කදො  ාක ොරවසද්කදො’’ති. අථ
කඛොභගවා එතස්මිංනිදාකනඑතස්මිං ප රකණධම්මිං ථං ත්වා 
භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘න, භික්ඛකව, සම්මුති [සම්මති ා (සයා.)] 
 ප්පියභූමිපරිභුඤ්ජිතබ් ා.කයොපරිභුඤ්කජයය, ආපත්ති දුක් ටස්ස.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, තිස්කසො  ප්පියභූමිකයො – උස්සාවනන්ති ං 
කගොනිසාදි ංගහපති’’න්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ආයස්මා යකසොකජො ගිලාකනො කහොති.
තස්සත්ථාය කභසජ්ජානි ආහරියන්ති. තානි භික්ඛූ  හි වාකසන්ති.
උක් පිණ්ඩි ාපි ඛාදන්ති, කචොරාපි හරන්ති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, සම්මුතිං ප්පියභූමිංපරිභුඤ්ජිතුං. 
අනුජානාමි, භික්ඛකව, චතස්කසො ප්පියභූමිකයො – උස්සාවනන්ති ං 
කගොනිසාදි ංගහපතිංසම්මුතින්ති. 
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 ප්පියභූමිඅනුජානනානිට්ඨිතා. 

සීහභාණවාකරොනිට්ඨිකතොචතුත්කථො. 

180. කමණ්ඩ ගහපතිවත්ථු 

296. කතන කඛොපනසමකයනභද්දියනගකර කමණ්ඩක ොගහපති
පටිවසති. තස්ස එවරූකපො ඉද්ධානුභාකවො කහොති – සීසං නහායිත්වා 
ධඤ්ඤාගාරං සම්මජ්ජාකපත්වා  හිද්වාකර නිසීදති, අන්තලික්ඛා
ධඤ්ඤස්ස ධාරා ඔපතිත්වා ධඤ්ඤාගාරං පූකරති. භරියාය එවරූකපො
ඉද්ධානුභාකවො කහොති – එ ංකයව ආළ්හ ථාලි ං උපනිසීදිත්වා
එ ඤ්ච සූපභිඤ්ජන ං [සූපභිඤ්ජර ං (සී.)] දාස ම්ම රකපොරිසං
භත්කතනපරිවිසති, නතාවතංඛියයති [ඛීයති(සී.සයා.)] යාවසාන
වුට්ඨාති. පුත්තස්ස එවරූකපො ඉද්ධානුභාකවො කහොති – එ ංකයව
සහස්සථවි ං ගකහත්වා දාස ම්ම රකපොරිසස්ස ඡමාසි ං කවතනං
කදති, න තාව තං ඛියයති යාවස්ස හත්ථගතා. සුණිසාය එවරූකපො
ඉද්ධානුභාකවොකහොති – එ ංකයවචතුකදොණි ංපිට ංඋපනිසීදිත්වා
දාස ම්ම රකපොරිසස්ස ඡමාසි ං භත්තං කදති, න තාව තං ඛියයති
යාවසානවුට්ඨාති.දාසස්සඑවරූකපොඉද්ධානුභාකවොකහොති–එක න 
නඞ්ගකලන සන්තස්සසත්තසීතාකයොගච්ඡන්ති. 

අස්කසොසිකඛොරාජාමාගකධොකසනිකයොබිම්බිසාකරො–‘‘අම්හා ං 
කිර විජිකත භද්දියනගකර කමණ්ඩක ො ගහපති පටිවසති. තස්ස
එවරූකපො ඉද්ධානුභාකවො – සීසං නහායිත්වා ධඤ්ඤාගාරං
සම්මජ්ජාකපත්වා  හිද්වාකර නිසීදති, අන්තලික්ඛා ධඤ්ඤස්ස ධාරා
ඔපතිත්වා ධඤ්ඤාගාරං පූකරති. භරියාය එවරූකපො ඉද්ධානුභාකවො –
එ ංකයව ආළ්හ ථාලි ං උපනිසීදිත්වා එ ඤ්ච සූපභිඤ්ජන ං 
දාස ම්ම රකපොරිසංභත්කතනපරිවිසති, නතාවතංඛියයතියාවසා
න වුට්ඨාති. පුත්තස්ස එවරූකපො ඉද්ධානුභාකවො – එ ංකයව
සහස්සථවි ං ගකහත්වා දාස ම්ම රකපොරිසස්ස ඡමාසි ං කවතනං
කදති, න තාව තං ඛියයති යාවස්ස හත්ථගතා. සුණිසාය එවරූකපො 
ඉද්ධානුභාකවො – එ ංකයව චතුකදොණි ං පිට ං උපනිසීදිත්වා 
දාස ම්ම රකපොරිසස්ස ඡමාසි ං භත්තං කදති, න තාව තං ඛියයති
යාව සා න වුට්ඨාති. දාසස්ස එවරූකපො ඉද්ධානුභාකවො – එක න
නඞ්ගකලන සන්තස්සසත්තසීතාකයො ගච්ඡන්තී’’ති.අථකඛොරාජා
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මාගකධො කසනිකයො බිම්බිසාකරො අඤ්ඤතරං සබ් ත්ථ ං මහාමත්තං
ආමන්කතසි – ‘‘අම්හා ං කිර, භකණ, විජිකත භද්දියනගකර
කමණ්ඩක ොගහපති පටිවසති.තස්සඑවරූකපොඉද්ධානුභාකවො – සීසං
නහායිත්වා ධඤ්ඤාගාරං සම්මජ්ජාකපත්වා  හිද්වාකර නිසීදති, 
අන්තලික්ඛා ධඤ්ඤස්ස ධාරා ඔපතිත්වා ධඤ්ඤාගාරං පූකරති.
භරියාය…කප.… පුත්තස්ස… සුණිසාය… දාසස්ස එවරූකපො 
ඉද්ධානුභාකවො, එක න නඞ්ගකලන  සන්තස්ස සත්ත සීතාකයො
ගච්ඡන්තීති.ගච්ඡ, භකණ, ජානාහි.යථාමයාසාමංදිට්කඨො, එවංතව
දිට්කඨොභවිස්සතී’’ති. 

297. එවං, කදවාති කඛො කසො මහාමත්කතො රඤ්කඤො මාගධස්ස
කසනියස්සබිම්බිසාරස්සපටිස්සුණිත්වා චතුරඞ්ගිනියාකසනායකයන
භද්දියංකතනපායාසි.අනුපුබ්ක නකයනභද්දියංකයන කමණ්ඩක ො
ගහපති කතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වා කමණ්ඩ ං ගහපතිං
එතදකවොච– ‘‘අහඤ්හි, ගහපති, රඤ්ඤාආණත්කතො ‘අම්හා ංකිර, 
භකණ, විජිකත භද්දියනගකර කමණ්ඩක ො ගහපති පටිවසති, තස්ස
එවරූකපො ඉද්ධානුභාකවො, සීසං නහායිත්වා…කප.… භරියාය…
පුත්තස්ස… සුණිසාය… දාසස්ස එවරූකපො ඉද්ධානුභාකවො, එක න
නඞ්ගකලන සන්තස්ස සත්ත සීතාකයො ගච්ඡන්තී’ති, ගච්ඡ, භකණ, 
ජානාහි. යථා මයා සාමං දිට්කඨො, එවං තව දිට්කඨො භවිස්සතී’ති.
පස්සාම කත, ගහපති, ඉද්ධානුභාව’’න්ති. අථ කඛො කමණ්ඩක ො
ගහපති සීසං නහායිත්වා ධඤ්ඤාගාරං සම්මජ්ජාකපත්වා  හිද්වාකර
නිසීදි, අන්තලික්ඛා ධඤ්ඤස්සධාරා ඔපතිත්වා ධඤ්ඤාගාරං පූකරසි.
‘‘දිට්කඨො කත, ගහපති, ඉද්ධානුභාකවො. භරියාය කත ඉද්ධානුභාවං 
පස්සිස්සාමා’’ති. අථ කඛො කමණ්ඩක ො ගහපති භරියං ආණාකපසි –
‘‘කතන හි චතුරඞ්ගිනිං කසනං භත්කතන පරිවිසා’’ති. අථ කඛො 
කමණ්ඩ ස්ස ගහපතිස්ස භරියා එ ංකයව ආළ්හ ථාලි ං
උපනිසීදිත්වා එ ඤ්ච සූපභිඤ්ජන ං චතුරඞ්ගිනිං කසනං භත්කතන
පරිවිසි, නතාවතංඛියයති, යාවසාන වුට්ඨාති.‘‘දිට්කඨොකත, ගහපති, 
භරියායපිඉද්ධානුභාකවො.පුත්තස්සකත ඉද්ධානුභාවංපස්සිස්සාමා’’ති.
අථ කඛො කමණ්ඩක ො ගහපති පුත්තං ආණාකපසි – ‘‘කතන හි 
චතුරඞ්ගිනියා කසනාය ඡමාසි ං කවතනං කදහී’’ති. අථ කඛො 
කමණ්ඩ ස්සගහපතිස්සපුත්කතොඑ ංකයවසහස්සථවි ංගකහත්වා
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චතුරඞ්ගිනියාකසනාය ඡමාසි ංකවතනංඅදාසි, නතාවතංඛියයති, 
යාවස්සහත්ථගතා.‘‘දිට්කඨොකත, ගහපති, පුත්තස්සපිඉද්ධානුභාකවො.
සුණිසාය කත ඉද්ධානුභාවං පස්සිස්සාමා’’ති. අථ කඛො කමණ්ඩක ො
ගහපති සුණිසං ආණාකපසි – ‘‘කතන හි චතුරඞ්ගිනියා කසනාය
ඡමාසි ංභත්තං කදහී’’ති.අථකඛොකමණ්ඩ ස්සගහපතිස්සසුණිසා
එ ංකයව චතුකදොණි ං පිට ං උපනිසීදිත්වා චතුරඞ්ගිනියා කසනාය
ඡමාසි ං භත්තං අදාසි, න තාව තං ඛියයති යාව සා න වුට්ඨාති.
‘‘දිට්කඨො කත, ගහපති, සුණිසායපි ඉද්ධානුභාකවො. දාසස්ස කත 
ඉද්ධානුභාවං පස්සිස්සාමා’’ති. ‘‘මය්හං කඛො, සාමි, දාසස්ස
ඉද්ධානුභාකවො කඛත්කත පස්සිතබ්ක ො’’ති. ‘‘අලං, ගහපති, දිට්කඨො
කත දාසස්සපි ඉද්ධානුභාකවො’’ති. අථ කඛො කසො මහාමත්කතො
චතුරඞ්ගිනියා කසනාය පුනකදව රාජගහං පච්චාගඤ්ඡි. කයන රාජා
මාගකධො කසනිකයො බිම්බිසාකරො කතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වා
රඤ්කඤොමාගධස්සකසනියස්ස බිම්බිසාරස්සඑතමත්ථංආකරොකචසි. 

298. අථ කඛො භගවා කවසාලියං යථාභිරන්තං විහරිත්වා කයන
භද්දියං කතන චාරි ං පක් ාමි මහතා භික්ඛුසඞ්කඝන සද්ධිං 
අඩ්ඪකතලකසහි භික්ඛුසකතහි. අථ කඛො භගවා අනුපුබ්ක න චාරි ං 
චරමාකනො කයන භද්දියං තදවසරි. තත්ර සුදං භගවා භද්දිකය විහරති
ජාතියාවකන.අස්කසොසිකඛොකමණ්ඩක ොගහපති – ‘‘සමකණොඛලු
කභො කගොතකමො ස යපුත්කතො ස යකුලා පබ් ජිකතො භද්දියං
අනුප්පත්කතොභද්දිකයවිහරතිජාතියා වකන.තංකඛොපනභගවන්තං
කගොතමං එවං ලයාකණොකිත්තිසද්කදො අබ්භුග්ගකතො – ‘ඉතිපි කසො 
භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්කධො විජ්ජාචරණසම්පන්කනො සුගකතො
කලො විදූඅනුත්තකරො පුරිසදම්මසාරථිසත්ථාකදවමනුස්සානංබුද්කධො
භගවා’ [භගවාති ( .)]. කසො ඉමං කලො ං සකදව ං සමාර ං
සබ්රහ්ම ං සස්සමණබ්රාහ්මණිං පජං සකදවමනුස්සං සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡි ත්වා පකවකදති. කසො ධම්මං කදකසති ආදි ලයාණං 
මජ්කඣ ලයාණං පරිකයොසාන ලයාණං සාත්ථං ස යඤ්ජනං
ක වලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං ප ාකසති. සාධු කඛො පන
තථාරූපානංඅරහතංදස්සනංකහොතී’’ති.අථකඛො කමණ්ඩක ොගහපති
භද්රානි භද්රානි යානානි කයොජාකපත්වා භද්රං භද්රං යානං අභිරුහිත්වා
භකද්රහි භකද්රහි යාකනහි භද්දියා නියයාසි භගවන්තං දස්සනාය.
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අද්දසංසු කඛො සම් හුලා තිත්ථියා කමණ්ඩ ං ගහපතිං දූරකතොව 
ආගච්ඡන්තං, දිස්වානකමණ්ඩ ංගහපතිංඑතදකවොචං–‘‘ හංත්වං, 
ගහපති, ගච්ඡසී’’ති? ‘‘ගච්ඡාමහං, භන්කත, භගවන්තං [ඉදං පදං සී.
සයා. කපොත්ථක සුනත්ථි] සමණංකගොතමංදස්සනායා’’ති.‘‘කිංපන
ත්වං, ගහපති, කිරියවාකදො සමාකනො අකිරියවාදං සමණං කගොතමං
දස්සනාය උපසඞ් මිස්සසි? සමකණො හි, ගහපති, කගොතකමො
අකිරියවාකදොඅකිරියායධම්මංකදකසති, කතනචසාවක විකනතී’’ති.
අථ කඛො කමණ්ඩ ස්ස ගහපතිස්ස එතදකහොසි – ‘‘නිස්සංසයං, කඛො
කසො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්කධො භවිස්සති, යථයිකම තිත්ථියා
උසූයන්තී’’ති. යාවති ා යානස්ස භූමි, යාකනන ගන්ත්වා යානා
පච්කචොකරොහිත්වා පත්තික ොව කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වාභගවන්තංඅභිවාකදත්වාඑ මන්තංනිසීදි.එ මන්තං 
නිසින්නස්ස කඛො කමණ්ඩ ස්ස ගහපතිස්ස භගවා අනුපුබ්බිං  ථං
 කථසි, කසයයථිදං – දාන ථං…කප.… අපරප්පච්චකයො
සත්ථුසාසකන භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘අභික් න්තං, 
භන්කත…කප.… උපාස ංමංභගවාධාකරතුඅජ්ජතග්කගපාණුකපතං
සරණං ගතං. අධිවාකසතු ච කම, භන්කත, භගවා ස්වාතනාය භත්තං
සද්ධිං භික්ඛුසඞ්කඝනා’’ති.අධිවාකසසිභගවාතුණ්හීභාකවන.අථකඛො
කමණ්ඩක ො ගහපති භගවකතො අධිවාසනං විදිත්වා උට්ඨායාසනා
භගවන්තංඅභිවාකදත්වාපදක්ඛිණං ත්වා පක් ාමි. 

අථකඛො කමණ්ඩක ොගහපතිතස්සා රත්තියා අච්චකයනපණීතං
ඛාදනීයං කභොජනීයංපටියාදාකපත්වාභගවකතො ාලංආකරොචාකපසි–
‘‘ ාකලො, භන්කත, නිට්ඨිතං භත්ත’’න්ති. අථ කඛො භගවා
පුබ් ණ්හසමයං නිවාකසත්වා පත්තචීවරමාදාය කයන කමණ්ඩ ස්ස
ගහපතිස්ස නිකවසනං කතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වා පඤ්ඤත්කත
ආසකන නිසීදි සද්ධිං භික්ඛුසඞ්කඝන. අථ කඛො කමණ්ඩ ස්ස
ගහපතිස්ස භරියා ච පුත්කතො ච සුණිසා ච දාකසො ච කයන භගවා
කතනුපසඞ් මිංසු, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං අභිවාකදත්වා
එ මන්තංනිසීදිංසු.කතසංභගවාඅනුපුබ්බිං ථං කථසි, කසයයථිදං
– දාන ථං…කප.… අපරප්පච්චයා සත්ථුසාසකන භගවන්තං 
එතදකවොචං – ‘‘අභික් න්තං, භන්කත…කප.…එකතමයං, භන්කත, 
භගවන්තංසරණංගච්ඡාම ධම්මඤ්චභික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච.උපාසක කනො
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භගවා ධාකරතු අජ්ජතග්කග පාණුකපකත සරණං ගකත’’ති. අථ කඛො
කමණ්ඩක ොගහපතිබුද්ධප්පමුඛංභික්ඛුසඞ්ඝං පණීකතනඛාදනීකයන
කභොජනීකයන සහත්ථා සන්තප්කපත්වා සම්පවාකරත්වා භගවන්තං 
භුත්තාවිංඔනීතපත්තපාණිංඑ මන්තංනිසීදි.එ මන්තංනිසින්කනො
කඛො කමණ්ඩක ො ගහපති භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘යාව, භන්කත, 
භගවා භද්දිකය විහරති තාව අහං බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස
ධුවභත්කතනා’’ති.අථකඛොභගවාකමණ්ඩ ංගහපතිංධම්මියා ථාය 
සන්දස්කසත්වා සමාදකපත්වා සමුත්කතකජත්වා සම්පහංකසත්වා
උට්ඨායාසනා පක් ාමි. 

කමණ්ඩ ගහපතිවත්ථනිට්ඨිතං. 

181. පඤ්චකගොරසාදිඅනුජානනා 

299. අථකඛොභගවාභද්දිකයයථාභිරන්තංවිහරිත්වාකමණ්ඩ ං 
ගහපතිං අනාපුච්ඡා කයන අඞ්ගුත්තරාකපො කතන චාරි ං පක් ාමි
මහතාභික්ඛුසඞ්කඝන සද්ධිංඅඩ්ඪකතලකසහිභික්ඛුසකතහි.අස්කසොසි
කඛො කමණ්ඩක ො ගහපති–‘‘භගවාකිරකයනඅඞ්ගුත්තරාකපොකතන
චාරි ං පක් න්කතො මහතා භික්ඛුසඞ්කඝන සද්ධිං අඩ්ඪකතලකසහි
භික්ඛුසකතහී’’ති.අථකඛොකමණ්ඩක ොගහපතිදාකසච ම්ම කරච 
ආණාකපසි – ‘‘කතන හි, භකණ,  හුං කලොණම්පි, කතලම්පි, 
තණ්ඩුලම්පි, ඛාදනීයම්පි ස කටසු ආකරොකපත්වා ආගච්ඡථ, 
අඩ්ඪකතලසානි ච කගොපාල සතානි අඩ්ඪකතලසානි ච කධනුසතානි 
ආදාය ආගච්ඡන්තු, යත්ථ භගවන්තං පස්සිස්සාම තත්ථ තරුකණන 
[ධාරුණ්කහන (සී. සයා.)] ඛීකරන කභොකජස්සාමා’’ති. අථ කඛො 
කමණ්ඩක ො ගහපති භගවන්තං අන්තරාමග්කග  න්තාකර
සම්භාකවසි. අථ කඛො කමණ්ඩක ො ගහපති කයන භගවා
කතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං අභිවාකදත්වා එ මන්තං
අට්ඨාසි. එ මන්තං ඨිකතො කඛො කමණ්ඩක ො ගහපති භගවන්තං
එතදකවොච – ‘‘අධිවාකසතු කම, භන්කත, භගවා ස්වාතනාය භත්තං
සද්ධිංභික්ඛුසඞ්කඝනා’’ති.අධිවාකසසිභගවා තුණ්හීභාකවන.අථකඛො
කමණ්ඩක ො ගහපති භගවකතො අධිවාසනං විදිත්වා භගවන්තං 
අභිවාකදත්වාපදක්ඛිණං ත්වාපක් ාමි. 
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අථකඛො කමණ්ඩක ොගහපතිතස්සා රත්තියා අච්චකයනපණීතං
ඛාදනීයං කභොජනීයංපටියාදාකපත්වාභගවකතො ාලංආකරොචාකපසි–
‘‘ ාකලො, භන්කත, නිට්ඨිතං භත්ත’’න්ති. අථ කඛො භගවා 
පුබ් ණ්හසමයං නිවාකසත්වා පත්තචීවරමාදාය කයන කමණ්ඩ ස්ස
ගහපතිස්ස පරිකවසනා කතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වා පඤ්ඤත්කත
ආසකනනිසීදි සද්ධිං භික්ඛුසඞ්කඝන. අථ කඛො කමණ්ඩක ො ගහපති
අඩ්ඪකතලසානි කගොපාල සතානි ආණාකපසි – ‘‘කතනහි, භකණ, 
එ කම ං කධනුං ගකහත්වා එ කම ස්ස භික්ඛුකනො උපතිට්ඨථ
තරුකණනඛීකරන කභොකජස්සාමා’’ති. අථකඛොකමණ්ඩක ොගහපති
බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං පණීකතන ඛාදනීකයන කභොජනීකයන
සහත්ථා සන්තප්කපසි සම්පවාකරසි, තරුකණන ච ඛීකරන. භික්ඛූ 
කුක්කුච්චායන්තා ඛීරං න පටිග්ගණ්හන්ති. පටිග්ගණ්හථ, භික්ඛකව, 
පරිභුඤ්ජථාති. අථ කඛො කමණ්ඩක ො ගහපති බුද්ධප්පමුඛං
භික්ඛුසඞ්ඝං පණීකතන ඛාදනීකයන කභොජනීකයන සහත්ථා
සන්තප්කපත්වා සම්පවාකරත්වා තරුකණන ච ඛීකරන භගවන්තං 
භුත්තාවිංඔනීතපත්තපාණිංඑ මන්තංනිසීදි.එ මන්තංනිසින්කනො
කඛොකමණ්ඩක ොගහපති භගවන්තංඑතදකවොච – ‘‘සන්ති, භන්කත, 
මග්ගා  න්තාරා, අප්කපොද ා අප්පභක්ඛා, න සු රා අපාකථකයයන
ගන්තුං.සාධු, භන්කත, භගවාභික්ඛූනංපාකථයයංඅනුජානාතූ’’ති. අථ
කඛො භගවා කමණ්ඩ ං ගහපතිං ධම්මියා  ථාය සන්දස්කසත්වා
සමාදකපත්වා සමුත්කතකජත්වා සම්පහංකසත්වා උට්ඨායාසනා
පක් ාමි.අථකඛොභගවාඑතස්මිංනිදාකන එතස්මිංප රකණධම්මිං
 ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, පඤ්ච
කගොරකස – ඛීරං, දධිං, තක් ං, නවනීතං, සප්පිං. සන්ති, භික්ඛකව, 
මග්ගා  න්තාරා අප්කපොද ා අප්පභක්ඛා, න සු රා අපාකථකයයන
ගන්තුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, පාකථයයං පරිකයසිතුං තණ්ඩුකලො
තණ්ඩුලත්ථික න, මුග්කගො මුග්ගත්ථික න, මාකසො මාසත්ථික න, 
කලොණං කලොණත්ථික න, ගුකළො ගුළත්ථික න, කතලං
කතලත්ථික න, සප්පි සප්පිත්ථික න. සන්ති, භික්ඛකව, මනුස්සා, 
සද්ධා පසන්නා, කත  ප්පිය ාර ානං හත්කථ හිරඤ්ඤං
උපනික්ඛිපන්ති – ‘ඉමිනා අයයස්ස යං  ප්පියං තං කදථා’ති.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, යංතකතො ප්පියංතං සාදිතුං; නත්කවවාහං, 
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භික්ඛකව, ක නචි පරියාකයන ජාතරූපරජතං සාදිතබ් ං 
පරිකයසිතබ් න්තිවදාමී’’ති. 

පඤ්චකගොරසාදිඅනුජානනානිට්ඨිතා. 

182. ක ණියජටිලවත්ථු 

300. [ම.නි. 2.396 ආදකයො; සු.නි. කසලසුත්තම්පි පස්සිතබ් ං] 
අථ කඛො භගවා අනුපුබ්ක න චාරි ං චරමාකනො කයන ආපණං
තදවසරි. අස්කසොසි කඛො ක ණිකයො ජටිකලො – ‘‘සමකණො ඛලු කභො
කගොතකමො ස යපුත්කතො ස යකුලා පබ් ජිකතො ආපණං
අනුප්පත්කතො, තං කඛො පන භවන්තං කගොතමං එවං  ලයාකණො 
කිත්තිසද්කදො අබ්භුග්ගකතො…කප.… සාධු කඛො පන තථාරූපානං
අරහතංදස්සනංකහොතී’’ති.අථ කඛොක ණියස්ස ජටිලස්සඑතදකහොසි
–‘‘කිංනු කඛොඅහංසමණස්සකගොතමස්සහරාකපයය’’න්ති.අථකඛො
ක ණියස්ස ජටිලස්ස එතදකහොසි – ‘‘කයපි කඛො කත බ්රාහ්මණානං 
[අයංපාකඨොදී. නි.1.285, 526, 536; ම.නි.2.427; අ.නි.5.191-192 
ආදකයො] පුබ්  ා ඉසකයො මන්තානං  ත්තාකරො මන්තානං
පවත්තාකරො, කයසමිදං එතරහි බ්රාහ්මණා කපොරාණං මන්තපදං ගීතං
පවුත්තං සමිහිතං, තදනුගායන්ති තදනුභාසන්ති, භාසිතමනුභාසන්ති, 
වාචිතමනුවාකචන්ති, කසයයථිදං – අට්ඨක ො වාමක ො වාමකදකවො
කවස්සාමිත්කතො යමතග්ගි [යමදග්ගි ( .)] අඞ්ගීරකසො භාරද්වාකජො
වාකසට්කඨො ස්සකපො භගු [අයංපාකඨොදී.නි.1.285, 526, 536; ම.
නි. 2.427; අ. නි. 5.191-192 ආදකයො], රත්තූපරතා විරතා
වි ාලකභොජනා, කත එවරූපානි පානානි සාදියිංසු. සමකණොපි
කගොතකමො රත්තූපරකතො විරකතො වි ාලකභොජනා, අරහති සමකණොපි
කගොතකමො එවරූපානි පානානි සාදියිතු’’න්ති පහූතං පානං
පටියාදාකපත්වා  ාකජහි ගාහාකපත්වා කයන භගවා කතනුපසඞ් මි; 
උපසඞ් මිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්කමොදි; සම්කමොදනීයං  ථං
සාරණීයං වීතිසාකරත්වා එ මන්තං අට්ඨාසි. එ මන්තං ඨිකතො කඛො
ක ණිකයොජටිකලොභගවන්තංඑතදකවොච– ‘‘පටිග්ගණ්හාතුකමභවං
කගොතකමොපාන’’න්ති.කතනහි, ක ණිය, භික්ඛූනංකදහීති.අථකඛො 
ක ණිකයො ජටිකලො භික්ඛූනං කදති. භික්ඛූ කුක්කුච්චායන්තා න
පටිග්ගණ්හන්ති. පටිග්ගණ්හථ, භික්ඛකව, පරිභුඤ්ජථාති. අථ කඛො
ක ණිකයො ජටිකලො බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං පහූකතහි පාකනහි
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සහත්ථා සන්තප්කපත්වා සම්පවාකරත්වා භගවන්තං කධොතහත්ථං
ඔනීතපත්තපාණිං එ මන්තං නිසීදි. එ මන්තං නිසින්නං කඛො
ක ණියං ජටිලං භගවා ධම්මියා  ථාය සන්දස්කසසි සමාදකපසි
සමුත්කතකජසි සම්පහංකසසි. අථ කඛො ක ණිකයො ජටිකලො භගවතා
ධම්මියා  ථාය සන්දස්සිකතො සමාදපිකතො සමුත්කතජිකතො
සම්පහංසිකතො භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘අධිවාකසතු කම භවං
කගොතකමො ස්වාතනාය භත්තං සද්ධිං භික්ඛුසඞ්කඝනා’’ති. මහා කඛො, 
ක ණිය, භික්ඛුසඞ්කඝො අඩ්ඪකතලසානි භික්ඛුසතානි, ත්වඤ්ච
බ්රාහ්මකණසු අභිප්පසන්කනොති. දුතියම්පි කඛො ක ණිකයො ජටිකලො
භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘කිඤ්චාපි කඛො, කභො කගොතම, මහා
භික්ඛුසඞ්කඝො අඩ්ඪකතලසානි භික්ඛුසතානි, අහඤ්ච බ්රාහ්මකණසු 
අභිප්පසන්කනො, අධිවාකසතු කම භවං කගොතකමො ස්වාතනාය භත්තං
සද්ධිං භික්ඛුසඞ්කඝනා’’ති. මහා කඛො, ක ණිය, භික්ඛුසඞ්කඝො
අඩ්ඪකතලසානිභික්ඛුසතානි, ත්වඤ්චබ්රාහ්මකණසුඅභිප්පසන්කනොති. 
තතියම්පිකඛොක ණිකයො ජටිකලොභගවන්තංඑතදකවොච–‘‘කිඤ්චාපි
කඛො, කභොකගොතම, මහාභික්ඛුසඞ්කඝොඅඩ්ඪකතලසානි භික්ඛුසතානි, 
අහඤ්ච බ්රාහ්මකණසු අභිප්පසන්කනො, අධිවාකසතු භවං කගොතකමො
ස්වාතනාය භත්තං සද්ධිං භික්ඛුසඞ්කඝනා’’ති. අධිවාකසසි භගවා
තුණ්හීභාකවන. අථ කඛො ක ණිකයො ජටිකලො භගවකතො අධිවාසනං
විදිත්වා උට්ඨායාසනා පක් ාමි. අථ කඛො භගවා එතස්මිං නිදාකන 
එතස්මිං ප රකණ ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි –
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, අට්ඨ පානානි – අම් පානං ජම්බුපානං
කචොචපානංකමොචපානංමධූ පානං [මධුපානං(සී.සයා.)] මුද්දි පානං
සාලූ පානං ඵාරුස පානං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, සබ් ං ඵලරසං
ඨකපත්වා ධඤ්ඤඵලරසං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, සබ් ං පත්තරසං
ඨකපත්වා ඩා රසං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, සබ් ං පුප්ඵරසංඨකපත්වා
මධූ පුප්ඵරසං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, උච්ඡුරස’’න්ති. 

අථ කඛො ක ණිකයො ජටිකලො තස්සා රත්තියා අච්චකයන සක 
අස්සකමපණීතංඛාදනීයංකභොජනීයංපටියාදාකපත්වාභගවකතො  ාලං
ආකරොචාකපසි – ‘‘ ාකලො, කභො කගොතම, නිට්ඨිතං භත්ත’’න්ති. අථ
කඛො භගවා පුබ් ණ්හසමයං නිවාකසත්වා පත්තචීවරමාදාය කයන
ක ණියස්ස ජටිලස්ස අස්සකමො කතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වා
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පඤ්ඤත්කත ආසකන නිසීදි සද්ධිං භික්ඛුසඞ්කඝන. අථ කඛො
ක ණිකයො ජටිකලො බුද්ධප්පමුඛංභික්ඛුසඞ්ඝං පණීකතනඛාදනීකයන
කභොජනීකයන සහත්ථා සන්තප්කපත්වා සම්පවාකරත්වා භගවන්තං
භුත්තාවිං ඔනීතපත්තපාණිං එ මන්තං නිසීදි. එ මන්තං නිසින්නං
කඛොක ණියංජටිලංභගවාඉමාහිගාථාහිඅනුකමොදි– 

‘‘අග්ගිහුත්තමුඛායඤ්ඤා, සාවිත්තීඡන්දකසොමුඛං; 
රාජාමුඛංමනුස්සානං, නදීනංසාගකරොමුඛං. 

‘‘නක්ඛත්තානංමුඛංචන්කදො, ආදිච්කචොතපතංමුඛං; 
පුඤ්ඤංආ ඞ්ඛමානානංසඞ්කඝො, කවයජතංමුඛ’’න්ති. 

අථ කඛො භගවා ක ණියං ජටිලං ඉමාහි ගාථාහි අනුකමොදිත්වා
උට්ඨායාසනා පක් ාමි. 

ක ණියජටිලවත්ථුනිට්ඨිතං. 

183. කරොජමල්ලවත්ථු 

301. අථ කඛො භගවා ආපකණ යථාභිරන්තං විහරිත්වා කයන
කුසිනාරා කතන චාරි ං පක් ාමි මහතා භික්ඛුසඞ්කඝන සද්ධිං
අඩ්ඪකතලකසහිභික්ඛුසකතහි.අස්කසොසුංකඛොක ොසිනාර ාමල්ලා–
‘‘භගවා කිර කුසිනාරං ආගච්ඡති මහතා භික්ඛුසඞ්කඝන සද්ධිං
අඩ්ඪකතලකසහිභික්ඛුසකතහී’’ති.කත සඞ්ගරං [සඞ් රං( .)] අ ංසු
– ‘‘කයො භගවකතො පච්චග්ගමනං න  රිස්සති, පඤ්චසතානිස්ස
දණ්කඩො’’ති.කතනකඛොපනසමකයනකරොකජො මල්කලොආයස්මකතො
ආනන්දස්ස සහාකයො කහොති. අථ කඛො භගවා අනුපුබ්ක න චාරි ං
චරමාකනො කයන කුසිනාරා තදවසරි. අථ කඛො ක ොසිනාර ා මල්ලා
භගවකතොපච්චග්ගමනංඅ ංසු.අථකඛොකරොකජො මල්කලො භගවකතො
පච්චග්ගමනං  රිත්වා කයනායස්මා ආනන්කදො කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වා ආයස්මන්තං ආනන්දං අභිවාකදත්වා එ මන්තං
අට්ඨාසි. එ මන්තං ඨිතං කඛො කරොජං මල්ලං ආයස්මා ආනන්කදො
එතදකවොච – ‘‘උළාරං කඛො කත ඉදං, ආවුකසො කරොජ, යං ත්වං
භගවකතො පච්චග්ගමනං අ ාසී’’ති. ‘‘නාහං, භන්කත ආනන්ද, 
 හු කතො බුද්කධවාධම්කමවාසඞ්කඝවා; අපිචඤාතීහිසඞ්ගකරො
 කතො–‘කයොභගවකතො පච්චග්ගමනංන රිස්සති, පඤ්චසතානිස්ස



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි කභසජ්ජක්ඛන්ධක ො 

374 

පටුන 

දණ්කඩො’’’ති; කසො කඛො අහං, භන්කත ආනන්ද, ඤාතීනං දණ්ඩභයා
එවාහං භගවකතො පච්චග්ගමනං අ ාසින්ති. අථ කඛො ආයස්මා
ආනන්කදො අනත්තමකනො අකහොසි’  ථඤ්හි නාම කරොකජො මල්කලො
එවං වක්ඛතී’ති? අථ කඛො ආයස්මා ආනන්කදො කයන භගවා
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං අභිවාකදත්වා එ මන්තං
නිසීදි. එ මන්තං නිසින්කනො කඛො ආයස්මා ආනන්කදො භගවන්තං
එතදකවොච – ‘‘අයං, භන්කත, කරොකජො මල්කලො අභිඤ්ඤාකතො
ඤාතමනුස්කසො. මහත්ථික ො කඛො පන එවරූපානං ඤාතමනුස්සානං
ඉමස්මිං ධම්මවිනකය පසාකදො. සාධු, භන්කත, භගවා තථා  කරොතු, 
යථාකරොකජො මල්කලොඉමස්මිංධම්මවිනකයපසීකදයයා’’ති.‘‘නකඛො
තං, ආනන්ද, දුක් රං තථාගකතන, යථා කරොකජො මල්කලො ඉමස්මිං
ධම්මවිනකයපසීකදයයා’’ති. 

අථ කඛො භගවා කරොජං මල්ලං කමත්කතන චිත්කතන ඵරිත්වා
උට්ඨායාසනා විහාරං පාවිසි. අථ කඛො කරොකජො මල්කලො භගවකතො
කමත්කතනචිත්කතනඵුට්කඨො, කසයයථාපිනාම ගාවිංතරුණවච්කඡො, 
එවකමව, විහාකරන විහාරං පරිකවකණන පරිකවණං උපසඞ් මිත්වා
භික්ඛූපුච්ඡති– ‘‘ හංනුකඛො, භන්කත, එතරහිකසොභගවාවිහරති
අරහං සම්මාසම්බුද්කධො, දස්සන ාමාහිමයංතංභගවන්තංඅරහන්තං 
සම්මාසම්බුද්ධ’’න්ති. ‘‘එසාවුකසො කරොජ, විහාකරො සංවුතද්වාකරො, 
කතන අප්පසද්කදො උපසඞ් මිත්වා අතරමාකනො ආළින්දං පවිසිත්වා
උක් ාසිත්වාඅග්ගළං ආක ොකටහි, විවරිස්සතිකතභගවාද්වාර’’න්ති.
අථකඛොකරොකජොමල්කලොකයනකසොවිහාකරො සංවුතද්වාකරො, කතන
අප්පසද්කදො උපසඞ් මිත්වා අතරමාකනො ආළින්දං පවිසිත්වා 
උක් ාසිත්වා අග්ගළං ආක ොකටසි. විවරි භගවා ද්වාරං. අථ කඛො
කරොකජො මල්කලො විහාරං පවිසිත්වා භගවන්තං අභිවාකදත්වා
එ මන්තං නිසීදි. එ මන්තං නිසින්නස්ස කඛො කරොජස්ස මල්ලස්ස
භගවා අනුපුබ්බිං  ථං  කථසි, කසයයථිදං – දාන ථං…කප.… 
අපරප්පච්චකයො සත්ථුසාසකන භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘සාධු, 
භන්කත, අයයා මමඤ්කඤව පටිග්ගණ්කහයයං 
චීවරපිණ්ඩපාතකසනාසනගිලානප්පච්චයකභසජ්ජපරික්ඛාරං, කනො
අඤ්කඤස’’න්ති. ‘‘කයසං කඛො, කරොජ, කසක්කඛන ඤාකණන
කසක්කඛන දස්සකනන ධම්කමො දිට්කඨො කසයයථාපි තයා, කතසම්පි
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එවං කහොති – ‘අකහොනූන අයයා අම්හා ඤ්කඤව පටිග්ගණ්කහයයං 
චීවරපිණ්ඩපාතකසනාසනගිලානප්පච්චයකභසජ්ජපරික්ඛාරං, කනො
අඤ්කඤස’න්ති. කතන හි, කරොජ, තව කචව පටිග්ගහිස්සන්ති
අඤ්කඤසඤ්චා’’ති. 

302. කතන කඛොපනසමකයනකුසිනාරායංපණීතානං භත්තානං
භත්තපටිපාටි අට්ඨිතා කහොති. අථ කඛො කරොජස්ස මල්ලස්ස පටිපාටිං 
අලභන්තස්සඑතදකහොසි–‘‘යංනූනාහංභත්තග්ගංඔකලොක යයං, යං
භත්තග්කගනාස්ස, තං පටියාකදයය’’න්ති.අථකඛොකරොකජොමල්කලො
භත්තග්ගං ඔකලොක න්කතො ද්කව නාද්දස – ඩා ඤ්ච
පිට්ඨඛාදනීයඤ්ච.අථකඛොකරොකජොමල්කලොකයනායස්මාආනන්කදො
කතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වාආයස්මන්තංආනන්දං එතදකවොච –
‘‘ඉධ කම, භන්කත ආනන්ද, පටිපාටිං අලභන්තස්ස එතදකහොසි –
‘යංනූනාහං භත්තග්ගං ඔකලොක යයං, යං භත්තග්කග නාස්ස, තං
පටියාකදයය’න්ති. කසො කඛො අහං, භන්කත ආනන්ද, භත්තග්ගං 
ඔකලොක න්කතොද්කවනාද්දසං–ඩා ඤ්චපිට්ඨඛාදනීයඤ්ච.සචාහං, 
භන්කත ආනන්ද, පටියාකදයයං ඩා ඤ්ච පිට්ඨඛාදනීයඤ්ච, 
පටිග්ගණ්කහයය කම භගවා’’ති? ‘‘කතන හි, කරොජ, භගවන්තං
පටිපුච්ඡිස්සාමී’’ති.අථකඛොආයස්මාආනන්කදොභගවකතොඑතමත්ථං 
ආකරොකචසි. ‘‘කතන හානන්ද, පටියාකදතූ’’ති. ‘‘කතන හි, කරොජ, 
පටියාකදහී’’ති.අථකඛොකරොකජො මල්කලොතස්සාරත්තියාඅච්චකයන 
පහූතං ඩා ඤ්ච පිට්ඨඛාදනීයඤ්ච පටියාදාකපත්වා භගවකතො
උපනාකමසි ‘‘පටිග්ගණ්හාතු කම, භන්කත, භගවා ඩා ඤ්ච
පිට්ඨඛාදනීයඤ්චා’’ති.‘‘කතනහි, කරොජ, භික්ඛූනංකදහී’’ති.අථකඛො
කරොකජො මල්කලො භික්ඛූනං කදති. භික්ඛූ කුක්කුච්චායන්තා න
පටිග්ගණ්හන්ති. ‘‘පටිග්ගණ්හථ, භික්ඛකව, පරිභුඤ්ජථා’’ති.අථකඛො
කරොකජො මල්කලො බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං පහූකතහි ඩාක හි ච
පිට්ඨඛාදනීකයහි ච සහත්ථා සන්තප්කපත්වා සම්පවාකරත්වා
භගවන්තං කධොතහත්ථං ඔනීතපත්තපාණිං එ මන්තං නිසීදි.
එ මන්තං නිසින්නං කඛො කරොජං මල්ලං භගවා ධම්මියා  ථාය
සන්දස්කසත්වා සමාදකපත්වා සමුත්කතකජත්වා සම්පහංකසත්වා
උට්ඨායාසනා පක් ාමි. අථ කඛො භගවා එතස්මිං නිදාකන එතස්මිං



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි කභසජ්ජක්ඛන්ධක ො 

376 

පටුන 

ප රකණ ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, සබ් ඤ්චඩා ංසබ් ඤ්චපිට්ඨඛාදනීය’’න්ති. 

කරොජමල්ලවත්ථුනිට්ඨිතං. 

184. වුඩ්ඪපබ් ජිතවත්ථු 

303. අථ කඛො භගවා කුසිනාරායං යථාභිරන්තං විහරිත්වා කයන
ආතුමා කතන චාරි ං පක් ාමි මහතා භික්ඛුසඞ්කඝන සද්ධිං 
අඩ්ඪකතලකසහිභික්ඛුසකතහි.කතනකඛොපනසමකයනඅඤ්ඤතකරො
වුඩ්ඪපබ් ජිකතො ආතුමායං පටිවසති නහාපිතපුබ්ක ො. තස්ස ද්කව
දාර ා කහොන්ති, මඤ්ජ ා පටිභාකනයය ා, දක්ඛා පරිකයොදාතසිප්පා
සක  ආචරියක  නහාපිත ම්කම. අස්කසොසි කඛො කසො
වුඩ්ඪපබ් ජිකතො – ‘‘භගවා කිර ආතුමං ආගච්ඡති මහතා
භික්ඛුසඞ්කඝනසද්ධිංඅඩ්ඪකතලකසහි භික්ඛුසකතහී’’ති.අථකඛොකසො
වුඩ්ඪපබ් ජිකතොකතදාරක එතදකවොච– ‘‘භගවාකිර, තාතා, ආතුමං
ආගච්ඡතිමහතාභික්ඛුසඞ්කඝනසද්ධිංඅඩ්ඪකතලකසහි භික්ඛුසකතහි.
ගච්ඡථතුම්කහ, තාතා, ඛුරභණ්ඩංආදායනාළියාවාපක නඅනුඝර ං
අනුඝර ං ආහිණ්ඩථ, කලොණම්පි, කතලම්පි, තණ්ඩුලම්පි, ඛාදනීයම්පි
සංහරථ, භගවකතො ආගතස්ස යාගුපානං  රිස්සාමා’’ති. ‘‘එවං, 
තාතා’’ති කඛො කත දාර ා තස්ස වුඩ්ඪපබ් ජිතස්ස පටිස්සුණිත්වා
ඛුරභණ්ඩං ආදාය නාළියාවාපක න අනුඝර ං අනුඝර ං
ආහිණ්ඩන්ති, කලොණම්පි, කතලම්පි, තණ්ඩුලම්පි, ඛාදනීයම්පි
සංහරන්තා. මනුස්සා කත දාරක  මඤ්ජක  පටිභාකනයයක 
පස්සිත්වා කයපි න  ාරාකපතු ාමා කතපි  ාරාකපන්ති, 
 ාරාකපත්වාපි  හුං කදන්ති. අථ කඛො කත දාර ා  හුං කලොණම්පි, 
කතලම්පි, තණ්ඩුලම්පි, ඛාදනීයම්පිසංහරිංසු. 

අථ කඛො භගවා අනුපුබ්ක න චාරි ං චරමාකනො කයන ආතුමා
තදවසරි.තත්රසුදංභගවාආතුමායංවිහරතිභුසාගාකර.අථකඛො කසො
වුඩ්ඪපබ් ජිකතො තස්සා රත්තියා අච්චකයන පහූතං යාගුං
පටියාදාකපත්වා භගවකතො උපනාකමසි – ‘‘පටිග්ගණ්හාතු කම, 
භන්කත, භගවා යාගු’’න්ති. ජානන්තාපි තථාගතා පුච්ඡන්ති…කප.…
සාව ානං වා සික්ඛාපදං පඤ්ඤකපස්සාමාති. අථ කඛො භගවා තං
වුඩ්ඪපබ් ජිතංඑතදකවොච–‘‘කුතායං, භික්ඛුයාගූ’’ති? අථකඛොකසො 
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වුඩ්ඪපබ් ජිකතො භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසි. විගරහි බුද්කධො
භගවා, ‘‘අනනුච්ඡවි ං, කමොඝපුරිස, අනනුකලොමි ං අප්පතිරූපං
අස්සාමණ ංඅ ප්පියංඅ රණීයං. ථඤ්හිනාම ත්වං, කමොඝපුරිස, 
පබ් ජිකතො අ ප්පිකය සමාදකපස්සසි [සමාදකපසි ( .)]. කනතං, 
කමොඝපුරිස, අප්පසන්නානං වා පසාදාය…කප.… විගරහිත්වා ධම්මිං 
 ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි ‘න, භික්ඛකව, පබ් ජිකතන
අ ප්පිකයසමාදකපතබ් ං, කයො සමාදකපයය, ආපත්තිදුක් ටස්ස.න
ච, භික්ඛකව, නහාපිතපුබ්ක න ඛුරභණ්ඩං පරිහරිතබ් ං. කයො
පරිහකරයය, ආපත්තිදුක් ටස්සා’’’ති. 

අථ කඛො භගවාආතුමායං යථාභිරන්තං විහරිත්වා කයනසාවත්ථි 
කතන චාරි ං පක් ාමි. අනුපුබ්ක න චාරි ං චරමාකනො කයන
සාවත්ථි තදවසරි. තත්ර සුදං භගවා සාවත්ථියං විහරති කජතවකන
අනාථපිණ්ඩි ස්සආරාකම.කතනකඛො පනසමකයනසාවත්ථියං හුං
ඵලඛාදනීයංඋප්පන්නංකහොති.අථකඛොභික්ඛූනංඑතදකහොසි– ‘‘කිං
නුකඛොභගවතාඵලඛාදනීයංඅනුඤ්ඤාතං, කිංඅනනුඤ්ඤාත’’න්ති? 
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, සබ් ං
ඵලඛාදනීය’’න්ති. 

304. කතන කඛො පන සමකයන සඞ්ඝි ානි බීජානි පුග්ගලි ාය
භූමියාකරොපියන්ති, පුග්ගලි ානිබීජානිසඞ්ඝි ායභූමියාකරොපියන්ති. 
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. සඞ්ඝි ානි, භික්ඛකව, බීජානි
පුග්ගලි ාය භූමියා කරොපිතානි භාගං දත්වා පරිභුඤ්ජිතබ් ානි.
පුග්ගලි ානි බීජානි සඞ්ඝි ාය භූමියා කරොපිතානි භාගං දත්වා
පරිභුඤ්ජිතබ් ානීති. 

වුඩ්ඪපබ් ජිතවත්ථුනිට්ඨිතං. 

185. චතුමහාපකදස ථා 

305. කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූනං කිස්මිඤ්චි කිස්මිඤ්චි 
ඨාකනකුක්කුච්චං උප්පජ්ජති – ‘‘කිංනු කඛො භගවතා අනුඤ්ඤාතං, 
කිං අනනුඤ්ඤාත’’න්ති? භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. ‘‘යං, 
භික්ඛකව, මයා‘ඉදංන  ප්පතී’තිඅප්පටික්ඛිත්තංතඤ්කච අ ප්පියං
අනුකලොකමති,  ප්පියංපටි ාහති, තංකවොන ප්පති.යං, භික්ඛකව, 
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මයා ‘ඉදං න  ප්පතී’ති අප්පටික්ඛිත්තං තඤ්කච  ප්පියං
අනුකලොකමති, අ ප්පියං පටි ාහති, තං කවො  ප්පති. යං, භික්ඛකව, 
මයා‘ඉදං ප්පතී’තිඅනනුඤ්ඤාතංතඤ්කච අ ප්පියංඅනුකලොකමති, 
 ප්පියං පටි ාහති, තං කවො න  ප්පති. යං, භික්ඛකව, මයා ‘ඉදං
 ප්පතී’තිඅනනුඤ්ඤාතං, තඤ්කච ප්පියංඅනුකලොකමති, අ ප්පියං 
පටි ාහති, තංකවො ප්පතී’’ති. 

අථකඛොභික්ඛූනංඑතදකහොසි–‘‘ ප්පතිනුකඛොයාව ාලික න 
යාම ාලි ං, න නු කඛො  ප්පති?  ප්පති නු කඛො යාව ාලික න
සත්තාහ ාලි ං, නනුකඛො  ප්පති?  ප්පතිනුකඛොයාව ාලික න
යාවජීවි ං, න නු කඛො  ප්පති?  ප්පති නු කඛො යාම ාලික න
සත්තාහ ාලි ං, නනුකඛො ප්පති?  ප්පතිනුකඛොයාම ාලික න
යාවජීවි ං, න නුකඛො ප්පති?  ප්පතිනුකඛො සත්තාහ ාලික න
යාවජීවි ං, නනුකඛො ප්පතී’’ති? භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.
‘‘යාව ාලික න, භික්ඛකව, යාම ාලි ං, තදහු පටිග්ගහිතං  ාකල
 ප්පති, වි ාකල න  ප්පති. යාව ාලික න, භික්ඛකව, 
සත්තාහ ාලි ං, තදහු පටිග්ගහිතං  ාකල  ප්පති, වි ාකල න
 ප්පති. යාව ාලික න, භික්ඛකව, යාවජීවි ං, තදහු පටිග්ගහිතං
 ාකල  ප්පති, වි ාකල න  ප්පති. යාම ාලික න, භික්ඛකව, 
සත්තාහ ාලි ං, තදහුපටිග්ගහිතංයාකම ප්පති, යාමාතික් න්කත
න ප්පති. යාම ාලික න, භික්ඛකව, යාවජීවි ං, තදහු පටිග්ගහිතං
යාකම  ප්පති, යාමාතික් න්කත න  ප්පති. සත්තාහ ාලික න, 
භික්ඛකව, යාවජීවි ං පටිග්ගහිතං, සත්තාහං  ප්පති, 
සත්තාහාතික් න්කතන ප්පතී’’ති. 

චතුමහාපකදස ථානිට්ඨිතා. 

කභසජ්ජක්ඛන්ධක ොඡට්කඨො. 

186. තස්සුද්දානං 

සාරදික  වි ාකලපි, වසංමූකලපිට්කඨහිච; 
 සාකවහිපණ්ණංඵලං, ජතුකලොණංඡ ණඤ්ච. 

චණ්ණංචාලිනිමංසඤ්ච, අඤ්ජනංඋපපිසනී [උපපිං සනී(සී.), 
උපපිංසනං(සයා.)]; 
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අඤ්ජනීඋච්චාපාරුතා, සලා ාසලා ඨානිං [සලාක ොධනී(සී.
සයා.)]. 

ථවි ංස ද්ධ ං සුත්තං, මුද්ධනිකතලනත්ථු ච; 
නත්ථු රණීධූමඤ්ච, කනත්තඤ්චාපිධනත්ථවි. 

කතලපාක සුමජ්ජඤ්ච, අතික්ඛිත්තංඅබ්භඤ්ජනං; 
තුම් ංකසදංසම්භාරඤ්ච, මහාභඞ්කගොද ංතථා. 

ද ක ොට්ඨංකලොහිතඤ්ච, විසාණංපාදබ්භඤ්ජනං; 
පජ්ජංසත්ථං සාවඤ්ච, තිල ක් ං  ළි ං. 

කචොළං සාසපකුට්ටඤ්ච, ධූමසක්ඛරි ායච; 
වණකතලංවි ාසි ං, වි ටඤ්චපටිග්ගහං. 

ගූථං කරොන්කතොකලොළිඤ්ච, ඛාරංමුත්තහරීත ං; 
ගන්ධාවිකරචනඤ්කචව, අච්ඡා ටං ටා ටං. 

පටිච්ඡාදනි පබ්භාරා, ආරාමසත්තාකහනච; 
ගුළංමුග්ගංකසොවීරඤ්ච, සාමංපා ාපුනාපකච. 

පුනානුඤ්ඤාසිදුබ්භික්කඛ, ඵලඤ්චතිලඛාදනී; 
පුකරභත්තං ායඩාකහො, නිබ් ත්තඤ්චභගන්දලං. 

වත්ථි ම්මඤ්චසුප්පිඤ්ච, මනුස්සමංසකමවච; 
හත්ථිඅස්සා සුනකඛො ච, අහි සීහඤ්ච දීපි ං 
[හත්ථිඅස්සසුනඛාහි, සීහ යග්ඝඤ්චදීපි ං(සී.)]. 

අච්ඡතරච්ඡමංසඤ්ච, පටිපාටිචයාගුච; 
තරුණංඅඤ්ඤත්රගුළං, සුනිධාවසථාගාරං. 

ගඞ්ගාක ොටිසච්ච ථා, අම් පාලීචලිච්ඡවී; 
උද්දිස්ස තංසුභික්ඛං, පුනකදවපටික්ඛිපි. 

කමකඝොයකසොකමණ්ඩක ො, චකගොරසංපාකථයයක නච; 
ක ණිඅම්ක ොජම්බුකචොච, කමොචමධුමුද්දි සාලු ං. 



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි කභසජ්ජක්ඛන්ධක ො 

380 

පටුන 

ඵාරුස ාඩා පිට්ඨං, ආතුමායංනහාපිකතො; 
සාවත්ථියංඵලංබීජං, කිස්මිංඨාකනච ාලික ති. 

ඉමම්හිඛන්ධක වත්ථූඑ සතංඡවත්ථු. 

කභසජ්ජක්ඛන්ධක ොනිට්ඨිකතො. 



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි  ථිනක්ඛන්ධක ො 

381 

පටුන 

7.  ථිනක්ඛන්ධක ො 
187.  ථිනානුජානනා 

306. කතන සමකයනබුද්කධොභගවාසාවත්ථියංවිහරතිකජතවකන 
අනාථපිණ්ඩි ස්ස ආරාකම. කතන කඛො පන සමකයන තිංසමත්තා
පාකවයය ා [පාකඨයය ා (සී. සයා.)] භික්ඛූ, සබ්ක  ආරඤ්ඤ ා
සබ්ක  පිණ්ඩපාති ාසබ්ක පංසුකූලි ාසබ්ක කතචීවරි ාසාවත්ථිං
ආගච්ඡන්තා භගවන්තං දස්සනාය උප ට්ඨාය වස්සූපනායි ාය
නාසක්ඛිංසු සාවත්ථියං වස්සූපනායි ං සම්භාකවතුං; අන්තරාමග්කග
සාක කත වස්සං උපගච්ඡිංසු. කතඋක් ණ්ඨිතරූපා වස්සං වසිංසු –
ආසන්කනව කනො භගවා විහරති ඉකතො ඡසු කයොජකනසු, න ච මයං
ලභාම භගවන්තං දස්සනායාති. අථ කඛො කත භික්ඛූ වස්සංවුට්ඨා, 
කතමාසච්චකයන තායපවාරණාය, කදකව වස්සන්කත, උද සඞ්ගකහ
උද චික්ඛල්කලඔ පුණ්කණහිචීවකරහිකිලන්තරූපාකයන සාවත්ථි
කජතවනං අනාථපිණ්ඩි ස්ස ආරාකමො, කයන භගවා
කතනුපසඞ් මිංසු; උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං අභිවාකදත්වා
එ මන්තංනිසීදිංසු.ආචිණ්ණංකඛොපකනතංබුද්ධානංභගවන්තානං 
ආගන්තුක හි භික්ඛූහි සද්ධිං පටිසම්කමොදිතුං. අථ කඛො භගවා කත
භික්ඛූ එතදකවොච – ‘‘ ච්චි, භික්ඛකව, ඛමනීයං,  ච්චි යාපනීයං, 
 ච්චිසමග්ගාසම්කමොදමානාඅවිවදමානා ඵාසු ංවස්සංවසිත්ථ, නච
පිණ්ඩක න කිලමිත්ථා’’ති? ‘‘ඛමනීයං, භගවා; යාපනීයං, භගවා; 
සමග්ගාචමයං, භන්කත, සම්කමොදමානාඅවිවදමානාවස්සංවසිම්හා, 
න ච පිණ්ඩක න කිලමිම්හා. ඉධ මයං, භන්කත, තිංසමත්තා
පාකවයය ා භික්ඛූ සාවත්ථිං ආගච්ඡන්තා භගවන්තං දස්සනාය
උප ට්ඨායවස්සූපනායි ාය නාසක්ඛිම්හාසාවත්ථියංවස්සූපනායි ං
සම්භාකවතුං, අන්තරාමග්කග සාක කත වස්සං උපගච්ඡිම්හා. කත
මයං, භන්කත, උක් ණ්ඨිතරූපාවස්සංවසිම්හා – ‘ආසන්කනවකනො
භගවා විහරති ඉකතො ඡසු කයොජකනසු, න ච මයං ලභාම භගවන්තං
දස්සනායා’ති.අථකඛොමයං, භන්කත, වස්සංවුට්ඨා, කතමාසච්චකයන
 තාය පවාරණාය, කදකවවස්සන්කත, උද සඞ්ගකහඋද චික්ඛල්කල
ඔ පුණ්කණහි චීවකරහි කිලන්තරූපා අද්ධානං ආගතාති. අථ කඛො
භගවාඑතස්මිං නිදාකන එතස්මිංප රකණධම්මිං ථං ත්වාභික්ඛූ
ආමන්කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, වස්සංවුට්ඨානං භික්ඛූනං 
 ථිනං [ ඨිනං (සී. සයා.)] අත්ථරිතුං. අත්ථත ථිනානං කවො, 
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භික්ඛකව, පඤ්ච ප්පිස්සන්ති– අනාමන්තචාකරො, අසමාදානචාකරො, 
ගණකභොජනං, යාවදත්ථචීවරං, කයොචතත්ථචීවරුප්පාකදොකසො කනසං
භවිස්සතීති. අත්ථත ථිනානං කවො, භික්ඛකව, ඉමානි පඤ්ච
 ප්පිස්සන්ති. එවඤ්ච පන, භික්ඛකව,  ථිනං අත්ථරිතබ් ං.
 යත්කතනභික්ඛුනාපටි කලනසඞ්කඝො ඤාකපතබ්ක ො– 

307. ‘‘සුණාතුකම, භන්කත, සඞ්කඝො. ඉදං සඞ්ඝස්ස ථිනදුස්සං 
උප්පන්නං. යදි සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, සඞ්කඝො ඉමං  ථිනදුස්සං
ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුකනොදකදයය ථිනංඅත්ථරිතුං.එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. ඉදං සඞ්ඝස්ස  ථිනදුස්සං 
උප්පන්නං. සඞ්කඝො ඉමං  ථිනදුස්සං ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුකනො
කදති ථිනං අත්ථරිතුං.යස්සායස්මකතොඛමතිඉමස්ස ථිනදුස්සස්ස 
ඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුකනො දානං ථිනංඅත්ථරිතුං, කසොතුණ්හස්ස; 
යස්සනක්ඛමති, කසොභාකසයය. 

‘‘දින්නං ඉදං සඞ්කඝන  ථිනදුස්සං ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුකනො 
 ථිනං අත්ථරිතුං. ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මා තුණ්හී, එවකමතං
ධාරයාමී’’ති. 

308. ‘‘එවං කඛො, භික්ඛකව, අත්ථතං කහොති  ථිනං, එවං
අනත්ථතං.  ථඤ්ච පන, භික්ඛකව, අනත්ථතං කහොති  ථිනං? න
උල්ලිඛිතමත්කතන අත්ථතං කහොති  ථිනං, න කධොවනමත්කතන
අත්ථතං කහොති  ථිනං, න චීවරවිචාරණමත්කතන [න 
ගණ්ටුස රණමත්කතන ( .)] අත්ථතං කහොති  ථිනං, න
කඡදනමත්කතන අත්ථතං කහොති  ථිනං, න  න්ධනමත්කතන
අත්ථතං කහොති  ථිනං, න ඔවට්ටිය රණමත්කතන [න
ඔවට්කටයය රණමත්කතන (සී. සයා.), න ඔවකදයය රණමත්කතන 
( .)] අත්ථතං කහොති  ථිනං, න  ණ්ඩුස රණමත්කතන අත්ථතං
කහොති ථිනං, න දළ්හී ම්ම රණමත්කතනඅත්ථතංකහොති ථිනං, 
න අනුවාත රණමත්කතන අත්ථතං කහොති  ථිනං, න
පරිභණ්ඩ රණමත්කතන අත්ථතං කහොති  ථිනං, න
ඔවද්කධයය රණමත්කතන අත්ථතං කහොති  ථිනං, න
 ම් ලමද්දනමත්කතන අත්ථතං කහොති  ථිනං, න නිමිත්ත කතන
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අත්ථතංකහොති  ථිනං, නපරි ථා කතනඅත්ථතංකහොති ථිනං, න
කුක්කු කතන අත්ථතං කහොති  ථිනං, න සන්නිධි කතන අත්ථතං
කහොති  ථිනං, න නිස්සග්ගිකයන අත්ථතං කහොති  ථිනං, න 
අ ප්ප කතන අත්ථතං කහොති  ථිනං, න අඤ්ඤත්ර සඞ්ඝාටියා
අත්ථතංකහොති ථිනං, න අඤ්ඤත්ර උත්තරාසඞ්කගනඅත්ථතංකහොති
 ථිනං, න අඤ්ඤත්ර අන්තරවාසක න අත්ථතං කහොති  ථිනං, න
අඤ්ඤත්ර පඤ්චක න වා අතිකර පඤ්චක න වා තදකහව
සඤ්ඡින්කනනසමණ්ඩලී කතන අත්ථතංකහොති ථිනං, නඅඤ්ඤත්ර
පුග්ගලස්ස අත්ථාරා අත්ථතං කහොති  ථිනං; සම්මා කචව අත්ථතං
කහොති ථිනං, තඤ්කචනිස්සීමට්කඨො අනුකමොදති, එවම්පි අනත්ථතං
කහොති ථිනං.එවංකඛො, භික්ඛකව, අනත්ථතංකහොති ථිනං. 

309. ‘‘ ථඤ්ච, භික්ඛකව, අත්ථතං කහොති  ථිනං? අහකතන
අත්ථතං කහොති  ථිනං, අහත ප්කපන අත්ථතං කහොති  ථිනං, 
පිකලොති ාය අත්ථතං කහොති  ථිනං, පංසුකූකලන අත්ථතං කහොති
 ථිනං, පාපණික න අත්ථතං කහොති  ථිනං, අනිමිත්ත කතන
අත්ථතං කහොති  ථිනං, අපරි ථා කතන අත්ථතං කහොති  ථිනං, 
අකුක්කු කතන අත්ථතං කහොති  ථිනං, අසන්නිධි කතන අත්ථතං
කහොති ථිනං, අනිස්සග්ගිකයනඅත්ථතංකහොති ථිනං,  ප්ප කතන 
අත්ථතං කහොති  ථිනං, සඞ්ඝාටියා අත්ථතං කහොති  ථිනං, 
උත්තරාසඞ්කගනඅත්ථතංකහොති  ථිනං, අන්තරවාසක නඅත්ථතං
කහොති  ථිනං, පඤ්චක න වා අතිකර පඤ්චක න වා තදකහව 
සඤ්ඡින්කනනසමණ්ඩලී කතනඅත්ථතංකහොති ථිනං, පුග්ගලස්ස
අත්ථාරාඅත්ථතංකහොති  ථිනං; සම්මාකචඅත්ථතංකහොති ථිනං, 
තඤ්කච සීමට්කඨො අනුකමොදති, එවම්පි අත්ථතං කහොති  ථිනං. එවං
කඛො, භික්ඛකව, අත්ථතංකහොති ථිනං. 

310. ‘‘ ථඤ්ච, භික්ඛකව, උබ්භතං කහොති  ථිනං? අට්ඨිමා, 
භික්ඛකව, මාති ා  ථිනස්ස උබ්භාරාය – පක් මනන්ති ා, 
නිට්ඨානන්ති ා, සන්නිට්ඨානන්ති ා, නාසනන්ති ා, සවනන්ති ා, 
ආසාවච්කඡදි ා, සීමාතික් න්ති ා, සහුබ්භාරා’’ති [සඋබ්භාරාති
( .)]. 

 ථිනානුජානනානිට්ඨිතා. 
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311. භික්ඛු අත්ථත ථිකනො  තචීවරං ආදාය පක් මති – ‘‘න 
පච්කචස්ස’’න්ති.තස්සභික්ඛුකනොපක් මනන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරං ආදාය පක් මති. තස්ස
 හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න
පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරං  ාකරති. තස්ස භික්ඛුකනො
නිට්ඨානන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරං ආදාය පක් මති. තස්ස
 හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘කනවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න
පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස භික්ඛුකනො සන්නිට්ඨානන්තික ො
 ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරං ආදාය පක් මති. තස්ස
 හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න
පච්කචස්ස’’න්ති.කසොතංචීවරං ාකරති. තස්සතංචීවරං යිරමානං
නස්සති.තස්සභික්ඛුකනොනාසනන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරං ආදාය පක් මති –
‘‘පච්කචස්ස’’න්ති. කසො  හිසීමගකතො තං චීවරං  ාකරති. කසො
 තචීවකරොසුණාති‘‘උබ්භතං කිරතස්මිංආවාකස ථින’’න්ති.තස්ස
භික්ඛුකනොසවනන්තික ො  ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරං ආදාය පක් මති – 
‘‘පච්කචස්ස’’න්ති. කසො  හිසීමගකතො තං චීවරං  ාකරති. කසො 
 තචීවකරො – ‘‘පච්කචස්සං පච්කචස්ස’’න්ති –  හිද්ධා  ථිනුද්ධාරං
වීතිනාකමති. තස්සභික්ඛුකනොසීමාතික් න්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරං ආදාය පක් මති –
‘‘පච්කචස්ස’’න්ති. කසො  හිසීමගකතො තං චීවරං  ාකරති. කසො
 තචීවකරො – ‘‘පච්කචස්සං පච්කචස්ස’’න්ති – සම්භුණාති
 ථිනුද්ධාරං.තස්සභික්ඛුකනොසහභික්ඛූහි ථිනුද්ධාකරො. 

ආදායසත්ත ංනිට්ඨිතං […දුතියංනිට්ඨිතං ( .)]. 
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312. භික්ඛු අත්ථත ථිකනො  තචීවරං සමාදාය පක් මති ‘‘න 
පච්කචස්ස’’න්ති.තස්සභික්ඛුකනොපක් මනන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරං සමාදාය පක් මති. තස්ස
 හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න
පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරං  ාකරති. තස්ස භික්ඛුකනො
නිට්ඨානන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරං සමාදාය පක් මති. තස්ස
 හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න
පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස භික්ඛුකනො සන්නිට්ඨානන්තික ො
 ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරං සමාදාය පක් මති. තස්ස
 හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න
පච්කචස්ස’’න්ති.කසොතංචීවරං ාකරති. තස්සතංචීවරං යිරමානං
නස්සති.තස්සභික්ඛුකනොනාසනන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරං සමාදාය පක් මති – 
‘‘පච්කචස්ස’’න්ති. කසො  හිසීමගකතො තං චීවරං  ාකරති. කසො
 තචීවකරො සුණාති – ‘‘උබ්භතං කිර තස්මිං ආවාකස  ථින’’න්ති.
තස්සභික්ඛුකනො සවනන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරං සමාදාය පක් මති – 
‘‘පච්කචස්ස’’න්ති. කසො  හිසීමගකතො තං චීවරං  ාකරති. කසො
 තචීවකරො – ‘‘පච්කචස්සං පච්කචස්ස’’න්ති –  හිද්ධා  ථිනුද්ධාරං
වීතිනාකමති.තස්සභික්ඛුකනො සීමාතික් න්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරං සමාදාය පක් මති – 
‘‘පච්කචස්ස’’න්ති. කසො  හිසීමගකතො තං චීවරං  ාකරති. කසො
 තචීවකරො – ‘‘පච්කචස්සං පච්කචස්ස’’න්ති – සම්භුණාති
 ථිනුද්ධාරං.තස්සභික්ඛුකනොසහභික්ඛූහි  ථිනුද්ධාකරො. 

සමාදායසත්ත ංනිට්ඨිතං. 
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190. ආදායඡක් ං 

313. භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං ආදාය පක් මති.
තස්ස හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමංචීවරං ාකරස්සං, න 
පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරං  ාකරති. තස්ස භික්ඛුකනො
නිට්ඨානන්තික ො  ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං ආදාය පක් මති. තස්ස
 හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘කනවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න 
පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස භික්ඛුකනො සන්නිට්ඨානන්තික ො
 ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං ආදාය පක් මති. තස්ස
 හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං චීවරං  ාකරස්සං න 
පච්කචස්ස’’න්ති.කසොතංචීවරං ාකරති.තස්සංතංචීවරං යිරමානං
නස්සති.තස්ස භික්ඛුකනොනාසනන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං ආදාය පක් මති 
‘‘පච්කචස්ස’’න්ති. කසො  හිසීමගකතො තං චීවරං  ාකරති. කසො 
 තචීවකරො සුණාති – ‘‘උබ්භතං කිර තස්මිං ආවාකස  ථින’’න්ති.
තස්සභික්ඛුකනො සවනන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං ආදාය පක් මති 
‘‘පච්කචස්ස’’න්ති. කසො  හිසීමගකතො තං චීවරං  ාකරති. කසො
 තචීවකරො ‘‘පච්කචස්සං පච්කචස්ස’’න්ති  හිද්ධා  ථිනුද්ධාරං
වීතිනාකමති.තස්සභික්ඛුකනො සීමාතික් න්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං ආදාය පක් මති 
‘‘පච්කචස්ස’’න්ති. කසො  හිසීමගකතො තං චීවරං  ාකරති. කසො
 තචීවකරො ‘‘පච්කචස්සං පච්කචස්ස’’න්ති සම්භුණාති  ථිනුද්ධාරං.
තස්සභික්ඛුකනොසහභික්ඛූහි  ථිනුද්ධාකරො. 

ආදායඡක් ංනිට්ඨිතං. 
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191. සමාදායඡක් ං 

314. භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං සමාදාය පක් මති. 
තස්ස හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමංචීවරං ාකරස්සං, න
පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරං  ාකරති. තස්ස භික්ඛුකනො
නිට්ඨානන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං සමාදාය පක් මති. තස්ස 
 හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘කනවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න
පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස භික්ඛුකනො සන්නිට්ඨානන්තික ො
 ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං සමාදාය පක් මති. තස්ස
 හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න
පච්කචස්ස’’න්ති.කසොතංචීවරං ාකරති.තස්සතංචීවරං යිරමානං 
නස්සති.තස්සභික්ඛුකනොනාසනන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං සමාදාය පක් මති
‘‘පච්කචස්ස’’න්ති. කසො  හිසීමගකතො තං චීවරං  ාකරති. කසො
 තචීවකරො සුණාති – ‘‘උබ්භතං කිර තස්මිං ආවාකස  ථින’’න්ති.
තස්සභික්ඛුකනොසවනන්තික ො  ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං සමාදාය පක් මති 
‘‘පච්කචස්ස’’න්ති. කසො  හිසීමගකතො තං චීවරං  ාකරති. කසො
 තචීවකරො ‘‘පච්කචස්සං පච්කචස්ස’’න්ති  හිද්ධා  ථිනුද්ධාරං
වීතිනාකමති.තස්සභික්ඛුකනො සීමාතික් න්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං සමාදාය පක් මති 
‘‘පච්කචස්ස’’න්ති. කසො  හිසීමගකතො තං චීවරං  ාකරති. කසො
 තචීවකරො ‘‘පච්කචස්සං පච්කචස්ස’’න්ති සම්භුණාති  ථිනුද්ධාරං.
තස්සභික්ඛුකනොසහභික්ඛූහි  ථිනුද්ධාකරො. 

සමාදායඡක් ංනිට්ඨිතං. 
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192. ආදායපන්නරස ං 

315. භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරං ආදාය පක් මති. තස්ස 
 හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න
පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරං  ාකරති. තස්ස භික්ඛුකනො
නිට්ඨානන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරං ආදාය පක් මති. තස්ස
 හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘කනවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න
පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස භික්ඛුකනො සන්නිට්ඨානන්තික ො
 ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරංආදාය පක් මති. තස්ස  හිසීමගතස්ස 
එවංකහොති– 

‘‘ඉකධවිමංචීවරං ාකරස්සං, නපච්කචස්ස’’න්ති.කසොතං චීවරං
 ාකරති. තස්ස තං චීවරං  යිරමානං නස්සති. තස්ස භික්ඛුකනො 
නාසනන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

ති ං. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරං ආදාය පක් මති ‘‘න
පච්කචස්ස’’න්ති.තස්ස හිසීමගතස්සඑවංකහොති– ‘‘ඉකධවිමංචීවරං
 ාකරස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරං  ාකරති. තස්ස භික්ඛුකනො 
නිට්ඨානන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරං ආදාය පක් මති ‘‘න
පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස හිසීමගතස්සඑවංකහොති–‘‘කනවිමංචීවරං
 ාකරස්ස’’න්ති. තස්ස භික්ඛුකනො සන්නිට්ඨානන්තික ො
 ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරං ආදාය පක් මති ‘‘න
පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස හිසීමගතස්සඑවංකහොති–‘‘ඉකධවිමංචීවරං
 ාකරස්ස’’න්ති. කසොතංචීවරං ාකරති.තස්සතංචීවරං යිරමානං
නස්සති.තස්ස භික්ඛුකනොනාසනන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

ති ං. 
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භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරං ආදාය පක් මති අනධිට්ඨිකතන; 
කනවස්ස කහොති ‘‘පච්කචස්ස’’න්ති, න පනස්ස කහොති ‘‘න
පච්කචස්ස’’න්ති.තස්ස  හිසීමගතස්සඑවංකහොති–‘‘ඉකධවිමංචීවරං
 ාකරස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරං  ාකරති. තස්ස
භික්ඛුකනොනිට්ඨානන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරං ආදාය පක් මති අනධිට්ඨිකතන; 
කනවස්ස කහොති ‘‘පච්කචස්ස’’න්ති, න පනස්ස කහොති ‘‘න
පච්කචස්ස’’න්ති.තස්ස  හිසීමගතස්සඑවංකහොති–‘‘කනවිමංචීවරං
 ාකරස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස භික්ඛුකනො
සන්නිට්ඨානන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරං ආදාය පක් මති අනධිට්ඨිකතන; 
කනවස්ස කහොති ‘‘පච්කචස්ස’’න්ති, න පනස්ස කහොති ‘‘න
පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස හිසීමගතස්සඑවංකහොති–‘‘ඉකධවිමංචීවරං
 ාකරස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරං  ාකරති. තස්ස තං
චීවරං  යිරමානං නස්සති. තස්ස භික්ඛුකනො නාසනන්තික ො
 ථිනුද්ධාකරො. 

ති ං. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරංආදායපක් මති‘‘පච්කචස්ස’’න්ති.
තස්ස හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං චීවරං ාකරස්සං, න
පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරං  ාකරති. තස්ස භික්ඛුකනො 
නිට්ඨානන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛුඅත්ථත ථිකනොචීවරංආදායපක් මති‘‘පච්කචස්ස’’න්ති. 
තස්ස  හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘කනවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න
පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස භික්ඛුකනො සන්නිට්ඨානන්තික ො
 ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛුඅත්ථත ථිකනොචීවරංආදායපක් මති‘‘පච්කචස්ස’’න්ති. 
තස්ස හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමංචීවරං ාකරස්සං, න
පච්කචස්ස’’න්ති.කසො තංචීවරං ාකරති.තස්සතංචීවරං යිරමානං
නස්සති.තස්සභික්ඛුකනොනාසනන්තික ො  ථිනුද්ධාකරො. 
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භික්ඛුඅත්ථත ථිකනොචීවරංආදායපක් මති‘‘පච්කචස්ස’’න්ති. 
කසො  හිසීමගකතො තං චීවරං  ාකරති. කසො  තචීවකරො සුණාති –
‘‘උබ්භතං කිර තස්මිං ආවාකස  ථින’’න්ති. තස්ස භික්ඛුකනො
සවනන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛුඅත්ථත ථිකනොචීවරංආදායපක් මති‘‘පච්කචස්ස’’න්ති. 
කසො හිසීමගකතොතංචීවරං ාකරති.කසො තචීවකරො ‘‘පච්කචස්සං
පච්කචස්ස’’න්ති –  හිද්ධා  ථිනුද්ධාරං වීතිනාකමති. තස්ස
භික්ඛුකනොසීමාතික් න්තික ො  ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛුඅත්ථත ථිකනොචීවරංආදාය පක් මති ‘‘පච්කචස්ස’’න්ති.
කසො හිසීමගකතොතංචීවරං ාකරති.කසො තචීවකරො–‘‘පච්කචස්සං 
පච්කචස්ස’’න්ති සම්භුණාති  ථිනුද්ධාරං. තස්ස භික්ඛුකනො සහ
භික්ඛූහි ථිනුද්ධාකරො. 

ඡක් ං. 

ආදායපන්නරස ංනිට්ඨිතං. 

193. සමාදායපන්නරස ාදි 

316. භික්ඛු අත්ථත ථිකනොචීවරංසමාදාය පක් මති…කප.…. 

(ආදායවාරසදිසං එවංවිත්ථාකරතබ් ං.) 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං ආදාය පක් මති. තස්ස 
 හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න
පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරං  ාකරති. තස්ස භික්ඛුකනො
නිට්ඨානන්තික ො ථිනුද්ධාකරො…කප.…. 

(සමාදායවාරසදිසංඑවංවිත්ථාකරතබ් ං.) 

සමාදායපන්නරස ාදිනිට්ඨිතා. 

194. විප්ප තසමාදායපන්නරස ං 

317. භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං සමාදාය පක් මති. 
තස්ස හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමංචීවරං ාකරස්සං, න
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පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරං  ාකරති. තස්ස භික්ඛුකනො
නිට්ඨානන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං සමාදාය පක් මති. තස්ස 
 හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘කනවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න
පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස භික්ඛුකනො සන්නිට්ඨානන්තික ො
 ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං සමාදාය පක් මති. තස්ස 
 හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න
පච්කචස්ස’’න්ති.කසොතං චීවරං ාකරති.තස්සතංචීවරං යිරමානං
නස්සති.තස්සභික්ඛුකනොනාසනන්තික ො  ථිනුද්ධාකරො. 

ති ං. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං සමාදාය පක් මති ‘‘න 
පච්කචස්ස’’න්ති.තස්ස හිසීමගතස්සඑවංකහොති–‘‘ඉකධවිමං චීවරං
 ාකරස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරං  ාකරති. තස්ස භික්ඛුකනො
නිට්ඨානන්තික ො  ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං සමාදාය පක් මති ‘‘න 
පච්කචස්ස’’න්ති.තස්ස හිසීමගතස්ස එවංකහොති–‘‘කනවිමං චීවරං
 ාකරස්ස’’න්ති. තස්ස භික්ඛුකනො සන්නිට්ඨානන්තික ො
 ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං සමාදාය පක් මති ‘‘න
පච්කචස්ස’’න්ති.තස්ස හිසීමගතස්සඑවංකහොති–‘‘ඉකධවිමංචීවරං 
 ාකරස්ස’’න්ති.කසොතංචීවරං ාකරති.තස්සතංචීවරං යිරමානං
නස්සති.තස්ස භික්ඛුකනොනාසනන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

ති ං. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං සමාදාය පක් මති 
අනධිට්ඨිකතන; කනවස්ස කහොති – ‘‘පච්කචස්ස’’න්ති, න පනස්ස
කහොති – ‘‘න පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස  හිසීමගතස්ස එවං කහොති –
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‘‘ඉකධවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරං
 ාකරති.තස්සභික්ඛුකනොනිට්ඨානන්තික ො  ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං සමාදාය පක් මති 
අනධිට්ඨිකතන; කනවස්ස කහොති – ‘‘පච්කචස්ස’’න්ති, න පනස්ස
කහොති – ‘‘න පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස  හිසීමගතස්ස එවං කහොති –
‘‘කනවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස භික්ඛුකනො
සන්නිට්ඨානන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං සමාදාය පක් මති 
අනධිට්ඨිකතන; කනවස්ස කහොති – ‘‘පච්කචස්ස’’න්ති, න පනස්ස
කහොති – ‘‘න පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස  හිසීමගතස්ස එවං කහොති – 
‘‘ඉකධවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරං
 ාකරති. තස්ස තං චීවරං  යිරමානං නස්සති. තස්ස භික්ඛුකනො
නාසනන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

ති ං. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං සමාදාය පක් මති 
‘‘පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස  හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං
චීවරං ාකරස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති.කසොතංචීවරං ාකරති.තස්ස
භික්ඛුකනොනිට්ඨානන්තික ො  ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං සමාදාය පක් මති
‘‘පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස  හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘කනවිමං
චීවරං  ාකරස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස භික්ඛුකනො
සන්නිට්ඨානන්තික ො  ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං සමාදාය පක් මති 
‘‘පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස  හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං
චීවරං ාකරස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. කසොතංචීවරං ාකරති.තස්ස
තං චීවරං  යිරමානං නස්සති. තස්ස භික්ඛුකනො නාසනන්තික ො
 ථිනුද්ධාකරො. 
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භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං සමාදාය පක් මති 
‘‘පච්කචස්ස’’න්ති. කසො  හිසීමගකතො තං චීවරං  ාකරති. කසො
 තචීවකරො සුණාති – ‘‘උබ්භතං කිර තස්මිං ආවාකස  ථින’’න්ති.
තස්සභික්ඛුකනොසවනන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං සමාදාය පක් මති 
‘‘පච්කචස්ස’’න්ති. කසො  හිසීමගකතො තං චීවරං  ාකරති. කසො
 තචීවකරො – ‘‘පච්කචස්සං පච්කචස්ස’’න්ති  හිද්ධා  ථිනුද්ධාරං
වීතිනාකමති.තස්සභික්ඛුකනො සීමාතික් න්තික ො  ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො විප්ප තචීවරං සමාදාය පක් මති 
‘‘පච්කචස්ස’’න්ති. කසො  හිසීමගකතො තං චීවරං  ාකරති. කසො
 තචීවකරො ‘‘පච්කචස්සං පච්කචස්ස’’න්ති සම්භුණාති  ථිනුද්ධාරං.
තස්සභික්ඛුකනොසහභික්ඛූහි  ථිනුද්ධාකරො. 

ඡක් ං. 

විප්ප තසමාදායපන්නරස ංනිට්ඨිතං. 

ආදායභාණවාකරො. 

195. අනාසාකදොළස ං 

318. භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරාසාය පක් මති. කසො
 හිසීමගකතො තං චීවරාසං පයිරුපාසති. අනාසාය ලභති, ආසාය න
ලභති. තස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න
පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරං  ාකරති. තස්ස භික්ඛුකනො 
නිට්ඨානන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනොචීවරාසායපක් මති.කසො  හිසීමගකතොතං
චීවරාසං පයිරුපාසති. අනාසාය ලභති, ආසාය න ලභති. තස්ස එවං
කහොති – ‘‘කනවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස
භික්ඛුකනො සන්නිට්ඨානන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනොචීවරාසායපක් මති.කසො  හිසීමගකතොතං
චීවරාසං පයිරුපාසති. අනාසාය ලභති, ආසාය න ලභති. තස්ස එවං
කහොති – ‘‘ඉකධවිමං චීවරං ාකරස්සං, නපච්කචස්ස’’න්ති. කසොතං
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චීවරං ාකරති.තස්සතං චීවරං යිරමානංනස්සති.තස්සභික්ඛුකනො
නාසනන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛුඅත්ථත ථිකනොචීවරාසායපක් මති.තස්ස හිසීමගතස්ස
එවං කහොති–‘‘ඉකධවිමංචීවරාසංපයිරුපාසිස්සං, නපච්කචස්ස’’න්ති.
කසොතංචීවරාසං පයිරුපාසති.තස්සසාචීවරාසාඋපච්ඡිජ්ජති. තස්ස
භික්ඛුකනො ආසාවච්කඡදික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛුඅත්ථත ථිකනොචීවරාසායපක් මති‘‘නපච්කචස්ස’’න්ති. 
කසො හිසීමගකතොතං චීවරාසංපයිරුපාසති. අනාසායලභති, ආසාය
නලභති.තස්සඑවංකහොති– ‘‘ඉකධවිමංචීවරං ාකරස්ස’’න්ති.කසො
තංචීවරං ාකරති.තස්සභික්ඛුකනො නිට්ඨානන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛුඅත්ථත ථිකනොචීවරාසායපක් මති‘‘නපච්කචස්ස’’න්ති. 
කසො හිසීමගකතොතං චීවරාසංපයිරුපාසති. අනාසායලභති, ආසාය
නලභති.තස්සඑවංකහොති– ‘‘කනවිමංචීවරං ාකරස්ස’’න්ති.තස්ස
භික්ඛුකනොසන්නිට්ඨානන්තික ො  ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛුඅත්ථත ථිකනොචීවරාසායපක් මති‘‘නපච්කචස්ස’’න්ති. 
කසො හිසීමගකතොතං චීවරාසංපයිරුපාසති. අනාසායලභති, ආසාය
නලභති.තස්සඑවංකහොති– ‘‘ඉකධවිමංචීවරං ාකරස්ස’’න්ති.කසො
තං චීවරං  ාකරති. තස්ස තං චීවරං  යිරමානං නස්සති. තස්ස
භික්ඛුකනොනාසනන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛුඅත්ථත ථිකනොචීවරාසායපක් මති‘‘නපච්කචස්ස’’න්ති. 
තස්ස  හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං චීවරාසං 
පයිරුපාසිස්ස’’න්ති.කසොතංචීවරාසංපයිරුපාසති. තස්සසා චීවරාසා
උපච්ඡිජ්ජති.තස්සභික්ඛුකනොආසාවච්කඡදික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරාසාය පක් මති අනධිට්ඨිකතන; 
කනවස්ස කහොති – ‘‘පච්කචස්සන්ති, න පනස්ස කහොති – ‘‘න
පච්කචස්ස’’න්ති. කසො  හිසීමගකතො තං චීවරාසං පයිරුපාසති.
අනාසාය ලභති, ආසාය න ලභති. තස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං
චීවරං ාකරස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති.කසොතංචීවරං ාකරති.තස්ස
භික්ඛුකනොනිට්ඨානන්තික ො  ථිනුද්ධාකරො. 
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භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරාසාය පක් මති අනධිට්ඨිකතන; 
කනවස්ස කහොති – ‘‘පච්කචස්ස’’න්ති, න පනස්ස කහොති – ‘‘න
පච්කචස්ස’’න්ති. කසො  හිසීමගකතො තං චීවරාසං පයිරුපාසති.
අනාසායලභති, ආසායනලභති.තස්සඑවංකහොති–‘‘කනවිමංචීවරං 
 ාකරස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස භික්ඛුකනො
සන්නිට්ඨානන්තික ො  ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරාසාය පක් මති අනධිට්ඨිකතන; 
කනවස්ස කහොති – ‘‘පච්කචස්ස’’න්ති, න පනස්ස කහොති – ‘‘න
පච්කචස්ස’’න්ති. කසො  හිසීමගකතො තං චීවරාසං පයිරුපාසති.
අනාසාය ලභති, ආසාය න ලභති. තස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං 
චීවරං ාකරස්සං, නපච්කචස්ස’’න්ති.කසොතංචීවරං ාකරති.තස්ස
තං චීවරං  යිරමානං නස්සති. තස්ස භික්ඛුකනො නාසනන්තික ො
 ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරාසාය පක් මති අනධිට්ඨිකතන; 
කනවස්ස කහොති – ‘‘පච්කචස්ස’’න්ති, න පනස්ස කහොති – ‘‘න
පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස  හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං
චීවරාසං පයිරුපාසිස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරාසං
පයිරුපාසති. තස්ස සා චීවරාසා උපච්ඡිජ්ජති. තස්ස භික්ඛුකනො 
ආසාවච්කඡදික ො ථිනුද්ධාකරො. 

අනාසාකදොළස ං [අනාසාද්වාදස ං(සී.)] නිට්ඨිතං. 

196. ආසාකදොළස ං 

319. භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරාසාය පක් මති 
‘‘පච්කචස්ස’’න්ති. කසො  හිසීමගකතො තං චීවරාසං පයිරුපාසති.
ආසාය ලභති, අනාසාය න ලභති. තස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං
චීවරං  ාකරස්සං, නපච්කචස්ස’’න්ති.කසොතංචීවරං ාකරති.තස්ස
භික්ඛුකනො නිට්ඨානන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරාසාය පක් මති ‘‘පච්කචස්ස’’න්ති.
කසො හිසීමගකතොතං චීවරාසංපයිරුපාසති.ආසායලභති, අනාසාය
න ලභති. තස්ස එවං කහොති – ‘‘කනවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න
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පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස භික්ඛුකනො සන්නිට්ඨානන්තික ො
 ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරාසාය පක් මති ‘‘පච්කචස්ස’’න්ති.
කසො  හිසීමගකතොතං චීවරාසංපයිරුපාසති.ආසායලභති, අනාසාය
න ලභති. තස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න
පච්කචස්ස’’න්ති.කසොතංචීවරං ාකරති.තස්සතං චීවරං යිරමානං
නස්සති.තස්සභික්ඛුකනොනාසනන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරාසාය පක් මති ‘‘පච්කචස්ස’’න්ති. 
තස්ස  හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං චීවරාසං
පයිරුපාසිස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරාසං පයිරුපාසති.
තස්ස සා චීවරාසා උපච්ඡිජ්ජති. තස්ස භික්ඛුකනො ආසාවච්කඡදික ො
 ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරාසාය පක් මති ‘‘පච්කචස්ස’’න්ති.
කසො  හිසීමගකතො සුණාති – ‘‘උබ්භතං කිර තස්මිං ආවාකස
 ථින’’න්ති. තස්ස එවං කහොති – ‘‘යකතො තස්මිං ආවාකස උබ්භතං
 ථිනං, ඉකධවිමං චීවරාසං පයිරුපාසිස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරාසං
පයිරුපාසති.ආසාය ලභති, අනාසායන ලභති. තස්ස එවං කහොති –
‘‘ඉකධවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරං
 ාකරති.තස්සභික්ඛුකනොනිට්ඨානන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරාසාය පක් මති ‘‘පච්කචස්ස’’න්ති.
කසො  හිසීමගකතො සුණාති – ‘‘උබ්භතං කිර තස්මිං ආවාකස
 ථින’’න්ති. තස්ස එවං කහොති – ‘‘යකතො තස්මිං ආවාකස උබ්භතං
 ථිනං, ඉකධවිමං චීවරාසං පයිරුපාසිස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරාසං
පයිරුපාසති.ආසාය ලභති, අනාසායන ලභති. තස්ස එවං කහොති –
‘‘කනවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස භික්ඛුකනො
සන්නිට්ඨානන්තික ො  ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරාසාය පක් මති ‘‘පච්කචස්ස’’න්ති.
කසො  හිසීමගකතො සුණාති – ‘‘උබ්භතං කිර තස්මිං ආවාකස 
 ථින’’න්ති. තස්ස එවං කහොති – ‘‘යකතො තස්මිං ආවාකස උබ්භතං
 ථිනං, ඉකධවිමං චීවරාසං පයිරුපාසිස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරාසං
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පයිරුපාසති.ආසාය ලභති, අනාසායන ලභති. තස්ස එවං කහොති –
‘‘ඉකධවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරං
 ාකරති. තස්ස තං චීවරං  යිරමානං නස්සති. තස්ස භික්ඛුකනො
නාසනන්තික ො  ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරාසාය පක් මති ‘‘පච්කචස්ස’’න්ති.
කසො  හිසීමගකතො සුණාති – ‘‘උබ්භතං කිර තස්මිං ආවාකස
 ථින’’න්ති. තස්ස එවං කහොති – ‘‘යකතො තස්මිං ආවාකස උබ්භතං
 ථිනං, ඉකධවිමං චීවරාසං පයිරුපාසිස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. කසො
තං චීවරාසං පයිරුපාසති. තස්ස සා චීවරාසා උපච්ඡිජ්ජති. තස්ස 
භික්ඛුකනොආසාවච්කඡදික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරාසාය පක් මති ‘‘පච්කචස්ස’’න්ති.
කසො  හිසීමගකතොතං චීවරාසංපයිරුපාසති.ආසායලභති, අනාසාය
න ලභති. කසො තං චීවරං  ාකරති. කසො  තචීවකරො සුණාති –
‘‘උබ්භතං කිර තස්මිං ආවාකස  ථින’’න්ති. තස්ස භික්ඛුකනො 
සවනන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරාසාය පක් මති ‘‘පච්කචස්ස’’න්ති. 
තස්ස  හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං චීවරාසං
පයිරුපාසිස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරාසං පයිරුපාසති.
තස්ස සා චීවරාසා උපච්ඡිජ්ජති. තස්ස භික්ඛුකනො ආසාවච්කඡදික ො
 ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරාසාය පක් මති ‘‘පච්කචස්ස’’න්ති.
කසො  හිසීමගකතොතං චීවරාසංපයිරුපාසති.ආසායලභති, අනාසාය
න ලභති. කසො තං චීවරං  ාකරති. කසො  තචීවකරො ‘‘පච්කචස්සං
පච්කචස්ස’’න්ති –  හිද්ධා  ථිනුද්ධාරං වීතිනාකමති. තස්ස
භික්ඛුකනොසීමාතික් න්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො චීවරාසාය පක් මති ‘‘පච්කචස්ස’’න්ති.
කසො  හිසීමගකතොතං චීවරාසංපයිරුපාසති.ආසායලභති, අනාසාය
න ලභති. කසො තං චීවරං  ාකරති. කසො  තචීවකරො ‘‘පච්කචස්සං
පච්කචස්ස’’න්ති – සම්භුණාති  ථිනුද්ධාරං. තස්ස භික්ඛුකනො සහ
භික්ඛූහි ථිනුද්ධාකරො. 
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ආසාකදොළස ංනිට්ඨිතං. 

197.  රණීයකදොළස ං 

320. භික්ඛු අත්ථත ථිකනො ක නචිකදව රණීකයන පක් මති.
තස්ස  හිසීමගතස්ස චීවරාසා උප්පජ්ජති. කසො තං චීවරාසං
පයිරුපාසති. අනාසාය ලභති, ආසායන ලභති. තස්ස එවං කහොති –
‘‘ඉකධවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරං
 ාකරති. තස්සභික්ඛුකනොනිට්ඨානන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛුඅත්ථත ථිකනොක නචිකදව රණීකයනපක් මති.තස්ස 
 හිසීමගතස්ස චීවරාසා උප්පජ්ජති. කසො තං චීවරාසං පයිරුපාසති.
අනාසායලභති, ආසායන ලභති.තස්සඑවංකහොති–‘‘කනවිමංචීවරං
 ාකරස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස භික්ඛුකනො
සන්නිට්ඨානන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛුඅත්ථත ථිකනොක නචිකදව රණීකයනපක් මති.තස්ස 
 හිසීමගතස්ස චීවරාසා උප්පජ්ජති. කසො තං චීවරාසං පයිරුපාසති.
අනාසාය ලභති, ආසාය න ලභති. තස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං
චීවරං ාකරස්සං, නපච්කචස්ස’’න්ති.කසොතං චීවරං ාකරති.තස්ස
තං චීවරං  යිරමානං නස්සති. තස්ස භික්ඛුකනො නාසනන්තික ො 
 ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛුඅත්ථත ථිකනොක නචිකදව රණීකයනපක් මති.තස්ස 
 හිසීමගතස්ස චීවරාසා උප්පජ්ජති. තස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං
චීවරාසං පයිරුපාසිස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරාසං
පයිරුපාසති. තස්ස සා චීවරාසා උපච්ඡිජ්ජති. තස්ස භික්ඛුකනො
ආසාවච්කඡදික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො ක නචිකදව  රණීකයන පක් මති ‘‘න 
පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස  හිසීමගතස්ස චීවරාසා උප්පජ්ජති. කසො තං 
චීවරාසං පයිරුපාසති. අනාසාය ලභති, ආසාය න ලභති. තස්ස එවං
කහොති– ‘‘ඉකධවිමංචීවරං ාකරස්ස’’න්ති.කසොතංචීවරං ාකරති. 
තස්සභික්ඛුකනොනිට්ඨානන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 
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භික්ඛු අත්ථත ථිකනො ක නචිකදව  රණීකයන පක් මති ‘‘න 
පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස  හිසීමගතස්ස චීවරාසා උප්පජ්ජති. කසො තං
චීවරාසං පයිරුපාසති. අනාසාය ලභති, ආසාය න ලභති. තස්ස එවං
කහොති – ‘‘කනවිමං චීවරං  ාකරස්ස’’න්ති. තස්ස භික්ඛුකනො
සන්නිට්ඨානන්තික ො  ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො ක නචිකදව  රණීකයන පක් මති ‘‘න 
පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස  හිසීමගතස්ස චීවරාසා උප්පජ්ජති. කසො තං
චීවරාසං පයිරුපාසති. අනාසාය ලභති, ආසාය න ලභති. තස්ස එවං
කහොති– ‘‘ඉකධවිමංචීවරං  ාකරස්ස’’න්ති.කසොතංචීවරං ාකරති.
තස්සතංචීවරං යිරමානංනස්සති.තස්ස භික්ඛුකනොනාසනන්තික ො
 ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො ක නචිකදව  රණීකයන පක් මති ‘‘න 
පච්කචස්ස’’න්ති.තස්ස හිසීමගතස්සචීවරාසාඋප්පජ්ජති.තස්සඑවං
කහොති – ‘‘ඉකධවිමං චීවරාසං පයිරුපාසිස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරාසං
පයිරුපාසති. තස්ස සා චීවරාසා උපච්ඡිජ්ජති. තස්ස භික්ඛුකනො
ආසාවච්කඡදික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො ක නචිකදව  රණීකයන පක් මති
අනධිට්ඨිකතන; කනවස්ස කහොති – ‘‘පච්කචස්ස’’න්ති, න පනස්ස
කහොති – ‘‘න පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස  හිසීමගතස්ස චීවරාසා
උප්පජ්ජති.කසොතං චීවරාසංපයිරුපාසති. අනාසායලභති, ආසායන
ලභති. තස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න 
පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරං  ාකරති. තස්ස භික්ඛුකනො
නිට්ඨානන්තික ො  ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො ක නචිකදව  රණීකයන පක් මති
අනධිට්ඨිකතන; කනවස්ස කහොති – ‘‘පච්කචස්ස’’න්ති, න පනස්ස
කහොති – ‘‘න පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස  හිසීමගතස්ස චීවරාසා
උප්පජ්ජති.කසොතංචීවරාසංපයිරුපාසති.අනාසායලභති, ආසායන 
ලභති. තස්ස එවං කහොති – ‘‘කනවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න
පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස භික්ඛුකනො සන්නිට්ඨානන්තික ො 
 ථිනුද්ධාකරො. 
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භික්ඛු අත්ථත ථිකනො ක නචිකදව  රණීකයන පක් මති
අනධිට්ඨිකතන; කනවස්ස කහොති – ‘‘පච්කචස්ස’’න්ති, න පනස්ස
කහොති – ‘‘න පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස  හිසීමගතස්ස චීවරාසා
උප්පජ්ජති.කසොතංචීවරාසං පයිරුපාසති.අනාසායලභති, ආසායන
ලභති. තස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න
පච්කචස්ස’’න්ති.කසොතංචීවරං ාකරති.තස්සතං චීවරං යිරමානං
නස්සති.තස්සභික්ඛුකනොනාසනන්තික ො  ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො ක නචිකදව  රණීකයන පක් මති
අනධිට්ඨිකතන; කනවස්ස කහොති – ‘‘පච්කචස්ස’’න්ති, න පනස්ස
කහොති – ‘‘න පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස  හිසීමගතස්ස චීවරාසා
උප්පජ්ජති.තස්සඑවංකහොති–‘‘ඉකධවිමංචීවරාසං පයිරුපාසිස්සං, න
පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරාසං පයිරුපාසති. තස්ස සා චීවරාසා 
උපච්ඡිජ්ජති.තස්සභික්ඛුකනොආසාවච්කඡදික ො ථිනුද්ධාකරො. 

 රණීයකදොළස ංනිට්ඨිතං. 

198. අපවිලායනනව ං 

321. භික්ඛු අත්ථත ථිකනො දිසංගමික ො පක් මති චීවරපටිවීසං
අපවිලායමාකනො [අපවිනයමාකනො (සී.), අපචිනයමාකනො ( .)]. 
තකමනං දිසඞ්ගතං භික්ඛූ පුච්ඡන්ති – ‘‘ හං ත්වං, ආවුකසො, 
වස්සංවුට්කඨො,  ත්ථ ච කත චීවරපටිවීකසො’’ති? කසො එවං වකදති –
‘‘අමු ස්මිං ආවාකස වස්සංවුට්කඨොම්හි. තත්ථ ච කම
චීවරපටිවීකසො’’ති.කතඑවංවදන්ති–‘‘ගච්ඡාවුකසො, තංචීවරංආහර, 
මයංකතඉධචීවරං රිස්සාමා’’ති.කසොතංආවාසංගන්ත්වාභික්ඛූ 
පුච්ඡති–‘‘ හංකම, ආවුකසො, චීවරපටිවීකසො’’ති? කතඑවංවදන්ති–
‘‘අයං කත, ආවුකසො, චීවරපටිවීකසො;  හං ගමිස්සසී’’ති? කසො එවං
වකදති–‘‘අමු ංනාම [අමු ඤ්ච( .)] ආවාසංගමිස්සාමි, තත්ථකම
භික්ඛූචීවරං  රිස්සන්තී’’ති.කතඑවංවදන්ති– ‘‘අලං, ආවුකසො, මා
අගමාසි. මයං කත ඉධ චීවරං  රිස්සාමා’’ති. තස්ස එවං කහොති –
‘‘ඉකධවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරං
 ාකරති.තස්සභික්ඛුකනොනිට්ඨානන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි  ථිනක්ඛන්ධක ො 

401 

පටුන 

භික්ඛුඅත්ථත ථිකනොදිසංගමික ොපක් මති…කප.…‘‘කනවිමං
චීවරං  ාකරස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස භික්ඛුකනො
සන්නිට්ඨානන්තික ො  ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො දිසංගමික ො පක් මති…කප.…
‘‘ඉකධවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරං
 ාකරති. තස්ස තං චීවරං  යිරමානං නස්සති. තස්ස භික්ඛුකනො
නාසනන්තික ො  ථිනුද්ධාකරො. 

322. භික්ඛු අත්ථත ථිකනො දිසංගමික ො පක් මති චීවරපටිවීසං 
අපවිලායමාකනො. තකමනං දිසංගතං භික්ඛූ පුච්ඡන්ති – ‘‘ හංත්වං, 
ආවුකසො, වස්සංවුට්කඨො,  ත්ථ ච කත චීවරපටිවීකසො’’ති? කසො එවං
වකදති – ‘‘අමු ස්මිං ආවාකස වස්සංවුට්කඨොම්හි, තත්ථ ච කම
චීවරපටිවීකසො’’ති.කතඑවං වදන්ති–‘‘ගච්ඡාවුකසො, තංචීවරංආහර, 
මයංකතඉධචීවරං රිස්සාමා’’ති.කසොතං ආවාසංගන්ත්වාභික්ඛූ
පුච්ඡති–‘‘ හංකම, ආවුකසො, චීවරපටිවීකසො’’ති? කතඑවං වදන්ති–
‘‘අයං කත, ආවුකසො, චීවරපටිවීකසො’’ති. කසො තං චීවරං ආදාය තං
ආවාසං ගච්ඡති. තකමනං අන්තරාමග්කග භික්ඛූ පුච්ඡන්ති –
‘‘ආවුකසො,  හං ගමිස්සසී’’ති? කසො එවං වකදති – ‘‘අමු ං නාම
ආවාසංගමිස්සාමි, තත්ථකමභික්ඛූචීවරං රිස්සන්තී’’ති. කතඑවං
වදන්ති – ‘‘අලං, ආවුකසො, මා අගමාසි, මයං කත ඉධ චීවරං
 රිස්සාමා’’ති.තස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං චීවරං ාකරස්සංන
පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරං  ාකරති. තස්ස භික්ඛුකනො
නිට්ඨානන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො දිසංගමික ො පක් මති චීවරපටිවීසං 
අපවිලායමාකනො. තකමනං දිසංගතං භික්ඛූ පුච්ඡන්ති – ‘‘ හංත්වං, 
ආවුකසො, වස්සංවුට්කඨො,  ත්ථ ච කත චීවරපටිවීකසො’’ති? කසො එවං
වකදති – ‘‘අමු ස්මිං ආවාකස වස්සංවුට්කඨොම්හි, තත්ථ ච කම
චීවරපටිවීකසො’’ති.කතඑවංවදන්ති–‘‘ගච්ඡාවුකසො, තංචීවරංආහර, 
මයංකතඉධචීවරං රිස්සාමා’’ති.කසොතංආවාසංගන්ත්වාභික්ඛූ 
පුච්ඡති–‘‘ හංකම, ආවුකසො, චීවරපටිවීකසො’’ති? කතඑවංවදන්ති–
‘‘අයං කත, ආවුකසො, චීවරපටිවීකසො’’ති. කසො තං චීවරං ආදාය තං
ආවාසං ගච්ඡති. තකමනං අන්තරාමග්කග භික්ඛූ පුච්ඡන්ති –
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‘‘ආවුකසො,  හං ගමිස්සසී’’ති? කසො එවං වකදති – ‘‘අමු ං නාම
ආවාසංගමිස්සාමි, තත්ථකමභික්ඛූචීවරං රිස්සන්තී’’ති.කතඑවං 
වදන්ති – ‘‘අලං, ආවුකසො, මා අගමාසි, මයං කත ඉධ චීවරං
 රිස්සාමා’’ති. තස්ස එවං කහොති – ‘‘කනවිමං චීවරං ාකරස්සං, න
පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස භික්ඛුකනො සන්නිට්ඨානන්තික ො
 ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො දිසංගමික ො පක් මති…කප.…
‘‘ඉකධවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරං
 ාකරති. තස්ස තං චීවරං  යිරමානං නස්සති. තස්ස භික්ඛුකනො
නාසනන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

323. භික්ඛු අත්ථත ථිකනො දිසංගමික ො පක් මති චීවරපටිවීසං
අපවිලායමාකනො. තකමනං දිසංගතං භික්ඛූ පුච්ඡන්ති – ‘‘ හං ත්වං, 
ආවුකසො, වස්සංවුට්කඨො,  ත්ථ ච කත චීවරපටිවීකසො’’ති? කසො එවං
වකදති – ‘‘අමු ස්මිං ආවාකස වස්සංවුට්කඨොම්හි, තත්ථ ච කම
චීවරපටිවීකසො’’ති.කතඑවං වදන්ති–‘‘ගච්ඡාවුකසො, තංචීවරංආහර, 
මයංකතඉධචීවරං රිස්සාමා’’ති.කසොතං ආවාසංගන්ත්වාභික්ඛූ
පුච්ඡති–‘‘ හංකම, ආවුකසො, චීවරපටිවීකසො’’ති? කතඑවං වදන්ති–
‘‘අයං කත, ආවුකසො, චීවරපටිවීකසො’’ති. කසො තං චීවරං ආදාය තං
ආවාසංගච්ඡති. තස්සතංආවාසංගතස්සඑවංකහොති – ‘‘ඉකධවිමං
චීවරං ාකරස්සං, නපච්කචස්ස’’න්ති. කසොතංචීවරං ාකරති.තස්ස
භික්ඛුකනොනිට්ඨානන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛුඅත්ථත ථිකනොදිසංගමික ොපක් මති…කප.…‘‘කනවිමං
චීවරං  ාකරස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස භික්ඛුකනො
සන්නිට්ඨානන්තික ො  ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො දිසංගමික ො පක් මති…කප.…
‘‘ඉකධවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරං
 ාකරති. තස්ස තං චීවරං  යිරමානං නස්සති. තස්ස භික්ඛුකනො
නාසනන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

අපවිලායනනව ංනිට්ඨිතං. 
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199. ඵාසුවිහාරපඤ්ච ං 

324. භික්ඛු අත්ථත ථිකනො ඵාසුවිහාරික ො චීවරං ආදාය
පක් මති – ‘‘අමු ං නාම ආවාසං ගමිස්සාමි; තත්ථ කම ඵාසු
භවිස්සතිවසිස්සාමි, කනොකචකමඵාසු භවිස්සති, අමු ංනාමආවාසං
ගමිස්සාමි; තත්ථ කම ඵාසු භවිස්සති වසිස්සාමි, කනො කච කම ඵාසු
භවිස්සති, අමු ං නාමආවාසං ගමිස්සාමි; තත්ථ කම ඵාසු භවිස්සති 
වසිස්සාමි, කනො කච කම ඵාසු භවිස්සති, පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස
 හිසීමගතස්ස එවං කහොති – ‘‘ඉකධවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න
පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරං  ාකරති. තස්ස භික්ඛුකනො
නිට්ඨානන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො ඵාසුවිහාරික ො චීවරං ආදාය පක් මති –
‘‘අමු ං නාමආවාසංගමිස්සාමි; තත්ථකමඵාසුභවිස්සතිවසිස්සාමි, 
කනොකචකමඵාසු භවිස්සති, අමු ංනාමආවාසංගමිස්සාමි; තත්ථකම
ඵාසු භවිස්සති වසිස්සාමි, කනො කච කම ඵාසු භවිස්සති, අමු ං නාම
ආවාසංගමිස්සාමි; තත්ථකමඵාසුභවිස්සති වසිස්සාමි, කනොකචකම
ඵාසු භවිස්සති, පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස  හිසීමගතස්ස එවං කහොති –
‘‘කනවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස භික්ඛුකනො 
සන්නිට්ඨානන්තික ො ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො ඵාසුවිහාරික ො චීවරං ආදාය පක් මති –
‘‘අමු ං නාමආවාසංගමිස්සාමි; තත්ථකමඵාසුභවිස්සතිවසිස්සාමි, 
කනොකචකමඵාසු භවිස්සති, අමු ංනාමආවාසංගමිස්සාමි; තත්ථකම
ඵාසු භවිස්සති වසිස්සාමි, කනො කච කම ඵාසු භවිස්සති, අමු ං නාම
ආවාසංගමිස්සාමි; තත්ථකමඵාසුභවිස්සති වසිස්සාමි, කනො කචකම
ඵාසු භවිස්සති, පච්කචස්ස’’න්ති. තස්ස  හිසීමගතස්ස එවං කහොති –
‘‘ඉකධවිමං චීවරං  ාකරස්සං, න පච්කචස්ස’’න්ති. කසො තං චීවරං
 ාකරති. තස්ස තං චීවරං  යිරමානං නස්සති. තස්ස භික්ඛුකනො
නාසනන්තික ො  ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො ඵාසුවිහාරික ො චීවරං ආදාය පක් මති –
‘‘අමු ං නාමආවාසංගමිස්සාමි; තත්ථකමඵාසුභවිස්සතිවසිස්සාමි, 
කනොකචකමඵාසු භවිස්සති, අමු ංනාමආවාසංගමිස්සාමි; තත්ථකම
ඵාසු භවිස්සති වසිස්සාමි, කනො කච කම ඵාසු භවිස්සති, අමු ං නාම
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ආවාසංගමිස්සාමි; තත්ථකමඵාසුභවිස්සති වසිස්සාමි, කනොකචකම
ඵාසුභවිස්සති, පච්කචස්ස’’න්ති.කසො හිසීමගකතොතංචීවරං  ාකරති.
කසො තචීවකරො–‘‘පච්කචස්සංපච්කචස්ස’’න්ති හිද්ධා ථිනුද්ධාරං 
වීතිනාකමති.තස්සභික්ඛුකනොසීමාතික් න්තික ො  ථිනුද්ධාකරො. 

භික්ඛු අත්ථත ථිකනො ඵාසුවිහාරික ො චීවරං ආදාය පක් මති –
‘‘අමු ංනාමආවාසංගමිස්සාමි; තත්ථකමඵාසුභවිස්සති වසිස්සාමි, 
කනොකචකමඵාසුභවිස්සති, අමු ංනාමආවාසංගමිස්සාමි; තත්ථකම
ඵාසු භවිස්සති වසිස්සාමි, කනො කච කම ඵාසු භවිස්සති, අමු ං නාම
ආවාසංගමිස්සාමි; තත්ථ කමඵාසුභවිස්සතිවසිස්සාමි, කනොකච කම
ඵාසුභවිස්සති, පච්කචස්ස’’න්ති.කසො හිසීමගකතොතංචීවරං ාකරති.
කසො  තචීවකරො ‘‘පච්කචස්සං පච්කචස්ස’’න්ති සම්භුණාති
 ථිනුද්ධාරං.තස්සභික්ඛුකනොසහභික්ඛූහි  ථිනුද්ධාකරො. 

ඵාසුවිහාරපඤ්ච ංනිට්ඨිතං. 

200. පලික ොධාපලික ොධ ථා 

325. ද්කවකම, භික්ඛකව,  ථිනස්ස පලික ොධා, ද්කවඅපලික ොධා.
 තකමච, භික්ඛකව, ද්කව ථිනස්සපලික ොධා? ආවාසපලික ොකධො
ච චීවරපලික ොකධොච. ථඤ්ච, භික්ඛකව, ආවාසපලික ොකධොකහොති? 
ඉධ, භික්ඛකව, භික්ඛු වසති වා තස්මිං ආවාකස, සාකපක්කඛො වා
පක් මති‘‘පච්කචස්ස’’න්ති.එවංකඛො, භික්ඛකව, ආවාසපලික ොකධො
කහොති.  ථඤ්ච, භික්ඛකව, චීවරපලික ොකධො කහොති? ඉධ, භික්ඛකව, 
භික්ඛුකනො චීවරං අ තං වා කහොති විප්ප තං වා, චීවරාසා වා
අනුපච්ඡින්නා. එවං කඛො, භික්ඛකව, චීවරපලික ොකධො කහොති. ඉකම
කඛො, භික්ඛකව, ද්කව ථිනස්සපලික ොධා. 

 තකම ච, භික්ඛකව, ද්කව  ථිනස්ස අපලික ොධා? 
ආවාසඅපලික ොකධො ච චීවරඅපලික ොකධො ච.  ථඤ්ච, භික්ඛකව, 
ආවාසඅපලික ොකධො කහොති? ඉධ, භික්ඛකව, භික්ඛු පක් මති තම්හා
ආවාසාචත්කතනවන්කතනමුත්කතනඅනකපක්කඛො [අනකපක්කඛන
( .)] ‘‘නපච්කචස්ස’’න්ති.එවංකඛො, භික්ඛකව, ආවාසඅපලික ොකධො
කහොති. ථඤ්ච, භික්ඛකව, චීවරඅපලික ොකධොකහොති? ඉධ, භික්ඛකව, 
භික්ඛුකනො චීවරං  තං වා කහොති, නට්ඨං වා විනට්ඨං වා දඩ්ඪං වා, 
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චීවරාසා වා උපච්ඡින්නා. එවං කඛො, භික්ඛකව, චීවරඅපලික ොකධො
කහොති.ඉකමකඛො, භික්ඛකව, ද්කව  ථිනස්සඅපලික ොධාති. 

පලික ොධාපලික ොධ ථානිට්ඨිතා. 

 ථිනක්ඛන්ධක ොනිට්ඨිකතොසත්තකමො. 

201. තස්සුද්දානං 

තිංස පාකවයය ාභික්ඛූ, සාක තුක් ණ්ඨිතාවසුං; 
වස්සංවුට්කඨො පුණ්කණහි, අගමුංජිනදස්සනං. 

ඉදංවත්ථු ථිනස්ස,  ප්පිස්සන්තිචපඤ්ච ා; 
අනාමන්තාඅසමාචාරා, තකථවගණකභොජනං. 

යාවදත්ථඤ්චඋප්පාකදො, අත්ථතානංභවිස්සති; 
ඤත්තිඑවත්ථතඤ්කචව, එවඤ්කචවඅනත්ථතං. 

උල්ලිඛිකධොවනාකචව, විචාරණඤ්චකඡදනං; 
 න්ධකනොවට්ටි ණ්ඩුස, දළ්හී ම්මානුවාති ා. 

පරිභණ්ඩං ඔවද්කධයයං, මද්දනානිමිත්තං  ථා; 
කුක්කුසන්නිධිනිස්සග්ගි, න ප්පඤ්ඤත්රකතතකයො. 

අඤ්ඤත්රපඤ්චාතිකරක , සඤ්ඡින්කනනසමණ්ඩලී; 
නාඤ්ඤත්රපුග්ගලාසම්මා, නිස්සීමට්කඨොනුකමොදති. 

 ථිනානත්ථතංකහොති, එවංබුද්කධනකදසිතං; 
අහතා ප්පපිකලොති, පංසුපාපණි ායච. 

අනිමිත්තාපරි ථා, අකුක්කුචඅසන්නිධි; 
අනිස්සග්ගි ප්ප කත, තථාතිචීවකරනච. 

පඤ්චක වාතිකරක වා, ඡින්කනසමණ්ඩලී කත; 
පුග්ගලස්සත්ථාරා සම්මා, සීමට්කඨො අනුකමොදති. 

එවං  ථිනත්ථරණං, උබ්භාරස්සට්ඨමාති ා; 
පක් මනන්තිනිට්ඨානං, සන්නිට්ඨානඤ්චනාසනං. 
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සවනං ආසාවච්කඡදි, සීමාසහුබ්භාරට්ඨමී; 
 තචීවරමාදාය, ‘‘නපච්කචස්ස’’න්තිගච්ඡති. 

තස්සතං ථිනුද්ධාරා,එකහොතිපක් මනන්තික ො; 
ආදායචීවරංයාති, නිස්සීකමඉදංචින්තයි. 

‘‘ ාකරස්සංනපච්කචස්ස’’න්ති, නිට්ඨාකන ථිනුද්ධාකරො; 
ආදායනිස්සීමංකනව, ‘‘නපච්කචස්ස’’න්තිමානකසො. 

තස්සතං ථිනුද්ධාකරො, සන්නිට්ඨානන්තික ොභකව; 
ආදායචීවරංයාති, නිස්සීකමඉදංචින්තයි. 

‘‘ ාකරස්සංනපච්කචස්ස’’න්ති,  යිරංතස්සනස්සති; 
තස්සතං ථිනුද්ධාකරො, භවතිනාසනන්තික ො. 

ආදායයාති‘‘පච්කචස්සං’’,  හි ාකරතිචීවරං; 
 තචීවකරොසුණාති, උබ්භතං ථිනංතහිං. 

තස්සතං ථිනුද්ධාකරො, භවතිසවනන්තික ො; 
ආදායයාති‘‘පච්කචස්සං’’,  හි ාකරතිචීවරං. 

 තචීවකරො හිද්ධා, නාකමති ථිනුද්ධාරං; 
තස්සතං ථිනුද්ධාකරො, සීමාතික් න්තික ොභකව. 

ආදායයාති‘‘පච්කචස්සං’’,  හි ාකරතිචීවරං; 
 තචීවකරො පච්කචස්සං, සම්කභොති  ථිනුද්ධාරං. 

තස්ස තං ථිනුද්ධාකරො, සහභික්ඛූහි ජායති; 
ආදායචසමාදාය, සත්ත-සත්තවිධාගති. 

පක් මනන්ති ා නත්ථි, ඡක්ක  විප්ප කත [ඡට්කඨ 
විප්ප තා(සී.), ඡච්චාවිප්ප ථා( .)] ගති; 
ආදායනිස්සීමගතං,  ාකරස්සංඉතිජායති. 

නිට්ඨානංසන්නිට්ඨානඤ්ච, නාසනඤ්චඉකමතකයො; 
ආදාය‘‘නපච්කචස්ස’’න්ති,  හිසීකම කරොමිති. 
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නිට්ඨානංසන්නිට්ඨානම්පි, නාසනම්පිඉදංතකයො; 
අනධිට්ඨිකතනකනවස්ස, කහට්ඨාතීණිනයාවිධි. 

ආදාය යාතිපච්කචස්සං,  හිසීකම කරොමිති; 
‘‘නපච්කචස්ස’’න්ති ාකරති, නිට්ඨාකන ථිනුද්ධාකරො. 

සන්නිට්ඨානංනාසනඤ්ච, සවනසීමාතික් මා; 
සහභික්ඛූහිජාකයථ, එවංපන්නරසංගති. 

සමාදායවිප්ප තා, සමාදායපුනාතථා; 
ඉකමකතචතුකරොවාරා, සබ්ක පන්නරසවිධි. 

අනාසායචආසාය,  රණීකයොචකතතකයො; 
නයකතොතංවිජාකනයය, තකයොද්වාදසද්වාදස. 

අපවිලානා නකවත්ථ [අපවිලායමාකනව (සයා.), අපවිනා නව
කචත්ථ(සී.)], ඵාසුපඤ්චවිධාතහිං; 
පලික ොධාපලික ොධා, උද්දානංනයකතො තන්ති. 

ඉමම්හි ඛන්ධක  වත්ථූ කදොළස කපයයාලමුඛානි එ සතං
අට්ඨාරස. 

 ථිනක්ඛන්ධක ොනිට්ඨිකතො. 
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8. චීවරක්ඛන්ධක ො 
202. ජීව වත්ථු 

326. කතන සමකයනබුද්කධොභගවාරාජගකහවිහරතිකවළුවකන 
 ලන්ද නිවාකප. කතන කඛො පන සමකයන කවසාලී ඉද්ධා කචව
කහොතිඵිතා [ඵීතා( හූසු)] ච හුජනාචආකිණ්ණමනුස්සාචසුභික්ඛා
ච; සත්ත චපාසාදසහස්සානිසත්තචපාසාදසතානිසත්තචපාසාදා; 
සත්ත ච කූටාගාරසහස්සානි සත්ත ච කූටාගාරසතානි සත්ත ච
කූටාගාරානි; සත්තචආරාමසහස්සානිසත්තචආරාමසතානි සත්තච
ආරාමා; සත්තචකපොක්ඛරණීසහස්සානිසත්තචකපොක්ඛරණීසතානි
සත්ත ච කපොක්ඛරණිකයො; අම් පාලී ච ගණි ා අභිරූපා කහොති
දස්සනීයා පාසාදි ා පරමාය වණ්ණකපොක්ඛරතාය සමන්නාගතා, 
පදක්ඛිණා [පදක්ඛා (සයා.)] නච්කච ච ගීකත ච වාදිකත ච, අභිසටා
අත්ථි ානං අත්ථි ානං මනුස්සානං පඤ්ඤාසාය ච රත්තිං ගච්ඡති; 
තාය ච කවසාලී භිකයයොකසොමත්තාය උපකසොභති. අථ කඛො
රාජගහක ො කනගකමො කවසාලිං අගමාසි ක නචිකදව  රණීකයන.
අද්දසා කඛො රාජගහක ො කනගකමො කවසාලිං ඉද්ධඤ්කචව ඵිතඤ්ච
 හුජනඤ්ච ආකිණ්ණමනුස්සඤ්ච සුභික්ඛඤ්ච; සත්ත ච
පාසාදසහස්සානි සත්ත ච පාසාදසතානි සත්ත ච පාසාකද; සත්ත ච
කූටාගාරසහස්සානි සත්ත ච කූටාගාරසතානි සත්ත ච කූටාගාරානි; 
සත්ත ච ආරාමසහස්සානි සත්ත ච ආරාමසතානි සත්ත ච ආරාකම; 
සත්තච කපොක්ඛරණීසහස්සානිසත්තචකපොක්ඛරණීසතානිසත්තච
කපොක්ඛරණිකයො; අම් පාලිඤ්චගණි ංඅභිරූපංදස්සනීයංපාසාදි ං
පරමාය වණ්ණකපොක්ඛරතාය සමන්නාගතං, පදක්ඛිණං [පදක්ඛං
(සයා.)] නච්කචචගීකතචවාදිකතච, අභිසටංඅත්ථි ානංඅත්ථි ානං
මනුස්සානං පඤ්ඤාසාය ච රත්තිං ගච්ඡන්තිං, තාය ච කවසාලිං
භිකයයොකසොමත්තායඋපකසොභන්තිං. 

327. අථ කඛො රාජගහක ො කනගකමො කවසාලියං තං  රණීයං
තීකරත්වා පුනකදව රාජගහං පච්චාගඤ්ඡි. කයන රාජා මාගකධො
කසනිකයො බිම්බිසාකරො කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා රාජානං
මාගධං කසනියංබිම්බිසාරං එතදකවොච–‘‘කවසාලී, කදව, ඉද්ධාකචව
ඵිතා ච  හුජනා ච ආකිණ්ණමනුස්සා ච සුභික්ඛා ච; සත්ත ච
පාසාදසහස්සානි…කප.… තාය ච කවසාලී භිකයයොකසොමත්තාය
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උපකසොභති. සාධු, කදව, මයම්පි ගණි ං වුට්ඨාකපස්සාමා’’ති 
[වුට්ඨාකපයයාම( .)]. ‘‘කතනහි, භකණ, තාදිසිංකුමාරිංජානාථ යං
තුම්කහ ගණි ං වුට්ඨාකපයයාථා’’ති. කතන කඛො පන සමකයන
රාජගකහ සාලවතී නාම කුමාරී අභිරූපා කහොති දස්සනීයා පාසාදි ා
පරමාය වණ්ණකපොක්ඛරතාය සමන්නාගතා. අථ කඛො රාජගහක ො
කනගකමො සාලවතිං කුමාරිං ගණි ං වුට්ඨාකපසි. අථ කඛො සාලවතී
ගණි ානචිරස්කසවපදක්ඛිණාඅකහොසි නච්කචචගීකතචවාදිකතච, 
අභිසටා අත්ථි ානං අත්ථි ානං මනුස්සානං පටිසකතන ච රත්තිං
ගච්ඡති. අථකඛොසාලවතීගණි ානචිරස්කසවගබ්භිනීඅකහොසි. අථ
කඛොසාලවතියා ගණි ායඑතදකහොසි–‘‘ඉත්ථීකඛොගබ්භිනීපුරිසානං
අමනාපා. සකච මං ක ොචි ජානිස්සති සාලවතී ගණි ා ගබ්භිනීති, 
සබ්ක ො කම සක් ාකරො භඤ්ජිස්සති [ පරිහායිස්සති (සී. සයා.)]. 
යංනූනාහං ගිලානං පටිකවකදයය’’න්ති. අථ කඛො සාලවතී ගණි ා
කදොවාරි ංආණාකපසි–‘‘මා, භකණකදොවාරි , ක ොචිපුරිකසොපාවිසි.
කයොචමං පුච්ඡති, ‘ගිලානා’තිපටිකවකදහී’’ති.‘‘එවං, අකයය’’තිකඛො
කසොකදොවාරික ොසාලවතියා ගණි ායපච්චස්කසොසි.අථකඛොසාලවතී
ගණි ා තස්ස ගබ්භස්ස පරිපා මන්වාය පුත්තං විජායි. අථ කඛො
සාලවතී ගණි ා දාසිං ආණාකපසි – ‘‘හන්ද, කජ, ඉමං දාර ං
 ත්තරසුප්කප පක්ඛිපිත්වා නීහරිත්වා සඞ් ාරකූකට ඡඩ්කඩහී’’ති.
‘‘එවං, අකයය’’ති කඛො සා දාසී සාලවතියා ගණි ාය පටිස්සුත්වා තං
දාර ං ත්තරසුප්කපපක්ඛිපිත්වානීහරිත්වා සඞ් ාරකූකටඡඩ්කඩසි. 

328. කතන කඛො පන සමකයන අභකයො නාම රාජකුමාකරො
 ාලස්කසව රාජපට්ඨානං ගච්ඡන්කතො අද්දස තං දාර ං  ාක හි
සම්පරිකිණ්ණං, දිස්වානමනුස්කසපුච්ඡි–‘‘කිංඑතං, භකණ,  ාක හි 
සම්පරිකිණ්ණ’’න්ති? ‘‘දාරක ො, කදවා’’ති. ‘‘ජීවති, භකණ’’ති? 
‘‘ජීවති, කදවා’’ති. ‘‘කතනහි, භකණ, තංදාර ංඅම්හා ංඅන්කතපුරං
කනත්වා ධාතීනං කදථ කපොකසතු’’න්ති. ‘‘එවං, කදවා’’ති කඛො කත
මනුස්සා අභයස්ස රාජකුමාරස්ස පටිස්සුත්වා තං දාර ං අභයස්ස
රාජකුමාරස්සඅන්කතපුරංකනත්වාධාතීනංඅදංසු– ‘‘කපොකසථා’’ති.
තස්ස ජීවතීති ‘ජීවක ො’ති නාමං අ ංසු. කුමාකරන කපොසාපිකතොති 
‘ක ොමාරභච්කචො’තිනාමංඅ ංසු.අථකඛොජීවක ොක ොමාරභච්කචො
නචිරස්කසව විඤ්ඤුතං පාපුණි. අථ කඛො ජීවක ො ක ොමාරභච්කචො
කයන අභකයො රාජකුමාකරො කතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වා අභයං 
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රාජකුමාරං එතදකවොච – ‘‘ ා කම, කදව, මාතා, ක ො පිතා’’ති? 
‘‘අහම්පි කඛො කත, භකණ ජීව , මාතරං න ජානාමි; අපි චාහං කත
පිතා; මයාසි [මයාපි ( .)] කපොසාපිකතො’’ති. අථ කඛො ජීව ස්ස
ක ොමාරභච්චස්සඑතදකහොසි– ‘‘ඉමානි කඛොරාජකුලානිනසු රානි
අසිප්කපනඋපජීවිතුං.යංනූනාහංසිප්පං සික්කඛයය’’න්ති. 

329. කතනකඛොපනසමකයනතක් සිලායං [තක් සීලායං( .)] 
දිසාපාකමොක්කඛො කවජ්කජො පටිවසති. අථ කඛො ජීවක ො 
ක ොමාරභච්කචොඅභයංරාජකුමාරංඅනාපුච්ඡාකයනතක් සිලාකතන 
පක් ාමි. අනුපුබ්ක න කයන තක් සිලා, කයන කවජ්කජො
කතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වාතංකවජ්ජංඑතදකවොච–‘‘ඉච්ඡාමහං, 
ආචරිය, සිප්පංසික්ඛිතු’’න්ති. ‘‘කතනහි, භකණ ජීව , සික්ඛස්සූ’’ති.
අථ කඛො ජීවක ො ක ොමාරභච්කචො  හුඤ්ච ගණ්හාති ලහුඤ්ච
ගණ්හාති සුට්ඨු ච උපධාකරති, ගහිතඤ්චස්ස න සම්මුස්සති [න
පමුස්සති(සී.සයා.)]. අථකඛොජීව ස්ස ක ොමාරභච්චස්සසත්තන්නං
වස්සානං අච්චකයන එතදකහොසි – ‘‘අහං, කඛො  හුඤ්ච ගණ්හාමි 
ලහුඤ්චගණ්හාමිසුට්ඨුචඋපධාකරමි, ගහිතඤ්චකමනසම්මුස්සති, 
සත්ත ච කම වස්සානි අධීයන්තස්ස, නයිමස්ස සිප්පස්ස අන්කතො
පඤ්ඤායති.  දා ඉමස්ස සිප්පස්ස අන්කතො පඤ්ඤායිස්සතී’’ති. අථ
කඛො ජීවක ො ක ොමාරභච්කචො කයන කසො කවජ්කජො කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වාතංකවජ්ජංඑතදකවොච–‘‘අහංකඛො, ආචරිය,  හුඤ්ච 
ගණ්හාමි ලහුඤ්ච ගණ්හාමි සුට්ඨු ච උපධාකරමි, ගහිතඤ්ච කම න
සම්මුස්සති, සත්ත ච කම වස්සානි අධීයන්තස්ස, නයිමස්ස සිප්පස්ස
අන්කතො පඤ්ඤායති.  දා ඉමස්ස සිප්පස්ස අන්කතො
පඤ්ඤායිස්සතී’’ති? ‘‘කතන හි, භකණ ජීව , ඛණිත්තිං ආදාය 
තක් සිලාය සමන්තා කයොජනංආහිණ්ඩිත්වා යං කිඤ්චි අකභසජ්ජං
පස්කසයයාසි තං ආහරා’’ති. ‘‘එවං, ආචරියා’’ති කඛො ජීවක ො
ක ොමාරභච්කචො තස්ස කවජ්ජස්ස පටිස්සුත්වා ඛණිත්තිං ආදාය
තක් සිලාය සමන්තාකයොජනංආහිණ්ඩන්කතොන කිඤ්චිඅකභසජ්ජං
අද්දස. අථ කඛො ජීවක ො ක ොමාරභච්කචො කයන කසො කවජ්කජො
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා තං කවජ්ජං එතදකවොච –
‘‘ආහිණ්ඩන්කතොම්හි, ආචරිය, තක් සිලාය සමන්තා කයොජනං, න
කිඤ්චි [ආහිණ්ටන්කතො න කිඤ්චි ( .)] අකභසජ්ජං අද්දස’’න්ති.
‘‘සුසික්ඛිකතොසි, භකණ ජීව . අලං කත එත්ත ං ජීවි ායා’’ති
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ජීව ස්ස ක ොමාරභච්චස්ස පරිත්තං පාකථයයං පාදාසි. අථ කඛො 
ජීවක ොක ොමාරභච්කචොතංපරිත්තංපාකථයයංආදායකයනරාජගහං
කතන පක් ාමි. අථ කඛො ජීව ස්ස ක ොමාරභච්චස්ස තං පරිත්තං
පාකථයයං අන්තරාමග්කග සාක කත පරික්ඛයං අගමාසි. අථ කඛො
ජීව ස්සක ොමාරභච්චස්සඑතදකහොසි–‘‘ඉකමකඛොමග්ගා න්තාරා 
අප්කපොද ාඅප්පභක්ඛා, නසු රාඅපාකථකයයනගන්තුං.යංනූනාහං
පාකථයයං පරිකයකසයය’’න්ති. 

ජීව වත්ථුනිට්ඨිතං. 

203. කසට්ඨිභරියාවත්ථු 

330. කතන කඛො පන සමකයන සාක කත කසට්ඨිභරියාය
සත්තවස්සික ො සීසා ාකධො කහොති.  හූ මහන්තා මහන්තා
දිසාපාකමොක්ඛා කවජ්ජාආගන්ත්වානාසක්ඛිංසුඅකරොගං ාතුං. හුං
හිරඤ්ඤංආදායඅගමංසු.අථකඛො ජීවක ොක ොමාරභච්කචොසාක තං
පවිසිත්වා මනුස්කස පුච්ඡි – ‘‘ක ො, භකණ, ගිලාකනො,  ං 
තිකිච්ඡාමී’’ති? ‘‘එතිස්සා, ආචරිය, කසට්ඨිභරියාය සත්තවස්සික ො 
සීසා ාකධො; ගච්ඡ, ආචරිය, කසට්ඨිභරියං තිකිච්ඡාහී’’ති. අථ කඛො 
ජීවක ො ක ොමාරභච්කචො කයන කසට්ඨිස්ස ගහපතිස්ස නිකවසනං
කතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වා කදොවාරි ං ආණාකපසි – ‘‘ගච්ඡ, 
භකණකදොවාරි , කසට්ඨිභරියායපාවද–‘කවජ්කජො, අකයය, ආගකතො, 
කසොතං දට්ඨු ාකමො’’’ති. ‘‘එවං, ආචරියා’’තිකඛොකසොකදොවාරික ො
ජීව ස්ස ක ොමාරභච්චස්ස පටිස්සුත්වා කයන කසට්ඨිභරියා
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා කසට්ඨිභරියං එතදකවොච –
‘‘කවජ්කජො, අකයය, ආගකතො; කසො තං දට්ඨු ාකමො’’ති. ‘‘කීදිකසො, 
භකණකදොවාරි , කවජ්කජො’’ති? ‘‘දහරක ො, අකයය’’ති.‘‘අලං, භකණ
කදොවාරි , කිං කම දහරක ො කවජ්කජො  රිස්සති?  හූ මහන්තා
මහන්තා දිසාපාකමොක්ඛා කවජ්ජා ආගන්ත්වා නාසක්ඛිංසු අකරොගං
 ාතුං. හුංහිරඤ්ඤං ආදායඅගමංසූ’’ති.අථකඛොකසොකදොවාරික ො
කයන ජීවක ො ක ොමාරභච්කචො කතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වා
ජීව ංක ොමාරභච්චංඑතදකවොච–‘‘කසට්ඨිභරියා, ආචරිය, එවමාහ–
‘අලං, භකණ කදොවාරි , කිං කම දහරක ො කවජ්කජො  රිස්සති?  හූ
මහන්තා මහන්තා දිසාපාකමොක්ඛා කවජ්ජා ආගන්ත්වා නාසක්ඛිංසු
අකරොගං  ාතුං.  හුං හිරඤ්ඤං ආදාය අගමංසූ’’’ති. ‘‘ගච්ඡ, භකණ
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කදොවාරි , කසට්ඨිභරියාය පාවද – ‘කවජ්කජො, අකයය, එවමාහ – මා
කිර, අකයය, පුකර කිඤ්චි අදාසි. යදා අකරොගා අකහොසි තදා යං
ඉච්කඡයයාසි තං දජ්කජයයාසී’’’ති. ‘‘එවං, ආචරියා’’ති කඛො කසො
කදොවාරික ො ජීව ස්ස ක ොමාරභච්චස්ස පටිස්සුත්වා කයන
කසට්ඨිභරියාකතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වාකසට්ඨිභරියංඑතදකවොච 
– ‘‘කවජ්කජො, අකයය, එවමාහ–‘මාකිර, අකයය, පුකරකිඤ්චිඅදාසි.
යදා අකරොගා අකහොසි තදා යං ඉච්කඡයයාසි තං දජ්කජයයාසී’’’ති.
‘‘කතන හි, භකණ කදොවාරි , කවජ්කජො ආගච්ඡතූ’’ති. ‘‘එවං, 
අකයය’’ති කඛො කසො කදොවාරික ො කසට්ඨිභරියාය පටිස්සුත්වා කයන 
ජීවක ො ක ොමාරභච්කචො කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා ජීව ං
ක ොමාරභච්චං එතදකවොච – ‘‘කසට්ඨිභරියා තං, ආචරිය, 
පක්ක ොසතී’’ති. 

අථ කඛො ජීවක ො ක ොමාරභච්කචො කයන කසට්ඨිභරියා
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා කසට්ඨිභරියාය වි ාරං
සල්ලක්කඛත්වා කසට්ඨිභරියං එතදකවොච – ‘‘පසකතන, අකයය, 
සප්පිනා අත්කථො’’ති. අථ කඛො කසට්ඨිභරියා ජීව ස්ස
ක ොමාරභච්චස්ස පසතං සප්පිං දාකපසි. අථ කඛො ජීවක ො
ක ොමාරභච්කචො තං පසතං සප්පිං නානාකභසජ්කජහි නිප්පචිත්වා
කසට්ඨිභරියංමඤ්චක උත්තානංනිපාකතත්වා [නිපජ්ජාකපත්වා (සී.
සයා.)] නත්ථුකතො අදාසි. අථ කඛො තං සප්පිං නත්ථුකතො දින්නං
මුඛකතො උග්ගඤ්ඡි. අථ කඛො කසට්ඨිභරියා පටිග්ගකහ නිට්ඨුභිත්වා
දාසිංආණාකපසි–‘‘හන්ද, කජ, ඉමංසප්පිංපිචනාගණ්හාහී’’ති.අථ 
කඛො ජීව ස්ස ක ොමාරභච්චස්ස එතදකහොසි – ‘‘අච්ඡරියං [අච්ඡරියං
වත කභො(සයා.)] යාවලූඛායංඝරණී, යත්රහිනාමඉමංඡඩ්ඩනීයධම්මං
සප්පිං පිචනා ගාහාකපස්සති.  හු ානි ච කම මහග්ඝානි [මහග්ඝානි
මහග්ඝානි (සී. සයා.)] කභසජ්ජානි උපගතානි. කිම්පි මායං කිඤ්චි 
[ ඤ්චි (සයා.)] කදයයධම්මං දස්සතී’’ති. අථ කඛො කසට්ඨිභරියා
ජීව ස්ස ක ොමාරභච්චස්ස වි ාරං සල්ලක්කඛත්වා ජීව ං
ක ොමාරභච්චංඑතදකවොච–‘‘කිස්සත්වං, ආචරිය, විමකනොසී’’ති? ඉධ
කම එතදකහොසි – ‘‘අච්ඡරියං යාව ලූඛායං ධරණී, යත්ර හිනාම ඉමං
ඡඩ්ඩනීයධම්මං සප්පිං පිචනා ගාහාකපස්සති.  හු ානි ච කම
මහග්ඝානි සජ්ජානි උපගතානි. කිම්පි මායං කිඤ්චි කදයයධම්මං
දස්සතී’’ති. ‘‘මයං කඛො, ආචරිය, ආගාරි ා නාම උපජානාකමතස්ස
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සංයමස්ස.වරකමතංසප්පිදාසානංවා ම්ම රානංවා පාදබ්භඤ්ජනං
වාපදීප රකණවාආසිත්තං.මාකඛොත්වං, ආචරිය, විමකනොඅකහොසි.
නකත කදයයධම්කමොහායිස්සතී’’ති.අථකඛොජීවක ොක ොමාරභච්කචො
කසට්ඨිභරියාය සත්තවස්සි ං සීසා ාධං එක කනව නත්ථු ම්කමන
අප ඩ්ඪි. අථ කඛො කසට්ඨිභරියා අකරොගා සමානා ජීව ස්ස 
ක ොමාරභච්චස්ස චත්තාරි සහස්සානි පාදාසි. පුත්කතො – මාතා කම
අකරොගා ඨිතාති චත්තාරි සහස්සානි පාදාසි. සුණිසා – සස්සු කම
අකරොගාඨිතාතිචත්තාරිසහස්සානි පාදාසි.කසට්ඨිගහපති–භරියාකම
අකරොගා ඨිතාති චත්තාරි සහස්සානි පාදාසි දාසඤ්ච දාසිඤ්ච
අස්සරථඤ්ච. 

අථකඛොජීවක ොක ොමාරභච්කචොතානිකසොළසසහස්සානිආදාය
දාසඤ්ච දාසිඤ්ච අස්සරථඤ්ච කයන රාජගහං කතන පක් ාමි.
අනුපුබ්ක න කයන රාජගහං කයන අභකයො රාජකුමාකරො
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වාඅභයංරාජකුමාරංඑතදකවොච–‘‘ඉදං
කම, කදව, පඨම ම්මංකසොළසසහස්සානිදාකසොචදාසීචඅස්සරකථො
ච.පටිග්ගණ්හාතුකමකදකවො කපොසාවනි ’’න්ති.‘‘අලං, භකණජීව ; 
තුය්හකමව කහොතු. අම්හා ඤ්කඤව අන්කතපුකර නිකවසනං
මාකපහී’’ති.‘‘එවං, කදවා’’තිකඛොජීවක ොක ොමාරභච්කචොඅභයස්ස
රාජකුමාරස්ස පටිස්සුත්වා අභයස්ස රාජකුමාරස්ස අන්කතපුකර
නිකවසනංමාකපසි. 

කසට්ඨිභරියාවත්ථුනිට්ඨිතං. 

204. බිම්බිසාරරාජවත්ථු 

331. කතන කඛො පන සමකයන රඤ්කඤො මාගධස්ස කසනියස්ස
බිම්බිසාරස්ස භගන්දලා ාකධො කහොති. සාට ා කලොහිකතන 
මක්ඛියන්ති.කදවිකයො දිස්වාඋප්පණ්කඩන්ති– ‘‘උතුනීදානිකදකවො, 
පුප්ඵං කදවස්ස උප්පන්නං, න චිරං [නචිරස්කසව (සයා.)] කදකවො 
විජායිස්සතී’’ති. කතන රාජා මඞ්කු කහොති. අථ කඛො රාජා මාගකධො 
කසනිකයොබිම්බිසාකරොඅභයංරාජකුමාරංඑතදකවොච– ‘‘මය්හංකඛො, 
භකණ අභය, තාදිකසො ආ ාකධො, සාට ා කලොහිකතන මක්ඛියන්ති, 
කදවිකයො මං දිස්වා උප්පණ්කඩන්ති – ‘උතුනී දානි කදකවො, පුප්ඵං
කදවස්ස උප්පන්නං, න චිරං කදකවො විජායිස්සතී’ති. ඉඞ්ඝ, භකණ
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අභය, තාදිසංකවජ්ජංජානාහිකයොමංතිකිච්කඡයයා’’ති.‘‘අයං, කදව, 
අම්හා ං ජීවක ො කවජ්කජො තරුකණො භද්රක ො. කසො කදවං
තිකිච්ඡිස්සතී’’ති.‘‘කතනහි, භකණඅභය, ජීව ං කවජ්ජංආණාකපහි; 
කසො මං තිකිච්ඡිස්සතී’’ති. අථ කඛො අභකයො රාජකුමාකරො ජීව ං
ක ොමාරභච්චං ආණාකපසි – ‘‘ගච්ඡ, භකණ ජීව , රාජානං
තිකිච්ඡාහී’’ති. ‘‘එවං, කදවා’’ති කඛො ජීවක ො ක ොමාරභච්කචො
අභයස්ස රාජකුමාරස්ස පටිස්සුත්වා නකඛන කභසජ්ජං ආදාය කයන
රාජාමාගකධොකසනිකයොබිම්බිසාකරොකතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා 
රාජානංමාගධංකසනියංබිම්බිසාරංඑතදකවොච–‘‘ආ ාධංකත, කදව, 
පස්සාමා’’ති [පස්සාමීති (සයා.)]. අථ කඛො ජීවක ො ක ොමාරභච්කචො
රඤ්කඤො මාගධස්ස කසනියස්ස බිම්බිසාරස්ස භගන්දලා ාධං
එක කනවආකලකපනඅප ඩ්ඪි. අථ කඛො රාජා මාගකධො කසනිකයො
බිම්බිසාකරො අකරොකගො සමාකනො පඤ්ච ඉත්ථිසතානි සබ් ාලඞ් ාරං
භූසාකපත්වා ඔමුඤ්චාකපත්වා පුඤ්ජං  ාරාකපත්වා ජීව ං
ක ොමාරභච්චං එතදකවොච – ‘‘එතං, භකණ ජීව , පඤ්චන්නං
ඉත්ථිසතානංසබ් ාලඞ් ාරංතුය්හං කහොතූ’’ති.‘‘අලං, කදව, අධි ාරං
කම කදකවො සරතූ’’ති. ‘‘කතන හි, භකණ ජීව , මං උපට්ඨහ, 
ඉත්ථාගාරඤ්ච, බුද්ධප්පමුඛඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝ’’න්ති. ‘‘එවං, කදවා’’ති
කඛො ජීවක ො ක ොමාරභච්කචො රඤ්කඤො මාගධස්ස කසනියස්ස
බිම්බිසාරස්සපච්චස්කසොසි. 

බිම්බිසාරරාජවත්ථුනිට්ඨිතං. 

205. රාජගහකසට්ඨිවත්ථු 

332. කතන කඛො පන සමකයන රාජගහ ස්ස කසට්ඨිස්ස
සත්තවස්සික ො සීසා ාකධො කහොති.  හූ මහන්තා මහන්තා
දිසාපාකමොක්ඛාකවජ්ජාආගන්ත්වානාසක්ඛිංසු අකරොගං ාතුං. හුං
හිරඤ්ඤං ආදාය අගමංසු. අපි ච, කවජ්කජහි පච්චක්ඛාකතො කහොති. 
එ ච්කචකවජ්ජාඑවමාහංසු–‘‘පඤ්චමංදිවසංකසට්ඨිගහපති ාලං
 රිස්සතී’’ති. එ ච්කචකවජ්ජාඑවමාහංසු – ‘‘සත්තමංදිවසංකසට්ඨි
ගහපති  ාලං  රිස්සතී’’ති. අථ කඛො රාජගහ ස්ස කනගමස්ස
එතදකහොසි– ‘‘අයංකඛොකසට්ඨිගහපති හූප ාකරොරඤ්කඤොකචව
කනගමස්ස ච. අපි ච, කවජ්කජහි පච්චක්ඛාකතො. එ ච්කච කවජ්ජා
එවමාහංසු – ‘පඤ්චමං දිවසං කසට්ඨි ගහපති  ාලං  රිස්සතී’ති.
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එ ච්කචකවජ්ජාඑවමාහංසු– ‘සත්තමංදිවසංකසට්ඨිගහපති ාලං 
 රිස්සතී’ති. අයඤ්චරඤ්කඤොජීවක ොකවජ්කජොතරුකණොභද්රක ො.
යංනූන මයං රාජානං ජීව ං කවජ්ජං යාකචයයාම කසට්ඨිං ගහපතිං 
තිකිච්ඡිතු’’න්ති.අථකඛො රාජගහක ොකනගකමොකයනරාජාමාගකධො
කසනිකයො බිම්බිසාකරො කතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වා රාජානං
මාගධංකසනියංබිම්බිසාරංඑතදකවොච–‘‘අයං, කදව, කසට්ඨිගහපති
 හූප ාකරො කදවස්ස කචව කනගමස්ස ච; අපි ච, කවජ්කජහි
පච්චක්ඛාකතො.එ ච්කචකවජ්ජාඑවමාහංසු – පඤ්චමංදිවසංකසට්ඨි
ගහපති  ාලං  රිස්සතීති. එ ච්කච කවජ්ජා එවමාහංසු – සත්තමං
දිවසංකසට්ඨිගහපති ාලං රිස්සතීති.සාධුකදකවොජීව ංකවජ්ජං
ආණාකපතු කසට්ඨිංගහපතිංතිකිච්ඡිතු’’න්ති. 

අථ කඛො රාජා මාගකධො කසනිකයො බිම්බිසාකරො ජීව ං
ක ොමාරභච්චංආණාකපසි – ‘‘ගච්ඡ, භකණජීව , කසට්ඨිං ගහපතිං
තිකිච්ඡාහී’’ති. ‘‘එවං, කදවා’’ති කඛො ජීවක ො ක ොමාරභච්කචො
රඤ්කඤො මාගධස්ස කසනියස්ස බිම්බිසාරස්ස පටිස්සුත්වා කයන
කසට්ඨි ගහපතිකතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වාකසට්ඨිස්සගහපතිස්ස
වි ාරං සල්ලක්කඛත්වා කසට්ඨිං ගහපතිං එතදකවොච – ‘‘සකචත්වං, 
ගහපති, අකරොකගො භකවයයාසි [සචාහං තං ගහපති අකරොගාකපයයං
(සී.), සචාහං තං ගහපති අකරොගං  කරයයං (සයා.)] කිං කම අස්ස
කදයයධම්කමො’’ති? ‘‘සබ් ං සාපකතයයඤ්ච කත, ආචරිය, කහොතු, 
අහඤ්ච කත දාකසො’’ති. ‘‘සක්ඛිස්සසි පන ත්වං, ගහපති, එක න
පස්කසන සත්තමාකස නිපජ්ජිතු’’න්ති? ‘‘සක්ක ොමහං, ආචරිය, 
එක නපස්කසනසත්තමාකස නිපජ්ජිතු’’න්ති.‘‘සක්ඛිස්සසිපනත්වං, 
ගහපති, දුතිකයන පස්කසන සත්තමාකස නිපජ්ජිතු’’න්ති? 
‘‘සක්ක ොමහං, ආචරිය, දුතිකයන පස්කසන සත්තමාකස 
නිපජ්ජිතු’’න්ති. ‘‘සක්ඛිස්සසි පන ත්වං, ගහපති, උත්තාකනො 
සත්තමාකස නිපජ්ජිතු’’න්ති? ‘‘සක්ක ොමහං, ආචරිය, උත්තාකනො
සත්තමාකස නිපජ්ජිතු’’න්ති. 

අථ කඛො ජීවක ො ක ොමාරභච්කචො කසට්ඨිං ගහපතිං මඤ්චක 
නිපාකතත්වා [නිපජ්ජාකපත්වා (සී. සයා.)] මඤ්චක  [මඤ්චක න
(සී.)] සම් න්ධිත්වා සීසච්ඡවිං උප්පාකටත්වා [ඵාකලත්වා (සී.)] 
සිබ්බිනිංවිනාකමත්වාද්කව පාණක නීහරිත්වාමහාජනස්සදස්කසසි
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– ‘‘පස්සථකයය [පස්කසසයාථ (සී.), පස්සථ (සයා.), පස්සථකයයො
( .)], ඉකම ද්කවපාණක , එ ංඛුද්ද ංඑ ංමහල්ල ං.කයකත
ආචරියාඑවමාහංසු–පඤ්චමංදිවසං කසට්ඨිගහපති ාලං රිස්සතීති
–කතහායංමහල්ලක ොපාණක ොදිට්කඨො.පඤ්චමංදිවසං කසට්ඨිස්ස
ගහපතිස්ස මත්ථලුඞ්ගං පරියාදියිස්සති. මත්ථලුඞ්ගස්ස පරියාදානා 
කසට්ඨිගහපති ාලං රිස්සති.සුදිට්කඨොකතහිආචරිකයහි.කයකත
ආචරියාඑවමාහංසු– සත්තමංදිවසං කසට්ඨිගහපති ාලං රිස්සතීති
– කතහායං ඛුද්දක ො පාණක ො දිට්කඨො. සත්තමං දිවසං කසට්ඨිස්ස
ගහපතිස්ස මත්ථලුඞ්ගං පරියාදියිස්සති. මත්ථලුඞ්ගස්ස පරියාදානා
කසට්ඨි ගහපති  ාලං  රිස්සති. සුදිට්කඨො කතහි ආචරිකයහී’’ති.
සිබ්බිනිං සම්පටිපාකටත්වා සීසච්ඡවිං සිබ්බිත්වා ආකලපං අදාසි. අථ
කඛො කසට්ඨි ගහපති සත්තාහස්ස අච්චකයන ජීව ං ක ොමාරභච්චං
එතදකවොච – ‘‘නාහං, ආචරිය, සක්ක ොමි එක න පස්කසන
සත්තමාකස නිපජ්ජිතු’’න්ති. ‘‘නනු කම ත්වං, ගහපති, පටිස්සුණි –
සක්ක ොමහං, ආචරිය, එක නපස්කසනසත්තමාකස නිපජ්ජිතු’’න්ති? 
‘‘සච්චාහං, ආචරිය, පටිස්සුණිං, අපාහං මරිස්සාමි, නාහං සක්ක ොමි
එක න පස්කසන සත්තමාකස නිපජ්ජිතු’’න්ති. ‘‘කතන හි ත්වං, 
ගහපති, දුතිකයන පස්කසන සත්තමාකස නිපජ්ජාහී’’ති. අථ කඛො
කසට්ඨි ගහපති සත්තාහස්ස අච්චකයන ජීව ං ක ොමාරභච්චං
එතදකවොච – ‘‘නාහං, ආචරිය, සක්ක ොමි දුතිකයන පස්කසන
සත්තමාකස නිපජ්ජිතු’’න්ති. ‘‘නනු කම ත්වං, ගහපති, පටිස්සුණි –
සක්ක ොමහං, ආචරිය, දුතිකයන පස්කසන සත්තමාකස 
නිපජ්ජිතු’’න්ති? ‘‘සච්චාහං, ආචරිය, පටිස්සුණිං, අපාහං මරිස්සාමි, 
නාහං, ආචරිය, සක්ක ොමි දුතිකයන පස්කසන සත්තමාකස
නිපජ්ජිතු’’න්ති. ‘‘කතන හි ත්වං, ගහපති, උත්තාකනො සත්තමාකස
නිපජ්ජාහී’’ති.අථකඛොකසට්ඨිගහපතිසත්තාහස්ස අච්චකයනජීව ං
ක ොමාරභච්චංඑතදකවොච– ‘‘නාහං, ආචරිය, සක්ක ොමිඋත්තාකනො
සත්තමාකස නිපජ්ජිතු’’න්ති. ‘‘නනු කම ත්වං, ගහපති, පටිස්සුණි –
සක්ක ොමහං, ආචරිය, උත්තාකනො සත්තමාකස නිපජ්ජිතු’’න්ති? 
‘‘සච්චාහං, ආචරිය, පටිස්සුණිං, අපාහං මරිස්සාමි, නාහං සක්ක ොමි
උත්තාකනො සත්තමාකස නිපජ්ජිතු’’න්ති. ‘‘අහං කච තං, ගහපති, න
වකදයයං, එත්ත ම්පිත්වංනනිපජ්කජයයාසි, අපිචපටි ච්කචවමයා 
ඤාකතො – තීහි සත්තාකහහි කසට්ඨි ගහපති අකරොකගො භවිස්සතීති.
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උට්කඨහි, ගහපති, අකරොකගොසි. ජානාසි කිං කම කදයයධම්කමො’’ති? 
‘‘සබ් ං සාපකතයයඤ්චකත, ආචරිය, කහොතු, අහඤ්චකතදාකසො’’ති.
‘‘අලං, ගහපති, මා කම ත්වං සබ් ං සාපකතයයං අදාසි, මා ච කම
දාකසො.රඤ්කඤොසතසහස්සං කදහි, මය්හංසතසහස්ස’’න්ති.අථකඛො
කසට්ඨි ගහපති අකරොකගො සමාකනො රඤ්කඤො සතසහස්සං අදාසි, 
ජීව ස්සක ොමාරභච්චස්සසතසහස්සං. 

රාජගහකසට්ඨිවත්ථුනිට්ඨිතං. 

206. කසට්ඨිපුත්තවත්ථු 

333. කතන කඛො පන සමකයන  ාරාණකසයය ස්ස
කසට්ඨිපුත්තස්ස කමොක්ඛචි ාය කීළන්තස්ස අන්තගණ්ඨා ාකධො
කහොති, කයනයාගුපිපීතානසම්මාපරිණාමං ගච්ඡති, භත්තම්පිභුත්තං
නසම්මා පරිණාමංගච්ඡති, උච්චාකරොපිපස්සාකවොපිනපගුකණො.කසො
කතන කිකසො කහොති ලූකඛො දුබ් ණ්කණො උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩු ජාකතො
ධමනිසන්ථතගත්කතො. අථ කඛො  ාරාණකසයය ස්ස කසට්ඨිස්ස 
එතදකහොසි–‘‘මය්හංකඛොපුත්තස්සතාදිකසොආ ාකධො, කයනයාගුපි
පීතානසම්මාපරිණාමං ගච්ඡති, භත්තම්පිභුත්තංනසම්මාපරිණාමං
ගච්ඡති, උච්චාකරොපි පස්සාකවොපි න පගුකණො. කසො කතන කිකසො
ලූකඛොදුබ් ණ්කණොඋප්පණ්ඩුප්පණ්ඩු ජාකතොධමනිසන්ථතගත්කතො. 
යංනූනාහං රාජගහං ගන්ත්වා රාජානං ජීව ං කවජ්ජං යාකචයයං
පුත්තං කම තිකිච්ඡිතු’’න්ති. අථ කඛො  ාරාණකසයයක ො කසට්ඨි
රාජගහං ගන්ත්වා කයන රාජා මාගකධො කසනිකයො බිම්බිසාකරො
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා රාජානං මාගධං කසනියං බිම්බිසාරං 
එතදකවොච– ‘‘මය්හංකඛො, කදව, පුත්තස්සතාදිකසොආ ාකධො, කයන
යාගුපි පීතා න සම්මා පරිණාමං ගච්ඡති, භත්තම්පි භුත්තං න සම්මා
පරිණාමං ගච්ඡති, උච්චාකරොපි පස්සාකවොපි න පගුකණො. කසො කතන
කිකසො ලූකඛො දුබ් ණ්කණො උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩු ජාකතො
ධමනිසන්ථතගත්කතො.සාධුකදකවොජීව ංකවජ්ජං ආණාකපතුපුත්තං
කමතිකිච්ඡිතු’’න්ති. 

අථ කඛො රාජා මාගකධො කසනිකයො බිම්බිසාකරො ජීව ං
ක ොමාරභච්චං ආණාකපසි – ‘‘ගච්ඡ, භකණ ජීව ,  ාරාණසිං
ගන්ත්වා  ාරාණකසයය ං කසට්ඨිපුත්තං තිකිච්ඡාහී’’ති. ‘‘එවං, 
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කදවා’’ති කඛො ජීවක ො ක ොමාරභච්කචො රඤ්කඤො මාගධස්ස
කසනියස්ස බිම්බිසාරස්ස පටිස්සුත්වා  ාරාණසිං ගන්ත්වා කයන
 ාරාණකසයයක ො කසට්ඨිපුත්කතො කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා
 ාරාණකසයය ස්ස කසට්ඨිපුත්තස්ස වි ාරං සල්ලක්කඛත්වා ජනං
උස්සාකරත්වා තිකරො රණියං පරික්ඛිපිත්වා ථම්කභ උබ් න්ධිත්වා 
[උපනි න්ධිත්වා (සී. සයා.)] භරියං පුරකතො ඨකපත්වා උදරච්ඡවිං
උප්පාකටත්වාඅන්තගණ්ඨිංනීහරිත්වාභරියාය දස්කසසි–‘‘පස්සකත
සාමි ස්ස ආ ාධං, ඉමිනා යාගුපි පීතා න සම්මා පරිණාමං ගච්ඡති, 
භත්තම්පිභුත්තංනසම්මාපරිණාමංගච්ඡති, උච්චාකරොපිපස්සාකවොපි
න පගුකණො; ඉමිනායං කිකසො ලූකඛො දුබ් ණ්කණො
උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩු ජාකතො ධමනිසන්ථතගත්කතො’’ති. අන්තගණ්ඨිං
විනිකවකඨත්වා අන්තානි පටිපකවකසත්වා උදරච්ඡවිං සිබ්බිත්වා
ආකලපං අදාසි. අථ කඛො  ාරාණකසයයක ො කසට්ඨිපුත්කතො 
නචිරස්කසව අකරොකගො අකහොසි. අථ කඛො  ාරාණකසයයක ො කසට්ඨි
‘පුත්කතො කම අකරොකගො ඨිකතො’ති [අකරොගාපිකතොති (සී.)] ජීව ස්ස
ක ොමාරභච්චස්ස කසොළසසහස්සානි පාදාසි. අථ කඛො ජීවක ො
ක ොමාරභච්කචො තානි කසොළසසහස්සානි ආදාය පුනකදව රාජගහං
පච්චාගඤ්ඡි. 

කසට්ඨිපුත්තවත්ථුනිට්ඨිතං. 

207. පජ්කජොතරාජවත්ථු 

334. කතන කඛො පනසමකයන රඤ්කඤො [උජ්කජනියං රඤ්කඤො
(සයා.)] පජ්කජොතස්ස පණ්ඩුකරොගා ාකධො කහොති.  හූ මහන්තා
මහන්තා දිසාපාකමොක්ඛා කවජ්ජා ආගන්ත්වා නාසක්ඛිංසු අකරොගං
 ාතුං.  හුං හිරඤ්ඤං ආදාය අගමංසු. අථ කඛො රාජා පජ්කජොකතො
රඤ්කඤොමාගධස්සකසනියස්ස බිම්බිසාරස්සසන්තික දූතංපාකහසි
– ‘‘මය්හං කඛො තාදිකසො ආ ාකධො, සාධු කදකවො ජීව ං කවජ්ජං
ආණාකපතු, කසො මං තිකිච්ඡිස්සතී’’ති. අථ කඛො රාජා මාගකධො
කසනිකයො බිම්බිසාකරො ජීව ං ක ොමාරභච්චං ආණාකපසි – ‘‘ගච්ඡ, 
භකණ ජීව ; උජ්කජනිං ගන්ත්වා රාජානං පජ්කජොතං තිකිච්ඡාහී’’ති.
‘‘එවං, කදවා’’ති කඛො ජීවක ො ක ොමාරභච්කචො රඤ්කඤො මාගධස්ස 
කසනියස්සබිම්බිසාරස්සපටිස්සුත්වාඋජ්කජනිංගන්ත්වාකයනරාජා
පජ්කජොකතො කතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වා රඤ්කඤො පජ්කජොතස්ස
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වි ාරංසල්ලක්කඛත්වාරාජානං පජ්කජොතංඑතදකවොච–‘‘සප්පිංකදහි 
[ඉදං පදද්වයං සී. සයා. කපොත්ථක සු නත්ථි], සප්පිං කදව, 
නිප්පචිස්සාමි.තංකදකවොපිවිස්සතී’’ති. ‘‘අලං, භකණජීව , යංකත
සක් ාවිනාසප්පිනාඅකරොගං ාතුංතං කරොහි.කජගුච්ඡංකම සප්පි, 
පටිකූල’’න්ති. අථ කඛො ජීව ස්ස ක ොමාරභච්චස්ස එතදකහොසි – 
‘‘ඉමස්සකඛොරඤ්කඤොතාදිකසොආ ාකධො, නසක් ා විනාසප්පිනා
අකරොගං  ාතුං. යංනූනාහං සප්පිං නිප්පකචයයං  සාවවණ්ණං
 සාවගන්ධං  සාවරස’’න්ති. අථ කඛො ජීවක ො ක ොමාරභච්කචො 
නානාකභසජ්කජහි සප්පිං නිප්පචි  සාවවණ්ණං  සාවගන්ධං
 සාවරසං. අථ කඛො ජීව ස්ස ක ොමාරභච්චස්ස එතදකහොසි –
‘‘ඉමස්සකඛොරඤ්කඤොසප්පිපීතංපරිණාකමන්තංඋද්කද ං දස්සති.
චණ්කඩොයං රාජා ඝාතාකපයයාපි මං. යංනූනාහං පටි ච්කචව 
ආපුච්කඡයය’’න්ති. අථ කඛො ජීවක ො ක ොමාරභච්කචො කයන රාජා
පජ්කජොකතො කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා රාජානං පජ්කජොතං
එතදකවොච – ‘‘මයං කඛො, කදව, කවජ්ජානාම තාදිකසන මුහුත්කතන
මූලානිඋද්ධරාමකභසජ්ජානිසංහරාම.සාධුකදකවොවාහනාගාකරසුච
ද්වාකරසු ච ආණාකපතු – කයන වාහකනන ජීවක ො ඉච්ඡති කතන
වාහකනන ගච්ඡතු, කයන ද්වාකරන ඉච්ඡති කතන ද්වාකරන ගච්ඡතු, 
යං  ාලං ඉච්ඡති තං  ාලං ගච්ඡතු, යං  ාලං ඉච්ඡති තං  ාලං 
පවිසතූ’’ති.අථකඛොරාජාපජ්කජොකතොවාහනාගාකරසුචද්වාකරසුච
ආණාකපසි – ‘‘කයන වාහකනන ජීවක ො ඉච්ඡති කතන වාහකනන
ගච්ඡතු, කයන ද්වාකරන ඉච්ඡති කතන ද්වාකරන ගච්ඡතු, යං  ාලං
ඉච්ඡතිතං ාලංගච්ඡතු, යං ාලංඉච්ඡතිතං ාලංපවිසතූ’’ති. 

කතනකඛොපනසමකයනරඤ්කඤොපජ්කජොතස්සභද්දවති ානාම
හත්ථිනි ා පඤ්ඤාසකයොජනි ා කහොති. අථ කඛො ජීවක ො
ක ොමාරභච්කචො රඤ්කඤො පජ්කජොතස්ස සප්පිං [තං සප්පිං (සයා.)] 
උපනාකමසි – ‘‘ සාවං කදකවො පිවතූ’’ති. අථ කඛො ජීවක ො
ක ොමාරභච්කචො රාජානං පජ්කජොතං සප්පිං පාකයත්වා හත්ථිසාලං
ගන්ත්වාභද්දවති ායහත්ථිනි ායනගරම්හානිප්පති. 

අථ කඛො රඤ්කඤො පජ්කජොතස්ස තං සප්පි පීතං පරිණාකමන්තං
උද්කද ං අදාසි. අථ කඛො රාජා පජ්කජොකතො මනුස්කස එතදකවොච –
‘‘දුට්කඨන, භකණ, ජීවක න සප්පිං පායිකතොම්හි. කතන හි, භකණ, 
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ජීව ං කවජ්ජං විචිනථා’’ති. ‘‘භද්දවති ාය, කදව, හත්ථිනි ාය
නගරම්හා නිප්පතිකතො’’ති. කතන කඛො පන සමකයන රඤ්කඤො
පජ්කජොතස්ස  ාක ො නාම දාකසො සට්ඨිකයොජනික ො කහොති, 
අමනුස්කසනපටිච්ච ජාකතො. අථකඛො රාජා පජ්කජොකතො ා ං දාසං 
ආණාකපසි–‘‘ගච්ඡ, භකණ ා , ජීව ංකවජ්ජං නිවත්කතහි–රාජා 
තං, ආචරිය, නිවත්තාකපතීති.එකතකඛො, භකණ ා , කවජ්ජානාම
 හුමායා.මාචස්ස කිඤ්චිපටිග්ගකහසී’’ති. 

අථ කඛො  ාක ො දාකසො ජීව ං ක ොමාරභච්චං අන්තරාමග්කග
ක ොසම්බියං සම්භාකවසි 

පාතරාසං  කරොන්තං. අථ කඛො  ාක ො දාකසො ජීව ං
ක ොමාරභච්චං එතදකවොච – ‘‘රාජා තං, ආචරිය, නිවත්තාකපතී’’ති.
‘‘ආගකමහි, භකණ ා , යාව භුඤ්ජාම [භුඤ්ජාමි(සී.සයා.)]. හන්ද, 
භකණ ා , භුඤ්ජස්සූ’’ති.‘‘අලං, ආචරිය, රඤ්ඤාම්හිආණත්කතො–
එකත කඛො, භකණ  ා , කවජ්ජා නාම  හුමායා, මා චස්ස කිඤ්චි
පටිග්ගකහසී’’ති. කතනකඛො පනසමකයනජීවක ො ක ොමාරභච්කචො 
නකඛනකභසජ්ජංඔලුම්කපත්වාආමල ඤ්චඛාදතිපානීයඤ්චපිවති.
අථකඛොජීවක ො ක ොමාරභච්කචො ා ං දාසංඑතදකවොච – ‘‘හන්ද, 
භකණ  ා , ආමල ඤ්ච ඛාද පානීයඤ්ච පිවස්සූ’’ති. අථ කඛො
 ාක ො දාකසො – අයං කඛො කවජ්කජොආමල ඤ්ච ඛාදති පානීයඤ්ච
පිවති, නඅරහතිකිඤ්චිපාප ංකහොතුන්ති– උපඩ්ඪාමල ඤ්චඛාදි
පානීයඤ්ච අපායි. තස්ස තං උපඩ්ඪාමල ං ඛාදිතං තත්කථව 
නිච්ඡාකරසි.අථකඛො ාක ොදාකසොජීව ංක ොමාරභච්චංඑතදකවොච
– ‘‘අත්ථි කම, ආචරිය, ජීවිත’’න්ති? ‘‘මා, භකණ ා , භායි, ත්වං
කචවඅකරොකගොභවිස්සසිරාජාච.චණ්කඩොකසො රාජාඝාතාකපයයාපි
මං, කතනාහං න නිවත්තාමී’’ති භද්දවති ං හත්ථිනි ං  ා ස්ස 
නියයාකදත්වා කයන රාජගහං කතන පක් ාමි. අනුපුබ්ක න කයන
රාජාමාගකධොකසනිකයො බිම්බිසාකරොකතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වා
රඤ්කඤොමාගධස්සකසනියස්ස බිම්බිසාරස්සඑතමත්ථංආකරොකචසි.
‘‘සුට්ඨු, භකණජීව , අ ාසියම්පිනනිවත්කතො, චණ්කඩොකසොරාජා
ඝාතාකපයයාපි ත’’න්ති. අථ කඛො රාජා පජ්කජොකතො අකරොකගො
සමාකනො ජීව ස්ස ක ොමාරභච්චස්ස සන්තික  දූතං පාකහසි –
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‘‘ආගච්ඡතුජීවක ො, වරං දස්සාමී’’ති. ‘‘අලං, අකයයො [කදව (සයා.)], 
අධි ාරංකමකදකවොසරතූ’’ති. 

පජ්කජොතරාජවත්ථුනිට්ඨිතං. 

208. සිකවයය දුස්සයුග ථා 

335. කතන කඛොපනසමකයනරඤ්කඤොපජ්කජොතස්ස සිකවයය ං
දුස්සයුගංඋප්පන්නංකහොති– හූනං [ හුන්නං (සී. සයා.)] දුස්සානං
 හූනං දුස්සයුගානං  හූනං දුස්සයුගසතානං  හූනං 
දුස්සයුගසහස්සානං  හූනං දුස්සයුගසතසහස්සානං අග්ගඤ්ච 
කසට්ඨඤ්ච කමොක්ඛඤ්ච උත්තමඤ්ච පවරඤ්ච. අථ කඛො රාජා
පජ්කජොකතො තං සිකවයය ං දුස්සයුගං ජීව ස්ස ක ොමාරභච්චස්ස
පාකහසි.අථකඛොජීව ස්ස ක ොමාරභච්චස්සඑතදකහොසි–‘‘ඉදංකඛො
කම සිකවයය ං දුස්සයුගං රඤ්ඤා පජ්කජොකතන පහිතං –  හූනං
දුස්සානං  හූනං දුස්සයුගානං  හූනං දුස්සයුගසතානං  හූනං
දුස්සයුගසහස්සානං  හූනං දුස්සයුගසතසහස්සානං අග්ගඤ්ච
කසට්ඨඤ්ච කමොක්ඛඤ්ච උත්තමඤ්ච පවරඤ්ච. නයිදං අඤ්කඤො
ක ොචි පච්චාරහති අඤ්ඤත්ර කතන භගවතා අරහතා
සම්මාසම්බුද්කධන, රඤ්ඤා වා මාගකධන කසනිකයන
බිම්බිසාකරනා’’ති. 

සිකවයය දුස්සයුග ථානිට්ඨිතා. 

209. සමත්තිංසවිකරචන ථා 

336. කතනකඛොපනසමකයනභගවකතො ාකයොකදොසාභිසන්කනො
කහොති. අථ කඛො භගවා ආයස්මන්තං ආනන්දං ආමන්කතසි –
‘‘කදොසාභිසන්කනො කඛො, ආනන්ද, තථාගතස්ස  ාකයො. ඉච්ඡති
තථාගකතොවිකරචනංපාතු’’න්ති.අථකඛොආයස්මා ආනන්කදොකයන
ජීවක ො ක ොමාරභච්කචො කතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වා ජීව ං
ක ොමාරභච්චං එතදකවොච– ‘‘කදොසාභිසන්කනොකඛො, ආවුකසොජීව , 
තථාගතස්ස ාකයො.ඉච්ඡතිතථාගකතොවිකරචනං පාතු’’න්ති.‘‘කතන
හි, භන්කතආනන්ද, භගවකතො ායං තිපාහං සිකනකහථා’’ති. අථ
කඛො ආයස්මා ආනන්කදො භගවකතො  ායං  තිපාහං සිකනකහත්වා
කයන ජීවක ො ක ොමාරභච්කචො කතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වා
ජීව ංක ොමාරභච්චංඑතදකවොච– ‘‘සිනිද්කධොකඛො, ආවුකසො ජීව , 
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තථාගතස්ස ාකයො.යස්සදානි ාලංමඤ්ඤසී’’ති.අථකඛොජීව ස්ස
ක ොමාරභච්චස්ස එතදකහොසි – ‘‘න කඛො කමතං පතිරූපං කයොහං
භගවකතො ඔළාරි ං විකරචනං දකදයය’’න්ති. තීණි උප්පලහත්ථානි
නානාකභසජ්කජහි පරිභාකවත්වා කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වා එ ං උප්පලහත්ථං භගවකතො උපනාකමසි – ‘‘ඉමං, 
භන්කත, භගවා පඨමං උප්පලහත්ථං උපසිඞ්ඝතු. ඉදං භගවන්තං
දසක්ඛත්තුං විකරකචස්සතී’’ති. දුතියං උප්පලහත්ථං භගවකතො
උපනාකමසි–‘‘ඉමං, භන්කත, භගවාදුතියංඋප්පලහත්ථං උපසිඞ්ඝතු.
ඉදං භගවන්තං දසක්ඛත්තුං විකරකචස්සතී’’ති. තතියං උප්පලහත්ථං
භගවකතො උපනාකමසි–‘‘ඉමං, භන්කත, භගවාතතියංඋප්පලහත්ථං 
උපසිඞ්ඝතු. ඉදං භගවන්තං දසක්ඛත්තුං විකරකචස්සතී’’ති. එවං 
භගවකතො සමත්තිංසාය විකරචනං භවිස්සතීති. අථ කඛො ජීවක ො
ක ොමාරභච්කචො භගවකතො සමත්තිංසාය විකරචනං දත්වා භගවන්තං
අභිවාකදත්වා පදක්ඛිණං  ත්වා පක් ාමි. අථ කඛො ජීව ස්ස 
ක ොමාරභච්චස්ස  හි ද්වාරක ොට්ඨ ා නික්ඛන්තස්ස එතදකහොසි –
‘‘මයා කඛො භගවකතො සමත්තිංසාය විකරචනං දින්නං.
කදොසාභිසන්කනො තථාගතස්ස  ාකයො. න භගවන්තං
සමත්තිංසක්ඛත්තුං විකරකචස්සති, එකූනත්තිංසක්ඛත්තුං භගවන්තං 
විකරකචස්සති. අපි ච, භගවා විරිත්කතො නහායිස්සති. නහාතං
භගවන්තංසකිං විකරකචස්සති.එවංභගවකතොසමත්තිංසායවිකරචනං
භවිස්සතී’’ති. 

අථ කඛො භගවා ජීව ස්ස ක ොමාරභච්චස්ස කචතසා
කචකතොපරිවිතක් මඤ්ඤාය ආයස්මන්තං ආනන්දං ආමන්කතසි –
‘‘ඉධානන්ද, ජීව ස්ස ක ොමාරභච්චස්ස  හි ද්වාරක ොට්ඨ ා
නික්ඛන්තස්ස එතදකහොසි – ‘මයා කඛො භගවකතො සමත්තිංසාය
විකරචනං දින්නං.කදොසාභිසන්කනොතථාගතස්ස ාකයො.නභගවන්තං
සමතිංසක්ඛත්තුං විකරකචස්සති, එකූනතිංසක්ඛත්තුං භගවන්තං
විකරකචස්සති. අපි ච, භගවා විරිත්කතො නහායිස්සති. නහාතං
භගවන්තංසකිංවිකරකචස්සති.එවංභගවකතොසමත්තිංසායවිකරචනං
භවිස්සතී’ති. කතන හානන්ද, උණ්කහොද ං පටියාකදහී’’ති. ‘‘එවං, 
භන්කත’’ති කඛො ආයස්මා ආනන්කදො භගවකතො පටිස්සුණිත්වා
උණ්කහොද ං පටියාකදසි. 
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අථ කඛො ජීවක ො ක ොමාරභච්කචො කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වා භගවන්තංඅභිවාකදත්වාඑ මන්තංනිසීදි.එ මන්තං
නිසින්කනො කඛො ජීවක ො ක ොමාරභච්කචො භගවන්තං එතදකවොච –
‘‘විරිත්කතො, භන්කත, භගවා’’ති? ‘‘විරිත්කතොම්හි, ජීව ා’’ති. ඉධ 
මය්හං, භන්කත,  හි ද්වාරක ොට්ඨ ා නික්ඛන්තස්ස එතදකහොසි –
‘‘මයා කඛො භගවකතො සමත්තිංසාය විකරචනං දින්නං.
කදොසාභිසන්කනො තථාගතස්ස  ාකයො. න භගවන්තං 
සමත්තිංසක්ඛත්තුං විකරකචස්සති, එකූනත්තිංසක්ඛත්තුං භගවන්තං
විකරකචස්සති. අපි ච, භගවා විරිත්කතො නහායිස්සති. නහාතං
භගවන්තංසකිංවිකරකචස්සති.එවංභගවකතො සමත්තිංසායවිකරචනං
භවිස්සතී’’ති.නහායතු, භන්කත, භගවා, නහායතුසුගකතොති.අථකඛො 
භගවාඋණ්කහොද ංනහායි.නහාතංභගවන්තංසකිංවිකරකචසි.එවං
භගවකතො සමත්තිංසාය විකරචනං අකහොසි. අථ කඛො ජීවක ො
ක ොමාරභච්කචො භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘යාව, භන්කත, භගවකතො
 ාකයො ප තත්කතො කහොති, අලං [අහං තාව යූසපිණ්ටපාකතනාති
(සී.), අලංයූසපිණ්ටක නාති(සයා.)] යූසපිණ්ඩපාකතනා’’ති. 

සමත්තිංසවිකරචන ථානිට්ඨිතා. 

210. වරයාචනා ථා 

337. අථ කඛොභගවකතො ාකයොනචිරස්කසව ප තත්කතොඅකහොසි.
අථ කඛො ජීවක ො ක ොමාරභච්කචො තං සිකවයය ං දුස්සයුගං ආදාය
කයනභගවා කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වාභගවන්තංඅභිවාකදත්වා
එ මන්තං නිසීදි. එ මන්තං නිසින්කනො කඛො ජීවක ො
ක ොමාරභච්කචො භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘එ ාහං, භන්කත, 
භගවන්තං වරං යාචාමී’’ති. ‘‘අතික් න්තවරා කඛො, ජීව , 
තථාගතා’’ති. ‘‘යඤ්ච, භන්කත,  ප්පති යඤ්ච අනවජ්ජ’’න්ති.
‘‘වකදහි, ජීව ා’’ති.‘‘භගවා, භන්කත, පංසුකූලික ො, භික්ඛුසඞ්කඝොච.
ඉදංකම, භන්කත, සිකවයය ංදුස්සයුගංරඤ්ඤා පජ්කජොකතනපහිතං
– හූනංදුස්සානං හූනංදුස්සයුගානං හූනංදුස්සයුගසතානං හූනං 
දුස්සයුගසහස්සානං  හූනං දුස්සයුගසතසහස්සානං අග්ගඤ්ච
කසට්ඨඤ්ච කමොක්ඛඤ්ච උත්තමඤ්ච පවරඤ්ච. පටිග්ගණ්හාතු කම, 
භන්කත, භගවාසිකවයය ංදුස්සයුගං; භික්ඛුසඞ්ඝස්සචගහපතිචීවරං
අනුජානාතූ’’ති. පටිග්ගකහසි භගවා සිකවයය ං දුස්සයුගං. අථ කඛො
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භගවාජීව ංක ොමාරභච්චංධම්මියා ථායසන්දස්කසසිසමාදකපසි 
සමුත්කතකජසි සම්පහංකසසි. අථ කඛො ජීවක ො ක ොමාරභච්කචො
භගවතා ධම්මියා  ථාය සන්දස්සිකතො සමාදපිකතො සමුත්කතජිකතො
සම්පහංසිකතො උට්ඨායාසනා භගවන්තං අභිවාකදත්වා පදක්ඛිණං
 ත්වාපක් ාමි.අථකඛොභගවාඑතස්මිංනිදාකනඑතස්මිංප රකණ
ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
ගහපතිචීවරං. කයො ඉච්ඡති, පංසුකූලික ො කහොතු. කයො ඉච්ඡති, 
ගහපතිචීවරං සාදියතු. ඉතරීතකරනපාහං [පහං (සී.), චාහං (සයා.)], 
භික්ඛකව, සන්තුට්ඨිං වණ්කණමී’’ති. 

අස්කසොසුං කඛො රාජගකහ මනුස්සා – ‘‘භගවතා කිර භික්ඛූනං
ගහපතිචීවරං අනුඤ්ඤාත’’න්ති. කත ච මනුස්සා හට්ඨා අකහසුං
උදග්ගා ‘‘ඉදානි කඛො මයං දානානි දස්සාම පුඤ්ඤානි  රිස්සාම, 
යකතො භගවතා භික්ඛූනං ගහපතිචීවරං අනුඤ්ඤාත’’න්ති.
එ ාකහකනවරාජගකහ  හූනිචීවරසහස්සානිඋප්පජ්ජිංසු. 

අස්කසොසුං කඛො ජානපදා මනුස්සා – ‘‘භගවතා කිර භික්ඛූනං
ගහපතිචීවරං අනුඤ්ඤාත’’න්ති. කත ච මනුස්සා හට්ඨා අකහසුං
උදග්ගා – ‘‘ඉදානි කඛො මයං දානානි දස්සාම පුඤ්ඤානි  රිස්සාම, 
යකතො භගවතා භික්ඛූනං ගහපතිචීවරං අනුඤ්ඤාත’’න්ති. ජනපකදපි
එ ාකහකනව හූනිචීවරසහස්සානි උප්පජ්ජිංසු. 

කතන කඛොපනසමකයනසඞ්ඝස්සපාවාකරො උප්පන්කනොකහොති.
භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, පාවාරන්ති. 

ක ොකසයයපාවාකරො උප්පන්කනො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, ක ොකසයයපාවාරන්ති. 

ක ොජවං උප්පන්නං කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, ක ොජවන්ති. 

වරයාචනා ථානිට්ඨිතා. 

පඨමභාණවාකරොනිට්ඨිකතො. 
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211.  ම් ලානුජානනාදි ථා 

338. කතන කඛො පන සමකයන  ාසිරාජා ජීව ස්ස
ක ොමාරභච්චස්ස අඩ්ඪ ාසි ං  ම් ලං පාකහසි උපඩ්ඪ ාසිනං
ඛමමානං. අථ කඛො ජීවක ො ක ොමාරභච්කචො තං අඩ්ඪ ාසි ං
 ම් ලං ආදාය කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා
භගවන්තං අභිවාකදත්වාඑ මන්තංනිසීදි.එ මන්තංනිසින්කනොකඛො
ජීවක ොක ොමාරභච්කචොභගවන්තං එතදකවොච–‘‘අයංකම, භන්කත, 
අඩ්ඪ ාසික ො  ම් කලො  ාසිරඤ්ඤා පහිකතො උපඩ්ඪ ාසිනං
ඛමමාකනො.පටිග්ගණ්හාතුකම, භන්කත, භගවා ම් ලං, යංමමස්ස 
දීඝරත්තං හිතාය සුඛායා’’ති. පටිග්ගකහසි භගවා  ම් ලං. අථ කඛො
භගවා ජීව ං ක ොමාරභච්චං ධම්මියා  ථාය සන්දස්කසසි…කප.…
පදක්ඛිණං ත්වාපක් ාමි.අථකඛො භගවාඑතස්මිංනිදාකනඑතස්මිං
ප රකණ ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛකව,  ම් ල’’න්ති. 

339. කතන කඛො පන සමකයන සඞ්ඝස්ස උච්චාවචානි චීවරානි 
උප්පන්නානිකහොන්ති.අථකඛොභික්ඛූනංඑතදකහොසි– ‘‘කිංනුකඛො
භගවතා චීවරං අනුඤ්ඤාතං, කිං අනනුඤ්ඤාත’’න්ති? භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, ඡ චීවරානි – කඛොමං
 ප්පාසි ංක ොකසයයං ම් ලංසාණං භඞ්ගන්ති. 

340. කතන කඛො පන සමකයන කය කත භික්ඛූ ගහපතිචීවරං 
සාදියන්තිකතකුක්කුච්චායන්තා පංසුකූලංන සාදියන්ති–එ ංකයව
භගවතා චීවරං අනුඤ්ඤාතං, න ද්කවති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, ගහපතිචීවරං සාදියන්කතන
පංසුකූලම්පි සාදියිතුං; තදුභකයනපාහං, භික්ඛකව, සන්තුට්ඨිං
වණ්කණමීති. 

 ම් ලානුජානනාදි ථානිට්ඨිතා. 

212. පංසුකූලපරිකයසන ථා 

341. කතන කඛො පන සමකයන සම් හුලා භික්ඛූ ක ොසකලසු
ජනපකද අද්ධානමග්ගප්පටිපන්නා කහොන්ති. එ ච්කච භික්ඛූ සුසානං 
ඔක් මිංසු පංසුකූලාය, එ ච්කච භික්ඛූ නාගකමසුං. කය කත භික්ඛූ
සුසානංඔක් මිංසු පංසුකූලායකතපංසුකූලානිලභිංසු.කයකතභික්ඛූ
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නාගකමසුංකතඑවමාහංසු– ‘‘අම්හා ම්පි, ආවුකසො, භාගංකදථා’’ති.
කතඑවමාහංසු– ‘‘නමයං, ආවුකසො, තුම්හා ං භාගංදස්සාම.කිස්ස
තුම්කහ නාගමිත්ථා’’ති? භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, නාගකමන්තානංනා ාමාභාගංදාතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන සම් හුලා භික්ඛූ ක ොසකලසු ජනපකද 
අද්ධානමග්ගප්පටිපන්නා කහොන්ති. එ ච්කච භික්ඛූ සුසානං
ඔක් මිංසු පංසුකූලාය, එ ච්කච භික්ඛූ ආගකමසුං. කය කත භික්ඛූ
සුසානංඔක් මිංසුපංසුකූලායකතපංසුකූලානි ලභිංසු.කයකතභික්ඛූ
ආගකමසුංකතඑවමාහංසු– ‘‘අම්හා ම්පි, ආවුකසො, භාගං කදථා’’ති.
කතඑවමාහංසු– ‘‘නමයං, ආවුකසො, තුම්හා ංභාගංදස්සාම.කිස්ස
තුම්කහ න ඔක් මිත්ථා’’ති? භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, ආගකමන්තානං අ ාමාභාගංදාතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන සම් හුලා භික්ඛූ ක ොසකලසු ජනපකද 
අද්ධානමග්ගප්පටිපන්නා කහොන්ති. එ ච්කච භික්ඛූ පඨමං සුසානං
ඔක් මිංසු පංසුකූලාය, එ ච්කච භික්ඛූ පච්ඡා ඔක් මිංසු. කය කත
භික්ඛූපඨමංසුසානං ඔක් මිංසුපංසුකූලායකතපංසුකූලානිලභිංසු.
කය කත භික්ඛූ පච්ඡා ඔක් මිංසු කත න ලභිංසු. කත එවමාහංසු –
‘‘අම්හා ම්පි, ආවුකසො, භාගංකදථා’’ති.කතඑවමාහංසු– ‘‘නමයං, 
ආවුකසො, තුම්හා ං භාගං දස්සාම. කිස්ස තුම්කහ පච්ඡා
ඔක් මිත්ථා’’ති? භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, පච්ඡාඔක් න්තානංනා ාමාභාගංදාතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන සම් හුලා භික්ඛූ ක ොසකලසු ජනපකද
අද්ධානමග්ගප්පටිපන්නා කහොන්ති. කත සදිසා සුසානං ඔක් මිංසු
පංසුකූලාය. එ ච්කච භික්ඛූ පංසුකූලානි ලභිංසු, එ ච්කච භික්ඛූ න
ලභිංසු. කය කත භික්ඛූ න ලභිංසු, කත එවමාහංසු – ‘‘අම්හා ම්පි, 
ආවුකසො, භාගං කදථා’’ති. කත එවමාහංසු – ‘‘න මයං, ආවුකසො, 
තුම්හා ං භාගං දස්සාම. කිස්ස තුම්කහ න ලභිත්ථා’’ති? භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, සදිසානං
ඔක් න්තානං අ ාමාභාගංදාතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන සම් හුලා භික්ඛූ ක ොසකලසු ජනපකද 
අද්ධානමග්ගප්පටිපන්නා කහොන්ති. කත  ති ං  ත්වා සුසානං
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ඔක් මිංසුපංසුකූලාය. එ ච්කචභික්ඛූපංසුකූලානිලභිංසු, එ ච්කච
භික්ඛූ න ලභිංසු. කය කත භික්ඛූ න ලභිංසු කත එවමාහංසු –
‘‘අම්හා ම්පි, ආවුකසො, භාගංකදථා’’ති.කතඑවමාහංසු– ‘‘න මයං, 
ආවුකසො, තුම්හා ං භාගං දස්සාම. කිස්ස තුම්කහ න ලභිත්ථා’’ති? 
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව,  ති ං
 ත්වාඔක් න්තානංඅ ාමාභාගං දාතුන්ති. 

පංසුකූලපරිකයසන ථානිට්ඨිතා. 

213. චීවරපටිග්ගාහ සම්මුති ථා 

342. කතන කඛො පන සමකයන මනුස්සා චීවරං ආදාය ආරාමං
ආගච්ඡන්ති. කතපටිග්ගාහ ංඅලභමානාපටිහරන්ති.චීවරංපරිත්තං 
උප්පජ්ජති.භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
පඤ්චහඞ්කගහිසමන්නාගතංභික්ඛුංචීවරපටිග්ගාහ ංසම්මන්නිතුං–
කයොන ඡන්දාගතිංගච්කඡයය, නකදොසාගතිංගච්කඡයය, නකමොහාගතිං
ගච්කඡයය, නභයාගතිං ගච්කඡයය, ගහිතාගහිතඤ්චජාකනයය.එවඤ්ච
පන, භික්ඛකව, සම්මන්නිතබ්ක ො.පඨමං භික්ඛුයාචිතබ්ක ො; යාචිත්වා
 යත්කතනභික්ඛුනාපටි කලනසඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො – 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. යදි සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං
සඞ්කඝො ඉත්ථන්නාමංභික්ඛුංචීවරපටිග්ගාහ ංසම්මන්කනයය. එසා
ඤත්ති. 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. සඞ්කඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං
චීවරපටිග්ගාහ ංසම්මන්නති.යස්සායස්මකතො ඛමතිඉත්ථන්නාමස්ස
භික්ඛුකනො චීවරපටිග්ගාහ ස්ස සම්මුති, කසො තුණ්හස්ස; යස්ස
නක්ඛමති, කසොභාකසයය. 

‘‘සම්මකතො සඞ්කඝන ඉත්ථන්නාකමො භික්ඛු චීවරපටිග්ගාහක ො.
ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවකමතංධාරයාමී’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන චීවරපටිග්ගාහ ා භික්ඛූ චීවරං
පටිග්ගකහත්වා තත්කථව උජ්ඣිත්වා පක් මන්ති. චීවරං නස්සති.
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
පඤ්චහඞ්කගහිසමන්නාගතංභික්ඛුං චීවරනිදහ ංසම්මන්නිතුං–කයො
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න ඡන්දාගතිං ගච්කඡයය, න කදොසාගතිං ගච්කඡයය, න කමොහාගතිං
ගච්කඡයය, න භයාගතිං ගච්කඡයය, නිහිතානිහිතඤ්ච ජාකනයය.
එවඤ්චපන, භික්ඛකව, සම්මන්නිතබ්ක ො.පඨමංභික්ඛුයාචිතබ්ක ො; 
යාචිත්වා යත්කතන භික්ඛුනාපටි කලනසඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො– 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. යදි සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, 
සඞ්කඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං චීවරනිදහ ං සම්මන්කනයය. එසා
ඤත්ති.‘‘සුණාතුකම, භන්කත, සඞ්කඝො.සඞ්කඝොඉත්ථන්නාමංභික්ඛුං
චීවරනිදහ ං සම්මන්නති. යස්සායස්මකතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස
භික්ඛුකනොචීවරනිදහ ස්සසම්මුති, කසො තුණ්හස්ස; යස්සනක්ඛමති, 
කසොභාකසයය. 

‘‘සම්මකතොසඞ්කඝනඉත්ථන්නාකමොභික්ඛුචීවරනිදහක ො.ඛමති 
සඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවකමතංධාරයාමී’’ති. 

චීවරපටිග්ගාහ සම්මුති ථානිට්ඨිතා. 

214. භණ්ඩාගාරසම්මුතිආදි ථා 

343. කතනකඛොපනසමකයනචීවරනිදහක ොභික්ඛුමණ්ඩකපපි 
රුක්ඛමූකලපිනිබ් ක ොකසපිචීවරංනිදහති, උන්දූකරහිපිඋපචි ාහිපි
ඛජ්ජන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
භණ්ඩාගාරං සම්මන්නිතුං, යං සඞ්කඝො ආ ඞ්ඛති විහාරං වා
අඩ්ඪකයොගං වා පාසාදං වා හම්මියං වා ගුහං වා. එවඤ්ච පන, 
භික්ඛකව, සම්මන්නිතබ්ක ො. යත්කතනභික්ඛුනාපටි කලනසඞ්කඝො
ඤාකපතබ්ක ො– 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. යදි සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, 
සඞ්කඝො ඉත්ථන්නාමං විහාරං භණ්ඩාගාරං සම්මන්කනයය. එසා 
ඤත්ති. 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. සඞ්කඝො ඉත්ථන්නාමං විහාරං 
භණ්ඩාගාරං සම්මන්නති. යස්සායස්මකතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස
විහාරස්ස භණ්ඩාගාරස්ස සම්මුති, කසො තුණ්හස්ස; යස්ස නක්ඛමති, 
කසො භාකසයය. 
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‘‘සම්මකතොසඞ්කඝනඉත්ථන්නාකමොවිහාකරොභණ්ඩාගාරං.ඛමති 
සඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවකමතංධාරයාමී’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන සඞ්ඝස්ස භණ්ඩාගාකර චීවරං අගුත්තං
කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගතං භික්ඛුං භණ්ඩාගාරි ං සම්මන්නිතුං –
කයොනඡන්දාගතිංගච්කඡයය, නකදොසාගතිංගච්කඡයය, නකමොහාගතිං
ගච්කඡයය, න භයාගතිං ගච්කඡයය, ගුත්තාගුත්තඤ්ච ජාකනයය.
එවඤ්ච පන, භික්ඛකව, සම්මන්නිතබ්ක ො.පඨමංභික්ඛුයාචිතබ්ක ො; 
යාචිත්වා යත්කතන භික්ඛුනාපටි කලනසඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො– 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. යදි සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, 
සඞ්කඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං භණ්ඩාගාරි ං සම්මන්කනයය. එසා
ඤත්ති. 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. සඞ්කඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං 
භණ්ඩාගාරි ං සම්මන්නති. යස්සායස්මකතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස
භික්ඛුකනො භණ්ඩාගාරි ස්සසම්මුති, කසොතුණ්හස්ස; යස්සනක්ඛමති, 
කසොභාකසයය. 

‘‘සම්මකතො සඞ්කඝන ඉත්ථන්නාකමො භික්ඛු භණ්ඩාගාරික ො.
ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවකමතංධාරයාමී’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ භණ්ඩාගාරි ං 
වුට්ඨාකපන්ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, 
භණ්ඩාගාරික ො වුට්ඨාකපතබ්ක ො. කයො වුට්ඨාකපයය, ආපත්ති
දුක් ටස්සාති. 

කතන කඛොපනසමකයනසඞ්ඝස්සභණ්ඩාගාකරචීවරං උස්සන්නං
කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
සම්මුඛීභූකතනසඞ්කඝනභාකජතුන්ති. 

කතනකඛොපනසමකයනසඞ්කඝොචීවරංභාකජන්කතොක ොලාහලං
අ ාසි. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
පඤ්චහඞ්කගහිසමන්නාගතංභික්ඛුං චීවරභාජ ංසම්මන්නිතුං–කයො
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න ඡන්දාගතිං ගච්කඡයය, න කදොසාගතිං ගච්කඡයය, න කමොහාගතිං
ගච්කඡයය, න භයාගතිං ගච්කඡයය, භාජිතාභාජිතඤ්ච ජාකනයය.
එවඤ්චපන, භික්ඛකව, සම්මන්නිතබ්ක ො.පඨමංභික්ඛුයාචිතබ්ක ො; 
යාචිත්වා යත්කතන භික්ඛුනාපටි කලනසඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො– 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. යදි සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, 
සඞ්කඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං චීවරභාජ ං සම්මන්කනයය. එසා 
ඤත්ති. 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. සඞ්කඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං 
චීවරභාජ ං සම්මන්නති. යස්සායස්මකතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස
භික්ඛුකනො චීවරභාජ ස්ස සම්මුති, කසොතුණ්හස්ස; යස්සනක්ඛමති, 
කසොභාකසයය. 

‘‘සම්මකතො සඞ්කඝනඉත්ථන්නාකමො භික්ඛු චීවරභාජක ො. ඛමති 
සඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවකමතංධාරයාමී’’ති. 

අථ කඛො චීවරභාජ ානං භික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘ ථං නු කඛො
චීවරං භාකජතබ් ’’න්ති? භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, පඨමං උච්චිනිත්වාතුලයිත්වාවණ්ණාවණ්ණං
 ත්වාභික්ඛූගකණත්වාවග්ගං න්ධිත්වා චීවරපටිවීසංඨකපතුන්ති. 

අථ කඛො චීවරභාජ ානං භික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘ ථං නු කඛො
සාමකණරානං චීවරපටිවීකසො දාතබ්ක ො’’ති? භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, සාමකණරානං උපඩ්ඪපටිවීසං 
දාතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො භික්ඛු සක න භාකගන
උත්තරිතු ාකමො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, උත්තරන්තස්සස ංභාගං දාතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො භික්ඛු අතිකර භාකගන
උත්තරිතු ාකමො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, අනුක්කඛකපදින්කනඅතිකර භාගංදාතුන්ති. 
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අථ කඛො චීවරභාජ ානං භික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘ ථං නු කඛො
චීවරපටිවීකසො දාතබ්ක ො, ආගතපටිපාටියා [ආගතාගතපටිපාටියා
( .)] නු කඛො උදාහු යථාවුඩ්ඪ’’න්ති? භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, වි ලක  කතොකසත්වාකුසපාතං
 ාතුන්ති. 

භණ්ඩාගාරසම්මුතිආදි ථානිට්ඨිතා. 

215. චීවරරජන ථා 

344. කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ ඡ කණනපි
පණ්ඩුමත්ති ායපි චීවරංරජන්ති.චීවරංදුබ් ණ්ණංකහොති.භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, ඡ රජනානි –
මූලරජනං, ඛන්ධරජනං, තචරජනං, පත්තරජනං, පුප්ඵරජනං, 
ඵලරජනන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ සීතුද ාය [සීතුන්දි ාය (සී.), 
සීතූද ාය (සයා.)] චීවරං රජන්ති. චීවරං දුග්ගන්ධං කහොති. භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, රජනං පචිතුං චල්ලං
රජනකුම්භින්ති.රජනංඋත්තරියති.භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, උත්තරාළුම්පං [උත්තරාළුපං (කයොජනා), 
උත්තරාළුපං (සයා.)]  න්ධිතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ න ජානන්ති රජනං පක් ං වා
අපක් ංවා. භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
උදක වානඛපිට්ඨි ායවාකථව ං දාතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ රජනං ඔකරොකපන්තා කුම්භිං
ආවිඤ්ඡන්ති [ආවිඤ්ජන්ති (සී.), ආවට්ටන්ති (සයා.)]. කුම්භී භිජ්ජති.
භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, රජනුළුඞ් ං 
[රජනාළුඞ් ං(කයොජනා)] දණ්ඩ ථාල න්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූනං රජනභාජනං න සංවිජ්ජති.
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
රජනක ොලම් ංරජනඝටන්ති. 
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කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ පාතියාපි පත්කතපි චීවරං
ඔමද්දන්ති. චීවරං පරිභිජ්ජති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, රජනකදොණි න්ති. 

කතනකඛො පනසමකයනභික්ඛූ ඡමාය චීවරං පත්ථරන්ති. චීවරං
පංසුකිතං කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, තිණසන්ථාර න්ති. 

තිණසන්ථාරක ො උපචි ාහි ඛජ්ජති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, චීවරවංසංචීවරරජ්ජන්ති. 

මජ්කඣනලග්කගන්ති.රජනංඋභකතොගලති.භගවකතොඑතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව,  ණ්කණ න්ධිතුන්ති. 

 ණ්කණො ජීරති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව,  ණ්ණසුත්ත න්ති. 

රජනං එ කතො ගලති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, සම්පරිවත්ත ංසම්පරිවත්ත ංරකජතුං, නච
අච්ඡින්කනකථකවපක් මිතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන චීවරං පත්ථින්නං කහොති. භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, උදක ඔසාකරතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන චීවරං ඵරුසං කහොති. භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, පාණිනා
ආක ොකටතුන්ති. 

කතනකඛොපනසමකයනභික්ඛූඅච්ඡින්න ානිචීවරානිධාකරන්ති 
දන්ත ාසාවානි. මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති –
කසයයථාපි නාම [කසයයථාපි (?)] ගිහී  ාමකභොගිකනොති. භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, අච්ඡින්න ානි චීවරානි
ධාකරතබ් ානි.කයොධාකරයය, ආපත්ති දුක් ටස්සාති. 

චීවරරජන ථානිට්ඨිතා. 
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216. ඡින්න චීවරානුජානනා 

345. අථ කඛො භගවා රාජගකහ යථාභිරන්තං විහරිත්වා කයන
දක්ඛිණාගිරිකතනචාරි ංපක් ාමි.අද්දසාකඛොභගවාමගධකඛත්තං 
අච්ඡි ද්ධං [අච්චි ද්ධං (සී. සයා.), අච්ඡි න්ධං ( .)] පාළි ද්ධං
මරියාද ද්ධං සිඞ්ඝාට  ද්ධං, දිස්වාන ආයස්මන්තං ආනන්දං
ආමන්කතසි–‘‘පස්සසිකනොත්වං, ආනන්ද, මගධකඛත්තංඅච්ඡි ද්ධං 
පාළි ද්ධං මරියාද ද්ධං සිඞ්ඝාට  ද්ධ’’න්ති? ‘‘එවං, භන්කත’’ති.
‘‘උස්සහසි ත්වං, ආනන්ද, භික්ඛූනං එවරූපානි චීවරානි
සංවිදහිතු’’න්ති? ‘‘උස්සහාමි, භගවා’’ති. අථ කඛො භගවා
දක්ඛිණාගිරිස්මිං යථාභිරන්තං විහරිත්වා පුනකදව රාජගහං 
පච්චාගඤ්ඡි. අථ කඛො ආයස්මා ආනන්කදො සම් හුලානං භික්ඛූනං
චීවරානි සංවිදහිත්වා කයන භගවා කතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වා
භගවන්තංඑතදකවොච–‘‘පස්සතුකම [පස්සථතුම්කහ( .)], භන්කත, 
භගවා චීවරානි සංවිදහිතානී’’ති. අථ කඛො භගවා එතස්මිං නිදාකන
එතස්මිං ප රකණ ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි –
‘‘පණ්ඩිකතො, භික්ඛකව, ආනන්කදො; මහාපඤ්කඤො, භික්ඛකව, 
ආනන්කදො; යත්ර හි නාම මයා සංඛිත්කතන භාසිතස්ස විත්ථාකරන
අත්ථං ආජානිස්සති, කුසිම්පි නාම  රිස්සති, අඩ්ඪකුසිම්පි නාම
 රිස්සති, මණ්ඩලම්පි නාම  රිස්සති, අඩ්ඪමණ්ඩලම්පි නාම
 රිස්සති, විවට්ටම්පි නාම  රිස්සති, අනුවිවට්ටම්පි නාම  රිස්සති, 
ගීකවයය ම්පි නාම  රිස්සති, ජඞ්කඝයය ම්පි නාම  රිස්සති, 
 ාහන්තම්පි නාම  රිස්සති, ඡින්න ං භවිස්සති, සත්ථලූඛං 
සමණසාරුප්පංපච්චත්ථි ානඤ්චඅනභිච්ඡිතං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
ඡින්න ං සඞ්ඝාටිං ඡින්න ං  උත්තරාසඞ්ගං ඡින්න ං
අන්තරවාස ’’න්ති. 

ඡින්න චීවරානුජානනානිට්ඨිතා. 

217. තිචීවරානුජානනා 

346. අථ කඛො භගවා රාජගකහ යථාභිරන්තං විහරිත්වා කයන
කවසාලී කතනචාරි ංපක් ාමි.අද්දසකඛොභගවාඅන්තරාචරාජගහං
අන්තරා ච කවසාලිං අද්ධානමග්ගප්පටිපන්කනො සම් හුකල භික්ඛූ
චීවකරහි උබ්භණ්ඩිකත [උබ්භණ්ඩී කත (සයා.)] සීකසපි චීවරභිසිං
 රිත්වා ඛන්කධපි චීවරභිසිං  රිත්වා  ටියාපි චීවරභිසිං  රිත්වා
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ආගච්ඡන්කත, දිස්වාන භගවකතො එතදකහොසි – ‘‘අතිලහුං කඛො ඉකම
කමොඝපුරිසාචීවකර ාහුල්ලායආවත්තා. යංනූනාහංභික්ඛූනංචීවකර
සීමං  න්කධයයං, මරියාදං ඨකපයය’’න්ති. අථ කඛො භගවා
අනුපුබ්ක න චාරි ං චරමාකනො කයන කවසාලී තදවසරි. තත්ර සුදං
භගවා කවසාලියං විහරති කගොතමක  කචතිකය. කතන කඛො පන
සමකයන භගවා සීතාසු කහමන්ති ාසු රත්තීසු අන්තරට්ඨ ාසු
හිමපාතසමකය රත්තිංඅජ්කඣො ාකසඑ චීවකරොනිසීදි.නභගවන්තං 
සීතං අකහොසි. නික්ඛන්කත පඨකම යාකම සීතං භගවන්තං අකහොසි.
දුතියංභගවා චීවරං පාරුපි.නභගවන්තං සීතං අකහොසි.නික්ඛන්කත
මජ්ඣිකමයාකමසීතංභගවන්තංඅකහොසි.තතියංභගවාචීවරං පාරුපි.
න භගවන්තං සීතං අකහොසි. නික්ඛන්කත පච්ඡිකම යාකම උද්ධස්කත
අරුකණ නන්දිමුඛියාරත්තියාසීතංභගවන්තංඅකහොසි.චතුත්ථංභගවා
චීවරං පාරුපි. න භගවන්තං සීතං අකහොසි. අථ කඛො භගවකතො
එතදකහොසි – ‘‘කයපි කඛො කත කුලපුත්තා ඉමස්මිං ධම්මවිනකය
සීතාලු ා සීතභීරු ා කතපි සක්ක ොන්ති තිචීවකරන යාකපතුං.
යංනූනාහං භික්ඛූනං චීවකර සීමං  න්කධයයං, මරියාදං ඨකපයයං, 
තිචීවරංඅනුජාකනයය’’න්ති. අථකඛොභගවාඑතස්මිංනිදාකනඑතස්මිං
ප රකණ ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘ඉධාහං, 
භික්ඛකව, අන්තරා ච රාජගහං අන්තරා ච කවසාලිං
අද්ධානමග්ගප්පටිපන්කනො අද්දසං සම් හුකල භික්ඛූ චීවකරහි
උබ්භණ්ඩිකතසීකසපි චීවරභිසිං රිත්වාඛන්කධපිචීවරභිසිං රිත්වා
 ටියාපි චීවරභිසිං රිත්වා ආගච්ඡන්කත, දිස්වාන කමඑතදකහොසි –
‘අතිලහුං කඛො ඉකම කමොඝපුරිසා චීවකර  ාහුල්ලාය ආවත්තා.
යංනූනාහංභික්ඛූනංචීවකරසීමං න්කධයයං, මරියාදංඨකපයය’න්ති. 
ඉධාහං, භික්ඛකව, සීතාසු කහමන්ති ාසු රත්තීසු අන්තරට්ඨ ාසු
හිමපාතසමකයරත්තිං අජ්කඣො ාකසඑ චීවකරොනිසීදිං.නමංසීතං
අකහොසි.නික්ඛන්කතපඨකමයාකමසීතංමං අකහොසි.දුතියාහංචීවරං
පාරුපිං.නමංසීතං අකහොසි.නික්ඛන්කත මජ්ඣිකමයාකමසීතංමං
අකහොසි. තතියාහං චීවරං පාරුපිං. න මං සීතං අකහොසි. නික්ඛන්කත 
පච්ඡිකම යාකම උද්ධස්කත අරුකණ නන්දිමුඛියා රත්තියා සීතං මං
අකහොසි.චතුත්ථාහං චීවරංපාරුපිං.නමංසීතංඅකහොසි.තස්සමය්හං, 
භික්ඛකව, එතදකහොසි – ‘‘කයපි කඛො කත කුලපුත්තා ඉමස්මිං
ධම්මවිනකය සීතාලු ා සීතභීරු ා කතපි සක්ක ොන්ති තිචීවකරන 
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යාකපතුං. යංනූනාහං භික්ඛූනං චීවකර සීමං  න්කධයයං, මරියාදං
ඨකපයයං, තිචීවරංඅනුජාකනයය’න්ති.අනුජානාමි, භික්ඛකව, තිචීවරං
– දිගුණං සඞ්ඝාටිං, එ ච්චියං උත්තරාසඞ්ගං, එ ච්චියං
අන්තරවාස ’’න්ති. 

තිචීවරානුජානනානිට්ඨිතා. 

218. අතිකර චීවර ථා 

347. [පාරා. 461] කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ
භගවතා තිචීවරං අනුඤ්ඤාතන්ති අඤ්කඤකනව තිචීවකරන ගාමං 
පවිසන්ති, අඤ්කඤන තිචීවකරන ආරාකම අච්ඡන්ති, අඤ්කඤන
තිචීවකරන නහානං ඔතරන්ති. කය කත භික්ඛූ අප්පිච්ඡා කත
උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති – ‘‘ ථඤ්හි නාම ඡබ් ග්ගියා
භික්ඛූඅතිකර චීවරං ධාකරස්සන්තී’’ති.අථකඛොකතභික්ඛූභගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අථ කඛො භගවා එතස්මිං නිදාකන එතස්මිං
ප රකණ ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘න, භික්ඛකව, 
අතිකර චීවරං ධාකරතබ් ං. කයො ධාකරයය, යථාධම්කමො
 ාකරතබ්ක ො’’ති. 

[පාරා. 461] කතන කඛො පන සමකයන ආයස්මකතො ආනන්දස්ස
අතිකර චීවරං උප්පන්නං කහොති. ආයස්මා ච ආනන්කදො තං චීවරං
ආයස්මකතො සාරිපුත්තස්සදාතු ාකමොකහොති.ආයස්මාච සාරිපුත්කතො
සාක කත විහරති. අථ කඛො ආයස්මකතො ආනන්දස්ස එතදකහොසි –
‘‘භගවතාසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තං‘න අතිකර චීවරංධාකරතබ් ’න්ති.
ඉදඤ්චකමඅතිකර චීවරංඋප්පන්නං. අහඤ්චිමංචීවරංආයස්මකතො
සාරිපුත්තස්සදාතු ාකමො.ආයස්මාච සාරිපුත්කතොසාක කතවිහරති.
 ථං නු කඛො මයා පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? භගවකතො එතමත්ථං 
ආකරොකචසි. ‘‘කීවචිරං පනානන්ද, සාරිපුත්කතො ආගච්ඡිස්සතී’’ති? 
‘‘නවමං වා, භගවා, දිවසං, දසමං වා’’ති. අථ කඛො භගවා එතස්මිං
නිදාකනඑතස්මිංප රකණධම්මිං ථං ත්වා භික්ඛූආමන්කතසි–
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, දසාහපරමංඅතිකර චීවරං ධාකරතු’’න්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූනං අතිකර චීවරං උප්පන්නං
කහොති. අථ කඛො භික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘ ථං නු කඛො අම්කහහි
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අතිකර චීවකර පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, අතිකර චීවරංවි ප්කපතුන්ති. 

348. අථ කඛො භගවා කවසාලියං යථාභිරන්තං විහරිත්වා කයන
 ාරාණසී කතන චාරි ං පක් ාමි. අනුපුබ්ක න චාරි ං චරමාකනො
කයන  ාරාණසී තදවසරි. තත්ර සුදං භගවා  ාරාණසියං විහරති
ඉසිපතකන මිගදාකය. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතරස්ස
භික්ඛුකනො අන්තරවාසක ොඡිද්කදොකහොති.අථකඛොතස්සභික්ඛුකනො
එතදකහොසි – ‘‘භගවතා තිචීවරං අනුඤ්ඤාතං – දිගුණා සඞ්ඝාටි, 
එ ච්චිකයො උත්තරාසඞ්කගො, එ ච්චිකයො අන්තරවාසක ො. අයඤ්ච
කම අන්තරවාසක ො ඡිද්කදො. යංනූනාහං අග්ගළං අච්ඡුකපයයං, 
සමන්තකතොදුපට්ටංභවිස්සති, මජ්කඣ එ ච්චිය’’න්ති.අථකඛොකසො
භික්ඛු අග්ගළං අච්ඡුකපසි. අද්දසා කඛො භගවා කසනාසනචාරි ං
ආහිණ්ඩන්කතොතංභික්ඛුංඅග්ගළංඅච්ඡුකපන්තං [අච්ඡුපන්තං( .)], 
දිස්වානකයනකසොභික්ඛුකතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වාතංභික්ඛුං
එතදකවොච – ‘‘කිං ත්වං, භික්ඛු,  කරොසී’’ති? ‘‘අග්ගළං, භගවා, 
අච්ඡුකපමී’’ති. ‘‘සාධු සාධු, භික්ඛු; සාධු කඛො ත්වං, භික්ඛු, අග්ගළං 
අච්ඡුකපසී’’ති. අථ කඛො භගවා එතස්මිං නිදාකන එතස්මිං ප රකණ 
ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
අහතානං දුස්සානං අහත ප්පානං දිගුණං සඞ්ඝාටිං, එ ච්චියං
උත්තරාසඞ්ගං, එ ච්චියං අන්තරවාස ං; උතුද්ධටානං දුස්සානං
චතුග්ගුණං සඞ්ඝාටිං, දිගුණං උත්තරාසඞ්ගං, දිගුණං අන්තරවාස ං; 
පංසුකූකලයාවදත්ථං; පාපණික උස්සාකහො රණීකයො. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, අග්ගළංතුන්නංඔවට්ටි ං ණ්ඩුස ංදළ්හී ම්ම’’න්ති. 

අතිකර චීවර ථානිට්ඨිතා. 

219. විසාඛාවත්ථු 

349. අථ කඛො භගවා  ාරාණසියං යථාභිරන්තං විහරිත්වා කයන 
සාවත්ථි කතන චාරි ං පක් ාමි. අනුපුබ්ක න චාරි ං චරමාකනො
කයනසාවත්ථිතදවසරි. තත්රසුදංභගවාසාවත්ථියංවිහරතිකජතවකන
අනාථපිණ්ඩි ස්සආරාකම.අථකඛොවිසාඛා මිගාරමාතාකයනභගවා
කතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං අභිවාකදත්වා එ මන්තං 
නිසීදි.එ මන්තංනිසින්නංකඛොවිසාඛංමිගාරමාතරංභගවා ධම්මියා
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පටුන 

 ථායසන්දස්කසසිසමාදකපසිසමුත්කතකජසිසම්පහංකසසි. අථකඛො
විසාඛා මිගාරමාතා, භගවතා ධම්මියා  ථාය සන්දස්සිතා සමාදපිතා
සමුත්කතජිතා සම්පහංසිතා, භගවන්තංඑතදකවොච–‘‘අධිවාකසතුකම, 
භන්කත, භගවා ස්වාතනාය භත්තං සද්ධිං භික්ඛුසඞ්කඝනා’’ති.
අධිවාකසසි භගවා තුණ්හීභාකවන. අථ කඛො විසාඛා මිගාරමාතා 
භගවකතො අධිවාසනං විදිත්වා උට්ඨායාසනා භගවන්තං අභිවාකදත්වා
පදක්ඛිණං ත්වා පක් ාමි. 

කතනකඛොපනසමකයනතස්සාරත්තියාඅච්චකයනචාතුද්දීපික ො
මහාකමකඝො පාවස්සි. අථ කඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘යථා, 
භික්ඛකව, කජතවකනවස්සතිඑවං චතූසුදීකපසුවස්සති.ඔවස්සාකපථ, 
භික්ඛකව,  ායං. අයං පච්ඡිමක ො චාතුද්දීපික ො මහාකමකඝො’’ති.
‘‘එවං, භන්කත’’ති කඛො කත භික්ඛූ භගවකතො පටිස්සුණිත්වා 
නික්ඛිත්තචීවරා  ායං ඔවස්සාකපන්ති. අථ කඛො විසාඛා මිගාරමාතා 
පණීතං ඛාදනීයං කභොජනීයං පටියාදාකපත්වා දාසිං ආණාකපසි –
‘‘ගච්ඡ, කජ.ආරාමං ගන්ත්වා ාලංආකරොකචහි– ාකලො, භන්කත, 
නිට්ඨිතං භත්ත’’න්ති. ‘‘එවං, අකයය’’ති කඛො සා දාසී විසාඛාය
මිගාරමාතුයා පටිස්සුණිත්වා ආරාමං ගන්ත්වා අද්දස භික්ඛූ 
නික්ඛිත්තචීවකර  ායං ඔවස්සාකපන්කත, දිස්වාන ‘නත්ථි ආරාකම
භික්ඛූ, ආජීව ා  ායං ඔවස්සාකපන්තී’ති කයන විසාඛා මිගාරමාතා
කතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වා විසාඛං මිගාරමාතරං එතදකවොච –
‘‘නත්ථකයය, ආරාකමභික්ඛූ, ආජීව ා  ායංඔවස්සාකපන්තී’’ති.අථ
කඛො විසාඛාය මිගාරමාතුයා පණ්ඩිතාය වියත්තාය කමධාවිනියා
එතදකහොසි – ‘‘නිස්සංසයං කඛො අයයා නික්ඛිත්තචීවරා  ායං 
ඔවස්සාකපන්ති. සායං  ාලා මඤ්ඤත්ථ – නත්ථි ආරාකම භික්ඛූ, 
ආජීව ා ායං ඔවස්සාකපන්තී’’ති, පුන දාසිංආණාකපසි – ‘‘ගච්ඡ, 
කජ.ආරාමංගන්ත්වා  ාලංආකරොකචහි– ාකලො, භන්කත, නිට්ඨිතං
භත්ත’’න්ති.අථකඛොකතභික්ඛූගත්තානි සීතිං රිත්වා [සීතී රිත්වා
(සයා.)]  ල්ල ායාචීවරානි ගකහත්වායථාවිහාරංපවිසිංසු. අථකඛො
සා දාසී ආරාමං ගන්ත්වා භික්ඛූ අපස්සන්තී ‘නත්ථි ආරාකම භික්ඛූ, 
සුඤ්කඤො ආරාකමො’ති කයන විසාඛා මිගාරමාතා කතනුපසඞ් මි; 
උපසඞ් මිත්වා විසාඛං මිගාරමාතරං එතදකවොච – ‘‘නත්ථකයය, 
ආරාකම භික්ඛූ, සුඤ්කඤො ආරාකමො’’ති. අථ කඛො විසාඛාය
මිගාරමාතුයා පණ්ඩිතාය වියත්තාය කමධාවිනියා එතදකහොසි – 
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‘‘නිස්සංසයංකඛොඅයයාගත්තානිසීතිං රිත්වා ල්ල ායාචීවරානි
ගකහත්වා යථාවිහාරං පවිට්ඨා. සායං  ාලා මඤ්ඤත්ථ – නත්ථි
ආරාකම භික්ඛූ, සුඤ්කඤො ආරාකමො’’ති, පුන දාසිං ආණාකපසි –
‘‘ගච්ඡ, කජ.ආරාමංගන්ත්වා ාලංආකරොකචහි– ාකලො, භන්කත, 
නිට්ඨිතංභත්ත’’න්ති. 

350. අථකඛොභගවාභික්ඛූආමන්කතසි– ‘‘සන්දහථ [සන්නහථ
(සී. සයා.)], භික්ඛකව, පත්තචීවරං;  ාකලො භත්තස්සා’’ති. ‘‘එවං, 
භන්කත’’තිකඛොකතභික්ඛූභගවකතොපච්චස්කසොසුං.අථකඛොභගවා 
පුබ් ණ්හසමයං නිවාකසත්වා පත්තචීවරමාදාය – කසයයථාපි නාම
 ලවා පුරිකසො සම්මිඤ්ජිතං වා  ාහං පසාකරයය, පසාරිතං වා  ාහං
සමිඤ්කජයය, එවකමව – කජතවකන අන්තරහිකතො විසාඛාය
මිගාරමාතුයා ක ොට්ඨක  පාතුරකහොසි. නිසීදි භගවා පඤ්ඤත්කත
ආසකන සද්ධිං භික්ඛුසඞ්කඝන. අථ කඛො විසාඛා මිගාරමාතා – 
‘‘අච්ඡරියං වත කභො! අබ්භුතං වත කභො! තථාගතස්ස මහිද්ධි තා
මහානුභාවතා, යත්ර හි නාම ජණ්ණු මත්කතසුපි ඔකඝසු
පවත්තමාකනසු,  ටිමත්කතසුපි ඔකඝසු පවත්තමාකනසු, න හි නාම 
එ භික්ඛුස්සපි [පවත්තමාකනසු න එ භික්ඛුස්සපි (?)] පාදා වා
චීවරානි වා අල්ලානි භවිස්සන්තී’’ති – හට්ඨා උදග්ගා බුද්ධප්පමුඛං
භික්ඛුසඞ්ඝං පණීකතන ඛාදනීකයන කභොජනීකයන සහත්ථා 
සන්තප්කපත්වා සම්පවාකරත්වා භගවන්තං භුත්තාවිං
ඔනීතපත්තපාණිංඑ මන්තං නිසීදි.එ මන්තංනිසින්නාකඛොවිසාඛා
මිගාරමාතා භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘අට්ඨාහං, භන්කත, භගවන්තං
වරානි යාචාමී’’ති. ‘‘අතික් න්තවරා කඛො, විසාකඛ, තථාගතා’’ති. 
‘‘යානි ච, භන්කත,  ප්පියානි යානි ච අනවජ්ජානී’’ති. ‘‘වකදහි, 
විසාකඛ’’ති. ‘‘ඉච්ඡාමහං, භන්කත, සඞ්ඝස්සයාවජීවංවස්සි සාටි ං
දාතුං, ආගන්තු භත්තංදාතුං, ගමි භත්තංදාතුං, ගිලානභත්තංදාතුං, 
ගිලානුපට්ඨා භත්තං දාතුං, ගිලානකභසජ්ජං දාතුං, ධුවයාගුං දාතුං, 
භික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස උද සාටි ං දාතු’’න්ති. ‘‘කිං පන ත්වං, විසාකඛ, 
අත්ථවසං සම්පස්සමානාතථාගතංඅට්ඨවරානියාචසී’’ති? 

‘‘ඉධාහං, භන්කත, දාසිං ආණාකපසිං – ‘ගච්ඡ, කජ. ආරාමං
ගන්ත්වා  ාලංආකරොකචහි– ාකලො, භන්කත, නිට්ඨිතංභත්ත’’’න්ති.
අථ කඛො සා, භන්කත, දාසී ආරාමං ගන්ත්වා අද්දස භික්ඛූ
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නික්ඛිත්තචීවකර  ායං ඔවස්සාකපන්කත, දිස්වාන ‘‘නත්ථි ආරාකම
භික්ඛූ, ආජීව ා ායං ඔවස්සාකපන්තී’’ති කයනාහං කතනුපසඞ් මි; 
උපසඞ් මිත්වා මං එතදකවොච – ‘‘නත්ථකයය, ආරාකම භික්ඛූ, 
ආජීව ා  ායංඔවස්සාකපන්තී’’ති.අසුචි, භන්කත, නග්ගියංකජගුච්ඡං
පටිකූලං.ඉමාහං, භන්කත, අත්ථවසංසම්පස්සමානාඉච්ඡාමිසඞ්ඝස්ස
යාවජීවංවස්සි සාටි ං දාතුං. 

‘‘පුන චපරං, භන්කත, ආගන්තුක ො භික්ඛු න වීථිකුසකලො න
කගොචරකුසකලො කිලන්කතොපිණ්ඩායචරති.කසොකමආගන්තු භත්තං
භුඤ්ජිත්වා වීථිකුසකලො කගොචරකුසකලො අකිලන්කතො පිණ්ඩාය
චරිස්සති.ඉමාහං, භන්කත, අත්ථවසංසම්පස්සමානාඉච්ඡාමි සඞ්ඝස්ස
යාවජීවංආගන්තු භත්තංදාතුං. 

‘‘පුන චපරං, භන්කත, ගමික ො භික්ඛු අත්තකනො භත්තං
පරිකයසමාකනො සත්ථාවාවිහායිස්සති, යත්ථවාවාසංගන්තු ාකමො
භවිස්සති තත්ථ වි ාකල උපගච්ඡිස්සති, කිලන්කතො අද්ධානං
ගමිස්සති. කසො කම ගමි භත්තං භුඤ්ජිත්වා සත්ථා න විහායිස්සති, 
යත්ථ වාසං ගන්තු ාකමො භවිස්සති තත්ථ  ාකල උපගච්ඡිස්සති, 
අකිලන්කතො අද්ධානං ගමිස්සති. ඉමාහං, භන්කත, අත්ථවසං 
සම්පස්සමානාඉච්ඡාමිසඞ්ඝස්සයාවජීවංගමි භත්තංදාතුං. 

‘‘පුන චපරං, භන්කත, ගිලානස්ස භික්ඛුකනො සප්පායානි
කභොජනානි අලභන්තස්සආ ාකධොවාඅභිවඩ්ඪිස්සති,  ාලංකිරියාවා
භවිස්සති. තස්ස කම ගිලානභත්තං භුත්තස්ස ආ ාකධො න
අභිවඩ්ඪිස්සති,  ාලංකිරියාන භවිස්සති.ඉමාහං, භන්කත, අත්ථවසං
සම්පස්සමානා ඉච්ඡාමි සඞ්ඝස්ස යාවජීවං ගිලානභත්තං දාතුං. ‘‘පුන 
චපරං, භන්කත, ගිලානුපට්ඨාක ො භික්ඛු අත්තකනො භත්තං
පරිකයසමාකනොගිලානස්සඋස්සූකරභත්තං නීහරිස්සති, භත්තච්කඡදං
 රිස්සති. කසො කම ගිලානුපට්ඨා භත්තං භුඤ්ජිත්වා ගිලානස්ස 
 ාකලන භත්තං නීහරිස්සති, භත්තච්කඡදං න  රිස්සති. ඉමාහං, 
භන්කත, අත්ථවසං සම්පස්සමානා ඉච්ඡාමි සඞ්ඝස්ස යාවජීවං 
ගිලානුපට්ඨා භත්තංදාතුං. 

‘‘පුන චපරං, භන්කත, ගිලානස්ස භික්ඛුකනො සප්පායානි
කභසජ්ජානි අලභන්තස්සආ ාකධොවාඅභිවඩ්ඪිස්සති,  ාලංකිරියාවා
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භවිස්සති. තස්ස කම ගිලානකභසජ්ජං පරිභුත්තස්ස ආ ාකධො න
අභිවඩ්ඪිස්සති,  ාලංකිරියානභවිස්සති. ඉමාහං, භන්කත, අත්ථවසං
සම්පස්සමානාඉච්ඡාමිසඞ්ඝස්සයාවජීවංගිලානකභසජ්ජං දාතුං. 

‘‘පුන චපරං, භන්කත, භගවතා අන්ධ වින්කද දසානිසංකස 
සම්පස්සමාකනන යාගු අනුඤ්ඤාතා. තයාහං, භන්කත, ආනිසංකස
සම්පස්සමානාඉච්ඡාමි සඞ්ඝස්සයාවජීවංධුවයාගුංදාතුං. 

‘‘ඉධ, භන්කත, භික්ඛුනිකයො අචිරවතියා නදියා කවසියාහි සද්ධිං 
නග්ගා එ තිත්කථ නහායන්ති. තා, භන්කත, කවසියා භික්ඛුනිකයො
උප්පණ්කඩසුං – ‘කිං නු කඛො නාම තුම්හා ං, අකයය, දහරානං 
[දහරානං දහරානං (සී.)] බ්රහ්මචරියං චිණ්කණන, නනු නාම  ාමා
පරිභුඤ්ජිතබ් ා; යදාජිණ්ණා භවිස්සථතදාබ්රහ්මචරියංචරිස්සථ.එවං
තුම්හා ං උකභො අත්ථා පරිග්ගහිතා භවිස්සන්තී’ති. තා, භන්කත, 
භික්ඛුනිකයො කවසියාහි උප්පණ්ඩියමානා මඞ්කූ අකහසුං. අසුචි, 
භන්කත, මාතුගාමස්සනග්ගියං කජගුච්ඡං පටිකූලං. ඉමාහං, භන්කත, 
අත්ථවසං සම්පස්සමානා ඉච්ඡාමි භික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස යාවජීවං
උද සාටි ං දාතු’’න්ති. 

351. ‘‘කිංපනත්වං, විසාකඛ, ආනිසංසංසම්පස්සමානාතථාගතං 
අට්ඨ වරානි යාචසී’’ති? ‘‘ඉධ, භන්කත, දිසාසු වස්සංවුට්ඨා භික්ඛූ
සාවත්ථිං ආගච්ඡිස්සන්ති භගවන්තං දස්සනාය. කත භගවන්තං
උපසඞ් මිත්වා පුච්ඡිස්සන්ති – ‘ඉත්ථන්නාකමො, භන්කත, භික්ඛු
 ාලඞ් කතො, තස්ස  ා ගති ක ො අභිසම්පරාකයො’ති? තං භගවා
 යා රිස්සතිකසොතාපත්තිඵකලවාස දාගාමිඵකලවාඅනාගාමිඵකල
වාඅරහත්කතවා. තයාහංඋපසඞ් මිත්වාපුච්ඡිස්සාමි–‘ආගතපුබ් ා
නුකඛො, භන්කත, කතනඅකයයන සාවත්ථී’ති? සකචකම වක්ඛන්ති–
‘ආගතපුබ් ා කතනභික්ඛුනා සාවත්ථී’තිනිට්ඨකමත්ථ ගච්ඡිස්සාමි –
නිස්සංසයං කම පරිභුත්තං කතන අකයයන වස්සි සාටි ා වා
ආගන්තු භත්තං වා ගමි භත්තං වා ගිලානභත්තං වා
ගිලානුපට්ඨා භත්තංවාගිලානකභසජ්ජංවාධුවයාගුවාති.තස්සාකම 
තදනුස්සරන්තියා පාමුජ්ජං ජායිස්සති, පමුදිතාය පීති ජායිස්සති, 
පීතිමනාය  ාකයො පස්සම්භිස්සති, පස්සද්ධ ායා සුඛං කවදියිස්සාමි, 
සුඛිනියා චිත්තං සමාධියිස්සති. සා කම භවිස්සති ඉන්ද්රියභාවනා
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 ලභාවනා ක ොජ්ඣඞ්ගභාවනා. ඉමාහං, භන්කත, ආනිසංසං
සම්පස්සමානාතථාගතංඅට්ඨවරානියාචාමී’’ති.‘‘සාධුසාධු, විසාකඛ; 
සාධුකඛොත්වං, විසාකඛ, ඉමංආනිසංසංසම්පස්සමානාතථාගතංඅට්ඨ
වරානි යාචසි. අනුජානාමි කත, විසාකඛ, අට්ඨ වරානී’’ති. අථ කඛො
භගවාවිසාඛංමිගාරමාතරංඉමාහි ගාථාහිඅනුකමොදි– 

‘‘යාඅන්නපානංදදතිප්පකමොදිතා; 
සීලූපපන්නාසුගතස්සසාවි ා; 
දදාතිදානංඅභිභුයයමච්ඡරං; 
කසොවග්ගි ංකසො නුදංසුඛාවහං. 

‘‘දිබ් ංසාලභකතආයුං [දිබ් ං ලංසාලභකතච ආයුං (සී.
සයා.)]; 
ආගම්මමග්ගංවිරජංඅනඞ්ගණං; 
සාපුඤ්ඤ ාමාසුඛිනීඅනාමයා; 
සග්ගම්හි ායම්හිචිරංපකමොදතී’’ති. 

352. අථ කඛො භගවා විසාඛං මිගාරමාතරං ඉමාහි ගාථාහි
අනුකමොදිත්වා උට්ඨායාසනා පක් ාමි. අථ කඛො භගවා එතස්මිං
නිදාකනඑතස්මිංප රකණධම්මිං ථං  ත්වාභික්ඛූආමන්කතසි–
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, වස්සි සාටි ං, ආගන්තු භත්තං, 
ගමි භත්තං, ගිලානභත්තං, ගිලානුපට්ඨා භත්තං, ගිලානකභසජ්ජං, 
ධුවයාගුං, භික්ඛුනිසඞ්ඝස්සඋද සාටි ’’න්ති. 

විසාඛාවත්ථුනිට්ඨිතං. 

විසාඛාභාණවාකරොනිට්ඨිකතො. 

220. නිසීදනාදිඅනුජානනා 

353. කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ පණීතානි කභොජනානි
භුඤ්ජිත්වා මුට්ඨස්සතී අසම්පජානා නිද්දං ඔක් මන්ති. කතසං 
මුට්ඨස්සතීනං අසම්පජානානං නිද්දං ඔක් මන්තානං සුපිනන්කතන
අසුචි මුච්චති, කසනාසනං අසුචිනා මක්ඛියති. අථ කඛො භගවා
ආයස්මතා ආනන්කදන පච්ඡාසමකණන කසනාසනචාරි ං 
ආහිණ්ඩන්කතො අද්දස කසනාසනං අසුචිනා මක්ඛිතං, දිස්වාන 
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ආයස්මන්තංආනන්දංආමන්කතසි–‘‘කිංඑතං, ආනන්ද, කසනාසනං 
මක්ඛිත’’න්ති? ‘‘එතරහි, භන්කත, භික්ඛූ පණීතානි කභොජනානි 
භුඤ්ජිත්වා මුට්ඨස්සතී අසම්පජානා නිද්දං ඔක් මන්ති. කතසං 
මුට්ඨස්සතීනං අසම්පජානානං නිද්දං ඔක් මන්තානං සුපිනන්කතන
අසුචි මුච්චති; තයිදං, භගවා, කසනාසනං අසුචිනා මක්ඛිත’’න්ති.
‘‘එවකමතං, ආනන්ද, එවකමතං, ආනන්ද. මුච්චති හි, ආනන්ද, 
මුට්ඨස්සතීනං අසම්පජානානං නිද්දං ඔක් මන්තානං සුපිනන්කතන
අසුචි. කය කත, ආනන්ද, භික්ඛූ උපට්ඨිතස්සතී සම්පජානා නිද්දං 
ඔක් මන්ති, කතසං අසුචිනමුච්චති. කයපි කත, ආනන්ද, පුථුජ්ජනා
 ාකමසුවීතරාගා, කතසම්පිඅසුචිනමුච්චති.අට්ඨානකමතං, ආනන්ද, 
අනව ාකසො යං අරහකතො අසුචි මුච්කචයයා’’ති. අථ කඛො භගවා
එතස්මිං නිදාකන එතස්මිං ප රකණ ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ
ආමන්කතසි – ‘‘ඉධාහං, භික්ඛකව, ආනන්කදන පච්ඡාසමකණන
කසනාසනචාරි ං ආහිණ්ඩන්කතො අද්දසං කසනාසනං අසුචිනා
මක්ඛිතං, දිස්වාන ආනන්දං ආමන්කතසිං ‘කිං එතං, ආනන්ද, 
කසනාසනං මක්ඛිත’න්ති? ‘එතරහි, භන්කත, භික්ඛූ පණීතානි
කභොජනානි භුඤ්ජිත්වා මුට්ඨස්සතී අසම්පජානා නිද්දං ඔක් මන්ති.
කතසං මුට්ඨස්සතීනං අසම්පජානානං නිද්දං ඔක් මන්තානං
සුපිනන්කතන අසුචි මුච්චති; තයිදං, භගවා, කසනාසනං අසුචිනා
මක්ඛිත’න්ති. ‘එවකමතං, ආනන්ද, එවකමතං, ආනන්ද, මුච්චති හි, 
ආනන්ද, මුට්ඨස්සතීනං අසම්පජානානං නිද්දං ඔක් මන්තානං
සුපිනන්කතන අසුචි. කය කත, ආනන්ද, භික්ඛූ උපට්ඨිතස්සතී
සම්පජානා නිද්දං ඔක් මන්ති, කතසං අසුචි න මුච්චති. කයපි කත, 
ආනන්ද, පුථුජ්ජනා  ාකමසු වීතරාගා කතසම්පි අසුචි න මුච්චති.
අට්ඨානකමතං, ආනන්ද, අනව ාකසො යං අරහකතො අසුචි 
මුච්කචයයා’’’ති. 

‘‘පඤ්චිකම, භික්ඛකව, ආදීනවා මුට්ඨස්සතිස්ස අසම්පජානස්ස 
නිද්දංඔක් මකතො–දුක්ඛංසුපති, දුක්ඛංපටිබුජ්ඣති, පාප ංසුපිනං
පස්සති, කදවතා න රක්ඛන්ති, අසුචි මුච්චති. ඉකම කඛො, භික්ඛකව, 
පඤ්චආදීනවා මුට්ඨස්සතිස්සඅසම්පජානස්සනිද්දංඔක් මකතො. 

‘‘පඤ්චිකම, භික්ඛකව, ආනිසංසා උපට්ඨිතස්සතිස්සසම්පජානස්ස
නිද්දංඔක් මකතො–සුඛංසුපති, සුඛංපටිබුජ්ඣති, නපාප ංසුපිනං
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පස්සති, කදවතා රක්ඛන්ති, අසුචි න මුච්චති. ඉකම කඛො, භික්ඛකව, 
පඤ්චආනිසංසාඋපට්ඨිතස්සතිස්සසම්පජානස්සනිද්දංඔක් මකතො. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව,  ායගුත්තියා චීවරගුත්තියා 
කසනාසනගුත්තියානිසීදන’’න්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අතිඛුද්ද ං නිසීදනං න සබ් ං
කසනාසනං සංකගොකපති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, යාවමහන්තං පච්චත්ථරණං ආ ඞ්ඛති
තාවමහන්තංපච්චත්ථරණං ාතුන්ති. 

354. කතන කඛො පන සමකයන ආයස්මකතො ආනන්දස්ස
උපජ්ඣායස්ස ආයස්මකතො ක ලට්ඨසීසස්ස ථුල්ල ච්ඡා ාකධො
කහොති. තස්ස ලසි ාය චීවරානි  ාකය ලග්ගන්ති. තානි භික්ඛූ
උදක න කතකමත්වා කතකමත්වා අප ඩ්ඪන්ති. අද්දසා කඛො භගවා 
කසනාසනචාරි ංආහිණ්ඩන්කතොකත භික්ඛූතානිචීවරානිඋදක න 
කතකමත්වා කතකමත්වා අප ඩ්ඪන්කත, දිස්වාන කයන කත භික්ඛූ
කතනුපසඞ් මි, උපඞ් මිත්වාකතභික්ඛූඑතදකවොච – ‘‘කිංඉමස්ස, 
භික්ඛකව, භික්ඛුකනො ආ ාකධො’’ති? ‘‘ඉමස්ස, භන්කත, ආයස්මකතො 
ථුල්ල ච්ඡා ාකධො. ලසි ාය චීවරානි  ාකය ලග්ගන්ති. තානි මයං
උදක න කතකමත්වා කතකමත්වා අප ඩ්ඪාමා’’ති. අථ කඛො භගවා 
එතස්මිං නිදාකන එතස්මිං ප රකණ ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ
ආමන්කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, යස්ස  ණ්ඩු වා පිළ ා වා
අස්සාකවොවාථුල්ල ච්ඡුවා ආ ාකධො ණ්ඩුප්පටිච්ඡාදි’’න්ති. 

355. අථ කඛො විසාඛා මිගාරමාතා මුඛපුඤ්ඡනකචොළං 
[මුඛපුඤ්ජනකචොළං ( .)] ආදාය කයන භගවා කතනුපසඞ් මි; 
උපසඞ් මිත්වාභගවන්තංඅභිවාකදත්වාඑ මන්තංනිසීදි.එ මන්තං
නිසින්නා කඛො විසාඛා මිගාරමාතා භගවන්තං එතදකවොච –
‘‘පටිග්ගණ්හාතු කම, භන්කත, භගවා මුඛපුඤ්ඡනකචොළං, යං මමස්ස
දීඝරත්තං හිතාය සුඛායා’’ති. පටිග්ගකහසි භගවා මුඛපුඤ්ඡනකචොළං.
අථ කඛො භගවා විසාඛං මිගාරමාතරං ධම්මියා  ථාය සන්දස්කසසි
සමාදකපසි සමුත්කතකජසිසම්පහංකසසි.අථකඛොවිසාඛාමිගාරමාතා
භගවතා ධම්මියා  ථාය සන්දස්සිතා සමාදපිතා සමුත්කතජිතා
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සම්පහංසිතාඋට්ඨායාසනා භගවන්තංඅභිවාකදත්වාපදක්ඛිණං ත්වා
පක් ාමි.අථකඛොභගවාඑතස්මිංනිදාකන එතස්මිංප රකණධම්මිං
 ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
මුඛපුඤ්ඡනකචොළ ’’න්ති [මුඛපුඤ්ඡනකචොලන්ති(සයා.)]. 

356. කතන කඛො පන සමකයන කරොකජො මල්කලො ආයස්මකතො
ආනන්දස්ස සහාකයො කහොති. කරොජස්ස මල්ලස්ස කඛොමපිකලොති ා
ආයස්මකතො ආනන්දස්ස හත්කථ නික්ඛිත්තා කහොති. ආයස්මකතො ච
ආනන්දස්ස කඛොමපිකලොති ාය අත්කථො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගතස්ස 
විස්සාසංගකහතුං–සන්දිට්කඨොචකහොති, සම්භත්කතොච, ආලපිකතො 
ච, ජීවති ච, ජානාති ච, ගහිකත කම අත්තමකනො භවිස්සතීති.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, ඉකමහි පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගතස්ස
විස්සාසංගකහතුන්ති. 

357. කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූනං පරිපුණ්ණං කහොති
තිචීවරං. අත්කථො ච කහොති පරිස්සාවකනහිපි ථවි ාහිපි. භගවකතො
එතමත්ථංආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, පරික්ඛාරකචොළ න්ති. 

නිසීදනාදිඅනුජානනානිට්ඨිතා. 

221. පච්ඡිමවි ප්පනුපගචීවරාදි ථා 

358. අථ කඛො භික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘යානි තානි භගවතා 
අනුඤ්ඤාතානි තිචීවරන්ති වා වස්සි සාටි ාති වා නිසීදනන්ති වා
පච්චත්ථරණන්ති වා ණ්ඩුප්පටිච්ඡාදීති වාමුඛපුඤ්ඡනකචොළන්තිවා 
පරික්ඛාරකචොළන්තිවා, සබ් ානිතානිඅධිට්ඨාතබ් ානිනුකඛො, උදාහු, 
වි ප්කපතබ් ානී’’ති? භගවකතොඑතමත්ථංආකරොකචසුං.අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, තිචීවරං අධිට්ඨාතුංනවි ප්කපතුං; වස්සි සාටි ංවස්සානං
චාතුමාසංඅධිට්ඨාතුං, තකතොපරං වි ප්කපතුං; නිසීදනංඅධිට්ඨාතුංන
වි ප්කපතුං; පච්චත්ථරණං අධිට්ඨාතුං න වි ප්කපතුං; 
 ණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිං යාවආ ාධා අධිට්ඨාතුං තකතො පරං වි ප්කපතුං; 
මුඛපුඤ්ඡනකචොළං අධිට්ඨාතුං න වි ප්කපතුං; පරික්ඛාරකචොළං 
අධිට්ඨාතුංනවි ප්කපතුන්ති. 



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි චීවරක්ඛන්ධක ො 

445 

පටුන 

අථ කඛොභික්ඛූනංඑතදකහොසි–‘‘කිත්ත ං පච්ඡිමංනුකඛොචීවරං
වි ප්කපතබ් ’’න්ති? භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං. අනුජානාමි, 
භික්ඛකව, ආයාකමන අට්ඨඞ්ගුලං සුගතඞ්ගුකලන චතුරඞ්ගුලවිත්ථතං
පච්ඡිමංචීවරං වි ප්කපතුන්ති. 

359. කතන කඛො පන සමකයන ආයස්මකතො මහා ස්සපස්ස
පංසුකූල කතො ගරුක ො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, සුත්තලූඛං  ාතුන්ති. වි ණ්කණො කහොති.
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, වි ණ්ණං 
උද්ධරිතුන්ති. සුත්තා ඔකිරියන්ති. භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං.
අනුජානාමි, භික්ඛකව, අනුවාතංපරිභණ්ඩංආකරොකපතුන්ති. 

කතන කඛොපනසමකයනසඞ්ඝාටියාපත්තා ලුජ්ජන්ති.භගවකතො
එතමත්ථංආකරොකචසුං.අනුජානාමි, භික්ඛකව, අට්ඨපද ං  ාතුන්ති. 

360. කතනකඛොපනසමකයනඅඤ්ඤතරස්සභික්ඛුකනොතිචීවකර
 යිරමාකන සබ් ං ඡින්න ං නප්පකහොති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, ද්කව ඡින්න ානි එ ං
අච්ඡින්න න්ති. 

ද්කව ඡින්න ානි එ ං අච්ඡින්න ං නප්පකහොති. භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, ද්කව අච්ඡින්න ානි
එ ංඡින්න න්ති. 

ද්කව අච්ඡින්න ානි එ ං ඡින්න ං නප්පකහොති. භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, අන්වාධි ම්පි 
ආකරොකපතුං, නච, භික්ඛකව, සබ් ං අච්ඡින්න ංධාකරතබ් ං. කයො
ධාකරයය, ආපත්ති දුක් ටස්සාති. 

361. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුකනො  හුං
චීවරං උප්පන්නං කහොති. කසො ච තං චීවරං මාතාපිතූනං දාතු ාකමො
කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. මාතාපිතකරොති 
[මාතාපිතූනං කඛො (සී.)] කඛො, භික්ඛකව, දදමාකන [වදමාකනො ( .), 
වදමාකන (?)] කිං වකදයයාම? අනුජානාමි, භික්ඛකව, මාතාපිතූනං



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි චීවරක්ඛන්ධක ො 

446 

පටුන 

දාතුං. න ච, භික්ඛකව, සද්ධාකදයයං විනිපාකතතබ් ං. කයො
විනිපාකතයය, ආපත්ති දුක් ටස්සාති. 

362. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො භික්ඛු අන්ධවකන
චීවරංනික්ඛිපිත්වාසන්තරුත්තකරනගාමංපිණ්ඩායපාවිසි.කචොරාතං
චීවරං අවහරිංසු. කසො භික්ඛු දුච්කචොකළො කහොති ලූඛචීවකරො. භික්ඛූ
එවමාහංසු – ‘‘කිස්ස ත්වං, ආවුකසො, දුච්කචොකළො ලූඛචීවකරොසී’’ති? 
‘‘ඉධාහං [කසො අහං ( ත්ථචි)], ආවුකසො, අන්ධවකන චීවරං
නික්ඛිපිත්වා සන්තරුත්තකරන ගාමං පිණ්ඩාය පාවිසිං. කචොරා තං
චීවරං අවහරිංසු. කතනාහං දුච්කචොකළො ලූඛචීවකරො’’ති. භගවකතො 
එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, සන්තරුත්තකරන ගාකමො
පවිසිතබ්ක ො.කයොපවිකසයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

කතන කඛො පන සමකයන ආයස්මා ආනන්කදො අස්සතියා
සන්තරුත්තකරනගාමං පිණ්ඩායපාවිසි.භික්ඛූආයස්මන්තංආනන්දං
එතදකවොචං – ‘‘නනු, ආවුකසො ආනන්ද, භගවතා පඤ්ඤත්තං – ‘න
සන්තරුත්තකරන ගාකමො පවිසිතබ්ක ො’ති? කිස්ස ත්වං, ආවුකසො
ආනන්ද, සන්තරුත්තකරන ගාමං පවිට්කඨො’’ති? ‘‘සච්චං, ආවුකසො, 
භගවතාපඤ්ඤත්තං–‘න සන්තරුත්තකරනගාකමොපවිසිතබ්ක ො’ති.
අපිචාහංඅස්සතියාපවිට්කඨො’’ති.භගවකතො එතමත්ථංආකරොකචසුං. 

පඤ්චිකම, භික්ඛකව, පච්චයා සඞ්ඝාටියානික්කඛපාය – ගිලාකනො
වා කහොති, වස්සි සඞ්ක තං වා කහොති, නදීපාරං ගන්තුං වා කහොති, 
අග්ගළගුත්තිවිහාකරොවා කහොති, අත්ථත ථිනංවාකහොති.ඉකමකඛො, 
භික්ඛකව, පඤ්චපච්චයාසඞ්ඝාටියා නික්කඛපාය. 

පඤ්චිකම, භික්ඛකව, පච්චයා උත්තරාසඞ්ගස්ස
නික්කඛපාය…කප.… අන්තරවාස ස්ස නික්කඛපාය – ගිලාකනො වා
කහොති, වස්සි සඞ්ක තං වා කහොති, නදීපාරං ගන්තුං වා කහොති, 
අග්ගළගුත්තිවිහාකරොවාකහොති, අත්ථත ථිනංවාකහොති.ඉකමකඛො, 
භික්ඛකව, පඤ්ච පච්චයා උත්තරාසඞ්ගස්ස අන්තරවාස ස්ස
නික්කඛපාය. 

පඤ්චිකම, භික්ඛකව, පච්චයා වස්සි සාටි ාය නික්කඛපාය –
ගිලාකනො වාකහොති, නිස්සීමංගන්තුංවා කහොති, නදීපාරංගන්තුංවා
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කහොති, අග්ගළගුත්තිවිහාකරො වා කහොති, වස්සි සාටි ා අ තා වා
කහොති විප්ප තා වා. ඉකම කඛො, භික්ඛකව, පඤ්ච පච්චයා
වස්සි සාටි ායනික්කඛපායාති. 

පච්ඡිමවි ප්පනුපගචීවරාදි ථානිට්ඨිතා. 

222. සඞ්ඝි චීවරුප්පාද ථා 

363. කතන කඛොපනසමකයනඅඤ්ඤතකරොභික්ඛු එක ොවස්සං
වසි.තත්ථමනුස්සාසඞ්ඝස්සකදමාතිචීවරානිඅදංසු.අථකඛොතස්ස 
භික්ඛුකනොඑතදකහොසි–‘‘භගවතාපඤ්ඤත්තං‘චතුවග්කගොපච්ඡිකමො
සඞ්කඝො’ති. අහඤ්චම්හිඑ ක ො. ඉකමචමනුස්සා සඞ්ඝස්ස කදමාති
චීවරානි අදංසු. යංනූනාහං ඉමානි සඞ්ඝි ානි චීවරානි සාවත්ථිං
හකරයය’’න්ති. අථ කඛො කසො භික්ඛු තානි චීවරානි ආදාය සාවත්ථිං
ගන්ත්වා භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසි. ‘‘තුය්කහව, භික්ඛු, තානි
චීවරානි යාව  ථිනස්ස උබ්භාරායා’’ති. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු
එක ොවස්සංවසති.තත්ථමනුස්සාසඞ්ඝස්සකදමාතිචීවරානිකදන්ති. 
අනුජානාමි, භික්ඛකව, තස්කසව තානි චීවරානි යාව  ථිනස්ස
උබ්භාරායාති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො භික්ඛු උතු ාලං එක ො
වසි.තත්ථමනුස්සාසඞ්ඝස්සකදමාතිචීවරානිඅදංසු.අථකඛොතස්ස
භික්ඛුකනො එතදකහොසි–‘‘භගවතාපඤ්ඤත්තං‘චතුවග්කගොපච්ඡිකමො
සඞ්කඝො’ති. අහඤ්චම්හිඑ ක ො. ඉකමචමනුස්සා සඞ්ඝස්ස කදමාති
චීවරානි අදංසු. යංනූනාහං ඉමානි සඞ්ඝි ානි චීවරානි සාවත්ථිං
හකරයය’’න්ති. අථ කඛො කසො භික්ඛු තානි චීවරානි ආදාය සාවත්ථිං
ගන්ත්වා භික්ඛූනංඑතමත්ථංආකරොකචසි.භික්ඛූභගවකතොඑතමත්ථං
ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, සම්මුඛීභූකතන සඞ්කඝන
භාකජතුං. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු උතු ාලං එක ො වසති. තත්ථ
මනුස්සා සඞ්ඝස්ස කදමාති චීවරානි කදන්ති. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
කතනභික්ඛුනාතානිචීවරානිඅධිට්ඨාතුං – ‘‘මය්හිමානි චීවරානී’’ති.
තස්ස කච, භික්ඛකව, භික්ඛුකනො තං චීවරං අනධිට්ඨිකත අඤ්කඤො
භික්ඛු ආගච්ඡති, සමක ො දාතබ්ක ො භාකගො. කතහි කච, භික්ඛකව, 
භික්ඛූහි තං චීවරං භාජියමාකන, අපාතිකත කුකස, අඤ්කඤො භික්ඛු
ආගච්ඡති, සමක ො දාතබ්ක ො භාකගො. කතහි කච, භික්ඛකව, භික්ඛූහි
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තං චීවරං භාජියමාකන, පාතිකත කුකස, අඤ්කඤො භික්ඛු ආගච්ඡති, 
නා ාමා දාතබ්ක ොභාකගොති. 

කතන කඛො පන සමකයන ද්කව භාති ා කථරා, ආයස්මා ච
ඉසිදාකසොආයස්මා ච ඉසිභකටො, සාවත්ථියං වස්සංවුට්ඨා අඤ්ඤතරං
ගාම ාවාසං අගමංසු. මනුස්සා චිරස්සාපි කථරා ආගතාති සචීවරානි
භත්තානි අදංසු.ආවාසි ාභික්ඛූකථකර පුච්ඡිංසු–‘‘ඉමානි, භන්කත, 
සඞ්ඝි ානිචීවරානිකථකරආගම්මඋප්පන්නානි, සාදියිස්සන්තිකථරා
භාග’’න්ති. කථරා එවමාහංසු – ‘‘යථා කඛො මයං, ආවුකසො, භගවතා 
ධම්මංකදසිතංආජානාම, තුම්හා ංකයවතානිචීවරානියාව ථිනස්ස
උබ්භාරායා’’ති. 

කතනකඛොපනසමකයනතකයොභික්ඛූරාජගකහවස්සංවසන්ති.තත්ථ 
මනුස්සාසඞ්ඝස්ස 

කදමාති චීවරානි කදන්ති. අථ කඛො කතසං භික්ඛූනං එතදකහොසි –
‘‘භගවතා පඤ්ඤත්තං ‘චතුවග්කගොපච්ඡිකමොසඞ්කඝො’ති.මයඤ්චම්හා
තකයො ජනා.ඉකමචමනුස්සාසඞ්ඝස්සකදමාතිචීවරානි කදන්ති. ථං
නු කඛො අම්කහහි පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? කතන කඛො පන සමකයන
සම් හුලාකථරා, ආයස්මාච නිලවාසීආයස්මාචසාණවාසීආයස්මා
ච කගොතක ො ආයස්මා ච භගු ආයස්මා ච ඵළි සන්තාකනො, 
පාටලිපුත්කත විහරන්ති කුක්කුටාරාකම. අථ කඛො කත භික්ඛූ
පාටලිපුත්තංගන්ත්වා කථකරපුච්ඡිංසු.කථරාඑවමාහංසු–‘‘යථාකඛො
මයංආවුකසොභගවතාධම්මංකදසිතංආජානාම, තුම්හා ංකයවතානි
චීවරානියාව ථිනස්සඋබ්භාරායා’’ති. 

සඞ්ඝි චීවරුප්පාද ථානිට්ඨිතා. 

223. උපනන්දස යපුත්තවත්ථු 

364. කතන කඛොපනසමකයනආයස්මාඋපනන්කදො ස යපුත්කතො
සාවත්ථියං වස්සංවුට්කඨො අඤ්ඤතරං ගාම ාවාසං අගමාසි. තත්ථ ච
භික්ඛූ චීවරං භාකජතු ාමා සන්නිපතිංසු. කත එවමාහංසු – ‘‘ඉමානි
කඛො, ආවුකසො, සඞ්ඝි ානි චීවරානි භාජියිස්සන්ති, සාදියිස්සසි
භාග’’න්ති? ‘‘ආමාවුකසො, සාදියිස්සාමී’’ති. තකතො චීවරභාගං
ගකහත්වාඅඤ්ඤංආවාසංඅගමාසි.තත්ථපිභික්ඛූචීවරංභාකජතු ාමා 
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සන්නිපතිංසු. කතපි එවමාහංසු – ‘‘ඉමානි කඛො, ආවුකසො, සඞ්ඝි ානි
චීවරානි භාජියිස්සන්ති, සාදියිස්සසි භාග’’න්ති? ‘‘ආමාවුකසො, 
සාදියිස්සාමී’’ති. තකතොපි චීවරභාගං ගකහත්වා අඤ්ඤං ආවාසං
අගමාසි. තත්ථපි භික්ඛූ චීවරං භාකජතු ාමා සන්නිපතිංසු. කතපි
එවමාහංසු – ‘‘ඉමානි කඛො, ආවුකසො, සඞ්ඝි ානි චීවරානි 
භාජියිස්සන්ති, සාදියිස්සසිභාග’’න්ති? ‘‘ආමාවුකසො, සාදියිස්සාමී’’ති.
තකතොපි චීවරභාගංගකහත්වාමහන්තංචීවරභණ්ඩි ංආදායපුනකදව
සාවත්ථිං පච්චාගඤ්ඡි. භික්ඛූ එවමාහංසු – ‘‘මහාපුඤ්කඤොසි ත්වං, 
ආවුකසො උපනන්ද,  හුං කත චීවරං උප්පන්න’’න්ති. ‘‘කුකතො කම, 
ආවුකසො, පුඤ්ඤං? ඉධාහං, ආවුකසො, සාවත්ථියං වස්සංවුට්කඨො
අඤ්ඤතරං ගාම ාවාසං අගමාසිං. තත්ථ භික්ඛූ චීවරං භාකජතු ාමා
සන්නිපතිංසු.කතමංඑවමාහංසු–‘ඉමානිකඛො, ආවුකසො, සඞ්ඝි ානි
චීවරානි භාජියිස්සන්ති, සාදියිස්සසි භාග’න්ති? ‘ආමාවුකසො, 
සාදියිස්සාමී’ති.තකතො චීවරභාගංගකහත්වාඅඤ්ඤංආවාසංඅගමාසිං.
තත්ථපිභික්ඛූචීවරංභාකජතු ාමා සන්නිපතිංසු.කතපිමංඑවමාහංසු–
‘ඉමානිකඛො, ආවුකසො, සඞ්ඝි ානිචීවරානි භාජියිස්සන්ති, සාදියිස්සසි
භාග’’’න්ති? ‘ආමාවුකසො, සාදියිස්සාමී’ති. තකතොපි චීවරභාගං
ගකහත්වා අඤ්ඤං ආවාසං අගමාසිං. තත්ථපි භික්ඛූ චීවරං
භාකජතු ාමා සන්නිපතිංසු. කතපි මං එවමාහංසු – ‘ඉමානි කඛො, 
ආවුකසො, සඞ්ඝි ානි චීවරානි භාජියිස්සන්ති, සාදියිස්සසි භාග’න්ති? 
‘ආමාවුකසො, සාදියිස්සාමී’ති. තකතොපිචීවරභාගංඅග්ගකහසිං.එවංකම
 හුං චීවරං උප්පන්නන්ති. ‘‘කිං පන ත්වං, ආවුකසො උපනන්ද, 
අඤ්ඤත්ර වස්සංවුට්කඨො අඤ්ඤත්ර චීවරභාගං සාදියී’’ති? 
‘‘එවමාවුකසො’’ති.කයකතභික්ඛූඅප්පිච්ඡා…කප.…කතඋජ්ඣායන්ති
ඛියයන්ති විපාකචන්ති – ‘‘ ථඤ්හි නාම ආයස්මා උපනන්කදො
ස යපුත්කතො අඤ්ඤත්ර වස්සංවුට්කඨො අඤ්ඤත්ර චීවරභාගං
සාදියිස්සතී’’ති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච්චං
කිර ත්වං, උපනන්ද, අඤ්ඤත්ර වස්සංවුට්කඨො අඤ්ඤත්ර චීවරභාගං 
සාදියී’’ති? ‘‘සච්චං භගවා’’ති. විගරහි බුද්කධො භගවා…කප.…
 ථඤ්හි නාම ත්වං, කමොඝපුරිස, අඤ්ඤත්ර වස්සංවුට්කඨො අඤ්ඤත්ර 
චීවරභාගං සාදියිස්සසි. කනතං, කමොඝපුරිස, අප්පසන්නානං වා
පසාදාය…කප.… විගරහිත්වා…කප.… ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ
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ආමන්කතසි – ‘‘න, භික්ඛකව, අඤ්ඤත්ර වස්සංවුට්කඨන අඤ්ඤත්ර
චීවරභාකගොසාදිතබ්ක ො.කයොසාදිකයයය, ආපත්ති දුක් ටස්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ආයස්මා උපනන්කදො ස යපුත්කතො
එක ො ද්වීසු ආවාකසසු වස්සං වසි – ‘‘එවං කම  හුං චීවරං
උප්පජ්ජිස්සතී’’ති. අථකඛොකතසං භික්ඛූනංඑතදකහොසි – ‘‘ ථංනු
කඛො ආයස්මකතො උපනන්දස්ස ස යපුත්තස්ස චීවරපටිවීකසො 
දාතබ්ක ො’’ති? භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. කදථ, භික්ඛකව, 
කමොඝපුරිසස්සඑ ාධිප්පායං. ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුඑක ො ද්වීසු
ආවාකසසු වස්සං වසති – ‘‘එවං කම  හුං චීවරං උප්පජ්ජිස්සතී’’ති.
සකච අමුත්ර උපඩ්ඪං අමුත්ර උපඩ්ඪං වසති, අමුත්ර උපඩ්කඪො අමුත්ර
උපඩ්කඪො චීවරපටිවීකසො දාතබ්ක ො. යත්ථ වා පන  හුතරං වසති, 
තකතොචීවරපටිවීකසො දාතබ්ක ොති. 

උපනන්දස යපුත්තවත්ථුනිට්ඨිතං. 

224. ගිලානවත්ථු ථා 

365. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුකනො
කුච්ඡිවි ාරා ාකධො කහොති. කසො සක  මුත්ත රීකස පලිපන්කනො
කසති. අථ කඛො භගවා ආයස්මතා ආනන්කදන පච්ඡාසමකණන
කසනාසනචාරි ං ආහිණ්ඩන්කතො කයන තස්ස භික්ඛුකනො විහාකරො
කතනුපසඞ් මි. අද්දසා කඛො භගවා තං භික්ඛුං සක  මුත්ත රීකස
පලිපන්නං සයමානං, දිස්වාන කයන කසො භික්ඛු කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වා තං භික්ඛුං එතදකවොච – ‘‘කිං කත, භික්ඛු, 
ආ ාකධො’’ති? ‘‘කුච්ඡිවි ාකරො කම, භගවා’’ති. ‘‘අත්ථි පන කත, 
භික්ඛු, උපට්ඨාක ො’’ති? ‘‘නත්ථි, භගවා’’ති. ‘‘කිස්ස තං භික්ඛූ න
උපට්කඨන්තී’’ති? ‘‘අහං කඛො, භන්කත, භික්ඛූනං අ ාරක ො; කතන
මංභික්ඛූනඋපට්කඨන්තී’’ති.අථකඛොභගවාආයස්මන්තං ආනන්දං
ආමන්කතසි – ‘‘ගච්ඡානන්ද, උද ං ආහර, ඉමං භික්ඛුං
නහාකපස්සාමා’’ති. ‘‘එවං, භන්කත’’ති කඛො ආයස්මා ආනන්කදො
භගවකතො පටිස්සුණිත්වා උද ං ආහරි. භගවා උද ං ආසිඤ්චි.
ආයස්මා ආනන්කදො පරිකධොවි. භගවා සීසකතො අග්ගකහසි. ආයස්මා
ආනන්කදො පාදකතො උච්චාකරත්වා මඤ්චක  නිපාකතසුං. අථ කඛො
භගවා එතස්මිං නිදාකන එතස්මිං ප රකණ භික්ඛුසඞ්ඝං
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සන්නිපාතාකපත්වා භික්ඛූ පටිපුච්ඡි – ‘‘අත්ථි, භික්ඛකව, අමු ස්මිං
විහාකර භික්ඛු ගිලාකනො’’ති? ‘‘අත්ථි, භගවා’’ති. ‘‘කිං තස්ස, 
භික්ඛකව, භික්ඛුකනො ආ ාකධො’’ති? ‘‘තස්ස, භන්කත, ආයස්මකතො
කුච්ඡිවි ාරා ාකධො’’ති. ‘‘අත්ථි පන, භික්ඛකව, තස්ස භික්ඛුකනො
උපට්ඨාක ො’’ති? ‘‘නත්ථි, භගවා’’ති. ‘‘කිස්ස තං භික්ඛූ න
උපට්කඨන්තී’’ති? ‘‘එකසො, භන්කත, භික්ඛු භික්ඛූනං අ ාරක ො; 
කතනතංභික්ඛූනඋපට්කඨන්තී’’ති. ‘‘නත්ථිකවො, භික්ඛකව, මාතා, 
නත්ථි පිතා, කය කවො උපට්ඨකහයයං. තුම්කහ කච, භික්ඛකව, 
අඤ්ඤමඤ්ඤංනඋපට්ඨහිස්සථ, අථක ොචරහිඋපට්ඨහිස්සති? කයො, 
භික්ඛකව, මං උපට්ඨකහයය කසො ගිලානං උපට්ඨකහයය. සකච
උපජ්ඣාකයො කහොති, උපජ්ඣාකයන යාවජීවං උපට්ඨාතබ්ක ො; 
වුට්ඨානමස්ස ආගකමතබ් ං. සකච ආචරිකයො කහොති, ආචරිකයන
යාවජීවං උපට්ඨාතබ්ක ො; වුට්ඨානමස්ස ආගකමතබ් ං. සකච
සද්ධිවිහාරික ො කහොති, සද්ධිවිහාරික න යාවජීවං උපට්ඨාතබ්ක ො; 
වුට්ඨානමස්ස ආගකමතබ් ං. සකච අන්කතවාසික ො කහොති, 
අන්කතවාසික න යාවජීවං උපට්ඨාතබ්ක ො; වුට්ඨානමස්ස
ආගකමතබ් ං. සකච සමානුපජ්ඣායක ො කහොති, 
සමානුපජ්ඣායක න යාවජීවං උපට්ඨාතබ්ක ො; වුට්ඨානමස්ස
ආගකමතබ් ං. සකච සමානාචරියක ො කහොති, සමානාචරියක න
යාවජීවං උපට්ඨාතබ්ක ො; වුට්ඨානමස්ස ආගකමතබ් ං. සකච න
කහොති උපජ්ඣාකයො වා ආචරිකයො වා සද්ධිවිහාරික ො වා
අන්කතවාසික ො වා සමානුපජ්ඣායක ො වා සමානාචරියක ො වා
සඞ්කඝන උපට්ඨාතබ්ක ො. කනො කච උපට්ඨකහයය, ආපත්ති 
දුක් ටස්ස’’. 

366. පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතො ගිලාකනො
දූපට්කඨො කහොති–අසප්පාය ාරීකහොති, සප්පාකයමත්තංනජානාති, 
කභසජ්ජං න පටිකසවිතා කහොති, අත්ථ ාමස්ස ගිලානුපට්ඨා ස්ස
යථාභූතං ආ ාධං නාවි ත්තා කහොති ‘අභික් මන්තං වා 
අභික් මතීති, පටික් මන්තං වා පටික් මතීති, ඨිතං වා ඨිකතො’ති, 
උප්පන්නානං සාරීරි ානං කවදනානං දුක්ඛානං තිබ් ානං ඛරානං
 ටු ානං අසාතානං අමනාපානං පාණහරානං අනධිවාස ජාතික ො
කහොති. ඉකමහි කඛො, භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතො
ගිලාකනො දූපට්කඨොකහොති. 
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පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතො ගිලාකනො සූපට්කඨො
කහොති – සප්පාය ාරී කහොති, සප්පාකය මත්තං ජානාති, කභසජ්ජං 
පටිකසවිතාකහොති, අත්ථ ාමස්සගිලානුපට්ඨා ස්සයථාභූතංආ ාධං
ආවි ත්තාකහොති ‘අභික් මන්තංවාඅභික් මතීති, පටික් මන්තංවා
පටික් මතීති, ඨිතං වා ඨිකතො’ති, උප්පන්නානං සාරීරි ානං
කවදනානං දුක්ඛානං තිබ් ානං ඛරානං  ටු ානං අසාතානං
අමනාපානං පාණහරානං අධිවාස ජාතික ො කහොති. ඉකමහි කඛො, 
භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහිසමන්නාගකතොගිලාකනොසූපට්කඨොකහොති. 

පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකතො ගිලානුපට්ඨාක ො
නාලං ගිලානංඋපට්ඨාතුං–නපටි කලොකහොතිකභසජ්ජංසංවිධාතුං, 
සප්පායාසප්පායං න ජානාති, අසප්පායං උපනාකමති සප්පායං
අපනාකමති, ආමිසන්තකරො ගිලානං උපට්ඨාති කනො කමත්තචිත්කතො, 
කජගුච්ඡීකහොතිඋච්චාරංවාපස්සාවං වාකඛළං වාවන්තංවානීහාතුං, 
න පටි කලො කහොති ගිලානං  ාකලන  ාලං ධම්මියා  ථාය 
සන්දස්කසතුංසමාදකපතුංසමුත්කතකජතුංසම්පහංකසතුං.ඉකමහිකඛො, 
භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතො ගිලානුපට්ඨාක ො නාලං
ගිලානංඋපට්ඨාතුං. 

පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහිසමන්නාගකතො ගිලානුපට්ඨාක ොඅලං
ගිලානං උපට්ඨාතුං – පටි කලො කහොති කභසජ්ජං සංවිධාතුං, 
සප්පායාසප්පායං ජානාති, අසප්පායං අපනාකමති සප්පායං
උපනාකමති, කමත්තචිත්කතො ගිලානංඋපට්ඨාති කනොආමිසන්තකරො, 
අකජගුච්ඡී කහොති උච්චාරං වා පස්සාවං වා කඛළං වා වන්තං වා
නීහාතුං, පටි කලො කහොති ගිලානං  ාකලන  ාලං ධම්මියා  ථාය
සන්දස්කසතුං සමාදකපතුංසමුත්කතකජතුංසම්පහංකසතුං.ඉකමහිකඛො, 
භික්ඛකව, පඤ්චහඞ්කගහි සමන්නාගකතො ගිලානුපට්ඨාක ො අලං
ගිලානංඋපට්ඨාතුන්ති. 

ගිලානවත්ථු ථානිට්ඨිතා. 

225. මතසන්ත  ථා 

367. කතනකඛොපනසමකයනද්කවභික්ඛූක ොසකලසුජනපකද 
අද්ධානමග්ගප්පටිපන්නා කහොන්ති. කත අඤ්ඤතරං ආවාසං
උපගච්ඡිංසු. තත්ථ අඤ්ඤතකරො භික්ඛු ගිලාකනො කහොති. අථ කඛො
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කතසං භික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘භගවතා කඛො, ආවුකසො, 
ගිලානුපට්ඨානං වණ්ණිතං. හන්ද, මයං, ආවුකසො, ඉමං භික්ඛුං 
උපට්ඨකහමා’’ති. කත තං උපට්ඨහිංසු. කසො කතහි උපට්ඨහියමාකනො
 ාලම ාසි. අථ කඛො කත භික්ඛූ තස්ස භික්ඛුකනො පත්තචීවරමාදාය
සාවත්ථිං ගන්ත්වා භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. ‘‘භික්ඛුස්ස, 
භික්ඛකව,  ාලඞ් කත සඞ්කඝො සාමී පත්තචීවකර, අපිච 
ගිලානුපට්ඨා ා  හූප ාරා. අනුජානාමි, භික්ඛකව, සඞ්කඝන
තිචීවරඤ්ච පත්තඤ්ච ගිලානුපට්ඨා ානං දාතුං. එවඤ්ච පන, 
භික්ඛකව, දාතබ් ං. කතන ගිලානුපට්ඨාක න භික්ඛුනා සඞ්ඝං
උපසඞ් මිත්වාඑවමස්සවචනීකයො– ‘ඉත්ථන්නාකමො, භන්කත, භික්ඛු
 ාලඞ් කතො. ඉදං තස්ස තිචීවරඤ්ච පත්කතො චා’’’ති.  යත්කතන
භික්ඛුනාපටි කලනසඞ්කඝොඤාකපතබ්ක ො– 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. ඉත්ථන්නාකමො භික්ඛු
 ාලඞ් කතො. ඉදං තස්ස තිචීවරඤ්ච පත්කතො ච. යදි සඞ්ඝස්ස
පත්ත ල්ලං, සඞ්කඝොඉමංතිචීවරඤ්ච පත්තඤ්චගිලානුපට්ඨා ානං
දකදයය.එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. ඉත්ථන්නාකමො භික්ඛු
 ාලඞ් කතො. ඉදං තස්ස තිචීවරඤ්ච පත්කතො ච. සඞ්කඝො ඉමං
තිචීවරඤ්ච පත්තඤ්චගිලානුපට්ඨා ානංකදති.යස්සායස්මකතොඛමති
ඉමස්ස තිචීවරස්ස ච පත්තස්ස ච ගිලානුපට්ඨා ානං දානං, කසො
තුණ්හස්ස; යස්සනක්ඛමති, කසො භාකසයය. 

‘‘දින්නං ඉදංසඞ්කඝනතිචීවරඤ්චපත්කතොච ගිලානුපට්ඨා ානං.
ඛමතිසඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවකමතංධාරයාමී’’ති. 

368. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො සාමකණකරො
 ාලඞ් කතො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං.
සාමකණරස්ස, භික්ඛකව,  ාලඞ් කතසඞ්කඝොසාමීපත්තචීවකර, අපි
ච ගිලානුපට්ඨා ා  හූප ාරා. අනුජානාමි, භික්ඛකව, සඞ්කඝන
චීවරඤ්චපත්තඤ්ච ගිලානුපට්ඨා ානංදාතුං.එවඤ්චපන, භික්ඛකව, 
දාතබ් ං. කතන ගිලානුපට්ඨාක න භික්ඛුනා සඞ්ඝං උපසඞ් මිත්වා
එවමස්ස වචනීකයො – ‘‘ඉත්ථන්නාකමො, භන්කත, සාමකණකරො 
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 ාලඞ් කතො, ඉදං තස්ස චීවරඤ්ච පත්කතො චා’’ති.  යත්කතන
භික්ඛුනාපටි කලනසඞ්කඝො ඤාකපතබ්ක ො– 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. ඉත්ථන්නාකමො සාමකණකරො
 ාලඞ් කතො. ඉදං තස්ස චීවරඤ්ච පත්කතො ච. යදි සඞ්ඝස්ස
පත්ත ල්ලං, සඞ්කඝො ඉමං චීවරඤ්ච පත්තඤ්ච ගිලානුපට්ඨා ානං
දකදයය.එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. ඉත්ථන්නාකමො සාමකණකරො
 ාලඞ් කතො. ඉදංතස්සචීවරඤ්චපත්කතොච.සඞ්කඝොඉමංචීවරඤ්ච
පත්තඤ්ච ගිලානුපට්ඨා ානං කදති. යස්සායස්මකතො ඛමති ඉමස්ස
චීවරස්ස ච පත්තස්ස ච ගිලානුපට්ඨා ානං දානං, කසො තුණ්හස්ස; 
යස්සනක්ඛමති, කසොභාකසයය. 

‘‘දින්නං ඉදං සඞ්කඝන චීවරඤ්ච පත්කතො ච ගිලානුපට්ඨා ානං.
ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවකමතංධාරයාමී’’ති. 

369. කතනකඛොපනසමකයනඅඤ්ඤතකරොභික්ඛුචසාමකණකරො
චගිලානං උපට්ඨහිංසු.කසොකතහිඋපට්ඨහියමාකනො ාලම ාසි.අථ
කඛොතස්සගිලානුපට්ඨා ස්ස භික්ඛුකනොඑතදකහොසි – ‘‘ ථංනුකඛො
ගිලානුපට්ඨා ස්ස සාමකණරස්ස චීවරපටිවීකසො දාතබ්ක ො’’ති? 
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
ගිලානුපට්ඨා ස්සසාමකණරස්සසම ං පටිවීසංදාතුන්ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො භික්ඛු  හුභණ්කඩො
 හුපරික්ඛාකරො  ාලඞ් කතො කහොති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. භික්ඛුස්ස, භික්ඛකව,  ාලඞ් කත සඞ්කඝො සාමී
පත්තචීවකර, අපිචගිලානුපට්ඨා ා හූප ාරා.අනුජානාමි, භික්ඛකව, 
සඞ්කඝන තිචීවරඤ්ච පත්තඤ්ච ගිලානුපට්ඨා ානං දාතුං. යං තත්ථ 
ලහුභණ්ඩං ලහුපරික්ඛාරං තං සම්මුඛීභූකතනසඞ්කඝනභාකජතුං. යං
තත්ථ ගරුභණ්ඩං ගරුපරික්ඛාරං තං ආගතානාගතස්ස චාතුද්දිසස්ස
සඞ්ඝස්සඅවිස්සජ්ජි ං අකවභඞ්ගි න්ති. 

මතසන්ත  ථානිට්ඨිතා. 
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226. නග්ගියපටික්කඛප ථා 

370. කතනකඛොපනසමකයනඅඤ්ඤතකරොභික්ඛුනග්කගොහුත්වා
කයන භගවාකතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වාභගවන්තංඑතදකවොච–
‘‘භගවා, භන්කත, අකන පරියාකයන අප්පිච්ඡස්ස සන්තුට්ඨස්ස
සල්කලඛස්ස ධුතස්ස පාසාදි ස්ස අපචයස්ස වීරියාරම්භස්ස
වණ්ණවාදී. ඉදං, භන්කත, නග්ගියං අකන පරියාකයන අප්පිච්ඡතාය 
සන්තුට්ඨිතාය සල්කලඛාය ධුතතාය [ධුතත්තාය ( .)] පාසාදි තාය
අපචයාය වීරියාරම්භාය සංවත්තති. සාධු, භන්කත, භගවා භික්ඛූනං
නග්ගියං අනුජානාතූ’’ති. විගරහි බුද්කධො භගවා – ‘‘අනනුච්ඡවි ං, 
කමොඝපුරිස, අනනුකලොමි ං අප්පතිරූපං අස්සාමණ ං අ ප්පියං
අ රණීයං.  ථඤ්හි නාම ත්වං, කමොඝපුරිස, නග්ගියං 
තිත්ථියසමාදානංසමාදියිස්සසි.කනතං, කමොඝපුරිස, අප්පසන්නානංවා
පසාදාය…කප.…’’ විගරහිත්වාධම්මිං ථං ත්වාභික්ඛූආමන්කතසි
– ‘‘න, භික්ඛකව, නග්ගියං තිත්ථියසමාදානං සමාදියිතබ් ං. කයො
සමාදිකයයය, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

නග්ගියපටික්කඛප ථානිට්ඨිතා. 

227. කුසචීරාදිපටික්කඛප ථා 

371. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො භික්ඛු කුසචීරං 
නිවාකසත්වා…කප.… වා චීරං නිවාකසත්වා…කප.… ඵල චීරං 
නිවාකසත්වා…කප.… ක ස ම් ලං නිවාකසත්වා…කප.…
වාළ ම් ලං නිවාකසත්වා…කප.… උලූ පක්ඛං
නිවාකසත්වා…කප.… අජිනක්ඛිපං නිවාකසත්වා කයන භගවා
කතනුපසඞ් මි; උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘භගවා, 
භන්කත, අකන පරියාකයන අප්පිච්ඡස්ස සන්තුට්ඨස්ස සල්කලඛස්ස
ධුතස්ස පාසාදි ස්ස අපචයස්ස වීරියාරම්භස්ස වණ්ණවාදී. ඉදං, 
භන්කත, අජිනක්ඛිපං අකන පරියාකයන අප්පිච්ඡතාය සන්තුට්ඨිතාය 
සල්කලඛායධුතතායපාසාදි තායඅපචයායවීරියාරම්භායසංවත්තති.
සාධු, භන්කත, භගවා භික්ඛූනං අජිනක්ඛිපං අනුජානාතූ’’ති. විගරහි
බුද්කධො භගවා – ‘‘අනනුච්ඡවි ං, කමොඝපුරිස, අනනුකලොමි ං
අප්පතිරූපංඅස්සාමණ ං අ ප්පියංඅ රණීයං. ථඤ්හිනාමත්වං, 
කමොඝපුරිස, අජිනක්ඛිපං තිත්ථියධජංධාකරස්සසි.කනතං, කමොඝපුරිස, 
අප්පසන්නානංවාපසාදාය…කප.… විගරහිත්වා…කප.…ධම්මිං ථං
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 ත්වාභික්ඛූආමන්කතසි–‘‘න, භික්ඛකව, අජිනක්ඛිපංතිත්ථියධජං
ධාකරතබ් ං.කයොධාකරයය, ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතකරො භික්ඛු අක් නාළං
නිවාකසත්වා…කප.… කපොත්ථ ං නිවාකසත්වා කයන භගවා
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘භගවා, 
භන්කත, අකන පරියාකයන අප්පිච්ඡස්ස සන්තුට්ඨස්ස සල්කලඛස්ස
ධුතස්ස පාසාදි ස්ස අපචයස්ස වීරියාරම්භස්ස, වණ්ණවාදී. අයං, 
භන්කත, කපොත්ථක ො අකන පරියාකයනඅප්පිච්ඡතාය සන්තුට්ඨිතාය
සල්කලඛායධුතතාය පාසාදි තායඅපචයායවීරියාරම්භායසංවත්තති.
සාධු, භන්කත, භගවා භික්ඛූනං කපොත්ථ ං අනුජානාතූ’’ති. විගරහි
බුද්කධො භගවා – ‘‘අනනුච්ඡවි ං, කමොඝපුරිස, අනනුකලොමි ං 
අප්පතිරූපංඅස්සාමණ ංඅ ප්පියංඅ රණීයං. ථඤ්හිනාමත්වං, 
කමොඝපුරිස, කපොත්ථ ං නිවාකසස්සසි. කනතං, කමොඝපුරිස, 
අප්පසන්නානංවාපසාදාය…කප.…විගරහිත්වා…කප.… ධම්මිං ථං
 ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘න, භික්ඛකව, කපොත්ථක ො
නිවාකසතබ්ක ො.කයො නිවාකසයය, ආපත්තිදුක් ටස්සා’’ති. 

කුසචීරාදිපටික්කඛප ථානිට්ඨිතා. 

228. සබ් නීල ාදිපටික්කඛප ථා 

372. කතනකඛොපනසමකයනඡබ් ග්ගියාභික්ඛූසබ් නීල ානි 
චීවරානි ධාකරන්ති…කප.… සබ් පීත ානි චීවරානි
ධාකරන්ති…කප.… සබ් කලොහිත ානි චීවරානි ධාකරන්ති…කප.…
සබ් මඤ්ජිට්ඨ ානි [සබ් මඤ්කජට්ඨ ානි (සී. සයා.)] චීවරානි
ධාකරන්ති…කප.… සබ්  ණ්හානි චීවරානි ධාකරන්ති …කප.…
සබ් මහාරඞ්ගරත්තානි චීවරානි ධාකරන්ති…කප.… 
සබ් මහානාමරත්තානි චීවරානි ධාකරන්ති…කප.… අච්ඡින්නදසානි
චීවරානි ධාකරන්ති…කප.… දීඝදසානි චීවරානි ධාකරන්ති…කප.…
පුප්ඵදසානි චීවරානි ධාකරන්ති…කප.… ඵණදසානි [ඵලදසානි ( .)] 
චීවරානි ධාකරන්ති…කප.…  ඤ්ච ං ධාකරන්ති…කප.… තිරීට ං
ධාකරන්ති…කප.… කවඨනං ධාකරන්ති. මනුස්සා උජ්ඣායන්ති
ඛියයන්ති විපාකචන්ති – ‘‘ ථඤ්හි නාම සමණා ස යපුත්තියා
කවඨනංධාකරස්සන්ති, කසයයථාපිගිහී ාමකභොගිකනො’’ති.භගවකතො 
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එතමත්ථං ආකරොකචසුං. න, භික්ඛකව, සබ් නීල ානි චීවරානි 
ධාකරතබ් ානි, න සබ් පීත ානි චීවරානි ධාකරතබ් ානි, න
සබ් කලොහිත ානි චීවරානි ධාකරතබ් ානි, න සබ් මඤ්ජිට්ඨ ානි
චීවරානිධාකරතබ් ානි, නසබ්  ණ්හානි චීවරානිධාකරතබ් ානි, න
සබ් මහාරඞ්ගරත්තානි චීවරානි ධාකරතබ් ානි, න 
සබ් මහානාමරත්තානි චීවරානි ධාකරතබ් ානි, න අච්ඡින්නදසානි 
චීවරානි ධාකරතබ් ානි, න දීඝදසානි චීවරානි ධාකරතබ් ානි, න
පුප්ඵදසානි චීවරානි ධාකරතබ් ානි, න ඵණදසානි චීවරානි
ධාකරතබ් ානි, න ඤ්ච ංධාකරතබ් ං, නතිරීට ං ධාකරතබ් ං, න
කවඨනංධාකරතබ් ං.කයොධාකරයය, ආපත්තිදුක් ටස්සාති. 

සබ් නීල ාදිපටික්කඛප ථානිට්ඨිතා. 

229. වස්සංවුට්ඨානංඅනුප්පන්නචීවර ථා 

373. කතන කඛො පන සමකයන වස්සංවුට්ඨා භික්ඛූ අනුප්පන්කන 
චීවකර පක් මන්තිපි, විබ්භමන්තිපි,  ාලම්පි කරොන්ති, සාමකණරාපි
පටිජානන්ති, සික්ඛං පච්චක්ඛාත ාපි පටිජානන්ති, අන්තිමවත්ථුං 
අජ්ඣාපන්න ාපි පටිජානන්ති, උම්මත්ත ාපි පටිජානන්ති, 
ඛිත්තචිත්තාපි පටිජානන්ති, කවදනාට්ටාපි පටිජානන්ති, ආපත්තියා
අදස්සකන උක්ඛිත්ත ාපි පටිජානන්ති, ආපත්තියා අප්පටි ම්කම
උක්ඛිත්ත ාපි පටිජානන්ති, පාපි ාය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කග
උක්ඛිත්ත ාපි පටිජානන්ති, පණ්ඩ ාපි පටිජානන්ති, 
කථයයසංවාස ාපි පටිජානන්ති, තිත්ථියපක් න්ත ාපි පටිජානන්ති, 
තිරච්ඡානගතාපි පටිජානන්ති, මාතුඝාත ාපි පටිජානන්ති, 
පිතුඝාත ාපි පටිජානන්ති, අරහන්තඝාත ාපි පටිජානන්ති, 
භික්ඛුනිදූස ාපි පටිජානන්ති, සඞ්ඝකභද ාපි පටිජානන්ති, 
කලොහිතුප්පාද ාපි පටිජානන්ති, උභකතො යඤ්ජන ාපි පටිජානන්ති.
භගවකතොඑතමත්ථං ආකරොකචසුං. 

374. ඉධ පන, භික්ඛකව, වස්සංවුට්කඨො භික්ඛුඅනුප්පන්කනචීවකර
පක් මති, සන්කතපතිරූකපගාහක දාතබ් ං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, වස්සංවුට්කඨො භික්ඛු අනුප්පන්කන චීවකර 
විබ්භමති,  ාලං  කරොති, සාමකණකරො පටිජානාති, සික්ඛං
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පච්චක්ඛාතක ො පටිජානාති, අන්තිමවත්ථුං අජ්ඣාපන්නක ො
පටිජානාති, සඞ්කඝොසාමී. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, වස්සංවුට්කඨො භික්ඛු අනුප්පන්කන චීවකර 
උම්මත්තක ො පටිජානාති, ඛිත්තචිත්කතො පටිජානාති, කවදනාට්කටො
පටිජානාති, ආපත්තියා අදස්සකන උක්ඛිත්තක ො පටිජානාති, 
ආපත්තියාඅප්පටි ම්කම උක්ඛිත්තක ොපටිජානාති, පාපි ායදිට්ඨියා
අප්පටිනිස්සග්කග උක්ඛිත්තක ො පටිජානාති, සන්කත පතිරූකප
ගාහක දාතබ් ං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, වස්සංවුට්කඨො භික්ඛු අනුප්පන්කන චීවකර 
පණ්ඩක ො පටිජානාති, කථයයසංවාසක ො පටිජානාති, 
තිත්ථියපක් න්තක ො පටිජානාති, තිරච්ඡානගකතො පටිජානාති, 
මාතුඝාතක ොපටිජානාති, පිතුඝාතක ොපටිජානාති, අරහන්තඝාතක ො 
පටිජානාති, භික්ඛුනිදූසක ො පටිජානාති, සඞ්ඝකභදක ො පටිජානාති, 
කලොහිතුප්පාදක ො පටිජානාති, උභකතො යඤ්ජනක ො පටිජානාති, 
සඞ්කඝොසාමී. 

375. ඉධපන, භික්ඛකව, වස්සංවුට්කඨොභික්ඛුඋප්පන්කන චීවකර
අභාජිකතපක් මති, සන්කතපතිරූකපගාහක දාතබ් ං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, වස්සංවුට්කඨො භික්ඛු උප්පන්කන චීවකර 
අභාජිකතවිබ්භමති,  ාලං කරොති, සාමකණකරොපටිජානාති, සික්ඛං
පච්චක්ඛාතක ො පටිජානාති, අන්තිමවත්ථුං අජ්ඣාපන්නක ො
පටිජානාති, සඞ්කඝොසාමී. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, වස්සංවුට්කඨො භික්ඛු උප්පන්කන චීවකර 
අභාජිකත උම්මත්තක ො පටිජානාති. ඛිත්තචිත්කතො පටිජානාති, 
කවදනාට්කටො පටිජානාති, ආපත්තියා අදස්සකන උක්ඛිත්තක ො
පටිජානාති, ආපත්තියා අප්පටි ම්කම උක්ඛිත්තක ො පටිජානාති, 
පාපි ාය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කග උක්ඛිත්තක ො පටිජානාති, 
සන්කත පතිරූකපගාහක දාතබ් ං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, වස්සංවුට්කඨො භික්ඛු උප්පන්කන චීවකර
අභාජිකත පණ්ඩක ො පටිජානාති, කථයයසංවාසක ො පටිජානාති, 
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තිත්ථියපක් න්තක ො පටිජානාති, තිරච්ඡානගකතො පටිජානාති, 
මාතුඝාතක ොපටිජානාති, පිතුඝාතක ොපටිජානාති, අරහන්තඝාතක ො
පටිජානාති, භික්ඛුනිදූසක ො පටිජානාති, සඞ්ඝකභදක ො පටිජානාති, 
කලොහිතුප්පාදක ො පටිජානාති, උභකතො යඤ්ජනක ො පටිජානාති, 
සඞ්කඝොසාමී. 

වස්සංවුට්ඨානංඅනුප්පන්නචීවර ථානිට්ඨිතා. 

230. සඞ්කඝභින්කනචීවරුප්පාද ථා 

376. ඉධ පන, භික්ඛකව, වස්සංවුට්ඨානං භික්ඛූනං අනුප්පන්කන
චීවකර සඞ්කඝො භිජ්ජති. තත්ථ මනුස්සා එ ස්මිං පක්කඛ උද ං
කදන්ති, එ ස්මිං පක්කඛ චීවරං කදන්ති – සඞ්ඝස්ස කදමාති. 
සඞ්ඝස්කසකවතං. 

ඉධපන, භික්ඛකව, වස්සංවුට්ඨානංභික්ඛූනංඅනුප්පන්කනචීවකර 
සඞ්කඝො භිජ්ජති. තත්ථ මනුස්සා එ ස්මිං පක්කඛ උද ං කදන්ති, 
තස්මිංකයව පක්කඛ චීවරං කදන්ති – සඞ්ඝස්ස කදමාති.
සඞ්ඝස්කසකවතං. 

ඉධපන, භික්ඛකව, වස්සංවුට්ඨානංභික්ඛූනංඅනුප්පන්කනචීවකර 
සඞ්කඝො භිජ්ජති. තත්ථ මනුස්සා එ ස්මිං පක්කඛ උද ං කදන්ති, 
එ ස්මිංපක්කඛ චීවරංකදන්ති–පක්ඛස්සකදමාති.පක්ඛස්කසකවතං. 

ඉධපන, භික්ඛකව, වස්සංවුට්ඨානංභික්ඛූනංඅනුප්පන්කනචීවකර 
සඞ්කඝො භිජ්ජති. තත්ථ මනුස්සා එ ස්මිං පක්කඛ උද ං කදන්ති, 
තස්මිංකයව පක්කඛ චීවරං කදන්ති – පක්ඛස්ස කදමාති.
පක්ඛස්කසකවතං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, වස්සංවුට්ඨානං භික්ඛූනං උප්පන්කන චීවකර 
අභාජිකතසඞ්කඝොභිජ්ජති.සබ්ක සංසම ංභාකජතබ් න්ති. 

සඞ්කඝභින්කනචීවරුප්පාද ථානිට්ඨිතා. 

231. දුග්ගහිතසුග්ගහිතාදි ථා 

377. කතන කඛො පනසමකයනආයස්මා කරවකතො අඤ්ඤතරස්ස
භික්ඛුකනොහත්කථආයස්මකතොසාරිපුත්තස්සචීවරංපාකහසි–‘‘ඉමං
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චීවරං කථරස්ස කදහී’’ති. අථ කඛො කසො භික්ඛු අන්තරාමග්කග
ආයස්මකතො කරවතස්ස විස්සාසා තං චීවරං අග්ගකහසි. අථ කඛො
ආයස්මා කරවකතො ආයස්මතා සාරිපුත්කතන සමාගන්ත්වා පුච්ඡි – 
‘‘අහං, භන්කත, කථරස්සචීවරංපාකහසිං.සම්පත්තංතංචීවර’’න්ති? 
‘‘නාහංතං, ආවුකසො, චීවරංපස්සාමී’’ති.අථකඛොආයස්මාකරවකතො
තංභික්ඛුංඑතදකවොච–‘‘අහං, ආවුකසො, ආයස්මකතොහත්කථකථරස්ස
චීවරං පාකහසිං.  හං තං චීවර’’න්ති? ‘‘අහං, භන්කත, ආයස්මකතො
විස්සාසා තං චීවරං අග්ගකහසි’’න්ති. භගවකතො එතමත්ථං
ආකරොකචසුං. 

378. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු භික්ඛුස්සහත්කථචීවරංපහිණති–
‘‘ඉමං චීවරං ඉත්ථන්නාමස්ස කදහී’’ති. කසො අන්තරාමග්කග කයො
පහිණති තස්ස විස්සාසා ගණ්හාති. සුග්ගහිතං. යස්ස පහියයති තස්ස
විස්සාසාගණ්හාති.දුග්ගහිතං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු භික්ඛුස්ස හත්කථ චීවරං පහිණති – 
‘‘ඉමං චීවරං ඉත්ථන්නාමස්ස කදහී’’ති. කසො අන්තරාමග්කග යස්ස
පහියයති තස්ස විස්සාසා ගණ්හාති. දුග්ගහිතං. කයො පහිණති තස්ස
විස්සාසාගණ්හාති. සුග්ගහිතං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු භික්ඛුස්ස හත්කථ චීවරං පහිණති – 
‘‘ඉමංචීවරංඉත්ථන්නාමස්සකදහී’’ති.කසොඅන්තරාමග්කගසුණාති–
කයො පහිණති කසො  ාලඞ් කතොති. තස්ස මත චීවරං අධිට්ඨාති.
ස්වාධිට්ඨිතං.යස්සපහියයතිතස්ස විස්සාසාගණ්හාති.දුග්ගහිතං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු භික්ඛුස්ස හත්කථ චීවරං පහිණති – 
‘‘ඉමංචීවරංඉත්ථන්නාමස්සකදහී’’ති.කසොඅන්තරාමග්කගසුණාති–
යස්ස පහියයති කසො  ාලඞ් කතොති. තස්ස මත චීවරං අධිට්ඨාති.
ද්වාධිට්ඨිතං.කයොපහිණතිතස්ස විස්සාසාගණ්හාති.සුග්ගහිතං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු භික්ඛුස්ස හත්කථ චීවරං පහිණති – 
‘‘ඉමංචීවරංඉත්ථන්නාමස්සකදහී’’ති.කසො අන්තරාමග්කග සුණාති–
උකභො  ාලඞ් තාති. කයො පහිණති තස්ස මත චීවරං අධිට්ඨාති.
ස්වාධිට්ඨිතං. යස්ස පහියයති තස්ස මත චීවරං අධිට්ඨාති.
ද්වාධිට්ඨිතං. 
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ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු භික්ඛුස්ස හත්කථ චීවරං පහිණති – 
‘‘ඉමං චීවරං ඉත්ථන්නාමස්ස දම්මී’’ති. කසො අන්තරාමග්කග කයො
පහිණති තස්ස විස්සාසා ගණ්හාති. දුග්ගහිතං. යස්ස පහියයති තස්ස
විස්සාසාගණ්හාති. සුග්ගහිතං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු භික්ඛුස්ස හත්කථ චීවරං පහිණති – 
‘‘ඉමං චීවරං ඉත්ථන්නාමස්ස දම්මී’’ති. කසො අන්තරාමග්කග යස්ස
පහියයති තස්ස විස්සාසා ගණ්හාති. සුග්ගහිතං. කයො පහිණති තස්ස
විස්සාසාගණ්හාති. දුග්ගහිතං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු භික්ඛුස්ස හත්කථ චීවරං පහිණති – 
‘‘ඉමංචීවරංඉත්ථන්නාමස්සදම්මී’’ති.කසොඅන්තරාමග්කගසුණාති–
‘‘කයො පහිණති කසො  ාලඞ් කතො’’ති. තස්ස මත චීවරං අධිට්ඨාති.
ද්වාධිට්ඨිතං. යස්සපහියයතිතස්සවිස්සාසාගණ්හාති.සුග්ගහිතං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු භික්ඛුස්ස හත්කථ චීවරං පහිණති – 
‘‘ඉමංචීවරංඉත්ථන්නාමස්සදම්මී’’ති.කසොඅන්තරාමග්කගසුණාති–
‘‘යස්ස පහියයතිකසො ාලඞ් කතො’’ති.තස්සමත චීවරංඅධිට්ඨාති.
ස්වාධිට්ඨිතං.කයොපහිණති තස්සවිස්සාසාගණ්හාති.දුග්ගහිතං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු භික්ඛුස්ස හත්කථ චීවරං පහිණති – 
‘‘ඉමං චීවරං ඉත්ථන්නාමස්ස දම්මී’’ති. කසො අන්තරාමග්කගසුණාති
‘‘උකභො  ාලඞ් තා’’ති. කයො පහිණතිතස්ස මත චීවරං අධිට්ඨාති.
ද්වාධිට්ඨිතං. යස්ස පහියයති තස්ස මත චීවරං අධිට්ඨාති.
ස්වාධිට්ඨිතං. 

දුග්ගහිතසුග්ගහිතාදි ථානිට්ඨිතා. 

232. අට්ඨචීවරමාති ා 

379. අට්ඨිමා, භික්ඛකව, මාති ා චීවරස්ස උප්පාදාය – සීමාය
කදති,  ති ාය කදති, භික්ඛාපඤ්ඤත්තියා කදති, සඞ්ඝස්ස කදති, 
උභකතොසඞ්ඝස්ස කදති, වස්සංවුට්ඨසඞ්ඝස්ස කදති, ආදිස්ස කදති, 
පුග්ගලස්සකදති. 
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සීමායකදති–යාවති ාභික්ඛූඅන්කතොසීමගතාකතහිභාකජතබ් ං. 
 ති ාය කදති – සම් හුලා ආවාසා සමානලාභා කහොන්ති එ ස්මිං
ආවාකස දින්කනසබ් ත්ථ දින්නං කහොති. භික්ඛාපඤ්ඤත්තියා කදති, 
යත්ථ සඞ්ඝස්ස ධුව ාරා  රියයන්ති, තත්ථ කදති. සඞ්ඝස්ස කදති, 
සම්මුඛීභූකතන සඞ්කඝන භාකජතබ් ං. උභකතොසඞ්ඝස්ස කදති, 
 හු ාපි භික්ඛූ කහොන්ති, එ ා භික්ඛුනී කහොති, උපඩ්ඪං දාතබ් ං, 
 හු ාපි භික්ඛුනිකයොකහොන්ති, එක ොභික්ඛුකහොති, උපඩ්ඪංදාතබ් ං.
වස්සංවුට්ඨසඞ්ඝස්ස කදති, යාවති ා භික්ඛූ තස්මිං ආවාකස
වස්සංවුට්ඨා, කතහිභාකජතබ් ං.ආදිස්ස කදති, යාගුයාවාභත්කතවා
ඛාදනීකය වා චීවකර වා කසනාසකන වා කභසජ්කජ වා. පුග්ගලස්ස
කදති, ‘‘ඉමංචීවරංඉත්ථන්නාමස්සදම්මී’’ති. 

අට්ඨචීවරමාති ානිට්ඨිතා. 

චීවරක්ඛන්ධක ොඅට්ඨකමො. 

233. තස්සුද්දානං 

රාජගහක ො කනගකමො, දිස්වාකවසාලියංගණිං; 
පුනරාජගහංගන්ත්වා, රඤ්කඤොතංපටිකවදයි. 

පුත්කතො සාලවති ාය, අභයස්සහිඅත්රකජො; 
ජීවතීතිකුමාකරන, සඞ්ඛාකතොජීවක ොඉති. 

කසොහිතක් සීලංගන්ත්වා, උග්ගකහත්වාමහාභිකසො; 
සත්තවස්සි ආ ාධං, නත්ථු ම්කමනනාසයි. 

රඤ්කඤො භගන්දලා ාධං, ආකලකපනඅපා ඩ්ඪි; 
මමඤ්චඉත්ථාගාරඤ්ච, බුද්ධසඞ්ඝංචපට්ඨහි. 

රාජගහක ොචකසට්ඨි, අන්තගණ්ඨිතිකිච්ඡිතං; 
පජ්කජොතස්සමහාකරොගං, ඝතපාකනනනාසයි. 

අධි ාරඤ්චසිකවයයං, අභිසන්නංසිකනහති; 
තීහිඋප්පලහත්කථහි, සමත්තිංසවිකරචනං. 

ප තත්තංවරංයාචි, සිකවයයඤ්චපටිග්ගහි; 
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චීවරඤ්චගිහිදානං, අනුඤ්ඤාසිතථාගකතො. 

රාජගකහජනපකද හුං, උප්පජ්ජිචීවරං; 
පාවාකරොක ොසියඤ්කචව, ක ොජකවොඅඩ්ඪ ාසි ං. 

උච්චාවචාචසන්තුට්ඨි, නාගකමසාගකමසුංච; 
පඨමංපච්ඡාසදිසා,  ති ාචපටිහරුං. 

භණ්ඩාගාරංඅගුත්තඤ්ච, වුට්ඨාකපන්තිතකථවච; 
උස්සන්නංක ොලාහලඤ්ච,  ථංභාකජ ථංදකද. 

ස ාතිකර භාකගන, පටිවීකසො ථංදකද; 
ඡ කණන සීතුද ා [සීතුන්දී ච (සී.), සීතුණ්හි ච ( ත්ථචි)], 
උත්තරිතුනජානකර. 

ආකරොකපන්තාභාජනඤ්ච, පාතියාචඡමායච; 
උපචි ාමජ්කඣජීරන්ති, එ කතොපත්ථින්කනනච. 

ඵරුසාච්ඡින්නච්ඡි න්ධා, අද්දසාසි උබ්භණ්ඩිකත; 
වීමංසිත්වාස යමුනි, අනුඤ්ඤාසිතිචීවරං. 

අඤ්කඤන අතිකරක න, උප්පජ්ජිඡිද්දකමව ච; 
චාතුද්දීකපොවරංයාචි, දාතුංවස්සි සාටි ං. 

ආගන්තුගමිගිලානං, උපට්ඨා ඤ්චකභසජ්ජං; 
ධුවංඋද සාටිඤ්ච, පණීතංඅතිඛුද්ද ං. 

ථුල්ල ච්ඡුමුඛංකඛොමං, පරිපුණ්ණංඅධිට්ඨානං; 
පච්ඡිමං කතොගරුක ො, වි ණ්කණොසුත්තකමොකිරි. 

ලුජ්ජන්ති නප්පකහොන්ති, චඅන්වාධි ං හූනි ච; 
අන්ධවකනඅස්සතියා, එක ොවස්සංඋතුම්හිච. 

ද්කවභාතු ාරාජගකහ, උපනන්කදොපුනද්විසු; 
කුච්ඡිවි ාකරො ගිලාකනො, උකභො කචව ගිලාන ා [ගිලායනා
( .)]. 
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නග්ගාකුසාවා චීරං, ඵලක ොක ස ම් ලං; 
වාළඋලූ පක්ඛඤ්ච, අජිනංඅක් නාළ ං. 

කපොත්ථ ංනීලපීතඤ්ච, කලොහිතංමඤ්ජිට්කඨනච; 
 ණ්හාමහාරඞ්ගනාම, අච්ඡින්නදසි ාතථා. 

දීඝපුප්ඵඵණදසා,  ඤ්චතිරීටකවඨනං; 
අනුප්පන්කනපක් මති, සඞ්කඝොභිජ්ජතිතාවකද. 

පක්කඛදදන්තිසඞ්ඝස්ස, ආයස්මාකරවකතොපහි; 
විස්සාසගාහාධිට්ඨාති, අට්ඨචීවරමාති ාති. 

ඉමම්හිඛන්ධක වත්ථූඡන්නවුති. 

චීවරක්ඛන්ධක ොනිට්ඨිකතො. 
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9. චම්කපයයක්ඛන්ධක ො 
234.  ස්සපකගොත්තභික්ඛුවත්ථු 

380. කතන සමකයන බුද්කධො භගවා චම්පායං විහරති ගග්ගරාය 
කපොක්ඛරණියා තීකර. කතන කඛො පන සමකයන  ාසීසු ජනපකද
වාසභගාකමො නාම කහොති. තත්ථ  ස්සපකගොත්කතො නාම භික්ඛු
ආවාසික ො කහොති තන්ති ද්කධො උස්සුක් ං ආපන්කනො – කින්ති
අනාගතා ච කපසලා භික්ඛූ ආගච්කඡයයං, ආගතා ච කපසලා භික්ඛූ
ඵාසු විහකරයයං, අයඤ්ච ආවාකසො වුද්ධිං විරුළ්හිං කවපුල්ලං
ආපජ්කජයයාති. කතන කඛො පන සමකයන සම් හුලා භික්ඛූ  ාසීසු
චාරි ං චරමානා කයන වාසභගාකමො තදවසරුං. අද්දසා කඛො 
 ස්සපකගොත්කතො භික්ඛු කත භික්ඛූ දූරකතොවආගච්ඡන්කත, දිස්වාන
ආසනං පඤ්ඤකපසි, පාකදොද ං පාදපීඨං පාද ථලි ං උපනික්ඛිපි, 
පච්චග්ගන්ත්වාපත්තචීවරං පටිග්ගකහසි, පානීකයනආපුච්ඡි, නහාකන
උස්සුක් ංඅ ාසි, උස්සුක් ම්පිඅ ාසි යාගුයාඛාදනීකයභත්තස්මිං.
අථකඛොකතසංආගන්තු ානංභික්ඛූනංඑතදකහොසි–‘‘භද්දක ො කඛො
අයං, ආවුකසො, ආවාසික ො භික්ඛු නහාකන උස්සුක් ං  කරොති, 
උස්සුක් ම්පි  කරොති යාගුයා ඛාදනීකය භත්තස්මිං. හන්ද, මයං, 
ආවුකසො, ඉකධව වාසභගාකම නිවාසං  ප්කපමා’’ති. අථ කඛො කත
ආගන්තු ාභික්ඛූතත්කථවවාසභගාකමනිවාසං ප්කපසුං. 

අථකඛො ස්සපකගොත්තස්සභික්ඛුකනොඑතදකහොසි– ‘‘කයොකඛො
ඉකමසං ආගන්තු ානං භික්ඛූනං ආගන්තු කිලමකථො කසො
පටිප්පස්සද්කධො. කයපිකම කගොචකර අප්ප තඤ්ඤුකනො කතදානිකම
කගොචකර ප තඤ්ඤුකනො. දුක් රං කඛො පන පරකුකලසු යාවජීවං
උස්සුක් ං ාතුං, විඤ්ඤත්තිචමනුස්සානංඅමනාපා.යංනූනාහංන 
උස්සුක් ං  කරයයං යාගුයා ඛාදනීකය භත්තස්මි’’න්ති. කසො න
උස්සුක් ං අ ාසි යාගුයා ඛාදනීකය භත්තස්මිං. අථ කඛො කතසං
ආගන්තු ානං භික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘පුබ්ක  ඛ්වායං, ආවුකසො, 
ආවාසික ො භික්ඛු නහාකන උස්සුක් ං අ ාසි, උස්සුක් ම්පි අ ාසි
යාගුයා ඛාදනීකය භත්තස්මිං. කසොදානායං න උස්සුක් ං  කරොති
යාගුයා ඛාදනීකය භත්තස්මිං. දුට්කඨොදානායං, ආවුකසො, ආවාසික ො 
භික්ඛු. හන්ද, මයං, ආවුකසො, ආවාසි ං [ඉමං ආවාසි ං (සයා.)] 
භික්ඛුංඋක්ඛිපාමා’’ති.අථකඛොකත ආගන්තු ාභික්ඛූසන්නිපතිත්වා
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 ස්සපකගොත්තංභික්ඛුං එතදකවොචං – ‘‘පුබ්ක කඛොත්වං, ආවුකසො, 
නහාකනඋස්සුක් ං කරොසි, උස්සුක් ම්පි  කරොසියාගුයාඛාදනීකය
භත්තස්මිං. කසොදානි ත්වං න උස්සුක් ං  කරොසි යාගුයා ඛාදනීකය
භත්තස්මිං. ආපත්තිං ත්වං, ආවුකසො, ආපන්කනො. පස්සකසතං
ආපත්ති’’න්ති? ‘‘නත්ථි කම, ආවුකසො, ආපත්ති, යමහං
පස්කසයය’’න්ති. අථ කඛො කත ආගන්තු ා භික්ඛූ  ස්සපකගොත්තං
භික්ඛුංආපත්තියාඅදස්සකනඋක්ඛිපිංසු. 

අථකඛො ස්සපකගොත්තස්සභික්ඛුකනොඑතදකහොසි – ‘‘අහංකඛො
එතං න ජානාමි ‘ආපත්ති වා එසා අනාපත්ති වා, ආපන්කනො චම්හි 
[වම්හි (?)] අනාපන්කනො වා, උක්ඛිත්කතො චම්හි අනුක්ඛිත්කතො වා, 
ධම්මික න වා අධම්මික න වා, කුප්කපන වා අකුප්කපන වා, 
ඨානාරකහන වා අට්ඨානාරකහන වා’. යංනූනාහං චම්පං ගන්ත්වා
භගවන්තං එතමත්ථං පුච්කඡයය’’න්ති. අථ කඛො  ස්සපකගොත්කතො
භික්ඛුකසනාසනංසංසාකමත්වා පත්තචීවරමාදායකයනචම්පාකතන
පක් ාමි. අනුපුබ්ක න කයන චම්පා කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වාභගවන්තංඅභිවාකදත්වාඑ මන්තංනිසීදි.ආචිණ්ණං
කඛො පකනතං බුද්ධානං භගවන්තානං ආගන්තුක හි භික්ඛූහි සද්ධිං
පටිසම්කමොදිතුං.අථකඛො භගවා ස්සපකගොත්තංභික්ඛුංඑතදකවොච–
‘‘ ච්චි, භික්ඛු, ඛමනීයං,  ච්චි යාපනීයං,  ච්චි අප්පකිලමකථන
අද්ධානංආගකතො, කුකතො චත්වං, භික්ඛු, ආගච්ඡසී’’ති? ‘‘ඛමනීයං, 
භගවා; යාපනීයං, භගවා; අප්පකිලමකථන චාහං, භන්කත, අද්ධානං
ආගකතො. අත්ථි, භන්කත,  ාසීසු ජනපකද වාසභගාකමො නාම.
තත්ථාහං, භගවා, ආවාසික ොතන්ති ද්කධො උස්සුක් ංආපන්කනො–
‘කින්තිඅනාගතා ච කපසලාභික්ඛූආගච්කඡයයං, ආගතා ච කපසලා
භික්ඛූ ඵාසු විහකරයයං, අයඤ්ච ආවාකසො වුද්ධිං විරුළ්හිං කවපුල්ලං 
ආපජ්කජයයා’ති. අථ කඛො, භන්කත, සම් හුලා භික්ඛූ ාසීසු චාරි ං
චරමානා කයන වාසභගාකමො තදවසරුං. අද්දසං කඛො අහං, භන්කත, 
කත භික්ඛූ දූරකතොව ආගච්ඡන්කත, දිස්වාන ආසනං පඤ්ඤකපසිං, 
පාකදොද ං පාදපීඨං පාද ථලි ං උපනික්ඛිපිං, පච්චග්ගන්ත්වා
පත්තචීවරං පටිග්ගකහසිං, පානීකයන අපුච්ඡිං, නහාකන උස්සුක් ං 
අ ාසිං, උස්සුක් ම්පිඅ ාසිංයාගුයාඛාදනීකයභත්තස්මිං. අථකඛො
කතසං, භන්කත, ආගන්තු ානංභික්ඛූනංඑතදකහොසි–‘භද්දක ොකඛො 
අයං ආවුකසො ආවාසික ො භික්ඛු නහාකන උස්සුක් ං  කරොති, 



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි  චම්කපයයක්ඛන්ධක ො 

467 

පටුන 

උස්සුක් ම්පි  කරොති යාගුයා ඛාදනීකය භත්තස්මිං. හන්ද, මයං, 
ආවුකසො, ඉකධව වාසභගාකම නිවාසං  ප්කපමා’ති. අථ කඛො කත, 
භන්කත, ආගන්තු ා භික්ඛූතත්කථවවාසභගාකමනිවාසං ප්කපසුං.
තස්සමය්හං, භන්කත, එතදකහොසි–‘කයො කඛොඉකමසංආගන්තු ානං
භික්ඛූනං ආගන්තු කිලමකථො කසො පටිප්පස්සද්කධො. කයපිකම
කගොචකර අප්ප තඤ්ඤුකනො කතදානිකම කගොචකර ප තඤ්ඤුකනො.
දුක් රංකඛොපනපරකුකලසු යාවජීවංඋස්සුක් ං ාතුං, විඤ්ඤත්තිච
මනුස්සානං අමනාපා. යංනූනාහං න උස්සුක් ං  කරයයං යාගුයා
ඛාදනීකය භත්තස්මි’න්ති. කසො කඛො අහං, භන්කත, න උස්සුක් ං
අ ාසිං යාගුයා ඛාදනීකය භත්තස්මිං. අථ කඛො කතසං, භන්කත, 
ආගන්තු ානං භික්ඛූනං එතදකහොසි – ‘පුබ්ක  ඛ්වායං, ආවුකසො, 
ආවාසික ො භික්ඛු නහාකන උස්සුක් ං  කරොති, උස්සුක් ම්පි
 කරොති යාගුයා ඛාදනීකය භත්තස්මිං. කසොදානායං න උස්සුක් ං
 කරොති යාගුයා ඛාදනීකය භත්තස්මිං. දුට්කඨොදානායං, ආවුකසො, 
ආවාසික ො භික්ඛු. හන්ද, මයං, ආවුකසො, ආවාසි ං භික්ඛුං
උක්ඛිපාමා’ති. අථ කඛො කත, භන්කත, ආගන්තු ා භික්ඛූ
සන්නිපතිත්වාමංඑතදකවොචං–‘පුබ්ක කඛොත්වං, ආවුකසො, නහාකන 
උස්සුක් ං  කරොසි, උස්සුක් ම්පි  කරොසි යාගුයා ඛාදනීකය
භත්තස්මිං. කසොදානි ත්වං න උස්සුක් ං  කරොසි යාගුයා ඛාදනීකය
භත්තස්මිං. ආපත්තිං ත්වං, ආවුකසො, ආපන්කනො. පස්සකසතං
ආපත්ති’න්ති? ‘නත්ථිකම, ආවුකසො, ආපත්ති යමහංපස්කසයය’න්ති.
අථ කඛො කත, භන්කත, ආගන්තු ා භික්ඛූ මං ආපත්තියා අදස්සකන 
උක්ඛිපිංසු. තස්ස මය්හං, භන්කත, එතදකහොසි – ‘අහං කඛො එතං න
ජානාමි ‘ආපත්ති වා එසා අනාපත්ති වා, ආපන්කනො චම්හි
අනාපන්කනොවා, උක්ඛිත්කතොචම්හිඅනුක්ඛිත්කතො වා, ධම්මික නවා
අධම්මික න වා, කුප්කපන වා අකුප්කපන වා, ඨානාරකහන වා 
අට්ඨානාරකහනවා’.යංනූනාහංචම්පංගන්ත්වාභගවන්තංඑතමත්ථං
පුච්කඡයය’න්ති. තකතොඅහං, භගවා, ආගච්ඡාමී’’ති. ‘‘අනාපත්තිඑසා, 
භික්ඛු, කනසා ආපත්ති. අනාපන්කනොසි, නසි ආපන්කනො.
අනුක්ඛිත්කතොසි, නසි උක්ඛිත්කතො. අධම්මික නාසි  ම්කමන
උක්ඛිත්කතොකුප්කපනඅට්ඨානාරකහන.ගච්ඡත්වං, භික්ඛු, තත්කථව 
වාසභගාකම නිවාසං  ප්කපහී’’ති. ‘‘එවං, භන්කත’’ති කඛො
 ස්සපකගොත්කතො භික්ඛු භගවකතො පටිස්සුණිත්වා උට්ඨායාසනා
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භගවන්තංඅභිවාකදත්වාපදක්ඛිණං ත්වාකයනවාසභගාකමො කතන
පක් ාමි. 

381. අථ කඛොකතසංආගන්තු ානංභික්ඛූනං අහුකදවකුක්කුච්චං, 
අහුවිප්පටිසාකරො–‘‘අලාභාවතකනො, නවතකනොලාභා, දුල්ලද්ධං 
වතකනො, නවතකනොසුලද්ධං, කයමයංසුද්ධංභික්ඛුංඅනාපත්ති ං
අවත්ථුස්මිං අ ාරකණ උක්ඛිපිම්හා. හන්ද, මයං, ආවුකසො, චම්පං
ගන්ත්වා භගවකතො සන්තික  අච්චයං අච්චයකතො කදකසමා’’ති. අථ
කඛොකතආගන්තු ාභික්ඛූකසනාසනංසංසාකමත්වා පත්තචීවරමාදාය
කයනචම්පාකතනපක් මිංසු.අනුපුබ්ක න කයන චම්පාකයනභගවා
කතනුපසඞ් මිංසු, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං අභිවාකදත්වා
එ මන්තං නිසීදිංසු.ආචිණ්ණංකඛොපකනතංබුද්ධානංභගවන්තානං
ආගන්තුක හි භික්ඛූහි සද්ධිං පටිසම්කමොදිතුං. අථ කඛො භගවා කත
භික්ඛූ එතදකවොච – ‘‘ ච්චි, භික්ඛකව, ඛමනීයං,  ච්චි යාපනීයං, 
 ච්චිත්ථ අප්පකිලමකථන අද්ධානං ආගතා, කුකතො ච තුම්කහ, 
භික්ඛකව, ආගච්ඡථා’’ති? ‘‘ඛමනීයං, භගවා; යාපනීයං, භගවා; 
අප්පකිලමකථන ච මයං, භන්කත, අද්ධානං ආගතා. අත්ථි, භන්කත, 
 ාසීසු ජනපකද වාසභගාකමො නාම. තකතො මයං, භගවා, 
ආගච්ඡාමා’’ති. ‘‘තුම්කහ, භික්ඛකව, ආවාසි ං භික්ඛුං
උක්ඛිපිත්ථා’’ති? ‘‘එවං, භන්කත’’ති. ‘‘කිස්මිං, භික්ඛකව, වත්ථුස්මිං
 ාරකණ’’ති? ‘‘අවත්ථුස්මිං, භගවා, අ ාරකණ’’ති. විගරහි බුද්කධො
භගවා – ‘‘අනනුච්ඡවි ං, කමොඝපුරිසා, අනනුකලොමි ං අප්පතිරූපං
අස්සාමණ ං අ ප්පියං අ රණීයං.  ථඤ්හි නාම තුම්කහ, 
කමොඝපුරිසා, සුද්ධං භික්ඛුං අනාපත්ති ං අවත්ථුස්මිං අ ාරකණ
උක්ඛිපිස්සථ. කනතං, කමොඝපුරිසා, අප්පසන්නානං වා 
පසාදාය…කප.…’’විගරහිත්වාධම්මිං ථං ත්වාභික්ඛූආමන්කතසි
– ‘‘න, භික්ඛකව, සුද්කධො භික්ඛු අනාපත්තික ො අවත්ථුස්මිං
අ ාරකණ උක්ඛිපිතබ්ක ො. කයො උක්ඛිකපයය, ආපත්ති
දුක් ටස්සා’’ති. 

අථකඛොකතභික්ඛූඋට්ඨායාසනාඑ ංසංඋත්තරාසඞ්ගං රිත්වා 
භගවකතො පාකදසු සිරසා නිපතිත්වා භගවන්තං එතදකවොචං –
‘‘අච්චකයො කනො, භන්කත, අච්චගමා යථා ාකල යථාමූළ්කහ 
යථාඅකුසකල, කය මයං සුද්ධං භික්ඛුං අනාපත්ති ං අවත්ථුස්මිං
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අ ාරකණ උක්ඛිපිම්හා. කතසං කනො, භන්කත, භගවා අච්චයං 
අච්චයකතො පටිග්ගණ්හාතු ආයතිං සංවරායා’’ති. ‘‘තග්ඝ, තුම්කහ, 
භික්ඛකව, අච්චකයො අච්චගමා යථා ාකල යථාමූළ්කහ යථාඅකුසකල, 
කය තුම්කහ සුද්ධං භික්ඛුං අනාපත්ති ං අවත්ථුස්මිං අ ාරකණ
උක්ඛිපිත්ථ. යකතො ච කඛො තුම්කහ, භික්ඛකව, අච්චයං අච්චයකතො 
දිස්වා යථාධම්මං පටි කරොථ, තං කවො මයං පටිග්ගණ්හාම.
වුද්ධිකහසා, භික්ඛකව, අරියස්සවිනකයකයොඅච්චයංඅච්චයකතොදිස්වා 
යථාධම්මංපටි කරොති, ආයතිං [ආයතිංච(සී.)] සංවරං ආපජ්ජතී’’ති. 

 ස්සපකගොත්තභික්ඛුවත්ථුනිට්ඨිතං. 

235. අධම්කමනවග්ගාදි ම්ම ථා 

382. කතනකඛොපනසමකයනචම්පායංභික්ඛූඑවරූපානි ම්මානි 
 කරොන්ති – අධම්කමන වග්ග ම්මං  කරොන්ති, අධම්කමන
සමග්ග ම්මං  කරොන්ති; ධම්කමන වග්ග ම්මං  කරොන්ති, 
ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං  කරොන්ති; ධම්මපතිරූපක න
සමග්ග ම්මං  කරොන්ති; එක ොපි එ ං උක්ඛිපති, එක ොපි ද්කව 
උක්ඛිපති, එක ොපි සම් හුකල උක්ඛිපති, එක ොපි සඞ්ඝං උක්ඛිපති; 
ද්කවපිඑ ං උක්ඛිපන්ති, ද්කවපිද්කවඋක්ඛිපන්ති, ද්කවපිසම් හුකල
උක්ඛිපන්ති, ද්කවපි සඞ්ඝං උක්ඛිපන්ති; සම් හුලාපි එ ං
උක්ඛිපන්ති; සම් හුලාපි ද්කව උක්ඛිපන්ති, සම් හුලාපි සම් හුකල
උක්ඛිපන්ති, සම් හුලාපි සඞ්ඝං උක්ඛිපන්ති; සඞ්කඝොපි සඞ්ඝං 
උක්ඛිපති. කය කත භික්ඛූ අප්පිච්ඡා…කප.… කත උජ්ඣායන්ති
ඛියයන්ති විපාකචන්ති – ‘‘ ථඤ්හි නාම චම්පායං භික්ඛූ එවරූපානි
 ම්මානි  රිස්සන්ති – අධම්කමන වග්ග ම්මං  රිස්සන්ති, 
අධම්කමන සමග්ග ම්මං  රිස්සන්ති, ධම්කමන වග්ග ම්මං
 රිස්සන්ති, ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං  රිස්සන්ති, 
ධම්මපතිරූපක න සමග්ග ම්මං  රිස්සන්ති, එක ොපි එ ං
උක්ඛිපිස්සති, එක ොපි ද්කව උක්ඛිපිස්සති, එක ොපි සම් හුකල
උක්ඛිපිස්සති, එක ොපි සඞ්ඝං උක්ඛිපිස්සති, ද්කවපි එ ං
උක්ඛිපිස්සන්ති, ද්කවපි ද්කව උක්ඛිපිස්සන්ති, ද්කවපි සම් හුකල
උක්ඛිපිස්සන්ති, ද්කවපි සඞ්ඝං උක්ඛිපිස්සන්ති, සම් හුලාපි එ ං 
උක්ඛිපිස්සන්ති, සම් හුලාපි ද්කව උක්ඛිපිස්සන්ති, සම් හුලාපි
සම් හුකල උක්ඛිපිස්සන්ති, සම් හුලාපි සඞ්ඝං උක්ඛිපිස්සන්ති, 
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සඞ්කඝොපි සඞ්ඝං උක්ඛිපිස්සතී’’ති. අථ කඛො කත භික්ඛූ භගවකතො
එතමත්ථං ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච්චං කිර, භික්ඛකව, චම්පායං
භික්ඛූ එවරූපානි  ම්මානි  කරොන්ති – අධම්කමන වග්ග ම්මං
 කරොන්ති…කප.… සඞ්කඝොපි සඞ්ඝං උක්ඛිපතී’’ති? ‘‘සච්චං, 
භගවා’’ති.විගරහිබුද්කධොභගවා–‘‘අනනුච්ඡවි ං, භික්ඛකව, කතසං 
කමොඝපුරිසානං අනනුකලොමි ං අප්පතිරූපං අස්සාමණ ං අ ප්පියං
අ රණීයං.  ථඤ්හි නාම කත, භික්ඛකව, කමොඝපුරිසා එවරූපානි
 ම්මානි රිස්සන්ති–අධම්කමනවග්ග ම්මං  රිස්සන්ති…කප.…
සඞ්කඝොපි සඞ්ඝංඋක්ඛිපිස්සති. කනතං, භික්ඛකව, අප්පසන්නානං වා
පසාදාය…කප.… විගරහිත්වා…කප.… ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ
ආමන්කතසි– 

383. ‘‘අධම්කමන කච, භික්ඛකව, වග්ග ම්මං අ ම්මං න ච
 රණීයං, අධම්කමන [අධම්කමනකචභික්ඛකව (සයා.)] සමග්ග ම්මං
අ ම්මං න ච  රණීයං, ධම්කමන වග්ග ම්මං අ ම්මං න ච
 රණීයං; ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං අ ම්මං න ච  රණීයං, 
ධම්මපතිරූපක න සමග්ග ම්මං අ ම්මං න ච  රණීයං; එක ොපි
එ ං උක්ඛිපති අ ම්මං න ච  රණීයං, එක ොපි ද්කව උක්ඛිපති
අ ම්මංනච රණීයං, එක ොපිසම් හුකලඋක්ඛිපතිඅ ම්මංනච 
 රණීයං, එක ොපිසඞ්ඝංඋක්ඛිපති අ ම්මංන ච රණීයං; ද්කවපි
එ ං උක්ඛිපන්ති අ ම්මං න ච රණීයං, ද්කවපි ද්කව උක්ඛිපන්ති
අ ම්මංනච රණීයං, ද්කවපි සම් හුකලඋක්ඛිපන්තිඅ ම්මංනච
 රණීයං, ද්කවපි සඞ්ඝං උක්ඛිපන්ති අ ම්මං න ච  රණීයං; 
සම් හුලාපි එ ං උක්ඛිපන්ති අ ම්මං න ච  රණීයං, සම් හුලාපි
ද්කව උක්ඛිපන්ති අ ම්මං න ච  රණීයං, සම් හුලාපි සම් හුකල 
උක්ඛිපන්තිඅ ම්මංනච රණීයං, සම් හුලාපිසඞ්ඝංඋක්ඛිපන්ති
අ ම්මං න ච  රණීයං; සඞ්කඝොපි සඞ්ඝං උක්ඛිපති අ ම්මං න ච
 රණීයං. 

384. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛකව,  ම්මානි – අධම්කමන
වග්ග ම්මං, අධම්කමන සමග්ග ම්මං, ධම්කමන වග්ග ම්මං, 
ධම්කමන සමග්ග ම්මං. තත්ර, භික්ඛකව, යදිදං අධම්කමන
වග්ග ම්මං, ඉදං, භික්ඛකව,  ම්මං අධම්මත්තා වග්ගත්තා කුප්පං
අට්ඨානාරහං; න, භික්ඛකව, එවරූපං  ම්මං  ාතබ් ං, න ච මයා
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එවරූපං  ම්මං අනුඤ්ඤාතං. තත්ර, භික්ඛකව, යදිදං අධම්කමන
සමග්ග ම්මං, ඉදං, භික්ඛකව,  ම්මං අධම්මත්තා කුප්පං
අට්ඨානාරහං; න, භික්ඛකව, එවරූපං  ම්මං  ාතබ් ං, න ච මයා
එවරූපං  ම්මං අනුඤ්ඤාතං. තත්ර, භික්ඛකව, යදිදං ධම්කමන
වග්ග ම්මං, ඉදං, භික්ඛකව,  ම්මං වග්ගත්තාකුප්පං අට්ඨානාරහං; 
න, භික්ඛකව, එවරූපං ම්මං ාතබ් ං, නච මයා එවරූපං ම්මං
අනුඤ්ඤාතං. තත්ර, භික්ඛකව, යදිදං ධම්කමන සමග්ග ම්මං, ඉදං, 
භික්ඛකව,  ම්මංධම්මත්තා සමග්ගත්තාඅකුප්පංඨානාරහං; එවරූපං, 
භික්ඛකව,  ම්මං  ාතබ් ං, එවරූපඤ්ච මයා  ම්මං අනුඤ්ඤාතං.
තස්මාතිහ, භික්ඛකව, එවරූපං  ම්මං  රිස්සාම යදිදං ධම්කමන 
සමග්ගන්ති–එවඤ්හි කවො, භික්ඛකව, සික්ඛිතබ් ’’න්ති. 

අධම්කමනවග්ගාදි ම්ම ථානිට්ඨිතා. 

236. ඤත්තිවිපන්න ම්මාදි ථා 

385. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ එවරූපානි
 ම්මානි  කරොන්ති–අධම්කමනවග්ග ම්මං කරොන්ති, අධම්කමන
සමග්ග ම්මං  කරොන්ති; ධම්කමන වග්ග ම්මං  කරොන්ති, 
ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං  කරොන්ති, ධම්මපතිරූපක න
සමග්ග ම්මං  කරොන්ති; ඤත්තිවිපන්නම්පි  ම්මං  කරොන්ති
අනුස්සාවනසම්පන්නං, අනුස්සාවනවිපන්නම්පි  ම්මං  කරොන්ති 
ඤත්තිසම්පන්නං, ඤත්තිවිපන්නම්පි අනුස්සාවනවිපන්නම්පි  ම්මං
 කරොන්ති; අඤ්ඤත්රාපිධම්මා ම්මං කරොන්ති, අඤ්ඤත්රාපි විනයා
 ම්මං  කරොන්ති, අඤ්ඤත්රාපි සත්ථුසාසනා  ම්මං  කරොන්ති; 
පටිකුට්ඨ තම්පි  ම්මං  කරොන්ති අධම්මි ං කුප්පං අට්ඨානාරහං.
කය කත භික්ඛූ අප්පිච්ඡා…කප.… කත උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති
විපාකචන්ති–‘‘ ථඤ්හිනාමඡබ් ග්ගියාභික්ඛූ එවරූපානි ම්මානි
 රිස්සන්ති – අධම්කමන වග්ග ම්මං  රිස්සන්ති, අධම්කමන 
සමග්ග ම්මං  රිස්සන්ති; ධම්කමන වග්ග ම්මං  රිස්සන්ති, 
ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං  රිස්සන්ති, ධම්මපතිරූපක න
සමග්ග ම්මං  රිස්සන්ති; ඤත්තිවිපන්නම්පි  ම්මං  රිස්සන්ති
අනුස්සාවනසම්පන්නං, අනුස්සාවනවිපන්නම්පි  ම්මං  රිස්සන්ති
ඤත්තිසම්පන්නං, ඤත්තිවිපන්නම්පි අනුස්සාවනවිපන්නම්පි  ම්මං
 රිස්සන්ති; අඤ්ඤත්රාපිධම්මා ම්මං  රිස්සන්ති, අඤ්ඤත්රාපිවිනයා
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 ම්මං  රිස්සන්ති, අඤ්ඤත්රාපි සත්ථුසාසනා  ම්මං  රිස්සන්ති; 
පටිකුට්ඨ තම්පි  ම්මං  රිස්සන්ති අධම්මි ං කුප්පං 
අට්ඨානාරහ’’න්ති. අථ කඛො කත භික්ඛූ භගවකතො එතමත්ථං 
ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච්චං කිර, භික්ඛකව, ඡබ් ග්ගියා භික්ඛූ
එවරූපානි  ම්මානි  කරොන්ති – අධම්කමන වග්ග ම්මං
 කරොන්ති…කප.… පටිකුට්ඨ තම්පි  ම්මං  කරොන්ති අධම්මි ං
කුප්පං අට්ඨානාරහ’’න්ති? ‘‘සච්චං, භගවා’’ති. විගරහි බුද්කධො 
භගවා…කප.…විගරහිත්වාධම්මිං ථං ත්වාභික්ඛූආමන්කතසි– 

386. ‘‘අධම්කමන කච, භික්ඛකව, වග්ග ම්මං අ ම්මං න ච 
 රණීයං; අධම්කමනසමග්ග ම්මංඅ ම්මංනච රණීයං; ධම්කමන 
වග්ග ම්මංඅ ම්මංනච රණීයං; ධම්මපතිරූපක නවග්ග ම්මං
අ ම්මංනච රණීයං; ධම්මපතිරූපක නසමග්ග ම්මංඅ ම්මංන
ච  රණීයං. ඤත්තිවිපන්නඤ්කච, භික්ඛකව,  ම්මං
අනුස්සාවනසම්පන්නං අ ම්මං න ච  රණීයං; 
අනුස්සාවනවිපන්නඤ්කච, භික්ඛකව,  ම්මං ඤත්තිසම්පන්නං
අ ම්මං න ච  රණීයං; ඤත්තිවිපන්නඤ්කච, භික්ඛකව,  ම්මං
අනුස්සාවනවිපන්නං අ ම්මං න ච  රණීයං; අඤ්ඤත්රාපි ධම්මා 
 ම්මංඅ ම්මංනච රණීයං; අඤ්ඤත්රාපිවිනයා ම්මංඅ ම්මංන
ච රණීයං; අඤ්ඤත්රාපිසත්ථුසාසනා ම්මංඅ ම්මංනච රණීයං; 
පටිකුට්ඨ තඤ්කච, භික්ඛකව,  ම්මංඅධම්මි ංකුප්පංඅට්ඨානාරහං
අ ම්මංනච රණීයං. 

387. ඡයිමානි, භික්ඛකව,  ම්මානි– අධම්ම ම්මං, වග්ග ම්මං, 
සමග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න 
සමග්ග ම්මං, ධම්කමනසමග්ග ම්මං. 

 තමඤ්ච, භික්ඛකව, අධම්ම ම්මං? ඤත්තිදුතිකයකච, භික්ඛකව, 
 ම්කම එ ාය ඤත්තියා  ම්මං  කරොති, න ච  ම්මවාචං 
අනුස්සාකවති – අධම්ම ම්මං. ඤත්තිදුතිකය කච, භික්ඛකව,  ම්කම
ද්වීහි ඤත්තීහි  ම්මං  කරොති, න ච  ම්මවාචං අනුස්සාකවති –
අධම්ම ම්මං. ඤත්තිදුතිකය කච, භික්ඛකව,  ම්කම එ ාය
 ම්මවාචාය ම්මං කරොති, නචඤත්තිං ඨකපති – අධම්ම ම්මං.
ඤත්තිදුතිකය කච, භික්ඛකව,  ම්කම ද්වීහි  ම්මවාචාහි  ම්මං
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 කරොති, නචඤත්තිංඨකපති–අධම්ම ම්මං.ඤත්තිචතුත්කථකච, 
භික්ඛකව,  ම්කමඑ ායඤත්තියා ම්මං කරොති, නච ම්මවාචං
අනුස්සාකවති– අධම්ම ම්මං. ඤත්තිචතුත්කථකච, භික්ඛකව,  ම්කම
ද්වීහි ඤත්තීහි  ම්මං  කරොති, න ච  ම්මවාචං අනුස්සාකවති –
අධම්ම ම්මං. ඤත්තිචතුත්කථ කච, භික්ඛකව,  ම්කම තීහිඤත්තීහි
 ම්මං  කරොති, න ච  ම්මවාචං අනුස්සාකවති – අධම්ම ම්මං.
ඤත්තිචතුත්කථ කච, භික්ඛකව,  ම්කම චතූහි ඤත්තීහි  ම්මං
 කරොති, න ච  ම්මවාචං අනුස්සාකවති – අධම්ම ම්මං.
ඤත්තිචතුත්කථ කච, භික්ඛකව,  ම්කම එ ාය  ම්මවාචාය  ම්මං
 කරොති, නචඤත්තිංඨකපති–අධම්ම ම්මං.ඤත්තිචතුත්කථ කච, 
භික්ඛකව,  ම්කම ද්වීහි ම්මවාචාහි  ම්මං  කරොති, න ච ඤත්තිං
ඨකපති – අධම්ම ම්මං.ඤත්තිචතුත්කථකච, භික්ඛකව,  ම්කමතීහි 
 ම්මවාචාහි ම්මං කරොති, නචඤත්තිං ඨකපති – අධම්ම ම්මං.
ඤත්තිචතුත්කථ කච, භික්ඛකව,  ම්කම චතූහි  ම්මවාචාහි  ම්මං
 කරොති, නචඤත්තිංඨකපති– අධම්ම ම්මං.ඉදංවුච්චති, භික්ඛකව, 
අධම්ම ම්මං. 

 තමඤ්ච, භික්ඛකව, වග්ග ම්මං? ඤත්තිදුතිකය කච, භික්ඛකව, 
 ම්කම යාවති ා භික්ඛූ  ම්මප්පත්තා කත අනාගතා කහොන්ති, 
ඡන්දාරහානංඡන්කදො අනාහකටොකහොති, සම්මුඛීභූතාපටික්ක ොසන්ති
–වග්ග ම්මං.ඤත්තිදුතිකයකච, භික්ඛකව,  ම්කමයාවති ාභික්ඛූ
 ම්මප්පත්තාකතආගතාකහොන්ති, ඡන්දාරහානං ඡන්කදොඅනාහකටො
කහොති, සම්මුඛීභූතාපටික්ක ොසන්ති–වග්ග ම්මං.ඤත්තිදුතිකයකච, 
භික්ඛකව,  ම්කමයාවති ාභික්ඛූ ම්මප්පත්තාකතආගතාකහොන්ති, 
ඡන්දාරහානං ඡන්කදොආහකටොකහොති, සම්මුඛීභූතාපටික්ක ොසන්ති–
වග්ග ම්මං.ඤත්තිචතුත්කථකච, භික්ඛකව,  ම්කමයාවති ාභික්ඛූ
 ම්මප්පත්තා කත අනාගතා කහොන්ති, ඡන්දාරහානං ඡන්කදො
අනාහකටො කහොති, සම්මුඛීභූතා පටික්ක ොසන්ති – වග්ග ම්මං.
ඤත්තිචතුත්කථකච, භික්ඛකව,  ම්කමයාවති ාභික්ඛූ ම්මප්පත්තා 
කත ආගතා කහොන්ති, ඡන්දාරහානං ඡන්කදො අනාහකටො කහොති, 
සම්මුඛීභූතා පටික්ක ොසන්ති – වග්ග ම්මං. ඤත්තිචතුත්කථ කච, 
භික්ඛකව,  ම්කමයාවති ාභික්ඛූ ම්මප්පත්තාකතආගතාකහොන්ති, 
ඡන්දාරහානංඡන්කදොආහකටො කහොති, සම්මුඛීභූතාපටික්ක ොසන්ති–
වග්ග ම්මං.ඉදංවුච්චති, භික්ඛකව, වග්ග ම්මං. 
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 තමඤ්ච, භික්ඛකව, සමග්ග ම්මං? ඤත්තිදුතිකයකච, භික්ඛකව, 
 ම්කම යාවති ා භික්ඛූ  ම්මප්පත්තා, කත ආගතා කහොන්ති, 
ඡන්දාරහානංඡන්කදොආහකටො කහොති, සම්මුඛීභූතානපටික්ක ොසන්ති
– සමග්ග ම්මං. ඤත්තිචතුත්කථ කච, භික්ඛකව,  ම්කම යාවති ා
භික්ඛූ  ම්මප්පත්තා, කත ආගතා කහොන්ති, ඡන්දාරහානං ඡන්කදො
ආහකටො කහොති, සම්මුඛීභූතානපටික්ක ොසන්ති–සමග්ග ම්මං.ඉදං
වුච්චති, භික්ඛකව, සමග්ග ම්මං. 

 තමඤ්ච, භික්ඛකව, ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං? 
ඤත්තිදුතිකය කච, භික්ඛකව,  ම්කමපඨමං ම්මවාචංඅනුස්සාකවති, 
පච්ඡාඤත්තිං ඨකපති, යාවති ා භික්ඛූ ම්මප්පත්තා කත අනාගතා
කහොන්ති, ඡන්දාරහානං ඡන්කදො අනාහකටො කහොති, සම්මුඛීභූතා
පටික්ක ොසන්ති–ධම්මපතිරූපක නවග්ග ම්මං.ඤත්තිදුතිකයකච, 
භික්ඛකව,  ම්කම පඨමං  ම්මවාචං අනුස්සාකවති, පච්ඡා ඤත්තිං
ඨකපති, යාවති ා භික්ඛූ  ම්මප්පත්තා කත ආගතා කහොන්ති, 
ඡන්දාරහානංඡන්කදොඅනාහකටොකහොති, සම්මුඛීභූතාපටික්ක ොසන්ති
– ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං. ඤත්තිදුතිකය කච, භික්ඛකව, 
 ම්කම පඨමං  ම්මවාචං අනුස්සාකවති, පච්ඡා ඤත්තිං ඨකපති, 
යාවති ා භික්ඛූ  ම්මප්පත්තා කත ආගතා කහොන්ති, ඡන්දාරහානං
ඡන්කදො ආහකටො කහොති, සම්මුඛීභූතා පටික්ක ොසන්ති –
ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං. ඤත්තිචතුත්කථ කච, භික්ඛකව, 
 ම්කම පඨමං  ම්මවාචං අනුස්සාකවති, පච්ඡා ඤත්තිං ඨකපති, 
යාවති ා භික්ඛූ ම්මප්පත්තා කත අනාගතා කහොන්ති, ඡන්දාරහානං
ඡන්කදො අනාහකටො කහොති, සම්මුඛීභූතා පටික්ක ොසන්ති –
ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං. ඤත්තිචතුත්කථ කච, භික්ඛකව, 
 ම්කම පඨමං  ම්මවාචං අනුස්සාකවති, පච්ඡා ඤත්තිං ඨකපති, 
යාවති ා භික්ඛූ  ම්මප්පත්තා කත ආගතා කහොන්ති, ඡන්දාරහානං
ඡන්කදො අනාහකටො කහොති, සම්මුඛීභූතා පටික්ක ොසන්ති –
ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං. ඤත්තිචතුත්කථ කච, භික්ඛකව, 
 ම්කම පඨමං  ම්මවාචං අනුස්සාකවති, පච්ඡා ඤත්තිං ඨකපති, 
යාවති ා භික්ඛූ  ම්මප්පත්තා කත ආගතා කහොන්ති, ඡන්දාරහානං
ඡන්කදො ආහකටො කහොති, සම්මුඛීභූතා පටික්ක ොසන්ති –
ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං. ඉදං වුච්චති, භික්ඛකව, 
ධම්මපතිරූපක නවග්ග ම්මං. 
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 තමඤ්ච, භික්ඛකව, ධම්මපතිරූපක න සමග්ග ම්මං? 
ඤත්තිදුතිකය කච, භික්ඛකව,  ම්කමපඨමං ම්මවාචංඅනුස්සාකවති, 
පච්ඡා ඤත්තිං ඨකපති, යාවති ා භික්ඛූ  ම්මප්පත්තා, කත ආගතා
කහොන්ති, ඡන්දාරහානං ඡන්කදො ආහකටො කහොති, සම්මුඛීභූතා න
පටික්ක ොසන්ති–ධම්මපතිරූපක න සමග්ග ම්මං.ඤත්තිචතුත්කථ
කච, භික්ඛකව,  ම්කමපඨමං ම්මවාචංඅනුස්සාකවති, පච්ඡාඤත්තිං
ඨකපති, යාවති ා භික්ඛූ  ම්මප්පත්තා කත ආගතා කහොන්ති, 
ඡන්දාරහානංඡන්කදොආහකටොකහොති, සම්මුඛීභූතානපටික්ක ොසන්ති
– ධම්මපතිරූපක න සමග්ග ම්මං. ඉදං වුච්චති, භික්ඛකව, 
ධම්මපතිරූපක නසමග්ග ම්මං. 

 තමඤ්ච, භික්ඛකව, ධම්කමනසමග්ග ම්මං? ඤත්තිදුතිකයකච, 
භික්ඛකව,  ම්කමපඨමංඤත්තිංඨකපති, පච්ඡා එ ාය ම්මවාචාය
 ම්මං කරොති, යාවති ාභික්ඛූ ම්මප්පත්තාකතආගතාකහොන්ති, 
ඡන්දාරහානංඡන්කදොආහකටොකහොති, සම්මුඛීභූතානපටික්ක ොසන්ති
– ධම්කමන සමග්ග ම්මං. ඤත්තිචතුත්කථ කච, භික්ඛකව,  ම්කම
පඨමං ඤත්තිං ඨකපති, පච්ඡා තීහි  ම්මවාචාහි  ම්මං  කරොති, 
යාවති ා භික්ඛූ  ම්මප්පත්තා, කත ආගතා කහොන්ති, ඡන්දාරහානං
ඡන්කදො ආහකටො කහොති, සම්මුඛීභූතා න පටික්ක ොසන්ති, ධම්කමන
සමග්ග ම්මං.ඉදංවුච්චති, භික්ඛකව, ධම්කමනසමග්ග ම්මං. 

ඤත්තිවිපන්න ම්මාදි ථානිට්ඨිතා. 

237. චතුවග්ග රණාදි ථා 

388. පඤ්ච සඞ්ඝා – චතුවග්කගො භික්ඛුසඞ්කඝො පඤ්චවග්කගො
භික්ඛුසඞ්කඝො, දසවග්කගොභික්ඛුසඞ්කඝො, වීසතිවග්කගො භික්ඛුසඞ්කඝො, 
අතිකර වීසතිවග්කගො භික්ඛුසඞ්කඝො. තත්ර, භික්ඛකව, ය්වායං 
චතුවග්කගො භික්ඛුසඞ්කඝො, ඨකපත්වා තීණි  ම්මානි – උපසම්පදං
පවාරණං අබ්භානං, ධම්කමන සමග්කගො සබ්  ම්කමසු
 ම්මප්පත්කතො.තත්ර, භික්ඛකව, ය්වායංපඤ්චවග්කගොභික්ඛුසඞ්කඝො, 
ඨකපත්වා ද්කව  ම්මානි – මජ්ඣිකමසු ජනපකදසු උපසම්පදං
අබ්භානං, ධම්කමන සමග්කගො සබ්  ම්කමසු  ම්මප්පත්කතො. තත්ර, 
භික්ඛකව, ය්වායංදසවග්කගොභික්ඛුසඞ්කඝො, ඨකපත්වාඑ ං  ම්මං–
අබ්භානං, ධම්කමන සමග්කගො සබ්  ම්කමසු  ම්මප්පත්කතො. තත්ර, 
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භික්ඛකව, ය්වායං වීසතිවග්කගො භික්ඛුසඞ්කඝො ධම්කමන සමග්කගො
සබ්  ම්කමසු  ම්මප්පත්කතො. තත්ර, භික්ඛකව, ය්වායං
අතිකර වීසතිවග්කගො භික්ඛුසඞ්කඝො ධම්කමන සමග්කගො
සබ්  ම්කමසු  ම්මප්පත්කතො. 

389. චතුවග්ග රණඤ්කච, භික්ඛකව,  ම්මං භික්ඛුනිචතුත්කථො 
 ම්මං  කරයය – අ ම්මං න ච  රණීයං. චතුවග්ග රණඤ්කච, 
භික්ඛකව,  ම්මං සික්ඛමානචතුත්කථො ම්මං කරයය…අ ම්මංන
ච රණීයං…කප.….සාමකණරචතුත්කථො ම්මං  කරයය…අ ම්මං
නච රණීයං.සාමකණරිචතුත්කථො ම්මං කරයය…අ ම්මංනච
 රණීයං. සික්ඛංපච්චක්ඛාත චතුත්කථො ම්මං කරයය…අ ම්මං
න ච  රණීයං. අන්තිමවත්ථුං අජ්ඣාපන්න චතුත්කථො  ම්මං
 කරයය… අ ම්මං න ච  රණීයං. ආපත්තියා අදස්සකන 
උක්ඛිත්ත චතුත්කථො  ම්මං  කරයය… අ ම්මං න ච  රණීයං.
ආපත්තියා අප්පටි ම්කම උක්ඛිත්ත චතුත්කථො  ම්මං  කරයය…
අ ම්මං න ච  රණීයං. පාපි ාය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කග
උක්ඛිත්ත චතුත්කථො  ම්මං  කරයය… අ ම්මං න ච  රණීයං. 
පණ්ඩ චතුත්කථො  ම්මං  කරයය… අ ම්මං න ච  රණීයං.
කථයයසංවාස චතුත්කථො ම්මං  කරයය…අ ම්මංනච රණීයං.
තිත්ථියපක් න්ත චතුත්කථො  ම්මං  කරයය… අ ම්මං න ච
 රණීයං. තිරච්ඡානගතචතුත්කථො  ම්මං  කරයය… අ ම්මං න ච
 රණීයං. මාතුඝාත චතුත්කථො  ම්මං  කරයය… අ ම්මං න ච
 රණීයං. පිතුඝාත චතුත්කථො  ම්මං  කරයය… අ ම්මං න ච
 රණීයං.අරහන්තඝාත චතුත්කථො ම්මං කරයය…අ ම්මංනච 
 රණීයං. භික්ඛුනිදූස චතුත්කථො  ම්මං  කරයය… අ ම්මං න ච
 රණීයං. සඞ්ඝකභද චතුත්කථො  ම්මං  කරයය… අ ම්මං න ච
 රණීයං.කලොහිතුප්පාද චතුත්කථො  ම්මං කරයය…අ ම්මංනච
 රණීයං. උභකතො යඤ්ජන චතුත්කථො  ම්මං  කරයය… අ ම්මං
නච රණීයං.නානාසංවාස චතුත්කථො ම්මං කරයය…අ ම්මං
නච රණීයං. නානාසීමායඨිතචතුත්කථො ම්මං කරයය…අ ම්මං
න ච  රණීයං. ඉද්ධියා කවහාකස ඨිතචතුත්කථො  ම්මං  කරයය…
අ ම්මං නච රණීයං.යස්සසඞ්කඝො  ම්මං කරොති, තංචතුත්කථො
 ම්මං කරයය … අ ම්මංනච  රණීයං. 
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චතුවරණං. 

390. පඤ්චවග්ග රණඤ්කච, භික්ඛකව,  ම්මංභික්ඛුනිපඤ්චකමො 
 ම්මං කරයය…අ ම්මංනච රණීයං. පඤ්චවග්ග රණඤ්කච, 
භික්ඛකව,  ම්මං සික්ඛමානපඤ්චකමො  ම්මං  කරයය…කප.….
සාමකණරපඤ්චකමො  ම්මං  කරයය… සාමකණරිපඤ්චකමො  ම්මං
 කරයය … සික්ඛං පච්චක්ඛාත පඤ්චකමො  ම්මං  කරයය…
අන්තිමවත්ථුං අජ්ඣාපන්න පඤ්චකමො  ම්මං  කරයය…
ආපත්තියා අදස්සකන උක්ඛිත්ත පඤ්චකමො  ම්මං  කරයය…
ආපත්තියා අප්පටි ම්කම උක්ඛිත්ත පඤ්චකමො  ම්මං  කරයය…
පාපි ාය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කග උක්ඛිත්ත පඤ්චකමො  ම්මං
 කරයය… පණ්ඩ පඤ්චකමො  ම්මං  කරයය… 
කථයයසංවාස පඤ්චකමො  ම්මං  කරයය…
තිත්ථියපක් න්ත පඤ්චකමො  ම්මං  කරයය… 
තිරච්ඡානගතපඤ්චකමො  ම්මං  කරයය… මාතුඝාත පඤ්චකමො
 ම්මං  කරයය… පිතුඝාත පඤ්චකමො  ම්මං  කරයය…
අරහන්තඝාත පඤ්චකමො ම්මං කරයය… භික්ඛුනිදූස පඤ්චකමො
 ම්මං  කරයය… සඞ්ඝකභද පඤ්චකමො  ම්මං  කරයය… 
කලොහිතුප්පාද පඤ්චකමො  ම්මං  කරයය…
උභකතො යඤ්ජන පඤ්චකමො  ම්මං  කරයය… 
නානාසංවාස පඤ්චකමො  ම්මං  කරයය… නානාසීමාය
ඨිතපඤ්චකමො  ම්මං  කරයය… ඉද්ධියා කවහාකස ඨිතපඤ්චකමො
 ම්මං  කරයය… යස්ස සඞ්කඝො  ම්මං  කරොති, තංපඤ්චකමො
 ම්මං  කරයය–අ ම්මංනච රණීයං. 

පඤ්චවග්ග රණං. 

391. දසවග්ග රණඤ්කච, භික්ඛකව,  ම්මං භික්ඛුනිදසකමො
 ම්මං  කරයය, අ ම්මං න ච  රණීයං. දසවග්ග රණඤ්කච, 
භික්ඛකව,  ම්මං සික්ඛමානදසකමො  ම්මං  කරයය, අ ම්මං න ච
 රණීයං…කප.…. දසවග්ග රණඤ්කච, භික්ඛකව,  ම්මං යස්ස
සඞ්කඝො ම්මං කරොති, තංදසකමො ම්මං කරයය–අ ම්මංනච 
 රණීයං. 
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දසවග්ග රණං. 

392. වීසතිවග්ග රණඤ්කච, භික්ඛකව,  ම්මං භික්ඛුනිවීකසො 
 ම්මං  කරයය – අ ම්මං න ච  රණීයං. වීසතිවග්ග රණඤ්කච, 
භික්ඛකව,  ම්මං සික්ඛමානවීකසො  ම්මං  කරයය …කප.…
සාමකණරවීකසො  ම්මං  කරයය… සාමකණරිවීකසො  ම්මං
 කරයය… සික්ඛං පච්චක්ඛාත වීකසො  ම්මං  කරයය… 
අන්තිමවත්ථුං අජ්ඣාපන්න වීකසො  ම්මං  කරයය… ආපත්තියා
අදස්සකන උක්ඛිත්ත වීකසො  ම්මං  කරයය… ආපත්තියා
අප්පටි ම්කමඋක්ඛිත්ත වීකසො ම්මං  කරයය…පාපි ායදිට්ඨියා
අප්පටිනිස්සග්කග උක්ඛිත්ත වීකසො  ම්මං  කරයය… 
පණ්ඩ වීකසො  ම්මං  කරයය… කථයයසංවාස වීකසො  ම්මං
 කරයය… තිත්ථියපක් න්ත වීකසො  ම්මං  කරයය…
තිරච්ඡානගතවීකසො  ම්මං  කරයය… මාතුඝාත වීකසො  ම්මං
 කරයය…පිතුඝාත වීකසො ම්මං කරයය…අරහන්තඝාත වීකසො 
 ම්මං  කරයය… භික්ඛුනිදූස වීකසො  ම්මං  කරයය…
සඞ්ඝකභද වීකසො  ම්මං  කරයය… කලොහිතුප්පාද වීකසො  ම්මං
 කරයය… උභකතො යඤ්ජන වීකසො  ම්මං  කරයය…
නානාසංවාස වීකසො  ම්මං  කරයය… නානාසීමාය ඨිතවීකසො
 ම්මං  කරයය… ඉද්ධියා කවහාකස ඨිතවීකසො  ම්මං  කරයය…
යස්සසඞ්කඝො ම්මං කරොති, තංවීකසො ම්මං  කරයය–අ ම්මංන
ච රණීයං. 

වීසතිවග්ග රණං. 

චතුවග්ග රණාදි ථානිට්ඨිතා. 

238. පාරිවාසි ාදි ථා 

393. පාරිවාසි චතුත්කථො කච, භික්ඛකව, පරිවාසංදකදයය, මූලාය
පටි ස්කසයය, මානත්තංදකදයය, තංවීකසොඅබ්කභයය– අ ම්මංනච
 රණීයං. මූලාය පටි ස්සනාරහචතුත්කථො කච, භික්ඛකව, පරිවාසං
දකදයය, මූලායපටි ස්කසයය, මානත්තංදකදයය, තංවීකසොඅබ්කභයය
– අ ම්මං න ච  රණීයං. මානත්තාරහචතුත්කථො කච, භික්ඛකව, 
පරිවාසං දකදයය, මූලාය පටි ස්කසයය, මානත්තං දකදයය, තංවීකසො
අබ්කභයය – අ ම්මං න ච  රණීයං. මානත්තචාරි චතුත්කථො කච, 
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භික්ඛකව, පරිවාසංදකදයය, මූලායපටි ස්කසයය, මානත්තංදකදයය, 
තංවීකසොඅබ්කභයය–අ ම්මංනච රණීයං.අබ්භානාරහචතුත්කථො
කච, භික්ඛකව, පරිවාසං දකදයය, මූලාය පටි ස්කසයය, මානත්තං
දකදයය, තංවීකසො අබ්කභයය–අ ම්මංනච රණීයං. 

394. එ ච්චස්ස, භික්ඛකව, සඞ්ඝමජ්කඣ පටික්ක ොසනා රුහති, 
එ ච්චස්ස න රුහති.  ස්ස ච, භික්ඛකව, සඞ්ඝමජ්කඣ
පටික්ක ොසනා න රුහති? භික්ඛුනියා, භික්ඛකව, සඞ්ඝමජ්කඣ
පටික්ක ොසනා න රුහති. සික්ඛමානාය, භික්ඛකව…කප.…
සාමකණරස්ස, භික්ඛකව… සාමකණරියා, භික්ඛකව…
සික්ඛාපච්චක්ඛාත ස්ස භික්ඛකව… අන්තිමවත්ථුං
අජ්ඣාපන්න ස්ස, භික්ඛකව … උම්මත්ත ස්ස, භික්ඛකව…
ඛිත්තචිත්තස්ස, භික්ඛකව… කවදනාට්ටස්ස, භික්ඛකව… ආපත්තියා
අදස්සකන උක්ඛිත්ත ස්ස, භික්ඛකව… ආපත්තියා අප්පටි ම්කම 
උක්ඛිත්ත ස්ස, භික්ඛකව… පාපි ාය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කග 
උක්ඛිත්ත ස්ස, භික්ඛකව… පණ්ඩ ස්ස, භික්ඛකව… 
කථයයසංවාස ස්ස, භික්ඛකව… තිත්ථියපක් න්ත ස්ස, භික්ඛකව 
… තිරච්ඡානගතස්ස භික්ඛකව… මාතුඝාත ස්ස, භික්ඛකව… 
පිතුඝාත ස්ස, භික්ඛකව… අරහන්තඝාත ස්ස, භික්ඛකව…
භික්ඛුනිදූස ස්ස, භික්ඛකව… සඞ්ඝකභද ස්ස, භික්ඛකව…
කලොහිතුප්පාද ස්ස, භික්ඛකව…උභකතො යඤ්ජන ස්ස, භික්ඛකව…
නානාසංවාස ස්ස, භික්ඛකව… නානාසීමාය ඨිතස්ස, භික්ඛකව…
ඉද්ධියාකවහාකස ඨිතස්ස, භික්ඛකව, යස්සසඞ්කඝො ම්මං කරොති, 
තස්ස ච [තස්ස (සයා.)], භික්ඛකව, සඞ්ඝමජ්කඣ පටික්ක ොසනා න
රුහති. ඉකමසං කඛො, භික්ඛකව, සඞ්ඝමජ්කඣ පටික්ක ොසනා න
රුහති. 

 ස්ස ච, භික්ඛකව, සඞ්ඝමජ්කඣ පටික්ක ොසනා රුහති? භික්ඛුස්ස, 
භික්ඛකව, ප තත්තස්ස 

සමානසංවාස ස්ස සමානසීමාය ඨිතස්ස අන්තමකසො
ආනන්තරි ස්සාපි [අනන්තරි ස්සාපි (සයා.)] භික්ඛුකනො
විඤ්ඤාකපන්තස්ස සඞ්ඝමජ්කඣපටික්ක ොසනාරුහති.ඉමස්සකඛො, 
භික්ඛකව, සඞ්ඝමජ්කඣපටික්ක ොසනා රුහති. 
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පාරිවාසි ාදි ථානිට්ඨිතා. 

239. ද්කවනිස්සාරණාදි ථා 

395. ද්කවමා, භික්ඛකව, නිස්සාරණා. අත්ථි, භික්ඛකව, පුග්ගකලො
අප්පත්කතො නිස්සාරණං. තඤ්කච සඞ්කඝො නිස්සාකරති, එ ච්කචො 
සුනිස්සාරිකතො, එ ච්කචො දුන්නිස්සාරිකතො.  තකමො ච, භික්ඛකව, 
පුග්ගකලො අප්පත්කතො නිස්සාරණං, තඤ්කච සඞ්කඝො නිස්සාකරති –
දුන්නිස්සාරිකතො? ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු සුද්කධො කහොති
අනාපත්තික ො.තඤ්කචසඞ්කඝොනිස්සාකරති–දුන්නිස්සාරිකතො. අයං
වුච්චති, භික්ඛකව, පුග්ගකලොඅප්පත්කතොනිස්සාරණං, තඤ්කචසඞ්කඝො 
නිස්සාකරති–දුන්නිස්සාරිකතො. 

 තකමො ච, භික්ඛකව, පුග්ගකලොඅප්පත්කතො නිස්සාරණං, තඤ්කච
සඞ්කඝො නිස්සාකරති – සුනිස්සාරිකතො? ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු 
 ාකලොකහොතිඅ යත්කතොආපත්ති හුකලොඅනපදාකනො, ගිහිසංසට්කඨො 
විහරති අනනුකලොමික හි ගිහිසංසග්කගහි, තඤ්කච සඞ්කඝො
නිස්සාකරති – සුනිස්සාරිකතො. අයං වුච්චති, භික්ඛකව, පුග්ගකලො
අප්පත්කතො නිස්සාරණං, තඤ්කච සඞ්කඝො නිස්සාකරති –
සුනිස්සාරිකතො. 

396. ද්කවමා, භික්ඛකව, ඔසාරණා. අත්ථි, භික්ඛකව, පුග්ගකලො
අප්පත්කතො ඔසාරණං තඤ්කච සඞ්කඝො ඔසාකරති, එ ච්කචො
කසොසාරිකතො, එ ච්කචො කදොසාරිකතො. තකමොච, භික්ඛකව, පුග්ගකලො
අප්පත්කතො ඔසාරණං, තඤ්කච සඞ්කඝො ඔසාකරති – කදොසාරිකතො? 
පණ්ඩක ො, භික්ඛකව, අප්පත්කතො ඔසාරණං, තඤ්කච සඞ්කඝො
ඔසාකරති – කදොසාරිකතො. කථයයසංවාසක ො, භික්ඛකව, අප්පත්කතො
ඔසාරණං, තඤ්කච සඞ්කඝො ඔසාකරති – කදොසාරිකතො.
තිත්ථියපක් න්තක ො, භික්ඛකව…කප.… තිරච්ඡානගකතො, 
භික්ඛකව… මාතුඝාතක ො, භික්ඛකව… පිතුඝාතක ො, භික්ඛකව…
අරහන්තඝාතක ො, භික්ඛකව… භික්ඛුනිදූසක ො, භික්ඛකව…
සඞ්ඝකභදක ො, භික්ඛකව… කලොහිතුප්පාදක ො, භික්ඛකව…
උභකතො යඤ්ජනක ො, භික්ඛකව, අප්පත්කතො, ඔසාරණං, තඤ්කච
සඞ්කඝො ඔසාකරති – කදොසාරිකතො. අයං වුච්චති, භික්ඛකව, පුග්ගකලො
අප්පත්කතො ඔසාරණං, තඤ්කච සඞ්කඝො ඔසාකරති – කදොසාරිකතො.
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ඉකම වුච්චන්ති, භික්ඛකව, පුග්ගලා අප්පත්තා ඔසාරණං, කත කච 
සඞ්කඝොඔසාකරති–කදොසාරිතා. 

 තකමො ච, භික්ඛකව, පුග්ගකලො අප්පත්කතො ඔසාරණං, තඤ්කච
සඞ්කඝො ඔසාකරති – කසොසාරිකතො? හත්ථච්ඡින්කනො, භික්ඛකව, 
අප්පත්කතො ඔසාරණං, තඤ්කච සඞ්කඝො ඔසාකරති, කසොසාරිකතො.
පාදච්ඡින්කනො, භික්ඛකව…කප.… හත්ථපාදච්ඡින්කනො, භික්ඛකව… 
 ණ්ණච්ඡින්කනො, භික්ඛකව… නාසච්ඡින්කනො, භික්ඛකව… 
 ණ්ණනාසච්ඡින්කනො, භික්ඛකව… අඞ්ගුලිච්ඡින්කනො, භික්ඛකව…
අළච්ඡින්කනො, භික්ඛකව…  ණ්ඩරච්ඡින්කනො, භික්ඛකව…
ඵණහත්ථක ො, භික්ඛකව… ඛුජ්කජො, භික්ඛකව… වාමකනො, 
භික්ඛකව… ගලගණ්ඩී, භික්ඛකව… ලක්ඛණාහකතො, භික්ඛකව…
 සාහකතො, භික්ඛකව… ලිඛිතක ො, භික්ඛකව… සීපදික ො, 
භික්ඛකව… පාපකරොගී, භික්ඛකව… පරිසදූසක ො, භික්ඛකව… 
 ාකණො, භික්ඛකව… කුණී, භික්ඛකව… ඛඤ්කජො, භික්ඛකව…
පක්ඛහකතො, භික්ඛකව… ඡින්නිරියාපකථො, භික්ඛකව…ජරාදුබ් කලො, 
භික්ඛකව… අන්කධො, භික්ඛකව… මූකගො, භික්ඛකව…  ධිකරො, 
භික්ඛකව… අන්ධමූකගො, භික්ඛකව… අන්ධ ධිකරො, භික්ඛකව…
මූග ධිකරො, භික්ඛකව… අන්ධමූග ධිකරො, භික්ඛකව, අප්පත්කතො
ඔසාරණං, තඤ්කච සඞ්කඝො ඔසාකරති – කසොසාරිකතො. අයං වුච්චති, 
භික්ඛකව, පුග්ගකලොඅප්පත්කතොඔසාරණං, තඤ්කචසඞ්කඝො ඔසාකරති
– කසොසාරිකතො. ඉකම වුච්චන්ති, භික්ඛකව, පුග්ගලා අප්පත්තා
ඔසාරණං, කතකච සඞ්කඝොඔසාකරති–කසොසාරිතා. 

ද්කවනිස්සාරණාදි ථානිට්ඨිතා. 

වාසභගාමභාණවාකරොනිට්ඨිකතොපඨකමො. 

240. අධම්ම ම්මාදි ථා 

397. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුස්සන කහොතිආපත්ති දට්ඨබ් ා.
තකමනං කචොකදති සඞ්කඝො වා සම් හුලා වා එ පුග්ගකලො වා –
‘‘ආපත්තිං ත්වං, ආවුකසො, ආපන්කනො, පස්සකසතං ආපත්ති’’න්ති? 
කසො එවං වකදති – ‘‘නත්ථි කම, ආවුකසො, ආපත්ති, යමහං 
පස්කසයය’’න්ති. තං සඞ්කඝො ආපත්තියා අදස්සකන උක්ඛිපති – 
අධම්ම ම්මං. 
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ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුස්ස න කහොති ආපත්ති පටි ාතබ් ා.
තකමනං කචොකදති සඞ්කඝො වා සම් හුලා වා එ පුග්ගකලො වා –
‘‘ආපත්තිංත්වං, ආවුකසො, ආපන්කනො, පටි කරොහි තංආපත්ති’’න්ති.
කසො එවං වකදති – ‘‘නත්ථි කම, ආවුකසො, ආපත්ති, යමයං
පටි කරයය’’න්ති.තංසඞ්කඝොආපත්තියාඅප්පටි ම්කම උක්ඛිපති–
අධම්ම ම්මං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුස්ස න කහොති පාපි ා දිට්ඨි 
පටිනිස්සජ්කජතා. තකමනං කචොකදති සඞ්කඝො වා සම් හුලා වා
එ පුග්ගකලො වා – ‘‘පාපි ා කත, ආවුකසො, දිට්ඨි, පටිනිස්සජ්කජතං
පාපි ංදිට්ඨි’’න්ති.කසොඑවංවකදති– ‘‘නත්ථිකම, ආවුකසො, පාපි ා
දිට්ඨි, යමහං පටිනිස්සජ්කජයය’’න්ති. තං සඞ්කඝො පාපි ාය දිට්ඨියා
අප්පටිනිස්සග්කගඋක්ඛිපති–අධම්ම ම්මං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුස්ස න කහොති ආපත්ති දට්ඨබ් ා, න
කහොති ආපත්තිපටි ාතබ් ා.තකමනංකචොකදතිසඞ්කඝොවාසම් හුලා
වා එ පුග්ගකලො වා – ‘‘ආපත්තිං ත්වං, ආවුකසො, ආපන්කනො, 
පස්සකසතංආපත්ති? පටි කරොහිතංආපත්ති’’න්ති. කසොඑවංවකදති
– ‘‘නත්ථි කම, ආවුකසො, ආපත්ති, යමහං පස්කසයයං. නත්ථි කම, 
ආවුකසො, ආපත්ති, යමහංපටි කරයය’’න්ති.තංසඞ්කඝොඅදස්සකනවා
අප්පටි ම්කමවා උක්ඛිපති–අධම්ම ම්මං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුස්ස න කහොති ආපත්ති දට්ඨබ් ා, න
කහොති පාපි ා දිට්ඨිපටිනිස්සජ්කජතා.තකමනංකචොකදතිසඞ්කඝොවා
සම් හුලා වා එ පුග්ගකලො වා – ‘‘ආපත්තිං ත්වං, ආවුකසො, 
ආපන්කනො, පස්සකසතංආපත්තිං? පාපි ාකතදිට්ඨි, පටිනිස්සජ්කජතං
පාපි ං දිට්ඨි’’න්ති. කසො එවං වකදති – ‘‘නත්ථි කම, ආවුකසො, 
ආපත්ති, යමහංපස්කසයයං; නත්ථිකම, ආවුකසො, පාපි ාදිට්ඨි, යමහං 
පටිනිස්සජ්කජයය’’න්ති. තං සඞ්කඝො අදස්සකන වා අප්පටිනිස්සග්කග 
වාඋක්ඛිපති–අධම්ම ම්මං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුස්සනකහොතිආපත්තිපටි ාතබ් ා, න
කහොතිපාපි ා දිට්ඨිපටිනිස්සජ්කජතා. තකමනංකචොකදතිසඞ්කඝොවා
සම් හුලා වා එ පුග්ගකලො වා – ‘‘ආපත්තිං ත්වං, ආවුකසො, 
ආපන්කනො, පටි කරොහි තං ආපත්තිං; පාපි ා කත දිට්ඨි, 
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පටිනිස්සජ්කජතංපාපි ං දිට්ඨි’’න්ති.කසොඑවංවකදති–‘‘නත්ථිකම, 
ආවුකසො, ආපත්ති, යමහංපටි කරයයං. නත්ථිකම, ආවුකසො, පාපි ා
දිට්ඨි, යමහං පටිනිස්සජ්කජයය’’න්ති. තං සඞ්කඝො අප්පටි ම්කම වා
අප්පටිනිස්සග්කගවාඋක්ඛිපති–අධම්ම ම්මං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුස්ස න කහොති ආපත්ති දට්ඨබ් ා, න
කහොති ආපත්තිපටි ාතබ් ා, නකහොතිපාපි ාදිට්ඨිපටිනිස්සජ්කජතා.
තකමනං කචොකදති සඞ්කඝො වා සම් හුලා වා එ පුග්ගකලො වා –
‘‘ආපත්තිං ත්වං, ආවුකසො, ආපන්කනො, පස්සකසතං ආපත්තිං? 
පටි කරොහිතංආපත්තිං; පාපි ාකතදිට්ඨි, පටිනිස්සජ්කජතංපාපි ං
දිට්ඨි’’න්ති.කසොඑවංවකදති–‘‘නත්ථිකම, ආවුකසො, ආපත්ති, යමහං
පස්කසයයං.නත්ථිකම, ආවුකසො, ආපත්ති, යමහංපටි කරයයං.නත්ථි 
කම, ආවුකසො, පාපි ා දිට්ඨි, යමහං පටිනිස්සජ්කජයය’’න්ති. තං
සඞ්කඝො අදස්සකන වා අප්පටි ම්කම වා අප්පටිනිස්සග්කග වා
උක්ඛිපති–අධම්ම ම්මං. 

398. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුස්ස කහොති ආපත්ති දට්ඨබ් ා. 
තකමනං කචොකදති. සඞ්කඝො වා සම් හුලා වා එ පුග්ගකලො වා –
‘‘ආපත්තිං ත්වං, ආවුකසො, ආපන්කනො, පස්සකසතං ආපත්ති’’න්ති? 
කසොඑවංවකදති– ‘‘ආමාවුකසො, පස්සාමී’’ති.තංසඞ්කඝොආපත්තියා
අදස්සකනඋක්ඛිපති– අධම්ම ම්මං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුස්ස කහොති ආපත්ති පටි ාතබ් ා.
තකමනං කචොකදති සඞ්කඝො වා සම් හුලා වා එ පුග්ගකලො වා –
‘‘ආපත්තිංත්වං, ආවුකසො, ආපන්කනො, පටි කරොහිතංආපත්ති’’න්ති.
කසො එවං වකදති – ‘‘ආමාවුකසො, පටි රිස්සාමී’’ති. තං සඞ්කඝො
ආපත්තියාඅප්පටි ම්කමඋක්ඛිපති–අධම්ම ම්මං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුස්ස කහොති පාපි ා දිට්ඨි 
පටිනිස්සජ්කජතා. තකමනං කචොකදති සඞ්කඝො වා සම් හුලා වා
එ පුග්ගකලො වා – ‘‘පාපි ා කත, ආවුකසො, දිට්ඨි; පටිනිස්සජ්කජතං
පාපි ං දිට්ඨි’’න්ති. කසො එවං වකදති – ‘‘ආමාවුකසො, 
පටිනිස්සජ්ජිස්සාමී’’ති. තං සඞ්කඝො පාපි ාය දිට්ඨියා
අප්පටිනිස්සග්කගඋක්ඛිපති–අධම්ම ම්මං. 
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ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුස්ස කහොති ආපත්ති දට්ඨබ් ා, කහොති
ආපත්ති පටි ාතබ් ා…කප.… කහොති ආපත්ති දට්ඨබ් ා, කහොති
පාපි ා දිට්ඨිපටිනිස්සජ්කජතා…කප.…කහොතිආපත්තිපටි ාතබ් ා, 
කහොති පාපි ා දිට්ඨි පටිනිස්සජ්කජතා…කප.… කහොති ආපත්ති
දට්ඨබ් ා, කහොති ආපත්ති පටි ාතබ් ා, කහොති පාපි ා දිට්ඨි
පටිනිස්සජ්කජතා. තකමනං කචොකදති සඞ්කඝො වා සම් හුලා වා
එ පුග්ගකලො වා–‘‘ආපත්තිංත්වං, ආවුකසො, ආපන්කනො, පස්සකසතං
ආපත්තිං? පටි කරොහි තං ආපත්තිං; පාපි ා කත දිට්ඨි, 
පටිනිස්සජ්කජතංපාපි ංදිට්ඨි’’න්ති.කසොඑවංවකදති– ‘‘ආමාවුකසො, 
පස්සාමි, ආමපටි රිස්සාමි, ආමපටිනිස්සජ්ජිස්සාමී’’ති. තංසඞ්කඝො
අදස්සකන වා අප්පටි ම්කම වා අප්පටිනිස්සග්කග වා උක්ඛිපති –
අධම්ම ම්මං. 

399. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුස්ස කහොති ආපත්ති දට්ඨබ් ා. 
තකමනං කචොකදති සඞ්කඝො වා සම් හුලා වා එ පුග්ගකලො වා –
‘‘ආපත්තිං ත්වං, ආවුකසො, ආපන්කනො, පස්සකසතං ආපත්ති’’න්ති? 
කසො එවං වකදති – ‘‘නත්ථි කම, ආවුකසො, ආපත්ති, යමහං
පස්කසයය’’න්ති. තං සඞ්කඝො ආපත්තියා අදස්සකන උක්ඛිපති –
ධම්ම ම්මං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුස්ස කහොති ආපත්ති පටි ාතබ් ා.
තකමනං කචොකදති සඞ්කඝො වා සම් හුලා වා එ පුග්ගකලො වා –
‘‘ආපත්තිංත්වං, ආවුකසො, ආපන්කනො, පටි කරොහිතංආපත්ති’’න්ති.
කසො එවං වකදති – ‘‘නත්ථි කම, ආවුකසො, ආපත්ති, යමහං 
පටි කරයය’’න්ති.තංසඞ්කඝොආපත්තියාඅප්පටි ම්කමඋක්ඛිපති– 
ධම්ම ම්මං. 

ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුස්ස කහොති පාපි ා දිට්ඨි 
පටිනිස්සජ්කජතා. තකමනං කචොකදති සඞ්කඝො වා සම් හුලා වා
එ පුග්ගකලො වා – ‘‘පාපි ා කත, ආවුකසො, දිට්ඨි, පටිනිස්සජ්කජතං
පාපි ංදිට්ඨි’’න්ති.කසොඑවංවකදති– ‘‘නත්ථිකම, ආවුකසො, පාපි ා
දිට්ඨි, යමහං පටිනිස්සජ්කජයය’’න්ති. තං සඞ්කඝො පාපි ාය දිට්ඨියා
අප්පටිනිස්සග්කගඋක්ඛිපති–ධම්ම ම්මං. 
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ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුස්සකහොතිආපත්තිදට්ඨබ් ා, කහොති ආපත්ති
පටි ාතබ් ා…කප.… 

කහොති ආපත්ති දට්ඨබ් ා, කහොති පාපි ා දිට්ඨි 
පටිනිස්සජ්කජතා…කප.…කහොතිආපත්තිපටි ාතබ් ා, කහොතිපාපි ා
දිට්ඨි පටිනිස්සජ්කජතා …කප.… කහොති ආපත්ති දට්ඨබ් ා, කහොති
ආපත්ති පටි ාතබ් ා, කහොතිපාපි ාදිට්ඨි පටිනිස්සජ්කජතා.තකමනං 
කචොකදති සඞ්කඝො වා සම් හුලා වා එ පුග්ගකලො වා – ‘‘ආපත්තිං
ත්වං, ආවුකසො, ආපන්කනො, පස්සකසතං ආපත්තිං? පටි කරොහි තං
ආපත්තිං.පාපි ාකතදිට්ඨි, පටිනිස්සජ්කජතංපාපි ංදිට්ඨි’’න්ති.කසො
එවං වකදති – ‘‘නත්ථි කම, ආවුකසො, ආපත්ති, යමහං පස්කසයයං.
නත්ථි කම, ආවුකසො, ආපත්ති යමහං පටි කරයයං. නත්ථි කම, 
ආවුකසො, පාපි ා දිට්ඨි, යමහං පටිනිස්සජ්කජයය’’න්ති. තං සඞ්කඝො
අදස්සකන වා අප්පටි ම්කම වා අප්පටිනිස්සග්කග වා උක්ඛිපති –
ධම්ම ම්මන්ති. 

අධම්ම ම්මාදි ථානිට්ඨිතා. 

241. උපාලිපුච්ඡා ථා 

400. අථ කඛො ආයස්මා උපාලි කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වාභගවන්තංඅභිවාකදත්වාඑ මන්තංනිසීදි.එ මන්තං
නිසින්කනො කඛො ආයස්මා උපාලි භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘කයො නු
කඛො, භන්කත, සමග්කගො සඞ්කඝො සම්මුඛා රණීයං ම්මං අසම්මුඛා
 කරොති, ධම්ම ම්මං නු කඛො තං, භන්කත, විනය ම්ම’’න්ති? 
‘‘අධම්ම ම්මං තං, උපාලි, අවිනය ම්ම’’න්ති. ‘‘කයො නු කඛො, 
භන්කත, සමග්කගො සඞ්කඝො පටිපුච්ඡා රණීයං  ම්මං අප්පටිපුච්ඡා
 කරොති…කප.… පටිඤ්ඤාය රණීයං  ම්මං අපටිඤ්ඤාය
 කරොති… සතිවිනයාරහස්ස අමූළ්හවිනයං කදති… 
අමූළ්හවිනයාරහස්ස තස්සපාපියසි ා ම්මං  කරොති…
තස්සපාපියසි ා ම්මාරහස්ස තජ්ජනීය ම්මං  කරොති…
තජ්ජනීය ම්මාරහස්ස නියස්ස ම්මං  කරොති … 
නියස්ස ම්මාරහස්ස පබ් ාජනීය ම්මං  කරොති…
පබ් ාජනීය ම්මාරහස්ස පටිසාරණීය ම්මං  කරොති…
පටිසාරණීය ම්මාරහස්ස උක්කඛපනීය ම්මං  කරොති…
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උක්කඛපනීය ම්මාරහස්ස පරිවාසං කදති… පරිවාසාරහං මූලාය 
පටි ස්සති… මූලායපටි ස්සනාරහස්ස මානත්තං කදති…
මානත්තාරහං අබ්කභති… අබ්භානාරහං උපසම්පාකදති, ධම්ම ම්මං
නු කඛො තං, භන්කත, විනය ම්ම’’න්ති? ‘‘අධම්ම ම්මං තං, උපාලි, 
අවිනය ම්මං’’. 

‘‘කයො කඛො, උපාලි, සමග්කගො සඞ්කඝො සම්මුඛා රණීයං  ම්මං
අසම්මුඛා  කරොති, එවං කඛො, උපාලි, අධම්ම ම්මං කහොති
අවිනය ම්මං, එවඤ්ච පන සඞ්කඝො සාතිසාකරො කහොති. කයො කඛො, 
උපාලි, සමග්කගො සඞ්කඝො පටිපුච්ඡා රණීයං  ම්මං අප්පටිපුච්ඡා 
 කරොති…කප.… පටිඤ්ඤාය රණීයං  ම්මං අපටිඤ්ඤාය
 කරොති… සතිවිනයාරහස්ස අමූළ්හවිනයං කදති…
අමූළ්හවිනයාරහස්ස තස්සපාපියසි ා ම්මං  කරොති… 
තස්සපාපියසි ා ම්මාරහස්ස තජ්ජනීය ම්මං  කරොති…
තජ්ජනීය ම්මාරහස්ස නියස්ස ම්මං  කරොති…
නියස්ස ම්මාරහස්ස පබ් ාජනීය ම්මං  කරොති… 
පබ් ාජනීය ම්මාරහස්ස පටිසාරණීය ම්මං  කරොති…
පටිසාරණීය ම්මාරහස්ස උක්කඛපනීය ම්මං  කරොති…
උක්කඛපනීය ම්මාරහස්ස පරිවාසං කදති… පරිවාසාරහං මූලාය
පටි ස්සති… මූලායපටි ස්සනාරහස්ස මානත්තං කදති…
මානත්තාරහං අබ්කභති… අබ්භානාරහං උපසම්පාකදති, එවං කඛො, 
උපාලි, අධම්ම ම්මං කහොති අවිනය ම්මං. එවඤ්ච පන සඞ්කඝො
සාතිසාකරොකහොතී’’ති. 

401. ‘‘කයො නුකඛො, භන්කත, සමග්කගොසඞ්කඝො සම්මුඛා රණීයං
 ම්මං සම්මුඛා  කරොති, ධම්ම ම්මං නු කඛො තං, භන්කත, 
විනය ම්ම’’න්ති? ‘‘ධම්ම ම්මංතං, උපාලි, විනය ම්ම’’න්ති.‘‘කයො
නු කඛො, භන්කත, සමග්කගො සඞ්කඝො පටිපුච්ඡා රණීයං  ම්මං
පටිපුච්ඡා  කරොති…කප.… පටිඤ්ඤාය රණීයං  ම්මං පටිඤ්ඤාය
 කරොති… සතිවිනයාරහස්ස සතිවිනයං කදති… අමූළ්හවිනයාරහස්ස 
අමූළ්හවිනයං කදති… තස්සපාපියසි ා ම්මාරහස්ස
තස්සපාපියසි ා ම්මං  කරොති… තජ්ජනීය ම්මාරහස්ස
තජ්ජනීය ම්මං  කරොති… නියස්ස ම්මාරහස්ස නියස්ස ම්මං 
 කරොති… පබ් ාජනීය ම්මාරහස්ස පබ් ාජනීය ම්මං  කරොති…
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පටිසාරණීය ම්මාරහස්ස පටිසාරණීය ම්මං  කරොති…
උක්කඛපනීය ම්මාරහස්ස උක්කඛපනීය ම්මං  කරොති… 
පරිවාසාරහස්ස පරිවාසං කදති මූලායපටි ස්සනාරහං මූලාය
පටි ස්සති… මානත්තාරහස්ස මානත්තං කදති… අබ්භානාරහං
අබ්කභති… උපසම්පදාරහං උපසම්පාකදති, ධම්ම ම්මං නු කඛො තං, 
භන්කත, විනය ම්ම’’න්ති? ‘‘ධම්ම ම්මංතං, උපාලි, විනය ම්මං. 

‘‘කයො කඛො, උපාලි, සමග්කගො සඞ්කඝො සම්මුඛා රණීයං  ම්මං
සම්මුඛා  කරොති, එවංකඛො, උපාලි, ධම්ම ම්මංකහොතිවිනය ම්මං.
එවඤ්චපනසඞ්කඝොඅනතිසාකරො කහොති.කයොකඛො, උපාලි, සමග්කගො
සඞ්කඝො පටිපුච්ඡා රණීයං  ම්මං පටිපුච්ඡා  කරොති… 
පටිඤ්ඤාය රණීයං ම්මං පටිඤ්ඤාය කරොති… සතිවිනයාරහස්ස
සතිවිනයං කදති… අමූළ්හවිනයාරහස්ස අමූළ්හවිනයං කදති…
තස්සපාපියසි ා ම්මාරහස්ස තස්සපාපියසි ා ම්මං  කරොති…
තජ්ජනීය ම්මාරහස්ස තජ්ජනීය ම්මං  කරොති…
නියස්ස ම්මාරහස්ස නියස්ස ම්මං  කරොති… 
පබ් ාජනීය ම්මාරහස්ස පබ් ාජනීය ම්මං  කරොති … 
පටිසාරණීය ම්මාරහස්ස පටිසාරණීය ම්මං  කරොති…
උක්කඛපනීය ම්මාරහස්ස උක්කඛපනීය ම්මං  කරොති…
පරිවාසාරහස්ස පරිවාසං කදති… මූලායපටි ස්සනාරහං මූලාය 
පටි ස්සති… මානත්තාරහස්ස මානත්තං කදති… අබ්භානාරහං
අබ්කභති… උපසම්පදාරහං උපසම්පාකදති, එවං කඛො, උපාලි, 
ධම්ම ම්මං කහොති විනය ම්මං. එවඤ්ච පන සඞ්කඝො අනතිසාකරො
කහොතී’’ති. 

402. ‘‘කයොනුකඛො, භන්කත, සමග්කගොසඞ්කඝොසතිවිනයාරහස්ස 
අමූළ්හවිනයංකදති, අමූළ්හවිනයාරහස්ස සතිවිනයංකදති, ධම්ම ම්මං
නු කඛො තං, භන්කත, විනය ම්ම’’න්ති? ‘‘අධම්ම ම්මං තං, උපාලි, 
අවිනය ම්ම’’න්ති. ‘‘කයො නු කඛො, භන්කත, සමග්කගො සඞ්කඝො
අමූළ්හවිනයාරහස්ස තස්සපාපියසි ා ම්මං  කරොති, 
තස්සපාපියසි ා ම්මාරහස්ස අමූළ්හවිනයං කදති…කප.… 
තස්සපාපියසි ා ම්මාරහස්ස තජ්ජනීය ම්මං  කරොති, 
තජ්ජනීය ම්මාරහස්ස තස්සපාපියසි ා ම්මං  කරොති…
තජ්ජනීය ම්මාරහස්ස නියස්ස ම්මං  කරොති, නියස්ස ම්මාරහස්ස
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තජ්ජනීය ම්මං  කරොති… නියස්ස ම්මාරහස්ස පබ් ාජනීය ම්මං
 කරොති, පබ් ාජනීය ම්මාරහස්ස නියස්ස ම්මං  කරොති…
පබ් ාජනීය ම්මාරහස්ස පටිසාරණීය ම්මං  කරොති, 
පටිසාරණීය ම්මාරහස්ස පබ් ාජනීය ම්මං  කරොති…
පටිසාරණීය ම්මාරහස්ස උක්කඛපනීය ම්මං  කරොති, 
උක්කඛපනීය ම්මාරහස්ස පටිසාරණීය ම්මං  කරොති…
උක්කඛපනීය ම්මාරහස්ස පරිවාසං කදති, පරිවාසාරහස්ස 
උක්කඛපනීය ම්මං  කරොති… පරිවාසාරහං මූලාය පටි ස්සති, 
මූලායපටි ස්සනාරහස්ස පරිවාසං කදති… මූලායපටි ස්සනාරහස්ස
මානත්තං කදති, මානත්තාරහං මූලාය පටි ස්සති… මානත්තාරහං
අබ්කභති, අබ්භානාරහස්ස මානත්තං කදති… අබ්භානාරහං
උපසම්පාකදති, උපසම්පදාරහං අබ්කභති, ධම්ම ම්මං නු කඛො තං, 
භන්කත, විනය ම්ම’’න්ති? ‘‘අධම්ම ම්මං තං, උපාලි, 
අවිනය ම්ම’’න්ති. 

‘‘කයො කඛො, උපාලි, සමග්කගො සඞ්කඝො සතිවිනයාරහස්ස
අමූළ්හවිනයං කදති, අමූළ්හවිනයාරහස්සසතිවිනයං කදති, එවං කඛො, 
උපාලි, අධම්ම ම්මං කහොති අවිනය ම්මං. එවඤ්ච පන සඞ්කඝො
සාතිසාකරො කහොති. කයො කඛො, උපාලි, සමග්කගො සඞ්කඝො 
අමූළ්හවිනයාරහස්ස තස්සපාපියසි ා ම්මං  කරොති, 
තස්සපාපියසි ා ම්මාරහස්ස අමූළ්හවිනයං කදති…කප.…
තස්සපාපියසි ා ම්මාරහස්ස තජ්ජනීය ම්මං  කරොති, 
තජ්ජනීය ම්මාරහස්ස තස්සපාපියසි ා ම්මං  කරොති…
තජ්ජනීය ම්මාරහස්ස නියස්ස ම්මං  කරොති, නියස්ස ම්මාරහස්ස
තජ්ජනීය ම්මං  කරොති… නියස්ස ම්මාරහස්ස පබ් ාජනීය ම්මං
 කරොති, පබ් ාජනීය ම්මාරහස්ස නියස්ස ම්මං  කරොති…
පබ් ාජනීය ම්මාරහස්ස පටිසාරණීය ම්මං  කරොති, 
පටිසාරණීය ම්මාරහස්ස පබ් ාජනීය ම්මං  කරොති…
පටිසාරණීය ම්මාරහස්ස උක්කඛපනීය ම්මං  කරොති, 
උක්කඛපනීය ම්මාරහස්ස පටිසාරණීය ම්මං  කරොති… 
උක්කඛපනීය ම්මාරහස්ස පරිවාසං කදති, පරිවාසාරහස්ස
උක්කඛපනීය ම්මං  කරොති… පරිවාසාරහං මූලාය පටි ස්සති, 
මූලායපටි ස්සනාරහස්ස පරිවාසං කදති… මූලායපටි ස්සනාරහස්ස
මානත්තං කදති, මානත්තාරහං මූලාය පටි ස්සති – මානත්තාරහං
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අබ්කභති, අබ්භානාරහස්ස මානත්තං කදති… අබ්භානාරහං 
උපසම්පාකදති, උපසම්පදාරහං අබ්කභති, එවං කඛො, උපාලි, 
අධම්ම ම්මංකහොති අවිනය ම්මං.එවඤ්චපනසඞ්කඝොසාතිසාකරො
කහොතී’’ති. 

403. ‘‘කයො නුකඛො, භන්කත, සමග්කගොසඞ්කඝො සතිවිනයාරහස්ස
සතිවිනයංකදති, අමූළ්හවිනයාරහස්සඅමූළ්හවිනයංකදති, ධම්ම ම්මං 
නු කඛො තං, භන්කත, විනය ම්ම’’න්ති? ‘‘ධම්ම ම්මං තං, උපාලි, 
විනය ම්ම’’න්ති. ‘‘කයො නු කඛො, භන්කත, සමග්කගො සඞ්කඝො
අමූළ්හවිනයාරහස්ස අමූළ්හවිනයං කදති…කප.… 
තස්සපාපියසි ා ම්මාරහස්ස තස්සපාපියසි ා ම්මං
 කරොති…කප.… තජ්ජනීය ම්මාරහස්ස තජ්ජනීය ම්මං
 කරොති…කප.… නියස්ස ම්මාරහස්ස නියස්ස ම්මං
 කරොති…කප.… පබ් ාජනීය ම්මාරහස්ස පබ් ාජනීය ම්මං
 කරොති…කප.… පටිසාරණීය ම්මාරහස්ස පටිසාරණීය ම්මං
 කරොති…කප.… උක්කඛපනීය ම්මාරහස්ස උක්කඛපනීය ම්මං
 කරොති…කප.… පරිවාසාරහස්ස පරිවාසං කදති…කප.…
මූලායපටි ස්සනාරහං මූලාය පටි ස්සති…කප.… මානත්තාරහස්ස
මානත්තං කදති…කප.… අබ්භානාරහං අබ්කභති, උපසම්පදාරහං 
උපසම්පාකදති, ධම්ම ම්මංනු කඛොතං, භන්කත, විනය ම්ම’’න්ති? 
‘‘ධම්ම ම්මංතං, උපාලි, විනය ම්මං’’. 

‘‘කයොකඛො, උපාලි, සමග්කගොසඞ්කඝොසතිවිනයාරහස්සසතිවිනයං
කදති, අමූළ්හවිනයාරහස්ස අමූළ්හවිනයං කදති, එවං කඛො, උපාලි, 
ධම්ම ම්මං කහොති විනය ම්මං. එවඤ්ච පන සඞ්කඝො අනතිසාකරො
කහොති. කයො කඛො, උපාලි, සමග්කගො සඞ්කඝො අමූළ්හවිනයාරහස්ස
අමූළ්හවිනයං කදති …කප.… තස්සපාපියසි ා ම්මාරහස්ස
තස්සපාපියසි ා ම්මං  කරොති…කප.… තජ්ජනීය ම්මාරහස්ස 
තජ්ජනීය ම්මං කරොති…කප.…නියස්ස ම්මාරහස්සනියස්ස ම්මං
 කරොති…කප.… පබ් ාජනීය ම්මාරහස්ස පබ් ාජනීය ම්මං
 කරොති…කප.… පටිසාරණීය ම්මාරහස්ස පටිසාරණීය ම්මං
 කරොති…කප.… උක්කඛපනීය ම්මාරහස්ස උක්කඛපනීය ම්මං
 කරොති…කප.… පරිවාසාරහස්ස පරිවාසං කදති…කප.… මූලාය
පටි ස්සනාරහං මූලාය පටි ස්සති…කප.… මානත්තාරහස්ස
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මානත්තං කදති…කප.… අබ්භානාරහං අබ්කභති, උපසම්පදාරහං
උපසම්පාකදති, එවං කඛො, උපාලි, ධම්ම ම්මං කහොති විනය ම්මං.
එවඤ්චපන සඞ්කඝොඅනතිසාකරොකහොතී’’ති. 

404. අථ කඛො භගවා භික්ඛූආමන්කතසි – කයො කඛො, භික්ඛකව, 
සමග්කගො සඞ්කඝො සතිවිනයාරහස්ස අමූළ්හවිනයං කදති, එවං කඛො, 
භික්ඛකව, අධම්ම ම්මං කහොති අවිනය ම්මං. එවඤ්ච පන සඞ්කඝො
සාතිසාකරො කහොති. කයො කඛො, භික්ඛකව, සමග්කගො සඞ්කඝො
සතිවිනයාරහස්ස තස්සපාපියසි ා ම්මං  කරොති…කප.…
සතිවිනයාරහස්ස තජ්ජනීය ම්මං  කරොති… සතිවිනයාරහස්ස
නියස්ස ම්මං  කරොති… සතිවිනයාරහස්ස පබ් ාජනීය ම්මං
 කරොති… සතිවිනයාරහස්ස පටිසාරණීය ම්මං  කරොති…
සතිවිනයාරහස්ස උක්කඛපනීය ම්මං  කරොති … සතිවිනයාරහස්ස
පරිවාසංකදති… සතිවිනයාරහංමූලායපටි ස්සති…සතිවිනයාරහස්ස
මානත්තං කදති… සතිවිනයාරහං අබ්කභති… සතිවිනයාරහං
උපසම්පාකදති, එවං කඛො, භික්ඛකව, අධම්ම ම්මං කහොති
අවිනය ම්මං.එවඤ්චපනසඞ්කඝොසාතිසාකරොකහොති. 

405. කයොකඛො, භික්ඛකව, සමග්කගොසඞ්කඝොඅමූළ්හවිනයාරහස්ස 
තස්සපාපියසි ා ම්මං  කරොති, එවං කඛො, භික්ඛකව, අධම්ම ම්මං
කහොති අවිනය ම්මං. එවඤ්ච පන සඞ්කඝො සාතිසාකරො කහොති. කයො
කඛො, භික්ඛකව, සමග්කගො සඞ්කඝො අමූළ්හවිනයාරහස්ස
තජ්ජනීය ම්මං කරොති…කප.…අමූළ්හවිනයාරහස්සනියස්ස ම්මං 
 කරොති… අමූළ්හවිනයාරහස්ස පබ් ාජනීය ම්මං  කරොති…
අමූළ්හවිනයාරහස්ස පටිසාරණීය ම්මං  කරොති…
අමූළ්හවිනයාරහස්ස උක්කඛපනීය ම්මං  කරොති… 
අමූළ්හවිනයාරහස්ස පරිවාසං කදති… අමූළ්හවිනයාරහං මූලාය
පටි ස්සති… අමූළ්හවිනයාරහස්ස මානත්තං කදති…
අමූළ්හවිනයාරහං අබ්කභති… අමූළ්හවිනයාරහං උපසම්පාකදති…
අමූළ්හවිනයාරහස්ස සතිවිනයං කදති, එවං කඛො, භික්ඛකව, 
අධම්ම ම්මං කහොතිඅවිනය ම්මං.එවඤ්චපනසඞ්කඝොසාතිසාකරො
කහොති. 
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406. කයො කඛො, භික්ඛකව, සමග්කගො සඞ්කඝො 
තස්සපාපියසි ා ම්මාරහස්ස තජ්ජනීය ම්මං  කරොති…කප.…
තජ්ජනීය ම්මාරහස්ස… නියස්ස ම්මාරහස්ස…
පබ් ාජනීය ම්මාරහස්ස… පටිසාරණීය ම්මාරහස්ස… 
උක්කඛපනීය ම්මාරහස්ස… පරිවාසාරහං…
මූලායපටි ස්සනාරහස්ස… මානත්තාරහං… අබ්භානාරහං…
උපසම්පදාරහස්සසතිවිනයංකදති, එවංකඛො, භික්ඛකව, අධම්ම ම්මං
කහොති අවිනය ම්මං. එවඤ්ච පන සඞ්කඝො සාතිසාකරො කහොති. කයො
කඛො, භික්ඛකව, සමග්කගො සඞ්කඝො උපසම්පදාරහස්ස අමූළ්හවිනයං
කදති…කප.… උපසම්පදාරහස්ස තස්සපාපියසි ා ම්මං  කරොති…
උපසම්පදාරහස්ස තජ්ජනීය ම්මං  කරොති… උපසම්පදාරහස්ස
නියස්ස ම්මං  කරොති… උපසම්පදාරහස්ස පබ් ාජනීය ම්මං
 කරොති… උපසම්පදාරහස්ස පටිසාරණීය ම්මං  කරොති…
උපසම්පදාරහස්ස උක්කඛපනීය ම්මං  කරොති… උපසම්පදාරහස්ස
පරිවාසං කදති… උපසම්පදාරහං මූලාය පටි ස්සති…
උපසම්පදාරහස්ස මානත්තං කදති… උපසම්පදාරහං අබ්කභති, එවං
කඛො, භික්ඛකව, අධම්ම ම්මං කහොති අවිනය ම්මං. එවඤ්ච පන
සඞ්කඝො සාතිසාකරොකහොතීති. 

උපාලිපුච්ඡා ථානිට්ඨිතා. 

උපාලිපුච්ඡාභාණවාකරොනිට්ඨිකතොදුතිකයො. 

242. තජ්ජනීය ම්ම ථා 

407. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු භණ්ඩන ාරක ො කහොති
 ලහ ාරක ො විවාද ාරක ො භස්ස ාරක ො සඞ්කඝ
අධි රණ ාරක ො. තත්ර කච භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘අයං කඛො, 
ආවුකසො, භික්ඛු භණ්ඩන ාරක ො  ලහ ාරක ො විවාද ාරක ො 
භස්ස ාරක ො සඞ්කඝ අධි රණ ාරක ො. හන්දස්ස මයං
තජ්ජනීය ම්මං කරොමා’’ති.කතතස්ස තජ්ජනීය ම්මං කරොන්ති–
අධම්කමන වග්ගා. කසො තම්හා ආවාසා අඤ්ඤං ආවාසං ගච්ඡති. 
තත්ථපිභික්ඛූනංඑවංකහොති–‘‘අයංකඛො, ආවුකසො, භික්ඛුසඞ්කඝන
තජ්ජනීය ම්ම කතො අධම්කමන වග්කගහි. හන්දස්ස මයං
තජ්ජනීය ම්මං  කරොමා’’ති.කතතස්සතජ්ජනීය ම්මං කරොන්ති–
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අධම්කමන සමග්ගා. කසො තම්හාපි ආවාසා අඤ්ඤං ආවාසං ගච්ඡති.
තත්ථපිභික්ඛූනංඑවංකහොති–‘‘අයංකඛො, ආවුකසො, භික්ඛුසඞ්කඝන
තජ්ජනීය ම්ම කතො අධම්කමන සමග්කගහි. හන්දස්ස මයං 
තජ්ජනීය ම්මං  කරොමා’’ති.කතතස්සතජ්ජනීය ම්මං කරොන්ති– 
ධම්කමන වග්ගා. කසො තම්හාපි ආවාසා අඤ්ඤං ආවාසං ගච්ඡති. 
තත්ථපිභික්ඛූනංඑවංකහොති–‘‘අයංකඛො, ආවුකසො, භික්ඛුසඞ්කඝන
තජ්ජනීය ම්ම කතො ධම්කමන වග්කගහි. හන්දස්ස මයං
තජ්ජනීය ම්මං කරොමා’’ති.කතතස්ස තජ්ජනීය ම්මං කරොන්ති–
ධම්මපතිරූපක න වග්ගා. කසො තම්හාපි ආවාසා අඤ්ඤං ආවාසං 
ගච්ඡති.තත්ථපිභික්ඛූනංඑවංකහොති – ‘‘අයංකඛො, ආවුකසො, භික්ඛු
සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්ම කතො ධම්මපතිරූපක න වග්කගහි.
හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං  කරොමා’’ති. කත තස්ස
තජ්ජනීය ම්මං කරොන්ති–ධම්මපතිරූපක නසමග්ගා. 

408. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු භණ්ඩන ාරක ො කහොති
 ලහ ාරක ො විවාද ාරක ො භස්ස ාරක ො සඞ්කඝ
අධි රණ ාරක ො. තත්ර කච භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘අයං කඛො, 
ආවුකසො, භික්ඛු භණ්ඩන ාරක ො  ලහ ාරක ො විවාද ාරක ො
භස්ස ාරක ො සඞ්කඝ අධි රණ ාරක ො. හන්දස්ස මයං
තජ්ජනීය ම්මං කරොමා’’ති.කතතස්සතජ්ජනීය ම්මං  කරොන්ති – 
අධම්කමන සමග්ගා. කසො තම්හා ආවාසා අඤ්ඤං ආවාසං ගච්ඡති.
තත්ථපිභික්ඛූනංඑවංකහොති–‘‘අයංකඛො, ආවුකසො, භික්ඛුසඞ්කඝන 
තජ්ජනීය ම්ම කතො අධම්කමන සමග්කගහි. හන්දස්ස මයං
තජ්ජනීය ම්මං කරොමා’’ති.කත තස්සතජ්ජනීය ම්මං කරොන්ති–
ධම්කමන වග්ගා. කසො තම්හාපි ආවාසා අඤ්ඤං ආවාසං ගච්ඡති.
තත්ථපිභික්ඛූනංඑවංකහොති–‘‘අයංකඛො, ආවුකසො, භික්ඛුසඞ්කඝන 
තජ්ජනීය ම්ම කතො ධම්කමන වග්කගහි. හන්දස්ස මයං
තජ්ජනීය ම්මං කරොමා’’ති.කත තස්සතජ්ජනීය ම්මං කරොන්ති–
ධම්මපතිරූපක න වග්ගා. කසො තම්හාපි ආවාසා අඤ්ඤං ආවාසං
ගච්ඡති.තත්ථපිභික්ඛූනංඑවංකහොති – ‘‘අයංකඛො, ආවුකසො, භික්ඛු
සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්ම කතො ධම්මපතිරූපක න වග්කගහි.
හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං  කරොමා’’ති. කත තස්ස
තජ්ජනීය ම්මං  කරොන්ති – ධම්මපතිරූපක න සමග්ගා. කසො
තම්හාපිආවාසාඅඤ්ඤංආවාසංගච්ඡති.තත්ථපිභික්ඛූනංඑවංකහොති
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– ‘‘අයං කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්ම කතො
ධම්මපතිරූපක න සමග්කගහි. හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං
 කරොමා’ති. කත තස්ස තජ්ජනීය ම්මං  කරොන්ති – අධම්කමන
වග්ගා. 

409. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු භණ්ඩන ාරක ො කහොති
 ලහ ාරක ො විවාද ාරක ො භස්ස ාරක ො සඞ්කඝ
අධි රණ ාරක ො. තත්ර කච භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘අයං කඛො, 
ආවුකසො, භික්ඛු භණ්ඩන ාරක ො  ලහ ාරක ො විවාද ාරක ො 
භස්ස ාරක ො සඞ්කඝ අධි රණ ාරක ො. හන්දස්ස මයං
තජ්ජනීය ම්මං  කරොමා’’ති.කතතස්සතජ්ජනීය ම්මං කරොන්ති–
ධම්කමනවග්ගා.කසොතම්හාආවාසා අඤ්ඤංආවාසංගච්ඡති.තත්ථපි
භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘අයං කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු සඞ්කඝන
තජ්ජනීය ම්ම කතො ධම්කමන වග්කගහි. හන්දස්ස මයං
තජ්ජනීය ම්මං  කරොමා’’ති.කතතස්සතජ්ජනීය ම්මං කරොන්ති–
ධම්මපතිරූපක න වග්ගා. කසො තම්හාපි ආවාසා අඤ්ඤං ආවාසං
ගච්ඡති.තත්ථපිභික්ඛූනංඑවංකහොති – ‘‘අයංකඛො, ආවුකසො, භික්ඛු
සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්ම කතො ධම්මපතිරූපක න වග්කගහි.
හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං  කරොමා’’ති. කත තස්ස
තජ්ජනීය ම්මං  කරොන්ති – ධම්මපතිරූපක න සමග්ගා. කසො
තම්හාපිආවාසාඅඤ්ඤංආවාසංගච්ඡති.තත්ථපිභික්ඛූනංඑවංකහොති
– ‘‘අයං කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්ම කතො
ධම්මපතිරූපක න සමග්කගහි. හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං
 කරොමා’’ති. කත තස්ස තජ්ජනීය ම්මං  කරොන්ති – අධම්කමන
වග්ගා. කසො තම්හාපි ආවාසා අඤ්ඤං ආවාසං ගච්ඡති. තත්ථපි
භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘අයං කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු සඞ්කඝන
තජ්ජනීය ම්ම කතො අධම්කමන වග්කගහි. හන්දස්ස මයං
තජ්ජනීය ම්මං කරොමා’’ති.කතතස්සතජ්ජනීය ම්මං කරොන්ති– 
අධම්කමනසමග්ගා. 

410. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු භණ්ඩන ාරක ො කහොති
 ලහ ාරක ො විවාද ාරක ො භස්ස ාරක ො සඞ්කඝ
අධි රණ ාරක ො. තත්ර කච භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘අයං කඛො, 
ආවුකසො, භික්ඛු භණ්ඩන ාරක ො  ලහ ාරක ො විවාද ාරක ො 
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භස්ස ාරක ො සඞ්කඝ අධි රණ ාරක ො. හන්දස්ස මයං
තජ්ජනීය ම්මං කරොමා’’ති.කතතස්ස තජ්ජනීය ම්මං කරොන්ති–
ධම්මපතිරූපක න වග්ගා. කසො තම්හා ආවාසා අඤ්ඤං ආවාසං 
ගච්ඡති.තත්ථපිභික්ඛූනංඑවංකහොති – ‘‘අයංකඛො, ආවුකසො, භික්ඛු
සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්ම කතො ධම්මපතිරූපක න වග්කගහි.
හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං  කරොමා’’ති. කත තස්ස
තජ්ජනීය ම්මං  කරොන්ති – ධම්මපතිරූපක න සමග්ගා. කසො
තම්හාපිආවාසාඅඤ්ඤංආවාසංගච්ඡති.තත්ථපි භික්ඛූනංඑවංකහොති
– ‘‘අයං කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්ම කතො 
ධම්මපතිරූපක න සමග්කගහි. හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං
 කරොමා’’ති. කත තස්ස තජ්ජනීය ම්මං  කරොන්ති – අධම්කමන
වග්ගා. කසො තම්හාපි ආවාසා අඤ්ඤං ආවාසං ගච්ඡති. තත්ථපි
භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘අයං කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු සඞ්කඝන
තජ්ජනීය ම්ම කතො අධම්කමන වග්කගහි. හන්දස්ස මයං
තජ්ජනීය ම්මං  කරොමා’’ති.කතතස්සතජ්ජනීය ම්මං කරොන්ති–
අධම්කමන සමග්ගා. කසො තම්හාපි ආවාසා අඤ්ඤං ආවාසං ගච්ඡති.
තත්ථපිභික්ඛූනංඑවංකහොති–‘‘අයංකඛො, ආවුකසො, භික්ඛුසඞ්කඝන
තජ්ජනීය ම්ම කතො අධම්කමන සමග්කගහි. හන්දස්ස මයං 
තජ්ජනීය ම්මං කරොමා’’ති.කතතස්සතජ්ජනීය ම්මං කරොන්ති–
ධම්කමනවග්ගා. 

411. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු භණ්ඩන ාරක ො කහොති
 ලහ ාරක ො විවාද ාරක ො භස්ස ාරක ො සඞ්කඝ
අධි රණ ාරක ො. තත්ර කච භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘අයං කඛො, 
ආවුකසො, භික්ඛු භණ්ඩන ාරක ො  ලහ ාරක ො විවාද ාරක ො
භස්ස ාරක ො සඞ්කඝ අධි රණ ාරක ො. හන්දස්ස මයං
තජ්ජනීය ම්මං  කරොමා’’ති.කතතස්ස තජ්ජනීය ම්මං කරොන්ති–
ධම්මපතිරූපක න සමග්ගා. කසො තම්හා ආවාසා අඤ්ඤං ආවාසං
ගච්ඡති.තත්ථපිභික්ඛූනංඑවංකහොති– ‘‘අයංකඛො, ආවුකසො, භික්ඛු
සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්ම කතො ධම්මපතිරූපක න සමග්කගහි. 
හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං  කරොමා’’ති. කත තස්ස
තජ්ජනීය ම්මං කරොන්ති– අධම්කමනවග්ගා.කසොතම්හාපිආවාසා
අඤ්ඤංආවාසංගච්ඡති.තත්ථපිභික්ඛූනංඑවං කහොති– ‘‘අයංකඛො, 
ආවුකසො, භික්ඛුසඞ්කඝනතජ්ජනීය ම්ම කතොඅධම්කමනවග්කගහි. 
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හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං  කරොමා’’ති. කත තස්ස
තජ්ජනීය ම්මං  කරොන්ති – අධම්කමන සමග්ගා. කසො තම්හාපි
ආවාසාඅඤ්ඤංආවාසංගච්ඡති.තත්ථපිභික්ඛූනංඑවං කහොති–‘‘අයං
කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්ම කතො අධම්කමන
සමග්කගහි. හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං  කරොමා’’ති. කත තස්ස
තජ්ජනීය ම්මං කරොන්ති– ධම්කමනවග්ගා. කසොතම්හාපිආවාසා
අඤ්ඤංආවාසංගච්ඡති.තත්ථපිභික්ඛූනංඑවං කහොති– ‘‘අයංකඛො, 
ආවුකසො, භික්ඛු සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්ම කතො ධම්කමන වග්කගහි. 
හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං  කරොමා’’ති. කත තස්ස
තජ්ජනීය ම්මං කරොන්ති– ධම්මපතිරූපක නවග්ගා. 

තජ්ජනීය ම්ම ථානිට්ඨිතා. 

243. නියස්ස ම්ම ථා 

412. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු  ාකලො කහොති අ යත්කතො
ආපත්ති හුකලො අනපදාකනො, ගිහිසංසට්කඨොවිහරති අනනුකලොමික හි
ගිහිසංසග්කගහි. තත්රකචභික්ඛූනංඑවංකහොති– ‘‘අයංකඛො, ආවුකසො, 
භික්ඛු ාකලොඅ යත්කතොආපත්ති හුකලොඅනපදාකනො, ගිහිසංසට්කඨො 
විහරති අනනුකලොමික හි ගිහිසංසග්කගහි. හන්දස්ස මයං
නියස්ස ම්මං  කරොමා’’ති. කත තස්ස නියස්ස ම්මං  කරොන්ති –
අධම්කමන වග්ගා. කසො තම්හා ආවාසා අඤ්ඤං ආවාසං ගච්ඡති.
තත්ථපිභික්ඛූනංඑවංකහොති–‘‘අයංකඛො, ආවුකසො, භික්ඛුසඞ්කඝන 
නියස්ස ම්ම කතො අධම්කමන වග්කගහි. හන්දස්ස මයං
නියස්ස ම්මං  කරොමා’’ති. කත තස්ස නියස්ස ම්මං  කරොන්ති –
අධම්කමන සමග්ගා…කප.… ධම්කමන වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න
වග්ගා…ධම්මපතිරූපක නසමග්ගා…කප.…. 

යථාකහට්ඨා, තථාචක් ං ාතබ් ං. 

නියස්ස ම්ම ථානිට්ඨිතා. 

244. පබ් ාජනීය ම්ම ථා 

413. ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුකුලදූසක ොකහොතිපාපසමාචාකරො. 
තත්ර කච භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘අයං කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු
කුලදූසක ො පාපසමාචාකරො. හන්දස්ස මයං පබ් ාජනීය ම්මං
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 කරොමා’’ති. කත තස්ස පබ් ාජනීය ම්මං  කරොන්ති – අධම්කමන
වග්ගා.කසොතම්හාආවාසාඅඤ්ඤංආවාසංගච්ඡති.තත්ථපිභික්ඛූනං
එවං කහොති – ‘‘අයං කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු සඞ්කඝන
පබ් ාජනීය ම්ම කතො අධම්කමන වග්කගහි. හන්දස්ස මයං
පබ් ාජනීය ම්මං  කරොමා’’ති. කත තස්ස පබ් ාජනීය ම්මං
 කරොන්ති – අධම්කමන සමග්ගා…කප.… ධම්කමන වග්ගා…
ධම්මපතිරූපක නවග්ගා…ධම්මපතිරූපක න සමග්ගා…කප.…. 

චක් ං ාතබ් ං. 

පබ් ාජනීය ම්ම තානිට්ඨිතා. 

245. පටිසාරණීය ම්ම ථා 

414. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුගිහී අක්ක ොසතිපරිභාසති.තත්ර
කච භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘අයං කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු ගිහී 
අක්ක ොසති පරිභාසති. හන්දස්ස මයං පටිසාරණීය ම්මං
 කරොමා’’ති. කත තස්ස පටිසාරණීය ම්මං  කරොන්ති – අධම්කමන
වග්ගා.කසොතම්හාආවාසාඅඤ්ඤංආවාසං ගච්ඡති.තත්ථපිභික්ඛූනං
එවං කහොති – ‘‘අයං කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු සඞ්කඝන 
පටිසාරණීය ම්ම කතො අධම්කමන වග්කගහි. හන්දස්ස මයං
පටිසාරණීය ම්මං  කරොමා’’ති. කත තස්ස පටිසාරණීය ම්මං
 කරොන්ති – අධම්කමන සමග්ගා…කප.… ධම්කමන වග්ගා…
ධම්මපතිරූපක නවග්ගා…ධම්මපතිරූපක න සමග්ගා…කප.…. 

චක් ං ාතබ් ං. 

පටිසාරණීය ම්ම ථානිට්ඨිතා. 

246. අදස්සකනඋක්කඛපනීය ම්ම ථා 

415. ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුආපත්තිංආපජ්ජිත්වාන ඉච්ඡති
ආපත්තිං පස්සිතුං. තත්ර කච භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘අයං කඛො, 
ආවුකසො, භික්ඛු ආපත්තිං ආපජ්ජිත්වා න ඉච්ඡති ආපත්තිං පස්සිතුං.
හන්දස්සමයං ආපත්තියාඅදස්සකනඋක්කඛපනීය ම්මං කරොමා’’ති.
කත තස්ස ආපත්තියා අදස්සකන උක්කඛපනීය ම්මං  කරොන්ති –
අධම්කමන වග්ගා. කසො තම්හා ආවාසා අඤ්ඤං ආවාසං ගච්ඡති.
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තත්ථපිභික්ඛූනංඑවංකහොති–‘‘අයංකඛො, ආවුකසො, භික්ඛුසඞ්කඝන
ආපත්තියා අදස්සකනඋක්කඛපනීය ම්ම කතොඅධම්කමනවග්කගහි.
හන්දස්සමයංආපත්තියාඅදස්සකන උක්කඛපනීය ම්මං කරොමා’’ති.
කත තස්ස ආපත්තියා අදස්සකන උක්කඛපනීය ම්මං  කරොන්ති –
අධම්කමන සමග්ගා…කප.… ධම්කමන වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න 
වග්ගා…ධම්මපතිරූපක නසමග්ගා…කප.…. 

චක් ං ාතබ් ං. 

අදස්සකනඋක්කඛපනීය ම්ම ථානිට්ඨිතා. 

247. අප්පටි ම්කමඋක්කඛපනීය ම්ම ථා 

416. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුආපත්තිං ආපජ්ජිත්වාන ඉච්ඡති
ආපත්තිං පටි ාතුං. තත්ර කච භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘අයං කඛො, 
ආවුකසො, භික්ඛුආපත්තිංආපජ්ජිත්වානඉච්ඡතිආපත්තිංපටි ාතුං.
හන්දස්ස මයං ආපත්තියා අප්පටි ම්කම උක්කඛපනීය ම්මං
 කරොමා’’ති. කත තස්සආපත්තියාඅප්පටි ම්කමඋක්කඛපනීය ම්මං
 කරොන්ති–අධම්කමනවග්ගා.කසො තම්හාආවාසාඅඤ්ඤංආවාසං
ගච්ඡති.තත්ථපිභික්ඛූනංඑවංකහොති – ‘‘අයංකඛො, ආවුකසො, භික්ඛු
සඞ්කඝන ආපත්තියා අප්පටි ම්කම උක්කඛපනීය ම්ම කතො
අධම්කමන වග්කගහි. හන්දස්ස මයං ආපත්තියා අප්පටි ම්කම
උක්කඛපනීය ම්මං කරොමා’’ති.කතතස්ස ආපත්තියාඅප්පටි ම්කම
උක්කඛපනීය ම්මං  කරොන්ති – අධම්කමන සමග්ගා…කප.… 
ධම්කමන වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න
සමග්ගා…කප.…. 

චක් ං ාතබ් ං. 

අප්පටි ම්කමඋක්කඛපනීය ම්ම ථානිට්ඨිතා. 

248. අප්පටිනිස්සග්කගඋක්කඛපනීය ම්ම ථා 

417. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු න ඉච්ඡති පාපි ං දිට්ඨිං
පටිනිස්සජ්ජිතුං.තත්රකචභික්ඛූනංඑවංකහොති–‘‘අයංකඛො, ආවුකසො, 
භික්ඛු න ඉච්ඡති පාපි ං දිට්ඨිං පටිනිස්සජ්ජිතුං. හන්දස්ස මයං 
පාපි ායදිට්ඨියාඅප්පටිනිස්සග්කගඋක්කඛපනීය ම්මං කරොමා’’ති.



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි  චම්කපයයක්ඛන්ධක ො 

498 

පටුන 

කත තස්ස පාපි ාය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කග උක්කඛපනීය ම්මං
 කරොන්ති–අධම්කමන වග්ගා.කසොතම්හාආවාසාඅඤ්ඤංආවාසං
ගච්ඡති.තත්ථපිභික්ඛූනංඑවංකහොති – ‘‘අයං කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු
සඞ්කඝන පාපි ාය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කග 
උක්කඛපනීය ම්ම කතො අධම්කමන වග්කගහි. හන්දස්ස මයං
පාපි ායදිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කගඋක්කඛපනීය ම්මං කරොමා’’ති.
කත තස්ස පාපි ාය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කග උක්කඛපනීය ම්මං
 කරොන්ති – අධම්කමන සමග්ගා…කප.… ධම්කමන වග්ගා…
ධම්මපතිරූපක නවග්ගා…ධම්මපතිරූපක නසමග්ගා…කප.…. 

චක් ං ාතබ් ං. 

අප්පටිනිස්සග්කගඋක්කඛපනීය ම්ම ථානිට්ඨිතා. 

249. තජ්ජනීය ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථා 

418. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්ම කතො
සම්මා වත්තති, කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, තජ්ජනීයස්ස 
 ම්මස්සපටිප්පස්සද්ධිංයාචති.තත්රකචභික්ඛූනංඑවංකහොති–‘‘අයං
කඛො, ආවුකසො, භික්ඛුසඞ්කඝනතජ්ජනීය ම්ම කතොසම්මාවත්තති, 
කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, තජ්ජනීයස්ස  ම්මස්ස
පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති.කතතස්සතජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභන්ති
– අධම්කමන වග්ගා. කසො තම්හා ආවාසා අඤ්ඤං ආවාසං ගච්ඡති. 
තත්ථපි භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘ඉමස්ස කඛො, ආවුකසො, භික්ඛුකනො
සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සද්ධං අධම්කමන සමග්කගහි.
හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභමා’’ති. කත තස්ස
තජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභන්ති – අධම්කමන සමග්ගා. කසො
තම්හාපිආවාසාඅඤ්ඤංආවාසංගච්ඡති.තත්ථපිභික්ඛූනංඑවංකහොති 
– ‘‘ඉමස්ස කඛො, ආවුකසො, භික්ඛුකනො සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්මං 
පටිප්පස්සද්ධං අධම්කමන වග්කගහි. හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං 
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති.කතතස්සතජ්ජනීය ම්මංපටිප්පස්සම්කභන්ති
– ධම්කමන වග්ගා. කසො තම්හාපි ආවාසා අඤ්ඤං ආවාසං ගච්ඡති.
තත්ථපි භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘ඉමස්ස කඛො, ආවුකසො, භික්ඛුකනො
සඞ්කඝනතජ්ජනීය ම්මංපටිප්පස්සද්ධංධම්කමන වග්කගහි.හන්දස්ස 
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මයං තජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභමා’’ති. කත තස්ස
තජ්ජනීය ම්මංපටිප්පස්සම්කභන්ති– ධම්මපතිරූපක නවග්ගා.කසො
තම්හාපිආවාසාඅඤ්ඤංආවාසංගච්ඡති.තත්ථපිභික්ඛූනං එවංකහොති
– ‘‘ඉමස්ස කඛො, ආවුකසො, භික්ඛුකනො සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්මං
පටිප්පස්සද්ධං ධම්මපතිරූපක න වග්කගහි. හන්දස්ස මයං
තජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභමා’’ති. කත තස්ස තජ්ජනීය ම්මං
පටිප්පස්සම්කභන්ති–ධම්මපතිරූපක නසමග්ගා. 

419. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්ම කතො
සම්මා වත්තති, කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, තජ්ජනීයස්ස 
 ම්මස්සපටිප්පස්සද්ධිංයාචති.තත්රකචභික්ඛූනංඑවංකහොති–‘‘අයං
කඛො, ආවුකසො, භික්ඛුසඞ්කඝනතජ්ජනීය ම්ම කතොසම්මාවත්තති, 
කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, තජ්ජනීයස්ස  ම්මස්ස
පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති.කතතස්සතජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභන්ති
– අධම්කමනසමග්ගා. කසො තම්හාආවාසා අඤ්ඤංආවාසං ගච්ඡති. 
තත්ථපි භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘ඉමස්ස කඛො, ආවුකසො, භික්ඛුකනො
සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සද්ධං අධම්කමන සමග්කගහි.
හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභමා’’ති. කත තස්ස
තජ්ජනීය ම්මංපටිප්පස්සම්කභන්ති–ධම්කමන වග්ගා.කසොතම්හාපි
ආවාසා අඤ්ඤං ආවාසං ගච්ඡති. තත්ථපි භික්ඛූනං එවං කහොති – 
‘‘ඉමස්ස කඛො, ආවුකසො, භික්ඛුකනො සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්මං
පටිප්පස්සද්ධං ධම්කමන වග්කගහි. හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති.කතතස්ස තජ්ජනීය ම්මංපටිප්පස්සම්කභන්ති
– ධම්මපතිරූපක න වග්ගා. කසො තම්හාපි ආවාසා අඤ්ඤං ආවාසං
ගච්ඡති. තත්ථපි භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘ඉමස්ස කඛො, ආවුකසො, 
භික්ඛුකනො සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සද්ධං
ධම්මපතිරූපක න වග්කගහි. හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති.කතතස්සතජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභන්ති
–ධම්මපතිරූපක නසමග්ගා.කසොතම්හාපිආවාසාඅඤ්ඤංආවාසං 
ගච්ඡති. තත්ථපි භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘ඉමස්ස කඛො, ආවුකසො, 
භික්ඛුකනො සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සද්ධං
ධම්මපතිරූපක න සමග්කගහි. හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං
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පටිප්පස්සම්කභමා’’ති.කතතස්සතජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභන්ති
–අධම්කමනවග්ගා. 

420. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්ම කතො 
සම්මා වත්තති, කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, තජ්ජනීයස්ස
 ම්මස්ස පටිප්පස්සද්ධිංයාචති. තත්රකචභික්ඛූනංඑවංකහොති–‘‘අයං 
කඛො, ආවුකසො, භික්ඛුසඞ්කඝනතජ්ජනීය ම්ම කතොසම්මාවත්තති, 
කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, තජ්ජනීයස්ස  ම්මස්ස
පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති.කතතස්සතජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභන්ති
– ධම්කමන වග්ගා. කසො තම්හා ආවාසා අඤ්ඤං ආවාසං ගච්ඡති. 
තත්ථපි භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘ඉමස්ස කඛො, ආවුකසො, භික්ඛුකනො
සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්මංපටිප්පස්සද්ධංධම්කමනවග්කගහි.හන්දස්ස
මයං තජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභමා’’ති. කත තස්ස
තජ්ජනීය ම්මංපටිප්පස්සම්කභන්ති– ධම්මපතිරූපක නවග්ගා.කසො
තම්හාපිආවාසාඅඤ්ඤංආවාසංගච්ඡති.තත්ථපිභික්ඛූනං එවංකහොති
– ‘‘ඉමස්ස කඛො, ආවුකසො, භික්ඛුකනො සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්මං
පටිප්පස්සද්ධං ධම්මපතිරූපක න වග්කගහි. හන්දස්ස මයං
තජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභමා’’ති. කත තස්ස තජ්ජනීය ම්මං
පටිප්පස්සම්කභන්ති – ධම්මපතිරූපක න සමග්ගා. කසො තම්හාපි 
ආවාසා අඤ්ඤං ආවාසං ගච්ඡති. තත්ථපි භික්ඛූනං එවං කහොති –
‘‘ඉමස්ස කඛො, ආවුකසො, භික්ඛුකනො සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්මං
පටිප්පස්සද්ධං ධම්මපතිරූපක න සමග්කගහි. හන්දස්ස මයං
තජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභමා’’ති. කත තස්ස තජ්ජනීය ම්මං 
පටිප්පස්සම්කභන්ති – අධම්කමන වග්ගා. කසො තම්හාපි ආවාසා
අඤ්ඤං ආවාසං ගච්ඡති. තත්ථපි භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘ඉමස්ස
කඛො, ආවුකසො, භික්ඛුකනො සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සද්ධං
අධම්කමන වග්කගහි. හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං 
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති.කතතස්සතජ්ජනීය ම්මංපටිප්පස්සම්කභන්ති
–අධම්කමන සමග්ගා. 

421. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්ම කතො
සම්මා වත්තති, කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, තජ්ජනීයස්ස 
 ම්මස්සපටිප්පස්සද්ධිංයාචති.තත්රකචභික්ඛූනංඑවංකහොති–‘‘අයං
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කඛො, ආවුකසො, භික්ඛුසඞ්කඝනතජ්ජනීය ම්ම කතොසම්මාවත්තති, 
කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, තජ්ජනීයස්ස  ම්මස්ස
පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති.කතතස්සතජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභන්ති
– ධම්මපතිරූපක න වග්ගා. කසො තම්හා ආවාසා අඤ්ඤං ආවාසං 
ගච්ඡති. තත්ථපි භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘ඉමස්ස කඛො, ආවුකසො, 
භික්ඛුකනො සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සද්ධං
ධම්මපතිරූපක න වග්කගහි. හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති.කතතස්සතජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභන්ති
–ධම්මපතිරූපක නසමග්ගා.කසොතම්හාපිආවාසාඅඤ්ඤංආවාසං 
ගච්ඡති. තත්ථපි භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘ඉමස්ස කඛො, ආවුකසො, 
භික්ඛුකනො සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සද්ධං
ධම්මපතිරූපක න සමග්කගහි. හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති.කතතස්සතජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභන්ති
– අධම්කමන වග්ගා. කසො තම්හාපිආවාසා අඤ්ඤංආවාසං ගච්ඡති. 
තත්ථපි භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘ඉමස්ස කඛො, ආවුකසො, භික්ඛුකනො
සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සද්ධං අධම්කමන වග්කගහි.
හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභමා’’ති. කත තස්ස
තජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභන්ති – අධම්කමන සමග්ගා. කසො
තම්හාපිආවාසාඅඤ්ඤංආවාසංගච්ඡති.තත්ථපිභික්ඛූනංඑවංකහොති
– ‘‘ඉමස්ස කඛො, ආවුකසො, භික්ඛුකනො සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්මං
පටිප්පස්සද්ධංඅධම්කමන සමග්කගහි.හන්දස්සමයංතජ්ජනීය ම්මං
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති.කතතස්ස තජ්ජනීය ම්මංපටිප්පස්සම්කභන්ති
–ධම්කමනවග්ගා. 

422. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්ම කතො 
සම්මා වත්තති, කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, තජ්ජනීයස්ස
 ම්මස්ස පටිප්පස්සද්ධිංයාචති.තත්රකචභික්ඛූනංඑවංකහොති–‘‘අයං
කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු සඞ්කඝනතජ්ජනීය ම්ම කතොසම්මාවත්තති, 
කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, තජ්ජනීයස්ස  ම්මස්ස
පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං 
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති.කතතස්සතජ්ජනීය ම්මංපටිප්පස්සම්කභන්ති
– ධම්මපතිරූපක න සමග්ගා. කසො තම්හා ආවාසා අඤ්ඤං ආවාසං
ගච්ඡති. තත්ථපි භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘ඉමස්ස කඛො, ආවුකසො, 
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භික්ඛුකනො සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සද්ධං 
ධම්මපතිරූපක න සමග්කගහි. හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති. කතතස්සතජ්ජනීය ම්මංපටිප්පස්සම්කභන්ති
– අධම්කමන වග්ගා. කසො තම්හාපි ආවාසා අඤ්ඤංආවාසං ගච්ඡති.
තත්ථපි භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘ඉමස්ස කඛො, ආවුකසො, භික්ඛුකනො
සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සද්ධං අධම්කමන වග්කගහි.
හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභමා’’ති. කත තස්ස 
තජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභන්ති – අධම්කමන සමග්ගා. කසො
තම්හාපිආවාසා අඤ්ඤංආවාසංගච්ඡති.තත්ථපිභික්ඛූනංඑවංකහොති
– ‘‘ඉමස්ස කඛො, ආවුකසො, භික්ඛුකනො සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්මං
පටිප්පස්සද්ධංඅධම්කමනසමග්කගහි.හන්දස්සමයං තජ්ජනීය ම්මං
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති.කතතස්සතජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභන්ති
– ධම්කමන වග්ගා. කසො තම්හාපි ආවාසා අඤ්ඤං ආවාසං ගච්ඡති. 
තත්ථපි භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘ඉමස්ස කඛො, ආවුකසො, භික්ඛුකනො
සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්මංපටිප්පස්සද්ධං ධම්කමනවග්කගහි.හන්දස්ස 
මයං තජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභමා’’ති. කත තස්ස
තජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභන්ති–ධම්මපතිරූපක නවග්ගා. 

තජ්ජනීය ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථානිට්ඨිතා. 

250. නියස්ස ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථා 

423. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු සඞ්කඝන නියස්ස ම්ම කතො 
සම්මා වත්තති, කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, නියස්සස්ස
 ම්මස්ස පටිප්පස්සද්ධිංයාචති.තත්රකචභික්ඛූනංඑවංකහොති–‘‘අයං
කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු සඞ්කඝන නියස්ස ම්ම කතො සම්මා වත්තති, 
කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, නියස්සස්ස  ම්මස්ස
පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. හන්දස්ස මයං නියස්ස ම්මං 
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති.කතතස්සනියස්ස ම්මංපටිප්පස්සම්කභන්ති–
අධම්කමන වග්ගා. කසො තම්හා ආවාසා අඤ්ඤං ආවාසං ගච්ඡති.
තත්ථපි භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘ඉමස්ස කඛො, ආවුකසො, භික්ඛුකනො
සඞ්කඝනනියස්ස ම්මංපටිප්පස්සද්ධංඅධම්කමන වග්කගහි.හන්දස්ස
මයං නියස්ස ම්මං පටිප්පස්සම්කභමා’’ති. කත තස්ස නියස්ස ම්මං
පටිප්පස්සම්කභන්ති – අධම්කමන සමග්ගා…කප.… ධම්කමන
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වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න
සමග්ගා…කප.…. 

චක් ං ාතබ් ං. 

නියස්ස ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථානිට්ඨිතා. 

251. පබ් ාජනීය ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථා 

424. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුසඞ්කඝන පබ් ාජනීය ම්ම කතො
සම්මාවත්තති, කලොමංපාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, පබ් ාජනීයස්ස
 ම්මස්සපටිප්පස්සද්ධිංයාචති.තත්රකචභික්ඛූනං එවංකහොති–‘‘අයං
කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු සඞ්කඝන පබ් ාජනීය ම්ම කතො සම්මා
වත්තති, කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, පබ් ාජනීයස්ස
 ම්මස්ස පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. හන්දස්ස මයං පබ් ාජනීය ම්මං
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති. කත තස්ස පබ් ාජනීය ම්මං
පටිප්පස්සම්කභන්ති–අධම්කමනවග්ගා.කසොතම්හාආවාසාඅඤ්ඤං 
ආවාසං ගච්ඡති. තත්ථපි භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘ඉමස්ස කඛො, 
ආවුකසො, භික්ඛුකනො සඞ්කඝන පබ් ාජනීය ම්මං පටිප්පස්සද්ධං
අධම්කමන වග්කගහි. හන්දස්ස මයං පබ් ාජනීය ම්මං
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති. කත තස්ස පබ් ාජනීය ම්මං 
පටිප්පස්සම්කභන්ති – අධම්කමන සමග්ගා…කප.… ධම්කමන
වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න
සමග්ගා…කප.…. 

චක් ං ාතබ් ං. 

පබ් ාජනීය ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථානිට්ඨිතා. 

252. පටිසාරණීය ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථා 

425. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛුසඞ්කඝන පටිසාරණීය ම්ම කතො
සම්මාවත්තති, කලොමංපාකතති, කනත්ථාරංවත්තති, පටිසාරණීයස්ස 
 ම්මස්සපටිප්පස්සද්ධිංයාචති.තත්රකචභික්ඛූනංඑවංකහොති–‘‘අයං
කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු සඞ්කඝන පටිසාරණීය ම්ම කතො සම්මා
වත්තති, කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, පටිසාරණීයස්ස
 ම්මස්ස පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. හන්දස්ස මයං පටිසාරණීය ම්මං
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පටිප්පස්සම්කභමා’’ති. කත තස්ස පටිසාරණීය ම්මං 
පටිප්පස්සම්කභන්ති–අධම්කමනවග්ගා.කසොතම්හාආවාසාඅඤ්ඤං
ආවාසං ගච්ඡති. තත්ථපි භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘ඉමස්ස කඛො, 
ආවුකසො, භික්ඛුකනො සඞ්කඝන පටිසාරණීය ම්මං පටිප්පස්සද්ධං
අධම්කමන වග්කගහි. හන්දස්ස මයං පටිසාරණීය ම්මං
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති. කත තස්ස පටිසාරණීය ම්මං 
පටිප්පස්සම්කභන්ති – අධම්කමන සමග්ගා…කප.… ධම්කමන
වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න
සමග්ගා…කප.…. 

චක් ං ාතබ් ං. 

පටිසාරණීය ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථානිට්ඨිතා. 

253. අදස්සකනඋක්කඛපනීය ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථා 

426. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු සඞ්කඝන ආපත්තියා අදස්සකන
උක්කඛපනීය ම්ම කතොසම්මාවත්තති, කලොමංපාකතති, කනත්ථාරං 
වත්තති, ආපත්තියා අදස්සකන උක්කඛපනීයස්ස  ම්මස්ස 
පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. තත්ර කච භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘අයං කඛො, 
ආවුකසො, භික්ඛු සඞ්කඝන ආපත්තියා අදස්සකන
උක්කඛපනීය ම්ම කතොසම්මාවත්තති, කලොමංපාකතති, කනත්ථාරං
වත්තති, ආපත්තියා අදස්සකන උක්කඛපනීයස්ස  ම්මස්ස
පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. හන්දස්ස මයං ආපත්තියා අදස්සකන
උක්කඛපනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභමා’’ති. කත තස්ස ආපත්තියා
අදස්සකන උක්කඛපනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභන්ති – අධම්කමන 
වග්ගා.කසොතම්හාආවාසාඅඤ්ඤංආවාසංගච්ඡති.තත්ථපිභික්ඛූනං
එවංකහොති– ‘‘ඉමස්සකඛො, ආවුකසො, භික්ඛුකනොසඞ්කඝනආපත්තියා
අදස්සකන උක්කඛපනීය ම්මං පටිප්පස්සද්ධං අධම්කමන වග්කගහි.
හන්දස්ස මයං ආපත්තියා අදස්සකන උක්කඛපනීය ම්මං
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති. කත තස්ස ආපත්තියා අදස්සකන 
උක්කඛපනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභන්ති – අධම්කමන 
සමග්ගා…කප.… ධම්කමන වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න වග්ගා…
ධම්මපතිරූපක න සමග්ගා…කප.…. 

චක් ං ාතබ් ං. 
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අදස්සකනඋක්කඛපනීය ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථානිට්ඨිතා. 

254. අප්පටි ම්කමඋක්කඛපනීය ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථා 

427. ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුසඞ්කඝනආපත්තියා අප්පටි ම්කම
උක්කඛපනීය ම්ම කතොසම්මාවත්තති, කලොමංපාකතති, කනත්ථාරං
වත්තති, ආපත්තියා අප්පටි ම්කම උක්කඛපනීයස්ස  ම්මස්ස
පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. තත්ර කච භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘අයං කඛො, 
ආවුකසො, භික්ඛු සඞ්කඝන ආපත්තියා අප්පටි ම්කම 
උක්කඛපනීය ම්ම කතොසම්මාවත්තති, කලොමංපාකතති, කනත්ථාරං
වත්තති, ආපත්තියා අප්පටි ම්කම උක්කඛපනීයස්ස  ම්මස්ස
පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. හන්දස්ස මයං ආපත්තියා අප්පටි ම්කම
උක්කඛපනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභමා’’ති. කත තස්ස ආපත්තියා
අප්පටි ම්කම උක්කඛපනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභන්ති – අධම්කමන 
වග්ගා.කසොතම්හාආවාසාඅඤ්ඤංආවාසංගච්ඡති.තත්ථපිභික්ඛූනං
එවංකහොති– ‘‘ඉමස්සකඛො, ආවුකසො, භික්ඛුකනොසඞ්කඝනආපත්තියා
අප්පටි ම්කම උක්කඛපනීය ම්මං පටිප්පස්සද්ධං – අධම්කමන
වග්කගහි.හන්දස්සමයංආපත්තියාඅප්පටි ම්කම උක්කඛපනීය ම්මං
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති. කත තස්ස ආපත්තියා අප්පටි ම්කම
උක්කඛපනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභන්ති – අධම්කමන
සමග්ගා…කප.… ධම්කමන වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න වග්ගා…
ධම්මපතිරූපක නසමග්ගා…කප.…. 

චක් ං ාතබ් ං. 

අප්පටි ම්කමඋක්කඛපනීය ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථා නිට්ඨිතා. 

255. අප්පටිනිස්සග්කගඋක්කඛපනීය ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථා 

428. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු සඞ්කඝන පාපි ාය දිට්ඨියා 
අප්පටිනිස්සග්කග උක්කඛපනීය ම්ම කතො සම්මා වත්තති, කලොමං
පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, පාපි ාය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කග
උක්කඛපනීයස්ස  ම්මස්ස පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. තත්ර කච භික්ඛූනං
එවංකහොති–‘‘අයංකඛො, ආවුකසො, භික්ඛුසඞ්කඝනපාපි ායදිට්ඨියා 
අප්පටිනිස්සග්කග උක්කඛපනීය ම්ම කතො සම්මා වත්තති, කලොමං
පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, පාපි ාය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කග
උක්කඛපනීයස්ස  ම්මස්ස පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. හන්දස්ස මයං
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පාපි ාය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කග උක්කඛපනීය ම්මං
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති.කතතස්ස පාපි ාය දිට්ඨියාඅප්පටිනිස්සග්කග
උක්කඛපනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභන්ති – අධම්කමන වග්ගා. කසො
තම්හාආවාසාඅඤ්ඤංආවාසංගච්ඡති.තත්ථපිභික්ඛූනංඑවංකහොති
– ‘‘ඉමස්ස කඛො, ආවුකසො, භික්ඛුකනො සඞ්කඝන පාපි ාය දිට්ඨියා
අප්පටිනිස්සග්කග උක්කඛපනීය ම්මං පටිප්පස්සද්ධං – අධම්කමන
වග්කගහි. හන්දස්ස මයං පාපි ාය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කග
උක්කඛපනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභමා’’ති. කත තස්ස පාපි ාය
දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කගඋක්කඛපනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභන්ති… 
අධම්කමන සමග්ගා…කප.… ධම්කමන වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න
වග්ගා…ධම්මපතිරූපක න සමග්ගා…කප.…. 

චක් ං ාතබ් ං. 

අප්පටිනිස්සග්කගඋක්කඛපනීය ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථා නිට්ඨිතා. 

256. තජ්ජනීය ම්මවිවාද ථා 

429. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු භණ්ඩන ාරක ො කහොති
 ලහ ාරක ො විවාද ාරක ො භස්ස ාරක ො සඞ්කඝ
අධි රණ ාරක ො. තත්ර කච භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘අයං කඛො, 
ආවුකසො, භික්ඛු භණ්ඩන ාරක ො…කප.… සඞ්කඝ
අධි රණ ාරක ො.හන්දස්සමයං තජ්ජනීය ම්මං කරොමා’’ති. කත
තස්ස තජ්ජනීය ම්මං  කරොන්ති – අධම්කමන වග්ගා. තත්රට්කඨො
සඞ්කඝොවිවදති–‘‘අධම්කමනවග්ග ම්මං, අධම්කමන සමග්ග ම්මං, 
ධම්කමන වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං, 
ධම්මපතිරූපක න සමග්ග ම්මං, අ තං ම්මංදුක් ටං ම්මංපුන
 ාතබ් ං  ම්ම’’න්ති. තත්ර, භික්ඛකව, කය කත භික්ඛූ එවමාහංසු –
‘‘අධම්කමන වග්ග ම්ම’’න්ති, කයචකතභික්ඛූඑවමාහංසු–‘‘අ තං
 ම්මං දුක් ටං ම්මංපුන ාතබ් ං ම්ම’’න්ති, ඉකමතත්ථභික්ඛූ
ධම්මවාදිකනො. 

430. ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුභණ්ඩන ාරක ොකහොති…කප.…
සඞ්කඝ අධි රණ ාරක ො. තත්ර කච භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘අයං
කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු භණ්ඩන ාරක ො…කප.… සඞ්කඝ
අධි රණ ාරක ො.හන්දස්සමයංතජ්ජනීය ම්මං කරොමා’’ති.කත 
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තස්ස තජ්ජනීය ම්මං  කරොන්ති – අධම්කමන සමග්ගා. තත්රට්කඨො
සඞ්කඝොවිවදති– ‘‘අධම්කමනවග්ග ම්මං, අධම්කමනසමග්ග ම්මං, 
ධම්කමන වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං, 
ධම්මපතිරූපක නසමග්ග ම්මං, අ තං ම්මංදුක් ටං  ම්මංපුන
 ාතබ් ං  ම්ම’’න්ති. තත්ර, භික්ඛකව, කය කත භික්ඛූ එවමාහංසු – 
‘‘අධම්කමන සමග්ග ම්ම’’න්ති, කය ච කත භික්ඛූ එවමාහංසු –
‘‘අ තං  ම්මං දුක් ටං  ම්මං පුන  ාතබ් ං  ම්ම’’න්ති, ඉකම
තත්ථභික්ඛූධම්මවාදිකනො. 

431. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු භණ්ඩන ාරක ොකහොති…කප.…
සඞ්කඝ අධි රණ ාරක ො. තත්ර කච භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘අයං 
කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු භණ්ඩන ාරක ො…කප.… සඞ්කඝ
අධි රණ ාරක ො හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං කරොමා’’ති. කත
තස්ස තජ්ජනීය ම්මං  කරොන්ති – ධම්කමන වග්ගා. තත්රට්කඨො
සඞ්කඝොවිවදති–‘‘අධම්කමනවග්ග ම්මං, අධම්කමන සමග්ග ම්මං, 
ධම්කමන වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං, 
ධම්මපතිරූපක න සමග්ග ම්මං, අ තං ම්මංදුක් ටං ම්මංපුන
 ාතබ් ං  ම්ම’’න්ති. තත්ර, භික්ඛකව, කය කත භික්ඛූ එවමාහංසු –
‘‘ධම්කමනවග්ග ම්ම’’න්ති, කයචකතභික්ඛූ එවමාහංසු–‘‘අ තං
 ම්මංදුක් ටං ම්මංපුන ාතබ් ං ම්ම’’න්ති, ඉකමතත්ථ භික්ඛූ
ධම්මවාදිකනො. 

432. ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුභණ්ඩන ාරක ොකහොති…කප.…
සඞ්කඝ අධි රණ ාරක ො. තත්ර කච භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘අයං
කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු භණ්ඩන ාරක ො…කප.… සඞ්කඝ
අධි රණ ාරක ො.හන්දස්සමයංතජ්ජනීය ම්මං කරොමා’’ති.කත 
තස්ස තජ්ජනීය ම්මං  කරොන්ති – ධම්මපතිරූපක න වග්ගා. 
තත්රට්කඨො සඞ්කඝො විවදති – ‘‘අධම්කමන වග්ග ම්මං, අධම්කමන
සමග්ග ම්මං, ධම්කමන වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න
වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න සමග්ග ම්මං, අ තං  ම්මං
දුක් ටං ම්මං පුන ාතබ් ං ම්ම’’න්ති. තත්ර, භික්ඛකව, කයකත 
භික්ඛූ එවමාහංසු – ‘‘ධම්මපතිරූපක න සමග්ග ම්ම’’න්ති, කය ච
කතභික්ඛූඑවමාහංසු – ‘‘අ තං ම්මංදුක් ටං ම්මංපුන ාතබ් ං
 ම්ම’’න්ති, ඉකමතත්ථභික්ඛූ ධම්මවාදිකනො. 
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433. ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුභණ්ඩන ාරක ොකහොති…කප.… 
සඞ්කඝ අධි රණ ාරක ො. තත්ර කච භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘අයං
කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු භණ්ඩන ාරක ො කහොති…කප.… සඞ්කඝ
අධි රණ ාරක ො.හන්දස්සමයං තජ්ජනීය ම්මං කරොමා’’ති.කත
තස්ස තජ්ජනීය ම්මං  කරොන්ති – ධම්මපතිරූපක න සමග්ගා.
තත්රට්කඨො සඞ්කඝො විවදති – ‘‘අධම්කමන වග්ග ම්මං, අධම්කමන 
සමග්ග ම්මං, ධම්කමන වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න
වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න සමග්ග ම්මං, අ තං  ම්මං
දුක් ටං ම්මං පුන ාතබ් ං ම්ම’’න්ති. තත්ර, භික්ඛකව, කයකත
භික්ඛූ එවමාහංසු – ‘‘ධම්මපතිරූපක න සමග්ග ම්ම’’න්ති, කය ච
කත භික්ඛූඑවමාහංසු–‘‘අ තං ම්මංදුක් ටං ම්මංපුන ාතබ් ං
 ම්ම’’න්ති, ඉකම තත්ථභික්ඛූධම්මවාදිකනො. 

තජ්ජනීය ම්මවිවාද ථානිට්ඨිතා. 

257. නියස්ස ම්මවිවාද ථා 

434. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු  ාකලො කහොති අ යත්කතො
ආපත්ති හුකලොඅනපදාකනො, ගිහිසංසට්කඨොවිහරතිඅනනුකලොමික හි 
ගිහිසංසග්කගහි.තත්රකචභික්ඛූනංඑවංකහොති–‘‘අයංකඛො, ආවුකසො, 
භික්ඛු ාකලො අ යත්කතොආපත්ති හුකලොඅනපදාකනො, ගිහිසංසට්කඨො
විහරති අනනුකලොමික හි ගිහිසංසග්කගහි. හන්දස්ස මයං
නියස්ස ම්මං  කරොමා’’ති. කත තස්ස නියස්ස ම්මං  කරොන්ති –
අධම්කමනවග්ගා…කප.…අධම්කමනසමග්ගා…ධම්කමනවග්ගා…
ධම්මපතිරූපක න වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න සමග්ගා. තත්රට්කඨො
සඞ්කඝොවිවදති–‘‘අධම්කමන වග්ග ම්මං, අධම්කමනසමග්ග ම්මං, 
ධම්කමන වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං, 
ධම්මපතිරූපක නසමග්ග ම්මං, අ තං ම්මං දුක් ටං ම්මංපුන
 ාතබ් ං  ම්ම’’න්ති. තත්ර, භික්ඛකව, කය කත භික්ඛූ එවමාහංසු –
‘‘ධම්මපතිරූපක නසමග්ග ම්ම’’න්ති, කයචකතභික්ඛූඑවමාහංසු 
– ‘‘අ තං ම්මං දුක් ටං ම්මංපුන ාතබ් ං ම්ම’’න්ති, ඉකම 
තත්ථභික්ඛූධම්මවාදිකනො.ඉකමපඤ්චවාරාසංඛිත්තා. 

නියස්ස ම්මවිවාද ථානිට්ඨිතා. 
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258. පබ් ාජනීය ම්මවිවාද ථා 

435. ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුකුලදූසක ොකහොතිපාපසමාචාකරො. 
තත්ර කච භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘අයං කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු
කුලදූසක ො පාපසමාචාකරො. හන්දස්ස මයං පබ් ාජනීය ම්මං
 කරොමා’’ති. කත තස්ස පබ් ාජනීය ම්මං  කරොන්ති – අධම්කමන
වග්ගා…කප.… අධම්කමන සමග්ගා… ධම්කමන වග්ගා…
ධම්මපතිරූපක න වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න සමග්ගා. තත්රට්කඨො
සඞ්කඝොවිවදති–‘‘අධම්කමනවග්ග ම්මං, අධම්කමනසමග්ග ම්මං, 
ධම්කමන වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං, 
ධම්මපතිරූපක නසමග්ග ම්මං, අ තං ම්මංදුක් ටං ම්මංපුන
 ාතබ් ං  ම්ම’’න්ති. තත්ර, භික්ඛකව, කය කත භික්ඛූ එවමාහංසු –
‘‘ධම්මපතිරූපක න සමග්ග ම්ම’’න්තිකයචකතභික්ඛූඑවමාහංසු
– ‘‘අ තං ම්මං දුක් ටං ම්මංපුන  ාතබ් ං ම්ම’’න්ති, ඉකම
තත්ථභික්ඛූධම්මවාදිකනො.ඉකමපඤ්චවාරා සංඛිත්තා. 

පබ් ාජනීය ම්මවිවාද ථානිට්ඨිතා. 

259. පටිසාරණීය ම්මවිවාද ථා 

436. ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුගිහී අක්ක ොසතිපරිභාසති. තත්ර
කච භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘අයං කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු ගිහී
අක්ක ොසති පරිභාසති. හන්දස්ස මයං පටිසාරණීය ම්මං 
 කරොමා’’ති. කත තස්ස පටිසාරණීය ම්මං  කරොන්ති – අධම්කමන
වග්ගා…කප.… අධම්කමන සමග්ගා… ධම්කමන වග්ගා…
ධම්මපතිරූපක න වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න සමග්ගා. තත්රට්කඨො
සඞ්කඝොවිවදති–‘‘අධම්කමන වග්ග ම්මං, අධම්කමනසමග්ග ම්මං, 
ධම්කමන වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං, 
ධම්මපතිරූපක නසමග්ග ම්මං, අ තං ම්මංදුක් ටං ම්මංපුන 
 ාතබ් ං  ම්ම’’න්ති. තත්ර, භික්ඛකව, කය කත භික්ඛූ එවමාහංසු – 
‘‘ධම්මපතිරූපක නසමග්ග ම්ම’’න්ති, කයචකතභික්ඛූඑවමාහංසු
– ‘‘අ තං ම්මං දුක් ටං ම්මංපුන ාතබ් ං ම්ම’’න්ති, ඉකම
තත්ථභික්ඛූ ධම්මවාදිකනො.ඉකමපඤ්චවාරාසංඛිත්තා. 

පටිසාරණීය ම්මවිවාද ථානිට්ඨිතා. 



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි  චම්කපයයක්ඛන්ධක ො 

510 
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260. අදස්සකනඋක්කඛපනීය ම්මවිවාද ථා 

437. ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුආපත්තිංආපජ්ජිත්වාන ඉච්ඡති
ආපත්තිං පස්සිතුං. තත්ර කච භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘අයං කඛො, 
ආවුකසො, භික්ඛු ආපත්තිං ආපජ්ජිත්වා න ඉච්ඡති ආපත්තිං පස්සිතුං.
හන්දස්සමයං ආපත්තියාඅදස්සකනඋක්කඛපනීය ම්මං කරොමා’’ති.
කත තස්ස ආපත්තියා අදස්සකන උක්කඛපනීය ම්මං  කරොන්ති –
අධම්කමනවග්ගා…කප.…අධම්කමනසමග්ගා…ධම්කමන වග්ගා…
ධම්මපතිරූපක න වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න සමග්ගා. තත්රට්කඨො
සඞ්කඝොවිවදති – ‘‘අධම්කමනවග්ග ම්මං, අධම්කමනසමග්ග ම්මං, 
ධම්කමන වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං, 
ධම්මපතිරූපක නසමග්ග ම්මං, අ තං ම්මංදුක් ටං  ම්මංපුන
 ාතබ් ං  ම්ම’’න්ති. තත්ර, භික්ඛකව, කය කත භික්ඛූ එවමාහංසු –
‘‘ධම්මපතිරූපක නසමග්ග ම්ම’’න්ති, කයචකතභික්ඛූඑවමාහංසු 
– ‘‘අ තං ම්මං දුක් ටං ම්මංපුන ාතබ් ං ම්ම’’න්ති, ඉකම
තත්ථභික්ඛූ ධම්මවාදිකනො.ඉකමපඤ්චවාරාසංඛිත්තා. 

අදස්සකනඋක්කඛපනීය ම්මවිවාද ථානිට්ඨිතා. 

261. අප්පටි ම්කමඋක්කඛපනීය ම්මවිවාද ථා 

438. ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුආපත්තිංආපජ්ජිත්වාන ඉච්ඡති
ආපත්තිං පටි ාතුං. තත්ර කච භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘අයං කඛො, 
ආවුකසො, භික්ඛුආපත්තිංආපජ්ජිත්වානඉච්ඡතිආපත්තිංපටි ාතුං.
හන්දස්ස මයං ආපත්තියා අප්පටි ම්කම උක්කඛපනීය ම්මං
 කරොමා’’ති.කතතස්සආපත්තියා අප්පටි ම්කමඋක්කඛපනීය ම්මං
 කරොන්ති – අධම්කමන වග්ගා…කප.… අධම්කමන සමග්ගා… 
ධම්කමන වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න
සමග්ගා. තත්රට්කඨො සඞ්කඝො විවදති – ‘‘අධම්කමන වග්ග ම්මං, 
අධම්කමනසමග්ග ම්මං, ධම්කමන වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න
වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න සමග්ග ම්මං, අ තං  ම්මං
දුක් ටං ම්මං පුන ාතබ් ං  ම්ම’’න්ති. තත්ර, භික්ඛකව, කයකත
භික්ඛූ එවමාහංසු – ‘‘ධම්මපතිරූපක න සමග්ග ම්ම’’න්ති; කය ච
කතභික්ඛූඑවමාහංසු–‘‘අ තං ම්මංදුක් ටං ම්මංපුන  ාතබ් ං
 ම්ම’’න්ති, ඉකම තත්ථ භික්ඛූ ධම්මවාදිකනො. ඉකම පඤ්ච වාරා 
සංඛිත්තා. 



විනයපිටකෙ මහාවග්ගපාළි  චම්කපයයක්ඛන්ධක ො 

511 
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අප්පටි ම්කමඋක්කඛපනීය ම්මවිවාද ථානිට්ඨිතා. 

262. අප්පටිනිස්සග්කගඋක්කඛපනීය ම්මවිවාද ථා 

439. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු න ඉච්ඡති පාපි ං දිට්ඨිං 
පටිනිස්සජ්ජිතුං.තත්රකචභික්ඛූනංඑවංකහොති–‘‘අයංකඛො, ආවුකසො, 
භික්ඛු න ඉච්ඡති පාපි ං දිට්ඨිං පටිනිස්සජ්ජිතුං. හන්දස්ස මයං
පාපි ායදිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කග උක්කඛපනීය ම්මං කරොමා’’ති.
කත තස්ස පාපි ාය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කග උක්කඛපනීය ම්මං
 කරොන්ති – අධම්කමන වග්ගා…කප.… අධම්කමන සමග්ගා…
ධම්කමන වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න
සමග්ගා. තත්රට්කඨො සඞ්කඝො විවදති – ‘‘අධම්කමන වග්ග ම්මං, 
අධම්කමනසමග්ග ම්මං, ධම්කමන වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න
වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න සමග්ග ම්මං, අ තං  ම්මං
දුක් ටං ම්මං පුන ාතබ් ං  ම්ම’’න්ති. තත්ර, භික්ඛකව, කයකත
භික්ඛූ එවමාහංසු – ‘‘ධම්මපතිරූපක න සමග්ග ම්ම’’න්ති, කය ච
කතභික්ඛූඑවමාහංසු–‘‘අ තං ම්මංදුක් ටං ම්මංපුන  ාතබ් ං
 ම්ම’’න්ති, ඉකම තත්ථ භික්ඛූ ධම්මවාදිකනො. ඉකම පඤ්ච වාරා 
සංඛිත්තා. 

අප්පටිනිස්සග්කගඋක්කඛපනීය ම්මවිවාද ථානිට්ඨිතා. 

263. තජ්ජනීය ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථා 

440. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්ම කතො 
සම්මා වත්තති, කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, තජ්ජනීයස්ස
 ම්මස්ස පටිප්පස්සද්ධිංයාචති.තත්රකචභික්ඛූනංඑවංකහොති–‘‘අයං
කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු සඞ්කඝනතජ්ජනීය ම්ම කතොසම්මාවත්තති, 
කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, තජ්ජනීයස්ස  ම්මස්ස
පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං 
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති.කතතස්සතජ්ජනීය ම්මංපටිප්පස්සම්කභන්ති
– අධම්කමන වග්ගා. තත්රට්කඨො සඞ්කඝො විවදති – ‘‘අධම්කමන
වග්ග ම්මං, අධම්කමන සමග්ග ම්මං, ධම්කමන වග්ග ම්මං, 
ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න සමග්ග ම්මං, 
අ තං  ම්මං දුක් ටං  ම්මං පුන  ාතබ් ං  ම්ම’’න්ති. තත්ර, 
භික්ඛකව, කයකතභික්ඛූ එවමාහංසු–‘‘අධම්කමනවග්ග ම්ම’’න්ති, 
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කයච කතභික්ඛූඑවමාහංසු – ‘‘අ තං ම්මං දුක් ටං ම්මං පුන
 ාතබ් ං ම්ම’’න්ති, ඉකම තත්ථභික්ඛූධම්මවාදිකනො. 

441. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්ම කතො 
සම්මා වත්තති, කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, තජ්ජනීයස්ස
 ම්මස්ස පටිප්පස්සද්ධිංයාචති.තත්රකචභික්ඛූනංඑවංකහොති–‘‘අයං
කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු සඞ්කඝනතජ්ජනීය ම්ම කතොසම්මාවත්තති, 
කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, තජ්ජනීයස්ස  ම්මස්ස
පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං 
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති.කතතස්සතජ්ජනීය ම්මංපටිප්පස්සම්කභන්ති
– අධම්කමන සමග්ගා. තත්රට්කඨො සඞ්කඝො විවදති – ‘‘අධම්කමන
වග්ග ම්මං, අධම්කමන සමග්ග ම්මං, ධම්කමන වග්ග ම්මං, 
ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න සමග්ග ම්මං, 
අ තං  ම්මං දුක් ටං  ම්මං පුන  ාතබ් ං  ම්ම’’න්ති. තත්ර, 
භික්ඛකව, කය කත භික්ඛූ එවමාහංසු – ‘‘අධම්කමන
සමග්ග ම්ම’’න්ති, කය ච කත භික්ඛූ එවමාහංසු – ‘‘අ තං  ම්මං
දුක් ටං  ම්මං පුන  ාතබ් ං  ම්ම’’න්ති, ඉකම තත්ථ භික්ඛූ
ධම්මවාදිකනො. 

442. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්ම කතො 
සම්මා වත්තති, කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, තජ්ජනීයස්ස
 ම්මස්ස පටිප්පස්සද්ධිංයාචති.තත්රකචභික්ඛූනංඑවංකහොති–‘‘අයං
කඛො, ආවුකසො, භික්ඛුසඞ්කඝනතජ්ජනීය ම්ම කතොසම්මාවත්තති, 
කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, තජ්ජනීයස්ස  ම්මස්ස
පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති.කතතස්සතජ්ජනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභන්ති
– ධම්කමන වග්ගා. තත්රට්කඨො සඞ්කඝො විවදති – ‘‘අධම්කමන 
වග්ග ම්මං, අධම්කමන සමග්ග ම්මං, ධම්කමන වග්ග ම්මං, 
ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න සමග්ග ම්මං, 
අ තං  ම්මං දුක් ටං  ම්මං පුන  ාතබ් ං  ම්ම’’න්ති. තත්ර, 
භික්ඛකව, කය කත භික්ඛූ එවමාහංසු – ‘‘ධම්කමන වග්ග ම්ම’’න්ති
කයච කතභික්ඛූඑවමාහංසු – ‘‘අ තං ම්මං දුක් ටං ම්මං පුන 
 ාතබ් ං ම්ම’’න්ති, ඉකමතත්ථභික්ඛූධම්මවාදිකනො. 
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443. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්ම කතො 
සම්මා වත්තති, කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, තජ්ජනීයස්ස
 ම්මස්ස පටිප්පස්සද්ධිංයාචති.තත්රකචභික්ඛූනංඑවංකහොති–‘‘අයං
කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු සඞ්කඝනතජ්ජනීය ම්ම කතොසම්මාවත්තති, 
කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, තජ්ජනීයස්ස  ම්මස්ස
පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං 
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති.කතතස්ස තජ්ජනීය ම්මංපටිප්පස්සම්කභන්ති
–ධම්මපතිරූපක නවග්ගා.තත්රට්කඨොසඞ්කඝො විවදති–‘‘අධම්කමන
වග්ග ම්මං, අධම්කමන සමග්ග ම්මං, ධම්කමන වග්ග ම්මං, 
ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න සමග්ග ම්මං, 
අ තං  ම්මං දුක් ටං  ම්මං පුන  ාතබ් ං  ම්ම’’න්ති. තත්ර, 
භික්ඛකව, කය කත භික්ඛූ එවමාහංසු – ‘‘ධම්මපතිරූපක න
වග්ග ම්ම’’න්ති, කය ච කත භික්ඛූ එවමාහංසු – ‘‘අ තං  ම්මං
දුක් ටං  ම්මං පුන  ාතබ් ං  ම්ම’’න්ති, ඉකම තත්ථ භික්ඛූ 
ධම්මවාදිකනො. 

444. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු සඞ්කඝන තජ්ජනීය ම්ම කතො 
සම්මා වත්තති, කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, තජ්ජනීයස්ස
 ම්මස්ස පටිප්පස්සද්ධිංයාචති.තත්රකචභික්ඛූනංඑවංකහොති–‘‘අයං
කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු සඞ්කඝනතජ්ජනීය ම්ම කතොසම්මාවත්තති, 
කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, තජ්ජනීයස්ස  ම්මස්ස
පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. හන්දස්ස මයං තජ්ජනීය ම්මං 
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති.කතතස්සතජ්ජනීය ම්මංපටිප්පස්සම්කභන්ති
– ධම්මපතිරූපක න සමග්ගා. තත්රට්කඨො සඞ්කඝො විවදති –
‘‘අධම්කමන වග්ග ම්මං, අධම්කමන සමග්ග ම්මං, ධම්කමන
වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න
සමග්ග ම්මං, අ තං  ම්මං දුක් ටං  ම්මං පුන  ාතබ් ං 
 ම්ම’’න්ති. තත්ර, භික්ඛකව, කය කත භික්ඛූ එවමාහංසු –
‘‘ධම්මපතිරූපක න සමග්ග ම්ම’’න්ති, කයචකතභික්ඛූඑවමාහංසු
– ‘‘අ තං ම්මං දුක් ටං ම්මංපුන  ාතබ් ං ම්ම’’න්ති, ඉකම
තත්ථභික්ඛූධම්මවාදිකනො. 

තජ්ජනීය ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථානිට්ඨිතා. 
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264. නියස්ස ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථා 

445. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු සඞ්කඝන නියස්ස ම්ම කතො 
සම්මා වත්තති, කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, නියස්සස්ස
 ම්මස්ස පටිප්පස්සද්ධිංයාචති.තත්රකචභික්ඛූනංඑවංකහොති–‘‘අයං
කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු සඞ්කඝන නියස්ස ම්ම කතො සම්මා වත්තති, 
කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, නියස්සස්ස  ම්මස්ස
පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. හන්දස්ස මයං නියස්ස ම්මං
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති.කතතස්සනියස්ස ම්මං පටිප්පස්සම්කභන්ති–
අධම්කමනවග්ගා…කප.…අධම්කමනසමග්ගා…ධම්කමනවග්ගා… 
ධම්මපතිරූපක න වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න සමග්ගා. තත්රට්කඨො
සඞ්කඝොවිවදති– ‘‘අධම්කමනවග්ග ම්මං, අධම්කමනසමග්ග ම්මං, 
ධම්කමන වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං, 
ධම්මපතිරූපක නසමග්ග ම්මං, අ තං ම්මංදුක් ටං  ම්මං පුන
 ාතබ් ං  ම්ම’’න්ති. තත්ර, භික්ඛකව, කය කත භික්ඛූ එවමාහංසු –
‘‘ධම්මපතිරූපක නසමග්ග ම්ම’’න්ති, කයචකතභික්ඛූඑවමාහංසු
– ‘‘අ තං ම්මං දුක් ටං ම්මංපුන ාතබ් ං  ම්ම’’න්ති, ඉකම
තත්ථභික්ඛූධම්මවාදිකනො.ඉකමපි [ඉකම(සී. සයා.එවමුපරිපි)] පඤ්ච
වාරාසංඛිත්තා. 

නියස්ස ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථානිට්ඨිතා. 

265. පබ් ාජනීය ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථා 

446. ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුසඞ්කඝනපබ් ාජනීය ම්ම කතො 
සම්මාවත්තති, කලොමංපාකතති, කනත්ථාරංවත්තති, පබ් ාජනීයස්ස
 ම්මස්ස පටිප්පස්සද්ධිංයාචති.තත්රකචභික්ඛූනංඑවංකහොති–‘‘අයං
කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු සඞ්කඝන පබ් ාජනීය ම්ම කතො සම්මා
වත්තති, කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, පබ් ාජනීයස්ස
 ම්මස්ස පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. හන්දස්ස මයං පබ් ාජනීය ම්මං 
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති. කත තස්ස පබ් ාජනීය ම්මං
පටිප්පස්සම්කභන්ති – අධම්කමන වග්ගා…කප.… අධම්කමන
සමග්ගා… ධම්කමන වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න වග්ගා… 
ධම්මපතිරූපක නසමග්ගා.තත්රට්කඨොසඞ්කඝොවිවදති–‘‘අධම්කමන
වග්ග ම්මං, අධම්කමන සමග්ග ම්මං, ධම්කමන වග්ග ම්මං, 
ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න සමග්ග ම්මං, 
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අ තං  ම්මං දුක් ටං  ම්මං පුන  ාතබ් ං  ම්ම’’න්ති. තත්ර, 
භික්ඛකව, කය කත භික්ඛූ එවමාහංසු – ‘‘ධම්මපතිරූපක න
සමග්ග ම්ම’’න්ති, කය ච කත භික්ඛූ එවමාහංසු – ‘‘අ තං  ම්මං 
දුක් ටං  ම්මං පුන  ාතබ් ං  ම්ම’’න්ති, ඉකම තත්ථ භික්ඛූ
ධම්මවාදිකනො.ඉකමපි පඤ්චවාරාසංඛිත්තා. 

පබ් ාජනීය ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථානිට්ඨිතා. 

266. පටිසාරණීය ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථා 

447. ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුසඞ්කඝනපටිසාරණීය ම්ම කතො 
සම්මාවත්තති, කලොමංපාකතති, කනත්ථාරංවත්තති, පටිසාරණීයස්ස
 ම්මස්ස පටිප්පස්සද්ධිංයාචති.තත්රකචභික්ඛූනංඑවංකහොති–‘‘අයං
කඛො, ආවුකසො, භික්ඛු සඞ්කඝන පටිසාරණීය ම්ම කතො සම්මා
වත්තති, කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, පටිසාරණීයස්ස
 ම්මස්ස පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. හන්දස්ස මයං පටිසාරණීය ම්මං 
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති. කත තස්ස පටිසාරණීය ම්මං
පටිප්පස්සම්කභන්ති – අධම්කමන වග්ගා…කප.… අධම්කමන
සමග්ගා… ධම්කමන වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න වග්ගා…
ධම්මපතිරූපක නසමග්ගා.තත්රට්කඨොසඞ්කඝොවිවදති– ‘‘අධම්කමන
වග්ග ම්මං, අධම්කමන සමග්ග ම්මං, ධම්කමන වග්ග ම්මං, 
ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න සමග්ග ම්මං, 
අ තං  ම්මං දුක් ටං  ම්මං පුන  ාතබ් ං  ම්ම’’න්ති. තත්ර, 
භික්ඛකව, කය කත භික්ඛූ එවමාහංසු – ‘‘ධම්මපතිරූපක න
සමග්ග ම්ම’’න්ති, කය ච කත භික්ඛූ එවමාහංසු – ‘‘අ තං  ම්මං
දුක් ටං  ම්මං පුන  ාතබ් ං  ම්ම’’න්ති. ඉකම තත්ථ භික්ඛූ
ධම්මවාදිකනො.ඉකමපිපඤ්චවාරාසංඛිත්තා. 

පටිසාරණීය ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථානිට්ඨිතා. 

267. අදස්සකනඋක්කඛපනීය ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථා 

448. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු සඞ්කඝන ආපත්තියා අදස්සකන 
උක්කඛපනීය ම්ම කතොසම්මාවත්තති, කලොමංපාකතති, කනත්ථාරං
වත්තති, ආපත්තියා අදස්සකන උක්කඛපනීයස්ස  ම්මස්ස
පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. තත්ර කච භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘අයං කඛො, 
ආවුකසො, භික්ඛු සඞ්කඝන ආපත්තියා අදස්සකන 
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උක්කඛපනීය ම්ම කතොසම්මාවත්තති, කලොමංපාකතති, කනත්ථාරං
වත්තති, ආපත්තියා අදස්සකන උක්කඛපනීයස්ස  ම්මස්ස
පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. හන්දස්ස මයං ආපත්තියා අදස්සකන
උක්කඛපනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභමා’’ති. කත තස්ස ආපත්තියා 
අදස්සකන උක්කඛපනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභන්ති – අධම්කමන
වග්ගා…කප.… අධම්කමන සමග්ගා… ධම්කමන වග්ගා…
ධම්මපතිරූපක න වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න සමග්ගා. තත්රට්කඨො
සඞ්කඝොවිවදති–‘‘අධම්කමනවග්ග ම්මං, අධම්කමනසමග්ග ම්මං, 
ධම්කමන වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං, 
ධම්මපතිරූපක නසමග්ග ම්මං, අ තං ම්මංදුක් ටං ම්මංපුන
 ාතබ් ං  ම්ම’’න්ති. තත්ර, භික්ඛකව, කය කත භික්ඛූ එවමාහංසු –
‘‘ධම්මපතිරූපක නසමග්ග ම්ම’’න්ති, කයචකතභික්ඛූඑවමාහංසු 
– ‘‘අ තං ම්මං දුක් ටං ම්මංපුන ාතබ් ං ම්ම’’න්ති, ඉකම
තත්ථභික්ඛූ ධම්මවාදිකනො.ඉකමපිපඤ්චවාරාසංඛිත්තා. 

අදස්සකනඋක්කඛපනීය ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථානිට්ඨිතා. 

268. අප්පටි ම්කමඋක්කඛපනීය ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථා 

449. ඉධපන, භික්ඛකව, භික්ඛුසඞ්කඝනආපත්තියා අප්පටි ම්කම
උක්කඛපනීය ම්ම කතො සම්මාවත්තති, කලොමං පාකතති, කනත්ථාරං
වත්තති, ආපත්තියා අප්පටි ම්කම උක්කඛපනීයස්ස  ම්මස්ස
පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. තත්ර කච භික්ඛූනං එවං කහොති – ‘‘අයං කඛො, 
ආවුකසො, භික්ඛු සඞ්කඝන ආපත්තියා අප්පටි ම්කම 
උක්කඛපනීය ම්ම කතොසම්මාවත්තති, කලොමංපාකතති, කනත්ථාරං
වත්තති, ආපත්තියා අප්පටි ම්කම උක්කඛපනීයස්ස  ම්මස්ස
පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. හන්දස්ස මයං ආපත්තියා අප්පටි ම්කම
උක්කඛපනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභමා’’ති. කත තස්ස ආපත්තියා
අප්පටි ම්කම උක්කඛපනීය ම්මං පටිප්පස්සම්කභන්ති – අධම්කමන
වග්ගා…කප.… අධම්කමන සමග්ගා… ධම්කමන වග්ගා…
ධම්මපතිරූපක න වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න සමග්ගා. තත්රට්කඨො
සඞ්කඝො විවදති–‘‘අධම්කමනවග්ග ම්මං, අධම්කමනසමග්ග ම්මං, 
ධම්කමන වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං, 
ධම්මපතිරූපක නසමග්ග ම්මං, අ තං ම්මංදුක් ටං  ම්මංපුන
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 ාතබ් ං  ම්ම’’න්ති. තත්ර, භික්ඛකව, කය කත භික්ඛූ එවමාහංසු – 
‘‘ධම්මපතිරූපක නසමග්ග ම්ම’’න්ති, කයචකතභික්ඛූඑවමාහංසු
– ‘‘අ තං ම්මං දුක් ටං ම්මංපුන ාතබ් ං ම්ම’’න්ති, ඉකම
තත්ථභික්ඛූධම්මවාදිකනො.ඉකමපි පඤ්චවාරාසංඛිත්තා. 

අප්පටි ම්කමඋක්කඛපනීය ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථා නිට්ඨිතා. 

269. අප්පටිනිස්සග්කගඋක්කඛපනීය ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථා 

450. ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු සඞ්කඝන පාපි ාය දිට්ඨියා 
අප්පටිනිස්සග්කග උක්කඛපනීය ම්ම කතො සම්මා වත්තති, කලොමං
පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, පාපි ාය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කග
උක්කඛපනීයස්ස  ම්මස්ස පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. තත්ර කච භික්ඛූනං
එවංකහොති–‘‘අයංකඛො, ආවුකසො, භික්ඛු සඞ්කඝනපාපි ායදිට්ඨියා
අප්පටිනිස්සග්කග උක්කඛපනීය ම්ම කතො සම්මා වත්තති, කලොමං
පාකතති, කනත්ථාරං වත්තති, පාපි ාය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කග
උක්කඛපනීයස්ස  ම්මස්ස පටිප්පස්සද්ධිං යාචති. හන්දස්ස මයං
පාපි ාය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්කග උක්කඛපනීය ම්මං 
පටිප්පස්සම්කභමා’’ති.කතතස්සපාපි ාය දිට්ඨියාඅප්පටිනිස්සග්කග 
උක්කඛපනීය ම්මංපටිප්පස්සම්කභන්ති–අධම්කමනවග්ගා…කප.…
අධම්කමන සමග්ගා… ධම්කමන වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න
වග්ගා… ධම්මපතිරූපක න සමග්ගා. තත්රට්කඨො සඞ්කඝො විවදති –
‘‘අධම්කමන වග්ග ම්මං, අධම්කමන සමග්ග ම්මං, ධම්කමන
වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න වග්ග ම්මං, ධම්මපතිරූපක න
සමග්ග ම්මං, අ තං  ම්මං දුක් ටං  ම්මං පුන  ාතබ් ං
 ම්ම’’න්ති. තත්ර, භික්ඛකව, කය කත භික්ඛූ එවමාහංසු – 
‘‘ධම්මපතිරූපක නසමග්ග ම්ම’’න්ති, කය චකතභික්ඛූ එවමාහංසු
– ‘‘අ තං ම්මං දුක් ටං ම්මංපුන ාතබ් ං ම්ම’’න්ති, ඉකම
තත්ථ භික්ඛූධම්මවාදිකනො.ඉකමපිපඤ්චවාරාසංඛිත්තා. 

අප්පටිනිස්සග්කගඋක්කඛපනීය ම්මපටිප්පස්සද්ධි ථා නිට්ඨිතා. 

චම්කපයයක්ඛන්ධක ොනවකමො. 

270. තස්සුද්දානං 

චම්පායං භගවාආසි, වත්ථුවාසභගාමක ; 
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ආගන්තු ානමුස්සුක් ං, අ ාසි ඉච්ඡිතබ් ක  
[ඉච්ඡිතබ් ක ො( .)]. 

ප තඤ්ඤුකනොතිඤත්වා, උස්සුක් ංන රීතදා; 
උක්ඛිත්කතො න කරොතීති, සාගමා ජිනසන්තික . 

අධම්කමන වග්ග ම්මං, සමග්ගංඅධම්කමන ච; 
ධම්කමනවග්ග ම්මඤ්ච, පතිරූපක නවග්ගි ං. 

පතිරූපක නසමග්ගං, එක ොඋක්ඛිපකත  ං; 
එක ොචද්කවසම් හුකල, සඞ්ඝංඋක්ඛිපකත ක ො. 

දුකවපිසම් හුලාපි, සඞ්කඝොසඞ්ඝඤ්චඋක්ඛිපි; 
සබ් ඤ්ඤුපවකරොසුත්වා, අධම්මන්තිපටික්ඛිපි. 

ඤත්තිවිපන්නංයං ම්මං, සම්පන්නංඅනුසාවනං; 
අනුස්සාවනවිපන්නං, සම්පන්නංඤත්තියාචයං. 

උභකයනවිපන්නඤ්ච, අඤ්ඤත්රධම්මකමවච; 
විනයාසත්ථුපටිකුට්ඨං, කුප්පංඅට්ඨානාරහි ං. 

අධම්මවග්ගං සමග්ගං, ධම්මපතිරූපානිකය දුකව; 
ධම්කමකනවචසාමග්ගිං, අනුඤ්ඤාසිතථාගකතො. 

චතුවග්කගොපඤ්චවග්කගො, දසවග්කගොචවීසති; 
පකරොවීසතිවග්කගොච [අතිකර වීසතිවග්කගො (සයා.)], සඞ්කඝො
පඤ්චවිකධොතථා. 

ඨකපත්වාඋපසම්පදං, යඤ්ච ම්මංපවාරණං; 
අබ්භාන ම්කමනසහ, චතුවග්කගහි ම්මික ො. 

දුකව ම්කමඨකපත්වාන, මජ්ඣකදසූපසම්පදං; 
අබ්භානංපඤ්චවග්ගික ො, සබ්  ම්කමසු ම්මික ො. 

අබ්භාකන ංඨකපත්වාන, කයභික්ඛූදසවග්ගි ා; 
සබ්  ම්ම කරො සඞ්කඝො, වීකසොසබ් ත්ථ  ම්මික ො. 
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භික්ඛුනී සික්ඛමානා, චසාමකණකරොසාමකණරී; 
පච්චක්ඛාතන්තිමවත්ථූ, උක්ඛිත්තාපත්තිදස්සකන. 

අප්පටි ම්කමදිට්ඨියා, පණ්ඩක ොකථයයසංවාස ං; 
තිත්ථියාතිරච්ඡානගතං, මාතුපිතුචඝාත ං. 

අරහංභික්ඛුනීදූසි, කභද ංකලොහිතුප්පාදං; 
 යඤ්ජනංනානාසංවාසං, නානාසීමායඉද්ධියා. 

යස්සසඞ්කඝො කර ම්මං, කහොන්කතකතචතුවීසති; 
සම්බුද්කධනපටික්ඛිත්තා, නකහකතගණපූර ා. 

පාරිවාසි චතුත්කථො, පරිවාසංදකදයයවා; 
මූලාමානත්තමබ්කභයය, අ ම්මංනච රණං. 

මූලා අරහමානත්තා, අබ්භානාරහකමවච; 
න ම්ම ාර ාපඤ්ච, සම්බුද්කධනප ාසිතා. 

භික්ඛුනීසික්ඛමානාච, සාමකණකරොසාමකණරි ා; 
පච්චක්ඛන්තිමඋම්මත්තා, ඛිත්තාකවදනදස්සකන. 

අප්පටි ම්කම දිට්ඨියා, පණ්ඩ ාපි ච  යඤ්ජනා [ඉකතො පරං
සයාමමූකලදියඩ්ඪගාථාහිඅභබ් පුග්ගලාසමත්තං දස්සිතා]; 
නානාසංවාස ාසීමා, කවහාසංයස්ස ම්මච. 

අට්ඨාරසන්නකමකතසං, පටික්ක ොසංනරුහති; 
භික්ඛුස්සප තත්තස්ස, රුහතිපටික්ක ොසනා. 

සුද්ධස්සදුන්නිසාරිකතො,  ාකලොහිසුනිස්සාරිකතො; 
පණ්ඩක ොකථයයසංවාකසො, පක් න්කතොතිරච්ඡානගකතො. 

මාතුපිතුඅරහන්ත, දූසක ොසඞ්ඝකභදක ො; 
කලොහිතුප්පාදක ොකචව, උභකතො යඤ්ජකනොචකයො. 

එ ාදසන්නංඑකතසං, ඔසාරණංනයුජ්ජති; 
හත්ථපාදංතදුභයං,  ණ්ණනාසංතදූභයං. 
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අඞ්ගුලිඅළ ණ්ඩරං, ඵණංඛුජ්කජොචවාමකනො; 
ගණ්ඩීලක්ඛණ සා, චලිඛිතක ොචසීපදී. 

පාපා පරිස ාකණොච, කුණීඛඤ්කජොහකතොපිච; 
ඉරියාපථදුබ් කලො, අන්කධොමූකගොච ධිකරො. 

අන්ධමූගන්ධ ධිකරොමූග ධිරකමවච; 
අන්ධමූග ධිකරොච, ද්වත්තිංකසකතඅනූන ා. 

කතසං ඔසාරණංකහොති, සම්බුද්කධනප ාසිතං; 
දට්ඨබ් ාපටි ාතබ් ා, නිස්සජ්කජතානවිජ්ජති. 

තස්සඋක්කඛපනා ම්මා, සත්තකහොන්තිඅධම්මි ා; 
ආපන්නංඅනුවත්තන්තං, සත්තකතපිඅධම්මි ා. 

ආපන්නංනානුවත්තන්තං, සත්ත ම්මාසුධම්මි ා; 
සම්මුඛාපටිපුච්ඡාච, පටිඤ්ඤායච ාරණා. 

සති අමූළ්හපාපි ා, තජ්ජනීනියස්කසනච; 
පබ් ාජනීයපටිසාකරො, උක්කඛපපරිවාසච. 

මූලාමානත්තඅබ්භානා, තකථවඋපසම්පදා; 
අඤ්ඤං කරයයඅඤ්ඤස්ස, කසොළකසකතඅධම්මි ා. 

තංතං කරයයතංතස්ස, කසොළකසකතසුධම්මි ා; 
පච්චාකරොකපයයඅඤ්ඤඤ්ඤං, කසොළකසකතඅධම්මි ා. 

ද්කව ද්කව තම්මූල ං තස්ස [ද්කව ද්කව මූලා  තා  ස්ස
(සයා.), කදොකදොතමූල න්තස්ස( .)], කතපිකසොළසධම්මි ා; 
එක  මූල ංචක් ං, ‘‘අධම්ම’’න්තිජිකනොබ්් වි. 

අ ාසිතජ්ජනීයං ම්මං, සඞ්කඝොභණ්ඩන ාරක ො; 
අධම්කමනවග්ග ම්මං, අඤ්ඤංආවාසංගච්ඡිකසො. 

තත්ථාධම්කමනසමග්ගා, තස්සතජ්ජනීයං රුං; 
අඤ්ඤත්ථවග්ගාධම්කමන, තස්සතජ්ජනීයං රුං. 
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පතිරූකපනවග්ගාපි, සමග්ගාපිතථා රුං; 
අධම්කමනසමග්ගාච, ධම්කමනවග්ගකමවච. 

පතිරූපක නවග්ගාච, සමග්ගාචඉකමපදා; 
එක  මූල ං ත්වා, චක් ං න්කධවිචක්ඛකණො. 

 ාලා  යත්තස්ස නියස්සං, පබ් ාකජකුලදූස ං; 
පටිසාරණීයං ම්මං,  කරඅක්ක ොස ස්සච. 

අදස්සනාප්පටි ම්කම, කයොචදිට්ඨිංන නිස්සජ්කජ; 
කතසංඋක්කඛපනීය ම්මං, සත්ථවාකහනභාසිතං. 

උපරි නය ම්මානං [උපවිනය ම්මානං (සයා.), 
උක්කඛපනීය ම්මානං( .)] පඤ්කඤො තජ්ජනීයංනකය; 
කතසංකයවඅනුකලොමං, සම්මාවත්තතියාචිකත [යාචති(සයා.), 
යාචිකතො(සී.)]. 

පස්සද්ධිකතසං ම්මානං, කහට්ඨා ම්මනකයනච; 
තස්මිංතස්මිංතු ම්කමසු, තත්රට්කඨොචවිවදති. 

අ තංදුක් ටඤ්කචව, පුන ාතබ්  න්තිච; 
 ම්කමපස්සද්ධියාචාපි, කතභික්ඛූධම්මවාදිකනො. 

විපත්ති යාධිකතදිස්වා,  ම්මප්පත්කතමහාමුනි; 
පටිප්පස්සද්ධිමක්ඛාසි, සල්ල ත්කතොවඔසධන්ති. 

ඉමම්හිඛන්ධක වත්ථූනිඡත්තිංසාති. 

චම්කපයයක්ඛන්ධක ොනිට්ඨිකතො. 
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10. ක ොසම්  ක්ඛන්ධක ො 
271. ක ොසම්  විවාද ථා 

451. කතන සමකයන බුද්කධො භගවා ක ොසම්බියං විහරති 
කඝොසිතාරාකම.කතනකඛොපනසමකයනඅඤ්ඤතකරොභික්ඛුආපත්තිං
ආපන්කනොකහොති.කසොතස්සා ආපත්තියාආපත්තිදිට්ඨි [ආපත්තිදිට්ඨී
(සී.)] කහොති; අඤ්කඤ භික්ඛූ තස්සා ආපත්තියා අනාපත්තිදිට්ඨිකනො
කහොන්ති. කසො අපකරනසමකයන තස්සාආපත්තියා අනාපත්තිදිට්ඨි
කහොති; අඤ්කඤභික්ඛූතස්සාආපත්තියා ආපත්තිදිට්ඨිකනොකහොන්ති.
අථ කඛො කත භික්ඛූ තං භික්ඛුං එතදකවොචං – ‘‘ආපත්තිං ත්වං, 
ආවුකසො, ආපන්කනො, පස්සකසතං ආපත්ති’’න්ති? ‘‘නත්ථි කම, 
ආවුකසො, ආපත්ති යමහං පස්කසයය’’න්ති. අථ කඛො කත භික්ඛූ
සාමග්ගිංලභිත්වාතංභික්ඛුං ආපත්තියාඅදස්සකනඋක්ඛිපිංසු.කසොච
භික්ඛු  හුස්සුකතො කහොති ආගතාගකමො ධම්මධකරො විනයධකරො
මාති ාධකරො පණ්ඩිකතො  යත්කතො කමධාවී ලජ්ජී කුක්කුච්චක ො
සික්ඛා ාකමො. අථ කඛො කසො භික්ඛු සන්දිට්කඨ සම්භත්කත භික්ඛූ
උපසඞ් මිත්වා එතදකවොච – ‘‘අනාපත්ති එසා, ආවුකසො, කනසා
ආපත්ති. අනාපන්කනොම්හි, නම්හි ආපන්කනො. අනුක්ඛිත්කතොම්හි, 
නම්හිඋක්ඛිත්කතො.අධම්මික නම්හි ම්කමනඋක්ඛිත්කතොකුප්කපන
අට්ඨානාරකහන. කහොථ කම ආයස්මන්කතො ධම්මකතො විනයකතො
පක්ඛා’’ති. අලභි කඛො කසො භික්ඛු සන්දිට්කඨ සම්භත්කත භික්ඛූ
පක්කඛ.ජානපදානම්පිසන්දිට්ඨානංසම්භත්තානංභික්ඛූනං සන්තික 
දූතං පාකහසි – අනාපත්ති එසා, ආවුකසො, කනසා ආපත්ති. 
අනාපන්කනොම්හි, නම්හි ආපන්කනො. අනුක්ඛිත්කතොම්හි, නම්හි
උක්ඛිත්කතො. අධම්මික නම්හි  ම්කමන උක්ඛිත්කතො කුප්කපන
අට්ඨානාරකහන. කහොන්තු කම ආයස්මන්කතො ධම්මකතො විනයකතො
පක්ඛා’’ති. අලභි කඛො කසො භික්ඛු ජානපකදපි සන්දිට්කඨ සම්භත්කත
භික්ඛූ පක්කඛ. අථ කඛො කත උක්ඛිත්තානුවත්ත ා භික්ඛූ කයන
උක්කඛප ා භික්ඛූ කතනුපසඞ් මිංසු, උපසඞ් මිත්වා උක්කඛපක 
භික්ඛූ එතදකවොචං – ‘‘අනාපත්ති එසා, ආවුකසො, කනසා ආපත්ති.
අනාපන්කනොඑකසොභික්ඛු, කනකසොභික්ඛුආපන්කනො. අනුක්ඛිත්කතො
එකසො භික්ඛු, කනකසො භික්ඛු උක්ඛිත්කතො. අධම්මික න  ම්කමන
උක්ඛිත්කතොකුප්කපන අට්ඨානාරකහනා’’ති. එවංවුත්කත උක්කඛප ා
භික්ඛූ උක්ඛිත්තානුවත්තක  භික්ඛූ එතදකවොචං – ‘‘ආපත්ති එසා
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ආවුකසො, කනසාඅනාපත්ති.ආපන්කනොඑකසොභික්ඛු, කනකසො භික්ඛු
අනාපන්කනො. උක්ඛිත්කතො එකසො භික්ඛු, කනකසො භික්ඛු
අනුක්ඛිත්කතො. ධම්මික න  ම්කමන උක්ඛිත්කතො අකුප්කපන
ඨානාරකහන. මා කඛො තුම්කහ ආයස්මන්කතො එතං උක්ඛිත්ත ං
භික්ඛුං අනුවත්තිත්ථ අනුපරිවාකරථා’’ති. එවම්පි කඛො කත 
උක්ඛිත්තානුවත්ත ා භික්ඛූ උක්කඛපක හි භික්ඛූහි වුච්චමානා
තකථවතං උක්ඛිත්ත ංභික්ඛුංඅනුවත්තිංසුඅනුපරිවාකරසුං. 

452. අථ කඛො අඤ්ඤතකරො භික්ඛු කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වාභගවන්තංඅභිවාකදත්වාඑ මන්තංනිසීදි.එ මන්තං
නිසින්කනො කඛො කසො භික්ඛුභගවන්තං එතදකවොච – ‘‘ඉධ, භන්කත, 
අඤ්ඤතකරො භික්ඛු ආපත්තිං ආපන්කනො අකහොසි. කසො තස්සා
ආපත්තියා ආපත්තිදිට්ඨි අකහොසි, අඤ්කඤ භික්ඛූ තස්සා ආපත්තියා
අනාපත්තිදිට්ඨිකනො අකහසුං. කසො අපකරන සමකයන තස්සා
ආපත්තියා අනාපත්තිදිට්ඨිඅකහොසි, අඤ්කඤභික්ඛූතස්සාආපත්තියා
ආපත්තිදිට්ඨිකනො අකහසුං. අථ කඛො කත, භන්කත, භික්ඛූ තං භික්ඛුං
එතදකවොචං – ‘ආපත්තිං ත්වං, ආවුකසො, ආපන්කනො, පස්සකසතං
ආපත්ති’න්ති? ‘‘නත්ථිකම, ආවුකසො, ආපත්තියමහං පස්කසයය’’න්ති.
අථකඛොකත, භන්කත, භික්ඛූසාමග්ගිංලභිත්වාතංභික්ඛුං ආපත්තියා
අදස්සකන උක්ඛිපිංසු. කසො ච, භන්කත, භික්ඛු  හුස්සුකතො
ආගතාගකමො ධම්මධකරො විනයධකරො මාති ාධකරො පණ්ඩිකතො
 යත්කතොකමධාවීලජ්ජීකුක්කුච්චක ො සික්ඛා ාකමො.අථකඛොකසො, 
භන්කත, භික්ඛු සන්දිට්කඨ සම්භත්කත භික්ඛූ උපසඞ් මිත්වා
එතදකවොච – ‘අනාපත්ති එසා, ආවුකසො; කනසා ආපත්ති.
අනාපන්කනොම්හි, නම්හි ආපන්කනො. අනුක්ඛිත්කතොම්හි, නම්හි
උක්ඛිත්කතො. අධම්මික නම්හි  ම්කමන උක්ඛිත්කතො කුප්කපන
අට්ඨානාරකහන. කහොථ කම ආයස්මන්කතො ධම්මකතො විනයකතො
පක්ඛා’ති. අලභි කඛො කසො, භන්කත, භික්ඛු සන්දිට්කඨ සම්භත්කත
භික්ඛූ පක්කඛ. ජානපදානම්පි සන්දිට්ඨානං සම්භත්තානං භික්ඛූනං
සන්තික දූතංපාකහසි–‘අනාපත්තිඑසා, ආවුකසො; කනසාආපත්ති.
අනාපන්කනොම්හි, නම්හි ආපන්කනො. අනුක්ඛිත්කතොම්හි, නම්හි 
උක්ඛිත්කතො. අධම්මික නම්හි  ම්කමන උක්ඛිත්කතො කුප්කපන
අට්ඨානාරකහන. කහොන්තු කම ආයස්මන්කතො ධම්මකතො විනයකතො
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පක්ඛා’ති. අලභි කඛො කසො, භන්කත, භික්ඛු ජානපකදපි සන්දිට්කඨ
සම්භත්කත භික්ඛූ පක්කඛ. අථ කඛො කත, භන්කත, 
උක්ඛිත්තානුවත්ත ා භික්ඛූ කයන උක්කඛප ා භික්ඛූ 
කතනුපසඞ් මිංසු, උපසඞ් මිත්වාඋක්කඛපක භික්ඛූඑතදකවොචං–
‘අනාපත්තිඑසා, ආවුකසො; කනසාආපත්ති.අනාපන්කනොඑකසොභික්ඛු, 
කනකසො භික්ඛු ආපන්කනො. අනුක්ඛිත්කතො එකසො භික්ඛු, කනකසො
භික්ඛු උක්ඛිත්කතො. අධම්මික න  ම්කමන උක්ඛිත්කතො කුප්කපන 
අට්ඨානාරකහනා’ති. එවං වුත්කත කත, භන්කත, උක්කඛප ා භික්ඛූ
උක්ඛිත්තානුවත්තක  භික්ඛූ එතදකවොචං – ‘ආපත්ති එසා, ආවුකසො; 
කනසා අනාපත්ති. ආපන්කනො එකසො භික්ඛු, කනකසො භික්ඛු
අනාපන්කනො. උක්ඛිත්කතො එකසො භික්ඛු, කනකසො භික්ඛු
අනුක්ඛිත්කතො. ධම්මික න  ම්කමන උක්ඛිත්කතො අකුප්කපන
ඨානාරකහන. මා කඛො තුම්කහ ආයස්මන්කතො එතං උක්ඛිත්ත ං
භික්ඛුං අනුවත්තිත්ථ අනුපරිවාකරථා’ති. එවම්පි කඛො කත, භන්කත, 
උක්ඛිත්තානුවත්ත ා භික්ඛූ උක්කඛපක හි භික්ඛූහි වුච්චමානා
තකථවතංඋක්ඛිත්ත ංභික්ඛුංඅනුවත්තන්තිඅනුපරිවාකරන්තී’’ති. 

453. අථ කඛො භගවා ‘භින්කනො භික්ඛුසඞ්කඝො, භින්කනො 
භික්ඛුසඞ්කඝො’ති – උට්ඨායාසනා කයන උක්කඛප ා භික්ඛූ
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා පඤ්ඤත්කතආසකනනිසීදි, නිසජ්ජ
කඛො භගවා උක්කඛපක  භික්ඛූ එතදකවොච – ‘‘මා කඛො තුම්කහ, 
භික්ඛකව, ‘පටිභාතිකනො, පටිභාතිකනො’තියස්මිංවාතස්මිංවා භික්ඛුං
උක්ඛිපිතබ් ංමඤ්ඤත්ථ’’. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු ආපත්තිං ආපන්කනො කහොති. කසො
තස්සා ආපත්තියා අනාපත්තිදිට්ඨි කහොති, අඤ්කඤ භික්ඛූ තස්සා
ආපත්තියා ආපත්තිදිට්ඨිකනොකහොන්ති. කතකච, භික්ඛකව, භික්ඛූතං 
භික්ඛුංඑවංජානන්ති–‘අයංකඛොආයස්මා හුස්සුකතොආගතාගකමො
ධම්මධකරො විනයධකරො මාති ාධකරො පණ්ඩිකතො  යත්කතො කමධාවී
ලජ්ජීකුක්කුච්චක ොසික්ඛා ාකමො.සකචමයං ඉමංභික්ඛුංආපත්තියා
අදස්සකනඋක්ඛිපිස්සාම, නමයං ඉමිනාභික්ඛුනා සද්ධිං උකපොසථං
 රිස්සාම, විනා ඉමිනා භික්ඛුනා උකපොසථං  රිස්සාම, භවිස්සති
සඞ්ඝස්ස තකතොනිදානං භණ්ඩනං  ලකහො විග්ගකහො විවාකදො
සඞ්ඝකභකදො සඞ්ඝරාජි සඞ්ඝවවත්ථානං සඞ්ඝනානා රණ’න්ති, 
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කභදගරුක හි, භික්ඛකව, භික්ඛූහිනකසොභික්ඛු ආපත්තියාඅදස්සකන
උක්ඛිපිතබ්ක ො. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු ආපත්තිං ආපන්කනො කහොති. කසො
තස්සා ආපත්තියා අනාපත්තිදිට්ඨි කහොති, අඤ්කඤ භික්ඛූ තස්සා
ආපත්තියා ආපත්තිදිට්ඨිකනො කහොන්ති. කතකච, භික්ඛකව, භික්ඛූතං 
භික්ඛුංඑවංජානන්ති–‘අයංකඛොආයස්මා හුස්සුකතොආගතාගකමො
ධම්මධකරො විනයධකරො මාති ාධකරො පණ්ඩිකතො  යත්කතො කමධාවී
ලජ්ජීකුක්කුච්චක ොසික්ඛා ාකමො.සකචමයං ඉමංභික්ඛුංආපත්තියා
අදස්සකන උක්ඛිපිස්සාම, න මයං ඉමිනා භික්ඛුනා සද්ධිං 
පවාකරස්සාම, විනා ඉමිනා භික්ඛුනා පවාකරස්සාම. න මයං ඉමිනා
භික්ඛුනා සද්ධිං සඞ්ඝ ම්මං  රිස්සාම, විනා ඉමිනා භික්ඛුනා
සඞ්ඝ ම්මං  රිස්සාම. න මයං ඉමිනා භික්ඛුනා සද්ධිං ආසකන
නිසීදිස්සාම, විනා ඉමිනා භික්ඛුනා ආසකන නිසීදිස්සාම. න මයං
ඉමිනාභික්ඛුනාසද්ධිංයාගුපාකනනිසීදිස්සාම, විනාඉමිනාභික්ඛුනා
යාගුපාකන නිසීදිස්සාම. න මයං ඉමිනා භික්ඛුනා සද්ධිං භත්තග්කග 
නිසීදිස්සාම, විනා ඉමිනා භික්ඛුනා භත්තග්කග නිසීදිස්සාම. න මයං
ඉමිනා භික්ඛුනාසද්ධිංඑ ච්ඡන්කනවසිස්සාම, විනාඉමිනාභික්ඛුනා 
එ ච්ඡන්කන වසිස්සාම. න මයං ඉමිනා භික්ඛුනා සද්ධිං යථාවුඩ්ඪං 
අභිවාදනං පච්චට්ඨානං අඤ්ජලි ම්මං සාමීචි ම්මං  රිස්සාම, විනා
ඉමිනා භික්ඛුනා යථාවුඩ්ඪං අභිවාදනං පච්චට්ඨානං අඤ්ජලි ම්මං
සාමීචි ම්මං  රිස්සාම. භවිස්සති සඞ්ඝස්ස තකතොනිදානං භණ්ඩනං
 ලකහො විග්ගකහො විවාකදො සඞ්ඝකභකදො සඞ්ඝරාජි සඞ්ඝවවත්ථානං
සඞ්ඝනානා රණ’න්ති, කභදගරුක හි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි න කසො
භික්ඛුආපත්තියාඅදස්සකනඋක්ඛිපිතබ්ක ො’’ති. 

454. අථකඛොභගවාඋක්කඛප ානංභික්ඛූනංඑතමත්ථංභාසිත්වා 
උට්ඨායාසනා කයන උක්ඛිත්තානුවත්ත ා භික්ඛූ කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වා පඤ්ඤත්කත ආසකන නිසීදි, නිසජ්ජ කඛො භගවා
උක්ඛිත්තානුවත්තක  භික්ඛූ එතදකවොච – ‘‘මා කඛො තුම්කහ, 
භික්ඛකව, ආපත්තිං ආපජ්ජිත්වා ‘නාම්හ ආපන්නා, නාම්හ 
ආපන්නා’තිආපත්තිංනපටි ාතබ් ංමඤ්ඤත්ථ’’. 
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‘‘ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු ආපත්තිං ආපන්කනො කහොති. කසො
තස්සා ආපත්තියා අනාපත්තිදිට්ඨි කහොති, අඤ්කඤ භික්ඛූ තස්සා
ආපත්තියා ආපත්තිදිට්ඨිකනොකහොන්ති.කසොකච, භික්ඛකව, භික්ඛුකත
භික්ඛූඑවංජානාති– ‘ඉකම කඛොආයස්මන්කතො [ආයස්මන්තා ( .)] 
 හුස්සුතා ආගතාගමා ධම්මධරා විනයධරා මාති ාධරා පණ්ඩිතා
 යත්තාකමධාවිකනොලජ්ජිකනොකුක්කුච්ච ා සික්ඛා ාමා, නාලංමමං
වා ාරණාඅඤ්කඤසංවා ාරණාඡන්දාකදොසා කමොහාභයාඅගතිං
ගන්තුං. සකචමං ඉකමභික්ඛූආපත්තියා අදස්සකන උක්ඛිපිස්සන්ති, 
න මයා සද්ධිං උකපොසථං  රිස්සන්ති, විනා මයා උකපොසථං
 රිස්සන්ති, භවිස්සති සඞ්ඝස්ස තකතොනිදානං භණ්ඩනං  ලකහො
විග්ගකහො විවාකදො සඞ්ඝකභකදො සඞ්ඝරාජි සඞ්ඝවවත්ථානං 
සඞ්ඝනානා රණ’න්ති, කභදගරුක න, භික්ඛකව, භික්ඛුනාපකරසම්පි
සද්ධායසාආපත්ති කදකසතබ් ා. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛකව, භික්ඛු ආපත්තිං ආපන්කනො කහොති. කසො
තස්සා ආපත්තියා අනාපත්තිදිට්ඨි කහොති, අඤ්කඤ භික්ඛූ තස්සා
ආපත්තියා ආපත්තිදිට්ඨිකනොකහොන්ති.කසොකච, භික්ඛකව, භික්ඛුකත
භික්ඛූඑවංජානාති–‘ඉකම කඛොආයස්මන්කතො හුස්සුතාආගතාගමා
ධම්මධරා විනයධරා මාති ාධරා පණ්ඩිතා  යත්තා කමධාවිකනො
ලජ්ජිකනො කුක්කුච්ච ා සික්ඛා ාමා, නාලං මමං වා  ාරණා
අඤ්කඤසංවා ාරණා ඡන්දාකදොසාකමොහාභයාඅගතිංගන්තුං.සකච
මංඉකමභික්ඛූආපත්තියාඅදස්සකන උක්ඛිපිස්සන්ති, නමයාසද්ධිං
පවාකරස්සන්ති, විනාමයා පවාකරස්සන්ති.නමයාසද්ධිංසඞ්ඝ ම්මං
 රිස්සන්ති, විනා මයා සඞ්ඝ ම්මං  රිස්සන්ති. න මයා සද්ධිං
ආසකන නිසීදිස්සන්ති, විනා මයා ආසකන නිසීදිස්සන්ති. න මයා
සද්ධිං යාගුපාකනනිසීදිස්සන්ති, විනාමයා යාගුපාකනනිසීදිස්සන්ති.
න මයා සද්ධිං භත්තග්කග නිසීදිස්සන්ති විනා මයා භත්තග්කග
නිසීදිස්සන්ති. න මයා සද්ධිං එ ච්ඡන්කන වසිස්සන්ති, විනා මයා
එ ච්ඡන්කන වසිස්සන්ති. න මයා සද්ධිං යථාවුඩ්ඪං අභිවාදනං
පච්චට්ඨානං අඤ්ජලි ම්මං සාමීචි ම්මං  රිස්සන්ති, විනා මයා
යථාවුඩ්ඪං අභිවාදනං පච්චට්ඨානං අඤ්ජලි ම්මං සාමීචි ම්මං
 රිස්සන්ති, භවිස්සති සඞ්ඝස්ස තකතොනිදානං භණ්ඩනං  ලකහො
විග්ගකහො විවාකදො සඞ්ඝකභකදො සඞ්ඝරාජි සඞ්ඝවවත්ථානං
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සඞ්ඝනානා රණ’න්ති, කභදගරුක න, භික්ඛකව, භික්ඛුනාපකරසම්පි
සද්ධාය සා ආපත්ති කදකසතබ් ා’’ති. අථ කඛො භගවා
උක්ඛිත්තානුවත්ත ානං භික්ඛූනං එතමත්ථං භාසිත්වා උට්ඨායාසනා
පක් ාමි. 

455. කතන කඛො පන සමකයන උක්ඛිත්තානුවත්ත ා භික්ඛූ
තත්කථව අන්කතොසීමාය උකපොසථං  කරොන්ති, සඞ්ඝ ම්මං
 කරොන්ති. උක්කඛප ා පන භික්ඛූ නිස්සීමං ගන්ත්වා උකපොසථං
 කරොන්ති, සඞ්ඝ ම්මං  කරොන්ති. අථ කඛො අඤ්ඤතකරො 
උක්කඛපක ො භික්ඛු කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා
භගවන්තංඅභිවාකදත්වා එ මන්තංනිසීදි.එ මන්තංනිසින්කනොකඛො 
කසො භික්ඛු භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘කත, භන්කත, 
උක්ඛිත්තානුවත්ත ා භික්ඛූ තත්කථව අන්කතොසීමාය උකපොසථං 
 කරොන්ති, සඞ්ඝ ම්මං  කරොන්ති. මයං පන උක්කඛප ා භික්ඛූ
නිස්සීමං ගන්ත්වා උකපොසථං  කරොම, සඞ්ඝ ම්මං  කරොමා’’ති.
‘‘කත කච, භික්ඛු, උක්ඛිත්තානුවත්ත ා භික්ඛූ තත්කථව
අන්කතොසීමායඋකපොසථං රිස්සන්ති, සඞ්ඝ ම්මං රිස්සන්ති, යථා 
මයා ඤත්ති ච අනුස්සාවනා ච පඤ්ඤත්තා, කතසං තානි  ම්මානි
ධම්මි ානි ම්මානි භවිස්ස’’න්තිඅකුප්පානිඨානාරහානි.තුම්කහකච, 
භික්ඛු, උක්කඛප ා භික්ඛූ තත්කථව අන්කතොසීමාය උකපොසථං
 රිස්සථ, සඞ්ඝ ම්මං රිස්සථ, යථාමයාඤත්තිච අනුස්සාවනාච
පඤ්ඤත්තා, තුම්හා ම්පි තානි  ම්මානි ධම්මි ානි  ම්මානි 
භවිස්සන්තිඅකුප්පානිඨානාරහානි.තංකිස්සකහතු? නානාසංවාස ා
එකත [කත(සයා.)] භික්ඛූ [භික්ඛු(සී. සයා.)] තුම්කහහි, තුම්කහචකතහි
නානාසංවාස ා. 

‘‘ද්කවමා, භික්ඛු, නානාසංවාස භූමිකයො–අත්තනා වාඅත්තානං
නානාසංවාස ං  කරොති, සමග්කගො වා නං සඞ්කඝො උක්ඛිපති 
අදස්සකන වා අප්පටි ම්කම වා අප්පටිනිස්සග්කග වා. ඉමා කඛො, 
භික්ඛු, ද්කව නානාසංවාස භූමිකයො. ද්කවමා, භික්ඛු, 
සමානසංවාස භූමිකයො – අත්තනා වා අත්තානං සමානසංවාසං
 කරොති, සමග්කගොවානංසඞ්කඝොඋක්ඛිත්තංඔසාකරතිඅදස්සකනවා 
අප්පටි ම්කම වා අප්පටිනිස්සග්කග වා. ඉමා කඛො, භික්ඛු, ද්කව 
සමානසංවාස භූමිකයො’’ති. 
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456. කතන කඛො පන සමකයන භික්ඛූ භත්තග්කග අන්තරඝකර
භණ්ඩනජාතා  ලහජාතා විවාදාපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං 
අනනුකලොමි ං  ාය ම්මං වචී ම්මං උපදංකසන්ති, හත්ථපරාමාසං
 කරොන්ති.මනුස්සා උජ්ඣායන්තිඛියයන්තිවිපාකචන්ති–‘‘ ථඤ්හි
නාම සමණා ස යපුත්තියා භත්තග්කග අන්තරඝකර භණ්ඩනජාතා
 ලහජාතා විවාදාපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං අනනුකලොමි ං  ාය ම්මං
වචී ම්මං උපදංකසස්සන්ති, හත්ථපරාමාසං  රිස්සන්තී’’ති.
අස්කසොසුං කඛො භික්ඛූ කතසං මනුස්සානං උජ්ඣායන්තානං
ඛියයන්තානං විපාකචන්තානං. කය කත භික්ඛූ අප්පිච්ඡා කත
උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති – ‘‘ ථඤ්හි නාම භික්ඛූ
භත්තග්කග අන්තරඝකර භණ්ඩනජාතා  ලහජාතා විවාදාපන්නා
අඤ්ඤමඤ්ඤං අනනුකලොමි ං  ාය ම්මං වචී ම්මං
උපදංකසස්සන්ති, හත්ථපරාමාසං  රිස්සන්තී’’ති.අථකඛොකතභික්ඛූ
භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච්චං කිර, භික්ඛකව, 
භික්ඛූභත්තග්කගඅන්තරඝකරභණ්ඩනජාතා…කප.…හත්ථපරාමාසං 
 කරොන්තී’’ති? ‘‘සච්චං, භගවා’’ති. විගරහි බුද්කධො භගවා…කප.…
විගරහිත්වා ධම්මිං  ථං  ත්වා භික්ඛූ ආමන්කතසි – ‘‘භින්කන, 
භික්ඛකව, සඞ්කඝ අධම්මියායමාකන [අධම්මියමාකන (සී. සයා.
 ත්ථචි) අධම්මීයමාකන ( .)] අසම්කමොදි ාය වත්තමානාය [-
‘‘අසම්කමොදි ාවත්තමානාය’’ ඉති අට්ඨ ථායං
සංවණ්කණතබ් පාකඨො] ‘එත්තාවතා න අඤ්ඤමඤ්ඤං
අනනුකලොමි ං ාය ම්මංවචී ම්මංඋපදංකසස්සාම, හත්ථපරාමාසං
 රිස්සාමා’ති ආසකන නිසීදිතබ් ං. භින්කන, භික්ඛකව, සඞ්කඝ 
ධම්මියායමාකන සම්කමොදි ාය වත්තමානාය ආසනන්තරි ාය
නිසීදිතබ් ’’න්ති. 

457. [ම. නි. 3.236 කථො ං විසදිසං] කතන කඛො පන සමකයන
භික්ඛූ සඞ්ඝමජ්කඣ භණ්ඩනජාතා  ලහජාතා විවාදාපන්නා
අඤ්ඤමඤ්ඤං මුඛසත්තීහිවිතුදන්තාවිහරන්ති.කතනසක්ක ොන්ති
තංඅධි රණංවූපසකමතුං.අථකඛො අඤ්ඤතකරොභික්ඛුකයනභගවා
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං අභිවාකදත්වා එ මන්තං
අට්ඨාසි. එ මන්තං ඨිකතො කඛො කසො භික්ඛු භගවන්තං එතදකවොච –
‘‘ඉධ, භන්කත, භික්ඛූ සඞ්ඝමජ්කඣ භණ්ඩනජාතා  ලහජාතා
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විවාදාපන්නාඅඤ්ඤමඤ්ඤංමුඛසත්තීහි විතුදන්තාවිහරන්ති.කතන
සක්ක ොන්තිතංඅධි රණංවූපසකමතුං.සාධු, භන්කත, භගවා කයන
කත භික්ඛූ කතනුපසඞ් මතු අනු ම්පං උපාදායා’’ති. අධිවාකසසි
භගවා තුණ්හීභාකවන. අථ කඛො භගවා කයන කත භික්ඛූ
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා පඤ්ඤත්කතආසකනනිසීදි, නිසජ්ජ
කඛොභගවාකතභික්ඛූඑතදකවොච–‘‘අලං, භික්ඛකව, මාභණ්ඩනංමා
 ලහං මා විග්ගහං මා විවාද’’න්ති. එවං වුත්කත අඤ්ඤතකරො
අධම්මවාදීභික්ඛුභගවන්තං එතදකවොච–‘‘ආගකමතු, භන්කත, භගවා
ධම්මස්සාමී; අප්කපොස්සුක්ක ො, භන්කත, භගවා 
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරමනුයුත්කතො විහරතු. මයකමකතන භණ්ඩකනන 
 ලකහන විග්ගකහන විවාකදන පඤ්ඤායිස්සාමා’’ති. දුතියම්පි කඛො
භගවා කත භික්ඛූ එතදකවොච – ‘‘අලං, භික්ඛකව, මා භණ්ඩනං මා
 ලහං මා විග්ගහං මා විවාද’’න්ති. දුතියම්පි කඛො කසො අධම්මවාදී
භික්ඛු භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘ආගකමතු, භන්කත, භගවා
ධම්මස්සාමී; අප්කපොස්සුක්ක ො, භන්කත, භගවා 
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරමනුයුත්කතො විහරතු. මයකමකතන භණ්ඩකනන
 ලකහන විග්ගකහනවිවාකදනපඤ්ඤායිස්සාමා’’ති. 

ක ොසම්  විවාද ථානිට්ඨිතා. 

272. දීඝාවුවත්ථු 

458. අථකඛොභගවාභික්ඛූආමන්කතසි–‘‘භූතපුබ් ං, භික්ඛකව, 
 ාරාණසියං [වජිරබුද්ධිකා ා ඔකලොක තබ් ා] බ්රහ්මදත්කතො නාම
 ාසිරාජා අකහොසි අඩ්කඪො මහද්ධකනො මහාකභොකගො මහබ් කලො
මහාවාහකනො මහාවිජිකතො පරිපුණ්ණක ොසක ොට්ඨාගාකරො. දීඝීති
නාම ක ොසලරාජා අකහොසි දලිද්කදො අප්පධකනො අප්පකභොකගො 
අප්ප කලො අප්පවාහකනො අප්පවිජිකතො
අපරිපුණ්ණක ොසක ොට්ඨාගාකරො. අථ කඛො, භික්ඛකව, බ්රහ්මදත්කතො
 ාසිරාජා චතුරඞ්ගිනිං කසනං සන්නය්හිත්වා දීඝීතිං ක ොසලරාජානං 
අබ්භුයයාසි. අස්කසොසි කඛො, භික්ඛකව, දීඝීති ක ොසලරාජා –
‘‘බ්රහ්මදත්කතොකිර  ාසිරාජාචතුරඞ්ගිනිංකසනංසන්නය්හිත්වාමමං
අබ්භුයයාකතො’’ති. අථ කඛො, භික්ඛකව, දීඝීතිස්ස ක ොසලරඤ්කඤො
එතදකහොසි – ‘‘බ්රහ්මදත්කතො කඛො  ාසිරාජා අඩ්කඪො මහද්ධකනො
මහාකභොකගො මහබ් කලො මහාවාහකනො මහාවිජිකතො
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පරිපුණ්ණක ොසක ොට්ඨාගාකරො, අහං පනම්හි දලිද්කදො අප්පධකනො
අප්පකභොකගො අප්ප කලො අප්පවාහකනො අප්පවිජිකතො 
අපරිපුණ්ණක ොසක ොට්ඨාගාකරො, නාහං පටි කලො බ්රහ්මදත්කතන 
 ාසිරඤ්ඤා එ සඞ්ඝාතම්පි සහිතුං. යංනූනාහං පටි ච්කචව
නගරම්හා නිප්පකතයය’’න්ති. 

අථ කඛො, භික්ඛකව, දීඝීති ක ොසලරාජා මකහසිං ආදාය
පටි ච්කචව නගරම්හා නිප්පති. අථ කඛො, භික්ඛකව, බ්රහ්මදත්කතො
 ාසිරාජා දීඝීතිස්ස ක ොසලරඤ්කඤො ලඤ්චවාහනඤ්චජනපදඤ්ච
ක ොසඤ්ච ක ොට්ඨාගාරඤ්ච අභිවිජිය අජ්ඣාවසති. අථ කඛො, 
භික්ඛකව, දීඝීති ක ොසලරාජා සපජාපතික ො කයන වාරාණසී කතන
පක් ාමි.අනුපුබ්ක න කයන ාරාණසීතදවසරි.තත්රසුදං, භික්ඛකව, 
දීඝීති ක ොසලරාජා සපජාපතික ො  ාරාණසියං අඤ්ඤතරස්මිං
පච්චන්තිකම ඔ ාකස කුම්භ ාරනිකවසකන අඤ්ඤාත කවකසන 
පරිබ් ාජ ච්ඡන්කනන පටිවසති. අථ කඛො, භික්ඛකව, දීඝීතිස්ස
ක ොසලරඤ්කඤො මකහසී නචිරස්කසව ගබ්භිනී අකහොසි. තස්සා
එවරූකපො කදොහකළො උප්පන්කනො කහොති – ‘‘ඉච්ඡති සූරියස්ස
උග්ගමන ාකලචතුරඞ්ගිනිංකසනංසන්නද්ධංවම්මි ංසුභූකමඨිතං 
පස්සිතුං, ඛග්ගානඤ්චකධොවනංපාතුං’’.අථකඛො, භික්ඛකව, දීඝීතිස්ස
ක ොසලරඤ්කඤො මකහසී දීඝීතිං ක ොසලරාජානං එතදකවොච –
‘‘ගබ්භිනීම්හි, කදව. තස්සා කම එවරූකපො කදොහකළො උප්පන්කනො –
ඉච්ඡාමි සූරියස්ස උග්ගමන ාකල චතුරඞ්ගිනිං කසනං සන්නද්ධං
වම්මි ං [වම්මිතං(සී.)] සුභූකමඨිතංපස්සිතුං, ඛග්ගානඤ්චකධොවනං 
පාතු’’න්ති. ‘‘කුකතො, කදවි, අම්හා ං දුග්ගතානං චතුරඞ්ගිනී කසනා
සන්නද්ධා වම්මි ා සුභූකම ඨිතා, ඛග්ගානඤ්ච කධොවනං පාතු’’න්ති 
[ඛග්ගානඤ්චකධොවනන්ති (සී.සයා.)] ‘‘සචාහං, කදව, න ලභිස්සාමි, 
මරිස්සාමී’’ති. 

459. කතන කඛො පන සමකයන, බ්රහ්මදත්තස්ස  ාසිරඤ්කඤො
පුකරොහිකතො බ්රාහ්මකණො දීඝීතිස්ස ක ොසලරඤ්කඤො සහාකයො කහොති. 
අථ කඛො, භික්ඛකව, දීඝීති ක ොසලරාජා කයන බ්රහ්මදත්තස්ස 
 ාසිරඤ්කඤො පුකරොහිකතො බ්රාහ්මකණො කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වා බ්රහ්මදත්තස්ස  ාසිරඤ්කඤො පුකරොහිතං බ්රාහ්මණං
එතදකවොච – ‘‘සඛී කත, සම්ම, ගබ්භිනී. තස්සා එවරූකපො කදොහකළො
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උප්පන්කනො – ඉච්ඡති සූරියස්ස උග්ගමන ාකල චතුරඞ්ගිනිං කසනං 
සන්නද්ධං වම්මි ං සුභූකම ඨිතං පස්සිතුං, ඛග්ගානඤ්ච කධොවනං
පාතු’’න්ති. ‘‘කතන හි, කදව, මයම්පි කදවිං පස්සාමා’’ති. අථ කඛො, 
භික්ඛකව, දීඝීතිස්ස ක ොසලරඤ්කඤො මකහසී කයන බ්රහ්මදත්තස්ස
 ාසිරඤ්කඤො පුකරොහිකතො බ්රාහ්මකණො කතනුපසඞ් මි. අද්දසා කඛො, 
භික්ඛකව, බ්රහ්මදත්තස්ස  ාසිරඤ්කඤො පුකරොහිකතො බ්රාහ්මකණො 
දීඝීතිස්ස ක ොසලරඤ්කඤො මකහසිං දූරකතොව ආගච්ඡන්තිං, දිස්වාන
උට්ඨායාසනා එ ංසං උත්තරාසඞ්ගං  රිත්වා කයන දීඝීතිස්ස
ක ොසලරඤ්කඤො මකහසී කතනඤ්ජලිං පණාකමත්වා තික්ඛත්තුං
උදානං උදාකනසි – ‘‘ක ොසලරාජා වත කභො කුච්ඡිගකතො, 
ක ොසලරාජාවතකභො කුච්ඡිගකතො’’ති.අත්තමනා [අවිමනා(සී.සයා.
 ත්ථචි], කදවි, කහොහි.ලච්ඡසිසූරියස්සඋග්ගමන ාකලචතුරඞ්ගිනිං
කසනං සන්නද්ධං වම්මි ං සුභූකම ඨිතං පස්සිතුං, ඛග්ගානඤ්ච
කධොවනංපාතුන්ති. 

අථ කඛො, භික්ඛකව, බ්රහ්මදත්තස්ස  ාසිරඤ්කඤො පුකරොහිකතො 
බ්රාහ්මකණො කයන බ්රහ්මදත්කතො  ාසිරාජා කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වා බ්රහ්මදත්තං  ාසිරාජානං එතදකවොච – ‘‘තථා, කදව, 
නිමිත්තානි දිස්සන්ති, ස්කව සූරියුග්ගමන ාකල චතුරඞ්ගිනී කසනා
සන්නද්ධා වම්මි ා සුභූකම තිට්ඨතු, ඛග්ගා ච කධොවියන්තූ’’ති. අථ
කඛො, භික්ඛකව, බ්රහ්මදත්කතො ාසිරාජා මනුස්කසආණාකපසි – ‘‘යථා, 
භකණ, පුකරොහිකතො බ්රාහ්මකණො ආහ තථා  කරොථා’’ති. අලභි කඛො, 
භික්ඛකව, දීඝීතිස්ස ක ොසලරඤ්කඤො මකහසී සූරියස්ස
උග්ගමන ාකල චතුරඞ්ගිනිංකසනංසන්නද්ධංවම්මි ංසුභූකමඨිතං
පස්සිතුං, ඛග්ගානඤ්ච කධොවනං පාතුං. අථකඛො, භික්ඛකව, දීඝීතිස්ස
ක ොසලරඤ්කඤො මකහසී තස්ස ගබ්භස්ස පරිපා මන්වාය පුත්තං
විජායි. තස්ස දීඝාවූති නාමං අ ංසු. අථ කඛො, භික්ඛකව, දීඝාවු 
කුමාකරොනචිරස්කසවවිඤ්ඤුතංපාපුණි.අථකඛො, භික්ඛකව, දීඝීතිස්ස
ක ොසලරඤ්කඤො එතදකහොසි – ‘‘අයං කඛො බ්රහ්මදත්කතො  ාසිරාජා
 හුකනො අම්හා ං අනත්ථස්ස  ාරක ො, ඉමිනා අම්හා ං  ලඤ්ච
වාහනඤ්ච ජනපකදො ච ක ොකසො ච ක ොට්ඨාගාරඤ්ච අච්ඡින්නං, 
සචායං අම්කහජානිස්සති, සබ්ක වතකයොඝාතාකපස්සති, යංනූනාහං
දීඝාවුං කුමාරං  හිනගකර වාකසයය’’න්ති. අථ කඛො භික්ඛකව දීඝීති
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ක ොසලරාජා දීඝාවුං කුමාරං  හිනගකර වාකසසි. අථ කඛො භික්ඛකව
දීඝාවු කුමාකරො  හිනගකර පටිවසන්කතො නචිරස්කසව සබ් සිප්පානි
සික්ඛි. 

460. කතන කඛො පන සමකයන දීඝීතිස්ස ක ොසලරඤ්කඤො
 ප්පක ො බ්රහ්මදත්කත ාසිරඤ්කඤපටිවසති.අද්දසාකඛො, භික්ඛකව, 
දීඝීතිස්ස ක ොසලරඤ්කඤො  ප්පක ො දීඝීතිං ක ොසලරාජානං
සපජාපති ං  ාරාණසියං අඤ්ඤතරස්මිං පච්චන්තිකම ඔ ාකස 
කුම්භ ාරනිකවසකන අඤ්ඤාත කවකසන පරිබ් ාජ ච්ඡන්කනන 
පටිවසන්තං, දිස්වාන කයන බ්රහ්මදත්කතො  ාසිරාජා කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වා බ්රහ්මදත්තං ාසිරාජානංඑතදකවොච – ‘‘දීඝීති, කදව, 
ක ොසලරාජාසපජාපතික ො ාරාණසියං අඤ්ඤතරස්මිංපච්චන්තිකම
ඔ ාකස කුම්භ ාරනිකවසකන අඤ්ඤාත කවකසන 
පරිබ් ාජ ච්ඡන්කනනපටිවසතී’’ති.අථකඛො, භික්ඛකව, බ්රහ්මදත්කතො
 ාසිරාජා මනුස්කස ආණාකපසි – ‘‘කතන හි, භකණ, දීඝීතිං
ක ොසලරාජානං සපජාපති ං ආකනථා’’ති. ‘‘එවං, කදවා’’ති කඛො, 
භික්ඛකව, කත මනුස්සා බ්රහ්මදත්තස්ස  ාසිරඤ්කඤො පටිස්සුත්වා 
දීඝීතිං ක ොසලරාජානං සපජාපති ං ආකනසුං. අථ කඛො, භික්ඛකව, 
බ්රහ්මදත්කතො  ාසිරාජා මනුස්කස ආණාකපසි – ‘‘කතන හි, භකණ, 
දීඝීතිං ක ොසලරාජානං සපජාපති ං දළ්හාය රජ්ජයා පච්ඡා ාහං
ගාළ්හ න්ධනං න්ධිත්වාඛුරමුණ්ඩං රිත්වාඛරස්සකරනපණකවන
රථි ාය රථි ං සිඞ්ඝාටක න සිඞ්ඝාට ං පරිකනත්වා දක්ඛිකණන
ද්වාකරන නික්ඛාකමත්වා දක්ඛිණකතො නගරස්ස චතුධා ඡින්දිත්වා
චතුද්දිසාබිලානි නික්ඛිපථා’’ති.‘‘එවං, කදවා’’තිකඛො, භික්ඛකව, කත
මනුස්සා බ්රහ්මදත්තස්ස  ාසිරඤ්කඤො පටිස්සුත්වා දීඝීතිං
ක ොසලරාජානං සපජාපති ං දළ්හාය රජ්ජයා පච්ඡා ාහං
ගාළ්හ න්ධනං න්ධිත්වාඛුරමුණ්ඩං රිත්වාඛරස්සකරනපණකවන
රථි ාය රථි ංසිඞ්ඝාටක නසිඞ්ඝාට ංපරිකනන්ති. 

අථකඛො, භික්ඛකව, දීඝාවුස්සකුමාරස්සඑතදකහොසි–‘‘චිරංදිට්ඨා 
කඛොකමමාතාපිතකරො.යංනූනාහං මාතාපිතකරොපස්කසයය’’න්ති.අථ 
කඛො, භික්ඛකව, දීඝාවු කුමාකරො  ාරාණසිං පවිසිත්වා අද්දස
මාතාපිතකරො දළ්හාය රජ්ජයා පච්ඡා ාහං ගාළ්හ න්ධනං  න්ධිත්වා
ඛුරමුණ්ඩං  රිත්වා ඛරස්සකරන පණකවන රථි ාය රථි ං
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සිඞ්ඝාටක න සිඞ්ඝාට ං පරිකනන්කත, දිස්වාන කයන මාතාපිතකරො 
කතනුපසඞ් මි. අද්දසා කඛො, භික්ඛකව, දීඝීති ක ොසලරාජා දීඝාවුං
කුමාරං දූරකතොව ආගච්ඡන්තං; දිස්වාන දීඝාවුං කුමාරං එතදකවොච –
‘‘මාකඛොත්වං, තාතදීඝාවු, දීඝං පස්ස, මාරස්සං.නහි, තාතදීඝාවු, 
කවකරන කවරා සම්මන්ති; අකවකරන හි, තාත දීඝාවු, කවරා
සම්මන්තී’’ති. එවං වුත්කත, භික්ඛකව, කත මනුස්සා දීඝීතිං
ක ොසලරාජානං එතදකවොචං – ‘‘උම්මත්තක ො අයං දීඝීති 
ක ොසලරාජාවිප්පලපති.ක ොඉමස්සදීඝාවු?  ංඅයංඑවමාහ–‘මා
කඛො ත්වං, තාත දීඝාවු, දීඝං පස්ස, මා රස්සං. න හි, තාත දීඝාවු, 
කවකරන කවරා සම්මන්ති; අකවකරන හි, තාත දීඝාවු, කවරා
සම්මන්තී’’ති.‘‘නාහං, භකණ, උම්මත්තක ොවිප්පලපාමි, අපිචකයො 
විඤ්ඤූ කසො විභාකවස්සතී’’ති. දුතියම්පි කඛො, භික්ඛකව…කප.…
තතියම්පි කඛො, භික්ඛකව, දීඝීති ක ොසලරාජා දීඝාවුං කුමාරං
එතදකවොච–‘‘මාකඛොත්වං, තාතදීඝාවු, දීඝංපස්ස, මාරස්සං.නහි, 
තාත දීඝාවු, කවකරන කවරා සම්මන්ති; අකවකරන හි, තාත දීඝාවු, 
කවරා සම්මන්තී’’ති. තතියම්පි කඛො, භික්ඛකව, කත මනුස්සා දීඝීතිං 
ක ොසලරාජානං එතදකවොචං – ‘‘උම්මත්තක ො අයං දීඝීති
ක ොසලරාජාවිප්පලපති.ක ොඉමස්ස දීඝාවු?  ංඅයංඑවමාහ–මා
කඛො ත්වං, තාත දීඝාවු, දීඝං පස්ස, මා රස්සං. න හි, තාත දීඝාවු, 
කවකරන කවරා සම්මන්ති; අකවකරන හි, තාත දීඝාවු, කවරා 
සම්මන්තී’’ති.‘‘නාහං, භකණ, උම්මත්තක ොවිප්පලපාමි, අපිචකයො
විඤ්ඤූකසො විභාකවස්සතී’’ති.අථකඛො, භික්ඛකව, කතමනුස්සාදීඝීතිං
ක ොසලරාජානං සපජාපති ං රථි ාය රථි ං සිඞ්ඝාටක න
සිඞ්ඝාට ං පරිකනත්වා දක්ඛිකණන ද්වාකරන නික්ඛාකමත්වා
දක්ඛිණකතොනගරස්සචතුධාඡින්දිත්වාචතුද්දිසාබිලානි නික්ඛිපිත්වා
ගුම් ං ඨකපත්වා පක් මිංසු. අථ කඛො, භික්ඛකව, දීඝාවු කුමාකරො 
 ාරාණසිං පවිසිත්වා සුරං නීහරිත්වා ගුම්බිකය පාකයසි. යදා කත
මත්තා අකහසුං පතිතා, අථ  ට්ඨානි සං ඩ්ඪිත්වා චිත ං  රිත්වා
මාතාපිතූනං සරීරං චිත ං ආකරොකපත්වා අග්ගිං දත්වා පඤ්ජලික ො
තික්ඛත්තුංචිත ංපදක්ඛිණංඅ ාසි. 

461. කතන කඛො පන සමකයන බ්රහ්මදත්කතො  ාසිරාජා
උපරිපාසාදවරගකතො කහොති. අද්දසා කඛො, භික්ඛකව, බ්රහ්මදත්කතො
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 ාසිරාජා දීඝාවුං කුමාරං පඤ්ජලි ං තික්ඛත්තුං චිත ං පදක්ඛිණං
 කරොන්තං, දිස්වානස්ස එතදකහොසි – ‘‘නිස්සංසයං කඛො කසො 
මනුස්කසො දීඝීතිස්ස ක ොසලරඤ්කඤො ඤාති වා සාකලොහිකතො වා, 
අකහොකමඅනත්ථකතො, නහිනාමකම ක ොචිආකරොකචස්සතී’’ති.අථ
කඛො, භික්ඛකව, දීඝාවු කුමාකරො අරඤ්ඤං ගන්ත්වා යාවදත්ථං 
 න්දිත්වාකරොදිත්වාඛප්පං [ ප්පං (සී.සයා.)] පුඤ්ඡිත්වා ාරාණසිං
පවිසිත්වා අන්කතපුරස්සසාමන්තා හත්ථිසාලංගන්ත්වා හත්ථාචරියං
එතදකවොච – ‘‘ඉච්ඡාමහං, ආචරිය, සිප්පං සික්ඛිතු’’න්ති. ‘‘කතනහි, 
භකණ මාණව , සික්ඛස්සූ’’ති. අථ කඛො, භික්ඛකව, දීඝාවු කුමාකරො
රත්තියා පච්චූසසමයං පච්චට්ඨාය හත්ථිසාලායං මඤ්ජනා සකරන
ගායි, වීණඤ්ච වාකදසි. අස්කසොසි කඛො, භික්ඛකව, බ්රහ්මදත්කතො
 ාසිරාජා රත්තියා පච්චූසසමයං පච්චට්ඨාය හත්ථිසාලායං මඤ්ජනා
සකරන ගීතං වීණඤ්ච වාදිතං, සුත්වාන මනුස්කස පුච්ඡි – ‘‘ක ො, 
භකණ, රත්තියා පච්චූසසමයං පච්චට්ඨාය හත්ථිසාලායං මඤ්ජනා
සකරන ගායි, වීණඤ්චවාකදසී’’ති? ‘‘අමු ස්ස, කදව, හත්ථාචරියස්ස
අන්කතවාසී මාණවක ො රත්තියා පච්චූසසමයං පච්චට්ඨාය
හත්ථිසාලායංමඤ්ජනාසකරනගායි, වීණඤ්ච වාකදසී’’ති.‘‘කතනහි, 
භකණ, තංමාණව ංආකනථා’’ති. ‘‘එවං, කදවා’’තිකඛො, භික්ඛකව, 
කත මනුස්සාබ්රහ්මදත්තස්ස ාසිරඤ්කඤොපටිස්සුත්වාදීඝාවුංකුමාරං
ආකනසුං. ‘‘ත්වංභකණමාණව , රත්තියා පච්චූසසමයං පච්චට්ඨාය
හත්ථිසාලායං මඤ්ජනා සකරන ගායි, වීණඤ්ච වාකදසී’’ති? ‘‘එවං, 
කදවා’’ති. ‘‘කතන හි ත්වං, භකණ මාණව , ගායස්සු, වීණඤ්ච
වාකදහී’’ති. ‘‘එවං, කදවා’’ති කඛො, භික්ඛකව, දීඝාවු කුමාකරො 
බ්රහ්මදත්තස්ස  ාසිරඤ්කඤො පටිස්සුත්වා ආරාධාකපක්කඛො මඤ්ජනා
සකරන ගායි, වීණඤ්ච වාකදසි. ‘‘ත්වං, භකණ මාණව , මං
උපට්ඨහා’’ති. ‘‘එවං, කදවා’’ති කඛො, භික්ඛකව, දීඝාවු කුමාකරො
බ්රහ්මදත්තස්ස ාසිරඤ්කඤොපච්චස්කසොසි. අථකඛො, භික්ඛකව, දීඝාවු 
කුමාකරො බ්රහ්මදත්තස්ස  ාසිරඤ්කඤො පුබ්බුට්ඨායී අකහොසි
පච්ඡානිපාතීකිඞ් ාරපටිස්සාවීමනාපචාරීපියවාදී.අථකඛො, භික්ඛකව, 
බ්රහ්මදත්කතො  ාසිරාජා දීඝාවුං කුමාරං නචිරස්කසව අබ්භන්තරිකම 
විස්සාසි ට්ඨාකනඨකපසි. 
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462. අථ කඛො, භික්ඛකව, බ්රහ්මදත්කතො ාසිරාජා දීඝාවුං කුමාරං
එතදකවොච – ‘‘කතන හි, භකණ මාණව , රථං කයොකජහි, මිගවං
ගමිස්සාමා’’ති. ‘‘එවං, කදවා’’ති කඛො, භික්ඛකව, දීඝාවු කුමාකරො
බ්රහ්මදත්තස්ස  ාසිරඤ්කඤො පටිස්සුත්වා රථං කයොකජත්වා
බ්රහ්මදත්තං  ාසිරාජානං එතදකවොච – ‘‘යුත්කතො කඛො කත, කදව, 
රකථො, යස්ස දානි  ාලං මඤ්ඤසී’’ති. අථ කඛො, භික්ඛකව, 
බ්රහ්මදත්කතො  ාසිරාජා රථං අභිරුහි. දීඝාවු කුමාකරො රථං කපකසසි.
තථා තථා රථං කපකසසි යථා යථා අඤ්කඤකනව කසනා අගමාසි
අඤ්කඤකනවරකථො.අථකඛො, භික්ඛකව, බ්රහ්මදත්කතො ාසිරාජාදූරං
ගන්ත්වා දීඝාවුංකුමාරංඑතදකවොච–‘‘කතනහි, භකණමාණව , රථං
මුඤ්චස්සු, කිලන්කතොම්හි, නිපජ්ජිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, කදවා’’ති කඛො, 
භික්ඛකව, දීඝාවු කුමාකරො බ්රහ්මදත්තස්ස  ාසිරඤ්කඤො පටිස්සුත්වා
රථං මුඤ්චිත්වා පථවියං පල්ලඞ්ක න නිසීදි. අථ කඛො, භික්ඛකව, 
බ්රහ්මදත්කතො  ාසිරාජා දීඝාවුස්ස කුමාරස්ස උච්ඡඞ්කග සීසං  ත්වා
කසයයං ප්කපසි.තස්සකිලන්තස්සමුහුත්තක කනවනිද්දාඔක් මි. 
අථ කඛො, භික්ඛකව, දීඝාවුස්ස කුමාරස්ස එතදකහොසි – ‘‘අයං කඛො
බ්රහ්මදත්කතො  ාසිරාජා  හුකනො අම්හා ං අනත්ථස්ස  ාරක ො.
ඉමිනා අම්හා ං  ලඤ්ච වාහනඤ්ච ජනපකදො ච ක ොකසො ච
ක ොට්ඨාගාරඤ්ච අච්ඡින්නං. ඉමිනා ච කම මාතාපිතකරො හතා. අයං
ඛ්වස්ස  ාකලො කයොහං කවරං අප්කපයය’’න්ති ක ොසියා ඛග්ගං 
නිබ් ාහි.අථකඛො, භික්ඛකව, දීඝාවුස්සකුමාරස්සඑතදකහොසි–‘‘පිතා
කඛොමංමරණ ාකල අවච‘මාකඛොත්වං, තාතදීඝාවු, දීඝංපස්ස, මා
රස්සං. න හි, තාත දීඝාවු, කවකරන කවරා සම්මන්ති; අකවකරන හි, 
තාත දීඝාවු, කවරා සම්මන්තී’ති. න කඛො කමතං පතිරූපං, ය්වාහං
පිතුවචනං අතික් කමයය’’න්තික ොසියාඛග්ගං පකවකසසි. දුතියම්පි
කඛො, භික්ඛකව, දීඝාවුස්ස කුමාරස්ස එතදකහොසි – ‘‘අයං කඛො
බ්රහ්මදත්කතො  ාසිරාජා  හුකනො අම්හා ං අනත්ථස්ස  ාරක ො, 
ඉමිකනො අම්හා ං  ලඤ්ච වාහනඤ්ච ජනපකදො ච ක ොකසො ච
ක ොට්ඨාගාරඤ්ච අච්ඡින්නං, ඉමිනා ච කම මාතාපිතකරො හතා, අයං
ඛ්වස්ස  ාකලො කයොහං කවරං අප්කපයය’’න්ති ක ොසියා ඛග්ගං 
නිබ් ාහි. දුතියම්පි කඛො, භික්ඛකව, දීඝාවුස්සකුමාරස්සඑතදකහොසි –
‘‘පිතා කඛො මං මරණ ාකල අවච ‘මා කඛො ත්වං තාත දීඝාවු, දීඝං
පස්ස, මා රස්සං, න හි තාත දීඝාවු කවකරන කවරා සම්මන්ති; 
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අකවකරනහි, තාතදීඝාවු, කවරාසම්මන්තී’ති.නකඛොකමතං පතිරූපං, 
ය්වාහං පිතුවචනං අතික් කමයය’’න්ති. පුනකදව ක ොසියා ඛග්ගං
පකවකසසි. තතියම්පිකඛො, භික්ඛකව, දීඝාවුස්සකුමාරස්සඑතදකහොසි–
‘‘අයං කඛො බ්රහ්මදත්කතො  ාසිරාජා  හුකනො අම්හා ං අනත්ථස්ස
 ාරක ො.ඉමිනාඅම්හා ං ලඤ්චවාහනඤ්චජනපකදොච ක ොකසො
චක ොට්ඨාගාරඤ්චඅච්ඡින්නං.ඉමිනාචකමමාතාපිතකරොහතා.අයං
ඛ්වස්ස  ාකලො කයොහං කවරං අප්කපයය’’න්ති ක ොසියා ඛග්ගං
නිබ් ාහි.තතියම්පිකඛො, භික්ඛකව, දීඝාවුස්සකුමාරස්සඑතදකහොසි–
‘‘පිතා කඛො මං මරණ ාකල අවච ‘මා කඛො ත්වං, තාත දීඝාවු, දීඝං
පස්ස, මා රස්සං. න හි, තාත දීඝාවු, කවකරන කවරා සම්මන්ති; 
අකවකරන හි, තාතදීඝාවු, කවරාසම්මන්තී’ති.නකඛොකමතංපතිරූපං, 
ය්වාහං පිතුවචනං අතික් කමයය’’’න්ති පුනකදව ක ොසියා ඛග්ගං
පකවකසසි. අථ කඛො, භික්ඛකව, බ්රහ්මදත්කතො  ාසිරාජා භීකතො
උබ්බිග්කගොඋස්සඞ්කීඋත්රස්කතොසහසාවුට්ඨාසි. අථකඛො, භික්ඛකව, 
දීඝාවුකුමාකරොබ්රහ්මදත්තං ාසිරාජානංඑතදකවොච – ‘‘කිස්ස ත්වං, 
කදව, භීකතොඋබ්බිග්කගොඋස්සඞ්කීඋත්රස්කතොසහසා වුට්ඨාසී’’ති? ඉධ
මං, භකණ මාණව , දීඝීතිස්ස ක ොසලරඤ්කඤො පුත්කතො දීඝාවු
කුමාකරො සුපිනන්කතන ඛග්කගන පරිපාකතසි. කතනාහං භීකතො
උබ්බිග්කගො උස්සඞ්කී උත්රස්කතො සහසා වුට්ඨාසින්ති. අථ කඛො, 
භික්ඛකව, දීඝාවු කුමාකරො වාකමන හත්කථන බ්රහ්මදත්තස්ස
 ාසිරඤ්කඤො සීසං පරාමසිත්වා දක්ඛිකණන හත්කථන ඛග්ගං 
නිබ් ාකහත්වාබ්රහ්මදත්තං ාසිරාජානංඑතදකවොච–‘‘අහංකඛොකසො, 
කදව, දීඝීතිස්ස ක ොසලරඤ්කඤො පුත්කතො දීඝාවු කුමාකරො.  හුකනො
ත්වං අම්හා ං අනත්ථස්ස  ාරක ො. තයා අම්හා ං  ලඤ්ච
වාහනඤ්චජනපකදොචක ොකසොචක ොට්ඨාගාරඤ්චඅච්ඡින්නං.තයා
ච කම මාතාපිතකරො හතා. අයං ඛ්වස්ස  ාකලො ය්වාහං කවරං
අප්කපයය’’න්ති.අථකඛො, භික්ඛකව, බ්රහ්මදත්කතො ාසිරාජාදීඝාවුස්ස
කුමාරස්ස පාකදසු සිරසා නිපතිත්වා දීඝාවුං කුමාරං එතදකවොච –
‘‘ජීවිතං කම, තාත දීඝාවු, කදහි. ජීවිතං කම, තාත දීඝාවු, කදහී’’ති.
‘‘ යාහං උස්සහාමි කදවස්ස ජීවිතං දාතුං? කදකවො කඛො කම ජීවිතං
දකදයයා’’ති. ‘‘කතන හි, තාත දීඝාවු, ත්වඤ්කචව කම ජීවිතං කදහි, 
අහඤ්ච කත ජීවිතං දම්මී’’ති. අථ කඛො, භික්ඛකව, බ්රහ්මදත්කතො ච 
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 ාසිරාජාදීඝාවුචකුමාකරොඅඤ්ඤමඤ්ඤස්සජීවිතංඅදංසු, පාණිඤ්ච
අග්ගකහසුං, සපථඤ්චඅ ංසුඅද්දූභාය [අද්රභූාය, අදුබ්භාය( .)]. 

අථ කඛො, භික්ඛකව, බ්රහ්මදත්කතො  ාසිරාජා දීඝාවුං කුමාරං
එතදකවොච – ‘‘කතන හි, තාත දීඝාවු, රථං කයොකජහි, ගමිස්සාමා’’ති.
‘‘එවං, කදවා’’ති කඛො, භික්ඛකව, දීඝාවු කුමාකරො බ්රහ්මදත්තස්ස 
 ාසිරඤ්කඤොපටිස්සුත්වාරථංකයොකජත්වාබ්රහ්මදත්තං ාසිරාජානං
එතදකවොච – ‘‘යුත්කතො කඛො කත, කදව, රකථො, යස්ස දානි  ාලං
මඤ්ඤසී’’ති. අථ කඛො, භික්ඛකව, බ්රහ්මදත්කතො  ාසිරාජා රථං
අභිරුහි.දීඝාවුකුමාකරොරථංකපකසසි.තථාතථාරථං කපකසසියථා
යථා නචිරස්කසව කසනාය සමාගඤ්ඡි. අථ කඛො, භික්ඛකව, 
බ්රහ්මදත්කතො  ාසිරාජා  ාරාණසිං පවිසිත්වා අමච්කච පාරිසජ්කජ
සන්නිපාතාකපත්වා එතදකවොච – ‘‘සකච, භකණ, දීඝීතිස්ස
ක ොසලරඤ්කඤො පුත්තං දීඝාවුං කුමාරං පස්කසයයාථ, කින්ති නං
 කරයයාථා’’ති? එ ච්කච එවමාහංසු – ‘‘මයං, කදව, හත්කථ
ඡින්කදයයාම.මයං, කදව, පාකදඡින්කදයයාම.මයං, කදව, හත්ථපාකද
ඡින්කදයයාම. මයං, කදව,  ණ්කණ ඡින්කදයයාම. මයං, කදව, නාසං
ඡින්කදයයාම.මයං, කදව,  ණ්ණනාසංඡින්කදයයාම. මයං, කදව, සීසං
ඡින්කදයයාමා’’ති. ‘‘අයං කඛො, භකණ, දීඝීතිස්ස ක ොසලරඤ්කඤො
පුත්කතො දීඝාවු කුමාකරො. නායං ලබ්භා කිඤ්චි  ාතුං. ඉමිනා ච කම
ජීවිතංදින්නං, මයාච ඉමස්සජීවිතංදින්න’’න්ති. 

463. අථ කඛො, භික්ඛකව, බ්රහ්මදත්කතො ාසිරාජා දීඝාවුං කුමාරං
එතදකවොච– ‘‘යංකඛොකත, තාතදීඝාවු, පිතාමරණ ාකලඅවච‘මා
කඛො ත්වං, තාත දීඝාවු, දීඝං පස්ස, මා රස්සං. න හි, තාත දීඝාවු, 
කවකරන කවරා සම්මන්ති; අකවකරන හි, තාත දීඝාවු, කවරා
සම්මන්තී’ති, කිංකතපිතාසන්ධායඅවචා’’ති? ‘‘යංකඛොකම, කදව, 
පිතාමරණ ාකලඅවච‘මාදීඝ’න්තිමාචිරංකවරංඅ ාසීති.ඉමං කඛො
කම, කදව, පිතාමරණ ාකලඅවචමාදීඝන්ති.යංකඛොකම, කදව, පිතා
මරණ ාකලඅවච ‘මා රස්ස’න්තිමා ඛිප්පං මිත්කතහිභිජ්ජිත්ථා’’ති.
ඉමං කඛො කම, කදව, පිතා මරණ ාකල අවච මා රස්සන්ති. යං කඛො
කම, කදව, පිතාමරණ ාකලඅවච‘‘නහි, තාතදීඝාවු, කවකරනකවරා
සම්මන්ති, අකවකරනහි, තාතදීඝාවු, කවරාසම්මන්තී’’ති කදකවනකම
මාතාපිතකරො හතාති. සචාහං කදවං ජීවිතා කවොකරොකපයයං, කය
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කදවස්ස අත්ථ ාමා කත මං ජීවිතා කවොකරොකපයයං, කය කම
අත්ථ ාමාකතකතජීවිතාකවොකරොකපයයං–එවංතංකවරං කවකරන
න වූපසකමයය. ඉදානි ච පන කම කදකවන ජීවිතං දින්නං, මයා ච
කදවස්සජීවිතං දින්නං.එවංතංකවරංඅකවකරනවූපසන්තං.ඉමංකඛො
කම, කදව, පිතාමරණ ාකලඅවච–නහි, තාතදීඝාවු, කවකරනකවරා
සම්මන්ති; අකවකරනහි, තාත දීඝාවු, කවරා සම්මන්තී’’ති. අථ කඛො, 
භික්ඛකව, බ්රහ්මදත්කතො ාසිරාජා–‘‘අච්ඡරියං වතකභො!අබ්භුතංවත
කභො! යාව පණ්ඩිකතො අයං දීඝාවු කුමාකරො, යත්ර හි නාම පිතුකනො
සංඛිත්කතනභාසිතස්සවිත්ථාකරනඅත්ථංආජානිස්සතී’’තිකපත්ති ං 
 ලඤ්ච වාහනඤ්ච ජනපදඤ්ච ක ොසඤ්ච ක ොට්ඨාගාරඤ්ච
පටිපාකදසි, ධීතරඤ්ච අදාසි. කතසඤ්හි නාම, භික්ඛකව, රාජූනං
ආදින්නදණ්ඩානං ආදින්නසත්ථානං එවරූපං ඛන්තිකසොරච්චං
භවිස්සති. ඉධ කඛො පන තං, භික්ඛකව, කසොකභථ යං තුම්කහ එවං
ස්වාක්ඛාකත ධම්මවිනකය පබ් ජිතා සමානා ඛමා ච භකවයයාථ
කසොරතාචාති? තතියම්පිකඛොභගවාකතභික්ඛූඑතදකවොච– ‘‘අලං, 
භික්ඛකව, මා භණ්ඩනං මා  ලහං මා විග්ගහං මා විවාද’’න්ති.
තතියම්පි කඛො කසො අධම්මවාදී භික්ඛු භගවන්තං එතදකවොච – 
‘‘ආගකමතු, භන්කත, භගවාධම්මස්සාමී; අප්කපොස්සුක්ක ො, භන්කත, 
භගවා දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරමනුයුත්කතො විහරතු. මයකමකතන
භණ්ඩකනන ලකහනවිග්ගකහනවිවාකදන පඤ්ඤායිස්සාමා’’ති.අථ
කඛොභගවා–පරියාදින්නරූපාකඛොඉකමකමොඝපුරිසා, නයිකමසු රා 
සඤ්ඤාකපතුන්ති–උට්ඨායාසනාපක් ාමි. 

දීඝාවුභාණවාකරොනිට්ඨිකතොපඨකමො. 

464. [ම.නි.3.236] අථකඛොභගවා පුබ් ණ්හසමයංනිවාකසත්වා
පත්තචීවරමාදාය ක ොසම්බිං පිණ්ඩාය පාවිසි. ක ොසම්බියං පිණ්ඩාය
චරිත්වා පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික් න්කතො කසනාසනං
සංසාකමත්වා පත්තචීවරමාදාය සඞ්ඝමජ්කඣ ඨිතක ොව ඉමා
ගාථාකයොඅභාසි– 

[ම. නි. 3.237] ‘‘පුථුසද්කදො සමජකනො, න  ාකලො ක ොචි
මඤ්ඤථ; 
සඞ්ඝස්මිංභිජ්ජමානස්මිං, නාඤ්ඤංභිකයයොඅමඤ්ඤරුං. 
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[ම. නි. 3.237] ‘‘පරිමුට්ඨා පණ්ඩිතාභාසා, 
වාචාකගොචරභාණිකනො; 
යාවිච්ඡන්තිමුඛායාමං, කයනනීතානතංවිදූ. 

[ම.නි.3.237] ‘‘අක්ක ොච්ඡිමංඅවධිමං, අජිනිමංඅහාසිකම; 
කය චතංඋපනය්හන්ති, කවරංකතසංන සම්මති. 

[ම.නි.3.237] ‘‘අක්ක ොච්ඡිමංඅවධිමං, අජිනිමංඅහාසිකම; 
කයචතංනුපනය්හන්ති, කවරංකතසූපසම්මති. 

[ම.නි.3.237] ‘‘න හිකවකරනකවරානි, සම්මන්තීධකුදාචනං; 
අකවකරනචසම්මන්ති, එසධම්කමොසනන්තකනො. 

[ම.නි.3.237] ‘‘පකරචනවිජානන්ති, මයකමත්ථයමාමකස; 
කයචතත්ථවිජානන්ති, තකතොසම්මන්තිකමධගා. 

[ම. නි. 3.237] ‘‘අට්ඨිච්ඡින්නා පාණහරා, 
ගවාස්සධනහාරිකනො; 
රට්ඨංවිලුම්පමානානං, කතසම්පිකහොතිසඞ්ගති. 

‘‘ ස්මාතුම්හා කනොසියා; 
[ම.නි.3.237] ‘‘සකචලකභථනිප ං සහායං; 
සද්ධිංචරංසාධුවිහාරිධීරං; 
අභිභුයයසබ් ානිපරිස්සයානි; 
චකරයයකතනත්තමකනොසතීමා. 

[ම.නි.3.237] ‘‘කනොකචලකභථනිප ං සහායං; 
සද්ධිංචරංසාධුවිහාරිධීරං; 
රාජාවරට්ඨංවිජිතංපහාය; 
එක ොචකරමාතඞ්ගරඤ්කඤවනාකගො. 

[ම.නි.3.237] ‘‘එ ස්සචරිතං කසකයයො; 
නත්ථි ාකලසහායතා; 
එක ො චකරනචපාපානි යිරා; 
අප්කපොස්සුක්ක ොමාතඞ්ගරඤ්කඤවනාකගො’’ති. 
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දීඝාවුවත්ථුනිට්ඨිතං. 

273.  ාල කලොණ ගමන ථා 

465. අථ කඛො භගවා සඞ්ඝමජ්කඣ ඨිතක ොව ඉමා ගාථාකයො
භාසිත්වාකයන ාල කලොණ ගාකමො [ ාල කලොණ ාරගාකමො(සී.
සයා.)] කතනුපසඞ් මි. කතන කඛො පන සමකයන ආයස්මා භගු
 ාල කලොණ ගාකම විහරති. අද්දසා කඛො ආයස්මා භගු භගවන්තං
දූරකතොව ආගච්ඡන්තං, දිස්වාන ආසනං පඤ්ඤකපසි, පාකදොද ං
පාදපීඨං පාද ථලි ං උපනික්ඛිපි, පච්චග්ගන්ත්වා පත්තචීවරං
පටිග්ගකහසි.නිසීදිභගවා පඤ්ඤත්කතආසකන, නිසජ්ජ කඛොභගවා
පාකද පක්ඛාකලසි. ආයස්මාපි කඛො භගු භගවන්තං අභිවාකදත්වා
එ මන්තංනිසීදි. එ මන්තංනිසින්නංකඛොආයස්මන්තංභගුංභගවා
එතදකවොච – ‘‘ ච්චි, භික්ඛු, ඛමනීයං;  ච්චි යාපනීයං,  ච්චි
පිණ්ඩක නනකිලමසී’’ති? ‘‘ඛමනීයං, භගවා, යාපනීයං, භගවා; න 
චාහං, භන්කත, පිණ්ඩක න කිලමාමී’’ති. අථ කඛො භගවා
ආයස්මන්තං භගුං ධම්මියා  ථාය සන්දස්කසත්වා සමාදකපත්වා
සමුත්කතකජත්වා සම්පහංකසත්වා උට්ඨායාසනා කයන 
පාචීනවංසදාකයොකතනුපසඞ් මි. 

 ාල කලොණ ගමන ථානිට්ඨිතා. 

274. පාචීනවංසදායගමන ථා 

466. [ම.නි.1.325 ආදකයො පස්සිතබ් ං] කතනකඛොපනසමකයන
ආයස්මා ච අනුරුද්කධො ආයස්මා ච නන්දිකයො ආයස්මා ච කිමිකලො 
[කිම්බිකලො (සී. සයා.)] පාචීනවංසදාකය විහරන්ති. අද්දසා කඛො
දායපාකලො භගවන්තං දූරකතොව ආගච්ඡන්තං, දිස්වාන භගවන්තං 
එතදකවොච – ‘‘මා, සමණ, එතං දායං පාවිසි. සන්කතත්ථ තකයො
කුලපුත්තා අත්ත ාමරූපා විහරන්ති. මා කතසං අඵාසුම ාසී’’ති.
අස්කසොසි කඛො ආයස්මා අනුරුද්කධො දායපාලස්ස භගවතා සද්ධිං
මන්තයමානස්ස, සුත්වානදායපාලංඑතදකවොච– ‘‘මාවුකසො, දායපාල, 
භගවන්තං වාකරසි. සත්ථා කනො භගවා අනුප්පත්කතො’’ති. අථ කඛො
ආයස්මා අනුරුද්කධොකයනායස්මා චනන්දිකයොආයස්මා ච කිමිකලො
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා ආයස්මන්තඤ්ච නන්දියං
ආයස්මන්තඤ්ච කිමිලං එතදකවොච – ‘‘අභික් මථායස්මන්කතො
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අභික් මථායස්මන්කතො, සත්ථා කනො භගවා අනුප්පත්කතො’’ති. අථ
කඛො ආයස්මා ච අනුරුද්කධො ආයස්මා ච නන්දිකයො ආයස්මා ච
කිමිකලො භගවන්තං පච්චග්ගන්ත්වා එක ො භගවකතො පත්තචීවරං
පටිග්ගකහසි, එක ොආසනං පඤ්ඤකපසි, එක ො පාකදොද ං පාදපීඨං
පාද ථලි ංඋපනික්ඛිපි.නිසීදිභගවාපඤ්ඤත්කත ආසකන, නිසජ්ජ
කඛො භගවා පාකද පක්ඛාකලසි. කතපි කඛො ආයස්මන්කතො භගවන්තං
අභිවාකදත්වා එ මන්තං නිසීදිංසු. එ මන්තං නිසින්නං කඛො
ආයස්මන්තං අනුරුද්ධංභගවාඑතදකවොච– ‘‘ ච්චිකවො, අනුරුද්ධා, 
ඛමනීයං,  ච්චි යාපනීයං;  ච්චි පිණ්ඩක න න කිලමථා’’ති? 
‘‘ඛමනීයංභගවා, යාපනීයංභගවා; නචමයං, භන්කත, පිණ්ඩක න 
කිලමාමා’’ති. 

‘‘ ච්චි පන කවො අනුරුද්ධා සමග්ගා සම්කමොදමානා අවිවදමානා
ඛීකරොදකීභූතා අඤ්ඤමඤ්ඤං පියචක්ඛූහි සම්පස්සන්තා විහරථා’’ති? 
‘‘තග්ඝ මයං, භන්කත, සමග්ගා සම්කමොදමානා අවිවදමානා
ඛීකරොදකීභූතා අඤ්ඤමඤ්ඤං පියචක්ඛූහි සම්පස්සන්තා විහරාමා’’ති.
‘‘යථා  ථං පන තුම්කහ, අනුරුද්ධා, සමග්ගා සම්කමොදමානා
අවිවදමානා ඛීකරොදකීභූතා අඤ්ඤමඤ්ඤං පියචක්ඛූහි සම්පස්සන්තා
විහරථා’’ති? ‘‘ඉධ මය්හං, භන්කත, එවං කහොති – ‘ලාභා වත කම, 
සුලද්ධංවතකම, කයොහංඑවරූකපහිසබ්රහ්මචාරීහිසද්ධිං විහරාමී’’’ති.
තස්ස මය්හං, භන්කත, ඉකමසු ආයස්මන්කතසු කමත්තං  ාය ම්මං 
පච්චපට්ඨිතං ආවි කචව රකහො ච; කමත්තං වචී ම්මං… කමත්තං
මකනො ම්මං පච්චපට්ඨිතංආවිකචවරකහොච.තස්සමය්හං, භන්කත, 
එවං කහොති – ‘‘‘යංනූනාහං ස ං චිත්තං නික්ඛිපිත්වා ඉකමසංකයව
ආයස්මන්තානං චිත්තස්ස වකසන වත්කතයය’න්ති. කසො කඛො අහං, 
භන්කත, ස ං චිත්තං නික්ඛිපිත්වා ඉකමසංකයව ආයස්මන්තානං
චිත්තස්ස වකසන වත්තාමි. නානා හි කඛො කනො, භන්කත,  ායා, 
එ ඤ්චපනමඤ්කඤචිත්ත’’න්ති. 

ආයස්මාපි කඛො නන්දිකයො…කප.… ආයස්මාපි කඛො කිමිකලො
භගවන්තංඑතදකවොච – ‘‘මය්හම්පිකඛො, භන්කත, එවංකහොති–‘ලාභා
වත කම, සුලද්ධං වත කම, කයොහං එවරූකපහි සබ්රහ්මචාරීහි සද්ධිං
විහරාමී’ති. තස්ස මය්හං, භන්කත, ඉකමසු ආයස්මන්කතසු කමත්තං
 ාය ම්මං පච්චපට්ඨිතං ආවි කචව රකහො ච; කමත්තං වචී ම්මං
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කමත්තං මකනො ම්මංපච්චපට්ඨිතංආවිකචවරකහොච.තස්සමය්හං, 
භන්කත, එවං කහොති ‘යංනූනාහං ස ං චිත්තං නික්ඛිපිත්වා
ඉකමසංකයවආයස්මන්තානංචිත්තස්සවකසන වත්කතයය’න්ති.කසො
කඛො අහං, භන්කත, ස ං චිත්තං නික්ඛිපිත්වා ඉකමසංකයව 
ආයස්මන්තානං චිත්තස්ස වකසන වත්තාමි. නානා හි කඛො කනො, 
භන්කත,  ායා, එ ඤ්ච පන මඤ්කඤ චිත්තන්ති. එවං කඛො මයං, 
භන්කත, සමග්ගා සම්කමොදමානා අවිවදමානා ඛීකරොදකීභූතා
අඤ්ඤමඤ්ඤංපියචක්ඛූහිසම්පස්සන්තා විහරාමා’’ති. 

‘‘ ච්චි පන කවො, අනුරුද්ධා, අප්පමත්තා ආතාපිකනො පහිතත්තා
විහරථා’’ති? ‘‘තග්ඝමයං, භන්කත, අප්පමත්තා ආතාපිකනොපහිතත්තා
විහරාමා’’ති. ‘‘යථා  ථං පන තුම්කහ, අනුරුද්ධා, අප්පමත්තා 
ආතාපිකනො පහිතත්තා විහරථා’’ති? ‘‘ඉධ, භන්කත, අම්හා ං කයො
පඨමං ගාමකතො පිණ්ඩාය පටික් මති කසො ආසනං පඤ්ඤකපති, 
පාකදොද ං පාදපීඨං පාද ථලි ං උපනික්ඛිපති, අවක් ාරපාතිං
කධොවිත්වා උපට්ඨාකපති, පානීයං පරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපති. කයො
පච්ඡා ගාමකතො පිණ්ඩාය පටික් මති, සකච කහොති භුත්තාවකසකසො, 
සකච ආ ඞ්ඛති භුඤ්ජති, කනො කච ආ ඞ්ඛති අප්පහරිකත වා
ඡඩ්කඩති.අප්පාණක වාඋදක ඔපිලාකපති.කසොආසනංඋද්ධරති, 
පාකදොද ං පාදපීඨං පාද ථලි ං පටිසාකමති, අවක් ාරපාතිං
කධොවිත්වා පටිසාකමති, පානීයංපරිකභොජනීයංපටිසාකමති, භත්තග්ගං
සම්මජ්ජති.කයොපස්සති පානීයඝටංවාපරිකභොජනීයඝටංවාවච්චඝටං
වා රිත්තං තුච්ඡං කසො උපට්ඨාකපති. සචස්ස කහොති අවිසය්හං, 
හත්ථවි ාකරන දුතියං ආමන්කතත්වා හත්ථවිලඞ්ඝක න
උපට්ඨාකපම, න ත්කවව මයං, භන්කත, තප්පච්චයා වාචං භින්දාම.
පඤ්චාහි ං කඛො පන මයං, භන්කත, සබ් රත්තිං ධම්මියා  ථාය
සන්නිසීදාම. එවං කඛො මයං, භන්කත, අප්පමත්තා ආතාපිකනො 
පහිතත්තාවිහරාමා’’ති. 

පාචිනවංසදායගමන ථානිට්ඨිතා. 

275. පාලිකලයය ගමන ථා 

467. [උදා. 35 ආදකයො කථො ං විසදිසං] අථ කඛො භගවා
ආයස්මන්තඤ්චඅනුරුද්ධංආයස්මන්තඤ්චනන්දියං ආයස්මන්තඤ්ච
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කිමිලංධම්මියා ථායසන්දස්කසත්වාසමාදකපත්වාසමුත්කතකජත්වා 
සම්පහංකසත්වා උට්ඨායාසනා කයන පාලිකලයය ං [පාරිකලයය ං
(සී. සයා.)] කතන චාරි ං පක් ාමි. අනුපුබ්ක න චාරි ං චරමාකනො
කයනපාලිකලයය ං තදවසරි.තත්රසුදංභගවාපාලිකලයයක විහරති
රක්ඛිතවනසණ්කඩ භද්දසාලමූකල. අථ කඛො භගවකතො රකහොගතස්ස
පටිසල්ලීනස්ස එවං කචතකසො පරිවිතක්ක ො උදපාදි – ‘‘අහං කඛො
පුබ්ක  ආකිණ්කණො න ඵාසු විහාසිං කතහි ක ොසම් ක හි 
[ක ොසබ්භික හි (සයා.)] භික්ඛූහිභණ්ඩන ාරක හි ලහ ාරක හි
විවාද ාරක හිභස්ස ාරක හි සඞ්කඝඅධි රණ ාරක හි.කසොම්හි
එතරහි එක ො අදුතිකයො සුඛං ඵාසු විහරාමි අඤ්ඤකත්රව කතහි
ක ොසම් ක හි භික්ඛූහි භණ්ඩන ාරක හි  ලහ ාරක හි
විවාද ාරක හිභස්ස ාරක හි සඞ්කඝඅධි රණ ාරක හී’’ති. 

අඤ්ඤතකරොපි කඛො හත්ථිනාකගො ආකිණ්කණො විහරති හත්ථීහි
හත්ථිනීහිහත්ථි ළකභහිහත්ථිච්ඡාකපහි, ඡින්නග්ගානිකචවතිණානි 
ඛාදති, ඔභග්කගොභග්ගඤ්චස්ස සාඛාභඞ්ගං ඛාදන්ති, ආවිලානි ච
පානීයානි පිවති, ඔගාහා චස්ස ඔතිණ්ණස්ස හත්ථිනිකයො  ායං
උපනිඝංසන්තිකයො ගච්ඡන්ති. අථ කඛො තස්ස හත්ථිනාගස්ස
එතදකහොසි – ‘‘අහං කඛො ආකිණ්කණො විහරාමි හත්ථීහි හත්ථිනීහි
හත්ථි ළකභහි හත්ථිච්ඡාකපහි, ඡින්නග්ගානි කචව තිණානි ඛාදාමි, 
ඔභග්කගොභග්ගඤ්ච කම සාඛාභඞ්ගං ඛාදන්ති, ආවිලානි ච පානීයානි 
පිවාමි, ඔගාහා ච කම ඔතිණ්ණස්ස හත්ථිනිකයො  ායං
උපනිඝංසන්තිකයො ගච්ඡන්ති. යංනූනාහං එක ොව ගණස්මා
වූප ට්කඨො විහකරයය’’න්ති. අථ කඛො කසො හත්ථිනාකගො යූථා 
අපක් ම්ම කයන පාලිකලයය ං රක්ඛිතවනසණ්කඩො භද්දසාලමූලං
කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා කසොණ්ඩාය භගවකතො
පානීයං පරිකභොජනීයංඋපට්ඨාකපති, අප්පහරිතඤ්ච කරොති.අථකඛො
තස්සහත්ථිනාගස්සඑතදකහොසි–‘‘අහංකඛොපුබ්ක  ආකිණ්කණොන
ඵාසු විහාසිං හත්ථීහි හත්ථිනීහි හත්ථි ළකභහි හත්ථිච්ඡාකපහි, 
ඡින්නග්ගානිකචවතිණානිඛාදිං, ඔභග්කගොභග්ගඤ්චකමසාඛාභඞ්ගං
ඛාදිංසු, ආවිලානි ච පානීයානි අපායිං ඔගාහා ච කම ඔතිණ්ණස්ස 
[ඔගාහඤ්චස්ස ඔතිණ්ණස්ස (සයා.), ඔගාහා චස්ස උත්තිණ්ණස්ස
(සී.)] හත්ථිනිකයො ායං උපනිඝංසන්තිකයොඅගමංසු.කසොම්හිඑතරහි
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එක ො අදුතිකයො සුඛං ඵාසු විහරාමි අඤ්ඤකත්රව හත්ථීහි හත්ථිනීහි
හත්ථි ළකභහිහත්ථිච්ඡාකපහී’’ති. 

අථ කඛො භගවා අත්තකනො ච පවිකව ං විදිත්වා තස්ස ච
හත්ථිනාගස්ස කචතසා කචකතොපරිවිතක් මඤ්ඤාය තායං කවලායං
ඉමංඋදානංඋදාකනසි– 

[උදා.35] ‘‘එතං [එවං ( .)] නාගස්සනාකගන, ඊසාදන්තස්ස
හත්ථිකනො; 
සකමතිචිත්තංචිත්කතන, යකදක ොරමතීවකන’’ති. 

අථ කඛො භගවා පාලිකලයයක  යථාභිරන්තං විහරිත්වා කයන
සාවත්ථි කතන චාරි ං පක් ාමි. අනුපුබ්ක න චාරි ං චරමාකනො
කයන සාවත්ථි තදවසරි.තත්රසුදංභගවාසාවත්ථියංවිහරතිකජතවකන
අනාථපිණ්ඩි ස්සආරාකම.අථකඛො ක ොසම්  ාඋපාස ා–‘‘ඉකම
කඛොඅයයාක ොසම්  ාභික්ඛූ හුකනොඅම්හා ංඅනත්ථස්ස  ාර ා. 
ඉකමහි උබ් ාළ්කහො භගවා පක් න්කතො. හන්ද මයං අකයය 
ක ොසම් ක  භික්ඛූ කනව අභිවාකදයයාම, න පච්චට්කඨයයාම, න
අඤ්ජලි ම්මං සාමීචි ම්මං කරයයාම, නසක් කරයයාම, නගරුං
 කරයයාම, න මාකනයයාම, න භකජයයාම, න පූකජයයාම, 
උපගතානම්පි පිණ්ඩ ං න දජ්කජයයාම – එවං ඉකම අම්කහහි 
අසක් රියමානා අගරු රියමානා අමානියමානා අභජියමානා
අපූජියමානා අසක් ාරප තා පක් මිස්සන්ති වා විබ්භමිස්සන්ති වා
භගවන්තං වා පසාකදස්සන්තී’’ති. අථ කඛො ක ොසම්  ා උපාස ා
ක ොසම් ක  භික්ඛූ කනව අභිවාකදසුං, න පච්චට්කඨසුං, න 
අඤ්ජලි ම්මං සාමීචි ම්මංඅ ංසු, නසක් රිංසු, නගරුං  රිංසු, න
මාකනසුං, නභකජසුංන පූකජසුං, උපගතානම්පි පිණ්ඩ ංන අදංසු.
අථ කඛො ක ොසම්  ා භික්ඛූ ක ොසම් ක හි උපාසක හි
අසක් රියමානා අගරු රියමානා අමානියමානා අභජියමානා
අපූජියමානා අසක් ාරප තා එවමාහංසු – ‘‘හන්ද මයං, ආවුකසො, 
සාවත්ථිං ගන්ත්වා භගවකතො සන්තික  ඉමං අධි රණං
වූපසකමයයාමා’’ති. 

පාලිකලයය ගමන ථානිට්ඨිතා. 
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276. අට්ඨාරසවත්ථු ථා 

468. අථ කඛො ක ොසම්  ා භික්ඛූ කසනාසනං සංසාකමත්වා
පත්තචීවරමාදාය කයන සාවත්ථි කතනුපසඞ් මිංසු. අස්කසොසි කඛො
ආයස්මා සාරිපුත්කතො – ‘‘කත කිර ක ොසම්  ා භික්ඛූ 
භණ්ඩන ාර ා  ලහ ාර ා විවාද ාර ා භස්ස ාර ා සඞ්කඝ
අධි රණ ාර ා සාවත්ථිං ආගච්ඡන්තී’’ති. අථ කඛො ආයස්මා
සාරිපුත්කතොකයනභගවාකතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වාභගවන්තං 
අභිවාකදත්වාඑ මන්තංනිසීදි.එ මන්තංනිසින්කනොකඛොආයස්මා
සාරිපුත්කතොභගවන්තං එතදකවොච–‘‘කතකිර, භන්කත, ක ොසම්  ා
භික්ඛූ භණ්ඩන ාර ා  ලහ ාර ා විවාද ාර ා භස්ස ාර ා
සඞ්කඝ අධි රණ ාර ා සාවත්ථිං ආගච්ඡන්ති.  ථාහං, භන්කත, 
කතසු භික්ඛූසු පටිපජ්ජාමී’’ති? ‘‘කතන හි ත්වං, සාරිපුත්ත, යථා
ධම්කමො තථා තිට්ඨාහී’’ති. ‘‘ ථාහං, භන්කත, ජාකනයයං ධම්මං වා
අධම්මංවා’’ති? 

අට්ඨාරසහිකඛො, සාරිපුත්ත, වත්ථූහිඅධම්මවාදීජානිතබ්ක ො.ඉධ, 
සාරිපුත්ත, භික්ඛුඅධම්මංධම්කමොතිදීකපති, ධම්මංඅධම්කමොතිදීකපති; 
අවිනයං විනකයොති දීකපති, විනයං අවිනකයොති දීකපති; අභාසිතං
අලපිතං තථාගකතන භාසිතං ලපිතං තථාගකතනාති දීකපති, භාසිතං
ලපිතං තථාගකතන අභාසිතං අලපිතං තථාගකතනාති දීකපති; 
අනාචිණ්ණං තථාගකතන ආචිණ්ණං තථාගකතනාති දීකපති, 
ආචිණ්ණං තථාගකතන අනාචිණ්ණං තථාගකතනාති දීකපති; 
අපඤ්ඤත්තං තථාගකතන පඤ්ඤත්තං තථාගකතනාති දීකපති, 
පඤ්ඤත්තං තථාගකතන අපඤ්ඤත්තං තථාගකතනාති දීකපති; 
අනාපත්තිං ආපත්තීති දීකපති, ආපත්තිං අනාපත්තීති දීකපති; ලහු ං
ආපත්තිංගරු ාආපත්තීති දීකපති, ගරු ංආපත්තිංලහු ාආපත්තීති
දීකපති; සාවකසසං ආපත්තිං අනවකසසා ආපත්තීති දීකපති, 
අනවකසසංආපත්තිංසාවකසසාආපත්තීතිදීකපති; දුට්ඨුල්ලංආපත්තිං
අදුට්ඨුල්ලා ආපත්තීති දීකපති, අදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං දුට්ඨුල්ලා
ආපත්තීති දීකපති – ඉකමහි කඛො, සාරිපුත්ත, අට්ඨාරසහි වත්ථූහි 
අධම්මවාදීජානිතබ්ක ො. 

අට්ඨාරසහිචකඛො, සාරිපුත්ත, වත්ථූහිධම්මවාදීජානිතබ්ක ො. ඉධ, 
සාරිපුත්ත, භික්ඛුඅධම්මංඅධම්කමොතිදීකපති, ධම්මංධම්කමොතිදීකපති; 
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අවිනයං අවිනකයොති දීකපති, විනයං විනකයොති දීකපති; අභාසිතං
අලපිතංතථාගකතන අභාසිතංඅලපිතංතථාගකතනාතිදීකපති, භාසිතං
ලපිතං තථාගකතන භාසිතං ලපිතං තථාගකතනාති දීකපති; 
අනාචිණ්ණං තථාගකතන අනාචිණ්ණං තථාගකතනාති දීකපති, 
ආචිණ්ණං තථාගකතන ආචිණ්ණං තථාගකතනාති දීකපති; 
අපඤ්ඤත්තං තථාගකතන අපඤ්ඤත්තං තථාගකතනාති දීකපති, 
පඤ්ඤත්තං තථාගකතන පඤ්ඤත්තං තථාගකතනාති දීකපති; 
අනාපත්තිං අනාපත්තීති දීකපති, ආපත්තිං ආපත්තීති දීකපති; ලහු ං
ආපත්තිංලහු ාආපත්තීතිදීකපති, ගරු ංආපත්තිංගරු ාආපත්තීති
දීකපති; සාවකසසංආපත්තිංසාවකසසාආපත්තීතිදීකපති, අනවකසසං
ආපත්තිංඅනවකසසාආපත්තීති දීකපති; දුට්ඨුල්ලංආපත්තිංදුට්ඨුල්ලා
ආපත්තීතිදීකපති, අදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිංඅදුට්ඨුල්ලාආපත්තීතිදීකපති
– ඉකමහි කඛො, සාරිපුත්ත, අට්ඨාරසහි වත්ථූහි ධම්මවාදී
ජානිතබ්ක ොති. 

469. අස්කසොසි කඛො ආයස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො…කප.…
අස්කසොසි කඛො ආයස්මා මහා ස්සකපො… අස්කසොසි කඛො ආයස්මා
මහා ච්චාකනො… අස්කසොසි කඛො ආයස්මා මහාක ොට්ඨික ො … 
අස්කසොසි කඛො ආයස්මා මහා ප්පිකනො… අස්කසොසි කඛො ආයස්මා
මහාචන්කදො…අස්කසොසිකඛොආයස්මාඅනුරුද්කධො…අස්කසොසිකඛො
ආයස්මා කරවකතො … අස්කසොසි කඛො ආයස්මා උපාලි… අස්කසොසි
කඛොආයස්මාආනන්කදො… අස්කසොසිකඛොආයස්මාරාහුකලො–‘‘කත
කිර ක ොසම්  ා භික්ඛූ භණ්ඩන ාර ා ලහ ාර ා විවාද ාර ා
භස්ස ාර ාසඞ්කඝඅධි රණ ාර ාසාවත්ථිංආගච්ඡන්තී’’ති.අථ
කඛො ආයස්මා රාහුකලො කයනභගවාකතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා
භගවන්තංඅභිවාකදත්වා එ මන්තංනිසීදි.එ මන්තංනිසින්කනොකඛො
ආයස්මා රාහුකලො භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘කත කිර, භන්කත, 
ක ොසම්  ා භික්ඛූ භණ්ඩන ාර ා  ලහ ාර ා විවාද ාර ා
භස්ස ාර ාසඞ්කඝ අධි රණ ාර ාසාවත්ථිංආගච්ඡන්ති. ථාහං, 
භන්කත, කතසුභික්ඛූසු පටිපජ්ජාමී’’ති? ‘‘කතනහිත්වං, රාහුල, යථා
ධම්කමො තථා තිට්ඨාහී’’ති. ‘‘ ථාහං, භන්කත, ජාකනයයං ධම්මං වා
අධම්මංවා’’ති? 
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අට්ඨාරසහි කඛො, රාහුල, වත්ථූහි අධම්මවාදී ජානිතබ්ක ො. ඉධ, 
රාහුල, භික්ඛු අධම්මං ධම්කමොති දීකපති, ධම්මං අධම්කමොති දීකපති; 
අවිනයං විනකයොති දීකපති, විනයං අවිනකයොති දීකපති; අභාසිතං
අලපිතං තථාගකතන භාසිතං ලපිතං තථාගකතනාති දීකපති, භාසිතං
ලපිතං තථාගකතන අභාසිතං අලපිතං තථාගකතනාති දීකපති; 
අනාචිණ්ණං තථාගකතන ආචිණ්ණං තථාගකතනාති දීකපති, 
ආචිණ්ණං තථාගකතන අනාචිණ්ණං තථාගකතනාති දීකපති; 
අපඤ්ඤත්තං තථාගකතන පඤ්ඤත්තං තථාගකතනාති දීකපති, 
පඤ්ඤත්තං තථාගකතන අපඤ්ඤත්තං තථාගකතනාති දීකපති; 
අනාපත්තිං ආපත්තීති දීකපති, ආපත්තිං අනාපත්තීති දීකපති; ලහු ං
ආපත්තිංගරු ාආපත්තීතිදීකපති, ගරු ංආපත්තිංලහු ාආපත්තීති 
දීකපති; සාවකසසං ආපත්තිං අනවකසසා ආපත්තීති දීකපති, 
අනවකසසංආපත්තිංසාවකසසා ආපත්තීතිදීකපති; දුට්ඨුල්ලංආපත්තිං
අදුට්ඨුල්ලා ආපත්තීති දීකපති, අදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං දුට්ඨුල්ලා
ආපත්තීතිදීකපති–ඉකමහිකඛො, රාහුල, අට්ඨාරසහිවත්ථූහිඅධම්මවාදී
ජානිතබ්ක ො. 

අට්ඨාරසහි ච කඛො, රාහුල, වත්ථූහි ධම්මවාදී ජානිතබ්ක ො. ඉධ, 
රාහුල, භික්ඛු අධම්මං අධම්කමොති දීකපති, ධම්මං ධම්කමොති දීකපති; 
අවිනයං අවිනකයොති දීකපති, විනයං විනකයොති දීකපති; අභාසිතං
අලපිතංතථාගකතනඅභාසිතං අලපිතංතථාගකතනාතිදීකපති, භාසිතං
ලපිතං තථාගකතන භාසිතං ලපිතං තථාගකතනාති දීකපති; 
අනාචිණ්ණං තථාගකතන අනාචිණ්ණං තථාගකතනාති දීකපති, 
ආචිණ්ණං තථාගකතන ආචිණ්ණං තථාගකතනාති දීකපති; 
අපඤ්ඤත්තං තථාගකතන අපඤ්ඤත්තං තථාගකතනාති දීකපති, 
පඤ්ඤත්තං තථාගකතන පඤ්ඤත්තං තථාගකතනාති දීකපති; 
අනාපත්තිං අනාපත්තීති දීකපති, ආපත්තිං ආපත්තීති දීකපති; ලහු ං
ආපත්තිංලහු ාආපත්තීතිදීකපති, ගරු ං ආපත්තිංගරු ාආපත්තීති
දීකපති; සාවකසසංආපත්තිංසාවකසසාආපත්තීතිදීකපති, අනවකසසං
ආපත්තිංඅනවකසසාආපත්තීතිදීකපති; දුට්ඨුල්ලංආපත්තිංදුට්ඨුල්ලා 
ආපත්තීතිදීකපති, අදුට්ඨුල්ලංආපත්තිංඅදුට්ඨුල්ලාආපත්තීතිදීකපති
–ඉකමහි කඛො, රාහුල, අට්ඨාරසහිවත්ථූහිධම්මවාදීජානිතබ්ක ොති. 
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470. අස්කසොසිකඛොමහාපජාපති [මහාපජාපතී(සී. සයා.)] කගොතමී
– ‘‘කත කිර ක ොසම්  ා භික්ඛූ භණ්ඩන ාර ා  ලහ ාර ා 
විවාද ාර ා භස්ස ාර ා සඞ්කඝ අධි රණ ාර ා සාවත්ථිං 
ආගච්ඡන්තී’’ති. අථ කඛො මහාපජාපති කගොතමී කයන භගවා
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං අභිවාකදත්වා එ මන්තං
අට්ඨාසි. එ මන්තං ඨිතා කඛො මහාපජාපති කගොතමී භගවන්තං
එතදකවොච–‘‘කතකිර, භන්කත, ක ොසම්  ාභික්ඛූභණ්ඩන ාර ා
 ලහ ාර ා විවාද ාර ා භස්ස ාර ා සඞ්කඝ අධි රණ ාර ා
සාවත්ථිං ආගච්ඡන්ති.  ථාහං, භන්කත, කතසු භික්ඛූසු
පටිපජ්ජාමී’’ති? ‘‘කතන හි ත්වං, කගොතමි, උභයත්ථ ධම්මං සුණ. 
උභයත්ථ ධම්මං සුත්වා කය තත්ථ භික්ඛූ ධම්මවාදිකනො කතසං
දිට්ඨිඤ්ච ඛන්තිඤ්ච රුචිඤ්ච ආදායඤ්ච කරොකචහි. යඤ්ච කිඤ්චි
භික්ඛුනිසඞ්කඝන භික්ඛුසඞ්ඝකතො පච්චාසීසිතබ් ං සබ් ං තං
ධම්මවාදිකතොවපච්චාසීසිතබ් ’’න්ති. 

471. අස්කසොසි කඛො අනාථපිණ්ඩික ො ගහපති – ‘‘කත කිර
ක ොසම්  ා භික්ඛූ භණ්ඩන ාර ා  ලහ ාර ා විවාද ාර ා
භස්ස ාර ාසඞ්කඝඅධි රණ ාර ාසාවත්ථිං ආගච්ඡන්තී’’ති.අථ
කඛො අනාථපිණ්ඩික ො ගහපති කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වා භගවන්තංඅභිවාකදත්වාඑ මන්තංනිසීදි.එ මන්තං
නිසින්කනො කඛො අනාථපිණ්ඩික ො ගහපති භගවන්තං එතදකවොච –
‘‘කත කිර, භන්කත, ක ොසම්  ා භික්ඛූ භණ්ඩන ාර ා
 ලහ ාර ා විවාද ාර ා භස්ස ාර ා සඞ්කඝ අධි රණ ාර ා
සාවත්ථිං ආගච්ඡන්ති.  ථාහං, භන්කත, කතසු භික්ඛූසු
පටිපජ්ජාමී’’ති? ‘‘කතන හි ත්වං, ගහපති, උභයත්ථ දානං කදහි.
උභයත්ථදානං දත්වාඋභයත්ථධම්මං සුණ.උභයත්ථධම්මංසුත්වා
කයතත්ථ භික්ඛූ ධම්මවාදිකනො කතසං දිට්ඨිඤ්ච ඛන්තිඤ්චරුචිඤ්ච
ආදායඤ්චකරොකචහී’’ති. 

472. අස්කසොසිකඛොවිසාඛාමිගාරමාතා–‘‘කතකිරක ොසම්  ා 
භික්ඛූ භණ්ඩන ාර ා  ලහ ාර ා විවාද ාර ා භස්ස ාර ා
සඞ්කඝ අධි රණ ාර ා සාවත්ථිං ආගච්ඡන්තී’’ති. අථ කඛො විසාඛා
මිගාරමාතා කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං
අභිවාකදත්වා එ මන්තං නිසීදි. එ මන්තං නිසින්නා කඛො විසාඛා
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මිගාරමාතාභගවන්තංඑතදකවොච–‘‘කතකිර, භන්කත, ක ොසම්  ා 
භික්ඛූ භණ්ඩන ාර ා  ලහ ාර ා විවාද ාර ා භස්ස ාර ා
සඞ්කඝ අධි රණ ාර ා සාවත්ථිං ආගච්ඡන්ති.  ථාහං, භන්කත, 
කතසු භික්ඛූසු පටිපජ්ජාමී’’ති? ‘‘කතන හි ත්වං, විසාකඛ, උභයත්ථ
දානං කදහි. උභයත්ථ දානං දත්වා උභයත්ථ ධම්මං සුණ. උභයත්ථ 
ධම්මං සුත්වා කය තත්ථ භික්ඛූ ධම්මවාදිකනො කතසං දිට්ඨිඤ්ච
ඛන්තිඤ්චරුචිඤ්ච ආදායඤ්චකරොකචහී’’ති. 

473. අථ කඛො ක ොසම්  ා භික්ඛූ අනුපුබ්ක න කයන සාවත්ථි 
තදවසරුං. අථ කඛො ආයස්මා සාරිපුත්කතො කයන භගවා
කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං අභිවාකදත්වා එ මන්තං
නිසීදි. එ මන්තං නිසින්කනො කඛො ආයස්මා සාරිපුත්කතො භගවන්තං
එතදකවොච–‘‘කතකිර, භන්කත, ක ොසම්  ාභික්ඛූභණ්ඩන ාර ා
 ලහ ාර ා විවාද ාර ා භස්ස ාර ා සඞ්කඝ අධි රණ ාර ා
සාවත්ථිං අනුප්පත්තා.  ථං නු කඛො, භන්කත, කතසු භික්ඛූසු
කසනාසකන [කසනාසකනසු ( .), කසනාසනං (සයා.)] 
පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? ‘‘කතන හි, සාරිපුත්ත, විවිත්තං කසනාසනං
දාතබ් ’’න්ති. ‘‘සකච පන, භන්කත, විවිත්තං න කහොති,  ථං
පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? ‘‘කතන හි, සාරිපුත්ත, විවිත්තං  ත්වාපි
දාතබ් ං, නත්කවවාහං, සාරිපුත්ත, ක නචිපරියාකයනවුඩ්ඪතරස්ස 
භික්ඛුකනො කසනාසනං පටි ාහිතබ් න්ති වදාමි. කයො පටි ාකහයය, 
ආපත්ති දුක් ටස්සා’’ති. 

‘‘ආමිකසපන, භන්කත,  ථංපටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? ‘‘ආමිසංකඛො, 
සාරිපුත්ත, සබ්ක සංසම ංභාකජතබ් ’’න්ති. 

අට්ඨාරසවත්ථු ථානිට්ඨිතා. 

277. ඔසාරණානුජානනා 

474. අථ කඛො තස්ස උක්ඛිත්ත ස්ස භික්ඛුකනො ධම්මඤ්ච
විනයඤ්ච පච්චකවක්ඛන්තස්ස එතදකහොසි – ‘‘ආපත්ති එසා, කනසා
අනාපත්ති. ආපන්කනොම්හි, නම්හි අනාපන්කනො. උක්ඛිත්කතොම්හි, 
නම්හි අනුක්ඛිත්කතො. ධම්මික නම්හි  ම්කමන උක්ඛිත්කතො
අකුප්කපන ඨානාරකහනා’’ති. අථ කඛො කසො උක්ඛිත්තක ො භික්ඛු
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කයන උක්ඛිත්තානුවත්ත ා භික්ඛූ කතනුපසඞ් මි, උපසඞ් මිත්වා
උක්ඛිත්තානුවත්තක භික්ඛූ එතදකවොච – ‘‘ආපත්ති එසා, ආවුකසො; 
කනසා අනාපත්ති. ආපන්කනොම්හි, නම්හි අනාපන්කනො.
උක්ඛිත්කතොම්හි, නම්හි අනුක්ඛිත්කතො. ධම්මික නම්හි  ම්කමන
උක්ඛිත්කතො අකුප්කපන ඨානාරකහන. එථ මං ආයස්මන්කතො
ඔසාකරථා’’ති. අථ කඛො කත උක්ඛිත්තානුවත්ත ා භික්ඛූ තං 
උක්ඛිත්ත ං භික්ඛුං ආදාය කයන භගවා කතනුපසඞ් මිංසු, 
උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං අභිවාකදත්වා එ මන්තං නිසීදිංසු.
එ මන්තංනිසින්නාකඛොකතභික්ඛූභගවන්තං එතදකවොචං–‘‘අයං, 
භන්කත, උක්ඛිත්තක ො භික්ඛු එවමාහ – ‘ආපත්ති එසා, ආවුකසො; 
කනසා අනාපත්ති. ආපන්කනොම්හි, නම්හි අනාපන්කනො. 
උක්ඛිත්කතොම්හි, නම්හි අනුක්ඛිත්කතො. ධම්මික නම්හි  ම්කමන
උක්ඛිත්කතො අකුප්කපන ඨානාරකහන. එථ මං ආයස්මන්කතො
ඔසාකරථා’ති. ථංනුකඛො, භන්කත, පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? ‘‘ආපත්ති
එසා, භික්ඛකව; කනසාඅනාපත්ති.ආපන්කනොඑකසො භික්ඛු, කනකසො
භික්ඛු අනාපන්කනො. උක්ඛිත්කතො එකසො භික්ඛු, කනකසො භික්ඛු 
අනුක්ඛිත්කතො. ධම්මික න  ම්කමන උක්ඛිත්කතො අකුප්කපන 
ඨානාරකහන. යකතො ච කඛො කසො, භික්ඛකව, භික්ඛු ආපන්කනො ච
උක්ඛිත්කතො ච පස්සති ච, කතන හි, භික්ඛකව, තං භික්ඛුං
ඔසාකරථා’’ති. 

ඔසාරණානුජානනානිට්ඨිතා. 

278. සඞ්ඝසාමග්ගී ථා 

475. අථකඛො කතඋක්ඛිත්තානුවත්ත ාභික්ඛූතංඋක්ඛිත්ත ං 
භික්ඛුං ඔසාකරත්වා කයන උක්කඛප ා භික්ඛූ කතනුපසඞ් මිංසු, 
උපසඞ් මිත්වා උක්කඛපක භික්ඛූඑතදකවොචං– ‘‘යස්මිං, ආවුකසො, 
වත්ථුස්මිං අකහොසි සඞ්ඝස්ස භණ්ඩනං  ලකහො විග්ගකහො විවාකදො
සඞ්ඝකභකදො සඞ්ඝරාජි සඞ්ඝවවත්ථානං සඞ්ඝනානා රණං, කසො
එකසො භික්ඛු ආපන්කනො ච උක්ඛිත්කතො ච පස්සි [පස්සී (ඉතිපි)] ච
ඔසාරිකතො ච. හන්ද මයං, ආවුකසො, තස්ස වත්ථුස්ස වූපසමාය
සඞ්ඝසාමග්ගිං කරොමා’’ති. 
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අථ කඛො කතඋක්කඛප ා භික්ඛූ කයනභගවා කතනුපසඞ් මිංසු, 
උපසඞ් මිත්වා භගවන්තං අභිවාකදත්වා එ මන්තං නිසීදිංසු.
එ මන්තංනිසින්නාකඛොකතභික්ඛූභගවන්තංඑතදකවොචං– ‘‘කත, 
භන්කත, උක්ඛිත්තානුවත්ත ාභික්ඛූඑවමාහංසු – ‘යස්මිං, ආවුකසො, 
වත්ථුස්මිං අකහොසි සඞ්ඝස්ස භණ්ඩනං  ලකහො විග්ගකහො විවාකදො
සඞ්ඝකභකදො සඞ්ඝරාජි සඞ්ඝවවත්ථානං සඞ්ඝනානා රණං, කසො
එකසොභික්ඛුආපන්කනොචඋක්ඛිත්කතොචපස්සිචඔසාරිකතොච.හන්ද 
මයං, ආවුකසො, තස්සවත්ථුස්සවූපසමායසඞ්ඝසාමග්ගිං කරොමා’ති.
 ථං නු කඛො, භන්කත, පටිපජ්ජිතබ් ’’න්ති? යකතො ච කඛො කසො, 
භික්ඛකව, භික්ඛුආපන්කනොචඋක්ඛිත්කතොච පස්සිචඔසාරිකතොච, 
කතනහි, භික්ඛකව, සඞ්කඝොතස්සවත්ථුස්සවූපසමාය සඞ්ඝසාමග්ගිං
 කරොතු. එවඤ්ච පන, භික්ඛකව,  ාතබ් ා. සබ්ක කහව එ ජ්ඣං 
සන්නිපතිතබ් ං ගිලාකනහි ච අගිලාකනහි ච. න ක හිචි ඡන්කදො
දාතබ්ක ො. සන්නිපතිත්වා  යත්කතන භික්ඛුනා පටි කලන සඞ්කඝො
ඤාකපතබ්ක ො– 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. යස්මිං වත්ථුස්මිං අකහොසි 
සඞ්ඝස්සභණ්ඩනං ලකහොවිග්ගකහොවිවාකදොසඞ්ඝකභකදොසඞ්ඝරාජි
සඞ්ඝවවත්ථානං සඞ්ඝනානා රණං, කසොඑකසොභික්ඛුආපන්කනොච
උක්ඛිත්කතො ච පස්සි ච ඔසාරිකතො ච. යදි සඞ්ඝස්ස පත්ත ල්ලං, 
සඞ්කඝො තස්ස වත්ථුස්ස වූපසමාය සඞ්ඝසාමග්ගිං  කරයය. එසා
ඤත්ති. 

‘‘සුණාතු කම, භන්කත, සඞ්කඝො. යස්මිං වත්ථුස්මිං අකහොසි 
සඞ්ඝස්සභණ්ඩනං ලකහොවිග්ගකහොවිවාකදොසඞ්ඝකභකදොසඞ්ඝරාජි
සඞ්ඝවවත්ථානං සඞ්ඝනානා රණං, කසොඑකසොභික්ඛුආපන්කනොච
උක්ඛිත්කතො ච පස්සි ච ඔසාරිකතො ච. සඞ්කඝො තස්ස වත්ථුස්ස
වූපසමාය සඞ්ඝසාමග්ගිං  කරොති. යස්සායස්මකතො ඛමති තස්ස 
වත්ථුස්ස වූපසමාය සඞ්ඝසාමග්ගියා  රණං, කසො තුණ්හස්ස, යස්ස
නක්ඛමතිකසො භාකසයය. 

‘‘ තාසඞ්කඝනතස්සවත්ථුස්සවූපසමායසඞ්ඝසාමග්ගී.නිහකතො 
සඞ්ඝකභකදො, නිහතා සඞ්ඝරාජි, නිහතං සඞ්ඝවවත්ථානං, නිහතං 
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සඞ්ඝනානා රණං. ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මා තුණ්හී, එවකමතං
ධාරයාමී’’ති. 

තාවකදවඋකපොසකථො ාතබ්ක ො, පාතිකමොක්ඛංඋද්දිසිතබ් න්ති. 

සඞ්ඝසාමග්ගී ථානිට්ඨිතා. 

279. උපාලිසඞ්ඝසාමග්ගීපුච්ඡා 

476. අථ කඛො ආයස්මා උපාලි කයන භගවා කතනුපසඞ් මි, 
උපසඞ් මිත්වාභගවන්තං අභිවාකදත්වාඑ මන්තංනිසීදි.එ මන්තං
නිසින්කනො කඛො ආයස්මා උපාලි භගවන්තං එතදකවොච – ‘‘යස්මිං, 
භන්කත, වත්ථුස්මිං කහොති සඞ්ඝස්ස භණ්ඩනං  ලකහො විග්ගකහො 
විවාකදො සඞ්ඝකභකදො සඞ්ඝරාජි සඞ්ඝවවත්ථානං සඞ්ඝනානා රණං, 
සඞ්කඝො තං වත්ථුං අවිනිච්ඡිනිත්වා අමූලා මූලං ගන්ත්වා
සඞ්ඝසාමග්ගිං  කරොති, ධම්මි ා නු කඛො සා, භන්කත, 
සඞ්ඝසාමග්ගී’’ති? ‘‘යස්මිං, උපාලි, වත්ථුස්මිං කහොති සඞ්ඝස්ස
භණ්ඩනං  ලකහො විග්ගකහො විවාකදො සඞ්ඝකභකදො සඞ්ඝරාජි
සඞ්ඝවවත්ථානං සඞ්ඝනානා රණං, සඞ්කඝො තං වත්ථුං
අවිනිච්ඡිනිත්වා අමූලා මූලං ගන්ත්වා සඞ්ඝසාමග්ගිං  කරොති, 
අධම්මි ාසා, උපාලි, සඞ්ඝසාමග්ගී’’ති. 

‘‘යස්මිං පන, භන්කත, වත්ථුස්මිං කහොති සඞ්ඝස්ස භණ්ඩනං
 ලකහො විග්ගකහො විවාකදො සඞ්ඝකභකදො සඞ්ඝරාජි සඞ්ඝවවත්ථානං
සඞ්ඝනානා රණං, සඞ්කඝො තං වත්ථුං විනිච්ඡිනිත්වා මූලා මූලං
ගන්ත්වා සඞ්ඝසාමග්ගිං  කරොති, ධම්මි ා නු කඛො සා, භන්කත, 
සඞ්ඝසාමග්ගී’’ති? ‘‘යස්මිං, උපාලි, වත්ථුස්මිං කහොති සඞ්ඝස්ස 
භණ්ඩනං  ලකහො විග්ගකහො විවාකදො සඞ්ඝකභකදො සඞ්ඝරාජි
සඞ්ඝවවත්ථානංසඞ්ඝනානා රණං, සඞ්කඝොතංවත්ථුංවිනිච්ඡිනිත්වා
මූලා මූලං ගන්ත්වා සඞ්ඝසාමග්ගිං  කරොති, ධම්මි ා සා, උපාලි, 
සඞ්ඝසාමග්ගී’’ති. 

‘‘ තිනුකඛො, භන්කත, සඞ්ඝසාමග්ගිකයො’’ති? ‘‘ද්කවමා, උපාලි, 
සඞ්ඝසාමග්ගිකයො – අත්ථුපාලි, සඞ්ඝසාමග්ගී අත්ථාකපතා
 යඤ්ජනුකපතා; අත්ථුපාලි, සඞ්ඝසාමග්ගී අත්ථුකපතා ච
 යඤ්ජනුකපතා ච.  තමා ච, උපාලි, සඞ්ඝසාමග්ගී අත්ථාකපතා
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 යඤ්ජනුකපතා? යස්මිං, උපාලි, වත්ථුස්මිංකහොති සඞ්ඝස්සභණ්ඩනං
 ලකහො විග්ගකහො විවාකදො සඞ්ඝකභකදො සඞ්ඝරාජි සඞ්ඝවවත්ථානං 
සඞ්ඝනානා රණං, සඞ්කඝො තං වත්ථුං අවිනිච්ඡිනිත්වා අමූලා මූලං
ගන්ත්වා සඞ්ඝසාමග්ගිං කරොති, අයං වුච්චති, උපාලි, සඞ්ඝසාමග්ගී
අත්ථාකපතා  යඤ්ජනුකපතා.  තමා ච, උපාලි, සඞ්ඝසාමග්ගී
අත්ථුකපතා ච  යඤ්ජනුකපතා ච? යස්මිං, උපාලි, වත්ථුස්මිං කහොති
සඞ්ඝස්සභණ්ඩනං ලකහොවිග්ගකහොවිවාකදො සඞ්ඝකභකදොසඞ්ඝරාජි
සඞ්ඝවවත්ථානංසඞ්ඝනානා රණං, සඞ්කඝොතංවත්ථුං විනිච්ඡිනිත්වා
මූලා මූලං ගන්ත්වා සඞ්ඝසාමග්ගිං  කරොති, අයං වුච්චති, උපාලි, 
සඞ්ඝසාමග්ගී අත්ථුකපතා ච  යඤ්ජනුකපතා ච. ඉමා කඛො, උපාලි, 
ද්කව සඞ්ඝසාමග්ගිකයො’’ති. 

477. අථ කඛො ආයස්මා උපාලි උට්ඨායාසනා එ ංසං
උත්තරාසඞ්ගං  රිත්වා කයන භගවා කතනඤ්ජලිං පණාකමත්වා 
භගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘සඞ්ඝස්ස කිච්කචසුචමන්තනාසුච; 
අත්කථසුජාකතසුවිනිච්ඡකයසුච; 
 ථංප ාකරොධනකරොමහත්ථික ො; 
භික්ඛු ථංකහොතිධපග්ගහාරකහොති. 

‘‘අනානුවජ්කජො පඨකමනසීලකතො; 
අකවක්ඛිතාචාකරොසුසංවුතින්ද්රිකයො; 
පච්චත්ථි ානූපවදන්තිධම්මකතො; 
නහිස්සතංකහොතිවකදයයකයනනං. 

‘‘කසොතාදිකසොසීලවිසුද්ධියාඨිකතො; 
විසාරකදොකහොතිවිසය්හභාසති; 
නච්ඡම්භතිපරිසගකතොනකවධති; 
අත්ථංනහාකපතිඅනුයයතංභණං. 

‘‘තකථවපඤ්හංපරිසාසුපුච්ඡිකතො; 
නකචවපජ්ඣායතිනමඞ්කුකහොති; 
කසො ාලාගතං යා රණාරහංවකචො; 
රඤ්කජතිවිඤ්ඤූපරිසංවිචක්ඛකණො. 
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‘‘සගාරකවොවුඩ්ඪතකරසුභික්ඛුසු; 
ආකචර ම්හිචසක විසාරකදො; 
අලංපකමතුංපගුකණො කථතකව; 
පච්චත්ථි ානඤ්චවිරද්ධික ොවිකදො. 

‘‘පච්චත්ථි ා කයනවජන්තිනිග්ගහං; 
මහාජකනොසඤ්ඤපනඤ්චගච්ඡති; 
ස ඤ්ච ආදායමයංනරිඤ්චති; 
වියා රං [කසො  යා රං (සී.), කවයයා රං (සයා.)] 
පඤ්හමනූපඝාති ං. 

‘‘දූකතයය ම්කමසු අලංසමුග්ගකහො; 
සඞ්ඝස්සකිච්කචසුචආහුනංයථා; 
 රංවකචොභික්ඛුගකණනකපසිකතො; 
අහං කරොමීතිනකතනමඤ්ඤති. 

‘‘ආපජ්ජතියාවතක සුවත්ථුසු; 
ආපත්තියාකහොතියථාචවුට්ඨිති; 
එකතවිභඞ්ගාඋභයස්සස්වාගතා; 
ආපත්තිවුට්ඨානපදස්සක ොවිකදො. 

‘‘නිස්සාරණංගච්ඡතියානිචාචරං; 
නිස්සාරිකතොකහොතියථාචවත්තනා [වත්ථුනා(සී. සයා.)]; 
ඔසාරණංතංවුසිතස්සජන්තුකනො; 
එතම්පිජානාතිවිභඞ්ගක ොවිකදො. 

‘‘සගාරකවොවුඩ්ඪතකරසුභික්ඛුසු; 
නකවසුකථකරසුචමජ්ඣිකමසුච; 
මහාජනස්සත්ථචකරොධපණ්ඩිකතො; 
කසොතාදිකසොභික්ඛුඉධපග්ගහාරකහො’’ති. 

උපාලිසඞ්ඝසාමග්ගීපුච්ඡානිට්ඨිතා. 

ක ොසම්  ක්ඛන්ධක ොදසකමො. 
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280. තස්සුද්දානං  

ක ොසම්බියං ජිනවකරො, විවාදාපත්තිදස්සකන; 
නුක්ඛිකපයයයස්මිංතස්මිං, සද්ධායාපත්තිකදසකය. 

අන්කතොසීමායං තත්කථව,  ාල ඤ්කචවවංසදා; 
පාලිකලයයාචසාවත්ථි, සාරිපුත්කතොචක ොලිකතො. 

මහා ස්සප ච්චානා, ක ොට්ඨික ො ප්පිකනනච; 
මහාචන්කදොචඅනුරුද්කධො, කරවකතොඋපාලිචකභො. 

ආනන්කදො රාහුකලොකචව, කගොතමීනාථපිණ්ඩික ො; 
කසනාසනංවිවිත්තඤ්ච, ආමිසංසම ම්පිච. 

නක හිඡන්කදොදාතබ්ක ො, උපාලිපරිපුච්ඡිකතො; 
අනානුවජ්කජොසීකලන, සාමග්ගී ජිනසාසකනති. 

ක ොසම්  ක්ඛන්ධක ොනිට්ඨිකතො. 

මහාවග්ගපාළිනිට්ඨිතා. 
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